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2020-2025 കരാലയളവിദലക്ക് ദകരളത്ിജല പ്രാദേശിക �ര്ക്കരാരുകളിജല 
�നപ്തിനിധികളരായി ജതരജഞെടുക്കജപെട് എല്രാവര്ക്ം ഹൃേ്യമരായ ആശം�
കൾ! �നങ്ങൾ തങ്ങളിൽ അര്പെിച്ച വിശ്രാ�വം പ്തീക്ഷകളം �രാക്ഷരാത്ക്ക
രിക്വരാൻ നിങ്ങദളരാദരരാരുത്രും ആത്രാര്ത്ഥമരായി പരിശ്മിക്ജമന്ന് കരു
തുന്നു.

1996-ൽ അധികരാരത്ിൽ വന്ന നരായനരാര് �ര്ക്കരാര് നടപെിലരാക്കിയ �ന
കീയരാസൂത്രണ അധികരാര വിദകന്ദീകരണ പ്വര്ത്നങ്ങൾ ദകരളത്ിജന് 
�രാമൂഹിക �രാമ്പത്ിക ദമഖലകളിലുണ്രാക്കിയ മരാറ്റങ്ങൾ മരാതൃകരാപരമരാണ്. 
ദകരളം നടപെിലരാക്കിയ അധികരാര വിദകന്ദീകരണത്ിലൂജട ശക്തമരായ പ്രാദേ
ശിക ഭരണ�ംവിധരാനം രൂപജപെടുത്തുകയം ത്രിതല പഞ്രായത്തുകളം ന�രഭ
രണ സ്രാപനങ്ങളം പ്രാദേശിക �ര്ക്കരാരുകളരായി മരാറുകയം ജചയ്തു. ഇതിജന് 
ഫലമരായി, �നരാഭിലരാഷം കണ്റിഞെ് ഒദട്ജറ നൂതനരാശയങ്ങൾ പ്രാദേശിക 
�ര്ക്കരാരുകൾ നടപെിലരാക്കി വരുന്നു. 2017-ൽ ആരംഭിച്ച നവദകരളത്ിനരായി 
�നകീയരാസൂത്രണവം നവദകരള കര്മ്മപദ്ധതിയം വിവിധ േൗത്യങ്ങളം ഈ 
പ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകര്ന്ന് മുദമ്പരാട്ടു ദപരാകുന്നു. 25 വര്ഷം 
പൂര്ത്ിയരാക്ന്ന �നകീയരാസൂത്രണ പ്സ്രാനം ഇന്ന് രരാ�്യത്ിന് തജന്ന മരാ
തൃകയരാണ്.

ദേശീയതലത്ിലും �ംസ്രാനതലത്ിലുമുള്ള ഭരണ �ംവിധരാനങ്ങജള 
അദപക്ഷിച്ച് �നങ്ങളമരായി കൂടുതൽ ഇഴുകിദചര്ന്ന് അവരുജട വിക�നരാവശ്യ
ങ്ങജള യഥരാര്ത്ഥ ദബരാധദത്രാജട �മീപിക്കരാനും ഉൾജക്കരാള്ളരാനും പഞ്രായ
ത്തുരരാ�് ഭരണ �ംവിധരാനത്ിന് കഴിയജമന്നത് നിസ്തര്ക്കമരാണ്. ഇപ്കരാരം 
�നപ്തീക്ഷയ്ക് ഒത്് ഉയരരാനും �നകീയ പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരാരമുണ്രാക്ന്ന
തിനും തക്കവിധം �നരാധിപത്യ ഭരണ�ംവിധരാനം കരാര്യക്ഷമമരാക്കണജമ

എ.സി. മ�ൊയ്തീന് 
തദദേശ �്യംഭരണ വകുപ്പുമന്തി
ദകരള �ര്ക്കരാ ര്

t-I-c-f kÀ-¡-mÀ

�ദദേശം
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ങ്ിൽ അതിജന് രണ്ടു ഘടകങ്ങളരായ �നപ്തിനിധി �ംവിധരാനവം ഉദേ്യരാ�
സ് �ംവിധരാനവം ഒദരദപരാജല കരാര്യക്ഷമമരാകണം. 

നമുജക്കല്രാം അറിയരാവന്നതുദപരാജല ദലരാകം ഇന്ന് ദകരാവിഡ് 19 എന്ന 
മഹരാമരാരിയജട പിടിയിലരാണ്. തീര്ച്ചയരായം മനുഷ്യകുലം ഈ മഹരാമരാരിജയ 
അതി�ീവിക്ക തജന്ന ജചയ്ം. പുതിയ കരാലത്ിനനുസൃതമരായ തരത്ിൽ 
തദദേശ�്യംഭരണ �ംവിധരാനത്ിജന് വിവിധ തലങ്ങളി ൽ ആവശ്യമരായ 
പരിശീലനം നല്കുന്നതിന് കില, സകപ്പുസ്തകങ്ങളം പുതിയ പഠനരീതികളം 
ഒരുക്കിയിരിക്ന്നത് അഭിനദേനരാര്ഹമരാണ്. പുതിയ കടമക ൾ ഏജറ്റടുക്ന്ന
തിന് തദദേശ ഭരണ സ്രാപനങ്ങളിജല �നപ്തിനിധികജള ഈ സകപ്പുസ്ത
കങ്ങ ൾ പ്രാപ്തരരാക്ം എന്നതും നിസ്തര്ക്കമരാണ്. �നപ്തിനിധികൾക്കരായി  
പ്രാദേശികരാസൂത്രണം എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകം തയ്രാറരാക്ന്നതിന് മുൻസക 
എടുത് കിലജയ അഭിനദേിയ്ക്കുന്നതിദനരാജടരാപെം ഈ അവ�രം പൂര്ണ്ണമരായം 
പ്ദയരാ�നജപെടുത്ണജമന്ന് എല്രാ �നപ്തിനിധികദളരാടും അഭ്യര്ത്ഥിക് 
കയം ജചയ്ന്നു.

തിരുവനന്തപുരം �ദനേഹം, 

എ.�ി. ജമരായ്ീൻ
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ദകരളത്ിജല �നകീയരാസൂത്രണ പ്സ്രാനം കരാൽ നൂറ്റരാണ്് പൂര്ത്ീ
കരിച്ചിരിക്ന്നു. കഴിഞെ 25 വര്ഷജത് വിദകന്ദീകൃത ആസൂ

ത്രണ പ്വര്ത്നങ്ങളിലൂജട പ്രാദേശിക ഭരണത്ിൽ ഒദട്ജറ ദനട്ങ്ങൾ 
സകവരിക്കരാനും രരാ�്യവം ദലരാകവം ഉറ്റുദനരാക്ന്ന വിക�നത്ിജന് മരാതൃകരാ 
�ംസ്രാനമരായി മരാറരാനും ദകരളത്ിന് കഴിഞെിട്ടുണ്്.

ദകരളത്ിജല അധികരാര വിദകന്ദീകരണ പ്വര്ത്നങ്ങ ൾ രരാ�്യജത് മറ്റ് 
�ംസ്രാനങ്ങൾക്ക് മരാതൃകയരായി നിലജകരാള്ളുകയരാണ്. 73, 74 ഭരണഘടനരാ 
ദഭേ�തികൾക്ക് ദശഷം, ഒൻപതരാം പഞ്വൽ�ര പദ്ധതി മുതൽ ദകരളത്ി
ൽ നടപെിലരാക്കിയ �നകീയരാസൂത്രണ പ്സ്രാനമരാണ് നമ്മുജട �ംസ്രാന
ജത് രരാ�്യത്ിജന് ഇതര പ്ദേശങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമരാക്കിയത്. ഒദട്ജറ 
വിക�ന മരാതൃകകൾ സൃഷ്ിക്കരാൻ നമ്മുജട തദദേശ �്യംഭരണ സ്രാപനങ്ങ
ൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. പ്രാദേശിക �ര്ക്കരാരുകളജട ഏറ്റവം മഹത്രായ �്ഭരാവവി
ദശഷം അവയ്ക് �നങ്ങളമരായള്ള അടുപെം തജന്നയരാണ്. �നകീയരാസൂത്രണ
ത്ിജനരാപെം മറ്റ് നിരവധി നടപടികളം അന്നുമുതൽ സകജക്കരാള്ളുകയണ്രായി. 
അതിൽ ഏറ്റവം പ്ധരാനമരാണ് 1996-ൽ തജന്ന രൂപീകരിച്ച ജ�ൻ കമ്മിറ്റിയം 
അവരുജട റിദപെരാര്ട്ിൻപ്കരാരമുള്ള തുടര്നടപടികളം. 2017-ൽ �നകീയരാസൂ
ത്രണത്ിജന് രണ്രാം ഘട്ം ഉേ്ഘരാടനം ജചയ്ജപെട്ടു. അദതരാജടരാപെം, പുതിയ 
ദകരള സൃഷ്ിക്കരായി നവദകരള കര്മ്മപരിപരാടി പ്ഖ്യരാപിക്കജപെട്ടു. അതിജന് 
ഭരാ�മരായി ആര്ദ്ം, ജപരാതുവിേ്യരാഭ്യരാ� �ംരക്ഷണ യജ്ം, സലഫ്, ഹരിത 
ദകരളം എന്നീ േൗത്യങ്ങളം പ്വര്ത്നമരാരംഭിച്ചു. ഇവജയല്രാം ദകരളത്ിജല 
തദദേശ �്യംഭരണ സ്രാപനങ്ങജള ഔന്ന്യത്യത്ിജലത്ിച്ചു. 

പുതുതരായി ജതരജഞെടുക്കജപെട് ഗ്രാമപഞ്രായത്് അം�ങ്ങൾക്ക് അവരുജട 
പ്വര്ത്ന തുടക്കത്ിൽ തജന്ന ഈ പരിശീലനം നൽദകണ്തുണ്്. മുൻകരാ
ലങ്ങളിൽ കില ഈ പ്വര്ത്നം സ്തുത്യര്ഹമരായി നിര്വ്വഹിച്ചിട്ടുണ്്. ഇന്ന് 

ഡ�ൊ. ഡ�ൊയ് ഇള�ണ് 
ഡയറക്ടര് �നറ ൽ, കില

അവതരാരിക
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നജമ്മ വലയം ജചയ്ിരിക്ന്ന ദകരാവിഡ്-19 എന്ന മഹരാമരാരിയജട കരാലത്ി
നും വരരാനിരിക്ന്ന ദകരാവിഡരാനന്തര കരാലത്ിനും അനുദയരാ�്യമരായ പ്വ
ര്ത്നങ്ങൾക്തകുന്ന പരിശീലന പരിപരാടികളം സകപ്പുസ്തകങ്ങളമരാണ് 
കില രൂപം നല്ിയിരിക്ന്നത്. പുതുതരായി ജതരജഞെടുക്കജപെട് ഗ്രാമപഞ്രായ
ത്് �നപ്തിനിധികൾക്ക് ഉപകരാരപ്േമരാകും വിധം തയ്രാറരാക്കിയ പ്രാദേശി
കരാസൂത്രണം എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകം രൂപജപെടുത്തുന്നതിന് ദനതൃത്ം നല്ിയ 
ദഡരാ. ജ�.ബി. രരാ�ൻ, ദഡരാ. എബി ദ�രാര്ജ്്, ശ്ീ. ബിനുരരാ�് ജക.എ�് 
എന്നീ കില ഫരാക്കൽറ്റി അം�ങ്ങജളയം അവദരരാജടരാപെം ഈ �ംരംഭത്ിൽ 
പങ്രാളികളരായ കില റിദ�രാഴ്് ടീം അം�ങ്ങജളയം അഭിനദേിച്ചുജകരാണ്് ഈ 
പുസ്തകം ഞരാൻ കിലയ്ക്കുദവണ്ി �മൂഹത്ിന് മുമ്പരാജക �മര്പെിക്ന്നു. 

ദഡരാ. ദ�രായ് ഇളമണ്
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പ്രാദേശിക ആസൂത്രണം ഒരു ആശയത്ിജന് തലത്ിൽ നിന്നും പ്
ദയരാ�ത്ിജന് തലത്ിദലക്ക് �നകീയരാസൂത്രണത്ിലൂജട പരിവര്

ത്നം ജചയ്ജപെട്ടു കഴിഞെിരിക്ന്നു. കഴിഞെ 25 വര്ഷങ്ങളിൽ ചര്ച്ചകളി
ലൂജടയം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂജടയം തിരുത്ലുകളിലൂജടയം തുടര്ച്ചയരായി പുനര് 
നിര്മ്മിക്കജപെട്രാണ് �നകീയരാസൂത്രണ പ്വര്ത്നങ്ങൾ കടന്നു ദപരായിട്ടുള്ള
ത്. ഈ പ്വര്ത്നങ്ങളിജലല്രാം ആയിരക്കണക്കിന് �നപ്തിനിധികളരാണ് 
പങ്രാളികളം പ്ദയരാക്തരാക്കളം ഉപദയരാക്തരാക്കളമരായി പങ്കു ദചര്ന്നിട്ടുള്ളതും 
ഇനിയം പങ്കുദചരുവരാൻ ദപരാകുന്നതും.

ഗ്രാമ പഞ്രായത്തുകളിജല �നപ്തിനിധികൾക്ക് ഇക്കരാര്യത്ിൽ പ്ദത്യ
കമരായ പ്രാധരാന്യം �നങ്ങൾ നൽകിയിരിക്ന്നു. �്ന്തം വരാര്ഡിജലയം 
പഞ്രായത്ിജലയം �നങ്ങളജട �നരാധിപത്യദബരാധം ഉയര്ത്ിജക്കരാണ്ടു 
വരുന്നതിനും, പങ്രാളിത് �്ഭരാവം ഉറപെരാക്ന്നതിനും, വിക�ന ആവശ്യ
ങ്ങൾ കജണ്ത്തുന്നതിനും, പദ്ധതി നിര്വഹണം പൂര്ത്ിയരാക്ന്നതിനും ഗ്രാമ 
പഞ്രായത്് തലത്ിലുള്ള �നപ്തിനിധികളജട ചുമതലയം ഉത്രവരാേിത്
വം നിര്ണരായകമരാണ്. ഗ്രാമ�ഭകജള ശക്തിജപെടുത്തുകയം കൂടുതൽ കരാര്യ
ക്ഷമമരായി പ്വര്ത്ിക്ന്ന ഒരു �നകീയ �ംവിധരാനമരായി പരിദപരാഷിപെി
ച്ചു ജകരാണ്് പ്രാദേശികആസൂത്രണത്ിനുള്ള അടിസ്രാന �ംവിധരാനമരായി 
ഇനിയം പരിവര്ത്നം ജചയ്ജപെദടണ്തുണ്്. ഇക്കരാര്യത്ിജന് ഉത്രവരാേി
ത്ം ഗ്രാമപഞ്രായത്് �നപ്തിനിധികൾക്ം ഉണ്്. അത്രത്ിലുള്ള ഒരു 
പ്വര്ത്നം ചിട്യരായി നടത്തുന്നതിലൂജട പ്രാദേശിക വിക�നവം �രാമൂഹ്യ
നീതിയം ഉറപെരാക്കരാനുള്ള ഒരു അവ�രവം ഉത്രവരാേിത്വം �നപ്തിനിധി
കൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇതിനരായി പുതുതരായി ജതരജഞെടുക്കജപെട് പഞ്രായ
ത്് �നപ്തിനിധികജള�ഹരായിക്കരാനുള്ള ഒരു സക പുസ്തകമരാണിത്. മുൻ 
പരിചയം ഉള്ളവര്ക്ക് റഫറൻ�ിനരായം ഈ ദമഖലയിൽ പുതുതരായി എത്തുന്ന

ആമുഖം
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വര്ക്ക് ആസൂത്രണ പ്ക്ിയയജട ഓദരരാഘട്ത്ിലും എജന്തരാജക്ക ജചയ്ണം, 
എന്തുജകരാണ്് ഈ ഓദരരാഘട്വം പ്രാധരാന്യമര്ഹിക്ന്നു എന്നീ കരാര്യങ്ങൾ 
ഈ സകപ്പുസ്തകം വിശേീകരിക്ന്നു. പ്രാദേശിക ആസൂത്രണത്ിന് ഉള്ള �ം
വിധരാനങ്ങൾ, വിവിധങ്ങളരായ �മിതികൾ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യ
ങ്ങളിൽ നിന്നും പദ്ധതി രൂപീകരിക്ന്നതിനുള്ള രീതിയം, പദ്ധതി അം�ീകരി
ക്ന്നതിനുള്ള വഴികളം ഈ പുസ്തകത്ിൽ വിവരിച്ചിരിക്ന്നു. ചരിത്രപരവം 
ഘടനരാപരവമരായ കരാരണങ്ങളരാൽ �മൂഹത്ിൽ പരാര്ശ്വൽക്കരിക്കജപെട്വ
ക്കരായള്ള പ്ദത്യക പദ്ധതികളജട രൂപീകരണജത് കുറിച്ചും നിര്വഹണജത് 
കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകം പരിചയജപെടുത്തുന്നു. പ്രാദേശിക ആസൂത്രണത്ിനുള്ള 
�ംഘടനരാ �ംവിധരാനങ്ങജള കുറിച്ചും വിക�നദരഖ, പദ്ധതിദരഖ തുടങ്ങി
യവയജട ഘടനയം ഉള്ളടക്കവം ഇതിൽ വിശേമരായി പ്തിപരാേിക്ന്നുണ്്. 
ദകരളത്ിജല അടുത് അഞ്ചു വര്ഷജത്, മരാത്രമല് പ്രാദേശികരാസൂത്രണ പ്
ക്ിയയജട വരുംകരാലങ്ങജള മുഴുവൻ തീരുമരാനിക്കജപെടുന്നത്, പുതിയതരായി 
തിരജഞെടുക്കജപെട് �നപ്തിനിധികൾ, അവര് എത്ര അറിദവരാടും ആര്ജ്വ
ദത്രാജട കൂടി പ്രാദേശിക ആസൂത്രണം ഏജറ്റടുക്ം എന്നതിജന വലിയദതരാ
തിൽ ആശ്യിച്ചിരിക്ന്നു. ഇക്കരാര്യത്ിൽ ഈ സക പുസ്തകം �ഹരായകമരാ
കുജമന്ന് പ്തീക്ഷിക്ന്നു.

അദ�രാ�ിദയറ്റ് എഡിറ്റര് എഡിറ്റര്
ഡ�ൊ. എബി ഡ�ൊർജ്് ഡ�ൊ. മ�.ബി. രൊ�ന്
അദ�രാ�ിദയറ്റ് ജപ്രാഫസ്സര്, കില അദ�രാ�ിദയറ്റ് ജപ്രാഫസ്സര്, കില



11{]mtZin-Im-kq-{X-Ww-

അദ്ധ്യരായം 1  പ്രാദേശികരാസൂത്രണം: ചരിത്രം, പശ്രാത്ലം ................................. 13

അദ്ധ്യരായം 2  പങ്രാളിത് ആസൂത്രണം .....................................................................24

അദ്ധ്യരായം 3  ആസൂത്രണ �മിതി .............................................................................36

അദ്ധ്യരായം 4  വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ ..............................................................................39

അദ്ധ്യരായം 5  സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് ............................................................................... 49

അദ്ധ്യരായം 6  വിക�നദരഖയം പദ്ധതിദരഖയം .................................................. 54

അദ്ധ്യരായം 7  ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്കൽ ................................................................63

അദ്ധ്യരായം 8  ദുരന്ത നിവരാരണ പദ്ധതി  .................................................................. 69

അദ്ധ്യരായം 9  പ്ദത്യക പദ്ധതികൾ ..........................................................................75

അദ്ധ്യരായം 10  പദ്ധതി പരിദശരാധന, അം�ീകരാരം ..................................................88

അദ്ധ്യരായം 11  ദമരാണിറ്ററിംഗം ദ�രാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ം ....................................... 98

അനുബന്ം 1  ഗ്രാമപഞ്രായത്് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ -  

സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റി ചുമതല, ജചയര്ദപഴ്ണ്, കണ്വീനര് ...........103

അനുബന്ം 2  പദ്ധതി വര്ഷദത്ക്ളള കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങൾ .......... 105

അനുബന്ം 3  വിക�നദരഖ - അദ്ധ്യരായങ്ങളം ഉള്ളടക്കവം .............................. 106

അനുബന്ം 4  പദ്ധതിദരഖയജട ഘടനയം അദ്ധ്യരായങ്ങളം (മരാതൃക) ................ 106

റഫറൻ�്................................................................................................................................110

ഉള്ളടക്കം





13{]mtZin-Im-kq-{X-Ww-

1 
പ്ൊഡേശികൊസൂത്രണം: 
ചരിത്രം, പശ്ൊത്തലം

1.1 ചരിത്രം
ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണജത്ക്റിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകൾ ആരംഭിക്ന്നത് 1930 
കളിലരാണ്. ആ കരാലഘട്ത്ിജല ദലരാക �രാമ്പത്ിക പ്തി�ന്ിജയ തുട
ര്ന്ന് അന്തര്ദേശീയ തലത്ിൽ ഉണ്രായ �രാമ്പത്ിക കരാഴ്ചപെരാടിജന് പശ്രാ
ത്ലത്ിലരാണ് ഇന്ത്യയിലും ആസൂത്രണം �ംബന്ിച്ച ചര്ച്ചകൾ ആരംഭിച്ച
ത്. �്രാതന്ത്യലബ്ിക് ദശഷം രരാ�്യത്് ആസൂത്രിത വിക�ന കരാഴ്ചപെരാടിന് 
വൻ പ്രാധരാന്യമരാണ് ലഭിച്ചത്. �്തന്ത �മ്പേ് വ്യവസ്യജട വിപരീതമരാണ് 
ആസൂത്രിത �മ്പേ് വ്യവസ്. ബ�റ്റ് രൂപീകരണം, ദനടരാനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ, 
വിഭവങ്ങളജട കരാര്യക്ഷമമരായ ഉപദയരാ�വം നിയന്തണവം എന്നിവജയല്രാം 
നിശ്യിക്കയം നിയന്തിക്കയം ജചയ്ന്നതിനുള്ള അധികരാരം ഭരണകൂട
ത്ിനരാണ് എന്നതരാണ് ആസൂത്രിതവിക�നം എന്നതുജകരാണ്് അര്ത്ഥമരാക്
ന്നത്. ദലരാകത്് ആേ്യമരായി ആസൂത്രിത �മ്പേ് വ്യവസ് ആരംഭിച്ച ദ�രാവി
യറ്റ് യൂണിയജന് മരാതൃകയിൽ പഞ്വത്സര കരാഴ്ചപെരാടരാണ് നരാം �്ീകരിച്ചത്. 
എന്നരാൽ, �്തന്ത(കദമ്പരാള)�മ്പേ് വ്യവസ്യദടയം ആസൂത്രിത �മ്പേ് വ്യ
വസ്യദടയം �ങ്രമരായ മിശ്�മ്പേ് വ്യവസ്യരാണ് ഇന്ത്യ രൂപജപെടുത്ി
യത്. ഇതിജന് അടിസ്രാനത്ിൽ 1951 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പഞ്വത്സര പദ്ധതി 
ആസൂത്രണത്ിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.

ആസൂത്രണം എന്ൊല്
നടത്രാൻ ദപരാകുന്ന ഏജതരാരു പ്വര്ത്നത്ിദന്യം മുൻകൂട്ിയള്ള തയ്രാ
ജറടുപെിജനയരാണദല്രാ ആസൂത്രണം എന്നു പറയന്നത്. ഇത് നരാടിജന് വി
ക�നത്ിനു ദവണ്ിയരാകുദമ്പരാൾ വിക�നരാസൂത്രണം. സൂക്ഷതലത്ിൽ 
ഓദരരാപ്ദേശത്ിദന്യമരാകുദമ്പരാൾ പ്രാദേശികരാസൂത്രണം; �നങ്ങളജട ദനതൃ
ത്ത്ിലും ��ീവ പങ്രാളിത്ദത്രാജടയമരാജണങ്ിൽ അത് പങ്രാളിത്രാസൂ
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ത്രണം അഥവരാ �നകീയരാസൂത്രണം. പ്ശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞെ്, ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
നിര്ണയിച്ച്, �രാധ്യതകൾ കജണ്ത്ി, പരിഹരാര മരാര്�ങ്ങൾ നിര്ദേശിച്ച്, 
അതിജന് അടിസ്രാനത്ിൽ കര്മ്മപരിപരാടികൾ തയ്രാറരാക്ക എന്നതരാണ് 
ആസൂത്രണത്ിജന് ഉള്ളടക്കം . വിക�നത്ിജന് േിശ നിര്ണയിക്ന്നതിനും 
ഫലപ്േമരാക്ന്നതിനും ലക്ഷ്യം ദനടുന്നതിനും ശരിയരായ ആസൂത്രണം അനി
വരാര്യമരാണ്. 

ദകന്ദീകൃത രീതിയള്ള ആസൂത്രണമരാണ് പഞ്വത്സര പദ്ധതികളിലൂജട ഇന്ത്യ 
അനുവര്ത്ിച്ചത്. ദമഖലരാടിസ്രാനത്ിൽ (sector-wise) ഊന്നൽ നൽകി 
തയ്രാറരാക്ന്ന പദ്ധതികൾ, വിവിധ വകുപ്പുകളിലൂജട ഈ രീതിയിലരാണ് നട
പെരാക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്കരാരം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപെരാക്കിയതിലൂജട 
രരാ�്യത്് വിക�നവം പുദരരാ�തിയം ഉണ്രാജയങ്ിലും അടിസ്രാനപരമരായ 
പല പ്ശ്നങ്ങൾക്ം പരിഹരാരം കരാണരാൻ കഴിഞെില് - പ്ദത്യകിച്ചും പ്രാദേ
ശിക പ്ശ്നങ്ങൾക്ക്. ദകന്ദീകൃത ആസൂത്രണത്ിജന് പരിമിതികളിദലക്കരാണ് 
ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. (ദബരാക്് 1.1).

ഡബൊക്് 1.1 : ഡകന്ദതീകൃത ആസൂത്രണ വ്യവസ്ഥ: ഡപൊരൊയ്മകള് 

 	 അമിതമരായ അധികരാര ദകന്ദീകരണം 
 	 സുതരാര്യതയില് 
 	 �ന പങ്രാളിത്മില്
 	 പ്രാദേശിക പ്ശ്നങ്ങൾ പരി�ണിക്കജപെടുന്നില്
 	 പ്രാദേശിക മനുഷ്യ-പ്കൃതി വിഭവങ്ങൾ ഫലപ്േമരായി വിനി

ദയരാ�ിക്കജപെടുന്നില്
 	 ഏകീകൃത രീതിയിലുള്ള സ്ീമുകൾ
 	 �മഗ്തദയരാ, �ംദയരാ�നദമരാ ഇല്രാത് പദ്ധതികൾ
 	 കരാര്യക്ഷമത ഇല്രായ്മ, ഉത്രവരാേിത്ം ഇല്രായ്മ
 	 കരാല തരാമ�ം, നടപടിക്മങ്ങളജട ബരാഹുല്യം, വിഭവ ദചരാര്ച്ച
 	 ഫലപ്േമരായ ദമരാണിറ്ററിം�് ഇല്
 	 ഉദേ്യരാ�സ് ദമധരാവിത്ം, ഡിപെരാര്ട്ടുജമന്ലി�ം, ബ്യൂദറരാക്രാ

റ്റിക് �മീപനം

ഒന്നരാം പഞ്വത്സര പദ്ധതിക്കരാലം മുതൽക്കിദങ്ങരാട്് വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ �ി
ല്രാതല ആസൂത്രണജത്ക്റിച്ചും അധികരാര വിദകന്ദീകരണജത്ക്റിച്ചും 
പ്രാദേശിക ആസൂത്രണജത്ക്റിച്ചും മുദന്നരാട്ടു വച്ച നിര്ദദേശങ്ങൾ പ്രാദയരാ�ി
കമരായില്. എന്നരാൽ, ഇത് കൂടുതൽ ചര്ച്ചകൾക്ക് കളജമരാരുക്കി. (ദബരാക്് 1.2 
കരാണുക).
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ഡബൊക്് 1.2 :
അധികൊര വിഡകന്ദതീകരണം - ഡേശതീയതലത്തിമല ഉേ്യ�ങ്ങള്

വർ്ം നിഡയൊഗിക്കമപെട്ട 
സംവിധൊനങ്ങള്

ചിന്തകളം ആശയങ്ങളം  
നിർഡ്ദേശങ്ങളം

ഒന്നരാം 
പഞ്വത്സര 
പദ്ധതി
1951-56

കമ്മ്യൂണിറ്റി 
ഡവലപ്ജമന്് 
ദ്രാക്കൾ

 	 ദേശീയം, �ംസ്രാനം, �ില്, 
പ്രാദേശികം എന്നീ നരാല് തല
ങ്ങളിൽ ആസൂത്രണം നടത്തുക.

രണ്രാം 
പഞ്വത്സര 
പദ്ധതി
1956-61

�ില്രാ വിക�ന 
�മിതികൾ

 	�നപങ്രാളിത്ത്ിലൂജട വിദല്
�്തല പദ്ധതികൾ തയ്രാറരാക്കി 
അത് പഞ്വത്സരപദ്ധതിയജട 
ഭരാ�മരാക്ക.

1957 ബൽവന്ത്റരായ് 
ദമത്രാ കമ്മിറ്റി 
(റിദപെരാര്ട്് - 1958)

 	ത്രിതല പ്രാദേശിക ഭരണ�ം
വിധരാനം (ഗ്രാമ-ദ്രാക്ക്-�ില്രാ 
തലങ്ങളിൽ) നടപെിലരാക്ക.

 	 ജതരജഞെടുക്കജപെട് പഞ്രായ
ത്തു�മിതികൾ എല്രാ തലങ്ങളി
ലും രൂപീകരിക്ക. 

 	പ്രാദേശിക വിഭവ �മരാഹരണ
ത്ിനരായി �ഹകരണദമഖല
ജയ ശക്തിജപെടുത്തുക

1969 പ്രാനിം�് 
കമ്മീഷൻ

 	�ില്രാതല പദ്ധതി എന്ന കരാഴ്ചപെരാ
ടും അത് തയ്രാറരാക്ന്നതിനുള്ള 
നിര്ദദേശങ്ങളം.

1977 അദശരാക് ദമത് 
കമ്മറ്റി 
(റിദപെരാര്ട്് - 1978)

 	പഞ്രായത്തുകൾക്ക് ഭരണഘടന
യജട അം�ീകരാരം ദവണം., 

 	�ില്രാതല ആസൂത്രണദബരാര്ഡു
കൾ രൂപീകരിക്കണം.,

 	 ഭരണഘടനരാ ദഭേ�തിനിര്ദേശ
ങ്ങൾ മുദന്നരാട്ടുജവച്ചു.

1978 ജപ്രാഫ. എം.എൽ. 
േന്ത് വരാല

ദ്രാക്ക്തല ആസൂത്രണത്ിനുള്ള 
നിര്ദദേശങ്ങൾ �ില്രാ-ഗ്രാമതല
ങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കണ്ണിയരായി 
ദ്രാക്കൾ പ്വര്ത്ിക്കണജമന്ന 
കരാഴ്ചപെരാട്.
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1983-84 ദകന്ദരാവിഷ്കൃത പദ്ധ
തികൾ/ റി�ര്വ് 
ബരാങ്് ഓഫ് ഇന്ത്യ

�ില്രാപദ്ധതിക്ള്ള നിര്ദദേശം
ജപരാട്ൻഷ്യൽ ലിങ്്ഡ്-ജക്ഡിറ്റ് 
പ്രാൻ എന്ന ആശയം

1984 ഹനുമന്ത റരാവ 
കമ്മിറ്റി 

ചുമതലകളം അധികരാരങ്ങളം 
പണവം വിദകന്ദീകരിക്ക.
�ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിയം, �ില്രാ 
ആസൂത്രണ ജ�ല്ം രൂപീകരിക്ക 

1985 �ി.വി.ജക.റരാവ 
കമ്മിറ്റി 

ഗ്രാമ വിക�നത്ിന് ഭരണതലത്ി
ലുള്ള ഇടജപടൽ നിര്ദദേശങ്ങൾ 

1988 പരാര്ലജമന്റി കണ് 
�ൾദറ്ററ്റീവ് കമ്മി
റ്റി-ജചയര്മരാൻ:പി.
ജക. തുംദ�രാണ്

പഞ്രായത്് രരാ�് നിയമത്ിന് ഭര
ണഘടനരാപരമരായ അം�ീകരാരത്ി
ന് ശുപരാര്ശ ജചയ്തു.

അവലംബം: 2007 ജല പ്രാനിം�് കമ്മിറ്റി റിദപെരാര്ട്്

1.2 ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയിമല 73 ഉം 74 ഉം ഡഭേഗതികള്
സവവിധ്യമരായ �രാമൂഹികഘടന നിലനില്ക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ വിദകന്ദീകരണമി
ല്രാജത കരാര്യക്ഷമമരായ ഭരണവം വിക�നവം അ�രാധ്യമരാജണന്ന ദബരാധ്യം 
ജപരാതുദവ ഉരുത്ിരിഞ്ഞു. ദകന്ദ �ര്ക്കരാര് ഇത്രുണത്ിൽ 64 ഉം 65 ഉം 
ഭരണഘടനരാ ദഭേ�തികൾ 1989 ജമയ് 15 ന് പരാര്ലജമന്ിൽ അവതരിപെിച്ചുജവ
ങ്ിലും പരാസ്സരായില് . തുടര്ന്ന് പ്തിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉൾജപെജടയള്ളവരുമരായി 
ചര്ച്ചയദടയം �മവരായത്ിദന്യം അടിസ്രാനത്ിൽ 1992 ൽ 73 ഉം 74 ഉം 
ഭരണഘടനരാദഭേ�തികൾ പരാര്ലജമന്് പരാസ്സരാക്കയം 72 രാം ദഭേ�തി 1993 
ഏപ്ിൽ 24 നും 74രാം ദഭേ�തി 1993 ജൂണ് 1 നും പ്രാബല്യത്ിൽ വരികയം 
ജചയ്തു. പ്സ്തുത ദഭേ�തി നിയമങ്ങളിലൂജട പ്രാദേശിക ഭരണസ്രാപനങ്ങൾക്ക് 
ഭരണഘടനരാ പിൻബലം ലഭിച്ചു. അദതരാജടരാപെം തജന്ന, പ്രാദേശിക �രാമ്പ
ത്ിക വിക�നത്ിനും �രാമൂഹ്യ നീതിക്ം ദവണ്ി പദ്ധതികൾ തയ്രാറരാക്കി 
നടപെരാക്കരാനുള്ള അവകരാശവം ചുമതലയം ലഭിച്ചു.

1.3 അധികൊര വിഡകന്ദതീകരണം ഡകരളത്തില്
ഐക്യ ദകരളത്ിജന് രൂപീകരണദത്രാടുകൂടി തജന്ന പഞ്രായത്് �ംവി
ധരാനജത് ശക്തിജപെടുത്രാനുളള ശ്മങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ആേ്യ 
ജപരാതു ജതരജഞെടുപെിലൂജട അധികരാരത്ിൽ വന്ന 1957 ജല ഇ.എം.എ�് മു
ഖ്യമന്തിയരായള്ള ഒന്നരാം ദകരള മന്തി�ഭ ഒരു ഭരണപരിഷ്കരാര കമ്മിറ്റിജയ നി
ദയരാ�ിച്ചു. മുഖ്യമന്തിയരായിരുന്നു കമ്മിറ്റി ജചയര്മരാൻ. ജപരാതുഭരണത്ിദന്യം 
വിക�നത്ിദന്യം അടിസ്രാനഘടകമരായി ഈ കമ്മിറ്റി ശുപരാര്ശ ജചയ്ത് 
ജതരജഞെടുക്കജപെട് പഞ്രായത്് �ംവിധരാനജത് ആയിരുന്നു. ഇതിജന് 
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അടിസ്രാനത്ിൽ പഞ്രായത്് നിയമത്ിനും �ില്രാഭരണനിയമത്ിനുമരാ
യി രണ്് ബില്കൾ നിയമ�ഭയിൽ ജകരാണ്ടുവന്നു. എന്നരാൽ, മന്തി�ഭജയ 
പിരിച്ചുവിട്തുമൂലം ഈ രണ്് ബില്കളം നിയമമരാകരാജത ദപരായി. ബൽവന്ത
റരായ് ദമത് കമ്മിറ്റിയജട കൂടി ശുപരാര്ശകൾ പരി�ണിച്ചു നിലവിലുളള തിരു-
ജകരാച്ചി-മലബരാര് പ്ദേശജത് നിയമവ്യവസ്കൾ ഏദകരാപിപെിച്ചു ജകരാണ്് 
�മഗ്മരായ ദകരള പഞ്രായത്് നിയമവം മുൻ�ിപെരാലിറ്റി നിയമവം 1960-
62 പ്രാബല്യത്ിൽ വന്നു. പ്സ്തുത നിയമത്ിജന് അടിസ്രാനത്ിൽ 1964ൽ 
�നുവരി 1 ന് പുതിയ പഞ്രായത്് മുൻ�ിപെൽ ഭരണ�മിതികൾ നിലവിൽ 
വന്നു. എന്നരാൽ പിൽക്കരാലത്് പഞ്രായത്തുകജളയം ന�ര�ഭകജളയം ശരാ
ക്തീകരിക്ന്നതിനരായി ജകരാണ്ടു വന്ന ബില്കൾ ഫലം കരാണരാജത ദപരായി.

 	 1964 ജല ദകരള പഞ്രായത്് യൂണിയൻ കൗണ്�ിൽ, �ില്രാ പരിഷ
ത്്

 	 1967ജല ത്രിതല പഞ്രായത്് രരാ�് ബിൽ 
 	 1971 ജല ദകരള �ില്രാ ഭരണ ബിൽ
 	 1979 ജല �ില്രാ ഭരണബിൽ 

എന്നിവ ഫലം കരാണരാജത ദപരായ ബില്കളിൽ ഉൾജപെടുന്നു.

1980ൽ �ില്രാ ഭരണബില്ിന് പ്�ിഡന്ിജന് അനുമതി ലഭിച്ചു. എന്നരാൽ 
�ില്രാ കൗണ്�ിൽ രൂപീകരണവം നടന്നത് 1991ൽ മരാത്രമരാണ്. �ില്രാ വിക
�നത്ിൽ ധരാരരാളം അധികരാരങ്ങൾ ഉണ്രായിരുന്ന �ില്രാ കൗണ്�ിലുകൾ 
നൂതനമരായ ഒരു ഭരണ�ംവിധരാനമരായിരുന്നു. �ില്രാകളക്ടര് കൗണ്�ിലിജന് 
ജ�ക്ട്റിയരായിരുന്നു. 1960 ജല ദകരള പഞ്രായത്് നിയമവം 1961 ജല ദകര
ളരാമുൻ�ിപെരാലിറ്റി നിയമവമരാണ് 73, 74 ഭരണ ഘടനരാദഭേ�തികൾക് മുൻപ് 
ദകരളത്ിൽ പ്രാബല്യത്ിൽ ഉണ്രായിരുന്നത്. 1994 ഏപ്ിൽ 24 നരാണ് 
ദകരള പഞ്രായത്ീരരാ�് നിയമവം, ദകരള മുൻ�ിപെരാലിറ്റി നിയമവം ദകരള 
നിയമ�ഭ പരാസ്സരാക്കിയത്. ഈ നിയമങ്ങളജട പിൻബലദത്രാജട 1995 ഒദക്ടരാ
ബര് 2 ന് ദകരളത്ിൽ പുതിയ പ്രാദേശിക �ര്ക്കരാരുകൾ നിലവിൽ വന്നു. 

1.4  �നകതീയൊസൂത്രണം
 1995 ഒദക്ടരാബര് 2 ന് പഞ്രായത്്, മുനി�ിപെൽ �മിതികൾ അധികരാരത്ിൽ 
വജന്നങ്ിലും പ്രാദേശിക �ര്ക്കരാരുകളരായി പ്വര്ത്ിക്കരാൻ ആവശ്യമരായ 
അധികരാരങ്ങളം �ീവനക്കരാരും ലഭ്യമരായിരുന്നില്. കുറഞെ ആദളരാഹരി വരു
മരാനത്ിലും ദകരളം ജമച്ചജപെട് ദനട്ങ്ങൾ സകവരിച്ചത് ആസൂത്രണത്ിജല 
മികവം, അതിനു നൽകിയ പ്രാധരാന്യവമരാണ്. ദകരളം അഭിമുഖീകരിച്ചുജകരാ
ണ്ിരുന്ന വിക�ന പ്ശ്നങ്ങൾ തരണം ജചയ്ണജമങ്ിൽ അധികരാര വിദകന്ദീ
കരണദത്രാജടരാപെം വിദകന്ദീകരണരാസൂത്രണവം അതുവഴി ജപരാതു�ന പങ്രാ
ളിത്വം അനിവരാര്യമരാണ് എന്ന കരാഴ്ചപെരാട് രൂപജപെട്ടു.

ഇതിജന് അടിസ്രാനത്ിൽ 1996ൽ അധികരാരത്ിൽ വന്ന �ര്ക്കരാര് 
അധികരാര വിദകന്ദീകരണദത്രാജടരാപെം ആസൂത്രണരാധികരാരവം വിഭവങ്ങളം 
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വിദകന്ദീകരിച്ചു. ഈ നൂതന�ംവിധരാനത്ിന് �നകീയരാസൂത്രണം എന്ന് 
നരാമകരണം ജചയ്തു. 1996 ൽ �ര്ക്കരാര് പുറജപെടുവിച്ച 30.07.1996ജല G.O(M.S) 
10/96/plg എന്ന ഉത്രവിലൂജട ഈ ആശയം ആധികരാരികമരായി. ഇതരാണ് 
അധികരാരവിദകന്ദീകരണത്ിൽ ദകരളം ഇന്ത്യക്ം ദലരാകത്ിനും മരാതൃകയരാ
യത്.

‘അധികൊരം �നങ്ങളിഡലക്ക് ’
അധികരാരവിദകന്ദീകരണം പ്രാവര്ത്ികമരാക്ന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമരാ
യരാണ് �നകീയരാസൂത്രണം വര്ത്ിച്ചത്. അധികരാരം �നങ്ങളിദലക്ക്, ഒൻപ
തരാംപദ്ധതി �നകീയപദ്ധതി, �നകീയപദ്ധതി �നപങ്രാളിത്ത്ിലൂജട 
എന്നിങ്ങജനയരാണ് �നകീയരാസൂത്രണമുദ്രാവരാക്യങ്ങൾ രൂപജപെട്ത്. ആസൂത്ര
ണത്ിന് ഇേംപ്ഥമമരായി ഒരു പ്സ്രാനവം അതിന് അര്ത്ഥ�ര്ഭമരായ ഒരു 
ദലരാദ�രായം ഉണ്രായി.

�നകതീയൊസൂത്രണ പ്സ്ഥൊനം
1996 ജൂസല 30 ജല G.O. (M.S.) No 10/96/Plg ഉത്രവ് പ്കരാരം ദകരളത്ി
ജന് പ്ഥമ മുഖ്യമന്തി ശ്ീ.ഇ.എം.എ�്.നമ്പൂതിരിപെരാട് ജചയര്മരാനരായി ഉന്നത 
തല മരാര്�നിര്ദദേശക കൗണ്�ിൽ (High Level Guidance Council) രൂപീകൃ
തമരായി. ഭരണകര്ത്രാക്കൾ, പ്തിപക്ഷദനതരാക്കൾ, ഉദേ്യരാ�സ്ര്, വിേഗ്ദ്ധര്, 
സവ�് ചരാൻ�ലര്മരാര്, �ന്നദ്ധപ്വര്ത്കര്, ബഹു�നങ്ങൾ, �നപ്തിനി
ധികൾ എന്നിവര് ഉൾജപെടുന്ന വളജര വിപുലമരായഒരു �നകീയപ്സ്രാനമരാ
ണ് �ജ്മരാക്കജപെട്ത്. 1996 ആ�സ്റ്റ് 17 ന് �നകീയരാസൂത്രണ പ്സ്രാനം 
പ്വര്ത്നമരാരംഭിച്ചു. �ംസ്രാന പദ്ധതി വിഹിതത്ിൽ മൂന്നിജലരാന്നിദലജറ 
തുക തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങൾക്ക് നൽകരാനുള്ള തീരുമരാനവം �ര്ക്കരാര് പ്
ഖ്യരാപിച്ചു. അധികരാര വിദകന്ദീകരണം പൂര്ണ്ണമരായ അര്ത്ഥത്ിൽ നടപെിൽ 
വരുത്രാൻ �രാധിച്ചത് �നകീയരാസൂത്രണം വഴിയരായിരുന്നു. 

�നകീയരാസൂത്രണം പങ്രാളിത് ആസൂത്രണത്ിന് പുതിജയരാരു മരാനം നൽകി. 
എല്രാ വിഭരാ�ം �നങ്ങജളയം ആസൂത്രണ വിക�ന പ്വര്ത്നങ്ങളിൽ 
ഉൾജക്കരാള്ളിക്കരാൻ �നകീയരാസൂത്രണ പ്ക്ിയയിലൂജട �രാധിച്ചു. ഇദതരാജട 
ജപരാതു �മൂഹത്ിദലക്ക് അധികരാര വിദകന്ദീകരണത്ിജന് ആശയങ്ങളം 
അന്ത:�ത്യം എത്ി. 
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�നകീയ പ്സ്രാനത്ിലൂജട �ന പ്തിനിധി-ഉദേ്യരാ�സ് കരാര്യദശഷി വി
ക�നവം �രാധ്യമരാക്കി. വളജര വിപുലമരായ പരിശീലന പരിപരാടിയരാണ് 
കരാര്യദശഷി വിക�നത്ിനരായി �ംഘടിപെിച്ചത്. ലഭ്യമരായ അധികരാരം 
സകയ്രാളരാനും, ലഭിച്ച ഫണ്്, സ്രാപനങ്ങൾ, ഉദേ്യരാ�സ്ര് എന്നിവജയ ഉപ
ദയരാ�ജപെടുത്ി ഭരണ-വിക�ന പ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്രാനും ദവണ് പ്രാപ്തി 
തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങൾക്ക് ദനടിജക്കരാടുത്ത് �നകീയരാസൂത്രണ പ്സ്രാ
നമരാണ്.

മസന്കമ്ിറ്ി
1996-ജല ജതരജഞെടുപെിൽ �ംസ്രാനത്്  അധികരാരത്ിൽ വന്ന നരായനരാര് 
�ര്ക്കരാര് അധികരാര വിദകന്ദീകരണം പ്രാപ്തമരാക്കരാനും പ്രാദേശിക ഭരണം 
ശക്തിജപെടുത്രാനും നിര്ദേശങ്ങൾ �മര്പെിക്ന്നതിനരായി ദഡരാ: �ത്യ
ബത ജ�ന്നിജന് ദനതൃത്ത്ിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിജയ നിദയരാ�ിക്കയണ്രായി. 
അധികരാരം �നങ്ങൾജക്കന്ന കരാഴ്ചപെരാദടരാടുകൂടി �മഗ്മരായ നിര്ദേശമരാണ് 
ജ�ൻകമ്മിറ്റി �ര്ക്കരാരിന് �മര്പെിച്ചത്. ഈ നിര്ദേശങ്ങൾ �ര്ക്കരാര് അം
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�ീകരിക്കയം 1999 ൽ പഞ്രായത്ിരരാ�് ന�രപരാലിക നിയമങ്ങളിൽ �മ
ഗ്മരായ ദഭേ�തികൾ വരുത്തുകയം ജചയ്തു. 

