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തകണവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളും
ഊര്പ്ജിതഭാമി
പ്രഴര്പ്െിക് ുണ്ട്ുണ്്. ഈ ഷാസംയയും ഷുംജാതഭാക്കുന്തിന് തായതകഭയന റലിതകാും ഔാറതാഭഷും
ളിഴാക്കുന്ട്ും ഴിദഖദ്ധഉയകരയുടെ ും ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്പ്െഔഉയകരയുടെ ും ഩാാലിെും ഉരുവരുഴഉയുന്ട്ഭാമ ഉയ
ആസൂത്രണ പ്രക്രിമലമ അരിസ്ഥാനഭാ് ി മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളും
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തയ്യാരാക്കുന്തിളുള്ള ഭാര്പ്ഗകയക
02.02.2018 ലറ ഷ.ഉ(കഔ).നും.17/2018/തഷൃബഴ ഉെയഴ് പ്രഔായും പുരലപ്പടുഴിച്ചിട്ടുുണ്്.
ഷാമ്പെിഔ ഴര്പ്ശെിലെ ട്ര് െില് തലന് നിര്പ്ഴസണും ആയുംബി് ാന് ഔളിയുടെ ും ഴിധും ഩദ്ധതി
ആസൂത്രണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ംിട്ടലപ്പടുെണലഭന്നുള്ള ഩതിമൂന്ാും ഩദ്ധതിമിലറ പ്രകയാഩിത റക്ഷയും
കഔഴയിക്കുന്തിന് ഩയയാപ്തഭാകുന് തയെിറാണ് ഭാര്പ്ഖകയക ആഴി്കരയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ഭാര്പ്ഗകയക
അളുഫന്ധഭാമി നല്കുന്നു. 2018 ജളുഴയിമില് ഭാര്പ്ഖകയക പുരലപ്പടുഴിച്ചതിളുകവശും ഴഉയെിമ
കൂട്ടികച്ചര്പ്് ലുകഔ ഫന്ധലപ്പട്ട സ്ഥറങ്ങലില് ഉ ലപ്പടുുഔയുടെ ും ഇകപ്പാ പ്രഷക്തഭലാെ ബാഖങ്ങ
ളിഴാക്കുഔയുടെ ും ലംയ്തിട്ടുുണ്്. എളപ്പ ഴാമനയ്ക്കുള്ള ഉയ ഷഭാസായും എന് നിറയ്ക്കാണ് ഇത്
തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത്. കൂട്ടികച്ചര്പ്െ ബാഖങ്ങ
തിയിച്ചരിയുടെ ന്തിനാമി കഫാ ഡ് ഇറ്റാറിസിില്
നല്ഔിമിട്ടുുണ്്. ളിഴാ് ിമ കണ്ഡിഔഔളലര നമ്പയിളു കനലയ XXX എന്് ഔാണിച്ചിട്ടുുണ്്.
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അളുഫന്ധും

മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളകരയുടെ ും കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔളകരയുടെ ും ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിമിലറ 2018-19
മുതല് 2021-22 ഴലയയുടെ ള്ള ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിഔ തയ്യാരാക്കുന്തിളുള്ള ഭാര്പ്ഖകയക
1

ആമുകും

1.1 പ്രാകദവിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔ തയ്യാരാക്കുഔയുടെ ും നരപ്പിറാക്കുഔയുടെ ും ലംയ്യുഔ എന്ത് പ്രാകദവിഔ
ഷര്പ്് ാഉയഔലില് നിമഭപ്രഔായും നിക്ഷിപ്തഭാമ അധിഔായകാും ഉെയഴാദിെകാഭാണ്. ഔളിെ യണ്ടു
ദവാബ്ദ് ാറലെ ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണെിലെ അളുബഴും
ഩദ്ധതിഔ
തയ്യാരാക്കുന്തിളുും
നരപ്പിറാക്കുന്തിളുും തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലല കൂടുതല് പ്രാപ്തഭാ് ിമിട്ടുുണ്്. ഈ ഷാസംയയെില്
ഷൃാബാഴിഔഭായുടെ ും ആസൂത്രണ പ്രക്രിമയുടെ ലര എലാ ഴിവദാുംവങ്ങളും ഉ ല് ാള്ളികൊണ്ലഔാണ്ടുള്ള
ഷാീര്പ്ണഭാമ നരഩരിക്രഭങ്ങ
മുഔ തട്ടുഔലില് നിന്നുും താകളയ്ക്ക് നിര്പ്കണവിക് ുണ്തില എലന്ാഉയ
അബിപ്രാമും ഩറബാഖുനിന്നുും ഉന്മി് ലപ്പടുന്നുുണ്്. ഴലലയകമലര ഷഭമലഭടുക്കുന് ആസൂത്രണ
നരഩരിക്രഭങ്ങ
അനാഴവയഭാമ ഔാറഴിലുംഫകാും ഉകദയാഖസ്ഥ കഭധാഴിെകാും സൃഷ്ടിക്കുന്നു,
ജനഔീമത ഇലാതാക്കുന്നു, ഔായയക്ഷഭതയ്ക്ക് കഔാട്ടമുുണ്ാക്കുന്നു ട്രങ്ങിമ ഴിഭര്പ്വനങ്ങളും
പ്രഷക്തഭാണ്. അട്ലഔാുണ്് തായതകഭയന റലിതകാും ഔാറതാഭഷും ളിഴാക്കുന്ട്ും, ഴിദഗ്ദ്ധഉയകരയുടെ ും
ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്പ്െഔഉയകരയുടെ ും ഩാാലിെും ഉരുവരുഴഉയുന്ട്ഭാമ ഉയ നരഩരിക്രഭഭാണ് ഩതിമൂന്ാും
ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതി് ാറെ് അളുഴര്പ്െിക്കുന്ത്.
1.2 1994-ലറ കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭും ഴിബാഴനും ലംയ്യുന്ത് ഫു തറ ആസൂത്രണഭാണ്.
അതിനാല് ബയണഗരനയുടെ ും ഫന്ധലപ്പട്ട നിമഭങ്ങളും അളുവാഷിക്കുന് ഴിഴിധ തട്ടുഔ ് ിരമിലറ
അധിഔായ/മതഭതറാ ഴിബജനകാും പ്പും അഴയ്ക്കിരമിലറ ഷുംകമാജനകാും ഉരുവരു ഴഉയകെുണ്ട്ുണ്്.
അകതാലരാപ്പും കയ തട്ടിലറ പ്രാകദവിഔ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ തമ്മിലുകും ഷസഔയണകാും ഷുംകമാജനകാും
പ്രധാനഭാണ്. ഇതിളു പുരകഭമാണ് ഴിഴിധ കരാതസ്സുഔലില് നിന്നുും റബയഭാകാന് ഴിബഴങ്ങ
ഴഔമിഉയുന്തിന് ഩാറിക് ുണ് ഴയഴസ്ഥഔളകരയുടെ ും അഴ ഷഭനൃമിപ്പിക് ുണ്തികെയുടെ ും പ്രാധാനയും.
ജിലാ ഩദ്ധതിനിര്പ്കണവങ്ങ പ്രാകദവിഔ ഷര്പ്് ാഉയഔളലര ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് പ്രതിപറിക്കുഔയുടെ ും
കഴണും. ഇഴ ഷുംഫന്ധികൊണ്ള്ള ലഩാട് ഭാര്പ്ഖനിര്പ്കണവങ്ങലാണ് ഈ ഉെയഴില് പ്രധാനഭായുടെ ും
ഴിവദീഔയിക്കുന്ത്.
നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും
അളുഴര്പ്െിക് ുണ്താമ
ഔായയങ്ങകലാലരാപ്പും
നിര്പ്ഫന്ധഭിലാെട്ും എന്ാല് അളുഔയണീമകാും അബിഔാഭയകാഭാമ ഔായയങ്ങളും ഉയഭിച്ച്
അഴതയിപ്പിക്കുന്താണ് ഩറകപ്പാഴും അഴയക്തതയ്ക്കുും ഒഡിറ്റ് പ്രവ്നങ്ങ ക്കുും ഇരമാക്കുന്ത്. ഈ
ഭാര്പ്ഗകയകമില് നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും (mandatory) ഩാറിക് ുണ് ഔായയങ്ങളും അബിഔാഭയഭാമ (desirable)
ഔായയങ്ങളും ഷുംഫന്ധിച്ച് ഩയഭാഴധി ഴയക്തത ഴഉയെിമിട്ടുുണ്്.
1.3 ഷുംസ്ഥാനെിലെ ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര അരാല്ട്ഔമാമി നിശ്ച മിച്ചിട്ടുള്ളത് 2
റക്ഷും കഔാരി രൂഩമാണ്. ