
 

കേരള സര്ക്കാര്ക്  

 

 

 

 

 

 

നവകേരളത്തിന് ജനേീയാസൂത്രണം 
 

ഗ്രാമ, കലാക്, ജില്ലാപഞ്ചായത്തുേള്   
പതിമൂന്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയിെല വാര്ക്ഷിേ പ്ധതതിേള്  

തയ്യാറാക്കുന്തിനുള്ള മാര്ക്ഗകരഖ 
 (29.01.2018-െല സ.ഉ.(കേ)നം.11/2018/തസവഭവ പ്രോരം പുറെെടുവിച്ചത്) 
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ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതിമിലറ  
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള ഭാര്ഗബ്യക 

[29.01.2018  ലറ ഷ.ഉ(കഔ)നാം.11/2018/തഷൃബഴ പ്രഔായാം പുരലെടുഴിചൃത്] 

ബ്ഔയലലെ ഷാമ്പെിഔ ഴലര്ചൃയുടെ ലര ഉയ ഉമര്ന് തറെിബ്റക്ക് എെിക്കുന് 

തിലനാൊം ഷാമൂസയ നീതിയുടെ ബ്രയുടെ ാം ഩയിസ്ഥിതി സുയക്ഷയുടെ ലരയുടെ ാം ഉെഭഭാതൃഔമാക്കി ഭാറ്റുഔയുടെ ഭാണ് 

ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര (2017-22) റക്ഷയാം. അബ്താലരാൊം ബ്ഔയലെിലെ 

ബ്നട്ടങ്ങള്ലക്കല്ലാാം അരിസ്ഥാനഭാമ ജനാധിഩതയഴകരണതക്കയണലെ നോബ്ന്ാട്ട് ലഔാ പോക ബ്ഩാുംഔയുടെ ാം 

ബ്ഴണാം. ഈ റക്ഷയങ്ങള്  ബ്നരാന്  ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിലനാൊം തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ാം 

ഊര്ജിതഭാമി പ്രഴര് െിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഷാസചയയാം ഷാംജാതഭാക്കുന്തിന് തായതബ്ഭയന 

റലിതവാം ഔാറതാഭഷാം ളിഴാക്കുന്തുാം ഴിദഖദ്ധഉയബ്രയുടെ ാം ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്െഔഉയബ്രയുടെ ാം 

ഩങ്കാലിൊം ഉരപ്പുഴഉയത്തുന്തുഭാമ ഉയ ആസൂത്രണ പ്രക്രിമലമ അരിസ്ഥാനഭാക്കി ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിമിലറ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔള്  

തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള ഭാര്ഗബ്യക 29.01.2018 ലറ ഷ.ഉ(കഔ).നാം.11/2018/തഷൃബഴ ഉെയഴ് 

പ്രഔായാം പുരലെടുഴിചൃിട്ടുണ്ട്.  

ഷാമ്പെിഔ ഴര്ശെിലെ തുരക്കെില്  തലന് നിര്ഴസണാം ആയാംബിക്കാന്  ഔളിയുടെ ാം ഴിധാം 

ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രഴര്െനങ്ങള്  ചിട്ടലെടുെണലഭന്നുള്ള ഩതിമൂന്ാാം ഩദ്ധതിമിലറ 

പ്രകയാഩിത റക്ഷയാം കഔഴയിക്കുന്തിന് ഩയയാപ്തഭാുംന് തയെിറാണ് ഭാര്ഖബ്യക 

ആഴിഷ്കയിചൃിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ഭാര്ഗബ്യക അനുഫമായഭാമി നല്ുംന്നു. 2018 ജനുഴയിമില്  

ഭാര്ഖബ്യക പുരലെടുഴിചൃതിനുബ്വശാം ഴഉയെിമ ട്ട്ടിബ്ചൃര്ക്കലുകഔള്  ഫമായലെട്ട സ്ഥറങ്ങലില്  

ഉള്ലെടുത്തുഔയുടെ ാം ഇബ്ൊള്  പ്രഷക്തഭല്ലാെ ബാഖങ്ങള്  ളിഴാക്കുഔയുടെ ാം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. എ െ 

ഴാമനയ്ക്കുള്ള ഉയ ഷഭാസായാം എന് നിറയ്ക്കാണ് ഇത് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളത്. ട്ട്ടിബ്ചൃര്െ 

ബാഖങ്ങള്  തിയിചൃരിയുടെ ന്തിനാമി  ബ്ഫാള്ഡ് ഇറാലാറിസിില്   നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്. ളിഴാക്കിമ 

കണ്ഡിഔഔ ലര നമ്പയിനു ബ്നലയ XXX എന്് ഔാണിചൃിട്ടുണ്ട്.  
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അനുഫമായാം 

ഗ്രാഭ- ബ്ലാക്ക്- ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിമിലറ 2018-19 
നോതല്  2021-22 ഴലയയുടെ ള്ള ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള ഭാര്ഖബ്യക 

 

1  ആനോകാം 

1.1 പ്രാബ്ദവിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കുഔയുടെ ാം നരെിറാക്കുഔയുടെ ാം ലചയ്യുഔ എന്ത്   
പ്രാബ്ദവിഔ ഷര്ക്കാഉയഔലില്  നിമഭപ്രഔായാം നിക്ഷിപ്തഭാമ അധിഔായവാം ഉെയഴാദി 
െവഭാണ്. ഔളിെ യ പോക ദവാബ്ദക്കാറലെ ഴിബ്ഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണെിലെ അനുബഴാം  
ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കുന്തിനുാം നരെിറാക്കുന്തിനുാം  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലല ട്ടുതല്  
പ്രാപ്തഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷാസചയയെില്  ഷൃാബാഴിഔഭായുടെ ാം ആസൂത്രണ പ്രക്രിമയുടെ ലര എല്ലാ 
ഴിവദാാംവങ്ങ ാം ഉള്ലക്കാള്ളിചൄലഔാ പോകള്ള ഷങ്കീര്ണഭാമ നരഩരിക്രഭങ്ങള്   നോഔള്തട്ടുഔലില്  
നിന്നുാം താബ്ളയ്ക്ക് നിര്ബ്ണവിബ്ക്കണ്ടതില്ല എലന്ാഉയ അബിപ്രാമാം ഩറബാഖത്തുനിന്നുാം ഉന്മിക്ക 
ലെടുന്നുണ്ട്. ഴലലയബ്മലര ഷഭമലഭടുക്കുന് ആസൂത്രണ നരഩരിക്രഭങ്ങള്  അനാഴവയഭാമ 
ഔാറഴിലാംഫവാം ഉബ്ദയാഖസ്ഥ ബ്ഭധാഴിെവാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ജനഔീമത ഇല്ലാതാക്കുന്നു, 
ഔായയക്ഷഭതയ്ക്ക് ബ്ഔാട്ടനോണ്ടാക്കുന്നു തുരങ്ങിമ ഴിഭര്വനങ്ങ ാം പ്രഷക്തഭാണ്. അതുലഔാണ്ട് 
തായതബ്ഭയന റലിതവാം ഔാറതാഭഷാം ളിഴാക്കുന്തുാം, ഴിദഗ്ദ്ധഉയബ്രയുടെ ാം ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്െഔ 
ഉയബ്രയുടെ ാം ഩങ്കാലിൊം  ഉരപ്പുഴഉയത്തുന്തുഭാമ ഉയ നരഩരിക്രഭഭാണ് ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ 
ഩദ്ധതിക്കാറെ് അനുഴര്െിക്കുന്ത്.  

1.2 1994-ലറ ബ്ഔയല ഩഞ്ചാമെ് യാജ് നിമഭാം ഴിബാഴനാം ലചയ്യുന്ത് ഫു തറ ആസൂത്രണ 
ഭാണ്. അതിനാല്  ബയണഗരനയുടെ ാം ഫമായലെട്ട നിമഭങ്ങ ാം അനുവാഷിക്കുന് ഴിഴിധ 
തട്ടുഔള്ക്കിരമിലറ അധിഔായ/ചുഭതറാ ഴിബജനവാം ൊം അഴര്ക്കിരമിലറ ഷാംബ്മാജനവാം 
ഉരപ്പു ഴഉയബ്െണ്ടതുണ്ട്. അബ്താലരാൊം ബ്യ തട്ടിലറ പ്രാബ്ദവിഔ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
തമ്മിലുകാം ഷസഔയണവാം ഷാംബ്മാജനവാം പ്രധാനഭാണ്. ഇതിനു പുരബ്ഭമാണ് ഴിഴിധ 
ബ്രാതസ്സുഔലില്  നിന്നുാം റബയഭാവന് ഴിബഴങ്ങള്  ഴഔമിഉയത്തുന്തിന് ഩാറിബ്ക്കണ്ട 
ഴയഴസ്ഥഔ ബ്രയുടെ ാം അഴ ഷഭനൃമിെിബ്ക്കണ്ടതിബ്െയുടെ ാം പ്രാധാനയാം. ജില്ലാ ഩദ്ധതിനിര്ബ്ണവങ്ങള്  
പ്രാബ്ദവിഔ ഷര്ക്കാഉയഔ ലര ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  പ്രതിപറിക്കുഔയുടെ ാം ബ്ഴണാം. ഇഴ 
ഷാംഫമായിചൄള്ള ലഩാതു ഭാര്ഖനിര്ബ്ണവങ്ങലാണ് ഈ ഉെയഴില്  പ്രധാനഭായുടെ ാം 
ഴിവദീഔയിക്കുന്ത്. നിര്ഫമായഭായുടെ ാം അനുഴര്െിബ്ക്കണ്ടതാമ ഔായയങ്ങബ്ലാലരാൊം 
നിര്ഫമായഭില്ലാെതുാം എന്ാല്  അനുഔയണീമവാം അബിഔാഭയവഭാമ ഔായയങ്ങള്  ട്രി 
ട്ട്ടിബ്ചൃര്െ് അഴതയിെിക്കുന്താണ് ഩറബ്ൊഴാം അഴയക്തതയ്ക്കുാം ഒഡിറാല് പ്രവ് നങ്ങള്ക്കുാം 
ഇരമാക്കുന്ത്. ഈ ഭാര്ഗബ്യകമില്  നിര്ഫമായഭായുടെ ാം (mandatory) ഩാറിബ്ക്കണ്ട ഔായയങ്ങ ാം 
അബിഔാഭയഭാമ (desirable) ഔായയങ്ങ ാം ഷാംഫമായിചൃ്  ഩയഭാഴധി ഴയക്തത ഴഉയെിമിട്ടുണ്ട്. 

1.3  ഷാംസ്ഥാനെിലെ ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര അരങ്കല്തുഔമാമി നിശ്ച 
മിചൃിട്ടുള്ളത് 2 റക്ഷാം ബ്ഔാരി പംഩമാണ്. ഇതില്  ഏതാണ്ട് അറഩതിനാമിയാം ബ്ഔാരിമിറ 
ധിഔാം പംഩ പ്രാബ്ദവിഔ ഷര്ക്കാഉയഔള്ക്കുള്ള ഴിസിതഭാമിയിക്കുാം. 
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2.  ലഩാതുറക്ഷയവാം നോന്ഖണനഔ ാം 

2.1 ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ലഩാതുറക്ഷയാം 

(1) ഷാംസ്ഥാനെിലെ ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര റക്ഷയാം തുരര്ചൃാ ഷാദ്ധയതയുടെ ള്ള, 
ഩയിസ്ഥിതി യക്ഷ ഉരൊക്കുന്, ഷാമൂസയനീതി നോറലഔ ഩിരിക്കുന്, ഷാമ്പെിഔ ഴലര്ചൃയുടെ ലര ഉയ 
ഉമന് തറെിബ്റക്ക് ബ്ഔയലലെ എെിക്കുഔ എന്താണ്. ഉമര്ന് ഴലര്ചൃ ഉരൊക്കാന്  
ഷാമൂസയനീതിയുടെ ാം ഩയിസ്ഥിതി യക്ഷയുടെ ാം ഴിട്ടുഴീഴ്ച ലചയ്തുലഔാണ്ട് നിബ്ക്ഷഩഔലയ ആഔര്ശിക്കുന് 
ഷഭീഩനാം ഷൃീഔായയഭല്ല. ഭതനിയബ്ഩക്ഷത, ഷനോദാമ ഷൗസാര്ണാം, ഷഭാധനാതിമയീക്ഷാം, 
ഉമര്ന് ഗണനിറഴായനോള്ള ഩശ്ചാെറ ഷൗഔയയങ്ങള്, ലഭചൃലെട്ട ഭനുശയ ഴിബഴബ്വശി, 
ഩയിസ്ഥിതി കഴഴിദ്ധയാം എന്ിഴ ഉമര്െിക്കാണിചൄലഔാണ്ട് നിബ്ക്ഷഩാം ആഔര്ശിക്കുഔയുടെ ാം 
ൊം ലഩാതു നിബ്ക്ഷഩാം ഖണയഭാമി ഴര്ദ്ധിെിക്കുഔയുടെ ാം ലചയ്യുന്  ഫദല്  ഷഭീഩനഭാണ് 
ഩതിമൂന്ാാം ഩദ്ധതി ഷൃീഔയിക്കുഔ. 

(2) ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഭറാല് നോകയ റക്ഷയങ്ങൾ താലള ഩരയുടെ ന്ഴമാണ്.   

(i)   ലഩാതുജനാബ്യാഖയ - ലഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഷൗഔയയങ്ങള്  ഭിഔവറാലതാക്കിലക്കാ പോകാം ഉന്ത 
ഴിദയാബയാഷെിനുാം ലതാളില്  കനപുണിയ്ക്കുാം ഉമര്ന് ഩയിഖണന നല്ഔിലക്കാ പോകാം  
ഭനുശയ ഴിബഴബ്വശിയുടെ ലര ഷാദ്ധയത ഴറിമ ബ്താതില്  ഉമര്ത്തുഔ.  

(ii) ഴലര്ചൃബ്മാലരാൊം ഩയിസ്ഥിതിയക്ഷ ഉരൊക്കാന്  ഭണ്ണാം, ജറവാം ഇതയ പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങ ാം 
ൊം കൃശിയുടെ ാം ഷാംയക്ഷിക്കുന്തിന് ബ്ഴണ്ട പ്രഴര്െനങ്ങള്  പറപ്രാപ്തിമിലറെിക്കുഔ. 

(iii)  ഷാംസ്ഥാനെിലെ ഭാറിനയ പ്രശ്നെിന് വാവൃത ഩയിസായാം ഔാുഔ.  

(iv) ഭൂയസിതഉയാം ബഴനയസിതഉയാം അഖതിഔ ാം ഇല്ലാെ ഷാംസ്ഥാനഭാമി ബ്ഔയലലെ ഭാറ്റുഔ.  

(v)  ജനനാം നോതല്  ഭയണാം ഴലയയുടെ ള്ള ജീഴിത ചക്രെിലറ എല്ലാ ഗട്ടങ്ങലിലുകാം  ഷമൂസെിലെ 
ഩിന്തുണ ആഴവയനോള്ളഴര്ക്ക് അത് എെിക്കെക്ക നിറമില്  ഷാംസ്ഥാനെിലെ 
ഷമൂസയസുയക്ഷാ ഷാംഴിധാനലെ ഷഭഗ്രഭാക്കി ഭാറ്റുഔ.  

(vi) ബ്ഔഴറ ദായിദ്ര്യാം നിര്മ്മാര്ജനാം ലചയ്ത ഷാംസ്ഥാനഭാമി ബ്ഔയലലെ ഭാറ്റുഔ. 

(3) ബ്ഭല്ഩരെ റക്ഷയങ്ങള്  ബ്നരാന്  ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിലനാൊം പ്രാബ്ദവിഔ ഷര്ക്കാഉയഔ ാം 
നോന്ില്  നിന്നു പ്രഴര്െിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. പ്രാബ്ദവിഔ ഷര്ക്കാഉയഔ ലര ഩതിമൂന്ാാം 
ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതി പ്രഴര്െനെിെയലരമാണ് ഷര്ക്കാര്  ഴിബാഴനാം ലചയ്യുന്  നാലുക 
ഭിശനുഔ ലര (ആര് ദ്ര്ാം, കറപ്, ലഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഷാംയക്ഷണാം, സയിത ബ്ഔയലാം) 
പ്രഴര്െനങ്ങ ാം ഏബ്ഔാഩിെിബ്ക്കണ്ടത്. 

(4) ബ്ദവീമതറെിലുകാം ഷാംസ്ഥാന തറെിലുകനോള്ള റക്ഷയങ്ങലല പ്രാബ്ദവിഔതറെില്  
അതാതിരലെ പ്രബ്തയഔതഔള്  ഉള്ലക്കാ പോകലഔാണ്ട് നിര്ഴസിക്കുഔയുടെ ാം പ്രാബ്ദവിഔ 
പ്രവ് നങ്ങ ാം ഷാധയതഔ ാം ഔണക്കിലറടുത്തുലഔാണ്ട് ആഴവയഭാമ തനത് റക്ഷയങ്ങള്   
ട്ട്ടിബ്ചൃര്ക്കുഔയുടെ ാം ലചബ്യ്യണ്ടതുണ്ട്. 
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2.2 ലഩാതുനോന്ഖണനഔള്  

(1) ഉകരണതഩാദന ബ്ഭകറയുടെ ലര സ്ഥാമിമാമ ഴലര്ചൃ  

 ബക്ഷയ ഴിലഔള്, ഩചൃക്കരിഔള്, നോട്ട, ഭാാംഷാം, ഭത്സയാം എന്ിഴയുടെ ലര  ഉകരണതഩാദനവാം  ഉകരണതെന് 
ങ്ങ ലര ഷാംസ്ക്കയണവാം  ഴിഩണനവാം  ലഭചൃലെടുത്തുഔ  എന്തിനു പുരലഭ ഒബ്യാ ഴര്ശവാം 
ബക്ഷയബ്മാഖയഭാമ  എത്ര ലനല്ലാം ഩചൃക്കരിഔ ാം ഭറ്റു ഴിബഴങ്ങ ാം ട്ടുതല്  ഉകരണതഩാദിെിക്കാാം  
എന്ിഴയ്ക്കുാം പ്രാധാനയാം നല്ഔണാം. അതാമത് കൃശി-അനുഫമായബ്ഭകറഔലില്  ഉകരണതഩാദന 
ഴര്ദ്ധനഴിനാമിയിക്കണാം നോകയ ഩയിഖണന നല്ബ്ഔണ്ടത്. അബ്താലരാൊം ലതാളിറഴ 
ഷയങ്ങ ാം ഴഉയഭാന ഴര്ദ്ധനവാം ഉണ്ടാക്കുന്തിന് ഉമര്ന് ഩയിഖണന നല്ുംഔയുടെ ാം ബ്ഴണാം. 
അതിന് പ്രാബ്ദവിഔ ഉല്ഩന്ങ്ങ ലര മൂറയഴര്ദ്ധനയുടെ ാം ഴിഩണനവാം ഉരൊക്കിലക്കാണ്ട് 
സൂക്ഷ്മ ഷാംയാംബങ്ങള്  വക്തിലെടുത്തുഔയുടെ ാം ലചറതുാം ഇരെയവഭാമ ഷാംയാംബങ്ങള്  
ബ്പ്രാത്സാസിെി ക്കുഔയുടെ ാം ലചബ്യ്യണ്ടതാണ്.  

(2)  ഩയിസ്ഥിതിയുടെ ബ്രയുടെ ാം പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങ ബ്രയുടെ ാം ഷാംയക്ഷണാം 

 ആഴാഷ ഴയഴസ്ഥയുടെ ലര ഩയിഩാറനവാം കജഴ കഴഴിദ്ധയെിലെ സ്ഥാമിമാമ 
നിറനില്പ്പുാം ഉരപ്പുഴഉയത്തുഔ.  

(3)  ഭാനഴിഔ ഴിഔഷനാം 

 ഭാനഴിഔ ഴിഔഷനെിന് നിദാനഭാമ ആബ്യാഖയാം, ഴിദയാബയാഷാം, ലതാളില്  റബയഭാക്കല്  
എന്ീ ബ്ഭകറഔള്  ലഭചൃലെടുത്തുഔ. 

(4) അരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  ലഭചൃലെടുെല്  

 ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതിക്കാറമലഴില്  ഷൃതിമഭാമി ഭൂഭി ഉള്ളഴഉയാം ഇല്ലാെഴ 
ഉയഭാമ എല്ലാ ബഴന യസിതര്ക്കുാം ഭാനയവാം ഴാഷബ്മാഖയവഭാമ ബഴനാം ഷൃതിമഭാമി നല്ുംഔ, 
ഴര്ശാം നോഴഴന്  ശുദ്ധഭാമ ുംരിലഴള്ള റബയത, കഴദുതി, ലഭചൃലെട്ട ഖതാഖത, ഴാര്ൊ 
ഴിനിഭമ ഷൗഔയയങ്ങള്, ഭറ്റു ലഩാതു ഷൗഔയയങ്ങള് ,  ഊര്ജ ഷാംയക്ഷണാം, ഩായമ്പബ്യയതയ 
ഊര്ബ്ജാല്പാദനംാദനാം, ശുചിതൃനോള്ള  ഩയിഷയാം  എന്ിഴ ഉരപ്പു ഴഉയത്തുഔ.  

(5) ബ്ഷഴന പ്രദാന ഷാംഴിധാനെിലെ ഗണബ്ഭേ ലഭചൃലെടുെലുകാം ഷദ്ബയണ നിര്ഴസണവാം 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിെയലരയുടെ ാം ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങലിെയബ്രയുടെ ാം (കൃശി ബഴനുഔള്, ആശുഩത്രിഔള്,  
സ്കൂ ഔള്, അങ്കണഴാരിഔള്  നോതറാമഴ)  ജനങ്ങള്ക്ക് റബിബ്ക്കണ്ട ബ്ഷഴനങ്ങള്  ഴര്ദ്ധിചൃ 
ഗണബ്ഭേമിലുകാം ഷഭമഫമായിതഭായുടെ ാം റബയഭാക്കുഔ. എല്ലാ അങ്കണഴാരിഔ ാം ഷൃതിമാം 
ലഔട്ടിരെില്  പ്രഴര്െിക്കുന് ഷാസചയയാം സൃഷ്ടിക്കുഔ.  

(6) ഷാമൂസയനീതി ഉരൊക്കല്  

 ഩാര്വൃഴ്കരികയിക്കലെട്ടഴബ്യയുടെ ാം പ്രബ്തയഔഩയിഖണന അര്സിക്കുന്ഴബ്യയുടെ ാം (സ്ത്രീഔള് , ുംട്ടിഔള്, 
ഴബ്മാജനങ്ങള്, ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര് , രാന്ലജജന്ബ്ഡഴ്സ്, ഩട്ടിഔജാതിക്കാര്, ഩട്ടിഔ 
ഴര്ഖക്കാര്, ഭത്സയലതാളിറാലിഔള്, ഩയമ്പയാഖത ലതാളില്ബ്ഭകറമില്  ഩണിലമ ടുക്കുന്ഴര്) 
പ്രബ്തയഔഩയിഖണന നല്ഔി നോകയധായമിബ്റയ്ക്ക് എെിക്കുന്തിനുള്ള പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്ക്  
പംഩാം നല്ുംഔ. 
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(7) ആസ്തി ഩയിഩാറനാം 

 പുതിമ ആസ്തിഔള്  സൃഷ്ടിക്കുന്ബ്താലരാൊം നിറഴിലുകള്ളഴയുടെ ലര ഷാംയക്ഷണവാം ഩയിഩാറനവാം  
ഗണനിറഴായവാം ഉമര്ത്തുന്തിന് ഊന്ല്  നല്ുംഔ. 

2.3  ഩദ്ധതി തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതിലെ ആഴവയഔതയുടെ ാം ഩദ്ധതിയുടെ ലര  ലഩാതുഴയഴസ്ഥഔ ാം  

(1)  ജനങ്ങ ലര ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനെിനുാം ഷാമൂസയനീതി ഉരപ്പുഴഉയത്തുന്തിനുാം 
ആഴവയഭാമ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കി നരെിറാക്കുഔ എന്ത് തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ ലര  ബയണഗരനാ ചുഭതറമാണ്. 

(2) 1994-ലറ ബ്ഔയല ഩഞ്ചാമെ് യാജ് നിമഭെിലറ 3, 4, 5 ഩട്ടിഔഔലില്  മഥാക്രഭാം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ്, ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ് എന്ിഴയുടെ ലര  ചുഭതറഔള്  
ഴിവദഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഒബ്യാ തറെിലറ ഩഞ്ചാമെില്  നിക്ഷിപ്തഭാമിട്ടുള്ളതുാം ഷാംസ്ഥാന 
ഷര്ക്കാര്  ഔാറാഔാറങ്ങലില്  ഏല്െിചൄ ലഔാടുക്കുന്തുഭാമ ചുഭതറഔള്  നിരബ്ഴറ്റുന്തിന് 
ബ്ഴണ്ടി തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിശ് ക്കയിചൃ് നരൊബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 
ചുഭതറഔള്  നിരബ്ഴറ്റുന്തിനുബ്ഴണ്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔള് , അഴ ആസൂത്രണ ഭാര്ഗബ്യകമില്  
ഩയാഭര്വിചൃിട്ടിലല്ലങ്കില്ബ്ഩാലുകാം, ആഴിഷ്കയിചൃ് നരൊക്കുന്തിനുള്ള ഉഩാധിമാണ് ഩദ്ധതി . 

(3) തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ഭൂപ്രബ്ദവെിലെയുടെ ാം അഴിരലെ ജനങ്ങ ലരയുടെ ാം  ഷഭഗ്ര 
ഴിഔഷനവാം പുബ്യാഖതിയുടെ ാം ആമിയിക്കണാം ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിലെ  നോകയറക്ഷയാം. 
റബയഭാമ ഴിബഴങ്ങലല ഩയഭാഴധി  ഉഩബ്മാഖലെടുെി ഴയതയസ്ത ഴിബാഖങ്ങ ലര ഩങ്കാലിൊം 
ഉരപ്പു ഴഉയെിയുടെ ള്ള ആസൂത്രണഭാമിയിക്കണാം ഷാദ്ധയഭാബ്ക്കണ്ടത്. അതാമത്  ഩങ്കാലിെ 
ആസൂത്രണെിെയലരയുടെ ള്ള  ഷഭഗ്രഴിഔഷനഭാമിയിക്കണാം ലഩാതു ഷഭീഩനാം. 

(4) എല്ലാ ഴിഔഷനഩദ്ധതിഔള്ക്കുാം സ്ഥറഩയഭാമ ഭാനങ്ങള്  ഉണ്ട്. ഏത് പ്രബ്ദവബ്െ 
ക്കാബ്ണാ ഩദ്ധതി ആഴിഷ്കയിചൃിയിക്കുന്ത് ആ പ്രബ്ദവെിലറ താഭഷക്കാര്ക്കുാം അഴിരലെ 
നിറഴിലറ ഭൂഉഩബ്മാഖെിനുാം അനുബ്മാജയഭാമിയിക്കണാം പ്രസ്തുത ഩദ്ധതി. ഭൂപ്രകൃതി, 
ഩചൃെ്, ജററബയത, ഭളലഴള്ള നിര്ഖഭന-ഷാംബയണ യീതിഔള്  എന്ിഴലമല്ലാാം ഩയിഖണിചൄ 
ലഔാ പോകള്ള ഩദ്ധതിഔലല ഭാത്രഭാണ് സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔലാമി ഩയിഖണിക്കാന്  
ഷാധിക്കുന്ത്.  

(5) തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം അതിലെ അതിര്െിക്കുള്ളില്  നരെിറാക്കാന്  ഉബ്ണവിക്കുന് എല്ലാ 
ഴിഔഷന പ്രഴര്െനങ്ങ ാം ബ്ഔന്ദ്ര-ഷാംസ്ഥാനാഴിശ് കൃത ഩദ്ധതിഔ ാം പ്രാബ്ദവിഔ ഩദ്ധതി 
യുടെ ഭാമി ഷാംബ്മാജിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(6) തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം തയ്യാരാക്കുന് അഴസ്ഥാബ്യകമില്  (Status Report) 
പ്രതിഩാദിക്കുന് പ്രവ് നങ്ങള്ക്ക് ഩയിസായഭാമിട്ടാണ് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩാം നല്ബ്ഔണ്ടത്.  

(7) ലചറതുാം പറപ്രാപ്തിുംരെതുഭാമ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം ഴിബഴങ്ങ ലര ബ്നയിമബ്താതിലുകള്ള 
ഴിനയാഷവാം (thin spread of resources) ളിഴാക്കി ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര എണാം ുംരയ്ക്കണാം.   

(8) ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ, നിര് ഴസണ ഔായയങ്ങലില്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന് 
പ്രബ്ദവത്തു നിന്നുാം ഭറ്റു ഷാംസ്ഥാനങ്ങലിബ്റയ്ക്കുാം ഴിബ്ദവ യാജയങ്ങലിബ്റയ്ക്കുാം ബ്ജാറി ബ്തരിബ്ഩാമ 
പ്രഴാഷിഔലാമ നാട്ടുഔാഉയലര അബിപ്രാമങ്ങലല ഔണിലറടുക്കാനുാം അഴഉയലര പ്രശ്നങ്ങള്  
ഉള്ലക്കാള്ളാനുാം ൊം  അഴഉയലര ഷസഔയണാം  ഉരൊക്കാനുാം  ശ്രദ്ധിക്കണാം. 
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(9) ഇതയ ഷാംസ്ഥാന ലതാളിറാലിഔ ലര പ്രശ്നങ്ങള്  പ്രബ്തയഔിചൄാം അഴഉയലര താഭഷ  
സ്ഥറലെ  ശുചിതൃാം, ആബ്യാഖയാം അഴഉയലര ുംട്ടിഔ ലര ഴിദയാബയാഷാം എന്ീ ഔായയങ്ങലില്    
ശ്രദ്ധ നല്ഔി ബ്ഴണാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩദ്ധതി തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. 

(10) ഩദ്ധതി അസൂത്രണെിന് ഷാമൂസയ ഷാംഗരനാ ഷാംഴിധാനങ്ങള്  പ്രബ്മാജനലെടുൊ 
വന്തുാം ബ്പ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുന്തിന് ബ്േക്ക്ബ്സാള്ഡര്ഭാര് , ഫാങ്ക്-ഷസഔയണ ഷാംഗാം 
പ്രതിനിധിഔള്  എന്ിഴഉയഭായുടെ ള്ള ട്രിമാബ്റാചനഔള്   ഷാംഗരിെിക്കാവന്തുഭാണ്. 

(11) ജനഔീമാസൂത്രണ പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്ക് ഴിപുറഭാമ ജനഩങ്കാലിൊം ഉരപ്പുഴഉയത്തുന്തിന് 
ഇെര് ലനറാല്, ഴിഴയ ഷാബ്ങ്കതിഔഴിദയ, നഴഭാധയഭങ്ങള്  തുരങ്ങിമഴയുടെ ലര ഷാദ്ധയതഔള്  
ഩയഭാഴധി ഉഩബ്മാഖിക്കാന്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ശ്രഭിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(12) ഈ ഭാര്ഖബ്യക ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഭാത്രാം ഫാധഔഭാമിട്ടുള്ളതാണ്. 
നഖയഷബഔ ലര ആസൂത്രണ പ്രഴര്െനങ്ങള് ക്കുള്ള ഭാര്ഗബ്യക പ്രബ്തയഔാം പുരലെടുഴി 
ചൃിട്ടുണ്ട്. 

2.4  ജില്ലാഩദ്ധതിമിലറ നോന്ഖണനഔള്   

(1) ജില്ലയുടെ ലര ഷാംബ്മാജിത ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊര് ഴയക്തഭാക്കുന് ഉയ ബ്യകമാണ് ജില്ലാഩദ്ധതി. 
അതാമത് ഴിഴിധതട്ട് ഷര്ക്കാഉയഔള്  ഴിഔഷനെിലെ ബ്ഭകറമില്  നരത്തുന് 
ഇരലഩരലുകഔള്ക്ക് ദിവാബ്ഫാധാം നല്ുംന് തിനുള്ള ഷഭഗ്ര ബ്യകമാമാണ് 
ജില്ലാഩദ്ധതിലമ ഴിബാഴനാം ലചയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുലഔാ പോക തലന് ജില്ലാഩദ്ധതിമിലറ 
നോന്ഖണനഔ ാം നിര്ബ്ണവങ്ങ ാം തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  
പ്രതിപറിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.   

(2) ജില്ലാഩദ്ധതിമിലറ ഴിഔഷന ഩയിബ്പ്രക്ഷയവാം ഔീഴ്ത്തട്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങ ാം ഩയിഖണിചൄ ബ്ഴണാം 
ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  2018-19 നോതലുകള്ള ഴര്ശങ്ങലില്  ഩദ്ധതിയുടെ ാം (Plan) 
ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം (Projects) തയ്യാരാക്കി നരൊബ്ക്കണ്ടലതന്് ജില്ലാഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന് 
തിനുള്ള ഭാര്ഖബ്യകയുടെ ലര [ഷ.ഉ(ഩി) നാം. 19/2017/പ്ലാനിാംഖ്, തീമതി. 23.09.2017] കണ്ഡിഔ 
3.2 ല്  ഴയക്തഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ ആയാംബിക്കുന് 
ഗട്ടെില്തലന്, ഔളിഴതുാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഔയര് ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  
തയ്യാരാക്കുന്തിന് നോമ്പാമി ഒബ്യാ ഴര്ശവാം ജനുഴയി ആദയാം ജില്ലാ ഩദ്ധതി നിര്ബ്ണവങ്ങലല 
അരിസ്ഥാനഭാക്കി പ്രാബ്ദവിഔ ഷര്ക്കാഉയഔള്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി പംഩീഔയണെില്  
ഩാറിബ്ക്കണ്ട ഭാര്ഗനിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഷാംഫമായിചൃ ഉെയഴ് ജില്ലാ ആസൂതണ ഷഭിതി 
പുരലെടുഴിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(3)  XXX 

3.  ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗട്ടങ്ങ ാം നരഩരിക്രഭങ്ങ ാം  

ഗ്രാഭ-ബ്ലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  2018 – 19 നോതല്  2021 - 22 ഴലയയുടെ ള്ള ഴര്ശങ്ങലില്  
ഩദ്ധതി (Annual Plan) തയ്യാരാക്കി അാംഖീഔായാം ബ്നടുന്തിന് ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന്  
നരഩരിക്രഭങ്ങള്  അനുഴര്െിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
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3.1 ആസൂത്രണഷഭിതിഔ ാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ാം പുനഃഷാംഗരിെിക്കല്  

3.1.1 ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  

(എ) പുനഃഷാംഗരന 

(1)  ആസൂത്രണാം എന്ത് ഉയ തുരർ പ്രക്രിമമാണ്. നാരിലെ ഴിഔഷനെിൽ എല്ലാ 
ഩൗയൻഭാഉയാം തുരർചൃമാമ താൽഩയയലഭടുക്കുഔയുടെ ാം ഩങ്കാലിഔലാുംഔയുടെ ാം ലചയ്യുന്  
അഴസ്ഥമിബ്റയ്ക്ക് എല്ലാഴഉയാം നോബ്ന്രണാം. അതിന് ലഩാതുഔായയങ്ങലിൽ താൽഩയയ 
ലഭടുക്കുഔയുടെ ാം ചിതിമിക്കുഔയുടെ ാം, ഷാംഴാദങ്ങലിൽ ഏർലെടുഔയുടെ ാം  ഩയിസായ നിർബ്ണവങ്ങൾ  
പംഩലെടുെി നരെിറാക്കാൻ ശ്രഭിക്കുഔയുടെ ാം ലചയ്യുന് ഩൗയഷമൂസെിന് പംഩാം 
നല്ബ്ഔണ്ടതുണ്ട്.  ഩതിമൂന്ാാം  ഩഞ്ചഴൽഷയ ഩദ്ധതിമിൽ അപ്രഔായാം  ഉയ ഷമ്പ്രദാമാം 
ഴാർലെടുക്കുന്തിന് ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാതറങ്ങലിലറ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
ആദയഴര്ശാം ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  പംഩീഔയിചൃിഉയന്നു. ഴഉയന് ഴര്ശങ്ങലില്  ഩദ്ധതി 
ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ ആയാംബിക്കുന്തിന് നോബ്ന്ാരിമാമി ഒബ്യാ ഴര്ശവാം ഡിഷാംഫര്  1-ന് 
നോമ്പ് നിറഴിലുകള്ള ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള് , ആഴവയലഭങ്കില് , പുനഃഷാംഗരിെി 
ബ്ക്കണ്ടതാണ്. (ബ്പാരാം -1 ഉഩബ്മാഖിക്കണാം). 

(2) തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലറ ഩദ്ധതി ആസൂത്രണാം, നിർഴസണാം, ഴിറമിഉയെൽ എന്ീ 
പ്രഴർെനങ്ങൾ ഏബ്ഔാഩിെിക്കുന്തിനുബ്ഴണ്ട ഷസാമാം നൽുംഔ എന്താണ് 
ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര പ്രധാന ദൗതയാം. ഭലറാലാഉയ ചുഭതറ ആസൂത്രണ, നിർഴസണ 
പ്രക്രിമഔലിലറ ജനഩങ്കാലിൊം ഴർദ്ധിെിക്കാൻ ബയണ ഷഭിതിലമ ഷസാമിക്കുഔ 
എന്താണ്. അതിനാൽ ആസുത്രണ ഷഭിതിമിൽ അാംഖങ്ങലാുംന് ജനപ്രതിനിധിഔ ാം 
ഴിദഗ്ദ്ധഉയാം ഷന്ദ്ധ പ്രഴർെഔഉയാം ബ്ഭൽെരെ തയെിലുകള്ള ഩങ്കാലിൊം ഉരൊക്കാൻ  
പ്രഴർെിക്കണാം.  

(3) ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര ഗരന ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് യീതിമിൽ ആമിയിക്കണാം. 

അദ്ധയക്ഷൻ   : തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ പ്രഷിഡെ് 

ഉഩാദ്ധയക്ഷൻ : ആസൂത്രണ പ്രക്രിമമിൽ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനലെ       
ഷസാമിക്കാൻ ഔളിയുടെ ന് ഴിദഗ്ദ്ധൻ 

അാംഖങ്ങൾ    : ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി അദ്ധയക്ഷോർ, ഷന്ദ്ധ ബ്ഷഴഔയാമ          
ഴിദഗ്ദ്ധർ 

ഔൺഴീനർ    : തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരി 

(4)  ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിൽ 12 അാംഖങ്ങൾ എന്താണ് അബിഔാഭയാം. ട്ടുതൽ പ്രാതിനിധയാം 
ബ്ഴണലഭന്് ബയണഷഭിതിക്ക് ബ്താന്നുന്ഩക്ഷാം 12-ൽ ട്ടുതൽ അാംഖങ്ങലല 
ഉൾലെടുൊവന്താണ്. ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര ഔാറാഴധി ബയണ ഷഭിതിയുടെ ലര 
ഔാറാഴധി ആമിയിക്കുന്താണ്. ഷഭിതിമിൽ  ഉണ്ടാുംന് ളിവഔൾ  ഔാറതാഭഷാം 
ട്രാലത നിഔെണാം.   

(5) തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരി പ്ലാൻ ബ്ഔാഒർഡിബ്നറാലറലര ചുഭതറ 
ഴസിക്കണാം. ആസൂത്രണവഭാമി ഫമായലെട്ട ഒപീഷ് ചുഭതറഔൾ നിർഴസിക്കാൻ 
ഭലറാലാഉയ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലമ/ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലന അഷിേെ് പ്ലാൻ ബ്ഔാഒർഡിബ്നറാലരാമി  
നിബ്മാഖിക്കാവന്താണ്. 
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(ഫി) ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര ചുഭതറഔൾ  

(1) പ്രബ്ദവെിലെ ഴിഔഷനാം ഷാംഫമായിചൃ് ആബ്യാഖയഔയഭാമ ഷാംഴാദങ്ങൾ ബ്പ്രാത്സാസി 
െിക്കുഔ. 

(2) തബ്ണവബയണ പ്രബ്ദവെിലെ ദീർഗഔാറ ഴിഔഷന ഩയിബ്പ്രക്ഷയെിന് പംഩാം 
നൽുംന്തിൽ ബയണഷഭിതിബ്മയുടെ ാം ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔബ്ലയുടെ ാം ഷസാമിക്കുഔ. 

(3) തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതിമിലറ ഴാർശിഔ 
ഩദ്ധതിഔള്  തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഷസാമാം നൽുംഔ. 

(4) ബ്പ്രാജക്ടുഔൾ തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾക്ക് ഷസാമാം നൽുംഔ. 

(5) അധിഔ ഴിബഴ ഷഭാസയണ ഷാദ്ധയതഔൾ ഔലണ്ടത്തുന്തിന് ഷസാമിക്കുഔ. 

(6) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിനുള്ള ഷഭമക്രഭാം അനുഷയിചൃ് പ്രഴർെനങ്ങൾ ക്രഭീഔയിക്കുന് 
തിൽ ഏബ്ഔാഩനാം ഉരപ്പു ഴഉയത്തുഔ. 

(7) ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് പ്രഴർെനങ്ങൾ ഏബ്ഔാഩിെിക്കുന്തിന് ബയണഷഭിതിലമ 
ഷസാമിക്കുഔ. 

(8) പ്രാബ്ദവിഔാസൂത്രണവഭാമി ഫമായലെട്ട് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം ഷാംഗരിെിക്കുന് 
ആബ്റാചനാ ബ്മാഖങ്ങൾക്ക് ആഴവയഭാമ ുംരിപ്പുഔൾ തയ്യാരാക്കി നല്ുംഔ. 

(9) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിനുാം ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഗണബ്ഭേ ലഭചൃലെടുത്തുന്തിനുാം 
അനുബ്മാജയഭാമ ഩഠനങ്ങൾ നരെി ബയണ ഷഭിതിക്ക് രിബ്ൊർട്ട് നൽുംഔ 

(10)  ബ്േക്ക്ബ്സാൾഡർഭാഉയഭായുടെ ള്ള ട്രിമാബ്റാചന, ഫാങ്കുഔ ാം ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങ  
ഭായുടെ ള്ള ചർചൃ എന്ിഴയ്ക്ക് ഷസാമാം നൽുംഔ. 

(11)  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര പ്രാബ്ദവിഔാസൂത്രണെിൽ ഷസാമിക്കുന്തിന് ഴിദഗ്ദ്ധർ, 
ഷന്ദ്ധ പ്രഴർെഔർ എന്ിഴലയയുടെ ാം അക്കാദഭിഔ് - ഷാബ്ങ്കതിഔ സ്ഥാഩനങ്ങലലയുടെ ാം 
ഔലണ്ടത്തുന്തിന് ഷസാമിക്കുഔ. 

3.1.2 ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  

(എ) പുനഷാംഗരന 

(1)  എല്ലാ തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ ാം ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ ആയാംബിക്കുന്തിന് 
നോബ്ന്ാരിമാമി ഒബ്യാ ഴര്ശവാം ഡിഷാംഫര് 1-ന് നോന്ഩ് നിറഴിലുകള്ള ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള് , 
ആഴവയലഭങ്കില് , പുനഃഷാംഗരിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(2) ഉയ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിൽ 13 ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ അനിഴായയഭായുടെ ാം ഉണ്ടാഔണാം.  
എന്ാൽ ഏലതങ്കിലുകാം പ്രബ്തയഔ ഴിഔഷന ബ്ഭകറഔൾ ഩയിഖണിക്കണലഭന്് ബയണഷഭിതി 
തീഉയഭാനിക്കുഔമാലണങ്കിൽ ട്ടുതൽ ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ പംഩീഔയിക്കാവന്താണ്.  

(3) തീയബ്ദവബ്ഭകറഔലിലുകാം പിശരീഷ് ഉബ്ദയാഖസ്ഥൻ നിറഴിലുകള്ള തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩന 
െിലുകാം ഭത്സയബ്ഭകറാ ഴിഔഷനെിന് പ്രബ്തയഔാം ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് നിര്ഫമായഭായുടെ ാം 
ഉണ്ടാമിയിക്കണാം. 
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(4) ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം റബിക്കുന്ബ്താ ഇഉയഩബ്താ അതിറധിഔബ്ഭാ ഩട്ടിഔഴർഖ 
ുംടുാംഫങ്ങബ്ലാ ഉയ ഩട്ടിഔ ഴർഖ ഊലയങ്കിലുകബ്ഭാ ഉള്ള തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ 
ഩട്ടിഔഴർഖ ഴിഔഷനെിന് ഉയ പ്രബ്തയഔ ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് നിര്ഫമായഭായുടെ ാം 
പംഩീഔയിക്കണാം. 

(5) ഒബ്യാ ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുാം ഫമായലെട്ട ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ബ്ഭൽബ്നാട്ടെിൽ 
പ്രഴർെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിൽ കണ്ഡിഔ (3), (4) 
എന്ിഴമിലറ നിഫമായനഔള്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഩട്ടിഔപ്രഔായാം 
ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ ഉണ്ടാബ്ഔണ്ടതാണ്.  

    ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ്                                                                      ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി 
                 (1)                                                                                       (2) 

1 ലഩാതുബയണവാം ധനഔായയവാം (ഔണക്കുഔള്, ബ്യകഔള്  
എന്ിഴ തയ്യാരാക്കല്, ബയണാം ലഭചൃലെടുെല്, 
നോതറാമഴ) 

 ധനഔായയാം 

2 കൃശി (ഉല്െന് ഷാംബയണവാം ഷാംരണവയണവാം ഴിഩണ 
നവാം ഉള്െലര), ഭത്സയഫമായനാം, ലതാളിലുകരപ്പു ഩദ്ധതി, 
ഭണ് ജറ ഷാംയക്ഷണാം, ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം 
നോതറാമഴ 

 ഴിഔഷനാം 

  3 മൃഖഷാംയക്ഷണവാം, ക്ഷീയ ഴിഔഷനവാം  ഴിഔഷനാം 

4 പ്രാബ്ദവിഔ ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനാം (ലചറഔിര ഴയഴ 
ഷാമാം, സൂക്ഷ്മ ഷാംയാംബങ്ങള്  ഉള്െലര), ഷസഔയണാം, 
നോതറാമഴ 

 ഴിഔഷനാം 

5 ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണാം (ഩാര്െിരാം ഉള്െലര)  ബ്ക്ഷഭഔായയാം 

 6 ഷാമൂസയനീതി (ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര്, വൃദ്ധര് , 

ുംട്ടിഔള് , രാൻഷ് ജൻബ്ഡർഷ് നോതറാമഴ) 

 ബ്ക്ഷഭഔായയാം 

7 ഴനിതാഴിഔഷനാം  ബ്ക്ഷഭഔായയാം 

8 ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനാം / ഩട്ടിഔഴര്ഖഴിഔഷനാം  ബ്ക്ഷഭഔായയാം 

9 ആബ്യാഖയാം  ആബ്യാഖയവാം ഴിദയാബയാഷവാം 

10 ുംരിലഴള്ളാം, ശുചിതൃാം നോതറാമഴ  ആബ്യാഖയവാം ഴിദയാബയാഷവാം 

11 ഴിദയാബയാഷാം, ഔറയുടെ ാം ഷാംരണവായവാം, യുടെ ഴജനഔായയാം  ആബ്യാഖയവാം ഴിദയാബയാഷവാം 

12 ലഩാതുഭയാഭെ്  

(കഴദുതിയുടെ ാം ഊര്ജവാം ഉള്െലര) 

 ഴിഔഷനാം  

(ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെില്  
ഭയാഭെ് ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി) 

13 കജഴകഴഴിധയ ഭാബ്നജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ 
ഴയതിമാനാം, ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം, ദുയതിമ നിഴായണാം 
[19.09.2018-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നാം.2462/2018/തഷൃബഴ 
പ്രഔായാം ട്ട്ടിബ്ചൃര്െത്] 

 ഴിഔഷനാം  
(ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെില്  
ഭയാഭെ് ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി) 
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(6) ഫമായലെട്ട ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി ലചമർബ്ഩഴ്സൺ അലല്ലങ്കിൽ ആ ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിമിലറ  
യാംഖാം  എന്ിഴയിൽ ആലയലമങ്കിലുകാം ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് ലചമർബ്ഩഴ്സൺ ആമി  ബയണ 
ഷഭിതിക്ക്  തീഉയഭാനിക്കാവന്താണ്. ഫമായലെട്ട ഴിശമബ്ഭകറമിലറ ഉയ ഴിദഗ്ദ്ധൻ 
ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ്  ഉഩാദ്ധയക്ഷൻ ആമിയിക്കണാം. 

(7)  ഫമായലെട്ട ബ്ഭകറമിൽ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥയിൽ ഏറാലവാം നോതിർന് ഉബ്ദയാഖസ്ഥലന പ്രസ്തുത ബ്ഭകറമിലറ ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് 
ഔൺഴീനർ ആമി നിബ്മാഖിക്കണാം. ഔൺഴീനലര ട്രാലത ഭലറാലാഉയ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലന ട്രി  
ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിൽ അാംഖഭാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(8) ഴനിതാ ഴിഔഷനാം, ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനാം, ഩട്ടിഔഴർഖ ഴിഔഷനാം എന്ീ ഴർക്കിാംഖ് 
ഗ്രൂപ്പുഔ ലര ലചമർബ്ഩഴ്സൺഭാർ മഥാക്രഭാം, ഴനിത, ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴർഖ 
ജനപ്രതിനിധിഔലാമിയിക്കണാം. ഩട്ടിഔഴർഖ ഴിഔഷന ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് പംഩീഔയി 
ബ്ക്കണ്ടതാമ ഉയ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിൽ ഩട്ടിഔഴർഖ ജനപ്രതിനിധി ഇലല്ലങ്കില്  
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ പ്രഷിഡെ് പ്രസ്തുത ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ലചമർബ്ഩഴ്സൺ 
ആബ്ഔണ്ടതാണ്. 

(9) ഒബ്യാ ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലുകാം 10 നോതൽ 15 ഴലയ അാംഖങ്ങൾ ആഔാവന്താണ്. അഴയിൽ 
അതാത് ഴിഔഷനബ്ഭകറമിലറ  ഴിദഗ്ദ്ധഉയാം ഉൾലെരണാം. 

(10)  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്ക്, ആഴവയലഭങ്കിൽ, ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ലര ഉഩഷഭിതിഔൾ 
പംഩീഔയിക്കാവന്താണ്. ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ചുഭതറഔൾ ഉഩഷഭിതിക്കുാം ഫാധഔഭാണ്. 
ഉഩഷഭിതിക്ക് ലചമർബ്ഩഴ്സുാം ഔൺഴീനറാം ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് നിർബ്ണവിക്കുന് അാംഖങ്ങ ാം 
ഉണ്ടാമിയിക്കണാം. 

(11)  ഒബ്യാ ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലുകാം ഴനിതാ പ്രാതിനിധയവാം ഩട്ടിഔജാതി പ്രാതിനിധയവാം, ഩട്ടിഔഴർഖ 
ഴിഔഷനെിന് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് പംഩീഔയിബ്ക്കണ്ടതാമ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ 
ഩട്ടിഔഴർഖ പ്രാതിനിധയവാം ഉണ്ടാമിയിക്കണാം. 

(12) ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ഔൃാരാം ആലഔ അാംഖങ്ങ ലര മൂന്ിൽ ന്് ആമിയിക്കുന്താണ്. 
ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് ബ്മാഖെില്   ഔൺഴീനറലര സാജർ  നിർഫമായഭാണ്. 

(13) എഷ്.ഷി./എഷ്.റാലി പ്രബ്ഭാട്ടർഭാർ, ഷി.ഡി.എഷ്. അാംഖങ്ങൾ, ഷാക്ഷയതാ ബ്പ്രയഔ്, 
യുടെ ഴജനബ്ക്ഷഭ ബ്ഫാർഡ് നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ള യൂെ് ബ്ഔാർഡിബ്നറാലർഭാർ, ആവാ 
പ്രഴർെഔർ, ഫാങ്ക് പ്രതിനിധിഔൾ തുരങ്ങിമഴലയ ഫമായലെട്ട ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔലിൽ  
അാംഖങ്ങലാബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(14) ബയണഷഭിതിയുടെ ലര ലഩാതുഴാമ ബ്ഭൽബ്നാട്ടെിലുകാം നിമന്ത്രണെിലുകഭാണ് ഴർക്കിാംഖ് 
ഗ്രൂപ്പുഔൾ പ്രഴർെിബ്ക്കണ്ടലതങ്കിലുകാം ഒബ്യാ ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിബ്നയുടെ ാം അതത് ോെിാംഖ് 
ഔമ്മിറാലിഔ ഭാമി ഫമായലെടുെിമിട്ടുള്ളതിനാൽ ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ബ്നയിട്ടുള്ള 
ബ്ഭൽബ്നാട്ടെിലുകാം നിമന്ത്രണെിലുകഭാമിയിക്കണാം ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് പ്രഴർെിബ്ക്കണ്ടത്. 

(15)  പുനഃഷാംഗരിെിക്കുന് ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് അാംഖങ്ങ ലര ഩട്ടിഔ ബ്പാരാം - 2ൽ തയ്യാരാക്കി 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നരഩരി ഉെയഴാമി പുരലെടുഴിചൃ് തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനെിലെ ബ്നാട്ടീഷ് ബ്ഫാർഡ്, ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ബ്നാട്ടീഷ് ബ്ഫാർഡുഔൾ, 
ലഴബ്കഷറാല് എന്ിഴമിൽ പ്രഷിദ്ധലെടുെണാം.  
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(16) ഴിഴിധ തറങ്ങലിലറ തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ലര ഔൺഴീനർ 
ഭായാമി നിശ്ചമിബ്ക്ക പോകന്ഴഉയലര ഩട്ടിഔ അനുഫമായാം 1-ൽ നൽുംന്നു. 

(17) “കജഴ കഴഴിധയ ഭാബ്നജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനാം, ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം, ദുയതിമ 

നിഴായണാം” എന് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ  അധയക്ഷന്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ 

പ്രഷിഡന്റാം  ഔണ്ഴീനര്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ  ലഷക്രട്ടരിയുടെ ാം  ആമിയിക്കണാം. 

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെില്  ഫമായലെട്ട ബ്ഭകറഔലില്  ഩയിചമവാം പ്രാഴീണയവനോള്ള പ്രഖത്ഭലയ 

ഉള്ലെടുബ്െണ്ടതാണ്.തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩന ഩയിധിമില്  പ്രഴര്െിക്കുന് കജഴ കഴഴിധയ 

ഩയിഩാറന ഔമ്മറാലിമിലറയുടെ ാം ദുയതിമ നിഴായണ ഷഭിതിമിലറയുടെ ാം അാംഖങ്ങ ലര പ്രാതിനിധയാം 

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെില്  ഉണ്ടാഔണാം. അതുബ്ഩാലറ ഭസാപ്രലമാം അതിജീഴിക്കു ന്തിന് ഷൃബ്ഭധമാ 

ബ്ഷഴനാം നല്ഔാന്  ഷന്ദ്ധയാമ യുടെ ഴാക്കള്  അരക്കനോള്ള എല്ലാ ഴിബാഖാം ജനങ്ങ ബ്രയുടെ ാം  

പ്രാതിനിധയാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെില്  ഉണ്ടാുംന്തിന് ഫമായലെട്ട തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

പ്രബ്തയഔാം ശ്രദ്ധിബ്ക്കണ്ടതാണ്. [19.09.2018-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നാം.2462/ 2018/തഷൃബഴ പ്രഔായാം 

ട്ട്ടിബ്ചൃര്െത്] 

(ഫി) ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ലര  ചുഭതറഔൾ 

(1) ലഩാതുജനങ്ങലില്  നിന്നുാം നിർബ്ണവങ്ങൾ ഷൃീഔയിചൃ് ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിൽ 
ജനഩങ്കാലിൊം ഉരപ്പുഴഉയത്തുന്തിനുാം ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ പ്രക്രിമമിൽ നഴ 
ഭാധയഭങ്ങ ലര ഷാദ്ധയത പ്രബ്മാജനലെടുത്തുന്തിനുാം ശ്രഭിക്കുഔ. 

(2) ബ്േക്ക് ബ്സാൾഡർ ട്രിമാബ്റാചനഔൾ, ഫാങ്ക്/ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ഭായുടെ ള്ള 
ചർചൃ, ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖങ്ങൾ, ഴിഔഷന ലഷഭിനാർ, എന്ിഴിരങ്ങലിലറ ചർചൃഔൾ 
തുരങ്ങിമഴയ്ക്ക് അക്കാദഭിഔ് ഷസാമവാം ബ്നതൃതൃവാം നൽുംഔ. 

(3)  അതത് ഴിഔഷനബ്ഭകറയുടെ ഭാമി ഫമായലെട്ട ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിന് ബ്നതൃതൃാം 
നൽുംഔ. 

(4)  ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ഴിശമബ്ഭകറയുടെ ഭാമി ഫമായലെട്ട സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔൾ 
ബ്വകയിക്കുഔ, ബ്ക്രാഡീഔയിക്കുഔ, അഩഗ്രഥിക്കുഔ. 

(5)  കഔഭാരിക്കിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ റബയഭാമിട്ടുള്ള പ്രാഥഭിഔ ഴിഴയങ്ങ ാം ഩഞ്ചാമെ്  
തറ സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്കുഔൾ, ജനഷാംകയാ രിബ്ൊർട്ട് എന്ിഴമിൽ നിന്നുള്ള ദൃിതീമ 
ഴിഴയങ്ങ ാം ബ്വകയിചൃ് ഴിഴയാരിെര ഉയക്കുഴാൻ ഷസാമിക്കുഔ. 

(6) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്തിലെ പ്രായാംബപ്രഴര്െനഭാമി നിറഴിലുകള്ള 
അഴസ്ഥാബ്യക ഩയിഷ്കയിക്കുഔ.   

(7) ഗ്രാഭഷബമിൽ അചൃരിചൄ നൽുംന്തിനാഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ ാം (ബ്പാരാം 4, 5, 6) ഩദ്ധതി 
ബ്യകമിൽ ഉൾലെടുത്തുന്തിനാഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ ാം എഴതി തയ്യാരാക്കുഔ. (ഉയ 
ഷാമ്പെിഔഴര്ശാം അഴഷാനിചൃാല്  നോന്ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  നരൊക്കിമ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ലചറഴ് ഔണക്കുഔള്  ബ്പാരാം 4-ല്  തയ്യാരാക്കി ഏറാലവാം ആദയാം നരക്കുന് 
ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖെില്െലന് അഴതയിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്.)  
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(8)  ഷര്ക്കാര്  നല്ഔിമിട്ടുള്ള ലഩാതു ഭാര്ഗനിര് ബ്ണവങ്ങ ാം ജില്ലാ ഩദ്ധതിക്ക് അനുസൃതഭാമി 
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി നല്ഔിമിട്ടുള്ള നിര്ബ്ണവങ്ങ ാം ഩയിഖണിചൃ് അഴസ്ഥാബ്യകലമ 
അരിസ്ഥാനഭാക്കി ബ്പ്രാജക്ടുഔൾ പംഩീഔയിക്കുന്തിനാഴവയഭാമ ഉഩബ്ദവങ്ങൾ ഫമായലെട്ട 
ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔൾക്കുാം ആഴവയലഭങ്കിൽ ഭറ്റു ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾക്കുാം നൽുംഔ, 
ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖെില്  ചര്ചൃയ്ക്ക് നല്ബ്ഔണ്ട ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  തയ്യാരാ 
ക്കുന്തിന് ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔലല ഷസാമിക്കുഔ. 

(9) ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖാം, ഊഉയക്കൂട്ട ബ്മാഖാം, ഭത്സയഷബാബ്മാഖാം എന്ിഴമിലുകാം ഷഭാന 
ബ്മാഖങ്ങലിലുകാം ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിലുകാം ഴിശമഗ്രൂെ് അരിസ്ഥാനെിലുകള്ള ചര്ചൃയ്ക്ക് 
ബ്നതൃതൃാം നല്ുംഔ.  

(10)  നഴബ്ഔയലാം ഔര്മ്മഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭായുടെ ള്ള സയിത ബ്ഔയലാം, കറപ്, ആർദ്ര്ാം, ലഩാതു 
ഴിദയാബയാഷ ഷാംയക്ഷണാം എന്ീ ഴിഔഷന ദൗതയങ്ങ ഭാമി പ്രാബ്ദവിഔ ഩദ്ധതിഔലല 
ഏബ്ഔാഩിെിക്കുന്തിന് ആഴവയഭാമ ഉഩബ്ദവങ്ങൾ നൽുംഔ. 

(11)  ഷാമ്പെിഔ-ഷാബ്ങ്കതിഔ-പ്രാബ്മാഖിഔ ക്ഷഭതയുടെ ള്ളതുാം ഭാര്ഗനിര്ബ്ണവങ്ങള്ക്ക് 
അനുസൃതഭാമതുഭാമ ബ്പ്രാജക്ടുഔൾ പൂർണഭായുടെ ാം ചിട്ടമായുടെ ാം നിശ്ചിതബ്പാരങ്ങലിൽ 
എഴതി തയ്യാരാക്കുഔ. 

(12) ബയണ ഷഭിതി അാംഖീഔയിചൃ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിമിലുകള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔൾ ഫമായലെട്ട 
ബ്പാരങ്ങലിൽ എഴതി തയ്യാരാക്കി സുബ്റക ആപ്ലിബ്ക്കശനിൽ ഡാറാലാ എൻരി ലചയ്യിക്കുഔ.  

(13) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അാംഖീഔയിചൃബ്വശാം ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ 
ബ്ഭാണിറാലരിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔലാമി പ്രഴർെിചൃ് ബ്പ്രാജക്ടുഔൾ പറപ്രദഭാമി ബ്ഭാണിറാലർ 
ലചയ്യുഔ. (ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് ഗട്ടെിൽ നിർഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥൻ ളിഴാഔണാം.) 

(14) ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് ബ്മാഖാം ഴിലിചൄബ്ചർക്കൽ, ഭിനിട്ഷ് ബ്യകലെടുെൽ, ഭിനിട്ഷ് ബുക്ക് 
സൂക്ഷിക്കൽ, ചുഭതറ ളിയുടെ ബ്മ്പാൾ ഫമായലെട്ട ബ്യകഔൾ കൃതയഭാമി കഔഭാറഔ 
തുരങ്ങിമഴ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് ഔൺഴീനറലര ചുഭതറഔലാണ്. 

(15) “കജഴ കഴഴിധയ ഭാബ്നജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനാം, ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം, 

ദുയതിമ നിഴായണാം” എന് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ  ചുഭതറതഔള്  ചുഴലര ബ്ചര്ക്കുന്നു. 
[23.10.2018-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നാം.2710/2018/തഷൃബഴ പ്രഔായാം ട്ട്ടിബ്ചൃര്െത്] 

കജഴ കഴഴിധയ ഭാബ്നജ്ലഭെ് 

1) കജഴകഴഴിധയ യജിേര്  ഷഭഔാറിഔഭാമി തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഫബ്മാകഡഴഴ്സിറാലി 

ഭാബ്നജ്ലഭെ് ഔമ്മിറാലിഔലല ഷസാമിക്കുഔ. 

2) കജഴഴിഴിധയ ഩയിഩാറനെിനുള്ള തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനതറ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന് തിന് 

ബ്നതൃതൃാം നല്ുംഔ. 

3) ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ലഩാതു ഇരങ്ങള്, ഷാമൂസയ ഷാംഗരനഔ ലര സ്ഥറങ്ങള്, ഭറാല് 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്ിഴിരങ്ങലില്  കജഴകഴഴിധയ ഩാര്ക്കുഔള്  സ്ഥാഩിചൃ് 

ഩയിഩാറിക്കുന്തിനുള്ള ഷാധയത ഷാംഫമായിചൃ് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഷഭര്െിക്കുഔ. 
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4) അധിനിബ്ഴവ ഷഷയങ്ങള്, ഭറാല് ജീഴജാറങ്ങള്  എന്ിഴ ഷാംഫമായിചൃ രിബ്ൊര്ട്ട് 

തയ്യാരാക്കുഔ. 