ജ�ൻ കമ്മിറ്റിയജട അടിസ്രാന നിര്ദേശങ്ങൾ 

1) സ്ൊധികൊരം : ധര്മ്മപരവം, ഭരണപരവം, ധനപരവമരായ �്രാതന്ത്യം. 
2) കതീഴ്തല മുന്ഗണന : തരാജഴ തലത്ിൽ ജചദയ്ണ്വ തരാജഴ തലത്ിൽ, ബരാ

ക്കിയളളവ മരാത്രം ദമൽത്ലത്ിദലയ്ക്. 
3) ഉത്തരവൊേിത്ത വിഭ�നം : ഓദരരാ തലത്ിലുമുളള തദദേശ ഭരണ സ്രാപന

ങ്ങൾ ജചദയ്ണ് ചുമതലകൾക്ക് ശക്തവം കൃത്യവമരായ ധരാരണ. 
4) അനുപൂരകത : ഓദരരാ തലവം മറ്റ് തലങ്ങൾക്ക് അനുപൂരകം. 
5) ഏകസ�ൊനത : ഗണദഭരാക്തരാക്കജള ജതരജഞെടുക്കൽ, മുൻ�ണന നിശ്

യിക്കൽ എന്നിവയ്ക് വ്യക്തമരായമരാനേണ്ഡങ്ങൾ.
6) �ൊനവികത : എല്രാ പ്വര്ത്നങ്ങളിലും �നപങ്രാളിത്ം
7) ഉത്തരവൊേിത്തം : �നപ്തിനിധികൾക്ക് �മൂഹദത്രാട് പൂര്ണമരായ ഉത്

രവരാേി
8) സുതൊര്യത : എല്രാ പ്വര്ത്നങ്ങളം അറിയന്നതിനും പരിദശരാധിക്ന്ന

തിനും ദബരാദ്ധ്യജപെടുന്നതിനുമുള്ള �ൗകര്യവം അവകരാശവം ഉറപ്പുവരു
ത്ൽ 

അധികൊരവിഡകന്ദതീകരണത്തിമറെ ഡനട്ടങ്ങള്
ദകരളത്ിജന് അധികരാര വിദകന്ദീകരണത്ിജന്യം വിദകന്ദീകൃതരാസൂത്ര
ണത്ിജന്യം എല്രാ പ്ക്ിയയം നിയമവം ഉത്രവകളം ചട്ങ്ങളജമല്രാം 
തജന്ന സുതരാര്യത, പങ്രാളിത്ം, �രാമൂഹ്യ നീതി, അക്കൗണ്ബിലിറ്റി എന്നീ, 
�േ്ഭരണത്ിജന് തത്ങ്ങജള അടിസ്രാനമരാക്കിയള്ളതരാണ്. ദകരളത്ിജന് 
വിക�ന പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ന്നതിനരായി �മഗ്തയം ഉേ്ഗ്ഥനവം ഉറ
പെരാദക്കണ്തുണ്്. വകുപ്പുകൾ, വിവിധ വിഷയങ്ങളിജല വിക�ന പ്ശ്നങ്ങൾ, 
എന്നിവ വ്യത്യസ്ത അറകളിൽ നിന്നരാൽ ഇത് ഉറപെരാക്കരാൻ കഴിയില് എന്ന 
കരാഴ്ചപെരാടിജന് അടിസ്രാനത്ിലരാണ് ദകരള പഞ്രായത്ിരരാ�് മുൻ�ിപെൽ 
�ംവിധരാനത്ിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 
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അധികൊര 
വിഡകന്ദതീകരണ 

ത്തിമറെ  
ഡനട്ടങ്ങള്

അധികരാരം  
�നങ്ങൾക്ക് 
നൽകുന്നു

സുതരാര്യത  
വര്ദ്ധിക്ന്നു

ഭരണകരാര്യങ്ങൾ 
ദവ�ത്ിൽ 
നടക്ന്നു

�രാമൂഹ്യനീതി 
ഉറപ്പുവരുത്രാൻ 

�രാധിക്ന്നു

പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് 
ദവ�ത്ിൽ 
പരിഹരാരം

ലിം�നീതി 
ഉറപ്പുവരുത്രാൻ 

�രാധിക്ന്നു

SC/ST  
വിഭരാ�ക്കരാര്ക്ക് 
ഭരണ വിക�ന 
കരാര്യങ്ങളിൽ  
പങ്രാളിത്ം

ഭരണത്ിജന്  
കരാര്യക്ഷമത  
വര്ദ്ധിക്ന്നു

പണവം അധികരാരവം �നങ്ങളദടതരാജണന്നും അവ ഫലപ്േമരായി വിനിദയരാ
�ിക്ന്നതിനരാണ് ഇത്രം �ംവിധരാനങ്ങൾ എന്നും, അതുജകരാണ്ടുതജന്ന 
ഇവയജട പ്വര്ത്നങ്ങജള �ഹരായിക്കരാനും, വിലയിരുത്രാനും, പജങ്ടുക്കരാ
നും ജപരാതു�നത്ിന് അധികരാരവം ഉത്രവരാേിത്വം ഉണ്്.

അധികൊര വിഡകന്ദതീകരണം - ഡകരളത്തിമല സവിഡശ്തകള്
ഭരണഘടന വിഭരാവനം ജചയ്ത് ദപരാജല അധികരാര വിദകന്ദീകരണം അക്ഷ
രരാര്ത്ഥത്ിൽ നടപെിലരാക്കിയ ഏക �ംസ്രാനമരാണ് ദകരളം. പ്രാദേശിക 
�ര്ക്കരാരുകൾക്ക് �്യം ഭരണ �ര്ക്കരാരരായി പ്വര്ത്ിക്കരാനുള്ള എല്രാ �ൗ
കര്യങ്ങളം നൽകി. �്യം ഭരണരാവകരാശം, ചുമതലകൾ, വിഭവങ്ങൾ, സ്രാപ
നങ്ങൾ, ഉദേ്യരാ�സ്ര് എന്നിവജയല്രാം നൽകുന്നദതരാജടരാപെം ആവശ്യമരായ 
നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം ഉണ്രാക്കി.

	രരാഷ്ടീയ അധികരാര വിദകന്ദീകരണദത്രാജടരാപെം ഓദരരാ പ്ദേശജത്യം 
ആവശ്യങ്ങൾ നിറദവറ്റുന്നതിനും പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ന്നതിനും ഉളള 
പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ജചയ്ന്നതിന് �നകീയരാസൂത്രണത്ിലൂജട 
ആസൂത്രണ വിദകന്ദീകരണവം ദകരളത്ിൽ നടപെരാക്കി.
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	ആസൂത്രണം ജചയ്ന്ന പദ്ധതികൾ നടപെിലരാക്കരാനരാവശ്യമരായ വിഭവവി
ദകന്ദീകരണവം ഭരാരിച്ച ചുമതലകൾ നിറദവറ്റരാനുളള പശ്രാത്ലജമരാരു
ക്കരാൻ ഭരണപരമരായ വിദകന്ദീകരണവം നടപെിലരാക്കി.

	പ്രാദേശിക �ര്ക്കരാരുകജള ശക്തിജപെടുത്രാൻ �നങ്ങജള തദദേശ സ്രാപ
നങ്ങൾജക്കരാപെം അണിനിരത്രാൻ വിവിധ �നകീയ �ംവിധരാനങ്ങൾ
ക്ക് രൂപം നൽകി. ഇതു ദകരളത്ിജന് മരാത്രം �വിദശഷതയരാണ്. 

	ദകരളത്ിജല അധികരാര വിദകന്ദീകരണ പ്ക്ിയയിൽ �നപ്തിനിധി
കൾ ഭരണ കര്ത്രാക്കളല്, ഉദേ്യരാ�സ്ര് �ര്ക്കരാരിജന് സകകളരായി 
പ്വര്ത്ിക്ന്ന ബ്യൂദറരാകളം അല്. �നങ്ങൾ കരാഴ്ച്ചക്കരാദരരാ, ഗണദഭരാ
ക്തരാക്കദളരാ അല്, എല്രാവരും അധികരാര വിദകന്ദീകരണത്ിൽ തുല്യ 
പങ്രാളികളരാണ്. 

�നകീയരാസൂത്രണത്ിലൂജട മൂദന്നരാട്ടുജവച്ച പ്വര്ത്നത്ിജന് പ്ധരാന �വി
ദശഷതകൾ തരാജഴ ദചര്ക്ന്നു. 

(i) ആസൂത്രണത്തില് �നപങ്ൊളിത്തം

ഒരു പ്ദേശത്് നടദത്ണ് വിക�നപ്വര്ത്നങ്ങൾ ശുപരാര്ശജചയ്രാൻ ഗ്രാ
മ�ഭക്ക് അധികരാരമുണ്്. (ദകരള പഞ്രായത്് രരാ�് ആക്ട്, വകുപെ് 3 എ,). ഗ്രാമ 
�ഭരാ നിര്ദേശങ്ങൾ പരി�ണിച്ചുജകരാണ്രായിരിക്കണം തദദേശഭരണ സ്രാപ
നങ്ങൾ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ജചദയ്ണ്ത്. ആസൂത്രണത്ിജലന്ന ദപരാജല 
ഭരണ-വിക�ന-ദക്ഷമ പ്വര്ത്നങ്ങൾ പരിദശരാധിക്കരാനും വിലയിരുത്രാ
നും ഗ്രാമ�ഭകൾക്ക് അധികരാരമുണ്്. വിവിധ വിഭരാ�ങ്ങളജട പ്തിനിധിക
ളടങ്ന്ന വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട പൂര്ണ പങ്രാളിത്ദത്രാജടയരാണ് പദ്ധതി 
ആസൂത്രണം നടദത്ണ്ത്. ഗ്രാമ�ഭ, വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ്, വിക�ന ജ�മിനരാര്, 
�നകീയ �ംഘടനരാ �ംവിധരാനങ്ങൾ, വിവിധ �നവിഭരാ�ങ്ങളമരായള്ള ദഫരാ
ക്ക�്ഗ്രൂപെ്/ദസ്റ്റക്ക്ദഹരാൾഡര് ചര്ച്ചകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂജട പ്രാദേശികരാസൂ
ത്രണത്ിൽ �നങ്ങളജട ക്ിയരാത്കമരായ പങ്രാളിത്ം �രാധ്യമരാകുന്നു.

(ii) പ്ൊഡേശിക പ്ശ്നങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണന
പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിൽ �നപങ്രാളിത്ം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിലൂജട പ്രാദേശി
കരാവശ്യങ്ങൾക്ക് തദദേശ സ്രാപനത്ിജന് പദ്ധതിയിൽ മുന്തിയ പരി�ണന 
ലഭിക്ന്നതിനും പ്ശ്നങ്ങൾക് പരിഹരാരം കരാണുന്നതിനും കഴിയന്നു. 

(iii) പ്ൊഡേശിക വികസന കൊഴ്ചപെൊട്
ദകന്ദീകൃതമരായ പദ്ധതികൾ ആദ�രാള/ദേശീയ വിക�ന കരാഴ്ചപെരാടിലരാണ് 
തയ്രാറരാക്ന്നത്. എന്നരാൽ പ്രാദേശികരാസൂത്രണത്ിൽ ഓദരരാ തദദേശഭരണ 
സ്രാപനത്ിനും പ്രാദേശിക വിക�ന കരാഴ്ചപെരാട് അനു�രിച്ച് വിക�ന 
തന്തം രൂപജപെടുത്തുവരാൻ കഴിയം. 
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(iv) പ്ൊഡേശിക �നു്്യ-പ്കൃതി വിഭവങ്ങളമട കൊര്യക്ഷ��ൊയ ഉപഡയൊഗം
പ്ദേശജത്ക്റിച്ചും ഓദരരാ വിഭരാ�ജത്ക്റിച്ചും അതത് പ്രാദേശിക മനുഷ്യ 
- പ്കൃതി വിഭവങ്ങജളക്റിച്ചും സൂക്ഷമരായ അറിവം ധരാരണയം ഉള്ളവര് അട
ങ്ന്ന വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആണ് പ്രാദേശിക പദ്ധതി ആസൂത്രണപ്ക്ിയയി
ൽ മുഖ്യ പങ്് വഹിക്ന്നത്. ഇതു മൂലം പ്രാദേശിക മനുഷ്യ -പ്കൃതി വിഭവങ്ങ
ജള കരാര്യക്ഷമമരായി വിനിദയരാ�ിക്കരാൻ കഴിയന്നു. 

(v) പിന്ൊക്ക വിഭൊഗങ്ങള്ക്ം പിന്ൊക്ക പ്ഡേശങ്ങള്ക്ം അർഹ�ൊയ 
പരിഗണന

പ്രാദേശികരാസൂത്രണത്ിൽ ഓദരരാ �നവിഭരാ�ത്ിദന്യം ഓദരരാ ദമഖലയ
ദടയം പിന്നരാക്കരാവസ് കൃത്യമരായം സൂക്ഷമരായം വിലയിരുത്രാൻ കഴിയം. 
ഇതുവഴി വിക�നത്ിജന് ദനട്ം എല്രാ പ്ദേശങ്ങളിദലക്ം എല്രാ �നവിഭരാ
�ങ്ങളിദലക്ം എല്രാ ദമഖലകളിദലക്ം അര്ഹമരായ അളവിൽ ലഭ്യമരാകും. 

(vi) ഉേ് ഗ്രഥന-സംഡയൊ�ന സൊധ്യതകള് പ്ഡയൊ�നമപെടുത്തല്
ദകന്ദീകൃത ആസൂത്രണത്ിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ വിഷയദമഖലരാടിസ്രാന
ത്ിലരാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണവം നിര്വഹണവം നടത്തുന്നത്. ഈ പ്ക്ി
യയിൽ ഉേ്ഗ്ഥന-�ംദയരാ�ന �രാധ്യതകൾ വിസ്മരിക്കജപെടരാം. വിവിധ 
പ്വര്ത്നങ്ങളജട പരസ്പര ബന്വം മുൻ-പിൻ ബന്വം കണക്കിജലടുത്് 
വിവിധ വിഷയരാടിസ്രാനത്ിലും വിവിധ ഏ�ൻ�ി അടിസ്രാനത്ിലും പ്
വര്ത്നങ്ങജള ഏദകരാപിപെിക്കരാൻ പ്രാദേശികരാസൂത്രണത്ിലൂജട കഴിയം. 
ഉേ്ഗ്ഥന-�ംദയരാ�ന �രാധ്യതകൾ ഉപദയരാ�ജപെടുത്തുന്നതിലൂജടയരാണ് കരാ
ര്യക്ഷമമരായ വിഭവ വിനിദയരാ�വം ഫലപ്രാപ്തിയം �രാധ്യമരാകുക.

(vii) കൊര്യക്ഷ�തയം ഫലപ്ൊപ്ിയം
കരാര്യക്ഷമതയം ഫലപ്രാപ്തിയം ഇല് എന്നതരാണ് ദകന്ദീകൃത ആസൂത്രണത്ി
ജല പ്ധരാന ദപരാരരായ്മ. ഭരിക്ന്നവരും ഭരിക്കജപെടുന്നവരും തമ്മിൽ കൂടുതൽ 
അടുപെം പ്രാദേശിക ഭരണ �ംവിധരാനത്ിലുണ്്. പ്രാതിനിധ്യ �നരാധിപത്യ
ത്ിനുപകരം പങ്രാളിത് �നരാധിപത്യത്ിജന് �രാധ്യതകൾ പ്രാദേശികരാസൂ
ത്രണത്ിൽ ഉണ്രാകുദമ്പരാൾ ഭരണ-വിക�ന പ്വര്ത്നങ്ങളജട കരാര്യക്ഷമ
തയം ഫലപ്രാപ്തിയം വര്ദ്ധിക്ന്നു. 
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2 
പങ്ൊളിത്ത ആസൂത്രണം

2.1 പങ്ൊളിത്ത ആസൂത്രണം - പ്ൊധൊന്യം
�നങ്ങളജട പങ്രാളിത്ദത്രാജട ആസൂത്രണവം നിര്വ്വഹണവം നടത്തുന്ന 
പ്ക്ിയയരാണ് പങ്രാളിത് ആസൂത്രണം. ഇതുവഴിയരാണ് പ്രാദേശിക ആസൂ
ത്രണം ക്ിയരാത്കമരാകുന്നത്. പ്ശ്നങ്ങൾ ദനരിട്നുഭവിക്ന്നവരുജട തലത്ി
ൽ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലൂജടയള്ള ആസൂത്രണ പ്ക്ിയ നടക്ദമ്പരാൾ ആസൂത്ര
ണം കൂടുതൽ കരാര്യക്ഷമമരാക്കരാൻ കഴിയജമന്നതരാണ് ഇതിജന് പ്ദത്യകത. 
വിക�ന പ്വര്ത്നങ്ങളജട ഗണദഭരാക്തരാക്കളം ആസൂത്രകരും തമ്മിലുള്ള 
അന്തരം കുറച്ചു ജകരാണ്ടു വരരാൻ ഈ പ്ക്ിയ �ഹരായിക്ം. അതിലുപരി ഉട
മസ്തരാദബരാധദത്രാജട വിക�ന പ്ക്ിയയിൽ ��ീവ പങ്രാളികളരാകരാൻ 
�നങ്ങജള അത് �ജ്രരാക്കയം ജചയ്ം. ദകന്ദീകൃത ആസൂത്രണത്ിൽ 
നിന്നും വിദകന്ദീകൃത ആസൂത്രണത്ിദലക്ള്ള ചുവടുമരാറ്റം �ന പങ്രാളിത്മു
ള്ള വിക�നം ഉറപ്പുവരുത്തും. 

2.2 പങ്ൊളിത്ത ആസൂത്രണം - സവിഡശ്തകള്
ദകന്ദീകൃത ഭരണത്ിജന് പരിമിതികളം ദപരാരരായ്മകളം പരിഹരിച്ച് ഭരണ 
- വിക�ന പ്വര്ത്നങ്ങളജട ദനട്ം �നങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമരാക്ന്നതിനരാണ് 
വിദകന്ദീകൃത ഭരണവ്യവസ് അവലംബിക്ന്നത്. വിദകന്ദീകൃത ഭരണ വ്യവ
സ്യിൽ �നങ്ങൾ ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഇടജപടുന്നത് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിലും 
വിക�നകരാര്യങ്ങളിലുമരായിരിക്ം. �നങ്ങൾ പങ്രാളികളരാകുന്ന ആസൂത്രണ
ത്ിജന് �വിദശഷതകൾ ദബരാക്് 2.1 ൽ ജകരാടുത്ിരിക്ന്നു. 
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ദബരാക്് 2.1 : പങ്രാളിത് ആസൂത്രണം - പ്ധരാന �വിദശഷതകൾ

 	പ്ശ്നങ്ങളജട പ്രാദേശിക സവവിധ്യങ്ങൾക്ം �രാദ്ധ്യതകൾക്മനു
സൃതമരായി ആസൂത്രണം നിര്വ്വഹിക്കരാനരാകും.

 	കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമരായി കരാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്രാൻ കഴിയം.
 	വിഭവങ്ങളജട ലഭ്യതയം പരിമിതിയം ആസൂത്രണഘട്ത്ിൽതജന്ന 

തിട്ജപെടുത്ി, ഉചിതമരായ നടപടികൾ സകജക്കരാള്ളരാൻ �രാധിക്ം.
 	എല്രാ തലങ്ങളിലും സുതരാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തും.
 	ആസൂത്രണത്ിൽ �നങ്ങൾ പങ്രാളികളരാകുന്നതിലൂജട ഉടമസ്തരാ

ദബരാധം ഉടജലടുക്ം.
 	കൂടുതൽ കരാര്യക്ഷമവം ഫലപ്േവം ആയ രീതിയിൽ പദ്ധതി നിര്വ്വ

ഹണം �രാധ്യമരാകും.

2.3 പങ്ൊളിത്ത ആസൂത്രണ രതീതിശൊസ്തം
�നപങ്രാളിത്മരാണജല്രാ �നകീയരാസൂത്രണത്ിജന് അന്തതഃ�ത്. പരമ്പരരാ
�തമരായി ദകന്ദീകൃത രീതിയിൽ മുകളിൽനിന്ന് തരാദഴക്ക് നടപെരാക്കിയ പദ്ധ
തികൾ ഏറ്റവം തരാദഴ തലത്ിൽനിന്ന് ആസൂത്രണവം നിര്വ്വഹണവം �രാ
ദ്ധ്യമരാക്കി എന്നതരാണ് ഇതിജന് �വിദശഷത. പങ്രാളിത് ആസൂത്രണത്ിന് 
കൃത്യവം യക്തിഭദ്വമരായ ഒരു രീതിശരാസ്തം ഒൻപതരാം പദ്ധതിയിൽ �നകീ
യരാസൂത്രണത്ിജന് തുടക്കംമുതൽ തജന്ന ആവിഷ്കരിച്ച് നടപെരാക്കിവരുന്നുണ്്. 
രീതിശരാസ്തത്ിജന് അടിസ്രാന ഘടകങ്ങൾ മരാറ്റമില്രാജത തുടരുന്നുജവന്നത് 
ശ്ദദ്ധയമരാണ്. 

2.4 പ്ൊഡേശിക പദ്ധതി തയ്ൊറൊക്കല് - നടപടിക്ര�ങ്ങള്
ദേശീയതലത്ിൽ പന്തണ്രാം പദ്ധതിദയരാജട പഞ്വത്സരപദ്ധതികൾ ഉദപ
ക്ഷിക്കയം പ്രാനിം�് കമ്മീഷൻ പിരിച്ചുവിടുകയം ജചയ്തു. പകരം നീതി 
ആദയരാ�് നിലവിൽ വന്നു. അദതരാജട, �ംസ്രാന ആസൂത്രണ ദബരാര്ഡുകളം 
ഇല്രാതരായി. എന്നരാൽ, ദകരളം ആസൂത്രിത വിക�ന കരാഴ്ചപെരാട് മുറുജക പി
ടിക്കയം 13-രാം പദ്ധതിക് ദവണ്ിയള്ള പ്വര്ത്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കയം 
ജചയ്തു.ധനകരാര്യവര്ഷം പരാതി പിന്നിട്രാലും പ്രാദേശിക പദ്ധതികൾ നിര്വഹ
ണം നടത്രാൻ കഴിയരാത് മുൻ പറഞെ അവസ് മരാറ്റി ഏപ്ിൽ 1 നു തജന്ന 
പദ്ധതി നിര്വഹണം ആരംഭിക്ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സകജക്കരാണ്ടു. 
�ംസ്രാന ആസൂത്രണ ദബരാര്ഡ് ശക്തിജപെടുത്തുകയം അദതരാജടരാപെം ഓദരരാ 
തദദേശ ഭരണ സ്രാപനതലത്ിലും പ്രാദേശിക ആസൂത്രണ �മിതികൾ രൂ
പീകരിക്വരാൻ തീരുമരാനിക്കയം ജചയ്തു. ഇതിജന് അടിസ്രാനത്ിൽ പതി
മൂന്നരാം പഞ്വത്സരപദ്ധതി രൂപീകരണത്ിനുള്ള നടപടിക്മങ്ങൾക്കരായി 
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09.01.2017 ൽ പുതിയ മരാര്�ദരഖയജട ഉത്രവിറക്കയം (�.ഉ.(എം.എ�് ) 
നം.10/2017/ത�്ഭവ) 29.01.2018 ൽ അത് പരിഷ്കരിക്കയം (11/2018 ത.�്.
ഭ.വ.) ജചയ്തു. അതനു�രിച്ച് തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങൾ അവയജട പദ്ധതി 
തയ്രാറരാക്ന്നതിജന് നടപടിക്മങ്ങൾ തരാജഴ ദചര്ക്ന്നു.

ചൊർട്ട് 2.1: പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്ക്രിയ

Bk-q{-XWka-nX-n

hÀ¡-n-wK-v {-K-q¸-v c-q]-oIcW-w

Ì-mäk-v d-nt-¸-mÀ«-v X¿-md-m¡Â

_-m¦-pIf-pa-mb-p-w t-Ì¡-vt-l-mÄU-Àa-mc-pa-mb-p-w NÀ¨

{-K-mak`-mt-b-mK§Ä

h-nIk\t-cJb-p-w ]²X-nt-cJb-p-w (IcS-v-)

h-nIk\s-ka-n\-mÀ

h-nIk\t-cJb-p-w ]²X-nt-cJb-p-w

t-{-]-mPÎ-pIÄ X¿-md-m¡Â-, A-wK-oI-mc-w

2.4.1. ആസൂത്രണ സ�ിതികള്
ആസൂത്രണം ഒരു തുടര് പ്ക്ിയയരാണ്. നരാടിജന് വിക�നത്ിൽ തദദേശ 
ഭരണ സ്രാപനദത്രാജടരാപെം പൗര�മൂഹത്ിജല എല്രാ അം�ങ്ങളം പങ്രാളി
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കളരാദകണ്തുണ്്. അതിനു ദനതൃത്ം നൽകത്ക്ക നിലയിൽ ചിന്തിക്കയം 
�ംവരാേങ്ങളിൽ ഏര്ജപെട്് ആശയരൂപീകരണത്ിലൂജട വിക�ന പ്ശ്ന പരി
ഹരാരത്ിന് ദനതൃത്ംനൽകുകയം ജചയ്ത്ക്കനിലയിൽ പരിശ്മിക്കയം 
ജചയ്ന്ന ജപരാതുകരാര്യതൽപെരരരാണ് ഈ �മിതിയിജല അനൗദേ്യരാ�ിക അം
�ങ്ങൾ. വിക�നരാസൂത്രണത്ിനും നിര്വ്വഹണത്ിനും തദദേശ ഭരണസ്രാപ
നത്ിജന് ഒരു അനുബന് ഹസ്തമരായരാണ് ഈ �മിതി പ്വര്ത്ിദക്കണ്ത്. 
ഭരണ �മിതിയജട ആരംഭത്ിൽ തജന്ന �മിതി രൂപീകരിദക്കണണ്തരാണ്. 
(വിശേരാംശങ്ങൾ അദ്ധ്യരായം 3 ൽ വരായിക്ക)

2.4.2 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളമട രൂപതീകരണം 
പങ്രാളിത് ആസൂത്രണത്ിലൂജട പദ്ധതി തയ്രാറരാക്ന്നതിൽ നിര്ണരായക 
പങ്് വഹിദക്കണ് �മിതികളരാണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഓദരരാ വിഷയ ദമ
ഖലയിദലയം പ്ശ്ന വിശകലനത്ിലൂജട പ്വര്ത്ന പരിപരാടികൾ തയ്രാറരാ
ക്കയം ദമരാണിറ്ററിം�ിലൂജട പദ്ധതിയജട ഫലപ്രാപ്തി ഉറപെരാക്കയം ജചയ്ക 
എന്നത് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന് പ്ധരാന ചുമതല. (വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന കുറിച്ച് 
അദ്ധ്യരായം 4 ൽ വിശേീകരിച്ചിട്ണ്് ).

2.4.3 സ്റൊറ്സ് റിഡപെൊർട്ട് തയ്ൊറൊക്കല്
പഞ്വത്സര/വരാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്രാറരാക്ന്നതിനരായി വിവിധ വിഷയദമ
ഖലകളജട അവസ്രാ വിശകലനം നടത്ി സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് തയ്രാറരാക്ക
ണം. അതത് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളരാണ് സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് തയ്രാറരാദക്കണ്ത്. 
(വിശേരാംശങ്ങൾ അദ്ധ്യരായം 5 ൽ ജകരാടുത്ിരിക്ന്നു). സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് 
തയ്രാറരാക്ന്നദതരാജടരാപെംതജന്ന അതത് ദമഖലജയക്റിച്ചുള്ള ശരാസ്തീയ വിശ
കലനത്ിദന്യം �രാധ്യതരാ പരിദശരാധനയദടയം അടിസ്രാനത്ിൽ ഓദരരാ 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും ബന്ജപെട് ദമഖലയിജല ആവശ്യങ്ങൾ നിര്ണ്ണയിക്കയം 
അതിനനുസൃതമരായി കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദേശങ്ങൾ തയ്രാറരാക്കയം ആയത് 
ഗ്രാമ�ഭയിൽ അവതരിപെിക്കയം ദവണം. ഇപ്കരാരം ഗ്രാമ �ഭയിൽ സ്റ്റരാറ്റ
�് റിദപെരാര്ട്ടും കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങളം അവതരിപെിക്ന്നതിന് മുമ്പരായി 
ചുവജട പറയന്ന ചര്ച്ചകളിലൂജട അവ ജമച്ചജപെട്തരാക്കരാൻ ശ്മിദക്കണ്തരാണ്. 

(i) ബൊങ്കുകള�ൊയള്ള ചർച്ച 

സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിജല വരായ്രാ �രാധ്യതകളള്ള ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദേശങ്ങൾ ബരാ
ങ്കുകളമരായി ചര്ച്ച ജചയ്ണം. ഇതിനരായി ബരാങ്് പ്തിനിധികളജട പ്ദത്യക 
ദയരാ�ം വിളിക്കണം. 

(ii) ഡസ്റക് ഡഹൊള്�ർ�ൊർ�ൊരു�ൊയള്ള ചർച്ച 

ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും ആ വിഷയവമരായി ബന്ജപെട് ദസ്റ്റക്ക് ദഹരാൾഡ
ര്മരാരുജട ദയരാ�ം വിളിച്ച് സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് ചര്ച്ച ജചയ്ണം. (ദബരാക്് 2.1 
കരാണുക).



28 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -{Km-a-]-©m-b-¯p-I-Ä

ഡബൊക്് 2.2 : ഡസ്റക്ക് ഡഹൊള്�ർ�ൊർ ആമരൊമക്ക ആവൊം?

ഒരു വിഷയത്ിൽ ജപരാതു തരാൽപര്യമുള്ള ആജരയം ‘ദസ്റ്റക്ക് ദഹരാൾഡര്‘ 
എന്ന് വിളിക്കരാം. അത് ഒരു വ്യക്തിയരാകരാം, �ംഘടനയരാകരാം, ദനരിദട്രാ 
അല്രാജതദയരാ പ്ദയരാ�നം ലഭിക്ന്നവരരാകരാം, ജവറും അഭയുേയകരാംക്ഷി
യരാകരാം, അനുഭവജ്രാനമുള്ളവരരാകരാം, വിേ�്ധരരാകരാം, �ന്നദ്ധപ്വ
ര്ത്കരരാകരാം.

ഡസ്റക്ക് ഡഹൊള്�ർ ചർച്ചയില് ഉള്മപെടുത്തൊവുന്വർ

പരാടദശഖര�മിതികൾ, പി.ടി.എ.കൾ, ആശുപത്രി മരാദന�്ജമന്് കമ്മിറ്റി
കൾ, �ര്വ്വീ�് �ംഘടനകൾ, ജതരാഴിലരാളി �ംഘടനകൾ, വ്യരാപരാരി �ം
ഘടനകൾ, �ന്നദ്ധ �ംഘടനകൾ, റ�ിഡൻ�് അദ�രാ�ിദയഷനുകൾ, 
അനുഭവജ്രാനവം സവേ�്ധ്യവമുള്ള വ്യക്തികൾ

2.4.4 ഗ്രൊ�സഭൊ ഡയൊഗങ്ങള് 
�നങ്ങൾക്ക് അവരുദടയം പ്ദേശത്ിദന്യം ആവശ്യങ്ങൾ, പ്ശ്നങ്ങൾ 
എന്നിവ ഉന്നയിക്വരാനും മുൻകരാല പരിപരാടികളിജല ദപരാരരായ്മകൾ ചൂണ്ി
ക്കരാണിക്വരാനും ചര്ച്ച ജചയ്വരാനും വിക�ന പ്വര്ത്നങ്ങളജട മുൻ�ണ
നകൾ തീരുമരാനിക്കരാനും ഉള്ള ദവേിയരാണ് ഗ്രാമ�ഭ ഈ ലക്ഷ്യദത്രാജട �ം
ഘടിപെിക്ന്ന ഗ്രാമ�ഭജയ പദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാമ�ഭജയന്ന് വിഭരാവനം 
ജചയ്ിരിക്ന്നു. പ്സ്തുത ഗ്രാമ�ഭയിജല സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിദമേലുള്ള ചര്ച്ചയ
ജട അടിസ്രാനത്ിൽ ഏജറ്റടുദക്കണ് വിക�ന പ്വര്ത്നങ്ങളജട മുൻ�ണ
നകൾ, വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയ്രാറരാക്കിയിട്ടുള്ള കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങൾ 
എന്നിവ പരി�ണിച്ച് ഗ്രാമ �ഭ തീരുമരാനിക്കയം അതിൻ പ്കരാരം പദ്ധതി 
തയ്രാറരാക്കയം ദവണം. (ദബരാക്് 2.2 കരാണുക)

ഡബൊക്് 2.3 : പഞ്ൊയത്ത് പദ്ധതി ആസൂത്രണ 
ഗ്രൊ�സഭയില് അവതരിപെിഡക്കണ്ടത്

 	 മുൻവര്ഷജത് വരവ്-ജചലവ് കണക്ം (ദപ്രാ�ക്ട് തിരിച്ച് ) നിര്വ്വ
ഹണ പുദരരാ�തിയം.

 	പദ്ധതിക്ക് പ്തീക്ഷിക്ന്ന വിഭവ ദ്രാതസ്സുകളം ഏകദേശം അടങ്
ലും.

 	ഓദരരാ വിഷയദമഖലയ്ക്കുമുള്ള പ്തീക്ഷിത വകയിരുത്ൽ.
 	കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങൾ (പദ്ധതി ആസൂത്രണ മരാര്�ദരഖയിൽ 

നിര്ദദേശിച്ച പ്കരാരമുള്ള ദഫരാറത്ിൽ)
 	സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ടുകൾ
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ഗ്രൊ�സഭയില് നടഡക്കണ്ടത്

 	വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് അടിസ്രാനത്ിൽ ഗ്രൂപെ് ചര്ച്ച നടത്ണം. 
 	കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങൾ ചര്ച്ച ജചയ്് മുൻ�ണന നിശ്യിക്കണം.
 	 മിനിറ്റ്സും തീരുമരാനങ്ങളം ദയരാ�ത്ിൽജവച്ച് തജന്ന ദരഖജപെടുത്

ണം, തീരുമരാനങ്ങൾ വരായിച്ച് ദകൾപെിക്കണം. 
 	ഓദരരാ വിഷയ ഗ്രൂപെിൽ നിന്നും ഒരു സ്തീദയയം പുരുഷദനയം വിക�ന 

ജ�മിനരാറിദലക്ക് പ്തിനിധികളരായി തിരജഞെടുക്കണം. 
 	വിഷയഗ്രൂപെ് നിര്ദദേശങ്ങൾ പ്ീനറിയിൽ വരായിച്ച് അം�ീകരിക്കണം.

2.4.5 വികസന ഡരഖയം പദ്ധതി ഡരഖയം -കരട് തയ്ൊറൊക്കല് 

•	 ഗ്രാമ�ഭയിൽ അവതരിപെിച്ച സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ടുകൾ ഗ്രാമ�ഭരാ നിര്ദദേശ
ങ്ങൾ കൂടി ഉൾജപെടുത്ി അന്തിമമരാക്കണം. 

•	 അന്തിമമരാക്കിയ സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ടുകൾ ദക്രാഡീകരിച്ച് കരട് വിക�ന 
ദരഖയം കരട് പദ്ധതി ദരഖയം തയ്രാറരാക്കണം. വിക�നദരഖ ഒരു പഞ്
വത്സരപദ്ധതിക്കരാലദത്ക്കരാണ് തയ്രാറരാദക്കണ്ത്.എന്നരാൽ പദ്ധതിദര
ഖയരാകജട്, വിക�നദരഖയിജല കരാഴ്ചപെരാടനു�രിച്ച് ഓദരരാ വര്ഷവം 
തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്. (വിശേരാംശങ്ങൾ അദ്ധ്യരായം 5 ൽ ജകരാടുത്ിരിക്
ന്നു.) 

2.4.6 വികസന മസ�ിനൊർ
കരട് വിക�ന ദരഖയം കരട് പദ്ധതിദരഖയം ചര്ച്ച ജചയ്് നിര്ദദേശങ്ങൾ 
�്രൂപിക്ന്നതിനരായി ഒരു ഏകേിന വിക�ന ജ�മിനരാര് തദദേശ �്യംഭ
രണ സ്രാപനതലത്ിൽ �ംഘടിപെിദക്കണ്തുണ്്. (വിശേരാംശങ്ങൾ അദ്ധ്യരാ
യം 5 ൽ ജകരാടുത്ിരിക്ന്നു).

2.4.7 പദ്ധതിക്ക് അന്തി�രൂപം നല്കല്
പദ്ധതിക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിനരായി ചുവജട പറയന്ന നടപടിക്മങ്ങൾ 
�്ീകരിദക്കണ്തരാണ്.

(1) പദ്ധതി ആസൂത്രണ മരാര്� നിര്ദേശങ്ങളജട അടിസ്രാനത്ിൽ ഓദരരാ 
ദമഖലയിലും വകയിരുദത്ണ് തുക, നിര്ബന്മരായം വകയിരുദത്ണ് 
തുക, പരിഹരാര വകയിരുത്ലുകൾ (ആവശ്യജമങ്ിൽ), പ്തീക്ഷിത വിഭവ 
ദ്രാതസ്സുകൾ, പദ്ധതി അടങ്ൽ എന്നിവ �ംബന്ിച്ച് ധനകരാര്യസ്റ്റരാ
ന്ിം�് കമ്മിറ്റി തീരുമരാനം സകജക്കരാള്ളുക.

(2) വിവിധ സ്റ്റരാൻഡിം�് കമ്മിറ്റികൾ തങ്ങളജട വിഷയദമഖലയമരായി ബന്
ജപെട് ദപ്രാ�ക്റ്റുകജള �ംബന്ിച്ച് ഏകദേശ തീരുമരാനം സകജക്കരാള്ളുക
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(3) സ്റ്റിയറിം�് കമ്മിറ്റി ദയരാ�ത്ിൽ പദ്ധതിക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകുക

(4) പഞ്രായത്് ദയരാ�ത്ിൽ പദ്ധതി അടങ്ലും ഓദരരാ വിഷയ ദമഖലയ്ക്കുമു
ള്ള വകയിരുത്ലുകളം നിശ്യിക്ക.

2.4.8 ഡപ്ൊ�ക്ടുകള് തയ്ൊറൊക്കല്
ഓദരരാ സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റിയം തങ്ങളജട ചുമതലയിലുള്ള വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട 
ദയരാ�ം വിളിച്ച് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്കരാനുള്ള നിര്ദദേശം നൽകണം. ഇത് 
ഗ്രാമ�ഭരാ നിര്ദദേശങ്ങളജട പശ്രാത്ലത്ിൽ, തദദേശഭരണസ്രാപന ദയരാ
�ത്ിൽ ഉണ്രായ തീരുമരാനത്ിജന് അടിസ്രാനത്ിലുള്ളതരായിരിക്കണം 
(ഏജതല്രാം ദപ്രാ�ക്ടുകൾ, ഓദരരാ ദപ്രാ�ക്ടിജന്യം വിഭവ ദ്രാതസ്സുകൾ, അട
ങ്ൽ തുക മുതലരായവ ഉൾജപെജട) ദപ്രാ�ക്ട് തയ്രാറരാക്കരാനരായി നൽദകണ്ത്. 
തയ്രാറരാക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഗ്രാമ�ഭ നിര്ദദേശിച്ചവയരായിരിക്കണം. (ദപ്രാ�
ക്ട് രൂപീകരണവമരായി ബന്ജപെട് വിശേ വിവരങ്ങൾ അദ്ധ്യരായം 7 ൽ ദച
ര്ത്ിട്ടുണ്് ). 

2.4.9 ഡപ്ൊ�ക്ിമറെ സൂക്ഷ� പരിഡശൊധനയം അംഗതീകൊരവും 

തയ്രാറരാക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടിന് തരാജഴ പറയന്ന അധികരാര സ്രാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 
അം�ീകരാരം ദനടണം.

(1) സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള അം�ീകരാരം.

(2) തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് അം�ീകരാരം.

(3) ജവറ്റിം�് ഉദേ്യരാ�സ്നിൽ നിന്നുള്ള അം�ീകരാരം.

(ദപ്രാ�ക്ടിജന്യം പദ്ധതിയജടയം അം�ീകരാര നടപടികൾ അദ്ധ്യരായം 10 ൽ 
വിശേമരാക്കിയിട്ടുണ്് ).

2.4.10 പദ്ധതിക്ക് തഡ്ദേശഭരണ സ്ഥൊപനത്തിമറെ അംഗതീകൊരം

ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് തദദേശഭരണ സ്രാപനം അം�ീകരാരം നൽകുന്നദതരാജടരാപെം 
പദ്ധതി ദരഖയ്ക്കും തദദേശഭരണ സ്രാപനം അം�ീകരാരം നൽദകണ്തരാണ്. 
കരട് പദ്ധതി ദരഖ ഭരണ�മിതി ദയരാ�ത്ിൽ അവതരിപെിച്ച് കുറഞെത് 
മൂന്ന് പൂര്ണ്ണ േിവ�ങ്ങൾക്ദശഷം ദചരുന്ന ദയരാ�ത്ിൽ വച്ചരായിരിക്കണം 
അം�ീകരാരം നൽദകണ്ത്.

2.4.11 പദ്ധതിക്ക് �ില്ൊ ആസൂത്രണ സ�ിതി അംഗതീകൊരം

തദദേശഭരണ സ്രാപനം അം�ീകരിച്ച പദ്ധതി �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിക്ക് 
�മര്പെിദക്കണ്തരാണ്. �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതി അത് പരിദശരാധിച്ച് മരാര്�
നിര്ദദേശങ്ങൾക്കനു�രിച്ചും നിയമരാനുസൃതവമരാജണന്ന് ദബരാധ്യജപെട്ദശഷം 
അം�ീകരാരം നൽകും.
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2.4.12 നിർവ്വഹണം

ദപ്രാ�ക്ടുകളജട നിര്വ്വഹണ ചുമതല ബന്ജപെട് നിര്വ്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്
ര്ക്കരാണ്. �രാമ്പത്ികരാനുമതിയം, ആവശ്യമരായ �ം�തികളിൽ �രാദങ്തികരാ
നുമതിയം ലഭിച്ച, �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതി അം�ീകരിച്ച പദ്ധതിയിലുൾജപെട് 
നിര്വ്വഹണ ദയരാ�്യമരായ ഏജതരാരു ദപ്രാ�ക്ടും നിര്വ്വഹണം നടത്രാവന്നതരാ
ണ്. (വിശേരാംശങ്ങൾക്ക് അദ്ധ്യരായം 10 കരാണുക). ദപ്രാ�ക്ട് ദരഖകളം ദപ്രാ
�ക്ടുകൾക്ക് �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിയജട അം�ീകരാരം ലഭിച്ചതിനു ജതളി
വരായിട്ടുള്ള ദരഖകളം നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ര്ക്ക് തദദേശഭരണ സ്രാപനം 
നൽദകണ്തരാണ്.

2.5 പതിമൂന്ൊം പഞ്വല്സര പദ്ധതി – നവഡകരളത്തിനൊയി 
�നകതീയൊസൂത്രണം

2.5.1 ആമുഖം
പ്രാദേശിക വിക�ന പദ്ധതികൾ തയ്രാറരാക്കയം നടപെിലരാക്കയം 
ജചയ്ക എന്നത് പ്രാദേശിക �ര്ക്കരാരുകളിൽ നിയമപ്കരാരം നിക്ഷിപ്തമരായ 
അധികരാരവം ഉത്രവരാേിത്വമരാണ്. കഴിഞെ രണ്ടു േശരാബ്ദക്കരാലജത് 
വിദകന്ദീകൃതരാസൂത്രണത്ിജന് അനുഭവം പദ്ധതികൾ തയ്രാറരാക്ന്നതിനും 
നടപെിലരാക്ന്നതിനും തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങജള കൂടുതൽ പ്രാപ്തമരാക്കിയിട്ടു
ണ്്. വളജരദയജറ �മയജമടുക്ന്ന ആസൂത്രണ നടപടിക്മങ്ങൾ അനരാവശ്യ
മരായ കരാലവിളംബവം ഉദേ്യരാ�സ് ദമധരാവിത്വം സൃഷ്ിക്ന്നു, �നകീയത 
ഇല്രാതരാക്ന്നു, കരാര്യക്ഷമതയ്ക് ദകരാട്മുണ്രാക്ന്നു തുടങ്ങിയ വിമര്ശനങ്ങളം 
പ്�ക്തമരാണ്. അതുജകരാണ്് തരാരതദമ്യന ലളിതവം കരാലതരാമ�ം ഒഴിവരാക്
ന്നതും, വിേഗ്ദ്ധരുദടയം �ന്നദ്ധ പ്വര്ത്കരുദടയം പങ്രാളിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതുമരായ ഒരു നടപടിക്മമരാണ് പതിമൂന്നരാം പഞ്വൽ�ര പദ്ധതിക്കരാലത്് 
അനുവര്ത്ിക്ന്നത് .

1994-ജല ദകരള പഞ്രായത്് രരാ�് നിയമം വിഭരാവനം ജചയ്ന്നത് ബഹുതല 
ആസൂത്രണമരാണ്. അതിനരാൽ ഭരണഘടനയം ബന്ജപെട് നിയമങ്ങളം അനു
ശരാ�ിക്ന്ന വിവിധ തട്ടുകൾക്കിടയിജല അധികരാരിചുമതലരാ വിഭ�നവം 
ഒപെം അവര്ക്കിടയിജല �ംദയരാ�നവം ഉറപെ് വരുത്ണ്തുണ്്. അദതരാജടരാ
പെം ഒദര തട്ിജല പ്രാദേശിക ഭരണ സ്രാപനങ്ങൾ തമ്മിലും �ഹകരണവം 
�ംദയരാ�നവം പ്ധരാനമരാണ്. ഇതിനു പുറദമയരാണ് വിവിധ ദ്രാതസ്സുകളിൽ 
നിന്നും ലഭ്യമരാവന്ന വിഭവങ്ങൾ വകയിരുത്തുന്നതിന് പരാലിദക്കണ് വ്യവസ്
കളദടയം അവ �മന്യിപെിദക്കണ്തിദന്യം പ്രാധരാന്യം. �ില്രാ പദ്ധതി നിര്
ദദേശങ്ങൾ പ്രാദേശിക �ര്ക്കരാരുകളജട വരാര്ഷിക പദ്ധതിയിൽ പ്തിഫലി
ക്കയം ദവണം. �ംസ്രാനത്ിജന് പതിമൂന്നരാം പഞ്വൽ�ര പദ്ധതിയജട 
അടങ്ൽ തുകയരായി നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ളത് 2 ലക്ഷം ദകരാടി രൂപയരാണ്. ഇതിൽ 
ഏതരാണ്് അറുപതിനരായിരം ദകരാടിയിലധികം രൂപ പ്രാദേശിക �ര്ക്കരാരു
കൾക്ള്ള വിഹിതമരായിരിക്ം.
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2.5.2 പതിമൂന്ൊം പഞ്വത്സര പദ്ധതിയമട മപൊതുലക്ഷ്യം 
�ംസ്രാനത്ിജന് പതിമൂന്നരാം പഞ്വൽ�ര പദ്ധതിയജട ലക്ഷ്യം തുടര്ച്ചരാ 
�രാദ്ധ്യതയള്ള, പരിസ്ിതി രക്ഷ ഉറപെരാക്ന്ന, �രാമൂഹ്യനീതി മുറുജക പിടിക്
ന്ന, �രാമ്പത്ിക വളര്ച്ചയജട ഒരു ഉയന്ന തലത്ിദലക്ക് ദകരളജത് എത്ി
ക്ക എന്നതരാണ്. എന്നരാൽ ഉയര്ന്ന വളര്ച്ച ഉറപെരാക്കരാൻ �രാമൂഹ്യനീതിയം 
പരിസ്ിതി രക്ഷയം വിട്ടുവീഴ്ച ജചയ്തുജകരാണ്് നിദക്ഷപകജര ആകര്ഷിക്ന്ന 
�മീപനം �്ീകരാര്യമല്. മതനിരദപക്ഷത, �മുേരായ �ൗഹരാര്ദേം, �മരാധരാനരാ
ന്തരീക്ഷം, ഉയര്ന്ന ഗണനിലവരാരമുള്ള പശ്രാത്ല �ൗകര്യങ്ങൾ, ജമച്ചജപെട് 
മനുഷ്യ വിഭവദശഷി, പരിസ്ിതി സവവിദ്ധ്യം എന്നിവ ഉയര്ത്ിക്കരാണിച്ചു
ജകരാണ്് നിദക്ഷപം ആകര്ഷിക്കയം ഒപെം ജപരാതു നിദക്ഷപം �ണ്യമരായി 
വര്ദ്ധിപെിക്കയം ജചയ്ന്ന ബേൽ �മീപനമരാണ് പതിമൂന്നരാം പദ്ധതി �്ീ
കരിക്ക. 

പതിമൂന്നരാം പഞ്വത്സര പദ്ധതിയജട മറ്റ് മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തരാജഴ പറയന്നവ
യരാണ്. 

(1) ജപരാതു�നരാദരരാ�്യ - ജപരാതു വിേ്യരാഭ്യരാ� �ൗകര്യങ്ങൾ മികവറ്റതരാക്കി
ജക്കരാണ്ടും ഉന്നത വിേ്യരാഭ്യരാ�ത്ിനും ജതരാഴിൽ സനപുണിയം ഉയര്ന്ന 
പരി�ണന നൽകിജക്കരാണ്ടും മനുഷ്യ വിഭവദശഷിയജട �രാദ്ധ്യത വലിയ 
ദതരാതിൽ ഉയര്ത്തുക.

(2) വളര്ച്ചദയരാജടരാപെം പരിസ്ിതിരക്ഷ ഉറപെരാക്കരാൻ മണ്ം, �ലവം ഇതര 
പ്കൃതി വിഭവങ്ങളം ഒപെം കൃഷിയം �ംരക്ഷിക്ന്നതിന് ദവണ് പ്വര്
ത്നങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിജലത്ിക്ക.

(3) �ംസ്രാനത്ിജന് മരാലിന്യ പ്ശ്നത്ിന് ശരാശ്ത പരിഹരാരം കരാണുക.
(4) ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരും അ�തികളം ഇല്രാത് �ംസ്രാനമരായി ദക

രളജത് മരാറ്റുക.
(5) �നനം മുതൽ മരണം വജരയള്ള �ീവിത ചക്ത്ിജല എല്രാ ഘട്ങ്ങളി

ലും �മൂഹത്ിജന് പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് അത് എത്ിക്കത്ക്ക 
നിലയിൽ �ംസ്രാനത്ിജന് �മൂഹ്യസുരക്ഷരാ �ംവിധരാനജത് �മഗ്
മരാക്കി മരാറ്റുക.

(6) ദകവല േരാരിദ്്യം നിര്മ്മരാര്ജ്നം ജചയ് �ംസ്രാനമരായി ദകരളജത് 
മരാറ്റുക.

ദമൽപറഞെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ദനടരാൻ �ംസ്രാന �ര്ക്കരാരിജനരാപെം പ്രാദേശിക 
�ര്ക്കരാരുകളം - മുന്നിൽ നിന്നു പ്വര്ത്ിദക്കണ്തുണ്്. പ്രാദേശിക �ര്
ക്കരാരുകളജട പതിമൂന്നരാം പഞ്വൽ�ര പദ്ധതി പ്വര്ത്നത്ിലൂജടയരാണ് 
�ര്ക്കരാര് വിഭരാവനം ജചയ്ന്ന നരാലു മിഷനുകളജട (ആര്ദ്ം, സലഫ്, ജപരാതു 
വിേ്യരാഭ്യരാ� �ംരക്ഷണം, ഹരിത ദകരളം)പ്വര്ത്നങ്ങളം ഏദകരാപിപെി
ദക്കണ്ത്. ദേശീയതലത്ിലും �ംസ്രാന തലത്ിലുമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങജള പ്രാദേ
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ശികതലത്ിൽ - അതരാതിടജത് പ്ദത്യകതകൾ ഉൾജക്കരാണ്ടുജകരാണ്് നിര്
വഹിക്കയം പ്രാദേശിക പ്ശ്നങ്ങളം �രാധ്യതകളം കണക്കിജലടുത്തുജകരാണ്് 
ആവശ്യമരായ തനത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂട്ിദച്ചര്ക്കയം ജചദയ്ണ്തുണ്്.

