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       േകരള ിെ  അഭിമാനമായ ജനകീയാ ണം അ ് പ വ ര പ തികൾ
പി ി ിരി . ൈവവിധ മാർ ം ഭാവനാ ർ മായ വികസന പ തികൾ ആവി രി ്
നട ാ ാ  ാ ി തേ ശഭരണ ാപന ൾ ആർ ി ് കഴി . േകാവിഡാന ര
നവേകരള ിയിൽ തേ ശഭരണ ാപന ൾ ് വലിയ പ ് വഹി ാ ്. ാേദശിക
സാ ിക വളർ െട ഭവ േക ളായി തേ ശഭരണ ാപന െള മാ തിനാണ്
പതിനാലാം പ തിയിൽ ല മി ത്. ഇേതാെടാ ം തി വിഭവ ൾ സംര ി െകാ ്

ിര വികസനം ഉറ ാ ക, കാലാവ  വ തിയാനെ ം തി ര െള ം
അതിജീവി തി  കഴി കൾ ആർ ി ാൻ സ ഹെ  സഹായി ക, സമ മായ
സാ ഹിക ര  ഉറ ാ ക, ദാരി ിൽ നി  ർ മായ േമാചനം എ ിവ ം
പതിനാലാം പ തിയിെല ധാന ല ളാണ്.
   സം ാന ിെ  പതിനാലാം പ തി േ ാ ് വ  വികസന ല ൾ
ൈകവരി ണെമ ിൽ തേ ശ ഭരണ ാപന െട വികസന പ തിക ം വലിയ
വിജയമാകണം. അതിന് പര ാ മാ തര ിൽ ിതല പ ായ കൾ ം നഗര ഭരണ

ാപന ൾ ം െവേ െറ മാർ േരഖകളാണ് ആവി രി ി ത്. ാമ, േ ാ ്, ജി ാ
പ ായ കൾ പതിനാലാം പ വ ര പ തിയിെല വാർഷിക പ തികൾ
ത ാറാ തിന് ഈ ഉ രവിെ  അ ബ ിൽ നൽകിയി  മാർ േരഖ സർ ാർ
അംഗീകരി ് ഉ രവാ .

(ഗവർണ െട ഉ രവിൻ കാരം)
ശാരദ രളീധരൻ ഐ എ എസ്

അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ റി
1. എ ാ ാമപ ായ ് സിഡ മാർ ം െസ റിമാർ ം
2. എ ാ േ ാ ് പ ായ ് സിഡ മാർ ം െസ റിമാർ ം
3. എ ാ ജി ാ പ ായ ് സിഡ മാർ ം െസ റിമാർ ം
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4. എ ാ േകാർ േറഷൻ േമയർമാർ ം െസ റിമാർ ം
5. എ ാ നഗരസഭാ െചയർമാൻമാർ ം െസ റിമാർ ം
6. െമ ർ െസ റി, സം ാന ആ ണ േബാർഡ്
7. ിൻസി ൽ ഡയറ ർ, തേ ശസ യംഭരണ വ ്
8. പ ായ ് ഡയറ ർ
9. നഗരകാര  ഡയറ ർ
10. ാമവികസന ക ീഷണർ
11. ഡയറ ർ, ഇ േണാമി ് ആ ് ാ ി ി ് വ ്
12. ചീഫ് എ ിനീയർ, തേ ശസ യംഭരണ വ ്
13. ചീഫ് ടൗൺ ാനർ
14. ചീഫ്, വിേക ീ താ ണം, സം ാന ആ ണ േബാർഡ്
15. എ ാ ജി ാ ആ ണ സമിതി അ ാർ ം
16. എ ാ ജി ാ കള ർമാർ ം
17. എ ാ ജി ാ ാനിംഗ് ഓഫീസർമാർ ം
18. എ ാ പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ ർമാർ ം
19. എ ാ ജി ാ ടൗൺ ാനർമാർ ം
20. എ ാ നഗരകാര  േമഖലാ േജായി ് ഡയറ ർമാർ ം
21. എ ാ െഡപ ി ഡയറ ർമാർ ം (ഇ േണാമി ് ആ ് ാ ി ി ് വ ്)
22. എ ാ അസി ് െഡവല െമ ് ക ീഷണർമാർ ം
23. ഡയറ ർ, േകരള സം ാന ഓഡി ് വ ്
24. െചയർമാൻ, േ ് റിേസാ ് ്
25. ഡയറ ർ ജനറൽ, കില
26. എ ിക ീവ് ഡയറ ർ, ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ
27. തേ ശ സ യംഭരണ വ ിെല എ ാ െസ കൾ ം
28. എ ാ സർവകലാശാലക െട ം ൈവസ് ചാൻസലർമാർ ം 
29. മിഷൻ ഡയറ ർ, മഹാ ാഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി
30. എ ിക ീവ് ഡയറ ർ, ംബ ീ
31. എ ിക ീവ് ഡയറ ർ, ചിത  മിഷൻ
32. േകാഓർഡിേന ർ, നവേകരളം കർ പ തി-2
33. ചീഫ് എ ിക ീവ് ഓഫീസർ, ൈലഫ് മിഷൻ
34. മാേനജിങ് ഡയറ ർ, ീൻ േകരള ക നി ലിമി ഡ് 
35. െചയർമാൻ, േകരള സം ാന ൈവദ തി േബാർഡ് 
36. മാേനജിങ് ഡയറ ർ, േകരള ജല അേതാറി ി 
37. ഡയറ ർ, ജല വ ്
38. എ ാ േജായി ് ഡയറ ർമാർ ം (തേ ശസ യംഭരണ വ ്)
39. എ ാ വ ക െട ം ിൻസി ൽ െസ റിമാർ ്/ െസ റിമാർ ്
39. എ ാ വികസന വ ക െട ം ഡയറ ർമാർ ്
40. ിൻസി ൽ അ ൗ ് ജനറൽ (ഓഡി ്) േകരള, തി വന രം
41. വിവര െപാ ജനസ ർ (െവബ് & ന  മീഡിയ) വ ്
42. ക തൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് േകാ ി
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ഉ രവിൻ കാരം 

െസ ൻ ഓഫീസർ
പകർ ്:
ബ  ഖ മ ി െട ൈ വ ് െസ റി ് 
ബ . തേ ശ സ യംഭരണ ം ാമവികസന ം എൈ ം വ ് മ ി െട ൈ വ ്
െസ റി ്
മ ് മ ിമാ െട ൈ വ ് െസ റിമാർ ്
തേ ശസ യംഭരണ വ ് അഡിഷണൽ ചീഫ് െസ റി െട പി.എ. ്
തേ ശസ യംഭരണ വ ് ിൻസി ൽ െസ റി െട ( റൽ) പി.എ. ്
തേ ശസ യംഭരണ വ ് െസ റി െട (അർബൻ) പി.എ. ്
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അനുഫന്ധം 
 

ഗ്രാഭ- കലാക്ക്- ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴല്ഷയഩദ്ധതിമിലറ 2022-2023 മുതല്  
2026-2027  ഴലയയുളൃ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിനുളൃ ഭാര്ഗ്ഗകയക 

1. ആമുകം 

(1) കഔയലത്തില്  അധിഔായ ഴികഔന്ദ്രീഔയണത്തിലെ ബാഖഭാമി ആഴിഷ്കയിച്ച ജനഔീമാസൂത്രണ 

പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇരുഩത്തിമഞ്ചുഴര്ശം പൂര്ത്തിമാകുന്ന ഗട്ടത്തിറാണ് ഩതിനാറാം 

ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതി ആയംബിക്കുന്നത്.  ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തില്  ഔാല്  നൂറ്റാണ്ടുഔാറം 

ലഔാണ്ടു കനടിമ അനുബഴഩയിങമം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട പ്രഴര്ത്തനക്ഷ്ഭത ഖണയഭാമി 

ഴര്ദ്ധിക്കാ്  ഔായണഭാമിുള്ളണ്ട്. കഴഴിദ്ധയഭാര്ന്ന ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔള്  ആസൂത്രണം 

ലങയ്യാനും നടപ്പാക്കാനുമുളൃ  പ്രാപ്തി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ആര്ജ്ജിച്ചു ഔളിഞ്ഞു. 

(2) പ്രാകദവിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔളുലട ആസൂത്രണവും നിര്മാസണവും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിമഭഩയഭാമി നിക്ഷ്ിപ്തഭാമ മതഭതറമാണ്. ഇഴ ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തി 

കഔയലത്തിലെ ഴിഔഷനത്തില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴസിക്കുന്ന ഩങ്ക് സ്തുതയര്സഭാണ്. 

ഴിഴിധ ഴിഔഷന സൂങിഔഔലില്  കഔയലത്തിന് കദവീമതറത്തില്  പ്രഥഭ സ്ഥാനം 

റബിക്കുന്നതിനുളൃ ഔായണങ്ങലില്  പ്രധാനം പ്രാകദവിഔാസൂത്രണത്തില്  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  പുറര്ത്തുന്ന നിും യും ഭിഔവുഭാണ്. കഔയലം തടര്ച്ചമാമി യണ്ടു ഴര്ശം കനയിട്ട 

പ്രലമങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ പ്രകൃതി ദുയന്തങ്ങളും കഔാഴിഡ് ഭസാഭായിയുലട പ്രതയാഗാതങ്ങളും 

അതിജീഴിക്കാ്  കഔയല ഷമൂസത്തിന് ഔളിെത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷജീഴ 

ഩങ്കാലിത്തം ലഔാണ്ടു കൂടിമാണ്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട കവശിയും ഔായയക്ഷ്ഭതയും 

ഇനിയും ഩറഭടങ്ങ് ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിമിൂടലട 

ശ്രഭിക്കുന്നത്. അനാഴവയഭാമ ഔാറതാഭഷം ഴരുത്തുന്ന നടഩടിക്രഭങ്ങളും ഭറ്റ് നിമന്ത്രണങ്ങളും 

ഩയഭാഴധി റഘൂഔയിച്ച് ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔളുലട ആസൂത്രണവും നിര്മാസണവും 

അനുഫന്ധപ്രഴര്ത്തനങ്ങളും റലിതവും സുഖഭവുഭാക്കുഔമാണ് റക്ഷ്യം. ഈ പ്രക്രിമമില്  ഴിഴിധ 

തറങ്ങലിലുളൃ ഴിഔഷനഴകുപ്പുഔളുലടയും ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങളുലടയും ഏകഔാഩിതഭാമ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഉരപ്പുഴരുത്തുഔലമന്നതം പ്രധാനഭാണ്.  

(3) പുതിമ ഔാറത്തിലെ ഴിഔഷനഷാദ്ധയതഔള്  ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനലപ്പടുത്താനും ലഴല്ലുഴിലിഔള്  

ഔായയക്ഷ്ഭഭാമി ഏലറ്റടുക്കാനും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലല പ്രാപ്തഭാകക്കണ്ടതണ്ട്. ഇതിനാമി 

ഴിഴിധ കഴജ്ഞാനിഔ കഭകറഔലിലറ ഴിദഗ്ദ്ധരുലടയും ഷന്നദ്ധപ്രഴര്ത്തഔരുലടയും 

ഩങ്കാലിത്തവും  കഷഴനവും പ്രാകദവിഔാസൂത്രണത്തിലെയും നിര്മാസണത്തിലെയും ഴിറമിരുത്ത 

റിലെയും എല്ലാ ഗട്ടങ്ങലിലും ഉരപ്പുഴരുത്തണം. സുസ്ഥിയഭാമ പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ 

ഴലര്ച്ചയുലട പ്രബഴ കഔന്ദ്രങ്ങലാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലല ഴിഔഷിപ്പിക്കുഔ എന്നതാണ് 

ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിയുലട ലഩാത ഷഭീഩനം. 

(4) ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിലെ ഷഴികവശത ഴിഴിധ തുള്ളഔലിലറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

ഉള്ലപ്പടുന്ന ഫഹുതറ ആസൂത്രണഭാണ്. ഇതിനാമി 1994 ലറ കഔയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് 
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നിമഭപ്രഔായം, ബയണഗടന അനുവാഷിക്കുന്ന ഴിധത്തില് , ഒകയാ തറത്തിലുമുളൃ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ നിക്ഷ്ിപ്തഭാമ അധിഔായങ്ങളും മതഭതറഔളും ഴിബജിച്ചു നൽകുഔയും അഴ തമ്മിൽ 

ഴിഴിധ തറങ്ങലില്  ഷംകമാജിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഷാദ്ധയതഔൾ നിർഴങിക്കുഔയും ലങയ്തിുള്ളണ്ട്. 

ഴിപുറവും ഷഭഗ്രവുഭാമ ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കുന്നതിന് കയതട്ടിലുളൃ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  തിയശ്ചീനഭായും (Horizontal) ഭറ്റുതട്ടിലുളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തമ്മില്  

റംഫഭാനഭായുമുളൃ (Vertical) ഩയസ്പയ ഫന്ധവും ഷംകമാജനവും ആഴവയഭാണ്. 

ഴിഴിധതുള്ളഔലിലറ ഷാമ്പത്തിഔഴിബഴങ്ങള് , ഭനുശയഴിബഴങ്ങള് , അധിഔായം എന്നിഴ നിര്േിഷ്ട 

ഴയഴസ്ഥഔള്ക്കനുഷയിച്ച് ഷംയുക്തഭാമി ഉഩകമാഖിക്കുഔയും കഴണം.  

(5) ഴിഴിധ ഴിഔഷന ഏജ്ഷിഔള്  ഴിബാഴനം ലങയ്യുന്ന ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  തകേവബയ 

ണസ്ഥാഩനങ്ങലിലറ ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുഭാമി ഉദ്ഗ്രഥിക്കുന്നതിന് (Integration) പ്രാധാനയം 

നല്ഔണം. ഇലല്ലങ്കില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും 

ഷഭാന്തയഭാമ ഭറ്റുഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും തമ്മിലുളൃ ഏകഔാഩനം നഷ്ടലപ്പടുഔയും 

ഴ്കതാതില്  ഴിബഴകവാശണം ഉണ്ടാവുഔയും ലങയ്യും. രു പ്രകദവത്ത് ഷാദ്ധയഭാമ എല്ലാ 

കരാതസ്സുഔലില്  നിന്നുമുളൃ ഴിബഴങ്ങള്  ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തി ഔായയക്ഷ്ഭഭാമി ഴിഔഷന 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പാക്കുഔ എന്നതാമിയിക്കണം റക്ഷ്യം.  

(6) ഇകതാലടാപ്പം ജില്ലാതറത്തിലുളൃ ആസൂത്രണത്തിലെ പറഭാമി തയ്യാരാക്കലപ്പടുന്ന ജില്ലാ 

ഩദ്ധതിമിലറ നിര്കേവങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴാര്ശിഔ – ദീര്ഗഔാറ 

ഩദ്ധതിഔലില്  പ്രതിപറിക്കുന്നുലഴന്നും ഉരപ്പാക്കണം.  

(7) കഭല്പ്പരെ ലഩാതഷഭീഩനത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളൃ നിര്കേവങ്ങലാണ് ഈ 

ഭാര്ഗ്ഗകയകമില്  ലഩാതഴാമി ഴിവദീഔയിക്കുന്നത്. ഈ ഭാര്ഗ്ഗകയകമില്  നിര്ഫന്ധഭായും 

(Mandatory) ഩാറികക്കണ്ട ഔായയങ്ങളും അബിഔാഭയഭാമ (Desirable) ഔായയങ്ങളും ഷംഫന്ധിച്ച് 

ഴയക്തത ഴരുത്താ്  ശ്രഭിച്ചിുള്ളണ്ട്. ലഩാതഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  മു്  നിര്ത്തിയും ഭറ്റ് തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  നടപ്പാക്കിമിുള്ളളൃ അനുഔയണീമഭാമ ഭാാഔഔലല അടിസ്ഥാനഭാക്കിയുഭാണ്  

ഇങ്ങലനയുളൃ നിര്കേവങ്ങള്  ഩറതം ഷൃപംഩിച്ചിുള്ളളൃത്. തകേവ ബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് 

പ്രാകദവിഔ ഷാസങയയങ്ങ ള്ക്കനുഷയിച്ച് നഴീനഭാമ ആവമങ്ങള്  ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔലാമി 

ആഴിഷ്കയിക്കുന്നതിനുളൃ ഷൃാതന്ത്രയമുണ്ട്. എന്നാല്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിലെ ലഩാത നമത്തിന് 

അനുപംഩഭായും ഷസാമഔഭായും ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കാ്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെയും ഴിബഴറബയത, ഷാകങ്കതിഔ 

ഷസാമറബയത, ഭറ്റ് ബൗതിഔ ഷാസങയയങ്ങള്  എന്നിഴ അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തി ഴയതയാഷങ്ങള്  

ഴരുലഭങ്കിലും ലഩാതഴാമ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങലിൂടന്നിയുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  നടത്താ്  

ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്.  

(8) ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിമില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴിഔഷനഩദ്ധതിഔള്  

ആസൂത്രണം ലങയ്ത് നടപ്പാക്കുകമ്പാള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ട ലഩാതറക്ഷ്യങ്ങളും മു്ഖണനഔളും താലള 

നല്കുന്നു. 
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2. ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുലട ലഩാതറക്ഷ്യവും മു്ഖണനഔളും 

2.1 ലഩാതറക്ഷ്യങ്ങള്  

(1) കഔയലത്തിലെ സുസ്ഥിയഭാമ ഴിഔഷനഭാണ് ഩതിനാറാം ഩദ്ധതി ഴിബാഴനം ലങയ്യുന്നത്. 

ഷാമൂസയ ഴിഔഷനയംഖത്ത് കഔയലം ആര്ജ്ജിച്ചിുള്ളളൃ കനട്ടങ്ങള്  ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 

സുസ്ഥിയഭാമ ഷാമ്പത്തിഔ ഴലര്ച്ച ഉരപ്പാകക്കണ്ടതണ്ട്. ഇതിന് ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥ 

ഴിജ്ഞാനാധിും ിതഭാമി ഴിഔഷിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ ഭാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ആഴിഷ്കയിക്കണം. ആുനനിഔ 

കഴജ്ഞാനിഔ കഭകറഔളുലട ഩി്ഫറകത്താലട ഉല്പ്പാദന ഴയഴസ്ഥഔലല പുനരുജ്ജീഴിപ്പിക്കു 

ന്നതിനാണ് പ്രാധാനയം നല്കുന്നത്. കഔയലലത്ത കഴജ്ഞാനിഔ ഷമൂസഭാക്കി ഴലര്ത്തുഔയും 

ഴിജ്ഞാനാധിും ിതഭാമ ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥമാമി ഩയിഴര്ത്തനലപ്പടുത്തുഔയും ലങയ്യുഔ എന്നതാണ് 

ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിയുലട മുകയ റക്ഷ്യങ്ങലില്  ന്നാഭകത്തത്. കഔയലം ഇകന്നഴലയ ആര്ജ്ജിച്ചിുള്ളളൃ 

ഷാമൂസിഔ – ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിന് ഔായണഭാമ ഗടഔങ്ങലല വക്തിലപ്പടുത്തുഔയും 

ഒകയാ ഴയക്തിയുലടയും ഷാമൂസയനീതിമിറധിും ിതഭാമ ഴിഔഷനം ഉരപ്പുഴരുത്തുഔയും കഴണം. ഈ 

കനട്ടങ്ങളുലട തടര്ച്ച ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിന് നമ്മുലട പ്രകൃതിഴിബഴങ്ങള്  ശ്രദ്ധകമാലട 

ഉഩകമാഖിക്കുഔയും ഭനുശയ ഴിബഴങ്ങള്  ഴ്കതാതില്  ഴിഔഷിപ്പിക്കുഔയും ലങയ്യണം.  

(2) കഔയലത്തിലെ ഷാമ്പത്തിഔഴിഔഷനത്തിന് ഖതികഴഖം നല്കുഔലമന്നതാണ് ഩതിനാറാം 

ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുലട ലഩാതറക്ഷ്യങ്ങലില്  പ്രധാനം. പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔഴിഔഷനവും 

ലതാളിറഴഷയങ്ങളുലട സൃഷ്ടിയുഭാണ് ഭറ്റ് റക്ഷ്യങ്ങള്. ഇകതാലടാപ്പം കഔയലത്തിലെ ഭിഔവുറ്റ 

ഭാനഴ ഴിഔഷനകനട്ടങ്ങള്  സുസ്ഥിയഭാമി നിറനിര്ത്തുഔ, പ്രകൃതിഴിബഴങ്ങളുലട ഷംയക്ഷ്ണം 

ഉരപ്പാക്കിലക്കാണ്ടുളൃ സുസ്ഥിയഴിഔഷനം ഉരപ്പാക്കുഔ, ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാനലത്തയും 

തല്പറഭായുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിദുയന്തങ്ങലലയും അതിജീഴിക്കുന്നതിനുളൃ ഔളിവുഔള്  

ആര്ജ്ജിക്കാ്  ഷമൂസലത്ത ഷസാമിക്കുഔ എന്നിഴയും ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിയുലട ലഩാത 

റക്ഷ്യങ്ങലില്ലപ്പടുന്നു.  

(3) ഩികന്നാക്ക ഴിബാഖങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഩാര്വൃഴല്ക്കയിക്കലപ്പട്ട ഷമൂസലത്ത പൂര്ണ്ണഭായും 

ഉള്ലക്കാളൄന്ന ഴിഔഷനഭാണ് റക്ഷ്യഭാക്കുന്നത്. എല്ലാഴരുകടയും ഭൗറിഔാഴഔാവങ്ങളുലട 

ഷംയക്ഷ്ണം, ഷഭഗ്രഭാമ ഷാമൂസിഔസുയക്ഷ്, ദായിദ്ര്യത്തില്  നിന്നുളൃ പൂര്ണ്ണഭാമ കഭാങനം, 

ഭതഷൗസാര്േത, ഷഭാധാനം, ഉമര്ന്ന ഗുണനിറഴായമുളൃ ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങള് , എല്ലാ 

ഴിഔഷന കഭകറഔലിലും ആുനനിഔവും ഩയിസ്ഥിതിഷൗഹൃദവുഭാമ ഷാകങ്കതിഔഴിദയഔളുലട 

ഉഩകമാഖം, ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം, ലതാളില് , ഉഩജീഴന സുയക്ഷ് എന്നിഴ പ്രധാനലപ്പട്ട 

ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങലില്ലപ്പടുന്നു. ഴിഔഷന പ്രക്രിമമില്  യാളും ളിഴാക്കലപ്പടുന്നില്ല എന്ന് 

ഉരപ്പാകക്കണ്ടത് ഴലലയ പ്രധാനഭാണ്. ഷര്മാാശ്കലശിതഭാമ ഴിഔഷനഭാണ് ഩതിനാറാം 

ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുലട റക്ഷ്യം. 

(4) ആകഖാല സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  നിശ്ചിത ഷഭമത്തിനു മുമ്പ് തലന്ന കഔഴയിക്കു 

ഔലമന്നതം പ്രധാനഭാണ്. നിര്േിഷ്ട പറങ്ങള്  (outcomes) മു്കൂട്ടി നിശ്ചമിച്ച് അഴ 
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കഔഴയിക്കുന്നതിനുളൃ ബാഴനാ പൂര്ണ്ണഭാമ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩം നല്ഔണം. അഴയുലട 

നിര്മാസണ പുകയാഖതി സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന സൂങഔങ്ങലല അടിസ്ഥാനഭാക്കിയുളൃ 

കഭാണിട്ടരിംഖിൂടലട ഴിറമിരുത്തി റക്ഷ്യങ്ങള്  കഔഴയിക്കുന്നുലഴന്ന് ഉരപ്പാക്കണം.     

(5) ഷഭഗ്രഭാമ ഴിഔഷന ഇടലഩടലുഔലിൂടലട കഔയലീമരുലട  ജീഴിത ഗുണകഭന്മ ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുഔയും  

തദൃായാ ഷംാപ്തവും ഷകന്താശഔയവുഭാമ ജീഴിതം നമിക്കുന്നതിന് അഴലയ പ്രാപ്തയാക്കുഔയും 

ലങയ്യുഔ  എന്നത് ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിയുലട അന്തിഭ റക്ഷ്യഭാണ്.  

2.2.  ഷഴികവശ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്   

(1)  കൃശി, മൃഖഷംയക്ഷ്ണം, ഭത്സയഫന്ധനം, ക്ഷ്ീയഴിഔഷനം, ഴയഴഷാമം എന്നീ കഭകറഔലിലറ 

ഉല്ഩാദനവും ഉല്പ്പാദന ക്ഷ്ഭതയും ആുനനിഔ വാരസാങ്ഷാകങ്കതിഔ ഴിദയഔളുലട പ്രകമാഖ 

ത്തിൂടലട ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുഔ. 

(2)  ലങറുടഔിട – ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങള് , ടൂരിഷം, ഊര്ജ്ജം, ഖതാഖതം, ഭറ്റ് കഷഴനങ്ങള്  

എന്നീ കഭകറഔലില്  ഴര്ദ്ധിച്ചകതാതിലുളൃ ഴലര്ച്ച ഉരപ്പാക്കുഔ. 

(3) കഭല്പ്പരെ കഭകറഔലിലറ ഴലര്ച്ച തൃയിതലപ്പടുത്തുന്നതിനാമി നഴീനഭാമ ആവമങ്ങളുലട 

അടിസ്ഥാനത്തിലുളൃ ലതാളില്  ഷംയംബങ്ങള്   കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔ 

(4) കഭല്പ്പരെ കഭകറഔലിലറ ലഩാത-ഷൃഔായയ മൂറധനനികക്ഷ്ഩം ഩയഭാഴധി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുഔ; 

ഷസഔയണസ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷാമ്പത്തിഔഴിബഴങ്ങള്  ഇതിനാമി പ്രകമാജനലപ്പടുത്തുഔ. 

(5) എല്ലാ കഭകറഔലിലും ഩയഭാഴധി ലതാളിറഴഷയങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ; ഇതിനാമി ആഴവയമുളൃ 

ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങള്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനും ലതാളില്  കനപുണയഩയിവീറനം നല്കുന്നതിനും 

ഷാകങ്കതിഔ ഷസാമം ഉരപ്പാക്കുന്നതിനും ഷൗഔയയലഭാരുക്കുഔ; കഔാഴിഡ് മുകാന്തിയം 

ആഴിര്ബഴിച്ചിുള്ളളൃ പുതിമ  ലതാളില്  ഷാസങയയങ്ങള്  മു്നിര്ത്തി ഴി്തയത്തുളൃ ലതാളിലുഔള്  

ഡിജിറ്ററാമി ലങയ്യുന്ന ആവമം കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔയും അത്തയം ലതാളിലുഔള്  

ഔയസ്ഥഭാക്കുന്നതിന് ഴര്ക്ക് നിമര്  കസാം കഩാലറയുളൃ ഷാദ്ധയതഔള്  ഉഩകമാഖിക്കുന്ന 

തിനുളൃ അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുഔയും ലങയ്യുഔ. 

(6) ഴിഴിധ ഴിഔഷന കഭകറഔലിലറ മൂറധന നികക്ഷ്ഩം ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഷംയംബഔതൃ 

ഴിഔഷനത്തിനും  കപ്രാത്സാസനം നല്കുന്നതിനാഴവയഭാമ  ബയണഩയഭാമ നടഩടിക്രഭങ്ങള്  

സുഖഭഭാക്കുന്നതിന്  പ്രകതയഔ ഷംഴിധാനങ്ങള്  ആഴിഷ്ക്കയിക്കുഔ. 

(7)  ഷംസ്ഥാനലത്ത മുകയ വാരസാങ്-ഷാകങ്കതിഔ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ഉന്നതഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

എന്നിഴയുലട ഷാകങ്കതിഔ ഷസാമം ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔലില്  ഉരപ്പാക്കുഔ 

(8) അതിദായിദ്ര്യം നിര്മ്മാര്ജ്ജനം ലങയ്യുന്നതിനാമി പ്രകയാഩിക്കലപ്പട്ട ഩദ്ധതിക്ക് കനാതൃം 

നല് കുഔ. അതിദയിദ്ര്രുലട ഴരുഭാനം, ആകയാഖയയക്ഷ്, ജീഴകനാഩാധിഔള് , ഭറ്റ് 

ബൗതിഔഷൗഔയയങ്ങള്  എന്നിഴ ഉരപ്പാക്കുന്നതിനുളൃ സൂക്ഷ്മഩദ്ധതിഔള്ക്ക് പംഩം ലഔാടുത്ത് 

നടപ്പിറാക്കുഔയും ദായിദ്ര്യം പൂര്ണ്ണഭായും ഇല്ലാതാക്കുന്നുലഴന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തുഔയും ലങയ്യുഔ 
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 (9) പ്രാമാധിഔയം, ഗുരുതയ കയാഖം തടങ്ങിമ ഔായണങ്ങലാല്  ങറനകവശി ഩയിഭിതലപ്പട്ടഴര്ക്ക് 

അനിഴായയ കഷഴനങ്ങള്  അഴരുലട ഴാതില്പ്പടിമില്  എത്തിക്കുഔ. 

(10)  ഭണ്ണം ജറവും അന്തയീക്ഷ്വും ഭാറിനയയസിതഭായും ശുദ്ധഭായും നിറനിര്ത്തുന്നതിനാമി 

കയഭാറിനയ ഩയിഩാറന ഩയിഩാടിഔള്  ഴികഔന്ദ്രീകൃത ഭാാഔമില്  ആഴിഷ്കയിച്ച് നടപ്പാക്കണം. 

അകത പ്രാധാനയകത്താലട  ദ്ര്ഴ ഭാറിനയ ഩയിഩാറനം ഖാര്സിഔ-സ്ഥാഩന-ലഩാത തറങ്ങലില്  

ഷാദ്ധയഭാക്കുന്നതിനുളൃ ഩയിഩാടിഔള്  ആസൂത്രണം ലങയ്ത് പറപ്രദഭാമി നടപ്പാക്കുന്നുലഴന്ന് 

ഉരപ്പുഴരുത്തണം.  

(11) കഔയലലത്ത ഭൂയസിതരും ബഴനയസിതരും അഖതിഔളും ഇല്ലാത്ത ഷംസ്ഥാനഭാക്കി ഭാറ്റുഔ. 

(12) ഴര്ദ്ധിച്ചുഴരുന്ന നഖയഴല്ക്കയണത്തിലെ ഷാദ്ധയതഔള്  മുന്നില്  ഔണ്ടുലഔാണ്ടുളൃ ഩശ്ചാത്തറ 

ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔള് , ശുങിതൃ ഩയിഩാടിഔള്   എന്നിഴ ആസൂത്രണം ലങയ്യുഔ. 

(13) ലഩാതജനാകയാഖയ ഷംഴിധാനങ്ങള്  കൂടുതല്  വക്തിലപ്പടുത്തുഔയും കഔാഴിഡ്-19 ലെ അനുബഴ 

ഩാഠങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  ആകയാഖയഷംയക്ഷ്ണത്തിന് പ്രാധാനയം നല്കുന്ന 

ഩദ്ധതിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കുഔയും ലഩാതജനാകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങളുലട ഷൗഔയയങ്ങള്  

ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുഔയും ലങയ്യുന്നതിലനാപ്പം ഴര്ദ്ധിച്ചുഴരുന്ന ജീഴിതകവറീ കയാഖങ്ങള്  

നിമന്ത്രിക്കുന്നതിനും അഭിത ഴണ്ണം (obesity) കഩാലുളൃ പ്രശ്നങ്ങള്  ഩയിസയിക്കുന്നതിനുമുളൃ 

ഔര്മ്മ ഩദ്ധതിഔള്  ആഴിഷ്കയിച്ച് നടപ്പാക്കുഔയും ലങയ്യുഔ.  

(14) ലഩാതഴിദയാബയാഷയംഖത്ത് ഩതിമൂന്നാം ഩദ്ധതിക്കാറത്തുണ്ടാമ ഭിഔഴ് ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുഔ; ലഩാത 

ഴിദയാറമങ്ങളുലട ഷൗഔയയങ്ങള്  ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുഔയും ഩഠനനിറഴായം ഉമര്ത്തുഔയും ലങയ്യുഔ 

(15) ഔറ, ഷംസ്കായം എന്നീ കഭകറഔളുലട ഫഹുമുകവും പുകയാഖഭനാത്മഔവുഭാമ ഴിഔഷനവും 

ജനഔീമഴല്ക്കയണവും ഉരപ്പാക്കുന്നതിലനാപ്പം കഩാഔ ഷംയക്ഷ്ണത്തിന് പ്രകതയഔ ശ്രദ്ധ 

നല്കുഔയും ലങയ്യുഔ.  

(16) ഔാറാഴസ്ഥാഭാറ്റത്തിലെ പറഭായുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുയന്തങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച വാരസാങ്ീമ 

ഴിഴയങ്ങളുലടയും മുന്നരിമിപ്പുഔളുലടയും അടിസ്ഥാനത്തില്  അഴലമ പറപ്രദഭാമി 

കനയിടുന്നതിനുളൃ ഷംഴിധാനങ്ങള്  പംഩലപ്പടുത്തുഔയും ദുയന്താഗാത ഷാദ്ധയതഔള്  

ഩയിഖണിച്ചുലഔാണ്ട് ഩദ്ധതിഔള്  ആസൂത്രണം ലങയ്യുഔയും ഔാറാഴസ്ഥാ ഭാറ്റലത്ത 

അബിമുകീഔയിക്കുന്നതിനുളൃ ഹ്രഷൃഔാറ-ദീര്ഗഔാറ ഴിഔഷന ഇടലഩടലുഔള്ക്ക് പംഩം 

നല്കുഔയും ലങയ്ത് അതിജീഴനക്ഷ്ഭത കഔഴയിക്കാ്  കഔയലലത്ത പ്രാപ്തഭാക്കുഔ. 

(17) ആകഖാല സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനറക്ഷ്യങ്ങള്  ആര്ജ്ജിക്കുന്നതിനുളൃ പ്രകതയഔ ഔര്മ്മഩദ്ധതി 

ആഴിഷ്കയിക്കുഔയും കഔയലത്തിലെ ഉമര്ന്ന സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന സൂങിഔഔള്   കൂടുതല്  

ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന്  ഷഴികവശ ശ്രദ്ധ പുറര്ത്തുഔയും ലങയ്യുഔ. 
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 (18)ഊര്ജ്ജ ഷംയക്ഷ്ണത്തിലെ ബാഖഭാമി ഷൗകയാര്ജ്ജ ഴിലക്കുഔള്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ 

ഷൗകയാര്ജ്ജ ഷാകങ്കതിഔഴിദയഔളുലട ഉഩകമാഖം കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔ.  

(19)ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനത്തിന് ഔായണഭാകുന്ന സയിതഗൃസഴാതഔ ഫസിര്ഖഭനം 

ഷാദ്ധയഭാകുന്നത്ര കുരയ്ക്കുന്നതിനുമുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ആഴിഷ്കയിച്ച് നടപ്പാക്കുഔ.  

 കഭല്പ്പരെ റക്ഷ്യങ്ങള്  കനടാ്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായികനാലടാപ്പം തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളും ന്നിച്ച് പ്രഴര്ത്തികക്കണ്ടതണ്ട്. ഴിഴിധ ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഔളുലട ഩദ്ധതിഔളുഭാമി 

കങര്ന്നുലഔാണ്ടാണ് ഒകയാ കഭകറമിലറയും ഔര്മ്മഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്.  

കഔയലഷര്ക്കാര്  ആഴിഷ്കയിക്കുന്ന നഴകഔയല ഔര്മ്മഩദ്ധതി 2-ലെ ആസൂത്രണവും 

നിര്മാസണവും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷസഔയണകത്താലടമാണ് ഴിബാഴനം 

ലങയ്തിുള്ളളൃത്. സയിതകഔയലം, ആര്ദ്ര്ം, കറപ്, ഴിദയാഔിയണം എന്നീ ഴിഔഷന ദൗതയങ്ങള്  

ഏകഔാഩിപ്പികക്കണ്ടത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തിറാണ്. 

2.3 ലഩാത മു്ഖണനഔള്   

കദവീമതറത്തില്  ഴിഴിധ കക്ഷ്ഭ-ഴിഔഷന കഭകറഔലില്  ന്നാം സ്ഥാനം 

നിറനിര്ത്തിലക്കാണ്ടാണ് ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിക്കാറമലഴിലറ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

ആയംബിക്കുന്നത്. ഷാമ്പത്തിഔ ഴലര്ച്ച, ഉഩജീഴന സുയക്ഷ്, സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനം, ഷാമൂസയനീതി, 

തറയത എന്നിഴ ഉരപ്പ് ഴരുത്തുഔയും ആുനനിഔ വാരസാങ് ഷാകങ്കതിഔഴിദയഔളുലട 

ഷസാമകത്താലട കഔയലലത്ത ജ്ഞാനഷമൂസഭാമി ഴലര്ത്തുഔയും ലങയ്യുഔ എന്ന ഭസത്താമ 

റക്ഷ്യഭാണ് നമുക്കു മുന്നിലുളൃത്.  കഔാഴിഡാനന്തയ ഷാമ്പത്തിഔഭാ്യം ഩയിസയിക്കുഔ, ഴിഴിധ 

കഭകറഔലില്  കദവീമ വയാവയിലമക്കാള്  കുരഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന മൂറധന നികക്ഷ്ഩം ഉമര്ത്തി 

കഴഖതകമരിമ ഷാമ്പത്തിഔ ഴലര്ച്ച സൃഷ്ടിക്കുഔ, ഉമര്ന്നകതാതിലുളൃ ലതാളിറില്ലായുംയും 

(unemployment) കമാഖയതയ്ക്കനു ഷയിച്ചുളൃ ലതാളിറിലെ ദൗര്റബയവും (under employment) 

ഩയിസയിക്കുഔ എന്നിഴമാണ് ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിക്കാറലത്ത പ്രധാന 

ലഴല്ലുഴിലിഔള്. ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിയുലട പ്രധാന മു്ഖണനഔള്  താലള നല്കുന്നു. 

2.3.1  ഉല്പാദനം, ഉല്പാദനക്ഷ്ഭത എന്നിഴ ഴർദ്ധിപ്പിക്കുഔ  

(1) ഔാര്ശിഔ, മൃഖ ഷംയക്ഷ്ണ, ഭത്സയ, ക്ഷ്ീയ  കഭകറഔലിലറ  ഉല്പാദനം ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഴിഴിധ  

ഴിലഔളുലടയും ഭറ്റു ഷംയംബങ്ങളുലടയും ഴിസ്തൃതിയും ഉല്പാദനക്ഷ്ഭതയും ഩയഭാഴധി 

ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കണം. ഇതിനാമി വാരസാങ്ീമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളും ആുനനിഔ ഷാകങ്കതിഔഴിദയഔളും 

ഉഩകമാഖിക്കണം. ഷര്ഴഔറാവാറഔള് , വാരസാങ്-ഷാകങ്കതിഔ/ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

എന്നിഴിടങ്ങലില്  നിന്നും റബയഭാമ വാരസാങ്-ഷാകങ്കതിഔഴിദയഔലല  ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തണം. ബക്ഷ്യ 

ധാനയങ്ങളുലട ഉല്പാദനം ഩയഭാഴധി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഩച്ചക്കരി, മുട്ട എന്നിഴയുലട 

ഉൽഩാദനത്തിൽ ഷൃമം ഩയയാപ്തത കനടാനും ഩാൽ ഉൽഩാദനത്തിൽ ഭികച്ചാൽഩാദനം 

കഔഴയിക്കാനും ഔളിമണം. ഔടല്-ഉള്നാട്  ഭകത്സയാല്പാദനം ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് മുൻഖണന നൽഔണം. ഈ റക്ഷ്യങ്ങള്  മു്  നിര്ത്തി  2020-ല്  
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പ്രകയാഩിക്കുഔയും ഴിജമം കഔഴയിക്കുഔയും  ലങയ്ത സുബിക്ഷ്കഔയലം ഩദ്ധതി കൂടുതല്  ഭിഔകഴാലട 

നടപ്പാക്കണം. 

(2) ഉൽഩാദഔരുലട റാബം ഖണയഭാമി ഴർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഔാര്ശികഔാല്പന്നങ്ങളുലട മൂറയ ശംകറ 

(value chain) ഴിഔഷിപ്പിക്കുന്നതിനും മൂറയഴർദ്ധിത ഉൽഩന്നങ്ങലിറധിും ിതഭാമ ഷംയംബങ്ങൾ  

ആയംബിക്കുന്നതിനും നിറഴിലുളൃഴ ഴിഔഷിപ്പിക്കുന്നതിനും  കപ്രാത്സാസനം നൽഔണം. 

2.3.2. പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം, ഷംയംബഔതൃം, കനപുണയ ഴിഔഷനം  

(1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട കനാതൃത്തിൽ പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിനുളൃ 

ഴിപുറഭാമ ഷംഴിധാനങ്ങലാണ് ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിമിൽ ഴിബാഴനം ലങയ്തിയി 

ക്കുന്നത്. ഇതിലെ ബാഖഭാമി സൂക്ഷ്മ, ലങറുടഔിട, ഇടത്തയം ഷംയംബങ്ങലല ഴൻകതാതിൽ 

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ ഩയിഩാടിഔൾ ആഴിഷ്കയിക്കണം. 

(2) ഴര്ക്ക്  ം കസാം എന്ന ആവമം പ്രാഴര്ത്തിഔഭാക്കുന്നതിനും കഷഫര്  കജാറിമിടങ്ങള്  

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുളൃ ഩയിഩാടിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കണം. പ്രാകദവിഔ തറത്തിലുളൃ ഉപനഩന്ന –

കഷഴന ആഴവയങ്ങലല കൂട്ടികച്ചര്ത്ത് ഫിഷിന ് ആവമങ്ങലാമി പംഩലപ്പടുത്തുന്നതിനുളൃ 

സാക്കകത്താണുഔള്  ഷംഗടിപ്പിക്കണം. കനപുണയ ഩയിവീറനം ആഴവയമുളൃഴലയ ഔലണ്ടത്തി 

ലതാളില്  കവശി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ ശ്രഭവും ഉണ്ടാഔണം. ഷംയംബഔര്ക്ക് ഴാ  

റബയഭാക്കുന്നതിനു കഴണ്ട ഇടലഩടല്  നടത്തുഔയും ഩറിവ ഷബ്ഷിഡി റബയഭാക്കുഔയും കഴണം.     

(3) ഷംയംബഔതൃ ഩദ്ധതിഔളുലട ഷാക്ഷ്ാപനക്കായത്തിനാമി തകേവീമ ഷംയംബഔലയ കപ്രാത്സാസി 

പ്പിക്കുഔയും പുതിമ ആവമങ്ങൾ ഷംയംബഔതൃഭാമി ഴിഔഷിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഇന്നകഴശ്  

ങറഞ്ച്, ഷംയംബഔതൃത്തിനുളൃ ഷാകങ്കതികഔാഩകദവ ഷംഴിധാനം മുതറാമഴ 

ആഴിഷ്കയിക്കുഔയും ലങയ്യണം. 

(4) ഴയഴഷാമ ഷംയംബഔര് ക്ക് അനാമാഷം ഷംയംബങ്ങൾ തടങ്ങുന്നതിന് തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങൾ അനുബാഴപൂർമാഭാമ ഷഭീഩനം ഷൃീഔയിക്കുഔയും ഈഷ് ഒപ് ഡൂമിംഖ് 

ഫിഷിനഷ്  പറപ്രദവും ഔായയക്ഷ്ഭവുഭാക്കുന്നതിനുളൃ ഷസാമഔ ഷംഴിധാനങ്ങൾ 

രുക്കുഔയും കഴണം.  

2. 3. 3 ലതാളില്  സൃഷ്ടി 

  അബയസ്തഴിദയയാമ യുഴജനങ്ങള്ക്ക് ഴിഴിധ കഭകറഔലിൽ ലതാളിറഴഷയങ്ങള്  റബിക്കുന്ന 

തിനുകഴണ്ട കനപുണയഴിഔഷന ഩയിവീറനം ഴയാഩഔഭാമി നൽകുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔൾക്ക് 

പംഩം നൽഔണം. ഷംയംബഔതൃവുഭാമി ഫന്ധലപ്പടുത്തി ഷംസ്ഥാനതറത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന 

കനപുണീ ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔളുഭാമി പൂർണ്ണഭാമി ഷസഔയിക്കണം. ലതാളിൽ കനപുണയ 

ഩയിവീറനം, ലതാളിറഴഷയങ്ങലലക്കുരിച്ചുളൃ കഫാധഴൽക്കയണ ഩയിഩാടിഔൾ എന്നിഴമിൽ 

ഴനിതഔള്ക്കും ദുർഫറ ഴിബാഖങ്ങൾക്കും  പ്രാമുകയം നൽഔണം.  
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2.3.4 അതിജീഴനക്ഷ്ഭത 

(1) ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാനം മൂറമുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിദുയന്തങ്ങള് , ഉല്പ്പാദന ഴയഴസ്ഥമിലറ 

ഭാറ്റങ്ങള്  എന്നിഴയുള്പ്പലടയുളൃ പ്രതയാഗാതങ്ങള്  അതിജീഴിക്കുന്നതിനുളൃ കവശി 

ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രകതയഔ ഩയിഖണന നല്ഔണം. 

(2) ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാനത്തിലെ ആഗാതങ്ങള്  കുരയ്ക്കുന്നതിനുളൃ ഹ്രഷൃ-ദീര്ഗഔാറ 

ഩദ്ധതിഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുഔയും അഴമിലറ പ്രഴര്ത്തനഗടഔങ്ങള്  

ലഩാത ഴിഔഷനഩയിഩാടിഔലില്  ഉള്കച്ചര്ക്കുഔയും കഴണം. 

(3) നിറഴിലുളൃ ദുയന്ത നിഴായണ ഩദ്ധതി  അഴകറാഔനം ലങയ്ത്, അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം കൂടി 

നടത്തി ഔാറിഔഭാക്കുഔയും അതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  ദുയന്ത നിഴായണത്തിനുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩം നല്കുയും കഴണം. മുന്നരിമിപ്പ് ഷംഴിധാനം, യക്ഷ്ാപ്രഴര്ത്തന 

ഷൗഔയയങ്ങള്, അബമ കഔന്ദ്രങ്ങള്, പുനയധിഴാഷം, ദുയന്താഗാത റഘൂഔയണം എന്നിഴയ്ക്കുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിച്ച് നടപ്പാക്കണം.  

(4) ദുയന്തനിഴായണത്തിനും, പ്രകൃതിദുയന്തങ്ങള്ക്ക് ഴികധമയാമഴരുലട ജീഴകനാഩാധിഔള്  

പുനിസ്ഥാഩിക്കുന്നതിനും പ്രകതയഔ ഩയിഖണന നല്ഔണം. ഇതിനാമി തയ്യാരാക്കിമിുള്ളളൃ 

ദുയന്തനിഴായണ ഩദ്ധതിഔള്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്ത്തിമാക്കാ്  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഫാദ്ധയസ്ഥയാണ്. പ്രകൃതിദുയന്ത ഷാദ്ധയതഔളുളൃ പ്രകദവങ്ങലില്  ആഴവയമുളൃ 

വാരസാങ്ീമഭാമ ഴിഔഷന ഇടലഩടലുഔള്  ഴിദഗ്ദ്ധരുലട ഷസാമകത്താലട നടപ്പാക്കണം.  

2.3.5 ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം – പ്രാകദവിഔ ഔര്മ്മഩദ്ധതി 

ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം മൂറമുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിബാഷങ്ങലല പ്രതികയാധിക്കുന്നതിനുളൃ 

പ്രാകദവിഔ ഔര്മ്മഩദ്ധതിക്ക് പംഩം നല്ഔണം. സയിത ഗൃസ ഴാതഔങ്ങളുലട ഫസിര്ഖഭനം 

കുരയ്ക്കുന്നതിനും, ഔാര്ഫണ്  ആഖിയണം ലങയ്യാ്  ഔളിയുന്ന ഴിധത്തില്  പ്രകൃതിലമ 

ഷംപുഷ്ടഭാക്കി ഩയിഩാറിക്കുന്നതിനുമുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ആഴിഷ്കയിച്ച് നടപ്പാക്കണം. കജഴ 

കഴഴിധയ ഷംയക്ഷ്ണം, സയിത ഇടങ്ങളുലട സൃഷ്ടിയും ഷംയക്ഷ്ണവും  മുതറാമ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങലിൂടലട ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനത്തിലെ പ്രതയാഗാതങ്ങലല പ്രതികയാധിക്കാ്  

ഔളിമണം.  

2.3.6 പ്രകൃതി ഴിബഴ ഷംയക്ഷ്ണം 

ഉല്പ്പാദനം ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുഔ, പ്രലമമുള്പ്പലടയുളൃ പ്രകൃതിദുയന്തങ്ങളുലട ഷാദ്ധയത കുരയ്ക്കുഔ എന്നീ 

റക്ഷ്യങ്ങള്  മു്നിര്ത്തി നീര്ത്തട ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔള്  പുനയായംബികക്കണ്ടതണ്ട്. ഴിഴിധ ജറ 

കരാതസ്സുഔൾ പുനരുദ്ധയിക്കുഔയും ഭണ്ണ്-ജറഷംയക്ഷ്ണ പ്രഴർത്തനങ്ങള്  ഊർജ്ജിത 

ലപ്പടുത്തുഔയും  കഴണം.  പൂര്ത്തിമാക്കാത്ത നീര്ത്തടഩദ്ധതിഔള്  പൂര്ത്തീഔയിക്കുഔയും പുതിമ 

നീര്ത്തടഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കുഔയും ലങയ്യണം. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ 

ഭൂഴിനികമാഖം ഷംഫന്ധിച്ച് ഩഠനം നടത്തുഔയും അഴയുലട നിഖഭനങ്ങള്  ഴിഔഷന 

ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കുകമ്പാള്  ഩയിഖണിക്കുഔയും ലങയ്യണം. തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 
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ഉള് ലപ്പടുന്ന ഔാര്ശിഔ ഔാറാഴസ്ഥാ കഭകറഔളുലട ഷഴികവശതഔളും ഔണക്കിലറടുക്കണം. 

ഇതികനാകടാപ്പം പ്രാകദവിഔ കജഴകഴഴിധയം ഷംയക്ഷ്ിക്കുന്നതിനും അതീഴ ശ്രദ്ധ 

പുറര്ത്തണം.  

2.3.7. സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  

(1) ഷംസ്ഥാനം സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  കഔഴയിക്കുന്നതില്  ഇതഴലയ ആര്ജ്ജിച്ച 

കനട്ടങ്ങള്  തടരുഔയും എല്ലാ കഭകറഔലിലും പ്രഥഭ സ്ഥാനം കഔഴയിക്കുന്നതിനുളൃ 

ബാഴനപൂര്ണ്ണഭാമ ഩദ്ധതിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കുഔയും കഴണം. ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔലില്  ആകഖാല 

സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  പ്രാധാനയകത്താലട ഩയിഖണിക്കണം. സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന 

റക്ഷ്യങ്ങള്  മു്നിര്ത്തിയുളൃ ഴിഴിധ ഴിഔഷനഩയിഩാടിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കുഔയും അഴയുലട 

പറങ്ങള്  കൃതയഭാമി കയകലപ്പടുത്തുഔയും കഴണം. 

(2) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗട്ടത്തില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഒകയാ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടും 

അബിഷംകഫാധന ലങയ്യുന്ന സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനറക്ഷ്യങ്ങള്  എലന്താലക്ക എന്ന് മു് കൂട്ടി 

ഴിറമിരുത്തണം. 

2.3.8. അതിദായിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം 

ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണത്തില്  നാം ഫഹു്തയം മുകന്നാുള്ള കഩാമിുള്ളണ്ട്. ഇതിലെ അടുത്ത ഗട്ടഭാണ് 

അതിദായിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം. ഒകയാ അതിദയിദ്ര് കുടുംഫത്തിലെയും ഷഴികവശ പ്രശ്നങ്ങള്   

ഩയിസയിക്കുന്നതിനുളൃ സൂക്ഷ്മ ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത് തകേവബയണസ്ഥാഩ 

നങ്ങളുലട മതഭതറമാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മ ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔള്  പ്രധാന ഩദ്ധതിയുഭാമി 

ഷംകമാജിപ്പിച്ച് ഈ കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഉഩജീഴനസുയക്ഷ്യും ഷാമൂസിഔ സുയക്ഷ്യും ഉരപ്പു 

ഴരുത്തണം.  

2.3.9. ശുങിതൃം – ഭാറിനയ ഷംസ്കയണം 

(1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലറ കയ-ദ്ര്ഴ ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിന് പൂര്ണ്ണവും പറപ്രദവും 

സുസ്ഥിയവുഭാമ ഭാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ആഴിഷ്കയിക്കാ്  ഔളിമണം. കജഴഭാറിനയ ഷംസ്കയണ 

ഷംഴിധാനങ്ങള്  ഉരപ്പുഴരുത്തുഔയും അകജഴ ഭാറിനയങ്ങള്  ഷംബയിക്കുന്നതിനുളൃ 

ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുഔയും കഴണം. 

(2) ഷാനിട്ടരി കഴസ്റ്റ്, അഩഔടഷൃബാഴമുളൃ ഭാറിനയം, ഔണ്രക്ഷ്്  ആെ് ഡികഭാലിശ്  കഴസ്റ്റ്,  

പുനിങംക്രഭണം ഷാദ്ധയഭല്ലാത്ത ഴസ്തുക്കള്  എന്നിഴ കവകയിക്കുന്നതിനും ഷംസ്കയിക്കുന്നതിനുമുളൃ 

ഷംഴിധാനം രുക്കണം. ഔക്കൂഷ് ഭാറിനയം, ഭറിന ജറം എന്നിഴ വാരസാങ്ീമഭാമി 

ഷംസ്കയിക്കുന്നതിനുളൃ ഷംഴിധാനങ്ങളും രുക്കണം. ലഩാത സ്ഥറങ്ങലിലും ഴളികമായങ്ങലിലും 

ജറാവമങ്ങലിലും ഭാറിനയം നികക്ഷ്ഩിക്കുന്നില്ല എന്നുരപ്പാക്കുന്നതിന് പറപ്രദഭാമ നിയീക്ഷ്ണ 

ഷംഴിധാനവും ഏര്ലപ്പടുത്തണം. ഈ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഉള്ലപ്പടുത്തി അമൂറയഭാമ 

ജറകരാതസ്സുഔള്  ശുദ്ധഭാക്കുന്നതിനുളൃ  ഷഭഗ്ര ഩദ്ധതിഔള്  ആഴിഷ്ക്കയിക്കണം.  
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(3) ദ്ര്ഴഭാറിനയഷംസ്കയണത്തിലെ ഇകപ്പാളലത്ത അഴസ്ഥ ഩഠിക്കുഔയും ഉങിതഭാമ നിര്മ്മാര്ജ്ജന/ 

ഷംസ്കയണ ഭാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ആഴിഷ്കയിക്കുഔയും ലങയ്യണം. പ്രധാനഭായും  ഉരഴിട ഭാറിനയ 

ഷംസ്ക്കയണലഭന്ന തതൃത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  കയഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം, പ്രാകദവിഔ 

ഷൃീകഴജ്/ലഷപ്കറ്റജ് ഷംസ്ക്കയണം  എന്നിഴ നടപ്പാക്കണം. 

2.3.10. ഷാമൂസയനീതി ഉരപ്പാക്കല്   

ഩാര്വൃഴല്ക്കയിക്കലപ്പട്ടഴകയയും പ്രകതയഔ ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്നഴകയയും (രസാങ്ീഔള് , കുട്ടിഔള് , 

ഴകമാജനങ്ങള് , ബിന്നകവശിയുളൃഴര് , രാ്ഷ് ലജ്ഡര് , ഩട്ടിഔജാതി-ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ 

ഴിബാഖങ്ങള് , ഭത്സയലതാളിറാലിഔള് , ഩയമ്പയാഖത ലതാളില്കഭകറമില്  ഩണിലമടുക്കുന്നഴര്) 

പ്രകതയഔ ഩയിഖണന നല്ഔി മുകയധായമികറക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പംഩം 

നല്ഔണം. അഴരുലട അഴഔാവങ്ങള്  ഷംയക്ഷ്ിക്കുന്നതിനും തറയ നീതി ഉരപ്പാക്കുന്നതിനും 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അതീഴ ശ്രദ്ധ പുറര്ത്തണം. ഩട്ടിഔജാതി-ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ 

കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഭൂഭി, ഩാര്പ്പിടം, ഭിഔച്ച ഴിദയാബയാഷം, ആകയാഖയഩയിയക്ഷ്, കനപുണയഴിഔഷന 

ഩയിവീറനം, ലതാളില്  എന്നിഴ റബയഭാക്കാനുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പ്രാമുകയം  നല്ഔണം. 

ബിന്നകവശിയുളൃഴരുലട അഴഔാവങ്ങള്  ഷംയക്ഷ്ിക്കാനുതകുന്ന ഴിഴിധ ഷൗഔയയങ്ങളും 

ആനുകൂറയങ്ങളും റബയഭാക്കണം. 

2.3.11 റിംഖ ഷഭതൃം 

(1) രസാങ്ീഩക്ഷ് നഴകഔയലം-ഷമൂസത്തിലുണ്ടാകുന്ന രസാങ്ീഴിരുദ്ധഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലലയും ങിന്തഔ 

ലലയും പ്രതികയാധിക്കുന്നതിനും അഴ പൂര്ണ്ണഭായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമുളൃ ഷര്മാതറ 

സ്പര്വിമാമ പ്രങായണ–കഫാധഴല്ക്കയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഉമര്ത്തിലക്കാണ്ടു ഴയണം.  

(2) എല്ലാ കഭകറഔലിലും രസാങ്ീഔളുലട ഷര്കമാാന്മുഖമായകഭാമ വാക്തീഔയണം റക്ഷ്യഭിുള്ളളൃ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ആഴിഷ്കയിച്ച് നടപ്പാക്കണം.  

(3) റിംഖഷഭതൃലഭന്ന ഴിവാറഭാമ ഔാഴ്ചപ്പാടിൂടന്നിയുളൃ ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പംഩം 

നല്ഔണം. ഴിഴിധ ഴിബാഖങ്ങള്ക്ക് ഉഩജീഴനസുയക്ഷ്യും ഷാമൂസയസുയക്ഷ്യും ഉരപ്പാക്കുന്ന 

തിനും അഴരുലട പ്രശ്നങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച് കഫാധഴല്ക്കയണം നടത്തുന്നതിനുമുളൃ 

ഩദ്ധതിഔലാണ് ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടത്.   

(4) രസാങ്ീഔളുലട ലതാളിറഴഷയങ്ങള്  ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കണം. രസാങ്ീഔള്ക്ക് കനലയയുളൃ അതിക്രഭങ്ങള്  

കുരയ്ക്കുന്നതിനുളൃ വക്തഭാമ  നടഩടിഔൾ ഷൃീഔയികക്കണ്ടതണ്ട്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിലെ 

2015 ലറ  രാ്ഷ് ലജ്ഡര്  കഩാലിഷി   പറപ്രദഭാമി നടപ്പിറാക്കുന്നതിലും  പ്രാകദവിഔ 

ഷര്ക്കാരുഔള്  ഷസഔയിക്കണം. 

2.3.12  അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  ലഭച്ചലപ്പടുത്തല്  

(1) ഷൃന്തഭാമി ഭൂഭി ഉളൃഴരും ഇല്ലാത്തഴരുഭാമ എല്ലാ ബഴനയസിതര്ക്കും ഭാനയവും 

ഴാഷകമാഖയവുഭാമ ബഴനം ഷൃന്തഭാമി നല്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയിക്കുഔ.  
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(2) ഴര്ശം മുളെഴ്  ശുദ്ധഭാമ കുടിലഴളൃ റബയത, ലഭച്ചലപ്പട്ട ഖതാഖത ഷൗഔയയങ്ങള് , ഭറ്റു 

ലഩാതഷൗഔയയങ്ങള് , ഊര്ജ്ജഷംയക്ഷ്ണം, ഩായമ്പകയയതയ ഊര്കജ്ജാല്പാദനം, ശുങിതൃമുളൃ 

ഩയിഷയം എന്നിഴ ഉരപ്പു ഴരുത്തുഔ. 

2.3.13 ഴിദയാബയാഷയംഖം 

(1) കഔയലം ലഩാത ഴിദയാബയാഷ യംഖത്ത് ആർജ്ജിച്ച ഴൻകനട്ടങ്ങൾ നിറനിർത്തുഔയും 

ഴിദയാറമങ്ങലിലറ അടിസ്ഥാനഷൗഔയയം, കഫാധനനിറഴായം, അദ്ധയമന-അനുഫന്ധ 

പ്രഴര്ത്ത  നങ്ങൾ എന്നിഴ വക്തിലപ്പടുത്തുഔയും കഴണം. ഡിജിറ്റൽ, ഒണ്കറൻ ഷാകങ്കതിഔ 

ഴിദയഔള്  കഫാധന പ്രക്രിമമിൽ പറപ്രദഭാമി ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തുഔയും ലങയ്യണം. 

ലപ്രാപശണല്  ഴിദയാബയാഷമുൾലപ്പലടയുളൃ ഉന്നതഴിദയാബയാഷ യംഖകത്തക്ക് ആത്മഴിവൃാഷ 

കത്താലട കൂടുതല്  ഴിദയാര്ഥിഔള്  പ്രകഴവിക്കുന്നതിനുളൃ ഷാസങയയം സൃഷ്ടിക്കണം.  

(2) എല്ലാഴര്ക്കും മുകന്നരാ്  ഔളിയുന്നതിന് അഴഷയം റബിക്കുന്നതിനുളൃ ഷാസങയയങ്ങളും 

ഷൗഔയയങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കണം. ഇംഗ്ലീശ് ബാശമിലും ഖണിതം തടങ്ങിമ ഴിശമങ്ങലിലും 

ഩികന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുട്ടിഔള്ക്ക് പ്രകതയഔ ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിനും ആവമ ഴിനിഭമ 

കനപുണയം (communication skills) ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും പ്രകതയഔ ഇടലഩടല്  ഉണ്ടാഔണം. 

കുട്ടിഔലില്  ഩൗയകഫാധം ഴലര്ത്തുന്നതിനുളൃ പ്രഴര്ത്തന ഩയിഩാടിഔള്ക്കും പംഩം നല്ഔണം.  

2.3.14  ആകയാഖയ ഷംയക്ഷ്ണം 

(1) നമ്മുലട ഷംസ്ഥാനത്തില്  ഴിഴിധ തറങ്ങലിലറ ആകയാഖയ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ അടിസ്ഥാന 

ഷൗഔയയങ്ങളും ങിഔിത്സയും കറാകഔാത്തയനിറഴായത്തില്  കൂടുതല്  ലഭച്ചലപ്പുള്ളലഔാണ്ടിയി 

ക്കുഔമാണ്. ആകയാഖയ യംഖത്ത് കഔഴയിച്ച കനട്ടങ്ങൾ ഇനിയും ഴർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഴിഴിധ 

ആകയാഖയ സൂങിഔഔലില്  നമുക്ക് ആര്ജ്ജിക്കാവുന്ന റക്ഷ്യം നിശ്ചമിച്ചുലഔാണ്ട് അഴ 

നിയന്തയഭാമി കഭാണിട്ടര്  ലങയ്യുഔയും റക്ഷ്യങ്ങള്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി കഔഴയിക്കുന്നതിനുളൃ 

ഴികഔന്ദ്രീകൃത  ജനഔീമഩങ്കാലിത്ത ഷംഴിധാനം വക്തിലപ്പടുത്തുഔയും ലങയ്യണം. 

(2) ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവും ഴിദഗ്ദ്ധരുഭാമി ങര്ച്ച ലങയ്ത് ഷഭഗ്ര ആകയാഖയ 

ഩദ്ധതിഔൾക്ക് പംഩം നൽഔണം 

2.3.15 ഴാതിൽപ്പടി കഷഴനങ്ങൾ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ അർസയാമ എല്ലാഴർക്കും പ്രധാനലപ്പട്ട കഷഴനങ്ങൾ ഴാതിൽ 

പ്പടിമിലറത്തിക്കുന്നതിനാമി ആഴിഷ്കയിച്ചിുള്ളളൃ ഩയിഩാടി കൂടുതൽ ഷന്നദ്ധ പ്രഴർത്തഔലയ 

അണിനിയത്തി ഔായയക്ഷ്ഭഭായും ഴയാഩഔഭായും നടപ്പാക്കണം. ജീഴ്യക്ഷ്ാ ഭരുന്നുഔള്, കരശ്  

ഷാധനങ്ങള്, ലഩ്ശനുഔള്  തടങ്ങി തകേവബയണ സ്ഥാഩനം നിശ്ചമിക്കുന്ന കഷഴനങ്ങള്  

ഴീുള്ളഩടിക്കല്  എത്തിക്കുന്നതിനുളൃ ഷസാമ ഷംഴിധാനങ്ങള്  രുക്കണം. 
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2.3.16 ഔായയക്ഷ്ഭവും  പ്രതിഔയണാത്മഔവുഭാമ ഷദ്ബയണം 

(1) ജനഔീമാസൂത്രണത്തിലെ 25 ഴര്ശലത്ത അനുബഴങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനഩങ്കാലി 

ത്തവും സുതായയതയും ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഷദ്ബയണത്തിനും അളിഭതി നിര്മ്മാര്ജ്ജ 

നത്തിനും പറപ്രദഭാമ നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ട ഗട്ടഭാണിത്. തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിൂടലടയും ഗടഔ സ്ഥാഩനങ്ങലിൂടലടയും  (കൃശി ബഴനുഔള് , ആശുഩത്രിഔള് , 

സ്കൂളുഔള് , അങ്കണഴാടിഔള്  മുതറാമഴ) ജനങ്ങള്ക്ക് റബികക്കണ്ട കഷഴനങ്ങള്  ഴര്ദ്ധിച്ച 

ഗുണകഭന്മമിലും ഷഭമ ഫന്ധിതഭായും റബയഭാക്കണം. ഇ-ഖകഴണ്ഷ് അടക്കമുളൃ 

ഴിഴയഷാകങ്കതിഔ ഴിദയമിറധിും ി തഭാമ ഷംഴിധാനങ്ങള്  ഇതിനാമി പ്രകമാജനലപ്പടു 

കത്തണ്ടതാണ്. 

(2) എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലടയും കഷഴനഗുണനിറഴായം ഐ.എഷ്. ഭാനദണ്ഡ 

പ്രഔായം ലഭച്ചലപ്പടുത്തണം. 

2.4 ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടതിലെ ആഴവയഔതയും ഩദ്ധതിയുലട  ലഩാതഴയഴസ്ഥഔളും  

(1) ഷാമ്പത്തിഔഴിഔഷനത്തിനും ഷാമൂസയനീതിക്കും കഴണ്ടിയുളൃ ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കി 

നടപ്പിറാക്കുഔ എന്നത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട  ബയണഗടനാ മതഭതറമാണ്. 

(2) 1994-ലറ കഔയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് നിമഭത്തിലറ 3, 4, 5 ഩട്ടിഔഔലില്  മഥാക്രഭം  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എന്നിഴയുലട  മതഭതറഔള്  

ഴിവദഭാക്കിമിുള്ളണ്ട്. ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് , തങ്ങലില്  നിക്ഷ്ിപ്തഭാമിുള്ളലലതം ഷംസ്ഥാന 

ഷര്ക്കാര്  ഔാറാഔാറങ്ങലില്  ഏല്പ്പിച്ചു നല് കുന്നതഭാമ മതഭതറഔള്  നിരകഴറ്റുന്നതിന് 

കഴണ്ടി കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിച്ച് നടപ്പാകക്കണ്ടതാണ്. ആസൂത്രണ ഭാര്ഗ്ഗകയകമില്  

ഩയാഭര്വിച്ചിട്ടിലല്ലങ്കില്  കഩാലും അഴയ്ക്കുകഴണ്ടി കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിച്ച് നടപ്പിറാക്കാ 

വുന്നതാണ്.  

(3) തകേവബയണ സ്ഥാഩന ഭൂപ്രകദവത്തിലെയും അഴിടുലത്ത ജനങ്ങളുലടയും ഷഭഗ്ര 

ഴിഔഷനവും പുകയാഖതിയും ആമിയിക്കണം ഩദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലെ മുകയറക്ഷ്യം. 

റബയഭാമ ഴിബഴങ്ങലല ഩയഭാഴധി ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തി ഩാര്വൃഴപനഔയിക്കലപ്പട്ടഴര്  കൂടി 

ഉള്ലപ്പട്ട ഴയതയസ്ത ഴിബാഖങ്ങളുലട ഩങ്കാലിത്തം ഉരപ്പുഴരുത്തിയുളൃ ആസൂത്രണഭാ 

മിയിക്കണം ഷാദ്ധയഭാകക്കണ്ടത്. അതാമത് ഩങ്കാലിത്ത ആസൂത്രണത്തിൂടലടയുളൃ 

ഷഭഗ്രഴിഔഷ നഭാമിയിക്കണം ലഩാത ഷഭീഩനം. 

(4) പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതിഔൾ തയ്യരാക്കുകമ്പാൾ ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറമിലും ഷംസ്ഥാന  

ഷർക്കായിലെ പ്രധാന ഴിഔഷന മുൻഖണനഔൾ ഩയിഖണിക്കണം 

(5) എല്ലാ ഴിഔഷനഩദ്ധതിഔള്ക്കും സ്ഥറഩയഭാമ (Spatial) ഭാനങ്ങള്  ഉണ്ട്. ഏത് 

പ്രകദവകത്തക്കാകണാ ഩദ്ധതി ആഴിഷ്കയിച്ചിയിക്കുന്നത് ആ പ്രകദവത്തിലറ താഭഷക്കാര്ക്കും 

അഴിടലത്ത നിറഴിലറ ഭൂഉഩകമാഖത്തിനും അനുകമാജയഭാമിയിക്കണം പ്രസ്തുത ഩദ്ധതി. 

ഭൂപ്രകൃതി, കജഴകഴഴിദ്ധയം, ജററബയത, ഭളലഴളൃ നിര്ഖഭന-ഷംബയണ യീതിഔള് , 
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ദുയന്തഷാദ്ധയതഔള്  എന്നിഴലമല്ലാം ഩയിഖണിച്ചു ലഔാണ്ടുളൃ ഩദ്ധതിഔള്  കഴണം 

തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ഴിഔഷനപ്രശ്നങ്ങള്  ഷഭഗ്രഭാമി ആസൂത്രണം ലങയ്യുന്നതിന് 

ഷസാമഔഭാമ യീതിമില്  കസ്പശയല്പ്ലാ്  തയ്യാരാക്കാ്  ഔളിയുന്ന ഇടങ്ങലില്  അതിന് 

മു്കഔ എടുകക്കണ്ടതാണ്. 

 (6)തകേവബയണ സ്ഥാഩനം അതിലെ അതിര്ത്തിക്കുളൃില്  നടപ്പിറാക്കാ്  ഉകേവിക്കുന്ന എല്ലാ 

ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാനാഴിശ് കൃത ഩദ്ധതിഔളുഭായും പ്രാകദവിഔ 

ഩദ്ധതിയുഭായും ഷംകമാജിപ്പികക്കണ്ടതാണ്.  

 (7) തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തയ്യാരാക്കുന്ന അഴസ്ഥാകയകമില്  (Status Report) 

പ്രതിഩാദിക്കുന്ന പ്രവ് നങ്ങള്ക്ക് ഩയിസായഭാമിട്ടാണ് കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩം നല്കഔണ്ടത്.  

(8) ലങറുടതം പറപ്രാപ്തി കുരെതഭാമ കപ്രാജക്ടുഔളും ഴിബഴങ്ങളുലട കനയിമകതാതിലുളൃ 

ഴിനയാഷവും (thin spread of resources) ളിഴാക്കി കപ്രാജക്ടുഔളുലട എണ്ണം ഩയഭാഴധി 

കുരയ്ക്കണം. 

(9)  ഩദ്ധതിപംഩീഔയണ, നിര്മാസണ ഔായയങ്ങലില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഉള്ലക്കാളൄന്ന 

പ്രകദവത്തു നിന്നും ഭറ്റു ഷംസ്ഥാനങ്ങലികറയ്ക്കും ഴികദവ യാജയങ്ങലികറയ്ക്കും കജാറികതടികഩാമ 

ഴയക്തിഔളുലട അബിപ്രാമങ്ങള്  ആയാമാനും അഴരുലട പ്രശ്നങ്ങള്  ഭന ിറാക്കാനും 

അഴരുലട ഷസഔയണകത്താലട പ്രശ്നഩയിസായത്തിനും  ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്. 

(10) അതിഥി ലതാളിറാലിഔളുലട പ്രശ്നങ്ങള് , പ്രകതയഔിച്ചും അഴരുലട താഭഷസ്ഥറലത്ത  

ശുങിതൃം, ആകയാഖയം അഴരുലട കുട്ടിഔളുലട ഴിദയാബയാഷം എന്നീ ഔായയങ്ങലില്    ശ്രദ്ധ 

നല്ഔി കഴണം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. 

(11) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് ഷാമൂസയഷംഗടനാ ഷംഴിധാനങ്ങള്  പ്രകമാജനലപ്പടു 

ത്താവുന്നതം കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഴിഴിധ കസ്റ്റക്ക്കസാള്ഡര്ഭാര് , ഩഠന 

ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ഫാങ്ക്-ഷസഔയണ ഷംഗം പ്രതിനിധിഔള്  എന്നിഴരുഭായുളൃ 

കൂടിമാകറാങനഔള്   ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതഭാണ്. 

(12) ജനഔീമാസൂത്രണ പ്രക്രിമലമക്കുരിച്ചും ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തില്  ഔാല്  

നൂറ്റാണ്ടുലഔാണ്ട്  കഔയലം കനടിമ ഖണയഭാമ കനട്ടങ്ങലലക്കുരിച്ചും ഔയാമ്പമി്  പംഩത്തില്  

കഫാധഴല്ക്കയണം നടത്തി  ഩദ്ധതി പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ഴിപുറഭാമ ഩങ്കാലിത്തം 

ഉരപ്പുഴരുകത്തണ്ടതാണ്.  ഇതിനാമി ഇെര്ലനറ്റ്, ഭറ്റൂ ഴിഴയഷാകങ്കതിഔഴിദയഔള് , 

നഴഭാധയഭങ്ങള്  തടങ്ങിമഴയുലട ഷാദ്ധയതഔള്  ഩയഭാഴധി ഉഩകമാഖിക്കണം. 

2.5 ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി ഷഭീഩനം 

(1) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയും കപ്രാജക്ടുഔളും ഴിഴയാധിും ിതവും റക്ഷ്യാധിും ിതവുഭാഔണം. ഈ ഔാഴ്ചപ്പാട് 

ഔണക്കിലറടുത്താണ് നിറഴിലറ ഴിഔഷനാഴസ്ഥ, സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔലല അടിസ്ഥാ 

നഭാക്കി ഴിവഔറനം ലങയ്തതിനു കവശം, അതിലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദീർഗഔാറ റക്ഷ്യങ്ങളും 

(10 ഴർശം) ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി ഔാറകത്തക്കുളൃ റക്ഷ്യങ്ങളും നിശ്ചമിച്ച് ഴിഔഷന കയക 
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തയ്യാരാക്കണലഭന്ന് നിർകദവിച്ചിുള്ളളൃത്. ഇപ്രഔായം ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിക്കാ 

റമലഴില്  ഴിഔഷനകയകയുലട അദ്ധയാമം 5-ല്  റക്ഷ്യഭിടുന്ന ഔായയങ്ങള്  കഔഴയിക്കു 

ന്നതിനുളൃ ഉഩാധിമാമി ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിലമ ഔാണണം. ആ റക്ഷ്യങ്ങള്  

കഔഴയിക്കുന്നതിന് അഴറംഫിക്കാ്  ഔളിയുലഭന്ന് ഴിഔഷനകയകമില്  തലന്ന 

പ്രതിഩാദിച്ചിുള്ളളൃ ഴിഔഷനനമവും ഴിഔഷനതന്ത്രവും കൂടി ഔണക്കിലറടുത്തുലഔാണ്ട് മു്ഖണനാ 

ക്രഭത്തില്  ഒകയാ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറയും പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ആഴിഷ്കയിക്കണം. 

ഇഴമിലുള്ലപ്പടുന്ന മുൻ-ഩിൻ  ഫന്ധങ്ങൾ ഉരപ്പാക്കുഔയും കഴണം. 

(2) പ്രാകദവിഔ പ്രശ്നങ്ങളും ഷാദ്ധയതഔളും ഔണക്കിലറടുത്ത് നിശ്ചമിക്കുന്ന തനത് റക്ഷ്യങ്ങള്   

കഔഴയിക്കുന്നതിന് കഴണ്ടി പ്രമത്നിക്കുന്നതിലനാപ്പം തലന്ന കദവീമ, ഷംസ്ഥാന, 

ജില്ലാതറങ്ങലില്  നിശ്ചിത ഔാറമലഴികറയ്ക്ക് നിര്കേവിക്കലപ്പട്ടിുള്ളളൃ റക്ഷ്യങ്ങള്  (ഉദാ. 

കുടിലഴളൃം, ശുങിതൃം, ബഴനനിര്മ്മാണം തടങ്ങിമഴ) കഔഴയിക്കുന്നതിനുളൃ ശ്രഭവും 

ഉണ്ടാഔണം. ഇതിനാമി കഔന്ദ്ര–ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔൾ ഉൾലപ്പലട റബയഭാഔാവുന്ന എല്ലാ 

ഴിബഴങ്ങളുലടയും ഏകഔാഩനവും ഉരപ്പാക്കണം. കഭല്പരെ പ്രഔായം ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങലല 

ഷഭഗ്രഭാമി ഔണ്ട് ഩയിസയിക്കുന്നതിന് ശ്രഭിക്കുഔയും അതിന് ഏഔഴർശവും ഫഹുഴർശവും 

ആമ കപ്രാജക്ടുഔൾക്കു പംഩം നൽകുഔയും ലങകയ്യണ്ടതാണ്. ഇത്തയത്തിലുളൃ ഷഭീഩനം 

ഴിഔഷനത്തിലെ പറപ്രാപ്തി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കും. 

2.6  ജില്ലാ ഩദ്ധതിയും ജില്ലാതറ മു്ഖണനഔളും 

(1)  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുലട ആബിമുകയത്തില്  ജില്ലാ ഩദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലഔലിലും 

തയ്യാരാക്കിമിുള്ളണ്ട്.  ജില്ലയുലട ഷംകമാജിത ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട്  ഴയക്തഭാക്കുന്ന ഈ കയക  

ഴിഴിധ തട്ട് ഷര്ക്കാരുഔള്  ഴിഔഷനത്തിലെ കഭകറമില്  നടത്തുന്ന ഇടലഩടലുഔള്ക്ക്   

ദിവാകഫാധം നല്കുന്ന ഷഭഗ്രകയകമാണ്.  

(2)  ജില്ലാ ഩദ്ധതിമിലറ മു്ഖണനഔളും ഴിഔഷനഩയികപ്രക്ഷ്യവും ഔീഴ്ത്തട്ട് നിര്കേവങ്ങളും  ഩയിഖണിച്ചു 

കഴണം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഩദ്ധതിയും കപ്രാജക്ടുഔളും തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ജില്ലാ 

ഩദ്ധതിലമ അടിസ്ഥാനഭാക്കിയുളൃ ഔീഴ്ത്തട്ട് നിര്കേവങ്ങള്  ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ പ്രക്രിമ  

ആയംബിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തലന്ന ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് 

നല്ഔണം. ഇപ്രഔായം ജില്ലാതറ മു്ഖണനഔള്  നിശ്ചമിച്ച് നല്കുന്നതിന് 2017-18-ല്  

ജില്ലാഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കിമതിനുകവശം ഉണ്ടാമിുള്ളളൃ ഭാറ്റങ്ങള്കൂടി നിര്ഫന്ധഭായും  

ഩയിഖണികക്കണ്ടതാണ്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  നല്കുന്ന ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങകലാലടാപ്പം ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ ഷഭിതിപുരലപ്പടുഴിക്കുന്ന ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങളും പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔള്  

ഩാറികക്കണ്ടതണ്ട്. [ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ് (അച്ചടി)നമ്പര്  19/2017/ പ്ലാനിംഖ്  തീമതി : 23.09.2017 

ഔാണുഔ] 

2.7 പ്രാകദവിഔ  ഩദ്ധതിഔളുലട ഗുണകഭന്മ ലഭച്ചലപ്പടുത്തല്  

ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിഔള്  പംഩീഔയിച്ചിുള്ളളൃ ജില്ലാ രികഷാഴ്സ് ലഷെറുടഔളുലട കഷഴനം 

പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതിഔളുലട ഗുണകഭന്മ ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന് പ്രകമാജനലപ്പടുത്തണം. ജില്ലാതറ 
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മു്ഖണനഔള്  നിശ്ചമിക്കുന്നതിലും ഭിഔച്ച കപ്രാജക്ട് ആവമങ്ങള്ക്ക് പംഩം നല്കുന്നതിലും ജില്ലാ 

രികഷാഴ്സ് ലഷെറുടഔള്ക്ക് ഴറിമ ഩങ്ക് ഴസിക്കാ്  ഔളിയും. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി  പംഩീഔയണ പ്രക്രിമ  

ആയംബിക്കുന്ന ഗട്ടത്തില്  തലന്ന ജില്ലാആസൂത്രണ ഷഭിതി ജില്ലാ രികഷാഴ്സ് ലഷെരിലറ 

ഉഩഷഭിതിഔളുലട കമാഖം ഴിലിച്ചുകങര്ത്ത് ഇത്തയം ആവമങ്ങള്ക്ക് പംഩം നല്ഔണം.  പ്രാകദവിഔ 

ഷര്ക്കാരുഔള്  ആഴവയലപ്പടുന്ന ഷാകങ്കതിഔ ഷസാമം  റബയഭാക്കുന്നതിനും  ശ്രഭിക്കണം. പ്പം 

24.09.2019-ലറ ഷ.ഉ.(അ)നം.26/2019/ആ.ഷാ.ഴ പ്രഔായമുളൃ ജില്ലാ രികഷാഴ്സ് ലഷെറുടഔളുലട ഭറ്റ് 

മതഭതറഔള്  ഔായയക്ഷ്ഭഭാമി നിരകഴറ്റുന്നതിനുളൃ പറപ്രദഭാമ ഇടലഩടല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിനടത്തുഔയും കഴണം. 

3. ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗട്ടങ്ങളും നടഩടിക്രഭങ്ങളും  

ഗ്രാഭ-കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  2022-2023  മുതല്  2026-2027 ഴലയയുളൃ ഴര്ശങ്ങലില്  

ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കി അംഖീഔായം കനടുന്നതിന് മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന  നടഩടിക്രഭങ്ങള്  

അനുഴര്ത്തികക്കണ്ടതാണ്. 

3.1 ആസൂത്രണഷഭിതിഔളും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളും പുനിഷംഗടിപ്പിക്കല്  

3.1.1 ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  

(എ) പുനിഷംഗടന 

(1)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഩദ്ധതി ആസൂത്രണപ്രക്രിമ ആയംബിക്കുന്നതിന് മുകന്നാടിമാമി 

ഒകയാ ഴര്ശവും നഴംഫര്  1-ന് മുമ്പ് നിറഴിലുളൃ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്, ആഴവയലഭങ്കില്, 

പുനിഷംഗടിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. പുന:ഷംഗടിപ്പിച്ചതിന് കവശമുളൃ ആസൂത്രണഷഭിതിമിലറ 

അംഖങ്ങളുലട ഴിഴയം ഈ ഭാര്ഗ്ഗകയകയുലട അനുഫന്ധഭാമി കങര്ത്തിുള്ളളൃ കപാരം 1 ല്  

കയകലപ്പടുകത്തണ്ടതം അത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെയും ഗടഔ സ്ഥാഩനങ്ങളുലടയും 

കനാട്ടീഷ് കഫാര്ുഔലിലും തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഴബ്കഷറ്റിലും പ്രഷിദ്ധ 

ലപ്പടുകത്തണ്ട തഭാണ്.  

(2) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലറ ഩദ്ധതി ആസൂത്രണം, നിർഴസണം, ഴിറമിരുത്തൽ എന്നീ 

പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്നതിനുകഴണ്ട ഷസാമം നൽകുഔ എന്നതാണ് ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിയുലട പ്രധാന ദൗതയം. ഭലറ്റാരു മതഭതറ ആസൂത്രണ, നിർഴസണ പ്രക്രിമഔലിലറ 

ജനഩങ്കാലിത്തം ഴർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബയണഷഭിതിലമ ഷസാമിക്കുഔ എന്നതാണ്. അതിനാൽ 

ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിൽ അംഖങ്ങലാകുന്ന ജനപ്രതിനിധിഔളും ഴിദഗ്ദ്ധരും ഷന്നദ്ധ 

പ്രഴർത്തഔരും കഭൽപ്പരെ തയത്തിലുളൃ ഩങ്കാലിത്തം ഉരപ്പാക്കാൻ  പ്രഴർത്തിക്കണം.  

(3) ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട ഗടന മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന യീതിമിൽ ആമിയിക്കണം.   

അദ്ധയക്ഷ്(് ) : തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ പ്രഷിഡെ് 

ഉഩാദ്ധയക്ഷ് (ൻ) : ആസൂത്രണ പ്രക്രിമമിൽ തകേവബയണ സ്ഥാഩനലത്ത 
ഷസാമിക്കാൻ ഔളിയുന്ന ഴിദഗ്ദ്ധ / ഴിദഗ്ദ്ധൻ 
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അംഖങ്ങൾ  : സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി അദ്ധയക്ഷ്ര് , ഷന്നദ്ധ കഷഴഔയാമ 
ഴിദഗ്ദ്ധർ 

ഔൺഴീനർ : തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഷക്രട്ടരി. 

(4) ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിൽ 12 അംഖങ്ങൾ എന്നതാണ് അബിഔാഭയം. കൂടുതൽ പ്രാതിനിധയം 

കഴണലഭന്ന് ബയണഷഭിതിക്ക് കതാന്നുന്നഩക്ഷ്ം 12-ൽ കൂടുതൽ അംഖങ്ങലല ഉൾലപ്പടുത്താവു 

ന്നതാണ്. ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട ഔാറാഴധി ബയണഷഭിതിയുലട ഔാറാഴധിക്ക് 

ഷസഴര്ത്തഔഭാമിയിക്കുന്നതാണ്. ഷഭിതിമിൽ  ഉണ്ടാകുന്ന ളിവുഔൾ  ഔാറതാഭഷം കൂടാലത 

നിഔത്തണം.   

(5) ആസൂത്രണ ഷഭിതിമില്  ആഴവയലഭങ്കില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് പുരത്തുളൃ ഴിദഗ്ദ്ധ 

ലയയും  ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

(6) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഷക്രട്ടരി പ്ലാൻ കഔാഒർഡികനറ്ററുടലട മതഭതറ ഴസിക്കണം. 

ആസൂത്രണവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഒപീഷ് മതഭതറഔൾ നിർഴസിക്കാൻ ഭലറ്റാരു 

ഉകദയാഖസ്ഥലമ/ ഉകദയാഖസ്ഥലന അഷിസ്റ്റെ് പ്ലാൻ കഔാഒർഡികനറ്റരാമി നികമാഖി 

ക്കാവുന്നതാണ്. 

(7) ആസൂത്രണ ഷഭിതി തടര്ച്ചമാമി പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നുലഴന്ന് ബയണഷഭിതി ഉരപ്പാക്കണം. ഩദ്ധതി 

ആസൂത്രണപ്രക്രിമ നടക്കുന്ന ഗട്ടത്തില്  ആഴവയാനുഷയണവും അതിനുകവശം കുരെത് 

മൂന്ന് ഭാഷത്തിലറായിക്കലറങ്കിലും ആസൂത്രണ ഷഭിതി കമാഖം കങയണം.  

(ഫി) ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട മതഭതറഔൾ  

(1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കപ്രാജക്ടുഔലില്, കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔളുകടയും  

ഫാസയഷസാമ  ഏജ്ഷിഔളുലടയും ഴിഔഷന ഭിശനുഔളുലടയും ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔളുഭായുളൃ, 

ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔലലല്ലാം ഔലണ്ടത്തുഔ, അഴ  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്, സ്റ്റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിഔള്, ബയണഷഭിതി എന്നിഴയുലട ങര്ച്ചയ്ക്കും ഩയിഖണനയ്ക്കുഭാമി ഷഭര്പ്പിക്കുഔ, 

ഷംകമാജനം നടക്കുന്നുലഴന്ന് ആസൂത്രണഗട്ടത്തിലും നിര്മാസണഗട്ടത്തിലും നിര്ഫന്ധഭായും 

ഉരപ്പാക്കുഔ. (കണ്ഡിഔ 3.5.6 ഔാണുഔ). 

(2) പ്രകദവത്തിലെ ഴിഔഷനം ഷംഫന്ധിച്ച് ആകയാഖയഔയഭാമ ഷംഴാദങ്ങൾ കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔ. 

(3) തകേവബയണ പ്രകദവത്തിലെ ദീർഗഔാറ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷ്യത്തിന് പംഩം നൽകുന്നതിൽ 

ബയണഷഭിതികമയും ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔകലയും ഷസാമിക്കുഔ. 

(4) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഷസാമം നൽകുഔ. 

(5) കപ്രാജക്ടുഔൾ തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾക്ക് ഷസാമം നൽകുഔ. 

(6) അധിഔ ഴിബഴഷഭാസയണ ഷാദ്ധയതഔൾ ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് ഷസാമിക്കുഔ.  

(7) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനുളൃ ഷഭമക്രഭം അനുഷയിച്ച് പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ക്രഭീഔയിക്കുന്നതിൽ 

ഏകഔാഩനം ഉരപ്പു ഴരുത്തുഔ. 

(8) ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്നതിന് ബയണഷഭിതിലമ ഷസാമിക്കുഔ. 
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(9) പ്രാകദവിഔാസൂത്രണവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഷംഗടിപ്പിക്കുന്ന ആകറാങനാ 

കമാഖങ്ങൾക്ക് ആഴവയഭാമ കുരിപ്പുഔൾ തയ്യാരാക്കി നല്കുഔ. 

(10) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനും ഩദ്ധതിയുലട ഗുണകഭന്മ ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും അനുകമാജയഭാമ 

ഩഠനങ്ങൾ നടത്തി ബയണ ഷഭിതിക്ക് രികപ്പാർട്ട് നൽകുഔ. 

(11) ഴിഴിധ ഴിശമങ്ങലിലും കഭകറഔലിലും ഩഠനഖകഴശണങ്ങള്  നടത്തി ബയണഷഭിതിക്ക് രികപ്പാര്ട്ട്  

നല്കുഔ. 

(12)ഴിഔഷനഩദ്ധതിമില്  തല്ഩയയാമ കസ്റ്റക്ക്കസാൾഡർഭാരുഭായുളൃ കൂടിമാകറാങന, 

ഫാങ്കുഔളും ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുഭായുളൃ ങർച്ച എന്നിഴയ്ക്ക് ഷസാമം നൽകുഔ. 

(13) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട പ്രാകദവിഔാസൂത്രണത്തിൽ ഷസാമിക്കുന്നതിന് ഴിദഗ്ദ്ധർ, 

ഷന്നദ്ധ പ്രഴർത്തഔർ എന്നിഴലയയും അക്കാദഭിഔ് – ഷാകങ്കതിഔ സ്ഥാഩനങ്ങലലയും 

ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് ഷസാമിക്കുഔ. 

(14) ഩദ്ധതിനിര്മാസണം ഔായയക്ഷ്ഭഭാമി നടക്കുന്നുലഴന്ന് ഉരപ്പാക്കുന്നതിന് ബയണഷഭിതിലമ 

ഷസാമിക്കുഔ. 

(15) സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  കനടിലമടുക്കുന്നതിനായുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏകഔാഩിപ്പിക്കുഔ.  

(16) ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാനം പ്രതികയാധിക്കുന്നതിനാമി പ്രാകദവിഔഭാമി ഏലറ്റടുകക്കണ്ട 

പ്രവൃത്തിഔള്  ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് ഷസാമിക്കുഔ.  

(17) ഩട്ടിഔജാതി  ഉഩഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി, ഴനിതാ ഗടഔ ഩദ്ധതി, പ്രകതയഔ 

ഴിബാഖങ്ങള്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ ഩദ്ധതിഔള്, പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി, 

അതിദയിദ്ര്ര്ക്കുകഴണ്ടിയുളൃ കഭകക്രാപ്ലാനുഔള്, സുസ്ഥിയഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  പ്രാകദവിഔ 

ഩദ്ധതിഔലില്  ഉള്കച്ചര്ക്കല്  (SDG Localization), ദുയന്ത നിഴായണ ഩദ്ധതി, ഔാറാഴ 

സ്ഥാഴയതിമാന പ്രാകദവിഔ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതി, ഴാതില്പ്പടി കഷഴനം, കയഭാറിനയ ഩദ്ധതിഔള്, 

ദ്ര്ഴഭാറിനയ ഩദ്ധതിഔള്  തടങ്ങിമ ഉഩഩദ്ധതിഔള്/പ്രകതയഔഩദ്ധതിഔള്/മു്ഖണനാ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിനും അഴയുലട നടത്തിപ്പ് മഥാഷഭമം കഭാണിട്ടര്  ലങയ്യുന്നതിനും 

കനാതൃം നല്കുഔ. 

3.1.2 ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  

(എ) പുനഷംഗടന 

(1)  എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഩദ്ധതി ആസൂത്രണപ്രക്രിമ ആയംബിക്കുന്നതിന് മുകന്നാ 

ടിമാമി ഒകയാ ഴര്ശവും നഴംഫര്  1-ന് മു്ഩ് നിറഴിലുളൃ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്, 

ആഴവയലഭങ്കില്, പുനിഷംഗടിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

(2) ഗ്രാഭ/കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  അനിഴായയഭായും ഉണ്ടാമിയികക്കണ്ട ഴര്ക്കിംഖ് 

ഗ്രൂപ്പുഔളുലട ഴിഴയം (ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്, മതഭതറയുളൃ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി, ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ 

ഔണ്ഴീനര്  എന്നിഴ)  അനുഫന്ധം 1 ല്  നല്ഔിമിുള്ളണ്ട്.  
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(3) എന്നാൽ ഏലതങ്കിലും പ്രകതയഔ ഴിഔഷനകഭകറഔൾ ഩയിഖണിക്കണലഭന്ന് ബയണഷഭിതി 

തീരുഭാനിക്കുഔമാലണങ്കിൽ കൂടുതൽ ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ പംഩീഔയിക്കാവുന്നതാണ്.  

(4) തീയകദവകഭകറഔലിലും പിശരീഷ് ഉകദയാഖസ്ഥൻ നിറഴിലുളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലും 

ഭത്സയകഭകറാ ഴിഔഷനത്തിന് പ്രകതയഔം ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് നിര്ഫന്ധഭായും ഉണ്ടാമിയിക്കണം.  

(5) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം റബിക്കുന്നകതാ 50 ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖക്കാകയാ രു 

ഩട്ടിഔഴർഗ്ഗ ഊലയങ്കിലുകഭാ ഉളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ ഩട്ടിഔഴർഗ്ഗ ഴിഔഷനത്തിന് 

രു പ്രകതയഔ ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് നിര്ഫന്ധഭായും പംഩീഔയിക്കണം. 

(6) ഒകയാ ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പും ഫന്ധലപ്പട്ട സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട കഭൽകനാട്ടത്തിൽ   

പ്രഴർത്തികക്കണ്ട താണ്. 

(7) ഫന്ധലപ്പട്ട സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമർകഩഴ്സൺ അലല്ലങ്കിൽ ആ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിമിലറ  

യംഖം  എന്നിഴയിൽ ആലയലമങ്കിലും ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് ലങമർകഩഴ്സൺ ആമി ബയണ 

ഷഭിതിക്ക്  തീരുഭാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഫന്ധലപ്പട്ട ഴിശമകഭകറമിലറ രു ഴിദഗ്ദ്ധ(ൻ) 

ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ്  കഴഷ് ലങമര്കഩഴ്സണ്  ആമിയിക്കണം. 

 (8) ‘ലജ്ഡറുടം ഴിഔഷനവും, കുട്ടിഔളുലട ഴിഔഷനവും’, ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം, ഩട്ടിഔഴർഗ്ഗ 

ഴിഔഷനം എന്നീ ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട ലങമർകഩഴ്സൺഭാർ മഥാക്രഭം ഴനിത, ഩട്ടിഔജാതി, 

ഩട്ടിഔഴർഗ്ഗ ജനപ്രതിനിധിഔലാമിയിക്കണം. ഩട്ടിഔഴർഗ്ഗ ഴിഔഷന ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പംഩീഔയി 

കക്കണ്ടതാമ രു തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിൽ ഩട്ടിഔഴർഗ്ഗ ജനപ്രതിനിധി ഇലല്ലങ്കില്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ പ്രഷിഡെ് പ്രസ്തുത ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ലങമർകഩഴ്സൺ 

ആകഔണ്ടതാണ്. 

(9) ‘കജഴ കഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം, ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷ്ണം, ദുയന്ത 

നിഴായണം’ എന്ന ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ  അദ്ധയക്ഷ്/അദ്ധയക്ഷ്്  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിലെ പ്രഷിഡെ്  ആമിയിക്കണം. 

(10) ഫന്ധലപ്പട്ട കഭകറമിൽ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ ഉകദയാഖസ്ഥയിൽ 

ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉകദയാഖസ്ഥലമ (ലന) പ്രസ്തുത കഭകറമിലറ ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഔൺഴീനർ 

ആമി നികമാഖിക്കണം. ഔൺഴീനലര കൂടാലത ഫന്ധലപ്പട്ട കഭകറമിലറ ഭലറ്റാരു 

ഉകദയാഖസ്ഥലമ(ലന) കൂടി  ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഖഭാകക്കണ്ടതാണ്. 

(11) ഒകയാ ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലും 10 മുതൽ 15 ഴലയ അംഖങ്ങൾ ആഔാവുന്നതാണ്. അഴയിൽ 

അതത് ഴിഔഷനകഭകറമിലറ  ഴിദഗ്ദ്ധരും ഉൾലപ്പടണം. 

(12)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്ക്, ആഴവയലഭങ്കിൽ, ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട ഉഩഷഭിതിഔൾ 

പംഩീഔയിക്കാവുന്നതാണ്. ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ മതഭതറഔൾ ഉഩഷഭിതിക്കും ഫാധഔഭാണ്. 

ഉഩഷഭിതിക്ക് ലങമർകഩഴ്സണും ഔൺഴീനറുടം ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് നിർകേവിക്കുന്ന അംഖങ്ങളും 

ഉണ്ടാമിയിക്കണം. 
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(13)  ഒകയാ ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലും ഴനിതാ പ്രാതിനിധയവും ഩട്ടിഔജാതി പ്രാതിനിധയവും, ഩട്ടിഔഴർഗ്ഗ 

ഴിഔഷനത്തിന് ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പംഩീഔയികക്കണ്ടതാമ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ 

ഩട്ടിഔഴർഗ്ഗ പ്രാതിനിധയവും ഉണ്ടാമിയിക്കണം. 

(14) ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഔൃാരം ആലഔ അംഖങ്ങളുലട മൂന്നിൽ ന്ന് ആമിയിക്കുന്നതാണ്. 

ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് കമാഖത്തില്   ഔൺഴീനറുടലട സാജർ  നിർഫന്ധഭാണ്. 

(15) എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി പ്രകഭാട്ടർഭാർ, കുടുംഫശ്രീ എഷ്.റ്റി അനികഭറ്റര് ഭാര് , ഷി.ഡി.എഷ്. 

അംഖങ്ങൾ, ഷാക്ഷ്യതാ കപ്രയഔ്, യുഴജനകക്ഷ്ഭ കഫാർഡ് നിശ്ചമിച്ചിുള്ളളൃ യൂത്ത് 

കഔാർഡികനറ്റർഭാർ, ആവാ പ്രഴർത്തഔർ, ഫാങ്ക് പ്രതിനിധിഔൾ, തകേവബയണ സ്ഥാഩന 

ഩയിധിമില്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന കജഴകഴഴിദ്ധയ ഩയിഩാറന ഔമ്മിറ്റിമിലറയും  ദുയന്തനിഴായണ 

വുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് പംഩീഔയിച്ചിുള്ളളൃ ഷഭിതിഔലിലറയും അംഖങ്ങള്  തടങ്ങിമഴലയ 

ഫന്ധലപ്പട്ട ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔലിൽ  അംഖങ്ങലാകക്കണ്ടതാണ്.  

(16) ഴജ്ര ജൂഫിറി ലപകറാശിപ്പ് ജില്ലാ കഔാ-ഒര്ഡികനറ്റര്, ദുയന്തഭാകനജ്ലഭെ് പ്ലാ്  ജില്ലാ  

കഔാ-ഒര്ഡികനറ്റര്, ജില്ലാ സ്കില്  കഔാ-ഒര്ഡികനറ്റര്, ഫകമാ കഡകഴഴ്സിറ്റി ജില്ലാ  

കഔാ-ഒര്ഡികനറ്റര്  എന്നിഴലയ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ  ഫന്ധലപ്പട്ട ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔലില്  

ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

(17) ബയണഷഭിതിയുലട ലഩാതഴാമ കഭൽകനാട്ടത്തിലും നിമന്ത്രണത്തിലുഭാണ് ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ 

പ്രഴർത്തികക്കണ്ടലതങ്കിലും ഒകയാ ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പികനയും അതത് സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളുഭാമി 

ഫന്ധലപ്പടുത്തിമിുള്ളളൃതിനാൽ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട കനയിുള്ളളൃ കഭൽകനാട്ടത്തിലും 

നിമന്ത്രണത്തിലുഭാമിയിക്കണം ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രഴർത്തികക്കണ്ടത്. 