ഔാറഴസ്ഥാ ഴയതിമാനാം 

1) ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനെിന് ഔായണഭാുംന് സയിതഗൃസ ഴാതഔങ്ങള്  (Green house 

Gases) ഩയഭാഴധി ുംരയ്ക്കുന്തിന് ഷൃീഔയിക്കാവന് നരഩരിഔള്  ഷാംഫമായിചൃ്  

നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഷഭര്െിക്കുഔ. 

2) ആബ്ഖാല താഩനവാം ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനവാം സൃഷ്ടിക്കുന് പ്രതയാഗാതങ്ങള്  

ബ്നയിടുന്തിന്/റഘൂഔയിക്കുന്തിന് ബ്ദവീമ, ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കാഉയഔള്  ലചയ്തുഴഉയന് 

പ്രഴര്െനങ്ങ ലര  ചുഴടു ഩിരിചൃ്  പ്രാബ്ദവിഔ ഔര്മ്മ ഩദ്ധതിക്ക്  പംഩാം നല്ുംഔ. 

3) പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങ ലര അനിമന്ത്രിതഭാമ ഉഩബ്മാഖാം ുംരയ്ക്കുന്തിനുാം ഫദല്  ഷാംഴിധാനങ്ങള്  

ഷൃീഔയിക്കുന്തിനുാം ഷസാമഔഭാുംന് ഭാര്ഖനിര്ബ്ണവങ്ങള്  പംഩലെടുത്തുഔ. 

4) കൈഭറാല് ലരഷിറിമെ് ബ്ഔയല എന് റക്ഷയാം ബ്നരാനുള്ള  പ്രഴര്െന ഩദ്ധതി 

ആഴിഷ്ക്കയിക്കുഔ. 

ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം 

1) ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണ പ്രഴര്െനങ്ങള്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩന ഩദ്ധതിമില്  

ഉള്ലെടുത്തുന്തിനുള്ള  നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഷഭര്െിക്കുഔ. 

2) ഔാര്ഫണ്  നൂരല്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം എന് റക്ഷയെിനാമി പ്രഴര് െിക്കുഔ. 

3) ഩയിസ്ഥിതി ആഗാതാം സൃഷ്ടിക്കുന് പ്രഴര്െനങ്ങ ലര രിബ്ൊര്ട്ട് തയ്യാരാക്കി  ഩയിസായ 

നരഩരിഔള്  നിര്ബ്ണവിക്കുഔ. 

ദുയതിമ നിഴായണാം 

1) ദുയതിമ നിഴായണ പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്ക് തരായേഭാബ്മക്കാവന് നിര്മ്മിതിഔള്  ഩയഭാഴധി 

ുംരയ്ക്കുന്തിന് ഷസാമഔയഭാുംന് പ്രഴര്െനങ്ങള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന്തിനുള്ള 

നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഷഭര്െിക്കുഔ. 

2) ദുയതിമലെ ബ്നയിടുന്തിനുള്ള  തയ്യാലരടുെ് പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്ക് നോകയ ഩയിഖണന 

നല്ഔിലക്കാണ്ട് ദുയതിമ റഘൂഔയണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ. 

3) ദുയതിമ നിഴായണ ഴുംെ് നിര്ബ്ണവിചൃ തയെില്  ഔമ്മൂണിറാലി ലരരണവൂ ബ്ഴാലണ്ടിബ്മഴ്സിലന  

ഩയിവീറിെിചൃ് ഗ്രൂെ് പംഩീഔയിക്കുഔ. 

(ഷി) അഴസ്ഥാബ്യക (Status Report) ഩയിഷ്കയിചൃ് ഔയര് ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കല്  

(1) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി പംഩീഔയണെിന് നോബ്ന്ാരിമാമി തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം ആസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുടെ ാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ാം പുനഃഷാംഗരിെിചൄഔളിൊല്  ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ലര 
ആബിനോകയെില്  നിറഴിലുകള്ള അഴസ്ഥാബ്യക ഔാബ്റാചിതഭാമി ഩയിഷ്കയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
അതിന് ചുഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് നരഩരിഔള്  ഷൃീഔയിക്കണാം. 

(i) ഒബ്യാ ഴിഔഷന ബ്ഭകറമിലുകാം ഔളിെ 20 ഴർശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ  ഉണ്ടാമിട്ടുള്ള 
ബ്നട്ടങ്ങ ാം ബ്ഩായായ്മഔ ാം ഴയക്തഭാമി പ്രതിപറിക്കുന് പ്രാഥഭിഔ ഴിഴയങ്ങ ാം ദൃിതീമ 
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ഴിഴയങ്ങ ാം ഷഭനൃമിെിചൃ് ഩതിമൂന്ാാം ഩദ്ധതിയുടെ ലര ആദയഴര്ശാം അഴസ്ഥാ 
ഴിവഔറനാം നരെിമിട്ടുണ്ടാഔാാം. പുതിമ സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔള്  റബയഭാലണങ്കില്  
അത് ട്രി ഔണക്കിലറടുെ് അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനാം പുതുക്കണാം. അഴസ്ഥാ 
ഴിവഔറനെിൽ നിന്നുാം ഫമായലെട്ട ഴിഔഷനബ്ഭകറ അബിനോകീഔയിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങ ാം 
ഷാദ്ധയതഔ ാം  ഔലണ്ടെി  പ്രശ്നഩയിസായ നിർബ്ണവങ്ങൾ പംഩീഔയിക്കുഔയുടെ ാം ലചബ്യ്യ 
ണ്ടതാണ് (ബ്പാരാം 3 ഉഩബ്മാഖിക്കുഔ).  

(ii) തുരര്ന്് അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനലെ അഴറാംഫഭാക്കി ഒബ്യാ ഴിഔഷന ബ്ഭകറയുടെ ാം 
ബ്നയിടുന് പ്രധാന ലഴല്ലഴിലിഔൾ, ഴിഔഷനെിലറ നിറഴിലുകള്ള ഴിരവഔൾ,  
ഴിഔഷനാം ലഭചൃലെടുത്തുന്തിനുള്ള ഷാദ്ധയതഔൾ, അതിന് ഷൃീഔയിക്കാവന് തന്ത്രാം, 
എന്ിഴലമല്ലാാം ഉൾലെടുെി ഉയ അഴസ്ഥാബ്യക (Status Report) തയ്യാരാക്കി 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിന് ഷഭർെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. അഴസ്ഥ ബ്യകമിൽ റക്ഷയങ്ങൾ 
യണ്ട് യീതിമിൽ നിർഴചിക്കണാം ന്ാഭത് ബ്ഴണ്ടത്.  ഴിഔഷന ബ്ഭകറമിലറ 
ദീര്ഗഔാറ റക്ഷയങ്ങള്  അഥഴാ ഔാഴ്ചൊര് ഴയക്തഭാക്കുഔ എന്താണ്. 2030 ല്  
ഴിഔഷന ബ്ഭകറമില്  എലതിമാലക്ക ബ്നരാന്  ശ്രഭിക്കണാം എന്ാണ് ഴയക്തഭാ 
ബ്ക്കണ്ടത്. യണ്ടാഭത് ഩതിമൂന്ാാം ഩദ്ധതിമില്, ഇതുഴലയ കഔഴയിചൃ ബ്നട്ടങ്ങ ാം 
അഴബ്വശിക്കുന് ഴര്ശങ്ങലില്  റക്ഷയഭിടുന് ബ്നട്ടങ്ങ ാം ട്ടുതല്  കൃതയതബ്മാലര 
നിര് ഴചിക്കുഔമാണ് ബ്ഴണ്ടത്. അഴസ്ഥാബ്യക ആദയഴര്ശാം തയ്യാരാക്കിമിട്ടിലല്ലങ്കില്  
പുതുതാമി തയ്യാരാക്കണാം. 

(iii) നോന്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഏലറാലടുെ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഴിവദാാംവങ്ങള്  ബ്പാരാം 4 ലുകാം 
തന്ഴര്ശാം അഴബ്റാഔനാം നരത്തുന്തുഴലയ നരെിറാക്കിമ/നരെിറാക്കി ഴഉയന് 
ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഴിവദാാംവങ്ങള്  ബ്പാരാം 5-ലുകാം തയ്യാരാക്കി അഴസ്ഥാബ്യകയുടെ ലര 
ബാഖഭാബ്ക്കണ്ടതാണ്.    

(2) അഴസ്ഥാബ്യക ഩയിഷ്കയിക്കുന് പ്രക്രിമ പൂര്െിമാമാല്  അഴസ്ഥാബ്യകലമയുടെ ാം ഩതിമൂന്ാാം 
ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതിയുടെ ലര ആദയഴര്ശാം തയ്യാരാക്കിമ ഴിഔഷനബ്യകലമയുടെ ാം അരിസ്ഥാ 
നഭാക്കി ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  അടുെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഔയര് ബ്പ്രാജക്ട് 
നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ബ്പാരാം 6-ല്  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്. തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര 
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  പ്രതിപറിബ്ക്കണ്ട ജില്ലാ ഩദ്ധതി നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഷാംഫമായിചൃ് ജില്ലാ 
ആസൂത്രണഷഭിതി പുരലെടുഴിക്കുന് ഉെയഴിലറ നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ട്രി ഔണക്കിലറടു 
ത്തുബ്ഴണാം ഔയര് ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത് (കണ്ഡിഔ 2.4 ഔാുഔ). 

(3) XXX     

(4) ഔയര് ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കി ഗ്രാഭഷബ/ഊഉയക്കൂട്ട ബ്മാഖങ്ങലില്  അഴതയിെി 
ക്കുഔ, ആ ബ്ഴദിഔലിലറ ചര്ചൃഔ ബ്രയുടെ ാം തീഉയഭാനങ്ങ ബ്രയുടെ ാം അരിസ്ഥാനെില്  ബ്പ്രാജക്ട് 
നിര്ബ്ണവങ്ങ ലര  നോന്ഖണന നിശ്ചമിചൃ്  ബയണ ഷഭിതിയുടെ ബ്രയുടെ ാം തുരര് ന്് ഴിഔഷന ലഷഭി 
നാരിബ്െയുടെ ാം ഩയിഖണനമക്ക് ഷഭര്െിക്കുഔ എന്ിഴമാണ് ഩദ്ധതി ആസൂത്രണവഭാമി 
ഫമായലെട്ട് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്   നിര്ഴസിബ്ക്കണ്ടതാമ  യണ്ട് പ്രധാന ചുഭതറഔള്  .അഴ 
പറപ്രദഭാമി നിരബ്ഴറാലണലഭങ്കില്  ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് ബ്മാഖങ്ങലിലറ ചര്ചൃഔ ലര 
അരിസ്ഥാനെില്  ശുഩാര്വഔള്  ക്രഭീഔയിബ്ക്കണ്ടതാണ്  .അതിനാല്  ഈ യ പോക 
ദൗതയങ്ങ ാം നിര്ഴസിക്കുന്തിലെ നോബ്ന്ാരിമാമി ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ലര ബ്മാഖാം 
ബ്ചയണലഭന്നുള്ളത് അനിഴായയഭാണ് . 
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3.1.3 രിബ്ഷാഴ്സ് ബ്ഩഴ്സലെ ബ്ഷഴനാം ഉഩബ്മാഖലെടുെൽ  

ജനഔീമാസൂത്രണപ്രഴര്െനങ്ങള്  ഏബ്ഔാഩിെിക്കുന്തിന് തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്, 
ആഴവയലഭങ്കില്, ജനഔീമാസൂത്രണെില്  ഩയിചമ ഷമ്പന്നാമ ഉയ ഷന്ദ്ധ 
പ്രഴര്െഔലെ ബ്ഷഴനാം ഉഩബ്മാഖിക്കാവന്താണ്. ഇങ്ങലന നിബ്മാഖിക്കലെടുന്ഴര്ക്ക് 

പ്രതിഭാഷാം 5000 പംഩ നിയക്കില്  ബ്സാണബ്രരിമാം, ഩദ്ധതി – ആസൂത്രണ ബ്ഭാണിറാലരിാംഖ് 
ലചറവഔള്ക്ക് ഭാറാലിലഴയ്ക്കുന് പണ്ടില്  നിന്നുാം, നിബ്മാഖിക്കലെടുന് ഔാറമലഴിബ്റയ്ക്ക്, 
നല്ഔാവന്താണ്.       

3.2 ഗ്രാഭഷബഔള്/ഊഉയട്ട്ടങ്ങള്  ബ്മാഖാംബ്ചയല്  

3.2.1 ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖങ്ങള്  

(1)  പ്രാബ്ദവിഔ ആസൂത്രണെിലെ ജീഴനാഡി ജനഩങ്കാലിെഭാണ്. ആസൂത്രണെില്  
നിര്ണാമഔഭാമ ഩങ്കു ഴസിക്കാന്  ജനങ്ങള്ക്ക് എത്രഭാത്രാം അഴഷയനോണ്ടാവബ്ന്ാ 
അത്രഭാത്രാം നല്ലത്. ഴിഔഷന ഩയിബ്പ്രക്ഷയവാം ഔയര് ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങ ാം തയ്യാരാമാല്  
ഗ്രാഭഷബഔള്  ബ്മാഖാം ബ്ചര്ന്് ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങ ലര നോന്ഖണന നിശ്ചമിക്കണ 
ലഭന്നുള്ളത് നിര്ഫമായഴയഴസ്ഥമാണ്.  

(2) ഗ്രാഭഷബമിബ്റയ്ക്ക് ബ്ഩാുംന്തിന് നോമ്പ് തലന് അഴ അമല്  ഷബഔലിലുകാം ഇതയ 
ബ്ഴദിഔലിലുകാം  ചര്ചൃ ലചയ്ത്  ബ്ഴണ്ട ഭാറാലാം ഴഉയൊവന്താണ്. പ്രാബ്ദവിഔ ഩദ്ധതിലമ 
ജനഔീമഭാക്കുന്തിനുള്ള ഇെയാം പ്രവൃെിഔള്  ഒബ്യാ പ്രബ്ദവെിബ്െയുടെ ാം ഷാദ്ധയത 
ഔള്ക്കുാം ബയണ ഷഭിതിയുടെ ലര പ്രതിഫദ്ധതയ്ക്കുാം അനുഷയിചൄ ഴിപുറഭാമി നരൊവന്താണ്. 
എന്ാല്  അഴ ഒബ്യാന്നുാം നിര്ഫമായഭായുടെ ാം ലചബ്യ്യണ്ട ഔായയങ്ങള്  എന് നിറയ്ക്ക് ഇഴിലര 
നിശ് ഔര്ശിക്കുന്ില്ല. അഴ അബിഔാഭയഭാമ ഔായയങ്ങലാണ്. ഇെയെില്  അമല്ഷബഔള്  
ട്രാലത ട്രിമാബ്റാചന നരൊവന് ഏതാനുാം ഴിബാഖങ്ങ ലര ഩട്ടിഔ ചുഴലര ബ്ചര്ക്കുന്നു. 

(i) ഔര്ശഔര് , ഔര്ശഔ ലതാളിറാലിഔള്  

(ii) ഴയഴഷാമ ഷാംയാംബങ്ങലിലുകാം (ഩയമ്പയാഖതാം, ുംരില്, ഗ്രാഭ, ആധുനിഔാം) 
ബ്ഷഴനങ്ങലിലുകാം ഏര്ലെട്ടിയിക്കുന്ഴര് . 

(iii) ഩാരബ്വകയഷഭിതിഔള്, ഭത്സയ ഔര്ശഔ ൈ്ബുകഔള്  എന്ിഴയുടെ ലര പ്രതിനിധിഔള്  

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

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

(vi) അാംഖന്ഴാരി പ്രഴര്െഔര്, ഭാതൃഷഭിതി ലചമര്ബ്ഩഴ്സണ്ഭാര് , അാംഖനഴാരി 
ലഴല്പമര്  ഔമ്മിറാലി  ബായഴാസിഔള്, ആവാഴര്ക്കര്ഭാര്  

(vii) ആശുഩത്രി ഭാബ്നജ്ലഭെ് ഔമ്മിറാലിഔള്, ഷൃഔായയ ആശുഩത്രിഔലിലറ ലഭഡിക്കല്  

ലപ്രാപശണലുകഔള്, വായീയിഔ – ഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔള്  ബ്നയിടുന്ഴഉയലര 
പ്രതിനിധിഔള്  

(viii) യുടെ ഴജനൈ്ബുകഔള്, ഴാമനവാറഔള്, ഔറാഷാാംരണവായിഔ ഷാംഗരനഔള്, ഫാറ 
ഔൗണ്ഷിലുകഔള് , രഷിഡന്ഷ് അബ്ഷാഷിബ്മശനുഔള് , യൂെ് ൈബ്ബ് ഏബ്ഔാഩന 
ഷഭിതി. 

(ix) ഴനഷാംയക്ഷണ ഷഭിതി ബായഴാസിഔള് , ഩയിസ്ഥിതി പ്രഴര്െഔര്  

(x) യാഷ്ട്രീമ ഷാംഗരനഔള്, ലതാളിറാലി ഷാംഗരനഔള്  
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(xi) അക്കാദഭിഔ് സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ പ്രതിനിധിഔള്  

(xii) ധനഔായയസ്ഥാഩനങ്ങലിലറ പ്രതിനിധിഔള്  

(xiii) ഭിശനുഔ ലര പ്രതിനിധിഔള്  

(xiv) പ്രഴാഷിഔള്, പ്രഴാഷി ഷാംഗരനഔള്    

(3)  പ്രഴാഷി ഭറമാലിഔള്  ഉള്െലര ലഩാതുജനങ്ങ ലര അബിപ്രാമാം ഷൃീഔയിക്കുന്തിന് 
തബ്ണവഷൃമാംബയണ ഴുംെിലെ ലഴബ്കഷറാലില്  ഗ്രാഭഷബാ ഴിന്ബ്ഡാ ഷൗഔയയാം റബയഭാക്കു 
ന്താണ്. അതില്  നിന്നുാം റബിക്കുന് നിര്ബ്ണവങ്ങള്ക്ക് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
അര്സഭാമ ഩയിഖണന നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്.  

(4) പ്രാബ്ദവിഔ ആസൂത്രണെിന് ഗ്രാഭഷബഔള്  ബ്മാഖാം ബ്ചഉയന്തിന് നോമ്പ് ഩങ്കാലിൊം 
ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്തിലെ ബാഖഭാമി ഴയാഩഔഭാമ പ്രചയണ ഩയിഩാരിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 
െിെയരനീലാം ഷാംഗരിെിക്കണാം. ഭാധയഭങ്ങള് , ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ജനഔീമ 
ഷാംഗരനഔള് , ലതാളില്  ബ്ഴദിഔള് , ുംടുാംഫശ്രീ ശാംകറ എന്ിഴലമ പ്രചയണ 
ഩയിഩാരിയുടെ ലര ഉഩാധിഔലാമി ഉഩബ്മാഖിക്കാവന്താണ്. ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖങ്ങള്  
ഔായയക്ഷഭഭാമി ഷാംഗരിെിക്കുന്തിന്, ഒബ്യാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെില്  നിന്നുാം ഈമിലര 10 
ബ്ഩലയ ഴീതാം ലതയലെടുെ് ഔിറയുടെ ലര ആബിനോകയെില്  ഴിദഗ്ദ്ധഩയിവീറനാം 
നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്െഔഉയലര ബ്ഷഴനാം ഗ്രാഭഷബയുടെ ലര  ഩങ്കാലിൊം 
ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്തിനുാം ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖങ്ങള്  പറപ്രദഭാമി ഷാംഗരിെിക്കുന്തിനുാം 
ഉഩബ്മാഖലെടുബ്െണ്ടതാണ്.  

(4) ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖങ്ങള്  ജനഩങ്കാലിെബ്ൊലരയുടെ ാം ഔായയക്ഷഭഭായുടെ ാം ആണ് ഷാംഗരിെിക്കു 
ന്ലതന്് ഉരൊക്കുന്തിന് ആഴവയഭാമ നരഩരിഔള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  
ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖെില്  ഩലങ്കടുെ് ഗ്രാഭഷബാ ഷാംഗാരനാം 
ഷാംഫമായിചൃ ഴസ്തുതാ രിബ്ൊര്ട്ട് തയ്യാരാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിബ്മാഖെില്  
അഴതിെിക്കുന്തിന് ലഩര് ബ്പാര്ഭന്ഷ് ഒഡിറാല് ഴിബാഖെിലെ ബ്ഷഴനാം ഉഩബ്മാഖിക്കാ 
വന്താണ്.   

(5) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ നോകയ ഴിഔഷന പ്രവ് നങ്ങള്  പ്രതിപറിെിക്കുന് യീതിമിറാണ് 
ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖെിലെ ഔായയ ഩയിഩാരി പംഩലെടുബ്െണ്ടത്. ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖെില്  
ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് അരിസ്ഥാനെില് / ഴിശമാരിസ്ഥാനെില്  ഗ്രൂപ്പു ചര്ചൃഔള്  ഴിവദഭാമി 
ഷാംഗരിെിക്കണാം. 

(6) ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖങ്ങലില്  ഴിഔഷന പ്രവ് നങ്ങള്  തയാം തിയിചൃ് കൃതയഭാമി നോന്ഖണന 
നിശ്ചമിക്കണാം. ഩശ്ചാെറ ഷൗഔയയങ്ങ ലര ഔായയെില്  ആദയാം ഴാര്ഡ് തറെില്  
നോന്ഖണന നിശ്ചമിചൃതിനുബ്വശാം എല്ലാ ഴാര്ഡുഔലിലറയുടെ ാം നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ബ്ക്രാഡീഔയിചൃ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ്തറ നോന്ഖണനാ ഩട്ടിഔ തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(7) ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖെില്  ഩലങ്കടുക്കുന്ഴയില്  നിന്നുാം  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമെ് ഏലറാലടുബ്ക്കണ്ട 
താമ ഴിഔഷന പ്രവ് നങ്ങ ലര നോന്ഖണനാക്രഭാം ഷാംഫമായിചൃ് ഉയ അബിപ്രാമ ഷര്ബ്ഴ 
ഩയീക്ഷണാരിസ്ഥാനെില്  നരത്തുന്ത് അബിഔാഭയഭാണ്; നിര്ഫമായഭല്ല. ഒബ്യാഉയ 
െര്ക്കുാം അഴഉയലര നോന്ഖണന ബ്യകലെടുത്തുന്തിന്  ഫാററാല് ബ്ഩെര്  ഴിതയണാം ലചയ്ത് 
പൂയിെിചൃ് ഴാങ്ങണാം. നോന്ഖണനഔള്  ഴാര്ഡ്  അരിസ്ഥാനെിലുകാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് 
അരിസ്ഥാനെിലുകാം ബ്ക്രാഡീഔയിചൃ് ഩദ്ധതിമിലറ ലഩാതു നോന്ഖണനഔള്  നിശ്ചമിക്കാ 
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വന്താണ്. ഇപ്രഔായാം ഩയീക്ഷണാരിസ്ഥാനെില്  അബിപ്രാമ ഷര്ബ്ഴ നരത്തുന്  ഗ്രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷര്ബ്ഴ ഴിഴയങ്ങള്  ബ്ക്രാഡീഔയിചൃ് ഉയ രിബ്ൊര്ട്ട് തയ്യാരാബ്ക്കണ്ട താണ്. 
അബിപ്രാമ ഷര്ബ്ഴ നരത്തുന്തിനുള്ള ഫാററാല് ബ്ഩെരിലെ ഭാതൃഔ അനുഫമായാം 2-ല്  
നല് ുംന്നു. 

(8) യുടെ ഴജനങ്ങള് , ഴനിതഔള് , ഴബ്മാജനങ്ങള് , ുംട്ടിഔള് , രാന്ഷ് ലജന്ബ്ഡഴ്സ് എന്ീ 
ഴിബാഖങ്ങ ലര പ്രവ് നങ്ങള്  അര്സിക്കുന് ഖൗയഴബ്ൊലര ഩയിഖണിക്കുന്തിന് 
ഩഞ്ചാമത്തുതറ ബ്മാഖങ്ങള് , ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖങ്ങള്ക്ക് നോമ്പ് ഷാംഗരിെിക്കുന്ത് 
അബിഔാഭയഭാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു തറെില്  ഷാംഗരിെിക്കുന് പ്രബ്തയഔ ബ്മാഖെില്  
ഴചൃ് ഈ ഴിബാഖങ്ങ ലര ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ചൃ ലചയ്ത് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  
ബ്ക്രാഡീഔയിക്കാവന്താണ്. ഇഴ അബിറശണീമഭാലണങ്കിലുകാം ബിന്ബ്വശി ഴിബാഖങ്ങ ലര 
പ്രവ് നങ്ങള്  ചര്ചൃലചയ്ത് അഴഉയലര ഴിഔഷന പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്ക് ബ്പ്രാജക്ട് 
നിര്ബ്ണവങ്ങള്  പംഩലെടുത്തുഴാന്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു തറെില്  പ്രബ്തയഔാം ബ്മാഖാം 
ബ്ചയണലഭന്ത് നിര്ഫമായ ഴയഴസ്ഥമാണ്. അതുബ്ഩാലറ ഭത്സയ ഴുംെിലെ പ്രകയാഩിത 
ഭത്സയ ഗ്രാഭങ്ങള്  നിറഴിലുകള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് ഴാര്ഡുഔലില്  ഊഉയട്ട്ടാം ഭാതൃഔമില്  
ഩയമ്പയാഖത ഭത്സയലതാളിറാലിഔള്ക്കാമി  ഭത്സയഷബഔള്  ഷാംഗരിെിക്കണലഭന്നുള്ളതുാം 
നിര്ഫമായഭാണ്. ുംരെത് 25 ഭത്സയലതാളിറാലിഔള്  യജിേര്  ലചയ്തിട്ടുള്ള ഴാര്ഡുഔലില്  
ഗ്രാഭഷബഔള്ക്ക് നോമ്പാമി ഭത്സയഷബ നിര്ഫമായഭായുടെ ാം  ഴിലിചൄബ്ചര്ബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

3.2.2 ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖങ്ങള്  

(1) ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം റബിക്കുന്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ 
ഗ്രാഭഷബഔള്  ബ്ചഉയന്തിനു നോമ്പാമി ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഊഉയഔലില്  ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖെിന്  
നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ള  ഔായയഩയിഩാരിക്ക് ഷഭാനഭാമ യീതിമില്  ഊഉയമൂെലെ അദ്ധയക്ഷതമില്  
ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖങ്ങള്  ഷാംഗരിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖങ്ങള്  ബ്ചഉയന്തിനുള്ള  ഭറാല് 
ഴയഴസ്ഥഔള്  ചുഴലര നല്ുംന്നു. 

(i)  ഊയിലറ ആലഔ ബ്ഴാട്ടര്ഭായില്  അന്ഩത് വതഭാനെിറധിഔാം അാംഖങ്ങള്  ഊഉയട്ട്ട 
ബ്മാഖെില്   നിര്ഫമായഭായുടെ ാം  ഩലങ്കടുെിയിക്കണാം. 

(ii)  ഫമായലെട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് അാംഖാം എല്ലാ ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖങ്ങലിലുകാം  നിര്ഫമായ 
ഭായുടെ ാം ഩലങ്കടുക്കണാം.  തബ്ണവബയണ  സ്ഥാഩനെിലെ  പ്രഷിഡെ് ഔളിയുടെ ന്ത്ര 
ഊഉയട്ട്ട ബ്മാഖങ്ങലില്   ഩലങ്കടുബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(iii)  ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖാം ഴിലിചൄ ബ്ചര്ക്കുന്തിനുള്ള ഷസാമഔ പ്രഴര്െനങ്ങള്  എഷ്.റാലി. 
പ്രബ്ഭാട്ടര്  ഏലറാലടുക്കണാം. എന്ിഉയന്ാലുകാം ഊഉയക്കൂട്ടബ്മാഖങ്ങള്  ഔായയക്ഷഭഭാമി 
ഷാംഗരിെിക്കുന്തിന് കരഫല്  എക്സ്റ്േന്ശന്  ഒപീഷര്ഭാര്  ബ്നതൃതൃഩയഭാമ ഩങ്ക് 
ഴസിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(iv) എഷ്.റാലി പ്രബ്ഭാട്ടര്  ചുഭതറയുടെ ള്ള ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖെില്  നിര്ഫമായഭായുടെ ാം ഩലങ്കടുക്കണാം 

(v)   ഊഉയഔള്ക്ക് പുരെ് അങ്ങിങ്ങാമി താഭഷിക്കുന് ഩട്ടിഔഴര്ഖക്കായാമ പ്രാമ 
പൂര്െിമാമഴലയയുടെ ാം ഊഉയട്ട്ട ബ്മാഖെിബ്റയ്ക്ക്  ക്ഷണിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(vi) നരൊബ്ക്കണ്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര നോന്ഖണന ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖാം നിശ്ചമിബ്ക്കണ്ടതുാം  അത് 
ബ്യകലെടുബ്െണ്ടതുഭാണ്. 
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(vii) ഒബ്യാ ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖെില്  നിന്നുാം ഉയ ഴനിത ഉള്ലെലര യണ്ട് ബ്ഩലയ തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനെിലറ ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  പ്രതിനിധിഔലാമി  തിയലെടുബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം റബിക്കുന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖാം 
ബ്ചര്ന്നുബ്ഴണാം  ആസൂത്രണ പ്രഴര്െനങ്ങ ാം  ഗണബ്ബാൃ തി തിയലെടുപ്പുാം നരബ്െണ്ടത് 
എന്ത്  നിര്ഫമായ ഴയഴസ്ഥമാണ്. 

(3) ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖങ്ങള്  ബ്ചഉയന്തിന് നോബ്മ്പ ഒബ്യാ ഊയിലുകാം ഴയഩഔഭാമ പ്രചയണ 
ഩയിഩാരിഔള്  ഷാംഗരിെിക്കണാം. 

(4) ഊഉയഔലിലറ ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിബാഖങ്ങ ലര ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനഭാമിയിക്കണാം ഊഉയട്ട്ട 
ബ്മാഖെിലറ നോകയ ചര്ചൃാ ഴിശമാം. 

(5) ഊഉയഔലില്  നരൊക്കുന്തിന് നിര്ബ്ണവിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര നോന്ഖണന അതത് 
ഊഉയക്കൂട്ടങ്ങലില്  നിശ്ചമിക്കണാം. ഊഉയക്കൂട്ടാം നിശ്ചമിക്കുന് നോന്ഖണനഔള്  ഗ്രാഭഷബാ 
ബ്മാഖെില്  രിബ്ൊര്ട്ട് ലചബ്യ്യണ്ടതാണ്.  

3.2.3 ഗ്രാഭഷബാ /ഊഉയട്ട്ട ബ്മാഖങ്ങള്ക്കുള്ള ഭറാല് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  

(1) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബഔ ലര/ഊഉയട്ട്ടങ്ങ ലര പ്രഴര്െനാം ഏബ്ഔാഩിെിക്കുന്തിന് 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥര് , ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥര് , 
കഔഭാരിക്കിട്ടിമ ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്  എന്ിഴയില്  യാലല ഗ്രാഭഷബാ/ഊഉയട്ട്ട െിലെ 
ബ്ഔാഒര്ഡിബ്നറാലരാമി ബയണഷഭിതി നിശ്ചമിചൃ്  ചുഭതറ ഏല്െിക്കണാം. 

(2) ഗ്രാഭഷബ/ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖങ്ങള്  ഷാംഗരിെിക്കുഔ, ചര്ചൃഔള്  പറപ്രദഭാക്കുഔ, തീഉയഭാ 
നങ്ങള്  ബ്ക്രാഡീഔയിചൃ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് ബയണ ഷഭിതിക്കുാം നോഔള്തട്ട് തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കുാം നല്ുംന്തിനുള്ള ശുഩാര്വഔള്  തയ്യാരാക്കുഔ എന്ീ ഔായയങ്ങള്ക്ക്  
ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുതറ ആസൂത്രണഷഭിതി അാംഖങ്ങള്  നിര്ണാമഔ ഩങ്ക് ഴസിബ്ക്ക 
ണ്ടതാണ്. 

(3)  നോന്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഏലറാലടുെ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  (ബ്പാരാം 4 ല്  തയ്യാരാക്കിമത്), 
നരെ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര അഴബ്റാഔനാം (ബ്പാരാം 5-ല്  തയ്യാരാക്കിമത്), ഴര്ക്കിാംഖ് 
ഗ്രൂപ്പുഔ ലര ഔയര് ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  (ബ്പാരാം 6-ല്  തയ്യാരാക്കിമത്), 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ ഩയിഷ്കയിചൃ അഴസ്ഥാബ്യകയുടെ ലര (Status Report) യത് നചുഉയക്കാം 
എന്ിഴ അചൃരിചൃ് ഗ്രാഭഷബാ/ ഊഉയട്ട്ട ബ്മാഖെില്  ഴിതയണാം ലചയ്യണാം.  

(4) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുത്തുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഷബ/ഊഉയട്ട്ടാം 
നിശ്ചമിക്കുന് നോന്ഖണനഔള്  അനുഷയിചൄള്ളതാഴണാം. എന്ാല്  അനിഴായയ ബ്പ്രാജക്ടു 
ഔള്ക്കുാം ഷര്ക്കാര്  നിര്ബ്ണവിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്കുാം ഈ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല്ല. 

(5)  ഗ്രാഭഷബാ/ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖെിലെ തീഉയഭാനങ്ങള്  അബ്ൊള്  തലന് എഴതി തയ്യാരാക്കി  
ഗ്രാഭഷബ/ഊഉയട്ട്ട അദ്ധയക്ഷന്, ഔണ്ഴീനര്, ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്, ഗ്രാഭഷബ/ഊഉയട്ട്ട 
ബ്മാഖെില്  ഩലങ്കടുെ 15 ബ്ഩര്  എന്ിഴഉയലര െ് ബ്യകലെടുെി  ലഷക്രട്ടരിലമ  
ഏല്െിബ്ക്കണ്ട ചുഭതറ  ഗ്രാഭഷബ/ഊഉയട്ട്ടാം ബ്ഔാഒര്ഡിബ്നറാലറബ്രതാണ്. 

(6) ഗ്രാഭഷബാ/ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖെിലറ സാജര്  യജിേര് , ഗ്രൂെ് ചര്ചൃഔലിലറ നിര്ബ്ണവങ്ങള് , 
റബിചൃ ബ്ചാദയങ്ങള് , ഭിനിര് ഷ്/ തീഉയഭാനങ്ങള്    എന്ിഴ ബ്മാഖാം  നരന്തിലെ ലതാട്ടടുെ  
പ്രവൃെി ദിഴഷാം തലന് ബ്ഔാഒര്ഡിബ്നറാലര്  ലഷക്രട്ടരിലമ ഏല്െിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
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ബ്പാബ്ട്ടാഗ്രാഫുഔള്  അതത് ഭിനിര് ഷ് ബുക്കുഔലില്  ട്ടിചൄ ഴയ്ക്കണാം. ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ഩയിഖണനയ്ക്ക് അമയ്ക്കുന്തിനുള്ള നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ബ്മാഖെിലെ 
ലതാട്ടടുെ പ്രവൃെിദിഴഷാം തലന് ഫമായലെട്ട തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിന് നല്ബ്ഔണ്ട 
താണ്.  

(7)  ഒബ്യാ ഗ്രാഭഷബമില്  നിന്നുാം  യണ്ട് ഴനിതഔള്, ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖെില്ലെട്ട യാള്  
എന്ിഴര്  ഉള്ലെലര 5 പ്രതിനിധിഔലല ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  ഩലങ്കടുക്കുന്തിന്  
തിയലെടുബ്ക്കണ്ടതാണ്. അതുബ്ഩാലറ തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനതറെില്  ബ്ചഉയന് 
പ്രബ്തയഔ ഗ്രാഭഷബബ്മാഖങ്ങലില്  ഩലങ്കടുെഴയില്  നിന്നുാം ഉയ ഴനിത ഉള്െലര യണ്ട് 
പ്രതിനിധിഔലല ഴിഔഷനലഷഭിനാരില്  ഩലങ്കടുക്കുന്തിബ്റയ്ക്ക് ലതയലെടുക്കണാം.   

(8) ഗ്രാഭഷബാ/ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖെിലെ ഔായയഩയിഩാരിയുടെ ലര ഭാതൃഔ അനുഫമായാം 3-ല്  
നല്ുംന്നു. 

3.2.4  ബ്ലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ ബ്മാഖങ്ങള്  

(1) ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിലെ ഔായയെില്  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിലറ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധി 
ഔബ്ലയുടെ ാം ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ് ഩയിധിമിലുകള്ള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിബ്റയുടെ ാം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തുഔലിബ്റയുടെ ാം ജനപ്രതിനിധിഔബ്ലയുടെ ാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഉഩാദ്ധയക്ഷന്ഭാലയയുടെ ാം ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിലറ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് ഔണ്ഴീനര്ഭാലയയുടെ ാം 
ഩലങ്കടുെിചൄലഔാ പോകള്ള ബ്മാഖാം ഴിലിചൄ ബ്ചര്ബ്ക്കണ്ടതുാം ആ ബ്മാഖലെ ബ്ലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമെിലെ ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖഭാമി  ഩയിഖണിബ്ക്കണ്ടതുഭാണ്. 

(2)  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിലെ ഔായയെില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിലറ ജനപ്രതിനിധിഔള് , ബ്ലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമെ് പ്രഷിഡന്റഭാര് , ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ് ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി ലചമര്ബ്ഩള്  
ഷണ് ഭാര് , ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമെ് പ്രഷിഡന്റഭാര് , ബ്ലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതി ഉഩാദ്ധയക്ഷന്ഭാര് , ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിലറ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് ഔണ്ഴീനര്ഭാര്  
എന്ിഴഉയലര ബ്മാഖാം  ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖെിന് ഷഭാനഭാമി  ഴിലിചൄ ബ്ചര്ക്കണാം. 

(3) ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔ ബ്രയുടെ ാം ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔ ബ്രയുടെ ാം ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ 
ബ്മാഖെില്  ഒബ്യാ ഴിശമബ്ഭകറയ്ക്കുാം ബ്ഔാഒര്ഡിബ്നറാലര്ഭാലയ അതാത് ബയണ 
ഷഭിതിഔള്  നിശ്ചമിചൃ് നല്ഔണാം. 

(4)  ബ്ലാക്ക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുത്തുഴാന്    ഉബ്ണവിക്കുന്  ബ്പ്രാജക്ട് 
നിര്ബ്ണവങ്ങള്   ബ്പാരാം 6-ല്  തയ്യാരാക്കി ചര്ചൃയ്ക്കാമി നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്. ചര്ചൃയ്ക്ക് റബിക്കുന് 
ഔയര് ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് അരിസ്ഥാന 
െിലുകാം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ബ്ലാക്ക് അരിസ്ഥാനെിലുകാം ചര്ചൃ ലചയ്ത് തീഉയഭാനലഭടു 
ബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(5) ഗ്രാഭഷബഔള്/ഊഉയട്ട്ടങ്ങള്  ബ്ലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ഩയിഖണനയ്ക്ക് തയ്യാരാക്കി 
അമചൃിട്ടുള്ള നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലുകാം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലുകാം 
ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമി ഷാംഗരിെിക്കുന് ബ്മാഖങ്ങലില്  അഴതയിെിചൃ് ചര്ചൃ ലചയ്ത് 
ഉചിതഭാമ തീഉയഭാനങ്ങള്  എടുക്കണാം. 

(6) ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖങ്ങള്ക്ക് നോമ്പ് ട്രിമാബ്റാചന നരത്തുന്തിന് കണ്ഡിഔ 3.2.1. (2)ല്  
പ്രതിഩാദിചൃിയിക്കുന് ഴയതയസ്ത ഷമൂസ ഴിബാഖങ്ങലില്  ഫാധഔഭാമ ഴിബാഖങ്ങ ഭായുടെ ാം 
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ഷഭാനഭാമ ഭറാല് ഴിബാഖങ്ങ ഭായുടെ ാം ബ്ലാക്ക് / ജില്ല ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ട്രിമാബ്റാചന 
നരൊവന്താണ്. 

3.3  ഴിഔഷന ലഷഭിനാറാം ഔയര് ഩദ്ധതി ബ്യകയുടെ ാം 

3.3.1  ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖങ്ങലല തുരര്ന്് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ബ്മാഖാം ബ്ചര്ന്് ഗ്രാഭഷബാ/ ഊഉയട്ട്ട 
നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ബ്ക്രാഡീഔയിചൃ് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമെ് ബയണ ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്െിക്കണാം. ബയണ 
ഷഭിതി ഗ്രാഭഷബഔ ലരയുടെ ാം ഊഉയട്ട്ടങ്ങ ബ്രയുടെ ാം നോന്ഖണനഔള്  ഩയിഖണിചൄലഔാ പോകാം 
ഴിബഴറബയത ഩയിഖണിചൄാം ഔയര് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കി ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  
അഴതയിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

3.3.2 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറ നോന്ഖണനഔള്ക്കുാം ഴിഔഷനതന്ത്രങ്ങള്ക്കുാം  മൂര്െപംഩാം നല്ും 
ന്തിനാമാണ് ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  ബ്ചഉയന്ത്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഩ 
ഞ്ചാമെ് പ്രബ്ദവലെ പ്രതിനിധാനാം ലചയ്യുന് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമെ് ജനപ്രതിനിധിഔള് , 
ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുതറ ആസൂത്രണഷഭിതി അാംഖങ്ങള് , ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് അാംഖങ്ങള് , 
ഗ്രാഭഷബാ പ്രതിനിധിഔള് , പ്രബ്തയഔ ഗ്രാഭഷബഔ ലര പ്രതിനിധിഔള് , നിര്ഴസണ 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥര് , ഊഉയക്കൂട്ടാം ഉലണ്ടങ്കില്  അഴയുടെ ലര പ്രതിനിധിഔള് , ഭിശനുഔ ലര 
പ്രതിനിധിഔള് , എഷ്.ഷി/എഷ്.റാലി പ്രബ്ഭാട്ടര്ഭാര് , എ.ഡി.എഷ് പ്രതിനിധിഔള് , 
ഷി.ഡി.എഷ് അാംഖങ്ങള് , ഫാങ്കുഔലിബ്റയുടെ ാം ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിബ്റയുടെ ാം 
പ്രതിനിധിഔള് , ബ്േക്ക് ബ്സാള്ഡര്ഭാര് , ലപ്രാപശണലുകഔള് , ഴിദഗ്ദ്ധര് , ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്െ 
ഔര്  നോതറാമ എല്ലാ ഴിബാഖാം ജനങ്ങലലയുടെ ാം  ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  ഩലങ്കടുെിക്കണാം. 

3.3.3 ഔയര് ഩദ്ധതിബ്യക ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  അചൃരിചൃ് ഴിതയണാം ലചയ്യണാം. ഴാര്ശിഔ 
ഩദ്ധതിബ്യകയ്ക്ക് ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് യീതിമില്  10 അദ്ധയാമങ്ങള്  ഉണ്ടാമിയിക്കണാം. ഇതില്  
ആദയലെ നാറ് അദ്ധയാമങ്ങള്  ഩയിഷ്കയിചൃ അഴസ്ഥാബ്യക (Status Report) ഉഩബ്മാഖിചൃ് 
എ ൊം തയ്യാരാക്കാവന്താണ്. 

(1) തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ  ഴിഔഷനസ്ഥിതി അഴസ്ഥ 

ഭൂഭിവാസ്ത്രഩയവാം ഩായിസ്ഥിതിഔവഭാമ ഷഴിബ്വശതഔള് , ഭനുശയ-പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങള് , 
ലഩാതു ഷാമൂസിഔ-ഷാമ്പെിഔ അഴസ്ഥ, ഒബ്യാ ബ്ഭകറയുടെ ബ്രയുടെ ാം പ്രബ്തയഔ ഴിബാഖങ്ങ 
 ബ്രയുടെ ാം അഴസ്ഥയുടെ ാം നിറനില്ക്കുന് ഴിഔഷന പ്രവ് നങ്ങ ാം ലഴല്ലഴിലിഔ ാം എന്ിഴ 
ഹ്രഷൃഭാമി  ഈ ബാഖെ് നല്ഔണാം.  

(2) നരെ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അഴബ്റാഔനാം 

നരെ് ഴാര്ശിഔഩദ്ധതിയുടെ ലര അഴബ്റാഔനഭാണ് ഈ ബാഖെ് ബ്ചര്ബ്ക്കണ്ടത്. ബ്പാരാം 5 
അഴറാംഫഭാക്കാലഭങ്കിലുകാം ഴിവഔറനാം അതില്  ഩയിഭിതലെടുബ്െണ്ടതില്ല. ഏലറാലടുെ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  ഏലതാലക്ക ഇതിനഔാം പൂര്െിമാക്കാന്  ഔളിഞ്ഞു, പ്രതീക്ഷിചൃ ബ്നട്ടങ്ങള്  
കഔഴയിക്കാന്  ഔളിഞ്ഞുബ്ഴാ, ഏലതാലക്ക ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഇതിനഔാം ഉബ്ഩക്ഷിചൄ, 
ഉബ്ഩക്ഷിക്കാനിരമാമ ഷാസചയയാം, ഏലതാലക്ക ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ബ്ബദഖതി ലചയ്തു, ബ്ബദഖതി 
ലചയ്യാനിരമാമ ഷാസചയയാം, നിര്ഴസണാം ആയാംബിക്കാെ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ബ്ണ്ടാ, ഉലണ്ടങ്കില്  
കഴുംന്തിനുള്ള ഔായണാം, ഇനിയുടെ ാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ബ്ബദഖതി ലചബ്യ്യണ്ട ഷാസചയയാം 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുബ്ണ്ടാ, ഴിബഴ ഷഭാസയണ ഷാധയതഔള്  റക്ഷയഭിട്ടതുബ്ഩാലറ തലന് 
റബിക്കുന്നുബ്ണ്ടാ, ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് റക്ഷയഭിട്ട അത്രയുടെ ാം ഗണബ്ബാക്താക്കലല റബിചൄബ്ഴാ, 
ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ടുഔള്   ഴിബാഴനാം ലചയ്തതുബ്ഩാലറ  തലന് നരൊക്കാന്  ഔളിയുടെ ന്നുബ്ണ്ടാ 
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എന്ിങ്ങലന നരെ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ജമഩയാജമങ്ങ ലര ഉയ ഇരക്കാറ 
ഴിറമിഉയെല്  നരെി അതില്  നിന്നുാം അനുബഴ ഩാഠങ്ങള്  ഉള്ലക്കാണ്ട് അടുെ ഴാര്ശിഔ 
ഩദ്ധതി  ട്ടുതല്  ഭിഔചൃ യീതിമില്  തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള നിര്ബ്ണവങ്ങള്  പംഩലപ്പുടുത്തുന് 
ഷഭീഩനഭാഔണാം ഈ ബാഖെ് ബ്ഴണ്ടത്. അബ്താലരാൊം ഴിഴിധ ഴുംപ്പുഔ ാം ഏജന്ഷിഔ ാം 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩന പ്രബ്ദവെ് നരപ്പുഴര്ശാം നരൊക്കിമബ്താ നരൊക്കിഴഉയന്ബ്താ 
ആമ ബ്ഔന്ദ്ര-ഷാംസ്ഥാനാഴിശ് കൃത ഩയിഩാരിഔള് , ഷാംസ്ഥാന ഩയിഩാരിഔള് , ഭറാല് ഴിഔഷന 
പ്രഴര്െനങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ ലര ഴിഴയങ്ങള്  ട്രി ട്ട്ടിബ്ചൃര്െ് ഈ ബാഖാം ലഭചൃലെടു 
ബ്െണ്ടതാണ്. 

(3) പ്രവ് ന ഴിവഔറനവാം പ്രവ് ന ഩയിസായ ഷാദ്ധയതഔ ാം 

 അഴസ്ഥാബ്യകലമ (Status Report) അരിസ്ഥാനഭാക്കിമാണ് ഈ ബാഖാം തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. 
ബ്പാരാം 3-ലറ  ഴിഴയങ്ങള്   അഴറാംഫഭാക്കാാം. ഒബ്യാ ബ്ഭകറയുടെ ബ്രയുടെ ാം  ഗഉയതയവാം അതീഴ 
ഗഉയതയവഭാമ പ്രവ് നങ്ങള്  ഭാത്രാം ഴിവഔറനാം ലചയ്താല്  ഭതിമാുംന്താണ്. 

(4) ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊര്, റക്ഷയങ്ങള് , തന്ത്രാം 

 ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതിയുടെ ലര ആദയ ഴര്ശാം തയ്യാരാക്കിമ ഴിഔഷനബ്യകയുടെ ലരയുടെ ാം 
ഇബ്ൊള്  ഩയിഷ്കയിചൃ അഴസ്ഥാബ്യകയുടെ ലരയുടെ ാം അരിസ്ഥാനെില്  ഒബ്യാ ബ്ഭകറയുടെ ബ്രയുടെ ാം 
ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊര്, നമഷഭീഩനാം, തന്ത്രാം എന്ിഴ ഴിവദഭാക്കിമതിനു ബ്വശാം ആ 
നിഖഭനങ്ങള്  ബ്ക്രാഡീഔയിചൃ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉബ്ണവിക്കുന് ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊരിനുാം 
റക്ഷയങ്ങള്ക്കുാം തന്ത്രെിനുാം പംഩാം നല്ഔണാം. പ്രാബ്ദവിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔള്  
ആഴിശ് ക്കയിക്കുന്തില്  ഴറിമ പ്രധാനയനോള്ള ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊര് (ഩയിബ്പ്രക്ഷയാം), 
റക്ഷയങ്ങള് , ഴിഔഷനതന്ത്രാം എന്ിഴയുടെ ലര  ഴിവദീഔയണാം ചുഴലര നല്ുംന്നു. 

(i) ഴിഔഷനഔാഴ്ചഩാര്:- പ്രബ്ദവെിലെ അഥഴാ ഴിശമ ബ്ഭകറയുടെ ലര  ഴിഔഷനെില്   
ഩഞ്ചാമെ് നരത്തുന് ഇരലഩരലുകഔലല  നമിബ്ക്കണ്ട അരിസ്ഥാന  ഷഭീഩനാം അഥഴാ 
ലഩാതു നമാം എതിമാണ് എന്താണ് ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊര് )ഩയിബ്പ്രക്ഷയാം(  എന്തുലഔാണ്ട് 
ഉബ്ണവിക്കുന്ത്.   

ഉദാ:- ഷാമൂസയനീതിയുടെ ാം ഩയിസ്ഥിതി സുയക്ഷയുടെ ാം ഴിട്ടുഴീഴ്ച ലചയ്യാലതയുടെ ാം തുരര്ചൃാ  
ഷാദ്ധയത ഉരൊക്കിലക്കാ പോകാം ഉമര്ന് ഴലര്ചൃ കഔഴയിക്കുഔ എന്ത് ഷാംസ്ഥാന 
െിലെ ഴിഔഷന ഩയിബ്പ്രക്ഷയെിലറ  ബ്ഔന്ദ്ര നിറഩാരാണ് എന്നു ഩരമാാം. അതു 
ബ്ഩാലറ ലചറവുംരെതുാം ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദവഭാമ ഷാബ്ങ്കതിഔ ഴിദയഔള്  
ഉഩബ്മാഖിചൄ ലഔാ പോകാം ഷാമൂസയനീതി ഉരൊക്കിലക്കാ പോകാം എല്ലാഴര്ക്കുാം ഩാര്െിരാം 
ഉയക്കുഔ എന്താണ് ഩാര്െിര യാംഖലെ  ഴിഔഷന ഩയിബ്പ്രക്ഷയാം എന്നു ഩരമാാം. 

(ii) റക്ഷയങ്ങള് :- ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊരിലന അഥഴാ ഴിഔഷന ഩയിബ്പ്രക്ഷയലെ 
മാഥാര്്യഭാക്കുന്തിന് അതിലന ഹ്രഷൃഔാറ, ദീര്ഗഔാറ റക്ഷയങ്ങലാക്കി ഭാറാലി 
കൃതയതബ്മാലര നിര്ഴചിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉദാ: ഩാര്െിര ബ്ഭകറമില്  ഒബ്യാ ഴിബാഖെിലുകാം  
(ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്, ഭൂഭിയുടെ ള്ള ബഴന യസിതര്, ഴാഷബ്മാഖയഭാമ ഴീരില്ലാെഴര്, 
ഴീടു ഩണി പൂര്െിമാക്കാന്  ഔളിമാെഴര്)  എത്ര ഴീതാം ഗണബ്ബാക്താക്കള്ക്ക് അടുെ 
ഴര്ശവാം ഩിന്ീര് ഩതിമൂന്ാാം ഩദ്ധതിമിലറ തുരര്ന്നുള്ള ഴര്ശങ്ങലിലുകാം 
ഷസാമലഭെിക്കുാം എന്് ഴയക്തഭാക്കണാം.  

(iii) ഴിഔഷനതന്ത്രാം :- ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊരിബ്നാര് നീതി പുറര്െിലക്കാണ്ട് ഴിഔഷന 
റക്ഷയങ്ങള്   ബ്നരിലമടു ക്കാന്  പ്രബ്ദവെിലെ ഷാധയതഔള്ക്കുാം ഩയിഭിതിഔള്ക്കുാം 
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അനുസൃതഭാമി ഷൃീഔയിക്കുന് നോന്ഖണനഔള് , ഭാര്ഖങ്ങള്  എന്ിഴലമമാണ് 
ഴിഔഷനതന്ത്രാം എന്തുലഔാണ്ട് ഉബ്ണവിക്കുന്ത് . 

ഉദാ: ഩാര്െിരെിലെ ഔായയെില്  ആഡാംഫയ ഴീടുഔള്ക്ക് ഉമര് ന് നിുംതി, ഩയിസ്ഥിതി 
ഷൗഹൃദ ഴീടുഔള്ക്ക് ുംരെ നിുംതി, ഴായ്പഔ ാം ഷാംബാഴനഔ ാം ഗണബ്ബാൃ തി ഴിസിതവാം 
ഷഭാസയിക്കുഔ, ഩണി പൂര്െിമാഔാെ ഴീടുഔള്ക്കുാം ഴാഷബ്മാഖയഭല്ലാെ ഴീടുഔള്ക്കുാം 
ആദയഴര്ശാം നോതിമിമ ഩയിഖണന നല്ുംഔ, ഫാക്കി ഗണബ്ബാക്താക്കള്ക്ക് തുരര് ന്് ഉയ 
ഴര്ശെിനുള്ളില്  ഴീടുഔള്  നല്ുംഔ എന്ീ ഗരഔങ്ങലാണ് ഴിഔഷന തന്ത്രെില്   
ഷൃീഔയിക്കാവന്ത്. 

(5) ഴിബഴ ബ്രാതസ്സുഔ ാം ഴഔമിഉയെലുകഔ ാം  

 ഴിഴിധ ബ്രാതസ്സുഔലില്  നിന്നുാം റബയഭാഔാവന് ധനഴിബഴങ്ങള്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  
ഴഔമിഉയത്തുന്ത് ട്രാലത പ്രബ്ദവെ് റബയഭാക്കാന്  ഔളിയുടെ ന് ഭനുശയ-പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങലല 
എങ്ങലന പ്രബ്മാജനലെടുൊലഭന്ത് ഷാംഫമായിചൃ ഴിവഔറനവാം നരബ്െണ്ടതാണ്. 

(6) ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം അഴയുടെ ലര  ഴിവദാാംവങ്ങ ാം 

 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുത്തുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഴിഴയങ്ങള്  ഩദ്ധതി ബ്യകമില്  
ഉണ്ടാമിയിക്കണാം. ഒബ്യാ ബ്പ്രാജക്ടിബ്നയുടെ ാം ഷാംഫമായിചൃ സുപ്രധാന ഴിഴയങ്ങള്  
പ്രതിഩാദിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ട് ഷാംഗ്രസാം  അനിഴായയഭാണ്.  ബ്പ്രാജക്ട് നമ്പര് ,  ബ്ഩയ്, ഴിബാഖാം, 
ഴിഔഷന ബ്ഭകറ, ഴിബഴ ബ്രാതായേ്, ബൗതിഔ റക്ഷയങ്ങള് , ബ്പ്രാജക്ടിലെ  പ്രബ്തയഔ 
ഷഴിബ്വശതഔള്  എന്ിഴ ഷാംഗ്രസ ുംരിെില്  ഴയക്തഭാമി ബ്യകലെടുെണാം. 

 (7) പ്രബ്തയഔ ഩദ്ധതിഔള്/ഩയിഩാരിഔള്  

 ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി, ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതി, ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ 
ഩദ്ധതി (ുംട്ടിഔള്, ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര് , രാന്ഷ് ലജന്ബ്ഡഴ്സ് എന്ിഴഉയലര ഩദ്ധതിയുടെ ാം, 
ഴബ്മാജനങ്ങ ലര ബ്ക്ഷഭവാം ഩാറിബ്മറാലീഴ് ലഔമര്  ഷാംഴിധാനവാം), ആസ്തിഷാംയക്ഷണാം, 
അരിസ്ഥാന ബ്ഷഴനങ്ങള്ക്കുള്ള ഉഩഩദ്ധതി, ഷദ്ബയണാം എന്ിഴയ്ക്കാമി  പ്രബ്തയഔ ബാഖങ്ങള്   
ഩദ്ധതിബ്യകമില്  ഉണ്ടാമിയിക്കണാം.  

(8)  ഴായ്പാ ഫമായങ്ങള്  

 ഩദ്ധതിമിലറ ഴായ്പാ ഷാദ്ധയതഔലല ഷാംഫമായിചൃ ഉയ റഘു ഴിഴയണാം തയ്യാരാക്കണാം. 
അബ്താലരാൊം ഫാങ്കുഔ ാം ധനഔായയ സ്ഥാഩനങ്ങ ഭായുടെ ള്ള  ചര്ചൃയുടെ ലര അരിസ്ഥാനെില്  
ഴായ്പാഫമായിതഭാമി നരെിറാക്കാന്  ഉബ്ണവിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഩട്ടിഔയുടെ ാം ഴിവദാാംവ 
ങ്ങ ാം  ഉള്ലെടുെണാം.  

(9) ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിഔ ാം ഷാംബ്മാജന ഷാദ്ധയതഔ ാം  

(i) അഴസ്ഥാബ്യകമില്  (Status Report) പ്രതിഩാദിചൃിട്ടുള്ള നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഩയിഖണിചൃാണ്  
ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിഔള് ക്ക് പംഩാം നല്ബ്ഔണ്ടത് (കണ്ഡിഔ 3.5.5 ഔാുഔ). നിര്ബ്ണവിക്കുന് 
ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔള്  ഏലതല്ലാാം, ഒബ്യാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിയുടെ ലരയുടെ ാം റക്ഷയങ്ങള്  
എലതിമാലക്ക, ഉള്ലെടുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലതല്ലാാം, ഩങ്കാലിഔലാുംന് തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ ാം ഴുംപ്പുഔ ാം ഏജന്ഷിഔ ാം ഏലതാലക്കമാണ്, പ്രധാന പ്രഴര്െനങ്ങള് , 
അഴയുടെ ലര നോന് -ഩിന്  ഫമായങ്ങള് , ഏബ്ഔാഩനാം  എന്ിഴ ഴിവദഭാമി നല്ഔണാം. ബ്ഔന്ദ്ര- 
ഷാംസ്ഥാനാഴിശ് കൃത ഩയിഩാരിഔള് , ഷാംസ്ഥാന ഩയിഩാരിഔള് , നഴബ്ഔയലാം ഔര്മ്മ 
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ഩദ്ധതി, ഴിഴിധ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ഏജന്ഷിഔള് , ഷാംഗരനഔള്  എന്ിഴ തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩന പ്രബ്ദവെ് നരത്തുന് പ്രഴര്െനങ്ങള്  ട്രി, ഔളിയുടെ ലഭങ്കിൽ, ഉള്ലെടുെണാം. 
കണ്ഡിഔ 3.5.4 പ്രഔായനോള്ള ഷാംയുടെ ക്തബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കുന്നുലണ്ടങ്കില്  അതിലെ 
ഴിവദാാംവങ്ങ ാം നല്ഔണാം.  ജില്ലാ ഩദ്ധതി നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ട്രി ഔണക്കിലറടുെ് ബ്ഴണാം 
ഈ അദ്ധയാമാം  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്.   

(ii)ഒബ്യാ ബ്ഭകറമിബ്റയുടെ ാം റക്ഷയങ്ങള്  കഔഴയിക്കുന്തിന് അനിഴായയഭായുടെ ാം ഷാംബ്മാജിെി 
ബ്ക്കണ്ട പ്രഴര്െനങ്ങ ാം ഷഭനൃമിെിബ്ക്കണ്ടതാമ ഴിബഴങ്ങ ാം ഴിഴയിക്കുഔലമന്താണ് 
ഷാംബ്മാജന ഷാധയതഔള്  എന്തുലഔാണ്ട് ഉബ്ണവിക്കുന്ത്. നഴബ്ഔയലാം ഔര്മ്മ  ഩദ്ധതി 
പ്രഴര്െനങ്ങലാണ് നോകയഭായുടെ ാം പ്രതിഩാദിബ്ക്കണ്ടത്. അത് ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് 
യീതിമിറാമിയിക്കണാം. 

 ഔാര്ശിഔ ഴിഔഷനാം, ശുചിതൃാം, ഭാറിനയ ഷാംഷ് ക്കയണാം, ജറഷാംയക്ഷണാം, 
നോതറാമഴയുടെ ലര ഩയിഩാരിഔള്  'സയിത ബ്ഔയലാം'  ഭിശലെ പ്രഴര്െനങ്ങ ഭാമി  
ഷാംബ്മാജിെിക്കണാം. 

 ബഴന നിര്മ്മാണ ഩയിഩാരിഔള്   ഷമ്പൂര്ണ ബഴന ഩദ്ധതി  ഴിബാഴനാം ലചയ്യുന് 
'കറപ്' ഭിശലെ  പ്രഴര്െനങ്ങ ഭാമി  ഷാംബ്മാജിെിക്കണാം. 

 ലഩാതു ഴിദയാബയാഷവഭാമി ഫമായലെട്ട ഩയിഩാരിഔള്  'ലഩാതു ഴിദയാബയാഷ 
ഷാംയക്ഷണ മജ്ഞെിലെ '  പ്രഴര്െനങ്ങ ഭാമി ഷാംബ്മാജിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

 ആബ്യാഖയ ഷാംയക്ഷണ ഩയിഩാരിഔള്  ജനഷൗഹൃദ ഷര്ക്കാര്  ആശുഩത്രിഔള്  
ഴിബാഴനാം ലചയ്യുന് 'ആര്ദ്ര്ാം' ഭിശലെ പ്രഴര്െനങ്ങ ഭാമി ഷഭനൃമിെിക്കുന് 
തിനുള്ള ഷാദ്ധയതഔള്  ഴയക്തഭാക്കണാം. 

(10) ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് 

 ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔലാമി പംഩാതിമയലെടുന് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ലര ചുഭതറഔ ാം 
ഉെയഴാദിെങ്ങ ാം പ്രഴര്െന യീതിയുടെ ാം  ഈ അദ്ധയാമെില്  ഴയക്തഭാക്കണാം. 

3.3.4 ഩദ്ധതിബ്യക  തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള  പൂര്ണ  ചുഭതറ ബയണ ഷഭിതിക്കാണ്. തബ്ണവബയണ  
സ്ഥാഩനതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഇക്കായയെില്  ബയണ ഷഭിതിലമ ഷസാമിക്കണാം. 

3.3.5 ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെരിസ്ഥാനെില്  ഗ്രൂെ് ചര്ചൃഔള്  ഷാംഗരിെി 
ക്കുഔയുടെ ാം ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങള്  ചര്ചൃ ലചയ്ത് ഉരപ്പു ഴഉയത്തുഔയുടെ ാം ബ്ഴണാം. 

(1) ഴാര്ഡ് അരിസ്ഥാനെിറല്ലാലത തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനലെ ഉയ യൂണിറാലാമി ഴിബാഴനാം 
ലചയ്തുലഔാ പോകള്ള ഴിഔഷനതന്ത്രവാം ഷഭീഩനവഭാണ് ഷൃീഔയിചൃിട്ടുള്ളത്. 

(2) ഩദ്ധതിയുടെ ലര ലഩാതു ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊര് ദീര്ഗ ഴീശണബ്ൊലരയുടെ ള്ളതുാം നോന്ഖണനഔള്  
യുടെ ക്തിഷസവാം ഴിഔഷന ബ്ഭകറഔള്ക്ക് നിര്ബ്ണവിചൃിട്ടുള്ള ഷഭീഩനാം അനുബ്മാജയവഭാണ്. 

(3) ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊര്, റക്ഷയങ്ങള് , ഴിഔഷനതന്ത്രാം എന്ിഴയ്ക്ക് അനുബ്മാജയഭാമ ബ്പ്രാജക്ട് 
ആവമങ്ങലാണ് അഴതയിെിചൃിട്ടുള്ളത്. 

(4) ഗ്രാഭഷബഔള്  നിര്ബ്ണവിചൃിട്ടുള്ള ശുഩാര്വഔള്  ഩയിഖണിചൃാണ് ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങള്  
അഴതയിെിചൃിട്ടുള്ളത്. 
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(5) ജില്ലാ ഩദ്ധതി നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഔണക്കിലറടുത്തുാം ഷാംബ്മാജന ഷാധയതഔള്  ഩയിഖണിചൄാം 
ആണ് ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളത്.  

3.3.6 ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖാം ബ്ചഉയന്തിന് നിര്ബ്ണവിചൃിട്ടുള്ള നരഩരിക്രഭങ്ങലില്  അനുബ്മാജയഭാമ 
ഭാറാലങ്ങള്  ഴഉയെി ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്  ബ്മാഖാം ബ്ചഉയന്തിന് അനുഴര്െിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

3.3.7  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിബ്റയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ് പ്രബ്ദവലെ  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ്  പ്രഷിഡന്റഭാര്, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി അദ്ധയക്ഷന്ഭാര്, 
ബ്ലാക്ക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ജനപ്രതിനിധിഔള് , ബ്ലാക്ക്തറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
അാംഖങ്ങള് , ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ്തറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി  ഉഩാദ്ധയക്ഷന്ഭാര് , ബ്ലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമെിലറ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് അാംഖങ്ങള്, നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്, ഷിഡി.എഷ് 
അാംഖങ്ങള് , ഭിശനുഔ ലര പ്രതിനിധിഔള് , ബ്േക്ക് ബ്സാള്ഡര്ഭാര് , ലപ്രാപശണലുകഔള് , 
ഴിദഗ്ദ്ധര്, ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്െഔര്  നോതറാമ എല്ലാ ഴിബാഖങ്ങലലയുടെ ാം  ക്ഷണിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

3.3.8 ജില്ലമിലറ ഗ്രഭഩഞ്ചാമെ് പ്രഷിഡന്റഭാര് , ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡന്റഭാര് , ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമെ് പ്രതിനിധിഔള്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ്തറ  ആസൂത്രണ ഷഭിതി  അാംഖങ്ങള് , 
ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ്തറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഉഩാദ്ധയക്ഷന്ഭാര് , ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിലറ 
ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് അാംഖങ്ങള്, നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥര് , ബ്േഔ് ബ്സാള്ഡര്ഭാര് , 
ലപ്രാപശണലുകഔള്, ഴിദഗ്ദ്ധര്, ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്െഔര്  നോതറാമ എല്ലാ ഴിബാഖങ്ങബ്ലയുടെ ാം  
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിലെ  ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിബ്റയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കണാം.  

3.4 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് അതിമിഭപംഩാം നല്ഔല്  

3.4.1  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അരങ്കല്  നിശ്ചമിക്കല്  

(1)  ഗ്രാഭഷബാ/ഊഉയട്ട്ട ബ്മാഖങ്ങലിലറയുടെ ാം ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ ഭറാല് ബ്മാഖങ്ങലിലറയുടെ ാം 
ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിലറയുടെ ാം ചര്ചൃഔ ലര അരിസ്ഥാനെില്  ആഴിശ് ക്കയിക്കുന് 
നിര്ബ്ണവങ്ങള്  യണ്ടാമി തയാം തിയിക്കണാം; ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര 
ബാഖഭാമി ഩയിസായാം ഔാബ്ണണ്ടഴലമന്നുാം അല്ലാെഴലമന്നുാം. ആദയഴിബാഖെില്ലെടുന് 
നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ബ്പ്രാജക്ട് രിബ്ൊര്ട്ടുഔലാമി തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഫമായലെട്ട ഴര്ക്കിാംഖ് 
ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് നല്ുംഔയുടെ ാം അതിമിഭ ഩദ്ധതി ബ്യകയുടെ ലര ബാഖഭാക്കുഔയുടെ ാം ബ്ഴണാം.  ബ്ലാക്ക്, 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ്, ഷാംസ്ഥാന തറങ്ങലില്  നരഩരി ആഴവയനോള്ളഴ അതത് തറെിബ്റയ്ക്ക്  
കഔഭാബ്രണ്ടതാണ്. 

(2) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുൊവന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തിയലെടുക്കുന്തിനു നോമ്പ് ഴിബഴ 
റബയത ഷാംഫമായിചൃ് കൃതയഭാമ ഉയ ധായണ ഉണ്ടാക്കണാം. ഴിഴിധ ഴിബഴ ഷഭാസയണ 
ഷാദ്ധയതഔള്  ഩയിഖണിചൃ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര അരങ്കല്  തുഔ എത്രലമന്നുാം  ഔയര് 
ഩദ്ധതിമിലറ ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങലല ഷാംഫമായിചൃ് ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  
ഉണ്ടാമിട്ടുള്ള ശുഩാര്വഔ ാം തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ നോന്ഖണനഔ ാം ഔണക്കി 
ലറടുത്തുലഔാണ്ട് ഴിഴിധ ഴിബാഖങ്ങലില്  ഒബ്യാ ഴിശമ ബ്ഭകറയ്ക്കുാം ഉഩബ്ഭകറയ്ക്കുാം 
ഴഔമിഉയൊവന് അരങ്കല്  തുഔ എത്രലമന്നുാം ബയണഷഭിതി തീഉയഭാനിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
ഴിബഴ ഩയിധിഔള്ക്ക് ഉള്ളില്  നിന്നുലഔാണ്ട് നോന്ഖണനാരിസ്ഥാനെില്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
തിയലെടുെ് ബ്ഴണാം ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് അതിമിഭ പംഩാം നല്ബ്ഔണ്ടത്.  
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(3)  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഴിബഴ ഴഔമിഉയെല്  ഴിഴയങ്ങള്  ബ്പാരാം7-ല്  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
ഴിഔഷനപണ്ട്, ലഭമിെനന്ഷ് പണ്ട് ഴിസിതങ്ങള്  ഫജറാലിലെ അനുഫമായാം IV 
പ്രഔായനോള്ള തുഔയ്ക്ക് അനുസൃതഭാമിയിക്കണാം. 

(4) ബയണഷഭിതിയുടെ ലര പ്രബ്ഭമെിലെ അരിസ്ഥാനെില്  ഒബ്യാ ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ാം 
അതിലെ നിമന്ത്രണെില്  പ്രഴര്െിക്കുന് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള് ക്ക് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  നിശ്ചിത 
ഭാതൃഔമില്  തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള  നിര്ബ്ണവാം നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്.  

(5) ഴായ്പാഫമായിത ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഴായ്പാ ഷാദ്ധയതഔലലക്കുരിചൃ് ചര്ചൃ ലചയ്യുന്തിനാമി 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ബ്രയുടെ ാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ബ്രയുടെ ാം 
ബ്നതൃതൃെില്  റീഡ് ഫാങ്ക് (Lead Bank) പ്രതിനിധിഔ ഭായുടെ ാം അതാത് തറെിലറ 
ഫാബ്ങ്കള് ഷ് ഔമ്മിറാലിഔ ഭായുടെ ാം ചര്ചൃ നരബ്െണ്ടതാണ്. അതുബ്ഩാലറ തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩന ഩയിധിമില്  പ്രഴര്െിക്കുന് ഷസഔയണ ഷാംഗാം പ്രതിനിധിഔ ഭാമി 
ഷസഔയണാരിസ്ഥാനെില്  ബ്മാജിചൃ് നരെിറാക്കാവന് ബ്പ്രാജക്ടുഔലലക്കുരിചൃ് 
ട്രിമാബ്റാചനഔ ാം നരബ്െണ്ടതാണ്. ഇപ്രഔായാം നരത്തുന് ചര്ചൃഔ ലര അരിസ്ഥാന 
െിൽ ആമിയിക്കണാം ഴായ്പാഫമായിത ബ്പ്രാജക്ടുഔള്   തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി 
അതിമിഭാക്കുന്തിന് നോമ്പ് ഇെയാം ചര്ചൃഔള്  പൂര്െിമാബ്ക്കണ്ടതാണ്.   

3.4.2 ഴാര്ശിഔഩദ്ധതിക്ക് അതിമിഭപംഩാം നല്ുംന്തില്   ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔ ലര ഩങ്ക് 

(1)  ഩദ്ധതിക്ക് അതിമിഭപംഩാം നല്ുംന്തിലെ നോബ്ന്ാരിമാമി, ബ്ഭകറാഴിബജന നിഫമായന 
ഔ ലര അരിസ്ഥാനെില്  ഒബ്യാ ബ്ഭകറമിലുകാം ഴഔമിഉയബ്െണ്ട തുഔ, അനിഴായയഭാമ 
ഇനങ്ങള്ക്കുാം ഴിബാഖങ്ങള്ക്കുാം ഴഔമിഉയബ്െണ്ട തുഔ എന്ിഴ ഷാംഫമായിചൃ  ശുഩാര്വ  
ഒബ്യാ ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ാം നല്ബ്ഔണ്ടതുാം അഴ ഩയിബ്വാധിചൃ് ബ്ഭകറാ, ഉഩബ്ഭകറാ 
ഴിസിതങ്ങള്  ഷാംഫമായിചൃ് അതിമിഭ തീഉയഭാനാം ധനഔായയ ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി ശുഩാര്വമി 
ബ്േല്  ബയണഷഭിതി  കഔലക്കാബ്ലലണ്ടതുഭാണ്.  

(2)   അപ്രഔായാം ബയണഷഭിതി എടുെ തീഉയഭാനെിലെ അരിസ്ഥാനെില് , ഒബ്യാ ോെിാംഖ് 
ഔമ്മിറാലിയുടെ ാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔലലലഔാണ്ട് ഴിവദഭാമ ബ്പ്രാജക്ട് രിബ്ൊര്ട്ടുഔള്  സുബ്റക 
ബ്ഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(3)  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുത്തുന് ഒബ്യാ ബ്പ്രാജക്ടുാം ഫമായലെട്ട ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി 
അാംഖീഔയിക്കണാം. ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ബ്പ്രാജക്ട് അാംഖീഔായ തീഉയഭാന നമ്പര് , തീമതി 
എന്ിഴ ബ്പ്രാജക്ട് ബ്യകമില്  ബ്യകലെടുെി ഡാറാലാ എന്രി ലചയ്യണാം. ഩദ്ധതി 
ആസൂത്രണെില്  ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔള്ക്കുള്ള ചുഭതറഔള്  അനുഫമായാം 4- ല്  
നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്. 

3.4.3 ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ഩദ്ധതി പംഩീഔയണാം 

(1) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഩദ്ധതി ആസൂത്രണാം ലചയ്യുന്തിന് നിര്ബ്ണവിചൃിട്ടുള്ള എല്ലാ 
നരഩരിഔ ാം അനുബ്മാജയഭാമ ഭാറാലങ്ങബ്ലാലര ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു 
ഔ ാം അനുഴര്െിബ്ക്കണ്ടതാണ്. ചിറ പ്രധാന നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ചുഴലര നല്ുംന്നു. 

(2) ഉയ ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിലെ പ്രഴര്െന ഩയിധിമിലുകള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ഩദ്ധതി 
ആസൂത്രണ പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്ക് ഷഭാതിമയഭാമി ഫമായലെട്ട ബ്ലാക്ക്  ഩഞ്ചാമെിലെ  
ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ നരഩരിഔ ാം  നരൊവന്താണ്. 
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(3)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിബ്റയ്ക്ക് നല്ുംന് നിര്ബ്ണവങ്ങള് , ഗ്രാഭ 
ഷബഔള്ക്ക് ഷഭാനഭാമി ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെില്  ഷാംഗരിെിക്കുന് ജനപ്രതിനിധിഔ ലര 
ബ്മാഖെിലറ ശുഩാര്വഔള് , ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ് ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില്  
അഴതയിെിചൃ് പംഩാം നല്ുംന് നിര്ബ്ണവങ്ങള് , ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിലെ തനത് ഴിഔഷന 
ആഴവയങ്ങള്  എന്ിഴ ഩയിഖണിചൃാണ് ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിലെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി 
തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. 

(4)  അതുബ്ഩാലറ ജില്ലമിലറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമെിലെ ഩയിഖണനയ്ക്ക് നല്ുംന് ശുഩാര്വഔള് , ഗ്രാഭഷബഔള്ക്ക് ഷഭാനഭാമി 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ് ഷാംഗരിെിക്കുന്  ജനപ്രതിനിധിഔ ലര ബ്മാഖെിലറ  ശുഩാര്വഔള് , 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ് ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിലറ നിര്ബ്ണവങ്ങള്  എന്ിഴ ഉള്ലക്കാ പോകാം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമെിലെ തനത് ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങള്  ഔണക്കിലറടുത്തുാം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിലെ 
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(5) ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിലെ ഩദ്ധതിബ്യക ഫമായലെട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമെിലെ ഩദ്ധതിബ്യക ഫമായലെട്ട ഗ്രാഭ/ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം  നല്ഔണാം. 

3.5  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കല്  

3.5.1  ബ്പ്രാജക്ട് ഡാറാലാ എന്രിയുടെ ാം നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥഉയാം 

(1) അതിമിഭ ഩദ്ധതിബ്യകമിലറ എല്ലാ ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങ ാം ആദയാം നിശ്ചിതബ്പാരെില്  
എഴതി തയ്യാരാക്കുഔയുടെ ാം തുരര്ന്് സുബ്റക ബ്ഷാ ് ലഴമരില്  ഡാറാലാ എന്രി  നരത്തുഔയുടെ ാം 
ബ്ഴണാം. 

(2) ഴാര് ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുത്തുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ഷസാമ 
ബ്ൊലര സുബ്റക ബ്ഷാ ് ലഴമരില്  തയ്യാരാബ്ക്ക പോകന് ചുഭതറ അതാത് ഴിശമ 
ബ്ഭകറയുടെ ലര നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്െതാണ്. നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന് 
അനുഴദിചൃിട്ടുള്ള യൂഷര്  ലനമിനോാം ഩാഷ് ബ്ഴര്ഡുാം ഉഩബ്മാഖിചൄ ഭാത്രബ്ഭ ബ്പ്രാജക്ട് 
ഡാറാലാഎന്രി നരത്തുഴാനുാം ബ്ബദഖതി ഴഉയത്തുഴാനുാം ഔളിയുടെ ഔയുടെ ള്ളൂ. ഡാറാലാഎന്രി 
നരത്തുബ്മ്പാള്  ബ്പ്രാജക്ട് ബ്പാരങ്ങലിലറ എല്ലാ ബ്ഔാലങ്ങ ാം പൂര്ണഭാമി പൂയിെിചൃിട്ടുലണ്ടന്നുാം 
അതുപ്രഔായാം ഡാറാലാഎന്രി നരെിമിട്ടുലണ്ടന്നുാം നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്  ഉരപ്പു 
ഴഉയെണാം. ഏലതാഉയ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ നിര്ബ്ണവഭാമിഉയന്ാലുകാം ബ്പ്രാജക്ടിലെ 
നിര്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്െിക്കലെടുന് ഉബ്ദയാഖസ്ഥനാണ് ഫമായലെട്ട ബ്പ്രാജക്ട് രിബ്ൊര് ട്ട് 
തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. 

(3) നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥയാമി നിബ്മാഖിക്കുന്തിന് ഷര്ക്കാര്  അനുഭതി നല്ഔിലഔാണ്ട് 
ഡ്രാമിാംഖ് ആെ് ഡിജബ്ഫഴ്സിാംഖ് ഩദഴി നല്ഔിമിട്ടുള്ള ഏലതാഉയ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലനയുടെ ാം 
നിര്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്െിക്കാവന്താണ്. നിര്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്െിക്കുന്ത് 
ഷാംഫമായിചൃ് ചുഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് ഴിവദീഔയണങ്ങള്  നല്ുംന്നു.      

(i)  നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ ലര ബ്പ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി നിര്ഴസണാം നരബ്െണ്ട ചുഭതറ 
എഞ്ചിനീമരിാംഖ് ഴിബാഖെിനാണ്.  

(ii) ഔാര്ശിഔ ബ്ഭകറമിലറ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കി നിര്ഴസണാം നരബ്െണ്ടത് 
ഔാര്ശിഔബ്ഭകറമിലറ ചുഭതറലെട്ട ഉബ്ദയാഖസ്ഥയാണ്. 



 
 
 

31 
 

(iii) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി), ഩട്ടിഔഴര്ഗ  
ഉഩഩദ്ധതി (റാലി.എഷ്.ഩി) എന്ിഴമിലറ ബഴനനിര്മ്മാണാം, ഴീര് പുനഉയദ്ധായണാം, 
ബഴനനിര്മ്മാണെിന് സ്ഥറാം ഴാങ്ങല്, ശുചിതൃ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  എന്ീ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര 
നിര്വസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ഴിബ്ല്ലജ് എക്സ്റ്േന്ശന്  ഒപീഷര്  ആമിയിക്കുാം. ഔാര്ശിഔ 
ബ്ഭകറാ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  കൃശി ഒപീഷറാം മൃഖഷാംയക്ഷണ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ലഴറാലരിനരി 
ഷര്ജനുാം ഴിദയാബയാഷ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ലസഡ്മാേറാം ആബ്യാഖയ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ബ്ഡാക്ടര്ഭാഉയാം നിര്വസണാം നരെണാം. ഇഴ ളിലഔയുടെ ള്ള എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, 
റാലി.എഷ്.ഩി ഴിബാഖങ്ങലിലറ ഭലറാലല്ലാ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ബ്രയുടെ ാം നിര്വസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് അഷിേെ് ലഷക്രട്ടരി ആമിയിക്കുന്താണ്.  

(iv) നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ ലര നിര്വസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥയാമി ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  
അഷിേെ് എഞ്ചിനീമലരബ്മാ അഷിേെ് എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമലരബ്മാ 
നിശ്ചമിക്കാവന്താണ്. അതുബ്ഩാലറ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  അഷിേെ് 
എഞ്ചിനീമബ്രബ്മാ അഷിേെ് എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമലരബ്മാ എസിിഔുട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമലരബ്മാ നിശ്ചമിക്കാവന്താണ് . 

(v) കഴദുതിബ്ഫാര്ഡ്, ജറഅബ്താരിറാലി, ഭൂജറ ഴുംെ് തുരങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നോബ്കന 
ഡിബ്ൊഷിറാല് ഭാതൃഔമില്  നരൊക്കുന് പ്രഴര്െിഔള്  ഷഭമഫമായിതഭാമി 
പൂര്െിമാക്കുന്തിനുബ്ഴണ്ട തുരര്  നരഩരിഔള്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനതറെില്  
ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടതുള്ളതുലഔാണ്ട് അെയാം പ്രവൃെിഔ ലര നിര്വസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥ 
നാമി തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരിലമ നിശ്ചമിക്കുന്താമിയിക്കുാം 
അബിഔാഭയാം.  

(vi) കഴദഗ്ദ്ധയ ഩയിബ്വാധന ആഴവയഭില്ലാലത ഴിതയണാം ലചയ്യാന്  ഔളിയുടെ ന് 
കരകഷക്കിള്, ഴീല്ലചമര്  തുരങ്ങിമ ോബ്െര്ഡ് ഉഩഔയണങ്ങള്  
നല്ുംന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥയാമി ഷാമൂസയ നീതി 
ഴുംെില്  നിന്നുാം കഔഭാരിമഴലയ നിബ്മാഖിബ്ക്കണ്ടതാണ്.   

(vii) ചുഭതറലെട്ട നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥഉയലര അബാഴെില്  തബ്ണവബയണ     
സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരിബ്ക്കാ കഴദഗ്ദ്ധയബ്ഭകറ ഔണക്കിലറടുെ്  
അനുബ്മാജയയാമ ഭറാല് ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്ബ്ക്കാ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര നിര്ഴസണ ചുഭതറ 
ബയണഷഭിതി തീഉയഭാനപ്രഔായാം നല്ഔാവന്താണ്. 

 (4) സുബ്റക ബ്ഷാ ് ലഴമരില്  ഩതിവ യീതിമില്  ബ്പ്രാജക്ടിലെ ഴിഴയങ്ങള്  നല്ുംന് 
തിബ്നാലരാൊം റലിതഭാമ ബാശമില്  ഉയ ബ്പ്രാജക്ട് ഷാംഗ്രസാം ട്രി തയ്യാരാക്കി 
ബ്ചര്ബ്ക്കണ്ടതാണ്. ബ്പ്രാജക്ടിലനക്കുരിചൃ് ഉയ ഏഔബ്ദവ ധായണ റബിക്കുന്തിനു 
ബ്ഴണ്ടിമാണ് ഷാംഗ്രസാം ഉള്ലെടുെണലഭന്് നിര്ബ്ണവിക്കുന്ത്. ബ്പ്രാജക്ട് ഷാംഗ്രസങ്ങള്  
ബ്ക്രാഡീഔയിചൃാണ് ഩദ്ധതിബ്യകയുടെ ലര ആരാഭലെ അദ്ധയാമാം പൂര്െിമാബ്ക്കണ്ടത്. 

(5) ഒബ്യാ ബ്പ്രാജക്ടുാം ഡാറാലാഎന്രി ലചയ്യുതിനു നോന്ഩ് ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങള്  ഉരപ്പു 
ഴഉയെണാം 

(i)   ബ്പ്രാജക്ട് നിമഭാനുസൃതഭാണ്.  

(ii)  ബ്പ്രാജക്ടില്  പ്രതിഩാദിക്കുന് ഴിഔഷന പ്രഴര്െനങ്ങള്  ഫമായലെട്ട തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനെിലെ  ചുഭതറമിലുകാം ഉെയഴാദിെെിലുകാം ഉള്ളതാണ്. 
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(iv) ഷഫ് ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിചൃിട്ടുണ്ട്. 

(iv)  എേിബ്ഭറ്റുഔള്   അാംഖീകൃത നിയക്കു പ്രഔായഭാണ്. 

(v) ബ്പ്രാജക്ട് ഷാബ്ങ്കതിഔ ക്ഷഭത ഉള്ളതുാം പ്രാബ്മാഖിഔഭാമി നരെിറാക്കാവന്തുാം  
ആണ്. 

(vi)  നരഩരിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിചൄലഔാണ്ടാണ്  ബ്പ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളത്.  

(vii) ബ്പ്രാജക്ട്  ഗണബ്ഭേ  ഉള്ളതാണ്. 

(viii) ബ്പ്രാജക്ട് ഷാംഗ്രസാം എഴതി തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. 

(6) ബ്പ്രാജക്ട് ബ്പാരങ്ങള്  ഷാംഫമായിചൃ ഭാര്ഖബ്യക [ഷ. ഉ. (എാം.എഷ്) 233/2012/ ത.ഷൃ.ബ.ഴ, 
തീമതി 7.09.2012] ഴയക്തഭാമി ഭനായേിറാക്കി ബ്പ്രാജക്ട് ബ്പാരാം എഴതി തയ്യാരാക്കിമതിന് 
ബ്വശാം ഭാത്രബ്ഭ ഡാറാലാഎന്രി നരൊൂ. ഭാര്ഖബ്യക പ്രഔായാം ആഴവയഭാമ എല്ലാ 
ഴിഴയങ്ങ ാം ബ്യകലെടുെി ഔമ്പൂട്ടരില്  ബ്ഷഴ് ലചയ്തബ്വശാം ബ്പ്രാജക്ട് രിബ്ൊര് ട്ട് 
ഩയിബ്വാധിചൃ് കൃതയത ഉരപ്പുഴഉയബ്െ ണ്ടതാണ്.  

(7) പുതിമ ലഔട്ടിരനിര്മ്മാണാം നിര്ബ്ണവിക്കുന് അഴഷയെില് , നിര്ജീഴ ആസ്തിയുടെ ബ്ണ്ടാലമന്നുാം 
ഉലണ്ടങ്കിൽ അഴ ഉഩബ്മാഖലെടുൊൻ ഔളിയുടെ ബ്ഭാലമന്നുാം ഩയിബ്വാധിക്കണാം. 

(8) നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ ലര ബ്പ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുബ്മ്പാൾ തലന് ഴിവദഭാമ എേിബ്ഭറാല്ട്രി 
തയ്യാരാക്കി അതിന് അനുസൃതഭാമി ബ്പ്രാജക്ട് ഡാറാലാ എന്രി ഴഉയബ്െണ്ടതാണ്.  

(9)  ലഔട്ടിര നിര്മ്മാണ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഔായയെില്  ലഔട്ടിരെിലെ നിര്മ്മാണാം അനുഫമായ 
ഷൗഔയയങ്ങലാമ ഇറക്ട്രിപിബ്ക്കശന് , പ്ലാംഫിാംഖ് എന്ീ ഗരഔങ്ങള്  എല്ലാാം ഉള്ലെടുെി റാല 
ബ്പ്രാജക്ട് ആമി ബ്ഴണാം തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. 

(10) ലഩാതു ലഔട്ടിരങ്ങള്  ബിന്ബ്വശി ഷൗഹൃദഭാമി പംഩ ഔല്ഩന ലചയ്തുബ്ഴണാം നിര്ഴസണാം 
നരബ്െണ്ടത്. 

(11) പ്രവൃെിയുടെ ലര നരെിെ് യീതി (ലരണ്ടര്/ ഗണബ്ബാൃ തി ഷഭിതി / ബ്നയിട്ട് / ലഡബ്ൊഷിറാല് 
അാംഖീകൃത/അക്രഡിറാലഡ് ഏജന്ഷി) ബ്പ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കുബ്മ്പാള്  തലന് തീഉയഭാനിചൃ് 
ബ്പ്രാജക്ടില്  ബ്യകലെടുെണാം.  

(12) ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഫമായലെട്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര അരങ്കല്  തുഔലമക്കുരിചൃ് കൃതയഭാമ 
ഴിറമിഉയെല്  നരെണാം. ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഩയിസ്ഥിതി ആഗാത ഷാദ്ധയതഔ ാം  
ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഩയിബ്വാധനാ ഴിബ്ധമഭാബ്ക്കണ്ടതാണ്. അതുബ്ഩാലറ ഒബ്യാ 
ബ്പ്രാജക്ടിബ്െയുടെ ാം യുടെ ക്തി, ക്ഷഭത, പ്രാബ്മാഖിഔത, നിമഭഷാധുത, ഴിജമഷാധയത 
എന്ിഴയുടെ ാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  ചര്ചൃ ലചമത് ഉരെ് ഴഉയെണാം.  

(13) ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഗണബ്ഭേ ഉരപ്പുഴഉയത്തുഔലമന്ത് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ലര  ചുഭതറമാണ്. 

(14) ഡാറാലാഎന്രിക്ക്  ബ്വശാം ബയണഷഭിതിയുടെ ലര അാംഖീഔായ ഴിഴയങ്ങള്  ബ്യകലെടുത്തു 
ന്തിനാമി ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരിക്ക് അമചൃ് 
ലഔാടുക്കണാം. ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി തീഉയഭാനാം, ഫമായലെട്ട ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി ലചമര്ബ്ഩഴ്സലെ 
ബ്ഩയ്, ബയണഷഭിതി തീഉയഭാനാം, തബ്ണവബയണസ്ഥാഩന പ്രഷിഡെിലെ ബ്ഩയ്, 
ലഷക്രട്ടരിയുടെ ലര ബ്ഩയ് എന്ിഴ ലഷക്രട്ടരി ബ്യകലെടുബ്െണ്ടതാണ്. 
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3.5.2ഏഔഴര്ശ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം ഫു ഴര്ശ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം  

(1) ബൗതിഔവാം ഷാമ്പെിഔവഭാമ പൂര്െീഔയണാം ഉയ ഷാമ്പെിഔ ഴര്ശെിനുള്ളില്  
തീര്ക്കാന്  ഔളിയുടെ ന് ബ്പ്രാജക്ടുഔലല ഏഔഴര്ശ ബ്പ്രാജക്ടുഔലലന്നുാം നിര്ഴസണെിന് ഉയ 
ഴര്ശെിറധിഔാം ഷഭമാം ആഴവയഭാമി ഴഉയന്ഴലമ ഫു ഴര്ശ ബ്പ്രാജക്ടുഔലലന്നുാം 
തയാംതിയിക്കാവന്താണ്. 

(2) ഫു ഴര്ശ ബ്പ്രാജക്ടില്  ഒബ്യാ ഴര്ശവാം പൂര്െിമാക്കാന്  ഉബ്ണവിക്കുന്  പ്രവൃെിഔ ാം  
അതിനു ബ്ഴണ്ടി ഴഉയന്  അരങ്കല്  തുഔയുടെ ാം  ഴയക്തഭാമി  ബ്യകലെടുെി  ബ്പ്രാജക്ടിലെ 
ലഭാൊം അരങ്കല്  തുഔ ഔണക്കാക്കണാം. 

(3) ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഔാറാഴധിക്കുള്ളില്  പൂര്െിമാക്കാന്  ഔളിയുടെ ന്ഴ  
ഭാത്രബ്ഭ ഫു ഴര്ശ ബ്പ്രാജക്ടുഔലാമി  ആഴിശ് ക്കയിക്കുഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

(4)  ഫു ഴര്ശ ബ്പ്രാജക്ടിലെ എല്ലാ ഗരഔങ്ങ ാം ഉയഭിചൃ് തയ്യാരാക്കി, ഩയിബ്വാധന നരെി 
ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി ഴാങ്ങുന് ഷഭീഩനഭാണ് ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടത്. അതാമത് ഉയ 
ഫു ഴര്ശ നിര്മ്മാണ ബ്പ്രാജക്ടിബ്നാലരാൊം ഴിഴിധ ഴര്ശങ്ങലിറാമി ലചയ്യാനുബ്ണവിക്കുന് 
ലഭാൊം പ്രവൃെിയുടെ ലര ഴിവദഭാമ എേിബ്ഭറാല് ഉണ്ടാഔണാം. ലഭാൊം പ്രവൃെിയുടെ ലര 
എേിബ്ഭറാലിനുള്ള ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി ആദയ ഴര്ശാം തലന് ഴാബ്ങ്ങണ്ടതാണ്.  

3.5.3 പുതിമ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം സ്പില്  ഒഴര്  ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം 

(1) ഉയ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  പുതുതാമി ഏലറാലടുെ് നിര്ഴസണാം ആയാംബിക്കുന് 
ബ്പ്രാജക്ടുഔലാണ് പുതിമ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്. ഇത് ഏഔഴര്ശബ്ഭാ ഫു ഴര്ശബ്ഭാ ആഔാാം. 
എന്ാല്  അാംഖീഔായാം റബിചൃ് നിര്ഴസണ നരഩരിഔള്  ആയാംബിലചൃങ്കിലുകാം ഏലറാലടുെ 
ഴര്ശെിനുള്ളില്  ബൗതിഔവാം ഷാമ്പെിഔവാം ആമ പൂര്െീഔയണാം നരൊന്  
ഔളിമാെതിനാല്  അഴ പൂര്െീഔയിക്കുന്തിന് അടുെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  
ഉള്ലെടുത്തുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔലല സ്പില്  ഒഴര്  ബ്പ്രാജക്ടുലാമി ഩയിഖണിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(2) സ്പില്ഒഴര്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാക്കുന്തിനുള്ള നിര്ബ്ണവങ്ങള്  
കണ്ഡിഔ 10 ല്  നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്. 

3.5.4  ഷാംയുടെ ക്തബ്പ്രാജക്ടുഔള്   

(1)  ന്ിറധിഔാം തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്   ഴിസിതാം ഴഔമിഉയെി അതില്  ഉയ തബ്ണവ 
ബയണ സ്ഥാഩനലെ നോകയ ഩങ്കാലിമാമി നിശ്ചമിചൃ് നിര്ഴസണാം നരത്തുന്താണ് 
ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ട്. ജില്ലമിലറ ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം നഖയഷബഔ ാം ഔയര് ഩദ്ധതി 
തയ്യാരാക്കുന്തിന് നോമ്പാമി (അതാമത് ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിന് നോമ്പ്), ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുടെ ലര 
ബാഖഭാമി ഉമര്ന്നുഴന്തുാം അല്ലാെതുഭാമ ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഷാംഫമായിചൃ് 
തീഉയഭാനലഭടുക്കുന്തിനാമി ജില്ലമിലറ ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ബ്രയുടെ ാം നഖയഷബഔ ബ്രയുടെ ാം 
അദ്ധയക്ഷന്ഭാര്, ലഷക്രട്ടരിഭാര്  എന്ിഴഉയലര ഉയ ഷാംയുടെ ക്തബ്മാഖാം ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതി ഴിലിചൄബ്ചര്ബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ബ്മാഖെിലറ ചര്ചൃയുടെ ലര അരിസ്ഥാനെില്  ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ടുഔലലയുടെ ാം ഩങ്കാലിഔള്  
ഴഔമിഉയബ്െണ്ട ഴിസിതലെയുടെ ാം ഷാംഫമായിചൃ് ധായണമാബ്ഔണ്ടതുാം ഴിവദാാംവങ്ങള്  
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി തയ്യാരാക്കി തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലല അരിമിബ്ക്കണ്ട 
തുഭാണ്. അതില്  ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ടുഔൾ ഏലതാലക്ക, ഩങ്കാലിഔള്  ആലയാലക്കമാണ്, 
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നോകയഩങ്കാലി ആയാണ്, ഩങ്കാലിഔള്  ഴഔമിഉയബ്െണ്ട ഴിസിതാം നോതറാമ ഴിഴയങ്ങള്  
ഉണ്ടാഔണാം.   

(3)  ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  ഩങ്കാലിഔലാുംന് എല്ലാ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ാം 
ബ്മാഖെില്  തീഉയഭാനിചൃ പ്രഔായാം ഴിസിതാം ഴഔമിഉയെി ബ്പ്രാജക്ട് തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതുാം 
സുബ്റക ബ്ഷാ ് ലഴമരില്  ഡാറാലാ  എന്രി ലചബ്യ്യണ്ടതുഭാണ്. 

(4) ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ടിലെ നോകയ ഩങ്കാലിമാുംന് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴിവദഭാമ 
ബ്പ്രാജക്ട് തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. ഭറാല് ഩങ്കാലിഔള്  അഴഉയലര ഴിബഴാം കഔഭാറന്തിന് 
ഷസാമഔയഭാമ  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കണാം.  

(5) ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  ഩങ്കാലിഔലാുംന് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തമ്മില്  
നിര്ഴസണാം ആയാംബിക്കുന്തിന് നോമ്പ് ഉയ  ഔയാര്  ഉരമ്പരിമില്  ഏര്ലെബ്രണ്ടതാണ്. 

(6) ബ്ലാക്ക്തറ ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഷാംഫമായിചൃ് ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിനുാം ഫമായലെട്ട 
ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം ധായണമാഔാലഭങ്കിലുകാം ധായണയുടെ ലര അരിസ്ഥാനെില്  
ഴിവദാാംവങ്ങള്  കണ്ഡിഔ (1) പ്രഔായാം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലിചൄ ബ്ചര്ക്കുന് 
ബ്മാഖെില്  അഴതയിെിചൃ് ചര്ചൃ ലചയ്ത് തീഉയഭാനലഭടുബ്ക്കണ്ടതുാം അതിലെ അരിസ്ഥാന 
െില്  തുരര്  നരഩരി ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടതുഭാണ്.   

(7) ഷാംയുടെ ക്ത ബ്പ്രാജക്ടിലെ ഴിബഴ ഴിനിബ്മാഖെിന് ധനഔായയഴുംെിലെ 03.07.2018-ലറ 
ജി..(ഩി)നാം. 100/2018/ധന നമ്പര്  ഉെയഴിലറ  ഴയഴസ്ഥഔള്   ഫാധഔഭാമിയിക്കുാം. 

3.5.5 ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔള്  

(1) ബ്ഔന്ദ്രഷാംസ്ഥാന ഩയിഩാരിഔള്, ഭിശനുഔള്, ഴിഴിധതട്ട് ഖഴലെന്റഔള്, എജന്ഷിഔള്, 
തുരങ്ങിമഴയുടെ ലര ഷാംബ്മാജന ഷാധയതഔള്  എല്ലാാം ഩയിഖണിചൃ് ഴിഔഷന പ്രശ്നലെ 
അതിലെ ഷഭഗ്രതമില്  ഩയിസയിക്കുന്തിന് ആഴിഷ്കയിക്കുന്ഴമാണ് ഷഭഗ്ര 
ഩയിഩാരിഔള് . തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് റാലകോ ബ്ക്കാ ട്ട്ടാബ്മാ ഭറാല് ഏജൻഷിഔ ഭാമി 
ബ്ചർബ്ന്ാ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔള്  ആഴിഷ്കയിക്കാവന്താണ്. ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഩശ്ചാെറ 
െില്  ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔള്ക്ക് പ്രബ്തയഔ പ്രാധാനയനോണ്ട്. ഇെയെിലുകള്ള ഷഭഗ്ര 
ഩയിഩാരിഔ ലര ഴിവദാാംവങ്ങ ാം ഷാംബ്മാജനഷാദ്ധയതഔ ഭാണ് ഩദ്ധതി ബ്യകയുടെ ലര 
അദ്ധയാമാം 9 ല്  ഉള്ലെടുബ്െണ്ടത്. 

(2) ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമില്  ഴിഴിധ ബ്ഭകറഔലിലറ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഉണ്ടാഔാാം. ഉദാ- 
ഷഭഗ്രബ്ഔാലനി ഴിഔഷനാം എന് ഩയിഩാരിമില്  ബ്രാഡ് ഴിഔഷനാം, ുംരിലഴള്ളാം, ഴീര് 
നിര്മ്മാണാം, ഭണ് ഷാംയക്ഷണാം തുരങ്ങിമ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ആഔാാം. ഴയതയസ്ത ബ്ഭകറഔലിലറ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഒബ്യാന്നുാം പ്രബ്തയഔ ബ്പ്രാജക്ടുഔലാമി അഴ നിര്ഴസണാം നരത്തുന് 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  തലന് തയ്യാരാക്കണാം. ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമിലറ ന്ിബ്റലര ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ഉയ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം തലന് നിര്ഴസണാം നരത്തുഔമാലണങ്കില്ബ്ഩാലുകാം 
അഴലമല്ലാാം ട്ട്ടിബ്ചൃര്െ് റാല ബ്പ്രാജക്ട് ആമി തയ്യാരാക്കാന്  ഩാരില്ല.   

(3) ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമിലറ ഴിഴിധ പ്രഴര്െനങ്ങള്  ഏബ്ഔാഩിെിക്കുന്തിന് ഉയ ബ്നാഡല്  
ഒപീഷര്  ഉണ്ടാഔണാം. ബ്പ്രാജക്ട് പ്രാഥഭിഔഭാമി ആഴിഷ്കയിചൃ തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരിബ്മാ ആ തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനാം നിര്വസണാം നരത്തുന് 
ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥയില്  യാലലബ്മാ ബ്നാഡല്  ഒപീഷരാമി 
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നിശ്ചിബ്ക്കണ്ടതാണ്.അനുബ്മാജയഭാമ ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് ഷാംഴിധാനവാം ഏര്ലെടുൊ 
വന്താണ്. 

 (4) ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമില് , അത് പ്രാഥഭിഔഭാമി ആഴിഷ്കയിചൃ തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനെിലെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി നരൊക്കുന്തിന് ഉബ്ണവിക്കുന് 
പ്രഴര്െനങ്ങ ാം  ഩങ്കാലിഔലാുംന് ഭറാല് സ്ഥാഩനങ്ങബ്ലാ ഴയക്തിഔബ്ലാ, ഷര്ക്കാര്  
ഴുംപ്പുഔബ്ലാ ലചയ്യുന് പ്രഴര്െനങ്ങ ാം ഉണ്ടാഔാാം. ഒബ്യാ പ്രഴർെനവാം 
നിര്ഴസിക്കുന്ത് ആയാലണന്നുാം ഴിസിതാം എത്രമാലണന്നുാം ഉള്െലര ഒബ്യാ ഷഭഗ്ര 
ഩയിഩാരിയുടെ ലരയുടെ ാം ഴിവദാാംവങ്ങള്  ബ്പാരാം 8-ല്  തയ്യാരാക്കണാം. ന്ിബ്റലര തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഩങ്കാലിഔലാുംന് ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിമാലണങ്കില്  അത് പ്രാഥഭിഔഭാമി 

ആഴിഷ്കയിക്കുന് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴിവദാാംവങ്ങള്  ബ്പാരാം 8–ല്  
തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. ഩങ്കാലിഔലാുംന് തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഫമായലെട്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാക്കണാം.  

(5) ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഏലറാലടുക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലതാലക്കലമന്് 
പ്രബ്തയഔാം തിയിചൃരിയുടെ ന്തിനുാം അഴയുടെ ലര ഷാംഗ്രസ ഴിഴയങ്ങള്  ഉയ രിബ്ൊര്ട്ട് പംഩെില്  
തയ്യാരാക്കുന്തിനുാം (ബ്പാരാം 8) ഷസാമഔഭാുംന് തയെില്  ഫമായലെട്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
പ്രബ്തയഔ ബ്ഔാഡ് ലഔാടുെ് തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള ക്രഭീഔയണാം സുബ്റക ബ്ഷാഫ്റ്റ് 
ലഴമരില്  ഉള്ലെടുത്തുന്താണ്.  

3.5.6  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കുന്തില്  നിമന്ത്രണാം 

(1) ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ുംരെത് 5 റക്ഷാം പംഩലമങ്കിലുകാം അരങ്കല്  തുഔയുടെ ള്ള 
ബ്പ്രാജക്ടുഔബ്ല ഏലറാലടുക്കാന്  ഩാടുള്ളുന്. എന്ാല്  ഗരഔസ്ഥാഩനങ്ങ ലര അറാലുംറാലെണിഔ ാം 
പൂര്െീഔയണ പ്രഴര്െനങ്ങ ാം നരത്തുന്തിന് ഈ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല്ല. അതുബ്ഩാലറ 
ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔള്ബ്ക്കാ ഴാങ്ങലുകഔള്ബ്ക്കാ ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള് ക്കുാം ഈ നിഫമായന ഫാധഔഭല്ല.  

(2) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ുംരെത് 10 റക്ഷാം പംഩലമങ്കിലുകാം അരങ്കല്  തുഔയുടെ ള്ള 
ബ്പ്രാജക്ടുഔബ്ല ഏലറാലടുക്കാന്  ഩാടുള്ളുന്. എന്ാല്  കഔഭാരിക്കിട്ടിമതുള്െലര ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള ബ്രാഡുഔ ബ്രയുടെ ാം സ്ഥാഩനങ്ങ ബ്രയുടെ ാം അറാലുംറാലഩ 
ണിഔ ാം പൂര്െീഔയണ പ്രഴര്െനങ്ങ ാം നരത്തുന്തിന് ഈ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല്ല. 
അതുബ്ഩാലറ  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിലെ ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ 
ള്ബ്ക്കാ ഴാങ്ങലുകഔള്ബ്ക്കാ ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്കുാം  ഈ നിഫമായന ഫാധഔഭല്ല. 

(3) അരങ്കല്  തുഔയുടെ ലര ഩയിധി ഩാറിക്കുന്തിനുബ്ഴണ്ടി ഴയതയസ്ത പ്രബ്ദവങ്ങലില്  നരത്തുന് 
പ്രവൃെിഔള്  ഉയ ബ്പ്രാജക്ടാമി തയ്യാരാക്കുന് യീതി അനുഴദനീമഭല്ല. 

3.5.7 ഷബ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  

 തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ഫാധഔഭാമ ഷബ്ഷിഡി 
ഭാനദണ്ഡങ്ങലല ഷാംഫമായിക്കുന് ഭാര്ഗബ്യക പ്രബ്തയഔാം പുരലെടുഴിചൃിട്ടുണ്ട്.  

3.6 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്കുാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്കുാം ബയണഷഭിതി അാംഖീഔായാം 

(1)  ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔള്  അതിമിഭപംഩാം നല്ഔിമ ഩദ്ധതിയുടെ ാം ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം ബയണഷഭിതി 
ബ്മാഖെില്  ഴിഔഷന ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി ലചമര്ബ്ഩള് ഷണ്  അഴതയിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
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ബ്മാഖഷഭമെ് ഴിഔഷന ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി ലചമര്ബ്ഩള് ഷന്  സാജയിലല്ലങ്കില്    
ആ ഷഭിതിമിലറ ഉയ അാംഖലെ ഩദ്ധതി അഴതയിെിക്കുഴാന്  പ്രഷിഡെ് നിര്ബ്ണവിബ്ക്ക 
ണ്ടതാണ്. 

(2)  ഒബ്യാ ബ്പ്രാജക്ടിബ്െയുടെ ാം ബ്ഩഉയാം ഴഔമിഉയെല്  ഴിവദാാംവങ്ങ ാം ഉള്ലെലരയുടെ ള്ള ഴിഴയങ്ങ 
ലരങ്ങുന് ഔയര് ഩദ്ധതിബ്യകയുടെ ലര ഩഔര്െ് എല്ലാ ജനപ്രതിനിധിഔള്ക്കുാം ഴിതയണാം 
ലചബ്യ്യണ്ടതാണ്. 

(3)  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ബയണഷഭിതി ബ്മാഖാം ചര്ചൃഔ ലര അരിസ്ഥാനെില്  
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്കുാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്കുാം അാംഖീഔായാം നല്ഔണാം. 

(4)  ബയണഷഭിതി, ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് അാംഖീഔായവാം  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ബയണാനുഭതിയുടെ ാം 
നല്ഔി ഔളിൊല്  ബ്പ്രാജക്ട് ബ്യകഔലില്  ബയണഷഭിതി അാംഖീഔായ തീഉയഭാനെിലെ 
നമ്പഉയാം തീമതിയുടെ ാം ബ്യകലെടുെണാം. 

(5)  ബയണഷഭിതിയുടെ ലര അതിമിഭ അാംഖീഔായലെത്തുരര്ന്് ആദയാം അചൃരിചൃ ഔയര് ഩദ്ധതി 
ബ്യകമില്  ആഴവയഭാമ ഭാറാലങ്ങള്  ഴഉയെി അതിമിഭ ഩദ്ധതിബ്യക അചൃരിബ്ക്കണ്ടതുാം 
അതിലെ ഩഔര്െ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, ഗ്രാഭ/ബ്ലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് , ഭറാല് 
ഏജന്ഷിഔള്  എന്ിഴയ്ക്ക്  നല്ബ്ഔണ്ടതുഭാണ്. 

3.7 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അാംഖീഔായാം  

3.7.1 ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കി ഡാറാലാഎന്രി നരത്തുഔയുടെ ാം ഩഞ്ചാമെ് ബയണ ഷഭിതി 
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക്  അാംഖീഔായാം നല് ുംഔയുടെ ാം  ലചയ്തു ഔളിൊല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുടെ ലര അാംഖീഔായെിന് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഷഭര്െിക്കാവന്താണ്. എന്ാല്  
ഇെയെില്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഷഭര്െിക്കുന്തിന് നോമ്പ് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഫമായലെട്ട 
ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്ഭാര്ക്ക് അമചൃ് പ്രാഥഭിഔ ഩയിബ്വാധന (പ്രീ-ലഴറാലിാംഖ്) നരെി അഴ 
അാംഖീഔായ ബ്മാഖയഭാലണന്് ഉരൊക്കുന്ത് നന്ാമിയിക്കുാം. ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്ക്ക്  
ഫമായലെട്ട നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലയ തലെ ഒപീഷില്  ഴിലിചൄ ഴഉയെി ബ്പ്രാജക്ട് 
ൈീനിഔ് ഭാതൃഔമില്  നൂനതഔള്  ഩയിസയിചൃ് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ുംറാലഭറാലതാക്കുന് ഷഭീഩനാം 
ഷൃീഔയിക്കാവന്താണ്. ഉദാ. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ഔാര്ശിഔ ബ്ഭകറാ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര 
ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷരാമ അഷിേെ് ഡമരക്ടര്  (കൃശിഴുംെ്), നിര്ഴസണ 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥയാമ ഫമായലെട്ട കൃശി ഒപീഷര്ഭാലയ ഈ ഗട്ടെില്  ഴിലിചൄ ബ്ചര്െ്  
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഩയിബ്വാധിക്കുഔയുടെ ാം നൂനതഔള്  ഩയിസയിചൃ് അാംഖീഔായബ്മാഖയഭാക്കുഔയുടെ ാം 
ലചയ്യുഔമാലണങ്കില്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അാംഖീഔായലെ തുരര്ന്് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  
അാംഖീഔായാം ബ്നടുന് പ്രക്രിമ ഔാറഴിലാംഫാം ട്രാലത പൂര്െിമാക്കാന്  ഔളിയുടെ ാം.    

3.7.2 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അാംഖീഔായെിന് ചുഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന്  ബ്യകഔള്   ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്െിക്കണാം. 

(1) തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഩയിഷ്കയിചൃ അഴസ്ഥാബ്യക (Status Report) യണ്ട് 
ബ്ഔാെിഔ ാം ബ്ഷാ ് ബ്ഔാെിയുടെ ാം 

(2) അതിമിഭ ഩദ്ധതിബ്യക (20 ബ്ഔാെി) 
(3) തനത് പണ്ട് ബ്േറാല് ലഭെ്  
(4) ബയണ ഷഭിതി തീഉയഭാനാം 
(5) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം അനുഫമായ രിബ്ൊര്ട്ടുഔ ാം  (ഒണ് കറന്  യീതി) 
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3.7.3 ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അാംഖീഔായാം നല്ുംന്ത് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്കാണ്. ബ്പ്രാജക്ടു 
ഔ ലര ഴിവദഭാമ ഩയിബ്വാധന നരെി അാംഖീഔായവാം ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിയുടെ ാം 
നല്ബ്ഔണ്ടത് അതിനാമി ചുഭതറലെട്ട  ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്  ആണ്. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി 
അാംഖീഔയിക്കുന്തിന് ബ്വശഭാണ് ഈ പ്രക്രിമ നരക്കുഔ. 

3.7.4 ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഩയിബ്വാധിചൃ് അാംഖീഔായാം നല്ബ്ഔണ്ടത് അതിനാമി നിബ്മാഖിക്കലെട്ട 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്  ആലണങ്കിലുകാം ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെട്ട ഏലതങ്കിലുകാം ബ്പ്രാജക്ടിലെ 
അാംഖീഔായാം ഷാംഫമായിബ്ചൃാ അഩാഔതഔള്  ഩയിസയിചൃ് അാംഖീഔായ ബ്മാഖയഭാക്കുന്ത് 
ഷാംഫമായിബ്ചൃാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഉചിതഭാമ തീഉയഭാനാം എടുക്കുന്തിന് 
തരഷഭിലല്ലന്് ഴയക്തഭാക്കുന്നു. ഇെയെില്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
തീഉയഭാനലഭടുക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഔായയെില്  തീഉയഭാനപ്രഔായനോള്ള തുരര്  നരഩരി 
ഫമായലെട്ടഴര്  ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടതാണ്.   

3.7.5  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര  ഩദ്ധതിക്ക്  അാംഖീഔായാം നല്ുംബ്മ്പാള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതി ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങള്  ഉരപ്പു ഴഉയബ്െണ്ടതാണ്. 

(1) സുബ്റക ബ്ഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്  തയ്യാരാക്കി ണ്കറനാമി ഷഭര്െിചൃിട്ടുള്ള എല്ലാ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം ഩദ്ധതിബ്യകമില്  ഉള്ലെടുെിമിട്ടുണ്ട്.  

(2) ഩദ്ധതിയുടെ ാം ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം ഩയിബ്വാധിക്കുന്തിന് അനുബ്ഩക്ഷണീമഭാമ എല്ലാ ബ്യകഔ ാം, 
അഴ നല്ബ്ഔണ്ടതാമ യീതിമില്  തലന് റബയഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്. 

(3) ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളത് ഴിഔഷനപണ്ടിലെ ബ്ഭകറാ ഴഔമിഉയെറിലെ   
ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിചൄലഔാണ്ടാണ്. 

(4) ഭാര്ഖബ്യകമിലറ ഴയഴസ്ഥഔള്  ഩാറിചൄലഔാണ്ടാണ് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  പംഩീഔയിചൃിട്ടുള്ളത്.  

(5) ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  തയ്യാരാക്കിമ അഴസ്ഥാബ്യകമില്  പ്രതിഩാദിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്  
ഩയിസായഭായുടെ ാം തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം ആഴിശ് ക്കയിചൃിട്ടുള്ള ഴിഔഷന ഩയിബ്പ്രക്ഷയാം, 
ഷഭീഩനാം, തന്ത്രാം എന്ിഴ പ്രതിപറിെിക്കുന് തയെിലുകഭാണ് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
പംഩീഔയിചൃിട്ടുള്ളത്. ോറാലഷ് രിബ്ൊര്ട്ടിലറ റഘു - ഗഉയതൃ നോന്ഖണന പ്രഔായഭാണ് 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളത്. 

(6) ബ്പ്രാജക്ട് ബ്പാരങ്ങ ലര  എല്ലാ ബ്ഔാലങ്ങ ാം  പൂയിെിചൃ്  ഡാറാലാ എന്രി നരെിമിട്ടുണ്ട്. 

(7) ഩട്ടിഔജാതി  ഉഩഩദ്ധതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി), ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി (റാലി.എഷ്.ഩി) 
എന്ീ ഴിബാഖങ്ങലിലറ ഩശ്ചാെറ ഴിഔഷന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പീഷിഫിറിറാലി 
ഷര് ട്ടിപിക്കറ്റുാം  ബ്ഷാശയല്  ഭാപ്പുാം  ഷഭര്െിചൃിട്ടുണ്ട്. 

3.7.6  ഒബ്യാ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെയുടെ ാം ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിബ്മയുടെ ാം ബ്പ്രാജക്ടുഔബ്ലയുടെ ാം 
ഷാംഫമായിചൃ് നോന്  കണ്ഡിഔയുടെ ലര അരിസ്ഥാനെില്  ഉയ ഩയിബ്വാധനാ രിബ്ൊര് ട്ട്  ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതി ലഷക്രബ്ട്ടരിബ്മറാല് തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

3.7.7 ഩയിബ്വാധനാ രിബ്ൊര് ട്ട് ജില്ലാആസൂത്രണഷഭിതി ബ്മാഖെിലെ ഔായയഩയിഩാരിമില്  
ഉള്ലെടുെി ചര്ചൃ ലചയ്യണാം.  

3.7.8  ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഷാസചയയങ്ങലില്   ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
അാംഖീഔായാം നല്ഔാന്  ഩാരില്ല. 
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(1)  ആസൂത്രണ നരഩരിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിക്കാലത ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി   തയ്യാരാക്കുഔ; 

(2) എല്ലാ ഴാര്ഡുഔലിലുകാം ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബഔള്  ബ്ചയാതിയിക്കുഔ, ചിറ 
ഴാര്ഡുഔലി ല്   ഗ്രാഭഷബാബ്മാഖങ്ങള്  ബ്ചര്ലന്ങ്കിലുകാം ഔൃാരാം തിഔമാെ അഴസ്ഥ 
ഉണ്ടാുംഔ; 

(3) പ്രകയാഩിത ഭത്സയ ഗ്രാഭങ്ങള്  ഉള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഭത്സയഷബാ  ബ്മാഖാം 
ബ്ചയാലത  ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ; 

(4) ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖങ്ങള്  ബ്ചയാന്  ഫാദ്ധയതയുടെ ള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാത്തുഔള്  അപ്രഔായനോള്ള 
ഊഉയട്ട്ടബ്മാഖങ്ങള്  ബ്ചയാലത ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ; 

(5)  നിശ്ചിത ഗരനമിലുകാം  നിര്ബ്ണവിചൃ ഉള്ളരക്കെിലുകഭല്ലാലത  ഩദ്ധതിബ്യക തയ്യാരാക്കുഔ; 

(6)  ഷര്ക്കാര്  നിര്ബ്ണവിചൃ തീമതിക്കുബ്വശാം ഩദ്ധതി അാംഖീഔായെിനാമി  ഷഭര്െിക്കുഔ. 

3.8 ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര അാംഖീഔായാം 

3.8.1 ബ്പ്രാജക്ട് ഩയിബ്വാധനയുടെ ാം ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്ഭാഉയാം  

(1)  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര അാംഖീഔായാം റബിചൄ ഔളിൊല്  
ഡി.ഩി.ഷി നിയഷിചൃതുാം ബ്ബദഖതി നിര്ബ്ണവിചൃതുാം ളിലഔയുടെ ള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഫമായലെട്ട  
ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷറലര  അാംഖീഔായെിനാമി ലഷക്രട്ടരി അമകോ ബ്ക്കണ്ടതാണ്. ബ്പ്രാജക്ട് 
നിശ്ചിത ബ്പാരെില്  തയ്യാരാക്കിമ നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലെ ബ്ഭലുകബ്ദയാഖസ്ഥബ്നാ 
അലല്ലങ്കില്  ആ ബ്ഭലുകബ്ദയാഖസ്ഥലെ ജില്ലാതറ/ഷാംസ്ഥാനതറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  
ചുഭതറലെടുത്തുന് ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്നാ ആണ് ചുഴലരയുടെ ള്ള കണ്ഡിഔ 2-ലറ നിഫമായനയ്ക്ക് 
ഴിബ്ധമഭാമി ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്  എന് നിറയ്ക്ക് ബ്പ്രാജക്ട് ഩയിബ്വാധിചൃ് അാംഖീഔായാം  
നല്ബ്ഔണ്ടത്. ഉദാ:- ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലറ  കൃശി ഒപീഷര്  തയ്യാരാക്കുന്  ഔാര്ശിഔ  
ഴിഔഷന ബ്പ്രാജക്ട് ബ്ഭലുകബ്ദയാഖസ്ഥനാമ കൃശി അഷിേെ് ഡമരക്ടര്  ഩയിബ്വാധിചൃ്  
അാംഖീഔായാം നല്ഔണാം. അഷിേെ് ഡമരക്ടറലര ബ്ഷഴനാം ഉയ ബ്ലാക്കില്  റബയഭല്ല 
എങ്കില്  ജില്ലാതറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  നിശ്ചമിക്കുന് അടുെ ബ്ലാക്കിലറ കൃശി അഷിേെ് 
ഡമരക്ടര്  ഈ കൃതയാം നിര്ഴസിക്കണാം. ഈ ഴയഴസ്ഥഔള്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി:- 

(i)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഫമായലെട്ട ബ്ലാക്ക്തറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്നാ  
അലല്ലങ്കില്  ഫമായലെട്ട ജില്ലാതറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ചുഭതറലെടുത്തുന് 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്നാ ആമിയിക്കണാം ഩയിബ്വാധിചൃ് അാംഖീഔായാം നല്ബ്ഔണ്ടത്. 

(ii)  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഫമായലെട്ട ജില്ലാതറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്നാ 
അലല്ലങ്കില്  ഫമായലെട്ട ഷാംസ്ഥാനതറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ചുഭതറലെടുത്തുന് 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്നാ ആണ് അാംഖീഔായാം നല്ബ്ഔണ്ടത്. 

(iii)  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിലെ ഔായയെില്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് അാംഖീഔായാം നല്ബ്ഔണ്ടത് 
ഫമായലെട്ട ഷാംസ്ഥാനതറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്നാ അലല്ലങ്കില്  അഴര്  ചുഭതറലെടുത്തുന് 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്നാ ആമിയിക്കണാം. 

(2) ഉയ ബ്പ്രാജക്ട് ഩയിബ്വാധിചൃ് അാംഖീഔായാം നല്ബ്ഔണ്ടത് ആ ബ്പ്രാജക്ട് ഉള്ലെടുന് 
ബ്ഭകറമിലറ ഉയ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ആമിയിക്കണാം. നിര്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്െിക്കുന്തിന് 
ഉയ ഴിശമബ്ഭകറമില്  ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ഇല്ലാെതുലഔാണ്ട് ഭലറാലാഉയ ബ്ഭകറമിലറ 
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ഉബ്ദയാഖസ്ഥലന ചുഭതറലെടുത്തുന് ഷന്ദര്ബെില് , ആ ബ്പ്രാജക്ട് ഩയിബ്വാധിചൃ് 
അാംഖീഔായാം നല്ഔാന്  നിബ്മാഖിബ്ക്കണ്ടത് നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലെ ബ്ഭലുകബ്ദയാഖസ്ഥ 
ലനമല്ല ഭരിചൃ് ബ്പ്രാജക്ട് ഩയിബ്വാധിചൃ് ഉള്ലെടുന് ബ്ഭകറമിലറ ഉചിതഭാമ തറെിലറ 
ഉയ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലനമാണ്.   

 ഉദാ: ഭത്സയബ്ഭകറയുടെ ഭാമി ഫമായലെട്ട ബ്പ്രാജക്ടിലെ നിര്ഴസണ ചുഭതറ 
ഏല്െിക്കുന്തിന് ഭത്സയഴുംെിലറ ഫമായലെട്ട ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ഇല്ലാെ ഉയ  
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം, കൃശി ഒപീഷലരമാണ് ആ ചുഭതറ ഏല്െിക്കുന്ലതങ്കിലുകാം  
പ്രസ്തുത ബ്പ്രാജക്ട് ഩയിബ്വാധിചൃ് അാംഖീഔായാം നല്ബ്ഔണ്ടത് ഭത്സയഴുംെിലറ ഫമായലെട്ട 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  തലന്മാണ്.  

(3) ഉയ ബ്പ്രാജക്ട് മാലതാഉയ ഔായണഴവാലുകാം ആ ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ഴസണാം നരൊന്  
ചുഭതറലെട്ട ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  തലന് അാംഖീഔായാം നല്ഔാന്  ഩാരില്ല. അതാമത് ബ്പ്രാജക്ട് 
അാംഖീഔയിക്കുന് ഉബ്ദയാഖസ്ഥനുാം നിര്ഴസണാം നരത്തുന് ഉബ്ദയാഖസ്ഥനുാം യാലാഔാന്  
ഩാരില്ല.  

(4) ഩയിബ്വാധനയ്ക്കാമി ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്ക്ക് റബിചൃ ബ്പ്രാജക്ട് തലെ ഷാബ്ങ്കതിഔ 
കഴദഗ്ദ്ധയ ഩയിധിമില്  ഴഉയന്തലല്ലങ്കില്  അബ്ണസെിന് അത് തിയിചൃമക്കാവന്താണ്. 
അതുബ്ഩാലറ ഩയിബ്വാധനയ്ക്കാമി റബിചൃ ഉയ ബ്പ്രാജ്ക്ട് തലെ ചുഭതറാ ഩയിധിമില്  
ഉള്ലെരാെബ്താ, അാംഖീഔായാം നല്ുംന്തിന് ഭബ്റാലലതങ്കിലുകാം ഉബ്ദയാഖസ്ഥഉയലരബ്മാ 
സ്ഥാഩനങ്ങ ലരബ്മാ ഷഭിതിഔ ലരബ്മാ ശുഩാര്വ ട്രി ആഴവയഭാലണങ്കിബ്റാ അക്കായയാം 
ബ്യകലെടുെി ബ്പ്രാജക്ട് തിയിലഔ നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്. 

(5) ഉയ ബ്പ്രാജക്റ്റിലെ ഷാബ്ങ്കതിഔ പ്രാബ്മാഖിഔ ക്ഷഭത ഷാക്ഷയലെടുൊന്  അധിഔായലെട്ട 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ബ്ലാക്ക് തറെില്  ഇല്ലാലമങ്കില്  അെയാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഩയിബ്വാധിചൃ് 
അാംഖീഔായാം നല്ഔാന്  ആഴവയഭാമ ഷാംഴിധാനാം ജില്ലാതറെില്  ഉണ്ടാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(6) ജില്ലാതറെില്  ഩയിബ്വാധിചൃ് അാംഖീഔായാം നല്ഔാന്  ഔളിമാെബ്താ/ഉമര് ന്  
തറെിലറ ഷാബ്ങ്കതിഔ ഩയിബ്വാധന ആഴവയഭാമബ്താ ആമ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഫമായലെട്ട 
ഷാംസ്ഥാന തറ സ്ഥാഩനങ്ങലിബ്റക്ക് (ഉദാ:ശുചിതൃഭിശന് ) ഒണ്കറനാമി അമചൄ 
ലഔാടുബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

 (7)  ഉയ ബ്പ്രാജക്ടിലെ അനുബ്മാജയത ഷാംഫമായിചൃ തീഉയഭാനലഭടുക്കാന്  സ്ഥറാം ഷന്ദര്വനാം 
ആഴവയഭാലണങ്കില്  അപ്രഔായാം ലചയ്ത് അനുബ്മാജയഭാമ തീഉയഭാനാം കഔലക്കാബ്ള്ളണ്ട 
താണ്.  

(8)  ബ്പ്രാജക്ടിലറ അഩാഔതഔള്  ഩയിബ്വാധനാ ബ്ഴലമില്  തലന് ഩയിസയിചൄ അാംഖീഔായ 
ബ്മാഖയഭാക്കാന്  ഔളിയുടെ ന്താലണങ്കില്  അത് തയ്യാരാക്കിമ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലനലക്കാണ്ട് 
അഩാഔതഔള്  ഩയിസയിചൃ് അാംഖീഔായാം നല്ബ്ഔണ്ടതാണ് . ഇെയെില്  ബ്പ്രാജക്ട് 
ലഴറാലിാംഖ് ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്തിന് ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്ഭാഉയലര ഷൗഔയയാര്്ാം  
അഴഉയലര ഒപീസുഔലില്  ബ്പ്രാജക്ട്  ൈിനിക്കുഔള്  ഷാംഗരിെിക്കാവന്താണ്. 

(9) അഩാഔതഔ ള്ളതുാം നിഫമായനഔള്ക്കുാം നിര്ബ്ണവങ്ങള്ക്കുാം ഴിഉയദ്ധഭാമതുഭാമ ഉയ 
ബ്പ്രാജക്ട് അാംഖീഔായാം നല്ഔാലത നിയഷിക്കുഔമാലണങ്കില്  നിയഷിക്കുന്തിനുള്ള 
ഔായണാം ഴയക്തഭാമി അതില്  ബ്യകലെടുബ്െണ്ടതാണ്. ഭാര്ഖബ്യകയ്ക്ക് ഴിഉയദ്ധാം, 
അപ്രാബ്മാഖിഔാം, നിമഭനുസൃതഭല്ല, ഷര്ക്കാര്  അനുഭതിക്ക് ഴിബ്ധമാം, ഷര്ക്കാര്  
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അനുഭതിക്ക് ശുഩാര്വ ലചയ്യുന്നു എന്ിങ്ങലന  അഴയക്തഭാമ ുംരിപ്പുഔള്  എഴതാന്  
ഩാടുള്ളതല്ല. 

(10) ബ്പ്രാജക്ട് ഷഭര്െിചൃ് യാഴ്ചയ്ക്കഔാം അാംഖീഔായബ്ഭാ ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിബ്മാ നല്ഔാന്  
ഔളിയുടെ ന്ിലല്ലങ്കില്  ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്  അതിലെ ഔായണാം ഔാണിചൃ് ബ്പ്രാജക്ട് 
തിയിചൃമയ്ക്കണാം. 

(11) ബ്പ്രാജക്ട് അാംഖീഔായെിന് ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് നരഩരിക്രഭാം ഫാധഔഭാമിയിക്കുാം.  

(i)  ഴിസിതാം ലഡബ്ൊഷിറാല് ലചയ്യുന്തിബ്നാ കഔഭാറാലാം ലചയ്യുന്തിബ്നാ ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷറലര അാംഖീഔായാം ആഴവയഭില്ല. ഩഔയാം 
അാംഖീഔായ ബ്മാഖയഭാലണന്നുള്ള നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലെ ഷാക്ഷയഩത്രാം ഭാത്രാം 
ഭതിമാുംാം.   

ഉദാ: ഷര്ഴ വിക്ഷാ അബിമാന് (എഷ്.എഷ്.എ), യാഷ്ട്രീമ ഭാദ്ധയഭിഔ് വിക്ഷാ 
അബിമാന്  (ആര്.എാം.എഷ്.എ), ഇന്പര്ബ്ഭശന്  ബ്ഔയലാ ഭിശന്  എന്ിഴയ്ക്ക് 
കഔഭാബ്രണ്ട തുഔ. 

(ii)  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്െിഔള്  ളിലഔയുടെ ള്ള ഭറാല് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഫമായലെട്ട ലഴറാലിാംഖ് 
ഒപീഷരില്  നിന്നുള്ള  അാംഖീഔായാം ബ്തബ്രണ്ടതാണ്. 

(iii)  നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔള്ക്ക് കണ്ഡിഔ 3.8.2 പ്രഔായാം നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീ മരില്  
നിന്് ബ്പ്രാജക്ട് അാംഖീഔായവാം ഷാബ്ങ്കതിഔ അനുഭതിയുടെ ാം ഴാബ്ങ്ങണ്ടതാണ്. 

 (12) കൃശി, നീര്െര ഩയിഩാറനാം നോതറാമ ഭളക്കാറവഭാമി ഫമായലെട്ട് നരൊബ്ക്ക പോകന്താമ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് നിര്ഴസണ അനുഭതി ഉചിത ഷഭമത്തു തലന് നല്ുംഔലമന്ത് 
ഫമായലെട്ട ഩയിബ്വാധനാ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലെ ചുഭതറമാണ്. ആ ഴിബാഖാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  
ഔാറതാഭഷാം ട്രാലത  നിര്ഴസണ അനുഴാദാം ബ്നരിലമടുക്കുഔലമന്ത് നിര്ഴസണ 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥലെ ഔരഭമാണ്. 

 (13) നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  അബ്ണസെിന് അനുഴദിചൃിട്ടുള്ള യൂഷര്  ലനമിഭിബ്െയുടെ ാം  
ഩാഷ് ബ്ഴര് ഡിബ്െയുടെ ാം സുയക്ഷിതതൃാം ഉരപ്പു ഴഉയബ്െണ്ടതാണ്. 

3.8.2 നിര്മ്മാണ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് അാംഖീഔായവാം ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിയുടെ ാം 

(1) നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔള്ക്ക് ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് നിഫമായനഔള്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി തബ്ണവ 
ഷൃമാം ബയണ ഴുംെ് എഞ്ചിനീമരിാംഖ് ഴിബാഖെിലറ എഞ്ചിനീമര്ഭായാണ് ലഴറാലിാംഖ് 
ഒപീഷര്  എന് നിറയ്ക്ക് അാംഖീഔായാം നല്ബ്ഔണ്ടത്. ബ്പ്രാജക്ടിന് അാംഖീഔായാം 
നല്ുംന്തിലനാൊം തലന് ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്  ഴിവദഭാമ ഩയിബ്വാധന നരെി 
ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിയുടെ ാം നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്.  

(2) നിര്വസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥനാമ എഞ്ചിനീമറലര ലതാട്ടുനോഔലിലുകള്ള ഩദഴിമിലറ 
എഞ്ചിനീമരാണ് ബ്പ്രാജക്ടിന് അാംഖീഔായവാം ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിയുടെ ാം നല്ബ്ഔണ്ടലതങ്കിലുകാം 
ചുഴലര നല്ഔിമിട്ടുള്ള ഩട്ടിഔമിലറ ഷാമ്പെിഔ ഩയിധിട്രി ഔണക്കിലറടുെ് ബ്ഴണാം 
ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്  ആലയന്് തീഉയഭാനിബ്ക്കണ്ടത്. 
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ഴിബാഖാം 

ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി നല്ുംന്തിനുള്ള 
അധിഔായ ഩയിധി (റക്ഷാം പംഩ) 

ബ്രാഡ്  
പ്രവൃെിഔള്  

ലഔട്ടിര 
നിര്മ്മാണാം 

ഇറക്ട്രിപിബ്ക്കശന് / 
ഇറബ്ക്ട്രാണിസി് ബ്ജാറിഔള്  

(1) (2) (3) (4) 

അഷിേെ് എസിിഔൂട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര് : 

15.00 15.00 2.00 

എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  50.00 100.00 6.50 

സൂപ്രണ്ടിാംഖ് എഞ്ചിനീമര്  200.00 200.00 ഩയിധിമില്ല 

ചീപ്എഞ്ചിനീമര്  ഩയിധിമില്ല ഩയിധിമില്ല ഩയിധിമില്ല 

(3) ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി നല്ുംന്തിന് നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ള ഷാമ്പെിഔ ഩയിധി ഔണക്കിലറടുത്തു 
ലഔാണ്ട് ബ്ലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നിര്വസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലയ നിശ്ചമിക്കുഔ 
മാലണങ്കില്  ഷൃതിമാം സ്ഥാഩനെിലറ എഞ്ചിനീമരില്  നിന്് തലന് ബ്പ്രാജക്ട് 
അാംഖീഔായവാം ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിയുടെ ാം ഴാങ്ങുന് ഷാസചയയാം സൃഷ്ടിക്കാന്  ഔളിയുടെ ാം. 
ഉദാസയണെിന് ഉയ ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിലറ 15 റക്ഷാം പംഩമില്  താലള അരങ്കല്  
തുഔ ഴഉയന് ഉയ ബ്രാഡ് ബ്പ്രാജക്ടിലെ നിര്വസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥനാമി അഷിേെ് 
എഞ്ചിനീമലര നിശ്ചമിക്കുഔമാലണങ്കില്  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിലറ തലന് അഷിേെ് 
എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്ക് ബ്പ്രാജക്ട് അാംഖീഔായവാം ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിയുടെ ാം നല്ഔാന്  
ഔളിയുടെ ാം.  

(4) നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥനാമ എഞ്ചിനീമര്  താന്  നിര്ഴസണാം നരത്തുന് ബ്പ്രാജക്ടിനു 
ഉയ ഔായണഴവാലുകാം അാംഖീഔായബ്ഭാ ഷാബ്ങ്കതിഔ അനുഭതിബ്മാ നല്ഔാന്  ഩാരില്ല.  

(5) ഉയ തറെിലറ എഞ്ചിനീമറലര ഷാമ്പെിഔ അധിഔായ ഩിയിധിക്കപ്പുരനോള്ള അരങ്കല്  
തുഔയുടെ ലര എേിബ്ഭറാല് ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിയ്ക്കാമി റബിക്കുഔമാലണങ്കില്  അതിന് 
ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി നല്ഔാന്  ഩാരില്ല.  

(6) ബ്ഷാലാര്  എനര്ജിയുടെ ഭാമി ഫമായലെട്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഩയിബ്വാധിചൃ് ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി 
നല്ുംന്തിന് ഒബ്യാ ജില്ലമിലുകാം ലഔ.എഷ്.ഇ.ഫിമിലറ ഉയ എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്, 
ഇറക്ട്രിക്കല്  ഇന്സ്പക്ടബ്രറാലിലറ എഞ്ചിനീമര്, അലനര്ട്ട് ബ്പ്രാജക്ട് ഭാബ്നജര് , 
ജില്ലാഩഞ്ചാമെ് എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  (ഔണ്ഴീനര് ) എന്ിഴര്  അരങ്ങുന് ഔമ്മിറാലി 
ജില്ലാഔലക്ടര്  പംഩീഔയിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(7) ഇറക്ട്രിക്കല്  ബ്പ്രാജക്ടുഔ ബ്രയുടെ ാം സ്ട്രീറാല് കററാല്, എല്.ഇ.ഡി തുരങ്ങിമ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ബ്രയുടെ ാം 
എേിബ്ഭറാല് തയ്യാരാക്കുന്തിനുാം ബ്ഭല്ബ്നാട്ടാം ഴസിക്കുന്തിനുാം 22.09.2015 ലറ 
ഷ.ഉ(ഷാധാ)2878/2015/തഷൃബഴ, 23.09.2020-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)1715/2020/തഷൃബഴ 
നമ്പര്  ഉെയവഔള്  പ്രഔായാം പംഩീഔയിചൃിട്ടുള്ള ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ബ്ഷഴനാം ഉഩബ്മാഖിബ്ക്കണ്ട 
താണ്.  

(8) ലഩാതുഭയാഭെ് ഴുംെിലറ എഞ്ചിനീമരിാംഖ് ഉബ്ദയാഖസ്ഥഉയലര ഷാമ്പെിഔ 
അധിഔായെിനു തുറയഭാമി തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ എല്ലാ എഞ്ചിനീമരിാംഖ് 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്ക്കുാം എേിബ്ഭറാല് തയ്യാരാക്കുന്തിന് അധിഔായാം ഉണ്ടാമിയിക്കുന്താണ്. 
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(9) ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി നല്ുംന്തിന് തബ്ണവഷൃമാംബയണ ഴുംെ് എഞ്ചിനീമര്ഭാഉയലര 
ചുഭതറഔ ാം ഭറാല് നിഫമായനഔ ാം ചുഴലര ഴിഴിയിക്കുന്  പ്രഔായഭാമിയിക്കുന്താണ്. 

(i) ഫില്  തയ്യാരാക്കുഔ, സൂക്ഷ്മ ഩയിബ്വാധന നരത്തുഔ (scrutiny) നോതറാമ  
ബ്ജാറിഔ ഭാമി  ബ്നയിട്ട് ഫമായനോള്ള Drawing Branch ലറ ഷാബ്ങ്കതിഔ ഴിബാഖാം 
ജീഴനക്കാലയ    ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ഴസണ ചുഭതറമില്  നിന്് ളിഴാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(ii) എല്ലാ ലഩാതുഭയാഭെ്  പ്രവൃെിഔ ബ്രയുടെ ാം  എേിബ്ഭറാല്  PRICE Software നോബ്കന 
തയ്യാരാക്കണാം. 

(iii) രികഴജഡ് എേിബ്ഭറാല് തയ്യാരാക്കുബ്മ്പാള്  ലഩാതുഭയാഭെ് ഭാനൃല്  പ്രഔായനോള്ള 
നിഫമായനഔള്  ഔര്വനഭായുടെ ാം  ഩാറിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(iv) അക്രഡിറാലഡ് ഏജന്ഷിഔള്  നോബ്കന നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔള്  നരെിറാക്കുന്തിന് 
ധനഴുംെ്  നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ള ഭാര്ഗനിര്ബ്ണവങ്ങള്  നിര്ഫമായഭായുടെ ാം അനുഴര്െി 
ബ്ക്കണ്ടതാണ്. ആ ഉെയഴില്  പ്രതിഩാദിക്കുന്  പ്രവൃെിഔള്  ഭാത്രബ്ഭ തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്   ഫമായലെട്ട അക്രഡിറാലഡ് ഏജന്ഷിലമ  ഏല്െിക്കാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

(v) ഉയ നിര്മ്മാണ പ്രവൃെി നരൊക്കിഴഉയബ്മ്പാള്  ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന്  ഔായയങ്ങലില്  
ഏലതങ്കിലുകാം  ഷാംഖതിഔള്  നോന്ട്ട്ടി  ഔാുന്നുലഴങ്കില്, ആ നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിക്ക്  
രികഴജഡ് എേിബ്ഭറാല് (Revised Estimate)  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(a) രിജിനല്  ബ്പ്രാജക്ടില്  (Original Project) ഴിബാഴനാം ലചയ്ത ഏലതങ്കിലുകാം  
പ്രവൃെിഔള്  ളിഴാക്കുഔബ്മാ, ട്ട്ടിബ്ചൃര്ക്കുഔബ്മാ, ഭാറാലാം ഴഉയത്തുഔബ്മാ 
ലചബ്യ്യണ്ടി ഴഉയന്  ഷാസചയയാം, 

(b) അാംഖീഔായാം റബിചൃ  രിജിനല്  നിര്മ്മണ പ്രവൃെിയുടെ ലര പംഩഔല്ഩനമില്  
(Design) ഗരനഩയഭാമ  ഴറിമ ഭാറാലാം (Major Structural Changes) ആഴവയഭാ 
ലണങ്കില് , 

(c) ഉയ പ്രവൃെിയുടെ ലര ലചറഴ് ഷാബ്ങ്കതിഔ അനുഭതി റബിചൃ തുഔയുടെ ലര 5 
വതഭാനെില്  അധിഔാം ആഔാന്   ഷാധയതയുടെ ലണ്ടങ്കില് . 

(vi) ഉയ നിര്മ്മാണ പ്രവൃെി  നരെിറാക്കുബ്മ്പാള്  നോഔലില്  ഴിഴയിചൃ ഷാസചയയങ്ങള്  
പ്രതീക്ഷിക്കുഔമാലണങ്കില്  ആ പ്രവൃെിയുടെ ലര  ബ്ബദഖതി ലചയ്ത എേിബ്ഭറാലിന്  
(Revised Estimate) ഔാറതാഭഷാം ട്രാലത  ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി  ബ്തബ്രണ്ടതാണ്. 
പ്രവൃെി പൂര്െിമാമതിനുബ്വശബ്ഭാ നിര്ഴസണെില്  ഴലലയബ്മലര പുബ്യാഖതി 
ഉണ്ടാമതിനു ബ്വശബ്ഭാ (Advanced Stage of Compleation) ഷഭര്െിക്കുന് രികഴജഡ് 
എേിബ്ഭറാലിന് അനുഭതി നല്ഔാന്  ഩാരില്ല. 

(vii) എേിബ്ഭറാല്  ഴീ പോകാം ഔണക്കാക്കുഔ (Recast the  Estimate),  ബ്ബദഖതി ലചയ്യുഔ (Revised 

Estimate) എന്ിഴയ്ക്ക് ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി നല്ുംഴാന്  ഒബ്യാ തറെിലറയുടെ ാം 
എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്ക് അനുഴദിനീമഭാമ അധിഔായ ഩയിധി  ഫാധഔഭാണ്. 

3.8.3  ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്ഭാഉയലര നോകയ ചുഭതറഔള്  

ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്ഭാര്  ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്   ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് നിഫമായനഔള്  ഩാറിചൃിട്ടുണ്ട് 
എന്് ഉരപ്പുഴഉയെണാം. 
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(1) ഭാര്ഖബ്യകമില്  പ്രതിഩാദിക്കുന് എല്ലാ നരഩരിക്രഭങ്ങ ാം ഩാറിചൄ ലഔാണ്ടാണ് 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്   തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളത്. 

(2)   ബ്ഔയലാ ഩഞ്ചാമെീയാജ് നിമഭാം (1994) പ്രഔായവാം ഷര്ക്കാര്  ഉെയവഔള്  പ്രഔായവാം  
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ചുഭതറമില്  ഴഉയന് ഔായയങ്ങള്  നിര്ഴസിക്കുന്തിനാണ് 
ബ്പ്രാജക്ട്  തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളത്.  

(3) ആഴവയഭാമ എല്ലാ ഴിഴയങ്ങ ാം ബ്യകലെടുെിതലന്മാണ് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കിമി 
ട്ടുള്ളത്. 

(4)  ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഭാര്ഖബ്യകമിലുകാം ഷഫ് ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങലിലുകാം ഴയക്തഭാക്കി 
മിട്ടുള്ള ഴയഴസ്ഥഔ ാം നിര്ബ്ണവങ്ങ ാം ഩാറിചൄലഔാണ്ടാണ് ഒബ്യാ ബ്പ്രാജക്ടുാം  തയ്യാരാക്കി 
മിട്ടുള്ളത്. 

(5) ഭയാഭെ് ചട്ടങ്ങലില്  പ്രതിഩാദിക്കുന് നരഩരിക്രഭങ്ങള്ക്കുാം നിഫമായനഔള്ക്കുാം ൊം 
ഭയാഭെ് ഩണിഔള്  ഷാംഫമായിചൃ് ഈ ഭാര്ഖബ്യകമില്  പ്രതിഩാദിക്കുന് നിര്ബ്ണവങ്ങ ാം 
ഩാറിചൄ ലഔാണ്ടാണ്  നിര്മ്മാണ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളത്.  

(6)   ഷാബ്ങ്കതിഔ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഷാബ്ങ്കതിഔ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിക്കുന്തുാം  ഷാമ്പെിഔ 
ക്ഷഭതയുടെ ള്ളതുാം  ആണ്. 

(7) ബ്പ്രാജക്ടില്  ലചറഴിനങ്ങള്  നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ളത് ഓചിതയപൂര്ണവാം  പ്രഴര്െനങ്ങ ലര 
ഗട്ട നിര്ണമാം നയാമവഭാണ്. 

3.8.4 നൂതന (Innovative) ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര അാംഖീഔായെിന് പ്രബ്തയഔ ഷാംഴിധാനാം 

(1) പ്രാബ്ദവിഔ ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങ ലര പ്രബ്തയഔതഔൾ ഴിവഔറനാം ലചയ്തു പ്രശ്നഩയിസാ 
യെിന് അതാതിരങ്ങലിലറ ഴിബഴഷാദ്ധയതഔൾക്കനുഷയിചൃ് അനുബ്മാജയഭാമ ഩയിസായ 
നിർബ്ണവങ്ങൾ പംഩലെടുത്തുഔമാണ് ഴിബ്ഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ റക്ഷയങ്ങലിൽ പ്രധാന 
ഭാമത്. എന്ാൽ ഇപ്രഔായാം തയ്യാരാക്കലെടുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔലിൽ ഩറതുാം ഈ 
ഉെയഴിബ്റാ ഷർക്കാർ ഴുംപ്പുഔ ലര ഉെയഴിബ്റാ നിർബ്ണവിക്കുന് ഷബ്ഷിഡി 
ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുഷയിചൃ് തയ്യാരാക്കാൻ ഩറ്റുന്ഴമാഴണലഭന്ില്ല. അഴയ്ക്ക് 
ഷാധായണ ബ്പ്രാജക്ട് അാംഖീഔായ യീതിമിൽ നിന്നുാം ഴയതയസ്ഥഭാമി ബ്പ്രാജക്ട് 
ഗരഔങ്ങൾ ഩയിബ്വാധിചൃ് അനുഭതി നൽുംന്തിന് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം 
നഖയഷബഔള്ക്കുാം ബ്ഴണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ഉയ ഴിദഗ്ധഷഭിതിലമ നിബ്മാഖി 
ബ്ക്കണ്ടതാണ്.   

(2) ജില്ലാ ഔലക്ടര്  ലചമര് ബ്ഩഴ്സണ്  ആയുടെ ള്ള പ്രസ്തുതഷഭിതിയുടെ ലര ഔണ്ഴീനര്  ജില്ലാ പ്ലാനിാംഖ് 
ആപീഷറാം, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിലറ ഷര്ക്കാര്  ബ്നാഭിനി, ഩഞ്ചാമെ് ലഡഩൂട്ടി 
ഡമരക്ടര് , അഷിേെ് ലഡഴറലെലെ് ഔമ്മീശണര്  (ജനരല് ), നഖയഔായയ ബ്ജാമിെ് 
ഡമരക്ടര് , ജില്ലാരൗണ്പ്ലാനര്  എന്ിഴര്  അാംഖങ്ങ ാം ആമിയിക്കുന്താണ്. ബ്പ്രാജക്ട് 
ഉൾലെടുന് ഴിഔഷന ബ്ഭകറയുടെ ലര/ഴിശമബ്ഭകറയുടെ ലര ജില്ലാതറ ആപീഷർ, ജില്ലാ 
തറെിൽ റബയഭാമ യണ്ടില്  ുംരമാലതയുടെ ള്ള ഴിശമബ്ഭകറ ഴിദഗ്ദ്ധര്  എന്ിഴലയ 
ഫമായലെട്ട ബ്ഭകറമിലറ ചര്ചൃ നരക്കുന് ബ്മാഖെിബ്റക്ക് ക്ഷണിതാക്കലാമി ഩലങ്കടു 
െിബ്ക്കണ്ടതാണ്. ഇപ്രഔായാം ക്ഷണിതാക്കലാമി ലഩലങ്കടുെിബ്ക്കണ്ട ഴിദഗ്ധഉയലര ഉയ 
ഩാനൽ അാംഖീഔയിചൄ ജില്ലാ ഔലക്ടർ ഉെയഴ് പുരലെടുഴിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(3) പ്രസ്തുത ഴിദഗ്ധ ഷഭിതി ചുഴലര ഩരയുടെ ന് ഔായയങ്ങൾ ഩയിബ്വാധിക്കണാം. 
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(i)  നിർബ്ണവിക്കലെടുന് ബ്പ്രാജക്ട് തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ചുഭതറഔലിൽലെടുന് 
താബ്ണാ? 

(ii) ഷാമ്പെിഔ-ഷാബ്ങ്കതിഔ-പ്രാബ്മാഖിഔ ക്ഷഭതയുടെ ള്ള ബ്പ്രാജക്ട് ആബ്ണാ? 

(ii) തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗബ്യകമിബ്റബ്മാ 
ഷാംസ്ഥാന ഷർക്കർ ഴുംെിലറബ്മാ ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ഫാധഔഭാക്കാവന്താബ്ണാ? 

(iii) നിർബ്ണവിക്കലെടുന് ലചറവഔ ാം പ്രതീക്ഷിക്കുന് ഷബ്ഷിഡിഔ ാം അനുബ്മാജയവാം 
നീതീഔയിക്കാവന്തുഭാബ്ണാ?  

(iv) തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങൾ ഇരലഩട്ട് ഷസാമിക്കാലത തലന് ഷൃഔായയ ഴയക്തിഔൾ/ 
സ്ഥാഩനങ്ങൾ ഴിജമഔയഭാമി പ്രഴർെിക്കുന് ബ്ഭകറമാബ്ണാ? (അലല്ലങ്കിൽ 
ഭാത്രബ്ഭ തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനാം ഇരലഩബ്രണ്ടതുള്ളൂ.) 

(4) ബ്ഭല്െരെ ഔായയങ്ങൾ ബ്പ്രാജക്ട് ഴിബാഴന ലചയ്തഴഉയഭാമി ചർചൃ ലചയ്ത് ബ്ബദഖതി 
ആഴവയഭാലണങ്കിൽ അഴട്രി ഉൾലെടുെി ഷാബ്ങ്കതിഔ ഭിഔവള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔലാലണന്് 
ഉരൊക്കിമ ബ്വശാം അാംഖീഔായാം നല്ുംഔമാണ് ഷഭിതിയുടെ ലര ചുഭതറ. നിർബ്ണവിക്ക 
ലെടുന് നൂതനാവമാം ബ്പ്രാത്സാസിെിബ്ക്കണ്ടതിലെ ആഴവയഔതയുടെ ാം നിർബ്ണവിക്കലെടുന് 
ലചറവാം ഷബ്ഷിഡിയുടെ ാം നീതിഔയിക്കുന്തിനുള്ള യുടെ ക്തിയുടെ ാം ഭനിട്ട്ഷില്  ബ്യകലെടുെണാം. 

3.8.5 ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര അനുഭതി നിയീക്ഷണവാം ബ്ഭാണിറാലരിാംഗാം 

(1)  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് അനുഭതി നല്ുംന്തിനുള്ള ഔാറതാഭഷാം ളിഴാക്കുന്തിനാമി ഗ്രാഭ-
ബ്ലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം നോനിഷിൊറിറാലിഔള്ക്കുാം ബ്ഴണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി 
ലചമര്ബ്ഩള് ഷണ്  അദ്ധയക്ഷനായുടെ ാം ജില്ലാ ഔലക്ടര്  ലഷക്രട്ടരിമായുടെ ാം ജില്ലാ പ്ലാനിാംഖ് 
ഒപീഷര്  ഔണ്ഴീനരായുടെ ാം, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിലറ ഷര്ക്കാര്  ബ്നാഭിനി, 
ഩഞ്ചാമെ് ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര് , ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്  (ഇക്കബ്ണാഭിസി് ആെ് 
ോറാലിേിഔ്), ജില്ലാ രൗണ്  പ്ലാനര് , അഷിേെ് ലഡഴറഩ് ലഭെ് ഔമ്മീശണര്  (ജനരല് ), 
നഖയഔായയബ്ജാമിെ് ഡമരക്ടര്  എന്ിഴര്  അാംഖങ്ങ ഭായുടെ ള്ള ഉയ നിയീക്ഷണ ഷഭിതി 
ഒബ്യാ ജില്ലമിലുകാം പ്രഴര്െിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(2)  ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്ഭാര്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് മഥാഷഭമാം 
അനുഭതി നല്ുംന്നുബ്ണ്ടാ എന്് നിയീക്ഷിക്കുന്തിനുാം പുബ്യാഖതി ഴിറമിഉയത്തുന്തിനുാം 
ആഴവയാനുഷയണാം ബ്മാഖാം ബ്ചബ്യണ്ടതാണ്. ഷഭിതിയുടെ ലര ബ്മാഖ ഭിനിറാല് ഷ് ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്െിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(3) ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔ ലരയുടെ ാം ബ്ഔാര്െബ്രശനുഔ ലരയുടെ ാം അനുഭതിയുടെ ഭാമി ഫമായലെട്ട 
ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് ഴിബ്ഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷാംസ്ഥാനതറ ബ്ഔാഒര്ഡിബ്നശന്  ഔമ്മിറാലി 
നിര്ഴസിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

4 ഩയാതി ഩയിസായ ഷാംഴിധാനങ്ങള്  

4.1 ബ്പ്രാജക്ട് അാംഖീഔായവഭാമി ഫമായലെട്ട ഩയാതിഔള്  

 ഗ്രാഭ/ബ്ലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ബ്പ്രാജക്ട് അാംഖീഔായവാം ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിയുടെ ാം 
ഷാംഫമായിചൃ് ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷറലര തീഉയഭാനെിബ്േലുകള്ള ഩയാതിഔള്  ഩയിഖണിക്കുന്തിന് 
ചുഴലര പ്രതിഩാദിചൃിയിക്കുന് പ്രഔായാം അെബ്ററാല് ഔമ്മിറാലിഔള്  പ്രഴര്െിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഩയിഖണിചൃ് അാംഖീഔായാം നല്ഔിമബ്ൊള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
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ഏലതങ്കിലുകാം ബ്പ്രാജക്ടിന് അനുഭതി നല്ഔിമിട്ടിലല്ലങ്കില്  ആ ബ്പ്രാജക്ട് അെബ്ററാല് ഔമ്മിറാലിക്ക് 
ഷഭര്െിക്കാന്  ഩാരില്ല. അെയാം ഩയാതിഔള്  ഴിബ്ഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷാംസ്ഥാനതറ 
ബ്ഔാര്ഡിബ്നശന്  ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ഩയിഖണനയ്ക്ക് ഷഭര്െിക്കാവന്താണ്.   

4.1.1 ജില്ലാതറ അെബ്ററാല് ഔമ്മിറാലി (ഗ്രാഭ/ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം നോനിഷിൊറിറാലിഔള്ക്കുാം) 

(1)  ഗ്രാഭ-ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔ ലരയുടെ ാം നോനിഷിൊറിറാലിഔ ലരയുടെ ാം ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര  അാംഖീ 
ഔായാം/ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി ഷാംഫമായിചൃ് ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷറലര തീഉയഭാനെിബ്േലുകള്ള 
ഩയാതിഔള്  ഩയിഖണിക്കുന്തിന് ജില്ലാതറെില്  ഉയ അെബ്ററാല് ഔമ്മിറാലി പ്രഴര്െി 
ബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(2) ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ലചമര്ബ്ഩഴ്സണ്  ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര  അദ്ധയക്ഷനുാം ജില്ലാ ഔലക്ടര്  
ലഷക്രട്ടരിയുടെ ാം ജില്ലാ പ്ലാനിാംഖ് ഒപീഷര്  ഔണ് ഴീനറഭാമിയിക്കുാം. ഩഞ്ചാമെ് ലഡഩൂട്ടി 
ഡമരക്ടര് , നഖയഔായയ ബ്ജാമിെ് ഡമരക്ടര് , അഷിേെ് ലഡഴറഩ് ലഭെ് ഔമ്മീശണര്  
(ജനരല് ), ഩയാതിയുടെ ള്ള ബ്പ്രാജക്ടിലന ുംരിചൃ് ഴിദഖ് ബ്ദ്ധാഩബ്ദവാം നല്ഔാന്  ചുഭതറലെട്ട 
ഴുംെിലറ/ഴുംപ്പുഔലിലറ ജില്ലമിലറ ഏറാലവാം ഉമര് ന് ഉബ്ദയാഖസ്ഥര് , ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതിമിലറ ഷര്ക്കാര്  ബ്നാഭിനി എന്ിഴയാമിയിക്കുാം ജില്ലാതറ ഔമ്മിറാലിമിലറ 
അാംഖങ്ങള്. ആഴവയനോള്ളഩക്ഷാം ഭറാല് ഴിദഗ്ദ്ധബ്യയുടെ ാം ഫമായലെട്ട ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്യയുടെ ാം ഈ 
ഔമ്മിറാലിമിബ്റക്ക് ക്ഷണിക്കാവന്താണ്. 

4.1.2 ഷാംസ്ഥാനതറ അെബ്ററാല് ഔമ്മിറാലി (ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം ബ്ഔാര്െബ്രശനുഔള്ക്കുാം) 

(1)  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ലരയുടെ ാം ബ്ഔാര്െബ്രശനുഔ ബ്രയുടെ ാം ഔായയെില്  ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര 
അാംഖീഔായാം/ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി ഷാംഫമായിചൃ് ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷറലര തീഉയഭാന 
െിബ്േലുകള്ള ഩയാതിഔള്  ഩയിഖണിക്കുന്തിന് ഷാംസ്ഥാനതറെില്  ഉയ അെബ്ററാല് 
ഔമ്മിറാലി പ്രഴര്െിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ഩഞ്ചാമെ് ഡമരക്ടര് , ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര് , നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്  എന്ിഴര്  
അാംഖങ്ങലായുടെ ള്ള  ഷാംസ്ഥാനതറ അെബ്ററാല് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര  അദ്ധയക്ഷന്  തബ്ണവഷൃമാം 
ബയണ ഴുംെ് ലഷക്രട്ടരിയുടെ ാം ഔണ് ഴീനര്  ഷാംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബ്ഫാര്ഡ് 
ഴിബ്ഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖാം ചീഫുാം ആമിയിക്കുാം. ഷാംസ്ഥാനതറ അെബ്ററാല് 
ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ബ്മാഖെിബ്റക്ക് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ഩയിഖണനമക്ക് ഴഉയന് ഴിശമ 
ബ്ഭകറയുടെ ഭാമി ഫമായലെട്ട  ഴിഔഷന ഴുംെ്  ഡമരക്ടലര  ക്ഷണിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

4.1.3 അെീല്  ഩയാതി റബിചൃാല്  14 ദിഴഷെിനഔാം ഈ ഔമ്മിറാലി ബ്മാഖാം ബ്ചര് ന്് 
ഩയാതിഷാംഫമായിചൃ് ഔമ്മിറാലി തീഉയഭാനലഭടുബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

4.1.4 അെീല്  റബിചൄ എന്തുലഔാണ്ട് ഭാര്ഗനിര്ബ്ണവങ്ങള് ക്ക് ഴിഉയദ്ധഭാമ ഉയ ബ്പ്രാജക്ടിനുാം  
ജില്ലാതറ/ ഷാംസ്ഥാനതറ  അെബ്ററാല് ഔമ്മിറാലി അനുഭതി നല്ഔാന്  ഩാരില്ല.  

4.1.5 ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര അാംഖീഔായാം ഷാംഫമായിചൃ് കണ്ഡിഔ 3.8.1 (9)ല്  പ്രതിഩാദിചൃിട്ടുള്ള 
നിര്ബ്ണവങ്ങള്  അെബ്ററാല് ഔമ്മിറാലിഔള്ക്കുാം ഫാധഔഭാണ്.  

4.2  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔ ലരയുടെ ാം അെബ്ററാല് ഔമ്മിറാലിഔ ലരയുടെ ാം തീഉയഭാനങ്ങലിബ്േലുകള്ള 
ഩയാതിഔള്  

(1)  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അാംഖീഔായാം ഷാംഫമായിബ്ചൃാ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഩയിഖണിചൃ് 
അാംഖീഔായാം നല്ഔിമബ്ൊള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അനുഭതി നിയഷിചൃ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഷാംഫമായിബ്ചൃാ അെീല്  ഔമ്മിറാലിഔ ലര തീഉയഭാനങ്ങള്  ഷാംഫമായിബ്ചൃാ 



 
 
 

46 
 

തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിന് ഩയാതിഔ ലണ്ടങ്കില്  അപ്രഔായനോള്ള ഩയാതിഔള്  
ഴിബ്ഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷാംസ്ഥാനതറ ബ്ഔാഒര്ഡിബ്നശന്  ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ഩയിഖണനയ്ക്ക് 
ഷഭര്െിക്കുന്തിനാമി തബ്ണവഷൃമാംബയണ ഴുംെ് പ്രിന്ഷിെല്  ലഷക്രട്ടരിക്ക് 
നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്. അെയാം ഩയാതിഔലില്  ബ്ഔാഒര്ഡിബ്നശന്  ഷഭിതി തീര്െ്   
ഔല്െിക്കുന്താണ്. 

(2) ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷര്  അനുഭതി നിയഷിക്കുന് ഉയ ബ്പ്രാജക്ട് ഫമായലെട്ട അെീല്  
ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ഩയിബ്വാധനയുടെ ാം തീഉയഭാനവാം ഇല്ലാലത ബ്നയിട്ട് ബ്ഔാ-ഒര്ഡിബ്നശന്  
ഔമ്മിറാലിക്ക് ഷഭര്െിക്കാന്  ഩാരില്ല. അങ്ങലന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഷഭര്െിക്കുഔമാലണങ്കില്  
അഴ ബ്ഔാ-ഒര്ഡിബ്നശന്  ഔമ്മിറാലി ഩയിഖണിക്കാനുാം ഩാരില്ല.    

5.  ഴിബഴ ഷഭാസയണാം, അനിഴായയ ഴഔമിഉയെല് , ബ്ഭകറാഴിബജനാം എന്ിഴ    

5.1 ഴിബഴഷഭാസയണാം : ലഩാതു നിര്ബ്ണവങ്ങള്    

(1) ജനഔീമ ഷാംഗരനാ ഷാംഴിധാനങ്ങലാമ ഩി.രി.എ-ഔള് , എചൃ്.എാം.ഷി-ഔള്  ഩാരബ്വകയ 
ഷഭിതിഔള് , നീര്െര ഷഭിതിഔള് , രഷിഡെ് ഷ് അബ്ഷാഷിബ്മശനുഔള് , ഭറാല് ജനഔീമ 
ഷാംഗരനഔള്  നോതറാമഴമിെയലര ഷഭാസയിക്കാന്  ഔളിയുടെ ന് ഴിബഴ ഷഭാസയണ 
ഷാദ്ധയതഔള്  ഩയഭാഴധി പ്രബ്മാജനലെടുെണാം. 

(2)  ഷാമൂസയ പ്രതിഫദ്ധത നിരബ്ഴറ്റുന്തിലെ ബാഖഭാമി ഴിഴിധ പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്ക് ബ്ഴണ്ടി 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  പണ്ട് ഴഔമിഉയൊറണ്ട്. (ഉദാ: Corporate Social Responsibility Fund -  CSR 

Fund).  ആ പണ്ട് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം നോബ്കന ലചറഴളിക്കലെടുന്തിന് ബ്പ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കുഴാന്  ഩയിശ്രഭിക്കണ്ടതാണ്. 

(3) 1994-ലറ ബ്ഔയല ഩഞ്ചാമെീയാജ് നിമഭെിബ്െയുടെ ാം ഫമായലെട്ട ചട്ടങ്ങലിബ്റയുടെ ാം  
ഴയഴസ്ഥഔള്  പ്രഔായാം തനത്/ലഩാതു അഴവയപണ്ടില്   നിന്് നിര്ഴസിബ്ക്കണ്ടതാമ  
അനിഴായയ ലചറവഔള്ക്കുാം അനുഴദനീമഭാമ ഭറാല് ലചറവഔള്ക്കുാം ആഴവയഭാമ തുഔ 
ഫഡ്ജറാലില്  ഭാറാലി ഴചൃബ്വശാം ഭിചൃനോള്ള തുഔ തനത് പണ്ട് എന്  ബ്രാതായോമി  
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്   ഉള്ലെടുെണാം. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുൊലത 
തനത് പണ്ട് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കാന്  ഩാരില്ലാലമങ്കിലുകാം ലഩറാലിഴര്ക്കുഔള്  
ഉള്ലെലരയുടെ ള്ള അനിഴായയ ലചറവഔള്  ഔളിചൃ് ഫാക്കിയുടെ ള്ള തുഔയുടെ ലര ഩയഭാഴധി 25 
വതഭാനാം ഴലയ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമല്ലാലത ലഩാതുഭയാഭെ് പ്രവൃെിഔ ലര 
നരെിെ്ചട്ടങ്ങള്  ഩാറിചൄ ലഔാണ്ട് അരിമതിമിയ ഷൃബാഴനോള്ള പ്രവൃെിഔള്ക്ക് 
ഴിനിബ്മാഖിക്കാവന്താണ്. 

(4) ഉയ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  തനത് പണ്ട് ഇനെില്  ഴിനിബ്മാഖിചൃ  തുഔയുടെ ലര  15 
വതഭാനെില്  അധിഔയിചൃ തുഔ അടുെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഴഔമിഉയത്തുന്നു 
ലണ്ടങ്കില്  അത്രയുടെ ാം തുഔ റബയഭാക്കാന്  ഔളിയുടെ ാം എന്നുള്ളതിന് തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനെിലെ ഒഡിറാല് ചുഭതറയുടെ ള്ള ജില്ലാ/ബ്ഭകറാ/ഷാംസ്ഥാന ലഩര്ബ്പാര്ഭന്ഷ്    
ഒഡിറാല് ഒപീഷരില്  നിന്നുള്ള ഷാക്ഷയഩത്രാം മൂന്ട്ട്ടി ഴാങ്ങി ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി 
ഷഭര്െിക്കുബ്മ്പാള്  തലന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്.  
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(5)  തനത് പണ്ട് ഴഔമിഉയെി അാംഖീഔായാം ബ്നരിമ  ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  തനത് പണ്ടിന് ഩഔയാം 
ഭറാല് ബ്രാതസ്സുഔള്  ഴഔമിഉയത്തുന് യീതിമില്  ബ്ബദഖതി ലചയ്യാന്  ഩാരില്ല. അപ്രഔായനോള്ള 
ബ്പ്രാജക്ട് ബ്ബദഖതിഔള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അാംഖീഔയിക്കുഴാനുാം ഩാരില്ല. 

(6) തനത് ഴഉയഭാനെിലറ ഭിചൃവാം ഫാങ്ക് ഴായ്പയുടെ ാം യുടെ ക്തി ഷസഭാമ യീതിമിറാമിയിക്കണാം  
ഔണക്കാബ്ക്കണ്ടത്. 

(7) ഴിബഴങ്ങള്  ഴിനിബ്മാഖിക്കുന്തില്  ഩയഭാഴധി ഔായയക്ഷഭതയുടെ ാം ഭിതഴയമവാം ഩാറിക്കണാം. 
പറപ്രദഭല്ലാെബ്താ ഩാള് ലചറഴ് ഴഉയത്തുന്ബ്താ ആമ യീതിമിലുകള്ള ഴിബഴഴിനിബ്മാഖാം 
ളിഴാക്കണാം. 

5.2 അനിഴായയ ഴഔമിഉയെലുകഔള്  

5.2.1 ഴിഔഷനപണ്ടില്   നിന്നുാം നിര്ഫമായഭായുടെ ാം  ഴിസിതാം നീക്കിഴമ് ബ്ക്കണ്ടതാമ  ഇനങ്ങള്   
ചുഴലര നല് ുംന്നു. 

 (1)  അങ്കണഴാരി ബ്ഩാശഔാസായ ഴിതയണാം 

അങ്കണഴാരിഔലില്  ഴഉയന് ുംട്ടിഔള്ക്ക് പൂയഔബ്ഩാശഔാസായാം, രി.എചൃ്.ആര്.എഷ്, 
ഔൗഭായക്കായാമ ലഩണ് ുംട്ടിഔള്ക്ക് ബ്ഩാശഔാസായാം, ഖര്ബിണിഔള് , നോറയൂട്ടുന് അമ്മഭാര് ,  
എന്ിഴര്ക്ക് ബ്ഩാശഔാസായാം, ഷഫറ, അാംഖന്ഴാരിഔള്  നോബ്കന നരൊക്കുന്തിന്  
ഷര്ക്കാര്  തീഉയഭാനിക്കുന്  ഭറാല് ബ്ഩാശഔാസായ ഴിതയണ ഩയിഩാരിഔള്   എന്ിഴമ് ലക്കല്ലാാം 
ബ്ഴണ്ട ഴിസിതാം ഔണക്കാക്കി ഉയ ബ്പ്രാജക്ടാമി തയ്യാരാക്കണാം. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലാണ് 
തുഔ ഴഔമിഉയബ്െണ്ടത്. എന്ാല്  ജില്ലാ-ബ്ലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര  ഴിസിതാം ഷാംബ്മാ 
ജിെിക്കാവന്താണ്. 

 ുംരിെ് -  അങ്കണഴാരിഔലിലറ  ബ്ഩാശഔാസായ ഴിതയണെിലെ ഗണബ്ബാക്താക്കലാമ 
ഩട്ടിഔജാതി  ഷനോദാമെിലറ ുംട്ടിഔള്ക്ക് ഴിതയണാം ലചയ്യുന് ആസായെിലെ ലചറഴ്  
ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില്  നിന്നുാം  ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഴിബാഖെിലറ ുംട്ടിഔള്ക്ക്   
ബ്ഩാശഔാസായാം ഴിതയണാം നരത്തുന്തിനുള്ള ലചറഴ് ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി 
ഴിസിതെില്  നിന്നുാം   ഴസിക്കാവന്താണ്. ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതവാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതവാം ഴിനിബ്മാഖിക്കുന്നുലണ്ടങ്കില്  അഴ പ്രബ്തയഔ ബ്പ്രാജക്ടുഔലാമി 
തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(2) എഷ്.എഷ്.ലഔ,( ഷഭഗ്ര വിക്ഷാ ബ്ഔയല) ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  ഷര്ക്കാര്  നിശ്ചമിക്കുന് ഴിസിതാം 
നല്ഔല്  

 ുംരിെ്:- ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഴഔമിഉയത്തുന് എഷ്.എഷ്.ലഔ, ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര 
ഴിസിതങ്ങലില്  ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഴിദയാര്്ിഔള്ക്ക് ബ്ഴണ്ടി  ലചറഴളിക്കുന് തുഔ  
മഥാക്രഭാം  ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില്  നിന്നുാം ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ 
ഉഩഩദ്ധതിഴിസിതെില്  നിന്നുാം ഴസിക്കാവന്താണ്. 

(3)  ഩാറിബ്മറാലീഴ് ലഔമര്  ബ്പ്രാജക്ടിനുള്ള ഴിസിതാം  

(4)  ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര്ക്ക്  ഷ് ബ്ക്കാലര്ശിപ്പുാം ഫെയുടെ ാം  

 (ഗ്രാഭഞ്ചാമത്തുഔ ലര ഴിസിതബ്ൊലരാൊം ബ്ലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര  ഴിസിതവാം 
ഷാംബ്മാജിെിക്കാവന്താണ്.) 
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(5)  പ്രധാനഭന്ത്രി ആഴാഷ് ബ്മാജനയ്ക്ക് (ഩി.എാം.എ.കഴ) അധിഔ ഴിസിതാം.  ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  മഥാക്രഭാം 25:40:35 അനുഩാതെില്  തുഔ ഴഔമിഉയെണാം. 

(6) അഖതി യസിത ബ്ഔയലാം ഩദ്ധതിയുടെ ലര (ആശ്രമ) ഴിസിതാം (ഗ്രാഭ/ബ്ലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള് ) 

ുംരിെ്:- അഖതി  യസിത ബ്ഔയലാം ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഗണബ്ബാക്താക്കലല ഔലണ്ടത്തുന്തിനുള്ള 
ഭാനദണ്ഡങ്ങ ാം അഖതിഔള്ക്ക് റബയഭാബ്ക്കണ്ട ഩയിചയണ ബ്ഷഴന ഩാബ്ക്കജിലെ 

ഴിവദാാംവങ്ങ ാം 12.12.2017 – ലറ ഷ.ഉ. (എാം.എഷ്) 252/2017/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഉെയഴ് 
പ്രഔായാം ഩയിഷ്കയിചൃ് പുരലെടുഴിചൃിട്ടുണ്ട്. ആലഔ അരങ്കല്  തുഔയുടെ ലര 40% ുംടുാംഫശ്രീ, 35% 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ്, 15% ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ് 10% ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ് എന് ക്രഭെില്  
ഴഔമിഉയെി നരൊബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(7)  ഇന്പര്ബ്ഭശന്  ബ്ഔയല ഭിശന് നല്ുംന്തിന് ഷര്ക്കാര്  നിശ്ചമിക്കുന് തുഔ 

5.3 ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ബ്ഭകറാ തയാംതിയിഴ് 

5.3.1 ഉകരണതഩാദനാം, ബ്ഷഴനാം, ഩശ്ചാെറാം എന്ീ മൂന്് ബ്ഭകറഔലിറാമിട്ടാണ്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയാം 
തിയിബ്ക്കണ്ടത്. ഒബ്യാ ബ്ഭകറമിലുകാം ഉള്ലെടുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന്  
പ്രഔായഭാമിയിക്കണാം. 

(1)  ഉകരണതഩാദന ബ്ഭകറാ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്   

(i)  കൃശി, ജറബ്ഷചന പ്രവൃെിഔള് , ഭണ്- ഷാംയക്ഷണാം. ജറഷാംയക്ഷണാം, ഩയിസ്ഥിതി 
ഷാംയക്ഷണാം, മൃഖഷാംയക്ഷണാം, ക്ഷീയ ഴിഔഷനാം, ഭത്സയഫമായനാം, ഔാര്ശിഔ-
മൃഖഷാംയക്ഷണ-ക്ഷീയ ഴിഔഷന ബ്ഭകറഔലിലറ ഉല്െന് ഷാംരണവയണാം/ 
മൂറയഴര്ദ്ധനഴ്/ഴിഩണനാം, ഩയമ്പയാഖത ചതിമഔള് ,  ഴയഴഷാമാം,  ഊര് ബ്ജാകരണതഩാദനാം,  
കജഴഴല നിര്മ്മാണാം എന്ിഴ ഉകരണതഩാദന ബ്ഭകറാ ബ്പ്രാജക്ടുഔലാണ്. 

(ii) കൃശി ബഴന് , ഭത്സയബഴന് , മൃഖാശുഩത്രി, ക്ഷീയ ഴിഔഷന ഒപീഷ് എന്ിഴയുടെ ലര ലഔട്ടിര 
നിര്മ്മാണങ്ങ ാം അഴമില്  ഏര്ലെടുത്തുന് കഴദുതി, ുംരിലഴള്ളാം, പര്ണിചൃര്  
നോതറാമ ഩശ്ചാെറ ഷൗഔയയ ഴിഔഷനവാം ഉകരണതഩാദന ബ്ഭകറമില്   ഉള്ലെടുൊ 
വന്താണ്. 

(2) ബ്ഷഴന ബ്ഭകറാ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  

 ഴിദയാബയാഷാം, ഔറ, ഷാംഷ് ക്കായാം, ഔാമിഔ ഴിഔഷനാം, യുടെ ഴജന ബ്ക്ഷഭാം, ആബ്യാഖയാം, 
ുംരിലഴള്ളാം, ശുചിതൃാം, കയഭാറിനയ ഩയിഩാറനാം, ദ്ര്ഴ ഭാറിനയ ഩയിഩാറനാം, ഷാമൂസയനീതി, 
ഴബ്മാജനബ്ക്ഷഭാം, ഩാറിബ്മറാലീഴ് ഩയിചയണാം, ഩാര്െിരാം, ഖാര്സിഔ കഴദുതീഔയണാം, 
കഴദുതി കറന്  ദീര്ഗിെിക്കല് , ഷ് ട്ള്  ലഔട്ടിരങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ ാം അഴയ്ക്കാഴവയഭാമ 
കഴദുതി, ുംരിലഴള്ളാം, പര്ണിചൃര്  നോതറാമഴ പ്രദാനാം ലചയ്യുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം ബ്ഷഴന 
ബ്ഭകറമില്  ഉള്ലെടുെണാം. 

(3)  ഩശ്ചാെറ ബ്ഭകറാ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്   

  ബ്രാഡ്, ഩാറങ്ങള് , ഫഷ് ോന്റഔള് , ഫഷ് ഔാെിയിെ് ബ്ഔന്ദ്രങ്ങള് , നരൊതഔള് , 
നരൊറങ്ങള് , ഒപീഷ് ലഔട്ടിരങ്ങള് , ഒപീഷ് ആഴവയെിനുള്ള ഴാസനങ്ങള് , ഒപീഷ് 
ലഔട്ടിരങ്ങ ലര കഴദുതീഔയണാം, ബ്ശാെിാംഖ് ബ്ഔാാംപ്ലഔ് സുഔള് , ഉകരണതഩാദന ബ്ഷഴന 
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ബ്ഭകറയുടെ ഭാമി ബ്നയിട്ട് ഫമായഭില്ലാെ ഒപീസുഔ ലര ഷൗഔയയങ്ങള്  ഴര്ദ്ധിെിക്കല് , 
ഩാര്വൃബിെി ഷാംയക്ഷണാം (ബ്താടുഔള് , നീര്ചൃാലുകഔള് , ുംലങ്ങള് , ബ്ചാറഔള്  
എന്ിഴയുടെ ബ്രതുള്ലെലര), പാാം ബ്രാഡ്, രാക്ടര്  രാമ്പ് എന്ിഴ ഩശ്ചാെറ ബ്ഭകറമില്  
ഉള്ലെടുബ്െണ്ടതാണ്. 

5.4 ഴിഔഷന പണ്ടിലെ ബ്ഭകറാ ഴഔമിഉയെലുകാം പ്രബ്തയഔ ഩദ്ധതിഔ ലര ഴിസിതവാം നിശ്ചമിക്കല്  

5.4.1 ലഩാതു ഴിബാഖാം, ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി എന്ീ ഴിസിതങ്ങള്  
ഴിബജിെിചൃ് ഉകരണതഩാദനാം, ബ്ഷഴനാം, ഩശ്ചാെറാം നോതറാമ ബ്ഭകറഔള് ക്കുാം പ്രബ്തയഔ 
ഩദ്ധതിഔള്ക്കുാം ഴഔമിഉയത്തുന്തിന്  ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് നിഫമായനഔള്   ഩാറിക്കണാം.  

(1) ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതുഴിബാഖെിലറ ഷാധായണ ഴിസിതാം, 
പ്രബ്തയഔ ഗരഔ ഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധതി എന്ീ ഴിസിതങ്ങ ലര ആലഔ 
തുഔയുടെ ലര 20 വതഭാനെില്  ുംരമാലതയുടെ ള്ള ഴിസിതാം കറപ് ഩാര്െിര 
സുയക്ഷാഩദ്ധതി, ഩി.എാം.എ.കഴയുടെ ലര അധിഔ ഴിസിതാം എന്ിഴ ഉള്െലരയുടെ ള്ള 
ഩാര്െിര ബ്ഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയെണാം. ഇങ്ങലന ഴഔമിഉയത്തുബ്മ്പാള്  ലഩാതുഴിബാഖാം 
ഷാധായണ ഴിസിതെില്  നിന്നുാം 20 വതഭാനെില്  ുംരമാലത നീക്കിഴയ്ക്കുന്നുലണ്ടന്് 
ഉരൊക്കണാം. 

(2) ലഩാതുഴിബാഖാം ഷാധായണ ഴിസിതെില്  നിന്നുാം ഩാര്െിര ബ്ഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയത്തുന് 20 
വതഭാനാം തുഔ ുംരവ ലചയ്ത് ഫാക്കി തുഔയ്ക്കു ഭാത്രാം ബ്ഭകറാ ഴഔമിഉയെറിലെ 
ുംരെ/ട്രിമ ഩയിധിയുടെ ാം പ്രബ്തയഔ ഩദ്ധതിഔ ലര ുംരെ ഴിസിതവാം 
ഔണക്കാബ്ക്കണ്ടതാണ്. ഇഉയഩത് വതഭാനെില്  ട്ടുതല്  തുഔ ഴഔമിഉയത്തുന് 
ഷന്ദര്ബെില്  പ്രസ്തുത തുഔ (20 വതഭാനെില്  അധിഔാംഴഉയന് തുഔ) ബ്ഭകറാ ഴിബജന 
നിഫമായനഔള്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി ഔലണ്ടബ്െണ്ടതാണ്. 

(3) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ലഩാതുഴിബാഖാം 
ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ ഴിസിതെില്  നിന്നുാം (Normal Share under General 
Sector Fund) ഏറാലവാം ുംരെത് 30 വതഭാനലഭങ്കിലുകാം ഉകരണതഩാദന ബ്ഭകറയ്ക്ക് 
ഴഔമിഉയെണാം. 

(4) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ലഩാതു ഴിബാഖാം 
ഴിഔഷന പണ്ടിലറ ഷാധായണ ഴിസിതെില്  നിന്നുാം ഏറാലവാം ുംരെത് 10 
വതഭാനലഭങ്കിലുകാം  ഭാറിനയ ഷാംഷ് ക്കയണെിനുാം ജറഷാംയക്ഷണെിനുാം പ്രാധാനയാം 
ലഔാടുത്തുലഔാണ്ട് സയിത ബ്ഔയലാം ഭിശന്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഴഔമിഉയെണാം.  

(5) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ലഩാതുഴിബാഖാം  ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ ഴിസിതെില്  
നിന്്  30 വതഭാനെില്  അധിഔാം തുഔ ഩശ്ചാെറ ബ്ഭകറയ്ക്ക്  ഴഔമിഉയത്തുഴാന്  
ഩാരില്ല. 

(6) ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതുഴിബാഖാം ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ ഴിസിത 
െില്  നിന്്  25 വതഭാനെില്  അധിഔാം  തുഔ ഩശ്ചാെറ ബ്ഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയത്തു 
ഴാന്  ഩാരില്ല. 
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(7) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതു ഴിബാഖാം ഴിഔഷന പണ്ടിലറ ഷാധായണ ഴിസിതെില്  
നിന്് 45 വതഭാനെില്  അധിഔാം തുഔ ഩശ്ചാെറ ബ്ഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയത്തുഴാന്  
ഩാരില്ല 

(8) ഗ്രാഭ-ബ്ലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി) 
ഴിസിതെിലെ 30 വതഭാനെില്   അധിഔാം തുഔ ഩശ്ചാെറ ബ്ഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയ 
ത്തുഴാന്  ഩാരില്ല. 

(9) ഗ്രാഭ-ബ്ലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി (റാലി.എഷ്.ഩി) ഴിസിത 
െിലെ 30 വതഭാനെില്   അധിഔാം തുഔ ഩശ്ചാെറ ബ്ഭകറമക്ക്  ഴഔമിഉയൊന്  
ഩാരില്ല. 

(10) ഗ്രാഭ-ബ്ലാക്ക് ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതുഴിബാഖാം ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ 
ഴിസിതാം, എഷ്.ഷി.എഷ്. ഩി,  റാലി.എഷ്.ഩി  എന്ിഴ ട്ട്ടിമ തുഔയുടെ ലര ുംരെത്  10 
വതഭാനാം  ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതിക്ക്  ഴഔമിഉയെണാം.   

(11) ഗ്രാഭ-ബ്ലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതു ഴിബാഖാം ഴിഔഷനപണ്ടിലറ ഷാധായണ 
ഴിസിതാം, എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, റാലി.എഷ്.ഩി  എന്ിഴ ട്ട്ടിമ തുഔയുടെ ലര 5 വതഭാനാം 
ുംട്ടിഔള് , ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര് , രാന്ഷ് ലജന്ബ്ഡഴ്സ് എന്ിഴഉയലര ഴിഔഷനെിനുാം 
ുംരെത് 5 വതഭാനാം ഴബ്മാജനങ്ങ ലര ബ്ക്ഷഭെിനുാം ഩാറിബ്മറാലീഴ് ലഔമര്   
പ്രഔായനോള്ള ഩയിചയണെിനുാം ഴഔമിഉയെണാം. 

6 പ്രബ്തയഔ ഴിബാഖങ്ങള്ക്കുാം പ്രബ്തയഔ ബ്ഭകറഔള്ക്കുനോള്ള ഩദ്ധതിഔള്   

6.1 ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി (Sheduled Caste Sub Plan) 

(1)  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാഉയലര ഴിഔഷനെിനുബ്ഴണ്ടി ഒബ്യാ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനവാം  
ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി  ഩട്ടിഔജാതി  ഉഩഩദ്ധതി  ട്രി തയ്യാരാക്കണാം. ഩട്ടിഔജാതി 
ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതഭാമി ഷാംസ്ഥാന ഫജറാലില്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  
പ്രബ്തയഔാം ഴഔമിഉയെി  നല്ുംന്തു പ്രഔായഭാമിയിക്കണാം ഩദ്ധതി തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. 
ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം ഩാളാക്കാബ്നാ ഴഔഭാറാലി ലചറഴളിക്കാബ്നാ (non-
lapsable and non-divertible) ഩാരില്ല. ഉഩഩദ്ധതിക്ക് ഭറാല് ബ്രാതസുഔലിലറ ഷാധയതയുടെ ാം 
ഉഩബ്മാഖലെടുബ്െണ്ടതാണ്.    

(2)  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാഉയലര ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനാം, ഷാമൂസയ ഴിഔഷനാം, ഩശ്ചാെറ 
ഷൗഔയയഴിഔഷനാം എന്ിഴ കഔഴയിക്കുഔമാഔണാം ഉഩഩദ്ധതിയുടെ ലര റക്ഷയാം.  

(3)   ഴയക്തിഔള്ക്കുാം ുംടുാംഫങ്ങള്ക്കുാം ബ്നയിട്ടു പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം ഩട്ടിഔജാതി 
ഴിബാഖക്കാഉയലര ലഩാതുഷൗഔയയ ഴിഔഷനെിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം തയ്യാരാക്കാ 
വന്താണ്. 

(4)  2010-11-ല്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖലെ ഷാംഫമായിചൃ്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴുംപ്പുാം തബ്ണവ 
ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ാം ഷാംയുടെ ക്തഭാമി നരെിമ ഩട്ടിഔജാതി ഷാബ്ങ്കതങ്ങ ബ്രയുടെ ാം 
ുംടുാംഫങ്ങ ബ്രയുടെ ാം ഷര്ബ്ഴ ഴിഴയങ്ങള്  ഔളിയുടെ ന്ിരബ്ൊലാം പുതുക്കി തയ്യാരാക്കി 
അതിലെ അരിസ്ഥാനെില്  പ്രഴര്െനങ്ങള്  ആഴിഷ്കയിബ്ക്കണ്ടതാണ്.   
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(5)  ുംരെത് 5 ഩട്ടിഔജാതി ുംടുാംഫങ്ങലലങ്കിലുകാം  അടുെടുെ് താഭഷിക്കുന് പ്രബ്ദവാം  ഉയ 
ഩട്ടിഔജാതി ഷബ്ങ്കതഭാമി ഔണക്കാക്കി അഴിലര ുംരിലഴള്ളാം, കഴദുതി, ബ്രാഡ്, 
നരൊത എന്ീ ലഩാതു ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലെടുത്തുന്തിന്, താലള ഩരയുടെ ന് 
നിഫമായനഔൾക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി, ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം ഴിനിബ്മാഖിക്കാ 
വന്താണ്.  

(6) കഴദുതി, ുംരിലഴള്ളാം, ബ്രാഡ്, നരൊത എന്ീ ലഩാതു ഷൗഔയയ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര  
ആലഔ  ഗണബ്ബാൃ തി ുംടുാംഫങ്ങലില്  അമ്പത് വതഭാനെിറധിഔാം ഩട്ടിഔജാതിക്കാ 
യാലണങ്കില്  ആ ബ്പ്രാജക്ടിന് പൂര്ണഭായുടെ ാം ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം 
ഴഔമിഉയൊവ ന്താണ്. അതുബ്ഩാലറ ലഭാൊം കൃശിഭൂഭിയുടെ ലര അമ്പത് 
വതഭാനെിറധിഔാം ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാഉയബ്രതാമിട്ടുള്ള ജറബ്ഷചന ബ്പ്രാജക്ടിനുാം 
ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം പൂര്ണഭായുടെ ാം ഴഔമിഉയൊവന്താണ്.  

(7) നോന്  കണ്ഡിഔമില്  പ്രതിഩാദിചൃ തയാം ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ആലഔ ഗണബ്ബാക്താക്കലില്  
ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാഉയലര എണാം 50 വതഭാനെില്  ുംരഴാമിയിക്കുഔയുടെ ാം എന്ാല്  
25 വതഭാനലഭങ്കിലുകാം ഉണ്ടാമിയിക്കുഔയുടെ ാം ലചയ്യുന് ഷന്ദര്ബെില്  ഩട്ടിഔജാതി 
ഴിബാഖക്കാഉയലര വതഭാനെിന് ആനുഩാതിഔഭാമ ഴിസിതാം ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി 
ഴിസിതെില്  നിന്് ഴഔമിഉയൊവന്തുാം ഫാക്കി തുഔ ലഩാതുഴിബാഖാം/തനത് പണ്ടില്  
നിന്് ഴഔമിഉയത്തുഔയുടെ ാം ലചബ്യ്യണ്ടതാണ്. ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാഉയലര എണാം 25 
വതഭാനെില്  താലളമാലണങ്കില്  പൂര്ണഭായുടെ ാം ലഩാതുഴിബാഖാം ഴിഔഷന പണ്ട് / 
തനത് പണ്ട് തലന് ഴഔമിഉയെണാം.     

(8) ഩട്ടിഔജാതി ബ്ഔാലനി/ഷബ്ങ്കതങ്ങലിബ്റക്ക് ബ്രാഡ് നിര്മ്മിക്കുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  
ബ്ഔാലനിക്കഔത്തുള്ള ബാഖവാം ബ്ഔാലനിമിബ്റയ്ക്കുള്ള ബാഖവാം ന്ാമി ഩയിഖണിചൃ് റാല 
എേിബ്ഭറാല് തയ്യാരാക്കുഔമാലണങ്കില്  ഭാത്രബ്ഭ കണ്ഡിഔ 6, 7 എന്ിഴമിലറ 
നിഫമായനഔള്  പ്രഔായാം ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം ഴഔമിഉയൊൂ. 

(9) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാഉയലര വതഭാനാം ലതലിമിക്കുന്തിനാമി  ബ്പ്രാജക്ടിലെ 
പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് പ്രബ്ദവെിലെ ഉയ ഷാമൂസയ ഭൂഩരാം ബ്പ്രാജക്ടിലനാൊം തയ്യാരാക്കി 
ഴമ് ബ്ക്കണ്ടതുാം ഭൂഩരെില്  നരൊനുബ്ണവിക്കുന്  പ്രവൃെിയുടെ ലര സ്ഥാനവാം പ്രബ്മാജനാം 
റബിക്കുന് എല്ലാ ഗണബ്ബാൃ തി ുംടുാംഫങ്ങ ബ്രയുടെ ാം സ്ഥാനവാം (ജറബ്ഷചന ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  
പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് ലഭാൊം കൃശി സ്ഥറെിലെ സ്ഥാനാം) അരമാലലെടു 
ബ്െണ്ടതുാം അപ്രഔായാം അരമാലലെടുെിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩരെില്  ഩട്ടിഔജാതി 
ുംടുാംഫങ്ങ ലര സ്ഥാനാം (ജറബ്ഷചന ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്   ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാഉയലര 
കൃശി സ്ഥറെിലെ സ്ഥാനാം) പ്രബ്തയഔ നിരെില്  ഔാണിചൃിയിബ്ക്കണ്ടതുഭാണ്. ബ്പ്രാജക്ട്  
നരെിറാക്കിമാല്  പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് ആലഔ ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഩട്ടിഔയുടെ ാം അതില്  
ഩട്ടിഔജാതി ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഩട്ടിഔയുടെ ാം ഷാമൂസയ ഭൂഩരബ്ൊലരാൊം ബ്ചര്െിയിബ്ക്ക 
ണ്ടതാണ്. ഗണബ്ബാൃ തി ുംടുാംഫങ്ങ ലര  ഩട്ടിഔഔ ാം  ഷാമൂസയ ഭൂഩരവാം 'ബ്ലാക്ക് 

ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര് ’  സ്ഥറ ഩയിബ്വാധന നരെി  ബ്ഫാദ്ധയലെബ്രണ്ടതുാം 
അത് ഷാംഫമായിചൃ് ചുഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് പ്രഔായാം ഉയ ഷര് ട്ടിപിക്കറാല്  ഷാക്ഷയലെ 

ടുബ്െണ്ടതുഭാണ്. “................................ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ .................... 
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്   ഉള്ലെടുെിമിട്ടുള്ള ..................... ബ്പ്രാജക്ട് ്ാന്  
ഩയിബ്വാധിക്കുഔയുടെ ാം ബ്പ്രാജക്ടില്  ഉള്ലെടുെിമിട്ടുള്ള പ്രവൃെിഔ ാം  പ്രഴര്െനങ്ങ ാം  
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്ാന്  ഭനായേിറാക്കുഔയുടെ ാം  ലചയ്തിയിക്കുന്നു. ബ്പ്രാജക്ട്  നോബ്കന പ്രബ്മാജനാം  റബിക്കുന് 
ആലഔ  ഗണബ്ബാൃ തി  ുംടുാംഫങ്ങലില്/ജറബ്ഷചനാം  നരത്തുന് കൃശി സ്ഥറെിലെ  
ഉരഭസ്ഥയില്   -------- വതഭാനെിറധിഔാം ഩട്ടിഔജാതിക്കായാലണന്് /ഩട്ടിഔജാതി 
ക്കാഉയബ്രതാലണന്് ്ാന്  ബ്നയിട്ട് സ്ഥറ ഩയിബ്വാധന നരെിമതില്  നിന്് എനിക്ക് 
ബ്ഫാധയലെട്ടിട്ടുള്ളതാലണന്് ഷാക്ഷയലെടു ത്തുന്നു. ഈ ബ്പ്രാജക്ടിനുബ്ഴണ്ടി തയ്യാരാക്കിമ  
ഷാമൂസയ ഭൂഩരവാം പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് ആലഔ ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഩട്ടിഔയുടെ ാം പ്രബ്മാജനാം 
റബിക്കുന് ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഩട്ടിഔയുടെ ാം  ്ാന്  ഷാക്ഷയലെടുെി  

ഇബ്താലരാൊം ഷഭര്െിക്കുന്നു.” 

(10) കൃശി ഭൂഭിമില്ലാെ ഩട്ടിഔജാതി ുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക് ഩാട്ടക്കൃശി ലചയ്യുന്തിന് ധന ഷസാമാം 
അനുഴദനീമഭാണ്. 

(11)  ഩട്ടിഔജാതി യുടെ ഴതീയുടെ ഴാക്ക ലര  ഴിദയാബയാഷാം, ഴിബ്ദവെ് ലതാളില്  ബ്തരല് ,  ഷൃമാം 
ലതാളില്  ഩയിഩാരിഔള് , ലതാളില്   ഩയിവീറനങ്ങള് , ഔാമിഔ ഴിഔഷനാം, ഴഉയഭാന 
ഴര്ദ്ധന ഷാംയാംബങ്ങള്  നോതറാമഴ ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന്തിന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിശ് ഔ 
യിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(12) ഩട്ടിഔജാതി യുടെ ഴതീ യുടെ ഴാക്കള്  ഴയക്തിഖതഭായുടെ ാം ഗ്രൂെ് അരിസ്ഥാനെിലുകാം  ആയാംബിക്കുന്  
ഴഉയഭാന ഴര്ദ്ധന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഫാങ്ക് ഴായ്പ തയലെടുത്തുന്തിനുാം  അനുഴദ 
നീമഭാമ ഷഫ് ഷിഡി നല്ുംന്തിനുാം നോന്ഖണനയുടെ ാം പ്രാധാനയവാം നല്ഔണാം. 

(13) ഩട്ടിഔജാതി ബ്ഔാലനിഔലില്  തൃപ്തിഔയഭാമ യീതിമില്   ുംരിലഴള്ള ഷൗഔയയവാം ഴീടുഔലില്   
ഔക്കൂഷ് ഷൗഔയയവാം  റബയഭാക്കുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  നോന്ഖണന നല്ഔണാം. 
അഴ ഏലറാലടുെതിനുബ്വശാം ഭാത്രബ്ഭ ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി പ പോകഔള്  ഴഔമിഉയെി 
ലഔാ പോകള്ള ഭറാല് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  (അനിഴായയ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ളിലഔ) ഏലറാലടുക്കാൂ. 

(14) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖങ്ങലില്  നിന്നുാം ഉമര് ന്നു ഴഉയന്  പ്രതിബഔള്ക്ക് ഴിബ്വശിചൄാം  ജില്ലാ - 
ഷാംസ്ഥാന -  ബ്ദവീമ - അതിമര്ബ്ദവീമ  തറങ്ങലില്   അാംഖീഔായാം റബിക്കുന്ഴര്ക്ക് 
അഴഉയലര ബ്ഭകറമില്  ട്ടുതല്  ഴിപുറഭാമ പ്രഴര്െനങ്ങള്   നരൊന്  അഴര്  തലന് 
തയ്യാരാക്കി ഷഭര്െിക്കുന്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്,  നൂതന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്കായുടെ ള്ള ജില്ലാതറ 
ഷഭിതിയുടെ ലര അാംഖീഔായെിന് ഴിബ്ധമഭാമി, എല്ലാ തറെിലറയുടെ ാം തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഷസാമാം നല്ഔാവതാണ്. ഇതയ ഏജന്ഷിഔലില്   നിന്നുള്ള 
ഩിന്തുണ ഉരൊക്കാന്   നോന്കഔ എടുക്കാവന്തുഭാണ്.  

6.2 ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി (Tribal Sub Plan) 

(1)   ഷാംസ്ഥാന ഫജറാലിെയലര ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം റബിക്കുന് ഒബ്യാ തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനവാം ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ട്രി 
തയ്യാരാക്കണാം. ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം ഩാളാക്കാബ്നാ ഴഔഭാറാലി 
ലചറഴളിക്കാബ്നാ ഩാരില്ല (non-lapsable and non-divertible). ഭറാല് ബ്രാതസുഔലിലറ 
ഷാധയതയുടെ ാം ഉഩബ്മാഖലെടുബ്െണ്ടതാണ്.    

(2)  ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിബാഖക്കാഉയലര ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനാം, ഷാമൂസയ ഴിഔഷനാം, ഩശ്ചാെറ 
ഷൗഔയയഴിഔഷനാം എന്ിഴ കഔഴയിക്കുഔമാഔണാം ഉഩഩദ്ധതിയുടെ ലര റക്ഷയാം. 
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(3)  ഴയക്തിഔള്ക്കുാം ുംടുാംഫങ്ങള്ക്കുാം ബ്നയിട്ടു പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
ഴിബാഖക്കാഉയലര ലഩാതു ഷൗഔയയഴിഔഷനെിനായുടെ ള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം തയ്യാരാക്കാവ 
ന്താണ്. 

(4) അഖതിയസിത ബ്ഔയലാം ഩദ്ധതി (ആശ്രമ) തയ്യാരാക്കിമിട്ടിലല്ലങ്കിബ്റാ, ഩദ്ധതി 
തയ്യാരാക്കിമിട്ടുലണ്ടങ്കിലുകാം അതില്  അര്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔള്  ളിഴാമി 
ബ്ഩാമിട്ടുലണ്ടങ്കിബ്റാ അഴര്ക്ക് ബ്ഴണ്ടി ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി 
ഩയിചയണ ബ്ഷഴനങ്ങ ലര ഩാബ്ക്കജ് തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്. ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി 
ുംടുാംഫങ്ങലല ഔലണ്ടത്തുന്തിനുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങ ാം അഴര്ക്കുബ്ഴണ്ടി തയ്യാരാബ്ക്ക പോകന്  
ഩയിചയണ ബ്ഷഴനങ്ങ ലര  ഩാബ്ക്കജിലെ ഭാര്ഖബ്യകയുടെ ാം അനുഫമായാം 5-ല്  നല്ുംന്നു. 

(5)  2008-10-ല്  ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷന ഴുംപ്പുാം തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ാം ഷാംയുടെ ക്തഭാമി  
നരെിമ ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഴിബാഖങ്ങ ലര ഷാമൂസയ ഷാമ്പെിഔ ഷര്ബ്ഴയുടെ ലര  ഴിഴയങ്ങള്  
ഔളിയുടെ ന്ിരബ്ൊലാം പുതുക്കി തയ്യാരാക്കി അതിലെ  അരിസ്ഥാനെില്  പ്രഴര്െനങ്ങള്   
ആഴിഷ്കയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(6)  ുംരെത് 5 ഩട്ടിഔഴര്ഖ ുംടുാംഫങ്ങലലങ്കിലുകാം അടുെടുെ് താഭഷിക്കുന്  ഉയ  പ്രബ്ദവാം  
ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഊയ് എന്് ഔണക്കാക്കി അഴിലര ുംരിലഴള്ളാം, കഴദുതി, നരൊത എന്ീ 
ലഩാതു ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലെടുത്തുന്തിന്, താലള ഩരയുടെ ന് നിഫമായനഔൾക്ക് 
ഴിബ്ധമഭാമി, ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം ഴിനിബ്മാഖിക്കാവന്താണ്.    

(7) കഴദുതി, ുംരിലഴള്ളാം, നരൊത എന്ീ ലഩാതു ഷൗഔയയ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ആലഔ  
ഗണബ്ബാൃ തി ുംടുാംഫങ്ങലില്  അമ്പത് വതഭാനെിറധിഔാം ഩട്ടിഔഴര്ഗക്കായാലണങ്കില്  
ആ ബ്പ്രാജക്ടിന് പൂര്ണഭായുടെ ാം ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം ഴഔമിഉയൊവ 
ന്താണ്. അതുബ്ഩാലറ ലഭാൊം കൃശിഭൂഭിയുടെ ലര അമ്പത് വതഭാനെിറധിഔാം 
ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാഉയബ്രതാമിട്ടുള്ള ജറബ്ഷചന ബ്പ്രാജക്ടിനുാം ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധതി 
ഴിസിതാം പൂര്ണഭായുടെ ാം ഴഔമിഉയൊവന്താണ്.  

(8) നോന്  കണ്ഡിഔമില്  പ്രതിഩാദിചൃ തയാം ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ആലഔ ഗണബ്ബാക്താക്കലില്  
ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാഉയലര എണാം 50 വതഭാനെില്  ുംരഴാമിയിക്കുഔയുടെ ാം എന്ാല്  
25 വതഭാനലഭങ്കിലുകാം ഉണ്ടാമിയിക്കുഔയുടെ ാം ലചയ്യുന് ഷന്ദര്ബെില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ 
ഴിബാഖക്കാഉയലര വതഭാനെിന് ആനുഩാതിഔഭാമ ഴിസിതാം ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധതി 
ഴിസിതെില്  നിന്്  ഴഔമിഉയൊവന്തുാം ഫാക്കി തുഔ ലഩാതുഴിബാഖാം / തനത് 
പണ്ടില്  നിന്് ഴഔമിഉയത്തുഔയുടെ ാം ലചബ്യ്യണ്ടതാണ്. ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാഉയലര എണാം 
25 വതഭാനെില്  താലളമാലണങ്കില്  പൂര്ണഭായുടെ ാം ലഩാതുഴിബാഖാം ഴിഔഷന 
പണ്ട്/തനത് പണ്ട് തലന് ഴഔമിഉയെണാം.     

(9) ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാഉയലര വതഭാനാം ലതലിമിക്കുന്തിനാമി ബ്പ്രാജക്ടിലെ 
പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് പ്രബ്ദവെിലെ ഉയ ഷാമൂസയ ഭൂഩരാം ബ്പ്രാജക്ടിലനാൊം തയ്യാരാക്കി 
ഴമ് ബ്ക്കണ്ടതുാം ഭൂഩരെില്  നരൊനുബ്ണവിക്കുന്  പ്രവൃെിയുടെ ലര സ്ഥാനവാം പ്രബ്മാജനാം 
റബിക്കുന് എല്ലാ ഗണബ്ബാൃ തി ുംടുാംഫങ്ങ ബ്രയുടെ ാം സ്ഥാനവാം (ജറബ്ഷചന ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  
പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് ലഭാൊം കൃശി സ്ഥറെിലെ സ്ഥാനാം) അരമാലലെടു 
ബ്െണ്ടതുാം അപ്രഔായാം അരമാലലെടുെിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩരെില്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ 
ുംടുാംഫങ്ങ ലര സ്ഥാനാം (ജറബ്ഷചന ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്   ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാഉയലര 
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കൃശി സ്ഥറെിലെ സ്ഥാനാം) പ്രബ്തയഔ നിരെില്  ഔാണിചൃിയിബ്ക്കണ്ടതുഭാണ്. ബ്പ്രാജക്ട്  
നരെിറാക്കിമാല്  പ്രബ്മാജനാം  റബിക്കുന് ആലഔ ുംടുാംഫങ്ങ ലര  ഩട്ടിഔയുടെ ാം അതില്  
ഩട്ടിഔഴര്ഗ ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഩട്ടിഔയുടെ ാം ഷാമൂസയ ഭൂഩരബ്ൊലരാൊം ബ്ചര്െിയിബ്ക്ക 
ണ്ടതാണ്. ഗണബ്ബാൃ തി ുംടുാംഫങ്ങ ലര  ഩട്ടിഔഔ ാം  ഷാമൂസയ ഭൂഩരവാം 'കരഫല്  

എക്സ്റ്േന് ശന്  ഒപീഷര് ’ സ്ഥറ ഩയിബ്വാധന നരെി  ബ്ഫാദ്ധയലെബ്രണ്ടതുാം അത് 
ഷാംഫമായിചൃ് ചുഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് പ്രഔായാം  ഉയ ഷര് ട്ടിപിക്കറാല്  ഷാക്ഷയലെടു 
ബ്െണ്ടതുഭാണ്. 

    “............................... തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ .................... ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  
ഉള്ലെടുെിമിട്ടുള്ള ........................ ബ്പ്രാജക്ട് ്ാന്  ഩയിബ്വാധിക്കുഔയുടെ ാം ബ്പ്രാജക്ടില്  
ഉള്ലെടുെിമിട്ടുള്ള പ്രവൃെിഔ ാം  പ്രഴര്െനങ്ങ ാം  ്ാന്  ഭനായേിറാക്കുഔയുടെ ാം  
ലചയ്തിയിക്കുന്നു.  ബ്പ്രാജക്ട്  നോബ്കന പ്രബ്മാജനാം  റബിക്കുന് ആലഔ  ഗണബ്ബാൃ തി  
ുംടുാംഫങ്ങലില്/ജറബ്ഷചനാം  നരത്തുന് കൃശി സ്ഥറെിലെ  ഉരഭസ്ഥയില്   -------- 
വതഭാനെിറധിഔാം  ഩട്ടിഔഴര്ഗക്കായാലണന്് /ഩട്ടിഔഴര്ഗക്കാഉയബ്രതാലണന്് ്ാന്  
ബ്നയിട്ട് സ്ഥറ ഩയിബ്വാധന നരെിമതില്  നിന്് എനിക്ക് ബ്ഫാധയലെട്ടിട്ടുള്ള 
താലണന്് ഷാക്ഷയലെടുത്തുന്നു. ഈ ബ്പ്രാജക്ടിനുബ്ഴണ്ടി തയ്യാരാക്കിമ  ഷാമൂസയ 
ഭൂഩരവാം പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് ആലഔ ുംടുാംഫങ്ങ ലര  ഩട്ടിഔയുടെ ാം പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന്  
ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖ ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഩട്ടിഔയുടെ ാം  ്ാന്  ഷാക്ഷയലെടുെി  ഇബ്താലരാൊം 

ഷഭര്െിക്കുന്നു.” 

(10) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം ബ്രാഡ് നിര്മ്മാണെിന് ഴഔമിഉയൊന്  ഩാരില്ല. 
എന്ാല്  ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഊഉയഔള്ക്ക് ഉള്ളില്  3 ഭീറാലര്  ഴീതിമില്  അധിഔയിക്കാെ 
നരൊതഔ ാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഊഉയഔലിബ്റയ്ക്ക് എെിബ്ചൃഉയന്തിന് 3 ഭീറാലര്  ഴീതിമില്  
അധിഔയിക്കാെ നരൊതഔ ാം (foot-steps) നരൊറങ്ങ ാം (foot-bridges) നിര്മ്മിക്കാ 
വന്താണ്. 

 (11) കൃശി ഭൂഭിമില്ലാെ ഩട്ടിഔഴര്ഖ ുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക് ഩാട്ടക്കൃശി ലചയ്യുന്തിന് ധന 
ഷസാമാംഅനുഴദനീമഭാണ്. 

 (12)ഩട്ടിഔഴര്ഖ യുടെ ഴതീയുടെ ഴാക്ക ലര  ഴിദയാബയാഷാം, ഴിബ്ദവെ് ലതാളില്  ബ്തരല് ,  ഷൃമാം 
ലതാളില്  ഩയിഩാരിഔള് , ലതാളില്   ഩയിവീറനങ്ങള് , ഔാമിഔ ഴിഔഷനാം, ഴഉയഭാന 
ഴര്ദ്ധന ഷാംയാംബങ്ങള്  നോതറാമഴ ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന്തിന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിശ് ഔയി 
ബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(13) ഩട്ടിഔഴര്ഖ യുടെ ഴതീ യുടെ ഴാക്കള്  ഴയക്തിഖതഭായുടെ ാം ഗ്രൂെ് അരിസ്ഥാനെിലുകാം ആയാംബിക്കുന്  
ഴഉയഭാന ഴര്ദ്ധന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  ഫാങ്ക് ഴായ്പ തയലെടുത്തുന്തിനുാം ഷഫ് ഷിഡി 
അനുഴദിക്കുന്തിനുാം  നോന്ഖണനയുടെ ാം പ്രാധാനയവാം നല്ഔണാം. 

(14) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഊഉയഔലില്  തൃപ്തിഔയഭാമ യീതിമില്   ുംരിലഴള്ള ഷൗഔയയവാം ഴീടുഔലില്  
ഔക്കൂഷ് ഷൗഔയയവാം  റബയഭാക്കുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  നോന്ഖണന നല്ഔണാം. 
അഴ ഏലറാലടുെതിനുബ്വശാം ഭാത്രബ്ഭ ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി പ പോകഔള്  ഴഔമിഉയെി 
ലഔാ പോകള്ള ഭറാല് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  (അനിഴായയ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ളിലഔ) ഏലറാലടുക്കാൂ. 
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(15) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിബാഖങ്ങലില്  ഔ പോക ഴഉയന് ഷിക്കിള്  ലഷല്  അനീഭിമ ബ്ഩാലുകള്ള 
ബ്യാഖങ്ങള്, ഭറാല് ആബ്യാഖയ പ്രശ്നങ്ങള്  എന്ിഴ ഩയിസയിക്കാന്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ഉള്ലെടുൊവന്താണ്. 

 (16) ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഴിബാഖങ്ങലില്  നിന്നുാം ഉമര് ന്നു ഴഉയന് പ്രതിബഔള്ക്ക് ഴിബ്വശിചൄാം  ജില്ലാ - 
ഷാംസ്ഥാന -  ബ്ദവീമ - അതിമര്ബ്ദവീമ  തറങ്ങലില്   അാംഖീഔായാം റബിക്കുന്ഴര്ക്ക് 
അഴഉയലര ബ്ഭകറമില്  ട്ടുതല്   ഴിപുറഭാമ പ്രഴര്െനങ്ങള്   നരൊന്  അഴര്  
തലന് തയ്യാരാക്കി ഷഭര്െിക്കുന്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്,  നൂതന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്കായുടെ ള്ള 
ജില്ലാതറ ഷഭിതിയുടെ ലര അാംഖീഔായെിന് ഴിബ്ധമഭാമി, എല്ലാ തറെിലറയുടെ ാം 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഷസാമാം നല്ഔാവന്താണ്. ഇതയ ഏജന്ഷിഔലില്   
നിന്നുള്ള  ഩിന്തുണ ഉരൊക്കാന്  നോന്കഔ  എടുക്കാവന്തുഭാണ്. 

6.3 ഴനിതാഗരഔ ഩദ്ധതി 

(1)  ഴനിതഔ ലര ഷാമൂസയ-ഷാമ്പെിഔ ഩദഴി ഉമര്ത്തുതിന് ഉയ ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതി 
എല്ലാ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ാം തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ് [കണ്ഡിഔ 5.4.1 (10) 
ഔാുഔ]. സ്ത്രീഔ ലര ലതാളിലുകാം ഴഉയഭാനവാം ഷാമൂസയ ഩദഴിയുടെ ാം ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്തിനുള്ള 
പ്രഴര്െനങ്ങലാമിയിക്കണാം ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതിമില്  റക്ഷയഭിബ്രണ്ടത്. ജന്ഡര്  
ഫജറാലിാംഖ് അബിഔാഭയഭാമിയിക്കുാം. ലഩാതുഭാര്ഖ നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ചുഴലര നല്ുംന്നു.  

(2) ഉകരണതഩാദനാധിഷ്ഠിതവാം ബ്ഷഴനാധിഷ്ഠിതവഭാമ നൂതന ഷാംയാംബങ്ങള്  ുംടുാംഫശ്രീയുടെ ലര 
ഷസാമബ്ൊലര ആയാംബിക്കാനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩാം നല്ഔാവന്താണ്. 
ഇതിനാമി ുംടുാംഫശ്രീയുടെ ലര അാംഖീഔായനോള്ള  ഏജന്ഷിഔള്/ ഷന്ദ്ധ ഷാംഗരനഔള്   
എന്ിഴയുടെ ലര ബ്ഷഴനാം  പ്രബ്മാജനലെടുൊവന്താണ്.

(3) സ്ത്രീഔ ലര ലതാളില്  - ഴഉയഭാന ഴര്ദ്ധനഴിനാമി ഷൃമാംലതാളില്  ഷാംയാംബങ്ങള്ക്ക്  
പുരലഭ, ബ്റഫര്  ഫാങ്ക്, ഷൃമാംലതാളില്  ഷാംയാംബഔഉയലര  ഉകരണതഩന്ങ്ങ ലര ഴിഩണന 
െിന് ഴിഩണനബ്ഔന്ദ്രങ്ങള്  എന്ിഴ ആയാംബിക്കാവന്താണ്. 

(4) റാഫ് ലരഔ് നീശയന്  ബ്ഔാള് ഷ് ഩാഷാമിട്ടുള്ള ഴനിതഔള്ക്ക്  ഗ്രൂെ്  അരിസ്ഥാനെില്  
ഷൃമാം ലതാളില്  ഷാംയാംബലഭന് യീതിമില്   റബ്ഫാരട്ടരിഔള്   ആയാംബിക്കുന്തിന് ഗ്രാഭ-
ബ്ലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ബ്പ്രാത്സാസനാം നല്ഔാവന്താണ്. ഴായ്പാ 
ഫമായിതഭാമി നരൊക്കാവന് ഇെയാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ുംടുാംഫശ്രീ യൂണിറ്റുഔ ഭാമി 
ഫമായലെടുെി  ഷാംഗരിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(5)  ജാഗ്രതാ ഷഭിതിഔള്  വക്തിലെടുത്തുന്തിനുാം ഔൗണ്ഷറിാംഖ് ഉള്ലെലരയുടെ ള്ള  
പ്രഴര്െനങ്ങള്  നരത്തുന്തിനുാം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ശ്രദ്ധ ലചലുകെണാം. 

(6)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് പ്രബ്ദവലെ സ്ത്രീഔള്ക്കുാം ലഩണ്ുംട്ടിഔള്ക്കുാം എതിലയയുടെ ള്ള 
അതിക്രഭയസിത ഗ്രാഭഩഞ്ചാമൊമി ഭാറ്റുന്തിന് അനുബ്മാജയഭാമ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(7) യുടെ .ഩി, കസഷ് ക്കൂള് , സമര്ലഷക്കെരി ഷ് ക്കൂ ഔലില്  ലഩണ് ുംട്ടിഔ ലര 
ഷൗഔയയാര്്ാം 'നാപ്ഔിന്  ലഴന്ഡിാംഖ് യൂണിറ്റുഔള് ' സ്ഥാഩിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ഫമായലെട്ട തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. ബ്ഔയല ഴനിതാ 
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ഴിഔഷന ബ്ഔാര്െബ്രശലെ ഭാര്ഖബ്യക അഴറാംഫിചൄ ബ്ഴണാം യൂണിറ്റുഔള്  
സ്ഥാഩിബ്ക്കണ്ടത്. 

(8) പ്രതിബ്യാധ ഩയിവീറന ഩയിഩാരിഔലാമ താകോ ലക്കാണ്ട, ജൂബ്ഡാ, ഔയാലട്ട എന്ിഴമിലുകാം 
ബ്മാഖമിലുകാം ഴനിതഔള്ക്ക് ഩയിവീറനാം നല്ുംന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്   ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള് ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(9) ഴനിതഔള്ക്ക് ബ്മാഖഩയിവീറനാം നല്ുംന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 
ആയുടെ ശ് ഴുംെിലെ ഷസഔയണബ്ൊലര ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(10) ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുൊവന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഷാംഫമായിചൃ 
സ്പഷ്ടീഔയണാം.      

(i) സ്ത്രീഔള്  ധായാലഭാമി  എത്തുന് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩന ഒപീഷ്, ആശുഩത്രിഔള് , 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിന്ത്രണെിലുകള്ള ഭറാല് സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്ിഴിര 
ങ്ങലിലുകാം ഫഷ് ോന്റഔലിലുകാം  അതുബ്ഩാലറ സ്ത്രീഔള്  ധായാലഭാമി ഴലന്ത്തുഔയുടെ ാം  
ലതാളിറില്  ഏര്ലെടുഔയുടെ ാം ലചയ്യുന് ഭാര്ക്കറ്റുഔള് , ചതിമഔള്  എന്ിഴരങ്ങലിലുകാം  
സ്ത്രീഔള്ക്ക് ഭാത്രഭാമി  മൂത്രപ്പുയഔ ാം, ഔക്കൂസുഔ ാം നിര്മ്മിക്കുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ഴനിതാഗരഔ ഩദ്ധതിമില്  ഏലറാലടുക്കാാം. മൂത്രപ്പുയഔള്, ഔക്കൂസുഔള്  എന്ിഴ 
നിര്മ്മിക്കുബ്മ്പാള്  അഴിലര ജററബയത ഉരപ്പുഴഉയബ്െണ്ടതാണ്. 

(ii) സ്ത്രീഔള്  ധായാലഭാമി എെിബ്ചൃഉയന് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്ര 
ണെിലുകള്ള എല്ലാ സ്ഥാഩനങ്ങലിലുകാം ഫഷ് ോെ് ബ്ഩാലുകള്ള ലഩാതുസ്ഥറങ്ങലിലുകാം 
നോറയൂട്ടുന് അമ്മഭാര്ക്ക് അഴഉയലര ഷൃഔായയത ഔാത്തുസൂക്ഷിക്കുാം ഴിധനോള്ള 
സുയക്ഷിതഭാമ നോരിഔള്  ഷജഭാക്കുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഴനിതാഗരഔ 
ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുൊാം. ട്ടുതല്  സ്ത്രീഔള്  ലതാളിലറടുക്കുന് സ്ഥാഩനങ്ങലില്  
ഈ ഷാംഴിധാനാം ഗ്രൂെ് ഷൗഔയയഭാമി ഏര്ലെടുൊവന്താണ്. 

(iii) ഔക്കൂഷ് നിര്മ്മാണാം, ുംരിലഴള്ളാം റബയഭാക്കല്, ഴീര് കഴദുതീഔയണാം, അങ്കണഴാരി 
ലഔട്ടിര നിര്മ്മാണാം, അങ്കണഴാരി ബ്ഩാശഔാസായാം നോതറാമഴയുടെ ാം ഷഭാന 
ഷൃബാഴനോള്ളഴയുടെ ാം ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുൊവന്തല്ല. അതുബ്ഩാലറ 
ഴനിതഔള്ക്കുാം പുഉയശോര്ക്കുാം ഉയബ്ഩാലറ പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം 
ഴനിതാഗരഔ ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുൊവന്തല്ല. 

(iv) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖെിലറ ലഩണ്ുംട്ടിഔ ലര ഴിഴാസ ധനഷസാമാം ഴനിതാ ഗരഔ 
ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുൊവന്തല്ല.   

 6.4  ുംട്ടിഔള് , ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര് , രാന്ഷ് ലജന് ബ്ഡഴ്സ് എന്ിഴഉയലര  പ്രബ്തയഔ ഩദ്ധതി 

(1) ുംട്ടിഔള് , ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര് , രാന്ഷ് ലജന്ബ്ഡഴ്സ് എന്ിഴഉയലര ബ്ക്ഷഭെിനുാം 
ഴിഔഷനെിനുാം ബ്ഴണ്ടി ഉയ ഩദ്ധതി തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടാണ്. പ്രസ്തുത ഩദ്ധതിമില്  
ബ്ഭല്ഩരെ മൂന്് ഴിബാഖങ്ങള്ക്കുാം ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള പ്രബ്തയഔ ഩദ്ധതിഔള്  ഉണ്ടാബ്ഔണ്ടതുാം 
അഴ ഩദ്ധതി ബ്യകയുടെ ലര ബാഖഭാബ്ക്കണ്ടതുഭാണ് [കണ്ഡിഔ  5.4.1 (11) ഔാുഔ].  

(2) ുംട്ടിഔ ലര ഔറാ - ഔാമിഔ - ഭാനഷിഔ - ഷാാംഷ് ക്കായിഔ - ഩങ്കാലിെ ഴിഔഷനാം 
റക്ഷയഭിട്ട് ുംടുാംഫശ്രീ ഷാംഴിധാനെിലെ ബാഖഭാമി നരെിറാക്കിഴഉയന് ഫാറ 
ഩഞ്ചാമെ്, ഫാറഷബ നോതറാമഴ വക്തിലെടുത്തുന്തിനുള്ള പ്രഴര്െനങ്ങള്  
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ുംടുാംഫശ്രീ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി ുംട്ടിഔള്ക്ക് ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള പ്രബ്തയഔ 
ഩദ്ധതിമില്  ഉള്ലെടുൊവന്താണ്. ഫാറഩഞ്ചാമെ്/ഫാറഷബാ പ്രഴര്െന 
ങ്ങള്ക്കാമി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  തുഔ ഴിനിബ്മാഖിക്കാവന്താണ്. 

(3) എല്ലാ ഷര്ക്കാര്  ഷ് ക്കൂ ഔലിലുകാം ലഩണ് ുംട്ടിഔ ബ്രയുടെ ാം ആണ് ുംട്ടിഔ ബ്രയുടെ ാം  
അാംഖഷാംകയയ്ക്ക് ആനുഩാതിഔഭാമി  ഒബ്യാ ഴിബാഖെിനുാം  പ്രബ്തയഔാം മൂത്രപ്പുയ, ഔക്കൂഷ് 
എന്ിഴയുടെ ാം ആഴവയാനുഷയണാം ലഴള്ളാം റബയഭാക്കാന്  ബ്ഴണ്ട നരഩരിഔ ാം 
ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. എകോ ഡഡ് ഴിദയാറമങ്ങലിലുകാം ഇെയാം ഷൗഔയയങ്ങള്  
ഉയക്കുന്തിനുബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള ഇരലഩരലുകഔള്  നരൊവന്താണ്. 

(4) ുംട്ടിഔലിലുകണ്ടാഔാനിരയുടെ ള്ള കഴഔറയങ്ങള്  ബ്നയബ്െ ഔ പോകഩിരിചൃ് അതിലെ ആഗാതാം 
ഇല്ലാതാക്കാബ്നാ റഘൂഔയിക്കാബ്നാ ബ്ഴണ്ട നരഩരിഔള്  ആബ്യാഖയ സ്ഥാഩനങ്ങലിെയലര 
നരബ്െണ്ടതാണ്. District Early Intervention Center-ലെ പ്രഴര്െനാം ഔായയക്ഷഭഭാക്കാനുാം 
ഴിപുറലെടുൊനുാം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(5)  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള എല്ലാ സ്ഥാഩനങ്ങ ാം ഫാറ 
ഷൗഹൃദ സ്ഥാഩനങ്ങലാക്കി ഭാറാലാന്  നരഩരിഔള്  ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(6) ഷ് ബ്ഩാര്ര് ഷ് ഔൗണ് ഷില്  അാംഖീഔയിചൃ ഩയിവീറഔഉയലര ഷസാമബ്ൊലര  
ുംട്ടിഔള്ക്ക് ഔാമിഔ ഩയിവീറനങ്ങള്  നല്ഔാവന്താണ്. 

(7) ുംട്ടിഔള്ക്ക് ബ്മാഖ ഩയിവീറന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ആയുടെ ശ് ഴുംപ്പുഭാമി ഷസഔയിചൃ്  
ഷാംഗരിെിക്കാവന്താണ്. 

(8) അങ്കണഴാരി ബ്ഩാശഔാസായ ഴിതയണാം, എഷ്.എഷ്.ലഔ.ബ്പ്രാജക്ട് ഴിസിതങ്ങള്, 
ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ള ുംട്ടിഔള്ക്ക് ബ്രണവാലര്ശിപ്പുാം ഫെയുടെ ാം  നോതറാമഴയ്ക്ക് ബ്ഴണ്ട ഴിസിതാം 
ഔലണ്ടത്തുന്തിന് കണ്ഡിഔ 5.4.1. (10) പ്രഔായാം നിര്ഫമായഭായുടെ ാം നീക്കിലഴകോ ബ്ക്കണ്ട 5 
വതഭാനാം തുഔ ഉഩബ്മാഖിക്കാന്  ഩാരില്ല. 

(9) ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര്ക്കുാം  രാന്ഷ് ലജന്ബ്ഡഴ്സിനുാം ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള  ബ്ക്ഷഭ ഩയിഩാരിഔ ാം  
പുനയധിഴാഷ-ഴിഔഷന ഩയിഩാരിഔ ാം  പ്രബ്തയഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഏലറാലടുക്കാ 
വന്താണ്. 

(10) ഉയ പ്രാഴവയാം  ഉഩഔയണാം റബിചൃഴര്ക്ക് ആ ഉഩഔയണെിലെ ഉഩബ്മാഖ ഔാറാഴധി 
ഔളിയുടെ ാംനോമ്പ് ഴീ പോകാം ഉഩഔയണാം നല്ഔാന്  ഩാരില്ല. ആഴവയഔതാ നിര്ണമ ഗട്ടെില്  
ഇക്കായയാം ട്രി ഩയിബ്വാധിക്കണാം.  

(11) ഷര്ക്കാര്  ഷര്ഴീഷിലുകള്ള ഫമായലെട്ട ലഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  ആമിയിക്കണാം 
ഉഩഔയണങ്ങ ലര ആഴവയഔതാ നിര്ണമാം  നരെി ഷാക്ഷയലെടുബ്െണ്ടത്. 

(12)  ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര്ക്ക് ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള ലതാളില്  ഩയിവീറ 

നബ്ഔന്ദ്രങ്ങള്  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാ മത്തുഔള്ക്ക്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

6.5 ഴബ്മാജനങ്ങ ലര ബ്ക്ഷഭവാം ഩാറിബ്മറാലീഴ് ലഔമർ ഷാംഴിധാനവാം 

(1)  കണ്ഡിഔ 5.4.1. (11) ല്  ഩരെ പ്രഔായാം നിശ്ചിതപണ്ട് ഴഔമിഉയെി ഴബ്മാജനങ്ങ ലര 
ബ്ക്ഷഭെിനുാം ആഴവയനോള്ളഴര്ക്ക് ഷാതിമൃന ഩയിചയണാം റബയഭാക്കുന്തിനുാം ബ്ഴണ്ടി ഉയ 
പ്രബ്തയഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്. ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിലെ ഴബ്മാജന 
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നമെിനുാം ഭാർഖ നിർബ്ണവങ്ങൾക്കുാം അനുബ്മാജയഭാമ ബ്പ്രാജക്ടുഔലാണ് വൃദ്ധഉയലര 
ബ്ക്ഷഭെിന് ബ്ഴണ്ടി ഏലറാലടുബ്ക്കണ്ടത്. 

(2) ഴബ്മാജനങ്ങള്ക്ക് വായീയിഔ - ഭാനഷിഔ, ഷാാംരണവായിഔ, ഩിന്തുണാ ഷാംഴിധാനവാം 
സുയക്ഷിതതൃവാം ഉരപ്പുഴഉയത്തുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔൾക്ക് നോൻഖണന നൽഔണാം. 

(3) ഴബ്മാജനങ്ങൾക്ക് ബ്മാഖ ഩയിവീറനാം നൽുംന്  ബ്പ്രാജക്ടുഔൾ  ആയുടെ ഷുഭാമി 
ഷസഔയിചൃ്  ഷാംഗരിെിക്കാവന്താണ്. 

(4) ഴിബ്നാദബ്ഔന്ദ്രാം ഉൾലെലരയുടെ ള്ള ഴബ്മാജന ഷൗഹൃദ ഷാംഴിധാനങ്ങൾ സ്ഥാഩിക്കു 
ന്തിന് ബ്പ്രാജക്ടുഔൾ ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(5) ഴബ്മാജനങ്ങൾ നിയതിമയാം ഉഩബ്മാഖിക്കുന് ലഔട്ടിരങ്ങൾക്കുാം ഭറ്റു സ്ഥാഩനങ്ങൾക്കുാം 
രാമ്പ്, ുംരിലഴള്ളാം, ബ്രാമ് ററാല്, ഇയിെിരാം നോതറാമ ഷൗഔയയങ്ങ ാം ആശുഩത്രിഔലിൽ 
ഴബ്മാജനങ്ങൾക്ക് പ്രബ്തയഔാം "ഔൂ'-ഴിനുള്ള ഷാംഴിധാനങ്ങ ാം ഏർലെടുത്തുന്തിനുള്ള 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(6)  ഩഔൽഴീര് ആയാംബിക്കുന്തിന് ബ്ഴണ്ടി ഩണിഔളിെിചൃിട്ടുള്ള ലഔട്ടിരങ്ങൾ പൂര്ണഭായുടെ ാം 
പ്രഴർെനക്ഷഭഭാക്കിമതിനുബ്വശാം ആഴവയനോലണ്ടങ്കില്  ഭാത്രബ്ഭ, ഇതിനാമി പുതിമ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കുഴാന്  ഩാടുള്ളുന്. 

(7)  വൃദ്ധ ഷദനാം ആയാംബിക്കുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 
ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. എന്ാല്  അതിലെ നരെിെ് ഷാംഴിധാനാം, ആഴര്െന 
ലചറവഔള്  എങ്ങലന ഔലണ്ടത്തുാം തുരങ്ങിമ ഴിവദാാംവങ്ങള്  അരങ്ങിമ ഴിവദഭാമ 
ഩദ്ധതി രിബ്ൊര്ട്ട് ട്രി ഷഭര്െിചൃ് അാംഖീഔായാം ഴാബ്ങ്ങണ്ടതാണ്.  

(8) ഴബ്മാജനങ്ങലാമ ഔിരപ്പുബ്യാഖിഔൾക്ക് ഷാതിമൃന ഩയിചയണാം, ചിഔിത്സ, ഭഉയന്്, 
ബ്ഩാശഔാസായ ഴിതയണാം എന്ിഴ ഷാതിമൃന ഩയിചയണ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഭാര്ഗബ്യക  
[ഷ.ഉഷാധാ (നാം).553/2019/തഷൃബഴ; തീമതി 07.03.2019 പ്രഔായാം ഏലറാലടുക്കാവന് 
താണ്.  

(9) വായീയിഔ പ്രമാഷങ്ങൾ ബ്നയിടുന് ഴബ്മാജനങ്ങള്ക്ക് അനുബ്മാജയഭാമ 
ഉഩഔയണങ്ങൾ, ഩയിസായ ഷാംഴിധാനങ്ങൾ നോതറാമഴ ഏർലെടുത്തുന്തിന് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ബ്പ്രാജക്ട് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്.  

6.6  XXX 

6.7 ആസ്തി ഷാംയക്ഷണ ഩദ്ധതി (Asset Maintenance Plan)  

(1)  ലഭമിെനൻഷ് പ പോകാം റബയഭാക്കാന്  ഔളിയുടെ ന് തനത് പ പോകാം ഉഩബ്മാഖലെടുെി  
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഉരഭസ്ഥതമിലുകാം ബ്ഭൽബ്നാട്ടെിലുകാം നിമന്ത്രണെി 
ലുകനോള്ള ബ്രാഡ്,  ബ്രാഡ് ഇതയ ആസ്തിഔ ലര ഷാംയക്ഷണെിന് ഉയ പ്രബ്തയഔ ആസ്തി 
ഷാംയക്ഷണ ഩദ്ധതി  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(2) ബ്ഷഴനാം ലഭചൃലെടുത്തുന്തിനുാം നിറഴിലുകള്ള ആസ്തി ഴിപുറലെടുത്തുന്തിനുാം  
ഴർദ്ധിെിക്കുന്തിനുാം സ്ഥാഩനങ്ങലല ഉന്ത നിറഴായെിബ്റയ്ക്ക് ഉമർത്തുന്തിനുാം 
അനുബ്മാജയഭാമ നിർബ്ണവങ്ങലാണ് ആസ്തി ഷാംയക്ഷണ ഩദ്ധതിമിൽ ഉള്ലെടു 
ബ്െണ്ടത്. അതിന് ആദയാം ബ്ഴണ്ടത് ആസ്തി യജിേര്  ുംറാലഭറാലതാക്കുഔ എന്താണ്.  
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(3) കഔഭാരിക്കിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ഗണബ്ഭേ ഴർദ്ധിെിചൄാം ബ്ഷഴന നിറഴായാം  
ഉമർെിയുടെ ാം  ബ്രാട്ടൽ ഔൃാലിറാലി ഭാബ്നജ്ലഭെിെയലര  ഐ.എഷ്. ഷർട്ടിപിബ്ക്കശന്  
റബിക്കെക്കഴിധാം  ആസ്തി ഷാംയക്ഷണ ഩദ്ധതി ഴിബാഴനാം ലചയ്യണാം. 

(4) ബ്രാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പണ്ട്  കഔഭാരിക്കിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ഩയിഩാറന 
െിന് നോൻഖണന നൽഔി  ഴിനിബ്മാഖിക്കുന്തിനുള്ള  ബ്പ്രാജക്ടുഔലാണ്  തയ്യാരാ 
ബ്ക്കണ്ടത്. ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര അറാലുംറാലെണിഔൾക്ക് പുരലഭ ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന് 
പ്രവൃെിഔൾ  നരത്തുന്തിനുാം ബ്രാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പണ്ട്  ഴഔമിഉയൊ 
വന്താണ്. 

(i) സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ ആധുനിഔ ഷാംഴിധാനങ്ങ ാം ഷജീഔയണങ്ങ ാം  ഏർലെടുത്തുഔ. 

(ii) സ്ഥാഩനങ്ങൾ നോബ്കന പ്രദാനാം ലചയ്യുന് ബ്ഷഴനാം ഴർദ്ധിെിക്കുന്തിനുാം ലഭചൃലെടു 
ത്തുന്തിനുാം ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള ഷാധനഷാഭഗ്രിഔ ാം ഉഩഔയണങ്ങ ാം ഴാങ്ങുഔ. 

 (5) ബ്രാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പണ്ടിലെ ഉഩബ്മാഖെില്  ആശുഩത്രിഔ ലര 
ഷൗഔയയങ്ങൾ ഴർദ്ധിെിക്കുന്തിനുാം ലഭചൃലെടുത്തുന്തിനുാം നോൻഖണന നല്ഔണാം. 
ആശുഩത്രിഔലിൽ ഉഩഔയണങ്ങൾ ഴാങ്ങുഔ, അനുഫമായ ഷൗഔയയങ്ങൾ ഏർലെടുത്തുഔ, 
ബ്രാമ് ററ്റുഔൾ നിർമ്മിക്കുഔ, ബ്ഭാർചൃരി ഷൗഔയയാം ലഭചൃലെടുത്തുഔ, പർണിചൃറാം, 
ഔമ്പൂട്ടറഔ ാം ഴാങ്ങുഔ നോതറാമ പ്രവൃെിഔള്  ബ്രാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പണ്ട് 
ഴഔമിഉയെി നരൊക്കാവന്താണ്. 

(6) ലഩാതു  സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ  ഭളലഴള്ള ഷാംബയണിഔ ലര  പുനഉയദ്ധായണെിന് ബ്രാഡി 
തയലഭമിെനന്ഷ് പണ്ട് ഉഩബ്മാഖിക്കാവന്താണ്. 

(7) ലഭമിെനൻഷ് പണ്ട് ഴിനിബ്മാഖാം ഷാംഫമായിചൃ് തബ്ണവഷൃമാംബയണ ഴുംെ് 
പുരലെടുഴിചൃിട്ടുള്ള ഉെയവഔലിബ്റയുടെ ാം ഷർക്കുററഔലിബ്റയുടെ ാം ഴയഴസ്ഥഔൾ ഩാറിചൄ 
ലഔാണ്ടാമിയിക്കണാം ആസ്തി ഷാംയക്ഷണ ഩദ്ധതി  തയ്യാരാക്കി നരൊബ്ക്കണ്ടത്. 

(8) ആസ്തി ഷാംയക്ഷണ ഩദ്ധതിക്ക് അതിമിഭപംഩാം നൽുംന്തിന് നോമ്പ് ഗരഔ സ്ഥാഩന 
ങ്ങലിലറ ബ്ഭധാഴിഔ ലര ബ്മാഖാം ഴിലിചൃ് ബ്ചർക്കണാം. പ്രസ്തുത ബ്മാഖെിൽ അാംഖീഔയിചൃ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔലാമിയിക്കണാം ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലെടുബ്െണ്ടത്.   

 (9)  സ്കൂൾ ലഔട്ടിരങ്ങ ലര അറാലുംറാലെണി നരത്തുന് ബ്പ്രാജക്ട് അദ്ധയമനഴർശാം   ആയാംബിക്കു 
ന്തിന് നോമ്പ് പൂർെിമാഔെക്ക യീതിമിൽ ബ്പ്രാജക്ട് നിർഴസണാം ക്രഭീഔയിക്കണാം. 

6.8 ഷദ്ബയണ ഩദ്ധതി 

(1)  ബ്ഷഴനങ്ങള്  ലഭചൃലെടുത്തുന്തിനുാം ഷദ്ബയണ നിര്ഴസണാം ഷാധയഭാക്കുന്തിനുാം 
ഒബ്യാ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനവാം ഉയ ഷദ്ബയണ നിര്ഴസണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാബ്ക്ക 
ണ്ടതാണ്. ഇതിലെ ബാഖഭാമി, തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം ഇരലഩബ്രണ്ട അരിമതിമിയ 
പ്രശ്നങ്ങള്  ശ്രദ്ധമില്  ലഔാ പോകഴഉയന്തിനുള്ള ഷാംഴിധാനാം ഒബ്യാ ഴാര്ഡിലുകാം 
ലഩാതുജനങ്ങള്ക്ക് ബ്ഴണ്ടി ഉണ്ടാക്കുഔയുടെ ാം ഩയാതി ഩയിസായ ഷാംഴിധാനാം 
ആഴിഷ്കയിക്കുഔയുടെ ാം ബ്ഴണാം. 

(2) സുതായയത, ജനഩങ്കാലിൊം തുരങ്ങിമ ഷദ്ബയണ തതൃങ്ങൾ ഉൾലക്കാ പോകലഔാണ്ട് 
ഔായയക്ഷഭതയുടെ ാം നീതിപൂർവഔവാം നിമഭഴാഴ്ചമിറധിഷ്ഠിതവഭാമ ഉയ ബയണാം 
ഔാഴ്ചഴയ്ക്കുന്തിനുബ്ഴണ്ട പ്രഴര്െനങ്ങലാഔണാം ഩദ്ധതിമില്  ഉണ്ടാബ്ഔണ്ടത്.  
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(3) ഷദ്ബയണ തതൃങ്ങൾക്ക് പുരബ്ഭ ഩൗയാഴഔാവബ്യക, അരിമാനുള്ള അഴഔാവ നിമഭാം, 
ബ്ഷഴനാഴഔാവ നിമഭാം നോതറാമഴ ട്രി ഩയിഖണിചൄലഔാണ്ടാമിക്കണാം ഷദ്ബയണ 
ഩദ്ധതി  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. 

(4) അമൽ ഷബഔൾ, ഗ്രാഭഷബഔൾ, തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഷാംഴിധാനാം, ജനഔീമ ഷഭിതിഔൾ, ബ്മാഖങ്ങൾ നോതറാമഴ എങ്ങലനലമല്ലാാം  
പറപ്രദഭാമി ഉഩബ്മാഖലെടുെിയുടെ ാം ബൗതിഔ  ഷൗഔയയങ്ങൾ, ഇ-ഖബ്ഴണൻഷ്, 
ബ്യകഔ ലര സൂക്ഷിെ് തുരങ്ങിമഴ എത്രഭാത്രാം ലഭചൃലെടുെിയുടെ ാം ഷദ്ബയണാം  
ഷാദ്ധയഭാക്കാാം  എന്് പ്രബ്തയഔാം ഩയിബ്വാധിചൃ് അഴ പ്രാഴര്െിഔഭാക്കുന്തിനുള്ള 
നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഩദ്ധതിയുടെ ബ്രയുടെ ാം ഩദ്ധതിബ്യകയുടെ ലരയുടെ ാം ബാഖഭാക്കണാം.   

(5) ലഩാതു ജനങ്ങള്ക്ക് അഴഉയലര ഩയാതിഔള്  ഉന്മിക്കുന്തിനുാം ഩയിസായങ്ങള്  
നിര്ബ്ണവിക്കുന്തിനുാം ഉള്ള യഴഷയാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നല്ുംന്ത് അബിഔാഭയ 
ഭാമിയിക്കുാം. അതിനു ബ്ഴണ്ടി ഭാഷാംബ്താറാം ആദയലെ ബുധനാഴ്ച  ഩഞ്ചാമെ് ബയണ 
ഷഭിതി  അാംഖങ്ങള്, ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്  എന്ിഴര്  ഩലങ്കടുക്കുന് ഉയ ബ്മാഖാം  നരെി  
ജനങ്ങ ലര ഩയാതിഔ ാം നിര്ബ്ണവങ്ങ ാം ബ്ഔള്ബ്ക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ബ്മാഖെില്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലറ എല്ലാ നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥഉയബ്രയുടെ ാം ഷാന്ിദ്ധയാം 
ഉണ്ടാമിയിക്കണാം. ഉയ ബ്മാഖെിലറ  തീഉയഭാനങ്ങള്  ഷാംഫമായിചൃ് ഷൃീഔയിചൃിട്ടുള്ള 
തുരര്നരഩരിഔള്  അടുെ ബ്മാഖെില്  അഴബ്റാഔനാം  ലചബ്യ്യണ്ടതാണ്. 

7. ഴിഔഷന ബ്ഭകറഔള്ക്കുള്ള നിര്ബ്ണവങ്ങള് , നിഫമായനഔള്  

ഴിഴിധ ഴിഔഷന ബ്ഭകറഔള്ക്കുള്ള പ്രബ്തയഔ നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ചുഴലര നല്ുംന്നു. അഴ 
ഔളിയുടെ ന്ിരബ്ൊലാം ഩാറിചൄലഔാണ്ടാമിയിക്കണാം ഒബ്യാ ഴിഔഷന ബ്ഭകറമിബ്റയുടെ ാം  
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. 

7.1 സയിത ബ്ഔയലാം ഭിശന്  

7.1.1  നഴബ്ഔയലാം ഔര്മ്മ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഷര്ക്കാര്  പ്രകയാഩിചൃ നാറ് ഴിഔഷന 

ഭിശനുഔലില്  ന്ാമ ‘സയിതബ്ഔയലാം’ ഭിശന് കൃശി ഴിഔഷനാം, ശുചിതൃ-ഭാറിനയ 
ഷാംസ്ക്കയണാം, ജറ ഷാംയക്ഷണാം എന്ിങ്ങലന മൂന്് ഉഩദൗതയങ്ങലാണ് ഉള്ളത്.  ഇതില്  
ശുചിതൃ ഭാറിനയ ഷാംസ്ക്കയണാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര അനിഴായയ ചുഭതറമാണ്. കൃശിയുടെ ാം 
ജറഷാംയക്ഷണവാം തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര  ബ്ഭകറാ ചുഭതറഔലില്  
ഴഉയന്ഴയുടെ ഭാണ്. അതുലഔാണ്ട് സയിതബ്ഔയലാം ഭിശനിെയലര ഷര്ക്കാര്  പ്രകയാഩിചൃിട്ടുള്ള 
റക്ഷയാം കഔഴയിക്കാന്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നോകയ ഩങ്ക് ഴസിബ്ക്കണ്ടതാണ്.

7.1.2  സയിതബ്ഔയലാം ഭിശലെ ബാഖഭാമി പുരലെടുഴിചൃ ബ്ഭകറാ ഭാര്ഗ നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഩയിഖണിചൃ് 
ബ്ഴണാം ഈ ബ്ഭകറഔലിലറ ഩദ്ധതി തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്. 

7.1.3 ഭാറിനയയസിത തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം, ഔാര്ശിഔ ഷമ്പന്ഭാമ തബ്ണവ ബയണ സ്ഥാഩനാം, 
ജറ ഷൃമാം ഩയയാപ്തതയുടെ ള്ള തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം എന്ിഴ റക്ഷയഭാമി ഔണ്ട് 
പ്രഴര്െനങ്ങള്  ആഴിഷ്ക്കയിക്കണാം. ഈ റക്ഷയാം കഔഴയിക്കുന്തിന് ബ്ഴണ്ട ഩിന്തുണാ 
ഷാംഴിധാനഭാമി സയിത ബ്ഔയലാം ഭിശന്  പ്രഴര്െിക്കുന്താണ്.  

7.14 ഷാംബ്മാജനാം ഉരൊക്കുന്തിന് ഫമായലെട്ട ബ്ഭകറാ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്, ആസൂത്രണ 
ഷഭിതി, ഩഞ്ചാമെ്തറ ഭിശന്  ഷഭിതി എന്ിഴയുടെ ലര ഷാംയുടെ ക്ത ബ്മാഖാം ബ്ചര് ന്് മൂന്് 
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ബ്ഭകറമിലറയുടെ ാം ബ്പ്രാജക്ട് ആവമങ്ങള്ക്ക് അതിമിഭപംഩാം നല്ുംന് യീതി 
അഴറാംഫിക്കാവന്താണ്. 

7.1.5 മൂന്് ഉഩദൗതയങ്ങലിലുകാം ഩതിമൂന്ാാം ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഒബ്യാ ഴര്ശവാം കഔഴയിബ്ക്കണ്ട ബൗതിഔ 
ബ്നട്ടവാം ഗണഩയതമില്  ഴഉയബ്െണ്ട ഭാറാലങ്ങ ാം ഩട്ടിഔലെടുെി ഩദ്ധതിബ്യകയുടെ ലര 
ബാഖഭാക്കുന്തിന് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ശ്രഭിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

7.1.6 ഈ ബ്ഭകറഔലിൽ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുബ്മ്പാൾ ചുഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് ഭാര്ഗ നിര്ബ്ണവങ്ങള്  
ട്രി ഩയിഖണിബ്ക്കണ്ടതാണ്   

(എ) കൃശി ഴിഔഷനാം 
(1)  ഔാര്ശിഔ അനുഫമായ ബ്ഭകറമിലറ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഷാംബ്മാജിത നീര്െര ഩയിഩാറന 

ഷഭീഩനാം ഉണ്ടാമിയിക്കണാം. 

(2) ഉയ നിശ്ചിത ഔാറാഴധിക്കുള്ളില്  ബബ്ക്ഷയാകരണതഩാദനെിലെ ഔായയെില്  ഷൃമാം ഩയയാപ്തത 
കഔഴയിക്കാന്  ഔളിമണലഭന് റക്ഷയബ്ൊലരമാമിയിക്കണാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിശ് ക്ക 
യിബ്ക്കണ്ടത്. 

(3) കൃശി, മൃഖഷാംയക്ഷണാം, ഭത്സയകൃശി എന്ിങ്ങലനയുടെ ള്ള കൃശിഔള്  ഉള്ലെടുന് 
ഷാംബ്മാജിത കൃശി ഷമ്പ്രദാമങ്ങള്  അഴറാംഫിചൃ് കൃശി ഭൂഭിമില്  നിന്് ഩയഭാഴധി 
ഴഉയഭാനാം ഔര്ശഔന് റബിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പ്രാധാനയാം നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്. 

(4) ഭണ്-ജറഷാംയക്ഷണാം, ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം, നീര്െര ഩയിഩാറനാം, 
ഴനഴകരണതക്കയണാം എന്ിഴയുടെ ഭാമി ഫമായലെട്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കണാം. 

(5)  ബക്ഷയഴിലഔ ലര ഴിലഴിസ്തൃതിയുടെ ാം ഉകരണതഩാദനക്ഷഭതയുടെ ാം ഴര്ദ്ധിെിക്കുഴാന്  അനുബ്മാജയ 
ഭാമ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പ്രാധാനയാം നല്ഔണാം. 

(6)  കജഴകൃശിയുടെ ാം കജഴഴലങ്ങ ബ്രയുടെ ാം കജഴഔീരനാവിനിഔ ബ്രയുടെ ാം ഉകരണതഩാദനവാം 
ഉഩബ്മാഖവാം ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഩയിഖണന നല്ഔണാം. 

(7)  ഔാര്ശിഔ ഴിലഔ ലര മൂറയ ഴര്ദ്ധിത ഉകരണതെന്ങ്ങള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ഗ്രാഭ-ബ്ലാക്ക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  റാലകോ ബ്ക്കാ ട്ട്ടാബ്മാ ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(8)  ഩളാം, ഩചൃക്കരി എന്ിഴയുടെ ലര ഴിഩണനെിന്  ഩയമ്പയാഖത ചതിമഔള് , നാരന്  ചതിമഔള് ,  
ഭറാല്  ഴിഩണന ഷാംഴിധാനങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ ലര പ്രഴര്െനാം ഊര്ജിതഭാക്കണാം. 

(9)  ഩളാം, ഩചൃക്കരി ഉകരണതഩാദന ഔൗണ്ഷില്  (VFPCK), ബ്സാര്ട്ടിഔള്ചൃര്  ബ്ഔാര്െബ്രശന്  
(HORTICORP) നോതറാമ ഏജന്ഷിഔള്  ആയാംബിക്കുന് ഔാര്ശിഔ ഴിബഴ ഷാംബയണ 
ഴിഩണന ബ്ഔന്ദ്രങ്ങള്ക്ക്  അരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  പ്രദാനാം ലചയ്യുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(10)  ഔാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔള്  ഭസാത്മാഖാമായി ബ്ദവീമ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുകരപ്പു ഩദ്ധതിയുടെ ഭാമി   
ഷാംബ്മാജിെിചൃ് നരെിറാക്കുന്തിനുള്ള ഷാദ്ധയത ഩയഭാഴധി ഉഩബ്മാഖലെടുെണാം. 

(11)തയിശുഭൂഭിമില്  കൃശി ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന്തിനുാം കൃശി ലചയ്യാലത ളിഞ്ഞു ഔിരക്കുന് 
ഭൂഭിമില്  കൃശിമിരക്കുന്തിനുാം ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩയഭാഴധി ശ്രദ്ധ നല്ഔണാം 



 
 
 

62 
 

(12) ഷൃഔായയ ഭൂഭിമിലുകാം ലഩാതു സ്ഥറങ്ങലിലുകാം പറ വൃക്ഷങ്ങള്  ഴചൄ  ഩിരിെിക്കുന്ത്  
ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുഴാന്  വൃക്ഷകതഔള്  ഉകരണതഩാദിെിചൃ് ഴിതയണാം ലചയ്യുന്തിനുാം 
കതഔള്  നട്ടു ഴലര്ത്തുന്തിനുാം അനുബ്മാജയഭാമ പ്രഴര്െനങ്ങള്  ഏലറാലടുക്കാവ 
ന്താണ്. ലതാളിലുകരപ്പു ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഷാധയത ഩയഭാഴധി പ്രബ്മാജനലെടുെണാം.   

(13) ലതാരിഔലിലുകാം  ലഩാതു സ്ഥറങ്ങലിലുകാം ഭളലഴള്ളാം ഭൂഭിമിബ്റയ്ക്ക്  ഔിനിെിരങ്ങുന്തിന് 
ഭളക്കുളിഔ ാം ഷഭാനഭാമ നിര്മ്മിതിഔ ാം ഉയക്കുന്തിന് ശ്രഭിക്കണാം. ലതാളിലുകരപ്പു 
ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഷാധയതയുടെ ാം  പ്രബ്മാജനലെടുെണാം. 

(14) ഒബ്യാ ബ്ദവെിബ്െയുടെ ാം ഭൂഩയിസ്ഥിതിമനുഷയിചൃ്  ഴയതയസ്ത ഉഩാധിഔലിെയലര  ഭളലഴള്ളാം 
പറപ്രദഭാമി  ഷാംബയിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കണാം. 

(15) ഷാംഗകൃശിക്ക്  ഗ്രൂപ്പുഔള്  ഷാംഗരിെിചൃ്  സ്ഥറാം ഩാട്ടെിലനടുെ്  ഭൂഭി  ഉയക്കി  ജറ 
റബയത ഉരൊക്കുന്തിനുള്ള പ്രഴര്െനങ്ങള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കണാം. 

(16) ഔര്ശഔ ട്ട്ടായ്മഔള്  നോബ്കന ഉകരണതഩന് ഷാംബയണാം,  പ്രാഥഭിഔ ഷാംസ്ക്കയണാം, ഴിഩണനാം 
തുരങ്ങിമഴ പ്രാഴര്െിഔഭാക്കുന്തിനുള്ള ഩയിശ്രഭാം ഉണ്ടാഔണാം.  

(17) ഒബ്യാ ഴിലഔള്ക്കാബ്മാ, ഩചൃക്കരി ഴിലഔള്ക്ക് എല്ലാെിനുഭാബ്മാ യജിേര്  ലചയ്തു 
പ്രഴര്െിക്കുന് ഔാര്ശിഔ ഉല്പാദനംാദന ഔമ്പനിഔള്  (Farmer Producer Companies) നോബ്കന 
ഉകരണതഩന്  കഴഴിദ്ധയഴല്ക്കയണാം, ഷാംസ്ക്കയണാം, ഴിഩണനാം, ഔമറ്റുഭതി തുരങ്ങിമഴ 
പ്രാഴര്െിഔഭാക്കാവന്താണ്.  

(18) ുംടുാംഫശ്രീ ഷാംഗകൃശി ഗ്രൂപ്പുഔള്  നോബ്കന ഫാങ്ക് ഴായ്പ ഫമായലെടുെിയുടെ ള്ള  ഉകരണതഩാദന 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് പംഩാം നല്ഔാവന്താണ്. ഇെയാം ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക്  ഴിെ്, കജഴഴലാം 
എന്ിഴ നല്ഔാനുാം  ഴിഩണന  ഷൗഔയയാം ഉയക്കുന്തിനുാം  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഉള്ലെടുൊ 
വന്താണ്. 

(19) ുംട്ടനാരന്  ഩാരബ്വകയങ്ങള്  (അെര്  ുംട്ടനാര് ബ്ഭകറയുടെ ള്ലെലര), ബ്ഔാള്  നിറങ്ങള് , 
ലഩാക്കാലിൊരങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ ലര ഩാര്വൃബിെി നിര്മ്മാണാം ഭാത്രബ്ഭ ഉകരണതഩാദന 
ബ്ഭകറമില്  ഉള്ലെടുൊൂ. ഭലറാലല്ലാ ഩാര്വൃബിെി ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര  നിര്മ്മാണവാം 
ഩശ്ചാെറ ബ്ഭകറമില്  ഴഔമിഉയെണാം. 

(ഫി) ജറ ഷാംയക്ഷണാം 

(1)  ജറബ്ഷചന ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര  തുരര്നരെിപ്പുാം  ഷാംയക്ഷണവാം ഩയിഩാറനവാം  ഩാരബ്വകയ 
ഷഭിതി/ ഔര്ശഔ ട്ട്ടായ്മ/ഗണബ്ബാൃ തിഷഭിതി എന്ിഴയുടെ ലര  ചുഭതറമാമി ബ്പ്രാജക്ടില്  
ഴയഴസ്ഥ  ലചയ്യണാം. 

(2)  ഭണ്,  ജറഷാംയക്ഷണ പ്രവൃെിഔള് , ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണ പ്രവൃെിഔള് , ഴനഴല്ക്ക 
യണ പ്രവൃെിഔള്  എന്ിഴ ഴിഔഷന പണ്ട് ഴിനിബ്മാഖിചൃ് ഏലറാലടുക്കാലഭങ്കിലുകാം 
ലതാളിലുകരപ്പു ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഷാധയതഔള്  ഩയഭാഴധി പ്രബ്മാജനലെടുബ്െണ്ടതാണ്. 

(3) എല്ലാഴര്ക്കുാം എന്നുാം ശുദ്ധഭാമ ുംരിലഴള്ളാം എന്താമിയിക്കണാം തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ ലര റക്ഷയാം. 
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(4) ജറഴിതയണ പ്രഴര്െനങ്ങബ്ലക്കാള്  ജറ ഷാംയക്ഷണ പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്കാമിയിക്കണാം 

നോന്ഖണന നല്ബ്ഔണ്ടത്. 

(5)  ജററബയത ഉരപ്പുഴഉയെി ഴിദഗ്ദ്ധലയലക്കാണ്ട് ഷാക്ഷയലെടുെി ജറ ബ്രാതായേ് തീഉയഭാ 

നിചൃതിനുബ്വശാം ഭാത്രബ്ഭ ുംരിലഴള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കുഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

ഷബ്ഷിഡി നിഫമായനയ്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി ഖാര്സിഔ ഔണക്ഷനുാം നല്ഔാവന്താണ്.  

(6) എല്ലാ ുംരിലഴള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള് ക്കുാം ഩയാഭാഴധി ഗണബ്ബാൃ തി ഴിസിതാം ഷഭാസയി 

ക്കാനുള്ള  ഴയഴസ്ഥ ബ്പ്രാജക്ടില്  ഉള്ലെടുെണാം. അബ്താലരാൊം ുംരിലഴള്ള 

ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര തുരര്നരെിപ്പുാം ഷാംയക്ഷണവാം ഗണബ്ബാൃ തി ഷഭിതിഔ ലര 

ചുഭതറമാണ് എന്നുാം ബ്പ്രാജക്ടില്  ഴയഴസ്ഥ ലചയ്യണാം. ആഴര്െന ലചറവഔലിലറ 

ഩട്ടിഔജാതി ഗണബ്ബാക്താക്ക ലര ഴിസിതാം ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി തുഔമിലുകാം 

ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഗണബ്ബാക്താക്ക ലര ഴിസിതാം ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി തുഔമിലുകാം, 

ആഴവയലഭങ്കില് , ഴഔമിഉയൊവന്താണ്.  

(7) അങ്കണഴാരിഔള് , കഔഭാരിമ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്ിഴമിബ്റയ്ക്ക് ുംരിലഴള്ളാം  

റബയഭാക്കുന്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  നോന്ഖണന നല്ഔണാം. 

(8) ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഫമായലെട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ ഷമ്മതബ്ൊലര 

ുംരിലഴള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(ഷി) ശുചിതൃ-ഭാറിനയ ഷാംസ്ക്കയണാം 

 (1)   ഒബ്യാ പ്രബ്ദവബ്െയുടെ ാം ഭാറിനയനോക്തഭാക്കുന്തിനാമി കജഴഭാറിനയാം ഉരഴിരെില്  

തലന് ഩയിഩാറിക്കുഔ, അകജഴഭാറിനയാം ബ്വകയിചൃ് പുനഃചാംക്രഭണ ഴിബ്ധമഭാക്കുന് 

തിനുള്ള  ഷൗഔയയങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ  എന്ിഴമാമിയിക്കണാം ഭാറിനയ ഷാംഷ് ക്കയണ 

പ്രഴര്െനങ്ങ ലര  ഷഭീഩനാം. 

(2) കജഴ ഭാറിനയങ്ങള്  കജഴഴല ഉകരണതഩാദനെിനുാം ഊര്ബ്ജാകരണതഩാദനെിനുാം  

ഉഩബ്മാഖലെടുത്തുന്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിശ് ക്കയിക്കണാം. 

(3) ഭാറിനയ ഩയിഩാറനവഭാമി ഫമായലെട്ട ആഴര്െന ഷൃബാഴനോള്ള ലചറവഔള് ക്കുബ്ഴണ്ട 

ഴിസിതാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ തനത് പണ്ടില്  നിന്് ഔലണ്ടെണാം.  

(4) ുംടുാംഫങ്ങള്ക്കുാം  സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കുാം  ഭാറിനയ ഷാംഷ് ക്കയണ യൂണിറ്റുഔള്  സ്ഥാഩിക്കു 

ന്തിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ഭാത്രബ്ഭ ഷഫ് ഷിഡി നല്ഔാൂ. 

(5) ഭാറിനയ ഷാംഷ് ക്കയണ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതുാം നരെിറാബ്ക്കണ്ടതുാം തബ്ണവബയണ 

സ്ഥാഩനെിലറ  എഞ്ചിനീമരിാംഖ് ഴിബാഖഭാണ്. എന്ാല്  നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔള്  

ഉള്ലെട്ടിട്ടില്ലാെതുാം മന്ത്ര ഷാഭഗ്രിഔള്  സ്ഥാഩിബ്ക്കണ്ടതില്ലാെതുഭാമ റലിതഭാമ 

ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ഴി.ഇ..ഭാര്ക്ക് തയ്യാരാക്കി നരെിറാക്കാവന് 

താണ്. ശുചിതൃ ഭിശന്, ൈീന്  ബ്ഔയല ഔമ്പനി എന്ിഴയുടെ ലര ഷാബ്ങ്കതിഔ ഷസാമാം 

ഇക്കായയെില്  ബ്തരാവന്താണ്. 
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7.2  മൃഖഷാംയക്ഷണാം, ക്ഷീയ ഴിഔഷനാം 

(1) ഩാല് , നോട്ട, ഭാാംഷാം എന്ിഴയുടെ ലര ഉകരണതഩാദനെില്  ഷൃമാം ഩയയാപ്തത ബ്നടുഔലമന് 
താമിയിക്കണാം ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര  റക്ഷയാം. 

(2) നോകയലതാളിറാബ്മാ ഉഩലതാളിറാബ്മാ മൃഖഷാംയക്ഷണ ബ്ഭകറമില്   പ്രഴര്െിക്കുന്ഴലയ 
ഔലണ്ടെി  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഴിബാഴനാം ലചയ്യണാം 

 (3) ഴായ്പാഫമായിത ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  ഫാക്ക് എന്ഡഡ് ഷഫ് ഷിഡി നല്ുംന് യീതി  
അഴറാംഫിക്കണാം. 

7.3 ഭത്സയഫമായനാം 

(1) ഭത്സയ ഷമ്പെിലെ സുസ്ഥിയ ഩയിബ്ഩാശണവാം  ഩയമ്പായാഖത ഭത്സയ ലതാളിറാലിഔ ലര  
ഉഩജീഴനവാം  നിറനില്പ്പുാം ഉരപ്പുഴഉയത്തുഔമാമിയിക്കണാം ഭത്സയ ബ്ഭകറാ ഴിഔഷന 
െിലറ നോകയ റക്ഷയാം.  

 (2) ഭത്സയബ്ഭകറ ഉള്ലെടുന് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഩയമ്പയാഖത ഭത്സയ 
ലതാളിറാലിഔ ലര ഷാമൂസയ-ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനെിനുാം പുനയധിഴാഷെിനുനോള്ള 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ആഴിഷ്കയിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

7.4 ലചറഔിര ഴയഴഷാമങ്ങ ാം ഩയിവീറനവാം 

7.4.1 ലചറഔിര ഴയഴഷാമങ്ങള്  

(1)  ഔാര്ശിഔഴിഔഷനാം, മൃഖ ഷാംയക്ഷണാം, ക്ഷീയ ഴിഔഷനാം, ഭത്സയഴിഔഷനാം എന്ീ 
ബ്ഭകറഔലിലറ ഉകരണതഩന്ങ്ങള്  മൂറയഴര്ദ്ധിതഭാമി  പംഩാതിമയലെടുെി  അഴയുടെ ലര 
ഴിഩണനാം ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന് ലചറഔിര ഴയഴഷാമ ഷാംയാംബങ്ങള്  ബ്പ്രാത്സാസി 
െിക്കണാം. 

(2)  ഷാംയാംബഔതൃ ഴിഔഷനെില്  കനപുണയ ഴിഔഷനാം  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ആഴിശ് ക്കയിക്കണാം. 

(3)  ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങള്  നഴീന വാസ്ത്ര ഷാബ്ങ്കതിഔ ഉഩാധിഔള്  ഉഩബ്മാഖിചൃ് 
ആധുനിഔഴല്ക്കയിക്കുന് ലചറഔിര ഴയഴഷാമ യൂണിറ്റുഔള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കണാം. 

(4) ുംടുാംഫശ്രീയുടെ ലര ഷാംയാംബ ഴിഔഷനാം, കനപുണയ ഴിഔഷനാം എന്ീ ഩയിഩാരിഔ ഭാമി  
ഷാംബ്മാജിെിചൃ്  ഷാംയാംബഔ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്  പംഩാം നല്ഔാവന്താണ്. 

(5  ഩയിസ്ഥിതിക്ക് അനുബ്മാജയവാം  റലിതഭാമ  കഴദഗ്ദ്ധയ പ്രബ്മാഖൊല്  പ്രഴര്െിെി 
ക്കുഴാന്  ഷാധയതയുടെ ള്ളതുഭാമ മന്ത്രഴല്ക്കയണാം ബ്പ്രാത്സാസിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

7.4.2 സൂക്ഷ്മ ഷാംയാംബങ്ങള്  

(1)  പ്രഴാഷിഔ ലര പുനയധിഴാഷെിന് ബ്നാര്ക്ക ഉള്െലരയുടെ ള്ള ഷര്ക്കാര്, അര്ദ്ധ 
ഷര്ക്കാര്  ഏജന്ഷിഔ ഭാമി ഷസഔയിബ്ചൃാ, ഷൃതിമാം നിറമിബ്റാ തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഩദ്ധതിഔള്  ആഴിഷ്ക്കയിക്കാവന്താണ്. അെയാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് 
രിബ്ഴാള്ഴിാംഖ് പണ്ട് നല്ുംന്തിനുാം ഴായ്പാ ഩദ്ധതിഔലിലറ ഩറിവയ്ക്ക് ഇലഴ് 
നല്ുംന്തിനുനോള്ള ഴയഴസ്ഥഔള്  ഷബ്ഷിഡി ഉെയഴില്  ബ്ചര്െിട്ടുണ്ട്. 
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(2) പ്രാബ്ദവിഔ ഴിബഴഷമ്പെ്  പറപ്രദഭാമി  ഴിനിബ്മാഖിക്കുന്തിനുാം ലതാളിറില്ലായ്മ 
ഩയിസയിക്കുന്തിനുാം ഉകരണതഩാദന യൂണിറ്റുഔ ാം  സൂക്ഷ്മ ഷാംയാംബങ്ങ ാം ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കണാം. 

(3) എല്ലാ ലതാളില്  ഷാംയാംബഔ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം  ഴായ്പാഫമായിത  ബ്പ്രാജക്ടുഔലാമി ആഴിശ് ക്കയി 
ബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ലതാളില്  ഷാംയാംബങ്ങലില്  നോന്ഩിന്  ഫമായങ്ങള്  ഉരപ്പുഴഉയെണാം. 

(5) ഷാംയാംബഔ ഴിഔഷനെിന്  ുംടുാംഫശ്രീ ഩയിഩാരിഔ ഭാമി  ഫമായിെിചൃ്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ആഴിഷ്ക്കയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

7.4.3 ലതാളില്  ഩയിവീറനങ്ങള്  

(1) ലതാളില്  ഷാംയാംബഔ ഗ്രൂപ്പുഔലിലറ 18-നുാം 50-നുാം ഭബ്ദ്ധയ പ്രാമനോള്ളതുാം ഷബ്ഷിഡി 
ഭാര്ഗബ്യകപ്രഔായാം നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ള ഴഉയഭാനഩയിധിമില്  താലള ഴഉയന്തുഭാമ  അാംഖ 
ങ്ങള്ക്ക് അഴര്  ഏര്ലെട്ടിട്ടുള്ള ലതാളില്  ബ്ഭകറമില്   ഩയിവീറനാം നല്ഔാവന്താണ്. 

(2) ഩയിവീറനാം ബ്നരാന്   താല്ഩയയനോള്ളഴര്  പ്രാമാം, ഴിദയാബയാഷ ബ്മാഖയത, ഩയിവീറനാം 
ആഴവയനോള്ള ബ്ഭകറ എന്ിഴ ഴയക്തഭാക്കി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെില്  ബ്ഩയ് യജിേര്  
ലചയ്യുന്തിന്  ബ്ഴണ്ട ഷാംഴിധാനാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ആഴിഷ്കയിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(3) ബ്ഔന്ദ്ര- ഷാംസ്ഥാന ഴിഔഷന ഴുംപ്പുഔബ്ലാ അഴയുടെ ലര നിമന്ത്രണെില്  പ്രഴര്െിക്കുന് 
സ്ഥാഩനങ്ങബ്ലാ നോബ്കന ഭാത്രബ്ഭ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നിര്ബ്ണവിക്കുന് ലതാളില്  
ഩയിവീറനാം നരത്തുഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

 (4) ഩയിവീറനാര്്ിഔള്ക്ക് മാത്രാ ഫെമ് ബ്ക്കാ കേെെിബ്നാ അര്സത ഉണ്ടാമിയിക്കു 
ന്തല്ല. 

(5)  കനപുണയ ബ്ഩാശണ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 
ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

7.5 ഊര് ജാം 

(1)  പ്രാബ്ദവിഔഭാമി ഷാധയഭാമ ഊര്ബ്ജാകരണതഩാദന യൂണിറ്റുഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  
ഏലറാലടുക്കണാം. 

(2) കഴദുതി എൊെ പ്രബ്ദവങ്ങ ാം ഴീടുഔ ാം ഉലണ്ടങ്കില്  അഴിരങ്ങലില്  കഴദുതി 
എെിക്കണാം. 

(3) ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക് ഷാംയുടെ ക്തഭാബ്മാ റാലകോ ബ്ക്കാ കഴദുതി കറന്  
ദീര്ഗിെിക്കുന്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

 (4)തബ്ണവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഷൃതിമഭാമി ഷൗബ്യാര്ജ കഴദുതി  ഉകരണതഩാദന 
യൂണിറ്റുഔള്  ഷര്ക്കാര്  ഏജന്ഷിഔള്  നോബ്കന സ്ഥാഩിക്കാവന്താണ്. അെയാം 
ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  അനര് ട്ടിലെ (ANERT) ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിബ്ക്കണ്ടതാണ്. ഉകരണതഩാദിെി 
ക്കുന് കഴദുതിമില്  തനതു ഉഩബ്മാഖാം ഔളിചൃ് അധിഔനോള്ളത് ബ്ഔയല ഷാംസ്ഥാന 
കഴദുതി ബ്ഫാര്ഡിന് നല്ുംന് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്, ആഴവയലഭങ്കില് , 
അഴയുടെ ലര ഒപീസുഔലിലുകാം ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ഒപീസുഔലിലുകാം എമര്  
ഔണ്ടീശണറഔള്  സ്ഥാഩിചൃ് പ്രഴര്െിെിക്കുന്തിന് ഴിനിബ്മാഖിക്കാവന്താണ്.  

(5)  ഩായമ്പബ്യയതയ ഊര്ജ ബ്രാതസ്സുഔ ലര  ബ്പ്രാത്സാസനെിന് ഊന്ല്   
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(6)  അക്ഷബ്മാര്ജ ഉഩഔയണങ്ങ ലര ഴയാഩനെിനാമി അഴയുടെ ലര ഴിതയണാം ഉള്ലെ 
ലരയുടെ ള്ള പ്രഴര്െനങ്ങള്  അലനര്ട്ടിലെ ഷാബ്ങ്കതിഔ ഷസാമബ്ൊലര  തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

7.6 ഴിദയാബയാഷാം 

 (1) തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ഴിദയാബയാഷ ഴിഔഷന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്   'ലഩാതു ഴിദയാബയാഷ 

ഷാംയക്ഷണ മജ്ാം’ ഭാര്ഖബ്യകഔലില്  നിര്ബ്ണവിക്കുന് ഉബ്ണവയറക്ഷയങ്ങ ാം 
പ്രഴര്െനങ്ങ ഭാമി ഫമായലെടുെി നരെിറാക്കാവന്താണ്. കജഴ കഴഴിദ്ധയ 
ഉദയാനാം, ഭാറിനയഷാംരണവയണ ഩയിഩാരി, ഊര്ജ ഷാംയക്ഷണ ഩയിഩാരി എന്ിഴയ്ക്ക് 
നോന്ഖണന നല്ഔാവന്താണ്.  

(2)  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള സ്കൂ ഔള്ക്ക് ആഴവയഭാമ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  ഉയക്കുന്തിന് ആഔണാം നോന്ഖണന നല് ബ്ഔണ്ടത്. 

(3)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം  ഖഴണ് ലഭെ് നിശ്ചമിക്കുന് തുഔ 
എഷ്.എഷ്.എ, ആര്.എാം.എഷ്.എ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഴഔമിഉയെണാം. ഈ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഴിവദാാംവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്തില്   തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം നോകയ ഩങ്ക്  
ഴസിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(4)  ഩഠന നിറഴായാം ഉമര്ത്തുഔ,  ഴിദയാര്്ിഔ ലര ഷര്ഖാത്മഔബ്വശിഔള്  ഴിഔഷിെിക്കുഔ, 
ഩയിവീറനാം ഷാംഗരിെിക്കുഔ തുരങ്ങിമ ഖബ്ഴശണാത്മഔ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  എഷ്.എഷ്.എ, 
ആര്.എാം.എഷ്.എ ഴിദയാബയാഷഴുംെ് എന്ിഴയുടെ ലര ഩയിഩാരിഔ ലര ആഴര്െനാം അല്ല 
എന്് ഉരപ്പുഴഉയെിമതിനുബ്വശാം  തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ഏലറാലടുക്കാ 
വന്താണ്. 

(5)  ഷ് ട്ള്  ഉചൃബക്ഷണ ഩയിഩാരിയുടെ ലര ഔായയെില്  അഴയുടെ ലര നരെിെിന് ആഴവയഭാമ 
ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങ ാം ശുചിതൃാം ഉരൊക്കാനുള്ള ഷൗഔയയങ്ങ ാം ഉയക്കിലക്കാടുക്കുഔ 
എന്തുഭാത്രഭാണ് തബ്ണവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ചുഭതറ. അടുക്കല, അടുക്കലബ്മാര് 
അനുഫമായിചൃ് ഷാംബയണനോരി എന്ിഴ ഏര്ലെടുത്തുന്തിന് ഉമര്ന് ഩയിഖണന 
നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്. 

(6) സ്കൂ ഔലില്  പര്ണിചൃര്  റബയഭാക്കുന്തിന് നോന്ഖണന നല്ഔണാം. 

(7)   ഷര്ക്കാര്  സ്കൂ ഔലിലറ ഏളാാം ൈാസ്സുഴലയയുടെ ള്ള ുംട്ടിഔള്ക്ക് പ്രബാതബക്ഷണാം 
നല്ുംന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  സ്കൂ ഔ ലര നിമന്ത്രണ ചുഭതറയുടെ ള്ള തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്.  

(8) ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്െഔയാമ യുടെ ഴതീ യുടെ ഴാക്കള് , അദ്ധയാഩഔര്  എന്ിഴലയ ഩലങ്കടുെിചൃ്  
ഴിദയാര്്ിഔള്ക്ക് ഩഠന ഩയിബ്ഩാശണാം (Remedial Coaching) ഉള്ലെലരയുടെ ള്ള 
ഩയിഩാരിഔള്  ആഴിശ് ക്കയിക്കാവന്താണ്.  

 (8) എല്ലാ ഷര്ക്കാര്  സ്കൂ ഔലിലുകാം നിശ്ചിത ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഔായാം യൂരിനലുകഔ ാം ബ്രാമ് 
ലററ്റുാം, ഴാഷ്ലഫമിഷിനുാം അഴമില്  ജററബയതയുടെ ാം ശുചിതൃ ഷൗഔയയങ്ങ ാം 
ഏര്ലെടുെിമതിന് ബ്വശാം എമിഡഡ് സ്കൂ ഔലിലുകാം ഇെയാം ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ലെടു 
ൊവന്താണ്.   
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(9)  ഷര്ക്കാര്  കസഷ് ട്ലിബ്നാര്/സമര്ലഷക്കെരി സ്കൂലിബ്നാര് ബ്ചര് ന്നുള്ള എല്.ഩി, യുടെ ,ഩി 
ഷ് ട് ഔലിലറ ഩശ്ചാെറ ഴിഔഷന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിലെ 
ഷമ്മതബ്ൊലര ഫമായലെട്ട ഗ്രാഭ/ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(10) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര നിമന്ത്രണെിലുകള്ള എല്.ഩി, യുടെ .ഩി സ്കൂ ഔലിലറ ഩശ്ചാെറ 
ഴിഔഷന ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ഷമ്മതബ്ൊലര ബ്ലാക്ക്/ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്.  

(11) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര നിമന്ത്രണെിലുകള്ള ഩഞ്ചാമെ് കറബ്രരിഔ ലര ഩശ്ചാെറ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  ലഭചൃലെടുത്തുന്തിന് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ബ്പ്രാജക്ട് ഏലറാലടുക്കാവന് 
താണ്. 

(12) കറബ്രരി ഔൗണ് ഷിറിലെ  അാംഖീഔായനോള്ള  ഗ്രന്ഥവാറഔള്ക്ക് പര്ണിചൃര് , ലഔട്ടിരാം 
എന്ിഴ ഉള്ലെലരയുടെ ള്ള ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങള്  പ്രദാനാം ലചയ്യുന്തിനുള്ള  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ബ്ലാക്ക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(13)  ഷാക്ഷയതാ ഭിശലെ പ്രഴര്െനങ്ങള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന്തിന് ഷാക്ഷയതാ 
ബ്ഔന്ദ്രങ്ങലിലറ  ബൗതിഔ ഷാസചയയങ്ങള്  ലഭചൃലെടുത്തുഔ, ഭിശന്  പ്രഷിദ്ധീഔയിക്കുന്  
ഩാഠപുസ്തഔങ്ങ ലര ഴിറ നല്ുംഔ, ഷാക്ഷയതാ ഭിശന് അരമ് ബ്ക്കണ്ടതാമ പീഷ് 
എന്ിഴയ്ക്ക് ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന് 
താണ്. 

(14) ഷാമൂസയനീതി ഴുംെ് നരൊക്കുന് 'നിര്ബമ' ഩദ്ധതി പ്രഔായനോള്ള ഔാമിഔ ഴിദയാബയാഷ 
ഷാംഫമായഭാമ പ്രതിബ്യാധ ഩയിവീറന ഩയിഩാരിഔലാമ തായ്ക്ൃണ്ട, ജൂബ്ഡാ, ഔയാലട്ട, 
ബ്മാഖ എന്ിഴമില്  കസഷ് ക്കൂള്/സമര്  ലഷക്കണ്ടരി ഴിദയാര്്ിനിഔള് ക്ക് 
ഩയിവീറനാം നല്ഔാവന്താണ്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ് ഏലറാലടുക്കുന് ഇെയാം 
ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഩയിവീറഔയാമി  ഷ് ബ്ഩാര്ര് ഷ് ഔൗണ് ഷില്  അാംഖീഔായനോള്ള ഔാമി 
ഔാദ്ധയാഩഔലയ നിബ്മാഖിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(15) സ്കൂ ഔള്ക്ക് ബ്ഴണ്ടി ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔ ലര ബാഖഭാമി ഴാങ്ങിമ ഴാസനങ്ങ ലര 
ഇമായനലചറഴ്, കഡ്രഴറലര ബ്ഴതനാം, ഭറാല് ആഴര്െന ലചറവഔള്  എന്ിഴ 
തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴസിക്കാന്  ഩാരില്ല.   

7.7 ആബ്യാഖയ സുയക്ഷ 

7.7.1 ആബ്യാഖയ ഷാംയക്ഷണാം 

(1)   തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ ലര ആബ്യാഖയ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  'ആര്ദ്ര്ാം' ഭിശനുഭാമി 
ഷഭനൃമിെിചൃ് നരൊക്കുന് യീതിമില്  തയ്യാരാക്കണാം. 

(2)  കഔഭാരിക്കിട്ടിമ ആബ്യാഖയസ്ഥാഩനങ്ങ ലര  ബൗതിഔ, അരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  
ലഭചൃലെടുത്തുന്തിന് ഉമര് ന് ഩയിഖണന നല്ഔണാം. 

 (3)എല്ലാ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ാം ഷ.ഉ. (ഷാധാ)നാം. 553/2019/തഷൃബഴ, തീമതി 07.03.2019 
നമ്പര്  ഉെയഴിലറ ഭാര്ഖനിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഩാറിചൄലഔാണ്ട് ഩാറിബ്മറാലീഴ്  ഩയിചയണ 
പ്രഴര്െനങ്ങള്  ഏലറാലടുബ്ക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ഭാര്ഖബ്യക പ്രഔായാം അനുഴദനീമഭാമ 
പ്രഴര്െനങ്ങള്  ബ്ലാക്ക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്.  
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 (4)ജീഴിതകവറീ ബ്യാഖ പ്രതിബ്യാധ പ്രഴര്െനങ്ങ ാം ഷ് ക്രീനിാംഖ് ൈിനിക്കുഔ ലര  
പ്രഴര്െനവാം ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  
ഏലറാലടുബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(5)  പ്രാഥഭിഔ ആബ്യാഖയ ബ്ഔന്ദ്രങ്ങള്, ഷഫ് ലഷെറഔള്  എന്ിഴ  സ്ഥാഩിക്കുന്തിന് 
സ്ഥറാം ഴാങ്ങല്, അഴയുടെ ലര നിര്മ്മാണാം, പുനര്  നിര്മ്മാണാം, അറാലുംറാലഩണിഔള്, ഭറാല് 
ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങള്  ഉയക്കല്  എന്ിഴയ്ക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  എടുക്കുന്  
ബ്പ്രാജക്ടിബ്റയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഴിസിതാം നല്ഔാവന്താണ്. 

(6) പ്രബ്തയഔഷാസചയയങ്ങലില്  പ്രാഥഭിഔാബ്യാഖയ ബ്ഔന്ദ്രങ്ങലിലുകാം ഷാമൂസിഔാബ്യാഖയ 
ബ്ഔന്ദ്രങ്ങലിലുകാം ഔയാരരിസ്ഥാനെില്  നിബ്മാഖിക്കലെടുന് ബ്ഡാക്ടര്ഭാര്, 
ഩായാലഭഡിക്കല്  ോപ്, റാഫ് ലരക്നീശയന്  എന്ിഴര്ക്ക് അനുഴദനീമഭാമ ബ്ഴതനാം 
ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗബ്യമിലറ നിഫമായനഔള്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി ഴിഔഷന/തനതുപണ്ടില്  
നിന്നുാം അനുഴദിക്കാവന്താണ്.  

7.7.2 ബ്യാഖ പ്രതിബ്യാധ നരഩരിഔള്  

(1) ഔയാന്ഷര്  നോന്ട്ട്ടി ഔലണ്ടത്തുന്തിനുള്ള ഔയാന്ഷര്  ഩയിബ്വാധനാ ഔയാമ്പുഔള്  ഗ്രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്കുാം ഷാംഗരിെിക്കാവന്താണ് 

(2) കസഷ് ട്ള് , സമര്  ലഷക്കെരി ഴിദയാര്്ിഔള്ക്കുാം  യുടെ ഴതീയുടെ ഴാക്കള്ക്കുാം ഭാനഷിഔ 
ആബ്യാഖയ പ്രവ് നങ്ങള്  ഷാംഫമായിചൃ്ഔൗണ്ഷിറിാംഖ് നല്ുംന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുള്  
ഷാമൂസയ നീതി ഴുംെിലെ ഇതു ഷാംഫമായിചൃ ഴയഴസ്ഥഔള്ക്ക് അനുസൃതഭാമി 
ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(3)  ബ്യാഖ പ്രതിബ്യാധ പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്കാമി ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുബ്ക്കണ്ടതാണ്. ബ്ഫാധ 
ഴല്ക്കയണ ഩയിഩാരിഔള് ,  ഷര്ബ്ഴഔള് , ഭറാല് ഴിഴയബ്വകയണാം എന്ിഴയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി   
ബ്പ്രാജക്ട് അനുഴദനീമഭലല്ലങ്കിലുകാം ഭലറാലാഉയ ബ്പ്രാജക്ടിലെ  അനിഴായയ ഗരഔഭാലണങ്കില്  
ഭാത്രാം ഇഴ ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(4) ഷ് ട്ള്  ആബ്യാഖയ ഩയിഩാരി   പറപ്രദഭാക്കുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള് ക്ക്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(5) ഭാറിനയ ഩയിഩാറനവഭാമി ഫമായലെട്ട പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്ക് ബ്ദവീമ ആബ്യാഖയ ദൗതയാം, 
ഷൃച്ഛ് ബായത് ഭിശന് , ശുചിതൃ ഭിശന്  എന്ിഴയുടെ ലര ധനഷസാമാം  റബിക്കുലഭങ്കില്  അഴ 
ട്രി ഉള്ലക്കാള്ളിചൄലഔാ പോകള്ള ഷാംബ്മാജിത  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്   തയ്യാരാക്കണാം. 

(6) ഷൃതിമഭാമി ഴാസനങ്ങള്  ഇല്ലാെ  പ്രാഥഭിഔാബ്യാഖയബ്ഔന്ദ്രങ്ങ ലര ആബിനോകയെില്  
ബ്യാഖ പ്രതിബ്യാധ പ്രഴര്െനങ്ങള്, ഭറാല് ലഩാതുജനാബ്യാഖയ പ്രഴര്െനങ്ങള് , ബ്യാഖ 
പ്രതിബ്യാധ ുംെിഴകോ പ്പുഔള്  എന്ിഴ  നരത്തുന്തിലെ ബാഖഭായുടെ ള്ള ഴാസന ഴാരഔ  
നല്ുംന്തിനുള്ള  ബ്പ്രാജക്ട് ഉള്ലെടുൊവന്താണ്. എന്ാല്  ഴാസനാം ഴാങ്ങാന്  
ഩാരില്ല. 

(7) ഩഔര്ചൃഴയാധിഔള്  ഩരര്ന്നു ഩിരിക്കുന് ഷാസചയയങ്ങലിലുകാം ദുയതിമ നിഴായണെിലെ  
ബാഖഭായുടെ ാം, ഩഔര്ബ്ചൃതയ ഴയാധിഔ ലര ഷഭഗ്ര നിമന്ത്രണെിനുാം ബ്ഴണ്ടി ബ്യാഖ 
പ്രതിബ്യാധ പ്രഴര്െനെിലെ ബാഖഭാമി ലഭഡിക്കല്  ഔയാമ്പുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള്ക്ക് ഷാംഗരിെിക്കാവന്താണ്. 
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(8) ഩഔര്ചൃഴയാധിഔള്  നിമന്ത്രിക്കുന്തിന് ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ആഴിഷ്കയിചൃ ‘ആബ്യാഖയ 

ജാഗ്രതാ ഩദ്ധതി’ നരൊക്കുന്തിന് ബ്ഴണ്ട നിശ്ചിത ഴിസിതാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് 
ഴഔമിഉയൊവന്താണ്. 

7.8 ഷാമൂസയനീതി 

7.8.1  ലഩാതു നിർബ്ണവങ്ങൾ 

(1)  വിശുക്കള്  (0-6 ഴമായേ്), ുംട്ടിഔള്  (06-18 ഴമായേ്) ഖര്ബിണിഔള് , ഩാെയട്ടുന് ഭാതാക്കള് , 
ഴിഴാസബ്ഭാചിതയാമ സ്ത്രീഔള് , ഉബ്ഩക്ഷിക്കലെട്ട സ്ത്രീഔള് ,  അഴിഴാസിതയാമ അമ്മഭാര് , 
50 ഴമസ്സു ഔളിെ അഴിഴാസിതഔള് , ചൂശണെിനുാം അതിക്രഭെിനുാം ഇയമാമ 
സ്ത്രീഔള് ,  രാന്ഷ് ലജന്ബ്ഡഴ്സ്, ഴബ്മാജനങ്ങള് , ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര് , ജീഴിതെില്  
റാലലെട്ടു ബ്ഩാമഴര് , ഗഉയതയ ബ്യാഖാം ഫാധിചൃഴര് , എചൃ്.ഐ.ഴി ഫാധിചൃഴര് , അഖതിഔള് , 
ഔിരപ്പുബ്യാഖിഔള് , ഇതയ ഷാംസ്ഥാന ലതാളിറാലിഔള് , മാചഔര് ,  ജമില്  ബ്ഭാചിതര് , 
ഷാമൂസയ സുയക്ഷ ആഴവയഭാമ ഭറാല് ഴിബാഖങ്ങള് , ഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔള്  
ബ്നയിടുന്ഴര് , ഔാമിഔ ലഴല്ലഴിലി ബ്നയിടുന്ഴര്  എന്ിഴഉയലര ബ്ക്ഷഭ- ഴിഔഷന- 
പുനയധിഴാഷ പ്രഴര്െനങ്ങള്  ഩയിഖണിക്കലെരണാം. പ്രഴാഷ ജീഴിതാം ഔളിെ് 
ബ്ഔയലെിബ്റയ്ക്ക് തിയിചൄ ഴന്ഴയിലുകാം ഷമൂസെിലെ കഔൊങ്ങുാം, ഩയിഖണനയുടെ ാം 
ഇല്ലാലത നോബ്ന്ാട്ട് ബ്ഩാഔാന്  ഔളിമാെഴഉയണ്ട്.  അഴര്ക്കുബ്ഴണ്ടിയുടെ ാം ഉചിതഭാമ ബ്ക്ഷഭ 
പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാരിഔള്  ആഴിശ് ക്കയിക്കാവന്താണ്. 

(2)  ഫഡ് ഷ് ഷ് ട് ഔ ാം ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ ബ്ഔന്ദ്രങ്ങ ാം ഇല്ലാെ ഗ്രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ുംടുാംഫശ്രീഭിശന്  ഭാര്ഗനിര്ബ്ണവങ്ങള് ക്ക് അനുസൃതഭാമി ഫഡ് ഷ് 
ഷ് ട് ഔള്/ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ ബ്ഔന്ദ്രങ്ങള്  ആയാംബിക്കാവന്താണ്. 

(i) പുതിമതാമി ആയാംബിക്കുന് ഫഡ് ഷ് ഷ് ട്ലില്  ഷര്ക്കാര്  നിശ് ഔര്ശിചൃിട്ടുള്ള എല്ലാ 
നിഫമായനഔ ാം ഩാറിചൄബ്ഴണാം അരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  ഉയബ്ക്കണ്ടത്. 

(ii) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് ആയാംബിക്കുന് ഫഡ് ഷ് ഷ് ട്ലില്/ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ  
ബ്ഔന്ദ്രെില്  ലഔട്ടിരാം, അരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  എന്ിഴ ഉയക്കുന്  
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ ഷമ്മതബ്ൊലര  ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെിനുാം 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെിനുാം ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്.   

 (3) ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ ബ്ഔന്ദ്രെിലറ അബ്തിമഴാഷിഔള്ക്ക് അഴഔാവലെട്ട  
ഷൃത്തുക്കള്  അഴഉയലര ഷാംയക്ഷണാം നിമഭാനുസൃതാം ഏലറാലടുെിട്ടുള്ള  സ്ഥാഩനെിലെ 
ഉരഭസ്ഥതമിബ്റയ്ക്ക് കഔഭാറന് ഷാംഴിധാനാം ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കണാം.  

(4) ഷാമൂസയതിേഔലല നിഉയത്സാസലെടുത്തുന്തിനുാം റസയി ഉഩബ്മാഖ ഴിഩത്തുഔള്ലക്ക 
തിലയ ബ്ഫാധഴല്ക്കയണാം നരത്തുന്തിനുാം അനുബ്മാജയഭാമ ബ്പ്രാജക്ട്  ഗ്രാഭ - ബ്ലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

 (5) ഏലതങ്കിലുകാം ഷാംഗരനയുടെ ബ്രബ്മാ ഷമൂദാമെിബ്െബ്മാ നിമന്ത്രണെിബ്റാ ഉരഭസ്ഥത 
മിബ്റാ ഉള്ള ശ്മവാനാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിന് ഴിട്ടുതയിഔമാലണങ്കില്   ഴസ്തു ആര്ജിക്കല്  
ചട്ടങ്ങള്  പ്രഔായാം അത് ഏലറാലടുെ് ഴിഔഷന ഩയിഩാറന പ്രഴര്െനങ്ങള്   
നരെിറാക്കാവന്താണ്. 
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7.8.2  അങ്കണഴാരിഔള്  ഩയിഩാറിക്കല്  

(1) അങ്കണഴാരിഔള്ക്ക് സ്ഥറാം, ലഔട്ടിരാം, ചുറ്റുഭതില് , ുംരിലഴള്ളാം, പര്ണിചൃര് , ഭറാല് ബൗതിഔ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  നോതറാമഴ പ്രദാനാം ലചയ്ത് ഫാറഷൗഹൃദ അങ്കണഴാരിഔള്  
മഥാര്്യഭാക്കുന്തിനുള്ള  ബ്പ്രാജക്ടുഔള് ക്ക് പ്രാധാനയാം നല്ഔണാം. 

(2) ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിക്കാറമലഴില്  എല്ലാ അങ്കണഴാരിഔള്ക്കുാം ഷൃതിമഭാമി 
ലഔട്ടിരവാം സ്ഥറവാം റബയഭാക്കുാം എന് നിശ്ചമദാര്ഢയബ്ൊലര പ്രഴര്െിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  
ഇത് ഷാധയഭാക്കുന്തിന് ബ്ലാക്ക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ 
ഷമ്മതബ്ൊലര ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(3) അങ്കണഴാരിഔലില്  നോരങ്ങാലത സാജയാുംന് ുംട്ടിഔള് , ബ്ഩാശഔാസായാം റബിക്കുഴാന്   
അര്സതയുടെ ള്ളഴഉയാം അത് ഷൃീഔയിക്കാന്  തയ്യാറള്ളഴഉയഭാമ ഭറാല് ഴിബാഖങ്ങള്  
എന്ിഴര്ക്ക് ഭാത്രബ്ഭ  അങ്കണഴാരിഔലിെയലര  ബക്ഷണാം  ഴിതയണാം ലചബ്യ്യണ്ടതുള്ളൂ. 

(4)  അങ്കണഴാരി ബ്ഩാശഔാസായ ഴിതയണവാം പ്രഴര്െനവാം പറപ്രദഭാണ് എന്നുരപ്പു 
ഴഉയൊന്  അങ്കണഴാരി ലഴല്പമര്  ഔമ്മിറാലി, നിയീക്ഷണ ഔമ്മിറാലി, ജനപ്രതിനിധിഔള്  
എന്ിഴഉയലര  ഇരലഩരലുകഔള്  നിയതിമയാം  ഉണ്ടാുംന് യീതിമില്   അഴയുടെ ലര പ്രഴര്െനാം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് ബയണ ഷഭിതിയുടെ ലര  ഇരലഩരല്  നോബ്കന ക്രഭീഔയിക്കണാം. 

7.8.3 ബക്ഷണ ഴിതയണ ഩയിഩാരിഔള്  

(1) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് എകോ ഡ് ഷ് ഔണ് ബ്രാള്  ലഷാകഷറാലി നോബ്കന എചൃ്.ഐ.ഴി. 
അുഫാധിതര്ക്ക്  ബ്ഩാശഔാസായാം നല്ഔാവന്താണ്. 

(2)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  ഏലറാലടുക്കാവന്  ബക്ഷണ ഴിതയണ ഩയിഩാരിഔള്   ചുഴലര 
ഴിഴയിക്കുന്നു. 

(i)  ഷര്ക്കാര്  ഷ് ക്കൂ ഔലില്  യുടെ .ഩി. ഴിബാഖാം (ഏളാാം ൈാഷ്) ഴലയയുടെ ള്ള അര്സതലെട്ട 
എല്ലാ ഴിദയാര്്ിഔള്ക്കുാം പ്രബാത ബക്ഷണാം ഴിതയണാം ലചയ്യുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ആഴിശ് ക്കയിക്കാവന്താണ്. ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ഖ ജനഷാംകയ ട്ടുതലുകള്ള 
പ്രബ്ദവങ്ങലിബ്റയുടെ ാം തീയബ്ദവബ്ഭകറമിബ്റയുടെ ാം ഷ് ട് ഔലില്  ഈ ഩയിഩാരി 
നിര്ഫമായഭായുടെ ാം നരെിറാക്കണാം. അദ്ധയാഩഔ - യക്ഷഔര്തൃ ഷഭിതിയുടെ ലര  
ചുഭതറമില്  നരൊക്കുന് ഈ ബ്പ്രാജക്ടിന് ഷ് ബ്ഩാണ് ഷര്ശിെിെയലര ഴിബഴ 
ഷഭാസയണാം നരൊവന്താണ്.  

(ii)  ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഩയിചയണ ബ്ഷഴന ഩാബ്ക്കജ്  പ്രഔായാം  അര്സതയുടെ ള്ള ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
ഴിബാഖെിന് അങ്കണഴാരി നോബ്കന ഩാഔാം ലചയ്ത ബക്ഷണാം ഴിതയണാം 
ലചയ്യുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ട് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(iii) ആശ്രമ ഩയിചയണ ഩാബ്ക്കജ് പ്രഔായാം അര്സതയുടെ ള്ള അഖതിഔള്ക്ക് അങ്കണഴാരി 
നോബ്കന ഩാഔാം ലചയ്ത ബക്ഷണാം ഴിതയണാം ലചയ്യുന് ബ്പ്രാജക്ട് ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(vi) നിര്ദ്ധനയാമ ബ്യാഖിഔള്ക്ക്, അഴര്  ആശുഩത്രിമില്  ഔളിയുടെ ന് ദിഴഷങ്ങലില്, 
ുംടുാംഫശ്രീ നോബ്കന ബക്ഷണാം ഩാഔാം ലചയ്ത് നല്ുംന് ബ്പ്രാജക്ട് ഏലറാലടുക്കുവന്താണ്. 
ഈ ഩദ്ധതിക്ക് ആഴവയഭാമ തുഔ ആശുഩത്രി അധികൃതഉയലര ഷാക്ഷയഩത്രെിലെ 
അരിസ്ഥാനെില്  ുംടുാംഫശ്രീക്ക് ലഔാടുക്കാവന്താണ്.   
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(v) ഫഡ് ഷ് ഷ് ക്കൂലിലറ ുംട്ടിഔള്ക്കുാം ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ ബ്ഔന്ദ്രെിലറ    
അബ്തിമഴാഷിഔള്ക്കുാം അനുപൂയഔ ബ്ഩാശഔാസായവാം ഉചൃബക്ഷണവാം ുംടുാംഫശ്രീ 
നോബ്കന ഩാഔാം ലചയ്ത് നല്ുംന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ട്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(v)  ഩഔല്ഴീര് ഷൗഔയയാം പ്രബ്മാജനലെടുത്തുന്ഴയില്  അര്സതയുടെ ള്ളഴര്ക്ക് ഩാഔാം 
ലചയ്ത ഉചൃബക്ഷണാം ഴിതയണാം ലചയ്യുന് ബ്പ്രാജക്ട് ഏലറാലടുക്കാവ ന്താണ്. 

7.9 ഩാര്െിരാം 

 (1) ഩാര്െിര ബ്ഭകറമിലറ ഇരലഩരല്  ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ആഴിശ് ക്കയിചൃിട്ടുള്ള ഷമ്പൂര്ണ 
ഩാര്െിര സുയക്ഷാ ഩദ്ധതിയുടെ ലര (കറപ്) ഭാര്ഖബ്യകയ്ക്ക് അനുസൃതഭാമിയിക്കണാം.  

(2) ഩാര്െിര ബ്ഭകറയ്ക്ക് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ലഩാതുഴിബാഖെിലറ ഷാധായണ ഴിസിതാം 
പ്രബ്തയഔ ഗരഔ ഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധതി എന്ീ ഴിസിതങ്ങ ലര ആലഔ തുഔയുടെ ലര 
20 വതഭാനെില്  ുംരമാലതയുടെ ള്ള തുഔ നിര്ഫമായഭായുടെ ാം ഭാറാലിലഴബ്ക്കണ്ടതാണ് 
[കണ്ഡിഔ 5.4.1 (3) ഔാുഔ]. 2018-19 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഏലറാലടുബ്ക്കണ്ട 
പ്രഴര്െനങ്ങള്  ചുഴലര നല്ുംന്നു.  

(എ) കറപ് 

(i) കറപ് ഭിശന്  അാംഖീഔയിചൃ ഗണബ്ബാൃ തി ഩട്ടിഔമിലറ ബഴനയസിതര്ക്ക് ഴീര് 
ഴയ്ക്കുന്തിന് നിശ്ചിത നിയക്കില്  ധനഷസാമാം നല്ുംഔ. 

(ii) ഭൂയസിത  – ബഴനയസിതയാമ ഗണബ്ബാക്താക്കള്  ഭൂഭി ബ്നയിട്ട് ഔലണ്ടെി ഴിറയ്ക്ക് 
ഴാങ്ങുഔമാലണങ്കില്  നിശ്ചിത നിയക്കില്  ധനഷസാമാം നല്ുംഔ. 

(iii) നൂരില്  ട്ടുതല്  ഭൂയസിത-ബഴനയസിതര്  ഉള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  
ബഴനഷനോചൃമാം നിര്മ്മിക്കുന്തിന് ബ്ഴണ്ട ഭൂഭി ഴിറയ്ക്ക് ഴാങ്ങുഔ. 

(iv) നോന്ഔാറങ്ങലില്  ധനഷസാമാം നല്ഔിമതില്  ഇതുഴലയയുടെ ാം പൂര്െിമാക്കാന്  
ഔളിമാെ ഴീടുഔ ലര പൂര്െീഔയണെിന് ബ്ഴണ്ട തുഔ നിശ്ചിത 
ഭാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി  അനുഴദിക്കുഔ. 

 (ഫി) ഩി.എാം.എ.കഴ 

ഩി.എാം.എ.കഴ ഩദ്ധതിപ്രഔായാം അനുഴദിക്കുന് ഴീടുഔള്ക്ക് ബ്ഔന്ദ്ര-ഷാംസ്ഥാന 
ഴിസിതങ്ങള്ക്ക് ഉഩയിമാമി നല്ബ്ഔണ്ട അധിഔഴിസിതാം അനുഴദിക്കുഔ. 

 (3)  ഩി.എാം.എ.കഴ ഩദ്ധതി പ്രഔായനോള്ള ഴീടുഔള്ക്ക് ബ്ഴണ്ടിഴഉയന് അധിഔതുഔ ഗ്രാഭ, 
ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  മഥാക്രഭാം 25:40:35 അനുഩാത പ്രഔായാം ഴഔമിഉയ 
ബ്െണ്ടതാണ്. 

(4)   ബ്ലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩാര്െിരബ്ഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയത്തുന് ഴിസിതെില്  നിന്നുാം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നരൊക്കുന് കറപ് ഩദ്ധതിക്ക് ഴിസിതാം നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്.  

(5)  ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗനിര്ബ്ണവങ്ങള്  പ്രബ്തയഔാം പുരലെടുഴിക്കുന്താണ്.  

7.10 ഔാമിഔ ഴിബ്നാദ ഷൗഔയയങ്ങള്  

(1)  ഩതിമൂന്ാാം  ഩദ്ധതിമില്  ഔാമിഔ യാംഖെ്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ട്ടുതല്   
ഷജീഴഭാമി  ഇരലഩബ്രണ്ടതാണ്. ഈ യാംഖെ് ഷാംസ്ഥാനെിന് നഷ്ടലെട്ട നോന്കഔ 
തിയിചൄ ഩിരിക്കാനുാം ജനങ്ങ ലര ഔാമിഔവാം ഭാനഷിഔവഭാമ ആബ്യാഖയാം ഉരപ്പു 
ഴഉയൊനുാം  ജീഴിത കവറീ ബ്യാഖങ്ങള്  നിമന്ത്രിക്കുന്തിനുാം ഇത് ആഴവയഭാണ്.  
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(2) ഉയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെില്  ഉയ ഭിനി ബ്േഡിമവാം ഉയ ഴാര്ഡില്  ഉയ ഔലിസ്ഥറവാം 
എന്താഔണാം റക്ഷയാം. ഔലിസ്ഥറവാം ബ്േഡിമവാം ഉയക്കുന്തിനുബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  (സ്ഥറാം ഴാങ്ങല്  ഉള്െലര) ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക്  
ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(3) ഷര്ക്കാര്  സ്കൂ ഔലിലറ ഔലിസ്ഥറങ്ങ ലര ബ്ഭേഴല്ക്കയണെിന് പ്രാധാനയാം 
നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്. 

(4) 04.02.2010-ലറ 8378/ഡി.എ1/2010/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കുറരില്  നിര്ബ്ണവിചൃിട്ടുള്ളതു 
പ്രഔായാം ഗ്രാഭതറ ബ്സ്പാര്ട്ഷ് ഔൗണ്ഷില്  പംഩീഔയിചൃിട്ടിലല്ലങ്കിൽ അഴ പംഩീഔയിചൃ് 
പ്രഴര്െനങ്ങള്  ഏലറാലടുക്കുന്തിനുള്ള നരഩരിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷൃീഔയിബ്ക്ക 
ണ്ടതാണ് 

(5) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുതറ ഷ് ബ്ഩാര്ര് ഷ് ഔൗണ് ഷിലുകഔള്   ഷജീഴഭാബ്ക്കണ്ടതുാം, ഔാമിഔ 
ക്ഷഭതയുടെ ള്ള ുംട്ടിഔലല ലചറെെിലറ ഔലണ്ടെി ദീര്ഗഴീക്ഷണബ്ൊലരയുടെ ാം  
ഷാംസ്ഥാന/ ജില്ലാ ഷ് ബ്ഩാര്ര് ഷ് ഔൗണ് ഷിലുകഔ ലര ഩങ്കാലിെബ്ൊലരയുടെ ാം  വാസ്ത്രീമ 
ഩയിവീറന ഩയിഩാരിഔള്   പംഩഔല്ഩന ലചയ്ത്  നരെിറാക്കാവന്താണ്. 

(6)  ഒബ്യാ പ്രബ്ദവത്തുാം പ്രചായെിലുകള്ള ഷ് ബ്ഩാര്ര് ഷ്- ലഖമിാംഷ്  ഇനങ്ങലില്  കദനാംദിന 
ഩയിവീറനാം, ബ്ഔാചൃിാംഖ് ഔയാമ്പുഔള് , ഭത്സയങ്ങള്  എന്ിഴ ഷാംഗരിെിക്കാവന്താണ്. 

(7)  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ  ഷാദ്ധയതയ്ക്ക്  അനുസൃതഭാമി  തിയലെടുക്കലെട്ട 
ഇനങ്ങലില്  സ്ഥാഩനതറ രീഭിലന തിയലെടുെ് ഩയിവീറിെിക്കുഔയുടെ ാം ഭത്സയങ്ങലില്   
ഩലങ്കടുക്കാന്   ഷസാമിക്കുഔയുടെ ാം  ലചയ്യാവന്താണ്. 

(8) യുടെ ഴജനബ്ക്ഷഭ ബ്ഭകറമില്  ഷാംസ്ഥാന യുടെ ഴജനബ്ക്ഷഭ ബ്ഫാര്ഡുഭാമി ഷസഔയിചൄ 
ലഔാ പോകള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്   ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

7.11 ഔറയുടെ ാം ഷാംഷ് ക്കായവാം 

 ഩതിമൂന്ാാം ഩദ്ധതിക്കാറെ് പ്രാബ്ദവിഔ ഷര്ക്കാഉയഔള്  ഔറാ ഷാാംഷ് ക്കായിഔ യാംഖെ്  
വക്തഭാമ ഇരലഩരലുകഔള്  നരെണാം. ഩറ സ്ഥറങ്ങലിലുകാം ഷാാംഷ് ക്കായിഔ നിറമങ്ങള്  
സ്ഥാഩിചൃിട്ടുലണ്ടങ്കിലുകാം ഷാാംഷ് ക്കായിഔ പ്രഴര്െനങ്ങള്  നരക്കുന്ില്ല. തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള ഷാാംഷ് ക്കായിഔ നിറമങ്ങള് , ഴാമനവാറഔള് , 
ഴിദയാറമങ്ങള്  എന്ിഴ ബ്ഔന്ദ്രീഔയിചൃ് ഔറാ ഷാാംഷ് ക്കായിഔ പ്രഴര്െനങ്ങലല 
ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കണാം. ജനഔീമ ഷഭിതിഔ ബ്രയുടെ ാം ഷന്ദ്ധ ഷാംഗരനഔ ബ്രയുടെ ാം ഭറ്റുാം 
ബ്നതൃതൃെില്  പ്രാബ്ദവിഔഭാമ ഴിബഴങ്ങള്  ഷഭാസയിചൄ ലഔാ പോകബ്ഴണാം ഈ 
പ്രഴര്െനങ്ങള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കാന്. ഷഫ് ഷിഡി ഷാംഫമായിചൃ ഭാര്ഖനിര്ബ്ണവങ്ങള്  
അനുഷയിബ്ചൃാ ഷാാംഷ് ക്കായിഔ ഴുംെിലെ ഴയഴസ്ഥഔള്  ഩാറിചൄലഔാബ്ണ്ടാ ഩദ്ധതിമില്  
നിന്നുാം ബ്പ്രാത്സാസന ഷസാമാം  നല്ഔാവന്താണ്. 

7.12 ഷസഔയണാം 

(1) പ്രഴര്െന ക്ഷഭതയുടെ ള്ള ഷസഔയണ ഷാംഗങ്ങള്ക്ക് ധനഷസാമാം നല്ുംഔ, 
അരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  പ്രദാനാം  ലചയ്യുഔ,  അഴയുടെ ലര ആധുനിഔഴല്ക്കയണാം 
ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുഔ എന്ിഴമാമിയിക്കണാം ഷസഔയണ ബ്ഭകറമില്   ഊന്ല്  
നല്ബ്ഔണ്ടത്. 
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(2) പ്രാബ്ദവിഔ ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനെിന് പൂയഔഭാമ  ഉയ ഷസഔയണ ഴായ്പാനമാം 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനതറെില്  ആഴിശ് ക്കയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(3) ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമ ഷസഔയണ ഷാംഗങ്ങ ലര കഴഴിദ്ധയഴല്ക്കയണവാം  ഇതയ 
ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര  വാക്തീഔയണവാം ഷസഔയണബ്ഭകറമില്  ഴിബാഴനാം 
ലചയ്യുന് നോകയ ഔായയഩയിഩാരി ആമിയിക്കണാം. 

(4) പുതിമ ഷസഔയണ ഷാംഗങ്ങള്  നിര്ബ്ണവിക്കുബ്മ്പാള്   അത് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩന 
ഩയിധിക്കുള്ളില്  നിറഴിറില്ലാെ ബ്ഭകറഔ ലര പ്രഴര്െനെിനാണ് എന്് ഉരപ്പു 
ഴഉയബ്െണ്ടതാണ്. 

(5) ഷസഔയണ ഷാംഗങ്ങ ലര  ഴിബഴബ്വശിയുടെ ാം  അധിഔ ഴിബഴവാം  ഴിനിബ്മാഖിചൃ്  
പ്രാബ്ദവിഔ ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനാം തൃയിതലെടുത്തുന് ഔണ് ബ്ഷാര് ശയാം പംഩീഔയിക്കാ 
വന്താണ്. 

7.13 ഖതാഖതാം 

(1)  ഒബ്യാ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനവാം  ബ്രാഡ് ഔണക്ടിഴിറാലി ഭൂഩരവാം  ബ്രാഡ്  ഔണക്ടിഴിറാലി 
പ്ലാനുാം തയ്യാരാക്കണാം. 

(2)   ജില്ലാഩഞ്ചാമെിലെ ചുഭതറമിലുകള്ള എല്ലാ ബ്രാഡുഔ ാം പൂര്ണ ഖതാഖതബ്മാഖയ 
ഭാക്കിമതിനുബ്വശാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ ആസ്തി യജിേരില്  ഉള്ലെട്ട 6 ഭീറാലരില്  
ുംരമാെ ഴീതിയുടെ ള്ള ബ്രാഡ് ലഭചൃലെടുത്തുന്തിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്ക് ബ്പ്രാജക്ട് 
ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(3)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ ലര ആസ്തി യജിേരില്  ഉള്ലെട്ട 6 ഭീറാലരില്  ുംരമാെ ഴീതിയുടെ ള്ള 
ബ്രാഡുഔള്  ലഭചൃലെടുത്തുന്തിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ട് ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കുാം ഏലറാലടുക്കാ 
വന്താണ്.    

(4)   ബ്ലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള 
ബ്രാഡുഔള്ക്കു ബ്ഴണ്ടി ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കുബ്മ്പാള്  ചുഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് 
ഴയഴസ്ഥഔള്  ഩാറിക്കണാം.  

(i) ഫമായലെട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെിലെ ബ്യകാമൂറനോള്ള ഷമ്മതഩത്രാം ഴാങ്ങണാം. 

(ii) പ്രധാനഭന്ത്രി ആഴാഷ് ബ്മാജനയ്ക്ക് (ഩി.എാം.എ.കഴ) ഴഔമിഉയബ്െണ്ടതാമ നോഴഴന്  
തുഔയുടെ ാം ഴഔമിഉയെിമിട്ടുണ്ട് എന്് ലഷക്രട്ടരി ഷാക്ഷയലെടുെണാം. 

 (5) അതാത് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ബ്രാഡ് യജിേരില്  ഉള്ലെട്ടിട്ടുള്ള  ബ്രാഡുഔള്  
ഭാത്രബ്ഭ ഫമായലെട്ട തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ബ്രാഡ് ലഭമിെനന്ഷ് പണ്ട്  
ഉഩബ്മാഖിചൃ് ഏലറാലടുക്കുഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

(7) തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ലഩാതുഭയാഭെ് ഴുംെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള 
ബ്രാഡുഔലില്  ഉയ തയെിലുകള്ള നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ ാം ലചയ്യാന്  ഩാരില്ലാെതാണ്. 

(8)  ബ്രാഡ് നിര്മ്മാണാം, ബ്രാഡ് പുനഉയദ്ധായണാം/ ലഭചൃലെടുെല്  എന്ീ പ്രവൃെിഔലില്   
ബ്ഔാണ് ക്രീറാല് ഩണിഔള്  ലചയ്യുന്ത് ഇത് ഷാംഫമായിചൃ ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ഩാറിചൄ ലഔാണ്ട് 
അനുഴദനീമഭാമ സ്ഥറങ്ങലിൽ ഭാത്രഭാഔണാം. 
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(9) ഖതാഖത തിയബ്ക്കരിമ ബ്രാഡുഔലില്  ഔാല്നരമാത്രക്കാഉയലര സുയക്ഷിതതൃാം ഉരൊക്കുന് 
തിന് നരൊതഔള്  നിര്മ്മിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(10)നാറാല്ഩാക്ക് (National Transportation Planning And Research Centre) നിര്ബ്ണവിചൃിട്ടുള്ള അലഴ് 
പ്രഔായാം  ആഴവയഭാമ  പ്ലാേിഔ് രാരില്  ബ്ചര്ൊണ് ബ്രാഡ് രാരിാംഖ് പ്രവൃെിഔള്  
ലചബ്യ്യണ്ടത്. 

(11) അഩാമ ഷാദ്ധയതയുടെ ള്ള ബ്രാഡുഔലില്  അഴയുടെ ലര ഷാംയക്ഷണ ചുഭതറയുടെ ള്ള 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ അഩാമ നോന്രിമിെ് ബ്ഫാര്ഡുഔള്  സ്ഥാഩിക്കണാം. 

(12) ഗണബ്ഭേയുടെ ള്ളതുാം ഈടുറാലതുഭാമ ബ്രാഡുഔള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കുന്തിന് ഒബ്യാ തബ്ണവ 
ബയണസ്ഥാഩനവാം ഉയ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതില്  ഉയ ബ്രാലഡങ്കിലുകാം 5 ഴര്ശലെ 
ഖയായെിബ്മാടുട്രി നരൊക്കുന്തിന് ശ്രഭിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(13) ബ്ലാക്ക് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നരൊറങ്ങ ലര നിര്മ്മാണെിനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  
ലഩാതുഴിബാഖെിബ്റാ ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതിമിബ്റാ ഏലറാലടുക്കാന്  ഩാരില്ല. എന്ാല്  ആ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധതി പ്രഔായാം ഊഉയഔ ലര ഉഩബ്മാഖെിന് 
ഭാത്രനോള്ള നരൊറങ്ങ ബ്രയുടെ ാം ഩരവഔ ബ്രയുടെ ാം (Foot bridges and Foot steps) നിര്മ്മാണ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

8. ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിർഴസണ, ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് ലചറവഔൾ 

8.1 തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഭാെെിലുകള്ള ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിർഴസണ, 
ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് ലചറവഔൾക്കാമി ഇബ്ത ബ്ഩയിൽ ഉയ ബ്പ്രാജക്ട് ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിമിൽ  
ഉൾലെടുബ്െണ്ടതാണ്.  പ്രബ്തയഔ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഩാരില്ല. 

8.2 ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് ബ്മാഖങ്ങള്, ആസൂത്രണ ഷഭിതി ബ്മാഖങ്ങള്, ഩദ്ധതിപ്രഴര്െനങ്ങ ഭാമി 
ഫമായലെട്ട ഭറാല് ബ്മാഖങ്ങള്  എന്ിഴമില്  ഩലങ്കടുക്കുന് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലറയുടെ ാം, 
ആസൂത്രണഷഭിതിമിലറയുടെ ാം അനൗബ്ദയാഖിഔ അാംഖങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്പ്രാജക്ടില്  നിന്നുാം 
മാത്രാഫെ നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്.  

8.3 ഩദ്ധതി ആസൂത്രണാം, നിര്വസണാം, ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് എന്ിഴയുടെ ഭാമി ഫമായലെട്ട പീല്ഡ്തറ 
ലചറവഔള്  (ബക്ഷണലചറഴ് ഉള്െലര) ഈ ബ്പ്രാജക്ടില്  നിന്നുാം നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്.  

8.4 ആലഔ ഴിഔഷന പണ്ടിലെ അരിസ്ഥാനെിറാണ് ആസൂത്രണ, നിർഴസണ, ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ്  
ലചറവഔൾക്ക് തുഔ ഴഔമിഉയബ്െണ്ടത്. ആമതിലെ ഩട്ടിഔ  ചുഴലര ലഔാടുെിയിക്കുന്നു.  

തബ്ണവബയണ  
സ്ഥാഩനാം 

ഩദ്ധതി പംഩീഔയണാം 
(വതഭാനവാം തുഔയുടെ ാം) 

നിര്ഴസണാം,ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് 
(വതഭാനവാം തുഔയുടെ ാം) 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് 3 റക്ഷാം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 2%) 

1.5 റക്ഷാം പംഩ   
(ഩയഭാഴധി 1%) 

ബ്ലാക്ക്ഩഞ്ചാമെ് 2 റക്ഷാം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 1%) 

1.5 റക്ഷാം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 1%) 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ് 3 റക്ഷാം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 0.1%) 

4 റക്ഷാം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 0.2%) 

 

8.5  ആസൂത്രണ-ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് പ്രഴര്െനങ്ങള്ക്ക് ഉയ ബ്പ്രാജക്ടാണ് തയ്യാരാക്കുന്ലതങ്കിലുകാം 
ആഡിറാല് ആഴവയങ്ങള്ക്കാമി ഴൗചൃറഔള്  നല്ുംബ്മ്പാള്  യണ്ട് പ്രഴര്െനങ്ങ ബ്രയുടെ ാം  
ഔണക്കുഔള്  പ്രബ്തയഔാം തയ്യാരാക്കി നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്. 
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9. ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ാം ഫജറ്റുാം 

  ഒബ്യാ ഷാമ്പെിഔ ഴർശബ്െക്കുാം ബ്ഴണ്ടി തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം അാംഖീഔയിക്കുന് 
ഫഡ്ജറാലിൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അാംഖീഔയിചൃ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി ട്രി ഉൾലെടുബ്െ 
ണ്ടതാണ്. എലതങ്കിലുകാം ഔായണഴവാൽ ഫഡ്ജറാല് അാംഖീഔയിക്കുന്തിനു നോമ്പാമി  ഴാർശിഔ 
ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കി അാംഖീഔായാം ബ്നരാനാമില്ലാലമങ്കില്  അാംഖീഔായാം റബിചൃാലുകരൻ ഴാർശിഔ 
ഩദ്ധതി ട്രി ഉൾലെടുെി ഫഡ്ജറാല് പുതുക്കി തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതുാം പുതുക്കിമ ഫഡ്ജറാല് 
തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനാം അാംഖീഔയിബ്ക്കണ്ടതുഭാണ്. 

10. സ്പില്ഒഴര്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഉള്ലെടുെി ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി പുതുക്കല്  

10.1  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ഭാര്ചൃ് 31 ന് നോമ്പ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര അാംഖീഔായാം ബ്നരിമ 
എല്ലാ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ാം സ്പില്ഒഴര്  ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ട്രി ഉള്ലെടുെി ഴാര്ശിഔ 

ഩദ്ധതി പുതുബ്ക്കണ്ടതുാം പുതുക്കിമ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ലഭമ് 15 –നഔാം ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുടെ ലര അാംഖീഔായാം ഴാബ്ങ്ങണ്ടതുഭാണ്. അതിന് ചുഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് നരഩരിഔൾ 
ഷൃീഔയിക്കണാം.   

(1) ഭാര്ചൃ് 31-ന് നിര്ഴസണാം പൂര്െിമാഔാെ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര നിറഴിലുകള്ള അഴസ്ഥ 
ഩയിബ്വാധിചൃ് ഏലതാലക്ക ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  തുരര്ന്് നരൊബ്ക്കണ്ടതുലണ്ടന്് ആദയാം 
തീഉയഭാനിക്കണാം.   

(2) നിര്വസണ നരഩരിഔള്  ആയാംബിക്കാെ ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  നരൊബ്ക്കണ്ടതിലല്ലന്് 
ഔലണ്ടത്തുന്ഴ ളിഴാക്കാാം.  

(3) ബാഖിഔഭാമി പൂര്െീഔയിചൃ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര നിര്ഴസണാം ഩാ്ലചറഴ് ഴയാെ 
യീതിമില്  അഴഷാനിെിക്കാാം. 

(4) നിര്ഫമായഭായുടെ ാം തുരബ്യണ്ടതുലണ്ടന്് ഔലണ്ടത്തുന് ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  ബ്ബദഖതിമില്ലാെഴ 
തബ്ണവബയണസ്ഥാഩന തീഉയഭാനപ്രഔായാം ഏപ്രില്  1 നോതല്   തുരര്ന്് നരൊക്കാവ 
ന്താണ്. ഇഴയുടെ ലര നിര്ഴസണാം തുരഉയന്തിന് ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷറലരബ്മാ ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ബ്രബ്മാ അാംഖീഔായാം ആഴവയഭില്ല. എന്ാല്  ഇെയെില്  
നിര്ഴസണാം തുരഉയന് എല്ലാ സ്പില്  ഒഴര്  ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം നിശ്ചിത ബ്പാരെില്  സുബ്റക 
ബ്ഷാഫ്റ്റ് ലഴമര്  ഉഩബ്മാഖിചൃ് തയ്യാരാക്കി ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാബ്ക്കണ്ട 
താണ്. 

(5) അാംഖീഔായാം റബിചൃ ഉയ ബ്പ്രാജക്ട് സ്പില്  ഒഴരാമി അടുെ ഴര്ശാം തുരഉയബ്മ്പാള്  
അതിലെ പ്രഴര്െനങ്ങലിബ്റാ അരങ്കല്  തുഔമിബ്റാ ബ്ബദഖതി അനിഴായയഭാലണന്് 
ഔാുഔമാലണങ്കില്  അത് ബ്ബദഖതി ലചയ്ത് ബയണഷഭിതി അാംഖീഔയിചൃബ്വശാം 
ഫമായലെട്ട ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷറലര ഩയിബ്വാധനയ്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാബ്ക്കണ്ടതുാം ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര അാംഖീഔായാം ബ്നബ്രണ്ടതുഭാണ്. ഇപ്രഔായാം ഴാര്ശിഔ 
ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാക്കി ലഴറാലിാംഖ് ഒപീഷറലരയുടെ ാം തുരര്ന്് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുടെ ലരയുടെ ാം അാംഖീഔായാം ബ്നരിമതിനുബ്വശാം ഭാത്രബ്ഭ തുരര്ന്് നിര്ഴസണാം 
നരൊന്  ഩാടുള്ളുന്.  

(6)  XXX 

(7)   XXX 
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(8) തബ്ണവ ബയണ സ്ഥാഩനെിബ്െതല്ലാെ ഔായണൊൽ ഭാർചൃ് 31-ന് നോൻഩ് അടുെ 
ഴർശലെ  ഩദ്ധതിക്ക് അാംഖീഔായാം ബ്നടുന്തിന് ഔളിയുടെ ന്ിലല്ലങ്കിൽ സ്പിൽ ഒഴർ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔൾ ട്രി ഉൾലെടുെി ലഔാ പോകള്ള പൂര്ണ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി ബ്ഴണാം ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഷഭർെിബ്ക്കണ്ടത്.      

11. ഩദ്ധതി നിര്ഴസണാം 

11.1. നിര്ഴസണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കി നിര്ഴസണ നരഩരിഔള്  ആയാംബിക്കല്   

(1) ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അാംഖീഔായവാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ലഴറാലിാംഖ് 
ഒപീഷറലര അാംഖീഔായവാം ഷാബ്ങ്കതിഔ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതിയുടെ ാം റബിചൄ 
ഔളിൊല്  ബയണ ഷഭിതിബ്മാഖാം ബ്ചര് ന്് ഷാമ്പെിഔാനുഭതി നല്ുംന് (Financial 

Sanction) പ്രബ്ഭമാം ഩാായോക്കി ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്ക്ക്  കഔഭാരാവ 
ന്താണ്. 

(2)  നിര്ഴസണാനുഭതി/ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി റബിചൃ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര നിര്ഴസണാം 
ഷാംഫമായിചൃ് ഒബ്യാ നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥനുാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ  
ഷസഔയണബ്ൊലര ഉയ നിര്ഴസണ ഩയിഩാരി  തയ്യാരാക്കണാം. തുരര്ന്് എല്ലാ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔ ബ്രയുടെ ാം നിര്ഴസണ ഩയിഩാരിഔള്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനതറെില്  
ബ്ക്രാഡീഔയിചൃ് മാഥാര്്യ ബ്ഫാധബ്ൊലരയുടെ ള്ള ഉയ നിര്ഴസണ ഩദ്ധതി  
തയ്യാരാക്കണാം. ഇെയെില്  തയ്യാരാക്കുന് നിര്ഴസണ ഩദ്ധതി തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനെിലെ ഩദ്ധതി നിര്ഴസണ പുബ്യാഖതി ഴിറമിഉയത്തുന്തിനുാം ബ്പ്രാജക്ട് 
നിര്ഴസണാം ബ്ഭാണിട്ടര്  ലചയ്യുന്തിനുാം അഴറാംഫഭാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(3) നിര്ഴസണ ഩദ്ധതി പ്രഔായാം ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ഴസണാം നരത്തുഴാന്   നിര്ഴസണ 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്ക്ക് ബയണഷഭിതി നിര്ബ്ണവാം നല്ബ്ഔണ്ടതുാം നിര്ഴസണെിലറ ഒബ്യാ 
ഗട്ടവാം നിശ്ചിത ഷഭമക്രഭെിനുള്ളില്  പൂര്െിമാക്കുന്നുലഴന്് ഫമായലെട്ട ോെിാംഖ് 
ഔമ്മിറാലയുടെ ാം തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനവാം ഉരൊബ്ക്കണ്ടതുഭാണ്.  

11.2 നിര്മ്മാണ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര നിര്ഴസണ നരഩരിഔള്   

(1)  ഗ്രാഭ, ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  1997-ലറ ബ്ഔയല ഩഞ്ചാമെ് യാജ് 
(ലഩാതുഭയാഭെ് ഩണിഔ ലര നരെിെ്) ചട്ടങ്ങള്  പ്രഔായാം ആമിയിക്കണാം നിര്മ്മാണ 
പ്രവൃെിഔ ലര നിര്ഴസണാം നരബ്െണ്ടത്. എല്ലാ നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ ബ്രയുടെ ാം 
ഴിവദഭാമ എേിബ്ഭറാല് തയ്യാരാക്കുന്തുാം ഭറാല് പ്രഴര്െനങ്ങ ാം ഡി.എഷ്.ആര്  പ്രഔായാം  
കപ്രഷ്  ബ്ഷാ ് ലഴമര്  ഉഩബ്മാഖിചൃ് നിര്ഴസിബ്ക്കണ്ടതാണ്.  

(2)  നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ബ്നയിട്ടല്ലാലത  നിര്ഴസണാം നരത്തുന് ഭലറാലല്ലാ നിര്ഴസണ 
യീതിഔലിലുകാം നിര്ഴസണ ഏജന്ഷിയുടെ ഭാമി/സ്ഥാഩനവഭാമി/ ഔയാറഔായനുഭാമി  
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം ഔയാരില്  ഏര്ലെബ്രണ്ടതാണ്. ബ്ഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാബ്യാ  ഷാംസ്ഥാന 
ഷര്ക്കാബ്യാ ഫമായലെട്ട ഏജന്ഷിഔബ്ലാ നിഷ്കര്ശിക്കുന് എല്ലാ നിഫമായനഔ ാം 
ഩാറിബ്ക്കണ്ടതാലണന്് ഔയാര്  ഉരമ്പരിമില്   ഴയഴസ്ഥ ലചയ്യണാം. 

(3) ഉയ ലഩാതുഭയാഭെ് പ്രവൃെിയുടെ ലര നിര്ഴസണാം ഏതു യീതിമില്  ബ്ഴണലഭന്് ചുഴലര 
പ്രതിഩാദിക്കുന് ഭാര്ഗനിര്ബ്ണവങ്ങള്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിന് 
തീഉയഭാനിക്കാവന്താണ്. 
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(എ)  ഗണബ്ബാൃ തി ഷഭിതി  

50,000 പംഩ ഴലയയുടെ ാം അതിന് താലളയുടെ ാം എേിബ്ഭറാല് തുഔയുടെ ള്ള പ്രവൃെിഔള്  ഭാത്രാം 
ഗണബ്ബാൃ തിഷഭിതി നോബ്കന നരൊക്കാവന്താണ്. എന്ാല്  ഇെയെില്  ഉയ 
പ്രവൃെിക്ക് ഇ-ലരണ്ടര്  യീതിബ്മാ അതലല്ലങ്കില്  ഷാധായണ ലരണ്ടര്  യീതിബ്മാ 
അഴറാംഫിക്കണലഭന്നുലണ്ടങ്കില്  തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിന് അപ്രഔായാം ലചയ്യാവ 
ന്താണ്.  

(ഫി)  അാംഖീകൃത ഷഭിതിഔള്  

ഷൃതിമാം നിറയ്ക്ക് പ്രവൃെി ഏലറാലടുെ് നരൊന്  ബ്ഴണ്ട ഷാമ്പെിഔ, ഷാബ്ങ്കതിഔ, 

ഷാംഗരനാബ്വശിയുടെ ാം ഷന്ദ്ധതയുടെ നോള്ള അധയാഩഔ – യക്ഷാഔര്തൃ ഷഭിതിഔലലയുടെ ാം 
അാംഖന്ഴാരി ബ്ക്ഷഭ ഷഭിതിഔലലയുടെ ാം ഫമായലെട്ട സ്കൂലിലെ / അാംഖന്ഴാരിയുടെ ലര 
നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔള്  ലരണ്ടര്  ട്രാലത, ഗൂണബ്ബാൃ തിഷഭിതിക്ക് ഫാധഔഭാമ 
നിഫമായനഔള്  പ്രഔായാം നിര്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്െിക്കാവന്താണ്. ഈ യീതി 
അഴറാംഫിചൃ് നരൊക്കാവന് ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര അരങ്കല്  തുഔയുടെ ലര ഩയിധി 25.00 
റക്ഷാം പംഩമാമിയിക്കുാം.  

(ഷി) അക്രഡിറാല് ഏജന്ഷിഔള്  

ധനഔായയ ഴുംെ് നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ള ഭാര്ഖനിര്ബ്ണവങ്ങള്ക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി 
അക്രഡിറാലഡ് ഏജന്ഷിഔള്   നോബ്കന, ഒബ്യാ ഏജന്ഷിക്കുാം  അനുഴാദാം 
നല്ഔിമിട്ടുള്ള പ്രവൃെിഔ ാം ഩയിധിയുടെ ാം ഔണക്കിലറടുെ്, നിര്ഴസണാം നരൊ 
വന്താണ്. 

(ഡി) ലഡബ്ൊഷിറാല് ഴര്ക്കുഔള്  

(i) കഴദുതി കറന്  ദീര്ഗിെിക്കാനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ലഔ.എഷ്.ഇ.ഫി. നോബ്കനയുടെ ാം 
ുംരിലഴള്ള രണവീനോഔള്  ബ്ഔയല ജറ അബ്താരിറാലി/ ഭൂജറഴുംെ് നോബ്കനയുടെ ാം ലഡബ്ൊഷിറാല് 
ഴര്ക്ക് ആമി നരൊക്കാവന്താണ്. പ്രബ്തയഔ ഉെയഴ് നോബ്കന ലഡബ്ൊഷിറാല് 
ഴര്ക്ക ്ആമി നരൊക്കുന്തിന ്ഷര്ക്കാര്  അനുഴാദാം നല്ുംന് ഭറാല ്പ്രവൃെിഔള്ക്കുാം 
ഈ യീതി അഴറാംഫിക്കാവന്താണ്. 

(ii) ബ്ഔയല ജറ അബ്താരിട്ടി, ബ്ഔയല ഷാംസ്ഥാന കഴദുതി ബ്ഫാര്ഡ്,ഭൂജറ ഴുംെ് എന്ീ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് തുഔ നോന്ട്ര്  നല്ുംന്തിനുള്ള പ്രവൃെിഔ ലര എേിബ്ഭറാല് 
ഫമായലെട്ട സ്ഥാഩനാം തലന് തയ്യാരാക്കി ഷാബ്ങ്കതിഔാനുഭതി നല്ഔിമബ്വശാം 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിന് നല്ഔണ്ടതാണ് . ഇെയാം ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ലഴറാലിാംഖ് 
ഒപീഷറലര  അാംഖീഔായാം ആഴവയഭില്ല  .എന്ാല്  തബ്ണവ ബയണ സ്ഥാഩനാം 
ഫമായലെട്ട ഏജന്ഷിയുടെ ഭാമി  ഔയാരില്  ഏര്ലെട്ടതിനുബ്വശാം ഭാത്രബ്ഭ തുഔ നോന്ട്ര്  
നല്ഔാൂ. 

(iii) ലഡബ്ൊഷിറാല് പ്രഴര്െിഔള്ക്ക് KWA, KSEB, PWD (Electrical & Electronics Wing) എന്ീ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ലഷബ്െജ് ചാര്ജ് ഈരാക്കുന്താമി ഔാുന്നു. അത് ഴിഔഷന 
പണ്ടില്  നിന്നുാം അരയ്ക്കാവന്താണ്.  

(iv) ഡിബ്ൊഷിറാല് ഴര്ക്കുഔള്  ഷഭമഫമായിതഭാമി പൂര്െിമാക്കാന്  ബ്ഴണ്ട തുരര്  
പ്രഴര്െനങ്ങള്  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩന ലഷക്രട്ടരി ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
ലഡബ്ൊഷിറാല് ഴര്ക്കുഔ ലര നിര്വസണ പുബ്യാഖതി ഡി.ഩി.ഷി. പ്രതിഭാഷാം 
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ഴിറമിഉയബ്െണ്ടതുാം ഫമായലെട്ട ഏജന്ഷിഔള്ക്കു ആഴവയഭാമ നിര്ബ്ണവാം 
നല്ബ്ഔണ്ടതുഭാണ്.    

(ഇ) ഇ-ലരണ്ടര്  / ലരണ്ടര്  

(i) തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിന് ബ്നയിട്ട് നിര്ഴസണാം നരൊന്  ഔളിമാെബ്താ, 
നോഔലില്  പ്രതിഩാദിചൃ ഭറാല് നിര്ഴസണ യീതിഔള്  അഴറാംഫിക്കാന്  ഔളിമാെബ്താ 
ആമ എല്ലാ പ്രവൃെിഔ ാം ലരണ്ടര്  ലചബ്യ്യണ്ടതാണ്. ലരണ്ടര്  യീതിക്ക് ചുഴലര 
പ്രതിഩാദിക്കുന് ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഫാധഔഭാമിയിക്കുാം. 

(ii) 5.00 റക്ഷാം പംഩയ്ക്ക് നോഔലില്  എേിബ്ഭറാല് തുഔ ഴഉയന് പ്രവൃെിഔള്ക്ക്  
ഇ- ലരണ്ടര്  യീതി നിര്ഫമായഭായുടെ ാം അഴറാംഫിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(ii) 50,000 പംഩയ്ക്ക് നോഔലില്  5.00 റക്ഷാം പംഩഴലയ എേിബ്ഭറാല് തുഔ ഴഉയന്പ്രവൃെിഔള്  
ഇ-ലരണ്ടര്  നോബ്കനബ്മാ ഷാധായണ ലരണ്ടര്  നോബ്കനബ്മാ നരൊബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ഗണബ്ബാൃ തിഷഭിതിഔബ്ലബ്മാ അാംഖീകൃത ഏജൻഷിഔബ്ലബ്മാ ഏൽെിക്കുന്തിനു 
ബ്ഴണ്ടിബ്മാ ഭബ്റാലലതങ്കിലുകാം ഉബ്ണവയൊബ്റാ പ്രവൃെിഔൾ ഴിബജിക്കുന്ത് അനുഴദനീ 
മഭല്ല.  

(5) ലരണ്ടര്  ലചയ്യുന്തിനുള്ള ഴര്ദ്ധിചൃ ഩയഷയലചറഴ് ളിഴാക്കുന്തിന് ഷാബ്ങ്കതിഔ 
അനുഭതി റബയഭാുംന് നോരയ്ക്ക് ഔളിഴതുാം ഉയഭിചൃ് ലരണ്ടര്  ലചബ്യ്യണ്ടതാണ്. ലരണ്ടര്  
ബ്നാട്ടീഷ് ലഩാതുജനങ്ങ ലര അരിഴിബ്റക്ക് ഓബ്ദയാഖിഔ ലഴബ്കഷറാലിലുകാം 
റബയഭാക്കണാം.  

(6) നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ ലര സുതായയതയുടെ ാം ഉെയഴാദിതൃവാം ഉരപ്പുഴഉയത്തുന്തിന് ഒബ്യാ 
പ്രവൃെിക്കുബ്ഴണ്ടിയുടെ ാം ഗണബ്ബാക്താക്കള്ക്ക്ഩങ്കാലിെനോള്ള ബ്ഭാണിറാലരിാംഖ് ഷഭിതിഔള്  
പംഩീഔയിക്കണാം. ഈ ഷഭിതിഔള്  ഗണബ്ബാൃ തി ഷഭിതിഔ ലര എസിിഔുട്ടീഴ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര 
ഭാതൃഔമിറാമിയിക്കണാം.  

(7) ഫു ഴര്ശ നിർമ്മാണ പ്രവൃെിഔൾ ഇരയ്ക്കുഴചൃ് നിർെിഴയ്ക്കാലത പൂർെിമാക്കുന് 
യീതിമിൽ ആദയ ഴർശാം തലന് ലരണ്ടർ ലചയ്യാവന്താണ്.  

11.3 ഗണബ്ബാക്താക്കലല തിയലെടുക്കൽ:- 

(1)  ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഴയക്തിഔൾബ്ക്കാ (ഗ്രൂെ് ഷാംയാംബങ്ങലിലറ ഴയക്തിഔൾ ഉൾെലര), 
ുംടുാംഫങ്ങൾബ്ക്കാ ആനുട്റയാം നൽുംന്തിനുബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള ബ്പ്രാജക്റ്റുഔ ലര ഗണബ്ബാക്താ 
ക്കലല (ബ്ലാക്ക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾ നരെിറാക്കുന്  ഇെയാം ബ്പ്രാജക്റ്റുഔ ലര 
ഗണബ്ബാക്താക്കൾ ഉൾെലര) ലതയലെടുക്കുന്തിന് താലളെരയുടെ ന് നരഩരിക്രഭാം 
ഩാറിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(2) അര്സയാമ നോഴഴൻ ബ്ഩർക്കുാം അബ്ഩക്ഷ നൽഔാൻ അഴഷയാം റബിക്കുന് തയെില്  
അഴഷാന തീമതിയുടെ ാം, ഷഭമവാം നിശ്ചമിചൃ് നല്ഔണാം.  ഗ്രാഭബ്ഔന്ദ്രാം തുരങ്ങി എല്ലാഴിധ 
ലഩാതു ഷാമൂസയഷാംഗരനാ ഷാംഴിധാനങ്ങലിെയലരയുടെ ാം അബ്ഩക്ഷാ ബ്പാരങ്ങൾ ഴിതയണാം 
ലചയ്യണാം. ഴയാഩഔഭാമ പ്രചായണാം നൽഔണാം. 
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(3) അബ്ഩക്ഷ ഷൃീഔയിചൃ ബ്വശാം അർസതാ ഭാനദണ്ഡങ്ങ ലര അരിസ്ഥാനെിൽ അനർ 
സലയ ളിഴാക്കി അർസയാമഴഉയലര ഔയര് റിേ് അതാത് ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ 
ഷസാമബ്ൊലര തബ്ണവ ബയണ സ്ഥാഩനാം തയ്യാരാക്കണാം. 

(4) അർസയാമഴയിൽ നിന്് നോൻഖണനാ ഭാനദണ്ഡങ്ങ ലര അരിസ്ഥാനെിൽ ഭാർക്ക് 
നൽഔി അർസയാമ നോഴഴൻ ബ്ഩബ്യയുടെ ാം ഉൾലെടുെി ഔയര് നോൻഖണനാ റിേ് 
തയ്യാരാക്കണാം. ബ്യ ഭാർക്ക് ഴഉയന് ഷാസചയയെിൽ അബ്ഩക്ഷഔലെ ഴമായേിലെ 
അരിസ്ഥാനെിൽ നോൻഖണന നൽഔണാം. 

(5) നോൻഖണനാ റിേ് പ്രഔായനോള്ള അബ്ഩക്ഷഔഉയലര അർസതയുടെ ാം നോൻഖണനയുടെ ാം യണ്ട് 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥർ പീൽഡ്  ലറഴൽ ഩയിബ്വാധന നരെി ഷാക്ഷയലെടുെണാം. 

(6) ഩയിബ്വാധനയുടെ ബ്രയുടെ ാം ഷാക്ഷയലെടുെറിലെയുടെ ാം അരിസ്ഥാനെിൽ ഔയര് നോൻഖണനാ  
റിേ് പുതുക്കി തയ്യാരാക്കണാം. 

(7) ഔയര് റിേ് ആബ്ക്ഷഩങ്ങള്  ഷൃീഔയിക്കുന്തിനാമി പ്രഷിദ്ധീഔയിക്കണാം. ഩെ് ദിഴഷലെ 
ഷഭമാം നല്ഔാാം.  

(8)  ആബ്ക്ഷഩങ്ങള്  ഩയിഖണിചൃ് ഩയിഷ്കയിക്കുന് ഔയര് നോൻഖണനാറിേ് അബ്ഩക്ഷഔൾ 
ഷസിതാം ഗ്രാഭഷബമിൽ അഴതയിെിചൃ് ചർചൃ ലചയ്യുഔയുടെ ാം ചർചൃഔ ലര അരിസ്ഥാനെിൽ 
അതിമിഭ നോൻഖണനാ റിേ് ഗ്രാഭഷബ അാംഖീഔയിചൃ് ഭിനിട്ഷിൽ തീഉയഭാനാം 
ബ്യകലെടുത്തുഔയുടെ ാം ബ്ഴണാം. 

(9) ഗ്രാഭഷബ അാംഖീഔയിചൃ നോൻഖണനാ റിേിലെ നോൻഖണനാ ക്രഭാം ഭാറാലാലത ബയണഷഭിതി 
അാംഖീഔായാം നൽബ്ഔണ്ടതാണ്.  

(10) അാംഖീഔയിചൃ നോൻഖണനാ റിേ് തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ബ്നാട്ടീഷ് ബ്ഫാർഡിലുകാം 
ലഴബ്കഷറാലിലുകാം പ്രഷിദ്ധീഔയിക്കണാം.  

(11) ബയണഷഭിതി അാംഖീഔയിചൃ തബ്ണവബയണസ്ഥാഩന നോൻഖണനാ റിേ് നിർവസണ 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥന് കഔഭാരണാം. ഗ്രാഭ/ഴാർഡ് ബ്ഔന്ദ്രങ്ങലിൽ അഴ ജനഔീമ ഩയിബ്വാധന 
ക്കാമി റബയഭാക്കണാം. 

(12) ബ്പ്രാജക്ട് പ്രഔായാം ആനുട്റയാം നല്ുംന്തിന് ഉബ്ണവിക്കുന് എണലെക്കാള്  ട്ടുതറാണ് 
ഗണബ്ബാക്താക്ക ലര എണലഭങ്കില്  ഒബ്യാ ഴാര്ഡിലറയുടെ ാം അര്സയാമ ഗണബ്ബാക്താ 
ക്ക ലര എണെിന് ആനുഩാതിഔഭാമി ബ്ഴണാം ആനുട്റയാം നല്ബ്ഔണ്ടത്.  

(13) ഒബ്യാ ഴാർഡിലറയുടെ ാം, അർസയാമ അബ്ഩക്ഷഔഉയലര എണെിന് അനുഩാതിഔഭാമി 

ആനുട്റയാം നല്ബ്ഔണ്ട ഗണബ്ബാക്താക്ക ലര എണാം നിശ്ചിക്കുന് ഴിധാം:- നോന്ഖണനാ റിേ് 

പ്രഔായാം ഉയ ഴാര്ഡിലറ അർസയാമ അബ്ഩക്ഷഔഉയലര എണലെ എല്ലാ 

ഴാർഡുഔലിലറയുടെ ാം അർസയാമ അബ്ഩക്ഷഔഉയലര ആലഔ എണാം ലഔാണ്ട് ബാഖിചൃാൽ  

ഔിട്ടുന് ഷാംകയലമ ബ്പ്രാജക്ട് പ്രഔായാം തൻഴർശാം ആനുട്റയാം ഴിതയണാം ലചയ്യുന്തിന് 

ഉബ്ണവിക്കുന് ഗണബ്ബാക്താക്ക ലര എണാം ലഔാണ്ട് ഗണിചൃാല്  ആ ഴാർഡിൽ ആനുട്റയാം 

നൽഔാവന് ഗണബ്ബാക്താക്ക ലര  എണാം ഔിട്ടുാം. ഈ യീതിമില്  ഒബ്യാ ഴാര്ഡിനുാം 

ഔണക്കാക്കണാം.  

(14) അാംഖീഔയിചൃ നോൻഖണനാറിേിലറ നോഴഴൻ ഗണബ്ബാക്താക്കൾക്കുാം ആനുട്റയാം നൽഔിമ 

ബ്വശാം ഭാത്രബ്ഭ ഴീ പോകാം പുതിമ ഗണബ്ബാൃ തിറിേ് തയ്യാരാക്കാവ. ഷഭാനഷൃബാഴനോള്ള 
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ബ്പ്രാജക്ട് തുരർഴർശങ്ങലിൽ ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലെടുത്തുന്നുലണ്ടങ്കിൽ പ്രസ്തുത ബ്പ്രാജക്ടിനു 

ബ്ഴണ്ട ഗണബ്ബാക്താക്കബ്ലയുടെ ാം ആദയാം അാംഖീഔയിചൃ ഗണബ്ബാക്താൃ തി റിേിൽ നിന്് 

നോൻഖണനാക്രഭെിൽ കണ്ഡിഔ (12) -ലറ ഴയഴസ്ഥ ഩാറിചൃ് എടുബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(15) തയ്യാരാക്കിമ നോൻഖണനാ റിേിൽ ഏലതങ്കിലുകാം ഷാസചയയെിൽ ഭാറാലാം ആഴവയഭാ 

ലണന്് നിർഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥബ്നാ ബയണഷഭിതിബ്മാ ഔഉയതുന്നുലഴങ്കിൽ (അനർസർ 

റിേിലുകലണ്ടബ്ന്ാ അര്സര്  ളിഴാമിബ്ൊലമബ്ന്ാ ഔഉയതുന്നുലഴങ്കിൽ) അക്കായയാം 

ഴസ്തുതഔ ലര അരിസ്ഥാനെിൽ ആഴവയഭാമ ഩയിബ്വാധന നരെിമ ബ്വശാം 

നോൻഖണനാക്രഭെിൽ ഭാറാലാം ഴഉയത്തുഔബ്മാ അനർസലയ ളിഴാക്കുഔബ്മാ 

അർസയാമഴലയ ട്ട്ടിബ്ചൃർക്കുഔബ്മാ ലചയ്യാവന്താണ്. അനര്സലയ ളിഴാക്കുന് 

ഷന്ദര്ബെില്  ഗ്രാഭഷബയുടെ ലര ഷാധൂഔയണാം ബ്തരിമാല്  ഭതിമാുംാം. എന്ാല്, 

ളിഴാമിബ്ൊമ അര്സലയ ട്ട്ടിബ്ചൃര്ക്കുന്ത് ഗ്രാഭഷബയുടെ ലര അാംഖീഔായബ്ൊലരമാഔണാം.  

11.4 പൂര്െീഔയണ ഩത്രാം 

(1) നിർഴസണാം പൂർെിമാുംബ്മ്പാൾ തലന് എല്ലാ നിർഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥഉയാം 

ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര പൂർെീഔയണ ഩത്രാം സുബ്റക ബ്ഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്  തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

ഉയ ഔായണഴവാലുകാം ഈ പ്രക്രിമ ഷാമ്പെിഔ ഴര്ശാഴഷാനബ്െക്ക് ഭാറാലി ലഴയ്ക്കഉയത്. 

ബ്പ്രാജക്ടിലെ ബൗതിഔ റക്ഷയങ്ങ ാം  കഔഴയിചൃ ബ്നട്ടങ്ങ ാം പൂർെീഔയണ ഩത്രെില്  

ഴയക്തഭാമി ബ്യകലെടുെണാം. ഇഴ ഴിശമ ബ്ഭകറാരിസ്ഥാനെിലുകാം തബ്ണവബയണ 

സ്ഥാഩനാരിസ്ഥാനെിലുകാം ബ്ക്രാഡീഔയിചൃ് ഷാമ്പെിഔ ഴർശാഴഷാനാം ഩദ്ധതി 

ഴിറമിഉയെൽ നരത്തുഴാൻ ഷസാമഔയഭാമ ബ്യകമാമി ഉഩബ്മാഖിക്കാവന്താണ്. 

(2) പൂര്െീഔയണഩത്രാം തയ്യാരാക്കുന്തിലനാൊം തലന് നിര്മ്മിചൃ ആസ്തിയുടെ ലര/ആസ്തിഔ ലര 

ഴിഴയങ്ങള്  പൂര്ണഭായുടെ ാം ആസ്തി യജിേരില്  ബ്ചര്ബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

12 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ബ്ബദഖതി 

 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ാം ബ്പ്രാജക്ടുഔ ാം ബ്ബദഖതി ലചയ്യുന്തിനുള്ള ഭാര്ഗബ്യക പ്രബ്തയഔാം 

പുരലെടുഴിക്കുന്താണ്.  

13 ബ്ഭാണിട്ടരിാംഗാം ബ്ഷാശയൽ ഒഡിറ്റുാം  

13.1  ബ്പ്രാജക്ട് ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് അതാത് ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ നിർഴസിബ്ക്കണ്ടതാണ്. അതിനാമി 
ഩദ്ധതി പംഩീഔയണബ്വശാം ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔലാമി 
പ്രഴർെിക്കണാം. ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔൾ ബ്മാഖാം ബ്ചർന്് ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് രിബ്ൊർട്ട് 
തയ്യാരാക്കി മഥാഷഭമാം  നിർഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥനുാം ബയണ ഷഭിതിക്കുാം നൽബ്ഔ 
ണ്ടതാണ്.   

13.2 ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ഔൺഴീനർ നിർഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥനാലണങ്കിൽ ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് 
ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ഔൺഴീനരാമി ഴർക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലറ ഭലറാലാഉയ ഉബ്ദയാഖസ്ഥലന ബയണ ഷഭിതി  
തീഉയഭാനിബ്ക്കണ്ടതുാം ഇങ്ങലന തീഉയഭാനിചൃ ഔായയാം ലഷക്രട്ടരി ബ്യകാമൂറാം ഴർക്കിാംഖ് 
ഗ്രൂെിലന അരിമിബ്ക്കണ്ടതുഭാണ്. 
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13.3 ഷാമൂസയാധിഷ്ഠിത ഷാംഗരനഔലലയുടെ ാം ജനഔീമ ഷഭിതിഔലലയുടെ ാം പ്രാബ്ദവിഔ  
ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖിന് ചുഭതറലെടുൊവന്താണ്. 

13.4 ഩദ്ധതി നിര്ഴസണ പുബ്യാഖതിയുടെ ാം ബൗതിഔബ്നട്ടവാം നോഔള്തറങ്ങലിബ്റയ്ക്ക് രിബ്ൊര്ട്ട്  
ലചയ്യുന് ഷാംഴിധാനാം പ്രഴര്െനക്ഷഭഭാബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഇക്കബ്ണാഭിസി് ആെ് 
ോറാലിേിസി് ഴുംെില്  നിന്നുാം ഒബ്യാ തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിനുാം ചുഭതറ നിശ്ചമിചൃ് 
നല്ഔിമിട്ടുള്ള ഉബ്ദയാഖസ്ഥലയ അതത് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നരക്കുന് ഩദ്ധതി 
നിര്ഴസണ പുബ്യാഖതി അഴബ്റാഔനബ്മാഖങ്ങലില്  നിര്ഫമായഭായുടെ ാം ഩലങ്കടുെിബ്ക്ക 
ണ്ടതാണ്.  

13.5 നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔള്  ഷാംഫമായിചൃ്, പ്രവൃെിയുടെ ലര ബ്ഩയ്, ഴര്ശാം, പ്രവൃെി നരത്തുന്  
നിര്ഴസണ ഏജന്ഷിയുടെ ലര/ഔയാറഔായലെ  ബ്ഩഉയാം ബ്പാണ്  നമ്പഉയാം, എഞ്ചിനീമറലര 
ബ്ഩഉയാം ബ്പാണ്  നമ്പഉയാം, അരങ്കല്  തുഔ, പ്രവൃെി ഇനങ്ങള്, ഉഩബ്മാഖിബ്ക്കണ്ട ഷാധന 
ഷാഭഗ്രിഔ ലര അലഴ്  എന്ിഴ  പ്രവൃെി സ്ഥറെ്  പ്രദര്വിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. പ്രവൃെി  
പൂര്െീഔയിചൃബ്വശാം പ്രവൃെി നരക്കുന് സ്ഥറെ് പ്രവൃെിയുടെ ലര ബ്ഩയ്, ഴര്ശാം, 
ലചറഴളിചൃ തുഔ, പണ്ടിലെ ഇനാം, തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ബ്ഩയ് എന്ിഴ  ബ്പ്ലക്കില്  
ബ്യകലെടുെി  പ്രദര്വിെിക്കണാം. ഡിഷ് ബ്പ്ല ബ്ഫാര്ഡുഔള്ക്ക് ബ്ഴണ്ട തുഔ എേിബ്ഭറാലില്  
ഉള്ലെടുൊവന്താണ്. 

13.6 ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ നരഩരിക്രഭങ്ങൾ ഩാറിചൃതിനു ലതലിഴാമി സൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട എല്ലാ 
ബ്യകഔ ാം,  തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ  ഒപീഷിൽ  ലഷക്രട്ടരി സൂക്ഷിബ്ക്കണ്ടതാണ്  
അതുബ്ഩാലറ ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിലെ ബാഖഭാമി തയ്യാരാക്കി  അചൃരിചൃതുാം അല്ലാെ 
തുഭാമ  എല്ലാ ബ്യകഔ ാം  ഩദ്ധതി അാംഖീഔായാം റബിചൃതിനുള്ള ബ്യകഔ ാം അാംഖീഔായാം റബിചൃ 
ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര  ഷാക്ഷയലെടുെിമ ഩഔർപ്പുാം ലഷക്രട്ടരി സൂക്ഷിബ്ക്കണ്ടതാണ്. ഩദ്ധതി 
നിര്ഴസണവഭാമി ഫമായലെട്ട എല്ലാ ബ്യകഔ ാം  യജിേറഔ ാം ഴൗചൃറഔ ാം ഫമായലെട്ട 
നിര്ഴസണ ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്  സൂക്ഷിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

  14.  അടുെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ നോലന്ാഉയക്കാം 

ഩദ്ധതി നിർഴസണാം ആയാംബിക്കുന് നോരയ്ക്കുതലന് ഴഉയാം ഴർശബ്െയ്ക്കുള്ള ഩദ്ധതി 

പംഩീഔയിക്കുന്തിനുള്ള പ്രമത്നാം ആയാംബിക്കണാം. പ്രാബ്ദവിഔ തറെിൽ പംഩാം 

നൽഔിമിട്ടുള്ള ആസൂത്രണ ഷഭിതിയ്ക്ക് ബയണ ഷഭിതിലമ ഇക്കായയെിൽ ഷസാമി 

ക്കാനാുംാം. ആദയാം ബ്ഴണ്ടത് ഩഠനങ്ങൾ ഏലറാലടുക്കുഔയുടെ ാം അനൗഩചായിഔ ചർചൃഔൾ 

ആയാംബിക്കുഔയുടെ ാം ആണ്. ആസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബഔൾ എല്ലാ ഴര്ശവാം ജനുഴയി – ലപബ്രുഴയി 

ഭാഷെിൽ തലന് നരൊൻ ഔളിമണാം. പുതിമ ഩദ്ധതിക്കുള്ള  ഡിഩിഷി അാംഖീഔായാം 

ഭാര്ചൃ് ആദയാം തലന് പൂർെിമാക്കെക്ക നിറമിൽ ഔായയങ്ങൾ നീക്കിമാൽ ഴാര്ശിഔ 

ഩദ്ധതിക്ക് ഭാർചൃ് 31 ന് നോൻഩ് അാംഖീഔായാം ബ്നരിലക്കാണ്ട് ഏപ്രിൽ 1 ന് നിർവസണാം 

ആയാംബിക്കാൻ ഔളിയുടെ ന്താണ്. ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ഴുംപ്പുഔലില്  ഴര്ശങ്ങലാമി 

നരെിലുകള്ള ഈ ഭാതൃഔ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലുകാം ഴയഴസ്ഥാഩിതഭാബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

15. XXX 

******* 
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അനുഫമായാം 1 

ഗ്രാഭ-ബ്ലാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലറ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് ഔണ്ഴീനര്ഭാര്  

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ്                                                                         ഔണ്ഴീനര്  

(1)                                                                                          (2) 

 

1.1  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് 

(1) ലഩാതുബയണവാം ധനഔായയവാം  
(ഔണക്കുഔള്, ബ്യകഔള്  എന്ിഴ തയ്യാരാക്കല്, ബയണാം 
ലഭചൃലെടുെല്  നോതറാമഴ) 

 ലഷക്രട്ടരി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് 

(2) കൃശി (ഉല്െന് ഷാംബയണവാം ഷാംസ്ക്കയണവാം ഴിഩണനവാം 
ഉള്ലെലര), ഭത്സയഫമായനാം*, ലതാളിലുകരപ്പു ഩദ്ധതി, ഭണ് 
ജറ ഷാംയക്ഷണാം, ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം നോതറാമഴ 

 കൃശി ഒപീഷര്  

(3) മൃഖഷാംയക്ഷണവാം ക്ഷീയ ഴിഔഷനവാം  ലഴറാലിനരി ഷര്ജന്, മൃഖാശുഩത്രി 

(4) പ്രാബ്ദവിഔ ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനാം (ലചറഔിര 
ഴയഴഷാമാം, സൂക്ഷ്മ ഷാംയാംബങ്ങള്  ഉള്െലര), ഷസഔയണാം 
നോതറാമഴ 

 ഴിബ്ല്ലജ് എക്സ്റ്േന്ശന്  ഒപീഷര്  

(5) ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണാം (ഩാര്െിരാം ഉള്െലര)  ഴിബ്ല്ലജ് എക്സ്റ്േന്ശന്  ഒപീഷര്  

(6) ഷാമൂസയനീതി (ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര്, വൃദ്ധര്, ുംട്ടിഔള്, 
രാന്ഷ് ലജന്ഡറഔള്  നോതറാമഴ) 

 ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് സൂെര്കഴഷര്  

(7) ഴനിതാ  ഴിഔഷനാം  ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് സൂെര്കഴഷര്  

(8) ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനാം / ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷനാം**  അഷിേെ് ലഷക്രട്ടരി 

(9) ആബ്യാഖയാം  ലഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്, കപ്രഭരി 
ലസല്െ് ലഷെര്  

(10) ുംരിലഴള്ളാം, ശുചിതൃാം നോതറാമഴ  അഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്  

(11) ഴിദയാബയാഷാം, ഔറയുടെ ാം ഷാംരണവായവാം, യുടെ ഴജനഔായയാം  ലസഡ് ഭാേര് , കപ്രഭരി സ്കൂള്  

(12) ലഩാതുഭയാഭെ് 
(കഴദുതിയുടെ ാം ഊര്ജവാം ഉള്െലര) 

 അഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്  

(13) കജഴകഴഴിധയ ഭാബ്നജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനാം, 
ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം, ദുയതിമ നിഴായണാം [19.09.2018-ലറ 
ഷ.ഉ.(ഷാധാ) നാം.2462/2018 തഷൃബഴ പ്രഔായാം 
ട്ട്ടിബ്ചൃര്െത്] 

 ലഷക്രട്ടരി, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് 

* ഭത്സയ ഴുംെിലറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ഩഞ്ചാമെിലെ നിമന്ത്രണെില്  ഉലണ്ടങ്കില്  പ്രസ്തുത ഉബ്ദയാഖസ്ഥലന 

ഔണ്ഴീനരാക്കി പ്രബ്തയഔാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് പംഩീഔയിക്കണാം. അലല്ലങ്കില്  കൃശി ഒപീഷര്  തലന് 
ഔണ്ഴീനരാഔണാം [ഭാര്ഖബ്യകയുടെ ലര കണ്ഡിഔ 3.1.2 (എ) (3) ഔാുഔ]. 

** ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷനെിന് പ്രബ്തയഔ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് പംഩീഔയിബ്ക്കണ്ടതാമ ഉയ ഩഞ്ചാമെിലെ 
നിമന്ത്രണെില്  ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഴിഔഷന ഴുംെിലറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ഩഞ്ചാമെിലെ നിമന്ത്രണെില്  
ഉലണ്ടങ്കില്  പ്രസ്തുത ഉബ്ദയാഖസ്ഥലന ഔണ്ഴീനരാക്കി ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് പംഩീഔയിക്കണാം. അലല്ലങ്കില്  
ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്  ഔണ്ഴീനരാഔണാം [ഭാര്ഖബ്യകയുടെ ലര കണ്ഡിഔ 3.1.2 (എ) (4) ഔാുഔ]. 
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1.2 ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ് 

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ്                                                                         ഔണ്ഴീനര്  

(1)                                                                                          (2) 
 

 
(1) ലഩാതുബയണവാം ധനഔായയവാം  

(ഔണക്കുഔള്, ബ്യകഔള്  എന്ിഴ തയ്യാരാക്കല്, 
ബയണാം ലഭചൃലെടുെല്  നോതറാമഴ) 

 ലഷക്രട്ടരി ബ്ലാക്ക്ഩഞ്ചാമെ് 

(2) കൃശി (ഉല്െന് ഷാംബയണവാം ഷാംസ്ക്കയണവാം 
ഴിഩണനവാം ഉള്ലെലര), ഭത്സയഫമായനാം, 
ലതാളിലുകരപ്പു ഩദ്ധതി, ഭണ് ജറ ഷാംയക്ഷണാം, 
ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം നോതറാമഴ 

 അഷിേെ് ഡമരക്ടര്, കൃശി 

(3) മൃഖഷാംയക്ഷണവാം ക്ഷീയ ഴിഔഷനവാം  ഷീനിമര്  ലഴറാലരിനരി ഷര്ജന് / ക്ഷീയ 
ഴിഔഷന ഒപീഷര്  

(4) പ്രാബ്ദവിഔ ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനാം (ലചറഔിര 
ഴയഴഷാമാം, സൂക്ഷ്മ ഷാംയാംബങ്ങള്  ഉള്െലര), 
ഷസഔയണാം നോതറാമഴ 

 ഴയഴഷാമ ഴിഔഷന ഒപീഷര്  

(5) ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണാം (ഩാര്െിരാം ഉള്െലര)  ലഷക്രട്ടരി ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ് 

(6) ഷാമൂസയനീതി (ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര്, വൃദ്ധര്, ുംട്ടിഔള്, 
രാന്ഷ് ലജന്ഡറഔള്  നോതറാമഴ) 

 കചല്ഡ് ലഡഴറപ്ലഭെ് ബ്പ്രാജക്ട് 
ഒപീഷര്  

(7) ഴനിതാ  ഴിഔഷനാം  കചല്ഡ് ലഡഴറപ്ലഭെ് ബ്പ്രാജക്ട് 
ഒപീഷര്  

(8) ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനാം / ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷനാം**  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്  

(9) ആബ്യാഖയാം  ലഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്, 
ഷി.എചൃ്.ഷി/താെയക്ക് ആശുഩത്രി 

(10) ുംരിലഴള്ളാം, ശുചിതൃാം നോതറാമഴ  അഷിേെ് എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  

(11) ഴിദയാബയാഷാം, ഔറയുടെ ാം ഷാംരണവായവാം, യുടെ ഴജനഔായയാം  ലഷക്രട്ടരി/ ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ് 

(12) ലഩാതുഭയാഭെ് 
(കഴദുതിയുടെ ാം ഊര്ജവാം ഉള്െലര) 

 അഷിേെ് എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  

(13) കജഴകഴഴിധയ ഭാബ്നജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ 
ഴയതിമാനാം, ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം, ദുയതിമ 
നിഴായണാം[19.09.2018-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ) 
നാം.2462/2018 തഷൃബഴ പ്രഔായാം ട്ട്ടിബ്ചൃര്െത്] 

 ലഷക്രട്ടരി, ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമെ് 

**ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷനെിന് പ്രബ്തയഔ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് പംഩീഔയിബ്ക്കണ്ടതാമ ഉയ ഩഞ്ചാമെിലെ 
നിമന്ത്രണെില്  ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഴിഔഷന ഴുംെിലറ ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  ഩഞ്ചാമെിലെ നിമന്ത്രണെില്  
ഉലണ്ടങ്കില്  പ്രസ്തുത ഉബ്ദയാഖസ്ഥലന ഔണ്ഴീനരാക്കി ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് പംഩീഔയിക്കണാം. അലല്ലങ്കില്  ഩട്ടിഔജാതി 
ഴിഔഷന ഒപീഷര്  ഔണ്ഴീനരാഔണാം [ഭാര്ഖബ്യകയുടെ ലര കണ്ഡിഔ 3.1.2 (എ) (4) ഔാുഔ]. 
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1.3  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ് 
 

 

 ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ്  ഔണ്ഴീനര്  
           (1)          (2) 

(1) ലഩാതുബയണവാം ധനഔായയവാം  
(ഔണക്കുഔള്, ബ്യകഔള്  എന്ിഴ തയ്യാരാക്കല്, 
ബയണാം ലഭചൃലെടുെല്  നോതറാമഴ) 

 ലഷക്രട്ടരി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ് 

(2) കൃശി (ഉല്െന് ഷാംബയണവാം ഷാംസ്ക്കയണവാം 
ഴിഩണനവാം ഉള്ലെലര), ഭത്സയഫമായനാം, 
ലതാളിലുകരപ്പു ഩദ്ധതി, ഭണ് ജറ ഷാംയക്ഷണാം, 
ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം നോതറാമഴ 

 പ്രിന്ഷിെല്  കൃശി ഒപീഷര്  

(3) ഭത്സയഫമായനാം  ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്, പീശരീഷ്  

(4) മൃഖഷാംയക്ഷണവാം ക്ഷീയ ഴിഔഷനവാം  ജില്ലാ മൃഖഷാംയക്ഷണ ഒപീഷര്  

(5) പ്രാബ്ദവിഔ ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനാം (ലചറഔിര 
ഴയഴഷാമാം, സൂക്ഷ്മ ഷാംയാംബങ്ങള്  ഉള്െലര), 
ഷസഔയണാം നോതറാമഴ 

 ജനരല്  ഭാബ്നജര്  ജില്ലാ ഴയഴഷാമ 
ബ്ഔന്ദ്രാം 

(6) ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണാം (ഩാര്െിരാം ഉള്െലര)  ബ്പ്രാജക്ട് ഡമരക്ടര്, ദായിദ്ര്യ 
റഘൂഔയണാം 

(7) ഷാമൂസയനീതി (ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര്, വൃദ്ധര്, 
ുംട്ടിഔള് , രാന്ഷ് ലജന്ഡറഔള് ) നോതറാമഴ) 

 ജില്ലാ ഷാമൂസയബ്ക്ഷഭ ഒപീഷര്  

(8) ഴനിതാ  ഴിഔഷനാം  ജില്ലാ ഴനിതാ ബ്ക്ഷഭ ഒപീഷര്  

(9) ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനാം   ജില്ലാ ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന 
ഒപീഷര്  

(10) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷനാം  ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷന 
ഒപീഷര്/ബ്പ്രാജക്ട് ഒപീഷര്, 
ഐ.റാലി.ഡി.ഩി 

(11) ആബ്യാഖയാം  ജില്ലാ ലഭഡിക്കല്  ഒപീഷര് ,  

(12) ുംരിലഴള്ളാം, ശുചിതൃാം നോതറാമഴ  എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  

(13) ഴിദയാബയാഷാം, ഔറയുടെ ാം ഷാംരണവായവാം, യുടെ ഴജനഔായയാം  ഴിദയാബയാഷ ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്  

(14) ലഩാതുഭയാഭെ് 
(കഴദുതിയുടെ ാം ഊര്ജവാം ഉള്െലര) 

 എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  
(തബ്ണവഷൃമാംബയണ ഴുംെ്) 

(15) കജഴകഴഴിധയ ഭാബ്നജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ 
ഴയതിമാനാം, ഩയിസ്ഥിതി ഷാംയക്ഷണാം, ദുയതിമ 
നിഴായണാം[19.09.2018-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ) നാം.2462/2018 
തഷൃബഴ പ്രഔായാം ട്ട്ടിബ്ചൃര്െത്] 

 ലഷക്രട്ടരി, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെ് 
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അനുഫമായാം - 2 

ഴിഔഷന നോന്ഖണന - അബിപ്രാമ ഷര്ബ്ഴ 

 ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങള്  /  
       ഴിഔഷന ഷാധയതഔള് * 

നോന്ഖണനാക്രഭാം 
രാങ്ക് നല്ഔി 
അരമാലലെടുത്തുഔ 

കൃശി : ലനല്ലിബ്െയുടെ ാം ഩചൃക്കരിയുടെ ബ്രയുടെ ാം ഉകരണതഩാദനാം  

മൃഖ ഩയിഩാറനാം : ഩാല്, നോട്ട, ഇരചൃി ഉകരണതഩാദനാം  

ഭാറിനയാം : ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജനാം   

ലഩാതു ഴിദയാബയാഷാം വക്തിലെടുത്തുഔ  

ലഩാതുജനാബ്യാഖയ ഷാംഴിധാനാം ലഭചൃലെടുത്തുഔ  

ലതാളിറഴഷയങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ  

ഷാംയാംബഔതൃ ഴിഔഷനാം  

ുംരിലഴള്ളാം : ജറഷാംയക്ഷണാം  

ബ്രാഡുാം ഖതാഖതവാം  

ഩട്ടിഔജാതി ബ്ക്ഷഭവാം ഴിഔഷനവാം  

സ്ത്രീ സുയക്ഷ -സ്ത്രീ വാക്തീഔയണാം  

ുംട്ടിഔള്, വൃദ്ധര്, ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴര്  എന്ിഴഉയലര ബ്ക്ഷഭാം  

ഔറയുടെ ാം ഔാമിഔ ഴിബ്നാദവാം ഴിഔഷിെിക്കല്   

ഩഞ്ചാമെ് ഒപീഷിലെ ബ്ഷഴനാം ലഭചൃലെടുത്തുഔ  

  

  

  

  

ുംരിെ്:-താങ്ക ലര അബിപ്രാമെില്  ഏറാലവാം  ഉമര്ന് ഩയിഖണന  എന്് ബ്താന്നുന്  ഐറാലെിന്  
രാങ്ക് നമ്പര്  1 എന്നുാം തുരര്ന്നുള്ളഴയ്ക്ക് അഴയുടെ ലര ഩയിഖണനാ ക്രഭെിലുകാം രാങ്ക് നമ്പര്  
നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്. 

    * നോഔലില്  പ്രതിഩാദിചൃഴയ്ക്ക് പുരലഭ അധിഔഭാമി ഉള്ലെടുെണാം എന്നു തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം 
ഔഉയതുന് പ്രശ്നങ്ങള്   എഴതി ബ്ചര്െ്  രാങ്ക് നിശ്ചമിക്കാവന്താണ്. 
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അനുഫമായാം 3 
ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖെിലെ ഔായയഩയിഩാരി (ഭാതൃഔ) 

   

 
ഇനാം 

 
ചുഭതറലെട്ടഴര്  

1. ഷൃാഖതാം 
: 

ഗ്രാഭഷബാ ഔണ്ഴീനര്  

2 ഩഞ്ചാമെിലെ ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊര് 
നമഷഭീഩനാം (ഴിവദീഔയണാം) 

: 
പ്രഷിഡെ്/കഴഷ് പ്രഷിഡെ് 

3 ഭിശന്  പ്രഴര്െനങ്ങ ാം ഴാര്ശിഔ 
ഩദ്ധതിയുടെ ാം 

: 
ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്െഔനാമ ഴിദഗ്ദ്ധന്  

4 നോന്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി  
നിര്ഴസണലെയുടെ ാം  നരെ് ഴാര്ശിഔ 
ഩദ്ധതി നിര്ഴസണ പുബ്യാഖതിലമയുടെ ാം 
ഷാംഫമായിക്കുന് രിബ്ൊര്ട്ട് അഴതയണാം 

: 
ലഷക്രട്ടരി/ലഷക്രട്ടരി ചുഭതറലെടുത്തുന് ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  

5 അടുെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി ഔയര് 
ബ്പ്രാജക്ട് നിര്ബ്ണവങ്ങള് , ഩയിഷ്കയിചൃ 
ോറാലഷ് രിബ്ൊര്ട്ട്  എന്ിഴയുടെ ലര 
അഴതയണാം 

: 
ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി ലചമര്ബ്ഩഴ്സണ്ഭായില്  യാള്  

6 ലഩാതു ചര്ചൃയുടെ ാം  ബ്ചാബ്ദയാെയങ്ങ ാം 
: 

ബ്ചാദയങ്ങള്  നോന്ട്ട്ടിബ്മാ തത്മഷഭമബ്ഭാ എഴതി ഴാങ്ങിക്കാ 
വന്താണ്. തത്സഭമാം ബ്ചാദയങ്ങള്  ബ്ചാദിക്കുഴാന്  അനുഴദി 
ബ്ക്കണ്ടതാണ് 

7 ഗ്രൂെ് ചര്ചൃ (ഔയര് ബ്പ്രാജക്ട് 
നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഷാംഫമായിചൃ ചര്ചൃ) 

: 
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനതറെില്  എത്ര ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്  
ഉബ്ണ്ടാ അത്രയുടെ ാം ഗ്രൂപ്പുഔലാമി തിയിെ് ചര്ചൃ നരെി  
ലഩാതു നിര്ബ്ണവങ്ങ ാം നോന്ഖണനഔ ാം തയ്യാരാക്കണാം. ഒബ്യാ 
ഗ്രൂെിലുകാം  ഉയ  ലപഷിറിബ്റാലറാലറലര  ബ്ഷഴനാം ഩഞ്ചാമെ്  
റബയഭാക്കണാം 

8 ഗ്രൂെ് ചര്ചൃയുടെ ലര രിബ്ൊര്ട്ടിാംഖ് (പ്ലീനരി 
ലഷശന് ) 

: 
ഒബ്യാ ഗ്രൂെിലെയുടെ ാം എഴതി തയ്യാരാക്കിമ  നിര്ബ്ണവങ്ങ ലര  
അഴതയണാം 

9 ഔയര് ഩദ്ധതി നിര്ബ്ണവങ്ങള്  
ഷാംഫമായിചൃ ലഩാതു ചര്ചൃ 

: 
 

10 ചര്ചൃഔ ലര ബ്ക്രാഡീഔയണാം, 
തീഉയഭാനങ്ങള്  അരിമിക്കല്  

: 
പ്രഷിഡെ്/കഴഷ് പ്രഷിഡെ്/ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി 
ലചമര്ബ്ഩഴ്സണ്ഭാര്  

11 ഭിനിട്ഷ്,  തീഉയഭാനങ്ങള്  എന്ിഴ  
എഴതി പൂര്െിമാക്കിമ ബ്വശാം  പ്പു  
ബ്യകലെടുെല്  

: 
ജനപ്രതിനിധിഔള്, ഉബ്ദയാഖസ്ഥര്  എന്ിഴര്ക്ക് പുരബ്ഭ 
ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖെില്  ഩലങ്കടുെ  ഏത് അാംഖെിനുാം  
െ് ഴയ്ക്കാവന്താണ്. 

12 ഷഭാഩനാം, നന്ദി  
: 

ഗ്രാഷബാ ബ്ഔാഒര്ഡിബ്നറാലര്/ലഷക്രട്ടരി 

ുംരിെ്       (1)  ബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷാംഗരിെിക്കുന്  ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ ബ്മാഖെിന് 

ഈഔായയഩയിഩാരി അനുബ്മാജയഭാമ ഭാറാലങ്ങബ്ലാലര അഴറാംഫിക്കാവന്താണ്.  

  2)  ഊഉയക്കൂട്ട ബ്മാഖങ്ങള്ക്കുാം  ഈ ഔായയഩയിഩാരി ഭാതൃഔമാക്കാവന്താണ്. 
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അനുഫമായാം - 4 

ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെില്   ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔ ലര  ചുഭതറഔള്  

1. ധനഔായയ ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി 

ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഴിബഴബ്രാതസ്സുഔള്  ഔലണ്ടത്തുഔ, അരങ്കല്  യുടെ ക്തിഷസഭാമി നിശ്ചമിക്കുഔ, 

ഩദ്ധതി ഔണക്കുഔള്  കൃതയഭായുടെ ാം ചിട്ടമായുടെ ാം തയ്യാരാക്കുഔ, ലഩാതുബയണാം ലഭചൃലെടുത്തുന്തിന് 

ഩദ്ധതിമില്  ഉള് ലെബ്െണ്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ശുഩാര്വ ലചയ്യുഔ, ശുഩാര്വ ലചയ്ത പ്രഔായാം 

തയ്യാരാക്കിമ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര കൃതയതയുടെ ാം നിമഭഷാധുതയുടെ ാം ഉരപ്പുഴഉയെി അാംഖീഔയിചൃ് ഩദ്ധതി 

ഷാംഫമായിചൃ അതിമിഭ തീഉയഭാനലഭടുക്കുഴാന് , ബയണഷഭിതിക്ക് ശുഩാര്വ ലചയ്യുഔ എന്ിഴ 

ധനഔായയ ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ചുഭതറഔലാണ്. 

 2. ഴിഔഷന ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി 

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ലര പംഩീഔയണാം നോതല്  ഩദ്ധതി അാംഖീഔയിചൄ ഔിട്ടുന്തുഴലയയുടെ ലല 

ആസൂത്രണ നരഩരിഔള്  ഒബ്യാന്നുാം മഥാഷഭമാം പറപ്രദഭാമി നരത്തുന്തിനുബ്ഴണ്ട 

നോലന്ാഉയക്കങ്ങ ാം ഇരലഩരലുകഔ ാം നരത്തുഔ, ആഴവയഭാമ ബ്മാഖങ്ങള്  മഥാഷഭമാം ഴിലിചൄ 

ബ്ചര്ക്കുഔ, ആഴവയഭാമ തീഉയഭാനങ്ങള്  മഥാഷഭമാം ബയണഷഭിതിമില്  എടുക്കുന്തിനു ബ്ഴണ്ട 

നരഩരിഔള്  ഷൃീഔയിക്കുഔ, ആഴവയഭാമ നിര്ബ്ണവങ്ങള്  ഭറാല് ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔള്ക്കുാം   

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്കുാം നല്ുംഔ, ഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊര് ബ്യക തയ്യാരാക്കി ബയണഷഭിതി 

ബ്മാഖെില്  അഴതയിെിക്കുഔ, ഩദ്ധതി പംഩീഔയണവഭാമി ഫമായലെട്ട് തയ്യാരാബ്ക്കണ്ട എല്ലാ 

ബ്യകഔ ാം കൃതയഭായുടെ ാം ചിട്ടമായുടെ ാം തയ്യാരാക്കുന്തിനുബ്ഴണ്ട നരഩരിഔള്  ഷൃീഔയിക്കുഔ, 

ആഴവയഭാമ നോഴഴന്  ബ്യകഔള്  ഷസിതാം ഩദ്ധതി മഥാഷഭമാം ഩയിബ്വാധനയ്ക്കാമി 

ഷഭര് െിക്കുഔ, ഩദ്ധതി/ബ്പ്രാജക്ട് ഩയിബ്വാധനാ ഗട്ടെില്  ഔാുന് നൂനതഔള്  മഥാഷഭമാം 

ഩയിസയിചൄ നല്ുംഔ എന്ിഴ ഴിഔഷന ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ചുഭതറഔലാണ്. ട്രാലത 

ചുഴലര ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔള്ക്ക് ഩരെിട്ടുള്ള എല്ലാ ചുഭതറഔ ാം ഴിഔഷന ോെിാംഖ് 

ഔമ്മിറാലിക്കുാം ഉണ്ടാമിയിക്കുന്താണ്. 

3. ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔള്  

തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഩാതുഴിഔഷന ഔാഴ്ചൊരിന് അനുസൃതഭാമി, ഫമായലെട്ട 

ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിഔള്ക്ക് ആക്ട് പ്രഔായാം നല്ഔലെട്ട  ഴിശമങ്ങലില്  ലഭചൃലെട്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  

തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഷാധയഭാമ എല്ലാ നരഩരിഔ ാം കഔലക്കാല ഔ, ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര 

ഴിശമ ചുഭതറമില്  ഴഉയന് ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പൂഔള്  പറപ്രദഭാമി പംഩീഔയിക്കുന്തിനുലല 

നിര്ബ്ണവങ്ങള്  നല്ുംഔ, ഫമായലെട്ട ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ലര ബ്മാഖങ്ങള്  ആഴവയാനുഷയണാം 

ഴിലിചൄബ്ചര്ക്കുന്നുലണ്ടന്് ഉരപ്പുഴഉയത്തുഔ, അഴ പറപ്രദഭാമി പ്രഴര്െിക്കുന്തിനു ബ്ഴണ്ട 

ഇരലഩരലുകഔള്  നരത്തുഔ, ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലിയുടെ ലര ഴിശമവഭാമി ഫമായലെട്ട ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  

ഫമായലെട്ട ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔ ഭാമി ചര്ചൃ ലചയ്ത് പൂര്ണവാം ുംറാലഭറാലതുഭാക്കുഔ, അപ്രഔായനോള്ള 

ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര കൃതയതയുടെ ാം നിമഭ ഷാധുതയുടെ ാം ഉരപ്പുഴഉയെി ഩദ്ധതിമില്  ഉള് ലെടുത്തു 

ന്തിനാമി അാംഖീഔയിചൃ് ബയണഷഭിതിക്ക് ശുഩാര്വ ലചയ്യുഔ എന്ിഴ എല്ലാ ോെിാംഖ് 

ഔമ്മിറാലിഔ ലരയുടെ ാം ചുഭതറഔലാണ്. 
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അനുഫമായാം : 5 

ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക് ഩയിചയണ ബ്ഷഴനങ്ങ ലര ഩാബ്ക്കജ് 

1.1  ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില്  നിന്് ുംരെത് 50 വതഭാനാം തുഔ ഩാഴലെട്ടഴയില്    
ഩാഴലെട്ടഴയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഖക്കാഉയലര ഩയിചയണ ബ്ഷഴനങ്ങ ലര ഩാബ്ക്കജിന് ഴഔമിഉയ 
െണാം. ഩയിചയണ ബ്ഷഴനങ്ങ ലര ഩാബ്ക്കജിന് അര്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി 
ുംടുാംഫങ്ങലല ഔലണ്ടത്തുന്തിന് യണ്ട് ഗട്ടങ്ങലിലറ  തിയചൃില്  പ്രക്രിമ അനുഴര്െിക്കണാം. 
അതുപ്രഔായാം പ്രാഥഭിഔ ഩയിബ്വാധനയ്ക്കുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങ ാം അഖതി ുംടുാംഫഭാമി 
ഩയിഖണിക്കുന്തിനുള്ള ബ്ൈവ ഗരഔങ്ങ ാം  ചുഴലര ഴിഴയിക്കുന്നു. 

1.2  അഖതി ുംടുാംഫങ്ങലല ഔലണ്ടത്തുന്തിനുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങള്   

(1) ഭൂയസിതര് /10 ലഷെില്  താലള ഭൂഭിയുടെ ള്ളഴര്   

(2) ബഴന യസിതര്/ജീര്ണിചൃ ഴീട്ടില്  താഭഷിക്കുന്ഴര്   

(3) 300 ഭീറാലരിനുള്ളില്  ുംരിലഴള്ള ഷൗഔയയാം ഇല്ലാെ ുംടുാംഫങ്ങള്  

(4) ശുചിതൃ ഔക്കൂഷ് ഇല്ലാെ ുംടുാംഫങ്ങള്  

(5) ബ്ജാറിയുടെ ള്ള യാള്ബ്ഩാലുകാം ഇല്ലാെ ുംടുാംഫാം  (ഉയ ഭാഷാം 10 ദിഴഷെില്  താലള ഭാത്രാം 
ബ്ജാറി)  

(6) ഴനിത ുംടുാംനാഥമാമിട്ടുള്ള ുംടുാംഫാം  

(7) ബിന്ബ്വശിയുടെ ള്ളഴബ്യാ, തീയാഴയാധിഔള്  ഩിരിലഩട്ടഴബ്യാ ഉള്ള ുംടുാംഫാം  

(8) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ുംടുാംഫാം  

(9) പ്രാമപൂര്െിമാമ നിയക്ഷയര്  ഉള്ള ുംടുാംഫാം  

1.3  അഖതി ുംടുാംഫഭാമി ഩയിഖണിക്കുന്തിനുള്ള ബ്ൈവ ഗരഔങ്ങള്  

(1)  ബഴന നിര്മ്മാണെിന് ഭൂഭി ഇല്ലാെഴര്  (പുരബ്മ്പാക്ക് ഭൂഭി, ഴനഭൂഭി, ഔനാലുകഔ ബ്രയുടെ ാം 
ഩാരബ്വകയങ്ങ ബ്രയുടെ ാം പുരാംഫ പോകഔള്  എന്ിഴിരങ്ങലില്  താഭഷിക്കുന്ഴര് ) 

(2)  യാത്രിഔാറാം ലഩാതു സ്ഥറങ്ങലിലുകാം ലതഉയവഔലിലുകാം ഔരെിണഔലിലുകാം അതിമിയുടെ രങ്ങു 
ന്ഴര്  

(3) അഴിഴാസിതമാമ അമ്മ/അമ്മയുടെ ാം ുംഞ്ഞുാം ഭാത്രാം/ബര്ൊഴ് ഉബ്ഩക്ഷിചൃതുാം 
ദുയിതഭനുബഴിക്കുന്തുഭാമ ഴനിതഔള്  

(4) ഷാമ്പെിഔ ഩയാധീനതഔള്  അനുബഴിക്കുന്, അഔാറെില്  ഴിധഴഔലാബ്ഔണ്ടി 
ഴന്ഴര് , ഴിഴാസപ്രാമാം ഔളിെിട്ടുാം അഴിഴാസിതയാമി ഔളിയുടെ ന് ഴനിതഔള്  

(5)  തീയാഴയാധിഔള് / ചിഔിത്സിചൄ ബ്ബദഭാക്കാന്  ഔളിമാെ അസുകങ്ങള്  ഩിരിലഩട്ടഴഉയാം 
വായീയിഔ ഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔള്  ബ്നയിടുന്ഴഉയാം 

(6)  ുംടുാംഫെില്  ബക്ഷണെിന് ഴഔ ഔലണ്ടൊന്  ഔളിവള്ള 60 ഴമഷില്  താലള 
പ്രാമനോള്ള ആഉയതലന്മില്ലാെ ുംടുാംഫാം 

(7)  ബിക്ഷാരനാം നരെി നിതയവൃെി ഔളിക്കുന്ഴര്  

(8) അതിക്രഭങ്ങള്ക്ക് ഇയമാമിട്ടുള്ള ഴനിതഔള്  
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1.4. അഖതി ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഩട്ടിഔ തയ്യാരാക്കല്  

അഖതിഔലല ഔലണ്ടത്തുന്തിന് അഴറാംഫഭാക്കിമിട്ടുള്ള 9 ഭാനദണ്ഡങ്ങലില്  7 
ഭാനദണ്ഡങ്ങലലങ്കിലുകാം ഫാധഔഭാമിട്ടുള്ള എല്ലാ  ുംടുാംഫങ്ങ ബ്രയുടെ ാം ഩട്ടിഔ  തയ്യാരാക്കണാം. 
ഇപ്രഔായാം  ഩട്ടിഔലെടുെിമിട്ടുള്ള ുംടുാംഫങ്ങലല  ബ്ൈവ ഗരഔങ്ങ ലര അരിസ്ഥാനെില്  
ഴീ പോകാം ഩയിബ്വാധിക്കണാം. 8 ബ്ൈവ ഗരഔങ്ങലില്  ഏലതങ്കിലുകാം ഉയ ഗരഔാം  ഫാധഔ 
ഭാമിട്ടുള്ള  ുംടുാംഫലെ  അഖതി ുംടുാംഫഭാമി  ഔണക്കാക്കാവന്താണ്. യണ്ട് 
ഗട്ടങ്ങലിബ്റയുടെ ാം ഩയിബ്വാധനയുടെ ാം ഩട്ടിഔ തയ്യാരാക്കലുകാം നരത്തുഔലമന്ത് ഊപംട്ട്ടെിലെ 
ചുഭതറമാണ്. 

1.5അതിമിഭ ഩട്ടിഔ അാംഖീഔയിക്കല്  

(1) നോഔലില്  ഴിഴയിചൃ പ്രഔായാം അഖതി ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഩട്ടിഔ ഊഉയട്ട്ടാം തയ്യാരാക്കി 
ഔളിൊല്  ഊഉയട്ട്ട അാംഖങ്ങള്  ഔളിയുടെ ന്ിരബ്ൊലാം ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് അാംഖങ്ങ 
ള്ലക്കാൊം ഗ്രൂപ്പുഔലാമി ഒബ്യാ അഖതി ുംടുാംഫവാം ഷന്ദര്വിക്കണാം.  

(2)  ഒബ്യാ ഗ്രൂപ്പുാം, ഷന്ദര്വിക്കുന് അഖതി ുംടുാംഫെിലെ ഉയ പംഩബ്യക തയ്യാരാക്കണാം.  
ഇതിനാഴവയഭാമ ബ്പാരങ്ങള്  ുംടുാംഫശ്രീ ജില്ലാ ഭിശന്  ബ്ഔാഒര്ഡിബ്നറാലര്  
റബയഭാക്കുന്താണ്.  

(3) ുംടുാംഫ ഷന്ദര്വനെിെയലര ഔലണ്ടത്തുന് അഖതി ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഩട്ടിഔ ഊഉയട്ട്ട 
ബ്മാഖെില്  അഴതയിെിചൃ് അാംഖീഔായാം ബ്തരണാം. ഇത് ഷാംഫമായിചൃ് ഉണ്ടാുംന് ഒബ്യാ 
ഩയാതിയുടെ ാം സൂക്ഷ്മഭാമി ഩയിബ്വാധിബ്ക്കണ്ടതുാം ഴിവദഭാമ രിബ്ൊര്ട്ട് ഊഉയട്ട്ടെിലെ 
അടുെ ബ്മാഖെില്  ഷഭര്െിബ്ക്കണ്ടതുഭാണ്. 

(4)   അഖതി ുംടുാംഫഭാബ്ണാ എന്്  തീഉയഭാനിബ്ക്കണ്ടത്  ഊഉയട്ട്ടഭാണ് 

2.  അര്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔള് ക്ക് നല്ബ്ഔണ്ട ഩയിചയണ ബ്ഷഴനങ്ങ ലര ഩാബ്ക്കജ്.    

2.1 ബക്ഷണാം 

(1) 65 ഴമഷിനു നോഔലില്  പ്രാമനോള്ള എല്ലാ ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔള്ക്കുാം അന്പൂര്ണ 
ഩദ്ധതിപ്രഔായാം ബക്ഷയധാനയാം ഷൗജനയഭാമി നല്ഔണാം. 

(2)  മാലതാഉയ ഴഉയഭാനഭാര്ഖവാം ഇല്ലാെ, ലഔാരിമ ദായിദ്ര്യാം അനുബഴിക്കുന് ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
അഖതിുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക്, അബ്തിമയാദമ അന്ബ്മാജന ഩയിഩാരി പ്രഔായാം ബക്ഷയധാനയാം 
ഴിതയണാം ലചയ്യണാം. ബക്ഷയധാനയാം നല്ുംന്തിനാഴവയഭാമ തുഔ ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി 
ഴിസിതെില്  നിന്നുാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങള്  ബ്രശന്  ഔാര്ഡ് യജിേര്  
ലചയ്തിട്ടുള്ള ലഩാതുഴിതയണ ബ്ഔന്ദ്രെില്  (ബ്രശന്  ഔരമില് ) ബ്നയിട്ട് ടുബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(3)  ബ്ഴതന ലതാളില്  ഉരപ്പുഴഉയത്തുന്തിന് ഭസാത്മാഖാമായി ബ്ദവീമ ഗ്രാഭീണ ലതാളിലുകരെ് 
ഩദ്ധതിമിലുകാം (MGNREGS) ബ്ഴതന ലതാളിലുകാം ബക്ഷയധാനയവാം ഉരപ്പുഉയത്തുന്തിന് ബ്ദവീമ 
ഗ്രാഭീണ ഉഩജീഴന ഭിശന്  (NRLM) ഩയിഩാരിമിലുകാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ ുംടുാംഫങ്ങലിലറ 
അഖതിഔലല പ്രബ്തയഔ ഩയിഖണന നല്ഔി ഩലങ്കടുെിചൃ് ലതാളില്  റബയഭാക്കണാം. 

(4)  ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷന ഴുംെ് നരൊക്കുന് ഫുഡ് ഷബ്ൊര്ട്ട് ബ്പ്രാഗ്രാഭിെയലരയുടെ ള്ള (Food 
Support Programme) ബക്ഷയധാനയ ഴിതയണാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ ുംടുാംഫശ്രീ അമല്ക്കൂട്ട ശാംകറ 
നോബ്കന ആമിയിക്കണാം. 
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(5)  വായീയിഔ- ഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔള്  ബ്നയിടുന്ഴര് , ദീര്ഗഔാറഭാമി ബ്യാഖ ഫാധിതര് , 
നിതയബ്യാഖിഔള് , ഴലലയബ്മലര പ്രാമനോള്ളഴര്  എന്ിഴര്  ഭാത്രവാം ബക്ഷണാം ഩാഔാം 
ലചയ്യാന്  ബ്വശിയുടെ ള്ള യാള്ബ്ഩാലുകാം ഇല്ലാെതുാം ആമ ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി 
ുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക് അാംഖന്ഴാരിഔലിെയലര ബക്ഷണാം ഴിതയണാം ലചയ്യണാം.  

(i) ഈ ചുഭതറ ുംടുാംഫശ്രീയുടെ ലര ഩട്ടിഔഴര്ഖ അമല് ട്ട്ടങ്ങബ്ലയുടെ ാം ഏയിമാ ലഡഴറഩ്  
ലഭെ് ലഷാകഷറാലിഔബ്ലയുടെ ാം ഏല് െിക്കാവന്താണ്.  

(ii) ഈ ഴിബാഖെിലറ അഖതിഔള്ക്ക് ബക്ഷണാം ഩാഔാം ലചയ്ത് ഴിതയണാം ലചയ്യുന്തി 
നുള്ള ലചറഴ് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില്  
നിന്് ഴസിക്കാവന്താണ്.  

(iii) അപ്രഔായാം ഉയ ഭാഷാം ബക്ഷണാം ഩാഔാം ലചയ്ത് നല്ുംന്തിനാഴവയഭാമ തുഔ ഏയിമാ 
ലഡഴറഩ് ലഭെ് ലഷാകഷറാലിഔള്ക്ക് നോന്ട്രാമി നല്ഔാവന്താണ്. 

2.2 ആബ്യാഖയ സുയക്ഷ 

(1)  ക്ഷമാം, ുംഷ്ഠാം, ഔയാന്ഷര് , എകോ ഡ് ഷ്, ഹൃബ്ദ്ര്ാഖാം, വൃക്ക/ഭസ്തിശ് ഔ ഷാംഫമായഭാമ 
ബ്യാഖങ്ങള്  തുരങ്ങിമഴയ്ക്ക് ഇയമാമിട്ടുള്ള ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔ ലര ചിഔിത്സയ്ക്കാമി 
കഔഭാറാലാം ലചയ്തിട്ടുള്ള ആശുഩത്രിഔലില്  റബയഭാമ ബ്ഷഴനാം പ്രബ്മാജനലെടുെണാം. 
ഇതിനാമി ഫമായലെട്ട തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം പ്രബ്തയഔ നരഩരി ഷൃീഔയിക്കണാം. 

(2)  ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഴയതയസ്തങ്ങലാമ ആബ്യാഖയ ആഴവയങ്ങള്  
ശ്രദ്ധബ്മാലര നിയീക്ഷിബ്ക്കണ്ട ചുഭതറ ഫമായലെട്ട പ്രാഥഭിഔാബ്യാഖയ ബ്ഔന്ദ്രെിനാണ്. 

 (3) ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക് ഏതു യീതിമിറാണ് ബ്ഷഴനാം പ്രദാനാം 
ലചബ്യ്യണ്ടലതന്് തീഉയഭാനിക്കുന്ത് പ്രാഥഭിഔാബ്യാഖയ ബ്ഔന്ദ്രവാം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുാം 
ട്രമാബ്റാചിചൃാമിയിക്കണാം. 

(4)   നിറഴിലുകള്ള ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം, ഭറാല് ബ്രാതസുഔള്  എന്ിഴമില്  നിന്് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഩയിചയണ ഩാബ്ക്കജിന്  ആഴവയഭാമ ഴിബഴാം 
ഔലണ്ടബ്െണ്ടതാണ്. 

(5)  ക്ഷമാം, ുംഷ്ഠാം, ഔയാന്ഷര് , എകോ ഡ് ഷ്, ഹൃബ്ദ്ര്ാഖാം, വൃക്ക/ഭസ്തിശ് ഔ ഷാംഫമായഭാമ 
ബ്യാഖങ്ങള്  നോതറാമ ബ്യാഖങ്ങ ലര ചിഔിത്സയ്ക്ക് ലഭഡിക്കല്  ബ്ഔാബ്ലജുഔലിലുകാം 
ജില്ലാ/ജനരല്  ആശുഩത്രിഔലിലുകാം റബയഭാമ ഷ് ലഩശയറിേ് ബ്ഡാക്ടര്ഭാഉയലര ബ്ഷഴനവാം 
പ്രബ്മാജനലെടുബ്െണ്ടതാണ്. ഇതിനുബ്ഴണ്ടി പ്രബ്തയഔ ലഭഡിക്കല്  ഔയാമ്പുഔള്  
ഷാംഗരിെിക്കാവന്തുാം ലചറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില്  നിന്നുാം 
ഴസിക്കാവന്തുഭാണ്. 

(6)  ആധുനിഔ ഷൗഔയയങ്ങ ള്ള ഷൃഔായയ ആശുഩത്രിഔലലലഔാണ്ട് ബ്യാഖഫാധിതയാമ 
അഖതിഔ ലര ചിഔിത്സ ഷൗജനയഭാമി ഷ് ബ്ഩാണ്ഷര്  ലചയ്യുന്തിന് ഗ്രാഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള്  ഩയിശ്രഭിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(7)  പ്രധാനഭന്ത്രിയുടെ ലര/നോകയഭന്ത്രിയുടെ ലര/ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ഖ ബ്ക്ഷഭ ഴുംപ്പു ഭന്ത്രിയുടെ ലര 
ദുയിതാവൃാഷ നിധിമില്  നിന്നുാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔള്ക്ക് ചിഔിത്സാ ഷസാമാം 
റബയഭാക്കുന്തിനാഴവയഭാമ നരഩരിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
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(8) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങലിലറ ബ്യാഖിഔള്ക്ക് ആഴവയഭാമ ഭഉയന്നുഔള്  
ഷൗജനയഭാമി റബയഭാക്കണാം.  

(i)  ഭഉയന്് റബയഭാക്കുന്തില്  പ്രാഥഭിഔ ആബ്യാഖയബ്ഔന്ദ്രാം/ഇതയ ഷര്ക്കാര്  
ആശുഩത്രിഔള്  എന്ിഴിരങ്ങലില്  റബയഭാമ പണ്ട് ഉഩബ്മാഖിക്കാവന്താണ്.  

(ii) ആഴവയലഭങ്കില്  ഭഉയന്് ഴാങ്ങുന്തിന് ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതവാം 
ഴിനിബ്മാഖിക്കാവന്താണ്.  

(iii) ഈ പ്രക്രിമമില്  സുതായയത ഉറഴഉയത്തുന്തിന് അബ്യാഖയ ബ്ഭകറാഴിദഗ്ദ്ധര്  
അരങ്ങുന് ഉയ ലരഔ് നിക്കല്  ഔമ്മിറാലി ആഴവയഭാമ ഭഉയന്നുഔള്  ഏത് എന്് 
നിശ്ചമിബ്ക്കണ്ടതുാം അഴ ഴാങ്ങി ബ്യാഖിഔള്ക്ക് ബ്നയിട്ട് നല്ബ്ഔണ്ടതുഭാണ്. 

(iv) ബ്യാഖിഔള്ക്ക് മഥാഷഭമാം കൃതയഭാമി ഭഉയന്നുഔള്  റബയഭാക്കുന്നുലഴന്് ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
അമല്ക്കൂട്ടങ്ങള്  ഉരപ്പുഴഉയബ്െണ്ടതാണ്. 

(9)  ഩബ്യാഩഔായ തല്ഩയയാമ ഴയക്തിഔബ്ലയുടെ ാം ധര്മ്മ സ്ഥാഩനങ്ങബ്ലയുടെ ാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
അഖതിഔ ലര ചിഔിത്സാ ആഴവയങ്ങള്  ഷ് ബ്ഩാണ്ഷര്  ലചയ്യുഴാന്  ബ്പ്രയിെിബ്ക്കണ്ട 
താണ്. ഇെയെില്  ഷ് ബ്ഩാണ്ഷര്ഭാലയ ഔലണ്ടത്തുന്തിന് ആഴവയഭാമ പ്രചായണ 
പ്രഴര്െനങ്ങള് , ബ്ഫാധഴല്ക്കയണ ചര്ചൃഔള്  നോതറാമഴ ഷാംഗരിെിക്കാവന്താണ്. 

(10)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമെ് ഷന്ദ്ധബ്ഷഴന തല്ഩയയാമ ആതുയ ്രുശ്രൂഷശാ പ്രഴര്െഔഉയലര ഉയ 
ഷഭിതി പംഩീഔയിക്കുഔയുടെ ാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔള്  ബ്നയിടുന് ആബ്യാഖയ പ്രവ് നങ്ങള്  
ഩയിസയിക്കുന്തിന് അഴഉയലര ബ്ഷഴനാം റബയഭാക്കുഔയുടെ ാം ലചയ്യാവന്താണ്. 

2.3 ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിബാഖെിലറ ബിന്ബ്വശിക്കാര്ക്ക് ആവൃാഷാം നല്ഔല്  

(1) ബ്ഔന്ദ്രാഴിശ് കൃത ഩയിഩാരിഔലിലറ ഩട്ടിഔഴര് ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം ഴിനിബ്മാഖിചൃ് 
നരൊക്കുന് ഩയിഩാരിഔള്  ബിന്ബ്വശിക്കാര്  അാംഖങ്ങലാമി ഉള്ള ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി 
ുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക് നോന്ഖണന നല്ഔി നരൊബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(2)  ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔള്ക്ക്, ബ്ഔയല ഷാംസ്ഥാന ഴിഔറാാംഖബ്ക്ഷഭ  ബ്ഔാര് െബ്രശന് , ബ്ഔയല 
ലപഡബ്രശന്  ഒപ് ദി കലന്ഡ് തുരങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങ ലര ഷസഔയണബ്ൊലര 
ലതാളില്  കഴദഗ്ദ്ധയ ഩയിവീറനാം നല്ുംഴാനുള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ബ്പ്രാത്സാസിെിക്കാ 
വന്താണ് 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതവാം ബ്ദവീമ ഗ്രാഭീണ ഉഩജീഴന ഭിശന്  ഴിസിതവാം 
ഉഩബ്മാഖിചൃ് ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ഔടുാംഫങ്ങലിലറ വായീയിഔ-ഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔള്  
ബ്നയിടുന്ഴര്ക്ക് ലതാളില്  നല്ുംന്തിനു ബ്ഴണ്ടിയുടെ ള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ബ്പ്രാത്സാ 
സിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ബിന്ബ്വശിക്കായാമ ഩട്ടിഔഴര് ഖക്കാഉയലര ലതാളിറധിഷ്ഠിത ബ്പ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ബ്ഔന്ദ്ര - 
ഷാംസ്ഥാന ബ്ഷാശയല്  ലഴല്പമര്  അഡ് കഴഷരി ബ്ഫാര് ഡുഔലില്  നിന്് 
ഷാമ്പെിഔ ഷസാമാം റബയഭാക്കുന്തിന് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നരഩരി 
ഷൃീഔയിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 
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2.4 ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ലഩന്ശനുഔ ാം വൃദ്ധഉയലര ബ്ക്ഷഭവാം 

(1) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔലില്  അര്സയാമഴര്ക്ക് ഴാര്ദ്ധഔയഔാറ ലഩന്ശനുാം ഭറ്റു 
ലഩന്ശനുഔ ാം അനുഴദിക്കുന്തിന് ഉമര്ന് നോന്ഖണന നല്ഔണാം. 

(2) ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഴിബാഖെിലറ വൃദ്ധഉയലര ബ്ക്ഷഭെിനുാം ഴിഔഷനെിനുാം പ്രാബ്ദവിഔ 
പ്രബ്തയഔതഔ ള്ള ഉചിതഭാമ ഩയിഩാരിഔള്  ഔലണ്ടെി നരൊക്കുന്തിന് ശ്രദ്ധിബ്ക്ക 
ണ്ടതാണ്. 

2.5 ഔിരൊരാം 

(1) ഭൂയസിതയാമ എല്ലാ ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങള്ക്കുാം ഴീര് ഴയ്ക്കുഴാന്  ഭൂഭി നല്ഔണാം. 
അതിനുബ്വശാം ഭാത്രബ്ഭ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ദായിദ്ര്യബ്യകയ്ക്ക് താലളയുടെ ള്ള ഭറ്റു 
ഩട്ടിഔഴര്ഖ ുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക് ഈ ആഴവയെിന് ഭൂഭി നല്ുംഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. ഇതിന് 
ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതാം ഴിനിബ്മാഖിക്കാവന്താണ്. 

(2) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷന ഴുംെിലെ ബ്ഔാര്െഷ് പണ്ടില്  ഉള് ലെടുെിയുടെ ാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
അഖതി ുംടുാംഫങ്ങ ലര പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാരി ഏലറാലടുക്കാവന്താണ്. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങലല പുനയധിഴഷിെിക്കുന്തിന് ഗ്രാഭ പ്രബ്ദവങ്ങലില്  3 
ലഷെില്  ുംരമാലത ഭൂഭി ഗണബ്ബാക്താക്കബ്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമബ്ൊ ഔലണ്ടബ്െ 
ണ്ടതാണ്. ഭൂഭിയുടെ ലര മഥാര്് ഴിറ, ഩട്ടിഔഴര്ഖക്കാര്ക്കാമി നരൊക്കുന് ഷഭാന 
ഩയിഩാരിക്ക് നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ള ഉമര്ന് ഩയിധിക്ക് ഴിബ്ധമഭാമി ഭൂവരഭയ്ക്ക് ബ്നയിട്ട് 
നല്ഔാവന്താണ്. 

2.6 ഩാര് െിരാം 

(1)  ബഴന യസിതഉയാം, ഴീര് നിര്മ്മിക്കുഴാന്  ആഴവയെിന് ഭൂഭിയുടെ ള്ളഴഉയഭാമ എല്ലാ 
ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങള്ക്കുാം ബഴന നിര്മ്മാണ ഷസാമാം നോന്ഖണനയുടെ ലര 
അരിസ്ഥാനെില്  നല്ഔിമബ്വശാം ഭാത്രബ്ഭ ദായിദ്ര്യബ്യകയ്ക്ക് താലളയുടെ ള്ള ഭറാല് ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
ുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക് ഴീര് നല്ുംന് ഔായയാം ഩയിഖണിബ്ക്കണ്ടതുള്ളൂ. 

(2) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങ ലര ബഴന നിര്മ്മാണാം ഩട്ടിഔഴര്ഖ അമല് ട്ട്ടങ്ങള്  
നോബ്കനബ്മാ ഊഉയ ഴിഔഷന ഷഭിതി നോബ്കനബ്മാ ആമിയിക്കണാം. 

2.7 ുംരിലഴള്ളാം 

(1) ഩയമ്പയാഖത ജറബ്രാതസ്സുഔള്  ഷാംയക്ഷിക്കുന്തിനാമിയിക്കണാം ആദയ ഩയിഖണന 
നല്ബ്ഔണ്ടത്. 

(2) നിറഴിലുകള്ള ുംരിലഴള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങ ലര ഴീടുഔള്ക്ക് 
ഏറാലവാം ഷഭീഩൊമി ഩലിഔ് ോെ് ബ്ഩാേ് സ്ഥാഩിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഊഉയഔള്ക്ക് പ്രബ്മാജനാം റബിക്കുന് ുംരിലഴള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഩട്ടിഔഴര്ഖ  
ഉഩഩദ്ധതി പ്രഔായാം ആയാംബിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(4) പുതുതാമി ആയാംബിക്കുന് ുംരിലഴള്ള ബ്പ്രാജക്ടുഔലില്  ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങള്  
ട്ടുതലുകള്ള പ്രബ്ദവങ്ങള്ക്ക് നോന്ഖണന നല്ബ്ഔണ്ടതാണ്. 

(5) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഊഉയഔലില്   തുരഷാമ ഔിണര്  ുംളിക്കാവന്താണ്. 
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2.8 ഴിദയാബയാഷാം 

(1) ഷ് ട്ള്  ഴര്ശാം ആയാംബിക്കുന്തിനു നോമ്പ് തലന് ഒബ്യാ ഊയിലുകാം ഷര്ബ്ഴ നരെി ഷ് ട്ലില്  
ബ്ചര്ന്ിട്ടില്ലാെ ഩട്ടിഔഴര്ഖ ുംട്ടിഔലല ഔലണ്ടെി അഴലയ ഷ് ട്ലില്  ബ്ചര്ക്കുന്തിന് 
നരഩരി ഷൃീഔയിക്കണാം. 

(2) ഴിദയാബയാഷാം ഉബ്ഩക്ഷിചൃഴലയ ഴീ പോകാം ഷ് ട്ലില്  ബ്ചര്ക്കാന്  ശ്രഭങ്ങള്  നരത്തുന്തിെയലര 18 
ഴമായേിനു താലള പ്രാമനോള്ള എല്ലാ ഩട്ടിഔഴര്ഖ ുംട്ടിഔ ാം അഴഉയലര ുംടുാംഫസ്ഥിതി 
ഩയിഖണിക്കലത തലന് ഴിദയാബയാഷാം തുരഉയന്നുലഴന്് ഉരപ്പുഴഉയെണാം. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങലിലറ ഴിദയാര്്ിഔള്  ഉള് ലെലര പ്രീലഭരിഔ് ബ്സാേറില്  
ബ്ചര്ന്് ഩഠിക്കുഴാന്  ഷൗഔയയാം റബിക്കാെ എല്ലാ ഩട്ടിഔ ഴര്ഖ ഴിദയാര്്ിഔള്ക്കുാം  
ആഴവയഭാമ ഩഠബ്നാഩഔയണങ്ങള് , യൂണിബ്പാാം നോതറാമഴ ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി 
ഴിസിതാം ഉഩബ്മാഖിചൃ് ഴിതയണാം ലചബ്യ്യണ്ടതാണ്. ഈ ഩാബ്ക്കജ് പ്രഔായാം നല്ഔാവന് 
ധനഷസാമെിലെ നിയക്ക് ചുഴലര നല്ുംന്നു. 

ഇനാം  ഴാര്ശിഔ അറഴന്ഷിലെ 
ഩയിധി (പംഩ) 

(a) ഷ് ട്ള്  യൂണിബ്പാാം ഴാങ്ങുന്തിന്   

(i)9,10 ൈാസ്സുഔലിലറ ഴിദയാര്്ിഔള്ക്ക്  

(എട്ടാാം ൈാസ്സുഴലയയുടെ ള്ള ഴിദയാര്്ിഔള്ക്ക് S.S.A 
യുടെ ലര ബാഖഭാമി സ്കൂള്  യൂണിബ്പാാം ഷൗജനയഭാമി 
റബിക്കുന്നുണ്ട്.)  

: 1500 

(b) ബ്നാട്ട് ബുക്ക്, ബ്േശനരി നോതറാമഴ 
ഴാങ്ങുന്തിന് 

:  

(i)ബ്റാഴര്  കപ്രഭരി ഴിദയാര്്ിഔള്ക്ക്  

(ii)അെര്  കപ്രഭരി ഴിദയാര്്ിഔള്ക്ക്  

: 500 

750 

(iii)കസഷ് ട്ള്  ഴിദയാര്്ിഔള്ക്ക്   : 1000 

(c) ുംര, ലചഉയെ്്ഷ്, ഷ് ട്ള്  ഫാഖ്, ലഩന്ഷില് , 
ബ്ഩന എന്ിഴ ഴാങ്ങുന്തിന് (എല്ലാ 
ോന്ബ്ഡര്ഡുഔലിബ്റയുടെ ാം ഴിദയാര്്ിഔള്ക്ക്) 

: 1000 

   

 (4) ഇപ്രഔായനോള്ള ഴിദയാബയാഷ ധനഷസാമാം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഭാത്രബ്ഭ ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
ഴിദയാര്്ിഔള് ക്ക് നല്ബ്ഔണ്ടതുള്ളൂ. 

(5) ഩട്ടിഔഴര്ഖ ുംടുാംഫങ്ങലിലറ എല്ലാ ഴിദയാര്്ിഔ ബ്രയുടെ ാം ഩഠന നിറഴായാം ഉമര്ൊന്  
പ്രബ്തയഔ ബ്ഔാചൃിാംഖ് ഏര് ലെടുെണാം. ഇതിനാമി ബ്മാഖയതയുടെ ള്ള ഫിഉയദധായിഔള് , 
ബ്ഔാബ്ലജ് ഴിദയാര്്ിഔള് , അദ്ധയാഩഔര് , ഷാക്ഷയതാ ബ്പ്രയഔ് ഭാര് , നോതറാമഴലയ 
ഉള് ലെടുെി ഉയ ഷബ്ൊര്ട്ട്  ഗ്രൂെ് തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെില്  പംഩീഔയിക്കണാം. 
ഷബ്ൊര്ട്ട് ഗ്രൂെിലെ  ഷാംഗരനാ ലചറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില്  നിന്നുാം 
ഴസിക്കാവന്താണ്. എന്ാല്  ഈ ആഴവയെിന് ബ്സാണബ്രരിമാം ലഔാടുക്കുഴാന്  
ഩാരില്ല.  
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2.9 ഷാമൂസയഭാമ റാലലെരല്  

(1) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങലിലറ അാംഖങ്ങലല ഩട്ടിഔഴര്ഖ അമല് ട്ട്ടങ്ങലില്  
ഉള് ലെടുത്തുഴാന്  ഔമ്മൂണിറാലി ലഡഴറഩ് ലഭെ് ലഷാകഷറാലിഔള്  നരഩരി ഷൃീഔയിക്കണാം. 
അപ്രഔായാം അഴഉയലര ഷാമൂസയഭാമ റാലലെരല്  അഴഷാനിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. 

(2) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങ ലര പുനയധിഴാഷ പ്രഴര്െനങ്ങ ലര നിര്ഴസണാം, 
ബ്ഭല്ബ്നാട്ടാം, ബ്ഭാണിറാലരിാംഖ് നോതറാമഴ ഫമായലെട്ട ഊഉയട്ട്ടങ്ങ ലര ചുഭതറമാണ്. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതി ുംടുാംഫങ്ങള്  ബ്നയിടുന് പ്രവ് നങ്ങള്  ഩൗയ ഷമൂസെിലെ ശ്രദ്ധമില്  
ലഔാ പോകഴഉയന്തിനുള്ള ശ്രഭങ്ങള് , ബ്ഫാധ ഴല്ക്കയണ പ്രഴര്െനങ്ങള് , അഖതിഔലല 
ഔലണ്ടത്തുന്തിനുള്ള ഷര്ബ്ഴ എന്ിഴ ഊഉയട്ട്ടങ്ങ ലര ഩങ്കാലിെബ്ൊലര ഏലറാലടുബ്ക്ക 
ണ്ടതാണ്. 

(4) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔ ലര ഷര്ഖഴാഷന ഴിഔഷിെിക്കുന്തിനുാം അഴഉയലര ബ്വശി 
ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്തിനുാം ഷമൂസെിലറ ഭറ്റു ഴിബാഖങ്ങള്ലക്കാൊം ഇരഩളുംന്തിനുനോള്ള 
ആത്മഫറാം നല്ുംന്തിനുാം അനുബ്മാജയഭാമ ഔൗണ്ഷറിാംഖ് ഷാംഗരിെിക്കുഴാന്  
നരഩരി ഷൃീഔയിക്കണാം. 

(5) ഩട്ടിഔഴര്ഖ അഖതിഔ ലര ഭാനഷിഔ വായീയിഔ ഔളിവഔള്  ഩയിബ്ഩാശിെിക്കുന്തിന് 
ആഴവയഭാമ ഩയിവീറനങ്ങള്  ഭനഃവാസ്ത്രജ്ഞഉയബ്രയുടെ ാം ഴിദഗ്ദ്ധഉയബ്രയുടെ ാം ലപ്രാപശണലുക 
ഔ ബ്രയുടെ ാം ഉഩബ്ദവാനുഷയണാം ഷാംഗരിെിബ്ക്കണ്ടതാണ്. അതിലെ ലചറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ഖ 
ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില്  ഉള് ലെടുൊവന്താണ്. 

2.9 ബ്ലാക്ക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷസാമാം റബയഭാക്കല്  

  ബ്ലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് , ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നരത്തുന് ഩട്ടിഔഴര്ഗ അഖതി 
ുംടുാംഫ ഩയിചയണ ഩാബ്ക്കജിന് ഷസാമാം റബയഭാബ്ക്കണ്ടതാണ്.  
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ബ്പാരാം 1 

ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി (2017 – 22) 
ആസൂത്രണ ഷഭിതി അാംഖങ്ങ ലര ഴിഴയങ്ങള്  

തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ബ്ഩയ് : 
ബയണഷഭിതി തീഉയഭാന നമ്പഉയാം തീമതിയുടെ ാം :               ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി........................................ 

ക്ര.ന. ബ്ഩഉയാം ഴിറാഷവാം 
ബ്പാണ്  
ഇ-ലഭമില്  
ഐ.ഡി 

പുനഷാംഗരിെിചൃ 
ആസൂത്രണ 
ഷഭിതിമിലറ 
സ്ഥാനാം* 

ഉള്ലെടുന് 
ഴിബാഖാം** 

സ്ത്രീ/ 
പുഉയശന്  

എഷ്.ഷി/ 
എഷ്.രി/ 
ഭറ്റുള്ളഴ 

ഴിദയാബയാഷ 
ബ്മാഖയത 

കഴദഗ്ധയാം/ 
ഩയിചമാം 
ബ്ഭകറ 

ലതാളില്  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

*അദ്ധയക്ഷന്/ഉഩാദ്ധയക്ഷന്/ഔണ്ഴീനര്/അാംഖാം 

** തബ്ണവബയണ അദ്ധയക്ഷന്/ ലഷക്രട്ടരി/ ോെിാംഖ് ഔമ്മിറാലി ലചമര്ഭാന്/ഴിദഗ്ദ്ധ അാംഖാം/ ഷന്ദ്ധപ്രഴര്െഔര്  

സ്ഥറാം : 

തീമതി :              ലഷക്രട്ടരിയുടെ ലര ബ്ഩഉയാം പ്പുാം 
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ബ്പാരാം 2 

ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി (2017 – 22) 

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് അാംഖങ്ങ ലര ഴിഴയങ്ങള്  
തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ബ്ഩയ് :     ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി................................................................... 

ബയണഷഭിതി തീഉയഭാന നമ്പഉയാം തീമതിയുടെ ാം :    ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ബ്ഩയ്...................................................... 
 

ക്ര.ന. ബ്ഩഉയാം ഴിറാഷവാം 
ബ്പാണ്  
ഇ-ലഭമില്  
ഐ.ഡി 

പുനഷാംഗരിെിചൃ 
ഴര്ക്കിാംഖ് 

ഗ്രൂെിലറസ്ഥാനാം* 

സ്ത്രീ/ 
പുഉയശന്  

എഷ്.ഷി/ 
എഷ്.രി/ 
ഭറ്റുള്ളഴ 

ഴിദയാബയാഷ 
ബ്മാഖയത 

കഴദഗ്ദ്ധയാം/ 
ഩയിചമാം 
ബ്ഭകറ 

ലതാളില്  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

*ലചമര്ബ്ഩഴ്സണ്/കഴഷ് ലചമര്ബ്ഩഴ്സണ്/ഔണ്ഴീനര്/അാംഖാം 

ഒബ്യാ ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിനുാം പ്രബ്തയഔാം ബ്പാരാം തയ്യാരാക്കണാം. 

സ്ഥറാം : 

തീമതി :            ലഷക്രട്ടരിയുടെ ലര ബ്ഩഉയാം പ്പുാം 
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ബ്പാരാം 3 

ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി  

പ്രശ്നഴിവഔറനവാം പ്രശ്ന ഩയിസായ ഷാധയതഔ ാം 
തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ബ്ഩയ് :.................................................   

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ബ്ഩയ്:……………………………….              ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി........................................ 
    

 

*തബ്ണവബയണെിലെ അധിഔായങ്ങള്, ചുഭതറഔള്, ഩദ്ധതി പംഩീഔയണ ഭാര്ഖനിര്ബ്ണവങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ ാം ഷാബ്ങ്കതിഔ ക്ഷഭത, ഷാമ്പെിഔ ക്ഷഭത, 
ഴിജമ ഷാദ്ധയത, പ്രാബ്മാഖിഔത, ലഩാതുഩണാം ഴിനിബ്മാഖിക്കുന്തിലറ ഷാമൂസയ പ്രഷക്തി എന്ിഴയുടെ ാം ഔണക്കിലറടുത്തുലഔാണ്ടാമിയിക്കണാം 
ഷാധയതഔള്  ഩയിഖണിബ്ക്കണ്ടത് 

സ്ഥറാം                െ്  
തീമതി               ബ്ഩയ് 

ഔണ്ഴീനര്  
--------------------(ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ്) 

 

ക്ര
ഭ
 ന
മ്പ
ര്
  

പ്രശ്നങ്ങള്  
പ്രശ്നഫാധിത 

പ്രബ്ദവാം, ഴിബാഖാം 

പ്രശ്നെിലെ തീവ്രത 

(  ലചയ്യുഔ) 

പ്രശ്നെിനുള്ള 
ഔായണങ്ങള്/ 
ലഴല്ലഴിലിഔള്  

പ്രശ്നെിനുള്ള ഔായണങ്ങള്  / ലഴല്ലഴിലിഔള്  
ഩയിസയിക്കുന്തിന് നിറഴിലറ 

ഷാധയത ഩയിഖണിചൃാല്  ഏലറാലടുക്കാന്  ഔളിയുടെ ന് / 
ഏലറാലടുബ്ക്കണ്ടതാമ പ്രഴര്െനങ്ങള്  എലതിമല്ലാാം?* 

റഘുതയാം ഗഉയതയാം 
അതീഴ 
ഗഉയതയാം 

ഫമായലെട്ട 
തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനെില്  

ഔീഴ്തട്ട് 
ഩഞ്ചാമെ് 
തറെില്  

നോഔള്തട്ട് 
ഩഞ്ചാമെ് 
തറെില്  

 
ഷര്ക്കാര്  
തറെില്  
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ബ്പാരാം 4 

ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി 

നോന്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്  ഏലറാലടുെ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഴിവദാാംവങ്ങള്   
(പൂര്െിമാക്കാെ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഴിഴയങ്ങള്  ഉള്െലര) 

തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ബ്ഩയ് :.................................................      

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ബ്ഩയ്:……………………………….       ഴര്ശാം...................... 
 

ക്ര
ഭ
 

ന
മ്പ
ര്
  

ബ്പ്ര
ാജ
ക്ട
് 

ന
മ്പ
ര്
  

ബ്പ്രാജക്ടിലെ ബ്ഩയ് 
S.O./ 
New 

GEN/ 
SCSP/ 
TSP 

ബ്പ്രാജക്ടിലെ 
അഴസ്ഥ* 

റക്ഷയാം ബ്നട്ടാം 
പ്രതീക്ഷിചൃ  
പ്രബ്മാജനാം 

കഔഴയിചൃ 
മഥാര്് 
പ്രബ്മാജനാം 

ഷാമ്പെി
ഔാം (പംഩ) 

ബൗതിഔാം 
ഷാമ്പെി
ഔാം (പംഩ) 

ബൗതിഔാം 

   
 
 
 
 
 

         

 ആലഔ 
 

          

 

*പൂര്െീഔയിചൄ/തുരഉയന്നു/പൂര്െീഔയിക്കാലത ഉബ്ഩക്ഷിചൄ 
 

സ്ഥറാം :              െ് : 

തീമതി :              ബ്ഩയ് : 

                ഔണ്ഴീനര്  

            ................................................(ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ്) 

ുംരിെ് : 

(1) മഥാര്് പ്രബ്മാജനാം – ഉദാ- ഉയ ുംരിലഴള്ള ഩദ്ധതിയുടെ ലര മഥാര്് പ്രബ്മാജനാം എന്ത് 55 ുംടുാംഫങ്ങള്ക്ക് പ്രതിദിനാം 300 റിറാലര്  ഴീതാം   
ുംരിലഴള്ളാം ഴര്ശാം  നോഴഴന്  റബയഭാക്കുഔ. 
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ബ്പാരാം 5 

ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി  

തന്  ഴര്ശാം ഏലറാലടുെ ബ്പ്രാജക്ടുഔ ലര ഴിവദാാംവങ്ങള്  

തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ബ്ഩയ്................................................ 

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ബ്ഩയ്.....................................................................     ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി................................................ 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

ബ്പ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

ബ്പ്രാജക്ടിലെ ബ്ഩയ് So/New GEN/SCSP/TSP റക്ഷയാം ബ്നട്ടാം ബ്പ്രാജക്ടിലെ 
ഇബ്ൊളലെ 
അഴസ്ഥ* 

 

ഷാമ്പെിഔാം 
(പംഩ) 

ബൗതിഔാം ഷാമ്പ
െിഔാം 
(പംഩ) 

ബൗതിഔാം 

   
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*പൂര്െീഔയിചൄ/ തുരഉയന്നു/പൂര്െീഔയിക്കാലത ഉബ്ഩക്ഷിചൄ 

സ്ഥറാം :               െ്: 

തീമതി :             ബ്ഩയ്: 

              ഔണ്ഴീനര്  

---------------------ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് 
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ബ്പാരാം 6 

ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി 

ഗ്രാഭഷബാ ബ്മാഖെില്  അഴതയിെിക്കുന്തിന് നിര്ബ്ണവിക്കുന് അടുെഴര്ശലെ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  

തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ബ്ഩയ്..................................................... 

ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെിലെ ബ്ഩയ്.............................................................................    ........................................................ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി

   

ക്രഭ 
നമ്പ
ര്  

നിര്ബ്ണവിക്കു
ന് 

ബ്പ്രാജക്ടിലെ 
ബ്ഩയ് 

റക്ഷയങ്ങ
ള്  

എലതിമ
ല്ലാാം 

ഗണബ്ബാൃ തി 
ഴിബാഖാം, 
എണാം, 

ഗണബ്ബാൃ തി 
പ്രബ്ദവാം ഏത് 

പ്രധാന 
പ്രഴര്െനങ്ങ
ള്  എലതിമല്ലാാം? 
എത്ര അലഴില്  

(2) 

ഴിഔഷ
ന പണ്ട് 

ലഭമിെന
ന്ഷ് പണ്ട് 

തന
ത് 

പണ്ട് 

ബ്ഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃ
താം 

ഷാംസ്ഥാനാഴി
ഷ്കൃതാം 

ഴാ
യ്പ 

ഗണബ്ബാ
ൃ തി 

ഴിസിതാം 

ഭറ്റുള്ള
ഴ 

ആലഔ 
അരങ്ക
ല്  

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

              

X ആലഔ 
 

X X           

സ്ഥറാം  :              െ്: 

തീമതി  :              ബ്ഩയ്: 

                ഔണ്ഴീനര്  

                       ........................ഴര്ക്കിാംഖ് ഗ്രൂെ് 

1. ഗണബ്ബാക്താക്ക ലര എണാം അഴര്  ഏത് ഴിബാഖെിലുകള്ളഴര്  അലല്ലങ്കില്  ഏത് പ്രബ്ദവെിലുകള്ളഴര്  എന്് എഴതണാം 

2. എലതിമല്ലാാം പ്രഴര്െനങ്ങള്  എന്നുാം അഴ എത്ര അലഴില്  എന്നുാം എഴതണാം. ഫാധഔഭാമ ഷാംഖതിഔള്  എഴിലര എന്നുാം എഴതണാം. ന്ിറധിഔാം 

പ്രബ്ദവങ്ങലില്  നരബ്െണ്ട നിര്മ്മാണ പ്രവൃെിഔള്  ട്ട്ടിബ്ചൃര്െ് റാല ബ്പ്രാജക്ടാമി  നിര്ബ്ണവിക്കാന്  ഩാരില്ല.  
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ബ്പാരാം:7 

ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി ഴിബഴ ഴഔമിഉയെല്  
തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ബ്ഩയ്:................................................................................................................................. 

               ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി................................................... 
1.ഴിബഴ ബ്രാതസ്സുഔള്  

ക്രഭ 
നാം 

ഴിബഴ ബ്രാതസ്സുഔള്  ഴഔമിഉയത്തുന് തുഔ 
(പംഩ) 

(1) (2) (3) 

1 ഴിഔഷന പണ്ട് (i) ഷാധായണ ഴിസിതാം  

 (ii) 
   (iii)  

ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി  

ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഉഩഩദ്ധതി  

 (iv)  ഩതിനാറാാം ധനഔായയ ഔമ്മീശന്  
അഴാര്ഡ് 

 

  ആലഔ  

2 ലഭമിെനന്ഷ് പണ്ട് (i) 
(ii) 

ബ്രാഡ് ഇതയാം  

ബ്രാഡ്  

ആലഔ  

3 തനത് പണ്ട്    

4 ഷാംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത  
ഩദ്ധതി ഴിസിതാം 

  

5 ബ്ഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത  ഩദ്ധതി 
ഴിസിതാം 

  

6 ഴായ്പ - ഷസഔയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്് 

  

7 ഴായ്പ- ഭറാല് ധനഔായയ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്് 

  

8 ഗണബ്ബാൃ തി ഴിസിതാം  
ഩഞ്ചാമെില് അരയ്ക്കുന്ത് 

  

9 ഗണബ്ബാൃ തി ഴിസിതാം  - 
ഗണബ്ബാക്താഴ് ബ്നയിട്ട് 
ലചറഴളിക്കുന്ത്  

  

10 ഷന്ദ്ധ ബ്ഷഴനാം   

11 ഷാംബാഴന   

12 ഭറാല് തബ്ണവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നുള്ള 
ഴിസിതാം                                                 

(i)ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിന്്   

(ii) ബ്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  
നിന്് 

 

(iii) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമെില്  നിന്്  

(iv) നോനിഷിൊറിറാലിഔലില്  നിന്്  

(v) ബ്ഔാര്െബ്രശനില്നിന്്  

ആലഔ  

13 ഭറ്റുള്ളഴ   

 ആലഔ ലഭാൊം x  
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2 ഴിഔഷനപണ്ടിലെ ബ്ഭകറാരിസ്ഥാനെിലുകള്ള ഴഔമിഉയെല്  (പംഩ) 

 
ക്രഭ 
നാം 

 
ഴിബാഖാം 

 

ആലഔ 
ഴിസിതാം  

ബ്ഭകറാ 
ഴിബജനെിൽ 

നിന്നുാം 
ളിഴാക്കിമ 

തുഔ 

ഫാക്കി 
തുഔ 

ഉല്പാദനംാദന ബ്ഭകറ ബ്ഷഴന ബ്ഭകറ ഩശ്ചാെറ ബ്ഭകറ 

തുഔ വതഭാനാം തുഔ വതഭാനാം തുഔ വതഭാനാം 

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

1 ഷാധായണ 
ഴിസിതാം  

 
  

      

2 ഩട്ടിഔ 
ജാതി 
ഉഩഩദ്ധതി 

 X X  
     

3 ഩട്ടിഔഴര്ഖ   
ഉഩ ഩദ്ധതി  

 
X X 

      

4 ഩതിനാറാാം 
ധനഔായയ 
ഔമ്മീശന്  
ഗ്രാെ്  

 
X X 

      

 ആലഔ 
         

 

 

3. നിര്ഫമായഭാമി ഴഔമിഉയബ്െണ്ട ഴിബാഖങ്ങള്ക്കുള്ള / ഩയിഩാരിഔള്ക്കുള്ള ഴഔമിഉയെല്  

ക്രഭ 
നാം 

നിര്ഫമായഭാമി തുഔ 
ഴഔമിഉയബ്െണ്ട 

ഴിബാഖെിലെ /ഩയിഩാരിയുടെ ലര 
ബ്ഩയ് 

ഴഔമിഉയബ്െണ്ട 
തുഔ (പംഩ) 

ഴഔമിഉയെിമ തുഔ (പംഩ) 

ഴിഔഷന 
പണ്ട് 

ഭറ്റുള്ളഴ ആലഔ  

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

      

      

      

      

      

      

 
X 

 
ആലഔ 

    

 

 

 



 
 
 

103 
 

 

4. ഴിഔഷന പണ്ടിലെ ഴിശമാരിസ്ഥാനെിലുകള്ള ഴിഔമിഉയെല്  

 
ക്രഭ 
നാം 

 
ഴിഔഷന 
ബ്ഭകറ 

ഴഔമിഉയെല്  (പംഩ) 

ഷാധായണ 
ഴിസിതാം 

ഩട്ടിഔജാതി 
ഉഩഩദ്ധതി 

ഩട്ടിഔ 
ഴര്ഖ 

ഉഩഩദ്ധതി 

ഩതിനാറാാം 
ധനഔായയ 

ഔമ്മീശന്  ഗ്രാെ് 
ആലഔ 

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

1 കൃശി 
     

2 മൃഖഷാംയക്ഷണാം 
     

3 ക്ഷീയ ഴിഔഷനാം 
     

4 ജറബ്ഷചനാം 
     

5 ഭണ്-
ജറഷാംയക്ഷണാം 

     

6 ഩയിസ്ഥിതി 
ഷാംയക്ഷണാം 

     

7 ഴിദയാബയാഷാം 
     

8 ഔറ, ഷാംസ്ക്കായാം, 
യുടെ ഴജനബ്ക്ഷഭാം 

     

9 ആബ്യാഖയാം 
     

10 ുംരിലഴള്ളാം 
     

11 ശുചിതൃാം 
     

12 ഩാര്െിരാം 
     

13  ഷാമൂസയബ്ക്ഷഭാം  
     

14 ഊ ര്ജാം 
     

15 ലഩാതുഭയാഭെ് 
     

16 ഭറ്റുള്ളഴ 
     

 
ആലഔ 
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ബ്പാരാം  8 

ഩതിമൂന്ാാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി 
തബ്ണവ ബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ബ്ഩയ് : ................................................  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി:........................................  

ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരി തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള ബ്പാരാം 
I. ഩയിഩാരിയുടെ ലര ഷാംഗ്രസാം 

ക്രഭ 
നാം. 

ഇനാം ഴിഴയണാം 

1 ഩയിഩാരിയുടെ ലര ബ്ഩയ്  

2 ഩയിഩാരിയുടെ ലര നമ്പര്  *  

3 ബ്നാഡല്  ഒപീഷര്  **  

4 പ്രധാന റക്ഷയങ്ങള്   

5 പ്രധാന പ്രഴര്െനങ്ങള്   

6 ഩങ്കാലിഔലാുംന് സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഴുംപ്പുഔള്, ഏജന്ഷിഔള്   

7 നിര്ബ്ണവിക്കുന് ഏബ്ഔാഩന, ഷാംബ്മാജന ഷാധയതഔ ാം 
ഷാംബ്മാജിെിക്കുന് ഩയിഩാരിഔ ാം 

 

8 പ്രതീക്ഷിത ആലഔ ലചറഴ്  

9 ബ്ഭാണിട്ടരിാംഖ് ഷാംഴിധാനാം  
 

* ഩയിഩാരിഔള്ക്ക് C1,C2,C3 …… എന്ിങ്ങലന ക്രഭനമ്പര്  നല്ഔണാം. 

** ഉയ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിക്ക് ഉയ ബ്നാഡല്  ഒപീഷര്  ഉണ്ടാഔണാം. [ഭാര്ഗബ്യകയുടെ ലര കണ്ഡിഔ 3.5.5 (3)ഔാുഔ.] 

II. തബ്ണവ ബയണ സ്ഥാഩനാം ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഏലറാലടുക്കുന് പ്രഴര്െനങ്ങള്  

ക്രഭ 
നാം 

ബ്പ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

ബ്പ്രാജക്ടിലെ ബ്ഩയ് ബ്ഭകറ അരങ്കല്  തുഔ 
നിര്വസണ 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  

      

      

 ആലഔ    x 

III. ഭറാല് പ്രഴര്െനങ്ങള്  

ക്രഭ 
നാം 

ഇനാം 
പ്രഴര്െ 
നങ്ങള്  

നരൊക്കുന് 
ഏജന്ഷിഔള്  

പ്രതീക്ഷിത  
ലചറഴ് 

നിര്വസണ 
ഉബ്ദയാഖസ്ഥന്  

1 തബ്ണവ ബയണ സ്ഥാഩനാം ബ്പ്രാജക്ടിെയലര അല്ലാലത 
ഏലതങ്കിലുകാം പ്രഴര്െനങ്ങള്  ഏലറാലടുക്കുന്തിന് 
ഉബ്ണവിക്കുന്നുലണ്ടങ്കില്  അഴ.  

  
x 

  

2 ഭറാല് തബ്ണവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഴുംപ്പുഔള്, 
ഏജന്ഷിഔള്  നരത്തുന്ഴ  

    

3 ഷന്ദ്ധ ഷാംഗരനഔള് , ഗണബ്ബാൃ തി ഗ്രൂപ്പുഔള് , 
ഗണബ്ബാക്താക്കള്  എന്ിഴ ലചബ്യ്യണ്ടഴ. 

   x 

 ആലഔ x x  x 

ുംരിെ്:1. ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമിലറ ബ്പ്രാജക്ടുഔള്  ഴിഴിധ തബ്ണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ബ്ചര്ന്ാണ് നരൊക്കുന് 
ലതങ്കിലുകാം ഷഭഗ്രഩയിഩാരി ആഴിഷ്കയിചൃ തബ്ണവബയണ സ്ഥാഩനാം ഭാത്രബ്ഭ ഈ ബ്പാരാം തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടതുള്ളുന്. 

2. ബ്നാഡല്  ഒപീഷരാണ് ഈ ബ്പാരാം തയ്യാരാബ്ക്കണ്ടത്.  

3. ഒബ്യാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിക്കുാം പ്രബ്തയഔാം ബ്പാരാം തയ്യാരാക്കണാം. 