2.5.3 മപൊതുമുന്ഗണനകള് 
(1) ഉത്പൊേന ഡ�ഖലയമട സ്ഥൊയിയൊയ വളർച്ച- ഭക്ഷ്യ വിളകൾ, പച്ചക്കറി

കൾ, മുട്, മരാം�ം, മത്സ്യം എന്നിവയജട ഉത്പരാേനവം ഉത്പെന്നങ്ങളജട 
�ംസ്രണവം വിപണനവം ജമച്ചജപെടുത്തുക എന്നതിനു പുറജമ ഓദരരാ 
വര്ഷവം ഭക്ഷ്യദയരാ�്യമരായ എത്ര ജനല്ം പച്ചക്കറികളം മറ്റു വിഭവങ്ങളം 
കൂടുതൽ ഉത്പരാേിപെിക്കരാം എന്നിവയ്ക്കും പ്രാധരാന്യം നൽകണം. അതരായത് 
കൃഷി-അനുബന്ദമഖലകളിൽ ഉത്പരാേന വര്ദ്ധനവിനരായിരിക്കണം 
മുഖ്യ പരി�ണന നൽദകണ്ത്. അദതരാജടരാപെം ജതരാഴിലവ�രങ്ങളം 
വരുമരാന വര്ദ്ധനവം ഉണ്രാക്ന്നതിന് ഉയര്ന്ന പരി�ണന നൽകുകയം 
ദവണം. അതിന് പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങളജട മൂല്യവര്ദ്ധനയം വിപണന
വം ഉറപെരാക്കിജക്കരാണ്് സൂക്ഷ �ംരംഭങ്ങൾ ശക്തിജപെടുത്തുകയം ജചറുതും 
ഇടത്രവമരായ �ംരംഭങ്ങൾ ദപ്രാത്സരാഹിപെിക്കയം ജചദയ്ണ്തരാണ്.

(2) പരിസ്ഥിതിയഡടയം പ്കൃതി വിഭവങ്ങളഡടയം സംരക്ഷണം - ആവരാ� വ്യവ
സ്യജട പരിപരാലനവം സ�വ സവവിദ്ധ്യത്ിജന് സ്രായിയരായ നില
നിൽപ്പും ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

(3) �ൊനവിക വികസനം - മരാനവിക വിക�നത്ിന് നിേരാനമരായ ആദരരാ�്യം, 
വിേ്യരാഭ്യരാ�ം, ജതരാഴിൽ ലഭ്യമരാക്കൽ എന്നീ ദമഖലകൾ ജമച്ചജപെടുത്തുക. 

(4) അടിസ്ഥൊന സൗകര്യങ്ങള് മ�ച്ചമപെടുത്തല് - പതിമൂന്നരാം പഞ്വത്സരപ
ദ്ധതിക്കരാലയളവിൽ �്ന്തമരായി ഭൂമി ഉള്ളവരും ഇല്രാത്വരുമരായ എല്രാ 
ഭവന രഹിതര്ക്ം മരാന്യവം വരാ�ദയരാ�്യവമരായ ഭവനം �്ന്തമരായി 
നൽകുക, - വര്ഷം മുഴുവൻ ശുദ്ധമരായ കുടിജവള്ള ലഭ്യത, സവേയുതി, ജമച്ച
ജപെട് �തരാ�ത, വരാര്ത്രാ വിനിമയ �ൗകര്യങ്ങൾ, മറ്റു ജപരാതു �ൗകര്യ
ങ്ങൾ, ഊര്ജ് �ംരക്ഷണം, പരാരമ്പദര്യതര ഊര്ദജ്രാല്രാേനം, ശുചി
ത്മുള്ള പരി�രം എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുക. 

(5) ഡസവന പ്േൊന സംവിധൊനത്തിമറെ ഗുണഡ�ന്മ മ�ച്ചമപെടുത്തലം സേ്ഭരണ 
നിർവഹണവും

 ഗ്രാമപഞ്രായത്ിലൂജടയം ഘടക സ്രാപനങ്ങളിലൂദടയം (കൃഷി ഭവനു
കൾ, ആശുപത്രികൾ, - സ്കൂളകൾ, അങ്ണവരാടികൾ മുതലരായവ) �ന
ങ്ങൾക്ക് ലഭിദക്കണ് ദ�വനങ്ങൾ വര്ദ്ധിച്ച ഗണദമമേയിലും �മയബ
ന്ിതമരായം ലഭ്യമരാക്ക. എല്രാ അങ്ണവരാടികളം �്ന്തം ജകട്ിടത്ിൽ 
പ്വര്ത്ിക്ന്ന �രാഹചര്യം സൃഷ്ിക്ക. 

(6) സൊമൂഹ്യനതീതി ഉറപെൊക്കല് - പരാര്ശ്വല്രിക്കജപെട്വദരയം പ്ദത്യകപരി
�ണന അര്ഹിക്ന്നവദരയം (സ്തീകൾ, കുട്ികൾ, വദയരാ�നങ്ങൾ, ഭിന്ന
ദശഷിയള്ളവര്, ട്രാൻ�്�ൻദഡഴ്്, പട്ിക�രാതിക്കരാര്, പട്ിക വര്�ക്കരാര്, 
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മത്സ്യജതരാഴിലരാളികൾ, പരമ്പരരാ�ത ജതരാഴിൽദമഖലയിൽ പണിജയടു
ക്ന്നവര്) പ്ദത്യക പരി�ണന നൽകി മുഖ്യധരാരയിദലയ്ക് എത്ിക്ന്ന
തിനുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുക.

(7) ആസ്ി പരിപൊലനം - പുതിയ ആസ്തികൾ സൃഷ്ിക്ന്നദതരാജടരാപെം നിലവി
ലുള്ളവയജട �ംരക്ഷണവം പരിപരാലനവം ഗണനിലവരാരവം ഉയര്ത്തുന്ന
തിന് ഊന്നൽ നൽകുക. 

2.5.4 പദ്ധതി തയ്ൊറൊഡക്കണ്ടതിമറെ ആവശ്യകതയം പദ്ധതിയമട 
മപൊതുവ്യവസ്ഥകളം - 

(1) �നങ്ങളജട �രാമ്പത്ിക വിക�നത്ിനും �രാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതിനും - ആവശ്യമരായ വിക�ന പദ്ധതികൾ തയ്രാറരാക്കി നടപെിലരാ
ക്ക എന്നത് തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങളജട ഭരണഘടനരാ ചുമതലയരാ
ണ്. 

(2) 1994-ജല ദകരള പഞ്രായത്് രരാ�് നിയമത്ിജല 3, 4, 5 പട്ികകളിൽ 
യഥരാക്മം ഗ്രാമപഞ്രായത്്, ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്്, �ില്രാ പഞ്രായത്് 
എന്നിവയജട ചുമതലകൾ വിശേമരാക്കിയിട്ടുണ്്. ഓദരരാ തലത്ിജല 
പഞ്രായത്ിൽ നിക്ഷിപ്തമരായിട്ടുള്ളതും �ംസ്രാന �ര്ക്കരാര് കരാലരാകരാ
ലങ്ങളിൽ ഏൽപെിച്ചു ജകരാടുക്ന്നതുമരായ ചുമതലകൾ നിറദവറ്റുന്നതിന് 
ദവണ്ി തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങൾ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപെരാ
ദക്കണ്തുണ്്.

(3) തദദേശഭരണസ്രാപനത്ിജന് ഭൂപ്ദേശത്ിജന്യം അവിടജത് �ന
ങ്ങളജടയം �മഗ് വിക�നവം പുദരരാ�തിയം ആയിരിക്കണം പദ്ധതി 
ആസൂത്രണത്ിജന് മുഖ്യലക്ഷ്യം. ലഭ്യമരായ വിഭവങ്ങജള പരമരാവധി ഉപ
ദയരാ�ജപെടുത്ി വ്യത്യസ്ത വിഭരാ�ങ്ങളജട പങ്രാളിത്ം ഉറപ്പു വരുത്ിയ
ള്ള ആസൂത്രണമരായിരിക്കണം �രാദ്ധ്യമരാദക്കണ്ത്. അതരായത് പങ്രാളി
ത് ആസൂത്രണത്ിലൂജടയള്ള �മഗ്വിക�നമരായിരിക്കണം ജപരാതു 
�മീപനം.

(4) എല്രാ വിക�നപദ്ധതികൾക്ം സ്ലപരമരായ മരാനങ്ങൾ ഉണ്്. ഏത് 
പ്ദേശത്ക്കരാദണരാ പദ്ധതി ആവിഷ്രിച്ചിരിക്ന്നത് ആ പ്ദേശത്ി
ജല തരാമ�ക്കരാര്ക്ം അവിടജത് നിലവിജല ഭൂഉപദയരാ�ത്ിനും അനു
ദയരാ�്യമരായിരിക്കണം പ്സ്തുത പദ്ധതി. ഭൂപ്കൃതി, പച്ചപെ്, �ലലഭ്യത, 
മഴജവള്ള നിര്�മന-�ംഭരണ രീതികൾ എന്നിവജയല്രാം പരി�ണിച്ചു 
ജകരാണ്ടുള്ള പദ്ധതികജള മരാത്രമരാണ് സുസ്ിര വിക�ന പദ്ധതികളരായി 
പരി�ണിക്കരാൻ �രാധിക്ന്നത്. 

(5) തദദേശഭരണ സ്രാപനം അതിജന് അതിര്ത്ിക്ള്ളിൽ നടപെിലരാക്കരാൻ 
ഉദദേശിക്ന്ന എല്രാ - വിക�ന പ്വര്ത്നങ്ങളം ദകന്ദ-�ംസ്രാനരാവി
ഷ്കൃത പദ്ധതികളം പ്രാദേശിക പദ്ധതിയമരായി �ംദയരാ�ിപെിദക്കണ്തരാ
ണ്. 
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(6) തദദേശഭരണ സ്രാപനം തയ്രാറരാക്ന്ന അവസ്രാദരഖയിൽ (Status 
Report) പ്തിപരാേിക്ന്ന പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരാരമരായിട്രാണ് ദപ്രാ�ക്ടു
കൾക്ക് രൂപം നൽദകണ്ത്. 

(7) ജചറുതും ഫലപ്രാപ്തികുറഞെതുമരായ ദപ്രാ�ക്ടകളം വിഭവങ്ങളജട ദനരിയ
ദതരാതിലുള്ള വിന്യരാ�വം (thin spread of resources) ഒഴിവരാക്കി ദപ്രാ�
ക്ടുകളജട എണ്ണം കുറയ്കണം. 

(8) പദ്ധതി രൂപീകരണ, നിര്വഹണ കരാര്യങ്ങളിൽ തദദേശഭരണ സ്രാപനം 
ഉൾജക്കരാള്ളുന്ന പ്ദേശത്തു നിന്നും മറ്റ് �ംസ്രാനങ്ങളിദലയ്ക്കും വിദേശ രരാ
�്യങ്ങളിദലയ്ക്കും ദ�രാലി ദതടിദപരായ പ്വരാ�ികളരായ നരാട്ടുകരാരുജട അഭി
പ്രായങ്ങജള കണിജലടുക്കരാനും അവരുജട പ്ശ്നങ്ങൾ ഉൾജക്കരാള്ളരാനും 
ഒപെം അവരുജട �ഹകരണം ഉറപെരാക്കരാനും ശ്ദ്ധിക്കണം.

(9) ഇതര �ംസ്രാന ജതരാഴിലരാളികളജട പ്ശ്നങ്ങൾ പ്ദത്യകിച്ചും അവരുജട 
തരാമ� സ്ലജത് ശുചിത്ം, ആദരരാ�്യം, അവരുജട കുട്ികളജട വിേ്യരാ
ഭ്യരാ�ം എന്നീ കരാര്യങ്ങളിൽ ശ്ദ്ധ നൽകി ദവണം ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾ 
പദ്ധതി തയ്രാറരാദക്കണ്ത്. 

(10) പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിന് �രാമൂഹ്യ �ംഘടനരാ �ംവിധരാനങ്ങൾ പ്
ദയരാ�നജപെടുത്രാവന്നതും ദപ്രാ�ക്ട് തയ്രാറരാക്ന്നതിന് ദസ്റ്റരാക്ക് ദഹരാൾ
ഡര്മരാര്, ബരാങ്്-�ഹകരണ �ംഘം - പ്തിനിധികൾ എന്നിവരുമരായ
ള്ള കൂടിയരാദലരാചനകൾ �ംഘടിപെിക്കരാവന്നതുമരാണ്. 

(11) �നകീയരാസൂത്രണ പ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് വിപുലമരായ �നപങ്രാളിത്ം ഉറ
പ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ര്ജനറ്റ്, വിവര �രാദങ്തികവിേ്യ, നവമരാധ്യമങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവയജട �രാദ്ധ്യതകൾ പരമരാവധി ഉപദയരാ�ിക്കരാൻ തദദേശഭ
രണ സ്രാപനങ്ങൾ ശ്മിദക്കണ്തരാണ്. 
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3 
ആസൂത്രണ സ�ിതി

തദദേശഭരണസ്രാപനത്ിജന് ഭൂപ്ദേശത്ിദന്യം അവിടജത് �നങ്ങള
ദടയം �മഗ് വിക�നവം പുദരരാ�തിയമരായിരിക്കണം പദ്ധതി ആസൂത്രണ
ത്ിജന് മുഖ്യലക്ഷ്യം. ലഭ്യമരായ വിഭവങ്ങജള പരമരാവധി ഉപദയരാ�ജപെടുത്ി 
വ്യത്യസ്ത വിഭരാ�ങ്ങളജട പങ്രാളിത്ം ഉറപ്പു വരുത്ിയള്ള ആസൂത്രണം �രാ
ദ്ധ്യമരാദക്കണ്തുണ്്. പങ്രാളിത് ആസൂത്രണത്ിലൂടജടയള്ള �മഗ്വിക�നം 
എന്ന ജപരാതു�മീപനം പ്ദയരാ�ക്ഷമമരാക്ന്നതിനു ദവണ്ിയള്ള സുപ്ധരാന 
പങ്രാണ് പ്രാദേശിക ആസൂത്രണ �മിതികൾക്ള്ളത്. 

ദകരളത്ിജന് പതിമൂന്നരാം പഞ്വത്സര പദ്ധതിയജട സുപ്ധരാന �ംഭരാവന
യരാണ് തദദേശഭരണസ്രാപനതല ആസൂത്രണ �മിതികൾ. പങ്രാളിത്രാസൂ
ത്രണത്ിജല വളജര ശ്ദദ്ധയമരായ ഒരു കരാൽജവപെരാണിത്. 29/01/2018 ജല 
ത.�്.ഭ.വ. 11/2018 നമ്പര് ഉത്രവിലൂജടയരാണ് ഈ �ംവിധരാനം നിലവിൽ 
വന്നത്. ഗ്രാമ, ബ്ദളരാക്ക്, �ില്രാ പഞ്രായത്തുകളിൽ ആസൂത്രണ�മിതികൾ 
രൂപീകരിദക്കണ്തരാണ്. പദ്ധതി ആസൂത്രണം, നിര്വഹണം, വിലയിരുത്ൽ 
എന്നീ പ്വര്ത്നങ്ങൾ ഏദകരാപിപെിക്ന്നതിനു ദവണ് �ഹരായം നൽകുക 
എന്നതരാണ് പ്ധരാന േൗത്യം. ആസൂത്രണ, നിര്വഹണ പ്ക്ിയകളിജല �ന
പങ്രാളിത്ം വര്ദ്ധിപെിക്കരാൻ ഭരണ�മിതിജയ �ഹരായിക്ക എന്നതരാണ് 
മജറ്റരാരു ചുമതല. അതിനരാൽ ആസൂത്രണ�മിതിയിജല �നപ്തിനിധികളം 
വിേഗ്ദ്ധരും �ന്നദ്ധപ്വര്ത്കരും ഇത്രം പങ്രാളിത്ം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് 
പ്വര്ത്ിക്കണം. 

ആസൂത്രണസ�ിതിയമട ഘടന

ജചയര്ദപഴ്ണ് : • ഗ്രാമപഞ്രായത്ിജന് പ്�ിഡന്്

സവ�് ജചയര്ദപ
ഴ്ണ്

: • ആസൂത്രണ പ്ക്ിയയിൽ ഗ്രാമപഞ്രായത്ി
ജന �ഹരായിക്കരാൻ കഴിയന്ന വിേഗ്ദ്ധ/ൻ
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അം��ംഖ്യ : • 12 അഭികരാമ്യം. (കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം അനി
വരാര്യജമങ്ിൽ ഭരണ�മിതിക്ക് തീരുമരാനിച്ച് 
ഉൾജപെടുത്രാം.)

• ആസൂത്രണ�മിതി അം�ങ്ങളജട പട്ിക തയ്രാ
റരാക്കി ഗ്രാമപഞ്രായത്ിജന് നടപടി ഉത്രവരാ
യി പ്�ിദ്ധീകരിദക്കണ്തരാണ്.

കണ്വീനര് : • ജ�ക്ട്റി
• ജ�ക്ട്റി പ്രാൻ ദകരാ-ഓര്ഡിദനറ്ററുജട 

ചുമതല വഹിക്കണം.
• ആസൂത്രണവമരായി ബന്ജപെട് ഓഫീ�് ചുമത

ലകൾ നിര്വഹിക്കരാൻ മജറ്റരാരു ഉദേ്യരാ�സ്
ജയ/ജന അ�ി.പ്രാൻ ദകരാ-ഓര്ഡിദനറ്ററരായി 
നിയമിക്കരാം.

�മിതിയജട 
കരാലരാവധി

: • ഭരണ �മിതിയജട കരാലരാവധി.
• ഒഴിവകൾ ഉണ്രാകുന്ന പക്ഷം കരാലതരാമ�മി

ല്രാജത നികത്ണം

ആസൂത്രണ സ�ിതിയമട ചു�തലകള് :
1) പ്ദേശത്ിജന് വിക�നം �ംബന്ിച്ച് ആദരരാ�്യകരമരായ �ംവരാേ

ങ്ങൾ ദപ്രാത്സരാഹിപെിക്ക.
2) തദദേശഭരണ പ്ദേശത്ിജന് േീര്ഘകരാല വിക�ന പരിദപ്ക്ഷ്യത്ി

ന് രൂപം നൽകുന്നതിൽ ഭരണ�മിതിദയയം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകദളയം 
�ഹരായിക്ക.

3) തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് പതിമൂന്നരാം പഞ്വത്സരപദ്ധതിയം 
(2017-22) വരാര്ഷിക പദ്ധതിയം തയ്രാറരാക്ന്നതിന് �ഹരായം നൽകുക.

4) ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്ന്നതിന് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് �ഹരായം 
നൽകുക.

5) അധിക വിഭവ �മരാഹരണ �രാദ്ധ്യതകൾ കജണ്ത്തുന്നതിന് �ഹരായി
ക്ക. 

6) ആസൂത്രണ �മയവിവര പട്ിക അനു�രിച്ച് പ്വര്ത്നങ്ങൾ ക്മീകരി
ക്ന്നതിൽ ഏദകരാപനം ഉറപ്പു വരുത്തുക.

7) വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് പ്വര്ത്നങ്ങൾ ഏദകരാപിപെിക്ന്നതിന് ഭരണ�മിതി
ജയ �ഹരായിക്ക.

8) പ്രാദേശികരാസൂത്രണവമരായി ബന്ജപെട്് തദദേശഭരണ സ്രാപനം �ംഘ
ടിപെിക്ന്ന ആദലരാചനരാദയരാ�ങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമരായ കുറിപ്പുകൾ തയ്രാറരാ
ക്ക.
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9) പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിന് അനുദയരാ�്യമരായ പഠനങ്ങൾ നടത്ി ഭരണ 
�മിതിക്ക് റിദപെരാര്ട്് നൽകുക

10) ദസ്റ്റക്ക് ദഹരാൾഡര്മരാരുമരായള്ള കൂടിയരാദലരാചന, ബരാങ്കുകളം �ഹകരണ 
സ്രാപനങ്ങളമരായള്ള ചര്ച്ച എന്നിവയ്ക് �ഹരായം നൽകുക. 

11) തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങളജട പ്രാദേശികരാസൂത്രണത്ിൽ �ഹരായിക്
ന്നതിന് വിേഗ്ദ്ധര്, �ന്നദ്ധ പ്വര്ത്കര് എന്നിവജരയം അക്കരാേമിക് - 
�രാദങ്തിക സ്രാപനങ്ങജളയം കജണ്ത്തുന്നതിന് �ഹരായിക്ക.
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4 
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്

4.1 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് എന്ത്? 
തദദേശ�്യംഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ഓദരരാ വിക�നത്തുറയിദലയം ആസൂ
ത്രണത്ിജന് പ്ധരാന ദവേികളരാണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഭരണ�മിതിയം 
ആസൂത്രണ�മിതിയം തയ്രാറരാക്ന്ന വിക�ന കരാഴ്ചപെരാടിജന് അടിസ്രാന
ത്ിൽ പ്ശ്നവിശകലനം നടത്ി പരിഹരാരം കജണ്ത്തുന്നതിനുള്ള പ്വര്ത്
നത്ിജല പരമപ്ധരാന പങ്രാണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വഹിക്കരാനുള്ളത്. 
�നപ്തിനിധികളം ഉദേ്യരാ�സ്രും വിേഗ്ദ്ധരും �ന്നദ്ധ പ്വര്ത്കരും ഗ
ണദഭരാക്തരാക്കളമടങ്ന്ന വ്യത്യസ്ത വിഭരാ�ങ്ങളജട പ്രാതിനിധ്യമുള്ള �നകീയ 
�മിതികളരാണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ. പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിനരായി ഓദരരാ 
വിഷയദമഖലയ്ക്കും പ്ദത്യകം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് രൂപീകരിക്കണം. 

4.2 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് എന്തിന്? 
തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ആസൂത്രണ കരാര്യങ്ങളിൽ �നങ്ങൾക്ക് പജങ്
ടുക്കരാനുള്ള ദവേിയരാണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ്. �നപ്തിനിധി, ഉദേ്യരാ�സ്ൻ, പ്രാ
ദേശിക വിേ�്ധര്, �ന്നദ്ധ പ്വര്ത്കര്, ഗണദഭരാക്തരാക്കൾ എന്നീ അഞ്ചു 
വിഭരാ�ങ്ങളജട കരാഴ്ചപെരാടുകൾ ഏദകരാപിപെിച്ച് കരാര്യക്ഷമമരായം ഫലപ്േമരായം 
നിയമരാനുസൃതമരായം പദ്ധതിയം ദപ്രാ�ക്ടുകളം തയ്രാറരാക്ന്നതിനു ദവണ്ിയരാ
ണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഇങ്ങജനയള്ള കൂട്രായ്മയിലൂജട പ്രാദയരാ�ികരാനുഭവങ്ങ
ളം സവേഗ്ദ്ധ്യവം �ംദയരാ�ിപെിക്കരാനരാവന്നു. ഇതുവഴി വ്യത്യസ്ത കരാഴ്ച്ചപെരാടു
കളജട �മന്യം �രാധ്യമരാകുന്നു. വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന് ഘടന ദബരാക്് 4.1 ൽ 
ജകരാടുത്ിരിക്ന്നു.
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ഡബൊക്് 4.1: വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെിമറെ ഘടന

ജചയര്ദപഴ്ണ്  	ബന്ജപെട് സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റി ജചയര്ദപഴ്
ണ് അജല്ങ്ിൽ ആ സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റിയിജല 
ഒരം�ം 

 	വനിതരാ വിക�നം,പട്ിക�രാതി വിക�നം, 
പട്ികവര്ഗ്ഗ വിക�നം എന്നീ വര്ക്കിം�് 
ഗ്രൂപെ് ജചയര്ദപഴ്ണ്മരാര് യഥരാക്മം വനിത,പ
ട്ിക�രാതി,പട്ികവര്ഗ്ഗ �നപ്തിനിധികളരായി
രിക്കണം.

 	പട്ികവര്ഗ്ഗ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് രൂപീകരിദക്ക
ണ്തരായ ഒരു തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിൽ 
പട്ികവര്ഗ്ഗ �നപ്തിനിധി ഇജല്ങ്ിൽ തദദേ
ശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് പ്�ിഡന്് ജചയര് 
ദപഴ്ണ് ആദകണ്തരാണ്.

സവ�്  
ജചയര്ദപഴ്ണ്

 	അതത് ദമഖലയിജല ഒരു വിേ�്ധ/ൻ

കണ്വീനര്  	ബന്ജപെട് ദമഖലയിൽ തദദേശഭരണ സ്രാപ
നത്ിജന് നിയന്തണത്ിലുള്ള ഉദേ്യരാ�സ്
രിൽ ഏറ്റവം �ീനിയര് ഉദേ്യരാ�സ്/ൻ 

 	കണ്വീനജറ കൂടരാജത മജറ്റരാരു ഉദേ്യരാ�സ്
ജന/ജയ കൂടി വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിൽ അം�മരാദക്ക
ണ്തരാണ്.

അം�ങ്ങൾ  	 മരാതൃകരാ പ്രാക്ടീഷണര്മരാര്, ജപ്രാഫഷണലുക
ൾ, അക്കരാേമിക്ക് വിേ�്ധര്, തരാൽപെര്യമുള്ള 
�ന്നദ്ധ പ്വര്ത്കര്, പ്രാദയരാ�ിക സവേ
ഗ്ദ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ, �ി.ഡി.എ�്. അം�ങ്ങ
ൾ, എ�്.�ി. ജപ്രാദമരാട്ര്മരാര്, എ�്.ടി. ജപ്രാ
ദമരാട്ര്മരാര്, വിഷയദമഖലയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് 
ഉദേ്യരാ�സ്ൻ.

 	ഒരു വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിൽ അതരാത് വിക�ന ദമ
ഖലയിജല വിേഗ്ദധര് ഉൾജപെജട 10 മുതൽ 15 
വജര അം�ങ്ങൾ ആകരാം.

 	ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിലും വനിത, പട്ിക�രാ
തി പ്രാതിനിധ്യവം പട്ികവര്ഗ്ഗ വര്ക്കിം�് 
ഗ്രൂപെ് രൂപീകരിദക്കണ് സ്രാപനങ്ങളിൽ പട്ി
കവര്ഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യവം ഉണ്രായിരിക്കണം.



41{]mtZin-Im-kq-{X-Ww-

4.3 രൂപതീകരിഡക്കണ്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്
�ര്ക്കരാര് പുറജപെടുവിക്ന്ന ആസൂത്രണ മരാര്ഗ്ഗദരഖയിൽ നിര്ദദേശിക്ന്ന പ്
കരാരമുള്ള വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിദക്കണ്തരാണ്. പതിമൂന്നരാം പഞ്വ
ത്സര പദ്ധതി ആസൂത്രണ മരാര്ഗ്ഗദരഖ പ്കരാരം 12 വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ അനി
വരാര്യമരായം രൂപീകരിദക്കണ്തരാണ്. എന്നരാൽ കരാലരാവസ്രാവ്യതിയരാനം, 
നിപസവറ�്, മഹരാപ്ളയം, ആവര്ത്ിക്ന്ന പ്കൃതിദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ
യജട പശ്രാത്ലത്ിൽ പുതുതരായി സ�വസവവിധ്യ മരാദന�് മന്് , കരാലരാവ
സ്രാവ്യതിയരാനം, പരിസ്ിതി �ംരക്ഷണം, ദുരന്തനിവരാരണം എന്ന വിഷ
യങ്ങൾക്കരായി ഒരു വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൂടി അനിവരാര്യമരായി രൂപീകരിക്വരാൻ 
നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്് (2462/2018 ത.�്.ഭ.വ. തീയതി 19.09.2018)

 എന്നരാൽ ഏജതങ്ിലും പ്ദത്യക വിക�നദമഖലകൾ പരി�ണിക്കണജമന്ന് 
ഭരണ�മിതി തീരുമരാനിക്കയരാജണങ്ിൽ കൂടുതൻ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീ
കരിക്കരാവന്നതരാണ്.

•	 തീരദേശദമഖലകളിലും ഫിഷറീ�് ഉദേ്യരാ�സ്ര് നിലവിലുള്ള തദദേശഭ
രണ സ്രാപനങ്ങളിലും മത്സ്യവിക�നത്ിന് പ്ദത്യക വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് 
നിര്ബന്മരായം ഉണ്രായിരിക്കണം

•	 പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ലഭിക്ന്നദതരാ ഇരുപദതരാ അതി
ലധികദമരാ പട്ികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങദളരാ ഒരുപട്ികവര്ഗ്ഗ ഊജരങ്ിലുദമരാ 
ഉള്ളദതരാ ആയ തദദേശഭരണസ്രാപനങ്ങൾ പട്ികവര്ഗ്ഗ വിക�നത്ി
ന് ഒരു പ്ദത്യക വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് രൂപീകരിക്കണം.

•	 ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും ബന്ജപെട് സ്റ്റരാന്ിം�്കമ്മിറ്റിയജട ദമൽദനരാട്
ത്ിൽ പ്വര്ത്ിദക്കണ്തരാണ്.

•	 മത്സ്യവിക�ന വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് വിക�ന സ്റ്റരാന്ിം�്കമ്മിറ്റിയമരായം 
പട്ികവര്ഗ്ഗവിക�ന വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് ദക്ഷമകരാര്യ സ്റ്റരാന്ിം�്കമ്മിറ്റിയ
മരായം ബന്ജപെട്് പ്വര്ത്ിക്കണം

(രൂപീകരിദക്കണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏജതല്രാജമന്ന് ദബരാക്് 4.2 ൽ ജകരാടു
ത്ിരിക്ന്നു.) 

4.4 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് പുനഃസംഘടന
എല്രാ തദദേശഭരണസ്രാപനങ്ങളം പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്ക്ിയ ആരംഭിക്ന്ന
തിനു മുദന്നരാടിയരായി ഓദരരാ വര്ഷവം ഡി�ംബര് 1-നു മുമ്പ് നിലവിലുള്ള വര്
ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ആവശ്യജമങ്ിൽ, പുനതഃ�ംഘടിപെിദക്കണ്തരാണ്. വര്ക്കിം�് 
ഗ്രൂപെ് അം�ങ്ങൾ ബന്ജപെട് ദമഖലയിൽ അറിവം കഴിവം �മയവം �ന്നദ്ധ
തയം ഉള്ളവരരായിരിക്ന്നത് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിജന്യം നിര്വഹണത്ി
ജന്യം ഗണദമമേക്ക് �ഹരായകമരാണ്. 
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ഡബൊക്് 4.2
തഡ്ദേശ സ്യംഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങളില് രൂപതീകരിഡക്കണ്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്

നം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് സ്റൊറെിംഗ് കമ്ിറ്ി

1 ജപരാതുഭരണവം ധനകരാര്യവം (കണക്കൾ, 
ദരഖകൾ എന്നിവ തയ്രാറരാക്കൽ, ഭരണം ജമച്ച
ജപെടുത്ൽ, മുതലരായവ)

ധനകരാര്യം

2 കൃഷി (ഉൽപെന്ന �ംഭരണവം �ംസ്രണവം 
വിപണ - വിക�നവം ഉൾപെജട), മത്സ്യബന്
നം*, ജതരാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, മണ്ണ് �ല �ംരക്ഷ
ണം മുതലരായവ

വിക�നം

3 മൃ��ംരക്ഷണവം, ക്ഷീര വിക�നവം വിക�നം

4 പ്രാദേശിക �രാമ്പത്ിക വിക�നം (ജചറുകിട 
വ്യവ�രായം, സൂക്ഷ �ംരംഭങ്ങൾ ഉൾപെജട), 
�ഹകരണം, മുതലരായവ

വിക�നം

5 േരാരിദ്്യ ലഘൂകരണം (പരാര്പെിടം ഉൾപെജട) ദക്ഷമകരാര്യം

6 �രാമൂഹ്യനീതി (ഭിന്നദശഷിയള്ളവര്, വൃദ്ധര്, 
കുട്ികൾ, ട്രാൻ�് �ൻദഡര്�് മുതലരായവ) 

ദക്ഷമകരാര്യം

7 വനിതരാവിക�നം ദക്ഷമകരാര്യം

8 പട്ിക�രാതി വിക�നം / പട്ികവര്� 
വിക�നം**

ദക്ഷമകരാര്യം

9 ആദരരാ�്യം ആദരരാ�്യവം
വിേ്യരാഭ്യരാ�വം

10 കുടിജവള്ളം, ശുചിത്ം മുതലരായവ ആദരരാ�്യവം
വിേ്യരാഭ്യരാ�വം

11 വിേ്യരാഭ്യരാ�ം, കലയം �ംസ്രാരവം, യവ�ന
കരാര്യം

ആദരരാ�്യവം
വിേ്യരാഭ്യരാ�വം

12 ജപരാതുമരരാമത്് (സവേയുതിയം ഊര്ജ്വം 
ഉൾപെജട)

വിക�നം

13 സ�വസവവിധ്യ മരാദന�് മന്് , കരാലരാവസ്രാ
വ്യതിയരാനം, പരിസ്ിതി �ംരക്ഷണം, , 
ദുരന്തനിവരാരണം

വിക�നം
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* മത്സ്യവകുപെിജല ഒരു ഉദേ്യരാ�സ്ൻ പഞ്രായത്ിജന് നിയന്തണത്ിൽ ഉജണ്ങ്ിൽ പ്സ്തുത 
ഉദേ്യരാ�സ്ജന കണ്വീനറരാക്കി പ്ദത്യകം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് രൂപീകരിക്ക. ഇല് എങ്ിൽ 
ഈ വിഷയം കൂടി കൃഷിയം അനുബന് ദമഖലകളം എന്ന വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിന് നൽകുക.

** പട്ികവര്ഗ്ഗ വിക�ന വകുപെിജല ഒരു ഉദേ്യരാ�സ്ൻ പഞ്രായത്ിജന് നിയന്തണത്ിൽ 
ഉജണ്ങ്ിൽ പ്സ്തുത ഉദേ്യരാ�സ്ജന കണ്വീനറരാക്കി പ്ദത്യകം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് രൂപീകരി
ക്ക. ഇല് എങ്ിൽ ഈ വിഭരാ�ത്ിജന് ചുമതല കൂടി പട്ിക�രാതി വിക�നം എന്ന വര്ക്കിം
�് ഗ്രൂപെിന് നൽകുക

തഡ്ദേശഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങള്ക്ക്, ആവശ്യമ�ങ്ില്, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെിമറെ ഉപസ�ിതി
കള് രൂപതീകരിക്കൊവുന്തൊണ്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെിമറെ ഘടനയം ചു�തലകളം ഉപസ
�ിതികള്ക്ം ബൊധക�ൊണ്.

ത്രിതല പഞ്രായത്തുകളിൽ രൂപീകരിദക്കണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകജളക്റിച്ചുള്ള 
വിശേരാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 1 ൽ കരാണുക.

4.5 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളമട ചു�തലകള്
അതത് വിഷയ ദമഖലകൾ ശരാസ്തീയമരായ രീതിയിൽ വിശകലനം ജചയ്് 
പദ്ധതി ആസൂത്രണം ജചയ്കയരാണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട മുഖ്യ ചുമതല. 
�ര്ക്കരാര് ഉത്രവ്(11/2018/ത.�്.ഭ.വ.) പ്കരാരം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് നിര്വ്വഹി
ദക്കണ് പ്വര്ത്നങ്ങൾ തരാജഴ പറയന്നു.

1) ജപരാതു�നങ്ങളിൽ നിന്നും നിര്ദദേശങ്ങൾ �്ീകരിച്ച് പദ്ധതി ആസൂത്ര
ണത്ിൽ - �നപങ്രാളിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പദ്ധതി രൂപീകരണ 
പ്ക്ിയയിൽ നവമരാധ്യമങ്ങളജട �രാദ്ധ്യത പ്ദയരാ�നജപെടുത്തുന്നതിനും 
ശ്മിക്ക. 

2) ദസ്റ്റക്ക് ദഹരാൾഡര് കൂടിയരാദലരാചനകൾ, ബരാങ്് �ഹകരണ സ്രാപന
ങ്ങളമരായള്ള ചര്ച്ച, ഗ്രാമ�ഭരാ ദയരാ�ങ്ങൾ, വിക�ന ജ�മിനരാര്, എന്നി
വിടങ്ങളിജല ചര്ച്ചകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക് അക്കരാേമിക് �ഹരായവം അതത് 
വിക�നദമഖലയമരായി ബന്ജപെട് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിന് ദനതൃത്ം 
നൽകുക.

3) വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന് വിഷയദമഖലയമരായി ബന്ജപെട് സ്ിതിവിവരക
ണക്കൾ ദശഖരിക്ക, ദക്രാഡീകരിക്ക, അപഗ്ഥിക്ക. 

4) സകമരാറിക്കിട്ിയ സ്രാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമരായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങ
ളം പഞ്രായത്് തല സ്ിതിവിവര കണക്കൾ, �ന�ംഖ്യരാ റിദപെരാര്ട്് 
എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള േ്ിതീയ വിവരങ്ങളം ദശഖരിച്ച് വിവരരാടിത്റ 
ഒരുക്വരാൻ �ഹരായിക്ക.

5) വരാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്രാറരാക്ന്നതിജന് പ്രാരംഭപ്വര്ത്നമരായി നിലവി
ലുള്ള അവസ്രാദരഖ പരിഷ്കരിക്ക. 

6) ഗ്രാമ�ഭയിൽ അച്ചടിച്ചു നൽകുന്നതിനരാവശ്യമരായ വിവരങ്ങളം പദ്ധതി 
ദരഖയിൽ ഉൾജപെടുത്തുന്നതിനരാവശ്യമരായ വിവരങ്ങളം എഴുതി തയ്രാറരാ
ക്ക. (ഒരു �രാമ്പത്ികവര്ഷം അവ�രാനിച്ചരാൽ മുൻവരാര്ഷിക പദ്ധ
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തിയിൽ നടപെരാക്കിയ ദപ്രാ�ക്ടകളജട ജചലവ് കണക്കൾ തയ്രാറരാക്കി 
ഏറ്റവം ആേ്യം നടക്ന്ന ഗ്രാമ�ഭരാദയരാ�ത്ിൽത്ജന്ന അവതരിപെി
ദക്കണ്തരാണ്. 

7) �ര്ക്കരാര് നൽകിയിട്ടുള്ള ജപരാതു മരാര്ഗ്ഗനിര്ദദേശങ്ങളം �ില്രാ പദ്ധതി
ക്ക് അനുസൃതമരായി �ില്രാ ആസൂത്രണ�മിതി നൽകിയിട്ടുള്ള നിര്ദദേശ
ങ്ങളം പരി�ണിച്ച് അവസ്രാദരഖജയ അടിസ്രാനമരാക്കി ദപ്രാ�ക്ടുകൾ 
രൂപീകരിക്ന്നതിനരാവശ്യമരായ ഉപദേശങ്ങൾ ബന്ജപെട് സ്റ്റരാന്ിം�് 
കമ്മിറ്റികൾക്ം ആവശ്യജമങ്ിൽ മറ്റ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ം നൽകുക, 
ഗ്രാമ�ഭരാ ദയരാ�ത്ിൽ ചര്ച്ചയ്ക് നൽദകണ് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങൾ 
തയ്രാറരാക്ന്നതിന് സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റികജള �ഹരായിക്ക. 

8) ഗ്രാമ�ഭരാദയരാ�ം, ഊരുകൂട് ദയരാ�ം, മത്സ്യ�ഭരാദയരാ�ം എന്നിവയിലും 
�മരാനദയരാ�ങ്ങളിലും വിക�ന ജ�മിനരാറിലും വിഷയഗ്രൂപെ് അടിസ്രാ
നത്ിലുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ദനതൃത്ം നൽകുക. 

9) നവദകരളം കര്മ്മപദ്ധതിയജട ഭരാ�മരായള്ള ഹരിത ദകരളം, സലഫ്, 
ആര്ദ്ം, ജപരാതുവിേ്യരാഭ്യരാ� �ംരക്ഷണം എന്നീ വിക�ന േൗത്യങ്ങള
മരായി പ്രാദേശിക പദ്ധതികജള ഏദകരാപിപെിക്ന്നതിന് ആവശ്യമരായ 
ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക.

10) �രാമ്പത്ിക-�രാദങ്തിക-പ്രാദയരാ�ിക ക്ഷമതയള്ളതും മരാര്ഗ്ഗനിര്ദദേ
ശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമരായതുമരായ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ പൂര്ണ്ണമരായം ചിട്യരായം 
നിശ്ിതദഫരാറങ്ങളിൽ എഴുതി തയ്രാറരാക്ക. 

11) ഭരണ �മിതി അം�ീകരിച്ച വരാര്ഷിക പദ്ധതിയിലുള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾ 
ബന്ജപെട് ദഫരാറങ്ങളിൽ എഴുതി തയ്രാറരാക്കി സുദലഖ ആപ്ിദക്കഷ
നിൽ ഡരാറ്റരാ എൻട്ി ജചയ്ിക്ക.

12) വരാര്ഷിക പദ്ധതി �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതി അം�ീകരിച്ചദശഷം വര്
ക്കിം�് ഗ്രൂപെകൾ ദമരാണിറ്ററിം�് കമ്മിറ്റികളരായി പ്വര്ത്ിച്ച് ദപ്രാ�ക്ടു
കൾ ഫലപ്േമരായി ദമരാണിറ്റര് ജചയ്ക. (ദമരാണിട്റിം�് ഘട്ത്ിൽ നിര്
വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ൻ ഒഴിവരാകണം.) 

13) വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് ദയരാ�ം വിളിച്ചുദചര്ക്കൽ, മിനിട്�് ദരഖജപെടുത്ൽ, 
മിനിട്�് ബുക്ക് - സൂക്ഷിക്കൽ, ചുമതല ഒഴിയദമ്പരാൾ ബന്ജപെട് 
ദരഖകൾ കൃത്യമരായി സകമരാറുക തുടങ്ങിയവ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് കണ്വീന
റുജട ചുമതലകളരാണ്.

ജപരാതു�നങ്ങളിൽനിന്നും നിര്ദേശങ്ങൾ �്ീകരിച്ച് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ി
ൽ �നപങ്ളിത്ം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും പദ്ധതിരൂപീകരണ പ്ക്ിയയിൽ 
നവമരാദ്ധ്യമങ്ങളജട �രാദ്ധ്യത പ്ദയരാ�നജപെടുത്തുന്നതിനും വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് 
ശ്മിദക്കണ്തരാണ് . വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് പുനതഃ�ംഘടിപെിച്ചു കഴിഞെരാൽ ഓദരരാ 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും ബന്ജപെട് ദമഖലയജട അവസ്രാദരഖ(സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് ) 
കരാദലരാചിതമരായി പരിഷ്കരിക്ക എന്നത് പ്ധരാന ചുമതലയരായി ഏജറ്റടുക്ക
ണം. 
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�റ്റു ചു�തലകള് 
(i.) മുൻവര്ഷ ദപ്രാ�ക്ടുകളജട നിര്വ്വഹണം വിലയിരുത്ി റിദപെരാര്ട്് തയ്രാ

റരാക്ക.
(ii.) വിവിധ വകുപ്പുകളം ഏ�ൻ�ികളം നടത്തുന്ന പ്വര്ത്നങ്ങൾ വിശക

ലനം ജചയ്ക.
(iii.) വിഷയദമഖലയിജല പ്ശ്നങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, വിക�ന വിടവകൾ 

എന്നിവ തിട്ജപെടുത്ി സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിൽ ഉൾജക്കരാള്ളിക്ക.
(iv.) പ്ശ്നങ്ങളജട ലഘു-ഗരുത് ചരാര്ട്് തയ്രാറരാക്ക.
(v.) വിക�ന കരാഴ്ചപെരാട്, നയ�മീപനം, വിക�ന തന്തം എന്നിവ ആവി

ഷ്ക്കരിക്ക.
(vi.) കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങളം വിഭവ �രാധ്യതകളം കജണ്ത്തുക.
(vii.) ഇതര വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളമരായി ആദലരാചിച്ച് �ംദയരാ�ന �രാധ്യതകൾ 

കജണ്ത്തുക.

(viii.) ഗ്രാമ�ഭ, വിക�ന ജ�മിനരാര് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിര്ദദേശ
ങ്ങൾ ദക്രാഡീകരിക്ക, അതനു�രിച്ച് സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് അന്തിമമരാ
ക്കി ഉപ�മിതിക്ക് നൽകുക.

4.6 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളമട രൂപതീകരണം 
പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്വര്ത്നത്ിജന് ആേ്യ നടപടിയരാണ് വര്ക്കിം�് 
ഗ്രൂപ്പുകളജട രൂപീകരണം. വ്യത്യസ്ത വിഭരാ�ങ്ങൾക്ക് (�നപ്തിനിധി, ഉദേ്യരാ
�സ്ൻ, വിേ�്ധൻ, �ന്നദ്ധ പ്വര്ത്കൻ മുതലരായവര്) പ്രാതിനിധ്യവം 
പങ്രാളിത്വം ഉറപെ് വരുത്തുന്ന രീതിയിലരാണ് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട ഘടന 
നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ളത്. (വിശേരാംശങ്ങൾക്ക് അനുബന്ം കരാണുക).

i. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് അംഗങ്ങമള കമണ്ടത്തല്

(എ) ഓദരരാ വര്ഷവം പുതിയ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്ന്നതിദല
ക്കരായി വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിൽ ഉൾജപെടുദത്ണ്വരുജട ഒരു പട്ിക പദ്ധതി 
ആസൂത്രണ മരാര്�ദരഖയിൽ നിര്ദദേശിച്ചിട്ടുള്ള ജപ്രാദഫരാര്മയിൽ 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് കണ്വീനര് (ബന്ജപെട് വിക�ന ദമഖലരാ ഉദേ്യരാ�
സ്ൻ) തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിന് നിര്ദേിഷ് �മയത്് നൽദകണ്
തരാണ്. 

(ബി) വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് കണ്വീനര്മരാര് �മര്പെിക്ന്ന പട്ിക പരി�ണിച്ചും, 
കൂടരാജത തദദേശഭരണ സ്രാപനം �്ദമധയരാ അദന്ഷണം നടത്ി
യം (ദനരാട്ീ�്, പത്രങ്ങൾ, ദൃശ്യ മരാധ്യമങ്ങൾ, ദനരാട്ീ�് ദബരാര്ഡ്, 
ജവബ്സ�റ്റ് എന്നിവയിലൂജട പര�്യം നൽകിദയരാ, അദപക്ഷ �്ീ
കരിദച്ചരാ, ഗ്രാമ�ഭരാ/അയൽ�ഭ ദയരാ�ങ്ങളിൽ ആവശ്യജപെദട്രാ, 
�ര്ക്കരാര് ഇതുമരായി ബന്ജപെട്് പുറജപെടുവിക്ന്ന പര�്യ പ്കരാരം 
ലഭിക്ന്ന അദപക്ഷകൾ പരി�ണിദച്ചരാ) പുതുതരായി രൂപീകരിദക്കണ് 
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വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് അം�ങ്ങളജട ഒരു കരട് പട്ിക തയ്രാറരാക്കി തദദേശ 
�്യംഭരണ സ്രാപന ദയരാ�ത്ിജന് പരി�ണനയ്ക്കും അം�ീകരാരത്ി
നുമരായി നിശ്ിത ജപ്രാദഫരാര്മയിൽ തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് 
ജ�ക്ട്റി �മര്പെിക്കണം.

ii. രൂപതീകരണ നടപടി 

ജ�ക്ട്റി �മര്പെിച്ച കരട് പട്ിക പരി�ണിച്ച് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീക
രിച്ചുജകരാണ്ടുള്ള തീരുമരാനം തദദേശ�്യംഭരണ സ്രാപനം സകജക്കരാള്ളണം. 
തദദേശ�്യംഭരണ സ്രാപനം അം�ീകരിച്ച വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് അം�ങ്ങളജട 
ദപരു വിവരം:

•	 ഒരു ഉത്രവരായി ജ�ക്ട്റി പുറജപെടുവിക്കണം
•	 ഓദരരാ അം�ജത്യം ദരഖരാമൂലം അറിയിക്കണം 
•	 വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന് പട്ിക ദനരാട്ീ�് ദബരാര്ഡിലും സ്രാപനങ്ങളജട 

ദനരാട്ീ�് ദബരാര്ഡുകളിലും ജവബ്സ�റ്റിലും നിശ്ിത ജപ്രാദഫരാര്മയി
ൽ ജ�ക്ട്റി പ്�ിദ്ധജപെടുത്ണം

•	 ഓദരരാ വര്ഷവം പദ്ധതി �മര്പെിക്ന്നതിദനരാജടരാപെം �ില്രാ ആസൂത്രണ 
�മിതിക്ക് �മര്പെിക്കണം.

iii. മചയർഡപഴ്സണ്ൊർ, കണ്വതീനർ�ൊർ

(എ) ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന്യം ജചയര്ദപഴ്ണ് ബന്ജപെട് സ്റ്റരാന്ിം
�് കമ്മിറ്റിയിജല ജചയര്ദപഴ്ദണരാ അം�ദമരാ ആയിരിക്കണം. ഓദരരാ 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിനും പ്ദത്യകം ജചയര്ദപഴ്ണ്ജന നിശ്യിക്കരാൻത
ക്കവണ്ണം അം�ങ്ങൾ ബന്ജപെട് സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇജല്ങ്ിൽ 
മരാത്രം ഒരു �നപ്തിനിധിക്ക് ഒന്നിലധികം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട ജച
യര്ദപഴ്ണ് ആകരാം.

(ബി) സ്തീകളദടയം കുട്ികളദടയം വിക�നം, പട്ിക�രാതി വിക�നം, പട്ി
കവര്ഗ്ഗ വിക�നം എന്നീ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട ജചയര്ദപഴ്ണ്മരാര് 
യഥരാക്മം സ്തീ, പട്ിക�രാതി, പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭരാ�ം �നപ്തിനിധികൾ 
ആയിരിക്കണം.

(�ി) ബന്ജപെട് ദമഖലയിൽ, തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് നിയന്തണ
ത്ിലുള്ള ഉദേ്യരാ�സ്രിൽ ഏറ്റവം �ീനിയര് ആയ ഉദേ്യരാ�സ്നരായി
രിക്കണം പ്സ്തുത ദമഖലയിജല വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് കണ്വീനര്.

iv. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളില് ഉള്മപെടുത്തൊവുന്വർ/ഉള്മപെടുഡത്തണ്ടവർ

(എ) മരാതൃകരാ പ്വര്ത്നങ്ങൾ കരാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവര് (കര്ഷകര്, വ്യവ�രായിക
ൾ, �ംരംഭകര് തുടങ്ങിയ) പ്രാക്ടീഷണര്മരാര്, ജപ്രാഫഷണലുകൾ, 
ബന്ജപെട് ദമഖലയിൽ തരാല്ര്യവം പ്വര്ത്ദനരാമുഖതയം വിഷയ 
പ്രാവീണ്യവം ഉള്ളവര്, പ്ദത്യക ദയരാ�്യതയളളവര്, വിേ്യരാഭ്യരാ�/



47{]mtZin-Im-kq-{X-Ww-

അക്കരാേമിക് സ്രാപന പ്തിനിധികൾ എന്നിവജരയരാണ് വര്ക്കിം�് 
ഗ്രൂപ്പുകളജട അം�ങ്ങളരാക്വരാൻ പരി�ണിദക്കണ്ത്. 

(ബി) ബരാങ്കുകളജട പ്തിനിധികജളയം, വനപ്ദേശമുൾജപെടുന്ന തദദേശഭ
രണ സ്രാപനങ്ങൾ വനം വകുപെ് ഓഫീ�ര്മരാര്, വന�ംരക്ഷണ 
�മിതി ഭരാരവരാഹികൾ, ഇദക്കരാ ഡവലപ്ജമന്് കമ്മിറ്റി ഭരാരവരാഹിക
ൾ എന്നിവജരയം അനുദയരാ�്യമരായ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾജപെടു 
ദത്ണ്തരാണ്.

(�ി) ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളിജല മുഴുവൻ എ�്.�ി, എ�്.ടി ജപ്രാദമരാട്ര്മരാ
ദരയം, കുടുംബശ്ീ �ി.ഡി.എ�് അം�ങ്ങജളയം, �രാക്ഷരതരാ ദപ്ര
ക് മരാദരയം, ആശരാ പ്വര്ത്കരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദപദരയം ബന്ജപെ
ട് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾജപെടുത്ണം. 

(ഡി) ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്തുകൾ ദ്രാക്ക് പ്ദേശദത്യം, �ില്രാ പഞ്രായ
ത്തുകൾ �ില്യിദലയം എ�്.�ി, എ�്.ടി. ജപ്രാദമരാട്ര്മരാരുജടയം 
കുടുംബശ്ീ �ി.ഡി.എ�്. ജചയര്ദപഴ്ണ്മരാരുജടയം മൂന്ന് വീതം പ്
തിനിധികജള ബന്ജപെട് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അം�ങ്ങളരാക്കണം.

(ഇ) പട്ികവര്ഗ്ഗക്കരാരുജട �ന�ംഖ്യയ്ക് ആനുപരാതികമരായി ആ വിഭരാ�
ത്ിൽജപെട്വജര ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിലും അം�ങ്ങളരാദക്കണ്തരാ
ണ് (പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി തയ്രാറരാദക്കണ് തദദേശഭരണ സ്രാപന
ങ്ങളിൽ മരാത്രം).

(എഫ് ) ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിലും മൂന്നിജലരാന്ന് അം�ങ്ങജളങ്ിലും സ്തീകളരാ
യിരിക്കണം.

(�ി) തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ഭൂപ്ദേശത്ിന് പുറത്തുനിന്നുളളവദര
യം അവര് പ്വര്ത്ിക്കരാൻ �ന്നദ്ധമരാജണങ്ിൽ അം�ങ്ങളരാക്കരാവ
ന്നതരാണ്.

v. സ്റൊറെിംഗ് കമ്ിറ്ികളം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളം

(എ) ഒരു സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റിയജട ദമൽദനരാട്ത്ിലും നിയന്തണത്ിലും 
വരുന്ന എല്രാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളദടയം ഏദകരാപന ചുമതല ബന്
ജപെട് സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റിയജട ജചയര്ദപഴ്ണിൽ നിക്ഷിപ്തമരാണ്.

(ബി) വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട ജചയര്ദപഴ്ണ്, കണ്വീനര് എന്നിവര് അനു
ബന്ം 1 ൽ പറയന്ന പ്കരാരമരായിരിക്കണം.

3.5 സ്റൊറെിംഗ് കമ്ിറ്ികളമട പങ്്
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട പ്വര്ത്നം ��ീവമരാക്ന്നതിൽ സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മറ്റി
കൾക്ക് നിര്ണ്ണരായക പങ്് വഹിക്കരാനരാകും. വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്വര്ത്ി
പെിക്ന്നതിനുള്ള ചുമതല സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മറ്റികൾക്ക് വിഭ�ിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്്. 
13-രാംപദ്ധതി ആസൂത്രണ മരാര്ഗ്ഗദരഖ പ്കരാരം ഓദരരാ സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മറ്റിയജട
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യം ചുമതലയിൽ വരുന്ന വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളം ഭരാരവരാഹികളം �ംബന്ിച്ച 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 1 ൽ - ദചര്ത്ിരിക്ന്നു.

അതരാത് സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മറ്റിദയരാട് ബന്ജപെട് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട ആസൂത്ര
ണഘട്ത്ിജല ദയരാ�ങ്ങളം പ്വര്ത്നങ്ങളം യഥരാവ�രത്ിൽ അവദലരാക
നം നടത്തുകയം പ്വര്ത്നങ്ങളം ചുമതലകളം �മയബന്ിതമരായി പൂര്ത്ി
യരാക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയം ജചദയ്ണ്ത് സ്റ്റരാൻഡിം�് കമ്മിറ്റികളജട 
ധരാര്മ്മികമരായ ഉത്രവരാേിത്മരാണ്. സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്്, പദ്ധതിദരഖ, ദപ്രാ
�ക്ടുകൾ മുതലരായവയജട നിലവരാരം ജമച്ചജപെട്തരാക്ന്നതിനും നിര്വ്വഹണം 
കരാര്യക്ഷമമരാക്ന്നതിനും ഇതുവഴി �രാധിക്ം.

പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ ഘട്ത്ിലും ഇടജപടൽ പ്ധരാനമരാണ്. സ്റ്റരാൻഡിം�്കമ്മി
റ്റിയജട നിയന്തണപരിധിയിൽവരുന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകളജട ദമരാണിറ്ററിം�് യഥരാ
വിധിയരാക്ന്നതിന് സ്റ്റരാൻഡിം�് കമ്മിറ്റികൾക്ക് ഫലപ്േമരായി ദനതൃത്ം 
നൽകരാവന്നതരാണ്. നിര്വ്വഹണം ആരംഭിക്ദമ്പരാൾ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ 
ദമരാണിറ്ററിം�് കമ്മിറ്റികളരായരാണ് പ്വര്ത്ിക്ക. അവയജട റിദപെരാര്ട്ടുകൾ 
യഥരാ�മയം ദശഖരിക്കയം ഭരണ�മിതിക് റിദപെരാര്ട്് ജചയ്കയമരായരാൽ 
പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം �മയബന്ിതവം ഫലരാധിഷ്ഠിതവമരാക്വരാൻ കഴിയം. 
ഇപ്കരാരം �നപ്തിനിധികജളയരാജക കണ്ണിദചര്ത്തുജകരാണ്് സ്റ്റരാന്ിം�് 
കമ്മിറ്റികൾക്ക് ആസൂത്രണ-നിര്വ്വഹണ പ്വര്ത്നങ്ങളിൽ അതിപ്ധരാന 
പങ്രാണ് വഹിക്വരാൻ കഴിയക

3.6 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളമട ആേ്യ മപൊതുഡയൊഗം - കൊര്യപരിപൊടി
(എ) വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന് ആേ്യ ജപരാതുദയരാ�ത്ിൽ നടപെ് പദ്ധതി പ്വ

ര്ത്നങ്ങളജട ഒരു (ഇടക്കരാല) വിലയിരുത്ൽ റിദപെരാര്ട്് പ്�ിഡണ്് 
അവതരിപെിക്കണം. 

(ബി) പദ്ധതി �ംബന്ിച്ച വിക�ന കരാഴ്ചപെരാട്, നയ�മീപനം, മുൻ�ണനക
ൾ എന്നിവ വിക�ന സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റി ജചയര്ദപഴ്ണും അവതരിപെി
ക്കണം. 

(�ി) സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്്, കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങൾ എന്നിവ തയ്രാറരാക്
ന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ചര്ച്ച ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും ആേ്യ ജപരാതുദയരാ
�േിവ�ം തജന്ന നടത്ി പ്വര്ത്ന പരിപരാടിക്ക് രൂപം നൽകണം.

3.7 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് ഡയൊഗം 
(എ) വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് ദയരാ�ങ്ങൾ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന് ജചയര്ദപഴ്ണുമരായി 

ആദലരാചിച്ച് കണ്വീനര് ആവശ്യരാനു�രണം വിളിച്ചു ദചര്ക്കണം. 
(ബി) ദയരാ�ത്ിജന് ഹരാ�ര്, മിനിട്്�് എന്നിവ ദരഖജപെടുത്ി കണ്വീനര് 

സൂക്ഷിക്കണം. 
(�ി) ജചയര്ദപഴ്ണിജന്യം കണ്വീനറുജടയം ഹരാ�ര് നിര്ബന്മരാണ് 
(ഡി) ദയരാ�ത്ിജന് ക്രാറം ആജക അം�ങ്ങളജട മൂന്നിജലരാന്നരാണ്.
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5 
സ്റൊറ്സ് റിഡപെൊർട്ട്

5.1 എന്തൊണ് അവസ്ഥൊ ഡരഖ (സ്റൊറ്സ് റിഡപെൊർട്ട് ) ?

ഓദരരാ ദമഖലയജടയം നിലവിലുള്ള അവസ്യജട ശരാസ്തീയവം വസ്തുനിഷ്ഠവ
മരായ ഒരു വിശകലന ദരഖയരാണ് സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് അഥവരാ അവസ്രാ ദരഖ. 
ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും അതത് ദമഖലയജട അവസ് വിശേമരായി പഠിച്ച് 
അപഗ്ഥിക്ന്ന സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിന് അനിവരാര്യമരാ
ണ്. ദമഖലയജട അവസ്യം പ്ശ്നങ്ങളം ആവശ്യങ്ങളം �രാധ്യതകളം എല്രാം 
പ്തിപരാേിക്ന്നതിനു പുറജമ നിലവിൽ നടപെിലരാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികൾ, 
അവയജട ദപരാരരായ്മകൾ, ദനട്ങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി ഇതിൽ പ്തിപരാേിക്ം. 
സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിജന് അടിസ്രാനത്ിലരാണ് കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങൾ 
രൂപീകരിക്ന്നത്.

•	 ഓദരരാ പഞ്വത്സര പദ്ധതി കരാലയളവിദലക്ം ഓദരരാ 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് തയ്രാറരാക്കി ഗ്രാ
മ�ഭ/വരാര്ഡ്�ഭയിൽ അവതരിപെിക്ന്നതിനരായി 
തദദേശ �്യംഭരണ സ്രാപനത്ിന് നൽദകണ്തരാണ്. 
(ചരാര്ട്് 5.1).

•	 ഇത്രത്ിൽ തയ്രാറരാക്ന്ന സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിജന് 
പകര്പെ് ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾ ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്ി
നും ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്തുകൾ �ില്രാ പഞ്രായത്ിനും 
നൽദകണ്തരാണ്. 
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ചൊർട്ട് 5.1 : സ്റൊറ്സ് റിഡപെൊർട്ട് തയ്ൊറൊക്കല് ഘട്ടങ്ങള്

h-À-¡-n-wK-v {-K-q-¸-v s-]-m-X-p-t-b-m-K-w-þ-Ì-m-ä-k-v d-n-t-¸-m-À-«-v k-w-_-Ô-n-¨ N-À-¨-

h-À-¡-n-wK-v {-K-q-¸-p-IÄ Ì-m-ä-k-v d-n-t-¸-m-À-«-v X-¿-m-d-m-¡-n _-Ô-s-¸-«  
Ì-mâ-n-w-K-v I-½-n-ä-n-I-Ä-¡-v k-a-À-¸-n¡-p-¶-p

Ì-mâ-n-w-K-v I-½-n-ä-n-IÄ ]-c-n-t-i-m-[-\ \-S-¯-n-b-t-i-j-w 
`-c-W-k-a-n-X-n-¡-v k-a-À-¸-n¡-p-¶-p

`-c-W-k-a-n-X-n A-w-K-o-I-c-n-¨ Ì-m-ä-k-v  
d-n-t-¸-m-À-«-v {-K-m-a-k-`-b-nÂ A-h-X-c-n-¸-n-¡-m³  

h-À-¡-n-wK-v {-K-q-¸-p-I-s-f N-p-a-X-e-s-¸-S-p-¯-p-¶-p.

t-»-m-¡-v/P-n-Ã-m  
]-©-m-b-¯-n-\-v ]-I-À-¸-v 

\-e-v-I-p--¶-p

Ì-m-ä-k-v d-n-t-¸-m-À-«-v {-K-m-a-k-`-b-nÂ h-n-X-c-W-w  
s-N-b-v-X-v N-À-¨-m- h-n-t-[-b-a-m-I-p-¶-p

h-À-¡-n-wK-v {-K-q-¸-p-IÄ {-K-m-a-k-` \-n-À-t-±i-§Ä  
D-Ä-t-¨-N-À¯v A-´-n-a-a-m-¡-n-b Ì-m-ä-k-v d-n-t-¸-m-À-«-v- _-Ô-s-¸-« 

Ì-mâ-n-w-K-v I-½-n-ä-n-IÄ a-p-t-J-\ `-c-W-k-a-n-X-n-¡-v k-a-À-¸-n¡-p-¶-p

`-c-W-k-a-n-X-n A-w-K-o-I-c-n-¨ Ì-m-ä-k-v d-n-t-¸-m-À-«-pIÄ 
D-]-k-a-n-X-n-¡-v* k-a-À-¸-n¡-p-¶-p

D-]-k-a-n-X-n Ì-m-ä-k-v d-n-t-¸-m-À-«-pIÄ t-{-I-m-U-o-I-c-n-¨-v I-c-S-v  
h-n-I-k-\-t-c-J-b-p-w I-c-S-v ]-©-h-Õ-c ]-²-X-n-t-c-J-b-p-w I-c-S-v h-m-À-j---n-I 

]-²-X-n-t-c-J-b-p-w X-¿-m-d-m-¡-n `-c-W-k-a-n-X-n-¡-v k-a-À-¸-n¡-p-¶-p.

* വിക�നദരഖ, പദ്ധതിദരഖ എന്നിവ തയ്രാറരാക്ന്ന ഉപ�മിതിയജട ഘടന:
ജചയര്ദപഴ്ണ് : പ്�ിഡണ്്
കണ്വീനര് : ജ�ക്ട്റി
ദ�രായിന്് കണ്വീനര് : അ�ി. പ്രാൻ ദകരാര്ഡിദനറ്റര്
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അം�ങ്ങൾ : വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് ജചയര്ദപഴ്ണ്മരാരും കണ്വീന
ര്മരാരും

5.2 സ്റൊറ്സ് റിഡപെൊർട്ട് - ഘടന, ഉള്ളടക്കം
സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിന് 2 ഭരാ�ങ്ങളണ്്. ഭരാ�ം 1 ൽ അവസ്രാ വിശകലനവം, 
ഭരാ�ം 2ൽ കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങളം.

ഭൊഗം I അവസ്ഥൊ വിശകലനം

അദ്ധ്യൊയം ഉള്മപെടുഡത്തണ്ട വി്യങ്ങള്

ദമഖലയജട ഇന്നജത് 
അവസ്

വിവരണം വളജര കുറച്ചും സ്ിതി വിവര കണ
ക്കളജട അടിസ്രാനത്ിലും ആവശ്യമരായ 
പട്ികകളരായം തയ്രാറരാക്കണം

മുൻ �രാമ്പത്ിക വര്ഷ
ത്ിൽ/ വര്ഷങ്ങളിൽ 
നടപെിലരാക്കിയ ദപ്രാ
�ക്ടുകളജട വിശേരാംശ
ങ്ങൾ

ഒരു പഞ്വത്സരപദ്ധതിക്കരാലയളവിജല ഓദരരാ 
വര്ഷവം നടപെിലരാക്കിയ ദപ്രാ�ക്ടുകളജട 
വിശേരാംശങ്ങൾ നിശ്ിത ദഫരാറത്ിൽ തയ്രാറരാ
ക്കണം.

നടപെ് �രാമ്പത്ിക 
വര്ഷം നടപെിലരാക്കി 
വരുന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകളജട 
വിശേരാംശങ്ങൾ

നിശ്ിത ദഫരാറത്ിൽ തയ്രാറരാക്കണം

യഥരാര്ത്ഥ പ്ദയരാ�നം 
സകവരിച്ച ദപ്രാ�ക്ടുക
ളം കരാരണങ്ങളം

നടപെിലരാക്കിയ ദപ്രാ�ക്ടുകളിൽ, പ്തീക്ഷി
ച്ച യഥരാര്ത്ഥ പ്ദയരാ�നം സകവരിക്കരാൻ 
കഴിഞെ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ പട്ികജപെടുത്ി അവ
യ്ക്കു ദനജര അതിന് നിേരാനമരായ കരാരണങ്ങൾ 
എഴുതണം

യഥരാര്ത്ഥ പ്ദയരാ�നം 
സകവരിക്കരാൻ കഴി
യരാത് ദപ്രാ�ക്ടുകളം 
കരാരണങ്ങളം

നടപെിലരാക്കിയവയിൽ പ്തീക്ഷിച്ച യഥരാര്ത്ഥ 
പ്ദയരാ�നം സകവരിക്കരാൻ കഴിയരാജത ദപരായ 
ദപ്രാ�ക്ടുകൾ പട്ികജപെടുത്ി അവയ്ക്കു ദനജര 
അതിന് നിേരാനമരായ കരാരണങ്ങൾ എഴുതണം

നടപെിലരാക്കരാൻ കഴിയരാ
ജതദപരായ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ

പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്ി അം�ീകരാരം ലഭി
ച്ചിട്ടും നടപെിലരാക്കരാൻ കഴിയരാതിരുന്ന ദപ്രാ�ക്ടു
കൾ പട്ികജപെടുത്ി അതിനുള്ള കരാരണങ്ങൾ 
ദരഖജപെടുത്ണം.
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വകുപ്പുകളജട /ഏ�
ൻ�ികളജട പരിപരാടി
കൾ

തദദേശ ഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ഭൂപരിധിക്
ളളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളം മറ്റ് ഏ�ൻ�ികളം 
നടപെിലരാക്കിയ/ നടപെിലരാക്കിജക്കരാണ്ിരിക്ന്ന 
പ്ധരാന പരിപരാടികൾ പട്ികജപെടുത്ി അവ 
ഓദരരാന്നിനും ദനജര പ്സ്തുത പരിപരാടിയജട 
ലക്ഷ്യം, പ്വര്ത്നം, ഗണദഭരാക്തരാക്കൾ, സക
വരിച്ച ദനട്ം എന്നിവ �ംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
ദരഖജപെടുത്ണം

ആസ്തികളജട ഉപദയരാ�
ക്ഷമത

നിലവിലുള്ള എല്രാ സ്രാവര-�ം�മ ആസ്തി
കളദടയം കണജക്കടുത്് പട്ികജപെടുത്ണം. 
അതിനുദശഷം ഓദരരാ ആസ്തിയദടയം ഇദപെരാഴ
ജത് അവസ്, ഉപദയരാ�ക്ഷമത, �ംരക്ഷണം, 
പരിപരാലനം, തുടര് നടത്ിപെ് എന്നിവ �ംബ
ന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ ദരഖജപെടുത്ണം

പൂര്ത്ീകരിക്കരാത് 
പ്വൃത്ികൾ

തദദേശഭരണ സ്രാപനം പൂര്ണ്ണമരാദയരാ ഭരാ�ിക
മരാദയരാ തുക ജചലവഴിച്ചിട്ടും പൂര്ത്ീകരിക്കരാ
ത്തിനരാൽ പ്ദയരാ�നം ലഭിക്കരാതിരിക്ന്ന 
പ്വൃത്ികളജട/ആസ്തികളജട വിവരങ്ങൾ 
ദശഖരിച്ച് പട്ികജപെടുത്ണം

പ്ശ്നവിശകലനവം പ്ശ്ന
പരിഹരാര �രാധ്യതകളം

നിശ്ിത ദഫരാറത്ിൽ തയ്രാറരാക്കണം

നയ�മീപനം, കരാഴ്ചപെരാ
ട്, വിക�ന തന്തം

ദമഖലയജട വിക�ന കരാഴ്ചപെരാടും തന്തവം 
നയ�മീപനങ്ങളം പട്ികരൂപത്ിൽ തയ്രാറരാ
ക്കണം

�മഗ്പരിപരാടി മറ്റ് പ്വര്ത്ന �മിതികളമരായി ചര്ച്ച ജചയ്് 
എല്രാ �ംദയരാ�ന�രാധ്യതകളം പരി�ണിച്ച് 
ബന്ജപെട് ദമഖല യജട വിക�നത്ിന് ഒരു 
�മഗ് പരിപരാടി തയ്രാറരാക്കണം. ഇപ്കരാരം 
തയ്രാറരാക്കിയ �മഗ് പരിപരാടി യജട പകര്പെ് 
മറ്റ് പ്വര്ത്ന �മിതികൾക്ക് നൽകണം. 
(പരിപരാടി ഒരു ദപ്രാ�ക്ടല്, �മഗ് പരിപരാടി
യജട അടിസ്രാനത്ിലരായിരിക്കണം കരട് 
ദപ്രാ�ക്ടുകൾ നിര്ദദേശിദക്കണ്ത് )
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വിഭവ�മരാഹരണം പ്രാദേശികമരായി ലഭ്യമരാകുന്ന മനുഷ്യ-പ്കൃതി 
വിഭവങ്ങൾ ഏജതരാജക്കയരാജണന്നും, അവ 
പ്ശ്നപരിഹരാരത്ിൽ എങ്ങജന ഉപദയരാ�ജപെ
ടുത്രാജമന്നും, കൂടരാജത പ്തീക്ഷിക്ന്ന വിവിധ 
ധനദ്രാതസ്സുകൾ ഏജതരാജക്കയരാജണന്നും, 
അവ എത്ര എന്നും പട്ികജപെടുത്ണം

സ്റൊറ്സ് റിഡപെൊർട്ം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കളം
സ്ിതിവിവരക്കണക്കളജട അടിസ്രാനത്ിൽ മരാത്രദമ സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് 
തയ്രാറരാക്കരാവൂ. ജ�ൻ��് ഡരാറ്റരാ, പഞ്രായത്് ജലവൽ സ്റ്റരാറ്റിസ്റ്റിക് (എക്ക
ദണരാമിക്് & സ്റ്റരാറ്റിസ്റ്റിക്് വകുപെ് തയ്രാറരാക്കി പ്�ിദ്ധീകരിക്ന്നത് ) ഐ.�ി..
ഡി.എ�്. �ര്ദവ്വ റിദപെരാര്ട്ടുകൾ, വിവിധ വകുപ്പു ഉദേ്യരാ�സ്രുജട സകവശമു
ള്ള പ്രാദേശിക സ്ിതിവിവരക്കണക്കൾ (ഉേരാ : കൃഷി ഓഫീ�റിൽ നിന്ന് 
ആ പ്ദേശജത് കരാര്ഷിക സ്ിതിവിവരക്കണക്കൾ ലഭിക്ം), വരാര്ഷിക 
പദ്ധതി �ംബന്ിച്ച് കമ്പ്യൂട്ര് ദ�രാഫ്റ് ജവയര് മുദഖന ലഭിക്ന്ന കണക്
കൾ മുതലരായവ ഉൾജപെടുത്രാവന്നതരാണ്. മുകളിൽ പറഞെ കണക്കളജട 
കൂടി അടിസ്രാനത്ിൽ വരാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്ിനു മുദന്നരാടിയരായി 
വര്ഷം ദതരാറും അവസ്രാ ദരഖ പരിഷ്കരിക്കണം.

ഭൊഗം II - കരട് ഡപ്ൊ�ക്് നിർഡ്ദേശങ്ങള്

അനുബന്ം 2 ൽ ജകരാടുത്ിരിക്ന്ന ദഫരാറത്ിൽ കരട് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശ
ങ്ങൾ തയ്രാറരാക്കണം.

5.3 സ്റൊറ്സ് റിഡപെൊർട്ട് , ഡപ്ൊ�ക്് നിർഡ്ദേശങ്ങള് എന്ിവ അന്തി��ൊ
ക്കല്

I. ഗ്രാമ�ഭരാ/വരാര്ഡ്�ഭരാ ചര്ച്ചകൾക്ദശഷം ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും 
സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിനും ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങൾക്ം അന്തിമരൂപം 
നൽകണം. 

II. കീഴ് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ടുകളം ദപ്രാ�ക്ട് നി
ര്ദദേശങ്ങളം കൂടി പരി�ണിച്ചരാണ് ദ്രാക്ക്/�ില്രാപഞ്രായത്് തലങ്ങളി
ജല വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവയജട സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ടും കരട് ദപ്രാ�ക്ട് 
നിര്ദദേശങ്ങളം അന്തിമമരാദക്കണ്ത്. (ന�ര�ഭകൾക്ക് ബരാധകമല്).
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6 
വികസനഡരഖയം പദ്ധതിഡരഖയം

6.1 ആമുഖം
ഓദരരാ തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന്യം പ്ദത്യകതകളം �നങ്ങളജട ആവ
ശ്യങ്ങളം പരി�ണിച്ച് ആ പ്ദേശത്ിജന് �മഗ് വിക�നമരാണദല്രാ പദ്ധതി
യിലൂജട വിഭരാവനം ജചയ്ന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം �രാക്ഷരാത്ക്കരിക്ന്നതിന് തദദേ
ശഭരണ സ്രാപനങ്ങൾ േീര്ഘവീക്ഷണ കരാഴ്ച്ചപെരാടിൽ വിക�നദരഖയം 
പഞ്വത്സര പദ്ധതിദരഖയം തയ്രാറരാക്കണം. സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ടുകൾ ദക്രാഡീ
കരിച്ചരാണ് ഇവ തയ്രാറരാക്ന്നത്. അതിനനുസൃതമരായരാണ് വരാര്ഷിക പദ്ധതി
ദരഖയം ദപ്രാ�ക്ടുകളം തയ്രാറരാദക്കണ്ത്. ഇത്രത്ിൽ ഓദരരാ തദദേശഭരണ 
സ്രാപനവം പഞ്വത്സര പദ്ധതിയജട ആേ്യവര്ഷം ചുവജടപെറയന്ന ദരഖകൾ 
തയ്രാറരാക്കി പ്�ിദ്ധീകരിക്കണം.

(i) വിക�നദരഖ

(ii) പഞ്വത്സര പദ്ധതിദരഖ

(iii) വരാര്ഷിക പദ്ധതിദരഖ

•	 ഇവയിൽ വിക�നദരഖയം പഞ്വത്സര പദ്ധതിദരഖയം ഒറ്റ ദഡരാ
കയുജമന്രായി പ്�ിദ്ധീകരിക്കരാവന്നതരാണ്. വരാര്ഷിക പദ്ധതിദരഖ, 
വരാര്ഷികപദ്ധതിക്ക് ഭരണ�മിതി അന്തിമരാം�ീകരാരം നൽകിയതി
നുദശഷം പ്�ിദ്ധീകരിക്കണം. 

6.2 വികസനഡരഖ
തദദേശ �്യംഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ജപരാതു വിക�ന കരാഴ്ച്ചപെരാടും ഓദരരാ 
വിഷയ ദമഖല �ംബന്ിച്ച കരാഴ്ച്ചപെരാടും വിക�ന അവസ്യം വ്യക്തമരാക്
ന്ന ദരഖയരാണ് വിക�ന ദരഖ. ഇത് ഒരു പഞ്വത്സര പദ്ധതി കരാലയളവിദല
ക്ക് ഒരിക്കൽ മരാത്രം തയ്രാറരാക്കിയരാൽ മതിയരാകും.
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തയ്ൊറൊഡക്കണ്ട വിധം:- 
•	 പഞ്വത്സര പദ്ധതി കരാലയളവിദലക്ക് ഓദരരാ തദദേശഭരണ സ്രാപന

വം ഒരു വിക�നദരഖ അനുബന്ം 3 ൽ ജകരാടുത്ിട്ടുളള അദ്ധ്യരായങ്ങ
ദളരാടും ഉള്ളടക്കദത്രാടും തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്. 

•	 വിക�ന ദരഖ തയ്രാറരാദക്കണ്ത് ഉപ�മിതിയരാണ്. (അദ്ധ്യരായം 4 
കരാണുക). വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ അന്തിമരൂപം നൽകിയ സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാ
ര്ട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ബന്ജപെട് ഭരാ�ങ്ങൾ ദക്രാഡീകരിച്ച് ഉപ�മിതി 
കരട് വിക�നദരഖ തയ്രാറരാക്കണം. 

•	 തയ്രാറരാക്കിയ കരട് വിക�നദരഖയം പദ്ധതിദരഖയം വിക�ന ജ�മി
നരാറിൽ ചര്ച്ച ജചയ്് അന്തിമരൂപം നൽകണം.

•	 അന്തിമ വിക�നദരഖ അച്ചടിദക്കണ്തും അതിജന് ദകരാപെി �ില്രാ ആസൂ
ത്രണ �മിതി, മുകൾതട്്/കീഴ്തട്് പഞ്രായത്തുകൾ, തദദേശഭരണ സ്രാപ
നത്ിജന് വിവിധ സ്രാപനങ്ങൾ, വരായനശരാലകൾ, റ�ിഡന്് അദ�രാ
�ിദയഷൻ പ്മുഖ സ്രാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക് നൽദകണ്തരാണ്. 

•	 തയ്രാറരാക്കിയ കരട് വിക�നദരഖ ദബരാക്് 6.1 ൽ ജകരാടുത് ദചരാേ്യങ്ങള
ജട അടിസ്രാനത്ിൽ പരിദശരാധനയ്ക് വിദധയമരാക്കി കുറ്റമറ്റതരാക്കണം.

ഡബൊക്് 6.1 : ഡചൊേ്യങ്ങള്

 	 ജപരാതുവിക�ന കരാഴ്ചപെരാടും ഓദരരാ വിഷയദമഖലയജട വിക�ന 
കരാഴ്ചപെരാടും േീര്ഘ വീക്ഷണമുള്ളതും യക്തി�ഹവമരാദണരാ?

 	 കരാഴ്ചപെരാടിന് അനു�രിച്ചരാദണരാ നയ�മീപനം?
 	 വിക�ന തന്തങ്ങൾ പ്ശ്ന പരിഹരാരത്ിന് ഉതകുന്നതരാദണരാ?
 	 കരാഴ്ചപെരാടിനും നയ�മീപനത്ിനും വിക�ന തന്തത്ിനും മുൻ�

ണനരാ മരാനേണ്ഡങ്ങൾക്ം അനുസൃതമരായിട്ടുള്ളതരാദണരാ നിര്ദദേശി
ക്കജപെട്ിട്ടുള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾ?

 	 വ്യക്തമരായ മരാനേണ്ഡങ്ങളജട അടിസ്രാനത്ിലരാദണരാ മുൻ�ണന
കൾ നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ളത്?

 	 �ംദയരാ�ന-ഏദകരാപന �രാധ്യതകൾ ഉപദയരാ�ജപെടുത്ിയി
ട്ടുദണ്രാ?

 	 തയ്രാറരാക്കിയ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ നിയമരാനുസൃതവം കരാര്യക്ഷമവം പ്രാ
ദയരാ�ികവമരാദണരാ?

 	 മുൻകരാല ദപ്രാ�ക്ടുകളിലുണ്രായ വീഴ്ചകളം ദപരാരരായ്മകളം പരിഹരി
ക്കരാൻ ശ്മിച്ചിട്ടുദണ്രാ?

6.3 പഞ്വത്സര പദ്ധതിഡരഖ
പഞ്വത്സര പദ്ധതിക്ദവണ്ി ഓദരരാ തദദേശഭരണ സ്രാപനവം ഒരു പഞ്വ
ത്സര പദ്ധതിദരഖ തയ്രാറരാക്കണം. പഞ്വത്സര പദ്ധതിദരഖക്ക് തരാജഴപെറയം 
പ്കരാരം മൂന്ന് ഭരാ�ങ്ങൾ ഉണ്രായിരിക്കണം.
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ഭൊഗം 1: േതീർഘ വികസന കൊഴ്ച്ചപെൊടും മുന്ഗണനകളം

ഓദരരാ വിഷയദമഖലയിലും തദദേശ�്യം ഭരണ സ്രാപനത്ിജന് േീര്ഘ 
വിക�ന കരാഴ്ച്ചപെരാടും മുൻ�ണനകളം ചുവജട ജകരാടുത് ദഫരാറം 6.1 പ്കരാരം 
തയ്രാറരാക്കണം. ദഫരാറം 6.1 ജല വിവരങ്ങൾ ദരഖജപെടുത്തുന്നതിന് �ഹരായ
കരമരാംവിധം ദഫരാറം 6.2 ൽ ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും അതത് ദമഖലയജട 
വിക�ന കരാഴ്ച്ചപെരാടും മുൻ�ണനകളം തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്. ദഫരാറം 6.2 പ്
കരാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിൽ ഉൾദച്ചര്ക്കരാവന്നതരാണ്. ഇതിജന 
ദക്രാഡീകരിച്ചും പരി�ണിച്ചുമരായിരിക്കണം തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് 
േീര്ഘ വിക�ന കരാഴ്ച്ചപെരാടും, മുൻ�ണനകളം ദഫരാറം 6.1 ൽ ദരഖജപെടുദത്
ണ്ത്.

ഡഫൊറം 6.1 : േതീർഘകൊല വികസന കൊഴ്ച്ചപെൊടും മുന്ഗണനകളം*

തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ദപര് :

വിഷയദമഖലയജട/വിഭരാ�ത്ിജന് ദപര് :

േീര്ഘ കരാല വിക�ന കരാഴ്ചപെരാട്

മുൻ�ണനകൾ

*തദദേശ�്യംഭരണ സ്രാപനതലത്ിൽ ഉപ�മിതി തയ്രാറരാദക്കണ്ത്

ഡഫൊറം 6.2 : നയസ�തീപനവും മുന്ഗണനകളം :  
വി്യഡ�ഖലൊടിസ്ഥൊനത്തില്*

വിഷയ ദമഖലയജട/ വിഭരാ�ത്ിജന് ദപര് :

വിഷയദമഖലയിജലപ്
ധരാന പ്ശ്നങ്ങൾ/ആവശ്യ
ങ്ങൾ

1
2
3
4

നയ�മീപനം 1
2

വിക�നതന്തം

മുൻ�ണനകൾ 1
2
3
4

* ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും തയ്രാറരാദക്കണ്ത്.
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•	 കൃഷി, മൃ��ംരക്ഷണം, ആദരരാ�്യം തുടങ്ങിയവയരാണ് വിഷയദമഖല 
എന്നതുജകരാണ്് ഉദദേശിക്ന്നത്. പട്ിക�രാതിവിക�നം, പട്ികവര്�വി
ക�നം, വനിതരാവിക�നം തുടങ്ങിയവയരാണ് വിഭരാ�ം എന്നതുജകരാണ്് 
ഉദദേശിക്ന്നത്.

•	 ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും അതത് ദമഖലയജടയം/ വിഭരാ�ത്ിജന്യം 
വിക�ന കരാഴ്ച്ചപെരാടും മുൻ�ണനകളം തയ്രാറരാക്ന്നതിന്, അദ്ധ്യരായം 5 
ൽ പറഞെ പ്കരാരം തയ്രാറരാക്കിയ സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്് പരി�ണിദക്കണ്
തരാണ്.

ഭൊഗം 2: പ്തതീക്ഷിക്ന് വിഭവഡ്ൊതസ്സുകള്, വകയിരുത്തലകള് 
തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് വിക�ന പ്തീക്ഷകളം കരാഴ്ച്ചപെരാടും മുൻ�
ണനകളം അനു�രിച്ചുളള പ്വര്ത്നങ്ങൾ നിര്വ്വഹിച്ച് പ്തീക്ഷകൾ �രാ
ക്ഷരാത്കരിക്കണജമങ്ിൽ അതിനരാവശ്യമരായ വിഭവങ്ങൾ കജണ്ത്ണം. 
അവ വിവിധ ദമഖലകളിദലക്ക് വകയിരുത്തുകയം ദവണം. പദ്ധതി തയ്രാറരാ
ക്ദമ്പരാൾ വിഭവങ്ങജള �ംബന്ിച്ച ഒരു ധരാരണയണ്രാദകണ്തുണ്്. അത് 
ദഫരാറം 6.3 പ്കരാരം തയ്രാറരാക്കരാവന്നതരാണ്.

പ്തീക്ഷിത വിഭവ ദ്രാതസ്സുകൾ (ദഫരാറം 6.3) കണക്കരാക്ന്നതിന് ഒന്നരാം 
വര്ഷം ലഭ്യമരാകുജമന്ന് പ്തീക്ഷിക്ന്ന ഓദരരാ വിഭവ ദ്രാതസ്സും കജണ്
ത്ിയ ദശഷം, 15 ശതമരാനം വീതം തുടര്വര്ഷങ്ങളിൽ അധികം ലഭിക്ജമന്ന 
പ്തീക്ഷദയരാജട അഞ്ചുവര്ഷജത് ജമരാത്ം അടങ്ൽ കജണ്ത്രാവന്നതരാണ്.

പ്തീക്ഷിക്ന്ന വിഭവദ്രാതസ്സുകളജട അടിസ്രാനത്ിലും ഭരാ�ം 1 ജല 
വിക�ന കരാഴ്ച്ചപെരാടും മുൻ�ണനകളം പരി�ണിച്ചുജകരാണ്ടുമരായിരിക്കണം 
പ്തീക്ഷിക്ന്ന വകയിരുത്ലുകൾ ദഫരാറം 6.3 പ്കരാരം തിട്ജപെടുദത്ണ്ത്.

ഡഫൊറം 6.3 : പ്തതീക്ഷിത വിഭവ ഡ്ൊതസ്സുകള്* ( ….. പഞ്വത്സര പദ്ധതി)
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* പ്തിവര്ഷ ഫണ്ിജന് 15 ശതമരാനം വീതം ഓദരരാ വര്ഷവം അധികം ലഭിക്ജമന്ന് കണക്കരാക്കി പഞ്വത്സര 
പദ്ധതി അടങ്ൽ തുക നിശ്യിക്കരാവന്നതരാണ്.
** �ംസ്രാന �ര്ക്കരാര് ബ�റ്റിൽ വകയിരുത്ി തദദേശ�്യംഭരണ സ്രാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ജപരാതുവിഭരാ
�ം, എ�്.�ി.പി., ടി.എ�്.പി., ധനകരാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്്, ദലരാക ബരാങ്് �ഹരായം എന്നീ ഫണ്ടുകജളല്രാം 
ദചര്ന്നതിജനയരാണ് വിക�ന ഫണ്് എന്ന് ഉദദേശിക്ന്നത്.

ഭൊഗം 3: ഡപ്ൊ�ക്ടുകളമട സംഗ്രഹം
ദപ്രാ�ക്ടുകളജട �ംഗ്ഹം (Shelf of Projects ) എന്നതുജകരാണ്ടുദദേശിക്ന്നത് 
അടുത് അഞ്ചു വര്ഷക്കരാലം ജചയ്രാനുദദേശിക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകളജട പട്ികജപെ
ടുത്ലരാണ്. ഓദരരാ ദപ്രാ�ക്ടിദന്യം സൂക്ഷ വിശേരാംശങ്ങൾ ഇവിജട ഉദദേശി
ക്ന്നില്. 

ഉേരാഹരണമരായി പ്രാഥമികരാദരരാ�്യദകന്ദം സു�ജ്മരാക്ന്നതിന് വിവിധ 
വര്ഷങ്ങളിലരായി ജകട്ിട നിര്മ്മരാണം, ഉപകരണങ്ങൾ വരാങ്ങൽ, ചുറ്റുമതിൽ 
നിര്മ്മരാണം തുടങ്ങിയവ ജചയ്രാനുദദേശിക്ന്നുജവങ്ിൽ ഇവജയല്രാം ദചര്ത്് 
‘പ്രാഥമികരാദരരാ�്യദകന്ദം സു�ജ്മരാക്കൽ’ എന്ന് ദപജരഴുതി അതിന് 5 
വര്ഷംജകരാണ്് വകയിരുത്രാനുദദേശിക്ന്ന തുകയം നടത്രാനുദേശിക്ന്ന 
പ്ധരാന പ്വര്ത്നങ്ങളം മരാത്രം ദഫരാറം 6.4 ൽ ജകരാടുത്രാൽ മതിയരാകും. 
ഓദരരാ വര്ഷവം ജചയ്രാനുദദേശിക്ന്ന പ്വര്ത്നങ്ങൾ അതത് വര്ഷത്ിജല 
ദപ്രാ�ക്ട് പട്ികയിൽ ദചര്ക്കയം വിശേമരായ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ അതത് വര്ഷം 
തയ്രാറരാക്കയം ജചയ്രാം. അഞ്് വര്ഷങ്ങളിദലക്ള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകളജട വിവര
ങ്ങൾ ദഫരാറം 6.4 പ്കരാരം തയ്രാറരാക്കരാവന്നതരാണ്.

ഡഫൊറം 6.4 : പഞ്വത്സര പദ്ധതി- ഡപ്ൊ�ക്ടുകളമട സംഗ്രഹം

ക്മ. 
നം

വിഷയ
ദമഖല/ 
വിഭരാ�ം

ദപ്രാ�ക്ടി
ജന് ദപര്

നടത്രാനു
ദദേശിക്ന്ന 
പ്ധരാന പ്വ
ര്ത്നങ്ങൾ

മതിപെ് ജചലവ് 
(രൂപ)

പഞ്വത്സര പദ്ധതിദരഖയജടയം വിക�നദരഖയജടയം കരട് അച്ചടിച്ച്, 
വിക�ന ജ�മിനരാറിൽ വിതരണം ജചയ്ണം. വിക�ന ജ�മിനരാറിജല നി
ര്ദദേശങ്ങൾ കൂടി പരി�ണിച്ചുജകരാണ്് അന്തിമമരാക്ന്ന പഞ്വത്സര പദ്ധതി
ദരഖ ഉൾജപെജടയളള വിക�നദരഖ ഭരണ�മിതി അം�ീകരാരം നൽകിയതി
നുദശഷം �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിയ്ക് �മര്പെിക്കണം. 
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പഞ്വത്സര പദ്ധതിദരഖ കൂടി ഉൾജപെടുത്ിജകരാണ്് വിക�നദരഖ ഒറ്റ 
ദഡരാകയുജമന്രായി പ്�ിദ്ധീകരിച്ചരാൽ മതിയരാകും.

6.4 വൊർ്ിക പദ്ധതിഡരഖ
•	 ഭരണ�മിതി അം�ീകരിച്ച വിക�നദരഖയജട (പഞ്വത്സര പദ്ധതിദര

ഖയൾജപെജട) അടിസ്രാനത്ിലരാണ് വരാര്ഷിക പദ്ധതിദരഖ തയ്രാറരാദക്ക
ണ്ത്. 

•	 വരാര്ഷിക പദ്ധതിദരഖയജട ഘടന, അദ്ധ്യരായങ്ങൾ എന്നിവ അനുബന്ം 
4 ൽ ജകരാടുത്ിരിക്ന്നു. 

•	 വരാര്ഷിക പദ്ധതിദരഖയജട കരട് അച്ചടിച്ച് വിക�ന ജ�മിനരാറിൽ 
വിതരണം ജചയ്ണം. 

•	 വിക�ന ജ�മിനരാറിനുദശഷം വരാര്ഷിക പദ്ധതിദരഖ അന്തിമമരാക്കണം. 
•	 തുടര്ന്ന് തദദേശഭരണ സ്രാപനം അം�ീകരിച്ച വരാര്ഷിക പദ്ധതിദരഖ 

�ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിക്ക് �മര്പെിച്ച് അം�ീകരാരം വരാങ്ങണം.

6.5 വികസന മസ�ിനൊർ 
(എ) കരട് വിക�നദരഖയം കരട് പദ്ധതിദരഖയം ചര്ച്ച ജചയ്് ജമച്ചജപെ
ടുത്തുന്നതിനരായി പഞ്വത്സര പദ്ധതിയജട ആേ്യവര്ഷത്ിൽ എല്രാ തദദേ
ശഭരണ സ്രാപനങ്ങളം ഏകേിന വിക�ന ജ�മിനരാര് �ംഘടിപെിദക്കണ്
തരാണ്. തുടര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളിൽ കരട് വരാര്ഷിക പദ്ധതിദരഖ ചര്ച്ച ജചയ്് 
ജമച്ചജപെടുത്തുന്നതിനരായി അതത് വര്ഷം ഏകേിന വിക�ന ജ�മിനരാര് �ം
ഘടിപെിദക്കണ്തരാണ്.

ഡബൊക്് 6.2 : വികസന മസ�ിനൊറിലൂമട ഉറപെൊഡക്കണ്ടത്/ചർച്ചമചഡയ്ണ്ടത്

 	 വരാര്ഡ് അടിസ്രാനത്ിലല്രാജത തദദേശഭരണ സ്രാപനജത് 
ജമരാത്ത്ിൽ ഒരു യൂണിറ്റരായി കണ്ടുജകരാണ്ടുളള പദ്ധതിയരാണ് 
തയ്രാറരാക്കിയിട്ടുളളത്.

 	 ഏദകരാപന-�ംദയരാ�ന �രാധ്യതകൾ പരി�ണിച്ച് ആവര്ത്ന
ങ്ങൾ ഒഴിവരാക്കിയരാണ് പദ്ധതി തയ്രാറരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

 	 പദ്ധതിയജട ജപരാതു വിക�ന കരാഴ്ചപെരാട് േീര്ഘ വീക്ഷണദത്രാജട
യള്ളതും മുൻ�ണനകൾ യക്തി�ഹവം ഓദരരാ ദമഖലയിലും �്ീ
കരിച്ചിട്ടുള്ള വിക�ന തന്തം അനുദയരാ�്യവം ആണ്.

 	 വിക�ന കരാഴ്ചപെരാടിനും നയ�മീപനത്ിനും മുൻ�ണനകൾക്ം 
വിക�നതന്തത്ിനും അനുസൃതമരായ ദപ്രാ�ക്ടുകളരാണ് ഓദരരാ ദമ
ഖലയിലും ഉൾജപെടുത്ിയിട്ടുളളത്.
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 	 ഓദരരാ ദമഖലയജടയം ഇന്നജത് അവസ്യം പ്ശ്നങ്ങളം 
ഭരാവിയിജല ആവശ്യങ്ങളം പരി�ണിക്ദമ്പരാൾ, അനുദയരാ�്യവം 
പ്രാദയരാ�ികവം വി�യ�രാധ്യതയള്ളതും ക്ഷമതയളളതുമരായ ദപ്രാ
�ക്ടുകളരാണ് ആ ദമഖലയിൽ നിര്ദദേശിച്ചിട്ടുളളത്.

(ബി) പമങ്ടുഡക്കണ്ടവർ

ഗ്രാമപഞ്രായത്് പ്ദേശജത് പ്തിനിധരാനം ജചയ്ന്ന ഗ്രാമ-ദ്രാക്ക്-�ില്രാ 
പഞ്രായത്് �നപ്തിനിധികൾ, വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെ് അം�ങ്ങൾ, ഗ്രാമ�ഭകളി
ൽ നിന്ന് തിരജഞെടുക്കജപെടുന്ന ഓദരരാ വിഷയഗ്രൂപെിൽ നിന്നുമുള്ള പ്തിനിധി
കൾ, തദദേശഭരണ സ്രാപനദമധരാവികൾ, നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ര്, ഓദരരാ 
ഊരുകൂട്ത്ിൽ നിന്നുമുളള പ്തിനിധികൾ (ഊരുകൂട് മൂപെൻ, ഒരു സ്തീ, ഒരു 
പുരുഷൻ), എ�്.�ി, എ�്.ടി ജപ്രാദമരാട്ര്മരാര്, എ.ഡി.എ�്, �ി.ഡി.എ�് 
പ്തിനിധികൾ,വരാര്ഡ് വിക�ന �മിതി പ്തിനിധികൾ, ധനകരാര്യസ്രാ
പനങ്ങളജട പ്തിനിധികൾ, �ഹകരണ �ംഘം പ്തിനിധികൾ, ആശരാ 
വര്ക്കര്മരാര്, ദസ്റ്റക്ക്ദഹരാൾഡര്മരാര്, വിേഗ്ദ്ധര്, അക്കരാേമിക് സ്രാപന പ്തി
നിധികൾ, ജപരാതുപ്വര്ത്കര്, �ന്നദ്ധ പ്വര്ത്കര് എന്നിവജര ഗ്രാമപ
ഞ്രായത്്തല വിക�ന ജ�മിനരാറിദലക്ക് ക്ഷണിദക്കണ്തരാണ്. (സ്രാപന 
പ്തിനിധികജള അതത് സ്രാപനം നരാമനിര്ദദേശം ജചദയ്ണ്തും വിേഗ്ദ്ധര്, 
ജപരാതു പ്വര്ത്കര്, �ന്നദ്ധ പ്വര്ത്കര് എന്നിവജര തദദേശ�്യംഭരണ 
സ്രാപനം നിശ്യിദക്കണ്തുമരാണ് ). 

ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്തുകളം �ില്രാ പഞ്രായത്തുകളം മുകളിൽ (ബി) യിൽ 
പറഞെ അദത മരാതൃകയിൽ പ്തിനിധികജള വിക�ന ജ�മിനരാറിദലക്ക് ക്ഷ
ണിദക്കണ്തരാണ്. 

(�ി) അനുബന്ം 3 ൽ പറഞെ പ്കരാരം തയ്രാറരാക്കിയിട്ടുള്ള വിക�നദരഖ
യം അനുബന്ം 4 ൽ പറഞെ പ്കരാരം തയ്രാറരാക്കിയിട്ടുളള കരട് പദ്ധതിദര
ഖയം അച്ചടിച്ച് വിക�ന ജ�മിനരാറിൽ പജങ്ടുക്ന്നവര്ജക്കല്രാം നൽദകണ്
തരാണ്.

(ഡി) ഗ്രാമ�ഭയിൽ നിന്നുയര്ന്നുവന്ന പ്ധരാന നിര്ദദേശങ്ങൾ വിക�ന ജ�
മിനരാറിൽ റിദപെരാര്ട്് ജചയ്ണം.

6.6 വികസനഡരഖ, പദ്ധതിഡരഖ, ഡപ്ൊ�ക്ടുകള്
വിക�നദരഖ, പഞ്വത്സര പദ്ധതിദരഖ, വരാര്ഷിക പദ്ധതിദരഖ, ദപ്രാ�ക്ടു
കൾ എന്നിവ തയ്രാറരാക്കജപെദടണ് ക്മം ചരാര്ട്് 6.1 ൽ ജകരാടുത്ിരിക്ന്നു.
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ചൊർട്ട് 6.1 : വികസനഡരഖ, പഞ്വത്സര പദ്ധതിഡരഖ,  
വൊർ്ിക പദ്ധതിഡരഖ, ഡപ്ൊ�ക്ടുകള്

h-n-I-k-\-t-c-J-, ]-©-h-Õ-c ]-²-X-n-t-c-J-,  
h-m-À-j-n-v-I ]-²-X-n-t-c-J F-¶-n-h-b-p-s-S I-c-S-v  
h-n-I-k-\ s-k-a-n-\-m-d-nÂ h-n-X-c-W-w s-N-b-v-X-v  

N-À-¨bv¡-v h-n-t-[-b-a-m-I-p-¶-p.

h-n-I-k-\ s-k-a-n-\-m-d-n-s-e \-n-À-t-± i-§Ä I-q-S-n 
D-Ä-t¨À-¯-v t-aÂ k-q-N-n-¸-n-¨ t-c-J-IÄ  

D-]-k-a-n-X-n `-c-W-k-a-n-X-n-¡-v k-a-À-¸-n¡-p-¶-p

`-c-W-k-a-n-X-n h-n-I-k-\-t-c-J-b-p-w ]-©-h-Õ-c 
]-²-X-n-t-c-J-b-p-w A-´-n-a-a-m-¡-n-, A-¨-S-n-¨-v {-]-k-n-
²-o-I-c-n-¡-p-¶-p; U-n.]-n.k-n-¡-v k-a-À-¸-n-¡-p-¶-p.

`-c-W-k-a-n-X-n A-w-K-o-I-c-n-¨ I-c-S-v h-m-À-j-n--I 
]-²-X-n-t-c-J {-]-I-m-c-w t-{-]-m-P-Î-p-IÄ  

X-¿-m-d-m-¡-p-¶-p

6.7 ഡപ്ൊ�ക്ടുകളം വൊർ്ിക പദ്ധതിഡരഖയം
കരട് വരാര്ഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെട് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്ന്നതിജന് 
ഘട്ങ്ങൾ ചരാര്ട്് 6.2 ൽ ജകരാടുത്ിരിക്ന്നു.

ചൊർട്ട് 6.2 :ഡപ്ൊ�ക്ടുകളം വൊർ്ിക പദ്ധതിഡരഖയം

I-c-S-v h-m-À-j-n-I ]-²-X-n-t-c-J {-]-I-m-c-w  
t-{-]-m-P-Î-p-IÄ X-¿-m-d-m-¡-m-\-p-Å \-n-À-t-±i-w  
A-X-X-v Ì-mâ-n-w-K-v I-½-n-ä-n-IÄ A-h-c-p-s-S  

I-o-g-n-e-p-Å h-À-¡-n-wK-v {-K-¸-q-I-Ä-¡-v \-ÂI-p¶-p.

\-n-Àh--l-W D-t-Z-y-m-K-Ø³ \-n-Ý-n-X  
t-^-m-d-¯-nÂ t-{-]-m-P-Î-p-IÄ X-¿-m-d-m-¡-p-¶-p.
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h-À-¡-n-wK-v {-K-q-¸-v I-¬h-o-\À/\-n-Àh--l-W 
D-t-Z-y-m-K-Ø³ X-¿-m-d-m-¡-n-b t-{-]-m-P-Î-p-IÄ 

Ì-mâ-n-wK-v I-½-n-ä-n A-w-K-o-I-c-n-¡-p-¶-p.

X-t-±-i-`-c-W Ø-m-]-\-w A-w-K-o-I-c-n-¡-p-¶-p

t-{-]-m-P-Î-p-IÄ h-m-À-j-n-I ]-²-X-n-b-p-s-S `-m-K-a-m-I-p-¶-p
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7 
ഡപ്ൊ�ക്ടുകള് തയ്ൊറൊക്കല്

7.1 എന്തൊണ് ഡപ്ൊ�ക്്? 
വിക�ന പ്ശ്നം പരിഹരിക്ന്നതിന് �മയബന്ിതമരായി നടദത്ണ് വി
വിധങ്ങളരായ പ്വര്ത്ന ഘടകങ്ങൾ വിശേമരാക്ന്ന ദരഖയരാണ് ദപ്രാ�ക്ട്. 
ലക്ഷ്യം, ഗണദഭരാക്തരാക്കൾ, ഗണദഭരാക്തൃ പ്ദേശം, പ്ധരാന പ്വര്ത്നങ്ങൾ, 
പ്വര്ത്ന ഘട്ങ്ങൾ, �മയക്മം, ധനകരാര്യ വിശകലനം എന്നിവ ഉൾജക്കരാ
ള്ളുന്നതരാണ് ദപ്രാ�ക്ട്. സ്ലകരാല അതിര്ത്ി നിര്ണയിക്കരാൻ കഴിയന്ന 
നിയതമരായ ലക്ഷ്യങ്ങദളരാടുകൂടിയ ഏറ്റവം ജചറിയ ആസൂത്രണ ഘടകമരാണ് 
ദപ്രാ�ക്ട്.

7.2 എന്തിനൊണ് ഡപ്ൊ�ക്്? 
ഒരു പ്ശ്നം പരിഹരിക്ന്നതിന് അജല്ങ്ിൽ ഒരു ആവശ്യം നിറദവറ്റുന്നതിന് 
ഒദട്ജറ പ്വര്ത്നങ്ങൾ നടദത്ണ്തരായിവരും. വിവിധങ്ങളരായ പ്വര്ത്ന
ങ്ങളജട ആകത്തുകയരായിരിക്ം സകവരിക്ന്ന ദനട്ം. ഇങ്ങജന നടദത്ണ് 
പ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് �രാമൂഹികവം �രാമ്പത്ികവം �രാദങ്തികവം പ്രാദയരാ
�ികവം �ംഘരാടനപരവം ആയ ഒദട്ജറ മരാനങ്ങളണ്രായിരിക്ം. ഇവജയല്രാം 
മുൻകൂട്ി കരാണരാജത ദപ്രാ�ക്ട് നടപെരാക്കിയരാൽ പ്തീക്ഷിച്ച ദനട്ം ലഭിക്കരാജത 
വദന്നക്കരാം. മറ്റു ചിലദപെരാൾ വിപരീത ഫലവം ഉണ്രാദയക്കരാം. �രാമ്പത്ിക 
നഷ്വം �രാദങ്തിക - നിയമ പ്ശ്നങ്ങളം അഭിമുഖീകരിദക്കണ്തരായം വദന്ന
ക്കരാം. ഇജതല്രാം ഒഴിവരാക്കരാൻ സൂക്ഷതലത്ിൽ കരാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച്, ജചയ്രാനു
ള്ള എല്രാ കരാര്യങ്ങളം വളജര കൃത്യമരായി മുൻകൂട്ി തീരുമരാനിക്കയരാണ് ദപ്രാ
�ക്ട് തയ്രാറരാക്ന്നതിലൂജട ജചയ്ന്നത്. 

7.3 ഡപ്ൊ�ക്ടും പരിപൊടിയം പദ്ധതിയം 
ഒരു വിക�ന ദമഖലയിജല (ഉേരാ: ആദരരാ�്യം) പ്ശ്നപരിഹരാരത്ിനരായി ഏജറ്റ
ടുക്ന്ന വിവിധ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ദചര്ന്നതരാണ് ഒരു പരിപരാടി (Programme). 
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ഇങ്ങജനയള്ള വിവിധ പരിപരാടികൾ ദചര്ന്നതരാണ് പദ്ധതി (Plan). ചരാര്ട്് 7.1 
കരാണുക.

ചൊർട്ട് 7.1 : ഡപ്ൊ�ക്് - പരിപൊടി - പദ്ധതി (Project – Programme – Plan)

t-{-]-m-P-Î-v 1 ]-c-n-]-m-S-n 1

t-{-]-m-P-Î-v 2 ]-c-n-]-m-S-n 2 ]-²-X-n

t-{-]-m-P-Î-v 3 ]-c-n-]-m-S-n 3

t-{-]-m-P-Î-v 4

Projects Programme Plan

7.4 ഡപ്ൊ�ക്് തയ്ൊറൊഡക്കണ്ടത് ആരൊണ്? 
തദദേശ �്യംഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്കരാനുള്ള ചുമതല 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കരാണ്. ഓദരരാ വിഷയത്ിനും രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള വര്ക്കിം
�് ഗ്രൂപ്പുകളരാണ് അതത് വിഷയ ദമഖലയിജല ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാദക്കണ്
ത്. ഇക്കരാര്യത്ിൽ ബന്ജപെട് നിര്വ്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ന് വ്യക്തിപരമരായ 
ഉത്രവരാേിത്മുണ്്. 

ഡബൊക്് 7.1 : ഡപ്ൊ�ക്് തയ്ൊറൊക്ഡ്ൊള് ശ്രദ്ധിഡക്കണ്ട കൊര്യങ്ങള്

1) നടത്രാനുദദേശിക്ന്ന പ്വര്ത്നം/പരിപരാടി തദദേശ�്യംഭ
രണ സ്രാപനത്ിജന് ചുമതലയിൽ വരുന്നതരായിരിക്കണം.

2) പദ്ധതി രൂപീകരണ മരാര്ഗ്ഗനിര്ദദേശങ്ങളിൽ പറഞെിട്ടുള്ള നിബ
ന്നകൾ പരാലിച്ചിരിക്കണം.

3) �ബ്�ിഡി നിബന്നകൾ പരാലിച്ചിരിക്കണം.
4) �രാദങ്തികദമമേ ഉറപ്പുവരുത്ണം. (�രാദങ്തിക പഠനം ദവണ

ജമങ്ിൽ മുൻകൂട്ി നടത്ണം).
5) �രാമ്പത്ികമരായി വി�യിക്ന്നതരായിരിക്കണം.
6) പ്രാദയരാ�ികമരായിരിക്കണം.
7) നിയമരാനുസൃതമരായിരിക്കണം.
8) ആസ്തികളജട തുടര് നടത്ിപ്പും �ംരക്ഷണവം ഉറപ്പു വരുത്ണം.
9) ജചറുതും ഫലപ്രാപ്തി കുറഞെതുമരായ പ്വര്ത്നങ്ങൾ കഴിവതും 

ഏജറ്റടുക്കരുത്.
10) വിഭവങ്ങളജട ദനരിയദതരാതിലുള്ള വിന്യരാ�ം ഒഴിവരാക്കണം.
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7.5 ഡപ്ൊ�ക്ിമറെ മുന്-പിന് ബന്ധങ്ങള്
പ്രാദേശികരാസൂത്രണത്ിൽ ഓദരരാ പ്ശ്നപരിഹരാരത്ിനും പ്ദത്യകം പ്ദത്യ
കം ദപ്രാ�ക്ടുകൾ രൂപീകരിദക്കണ്തരായി വരുജമന്ന് പറഞെദല്രാ. ഇങ്ങജന 
രൂപീകരിക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകളജട പരസ്പര ബന്ം ഉറപെരാക്കണം. 

ഉേരാ: (1) ദകരാഴിജയ വളര്ത്രാനുള്ള ഒരു ദപ്രാ�ക്ടിജന് പൂര്ണ്ണ വി�യത്ിനരാ
യി ദകരാഴിത്ീറ്റ ലഭ്യമരാക്ന്നതിനുള്ള മുൻ ആവശ്യം നിര്വ്വഹിക്കജപെടണം. 
അതുദപരാജല ദകരാഴിക്കൃഷി വി�യിച്ചരാൽ മുട്/ഇറച്ചി വിപണനത്ിനുള്ള ദപ്രാ
�ക്ടും ആവശ്യമരായി വരും. ഇത്രത്ിൽ മുൻ-പിൻ ബന്ങ്ങൾ ഉറപെരാക്കണം. 

(2) ചിറയ്ക് കുറുജക �തരാ�തത്ിനരായി ദറരാഡ് നിര്മ്മിക്കരാൻ ഒരു ദപ്രാ�ക്ടും 
ചിറ �ംരക്ഷിക്കരാൻ മജറ്റരാരു ദപ്രാ�ക്ടും പരസ്പരം ജപരാരുത്ജപെടുന്നതല്. 

(3) ഒരു പുരയിടത്ിജല വിവിധ തരം വിളകജള പ്ദത്യകം പ്ദത്യകമരായി പരി
�ണിച്ച് ഓദരരാ വിളക്ം ദവണ്ി പ്ദത്യക പരിപരാടികൾ തയ്രാറരാക്ന്നതിന് 
പകരം പുരയിടജത് ജമരാത്ത്ിൽ കണ്്, ഒരു വിക�നപരിപരാടിയ്ക്കു രൂപം 
നൽകണം. ഇജല്ങ്ിൽ ഓദരരായിനം വിളകൾക്ം ജവദവ്വജറ �ലദ�ചനവം, 
വളപ്ദയരാ�വം എല്രാം കൂടി ഒരു പുരയിടത്ിൽ നടദത്ണ്ി വരും. അത് പരി
സ്ിതി പ്ശ്നങ്ങളണ്രാക്ം. 

(4) കരാര്ഷിക വിക�നത്ിന് നീര്ത്ടരാധിഷ്ഠിത വിക�ന പരിപരാടിയ്ക് 
രൂപം നൽകണം. 

ഇത്രത്ിൽ വിക�ന പ്ശ്നങ്ങദളതരായരാലും നിര്ദേിഷ് ദമഖലയിലും �മൂഹ
ത്ിലുമുള്ള അതിജന് മുൻ-പിൻ ബന്ങ്ങളജടയം പരസ്പര ബന്ങ്ങളജടയം 
അടിസ്രാനത്ിലുള്ള പരിപരാടികളരാണ് ആവിഷ്ക്കരിദക്കണ്ത്.

7.6 ഡപ്ൊ�ക്ിമറെ കൊലചക്രം
•	 ഒരു ദപ്രാ�ക്ട് ആരംഭിക്ന്നതിനും പൂര്ത്ിയരാക്ന്നതിനും ഒരു നി

ശ്ിതകരാലയളവ് ഉണ്രായിരിക്ം. ഇതിജനയരാണ് ദപ്രാ�ക്ടിജന് കരാ
ലചക്ം എന്നു പറയന്നത്. 

•	 ഓദരരാ ദപ്രാ�ക്ടും രൂപജപെടുന്നത് ജപരാതുവരായ പരിണരാമപ്ക്ിയയ്ക് 
വിദധയമരായിട്രാണ്. 

•	 സ്ിതി വിവരക്കണക്കൾ, ഗ്രാമ�ഭയിൽ നടക്ന്ന ചര്ച്ചകൾ, 
നടപെ് പദ്ധതികജളക്റിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങൾ എന്നിവയജട അടി
സ്രാനത്ിൽ രൂപജപെടുന്ന ദപ്രാ�ക്ട് ആശയം, ദപ്രാ�ക്ടരായി എഴുതി 
തയ്രാറരാക്കി അം�ീകരാരം വരാങ്ങി നടപെരാക്കയം, അതിജന് നിര്വ്വ
ഹണ അവദലരാകനവം �രാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റും പൂര്ത്ിയരാക്കി, ഗ്രാമ�ഭ 
ചര്ച്ച ജചയ്് അം�ീകരിച്ചത്, ദപ്രാ�ക്ടിജന് ഭരാ�മരായി ഉണ്രായ ഭൗതി
കദനട്ം �ംരക്ഷിക്കരാനുള്ള ചുമതല ഏല്ിച്ചു ജകരാടുക്ന്നതു വജര ഉള്ള 
ഓദരരാ ഘട്വം ദപ്രാ�ക്ടിജന് കരാലചക്ത്ിലുൾജപെടുന്നു.
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7.7 ഡപ്ൊ�ക്ടുകള് പലതരം
ഓദരരാ ദപ്രാ�ക്ടും ഓദരരാ പ്ദത്യക ആവശ്യങ്ങൾ നിറദവറ്റരാനും പ്ശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കരാനുമരാണ് ഉദദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യത്യസ്ത �്ഭരാവ വിദശഷങ്ങളജട 
അടിസ്രാനത്ിൽ ദപ്രാ�ക്ടുകജള പലതരായി തരം തിരിക്കരാം.

ഡബൊക്് 7.2 : വികസനഡ�ഖലകളമട അടിസ്ഥൊനത്തില് ഡപ്ൊ�ക്ടുകള്

ഉല്രാേനദമഖലരാ 
ദപ്രാ�ക്ടുകൾ

ദ�വനദമഖലരാ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ പശ്രാത്ല 
ദമഖലരാ ദപ്രാ
�ക്ടുകൾ

ഉല്രാേനജത് 
�ഹരായിക്ന്നദതരാ 
ഉല്രാേന വര്ദ്ധനവി
നരാവശ്യമരായ പശ്രാ
ത്ല �ൗകര്യങ്ങ
ൾ ഒരുക്ന്നദതരാ 
ആയ ദപ്രാ�ക്ടുകളരാ
ണിവ. (വരുമരാനം 
ഉദദേശിച്ചുള്ളവ)

�രാമ്പത്ിക ലരാഭ പരി�ണന 
കൂടരാജതയള്ള ദക്ഷമ ദ�വന ദപ്രാ
�ക്ടുകളരാണ് ദ�വനദമഖലയിൽ 
ഉൾജപെടുന്നത്. �നങ്ങളജട ദക്ഷമം 
ലക്ഷ്യമരാക്കി ഏറ്റവം കുറഞെ 
ജചലവിൽ ഏറ്റവം ദവ�ത്ിൽ 
ലളിതമരായ നടപടിക്മങ്ങളിലൂജട 
ദ�വനം ലഭ്യമരാക്കരാനുദദേശിച്ചുള്ള 
ദപ്രാ�ക്ടുകളരാണിവ.

ദറരാഡ്, 
പരാലങ്ങൾ, 
ജകട്ിടങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ 
നിര്മ്മരാണ 
ദപ്രാ�ക്ടുക
ളരാണ് പശ്രാ
ത്ല ദമഖലരാ 
ദപ്രാ�ക്ടുകൾ.

ഡബൊക്് 7.3 : കൊലദേർഘ്യത്തിമറെ അടിസ്ഥൊനത്തില് ഡപ്ൊ�ക്ടുകള്

i. ഏകവര്ഷ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ 
 ഒരു വര്ഷം ജകരാണ്് പൂര്ത്ിയരാക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകളരാണ് ഏകവര്ഷ 

ദപ്രാ�ക്ടുകൾ.
ii. ബഹുവര്ഷ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ
 കരാലചക്ം പൂര്ത്ിയരാക്കരാൻ ഒന്നിലധികം വര്ഷം ആവശ്യമരായി വരു

ന്നവയരാണ് ബഹുവര്ഷ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ.

7.7.1 ഉപഡ�ഖലൊ/സൂക്ഷ്മഡ�ഖലൊ വിഭ�നം
ഉല്രാേന, ദ�വന, പശ്രാത്ല ദമഖലകളരായള്ള വിശരാലമരായ വിഭ�നത്ിനു 
ദശഷം ഉല്രാേന ദമഖലയിൽ തജന്ന കൃഷി, മൃ��ംരക്ഷണം, മത്സ്യവിക�നം, 
ജചറുകിട വ്യവ�രായം എന്നിങ്ങജന ഉപദമഖലകളരായം വീണ്ടും ഓദരരാ ഉപദമ
ഖലജയയം സൂക്ഷദമഖലകളരായം ദവര്തിരിച്ച് ദപ്രാ�ക്ടുകളജട വര്ഗ്ഗീകരണം 
കൂടുതൽ കൃത്യമരാക്കരാവന്നതരാണ്. ഇപ്കരാരമുള്ള വര്�ീകരണജത് അടിസ്രാ
നമരാക്കിയരാണ് ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് ദകരാഡ് നമ്പറുകൾ നൽകുന്നത്.
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7.8 ഡപ്ൊ�ക്ിമറെ ഘടന

7.8.1 വിവരണൊത്മക ഡപ്ൊ�ക്ടുകള്
തയ്രാറരാക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടിന് ഏകീകൃത ഘടനയം രീതിയം ഉണ്രായിരിദക്കണ്
ത് അത്യരാവശ്യമരാണ്. ഒമ്പതും പത്തും പഞ്വത്സര പദ്ധതിക്കരാലയളവിൽ 
വിവരണരാത്കമരായ ദപ്രാ�ക്ടുകളരാണ് തയ്രാറരാക്കിയിരുന്നത്. ദബരാക്് 6.2 ൽ 
ജകരാടുത് ഉള്ളടക്കദത്രാജടയരാണ് വിവരണരാത്ക ദപ്രാ�ക്ട് തയ്രാറരാക്കിയി
രുന്നത്. 

ഡബൊക്് 7.2 : ഡപ്ൊ�ക്ിമറെ ഉള്ളടക്കം

1 ആമുഖം ദപ്രാ�ക്ടിജന് ആവശ്യകതയം പ്രാധരാന്യവം 
സ്ിതിവിവര കണക്കളജട അടിസ്രാനത്ിൽ 
വ്യക്തമരാക്കയരാണ് ആമുഖത്ിൽ ജചദയ്ണ്ത്.

2 ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യമരായി അളക്കരാനും നിര്ണ്ണയിക്കരാനുമരാകുന്ന 
വിധം അക്കമിട്് നിര്വചിക്കണം.

3 ഗണദഭരാക്തരാ
ക്കൾ

ഗണദഭരാക്തരാക്കളരാജരന്നും, എത്രജയന്നും ഗണ
ദഭരാക്തൃ പ്ദേശദമജതന്നും മുൻകൂട്ി തയ്രാറരാക്കിയ 
കൃത്യമരായ, വസ്തുനിഷ്ഠമരായ മരാനേണ്ഡങ്ങളജട 
അടിസ്രാനത്ിൽ �രാമൂഹികനീതി ഉറപെരാക്കി 
ജതരജഞെടുക്കരാൻ കഴിയം വിധം വ്യക്തവം 
വിശേവമരായിരിക്കണം.

4 പ്വര്ത്നങ്ങൾ എല്രാ ദപ്രാ�ക്ടുകളജടയം നിര്വ്വഹണം �മയ
ബന്ിതമരായി പൂര്ത്ീകരിക്കരാനും �രാദങ്തിക 
വിശകലനത്ിന് അനുദയരാ�്യമരായ വിധവം 
പ്വര്ത്നങ്ങൾ ഇനം തിരിച്ച് ക്മമരായി ദരഖ
ജപെടുത്ണം.

5 പ്വര്ത്ന 
കലണ്ര്

ഓദരരാ പ്വര്ത്നവം �മയബന്ിതമരായി 
പൂര്ത്ിയരാക്ന്നതിനുള്ള കരാല-�മയ കലണ്ര്.

6 �ംഘരാടനം ദപ്രാ�ക്ട് നിര്വ്വഹണത്ിൽ ബന്ജപെദടണ് 
ഏ�ൻ�ികളം അവരുജട പങ്രാളിത്ത്ി
ജന് ദതരാതും രീതിയം വ്യക്തമരാക്കയരാണ് 
�ംഘരാടനം എന്ന ഭരാ�ത്് ജചദയ്ണ്ത്.

ധനകരാര്യ വിശ
കലനം

ഓദരരാ പ്വര്ത്നത്ിജന്യം �രാമ്പത്ിക 
ജചലവം വരവിജന് ദ്രാതസ്സുകളം തിരിച്ചടവി
ജന് നിരക്ക്, ദ�വനത്ിജന് യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 
എന്നിവയജട ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിശേീകരണവം 
ജമരാത്ം വരവ്-ജചലവ് വിവരങ്ങളമരാണിവിജട 
ഉദദേശിക്ന്നത്.
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ദനട്ങ്ങൾ പ്ത്യക്ഷ പദരരാക്ഷ ദനട്ങ്ങൾ �ംബന്ിച്ച 
കൃത്യമരായ പട്ികജപെടുത്ലുകൾ.

ദമരാണിട്റിം�് ദപ്രാ�ക്ട് നിര്വ്വഹണത്ിജന് േിശരാ�തി നിര്ണ്ണ
യിക്കരാനുതകും വിധം കൃത്യമരായ വ്യവസ്കള
ടങ്ങിയതും ചുമതല നിര്ദദേശിക്ന്നതുമരാകണം 
ദമരാണിറ്ററിം�് മരാനേണ്ഡങ്ങൾ.

7.8.2 ഡപ്ൊ�ക്് ഡഫൊറങ്ങള്
വിവരണരാത്കമരായ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്ന്നതിന് ഖണ്ഡിക 7.8.1 ൽ പ്
തിപരാേിച്ച ഘടന നിര്ദദേശിച്ചിട്ടുണ്്. എന്നരാൽ പതിജനരാന്നരാം പദ്ധതി മുതൽ 
നിശ്ിത ദഫരാറങ്ങളിലരാണ് ദപ്രാ�ക്ടുകൽ തയ്രാറരാക്കിവരുന്നത്. നിലവിൽ 
തദദേശ �്യംഭരണ സ്രാപനങ്ങൾക്ക് ദവണ്ി ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്ന്നതി
ന് മൂന്ന് ദഫരാറങ്ങൾ നിശ്യിച്ചിട്ടുണ്്. 

ദഫരാറം 1: ഗണദഭരാക്തൃ ജതരജഞെടുപെ് ആവശ്യമരായ ദപ്രാ�ക്ട്. 

ദഫരാറം 2. ജപരാതു നിര്മ്മരാണ പ്വര്ത്നങ്ങളം ജപരാതു ആവശ്യത്ിനുള്ള വരാ
ങ്ങലുകളം

ദഫരാറം 3. ജപരാതു ദ�വന ദപ്രാ�ക്ട്. 

മുകളിൽപെറഞെ പ്കരാരമുള്ള ദഫരാറങ്ങളിൽ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്കരാനുള്ള 
നിര്ദദേശങ്ങൾ, ദഫരാറങ്ങളജട ഉപദയരാ� രീതി എന്നിവ �ംബന്ിച്ച വിവരങ്ങ
ൾ �.ഉ (എം.എ�് ) നമ്പര് 233/2012 ത.�്.ഭ.വ, തീയ്തി 07.09.2012 എന്ന 
ഉത്രവിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്്. ദപ്രാ�ക്ട് തയ്രാറരാദക്കണ്ത് അതത് വര്ക്കിം�് 
ഗ്രൂപ്പുകളരാണ്. അതിനുദശഷം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളജട കണ്വീനര്/നിര്വ്വഹണ 
ഉദേ്യരാ�സ്ര് ഐ.ജക.എം വിക�ിപെിച്ച സുദലഖ ദ�രാഫ്റ് ജവയര് മുദഖന 
അം�ീകരാര നടപടികൾക്കരായി ദപ്രാ�ക്റ് �മര്പെിദക്കണ്തരാണ്.
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8 
ദുരന്ത നിവൊരണ പദ്ധതി 

ആമുഖം
കഴിഞെ രണ്ടുവര്ഷങ്ങളിൽ തുടര്ച്ചയരായണ്രായ പ്ളയം �ംസ്രാനത്ിന് 
വൻ നരാശനഷ്ങ്ങളരാണ് വരുത്ിവച്ചത്. കൂനിദമേൽ കുരുദപരാജല മജറ്റരാരു ദുര
ന്തമരായി മരാറി ജകരാദറരാണ. സുനരാമി, ഓഖി, നീപെ, ജകരാദറരാണ തുടങ്ങി നിരന്ത
രം ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവരാങ്ങിജക്കരാണ്ിരിക്കയരാണ് ദകരളം. 

പ്കൃതിദക്ഷരാഭങ്ങളം കരാലരാവസ്രാ വ്യതിയരാനവം അനുേിനം വര്ദ്ധിച്ചു ജകരാ
ണ്ിരിക്ന്ന ദകരളത്ിൽ ജവള്ളജപെരാക്കം, വരൾച്ച, ഉരുൾജപരാട്ൽ, കടൽ
ദക്ഷരാഭം എന്നീ പ്കൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വലിയ ജവല്വിളികൾ ഉയര്ത്ിജക്കരാ
ണ്ിരിക്കയരാണ്. ദുരന്തങ്ങളജട പ്ത്യരാഘരാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്ന്നതിനരായി 
തദദേശ�്യംഭരണ സ്രാപനങ്ങൾ ദുരന്തനിവരാരണ പദ്ധതി തയ്രാറരാദക്കണ്
തരാണ്. 

വര്ധിച്ച �നപങ്രാളിത്ദത്രാജട തയ്രാറരാദക്കണ് പദ്ധതിയിൽ ദുരന്ത അതി�ീ
വന തയ്രാജറടുപ്പുകൾ, ദുരന്തലഘൂകരണം, �രാമൂഹിക ശരാക്തീകരണം എന്നിവ
ക്ള്ള പദ്ധതികളരാണ് തയ്രാറരാദക്കണ്ത്. 

എ) അടിയന്തിര പ്തികരണ ടതീം (Emergency Response Team) 
രൂപതീകരണം. 

ദുരന്ത നിവരാരണ പ്വര്ത്നങ്ങളിൽ പരിശീലനം �ിദ്ധിച്ചവരും പ്ദേശത്ി
ജന് ഭൂഘടന അറിയന്നവരുമരായ പ്രാദേശിക �ന്നദ്ധ പ്വര്ത്കജര ഉൾജപെ
ടുത്ി ഒരു അടിയന്തിര പ്തികരണ ടീം രൂപീകരിദക്കണ്തരാണ്. തദദേശ�്
യംഭരണ സ്രാപനതലത്ിൽ നരാല് ERT കളം വരാര്ഡ് തലത്ിൽ 8 ദപര് 
എങ്ിലും അടങ്ന്ന ഓദരരാ ടീം വീതവം ആണ് രൂപീകരിദക്കണ്ത്. 
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ബി) ദുരന്ത നിവൊരണപദ്ധതിയം തഡ്ദേശസ്യംഭരണ 
സ്ഥൊപനങ്ങളം. 

1. ദുരന്ത നിവരാരണ പദ്ധതി വരാര്ഷിക പദ്ധതിയമരായി ഏദകരാപിപെിക്കണം. 
2. ക്യരാമ്പരായി പ്വര്ത്ിക്ന്ന ദകന്ദങ്ങളജട പരിപരാലനവം അടിസ്രാന 

�ൗകര്യം ജമച്ചജപെടുത്ലും ഉറപ്പു വരുത്ണം. സകമരാറിക്കിട്ിയ സ്രാ
പനങ്ങജള മരാത്രദമ ക്യരാമ്പിനരായി തിരജഞെടുക്കരാവൂ എന്ന് പ്ദത്യകം ശ്
ദ്ധിക്കണം. 

3. ദുരന്ത നിവരാരണ പദ്ധതി തയ്രാറരാക്ന്നതിനും ഇതിനരായള്ള സ്ിതിവി
വരക്കണക്കൾ �മരാഹരിക്ന്നതിനുമരായി 20 അംങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു 
ദലരാക്കൽ റിദ�രാഴ്് ഗ്രൂപെ് (LRG) രൂപീകരിദക്കണ്തരാണ്. 

ഇതു കൂടരാജത; �രാമൂഹ്യ �ംഘടനകൾ, NGO കൾ, യവ�ന�ംഘടനകൾ, മറ്റ് 
�ന്നദ്ധപ്വര്ത്കര് എന്നിവജര ഉൾജപെടുത്ി വരാര്ഡ് തലത്ിലും 20 ദപരട
ങ്ന്ന ഒരു ടീം രൂപീകരിദക്കണ്തരാണ്. 

സി) ദുരന്ത നിവൊരണ പദ്ധതി രൂപതീകരണ നടപടിക്ര�ങ്ങള്. 
1. സ്ിതിവിവരക്കണക്കൾ �മരാഹരിച്ച് അവസ്രാ പഠനം നടത്ണം. 

2. ഇവ ആസ്പേമരാക്കി കരട് ദുരന്ത നിവരാരണ പദ്ധതി തയ്രാറരാക്കണം. 

3. ഈ കരട് ഗ്രാമ�ഭയിൽ ചര്ച്ചക്ക് വിദധയമരാക്കണം. 

4. ഗ്രാമ�ഭരാ നിര്ദദേശങ്ങൾ കൂടി പരി�ണിച്ച് പഞ്രായത്് കമ്മറ്റി ഇത് 
ചര്ച്ച ജചയ്് അന്തിമ ദുരന്ത നിവരാരണ പദ്ധതി തയ്രാറരാക്കണം. 

5. ഇങ്ങിജന അന്തിമമരാക്കിയ ദുരന്തനിവരാരണ പദ്ധതി ചര്ച്ച ജചയ്രാനരായി 
പ്ദത്യക വിക�ന ജ�മിനരാര് വരാര്ഷിക പദ്ധതി വിക�ന ജ�മിനരാറി
നു മുദന്നരാടിയരായി �ംഘടിപെിക്കണം. 

6. ഈ ജ�മിനരാറിജന് നിര്ദദേശങ്ങൾ കൂടി പരി�ണിച്ച് പഞ്രായത്ിജന് 
ദുരന്ത നിവരാരണ പദ്ധതി പഞ്രായത്് ഭരണ �ിമിതി അം�ീകരിക്ക
യം ദവണം. 

�ി) ദുരന്തനിവൊരണ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെിമറെ ചു�തല. 
സ�വസവവിധ്യ മരാദന�്ജമന്്, കരാലരാവസ്രാ വ്യതിയരാനം, പരിസ്ിതി �ം
രക്ഷണം, ദുരന്തനിവരാരണം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിനരാണ് ദുരന്ത നിവരാരണ പദ്ധതി 
രൂപീകരണ പ്വര്ത്നങ്ങളജട ഏദകരാപന ചുമതല. 

ദുരന്തം ദനരിടുന്നതിനുള്ള തയ്രാജറടുപെ്, പ്തിദരരാധം, ലഘൂകരണം എന്നീ പ്
വര്ത്നങ്ങൾക്കരായള്ള ജപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാദറദക്കണ്ത് ബന്ജപെട് മറ്റ് വര്
ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളരാണ്. എന്നരാൽ, ദബരാധവത്കരണ പരിപരാടികൾ, അടിയന്തിര 
പ്തികരണ ടീം (ERT) രൂപീകരണം, പരിശീലനം തുടങ്ങിയവക്ള്ള ജപ്രാ�ക്ടു
കൾ ദുരന്ത നിവരാരണ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെരാണ് തയ്രാറരാദക്കണ്ത്. 
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ഇ) വൊർ്ിക പദ്ധതിയ�ൊയള്ള ഏഡകൊപനം. 
ദുരന്ത നിവരാരണ പദ്ധതി തയ്രാറരാക്ദമ്പരാഴും വരാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്രാറരാക്
ദമ്പരാൾ എടുത് എല്രാ നടപടിക്മങ്ങളം പരാലിദക്കണ്തരാണ്. 

ദുരന്ത നിവരാരണ പദ്ധതിയമരായി ബന്ജപെട് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ വരാര്ഷിക പദ്ധതി
യിൽ ഉൾജപെടുദത്ണ്തും �ില്രാ ആസൂത്ര �മിതിയജട അം�ീകരാരം വരാദങ്ങ
ണ്തുമരാണ്. 

എഫ് ) ദുരന്ത നിവൊരണ പദ്ധതിക്ക് ഏഴ് അധ്യൊയങ്ങളൊണുള്ളത്. 
1 - തദദേശ �്യംഭരണ സ്രാപനം ജപരാതുവിവരങ്ങൾ, 2 - കരാലരാവസ്രാ വ്യതി
യരാനം, ദുരന്ത �രാധ്യതകൾ വിശകലനം, 3 - ദുരന്ത പ്തികരണ ആസൂത്രണ 
ദരഖ (Response Plan), 4.- മുജന്നരാരുക്കങ്ങൾ, ലഘൂകരണ പ്വര്ത്നങ്ങൾ, 
�രാമൂഹ്യ ശരാക്തീകരണ നടപടികൾ, 5 - ദശഷികളം വിഭവങ്ങളം, 6 - കരാ
ലരാവസ്രാനുസൃത ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതിയിദലക്ള്ള നിര്ദദേശങ്ങൾ, 7 - 
പ്ധരാന ദഫരാണ് നമ്പറുകൾ എന്നിവയരാണവ. 

�ി) അധ്യൊയങ്ങളിലൂമട.... 

1) തഡ്ദേശ സ്യംഭരണ സ്ഥൊപനം മപൊതുവിവരങ്ങള്. 

കൃത്യതദയരാജട, ആധുനിക �ംവിധരാനങ്ങൾ വഴി ദശഖരിക്ന്ന പഞ്രായത്ി
ജനക്റിച്ചുള്ള ജപരാതു വിവരങ്ങളരാണ് ഈ അധ്യരായത്ിൽ ഉൾജപെടുദത്
ണ്ത്. 

സ്ിതി വിവരക്കണക്കദളരാജടയരാവണം ഇവ ദരഖജപെടുദത്ണ്ത്. പത്് 
വര്ഷം മുമ്പുളള അവസ്യം ഇദപെരാഴജത് അവസ്യം ദരഖജപെടുത്ണം. 
അതിര്ത്ി, വരാര്ഡുകൾ എന്നിവ ദരഖജപെടുത്ിയ ഭൂപടം ഉൾജപെടുത്രാവ
ന്നതരാണ്. 

ഭൂപ്കൃതി, ചരിത്രം, ജപരാതുവിവരങ്ങൾ, ഉപ�ീവനദരഖ തുടങ്ങിയ ഉപഅധ്യരാ
ങ്ങൾ ഈ അധ്യരായത്ിൽ ഉൾജപെടുത്ണം. 

2) കൊലൊവസ്ഥൊ വ്യതിയൊനം, ദുരന്ത സൊധ്യതകള് വിശകലനം. 
വിക�ന പദ്ധതി തയ്രാറരാക്ദമ്പരാൾ ആ പ്ദേശജത് ബരാധിക്കരാനിടയള്ള 
ദുരന്ത �രാധ്യതകജള കൂടി പരി�ണിക്കണം എന്നരാണ് പ്ളയമടക്കമുള്ള ദുരന്ത
ങ്ങൾ നദമ്മരാട് ആവശ്യജപെടുന്നത്. 

ഓദരരാ പ്ദേശജത്യം ബരാധിക്കരാനിടയള്ള പ്കൃതി ദുരന്തങ്ങളജട ചരിത്രം, 
കരാലരാവസ്രാ വ്യതിയരാനം മൂലം ഉണ്രായ മരാറ്റങ്ങൾ, അതിജന് കരാല�ണന, 
ബരാധിക്കരാൻ �രാധ്യതയള്ള �നവിഭരാ�ങ്ങളം പ്ദേശങ്ങളം, അതു തജന്ന 
ഏജതല്രാം തരത്ിലുള്ളവയരാണ് എന്നിവജയരാജക്കയരാണ് ഈ അധ്യരായ
ത്ിൽ ദരഖജപെടുദത്ണ്ത്. 
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3) ദുരന്ത പ്തികരണ ആസൂത്രണ ഡരഖ (Response Plan) 
ദുരന്ത �രാഹചര്യമുണ്രായരാൽ പ്വര്ത്നങ്ങജള ഏദകരാപിപെിദക്കണ് ചുമതല
കൾ ആജരരാജക്ക വഹിക്കണം എന്നരാണ് ഈ അധ്യരായത്ിൽ പരരാമര്ശിദക്ക
ണ്ത്. 

സ്റ്റിയറിം�് കമ്മറ്റി, എമര്�ൻ�ി റദസ്പരാണ്�് ടീം (ഇആര്ടി), �ന്നദ്ധ പ്വര്
ത്കരുജട പട്ിക, അടിയന്തിര �രാഹചര്യങ്ങളിൽ ബന്ജപെദടണ് സ്രാപന
ങ്ങളം ചുമതലക്കരാരും, �ിവിൽ ഡിഫൻ�് ദഫരാഴ്് വിശേരാംശങ്ങൾ എന്നിവ
ജയ �ംബന്ിക്ന്ന വിവരങ്ങളരാണ് ഈ അധ്യരായത്ിൽ ഉൾജപെടുദത്ണ്ത്. 

ഇആര്ടിജയ നരാല് ടീമുകളരാക്കി തിരിക്കണം. 

1. മുന്നറിയിപെ് ടീം, 2. അദന്ഷണ - രക്ഷരാപ്വര്ത്ന - ഒഴിപെിക്കൽ ടീം, 
3. പ്ഥമ ശുശ്രൂഷ/ദബ�ിക് സലഫ് �ദപെരാര്ട്് ടീം, 4. ജഷൽട്ര് മരാദന
�്ജമന്് ടീം എന്നിവയരാണവ. 

4) മുമന്ൊരുക്കങ്ങള്, ലഘൂകരണ പ്വർത്തനങ്ങള്, സൊമൂഹ്യ ശൊക്തീ
കരണ നടപടികള്. 

എ) മുമന്ൊരുക്കങ്ങള്. 

�രാമൂഹ്യവം �രാമ്പത്ികവം ഭൂമിശരാസ്തപരവം അടിസ്രാന ഭൗതിക �ൗകര്യ
പരവമരായ പ്ത്യരാഘരാതകങ്ങജള മുൻകൂട്ി കണ്ടുള്ള പരിഹരാര നടപടികൾ ഈ 
ഭരാ�ത്് നിര്ദദേശിക്കണം. 

ചില ഉേരാഹരണങ്ങൾ ദനരാക്കരാം. 

റിലീഫ് ക്യരാമ്പുകളിൽ എജന്തരാജക്ക പ്വൃത്ികൾ ദവണജമന്ന് കജണ്ത്ി 
അവയ്രാവശ്യമരായ എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്രാറരാക്കണം. ദുരന്ത �രാഹചര്യമുള്ള പ്ദേശ
ദത്ക്ക് ആവശ്യമരായ ദറരാഡ്, കലുങ്്, പരാലം എന്നിവയം പട്ികജപെടുത്ണം. 
ഐ. ഇ. �ി. പ്വര്ത്നങ്ങൾ, മുന്നറിയിപെ് �ംവിധരാനങ്ങൾ, ഇ. ആര്. ടി. 
അടക്കമുള്ള ദുരന്ത നിവരാരണ �ഹരായ �ംഘങ്ങളജട ദശഷി വര്ധിപെിക്കൽ 
എന്നിവക്ള്ള ദപ്രാ�ക്ട് നിര്ദദേശങ്ങളം ഇവിജട പട്ികജപെടുത്ണം. 

ബി) ലഘൂകരണ പ്വർത്തനങ്ങള്. 

ഇതിൽ പ്ധരാനം മണ്ണ്, �ലം, പ്കൃതി�മ്പത്്, �്രാഭരാവിക അതിരുകൾ 
എന്നിവ �ംരക്ഷിക്ന്നതിന് എജന്തരാജക്ക ജചയ്രാജമന്നും, ഇതിനരായി എജന്തരാ
ജക്ക പ്തിദരരാധ പ്വര്ത്നങ്ങൾ ആണ് ഏര്ജപെടുദത്ണ്ത് എന്നതുതരാണ് 
ഇവിജട പ്ധരാനമരായി പരരാമര്ശിദക്കണ്ത്. 

സി) സൊമൂഹ്യ ശൊക്തീകരണ നടപടികള്. 
�രാമൂഹ്യ ദബരാധവത്കരണം, �നകീയ പ്തിദരരാധം വളര്ത്ൽ, വിവിധ തര
ത്ിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവയരാണ് ഇവിജട ദരഖജപെടുദത്ണ്ത്. 
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5) ഡശ്ികളം വിഭവങ്ങളം
പഞ്രായത്ിൽ ലഭ്യമരായ ഉപകരണങ്ങൾ, മനുഷ്യവിഭവദശഷി, അത്യരാവശ്യ 
വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഇതിജന് ഭരാ�മരാണ്. �തരാ�ത ഉപരാധികൾ, വരാര്ത്രാ 
വിനിമയം, ഉപകരണങ്ങൾ, �രാദരജുകളം വര്ക്ക്ദഷരാപ്പുകളം, ശുചിത് �ം
വിധരാനങ്ങൾ, മനുഷ്യവിഭവ ദശഷി, മരുന്നുകട അടക്കമുള്ള മറ്റ് ആവശ്യ വസ്തു
ക്കൾ എന്നിവ �ംബന്ിച്ച വിവരങ്ങളരാണ് ഇവിജട ദരഖജപെടുദത്ണ്ത്. 
എത്ര എണ്ണമുണ്്, എവിജടയരാണുള്ളത് എന്നറിയരാൻ സ്ലത്ിജന് ദപര്, 
ബന്ജപെട് കക്ഷിയജട ദപരും ദഫരാണ് നമ്പരും അടക്കം കൃത്യമരായി ദരഖജപെ
ടുത്ണം. കൂടരാജത, �ര്ക്കരാരിതര/�രാമൂഹ്യ/�്യം �ഹരായ �ംഘങ്ങളം 
കുടുംബശ്ീ യൂണിറ്റുകജളയം �ംബന്ിച്ച വിവരങ്ങളം പട്ികജപെടുത്ണം. 
നിര്ണ്ണയിക്കജപെട് സുരക്ഷിത പുനരധിവരാ� ദകന്ദങ്ങൾ, ദുരിതരാശ്രാ� ദകന്ദ
ങ്ങൾ നിര്മ്മിക്കരാവന്ന തുറസ്സരായ സ്ലം, കുടിജവള്ള ലഭ്യത, ചന്ത/പലചരക്ക് 
കട/മരുന്നിജന്യം ജപരാതു വിതരണ �ംവിധരാനവം/മില്കൾ എന്നിവയജട 
പട്ിക. മനുഷ്യരുജടയം മറ്റ് �ീവ�രാവങ്ങളജടയം ശവശരീരം മറവ ജചയ്രാനുള്ള 
സ്ലം �ംബന്ിച്ച വിരങ്ങൾ. 

മരാലിന്യ �ംസ്രണ �ംവിധരാനങ്ങൾ. എന്നിവ വിശേമരായി പട്ികജപെടുത്
ണം. 

കൂടരാജത, ഓദരരാന്നിജന്യം ശക്തി, േൗര്ബല്യ, �രാധ്യത, ജവല്വിളികൾ 
എന്നിവ വിശകലനം ജചയ്ക കൂടി ദവണം. �ംസ്രാന ദുരന്ത നിവരാരണ 
അദതരാറിറ്റി ലഭ്യമരാക്ന്ന ഭൂപടം ഇവിജടയരാണ് ഉൾജപെടുദത്ണ്ത്.

6) കൊലൊവസ്ഥൊനുസൃത ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതിയിഡലക്ള്ള  
നിർഡ്ദേശങ്ങള്.

എ) പഞ്രായത്് പ്ദേശത്്, പഞ്രായത്് രരാ�് നിയമമനു�രിച്ച് അധികരാര
പരിധിയിൽ വരുന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകളരാണ് ഇതിൽ പ്ധരാനം. 

ബി) �ില്രാ പദ്ധതിയിൽ ഉജപെടുദത്ണ് �ംയക്ത ദപ്രാ�ക്ടുകൾ. 
�ി) �ംസ്രാന �ര്ക്കരാര് വകുപ്പുകളജട പരി�ണനയിദലക്ള്ള നിര്ദദേശ

ങ്ങൾ. 
ഡി) ദുരന്ത നിവരാരണ അദതരാറിറ്റിയജട പരി�ണനയിദലക്ള്ള നിര്ദദേശ

ങ്ങൾ
ഇ) ദകരള പുനര്നിര്മ്മരാണ വിക�ന പരിപരാടിയിദലക്ള്ള നിര്ദദേശങ്ങൾ. 

എന്നിവയരാണ് ഈ അധ്യരായത്ിൽ ഉൾജപെടുദത്ണ്ത്. 

7) പ്ധൊന ഡഫൊണ് ന്റുകള്
ദുരന്ത നിവരാരണ പ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമരായ പിന്തുണയം മരാര്�നിര്
ദേശവം നൽകരാൻ ചുമതലജപെട്വരുജട വിവരം ഒറ്റദനരാട്ത്ിൽ വ്യക്തമരാകുക 
എന്നതരാണീ അധ്യരായത്ിൽ ദരഖജപെടുദത്ണ്ത്. 
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ആവശ്യമരായ �രാദങ്തികവം �ംഘടനരാപരവമരായ �ഹരായങ്ങൾ ജചയ്രാൻ 
കഴിയന്ന സ്രാപനങ്ങളജടയം വ്യക്തികളജടയം വിവരങ്ങൾ പ്ദത്യകം പ്
ദത്യകമരായി �മരാഹരിച്ച് പട്ിജപെടുത്രാൻ ശ്ദ്ധിക്കണം. 

ദുരന്തങ്ങൾ ആവര്ത്ിദച്ചക്കരാജമന്നതിനരാൽ ആഘരാതം ലഘൂകരിക്ന്നതിനു
ള്ള പദ്ധതികൾ വരും വര്ഷങ്ങളിൽ ഏജറ്റടുദക്കണ്തുണ്്. പ്കൃതി വിഭവങ്ങ
ളജട �ംരംക്ഷണം വളജര പ്ധരാനജപെട് വിഷയമരായി മരാറിയിരിക്ന്നു. അത്ര 
തജന്ന പ്ധരാനജപെട്തരാണ് �നപങ്രാളിത്ം. തികച്ചും പ്രാദേശികമരായി, �നപ
ങ്രാളിത്ദത്രാജട മരാത്രദമ പ്കൃതി വിഭവങ്ങൾ �ംരക്ഷിക്കരാനരാകൂ എന്നതും 
തിരിച്ചറിദയണ് �ം�തിയരാണ്. 
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9 
പ്ഡത്യക പദ്ധതികള്

9.1 പ്ഡത്യക പദ്ധതികള് എന്തിന് ?
എല്രാവര്ക്ം ദവണ്ി ജപരാതുവരായി ജചയ്ന്ന കരാര്യങ്ങൾജകരാണ്ടു മരാത്രം ഏജറ 
പിന്നിൽ നിൽക്ന്നവര്ക്ക് പ്ദയരാ�നം ലഭിക്കണജമന്നില്. കരാരണം ഒന്നുകി
ൽ അവര്ക്ക് അവ ദനടിജയടുക്കരാനുള്ള ദശഷി തജന്ന ഉണ്രായിരിക്കയില്. 
അജല്ങ്ിൽ എല്രാവര്ക്ം ലഭിക്ം ദപരാജല ലഭിച്ചതുജകരാണ്ടുമരാത്രം അവരുജട 
ആവശ്യം നിറദവറുകയില്. ഈ �ദേര്ഭത്ിലരാണ് ഏജറ പിന്നിൽ നിൽക്
ന്നവര്ക്ക് പ്ദത്യക പരി�ണന നൽദകണ്ിവരുന്നത്. �ംവരണം പ്ദത്യക 
പരി�ണനയ്ക് ഒരു ഉേരാഹരണമരാണദല്രാ. വിക�ന-ദക്ഷമ പ്വര്ത്നങ്ങളിൽ 
പ്ദത്യക പരി�ണന ലഭിദക്കണ് വിഭരാ�ങ്ങളണ്്. പട്ിക�രാതിക്കരാര്, പട്ിക
വര്ഗ്ഗക്കരാര്, സ്തീകൾ, ശിശുക്കൾ, വൃദ്ധര്, ഭിന്നദശഷിക്കരാര്, ജകരാടിയ േരാരിദ്്യം 
അനുഭവിക്ന്നവര് മുതലരായവര് ഇക്കൂട്ത്ിൽജപെടുന്നു. അതിനരാൽ പദ്ധതി 
തയ്രാറരാക്ദമ്പരാൾ ഇങ്ങജനയള്ളവജര പ്ദത്യകം പരി�ണിദക്കണ്തരാണ്. 
അതിനരായി പ്ദത്യക പദ്ധതികൾ തയ്രാറരാക്കണജമന്ന് ആസൂത്രണ മരാര്ഗ്ഗദര
ഖയിൽ നിര്ദദേശിച്ചിട്ടുണ്്. 

ദബരാക്് 9.1 : തയ്രാറരാദക്കണ് പ്ദത്യക പദ്ധതികൾ

 	 പട്ിക�രാതി ഉപപദ്ധതി
 	 പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി
 	 വനിതരാ ഘടക പദ്ധതി
 	 കുട്ികൾ, ഭിന്നദശഷിയള്ളവര്,ട്രാൻ�് �ജന്ര്�് എന്നിവര്ക്ള്ള 

ഉപപദ്ധതി
 	 വദയരാ�നങ്ങളജട ദക്ഷമവം പരാലിദയറ്റീവ് ജകയര് �ംവിധരാനവം
 	 അടിസ്രാന ദ�വനങ്ങൾക്ള്ള ഉപപദ്ധതി
 	 ആസ്തി �ംരക്ഷണ പദ്ധതി (Asset Maintenance Plan)
 	 �േ്ഭരണ പദ്ധതി
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പട്ടിക�ൊതി ഉപപദ്ധതി (Scheduled Caste Sub Plan)
(1) പട്ിക�രാതി വിഭരാ�ക്കരാരുജട വിക�നത്ിനുദവണ്ി ഓദരരാ തദദേശഭ

രണ സ്രാപനവം പദ്ധതിയജട ഭരാ�മരായി പട്ിക�രാതി ഉപപദ്ധതി കൂടി 
തയ്രാറരാക്കണം. പട്ിക�രാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതമരായി �ംസ്രാന ബ�
റ്റിൽ തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങൾക്ക് പ്ത്യകം വകയിരുത്ി നൽകുന്നതു 
പ്കരാരമരായിരിക്കണം പദ്ധതി തയ്രാറരാദക്കണ്ത് . പട്ിക�രാതി ഉപപദ്ധ
തി വിഹിതം പരാഴരാക്കരാദനരാ വകമരാറ്റി ജചലവഴിക്കരാദനരാ (nonlapsable 
and non-divertible) പരാടില്. ഉപപദ്ധതിക്ക് മറ്റ് ദ്രാതസുകളിജല �രാധ്യ
തയം ഉപദയരാ�ജപെടുദത്ണ്തരാണ്. 

(2) പട്ിക�രാതി വിഭരാ�ക്കരാരുജട �രാമ്പത്ിക വിക�നം, �രാമൂഹ്യ 
വിക�നം, പശ്രാത്ല - �ൗകര്യവിക�നം എന്നിവ സകവരിക്ക
യരാകണം ഉപപദ്ധതിയജട ലക്ഷ്യം. 

(3) വ്യക്തികൾക്ം കുടുംബങ്ങൾക്ം ദനരിട്ടു പ്ദയരാ�നം ലഭിക്ന്ന ദപ്രാ�
ക്ടകളം പട്ിക�രാതി വിഭരാ�ക്കരാരുജട ജപരാതു�ൗകര്യ വിക�നത്ിനുള്ള 
ദപ്രാ�ക്ടുകളം തയ്രാറരാക്കരാവന്നതരാണ്. 

(4) 2010-11-ൽ പട്ിക�രാതി വിഭരാ�ജത് �ംബന്ിച്ച് പട്ിക�രാതി വിക�ന 
വകുപ്പും തദദേശ ഭരണ സ്രാപനങ്ങളം �ംയക്തമരായി നടത്ിയ പട്ിക�രാ
തി �രാദങ്തങ്ങളദടയം കുടുംബങ്ങളദടയം �ര്ദവ വിവരങ്ങൾ കഴിയന്നി
ടദത്രാളം പുതുക്കി തയ്രാറരാക്കി അതിജന് അടിസ്രാനത്ിൽ പ്വര്ത്ന
ങ്ങൾ ആവിഷ്കരിദക്കണ്തരാണ്. 

(5) കുറഞെത് 5 പട്ിക�രാതി കുടുംബങ്ങജളങ്ിലും അടുത്ടുത്് തരാമ�ി
ക്ന്ന പ്ദേശം ഒരു പട്ിക�രാതി �ദങ്തമരായി കണക്കരാക്കി അവിജട 
കുടിജവള്ളം, സവേ്യതി, ദറരാഡ്, നടപെരാത എന്നീ ജപരാതു �ൗകര്യങ്ങൾ 
ഏര്ജപെടുത്തുന്നതിന്, തരാജഴ പറയന്ന നിബന്നകൾക്ക് വിദധയമരായി, 
പട്ിക�രാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം വിനിദയരാ�ിക്കരാവന്നതരാണ്. 

(6) സവേയുതി, കുടിജവള്ളം, ദറരാഡ്, നടപെരാത എന്നീ ജപരാതു �ൗകര്യ ദപ്രാ
�ക്ടകളജട ആജക ഗണദഭരാക്തൃ കുടുംബങ്ങളിൽ അമ്പത് ശതമരാനത്ില
ധികം പട്ിക�രാതിക്കരാരരാജണങ്ിൽ ആ ദപ്രാ�ക്ടിന് പൂര്ണ്ണമരായം പട്ി
ക�രാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം വകയിരുത്രാവന്നതരാണ്. അതുദപരാജല 
ജമരാത്ം കൃഷിഭൂമിയജട അമ്പത് ശതമരാനത്ിലധികം പട്ിക�രാതി വിഭരാ
�ക്കരാരുദടതരായിട്ടുള്ള �ലദ�ചന ദപ്രാ�ക്ടിനും പട്ിക�രാതി ഉപപദ്ധതി 
വിഹിതം പൂര്ണ്ണമരായം വകയിരുത്രാവന്നതരാണ്.

(7) മുൻ ഖണ്ഡികയിൽ പ്തിപരാേിച്ച തരം ദപ്രാ�ക്ടകളജട ആജക ഗണദഭരാ
ക്തരാക്കളിൽ പട്ിക�രാതി വിഭരാ�ക്കരാരുജട എണ്ണം 50 ശതമരാനത്ിൽ 
കുറവരായിരിക്കയം എന്നരാൽ 25 ശതമരാനജമങ്ിലും ഉണ്രായിരിക്കയം 
ജചയ്ന്ന �ദേര്ഭത്ിൽ പട്ിക�രാതി വിഭരാ�ക്കരാരുജട ശതമരാനത്ിന് 
ആനുപരാതികമരായ വിഹിതം പട്ിക�രാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതത്ിൽ 
നിന്ന് വകയിരുത്രാവന്നതും ബരാക്കി തുക ജപരാതുവിഭരാ�ം/തനത് 
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ഫണ്ിൽ നിന്ന് വകയിരുത്തുകയം ജചദയ്ണ്തരാണ്. പട്ിക�രാതി വിഭരാ
�ക്കരാരുജട എണ്ണം 25 ശതമരാനത്ിൽ തരാജഴയരാജണങ്ിൽ പൂര്ണ്ണമരായം 
ജപരാതുവിഭരാ�ം വിക�ന ഫണ്് / തനത് ഫണ്് തജന്ന വകയിരുത്ണം. 

(8) പട്ിക�രാതി ദകരാളനി �ദങ്തങ്ങളിദലക്ക് ദറരാഡ് നിര്മ്മിക്ന്നതിനു
ള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് ദകരാളനിക്കകത്തുള്ള ഭരാ�വം ദകരാളനിയിദലയ്ക്കുള്ള 
ഭരാ�വം ഒന്നരായി പരി�ണിച്ച് ഒറ്റ എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്രാറരാക്കയരാജണങ്ിൽ 
മരാത്രദമ ഖണ്ഡിക 6, 7 എന്നിവയിജല നിബന്നകൾ പ്കരാരം പട്ിക�രാ
തി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം വകയിരുത്രാവൂ. 

(9) പട്ിക�രാതി വിഭരാ�ക്കരാരുജട ശതമരാനം ജതളിയിക്ന്നതിനരായി ദപ്രാ�
ക്ടിജന് പ്ദയരാ�നം ലഭിക്ന്ന പ്ദേശത്ിജന് ഒരു �രാമൂഹ്യ ഭൂപടം ദപ്രാ
�ക്ടിജനരാപെം തയ്രാറരാക്കി വദയ്കണ്തും ഭൂപടത്ിൽ നടത്രാനുദദേശിക്ന്ന 
പ്വൃത്ിയജട സ്രാനവം പ്ദയരാ�നം ലഭിക്ന്ന എല്രാ ഗണദഭരാക്തൃ കു
ടുംബങ്ങളദടയം സ്രാനവം (�ലദ�ചന ദപ്രാ�ക്ടകളിൽ പ്രാദയരാ�നം 
ലഭിക്ന്ന ജമരാത്ം കൃഷി സ്ലത്ിജന് സ്രാനം) അടയരാളജപെടുദത്ണ്
തും അപ്കരാരം അടയരാളജപെടുത്ിയ �രാമൂഹ്യ ഭൂപടത്ിൽ പട്ിക�രാതി 
കുടുംബങ്ങളജട സ്രാനം (�ലദ�ചന ദപ്രാ�ക്ടകളിൽ പട്ിക�രാതി വിഭരാ
�ക്കരാരുജട കൃഷി സ്ലത്ിജന് സ്രാനം) പ്ദത്യക നിറത്ിൽ കരാണിച്ചി
രിദക്കണ്തുമരാണ്. ദപ്രാ�ക്ട് നടപെിലരാക്കിയരാൽ പ്ദയരാ�നം ലഭിക്ന്ന 
ആജക കുടുംബങ്ങളജട പട്ികയം അതിൽ പട്ിക�രാതി കുടുംബങ്ങളജട 
പട്ികയം �രാമൂഹ്യ ഭൂപടദത്രാജടരാപെം ദചര്ത്ിരിദക്കണ്തരാണ്. ഗണ
ദഭരാക്തൃ കുടുംബങ്ങളജട പട്ികകളം �രാമൂഹ്യ ഭൂപടവം‚ ദ്രാക്ക് പട്ിക�രാ
തി വിക�ന ഓഫീ�ര്‘ സ്ല പരിദശരാധന നടത്ി ദബരാദ്ധ്യജപെദടണ്
തും അത് �ംബന്ിച്ച് ഒരു �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് �രാക്ഷ്യജപെടുദത്ണ്തുമരാണ്, 

(10) കൃഷി ഭൂമിയില്രാത് പട്ിക�രാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പരാട്കൃഷി ജചയ്ന്നതി
ന് ധന �ഹരായം അനുവേനീയമരാണ്.

(11) പട്ിക�രാതി യവതീയവരാക്കളജട വിേ്യരാഭ്യരാ�ം, വിദേശത്് ജതരാഴിൽ 
ദതടൽ, �്യം ജതരാഴിൽ പരിപരാടികൾ, ജതരാഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ, 
കരായിക വിക�നം, വരുമരാന വര്ദ്ധന �ംരംഭങ്ങൾ മുതലരായവ ദപ്രാ
ത്സരാഹിപെിക്ന്നതിന് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിദക്കണ്തരാണ്. 

(12) പട്ിക�രാതി യവതീ യവരാക്കൾ വ്യക്തി�തമരായം ഗ്രൂപെ് അടിസ്രാനത്ി
ലും ആരംഭിക്ന്ന വരുമരാന വര്ദ്ധന ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് ബരാങ്് വരായ് തര
ജപെടുത്തുന്നതിനും അനുവേനീയമരായ �ബ്�ിഡി നൽകുന്നതിനും മുൻ�
ണനയം പ്രാധരാന്യവം നൽകണം. 

(13) പട്ിക�രാതി ദകരാളനികളിൽ തൃപ്തികരമരായ രീതിയിൽ കുടിജവള്ള �ൗ
കര്യവം വീടുകളിൽ കക്കൂ�് �ൗകര്യവം ലഭ്യമരാക്ന്നതിനുള്ള ദപ്രാ�
ക്ടുകൾക്ക് മുൻ�ണന നൽകണം. അവ ഏജറ്റടുത്തിനുദശഷം മരാത്രദമ 
പട്ിക�രാതി ഉപപദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ വകയിരുത്ിജകരാണ്ടുള്ള മറ്റ് ദപ്രാ�
ക്ടുകൾ (അനിവരാര്യ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഒഴിജക) ഏജറ്റടുക്കരാവൂ. 
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(14) പട്ിക�രാതി വിഭരാ�ങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയര്ന്നു വരുന്ന പ്തിഭകൾക്ക് വി
ദശഷിച്ചം �ില്രാ - �ംസ്രാന - ദേശീയ - അന്തര്ദേശീയ തലങ്ങളിൽ 
അം�ീകരാരം ലഭിക്ന്നവര്ക്ക് അവരുജട ദമഖലയിൽ കൂടുതൽ വിപുല
മരായ പ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്രാൻ അവര് തജന്ന തയ്രാറരാക്കി �മര്പെിക്
ന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക്, നൂതന ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്കരായള്ള �ില്രാതല �മിതിയ
ജട അം�ീകരാരത്ിന് വിദധയമരായി, എല്രാ തലത്ിജലയം തദദേശഭരണ 
സ്രാപനങ്ങൾക്ക് �ഹരായം നൽകരാവതരാണ്. ഇതര ഏ�ൻ�ികളിൽ 
നിന്നുള്ള പിന്തുണ ഉറപെരാക്കരാൻ മുൻസക എടുക്കരാവന്നതുമരാണ്.

പട്ടിക വർഗ ഉപപദ്ധതി (Tribal Sub Plan) 
(1) �ംസ്രാന ബ�റ്റിലൂജട പട്ികവര്� ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ലഭിക്ന്ന 

ഓദരരാ തദദേശഭരണ സ്രാപനവം വരാര്ഷിക പദ്ധതിയജട ഭരാ�മരായി 
പട്ികവര്� ഉപപദ്ധതി കൂടി തയ്രാറരാക്കണം. പട്ികവര്� ഉപപദ്ധതി 
വിഹിതം പരാഴരാക്കരാദനരാ വകമരാറ്റി ജചലവഴിക്കരാദനരാ പരാടില് (no-
lapsable and non-divertible). മറ്റ് ്രാതസുകളിജല �രാധ്യതയം ഉപദയരാ
�ജപെടുദത്ണ്തരാണ്. 

(2) പട്ികവര്� വിഭരാ�ക്കരാരുജട �രാമ്പത്ിക വിക�നം, �രാമൂഹ്യ 
വിക�നം, പശ്രാത്ല �ൗകര്യവിക�നം എന്നിവ സകവരിക്കയരാ
കണം ഉപപദ്ധതിയജട ലക്ഷ്യം. 

(3) വ്യക്തികൾക്ം കുടുംബങ്ങൾക്ം ദനരിട്ടു പ്ദയരാ�നം ലഭിക്ന്ന ദപ്രാ�
ക്ടകളം പട്ികവര്� വിഭരാ�ക്കരാരുജട ജപരാതു �ൗകര്യവിക�നത്ിനരായ
ള്ള ദപ്രാ�ക്ടകളം തയ്രാറരാക്കരാവന്നതരാണ്. 

(4) അ�തിരഹിത ദകരളം പദ്ധതി (ആശ്യ) തയ്രാറരാക്കിയിട്ിജല്ങ്ിദലരാ, 
പദ്ധതി തയ്രാറരാക്കിയിട്ടുജണ്ങ്ിലും അതിൽ അര്ഹരരായ പട്ികവര്� 
അ�തികൾ ഒഴിവരായി ദപരായിട്ടുജണ്ങ്ിദലരാ അവര്ക്ക് ദവണ്ി പട്ിക
വര്� ഉപപദ്ധതിയജട ഭരാ�മരായി പരിചരണ ദ�വനങ്ങളജട പരാദക്ക�് 
തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്.

(5) 2008-10-ൽ പട്ികവര്� വിക�ന വകുപ്പും തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങളം 
�ംയക്തമരായി നടത്ിയ പട്ിക വര്� വിഭരാ�ങ്ങളജട �രാമൂഹ്യ �രാമ്പ
ത്ിക �ര്വയജട വിവരങ്ങൾ കഴിയന്നിടദത്രാളം പുതുക്കി തയ്രാറരാക്കി 
അതിജന് അടിസ്രാനത്ിൽ പ്വര്ത്നങ്ങൾ ആവിഷ്കരിദക്കണ്തരാണ്.

(6) കുറഞെത് 5 പട്ികവര്� കുടുംബങ്ങജളങ്ിലും അടുത്ടുത്് തരാമ�ിക്ന്ന 
ഒരു പ്ദേശം പട്ികവര്� ഊര് എന്ന് കണക്കരാക്കി അവിജട കുടിജവള്ളം, 
സവേയുതി, നടപെരാത എന്നീ ജപരാതു �ൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്തുന്നതിന്, 
തരാജഴ പറയന്ന നിബന്നകൾക്ക് വിദധയമരായി, പട്ികവര്� ഉപപദ്ധ
തി വിഹിതം വിനിദയരാ�ിക്കരാവന്നതരാണ്. 

(7) സവേയുതി, കുടിജവള്ളം, നടപെരാത എന്നീ ജപരാതു �ൗകര്യ ദപ്രാ�ക്ടുക
ളജട ആജക ഗണദഭരാക്തൃ കുടുംബങ്ങളിൽ അമ്പത് ശതമരാനത്ിലധികം 
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പട്ികവര്ഗ്ഗക്കരാരരാജണങ്ിൽ ആ ദപ്രാ�ക്ടിന് പൂര്ണ്ണമരായം പട്ികവര്ഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധതി വിഹിതം വകയിരുത്രാവന്നതരാണ്. അതുദപരാജല ജമരാത്ം കൃ
ഷിഭൂമിയജട അമ്പത് ശതമരാനത്ിലധികം പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭരാ�ക്കരാരുദട
തരായിട്ടുള്ള �ലദ�ചന ദപ്രാ�ക്ടിനും പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം 
പൂര്ണ്ണമരായം വകയിരുത്രാവന്നതരാണ്. 

(8) മുൻ ഖണ്ഡികയിൽ പ്തിപരാേിച്ച തരം ദപ്രാ�ക്ടകളജട ആജക ഗണദഭരാ
ക്തരാക്കളിൽ പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭരാ�ക്കരാരുജട എണ്ണം 50 ശതമരാനത്ിൽ കു
റവരായിരിക്കയം എന്നരാൽ 25 ശതമരാനജമങ്ിലും ഉണ്രായിരിക്കയം 
ജചയ്ന്ന �ദേര്ഭത്ിൽ പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭരാ�ക്കരാരുജട ശതമരാനത്ിന് 
ആനുപരാതികമരായ വിഹിതം പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതത്ിൽ 
നിന്ന് വകയിരുത്രാവന്നതും ബരാക്കി തുക ജപരാതുവിഭരാ�ം | തനത് 
ഫണ്ിൽ നിന്ന് വകയിരുത്തുകയം ജചദയ്ണ്തരാണ്. പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭരാ
�ക്കരാരുജട എണ്ണം 25 ശതമരാനത്ിൽ തരാജഴയരാജണങ്ിൽ പൂര്ണ്ണമരായം 
ജപരാതുവിഭരാ�ം വിക�ന ഫണ്് /തനത് ഫണ്് തജന്ന വകയിരുത്ണം. 

(9) പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭരാ�ക്കരാരുജട ശതമരാനം ജതളിയിക്ന്നതിനരായി ദപ്രാ�
ക്ടിജന് പ്ദയരാ�നം ലഭിക്ന്ന പ്ദേശത്ിജന് ഒരു �രാമൂഹ്യ ഭൂപടം ദപ്രാ
�ക്ടിജനരാപെം തയ്രാറരാക്കി വയ് ദക്കണ്തും ഭൂപടത്ിൽ നടത്രാനുദദേശിക്
ന്ന പ്വൃത്ിയജട സ്രാനവം പ്ദയരാ�നം ലഭിക്ന്ന എല്രാ ഗണദഭരാക്തൃ 
കുടുംബങ്ങളദടയം സ്രാനവം (�ലദ�ചന ദപ്രാ�ക്ടകളിൽ പ്രാദയരാ�നം 
ലഭിക്ന്ന ജമരാത്ം കൃഷി സ്ലത്ിജന് സ്രാനം) അടയരാളജപെടുദത്ണ്
തും അപ്കരാരം അടയരാളജപെടുത്ിയ �രാമൂഹ്യ ഭൂപടത്ിൽ പട്ികവര്ഗ്ഗ 
കുടുംബങ്ങളജട സ്രാനം (�ലദ�ചന ദപ്രാ�ക്ടകളിൽ പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭരാ
�ക്കരാരുജട കൃഷി സ്ലത്ിജന് സ്രാനം) പ്ദത്യക നിറത്ിൽ കരാണി
ച്ചിരിദക്കണ്തുമരാണ്. ദപ്രാ�ക്ട് നടപെിലരാക്കിയരാൽ പ്ദയരാ�നം ലഭിക്
ന്ന ആജക കുടുംബങ്ങളജട പട്ികയം അതിൽ പട്ികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളജട 
പട്ികയം �രാമൂഹ്യ ഭൂപടജത്രാജടരാപെം ദചര്ത്ിരിദക്കണ്തരാണ്. ഗണ
ദഭരാക്തൃ കുടുംബങ്ങളജട പട്ികകളം �രാമൂഹ്യ ഭൂപടവം‚ സട്ബൽ എക്്റ്റൻ
ഷൻ ഓഫീ�ര് സ്ല പരിദശരാധന നടത്ി ദബരാദ്ധ്യജപെദടണ്തും അത് 
�ംബന്ിച്ച് ഒരു �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് �രാക്ഷ്യജപെടുദത്ണ്തുമരാണ്.

(10) പട്ികവര്� ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ദറരാഡ് നിര്മ്മരാണത്ിന് വകയിരു
ത്രാൻ പരാടില്. എന്നരാൽ പട്ിക വര്� ഊരുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ 3 മീറ്റര് 
വീതിയിൽ അധികരിക്കരാത് നടപെരാതകളം പട്ികവര്� ഊരുകളിദലയ്ക് 
എത്ിദച്ചരുന്നതിന് 3 മീറ്റര് വീതിയിൽ അധികരിക്കരാത് നടപെരാതകളം 
(foot-steps) നടപെരാലങ്ങളം (foot-bridges) നിര്മ്മിക്കരാവന്നതരാണ്. 

(11) കൃഷി ഭൂമിയില്രാത് പട്ികവര്� കുടുംബങ്ങൾക്ക് പരാട്കൃഷി ജചയ്ന്നതി
ന് ധന�ഹരായം അനുവേനീയമരാണ്. 

(12) പട്ികവര്� യവതീയവരാക്കളജട വിേ്യരാഭ്യരാ�ം, വിദേശത്് ജതരാഴിൽ 
ദതടൽ, �്യം ജതരാഴിൽ പരിപരാടികൾ, ജതരാഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ, 



80 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -{Km-a-]-©m-b-¯p-I-Ä

കരായിക വിക�നം, വരുമരാന വര്ദ്ധന �ംരംഭങ്ങൾ മുതലരായവ ദപ്രാ
ത്സരാഹിപെിക്ന്നതിന് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിദക്കണ്തരാണ്. 

(13) പട്ികവര്� യവതീ യവരാക്കൾ വ്യക്തി�തമരായം ഗ്രൂപെ് അടിസ്രാനത്ി
ലും ആരംഭിക്ന്ന വരുമരാന വര്ദ്ധന ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് ബരാങ്് വരായ് തര
ജപെടുത്തുന്നതിനും �ബ്�ിഡി അനുവേിക്ന്നതിനും മുൻ�ണനയം പ്രാ
ധരാന്യവം നൽകണം. 

(14) പട്ികവര്� ഊരുകളിൽ തൃപ്തികരമരായ രീതിയിൽ കുടിജവള്ള �ൗകര്യ
വം വീടുകളിൽ കക്കൂ�് �ൗകര്യവം ലഭ്യമരാക്ന്നതിനുള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾ
ക്ക് മുൻ�ണന നൽകണം. അവ ഏജറ്റടുത്തിനുദശഷം മരാത്രദമ പട്ിക
വര്� ഉപപദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ വകയിരുത്ി ജകരാണ്ടുള്ള മറ്റ് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ 
(അനിവരാര്യ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഒഴിജക) ഏജറ്റടുക്കരാവൂ. 

(15) പട്ികവര്� വിഭരാ�ങ്ങളിൽ കണ്ടു വരുന്ന �ിക്കിൾ ജ�ൽ അനീമിയ 
ദപരാലുള്ള ദരരാ�ങ്ങൾ, മറ്റ് ആദരരാ�്യ പ്ശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കരാൻ 
ദപ്രാ�ക്ടകൾ ഉൾജപെടുത്രാവന്നതരാണ്. 

(16) പട്ിക വര്� വിഭരാ�ങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയര്ന്നു വരുന്ന പ്തിഭകൾക്ക് വി
ദശഷിച്ചും �ില്രാ - �ംസ്രാന - ദേശീയ - അന്തര്ദേശീയ തലങ്ങളിൽ 
അം�ീകരാരം ലഭിക്ന്നവര്ക്ക് അവരുജട ദമഖലയിൽ കൂടുതൽ വിപുല
മരായ പ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്രാൻ അവര് തജന്ന തയ്രാറരാക്കി �മര്പെിക്
ന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക്, നൂതന ദപ്രാ�ക്ടികൾക്കരായള്ള �ില്രാതല �മിതിയ
ജട അം�ീകരാരത്ിന് വിദധയമരായി, എല്രാ തലത്ിജലയം തദദേശഭരണ 
സ്രാപനങ്ങൾക്ക് �ഹരായം നൽകരാവന്നതരാണ്. ഇതര ഏ�ൻ�ികളിൽ 
നിന്നുള്ള പിന്തുണ ഉറപെരാക്കരാൻ മുൻസക എടുക്കരാവന്നതുമരാണ്.

വനിതൊഘടക പദ്ധതി
(1) വനിതകളജട �രാമൂഹ്യ-�രാമ്പത്ിക പേവി ഉയര്ത്തുതിന് ഒരു വനിതരാ 

ഘടക പദ്ധതി എല്രാ തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങളം തയ്രാറരാദക്കണ്തരാ
ണ്. സ്തീകളജട ജതരാഴിലും വരുമരാനവം �രാമൂഹ്യ പേവിയം വര്ദ്ധിപെിക്
ന്നതിനുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങളരായിരിക്കണം വനിതരാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ 
ലക്ഷ്യമിദടണ്ത്. �ൻഡര് ബ�റ്റിം�് അഭികരാമ്യമരായിരിക്ം.

(2) ഉത്പരാേനരാധിഷ്ഠിതവം ദ�വനരാധിഷ്ഠിതവമരായ നൂതന �ംരംഭങ്ങൾ 
കുടുംബശ്ീയജട �ഹരായദത്രാജട ആരംഭിക്കരാനുള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് 
രൂപം നൽകരാവന്നതരാണ്. ഇതിനരായി കുടുംബശ്ീയജട അം�ീകരാരമുള്ള 
ഏ�ൻ�ികൾ/ �ന്നദ്ധ �ംഘടനകൾ എന്നിവയജട ദ�വനം പ്ദയരാ�
നജപെടുത്രാവന്നതരാണ്. 

(3) സ്തീകളജട ജതരാഴിൽ - വരുമരാന വര്ദ്ധനവിനരായി �്യംജതരാഴിൽ �ംരം
ഭങ്ങൾക്ക് പുറജമ, ദലബര് ബരാങ്്, �്യംജതരാഴിൽ �ംരംഭകരുജട ഉത്പ
ന്നങ്ങളജട വിപണനത്ിന് വിപണനദകന്ദങ്ങൾ എന്നിവ ആരംഭിക്കരാവ
ന്നതരാണ്. 
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(4) ലരാബ് ജടക്ീഷ്യൻ ദകരാഴ്് പരാ�രായിട്ടുള്ള വനിതകൾക്ക് ഗ്രൂപെ് അടിസ്രാ
നത്ിൽ �്യം ജതരാഴിൽ �ംരംഭജമന്ന രീതിയിൽ ലദബരാറട്റികൾ 
ആരംഭിക്ന്നതിന് ഗ്രാമ-ദ്രാക്ക്-�ില്രാ പഞ്രായത്തുകൾക്ക് പ്രാത്സരാഹ
നം നൽകരാവന്നതരാണ്. വരായ്രാ ബന്ിതമരായി നടപെരാക്കരാവന്ന ഇത്രം 
ദപ്രാ�ക്ടുകൾ കുടുംബശ്ീ യൂണിറ്റുകളമരായി ബന്ജപെടുത്ി �ംഘടിപെി
ദക്കണ്തരാണ്. 

(5) �രാഗ്തരാ �മിതികൾ ശക്തിജപെടുത്തുന്നതിനും കൗണ്�ലിം�് ഉൾജപെജട
യള്ള പ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾ ശ്ദ്ധ ജച
ലുത്ണം. 

(6) ഗ്രാമപഞ്രായത്് പ്ദേശജത് സ്തീകൾക്ം ജപണ്കുട്ികൾക്ം എതിജര
യള്ള - അതിക്മരഹിത ഗ്രാമപഞ്രായത്രായി മരാറ്റുന്നതിന് അനുദയരാ�്യ
മരായ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾക്ക് ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്. 

(7) യ.പി, സഹസ്കൂൾ, ഹയര്ജ�ക്കന്റി സ്ക്കൂളകളിൽ ജപണ്കുട്ികളജട �ൗ
കര്യരാര്ത്ഥം ‚നരാപ്കിൻ ജവൻഡിം�് യൂണിറ്റുകൾ സ്രാപിക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടു
കൾ ബന്ജപെട് തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങൾക്ക് ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്. 
ദകരള വനിതരാ വിക�ന ദകരാര്പെദറഷജന് മരാര്�ദരഖ അവലംബിച്ചു 
ദവണം യൂണിറ്റുകൾ സ്രാപിദക്കണ്ത്. 

(8) പ്തിദരരാധ പരിശീലന പരിപരാടികളരായ തരാജയ്കരാദണ്രാ, ജൂദഡരാ, കരരാജട് 
എന്നിവയിലും ദയരാ�യിലും വനിതകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ദപ്രാ
�ക്ടുകൾ ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾക്ക് ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്. 

(9) വനിതകൾക്ക് ദയരാ�പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള ദപ്രാ�ക്ട് ഗ്രാമപ
ഞ്രായത്തുകൾക്ക് ആയഷ് വകുപെിജന് �ഹകരണദത്രാജട ഏജറ്റടുക്കരാവ
ന്നതരാണ്. 

(10) വനിതരാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്രാവന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകൾ �ംബന്ി
ച്ച സ്പഷ്ീകരണം. 

i. സ്തീകൾ ധരാരരാളമരായി എത്തുന്ന തദദേശഭരണ സ്രാപന ഓഫീ�്, 
ആശുപത്രികൾ, തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് നിയന്തണത്ി
ലുള്ള മറ്റ് സ്രാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ബ�് സ്റ്റരാന്റുകളിലും 
അതുദപരാജല സ്തീകൾ ധരാരരാളമരായി വജന്നത്തുകയം ജതരാഴിലിൽ ഏര്
ജപെടുകയം ജചയ്ന്ന മരാര്ക്കറ്റുകൾ, ചന്തകൾ എന്നിവടങ്ങളിലും സ്തീ
കൾക്ക് മരാത്രമരായി മൂത്രപ്പുരകളം, കക്കൂസുകളം നിര്മ്മിക്ന്നതിനുള്ള 
ദപ്രാ�ക്ടുകൾ വനിതരാഘടക പദ്ധതിയിൽ ഏജറ്റടുക്കരാം. മൂത്രപ്പുരകൾ, 
കക്കൂസുകൾ എന്നിവ നിര്മ്മിക്ദമ്പരാൾ അവിജട �ലലഭ്യത ഉറപ്പുവ
രുദത്ണ്തരാണ്. 

ii. സ്തീകൾ ധരാരരാളമരായി എത്ിദച്ചരുന്ന തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ി
ജന് നിയന്തണത്ിലുള്ള എല്രാ സ്രാപനങ്ങളിലും ബ�് സ്റ്റരാന്് 
ദപരാലുള്ള ജപരാതുസ്ലങ്ങളിലും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമരാര്ക്ക് അവരുജട 
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�്കരാര്യത കരാത്തുസൂക്ഷിക്ം വിധമുള്ള സുരക്ഷിതമരായ മുറികൾ 
�ജ്മരാക്ന്നതിനുള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾ വനിതരാഘടക പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾജപെടുത്രാം. കൂടുതൽ സ്തീകൾ ജതരാഴിജലടുക്ന്ന സ്രാപനങ്ങളിൽ 
ഈ �ംവിധരാനം ഗ്രൂപെ് �ൗകര്യമരായി ഏര്ജപെടുത്രാവന്നതരാണ്. 

iii. കക്കൂ�് നിര്മ്മരാണം, കുടിജവള്ളം ലഭ്യമരാക്കൽ, വീട് സവേയുതീ
കരണം, അങ്ണവരാടി ജകട്ിട നിര്മ്മരാണം, അങ്ണവരാടി ദപരാഷ
കരാഹരാരം മുതലരായവയം �മരാന �്ഭരാവമുള്ളവയം വനിതരാ ഘടക 
പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്രാവന്നതല്. അതുദപരാജല വനിതകൾക്ം 
പുരുഷമേരാര്ക്ം ഒരുദപരാജല പ്ദയരാ�നം ലഭിക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടകം 
വനിതരാഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്രാവന്നതല്. (�) പട്ിക�രാ
തി വിഭരാ�ത്ിജല ജപണ്കുട്ികളജട വിവരാഹ ധന�ഹരായം വനിതരാ 
ഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്രാവന്നതല്.

കുട്ടികള്, ഭിന്ഡശ്ിയള്ളവർ, ട്ൊന്സ് മ�ന്ഡ�ഴ്സ് എന്ിവരുമട  
പ്ഡത്യക പദ്ധതി 

(1) കുട്ികൾ, ഭിന്നദശഷിയള്ളവര്, ട്രാൻ�് ജ�ൻദഡഴ്് എന്നിവരുജട ദക്ഷ
മത്ിനും വിക�നത്ിനും ദവണ്ി ഒരു പദ്ധതി തയ്രാറരാദക്കണ്രാണ്. 
പ്സ്തുത പദ്ധതിയിൽ ദമൽപറഞെ മൂന്ന് വിഭരാ�ങ്ങൾക്ം ദവണ്ിയള്ള 
പ്ദത്യക പദ്ധതികൾ ഉണ്രാദകണ്തും അവ പദ്ധതി ദരഖയജട ഭരാ�മരാ
ദക്കണ്തുമരാണ്.

(2) കുട്ികളജട കലരാ - കരായിക - മരാന�ിക - �രാംസ്രാരിക - പങ്രാളിത് 
വിക�നം ലക്ഷ്യമിട്് കുടുംബശ്ീ �ംവിധരാനത്ിജന് ഭരാ�മരായി നടപെി
ലരാക്കിവരുന്ന ബരാല പഞ്രായത്്, ബരാല�ഭ മുതലരായവ ശക്തിജപെടുത്തു
ന്നതിനുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങൾ കുടുംബശ്ീ മരാനേണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിദധയമരായി 
കുട്ികൾക്ക് ദവണ്ിയള്ള പ്ദത്യക പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്രാവന്നതരാ
ണ്. ബരാലപഞ്രായത്്/ബരാല�ഭരാ പ്വര്ത്നങ്ങൾക്കരായി ഗ്രാമപഞ്രാ
യത്തുകൾക്ക് തുക വിനിദയരാ�ിക്കരാവന്നതരാണ്. 

(3) എല്രാ �ര്ക്കരാര് സ്കൂളകളിലും ജപണ്കുട്ികളദടയം ആണ്കുട്ികളദടയം 
അം��ംഖ്യയ്ക് ആനുപരാതികമരായി ഓദരരാ വിഭരാ�ത്ിനും പ്ദത്യകം മൂ
ത്രപ്പുര, കക്കൂ�് എന്നിവയം ആവശ്യരാനു�രണം ജവള്ളം ലഭ്യമരാക്കരാൻ 
ദവണ് നടപടികളം �്ീകരിദക്കണ്തരാണ്. എയ്ഡഡ് വിേ്യരാലയങ്ങളി
ലും ഇത്രം �ൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്ന്നതിനുദവണ്ിയള്ള ഇടജപടലുകൾ 
നടത്രാവന്നതരാണ്. 

(4) കുട്ികളിലുണ്രാകരാനിടയള്ള സവകല്യങ്ങൾ ദനരജത് കണ്ടുപിടിച്ച് 
അതിജന് ആഘരാതം ഇല്രാതരാക്കരാനരാ ലഘൂകരിക്കരാദനരാ ദവണ് നടപ
ടികൾ ആദരരാ�്യ സ്രാപനങ്ങളിലൂജട നടദത്ണ്തരാണ്. District Earty 
Intervention Center-ജന് പ്വര്ത്നം കരാര്യക്ഷമമരാക്കരാനും വിപുലജപെടു
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ത്രാനും �ില്രാ പഞ്രായത്തുകൾക്ക് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്.
(5) തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് നിയന്തണത്ിലുള്ള എല്രാ സ്രാപനങ്ങ

ളം ബരാല - �ൗഹൃേ സ്രാപനങ്ങളരാക്കി മരാറ്റരാൻ നടപടികൾ �്ീകരി
ദക്കണ്തരാണ്. 

(6) ദസ്പരാര്ട്�് കൗണ്�ിൽ അം�ീകരിച്ച പരിശീലകരുജട �ഹരായദത്രാ
ജട - കുട്ികൾക്ക് കരായിക പരിശീലനങ്ങൾ നൽകരാവന്നതരാണ്. 

(7) കുട്ികൾക്ക് ദയരാ� പരിശീലന ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ആയഷ് വകുപ്പുമരായി �ഹ
കരിച്ച് �ംഘടിപെിക്കരാവന്നതരാണ്. 

(8) അങ്ണവരാടി ദപരാഷകരാഹരാര വിതരണം, എ�്.എ�്.എ./ ആര്. എം. 
എ�്.എ ദപ്രാ�ക്ട് വിഹിതങ്ങൾ, ഭിന്നദശഷിയള്ള കുട്ികൾക്ക് ദസ്രാ
ളര്ഷിപെം ബത്യം മുതലരായവയ്ക് ദവണ്ി വിഹിതം കജണ്ത്തുന്നതിന് 
നിര്ബന്മരായം നീക്കിജവദയ്കണ് 5 ശതമരാനം തുക ഉപദയരാ�ിക്കരാൻ 
പരാടില്. 

(9) ഭിന്നദശഷിയള്ളവര്ക്ം ട്രാൻ�് ജ�ൻദഡഴ്ിനും ദവണ്ിയള്ള ദക്ഷമ 
പരിപരാടികളം പുനരധിവരാ�-വിക�ന പരിപരാടികളം പ്ദത്യക പദ്ധതി
യജട ഭരാ�മരായി ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്. 

(10) ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപകരണം ലഭിച്ചവര്ക്ക് ആ ഉപകരണത്ിജന് ഉപദയരാ� 
കരാലരാവധി കഴിയം മുമ്പ് വീണ്ടും ഉപകരണം നൽകരാൻ പരാടില്. ആവശ്യ
കതരാ നിര്ണ്ണയ ഘട്ത്ിൽ ഇക്കരാര്യം കൂടി പരിദശരാധിക്കണം. 

(11) �ര്ക്കരാര് �ര്വീ�ിലുള്ള ബന്ജപെട് ജമഡിക്കൽ ഓഫീ�ര് ആയിരിക്ക
ണം – ഉപകരണങ്ങളജട ആവശ്യകതരാ നിര്ണ്ണയം നടത്ി �രാക്ഷ്യജപെടു
ദത്ണ്ത്. 

(12) ഭിന്നദശഷിയള്ളവര്ക്ക് ദവണ്ിയള്ള ജതരാഴിൽ പരിശീലനദകന്ദങ്ങൾ 
ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്തുകൾക്ക് ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്. 

വഡയൊ�നങ്ങളമട ഡക്ഷ�വും പൊലിഡയറ്തീവ് മകയർ സംവിധൊനവും

(1) നിശ്ിതഫണ്് വകയിരുത്ി വദയരാ�നങ്ങളജട ദക്ഷമത്ിനും ആവശ്യമു
ള്ളവര്ക്ക് �രാന്ത്ന പരിചരണം ലഭ്യമരാക്ന്നതിനും ദവണ്ി ഒരു പ്ദത്യക 
പദ്ധതി തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്. �ംസ്രാന �ര്ക്കരാരിജന് വരാദയരാ�ന 
നയത്ിനും മരാര്� നിര്ദദേശങ്ങൾക്ം അനുദയരാ�്യമരായ ദപ്രാ�ക്ടകളരാ
ണ് വൃദ്ധരുജട ദക്ഷമത്ിന് ദവണ്ി ഏജറ്റടുദക്കണ്ത്. 

(2) വദയരാ�നങ്ങൾക്ക് ശരാരീരിക - മരാന�ിക, �രാംസ്രാരിക, പിന്തുണരാ �ം
വിധരാനവം സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് മുൻ�ണന 
നൽകണം. 

(3) വദയരാ�നങ്ങൾക്ക് ദയരാ� പരിശീലനം നൽകുന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ആയഷു
മരായി - �ഹകരിച്ച് �ംഘടിപെിക്കരാവന്നതരാണ്.
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(4) വിദനരാേദകന്ദം ഉൾജപെജടയള്ള വദയരാ�ന �ൗഹൃേ �ംവിധരാനങ്ങൾ 
സ്രാപിക്ന്നതിന് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്.

(5) വദയരാ�നങ്ങൾ നിരന്തരം ഉപദയരാ�ിക്ന്ന ജകട്ിടങ്ങൾക്ം മറ്റു സ്രാപ
നങ്ങൾക്ം -- റരാമ്പ്, കുടിജവള്ളം, ദടരായ് ലറ്റ്, ഇരിപെിടം മുതലരായ �ൗക
ര്യങ്ങളം ആശുപത്രികളിൽ വദയരാ�നങ്ങൾക്ക് പ്ദത്യകം ‘ക്യൂ’-വിനുള്ള 
�ംവിധരാനങ്ങളം ഏര്ജപെടുത്തുന്നതിനുള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഏജറ്റടുക്കരാവന്ന
തരാണ്. 

(6) പകൽവീട് ആരംഭിക്ന്നതിന് ദവണ്ി പണികഴിപെിച്ചിട്ടുള്ള ജകട്ിടങ്ങൾ 
പൂര്ണ്ണമരായം പ്വര്ത്നക്ഷമമരാക്കിയതിനുദശഷം ആവശ്യമുജണ്ങ്ിൽ 
മരാത്രദമ, ഇതിനരായി പുതിയ ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഏജറ്റടുക്വരാൻ പരാടുള്ളു. 

(7) വൃദ്ധ �േനം ആരംഭിക്ന്നതിനുള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഗ്രാമ, ദ്രാക്ക് പഞ്രാ
യത്തുകൾക്ക് ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്. എന്നരാൽ അതിജന് നടത്ിപെ് 
�ംവിധരാനം, ആവര്ത്ന ജചലവകൾ എങ്ങജന കജണ്ത്തും തുടങ്ങിയ 
വിശേരാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിശേമരായ പദ്ധതി റിദപെരാര്ട്് കൂടി �മര്പെിച്ച് 
അം�ീകരാരം വരാദങ്ങണ്തരാണ്. 

(8) വദയരാ�നങ്ങളരായ കിടപെദരരാ�ികൾക്ക് �രാന്ത്ന പരിചരണം, ചികിത്സ, 
മരുന്ന്, ദപരാഷകരാഹരാര വിതരണം എന്നിവ �രാന്ത്ന പരിചരണ പദ്ധ
തിയജട മരാര്ഗ്ഗദരഖ (�.ഉ �രാധരാ (നം).3217/2015/ത�്ഭവ; തീയതി 
29.10.2015) പ്കരാരം ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്. 

(9) ശരാരീരിക പ്യരാ�ങ്ങൾ ദനരിടുന്ന വദയരാ�നങ്ങൾക്ക് അനുദയരാ�്യമരായ 
ഉപകരണങ്ങൾ, പരിഹരാര �ംവിധരാനങ്ങൾ മുതലരായവ ഏര്ജപെടുത്തുന്ന
തിന് ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾക്ക് ദപ്രാ�ക്ട് ഏജറ്റടുക്കരാവന്നതരാണ്.

അടിസ്ഥൊന ഡസവനങ്ങള്ക്ള്ള ഉപപദ്ധതി 

ചുവജട പ്തിപരാേിക്ന്ന അടിസ്രാന ദ�വന �ൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്തുന്ന
തിനും വിപുലജപെടുത്തുന്നതിനും മരാത്രമരായിരിക്കണം പതിനരാലരാം ധനകരാര്യ 
കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്് വിനിദയരാ�ിദക്കണ്ത്. 

(1) കുടിജവള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾ

(2) ശുചിത്ം, കക്കൂ�് മരാലിന്യ പരിപരാലനം

(3) മലിന�ല നിര്�മനം, ഖരമരാലിന്യ പരിപരാലനം

(4) ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളകൾ, അങ്ണവരാടികൾ തുടങ്ങിയ �രാമൂഹ്യ ആസ്തി
കളജട നിര്മ്മരാണവം അറ്റകുറ്റപെണിയം

(5) ദറരാഡുകൾ, നടപെരാതകൾ എന്നിവയജട നിര്മ്മരാണവം അറ്റകുറ്റപെണിയം

(6) ജതരുവ് വിളക്കൾ സ്രാപിക്കലും ജമയിന്നൻസും 

(7) ശ്മശരാനങ്ങൾ സ്രാപിക്കലും ജമയിന്നൻസും 



85{]mtZin-Im-kq-{X-Ww-

മുകളിൽ പ്തിപരാേിച്ച അടിസ്രാന ദ�വനങ്ങളജട �മ്പൂര്ണ്ണത ഉറപ്പു വരുത്തു
ന്നതിന് ഓദരരാ ഗ്രാമപഞ്രായത്തും അടിസ്രാന ദ�വനങ്ങൾക്ള്ള ഉപപദ്ധ
തി തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്. ഒരു വരാര്ഷിക പദ്ധതിയിൽ മുകളിൽ പ്തിപരാേിച്ച 
എല്രാ ദ�വനഘടകങ്ങൾക്ം ദപ്രാ�ക്റ്കൾ ഏജറ്റടുക്ന്നതിന് പകരം ഏജറ്റടു
ക്ന്ന ദ�വനഘടകം �മ്പൂര്ണ്ണതയിൽ എത്ിച്ചതിനുദശഷം അടുത് ഘടക
ത്ിന് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിക്ന്നതരായിരിക്ം അഭികരാമ്യം. അടിസ്രാന 
ദ�വനങ്ങൾക്ള്ള ഉപപദ്ധതിയിൽ ഏജറ്റടുക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടിൽ പതിനരാലരാം 
ധനകരാര്യ കമ്മീഷജന് ഗ്രാന്ിദനരാജടരാപെം മറ്റ് വിഭവങ്ങളം മരാര്�നിര്ദദേശങ്ങൾ
ക്ക് വിദധയമരായി കൂട്ിദച്ചര്ക്കരാവന്നതരാണ്.

ആസ്ി സംരക്ഷണ പദ്ധതി (Asset Maintenance Plan) 
(1) ജമയിന്നൻ�് ഫണ്ടും ലഭ്യമരാക്കരാൻ കഴിയന്ന തനത് ഫണ്ടും ഉപദയരാ�

ജപെടുത്ി തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ഉടമസ്തയിലും ദമൽദനരാട്ത്ി
ലും നിയന്തണത്ി ലുമുള്ള ദറരാഡ്, ദറരാഡ് ഇതര ആസ്തികളജട �ംരക്ഷ
ണത്ിന് ഒരു പ്ത്യക ആസ്തി �ംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്.

(2) ദ�വനം ജമച്ചജപെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ആസ്തി വിപുലജപെടുത്തുന്ന
തിനും വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിനും സ്രാപനങ്ങജള ഉന്നത നിലവരാരത്ിദലയ്ക് 
ഉയര്ത്തുന്നതിനും അനുദയരാ�്യമരായ നിര്ദദേശങ്ങളരാണ് ആസ്തി �ംര
ക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുദത്ണ്ത്. അതിന് ആേ്യം ദവണ്ത് ആസ്തി 
ര�ിസ്റ്റര് കുറ്റമറ്റതരാക്ക എന്നതരാണ്.

(3) സകമരാറിക്കിട്ിയ സ്രാപനങ്ങളജട ഗണദമമേ വര്ദ്ധിപെിച്ചും ദ�വന 
നിലവരാരം ഉയര്ത്ിയം ദടരാട്ൽ ക്രാളിറ്റി മരാദന�്ജമന്ിലൂജട ഐ.എ
�്.ഒ �ര്ട്ിഫിദക്കഷൻ ലഭിക്കത്ക്കവിധം ആസ്തി �ംരക്ഷണ പദ്ധതി 
വിഭരാവനം ജചയ്ണം.

(4) ദറരാഡിതര ജമയിന്നൻ�് ഫണ്് സകമരാറിക്കിട്ിയ സ്രാപനങ്ങളജട 
പരിപരാലനത്ിന് മുൻ�ണന നൽകി വിനിദയരാ�ിക്ന്നതിനുള്ള ദപ്രാ�
ക്ടകളരാണ് തയ്രാറരാ ദക്കണ്ത്. ഘടക സ്രാപനങ്ങളജട അറ്റകുറ്റപെണികൾ
ക്ക് പുറജമ ചുവജട വിവരിക്ന്ന പ്വൃത്ികൾ നടത്തുന്നതിനും ദറരാഡിതര 
ജമയിന്നൻ�് ഫണ്് വകയിരുത്രാ വന്നതരാണ്.

1) സ്രാപനങ്ങളിൽ ആധുനിക �ംവിധരാനങ്ങളം �ജ്ീകരണങ്ങളം 
ഏര്ജപെടുത്തുക.

(i) സ്രാപനങ്ങൾ മുദഖന പ്േരാനം ജചയ്ന്ന ദ�വനം വര്ദ്ധിപെിക്ന്ന
തിനും ജമച്ചജപെട് - ത്തുന്നതിനും ദവണ്ിയള്ള �രാധന�രാമഗ്ികളം 
ഉപകരണങ്ങളം വരാങ്ക.

(5) ദറരാഡിതര ജമയിന്നൻ�് ഫണ്ിജന് ഉപദയരാ�ത്ിൽ ആശുപത്രികളജട 
�ൗകര്യങ്ങൾ വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിനും ജമച്ചജപെടുത്തുന്നതിനും മുൻ�ണന 
നൽകണം. ആശുപത്രികളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വരാങ്ക, അനുബന് 
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�ൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്തുക, ദടരായ് ലറ്റുകൾ നിര്മ്മിക്ക, ദമരാര്ച്ചറി 
�ൗകര്യം ജമച്ചജപെടുത്തുക, ഫര്ണിച്ചറും, കമ്പ്യൂട്റുകളം വരാങ്ക മുതലരായ 
പ്വൃത്ികൾ ദറരാഡിതര ജമയിന്നൻ�് ഫണ്് വകയിരുത്ി നടപെരാക്കരാ
വന്നതരാണ്.

(6) ജപരാതു സ്രാപനങ്ങളിജല മഴജവള്ള �ംഭരണികളജട പുനരുദ്ധരാരണത്ി
ന് ദറരാഡിതര ജമയിന്നൻ�് ഫണ്് ഉപദയരാ�ിക്കരാവന്നതരാണ്.

(7) ജമയിന്നൻ�് ഫണ്് വിനിദയരാ�ം �ംബന്ിച്ച് തദദേശ�്യംഭരണ 
വകുപെ് പുറജപെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്രവകളിദലയം �ര്ക്ലറുകളിദലയം 
വ്യവസ്കൾ പരാലിച്ചുജകരാണ്രായിരിക്കണം ആസ്തി �ംരക്ഷണ പദ്ധതി 
തയ്രാറരാക്കി നടപെരാദക്കണ്ത്.

(8) ആസ്തി �ംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഘടക 
സ്രാപനങ്ങളിജല ദമധരാവികളജട ദയരാ�ം വിളിച്ച് ദചര്ക്കണം. പ്സ്തുത 
ദയരാ�ത്ിൽ അം�ീകരിച്ച് ദപ്രാ�ക്ടകളരായിരിക്കണം പദ്ധതിയിൽ ഉൾ
ജപെടുദത്ണ്ത്.

(9) സ്കൂൾ ജകട്ിടങ്ങളജട അറ്റകുറ്റപെണി നടത്തുന്ന ദപ്രാ�ക്ട് അദ്ധ്യയനവര്ഷം 
ആരംഭിക്ന്നതിന് മുമ്പ് പൂര്ത്ിയരാകത്ക്ക രീതിയിൽ ദപ്രാ�ക്ട് നിര്വ
ഹണം ക്മീകരിക്കണം.

സേ്ഭരണ പദ്ധതി 

(1) ദ�വനങ്ങൾ ജമച്ചജപെടുത്തുന്നതിനും �േ്ഭരണ നിര്വഹണം �രാധ്യ
മരാക്ന്നതിനും ഓദരരാ തദദേശഭരണ സ്രാപനവം ഒരു �േ്ഭരണ നിര്വ
ഹണ പദ്ധതി തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്. ഇതിജന് ഭരാ�മരായി, തദദേശഭരണ 
സ്രാപനം ഇടജപദടണ് അടിയന്തിര പ്ശ്നങ്ങൾ ശ്ദ്ധയിൽ ജകരാണ്ടുവരു
ന്നതിനുള്ള �ംവിധരാനം ഓദരരാ വരാര്ഡിലും ജപരാതു�നങ്ങൾക്ക് ദവണ്ി 
ഉണ്രാക്കയം പരരാതി പരിഹരാര �ംവിധരാനം ആവിഷ്കരിക്കയം 
ദവണം. 

(2) സുതരാര്യത, �നപങ്രാളിത്ം തുടങ്ങിയ �േ്ഭരണ തത്ങ്ങൾ ഉൾജക്കരാണ്ടു
ജകരാണ്്കരാര്യക്ഷമതയം നീതിപൂര്വ്വകവം നിയമവരാഴ്ചയിലധിഷ്ഠിതവമരായ 
ഒരു ഭരണം കരാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിനുദവണ്ി പ്വര്ത്നങ്ങളരാകണം പദ്ധതി
യിൽ ഉണ്രാദകണ്ത്. 

(3) �േ്ഭരണ തത്ങ്ങൾക്ക് പുറദമ പൗരരാവകരാശദരഖ, അറിയരാനുള്ള 
അവകരാശ നിയമം,ദ�വനരാവകരാശ നിയമം മുതലരായവ കൂടി പരി�ണിച്ചു
ജകരാണ്രായിക്കണം �േ്ഭരണ പദ്ധതി തയ്രാറരാദക്കണ്ത്. 

(4) അയൽ �ഭകൾ, ഗ്രാമ�ഭകൾ, തദദേശഭരണ സ്രാപനതല ആസൂത്രണ 
�മിതി �ംവിധരാനം, �നകീയ �മിതികൾ, ദയരാ�ങ്ങൾ മുതലരായവ 
എങ്ങജനജയല്രാം ഫലപ്േമരായി ഉപദയരാ�ജപെടുത്ിയം ഭൗതിക �ൗക
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ര്യങ്ങൾ, ഇ-�ദവണൻ�്, ദരഖകളജട സൂക്ഷിപെ് തുടങ്ങിയവ എത്രമരാത്രം 
ജമച്ചജപെടുത്ിയം �േ്ഭരണം �രാധ്യമരാക്കരാം എന്ന് പ്ദത്യകം പരിദശരാ
ധിച്ച് അവ പ്രാവര്ത്ികമരാക്ന്നതിനുള്ള നിര്ദദേശങ്ങൾ പദ്ധതിയദടയം 
പദ്ധതിദരഖയജടയം ഭരാ�മരാക്കണം. 

(5) ജപരാതു �നങ്ങൾക്ക് അവരുജട പരരാതികൾ ഉന്നയിക്ന്നതിനും പരിഹരാ
രങ്ങൾ നിര്ദദേശിക്ന്നതിനും ഉള്ള ഒരവ�രം ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾ നൽ
കുന്നത് അഭികരാമ്യമരായിരിക്ം. അതിനു ദവണ്ി മരാ�ംദതരാറും ആേ്യജത് 
ബുധനരാഴ്ച പഞ്രായത്് ഭരണ �മിതി അം�ങ്ങൾ, ഉദേ്യരാ�സ്ര് എന്നി
വര് പജങ്ടുക്ന്ന ഒരു ദയരാ�ം നടത്ി �നങ്ങളജട പരരാതികളം നിര്ദദേ
ശങ്ങളം ദകൾദക്കണ്തരാണ്. പ്സ്തുത ദയരാ�ത്ിൽ ഗ്രാമപഞ്രായത്ിജല 
എല്രാ നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്രുദടയം �രാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്രായിരിക്കണം. 
ഒരു ദയരാ�ത്ിജല തീരുമരാനങ്ങൾ �ംബന്ിച്ച് �്ീകരിച്ചിട്ടുള്ള തുടര്ന
ടപടികൾ അടുത് ദയരാ�ത്ിൽ അവദലരാകനം ജചദയ്ണ്തരാണ്.
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10 
പദ്ധതി പരിഡശൊധന, അംഗതീകൊരം

10.1 പദ്ധതിക്ക് ഭരണസ�ിതിയമട അംഗതീകൊരം 
(1) കരട് പദ്ധതിയം ദപ്രാ�ക്ടുകളം ഭരണ�മിതി ദയരാ�ത്ിൽ വിക�ന 

സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റി ജചയര്ദപഴ്ണ് അവതരിപെിദക്കണ്തരാണ്. (ദയരാ�
�മയത്് വിക�ന സ്റ്റരാന്ിം�് കമ്മിറ്റി ജചയര്ദപഴ്ണ്ജന് അഭരാവത്ി
ൽ ഭരണ�മിതിയിൽ നിന്നും പ്�ിഡന്്/ നിര്ദദേശിക്ന്ന മജറ്റരാരം�ം 
പദ്ധതി അവതരിപെിദക്കണ്തരാണ്.)

(2) ഓദരരാ ദപ്രാ�ക്ടിദന്യം ദപരും ഓദരരാ ദപ്രാ�ക്ടിദന്യം വകയിരുത്ൽ 
വിശേരാംശങ്ങളം ഉൾജപെജടയള്ള വിവരങ്ങളടങ്ന്ന കരട് പദ്ധതിദരഖയ
ജട പകര്പെ് എല്രാ അം�ങ്ങൾക്ം വിതരണം ജചദയ്ണ്തരാണ്.

(3) പദ്ധതി അവതരിപെിച്ച േിവ�ത്ിനുദശഷം കുറഞെത് മൂന്ന് പൂര്ണ്ണ േിവ
�ങ്ങൾക്ദശഷം ദചരുന്ന ദയരാ�ത്ിലരായിരിക്കണം പദ്ധതിക്ക് തദദേശ
�്യംഭരണ സ്രാപനം അം�ീകരാരം നൽദകണ്ത്.

(4) തദദേശ�്യംഭരണ സ്രാപനം അം�ീകരിച്ച പദ്ധതിപ്കരാരം, ആേ്യം 
അച്ചടിച്ച കരട് പദ്ധതിദരഖയിൽ ആവശ്യമരായ മരാറ്റങ്ങൾ വരുത്ി 
അന്തിമ പദ്ധതിദരഖ അച്ചടിദക്കണ്തും അതിജന് പകര്പെ് �ില്രാ ആസൂ
ത്രണ �മിതിക്ം, മുകൾതട്്/കീഴ്തട്് പഞ്രായത്തുകൾക്ം നൽദകണ്തു
മരാണ്. അന്തിമ പദ്ധതിദരഖയജട പുറംചട്യിൽ ‘വര്ഷവം ‘പദ്ധതിദരഖ’ 
എന്നും ദരഖജപെടുദത്ണ്തരാണ്. തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ഭരണ
�മിതി ദയരാ�ം ചര്ച്ചകളജട അടിസ്രാനത്ിൽ വരാര്ഷിക പദ്ധതിക്ം 
ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ം അം�ീകരാരം നൽകണം.

I. ഭരണ�മിതി, വരാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് അം�ീകരാരവം ദപ്രാ�ക്ടകൾക്ക് 
ഭരണരാനുമതിയം നൽകി കഴിഞെരാൽ ദപ്രാ�ക്ട് ദരഖകളിൽ ഭരണ�
മിതി അം�ീകരാര തീരുമരാനത്ിജന് നമ്പരും തീയതിയം ദരഖജപെടു
ത്ണം. 
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II. ഭരണ�മിതിയജട അന്തിമ അം�ീകരാരജത്ത്തുടര്ന്ന് ആേ്യം അച്ചടി
ച്ച കരട് പദ്ധതി ദരഖയിൽ ആവശ്യമരായ മരാറ്റങ്ങൾ വരുത്ി അന്തിമ 
പദ്ധതിദരഖ അച്ചടിദക്കണ്തും അതിജന് പകര്പെ് �ില്രാ ആസൂത്രണ 
�മിതി, ദ്രാക്ക്, �ില്രാ പഞ്രായത്തുകൾ, മറ്റ് ഏ�ൻ�ികൾ എന്നി
വയ്ക് നൽദകണ്തുമരാണ്

10.2 പദ്ധതിക്ക് �ില്ൊ ആസൂത്രണസ�ിതി അംഗതീകൊരം 
ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്കി ഡരാറ്റരാ എൻട്ി നടത്തുകയം പഞ്രായത്് ഭരണ 
�മിതി വരാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് അം�ീകരാരം നൽകുകയം ജചയ്തു കഴിഞെരാൽ 
�ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിയജട അം�ീകരാരത്ിന് വരാര്ഷിക പദ്ധതി �മര്
പെിക്കരാവന്നതരാണ്. എന്നരാൽ ഇത്രത്ിൽ വരാര്ഷിക പദ്ധതി �മര്പെിക്
ന്നതിന് മുമ്പ് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ബന്ജപെട് ജവറ്റിം�് ഓഫീ�ര്മരാര്ക്ക് അയച്ച് 
പ്രാഥമിക പരിദശരാധന (പ്ി-ജവറ്റിം�് ) നടത്ി അവ അം�ീകരാര ദയരാ�്യമരാ
ജണന്ന് ഉറപെരാക്ന്നത് നന്നരായിരിക്ം. ജവറ്റിം�് ഓഫീ�ര്ക്ക് ബന്ജപെട് 
നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ജര തജന് ഓഫീ�ിൽ വിളിച്ചു വരുത്ി ദപ്രാ�ക്ട് 
ക്ീനിക് മരാതൃകയിൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ കുറ്റമറ്റതരാക്ന്ന 
�മീപനം �്ീകരിക്കരാവന്നതരാണ്. ഉേരാ. ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളജട കരാര്ഷിക 
ദമഖലരാ ദപ്രാ�ക്ടകളജട ജവറ്റിം�് ഓഫീ�റരായ അ�ിസ്റ്റന്് ഡയറക്ടര് (കൃഷി
വകുപെ് ), നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്രരായ ബന്ജപെട് കൃഷി ഓഫീ�ര്മരാജര ഈ 
ഘട്ത്ിൽ വിളിച്ചു ദചര്ത്് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ പരിദശരാധിക്കയം ന്യൂനതകൾ 
പരിഹരിച്ച് അം�ീകരാരദയരാ�്യമരാക്കയം ജചയ്കയരാജണങ്ിൽ വരാര്ഷിക 
പദ്ധതി അം�ീകരാരജത് തുടര്ന്ന് ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് അം�ീകരാരം ദനടുന്ന പ്
ക്ിയ കരാലവിളംബം കൂടരാജത പൂര്ത്ിയരാക്കരാൻ കഴിയം.

വരാര്ഷിക പദ്ധതി അം�ീകരാരത്ിന് ചുവജട പ്തിപരാേിക്ന്ന ദരഖകൾ �ില്രാ 
ആസൂത്രണ �മിതിക്ക് �മര്പെിക്കണം. 

(1) തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് പരിഷ്കരിച്ച അവസ്രാദരഖ (Status 
Report) രണ്് ദകരാപെികളം ദ�രാഫ്റ് ദകരാപെിയം 

(2) അന്തിമ പദ്ധതിദരഖ (20 ദകരാപെി 

(3) തനത് ഫണ്് ദസ്റ്ററ്റ്ജമന്് 

(4) ഭരണ �മിതി തീരുമരാനം

(5) വരാര്ഷിക പദ്ധതിയിജല ദപ്രാ�ക്ടകളം അനുബന് റിദപെരാര്ട്ടുകളം 
(ഓണ്സലൻ രീതി)

�ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതി അം�ീകരാരം നൽകുന്നത് വരാര്ഷിക പദ്ധതിക്കരാ
ണ്. ദപ്രാ�ക്ടകളജട വിശേമരായ പരിദശരാധന നടത്ി അം�ീകരാരവം �രാദങ്
തികരാനുമതിയം നൽദകണ്ത് അതിനരായി ചുമതലജപെട് ഉദേ്യരാ�സ്ര് ആണ്. 
വരാര്ഷിക പദ്ധതി അം�ീകരിക്ന്നതിന് ദശഷമരാണ് ഈ പ്ക്ിയ നടക്ക.



90 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -{Km-a-]-©m-b-¯p-I-Ä

ദപ്രാ�ക്ടുകൾ പരിദശരാധിച്ച് അം�ീകരാരം നൽദകണ്ത് അതിനരായി നിദയരാ
�ിക്കജപെട് ഉദേ്യരാ�സ്ര് ആജണങ്ിലും വരാര്ഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെട് 
ഏജതങ്ിലും ദപ്രാ�ക്ടിജന് അം�ീകരാരം �ംബന്ിച്ചരാ അപരാകതകൾ പരിഹ
രിച്ച് അം�ീകരാര ദയരാ�്യമരാക്ന്നത് �ംബന്ിദച്ചരാ �ില്രാ ആസൂത്രണ �മി
തിക്ക് ഉചിതമരായ തീരുമരാനം എടുക്ന്നതിന് തട�മിജല്ന്ന് വ്യക്തമരാക്ന്നു. 
ഇത്രത്ിൽ �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതി തീരുമരാനജമടുക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടകളജട 
കരാര്യത്ിൽ തീരുമരാനപ്കരാരമുള്ള തുടര് നടപടി ബന്ജപെട്വര് �്ീകരിദക്ക
ണ്തരാണ്. 

തഡ്ദേശഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങളമട പദ്ധതിക്ക് അംഗതീകൊരം നല്കുഡ്ൊള് �ില്ൊ 
ആസൂത്രണ സ�ിതി ചുവമട വിവരിക്ന് കൊര്യങ്ങള് ഉറപ്പു വരുഡത്തണ്ടതൊണ്. 

(1) സുദലഖ ദ�രാഫ്റ് ജവയറിൽ തയ്രാറരാക്കി ഒണ്സലനരായി �മര്പെിച്ചിട്ടുള്ള 
എല്രാ - ദപ്രാ�ക്ടകളം പദ്ധതിദരഖയിൽ ഉൾജപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. 

(2) പദ്ധതിയം ദപ്രാ�ക്ടകളം പരിദശരാധിക്ന്നതിന് അനുദപക്ഷണീയമരായ 
എല്രാ ദരഖകളം - അവ നൽദകണ്തരായ രീതിയിൽ തജന്ന ലഭ്യമരാക്കിയി
ട്ടുണ്്.

(3) പദ്ധതി തയ്രാറരാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിക�നഫണ്ിജന് ദമഖലരാ വകയിരുത്
ലിജന് മരാനേണ്ഡങ്ങൾ പരാലിച്ചുജകരാണ്രാണ്. 

(4) മരാര്�ദരഖയിജല വ്യവസ്കൾ പരാലിച്ചുജകരാണ്രാണ് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ രൂപീ
കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(5) വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയ്രാറരാക്കിയ അവസ്രാദരഖയിൽ പ്തിപരാേിക്ന്ന 
പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരാരമരായം തദദേശഭരണ സ്രാപനം ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള 
വിക�ന പരിദപ്ക്ഷ്യം, �മീപനം, തന്തം എന്നിവ പ്തിഫലിപെിക്ന്ന 
തരത്ിലുമരാണ് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് , സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ി
ജല ലഘു - ഗരുത് മുൻ�ണന പ്കരാരമരാണ് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്രാറരാക്കിയി
ട്ടുള്ളത്. 

(6) ദപ്രാ�ക്ട് ദഫരാറങ്ങളജട എല്രാ ദകരാളങ്ങളം പൂരിപെിച്ച് ഡരാറ്റരാ എൻട്ി നട
ത്ിയിട്ടുണ്്. 

(7) പട്ിക�രാതി ഉപപദ്ധതി (എ�്.�ി.എ�്.പി), പട്ികവര്� ഉപപദ്ധതി 
(റ്റി.എ�്.പി) എന്നീ വിഭരാ�ങ്ങളിജല പശ്രാത്ല വിക�ന ദപ്രാ�ക്ടു
കൾക്ക് ഫീ�ിബിലിറ്റി - �ര്ട്ിഫിക്കറ്റും ദ�രാഷ്യൽ മരാപെം �മര്പെിച്ചിട്ടു
ണ്്. 

ഓദരരാ തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന്യം വരാര്ഷിക പദ്ധതിദയയം ദപ്രാ�ക്ട
കദളയം �ംബന്ിച്ച് മുൻ ഖണ്ഡികയജട അടിസ്രാനത്ിൽ ഒരു പരിദശരാ
ധനരാ റിദപെരാര്ട്് �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതി ജ�ക്ദട്റിദയറ്റ് തയ്രാറരാദക്കണ്
തരാണ്. 
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പരിദശരാധനരാ റിദപെരാര്ട്് �ില്രാആസൂത്രണ�മിതി ദയരാ�ത്ിജന് കരാര്യപരി
പരാടിയിൽ ഉൾജപെടുത്ി ചര്ച്ച ജചയ്ണം. 

ചുവജട വിവരിക്ന്ന �രാഹചര്യങ്ങളിൽ വരാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് �ില്രാ ആസൂ
ത്രണ �മിതി അം�ീകരാരം നൽകരാൻ പരാടില്. 

(1) ആസൂത്രണ നടപടിക്മങ്ങൾ പരാലിക്കരാജത വരാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്രാറരാ
ക്ക; 

(2) എല്രാ വരാര്ഡുകളിലും പദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാമ�ഭകൾ ദചരരാതിരിക്ക, 
ചില വരാര്ഡുകളിൽ ഗ്രാമ�ഭരാദയരാ�ങ്ങൾ ദചര്ജന്നങ്ിലും ക്രാറം തിക
യരാത് അവസ് ഉണ്രാക്ക 

(3) പ്ഖ്യരാപിത മത്സ്യ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളിൽ മത്സ്യ�ഭരാ 
ദയരാ�ം ദചരരാജത പദ്ധതി തയ്രാറരാക്ക.

(4) ഊരുകൂട്യരാ�ങ്ങൾ ദചരരാൻ ബരാദ്ധ്യതയള്ള ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾ അപ്
കരാരമുള്ള ഊരുകൂട്രദയരാ�ങ്ങൾ ദചരരാജത പദ്ധതി തയ്രാറരാക്ക; 

(5) നിശ്ിത ഘടനയിലും നിര്ദദേശിച്ച ഉള്ളടക്കത്ിലുമല്രാജത പദ്ധതിദരഖ 
തയ്രാറരാക്ക;

(6) �ര്ക്കരാര് നിര്ദദേശിച്ച തീയതിക്ദശഷം പദ്ധതി അം�ീകരാരത്ിനരായി 
�മര്പെിക്ക. 

10.3 ഡപ്ൊ�ക്കളമട അംഗതീകൊരം 

10.3.1 ഡപ്ൊ�ക്് പരിഡശൊധനയം മവറ്ിംഗ് ഓഫതീസർ�ൊരും 
(1) വരാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിയജട അം�ീകരാരം ലഭിച്ചു 

കഴിഞെരാൽ ഡി.പി.�ി നിര�ിച്ചതും ദഭേ�തി നിര്ദദേശിച്ചതും ഒഴിജകയ
ള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ബന്ജപെട് ജവറ്റിം�് ഓഫീ�റുജട അം�ീകരാരത്ിനരാ
യി ജ�ക്ട്റി അയദയ്കണ്തരാണ്. ദപ്രാ�ക്ട് നിശ്ിത ദഫരാറത്ിൽ തയ്രാ
റരാക്കിയ നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ജന് ദമലുദേ്യരാ�സ്ദനരാ അജല്ങ്ിൽ ആ 
ദമലുദേ്യരാ�സ്ജന് �ില്രാതല �ംസ്രാനതല ഉദേ്യരാ�സ്ൻ ചുമതലജപെടു
ത്തുന്ന ഉദേ്യരാ�സ്ദനരാ ആണ് ചുവജടയള്ള ഖണ്ഡിക 2-ജല നിബന്നയ്ക് 
വിദധയമരായി ജവറ്റിം�് ഓഫീ�ര് എന്ന നിലയ്ക് ദപ്രാ�ക്ട് പരിദശരാധിച്ച് 
അം�ീകരാരം നൽദകണ്ത്. ഉേരാ:- ഗ്രാമപഞ്രായത്ിജല കൃഷി ഓഫീ�ര് 
തയ്രാറരാക്ന്ന കരാര്ഷിക വിക�ന ദപ്രാ�ക്ട് ദമലുദേ്യരാ�സ്നരായ കൃഷി 
അ�ിസ്റ്റന്് ഡയറക്ടര് പരിദശരാധിച്ച് അം�ീകരാരം നൽകണം. അ�ിസ്റ്റന്് 
ഡയറക്ടറുജട ദ�വനം ഒരു ദ്രാക്കിൽ ലഭ്യമല് എങ്ിൽ �ില്രാതല ഉദേ്യരാ
�സ്ൻ നിശ്യിക്ന്ന അടുത് ദ്രാക്കിജല കൃഷി അ�ിസ്റ്റന്് ഡയറക്ടര് 
ഈ കൃത്യം നിര്വഹിക്കണം. ഈ വ്യവസ്കൾക്ക് വിദധയമരായി:

i. ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളജട ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ബന്ജപെട് ദ്രാക്ക് തല 
ഉദേ്യരാ�സ്ദനരാ അജല്ങ്ിൽ ബന്ജപെട് �ില്രാതല ഉദേ്യരാ�സ്ൻ 
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ചുമതലജപെടുത്തുന്ന ഉദേ്യരാ�സ്ദനരാ ആയിരിക്കണം പരിദശരാധിച്ച് 
അം�ീകരാരം നൽദകണ്ത്.

ii. ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്തുകളജട ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ബന്ജപെട് �ില്രാതല 
ഉദേ്യരാ�സ്ദനരാ അജല്ങ്ിൽ ബന്ജപെട് �ംസ്രാനതല ഉദേ്യരാ�
സ്ൻ ചുമതലജപെടുത്തുന്ന ഉദേ്യരാ�സ്നരാ ആണ് അം�ീകരാരം നൽ
ദകണ്ത്.

iii. �ില്രാ പഞ്രായത്ിജന് കരാര്യത്ിൽ ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് അം�ീകരാരം 
നൽദകണ്ത് ബന്ജപെട് �ംസ്രാനതല ഉദേ്യരാ�സ്ദനരാ അജല്
ങ്ിൽ അവര് ചുമതലജപെടുത്തുന്ന ഉദേ്യരാ�സ്ദനരാ ആയിരിക്കണം. 

(2) ഒരു ദപ്രാ�ക്ട് പരിദശരാധിച്ച് അം�ീകരാരം നൽദകണ്ത് ആ ദപ്രാ�ക്ട് ഉൾ
ജപെടുന്ന ദമഖലയിജല ഒരു ഉദേ്യരാ�സ്ൻ ആയിരിക്കണം. നിര്വഹണ 
ചുമതല ഏൽപെിക്ന്നതിന് ഒരു വിഷയദമഖലയിൽ ഉദേ്യരാ�സ്ൻ ഇല്രാ
ത്തുജകരാണ്് മജറ്റരാരു ദമഖലയിജല ഉദേ്യരാ�സ്ജന ചുമതലജപെടുത്തുന്ന 
�ദേര്ഭത്ിൽ, ആ ദപ്രാ�ക്ട് പരിദശരാധിച്ച് അം�ീകരാരം നൽകരാൻ നി
ദയരാ�ിദക്കണ്ത് നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ജന് ദമലുദേ്യരാ�സ്ജനയല് 
മറിച്ച് ദപ്രാ�ക്ട് പരിദശരാധിച്ച് ഉൾജപെടുന്ന ദമഖലയിജല ഉചിതമരായ തല
ത്ിജല ഒരു ഉദേ്യരാ�സ്ജനയരാണ്. ഉേരാ: മത്സ്യദമഖലയമരായി ബന്ജപെട് 
ദപ്രാ�ക്ടിജന് നിര്വഹണ ചുമതല ഏൽപെിക്ന്നതിന് മത്സ്യവകുപെിജല 
ബന്ജപെട് ഉദേ്യരാ�സ്ൻ ഇല്രാത് ഒരു തദദേശഭരണ സ്രാപനം, കൃഷി 
ഓഫീ�ജറയരാണ് ആ ചുമതല ഏൽപെിക്ന്നജതങ്ിലും പ്സ്തുത ദപ്രാ�ക്ട് 
പരിദശരാധിച്ച് അം�ീകരാരം നൽദകണ്ത് മത്സ്യവകുപെിജല ബന്ജപെട് 
ഉദേ്യരാ�സ്ൻ തജന്നയരാണ്. 

(3) ഒരു ദപ്രാ�ക്ട് യരാജതരാരു കരാരണവശരാലും ആ ദപ്രാ�ക്ട് നിര്വഹണം നട
ത്രാൻ ചുമതലജപെട് ഉദേ്യരാ�സ്ൻ തജന്ന അം�ീകരാരം നൽകരാൻ പരാടില്. 
അതരായത് ദപ്രാ�ക്ട് അം�ീകരിക്ന്ന ഉദേ്യരാ�സ്നും നിര്വഹണം നട
ത്തുന്ന ഉദേ്യരാ�സ്നും ഒരരാളരാകരാൻ പരാടില്. 

(4) പരിദശരാധനയ്കരായി ജവറ്റിം�് ഓഫീ�ര്ക്ക് ലഭിച്ച ദപ്രാ�ക്ട് തജന് �രാദങ്
തികസവേ്യ പരിധിയിൽ വരുന്നതജല്ങ്ിൽ അദദേഹത്ിന് അത് തിരിച്ച
യക്കരാവന്നതരാണ്. അതുദപരാജല പരിദശരാധനയ്കരായി ലഭിച്ച ഒരു ദപ്രാ�ക്ട് 
തജന് ചുമതലരാ പരിധിയിൽ ഉൾജപെടരാത്ദതരാ, അം�ീകരാരം നൽകുന്നതി
ന് മദറ്റജതങ്ിലും ഉദേ്യരാ�സ്രുജടദയരാ സ്രാപനങ്ങളജടദയരാ �മിതിക
ളജടയരാ ശുപരാര്ശ കൂടി ആവശ്യമരാജണങ്ിദലരാ അക്കരാര്യം ദരഖജപെടുത്ി 
ദപ്രാ�ക്ട് തിരിജക നൽദകണ്തരാണ്. 

(5) ഒരു ദപ്രാ�ക്ടിജന് �രാദങ്തിക പ്രാദയരാ�ിക ക്ഷമത �രാക്ഷ്യജപെടുത്രാൻ 
അധികരാരജപെട് ഉദേ്യരാ�സ്ൻ ദ്രാക്ക് തലത്ിൽ ഇല്രാജയങ്ിൽ 
അത്രം ദപ്രാ�ക്ടുകൾ പരിദശരാധിച്ച് അം�ീകരാരം നൽകരാൻ ആവശ്യ
മരായ �ംവിധരാനം �ില്രാതലത്ിൽ ഉണ്രാദക്കണ്തരാണ്. 
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(6) �ില്രാതലത്ിൽ പരിദശരാധിച്ച് അം�ീകരാരം നൽകരാൻ കഴിയരാത്ദതരാ/
ഉയര്ന്ന തലത്ിജല �രാദങ്തിക പരിദശരാധന ആവശ്യമരായദതരാ ആയ 
ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ബന്ജപെട് �ംസ്രാന തല സ്രാപനങ്ങളിദലക്ക് (ഉേരാ:ശു
ചിത്മിഷൻ) ഓണ്സലനരായി അയച്ചു ജകരാടുദക്കണ്തരാണ്. 

(7) ഒരു ദപ്രാ�ക്ടിജന് അനുദയരാ�്യത �ംബന്ിച്ച തീരുമരാനജമടുക്കരാൻ 
സ്ലം �ദേര്ശനം - ആവശ്യമരാജണങ്ിൽ അപ്കരാരം ജചയ്് അനുദയരാ
�്യമരായ തീരുമരാനം സകജക്കരാദള്ളണ്തരാണ്. 

(8) ദപ്രാ�ക്ടിജല അപരാകതകൾ പരിദശരാധനരാ ദവളയിൽ തജന്ന പരിഹരിച്ചു 
അം�ീകരാരദയരാ�്യമരാക്കരാൻ കഴിയന്നതരാജണങ്ിൽ അത് തയ്രാറരാക്കിയ 
ഉേ്യരാ�സ്ജനജക്കരാണ്് അപരാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അം�ീകരാരം നൽ
ദകണ്തരാണ്. ഇത്രത്ിൽ ദപ്രാ�ക്ട് ജവറ്റിം�് കരാര്യക്ഷമമരാക്ന്നതിന് 
ജവറ്റിം�് ഓഫീ�ര്മരാരുജട �ൗകര്യരാര്ത്ഥം അവരുജട ഓഫീസുകളിൽ 
ദപ്രാ�ക്ട് ക്ിനിക്കൾ �ംഘടിപെിക്കരാവന്നതരാണ്. 

(9) അപരാകതകളള്ളതും നിബന്നകൾക്ം നിര്ദദേശങ്ങൾക്ം വിരുദ്ധമരായ
തുമരായ ഒരു ദപ്രാ�ക്ട് അം�ീകരാരം നൽകരാജത നിര�ിക്കയരാജണങ്ിൽ 
നിര�ിക്ന്നതിനുള്ള കരാരണം വ്യക്തമരായി അതിൽ ദരഖജപെടുത്ണ്തരാ
ണ്. മരാര്�ദരഖയ്ക് വിരുദ്ധം, അപ്രാദയരാ�ികം, നിയമനുസൃതമല്, �ര്ക്കരാര് 
അനുമതിക്ക് വിദധയം, �ര്ക്കരാര് അനുമതിക്ക് ശുപരാര്ശ ജചയ്ന്നു എന്നി
ങ്ങജന അവ്യക്തമരായ കുറിപ്പുകൾ എഴുതരാൻ പരാടുള്ളതല്. 

(10) ദപ്രാ�ക്ട് �മര്പെിച്ച് ഒരരാഴ്ചയ്കകം അം�ീകരാരദമരാ �രാദങ്തികരാനുമതിദയരാ 
നൽകരാൻ കഴിയന്നിജല്ങ്ിൽ ജവറ്റിം�് ഓഫീ�ര് അതിജന് കരാരണം 
കരാണിച്ച് ദപ്രാ�ക്ട് തിരിച്ചയയ്കണം. 

(11) ദപ്രാ�ക്ട് അം�ീകരാരത്ിന് ചുവജട വിവരിക്ന്ന നടപടിക്മം ബരാധകമരാ
യിരിക്ം.

i. വിഹിതം ജഡദപെരാ�ിറ്റ് ജചയ്ന്നതിദനരാ സകമരാറ്റം ജചയ്ന്നതിദനരാ 
ദവണ്ിയള്ള ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് ജവറ്റിം�് ഓഫീ�റുജട അം�ീകരാരം 
ആവശ്യമില്. പകരം അം�ീകരാര ദയരാ�്യമരാജണന്നുള്ള നിര്വഹണ 
ഉദേ്യരാ�സ്ജന് �രാക്ഷ്യപത്രം മരാത്രം മതിയരാകും. ഉേരാ: �ര്വ 
ശിക്ഷരാ അഭിയരാൻ (എ�്.എ�്.എ), രരാഷ്ടീയ മരാദ്ധ്യമിക് ശിക്ഷരാ 
അഭിയരാൻ (ആര്.എം.എ�്.എ), ഇൻഫര്ദമഷൻ ദകരളരാ മിഷൻ 
എന്നിവയ്ക്സകമരാദറണ് തുക.

ii. നിര്മ്മരാണ പ്വര്ത്ികൾ ഒഴിജകയള്ള മറ്റ് ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് ബന്
ജപെട് ജവറ്റിം�് ഓഫീ�റിൽ നിന്നുള്ള അം�ീകരാരം ദതദടണ്തരാണ്. 
(l) നിര്മ്മരാണ പ്വൃത്ികൾക്ക് നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള എഞ്ിനീയറിൽ 
നിന്ന് ദപ്രാ�ക്ട് അം�ീകരാരവം �രാദങ്തിക അനുമതിയം വരാങ്ങണ്
തരാണ്. 
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(12) കൃഷി, നീര്ത്ട പരിപരാലനം മുതലരായ മഴക്കരാലവമരായി ബന്ജപെട്് നട
പെരാദക്കണ്ടുന്നതരായ ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് നിര്വഹണ അനുമതി ഉചിത �മയ
ത്തു തജന്ന നൽകുകജയന്നത് ബന്ജപെട്് പരിദശരാധനരാ ഉദേ്യരാ�സ്ജന് 
ചുമതലയരാണ്. ആ വിഭരാ�ം ദപ്രാ�ക്ടകൾക്ക് കരാലതരാമ�ം കൂടരാജത നിര്
വഹണ അനുവരാേം ദനടിജയടുക്കജയന്നത് നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ജന് 
കടമയരാണ്. 

(13) നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ൻ അദദേഹത്ിന് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള യൂ�ര് ജനയി
മിദന്യം പരാ�് ദവര്ഡിദന്യം സുരക്ഷിതത്ം ഉറപ്പു വരുദത്ണ്തരാണ്.

10.4 നൂതന (Innovative) ഡപ്ൊ�ക്കളമട അംഗതീകൊരത്തിന്  
പ്ഡത്യക സംവിധൊനം 

(1) പ്രാദേശിക വിക�ന പ്ശ്നങ്ങളജട പ്ദത്യകതകൾ വിശകലനം ജചയ് 
പ്ശ്നപരിഹരാരത്ിന് അതരാതിടങ്ങളിജല വിഭവ�രാദ്ധ്യതകൾക്കനു�രി
ച്ച് അനുദയരാ�്യമരായ പരിഹരാര നിര്ദദേശങ്ങൾ രൂപജപെടുത്തുകയരാണ് വി
ദകന്ദീകൃതരാസൂത്രണ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്ധരാനമരായത്. എന്നരാൽ ഇപ്കരാരം 
തയ്രാറരാക്കജപെടുന്ന ദപ്രാ�ക്ടകളിൽ പലതും ഈ ഉത്രവിദലരാ �ര്ക്കരാര് 
വകുപ്പുകളജട ഉത്രവിദലരാ നിര്ദദേശിക്ന്ന �ബ്�ിഡി മരാനേണ്ഡങ്ങൾ 
അനു�രിച്ച് തയ്രാറരാക്കരാൻ പറ്റുന്നവയരാവണജമന്നില്. അവയ്ക് �രാധരാരണ 
ദപ്രാ�ക്ട് അം�ീകരാര രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്മരായി ദപ്രാ�ക്ട് ഘട
കങ്ങൾ പരിദശരാധിച്ച് അനുമതി നൽകുന്നതിന് ത്രിതല പഞ്രായത്തുകൾ
ക്ം ന�ര�ഭകൾക്ം ദവണ്ി �ില്രാ ആസൂത്രണ�മിതി ഒരു വിേ�്ധ�
മിതിജയ നിദയരാ�ിദക്കണ്തരാണ്. 

(2) �ില്രാ കളക്ടര് ജചയര്ദപഴ്ണ് ആയള്ള പ്സ്തുത �മിതിയജട കണ്വീനര് 
�ില്രാ പ്രാനിം�് ആഫീ�റും, �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിയിജല �ര്ക്കരാര് 
ദനരാമിനി, പഞ്രായത്് ജഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടര്, അ�ിസ്റ്റന്് ജഡവലജപെന്് 
കമ്മീഷണര് (�നറൽ), ന�രകരാര്യ ദ�രായിന്് ഡയറക്ടര്, �ില്രാ ടൗണ്പ്രാ
നര് എന്നിവര് അം�ങ്ങളം ആയിരിക്ന്നതരാണ്. ദപ്രാ�ക്ട് ഉൾജപെടുന്ന 
വിക�ന ദമഖലയജട വിഷയദമഖലയജട �ില്രാതല ആഫീ�ര്, �ില്രാ 
തലത്ിൽ ലഭ്യമരായ രണ്ിൽ കുറയരാജതയള്ള വിഷയദമഖല വിേദ്ധര് 
എന്നിവജര ബന്ജപെട് ദമഖലയിജല ചര്ച്ച നടക്ന്ന ദയരാ�ത്ിദലക്ക് 
ക്ഷണിതരാക്കളരായി പജങ്ടുപെിദക്കണ്തരാണ്. ഇപ്കരാരം ക്ഷണിതരാക്കളരാ
യി ജപജങ്ടുപെിദക്കണ് വിേ�്ധരുജട ഒരു പരാനൽ അം�ീകരിച്ചു. �ില്രാ 
കളക്ടര് ഉത്രവ് പുറജപെടുവിദക്കണ്തരാണ്. 

(3) പ്സ്തുത വിേ�്ധ �മിതി ചുവജട പറയന്ന കരാര്യങ്ങൾ പരിദശരാധിക്കണം. 

i. നിര്ദദേശിക്കജപെടുന്ന ദപ്രാ�ക്ട് തദദേശഭരണസ്രാപനത്ിജന് ചുമത
ലകളിൽജപെടുന്നതരാദണരാ?
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ii. �രാമ്പത്ിക-�രാദങ്തിക-പ്രാദയരാ�ിക ക്ഷമതയള്ള ദപ്രാ�ക്ട് 
ആദണരാ?

iii. തദദേശഭരണസ്രാപനങ്ങൾക്ക് ദവണ്ിയള്ള �ബ്�ിഡി മരാര്ഗ്ഗദരഖ
യിലദയരാ �ംസ്രാന �ര്ക്കരാര് വകുപെിജലദയരാ മരാനേണ്ഡങ്ങൾ ബരാ
ധകമരാക്കരാവന്നതരാദണരാ?

iv. നിര്ദദേശിക്കജപെടുന്ന ജചലവകളം പ്തീക്ഷിക്ന്ന �ബ്�ിഡികളം 
അനുദയരാ�്യവം നീതീകരിക്കരാവന്നതുമരാദണരാ?

v. തദദേശഭരണസ്രാപനങ്ങൾ ഇടജപട്് �ഹരായിക്കരാജത തജന്ന �്
കരാര്യ വ്യക്തികൾ/സ്രാപനങ്ങൾ വി�യകരമരായി പ്വര്ത്ിക്ന്ന 
ദമഖലയരാദണരാ? (അജല്ങ്ിൽ മരാത്രദമ തദദേശഭരണസ്രാപനം ഇട
ജപദടണ്തുള്ളൂ.) 

(4) ദമൽപെറഞെ കരാര്യങ്ങൾ ദപ്രാ�ക്ട് വിഭരാവന ജചയ്വരുമരായി ചര്ച്ച ജചയ്് 
ദഭേ�തി ആവശ്യമരാജണങ്ിൽ അവകൂടി ഉൾജപെടുത്ി �രാദങ്തിക മിക
വള്ള ദപ്രാ�ക്ടകളരാജണന്ന് ഉറപെരാക്കിയ ദശഷം അം�ീകരാരം നൽകുക
യരാണ് �മിതിയജട ചുമതല. നിര്ദദേശിക്കജപെടുന്ന നൂതനരാശയം ദപ്രാ
ത്സരാഹിപെിദക്കണ്തിജന് ആവശ്യകതയം നിര്ദദേശിക്കജപെടുന്ന ജചലവം 
�ബ്�ിഡിയം നീതികരിക്ന്നതിനുള്ള യക്തിയം മനിട്്�ിൽ ദരഖജപെടു
ത്ണം. 

ഡപ്ൊ�ക്കളമട അനു�തി നിരതീക്ഷണവും ഡ�ൊണിറ്റിംഗും 
(1) ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള കരാലതരാമ�ം ഒഴിവരാക്ന്ന

തിനരായി ഗ്രാമ ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്തുകൾക്ം മുനി�ിപെരാലിറ്റികൾക്ം 
ദവണ്ി �ില്രാ ആസൂത്രണ�മിതി ജചയര്ദപഴ്ണ് അദ്ധ്യക്ഷനരായം �ില്രാ 
കളക്ടര് ജ�ക്ട്റിയരായം �ില്രാ പ്രാനിം�് ഓഫീ�ര് കണ്വീനറരായം, 
�ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിയിജല �ര്ക്കരാര് ദനരാമിനി, പഞ്രായത്് ജഡ
പ്യൂട്ി ഡയറക്ടര്, ജഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടര് (ഇക്കദണരാമിക്് ആന്് സ്റ്റരാറ്റിസ്റ്റിക് ), 
�ില്രാ ടൗണ് പ്രാനര്, അ�ിസ്റ്റന്് ജഡവലപ്ജമന്് കമ്മീഷണര് (�നറൽ), 
ന�രകരാര്യദ�രായിന്് ഡയറക്ടര് എന്നിവര് അം�ങ്ങളമരായള്ള ഒരു നിരീ
ക്ഷണ �മിതി ഓദരരാ �ില്യിലും പ്വര്ത്ിദക്കണ്തരാണ്. 

(2) ജവറ്റിം�് ഓഫീ�ര്മരാര് തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങളജട ദപ്രാ�ക്ടകൾ
ക്ക് യഥരാ�മയം അനുമതി നൽകുന്നുദണ്രാ എന്ന് നിരീക്ഷിക്ന്നതിനും 
പുദരരാ�തി വിലയിരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യരാനു�രണം ദയരാ�ം ദചദര
ണ്തരാണ്. �മിതിയജട ദയരാ� മിനിറ്റ്�് �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതിക്ക് 
�മര്പെിദക്കണ്തരാണ്. 

(3) �ില്രാപഞ്രായത്തുകളജടയം ദകരാര്പെദറഷനുകളജടയം അനുമതിയമരായി 
ബന്ജപെട് ദമരാണിട്റിം�് വിദകന്ദീകൃതരാസൂത്രണ �ംസ്രാനതല ദകരാ
ഓര്ഡിദനഷൻ കമ്മിറ്റി നിര്വഹിദക്കണ്തരാണ്. 
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പരൊതി പരിഹൊര സംവിധൊനങ്ങള്

ഡപ്ൊ�ക്് അംഗതീകൊരവു�ൊയി ബന്ധമപെട്ട് പരൊതികള്
ഗ്രാമ/്രാക്ക് �ില്രാ പഞ്രായത്തുകളജട ദപ്രാ�ക്ട് അം�ീകരാരവം �രാദങ്തി
കരാനുമതിയം �ംബന്ിച്ച് ജവറ്റിം�് ഓഫീ�റുജട തീരുമരാനത്ിദമേലുള്ള 
പരരാതികൾ പരി�ണിക്ന്നതിന് ചുവജട പ്തിപരാേിച്ചിരിക്ന്ന പ്കരാരം 
അപെദലറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ പ്വര്ത്ിദക്കണ്തരാണ്. വരാര്ഷിക പദ്ധതി പരി�
ണിച്ച് അം�ീകരാരം നൽകിയദപെരാൾ �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതി ഏജതങ്ിലും 
ദപ്രാ�ക്ടിന് അനുമതി നൽകിയിട്ിജല്ങ്ിൽ ആ ദപ്രാ�ക്ട് അപെദലറ്റ് കമ്മി
റ്റിക്ക് �മര്പെിക്കരാൻ പരാടില്. അത്രം പരരാതികൾ വിദകന്ദീകൃതരാസൂത്രണ 
�ംസ്രാനതല ദകരാര്ഡിദനഷൻ കമ്മിറ്റിയജട പരി�ണനയ്ക് �മര്പെിക്കരാവ
ന്നതരാണ്. 

�ില്ൊതല അപെഡലറ്് കമ്ിറ്ി (ഗ്രാമി ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്തുകൾക്ം മുനി�ിപെരാ
ലിറ്റികൾക്ം) 

(1) ഗ്രാമ-ദ്രാക്ക് പഞ്രായത്തുകളജടയം മുനി�ിപെരാലിറ്റികളജടയം ദപ്രാ�ക്ട
കളജട അം�ീകരാരം/�രാദങ്തികരാനുമതി �ംബന്ിച്ച് ജവറ്റിം�് ഓഫീ�
റുജട തീരുമരാനത്ിദമേലുള്ള പരരാതികൾ പരി�ണിക്ന്നതിന് �ില്രാതല
ത്ിൽ ഒരു അപെദലറ്റ് കമ്മിറ്റി പ്വര്ത്ിദക്കണ്തരാണ്.

(2) �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതി ജചയര്ദപഴ്ണ് കമ്മിറ്റിയജട അദ്ധ്യക്ഷനും �ി
ല്രാകളക്ടര് ജ�ക്ട്റിയം �ില്രാ പ്രാനിം�് ഓഫീ�ര് കണ്വീനറുമരായിരി
ക്ം. പഞ്രായത്് ജഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടര്, ന�രകരാര്യ ദ�രായിന്് ഡയറക്ടര്, 
അ�ിസ്റ്റന്് ജഡവലപ്ജമന്് കമ്മീഷണര് (�നറൽ), പരരാതിയള്ള ദപ്രാ�
ക്ടിജന കുറിച്ച് വിേദഗ്ദ്ധരാപദേശം നൽകരാൻ ചുമതലജപെട് വകുപെിജല വകു
പ്പുകളിജല �ില്യിജല ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന ഉദേ്യരാ�സ്ര്, �ില്രാ ആസൂത്രണ 
�മിതിയിജല �ര്ക്കരാര് ദനരാമിനി എന്നിവരരായിരിക്ം �ില്രാതല കമ്മി
റ്റിയിജല അം�ങ്ങൾ. ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം മറ്റ് വിേദ്ധദരയം ബന്ജപെട് 
ഉദേ്യരാ�സ്ദരയം ഈ കമ്മിറ്റിയിദലക്ക് ക്ഷണിക്കരാവന്നതരാണ്. 

സംസ്ഥൊനതല അപെഡലറ്് കമ്ിറ്ി (�ില്ൊ പഞ്ൊയത്തുകള്ക്ം  
ഡകൊർപെഡറ്നുകള്ക്ം) 

(1) �ില്രാ പഞ്രായത്തുകളജടയം ദകരാര്പെദറഷനുകളദടയം കരാര്യത്ിൽ ദപ്രാ
�ക്ടകളജട അം�ീകരാരം/�രാദങ്തികരാനുമതി �ംബന്ിച്ച് ജവറ്റിം�് 
ഓഫീ�റുജട തീരുമരാനത്ിദമേലുള്ള പരരാതികൾ പരി�ണിക്ന്നതിന് 
�ംസ്രാനതലത്ിൽ ഒരു അപെദലറ്റ് കമ്മിറ്റി പ്വര്ത്ിദക്കണ്തരാണ്. 

(2) പഞ്രായത്് ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിക�ന കമ്മീഷണര്, ന�രകരാര്യ ഡയറക്ടര് 
എന്നിവര് അം�ങ്ങളരായള്ള �ംസ്രാനതല അപെദലറ്റ് കമ്മിറ്റിയജട അദ്ധ്യ
ക്ഷൻ തദദേശ �്യംഭരണ വകുപെ് ജ�ക്ട്റിയം കണ്വീനര് �ംസ്രാന 
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ആസൂത്രണ ദബരാര്ഡ് വിദകന്ദീകൃതരാസൂത്രണ വിഭരാ�ം ചീഫം ആയിരി
ക്ം. �ംസ്രാനതല അപെദലറ്റ് കമ്മിറ്റിയജട ദയരാ�ത്ിദലക്ക് കമ്മിറ്റി
യജട പരി�ണനയ്ക് വരുന്ന വിഷയ ദമഖലയമരായി ബന്ജപെട് വിക�ന 
വകുപെ് ഡയറക്ടജറ ക്ഷണിദക്കണ്തരാണ്. അപെീൽ പരരാതി ലഭിച്ചരാൽ 14 േി
വ�ത്ിനകം ഈ കമ്മിറ്റി ദയരാ�ം ദചര്ന്ന് പരരാതി�ംബന്ിച്ച് കമ്മിറ്റി 
തീരുമരാനജമടുദക്കണ്തരാണ്. അപെീൽ ലഭിച്ചു എന്നതുജകരാണ്് മരാര്ഗ്ഗനിര്ദദേ
ശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമരായ ഒരു ദപ്രാ�ക്ടിനും �ില്രാതല �ംസ്രാനതല അപെ
ദലറ്റ് കമ്മിറ്റി അനുമതി നൽകരാൻ പരാടില്.

�ില്ൊ ആസൂത്രണ സ�ിതികളമടയം അപെഡലറ്് കമ്ിറ്ികളമടയം  
തതീരു�ൊനങ്ങളിഡന്മലള്ള പരൊതികള് 

(1) വരാര്ഷിക പദ്ധതി അം�ീകരാരം �ംബന്ിച്ചരാ വരാര്ഷിക പദ്ധതി പരി�
ണിച്ച് അം�ീകരാരം നൽകിയദപെരാൾ �ില്രാ ആസൂത്രണ �മിതി അനുമതി 
നിര�ിച്ച ദപ്രാ�ക്ടുകൾ �ംബന്ിദച്ചരാ അപെീൽ കമ്മിറ്റികളജട തീരുമരാ
നങ്ങൾ �ംബന്ിദച്ചരാ തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിന് പരരാതികളജണ്
ങ്ിൽ അപ്കരാരമുള്ള പരരാതികൾ വിദകന്ദീകൃതരാസൂത്രണ �ംസ്രാനതല 
ദകരാഓര്ഡിദനഷൻ കമ്മിറ്റിയജട പരി�ണനയ്ക് �മര്പെിക്ന്നതിനരായി 
തദദേശ�്യംഭരണ വകുപെ് പ്ിൻ�ിപെൽ ജ�ക്ട്റിക്ക് നൽദകണ്തരാണ്. 
അത്രം പരരാതികളിൽ ദകരാഓര്ഡിദനഷൻ �മിതി തീര്പെ് കൽപെിക്
ന്നതരാണ്. 

(2) ജവറ്റിം�് ഓഫീ�ര് അനുമതി നിര�ിക്ന്ന ഒരു ദപ്രാ�ക്ട് ബന്ജപെട് 
അപെീൽ കമ്മിറ്റിയജട പരിദശരാധനയം തീരുമരാനവം ഇല്രാജത ദനരിട്് 
ദകരാ-ഓര്ഡിദനഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് �മര്പെിക്കരാൻ പരാടില്. അങ്ങജന ദപ്രാ
�ക്ടുകൾ �മര്പെിക്കയരാജണങ്ിൽ അവ ദകരാ-ഓര്ഡിദനഷൻ കമ്മിറ്റി 
പരി�ണിക്കരാനും പരാടില്.

(3) അപെീൽ കമ്മിറ്റികൾ നിര�ിച്ച ദപ്രാ�ക്ടുകജള �ംബന്ിച്ച പരരാതികൾ 
ഉജണ്ങ്ിൽ ആയത് �ംസ്രാന �ര്ക്കരാരിദലക്ക് �മര്പെിക്കരാവന്നതരാണ്.
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11 
ഡ�ൊണിറ്റിംഗും ഡസൊ്്യല് ഓ�ിറ്ിങ്ം

ഡ�ൊണിറ്റിംഗ്
ആസൂത്രണപദ്ധതികളജട നിര്വ്വഹണജത് �ംബന്ിച്ചിടദത്രാളം സുപ്ധരാ
നമരായ ഒരു പ്വര്ത്നമരാണ് ദമരാണിറ്ററിം�്. പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം കരാര്യക്ഷ
മവം ഫലപ്േവമരാക്കി മരാറ്റുക എന്നതരാണ് ദമരാണിറ്ററിങ്ങിജന് ലക്ഷ്യം. പദ്ധതി 
നിര്വഹണത്ിലുടനീളം നിരന്തരമരായ വിലയിരുത്ലും പരിദശരാധനയം ഉറ
പെരാക്കിജയങ്ിൽ മരാത്രദമ പദ്ധതിയജട ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂര്ണ്ണമരായം സകവരിക്
ന്നതിനും ദപ്രാ�ക്ട് ദരഖയിൽ പറഞെിട്ടുള്ളതുദപരാജല നിര്വ്വഹണപ്വര്ത്ന
ങ്ങൾ പൂര്ത്ിയരാക്ന്നതിനും കഴിയകയള്ളു. ചുരുക്കത്ിൽ ദപ്രാ�ക്ടുകളജടയം 
പദ്ധതിയജടയം നിര്വ്വഹണത്ിലുടനീളം നിര്വ്വഹണ ഏ�ൻ�ിജയയം നിര്
വഹണ ചുമതലയള്ള ഉദേ്യരാ�സ്ജനയം �ഹരായിക്ന്ന പ്വര്ത്നമരാണ് 
ദമരാണിറ്ററിങ്ങ്. അതുജകരാണ്ടുതജന്ന ദപ്രാ�ക്ടകളം പദ്ധതിയം പൂര്ത്ിയരാ
ക്കിയതിനുദശഷമുള്ള വിലയിരുത്ലല് (Evaluation) ദമരാണിറ്ററിങ്ങ് എന്നു 
വ്യക്തം. ദപ്രാ�ക്ട് നിര്വ്വഹണദത്രാജടരാപെം �മരാന്തരമരായി നടദക്കണ്തരാണ് 
ദമരാണിറ്ററിങ്ങ് പ്വര്ത്നം.

ലക്ഷ്യങ്ങള്
1) ദപ്രാ�ക്ടിജന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ദനടരാൻ കഴിയന്ന വിധത്ിൽ തജന്നയരാദണരാ 

നിര്വ്വഹണം നടക്ന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
2) ദപ്രാ�ക്ടിജന് ഓദരരാ പ്വര്ത്നത്ിലും വിഭരാവന ജചയ്ിട്ടൂള്ള ദനട്ങ്ങൾ 

ആ പ്വര്ത്നം പൂര്ത്ിയരാവന്നദതരാജട ആര്�ിക്കരാൻ കഴിഞ്ഞുദവരാ 
എന്നു പരിദശരാധിക്ക. 

3) ദപ്രാ�ക്ട് രൂപീകരണഘട്ത്ിൽ മുൻകൂട്ി കരാണരാൻ കഴിയരാതിരുന്നതും 
എന്നരാൽ നിര്വ്വഹണഘട്ത്ിൽ ഉയര്ന്നുവന്നതുമരായ പ്ശ്നങ്ങൾ എജന്ത
ങ്ിലും ഉദണ്രാ എന്നരാം അവയ്ക് എങ്ങിജന പരിഹരാരം കരാണരാജമന്നും നി
ശ്യിക്ക.
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4) ദപ്രാ�ക്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂര്ത്ിയരാക്ന്നതിനും കൂടുതൽ �രാമൂഹ്യദനട്ം 
ഉറപെരാക്ന്നതിനും നിര്ദേിഷ് പ്വര്ത്നങ്ങളിൽ എജന്തങ്ിലും മരാറ്റങ്ങൾ 
ആവശ്യമരാദണരാ എന്ന് തീരുമരാനിക്ക.

5) അധിക പ്വര്ത്നം ആവശ്യജമങ്ിൽ അതിനരായള്ള തീരുമരാനം നിയമരാ
നുസൃതം സകജക്കരാള്ളുന്നതിന് ബന്ജപെട്വദരരാട് ശുപരാര്ശ ജചയ്കയം, 
തീരുമരാനങ്ങൾ ദരഖരാമൂലം എടുത്് ദപ്രാ�ക്ട് ദരഖയജട ഭരാ�മരാക്കയം 
ജചയ്ക.

6) നിര്വ്വഹണവമരായി ബന്ജപെട് ദരഖകൾ കൃത്യമരായം ചിട്യരായം തയ്രാറരാ
ക്കി ദപ്രാ�ക്ട് ഫയലിൽ ഉണ്് എന്ന് ഉറപെരാക്ക.

7) ദപ്രാ�ക്ട് പൂര്ത്ീകരിച്ച് കഴിഞെരാൽ പൂര്ത്ീകരണ �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് 
തയ്രാറരാക്കി അം�ീകരിക്ക.

ഡ�ൊണിറ്റിംഗ് �നകതീയൊസൂത്രണത്തില്
�നകീയരാസൂത്രണപ്സ്രാനം ആരംഭിക്ന്നതിന് മുമ്പുതജന്ന എല്രാവകുപ്പുക
ളിലും വിക�നപ്വര്ത്നങ്ങളജട ദമരാണിറ്ററിങ്ങ് നടന്നിരുന്നു. ഔദേ്യരാ�ി
കഭരണ നിര്വ്വഹണത്ിജന് ഭരാ�മരായിരുന്നു ദമരാണിറ്ററിങ്ങ്. എന്നരാൽ നിര്
വ്വഹണവമരായി ബന്ജപെട്വരും, ദമൽദനരാട് ചുമതല ഉള്ള ഉദേ്യരാ�സ്രും 
മരാത്രമരായിരുന്നു ദമരാണിറ്ററിങ്ങ് �ംവിധരാനത്ിൽ ഉൾജപെട്ിരുന്നത്. അനുവേി
ക്കജപെട് പണം നിശ്ിത �മയപരിധിക്ള്ളിൽ ജചലവഴിച്ചുദവരാ എന്നും ആര്
ജ്ിച്ച ഭൗതികലക്ഷ്യങ്ങൾ എജന്തല്രാജമന്നും പരിദശരാധിക്ന്ന പ്വര്ത്നം 
മരാത്രമരായിരുന്നു ദമരാണിട്റിങ്ങ്. അതുജകരാണ്് തജന്ന നിര്വഹണത്ിലുടനീ
ളം �ഹരായിച്ചുജകരാണ്് നിര്വഹണം കരാര്യക്ഷമവം ഫലപ്േവമരാക്ന്നതിന് 
ദമരാണിട്റിങ്ങിന് കഴിഞെിരുന്നില് എന്നതരാണ് വരാസ്തവം.

ഡ�ൊണിട്ടറിംഗ് എങ്ങമന ? 
പദ്ധതിദരഖയ്ക്കും, ദപ്രാ�ക്ടുകൾക്ം അം�ീകരാരം ലഭിച്ചരാൽ ഉടൻതജന്ന ദമരാ
ണിറ്ററിങ്ങ് �ംവിധരാനം പ്വര്ത്നക്ഷമമരാക്തിനുള്ള നടപടികൾ ഭരണ�
മിതി സകജക്കരാള്ളണ്തരാണ്. 

	ദപ്രാ�ക്ട് ദമരാണിട്റിം�് അതരാത് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെകൾ നിര്വഹിദക്കണ്
തരാണ്. അതിനരായി പദ്ധതി രൂപീകരണദശഷം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ ദമരാ
ണിട്റിം�് കമ്മിറ്റികളരായി പ്വര്ത്ിക്കണം. ദമരാണിട്റിം�് കമ്മിറ്റികൾ 
ദയരാ�ം ദചര്ന്ന് ദമരാണിട്റിം�് റിദപെരാര്ട്് തയ്രാറരാക്കി യഥരാ�മയം നിര്
വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്നും ഭരണ �മിതിക്ം നൽദകണ്തരാണ്. 

	വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന് കണ്വീനര് നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്നരാജണങ്ിൽ 
ദമരാണിട്റിം�് കമ്മിറ്റിയജട കണ്വീനറരായി വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജല മജറ്റരാരു 
ഉദേ്യരാ�സ്ജന ഭരണ �മിതി തീരുമരാനിദക്കണ്തും ഇങ്ങജന തീരുമരാനി
ച്ച കരാര്യം ജ�ക്ട്റി ദരഖരാമൂലം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിജന അറിയിദക്കണ്തു 
മരാണ്. 
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	�രാമൂഹ്യരാധിഷ്ഠിത �ംഘടനകജളയം �നകീയ �മിതികജളയം പ്രാദേ
ശിക ദമരാണിട്റിം�ിന് ചുമതലജപെടുത്രാവന്നതരാണ്. 

	പദ്ധതി നിര്വഹണ പുദരരാ�തിയം ഭൗതികദനട്വം മുകൾതലങ്ങളിദല
യ്ക് റിദപെരാര്ട്് ജചയ്ന്ന �ംവിധരാനം പ്വര്ത്നക്ഷമമരാദക്കണ്തുണ്്. 
അതിന് ഇക്കദണരാമിക്് ആന്് സ്റ്റരാറ്റിസ്റ്റിക്് വകുപെിൽ നിന്നും ഓദരരാ തദദേ
ശഭരണസ്രാപനത്ിനും ചുമതല നിശ്യിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദേ്യരാ�സ്
ജര അതത് തദദേശഭരണ സ്രാപനങ്ങളിൽ നടക്ന്ന പദ്ധതി നിര്വഹണ 
പുദരരാ�തി അവദലരാകനദയരാ�ങ്ങളിൽ നിര്ബന്മരായം പജങ്ടുപെിദക്ക
ണ്തരാണ്. 

	നിര്മ്മരാണ പ്വൃത്ികൾ �ംബന്ിച്ച്, പ്വൃത്ിയജട ദപര്, വര്ഷം, 
പ്വൃത്ി നടത്തുന്ന നിര്വഹണ ഏ�ൻ�ിയജട കരരാറുകരാരജന് ദപരും 
ദഫരാണ് നമ്പരും, എഞ്ിനീയറുജട ദപരും ദഫരാണ് നമ്പരും, അടങ്ൽ 
തുക, പ്വൃത്ി ഇനങ്ങൾ, ഉപദയരാ�ിദക്കണ് �രാധന �രാമഗ്ികളജട 
അളവ് എന്നിവ പ്വൃത്ി സ്ലത്് പ്േര്ശിപെിദക്കണ്തരാണ്. പ്വൃത്ി 
പൂര്ത്ീകരിച്ചദശഷം പ്വൃത്ി നടക്ന്ന സ്ലത്് പ്വൃത്ിയജട ദപര്, 
വര്ഷം, ജചലവഴിച്ച തുക, ഫണ്ിജന് ഇനം, തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ി
ജന് ദപര് എന്നിവ പ്ക്കിൽ ദരഖജപെടുത്ി പ്േര്ശിപെിക്കണം. ഡി�് ദപ് 
ദബരാര്ഡുകൾക്ക് ദവണ് തുക എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഉൾജപെടുത്രാവന്നതരാണ്. 

	പദ്ധതി ആസൂത്രണ നടപടിക്മങ്ങൾ പരാലിച്ചതിനു ജതളിവരായി സൂക്ഷി
ദക്കണ് എല്രാദരഖകളം, തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ഓഫീ�ിൽ 
ജ�ക്ട്റി സൂക്ഷിദക്കണ്തരാണ് അതുദപരാജല പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ി
ജന് ഭരാ�മരായി തയ്രാറരാക്കി അച്ചടിച്ചതും അല്രാത്തുമരായ എല്രാ ദരഖകളം 
പദ്ധതി അം�ീകരാരം ലഭിച്ചതിനുള്ള ദരഖകളം അം�ീകരാരം ലഭിച്ച ദപ്രാ
�ക്ടകളജട �രാക്ഷ്യജപെടുത്ിയ പകര്പെം ജ�ക്ട്റി സൂക്ഷിക്കണ്തരാണ്. 
പദ്ധതിനിര്വഹണവമരായി ബന്ജപെട് എല്രാ ദരഖകളം ര�ിസ്റ്ററുകളം 
വൗച്ചറുകളം ബന്ജപെട് നിര്വഹണ ഉദേ്യരാ�സ്ര് സൂക്ഷിദക്കണ്തരാണ്.

ഡസൊ്്യല് ഓ�ിറ്്
തദദേശഭരണസ്രാപനത്ിൽനിദന്നരാ സകമരാറ്റി ലഭിച്ച സ്രാപനങ്ങളിൽ 
നിദന്നരാ ലഭിക്ന്ന ദ�വനങ്ങജളക്റിച്ചും വിക�നപ്വര്ത്നങ്ങജളക്റി
ച്ചും പ്സ്തുത പ്ദേശജത് �നങ്ങൾ (ഗണദഭരാക്തരാക്കൾ) ദരഖകളജടയം അനു
ഭവത്ിജന്യം അടിസ്രാനത്ിൽ ദനരിട്ടു നടത്തുന്ന വിലയിരുത്ലും പരി
ദശരാധനയമരാണ് ദ�രാഷ്യൽ ആഡിറ്റ്. ദ�രാഷ്യൽ ആഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള 
ദവേി ഗ്രാമ�ഭകളരാണ്. ഗ്രാമ�ഭകളിൽ ഇത്രം പ്വര്ത്നങ്ങൾ ഫലപ്േ
മരായി നടക്ന്നതിലൂജട ഗ്രാമ�ഭകളം ��ീവത സകവരിക്ം. എന്നരാൽ ഗ്രാ
മ�ഭകളിൽ ദ�രാഷ്യൽ ആഡിറ്റ് ഫലപ്േമരായി നടക്കണജമങ്ിൽ വിക�ന
പ്വര്ത്നങ്ങജളക്റിച്ചും തദദേശ�്യംഭരണസ്രാപനങ്ങൾ വഴി ലഭിക്ന്ന 
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ദ�വനങ്ങജളക്റിച്ചും �നങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമരായ ധരാരണ നൽകരാൻ കഴിയണം. 
അതിനരാവശ്യമരായ ദരഖകൾ �നങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമരാക്ന്നതിനുള്ള ഉത്രവരാ 
േിത്ം തദദേശ�്യംഭരണസ്രാപനങ്ങൾക്ണ്്. പൗരരാവകരാശദരഖ, �ഭ
കളിൽ വിതരണം ജചയ്ന്ന ദരഖകൾ, ജപര്ദഫരാമൻ�് ആഡിറ്റ് റിദപെരാര്ട്്, 
ദലരാക്കൽ ഫണ്് ആഡിറ്റ് റിദപെരാര്ട്്, വിക�നപ്വര്ത്നങ്ങളജട അവദലരാ
കന റിദപെരാര്ട്് എന്നിവ �നങ്ങൾക്ക് വിക�ന–ദ�വന പ്വര്ത്നങ്ങജള
ക്റിച്ച് അറിയരാൻ �ഹരായിക്ന്ന ദരഖകളരാണ്. ഇവജയരാജക്ക യഥരാ�മയം 
�നങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമരാക്ന്നതിനുള്ള ഉത്രവരാേിത്ം ഭരണ�മിതിക്കരാണ്.

പദ്ധതിനിര്വ്വഹണവമരായി ബന്ജപെട് വരവ് ജചലവ് കണക്കളം നടപടിക്
മങ്ങളം വിക�നപ്വര്ത്നങ്ങളജട ദനട്-ദകരാട് വിലയിരുത്ലും �നകീയമരാ
യം സുതരാര്യമരായം പദ്ധതിയജട ഗണദഭരാക്തരാക്കൾ തജന്ന ദമരാണിറ്റര് ജചയ്ന്ന
ദതരാജട പദ്ധതി നടത്ിപെിൽ കരാര്യക്ഷമത ഉറപെരാക്ന്നതിനും �നപങ്രാളിത്ം 
വര്ധിപെിക്ന്നതിനും അധികവിഭവ �മരാഹരണ �രാധ്യതകൾ പ്ദയരാ�നജപെ
ടുത്ി മൂല്യവര്ധനദവരാജട വിക�നപ്വര്ത്നങ്ങൾ ഏജറ്റടുക്കരാനും കഴിയം. 
പദ്ധതിയജട ദനട്-ദകരാട് വിശകലനത്ിൽ �നങ്ങൾ പജങ്ടുക്ന്നദതരാജട 
�നങ്ങദളരാട് തികഞെ ഉത്രവരാേിത്ം പുലര്ത്ിജക്കരാണ്് പദ്ധതിനിര്വ്വഹ
ണം നടക്ജമന്നുറപെരാണ്. പദ്ധതിജച്ചലവകൾ �ംബന്ിച്ച് പരിദശരാധന പ്രാ
ദേശികമരായി നടത്തുന്നതിജന് ഫലമരായി �രാധന�രാമഗ്ികജള �ംബന്ിച്ചും 
കൂലി ജചലവിജന �ംബന്ിച്ചമുള്ള ദരഖകളജട വിശ്രാ�്യതയം �ത്യ�ന്
തയം ഉറപെരാക്കരാനും, പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്ിജല പരാഴ് ജചലവകൾ ഒഴിവരാ
ക്കരാനും കഴിയം. ദ�രാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിം�് നടത്തുക പ്രാദേശികമരായരാജണന്ന് 
ഇതിനകം സൂചിപെിച്ചുവദല്രാ. ഗ്രാമ�ഭജയയരാണ് ദ�രാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിജന് 
മുഖ്യദവേിയരായി പ്ദയരാ�നജപെടുത്തുന്നത്. ഗ്രാമ�ഭയിൽ ദ�രാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നടക്ന്നതിന് ചില മുജന്നരാരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമരാണ്. പരിദശരാധനരാ വിദധ
യമരാദക്കണ്ി പ്വര്ത്നങ്ങജളക്റിച്ച് ഗ്രാമ�ഭരാ ചര്ച്ചയ്ക് �ഹരായകമരായ 
രീതിയിൽ റിദപെരാര്ട്് തയ്രാറരാക്കി നൽദകണ്തുണ്്. പ്സ്തുത റിദപെരാര്ട്് തയ്രാ
റരാക്ന്നതിന് ഗ്രാമ�ഭയിൽ നിന്നും ജതരജഞെടുക്കജപെടുന്ന �രാദങ്തികവിേ
�്ധരും ജപരാതു�മ്മതരരായ വ്യക്തികളം �നകീയ �ംഘടനരാ പ്തിനിധികളം 
അടങ്ങിയവ ദ�രാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിന് രൂപംനൽകരാവന്നതരാണ്. ഗ്രാമ�ഭ 
ജതരജഞെടുക്ന്ന ഓദരരാ വരാര്ഡുപ്ദേശജത്യം ദ�രാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിജന് 
നിയമനം ഒരു ഓഫീ�് ഉത്രവിലൂജട ബന്ജപെട് നിര്വ്വഹണ ചുമതലയള്ള
വജര അറിയിദക്കണ്തും ദ�രാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനരാവശ്യമരായ ദരഖകൾ ലഭ്യ
മരാക്ന്നതിനും �ഹരായ�ഹകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു ദവണ് നടപടികൾ 
ഭരണ�മിതി ജചദയ്ണ്തരാണ്. ഇങ്ങജന ഓദരരാ ഗ്രാമ�ഭയം ഒരു ദ�രാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ടീമിജന നിദയരാ�ിക്കയം വരാര്ഡുപ്ദേശജത് വിക�നപ്വ
ര്ത്നങ്ങജള �ംബന്ിച്ചും ദ�വനത്ിജന് ഗണനിലവരാരം �ംബന്ിച്ചും 
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നിയതമരായ അവദലരാകനവം �രാമൂഹ്യപരിദശരാധനയം നടത്ി റിദപെരാര്ട്് 
തയ്രാറരാക്കി ഗ്രാമ�ഭയിൽ അവതരിപെിദക്കണ്തുമരാണ്. ആ റിദപെരാര്ട്ിജന 
അടിസ്രാനമരാക്കിയരായിരിക്ം ഗ്രാമ�ഭയിൽ ദ�രാഷ്യൽ ആഡിറ്റ് നടക്ക. 
ദ�രാഷ്യൽ ആഡിറ്റിനരായി ദചരുന്ന ഗ്രാമ�ഭരാദയരാ�ത്ിൽ ആവശ്യമരായ 
എല്രാ ദരഖകളം ഹരാ�രരാക്കരാനുള്ള ചുമതല നിര്വഹദണരാദേ്യരാ�സ്ര്ക്ണ്്. 
ഗ്രാമ�ഭയിജല ചര്ച്ചയജട അടിസ്രാനത്ിൽ ദ�രാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിജന് 
റിദപെരാര്ട്ിന് അന്തിമ രൂപം നൽകി തദദേശ ഭരണസ്രാപനത്ിജന് ജപരാതുദര
ഖയരായി അം�ീകരിക്കയം ദവണം

പ്വർത്തനം
ദ�രാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം �രാമൂഹ്യപരിദശരാധന നടത്ി ഗ്രാമ�ഭയിൽ റിദപെരാര്
ട്് ജചദയ്ണ് കരാര്യങ്ങൾ തരാജഴപെറയന്നവയരാണ്.

1) ദപ്രാ�ക്ട് ദരഖയ്കനുസൃതമരായരാദണരാ നിര്വ്വഹണം നടന്നത്?
2) വിക�നപ്വര്ത്നങ്ങളിജല മുതൽമുടക്ം സകവരിച്ച്ദനട്വം തമ്മിൽ 

ജപരാരുത്ജപെടുന്നുദണ്രാ?
3) ദപ്രാ�ക്ടിജന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂര്ണമരായം സകവരിക്കരാൻ കഴിഞ്ഞുദവരാ? 

ഇജല്ങ്ിൽ എന്തുജകരാണ്് അങ്ങജന �ംഭവിച്ചു. എങ്ങജന പരിഹരിക്കരാ
നരാവം? നിര്ദദേശങ്ങൾ എജന്തല്രാം.

4) ദപ്രാ�ക്ടിൽ ലക്ഷ്യമിട്ിരുന്ന �നകീയ പങ്രാളിത്വം സുതരാര്യതയം 
അധികവിഭവ �മരാഹരണവം ആര്�ിക്കരാൻ കഴിഞ്ഞുദവരാ? ഇജല്ങ്ിൽ 
എന്തുജകരാണ്്? ജമച്ചജപെടുത്രാൻ ആവശ്യമരായ നിര്ദദേശങ്ങൾ എജന്ത
ല്രാം?

5) വിക�നപ്വര്ത്നങ്ങളിൽ �രാദങ്തിക ദമമേ സകവരിക്കരാൻ കഴിഞ്ഞു
ദവരാ? വിേ�്ധരുജട ദ�വനം  പ്ദയരാ�നജപെടുത്രാൻ കഴിഞെരാ? ഇജല്
ങ്ിൽ എങ്ങജന സകവരിക്കരാൻ കഴിയമരായിരുന്നു?

6) ധനവിനിദയരാ�ം �ംബന്ിച്ച ദരഖകൾ (വരവ് ചിലവ് കണക്കൾ, 
മസ്റ്റര്ദറരാൾ, ബില്്, ജമഷര്ജമന്് ബുക്കിൽ ദരഖജപെടുത്ിയ അളവകൾ, 
�രാധന �രാമഗ്ികളജട ജവൗച്ചര് എന്നിവ) പരിദശരാധിച്ച് ഉറപെരാക്ക. 

7) സുതരാര്യമരായ നിര്വഹണത്ിനുള്ള മരാര്ഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുദവരാ എന്ന് 
പരിദശരാധിക്ക.

8) നിര്വ്വഹണത്ിജന് ഗണദമമേജയ �ംബന്ിച്ചും ധനവിനിദയരാ�ത്ി
ജല കരാര്യക്ഷമതജയ �ംബന്ിച്ചുമുളള വിലയിരുത്ലും ജമച്ചജപെടുത്തുന്ന
തിനരാവശ്യമരായ നിര്ദേശങ്ങളം.

ദ�രാഷ്യൽ ആഡിറ്റ് ടീമിജന് റിദപെരാര്ട്് ഭരണ�മിതിക്ക് നൽകുകയം ഭരണ�
മിതി ചര്ച്ചജചയ്് അം�ീകരിച്ച് ഗ്രാമ�ഭയിൽ അവതരിപെിക്കയം �നകീയ 
ചര്ച്ച കഴിഞെ് കുറിപ്പുകൾ �ഹിതം ജപര്ദഫരാമൻ�് ആഡിറ്റ് ടീമിന് നൽ
ദകണ്തുമരാണ്.
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അനുബന്ധം 3

വികസനഡരഖ - അദ്ധ്യൊയങ്ങളം ഉള്ളടക്കവും

ഭരാ�ം I ജപരാതു സ്ിതി

അദ്ധ്യരായം 1 : ജപരാതു വിവരങ്ങൾ (ശരരാശരി 2 ദപ�് )

അദ്ധ്യരായം 2 : ഭൂപ്കൃതിയം പരാരിസ്ിതിക �വിദശഷതകളം (ശരരാശരി 3 
ദപ�് )

അദ്ധ്യരായം 3 : �ന�ംഖ്യ (ശരരാശരി 2 ദപ�് )

അദ്ധ്യരായം 4 : �രാമൂഹിക-�രാംസ്കരാരിക-�രാമ്പത്ിക സ്ിതി (ശരരാശരി 3 
ദപ�് )

ഭരാ�ം II വിഷയദമഖലകൾ/വിഭരാ�ങ്ങൾ

ഓദരരാ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും തങ്ങളജട വിഷയദമഖല �ംബന്ിച്ച്/വിഭരാ�ജത് 
�ംബന്ിച്ച് തരാജഴ പറയന്ന ഉള്ളടക്കദത്രാജട 3 ദപ�ിൽ കവിയരാത് ഒരു 
ദരഖ തയ്രാറരാക്കണം. ഇങ്ങജന തയ്രാറരാക്കജപെടുന്ന ഓദരരാ ദരഖയം വിക�ന 
റിദപെരാര്ട്ിൽ ഭരാ�ം II ജല ഓദരരാ അദ്ധ്യരായമരായി ഉൾജപെടുത്ണം.

1. ഇന്നജത് അവസ് (സ്ിതിവിവരകണക്കളജട അടിസ്രാനത്ിൽ)
2. നിലനിൽക്ന്ന പ്ശ്നങ്ങൾ, അവയജട രൂക്ഷത, അവയ്ക്കുള്ള കരാരണങ്ങൾ
3. പ്ശ്നപരിഹരാരമരാര്ഗ്ഗങ്ങളം �നങ്ങളജട ആവശ്യങ്ങളം
4. പദ്ധതിക്കരാലയളവിലും മുൻ വര്ഷവം തദദേശഭരണ സ്രാപനം നടത്ിയ 

പ്വര്ത്നങ്ങളം അവയജട ദനട്-ദകരാട്ങ്ങളം
5. പദ്ധതിക്കരാലയളവിൽ മറ്റ് വകുപ്പുകൾ/ഏ�ൻ�ികൾ/സ്രാപനങ്ങൾ നട

ത്ിയ പ്വര്ത്നങ്ങളം അവയജട ദനട്ദകരാട്ങ്ങളം
6. വിക�ന �രാധ്യതകൾ 
7. ഏജറ്റടുദക്കണ്തരായ പ്വര്ത്നങ്ങൾ 
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അനുബന്ധം 4

പദ്ധതിഡരഖയമട ഘടനയം അദ്ധ്യൊയങ്ങളം (�ൊതൃക)

(1) തഡ്ദേശഭരണ സ്ഥൊപനത്തിമറെ വികസന സ്ഥിതി വിഡശ്ം
ജപരാതുവിവരങ്ങൾ, ജപരാതു�രാമൂഹ്യ-�രാമ്പത്ിക അവസ്, ഭൂമിശരാസ്തപര
വം പരാരിസ്ിതികവമരായ �വിദശഷതകൾ, മനുഷ്യ-പ്കൃതി വിഭവങ്ങൾ, 
ഓദരരാ ദമഖലയജടയം പ്ദത്യക വിഭരാ�ങ്ങളജടയം അവസ്യം നിലനില്ക്കുന്ന 
വിക�ന പ്ശ്നങ്ങളം ജവല്വിളികളം എന്നിവ പ്ദത്യക ഭരാ�ങ്ങളരായി ഉൾജപെ
ടുത്ണം. (ഓദരരാ ദമഖലയജടയം പ്ദത്യക വിഭരാ�ങ്ങളജടയം അവസ്യം 
നിലനിൽക്ന്ന പ്ശ്നങ്ങളം ജവല്വിളികളം, ബന്ജപെട് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ 
എഴുതി തയ്രാറരാക്കി കണക്കളം ദരഖകളം തയ്രാറരാക്ന്നതിനുള്ള വര്ക്കിം�് 
ഗ്രൂപെിന് നൽദകണ്തരാണ് ). പരമരാവധി അഞ്് ദപ�ിൽ കവിയരാത് വിധം 
വിവരണങ്ങൾ കുറച്ചും സ്ിതിവിവരക്കണക്കളജട അടിസ്രാനത്ിലുമരായി
രിക്കണം ഈ അദ്ധ്യരായം തയ്രാറരാദക്കണ്ത്.

(2) മുന്വൊർ്ിക പദ്ധതി/പഞ്വത്സര പദ്ധതി വിലയിരുത്തല് 

വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയ്രാറരാക്കിയതും നിശ്ിത ദഫരാറത്ിൽ ദക്രാഢീകരിച്ച
തുമരായ ദരഖ അദതപടി ഈ അദ്ധ്യരായത്ിൽ ദചര്ദക്കണ്തരാണ്.

(3) നടപെ് വൊർ്ിക പദ്ധതി വിശകലനം 

ഒരു �രാമ്പത്ിക വര്ഷം അവ�രാനിച്ച ദശഷമരാണ് പദ്ധതി തയ്രാറരാക്ന്നജത
ങ്ിൽ ഈ അദ്ധ്യരായം ആവശ്യമില്. അല്രാത്പക്ഷം നടപെ് വരാര്ഷിക പദ്ധതി 
വിവരങ്ങൾ നിശ്ിത ദഫരാറത്ിൽ ദക്രാഡീകരിച്ച് അദതപടി ഈ അദ്ധ്യരായ
ത്ിൽ ദചര്ദക്കണ്തരാണ്.

(4) �യ-പരൊ�യ കൊരണങ്ങള്

പ്തീക്ഷിച്ച യഥരാര്ഥ പ്ദയരാ�നത്ിജന് അടിസ്രാനത്ിൽ ഓദരരാ ദമഖലയി
ലും വി�യിച്ച പരിപരാടികളം അവയ്ക്കുളള കരാരണങ്ങളം പരരാ�യജപെട് പരിപരാടി
കളം അവയ്ക്കുളള കരാരണങ്ങളം ജവദവ്വജറ പട്ികകളരാക്കി തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്. 
(വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയ്രാറരാക്കിയ സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിജന അടിസ്രാനമരാക്കി
യരാണ് ഇത് തയ്രാറരാദക്കണ്ത്.)

(5) വകുപ്പുകള്/ഏ�ന്സികള് നടപെിലൊക്കിയ പരിപൊടികള് 

വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയ്രാറരാക്കിയ സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ടുകളജട അടിസ്രാനത്ി
ൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ/ഏ�ൻ�ികൾ നടപെിലരാക്കിയ പരിപരാടികൾ പട്ിക
യരായി തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്. ഇതു �ംബന്ിച്ച ഒരു വിലയിരുത്ൽ റിദപെരാ
ര്ട്ടും ഉണ്രായിരിദക്കണ്തരാണ്.

(6) പ്ശ്നവിശകലനവും പ്ശ്നപരിഹൊര സൊധ്യതകളം

സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ടുകജള അടിസ്രാനമരാക്കിയരാണ് ഇത് തയ്രാറരാദക്കണ്ത്. 
ഓദരരാ ദമഖലയജടയം ഗരുതരവം അതീവ ഗരുതരവമരായ പ്ശ്നങ്ങൾ മരാത്രം 
ഉൾജപെടുത്ിയരാൽ മതിയരാകുന്നതരാണ്.
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(7) വികസന കൊഴ്ചപെൊട്, തന്തം, നയസ�തീപനം

സ്റ്റരാറ്റ�് റിദപെരാര്ട്ിമറെ അടിസ്രാനത്ിൽ ഓദരരാ ദമഖലയജടയം വിക�ന 
കരാഴ്ചപെരാട്, നയ�മീപനം, തന്തം എന്നിവ മൂന്ന് ദകരാളങ്ങളിലരായി പട്ികജപെ
ടുത്തുക

(8) പ്തതീക്ഷിത വിഭവഡ്ൊതസ്സുകളം വകയിരുത്തലകളം

പ്തീക്ഷിത വിഭവദ്രാതസ്സുകളം വിഷയരാടിസ്നത്ിലും ദമഖല തിരിച്ചു
മുള്ള വകയിരുത്ലുകളം നിശ്ിത ദഫരാറങ്ങളിൽ തയ്രാറരാക്കണം. കൂടരാജത 
പ്ദേശത്് ലഭ്യമരാക്കരാൻ കഴിയന്ന മനുഷ്യ-പ്കൃതി വിഭവങ്ങജള എങ്ങജന 
പ്ദയരാ�നജപെടുത്രാജമന്നത് �ംബന്ിച്ച വിശകലനവം നടദത്ണ്തരാണ്.

(9) ഡപ്ൊ�ക്ടുകളം അവയമട വിശേൊംശങ്ങളം

വരാര്ഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്രാനുദദേശിക്ന്ന സ്പിൽ ഓവര് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ 
ഉൾജപെജടയള്ള മുഴുവൻ ദപ്രാ�ക്ടുകളജടയം (ജമയിന്നൻ�് ഫണ്് വിനിദയരാ
�ിക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ഉൾജപെജട) വിശേരാംശങ്ങൾ നിശ്ിത ദഫരാറത്ിൽ 
തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ് . ഇപ്കരാരം എഴുതുദമ്പരാൾ ജപരാതുവിഭരാ�ം ദപ്രാ�ക്ടുക
ളം പ്ദത്യകഘടക പദ്ധതി, പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി ദപ്രാ�ക്ടുകളം ജവദവ്വജറ 
പട്ികകളരായി എഴുദതണ്തരാണ്. 

(10) പ്ഡത്യക പദ്ധതികള്/പരിപൊടികള്

പ്ദത്യകഘടകപദ്ധതി, പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി, വനിതരാഘടക പദ്ധതി, േരാ
രിദ്്യനിര്മ്മരാര്ജ്ന ഉപപദ്ധതി, ശിശുക്കൾ, വൃദ്ധര്, ഭിന്നദശഷിയള്ളവര് 
എന്നിവര്ക്കരായള്ള പ്ദത്യക പദ്ധതി എന്നിങ്ങജന തുടങ്ങി പ്ദത്യകമരായി 
തയ്രാറരാദക്കണ്തും, �ര്ക്കരാര് അതത് �മയത്് നിര്ദദേശിക്ന്നതുമരായ എല്രാ 
പ്ദത്യക പദ്ധതികളജടയം/പരിപരാടികളജടയം വിശേരാംശങ്ങൾ ഈ അദ്ധ്യരാ
യത്ിൽ ജവദവ്വജറ ദരഖജപെടുത്ണം. പ്ദത്യകപദ്ധതി /പരിപരാടി ബരാധക
മരാകുന്ന ദമഖലയജട/വിഭരാ�ത്ിജന് അവസ്യം പ്ശ്നങ്ങളം വ്യക്തമരാക്ന്ന 
വിധം സ്ിതിവിവരകണക്കളജടയം വസ്തുതകളജടയം അടിസ്രാനത്ിൽ 
ഒരു ലഘുവിവരണം ആേ്യം എഴുതണം. തുടര്ന്ന് പ്സ്തുത പദ്ധതിയിൽ/ പരി
പരാടിയിൽ ഉൾജപെടുത്ിയിട്ടുളള ദപ്രാ�ക്ടുകളജട ഒരു പട്ിക (ദപ്രാ�ക്ട് നമ്പര്, 
ദപ്രാ�ക്ടിജന് ദപര്, വകയിരുത്ിയിട്ടുളള വിക�ന ഫണ്്, അടങ്ൽ എന്ന 
രീതിയിലുളള പട്ിക) തയ്രാറരാക്കയം ദവണം. ഓദരരാ പദ്ധതി/പരിപരാടി �ം
ബന്ിച്ചും ഇപ്കരാരം ജചദയ്ണ്തരാണ്. എന്നരാൽ ജമയിൻനൻ�് പദ്ധതി വി
ശേരാംശങ്ങൾ ഈ അദ്ധ്യരായത്ിൽ ദചര്ദക്കണ്തില്.

(11) മ�യിറെനന്സ് പദ്ധതി (ആസ്ി സംരക്ഷണ-പരിപൊലന പദ്ധതി)

തങ്ങളജട നിയന്തണത്ിലും ദമൽദനരാട്ത്ിലും ഉടമസ്തയിലുമുളള എല്രാ 
ആസ്തികളം �ംരക്ഷിദക്കണ്ത് തദദേശഭരണ സ്രാപനത്ിജന് ചുമതലയരാണ്. 
സകമരാറിക്കിട്ിയ സ്രാപനങ്ങൾ, ഓഫീസുകൾ എന്നിവയം അവര് �ംരക്ഷി
ദക്കണ്തരാണ്. അതിനരാൽ സ്രാപനദമധരാവികൾ, നിശ്ിത ദഫരാറത്ിൽ �മ
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ര്പെിക്ന്ന ദപ്രാ�ക്റ്റും നിര്ദദേശങ്ങളം ജമയിന്നൻ�് പ്രാൻ ദപ്രാ�ക്റ് നിര്ദേശ
ങ്ങളം പരി�ണിച്ച് ജപരാതു ആസ്തികളജട �ംരക്ഷണത്ിനരായി ഒരു പ്ദത്യക 
പദ്ധതി തദദേശഭരണസ്രാപനം തയ്രാറരാദക്കണ്തരാണ്. ആസ്തി ര�ിസ്റ്ററിജന് 
അടിസ്രാനത്ിൽ ആസ്തികൾ ഏജതരാജക്കയരാജണന്നും അവയജട അവസ് 
എന്തരാജണന്നും ആവശ്യമരായ �ംരക്ഷണ പ്വര്ത്നങ്ങൾ എജന്തരാജക്കയരാ
ജണന്നും ഈ അദ്ധ്യരായത്ിജന് ആേ്യ ഭരാ�ത്് പട്ികജപെടുത്ണം (ആസ്തിയ
ജട ദപര്, ഇദപെരാഴജത് അവസ്, ആവശ്യമരായ �ംരക്ഷണ പ്വര്ത്നങ്ങൾ 
എന്ന രീതിയിലുളള പട്ിക). തുടര്ന്ന് ജമയിന്നൻ�് പ്രാനിൽ ഉൾജപെടുത്തുന്ന 
ദപ്രാ�ക്ടുകളജട പട്ിക (ദപ്രാ�ക്ട് നമ്പര്, ദപ്രാ�ക്ടിജന് ദപര്, വകയിരുത്ി
യിട്ടുളള വിക�നഫണ്്, വകയിരുത്ിയിട്ടുളള ജമയിന്നൻ�് ഫണ്്, തനത് 
ഫണ്്, അടങ്ൽ എന്ന രീതിയിലുളള പട്ിക) തയ്രാറരാക്കയം ദവണം.

(12) വൊയ്ൊബന്ധങ്ങള്

പദ്ധതിയജട വരായ്രാബന്ങ്ങജള �ംബന്ിച്ച ഒരു ലഘുവിവരണം തയ്രാറരാക്ക
ണം. തുടര്ന്ന് വരായ്രാബന്ിതമരായി നടപെിലരാക്കരാനുദദേശിക്ന്ന ദപ്രാ�ക്ടുകള
ജട പട്ികയം തയ്രാറരാക്കണം. (ദപ്രാ�ക്ട് നമ്പര്, ദപ്രാ�ക്ടിജന് ദപര്, വകയി
രുത്ിയിട്ടുളള വിക�ന ഫണ്്, വകയിരുത്ിയിട്ടുളള ദകന്ദരാവിഷ്കൃത പദ്ധതി 
വിഹിതം, �ഹകരണ സ്രാപനങ്ങളിൽ നിന്നുളള വരായ്, മറ്റ് ധനകരാര്യ സ്രാ
പനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരായ്, അടങ്ൽ എന്ന രീതിയിലുളള പട്ിക)

(13) സംഡയൊ�ന സൊധ്യതകളം സ�ഗ്രപരിപൊടികളം

വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയ്രാറരാക്കിയിട്ടുളള �മഗ്പരിപരാടികൾ വിലയിരുത്ി, 
ഓദരരാ ദമഖലയിദലയം ലക്ഷ്യം സകവരിക്ന്നതിന് അനിവരാര്യമരായി �ം
ദയരാ�ിപെിദക്കണ് പ്വര്ത്നങ്ങളം ഫണ്ടുകളം പരി�ണിച്ച് �മഗ്പരിപരാടി
കൾക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകണം. �ംദയരാ�ന �രാധ്യതകജള �ംബന്ിച്ച 
ഒരു ലഘുവിവരണം ഉണ്രായിരിക്കണം. കൂടരാജത തയ്രാറരാക്ന്ന ഓദരരാ �മഗ്
പരിപരാടിയജട ദപരും ഓദരരാ �മഗ്പരിപരാടിയജടയം ഘടകമരായിട്ടുളള ദപ്രാ
�ക്ടുകളജട ദപരും പട്ികജപെടുത്ണം.

(14) ഡ�ൊണിറ്റിംഗ് സംവിധൊനങ്ങള്

ദപ്രാ�ക്ടുകളജട ദമരാണിറ്ററിം�് ചുമതല വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കരാണ്. ഓദരരാ 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പും അതത് ദമഖലയജട/വിഭരാ�ത്ിജന് ദപ്രാ�ക്ടുകൾ ദമരാണി
റ്ററിം�് നടത്ണം. അതിനരായി വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതിനിര്വഹണ ഘട്
ത്ിൽ ദമരാണിറ്ററിം�് കമ്മിറ്റികളരായി പ്വര്ത്ിക്കണം. ഇക്കരാര്യം ഇവിജട 
വ്യക്തമരാക്കണം. കൂടരാജത ദമരാണിറ്ററിം�് കമ്മിറ്റികളജട ചുമതലകളം ഉത്ര
വരാേിത്ങ്ങളം പ്വര്ത്നരീതിയം വ്യക്തമരാക്കണം.
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