(18)  പുനിഷംഗടിപ്പിക്കുന്ന ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അംഖങ്ങളുലട ഩട്ടിഔ കപാരം 2-ൽ തയ്യാരാക്കുഔയും 

അത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഷക്രട്ടരിയുലട ഉത്തയഴാമി പുരലപ്പടുഴിക്കുഔയും 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെയും ഗടഔസ്ഥാഩനങ്ങളുലടയും കനാട്ടീഷ് കഫാർുഔൾ, 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ലഴഫ് കഷറ്റ് എന്നിഴമിൽ പ്രഷിദ്ധലപ്പടുത്തുഔയും  കഴണം. 

(19) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ നടക്കുന്ന ഗട്ടത്തില്  ബയണഷഭിതിയുകടയും ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിയുകടയും നിര്കേവപ്രഔായം ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ആഴവയാനുഷയണം കമാഖം കങയണം.   

 (ഫി) ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട  മതഭതറഔൾ 

(1) ലഩാതജനങ്ങലില്  നിന്നും നിർകേവങ്ങൾ ഷൃീഔയിച്ച് ഩദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ ജനഩങ്കാലിത്തം 

ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിനും ഩദ്ധതി പംഩീഔയണപ്രക്രിമമിൽ നഴഭാധയഭങ്ങളുലട ഷാദ്ധയത പ്രകമാജന 

ലപ്പടുത്തുന്നതിനും ശ്രഭിക്കുഔ. 

(2) കസ്റ്റക്ക്കസാൾഡർ കൂടിമാകറാങനഔൾ, ഫാങ്ക്/ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുഭായുളൃ ങർച്ച, 

ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങൾ, ഴിഔഷന ലഷഭിനാർ എന്നിഴിടങ്ങലിലറ ങർച്ചഔൾ തടങ്ങിമഴയ്ക്ക് 

അക്കാദഭിഔ് ഷസാമവും കനാതൃവും നൽകുഔ. 
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(3) അതത് ഴിഔഷനകഭകറയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഩദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് കനാതൃം നൽകുഔ. 

(4) ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഴിശമകഭകറയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔൾ കവകയിക്കുഔ, 

കക്രാഡീഔയിക്കുഔ, അഩഗ്രഥിക്കുഔ. 

(5) കഔഭാരിക്കിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ റബയഭാമിുള്ളളൃ പ്രാഥഭിഔ ഴിഴയങ്ങളും തകേവസ്ഥാഩനതറ 

സ്ഥിതി ഴിഴയഔണക്കുഔൾ, ജനഷംകയാ രികപ്പാർട്ട് എന്നിഴമിൽ നിന്നുളൃ ദൃിതീമ ഴിഴയങ്ങളും 

കവകയിച്ച് ഴിഴയാടിത്തര രുക്കുഴാൻ ഷസാമിക്കുഔ. 

(6) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിലെ പ്രായംബപ്രഴര്ത്തനഭാമി നിറഴിലുളൃ അഴസ്ഥാകയക 

ഩയിഷ്കയിക്കുഔ.   

 (7) ഗ്രാഭഷബമിൽ അച്ചടിച്ചു നൽകുന്നതിനാഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങളും (കപാരം 4, 5, 6) 

ഩദ്ധതികയകമിൽ ഉൾലപ്പടുത്തുന്നതിനാഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങളും എളെതി തയ്യാരാക്കുഔ. (രു 

ഷാമ്പത്തിഔഴര്ശം  അഴഷാനിച്ചാല്  മു്ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  നടപ്പാക്കിമ കപ്രാജക്ടുഔളുലട 

ലങറഴ് ഔണക്കുഔള്  കപാരം 4 ല്  തയ്യാരാക്കി ഏറ്റവുഭാദയം നടക്കുന്ന ഗ്രാഭഷബാ കമാഖ 

ത്തില്ത്തലന്ന അഴതയിപ്പികക്കണ്ടതാണ്.) 

(8) ഷര്ക്കാര്  നല്ഔിമിുള്ളളൃ ലഩാത ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങളും ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിനല്ഔിമിുള്ളളൃ 

നിര്കേവങ്ങളും ഩയിഖണിച്ച് അഴസ്ഥാകയകലമ അടിസ്ഥാനഭാക്കി കപ്രാജക്ടുഔൾ പംഩീഔയിക്കു 

ന്നതിനാഴവയഭാമ ഉഩകദവങ്ങൾ ഫന്ധലപ്പട്ട സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔൾക്കും ആഴവയലഭങ്കിൽ ഭറ്റു് 

ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾക്കും നൽകുഔ, ഗ്രാഭഷബാകമാഖത്തില്  ങര്ച്ചയ്ക്ക് നല്കഔണ്ട കപ്രാജക്ട് 

നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിന് സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔലല ഷസാമിക്കുഔ. 

(9) ഗ്രാഭഷബാകമാഖം, ഊരുകൂട്ട കമാഖം, ഭത്സയഷബാകമാഖം എന്നിഴമിലും ഷഭാന കമാഖങ്ങലിലും 

ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിലും ഴിശമഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുളൃ ങര്ച്ചയ്ക്ക് കനാതൃം നല്കുഔ.  

(10) നഴകഔയലം ഔര്മ്മഩദ്ധതി -  2 ലെ ബാഖഭായുളൃ സയിത കഔയലം, കറപ്, ആർദ്ര്ം, 

ഴിദയാഔിയണം എന്നീ ഴിഔഷന ദൗതയങ്ങളുഭാമി പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതിഔലല ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്നതിന് 

ആഴവയഭാമ ഉഩകദവങ്ങൾ നൽകുഔ. 

(11) ഴിഴിധ കഭകറഔളുലട ഷംകമാജിതഭാമ ഇടലഩടല്  കഴണ്ട ഉഩഩദ്ധതിഔളുലടയും പ്രകതയഔ 

ഩദ്ധതിഔളുലടയും ഔായയത്തില്  ഫന്ധലപ്പട്ട എല്ലാ കഭകറഔലിലും കപ്രാജക്ടുഔള്  ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നു 

ലണ്ടന്ന് ഉഩഩദ്ധതിയുലട/പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിയുലട പംഩീഔയണ മതഭതറയുളൃ മുകയ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 

ഉരപ്പാക്കണം. [ഉദാ: അതിദയിദ്ര്ര്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ കഭകക്രാപ്ലാനുഔള്  (ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണ 

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ്), പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി (പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ 

ഴിഔഷന ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ്), ദുയന്ത നിഴായണ പ്ലാ്, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാന പ്രാകദവിഔ 

ഔര്മ്മ ഩദ്ധതി (കജഴകഴഴിദ്ധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം, ഩയിസ്ഥിതി 

ഷംയക്ഷ്ണം, ദുയന്ത നിഴായണ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ്)] 
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(12) ബയണഷഭിതി അംഖീഔയിച്ച ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറ കപ്രാജക്ടുഔള്  നിശ്ചിത കപാരങ്ങലില്  

പൂര്ണ്ണഭായും എളെതി തയ്യാരാക്കുഔയും  അഴ  സുകറക ആപ്ലികക്കശനില്  പൂര്ണ്ണഭായും ഡാറ്റാ 

എ്രി ലങയ്യിക്കുഔയും ലങയ്യുഔ. 

(13) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഅംഖീഔയിച്ചകവശം ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ 

കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔലാമി പ്രഴർത്തിച്ച് കപ്രാജക്ടുഔൾ പറപ്രദഭാമി കഭാണിട്ടർ ലങയ്യുഔ. 

(കണ്ഡിഔ 14 ഔാണുഔ) 

(14) ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് കമാഖം ഴിലിച്ചുകങർക്കൽ, ഭിനിട്ഷ് കയകലപ്പടുത്തൽ, ഭിനിട്ഷ് ബുക്ക് 

സൂക്ഷ്ിക്കൽ, മതഭതറ ളിയുകമ്പാൾ ഫന്ധലപ്പട്ട കയകഔൾ കൃതയഭാമി കഔഭാറുടഔ തടങ്ങിമഴ 

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് ഔൺഴീനറുടലട മതഭതറഔലാണ്. 

(15) ‘കജഴകഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാനം, ഩയിസ്ഥിതിഷംയക്ഷ്ണം, ദുയന്ത 

നിഴായണം’ എന്ന ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ  പ്രകതയഔ മതഭതറഔള്   അനുഫന്ധം 2 ല്  

നല്ഔിമിുള്ളണ്ട്. 

 (ഷി)  അഴസ്ഥാകയകലമ (Status Report) അടിസ്ഥാനഭാക്കി ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  

തയ്യാരാക്കല്  

(1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി പംഩഴല്ക്കയണത്തിന് 

മുകന്നാടിമാമി അഴസ്ഥാകയക തയ്യാരാക്കുന്നതിനും ഴിഔഷനകയക ഩയിഷ്കയിക്കുന്നതിനുമുളൃ 

ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  26.11.2021 ലറ ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ്(കഔ) നം.275/2021/തഷൃബഴ പ്രഔായം 

നല്ഔിമിുള്ളണ്ട്. അപ്രഔായം തയ്യാരാക്കലപ്പട്ട അഴസ്ഥാകയകകമയും ഴിഔഷന കയകകമയും 

അടിസ്ഥാനഭാക്കി ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറ ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  

കപാരം 6-ല്  തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. [2023-24 മുതല്  അഴസ്ഥാകയക ഔാറിഔഭാമി 

ഩയിഷ്കയിച്ചതിന് കവശഭാഴണം ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഔയടുകപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാ 

കക്കണ്ടത്.] 

(2) കുടുംഫശ്രീയുലട കനാതൃത്തില്  എല്ലാ അമല്ക്കൂട്ടങ്ങലില്  നിന്നും  ഴിഔഷന ആഴവയങ്ങള്  

കവകയിച്ചകവശം അഴ ഴാര്ുതറത്തിലും തടര്ന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തിലും  

കക്രാഡീഔയിച്ച് ഗ്രാഭ ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണ ഩദ്ധതി (Village Poverty Reduction Plan) എല്ലാ 

ഴര്ശവും  തയ്യാരാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങലന പംഩലപ്പടുന്ന  ഗ്രാഭ ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണ ഩദ്ധതിക്ക്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി പംഩീഔയണത്തില്  അര്സഭാമ ഩയിഖണന 

നല്കഔണ്ടതാണ്. ഈ ഩദ്ധതിമിലറ നിര്കേവങ്ങള്  കൂടി ഩയിഖണിച്ചുലഔാണ്ടാണ്  ഴര്ക്കിംഖ് 

ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. 

(3) ഈ ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്ലക്കാപ്പം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  

പ്രതിപറികക്കണ്ട ജില്ലാഩദ്ധതി നിര്കേവങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിനല്കുന്ന 

നിര്കേവങ്ങള്  കൂടി ഔണക്കിലറടുത്തുകഴണം ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. 
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(4) ജി.ഐ.എഷ് അധിും ിത ഴിഴയഴൂസം ഴിഔഷിപ്പിച്ചിുള്ളളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അത് 

ബയണ നിര്മാസണത്തിനും ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ-നിര്മാസണത്തിനും ഉഩകമാഖലപ്പ 

ടുകത്തണ്ടതാണ്.  

(5) 23.03.2022ലറ ഷ.ഉ(കഔ)നം.68/2022/തഷൃബഴ പ്രഔായം ആദയഗട്ടഭാമി ഏലറ്റടുത്ത 

കപ്രാജക്ടുഔളും  23.12.2021-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നം.2632/2021/തഷൃബഴ ഉത്തയഴ് പ്രഔായം 2022-

23-ലറ ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ് ഴിനികമാഖിക്കുന്നതിന് ഏലറ്റടുത്ത 

കപ്രാജക്ടുഔളും ഈ ഭാര്ഗ്ഗകയകയുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  തയ്യാരാക്കുന്ന പൂര്ണ്ണഴാര്ശിഔ 

ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാക്കണം. പ്പം നിര്മാസണം തടരുന്ന സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുഔളും ഴാര്ശിഔ 

ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാകക്കണ്ടതണ്ട്. ആദയഗട്ടഭാമി ഏലറ്റടുത്ത കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഷബയുലട 

അരിഴികറയ്ക്കാമി അഴതയിപ്പികക്കണ്ടതാണ്.    

(6)  ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കി ഗ്രാഭഷബ/ഊരുകൂട്ട കമാഖങ്ങലില്  അഴതയിപ്പിക്കുഔ, 

ആ കഴദിഔലിലറ ങര്ച്ചഔളുകടയും തീരുഭാനങ്ങളുകടയും അടിസ്ഥാനത്തില്  കപ്രാജക്ട് 

നിര്കേവങ്ങളുലട മു്ഖണന നിശ്ചമിച്ച് ബയണഷഭിതിയുകടയും തടര്ന്ന് ഴിഔഷന 

ലഷഭിനാരികെയും ഩയിഖണനയ്ക്ക് ഷഭര്പ്പിക്കുഔ എന്നിഴമാണ് ഩദ്ധതി ആസൂത്രണവുഭാമി 

ഫന്ധലപ്പട്ട് ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്   നിര്ഴസികക്കണ്ടതാമ യണ്ട് പ്രധാന മതഭതറഔള്. അഴ 

പറപ്രദഭാമി നിരകഴറ്റണലഭങ്കില്  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് കമാഖങ്ങലിലറ ങര്ച്ചഔളുലട അടിസ്ഥാ 

നത്തില്  ശുഩാര്വഔള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടതണ്ട്. അതിനാല്  ഈ യണ്ടുദൗതയങ്ങളും നിര്ഴസിക്കു 

ന്നതിലെ മുകന്നാടിമാമി ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട കമാഖം കങയണലഭന്നുളൃത് അനിഴായയഭാണ്.  

3.1.3  രികഷാഴ്സ് കഩഴ്സണ്ഭാര്  

ജനഔീമാസൂത്രണപ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്, 

ആഴവയലഭങ്കില്, ജനഔീമാസൂത്രണത്തില്  ഩയിങമ ഷമ്പന്നനാമ/ഷമ്പന്നമാമ രു ഷന്നദ്ധ 

പ്രഴര്ത്തഔയുലട / പ്രഴര്ത്തഔലെ കഷഴനം ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങലന നികമാഖിക്ക 

ലപ്പടുന്നഴര്ക്ക് നികമാഖിക്കലപ്പടുന്ന ഔാറമലഴില്  പ്രതിഭാഷം 9,000 പംഩ നിയക്കില്  

ഒണകരരിമം, ഩദ്ധതി – ആസൂത്രണ കഭാണിട്ടരിംഖ് ലങറവുഔള്ക്ക് ഭാറ്റിലഴയ്ക്കുന്ന പണ്ടില്  

നികന്നാ തനത് പണ്ടില്  നികന്നാ നല്ഔാവുന്നതാണ്. ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്,  

ആസൂത്രണത്തിനാഴവയഭാമ അടിസ്ഥാന ഴിഴയകവകയണം, ആസൂത്രണവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട 

കമാഖങ്ങള്  മഥാഷഭമം ഔായയക്ഷ്ഭഭാമി ഴിലിച്ചുകൂുള്ളന്നതം ഩദ്ധതി കഭാണിട്ടരിംഗും ആമി 

ഫന്ധലപ്പട്ട പ്രഴര്ത്തനങ്ങലല ഷസാമിക്കല്,  ഗുണകബാക്താക്കലല തിയലെടുക്കുന്നതിനുളൃ 

അകഩക്ഷ്ാ കപാരങ്ങള്  ആഴവയക്കാര്ക്ക് റബയഭാക്കുഔ, അഴ കവകയിക്കുഔ, തയം തിയിക്കുഔ, 

ഗുണകബാക്താക്കളുലട ഔയട് റിസ്റ്റ് തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔലല ഷസാമിക്കുഔ 

തടങ്ങിമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഷസാമ ഷംഴിധാനഭാമി 

പ്രഴര്ത്തിക്കുഔ, ജനഔീമാസൂത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് പ്രഷിഡന്റും ലഷക്രട്ടരിയും 

നല്കുന്ന നിര്കേവങ്ങള്  ഏലറ്റടുത്ത് പ്രാഴര്ത്തിഔഭാക്കുഔ എന്നിഴ  രികഷാഴ്സ്കഩഴ്സലെ 

മതഭതറയും ഉത്തയഴാദിത്തവുഭാണ്. 
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3.2 ഗ്രാഭഷബഔള്/ഊരുകൂട്ടങ്ങള്  കമാഖംകങയല്  

3.2.1 ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്  

(1)  പ്രാകദവിഔ ആസൂത്രണത്തിലെ ജീഴനാഡി ജനഩങ്കാലിത്തഭാണ്. ആസൂത്രണത്തില്  

നിര്ണാമഔഭാമ ഩങ്കുഴസിക്കാ്  ജനങ്ങള്ക്ക് എത്രഭാത്രം അഴഷയമുണ്ടാകുന്നുകഴാ 

അത്രഭാത്രം നല്ലത്. ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷ്യവും ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങളും തയ്യാരാമാല്  

ഗ്രാഭഷബഔള്  കമാഖം കങര്ന്ന് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങളുലട മു്ഖണന 

നിശ്ചമിക്കണലഭന്നുളൃത് നിര്ഫന്ധ ഴയഴസ്ഥമാണ്.  

(2) ഗ്രാഭഷബമികറയ്ക്ക് കഩാകുന്നതിന് മുമ്പ് തലന്ന അഴ അമല്ഷബഔലിലും ഇതയ കഴദിഔലിലും  

ങര്ച്ച ലങയ്ത് കഴണ്ട ഭാറ്റം ഴരുത്താവുന്നതാണ്. പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതിലമ ജനഔീമഭാക്കു 

ന്നതിനുളൃ ഇത്തയം പ്രവൃത്തിഔള്  ഒകയാ പ്രകദവത്തികെയും ഷാദ്ധയതഔള്ക്കും  

ബയണഷഭിതിയുലട പ്രതിഫദ്ധതയ്ക്കും അനുഷയിച്ചു ഴിപുറഭാമി നടത്താവുന്നതാണ്. എന്നാല്  

അഴ ഒകയാന്നും നിര്ഫന്ധഭായും ലങകയ്യണ്ട ഔായയങ്ങള്  എന്ന നിറയ്ക്ക് ഇഴിലട 

നിശ് ഔര്ശിക്കുന്നില്ല. അഴ അബിഔാഭയഭാമ ഔായയങ്ങലാണ്. ഇത്തയത്തില്  അമല്ഷ 

ബഔള്ലക്കാപ്പം കൂടിമാകറാങന നടത്താവുന്ന ഏതാനും ഴിബാഖങ്ങളുലട ഩട്ടിഔ മതഴലട കങര്ക്കുന്നു. 

(i) ഔര്ശഔര്, ഔര്ശഔ ലതാളിറാലിഔള്  

(ii) ഴയഴഷാമ ഷംയംബങ്ങലിലും (ഩയമ്പയാഖതം, കുടില്, ഗ്രാഭ, ആുനനിഔം) കഷഴനങ്ങലിലും 

ഏര്ലപ്പട്ടിയിക്കുന്ന ഴയക്തിഔള്/അഴരുലട ഷംഗടനഔള്  

(iii) ഩാടകവകയഷഭിതിഔള്, ഭത്സയ ഔര്ശഔ ക്ല്ബുകഔള്  എന്നിഴയുലട പ്രതിനിധിഔള്  

(iv) എ.ഡി.എഷ്, ഷി.ഡി.എഷ് പ്രതിനിധിഔള്  

(v) ഩി.ടി.എ, സ്കൂള്  ഴിഔഷന ഷഭിതി പ്രതിനിധിഔള്  

(vi) അങ്കണഴാടി പ്രഴര്ത്തഔര്, ഭാാഷഭിതി ലങമര്കഩഴ്സണ്ഭാര്, അങ്കണഴാടി തറ 

കഭാണിട്ടരിംഖ് ആെ് ഷകപ്പാര്ട്ടിംഖ് ഔമ്മിറ്റി  ബായഴാസിഔള്, ആവാഴര്ക്കര്ഭാര്  

(vii) ആശുഩത്രി ഭാകനജിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്, ഷൃഔായയ ആശുഩത്രിഔലിലറ ലഭഡിക്കല്  

ലപ്രാപശണലുഔള് , വായീയിഔ – ഭാനഷിഔ ലഴല്ലുഴിലിഔള്  കനയിടുന്നഴരുലട 

യക്ഷ്ഔര്ത്താക്കള്  / പ്രതിനിധിഔള്  

(viii) യുഴജനക്ല്ബുകഔള്, ഴാമനവാറഔള്, ഔറാഷാംസ്കായിഔ ഷംഗടനഔള്, ഫാറ 

ഔൗണ്ഷിലുഔള്, രഷിഡ്ഷ് അകഷാഷികമശനുഔള്, യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ഏകഔാഩന ഷഭിതി. 

(ix) ഴനഷംയക്ഷ്ണ ഷഭിതി ബായഴാസിഔള്, ഩയിസ്ഥിതി പ്രഴര്ത്തഔര്  

(x) യാഷ്ട്രീമ ഷംഗടനഔള്, ലതാളിറാലി ഷംഗടനഔള്, യുഴജനഷംഗടനഔള്, ഭസിലാ 

ഷംഗടനഔള്  

(xi) അക്കാദഭിഔ് സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ പ്രതിനിധിഔള്  
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(xii) ധനഔായയസ്ഥാഩനങ്ങലിലറ പ്രതിനിധിഔള്  

(xiii) പ്രഴാഷിഔള്, പ്രഴാഷി ഷംഗടനഔള്    

(xiv) ദുയന്തനിഴായണത്തിനാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  പംഩീഔയിച്ചിുള്ളളൃ ഷഭിതിഔള്, 

കജഴകഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ് ഔമ്മിറ്റി, പ്രാകദവിഔതറ നിയീക്ഷ്ണ ഷഭിതി 

(xv) ഭറ്റ് കസ്റ്റക്ക്കസാള്ഡര്ഭാര്  

 (3)  പ്രഴാഷി ഭറമാലിഔള്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ലഩാതജനങ്ങളുലട അബിപ്രാമം ഷൃീഔയിക്കുന്നതിന് 

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിലെ ലഴഫ് കഷറ്റില്  ഗ്രാഭഷബാ ഴി്കഡാ ഷൗഔയയം റബയഭാണ്. 

അതില്  റബിക്കുന്ന നിര്കേവങ്ങള്ക്ക് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അര്സഭാമ ഩയിഖണന 

നല്കഔണ്ടതാണ്. ഗ്രാഭഷബമില്  കനയിട്ട് ഩലങ്കടുക്കാ്  ഔളിമാത്തതയത്തില്  അഴവതമ 

നുബഴിക്കുന്നഴര്, സ്ഥറത്തില്ലാത്തഴര്, പ്രഴാഷിഔള്  (ഭറ്റു ഷംസ്ഥാനങ്ങലില്  താഭഷിക്കു 

ന്നഴയടക്കം) തടങ്ങിമഴരുഭാമി ഒണ്കറ്  കൂടിമാകറാങനഔളും  നടത്താവുന്നതാണ്. 

(4) പ്രാകദവിഔ ആസൂത്രണത്തിന് ഗ്രാഭഷബഔള്  കമാഖം കങരുന്നതിന് മുമ്പ് ഩങ്കാലിത്തം 

ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലെ ബാഖഭാമി ഴയാഩഔഭാമ പ്രങയണ ഩയിഩാടിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലുടനീലം 

ഷംഗടിപ്പിക്കണം. ദൃവയ-ശ്രാഴയ-ഷമൂസ ഭാധയഭങ്ങള് , ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ജനഔീമ 

ഷംഗടനഔള് , ലതാളില്  കഴദിഔള് , കുടുംഫശ്രീ ശംകറ എന്നിഴലമ പ്രങയണ ഩയിഩാടിയുലട 

ഉഩാധിഔലാമി ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. ഷന്നദ്ധ പ്രഴര്ത്തഔരുലട കഷഴനം ഗ്രാഭഷബയുലട  

ഩങ്കാലിത്തം ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്  പറപ്രദഭാമി ഷംഗടിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ഉഩകമാഖലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  

 (5) ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്  ജനഩങ്കാലിത്തകത്താലടയും ഔായയക്ഷ്ഭഭായും ആണ് ഷംഗടിപ്പിക്കു 

ന്നലതന്ന് ഉരപ്പാക്കുന്നതിന് ആഴവയഭാമ നടഩടിഔള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  

ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനാമി ലഩര്കപാഭ്ഷ് ആഡിറ്റ് മതഭതറയുളൃ ഉകദയാഖസ്ഥ(്) 

ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങളുലട ഷംഗാടനം, ഩങ്കാലിത്തം, ങര്ച്ച, തീരുഭാനം എന്നിഴ ഷംഫന്ധിച്ച 

ഷംക്ഷ്ിപ്ത ഴിഴയം തയ്യാരാക്കി ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി 

അംഖീഔായത്തിനുളൃ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതികമാഖത്തില്  ഷഭര്പ്പികക്കണ്ടതാണ്.  

 (6) ഗ്രാഭഷബാകമാഖത്തില്  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില് / ഴിശമാടിസ്ഥാനത്തില്  ഗ്രൂപ്പു 

ങര്ച്ചഔള്  ഴിവദഭാമി ഷംഗടിപ്പിക്കണം. 

(7) ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങലില്  ഴിഔഷന പ്രവ് നങ്ങള്  തയം തിയിച്ച് കൃതയഭാമി മു്ഖണന 

നിശ്ചമിക്കണം. ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങളുലട ഔായയത്തില്  ആദയം ഴാര്ഡ് തറത്തില്  

മു്ഖണന നിശ്ചമിച്ചതിനുകവശം എല്ലാ ഴാര്ുഔലിലറയും നിര്കേവങ്ങള്  കക്രാഡീഔയിച്ച് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്തറ മു്ഖണനാ ഩട്ടിഔ തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്.  

(8) ഗ്രാഭഷബാകമാഖത്തില്  ഩലങ്കടുക്കുന്നഴയില്  നിന്നും  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാമ 

ഴിഔഷന പ്രവ് നങ്ങളുലട മു്ഖണനാക്രഭം ഷംഫന്ധിച്ച് രു അബിപ്രാമഷര്കഴ ഩയീക്ഷ്ണാടി 

സ്ഥാനത്തില്  നടത്തുന്നത് അബിഔാഭയഭാണ്; നിര്ഫന്ധഭല്ല. ഒകയാരുത്തര്ക്കും അഴരുലട 
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മു്ഖണന കയകലപ്പടുത്തുന്നതിന്  ഫാററ്റ് കഩപ്പര്  ഴിതയണം ലങയ്ത് പൂയിപ്പിച്ച് ഴാങ്ങണം. മു്ഖ 

ണനഔള്  ഴാര്ഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലും കക്രാഡീഔയിച്ച് 

ഩദ്ധതിമിലറ ലഩാതമു്ഖണനഔള്  നിശ്ചമിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രഔായം ഩയീക്ഷ്ണാടി 

സ്ഥാനത്തില്  അബിപ്രാമ ഷര്കമാ നടത്തുന്ന  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷര്കമാ ഴിഴയങ്ങള്  

കക്രാഡീഔയിച്ച് രു രികപ്പാര്ട്ട് തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. അബിപ്രാമഷര്കമാ നടത്തുന്നതിനുളൃ 

ഫാററ്റ് കഩപ്പരിലെ ഭാാഔ അനുഫന്ധം 3 –ല്  നല് കുന്നു. 

(9) യുഴജനങ്ങള് , ഴനിതഔള് , ഴകമാജനങ്ങള് , കുട്ടിഔള് , രാ്ലജജ്കഡഴ്സ് എന്നീ 

ഴിബാഖങ്ങളുലട പ്രവ് നങ്ങള്  അര്സിക്കുന്ന ഖൗയഴകത്താലട ഩയിഖണിക്കുന്നതിന് 

ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുതറ കമാഖങ്ങള്  ഷംഗടിപ്പിക്കുന്നത് 

അബിഔാഭയഭാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു തറത്തില്  ഷംഗടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകതയഔ കമാഖത്തില്  ഴച്ച് 

ഈ ഴിബാഖങ്ങളുലട ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങള്  ങര്ച്ച ലങയ്ത് നിര്കേവങ്ങള്  

കക്രാഡീഔയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇഴ അബിറശണീമഭാലണങ്കിലും ബിന്നകവശിയുളൃഴരുലട 

പ്രവ് നങ്ങള്  ങര്ച്ചലങയ്ത് അഴരുലട ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  

പംഩലപ്പടുത്തുഴാ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുതറത്തില്  പ്രകതയഔം കമാഖം കങയണലഭന്നത് നിര്ഫന്ധ 

ഴയഴസ്ഥമാണ്. അതകഩാലറ ഭത്സയ ഴകുപ്പിലെ പ്രകയാഩിത ഭത്സയ ഗ്രാഭങ്ങള്  നിറഴിലുളൃ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ുഔലില്  ഊരുകൂട്ടം ഭാാഔമില്  ഩയമ്പയാഖത 

ഭത്സയലതാളിറാലിഔള്ക്കാമി ഭത്സയഷബഔള്  ഷംഗടിപ്പിക്കണലഭന്നുളൃതം നിര്ഫന്ധഭാണ്. 

കുരെത് 25 ഭത്സയലതാളിറാലിഔലലങ്കിലും യജിസ്റ്റര്  ലങയ്തിുള്ളളൃ ഴാര്ുഔലില്  

ഗ്രാഭഷബഔള്ക്ക് മുമ്പാമി ഭത്സയഷബ നിര്ഫന്ധഭായും  ഴിലിച്ചുകങര്കക്കണ്ടതാണ്. 

(10) ഒകയാ ഗ്രാഭഷബമില്  നിന്നും  യണ്ട് ഴനിതഔള്, ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തില്ലപ്പട്ട യാള്  

എന്നിഴര്  ഉള്ലപ്പലട അഞ്ച് പ്രതിനിധിഔലല ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  ഩലങ്കടുക്കുന്നതിന്  

തിയലെടു കക്കണ്ടതാണ്. അതകഩാലറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  കങരുന്ന പ്രകതയഔ 

ഗ്രാഭഷബകമാഖങ്ങലില്  ഩലങ്കടുത്തഴയില്  നിന്നും രു ഴനിത ഉള്ലപ്പലട യണ്ട് പ്രതിനിധിഔലല 

ഴിഔഷനലഷഭിനാരില്  ഩലങ്കടുക്കുന്നതികറയ്ക്ക് തിയലെടുക്കണം. 

3.2.2 ഊരുകൂട്ട കമാഖങ്ങള്  

(1) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം റബിക്കുന്ന ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ 

ഗ്രാഭഷബഔള്  കങരുന്നതിനുമുമ്പാമി ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഊരുഔലില്  ഗ്രാഭഷബാകമാഖത്തിന്  

നിശ്ചമിച്ചിുള്ളളൃ ഔായയഩയിഩാടിക്ക് ഷഭാനഭാമ യീതിമില്  ഊരുമൂപ്പലെ അദ്ധയക്ഷ്തമില്  

ഊരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  ഷംഗടിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. ഊരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  കങരുന്നതിനുളൃ ഭറ്റ് 

ഴയഴസ്ഥഔള്  മതഴലട നല്കുന്നു. 

(i)  ഊയിലറ ആലഔ കഴാട്ടര്ഭായില്  അ്ഩത് വതഭാനത്തിറധിഔം അംഖങ്ങള്  ഊരുകൂട്ട 

കമാഖത്തില്   നിര്ഫന്ധഭായും  ഩലങ്കടുത്തിയിക്കണം. 
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(ii)  ഫന്ധലപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അംഖം എല്ലാ ഊരുകൂട്ടകമാഖങ്ങലിലും നിര്ഫന്ധഭായും 

ഩലങ്കടുക്കണം. തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ പ്രഷിഡെ് ഔളിയുന്നത്ര ഊരുകൂട്ട കമാഖങ്ങലില്   

ഩലങ്കടുകക്കണ്ടതാണ്. 

(iii) ഊരുകൂട്ടകമാഖം ഴിലിച്ചു കങര്ക്കുന്നതിനുളൃ ഷസാമഔ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  എഷ്.റ്റി. പ്രകഭാട്ടര്  

ഏലറ്റടുക്കണം. എന്നിരുന്നാലും ഊരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  ഔായയക്ഷ്ഭഭാമി ഷംഗടിപ്പിക്കുന്നതിന് 

കരഫല്  എക്സ്റ്റ്ശ്  ഒപീഷര്ഭാര്  കനാതൃഩയഭാമ ഩങ്ക് ഴസികക്കണ്ടതാണ്. 

(iv)  എഷ്.റ്റി പ്രകഭാട്ടര്  മതഭതറയുളൃ ഊരുകൂട്ടകമാഖത്തില്  നിര്ഫന്ധഭായും ഩലങ്കടുക്കണം 

(v) ഊരുഔള്ക്ക് പുരത്ത് അങ്ങിങ്ങാമി താഭഷിക്കുന്ന ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗക്കായാമ പ്രാമപൂര്ത്തിമാമ 

ഴലയയും ഊരുകൂട്ട കമാഖത്തികറയ്ക്ക്  ക്ഷ്ണികക്കണ്ടതാണ്. 

(vi) നടപ്പാകക്കണ്ട കപ്രാജക്ടുഔളുലട മു്ഖണന ഊരുകൂട്ടകമാഖം നിശ്ചമികക്കണ്ടതം അത് 

കയകലപ്പടുകത്തണ്ടതഭാണ്. 

(vii) ഒകയാ ഊരുകൂട്ടകമാഖത്തില്  നിന്നും രു ഴനിത ഉള്ലപ്പലട യണ്ട് കഩലയ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിലറ ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  പ്രതിനിധിഔലാമി  തിയലെടുകക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം റബിക്കുന്ന ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഊരുകൂട്ടകമാഖം 

കങര്ന്നുകഴണം ആസൂത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഗുണകബാൃ തി തിയലെടുപ്പും നടകത്തണ്ടത് 

എന്നത് നിര്ഫന്ധ ഴയഴസ്ഥമാണ്. 

(3) ഊരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  കങരുന്നതിന് മുകമ്പ ഒകയാ ഊയിലും ഴയഩഔഭാമ പ്രങയണ ഩയിഩാടിഔള്  

ഷംഗടിപ്പിക്കണം. 

(4) ഊരുഔലിലറ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖങ്ങളുലട ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനഭാമിയിക്കണം ഊരുകൂട്ട 

കമാഖത്തിലറ മുകയങര്ച്ചാഴിശമം. 

(5) ഊരുഔലില്  നടപ്പാക്കുന്നതിന് നിര്കേവിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളുലട മു്ഖണന അതത് 

ഊരുകൂട്ടങ്ങലില്  നിശ്ചമിക്കണം. ഊരുക്കൂട്ടം നിശ്ചമിക്കുന്ന മു്ഖണനഔള്  ഗ്രാഭഷബാ 

കമാഖത്തില്  രികപ്പാര്ട്ട് ലങകയ്യണ്ടതാണ്.  

3.2.3 ഗ്രാഭഷബാ /ഊരുകൂട്ട കമാഖങ്ങള്ക്കുളൃ ഭറ്റ് നിര്കേവങ്ങള്  

(1) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബഔളുലട/ഊരുകൂട്ടങ്ങളുലട പ്രഴര്ത്തനം ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്നതിന് 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലറ ഉകദയാഖസ്ഥര് , ഗടഔ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ ഉകദയാഖസ്ഥര് , 

എന്നിഴയില്  യാലല ഗ്രാഭഷബാ/ഊരുകൂട്ടത്തിലെ കഔാഒര്ഡികനറ്റരാമി ബയണഷഭിതി 

നിശ്ചമിച്ച്  മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കണം. 

(2) ഗ്രാഭഷബ/ഊരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  ഷംഗടിപ്പിക്കുഔ, ങര്ച്ചഔള്  പറപ്രദഭാക്കുഔ, തീരുഭാനങ്ങള്  

കക്രാഡീഔയിച്ച് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിക്കും മുഔള്തട്ട് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും 

നല്കുന്നതിനുളൃ ശുഩാര്വഔള്  തയ്യാരാക്കുഔ എന്നീ ഔായയങ്ങള്ക്ക്  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുതറ 

ആസൂത്രണ ഷഭിതിഅംഖങ്ങള്  നിര്ണ്ണാമഔ ഩങ്ക് ഴസികക്കണ്ടതാണ്. 
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(3)  മു്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഏലറ്റടുത്ത കപ്രാജക്ടുഔള്  (കപാരം 4 ല്  തയ്യാരാക്കിമത്), നടപ്പ് 

ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട അഴകറാഔനം (കപാരം 5-ല്  തയ്യാരാക്കിമത്), ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട 

ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  (കപാരം 6-ല്  തയ്യാരാക്കിമത്), ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ 

ഩയിഷ്കയിച്ച അഴസ്ഥാകയകയുലട (Status Report) യത്നച്ചുരുക്കം എന്നിഴ അച്ചടിച്ച് 

ഗ്രാഭഷബാ/ഊരുകൂട്ട കമാഖത്തില്  ഴിതയണം ലങയ്യണം.  

(4) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഷബ/ഊരുകൂട്ടം 

നിശ്ചമിക്കുന്ന മു്ഖണനഔള്  അനുഷയിച്ചുളൃതാഴണം. എന്നാല്  അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും  

ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും ഈ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല്ല.  

(5) കുടുംഫശ്രീ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അമല്കൂട്ടങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്ന ഊരുതറ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതിമിലറ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഊരുകൂട്ടത്തിലെ അംഖീഔായത്തിന് ഴികധമഭാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട  

ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

(6)  ഗ്രാഭഷബാ/ഊരുകൂട്ടകമാഖത്തിലെ തീരുഭാനങ്ങള്  അകപ്പാള്  തലന്ന എളെതി തയ്യാരാക്കി  

ഗ്രാഭഷബ/ഊരുകൂട്ട അദ്ധയക്ഷ്് , ഔണ്ഴീനര്, ഉകദയാഖസ്ഥര്, ഗ്രാഭഷബ/ഊരുകൂട്ട കമാഖത്തില്  

ഩലങ്കടുത്ത 15 കഩര്  എന്നിഴരുലട പ്പ് കയകലപ്പടുത്തി  ലഷക്രട്ടരിലമ  ഏല്പ്പികക്കണ്ട മതഭതറ  

ഗ്രാഭഷബ/ഊരുകൂട്ടം കഔാ-ഒര്ഡികനറ്ററുടകടതാണ്. 

(7) ഗ്രാഭഷബാ/ഊരുകൂട്ടകമാഖത്തിലറ സാജര്  യജിസ്റ്റര് , ഗ്രൂപ്പ് ങര്ച്ചഔലിലറ നിര്കേവങ്ങള് , റബിച്ച 

കങാദയങ്ങള് , ഭിനിട് ഷ്/ തീരുഭാനങ്ങള്    എന്നിഴ കമാഖം  നടന്നതിലെ ലതാട്ടടുത്ത  പ്രവൃത്തി 

ദിഴഷം തലന്ന കഔാ-ഒര്ഡികനറ്റര് , ലഷക്രട്ടരിലമ ഏല്പ്പികക്കണ്ടതാണ്. കപാകട്ടാഗ്രാഫുഔള്  

അതത് ഭിനിട് ഷ് ബുക്കുഔലില്  ട്ടിച്ചു ഴയ്ക്കണം. കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട 

ഩയിഖണനയ്ക്ക് അമയ്ക്കുന്നതിനുളൃ നിര്കേവങ്ങള്  കമാഖത്തിലെ ലതാട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിഴഷം 

തലന്ന ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് നല്കഔണ്ടതാണ്.   

(8) ഗ്രാഭഷബാ/ഊരുകൂട്ടകമാഖത്തിലെ ഔായയഩയിഩാടിയുലട ഭാാഔ അനുഫന്ധം 4 –ല്  നല്കുന്നു. 

3.2.4  കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ കമാഖങ്ങള്  

(1) ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഔായയത്തില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലറ 

എല്ലാ ജനപ്രതിനിധിഔകലയും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിലുളൃ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തികറയും 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലികറയും ജനപ്രതിനിധിഔകലയും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിഉഩാദ്ധയക്ഷ്്ഭാലയയും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലറ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് ഔണ്ഴീനര്ഭാലയയും 

ഩലങ്കടുപ്പിച്ചുലഔാണ്ടുളൃ കമാഖം ഴിലിച്ചു കങര്കക്കണ്ടതാണ്.  

(2)  ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഔായയത്തില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലറ 

ജനപ്രതിനിധിഔള്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റുഭാര് , കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് സ്റ്റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റി ലങമര്കഩള് ഷണ് ഭാര് , ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റുഭാര് , കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ 

ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഉഩാദ്ധയക്ഷ്്ഭാര് , ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തിലറ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് ഔണ്ഴീനര്ഭാര്  

എന്നിഴരുലട കമാഖം ഴിലിച്ചു കങര്ക്കണം. 



 
 
 

36 
 

(3) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഗ്രാഭഷബഔള്  പൂര്ത്തിമാക്കിമതിനുകവശം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലെ 

ഗ്രാഭഷബ ഴിലിച്ചുകങര്ക്കുന്നതിനും  അതിനുകവശം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ  ഗ്രാഭഷബ ഴിലിച്ചു 

കങര്ക്കുന്നതിനും  ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്.  

(4) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളുകടയും ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔളുകടയും ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ 

കമാഖത്തില്  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്  ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  ങര്ച്ച 

ലങയ്യണം. ങര്ച്ചഔള്  ലപഷിറികറ്ററ്റ് ലങയ്യുന്നതിനാമി പ്രകതയഔം ലപഷിറികറ്ററ്റര്ഭാലയ 

ഫന്ധലപ്പട്ട ബയണഷഭിതിഔള്  നിശ്ചമിച്ച് നല്ഔണം.  

(5) കലാക്ക് – ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തുഴാ്    ഉകേവിക്കുന്ന ഔയട് കപ്രാജക്ട് 

നിര്കേവങ്ങള്   കപാരം 6-ല്  തയ്യാരാക്കി ങര്ച്ചയ്ക്കാമി നല്കഔണ്ടതാണ്. ങര്ച്ചയ്ക്ക് റബിക്കുന്ന 

ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

അടിസ്ഥാനത്തിലും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  കലാക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലും ങര്ച്ച ലങയ്ത് 

തീരുഭാനലഭടുകക്കണ്ടതാണ്. 

(7) ഗ്രാഭഷബഔള്/ഊരുകൂട്ടങ്ങള്  കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഩയിഖണനയ്ക്ക് തയ്യാരാക്കി 

അമച്ചിുള്ളളൃ നിര്കേവങ്ങള്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലും ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് 

ഷഭാനഭാമി ഷംഗടിപ്പിക്കുന്ന കമാഖങ്ങലില്  അഴതയിപ്പിച്ച് ങര്ച്ച ലങയ്ത് ഉങിതഭാമ 

തീരുഭാനങ്ങള്  എടുക്കണം. 

(8) ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് കൂടിമാകറാങന നടത്തുന്നതിന് കണ്ഡിഔ 3.2.1.(2)ല്  

പ്രതിഩാദിച്ചിയിക്കുന്ന ഴയതയസ്ത ഷമൂസഴിബാഖങ്ങലില്  ഫാധഔഭാമ ഴിബാഖങ്ങളുഭായും 

ഷഭാനഭാമ ഭറ്റ് ഴിബാഖങ്ങളുഭായും കലാക്ക് / ജില്ല ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കൂടിമാകറാങന 

നടത്താവുന്നതാണ്. 

3.3 ഴിഔഷന ലഷഭിനാറുടം ഔയട് ഩദ്ധതി കയകയും 

3.3.1  ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്ക്ക് കവശം ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  കമാഖം കങര്ന്ന് ഗ്രാഭഷബാ/ഊരുകൂട്ട 

നിര്കേവങ്ങള്  കക്രാഡീഔയിച്ച് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പ്പിക്കണം. ബയണ 

ഷഭിതി ഗ്രാഭഷബഔളുലടയും ഊരുകൂട്ടങ്ങളുകടയും മു്ഖണനഔള്  ഩയിഖണിച്ചുലഔാണ്ടും ഴിബഴറബയത 

ഩയിഖണിച്ചും ഔയട് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കി ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  

അഴതയിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

3.3.2 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറ മു്ഖണനഔള്ക്കും ഴിഔഷനതന്ത്രങ്ങള്ക്കും  പംഩം നല്കുന്ന 

തിനാമാണ് ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  കങരുന്നത്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

പ്രകദവലത്ത പ്രതിനിധാനം ലങയ്യുന്ന ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്ത് ജനപ്രതിനിധിഔള് , 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖങ്ങള് , ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അംഖങ്ങള് , ഗ്രാഭഷബാ 

പ്രതിനിധിഔള് , പ്രകതയഔ ഗ്രാഭഷബഔളുലട പ്രതിനിധിഔള് , നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥര് , ഊരുക്കൂട്ടം 

ഉലണ്ടങ്കില്  അഴയുലട പ്രതിനിധിഔള് , ഭിശനുഔളുലട പ്രതിനിധിഔള് , എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി 

പ്രകഭാട്ടര്ഭാര് , എ.ഡി.എഷ് പ്രതിനിധിഔള് , ഷി.ഡി.എഷ് അംഖങ്ങള് , ഫാങ്കുഔലികറയും 
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ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങലികറയും പ്രതിനിധിഔള് , കസ്റ്റക്ക് കസാള്ഡര്ഭാര് , ലപ്രാപശണലുഔള് , 

ഴിദഗ്ദ്ധര് , ഷന്നദ്ധപ്രഴര്ത്തഔര്  മുതറാമ എല്ലാ ഴിബാഖം ജനങ്ങലലയും  ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  

ഩലങ്കടുപ്പിക്കണം. 

3.3.3  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ഴിഔഷനലഷഭിനാരികറയ്ക്ക് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവലത്ത  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡന്റുഭാര്, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സ്റ്റാെിംഗ്ഔമ്മിറ്റി അദ്ധയക്ഷ്്ഭാര്, കലാക്ക് 

– ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ജനപ്രതിനിധിഔള്, കലാക്ക്തറ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഅംഖങ്ങള്, 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്തറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഉഩാദ്ധയക്ഷ്്ഭാര്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലറ 

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അംഖങ്ങള്, നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്, ഷിഡി.എഷ് അംഖങ്ങള്, ഭിശനുഔളുലട 

പ്രതിനിധിഔള് , കസ്റ്റക്ക്കസാള്ഡര്ഭാര് , ലപ്രാപശണലുഔള്, ഴിദഗ്ദ്ധര്, ഷന്നദ്ധപ്രഴര്ത്തഔര്  

മുതറാമ എല്ലാ ഴിബാഖങ്ങലലയും  ക്ഷ്ണികക്കണ്ടതാണ്. 

3.3.4 ജില്ലമിലറ ഗ്രഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റുഭാര്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡന്റുഭാര്, ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്ത്അംഖങ്ങള്, ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ആസൂത്രണ ഷഭിതിഅംഖങ്ങള്, കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്തു ആസൂത്രണ ഷഭിതിഉഩാദ്ധയക്ഷ്്ഭാര്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലറ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 

അംഖങ്ങള്, നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്, കസ്റ്റക്ക്കസാള്ഡര്ഭാര്, ലപ്രാപശണലുഔള്, ഴിദഗ്ദ്ധര്, 

ഷന്നദ്ധ പ്രഴര്ത്തഔര്  മുതറാമ എല്ലാ ഴിബാഖങ്ങകലയും  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ  

ഴിഔഷനലഷഭിനാരികറയ്ക്ക് ക്ഷ്ണിക്കണം. 

3.3.5 2022-23 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി പംഩീഔയണത്തിലെ ബാഖഭാമി കങരുന്ന ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിലനാപ്പം 

ഴിഔഷനകയകയും പൂര്ണ്ണഭാകക്കണ്ടതണ്ട്. അഴസ്ഥാകയകയും ഴിഔഷനകയകയും തയ്യാരാക്കുന്നത് 

ഷംഫന്ധിച്ച് പുരലപ്പടുഴിച്ചിുള്ളളൃ ഭാര്ഗ്ഗകയകയുലട [ഷ.ഉ.(കഔ)നം.275/2021/തഷൃബഴ തീമതി 

26.11.2021] കണ്ഡിഔ 4.7-ല്  പ്രതിഩാദിച്ചിയിക്കുന്ന പ്രഔായം ഴിഔഷനകയക പൂര്ണ്ണഭാക്കുഔയും  ഔയട് 

ഴിഔഷനകയകകമാ അലല്ലങ്കില്  അതിലെ ഷംഗ്രസകഭാ അച്ചടിച്ച് ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  

ഴിതയണം ലങയ്യുഔയും കഴണം. 

3.3.6 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതികയക – ഗടന :- ഔയട് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതികയക ഴിഔഷനലഷഭിനാരില്  അച്ചടിച്ച് 

ഴിതയണം ലങയ്യണം. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതികയകയ്ക്ക് മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന യീതിമില്  10 അദ്ധയാമങ്ങള്  

ഉണ്ടാമിയിക്കണം. ഇതില്  ആദയലത്ത നാറ് അദ്ധയാമങ്ങള്  ഩയിഷ്കയിച്ച അഴസ്ഥാകയകയും 

(Status Report) ഴിഔഷനകയകയും  ഉഩകമാഖിച്ച് തയ്യാരാക്കാവുന്നതാണ്.  

(1)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ  ഴിഔഷനസ്ഥിതി –അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം (അദ്ധയാമം1) 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഭൂഭിവാരസാങ്ഩയവും ഩായിസ്ഥിതിഔവുഭാമ ഷഴികവശതഔള് , 

ഭനുശയ-പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങള് , ലഩാത ഷാമൂസിഔ-ഷാമ്പത്തിഔ അഴസ്ഥ, ഒകയാ കഭകറയുകടയും 

പ്രകതയഔ ഴിബാഖങ്ങളുകടയും അഴസ്ഥ, നിറനില്ക്കുന്ന ഴിഔഷന പ്രവ് നങ്ങള് , ലഴല്ലുഴിലിഔള്  

എന്നിഴ ഹ്രഷൃഭാമി  ഈ ബാഖത്ത് നല്ഔണം.  
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(2)  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അഴകറാഔനം (അദ്ധയാമം 2) 

 ആദയഴര്ശം (2022-23) ഩതിമൂന്നാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിയുലട അഴകറാഔനവും തടര്ന്നുളൃ 

ഴര്ശങ്ങലില്  ഴാര്ശിഔഩദ്ധതിയുലട അഴകറാഔനവുഭാണ് ഈ ബാഖത്ത് കങര്കക്കണ്ടത്. 

അതത് ഴര്ശം ഩയിഷ്കയിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റഷ് രികപ്പാര്ട്ടിലറ കപാരം 5 അഴറംഫഭാക്കാലഭങ്കിലും 

ഴിവഔറനം അതില്  ഩയിഭിതലപ്പടുകത്തണ്ടതില്ല. ഏലറ്റടുത്ത കപ്രാജക്ടുഔലില്  ഏലതാലക്ക 

ഇതിനഔം പൂര്ത്തിമാക്കാ്  ഔളിഞ്ഞു, പ്രതീക്ഷ്ിച്ച കനട്ടങ്ങള്  കഔഴയിക്കാ്  ഔളിഞ്ഞുകഴാ, 

ഏലതാലക്ക കപ്രാജക്ടുഔള്  ഇതിനഔം ഉകഩക്ഷ്ിച്ചു, ഉകഩക്ഷ്ിക്കാനിടമാമ ഷാസങയയം, 

ഏലതാലക്ക കപ്രാജക്ടുഔള്  കബദഖതി ലങയ്തു, കബദഖതി ലങയ്യാനിടമാമ ഷാസങയയം, നിര്മാസണം 

ആയംബിക്കാത്ത കപ്രാജക്ടുഔളുകണ്ടാ, ഉലണ്ടങ്കില്  കഴകുന്നതിനുളൃ ഔായണം, ഇനിയും 

കപ്രാജക്ടുഔള്  കബദഖതി ലങകയ്യണ്ട ഷാസങയയം പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നുകണ്ടാ, ഴിബഴ ഷഭാസയണ 

ഷാദ്ധയതഔള്  റക്ഷ്യഭിട്ടതകഩാലറ തലന്ന റബിക്കുന്നുകണ്ടാ, കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് റക്ഷ്യഭിട്ട അത്രയും 

ഗുണകബാക്താക്കലല റബിച്ചുകഴാ, ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔള്   ഴിബാഴനം ലങയ്തതകഩാലറ  തലന്ന 

നടപ്പാക്കാ്  ഔളിയുന്നുകണ്ടാ എന്നിങ്ങലന നടപ്പ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ജമഩയാജമങ്ങളുലട 

രു ഇടക്കാറ ഴിറമിരുത്തല്  നടത്തി അതില്  നിന്നും അനുബഴഩാഠങ്ങള്  ഉള്ലക്കാണ്ട് 

അടുത്ത ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി  കൂടുതല്  ഭിഔച്ച യീതിമില്  തയ്യാരാക്കുന്നതിനുളൃ നിര്കേവങ്ങള്  

പംഩലപ്പുടുത്തുന്ന ഷഭീഩനഭാഔണം ഈ ബാഖത്ത് കഴണ്ടത്. അകതാലടാപ്പം  ഷംകമാജന 

ഷാദ്ധയതഔളുലട അഴകറാഔനത്തിലെ ബാഖഭാമി ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളും ഏജ്ഷിഔളും 

തകേവബയണ സ്ഥാഩന പ്രകദവത്ത് നടപ്പുഴര്ശം നടപ്പാക്കിമകതാ നടപ്പാക്കിഴരുന്നകതാ ആമ 

കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാനാഴിശ് കൃത ഩയിഩാടിഔള് , ഷംസ്ഥാന ഩയിഩാടിഔള് , ഭറ്റ് ഴിഔഷന 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  എന്നിഴയുലട ഴിഴയങ്ങള്  കൂടി കൂട്ടികച്ചര്ത്ത് ഈ ബാഖം ലഭച്ചലപ്പടു 

കത്തണ്ടതാണ്. 

(3) പ്രവ് ന ഴിവഔറനവും പ്രവ് ന ഩയിസായ ഷാദ്ധയതഔളും (അദ്ധയാമം 3) 

 അതത് ഴര്ശം ഩയിഷ്കയിക്കുന്ന അഴസ്ഥാകയകലമ (Status Report) അടിസ്ഥാനഭാക്കിമാണ് 

ഈ ബാഖം തയ്യാരാകക്കണ്ടത്.  ഇതിനാമി ഈ ഭാര്ഗ്ഗകയകമിലറ കപാരം നമ്പര്  3 

ഉഩകമാഖിക്കണം.  ഒകയാ കഭകറയുകടയും  ഗുരുതയവും അതീഴ ഗുരുതയവുഭാമ പ്രവ് നങ്ങള്  

ഭാത്രം ഴിവഔറനം ലങയ്താല്  ഭതിമാകുന്നതാണ്. 

(4) ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട്, റക്ഷ്യങ്ങള് , തന്ത്രം (അദ്ധയാമം 4) 

 ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുലട ആയംബത്തില്  തയ്യാരാക്കുന്ന ഴിഔഷനകയകയുലടയും 

അതാത് ഴര്ശം  ഩയിഷ്കയിക്കുന്ന അഴസ്ഥാകയകയുലടയും അടിസ്ഥാനത്തില്  ഒകയാ കഭകറ 

യുകടയും ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട്, നമഷഭീഩനം, തന്ത്രം എന്നിഴ ഴിവദഭാക്കിമതിനു കവശം ആ 

നിഖഭനങ്ങള്  കക്രാഡീഔയിച്ച് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉകേവിക്കുന്ന ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാടിനും 

റക്ഷ്യങ്ങള്ക്കും തന്ത്രത്തിനും പംഩം നല്ഔണം. പ്രാകദവിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔള്  

ആഴിഷ്കയിക്കുന്നതില്  ഴറിമ പ്രധാനയമുളൃ ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട് (ഩയികപ്രക്ഷ്യം), റക്ഷ്യങ്ങള് , 

ഴിഔഷനതന്ത്രം എന്നിഴയുലട  ഴിവദീഔയണം മതഴലട നല്കുന്നു. 
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(i) ഴിഔഷനഔാഴ്ചഩാട്:- പ്രകദവത്തിലെ അഥഴാ ഴിശമ കഭകറയുലട  ഴിഔഷനത്തില്   

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം നടത്തുന്ന ഇടലഩടലുഔലല  നമികക്കണ്ട അടിസ്ഥാന  ഷഭീഩനം 

അഥഴാ ലഩാതനമം എന്താണ് എന്നതാണ് ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട് (ഩയികപ്രക്ഷ്യം) 

എന്നതലഔാണ്ട് ഉകേവിക്കുന്നത്.  

 ഉദാ: ഭണ്ണം ജറവും അന്തയീക്ഷ്വും എന്നും ശുങിതൃകത്താലട നിറനിർത്തുന്നതാണ് ഭാറിനയ 

ഩയിഩാറന യംഖലത്ത ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് ഩരമാം. 

(ii) റക്ഷ്യങ്ങള്:- ഴിഔഷനഔാഴ്ചപ്പാടിലന അഥഴാ ഴിഔഷനഩയികപ്രക്ഷ്യലത്ത മാഥാര്ഥയഭാ 

ക്കുന്നതിന് അതിലന ഹ്രഷൃഔാറ, ദീര്ഗഔാറ റക്ഷ്യങ്ങലാക്കി ഭാറ്റി കൃതയതകമാലട 

നിര്ഴങികക്കണ്ടതണ്ട്. ഉദാ:- ഭാറിനയ ഩയിഩാറന യംഖത്ത് കയഭാറിനയ ഩയിഩാറനം, 

ദ്ര്ഴഭാറിനയ ഩയിഩാറനം, അന്തയീക്ഷ് ഭറിനീഔയണത്തിലെ കതാത് കുരയ്ക്കല്  തടങ്ങിമ 

റക്ഷ്യങ്ങലില്  ഏലതാലക്ക ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിക്കാറമലില്  ഏലറ്റടുത്ത് 

പൂര്ത്തിമാക്കുലഭന്നും  അതില്തലന്ന ഒകയാ ഴര്ശവും ഏലതാലക്ക പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

ഏലറ്റടുക്കുലഭന്നും   ഴയക്തഭാക്കണം.  

(iii) ഴിഔഷനതന്ത്രം :-  ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാടികനാട് നീതി പുറര്ത്തിലക്കാണ്ട് ഴിഔഷന 

റക്ഷ്യങ്ങള്  കനടിലമടുക്കാ്  പ്രകദവത്തിലെ ഷാദ്ധയതഔള്ക്കും ഩയിഭിതിഔള്ക്കും 

അനുസൃതഭാമി ഷൃീഔയിക്കുന്ന മു്ഖണനഔള് , ഭാര്ഗ്ഗങ്ങള്  എന്നിഴലമമാണ് 

ഴിഔഷനതന്ത്രം എന്നതലഔാണ്ട് ഉകേവിക്കുന്നത്.  

 ഉദാ: സയിതഔര്മ്മകഷന ഴളിയുളൃ അകജഴ ഭാറിനയകവകയണവും കഔലയ്യാളിമലും, 

കജഴഭാറിനയങ്ങളുലട ഉരഴിടഷംസ്ക്കയണം ഖാര്സിഔ-സ്ഥാഩന-ലഩാത തറങ്ങലില്  

ദ്ര്ഴഭാറിനയ ഩയിഩാറന ഩദ്ധതിഔള് , ഭാറിനയഷംസ്ക്കയണ കഭകറമിലറ സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ് 

ഷംയംബങ്ങളുലട കപ്രാത്സാസനം എന്നിഴ ഴിഔഷന തന്ത്രത്തില്  ഷൃീഔയിക്കാവുന്നതാണ്.  

(5) ഴിബഴകരാതസ്സുഔളും ഴഔമിരുത്തലുഔളും (അദ്ധയാമം 5) 

 ഴിഴിധ കരാതസ്സുഔലില്  നിന്നും റബയഭാഔാവുന്ന ധനഴിബഴങ്ങള്  കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  

ഴഔമിരുത്തുന്നത് കൂടാലത പ്രകദവത്ത് റബയഭാക്കാ്  ഔളിയുന്ന ഭനുശയ-പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങലല 

എങ്ങലന പ്രകമാജനലപ്പടുത്താലഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവഔറനവും നടകത്തണ്ടതാണ്. 

ഇതിനാമി ഈ ഭാര്ഗ്ഗകയകയ്ക്ക് അനുഫന്ധഭാമി ലഔാടുത്തിുള്ളളൃ കപാരം 7 ഉഩകമാഖികക്ക 

ണ്ടതാണ്.   

(6) കപ്രാജക്ടുഔളും അഴയുലട  ഴിവദാംവങ്ങളും (അദ്ധയാമം 6) 

 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഴിഴയങ്ങള്  ഩദ്ധതി കയകമില്  

ഉണ്ടാമിയിക്കണം.  ഒകയാ കപ്രാജക്ടികനയും ഷംഫന്ധിച്ച സുപ്രധാന ഴിഴയങ്ങള്  പ്രതിഩാദിക്കുന്ന 

കപ്രാജക്ട് ഷംഗ്രസം  അനിഴായയഭാണ്.  കപ്രാജക്ട് നമ്പര് ,  കഩയ്, ഴിബാഖം, ഴിഔഷന കഭകറ, 

ഴിബഴ കരാത ്, ബൗതിഔ റക്ഷ്യങ്ങള് , കപ്രാജക്ടിലെ  പ്രകതയഔ ഷഴികവശതഔള്  എന്നിഴ 

ഷംഗ്രസ കുരിപ്പില്  ഴയക്തഭാമി കയകലപ്പടുത്തണം. 
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(7) പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിഔള്/ഩയിഩാടിഔള്  (അദ്ധയാമം 7) 

 ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി, ഴനിതാ ഗടഔഩദ്ധതി, ഷാമൂസയ സുയക്ഷ്ാ 

ഩദ്ധതി (കുട്ടിഔള് , ബിന്നകവശിയുളൃഴര് , രാ്ഷ് ലജ്കഡഴ്സ് എന്നിഴരുലട ഩദ്ധതിയും, 

ഴകമാജനങ്ങളുലട കക്ഷ്ഭവും ഩാറികമറ്റീഴ് ലഔമര്  ഷംഴിധാനവും), അതിദയിദ്ര്ര്ക്കു കഴണ്ടിയുളൃ 

കഭകക്രാ പ്ലാ്  ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ് ഴിനികമാഖിക്കുന്നതിനുളൃ ഉഩഩദ്ധതി, 

ആസ്തിഷംയക്ഷ്ണ ഩദ്ധതി, ഷദ്ബയണ ഩദ്ധതി, പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി (LED 

Plan), ദുയന്തഭാകനജ്ലഭെ് ഩദ്ധതി, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാന പ്രാകദവിഔ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതി 

എന്നിഴയ്ക്കാമി പ്രകതയഔ ബാഖങ്ങള്   ഩദ്ധതികയകമില്  ഉണ്ടാമിയിക്കണം. സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന 

റക്ഷ്യങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഔാഴ്ചപ്പാടുഔളും ലഩാത ഷഭീഩനവും 

തന്ത്രങ്ങളും ഈ അദ്ധയാമത്തില്  ഷംക്ഷ്ിപ്തഭാമി ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.  

(8) ഴാ ാ ഫന്ധങ്ങള്  (അദ്ധയാമം 8) 

 ഩദ്ധതിമിലറ ഴാ ാ ഷാദ്ധയതഔലല ഷംഫന്ധിച്ച രു റഘു ഴിഴയണം തയ്യാരാക്കണം. 

അകതാലടാപ്പം കഔയല ഫാങ്ക് ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഫാങ്കുഔളും അതാത് പ്രകദവലത്ത ലഩാതകഭകറാ 

ധനഔായയ സ്ഥാഩനങ്ങളുഭായുളൃ ങര്ച്ചയുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  ഴാ ാഫന്ധിതഭാമി 

നടപ്പിറാക്കാ്  ഉകേവിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഩട്ടിഔയും ഴിവദാംവങ്ങളും ഉള്ലപ്പടുത്തണം.  

 (3.4.1 (7), (8) എന്നീ കണ്ഡിഔഔള്  ഔാണുഔ) 

(9) ഷഭഗ്ര ഩയിഩാടിഔളും ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔളും (അദ്ധയാമം 9) 

 അഴസ്ഥാകയകമില്  (Status Report) പ്രതിഩാദിച്ചിുള്ളളൃ നിര്കേവങ്ങള്  ഩയിഖണിച്ചാണ് ഷഭഗ്ര 

ഩയിഩാടിഔള്ക്ക് പംഩം നല്കഔണ്ടത് (കണ്ഡിഔ 3.5.5 ഔാണുഔ). നിര്കേവിക്കുന്ന 

ഷഭഗ്രഩയിഩാടിഔള്  ഏലതല്ലാം, ഒകയാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാടിയുലടയും റക്ഷ്യങ്ങള്  എലന്താലക്ക, 

ഉള്ലപ്പടുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലതല്ലാം, ഩങ്കാലിഔലാകുന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 

ഴകുപ്പുഔളും ഏജ്ഷിഔളും ഏലതാലക്കമാണ്, പ്രധാന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് , അഴയുലട മു്-ഩി്  

ഫന്ധങ്ങള് , ഏകഔാഩനം  എന്നിഴ ഴിവദഭാമി നല്ഔണം. കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാനാഴിശ് കൃത 

ഩയിഩാടിഔള് , ഷംസ്ഥാന ഩയിഩാടിഔള് , നഴകഔയലം ഔര്മ്മ ഩദ്ധതി – 2, ഴിഴിധ 

സ്ഥാഩനങ്ങള് , ഏജ്ഷിഔള് , ഷംഗടനഔള്  എന്നിഴ തകേവബയണ സ്ഥാഩന പ്രകദവത്ത് 

നടത്തുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് , എന്നിഴ കൂടി ഩയഭാഴധി ഉള്ലപ്പടുത്തണം (കണ്ഡിഔ 3.5.6 

ഔാണുഔ). കണ്ഡിഔ 3.5.4 പ്രഔായമുളൃ ഷംയുക്തകപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കുന്നുലണ്ടങ്കില്  

അതിലെ ഴിവദാംവങ്ങളും നല്ഔണം..   

(10) കഭാണിട്ടരിംഖ് (അദ്ധയാമം 10) 

കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔലാമി പംഩാന്തയലപ്പടുന്ന ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട മതഭതറഔളും ഉത്തയഴാ 

ദിതൃങ്ങളും പ്രഴര്ത്തനയീതിയും  ഈ അദ്ധയാമത്തില്  ഴയക്തഭാക്കണം. 
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3.3.7ഩദ്ധതികയകയും ഴിഔഷനകയകയും  തയ്യാരാക്കുന്നതിനുളൃ  പൂര്ണ്ണമതഭതറ ബയണഷഭിതിക്കാണ്. 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഇക്കായയത്തില്  ബയണഷഭിതിലമ ഷസാമി 

ക്കണം. 

3.3.8 ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പടിസ്ഥാനത്തില്  ഗ്രൂപ്പ് ങര്ച്ചഔള്  ഷംഗടിപ്പിക്കുഔയും 

മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന ഔായയങ്ങള്   ഉരപ്പുഴരുത്തുഔയും ലങകയ്യണ്ടതാണ്. 

(1) ഴാര്ഡ് അടിസ്ഥാനത്തിറല്ലാലത തകേവബയണ സ്ഥാഩനലത്ത രു യൂണിറ്റാമി ഴിബാഴനം 

ലങയ്തുലഔാണ്ടുളൃ ഴിഔഷനതന്ത്രവും ഷഭീഩനവുഭാണ് ഷൃീഔയിച്ചിുള്ളളൃത്. 

(2) ഩദ്ധതിയുലട ലഩാതഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട് ദീര്ഗഴീക്ഷ്ണകത്താലടയുളൃതം മു്ഖണനഔള്  

യുക്തിഷസവും ഴിഔഷന കഭകറഔള്ക്ക് നിര്കേവിച്ചിുള്ളളൃ ഷഭീഩനം അനുകമാജയവുഭാണ്. 

(3) ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട്, റക്ഷ്യങ്ങള് , ഴിഔഷനതന്ത്രം എന്നിഴയ്ക്ക് അനുകമാജയഭാമ കപ്രാജക്ട് 

ആവമങ്ങലാണ് അഴതയിപ്പിച്ചിുള്ളളൃത്. 

(4) ഗ്രാഭഷബഔള്  നിര്കേവിച്ചിുള്ളളൃ ശുഩാര്വഔള്  ഩയിഖണിച്ചാണ് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  

അഴതയിപ്പിച്ചിുള്ളളൃത്. 

(5) ജില്ലാഩദ്ധതി നിര്കേവങ്ങള്  ഔണക്കിലറടുത്തും ഷംകമാജനഷാദ്ധയതഔള്  ഩയിഖണിച്ചുഭാണ് 

ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കിമിുള്ളളൃത്.  

3.3.9 ഗ്രാഭഷബാ കമാഖം കങരുന്നതിന് നിര്കേവിച്ചിുള്ളളൃ നടഩടിക്രഭങ്ങലില്  അനുകമാജയഭാമ 

ഭാറ്റങ്ങള്  ഴരുത്തി ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  കമാഖം കങരുന്നതിന് അനുഴര്ത്തികക്കണ്ടതാണ്. 

3.4 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് അന്തിഭപംഩം നല്ഔല്  

3.4.1  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അടങ്കല്  നിശ്ചമിക്കല്  

(1)  ഗ്രാഭഷബാ/ഊരുകൂട്ട കമാഖങ്ങലിലറയും ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ ഭറ്റ് കമാഖങ്ങലിലറയും 

ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിലറയും ങര്ച്ചഔളുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  ആഴിഷ്കയിക്കുന്ന നിര്കേവങ്ങള്  

യണ്ടാമി തയംതിയിക്കണം – ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി ഩയിസായം 

ഔാകണണ്ടഴലമന്നും അല്ലാത്തഴലമന്നും. ആദയഴിബാഖത്തില്ലപ്പടുന്ന നിര്കേവങ്ങള്  കപ്രാജക്ട് 

രികപ്പാര്ുള്ളഔലാമി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഫന്ധലപ്പട്ട ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് നല്കുഔയും അന്തിഭ 

ഩദ്ധതികയകയുലട ബാഖഭാക്കുഔയും കഴണം. കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, ഷംസ്ഥാന 

തറങ്ങലില്  നടഩടി ആഴവയമുളൃഴ അതത് തറത്തികറയ്ക്ക്  കഔഭാകരണ്ടതാണ്. 

(2) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  തിയലെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 

ഴിബഴറബയത ഷംഫന്ധിച്ച് കൃതയഭാമ രു ധായണ ഉണ്ടാക്കണം. ഔയട് ഩദ്ധതിമിലറ കപ്രാജക്ട് 

നിര്കേവങ്ങലല ഷംഫന്ധിച്ച് ഴിഔഷനലഷഭിനാരില്  ഉണ്ടാമിുള്ളളൃ ശുഩാര്വഔളും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിലെ മു്ഖണനഔളും ഔണക്കിലറടുത്തുലഔാണ്ട് ഴിഴിധ ഴിബാഖങ്ങലില്  ഒകയാ 

ഴിശമകഭകറയ്ക്കും ഉഩകഭകറയ്ക്കും ഴഔമിരുത്താവുന്ന അടങ്കല്തഔ എത്രലമന്ന് ഴിഴിധ 

ഴിബഴഷഭാസയണ ഷാദ്ധയതഔള്  ഩയിഖണിച്ച് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനികക്കണ്ടതാണ്. 
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ഴിബഴഩയിധിഔള്ക്ക് ഉളൃില്  നിന്നുലഔാണ്ട് മു്ഖണനാടിസ്ഥാനത്തില്  കപ്രാജക്ടുഔള്  

തിയലെടുത്ത് കഴണം ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് അന്തിഭപംഩം നല്കഔണ്ടത്.  

(3)  ഴാര്ശിഔഩദ്ധതി ഴിബഴഴഔമിരുത്തല്  ഴിഴയങ്ങള്  കപാരം7-ല്  തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്.  

(4) ഴിഔഷനപണ്ട്, ലഭമിെന്ഷ് പണ്ട് എന്നിഴയുലട  അടങ്കല്തഔയുലട ഔായയത്തില്  

ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റിലെ അനുഫന്ധം IV പ്രഔായം റബിക്കുന്ന തഔകമാലടാപ്പം ഷ.ഉ(കഔ)നം. 

79/2021/ധന തീമതി 15.07.2021 പ്രഔായം റബയഭാഔാവുന്ന ഔയായിഒഴര്  തഔ കൂടി 

ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഈ ഉത്തയഴ് പ്രഔായം രു ഷാമ്പത്തിഔ ഴർശം അനുഴദിച്ച 

തഔമിൽ നിന്നും ആ ഴർശം ലങറഴളിക്കാൻ ഔളിമാത്ത പണ്ട് ങിറ നിഫന്ധനഔൾക്ക്  

ഴികധമഭാമി ലതാട്ടടുത്ത ഴർശം ഔയായിഒഴർ ലങയ്യുന്നതിന് അനുഭതി നൽഔിമിുള്ളണ്ട്. പ്പം, 

ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തിലറയും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തിലറയും രു 

ഴർശലത്ത ഴിനി കമാഖത്തിലറ കുരഴ് ലതാട്ടടുത്ത ഴർശം ഩയിസയിക്കണലഭന്നും 

ഴയക്തഭാക്കിമിുള്ളണ്ട്. ഴിവദാംവങ്ങൾ മതഴലട കങർക്കുന്നു. 

(i) ഴിഔഷന പണ്ടിലറ ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതം, ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം, 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം എന്നിഴമില്  ഒകയാന്നിലും രു ഷാമ്പത്തിഔ 

ഴര്ശംഅനുഴദിച്ച തഔമിൽ നിന്നും ആ ഴർശം ലങറഴളിക്കാൻ ഔളിമാത്ത പണ്ട് (അനുഴദിച്ച 

പണ്ടിലെ ഩയഭാഴധി 20 വതഭാനം ഴലയ) ഔയായിഒഴര്  ഴിസിതഭാമി ലതാട്ടടുത്ത ഴർശം 

അനുഴദിക്കുന്നതാണ്.  

(ii) ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തിലറയും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തിലറയും 

ഴിനികമാഖ വതഭാനം 80-ൽ കുരഴാലണങ്കിൽ, കഭല്പരെ പ്രഔായം ഔയായിഒഴർ ആമി 

ഷർക്കാർ അനുഴദിക്കുന്നത് ഔളിച്ചുളൃ ഷംകയ ത്ഴര്ശലത്ത ലഩാത ഴിബാഖം ഷാധായണ 

ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഩയിസായ ഴഔമിരുത്തല്  നടത്തണം. ഉദാസയണത്തിന് രു 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തിൽ രു ഴർശം അനുഴദിച്ച 

തഔയുലട 65 വതഭാനം തഔകമ ആ ഴർശം ലങറഴളിക്കാൻ ഔളിഞ്ഞുളൄ എന്നിയിക്കലട്ട. 

ലങറഴളിക്കാൻ ഫാക്കിയുളൃത് 35 വതഭാനഭാണ്. അങ്ങലനലമങ്കിൽ ആ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിന് 20 വതഭാനം തഔ ഔയായിഒഴര്  ആമി ഷര്ക്കാര്  അനുഴദിക്കും.  ഫാക്കി 15 

വതഭാനം തഔ എത്രമാകണാ ആ തഔ ത്ഴര്ശലത്ത ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ 

ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതിമികറയ്ക്ക് ഩയിസായ ഴഔമിരുത്തല്  നടത്തണം.  

(iii) ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയഔമ്മീശ്  ഗ്രാെില്  ലങറഴളിക്കാത്ത പണ്ട് പൂര്ണ്ണഭായും ഔയായിഒഴര്  

ലങയ്യാവുന്നതാണ്.  

(iv) ലഭമിെന്ഷ് പണ്ടിലറ കരാഡിതയ ഴിസിതം, കരാഡ് ഴിസിതം എന്നിഴമില്  ഒകയാന്നിലും 

രു ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശം അനുഴദിച്ച തഔമിൽ നിന്നും ആ ഴർശം ലങറഴളിക്കാൻ ഔളിമാത്ത 

പണ്ട് (അനുഴദിച്ച പണ്ടിലെ ഩയഭാഴധി 20 വതഭാനം ഴലയ) ഔയായിഒഴര്  ഴിസിതഭാമി 

ലതാട്ടടുത്ത ഴർശം അനുഴദിക്കുന്നതാണ്. 
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 (5) മുഔലില്  പ്രതിഩാദിച്ച ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  കൂടി ഔണക്കിലറടുത്തുലഔാണ്ട് കഴണം ഒകയാ ഴിബാഖം 

ഩദ്ധതിമിലറയും (ലഩാത ഴിബാഖം, ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ  ഉഩഩദ്ധതി) അടങ്കല്  

തഔ നിശ്ചമികക്കണ്ടത്. ഔയായിഒഴർ ആമി റബയഭാകുന്നതിൽ  കൂടുതൽ സ്പിൽഒഴർ ഫാധയത 

ഉലണ്ടങ്കിൽ അത് തൻ ഴർശലത്ത ഴിസിതത്തിൽ നിന്നും കഭകറാ നിഫന്ധനഔൾക്ക് 

ഴികധമഭാമി ഔലണ്ടകത്തണ്ടതാണ്. 

(6) ബയണഷഭിതിയുലട പ്രകഭമത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  ഒകയാ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയും അതിലെ 

നിമന്ത്രണത്തില്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഔള്  നിശ്ചിത ഭാാഔമില്  

തയ്യാരാക്കുന്നതിനുളൃ  നിര്കേവം നല്കഔണ്ടതാണ്.  

(7) ഴാ ാഫന്ധിത കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഴാ ാ ഷാദ്ധയതഔലലക്കുരിച്ച് ങര്ച്ച ലങയ്യുഴാ്  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുകടയും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുകടയും കനാതൃത്തില്  റീഡ് 

ഫാങ്ക് (Lead Bank) പ്രതിനിധിഔളുഭായും അതാത് തറത്തിലറ ഫാകങ്കള് ഷ് ഔമ്മിറ്റിഔളുഭായും 

ങര്ച്ച നടകത്തണ്ടതാണ്. അതകഩാലറ തകേവബയണ സ്ഥാഩന ഩയിധിമില്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന 

ഷസഔയണ ഷംഗം പ്രതിനിധിഔളുഭാമി ഷസഔയണാടിസ്ഥാനത്തില്  കമാജിച്ച് 

നടപ്പിറാക്കാവുന്ന കപ്രാജക്ടുഔലലക്കുരിച്ച് കൂടിമാകറാങനഔളും നടകത്തണ്ടതാണ്. ഇപ്രഔായം 

നടത്തുന്ന ങര്ച്ചഔളുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആമിയിക്കണം ഴാ ാഫന്ധിത കപ്രാജക്ടുഔള്   

തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അന്തിഭാക്കുന്നതിന് മു്മ്പ് ഇത്തയം ങര്ച്ചഔള്  

പൂര്ത്തിമാകക്കണ്ടതാണ്.  

(8) പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഴാ ാഷാദ്ധയതഔള്  ഉരപ്പാക്കുന്നതിലെ 

ബാഖഭാമി യണ്ട് ഔായയങ്ങള്  മു്കൂരാമി ലങയ്യാവുന്നതാണ്.  

(എ) ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലടയും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുകടയും ഷംയുക്ത കമാഖത്തില്  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩന പ്രകദവത്ത് പ്രഴര്ത്തന കഭകറയുളൃ ഫാങ്ക് പ്രതിനിധിഔളുഭാമി കപ്രാജക്ടുഔള്  

പ്രഔായമുളൃ ഴാ ാ ആഴവയങ്ങള്  ങര്ച്ച ലങയ്ത് നിറഴിലുളൃ ഷാദ്ധയതഔള്  ഷംഫന്ധിച്ച് 

ഴയക്തത ഴരുത്തുഔ.  

(ഫി) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഴാ ാ ആഴവയങ്ങള്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് 

മുകാന്തിയം  ഫി.എല്.ഫി.ഷി  കമാഖത്തില്  അഴതയിപ്പിച്ച് ങര്ച്ച ലങയ്യുഔയും ഴരും 

ഴര്ശലത്ത ലക്രഡിറ്റ് പ്ലാനില്  അത് ഉള്ലപ്പടുത്താ്  നടഩടി ഷൃീഔയിക്കുഔയും കഴണം. 

മു്കൂട്ടി ഈ പ്രഴര്ത്തനം നടത്താ്  ഔളിൊല്  ഭാത്രകഭ ഴാ ാ ആഴവയങ്ങള്  ലക്രഡിറ്റ് 

പ്ലാനില്  ഉള്ലപ്പടുഔയുള. 

3.4.2 ഴാര്ശിഔഩദ്ധതിക്ക് അന്തിഭപംഩം നല്കുന്നതില്   സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളുലട ഩങ്ക് 

(1)  ഩദ്ധതിക്ക് അന്തിഭപംഩം നല്കുന്നതിലെ മുകന്നാടിമാമി, കഭകറാഴിബജന നിഫന്ധനഔളുലട 

അടിസ്ഥാനത്തില്  ഒകയാ കഭകറമിലും ഴഔമിരുകത്തണ്ട തഔ, അനിഴായയഭാമ ഇനങ്ങള്ക്കും 

ഴിബാഖങ്ങള്ക്കും ഴഔമിരുകത്തണ്ട തഔ, ഏലറ്റടുകക്കണ്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  എന്നിഴ ഷംഫന്ധിച്ച  

ശുഩാര്വ   ഒകയാ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയും നല്കഔണ്ടതം അഴ ഩയികവാധിച്ച് കഭകറാ, ഉഩകഭകറാ 



 
 
 

44 
 

ഴിസിതങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച് അന്തിഭ തീരുഭാനം ധനഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ശുഩാര്വമികന്മല്  

ബയണഷഭിതി  കഔലക്കാകലലണ്ടതഭാണ്.  

(2)   അപ്രഔായം ബയണഷഭിതി എടുത്ത തീരുഭാനത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് , ഒകയാ സ്റ്റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിയും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔലലലഔാണ്ട് ഴിവദഭാമ കപ്രാജക്ട് രികപ്പാര്ുള്ളഔള്  സുകറക കഷാഫ്റ്റ് 

ലഴമരില്  തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്.  

(3)  സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട കപ്രാജക്ട് അംഖീഔായ തീരുഭാന നമ്പര് , തീമതി എന്നിഴ കപ്രാജക്ട് 

കയകമില്  കയകലപ്പടുത്തി ഡാറ്റാ എ്രി ലങയ്യണം. ഩദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില്  സ്റ്റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്കും സ്റ്റിമരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്കുമുളൃ മതഭതറഔള്  അനുഫന്ധം 5 – ല്  നല്ഔിമിുള്ളണ്ട്. 

3.4.3 കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഩദ്ധതി പംഩീഔയണം 

(1) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഩദ്ധതി ആസൂത്രണം ലങയ്യുന്നതിന് നിര്കേവിച്ചിുള്ളളൃ എല്ലാ നടഩടിഔളും 

ഷമുങിതഭാമ ഭാറ്റങ്ങകലാലട കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളും 

അനുഴര്ത്തികക്കണ്ടതാണ്. 

(2)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികറയ്ക്ക് നല്കുന്ന നിര്കേവങ്ങള് , ഗ്രാഭ ഷബഔള്ക്ക് 

ഷഭാനഭാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  ഷംഗടിപ്പിക്കുന്ന കമാഖത്തിലറ ശുഩാര്വഔള് , കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  അഴതയിപ്പിച്ച് പംഩം നല്കുന്ന നിര്കേവങ്ങള് , കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്തിലെ തനത് ഴിഔഷന ആഴവയങ്ങള്  എന്നിഴ ഩയിഖണിച്ചാണ് കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ആഴര്ത്തനം ളിഴാക്കുന്നതിനാമി 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഩദ്ധതി നിര്കേവങ്ങള്  ഔണക്കിലറടുത്ത് കഴണം കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. 

(3)  അതകഩാലറ ജില്ലമിലറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളും ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഩയിഖണനയ്ക്ക് നല്കുന്ന ശുഩാര്വഔള് , ഗ്രാഭഷബഔള്ക്ക് ഷഭാനഭാമി ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഷംഗടിപ്പിക്കുന്ന  കമാഖത്തിലറ  ശുഩാര്വഔള് , ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിഔഷന 

ലഷഭിനാരിലറ നിര്കേവങ്ങള്  എന്നിഴ ഉള്ലക്കാണ്ടും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ തനത് ഴിഔഷന 

റക്ഷ്യങ്ങള്  ഔണക്കിലറടുത്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. 

ആഴര്ത്തനം ളിഴാക്കുന്നതിനാമി ഗ്രാഭ-കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഩദ്ധതി നിര്കേവങ്ങള്  

ഔണക്കിലറടുത്ത് കഴണം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടത്  

(4) കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഩദ്ധതികയക ഫന്ധലപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഩദ്ധതികയക ഫന്ധലപ്പട്ട ഗ്രാഭ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും  നല്ഔണം.  

3.5  കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കല്  

3.5.1  കപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാ എ്രിയും നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥരും 

(1) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഷസാമകത്താലട 

സുകറക കഷാഫ്ട് ലഴമരില്  തയ്യാരാകക്കണ്ടുന്ന മതഭതറ അതത് ഴിശമ കഭകറയുലട 
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നിര് മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്ക്കാണ്.  ഡാറ്റാഎ്രി നടത്തുകമ്പാള്  കപ്രാജക്ട് കപാരങ്ങലിലറ 

എല്ലാ കഔാലങ്ങളും പൂര്ണ്ണഭാമി പൂയിപ്പിച്ചിുള്ളലണ്ടന്നും അതപ്രഔായം ഡാറ്റാഎ്രി 

നടത്തിമിുള്ളലണ്ടന്നും നിര് മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്  ഉരപ്പു ഴരുത്തണം. ഏലതാരു ഴര്ക്കിംഖ് 

ഗ്രൂപ്പിലെ  നിര്കേവഭാമിരുന്നാലും കപ്രാജക്ടിലെ നിര് മാസണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കലപ്പടുന്ന 

ഉകദയാഖസ്ഥമാണ്(നാണ്) പ്രസ്തുത കപ്രാജക്ട്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. 

(2) നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥയാമി നികമാഖിക്കുന്നതിന് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് അനുഭതി 

നല്കുഔയും ധനഔായയഴകുപ്പ് രായാമിംഖ് ആെ് ഡിജകഫഴ്സിംഖ് ഩദഴി നല്കുഔയും ലങയ്തിുള്ളളൃ 

ഏലതാരു ഉകദയാഖസ്ഥലമയും(ലനയും) നിര്മാസണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

നിര്മാസണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് മതഴലട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഴിവദീഔയണങ്ങള്  

നല്കുന്നു.      

(i)  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളുലട കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി നിര് മാസണം നടകത്തണ്ട മതഭതറ 

എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖത്തിനാണ്.  

(ii) ഔാര്ശിഔ കഭകറമിലറ കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കി നിര് മാസണം നടകത്തണ്ടത് ഔാര്ശിഔ 

കഭകറമിലറ മതഭതറലപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥയാണ്. 

(iii) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി), ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ 

ഉഩഩദ്ധതി (റ്റി.എഷ്.ഩി) എന്നിഴമിലറ ബഴനനിര്മ്മാണം, ഴീട് പുനരുദ്ധായണം, 

ബഴനനിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങല് , നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളും മന്ത്രഷാഭഗ്രിഔള്  

സ്ഥാഩിക്കലും ളിലഔയുളൃ ശുങിതൃ – ഭാറിനയ ഷംസ്കയണ കപ്രാജക്ടുഔളുലട നിര്മാസണ 

ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) ഴികല്ലജ് എക്സ്റ്റ്ശ്  ഒപീഷര്  ആമിയിക്കും. ഔാര് ശിഔ കഭകറാ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  കൃശി ഒപീഷറുടം മൃഖഷംയക്ഷ്ണ കപ്രാജക്ടുഔള്  ലഴറ്റരിനരി ഷര്ജനും 

ഴിദയാബയാഷ കപ്രാജക്ടുഔള്  ലസഡ്മാസ്റ്ററുടം/ലസഡ്മിരസും, ആകയാഖയ കപ്രാജക്ടുഔള്  

ലഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്ഭാരും നിര്മാസണം നടത്തണം. ഇഴ ളിലഔയുളൃ 

എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി ഴിബാഖങ്ങലിലറ ഭലറ്റല്ലാ കപ്രാജക്ടുഔളുകടയും നിര്മാസണ 

ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അഷിസ്റ്റെ് ലഷക്രട്ടരി ആമിയിക്കുന്നതാണ്. 

(iv) നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളുലട നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥയാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  

അഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമലരകമാ അഷിസ്റ്റെ് എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമലരകമാ 

നിശ്ചമിക്കാവുന്നതാണ്. അതകഩാലറ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  അഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമ 

കരകമാ അഷിസ്റ്റെ് എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമലരകമാ എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമലരകമാ 

നിശ്ചമിക്കാവുന്നതാണ് . 

(v) കഴദുതികഫാര്ഡ്, ജറഅകതാരിറ്റി, ഭൂജറ ഴകുപ്പ് തടങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങള്  മുകകന 

ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ഭാാഔമില്  നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിഔള്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി 

പൂര്ത്തിമാക്കുന്ന തിനുകഴണ്ട തടര്നടഩടിഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  

ഷൃീഔയികക്കണ്ടത ളൃതലഔാണ്ട് അത്തയം പ്രവൃത്തിഔളുലട നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാമി 

(മാമി) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഷക്രട്ടരിലമ നിശ്ചമികക്കണ്ടതാണ്. അത്തയം 
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ലഡകപ്പാഷിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിഔളുലട നിര്മാസണ പുകയാഖതി തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലറ  

അതത് ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്   കഭാണിട്ടര്  ലങകയ്യണ്ടതം ഔയാര്  ഔാറാഴധിക്കുളൃില്  പ്രവൃത്തി 

എസ്റ്റികഭറ്റിനനുഷയിച്ച് പൂര്ത്തിമാക്കുന്നുലണ്ടന്ന് ഉരപ്പുഴരുകത്തണ്ടതഭാണ്. 

(vi) ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുഔലിലറയും  ഫഡ്ഷ് രിസാഫിറികറ്റശ്  ലഷെറുടഔലിലറയും  നിര്മ്മാണ 

കപ്രാജക്ടുഔളുലട നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥ(്) അഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  ആമിയിക്കും.  

ജീഴനക്കാരുലട വമ്പലം, ഭറ്റ് ആനുകൂറയങ്ങള്, ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുഔള്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്, 

ഫഡ്ഷ് സ്കൂള്  ഴാസനത്തിലെ ഩയിഩാറനം,  ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുഔലിലറ പര്ണിച്ചര്  ഴാങ്ങല്  

എന്നീ കപ്രാജക്ടുഔളുലടയും  ഴിദഖദ്ധ ഩയികവാധന ആഴവയഭില്ലാലത ഴിതയണം ലങയ്യാ്  

ഔളിയുന്ന കരകഷക്കിള്, ഴീല്ലങമര്  മുതറാമ കപ്രാജക്ടുഔളുലടയും നിര്മാസണം 

അഷിസ്റ്റെ് ലഷക്രട്ടരി നടകത്തണ്ടതാണ്. ഇഴ ളിലഔ  ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുഔള്ക്കും ഫഡ്ഷ് 

രിസാഫിറികറ്റശ്  ലഷെറുടഔള്ക്കുഭായുളൃ ഭലറ്റല്ലാ കപ്രാജക്ടുഔളും  ഴനിതാ-വിശുഴിഔഷന 

ഴകുപ്പിലറ  ഉകദയാഖസ്ഥര്  നിര്ഴസികക്കണ്ടതാണ്. 

(vii)മതഭതറലപ്പട്ട നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥരുലട അബാഴത്തില്  ഭാത്രം തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഷക്രട്ടരികക്കാ കഴദഗ്ദ്ധയകഭകറ ഔണക്കിലറടുത്ത്  അനുകമാജയയാമ 

ഭറ്റ് ഉകദയാഖസ്ഥര്കക്കാ കപ്രാജക്ടുഔളുലട നിര്മാസണ മതഭതറ ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 

പ്രഔായം നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

 (3) സുകറക കഷാഫ്ട് ലഴമരില്  ഩതിവു യീതിമില്  കപ്രാജക്ടിലെ ഴിഴയങ്ങള്  നല്കുന്നതികനാലടാപ്പം 

റലിതഭാമ ബാശമില്  രു കപ്രാജക്ട് ഷംഗ്രസം കൂടി തയ്യാരാക്കി കങര്കക്കണ്ടതാണ്. 

കപ്രാജക്ടിലനക്കുരിച്ച് രു ഏഔകദവ ധായണ റബിക്കുന്നതിനു കഴണ്ടിമാണ് ഷംഗ്രസം 

ഉള്ലപ്പടുത്തണലഭന്ന് നിര്കേവിക്കുന്നത്. കപ്രാജക്ട് ഷംഗ്രസങ്ങള്  കക്രാഡീഔയിച്ചാണ് ഩദ്ധതി 

കയകയുലട ആരാഭലത്ത അദ്ധയാമം പൂര്ത്തിമാകക്കണ്ടത്. 

(4) ഒകയാ കപ്രാജക്ടും ഡാറ്റാ എ്രി ലങയ്യുതിനു മു്ഩ് മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന ഔായയങ്ങള്  ഉരപ്പു 

ഴരുത്തണം 

(i)   കപ്രാജക്ട് പൂര്ണ്ണഭായും ഴിബാഴനം ലങയ്യുഔയും എളെതി തയ്യാരാക്കുഔയും ലങയ്തിുള്ളണ്ട്. 

(ii)  കപ്രാജക്ട് നിമഭാനുസൃതഭാണ്.  

(iii)  കപ്രാജക്ടില്  പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിലെ  മതഭതറമിലും ഉത്തയഴാദിതൃത്തിലും ഉളൃതാണ്. 

(iv) ഷഫ് ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിച്ചിുള്ളണ്ട്. 

(v)  എസ്റ്റികഭറ്റുഔള്   അംഖീകൃത നിയക്കു പ്രഔായഭാണ്. 

(vi) കപ്രാജക്ട് ഷാകങ്കതിഔ ക്ഷ്ഭത ഉളൃതം പ്രാകമാഖിഔഭാമി നടപ്പിറാക്കാവുന്നതം  ആണ്. 

(vii) നടഩടിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിച്ചുലഔാണ്ടാണ്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിുള്ളളൃത്. 

(viii) കപ്രാജക്ട്  ഗുണകഭന്മ  ഉളൃതാണ്. 
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(ix) കപ്രാജക്ട് ഷംഗ്രസം എളെതി തയ്യാരാക്കിമിുള്ളണ്ട്. 

 (5) കപ്രാജക്ട് കപാരങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച ഭാര്ഗ്ഗകയക [ഷ.ഉ. (എം.എഷ്) 233/2012/ ത.ഷൃ.ബ.ഴ. 

തീമതി 7.09.2012] മിലറ നിര്കേവങ്ങള്  അനുഷയിച്ച് കപ്രാജക്ട് പൂര്ണ്ണഭായും നിശ്ചിത 

കപാരത്തില്  എളെതി തയ്യാരാക്കിമതിന് കവശം ഭാത്രകഭ സുകറകാ കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്  ഡാറ്റാ 

എ്രി  നടത്താവൂ. ഇത്തയത്തില്  എളെതി തയ്യാരാക്കിമ കപാരങ്ങള്  ഩയികവാധനഔള്ക്കും  

ആഡിറ്റിനു ഭാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്   സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതാണ്. ഭാര്ഗ്ഗകയക പ്രഔായം 

ആഴവയഭാമ എല്ലാ ഴിഴയങ്ങളും കയകലപ്പടുത്തി ഔമ്പൂട്ടരില്  കഷഴ് ലങയ്തകവശം കപ്രാജക്ട് 

രികപ്പാര് ട്ട് ഩയികവാധിച്ച് കൃതയത ഉരപ്പുഴരുകത്തണ്ടതാണ്.  

(6) പുതിമ ലഔട്ടിടനിര്മ്മാണം നിര്കേവിക്കുന്ന അഴഷയത്തില് , നിര്ജ്ജീഴ ആസ്തിയുകണ്ടാലമന്നും 

ഉലണ്ടങ്കിൽ അഴ ഉഩകമാഖലപ്പടുത്താൻ ഔളിയുകഭാലമന്നും ഩയികവാധിക്കണം. 

(7) നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളുലട കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുകമ്പാൾ തലന്ന ഴിവദഭാമ എസ്റ്റികഭറ്റ് കൂടി 

തയ്യാരാക്കി അതിന് അനുസൃതഭാമി കപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാ എ്രി ഴരുകത്തണ്ടതാണ്.  

(8)  ലഔട്ടിട നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഔായയത്തില്  ലഔട്ടിടത്തിലെ നിര്മ്മാണം അനുഫന്ധ 

ഷൗഔയയങ്ങലാമ ഇറക്ട്രിപികക്കശ് , പ്ലംഫിംഖ്, കപ്രാജക്ടിലെ ബാഖഭായുളൃ മന്ത്രഷാഭഗ്രിഔളുലട 

സ്ഥാഩനം എന്നീ ഗടഔങ്ങള്  എല്ലാം ഉള്ലപ്പടുത്തി റ്റ കപ്രാജക്ട് ആമി കഴണം 

തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. 

(9) രസാങ്ീഔള്, രാ്ഷ് ലജ്ഡര്, ഴകമാജനങ്ങള്, ബിന്നകവശിയുളൃഴര്  എന്നിഴരുലട 

ഷഴികവശതഔള്  ഩയിഖണിച്ച് അഴര്ക്ക് ഷൗഹൃദഭാമ യീതിമില്  പംഩഔല്ഩന ലങയ്തു് കഴണം 

ലഩാതലഔട്ടിടങ്ങള്  നിര്മ്മികക്കണ്ടത്.  

(10) പ്രവൃത്തിയുലട നടത്തിപ്പ് യീതി (ലടണ്ടര്/ഗുണകബാൃ തി ഷഭിതി/കനയിട്ട്/ലഡകപ്പാഷിറ്റ്/ അംഖീകൃത/ 

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ്ഷി) കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കുകമ്പാള്  തലന്ന തീരുഭാനിച്ച് കപ്രാജക്ടില്  

കയകലപ്പടുത്തണം.  

(11) ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔളുലട അടങ്കല്  തഔലമക്കുരിച്ച് കൃതയഭാമ 

ഴിറമിരുത്തല്  നടത്തണം. കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഩയിസ്ഥിതി ആഗാത ഷാദ്ധയതഔളും  ഴര്ക്കിംഖ് 

ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഩയികവാധനാ ഴികധമഭാകക്കണ്ടതാണ്. അതകഩാലറ ഒകയാ കപ്രാജക്ടികെയും യുക്തി, 

ക്ഷ്ഭത, പ്രാകമാഖിഔത, നിമഭഷാുനത, ഴിജമഷാദ്ധയത എന്നിഴയും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ങര്ച്ച 

ലങമത് ഉരപ്പ് ഴരുത്തണം.  

(12) കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഗുണകഭന്മ ഉരപ്പുഴരുത്തുഔലമന്നത് ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട  മതഭതറമാണ്. 

(13) ഡാറ്റാഎ്രിക്ക്  കവശം ബയണഷഭിതിയുലട അംഖീഔായ ഴിഴയങ്ങള്  കയകലപ്പടുത്തുന്നതിനാമി 

കപ്രാജക്ടുഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഷക്രട്ടരിക്ക് അമച്ച് ലഔാടുക്കണം. സ്റ്റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനം, ഫന്ധലപ്പട്ട സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമര്കഩഴ്സലെ കഩയ്, ബയണഷഭിതി 

തീരുഭാനം, തകേവബയണ സ്ഥാഩന പ്രഷിഡെിലെ കഩയ്, ലഷക്രട്ടരിയുലട കഩയ് എന്നിഴ 

ലഷക്രട്ടരി കയകലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 
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3.5.2ഏഔഴര്ശ കപ്രാജക്ടുഔളും ഫഹുഴര്ശ കപ്രാജക്ടുഔളും  

(1) ബൗതിഔവും ഷാമ്പത്തിഔവുഭാമ പൂര്ത്തീഔയണം രു ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശത്തിനുളൃില്  

പൂര്ത്തിമാക്കാ്  ഔളിയുന്ന കപ്രാജക്ടുഔലല ഏഔഴര്ശ കപ്രാജക്ടുഔലലന്നും നിര്മാസണത്തിന് രു 

ഴര്ശത്തിറധിഔം ഷഭമം ആഴവയഭാമി ഴരുന്നഴലമ ഫഹുഴര്ശ കപ്രാജക്ടുഔലലന്നും 

തയംതിയിക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) ഫഹുഴര്ശ കപ്രാജക്ടില്  ഒകയാ ഴര്ശവും പൂര്ത്തിമാക്കാ്  ഉകേവിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തിഔളും  അതിനു 

കഴണ്ടി ഴരുന്ന  അടങ്കല്  തഔയും  ഴയക്തഭാമി  കയകലപ്പടുത്തി  കപ്രാജക്ടിലെ ലഭാത്തം അടങ്കല്  

തഔ ഔണക്കാക്കണം. 

(3) ഫഹുഴര്ശ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിയുലട ഔാറാഴധിക്കുളൃില്  പൂര്ത്തിമാക്കാ്  

ഔളിയുന്നഴമാമിയിക്കണം. 

(4) ഫഹുഴര്ശ കപ്രാജക്ടിലെ എല്ലാ ഗടഔങ്ങളും രുഭിച്ച് തയ്യാരാക്കി, ഩയികവാധന നടത്തി 

ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി ഴാങ്ങുന്ന ഷഭീഩനഭാണ് ഷൃീഔയികക്കണ്ടത്. അതാമത് രു ഫഹുഴര്ശ 

നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടികനാലടാപ്പം ഴിഴിധ ഴര്ശങ്ങലിറാമി ലങയ്യാനുകേവിക്കുന്ന ലഭാത്തം 

പ്രവൃത്തിയുലട ഴിവദഭാമ എസ്റ്റികഭറ്റ് ഉണ്ടാഔണം. ലഭാത്തം പ്രവൃത്തിയുലട എസ്റ്റികഭറ്റിനുളൃ 

ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി ആദയ ഴര്ശം തലന്ന ഴാകങ്ങണ്ടതാണ്.  

3.5.3 പുതിമ കപ്രാജക്ടുഔളും സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുഔളും 

(1)  രു ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  പുതതാമി ഏലറ്റടുത്ത് നിര്മാസണം ആയംബിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔലാണ് 

പുതിമ കപ്രാജക്ടുഔള്. ഇത് ഏഔഴര്ശകഭാ ഫഹുഴര്ശകഭാ ആഔാം. എന്നാല്  അംഖീഔായം 

റബിച്ച് നിര്മാസണ നടഩടിഔള്  ആയംബിലച്ചങ്കിലും ഏലറ്റടുത്ത ഴര്ശത്തിനുളൃില്  ബൗതിഔവും 

ഷാമ്പത്തിഔവും ആമ പൂര്ത്തീഔയണം നടത്താ്  ഔളിമാത്തതിനാല്  അഴ പൂര്ത്തീഔയിക്കുന്ന 

തിന് അടുത്ത ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തുന്ന കപ്രാജക്ടുഔലല സ്പില്  ഒഴര്  

കപ്രാജക്ടുലാമി ഩയിഖണികക്കണ്ടതാണ്.  

(2) സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാക്കുന്നതിനുളൃ നിര്കേവങ്ങള്  

കണ്ഡിഔ 11 ല്  നല്ഔിമിുള്ളണ്ട്.  

3.5.4  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔള്  (Joint Projects)  

(1)  ന്നിറധിഔം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്   ഴിസിതം ഴഔമിരുത്തി അതില്  രു തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനലത്ത മുകയ ഩങ്കാലിമാമി നിശ്ചമിച്ച് നിര്മാസണം നടത്തുന്നതാണ് ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ട്. 

ജില്ലമിലറ ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔളും നഖയഷബഔളും ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ പ്രക്രിമ ആയംബിക്കുന്ന 

ഗട്ടത്തില്  തലന്ന ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി ഉമര്ന്നുഴന്നതം അല്ലാത്തതഭാമ ഷംയുക്ത 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഷംഫന്ധിച്ച് തീരുഭാനലഭടുക്കുന്നതിനാമി ജില്ലമിലറ  ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔളുലടയും 

ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുകടയും നഖയഷബഔളുകടയും അദ്ധയക്ഷ്്ഭാര്, ലഷക്രട്ടരിഭാര്  എന്നി 

ഴരുലടയും രു ഷംയുക്തകമാഖം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലിച്ചുകങര്കക്കണ്ടതാണ്.  
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(2) കമാഖത്തിലറ ങര്ച്ചയുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔലലയും ഩങ്കാലിഔലാമ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴഔമിരുകത്തണ്ട ഴിസിതലത്തയും ഷംഫന്ധിച്ച് 

ധായണമാകഔണ്ടതം ഴിവദാംവങ്ങള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി തയ്യാരാക്കി തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങലല അരിമികക്കണ്ടതഭാണ്. അതില്  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔൾ ഏലതാലക്ക, 

ഩങ്കാലിഔള്  ആലയാ ലക്കമാണ്, മുകയഩങ്കാലി ആയാണ്, ഩങ്കാലിഔള്  ഴഔമിരുകത്തണ്ട ഴിസിതം 

മുതറാമ ഴിഴയങ്ങള്  ഉണ്ടാഔണം.   

(3) ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔലില്  ഩങ്കാലിഔലാകുന്ന എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കമാഖത്തില്  

തീരുഭാനിച്ച പ്രഔായം ഴിസിതം ഴഔമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകക്കണ്ടതം സുകറക കഷാഫ്ട് 

ലഴമരില്  ഡാറ്റാ  എ്രി ലങകയ്യണ്ടതഭാണ്. 

(4) ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടിലെ മുകയ ഩങ്കാലിമാകുന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴിവദഭാമ കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ഭറ്റ് ഩങ്കാലിഔള്  അഴരുലട ഴിബഴം കഔഭാറുടന്നതിന് ഷസാമഔയഭാമ  

കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കണം.  

(5) ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔലില്  ഩങ്കാലിഔലാകുന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തമ്മില്  നിര്മാസണം 

ആയംബിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രു  ഔയാര്  ഉടമ്പടിമില്  ഏര്ലപ്പകടണ്ടതാണ്. 

(6) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളും കങര്ന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഷംഫന്ധിച്ച് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനും ഫന്ധലപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും തമ്മില്  ധായണമാ 

ഔാലഭങ്കിലും  അതിലെ ഴിവദാംവങ്ങള്  കഭല്  കണ്ഡിഔ (1) പ്രഔായം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

ഴിലിച്ചു കങര്ക്കുന്ന കമാഖത്തില്  അഴതയിപ്പിച്ച് ങര്ച്ച ലങയ്ത് തീരുഭാനലഭടുകക്കണ്ടതം അതിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  തടര്നടഩടി ഷൃീഔയികക്കണ്ടതഭാണ്.   

(7) ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടിലെ ഴിബഴ ഴിനികമാഖം ധനഔായയഴകുപ്പ് അതത് ഷഭമം പുരലപ്പടുഴിക്കുന്ന 

ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്ക്ക് അനുഷയിച്ചാമിയിക്കണം.  

3.5.5 ഷംകമാജിത ഩയിഩാടിഔള്  / ഷഭഗ്രഩയിഩാടിഔള്  

(1) ഴിഔഷനപ്രശ്നങ്ങലല അതിലെ ഷഭഗ്രതമില്  ഔണ്ട് ധനഩയവും അല്ലാത്തതഭാമ എല്ലാ 

ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔളും ഩയിഖണിച്ച് ഩയിസയിക്കുന്നതിനു കഴണ്ടി പംഩലപ്പടുത്തുന്ന 

ഩയിഩാടിഔലലമാണ് ഷംകമാജിത ഩയിഩാടിഔള്  അഥഴാ ഷഭഗ്രഩയിഩാടിഔള്  എന്നു ഩരയുന്നത്. 

ഷഭഗ്രഩയിഩാടിഔള്  രു പ്രകദവത്തിലെ ഴിഔഷന യംഖത്ത് ഴറിമഭാറ്റത്തിന് 

ഔായണഭാകുന്നകതാ രു കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങലല രുഭിച്ച് ഩയിസയിക്കുന്നകതാ ആഔാം. ഇഴിലട 

സ്ഥറഩയഭാമ ഷംകമാജനം (Spatial Integration), ന്നികറലര ഴിശമകഭകറഔളുലട ഷംകമാജനം 

(ഉദാ. കൃശി, മൃഖഷംയക്ഷ്ണം, പിശരീഷ് തടങ്ങിമ കഭകറഔളുലട ഷംകമാജനം), ഴിബഴങ്ങളുലട 

ഷംകമാജനം (കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുലട ഴിസിതം, എം.ഩി/എം.എല്.എ ഭാരുലട 

പ്രാകദവിഔ പണ്ട് ഴിസിതം, ഭിശനുഔളുലട ഴിസിതം, പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുലട ഴിസിതം, ഭറ്റ് 

ഏജ്ഷിഔളുലട ഴിസിതം എന്നിഴയുലട ഷംകമാജനം), നിര്മാസണത്തിലറ ഏകഔാഩനം 

തടങ്ങിമ ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔള്  എല്ലാം ഩയിഖണിക്കണം. അകതാലടാപ്പം മു്-ഩി്  
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ഫന്ധങ്ങളും ഩയിഖണികക്കണ്ടതാണ്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് റ്റകകക്കാ കൂട്ടാകമാ 

ഷഭഗ്ര ഩയിഩാടിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കാവുന്നതാണ്.  ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുലട ഩശ്ചാത്തറത്തില്  

ഷഭഗ്രഩയിഩാടിഔള്ക്ക് പ്രകതയഔ പ്രാധാനയമുണ്ട്. ഇത്തയത്തിലുളൃ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാടിഔളുലട 

ഴിവദാംവങ്ങളും ഷംകമാജനഷാദ്ധയതഔളുഭാണ് ഩദ്ധതി കയകയുലട അദ്ധയാമം 9 ല്  

ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടത്. 

(2) രു ഷഭഗ്രഩയിഩാടിമില്  ഴിഴിധ കഭകറഔലിലറ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഉണ്ടാഔാം. ഉദാ:- ഷഭഗ്രകഔാലനി 

ഴിഔഷനം എന്ന ഩയിഩാടിമില്  കരാഡ് ഴിഔഷനം, കുടിലഴളൃം, ഴീട് നിര്മ്മാണം/ 

പുനരുദ്ധായണം, ഭണ്ണ് ഷംയക്ഷ്ണം തടങ്ങിമ കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഔാം. ഴയതയസ്ത കഭകറഔലിലറ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഒകയാന്നും പ്രകതയഔ കപ്രാജക്ടുഔലാമി അഴ നിര്മാസണം നടത്തുന്ന സ്ഥാഩനങ്ങള്  

തലന്ന തയ്യാരാക്കണം. രു ഷഭഗ്രഩയിഩാടിമിലറ ന്നികറലര കപ്രാജക്ടുഔള്  രു തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനം തലന്ന നിര്മാസണം നടത്തുഔമാലണങ്കില്കഩാലും അഴലമല്ലാം കൂട്ടികച്ചര്ത്ത് റ്റ 

കപ്രാജക്ട് ആമി തയ്യാരാക്കാ്  ഩാടില്ല.   

(3) രു ഷഭഗ്രഩയിഩാടിമിലറ ഴിഴിധ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്നതിന് രു കനാഡല്  

ഒപീഷര്  ഉണ്ടാഔണം. കപ്രാജക്ട് പ്രാഥഭിഔഭാമി ആഴിഷ്കയിച്ച തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ 

ലഷക്രട്ടരികമാ ആ തകേവബയണ സ്ഥാഩനം നിര്മാസണം നടത്തുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളുലട നിര്മാസണ 

ഉകദയാഖസ്ഥയില്  യാലലകമാ കനാഡല്  ഒപീഷരാമി നിശ്ചമികക്കണ്ടതാണ്. അനുകമാജയഭാമ 

കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷംഴിധാനവും ഏര്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

 (4) രു ഷഭഗ്രഩയിഩാടിമില് , അത് പ്രാഥഭിഔഭാമി ആഴിഷ്കയിച്ച തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ 

ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഉകേവിക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും  

ഩങ്കാലിഔലാകുന്ന ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങകലാ ഴയക്തിഔകലാ, ഷര്ക്കാര്  ഴകുപ്പുഔകലാ ലങയ്യുന്ന 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാഔാം. ഒകയാ പ്രഴർത്തനവും നിര്ഴസിക്കുന്നത് ആയാലണന്നും ഴിസിതം 

എത്രമാലണന്നും ഉള്ലപ്പലട ഒകയാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാടിയുലടയും ഴിവദാംവങ്ങള്  കപാരം8-ല്  

തയ്യാരാക്കണം. ന്നികറലര തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഩങ്കാലിഔലാകുന്ന ഷഭഗ്ര 

ഩയിഩാടിമാലണങ്കില്  അത് പ്രാഥഭിഔഭാമി ആഴിഷ്കയിക്കുന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩനഭാണ് 

ഴിവദാംവങ്ങള്  കപാരം 8 ല്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ഩങ്കാലിഔലാകുന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാക്കണം.  

(5) രു ഷഭഗ്രഩയിഩാടിയുലട ബാഖഭാമി ഏലറ്റടുക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലതാലക്കലമന്ന് പ്രകതയഔം 

തിയിച്ചരിയുന്നതിനും അഴയുലട ഷംഗ്രസ ഴിഴയങ്ങള്  രു രികപ്പാര്ട്ട് പംഩത്തില്  

തയ്യാരാക്കുന്നതിനും (കപാരം 8) ഷസാമഔഭാകുന്ന തയത്തില്  ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  പ്രകതയഔ 

കഔാഡ് ലഔാടുത്ത് തയ്യാരാക്കുന്നതിനുളൃ ക്രഭീഔയണം സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്  

ഉള്ലപ്പടുത്തിമിുള്ളണ്ട്.   

(6) ന്നികറലര തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്   ഩങ്കാലിഔലാകുന്നുലണ്ടങ്കില്   കണ്ഡിഔ 3.5.4(1)  

പ്രഔായം ഴിലിച്ചു കങര്ക്കുന്ന കമാഖത്തില്  ങര്ച്ചലങയ്ത് ധായണമാകുഔയും അതിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  തടര്നടഩടി ഷൃീഔയിക്കുഔയും കഴണം. 
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3.5.6 ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔള്  

(1) രു പ്രകതയഔ റക്ഷ്യം കനടുന്നതിന് കഴണ്ടി റബയഭാക്കാവുന്ന എല്ലാ കരാതസ്സുഔലില്  നിന്നും 

ഩണകഭാ, കഷഴനകഭാ, ഷാകങ്കതിഔ ഴിദയകമാ, ഭൂഭി ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഭറ്റ് ഴിബഴങ്ങകലാ റക്ഷ്യ 

പൂര്ത്തീഔയണത്തിനു കഴണ്ടി ആഴവയത്തിനനുഷയിച്ച് ന്നിച്ചു കങര്ക്കുന്ന പ്രക്രിമമാണ് 

ഷംകമാജനം. റബയഭാമ ഴിബഴങ്ങലില്  നിന്നും ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനം  റബയഭാക്കുന്ന തയത്തില്   

കഴണം ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔള്ക്ക് പംഩം നല്കഔണ്ടത്. ഷംകമാജനത്തിന് ഉതകുന്ന 

ഩദ്ധതിഔളുലട ഭാര്ഗ്ഗകയകഔള് , അതിലറ ഷാദ്ധയതഔള്  എന്നിഴ തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിക്കണം.  

(2) തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഒകയാ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറയും ഷംകമാജന 

ഷാദ്ധയതഔള്  പ്രകതയഔം ഩയികവാധികക്കണ്ടതാണ്. ഩദ്ധതി പംഩഴല്ക്കയണത്തിലെ 

ആദയഗട്ടത്തില്തലന്ന ഈ ഩയികവാധന നടത്തണം. ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഔയട് കപ്രാജക്ട് 

നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആസൂത്രണഷഭിതിയുകടയും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 

ഔണ്ഴീനര്ഭാരുലടയും രു പ്രകതയഔ കമാഖം ഴിലിച്ചുകങര്കക്കണ്ടതാണ്. ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 

ഔണ്ഴീനര്ഭാര്  തങ്ങളുലട ഴിശമ കഭകറഔളുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട  കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന 

ഩദ്ധതിഔലലയും ഫാസയഷസാമ ഏജ്ഷിഔലലയും ഷംഫന്ധിച്ചുളൃ  ഴിവദാംവങ്ങള്   

കവകയിച്ചകവശം ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔള്  ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്ട്ട് ഈ 

കമാഖത്തില്   അഴതയിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. ങര്ച്ചഔളുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩന 

ഩദ്ധതിയുഭാമി ഷംകമാജിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ ഷാദ്ധയതഔള്  ങര്ച്ച ലങയ്ത് തീരുഭാനലഭടുക്കണം. ഈ 

തീരുഭാനങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  ഷംകമാജനം നടക്കുന്നുലഴന്ന് കപ്രാജക്ട് പംഩഴല്ക്കയണ 

ഗട്ടത്തിലും നിര്മാസണ ഗട്ടത്തിലും ആസൂത്രണ ഷഭിതിഉരപ്പുഴരുകത്തണ്ടതാണ്. ഈ അജണ്ട 

ങര്ച്ച ലങയ്യുന്നതിന് ഭാത്രഭാമി ആസൂത്രണഷഭിതിയുലടയും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 

ഔണ്ഴീനര്ഭാരുലടയും പ്രകതയഔ കമാഖം ഴിലിച്ചു കങര്ക്കണലഭന്നത് നിര്ഫന്ധിത ഴയഴസ്ഥ 

മാണ്. 

(3) ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതി, കുടുംഫശ്രീ എന്നിഴയുഭായുളൃ 

ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔള്ക്കുളൃ ങിറ ഉദാസയണങ്ങള്  മതഴലട പ്രതിഩാദിക്കുന്നു. ഷഭാന 

ഭാാഔമില്  ഴിഔഷന ഭിശനുഔളും ഭറ്റ് ഴിഔഷന ഏജ്ഷിഔളും കഔന്ദ്രഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതി 

ഔളുഭായുളൃ ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔളും ആഴിഷ്കയിക്കണം. അത്തയത്തിലുളൃ ഷംകമാജന 

ഷാദ്ധയതഔള്  ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട കനാതൃത്തില്  ങര്ച്ച ലങയ്ത് പംഩലപ്പടുത്തി ബയണ 

ഷഭിതിക്കും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്കും കഔഭാകരണ്ടതാണ്.  

(എ) ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിയുഭായുളൃ ഷംകമാജനം 

(1) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩദ്ധതി ആസൂത്രണം ലങയ്യുകമ്പാള്  ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ 

ലതാളിലുരപ്പു് ഩദ്ധതിയുഭായുളൃ ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔള്  ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനലപ്പടുകത്ത 

ണ്ടതാണ്. പ്രകൃതിഴിബഴ ഩയിഩാറനം, കൃശി, മൃഖഷംയക്ഷ്ണം, ഭത്സയ ഴിഔഷനം, ബഴന 

നിര്മ്മാണം, ശുങിതൃ ഩയിഩാറനം, ഭാറിനയ ഷംസ്കയണം, സൂക്ഷ്മഷംയംബ ഴിഔഷനം, ഴിഩണനം, 
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ഗ്രാഭീണ അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയ ഴിഔഷനം മുതറാമ ഴിഴിധ കഭകറഔലില്  ലതാളിലുരപ്പ് 

ഩദ്ധതിയുലട ഷാദ്ധയതഔള്  പ്രകമാജനലപ്പടുത്താ്  ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്.  

(2) തയിശുഭൂഭി കൃശിക്ക് ഉഩയുക്തഭാക്കുന്നതിനു കഴണ്ടി ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിമില്  

അനുഴദനീമഭാമിുള്ളളൃ ഭൂഭി തുള്ളതിയിക്കല്, നിയപ്പാക്കല്, പുതിമ ഫണ്ടുഔളുലട നിര്മ്മാണം 

തടങ്ങിമ ഭൂഴിഔഷന പ്രവൃത്തിഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതം കൃശിമിരക്കുന്ന തിനുകഴണ്ടിയുളൃ ഭറ്റ് 

ആഴര്ത്തന ങിറവുഔള്  ഴിഔഷനപണ്ട് ഴിസിതം, കൃശി ഴകുപ്പിലെ ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔള്, 

ഗുണകബാൃ തി ഴിസിതം എന്നിഴയുലട ഷംകമാജനത്തിൂടലട ഔലണ്ടത്താവുന്നതഭാണ്. ഔാര്ശിഔ 

ഴിഔഷനത്തിന് ഷസാമഔയഭാകുംഴിധം പാം കഩാണ്ടുഔളുലടയും ജറകഷങന ഔിണറുടഔളുലടയും 

നിര്മ്മാണം, ലങറുടതം ഴലുതഭാമ പുതിമ ജറകഷങന ഔനാലുഔളുലട നിര്മ്മാണം, നിറഴിലുളൃ 

ഔനാലുഔളുലട ഷഭഗ്രഭാമ പുനരുദ്ധായണ പ്രവൃത്തിഔള്, ലഴളൃലക്കുള്ളളൃ കൃശി ഭൂഭിമില്  

ജറനിര്ഗ്ഗഭന ങാലുഔളുലട നിര്മ്മാണം എന്നിഴയും ലതാളിലുരപ്പു ഩദ്ധതിമില്  

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തയം പ്രവൃത്തിഔള്  ലങയ്യുകമ്പാള്  അത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലറ ഭറ്റ് 

ഔാര്ശിഔ ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  അനുപൂയഔഭാമിയികക്കണ്ടതം ഴിഴിധതയം 

പണ്ടുഔളുലട ഷംകമാജനം ഩയഭാഴധി ഉരപ്പ് ഴരുകത്തണ്ടതഭാണ്.  

(3) ഭസാത്മാ ഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുരപ്പ് നിമഭത്തിലെ ലശഡൂൾ I, കണ്ഡിഔ 5 

പ്രഔായമുളൃ ഩാര്വൃഴല്കൃത ഴിബാഖങ്ങളുലട ഭൂഭിമില്  നാലികഔയ കൃശി ഴിഔഷനത്തിനാമി 

അതുല്പാദന കവശിയുളൃ ലതങ്ങി്  കതഔള്, ഴലം തടങ്ങിമഴ ഴിഔഷനപണ്ട് ഴിസിതകഭാ ഭറ്റു 

ഔാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔലില്  ഉള്ലപ്പടുത്തികമാ ഴാങ്ങുഔയും കതഔള്  നടുന്നതം യണ്ടു ഴര്ശം  

ഴലയയുളൃ ഩയിഩാറന പ്രവൃത്തിഔളും ലതാളിലുരപ്പു ഩദ്ധതിമിൂടലട നിര്മാസിക്കാവുന്നതാണ്. 

ലതങ്ങി്  കതഔള്  ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് നാലികഔയ നഴ്സരിഔളും ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിമില്  

ഷജ്ജഭാക്കാവുന്നതാണ്.  

(4) മൃഖഷംയക്ഷ്ണ കഭകറമില്  ലതാളെത്ത്, ആട്ടി്കൂട്, കഔാളിക്കൂട്, ഩന്നിക്കൂട്, അകഷാലാടാങ്ക് 

എന്നിഴയുലട നിര്മ്മാണം, തീറ്റപ്പുല്കൃശി, ഔകമ്പാസ്റ്റിങ്ങ് ഷംഴിധാനം എന്നിഴ ലതാളിലുരപ്പ് 

ഩദ്ധതിമില്  ലങയ്യാവുന്നതാണ്. ലഭച്ചലപ്പട്ടമിനം ഩശു, ആട്, കഔാളിക്കുെ് എന്നിഴലമ 

ഴിഔഷനപണ്ട് ഴിസിതം, മൃഖഷംയക്ഷ്ണ ഴകുപ്പ്, ക്ഷ്ീയഴിഔഷന ഴകുപ്പ്, ഫാങ്കുഴാ , 

ഗുണകബാൃ തിഴിസിതം എന്നിഴയുലട ഷംകമാജനത്തിൂടലട ഔലണ്ടത്താവുന്നതഭാണ്.  

(5) ഭത്സയ ഴിഔഷനത്തിനാമി ലഩാതകുലങ്ങളുലട പുനരുദ്ധായണ പ്രവൃത്തിഔള്  ലതാളിലുരപ്പ് 

ഩദ്ധതിമില്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതം ഭത്സയക്കുഞ്ഞുങ്ങലല ഴാങ്ങുന്നതം ഭറ്റനുഫന്ധ ലങറവുഔളും 

ഴിഔഷനപണ്ട് ഴിസിതകഭാ ഭത്സയഴിഔഷന ഴകുപ്പ് ഴിസിതകഭാ ഗുണകബാൃ തി ഴിസിതകഭാ 

ഉഩകമാഖിച്ച് നിര്മാസിക്കാവുന്നതഭാണ്.  

(6) സൂക്ഷ്മഷംയംബ ഴിഔഷനത്തിനാമി കുടുംഫശ്രീ ഷംയംബഔ ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് ആഴവയഭാമ ഴര്ക്ക് 

ലശഡ്ഡുഔള്  ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിമില്  നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔാവുന്നതം ആഴവയഭാമ പ്രഴര്ത്തന 

മൂറധനം രികഴാള്ഴിംഖ് പണ്ടാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തികെകമാ കുടുംഫശ്രീയുലടകമാ 

പണ്ടില്  നിന്നു റബയഭാക്കാവുന്നതഭാണ്.  
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(7) ഗ്രാഭീണ ഉല്പന്നങ്ങളുലട ഴിഩണനത്തിനാമി ഴിഩണന-ശുങിതൃ ഷൗഔയയങ്ങകലാടുകൂടിമ 

ഗ്രാഭങന്തഔളുലട (റൂരല്  സട്ട്) നിര്മ്മാണം ലതാളിലുരപ്പു ഩദ്ധതിമില്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതം 

അഴയുലട കദനംദിന പ്രഴര്ത്തനകഭല്കനാട്ടം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെയും കുടുംഫശ്രീ 

ഷി.ഡി.എഷിലെയും കനാതൃത്തില്  നടത്താവുന്നതഭാണ്.  

(8) അങ്കണഴാടിഔളുലട നിര്മ്മാണത്തിനാമി ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിമില്  നിന്നും 5 റക്ഷ്ം പംഩയും 

ഴനിത-വിശുഴിഔഷന ഴകുപ്പിലെ ഴിസിതഭാമി 2 റക്ഷ്ം പംഩയും റബയഭാണ്. എസ്റ്റികഭറ്റ് പ്രഔായം 

കൂടുതല്  തഔ ആഴവയമുളൃ ഩക്ഷ്ം ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴിഔഷനപണ്ട് ഴിസിതം 

ഷംകമാജിപ്പിച്ച് ലഭച്ചലപ്പട്ട ഷൗഔയയങ്ങളുളൃ അങ്കണഴാടി ലഔട്ടിടങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കാവുന്നതാണ്. 

കഩാശഔാസായക്കുരഴ് ഩയിസയിക്കുന്നതിന് അങ്കണഴാടിഔള്  കഔന്ദ്രീഔയിച്ച് 

കഩാശഔകത്താട്ടങ്ങള്  (നൂരീ ഖാര്ഡ്) സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിയുലട 

ഷാദ്ധയതഔള്  പ്രകമാജനലപ്പടു ത്താവുന്നതാണ്.  

(9) ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔള്ക്ക് മതറ്റുഭതില്, ഩാങഔപ്പുയ, ബക്ഷ്ണസാള്, ശുങിമുരിഔള്, ഔിണര്  

രീച്ചാര്ജ്ജിംഖ്, ഔലിസ്ഥറം (രു ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തില്  ന്ന് ഭാത്രം), പറവൃക്ഷ്ഴല്ക്കയണം 

എന്നീ പ്രവൃത്തിഔള്  ലതാളിലുരപ്പു ഩദ്ധതിമില്  ഏലറ്റടുക്കുഴാ്  ഷാധിക്കും. ഇതികനാലടാപ്പം 

ഴിഔഷനപണ്ട് ഴിസിതം, ഴകുപ്പുതറ ഩദ്ധതിഔള്  എന്നിഴ കൂടി പ്രകമാജനലപ്പടുത്തിമാല്  എല്ലാ 

ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔലിലും ലഭച്ചലപ്പട്ട അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയ ഴിഔഷനം ഉരപ്പുഴരുത്താ്  ഷാധിക്കും.  

(10)  ഴീടുഔലില്  ഔകമ്പാസ്റ്റ് ഩിറ്റ്, കഷാക്ഩിറ്റ്, ഴാര്ു തറത്തില്  ഭിനി എം.ഷി.എപ് തടങ്ങിമഴ 

ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിമില്  നിര്മ്മിക്കുന്നകതാലടാപ്പം തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തികെയും ശുങിതൃ 

ഭിശലെയും പണ്ടുഔളുലട ഷംകമാജനം ഉരപ്പാക്കി സയിതഔര്മ്മകഷന, കുടുംഫശ്രീ ഷംഗടനാ 

ഷംഴിധാനം എന്നിഴലമ ഏകഔാഩിപ്പിച്ചാല്  ശുങിതൃകഭകറമില്  ഴറിമ മുകന്നറ്റം ഷാദ്ധയഭാകും.  

(11) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കഭകറമില്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  200 ദിഴഷലത്ത ലതാളില്  ഉരപ്പാക്കിമിുള്ളളൃ 

ഷാസങയയത്തില്  അതകൂടി പ്രകമാജനലപ്പടുത്തി ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണത്തിനുളൃ ഉഩഩദ്ധതി 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഭൂഭിമില്  ഭൂഴിഔഷന പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക്  

പുരലഭ പറവൃക്ഷ്കത്താട്ടങ്ങള്  ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിമില്  നിര്മ്മിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാലത 

ഴയക്തിഖത ആസ്തിഔലാമ ഔാറിലത്താളെത്ത്, ആട്ടി്കൂട്, കഔാളിക്കൂട് തടങ്ങിമഴയും നിര്മ്മിച്ച് 

നല്ഔാ്  ഷാധിക്കും. ഖതാഖത ഷൗഔയയഭില്ലാത്ത ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഷകങ്കതങ്ങലികറക്ക് 

കരാുഔളും ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിമില്  നിര്മ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതികനാലടാപ്പം ഴിഔഷന 

പണ്ട് ഴിസിതവും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പിലെ പണ്ടും ഷംകമാജിപ്പിച്ച് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ 

കുടുംഫങ്ങളുലട ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനത്തിനുതകുന്ന ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കാവുന്നതാണ്.  

(12) ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനിഔലില്  ലഴളൃലക്കട്ട് ളിഴാക്കുന്നതിനും ശുങിതൃ ഩയിഩാറനം           

ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിനും കഷാക്ഩിറ്റുഔള്, ഒവുങാലുഔള്, തമ്പൂര്മൂളി യൂണിറ്റുഔള്  തടങ്ങിമഴ 

ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലക്കാളൃിച്ച് ഭറ്റു പണ്ടുഔളുലട ഷംകമാജനം കൂടി ഉരപ്പാക്കി 

ഷഭഗ്ര  ശുങിതൃ ഩദ്ധതിഔള്ക്ക്  പംഩം നല്ഔാവുന്നതാണ്.  
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(13) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഏലറ്റടുത്തു നടത്തുന്ന നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളുലട അഴിദഗ്ദ്ധ 

ഔാമിഔ ലതാളില്  ഗടഔം ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തി ലങയ്യാ്  ഷാധിക്കു 

കഭാലമന്ന് ഩയികവാധികക്കണ്ടതാണ്. കൂടാലത ലതാളിലുരപ്പു് ലതാളിറാലിഔള്ക്ക്  ആഴവയഭാമ 

ഩയിവീറനം നല്ഔി അഴലയ അര്ദ്ധ ഴിദഗ്ദ്ധ/ ഴിദഗ്ദ്ധ ലതാളിറാലിഔലാക്കി ഭാറ്റുന്ന പ്രഴര്ത്ത 

നവും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്.  

(14) കഭല്പ്പരെ പ്രഔായം ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔള്  പ്രകമാജനലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഩദ്ധതി 

പംഩീഔയണ കഴലമില്ത്തലന്ന രു ഷഭഗ്ര ഴിഔഷന ഩദ്ധതി പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

ഇപ്രഔായം പംഩലപ്പടുന്ന ഷഭഗ്ര ഴിഔഷന ഩദ്ധതിയുലട രു അനിഴായയ ഗടഔഭാമി കഴണം 

ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിയുലട ഴാര്ശിഔ ഔര്മ്മഩദ്ധതി പംഩലപ്പടുകത്തണ്ടത്.  

  (ഫി) കുടുംഫശ്രീ ഩയിഩാടിഔളുഭായുളൃ ഷംകമാജനം 

 (1)  കുടുംഫശ്രീ ഷംഗകൃശി ഗ്രൂപ്പുഔളുലട കഷഴനം സുബിക്ഷ് കഔയലം ഩദ്ധതിമില്  പ്രകമാജന 

ലപ്പടുത്തല്   

(2) കുടുംഫശ്രീ ഭാസ്റ്റര്  ഔര്ശഔലയ ഉഩകമാഖിച്ചുലഔാണ്ട് ഔാര്ശിഔ കഭകറമില്  കഷഴനങ്ങള്  

നൽഔൽ  

(3)   മൂറയഴര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉണ്ടാക്കാ്  കുടുംഫശ്രീയുലട ഷംഗങ്ങലല പ്രകമാജനലപ്പടുത്തല്   

(4) കുടുംഫശ്രീ കഭകക്രാ ഷംയംബങ്ങള്ക്കാഴവയഭാമ കഷഴനങ്ങളും അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയ 

ഴിഔഷനവും രുക്കിലക്കാടുക്കല് . 

(5)  കനപുണയം ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലതാളില്  റബിക്കാനുളൃ ഔളിഴ് (എംകപ്ലാമഫിറിറ്റി) 

ആര്ജ്ജിക്കുന്നതിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് കുടുംഫശ്രീയുലട ഷസാമം ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തല്  

(6) നിറാഴ് കഩാലുളൃ കപ്രാജക്ടുഔലിലറ അറ്റകുറ്റപ്പണിഔള്  (ഉദാ:രീറ്റ് കററ്റ് ലഭമിെന്ഷ്) 

കുടുംഫശ്രീലമ ഏല്പ്പിക്കല്   

(7)  കുടുംഫശ്രീ നിര്മ്മാണ ഗ്രൂപ്പുഔലല ഴീടുഔളുലട നിര് മ്മാണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കല്   

(8)  ജറജീഴ്  ഭിശലെ ഐ.ഇ.ഷി ഔയാലമ്പമിനും ഭറ്റ് കഷഴനങ്ങള്ക്കും കഴണ്ടി കുടുംഫശ്രീ 

യൂണിറ്റുഔൾ പംഩീഔയിക്കല്   

(9) മൃഖഷംയക്ഷ്ണ കഭകറമില്  ഉഩജീഴന ഩദ്ധതിഔള്  കുടുംഫശ്രീമിൂടലട മാഥാര്ഥയഭാക്കല്   

(10) കുടുംഫശ്രീ നിര്മ്മാണ ഗ്രൂപ്പുഔലില്  ഩയിവീറനം റബിച്ച ആളുഔലല കുടുംഫശ്രീ, ലതാളിലുരപ്പ് 

ഩദ്ധതിഔലിലറ സ്കില്ഡ് കറഫര്  കജാറിഔള്ക്ക് ഉഩകമാഖിക്കല്   

(11) കടക്ക് എ കേക്ക് കഷഴന കഔന്ദ്രങ്ങളുലട അറ്റകുറ്റപ്പണിഔളും നടത്തിപ്പും  

(12) ജനഔീമ കസാട്ടറിന് കഴണ്ട ഷൗഔയയങ്ങള്  രുക്കല്   
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3.5.7 ഷംകമാജിത ഩയിഩാടിഔള്ക്കും ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും കപ്രാത്സാസന ധനഷസാമം 

ഷംകമാജിത ഩയിഩാടിഔലലയും ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔലലയും കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔ എന്ന 

ഷഭീഩനഭാണ് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ഷൃീഔയിച്ചിുള്ളളൃത്. ന്നികറലര തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  കങര്ന്ന്  ഏലറ്റടുക്കുന്ന ഷംകമാജിത ഩയിഩാടിഔള്ക്കും ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും   

കപ്രാത്സാസന ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് ഷംസ്ഥാന ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്   പ്രകതയഔം തഔ  

ഴര്ശംകതാറുടം ഭാറ്റി ഴയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗ്ഗകയക 06.08.2018-ലറ 

ഷ.ഉ.(എം.എഷ്) നമ്പര്  106/2018/തഷൃബഴ പ്രഔായം പുരലപ്പടുഴിച്ചിുള്ളണ്ട്.  ഴിഔഷനത്തിലെ 

പറപ്രാപ്തി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന  ഷംകമാജിത ഩയിഩാടിഔള്  ആഴിഷ്കയിച്ച് നടപ്പിറാക്കുന്നതിനും  

ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായില്  നിന്നുളൃ  ഷസാമം  റബയഭാക്കുന്നതിനുമുളൃ  കഫാധപൂര്മാഭാമ 

ഇടലഩടല്   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയും  നടകത്തണ്ടതാണ്.  

3.5.8 കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കുന്നതില്  നിമന്ത്രണം 

(1) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  കുരെത് 5 റക്ഷ്ം പംഩലമങ്കിലും അടങ്കല്  തഔയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔകല 

ഏലറ്റടുക്കാ്  ഩാടുളൄ. എന്നാല്  ഗടഔസ്ഥാഩനങ്ങളുലട അറ്റകുറ്റപ്പണിഔളും പൂര്ത്തീഔയണ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് ഈ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല്ല. അതകഩാലറ ഗടഔ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുലട നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്കക്കാ ഴാങ്ങലുഔള്കക്കാ കഴണ്ടിയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള് ക്കും 

ഈ നിഫന്ധന ഫാധഔഭല്ല.  

(2) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  കുരെത് 10 റക്ഷ്ം പംഩലമങ്കിലും അടങ്കല്  തഔയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔകല 

ഏലറ്റടുക്കാ്  ഩാടുളൄ. എന്നാല്  കഔഭാരിക്കിട്ടിമതള്പ്പലട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ 

നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ കരാുഔളുകടയും സ്ഥാഩനങ്ങളുകടയും അറ്റകുറ്റഩണിഔളും പൂര്ത്തീഔയണ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് ഈ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല്ല. അതകഩാലറ ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഗടഔ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്കക്കാ ഴാങ്ങലുഔള്കക്കാ   

കഴണ്ടിയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും  ഈ നിഫന്ധന ഫാധഔഭല്ല. 

(3) അടങ്കല്  തഔയുലട ഩയിധി ഩാറിക്കുന്നതിനുകഴണ്ടി ഴയതയസ്ത പ്രകദവങ്ങലില്  നടത്തുന്ന 

പ്രവൃത്തിഔള്  രു കപ്രാജക്ടാമി തയ്യാരാക്കുന്ന യീതി അനുഴദനീമഭല്ല. 

3.5.9 ഔണ്ഷള്ട്ട്ഷി കഷഴനങ്ങള്  ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തല്  

പ്രകതയഔ കഴദഗ്ദ്ധയം ആഴവയഭാമതം  നഴീനവുഭാമ  കപ്രാജക്ട് ആവമങ്ങളുലട  ഴിവദ കപ്രാജക്ട് 

രികപ്പാര്ുള്ളഔള്  (DPR) തയ്യാരാക്കുന്നതിനും ഗ്രീ്   പീല്ഡ ് കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും 

നൂതനാവമങ്ങലിറധിും ിതഭാമ കപ്രാജക്ടുഔളുലട നിര്മാസണത്തിനും ഔണ്ഷള്ട്ട്ഷി കഷഴനം 

ഉഩകമാഖലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഇത്തയത്തില്  ഔണ്ഷള്ട്ട്ഷി കഷഴനം ഉഩകമാഖ 

ലപ്പടുത്താവുന്ന കഭകറഔള്,  ഏജ്ഷിഔള്ക്ക്   അക്രഡികറ്റശ്  നല്ഔല്, അക്രഡികറ്റശ്  റബിച്ച 

ഏജ്ഷിഔളുലട കഷഴനം ഉഩകമാഖലപ്പടു ത്തുന്നതിനുളൃ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  എന്നിഴ ഷംഫന്ധിച്ച 

ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  പ്രകതയഔം പുരലപ്പടുഴിക്കുന്നതാണ്. 
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3.5.10 ഷബ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  

 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ഫാധഔഭാമ ഷബ്ഷിഡി 

ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  അത ഷംഫന്ധിച്ച ് പുരലപ്പടുഴിക്കുന്ന ഭാര്ഗ്ഗകയക ്്/ഉത്തയവുഔള്ക്ക ്  

അനുസൃതഭാമിയികക്കണ്ടതാണ്.   

3.6 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്കും കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും ബയണഷഭിതി അംഖീഔായം 

(1)  സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്  അന്തിഭപംഩം നല്ഔിമ ഩദ്ധതിയും കപ്രാജക്ടുഔളും ബയണഷഭിതി 

കമാഖത്തില്  ഴിഔഷന സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമര്കഩള് ഷണ്  അഴതയിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. കമാഖ 

ഷഭമത്ത് ഴിഔഷന സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമര്കഩള് ഷണ്  സാജയിലല്ലങ്കില്  ആ ഷഭിതിമിലറ 

രു അംഖലത്ത അതിനാമി പ്രഷിഡെ് നിര്കേവികക്കണ്ടതാണ്. 

(2)  ഒകയാ കപ്രാജക്ടികെയും കഩരും ഴഔമിരുത്തല്  ഴിവദാംവങ്ങളും ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഴിഴയങ്ങളു 

ഭടങ്ങുന്ന ഔയട് ഩദ്ധതികയകയുലട ഩഔര്പ്പ് എല്ലാ ജനപ്രതിനിധിഔള്ക്കും ഴിതയണം 

ലങകയ്യണ്ടതാണ്. 

(3)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ബയണഷഭിതി കമാഖം കങര്ന്ന് ങര്ച്ചഔളുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയ്ക്കും അംഖീഔായം/ബയണാനുഭതി നല്ഔണം. അതിനുകവശം 

കപ്രാജക്ട് കയകഔലില്  കണ്ഡിഔ 3.5.1 (13) ലറ ഴിഴയങ്ങള്  ലഷക്രട്ടരി കയകലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.  

(4)  ബയണഷഭിതിയുലട അന്തിഭ അംഖീഔായലത്തത്തുടര്ന്ന് ആദയം അച്ചടിച്ച ഔയട് ഩദ്ധതി കയകമില്  

ആഴവയഭാമ ഭാറ്റങ്ങള്  ഴരുത്തി അന്തിഭ ഩദ്ധതികയക അച്ചടികക്കണ്ടതം അതിലെ ഩഔര്പ്പ്  

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, ഗ്രാഭ/കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  എന്നിഴയ്ക്ക്  

നല്കഔണ്ടതഭാണ്. 

(5) 2022-23 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് അംഖീഔായം നല്കുന്നതിലനാപ്പം ഴിഔഷനകയകയ്ക്കും അംഖീഔായം 

നല്ഔണം. 

3.7 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഖീഔായം  

3.7.1 ബയണ ഷഭിതി ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക്  അംഖീഔായം നല് ഔി ഔളിൊല്  അത് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിയുലട അംഖീഔായത്തിനാമി ഷഭര്പ്പികക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല്  ഇത്തയത്തില്  ഴാര്ശിഔ 

ഩദ്ധതി ഷഭര്പ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കപ്രാജക്ടുഔള്  ഫന്ധലപ്പട്ട ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ഭാര്ക്ക് അമച്ച് 

പ്രാഥഭിഔ ഩയികവാധന (പ്രീ-ലഴറ്റിംഖ്) നടത്തി അഴ അംഖീഔായ കമാഖയഭാലണന്ന് 

ഉരപ്പാക്കുന്നത് നന്നാമിയിക്കും. ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ക് ഫന്ധലപ്പട്ട നിര്മാസണ 

ഉകദയാഖസ്ഥലമ(ലന)/ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് ഔണ്ഴീനലര ഴിലിച്ചു ഴരുത്തി കപ്രാജക്ട് ക്ലിനിഔ് 

ഭാാഔമില്  നൂനതഔള്  ഩയിസയിച്ച് കപ്രാജക്ടുഔള്  കുറ്റഭറ്റതാക്കുന്ന ഷഭീഩനം 

ഷൃീഔയിക്കാവുന്നതാണ്. കപ്രാജക്ടിലെ എളെതി തയ്യാരാക്കിമ കപാരങ്ങള്  കൂടി ഉഩകമാഖിച്ചു 

ലഔാണ്ടുകഴണം നൂനതഔള്  ഩയിസയികക്കണ്ടത്. ഉദാ. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഔാര്ശിഔ കഭകറാ 

കപ്രാജക്ടുഔളുലട ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷരാമ അഷിസ്റ്റെ് ഡമരക്ടര്  (കൃശിഴകുപ്പ്), നിര്മാസണ 

ഉകദയാഖസ്ഥയാമ ഫന്ധലപ്പട്ട കൃശി ഒപീഷര്ഭാലയ ഈ ഗട്ടത്തില്  ഴിലിച്ചു കങര്ത്ത് 



 
 
 

57 
 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഩയികവാധിക്കുഔയും നൂനതഔള്  ഩയിസയിച്ച് അംഖീഔായകമാഖയഭാക്കുഔയും 

ലങയ്യുഔമാലണങ്കില്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അംഖീഔായലത്ത തടര്ന്ന് കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് അംഖീഔായം 

കനടുന്ന പ്രക്രിമ ഔാറഴിലംഫം കൂടാലത പൂര്ത്തിമാക്കാ്  ഔളിയും.  പ്രാഥഭിഔ ഩയികവാധനാ 

ഷംഴിധാനം പ്രഴര്ത്തനക്ഷ്ഭഭാക്കുന്നതിനുളൃ ഇടലഩടല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിനടത്തണം.  

3.7.2 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അംഖീഔായത്തിന് മതഴലട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന  കയകഔള്   ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പ്പിക്കണം. 

(1) ഴിഔഷനകയക 5 കഔാപ്പിയും കഷാഫ്റ്റ് കഔാപ്പിയും (ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുലട ആദയഴര്ശം 

ഭാത്രം) 

(2) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഩയിഷ്കയിച്ച അഴസ്ഥാകയകയുലട (Status Report) യണ്ട് 

കഔാപ്പിഔളും കഷാഫ്ട് കഔാപ്പിയും 

(3) അന്തിഭ ഩദ്ധതികയക (20 കഔാപ്പി) 

(4) തനത് പണ്ട് കസ്റ്ററ്റ് ലഭെ് (കപാരം 9)  

(5) ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനം 

(6) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറ കപ്രാജക്ടുഔളും അനുഫന്ധ രികപ്പാര്ുള്ളഔളും  (ഒണ് കറ്  യീതി) 

3.7.3 ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖീഔായം നല്കുന്നത് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്കാണ്. കപ്രാജക്ടുഔളുലട 

ഴിവദഭാമ ഩയികവാധന നടത്തി അംഖീഔായവും ഷാകങ്കതിഔാനുഭതിയും നല്കഔണ്ടത് 

അതിനാമി മതഭതറലപ്പട്ട  ഉകദയാഖസ്ഥര്  ആണ്. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അംഖീഔയിക്കുന്നതിന് 

കവശഭാണ് ഈ പ്രക്രിമ നടക്കുഔ.  

3.7.4 കപ്രാജക്ടുഔള്  ഩയികവാധിച്ച് അംഖീഔായം നല്കഔണ്ടത് അതിനാമി നികമാഖിക്കലപ്പട്ട 

ഉകദയാഖസ്ഥര്  ആലണങ്കിലും ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പട്ട ഏലതങ്കിലും കപ്രാജക്ടിലെ 

അംഖീഔായം ഷംഫന്ധികച്ചാ അഩാഔതഔള്  ഩയിസയിച്ച് അംഖീഔായ കമാഖയഭാക്കുന്നത് 

ഷംഫന്ധികച്ചാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഉങിതഭാമ തീരുഭാനം എടുക്കുന്നതിന് 

തടഷഭിലല്ലന്ന് ഴയക്തഭാക്കുന്നു. ഇത്തയത്തില്  ഏലതങ്കിലും ഭാറ്റങ്ങള്   ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  

ഉള്ലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔലില്  ഴരുത്തുഴാ്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിനിര്കേവിക്കുഔഔമാലണങ്കില്  

അപ്രഔായമുളൃ ഭാറ്റങ്ങള്  ഴരുത്തുഴാനുളൃ നടഩടിഔള്  ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്.     

3.7.5  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട  ഩദ്ധതിക്ക്  അംഖീഔായം നല്കുകമ്പാള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതി മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന ഔായയങ്ങള്  ഉരപ്പുഴരുകത്തണ്ടതാണ്. 

(1) സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്  തയ്യാരാക്കി ണ്കറനാമി ഷഭര്പ്പിച്ചിുള്ളളൃ എല്ലാ കപ്രാജക്ടുഔളും 

ഩദ്ധതികയകമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിുള്ളണ്ട്.  

(2) ഩദ്ധതിയും കപ്രാജക്ടുഔളും ഩയികവാധിക്കുന്നതിന് അനുകഩക്ഷ്ണീമഭാമ എല്ലാ കയകഔളും, അഴ 

നല്കഔണ്ടതാമ യീതിമില്  തലന്ന റബയഭാക്കിമിുള്ളണ്ട്. 
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(3) ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കിമിുള്ളളൃത് ഴിഔഷനപണ്ടിലെ കഭകറാ ഴഔമിരുത്തറിലെ 

ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിച്ചുലഔാണ്ടാണ്. 

(4) നിര്േിഷ്ട ഉഩഩദ്ധതിഔളും പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിഔളും ഷഭഗ്രഭാമി തലന്നമാണ് തയ്യാരാക്കി 

മിുള്ളളൃത്.  

(5) ഭാര്ഗ്ഗകയകമിലറ ഴയഴസ്ഥഔള്  ഩാറിച്ചുലഔാണ്ടാണ് കപ്രാജക്ടുഔള്  പംഩീഔയിച്ചിുള്ളളൃത്.  

(6) ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  തയ്യാരാക്കിമ അഴസ്ഥാകയകമില്  പ്രതിഩാദിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്  

ഩയിസായഭായും തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ആഴിഷ്കയിച്ചിുള്ളളൃ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷ്യം, ഷഭീഩനം, 

തന്ത്രം എന്നിഴ പ്രതിപറിപ്പിക്കുന്ന തയത്തിലുഭാണ് കപ്രാജക്ടുഔള്  പംഩീഔയിച്ചിുള്ളളൃത്.  

(7) അഴസ്ഥാകയകമിലറ റഘു-ഗുരുതൃ മു്ഖണന പ്രഔായഭാണ് കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കി 

മിുള്ളളൃത്. 

(8)  കപ്രാജക്ട് കപാരങ്ങളുലട  എല്ലാ കഔാലങ്ങളും  പൂയിപ്പിച്ച്  ഡാറ്റാ എ്രി നടത്തിമിുള്ളണ്ട്. 

(9) ഩട്ടിഔജാതി  ഉഩഩദ്ധതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി), ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി (റ്റി.എഷ്.ഩി) എന്നീ 

ഴിബാഖങ്ങലിലറ ഩശ്ചാത്തറ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  കണ്ഡിഔഔള്  6.1., 6.2 പ്രഔായമുളൃ 

ഷര് ട്ടിപിക്കറ്റും  കഷാശയല്  ഭാപ്പും  ഷഭര്പ്പിച്ചിുള്ളണ്ട്. 

3.7.6  ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെയും ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതികമയും കപ്രാജക്ടുഔകലയും 

ഷംഫന്ധിച്ച് മു്  കണ്ഡിഔയുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  രു ഩയികവാധനാ രികപ്പാര് ട്ട്  ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ ഷഭിതി ലഷക്രകട്ടരികമറ്റ് തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്.  

3.7.7 ഩയികവാധനാ രികപ്പാര് ട്ട് ജില്ലാആസൂത്രണ ഷഭിതികമാഖത്തിലെ ഔായയഩയിഩാടിമില്  

ഉള്ലപ്പടുത്തി ങര്ച്ച ലങയ്യണം.  

3.7.8  മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന ഷാസങയയങ്ങലില്   ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

അംഖീഔായം നല്ഔാ്  ഩാടില്ല. 

(1)  ആസൂത്രണ നടഩടിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിക്കാലത ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി  തയ്യാരാക്കുഔ 

(2) എല്ലാ ഴാര്ുഔലിലും ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബഔള്  കങയാതിയിക്കുഔ, ങിറ ഴാര്ുഔലി ല്   

ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്  കങര്ലന്നങ്കിലും ഔൃാരം തിഔമാത്ത അഴസ്ഥ ഉണ്ടാകുഔ 

(3) പ്രകയാഩിത ഭത്സയ ഗ്രാഭങ്ങള്  ഉളൃ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഭത്സയഷബാ  കമാഖം കങയാലത 

ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ 

(4) ബിന്നകവശിയുളൃഴരുലട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുതറ കമാഖം കങയാലത ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  

ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ. 

(5) ഊരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  കങയാ്  ഫാദ്ധയതയുളൃ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  അപ്രഔായമുളൃ 

ഊരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  കങയാലത ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ 

(6)  നിശ്ചിത ഗടനമിലും  നിര്കേവിച്ച ഉളൃടക്കത്തിലുഭല്ലാലത  ഩദ്ധതികയക തയ്യാരാക്കുഔ. 
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(7)  ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിച്ച തീമതിക്കുകവശം ഩദ്ധതി അംഖീഔായത്തിനാമി  ഷഭര്പ്പിക്കുഔ. 

3.8 കപ്രാജക്ടുഔളുലട അംഖീഔായം 

3.8.1 കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധനയും ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ഭാരും  

(1)  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട അംഖീഔായം റബിച്ചു ഔളിൊല്  ഡി.ഩി.ഷി  

ക്ലിമര്  ലങയ്യാത്തതം കബദഖതി നിര്കേവിച്ചതം ളിലഔയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഫന്ധലപ്പട്ട ലഴറ്റിംഖ് 

ഒപീഷറുടലട അംഖീഔായത്തിനാമി ലഷക്രട്ടരി അമകകക്കണ്ടതാണ്. നിര്മാസണ ഉകദയാഖ 

സ്ഥയുലട(ലെ) കഭലുകദയാഖസ്ഥകമാ(കനാ) അലല്ലങ്കില്  ആ കഭലുകദയാഖസ്ഥയുലട (ലെ) ജില്ലാതറ/ 

ഷംസ്ഥാന തറ ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) മതഭതറലപ്പടുത്തുന്ന ഉകദയാഖസ്ഥകമാ(കനാ) മതഴലടയുളൃ 

കണ്ഡിഔലിലറ നിഫന്ധനഔള്ക്ക് ഴികധമഭാമി ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്  എന്ന നിറയ്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഩയികവാധിച്ച് അംഖീഔായം നല്കഔണ്ടത്. ഉദാ:- ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലറ കൃശി ഒപീഷര്  

തയ്യാരാക്കുന്ന  ഔാര്ശിഔ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔള്  കൃശി അഷിസ്റ്റെ് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിച്ച് 

അംഖീഔായം നല്ഔണം. കൃശി അഷിസ്റ്റെ് ഡമരക്ടറുടലട കഷഴനം രു കലാക്കില്  റബയഭല്ല 

എങ്കില്  പ്രി്ഷിപ്പല്  കൃശി ഒപീഷര്  നിശ്ചമിക്കുന്ന അടുത്ത കലാക്കിലറ കൃശി അഷിസ്റ്റെ് 

ഡമരക്ടര്  ഈ മതഭതറ നിര്ഴസിക്കണം. ഈ ഴയഴസ്ഥഔള്ക്ക് ഴികധമഭാമി:- 

(i)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട കപ്രാജക്ടുഔള്  അതത് കഭകറമിലറ കലാക്ക്തറ ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) 

അലല്ലങ്കില്  അതത് കഭകറമിലറ ജില്ലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥകമാ(കനാ) മതഭതറലപ്പടുത്തുന്ന 

ഉകദയാഖസ്ഥകമാ(കനാ) ആമിയിക്കണം ഩയികവാധിച്ച് അംഖീഔായം നല്കഔണ്ടത്. 

(ii)  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട കപ്രാജക്ടുഔള്  അതത് കഭകറമിലറ ജില്ലാതറ 

ഉകദയാഖസ്ഥകമാ(കനാ) അലല്ലങ്കില്  അതത് കഭകറമിലറ ഷംസ്ഥാനതറ ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) 

മതഭതറലപ്പടുത്തുന്ന ഉകദയാഖസ്ഥകമാ(കനാ) ആണ് അംഖീഔായം നല്കഔണ്ടത്. 

(iii)  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഔായയത്തില്  കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് അംഖീഔായം നല്കഔണ്ടത് അതത് 

കഭകറമിലറ ഷംസ്ഥാനതറ ഉകദയാഖസ്ഥകമാ(കനാ) അലല്ലങ്കില്  അഴര്  മതഭതറലപ്പടുത്തുന്ന 

ഉകദയാഖസ്ഥകമാ(കനാ) ആമിയിക്കണം.  

(2) രു കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധിച്ച് അംഖീഔായം നല്കഔണ്ടത് ആ കപ്രാജക്ട് ഉള്ലപ്പടുന്ന കഭകറമിലറ 

രു ഉകദയാഖസ്ഥ(്) ആമിയിക്കണം. നിര്മാസണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്നതിന് രു 

ഴിശമകഭകറമില്  ഉകദയാഖസ്ഥ(്) ഇല്ലാത്തതലഔാണ്ട് ഭലറ്റാരു കഭകറമിലറ 

ഉകദയാഖസ്ഥലമ(ലന) മതഭതറലപ്പടുത്തുന്ന ഷ്ര്ബത്തില് , ആ കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധിച്ച് 

അംഖീഔായം നല്ഔാ്  നികമാഖികക്കണ്ടത് നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥയുലട(ലെ) കഭലുകദയാഖ 

സ്ഥലമ(ലന) അല്ല, ഭരിച്ച് കപ്രാജക്ട് ഉള്ലപ്പടുന്ന കഭകറമിലറ ഉങിതഭാമ തറത്തിലറ രു 

ഉകദയാഖസ്ഥലമ(ലന) ആണ്.   

 ഉദാ: ഭത്സയകഭകറയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടിലെ നിര്മാസണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്നതിന് 

ഭത്സയഴകുപ്പിലറ ഫന്ധലപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) ഇല്ലാത്ത രു  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം, കൃശി 
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ഒപീഷലരമാണ് ആ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്നലതങ്കിലും പ്രസ്തുത കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധിച്ച് 

അംഖീഔായം നല്കഔണ്ടത് ഭത്സയഴകുപ്പിലറ ഫന്ധലപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥ(്) തലന്നമാണ്.  

(3) രു കപ്രാജക്ട് മാലതാരു ഔായണഴവാലും ആ കപ്രാജക്ട് നിര്മാസണം നടത്താ്  മതഭതറലപ്പട്ട 

ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) തലന്ന അംഖീഔായം നല്ഔാ്  ഩാടില്ല. അതാമത് കപ്രാജക്ട് അംഖീഔയിക്കുന്ന 

ഉകദയാഖസ്ഥയും(നും) നിര്മാസണം നടത്തുന്ന ഉകദയാഖസ്ഥയും(നും) യാലാഔാ്  ഩാടില്ല.  

(4) ഩയികവാധനയ്ക്കാമി ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ക് റബിച്ച കപ്രാജക്ട് തലെ ഷാകങ്കതിഔ കഴദഗ്ദ്ധയ 

ഩയിധിമില്  ഴരുന്നതലല്ലങ്കില്  ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ക് അത് തിയിച്ചമക്കാവുന്നതാണ്. 

അതകഩാലറ ഩയികവാധനയ്ക്കാമി റബിച്ച രു കപ്രാജ്ക്ട് തലെ മതഭതറാ ഩയിധിമില്  

ഉള്ലപ്പടാത്തകതാ, അംഖീഔായം നല്കുന്നതിന് ഭകറ്റലതങ്കിലും ഉകദയാഖസ്ഥരുലടകമാ സ്ഥാഩന 

ങ്ങളുലടകമാ ഷഭിതിഔളുലടകമാ ശുഩാര്വ കൂടി ആഴവയഭാലണങ്കികറാ അക്കായയം കയകലപ്പടുത്തി 

കപ്രാജക്ട് തിയിലഔ നല്കഔണ്ടതാണ്. 

(5) രു കപ്രാജക്റ്റിലെ ഷാകങ്കതിഔ പ്രാകമാഖിഔ ക്ഷ്ഭത ഷാക്ഷ്യലപ്പടുത്താ്  അധിഔായലപ്പട്ട 

ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) കലാക്ക് തറത്തില്  ഇല്ലാലമങ്കില്  അത്തയം കപ്രാജക്ടുഔള്  ഩയികവാധിച്ച് 

അംഖീഔായം നല്ഔാ്  ആഴവയഭാമ ഷംഴിധാനം ജില്ലാതറത്തില്  ഉണ്ടാകക്കണ്ടതാണ്. 

(6) ജില്ലാതറത്തില്  ഩയികവാധിച്ച് അംഖീഔായം നല്ഔാ്  ഔളിമാത്തകതാ/ഉമര് ന്ന  തറത്തിലറ 

ഷാകങ്കതിഔ ഩയികവാധന ആഴവയഭാമകതാ ആമ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഫന്ധലപ്പട്ട ഷംസ്ഥാന തറ 

സ്ഥാഩനങ്ങലികറക്ക് (ഉദാ:ശുങിതൃഭിശ് ) ഒണ്കറനാമി അമച്ചു ലഔാടുകക്കണ്ടതാണ്. 

 (7)  രു കപ്രാജക്ട് കമാജിച്ചതാകണാ എന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച തീരുഭാനലഭടുക്കാ്  സ്ഥറം ഷ്ര്വനം 

ആഴവയഭാലണങ്കില്  അപ്രഔായം ലങയ്ത് അനുകമാജയഭാമ തീരുഭാനം കഔലക്കാകളൃണ്ടതാണ്.  

(8) കപ്രാജക്ടിലറ അഩാഔതഔള്  ഩയികവാധനാ കഴലമില്  തലന്ന ഩയിസയിച്ച് അംഖീഔായ 

കമാഖയഭാക്കുഔ എന്ന ഷഭീഩനഭാമിയിക്കണം ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ഭാര്  ഷൃീഔയികക്കണ്ടത്.  

കപ്രാജക്ടില്  അഩാഔതയുലണ്ടങ്കില്  അത് തയ്യാരാക്കിമ ഉകദയാഖസ്ഥലമ(ലന) ലക്കാണ്ട് അഴ 

ഩയിസയിച്ച് അംഖീഔായം നല്കഔണ്ടതാണ്. ഇത്തയത്തില്  കപ്രാജക്ട് ലഴറ്റിംഖ് ഔായയക്ഷ് 

ഭഭാക്കുന്നതിന് ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ഭാരുലട ഷൗഔയയാര്ഥം  അഴരുലട ഒപീസുഔലില്  

കപ്രാജക്ട്  ക്ലിനിക്കുഔള്  ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(9) അഩാഔതഔളുളൃതം നിഫന്ധനഔള്ക്കും നിര്കേവങ്ങള്ക്കും ഴിരുദ്ധഭാമതഭാമ രു കപ്രാജക്ട് 

അംഖീഔായം നല്ഔാലത തിയിച്ചമയ്ക്കുഔമാലണങ്കില്  അതിനുളൃ ഔായണം ഴയക്തഭാമി 

കയകലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. ഭാര്ഗ്ഗകയകയ്ക്ക് ഴിരുദ്ധം, അപ്രാകമാഖിഔം, നിമഭനുസൃതഭല്ല, 

ഷര്ക്കാര്  അനുഭതിക്ക് ഴികധമം, ഷര്ക്കാര്  അനുഭതിക്ക് ശുഩാര്വ ലങയ്യുന്നു എന്നിങ്ങലന  

അഴയക്തഭാമ കുരിപ്പുഔള്  എളെതാ്  ഩാടുളൃതല്ല. 

(10) കപ്രാജക്ട് റബിച്ച് യാഴ്ചയ്ക്കഔം അംഖീഔായകഭാ ഷാകങ്കതിഔാനുഭതികമാ നല്ഔാ്  

ഔളിയുന്നിലല്ലങ്കില്  ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്  അതിലെ ഔായണം ഔാണിച്ച് കപ്രാജക്ട് 

തിയിച്ചമയ്ക്കണം. 
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(11) കപ്രാജക്ട് അംഖീഔായത്തിന് മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന നടഩടിക്രഭം ഫാധഔഭാമിയിക്കും.  

(i)  ഴിസിതം ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ലങയ്യുന്നതികനാ കഔഭാറ്റം ലങയ്യുന്നതികനാ കഴണ്ടിയുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്   ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടലട അംഖീഔായം ആഴവയഭില്ല. ഩഔയം അംഖീഔായ 

കമാഖയഭാലണന്നുളൃ നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥയുലട(ലെ) ഷാക്ഷ്യഩത്രം ഭാത്രം 

ഭതിമാകും.   

 ഉദാ: ഷഭഗ്രവിക്ഷ്ാ കഔയലം (എഷ്.എഷ്.ലഔ), ഇ്പര്കഭശ്  കഔയലാ ഭിശ്  

എന്നിഴയ്ക്ക് കഔഭാകരണ്ട തഔ. 

(ii)  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്  ളിലഔയുളൃ ഭറ്റ് കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് അതത് കഭകറമിലറ 

ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷരില്  നിന്നുളൃ  അംഖീഔായം കതകടണ്ടതാണ്. 

(iii)  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക് കണ്ഡിഔ 3.8.3 പ്രഔായം നിശ്ചമിച്ചിുള്ളളൃ എഞ്ചിനീമരില്  

നിന്ന് കപ്രാജക്ട് അംഖീഔായവും ഷാകങ്കതിഔ അനുഭതിയും ഴാകങ്ങണ്ടതാണ്.  

(12) കൃശി, നീര്ത്തട ഩയിഩാറനം മുതറാമ ഭളക്കാറവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് നടപ്പാകക്കണ്ടുന്ന 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  നിര്മാസണ അനുഭതി ഉങിത ഷഭമത്തു തലന്ന നല്കുഔലമന്നത് ഫന്ധലപ്പട്ട 

ഩയികവാധനാ ഉകദയാഖസ്ഥയുലട(ലെ) മതഭതറമാണ്. ആ ഴിബാഖം കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  

ഔാറതാഭഷം കൂടാലത നിര്മാസണ അനുഴാദം കനടിലമടുക്കുഔലമന്നത് നിര്മാസണ 

ഉകദയാഖസ്ഥയുലട(ലെ) ഔടഭമാണ്. 

 (13) നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) തനിക്ക് അനുഴദിച്ചിുള്ളളൃ യൂഷര്  ലനമിഭികെയും ഩാഷ് 

കഴര് ഡികെയും സുയക്ഷ്ിതതൃം ഉരപ്പുഴരുകത്തണ്ടതാണ്. 

3.8.2  ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ഭാരുലട മുകയ മതഭതറഔള്   

കപ്രാജക്ടുഔലില്  മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന നിഫന്ധനഔള്  ഩാറിച്ചിുള്ളണ്ട് എന്ന് ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ഭാര്  

ഉരപ്പുഴരുത്തണം. 

(1) ഭാര്ഗ്ഗകയകമില്  പ്രതിഩാദിക്കുന്ന എല്ലാ നടഩടിക്രഭങ്ങളും ഩാറിച്ചു ലഔാണ്ടാണ് കപ്രാജക്ടുഔള്   

തയ്യാരാക്കിമിുള്ളളൃത്. 

(2)  1994 ലറ കഔയലാ ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് നിമഭ പ്രഔായവും ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയവുഔള്  പ്രഔായവും  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ മതഭതറമില്  ഴരുന്ന ഔായയങ്ങള്  നിര്ഴസിക്കുന്നതിനാണ് 

കപ്രാജക്ട്  തയ്യാരാക്കിമിുള്ളളൃത് 

(3)  ആഴവയഭാമ എല്ലാ ഴിഴയങ്ങളും കയകലപ്പടുത്തിത്തലന്നമാണ് കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കി 

മിുള്ളളൃത്. 

(4)  ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഭാര്ഗ്ഗകയകമിലും ഷഫ് ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങലിലും ഴയക്തഭാക്കിമിുള്ളളൃ 

ഴയഴസ്ഥഔളും നിര്കേവങ്ങളും ഩാറിച്ചുലഔാണ്ടാണ് ഒകയാ കപ്രാജക്ടും  തയ്യാരാക്കിമിുള്ളളൃത്. 
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(5) ഭയാഭത്ത് ങട്ടങ്ങലില്  പ്രതിഩാദിക്കുന്ന നടഩടിക്രഭങ്ങള്ക്കും നിഫന്ധനഔള്ക്കും പ്പം ഭയാഭത്ത് 

ഩണിഔള്  ഷംഫന്ധിച്ച് ഈ ഭാര്ഗ്ഗകയകമില്  പ്രതിഩാദിക്കുന്ന നിര്കേവങ്ങളും ഩാറിച്ചു 

ലഔാണ്ടാണ്  നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കിമിുള്ളളൃത്.  

(6)   ഷാകങ്കതിഔ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഷാകങ്കതിഔ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിക്കുന്നതം ഷാമ്പത്തിഔ 

ക്ഷ്ഭതയുളൃതം  ആണ്. 

(7) കപ്രാജക്ടില്  ലങറഴിനങ്ങള്  നിശ്ചമിച്ചിുള്ളളൃത് ഓങിതയപൂര്ണ്ണവും  പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുലട ഗട്ട 

നിര്ണ്ണമം നയാമവുഭാണ്. 

3.8.3 നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് അംഖീഔായവും ഷാകങ്കതിഔാനുഭതിയും 

(1) നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക് മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന നിഫന്ധനഔള്ക്ക് ഴികധമഭാമി തകേവ 

ഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖത്തിലറ എഞ്ചിനീമര്ഭായാണ് ലഴറ്റിംഖ് 

ഒപീഷര്  എന്ന നിറയ്ക്ക് അംഖീഔായം നല്കഔണ്ടത്. കപ്രാജക്ടിന് അംഖീഔായം 

നല്കുന്നതിലനാപ്പം തലന്ന ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്  ഴിവദഭാമ ഩയികവാധന നടത്തി 

ഷാകങ്കതിഔാനുഭതിയും നല്കഔണ്ടതാണ്.  

(2) നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാമ(മാമ) എഞ്ചിനീമറുടലട ലതാുള്ളമുഔലിലുളൃ ഩദഴിമിലറ 

എഞ്ചിനീമരാണ് കപ്രാജക്ടിന് അംഖീഔായവും ഷാകങ്കതിഔാനുഭതിയും നല്കഔണ്ടലതങ്കിലും 

മതഴലട നല്ഔിമിുള്ളളൃ ഩട്ടിഔമിലറ ഷാമ്പത്തിഔ ഩയിധികൂടി ഔണക്കിലറടുത്ത് കഴണം ലഴറ്റിംഖ് 

ഒപീഷര്  ആലയന്ന് തീരുഭാനികക്കണ്ടത്. 

ഴിബാഖം 

കരാഡ് പ്രവൃത്തിഔള്/ ലഔട്ടിട നിര്മ്മാണം 
എന്നിഴയ്ക്ക് ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി 
നല്കുന്നതിനുളൃ അധിഔായ ഩയിധി 

(റക്ഷ്ം പംഩ) 

അഷിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  30 

എക്സിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  125 

സൂപ്രണ്ടിംഖ് എഞ്ചിനീമര്  250 

ങീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഩയിധിമില്ല 

(3) ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്കുന്നതിന് നിശ്ചമിച്ചിുള്ളളൃ ഷാമ്പത്തിഔ ഩയിധി 

ഔണക്കിലറടുത്തുലഔാണ്ട് കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥലയ 

നിശ്ചമിക്കുഔമാലണങ്കില്  ഷൃന്തം സ്ഥാഩനത്തിലറ എഞ്ചിനീമരില്  നിന്ന് തലന്ന കപ്രാജക്ട് 

അംഖീഔായവും ഷാകങ്കതിഔാനുഭതിയും ഴാങ്ങുന്ന ഷാസങയയം സൃഷ്ടിക്കാ്  ഔളിയും. 

ഉദാസയണത്തിന് രു കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലറ 30 റക്ഷ്ം പംഩമില്  താലള അടങ്കല്  തഔ 

ഴരുന്ന രു കരാഡ് കപ്രാജക്ടിലെ നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥമാമി(നാമി) അഷിസ്റ്റെ് 

എഞ്ചിനീമലര നിശ്ചമിക്കുഔമാലണങ്കില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലറ തലന്ന അഷിസ്റ്റെ് 

എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്ക് കപ്രാജക്ട് അംഖീഔായവും ഷാകങ്കതിഔാനുഭതിയും നല്ഔാ്  

ഔളിയും.  
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(4) നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാമ(മാമ) എഞ്ചിനീമര്  താ്  നിര്മാസണം നടത്തുന്ന കപ്രാജക്ടിനു 

രു ഔായണഴവാലും അംഖീഔായകഭാ ഷാകങ്കതിഔ അനുഭതികമാ നല്ഔാ്  ഩാടില്ല.   

(5) രു തറത്തിലറ എഞ്ചിനീമറുടലട ഷാമ്പത്തിഔ അധിഔായ ഩിയിധിക്കപ്പുരമുളൃ അടങ്കല്  

തഔയുലട എസ്റ്റികഭറ്റ് ഷാകങ്കതിഔാനുഭതിയ്ക്കാമി റബിക്കുഔമാലണങ്കില്  അതിന് അകേസം 

ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്ഔാ്  ഩാടില്ല.  

 (6) കഷാലാര്  എനര്ജിയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  ഩയികവാധിച്ച് ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി 

നല്കുന്നതിന് ഒകയാ ജില്ലമിലും ലഔ.എഷ്.ഇ.ഫിമിലറ രു എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്, 

ഇറക്ട്രിക്കല്  ഇ്സ്പക്ടകരറ്റിലറ എഞ്ചിനീമര്, അലനര്ട്ട് കപ്രാജക്ട് ഭാകനജര് , ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 

എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  (ഔണ്ഴീനര്) എന്നിഴര്  അടങ്ങുന്ന ഔമ്മിറ്റി ജില്ലാഔലക്ടര്  

പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്.  

 (7) തായതകഭയന ഴറിമ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഷാദ്ധയതാ ഩഠനം നടത്തിമതിനു കവശം ഭാത്രകഭ 

ഏലറ്റടുക്കുഴാ്  ഩാടുള. ഇത്തയലഭാരു ഩഠനം നടത്തുന്നതിന് ജില്ലാ രികഷാഴ്സ് ലഷെരിലെ 

കഷഴനം ഉഩകമാഖലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഷാദ്ധയതാ ഩഠനത്തിന് കവശം തയ്യാരാക്കുന്ന സ്ഥറ 

ഩയികവാധനാ രികപ്പാര്ട്ട്, പ്ലാ്, ഡികഷ്  എന്നിഴ ങീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഔണ്ഴീനരായുളൃ രു 

ഷാകങ്കതിഔ ഷഭിതി മു്ഩാലഔ (ഒണ്കറ്  മുകകന) അഴതയിപ്പിച്ച് ഷഭിതിയുലട 

അബിപ്രാമവും ഉഩകദവവും കൂടി ഩയിഖണിച്ചുലഔാണ്ട് കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് അന്തിഭ പംഩം 

നല്ഔാവുന്നതം തടര്നടഩടിഔലികറക്ക് ഔടക്കാവുന്നതഭാണ്. ഈ ങര്ച്ചമില്/അഴതയണത്തില്  

ഷാദ്ധയതാ ഩഠനം നടത്തിമ ജില്ലാ രികഷാഴ്സ് ലഷെര്  അംഖങ്ങലല കൂടി ഩലങ്കടുപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

രു കഔാടി പംഩയ്ക്ക് മുഔലിലുളൃ എല്ലാ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും നിര്ഫന്ധഭായും ഈ ഷംഴിധാനം 

ഫാധഔഭാമിയിക്കും. രു കഔാടി പംഩയ്ക്ക് താലളയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഔായയത്തിലും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ആഴവയലഭങ്കില്  ഈ ഷംഴിധാനം പ്രകമാജനലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

 (8) ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്കുന്നതിന് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമര്ഭാരുലട 

മതഭതറഔളും ഭറ്റ് നിഫന്ധനഔളും മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന  പ്രഔായഭാമിയിക്കുന്നതാണ്. 

(i) ഫില്  തയ്യാരാക്കുഔ, സൂക്ഷ്മ ഩയികവാധന നടത്തുഔ (scrutiny) മുതറാമ  കജാറിഔളുഭാമി  

കനയിട്ട് ഫന്ധമുളൃ Drawing Branch ലറ ഷാകങ്കതിഔ ഴിബാഖം ജീഴനക്കാലയ    കപ്രാജക്ട് 

നിര്മാസണ മതഭതറമില്  നിന്ന് ളിഴാകക്കണ്ടതാണ്. 

(ii) എല്ലാ ലഩാതഭയാഭത്ത്  പ്രവൃത്തിഔളുകടയും  എസ്റ്റികഭറ്റ്  PRICE Software മുകകന 

തയ്യാരാക്കണം. 

(iii) രികഴജഡ് എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുകമ്പാള്  ലഩാതഭയാഭത്ത് ഭാനൃല്  പ്രഔായമുളൃ 

നിഫന്ധനഔള്  ഔര്വനഭായും  ഩാറികക്കണ്ടതാണ്. 

(iv) രു നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കിഴരുകമ്പാള്  മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന  ഔായയങ്ങലില്  

ഏലതങ്കിലും ഷംഖതിഔള്  കൂടി ഉള്ലപ്പടുന്നുലഴങ്കില്  ആ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക്  

രികഴജഡ് എസ്റ്റികഭറ്റ് (Revised Estimate)  തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. 
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(a) രിജിനല്  കപ്രാജക്ടില്  (Original Project) ഴിബാഴനം ലങയ്ത ഏലതങ്കിലും പ്രവൃത്തിഔള്  

ളിഴാക്കുഔകമാ, കൂട്ടികച്ചര്ക്കുഔകമാ, ഭാറ്റം ഴരുത്തുഔകമാ ലങകയ്യണ്ടി ഴരുന്ന  

ഷാസങയയം, 

(b) അംഖീഔായം റബിച്ച  രിജിനല്  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിയുലട പംഩഔല്ഩനമില്  

(Design) ഗടനഩയഭാമ  ഴറിമ ഭാറ്റം (Major Structural Changes) 

ആഴവയഭാലണങ്കില് , 

(c) രു പ്രവൃത്തിയുലട ലങറഴ് ഷാകങ്കതിഔ അനുഭതി റബിച്ച തഔയുലട 5 

വതഭാനത്തില്  അധിഔം ആഔാ്   ഷാദ്ധയതയുലണ്ടങ്കില് . 

(v) രു നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി  നടപ്പിറാക്കുകമ്പാള്  മുഔലില്  ഴിഴയിച്ച ഷാസങയയങ്ങള്  

പ്രതീക്ഷ്ിക്കുഔമാലണങ്കില്  ആ പ്രവൃത്തിയുലട  കബദഖതി ലങയ്ത എസ്റ്റികഭറ്റിന്  (Revised 

Estimate) ഔാറതാഭഷം കൂടാലത  ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി  കതകടണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തി 

മാമതിനുകവശകഭാ നിര്മാസണത്തില്  ഴലലയകമലര പുകയാഖതി ഉണ്ടാമതിനു കവശകഭാ 

(Advanced Stage of Completion) ഷഭര്പ്പിക്കുന്ന രികഴജഡ് എസ്റ്റികഭറ്റിന് അനുഭതി 

നല്ഔാ്  ഩാടില്ല. 

(vi) എസ്റ്റികഭറ്റ്  ഴീണ്ടും ഔണക്കാക്കുഔ (Recast the  Estimate),  കബദഖതി ലങയ്യുഔ (Revised 

Estimate) എന്നിഴയ്ക്ക് ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്കുഴാ്  ഒകയാ തറത്തിലറയും 

എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്ക് അനുഴദനീമഭാമ അധിഔായ ഩയിധി  ഫാധഔഭാണ്. 

 (9)  എസ്റ്റികഭറ്റുഔള്ക്ക് ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്കുന്നതിലെ ബാഖഭായുളൃ സൂക്ഷ്മ ഩയികവാധ നയുലട 

തുള്ളഔള്  ഩയഭാഴധി കുരയ്ക്കണം. അഷിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറുടലട അധിഔായ ഩയിധിക്ക് 

മുഔലില്  ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്കഔണ്ട ഷ്ര്ബത്തില്  അഷിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂട്ടീഴ് 

എഞ്ചിനീമറുടലട സൂക്ഷ്മ ഩയികവാധനയ്ക്ക്കവശം എസ്റ്റികഭറ്റും ഫന്ധലപ്പട്ട കയകഔളും  ഷാകങ്കതിഔ 

അനുഭതി നല്ഔാ്  അധിഔായലപ്പട്ട എഞ്ചിനീമര്ക്ക് PRICE കഷാഫ്ട് ലഴമര്  ഴളി 

അമകകക്കണ്ടതാണ്. ഇടത്തട്ടിലുളൃ സൂക്ഷ്മ ഩയികവാധന ളിഴാക്കണം. 

(10) ഭാര്ഗ്ഗകയകമിലറ നിര്കേവങ്ങള്ക്ക് ഴിരുദ്ധഭാമി കപ്രാജക്ടിന് അംഖീഔായം നല്ഔിമിുള്ളലണ്ടങ്കില്  

അതിലെ നകഷ്ടാത്തയഴാദിതൃം ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്കും കപ്രാജക്ട് നിര്മാസണ ത്തിലെ 

ബാഖഭാമി ഉണ്ടാകുന്ന ഴീഴ്ചഔള്ക്ക് നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥയ്ക്കും(നും) നകഷ്ടാത്തയഴാദിതൃം 

ഉണ്ടാമിയിക്കുന്നതാണ്. 

3.8.4  ഇറക്ട്രിക്കല്/ ഇറകക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തിഔളുലട എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കല്, ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി 

മുതറാമ ഔായയങ്ങള്   

(എ) ഇറക്ട്രിക്കല്  പ്രവൃത്തിഔള്  

(i)  ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലടയും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളുലടയും ഇറക്ട്രിക്കല്  

പ്രവൃത്തിഔളുലട എസ്റ്റികഭറ്റ് ഩയികവാധിച്ച് ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതി രു ലടക്നിക്കല്  ഔമ്മിറ്റി പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ലഩാതഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പ് (ഇറക്ട്രിക്കല് ), 
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ലഔ.എഷ്.ഇ.ഫി, ഇറക്ട്രിക്കൽ ഇൻലസ്പക്ടകരറ്റ് എന്നിഴിടങ്ങലില്  നിന്നും ഴിയഭിച്ച 

അനുകമാജയയാമ ഇറക്ട്രിക്കല്  എഞ്ചിനീമര്ഭാര്  അംഖങ്ങളും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എക്സിഔുട്ടീഴ് 

എഞ്ചിനീമര്  ഔണ്ഴീനറുടഭാമിയിക്കണം. ഷഭാനയീതിമില്  കഔാര്പ്പകരശലെ പ്രഴര്ത്തിഔള്ക്ക്  

ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്കുന്നതിന് ഭാത്രഭാമി കഔാര്പ്പകരശനിലറ സൂപ്രണ്ടിംഖ് എഞ്ചിനീമര്  

ഔണ്ഴീനരാമി ഭലറ്റാരു ഔമ്മിറ്റിയും (ആര് ജില്ലഔലില്) ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്.  

(ii)  ഴിയഭിച്ച ഇറക്ട്രിക്കല്  എഞ്ചിനീമര്ഭാരുലട കഷഴനം ആഴവയഭാമത്ര റബിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് 

കനയിടുന്ന ജില്ലഔലില്  ലഩാതഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പ് (ഇറക്ട്രിക്കല്), ലഔ.എഷ്.ഇ.ഫി, ഇറക്ട്രിക്കൽ 

ഇൻലസ്പക്ടകരറ്റ് എന്നിഴിടങ്ങലില്  നിന്നും ഴിയഭിച്ച അനുകമാജയനാമ രു എൻജിനീമകരാ 

ഷര്ക്കാര്/എകഡഡ് എഞ്ചിനീമരിംഖ് കഔാകലജിലറ ഇറക്ട്രിക്കല്  ഴിബാഖത്തിലറ രു 

അധയാഩഔകനാ അംഖഭാമി ഉണ്ടാഔണം എന്ന നിഫന്ധനകമാലട ഫി.ലടഔ് ഇറക്ട്രിക്കല്  

ഫിരുദവും ഇറക്ട്രിക്കല്  കറഷ്സും ഉളൃഴലയ ഉള്ലപ്പടുത്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് രു 

ലടക്നിക്കല്  ഔമ്മിറ്റി പംഩീഔയിക്കാവുന്നതാണ്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  ഈ 

ഔമ്മിറ്റിയുലട ഔണ്ഴീനര്  ആമിയിക്കും.  

(iii) ലടക്നിക്കല്ഔമ്മിറ്റി കമാഖം കങര്ന്ന് തീരുഭാനങ്ങള്  എടുകക്കണ്ടതം കമാഖത്തിലെ ഭിനിട്ട്ഷ് 

ഔണ്ഴീനര്  സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതഭാണ്. ഔമ്മിറ്റിമിലറ ഇറക്ട്രിക്കല്  എഞ്ചിനീമര്ഭാര്  

ഷാകങ്കതിഔഭാനുഭതി നല്കുന്നതിനുളൃ ഩയികവാധന നടത്തണം. തടര്ന്ന് ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാന 

പ്രഔായം ഔൺഴീനർ  ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്ഔണം.  

(iv) ലടക്നിക്കൽ ഔമ്മിറ്റിഔളുലട ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നൽകുന്നതിനുളൃ ഷാമ്പത്തിഔ ഩയിധി യണ്ടു 

കഔാടി പംഩമാമിയിക്കും. യണ്ടു കഔാടി പംഩയ്ക്കു മുഔലിലുളൃ പ്രവൃത്തിഔളുലട ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി 

ലഩാതഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പിലെ ഫന്ധലപ്പട്ട ഴിബാഖത്തിൽ നിന്നും ഴാകങ്ങണ്ടതാണ്.    

(v) ലടക്നിക്കൽ ഔമ്മിറ്റിയുലട കമാഖത്തിൽ ഩലങ്കടുക്കുന്ന അനൗകദയാഖിഔ അംഖങ്ങൾക്ക് രു 

കമാഖത്തിന് 750 പംഩ നിയക്കിൽ ഷിറ്റിംഖ് പീഷ് അനുഴദിക്കാവുന്നതാണ്. കമാഖത്തിലെ 

ഭിനിട് ഷ്, സാജർ തടങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങൾ ഉൾലക്കാളൃിച്ചുലഔാണ്ട് ഷിറ്റിംഖ് പീഷ് 

അനുഴദിക്കുന്നതിനുളൃ ലക്ലമിം ഔമ്മിറ്റിയുലട ഔൺഴീനർ  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

ലഷക്രകട്ടരിമറ്റിന് നൽകഔണ്ടതം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട  പണ്ടിൽ നിന്നും 

അംഖങ്ങൾക്ക് ഷിറ്റിംഖ് പീഷ് അനുഴദികക്കണ്ടതഭാണ്, 

(vi)  ഇറക്ട്രിക്കല്  പ്രവൃത്തിഔളുലട എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുഔ, ലടണ്ടര്  കയകഔള്  തയ്യാരാക്കുഔ, 

നിര് മാസണ കഭല്കനാട്ടം ഴസിക്കുഔ, അലവുഔള്  കയകലപ്പടുത്തുഔ, ഫില്  തയ്യാരാക്കുഔ തടങ്ങിമ 

ഔായയങ്ങൾക്ക് ലടക്നിക്കൽ ഔമ്മിറ്റിമിലറ അംഖങ്ങളുലട കഷഴനം ഉഩകമാഖലപ്പടുത്താ 

വുന്നതാണ്. ലടക്നിക്കൽ ഔമ്മിറ്റി അംഖഭാമ രു എഞ്ചിനീമലര തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  

തിയലെടുക്കാവുന്നതം കഭൽപ്പരെ മതഭതറഔൾ നിരകഴറ്റുന്നതിന് പ്രസ്തുത എൻജിനീമറുടഭാമി 

ഔയാരില്  ഏര്ലപ്പടാവുന്നതഭാണ്. ഔയാരില്  മതഭതറഔളും ഴയഴസ്ഥഔളും ഴയക്തഭാക്കുഔയും 

ഷമ്മതഩത്രം ഴാങ്ങുഔയും കഴണം. എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുന്നതിന് എസ്റ്റികഭറ്റിലെ 0.5 വതഭാനം 
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തഔ (കുരെത് 1000 പംഩ, ഩയഭാഴധി 50,000 പംഩ) പ്രതിപറം/ഒണകരരിമം ആമി 

നൽഔാവുന്നതാണ്. ലടണ്ടര്  കയകഔള്  തയ്യാരാക്കുഔ, നിര്മാസണ കഭല്കനാട്ടം ഴസിക്കുഔ, 

അലവുഔള്  കയകലപ്പടുത്തുഔ, ഫില്  തയ്യാരാക്കുഔ തടങ്ങിമഴയ്ക്ക് 1.5 വതഭാനം തഔയും 

(കുരെത് 2000 പംഩ, ഩയഭാഴധി 2,00,000 പംഩ) പ്രതിപറം നൽഔാം.  

(vii)ലങക്ക്ലഭശര്ലഭെ് നടത്തുന്നതിനും ലടക്നിക്കൽ ഔമ്മിറ്റിമിലറ രു അംഖത്തിലെ കഷഴനം 

ഉഩകമാഖലപ്പടുത്താവുന്നതാണ് .എന്നാൽ നിര്മാസണ കഭല്കനാട്ടം നടത്തി അലവുഔൾ 

കയകലപ്പടു ത്തിമ അകത അംഖലത്ത തലന്ന ലങക്ക്ലഭശര്ലഭെ് നടത്തുന്നതിന് നികമാഖിക്കാൻ 

ഩാടില്ല. ഭലറ്റാരു അംഖലത്ത നികമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. എസ്റ്റികഭറ്റിലെ 0.5 വതഭാനം തഔ 

(കുരെത് 1000 പംഩ, ഩയഭാഴധി 50,000 പംഩ) ഇതിന് പ്രതിപറഭാമി നൽഔാവുന്നതാണ്. 

(ഫി) ഇറകക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തിഔള്  

     ഇറക്ട്രിക്കല്  പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക് ഏര്ലപ്പടുത്തിമിുള്ളളൃ ഭാാഔമിലറ ഷഭാന ഷംഴിധാനം 

ഇറകക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തിഔള്ക്കും ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്. അതാമത് ഇറകക്ട്രാണിക്സ് 

പ്രവൃത്തിഔളുലട എസ്റ്റികഭറ്റ് ഩയികവാധിച്ച് ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതി രു ലടക്നിക്കല്  ഔമ്മിറ്റി പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ലഩാതഭയാഭത്ത്(ഇറകക്ട്രാണിക്സ്), 

ലഔ.എഷ്.ഇ.ഫി, ലഔല്കരാണ്  എന്നിഴിട ങ്ങലില്  നിന്നും ഴിയഭിച്ച അനുകമാജയയാമ 

ഇറകക്ട്രാണിക്സ് എഞ്ചിനീമര്ഭാര്  അംഖങ്ങളും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  

ഔണ്ഴീനറുടഭാമിയിക്കണം. എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുഔ, ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി ഴാങ്ങുഔ, ലടണ്ടര്  

കയകഔള്  തയ്യാരാക്കുഔ, നിര്മാസണ കഭല്കനാട്ടം ഴസിക്കുഔ, അലവുഔള്  കയകലപ്പടുത്തുഔ, ഫില്  

തയ്യാരാക്കുഔ, ലങക്ക്ലഭശര്ലഭെ് നടത്തുഔ എന്നിഴയ്ക്ക് 3.8.4 (എ) (iii) മുതല്  3.8.4 (എ) (vii)    

ഴലയയുളൃ കണ്ഡിഔഔൾ പ്രഔായം ഇറക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തിഔൾക്ക് നിശ്ചമിച്ചിുള്ളളൃ ഭാർഗ്ഗ 

നിർകദവങ്ങൾ ഇറകക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തിഔള്ക്കും ഫാധഔഭാമിയിക്കും. ജില്ലാ തറത്തിൽ രു 

ഔമ്മിറ്റി ഭതിമാകും. കഔാർപ്പകരശന് കഴണ്ടി പ്രകതയഔ ഔമ്മിറ്റി ആഴവയഭില്ല. 

(ഷി)  യണ്ടു കഔാടി പംഩമ് ക്ക്  മുഔലിലുളൃ ഇറക്ട്രിക്കൽ/ഇറകക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തിഔൾ ലഩാതഭയാഭത്ത് 

ഴകുപ്പിലെ ഫന്ധലപ്പട്ട ഴിബാഖങ്ങൾ മുകകന നിർഴസണം നടകത്തണ്ടതാണ്.  യണ്ടു കഔാടി 

പംഩയ്ക്ക് താലളയുളൃ പ്രവൃത്തിഔളും  ആഴവയലഭങ്കിൽ ലഩാതഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പിലെ  ഫന്ധലപ്പട്ട 

ഴിബാഖങ്ങൾ (ഇറക്ടിക്കല്/ഇറകക്ട്രാണിക്സ്) മുകകന നിർഴസണം നടത്താവുന്നതാണ്. 

ലഩാതഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പിലെ ഫന്ധലപ്പട്ട ഴിബാഖങ്ങൾ മുകകന നിർഴസണം നടത്തുന്ന 

ഷംഖതിമിൽ എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കൽ, ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നൽഔൽ തടങ്ങിമ മതഭതറഔൾ 

ലഩാതഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പിലെ ഫന്ധലപ്പട്ട ഴിബാഖങ്ങള്  മുകകന നിർഴസികക്കണ്ടതാണ്. 

(ഡി)ഇറക്ട്രിക്കൽ/ഇറകക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തിഔളുലട ഔായയത്തിലും ഭറ്റ് ലഩാതഭയാഭത്ത് 

പ്രവൃത്തിഔലിലറന്നത കഩാലറ ഈ ഭാർഗ്ഗകയകയുലട കണ്ഡിഔ 14 (4) ൽ ഴിഴയിച്ചിയിക്കുന്നത്  

പ്രഔായം രു വതഭാനം പ്രവൃത്തിഔലലങ്കിലും രാൻഡം യീതിമിൽ ലതയലെടുത്ത് 

ലഩാതഭയാഭത്ത് ഭാനൃൽ നിഷ്കർശിക്കുന്ന പ്രഔായമുളൃ ഗുണനിറഴായ ഩയികവാധനയ്ക്കു 

ഴികധമഭാകക്കണ്ടതാണ്. 
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3.8.5 നൂതന (Innovative) കപ്രാജക്ടുഔളുലട അംഖീഔായത്തിന് പ്രകതയഔ ഷംഴിധാനം  

(1) പ്രാകദവിഔ ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങളുലട പ്രകതയഔതഔൾ ഴിവഔറനം ലങയ്ത് പ്രശ്നഩയിസായത്തിന് 

അതാതിടങ്ങലിലറ ഴിബഴഷാദ്ധയതഔൾക്കനുഷയിച്ച് ഷമുങിതഭാമ ഩയിസായ നിർകേവങ്ങൾ 

പംഩലപ്പടുത്തുഔമാണ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ റക്ഷ്യങ്ങലിൽ പ്രധാനഭാമത്. നൂതനഭാമ 

ആവമങ്ങള് , നഴീന ഷാകങ്കതിഔ ഴിദയഔള് , പുതിമ പ്രക്രിമഔള് , പുതിമ  നിര്മാസണ 

യീതിഔള് , പുതിമ ഩങ്കാലിത്ത ഭാാഔഔള് , പുതിമ മൂറധന നികക്ഷ്ഩ യീതിഔള്  എന്നിഴ 

അഴറംഫിച്ചുലഔാണ്ടുളൃ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔലലമാണ് നൂതന കപ്രാജക്ടുഔള്  എന്നത ലഔാണ്ട് 

ഉകേവിക്കുന്നത്. അഴയ്ക്ക് ഷാധായണ കപ്രാജക്ട് അംഖീഔായ യീതിമിൽ നിന്നും ഴയതയസ്തഭാമി 

ഷബ്ഷിഡിയുള്ലപ്പലടയുളൃ ഗടഔങ്ങള്  ഩയികവാധിച്ച് അനുഭതി നൽകുന്നതിന് ത്രിതറ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും നഖയഷബഔള്ക്കും കഴണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി രു 

ഴിദഗ്ധഷഭിതിലമ നികമാഖികക്കണ്ടതാണ്.   

(2) ജില്ലാ ഔലക്ടര്  ലങമര് കഩഴ്സണ്  ആയുളൃ പ്രസ്തുതഷഭിതിമില്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ആപീഷര്   

ഔണ്ഴീനറുടം, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിലറ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനി, ജില്ലാ ഴിഔഷന 

ഔമ്മീശണര്, കജാമിെ് ഡമരക്ടര്  (തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്), ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്  

(ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്), ജില്ലാടൗണ്പ്ലാനര്  എന്നിഴര്  അംഖങ്ങളും 

ആമിയിക്കുന്നതാണ്. കപ്രാജക്ട് ഉൾലപ്പടുന്ന ഴിഔഷന കഭകറയുലട/ഴിശമകഭകറയുലട 

ജില്ലാതറ ആപീഷർ, ജില്ലാ തറത്തിൽ റബയഭാമ യണ്ടില്  കുരമാലതയുളൃ ഴിശമകഭകറ 

ഴിദഗ്ദ്ധര്  എന്നിഴലയ ഫന്ധലപ്പട്ട കഭകറമിലറ ങര്ച്ച നടക്കുന്ന കമാഖത്തികറക്ക് 

ക്ഷ്ണിതാക്കലാമി ഩലങ്കടുപ്പികക്കണ്ടതാണ്. ഫന്ധലപ്പട്ട കഭകറമിലുളൃ വാരസാങ്-ഷാകങ്കതിഔ 

സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ ഴിദഗ്ദ്ധകയയും ക്ഷ്ണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രഔായം ക്ഷ്ണിതാക്കലാമി 

ഩലങ്കടുപ്പികക്കണ്ട ഴിദഗ്ധരുലട രു ഩാനൽ അംഖീഔയിച്ചു ജില്ലാ ഔലക്ടർ ഉത്തയഴ് 

പുരലപ്പടുഴികക്കണ്ടതാണ്. 

(3) പ്രസ്തുത ഴിദഗ്ദ്ധ ഷഭിതി മതഴലട ഩരയുന്ന ഔായയങ്ങൾ ഩയികവാധിക്കണം. 

(i)  നിർകേവിക്കലപ്പടുന്ന കപ്രാജക്ട് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ മതഭതറഔലിൽലപ്പടുന്ന 

താകണാ? 

(ii) ഷാമ്പത്തിഔ-ഷാകങ്കതിഔ-പ്രാകമാഖിഔ ക്ഷ്ഭതയുളൃ കപ്രാജക്ട് ആകണാ? 

(iii) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗ്ഗകയകമികറകമാ 

ഷംസ്ഥാന ഷർക്കാർ ഴകുപ്പിലറകമാ ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ഫാധഔഭാക്കാവുന്നതാകണാ? 

(iv) നിർകേവിക്കലപ്പടുന്ന ലങറവുഔളും പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്ന ഷബ്ഷിഡിഔളും അനുകമാജയവും 

നീതീഔയിക്കാവുന്നതഭാകണാ?  

(v) നിര്കേവിക്കലപ്പടുന്ന കപ്രാജക്ട് ലജ്ഡര്  ഷൗഹൃദഭാകണാ? 
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(vi)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ ഇടലഩട്ട് ഷസാമിക്കാലത തലന്ന ഷൃഔായയ ഴയക്തിഔൾ/ 

സ്ഥാഩനങ്ങൾ ഴിജമഔയഭാമി പ്രഴർത്തിക്കുന്ന കഭകറമാകണാ? (അലല്ലങ്കിൽ ഭാത്രകഭ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഇടലഩകടണ്ടതള). 

(4) ക്രഭനമ്പര്  (3)ലറ ഔായയങ്ങൾ കപ്രാജക്ട് ഴിബാഴനം ലങയ്തഴരുഭാമി ങർച്ച ലങയ്ത് കബദഖതി 

ആഴവയഭാലണങ്കിൽ അഴകൂടി ഉൾലപ്പടുത്തി ഷാകങ്കതിഔ ഭിഔവുളൃ കപ്രാജക്ടുഔലാലണന്ന് 

ഉരപ്പാക്കിമ കവശം അംഖീഔായം നല്കുഔമാണ് ഷഭിതിയുലട മതഭതറ. 

നിര്കേവിക്കലപ്പടുന്ന നൂതനാവമം കപ്രാത്സാസിപ്പികക്കണ്ടതിലെ ആഴവയഔതയും 

നിർകേവിക്കലപ്പടുന്ന ലങറവും ഷബ്ഷിഡിയും നീതിഔയിക്കുന്നതിനുളൃ യുക്തിയും 

ഭിനിട്ട്ഷില്  കയകലപ്പടുത്തണം. 

3.8.6 കപ്രാജക്ടുഔളുലട അനുഭതി നിയീക്ഷ്ണവും കഭാണിട്ടരിംഗും 

(1)  കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് അനുഭതി നല്കുന്നതിനുളൃ ഔാറതാഭഷം ളിഴാക്കുന്നതിനാമി ഗ്രാഭ-

കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔള്ക്കും കഴണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിലങമര്കഩള് ഷണ്  അദ്ധയക്ഷ്നായും ജില്ലാ ഔലക്ടര്  ലഷക്രട്ടരിമായും ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് 

ഒപീഷര്  ഔണ്ഴീനരായും, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിലറ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനി, ജില്ലാ 

ഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്, കജാമിെ് ഡമരക്ടര്  (തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്), ലഡഩൂട്ടി 

ഡമരക്ടര്  (ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഔ്), ജില്ലാ ടൗണ്  പ്ലാനര് , ജനഔീമാസൂത്രണ ജില്ലാ 

ലപഷിറികറ്ററ്റര്  എന്നിഴര്  അംഖങ്ങളുഭായുളൃ രു നിയീക്ഷ്ണ ഷഭിതി ഒകയാ ജില്ലമിലും 

പ്രഴര്ത്തികക്കണ്ടതാണ്.  

(2)  ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ഭാര്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് മഥാഷഭമം 

അനുഭതി നല്കുന്നുകണ്ടാ എന്ന് നിയീക്ഷ്ിക്കുന്നതിനും പുകയാഖതി ഴിറമിരുത്തുന്നതിനും 

ആഴവയാനുഷയണം കമാഖം കങകയണ്ടതാണ്. ഷഭിതിയുലട കമാഖ ഭിനിറ്റ് ഷ് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

(3) ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔളുലടയും കഔാര്പ്പകരശനുഔളുലടയും അനുഭതിയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട 

കഭാണിട്ടരിംഖ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാ-ഒര്ഡികനശ്  ഔമ്മിറ്റി 

നിര്ഴസികക്കണ്ടതാണ്.  

4 ഩയാതി ഩയിസായ ഷംഴിധാനങ്ങള്  

4.1 കപ്രാജക്ട് അംഖീഔായവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഩയാതിഔള്  

 തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട കപ്രാജക്ട് അംഖീഔായവും ഷാകങ്കതിഔാനുഭതിയും ഷംഫന്ധിച്ച് 

ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടലട തീരുഭാനത്തികന്മലുളൃ ഩയാതിഔള്  ഩയിഖണിക്കുന്നതിന് മതഴലട 

പ്രതിഩാദിച്ചിയിക്കുന്ന പ്രഔായം അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔള്  പ്രഴര്ത്തികക്കണ്ടതാണ്. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി 

ഩയിഖണിച്ച് അംഖീഔായം നല്ഔിമകപ്പാള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഏലതങ്കിലും കപ്രാജക്ടിന് 

അനുഭതി നല്ഔിമിട്ടിലല്ലങ്കില്  ആ കപ്രാജക്ട് അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിക്ക് ഷഭര്പ്പിക്കാ്  ഩാടില്ല. അത്തയം 
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ഩയാതിഔള്  ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാ-ഒര്ഡികനശ്  ഔമ്മിറ്റിയുലട 

ഩയിഖണനയ്ക്ക് ഷഭര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.   

4.1.1 ജില്ലാതറ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി (ഗ്രാഭ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔള്ക്കും) 

(1)  ഗ്രാഭ-കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലടയും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളുലടയും കപ്രാജക്ടുഔളുലട അംഖീ 

ഔായം/ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടലട തീരുഭാനത്തികന്മലുളൃ 

ഩയാതിഔള്  ഩയിഖണിക്കുന്നതിന് ജില്ലാതറത്തില്  രു അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി പ്രഴര്ത്തികക്ക 

ണ്ടതാണ്. 

(2) ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ലങമര്കഩഴ്സണ്  ഔമ്മിറ്റിയുലട  അദ്ധയക്ഷ്യും(നും) ജില്ലാ ഔലക്ടര്  

ലഷക്രട്ടരിയും ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷര്  ഔണ് ഴീനറുടഭാമിയിക്കും. ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിമിലറ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനി, ജില്ലാ ഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്, കജാമിെ് ഡമരക്ടര്  (തകേവ 

ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്), ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്  (ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്), ജില്ലാ ടൗണ്  

പ്ലാനര് , ഩയാതിയുളൃ കപ്രാജക്ടിലന കുരിച്ച് ഴിദഖ് കദ്ധാഩകദവം നല്ഔാ്  മതഭതറലപ്പട്ട 

ഴകുപ്പിലറ/ഴകുപ്പുഔലിലറ ജില്ലമിലറ ഏറ്റവും ഉമര് ന്ന ഉകദയാഖസ്ഥര്  എന്നിഴയാമിയിക്കും 

ജില്ലാതറ ഔമ്മിറ്റിമിലറ അംഖങ്ങള്. ആഴവയമുളൃഩക്ഷ്ം ഭറ്റ് ഴിദഗ്ദ്ധകയയും ഫന്ധലപ്പട്ട 

ഉകദയാഖസ്ഥകയയും ഈ ഔമ്മിറ്റിമികറക്ക് ക്ഷ്ണിക്കാവുന്നതാണ്. 

4.1.2 ഷംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി (ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും കഔാര്പ്പകരശനുഔള്ക്കും) 

(1)  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലടയും കഔാര്പ്പകരശനുഔളുകടയും ഔായയത്തില്  കപ്രാജക്ടുഔളുലട 

അംഖീഔായം/ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടലട തീരുഭാനത്തികന്മലുളൃ 

ഩയാതിഔള്  ഩയിഖണിക്കുന്നതിന് ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  രു അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി പ്രഴര്ത്തികക്ക 

ണ്ടതാണ്.  

(2) പ്രി്ഷിപ്പല്  ഡമരക്ടര്  (തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്), ഡമരക്ടര്  (റൂരല്), ഡമരക്ടര്   

(അര്ഫ് ) എന്നിഴര്  അംഖങ്ങലായുളൃ ഷംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിയുലട  അദ്ധയക്ഷ്/്  

തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് ലഷക്രട്ടരിയും ഔണ് ഴീനര്  ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് 

ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം ങീഫും ആമിയിക്കും. ഷംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിയുലട 

കമാഖത്തികറക്ക് ഔമ്മിറ്റിയുലട ഩയിഖണനയ്ക്ക് ഴരുന്ന ഴിശമ കഭകറയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട  

ഴകുപ്പ്  ഡമരക്ടലര  ക്ഷ്ണികക്കണ്ടതാണ്. 

4.1.3 അപ്പീല്  ഩയാതി റബിച്ചാല്  14 ദിഴഷത്തിനഔം  ഔമ്മിറ്റി കമാഖം കങര് ന്ന് ഩയാതിഷംഫന്ധിച്ച് 

ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനലഭടുകക്കണ്ടതാണ്. 

4.1.4 അപ്പീല്  റബിച്ചു എന്നതലഔാണ്ട്  ഭാത്രം ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്ക്ക് ഴിരുദ്ധഭാമ രു കപ്രാജക്ടിനും  

ജില്ലാതറ/ ഷംസ്ഥാനതറ  അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി അനുഭതി നല്ഔാ്  ഩാടില്ല.  

4.1.5 കപ്രാജക്ടുഔളുലട അംഖീഔായം ഷംഫന്ധിച്ച് കണ്ഡിഔ 3.8.2 ല്  പ്രതിഩാദിച്ചിുള്ളളൃ നിര്കേവങ്ങള്  

അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്കും ഫാധഔഭാണ്.  
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4.2 ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളുലടയും അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔളുലടയും തീരുഭാനങ്ങലികന്മലുളൃ 

ഩയാതിഔള്  

(1)  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അംഖീഔായം ഷംഫന്ധികച്ചാ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഩയിഖണിച്ച് അംഖീഔായം 

നല്ഔിമകപ്പാള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ക്ലിമര്  ലങയ്യാത്ത കപ്രാജക്ടുഔള്  ഷംഫന്ധികച്ചാ 

അപ്പീല്  ഔമ്മിറ്റിഔളുലട തീരുഭാനങ്ങള്  ഷംഫന്ധികച്ചാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് 

ഩയാതിഔളു ലണ്ടങ്കില്  അപ്രഔായമുളൃ ഩയാതിഔള്  ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാ-

ഒര്ഡികന ശ്  ഔമ്മിറ്റിയുലട ഩയിഖണനയ്ക്ക് ഷഭര്പ്പിക്കുന്നതിനാമി നിറഴില്  സുകറക കഷാഫ്ട് 

ലഴമരില്  റബയഭാമ ഒണ്കറ്  ഷംഴിധാനം ഉഩകമാഖികക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്  അനുഭതി നിയഷിക്കുന്ന രു കപ്രാജക്ട് ഫന്ധലപ്പട്ട അപ്പീല്  ഔമ്മിറ്റിയുലട 

ഩയികവാധനയും തീരുഭാനവും ഇല്ലാലത കനയിട്ട് കഔാ-ഒര്ഡികനശ്  ഔമ്മിറ്റിക്ക് ഷഭര്പ്പിക്കാ്  

ഩാടില്ല. അങ്ങലന കപ്രാജക്ടുഔള്  ഷഭര്പ്പിക്കുഔമാലണങ്കില്  അഴ കഔാ-ഒര്ഡികനശ്  ഔമ്മിറ്റി 

ഩയിഖണിക്കാനും ഩാടില്ല.  

4.3  നൂതനഔമ്മിറ്റിയുലട തീരുഭാനങ്ങലികന്മലുളൃ ഩയാതിഔള്   

 കണ്ഡിഔ 3.8.5 പ്രഔായമുളൃ നൂതന ഔമ്മിറ്റിയുലട തീരുഭാനങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ചുളൃ ഩയാതിഔള്  

ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാ-ഒര്ഡികനശ്  ഔമ്മിറ്റിക്ക് ഒണ്കറ്  മുകകന 

നല്കഔണ്ടതാണ്.   

5.  ഴിബഴ ഷഭാസയണം, അനിഴായയ ഴഔമിരുത്തല് , കഭകറാഴിബജനം  

5.1 ഴിബഴഷഭാസയണം : ലഩാത നിര്കേവങ്ങള്    

 (1)  ഇ്ലഷെീഴ് ഗ്രാെ്:- ആരാം ഷംസ്ഥാന ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ശുഩാര്വ ലങയ്തത് പ്രഔായം 

തനത് ഴരുഭാനം (നികുതി-നികുതികമതയ ഴരുഭാനം) ഴർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔള്ക്കും കഔാര്പ്പകരശനുഔള്ക്കും 2021-22 ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശം മുതല്  

ഇ്ലഷെീഴ് ഗ്രാെ് നല്ഔി ഴരുന്നുണ്ട്. ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റില്  ഴിഔഷന പണ്ടിലെ ബാഖഭാമി 

നീക്കിലഴയ്ക്കുന്ന ലഩാത ഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതം ഴിബജിച്ച് നൽകുന്നതിനുളൃ 

ഭാനദണ്ഡങ്ങലിൽ തനത് ഴരുഭാന ഴർദ്ധനഴിന് 15 വതഭാനം ലഴമികറ്റജ്  ആണ് 

നൽഔിമിുള്ളളൃത്. അതഔായണം തനത് ഴരുഭാനം ഴർധിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔള്ക്കും കഔാര്പ്പകരശനുഔള്ക്കും തനത് ഴരുഭാന ഴർദ്ധനഴിന് ആനു 

ഩാതിഔഭാമി കൂടുതൽ ഴിസിതം റബിക്കും.  ഇ്ലഷെീഴ് ഗ്രാെില്  നിന്നും ഩയഭാഴധി ഴിസിതം 

കനടിലമടുക്കുഔ എന്ന റക്ഷ്യകത്താലട തനത് ഴരുഭാനം (Own Source Revenue) 

ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുഴാ്  എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളും  ഊര്ജ്ജിത ശ്രഭം നടകത്തണ്ടതാണ്.    

(2)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിഔഷനകക്ഷ്ഭ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ക്ക് റബയഭാക്കാവുന്ന എല്ലാ 

ഴിബഴങ്ങളും പൂര്ണ്ണകതാതില്  ഷഭാസയികക്കണ്ടതണ്ട്. ഇതിനാമി തനത് ഴരുഭാനങ്ങലാമ 

നികുതി, പീഷ്, ഴാടഔ, കററതഔ തടങ്ങി റബികക്കണ്ട മുളെഴ്  നികുതി – നികുതികമതയ 

ഴയവുഔളും പൂര്ണ്ണഭാമി നിര്ണ്ണമിക്കുഔയും അഴ മുളെഴനായും ഩിയിലച്ചടുത്ത് തകേവബയണ 
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സ്ഥാഩനങ്ങളുലട പണ്ടില്  ടുക്കിമിുള്ളലണ്ടന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തുഔയും കഴണം. തനത് 

ഴരുഭാനത്തിലറ ഭിച്ചം തഔ  ഴിഔഷനകക്ഷ്ഭ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഴിനികമാഖിക്കണം. 

(3) ഴസ്തു നികുതി കൃതയഭാമി നിര്ണ്ണമിക്കുന്നതിന് ജി.ഐ.എഷ് അധിും ിത ഴിഴയഷകങ്കതങ്ങള്  

ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്.   

(4) ഴസ്തു നികുതിയുലട ഔായയത്തില്  ലഔട്ടിടങ്ങളുലട ഴസ്തുനികുതി നിര്ണ്ണമിക്കലപ്പട്ടതിന് കവശം 

അഴയുലട തര ഴിസ്തീര്ണത്തികറാ ഉഩകമാഖക്രഭത്തികറാ ഭാറ്റങ്ങള്  ഉണ്ടാമിുള്ളലണ്ടങ്കില്  

അതനുഷയിച്ച് ഴസ്തു നികുതി പുതക്കി നിര്ണ്ണമിക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

നികുതി നിര്ണ്ണമ ഩയിധിമില്  ഉള്ലപ്പടാലത ളിഴാമികപ്പാമിുള്ളളൃ ലഔട്ടിടങ്ങള്  ഉലണ്ടങ്കില്  

അഴ ഔലണ്ടത്തി എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖത്തിലെ ഷസാമകത്താലട ക്രഭഴപനഔയിച്ച് നികുതി 

നിര്ണ്ണമികക്കണ്ടതാണ്. നിമഭാനുസൃതഭല്ലാലത നിര്മ്മിക്കലപ്പട്ടിുള്ളളൃ എല്ലാ ലഔട്ടിടങ്ങള്ക്കും 

പ്രകതയഔ നമ്പര്  (UA) നല്കഔണ്ടതം ആ ലഔട്ടിടങ്ങള്ക്ക് നിമഭാനുസൃത നമ്പര്  

നല്കുന്നതഴലയകമാ അഴ ലഩാലിച്ചു നീക്കുന്നതഴലയകമാ അത്തയം ലഔട്ടിടങ്ങലില്  നിന്നും ഴസ്തു 

നികുതിയും അതിലെ യണ്ടിയട്ടി ഴരുന്ന തഔയും കങര്ന്നുളൃ തഔ ഴസ്തു നികുതിമാമി 

ഈടാകക്കണ്ടതഭാണ്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷഞ്ചമ ഡാറ്റാകഫഷിലുളൃ 

ലഔട്ടിടങ്ങളുലട ഴിഴയം അനുകമാജയഭാമ ഷംഴിധാനങ്ങള്  ഉഩകമാഖിച്ചുലഔാണ്ട് പീല്ഡ് 

ഩയികവാധനമിൂടലട മഥാര്ഥ ഴിഴയം കൃതയഭാകക്കണ്ടതാണ്. അതിലനത്തുടര്ന്ന് നികുതി 

നിര്ണ്ണമിക്കലപ്പടാത്തകതാ  തരഴിസ്തീര്ണ്ണത്തികറാ ഉഩകമാഖക്രഭത്തികറാ ഴയതയാഷമുളൃകതാ 

ആമ ലഔട്ടിടങ്ങളുലട ഴസ്തുനികുതി നിര്ണ്ണമിക്കുഔകമാ പുനര്  നിര്ണ്ണമിക്കുഔകമാ 

ലങകയ്യണ്ടതാണ്. പീല്ഡ് ഩയികവാധനയ്ക്കാമി കുടുംഫശ്രീ ഷംഴിധാനത്തിലെ കഷഴനം 

ഉഩകമാഖലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  

(5) 1994-ലറ കഔയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് നിമഭം ഴകുപ്പ് 232  അനുഷയിച്ചുളൃ  FTEOS കറഷ്ഷ് 

പീസുഔള്  അത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങളുലട റിസ്റ്റ് തയ്യാരാക്കി പൂര്ണ്ണഭായും ഈടാക്കുന്നതിനുളൃ 

നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. കറഷ്ഷിലെ ഩയിധിമില്  നിന്നും സ്ഥാഩനങ്ങള്  

ളിഴാമി കഩാഔാതിയിക്കാ്  ആഴവയലഭങ്കില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലറ മുളെഴ്  ഴയാഩായ 

ഴയഴഷാമ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും ഴാര്ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്  പ്രകതയഔ നമ്പര്  നല്ഔി അഴയുലട 

യജിസ്റ്റര്  തയ്യാരാക്കി സൂക്ഷ്ിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.  

(6) ലതാളില്  നികുതി തടങ്ങിമ ഭറ്റ് നികുതിഔളും  ഭാര്ക്കറ്റ് പീഷ്, യജികരശ്  പീഷ് തടങ്ങിമ 

പീസുഔളും ലഔട്ടിട ഴാടഔ, കുത്തഔപ്പാട്ടം, ഩിള, ലഩനാല്റ്റി തടങ്ങിമ ഭറ്റു ഴയവുഔളും കൃതയഭാമി 

ഈടാക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔളും ഷൃീഔയികകക്കണ്ടതാണ്. 

(7) ഇകതാലടാപ്പം തലന്ന തനത് പണ്ടില്  നിന്നുളൃ അനാഴവയ ലങറവുഔള്   കുരയ്കുന്നതിനുളൃ 

നടഩടിഔളും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഔര്വനഭാമി ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. മുളെഴ്  ലതരുഴ് 

ഴിലക്കുഔള്ക്കും കഴദുത ഭീറ്റര്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔളും ഴാട്ടര്  അകതാരിറ്റി 

അധികൃതരുഭാമി കങര്ന്ന് ഷംയുക്തഩയികവാധന നടത്തി ലഩാത ഴാട്ടര്ടാപ്പുഔളുലട എണ്ണം 

നിശ്ചമിക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔളും ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്.  
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(8) ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശായംബത്തില്  തലന്ന ഴസ്തുനികുതി ഷഭാസയിക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔള്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ആയംബികക്കണ്ടതം ഈ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 

ത്തുഔലില്  അഷിസ്റ്റെ് ലഷക്രട്ടരി കനാതൃം നല്കഔണ്ടതഭാണ്. നികുതി ഩിയിഴ് പുകയാഖതി 

എല്ലാ ഭാഷവും ആദയം കൂടുന്ന കമാഖത്തില്  ധനഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ഴിറമിരുത്തണം. ഇത 

ഷംഫന്ധിച്ച് സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട ശുഩാര്വ  സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട ലങമര്കഩഴ്സണ്  

ലതാട്ടടുത്ത  ഩഞ്ചാമത്ത് ഔമ്മിറ്റിമില്  അഴതയിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

 (9) ജനഔീമ ഷംഗടനാ ഷംഴിധാനങ്ങലാമ ഩി.ടി.എ.ഔള് , എച്ച്.എം.ഷി.ഔള്  ഩാടകവകയ 

ഷഭിതിഔള് , നീര്ത്തട ഷഭിതിഔള് , രഷിഡെ് ഷ് അകഷാഷികമശനുഔള് , ഭറ്റ് ജനഔീമ 

ഷംഗടനഔള്  മുതറാമഴമിൂടലട ഷഭാസയിക്കാ്  ഔളിയുന്ന ഴിബഴ ഷഭാസയണ ഷാദ്ധയതഔള്  

ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനലപ്പടുത്തണം. 

(10) ഷാമൂസയ പ്രതിഫദ്ധത നിരകഴറ്റുന്നതിലെ ബാഖഭാമി ഴിഴിധ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കഴണ്ടി 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  പണ്ട് ഴഔമിരുത്താറുടണ്ട്. (ഉദാ: Corporate Social Responsibility Fund -  CSR 

Fund). ആ പണ്ട് തകേവബയണ സ്ഥാഩനം മുകകന ലങറഴളിക്കലപ്പടുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാരാക്കുഴാ്  ഩയിശ്രഭികക്കണ്ടതാണ്. 

(11) തനത/്ലഩാത ആഴവയ പണ്ടില്നിന്നും നിര്ഴസികക്കണ്ടതാമ ബയണ ലങറവുഔള്ക്കും  

നിര്ഫന്ധിത ലങറവുഔള്ക്കും അഷാധായണ ലങറവുഔള്ക്കും ആഴവയഭാമ തഔ ഔളിച്ച് 

ഫാക്കിയുളൃ തഔയുലട 25 വതഭാനം ഴലയ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമല്ലാലതയുളൃ 

അടിമന്തിയ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കാമി നീക്കിഴയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഭാര്ഗ്ഗകയക പ്രഔായം 

അനുഴദനീമഭാമകതാ ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിക്കുന്നകതാ ആമ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഈ തഔ 

ഉഩകമാഖിച്ച്  ഏലറ്റടുക്കാം. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള് ലപ്പടുത്താലത തലന്ന ബയണഷഭിതിയുലട 

തീരുഭാനത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കാവുന്നതം ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിയുലട അംഖീഔായം ഇല്ലാലത തലന്ന ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടലട അംഖീഔായകത്താലട  

നടഩടിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിച്ചുലഔാണ്ട് നിര്മാസണം നടത്താവുന്നതഭാണ്. ഇതിനുളൃ ഷംഴിധാനം 

സുകറക കഷാഫ്ട് ലഴമരില്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 

(12) തനത് പണ്ട്/ലഩാത ആഴവയ പണ്ടില്  ഇതിനു കവശം ഫാക്കിയുളൃ തഔ തനത് പണ്ട് എന്ന 

കരാത ാമി ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതില്  ഉള് ലപ്പടുത്തണം.   

(13) രു ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  തനത് പണ്ട് ഇനത്തില്  ഴിനികമാഖിച്ച  തഔയുലട  15 

വതഭാനത്തില്  അധിഔയിച്ച തഔ അടുത്ത ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഴഔമിരുത്തുന്നുലണ്ടങ്കില്  

അത്രയും തഔ റബയഭാക്കാ്  ഔളിയും എന്നുളൃതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഒഡിറ്റ് 

മതഭതറയുളൃ ജില്ലാ/കഭകറാ/ഷംസ്ഥാന ലഩര്കപാര്ഭ്ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷരില്  നിന്നുളൃ 

കപാരം 9 ലറ ഷാക്ഷ്യഩത്രം മൂ്കൂട്ടി ഴാങ്ങി ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഷഭര്പ്പിക്കുകമ്പാള്  തലന്ന ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് നല്കഔണ്ടതാണ്.  
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(14)  തനത് പണ്ട് ഴഔമിരുത്തി അംഖീഔായം കനടിമ  കപ്രാജക്ടുഔലില്  തനത് പണ്ടിന് ഩഔയം ഭറ്റ് 

കരാതസ്സുഔള്  ഴഔമിരുത്തുന്ന യീതിമില്  കബദഖതി ലങയ്യാ്  ഩാടില്ല. അപ്രഔായമുളൃ കപ്രാജക്ട് 

കബദഖതിഔള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖീഔയിക്കുഴാനും ഩാടില്ല.  

(15) തനത് ഴരുഭാനത്തിലറ ഭിച്ചവും ഫാങ്ക് ഴാ യും യുക്തിഷസഭാമ യീതിമിറാമിയിക്കണം  

ഔണക്കാകക്കണ്ടത്. 

(16) ഴിബഴങ്ങള്  ഴിനികമാഖിക്കുന്നതില്  ഩയഭാഴധി ഔായയക്ഷ്ഭതയും ഭിതഴയമവും ഩാറിക്കണം. 

പറപ്രദഭല്ലാത്തകതാ ഩാള് ലങറഴ് ഴരുത്തുന്നകതാ ആമ യീതിമിലുളൃ ഴിബഴഴിനികമാഖം 

ളിഴാക്കണം. 

(17)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔള്  നടപ്പാക്കുന്നതിനാമി  ലഩാതകഭകറാ 

ഷാമ്പത്തിഔ സ്ഥാഩനങ്ങലില്നിന്നും കഔയല ഫാങ്ക് ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഷസഔയണ  

സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നും  ഴാ ാധിും ിത ഴിബഴഷഭാസയണം  നടത്തുന്നതിന്  

ശ്രഭികക്കണ്ടതാണ്. [3.4.1 (7), (8) എന്നീ കണ്ഡിഔഔള്  ഔാണുഔ].  

(18) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  കനടിലമടുക്കുന്നതിനാമി അഴയ്ക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത്-ഷൃഔായയ ഩങ്കാലിത്തം (PPP), ഩഞ്ചാമത്ത്-ഷസഔയണ സ്ഥാഩന ഩങ്കാലിത്തം 

(PCP), ഩഞ്ചാമത്ത്-ഷൃഔായയ-ഷസഔയണ സ്ഥാഩന ഩങ്കാലിത്തം (PPCP) എന്നീ യീതിഔലില്  

ഉല്പാദന, കഷഴന, അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയ ഴിഔഷന കഭകറഔലില്  ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

5.2 അനിഴായയ ഴഔമിരുത്തലുഔളും മു്ഖണനാ കപ്രാജക്ടുഔളും 

 (എ) അനിഴായയ ഴഔമിരുത്തലുഔള്  

ഴിഔഷനപണ്ടില്   നിന്നും അനിഴായയഭായും  ഴിസിതം നീക്കിഴമ് കക്കണ്ടതാമ  ഇനങ്ങള്   

മതഴലട നല് കുന്നു. 

(1)അങ്കണഴാടി കഩാശഔാസായ ഴിതയണം 

അങ്കണഴാടിഔലില്  ഴരുന്ന കുട്ടിഔള്ക്ക് പൂയഔകഩാശഔാസായം, ഔൗഭായക്കായാമ 

ലഩണ് കുട്ടിഔള്ക്ക് കഩാശഔാസായം, ഖര്ബിണിഔള് , മുറയൂുള്ളന്ന അമ്മഭാര് , എന്നിഴര്ക്ക് 

കഩാശഔാസായം അങ്കണഴാടിഔള്  മുകകന നടപ്പാക്കുന്നതിന്  ഷര്ക്കാര്  തീരുഭാനിക്കുന്ന  ഭറ്റ് 

കഩാശഔാസായ ഴിതയണ ഩയിഩാടിഔള്   എന്നിഴമ് ലക്കല്ലാം കഴണ്ട ഴിസിതം ഔണക്കാക്കി രു 

കപ്രാജക്ടാമി തയ്യാരാക്കണം. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലാണ് തഔ ഴഔമിരുകത്തണ്ടത്. എന്നാല്  ജില്ലാ-

കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട  ഴിസിതം ഷംകമാജിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

 കുരിപ്പ് – അങ്കണഴാടിഔലിലറ  കഩാശഔാസായ ഴിതയണത്തിലെ ഗുണകബാക്താക്കലാമ 

ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തിലറ കുട്ടിഔള്ക്ക് ഴിതയണം ലങയ്യുന്ന ആസായത്തിലെ ലങറഴ്  

ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖത്തിലറ കുട്ടിഔള്ക്ക് 

കഩാശഔാസായം ഴിതയണം നടത്തുന്നതിനുളൃ ലങറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  
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നിന്നും ഴസിക്കാവുന്നതാണ്. ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതവും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി 

ഴിസിതവും ഴിനികമാഖിക്കുന്നുലണ്ടങ്കില്  അഴ പ്രകതയഔ കപ്രാജക്ടുഔലാമി തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. 

(2) എഷ്.എഷ്.ലഔ. (ഷഭഗ്ര വിക്ഷ്ാ കഔയലം) കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഷര്ക്കാര്  നിശ്ചമിക്കുന്ന ഴിസിതം 

നല്ഔല്   

 കുരിപ്പ്:- ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഴഔമിരുത്തുന്ന എഷ്.എഷ്.ലഔ. കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഴിസിതങ്ങലില്  

ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക് കഴണ്ടി  ലങറഴളിക്കുന്ന തഔ  മഥാക്രഭം  ഩട്ടിഔജാതി 

ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതിഴിസിതത്തില്  നിന്നും 

ഴസിക്കാവുന്നതാണ്.  

(3)  ഩാറികമറ്റീഴ് ലഔമര്  കപ്രാജക്ടിനുളൃ ഴിസിതം  

(4) പ്രധാനഭന്ത്രി ആഴാഷ് കമാജനയ്ക്ക് (ഩി.എം.എ.കഴ) കഴണ്ട അധിഔ ഴിസിതം.  ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  മഥാക്രഭം 25:40:35 അനുഩാതത്തില്  തഔ ഴഔമിരുത്തണം. 

(5) അഖതി യസിത കഔയലം ഩദ്ധതിയുലട (ആശ്രമ) ഴിസിതം (ഗ്രാഭ/കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ) 

കുരിപ്പ്:- അഖതി യസിത കഔയലം ഩദ്ധതിയുലട ഗുണകബാക്താക്കലല ഔലണ്ടത്തുന്നതിനുളൃ 

ഭാനദണ്ഡങ്ങളും അഖതിഔള്ക്ക് റബയഭാകക്കണ്ട ഩയിങയണ കഷഴന ഩാകക്കജിലെ ഴിവദാംവങ്ങളും 

12.12.2017 – ലറ ഷ.ഉ.(എം.എഷ്)252/2017/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഉത്തയഴ് പ്രഔായം ഩയിഷ്കയിച്ച് 

പുരലപ്പടുഴിച്ചിുള്ളണ്ട്. ആലഔ അടങ്കല്  തഔയുലട 40% കുടുംഫശ്രീ, 35% ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, 15% 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 10% ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എന്ന ക്രഭത്തില്  ഴഔമിരുത്തി 

നടപ്പാകക്കണ്ടതാണ്.  

(6) ഇ്പര്കഭശ്  കഔയല ഭിശന് നല്കുന്നതിന് ഷര്ക്കാര്  നിശ്ചമിക്കുന്ന തഔ 

കുരിപ്പ്:-  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ഴിഔഷനപണ്ടിലെ 0.25 വതഭാനവും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളും 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളും 0.1 വതഭാനവും തഔമാണ് നല്കഔണ്ടത്. ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ 

ഔമ്മീശ്  അനുഴദിച്ചിുള്ളളൃ നഖയഷഞ്ചമ ഗ്രാന്റും  ആകയാഖയഗ്രാന്റും ളിലഔയുളൃ ഴിഔഷനപണ്ട് 

ഴിസിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  തഔ ഔണക്കാക്കി അത് ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ 

ഴിസിതത്തില്  നിന്നും നീക്കിലഴയ്ക്കണം. 

(7) അതിദയിദ്ര്ര്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ കഭകക്രാ പ്ലാനുഔള്  (കണ്ഡിഔ 6.6 ഔാണുഔ) 

(ഫി) മു്ഖണനാ കപ്രാജക്ടുഔള്  

(1) 1994-ലറ കഔയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് നിമഭ പ്രഔായം ശുങിതൃ-ഭാറിനയഷംസ്കയണം ഗ്രാഭ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട അനിഴായയ മതഭതറമാണ്. അതലഔാണ്ടു തലന്ന ഇതിനാഴവയഭാമ 

അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങൾ ഏർലപ്പടുകത്തണ്ടതം ഭാറിനയ കവകയണ-ഷംസ്കയണ 

പ്രഴർത്തനങ്ങലിലറ മുൻ-ഩിൻ ഫന്ധങ്ങൾ ഉരപ്പാകക്കണ്ടതം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട 

ഉത്തയഴാദിത്തഭാണ്. ഈ ഉത്തയഴാദിതൃം നിരകഴറ്റുന്നതിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔൾ കയഭാറിനയ 

ഷംസ്കയണത്തിനും ദ്ര്ഴഭാറിനയ ഷംസ്കയണത്തിനും ഇതയ ഭാറിനയങ്ങളുലട ഷംസ്കയണത്തിനുമുളൃ 
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കപ്രാജക്ടുഔൾ നിർഫന്ധഭായും ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഭലറ്റാരു അനിഴായയ 

മതഭതറമാണ്  ലതരുഴ് ഴിലക്കുഔളുലട ഩയിഩാറനം. ഩയമ്പയാഖത ലതരുഴ്  ഴിലക്കുഔൾ ഭാറ്റി 

എൽ.ഇ.ഡി കററ്റുഔൾ സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുളൃ നിറാഴ് കപ്രാജക്ട് എടുത്ത ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔൾ 

ഔിപ് ഫിക്ക്  തിയിച്ചടഴ് നടത്തുന്നതിനുളൃ തഔ നിർഫന്ധഭായും നീക്കിലഴമ് കക്കണ്ടതാണ്.  

(2) നിറഴിലുളൃ ദുയന്തഭാകനജ്ലഭെ് പ്ലാ്  ഔാറിഔഭാക്കി ഩയിഷ്ക്കയിക്കണലഭന്നതം  ഔാറാഴസ്ഥാ 

ഴയതിമാന പ്രാകദവിഔ ഔര്മ്മഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കണലഭന്നതം നിര്ഫന്ധഭാണ്. ഇതില്  നിന്നുമുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്കച്ചര്കക്കണ്ടതാണ്.   

5.3 കപ്രാജക്ടുഔളുലട കഭകറാ തയംതിയിഴ് 

5.3.1  ഉപനഩാദനം, കഷഴനം, ഩശ്ചാത്തറം എന്നീ മൂന്ന് കഭകറഔലിറാമിട്ടാണ് കപ്രാജക്ടുഔള്  തയം 

തിയികക്കണ്ടത്. ഒകയാ കഭകറമിലും ഉള്ലപ്പടുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന  

പ്രഔായഭാമിയിക്കണം. 

 (1)  ഉപനഩാദന കഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔള്   

(i)  കൃശി, ജറകഷങന പ്രവൃത്തിഔള് , ഭണ്ണ്- ഷംയക്ഷ്ണം. ജറഷംയക്ഷ്ണം, ഩയിസ്ഥിതി 

ഷംയക്ഷ്ണം, മൃഖഷംയക്ഷ്ണം, ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷനം, ഭത്സയഫന്ധനം, ഔാര്ശിഔ-മൃഖഷംയക്ഷ്ണ-

ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷന കഭകറഔലിലറ ഉല്പ്പന്ന ഷംസ്കയണം/മൂറയഴര്ദ്ധനഴ്/ഴിഩണനം, ഩയമ്പയാഖത 

ങന്തഔള് ,  ഴയഴഷാമം,  ഊര് കജാപനഩാദനം,  കജഴഴല നിര്മ്മാണം എന്നിഴ ഉപനഩാദന 

കഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔലാണ്.  

(ii) കൃശി ബഴ് , ഭത്സയബഴ് , മൃഖാശുഩത്രി, ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷന ഒപീഷ് എന്നിഴയുലട ലഔട്ടിട 

നിര്മ്മാണങ്ങളും അഴമില്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്ന കഴദുതി, കുടിലഴളൃം, പര്ണിച്ചര്  മുതറാമ 

ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയ ഴിഔഷനവും ഉപനഩാദന കഭകറമില്   ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

(iii)ഉല്പാദന-കഷഴന കഭകറഔലില്  ലതാളില്  ഷംയംബങ്ങള്  ആയംബിക്കുന്നതിനും കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്ന 

തിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളും ലതാളില്/ കനപുണയ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔളും ഉല്പാദന കഭകറമിറാണ് 

ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടത്. 

(iv)കുട്ടനാട്  ഩാടകവകയങ്ങള്  (അപ്പര്  കുട്ടനാട് കഭകറയുള്ലപ്പലട), കഔാള്  നിറങ്ങള് , 

ലഩാക്കാലിപ്പാടങ്ങള്  എന്നിഴയുലട ഩാര്വൃബിത്തിനിര്മ്മാണം ഉല്പാദനകഭകറമില്  ഉള്ലപ്പടു 

ത്താം. ഭലറ്റല്ലാ ഩാര്വൃബിത്തി നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔളും ഩശ്ചാത്തറ കഭകറമിറാണ് 

ഴഔമിരുകത്തണ്ടത്. 

(2)കഷഴന കഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔള്  

 ഴിദയാബയാഷം, ഔറ, ഷംഷ് ക്കായം, ഔാമിഔ ഴിഔഷനം, യുഴജന കക്ഷ്ഭം, ആകയാഖയം, 

കുടിലഴളൃം, ശുങിതൃം, ഭാറിനയഷംസ്ക്കയണം, (കയഭാറിനയ ഩയിഩാറനം, ദ്ര്ഴഭാറിനയ ഩയിഩാറനം), 

ഷാമൂസയനീതി, ഴകമാജനകക്ഷ്ഭം, ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിങയണം, ഩാര്പ്പിടം, ഖാര്സിഔ 

കഴദുതീഔയണം, കഴദുതി കറ്  ദീര്ഗിപ്പിക്കല് , ഷ് കൂള്  ലഔട്ടിടങ്ങള് , അങ്കണഴാടി 
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ലഔട്ടിടങ്ങള്  എന്നിഴയും അഴയ്ക്കാഴവയഭാമ കഴദുതി, കുടിലഴളൃം, പര്ണിച്ചര്  മുതറാമഴ 

പ്രദാനം ലങയ്യുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളും കഷഴന കഭകറമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തണം. 

(3) ഩശ്ചാത്തറ കഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔള്   

  കരാഡ്, ഩാറങ്ങള് , ഫഷ് സ്റ്റാന്റുഔള് , ഫഷ് ഔാത്തിയിപ്പ് കഔന്ദ്രങ്ങള് , നടപ്പാതഔള് , 

നടപ്പാറങ്ങള് , ഔഴറഔള്, ങതൃയങ്ങള്  എന്നിഴയുലട  നിര്മ്മാണം/നഴീഔയണം, ഒപീഷ് 

ലഔട്ടിടങ്ങള് , ഒപീഷ് ആഴവയത്തിനുളൃ ഴാസനങ്ങള് , ഒപീഷ് ലഔട്ടിടങ്ങളുലട 

കഴദുതീഔയണം, കശാപ്പിംഖ് കഔാംപ്ലഔ് സുഔള് , ഉപനഩാദന കഷഴന കഭകറയുഭാമി കനയിട്ട് 

ഫന്ധഭില്ലാത്ത ഒപീസുഔളുലട ഷൗഔയയങ്ങള്  ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കല് , ഩാര്വൃബിത്തി ഷംയക്ഷ്ണം 

(കതാടുഔള് , നീര്ച്ചാലുഔള് , കുലങ്ങള് , കങാറഔള്  എന്നിഴയുകടതള്ലപ്പലട), പാം കരാഡ്, രാക്ടര്  

രാമ്പ് എന്നിഴ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറമില്  ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.  

5.4 ഴിഔഷന പണ്ടിലെ കഭകറാ ഴഔമിരുത്തലും പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിഔളുലട ഴിസിതവും നിശ്ചമിക്കല്  

5.4.1 ലഩാത ഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതം, ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി എന്നീ 

ഴിസിതങ്ങള്  ഴിബജിപ്പിച്ച് ഉപനഩാദനം, കഷഴനം, ഩശ്ചാത്തറം മുതറാമ കഭകറഔള് ക്കും പ്രകതയഔ 

ഩദ്ധതിഔള്ക്കും ഴഔമിരുത്തുന്നതിന്  മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന നിഫന്ധനഔള്   ഩാറിക്കണം.  

 (1) ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതഴിബാഖത്തിലറ ഷാധായണ ഴിസിതം, പ്രകതയഔ 

ഗടഔ ഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി എന്നീ ഴിസിതങ്ങളുലട ആലഔ തഔയുലട 20 

വതഭാനത്തില്  കുരമാലതയുളൃ ഴിസിതം കറപ് ഩാര്പ്പിട സുയക്ഷ്ാഩദ്ധതി, 

ഩി.എം.എ.കഴയുലട അധിഔ ഴിസിതം എന്നിഴ ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഩാര്പ്പിട കഭകറയ്ക്ക് 

ഴഔമിരുത്തണം. ഇങ്ങലന ഴഔമിരുത്തുകമ്പാള്  ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  

നിന്നും 20 വതഭാനത്തില്  കുരമാലത നീക്കിഴയ്ക്കുന്നുലണ്ടന്ന് ഉരപ്പാക്കണം.  

(2) ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഩാര്പ്പിട കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തുന്ന 20 

വതഭാനം തഔ കുരവു ലങയ്ത് ഫാക്കി തഔയ്ക്കു ഭാത്രം കഭകറാ ഴഔമിരുത്തറിലെ 

കുരെ/കൂടിമ ഩയിധിയും പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിഔളുലട കുരെ ഴിസിതവും 

ഔണക്കാകക്കണ്ടതാണ്. ഇരുഩത് വതഭാനത്തില്  കൂടുതല്  തഔ ഴഔമിരുത്തുന്ന 

ഷ്ര്ബത്തില്  പ്രസ്തുത തഔ (20 വതഭാനത്തില്  അധിഔംഴരുന്ന തഔ) കഭകറാ ഴിബജന 

നിഫന്ധനഔള്ക്ക് ഴികധമഭാമി ഔലണ്ട കത്തണ്ടതാണ്. 

(3) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളും ലഩാതഴിബാഖം 

ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  നിന്നും (Normal Share under General Sector 

Fund) ഏറ്റവും കുരെത് 30 വതഭാനലഭങ്കിലും ഉപനഩാദന കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തണം. 

(4) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ലഩാതഴിബാഖം  ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  നിന്ന്  

30 വതഭാനത്തില്  അധിഔം തഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറയ്ക്ക്  ഴഔമിരുത്തുഴാ്  ഩാടില്ല. 

(5) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതഴിബാഖം ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  

നിന്ന്  25 വതഭാനത്തില്  അധിഔം  തഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തുഴാ്  ഩാടില്ല. 
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(6) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാത ഴിബാഖം ഴിഔഷന പണ്ടിലറ ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  

നിന്ന് 45 വതഭാനത്തില്  അധിഔം തഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തുഴാ്  ഩാടില്ല 

(7) ഗ്രാഭ-കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി) 

ഴിസിതത്തിലെ 30 വതഭാനത്തില്   അധിഔം തഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തുഴാ്  

ഩാടില്ല. 

(8) ഗ്രാഭ-കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി (റ്റി.എഷ്.ഩി) ഴിസിതത്തിലെ 

30 വതഭാനത്തില്   അധിഔം തഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറയ്ക്ക്  ഴഔമിരുത്താ്  ഩാടില്ല. 

(9) ഗ്രാഭ-കലാക്ക് ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതഴിബാഖം ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ 

ഴിസിതം, എഷ്.ഷി.എഷ്. ഩി,  റ്റി.എഷ്.ഩി  എന്നിഴ കൂട്ടിമ തഔയുലട കുരെത്  10 

വതഭാനം  ഴനിതാ ഗടഔ ഩദ്ധതിക്ക്  ഴഔമിരുത്തണം.   

(10)  ഗ്രാഭ-കലാക്ക്-ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാത ഴിബാഖം ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ 

ഴിസിതം, എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി  എന്നിഴ കൂട്ടിമ തഔയുലട 5 വതഭാനം കുട്ടിഔള് , 

ബിന്നകവശിയുളൃഴര് , രാൻജലജ്ഡര്  എന്നിഴരുലട കക്ഷ്ഭത്തിനും ഴിഔഷനത്തിനും 

കഴണ്ടിയും കുരെത് 5 വതഭാനം ഴകമാജനങ്ങളുലട കക്ഷ്ഭത്തിനും ഩാറികമറ്റീഴ് ലഔമര്  

പ്രഔായമുളൃ ഩയിങയണത്തിനും ഴഔമിരുത്തണം.  

5.4.2  ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ഗ്രാെിലെ കഭകറാ ഴഔമിരുത്തല്  ഷംഫന്ധിച്ച 

ഴിവദാംവങ്ങള്  കണ്ഡിഔ 6.7-ല്  നല്ഔിമിുള്ളണ്ട്. 

6 പ്രകതയഔ ഴിബാഖങ്ങള്ക്കും പ്രകതയഔ കഭകറഔള്ക്കുമുളൃ ഩദ്ധതിഔള്   

6.1 ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി (Scheduled Caste Sub Plan) 

(1)  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാരുലട ഴിഔഷനത്തിനുകഴണ്ടി ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവും  

ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി  ഩട്ടിഔജാതി  ഉഩഩദ്ധതി  കൂടി തയ്യാരാക്കണം. ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി 

ഴിസിതഭാമി ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  പ്രകതയഔം ഴഔമിരുത്തി  

നല്കുന്നത പ്രഔായഭാമിയിക്കണം ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം 

ഩാളാക്കാകനാ ഴഔഭാറ്റി ലങറഴളിക്കാകനാ ഩാടില്ല. ഉഩഩദ്ധതിക്ക് ഭറ്റ് കരാതസുഔലിലറ 

ഷാദ്ധയതയും ഉഩകമാഖലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.    

(2)  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാരുലട ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം, ഷാമൂസയ ഴിഔഷനം, ഩശ്ചാത്തറ 

ഷൗഔയയഴിഔഷനം എന്നിഴ കഔഴയിക്കുഔമാഔണം ഉഩഩദ്ധതിയുലട റക്ഷ്യം.  

(3)   ഴയക്തിഔള്ക്കും കുടുംഫങ്ങള്ക്കും കനയിുള്ള പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളും ഩട്ടിഔജാതി 

ഴിബാഖക്കാരുലട ലഩാതഷൗഔയയ ഴിഔഷനത്തിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളും തയ്യാരാക്കാവുന്നതാണ്. 

(4)  2010-11- ല്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖലത്ത ഷംഫന്ധിച്ച്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപ്പും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷംയുക്തഭാമി നടത്തിമ ഩട്ടിഔജാതി ഷാകങ്കതങ്ങളുകടയും കുടുംഫങ്ങളുകടയും 
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ഷര് കമാ ഴിഴയങ്ങള്  ഔളിയുന്നിടകത്താലം പുതക്കി തയ്യാരാക്കി അതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്.  

(5) കുരെത് 5 ഩട്ടിഔജാതി കുടുംഫങ്ങലലങ്കിലും അടുത്തടുത്ത് താഭഷിക്കുന്ന പ്രകദവം രു 

ഩട്ടിഔജാതി ഷകങ്കതഭാമി ഔണക്കാക്കി അഴിലട കുടിലഴളൃം, കഴദുതി, കരാഡ്, നടപ്പാത, 

ഔാന, ഩാര്വൃബിത്തി, ഭണ്ണ്ഷംയക്ഷ്ണം എന്നീ ലഩാത ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  

(6)  കഴദുതി, കുടിലഴളൃം, കരാഡ്, നടപ്പാത, ഔാന, ഩാര്വൃബിത്തി, ഭണ്ണ് ഷംയക്ഷ്ണം എന്നീ ലഩാത 

ഷൗഔയയ കപ്രാജക്ടുഔളുലട  ആലഔ  ഗുണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങലില്  അമ്പത് വതഭാനത്തിറധിഔം 

ഩട്ടിഔജാതിക്കായാലണങ്കില്  ആ കപ്രാജക്ടിന് പൂര്ണ്ണഭായും ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം 

ഴഔമിരുത്താവുന്നതാണ്. അതകഩാലറ ലഭാത്തം കൃശി ഭൂഭിയുലട അമ്പത് വതഭാനത്തിറധിഔം 

ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാരുകടതാമിുള്ളളൃ ജറകഷങന കപ്രാജക്ടിനും ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി 

ഴിസിതം പൂര്ണ്ണഭായും ഴഔമിരുത്താവുന്നതാണ്.  

(7) മു്  കണ്ഡിഔമില്  പ്രതിഩാദിച്ച തയം കപ്രാജക്ടുഔളുലട ആലഔ ഗുണകബാക്താക്കലില്  ഩട്ടിഔജാതി 

ഴിബാഖക്കാരുലട എണ്ണം 50 വതഭാനത്തില്  കുരഴാമിയിക്കുഔയും എന്നാല്  25 വതഭാനലഭങ്കിലും 

ഉണ്ടാമിയിക്കുഔയും ലങയ്യുന്ന ഷ്ര്ബത്തില്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാരുലട വതഭാനത്തിന് 

ആനുഩാതിഔഭാമ ഴിസിതം ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  നിന്ന് ഴഔമിരുത്താവുന്നതം 

ഫാക്കി തഔ ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതം /തനത് പണ്ടില്  നിന്ന് ഴഔമിരുത്തുഔയും 

ലങകയ്യണ്ടതാണ്. ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാരുലട എണ്ണം 25 വതഭാനത്തില്  താലളമാലണങ്കില്  

പൂര്ണ്ണഭായും ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതം /തനത് പണ്ട്/ റബയഭാമ ഭറ്റ് പണ്ടുഔള്  

തലന്ന ഴഔമിരുത്തണം.  

(8) ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനി/ഷകങ്കതങ്ങലികറക്ക് കരാഡ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്, 

കഔാലനിക്കഔത്തുളൃ ബാഖവും കഔാലനിമികറയ്ക്കുളൃ ബാഖവും ന്നാമി ഩയിഖണിച്ച്, റ്റ എസ്റ്റികഭറ്റ് 

തയ്യാരാക്കുഔമാലണങ്കില്  ഭാത്രകഭ  കഭല്  (6),(7) കണ്ഡിഔഔലിലറ നിഫന്ധനഔള്  പ്രഔായം 

ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം ഴഔമിരുത്താവൂ. 

 (9) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാരുലട വതഭാനം ലതലിമിക്കുന്നതിനാമി  കപ്രാജക്ടിലെ പ്രകമാജനം 

റബിക്കുന്ന പ്രകദവത്തിലെ രു ഷാമൂസയ ഭൂഩടം കപ്രാജക്ടിലനാപ്പം തയ്യാരാക്കി ഴമ് കക്കണ്ടതം 

ഭൂഩടത്തില്  നടത്താനുകേവിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തിയുലട സ്ഥാനവും പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന എല്ലാ 

ഗുണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങളുകടയും സ്ഥാനവും (ജറകഷങന കപ്രാജക്ടുഔലില്  പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന 

ലഭാത്തം കൃശി സ്ഥറത്തിലെ സ്ഥാനം) അടമാലലപ്പടുകത്തണ്ടതം അപ്രഔായം അടമാല 

ലപ്പടുത്തിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩടത്തില്  ഩട്ടിഔജാതി കുടുംഫങ്ങളുലട സ്ഥാനം (ജറകഷങന 

കപ്രാജക്ടുഔലില്   ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാരുലട കൃശി സ്ഥറത്തിലെ സ്ഥാനം) പ്രകതയഔ 

നിരത്തില്  ഔാണിച്ചിയികക്കണ്ടതഭാണ്. കപ്രാജക്ട് നടപ്പിറാക്കിമാല്  പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന 

ആലഔ കുടുംഫങ്ങളുലട ഩട്ടിഔയും അതില്  ഩട്ടിഔജാതി കുടുംഫങ്ങളുലട ഩട്ടിഔയും ഷാമൂസയ 

ഭൂഩടകത്താലടാപ്പം കങര്ത്തിയികക്കണ്ടതാണ്. ഗുണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങളുലട  ഩട്ടിഔഔളും  ഷാമൂസയ 

ഭൂഩടവും കലാക്ക് ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്  സ്ഥറ ഩയികവാധന നടത്തി  
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കഫാദ്ധയലപ്പകടണ്ടതം അത് ഷംഫന്ധിച്ച് മതഴലട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന പ്രഔായം രു ഷര് ട്ടിപിക്കറ്റ്  

ഷാക്ഷ്യലപ്പടുകത്തണ്ടതഭാണ്. 

 “................................ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ .................... ഴാര്ശിഔ 

ഩദ്ധതിമില്   ഉള്ലപ്പടുത്തിമിുള്ളളൃ ..................... കപ്രാജക്ട് ഞാ്  ഩയികവാധിക്കുഔയും 

കപ്രാജക്ടില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിുള്ളളൃ പ്രവൃത്തിഔളും  പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും  ഞാ്  ഭന ിറാക്കുഔയും  

ലങയ്തിയിക്കുന്നു. കപ്രാജക്ട്  മുകകന പ്രകമാജനം  റബിക്കുന്ന ആലഔ  ഗുണകബാൃ തി  

കുടുംഫങ്ങലില്/ജറകഷങനം  നടത്തുന്ന കൃശി സ്ഥറത്തിലെ ഉടഭസ്ഥയില്  -------- 

വതഭാനത്തിറധിഔം ഩട്ടിഔജാതിക്കായാലണന്ന് /ഩട്ടിഔജാതിക്കാരുകടതാലണന്ന് ഞാ്  കനയിട്ട് 

സ്ഥറ ഩയികവാധന നടത്തിമതില്  നിന്ന് എനിക്ക് കഫാധയലപ്പട്ടിുള്ളളൃതാലണന്ന് 

ഷാക്ഷ്യലപ്പടുത്തുന്നു. ഈ കപ്രാജക്ടിനുകഴണ്ടി തയ്യാരാക്കിമ  ഷാമൂസയ ഭൂഩടവും പ്രകമാജനം 

റബിക്കുന്ന ആലഔ കുടുംഫങ്ങളുലട ഩട്ടിഔയും പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ 

കുടുംഫങ്ങളുലട ഩട്ടിഔയും  ഞാ്  ഷാക്ഷ്യലപ്പടുത്തി  ഇകതാലടാപ്പം ഷഭര്പ്പിക്കുന്നു.” 

(10) കൃശി ഭൂഭിമില്ലാത്ത ഩട്ടിഔജാതി കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഩാട്ടക്കൃശി ലങയ്യുന്നതിന് ധനഷസാമം 

അനുഴദനീമഭാണ്. ധനഷസാമത്തിന് ഫാങ്ക് ഴാ  നിര്ഫന്ധഭല്ല, 

(11)  ഩട്ടിഔജാതി യുഴതീയുഴാക്കളുലട  ഴിദയാബയാഷം, ഴികദവത്ത് ലതാളില്  കതടല് ,  ഷൃമം ലതാളില്  

ഩയിഩാടിഔള് , ലതാളില്   ഩയിവീറനങ്ങള് , ഔാമിഔ ഴിഔഷനം, ഴരുഭാന ഴര്ദ്ധന ഷംയംബങ്ങള്  

മുതറാമഴ കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്. 

(12) ഩട്ടിഔജാതി യുഴതീയുഴാക്കള്  ഴയക്തിഖതഭായും ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലും (കുരെത് യണ്ട് 

ഴയക്തിഔള്  ഉളൃ ഗ്രൂപ്പ്) ആയംബിക്കുന്ന ഴരുഭാന ഴര്ദ്ധന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഫാങ്ക് ഴാ  

തയലപ്പടുത്തുന്നതിനും അനുഴദനീമഭാമ ഷബ്ഷിഡി  നല്കുന്നതിനും മു്ഖണനയും 

പ്രാധാനയവും നല്ഔണം. 

(13) ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനിഔലില്  ാപ്തിഔയഭാമ യീതിമില്   കുടിലഴളൃ ഷൗഔയയവും ഴീടുഔലില്   

ഔക്കൂഷ്,  ശുങിതൃ – ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ ഷൗഔയയങ്ങളും റബയഭാക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്   

മു്ഖണന നല്ഔണം. അഴ ഏലറ്റടുത്തതിനുകവശം ഭാത്രകഭ ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി പണ്ടുഔള്  

ഴഔമിരുത്തിലക്കാണ്ടുളൃ ഭറ്റ് കപ്രാജക്ടുഔള്  (അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുഔള്  ളിലഔ) ഏലറ്റടുക്കാവൂ. 

(14) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖങ്ങലില്  നിന്നും ഉമര് ന്നു ഴരുന്ന  പ്രതിബഔള്ക്ക് ഴികവശിച്ചും  ജില്ലാ – 

ഷംസ്ഥാന -  കദവീമ – അന്തര്കദവീമ  തറങ്ങലില്   അംഖീഔായം റബിക്കുന്നഴര്ക്ക് അഴരുലട 

കഭകറമില്  കൂടുതല്  ഴിപുറഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  നടത്താ്  അഴര്  തലന്ന തയ്യാരാക്കി 

ഷഭര്പ്പിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്, നൂതന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കായുളൃ ജില്ലാതറ ഷഭിതിയുലട 

അംഖീഔായത്തിന് ഴികധമഭാമി, എല്ലാ തറത്തിലറയും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  

ഷസാമം നല്ഔാവുന്നതാണ്. ഇതയ ഏജ്ഷിഔലില്  നിന്നുളൃ ഩിന്തുണ ഉരപ്പാക്കാ്   

മു്കഔ എടുക്കാവുന്നതഭാണ്.  
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(15) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാര്ക്ക്  അഴരുള്ലപ്പടുന്ന  ഷമുദാമത്തിലെ  ഴഔ ശ്മവാനങ്ങള്  ഉണ്ടാഴാം. 

ഇഴ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ  ആസ്തി യജിസ്റ്റരില്  ഉള്ലപ്പട്ടഴമാഔില്ല. എന്നാലും ഇത്തയം  

ശ്മവാനങ്ങലില്  അഴവയം കഴണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണിഔള് , ഭറ്റു ഷൗഔയയലഭാരുക്കല്  തടങ്ങിമ  

പ്രവൃത്തിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാം. 

(16) ഩട്ടിഔജാതി കഭകറമില്  ഷാകങ്കതിഔ/ലപ്രാപശണല്  ഴിദയാബയാഷ കമാഖയതയുളൃഴര്ക്കും  

ലതാളില്  ഷാദ്ധയതാ കഔാഴ്സുഔള്  ഩാ ാമഴര്ക്കും ഷര്ക്കാര്/ലഩാതകഭകറ/ഷസഔയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങലിലും/തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലും, അഴയുലട ഔീളിലുളൃ ഒപീസുഔലിലും  

ആശുഩത്രിഔള്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ സ്ഥാഩനങ്ങലിലും  കസ്റ്റപ്പകൊടു കൂടി 

അപ്രെീഷ്/ഇകെണ്ശിപ്പ് ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഏലറ്റടുക്കാം.  

(17) ഩഠനം ഉകഩക്ഷ്ിച്ച ഗ്രാഭപ്രകദവങ്ങലിലറ ഩട്ടിഔജാതി ഴിദയാര്ഥിഔലില്  തടര്ഩഠനം 

നടത്തുന്നതിന് താല്പയയമുളൃഴലയ ഔലണ്ടത്തി രഷിഡ്ശയല്  ഷൗഔയയകത്താലട പ്രവൃത്തിയ്കുന്ന  

േിഡ്ജ് സ്കൂള്  ഩദ്ധതി  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനാമി 

നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം ളിലഔയുളൃ  എല്ലാ ഔായയങ്ങളും  ഉള്ലപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാരാക്കാവുന്നതഭാണ്. 

6.2 ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി (Tribal Sub Plan) 

(1)   ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റിൂടലട ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം റബിക്കുന്ന ഒകയാ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനവും ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി കൂടി തയ്യാരാക്കണം. 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം ഩാളാക്കാകനാ ഴഔഭാറ്റി ലങറഴളിക്കാകനാ ഩാടില്ല. ഭറ്റ് 

കരാതസുഔലിലറ ഷാദ്ധയതയും ഉഩകമാഖലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.    

(2)  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖക്കാരുലട ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം, ഷാമൂസയ ഴിഔഷനം, ഩശ്ചാത്തറ 

ഷൗഔയയഴിഔഷനം എന്നിഴ കഔഴയിക്കുഔമാഔണം ഉഩഩദ്ധതിയുലട റക്ഷ്യം. 

(3)  ഴയക്തിഔള്ക്കും കുടുംഫങ്ങള്ക്കും കനയിുള്ള പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ 

ഴിബാഖക്കാരുലട ലഩാത ഷൗഔയയഴിഔഷനത്തിനായുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളും തയ്യാരാക്കാവുന്നതാണ്. 

(4) അഖതിയസിത കഔയലം ഩദ്ധതി (ആശ്രമ) തയ്യാരാക്കിമിട്ടിലല്ലങ്കികറാ, ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കിമിുള്ള 

ലണ്ടങ്കിലും അതില്  അര്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔള്  ളിഴാമി കഩാമിുള്ളലണ്ടങ്കികറാ, 

അഴര്ക്ക് കഴണ്ടി ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി ഩയിങയണ കഷഴനങ്ങളുലട ഩാകക്കജ് 

തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങലല ഔലണ്ടത്തുന്നതിനുളൃ 

ഭാനദണ്ഡങ്ങളും അഴര്ക്കുകഴണ്ടി തയ്യാരാകക്കണ്ടുന്ന ഩയിങയണ കഷഴനങ്ങളുലട  ഩാകക്കജിലെ 

ഭാര്ഗ്ഗകയകയും അനുഫന്ധം 6 –ല്  നല്കുന്നു. 

 (5) 2008-10ല്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷംയുക്തഭാമി  

നടത്തിമതം 2020-21-ല്  പുതക്കിമതഭാമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖങ്ങളുലട ഷാമൂസയ ഷാമ്പത്തിഔ 

ഷര്കഴയുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്   ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്.  
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 (6)  കുരെത് 5 ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കുടുംഫങ്ങലലങ്കിലും അടുത്തടുത്ത് താഭഷിക്കുന്ന  രു  പ്രകദവം  

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഊയ് എന്ന് ഔണക്കാക്കി അഴിലട കുടിലഴളൃം, കഴദുതി, നടപ്പാത, ഔാന, 

ഩാര്വൃബിത്തി, ഭണ്ണ് ഷംയക്ഷ്ണം, എന്നീ ലഩാത ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന്, താലള 

ഩരയുന്ന നിഫന്ധനഔൾക്ക് ഴികധമഭാമി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം ഴിനികമാഖിക്കാ 

വുന്നതാണ്.    

(7) കഴദുതി, കുടിലഴളൃം, നടപ്പാത, ഔാന, ഩാര്വൃബിത്തി, ഭണ്ണ് ഷംയക്ഷ്ണം എന്നീ ലഩാത 

ഷൗഔയയ കപ്രാജക്ടുഔളുലട ആലഔ ഗുണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങലില്  അമ്പത് വതഭാനത്തിറധിഔം 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗക്കായാലണങ്കില്  ആ കപ്രാജക്ടിന് പൂര്ണ്ണഭായും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം 

ഴഔമിരുത്താവുന്നതാണ്. അതകഩാലറ ലഭാത്തം കൃശിഭൂഭിയുലട അമ്പത് വതഭാനത്തിറധിഔം 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖക്കാരുകടതാമിുള്ളളൃ ജറകഷങന കപ്രാജക്ടിനും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി 

ഴിസിതം പൂര്ണ്ണഭായും ഴഔമിരുത്താവുന്നതാണ്.  

(8) മു്  കണ്ഡിഔമില്  പ്രതിഩാദിച്ച തയം കപ്രാജക്ടുഔളുലട ആലഔ ഗുണകബാക്താക്കലില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ  

ഴിബാഖക്കാരുലട എണ്ണം 50 വതഭാനത്തില്  കുരഴാമിയിക്കുഔയും എന്നാല്  25 വതഭാനലഭങ്കിലും 

ഉണ്ടാമിയിക്കുഔയും ലങയ്യുന്ന ഷ്ര്ബത്തില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖക്കാരുലട വതഭാനത്തിന് 

ആനുഩാതിഔഭാമ ഴിസിതം ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  നിന്ന്  ഴഔമിരു 

ത്താവുന്നതം ഫാക്കി തഔ ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതം/തനത് പണ്ടില്  നിന്ന് 

ഴഔമിരുത്തുഔയും ലങകയ്യണ്ടതാണ്. ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ  ഴിബാഖക്കാരുലട എണ്ണം 25 വതഭാനത്തില്  

താലളമാലണങ്കില്  പൂര്ണ്ണഭായും ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതം/തനത് പണ്ട്/ഭറ്റ് 

പണ്ടുഔള്  തലന്ന ഴഔമിരുത്തണം.     

 (9) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖക്കാരുലട വതഭാനം ലതലിമിക്കുന്നതിനാമി കപ്രാജക്ടിലെ പ്രകമാജനം 

റബിക്കുന്ന പ്രകദവത്തിലെ രു ഷാമൂസയ ഭൂഩടം കപ്രാജക്ടിലനാപ്പം തയ്യാരാക്കി ഴമ് കക്കണ്ടതം 

ഭൂഩടത്തില്  നടത്താനുകേവിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുലട സ്ഥാനവും പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന എല്ലാ 

ഗുണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങളുകടയും സ്ഥാനവും (ജറകഷങന കപ്രാജക്ടുഔലില്  പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന 

ലഭാത്തം കൃശി സ്ഥറത്തിലെ സ്ഥാനം) അടമാലലപ്പടുകത്തണ്ടതം അപ്രഔായം 

അടമാലലപ്പടുത്തിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩടത്തില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കുടുംഫങ്ങളുലട സ്ഥാനം (ജറകഷങന 

കപ്രാജക്ടുഔലില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖക്കാരുലട കൃശി സ്ഥറത്തിലെ സ്ഥാനം) പ്രകതയഔ നിരത്തില്  

ഔാണിച്ചിയികക്കണ്ടതഭാണ്. കപ്രാജക്ട്  നടപ്പിറാക്കിമാല്  പ്രകമാജനം  റബിക്കുന്ന ആലഔ 

കുടുംഫങ്ങളുലട  ഩട്ടിഔയും അതില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കുടുംഫങ്ങളുലട ഩട്ടിഔയും ഷാമൂസയ 

ഭൂഩടകത്താലടാപ്പം കങര്ത്തിയികക്കണ്ടതാണ്. ഗുണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങളുലട  ഩട്ടിഔഔളും  ഷാമൂസയ 

ഭൂഩടവും കരഫല്  എക്സ്റ്റ് ശ്  ഒപീഷര്  സ്ഥറ ഩയികവാധന നടത്തി  

കഫാദ്ധയലപ്പകടണ്ടതം അത് ഷംഫന്ധിച്ച് മതഴലട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന പ്രഔായം  രു ഷര് ട്ടിപിക്കറ്റ്  

ഷാക്ഷ്യലപ്പടുകത്തണ്ട തഭാണ്. 

    “............................... തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ .................... ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  

ഉള്ലപ്പടുത്തിമിുള്ളളൃ ........................ കപ്രാജക്ട് ഞാ്  ഩയികവാധിക്കുഔയും കപ്രാജക്ടില്  
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ഉള്ലപ്പടുത്തിമിുള്ളളൃ പ്രവൃത്തിഔളും  പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും  ഞാ്  ഭന ിറാക്കുഔയും  ലങയ്തിയിക്കുന്നു.  

കപ്രാജക്ട്  മുകകന പ്രകമാജനം  റബിക്കുന്ന ആലഔ  ഗുണകബാൃ തി  കുടുംഫങ്ങലില്/ജറകഷങനം  

നടത്തുന്ന കൃശി സ്ഥറത്തിലെ ഉടഭസ്ഥയില്  -------- വതഭാനത്തിറധിഔം 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗക്കായാലണന്ന് /ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗക്കാരുകടതാലണന്ന് ഞാ്  കനയിട്ട് സ്ഥറ ഩയികവാധന 

നടത്തിമതില്  നിന്ന് എനിക്ക് കഫാധയലപ്പട്ടിുള്ളളൃതാലണന്ന് ഷാക്ഷ്യലപ്പടുത്തുന്നു. ഈ 

കപ്രാജക്ടിനുകഴണ്ടി തയ്യാരാക്കിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩടവും പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന ആലഔ 

കുടുംഫങ്ങളുലട  ഩട്ടിഔയും പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖ കുടുംഫങ്ങളുലട ഩട്ടിഔയും  

ഞാ്  ഷാക്ഷ്യലപ്പടുത്തി  ഇകതാലടാപ്പം ഷഭര്പ്പിക്കുന്നു.” 

 (10) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം കരാഡ് നിര്മ്മാണത്തിന് ഴഔമിരുത്താ്  ഩാടില്ല. എന്നാല്  

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഊരുഔള്ക്ക് ഉളൃില്  3 ഭീറ്റര്  ഴീതിമില്  അധിഔയിക്കാത്ത നടപ്പാതഔളും 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഊരുഔലികറയ്ക്ക് എത്തികച്ചരുന്നതിന് 3 ഭീറ്റര്  ഴീതിമില്  അധിഔയിക്കാത്ത 

നടപ്പാതഔളും നടപ്പാറങ്ങളും ഩടവുഔളും നിര്മ്മിക്കാവുന്നതാണ്.  

(11) കൃശി ഭൂഭിമില്ലാത്ത ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഩാട്ടക്കൃശി ലങയ്യുന്നതിന് ധനഷസാമം 

അനുഴദനീമഭാണ്. ധനഷസാമത്തിന്  ഫാങ്ക് ഴാ  നിര്ഫന്ധഭല്ല.  

(12) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ യുഴതീയുഴാക്കളുലട  ഴിദയാബയാഷം, ഴികദവത്ത് ലതാളില്  കതടല് ,  ഷൃമം ലതാളില്  

ഩയിഩാടിഔള് , ലതാളില്   ഩയിവീറനങ്ങള് , ഔാമിഔ ഴിഔഷനം, ഴരുഭാന ഴര്ദ്ധന ഷംയംബങ്ങള്  

മുതറാമഴ കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിശ് ഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

 (13) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ യുഴതീയുഴാക്കള്  ഴയക്തിഖതഭായും ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലും (കുരെത് 2 

ഴയക്തിഔള്  ഉളൃ ഗ്രൂപ്പ്) ആയംബിക്കുന്ന  ഴരുഭാന ഴര്ദ്ധന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഫാങ്ക് ഴാ  

തയലപ്പടുത്തുന്നതിനും ഷഫ് ഷിഡി അനുഴദിക്കുന്നതിനും മു്ഖണനയും പ്രാധാനയവും നല്ഔണം.  

(14) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഊരുഔലില്  ാപ്തിഔയഭാമ യീതിമില്   കുടിലഴളൃ ഷൗഔയയവും ഴീടുഔലില്  ഔക്കൂഷ് 

ഷൗഔയയവും  റബയഭാക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  മു്ഖണന നല്ഔണം. അഴ 

ഏലറ്റടുത്തതിനുകവശം ഭാത്രകഭ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി പണ്ടുഔള്  ഴഔമിരുത്തിലഔാണ്ടുളൃ ഭറ്റ് 

കപ്രാജക്ടുഔള്  (അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുഔള്  ളിലഔ) ഏലറ്റടുക്കാവൂ. 

(15) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖങ്ങലില്  ഔണ്ടു ഴരുന്ന ഷിക്കിള്  ലഷല്  അനീഭിമ കഩാലുളൃ കയാഖങ്ങള്, ഭറ്റ് 

ആകയാഖയ പ്രശ്നങ്ങള്, കഩാശഔാസായ കുരഴ് എന്നിഴ ഩയിസയിക്കാ്  കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  

(16) ഷിക്കിള്  ലഷല്  അനീഭിമ കയാഖ നിര്ണ്ണമ ഔയാുകളുഔളും, അത് നിമന്ത്രിക്കുന്നതിനുളൃ 

ഭാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച കഫാധഴല്ക്കയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  

(17) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗക്കാരുലട ഩയമ്പയാഖത ഔറാപംഩങ്ങള്, ബക്ഷ്ണം, കൃശി, ഩയമ്പയാഖത ഉല്പന്നങ്ങള്  

എന്നിഴലമ കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉല്പന്നങ്ങളുലട ഴിഩണനത്തിനുഭാമി നഖയ/ഗ്രാഭ 

പ്രകദവങ്ങലിലും ടൂരിസ്റ്റ് പ്രകദവങ്ങലിലും പ്രകതയഔ ഴിഩണന/പ്രദര്വന കഔന്ദ്രങ്ങള്  

ആയംബിക്കുന്നതിന്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  കപ്രാജക്ടുള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  
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(18)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തി, ഴി്തയവും ദുര്ഗടവുഭാമ 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഷകങ്കതങ്ങലില്  നിന്ന് ഴിദയാര്ഥിഔലല സ്കൂളുഔലില്  എത്തിക്കുന്നതിനാമി 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഭാമി കങര്ന്ന് കപ്രാജക്ടുഔള്  (കഖാത്രഷായഥി) 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് പണ്ട് തിഔമാലത ഴരുന്ന ഷാസങയയത്തില്  

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും  ഇതിനാമി ഴിസിതം ഴഔമിരുത്താവുന്നതാണ്.  

(19) പ്രകൃതികക്ഷ്ാബങ്ങള് , ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കഭകറമിലറ ദുയന്തങ്ങള്  എന്നിഴലമ കനയിടുന്നതിനും          

അതിജീഴിക്കുന്നതിനും യക്ഷ്ാപ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതിന് അടിമന്തിയ ഷസാമങ്ങള് / 

ഷംയക്ഷ്ണ  പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  എന്നിഴയ്ക്കുമുളൃ  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

 (20) ധാനയങ്ങള് , ലങറുടധാനയങ്ങള്  എന്നിഴ കൃശി ലങയ്യുന്ന കഭകറഔലില്  അഴ ബക്ഷ്യകമാഖയ 

ഭാക്കുന്നതിന്  ഊയ് അടിസ്ഥാനത്തില്  ധാനയ ഭില്ലുഔള്   സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുളൃ  കപ്രാജക്ടുഔള്  

നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

 (21) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖങ്ങലില്  നിന്നും ഉമര് ന്നു ഴരുന്ന പ്രതിബഔള്ക്ക് ഴികവശിച്ചും  ജില്ലാ – 

ഷംസ്ഥാന -  കദവീമ – അന്തര്കദവീമ  തറങ്ങലില്   അംഖീഔായം റബിക്കുന്നഴര്ക്ക് അഴരുലട 

കഭകറമില്  കൂടുതല്   ഴിപുറഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്   നടത്താ്  അഴര്  തലന്ന തയ്യാരാക്കി 

ഷഭര്പ്പിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്, നൂതന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കായുളൃ ജില്ലാതറ ഷഭിതിയുലട 

അംഖീഔായത്തിന് ഴികധമഭാമി, എല്ലാ തറത്തിലറയും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് 

ഷസാമം നല്ഔാവുന്നതാണ്. ഇതയ ഏജ്ഷിഔലില്   നിന്നുളൃ  ഩിന്തുണ ഉരപ്പാക്കാ്  

മു്കഔ  എടുക്കാവുന്നതഭാണ്. 

(22) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഊരുഔലില്  ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദഭാമ  ഭിനി കസകരായാ ഩഴര്  യൂണിറ്റ്  സ്ഥാഩിച്ച് 

ഊരുഔലിലും  ഴീടുഔലിലും, ലഩാത സ്ഥാഩനങ്ങലിലും  കഴദുതി റബയത ഉരപ്പാക്കാ്  

ആഴവയഭാമ കപ്രാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(23) ഩഠനം ഉകഩക്ഷ്ിച്ച ഗ്രാഭപ്രകദവങ്ങലിലറ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗഴിദയാര്ഥിഔലില്  തടര്ഩഠനം 

നടത്തുന്നതിന് താല്പയയമുളൃഴലയ ഔലണ്ടത്തി  രഷിഡ്ശയല്  ഷൗഔയയകത്താലട പ്രവൃത്തിയ്കുന്ന  

േിഡ്ജ് സ്കൂള്  ഩദ്ധതി  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനാമി 

നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം ളിലഔയുളൃ  എല്ലാ ഔായയങ്ങളും  ഉള്ലപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാരാക്കാവുന്നതഭാണ്.  

 (24) പ്രകൃതി ദുയന്തങ്ങള്/ഭറ്റ്  പ്രതിഷന്ധിഔള്  ഉണ്ടാകുന്ന ഷഭമത്ത്   ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കഭകറമില്  

അനുബഴിക്കുന്ന ദുയിതം അടിമന്തിയഭാമി ഭാകനജ് ലങയ്യുന്നതിന്  പ്രാകദവിഔ തറത്തില്  

എഷ്.റ്റി പ്രകഭാട്ടര്   ഔണ്ഴീനരാമി രു ഔമ്മിറ്റി പ്രഴര്ത്തികക്കണ്ടതാണ്.  

(25)ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖത്തിലറ  കുട്ടിഔള്ക്ക് ഩഠന ഷൗഔയയത്തിനാമി നിറഴിലുളൃ 

ഉഩകമാഖപ്രദഭാമ   ലഔട്ടിടങ്ങള്  ആഴവയലഭങ്കില്  പുനിരുദ്ധായണം നടത്തി കസാസ്റ്റലുഔലാമി 

പ്രഴര്ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തയം പ്രവൃത്തിഔള്  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടായും ഏലറ്റടുക്കാവു 

ന്നതാണ്. 
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(26) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖക്കാര്ക്ക്  അഴരുള്ലപ്പടുന്ന  ഷമുദാമത്തിലെ  ഴഔ ശ്മവാനങ്ങള്  ഉണ്ടാഴാം. 

ഇഴ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ ആസ്തി യജിസ്റ്റരില്  ഉള്ലപ്പട്ടഴമാഔില്ല. എന്നാലും ഇത്തയം  

ശ്മവാനങ്ങലില്  അഴവയം കഴണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണിഔള്  ഭറ്റു ഷൗഔയയലഭാരുക്കല്  തടങ്ങിമ  

പ്രവൃത്തിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാം.  

(27) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കഭകറമില്  ഷാകങ്കതിഔ/ലപ്രാപശണല്  ഴിദയാബയാഷ കമാഖയതയുളൃഴര്ക്കും  

ലതാളില്  ഷാദ്ധയതാ കഔാഴ്സുഔള്  ഩാ ാമഴര്ക്കും ഷര്ക്കാര്/ലഩാതകഭകറ/ഷസഔയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങലിലും/തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലും, അഴയുലട ഔീളിലുളൃ ഒപീസുഔലിലും  

ആശുഩത്രിഔള്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ സ്ഥാഩനങ്ങലിലും കസ്റ്റപ്പകൊടു കൂടി അപ്രെീഷ്/ 

ഇകെണ്ശിപ്പ് ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഏലറ്റടുക്കാം..  

(28) നിറഴില്  അങ്കണഴാടി ഇല്ലാത്തതം 5 ല്  കൂടുതല്  കുട്ടിഔള്  ഉളൃതഭാമ ഊരുഔലില്   പ്രീ-സ്കൂള്  

ഴിദയാബയാഷം നല്കുന്നതിന് നഴ്സരി സ്കൂളുഔള്  ആയംബിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്കണഴാടി 

ഔലിലറകപ്പാലറ ടീച്ചറുടലടയും ലസല്പ്പറുടലടയും കഴതനം, കുട്ടിഔള്ക്ക്  കഩാശഔാസായം, ബക്ഷ്ണം 

എന്നിഴയ്ക്കു് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടിഔളുലട എണ്ണം 5-ല്  

കുരഴാലണങ്കില്  ലഭെര്  ടീച്ചറുടലട ഷസാമകത്താടുകൂടി കുട്ടിഔള്ക്ക് പ്രീ-സ്കൂള്  ഴിദയാബയാഷം 

നല്കുന്നതിനുളൃ ഷൗഔയയം ഏര്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഇഴയ്ക്കാമി കഔാലനിഔലില് / ഊരു 

ഔലിലുളൃ ഷാമൂസയ ഩഠനമുരി/ഔമ്മൂണിറ്റി സാളുഔള്  എന്നിഴ ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്.  

(29) ഊരുഔലിലറ സ്കൂള്  ഴിദയാര്ഥി/ഴിദയാര്ഥിനിഔള്ക്ക് അധിഔഩഠന ഷൗഔയയം ഏര്ലപ്പടുത്തുന്ന 

തിനാമി ഊയില്  തലന്നയുളൃ ഴിദയാഷമ്പന്നയാമഴരുലട  കഷഴനം  ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്.  

 (30) പ്രധാനലപ്പട്ട എല്ലാ ഊരുഔലിലും ഗട്ടംഗട്ടഭാമി ഷാമൂസയ ഩഠനമുരി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു 

ഔള്ക്ക്  ഈ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഴിസിതം നല്ഔാവുന്നതഭാണ്. 

(31) ങിറ നഖയഷബഔള്ക്കും കഔാര്പ്പകരശനുഔള്ക്കും റബിക്കുന്ന റ്റി.എഷ്.ഩി ഴിസിതം അര്സതയുളൃ 

ഗുണകബാക്താക്കള്  ഇല്ലാത്തതിനാല്  ലങറഴളിക്കാ്  ബുദ്ധിമുട്ട് കനയിടുന്നുണ്ട്. ഇത്തയം 

അഴഷയങ്ങലില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിദയാര്ഥിഔളുലട പ്രീ/കഩാസ്റ്റ് ലഭരിഔ് കസാസ്റ്റലുഔള്ക്ക് ലഔട്ടിടം, 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് താഭഷിക്കുന്നതിന് ഷൗഔയയം രുക്കുന്നതിനാമി Stay 

homes/Hostels എന്നിഴ നിര്മ്മിക്കാ്  നഖയഷബഔള്ക്കും കഔാര്പ്പകരശനുഔള്ക്കും അനുഭതി 

നല്ഔിമിുള്ളണ്ട്. ജില്ലാ കഔന്ദ്രങ്ങള്, ഭറ്റ് അനുകമാജയ പ്രകദവങ്ങള്  എന്നിഴിടങ്ങലില്  

നിര്മ്മിക്കുന്ന ഇത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് ലഩാതഴാമി 

പ്രകമാജനലപ്പടുലഭന്നതിനാല്   ഗ്രാഭ/കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട റ്റി.എഷ്.ഩി ഴിസിതം 

കഭല്  സൂങിപ്പിച്ച കപ്രാജക്ടുഔള്   നിര്മാസണം നടത്തുന്ന നഖയഷബഔള്ക്ക് നല്ഔാവുന്നതാണ്.  

(32) അര്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഗുണകബാക്താക്കളുണ്ടാമിയികക്ക അഴര്ക്കാമി ഏലറ്റടുകക്കണ്ട 

ഏലതങ്കിലും പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം (റ്റി.എഷ്.ഩി) റബിക്കുന്നിലല്ലന്ന 

ഔായണത്താല്   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാതിയിക്കാ്  ഩാടില്ല. ലഩാതഴിബാഖം 
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ഴിഔഷനപകണ്ടാ, തനപനപകണ്ടാ ഉഩകമാഖിച്ച് അത്തയം പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ   

ഴിബാഖക്കാര്ക്കാമി  നിര്ഫന്ധഭായും ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്.  

(33) ജില്ലമിലറ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കഭകറഔലിലറ  അബയസ്തഴിദയരും ഷാമൂസയകഫാധവുമുളൃ ഩയഭാഴധി  50  

കഩയടങ്ങിമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ യുഴതീയുഴാക്കളുലട രു  ജില്ലാതറ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ യുഴജന കഷന (Tribal 

Youth Force) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ ആബിമുകയത്തില്  പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ഊരുഔലിലറ 

ഷാമൂസയ ഴിദയാബയാഷ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്  ഩങ്കാലിഔലാഔാനും ലഩാത പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്  

കനാതൃ യംഖത്ത് നില്ക്കാനുളൃഴയായും ഉതകുന്ന തയത്തില്  ഇഴര്ക്ക് ഩയിവീറനം 

നല്കഔണ്ടതാണ്. ജില്ലമിലറ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷന കക്ഷ്ഭപ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

തയ്യാരാക്കുന്നതിനും കഭാണിട്ടരിംഖിനും ഊരുഔലിലറ ഴിഴിധതയത്തിലുളൃ കഫാധഴല്ക്കയണ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കും ഇഴരുലട കഷഴനം  ഉഩകമാഖലപ്പടുത്താം. ഇഴര്ക്ക് ഩയിവീറനം 

നല്കുന്നതിനുള്ലപ്പലടയുളൃ ലങറവുഔള്ക്കാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

6.3 ഴനിതാഗടഔ ഩദ്ധതി 

6.3.1 രസാങ്ീഔൾ കനയിടുന്ന ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങൾ ഩയിസയിക്കുന്നതിനുളൃ ആസൂത്രിതഭാമ ഇടലഩടലുഔൾ 

നടത്തുഔയും രസാങ്ീഔളുലട നിർണാമഔ റിംഖഩദഴി ആഴവയങ്ങൾ ഔലണ്ടത്തി ഩയിസയിക്കുന്ന 

തിനാണ് ഴനിതാ ഗടഔ ഩദ്ധതി ലഔാണ്ട് ഉകേവിക്കുന്നത്. കൃതയഭാമ ഴിഴയ കവകയണത്തിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഴനിതഔളുലട ഷാമൂസയഷാമ്പത്തിഔ ഩദഴി ഉമർത്തുന്നതിന് ഴനിതാഗടഔ 

ഩദ്ധതി എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  നിർഫന്ധഭായും തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്.  

[കണ്ഡിഔ 5.4.1 (9) ഔാണുഔ]. ഇതിലെ ബാഖഭാമി മതഴലട ഩരയുന്ന ഷസാമഔ ഷംഴിധാന 

ങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്.    

(1) ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെർ   

റിംഖഩദഴിയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവവും ഩിന്തുണയും 

നല്കുന്നതിനും ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളുലടയും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലടയും ഭറ്റു് 

എജ്ഷിഔളുലടയും ലജ്ഡര്  അനുഫന്ധ ഇടലഩടലുഔള്  ഏകഔാഩിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുഭാമി 

ജില്ലാതറത്തിലും ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തിലും ലജൻഡർ രികഷാഴ്സ് 

ലഷെറുടഔള്  പംഩീഔയിച്ച് പ്രഴർത്തിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. ലജൻഡർ രികഷാഴ്സ് ലഷെരിലെ 

കദനംദിന പ്രഴർത്തനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയം ഉരപ്പാക്കൽ, ഭറ്റു് പ്രഴർത്തനങ്ങൾ 

എന്നിഴയ്ക്കാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് രു റക്ഷ്ം പംഩമിലും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്   

ന്നയ റക്ഷ്ം പംഩമിലും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 2 റക്ഷ്ം പംഩമിലും അധിഔയിക്കാത്ത 

കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യരാക്കാവുന്നതാണ്. ജില്ലാതറ ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെരിലെ 

പ്രഴര്ത്തനത്തിനാഴവയഭാമ കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  

ഉള്ലക്കാളൃികക്കണ്ടതാണ്. (ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെറുടഔള്  ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദാംവങ്ങള്  

അനുഫന്ധം-7ല്  നല്ഔിമിുള്ളളൃത് ഔാണുഔ).   
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 (2)ഔമ്മൂണിറ്റി ഴിഭൻ ലപഷിറികറ്ററ്റർ  

എല്ലാ തറത്തിലുമുളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിനും ഴനിതാ ഴിഔഷന പ്രഴർത്തനങ്ങളും,  

ജാഗ്രതാഷഭിതി, ജി.ആര്.ഷി.ഔള്  തടങ്ങിമ ഴിഴിധഷംഴിധാനങ്ങളും ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ലപഷിറികറ്ററ്റ് ലങയ്യുന്നതിനുഭാമി  ഴിഭൻ സ്റ്റഡീഷ്/ ലജ്ഡര്  സ്റ്റഡീഷ്, കഷാശയൽ ഴർക്ക്, 

കഷകക്കാലജി, കഷാകശയാലജി എന്നീ ഴിശമങ്ങലിൽ ഏലതങ്കിലും ന്നില്  ഫിരുദാനന്തയ 

ഫിരുദമുളൃ രു ഴനിതലമ ഔമ്മൂണിറ്റി ഴിഭൻ ലപഷിറികറ്ററ്റർ ആമി നികമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഔമ്മൂണിറ്റി ഴിഭൻ ലപഷിറികറ്ററ്റർക്ക് പ്രതിഭാഷം 17,000/- പംഩമില്  അധിഔയിയ്ക്കാത്ത 

ഒണകരരിമം ഴനിതാ ഗടഔ ഩദ്ധതിമിൽ ഉള്ലപ്പടുത്തി നല്ഔാവുന്നതാണ്.   

(3) ലജ്ഡര്  ലഡസ്കുഔള്  

ഴിദയാർഥിഔളുലട സുയക്ഷ്, ഩയാതി ഩയിസായം, ഔൗൺഷിറിംഖ് തടങ്ങിമഴയ്ക്കും ആൺകുട്ടിഔൾ 

ഉൾലപ്പലടയുളൃ മുളെഴൻ കുട്ടിഔൾക്കും റിംഖഩദഴി ഔാഴ്ചപ്പാടിൽ അധിും ിതഭാമ കറംഖിഔ 

ഴിദയാബയാഷം, Effective/Equal Parenting, ലജൻഡർ ലഷൻഷികറ്റകഷശൻ കപ്രാഗ്രാം 

മുതറാമഴയ്ക്കുഭാമി കസസ്കൂൾ/സമർലഷക്കൻഡരി സ്കൂൾ തറങ്ങലിൽ ലജ്ഡര്  ലഡസ്കുഔള്  

അനുഫന്ധം 8 ല്  ഩരയും പ്രഔായം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് പംഩീഔയിച്ചു പ്രഴർത്തിപ്പിക്കാ 

വുന്നതാണ്. ലജ്ഡര്  ലഡസ്കുഔളുലട പ്രഴര്ത്തനം അനുഫന്ധം 8 ല്  സൂങിപ്പിച്ചിുള്ളളൃ ജില്ലാതറ 

കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷഭിതി ഴിറമിരുത്തുഔയും പ്രഴര്ത്തനം ഔായയക്ഷ്ഭഭാക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടി 

ഷൃീഔയിക്കുഔയും കഴണം.    

(4) ജാഗ്രതാ ഷഭിതി  

രസാങ്ീഔൾക്കും ലഩൺകുട്ടിഔൾക്കും എതിയാമ അതിക്രഭങ്ങൾ തടയുഔ, അഴരുലട ഩയാതിഔള്ക്ക് 

ഩയിസായം ഔാണുഔ എന്നിഴയ്ക്കാമി  ജി.(എം എഷ്)31/2007/ഷ.കക്ഷ്.ഴ തീമതി : 23/6/2007 

പ്രഔായം ഴാര്ഡ് തറത്തിലും ഗ്രാഭ/നഖയ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലും ജില്ലാതറത്തിലും ജാഗ്രതാ 

ഷഭിതിഔള്  പംഩീഔയിച്ചു പ്രഴർത്തിപ്പികക്കണ്ടതം ആഴവയഭാമ കപ്രാജക്ടുഔൾ ഩദ്ധതിമിൽ 

ഉൾലപ്പടുകത്തണ്ടതഭാണ്. ജില്ലാതറ ജാഗ്രതാ ഷഭിതി അംഖങ്ങലല തിയലെടുക്കുന്നതിനുളൃ  

ഉത്തയഴാദിത്തം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്കാമിയിക്കും. ജാഗ്രതാ ഷഭിതിഔൾ 

വക്തിലപ്പടുത്തുന്നതിനും ഔൗൺഷിറിംഖ് ഉൾലപ്പലടയുളൃ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും  

ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ  ശ്രദ്ധ ലങലുത്തണം. 

6.3.2 റിംഖഩദഴി/രസാങ്ീഩദഴി ഩഠനം  

രു പ്രകദവലത്ത റിംഖഩദഴി ഷൗഹൃദഭാക്കുന്നതിന് നടകത്തണ്ടുന്ന പ്രഴർത്തനങ്ങൾ 

തിയിച്ചരിയുന്നതിനും എല്ലാ റിംഖ ഴിബാഖങ്ങളുലടയും പ്രകതയഔ  പ്രശ്നങ്ങളും ആഴവയങ്ങളും 

ഔലണ്ടത്തി ഩയിസായ ഭാർഗ്ഗങ്ങൾ ജനഔീമഭാമി നടപ്പിറാക്കാനും ലഩാത ഷമൂസലത്തക്കൂടി 

അക്കായയങ്ങൾ കഫാധയലപ്പടുത്തി ഉത്തയഴാദിതൃങ്ങൾ ഴിബജിച്ചു ഏലറ്റടുക്കുന്നതിനുഭാമി എല്ലാ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും അഞ്ചു ഴർശത്തിൽ യിക്കലറങ്കിലും റിംഖഩദഴി/രസാങ്ീഩദഴി ഩഠനം 
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നടകത്തണ്ടതം ആമത് ഒകയാ ഴർശവും ആഴവയഭാമ ഭാറ്റങ്ങൾ ഴരുത്തി 

ഩയിഷ്കയികക്കണ്ടതണ്ട്. 

6.3.3 രസാങ്ീഩക്ഷ് നഴകഔയലം:- ഷമൂസത്തിലുണ്ടാകുന്ന രസാങ്ീഴിരുദ്ധഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലലയും 

ങിന്തഔലലയും ഭറ്റും  ഇല്ലാതാക്കുഔ എന്ന റക്ഷ്യകത്താലട കുടുംഫശ്രീയുലട കനാതൃത്തില്  

നടപ്പാക്കുന്ന ‘രസാങ്ീഩക്ഷ് നഴകഔയലം ഔാമ്പമി് ’ ഴിജമിപ്പിക്കുന്നതിനാഴവയഭാമ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പാകക്കണ്ടതാണ്.  

6.3.4  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ ലജ്ഡര്   ഫജറ്റിംഖ്, ലജ്ഡര്  പ്ലാനിംഖ്, ലജ്ഡര്   

ഒഡിറ്റിംഖ് എന്നിഴ നടപ്പിറാക്കാവുന്നതാണ്  

6.3.5 ഉപനഩാദനാധിും ിതവും കഷഴനാധിും ിതവുഭാമ നൂതന ഷംയംബങ്ങൾ കുടുംഫശ്രീയുലട ഷസാമ 

കത്താലട ആയംബിക്കാനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔൾ എലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  ഇതിനാമി കുടുംഫശ്രീയുലട 

അംഖീഔായമുളൃ ഏജൻഷിഔൾ/ ഷന്നദ്ധ ഷംഗടനഔൾ എന്നിഴയുലട കഷഴനം പ്രകമാജന 

ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

6.3.6 രസാങ്ീഔളുലട ലതാളിൽ - ഴരുഭാന ഴർദ്ധനഴിനാമി ഷൃമം ലതാളിൽ ഷംയംബങ്ങൾക്ക് പുരലഭ, 

കറഫർ ഫാങ്ക്, ഷൃമം ലതാളിൽ ഷംയംബഔരുലട ഉപനഩന്നങ്ങളുലട ഴിഩണനത്തിന് ഴിഩണന 

കഔന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിഴ ആയംബിക്കാവുന്നതാണ്. 

6.3.7 റാഫ് ലടക്നീശയൻ കഔാഴ്സ് ഩാഷാമിുള്ളളൃ ഴനിതഔൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷൃമം 

ലതാളിൽ ഷംയംബലഭന്ന യീതിമിൽ റകഫാരട്ടരിഔൾ ആയംബിക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാത്സാസനം ഗ്രാഭ-

കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾക്ക് നൽഔാവുന്നതാണ്. ഴാ ാഫന്ധിതഭാമി നടപ്പാക്കാവുന്ന 

ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുഔൾ കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റുഭാമി ഫന്ധലപ്പടുത്തി ഷംഗടിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

6.3.8 രസാങ്ീഔൾക്കും ലഩൺകുട്ടിഔൾക്കും എതിലയയുളൃ അതിക്രഭങ്ങള്  ഇല്ലാതാക്കി അതിക്രഭ യസിത 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്താമി ഭാറ്റുന്നതിന് അനുകമാജയഭാമ കപ്രാജക്ടുഔൾ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔൾക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

6.3.9 യു.ഩി, കസസ്ക്കൂൾ, സമർ ലഷക്കെരി സ്ക്കൂളുഔലിൽ ലഩൺകുട്ടിഔളുലട ഷൗഔയയാർഥം നാപ്ഔി്  

ലഴൻഡിംഖ് യൂണിറ്റുഔൾ സ്ഥാഩിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔൾ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔലിലും ഇത്തയം യൂണിറ്റുഔള്  

ഉരപ്പാക്കിമതിനുകവശം എകഡഡ് സ്കൂളുഔലിലും അഴ സ്ഥാഩിക്കാവുന്നതാണ്. കഔയല ഴനിതാ 

ഴിഔഷന കഔാർപ്പകരശലെ ഭാർഖകയക അഴറംഫിച്ചു കഴണം യൂണിറ്റുഔൾ സ്ഥാഩികക്കണ്ടത്. 

6.3.10 ഔൗഭായക്കായാമ ലഩണ്കുട്ടിഔളും രസാങ്ീഔളും കനയിടുന്ന അനീഭിമ തടങ്ങിമ പ്രശ്നങ്ങൾ നിശ്ചിത 

ഔാറമലഴിനുളൃില്  റക്ഷ്യാധിും ിതഭാമി ഩയിസയിക്കുന്നതിന് കഩാശഔാസായ ഩദ്ധതിഔൾ 

ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാടിഔള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. 

6.3.11 ഴനിതഔൾക്ക് ജൂകഡാ, ഔയാലട്ട എന്നിഴമിലും കമാഖമിലും ഩയിവീറനം നൽകുന്ന കപ്രാജക്ടുഔൾ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔൾക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 
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6.3.12 രസാങ്ീഔൾ ധായാലഭാമി എത്തുന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩന ഒപീഷ്, ആശുഩത്രിഔൾ, തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങൾ എന്നിഴിടങ്ങലിലും ഫഷ് 

സ്റ്റാന്റുഔലിലും അതകഩാലറ രസാങ്ീഔൾ ധായാലഭാമി ഴലന്നത്തുഔയും ലതാളിറിൽ ഏർലപ്പടുഔയും 

ലങയ്യുന്ന ഭാർക്കറ്റുഔൾ, ങന്തഔൾ എന്നിഴിടങ്ങലിലും രസാങ്ീഔൾക്ക് ഭാത്രഭാമി മൂത്രപ്പുയഔളും 

ഔക്കൂസുഔളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔൾ ഴനിതാ ഗടഔ ഩദ്ധതിമിൽ ഏലറ്റടുക്കാം. 

മൂത്രപ്പുയഔൾ, ഔക്കൂസുഔൾ എന്നിഴ നിർമ്മിച്ച് അനുകമാജയഭാമ ഏജൻഷിഔൾക്ക് ഇഴയുലട 

ഩയിഩാറന  മതഭതറയ്ക്കാമി കഔഭാകരണ്ടതാണ്. 

6.3.13 തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ എല്ലാ സ്ഥാഩനങ്ങലിലും ഫഷ് സ്റ്റാെ് 

കഩാലുളൃ ലഩാതസ്ഥറങ്ങലിലും മുറയൂുള്ളന്ന അമ്മഭാർക്ക് അഴരുലട ഷൃഔായയത ഔാത്തുസൂക്ഷ്ിക്കും 

ഴിധമുളൃ സുയക്ഷ്ിതഭാമ മുരിഔൾ ഷജ്ജഭാക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔൾ ഴനിതാ ഗടഔ 

ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലപ്പടുത്താം. കൂടുതൽ രസാങ്ീഔൾ ലതാളിൽ എടുക്കുന്ന സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ ഈ 

ഷംഴിധാനം കൂടുതല്  കഩര്ക്ക് ഉഩകമാഖിക്കാവുന്ന തയത്തില്  ഏർലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  

6.3.14 ഴനിത ഗടഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തി താലളപ്പരയുന്ന തയത്തിലുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളും  

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

I. ലഩാത ഇടങ്ങൾ  (ഗ്രൗണ്ട്, ഩാർക്ക്, കറേരിഔൾ, ഴിശ്രഭകഔന്ദ്രം, ഇയിപ്പിടങ്ങൾ, 

മുതറാമഴ) എന്നിഴ ലജ്ഡര്  ഷൗഹൃദഭാക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔള് . 

II. രസാങ്ീഔൾക്കും ലഩൺകുട്ടിഔൾക്കുഭാമി ഔറാ-ഷാംസ്ക്കായിഔ ഩയിഩാടിഔൾ, ഔാമിഔ ഭത്സയങ്ങൾ  

III. ഴനിതഔൾക്കായുളൃ ഫുട്കഫാൾ, കഴാലികഫാൾ, ശട്ടിൽ, ഫാഡ്മിെണ് , ഔഫഡി തടങ്ങിമ 

ഭത്സയങ്ങള്  

IV. ജീഴിതകവറീ കയാഖങ്ങൾ കുരച്ച് ലഔാണ്ട് ഴരുന്നതിന് കഴണ്ടി കദനംദിന ഴയാമാഭം ഉരപ്പ് 

ഴരുത്തുന്നതിനു ഴാക്കിംഖ് ക്ലബുഔൾ, കഷക്കിൾ ക്ലഫ്, പിറ്റ്നഷ് ലഷെർ എന്നിഴ. 

V. ഴനിതഔള്ക്ക് ലതാളില്  ഩയിവീറനം, കനപുണയം ആര്ജ്ജിക്കുന്നതിനുളൃ ഩയിവീറനം, 

ലതാളില്  ഷാദ്ധയതഔള്  ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ പിനിശിംഖ് സ്കൂള്  എന്നിഴ നടത്താ 

വുന്നതാണ്.   

VI. ഉന്നത ഴിദയാബയാഷമുളൃഴരും എന്നാൽ ഴീട്ടമ്മഭായാമി തങ്ങി കൂടുഔയും ലങയ്യുന്ന 

ഴനിതഔൾക്ക് ഭത്സയഩയീക്ഷ്ഔലിൽ ഩലങ്കടുക്കുഴാനുളൃ ഩിന്തുണയും ഩയിവീറനവും നൽകുഔ 

VII. അബയസ്തഴിദയയാമ യുഴതിഔൾക്ക് അനുകമാജയഭാമ ലതാളിൽ റബയഭാക്കുഔ.  

6.3.15  ഴനിതഔളുലട ഭാനഷിഔാകയാഖയം ഉരപ്പ് ഴരുത്തുന്നതിനുളൃ നിയന്തയ ഇടലഩടറിനാമി 

 ഔൗഭായ   പ്രാമക്കാർക്കുളൃ ഔൗൺഷിറിംഖ്, പ്രീ ഭാകയയജ് ഔൗൺഷിറിംഖ്, ദമ്പതിഔൾക്കുളൃ 

ഔൗൺഷിറിംഖ്, ഔയിമര്  ഔൗണ്ഷിറിംഖ്,  ഇപക്ടീഴ് ഩായെിംഖ്, ഭദയം, ഭമക്ക് ഭരുന്ന് 

എന്നിഴ്് എതിലയയുളൃ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ എന്നിഴയ്ക്കാമി കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 
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6.3.16 ഔക്കൂഷ് നിർമ്മാണം, കുടിലഴളൃം റബയഭാക്കൽ, ബഴന നിർമ്മാണം, ഴീട് കഴദുതീഔയണം, 

അങ്കണഴാടി ലഔട്ടിട നിർമ്മാണം, അങ്കണഴാടി കഩാശഔാസായം, അങ്കണഴാടി 

ജീഴനക്കാര്ക്കുളൃ അധിഔ കഴതനം മുതറാമഴയും ഷഭാന ഷൃബാഴമുളൃ  കപ്രാജക്ടുഔളും ഴനിതാ 

ഗടഔ ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലപ്പടുത്താവുന്നതല്ല.  അതകഩാലറ ഴനിതഔൾക്കും പുരുശന്മാർക്കും രു 

കഩാലറ പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളും ഴനിതാ ഗടഔ ഩദ്ധതിമിൽ 

ഉൾലപ്പടുത്താവുന്നതല്ല. 

6.3.17 ലഩൺകുട്ടിഔളുലട ഴിഴാസ ധനഷസാമം (ഩട്ടിഔജാതി/ഩട്ടിഔ ഴർഗ്ഗ ഴിബാഖം/ജനരൽ) ഴനിതാ 

ഗടഔ ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലപ്പടുത്താവുന്നതല്ല. 

6.4 കുട്ടിഔള്, ബിന്നകവശിയുളൃഴര്, രാ്ഷ് ലജ്കഡഴ്സ് എന്നിഴരുലട പ്രകതയഔ ഩദ്ധതി  

 കുട്ടിഔള്, ബിന്നകവശിയുളൃഴര്, രാ്ഷ് ലജ്കഡഴ്സ്  എന്നിഴരുലട കക്ഷ്ഭത്തിനും ഴിഔഷ 

നത്തിനും കഴണ്ടി രു ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ഩദ്ധതിമില്  കഭല്പ്പരെ മൂന്ന് 

ഴിബാഖങ്ങള്ക്കും കഴണ്ടിയുളൃ പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിഔള്  ഉണ്ടാകഔണ്ടതം അഴ ഩദ്ധതികയകയുലട 

ബാഖഭാകക്കണ്ടതഭാണ്. [കണ്ഡിഔ 5.4.1 (10) ഔാണുഔ]. 

(എ) കുട്ടിഔളുലട ഴിഔഷനത്തിനുകഴണ്ടിയുളൃ പ്രകതയഔ ഩദ്ധതി 

(1)   കുട്ടിഔൾക്കാമി കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കുകമ്പാൾ പ്രധാനഭായും അഴരുലട ഷഭഗ്ര ഴിഔാഷം, 

ഷംയക്ഷ്ണം, അതിജീഴനം, ഩങ്കാലിത്തം തടങ്ങിമ നാറ് അടിസ്ഥാന അഴഔാവങ്ങളും റക്ഷ്യഭി 

ട്ടാമിയിക്കണം കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. കുട്ടിഔൾക്കായുളൃ സ്ഥാഩനങ്ങൾ നിർമ്മി 

ക്കുകമ്പാൾ നാശണൽ എഡൂകക്കശൻ കഩാലിഷി 2020, നാശണൽ ഏർറി കങല്ഡ്ഹുഡ് 

ലഔമർ ആൻഡ് എഡുകക്കശ്  കഩാലിഷി 2013 എന്നിഴ പ്രഔായം വിശു ഷൗഹൃദഭാലണന്ന് 

ഉരപ്പുഴരുകത്തണ്ടതാണ്. കുട്ടിഔളുലട ഴിഔഷനം, ഷംയക്ഷ്ണം തടങ്ങിമ ഔായയങ്ങലില്  

പ്രാകദവിഔതറ ഷംഴിധാനഭാമ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുതറ വിശു ഷംയക്ഷ്ണ  ഷഭിതിയുഭാമി 

കങര്ന്നുളൃ പ്രഴര്ത്തനഭാണ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നടകത്തണ്ടത്.  

 (2) ഭാനഷിഔവും വായീയിഔവുഭാമി ലഴല്ലുഴിലി കനയിടുന്ന കുട്ടിഔളുലട  തടര്ച്ചമാമ ങിഔിത്സയും  

ഷംയക്ഷ്ണവും ഉരപ്പാക്കുന്നതിനാമി അഴരുലട യക്ഷ്ിതാക്കളുലട പ്രകതയഔിച്ചും രസാങ്ീയക്ഷ്ിതാ 

ക്കള്ക്ക് ലതാളിലും ഴരുഭാനവും ഉരപ്പാക്കുന്നതിനുലല ഩദ്ധതിഔള്  തകേവസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക ്  

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) കുട്ടിഔളുലട ഔറാ – ഔാമിഔ – ഭാനഷിഔ – ഷാംഷ് ക്കായിഔ – ഩങ്കാലിത്ത ഴിഔഷനം റക്ഷ്യഭിട്ട് 

കുടുംഫശ്രീ ഷംഴിധാനത്തിലെ ബാഖഭാമി നടപ്പിറാക്കിഴരുന്ന ഫാറ ഩഞ്ചാമത്ത്, ഫാറഷബ 

മുതറാമഴ വക്തിലപ്പടുത്തുന്നതിനുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  കുടുംഫശ്രീ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് 

ഴികധമഭാമി കുട്ടിഔള്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

ഫാറഩഞ്ചാമത്ത്/ഫാറഷബാ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് തഔ ഴിനി 

കമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. ഫാറാഴഔാവങ്ങലലക്കുരിച്ച് അഴകഫാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്  

ഩയിഩാടിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കാവുന്നതാണ്. 
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 (4) എല്ലാ ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔലിലും ലഩണ് കുട്ടിഔള്ക്കും ആണ് കുട്ടിഔള്ക്കും കഴണ്ടി ആഴവയാനു 

ഷയണം ജററബയതയുളൃ പ്രകതയഔം മൂത്രപ്പുയ, ഔക്കൂഷ് എന്നിഴ റബയഭാക്കാ്  കഴണ്ട നടഩടിഔള്  

ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. എകഡഡ് ഴിദയാറമങ്ങലിലും ഇത്തയം ഷൗഔയയങ്ങള്  രുക്കുന്നതിന് 

കഴണ്ടിയുളൃ ഇടലഩടലുഔള്  നടത്താവുന്നതാണ്. എന്നാല്  ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔലില്  ഈ 

ഷൗഔയയം ഏര്ലപ്പടുത്തിമതിനു കവശഭാഔണം എകഡഡ് സ്കൂളുഔലല ഩയിഖണികക്കണ്ടത്.   

(5) കുട്ടിഔലിലുണ്ടാഔാനിടയുളൃ കഴഔറയങ്ങള്  കനയകത്ത ഔണ്ടുഩിടിച്ച് അതിലെ ആഗാതം 

ഇല്ലാതാക്കാകനാ റഘൂഔയിക്കാകനാ കഴണ്ട നടഩടിഔള്  ആകയാഖയ സ്ഥാഩനങ്ങലിൂടലട 

നടകത്തണ്ടതാണ്. District Early Intervention Center-ലെ പ്രഴര്ത്തനം ഔായയക്ഷ്ഭഭാക്കാനും 

ഴിപുറലപ്പടുത്താനും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(6)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ എല്ലാ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഫാറ ഷൗഹൃദ 

സ്ഥാഩനങ്ങലാക്കി ഭാറ്റാ്  നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

(7) ഷ് കഩാര്ട് ഷ് ഔൗണ് ഷില്  അംഖീഔയിച്ച ഩയിവീറഔരുലട ഷസാമകത്താലട  കുട്ടിഔള്ക്ക്  

ഔാമിഔ ഩയിവീറനങ്ങള്  നല്ഔാവുന്നതാണ്.  

(8) കുട്ടിഔളുലട ഩാര്ക്ക് ഗ്രാഭ/കലാക്ക്/ ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഷജ്ജഭാക്കാവുന്നതാണ്. 

(9) കുട്ടിഔള്ക്ക് കമാഖ ഩയിവീറന കപ്രാജക്ടുഔള്  ആയുശ് ഴകുപ്പുഭാമി ഷസഔയിച്ച്  ഷംഗടിപ്പി 

ക്കാവുന്നതാണ്. 

 (10) കുട്ടിഔളുലട ഇടമിലുളൃ  ഭദയം, ഭമക്കുഭരുന്ന് ഉള്ലപ്പലടയുളൃ റസയി ഴസ്തുക്കളുലട ഉഩകമാഖം, 

ലഭാകഫല്  കപാണ്  ദുരുഩകമാഖം, ഫാറകഴറ, കവവഴ ഴിഴാസം, കുടുംഫങ്ങലിലും  ലഩാത 

ഇടങ്ങലിലും  ഴിദയാറമങ്ങലിലും ആണ്/ലഩണ്  ഴയതയാഷഭില്ലാലത  കുട്ടിഔള്ക്ക് ഏല്കക്കണ്ടി 

ഴരുന്ന വായീയിഔ ഭാനഷിഔ, കറംഖിഔ ഩീഢനങ്ങള്  എന്നിഴ തടയുന്നതിന് അനുകമാജയഭാമ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ജീഴിത കനപുണയ ഴിദയാബയാഷം, ഩായെിംഖ് ക്ലിനിക്ക്  

എന്നിഴയും  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(11) സ്കൂള്  ലപ്രാട്ടക്ഷ്്  ഗ്രൂപ്പുഔലല  വാക്തീഔയിക്കുഔയും പ്രസ്തുത ഔമ്മിറ്റിഔളുലട  കഭല്കനാട്ടത്തില്  

റസയി ഴിരുദ്ധ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  സ്കൂളുഔലില്  നടപ്പിറാക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ഷംസ്ഥാന 

എക്കഷഷ് ഴകുപ്പിലെ ഴിമുക്തി എന്ന കഫാധഴപനഔയണ ഭിശനുഭാമി ഷസഔയിച്ച് 

ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(12) അങ്കണഴാടി കഩാശഔാസായ ഴിതയണം, എഷ്.എഷ്.ലഔ. കപ്രാജക്ട് ഴിസിതങ്ങള്  

മുതറാമഴയ്ക്ക് കഴണ്ട ഴിസിതം ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് കണ്ഡിഔ 5.4.1 (10) പ്രഔായം നിര്ഫന്ധഭായും 

നീക്കിലഴകകക്കണ്ട 5 വതഭാനം തഔ ഉഩകമാഖിക്കാ്  ഩാടില്ല. 

(ഫി) ബിന്നകവശിയുളൃഴര്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ പ്രകതയഔ ഩദ്ധതി 

(1) ബിന്നകവശിയുളൃഴര്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ കക്ഷ്ഭഩയിഩാടികുളും പുനയധിഴാഷ – ഴിഔഷന 

ഩയിഩാടിഔളും  പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 
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(2) ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗ്ഗകയക അനുഷയിച്ച് ബിന്നകവശിയുളൃഴര്ക്ക് അനുഴദനീമഭാമ    

ഷ് കഔാലര്ശിപ്പും ഫത്തയും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നല്കഔണ്ടതാണ്. ഇതിനാഴവയഭാമ തഔ 

ഗ്രാഭ-കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് മഥാക്രഭം 60:30:10 എന്ന അനുഩാതത്തില്  

ഴഔമിരുത്തി നല്ഔാവുന്നതാണ്. ഈ അനുഩാതത്തില്  തഔ ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് ഔളിമാത്ത 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഔായയത്തില്  കുരഴ് ഩയിസയിക്കുന്നതിന് ഭറ്റ് തറങ്ങലിലറ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിസിതം ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്.  

(3) 2016-ലറ ബിന്നകവശി അഴഔാവ നിമഭ പ്രഔായമുളൃ എല്ലാ ഴിബാഖങ്ങലിലും ഉള്ലപ്പട്ട 

ഴയക്തിഔള്ക്ക്, ഉഩഔയണങ്ങള്  ഴാങ്ങുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩന 

ങ്ങള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ഷര്ക്കാര്  ഷര്ഴീഷിലുളൃ ഫന്ധലപ്പട്ട ലഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  

ആമിയിക്കണം ഉഩഔയണങ്ങളുലട ആഴവയഔതാ നിര്ണ്ണമം നടത്തി ഷാക്ഷ്യ ലപ്പടുകത്തണ്ടത 

രു പ്രാഴവയം ഉഩഔയണം റബിച്ചഴര്ക്ക് ആ ഉഩഔയണത്തിലെ ഉഩകമാഖ ഔാറാഴധി 

ഔളിയുംമുമ്പ് ഴീണ്ടും ഉഩഔയണം നല്ഔാ്  ഩാടില്ല. ആഴവയഔതാ നിര്ണ്ണമ ഗട്ടത്തില്  

ഇക്കായയം കൂടി ഩയികവാധിക്കണം. 

(4) 2016-ലറ ബിന്നകവശി അഴഔാവ നിമഭലത്തപ്പറ്റി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്  കഫാധഴല്ക്ക 

യണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുത്ത് നടത്തണം. 

(5) ബിന്നകവശിയുളൃഴര്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ ലതാളില്  ഩയിവീറനകഔന്ദ്രങ്ങള്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു 

ഔള്ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(6) ബിന്നകവശിയുളൃഴരുലട ഷഴികവശതഔള്  ഩയിഖണിച്ച് അഴര്ക്ക് ഷൗഹൃദഭാമ യീതിമില്  

കഴണം ലഔട്ടിടങ്ങള്  നിര്മ്മികക്കണ്ടത്. നിറഴിലുളൃ ലഔട്ടിടങ്ങള്  ബികന്നവശി ഷൗഹൃദഭാക്കി 

ഭാറ്റുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളും ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. . 

(7) ബിന്നകവശിയുളൃഴര്ക്കുളൃ കസ്കാലര്ശിപ്പും ഫത്തയും നല്കുന്നതിനാഴവയഭാമ ഴിസിതം  

ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് കണ്ഡിഔ 5.4.1 (10) പ്രഔായം നിര്ഫന്ധഭായും നീക്കിലഴകകക്കണ്ട 5 

വതഭാനം തഔ ഉഩകമാഖിക്കാ്  ഩാടില്ല.  

(ഷി) രാ്ഷ് ലജ്ഡര്  ഴിബാഖക്കാര്ക്കു കഴണ്ടിയുളൃ പ്രകതയഔ ഩദ്ധതി  

(1) രാ്ഷ് ലജ്ഡര്  ഴിബാഖക്കാരുലട പ്രകതയഔ കമാഖം ഴിലിച്ചുകങര്ത്ത് അഴരുലട ആഴവയങ്ങളും 

പ്രശ്നങ്ങളും ഴിറമിരുത്തി ആഴവയഭാമ കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കാവുന്നതാണ്.  

(2) രാ്ഷ് ലജ്ഡര്  ഴിബാഖഔാര്ക്കു കഴണ്ടിയുളൃ കക്ഷ്ഭ ഩയിഩാടിഔളും പുനയധിഴാഷ-ഴിഔഷന 

ഩയിഩാടിഔളും പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) രാ്ഷ് ലജ്ഡര്  ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ ലശല്റ്റര്  കസാമുഔള് , റിംഖഭാറ്റ വരസാങ്ക്രിമലമ 

തടര്ന്നുളൃ ങിഔിത്സാ ധനഷസാമം എന്നീ കപ്രാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  

നടപ്പിറാക്കാവുന്നതാണ്. 
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6.5 ഴകമാജനങ്ങളുലട കക്ഷ്ഭവും ഩാറികമറ്റീഴ് ലഔമർ ഷംഴിധാനവും 

(1)  കണ്ഡിഔ 5.4.1 (10) ല്  ഩരെ പ്രഔായം നിശ്ചിതപണ്ട് ഴഔമിരുത്തി ഴകമാജനങ്ങളുലട 

കക്ഷ്ഭത്തിനും ആഴവയമുളൃഴര്ക്ക് ഷാന്തൃന ഩയിങയണം റബയഭാക്കുന്നതിനും കഴണ്ടി രു 

പ്രകതയഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിലെ ഴകമാജന നമത്തിനും 

ഭാർഖ നിർകേവങ്ങൾക്കും അനുകമാജയഭാമ കപ്രാജക്ടുഔലാണ് ഴകമാജനകക്ഷ്ഭത്തിന് കഴണ്ടി 

ഏലറ്റടുകക്കണ്ടത്. 

(2) ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് വായീയിഔ – ഭാനഷിഔ, ഷാംസ്കായിഔ, ഩിന്തുണാ ഷംഴിധാനവും 

സുയക്ഷ്ിതതൃവും ഉരപ്പുഴരുത്തുന്ന കപ്രാജക്ടുഔൾക്ക് മുൻഖണന നൽഔണം. 

(3) ഴകമാജനങ്ങൾക്ക് കമാഖ ഩയിവീറനം നൽകുന്ന  കപ്രാജക്ടുഔൾ  ആയുഷുഭാമി ഷസഔയിച്ച്  

ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(4) ഴികനാദകഔന്ദ്രം ഉൾലപ്പലടയുളൃ ഴകമാജന ഷൗഹൃദ ഷംഴിധാനങ്ങൾ സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് 

കപ്രാജക്ടുഔൾ ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(5) ഴകമാജനങ്ങൾ നിയന്തയം ഉഩകമാഖിക്കുന്ന ലഔട്ടിടങ്ങൾക്കും ഭറ്റു സ്ഥാഩനങ്ങൾക്കും രാമ്പ്, 

കുടിലഴളൃം, കടാമ് ററ്റ്, ഇയിപ്പിടം മുതറാമ ഷൗഔയയങ്ങളും ആശുഩത്രിഔലിൽ 

ഴകമാജനങ്ങൾക്ക് പ്രകതയഔം “ഔൂ’ഴിനുളൃ ഷംഴിധാനങ്ങളും ഏർലപ്പടുത്തുന്നതിനുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(6) ഩഔൽഴീട് ആയംബിക്കുന്നതിന് കഴണ്ടി ഩണിഔളിപ്പിച്ചിുള്ളളൃ ലഔട്ടിടങ്ങൾ പൂര്ണ്ണഭായും പ്രഴർത്തന 

ക്ഷ്ഭഭാക്കിമതിനുകവശം ആഴവയമുലണ്ടങ്കില്  ഭാത്രകഭ, ഇതിനാമി പുതിമ കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഏലറ്റടുക്കുഴാ്  ഩാടുളൄ. ഩഔല്  ഴീടുഔള്  തടര്ച്ചമായും ഔായയക്ഷ്ഭഭായും പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നു എന്ന്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഉരപ്പാകക്കണ്ടതാണ്. പുതിമ ഩഔല്  ഴീടുഔളുലട കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഭാത്രം  ഏലറ്റടുത്താല്  ഭതിമാകും.   

(7) ഴകമാജന ഩയിഩാറനകഔന്ദ്രം (Old Age Home) ആയംബിക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്  അതിലെ നടത്തിപ്പ് ഷംഴിധാനം, 

ആഴര്ത്തന ലങറവുഔള്   എങ്ങലന ഔലണ്ടത്തും തടങ്ങിമ ഴിവദാംവങ്ങള്  അടങ്ങിമ ഩദ്ധതി 

രികപ്പാര്ട്ട് കൂടി ഷഭര്പ്പിച്ച് അംഖീഔായം ഴാകങ്ങണ്ടതാണ്.  

 (8)ഴകമാജനങ്ങലാമ ഔിടപ്പുകയാഖിഔൾക്ക് ഷാന്തൃന ഩയിങയണം, ങിഔിത്സ, ഭരുന്ന്, കഩാശഔാസായ 

ഴിതയണം എന്നിഴ ഷാന്തൃന ഩയിങയണ ഩദ്ധതിയുലട ഭാര്ഗ്ഗകയക. ഷ.ഉ(ഷാധാ)നം.553/2019/ 

തഷൃബഴ; തീമതി 07.03.2019 പ്രഔായം ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(9) വായീയിഔ പ്രമാഷങ്ങൾ കനയിടുന്ന ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് അനുകമാജയഭാമ ഉഩഔയണങ്ങൾ, 

ഩയിസായ ഷംഴിധാനങ്ങൾ മുതറാമഴ ഏർലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  
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(10) പുതിമ ലഩാത ലഔട്ടിടങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കുകമ്പാള്  അഴ ഴകമാജന ഷൗഹൃദഭാലണന്ന് ഉരപ്പു 

ഴരുകത്തണ്ടതാണ് . 

(11) ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  അടല്  ഴകമാ അബുദമ കമാജന (AVYAY) 

കഔന്ദ്രഩദ്ധതിയുഭാമി ഷംകമാജിപ്പിച്ച് നടത്താവുന്നതാണ്.  

(12) ഴകമാ ക്ലബുഔള് : ഷമ്പൂര്ണ്ണ ഴകമാ ഷൗസയദ തകേവബയണ സ്ഥാഩനഭാമി ഭാറുടന്നതിലെ 

ബാഖഭാമി മൂന്ന് ഴീതം ഴകമാ ക്ലബുഔള്  (ഩഔല്  ഷഭമത്ത് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഴിശ്രഭ- 

ഴികനാദകഔന്ദ്രങ്ങള് ), ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് അനാമാഷം എത്തികച്ചയാ്  ഔളിയുന്ന സ്ഥറത്ത് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ആയംബികക്കണ്ടതാണ്. ഴകമാക്ലഫിന് ഩയിവീറനം റബിച്ച രു 

ലഔമര്കടക്കറുടലട കഷഴനം കുടുംഫശ്രീ ഷംഴിധാനത്തില്   നിന്നും എടുകക്കണ്ടതാണ്. രു 

ലഔമര്കടക്കര്ക്ക് 4,000 പംഩ കുടുംഫശ്രീമില്  നിന്നും 500 പംഩ ഴീതം കലാക്ക്, 

ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിന്നും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് റബയഭാക്കും. ഇത്തയത്തില്  തഔ 

നല്കുന്നതിനാമി കലാക്ക്, ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്  കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. 

ഴകമാക്ലബുഔളുലട ലഔട്ടിടഴാടഔ, കഴദൂതി, ഴാട്ടര്ങാര്ജ്ജ് എന്നിഴയ്ക്കാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 

ത്തുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാം. [06.03.2020-ലറ ഷ.ഉ.(കഔ)നം.45/2020/ തഷൃബഴ 

പ്രഔായമുളൃ ഭാര്ഗ്ഗകയകയുലട  കണ്ഡിഔ 2 ഔാണുഔ] 

6.6  അതിദയിദ്ര്ര്ക്കുകഴണ്ടിയുളൃ കഭകക്രാ പ്ലാനുഔൾ 

1) ഷൃന്തം ആഴവയങ്ങള്ക്ക് കഴണ്ടി വുയരമുമര്ത്താ്  ഔളിമാത്തതം അടിസ്ഥാന അതിജീഴന 

ആഴവയങ്ങലാമ ബക്ഷ്ണം, ഴരസാങ്ം, സുയക്ഷ്ിതഭാമ താഭഷസ്ഥറം, അടിസ്ഥാന ഴരുഭാനം 

എന്നിഴ റബിക്കാത്തഴരും ഩയഷസാമം ഇല്ലാലത കദനംദിന ജീഴിതം മുകന്നാട്ട് ലഔാണ്ടുകഩാഔാ്  

ഔളിമാത്തതഭാമ അതിദയിദ്ര്യാമ ഴയക്തിഔലലയും കുടുംഫങ്ങലലയും ഔലണ്ടത്തി, അഴര്ക്കാമി 

ഴയക്തിഖത സൂക്ഷ്മതറ ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കി നടപ്പിറാകക്കണ്ടതണ്ട്.  ഇതിനാമി ബൃസത്താമ 

ഩദ്ധതിമാണ് ഷര്ക്കാര്  ആഴിഷ്കയിച്ചിയിക്കുന്നത്. ഉഩജീഴനവും അതിജീഴനവും കനടാനുളൃ 

വായീയിഔവും ഭാനഷിഔവുഭാമ കവശി കനടിലക്കാടുത്ത് ഈ ഴിബാഖലത്ത അതിദായിദ്ര്യത്തില്  

നിന്നും ഔയഔമറ്റുഔ എന്നത് ഷമൂസത്തിലെ സുപ്രധാന ഉത്തയഴാദിതൃഭാണ്. അതിദയിദ്ര്ലയ 

ഷമൂസ ഩങ്കാലിത്തകത്താലട ഔലണ്ടത്തുന്ന പ്രക്രിമ പൂര്ത്തിമാമിുള്ളണ്ട്.  അതിദായിദ്ര്യത്തില്  നിന്നും 

അഴലയ ഔയഔമറ്റുന്നതിനുളൃ കഭകക്രാപ്ലാനുഔള്  തയ്യാരാക്കി നടപ്പിറാക്കുഔ എന്നതാണ്  

അടുത്ത ഗട്ടം. 

2) അതിദായിദ്ര്യം ഩയിസയിക്കുന്നതിനുളൃ അതിജീഴന ആഴവയങ്ങള്, അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്, 

ആകയാഖയ ഩയിയക്ഷ്, ഴിഔഷന ആഴവയങ്ങള്  തടങ്ങി എല്ലാഴിധ ഗടഔങ്ങളും ഉള്ലക്കാളൃി 

ച്ചുകഴണം കഭകക്രാ പ്ലാനുഔള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. കഭകക്രാ പ്ലാനുഔള്  തയ്യാരാക്കു ന്നതിലെയും 

നിര്മാസണത്തിലെയും മതഭതറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔള്ക്കും   

കഔാര്പ്പകരശനുഔള്ക്കും ആമിയിക്കും. കഭകക്രാ പ്ലാനുഔലിലറ ഴിഴിധ ഗടഔങ്ങലല 

അടിസ്ഥാനഭാക്കി നിര്മാസണ കപ്രാജക്ടുഔള് ക്ക്  പംഩം നല്കഔണ്ടതം റബയഭാമ കരാതസ്സുഔലില്  

നിന്നും ഴിസിതം ഔലണ്ടത്തി ഒകയാ ഴര്ശലത്തയും ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാകക്കണ്ടതഭാണ്. 
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ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔൾ തയ്യാരാക്കുന്ന അതിദയിദ്ര്ർക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ കഭകക്രാ പ്ലാനുഔൾക്ക് 

കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഴിസിതം നല്ഔണം. കഭകക്രാപ്ലാനുഔള്  തയ്യാരാക്കി 

നടപ്പാക്കുന്നതിനുളൃ ഭാര്ഗ്ഗകയക പ്രകതയഔം പുരലപ്പടുഴിക്കുന്നതാണ്.  

6.7  ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ് ഴിനികമാഖത്തിനുളൃ ഉഩഩദ്ധതി (FFC Sub Plan) 

(1) ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവും ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയഔമ്മീശ്  ഗ്രാെിലെ ഴിനികമാഖം 

ഷംഫന്ധിച്ച് രു ഉഩഩദ്ധതി (FFC Sub Plan) തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. ഉഩഩദ്ധതിയ്ക്ക് യണ്ട് ബാഖങ്ങള്  

ഉണ്ടാമിയിക്കണം. ആദയബാഖം ജറവും ശുങിതൃവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കഷഴനങ്ങളുലട ഷമ്പൂര്ണ്ണത 

റക്ഷ്യഭിടുന്ന ജറ-ശുങിതൃ കഷഴനങ്ങള്ക്കുളൃ ഩദ്ധതിയും യണ്ടാം ബാഖം  ജറ-ശുങിതൃ കഷഴനങ്ങള്  

ളിലഔയുളൃ ഴിഔഷന –കക്ഷ്ഭപ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കായുളൃ ഩദ്ധതിയും ആമിയിക്കണം.  

(2)  കഫഷിഔ് ഗ്രാെ്, കടഡ് ഗ്രാെ് എന്നിങ്ങലന യണ്ട് ഴിബാഖഭാമാണ് ഗ്രാഭ/കലാക്ക്/ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ് റബിക്കുന്നത്. ഒകയാ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിനുമുളൃ ആലഔ ഗ്രാെിലെ 40 % കഫഷിഔ് ഗ്രാന്റും ഫാക്കി 60% കടഡ് ഗ്രാന്റും 

ആമിയിക്കും. കഫഷിഔ് ഗ്രാെിലെ ഴിസിതത്തിലെ ഴിനികമാഖത്തിന് കഭകറാതറ നിഫന്ധനഔള്  

ഫാധഔഭല്ല. ഴിഔഷന പണ്ട് ഴിനികമാഖിക്കാവുന്ന ആഴവയങ്ങള്ലക്കല്ലാം കഫഷിഔ് ഗ്രാെ് 

ഴിനികമാഖിക്കാം. എന്നാല്  വമ്പലവും എസ്റ്റാലിലെെ് ലങറവുഔളും ഴാസനങ്ങള്  ഴാങ്ങുന്നതം ഈ 

ഴിസിതത്തില്  നിന്നും അനുഴദനീമഭല്ല.  

(3)  കടഡ് ഗ്രാെ് ഇനത്തില്  റബിക്കുന്ന ഴിസിതത്തിലെ 50% ഴീതം താലളപ്പരയുന്ന യണ്ട് നിര്ണ്ണാമഔ 

അടിസ്ഥാന കഷഴനങ്ങള് ക്ക് ഭാത്രഭാമി ഴിനികമാഖികക്കണ്ടതാണ്. ഇതില്  രു ഴിബാഖത്തിലറ 

റക്ഷ്യം ഷമ്പൂര്ണ്ണഭാലണങ്കില്  ആ ഴിസിതം പൂര്ണ്ണഭായും ഭകറ്റ  ഴിബാഖത്തിന് ഉഩകമാഖിക്കാം.  

(a) ശുങിതൃം- ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം 

(i) ശുങിതൃം, ലഴലിമിട ഴിഷര്ജന ഴിമുക്തഭാക്കുന്നതിനും അത് )ODF Status) നിറനിര്ത്തു 

ന്നതിനുമുളൃ   പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

(ii)  കയഭാറിനയ ഷംസ്കയണ കപ്രാജക്ടുഔള്  

(iii) ഔക്കൂഷ് ഭാറിനയ ഩയിഩാറനം ഉള്ലപ്പലടയുളൃ  ദ്ര്ഴഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

(b) കുടിലഴളൃ കപ്രാജക്ടുഔള് , ഭളലഴളൃലക്കായ്ത്ത്,  ജറത്തിലെ പുനിങംക്രഭണം (Water Recycling) 

എന്നിഴ. 

(4) ധനഔായയഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ് ഉഩകമാഖിച്ച് ഏലറ്റടുക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  കഭല്തട്ട്  തകേവബയണ   

സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിസിതം ഉള്ലപ്പലട ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔലാമി ഏലറ്റടുക്കുന്നതിന്   

ശ്രഭികക്കണ്ടതാണ്.  

(5) ശുങിതൃ-ഭാറിനയ ഷംസ്കയണം കലാക്ക്/ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട മതഭതറമില്ലപ്പടുന്നഴമലല്ലങ്കിലും 

അതിനാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുഭാമി കൂടിമാകറാങിച്ച് കലാക്ക്/ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  
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 (6) ശുങിതൃ-ഭാറിനയ ഷംസ്കയണ കഭകറഔലില്  ധനഔായയഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ് ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഴിബഴങ്ങള്  

ഉഩകമാഖിച്ച്  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കുന്നതിന് ആഴവയഭാമ കനാതൃഩയഭാമ ഩങ്ക് ജില്ലാ 

സൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  ഴസികക്കണ്ടതാണ്. 

(7)എപ്.എപ്.ഷി ഉഩഩദ്ധതിമില്  ഏലറ്റടുക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്ലക്കാപ്പം ഭറ്റ് ഴിബഴങ്ങളും അഴയുലട 

ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്ക്ക് ഴികധമഭാമി കൂട്ടികച്ചര്ക്കാവുന്നതാണ്. 

(8) ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ്  ഴിനികമാഖിക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  സുകറക കഷാഫ്ട് 

ലഴമരില്  തയ്യാരാക്കുന്നതിലനാപ്പം കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കായിലെ  ഇ-ഗ്രാംഷൃയാജ് കഩാര്ട്ടറിലും തയ്യാരാക്കി  

അഩ് കറാഡ് ലങകയ്യണ്ടതാണ്. [29.07.2021-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നം.427/2021/തഷൃബഴ  പ്രഔായമുളൃ 

നടഩടിക്രഭങ്ങള്  ഫാധഔഭാമിയിക്കും]. 

6.8 ആസ്തി ഷംയക്ഷ്ണ ഩദ്ധതി (Asset Maintenance Plan)  

(1) ലഭമിെനൻഷ് പണ്ടും റബയഭാക്കാ്  ഔളിയുന്ന തനത് പണ്ടും ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തി  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിലെ ഉടഭസ്ഥതമിലും കഭൽകനാട്ടത്തിലും നിമന്ത്രണത്തിലുമുളൃ കരാഡ്,  കരാഡ് 

ഇതയ ആസ്തിഔളുലട ഷംയക്ഷ്ണത്തിന് രു ആസ്തി ഷംയക്ഷ്ണ ഩദ്ധതി  തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. 

(2) കഷഴനം ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും നിറഴിലുളൃ ആസ്തി ഴിപുറലപ്പടുത്തുന്നതിനും ഴർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 

സ്ഥാഩനങ്ങലല ഉന്നത നിറഴായത്തികറയ്ക്ക് ഉമർത്തുന്നതിനും അനുകമാജയഭാമ 

നിർകേവങ്ങലാണ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ആസ്തി ഷംയക്ഷ്ണ ഩദ്ധതിമിൽ 

ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടത്. അംഖീകൃത ഏജ്ഷിഔലല ഉഩകമാഖിച്ച്  ജി.ഐ.എഷ്. ഷകങ്കതങ്ങള്  

ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തി  ആസ്തിഔളുലട ഡിജികറ്റകഷശ്  നടത്തി ആസ്തി യജിസ്റ്റര്  കുറ്റഭറ്റതം 

ഔാറിഔവും ആകക്കണ്ടതാണ്. തങ്ങളുലട  ഉടഭസ്ഥതമിലുളൃ  എല്ലാ ആസ്തിഔളും  ആസ്തി 

യജിസ്റ്റരില്  ഉള്ലപ്പട്ടിുള്ളലണ്ടന്ന്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഉരപ്പാകക്കണ്ടതാണ്. 

(3) കഔഭാരിക്കിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഗുണകഭന്മ ഴർദ്ധിപ്പിച്ചും ലജ്ഡര്  ഷൗഹൃദഭാക്കിയും കഷഴന 

നിറഴായം  ഉമർത്തിയും  കടാട്ടൽ ഔൃാലിറ്റി ഭാകനജ്ലഭെിൂടലട  ഐ.എഷ്. ഷർട്ടിപികക്കശ്  

റബിക്കത്തക്കഴിധം  ആസ്തി ഷംയക്ഷ്ണ ഩദ്ധതി ഴിബാഴനം ലങയ്യണം. 

(4) ലഭമിെനൻഷ് പണ്ട് ഴിനികമാഖം ഷംഫന്ധിച്ച് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് പുരലപ്പടുഴിച്ചിുള്ളളൃ 

ഉത്തയവുഔലികറയും ഷർക്കുററുടഔലികറയും ഴയഴസ്ഥഔൾ ഩാറിച്ചു ലഔാണ്ടാമിയിക്കണം ആസ്തി 

ഷംയക്ഷ്ണ ഩദ്ധതി  തയ്യാരാക്കി നടപ്പാകക്കണ്ടത്. 

(5) കരാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പണ്ട് ഉഩകമാഖിച്ച്  കഔഭാരിക്കിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട 

ഩയിഩാറനത്തിന് മുൻഖണന നൽഔി ഴിനികമാഖിക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔലാണ്  തയ്യാരാ 

കക്കണ്ടത്. ഗടഔ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട അറ്റകുറ്റപ്പണിഔൾക്ക് പുരലഭ മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്ന 

പ്രവൃത്തിഔൾ നടത്തുന്നതിനും കരാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പണ്ട്  ഴഔമിരുത്താവുന്നതാണ്. 

(i)    സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ ആുനനിഔ ഷംഴിധാനങ്ങളും ഷജ്ജീഔയണങ്ങളും  ഏർലപ്പടുത്തുഔ. 
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(ii)  സ്ഥാഩനങ്ങൾ മുകകന പ്രദാനം ലങയ്യുന്ന കഷഴനങ്ങള്  ഴർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും കഴണ്ടിയുളൃ ഷാധനഷാഭഗ്രിഔളും ഉഩഔയണങ്ങളും ഴാങ്ങുഔ, 

അഴയുലട ഗുണകഭന്മ ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാമി പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കുഔ  

(6) കരാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പണ്ടിലെ ഉഩകമാഖത്തില്  ആശുഩത്രിഔളുലട ഷൗഔയയങ്ങൾ 

ഴർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും മുൻഖണന നല്ഔണം .ആശുഩത്രിഔലിൽ 

ഉഩഔയണങ്ങൾ ഴാങ്ങുഔ, അനുഫന്ധ ഷൗഔയയങ്ങൾ ഏർലപ്പടുത്തുഔ, കടാമിററ്റുഔൾ നിർമ്മിക്കുഔ, 

കഭാർച്ചരി ഷൗഔയയം ലഭച്ചലപ്പടുത്തുഔ, പർണിച്ചറുടം, ഔമ്പൂട്ടറുടഔളും ഴാങ്ങുഔ മുതറാമ പ്രവൃത്തിഔള്  

കരാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പണ്ട് ഴഔമിരുത്തി നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

(7) ലഩാത സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ  ഭളലഴളൃ ഷംബയണിഔളുലട  പുനരുദ്ധായണത്തിന് കരാഡിതയ 

ലഭമിെന്ഷ്  പണ്ട് ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. 

(8) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഉടഭസ്ഥതമിലുളൃ  തനത് ആസ്തിഔളുലട ലഭമിെന്ഷിന്  

കരാഡിതയ ഷംയക്ഷ്ണ പണ്ട്  ഴിനികമാഖിക്കുഴാ്  ഩാടില്ല. എന്നാല്   തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഉടഭസ്ഥതമിലുളൃ കറേരിഔള്,  നഴ്സരി സ്കൂളുഔള്, ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുഔള്, 

ഫഡ്ഷ് രിസാഫിറികറ്റശ്  ലഷെറുടഔള്, ഴകമാജന ഩയിഩാറന കഔന്ദ്രങ്ങള്  (Old Age Homes)  

എന്നിഴയുലട ലഭമിെന്ഷിന്  കരാഡിതയ ഷംയക്ഷ്ണ പണ്ട് ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. 

(9) കരാഡ് ലഭമിെ്ഷ് പണ്ട് പുതിമ കരാഡ് നിര്മ്മാണത്തിനാമി ഴിനികമാഖിക്കാ്  ഩാടില്ലാ 

ത്തതാണ്. 

(10) ആസ്തി ഷംയക്ഷ്ണ ഩദ്ധതിക്ക് അന്തിഭപംഩം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗടഔ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ 

കഭധാഴിഔളുലട കമാഖം ഴിലിച്ച് കങർക്കണം. പ്രസ്തുത കമാഖത്തിൽ അംഖീഔയിച്ച കപ്രാജക്ടു 

ഔലാമിയിക്കണം ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലപ്പടുകത്തണ്ടത്.   

 (11) സ്കൂൾ ലഔട്ടിടങ്ങളുലട അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്ന കപ്രാജക്ട് അദ്ധയമനഴർശം   ആയംബിക്കുന്നതിന് 

മുമ്പ് പൂർത്തിമാഔത്തക്ക യീതിമിൽ ക്രഭീഔയിക്കണം.  

(12) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്, ആഴവയലഭങ്കിൽ, ലഭമിെന്ഷ് പണ്ടില്  നിന്നും താലള 

ഩരയുന്നത് പ്രഔായമുളൃ തഔ അടിമന്തിയ ലഭമിെന്ഷ് ആഴവയങ്ങള്ക്കാമി പ്രകതയഔം 

ഭാറ്റിഴയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രഔായം ഭാറ്റി ഴയ്ക്കുന്ന തഔ, മു്കൂട്ടി ഔാണാ്  ഔളിമാത്തതം 

ആഔസ്മിഔഭാമി ഉണ്ടാകുന്നതഭാമ അടിമന്തിയ ലഭമിെന്ഷ് ആഴവയങ്ങള്ക്ക് ഴിനി 

കമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. 

(a) കരാഡിതയ ലഭമിെന്ഷ് പണ്ട്, കരാഡ് ലഭമിെന്ഷ് പണ്ട് എന്നീ ഴിബാഖങ്ങലില്  

ഒകയാന്നിലും ഫജറ്റ് ഴിസിതത്തിലെ അഞ്ച് വതഭാനം ഴലയയുളൃ തഔ, താലള ഩരയുന്ന 

ഩയിധിക്ക് ഴികധമഭാമി അടിമന്തിയ ഷൃബാഴമുളൃ ലഭമിെന്ഷ് കപ്രാജക്ടുഔൾക്കാമി 

ഭാറ്റിഴയ്ക്കാം. 

(i) കരാഡിതയ ലഭമിെന്ഷ് പണ്ടിലെ ഔായയത്തിൽ ഗ്രാഭ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 5 

റക്ഷ്ം പംഩയും, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 50 റക്ഷ്ം പംഩയും ആമിയിക്കും ഩയിധി. അഞ്ച് 
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വതഭാനം തഔ ഔണക്കാക്കുകമ്പാള്  രു റക്ഷ്ം പംഩമില്  കുരഴ് ഴരുന്ന 

ഗ്രാഭ/കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് രു റക്ഷ്ം പംഩ ഴലയ ഭാറ്റിഴയ്ക്കാം. 

(ii) കരാഡ് ലഭമിെന്ഷ് പണ്ടിലെ ഔായയത്തിൽ ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 10 റക്ഷ്ം 

പംഩയും, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 25 റക്ഷ്ം പംഩയും ആമിയിക്കും ഩയിധി. അഞ്ച് 

വതഭാനം തഔ രു റക്ഷ്ം പംഩമില്  കുരഴ് ഴരുന്ന ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് രു റക്ഷ്ം 

പംഩ ഴലയ ഭാറ്റിഴയ്ക്കാം. 

(b)  മുഔലിൽ സൂങിപ്പിച്ച പ്രഔായമുളൃ തഔ ലഭമിെന്ഷ് പണ്ടില്  നിന്നും പ്രകതയഔം 

ഭാറ്റിഴയ്ക്കുന്നതിനും അഴയുലട ഴിനികമാഖത്തിനും താലള ഩരയുന്ന നടഩടിക്രഭങ്ങൾ ഫാധഔ 

ഭാമിയിക്കും.  

(i) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ ഷഭമത്ത് ‘അടിമന്തിയ ഷൃബാഴമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔൾ 

നടപ്പാക്കുന്നതിനുലല ഴിസിതം (കരാഡിതയം)’, ‘അടിമന്തിയ ഷൃബാഴമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔൾ 

നടപ്പാക്കുന്നതിനുലല ഴിസിതം (കരാഡ്)’ എന്നിങ്ങലന യണ്ട് കപ്രാജക്ടുഔലിറാമി അനുഴദ 

നീമഭാമ തഔ ഭാറ്റിഴയ്ക്കാവുന്നതാണ് . 

(ii) അടിമന്തിയ ഷൃബാഴത്തില്  രു കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുകക്കണ്ടി ഴരുന്ന ഷ്ര്ബത്തില്  

അതിനുളൃ ഴിസിതം ഭാറ്റിഴയ്ക്കലപ്പട്ട ഴിസിതത്തിൽ നിന്നും ഔലണ്ടത്താവുന്നതം ബയണ 

ഷഭിതി തീരുഭാന പ്രഔായം സുകറക കഷാഫ്ട് ലഴമരിൽ അതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി 

ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടലട അംഖീഔായകത്താടുകൂടി നിര്മാസണം നടത്താവുന്നതഭാണ്.  

(iii) ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി ആഴവയമുളൃ കപ്രാജക്ട് ആലണങ്കില്  കപ്രഷ് കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്  

എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി ഴാങ്ങണം.  

(iv) ലഭമിെന്ഷ് പണ്ടിലെ ഭാര്ഗ്ഗകയക പ്രഔായം അനുഴദനീമഭാമ കപ്രാജക്ടുഔൾക്ക് 

ഭാത്രകഭ ഭാറ്റിലഴയ്ക്കലപ്പട്ട തഔ ഴിനികമാഖിക്കുന്നുളലഴന്ന് ലഷക്രട്ടരി ഉരപ്പാക്കണം.  

(v) ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട മു്കൂര്  അനുഭതി ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ആഴവയഭില്ല. 

എന്നാല്  ഏലറ്റടുക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഴിവദാംവങ്ങള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയ്ക്ക് 

രികപ്പാര്ട്ട് ലങയ്യണം.  

(vi) ഇഴയ്ക്കുളൃ ക്രഭീഔയണം സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 

 

(c) നഴംഫർ 30-ന് കവശം ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിമിൽ കബദഖതി അനുഴദിക്കുന്നത് ഴലയ,  

ഭാറ്റിഴയ്ക്കലപ്പട്ട ഴിസിതത്തിൽ നിന്നുളൃ തഔ ഴഔമിരുത്തി അടിമന്തിയ കപ്രാജക്ടുഔൾ പംഩീഔയിച്ച്  

നിർഴസണം നടത്താവുന്നതാണ്. ഴിസിതം ഫാക്കിയുലണ്ടങ്കിൽ നഴംഫർ 30-ന് കവശമുളൃ 

ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി കബദഖതിലക്കാപ്പം ഫാക്കി തഔ ഴിനികമാഖിക്കുന്നതിനുളൃ ഴിഴിധ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  പംഩീഔയിച്ച് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാകക്കണ്ടതം നിര്മാസണം 

നടകത്തണ്ടതഭാണ്.  
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6.9 ഷദ്ബയണ ഩദ്ധതി 

(1) കഷഴനങ്ങള്  ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും ഷദ്ബയണ നിര്മാസണം ഷാദ്ധയഭാക്കുന്നതിനും ഒകയാ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനവും രു ഷദ്ബയണ നിര്മാസണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. ഇതിലെ 

ബാഖഭാമി, തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഇടലഩകടണ്ട അടിമന്തിയ പ്രശ്നങ്ങള്  ശ്രദ്ധമില്  

ലഔാണ്ടുഴരുന്നതിനുളൃ ഷംഴിധാനം ഒകയാ ഴാര്ഡിലും ലഩാതജനങ്ങള്ക്ക് കഴണ്ടി 

ഉണ്ടാക്കുഔയും ഩയാതി ഩയിസായ ഷംഴിധാനം ആഴിഷ്കയിക്കുഔയും കഴണം.  

(2) ലഩാതജനങ്ങള്ക്ക് അഴരുലട  ഩയാതിഔളും നിര്കേവങ്ങളും ഉന്നമിക്കുന്നതിനുളൃ അഴഷയം 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നല്കഔണ്ടതാണ്. ഇതികറക്ക് ആുനനിഔ ഷാകങ്കതിഔ ഷംഴിധാനങ്ങള്  

പ്രകമാജനലപ്പടുത്തി ഩയാതിഔള്  ഩയിസയിക്കുന്നതിനാമി ഭാഷം കതാറുടം ആഴവയഭാമ 

മുലന്നാരുക്കങ്ങള്  നടത്തിമ കവശം ആദയലത്ത ബുധനാഴ്ച ബയണഷഭിതി അംഖങ്ങള് , 

ഉകദയാഖസ്ഥര്  എന്നിഴര്  ഩലങ്കടുക്കുന്ന രു അദാറത്ത് നടത്തി ജനങ്ങളുലട ഩയാതിഔളും 

നിര്കേവങ്ങളും കഔള്കക്കണ്ടതാണ്. കമാഖത്തിലറ തീരുഭാനങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച് ഷൃീഔയിച്ചിുള്ളളൃ 

തടര്  നടഩടിഔള്  അടുത്ത അടുത്ത കമാഖത്തില്  അഴകറാഔനം ലങകയ്യണ്ടതാണ്. 12.05.2017 

ലറ ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ് (ഷാധാ)നം. 1558/2017/ത.ഷൃ.ബ.ഴ പ്രഔായം പുരലപ്പടുഴിച്ചിുള്ളളൃ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ഩയാതി ഩയിസായ  ഷംഴിധാനത്തിനായുളൃ ഭാനൃല്  ഇക്കായയത്തില്  

അഴറംഫഭാക്കാവുന്നതാണ്.  

(3) സുതായയത, ജനഩങ്കാലിത്തം തടങ്ങിമ ഷദ്ബയണ തതൃങ്ങൾ ഉൾലക്കാണ്ടുലഔാണ്ട് ഔായയക്ഷ്ഭവും 

നീതിപൂർമാഔവും നിമഭഴാഴ്ചമിറധിും ിതവുഭാമ രു ബയണം ഔാഴ്ചഴയ്ക്കുന്നതിനുകഴണ്ട 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങലാഔണം ഩദ്ധതിമില്  ഉണ്ടാകഔണ്ടത്. കഭല്ഩരെ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഷമ്പൂര്ണ്ണ 

ഗുണകഭന്മാ ഩയിഩാറന ഷംഴിധാന (Total Quality Management) ത്തിന് അധിും ിത 

ഭാമിയികക്കണ്ടതം അത് ഔാറിഔഭാമി ഩയിഷ്കയികക്കണ്ടതഭാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  

കനടിമിുള്ളളൃ ഐ.എഷ്. നിറഴായം നിറനിര്ത്തുന്നതിനാഴവയഭാമ പ്രവൃത്തിഔള്  

ഏലറ്റടുക്കുഔയും കൂടാലത ഗടഔ സ്ഥാഩനങ്ങലല കൂടി അകത നിറഴായത്തില്  എത്തിക്കു 

ന്നതിനുളൃ പ്രഴര്ത്തന ങ്ങള്  ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടതഭാണ്.  

(4) കഷഴനങ്ങള്  രു കുടക്കീളില്  മുളെഴ്  ഷഭമവും  ലഩാതജനങ്ങളുലട ഴിയല്  തമ്പില്  

റബയഭാക്കുന്നതികറയ്ക്കാമി ഴിഔഷിപ്പിച്ചിുള്ളളൃ  ഇെകഗ്രറ്റഡ് കറാക്കല്  ഖകഴണ്ഷ് ഭാകനജ്ലഭെ് 

ഷിസ്റ്റം (ILGMS), കഷഴനങ്ങള്ക്ക് ഒണ്കറനാമി അകഩക്ഷ്ിക്കുന്നതിനും തഔ ടുക്കുന്ന 

തിനുഭായുളൃ ഷിറ്റിഷണ്ഷ് ഷര്ഴീഷ് കഩാര്ട്ടല്  തടങ്ങിമ ഒണ്കറ്  പ്ലാറ്റ് കപാമുഔള്  

പറപ്രദഭാമി ഉഩകമാഖലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. അതിനാഴവയഭാമ അനുഫന്ധ ഷൗഔയയങ്ങള്  

(ലസല്പ്പ് ഡസ്ക് അടക്കം) ഏര്ലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.  

(5) ഷദ്ബയണ തതൃങ്ങൾക്ക് പുരകഭ ഩൗയാഴഔാവകയക, അരിമാനുളൃ അഴഔാവം, ഴിഴയാഴഔാവ 

നിമഭം, കഷഴനാഴഔാവ നിമഭം, മതഴലട പ്രതിഩാദിച്ചിുള്ളളൃ ഴാതില്പ്പടി കഷഴന ഩദ്ധതി, 

മുതറാമഴ കൂടി ഩയിഖണിച്ചുലഔാണ്ടാമിയിക്കണം ഷദ്ബയണ ഩദ്ധതി  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. 
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(6) രഷിഡെ്ഷ് അകഷാഷികമശനുഔള് , അമല്ഷബഔള് , ഗ്രാഭഷബഔൾ, തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഷംഴിധാനം, ജനഔീമ ഷഭിതിഔൾ, കമാഖങ്ങൾ മുതറാമഴ 

എങ്ങലനലമല്ലാം പറപ്രദഭാമി ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തിയും ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങൾ, ഇ-

ഖകഴണൻഷ്, കയകഔളുലട സൂക്ഷ്ിപ്പ് തടങ്ങിമഴ എത്രഭാത്രം ലഭച്ചലപ്പടുത്തിയും ഷദ്ബയണം  

ഷാദ്ധയഭാക്കാം എന്ന് പ്രകതയഔം ഩയികവാധിച്ച് അഴ പ്രാഴര്ത്തിഔഭാക്കുന്നതിനുളൃ 

നിര്കേവങ്ങള്  ഩദ്ധതിയുകടയും ഩദ്ധതികയകയുലടയും ബാഖഭാക്കണം. 

(7) ഴാതില്പ്പടി കഷഴനം: പ്രാമാധിഔയം, ഗുരുതയ കയാഖം തടങ്ങിമ ഔായണങ്ങലാല്  ങറനകവശി 

ഩയിഭിതലപ്പട്ട് അഴവത അനുബഴിക്കുന്ന ഴയക്തിഔള്ക്ക് അനിഴായയഭാമ കഷഴനങ്ങള്  

അഴരുലട ഴീുള്ളഩടിക്കല്  എത്തിക്കുഔമാണിതിലെ റക്ഷ്യം. കഷഴനങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച കൃതയഭാമ 

അരിഴില്ലായും, കഷഴനങ്ങള്  കനടുന്നതിന് ഫന്ധലപ്പട്ട ഒപീസുഔലില്  എത്തിലപ്പടാ്  

ഔളിമാലത ഴരുഔ തടങ്ങിമ ഴയതയസ്ത ഗടഔങ്ങലാണ് ഇഴര്ക്ക് അഴഔാവലപ്പട്ട കഷഴനങ്ങള്  

കനടിലമടുക്കുന്നതിന് ഩറകപ്പാളെം തട ഭാമി നില്ക്കുന്നത്. ഇത്തയത്തില്  അര്സയാമ 

ജനങ്ങള്ക്ക് കഷഴനങ്ങള്  അഴരുലട ഴീടുഔലില്  ഷന്നദ്ധ പ്രഴര്ത്തഔര്  ഴളി എത്തിക്കു 

ന്നതിനുളൃ തടര്ച്ചമായുളൃ ഩദ്ധതിമാണ് ഷര്ക്കാര്  ആഴിഷ്കയിച്ചിുള്ളളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩന 

ങ്ങളുലട കനാതൃത്തില്  നടപ്പാക്കുന്ന ‘ഴാതില്പ്പടി കഷഴനം’. നിയാറംഫയാമ ഴയക്തിഔള്ക്കും  

കുടുംഫങ്ങള്ക്കും സുയക്ഷ്ിതതൃവും ആത്മഴിവൃാഷവും ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കാ്  ഈ ഩദ്ധതി ഴളി 

ഷാധിക്കും. ഴാതില്പ്പടി കഷഴനത്തിന് ആഴവയഭാമ റാഩ് കടാപ്പ്, ഫകമാലഭരിഔ് 

ഉഩഔയണങ്ങള് , അക്ഷ്മകഔന്ദ്രം മുകകന കഷഴനങ്ങള്  നല്കുകമ്പാള്  അഴര്ക്ക് നല്കഔണ്ട 

പീഷ്, ഷന്നദ്ധ പ്രഴര്ത്തഔര്ക്ക് നല്കഔണ്ടുന്ന ഇന്ധന/മാത്രാലങറഴ്, ഴാസനം 

ഏര്പ്പാടാകക്കണ്ടി ഴന്നാലുളൃ ലങറഴ് എന്നിഴയ്ക്കാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   രു റക്ഷ്ം 

പംഩമില്  അധിഔയിയ്ക്കാത്ത തഔ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  നീക്കി ഴകകക്കണ്ടതാണ്. 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴിസിതത്തിന് പുരകഭ ഷി.എഷ്.ആര്  പണ്ട്, ഷംബാഴന, 

കസ്പാണ്ഷര്ശിപ്പ് തടങ്ങിമഴമിൂടലട റബിക്കുന്ന തഔ കൂടി ഉള്ലപ്പടുത്തി ഩദ്ധതി 

നടപ്പിറാക്കാവുന്നതാണ്. [ഷ.ഉ(ഷാധാ)നം.1821/2021/തഷൃബഴ തീമതി 22.09.2021 ഔാണുഔ] 

7.  പ്രകതയഔ ഷഭീഩനം കഴണ്ട കഭകറഔള്/ഴിശമങ്ങള്/പ്രകദവങ്ങള്  

7.1 സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനറക്ഷ്യങ്ങള്  (SDGs)   

(1) ഐഔയയാഷ്ട്രഷംഗടന ഭാനഴയാവിയുലട ഐവൃയയപൂര്ണ്ണഭാമ ബാഴി റക്ഷ്യഭാക്കി പ്രകയാഩിച്ചിുള്ളളൃ 

സുസ്ഥിയഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔലിലും 

ഷന്നികഴവിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. ആകഖാലഴയാഩഔഭാമി ദായിദ്ര്യം നിര്മ്മാര്ജ്ജനം ലങയ്യുഔ, നമ്മുലട 

ഗ്രസഭാമ ഭൂഭിലമ ഷംയക്ഷ്ിക്കുഔ, 2030-ഒലട എല്ലാഴര്ക്കും  ഷകന്താശവും ഷമൃദ്ധിയുമുണ്ടാക്കുഔ 

എന്നീ ബൃസത് റക്ഷ്യങ്ങള്  മു്നിര്ത്തി 17 സുസ്ഥിയഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങലാണ് പ്രകയാഩി 

ച്ചിയിക്കുന്നത്. ഇതികനാടനുഫന്ധിച്ച് നീതി ആകമാഖ് ഇന്തയമിലറ ഷംസ്ഥാനങ്ങള്  

സുസ്ഥിയഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  കനടുന്നതില്  കഔഴയിച്ച പുകയാഖതി കദവീമതറത്തില്  

കയകലപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ആലഔ 169 ഉഩറക്ഷ്യങ്ങളും അഴ ഴിറമിരുത്തുന്നതിന് 306 കദവീമ 
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സൂങിഔഔളുഭാണ് ഴിഔഷിപ്പിച്ചിയിക്കുന്നത്. ലഭാത്തം സൂങിഔഔളുലട അടിസ്ഥാനത്തില്, കഔയലം 

ഇതഴലയ സുസ്ഥിയഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  കനടുന്നതില്  ന്നാം സ്ഥാനം നിറനിര്ത്തി 

ലക്കാണ്ടിയിക്കുഔമാണ്.  

(2) 1996ല്  ആയംബിച്ച ജനഔീമാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനവും അധിഔായ ഴികഔന്ദ്രീഔയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും 

ഈ കനട്ടം കഔഴയിക്കുന്നതില്  മുകയ ഩങ്ക് ഴസിച്ചിുള്ളണ്ട്. 2016 ല്   പ്രകയാഩിച്ച നഴകഔയലഔര്മ്മ 

ഩദ്ധതിയും അതിലറ ഴിഔഷന ഭിശനുഔളും സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  

കഔഴയിക്കുന്നതിനുളൃ പ്രഴര്ത്തന ഩദ്ധതിഔലാണ്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട അനിഴായയ 

മതഭതറഔലില്  ഭൂയിബാഖവും ‘സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങലില് ’ ഉള്ലപ്പടുന്നഴമാണ്. ഇത് 

കൂടാലത ലഩാത മതഭതറഔലിലും കഭകറാ മതഭതറഔലിലും സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങളുലട 

ഉഩറക്ഷ്യങ്ങള്  ഉള്ലക്കാളൄന്നു. ഈ ഷാസങയയത്തില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴാര്ശിഔ 

ഩദ്ധതിമില്  റക്ഷ്യഭിടുന്ന ഩയിഩാടിഔലിലും കപ്രാജക്ടുഔലിലും സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  2022 

ല്  തലന്ന കഔഴയിക്കുന്നതിനുളൃ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതിയ്ക്ക് പംഩം നല്ഔണം.  

(3) ഈ കനട്ടം കഔഴയിക്കുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഒകയാ സൂക്ഷ്മകഭകറമിലും നടത്തുന്ന 

ഇടലഩടലുഔള്  ഴറിമ ഩങ്ക് ഴസിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാകദവിഔ ഴിഔഷനഩദ്ധതിഔലില്  

സുസ്ഥിയഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങലാമ ദായിദ്ര്യറഘൂഔയണം, ഴിവപ്പ് യസിത ഷമൂസം, ആകയാഖയവും 

കക്ഷ്ഭവും, ഗുണകഭന്മയുളൃ ഴിദയാബയാഷം, ശുദ്ധവും സുയക്ഷ്ിതവുഭാമ കുടിലഴളൃം, ശുദ്ധഭാമതം 

റാബഔയവുഭാമ ഊര്ജ്ജം, അഷഭതൃ റഘൂഔയണം, സുസ്ഥിയ നഖയങ്ങളും ഷമൂസവും, 

ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാന ഩയികവാധന എന്നിഴലമാലക്ക അബിഷംകഫാധന ലങയ്യുന്നുണ്ട്. 

എന്നാല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഈ റക്ഷ്യങ്ങള്  കഔഴയിക്കുന്നതില്  നിറനില്ക്കുന്ന 

തകേവീമഭാമ ഷാദ്ധയതഔള്  തിയിച്ചരിയുഔയും അഴ കയകലപ്പടുത്തുഔയും കഴണം.   

(4)ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔള്  പംഩഴപനക്കയിക്കുകമ്പാള്  ഈ ഴിഔഷനകഭകറഔലിലറ കഩായായുംഔള്  

ഔലണ്ടത്തി ഩയിസയിക്കുന്നതിന് പ്രകതയഔ ശ്രദ്ധ നല്ഔണം. ഭാത്രഭല്ല കഔയലത്തിലെ 

ഷാസങയയങ്ങള്ക്കനുഷയിച്ച് ഇഴിലട ഴിഔഷിപ്പിലച്ചടുത്തിുള്ളളൃ സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന സൂങിഔഔലല 

ഐഔയയാഷ്ട്രഷംഗടനയുലട സൂങിഔഔളുഭാമി തായതഭയലപ്പടുത്തുഔയും, അതിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  ഔര്മ്മ  ഩദ്ധതിഔള്ക്ക് പംഩം ലഔാടുക്കുഔയും കഴണം. ഇതിനു കഴണ്ടി 

കവകയികക്കണ്ട അടിസ്ഥാന ഴിഴയങ്ങള്, ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറമിലും ഔലണ്ടത്തിമിുള്ളളൃ 

സുസ്ഥിയഴിഔഷന സൂങിഔഔള്, എന്തുതയം ഔര്മ്മഩദ്ധതിഔലാണ് ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടത് എന്നിഴ 

ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദാംവങ്ങള്  ഩിന്നീട് റബയഭാക്കുന്നതാണ്. സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനറക്ഷ്യങ്ങള്  

അനുഫന്ധം 9 ആമി  കങര്ത്തിയിക്കുന്നു.  

7.2 ദുയന്ത ഭാകനജ്ലഭെ് ഩദ്ധതി 

(1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  2020-ല്  തയ്യാരാക്കിമ  ദുയന്തഭാകനജ്ലഭെ് ഩദ്ധതി ഩതിനാറാം 

ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിമില്  ഔാറിഔഭാമി ഩയിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്. ഔാറാഴസ്ഥാ 

ഴയതിമാനത്തിലെ പറഭായും അല്ലാലതയും ഉണ്ടാഔാവുന്ന ദുയന്തങ്ങളുലട ആഗാതം 

കുരയ്ക്കുന്നതിനും ദുയന്തങ്ങലല ഔായയക്ഷ്ഭഭാമി പ്രതികയാധിക്കുന്നതിനും അതിജീഴനക്ഷ്ഭത 
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കനടുന്നതിനും ഹ്രഷൃഔാറ – ദീര്ഗഔാറ ഇടലഩടലുഔള്  ഴിബാഴനം ലങയ്യണം. ഈ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ‘കജഴകഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്,  ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാനം, ഩയിസ്ഥിതി 

ഷംയക്ഷ്ണം, ദുയന്തനിഴായണം’  എന്ന ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കനാതൃത്തിറാണ് നടകത്തണ്ടത്. 

(2) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ദുയന്തനിഴായണ പ്ലാനിലറ കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  

ദുയന്തനിഴായണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉതകുന്നതാകണാ എന്നും ഴരുംഔാറങ്ങലില്  ഉണ്ടാഔാ്  

ഷാദ്ധയതയുളൃ ദുയന്തങ്ങലല ലങറുടക്കാനും അഴയുലട ആഗാതം കുരയ്ക്കാനും ഷസാമഔഭാകണാ 

എന്നും ഩയികവാധികക്കണ്ടതണ്ട്.  ദുയന്തഷാദ്ധയതാഩഠനത്തില്  ഔലണ്ടത്തിമിുള്ളളൃ ദുര്ഫറഭാമ 

പ്രകദവങ്ങലല പ്രകതയഔം ഩയിഖണിച്ചുകഴണം ദുയന്തഭാകനജ്ലഭെ് ഩദ്ധതി ഩയിഷ്കയിക്കുന്ന 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടത്. 

(3)ഔാറാഴസ്ഥാനുസൃത ദുയന്തറഘൂഔയണ ഩദ്ധതിമികറയ്ക്കുളൃ നിര്കേവങ്ങള്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  

കപ്രാജക്ടുഔലാമി ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഩയിഷ്കയിച്ച ദുയന്തഭാകനജ്ലഭെ് പ്ലാനിലെ ഩഔര്പ്പ് എല്ലാ 

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്കും നല്കഔണ്ടതാണ്. ഇതിലെ അടിസ്ഥാനത്തിറാണ് ഴിഴിധ 

ഴിഔഷനകഭകറഔലില്   പംഩഴല്ക്കയിക്കാവുന്ന  കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്.  

(4) ഷഭീഩപ്രകദവലത്ത തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലടയും ജില്ല-കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലടയും 

ദുയന്തഭാകനജ്ലഭെ് പ്ലാനുഔളും ഇതിനാമി ഩയികവാധിക്കുന്നത് അബിഔാഭയഭാണ്. 

ഴിഴിധതറങ്ങലില്  കൂടിമാകറാങനഔളും നടത്താവുന്നതാണ്. 

(5) ദുയന്തഭാകനജ്ലഭെ് ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് നിറഴിലുളൃ ഭാര്ഗ്ഗ നിര് കേവങ്ങള്  

[ഷ.ഉ.(കഔ)നം.156/2019/തഷൃബഴ തീമതി 04.12.2019] പ്ലാനുഔള്  ഩയിഷ്കയിക്കുന്ന പ്രഴര്ത്ത 

നങ്ങലിലും  ലഩാതലഴ അനുഴര്ത്തികക്കണ്ടതാണ്. 

(6) ദുയന്തനിഴായണവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഴിഴിധ തയത്തിലുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഒകയാ കഭകറമിലും ഏലറ്റടുക്കാനാകും. ഉല്പാദന കഭകറമില്  പ്രലമ ഷാദ്ധയതഔള്  

ളിഴാക്കാ്  ഔളിയുന്ന ഴിധത്തില്  നീര്ത്തടഴിഔഷനം, ജറകരാതസ്സുഔളുലട ഷംയക്ഷ്ണവും 

പുനരുദ്ധായണവും, കതാട് നിര്മ്മാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണിഔള്, ലങക്ക്ഡാം, നീലയാളെക്ക് തടങ്ങിമഴ 

സുഖഭഭാക്കുന്നതിനുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്രലമഷഭമത്ത് ഩാട 

കവകയങ്ങള്  ഷംയക്ഷ്ിക്കാനുളൃ  ഫണ്ട് നിര്മ്മാണം, ജറനിര്ഗ്ഗഭന ഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലട നിര്മ്മാണം 

എന്നിഴയും ഇതിലുള്ലപ്പടുത്താം. ഴയള്ച്ചാഫാധിത പ്രകദവങ്ങലിലറ ജറകരാതസ്സുഔളുലട 

പുനരുജ്ജീഴനം, അടിമണ നിര്മ്മാണം, ഷഭഗ്രഭാമ നീര്ത്തട ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔള്, ഴിഴിധ 

ഭണ്ണ്-ജറഷംയക്ഷ്ണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  എന്നിഴയ്ക്ക് പ്രാധാനയം നല്കഔണ്ടതാണ്. ഴയള്ച്ച 

പ്രതികയാധിക്കാ്  ഔളിയുന്ന ഴിത്തിനങ്ങളുലട ഉഩകമാഖം, സൂക്ഷ്മജീഴാണുക്കളുലടയും കജഴ 

നികഴവങ്ങളുലടയും പ്രകമാഖം, ഭറ്റു ഴയള്ച്ചാപ്രതികയാധ ഷാകങ്കതിഔഴിദയഔള്  എന്നിഴ 

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കാം. ഴനഴല്ക്കയണം, ഔാവുഔളുലടയും ഔണ്ടല്ക്കാടുഔളുലടയും ഷംയക്ഷ്ണം, 

ഭിമാഴാക്കി/ഩച്ചത്തുരുത്ത് നിര്മ്മാണം എന്നിഴയും ഏലറ്റടുക്കാം. 

(7) പ്രകൃതി ദുയന്തങ്ങലല പറപ്രദഭാമി കനയിടുന്നതിനുളൃ മുന്നരിമിപ്പ് ഷംഴിധാനം, യക്ഷ്ാ 

പ്രഴര്ത്തനം (Search and Rescue), ദുയന്തത്തിനിയമാകുന്നഴലയ താഭഷിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ അബമ 
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കഔന്ദ്രങ്ങൾ, പുനയധിഴാഷം, ദുയന്താഗാത റഘൂഔയണം, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനലത്ത 

അബിഷംകഫാധന ലങയ്യുന്നതിനുളൃ ഴിഴിധങ്ങലാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  എന്നിഴയ്ക്കുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩം നല്ഔണം.  

(8) പ്രകൃതി ദുയന്തങ്ങളുലട ഷാദ്ധയത മു്നിര്ത്തി  ഴലര്ത്തു മൃഖങ്ങലലയും ഩക്ഷ്ിഔലലയും 

ഷംയക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുളൃ ലതാളെത്ത് നിര്മ്മാണം (എറികഴറ്റഡ്), ഩഔര്ച്ചഴയാധിഔള്  

തടയുന്നതിനുളൃ മു്ഔരുതല്  ഷംഴിധാനം എന്നിഴയും നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. ഫദല്  

ഊര്ജ്ജകരാതസ്സുഔള്   ഴിഔഷിപ്പിക്കുഔ, ലഩാത ശുങിതൃ ഷംഴിധാനങ്ങളുലട നിര്മ്മാണം, 

കടാമിററ്റ് നിര്മ്മാണം, ശുദ്ധഭാമ കുടിലഴളൃം റബിക്കുന്നതിനുളൃ ഷൗഔയയങ്ങള്, രീറ്റ്ലഭെ് 

പ്ലാന്റുഔള് , ദുയന്ത നിഴായണത്തിനുളൃ കഴദുതിമടക്കമുളൃ ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങള്  രുക്കല്, 

തകേവീമര്ക്ക്   ദുയന്ത ഭാകനജ്ലഭെില്  അഴകഫാധവും  ഩയിവീറനവും നല്ഔല്, ദുയന്തനിഴായണ 

കഷനഔളുലട ഷംഗാടനം തടങ്ങിമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(9) 2021-22ല്  ഫകമാ കഡകഴഴ്സിറ്റി യജിസ്റ്റര്  പുതക്കാത്ത ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  2022-23ല്  അത്  

ഔാറിഔഭാക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

7.3 ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം – പ്രാകദവിഔ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതി 

Local Action Plan on Climate Change (LAPCC) 

(1) ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാനം മൂറം കഔയലത്തില്  അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ലഴളൃലപ്പാക്കം, 

ഉരുള്ലഩാട്ടല് , ഔടറാക്രഭണം മൂറമുളൃ തീയകവാശണം, ഴയള്ച്ച തടങ്ങിമഴലമ 

പ്രതികയാധിക്കുന്നതിനും അതമൂറമുളൃ ദുയന്തങ്ങള്  റഘൂഔയിയ്ക്കുന്നതിനും പ്രാകദവിഔ തറത്തില്  

ഔര്മ്മഩദ്ധതിഔളുലട ആഴവയഔത ഴര്ദ്ധിച്ചുഴരുന്നു. കദവീമതറത്തിലും ഷംസ്ഥാനതറത്തിലും 

ഇത്തയത്തിലുളൃ ഔര്മ്മഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കിമിുള്ളണ്ട് (NAPCC-National Action Plan on 

Climate Change & SAPCC- State Action Plan on Climate Change). കയാ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനവും ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനത്തിലെ ്തശയഴവങ്ങള്  റഘൂഔയിയ്ക്കുന്നതിനുളൃ 

പ്രാകദവിഔ ഔര്മ്മഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ഇതിനാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി, ജനപ്രകൃതി, ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥ എന്നീ 

ലഩാതഴിഴയങ്ങളും പ്രകദവത്ത് അനുബഴലപ്പടുന്ന ഔാറാഴസ്ഥമിലറ ഔളിെ ദവാുയരങ്ങലിലറ 

ഴയതിമാനവും  ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദാംവങ്ങള്  ഇതിനാമി കയകലപ്പടുകത്തണ്ടതണ്ട്. ഴിഴിധ 

ഔാറാഴസ്ഥാ ഩഠനകഔന്ദ്രങ്ങലില്  നിന്നും  ഖകഴശണ ഏജ്ഷിഔലില്  നിന്നുമുളൃ ഴിഴയങ്ങള്  

ഇതിനാമി കക്രാഡീഔയിക്കണം. തകേവബയണ സ്ഥാഩന പ്രകദവലത്ത ഭനുശയരുലട ജീഴിതത്തിലും  

ജീഴകനാഩാധിഔലിലും ഴന്നിുള്ളളൃ ഭാറ്റങ്ങള് , ഴിഴിധ ഉല്പാദന കഭകറഔലിലും ആകയാഖയ 

മുള്ലപ്പലടയുളൃ കഷഴനകഭകറഔലിലും ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാനം മൂറം ഴന്നിുള്ളളൃ ഴയതയാഷം 

എന്നിഴ ഴിറമിരുത്തണം. ഭാത്രഭല്ല, പ്രകദവലത്ത പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങള് , കജഴകഴഴിധയം 

എന്നിഴമിലുണ്ടാമിുള്ളളൃ ഭാറ്റങ്ങളും നിയീക്ഷ്ിക്കണം. ഔാറാഴസ്ഥാ ഭാറ്റം ലഔാണ്ടുളൃ 
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പ്രതയാഗാതങ്ങള്  ഩയികവാധിക്കുന്നതിന് ഒകയാ ഴിഔഷനകഭകറമിലും ഷൃീഔയിക്കാവുന്ന 

ഴിഔഷനതന്ത്രം, ഷാകങ്കതിഔഴിദയഔള്  മുതറാമഴ ഔലണ്ടത്തുഔയും പ്രകമാഖിക്കുഔയും കഴണം. 

(3) താലള ഩരയുന്ന പ്രധാന ഗടഔങ്ങള്  പ്രാകദവിഔ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാഔണം.  

(i) ജറ ഷംയക്ഷ്ണം, ഭണ്ണിലെ ദൃഢത, തീയകവാശണ നിമന്ത്രണം, ഩച്ചപ്പുഔള്  

ഷംയക്ഷ്ിക്കല്, പ്രകൃതിലമ ഷുകളുഷ്ടഭാക്കി ഩയിഩാറിക്കല്  എന്നിഴയ്ക്ക് പ്രാമുകയം 

ലഔാടുത്തുലഔാണ്ടുളൃ പ്രകൃതി ഴിബഴ ഩയിഩാറനം. 

(ii) ഊര്ജ്ജ ഔായയക്ഷ്ഭതയും സയിത ഗൃസഴാതഔങ്ങളുലട ഫസിര്ഖഭനം കുരയ്ക്കലും 

(iii) സുസ്ഥിയ ജറ ഩയിഩാറന യീതിഔള്  

(iv) ഔാര്ഫണ്  ഫസിര്ഖഭനം കുരയ്ക്കല്  

(v) ദുയന്ത റഘൂഔയണം 

(vi) മുഔലില്  സൂങിപ്പിച്ചഴയ്ക്കുളൃ ഔര്മ്മഩയിഩാടിഔള്ക്ക് പംഩം നല്കുഔയും ഷമൂസത്തില്  

അഴകഫാധം സൃഷ്ടിക്കുയും ലങയ്യുഔ. 

(4)  മുലന്നാരുക്ക പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  എലന്താലക്ക, എങ്ങലനലമാലക്ക ലങയ്യണലഭന്നും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിലെ ഴിഔഷനഩയിഩാടിമില്  ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനലത്ത 

അബിമുകീഔയിക്കുന്നതിനുളൃ ഗടഔങ്ങള്  എങ്ങലന ഉള്ലപ്പടുത്തണലഭന്നും പ്രാകദവിഔ ഔാറാഴ 

സ്ഥാഴയതിമാന ഔര്മ്മഩദ്ധതി (Local Action Plan on Climate Change) എങ്ങലന 

തയ്യാരാക്കണലഭന്നും ഷംഫന്ധിച്ചുളൃ ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  പ്രകതയഔം 

പുരലപ്പടുഴിക്കുന്നതാണ്. ഇത ഷംഫന്ധിച്ച ഩയിവീറനം ഔിറ (KILA) നല്കും. പ്രാകദവിഔ 

ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാന ഔര്മ്മഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിനുകഴണ്ടി  2022-23 

ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  തഔ  ഴഔമിരുകത്തണ്ടതാണ്. 

7.4 ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയഔമ്മീശ്  അനുഴദിച്ചിുള്ളളൃ ആകയാഖയ കഭകറാ ഗ്രാെിലെ (Health Sector 

Grant) ഴിനികമാഖം 

1. ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്, പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ ഩയിയക്ഷ്ാ ഷൗഔയയങ്ങള്  ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന് 

പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔള്ക്ക് ആകയാഖയ കഭകറാ ഗ്രാെ് അനുഴദിച്ചിുള്ളണ്ട്. കഔയലത്തിലറ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കാമി 2021-22 മുതല്  2025-26 ഴലയയുളൃ അഞ്ച് ഴര്ശ  

ഔാറമലഴികറക്ക്  ആലഔ 2968.28 കഔാടി പംഩമാണ് അനുഴദിച്ചിുള്ളളൃത്. അതില്  ഗ്രാഭീണ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കാമി  അനുഴദിച്ചിുള്ളളൃ  ആകയാഖയ ഗ്രാെിലെ ഴിവദാംവങ്ങള്  

മതഴലട കങര്ക്കുന്നു. 
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ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ഗ്രാഭീണ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് അനുഴദിച്ചിുള്ളളൃ ആകയാഖയ ഗ്രാെ്  

(കഔാടി പംഩമില് ) 

ക്രഭ 

 നം 
ഇനം/ഗടഔം 2021 -22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 ആലഔ 

1 പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ ഩയിയക്ഷ്ാ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലെ 
ബാഖഭാമി പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ 
ഉഩകഔന്ദ്രങ്ങലില്  കയാഖനിര്ണ്ണമ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് 
ഷസാമം 

39.61 39.61 41.60 43.68 45.86 210.36 

2 പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ ഩയിയക്ഷ്ാ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലെ 
ബാഖഭാമി പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ 
കഔന്ദ്രങ്ങലില്  കയാഖനിര്ണ്ണമ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് 
ഷസാമം 

49.58 49.58 52.06 54.66 57.39 263.2
7 

3 കലാക്ക്തറ പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ 
കഔന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഷസാമം 

30.59 30.59 32.12 33.72 35.41 162.43 

4 ലഔട്ടിടങ്ങള്  ഇല്ലാത്ത ഉഩകഔന്ദ്രങ്ങള് , 
പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങള്, 
ഷാമൂസിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങള്  
എന്നിഴയ്ക്ക് ഷസാമം 

0.50 0.50 0.52 0.55 0.58 2.65 

5 പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങലലയും, 
ഉഩകഔന്ദ്രങ്ങലലയും ലസല്ത്ത് ആെ് 
ലഴല്നഷ് ലഷെറുടഔലാക്കി 
ഭാറ്റുന്നതിനുളൃ ഷസാമം 

105.43 105.43 110.70 116.23 122.04 559.8
3 

ആലഔ 225.71 225.71 237.00 248.84 261.28 1198.54 

 

(2) മുഔലില്  സൂങിപ്പിച്ച അഞ്ച് ഇനങ്ങലില്  ഒകയാന്നിനുഭാമി ഗ്രാെ് ഴിബജിച്ച് 

അനുഴദിച്ചിയിക്കുന്നതലഔാണ്ടും അഴയ്ക്ക് ഒകയാന്നിനും കുരെ ഴിസിതകഭ ഉലളൂ 

എന്നതലഔാണ്ടും ഴിഔഷന പണ്ട് അനുഴദിക്കുന്നതകഩാലറ എല്ലാ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കുഭാമി ആകയാഖയ ഗ്രാെ് ഴിബജിച്ച് നല്ഔാനാഴില്ല. ഩഔയം ഒകയാ ആകയാഖയ 

സ്ഥാഩനത്തിലറയും കഭല്പ്പരെ ഒകയാ ഇനവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഷൗഔയയങ്ങലിലറ 

കുരവുഔള്  (Gaps) ഔലണ്ടത്തി അതിലന അടിസ്ഥാനഭാക്കി മു്ഖണനാ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  

നിശ്ചമിച്ച്  അഞ്ച് ഴര്ശങ്ങലിറാമി ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാെ് 

അനുഴദിച്ച് നല്കുന്ന യീതി അഴറംഫിക്കുന്നതാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട 

കനാതൃത്തില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി കൂടിമാകറാങിച്ച് ജില്ലാതറ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതി 

തയ്യാരാകക്കണ്ടതം അതിനനുസൃതഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഇതിനുളൃ 
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കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാകക്കണ്ടതഭാണ്. ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗ്ഗകയക 

ഷര്ക്കാര്  പ്രകതയഔം പുരലപ്പടുഴിക്കുന്നതാണ്. 

7.5 നഖയഷഞ്ചമങ്ങള്ക്കുളൃിലറ ഩദ്ധതി പംഩീഔയണത്തിന് പ്രകതയഔ ഷഭീഩനം 

1) ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയഔമ്മീശ്  (FFC), ഩത്ത് റക്ഷ്ത്തില്  കൂടുതല്  ജനഷംകയയുളൃ നഖയ 

ഷഞ്ചമങ്ങള്ക്ക് (Urban Agglomerations) 2021-22 മുതല്  2025-26 ഴലയയുളൃ അഞ്ച് 

ഴര്ശക്കാറമലഴികറയ്ക്ക് പ്രകതയഔ ഗ്രാെ് (ഭില്ലയണ്  പ്ലഷ് ഷിറ്റീഷ് ങറഞ്ച് പണ്ട്) 

അനുഴദിച്ചിുള്ളണ്ട്. കഔയലത്തില്  10 റക്ഷ്ത്തില്  കൂടുതല്  ജനഷംകയയുളൃ ഏള് 

നഖയഷഞ്ചമങ്ങലാണുളൃത് – തിരുഴനന്തപുയം, ലഔാല്ലം, ലഔാച്ചി, ാശ്ശൂര് , ഭറപ്പുരം, 

കഔാളികക്കാട്, ഔണ്ണൂര്. രു മുകയനഖയവും അതികനാട് കങര്ന്ന് ഔിടക്കുന്ന ലഷ്ഷഷ് 

ടൗണുഔളും സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി ടൗണുഔളും ഓട്ട് കഗ്രാത്തുഔളും കങര്ന്നതാണ് നഖയഷഞ്ചമ പ്രകദവം.  

2) കുടിലഴളൃം, ശുങിതൃം, ഭാറിനയ ഷംസ്കയണം എന്നീ കഭകറഔലിലറ കഷഴന നിറഴായം 

ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും ജറാവമങ്ങളുലട പുനരുജ്ജീഴനം, ഭളലഴളൃലക്കായ്ത്ത്, ഭറിന ജറത്തിലെ 

പുനിങംക്രഭണം (recycling of water) എന്നിഴയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഏലറ്റടുക്കുന്നതിനുഭാണ് ഈ ഗ്രാെ് റബയഭാക്കുന്നത്. ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  

ഷ.ഉ(കഔ)നം. 272/2021/തഷൃബഴ, തീമതി 24.11.2021 പ്രഔായം പുരലപ്പടുഴിച്ചിുള്ളണ്ട്. 

3) മുഔലില്  സൂങിപ്പിച്ച കഭകറഔലില്  മു്കൂട്ടി നിശ്ചമിക്കുന്ന റക്ഷ്യങ്ങള്  ഒകയാ ഴര്ശവും 

കഔഴയിക്കുഔയും ആ കഭകറഔലിലറ കഷഴനനിറഴായം ഗട്ടം ഗട്ടഭാമി ലഭച്ചലപ്പടുത്തുഔയും 

ലങയ്യുഔമാലണങ്കില്  ഭാത്രകഭ ഒകയാ ഴര്ശകത്തക്കും അനുഴദിച്ചിുള്ളളൃ ഗ്രാെ് പൂര്ണ്ണഭാമി 

റബിക്കുഔയുളൄ. നഖയഷഞ്ചമത്തിനുളൃിലറ ലഭാത്തം പ്രകദവത്തും നിശ്ചിത റക്ഷ്യങ്ങള്  

കഔഴയിക്കണം. നഖയഷഞ്ചമത്തിനുളൃിലറ എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലടയും 

ഴിഔഷന പണ്ട്, ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ് (പ്രകതയഔിച്ച് കടഡ് പണ്ട്), 

കഔന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുലട ഴിസിതം എന്നിഴയുഭായുളൃ പറപ്രദഭാമ ഷംകമാജന 

ത്തിൂടലട ഭാത്രകഭ ഈ റക്ഷ്യങ്ങള്  കഔഴയിക്കാ്  ഔളിയുഔയുളൄ.  

4) നഖയഷഞ്ചമ പ്രകദവലത്ത ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിര്മാസണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്   കനാതൃം 

നല്കഔണ്ടത് മുകയ നഖയഷബയുലട കഭമര്/ലങമര്  കഩഴ്സണ്  അദ്ധയക്ഷ്നാമ കജാമിെ് പ്ലാനിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിമാണ്. ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശൻ അഴാർഡ് ഔാറമലഴികറക്കുളൃ (2021-26) 

നഖയഷഞ്ചമ ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി 2021-22 ൽ തയ്യാരാക്കിമിുള്ളണ്ട്.  

5) ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിമിലറ ആദയ നാറ് ഴർശങ്ങലിൽ ഒകയാ ഴര്ശവും ഩദ്ധതി 

ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ ആയംബിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട കനാതൃത്തില്  

കജാമിെ് പ്ലാനിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട കമാഖം ഴിലിച്ച് കങര്ത്ത് നഖയഷഞ്ചമ പ്രകദവകത്തക്കുളൃ 

ഴാർശിഔ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതിയ്ക്ക് പംഩം നല്ഔണം. നഖയഷഞ്ചമ ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിക്ക് 

അനുസൃതഭാമി കഴണം ഴാര്ശിഔ ഔര്മ്മഩദ്ധതിയ്ക്ക് പംഩം നല്കഔണ്ടത്. പ്രസ്തുത ഴാര്ശിഔ 

ഔര്മ്മ ഩദ്ധതിമില് , നഖയഷഞ്ചമ പ്രകദവലത്താട്ടാലഔ ലഩാതഴാമ റക്ഷ്യങ്ങള്  



 
 
 

106 
 

കഔഴയിക്കുന്നതിന് നഖയഷഞ്ചമത്തിനുളൃിലുളൃ ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവും 

ഷൃീഔയികക്കണ്ട നടഩടിഔളും അതിനുളൃ ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങളും ഉണ്ടാഔണം.  

6) നഖയഷഞ്ചമത്തിനുളൃിലുളൃ ഗ്രാഭങ്ങലിലറ നഖയഴപനഔയണ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഩയിസായം ഔാണുഔ 

എന്നതാഔണം അടിസ്ഥാന ഷഭീഩനം. നഖയഴല്ക്കയണത്തിലെ പറഭാമി ശുങിതൃം, ജറം 

തടങ്ങിമ കഭകറഔലില്  ഉണ്ടാകുന്ന അധിഔ ഷമ്മര്േങ്ങലല അതിജീഴിക്കുന്നതിനുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കണം. അതിഥി ലതാളിറാലിഔളുലട പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പ്രകതയഔിച്ച് 

അഴരുലട താഭഷസ്ഥറലത്ത ശുങിതൃഷൗഔയയങ്ങള്ക്ക് പ്രകതയഔ ശ്രദ്ധ നൽകുഔയും കഴണം. 

ഴാണിജയ/ഴാണികജയതയ ആഴവയങ്ങള്ക്കുളൃ പ്രകദവങ്ങളുലട കഭകറഔള്  നിര്ണ്ണമിക്കുന്നതിനുളൃ 

(Zoning) ഷാദ്ധയതഔളും ഩയികവാധിക്കണം.  

7) ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി തയ്യാരാക്കുന്ന ഔര്മ്മഩദ്ധതി കൂടി ഩയിഖണിച്ചു ലഔാണ്ടാഔണം ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഉള്ലപ്പലട നഖയഷഞ്ചമ പ്രകദവത്തിനുളൃിലുളൃ എല്ലാ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും അഴയുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയ്ക്ക് പംഩം നല്കഔണ്ടത്. 

8) നഖയഷഞ്ചമ പ്രകദവലത്ത മുകയനഖയഷബയും  ഭറ്റ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കൂട്ടാമി 

നഖയഷഞ്ചമഩദ്ധതി നിര്മാസണത്തിനും  റക്ഷ്യങ്ങള്  കഔഴയിക്കുന്നതിനുമുളൃ നടഩടിഔള്  

കഔലക്കാകളൃണ്ടതം അത് കജാമിെ് പ്ലാനിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയും 

കഭാണിട്ടര്  ലങകയ്യണ്ടതഭാണ്.   

7.6 പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി (Local  Economic Development Plan – LED Plan) 

(1) ലതാളില്  കഭകറമില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഇതഴലയ മുകയഭായും ഴയക്തിഖത/ഗ്രൂപ്പ് 

അധിും ിത ലതാളില്  ഷംയംബങ്ങള്ക്ക് ഷബ്ഷിഡി നല്ഔല് , ലതാളില്  ഩയിവീറനം, 

അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തല് , ഷംയംബങ്ങള്ക്ക് രികഴാള്ഴിംഖ് പണ്ട് നല്ഔല്  

എന്നിങ്ങലനയുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലാണ് നടത്തിമിരുന്നത്. ഷംയംബഔര്  അടക്കമുളൃ 

ലതാളില്ദാമഔ ഷംഴിധാനങ്ങള്  ആയംബിക്കുന്ന തിനും അഴലമ വക്തിലപ്പടുത്തുന്നതിനും 

ഷംയംബങ്ങള്ക്ക് ആഴവയഭാമ അനുകൂറ ഔാറാഴസ്ഥ രുക്കുന്നതിനും ഷംയംബങ്ങള്ക്ക് 

ആഴവയഭാമ ഗടഔങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിനും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് നിര്ണ്ണാമഔ 

ഩങ്ക് ഴസിക്കാ്  ഔളിയും. കൂടുതല്  ലതാളിറഴഷയങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ എന്ന റക്ഷ്യം 

കഔഴയിക്കുന്നതിന്, ഇകപ്പാള്  ലങയ്തുഴരുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ലക്കാപ്പം ഷംയംബഔതൃം 

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ ലപഷിറികറ്ററ്റിംഖ് ഏജ്ഷിമാമി കൂടി തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  പ്രഴര്ത്തിക്കണം. പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിനാമി തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഭിഔച്ച ഷംയംബ ഷൗഹൃദ അന്തയീക്ഷ്ത്തികറക്ക് ഭാറുടഔ എന്നാണ് റക്ഷ്യഭിടുന്നത്. 

ഈ റക്ഷ്യകത്താലടമാണ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട കനാതൃത്തിൽ ആമിയത്തിൽ 

അഞ്ച് കഩർക്ക്  ലതാളിൽ നൽകുന്നതിനുളൃ പ്രകതയഔ ഩദ്ധതി പ്രകാഩിച്ചിുള്ളളൃത്. 

(2) ഈ പ്രകതയഔ ഩദ്ധതി ഴിജമഔയഭാമി നടപ്പാക്കുഔയും രു റക്ഷ്ം ഷംയംബങ്ങൾ 

ആയംബിക്കുന്നതിനുളൃ ഴയഴഷാമ ഴകുപ്പിലെ ഩയിഩാടി, Kerala Development and Innovation 
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Strategic Council (K-DISC) ലെ ലതാളിറഴഷയ ഴിഔഷന ഩയിഩാടി എന്നിഴ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനതറത്തില്  ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔള്  ഏലറ്റടുക്കുഔയും കഴണം.  

(3) കുടുംഫശ്രീ ഒക്സിറരി യൂണിറ്റ് ഷംഴിധാനങ്ങള് , കദവീമ ഗ്രാഭീണ ഉഩജീഴന ദൗതയം, 

പ്രഴാഷിഔൾക്കായുളൃ ഩദ്ധതിഔൾ, സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഭിശൻ ഩദ്ധതിഔൾ എന്നിഴയുലട എല്ലാം 

ഷാധയതഔലല ഏകഔാഩിപ്പിച്ച് സൂക്ഷ്ഭതറ ഷംയംബഔ കപ്രാത്സാസന ഩദ്ധതി ഉണ്ടാഔണം  .

ഇഴർക്ക് ആഴവയഭാമ ഩയിവീറന ഏകഔാഩനം ഷംയംബഔ ക്ലസ്റ്ററുടഔൾ പംഩീഔയിച്ച് ആഔാം  .

ഷംയംബഔതൃ ആവമങ്ങൾ ഔലണ്ടത്തൽ, ഫിഷിന ് പ്ലാൻ തയ്യാരാക്കൽ, ഷംയംബഔ 

ഭാകനജ്ലഭെ്, ഴിഩണം എന്നിഴമിൽ ഴിദഗ്ദ്ധ സ്ഥാഩനങ്ങലല ഉഩകമാഖിച്ച് ഩയിവീറനങ്ങൾ 

ആസൂത്രണം ലങയ്യാം. 

(4) ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിമില്  ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിനും പ്രകതയഔഭാമ പ്രാകദവിഔ 

ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി (Local Economic Development Plan – LED Plan) 

ഉണ്ടാമിയിക്കണം. അബയസ്തഴിദയയാമ യുഴജനങ്ങള്ക്ക് ലതാളിറഴഷയങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുന്നതില്  

ഊന്നിലക്കാണ്ടുളൃ രു ഷഭീഩനഭാണ് പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിമില്  

ഷൃീഔയികക്കണ്ടത്. 

(5) പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തില്  ഷംയംബഔതൃ ഴിഔഷനം, കനപുണയ ഴിഔഷനം 

എന്നിങ്ങലന  യണ്ടുതയം പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കാണ് ഷാദ്ധയതയുളൃത്. 

(എ) ഷംയംബഔതൃ ഴിഔഷനം  

(i) മുകയഭായും താലളപ്പരയുന്ന അഞ്ച് തയം ഷംയംബഔതൃ ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  കപ്രാത്സാസിപ്പി 

കക്കണ്ടതണ്ട്. 

(a) ഷംയംബഔരുലട ഷൃന്തം മുതല്  മുടക്കില്  ആയംബിക്കുന്ന പുതിമ ഷംയംബങ്ങള്  

(b) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമകത്താലട ആയംബിക്കുന്ന പുതിമ 

ഷംയംബങ്ങള്  

(c) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷൃഔായയ ഷംയംബഔരും കങര്ന്ന് ഷംയുക്ത ഉടഭസ്ഥതമില്  

ആയംബിക്കുന്ന ഷംയംബങ്ങള്  

(d) നിറഴിലുളൃ ഷംയംബങ്ങളുലട ഴിപുറീഔയണം 

(e) പ്രാകദവിഔ കഷഴന ഷാദ്ധയതഔലല  ആധായഭാക്കി പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന കഷഴന ഷംഗങ്ങലല 

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കല്  

(ii) ഷംയംബങ്ങള്ക്ക് ആഴവയഭാമ അനുകൂറ ഔാറാസ്ഥ രുക്കുന്നതിലനാപ്പം ഷംയംബഔര്ക്ക്  

ധനഔായയ/ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നും ഴാ  തയലപ്പടുത്തിലക്കാടുക്കുന്നതിനും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  മു്കഔലമടുക്കണം. ലങറുടഔിട–ഇടത്തയം–സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങള്ക്ക് ഇ്െരസ്റ്റ് 

ഷഫ് ലഴ്ശ്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി റബയഭാക്കാവുന്നതാണ്. പുതിമ ഷംയംബങ്ങള്   

ഴിജമിക്കുന്നുലഴന്ന് ഉരപ്പാക്കണം. സൂക്ഷ്മ ഷംയംബ കഭകറമിലറ ഔണ്ഷള്ട്ടന്റുഭാരുലട കഷഴനം 
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ഷംയംബഔര്ക്ക് റബയഭാക്കാനും ശ്രഭിക്കണം. ഇന്നകഴശ്  പണ്ട്, ലടകക്നാലജി അപ്ഗ്രകഡശ്  പണ്ട്, 

ഫിഷിനഷ് ഇ്ലഷെീഴ് ഗ്രാെ് എന്നിഴ ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തുന്ന ഷംയംബങ്ങളുലട/സ്റ്റാര്ട്ട്-

അപ്പുഔളുലട ഷാദ്ധയതയും ഩയികവാധിക്കണം. പ്രാകദവിഔ തറത്തിലുളൃ ഉപനപ്പന്ന കഷഴന 

ആഴവയങ്ങലല കൂട്ടികച്ചര്ത്ത് ഫിഷിനഷ് ആവമങ്ങലാക്കി പംഩലപ്പടുത്തുന്നതിനാമി 

സാക്കത്തണുഔള്  ഷംഗടിപ്പിക്കണം.  

(iii) കഔന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔളുലട ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളും ലഔ.എഷ്.ഐ.ഡി.ഷി. കഩാലറയുളൃ  

ഏജ്ഷിഔളും നിറഴില്  നടപ്പാക്കിഴരുന്ന ഷംയംബഔതൃ സ്കീമുഔലില്  നിന്നുളൃ ഷസാമം 

റബയഭാക്കുന്നതിനുളൃ ഷാദ്ധയത ഩയികവാധിക്കുഔയും അത് ഷംയംബഔര്ക്ക് കനടിലക്കാടുക്കുന്നതിനുളൃ 

ലപഷിറികറ്റശ്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നടത്തുഔയും കഴണം.  

(ഫി) കനപുണയ ഴിഔഷനം 

ഴിദയാബയാഷ കമാഖയതയും കനപുണയവുമുളൃ ലതാളില്യസിതര്ക്ക് ലതാളിറഴഷയങ്ങള്  റബിക്കാ്  

ഷസാമിക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങലാണ് ന്നാഭകത്തത്. കനപുണയഴിഔഷനത്തിൂടലട ലതാളില്  

ഉരപ്പാ ക്കറാണ് യണ്ടാഭലത്ത ഭാര്ഗ്ഗം. ഩയിവീറനത്തിൂടലട നിറഴിലറ ഷാമ്പത്തിഔ 

സ്ഥിതിക്കനുഷയിച്ച് ഩയിവീറനലച്ചറഴ് പൂര്ണ്ണഭാകമാ ബാഖിഔഭാകമാ അതത് ഴയക്തിഔള്  തലന്ന 

ഴസിക്കുന്ന ഷഭീഩനഭാണ് ഷൃീഔയികക്കണ്ടത്. ഩയിവീറനാര്ഥി ബാഖിഔഭാമി ഩയിവീറന ലങറഴ് 

ഴസിക്കുന്ന ഷ്ര്ബത്തില്  ഫാക്കി തഔ കഔന്ദ്ര, ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔളുലട ഴയതയസ്ത സ്കീമുഔള്, 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി എന്നിഴയുഭായുളൃ ഷംകമാജനത്തിൂടലട 

ഔലണ്ടത്തണം. 

(5) പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി പ്രാഴര്ത്തിഔഭാക്കുന്നതിലെ ബാഖഭായുളൃ മുലന്നാരുക്ക 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കും ഭറ്റു ഷംഗടനാഩയഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കുഭാമി താലളപ്പരയുന്ന ലങറവുഔള്  

ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി ഴസിക്കാവുന്നതാണ്.  

a. അഴസ്ഥാഩഠനം നടത്തല്  

b. ഷാദ്ധയതാ പ്ലാ്  തയ്യാരാക്കല്  

c. ഫിഷിനഷ് പ്ലാ്  തയ്യാരാക്കല്  (ഷാകങ്കതിഔ ഴിദഗ്ദ്ധരുലട ഷസാമവും ലങറവും 

ഴസിക്കാവുന്നതാണ്) 

d. സ്കില്  ഖയാഩ് അനാറിഷിഷ് നടത്തല്  

e. ഫിഷിനഷ് ഴിഔഷന വില്പവാറഔള് /ഇ്ഴകസ്റ്റഴ്സ് ഭീറ്റ് നടത്തല്  

f. എംകപ്ലാമഫിറിറ്റി ലഷെറുടഔള്  സ്ഥാഩിക്കല്   

(6) പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി ഷംഫന്ധിച്ച്  ഴിവദഭാമ ഭാർഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  

പ്രകതയഔം  പുരലപ്പടുഴിക്കുന്നതാണ്. 
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8. ഴിഔഷന കഭകറഔള്ക്കുളൃ നിര്കേവങ്ങള് , നിഫന്ധനഔള്  

8.1 സയിതകഔയലം ഭിശൻ  

(1) നഴകഔയലം ഔര്മ്മ ഩദ്ധതി – 2 ലെ ബാഖഭാമ സയിതകഔയലം ഭിശലെ ഭാർഗ്ഗകയക 
ഷൃാംവീഔയിച്ചുലഔാണ്ടാഔണം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഔാര്ശിഔ, ജറഷംയക്ഷ്ണ, 

ഭാറിനയഷംസ്ക്കയണ കഭകറഔലിലറ കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. 

 (2)  ‘സയിതകഔയലം’ ഭിശന് കൃശി ഴിഔഷനം, ശുങിതൃ-ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം, ജറ ഷംയക്ഷ്ണം 

എന്നിങ്ങലന മൂന്ന് ഉഩദൗതയങ്ങലാണുളൃത്. ഇതില്  ശുങിതൃ-ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട അനിഴായയ മതഭതറമാണ്. കൃശിയും ജറഷംയക്ഷ്ണവും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുലട  കഭകറാ മതഭതറഔലില്  ഴരുന്നഴയുഭാണ്. സയിതകഔയലം ഭിശനിൂടലട 

ഷര്ക്കാര്  പ്രകയാഩിച്ചിുള്ളളൃ റക്ഷ്യം കഔഴയിക്കാ്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  മുകയ ഩങ്ക് 

ഴസികക്കണ്ടതാണ്. 

(3) ഷംകമാജനം ഉരപ്പാക്കുന്നതിനാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കഭകറാഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്, ആസൂത്രണ ഷഭിതി, 

ഩഞ്ചാമത്ത്തറ ഭിശ്  ഷഭിതി എന്നിഴയുലട ഷംയുക്തകമാഖം കങര് ന്ന് മൂന്ന് കഭകറമിലറയും 

കപ്രാജക്ട് ആവമങ്ങള്ക്ക് അന്തിഭപംഩം നല്കുന്ന യീതി അഴറംഫിക്കാവുന്നതാണ്. 

(4) മൂന്ന് ഉഩദൗതയങ്ങലിലും ഩതിനാറാംഩദ്ധതിയുലട ഒകയാ ഴര്ശവും കഔഴയികക്കണ്ട ബൗതിഔ 

കനട്ടവും ഗുണഩയതമില്  ഴരുകത്തണ്ട ഭാറ്റങ്ങളും ഩട്ടിഔലപ്പടുത്തി ഩദ്ധതികയകയുലട 

ബാഖഭാക്കുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ശ്രഭികക്കണ്ടതാണ്. 

(5) ഈ കഭകറഔലിൽ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുകമ്പാൾ മതഴലട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഭാര്ഗ്ഗ നിര്കേവങ്ങള്  കൂടി 

ഩയിഖണികക്കണ്ടതാണ്   

 8.1 (എ) കൃശി ഴിഔഷനം  

(1)  ഔാര്ശിഔ-അനുഫന്ധ കഭകറഔലിലറ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഷംകമാജിത നീര്ത്തടഩയിഩാറന 

ഷഭീഩനം ഉണ്ടാമിയിക്കണം. 

(2)  രു നിശ്ചിത ഔാറാഴധിക്കുളൃില്  ബകക്ഷ്യാപനഩാദനത്തില്  ഷൃമംഩയയാപ്തത കഔഴയിക്കു 

ന്നതിനുളൃ റക്ഷ്യകത്താലട പംഩീഔയിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് കനയന്തയയ ഷൃബാഴം ഉണ്ടാമിയി 

ക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം  

(3) കൃശി, മൃഖഷംയക്ഷ്ണം, ഭത്സയകൃശി എന്നിങ്ങലനയുളൃ കൃശിഔള്  ഉള്ലപ്പടുന്ന ഷംകമാജിത കൃശി 

ഷമ്പ്രദാമം (IFS) അഴറംഫിച്ച് കൃശി ഭൂഭിമില്  നിന്ന് ഩയഭാഴധി ഴരുഭാനം ഔര്ശഔന് 

റബിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പ്രാധാനയം നല്കഔണ്ടതാണ്.  ഇതിനാമി ഒകയാ 

കൃശിമിടത്തിലെയും ഉല്പാദന ഩദ്ധതി (Farm Plan) തയ്യാരാക്കാ്  ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  ഉല്പാദഔര്ക്ക്  ഷസാമം നല്ഔാ്  കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കണം. 

(4) ഭണ്ണ്-ജറഷംയക്ഷ്ണം, ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷ്ണം, ഴനഴപനക്കയണം തടങ്ങിമ കപ്രാജക്ടുഔള്  

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കണം. 
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(5)  ബക്ഷ്യഴിലഔളുലട ഴിലഴിസ്തൃതി, ഉപനഩാദനം, ഉല്പാദനക്ഷ്ഭത എന്നിഴ ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുഴാനുളൃ   

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പ്രാധാനയം നല്ഔണം. 

 (6)  കജഴകൃശിയും കജഴഴലങ്ങളുകടയും കജഴഔീടനാവിനിഔളുകടയും ഉപനഩാദനവും ഉഩകമാഖവും 

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഩയിഖണന നല്ഔണം. 

(7)   ഔാര്ശികഔാല്പന്നങ്ങളുലട  മൂറയ ഴര്ദ്ധനഴ് കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ – കലാക്ക് – 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  തനതാകമാ ഷംയുക്തഭാകമാ ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(8)  ഩളം, ഩച്ചക്കരി എന്നിഴയുലട ഴിഩണനത്തിന്  ഩയമ്പയാഖത ങന്തഔള് , നാട്  ങന്തഔള് ,  ഭറ്റ്  

ഴിഩണന ഷംഴിധാനങ്ങള്  എന്നിഴയുലട പ്രഴര്ത്തനം ഊര്ജ്ജിതഭാക്കണം. 

(9)  ഩളം, ഩച്ചക്കരി ഉപനഩാദന ഔൗണ്ഷില്  (VFPCK), കസാര്ട്ടിഔള്ച്ചര്  കഔാര്പ്പകരശ്  

(HORTICORP) മുതറാമ ഏജ്ഷിഔള്  ആയംബിക്കുന്ന ഔാര്ശിഔ ഴിബഴ ഷംബയണ – ഴിഩണന 

കഔന്ദ്രങ്ങള്ക്ക്  അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  പ്രദാനം ലങയ്യുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  കലാക്ക്, ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(10)  ഔാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔള്  ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുരപ്പു ഩദ്ധതിയുഭാമി   

ഷംകമാജിപ്പിച്ച് നടപ്പിറാക്കുന്നതിനുളൃ ഷാദ്ധയത ഩയഭാഴധി ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തണം. 

(11) ഷൃഔായയ ഭൂഭിമിലും ലഩാത സ്ഥറങ്ങലിലും പറ വൃക്ഷ്ങ്ങള്  ഴച്ചു ഩിടിപ്പിക്കുന്നത്  

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഴാ്  വൃക്ഷ്കതഔള്  ഉപനഩാദിപ്പിച്ച് ഴിതയണം ലങയ്യുന്നതിനും കതഔള്  

നുള്ളഴലര്ത്തുന്നതിനും അനുകമാജയഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ലതാളിലുരപ്പു 

ഩദ്ധതിയുലട ഷാദ്ധയത ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനലപ്പടുത്തണം.   

(12) ലതാടിഔലിലും  ലഩാതസ്ഥറങ്ങലിലും ഭളലഴളൃം ഭൂഭിമികറയ്ക്ക്  ഔിനിെിരങ്ങുന്നതിന് 

ഭളക്കുളിഔളും ഷഭാനഭാമ ഷംഴിധാനങ്ങളും രുക്കുന്നതിന് ശ്രഭിക്കണം. ലതാളിലുരപ്പു 

ഩദ്ധതിയുലട ഷാദ്ധയതയും  പ്രകമാജനലപ്പടുത്തണം. 

(13) ഒകയാ കദവത്തികെയും ഭൂഩയിസ്ഥിതിയ്ക്കനുഷയിച്ച്  ഴയതയസ്ത ഉഩാധിഔലിൂടലട  ഭളലഴളൃം 

പറപ്രദഭാമി  ഷംബയിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കണം. 

(14) ഷംഗകൃശിക്ക്  ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഷംഗടിപ്പിച്ച്  സ്ഥറം ഩാട്ടത്തിലനടുത്ത്  ഭൂഭി  രുക്കുകമ്പാള്  ജറ 

റബയത ഉരപ്പാക്കുന്നതിനുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കണം. 

(15) ഔര്ശഔകൂട്ടായുംഔള്  മുകകന ഉപനഩന്നഷംബയണം,  പ്രാഥഭിഔഷംസ്ക്കയണം, ഴിഩണനം തടങ്ങിമഴ 

പ്രാഴര്ത്തിഔഭാക്കുന്നതിനുളൃ ഩയിശ്രഭം ഉണ്ടാഔണം.  

(16)  ഉല്പന്ന ഷംബയണം, പ്രാഥഭിഔ ഷംസ്കയണം, ഴിഩണനം തടങ്ങിമഴ  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ 

കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതിഔലാമ AIF (Agricultural Infrastructure Fund),  AHIDF (Animal Husbandry 

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

(Pradan Manthri Matsya Samprada Yojana) എന്നിഴയുലട ഗുണകബാക്താക്കലാമ  ഷൃഔായയ 

ഷംയംബഔര് , ഗ്രൂപ്പ് ഷംയംബങ്ങള് , പ്രാഥഭിഔ ഔാര്ശിഔ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങള്  എന്നിഴര്ക്ക് 
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റബയഭാകുന്ന യീതിമില്  2% ഇെരസ്റ്റ് ഷഫ് ലഴ്ശ്  നല്കുന്നതിന് കലാക്ക് / ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഴിസിതം നീക്കിഴയ്ക്കാം.  

(17) ഉപനഩന്ന ഷംബയണം, പ്രാഥഭിഔ ഷംസ്കയണം, മൂറയഴര്ദ്ധനഴ്, ഴിഩണനം എന്നീ കഭകറഔലില്  

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴിബാഴനം ലങയ്തു നടപ്പിറാക്കുന്നതിനു കഴണ്ടി ജില്ലാതറത്തില്  ഇ്കുകഫശ്  

ലഷെര്  ആയംബികക്കണ്ടതാണ് 

(18) കലാക്കുതറത്തില്  നിറഴിലുളൃ BLAKC – ലമ (Block Level Agricultural Knowledge Centre), 

ഔാർശിഔ ഔാറാഴസ്ഥാ കഭകറഔൾക്കനുസൃതഭായുളൃ ഔാർശികഔാഩകദവങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും  

Post Harvest Management & Process കഭകറമിലറ കനപുണയ ഴിഔഷനത്തിനും ഔാർശിഔ 

കഭകറമിലറ ഴിഴിധ ഷംയംബഔതൃ ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔൾക്കും ഷാകങ്കതിഔ ഷസാമം 

നൽകുന്നതിനും ഔർശഔർക്കും ഷംയംബഔർക്കും ഩയിവീറനം നൽകുന്നതിനുമുളൃ കഔന്ദ്രഭാക്കി 

ഉമര്ത്തണം.  

 (19) ഔാര് ശിഔഉറ്ഩാദനം, ഷംസ്കയണം, ഉല് ഩന്ന കഴഴിധയഴല് ക്കയണം, ഴിഩണനം എന്നിഴക്കാമി  

യജിസ്റ്റര്  ലങയ്തു പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഔര്ശഔ ഉല്പാദന ഔമ്പനിഔളുലട (Farmer Producer Companies) 

പംഩഴല് ക്കയണം കപ്രാത്സാസിക്കാവുന്നതാണ്  

(20) കുടുംഫശ്രീ/ഷംഗകൃശി ഗ്രൂപ്പുഔള്  മുകകന ഫാങ്ക് ഴാ  ഫന്ധലപ്പടുത്തിയുളൃ  ഉപനഩാദന 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩം നല്ഔാവുന്നതാണ്. ഇത്തയം ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക്  ഴിത്ത്, കജഴഴലം എന്നിഴ 

നല്ഔാനും  ഴിഩണനഷൗഔയയം രുക്കുന്നതിനും  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഉള് ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

 (21) സയിതകഔയലം ഭിശലെ ബാഖഭാമി ഔാർശിഔ കഭകറമിൽ തയിവ് യസിത ഗ്രാഭം, സയിത ഷഭയദ്ധി 

ഴാർഡ് എന്നിഴമിൽ ഏലതങ്കിലും ന്നുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഷംകമാജിത കപ്രാജക്ട് 

നിർഫന്ധഭായും ഉണ്ടാകഔണ്ടതാണ്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഔീളിലുളൃ കൃശികമാ 

ഖയഭാമതം അല്ലാത്തതഭാമ തയിശുഭൂഭിലമ ഷംഫന്ധിച്ച കൃതയഭാമ ഔണക്ക് ജനഔീമ 

ഩങ്കാലിത്തകത്താലട കവകയിക്കണം.  

(22)  തയിശുഭൂഭിമില്  കൃശി കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിനും കൃശി ലങയ്യാലത ളിഞ്ഞുഔിടക്കുന്ന ഭൂഭിമില്  

കൃശിമിരക്കുന്നതിനും ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩയഭാഴധി ശ്രദ്ധ നല്ഔണം 

(23)  തയിവാമി ഔിടക്കുന്ന സ്ഥറങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ  പ്രകദവങ്ങലിലറ ഔാര്ശികഔാല്പ്പാദന 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ലങറുടഔിട മന്ത്രഴല്ക്കയണം കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(24) കൃശി ഇരക്കാലത തയിവിട്ടിുള്ളളൃ  ലനല്ഴമലുഔള്  ഔലണ്ടത്തി അഴ കൃശി ലങയ്യിക്കുന്നതിനുളൃ 

നടഩടിഔള്  2008-ലറ കഔയല ലനല്ഴമല്  - തണ്ണീര്ത്തട ഷംയക്ഷ്ണ നിമഭ പ്രഔായം  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ടതം ആഴവയലഭങ്കില്  പ്രസ്തുത നിമഭപ്രഔായം  തയിശു 

ഭൂഭിമില്   കൃശി  ലങയ്യുന്നതിനുളൃ  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതഭാണ്.  

(25)ഩമരിനങ്ങൾ, എളൃ് തടങ്ങിമ ഴിലഔളുലട കൃശിക്ക് പ്രകതയഔ ഩയിഖണന നൽഔണം.  
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(26)  എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലും മതരുങ്ങിമത് രു ഩച്ചത്തുരുലത്തങ്കിലും ഒകയാ ഴർശവും 

സ്ഥാഩിക്കാൻ ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്. നിറഴിലുളൃ ഩച്ചത്തുരുത്തുഔലിൽ തിയലെടുക്ക ലപ്പട്ടഴ 

കൃതയഭാമ ഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാാഔാ ഩച്ചത്തുരുത്തുഔലാമി ഴിഔഷിപ്പിക്കുന്ന 

തിന് കപ്രാജക്ട് പംഩീഔയിക്കാനാഔണം. ഔാർഫൺ നൂരൽ പ്രഴർത്തനങ്ങൾക്കും ഴിഔഷനപണ്ട് 

ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ടുഔൾ ആഴിഷ്കയിക്കാവുന്നതാണ്. 

 (27)  ലഴളൃം ലഔട്ടിക്കിടക്കുന്ന തയിശുഩാടങ്ങലിൽ അനുകമാജയഭാമ ങങ്ങാടകൃശി ഭാാഔഔൾ  

നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ആഴിഷ്കയിക്കാവുന്നതാണ്.  

(28) എൽ.ഇ.ഡി ഉഩകമാഖിച്ചുളൃ ഇൻകഡാർ ഇറക്കരികൃശി, കഭകക്രാ ഗ്രീൻ എന്നിഴമിൽ യുഴ 

ഷംയംബഔർ, പ്രഴാഷിഔൾ എന്നിഴർക്ക് ലതാളിൽ ഷാദ്ധയതയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കാ 

വുന്നതാണ്.  

(29)ഔാര്ശിഔ കഭകറമിലറ ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്  കൃശി-ജറകഷങന ഴകുപ്പുഔളുഭായുളൃ 

ഷംകമാജനം ഉരപ്പാകക്കണ്ടതാണ്.  

(30) ഷീഡ് ഴികല്ലജ്, നഴ്സരിഔള്  എന്നിഴയ്ക്കുളൃ  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കണം. 

8.1 (ഫി) ഭണ്ണ് – ജറ ഷംയക്ഷ്ണ (ജറ ഷമൃദ്ധി)വും കുടിലഴളൃവും 

(1) ജറ ഷംയക്ഷ്ണ ഷാകങ്കതിഔ ഷഭിതി പുനിഷംഗടിപ്പിച്ചുലഔാണ്ട് ഈ കഭകറമിലറ  

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കണം. ഈ ഷഭിതി മൂന്നു ഭാഷത്തിലറായിക്കലറങ്കിലും കമാഖം 

കങര്ന്ന് പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഴിറമിരുകത്തണ്ടതാണ്. ഇപ്രഔായം തയ്യാരാക്കുന്ന നീര്ത്തട 

ഭാസ്റ്റര്പ്ലാനിലെ ബാഖഭാമി ഏലറ്റടുകക്കണ്ട ഴിഴിധതയം പ്രവൃത്തിഔളുലട മു്ഖണനാക്രഭവും 

പ്രവൃത്തിഔളുലട ഷൃബാഴവുഭനുഷയിച്ച് ഷംകമാജിപ്പികക്കണ്ട ഴകുപ്പുഔള്/ഏജ്ഷിഔള്/ഴിബഴ 

കരാതസ്സുഔള്  എന്നിഴമടങ്ങുന്ന ഔണ്ഴര്ജ്ഷ് പ്ലാ്  തയ്യാരാക്കുഔയും കഴണം. ഇപ്രഔായം 

പംഩം നല്കുന്ന ഔണ്ഴര്ജ്ഷ് പ്ലാ്  ആധായഭാക്കി കഴണം MGNREGS ഴാര്ശിഔ ഔര്മ്മ  

ഩദ്ധതി, തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ജറ ഷംയക്ഷ്ണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് , ജറകഷങന 

ഴകുപ്പ്, ഭണ്ണ് ജറ ഷംയക്ഷ്ണ ഴകുപ്പ് തടങ്ങിമഴയുലടയും ഴിഴിധ ഏജ്ഷിഔലാമ RIDF, 

PMKSY, KLDC എന്നിഴയുലടയും ഩദ്ധതിഔള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടത്. 

(2) ഷാകങ്കതിഔ ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴയുലട 

ഩങ്കാലിത്തകത്താലട  ജനഔീമഭാമി ജറഫജറ്റും  ജറസുയക്ഷ്ാപ്ലാനും  തയ്യാരാക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) ജറകരാതസ്സുഔൾ ഴീലണ്ടടുക്കുഔയും, ഴീലണ്ടടുക്കുന്ന ജറകരാതസുഔളുലട ഷംയക്ഷ്ണവും 

ഉഩകമാഖവും ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩംനൽകുഔയും കഴണം. നീർച്ചാലു 

ഔളുലട ഩയിഩാറനവും നീലയാളെക്ക് ഉരപ്പാക്കുന്നതിനുളൃ പ്രഴർത്തനങ്ങളും ഩദ്ധതിയുലട 

ബാഖഭാക്കണം. 

(4) ഭണ്ണ്, ജറഷംയക്ഷ്ണ പ്രവൃത്തിഔള് , ജറകഷങന / ജറനിര്ഗ്ഗഭന കപ്രാജക്ടുഔള് , ഩയിസ്ഥിതി 

ഷംയക്ഷ്ണ പ്രവൃത്തിഔള് , ഴന ഴല്ക്കയണ പ്രവൃത്തിഔള്  എന്നിഴ നീര്ത്തട ഭാസ്റ്റര്  പ്ലാനിലന 

ആധായഭാക്കി കഴണം നടപ്പിറാകക്കണ്ടത്. 
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(5) ആഴവയലഭങ്കില്  കൂടുതല്  ഷാകങ്കതിഔ തിഔകഴാലട പുതിമ നീര്ത്തട ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔള്ക്ക്  

പംഩം നല്ഔാനും ശ്രഭിക്കാവുന്നതാണ്. 

(6) നിറഴില്  തയ്യാരാക്കിമിുള്ളളൃ ലങറുടനീര്ത്തട പ്ലാനിലെ ഩയികവാധന, ഩയിഷ്കയണം ഡിജികറ്റ 

കഷശ്  എന്നിഴ നടത്തണം.  

(7) ജറകരാതസുഔളുലട ഴിഴയകവകയണവും ഡാറ്റ സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന പ്രഴർത്തനവും നടത്തുഔയും 

അതിൂടലട ജറകരാതസുഔൾ ഔകയ്യറ്റം ലങയ്യലപ്പടുന്നില്ല എന്നുരപ്പാക്കുഔയും ലങയ്യുന്നതിനാ 

ഴവയഭാമ കപ്രാജക്ടുഔൾ ആഴിഷ്കയിക്കണം. 

(8) നിറഴിലറ നീർത്തടപ്ലാനുഔൾ ഩയികവാധിച്ച് എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എഷിലെ  പ്രഴർത്തന 

ങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രകമാജനലപ്പടുന്ന യീതിമിൽ പുതക്കൽ നടത്തുഔയും പ്രാകദവിഔ പ്രകതയഔതഔൾ 

ഔണക്കിലറടുത്ത് മുൻഖണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നീർത്തടപ്ലാനുഔലിൽ ഉൾലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഏലറ്റടുക്കുഔയും ലങയ്യണം. (രു നീർത്തടത്തിന് രു പ്ലാൻ എന്ന യീതി അനുഴർത്തിക്കണം).  

(9) ലഴളൃലപ്പാക്ക ഷാദ്ധയതയുളൃ പ്രകദവങ്ങള്  ഭാപ്പ് ലങയ്യുന്നതിനും ബാഴിമിലറ സ്ഥാഩന 

നിര്മ്മാണത്തിന് അത്തയം സ്ഥറങ്ങള്  ളിഴാക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കണം.  

(10) വാരസാങ്ീമഩഠനത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  തടമണ/ലരഗുകററ്റര്  ശംകറ ഩണിത് പുളഔലല 

ജറഷംബയണിഔലാമി ഭാറ്റുന്നതിനുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(11) ജറകരാതസ്സുഔലില്   അഭിതഭാമി അടിഞ്ഞുകൂടിമ എക്കല്  നീക്കം ലങയ്യുന്നതിനുളൃ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(12) ഭണ്ണ്, ജറഷംയക്ഷ്ണ പ്രവൃത്തിഔള് , ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷ്ണ പ്രവൃത്തിഔള് , ഴനഴല്ക്കയണ 

പ്രവൃത്തിഔള്  എന്നിഴ ഴിഔഷനപണ്ട് ഴിനികമാഖിച്ച് ഏലറ്റടുക്കാലഭങ്കിലും ലതാളിലുരപ്പു 

ഩദ്ധതിയുലട ഷാദ്ധയതഔള്  ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

(13) ‘ഇനി ഞാ്  ളെഔലട്ട’ ഭാാഔമില്  ഷഭമഫന്ധിത ഔാമ്പമിനുഔള്  ഷംഗടിപ്പി 

ക്കാവുന്നതാണ്. ഐ.ടി ഭിശലെ ഭാപ്പകത്താണ്  വക്തിലപ്പടുത്തി ‘ജറവക്തി അബിമാ്, 

ഩഞ്ചാമത്തീയാജ് ഭന്ത്രാറമത്തിലെ ‘കസ്പശയല്  പ്ലാനിംഖ്’ എന്നിഴ  കഩാലറയുളൃ  കഔന്ദ്ര 

ഩദ്ധതിഔളുലട പംഩീഔയണം ഷാദ്ധയഭാക്കുന്നതിനാമി ജറകരാതസ്സുഔലല ‘ജികമാ രപര്ഷ്’  

ലങയ്യുന്ന പ്രഴര്ത്തനം  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(14) എല്ലാഴര്ക്കും എന്നും ശുദ്ധഭാമ കുടിലഴളൃം എന്നതാമിയിക്കണം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ 

ളുലട റക്ഷ്യം. 

(15) ജറഴിതയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങകലക്കാള്  ജറഷംയക്ഷ്ണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കാമിയിക്കണം 

മു്ഖണന നല്കഔണ്ടത്. 

(16) ജറഷംയക്ഷ്ണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുലട ബാഖഭാമി ലഩാതജറകരാതസ്സുഔളുലട ഷംയക്ഷ്ണത്തിന് 

മു്ഖണന നല്ഔണം. ഗടഔ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട അധീനതമിലുളൃ ജറകരാതസ്സുഔളുലട 

ജറഷംയക്ഷ്ണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 
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(17) ജററബയത ഉരപ്പുഴരുത്തി ഴിദഗ്ദ്ധലയലക്കാണ്ട് ഷാക്ഷ്യലപ്പടുത്തി  ജറകരാത ് 

തീരുഭാനിച്ചതിന് കവശം ഭാത്രകഭ  കുടിലഴളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  നടപ്പിറാക്കുഴാ്  ഩാടുള. 

ഷബ്ഷിഡി നിഫന്ധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാമി  ഖാര്സിഔ ഔണക്ഷ്നും  നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

(18) ജറ ഗുണനിറഴായം ഉരപ്പാക്കുന്നതിന് ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് തങ്ങളുലട 

നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ സമർ ലഷക്കൻഡരി സ്കൂൾ റാബുഔകലാടനുഫന്ധിച്ച് ജറഗുണനിറഴായ 

ഩയികവാധനാ റാബുഔൾ സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് പംഩീഔയിക്കാവുന്നതാണ്. റാബുഔളുലട 

തടർ പ്രഴർത്തനത്തിനാഴവയഭാമ തഔ ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് കപ്രാജക്ടിൽ ഉൾലപ്പടുത്തണം.  

ജറഗുണനിറഴായം ഷംഫന്ധിച്ച് കവകയിക്കുന്ന ഴിഴയങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിക്കുഔയും അത് ആകയാഖയ 

ഴിബാഖത്തിന് കഔഭാറുടന്നതിനുളൃ നടഩടിയും ഷൃീഔയിക്കണം. എം.എല്.എ പണ്ടില്  നിന്നും 

ആ സ്കൂലികറക്ക് ഇതിനാമി തഔ അനുഴദിച്ചിട്ടിലല്ലങ്കില്  ഭാത്രകഭ ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് കപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവു.  

(19) അണുനവീഔയണം, ഴാട്ടര്  രീറ്റ്ലഭെ് എന്നിഴയ്ക്കുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഏലറ്റടുക്കണം. (ഔിണറുടഔളുള്പ്പലട, എല്ലാ ജറ കരാതസ്സുഔള്ക്കും) 

(20) ഔിണര്  (ലഩാത/ഷൃഔായയ) രീങാര്ജ്ജിംഖ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്   കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(21) അങ്കണഴാടിഔള് , കഔഭാരിമ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴമികറയ്ക്ക് കുടിലഴളൃം റബയഭാക്കുന്ന  

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  മു്ഖണന നല്ഔണം. 

(22) കലാക്ക്,  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഫന്ധലപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ ഷമ്മതകത്താലട 

കുടിലഴളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(23) ഗ്രാഭീണ കഭകറമില്  എല്ലാ കുടുംഫങ്ങള്ക്കും ഗുണനിറഴായമുളൃ കുടിലഴളൃം റബയഭാക്കുഔ 

എന്ന റക്ഷ്യകത്താലട ആഴിഷ്കയിച്ചിുള്ളളൃ ‘ജല്ജീഴ്  ഭിശ് ’ ഩയിഩാടി ഴയാഩിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ഴിസിതം നല്കുന്നതിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  

ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട 15% ഴിസിതം ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് 

ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതം, തനത് പണ്ട് എന്നിഴ ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഭതിമാമ ഴിസിതം ഔലണ്ടത്താ്  ഔളിയുന്നിലല്ലങ്കില്  കലാക്ക് – 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഴിസിതം നല്ഔാവുന്നതാണ്. ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതവും 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതവും ആ പണ്ടുഔള്  ഴിനികമാഖിക്കുന്നതിനുളൃ ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേ 

വങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതഭാമി ഇതിനാമി ഴിനികമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. 

(24) ജറകഷങന കപ്രാജക്ടുഔളുലട  തടര്നടത്തിപ്പും  ഷംയക്ഷ്ണവും ഩയിഩാറനവും  ഩാടകവകയ 

ഷഭിതി/ഔര്ശഔ കൂട്ടായും/ഗുണകബാൃ തിഷഭിതി എന്നിഴയുലട  മതഭതറമാമി കപ്രാജക്ടില്  

ഴയഴസ്ഥ  ലങയ്യണം. 

(25) കുടിലഴളൃ കപ്രാജക്ടുഔളുലട  തടര്  നടത്തിപ്പും  ഷംയക്ഷ്ണവും  ഗുണകബാൃ തി ഷഭിതിഔളുലട 

മതഭതറമാലണന്ന്  കപ്രാജക്ടില്  ഴയഴസ്ഥ ലങയ്യണം. എന്നാല്  ഗുണകബാൃ തി ഷഭിതിഔളുലട  

നിമന്ത്രണത്തിന്  അതീതഭാമി  ഖണയഭാമ തഔ  കഴണ്ടി ഴരുന്ന ഴിധത്തിലുളൃ  കഔടാമ  
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കഭാകട്ടാര്  പുനിസ്ഥാഩിക്കല്  കഩാലുളൃ കഭജര്  അറ്റകുറ്റപ്പണിഔള് , നടത്തുന്നതിനാമി  

അനിഴായയലഭങ്കില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(26) ആഴര്ത്തനലച്ചറവുഔലിലറ ഩട്ടിഔജാതി ഗുണകബാക്താക്കളുലട ഴിസിതം ഩട്ടിഔജാതി 

ഉഩഩദ്ധതിമിലും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഗുണകബാക്താക്കളുലട ഴിസിതം ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി 

തഔമിലും, ആഴവയലഭങ്കില്  ഴഔമിരുത്താവുന്നതാണ് . 

8.1 (ഷി) ശുങിതൃ – ഭാറിനയ ഷംസ്കയണം 

1. ഒകയാ പ്രകദവലത്തയും  ഭാറിനയമുക്തഭാക്കുന്നതിനാമി  കജഴഭാറിനയം ഉരഴിടത്തില്  തലന്ന 

ഩയിഩാറിക്കുഔ, അകജഴഭാറിനയം കവകയിച്ച് പുനിങംക്രഭണ ഴികധമഭാക്കുന്നതിനുളൃ 

ഷൗഔയയങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ എന്നിഴമാമിയിക്കണം ശുങിതൃ-ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ പ്രഴര്ത്തന 

ങ്ങളുലട ഷഭീഩനം.  

2. ശുങിതൃ – ഭാറിനയ ഷംസ്കയണയംഖത്ത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട നിറഴിലറ 

പ്രഴർത്തനാഴസ്ഥ ഷംഫന്ധിച്ച് രു സ്റ്റാറ്റഷ് രികപ്പാർട്ട് തയ്യാരാക്കണം. കയ – ദ്ര്ഴ ഭാറിനയ 

ഷംസ്കയണയംഖലത്ത നിറഴിലറ അഴസ്ഥ കൃതയഭാമി തിട്ടലപ്പടുത്തണം. ഇതിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷഭഗ്ര ശുങിതൃ – ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണത്തിനുളൃ ഔർമ്മഩയിഩാടിക്ക് പംഩം 

നൽഔണം. 

3. ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവും ശുങിതൃ – ഭാറിനയ ഷംസ്കയണ യംഖത്ത് ഒകയാ ഴർശവും 

കഔഴയിക്കാൻ റക്ഷ്യഭിടുന്നഴ ഴർശം തിയിച്ച് ഔര്മ്മ ഩയിഩാടിമില്  പ്രതിഩാദികക്കണ്ടതാണ്. 

ഇതിനുളൃ സൂങഔങ്ങൾ  ശുങിതൃഭിശ്  നിശ്ചമിച്ച് നല്കുന്നതാമിയിക്കും.  

4. ഔർമ്മഩയിഩാടിമിലറ ആഴവയഭാമ ഗടഔങ്ങള്ക്ക് ഴിവദഩദ്ധതി രികപ്പാര്ുള്ളഔള്  (DPR) 

തയ്യാരാക്കണം. ഇപ്രഔായം തയ്യാരാക്കുന്ന ഔര്മ്മ ഩയിഩാടിലമയും ഴിവദഩദ്ധതി രികപ്പാര്ുള്ളഔലലയും 

അടിസ്ഥാനഭാക്കി ഭാത്രകഭ തകേവബയണ സ്ഥാഩന ഩയിധിമില്  കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന  ഩദ്ധതിഔള്  

പ്രഔായം റബയഭാകുന്ന ഴിബഴത്തിലെ ഴിനികമാഖം ഉള്ലപ്പലടയുളൃ എല്ലാ ശുങിതൃ-ഭാറിനയ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും നടപ്പാക്കാ്  ഩാടുളൄ.  

5 ഩതിനാറാം ഩദ്ധതിയുലട ആദയ ഴർശങ്ങലിൽ തലന്ന കയ, ദ്ര്ഴ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണത്തിന് 

വാരസാങ്ീമ കപ്രാജക്ടുഔള്  നടപ്പിറാക്കി ഷമ്പൂർണ്ണ ശുങിതൃ ഩദഴി ആർജ്ജിക്കാൻ കഔയലത്തിലറ 

മുളെഴൻ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്കും ഔളിമണം. 

6 ലഩാത വൗങാറമങ്ങൾ ഇനിയും ഇല്ലാത്തമിടങ്ങലിൽ അതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് ഩദ്ധതിമിൽ 

ഉൾലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  

7 സയിതഔര്മ്മകഷനയുലട ബാഖഭാമി പംഩീഔയിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മഷംയംബങ്ങള്  - ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദ 

യൂണിറ്റുഔള്  - എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലും നിര്ഫന്ധഭായും പംഩീഔയിക്കണം. 

സൂക്ഷ്മഷംയംബങ്ങള്ക്ക് പ്രഴര്ത്തനം ആയംബിക്കുന്ന മുരയ്ക്ക് തലന്ന അഴയ്ക്ക് രികഴാള്ഴിംഖ് പണ്ട്, 

ഇന്നകഴശ്  പണ്ട്, ലടകക്നാലജി പണ്ട് എന്നിഴ റബയഭാക്കുഔയും കഴണം. 
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8. ഖയാഷ് ക്രിഭകറ്റാരിമം, അരവുവാറ, എപ്.എഷ്.റ്റി.ഩി (Faecal Sludge Treatment Plant), 

രീജിമണല്  ഷാനിറ്റരി റാ്ഡ്പില്  എന്നിഴയ്ക്ക് ഷംയുക്തഭായും ഷൃന്തഭായും സ്ഥറം 

ഴാങ്ങുഔയും അഴ സ്ഥാഩിച്ച് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കഔഭാരാനുമുളൃ നടഩടിഔള്  കലാക്ക് – 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഷൃീഔയിയ്ക്കാം. 

9. ഷസഔയണ-ഷൃഔായയ കഭകറഔളുഭാമി ഷസഔയികച്ചാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷംയുക്ത 

ഷംയംബഭാകമാ ജില്ലമില്  കുരെത് രു അരവുവാറയും രു ശ്മവാനവും എങ്കിലും  സ്ഥാഩിക്കുന്ന 

തിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിമു്കഔലമടുത്ത്  സ്ഥാഩികക്കണ്ടതാണ്. 

10. അകജഴ ഭാറിനയ ഩയിഩാറനത്തിലെ ബാഖഭാമ ഭിനി എം.ഷി.എപ്, എം.ഷി.എപ്, 

ആര്.ആര്.എപ് എന്നിഴ ഭിഔച്ച ഷൗഔയയങ്ങകലാലട ഷജ്ജഭാക്കണം. ആര്.ആര്.എപ് കലാക്ക് 

തറത്തില്  ന്ന് എന്ന യീതിമില്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതാകും അബിഔാഭയം.  

11. കഷാക്ക് ഩിറ്റുഔള് , ഔംകഩാസ്റ്റ് ഩിറ്റുഔള് , എന്നിഴ കൂടാലത ലഭറ്റീയിമല്  ഔലക്ഷ്്  ലപഷിറിറ്റി, ഭിനി 

എം.ഷി.എപ് എന്നിഴ ഭസാത്മാ ഖാന്ധി ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി എല്ലാ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ് 

12. നഖയഷൃബാഴമുളൃ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഭാറിനയഷംസ്കയണവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് ലഩാത 

ജനങ്ങള്ക്ക് ഷംവമ നിഴായണം ഴരുത്തുന്നതിനും യൂഷര്പീ അടയ്ക്കുന്നതിനുളൃ ഷൗഔയയവും 

ഭാറിനയ ഷംസ്കയണവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഉഩാധിഔള് , ഔിച്ച്  ഫി് , ഫകമാഫി് , രിംഖ് ഔകമ്പാസ്റ്റ്, 

കഩാട്ട് ഔകമ്പാസ്റ്റ് മുതറാമഴ ഴാങ്ങുന്നതിനും, പ്രകൃതി ഷൗഹൃദ ഴസ്തുക്കള്  (തണി, ഷഞ്ചി, കഩപ്പര്  

ഫാഖ്, കഩപ്പര്  കഩന) എന്നിഴയുലട ഴിഩണനവും ഷാദ്ധയഭാക്കുന്ന ഗ്രീ്  ലപഷിറികറ്റശ്  

ലഷെറുടഔള്  സ്ഥാഩിക്കാവുന്നതാണ്.  

13. ഴളികമായ ഴിശ്രഭകഔന്ദ്രങ്ങലാമ  ‘കടക്ക് എ കേക്ക്’ ഩദ്ധതിയ്ക്ക് ഔീളില്  ന്ന് ഴീതം ലഩാത 

വൗങാറമങ്ങളും, കടക്ക് എ കേക്ക് ഴിശ്രഭ കഔന്ദ്രങ്ങളും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 

സ്ഥാഩിക്കാവുന്നതാണ്. കഔന്ദ്രത്തില്  ഴിശ്രഭസ്ഥറം, കുടിലഴളൃം, നാപ്ഔി്  ലഴ്ഡിംഖ് 

ഷംഴിധാനം എന്നീ ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തണം. 027.07.2020-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നം.1401/ 

2020/തഷൃബഴ ഉത്തയഴ് ഔാണുഔ] 

14. സയിതഔർമ്മ കഷനഔൾ ഴളിയുളൃ അകജഴ ഭാറിനയകവകയണം, ഉരഴിട ഭാറിനയഷംസ്ക്കയണം, 

കജഴഭാറിനയഷംസ്ക്കയണത്തിന് തകേവസ്ഥാഩനങ്ങൾ ഴളി നടപ്പിറാക്കിമ ഩദ്ധതിഔൾ 

എന്നിഴമിൂടലട കയഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണത്തിൽ ഏലര മുൻകഩാട്ട് കഩാഔാൻ ഔളിെിുള്ളണ്ട്.  

ഇതിലറ ഴിടവുഔലല അബിഷംകഫാധന ലങയ്യുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിച്ച്  

നടപ്പിറാക്കണം.  ഇതിനാമി ഖാർസിഔ തറത്തിൽ കജഴ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ ഩദ്ധതിഔൾ, 

സ്ഥാഩനതറ ഩദ്ധതിഔൾ, തകേവ സ്ഥാഩനതറ ഩദ്ധതിഔൾ എന്നിഴ നടപ്പിറാക്കണം. ഈ 

പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ഏലറ്റടുക്കാൻ ഗ്രാഭതറത്തിൽ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതി, ഷൃച്ഛ ബായത് 

ഭിശൻ, ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശൻ ഴിസിതം, അർഫൻ അകഗ്ലാഭകരശൻ ഴിസിതം 

എന്നിഴയുലട ഷാദ്ധയതഔൾ ഉഩകമാഖിക്കണം.   



 
 
 

117 
 

15. ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ കഭകറമിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഷംയംബങ്ങലല കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  

ഭിക്സഡ് കഴസ്റ്റ് പൂർണ്ണഭാമി നീക്കം ലങയ്യൽ, ഩദ്ധതിഔളുലട ബാഖഭാഔണം.  

16. ഫകമാലഭഡിക്കല്  ഭാറിനയം ഷംസ്കയിക്കുന്നതിന്, എല്ലാ ജില്ലഔലിലും ജില്ലമിലറ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷംയുക്ത ഷംയംബ ഷാദ്ധയത കൂടി ഩയിഖണിച്ച് രു കഔന്ദ്രലഭങ്കിലും, 

ഷജ്ജഭാക്കണം.  

17.  ഇരച്ചി ഭാറിനയം, മുടി ഭാറിനയം, ഷാനിട്ടരി ഭാറിനയം, പുനിങംക്രഭണം ഷാദ്ധയഭല്ലാത്ത ഴസ്തുക്കള്, 

ഔണ്രക്ഷ്്  ആെ് ഡീകഭാലീശ്  കഴസ്റ്റ് എന്നിഴയുലട കവകയണത്തിനും വാരസാങ്ീമഭാമ 

ഷംസ്കയണത്തിനും കഭകറാ തറത്തില്  ഷംഴിധാനങ്ങള്  രുക്കണം. ഷൃഔായയകഭകറയുഭായുളൃ 

ഩങ്കാലിത്ത ഷാദ്ധയതയും ഩയിഖണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇരച്ചി ഭാറിനയം ഷംസ്കയിക്കുന്നതിനാമി 

തടക്കത്തില്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട മു്കഔയ്യില്  രു കഔന്ദ്രലഭങ്കിലും ഷജ്ജ 

ഭാകക്കണ്ടതാണ്.     

18. സ്ഥിയഭാമി ഭാറിനയം നികക്ഷ്ഩിക്കലപ്പടുന്ന സ്ഥറങ്ങലിലറയും (dump sites) ലഩാതനിയത്തു 

ഔലിലറയും ഭാറിനയം നീക്കം ലങയ്ത് നിയത്തുഔൾ ആഔർശഔഭാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഗ്രാഭ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔളും നടഩടി ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ഡംഩ് കഷറ്റുഔലിലറ ഭാറിനയം നീക്കം ലങയ്ത 

കവശം അഴിടങ്ങലിൽ തടർന്ന് ഭാറിനയം നികക്ഷ്ഩിക്കലപ്പടുന്നിലല്ലന്ന് ഉരപ്പാക്കണം. ലഩാത 

നിയത്തുഔലില്  അടിഞ്ഞുകൂടിമിുള്ളളൃ പ്ലാസ്റ്റിഔ്, ലറതര് , ഇ-കഴസ്റ്റ്, ടമര് , ലങരുപ്പുഔള് , ഫാറ്റരിഔള് , 

കറാസാഴവിഷ്ടങ്ങള് , പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും ഗ്ലാ ിലുമുളൃ വീതലഩാനീമങ്ങളുലടയും ഭദയത്തിലെയും 

ളിെ കുപ്പിഔള് , ലടരാഩായ്ക്കുഔൾ, ലതര്കഭാകഔാള് , കഔഫിളുഔള് , ഩാള് തണിഔള് , ഩളമ 

ഫാഗുഔള് , ലഔട്ടിടാഴവിഷ്ടങ്ങള് , ഩാള് തടിഔള് , ഭരുന്നു രിപ്പുഔള് , കഩസ്റ്റിലെ ടൂബുഔളും 

ഔഴറുടഔളും മുതറാമ അകജഴ ഭാറിനയങ്ങളും നീക്കം ലങയ്ത് നിയത്തുഔൾ ആഔർശഔഭാക്കണം. 

ഈ പ്രവൃത്തിഔൾ ശുങീഔയണ ലതാളിറാലിഔലല ഭാത്രം ഉഩകമാഖിച്ചുലഔാണ്ട് നിരകഴറ്റാൻ 

ഔളിമാത്ത ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾക്ക് ആഴവയലഭങ്കിൽ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിമിൽ ഇതിനാമി 

കപ്രാജക്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ലഩാതഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതം, ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ 

ഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ് (കടഡ് പണ്ട് ഉൾലപ്പലട), തനത പണ്ട് എന്നിഴ ഇതിനാമി ഴഔമിരുത്താ 

വുന്നതാണ്. സയിത ഔർമ്മ കഷനഔൾ, കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റുഔൾ, ഷർക്കാർ അംഖീഔായം നൽകുന്ന 

ഏജൻഷിഔൾ, ശുങീഔയണ കഭകറമിൽ പ്രഴർത്തിക്കുന്ന ഷൃഔായയ ഏജൻഷിഔൾ എന്നിഴരുലട 

കഷഴനം ഉഩകമാഖിച്ച് ഈ കപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തയത്തില്  കവകയിക്കുന്ന 

അകജഴ ഭാറിനയങ്ങൾ വാരസാങ്ീമഭാമ ഭാർഗ്ഗങ്ങലിൂടലട ഭാത്രഭാണ് കഔലയ്യാളിയുന്നലതന്ന്  

ഉരപ്പാകക്കണ്ടതാണ്.   

19. കജഴ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണത്തിലെ ബാഖഭാമി സയിത ഔർമ്മകഷന/ഷംയംബങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 

ഔകമ്പാസ്റ്റ് ഴലം ഴിറയ്ക്ക് ഴാങ്ങി ഔര്ശഔർക്ക് ഴിതയണം ലങയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലെ ഴിറ  

ജില്ലാഷഭിതി നിശ്ചമിച്ചു നല്ഔണം. 

20 അകജഴ ഭാറിനയങ്ങള്  കവകയിച്ച് ഴച്ച് സയിത ഔര്മ്മകഷനയ്ക്ക് കഔഭാറുടന്നതിനാമി മുലയും 

ഈറ്റയും ഉഩകമാഖിച്ച് കഔയല ഫാംബു കഔാര്പ്പകരശ്   നിര്മ്മിക്കുന്ന കുട്ടഔള്  ഴാങ്ങി  നല്കുന്ന 
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കപ്രാജക്ടുഔള്   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

21 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ ഭാറിനയ ഷംസ്കയണം, ഭാറിനയ ഴിഴയകവകയണം എന്നിഴ 

ഷംഫന്ധിച്ച എം.ഐ.എഷ് ഷംഴിധാനം നടപ്പിറാക്കുന്നതിനാമി ആഴിഷ്കയിച്ചിുള്ളളൃ സ്മാർട്ട് 

ഖാർകഫജ് കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷിസ്റ്റം (സയിത ഭിത്രം) പ്രാകമാഖിഔതറത്തില്  പ്രഴര്ത്തനക്ഷ്ഭ 

ഭാക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. [ഷ.ഉ (ഷാധാ)നം.2307/2021/തഷൃബഴ 

തീമതി 18.11.2021 ഔാണുഔ] 

22. ഭറിനജറ ഷംസ്ക്കയണം, ഔക്കൂഷ് ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം എന്നിഴയ്ക്കായുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴാർശിഔ 

ഩദ്ധതിഔളുലട ബാഖഭാമി ഏലറ്റടുക്കണം. ഇതിനാമി ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ 

ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതി, ഷൃച്ഛ്ബായത് ഭിശൻ-2, ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശൻ ഗ്രാെ് 

എന്നിഴയുലട ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔള്  ഉഩകമാഖിക്കണം. ഖാർസിഔതറ ഩദ്ധതിഔൾക്ക് 

ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിയുലട ഷാദ്ധയതഔൾ ഉഩകമാഖിക്കണം.  

23. ങന്തഔൾ, ടൗൺശിപ്പുഔൾ, കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താഭഷിക്കുന്ന ഷകങ്കതങ്ങൾ, ഴയാഩായ കഔന്ദ്രങ്ങൾ 

തടങ്ങിമ സ്ഥറങ്ങലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഭറിനജറം വാരസാങ്ീമഭാമി ഷംസ്ക്കയിക്കുന്നതിനുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔൾ ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

24. ജറകരാതസ്സുഔള് , ലഩാത സ്ഥറങ്ങള് , ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ആകയാഖയ സ്ഥാഩനങ്ങള് , 

ഭാര്ക്കറ്റുഔള് , ഫഷ് സ്റ്റാന്റുഔള് , ഩാര്ക്കുഔള് , ഔമ്മൂണിറ്റി സാള് , ലഩാതനിയത്തുഔള്  

എന്നിഴിടങ്ങലിലും ഩയിഷയങ്ങലിലും അനധികൃതഭാമി ഭാറിനയങ്ങള്  നികക്ഷ്ഩിക്കുന്നത് 

തടയുന്നതിനാമി ഴയാഩായി ഴയഴഷാമിഔള് , രഷിഡെ്ഷ് അകഷാഷികമശനുഔള് , 

പ്രകദവഴാഷിഔള് ,  സ്കൂള്  ഩി.റ്റി.എ, എച്ച്.എം.ഷി. എന്നിഴരുലട ഷസാമകത്താലട ഷി.ഷി. ടി.ഴി 

ഔയാഭരഔള്   സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

25. ദ്ര്ഴഭാറിനയ ഷംസ്കയണത്തിനാമി 50 അലല്ലങ്കില്  ഩയിഭിതലപ്പടുത്താവുന്ന എണ്ണം ഴീടുഔള്  

ഉള്ലപ്പടുന്ന ക്ലസ്റ്ററുടഔള്  പംഩലപ്പടുത്തി ക്ലസ്റ്റരിലറ ഴീടുഔള്ക്ക്/സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഉഩകമാഖ 

ലപ്പടുത്താ്  ഔളിയും ഴിധം ആ പ്രകദവത്തിനഔത്ത് റബയഭാകുന്ന സ്കൂള്/ലഩാത സ്ഥാഩനങ്ങള്  

എന്നിഴയുലട ഭൂഭിമില്  ലങറുടഔിട ഇ.റ്റി.ഩി (Effluent Treatment Plant), എഷ്.റ്റി.ഩി (Sewage 

Treatment Plant)  എന്നിഴ സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് ലഩാത-ഷൃഔായയ ഩങ്കാലിത്തകത്താലട കപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

26. ഭാറിനയഷംഷ് ക്കയണ കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകക്കണ്ടതം നടപ്പിറാകക്കണ്ടതം തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിലറ എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖഭാണ്. എന്നാല്  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്  ഇല്ലാത്തതം 

മന്ത്രഷാഭഗ്രിഔള്  സ്ഥാഩികക്കണ്ടതില്ലാത്തതഭാമ റലിതഭാമ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 

ഔലിലറ ഴി.ഇ..ഭാര്ക്ക് തയ്യാരാക്കി നടപ്പിറാക്കാവുന്നതാണ്. ശുങിതൃ ഭിശ് , ക്ലീ്  കഔയല 

ഔമ്പനി എന്നിഴയുലട ഷാകങ്കതിഔ ഷസാമം ഇക്കായയത്തില്  കതടാവുന്നതാണ്. 
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27. ദ്ര്ഴഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം – ലതലിനീലയാളെകും നഴകഔയലം 

(i) ഷംസ്ഥാനലത്ത മുളെഴൻ ജറാവമങ്ങളുകടയും ശുദ്ധീഔയണത്തിന് ഴിപുറഭാമ രു ജനഔീമ 

ഔയാമ്പമിൻ ഈ  ഩദ്ധതി ഴർശത്തിൽ ഷർക്കാർ ഏലറ്റടുക്കുഔമാണ്. ‘ലതലിനീലയാളെകും 

നഴകഔയലം’ എന്ന കഩയിലുളൃ  ഷമ്പൂര്ണ്ണ ജറ ശുങിതൃ മജ്ഞം ഴാർഡ്തറം മുതലുളൃ ജനഔീമ 

ഷഭിതിഔളുലട കനാതൃഩയഭാമ ഩങ്ക് ഴിബാഴനം ലങയ്യുന്നു.[ഷ.ഉ.(എം.എഷ്)നം.59/2022/തഷൃബഴ 

തീമതി 14.03.2022 പ്രഔായമുളൃ ഭാര്ഗ്ഗകയക ഔാണുഔ]  

(ii)  ഴാർഡ് തറ ശുങിതൃ, ആകയാഖയ ഷഭിതിഔൾ ഴളി  ജറകരാതസ്സുഔൾ ഭറിനഭാകുന്ന ഇടങ്ങൾ 

ഔലണ്ടത്തൽ, ഭാറിനയത്തിലെ കരാത ് തിയിച്ചരിമൽ, ജറാവമങ്ങലികറക്ക് ഭറിനജറം, 

കയഭാറിനയം എന്നിഴ ഔറരുന്ന സ്ഥറങ്ങളുലട  ഭാപ്പിങ്ങ്,  ഭറിനീഔയണം തടയുന്നതിനുളൃ 

ഩദ്ധതിഔൾ  തയ്യാരാക്കൽ, ഷൃഔായയ ഴയക്തിഔൾ, സ്ഥാഩനങ്ങൾ എന്നിഴലയലക്കാണ്ട് 

ആഴവയഭാമ ഩയിസായ നടഩടിഔൾ എടുപ്പിക്കൽ എന്നിഴ ഈ ഔയാമ്പമിലെ ബാഖഭാണ്.  

(iii) ലഭാകഫൽ ആപ്പും, ജി.ഐ.എഷ് ഷംഴിധാനവും ഉഩകമാഖിച്ചുളൃ സ്ഥറീമ ഴിഴയകവകയണം 

ഩയിവീറനം റബിച്ച ആളുഔലല ഉഩകമാഖിച്ച് ജനഔീമഭാമി തയ്യാരാക്കാനാകും.  ഴിപുറഭാമ ഈ 

ഫഹുജന ഔയാമ്പമിനിൂടലട കഔയലത്തിലറ നദിഔൾ, ഔാമലുഔൾ, കതാടുഔൾ, നീർച്ചാലുഔൾ, 

കുലങ്ങൾ എന്നിഴ അടങ്ങിമ ജറഴയഴസ്ഥലമ  ഷമ്പൂർണ്ണ ശുങിതൃം ഉളൃതാക്കി ഭാറ്റുഔ എന്നതാണ് 

റക്ഷ്യം.  

(iv) ഴാർഡ്, തകേവ സ്ഥാഩന തറ ജനഔീമ ഷഭിതിഔലല ഷജീഴഭാക്കൽ, ഷന്നദ്ധ പ്രഴർത്തലയ 

ഔലണ്ടത്തൽ,  ഭാറിനയ ഇടങ്ങളുകടയും ഭറിനീഔയണ കരാതസ്സുഔളുകടയും ഭാപ്പിങ്ങ്, ആഴവയഭാമ 

തടർ നടഩടിഔൾ ഩദ്ധതിഔലിൽ ഉൾലപ്പടുത്തിയും അല്ലാലതയും ഷൃീഔയിക്കൽ എന്നിങ്ങലന കനാതൃ 

ഩയഭാമ ഩങ്കാണ് കഔയലത്തിലറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്ക് ഈ ഔയാമ്പമിനിൽ 

നിർമാസിക്കാൻ ഉളൃത്.  ഷാദ്ധയതഔൾക്ക് അനുഷയിച്ച് ഖാർസിഔതറ ഩദ്ധതിഔൾ, സ്ഥാഩനതറ 

ഩദ്ധതിഔൾ, തകേവസ്ഥാഩനതറത്തിൽ ലഩാതഩദ്ധതിഔൾ എന്നിഴ ആഴിഷ്കയിക്കണം.   

8.2  മൃഖഷംയക്ഷ്ണം, ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷനം 

(1) ഩാല് , മുട്ട, ഭാംഷം എന്നിഴയുലട ഉപനഩാദനത്തില്  ഷൃമം ഩയയാപ്തത കനടുഔലമന്നതാമിയിക്കണം 

കപ്രാജക്ടുഔളുലട  റക്ഷ്യം. 

(2) മുകയലതാളിറാകമാ ഉഩലതാളിറാകമാ മൃഖഷംയക്ഷ്ണ കഭകറമില്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നഴലയ 

ഔലണ്ടത്തി  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴിബാഴനം ലങയ്യണം 

(3) മൃഖ ങിഔിത്സാ യംഖലത്ത കഷഴന ഗുണനിറഴായവും കഷഴന റബയതയും ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കാവുന്നതാണ്.  

(4) ഩാറിലെ ഗുണനിറഴായം ഉരപ്പാക്കുന്നതിനും മൂറയഴര്ദ്ധിത ഉപനഩന്നങ്ങളുലട നിര്മ്മാണം  

കപ്രാത്സാ സിപ്പിക്കുന്നതിനും ഷസാമിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴിബാഴനം ലങയ്യാവുന്നതാണ്. 
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(5) മൃഖഷംയക്ഷ്ണ  ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷന കഭകറഔലില്  ഷംയംബഔതൃം  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴണ്ട 

ഷൗഔയയങ്ങള്  രുക്കിലക്കാടുക്കുന്നതിനും ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  

ആഴിഷ്കയിക്കാവുന്നതാണ്.  

(6) മൃഖ ഩയിഩാറനം, മൃഖജനയ കയാഖങ്ങള്  മുതറാമഴയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ലഩാത ആകയാഖയ 

പ്രശ്നങ്ങലില്  ഴണ്  ലസല്ത്ത് (ഏഔാകയാഖയം) ഷഭീഩനം അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തിയുളൃ പ്രഴര്ത്തന 

ങ്ങള്  ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പിറാക്കാവുന്നതാണ്.  

(7) മൃഖഷംയക്ഷ്ണം, ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷനം എന്നീ കഭകറഔലിൽ ഭസാത്മാഖന്ധി കദവീമ ലതാളിലുരപ്പു 

ഩദ്ധതിയുഭാമി   ഷംകമാജനത്തിനു ശ്രഭികക്കണ്ടതാണ് . 

8.3 ഭത്സയഫന്ധനം 

(1) ഔടല്, ഉള്നാട്  കഭകറമിലറ ഭത്സയ ഷമ്പത്തിലെ സുസ്ഥിയ ഩയികഩാശണം, കജഴ 

കഴഴിധയ ഷംയക്ഷ്ണം, ഩയമ്പയാഖത ഭത്സയലത്താളിറാലിഔളുലട സുസ്ഥിയഭാമ ഉഩജീഴനം  

എന്നിഴ ഉരപ്പുഴരുത്തുഔമാമിയിക്കണം ഭത്സയ കഭകറാ ഴിഔഷനത്തിലറ മുകയ റക്ഷ്യം.  

 (2) ഭകത്സയാല്പ്പാദനം, സാച്ചരി, ഭത്സയാധിും ിത മൂറയഴര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള്, ഴിഩണനം,  

ഭത്സയകഭകറമിലറ കഷഴനങ്ങള്, എന്നീ കഭകറഔലില്  ലതാളില്  ഷംയംബഔതൃം കപ്രാത്സാസിപ്പി 

ക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്.  

(3) ഭത്സയ ഴിഩണനം ആുനനിഔഴല്ക്കയിക്കുന്നതിനും അത് നടത്തുന്നഴര്ക്കുളൃ അടിസ്ഥാന 

ഷൗഔയയം നല്കുന്നതിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ഭത്സയകഭകറ ഉള്ലപ്പടുന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഩയമ്പയാഖത ഭത്സയ ലതാളിറാലി 

ഔളുലട ഷാമൂസയ-ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിനും പുനയധിഴാഷത്തിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  

ആഴിഷ്കയികക്ക ണ്ടതാണ്.  

(5) ഔണ്ടല്ക്കാടുഔള്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ തീയഷംയക്ഷ്ണ ഉദയഭങ്ങള്  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കണം. 

(6) ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം മു്നിര്ത്തിയുളൃ മു്ഔരുതല് /പ്രതികയാധ നടഩടിഔള്ക്ക് പ്രാധാനയം 

നല്ഔണം. പ്രകൃതി ദുയന്ത മു്ഔരുതല്/പ്രതികയാധ നടഩടിഔള്ക്ക് പ്രകതയഔ ഩയിഖണന 

നല്ഔണം. 

 (7)  കൃശി – അനുഫന്ധ കഭകറഔളുഭാമി കങര്ന്ന് ഷംകമാജിത കപ്രാജക്ടുഔള്  നടപ്പാക്കാം. 

8.4 ലങറുടഔിട ഴയഴഷാമങ്ങളും ഩയിവീറനവും 

8.4.1 ലങറുടഔിട ഴയഴഷാമങ്ങള്  

(1)  ഔാര്ശിഔഴിഔഷനം, മൃഖ ഷംയക്ഷ്ണം, ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷനം, ഭത്സയഴിഔഷനം എന്നീ കഭകറഔലിലറ 

ഉപനഩന്നങ്ങള്  മൂറയഴര്ദ്ധിതഭാമി  പംഩാന്തയലപ്പടുത്തി  അഴയുലട ഴിഩണനം 

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്ന ലങറുടഔിട ഴയഴഷാമ ഷംയംബങ്ങള്  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കണം. 
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(2)  ഷംയംബഔതൃ ഴിഔഷനത്തില്  കനപുണയഴിഔഷനം കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  

ആഴിഷ്കയിക്കണം. 

(3)  ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങള്  നഴീന വാരസാങ് ഷാകങ്കതിഔ ഉഩാധിഔള്  ഉഩകമാഖിച്ച് 

ആുനനിഔഴല്ക്കയിക്കുന്ന ലങറുടഔിട ഴയഴഷാമ യൂണിറ്റുഔള്  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കണം. 

(4) കുടുംഫശ്രീയുലട ഷംയംബഴിഔഷനം, കനപുണയഴിഔഷനം എന്നീ ഩയിഩാടിഔളുഭാമി  

ഷംകമാജിപ്പിച്ച്  ഷംയംബഔ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  പംഩം നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

(5)  ഩയിസ്ഥിതിക്ക് അനുകമാജയവും  റലിതഭാമ  കഴദഗ്ദ്ധയപ്രകമാഖത്താല്  പ്രഴര്ത്തിപ്പിക്കുഴാ്  

ഷാദ്ധയതയുളൃതഭാമ മന്ത്രഴല്ക്കയണം കപ്രാത്സാസിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

(6) കുടുംഫശ്രീ നിറഴില്  ഉഩകമാഖലപ്പടുത്തുന്ന ഒണ്കറ്  ഴിഩണന ഷൗഔയയങ്ങള്  പ്രാകദവിഔ 

ഉല്പന്നങ്ങളുലട ഴിഩണനത്തിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  പ്രകമാജനലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

 8.4.2 സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങള്  

(1)  നാട്ടില്  തിയിലച്ചത്തിമ പ്രഴാഷിഔളുലട പുനയധിഴാഷത്തിന് കനാര്ക്ക ഉള്ലപ്പലടയുളൃ 

ഷര്ക്കാര്, അര്ദ്ധ ഷര്ക്കാര്  ഏജ്ഷിഔളുഭാമി ഷസഔയികച്ചാ, ഷൃന്തം നിറമികറാ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കാവുന്നതാണ്.  

(2) പ്രാകദവിഔ ഴിബഴഷമ്പത്ത് പറപ്രദഭാമി ഴിനികമാഖിക്കുന്നതിനും ലതാളിറില്ലായും ഩയിസയിക്കു 

ന്നതിനും ഉപനഩാദന യൂണിറ്റുഔളും  സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങളും കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കണം. 

(3) ഴാ ാഫന്ധിത ലതാളില്  ഷംയംബഔതൃ കപ്രാജക്ടുഔലല ഩയഭാഴധി കപ്രാത്സാസിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ലതാളില്  ഷംയംബങ്ങലില്  മു്ഩി്  ഫന്ധങ്ങള്  ഉരപ്പുഴരുത്തണം. 

(5) ഷംയംബഔ ഴിഔഷനത്തിന് കുടുംഫശ്രീ ഩയിഩാടിഔളുഭാമി  ഫന്ധിപ്പിച്ച്  കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയി 

കക്കണ്ടതാണ്. 

(6) സൂക്ഷ്മ ലതാളില്  ഷംയംബങ്ങളുലട ഷാദ്ധയത ഩയഭാഴധി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാമി ഷഭാന 

ഷൃബാഴമുളൃ ഷംയംബങ്ങലല തകേവബയണ തറത്തില്  ഏകഔാഩിപ്പിച്ച് ഴിഩണി ഷാദ്ധയതഔള്  

ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ ഷംഴിധാനം കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഩട്ടിഔജാതി / ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ 

ക്കാരുകടതള്ലപ്പലടയുളൃ ഷംയംബങ്ങലിലറ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  ഴിഩണനം നടത്തുന്നതിനാമി 

ഭാര്ക്കറ്റിംഖ് ഷാദ്ധയതയുളൃ പ്രകദവങ്ങലില്  ലഩാത ഴിഩണന കഔന്ദ്രങ്ങള്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതം 

ഩയിഖണിക്കാവുന്നതാണ്.   

(7)  നിറഴിലുളൃ സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങള്  ഩയികഩാശിപ്പിക്കുന്നതിനാമി ഇ്കുകഫശ്   കഔന്ദ്രങ്ങള്  

സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനും അഴയ്ക്കു കഴണ്ട ധന ഷസാമം നല്കുന്നതിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  

ആഴിഷ്കയിക്കാവുന്നതാണ്. 

(8) കഷഴന കഭകറമിലറ ഷംയംബഔതൃ ഷാദ്ധയതഔള്  പ്രകമാജനലപ്പടുത്തണം. ഉദാസയണത്തിന് 

ഇതിനാമി ടാക്സി കഷഴനങ്ങൾ, ഖാർസിഔ ശുങീഔയണ കഷഴനങ്ങൾ, ഖാർസിഔ ഔാർശിഔ 
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കഷഴനങ്ങൾ, ഊർജ്ജ കഷഴനങ്ങൾ, ഩയിങയണം ആഴവയമുളൃ ഴയക്തിഔളുലട ഩയിങയണം, 

ബക്ഷ്ണ ഴിതയണം മുതറാമ കഷഴനങ്ങൾ ലങയ്യുന്നതിനുളൃ കഷഴന ദാതാക്കളുലട കൂട്ടായുംഔൾ 

ഷംയംബഔതൃ ഭാാഔമില്  പംഩീഔയിക്കാം.  ഴീടുഔൾ, സ്ഥാഩന ഇടങ്ങൾ എന്നിഴ ഴാടഔക്ക് 

എടുക്കൽ, താഭഷ ഷൗഔയയങ്ങൾ രുക്കൽ മുതറാമഴകമയും ലഩാതകഷഴന ശംകറമികറക്ക് 

ലഔാണ്ടുഴയാവുന്നതാണ്. അതിഥി ലതാളിറാലിഔൾക്ക് ആഴവയഭാമ കഷഴനങ്ങൾ, 

കഔയലത്തിന് പുരത്തുലല പ്രഴാഷി കുടുംഫാംഖങ്ങൾക്ക് നൽഔാവുന്ന കഷഴനങ്ങൾ എന്നിഴയും 

ഈ ശംകറമിൽ ലഔാണ്ടുഴയാം. ഈ കഷഴന ശംകറഔലല ഐ.ടി ഷംഴിധാനം ഴളി 

ഫന്ധിപ്പിക്കാം.  യുഴതി യുഴാക്കൾക്ക് ലതാളിൽ നൽകുന്നതിനുളൃ ഷംയംബഔ, കപ്രാത്സാസന 

ഷംഴിധാനഭാമി ഇഴ ഔാറക്രകഭണ ഴിഔഷിക്കുന്നുലഴന്ന് ഉരപ്പാക്കണം 

 

 

8.4.3 ലതാളില്  ഩയിവീറനങ്ങള്  

(1) ലതാളില്  ഷംയംബഔ ഗ്രൂപ്പുഔലിലറ 18-നും 60-നും ഭകദ്ധയ പ്രാമമുളൃതം ഷബ്ഷിഡി 

ഭാര്ഗ്ഗകയകപ്രഔായം നിശ്ചമിച്ചിുള്ളളൃ ഴരുഭാനഩയിധിമില്  താലള ഴരുന്നതഭാമ  അംഖങ്ങള്ക്ക്  

അഴര്  ഏര്ലപ്പട്ടിുള്ളളൃ ലതാളില്  കഭകറമില്   ഩയിവീറനം നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

(2) ഩയിവീറനം കനടാ്   താല്ഩയയമുളൃഴര്  പ്രാമം, ഴിദയാബയാഷ കമാഖയത, ഩയിവീറനം 

ആഴവയമുളൃ കഭകറ എന്നിഴ ഴയക്തഭാക്കി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  കഩയ് യജിസ്റ്റര്  ലങയ്യുന്നതിന്  

കഴണ്ട ഷംഴിധാനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്.  

(3) ലതാളില് /കനപുണയ ഴിഔഷന ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔള്  അംഖീകൃത ഩയിവീറന ഏജ്ഷിഔള്  

മുകകന നടകത്തണ്ടതാണ്.  

(4)  കനപുണയ കഩാശണ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാ 

വുന്നതാണ്. 

(5) നിറഴിലറ ഴിദയാബയാഷത്തിലെയും ലതാളില്  ഩയിങമത്തിലെയും കനപുണയത്തിലെയും കതാത് 

ഔലണ്ടത്തി അതനുഷയിച്ച് ഴിഴിധ കനപുണയ ഴിഔഷന ഩയിവീറനങ്ങള്  ആസൂത്രണം ലങയ്ത് 

നടപ്പിറാക്കാവുന്നതാണ്. 

(6) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു തറത്തില്  റബയഭാമ ഭാനഴ ഴിബഴകവശിയുലട ഴിഴയങ്ങള്  കവകയിച്ച് 

ഭാ്ഩഴര്   ഫാങ്കുഔള്   ആയംബിക്കാവുന്നതാണ്.  

(7) പ്രാകദവിഔ ഷാദ്ധയതഔള്ക്കനുഷയിച്ച് ആുനനിഔ അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങളുളൃ ലതാളിറിടങ്ങള്  

രുക്കുന്നതിന് ‘ഴര്ക്ക്  ം ലനമിഫര്ഹുഡ്’ കഩാലുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  നടപ്പിറാക്കാവുന്നതം 

നിറഴിലുളൃ കുടുംഫശ്രീ ഒക്സിറരി ഗ്രൂപ്പുഔലല ‘ഴര്ക്ക്  ം ലനമിഫര്ഹുഡ്’ ഷൗഔയയങ്ങളുഭാമി  
ഫന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതഭാണ്.  
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(8) പ്രാകദവിഔഭാമി ലതാളില്  ഷാദ്ധയത ഉരപ്പുളൃ ഷാസങയയത്തില് , ഴിഴിധ ലതാളില്  

കഭകറഔളുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കനപുണയ ഩയിവീറനം നല്ഔി ലതാളിലുഭാമി 

ഫന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(9) കരഡ് ലസ്പഷിപിഔ് കഔാഴ്സുഔള്  നല്ഔി കനയിട്ട് ലതാളിറികറക്ക് ഫന്ധിപ്പിക്കാവുന്നഴര് , 

ഹ്രഷൃഔാറ േിഡ്ജ് കഔാഴ്സുഔള്  നല്ഔി ലതാളിറികറക്ക് ഫന്ധിപ്പിക്കാവുന്നഴര് , RPL (Recognition 

of prior learning) നല്കഔണ്ടഴര് ,  Soft Skills, PIP (Performance Improvement programme) തടങ്ങി 

ഴിഴിധ തയത്തിലുളൃ ഩയിവീറനങ്ങള്  നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

(10) ജില്ലാ, കലാക്ക് തറങ്ങലില്  എംകപ്ലാകലഭെ് ലപഷിറികറ്റശ്  ലഷെറുടഔള്  ആയംബിയ്ക്കാവുന്നതം 

ലതാളില്  കഭലഔള്  ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതഭാണ്. 

(11) ഈറ്റ, മുലാധിും ിത ഉല്പന്നങ്ങള്   നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാഴവയഭാമ ഩയിവീറനം  കഔയല ഫാംബു 

കഔാര്പ്പകരശ്  മുകകന നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

 

8.5 ഊര് ജ്ജം 

(1) പ്രാകദവിഔഭാമി ഷാദ്ധയഭാമ ഊര്കജ്ജാപനഩാദന യൂണിറ്റുഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാ വുന്നതാണ്. 

(2) കഴദുതി എത്താത്ത പ്രകദവങ്ങളും ഴീടുഔളും ഉലണ്ടങ്കില്  അഴിടങ്ങലില്  കഴദുതി എത്തിക്കണം. 

(3) ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക് ഷംയുക്തഭാകമാ റ്റകകക്കാ കഴദുതി കറ്  

ദീര്ഗിപ്പിക്കുന്ന  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(4) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഷൃന്തഭാമി ഷൗകയാര്ജ്ജ കഴദുതി  ഉപനഩാദന യൂണിറ്റുഔള്  

ഷര്ക്കാര്  ഏജ്ഷിഔള്  മുകകന സ്ഥാഩിക്കാവുന്നതാണ്. അത്തയം കപ്രാജക്ടുഔലില്  അനര് ട്ടിലെ 

(ANERT) ഭാനദണ്ഡങ്ങളും ലസ്പഷിപികക്കശനും ഩാറികക്കണ്ടതാണ്.  

(5) ഩായമ്പകയയതയ ഊര്ജ്ജ കരാതസ്സുഔളുലട  കപ്രാത്സാസനത്തിന് ഊന്നല്  നല്ഔണം. 

(6) അക്ഷ്കമാര്ജ്ജ ഉഩഔയണങ്ങളുലട ഴയാഩനത്തിനാമി അഴയുലട ഴിതയണം ഉള്ലപ്പലടയുളൃ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  അലനര്ട്ടിലെ ഷാകങ്കതിഔ ഷസാമകത്താലട  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(7) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷംയക്ഷ്ണത്തിലും ഩയിഩാറനത്തിലുമുളൃ ഩയമ്പയാഖത ലതരുഴ് 

ഴിലക്കുഔള്  ഭാറ്റി എല്.ഇ.ഡി കററ്റുഔള്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുളൃ നിറാഴ് കപ്രാജക്ടിലെ ഭാര്ഗ്ഗകയക 

[ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ് (കഔ) നമ്പര്  202/2020 തഷൃബഴ തീമതി : 25.12.2020] പ്രഔായം പ്രസ്തുത 

കപ്രാജക്ടിലെ നടത്തിപ്പിന് ആഴവയഭാമ തഔ/ഔിഫ്ഫിക്ക് തിയിച്ചടഴ് നടത്തുന്നതിനുളൃ തഔ 

ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  നീക്കിഴകകക്കണ്ടതാണ്.  
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(8) നിറാഴ് കപ്രാജക്ടിലെ ബാഖഭാമി സ്ഥാഩിക്കുന്ന എല്.ഇ.ഡി കററ്റുഔളുലട കഴദുതി ഉഩകബാഖം 

ഔണക്കാക്കുഴാ്  ഭീറ്റര്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളും ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്.  

(9) ജറ കഴദുത ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതിന് എനര്ജി ഭാകനജ്ലഭെ് ലഷെരിലെ  

(EMC)ഷാകങ്കതിഔ കഴദഗ്ദ്ധയം ഉഩകമാഖലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  

8.6 ഴിദയാബയാഷം 

 (1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിദയാബയാഷ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔള്   ‘ഴിദയാഔിയണം’ 

ഩയിഩാടിയുലട ഭാര്ഗ്ഗകയകമില്  നിര്കേവിക്കുന്ന ഉകേവയറക്ഷ്യങ്ങളും പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുഭാമി 

ഫന്ധലപ്പടുത്തി നടപ്പിറാകക്കണ്ടതാണ്.  

(2)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ സ്കൂളുഔള്ക്ക് ആഴവയഭാമ ഷൗഔയയങ്ങള്  

രുക്കുന്നതിന് ആഔണം മു്ഖണന നല് കഔണ്ടത്. 

 (3) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളും  ഖഴണ് ലഭെ് നിശ്ചമിക്കുന്ന തഔ എഷ്.എഷ്.ലഔ 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഴഔമിരുത്തണം. എഷ്.എഷ്.ലഔ. (ഷഭഗ്ര വിക്ഷ് കഔയലം) കപ്രാജക്ടിലെ ഔര്മ്മ   

ഩയിഩാടി തയ്യാരാക്കുന്നതം നടപ്പിറാക്കുന്നതം തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ പൂര്ണ്ണ ഩങ്കാലിത്ത 

കത്താലടമാമിയിക്കണം. കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തീഔയണത്തിന് കവശം ഷഭഗ്ര വിക്ഷ് കഔയലം 

ഴിവദാംവങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് നല്കഔണ്ടതാണ്.  

(4) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഷഭഗ്രവിക്ഷ്ാ കഔയലം കപ്രാജക്ടിന് നല്കുന്ന തഔയുലട 

ഴിനികമാഖം, ഒകയാ സ്കൂലിലും നടത്തുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  / ഩയിഩാടിഔള്  എന്താണ് എന്നീ 

ഴിഴയങ്ങള്  അതത തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലല എഷ്.എഷ്.ലഔ. കപ്രാജക്ട് ഒപീഷര്  

അരിമിക്കണം. എഷ്.എഷ്.ലഔ. ഴിസിതവും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിസിതവും കങര്ത്ത് 

നടപ്പാക്കുന്ന ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔലില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ബായഴാസിഔളുലട 

ഇടലഩടല്  അടക്കമുളൃ ഩങ്കാലിത്തം എഷ്.എഷ്.ലഔ. ഉരപ്പാക്കണം. തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുലട പണ്ടു ലങറഴളിക്കു കമ്പാള്  അതിലെ ഴിനികമാഖ ഷര് ട്ടിപിക്കറ്റ് (Utilisation 

Certificate) ഷഭഗ്രവിക്ഷ്ാ കഔയലത്തില്  നിന്നു കൃതയഭാമി നല്കണം.  ഒകയാ ഴര്ശവും ഴിഴിധ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എഷ്. എഷ്.ലഔയ്ക്ക് നല്കഔണ്ട ഴിസിതം എത്രമാലണന്ന് 

എഷ്.എഷ്.ലഔ. കപ്രാജക്ട് ഡമരക്ടര് , തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലല അരിമിക്കുന്നതിലനാപ്പം 

ഫന്ധലപ്പട്ട ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔലല കൂടി അരിമിക്കണം. പ്പം ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ/അംഖീഔായ 

നടഩടി സുഖഭാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്കും ഈ ഴിഴയങ്ങള്  നല്ഔണം.   

(5)  ഩഠന നിറഴായം ഉമര്ത്തുഔ, ഴിദയാര്ഥി/ഴിദയാര്ഥിനിഔളുലട ഷര്ഖാത്മഔകവശിഔള്  ഴിഔഷി 

പ്പിക്കുഔ, ഩയിവീറനം ഷംഗടിപ്പിക്കുഔ തടങ്ങിമ ഖകഴശണാത്മഔ കപ്രാജക്ടുഔള്  എഷ്.എഷ്.ലഔ, 

ഴിദയാബയാഷഴകുപ്പ് എന്നിഴയുലട ഩയിഩാടിഔളുലട ആഴര്ത്തനം അല്ല എന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തിമ 

തിനുകവശം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(6) ഷ് കൂള്  ഉച്ചബക്ഷ്ണ ഩയിഩാടിയുലട ഔായയത്തില്  അഴയുലട നടത്തിപ്പിന് ആഴവയഭാമ ബൗതിഔ 

ഷൗഔയയങ്ങളും ശുങിതൃം ഉരപ്പാക്കാനുളൃ ഷൗഔയയങ്ങളും രുക്കിലക്കാടുക്കുഔ എന്നതഭാത്രഭാണ് 
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തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുലട മതഭതറ. അടുക്കല, അടുക്കലകമാട് അനുഫന്ധിച്ച് ഷംബയണമുരി 

എന്നിഴ ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉമര്ന്ന ഩയിഖണന നല്കഔണ്ടതാണ്. 

(7) എല്ലാ സ്കൂളുഔലിലും ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുരപ്പ് ഩദ്ധതിയുഭാമി 

ഷംകമാജിപ്പിച്ച് അടുക്കല, കഡനിംഖ് സാള് , കടാമിററ്റ് എന്നിഴ നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും 

ഩയിഩാറിക്കുന്നതിനും ഉമര്ന്ന ഩയിഖണന നല്കഔണ്ടതാണ്.  

(8) സ്കൂളുഔലില്  പര്ണിച്ചര്  റബയഭാക്കുന്നതിന് മു്ഖണന നല്ഔണം. 

(9) ഷര്ക്കാര്/ എകഡഡ് സ്കൂളുഔലിലറ ഏളാം ക്ലാസ്സുഴലയയുളൃ കുട്ടിഔള്ക്ക് പ്രബാതബക്ഷ്ണം 

നല്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് കണ്ഡിഔ 8.8.3 (2) (i) ലറ 

ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്ക്ക് ഴികധമഭാമി ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

 (10) ഷന്നദ്ധ പ്രഴര്ത്തഔയാമ യുഴതീ യുഴാക്കള് , അദ്ധയാഩഔര്  എന്നിഴലയ ഩലങ്കടുപ്പിച്ച്  ഴിദയാര്ഥി 

ഔള്ക്ക് ഩഠന ഩയികഩാശണം (Remedial Coaching) ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഩയിഩാടിഔള്  ആഴിഷ്കയി 

ക്കാവുന്നതാണ്.  

(11) എല്ലാ ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔലിലും നിശ്ചിത ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഔായം കുടിലഴളൃവും യൂരിനലുഔളും 

കടാമിററ്റും ഴാഷ്ലഫമിഷിനും അഴമില്  ജററബയതയും ശുങിതൃ ഷൗഔയയങ്ങളും 

ഏര്ലപ്പടുത്തിമതിന് കവശം എമിഡഡ് സ്കൂളുഔലിലും ഇത്തയം ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്താ 

വുന്നതാണ്.   

(12)  ഷര്ക്കാര്  കസഷ് കൂലികനാട്/സമര്ലഷക്കെരി സ്കൂലികനാട് കങര് ന്നുളൃ എല്.ഩി, യു,ഩി 

ഷ് കൂളുഔലിലറ ഩശ്ചാത്തറ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഷമ്മതകത്താലട 

ഫന്ധലപ്പട്ട ഗ്രാഭ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(13) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ എല്.ഩി, യു.ഩി സ്കൂളുഔലിലറ ഩശ്ചാത്തറ ഴിഔഷന 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഷമ്മതകത്താലട കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(14) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ ഩഞ്ചാമത്ത് കറേരിഔളുലട ഩശ്ചാത്തറ 

ഷൗഔയയങ്ങള്  ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും ഔമ്പൂട്ടര്ഴല്ക്കയണമുള്ലപ്പലടയുളൃ ആുനനിഔഴല്ക്കയണ 

ത്തിനും ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(15) കറേരി ഔൗണ് ഷിറിലെ  അംഖീഔായമുളൃ  ഗ്രന്ഥവാറഔള്ക്ക് പര്ണിച്ചര് , ലഔട്ടിടം എന്നിഴ 

ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങളും ഔമ്പൂട്ടര്  ഴല്ക്കയണം ഉള്ലപ്പലട ആുനനിഔ 

ഴല്ക്കയണത്തിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ / കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ് 

(16) സ്കൂളുഔലിലറ കജഴ കഴഴിദ്ധയ ഉദയാനം, ഭാറിനയഷംസ്കയണ ഩയിഩാടി, ഊര്ജ്ജ ഷംയക്ഷ്ണ 

ഩയിഩാടി എന്നിഴയ്ക്ക് മു്ഖണന നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

(17) ഷാക്ഷ്യതാ ഭിശലെ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഷാക്ഷ്യതാ കഔന്ദ്രങ്ങലിലറ  

ബൗതിഔ ഷാസങയയങ്ങള്  ലഭച്ചലപ്പടുത്തുഔ, ഭിശ്  പ്രഷിദ്ധീഔയിക്കുന്ന  ഩാഠപുസ്തഔങ്ങളുലട ഴിറ 
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നല്കുഔ, ഷാക്ഷ്യതാ ഭിശന് അടമ് കക്കണ്ടതാമ പീഷ് എന്നിഴയ്ക്ക് കഴണ്ടിയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഗ്രാഭ/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(18) ഴനിതാ വിശുഴിഔഷന ഴകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ‘നിര്ബമ’ ഩദ്ധതി പ്രഔായമുളൃ ഔാമിഔ ഴിദയാബയാഷ 

ഷംഫന്ധഭാമ പ്രതികയാധ ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔലാമ താ്ൃണ്ട, ജൂകഡാ, ഔയാലട്ട, കമാഖ, 

ഔലയി ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ആകമാധന ഔറഔലില്  കസഷ് ക്കൂള്/സമര്  ലഷക്കണ്ടരി 

ഴിദയാര്ഥിനിഔള് ക്ക് ഩയിവീറനം നല്ഔാവുന്നതാണ്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഏലറ്റടുക്കുന്ന ഇത്തയം 

കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഩയിവീറഔയാമി ഷ് കഩാര്ട് ഷ് ഔൗണ് ഷില്  അംഖീഔായമുളൃ 

ഔാമിഔാദ്ധയാഩഔലയ നികമാഖികക്കണ്ടതാണ്. 

 (19) സ്കൂളുഔള്ക്ക് കഴണ്ടി  ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔളുലടയും  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴാര്ശിഔ 

ഩദ്ധതിയുലടയും  ബാഖഭാമി ഴാങ്ങിമ ഴാസനങ്ങളുലട ഇന്ധനലങറഴ്, കരായഴറുടലട കഴതനം, ഭറ്റ് 

ആഴര്ത്തന ലങറവുഔള്  എന്നിഴ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴസിക്കാ്  ഩാടില്ല.  

(20) സമര്  ലഷക്കണ്ടരി സ്കൂളുഔലികറയും കസസ്കൂളുഔലിലറയും ഴിദയാര്ഥി/ഴിദയാര്ഥിനിഔള്ക്കാമി 

ദുയന്തനിഴായണ ഩയിവീറനഩയിഩാടിഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(21)  ഩൗയകഫാധം, ഩയിസ്ഥിതി കഫാധം, റിംഖഷഭതൃം, ഔാര്ശിഔാബിരുങി, ശുങിതൃകഫാധം, ഭാറിനയ 

ഷംസ്കയണം, ജറ ഷംയക്ഷ്ണം എന്നീ ഴിശമങ്ങലില്  കുട്ടിഔള്ക്ക് അഴകഫാധം സൃഷ്ടിക്കു 

ന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്   ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് മു്ഖണന നല്ഔണം. 

(22) ഷഭഗ്ര വിക്ഷ്ാ കഔയലം കപ്രാജക്ടിലെ ബാഖഭാമി  എല്ലാഴര്ശവും ജൂണ്  ഭാഷത്തില്  ഴിദഗ്ദ്ധ 

കഡാക്ടര്ഭാര്, ഩായാലഭഡിക്കല്  ജീഴനക്കാര്  എന്നിഴരുലട കനാതൃത്തില്  കലാക്ക്തറത്തില്  

ലഭഡിക്കല്  ഔയാുകളുഔള്  നടത്തി ബിന്നകവശിയുളൃ കുട്ടിഔള്ക്ക് ആഴവയഭാമ ലതരാപ്പി 

കഷഴനങ്ങള്, ഷസാമ ഉഩഔയണങ്ങള്, ഭറ്റ് അഴവയം കഴണ്ട ഩിന്തുണാ ഷംഴിധാനങ്ങള്  

എന്നിഴ നിശ്ചമിക്കുന്നുണ്ട്. തീവൄ ങറനഩയിഭിതി മൂറം ഇത്തയം ഒട്ടിഷം ലഷെരില്  

എത്തികച്ചയാ്  ഔളിമാത്ത കുട്ടിഔള്ക്ക് അഴരുലട ഴീടുഔലില്  ലതരാപ്പി കഷഴനം 

എത്തിക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  എഷ്.എഷ്.ലഔ.യുഭാമി കങര്ന്ന് തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാ വുന്നതാണ്. 

(23)ഷഭഗ്രവിക്ഷ്ാ കഔയലം കപ്രാജക്ടിലെ ആബിമുകയത്തില്  നടത്തിഴരുന്ന അധിഔ ഩഠനഩിന്തുണാ 

ഷംഴിധാനഭാമ  പ്രാകദവിഔ പ്രതിബാകഔന്ദ്രങ്ങള്  നിറഴിറില്ലാത്ത സ്ഥറങ്ങലില്, 

ആഴവയലഭങ്കില്, ഩഠന ഩികന്നാക്കാഴസ്ഥ കനയിടുന്ന കുട്ടിഔള്ക്ക് അധിഔ ഩഠനഩിന്തുണ 

(Remedial Education)  നല്കുന്നതിനാമി എഷ്.എഷ്.ലഔ. ഭാാഔമില്  പ്രാകദവിഔ 

പ്രതിബാകഔന്ദ്രങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ആയംബിക്കാവുന്നതാണ്. 

8.7 ആകയാഖയ സുയക്ഷ് 

8.7.1 ആകയാഖയ ഷംയക്ഷ്ണം  

(1)   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ആകയാഖയ കപ്രാജക്ടുഔള്  നഴകഔയലം ഔര്മ്മ ഩദ്ധതി -2 ലറ  

‘ആര്ദ്ര്ം’ ഭിശനുഭാമി ഷഭനൃമിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന യീതിമില്  തയ്യാരാക്കണം. 



 
 
 

127 
 

(2)  കഔഭാരിക്കിട്ടിമ ആകയാഖയസ്ഥാഩനങ്ങളുലട ബൗതിഔ, അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  ലഭച്ചലപ്പടുത്തു 

ന്നതിന് ഉമര് ന്ന ഩയിഖണന നല്ഔണം. 

(3) എല്ലാ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളും ഷ.ഉ. (ഷാധാ)നം. 553/2019/തഷൃബഴ, തീമതി 07.03.2019 നമ്പര്  

ഉത്തയഴിലറ ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  ഩാറിച്ചുലഔാണ്ട് ഩാറികമറ്റീഴ്  ഩയിങയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ഭാര്ഗ്ഗകയക പ്രഔായം അനുഴദനീമഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  കലാക്ക്/ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(4) ജീഴിതകവറീ കയാഖ പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഷ് ക്രീനിംഖ് ക്ലിനിക്കുഔളുലട  പ്രഴര്ത്തനവും   

ഔായയക്ഷ്ഭഭാക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ/കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാ 

വുന്നതാണ്. 

(5) പ്രാഥഭിഔ ആകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങള്, ഷഫ് ലഷെറുടഔള്  എന്നിഴ  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് സ്ഥറം 

ഴാങ്ങല്,  അഴയുലട നിര്മ്മാണം, പുനര്  നിര്മ്മാണം, അറ്റകുറ്റഩണിഔള്, ഭറ്റ് ബൗതിഔ 

ഷൗഔയയങ്ങള്  രുക്കല്  എന്നിഴയ്ക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  എടുക്കുന്ന  കപ്രാജക്ടികറയ്ക്ക് കലാക്ക്-  

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഴിസിതം നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

(6)  പ്രകതയഔ ഷാസങയയങ്ങലില്  പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങലിലും ഷാമൂസിഔാകയാഖയ  കഔന്ദ്രങ്ങലിലും 

ഔയാരടിസ്ഥാനത്തില്  നികമാഖിക്കലപ്പടുന്ന കഡാക്ടര്ഭാര്, ഩായാലഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപ്, റാഫ് 

ലടക്നീശയ്  എന്നിഴര്ക്ക് അനുഴദനീമഭാമ കഴതനം, ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗ്ഗകയകമിലറ 

നിഫന്ധനഔള്ക്ക് ഴികധമഭാമി ഴിഔഷന/തനതപണ്ടില്  നിന്നും അനുഴദിക്കാവുന്നതാണ്.  

 (7) കദവീമ ആയുശ് ഭിശനിൂടലട യാജയലത്താട്ടാലഔമാമി 12,500 Ayush Health Wellness Centre 

(HWC) സ്ഥാഩിക്കാ്  ഉകേവിക്കുന്നുണ്ട്. കഔയലത്തില്  600 HWC സ്ഥാഩിക്കാനാണ് 

റക്ഷ്യഭിട്ടിയിക്കുന്നത്. ആയുര്കഴദ, കസാഭികമാ ഡിലസ്പ്ഷരിഔലാണ് Ayush HWC ആമി 

ഭാറ്റുന്നത്. ഖര് ബിണിഔലാമ രസാങ്ീഔളുലട ആകയാഖയ ഩയിഩാറനം അതഴളി സുക പ്രഷഴം, കുട്ടിഔളുലട 

ആകയാഖയം, ഴകമാജന ഩയിഩാറനം (ആകയാഖയമുളൃ ഴാര്ദ്ധഔയം) ഇഴമാണ് പ്രധാന റക്ഷ്യങ്ങള്. 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  മുകകന നടപ്പാക്കുന്ന ഈ ഩദ്ധതിയ്ക്ക് ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമവും 

ഭനുശയ ഴിബഴവും കഔന്ദ്രഷര്ക്കാര്  നല്കും. ഈ ഩദ്ധതിമില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട 

ഩങ്കാലിത്തവും ഷസഔയണവും ഉരപ്പാക്കണം. 

(8) ഴകമാജനങ്ങളുലട കക്ഷ്ഭവും ഩാറികമറ്റീഴ് ലഔമര്  ഷംഴിധാനവും ഷംഫന്ധിച്ച പ്രഴര്ത്തന 

ങ്ങലില്  ആയുര്കഴദത്തിലെ ഷാദ്ധയത കൂടി പ്രകമാജനലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ആയുര്കഴദ 

ഷാന്തൃന ഩയിങയണ ഩദ്ധതിമാമ ‘അയിലഔ’ ഩദ്ധതിയുഭാമി ഇഴ ഷംകമാജിപ്പിച്ച് 

നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

(9) ഩഔര്ച്ചഴയാധി പ്രതികയാധ നിമന്ത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്  ആയുര്കഴദം, കസാഭികമാ എന്നീ 

ഴകുപ്പുഔകലയും കൂടി ഉള്ലപ്പടുത്തിയുളൃ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  
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8.7.2 കയാഖ പ്രതികയാധ നടഩടിഔള്  

(1)  ഔയാ്ഷര് , ഔിഡ്നി -  ഔയള്  കയാഖങ്ങള്  എന്നിഴ  മു്കൂട്ടി ഔലണ്ടത്തുന്നതിനുളൃ ഩയികവാധനാ 

ഔയാുകളുഔള്  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക് തനതായും കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഷസാമ 

കത്താലടയും ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) കസഷ് കൂള് , സമര്  ലഷക്കെരി ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്കും  യുഴതീയുഴാക്കള്ക്കും ഭാനഷിഔ ആകയാഖയ 

പ്രവ് നങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച് ഔൗണ്ഷിറിംഖ് നല്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള് , ഴനിതാവിശു 

ഴിഔഷന ഴകുപ്പിലെ ഇത ഷംഫന്ധിച്ച ഴയഴസ്ഥഔള്ക്ക് അനുസൃതഭാമി, ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(3)  കയാഖ പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കാമി കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. കഫാധഴല്ക്കയണ  

ഩയിഩാടിഔള് , ഷര്കഴഔള് , ഭറ്റ് ഴിഴയകവകയണം എന്നിഴയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി കപ്രാജക്ട് 

അനുഴദനീമഭലല്ലങ്കിലും ഭലറ്റാരു കപ്രാജക്ടിലെ അനിഴായയ ഗടഔഭാലണങ്കില്  ഭാത്രം ഇഴ 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(4) ഷ് കൂള്  ആകയാഖയ ഩയിഩാടി പറപ്രദഭാക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക്  

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(5) ഭാറിനയ ഩയിഩാറനവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കദവീമ ആകയാഖയ ദൗതയം, ഷൃച്ഛ് 

ബായത് ഭിശ് , ശുങിതൃ ഭിശ്  എന്നിഴയുലട ധനഷസാമം റബിക്കുലഭങ്കില്  അഴ കൂടി 

ഉള്ലക്കാളൃിച്ചുലഔാണ്ടുളൃ ഷംകമാജിത  കപ്രാജക്ടുഔള്   തയ്യാരാക്കണം. 

(6) ഷൃന്തഭാമി ഴാസനങ്ങള്  ഇല്ലാത്ത  പ്രാഥഭിഔാകയാഖയകഔന്ദ്രങ്ങളുലട ആബിമുകയത്തില്  കയാഖ 

പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്, ഭറ്റ് ലഩാതജനാകയാഖയ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്, കയാഖ പ്രതികയാധ 

കുത്തിഴകപ്പുഔള്  എന്നിഴ  നടത്തുന്നതിലെ ബാഖഭായുളൃ ഴാസന ഴാടഔ  നല്കുന്നതിനുളൃ  

കപ്രാജക്ട് ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാല്   ഴാസനം ഴാങ്ങാ്  ഩാടില്ല. 

(7) ഩഔര്ച്ചഴയാധിഔള്  ഩടര്ന്നു ഩിടിക്കുന്ന ഷാസങയയങ്ങലിലും ദുയന്ത നിഴായണത്തിലെ  ബാഖഭായും, 

ഩഔര്കച്ചതയ ഴയാധിഔളുലട ഷഭഗ്ര നിമന്ത്രണത്തിനും കഴണ്ടി ലഭഡിക്കല്  ഔയാുകളുഔള്  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(8) ഩഔര്ച്ചഴയാധിഔള്  നിമന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ആഴിഷ്കയിച്ച ‘ആകയാഖയ ജാഗ്രതാ 

ഩദ്ധതി’ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കഴണ്ട നിശ്ചിത ഴിസിതം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഴഔമിരുത്താ 

വുന്നതാണ്.  

8.8 ഷാമൂസയനീതി 

8.8.1   ഷാമൂസയനീതി - ലഩാത നിർകേവങ്ങൾ 

(1)  വിശുക്കള്  (0-6 ഴമ ്), കുട്ടിഔള്  (06-18 ഴമ ്), ഖര്ബിണിഔള് , ഩാൂടുള്ളന്ന അമ്മഭാര് , 

ഴിഴാസകഭാങിതയാമ രസാങ്ീഔള് , ഉകഩക്ഷ്ിക്കലപ്പട്ട രസാങ്ീഔള് ,  അഴിഴാസിതയാമ അമ്മഭാര് , 50 

ഴമസ്സു ഔളിെ അഴിഴാസിതഔള് , ചൂശണത്തിനും അതിക്രഭത്തിനും ഇയമാമ രസാങ്ീഔള് ,  

രാ്ലജജെര് , ഴകമാജനങ്ങള് , ബിന്നകവശിയുളൃഴര് , ജീഴിതത്തില്  റ്റലപ്പുള്ള കഩാമഴര് , ഗുരുതയ 
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കയാഖം ഫാധിച്ചഴര് , എച്ച്.ഐ.ഴി ഫാധിച്ചഴര് , അഖതിഔള് , ഔിടപ്പുകയാഖിഔള് , ഇതയ ഷംസ്ഥാന 

ലതാളിറാലിഔള് , മാങഔര് ,  ജമില്  കഭാങിതര് , ഷാമൂസയ സുയക്ഷ് ആഴവയഭാമ ഭറ്റ് ഴിബാഖങ്ങള് , 

ഭാനഷിഔ ലഴല്ലുഴിലിഔള്  കനയിടുന്നഴര് , ഔാമിഔ ലഴല്ലുഴിലി കനയിടുന്നഴര്  എന്നിഴരുലട കക്ഷ്ഭ- 

ഴിഔഷന- പുനയധിഴാഷ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഩയിഖണിക്കലപ്പടണം. പ്രഴാഷ ജീഴിതം ഔളിെ് 

കഔയലത്തികറയ്ക്ക് തിയിച്ചു ഴന്നഴയിലും ഷമൂസത്തിലെ കഔത്താങ്ങും, ഩയിഖണനയും ഇല്ലാലത 

മുകന്നാട്ട് കഩാഔാ്  ഔളിമാത്തഴരുണ്ട്.  അഴര്ക്കുകഴണ്ടിയും ഉങിതഭാമ കക്ഷ്ഭ – പുനയധിഴാഷ 

ഩയിഩാടിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) ഫഡ് ഷ് ഷ് കൂളുഔളും ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  

കുടുംഫശ്രീഭിശ്  ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള് ക്ക് അനുസൃതഭാമി ഫഡ് ഷ് ഷ് കൂളുഔള്/ഫഡ് ഷ് 

പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രങ്ങള്  ആയംബിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിമതാമി ആയംബിക്കുന്ന ഫഡ് ഷ് 

ഷ് കൂലില്  ഷര്ക്കാര്  നിശ് ഔര്ശിച്ചിുള്ളളൃ എല്ലാ നിഫന്ധനഔളും ഩാറിച്ചുകഴണം അടിസ്ഥാന 

ഷൗഔയയങ്ങള്  രുകക്കണ്ടത്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ആയംബിക്കുന്ന ഫഡ് ഷ് ഷ് കൂലില്/ഫഡ് ഷ് 

പുനയധിഴാഷ  കഔന്ദ്രത്തില്  ലഔട്ടിടം, അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള് , ആഔര്ശഔഭാമ ങിത്ര 

ലഩമിെിംഗുഔള്  എന്നിഴ രുക്കുന്ന  കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ ഷമ്മതകത്താലട 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനും ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.   

 (3) ഷാമൂസയതിന്മഔലല നിരുത്സാസലപ്പടുത്തുന്നതിനും ഭദയം, ഭമക്കുഭരുന്ന് തടങ്ങിമ റസയി 

ഉഩകമാഖ ഴിഩത്തുഔള്ലക്കതിലയയും  ഴിദയാര്ഥിഔള്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ എല്ലാ ഴിബാഖക്കാരുലടയും 

ഇടമില്  കഫാധഴല്ക്കയണം നടത്തുന്നതിന് അനുകമാജയഭാമ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ/ജില്ലാ  

ഩഞ്ചാമത്തു ഔള്ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

 (4) ഏലതങ്കിലും ഷംഗടനയുകടകമാ ഷമൂദാമത്തികെകമാ നിമന്ത്രണത്തികറാ ഉടഭസ്ഥതമികറാ 

ഉളൃ ശ്മവാനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിുള്ളതയിഔമാലണങ്കില്   ഴസ്തു ആര്ജ്ജിക്കല്  ങട്ടങ്ങള്  

പ്രഔായം അത് ഏലറ്റടുത്ത് ഴിഔഷന ഩയിഩാറന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പിറാക്കാവുന്നതാണ്. 

എന്നാല്  ഩട്ടിഔജാതി / ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഷമുദാമക്കാരുലട ഉടഭസ്ഥതമിലുളൃ ശ്മവാനങ്ങലില്  അഴ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് കഔഭാരാലത തലന്ന അഴവയം കഴണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണിഔള്  ഭറ്റ് ഷൗഔയയ 

ലഭാരുക്കല്  തടങ്ങിമഴ ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.   

8.8.2  അങ്കണഴാടിഔള്  ഩയിഩാറിക്കല്  

(1) അങ്കണഴാടിഔള്ക്ക് സ്ഥറം, ലഔട്ടിടം, മതറ്റുഭതില് , കുടിലഴളൃം, പര്ണിച്ചര് , ഭറ്റ് ബൗതിഔ 

ഷൗഔയയങ്ങള്  മുതറാമഴ പ്രദാനം ലങയ്ത് ഫാറഷൗഹൃദ അങ്കണഴാടിഔള്  മാഥാര്ഥയ 

ഭാക്കുന്നതിനുളൃ  കപ്രാജക്ടുഔള് ക്ക് പ്രാധാനയം നല്ഔണം. 

(2)എല്ലാ അങ്കണഴാടിഔള്ക്കും ഷൃന്തഭാമി ലഔട്ടിടവും സ്ഥറവും റബയഭാക്കും എന്ന നിശ്ചമദാര്ഢയ 

കത്താലട പ്രഴര്ത്തികക്കണ്ടതാണ്. MGNREGS ഉം ഴനിത വിശുഴിഔഷന ഴകുപ്പുഭായും ഷസഔയിച്ച് 

കഴണം ഇതിനാമി പ്രഴര്ത്തികക്കണ്ടത്. ഇത് ഷാദ്ധയഭാക്കുന്നതിന് കലാക്ക്/ ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ ഷമ്മതകത്താലട കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 
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(3) അങ്കണഴാടിഔലില്  മുടങ്ങാലത സാജയാകുന്ന കുട്ടിഔള് , കഩാശഔാസായം റബിക്കുഴാ്   

അര്സതയുളൃഴരും അത് ഷൃീഔയിക്കാ്  തയ്യാറുടളൃഴരുഭാമ ഭറ്റ് ഴിബാഖങ്ങള്  എന്നിഴര്ക്ക്  

ഭാത്രകഭ  അങ്കണഴാടിഔലിൂടലട  ബക്ഷ്ണം  ഴിതയണം ലങകയ്യണ്ടതള. 

(4)  അങ്കണഴാടി കഩാശഔാസായ ഴിതയണവും പ്രഴര്ത്തനവും പറപ്രദഭാണ് എന്നുരപ്പു ഴരുത്താ്  

അങ്കണഴാടി തറ കഭാണിട്ടരിംഖ് ആെ് ഷകപ്പാര്ട്ടിംഖ് ഔമ്മിറ്റി, ഭാാഷഭിതി ജനപ്രതിനിധിഔള്  

എന്നിഴരുലട ഇടലഩടലുഔള്  നിയന്തയം ഉണ്ടാകുന്ന യീതിമില്  അഴയുലട പ്രഴര്ത്തനം കക്ഷ്ഭഔായയ 

സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട ഇടലഩടല്  മുകകന ക്രഭീഔയിക്കണം. 

8.8.3 ബക്ഷ്ണ ഴിതയണ ഩയിഩാടിഔള്  

(1) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് എകഡ് ഷ് ഔണ് കരാള്  ലഷാകഷറ്റി മുകകന എച്ച്.ഐ.ഴി. 

അണുഫാധിതര്ക്ക്  കഩാശഔാസായം നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

(2)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവുന്ന ബക്ഷ്ണ ഴിതയണ ഩയിഩാടിഔള്  മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്നു. 

(i)  ഷര്ക്കാര്  ഷ് കൂളുഔലില്  യു.ഩി. ഴിബാഖം (ഏളാം ക്ലാഷ്) ഴലയയുളൃ അര്സതലപ്പട്ട എല്ലാ 

ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്കും പ്രബാത ബക്ഷ്ണം ഴിതയണം ലങയ്യുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കാ 

വുന്നതാണ്. ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ജനഷംകയ കൂടുതലുളൃ പ്രകദവങ്ങലികറയും 

തീയകദവകഭകറമികറയും ഷ് കൂളുഔലില്  ഈ ഩയിഩാടി നിര്ഫന്ധഭായും നടപ്പിറാക്കണം. 

അദ്ധയാഩഔ – യക്ഷ്ാഔര്ാ ഷഭിതിയുലട  മതഭതറമില്  നടപ്പാക്കുന്ന ഈ കപ്രാജക്ടിന് 

ഷ് കഩാണ്ഷര്ശിപ്പിൂടലട ഴിബഴ ഷഭാസയണം നടത്താവുന്നതാണ്. ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔലിലറ 

അര്സയാമ എല്ലാ കുട്ടിഔള്ക്കും പ്രബാതബക്ഷ്ണം റബിക്കുന്നുലഴന്ന് ഉരപ്പാക്കിമതിനു കവശം 

എകഡഡ് സ്കൂളുഔലിലറ യു.ഩി ഴിബാഖം ഴലയയുമുളൃ അര്സയാമ കുട്ടിഔള്ക്കും 

പ്രബാതബക്ഷ്ണം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് റബയഭാക്കാവുന്നതാണ്. കസസ്കൂ 

ളുഔകലാടനുഫന്ധിച്ച് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന യു.ഩി ഴിബാഖം ഴലയയുളൃ കുട്ടിഔളുലട പ്രബാത 

ബക്ഷ്ണത്തിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലാണ് ഏലറ്റടുകക്കണ്ടത് 

(ii)  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഩയിങയണ കഷഴന ഩാകക്കജ് പ്രഔായം അര്സതയുളൃ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ 

ഴിബാഖങ്ങള്ക്ക് അങ്കണഴാടി മുകകന ഩാഔം ലങയ്ത ബക്ഷ്ണം ഴിതയണം ലങയ്യുന്നതിനുളൃ 

കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതകഩാലറ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗക്കായിലറ കഩാശഔാസായ കുരഴ് 

ഩയിസയിക്കുന്നതിനും ഩാഔം ലങയ്ത ബക്ഷ്ണം റബയഭാക്കാവുന്നതാണ്.  

(iii) അഖതി യസിത കഔയലം (ആശ്രമ)  ഩദ്ധതി പ്രഔായം അര്സതയുളൃ അഖതിഔള്ക്ക് 

അങ്കണഴാടി മുകകന ഩാഔം ലങയ്ത ബക്ഷ്ണം ഴിതയണം ലങയ്യുന്ന കപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ് . 

(iv)നിര്ദ്ധനയാമ കയാഖിഔള്ക്ക്, അഴര്  ആശുഩത്രിമില്  ഔളിയുന്ന ദിഴഷങ്ങലില് , കുടുംഫശ്രീ 

മുകകന ബക്ഷ്ണം ഩാഔം ലങയ്ത് നല്കുന്ന കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കുവുന്നതാണ്. ഈ ഩദ്ധതിക്ക് 

ആഴവയഭാമ തഔ ആശുഩത്രി അധികൃതരുലട ഷാക്ഷ്യഩത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  

കുടുംഫശ്രീക്ക് നല്ഔാവുന്നതാണ്.  
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(v)ഫഡ് ഷ് ഷ് ക്കൂലിലറ കുട്ടിഔള്ക്കും ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രത്തിലറ 

അകന്തഴാഷിഔള്ക്കും പ്രബാത ബക്ഷ്ണവും അനുപൂയഔ കഩാശഔാസായവും ഉച്ചബക്ഷ്ണവും 

ഩാഔം ലങയ്ത് നല്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(vi)ഴകമാക്ലബുഔലിലറ/ഩഔല്ഴീടുഔലിലറ ഷൗഔയയം പ്രകമാജനലപ്പടുത്തുന്നഴയില്  

അര്സതയുളൃ ഴര്ക്ക് ഩാഔം ലങയ്ത ഉച്ചബക്ഷ്ണം ഴിതയണം ലങയ്യുന്ന കപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ് . 

3)  ജനഔീമ കസാട്ടലുഔള്  :-  ഴിവപ്പുയസിത കഔയലം  ഩദ്ധതിയുലട  ബാഖഭാമി കുടുംഫശ്രീയുലട 

നടത്തിപ്പില്  എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിലും 20 പംഩയ്ക്ക് ഉച്ചയൂണ് റബയഭാക്കുന്ന കസാട്ടല്  

ഷംയംബഭാമ ജനഔീമ കസാട്ടലുഔള്  ആയംബികക്കണ്ടതാണ്. ആഴവയലഭങ്കില്  രു ഗ്രാഭ 

ഩഞ്ചാമത്തില്  ന്നികറലര ജനഔീമ കസാട്ടലുഔള്  ആയംബിക്കാവുന്നതാണ്. ജനഔീമ കസാട്ടലു 

ഔലില്  നിന്ന്  10% ഊണ് അര്സതലപ്പട്ടഴര്ക്ക് ഷൗജനയഭാമി  നല്കണം. ജനഔീമ കസാട്ടല്  

പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ലഔട്ടിടത്തിനുളൃ ഴാടഔ, കഴദുതി-ഴാട്ടര്  ങാര്ുഔള് , ശുങിതൃ ഷൗഔയയങ്ങള് , 

പര്ണിച്ചര്  എന്നിഴയ്ക്കുളൃ ലങറഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ഴസികക്കണ്ടതാണ്. ഗ്രാഭപ്രകദവലത്ത 

ജനഔീമ കസാട്ടലുഔള്ക്ക് 10,000 പംഩ ഴീതം  ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തിനും, 20,000/- പംഩ ഴിതം കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്തിനും രികഴാള്ഴിംഖ് പണ്ട് നല്ഔാവുന്നതാണ്. ഇതിനാഴവയഭമ തഔ 

തനത്/ഴിഔഷന പണ്ടില്  നിന്ന് ഴിനികമാഖികക്കണ്ടതാണ്. ലതാളില്  ഷംയംബത്തിനുളൃ  

കപ്രാത്സാസനലഭന്ന നിറയ്ക്ക് ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുഔള്  ഉല്പാദനകഭകറമില്  ഉള്ലപ്പടുത്താ 

വുന്നതാണ്. 

8.9 അതിഥി ലതാളിറാലി കക്ഷ്ഭം  

 ഭറ്റ് ഷംസ്ഥാനങ്ങലില്  നിന്ന് ലതാളില്  കതടി കഔയലത്തില്  എത്തി ഴിഴിധ ലതാളിലുഔള്  

ലങയ്യുന്ന അതിഥി   ലതാളിറാലിഔളുലട കക്ഷ്ഭം ഉരപ്പ് ഴരുത്തുന്നതിനാമി ലതാളില്  ഴകുപ്പ്,  

കഩാറീഷ്, രഴനൂ അധിഔായിഔളുഭാമി കങര്ന്ന് ആഴവയഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട കനാതൃത്തില്  നടകത്തണ്ടതാണ്. അഴരുലട കക്ഷ്ഭം ഉരപ്പാക്കുന്ന 

തിനാമി  താലളഩരയുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്   നിര്മാസിക്കാവുന്നതാണ്.  

(1)  അതിഥി ലതാളിറാലിഔളുലട  താഭഷസ്ഥറങ്ങലിലറ ശുങിതൃം  ഉരപ്പാക്കുഔ. 

(2)  അതിഥി ലതാളിറാലിഔളുലട  ഡാറ്റ കവകയിക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔൾ ഷൃീഔയിയ്ക്കുഔ  

(3) അതിഥി ലതാളിറാലിഔളുലട ങിഔിത്സക്കാമി പ്രകതയഔ ക്ലിനിക്കുഔളും ലഭഡിക്കൽ ഔയാുകളുഔളും   

       നടത്തുഔ  

(4)  അതിഥി ലതാളിറാലിഔൾക്കും അഴരുലട കുട്ടിഔൾക്കുഭാമി അഴരുലട പ്രാകദവിഔ ബാശമിൽ      

യാത്രി സ്കൂൾ അലല്ലങ്കിൽ ലസ്പശയൽ സ്കൂളുഔള്  നടത്തുഔ.  
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8.10 ഩാര്പ്പിടം 

 (1) ഩാര്പ്പിട കഭകറമിലറ ഇടലഩടല്  നഴകഔയലം ഔര്മ്മഩദ്ധതി – 2 ലറ  കറപ് ഭാര്ഗ്ഗകയകയ്ക്ക് 

അനുസൃതഭാമിയിക്കണം.  

(2) ഩാര്പ്പിട കഭകറയ്ക്ക് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതഴിബാഖത്തിലറ ഷാധായണ ഴിസിതം, പ്രകതയഔ 

ഗടഔ ഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി എന്നീ ഴിസിതങ്ങളുലട ആലഔ തഔയുലട 20 

വതഭാനത്തില്  കുരമാലതയുളൃ തഔ നിര്ഫന്ധഭായും ഭാറ്റിലഴകക്കണ്ടതാണ് [5.4.1 (1), (2)എന്നീ 

കണ്ഡിഔഔള്  ഔാണുഔ]. ഩാര്പ്പിട കഭകറമില്  മതഴലട ഩരയുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്.  

(എ) കറപ് (ഷമ്പൂര്ണ്ണ ഩാര്പ്പിട സുയക്ഷ്ാ ഩദ്ധതി) 

(i) ഭൂയസിത-ബഴനയസിത ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ഭൂഭി റബയഭാക്കുന്നതിനുളൃ ‘ഭനക ാടിത്തിയി ഭണ്ണ്’ 
എന്ന ഩയിഩാടി ഴിജമിപ്പിക്കുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  പ്രഥഭ ഩയിഖണന 

നല്കഔണ്ടതാണ്. 

(ii) കറപ് ഭിശ്  അംഖീഔയിച്ച ഗുണകബാൃ തി ഩട്ടിഔമിലറ ബഴനയസിതര്ക്ക് ഴീട് ഴയ്ക്കുന്നതിന് 

നിശ്ചിത നിയക്കില്  ധനഷസാമം നല്കുഔ. 

(iii) ഭൂയസിത-ബഴനയസിത ഗുണകബാക്താക്കള്  ഭൂഭി കനയിട്ട് ഔലണ്ടത്തി ഴിറയ്ക്ക് ഴാങ്ങുഔമാലണങ്കില്  

നിശ്ചിത നിയക്കില്  ധനഷസാമം നല്കുഔ. 

(iv) കലാക്ക് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩാര്പ്പിട കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തുന്ന ഴസിതത്തില്  നിന്നും 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നടപ്പാക്കുന്ന  കറപ് ഩദ്ധതിക്ക്  ഴിസിതം  നല്കഔണ്ടതാണ് 

(ഫി) ഩി.എം.എ.കഴ – ഗ്രാഭീണ്  

(i) ഩി.എം.എ.കഴ ഩദ്ധതി പ്രഔായം അനുഴദിക്കുന്ന ഴീടുഔള്ക്ക് കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന ഴിസിതങ്ങള്ക്ക് 

ഉഩയിമാമി നല്കഔണ്ട അധിഔഴിസിതം അനുഴദിക്കുഔ. 

(ii) ഩി.എം.എ.കഴ ഩദ്ധതി പ്രഔായമുളൃ ഴീടുഔള്ക്ക് കഴണ്ടിഴരുന്ന അധിഔതഔ ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  മഥാക്രഭം 25:40:35  എന്ന അനുഩാത പ്രഔായം ഴഔമിരുകത്തണ്ടതാണ്. 

8.11 ഔാമിഔ ഴികനാദ ഷൗഔയയങ്ങള്  

(1)  ഔാമിഔ യംഖത്ത്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  കൂടുതല്   ഷജീഴഭാമി  ഇടലഩകടണ്ടതാണ്. 

ഈ യംഖത്ത് ഷംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടലപ്പട്ട മു്കഔ തിയിച്ചു ഩിടിക്കാനും ജനങ്ങളുലട ഔാമിഔവും 

ഭാനഷിഔവുഭാമ ആകയാഖയം ഉരപ്പു ഴരുത്താനും  ജീഴിത കവറീ കയാഖങ്ങള്  

നിമന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഇത് ആഴവയഭാണ്.  

(2) രു ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രു ഭിനി കസ്റ്റഡിമവും രു ഴാര്ഡില്  രു ഔലിസ്ഥറവും എന്ന 

റക്ഷ്യം പൂര്ത്തീഔയിക്കണം. ഔലിസ്ഥറവും കസ്റ്റഡിമവും രുക്കുന്നതിനുകഴണ്ടിയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  
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(സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  ഉള്ലപ്പലട) ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഔാമിഔ യുഴജനഔായയ 

ഴകുപ്പുഭാമി ഷസഔയികച്ചാ തനതാകമാ  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔലിലറ ഔലിസ്ഥറങ്ങളുലട കഭന്മഴല്ക്കയണത്തിന് പ്രാധാനയം നല്കഔണ്ടതാണ്. 

(4) 04.02.2010-ലറ 8378/ഡി.എ1/2010/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കുറരില്  നിര്കേവിച്ചിുള്ളളൃത പ്രഔായം 

ഗ്രാഭ തറ കസ്പാര്ട്ഷ് ഔൗണ്ഷില്  പംഩീഔയിച്ചിട്ടിലല്ലങ്കിൽ അഴ പംഩീഔയിച്ച് പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

ഏലറ്റടുക്കുന്നതിനുളൃ നടഩടിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ് 

(5) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുതറ ഷ് കഩാര്ട് ഷ് ഔൗണ് ഷിലുഔള്   ഷജീഴഭാകക്കണ്ടതം, ഔാമിഔ 

ക്ഷ്ഭതയുളൃ കുട്ടിഔലല ലങറുടപ്പത്തിലറ ഔലണ്ടത്തി ദീര്ഗഴീക്ഷ്ണകത്താലടയും ഷംസ്ഥാന/ജില്ലാ 

ഷ് കഩാര്ട് ഷ് ഔൗണ് ഷിലുഔളുലട ഩങ്കാലിത്തകത്താലടയും  വാരസാങ്ീമ ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔള്  

പംഩഔല് ഩന ലങയ്ത്  നടപ്പിറാക്കാവുന്നതാണ്. 

(6) ഒകയാ പ്രകദവത്തും പ്രങായത്തിലുളൃ ഷ് കഩാര്ട് ഷ്- ലഖമിംഷ് ഇനങ്ങലില്  കദനംദിന 

ഩയിവീറനം, കഔാച്ചിംഖ് ഔയാുകളുഔള് , ഭത്സയങ്ങള്  എന്നിഴ ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(7) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ  ഷാദ്ധയതയ്ക്ക്  അനുസൃതഭാമി  തിയലെടുക്കലപ്പട്ട 

ഇനങ്ങലില്  സ്ഥാഩനതറ ടീഭിലന തിയലെടുത്ത് ഩയിവീറിപ്പിക്കുഔയും ഭത്സയങ്ങലില്   

ഩലങ്കടുക്കാ്   ഷസാമിക്കുഔയും  ലങയ്യാവുന്നതാണ്. 

 (8) ഴയാമാഭ കഔന്ദ്രങ്ങള് , ഔലിസ്ഥറങ്ങള് , ടര്പ് കഔാര്ട്ട്, ഒപ്പണ്  ജിം, നീന്തല്കുലം,  മുതറാമഴ 

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(9) കസ്പാര്ട്ഷ് ഔൗണ്ഷില്, ഷര്ക്കാര്/ഷസഔയണ കഭകറമിലുളൃ അംഖീകൃത കസ്പാര്ട്ഷ്    

അക്കാദഭിഔള്, പമര്  കപാഴ്സ്, സ്കൂളുഔലിലറയും കഔാകലജുഔലിലറയും ഔാമിഔ ഴിബാഖങ്ങള്, 

അദ്ധയാഩഔ യക്ഷ്ഔര്ാ ഷഭിതിഔള്, സ്റ്റുഡെ്  കഩാറീഷ് കഔഡറ്റ് എന്നിഴരുലട 

ഷസഔയണകത്താലട അഴധിക്കാറങ്ങലില്  എല്.ഩി. സ്കൂള്  തറം മുതലുളൃ കുട്ടിഔള്ക്ക്  നീന്തല്  

ഩയിവീറനം, ഔാമിഔ ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔള്   എന്നിഴ ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  

യജികരഡ് ക്ലബുഔള്ക്ക് കസ്പാര്ട്ഷ് ഔിറ്റും നല്ഔാവുന്നതാണ്.  

(10) ഷര്ക്കാര്/ഷസഔയണ കഭകറമിലുളൃ അംഖീകൃത കസ്പാര്ട്ഷ്  അക്കാദഭിഔള്ക്ക്  ഩയിവീറന 

ഉഩഔയണങ്ങള്  നല്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(11) കസസ്കൂള് , സമര്  ലഷക്കണ്ടരി സ്കൂളുഔലില് , ലഩണ്കുട്ടിഔള്ക്കാമി പിറ്റ്ലനഷ് ലഷെറുടഔള്  

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ആയംബിക്കാവുന്നതാണ്.  

(12) യുഴജനകക്ഷ്ഭ കഭകറമില്  ഷംസ്ഥാന യുഴജനകക്ഷ്ഭ കഫാര്ുഭാമി ഷസഔയിച്ചു ലഔാണ്ടുളൃ 

കപ്രാജക്ടുഔള്   ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

8.12 ഔറയും ഷംഷ് ക്കായവും 

(1)  പുകയാഖഭനാത്മഔഭാമ  മൂറയങ്ങള്  ഉമര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന  ഔറാ-ഷാംസ്കായിഔ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  കനാതൃം ലഔാടുകക്കണ്ടതാണ്. 
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(2) പ്രാകദവിഔ/ഩായമ്പയയ ഔറഔളുലടയും ഔറാഔായന്മാരുലടയും ഴിഴയകവകയണം നടത്തി  

ഡാറ്റാഫാങ്ക് തയ്യാരാക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ ഷാംഷ് ക്കായിഔ നിറമങ്ങള് , 

ഴാമനവാറഔള് , ഴിദയാറമങ്ങള്  എന്നിഴ കഔന്ദ്രീഔയിച്ച്  പ്രാകദവിഔ/ഩായമ്പയയ ഔറാ 

ഷാംഷ് ക്കായിഔ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലല കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കണം. പ്രാകദവിഔ/ഩായമ്പയയ ഔറാഔായ 

ന്മാര്ക്ക്  അഴഷയം നല്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കണം.  ഇതിനാമി  ഇകപ്പാള്  

നിറഴിലുളൃ ഴജ്രജൂഫിറി ലപകറാശിപ്പ് ഔറാഔായന്മാര്, ഴിഴിധ ജനഔീമ ഷഭിതിഔളുലടയും 

ഷന്നദ്ധ ഷംഗടനഔളുകടയും  ഷസാമം  എന്നിഴ ഉഩകമാഖികക്കണ്ടതാണ്.  

 (4) ഴജ്രജൂഫിറി ലപകറാശിപ്പ് ഔറാഔായന്മാര്ക്കുളൃ  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  ഴിസിതം  മുടക്കം 

കൂടാലത  ഴിതയണം ലങയ്യുന്നതിനുളൃ  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. 

(5) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഉടഭസ്ഥതമിലുളൃ ഗ്രന്ഥവാറഔലല പ്രാകദവിഔ ബയണ 

ഷംഴിധാനത്തിനുളൃ ഩിന്തുണാഷംഴിധാനഭാമി ഭാറ്റിലമടുക്കുഔയും ഇ്പര്കഭശ്  

കഔന്ദ്രങ്ങലാക്കി ഭാറ്റുഔയും, ഴിഴയകവകയണം, ഔായയകവശി ഴിഔഷനം, ലതാളില്  ഭത്സയ ഩയീക്ഷ് 

ഩയിവീറനങ്ങള്  എന്നിഴ  ഗ്രന്ഥവാറഔള്  കഔന്ദ്രീഔയിച്ച് നടപ്പിറാക്കാ്  ശ്രഭികക്കണ്ടതഭാണ്. 

 (6) (കഔയലലത്ത കഴജ്ഞാനിഔ ഷമൂസഭാക്കി ഭാറ്റുന്നതിനുളൃ ഴിജ്ഞാന-ഴികനാദ കഔന്ദ്രങ്ങലാമി 

ഗ്രന്ഥവാറഔലലയും ഴാമനവാറഔലലയും ഉഩകമാഖിക്കണം.   

(7) തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങൾക്ക് ഭറ്റ് കരാതസ്സുഔഔലിൽ നിന്നുളൃ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിബഴങ്ങൾ 

കൂടി ഉൾലപ്പടുത്തി ഗ്രന്ഥവാറഔകലാടനുഫന്ധിച്ച് ഴികനാദ ഴിജ്ഞാനകഔന്ദ്രങ്ങൾ 

ആയംബിക്കാവുന്ന താണ്. 

8.13 ഷസഔയണം 

(1) പ്രഴര്ത്തനക്ഷ്ഭതയുളൃ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങള്ക്ക് അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  പ്രദാനം  

ലങയ്യുഔ, അഴയുലട ആുനനിഔഴല്ക്കയണം കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔ എന്നിഴയ്ക്കാമിയിക്കണം 

ഷസഔയണ കഭകറമില്   ഊന്നല്  നല്കഔണ്ടത്. 

(2) പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിന് പൂയഔഭാമ  രു ഷസഔയണ ഴാ ാനമം 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  ആഴിഷ്കയിക്കുന്നതിന് ആഴവയഭാമ ഇടലഩടല്  

ഫി.എല്.ഫി.ഷി ഴളി നടകത്തണ്ടതാണ്.  

(3) ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങളുലട കഴഴിദ്ധയഴല്ക്കയണവും  ഇതയ 

ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട വാക്തീഔയണവും ഷസഔയണകഭകറമില്  ഴിബാഴനം ലങയ്യുന്ന 

മുകയ ഔായയഩയിഩാടി ആമിയിക്കണം. 

(4) കൃശി, മൃഖഷംയക്ഷ്ണം, ക്ഷ്ീയഴിഔഷനം, ഴയഴഷാമം, ടൂരിഷം, ഭറ്റ് കഷഴനങ്ങള്  എന്നീ 

കഭകറഔലിലറ  ഴലര്ച്ച ഉരപ്പാക്കുഴാ്   ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട  ഷാമ്പത്തിഔ ഴിബഴങ്ങള്  

പ്രകമാജനലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഩയിശ്രഭിക്കണം. തകേവബയണ സ്ഥാഩനവും ഷസഔയണ സ്ഥാഩന 
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ങ്ങളും കങര്ന്നുളൃ ഷംയുക്തകപ്രാജക്ടുഔള്  നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതില്  ഷംയംബഔതൃ 

ഩദ്ധതിഔള്ക്ക് പ്രാമുകയം നല്ഔണം. 

(5) ഔാര്ശിഔ, ഴയാഴഷാമിഔ, കഷഴന കഭകറഔലിലറ ഉല്പാദഔ ഷസഔയണഷംഗങ്ങളുലട 

കഴഴിദ്ധയഴല്ക്കയണം, ഷംയംബഔതൃം , വാക്തീഔയണം, പുനരുജ്ജീഴനം എന്നീ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തയം പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്  ഩട്ടിഔജാതി ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ  

ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങള്ക്ക് മു്ഖണന നല്ഔണം. 

(6) പുതിമ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങള്  നിര്കേവിക്കുകമ്പാള്   അത് തകേവബയണ സ്ഥാഩന ഩയിധി 

ക്കുളൃില്  നിറഴിറില്ലാത്ത കഭകറഔളുലട പ്രഴര്ത്തനത്തിനാണ് എന്ന് ഉരപ്പു ഴരുകത്തണ്ടതാണ്. 

(7) ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങളുലട  ഴിബഴകവശിയും  അധിഔ ഴിബഴവും  ഴിനികമാഖിച്ച്  പ്രാകദവിഔ 

ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം തൃയിതലപ്പടുത്തുന്ന ഔണ് കഷാര്ശയം പംഩീഔയിക്കാവുന്നതാണ്. 

(8)  കഔയല ഫാങ്കിലെ ഴിഴിധ ഴാ ാ ഩദ്ധതിഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഴിഔഷന 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉഩയുക്തഭാക്കണം.  

(9) മുളെഴ്  അംഖങ്ങളും രസാങ്ീഔള്  ആമിുള്ളളൃ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങലല കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കണം.  

 

8.14 ഖതാഖതം 

(1)  ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവും  കരാഡ് ഔണക്ടിഴിറ്റി ഭൂഩടവും  കരാഡ്  ഔണക്ടിഴിറ്റി പ്ലാനും 

തയ്യാരാക്കണം. കരാഡ് ഔണക്ടിഴിറ്റികമാലടാപ്പം തലന്ന ഷൃാബാഴിഔ ജറ നിര്ഖഭനം 

സുഖഭഭാക്കുന്നതിനുളൃ  ലരായമികനജ് പ്ലാനും തയ്യാരാക്കണം. നിറഴിലുളൃ കരാുഔള്ക്കും   

പുതിമ  കരാുഔള്ക്കും  ലരായമികനജ് (ഷൃാബാഴിഔ നീലയാളെക്ക്)  ഷംഴിധാനം ഉരപ്പ് 

ഴരുത്തണം.  

(2)   ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തിലെ മതഭതറമിലുളൃ എല്ലാ കരാുഔളും പൂര്ണഭായും ഖതാഖതകമാഖയ 

ഭാക്കിമതിനുകവശം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ ആസ്തി യജിസ്റ്റരില്  ഉള്ലപ്പട്ട 6 ഭീറ്റരില്  കുരമാത്ത 

ഴീതിയുളൃ കരാഡ് ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക് കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാ 

വുന്നതാണ്. 

 (3) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ആസ്തി യജിസ്റ്റരില്  ഉള്ലപ്പട്ട 6 ഭീറ്റരില്  കുരമാത്ത ഴീതിയുളൃ 

കരാുഔള്  ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാ 

വുന്നതാണ്.    

(4)  കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ കരാുഔള്ക്കു 

കഴണ്ടി കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കുകമ്പാള്  മതഴലട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഴയഴസ്ഥഔള്  ഩാറിക്കണം.  

(i) ഫന്ധലപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ കയകാമൂറമുളൃ ഷമ്മതഩത്രം ഴാങ്ങണം. 
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(ii) പ്രധാനഭന്ത്രി ആഴാഷ് കമാജനയ്ക്ക് (ഩി.എം.എ.കഴ) ഴഔമിരുകത്തണ്ടതാമ മുളെഴ്  തഔയും 

ഴഔമിരുത്തിമ കവശഭാണ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ കരാഡ് ലഭച്ചലപ്പടുത്തറിനാമി 

ഏലറ്റടുക്കുന്നലതന്ന് കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരി ഷാക്ഷ്യലപ്പടുത്തണം. 

 (5) അതാത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കരാഡ് യജിസ്റ്റരില്  ഉള്ലപ്പട്ടിുള്ളളൃ  കരാുഔള്  ഭാത്രകഭ 

ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കരാഡ് ലഭമിെന്ഷ് പണ്ട്  ഉഩകമാഖിച്ച് 

ഏലറ്റടുക്കുഴാ്  ഩാടുള. 

(6) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ലഩാതഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പിലെ നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ കരാുഔലില്  

രു തയത്തിലുളൃ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളും ലങയ്യാ്  ഩാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാല്  അടിമന്തിയ 

ഗട്ടങ്ങലില്  ഒടഔലിലറ ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പ്രവൃത്തിഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(7)  കരാഡ് നിര്മ്മാണം, കരാഡ് പുനരുദ്ധായണം/ ലഭച്ചലപ്പടുത്തല്  എന്നീ പ്രവൃത്തിഔലില്   

കഔാണ് ക്രീറ്റ് ഩണിഔള്  ലങയ്യുന്നത് ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ഩാറിച്ചു ലഔാണ്ട് 

അനുഴദനീമഭാമ സ്ഥറങ്ങലിൽ ഭാത്രഭാഔണം.  

(8)  ജംഗ്ശനുഔളുലട ഷൗ്യയഴല്ക്കയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

 (9) നാറ്റ്ഩാക്ക് (National Transportation Planning And Research Centre) നിര്കേവിച്ചിുള്ളളൃ അലഴ് 

പ്രഔായം  ആഴവയഭാമ  പ്ലാസ്റ്റിഔ്  ഉഩകമാഖിച്ചുളൃ  ടാരിംഖ് കപ്രാത്സാസിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

(10)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷംയക്ഷ്ണത്തിലുളൃ കരാുഔലില്  കരാഡ് സുയക്ഷ്ാ 

ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  പ്രഔായമുലല ഷംഴിധാനങ്ങള്  (Road safety measures) ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് 

ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നടഩടി ഷൃീഔയിക്കണം. അഩഔട ഷാദ്ധയതാ 

പ്രകദവങ്ങലില്  അഩാമ മുന്നരിമിപ്പ് കഫാര്ുഔള് , ങിഹ്നങ്ങള്, ക്രാശ് ഫായികമഴ്സ് തടങ്ങിമഴ 

സ്ഥാഩിക്കണം. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഷംയക്ഷ്ണത്തിലുലല കരാുഔലില്  ഈ ഷംഴിധാ 

നങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് പ്രകതയഔ ഩയിഖണന നല്കഔണ്ടതാണ്.  

(11) ഈടുറ്റതം ഗുണകഭന്മ ഉളൃതഭാമ കരാുഔള്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിലെ ബാഖഭാമി ഒകയാ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനവും ഒകയാ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലും കുരെത് രു കരാലഡങ്കിലും അഞ്ച് ഴര്ശലത്ത 

ഖയായെികമാടുകൂടി നിര്മ്മികക്കണ്ടതാണ്.  

(12) കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നടപ്പാറങ്ങളുലട നിര്മ്മാണത്തിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ലഩാത 

ഴിബാഖത്തികറാ ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതിമികറാ ഏലറ്റടുക്കാ്  ഩാടില്ല. എന്നാല്  ആ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി പ്രഔായം ഊരുഔളുലട ഉഩകമാഖത്തിന് ഭാത്രമുളൃ 

നടപ്പാതഔളുലടയും നടപ്പാറങ്ങളുകടയും ഩടവുഔളുകടയും നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.  

(13) പ്രധാനഭന്ത്രി ഷഡക്ക് കമാജന (PMGSY) പ്രഔായം ഷംസ്ഥാനത്ത് നിര്മ്മിക്കലപ്പട്ടിുള്ളളൃ 

കരാുഔളുലട ഷംയക്ഷ്ണ മതഭതറ ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കാണ്. പ്രസ്തുത ഩയിഩാടിമിലറ 

ആദയയണ്ട് ഗട്ടങ്ങലിറാമി (PMGSY – I, PMGSY – II) പൂര്ത്തിമാക്കിമ കരാുഔലില്  അഞ്ച് 
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ഴര്ശലത്ത ഖയായെി ഔാറാഴധി ഔളിെ കരാുഔളുലട ലഭമിെന്ഷ് പ്രവൃത്തിഔള്  ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പിറാകക്കണ്ടതാണ്.  

(14) ഴാസനങ്ങളുലട എണ്ണം ക്രഭാതീതഭാമി ഴര്ദ്ധിച്ചുഴരുന്ന ഇകപ്പാളലത്ത ഷാസങയയത്തില്, 

ലഩാതനിയത്തുഔലിലറ സുഖഭഭാമ ഴാസന ഖതാഖതത്തിനും ഔാല്നടയ്ക്കും നഖയഷൃബാഴമുളൃ 

പ്രകദവങ്ങലില്  ഴറിമ തട ം കനയിടുന്നുണ്ട്. നിയത്തുഴവങ്ങലിലറ ഴാസന ഩാര്ക്കിംഖ് 

ളിഴാക്കുന്നതിനാമി, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്, നഖയഷൃബാഴമുളൃ പ്രകദവങ്ങലിലറ  

അനുകമാജയഭാമ സ്ഥറങ്ങലില്  ഴാസന ഩാര്ക്കിംഖ് ഷൗഔയയം (ആുനനിഔ 

ഷൗഔയയങ്ങകലാലടയുളൃ ഭള്ട്ടിലറഴല്  ഩാര്ക്കിംഖ്/കരാട്ടരി ഩാര്ക്കിംഖ് ഉള്ലപ്പലട) ഏര്ലപ്പടുത്തു 

ന്നതിനുളൃ നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയിക്കാവുന്നതാണ്. ഷൃഔായയ/ഷസഔയണ കഭകറഔളുഭാമി 

ഷസഔയിച്ചും ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാം. കടക്ക് എ കേക്ക് ഴിശ്രഭകഔന്ദ്രങ്ങളും 

ഇതികനാടനുഫന്ധിച്ച് രുക്കാവുന്നതാണ്.       

8.15 ഴികനാദ ഷഞ്ചായം 

1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തിലറ പ്രകൃതിയഭണീമഭാമ ഴികനാദഷഞ്ചായ ഷാദ്ധയതഔളുളൃ 

കഔന്ദ്രങ്ങലല ഴിഔഷിപ്പിച്ച് അനുഫന്ധ ഷൗഔയയങ്ങള്  രുക്കുന്നതിനു ശ്രഭികക്കണ്ടതാണ്.  

അതിനുളൃ ഷാദ്ധയതാഩഠനങ്ങള്ക്കാമി  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. ഷാദ്ധയത ഩഠന 

രികപ്പാര്ട്ടിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  DPR തയ്യാരാക്കി  കപ്രാജക്ട്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

2)  നമ്മുലട നാടിലെ ഷഴികവശതഔള് , ജീഴിത യീതി, ഩായമ്പയയം,  ആങായം,  ആകഗാശം,  ബാശ, 

ഷംസ്ക്കായം,  പ്രകൃതി, ലതാളില് , ഴലര്ത്ത്  മൃഖങ്ങള് ,  ഩക്ഷ്ിഔള് ,  ബക്ഷ്ണം എന്നിഴലമല്ലാഭാണ്  

ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദ ഴികനാദ ഷഞ്ചായത്തിലെ ബാഖഭാമി പുനയാഴിഷ്ക്കയികക്കണ്ടത്.   

3) ടൂരിഷം ഴിഔഷന ഷാദ്ധയതയുളൃ പ്രകദവം ഔലണ്ടത്തി പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ 

ഴിഔഷനത്തിനാമി ടൂരിഷം ഴകുപ്പ് പ്രകയാഩിച്ചിുള്ളളൃ ലഡസ്റ്റികനശ്  ങറഞ്ച്, ഉത്തയഴാദിത്ത 

ടൂരിഷം ഉള്ലപ്പലടയുളൃ ഩയിഩാടിഔളുഭാമി ഷസഔയിച്ച് കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

4) തനത് പ്രാകദവിഔ ഷംസ്കായം, ഔറ, കൃശി, ഔയഔൗവറം എന്നിഴ  അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തിയുളൃ 

ഉത്തയഴാദിതൃ ടൂരിഷം ഩയിഩാടിഔള്ക്ക് പംഩം നല്ഔാവുന്നതാണ്.  

5) ടൂരിഷം കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ കനപുണയ ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔള്  ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്ന 

താണ്. 

6) ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട അധീനതമിലുളൃ ജില്ലാപാമുഔലില്  പാം ടൂരിഷം  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്ന 

തിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. 

8.16 പ്രഴാഷി കക്ഷ്ഭം 

കറാഔത്താഔഭാനം ഩടര്ന്നുഩിടിച്ച കഔാഴിഡ് ഭസാഭായിയുലട പറഭാമി ധായാലം പ്രഴാഷിഔള്ക്ക് 

ഴികദവങ്ങലിലറ  അഴരുലട ലതാളില്  നഷ്ടലപ്പട്ട് ഴികദവത്ത് നിന്നും നാട്ടികറക്ക് തിയിലഔ ഴകയണ്ട 

ഷാസങയയം ഉണ്ടാമിുള്ളണ്ട്. ഇഴരുലട പുനയധിഴാഷം നമ്മുലട ഫാദ്ധയതയും 
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ഉത്തയഴാദിത്തവുഭാണ്. അഴരുലട ഴരുഭാന ഴര്ദ്ധനഴിന് ഉതകുന്നതം അത്തയം ഴിബാഖക്കാര്  

റ്റക്കും കൂട്ടായും ആയംബിക്കുന്നതഭാമ ഷൃമം ലതാളില്  ഷംയംബങ്ങള് ക്ക് ധനഷസാമം 

നല്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്.  

9. ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിർഴസണ, കഭാണിട്ടരിംഖ് ലങറവുഔൾ 

(1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഭാത്തത്തിലുളൃ ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിർഴസണ, കഭാണിട്ടരിംഖ് 

ലങറവുഔൾക്കാമി ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ നിര്മാസണ കഭാണിട്ടരിംഖ് ലങറവുഔള്  എന്ന കഩയിൽ 

രു കപ്രാജക്ട് ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിമിൽ ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. ഇക്കായയത്തിനാമി ന്നിറധിഔം 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ഩാടില്ല. 

(2) ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് കമാഖങ്ങള്, ആസൂത്രണ ഷഭിതി കമാഖങ്ങള്, ഩദ്ധതിപ്രഴര്ത്തനങ്ങളുഭാമി 

ഫന്ധലപ്പട്ട ഭറ്റ് കമാഖങ്ങള്  എന്നിഴമില്  ഩലങ്കടുക്കുന്ന ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലറയും, 

ആസൂത്രണഷഭിതിമിലറയും അനൗകദയാഖിഔ അംഖങ്ങള്ക്ക് ഈ കപ്രാജക്ടില്  നിന്നും 

മാത്രാഫത്ത നല്ഔാവുന്നതാണ്.  

(3) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണം, നിര്മാസണം, കഭാണിട്ടരിംഖ് എന്നിഴയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട പീല്ഡ്തറ 

ലങറവുഔള്  (ബക്ഷ്ണലങറഴ് ഉള്ലപ്പലട) ഈ കപ്രാജക്ടില്  നിന്നും നല്കഔണ്ടതാണ്.  

(4) ആലഔ ഴിഔഷന പണ്ടിലെ (ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  അനുഴദിച്ചിുള്ളളൃ നഖയഷഞ്ചമ 

ഗ്രാന്റും ആകയാഖയകഭകറാഗ്രാന്റും ളിലഔയുളൃ ഴിസിതത്തിലെ) അടിസ്ഥാനത്തിറാണ് 

ആസൂത്രണ, നിർഴസണ, കഭാണിട്ടരിംഖ്  ലങറവുഔൾക്ക് തഔ ഴഔമിരുകത്തണ്ടത്. ആമതിലെ 

ഴിവദാംവങ്ങള്   മതഴലട ലഔാടുത്തിയിക്കുന്നു.  

തകേവബയണ  സ്ഥാഩനം 
ഩദ്ധതി പംഩീഔയണം, 
(വതഭാനവും തഔയും) 

നിര്മാസണം,കഭാണിട്ടരിംഖ് 
(വതഭാനവും തഔയും) 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 2 % (ഩയഭാഴധി 3.25 റക്ഷ്ം പംഩ) 1  % (ഩയഭാഴധി 1.75 റക്ഷ്ം പംഩ) 

കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്ത് 1 % (ഩയഭാഴധി 2.25 റക്ഷ്ം പംഩ) 1  %  (ഩയഭാഴധി 1.75 റക്ഷ്ം പംഩ) 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 0.1 %  (ഩയഭാഴധി 3.50 റക്ഷ്ം പംഩ) 0.2 %  (ഩയഭാഴധി 4.5 റക്ഷ്ം പംഩ) 

(5) തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട കനാതൃത്തില്   ഩദ്ധതി കഭാണിട്ടരിംഖ് 

പറപ്രദഭാമി നടക്കുന്നുലണ്ടന്ന് ആസൂത്രണ ഷഭിതിഉരപ്പാക്കണം.  

(6)ആസൂത്രണ – നിര്മാസണ – കഭാണിട്ടരിംഖ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രു കപ്രാജക്ടാണ് 

തയ്യാരാക്കുന്നലതങ്കിലും, ആഡിറ്റ് ആഴവയങ്ങള്ക്കാമി ഔണക്കുഔള്  നല്കുകമ്പാള്  യണ്ട് 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുകടയും  ഔണക്കുഔള്  പ്രകതയഔം തയ്യാരാക്കി നല്കഔണ്ടതാണ്.  

10. ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിയും ഫജറ്റും 

ഒകയാ ഷാമ്പത്തിഔ ഴർശകത്തക്കും കഴണ്ടി തകേവബയണ സ്ഥാഩനം അംഖീഔയിക്കുന്ന ഫജറ്റിൽ 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖീഔയിച്ച ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി കൂടി ഉൾലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

എലതങ്കിലും ഔായണഴവാൽ ഫജറ്റ് അംഖീഔയിക്കുന്നതിനു മുമ്പാമി  ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി 

തയ്യാരാക്കി അംഖീഔായം കനടാനാമില്ലാലമങ്കില്  അംഖീഔായം റബിച്ചാലുടൻ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി 



 
 
 

139 
 

കൂടി ഉൾലപ്പടുത്തി ഫജറ്റ് പുതക്കി തയ്യാരാകക്കണ്ടതം പുതക്കിമ ഫജറ്റ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

അംഖീഔയികക്കണ്ടതഭാണ്. 

11. സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഉള്ലപ്പടുത്തി ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി പുതക്കല്  

11.1  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ഭാര്ച്ച് 31 ന് മുമ്പ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട അംഖീഔായം കനടുന്ന 

എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുഔള്  കൂടി ഉള്ലപ്പടുത്തി ഴാര്ശിഔ 

ഩദ്ധതി പുതകക്കണ്ടതം പുതക്കിമ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ലഭമ് 15 –നഔം ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിയുലട അംഖീഔായം ഴാകങ്ങണ്ടതഭാണ്. അതിന് മതഴലട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന നടഩടിഔൾ 

ഷൃീഔയിക്കണം.   

(1) ഭാര്ച്ച് 31-ന് നിര്മാസണം പൂര്ത്തിമാഔാത്ത കപ്രാജക്ടുഔളുലട നിറഴിലുളൃ അഴസ്ഥ 

ഩയികവാധിച്ച് ഏലതാലക്ക കപ്രാജക്ടുഔള്  തടര്ന്ന് നടപ്പാകക്കണ്ടതലണ്ടന്ന് ആദയം 

തീരുഭാനിക്കണം.   

(2) നിര്മാസണ നടഩടിഔള്  ആയംബിക്കാത്ത കപ്രാജക്ടുഔലില്  നടപ്പാകക്കണ്ടതിലല്ലന്ന് ഔലണ്ടത്തുന്നഴ 

ളിഴാക്കാം.  

(3) ബാഖിഔഭാമി പൂര്ത്തീഔയിച്ച കപ്രാജക്ടുഔളുലട നിര്മാസണം ഩാള് ലങറഴ് ഴയാത്ത യീതിമില്  

അഴഷാനിപ്പിക്കാം. 

(4) നിര്ഫന്ധഭായും തടകയണ്ടതലണ്ടന്ന് ഔലണ്ടത്തുന്ന കപ്രാജക്ടുഔലില്  കബദഖതിമില്ലാത്തഴ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩന തീരുഭാനപ്രഔായം ഏപ്രില്  1 മുതല്   തടര്ന്ന് നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

ഇഴയുലട നിര്മാസണം തടരുന്നതിന് ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടലടകമാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിയുകടകമാ അംഖീഔായം ആഴവയഭില്ല. എന്നാല്  ഇത്തയത്തില്  നിര്മാസണം തടരുന്ന 

എല്ലാ സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുഔളും നിശ്ചിത കപാരത്തില്  സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമര്  ഉഩകമാഖിച്ച് 

തയ്യാരാക്കി ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാകക്കണ്ടതാണ്. 

(5) അംഖീഔായം റബിച്ച രു കപ്രാജക്ട് സ്പില്  ഒഴരാമി അടുത്ത ഴര്ശം തടരുകമ്പാള്  അതിലെ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങലികറാ അടങ്കല്  തഔമികറാ കബദഖതി അനിഴായയഭാലണന്ന് 

ഔാണുഔമാലണങ്കില്  അത് കബദഖതി ലങയ്ത് ബയണഷഭിതി അംഖീഔയിച്ചകവശം ഫന്ധലപ്പട്ട 

ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടലട ഩയികവാധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാകക്കണ്ടതം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലട 

അംഖീഔായം കനകടണ്ടതഭാണ്. ഇപ്രഔായം ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാക്കി ലഴറ്റിംഖ് 

ഒപീഷറുടലടയും ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുലടയും അംഖീഔായം കനടിമതിനുകവശം ഭാത്രകഭ 

തടര്ന്ന് നിര്മാസണം നടത്താ്  ഩാടുളൄ.  

(6) ഭാർച്ച് 31-ന് മുൻഩ് അടുത്ത ഴർശലത്ത ഩദ്ധതിക്ക് അംഖീഔായം കനടുന്നതിന് 

ഔളിെിട്ടിലല്ലങ്കിൽ സ്പിൽ ഒഴർ കപ്രാജക്ടുഔൾ കൂടി ഉൾലപ്പടുത്തി ലഔാണ്ടുളൃ പൂര്ണ്ണ ഴാർശിഔ 

ഩദ്ധതി കഴണം അംഖീഔായത്തിനാമി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഷഭർപ്പികക്കണ്ടത്.      
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12. ഩദ്ധതി നിര്മാസണം 

12.1. നിര്മാസണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കി നിര്മാസണ നടഩടിഔള്  ആയംബിക്കല്   

(1) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖീഔായവും കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ലഴറ്റിംഖ് 

ഒപീഷറുടലട അംഖീഔായവും ഷാകങ്കതിഔ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഷാകങ്കതിഔാനുഭതിയും റബിക്കുന്ന 

മുരയ്ക്ക്  ബയണ ഷഭിതികമാഖം കങര് ന്ന് ഷാമ്പത്തിഔാനുഭതി നല്കുന്ന (Financial Sanction) 

പ്രകഭമം ഩാ ാക്കി കപ്രാജക്ടുഔള്  നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്ക്ക്  കഔഭാകരണ്ടതാണ്. 

 (2)  നിര്മാസണാനുഭതി/ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി റബിച്ച കപ്രാജക്ടുഔളുലട നിര്മാസണം ഷംഫന്ധിച്ച് 

ഒകയാ നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥനും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ  ഷസഔയണകത്താലട രു നിര്മാസണ 

ഩയിഩാടി  തയ്യാരാക്കണം. തടര്ന്ന് എല്ലാ കപ്രാജക്ടുഔളുകടയും നിര്മാസണ ഩയിഩാടിഔള്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  കക്രാഡീഔയിച്ച് മാഥാര്ഥയ കഫാധകത്താലടയുളൃ രു 

നിര്മാസണ ഩദ്ധതി  തയ്യാരാക്കണം. ഇത്തയത്തില്  തയ്യാരാക്കുന്ന നിര്മാസണ ഩദ്ധതി 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഩദ്ധതി നിര്മാസണ പുകയാഖതി ഴിറമിരുത്തുന്നതിനും കപ്രാജക്ട് 

നിര്മാസണം കഭാണിട്ടര്  ലങയ്യുന്നതിനും അഴറംഫഭാകക്കണ്ടതാണ്. 

(3) നിര്മാസണ ഩദ്ധതി പ്രഔായം കപ്രാജക്ട് നിര്മാസണം നടത്തുഴാ്   നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്ക്ക്  

ബയണഷഭിതി നിര്കേവം നല്കഔണ്ടതം നിര്മാസണത്തിലറ ഒകയാ ഗട്ടവും നിശ്ചിത 

ഷഭമക്രഭത്തിനുളൃില്  പൂര്ത്തിമാക്കുന്നുലഴന്ന് ഫന്ധലപ്പട്ട സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനവും ഉരപ്പാകക്കണ്ടതഭാണ്.  

12.2 നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔളുലട നിര്മാസണ നടഩടിഔള്   

(1)  ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  1997-ലറ കഔയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് (ലഩാതഭയാഭത്ത് 

ഩണിഔളുലട നടത്തിപ്പ്) ങട്ടങ്ങള്  പ്രഔായം ആമിയിക്കണം നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളുലട 

നിര്മാസണം നടകത്തണ്ടത്. എല്ലാ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളുകടയും ഴിവദഭാമ എസ്റ്റികഭറ്റ് 

തയ്യാരാക്കുന്നതം ഭറ്റ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഡി.എഷ്.ആര്  പ്രഔായം  കപ്രഷ്  കഷാഫ്ട് ലഴമര്  

ഉഩകമാഖിച്ച് നിര്ഴസികക്കണ്ടതാണ്.  

(2) നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥ്  കനയിട്ടല്ലാലത  നിര്മാസണം നടത്തുന്ന ഭലറ്റല്ലാ നിര്മാസണ 

യീതിഔലിലും നിര്മാസണ ഏജ്ഷിയുഭാമി/സ്ഥാഩനവുഭാമി/ ഔയാറുടഔായനുഭാമി  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനം ഔയാരില്  ഏര്ലപ്പകടണ്ടതാണ്. കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാകയാ  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാകയാ 

ഫന്ധലപ്പട്ട ഏജ്ഷിഔകലാ നിഷ്കര്ശിക്കുന്ന എല്ലാ നിഫന്ധനഔളും ഩാറികക്കണ്ടതാലണന്ന് 

ഔയാര്  ഉടമ്പടിമില്   ഴയഴസ്ഥ ലങയ്യണം. 

(3) ഗ്രാഭ/കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഏലറ്റടുക്കുന്ന കരാഡ്, ഩാറം, ലഔട്ടിടം അടക്കമുളൃ 

നിര്മ്മാണ/പുനരുദ്ധായണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില് , 25.11.2019 ലറ ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ് (അച്ചടി)നം. 

161/2019/പി്  പ്രഔായമുളൃ  ‘Defect Liability  Period’  നിര്ഫന്ധഭാകക്കണ്ടതാണ്.  

(4) ലഩാതഭയാഭത്ത് പ്രവൃത്തിഔള്   ജികമാ ടാഖ് ലങയ്യുന്നതിനുളൃ  നടഩടിഔള്   അതിനായുളൃ 

ഷാകങ്കതിഔ ഷംഴിധാനം ഐ.ലഔ.എം. രുക്കുന്ന മുരയ്ക്ക് ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്.   
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(5) രു ലഩാതഭയാഭത്ത് പ്രവൃത്തിയുലട നിര്മാസണം ഏത യീതിമില്  കഴണലഭന്ന് മതഴലട 

പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്ക്ക് ഴികധമഭാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് തീരുഭാ 

നിക്കാവുന്നതാണ്.  

(എ) ഗുണകബാൃ തി ഷഭിതി  

രു റക്ഷ്ം പംഩകമാ അതിന് താലളകമാ എസ്റ്റികഭറ്റ് തഔയുളൃ പ്രവൃത്തിഔള്  ഭാത്രം 

ഗുണകബാൃ തിഷഭിതി മുകകന നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്  രു റക്ഷ്ം പംഩഴലയയുളൃ  രു 

പ്രവൃത്തിക്ക് ഇ-ലടണ്ടര്  യീതികമാ അതലല്ലങ്കില്  ലടണ്ടര്  യീതികമാ അഴറംഫിക്ക 

ണലഭന്നുലണ്ടങ്കില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് അപ്രഔായം ലങയ്യാവുന്നതാണ്.  

(ഫി)  അംഖീകൃത ഷഭിതിഔള്  

ഷൃന്തം നിറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏലറ്റടുത്ത് നടത്താ്  കഴണ്ട ഷാമ്പത്തിഔ, ഷാകങ്കതിഔ, 

ഷംഗടനാകവശിയും ഷന്നദ്ധതയുമുളൃ അദ്ധയാഩഔ – യക്ഷ്ാഔര്ാ ഷഭിതിഔലല ഫന്ധലപ്പട്ട 
സ്കൂലിലെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്  ലടണ്ടര്  കൂടാലത, ഗുണകബാൃ തിഷഭിതിക്ക് ഫാധഔഭാമ 

നിഫന്ധനഔള്  പ്രഔായം നിര്മാസണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ യീതി അഴറംഫിച്ച് 

നടപ്പാക്കാവുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളുലട അടങ്കല്  തഔയുലട ഩയിധി 25 റക്ഷ്ം പംഩമാമിയിക്കും.  

(ഷി)   അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ്ഷിഔള്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഴിഴിധ പ്രവൃത്തിഔളുലട നിര്മാസണം അക്രഡിറ്റഡ് 

ഏജ്ഷിഔലല (ഩി.എം.ഷി/കനാണ്  ഩി.എം.ഷി) ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഩി.എം.ഷി/കനാണ്  

ഩി.എം.ഷിഔള്  മുകകന പ്രവൃത്തിഔള്  നിര്മാസണം നടത്തുകമ്പാള്  ധനഴകുപ്പിലെ ഉത്തയവുഔള്  

[04.07.2019 ലറ G.O (P)നം. 77/2019/ധന, 28.04.2021 ലറ G.O (P) നം. 67/2021/ധന, 17.01.2022 

ലറ G.O(P)നം.7/2022/ധന] പ്രഔായമുളൃ ഫിഡ്ിംഖ്/റിഭിറ്റഡ് ലടണ്ടര്  ഉള്ലപ്പലടയുളൃ 

നടഩടിക്രഭങ്ങള്  ഩാറികക്കണ്ടതാണ്. പ്പം ധനഴകുപ്പിലെ ഉത്തയവു പ്രഔായം ഩി.എം.ഷി/കനാണ്  

ഩി.എം.ഷി അംഖീഔായം ഏതതയം പ്രവൃത്തിഔള്ക്കാലണന്നും പ്രവൃത്തി ഏല്പ്പിക്കുന്ന ഷഭമത്ത്  

അക്രഡികറ്റശ്  നിറഴിലുകണ്ടാ എന്നും ഩയികവാധിച്ച് അത്തയം പ്രവൃത്തിഔളുലട നിര്മാസണം 

ഭാത്രകഭ  ഫന്ധലപ്പട്ട ഏജ്ഷിഔലല  ഏല്പ്പിക്കുന്നുളലഴന്നും ഉരപ്പാക്കണം.   

(ഡി) ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്കുഔള്  

(i) കഴദുതി കറ്  ദീര്ഗിപ്പിക്കാനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ലഔ.എഷ്.ഇ.ഫി. മുകകനയും കുടിലഴളൃ 

സ്കീമുഔള്  കഔയല ജറ അകതാരിറ്റി/ ഭൂജറഴകുപ്പ് മുകകനയും ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്ക് ആമി 

നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. പ്രകതയഔ ഉത്തയഴ് മുകകന ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്ക് ആമി 

നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഷര്ക്കാര്  അനുഴാദം നല്കുന്ന ഭറ്റ് പ്രവൃത്തിഔള്ക്കും ഈ യീതി 

അഴറംഫിക്കാവുന്നതാണ്. 

(ii) കഔയല ജറ അകതാരിട്ടി, കഔയല ഷംസ്ഥാന കഴദുതി കഫാര്ഡ്, ഭൂജറ ഴകുപ്പ് എന്നീ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് തഔ മു്കൂര്  നല്കുന്നതിനുളൃ പ്രവൃത്തിഔളുലട എസ്റ്റികഭറ്റ് ഫന്ധലപ്പട്ട 
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സ്ഥാഩനം തലന്ന തയ്യാരാക്കി ഷാകങ്കതിഔാനുഭതി നല്ഔിമകവശം തകേവബയണ സ്ഥാഩ 

നത്തിന് നല്ഔണ്ടതാണ്. ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ലഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടലട അംഖീഔായം 

ആഴവയഭില്ല. എന്നാല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഫന്ധലപ്പട്ട ഏജ്ഷിയുഭാമി  ഔയാരില്  

ഏര്ലപ്പട്ടതിനുകവശം ഭാത്രകഭ തഔ മു്കൂര്  നല്ഔാവൂ. 

(iii) ലഡകപ്പാഷിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിഔള്ക്ക് KWA, KSEB എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ലഷകെജ ് ങാര്ജ്ജ ്

ഈടാക്കുന്നതാമി ഔാണുന്നു. അത് ഴിഔഷന പണ്ടില്  നിന്നും അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.  

(iv) ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്കുഔള്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്ത്തിമാക്കാ്  കഴണ്ട തടര്  പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩന ലഷക്രട്ടരി ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്കുഔളുലട 

നിര്മാസണ പുകയാഖതി ഡി.ഩി.ഷി. പ്രതിഭാഷം ഴിറമിരുകത്തണ്ടതം ഫന്ധലപ്പട്ട 

ഏജ്ഷിഔള്ക്ക്  ആഴവയഭാമ നിര്കേവം നല്കഔണ്ടതഭാണ്.    

(ഇ) ഇ-ലടണ്ടര്  / ലടണ്ടര്  

(i) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് കനയിട്ട് നിര്മാസണം നടത്താ്  ഔളിമാത്തകതാ, മുഔലില്  

പ്രതിഩാദിച്ച ഭറ്റ് നിര്മാസണ യീതിഔള്  അഴറംഫിക്കാ്  ഔളിമാത്തകതാ ആമ എല്ലാ 

പ്രവൃത്തിഔളും ലടണ്ടര്  ലങകയ്യണ്ടതാണ്. അതിന് മതഴലട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  

ഫാധഔഭാമിയിക്കും. 

(ii) രു റക്ഷ്ം പംഩയ്ക്ക് മുഔലില്  എസ്റ്റികഭറ്റ് തഔ ഴരുന്ന പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക് ഇ- ലടണ്ടര്  യീതി 

നിര്ഫന്ധഭായും അഴറംഫികക്കണ്ടതാണ്. 

(iii) രു റക്ഷ്ം പംഩ ഴലയയുളൃ പ്രവൃത്തിഔള്   ഇ-ലടണ്ടര്  മുകകനകമാ ഷാധായണ ലടണ്ടര്  

മുകകനകമാ ഗുണകബാൃ തി ഷഭിതി മുകകനകമാ നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

(6) ഗുണകബാൃ തിഷഭിതിഔലലകമാ അംഖീകൃത ഏജ്ഷിഔലലകമാ  ഏല്പ്പിക്കുന്നതിനു കഴണ്ടികമാ 

ഭകറ്റലതങ്കിലും  ഉകേയവയത്താകറാ പ്രവൃത്തിഔള്  ഴിബജിക്കുന്നത് അനുഴദനീമഭല്ല. 

(7)ലടണ്ടര്  ലങയ്യുന്നതിനുളൃ ഴര്ദ്ധിച്ച ഩയഷയലച്ചറഴ് ളിഴാക്കുന്നതിന് ഷാകങ്കതിഔ അനുഭതി 

റബയഭാകുന്ന മുരയ്ക്ക് ഔളിഴതം രുഭിച്ച് ലടണ്ടര്  ലങകയ്യണ്ടതാണ്.  

(8)നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളുലട സുതായയതയും ഉത്തയഴാദിതൃവും ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിന് ഒകയാ പ്രവൃത്തിക്കു 

കഴണ്ടിയും ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ഩങ്കാലിത്തമുളൃ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷഭിതിഔള്  പംഩീഔയിക്കണം. ഈ 

ഷഭിതിഔള്  ഗുണകബാൃ തി ഷഭിതിഔളുലട എക്സിഔുട്ടീഴ് ഔമ്മിറ്റിയുലട ഭാാഔമിറാമിയിക്കണം. 

(9) ഫഹുഴര്ശ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിഔൾ ഇടയ്ക്കുഴച്ച് നിർത്തിഴയ്ക്കാലത പൂർത്തിമാക്കുന്ന യീതിമിൽ ആദയ 

ഴർശം തലന്ന ലടണ്ടർ ലങയ്യാവുന്നതാണ്. 

12.3 ഗുണകബാക്താക്കലല തിയലെടുക്കൽ:-  

(1) ഗ്രാഭ-കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഗുണകബാക്താക്കലല റക്ഷ്യഭാക്കിയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔലല 

ഷംഫന്ധിച്ച് അര്സയാമ ഗുണകബാക്താക്കളുലട റിസ്റ്റ് അന്തിഭഭാമി തയ്യാരാക്കി നല്കഔണ്ടത് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഴിലിച്ചുകൂുള്ളന്ന ഗ്രാഭഷബഔലാണ്.  
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(2)ഗുണകബാക്താക്കലല റക്ഷ്യഭാക്കിയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഴിവദാംവങ്ങള്  ഗ്രാഭഷബാ 

ഷംഗാടനത്തിന ് മുുകളു തലന്ന കലാക്ക,് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക ്  

നല്കഔണ്ടതാണ്. 

(3)ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി ഴയക്തിഔൾകക്കാ (ഗ്രൂപ്പ് ഷംയംബങ്ങലിലറ ഴയക്തിഔൾ ഉൾപ്പലട), 

കുടുംഫങ്ങൾകക്കാ ആനുകൂറയം നൽകുന്നതിനുകഴണ്ടിയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഗുണകബാക്താക്കലല 

(കലാക്ക് – ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾ നടപ്പിറാക്കുന്ന  ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഗുണകബാക്താക്കൾ 

ഉൾപ്പലട) തിയലെടുക്കുന്നതിന് താലളപ്പരയുന്ന നടഩടിക്രഭം ഩാറികക്കണ്ടതാണ്. 

(4) അര്സയാമ മുളെഴൻ കഩർക്കും അകഩക്ഷ് നൽഔാൻ അഴഷയം റബിക്കുന്ന തയത്തില്  അഴഷാന 

തീമതിയും, ഷഭമവും നിശ്ചമിച്ച് നല്ഔണം. എല്ലാഴിധ ലഩാത ഷാമൂസയഷംഗടനാ 

ഷംഴിധാനങ്ങലിൂടലടയും അകഩക്ഷ്ാ കപാരങ്ങൾ ഴിതയണം ലങയ്യണം. ഴയാഩഔഭാമ പ്രങായണം 

നൽഔണം. 

(5) അകഩക്ഷ് ഷൃീഔയിച്ച കവശം അർസതാ ഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനർസലയ 

ളിഴാക്കി അർസയാമ അകഩക്ഷ്ഔരുലട ഔയട് റിസ്റ്റ് അതാത് ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഷസാമ 

കത്താലട തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തയ്യാരാക്കണം.  

(6) അർസയാമഴയിൽ നിന്ന് മുൻഖണനാ ഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാർക്ക് നൽഔി 

അർസയാമ മുളെഴൻ അകഩക്ഷ്ഔകയയും ഉൾലപ്പടുത്തി ഔയട് മുൻഖണനാ റിസ്റ്റ് തയ്യാരാക്കണം. കയ 

ഭാർക്ക് ഴരുന്ന ഷാസങയയത്തിൽ അകഩക്ഷ്ഔലെ ഴമ ിലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഖണന 

നൽഔണം. 

(7)അര്സയാമ അകഩക്ഷ്ഔരുലട ഔയട് മു്ഖണനാ റിസ്റ്റ് ആകക്ഷ്ഩങ്ങള്  ഷൃീഔയിക്കുന്നതിനാമി 

പ്രഷിദ്ധീഔയിക്കണം. ഩത്ത് ദിഴഷലത്ത ഷഭമം നല്ഔാം.  

(8) ആകക്ഷ്ഩങ്ങള്  ഩയിഖണിച്ച് ഩയിഷ്കയിക്കുന്ന ഔയട് മുൻഖണനാറിസ്റ്റ്, അകഩക്ഷ്ഔൾ ഷസിതം, 

ഗ്രാഭഷബമിൽ അഴതയിപ്പിച്ച് ങർച്ച ലങയ്യുഔയും ങർച്ചഔളുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തിഭ 

മുൻഖണനാ റിസ്റ്റ് ഗ്രാഭഷബ അംഖീഔയിച്ച് ഭിനിട്ഷിൽ തീരുഭാനം കയകലപ്പടുത്തുഔയും കഴണം. 

(9)ഗ്രാഭഷബ അംഖീഔയിച്ച മുൻഖണനാ റിസ്റ്റിലെ മുൻഖണനാ ക്രഭം ഭാറ്റാലത ബയണഷഭിതി    

അംഖീഔായം നൽകഔണ്ടതാണ്.  

(10)അംഖീഔയിച്ച മുൻഖണനാ റിസ്റ്റ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കനാട്ടീഷ് കഫാർഡിലും 

ലഴബ്കഷറ്റിലും പ്രഷിദ്ധീഔയിക്കണം.  

(11) ബയണഷഭിതി അംഖീഔയിച്ച തകേവബയണ സ്ഥാഩന മുൻഖണനാ റിസ്റ്റ് നിർമാസണ ഉകദയാഖസ്ഥന് 

കഔഭാരണം.  

(12) കപ്രാജക്ട് പ്രഔായം ആനുകൂറയം നല്കുന്നതിന് ഉകേവിക്കുന്ന എണ്ണലത്തക്കാള്  കൂടുതറാണ് 

മു്ഖണനാ റിസ്റ്റില്  ഉള്ലപ്പട്ടഴരുലട എണ്ണലഭങ്കില്  ഒകയാ ഴാര്ഡിലറയും അര്സയാമ 
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അകഩക്ഷ്ഔരുലട എണ്ണത്തിന് ആനുഩാതിഔഭാമി കഴണം ആനുകൂറയം നല്കഔണ്ടത്. [കണ്ഡിഔ 

12.3 (13) ഔാണുഔ].  

 (13) ഒകയാ ഴാർഡിലറയും, അർസയാമ അകഩക്ഷ്ഔരുലട എണ്ണത്തിന് അനുഩാതിഔഭാമി 

ആനുകൂറയം നല്കഔണ്ട ഗുണകബാക്താക്കളുലട എണ്ണം നിശ്ചമിക്കുന്ന ഴിധം:-   രു ഴാര്ഡിലറ 

അർസയാമ അകഩക്ഷ്ഔരുലട എണ്ണലത്ത എല്ലാ ഴാർുഔലിലറയും അർസയാമ അകഩക്ഷ്ഔരുലട 

ആലഔ എണ്ണം ലഔാണ്ട് ബാഖിച്ചാൽ ഔിുള്ളന്ന ഷംകയലമ കപ്രാജക്ട് പ്രഔായം തൻഴർശം ആനുകൂറയം 

ഴിതയണം ലങയ്യുന്നതിന് ഉകേവിക്കുന്ന ഗുണകബാക്താക്കളുലട എണ്ണം ലഔാണ്ട് ഗുണിച്ചാല്  ആ 

ഴാർഡിൽ ആനുകൂറയം നൽഔാവുന്ന ഗുണകബാക്താക്കളുലട  എണ്ണം ഔിുള്ളം. ഈ യീതിമില്  ഒകയാ 

ഴാര്ഡിനും ഔണക്കാക്കണം.  

(14) അംഖീഔയിച്ച മുൻഖണനാറിസ്റ്റിലറ മുളെഴൻ ഗുണകബാക്താക്കൾക്കും ആനുകൂറയം നൽഔിമ കവശം 

ഭാത്രകഭ ഴീണ്ടും പുതിമ ഗുണകബാൃ തിറിസ്റ്റ് തയ്യാരാക്കാവു. ഷഭാനഷൃബാഴമുളൃ കപ്രാജക്ട് 

തടർഴർശങ്ങലിൽ ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലപ്പടുത്തുന്നുലണ്ടങ്കിൽ പ്രസ്തുത കപ്രാജക്ടിനു കഴണ്ട 

ഗുണകബാക്താക്കകലയും ആദയം അംഖീഔയിച്ച ഗുണകബാക്താൃ തി റിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 

മുൻഖണനാക്രഭത്തിൽ 12.3 (13)കണ്ഡിഔമിലറ ഴയഴസ്ഥഔള്  ഩാറിച്ച് എടുകക്കണ്ടതാണ്.  

(15)ഗുണകബാക്താഴിന് ആനുകൂറയങ്ങള്  നല്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുണകബാക്താഴിലെ അര്സത 

നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥ(്) പീല്ഡ് ലറഴല്  ഩയികവാധന നടത്തി ഷാക്ഷ്യലപ്പടുകത്തണ്ടതം 

ആനുകൂറയങ്ങള്ക്ക് തിഔച്ചും അര്സനാലണന്ന് കഫാധയലപ്പട്ട കവശം ഭാത്രം ആനുകൂറയങ്ങള്  

നല്കഔണ്ടതഭാണ്.  

(16) തയ്യാരാക്കിമ മുൻഖണനാ റിസ്റ്റിൽ ഏലതങ്കിലും ഷാസങയയത്തിൽ ഭാറ്റം ആഴവയഭാലണന്ന് 

നിർഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥകനാ ബയണഷഭിതികമാ ഔരുതന്നുലഴങ്കിൽ (അനർസർ റിസ്റ്റിലുലണ്ടകന്നാ 

അര്സര്  ളിഴാമികപ്പാലമകന്നാ ഔരുതന്നുലഴങ്കിൽ) അക്കായയം ഴസ്തുതഔളുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ആഴവയഭാമ ഩയികവാധന നടത്തിമ കവശം മുൻഖണനാക്രഭത്തിൽ ഭാറ്റം ഴരുത്തുഔകമാ 

അനർസലയ ളിഴാക്കുഔകമാ അർസയാമഴലയ കൂട്ടികച്ചർക്കുഔകമാ ലങയ്യാവുന്നതാണ്. 

അനര്സലയ ളിഴാക്കിമ  ഴിഴയം അടുത്ത ഗ്രാഭഷബമില്  അഴതയിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല്, 

റിസ്റ്റ് തയ്യാരാക്കിമകപ്പാള്  ളിഴാമികപ്പാമ അര്സലയ കൂട്ടികച്ചര്ക്കുന്നത് ഗ്രാഭഷബയുലട 

അംഖീഔായകത്താലടമാഔണം.  

(17) ആനുകൂറയങ്ങള്  ഴിതയണം ലങയ്യുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഔായയത്തില്  കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തിമാമാല്  

ഉട്  ആ കപ്രാജക്ടില്  ആനുകൂറയങ്ങള്  റബിച്ച ഗുണകബാക്താക്കളുലട ഴിവദാംവങ്ങള്  കയകലപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതം അത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഴബ്കഷറ്റില്  പ്രഷിദ്ധലപ്പടുകത്തണ്ടത 

ഭാണ്.  

12.4 പൂർത്തീഔയണ ഩത്രവും ബൗതിഔകനട്ടങ്ങളും 

(1) നിർഴസണം പൂര്ത്തിമാക്കി കപനല്  ഫില്  തയ്യാരാക്കുന്നതിലനാപ്പം തലന്ന എല്ലാ നിർഴസണ 

ഉകദയാഖസ്ഥരും കപ്രാജക്ടുഔളുലട പൂർത്തീഔയണഩത്രം സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്  നിര്ഫന്ധഭായും 
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തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. പൂര്ത്തീഔയണഩത്രം തയ്യാരാക്കുന്നതിലനാപ്പം നിര്മ്മിച്ച ആസ്തിയുലട/ 

ആസ്തിഔളുലട ഴിഴയങ്ങള്  പൂര്ണ്ണഭായും ആസ്തി യജിസ്റ്റരില്  കങര്ക്കുഔയും കഴണം. 

(2) ഒകയാ ഷാമ്പത്തിഔ  ഴർശാഴഷാനവും ലതാളിൽ സൃഷ്ടി, ഉല്പാദനം, ബൗതിഔ ആസ്തിഔൾ തടങ്ങിമ 

അടിസ്ഥാന ഴിഴയങ്ങളും ബൗതിഔ കനട്ടങ്ങളും തകേവബയണ സ്ഥാഩനാടിസ്ഥാനത്തിലും 

മുഔൾത്തുള്ളഔലിലും കക്രാഡീഔയിക്കണം. എക്കകണാഭിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഔ് ഷ് ഴകുപ്പിൽ നിന്നും 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലികറക്ക് നികമാഖിച്ചിുള്ളളൃ ഡാറ്റാ ഭാകനജർഭാരുലട കഷഴനം ഇതിനാമി 

ഉഩകമാഖികക്കണ്ടതാണ്. ഇപ്രഔായം  ബൗതിഔ കനട്ടങ്ങൾ രികപ്പാർട്ട് ലങയ്യുന്നതിനുളൃ ഷൗഔയയം 

സുകറക കഷാഫ്ട് ലഴമരിൽ ഏർലപ്പടുത്തുന്നതാണ്.  

 13 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി കബദഖതി  

 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയും കപ്രാജക്ടുഔളും കബദഖതി ലങയ്യുന്നതിനുളൃ ഭാര്ഗ്ഗകയക പ്രകതയഔം പുരലപ്പടുഴി 

ക്കുന്നതാണ്.  

14. കഭാണിട്ടരിംഖ്  

(1)  കപ്രാജക്ട് കഭാണിട്ടരിംഖ് അതാത് ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ നിർഴസികക്കണ്ടതാണ്. ഴര്ക്കിംഖ് 

ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഖങ്ങളും അടങ്ങിമ ഷഭിതികമാ അലല്ലങ്കില്  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ 

ലങമര്കഩഴ്സണ്, ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഴഷ് ലങമര്കഩഴ്സണ്, നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥമല്ലാത്ത 

/ഉകദയാഖസ്ഥനല്ലാത്ത ഭലറ്റാരു ഉകദയാഖസ്ഥ(്), എന്നിഴര്  ഉള്ലപ്പടുന്ന മൂന്നില്  കുരമാത്ത 

അംഖങ്ങള്  ഉളൃ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഉഩഷഭിതികമാ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔലാമി തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് പംഩീഔയിക്കാവുന്നതാണ്. കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റി കമാഖം കങർന്ന് 

കഭാണിട്ടരിംഖ് രികപ്പാർട്ട് തയ്യാരാക്കി മഥാഷഭമം നിർഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥനും ബയണ ഷഭിതിക്കും 

നൽകഔണ്ടതാണ്.   

(2) ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഔൺഴീനർ നിർഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാലണങ്കിൽ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട 

ഔൺഴീനരാമി ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലറ ഭലറ്റാരു ഉകദയാഖസ്ഥലന ബയണ ഷഭിതി  തീരുഭാനികക്കണ്ടതം 

ഇങ്ങലന തീരുഭാനിച്ച ഔായയം ലഷക്രട്ടരി കയകാമൂറം ഴർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലന അരിമികക്കണ്ടതഭാണ്. 

(3) കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റി, കപ്രാജക്ടുഔലില്  ഴിബാഴനം ലങയ്യലപ്പട്ട  റക്ഷ്യം നിര്മാസണ ഗട്ടത്തില്    

ഗുണകഭന്മകമാലട നിരകഴറ്റലപ്പടുന്നുകണ്ടാ  എന്നത് നിയീക്ഷ്ികക്കണ്ടതാണ്.  ഇതിനാമി 

കപ്രാജക്ടിലെ പ്രായംബഗട്ടത്തിലും  പുകയാഖഭന ഗട്ടത്തിലും പൂര്ത്തീഔയണ കവശവും കപ്രാജക്ട് 

റക്ഷ്യങ്ങള്  ഴിറമിരുത്തി  അബിപ്രാമം കയകലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. നിര്മാസണ ഗട്ടത്തില്  

കപ്രാജക്ടിലെ  ഗുണകഭന്മയും  ഔായയക്ഷ്ഭതയും ഉരപ്പാക്കുഔ എന്ന റക്ഷ്യം മു്  നിര്ത്തി 

കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയ്ക്ക് അബിപ്രാമങ്ങകലാ നിര്കേവങ്ങകലാ നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥയ്ക്ക്(ന്) 

നല്ഔാവുന്നതാണ്.  

(4) ലഩാതഭയാഭത്ത് പ്രഴര്ത്തിഔള്ക്ക് നിറഴിലുളൃ പ്രാകദവിഔ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷംഴിധാനത്തിന് 

പുരലഭ  ലഩാതഭയാഭത്ത് ഭാനൃല്  അനുവാഷിക്കും ഴിധമുളൃ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷംഴിധാനം കൂടി 

നടപ്പിറാക്കണം. തടക്കലഭന്ന നിറമില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ  ആലഔ കപ്രാജക്ടുഔളുലട 



 
 
 

146 
 

രു വതഭാനം  കപ്രാജക്ടുഔലലങ്കിലും  രാ്ഡം യീതിമില്  തിയലെടുത്ത്  ലഩാതഭയാഭത്ത് 

ഭാനൃല്  നിഷ്കര്ശിക്കുന്ന പ്രഔായമുളൃ  ഗുണനിറഴായ ഩയികവാധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാകക്കണ്ടതാണ്. 

(5) ഷാമൂസയാധിും ിത ഷംഗടനഔലലയും ജനഔീമ ഷഭിതിഔലലയും പ്രാകദവിഔ കഭാണിട്ടരിംഖിന് 

മതഭതറലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.   

(6) ഩദ്ധതി നിര്മാസണ പുകയാഖതിയും ബൗതിഔകനട്ടവും മുഔള്തറങ്ങലികറയ്ക്ക് രികപ്പാര്ട്ട്  ലങയ്യുന്ന 

ഷംഴിധാനം പ്രഴര്ത്തനക്ഷ്ഭഭാകക്കണ്ടതണ്ട്. അതിന് ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 

ഴകുപ്പില്  നിന്നും ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിനും മതഭതറ നിശ്ചമിച്ച് നല്ഔിമിുള്ളളൃ 

ഉകദയാഖസ്ഥലയ അതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നടക്കുന്ന ഩദ്ധതി നിര്മാസണ പുകയാഖതി 

അഴകറാഔനകമാഖങ്ങലില്  നിര്ഫന്ധഭായും ഩലങ്കടുപ്പികക്കണ്ടതാണ്.  

(7) ലഩാതഭയാഭത്ത് ഩണിഔളുലട ഷംക്ഷ്ിപ്തഴിഴയം അടങ്ങിമ രു കഫാര്ഡ് അതത് ഩണിസ്ഥറത്ത് 

പ്രഔടഭാമി ഔാണുന്ന തയത്തിലും സ്ഥറത്തും പ്രദര്വിപ്പികക്കണ്ടതം ആ കഫാര്ഡില്  1997 ലറ 

കഔയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് (ലഩാതഭയാഭത്ത് ഩണിഔളുലട നടത്തിപ്പ്) ങട്ടങ്ങലിലറ ങട്ടം 17(3) ല്  

പ്രതിഩാദിച്ചിുള്ളളൃ ഴിഴയങ്ങള്  അടങ്ങിമിയികക്കണ്ടതഭാണ്. പ്രവൃത്തി  പൂര്ത്തീഔയിച്ചകവശം 

പ്രവൃത്തി നടന്ന സ്ഥറത്ത് പ്രവൃത്തിയുലട കഩയ്, ഴര്ശം, ലങറഴളിച്ച തഔ, പണ്ടിലെ ഇനം, 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കഩയ് എന്നിഴ ഡിഷ് കപ്ല കഫാര്ഡില്  കയകലപ്പടുത്തി  

പ്രദര്വിപ്പിക്കണം. ഡിഷ് കപ്ല കഫാര്ുഔള്ക്ക് കഴണ്ട തഔ എസ്റ്റികഭറ്റില്  

ഉള്ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  

(8) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ നടഩടിക്രഭങ്ങൾ ഩാറിച്ചതിനു ലതലിഴാമി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ട എല്ലാ കയകഔളും,  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ  ഒപീഷിൽ  ലഷക്രട്ടരി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതാണ്. അതകഩാലറ 

ഩദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലെ ബാഖഭാമി തയ്യാരാക്കി അച്ചടിച്ചതം അല്ലാത്തതഭാമ എല്ലാ കയകഔളും 

ഩദ്ധതി അംഖീഔായം റബിച്ചതിനുളൃ കയകഔളും അംഖീഔായം റബിച്ച കപ്രാജക്ടുഔളുലട 

ഷാക്ഷ്യലപ്പടുത്തിമ ഩഔർപ്പും ലഷക്രട്ടരി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതാണ്. ഩദ്ധതി നിര്മാസണവുഭാമി 

ഫന്ധലപ്പട്ട എല്ലാ കയകഔളും  യജിസ്റ്ററുടഔളും ഴൗച്ചറുടഔളും ഫന്ധലപ്പട്ട നിര്മാസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്  

സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതാണ്. 

15. ഩദ്ധതി അഴകറാഔനത്തിന് കഷാശയല്  ഒഡിറ്റ് ഷംഴിധാനം  

(1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തയ്യാരാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതം പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പട്ടതഭാമ 

എല്ലാ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔളും  കഷാശയല്  ഒഡിറ്റിന് ഴികധമഭാകക്കണ്ടതാണ്. ഩദ്ധതിയുഭാമി 

ഫന്ധലപ്പട്ട ധനഴിനികമാഖം എത്രഭാത്രം ജനങ്ങള്ക്ക് പ്രകമാജനഔയഭാമിുള്ള ലണ്ടന്ന് ജനങ്ങളുലട 

ഩങ്കാലിത്തകത്താലട ഴിറമിരുത്തുഔമാണ് കഷാശയല്  ഒഡിറ്റിലെ റക്ഷ്യം. ഩദ്ധതിയുലട 

ഗുണകബാക്താക്കലാമ ജനങ്ങലാണ് കഷാശയല്  ഒഡിറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഗ്രാഭഷബഔളുലടയും, 

ഴാര്ഡ്ഷബഔളുലടയും മതഭതറമിലും ഉത്തയഴാദിതൃത്തിലുഭാണ് കഷാശയല്  ഒഡിറ്റ് പ്രഴര്ത്തനം 

ഏലറ്റടുക്കുന്നതം അതിൂടലട  ഩദ്ധതിയുലട  പറക്ഷ്ഭത ഴിറമിരുത്തുഔയും ലങയ്യുന്നത്.  
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(2) കഷാശയല്  ഒഡിറ്റ് പ്രഴര്ത്തനം, തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഩദ്ധതി നിര്മാസണ 

മതഭതറയുളൃഴരുലട ഷസാമകത്താലട, തിഔച്ചും ഷൃതന്ത്രഭാമിട്ടാമിയിക്കണം നടപ്പാകക്കണ്ടത്.  

തകേവബയണ തറത്തില്  കഷാശയല്  ഒഡിറ്റ് പ്രഴര് ത്തനങ്ങള്ക്ക് കനാതൃം നല്കുന്നതിന് 10 

മുതല്  12 കഩര്  ഴലയ അടങ്ങിമ കഷാശയല്  ഒഡിറ്റ് ഷഭിതിക്കും ഴാര്ഡ്തറത്തില്  കഷാശയല്  

ഒഡിറ്റ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  കനാതൃം നല്കുന്നതിന് 5 മുതല്  7 കഩര്  ഴലയ അടങ്ങിമ 

ഴാര്ഡ്തറ കഷാശയല്  ഒഡിറ്റ് ഷഭിതിഔള്ക്കും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ബയണഷഭിതി 

പംഩം നല്കഔണ്ടതാണ്. കുറ്റഭറ്റ ഴിവൃാഷയതയും അംഖീഔായവും ഉളൃഴരും പ്രാകദവിഔ 

ഴിഔഷനത്തില്  കഴദദ്ധയമുളൃഴരും ജനങ്ങളുലട ജനാധിഩതയ അഴഔാവങ്ങള്  

ഷംയക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധരും പ്രതിഫദ്ധതയുളൃഴരും ആമിയിക്കണം  കഷാശയല്  

ഒഡിറ്റ് ഷഭിതിമില്  ഉള്ലപ്പകടണ്ടത്.  

(3) എല്ലാ  കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതി  കപ്രാജക്ടുഔളും ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതി കപ്രാജക്ടുഔളും പ്രാകദവിഔ 

ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭായുളൃ  കപ്രാജക്ടുഔളും ജനഔീമ ഩങ്കാലിത്തകത്താലട കഷാശയല്  ഒഡിറ്റ് 

നടത്തുന്നതിന് ഷസാമഔഭാമ ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങളും ഩയിവീറനവും തകേവ 

ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് നല്കുന്നതാണ്.  

16. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ മുലന്നാരുക്കം 

(1) ഩദ്ധതി നിർഴസണം ആയംബിക്കുന്ന മുരയ്ക്കുതലന്ന ഴരും ഴർശകത്തയ്ക്കുളൃ ഩദ്ധതി 

പംഩീഔയിക്കുന്നതിനുളൃ പ്രമത്നം ആയംബിക്കണം. പ്രാകദവിഔ തറത്തിൽ പംഩം നൽഔിമിുള്ളളൃ 

ആസൂത്രണ ഷഭിതിയ്ക്ക് ബയണ ഷഭിതിലമ ഇക്കായയത്തിൽ ഷസാമിക്കാനാകും. ആദയം കഴണ്ടത് 

ഩഠനങ്ങൾ ഏലറ്റടുക്കുഔയും അനൗഩങായിഔ ങർച്ചഔൾ ആയംബിക്കുഔയുഭാണ്. ആസൂത്രണ 

ത്തിനാഴാവയഭാമ അടിസ്ഥാന ഴിഴയങ്ങള്  കവകയിക്കുഔയും നിറഴിലുളൃഴ ഩയിഷ്കയിക്കുഔയും 

ലങകയ്യണ്ടത് ഈ ഗട്ടത്തില്  ഴലലയ പ്രധാനഭാണ്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തികറയ്ക്ക് 

നികമാഖിച്ചിുള്ളളൃ  ഇക്കകണാഭിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഴകുപ്പിലറ  ഇ്ലഴസ്റ്റികഖറ്ററുടലടയും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനതറത്തില്  നികമാഖിക്കുന്ന രികഷാഴ്സ് കഩഴ്സലെയും കഷഴനം ഇക്കായയത്തില്  

പ്രകമാജനലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.  

(2)  ആസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബഔൾ എല്ലാ ഴര്ശവും ഡിഷംഫര്  ഭാഷത്തിൽ തലന്ന നടത്താൻ 

ഔളിമണം. പുതിമ ഩദ്ധതിക്കുളൃ  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഅംഖീഔായം ജനുഴയി ഭാഷത്തില്  

തലന്ന പൂർത്തിമാക്കി ഏപ്രിൽ 1 ന് നിർമാസണം ആയംബിക്കാ്  ഔളിയുന്ന തയത്തില്  

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ആഴിഷ്കയിക്കണം.  

17. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കൽ: ഷഭമക്രഭം 

17.1 ഒകയാ ഴര്ശവും ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുളൃ ഷഭമക്രഭം മതഴലട നല്കുന്നു. പ്രധാന 

ഗട്ടങ്ങള്  പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതിനുളൃ അഴഷാന തീമതിഔലാണ് ഇഴിലട നല്ഔിമിുള്ളളൃത്. 

അഴഷാന തീമതിക്ക് മു്ഩ് തലന്ന ഒകയാ ഗട്ടവും പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതിന് ശ്രഭിക്കണം. 

തീമതിഔലില്  അനുകമാജയഭാമ ഭാറ്റങ്ങള്  ആഔാലഭങ്കിലും ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി 

ഷഭര്പ്പണത്തിന് നിശ്ചമിച്ചിുള്ളളൃ അഴഷാന തീമതി നിര്ഫന്ധഭായും ഩാറികക്കണ്ടതാണ്. 
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(എ) 2022-23 ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി 

അഴസ്ഥാകയക തയ്യാരാക്കുന്നതിനും ഴിഔഷനകയക ഩയിഷ്കയിക്കുന്നതിനുമുളൃ ഭാർഖ 

നിര്കേവങ്ങള്  26.11.2021-ലറ ഷ.ഉ(എം.എഷ്) 275/2021/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഉത്തയഴ് പ്രഔായം 

പുരലപ്പടുഴിച്ചിരുന്നു. അതിനു തടര്ച്ചമാമി നടകത്തണ്ട പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  പൂർത്തിമാക്കുന്ന 

തിനുളൃ ഔറണ്ടർ മതഴലട നൽകുന്നു.  

ക്രഭ  

നം. 

പ്രഴര്ത്തനം  പൂർത്തിമാകക്കണ്ട 

അഴഷാന തീമതി 

1 ആസൂത്രണ ഷഭിതിയും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളും 
പുനിഷംഗടിപ്പിക്കല്  (ആഴവയലഭങ്കില്  ഭാത്രം) 

: 2022 ഏപ്രില്  27 

2 അഴസ്ഥാകയക പൂര്ണ്ണഭാക്കല്  : 2022 ഏപ്രില്  30 

3 ജില്ലാതറ മു്ഖണനഔള്  നിശ്ചമിച്ച്  ഡി.ഩി.ഷി. തറത്തില്  
ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  പുരലപ്പടുഴിക്കല്  (കണ്ഡിഔ 2.6) 

: 2022  കഭമ് 3 

4 ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔള്  ങര്ച്ച ലങയ്യുന്നതിനുളൃ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുകടയും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് ഔണ്ഴീനര്ഭാ 
രുലടയും പ്രകതയഔ കമാഖം [കണ്ഡിഔ 3.5.6(2)] 

: 2022 കഭമ് 5 

5 ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കല്  : 2022 കഭമ് 7  

6 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔളും കങർന്ന് 
നടപ്പാക്കുന്ന ഷംയുക്ത കപ്രാജക്റ്റുഔള്ക്ക് പംഩം നല്ഔാ്  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  ഴിലിച്ച് കങർക്കുന്ന കമാഖം [കണ്ഡിഔ 
3.5.4(6)] 

: 2022 കഭമ് 10 

7 ഷംയുക്ത കപ്രാജക്റ്റുഔള്ക്ക് അന്തിഭ പംഩം നല്ഔാ്  ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലിച്ചു കങര്ക്കുന്ന കമാഖം  

[കണ്ഡിഔ 3.5.4(1)] 

: 2022 കഭമ് 11 

8 നഖയ ഷഞ്ചമ പ്രകദവകത്തക്കുളൃ ഴാർശിഔ ഔർമ്മ 
ഩദ്ധതിലമയും ആകയാഖയ കഭകറാ ഗ്രാെിലെ 
ഴിനികമാഖത്തിനുളൃ ജില്ലാ തറ ഔർമ്മ ഩദ്ധതിലമയും  
അടിസ്ഥാനഭാക്കി ഡി.ഩി.ഷി. തറത്തില്  ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  
നൽഔൽ (കണ്ഡിഔ 7.5, 7.4) 

: 2022 കഭമ് 12 

9 ഷബ്ഷിഡി ഇനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ തറത്തിൽ യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റ്  
നിശ്ചമിക്കൽ   

: 2022 കഭമ് 12 

10 ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങള്ക്ക് മുുകളുളൃ കൂടിമാകറാങനഔള്   : 2022 കഭമ് 14 

11 ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങള്  : 2022 കഭമ് 16-27 

12 ഔയട് ഴിഔഷന കയകയും ഔയട് ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി കയകയും 
തയ്യാരാക്കൽ 

: 2022 കഭമ് 30 
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13 ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  : 2022 ജൂണ്  1 

14 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് അന്തിഭ പംഩം നല്ഔല്  : 2022 ജൂണ്  3 

15 കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കല്  : 2022 ജൂണ്  9 

16 ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ബയണ ഷഭിതിയുലട അംഖീഔായം : 2022 ജൂണ്  10 

17 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഷഭര്പ്പണം : 2022 ജൂണ്  15 

18 ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖീഔായം : 2022 ജൂണ്  20 

19 അംഖീഔയിച്ച ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഉള്ലപ്പടുത്തി ഫജറ്റ്  
ഩയിഷ്കയിക്കല്  

: 2022 ജൂണ്  25 

 

(ഫി) 2023-24 മുതൽ 2026-27 ഴലയയുളൃ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിഔൾ 

ക്രഭ  

നം. 

പ്രഴര്ത്തനം     പൂർത്തിമാകക്കണ്ട 

       അഴഷാന തീമതി 

1 ആസൂത്രണ ഷഭിതിയും ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളും പുനിഷംഗടിപ്പിക്കല്  : നഴംഫർ 1 

2 അഴസ്ഥാകയക ഩയിഷ്ക്കയിക്കല്  : നഴംഫർ 15 

3 ജില്ലാതറ മു്ഖണനഔള്  നിശ്ചമിച്ച് ഡി.ഩി.ഷി. തറത്തില്  
ഭാര്ഖനിര്കേവങ്ങള്  പുരലപ്പടുഴിക്കല്  (കണ്ഡിഔ 2.6) 

: നഴംഫർ 15 

4 നഖയ ഷഞ്ചമ പ്രകദവകത്തക്കുളൃ ഴാർശിഔ ഔർമ്മ 
ഩദ്ധതിലമയും  ആകയാഖയ കഭകറാ ഗ്രാെിലെ 
ഴിനികമാഖത്തിനുളൃ ജില്ലാ തറ ഔർമ്മ ഩദ്ധതിലമയും  
അടിസ്ഥാനഭാക്കി ഡി.ഩി.ഷി. തറത്തില്  ഭാര്ഖനിര്കേവങ്ങള്  
നൽഔൽ (കണ്ഡിഔഔള്  7.4, 7.5) 

: നഴംഫർ 15 

5 ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔള്  ങര്ച്ച ലങയ്യുന്നതിനുളൃ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുകടയും  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ്  ഔണ്ഴീനര്ഭാരുലടയും പ്രകതയഔ 
കമാഖം [കണ്ഡിഔ 3.5.6(2)] 

: നഴംഫർ 18 

6 ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കല്  : നഴംഫർ 23 

7 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔളും കങർന്ന് 
നടപ്പാക്കുന്ന ഷംയുക്ത കപ്രാജക്റ്റുഔള്ക്ക് പംഩം നല്ഔാ്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത്  ഴിലിച്ച് കങർക്കുന്ന കമാഖം [കണ്ഡിഔ 3.5.4(6)] 

: നഴംഫർ 26 

8 ഷംയുക്ത കപ്രാജക്റ്റുഔള്ക്ക് അന്തിഭ പംഩം നല്ഔാ്  ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലിച്ചു കങര്ക്കുന്ന കമാഖം  

[കണ്ഡിഔ 3.5.4(1)] 

: നഴംഫർ 28 

9 ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങള്ക്ക് മുുകളുളൃ കൂടിമാകറാങനഔള്   : ഡിഷംഫർ 2 

10 ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങള്  : ഡിഷംഫർ 3-15 

11 ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഔയട് ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി കയക : ഡിഷംഫര്  18 
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തയ്യാരാക്കൽ 

12 ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  : ഡിഷംഫര്  20 

13 ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് അന്തിഭ പംഩം 
നല്ഔല്  

: ഡിഷംഫര്  31 

14 ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കല്  : ജനുഴയി 5 

15 ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ബയണ 
ഷഭിതിയുലട അംഖീഔായം 

: ജനുഴയി 7 

16 ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഷഭര്പ്പണം : ജനുഴയി 15 

17 ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതി അംഖീഔായം 

: ജനുഴയി 22 

 കലാക്ക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾ   

18 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഔയട് ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി കയക 
തയ്യാരാക്കൽ 

: ഡിഷംഫര്  31 

19 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  : ജനുഴയി 2 

20 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഔയട് ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി കയക 
തയ്യാരാക്കൽ 

: ജനുഴയി 4 

21 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  : ജനുഴയി 6 

22 കലാക്ക് / ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് അന്തിഭ 
പംഩം നല്ഔല്  

: ജനുഴയി 8 

23 കലാക്ക് / ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കല്  : ജനുഴയി 15 

24 കലാക്ക് / ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ബയണ 
ഷഭിതിയുലട അംഖീഔായം 

: ജനുഴയി 17 

25 കലാക്ക് / ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി 
ഷഭര്പ്പണം 

: ജനുഴയി 23 

26 കലാക്ക് / ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖീഔായം 

: ജനുഴയി 26 

27 ഗ്രാഭ കലാക്ക് / ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുലട അംഖീഔയിച്ച ഴാര്ശിഔ 
ഩദ്ധതി ഫജറ്റുഭാമി ഷംകമാജിപ്പിക്കൽ 

: ഭാർച്ച് 7 
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അനുഫന്ധം 1 

ഗ്രാഭ-കലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട ഴിഴയം  

[കണ്ഡിഔ 3.1.2(എ)(2)ഔാണുഔ] 

(എ) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ക്രഭ 

നമ്പര്  
ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ് 

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 

ഔണ്ഴീനര്  

മതഭതറയുളൃ 
സ്റ്റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റി 

1 

ലഩാതബയണവും ധനഔായയവും 
(ഔണക്കുഔള്, കയകഔള്  എന്നിഴ 
തയ്യാരാക്കല്, ഇ- ഖകഴണ്ഷ്, തനത് 
ഴരുഭാന ഴര്ദ്ധനഴ്, ഴിഔഷന 
ഭാസ്റ്റര്പ്ലാ്  തയ്യാരാക്കല്, കഷഴന 
പ്രദാനം ലഭച്ചലപ്പടുത്തല്, ഷദ്ബയണം,  
ഴാതില്പ്പടി കഷഴനം മുതറാമഴ) 

ലഷക്രട്ടരി 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ധനഔായയം 

2 

കൃശി (ഉല്പ്പന്ന ഷംബയണവും 
ഷംസ്കയണവും ഴിഩണനവും ഉള്ലപ്പലട), 
ഭത്സയഫന്ധനം*, ലതാളിലുരപ്പു ഩദ്ധതി, 
ഭണ്ണ് ജറ ഷംയക്ഷ്ണം, മുതറാമഴ 

കൃശി ഒപീഷര്  ഴിഔഷനം 

3 മൃഖഷംയക്ഷ്ണവും, ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷനവും 
ലഴറ്റരിനരി ഷര്ജ് , 
മൃഖാശുഩത്രി 

ഴിഔഷനം 

4 

പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം 
(ലങറുടഔിട ഴയഴഷാമം, കുടുംഫശ്രീ, സൂക്ഷ്മ 
ഷംയംബങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലട), ഷസഔയണം, 
മുതറാമഴ 

ഴികല്ലജ് എക്സ്റ്റ്ശ്  
ഒപീഷര്  

ഴിഔഷനം 

5 
ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണം  

(ഩാര്പ്പിടം ഉള്ലപ്പലട) 

ഴികല്ലജ് എക്സ്റ്റ്ശ്  
ഒപീഷര്  

കക്ഷ്ഭഔായയം 

6 
ഷാമൂസയനീതി (ബിന്നകവശിയുളൃഴര്, 
ഴകമാജനങ്ങള്, മുതറാമഴ) 

ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് 
സൂപ്പര്കഴഷര്  

കക്ഷ്ഭഔായയം 

7 
ലജൻഡറുടം ഴിഔഷനവും, കുട്ടിഔളുലട 
ഴിഔഷനവും 

ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് 

സൂപ്പര്കഴഷര്  
കക്ഷ്ഭഔായയം 

8 
ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം / 
ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗഴിഔഷനം** 

അഷിസ്റ്റെ് ലഷക്രട്ടരി കക്ഷ്ഭഔായയം 

9 ആകയാഖയം 

ലഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  

കപ്രഭരി / പാഭിറി 
ലസല്ത്ത്ലഷെര്  

ആകയാഖയവും 

ഴിദയാബയാഷവും 

10 കുടിലഴളൃം, ശുങിതൃം മുതറാമഴ 

 

അഷിസ്റ്റെ്എഞ്ചിനീമര്  

 

ആകയാഖയവും 

ഴിദയാബയാഷവും 
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11 
ഴിദയാബയാഷം, ഔറയും ഷംസ്കായവും, 
യുഴജനഔായയം 

ലസഡ്മാസ്റ്റര്/ലസഡ്മിരഷ് 
കപ്രഭരി സ്കൂള്  

ആകയാഖയവും 

ഴിദയാബയാഷവും 

12 
ലഩാതഭയാഭത്ത് 

(കഴദുതിയും ഊര്ജ്ജവും ഉള്ലപ്പലട) 
അഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  ഴിഔഷനം 

13 
കജഴകഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, 
ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം, ഩയിസ്ഥിതി 
ഷംയക്ഷ്ണം, ദുയന്ത നിഴായണം  

ലഷക്രട്ടരി ഴിഔഷനം 

* ഭത്സയ ഴകുപ്പിലറ ഉകദയാഖസ്ഥ(്) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തില്  ഉലണ്ടങ്കില്  പ്രസ്തുത 

ഉകദയാഖസ്ഥലമ(ലന) ഔണ്ഴീനരാക്കി പ്രകതയഔം ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പംഩീഔയിക്കണം. അലല്ലങ്കില്  കൃശി 

ഒപീഷര്  തലന്ന ഔണ്ഴീനരാഔണം [കണ്ഡിഔ 3.1.2 (എ) (4) ഔാണുഔ]. 

** ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷനത്തിന് പ്രകതയഔ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പംഩീഔയികക്കണ്ടതാമ രു ഗ്രാഭ 

ഩഞ്ചാമത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പിലറ ഉകദയാഖസ്ഥ(്) ഗ്രാഭ 

ഩഞ്ചാമത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തില്  ഉലണ്ടങ്കില്  പ്രസ്തുത ഉകദയാഖസ്ഥലമ(ലന) ഔണ്ഴീനരാക്കി 

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പംഩീഔയിക്കണം. അലല്ലങ്കില്  അഷിസ്റ്റെ് ലഷക്രട്ടരി  ഔണ്ഴീനരാഔണം [ കണ്ഡിഔ 

3.1.2 (എ) (5) ഔാണുഔ]. 

(ഫി) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ക്രഭ  
നമ്പര്  

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ് 
ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 
ഔണ്ഴീനര്  

മതഭതറയുളൃ സ്റ്റാെിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റി 

1.  

ലഩാതബയണവും ധനഔായയവും 
(ഔണക്കുഔള്, കയകഔള്  എന്നിഴ 
തയ്യാരാക്കല്, ഇ- ഖകഴണ്ഷ്, 
തനത് ഴരുഭാന ഴര്ദ്ധനഴ്, 
കഷഴന പ്രദാനം, ലഭച്ചലപ്പടുത്തല്  
ഷദ്ബയണം, ഴാതില്പ്പടി കഷഴനം 
മുതറാമഴ) 

ലഷക്രട്ടരി 
കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്ത് 

ധനഔായയം 

2.  

കൃശി (ഉല്പ്പന്ന ഷംബയണവും 
ഷംസ്കയണവും ഴിഩണനവും 
ഉള്ലപ്പലട), ഭത്സയഫന്ധനം 
ലതാളിലുരപ്പു ഩദ്ധതി, ഭണ്ണ് ജറ 
ഷംയക്ഷ്ണം, മുതറാമഴ 

അഷിസ്റ്റെ്   ഡമരക്ടര്, 
കൃശി 

 
ഴിഔഷനം 

3.  
മൃഖഷംയക്ഷ്ണവും, 
ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷനവും 

ഷീനിമര്  ലഴറ്റരിനരി 
ഷര്ജ് / 

ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷന ഒപീഷര്  
ഴിഔഷനം 

4.  

പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം 
(ലങറുടഔിട ഴയഴഷാമം, സൂക്ഷ്മ 
ഷംയംബങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലട), 
ഷസഔയണം, മുതറാമഴ 

ഴയഴഷാമ ഴിഔഷന 
ഒപീഷര്  

ഴിഔഷനം 

5.  
ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണം  
(ഩാര്പ്പിടം ഉള്ലപ്പലട) 

ലഷക്രട്ടരി 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

കക്ഷ്ഭഔായയം 
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6.  
ഷാമൂസയനീതി (ബിന്നകവശിയുളൃഴര്, 
ഴകമാജനങ്ങള്, മുതറാമഴ) 

കങല്ഡ് 
ലഡഴറപ്ലഭെ് കപ്രാജക്ട് 

ഒപീഷര്  
കക്ഷ്ഭഔായയം 

7.  
ലജൻഡറുടം ഴിഔഷനവും, കുട്ടിഔളുലട 
ഴിഔഷനവും 

കങല്ഡ് 
ലഡഴറപ്ലഭെ് കപ്രാജക്ട് 

ഒപീഷര്  
 

കക്ഷ്ഭഔായയം 

8.  
ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം / 
ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗഴിഔഷനം* 

ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന 
ഒപീഷര്  

കക്ഷ്ഭഔായയം 

9.  ആകയാഖയം 
ലഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  
ഷി.എച്ച്.ഷി / താൂടക്ക് 

ആശുഩത്രി 

ആകയാഖയവും 
ഴിദയാബയാഷവും 

10.  കുടിലഴളൃം, ശുങിതൃം മുതറാമഴ 
 അഷിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂട്ടീഴ് 

എഞ്ചിനീമര്  
ആകയാഖയവും 
ഴിദയാബയാഷവും 

11.  
ഴിദയാബയാഷം, ഔറയും ഷംസ്കായവും, 
യുഴജനഔായയം 

ലഷക്രട്ടരി, കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് 

ആകയാഖയവും 
ഴിദയാബയാഷവും 

12.  
ലഩാതഭയാഭത്ത് (കഴദുതിയും 
ഊര്ജ്ജവും ഉള്ലപ്പലട) 

അഷിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്  

ഴിഔഷനം 

13.  

കജഴകഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, 
ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം, 
ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷ്ണം, ദുയന്ത 
നിഴായണം  

ലഷക്രട്ടരി 
 

ഴിഔഷനം 

* ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷനത്തിന് പ്രകതയഔ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പംഩീഔയികക്കണ്ടതാമ രു കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്തിലെ നിമന്ത്രണത്തില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പിലറ (്) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലെ 

നിമന്ത്രണത്തില്  ഉലണ്ടങ്കില്  പ്രസ്തുത ഉകദയാഖസ്ഥലമ(ലന) ഔണ്ഴീനരാക്കി ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 

പംഩീഔയിക്കണം. അലല്ലങ്കില്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്  ഔണ്ഴീനരാഔണം [കണ്ഡിഔ 3.1.2 

(എ) (5) ഔാണുഔ]. 

 (ഷി) ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത്  

ക്രഭ നമ്പര്  ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ് ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 
ഔണ്ഴീനര്  

മതഭതറയുളൃ സ്റ്റാെിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റി 

1.  ലഩാതബയണവും ധനഔായയവും 
(ഔണക്കുഔള്, കയകഔള്  എന്നിഴ 
തയ്യാരാക്കല്, ഇ- ഖകഴണ്ഷ്, 
തനത് ഴരുഭാന ഴര്ദ്ധനഴ്, കഷഴന 
പ്രദാനം, ലഭച്ചലപ്പടുത്തല്  ഷദ്ബയണം, 
ഴാതില്പ്പടി കഷഴനം മുതറാമഴ) 

ലഷക്രട്ടരി  

ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 

ധനഔായയം 

2.   കൃശി (ഉല്പ്പന്ന ഷംബയണവും 
ഷംസ്കയണവും ഴിഩണനവും ഉള്ലപ്പലട), 
ലതാളിലുരപ്പു ഩദ്ധതി, ഭണ്ണ് ജറ 
ഷംയക്ഷ്ണം, മുതറാമഴ 

പ്രി്ഷിപ്പല്   

കൃശി ഒപീഷര്  

 

ഴിഔഷനം 
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3.  ഭത്സയഫന്ധനം ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര് / 
അഷിസ്റ്റെ്ഡമരക്ടര്   
പിശരീഷ് 

ഴിഔഷനം 

4.  മൃഖഷംയക്ഷ്ണവും, 
ക്ഷ്ീയഴിഔഷനവും 

ജില്ലാമൃഖഷംയക്ഷ്ണ 
ഒപീഷര്  

ഴിഔഷനം 

5.  പ്രാകദവിഔഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം 
(ലങറുടഔിട ഴയഴഷാമം, സൂക്ഷ്മ 
ഷംയംബങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലട), 
ഷസഔയണം, മുതറാമഴ 

ജനരല്  ഭാകനജര് , 
ജില്ലാ ഴയഴഷാമ 
കഔന്ദ്രം 

ഴിഔഷനം 

6.  ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണം (ഩാര്പ്പിടം 
ഉള്ലപ്പലട) 

കപ്രാജക്ട് ഡമരക്ടര് , 
ദായിദ്ര്യറഘൂഔയണം 
 

കക്ഷ്ഭഔായയം 

7.  ഷാമൂസയനീതി (ബിന്നകവശിയുളൃഴര്, 
ഴകമാജനങ്ങള്, മുതറാമഴ) 

ജില്ലാ ഷാമൂസയനീതി 
ഒപീഷര്  

കക്ഷ്ഭഔായയം 

8.  ലജൻഡറുടം ഴിഔഷനവും, കുട്ടിഔളുലട 
ഴിഔഷനവും 

ജില്ലാ ഴനിതാ 
വിശുഴിഔഷന  ഒപീഷര്  

കക്ഷ്ഭഔായയം 

9.  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം  ജില്ലാ ഩട്ടിഔജാതി 
ഴിഔഷന ഒപീഷര്  

കക്ഷ്ഭഔായയം 

10.  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷനം കപ്രാജക്ട് ഒപീഷര്, 
ഐ.റ്റി.ഡി.ഩി/ 
ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗഴിഔഷന 
ഒപീഷര്  

കക്ഷ്ഭഔായയം 

11.  ആകയാഖയം ജില്ലാലഭഡിക്കല്  
ഒപീഷര്   

ആകയാഖയവും 
ഴിദയാബയാഷവും 

12.  കുടിലഴളൃം, ശുങിതൃം മുതറാമഴ എക്സിഔൂട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്  

ആകയാഖയവും 
ഴിദയാബയാഷവും 

13.  ഴിദയാബയാഷം, ഔറയും ഷംസ്കായവും, 
യുഴജനഔായയം 

ഴിദയാബയാഷ 
ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്  

ആകയാഖയവും 
ഴിദയാബയാഷവും 

14.  ലഩാതഭയാഭത്ത്  
(കഴദുതിയും ഊര്ജ്ജവും ഉള്ലപ്പലട) 

എക്സിഔൂട്ടീഴ്എഞ്ചിനീമര് , 
ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 

ലഩാതഭയാഭത്ത് 

15.  കജഴകഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, 
ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം, ഩയിസ്ഥിതി 
ഷംയക്ഷ്ണം, ദുയന്ത നിഴായണം  

ലഷക്രട്ടരി ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് 

ലഩാതഭയാഭത്ത് 
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അനുഫന്ധം 2 

  ‘കജഴ കഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം, ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷ്ണം, ദുയന്ത 

നിഴായണം’ എന്ന ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ  പ്രകതയഔ മതഭതറതഔള്   

[കണ്ഡിഔ 3.1.2 (ഫി)(15) ഔാണുഔ] 

(എ) ദുയന്ത നിഴായണം 
(1) നിറഴിലുലല ദുയന്ത നിഴായണ പ്ലാ്  അഴകറാഔനം ലങയ്ത് അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം കൂടി 
നടത്തിമ കവശം അഴ ഔാറാനുസൃതഭാക്കുഔ . 

(2) എല്ലാ കഭകറമികറയും ദുയന്ത നിഴായണ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩം നല്കുന്നതിന് കനാതൃം 
നല്കുഔ. 

(3) ദുയന്ത നിഴായണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തട ഭാകമക്കാവുന്ന നിര്മ്മിതിഔള്  ഩയഭാഴധി 
കുരയ്ക്കുന്നതിന് ഷസാമഔയഭാകുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിനുളൃ 
നിര്കേവങ്ങള്  ഷഭര്പ്പിക്കുഔ. 

(4) ദുയന്ത നിഴായണ ഴകുപ്പ് നിര്കേവിക്കുന്ന തയത്തില്  ഔമ്മൂണിറ്റി ലരസ്കൂ കഴാലണ്ടികമഴ്സിലന  
ഩയിവീറിപ്പിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പംഩീഔയിക്കുഔ 

(ഫി) ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം – ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷ്ണം 
(1) ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനത്തിന് ഔായണഭാകുന്ന സയിതഗൃസ ഴാതഔങ്ങള്  (Green house 

Gases) ഩയഭാഴധി കുരയ്ക്കുന്നതിന് ഷൃീഔയിക്കാവുന്ന നടഩടിഔള്  ഷംഫന്ധിച്ച്  നിര്കേവങ്ങള്  
ഷഭര്പ്പിക്കുഔ. 

(2) ആകഖാല താഩനവും ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതയാഗാതങ്ങള്  
കനയിടുന്നതിന്/റഘൂഔയിക്കുന്നതിന് കദവീമ, ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔള്  ലങയ്തുഴരുന്ന 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുലട  മതഴടു ഩിടിച്ച്  പ്രാകദവിഔ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതിക്ക്  പംഩം നല്കുഔ. 

(3) പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങളുലട അനിമന്ത്രിതഭാമ ഉഩകമാഖം കുരയ്ക്കുന്നതിനും ഫദല്  ഷംഴിധാനങ്ങള്  
ഷൃീഔയിക്കുന്നതിനും ഷസാമഔഭാകുന്ന ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  പംഩലപ്പടുത്തുഔ. 

(4) കക്ലഭറ്റ് ലരഷിറിമെ് കഔയല എന്ന റക്ഷ്യം കനടാനുളൃ  പ്രഴര്ത്തന ഩദ്ധതി ആഴിഷ്കയിക്കുഔ. 
(5) ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷ്ണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩന ഩദ്ധതിമില്  
ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതിനുളൃ  നിര്കേവങ്ങള്  ഷഭര്പ്പിക്കുഔ 

(6) ഔാര്ഫണ്  നൂരല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം എന്ന റക്ഷ്യത്തിനാമി പ്രഴര്ത്തിക്കുഔ. 
(7) ഩയിസ്ഥിതി ആഗാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുലട രികപ്പാര്ട്ട് തയ്യാരാക്കി  ഩയിസായ 
നടഩടിഔള്  നിര്കേവിക്കുഔ. 

(ഷി) കജഴ കഴഴിദ്ധയം  
(1) കജഴകഴഴിധയ യജിസ്റ്റര്  ഷഭഔാറിഔഭാമി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഫകമാകഡകഴഴ്സിറ്റി 
ഭാകനജ്ലഭെ് ഔമ്മിറ്റിഔലല ഷസാമിക്കുഔ. 

(2) കജഴഴിഴിധയ ഩയിഩാറനത്തിനുളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് 
കനാതൃം നല്കുഔ. 

(3) ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ലഩാത ഇടങ്ങള് , ഷാമൂസയ ഷംഗടനഔളുലട സ്ഥറങ്ങള് , ഭറ്റ് 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴിടങ്ങലില്  കജഴകഴഴിധയ ഩാര്ക്കുഔള്  സ്ഥാഩിച്ച് ഩയിഩാറിക്കു 
ന്നതിനുളൃ ഷാദ്ധയത ഷംഫന്ധിച്ച് നിര്കേവങ്ങള്  ഷഭര്പ്പിക്കുഔ. 

(4) അധിനികഴവ ഷഷയങ്ങള് , ജീഴജാറങ്ങള്  എന്നിഴ ഷംഫന്ധിച്ച രികപ്പാര്ട്ട് തയ്യാരാക്കുഔ.
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അനുഫന്ധം 3 

ഴിഔഷന മു്ഖണന – അബിപ്രാമ ഷര്കഴ 

[കണ്ഡിഔ 3.2.1 (8) ഔാണുഔ]  

ക്രഭ 

നമ്പര്  

 ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങള്  /  

       ഴിഔഷന ഷാദ്ധയതഔള് * 

മു്ഖണനാക്രഭം രാങ്ക് 

നല്ഔി 

അടമാലലപ്പടുത്തുഔ 

1 കൃശി : ലനല്ലികെയും ഩച്ചക്കരിയുകടയും ഉപനഩാദനം  

2 മൃഖ ഩയിഩാറനം : ഩാല്, മുട്ട, ഇരച്ചി ഉപനഩാദനം  

3 ഭാറിനയം : ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം   

4 ലഩാത ഴിദയാബയാഷം വക്തിലപ്പടുത്തുഔ  

5 ലഩാതജനാകയാഖയ ഷംഴിധാനം ലഭച്ചലപ്പടുത്തുഔ  

6 ലതാളിറഴഷയങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ  

7 ഷംയംബഔതൃ ഴിഔഷനം  

8 കുടിലഴളൃം, ജറഷംയക്ഷ്ണം  

9 കരാും ഖതാഖതവും  

10 ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കക്ഷ്ഭവും ഴിഔഷനവും  

11 രസാങ്ീ സുയക്ഷ് –രസാങ്ീ വാക്തീഔയണം  

12 കുട്ടിഔള്, ഴകമാജനങ്ങള്, ബിന്നകവശിയുളൃഴര്  എന്നിഴരുലട 
കക്ഷ്ഭം 

 

13 ഔറയും ഔാമിഔ ഴികനാദവും ഴിഔഷിപ്പിക്കല്   

14 ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിലെ കഷഴനം ലഭച്ചലപ്പടുത്തുഔ  

   

   

   

   

കുരിപ്പ്:-താങ്കളുലട അബിപ്രാമത്തില്  ഏറ്റവും  ഉമര്ന്ന ഩയിഖണന  എന്ന് കതാന്നുന്ന  ഇനത്തിന് 

രാങ്ക് നമ്പര്  1 എന്നും തടര്ന്നുളൃഴയ്ക്ക് അഴയുലട ഩയിഖണനാ ക്രഭത്തിലും രാങ്ക് നമ്പര്  

നല്കഔണ്ടതാണ്. 

    * മുഔലില്  പ്രതിഩാദിച്ചഴയ്ക്ക് പുരലഭ അധിഔഭാമി ഉള്ലപ്പടുത്തണം എന്നു തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഔരുതന്ന പ്രശ്നങ്ങള്   എളെതി കങര്ത്ത്  ഗ്രാഭഷബയുലട ഩയിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔാവുന്നതാണ്. 
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അനുഫന്ധം 4 

ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബാ കമാഖത്തിലെ ഔായയഩയിഩാടി (ഭാാഔ) 

[കണ്ഡിഔ 3.2.3 (8)ഔാണുഔ] 

   

 ഇനം  മതഭതറലപ്പട്ടഴര്  

1. ഷൃാഖതം : ഗ്രാഭഷബാ ഔണ്ഴീനര്  

2 ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട് 
നമഷഭീഩനം (ഴിവദീഔയണം) 

: പ്രഷിഡെ്/കഴഷ് പ്രഷിഡെ് 

3 ഭിശ്  പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഴാര്ശിഔ 
ഩദ്ധതിയും 

: ഷന്നദ്ധ പ്രഴര്ത്തഔ/നാമ ഴിദഗ്ദ്ധ/്  

4 മു്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി  നിര്മാസണലത്തയും  
നടപ്പ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി നിര്മാസണ 
പുകയാഖതിലമയും ഷംഫന്ധിക്കുന്ന 
രികപ്പാര്ട്ട് അഴതയണം 

: ലഷക്രട്ടരി/ലഷക്രട്ടരി മതഭതറലപ്പടുത്തുന്ന ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) 

5 അടുത്ത ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഔയട് കപ്രാജക്ട് 
നിര്കേവങ്ങള്, ഩയിഷ്കയിച്ച സ്റ്റാറ്റഷ് 
രികപ്പാര്ട്ട്  എന്നിഴയുലട അഴതയണം 

: സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമര്കഩഴ്സണ്ഭായില്  യാള്  

6 ലഩാത ങര്ച്ചയും  കങാകദയാത്തയങ്ങളും : കങാദയങ്ങള്  മു്കൂട്ടികമാ തല്ഷഭമകഭാ എളെതി ഴാങ്ങിക്കാ 
വുന്നതാണ്. തത്സഭമം കങാദയങ്ങള്  കങാദിക്കുഴാ്  അനുഴദി 
കക്കണ്ടതാണ് 

7 ഗ്രൂപ്പ് ങര്ച്ച (ഔയട് കപ്രാജക്ട് നിര്കേവങ്ങള്  
ഷംഫന്ധിച്ച ങര്ച്ച) 

: തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  എത്ര ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  
ഉകണ്ടാ അത്രയും ഗ്രൂപ്പുഔലാമി തിയിെ് ങര്ച്ച നടത്തി  ലഩാത 
നിര്കേവങ്ങളും മു്ഖണനഔളും തയ്യാരാക്കണം. ഒകയാ ഗ്രൂപ്പിലും  
രു  ലപഷിറികറ്ററ്ററുടലട  കഷഴനം ഩഞ്ചാമത്ത്  റബയഭാക്കണം 

8 ഗ്രൂപ്പ് ങര്ച്ചയുലട രികപ്പാര്ട്ടിംഖ് (പ്ലീനരി 
ലഷശ് ) 

: ഒകയാ ഗ്രൂപ്പിലെയും എളെതി തയ്യാരാക്കിമ  നിര്കേവങ്ങളുലട  
അഴതയണം 

9 ഔയട് ഩദ്ധതി നിര്കേവങ്ങള്  ഷംഫന്ധിച്ച 
ലഩാത ങര്ച്ച 

:  

10 ങര്ച്ചഔളുലട കക്രാഡീഔയണം, 
തീരുഭാനങ്ങള്  അരിമിക്കല്  

: പ്രഷിഡെ്/കഴഷ് പ്രഷിഡെ്/സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 
ലങമര്കഩഴ്സണ്ഭാര്  

11 ഭിനിട്ഷ്,  തീരുഭാനങ്ങള്  എന്നിഴ  എളെതി 
പൂര്ത്തിമാക്കിമ കവശം  പ്പു  
കയകലപ്പടുത്തല്  

: ജനപ്രതിനിധിഔള്, ഉകദയാഖസ്ഥര്  എന്നിഴര്ക്ക് പുരകഭ ഗ്രാഭഷബാ 
കമാഖത്തില്  ഩലങ്കടുത്ത  ഏത് അംഖത്തിനും  പ്പ് 
ഴയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

12 ഷഭാഩനം, ന്ി  : ഗ്രാഭഷബാ കഔാഒര്ഡികനറ്റര്/ലഷക്രട്ടരി 

കുരിപ്പ്       (1)  കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷംഗടിപ്പിക്കുന്ന  ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ 
കമാഖത്തിന് ഈഔായയഩയിഩാടി അനുകമാജയഭാമ ഭാറ്റങ്ങകലാലട 
അഴറംഫിക്കാവുന്നതാണ്.  

  2)  ഊരുകൂട്ട കമാഖങ്ങള്ക്കും  ഈ ഔായയഩയിഩാടി ഭാാഔമാക്കാവുന്നതാണ്. 
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ഩദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില്  സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളുലടയും സ്റ്റിമരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുകടയും മതഭതറഔള്  

[കണ്ഡിഔ 3.4.2 (3)ഔാണുഔ] 

1. ധനഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 

ഩദ്ധതിയുലട ഴിബഴകരാതസ്സുഔള്  ഔലണ്ടത്തുഔ, അടങ്കല്  യുക്തിഷസഭാമി നിശ്ചമിക്കുഔ, ഩദ്ധതി 
ഔണക്കുഔള്  കൃതയഭായും ങിട്ടമായും തയ്യാരാക്കുഔ, ലഩാതബയണം ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഩദ്ധതിമില്  
ഉള് ലപ്പകത്തണ്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  ശുഩാര്വ ലങയ്യുഔ, ശുഩാര്വ ലങയ്ത പ്രഔായം തയ്യാരാക്കിമ 
കപ്രാജക്ടുഔളുലട കൃതയതയും നിമഭഷാുനതയും ഉരപ്പുഴരുത്തി അംഖീഔയിച്ച് ഩദ്ധതി ഷംഫന്ധിച്ച 
അന്തിഭ തീരുഭാനലഭടുക്കുഴാ്  ബയണഷഭിതിക്ക് ശുഩാര്വ ലങയ്യുഔ എന്നിഴ ധനഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റിയുലട മതഭതറഔലാണ്. 

2. ഴിഔഷന സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട പംഩീഔയണം മുതല്  ഩദ്ധതി അംഖീഔയിച്ചു ഔിുള്ളന്നതഴലയയുലല ആസൂത്രണ 
നടഩടിഔള്  ഒകയാന്നും മഥാഷഭമം പറപ്രദഭാമി നടത്തുന്നതിനുകഴണ്ട മുലന്നാരുക്കങ്ങളും 
ഇടലഩടലുഔളും നടത്തുഔ, ആഴവയഭാമ കമാഖങ്ങള്  മഥാഷഭമം ഴിലിച്ചു കങര്ക്കുഔ, ആഴവയഭാമ 
തീരുഭാനങ്ങള്  മഥാഷഭമം ബയണഷഭിതിമില്  എടുക്കുന്നതിനു കഴണ്ട നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയിക്കുഔ, 
ആഴവയഭാമ നിര്കേവങ്ങള്  ഭറ്റ് സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്കും   ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്കും നല്കുഔ, 
ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാട് കയക തയ്യാരാക്കി ബയണഷഭിതി കമാഖത്തില്  അഴതയിപ്പിക്കുഔ, ഩദ്ധതി 
പംഩീഔയണവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് തയ്യാരാകക്കണ്ട എല്ലാ കയകഔളും കൃതയഭായും ങിട്ടമായും 
തയ്യാരാക്കുന്നതിനുകഴണ്ട നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയിക്കുഔ, ആഴവയഭാമ മുളെഴ്  കയകഔള്  ഷസിതം 
ഩദ്ധതി മഥാഷഭമം ഩയികവാധനയ്ക്കാമി ഷഭര് പ്പിക്കുഔ, ഩദ്ധതി/കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധനാ ഗട്ടത്തില്  

ഔാണുന്ന നൂനതഔള്  മഥാഷഭമം ഩയിസയിച്ചു നല്കുഔ എന്നിഴ ഴിഔഷന സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട 
മതഭതറഔലാണ്. കൂടാലത മതഴലട സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്ക് ഩരെിുള്ളളൃ എല്ലാ മതഭതറഔളും 
ഴിഔഷന സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിക്കും ഉണ്ടാമിയിക്കുന്നതാണ്. 

3. ഭറ്റു സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ലഩാതഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതഭാമി, ഫന്ധലപ്പട്ട 
സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്ക് ആക്ട് പ്രഔായം നല്ഔലപ്പട്ട  ഴിശമങ്ങലില്  ലഭച്ചലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  
തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഷാദ്ധയഭാമ എല്ലാ നടഩടിഔളും കഔലക്കാലളുഔ, സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട 
ഴിശമ മതഭതറമില്  ഴരുന്ന ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂളഔള്  പറപ്രദഭാമി പംഩീഔയിക്കുന്നതിനുലല 
നിര്കേവങ്ങള്  നല്കുഔ, ഫന്ധലപ്പട്ട ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുലട കമാഖങ്ങള്  ആഴവയാനുഷയണം 
ഴിലിച്ചുകങര്ക്കുന്നുലണ്ടന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തുഔ, അഴ പറപ്രദഭാമി പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതിനു കഴണ്ട 
ഇടലഩടലുഔള്  നടത്തുഔ, സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട ഴിശമവുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  
ഫന്ധലപ്പട്ട ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളുഭാമി ങര്ച്ച ലങയ്ത് പൂര്ണ്ണവും കുറ്റഭറ്റതഭാക്കുഔ, അപ്രഔായമുളൃ 
കപ്രാജക്ടുഔളുലട കൃതയതയും നിമഭ ഷാുനതയും ഉരപ്പുഴരുത്തി ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തു ന്നതിനാമി 
അംഖീഔയിച്ച് ബയണഷഭിതിക്ക് ശുഩാര്വ ലങയ്യുഔ എന്നിഴ എല്ലാ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളുലടയും 
മതഭതറഔലാണ്. 
 

4. സ്റ്റിമരിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 

കഭല്  പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്   സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുലട പ്രഴര്ത്തനം  ഏകഔാഩിപ്പികക്കണ്ട മതഭതറ 
സ്റ്റിമരിംഖ്  ഔമ്മിറ്റിക്ക് ആമിയിക്കും. ഏലതങ്കിലും സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി മതഭതറ 
നിര്ഴസിക്കുന്നിലല്ലങ്കില്  ഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനപ്രഔായം സ്റ്റിമരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിക്ക്  ആ സ്റ്റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിയുലട  മതഭതറ നിര്ഴസിക്കാവുന്നതാണ് 
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ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഩയിങയണ കഷഴനങ്ങളുലട ഩാകക്കജ് 

[കണ്ഡിഔ 6.2 (4)ഔാണുഔ] 

1  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  നിന്ന് കുരെത് 50 വതഭാനം തഔ ഩാഴലപ്പട്ടഴയില്    

ഩാഴലപ്പട്ടഴയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗക്കാരുലട ഩയിങയണ കഷഴനങ്ങളുലട ഩാകക്കജിന് ഴഔമിരുത്തണം. 

ഩയിങയണ കഷഴനങ്ങളുലട ഩാകക്കജിന് അര്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങലല 

ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് യണ്ട് ഗട്ടങ്ങലിലറ  തിയച്ചില്  പ്രക്രിമ അനുഴര്ത്തിക്കണം. അതപ്രഔായം 

പ്രാഥഭിഔ ഩയികവാധനയ്ക്കുളൃ ഭാനദണ്ഡങ്ങളും അഖതി കുടുംഫഭാമി ഩയിഖണിക്കുന്നതിനുളൃ കക്ലവ 

ഗടഔങ്ങളും  മതഴലട ഴിഴയിക്കുന്നു. 

1.1  അഖതി കുടുംഫങ്ങലല ഔലണ്ടത്തുന്നതിനുളൃ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്   

(1) ഭൂയസിതര് /10 ലഷെില്  താലള ഭൂഭിയുളൃഴര്   

(2) ബഴന യസിതര്/ജീര്ണ്ണിച്ച ഴീട്ടില്  താഭഷിക്കുന്നഴര്   

(3) 300 ഭീറ്റരിനുളൃില്  കുടിലഴളൃ ഷൗഔയയം ഇല്ലാത്ത കുടുംഫങ്ങള്  

(4) ശുങിതൃ ഔക്കൂഷ് ഇല്ലാത്ത കുടുംഫങ്ങള്  

(5) കജാറിയുളൃ യാള്കഩാലും ഇല്ലാത്ത കുടുംഫം  (രു ഭാഷം 10 ദിഴഷത്തില്  താലള ഭാത്രം 

കജാറി)  

(6) ഴനിത കുടുംഫനാഥമാമിുള്ളളൃ കുടുംഫം  

(7) ബിന്നകവശിയുളൃഴകയാ, തീയാഴയാധിഔള്  ഩിടിലഩട്ടഴകയാ ഉളൃ കുടുംഫം  

 (8) പ്രാമപൂര്ത്തിമാമ നിയക്ഷ്യര്  ഉളൃ കുടുംഫം  

1.2  അഖതി കുടുംഫഭാമി ഩയിഖണിക്കുന്നതിനുളൃ കക്ലവ ഗടഔങ്ങള്  

(1)  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് ഭൂഭി ഇല്ലാത്തഴര്  (പുരകമ്പാക്ക് ഭൂഭി, ഴനഭൂഭി, ഔനാലുഔളുകടയും 

ഩാടകവകയങ്ങളുകടയും പുരംഫണ്ടുഔള്  എന്നിഴിടങ്ങലില്  താഭഷിക്കുന്നഴര് ) 

(2)  യാത്രിഔാറം ലഩാത സ്ഥറങ്ങലിലും ലതരുവുഔലിലും ഔടത്തിണ്ണഔലിലും അന്തിയുരങ്ങുന്നഴര്  

(3) അഴിഴാസിതമാമ അമ്മ/അമ്മയും കുഞ്ഞും ഭാത്രം/ബര്ത്താഴ് ഉകഩക്ഷ്ിച്ചതം ദുയിതഭനു 

ബഴിക്കുന്നതഭാമ ഴനിതഔള്  

(4) ഷാമ്പത്തിഔ ഩയാധീനതഔള്  അനുബഴിക്കുന്ന, അഔാറത്തില്  ഴിധഴഔലാകഔണ്ടി ഴന്നഴര് , 

ഴിഴാസപ്രാമം ഔളിെിുള്ളം അഴിഴാസിതയാമി ഔളിയുന്ന ഴനിതഔള്  

(5)  തീയാഴയാധിഔള് / ങിഔിത്സിച്ചു കബദഭാക്കാ്  ഔളിമാത്ത അസുകങ്ങള്  ഩിടിലഩട്ടഴരും 

വായീയിഔ ഭാനഷിഔ ലഴല്ലുഴിലിഔള്  കനയിടുന്നഴരും 
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(6)  കുടുംഫത്തില്  ബക്ഷ്ണത്തിന് ഴഔ ഔലണ്ടത്താ്  ഔളിവുളൃ 60 ഴമഷില്  താലള പ്രാമമുളൃ 

ആരും തലന്നമില്ലാത്ത കുടുംഫം 

(7)  ബിക്ഷ്ാടനം നടത്തി നിതയവൃത്തി ഔളിക്കുന്നഴര്  

(8) അതിക്രഭങ്ങള്ക്ക് ഇയമാമിുള്ളളൃ ഴനിതഔള്  

1.3 അഖതി കുടുംഫങ്ങളുലട ഩട്ടിഔ തയ്യാരാക്കല്  

അഖതിഔലല ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് അഴറംഫഭാക്കിമിുള്ളളൃ 8 ഭാനദണ്ഡങ്ങലില്  6 ഭാനദണ്ഡ 

ങ്ങലലങ്കിലും ഫാധഔഭാമിുള്ളളൃ എല്ലാ  കുടുംഫങ്ങളുകടയും ഩട്ടിഔ  തയ്യാരാക്കണം. ഇപ്രഔായം  

ഩട്ടിഔലപ്പടുത്തിമിുള്ളളൃ കുടുംഫങ്ങലല കക്ലവ ഗടഔങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തില്  ഴീണ്ടും 

ഩയികവാധിക്കണം. തടര്ന്ന് 8 കക്ലവ ഗടഔങ്ങലില്  ഏലതങ്കിലും രു ഗടഔം  ഫാധഔഭാമിുള്ളളൃ  

കുടുംഫലത്ത  അഖതി കുടുംഫഭാമി  ഔണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. യണ്ട് ഗട്ടങ്ങലികറയും 

ഩയികവാധനയും ഩട്ടിഔ തയ്യാരാക്കലും നടത്തുഔലമന്നത് ഊപംകൂട്ടത്തിലെ മതഭതറമാണ്. 

1.4 അന്തിഭ ഩട്ടിഔ അംഖീഔയിക്കല്  

(1) മുഔലില്  ഴിഴയിച്ച പ്രഔായം അഖതി കുടുംഫങ്ങളുലട ഩട്ടിഔ ഊരുകൂട്ടം തയ്യാരാക്കി ഔളിൊല്  

ഊരുകൂട്ട അംഖങ്ങള്  ഔളിയുന്നിടകത്താലം ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അംഖങ്ങള്ലക്കാപ്പം ഗ്രൂപ്പുഔലാമി 

ഒകയാ അഖതി കുടുംഫവും ഷ്ര്വിക്കണം.  

(2)  ഒകയാ ഗ്രൂപ്പും, ഷ്ര്വിക്കുന്ന അഖതി കുടുംഫത്തിലെ ഴിവദാംവങ്ങള്  പ്രകതയഔം 

തയ്യാരാക്കണം.  ഇതിനാഴവയഭാമ കപാരങ്ങള്  കുടുംഫശ്രീ ജില്ലാ ഭിശ്  കഔാഒര്ഡികനറ്റര്  

റബയഭാക്കുന്നതാണ്.  

(3) കുടുംഫ ഷ്ര്വനത്തിൂടലട ഔലണ്ടത്തുന്ന അഖതി കുടുംഫങ്ങളുലട ഩട്ടിഔ ഊരുകൂട്ട 

കമാഖത്തില്  അഴതയിപ്പിച്ച് അംഖീഔായം കതടണം. ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒകയാ 

ഩയാതിയും സൂക്ഷ്മഭാമി ഩയികവാധികക്കണ്ടതം ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്ട്ട് ഊരുകൂട്ടത്തിലെ അടുത്ത 

കമാഖത്തില്  ഷഭര്പ്പികക്കണ്ടതഭാണ്. 

(4)   രു കുടുംഫം അഖതി കുടുംഫഭാകണാ എന്ന്  തീരുഭാനികക്കണ്ടത്  ഊരുകൂട്ടഭാണ്. 

2.  അര്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔള് ക്ക് നല്കഔണ്ട ഩയിങയണ കഷഴനങ്ങളുലട ഩാകക്കജ്.    

2.1 ബക്ഷ്ണം 

(1) 65 ഴമഷിനു മുഔലില്  പ്രാമമുളൃ എല്ലാ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔള്ക്കും അന്നപൂര്ണ 

ഩദ്ധതിപ്രഔായം ബക്ഷ്യധാനയം ഷൗജനയഭാമി നല്ഔണം. 

(2)  മാലതാരു ഴരുഭാനഭാര്ഗ്ഗവും ഇല്ലാത്ത, ലഔാടിമ ദായിദ്ര്യം അനുബഴിക്കുന്ന ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ  

അഖതികുടുംഫങ്ങള്ക്ക്, അകന്തയാദമ അന്നകമാജന ഩയിഩാടി പ്രഔായം ബക്ഷ്യധാനയം 

ഴിതയണം ലങയ്യണം. ബക്ഷ്യധാനയം നല്കുന്നതിനാഴവയഭാമ തഔ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി 

ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങള്  കരശ്  ഔാര്ഡ് യജിസ്റ്റര്  ലങയ്തിുള്ളളൃ 

ലഩാതഴിതയണ കഔന്ദ്രത്തില്  (കരശ്  ഔടമില് ) കനയിട്ട് ടുകക്കണ്ടതാണ്. 
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(3)  കഴതന ലതാളില്  ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിന് ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുരപ്പ് 

ഩദ്ധതിമിലും (MGNREGS) കഴതന ലതാളിലും ബക്ഷ്യധാനയവും ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിന് കദവീമ 

ഗ്രാഭീണ ഉഩജീഴന ഭിശ്  (NRLM) ഩയിഩാടിമിലും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കുടുംഫങ്ങലിലറ അഖതിഔലല 

പ്രകതയഔ ഩയിഖണന നല്ഔി ഩലങ്കടുപ്പിച്ച് ലതാളില്  റബയഭാക്കണം. 

(4)  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ഫുഡ് ഷകപ്പാര്ട്ട് കപ്രാഗ്രാഭിൂടലടയുളൃ (Food 

Support Programme) ബക്ഷ്യധാനയ ഴിതയണം ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കുടുംഫശ്രീ അമല്ക്കൂട്ട ശംകറ 

മുകകന ആമിയിക്കണം. 

(5)  വായീയിഔ- ഭാനഷിഔ ലഴല്ലുഴിലിഔള്  കനയിടുന്നഴര് , ദീര്ഗഔാറഭാമി കയാഖ ഫാധിതര് , 

നിതയകയാഖിഔള് , ഴലലയകമലര പ്രാമമുളൃഴര്  എന്നിഴര്  ഭാത്രവും ബക്ഷ്ണം ഩാഔം ലങയ്യാ്  

കവശിയുളൃ യാള്കഩാലും ഇല്ലാത്തതഭാമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് 

അംഖ്ഴാടിഔലിൂടലട ബക്ഷ്ണം ഴിതയണം ലങയ്യണം.  

(i) ഈ മതഭതറ കുടുംഫശ്രീയുലട ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അമല് കൂട്ടങ്ങകലയും ഏയിമാ ലഡഴറഩ് ലഭെ് 

ലഷാകഷറ്റിഔകലയും ഏല് പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  

(ii) ഈ ഴിബാഖത്തിലറ അഖതിഔള്ക്ക് ബക്ഷ്ണം ഩാഔം ലങയ്ത് ഴിതയണം ലങയ്യുന്നതിനുളൃ 

ലങറഴ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  നിന്ന് 

ഴസിക്കാവുന്നതാണ്.  

(iii) അപ്രഔായം രു ഭാഷം ബക്ഷ്ണം ഩാഔം ലങയ്ത് നല്കുന്നതിനാഴവയഭാമ തഔ ഏയിമാ 

ലഡഴറഩ് ലഭെ് ലഷാകഷറ്റിഔള്ക്ക് മു്കൂരാമി നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

2.2 ആകയാഖയ സുയക്ഷ് 

(1)  ക്ഷ്മം, കുും ം, ഔയാ്ഷര് , എകഡ് ഷ്, ഹൃകദ്ര്ാഖം, വൃക്ക/ഭസ്തിശ് ഔ ഷംഫന്ധഭാമ കയാഖങ്ങള്  

തടങ്ങിമഴയ്ക്ക് ഇയമാമിുള്ളളൃ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔളുലട ങിഔിത്സയ്ക്കാമി, കഔഭാറ്റം 

ലങയ്തിുള്ളളൃ ആശുഩത്രിഔലില്  റബയഭാമ കഷഴനം പ്രകമാജനലപ്പടുത്തണം. ഇതിനാമി 

ഫന്ധലപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനം പ്രകതയഔ നടഩടി ഷൃീഔയിക്കണം. 

(2)  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങളുലട ഴയതയസ്തങ്ങലാമ ആകയാഖയ ആഴവയങ്ങള്  ശ്രദ്ധകമാലട 

നിയീക്ഷ്ികക്കണ്ട മതഭതറ ഫന്ധലപ്പട്ട പ്രാഥഭിഔാകയാഖയകഔന്ദ്രം/പാഭിറിലസല്ത്ത ്  

ലഷെരിനാണ്. 

 (3) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഏത യീതിമിറാണ് കഷഴനം പ്രദാനം ലങകയ്യണ്ടലതന്ന് 

തീരുഭാനിക്കുന്നത് പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രവും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും കൂടമാകറാങിച്ചാമിയിക്കണം. 

(4) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം, ഭറ്റ് കരാതസുഔള്  എന്നിഴമില്  നിന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഩയിങയണ ഩാകക്കജിന്  ആഴവയഭാമ ഴിബഴം ഔലണ്ടകത്തണ്ടതാണ്. 

(5)  ക്ഷ്മം, കുും ം, ഔയാ്ഷര് , എകഡ് ഷ്, ഹൃകദ്ര്ാഖം, വൃക്ക/ഭസ്തിശ് ഔ ഷംഫന്ധഭാമ കയാഖങ്ങള്  

മുതറാമ കയാഖങ്ങളുലട ങിഔിത്സയ്ക്ക് ലഭഡിക്കല്  കഔാകലജുഔലിലും ജില്ലാ/ജനരല്  
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ആശുഩത്രിഔലിലും റബയഭാമ ഷ് ലഩശയറിസ്റ്റ് കഡാക്ടര്ഭാരുലട കഷഴനവും പ്രകമാജനലപ്പടു 

കത്തണ്ടതാണ്. ഇതിനുകഴണ്ടി പ്രകതയഔ ലഭഡിക്കല്  ഔയാുകളുഔള്  ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതം 

ലങറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഴസിക്കാവുന്നതഭാണ്. 

(6)  ആുനനിഔ ഷൗഔയയങ്ങളുളൃ ഷൃഔായയ ആശുഩത്രിഔലലലഔാണ്ട് കയാഖഫാധിതയാമ 

അഖതിഔളുലട ങിഔിത്സ ഷൗജനയഭാമി ഷ് കഩാണ്ഷര്  ലങയ്യുന്നതിന് ഗ്രാഩഞ്ചാമത്തുഔള്  

ഩയിശ്രഭികക്കണ്ടതാണ്. 

(7)  പ്രധാനഭന്ത്രിയുലട/മുകയഭന്ത്രിയുലട/ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കക്ഷ്ഭ ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയുലട 

ദുയിതാവൃാഷ നിധിമില്  നിന്നും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔള്ക്ക് ങിഔിത്സാ ഷസാമം 

റബയഭാക്കുന്നതിനാഴവയഭാമ നടഩടിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

(8) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങലിലറ കയാഖിഔള്ക്ക് ആഴവയഭാമ ഭരുന്നുഔള്  ഷൗജനയഭാമി 

റബയഭാക്കണം. ഭരുന്ന് റബയഭാക്കുന്നതില്  പ്രാഥഭിഔ ആകയാഖയകഔന്ദ്രം/ഇതയ ഷര്ക്കാര്  

ആശുഩത്രിഔള്  എന്നിഴിടങ്ങലില്  റബയഭാമ പണ്ട് ഉഩകമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. 

ആഴവയലഭങ്കില്  ഭരുന്ന് ഴാങ്ങുന്നതിന് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതവും 

ഴിനികമാഖിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രക്രിമമില്  സുതായയത ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിന് ആകയാഖയ 

കഭകറാഴിദഗ്ദ്ധര്  അടങ്ങുന്ന രു ലടഔ് നിക്കല്  ഔമ്മിറ്റി ആഴവയഭാമ ഭരുന്നുഔള്  ഏലതന്ന് 

നിശ്ചമികക്കണ്ടതം അഴ ഴാങ്ങി കയാഖിഔള്ക്ക് കനയിട്ട  ്നല്കഔണ്ടതഭാണ.് കയാഖിഔള്ക്ക് 

മഥാഷഭമം കൃതയഭാമി ഭരുന്നുഔള്  റബയഭാക്കുന്നുലഴന്ന് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അമല്ക്കൂട്ടങ്ങള്  

ഉരപ്പുഴരുകത്തണ്ടതാണ്. 

(9)  ഩകയാഩഔായ തല്ഩയയാമ ഴയക്തിഔകലയും ധര്മ്മ സ്ഥാഩനങ്ങകലയും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ 

അഖതിഔളുലട ങിഔിത്സാ ആഴവയങ്ങള്  ഷ് കഩാണ്ഷര്  ലങയ്യുഴാ്  കപ്രയിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

ഇത്തയത്തില്  ഷ് കഩാണ്ഷര്ഭാലയ ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് ആഴവയഭാമ പ്രങായണ പ്രഴര്ത്ത 

നങ്ങള് , കഫാധഴല്ക്കയണ ങര്ച്ചഔള്  മുതറാമഴ ഷംഗടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(10)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഷന്നദ്ധകഷഴന തല്ഩയയാമ ആതയ ്രുശ്രൂഷശാ പ്രഴര്ത്തഔരുലട രു 

ഷഭിതി പംഩീഔയിക്കുഔയും ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔള്  കനയിടുന്ന ആകയാഖയ പ്രവ് നങ്ങള്  

ഩയിസയിക്കുന്നതിന് അഴരുലട കഷഴനം റബയഭാക്കുഔയും ലങയ്യാവുന്നതാണ്. 

2.3 ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖത്തിലറ ബിന്നകവശിയുളൃഴര്ക്ക് ആവൃാഷം നല്ഔല്  

(1) കഔന്ദ്രാഴിശ് കൃത ഩയിഩാടിഔലിലറ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം ഴിനികമാഖിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന 

ഩയിഩാടിഔള്  ബിന്നകവശിക്കാര്  അംഖങ്ങലാമി ഉളൃ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് 

മു്ഖണന നല്ഔി നടപ്പാകക്കണ്ടതാണ്. 

(2)  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔള്ക്ക്, കഔയല ഷംസ്ഥാന ഴിഔറാംഖകക്ഷ്ഭ  കഔാര് പ്പകരശ് , കഔയല 

ലപഡകരശ്  ഒപ് ദി കല്ഡ് തടങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുലട ഷസഔയണകത്താലട 

ലതാളില്  കഴദഗ്ദ്ധയ ഩയിവീറനം നല്കുഴാനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  കപ്രാത്സാസിപ്പി 

ക്കാവുന്നതാണ്. 
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(3) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതവും കദവീമ ഗ്രാഭീണ ഉഩജീഴന ഭിശ്  ഴിസിതവും ഉഩകമാഖിച്ച് 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി ഔടുംഫങ്ങലിലറ വായീയിഔ-ഭാനഷിഔ ലഴല്ലുഴിലിഔള്  കനയിടുന്നഴര്ക്ക്  

ലതാളില്  നല്കുന്നതിനു കഴണ്ടിയുളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  കപ്രാത്സാസിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ബിന്നകവശിയുളൃഴയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗക്കാരുലട ലതാളിറധിും ിത കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് കഔന്ദ്ര – 

ഷംസ്ഥാന കഷാശയല്  ലഴല്പമര്  അഡ് കഴഷരി കഫാര് ു ഔലില്  നിന്ന് ഷാമ്പത്തിഔ 

ഷസാമം റബയഭാക്കുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നടഩടി ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

2.4 ഷാമൂസയ സുയക്ഷ്ാ ലഩ്ശനുഔളും ഴകമാജന കക്ഷ്ഭവും 

(1) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔലില്  അര്സയാമഴര്ക്ക് ഷാമൂസയ സുയക്ഷ്ാ ലഩ്ശനുഔളും ഭറ്റു 

ധനഷസാമങ്ങളും അനുഴദിക്കുന്നതിന് ഉമര്ന്ന മു്ഖണന നല്ഔണം. 

(2) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖത്തിലറ ഴകമാജനകക്ഷ്ഭത്തിനും ഴിഔഷനത്തിനും പ്രാകദവിഔ 

പ്രകതയഔതഔളുളൃ ഉങിതഭാമ ഩയിഩാടിഔള്  ഔലണ്ടത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്. 

2.5 ഩാര്പ്പിടം 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഖങ്ങലിലറ ബഴന യസിതര്ക്കും ഭൂയസിത- ബഴനയസിതര്ക്കുമുളൃ ആനുകൂറയങ്ങള്  

നഴകഔയലം ഔര്മ്മഩദ്ധതി 2-ലെ ബാഖഭായുളൃ കറപ് ഩദ്ധതിയുലട  ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്ക്ക 

നുഷയിച്ച് റബയഭാകക്കണ്ടതാണ്. 

2.6 കുടിലഴളൃം 

(1) ഩയമ്പയാഖത ജറകരാതസ്സുഔള്  ഷംയക്ഷ്ിക്കുന്നതിനാമിയിക്കണം ആദയ ഩയിഖണന 

നല്കഔണ്ടത്. 

(2) നിറഴിലുളൃ കുടിലഴളൃ കപ്രാജക്ടുഔലില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങളുലട ഴീടുഔള്ക്ക് ഏറ്റവും 

ഷഭീഩത്താമി ഩലിഔ് സ്റ്റാെ് കഩാസ്റ്റ് സ്ഥാഩികക്കണ്ടതാണ്. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഊരുഔള്ക്ക് പ്രകമാജനം റബിക്കുന്ന കുടിലഴളൃ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ  

ഉഩഩദ്ധതി പ്രഔായം ആയംബികക്കണ്ടതാണ്. 

(4) പുതതാമി ആയംബിക്കുന്ന കുടിലഴളൃ കപ്രാജക്ടുഔലില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങള്  

കൂടുതലുളൃ പ്രകദവങ്ങള്ക്ക് മു്ഖണന നല്കഔണ്ടതാണ്. 

(5) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഊരുഔലില്   തരഷാമ ഔിണര്  കുളിക്കാവുന്നതാണ്. 

2.7 ഴിദയാബയാഷം 

(1) ഷ് കൂള്  ഴര്ശം ആയംബിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തലന്ന ഒകയാ ഊയിലും ഷര്കഴ നടത്തി ഷ് കൂലില്  

കങര്ന്നിട്ടില്ലാത്ത ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കുട്ടിഔലല ഔലണ്ടത്തി അഴലയ ഷ് കൂലില്  കങര്ക്കുന്നതിന് നടഩടി 

ഷൃീഔയിക്കണം. 
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(2) ഴിദയാബയാഷം ഉകഩക്ഷ്ിച്ചഴലയ ഴീണ്ടും ഷ് കൂലില്  കങര്ക്കാ്  ശ്രഭങ്ങള്  നടത്തുന്നതിൂടലട 18 

ഴമ ിനു താലള പ്രാമമുളൃ എല്ലാ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കുട്ടിഔളും അഴരുലട കുടുംഫസ്ഥിതി 

ഩയിഖണിക്കാലത തലന്ന ഴിദയാബയാഷം തടരുന്നുലഴന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തണം. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങലിലറ ഴിദയാര്ഥിഔള്  ഉള് ലപ്പലട പ്രീലഭരിഔ് കസാസ്റ്ററില്  

കങര്ന്ന് ഩഠിക്കുഴാ്  ഷൗഔയയം റബിക്കാത്ത എല്ലാ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്കും  

ആഴവയഭാമ ഩഠകനാഩഔയണങ്ങള് , യൂണികപാം മുതറാമഴ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതം 

ഉഩകമാഖിച്ച് ഴിതയണം ലങകയ്യണ്ടതാണ്. ഈ ഩാകക്കജ് പ്രഔായം നല്ഔാവുന്ന 

ധനഷസാമത്തിലെ നിയക്ക് മതഴലട നല്കുന്നു. 

ഇനം  ഴാര്ശിഔ അറഴ്ഷിലെ ഩയിധി 

(പംഩ) 

(a) ഷ് കൂള്  യൂണികപാം ഴാങ്ങുന്നതിന്  

(i)9,10 ക്ലാസ്സുഔലിലറ ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക്  

(എട്ടാം ക്ലാസ്സുഴലയയുളൃ ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക് S.S.K 
യുലട ബാഖഭാമി സ്കൂള്  യൂണികപാം ഷൗജനയഭാമി 
റബിക്കുന്നുണ്ട്.)  

2000 

(b) കനാട്ട് ബുക്ക്, കസ്റ്റശനരി മുതറാമഴ ഴാങ്ങുന്നതിന്  

(i)കറാഴര്  കപ്രഭരി ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക്  

(ii)അപ്പര്  കപ്രഭരി ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക്  

750 

1000 

(iii)കസഷ് കൂള്  ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക്   1300 

(c) കുട, ലങരുപ്പ്, ഷൂഷ്, ഷ് കൂള്ഫാഖ്, ലഩ്ഷില് , 
കഩന എന്നിഴ ഴാങ്ങുന്നതിന് (എല്ലാ 
സ്റ്റാ്കഡര്ുഔലികറയും ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക്) 

1500 

 

(4) ഇപ്രഔായമുളൃ ഴിദയാബയാഷ ധനഷസാമം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഭാത്രകഭ ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ  

ഴിദയാര്ഥിഔള് ക്ക് നല്കഔണ്ടതള. 

(5) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ കുടുംഫങ്ങലിലറ എല്ലാ ഴിദയാര്ഥിഔളുകടയും ഩഠന നിറഴായം ഉമര്ത്താ്  പ്രകതയഔ 

കഔാച്ചിംഖ് ഏര് ലപ്പടുത്തണം. ഇതിനാമി കമാഖയതയുളൃ ഫിരുദധായിഔള് , കഔാകലജ് 

ഴിദയാര്ഥിഔള് , അദ്ധയാഩഔര് , ഷാക്ഷ്യതാ കപ്രയക്മാര് , മുതറാമഴലയ ഉള് ലപ്പടുത്തി രു 

ഷകപ്പാര്ട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  പംഩീഔയിക്കണം. ഷകപ്പാര്ട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ  

ഷംഗടനാ ലങറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഴസിക്കാവുന്നതാണ്. 

എന്നാല്  ഈ ആഴവയത്തിന് ഒണകരരിമം നല്ഔാ്  ഩാടില്ല.  
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2.8 ഷാമൂസയഭാമ റ്റലപ്പടല്  

(1) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങലിലറ അംഖങ്ങലല ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അമല് കൂട്ടങ്ങലില്  

ഉള് ലപ്പടുത്തുഴാ്  ഔമ്മൂണിറ്റി ലഡഴറഩ് ലഭെ് ലഷാകഷറ്റിഔള്  നടഩടി ഷൃീഔയിക്കണം. 

അപ്രഔായം അഴരുലട ഷാമൂസയഭാമ റ്റലപ്പടല്  അഴഷാനിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

(2) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങളുലട പുനയധിഴാഷ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുലട നിര്മാസണം, 

കഭല്കനാട്ടം, കഭാണിട്ടരിംഖ് മുതറാമഴ ഫന്ധലപ്പട്ട ഊരുകൂട്ടങ്ങളുലട മതഭതറമാണ്. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫങ്ങള്  കനയിടുന്ന പ്രവ് നങ്ങള്  ഩൗയ ഷമൂസത്തിലെ ശ്രദ്ധമില്  

ലഔാണ്ടുഴരുന്നതിനുളൃ ശ്രഭങ്ങള് , കഫാധഴല്ക്കയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് , അഖതിഔലല 

ഔലണ്ടത്തുന്നതിനുളൃ ഷര്കഴ എന്നിഴ ഊരുകൂട്ടങ്ങളുലട ഩങ്കാലിത്തകത്താലട 

ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔളുലട ഷര്ഖഴാഷന ഴിഔഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അഴരുലട കവശി 

ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഷമൂസത്തിലറ ഭറ്റു ഴിബാഖങ്ങള്ലക്കാപ്പം ഇടഩളകുന്നതിനുമുളൃ 

ആത്മഫറം നല്കുന്നതിനും അനുകമാജയഭാമ ഔൗണ്ഷറിംഖ് ഷംഗടിപ്പിക്കുഴാ്  നടഩടി 

ഷൃീഔയിക്കണം. 

(5) ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതിഔളുലട ഭാനഷിഔ വായീയിഔ ഔളിവുഔള്  ഩയികഩാശിപ്പിക്കുന്നതിന് 

ആഴവയഭാമ ഩയിവീറനങ്ങള്  ഭനിവാരസാങ്ജ്ഞരുകടയും ഴിദഗ്ദ്ധരുകടയും ലപ്രാപശണലു 

ഔളുകടയും ഉഩകദവാനുഷയണം ഷംഗടിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. അതിലെ ലങറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ 

ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതത്തില്  ഉള് ലപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

2.9 കലാക്ക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷസാമം റബയഭാക്കല്  

  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നടത്തുന്ന ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ അഖതി കുടുംഫ ഩയിങയണ കഷഴന ഩാകക്കജിന് 

കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷസാമം റബയഭാകക്കണ്ടതാണ്.  
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അനുഫന്ധം  7 

ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെറുടഔള്  (GRC) – ഴിഴിധ തറങ്ങലില്  

[കണ്ഡിഔ 6.3.1 (1)ഔാണുഔ] 

(എ) ജില്ലാതറ ലജൻഡർ രികഷാഴ്സ് ലഷെർ  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ രികഷാഴ്സ് ലഷെറുടഔള്ക്ക് ഩിന്തുണ നല്കുന്ന കഔന്ദ്ര 

ഷംഴിധാനഭാണ് ജില്ലാതറ ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെര്. ജില്ലാതറത്തിൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതി ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെര്  പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

നിശ്ചമിക്കുന്ന ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിമിലറ രു ഴനിതാ അംഖം അദ്ധയക്ഷ്യും ഴനിതാ 

ലപ്രാട്ടക്ഷ്ൻ ഒപീഷർ ഔൺഴീനറുടഭാമി 15 അംഖങ്ങലിൽ അധിഔയിക്കാത്ത ജി.ആർ.ഷിക്ക്  പംഩം 

നൽകഔണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ഴനിതാ ലഷൽ ഷി.ഐ, റീഖൽ ഷർഴീഷഷ് അകതാരിറ്റി പ്രതിനിധി, 

ഴനിതാ ഴിഔഷന ഒപീഷർ, ലജൻഡർ സ്റ്റഡീഷ്/ഴിഭൻ സ്റ്റഡീഷ് എന്നിഴ ഐച്ഛിഔ 

ഴിശമഭാമി ഩഠിച്ചഴര്  / രിഷർച്ച് നടത്തിമഴര് , ലജൻഡർ/ഴിഭൻ എന്നീ ഴിശമങ്ങലിൽ 

പ്രഴർത്തന ഩയിങമമുളൃഴർ (അതില്  യാലലങ്കിലും രാ്ഷ് ലജൻഡർ /ഇെര്  ലഷക്സ് ഴയക്തി 

ആമിയികക്കണ്ടതാണ്), കുടുംഫശ്രീ ജില്ലാ ഭിശ്  പ്രതിനിധി, ഴികഔന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിൽ 

ഩയിജ്ഞാനമുളൃഴർ എന്നിഴർ അംഖങ്ങലാകഴണ്ടതാണ്. മതഴലട ഩരയുന്ന മതഭതറഔളും പ്രഴര്ത്ത 

നങ്ങളും ജില്ലാതറ ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെര്  നിര്മാസികക്കണ്ടതാണ്.  

(1) സ്ക്കൂളുഔൾ ഉൾപ്പലടയുളൃ എല്ലാ സ്ഥാഩനങ്ങളുകടയും ലജൻഡർ രികററ്റഡ് 

പ്രഴർത്തനങ്ങൾക്കുളൃ കഴദഗ്ദ്ധയം, ഩിന്തുണ, ഏകഔാഩനം എന്നിഴ ഉരപ്പാക്കുഔ. 

(2) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ റിംഖനീതിയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഩയിഩാടിഔൾ 

ആഴിഷ്കയിക്കുന്നതിനും നടപ്പിറാക്കുന്നതിനും ആഴവയഭാമ ഇടലഩടലുഔൾ നടത്തുഔ 

(3) ജാഗ്രതാ ഷഭിതിഔളുലട പ്രഴർത്തനങ്ങൾക്ക് ആഴവയഭാമ എല്ലാ ഩിന്തുണയും നൽകുഔ 

(4) റിംഖനീതിയുഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നടപ്പാക്കുന്ന 

കപ്രാജക്ടുഔൾക്ക് ഷാകങ്കതിഔ ഷസാമം നൽഔൽ, ഴിഴിധ പ്രഴർത്തനങ്ങൾക്ക് 

ആഴവയഭാമ ഩിന്തുണ, ഩയിവീറനം, നൂതന ആവമങ്ങൾ ഴിഔഷിപ്പിക്കൽ, പ്രങയണ 

പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ഷംഗടിപ്പിക്കുഔ തടങ്ങിമഴ.  

(ഫി) കലാക്ക്തറ ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെര്  

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തിൽ കക്ഷ്ഭഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമർകഩഴ്സൺ അദ്ധയക്ഷ്നായും 

(കക്ഷ്ഭഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമര്കഩഴ്സണ്  ഴനിത അലല്ലങ്കില്  കക്ഷ്ഭഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിമിലറ,  കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്ത് നിശ്ചമിക്കുന്ന ഴനിതാ അംഖം) EOWW(Extension Officer- 

women welfare) ഔൺഴീനറുടഭാമി 15 കഩയിൽ അധിഔയിക്കാത്ത GRC പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

ഇതിൽ CDPO, രു CDS ലങമർകഩഴ്സൺ, യണ്ട് ഴനിത കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ലഭമ്പർഭാർ, 

ലജൻഡർ/ഴിഭൻ ഴിശമങ്ങലിൽ പ്രഴർത്തന ഩയിങമമുളൃഴർ ഈ ഴിശമങ്ങലിലറ ഴിദഗ്ദ്ധർ, 
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രിഷർച്ച് കസ്കാകലഴ്സ് എന്നിഴർ അംഖങ്ങലാകഔണ്ടതാണ്. മതഴലട ഩരയുന്ന മതഭതറഔളും 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും കലാക്ക്തറ ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെര്  നിര്മാസികക്കണ്ടതാണ്.  

(1) കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഴനിതാ ഗടഔ ഩദ്ധതി (WCP) യുക്തി ബദ്ര്ഭാമ 

അടിത്തരമിൽ തയ്യാരാക്കുഔയും പറപ്രദഭാമ നിർമാസണം നടക്കുന്നു എന്ന് ഉരപ്പ് 

ഴരുത്തുഔയും ലങയ്യുഔ 

(2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഩയിധിമിൽ നടത്തുന്ന ലജൻഡർ രികററ്റഡ് 

പ്രഴർത്തനങ്ങൾക്കുളൃ ഩിന്തുണ, ഏകഔാഩനം, ഩയിവീറനം, ഷാകങ്കതിഔ ഷസാമം, 

പ്രങയണ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ മുതറാമഴ കലാക്ക്തറ ജി.ആർ.ഷി ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. 

(3) ജാഗ്രതാഷഭിതിഔളുലട പ്രഴർത്തനങ്ങൾക്കാഴവയഭാമ ഩിന്തുണ നൽഔൽ, 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്തറ ജി.ആർ.ഷിഔൾ ഷജീഴഭാക്കുന്നതിനുളൃ ഇടലഩടലുഔൾ 

എന്നിഴയും കലാക്ക് തറ ജി.ആർ.ഷി ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാണ്. 

(ഷി) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്തറ ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെര്   

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്തറത്തിൽ കക്ഷ്ഭഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമർകഩഴ്സൺ അദ്ധയക്ഷ്യും 

(കക്ഷ്ഭഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമര്കഩഴ്സണ്  ഴനിത അലല്ലങ്കില്  കക്ഷ്ഭഔായയ സ്റ്റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിമിലറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് നിശ്ചമിക്കുന്ന ഴനിതാ അംഖം) കുടുംഫശ്രീ ലഭമ്പർ ലഷക്രട്ടരി 

ഔൺഴീനറുടഭാമി 15 കഩയിൽ അധിഔയിക്കാത്ത GRC പംഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ICDS 

സൂപ്പർകഴഷർ, CDS ലങമർകഩഴ്സൺ, യണ്ട് ഴനിത ജനപ്രതിനിധിഔൾ, ഷന്നദ്ധപ്രഴർത്തഔയാമ 

3 ഴനിതഔള് , കുടുംഫശ്രീ ഔമ്മൂണിറ്റി ഔൗൺഷിറർ, ലജൻഡർ/ഴിഭൻ എന്നീ ഴിശമങ്ങലിൽ 

പ്രഴർത്തന ഩയിങമമുളൃ 3 കഩര് , ഈ ഴിശമങ്ങലിലറ ഴിദഗ്ദ്ധയാമ 2 കഩര്  എന്നിഴർ  

അംഖങ്ങലാകഴണ്ടതാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് തറ ലജ്ഡര്  രികഷാഴ്സ് ലഷെരിലെ മതഭതറഔളും 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും മതഴലട ഩരയുന്നു.  

(1) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ ഴനിതാ ഗടഔ ഩദ്ധതി (WCP) യുക്തി ബദ്ര്ഭാമ അടിത്തരമിൽ 

തയ്യാരാക്കുഔയും പറപ്രദഭാമ നിർമാസണം നടക്കുന്നു എന്ന് ഉരപ്പ് ഴരുത്തുഔയും 

ലങയ്യുഔ 

(2) പ്രകദവലത്ത രസാങ്ീഔളുലട ഷാമൂസിഔ ഩദഴി ഉമർത്തുന്നതിന് ആഴവയഭാമ പ്രഴർത്ത 

നങ്ങൾ ഷംഗടിപ്പിക്കുഔയും ആഴവയഭാമ ഇടലഩടലുഔൾ നടത്തുഔയും ലങയ്യുഔ. 

(3) തകേവസ്ഥാഩന ഩയിധിയ്ക്കഔത്ത് താഭഷിക്കുന്ന രാൻഷ് ലജൻഡർ/ഇെര്  ലഷക്സ് 

ഴയക്തിഔളുലട അഴസ്ഥയും ഩദഴിയും ഭന ിറാക്കുഔയും അഴ ലഭച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനുളൃ 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഇടലഩടലുഔളും നടത്തുഔയും ലങയ്യുഔ. 

(4) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഗടഔ സ്ഥാഩനങ്ങളും ലജൻഡർ ഷൗഹൃദഭാക്കുന്നതിന് 

ഇടലഩടലുഔൾ നടത്തുഔ.  

(5) റിംഖഩദഴി/ രസാങ്ീഩദഴി ഩഠനം നടത്തുഔ.  
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(6) ജാഗ്രതാ ഷഭിതിയുലട പ്രഴർത്തനങ്ങൾക്ക് ആഴവയഭാമ ഩയിവീറനം, കഫാധഴ 

ൽക്കയണം, ഔൗൺഷിറിംഖ് തടങ്ങിമഴയ്ക്ക് ഩിന്തുണ നൽകുഔ.  

(7) തകേവബയണ സ്ഥാഩന ഩയിധിമിലുളൃ എല്ലാ ലജൻഡർ രികററ്റഡ്  പ്രഴർത്തന 

ങ്ങൾക്കും ഉളൃ കഴദഗ്ധയം,  ഩിന്തുണ, ഏകഔാഩനം ഩയിവീറനം മുതറാമഴ നല്കുഔ.  

(8) എല്ലാ ഴർശവും റിംഖതറയത ലഩർകപാഭൻഷ് രികപ്പാർട്ട് തയ്യാരാക്കി പ്രഷി ദ്ധീഔയിക്കുഔ.



 
 
 

169 
 

അനുഫന്ധം 8 

ലജൻഡർ ലഡസ്കുഔള്  

[കണ്ഡിഔ 6.3.1(3) ഔാണുഔ] 

(1) ഷർക്കാർ, എകഡഡ് കസസ്കൂൾ/സമർ ലഷക്കൻഡരി സ്കൂളുഔലിലറ ലഩൺകുട്ടിഔള്/ 

രാ്ലജജ്ഡര്/ ഇെര്ലഷക്സ് കുട്ടിഔളുലട എണ്ണത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കന്നാ 

അതിറധിഔകഭാ സ്കൂളുഔൾ രു യൂണിറ്റാമി ഔണക്കാക്കി രു ഔൗൺഷിറർക്ക് മതഭതറ 

നല്ഔിലഔാണ്ട് ലജ്ഡര്  ലഡസ്കുഔള് , ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  പംഩീഔയിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഷാമൂസയനീതി, ഴിദയാബയാഷം, ഴനിതാ വിശു ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഔൾ നികമാഖിച്ചിുള്ളളൃ സ്കൂൾ 

ഔൗൺഷികറഴ്സിലന ഉഩകമാഖിച്ച് എല്ലാ കസസ്കൂൾ/സമർലഷക്കൻഡരി സ്കൂളുഔലിലും 

ഔൗൺഷിററുടലട കഷഴനം ഉരപ്പാക്കണം. ഔൗൺഷിറർഭാര്  അധിഔഭാമി കഴണ്ടി 

ഴയിഔമാലണങ്കിൽ ഔയാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾക്ക് നികമാഖിക്കാവുന്നതം 

ഩത്ത് ഭാഷകത്തക്ക് കഴതനം നൽഔാവുന്നതഭാണ്. ഷാമൂസയനീതി/ ഴനിതാ വിശു ഴിഔഷന 

ഴകുപ്പുഔലിലറ ഭാനദണ്ഡപ്രഔായം കമാഖയതയും കഴതനവും നിശ്ചമികക്കണ്ടതാണ്.  

(2) മതഴലട കങര്ക്കുന്നഴര്  അംഖങ്ങലാമ ജില്ലാതറ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷഭിതി ഔൗൺഷിറർഭാരുലട 

പ്രഴർത്തനം ഔായയക്ഷ്ഭഭാക്കുന്നതിനാഴവയഭാമ നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയികക്കണ്ടതം പ്രഴര്ത്തന 

പുകയാഖതി ഴിറമിരുകത്തണ്ടതഭാണ്. 

ലങമർകഩഴ്സൺ ഡി.ഩി.ഷി.ലങമർകഩഴ്സൺ 

ഔൺഴീനർ ജില്ലാ  ഴനിത വിശു ഴിഔഷന ഒപീഷർ 

അംഖങ്ങള്   ജില്ലാ ഴനിതാ കക്ഷ്ഭ  ഒപീഷർ 

 കജാമിെ് ഡമരക്ടര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  

ഷാകങ്കതിഔ ഴിദയാബയാഷം/ ഷാകങ്കതിഔ കഴദഗ്ധയം 

 ഉളൃ രു ഷന്നദ്ധ പ്രഴർത്തഔ/ൻ 

ഴിദയാബയാഷ ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടർ 

ജില്ലാ ലഭഡിക്കൽ ഒപീഷർ 
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അനുഫന്ധം 9 

ഐഔയയാഷ്ട്ര ഷംഗടന പ്രകയാഩിച്ചിുള്ളളൃ സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷ്യങ്ങള്  : 2030 

[കണ്ഡിഔ 7.1 (4) ഔാണുഔ] 

1. എല്ലാ തയത്തിലും എല്ലാമിടത്തുമുളൃ   ദായിദ്ര്യത്തിന് അറുടതിഴരുത്തുഔ 

2. ഴിവപ്പ് ഇല്ലായും ലങയ്യല്, ബക്ഷ്യസുയക്ഷ്, ലഭച്ചലപ്പട്ട കഩാശഔാസായം എന്നിഴ ഉരപ്പു ഴരുത്തല് , 

സുസ്ഥിയ ഔാര്ശിഔ വൃത്തി കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കല്  

3. എല്ലാ പ്രാമത്തിലുമുളൃ എല്ലാ ജനങ്ങള്ക്കും കക്ഷ്ഭവും ആകയാഖയ ജീഴിതവും ഉരപ്പാക്കല്  

4. എല്ലാഴലയയും ഉള്ലക്കാളൄന്ന തറയതയും ഗുണഩയതയുമുളൃ ഴിദയാബയാഷം ഉരപ്പാക്കുഔയും 

ഴിജ്ഞാനം ആര്ജ്ജിക്കുന്നതിനുളൃ ആയുഷ്കാറ അഴഷയങ്ങള്  കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔയും ലങയ്യുഔ. 

5. റിംഖഷഭതൃം കഔഴയിക്കുഔയും രസാങ്ീഔലലയും ലഩണ്കുട്ടിഔലലയും വാക്തീഔയിക്കുഔയും ലങയ്യുഔ.  

6. ജറത്തിലെ റബയതയും സുസ്ഥിയ ഩയിഩാറനവും ശുങിതൃവും ഏഴര്ക്കും ഉരപ്പു ഴരുത്തുഔ. 

7. താങ്ങാവുന്നതം അഴറംഫിക്കാവുന്നതം സുസ്ഥിയവും ആുനനിഔവുഭാമ ഊര്ജ്ജത്തിലെ, 

പ്രാഩയത എല്ലാഴര്ക്കും ഉരപ്പു ഴരുത്തുഔ 

8.  ഏഴര്ക്കും നിറയ്ക്കാത്തതം ഷര്കമാാന്മുഖമായകവുഭാമ സുസ്ഥിയ ഷാമ്പത്തിഔ ഴലര്ച്ചയും, ഗുണഩയവും 

റാബഔയവും ഭാനയവുഭാമ ലതാളിലും ഉരപ്പാക്കല്  

9. പ്രതികൂറ ഷാസങയയങ്ങലല അതിജീഴിക്കുന്ന തയത്തിലുളൃ  അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  

നിര്മ്മിക്കുഔ, സുസ്ഥിയവും ഉള്കച്ചര്ക്കലപ്പട്ടതഭാമ ഴയാഴഷാമഴല്ക്കയണം കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔ,  

നൂതനാവമങ്ങള്  ഩയികഩാശിപ്പിക്കുഔ. 

10. യാജയത്തിനഔത്തും യാജയങ്ങള്ക്കിടമിലുമുളൃ അഷഭതൃം കുരയ്ക്കുഔ 

11. എല്ലാഴകയയും ഉള്ലക്കാളൃാവുന്നതം സുയക്ഷ്ിതവുഭാമ ഭാറ്റങ്ങള്ക്ക് അനുകമാജയവുഭാമ 

യീതിമില്  നഖയങ്ങലലയും ഭനുശയ ആഴാഷഴയഴസ്ഥഔലലയും സുസ്ഥിയഭാക്കുഔ. 

12. സുസ്ഥിയ ഉഩകബാഖവും ഉപനഩാദനക്രഭങ്ങളും ഉരപ്പാക്കുഔ. 

13. ഔാറാഴസ്ഥാഴയതിമാനവും അതിലെ പ്രതയാഗാതങ്ങളും കനയിടുന്നതിനാഴവയഭാമ അടിമന്തിയ 

നടഩടിഔള്  ഷൃീഔയിക്കുഔ. 

14. സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനത്തിനാമി ഭസാഷമുദ്ര്ങ്ങള്, ഔടല്, ഷമുദ്ര്ഴിബഴങ്ങള്  എന്നിഴ ഷംയക്ഷ്ിച്ച് 

സുസ്ഥിയതകമാലട ഉഩകമാഖിക്കുഔ. 

15. ബൗഭ-ഴന ആഴാഷഴയഴസ്ഥഔളുലട സുസ്ഥിയ ഉഩകമാഖവും ഷംയക്ഷ്ണവും പുനരുജ്ജീഴനവും 

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔ ഴളി കജഴകഴഴിദ്ധയകവാശണത്തിനും ഭരുഴല്ക്കയണ പ്രക്രിമക്കും 

അറുടതിഴരുത്തി പൂര്മാസ്ഥിതിമിറാക്കുഔ. 

16. എല്ലാഴര്ക്കും നീതി ഉരപ്പാക്കി, എല്ലാതറങ്ങലിലും ഔായയക്ഷ്ഭഭാമതം  ഉത്തയഴാദിതൃപൂര്ണ്ണവും 

ഉള്കച്ചര്ക്കലപ്പട്ടതഭാമ സ്ഥാഩനങ്ങലല സൃഷ്ടിക്കുഔയും  സുസ്ഥിയ  ഴിഔഷനത്തിനാമി  

ഷഭാധാനപൂര്ണ്ണവും എല്ലാഴലയയും ഉള്ലക്കാളൄന്നതഭാമ ഷമൂസങ്ങലല കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔ. 

17. സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനത്തിനായുളൃ ആകഖാല ഩങ്കാലിത്തം പുനരുജ്ജീഴിക്കാനാഴവയഭാമ 

നിര്മാസണ ഉഩാധിഔള്  വാക്തീഔയിക്കുഔ.    
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കപാരം 1 

ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി (2022 – 27) 
ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖങ്ങളുലട ഴിഴയങ്ങള്  

[കണ്ഡിഔ 3.1.1 (എ) (1) ഔാണുഔ] 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കഩയ് : 
ബയണഷഭിതി തീരുഭാന നമ്പരും തീമതിയും :               ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി........................................ 

ക്ര.ന. 
കഩരും 
ഴിറാഷവും 

കപാണ്  
ഇ-ലഭമില്ഐ.ഡി 

പുനഷംഗടിപ്പിച്ച 
ആസൂത്രണഷഭിതിമിലറ 
സ്ഥാനം* 

ഉള്ലപ്പടുന്ന 
ഴിബാഖം** 

രസാങ്ീ/ 
പുരുശ്  

എഷ്.ഷി/ എഷ്.ടി/ 
ഭറ്റുളൃഴ 

ഴിദയാബയാഷ 
കമാഖയത 

കഴദഗ്ധയം/ 
ഩയിങമം 
കഭകറ 

ലതാളില്  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

*അദ്ധയക്ഷ്്/ഉഩാദ്ധയക്ഷ്്/ഔണ്ഴീനര്/അംഖം 
** തകേവബയണ അദ്ധയക്ഷ്്/ ലഷക്രട്ടരി/ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലങമര്കഩഴ്സണ്/ഴിദഗ്ദ്ധ അംഖം/ ഷന്നദ്ധപ്രഴര്ത്തഔര്  
സ്ഥറം :  
തീമതി :              ലഷക്രട്ടരിയുലട കഩരും പ്പും 
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കപാരം 2 

ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി (2022 – 27) 
ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അംഖങ്ങളുലട ഴിഴയങ്ങള്  

[കണ്ഡിഔ 3.1.2 (എ) (18) ഔാണുഔ] 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കഩയ് :                            ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി................................................................... 
ബയണഷഭിതി തീരുഭാന നമ്പരും തീമതിയും :                                  ഴര് ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ 
കഩയ്...................................................... 

ക്ര.ന. 
കഩരും 
ഴിറാഷവും 

കപാണ്  
ഇ-ലഭമില്  
ഐ.ഡി 

പുനഷംഗടിപ്പിച്ച 
ഴര്ക്കിംഖ് 
ഗ്രൂപ്പിലറസ്ഥാനം* 

രസാങ്ീ/ 
പുരുശ്  

എഷ്.ഷി/ 
എഷ്.ടി/ 
ഭറ്റുളൃഴ 

ഴിദയാബയാഷ 
കമാഖയത 

കഴദഗ്ദ്ധയം/ഩയിങമം 
കഭകറ 

ലതാളില്  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

*ലങമര്കഩഴ്സണ്/കഴഷ് ലങമര്കഩഴ്സണ്/ഔണ്ഴീനര്/അംഖം 

ഒകയാ ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിനും പ്രകതയഔം കപാരം തയ്യാരാക്കണം, 

തീമതി :            ലഷക്രട്ടരിയുലട കഩരും പ്പും 
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കപാരം 3 

ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി 
പ്രശ്നഴിവഔറനവും പ്രശ്ന ഩയിസായ ഷാദ്ധയതഔളും 

[കണ്ഡിഔ 3.3.6 (3) ഔാണുഔ] 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കഩയ് :.................................................   

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ്:……………………………….              ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി................................. 

 

*തകേവബയണത്തിലെ അധിഔായങ്ങള്, മതഭതറഔള്, ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ ഭാര്ഗ്ഗനിര്കേവങ്ങള്  എന്നിഴയും ഷാകങ്കതിഔ ക്ഷ്ഭത, ഷാമ്പത്തിഔ ക്ഷ്ഭത, 

ഴിജമ ഷാദ്ധയത, പ്രാകമാഖിഔത, ലഩാതഩണം ഴിനികമാഖിക്കുന്നതിലറ ഷാമൂസയ പ്രഷക്തി എന്നിഴയും ഔണക്കിലറടുത്തുലഔാണ്ടാമിയിക്കണം 

ഷാദ്ധയതഔള്  ഩയിഖണികക്കണ്ടത് 

 സ്ഥറം               പ്പ്   

   തീമതി              കഩയ് 

ഔണ്ഴീനര്  

ക്ര
ഭ
 ന
മ്പ
ര്
  

പ്രശ്നങ്ങള്  
പ്രശ്നഫാധിത 

പ്രകദവം, ഴിബാഖം 

പ്രശ്നത്തിലെ തീവൄത 

(  ലങയ്യുഔ) 

പ്രശ്നത്തിനുളൃ 
ഔായണങ്ങള്/ 
ലഴല്ലുഴിലിഔള്  

പ്രശ്നത്തിനുളൃ ഔായണങ്ങള്  / ലഴല്ലുഴിലിഔള്  ഩയിസയിക്കുന്നതിന് 
നിറഴിലറ 

ഷാദ്ധയത ഩയിഖണിച്ചാല്  ഏലറ്റടുക്കാ്  ഔളിയുന്ന / 
ഏലറ്റടുകക്കണ്ടതാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  എലന്തല്ലാം?* 

റഘുതയം ഗുരുതയം 
അതീഴ 
ഗുരുതയം 

ഫന്ധലപ്പട്ട 
തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തില്  

ഔീഴ്തട്ട് 
ഩഞ്ചാത്ത് 
തറത്തില്  

മുഔള്തട്ട് 
ഩഞ്ചാമത്ത് 
തറത്തില്  

 

ഷര്ക്കാര്  
തറത്തല്  
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കപാരം 4 
ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി 

മു്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഏലറ്റടുത്ത കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഴിവദാംവങ്ങള്   
(പൂര്ത്തിമാഔാത്ത കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഴിഴയങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലട) 

[കണ്ഡിഔ 3.1.2 (ഫി) (7) ഔാണുഔ] 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കഩയ് :.................................................      

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ്:……………………………….       ഴര്ശം...................... 

 

ക്ര
ഭ
 ന
മ്പ
ര്
  

കപ്ര
ാജ
ക്ട
് ന
മ്പ
ര്
  

കപ്രാജക്ടിലെ കഩയ് 
S.O./ 

New 

GEN/ 

SCSP/ 

TSP 

കപ്രാജക്ടിലെ 

അഴസ്ഥ* 

റക്ഷ്യം കനട്ടം 

പ്രതീക്ഷ്ിച്ച  

പ്രകമാജനം 

കഔഴയിച്ച 

മഥാര്ഥ 

പ്രകമാജനം 

ഷാമ്പ

ത്തിഔം 

(പംഩ) 

ബൗതിഔം 
ഷാമ്പത്തി

ഔം (പംഩ) 
ബൗതിഔം 

            

 ആലഔ 

 

          

*പൂര്ത്തീഔയിച്ചു/തടരുന്നു/പൂര്ത്തീഔയിക്കാലത ഉകഩക്ഷ്ിച്ചു 
സ്ഥറം :              പ്പ് : 
തീമതി :              കഩയ് : 
                ഔണ്ഴീനര്  

            ................................................(ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ്) 
കുരിപ്പ് : 

(1) മഥാര്ഥ പ്രകമാജനം – ഉദാ- രു കുടിലഴളൃ ഩദ്ധതിയുലട മഥാര്ഥ പ്രകമാജനം എന്നത് 55 കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് പ്രതിദിനം 300 റിറ്റര്  ഴീതം   
കുടിലഴളൃം ഴര്ശം  മുളെഴ്  റബയഭാക്കുഔ. 
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കപാരം 5 
ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി  

ത്  ഴര്ശം ഏലറ്റടുത്ത കപ്രാജക്ടുഔളുലട ഴിവദാംവങ്ങള്  

[കണ്ഡിഔ 3.1.2 (ഫി) (7) ഔാണുഔ] 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കഩയ്................................................ 
ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ്.....................................................................     ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി................................................ 

ക്രഭ 

നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിലെ കഩയ് S.O/New GEN/SCSP/TSP റക്ഷ്യം കനട്ടം കപ്രാജക്ടിലെ 

ഇകപ്പാളലത്ത 
അഴസ്ഥ* 

ഷാമ്പത്തി
ഔം 

(പംഩ) 

ബൗതിഔം ഷാമ്പത്തിഔം 

(പംഩ) 

ബൗതിഔം 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*പൂര്ത്തീഔയിച്ചു/ തടരുന്നു/പൂര്ത്തീഔയിക്കാലത ഉകഩക്ഷ്ിച്ചു 
സ്ഥറം :               പ്പ്: 
തീമതി :             കഩയ്: 
              ഔണ്ഴീനര്  

---------------------ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 
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കപാരം 6 
ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി 

ഗ്രാഭഷബാ കമാഖത്തില്  അഴതയിപ്പിക്കുന്നതിന് നിര്കേവിക്കുന്ന അടുത്ത ഴര്ശലത്ത കപ്രാജക്ടുഔള്  

[3.1.2 (ഫി) (7), 3.1.2. (ഷി) (1) എന്നീ കണ്ഡിഔഔള്  ഔാണുഔ] 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കഩയ്..................................................... 

ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ്.............................................................................        ........................................................ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി   

ക്രഭ 
നം 

നിര്കേവിക്കുന്ന 
കപ്രാജക്ടിലെ 
കഩയ് 

റക്ഷ്യ
ങ്ങള്  
എലന്ത
ല്ലാം 

ഗുണകബാൃ തി 
ഴിബാഖം, 
എണ്ണം, 
ഗുണകബാൃ തി 
പ്രകദവം 
ഏത് 

പ്രധാന 
പ്രഴര്ത്തന
ങ്ങള്  

എലന്തല്ലാം? 
എത്ര 

അലഴില്  (2) 

ഴിഔഷ
ന 
പണ്ട് 

ലഭമിെന
്ഷ് 
പണ്ട് 

തന
ത് 
പ
ണ്ട് 

കഔന്ദ്രാഴി
ഷ്കൃതം 

ഷംസ്ഥാ
നാഴിഷ്കൃതം 

ഴാ  
ഗുണകബാ
ൃ തി 
ഴിസിതം 

ഭറ്റുളൃ
ഴ 

ആ
ലഔ 
അടങ്ക
ല്  

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

              

X ആലഔ 

 

X X           

സ്ഥറം  :              പ്പ്: 
തീമതി  :              കഩയ്: 
                ഔണ്ഴീനര്  
                  ........................ഴര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് 

1. ഗുണകബാക്താക്കളുലട എണ്ണം അഴര്  ഏത് ഴിബാഖത്തിലുളൃഴര്  അലല്ലങ്കില്  ഏത് പ്രകദവത്തിലുളൃഴര്  എന്ന് എളെതണം 

2. എലന്തല്ലാം പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  എന്നും അഴ എത്ര അലഴില്  എന്നും എളെതണം. ഫാധഔഭാമ ഷംഖതിഔള്  എഴിലട എന്നും എളെതണം. 

ന്നിറധിഔം പ്രകദവങ്ങലില്  നടകത്തണ്ട നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്  കൂട്ടികച്ചര്ത്ത് റ്റ കപ്രാജക്ടാമി  നിര്കേവിക്കാ്  ഩാടില്ല. 
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കപാരം 7 
ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി : ഴിബഴ ഴഔമിരുത്തല്  

[കണ്ഡിഔ 3.3.6 (5) ഔാണുഔ] 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കഩയ്:…...................................................................................... 
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി........................................... 
1.ഴിബഴ കരാതസ്സുഔള്  
ക്രഭ  
നം 

ഴിബഴ കരാതസ്സുഔള്  ഴഔമിരുത്തുന്ന 
തഔ (പംഩ) 

(1) (2) (3) 

1 ഴിഔഷന പണ്ട്                          (i) ഷാധായണ ഴിസിതം  

 (ii) 
   (iii)  

ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി  

ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി  

 (iv)  ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ  
ഔമ്മീശ്  ഗ്രാെ് 

കടഡ്  

അണ്കടഡ് 

  ആലഔ  

2 ലഭമിെന്ഷ് പണ്ട്              (i) 
(ii) 

കരാഡ് ഇതയം  

കരാഡ്  

ആലഔ  

3 ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  ആകയാഖയ 
ഗ്രാെ്  

  

4 ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  
നഖയഷഞ്ചമ ഗ്രാെ്  

  

5 തനത് പണ്ട്(ജനരല്  ഩര്പ്പഷ് പണ്ട് 
ഉള്ലപ്പലട)  

  

6 ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത  ഩദ്ധതി ഴിസിതം   

7 കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത  ഩദ്ധതി ഴിസിതം   

8 ഴാ  – ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന്   

9 ഴാ - ഭറ്റ് ധനഔായയ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  
നിന്ന് 

  

10 ഗുണകബാൃ തി ഴിസിതം  
ഩഞ്ചാമത്തില്അടയ്ക്കുന്നത് 

  

11 ഗുണകബാക്താഴ് കനയിട്ട് ലങറഴളിക്കുന്ന 
 ഗുണകബാൃ തി ഴിസിതം  - 

  

12 ഷന്നദ്ധ കഷഴനം   

13 ഷംബാഴന   

14 ഭറ്റ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നുളൃ 
ഴിസിതം                                                 

(i)ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിന്ന്   

(ii) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിന്ന്  

(iii) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്ന്  

(iv) മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔലില്  നിന്ന്  

(v) കഔാര്പ്പകരശനില്നിന്ന്  

(vi) നഖയഷഞ്ചമ ഗ്രാെില്  നിന്നുളൃ 
ഴിസിതം 

 

ആലഔ  

15 ഭറ്റുളൃഴ   

 ആലഔ ലഭാത്തം x  
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2 ഴിഔഷനപണ്ടിലെ കഭകറാടിസ്ഥാനത്തിലുളൃ ഴഔമിരുത്തല്  (പംഩ) 

 
ക്രഭ 
നം 

 
ഴിബാഖം 

 

ആലഔ 
ഴിസിതം  

കഭകറാ 
ഴിബജനത്തിൽ 
നിന്നും 
ളിഴാക്കിമ 
തഔ* 

ഫാക്കി 
തഔ 
(3-4) 

ഉല്പാദന കഭകറ കഷഴന കഭകറ 
ഩശ്ചാത്തറ 
കഭകറ 

തഔ വതഭാനം തഔ വതഭാനം തഔ വതഭാനം 

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

1 ഷാധായണ 
ഴിസിതം  

 
  

      

2 ഩട്ടിഔജാതി 
ഉഩഩദ്ധതി 

         

3 ഩട്ടിഔഴര്ഗ്ഗ   
ഉഩ ഩദ്ധതി  

         

4 ഩതിനഞ്ചാം 
ധനഔായയ 
ഔമ്മീശ്  
ഗ്രാെ്  

കഫ 
ഷിഔ് 
ഗ്രാെ് 

         

കടഡ് 
ഗ്രാെ്  

         

5 ആലഔ          

*കറപ് ബഴനഩദ്ധതിയ്ക്ക് നീക്കിലഴയ്ക്കുന്ന 20 വതഭാനം തഔ 

3. നിര്ഫന്ധഭാമി ഴഔമിരുകത്തണ്ട ഴിബാഖങ്ങള്ക്കുളൃ / പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിഔള്ക്കുളൃ  ഴഔമിരുത്തല്  

ക്രഭ 

നം 

നിര്ഫന്ധഭാമി തഔ 
ഴഔമിരുകത്തണ്ട 

ഴിബാഖത്തിലെ /പ്രകതയഔ 
ഩദ്ധതിയുലട  കഩയ് 

ഴഔമിരുകത്തണ്ട 
തഔ (പംഩ) 

ഴഔമിരുത്തിമ തഔ (പംഩ) 

ഴിഔഷന 
പണ്ട് 

ഭറ്റുളൃഴ ആലഔ  

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

      

      

      

      

      

 

X 

 

ആലഔ 
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ഴി 
ക്രഭ 
നം 

 
ഴിഔഷന 
കഭകറ 

ഴഔമിരുത്തല്  (പംഩ) 

ഷാധായണ 
ഴിസിതം 

ഩട്ടിഔജാതി 
ഉഩഩദ്ധതി 

ഩട്ടിഔഴ
ര്ഗ്ഗ 
ഉഩഩദ്ധതി 

ഩതിനഞ്ചാം 
ധനഔായയ ഔമ്മീശ്  

ഗ്രാെ്  ആലഔ 

കഫഷിഔ് 
ഗ്രാെ് 

കടഡ് 
ഗ്രാെ്  

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

1 കൃശി       
2 മൃഖഷംയക്ഷ്ണം       
3 ക്ഷ്ീയ ഴിഔഷനം       
4 ജറകഷങനം       
5 ഭണ്ണ്-

ജറഷംയക്ഷ്ണം 
      

6 ഩയിസ്ഥിതി 
ഷംയക്ഷ്ണം 

      

7 ഴിദയാബയാഷം       
8 ഔറ, ഷംസ്ക്കായം, 

യുഴജനകക്ഷ്ഭം 
      

9 ആകയാഖയം       
10 കുടിലഴളൃം       
11 ശുങിതൃം, 

ഭാറിനയ 
ഷംസ്കയണം 

      

12 ഩാര്പ്പിടം       
13  ഷാമൂസയകക്ഷ്ഭം        
14 ഊ ര്ജ്ജം       
15 ലഩാതഭയാഭത്ത്       
16 ഭറ്റുളൃഴ       

 ആലഔ       
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കപാരം 8 

ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി : ഷഭഗ്ര ഩയിഩാടി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുളൃ കപാരം 

[കണ്ഡിഔ 3.5.5 (4) ഔാണുഔ] 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിലെ കഩയ് : ................................................  

 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി :........................................  

I. ഩയിഩാടിയുലട ഷംഗ്രസം 

ക്രഭ 
നം. 

ഇനം ഴിഴയണം 

1 ഩയിഩാടിയുലട കഩയ്  

2 ഩയിഩാടിയുലട നമ്പര്  *  

3 കനാഡല്  ഒപീഷര്  **  

4 പ്രധാന റക്ഷ്യങ്ങള്   

5 പ്രധാന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്   

6 ഩങ്കാലിഔലാകുന്ന സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഴകുപ്പുഔള്, ഏജ്ഷിഔള്   

7 നിര്കേവിക്കുന്ന ഏകഔാഩന, ഷംകമാജന ഷാദ്ധയതഔളും 
ഷംകമാജിപ്പിക്കുന്ന ഩയിഩാടിഔളും 

 

8 പ്രതീക്ഷ്ിത ആലഔ ലങറഴ്  

9 കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷംഴിധാനം  

* ഩയിഩാടിഔള്ക്ക് C1,C2,C3 …… എന്നിങ്ങലന ക്രഭനമ്പര്  നല്ഔണം. 

** രു ഷഭഗ്ര ഩയിഩാടിക്ക് രു കനാഡല്  ഒപീഷര്  ഉണ്ടാഔണം. [കണ്ഡിഔ 3.5.5 (3)ഔാണുഔ.] 

II. തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭാമി ഏലറ്റടുക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

ക്രഭ 
നം 

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിലെ കഩയ് കഭകറ അടങ്കല്  തഔ 
നിര്മാസണ 
ഉകദയാഖസ്ഥ(് ) 

      

      

 ആലഔ    x 

III. ഭറ്റ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

ക്രഭ 

നം 
ഇനം 

പ്രഴര്ത്ത 

നങ്ങള്  

നടപ്പാക്കുന്ന 
ഏജ്ഷിഔള്  

പ്രതീക്ഷ്ിത  
ലങറഴ് 

നിര്മാസണ 
ഉകദയാഖസ്ഥ 
(് ) 

1 തകേവബയണ സ്ഥാഩനം കപ്രാജക്ടിൂടലട അല്ലാലത 
ഏലതങ്കിലും പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കുന്നതിന് 
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ഉകേവിക്കുന്നുലണ്ടങ്കില്  അഴ.  x 

2 ഭറ്റ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഴകുപ്പുഔള്, 
ഏജ്ഷിഔള്  നടത്തുന്നഴ  

    

3 ഷന്നദ്ധ ഷംഗടനഔള് , ഗുണകബാൃ തി ഗ്രൂപ്പുഔള് , 
ഗുണകബാക്താക്കള്  എന്നിഴ ലങകയ്യണ്ടഴ. 

   x 

 ആലഔ x x  x 

കുരിപ്പ്:1. രു ഷഭഗ്രഩയിഩാടിമിലറ കപ്രാജക്ടുഔള്  ഴിഴിധ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  കങര്ന്നാണ് 
നടപ്പാക്കുന്നലതങ്കിലും ഷഭഗ്രഩയിഩാടി ആഴിഷ്കയിച്ച തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഭാത്രകഭ ഈ കപാരം 
തയ്യാരാകക്കണ്ടതളൄ. 

2. കനാഡല്  ഒപീഷരാണ് ഈ കപാരം തയ്യാരാകക്കണ്ടത്.  

3. ഒകയാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാടിക്കും പ്രകതയഔം കപാരം തയ്യാരാക്കണം. 
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കപാരം 9 

ഩതിനാറാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി   

ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് റബയഭാകുന്ന  തനത് പണ്ട് ഷംഫന്ധിച്ച കസ്റ്ററ്റ്ലഭെ് 

[കണ്ഡിഔ 5.1 (13) ഔാണുഔ] 

ബാഖം 1 : (തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തയ്യാരാകക്കണ്ടത്) 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം :--------------------------------------------   കലാക്ക്...................................... 

ജില്ല...................................................................    ഴര്ശം........................... 

1. തനത് ഴരുഭാനത്തിലെ പ്രായംബ ഫാക്കി  

2. ത്  ഴര്ശം ഫജറ്റ് പ്രഔായമുളൃ  തനത് ഴരുഭാനം  

  (i)   നികുതി ഴരുഭാനം  

  (ii)  നികുതികമതയ ഴരുഭാനം  

          (iii)  ആലഔ  

3 ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റിൂടലട  ത്ഴര്ശം  റബിക്കുന്ന  ജനരല്  ഩര്പ്പഷ് 
പണ്ട്  

 

4 ആലഔ തനത്  ഴരുഭാനം (1+2+3)  

5 ഫജറ്റ്  പ്രഔായം  ബയണ/ നിര്ഫന്ധിത/അഷാധായണ 
ലങറവുഔള്ക്ക്  ഴഔമിരുത്തിമിുള്ളളൃ തഔ  

 

6 ബയണ/ നിര്ഫന്ധിത/അഷാധായണ ലങറവുഔള്ക്ക് 
ആഴവയഭാമത്  ഔളിച്ചുളൃ ഫാക്കി തഔ  ( 4-5) 

 

7 കണ്ഡിഔ 5.1.(11) പ്രഔായം  അടിമന്തിയ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്   ഭാറ്റി 
ഴയ്ക്കുന്ന തഔ  

 

8 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക്  റബയഭാകക്കണ്ട തഔ  (6-7)  

9 മു്  ഴര്ശം തനത് പണ്ടിനത്തില്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് 
ലങറഴളിച്ച തഔ  

 

10 ഇനം 9-ലറ തഔകമാലടാപ്പം  അതിലെ 15% കൂട്ടിമാല്  റബിക്കുന്ന 
തഔ (ഇനം 9 ലറ  ഷംകയയുലട 115%) 

 

11 മു്  ഴര്ശം തനത് പണ്ടിനത്തില്  ലങറഴളിച്ച തഔയുലട  115 
വതഭാനത്തില്  കൂടുതല്  തഔ  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  
ഴഔമിരുത്തിമിുള്ളകണ്ടാ?  

ഉണ്ട്/ ഇല്ല 

ലഷക്രട്ടരിയുലട  കഩരും പ്പും  

സ്ഥറം, 

തീമതി.     ഒപീഷ് മുദ്ര് 
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ബാഖം  2: (മു്  ഴര്ശം  തനത് പണ്ടിനത്തില്  ലങറഴളിച്ച തഔയുലട  115 വതഭാനത്തില്  കൂടുതല്  തഔ  

അടുത്ത ഴാര്ശിഔ  ഩദ്ധതിമില്  ഴഔമിരുത്തുഔമാലണങ്കില്  ഭാത്രകഭ യണ്ടാം ബാഖം  ആഴവയമുള) 

1. ഔണക്കുഔള്  ഩയികവാധിച്ച ഉകദയാഖസ്ഥയുലട (ലെ) അബിപ്രാമം (ആഴവയലഭങ്കില്  പ്രകതയഔം കുരിപ്പ് 

നല്കുഔ) 

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

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

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

2. റബയഭാമ ഔണക്കുഔളും കയകഔളും ഩയികവാധിച്ച് കഫാധയലപ്പട്ടതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്  തനത് പണ്ടില്  

നിന്ന് ......................................................... തഔ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഴഔമിരുത്താലഭന്ന്  ശുഩാര്വ 

ലങയ്യുന്നു.  

 

 

 

സ്ഥറം, 

  

 

പ്പ്   : 

തീമതി.                          ഒപീഷ് മുദ്ര് കഩയ്  : 

  തസ്തിഔ: 

 

 

 

 

 

 


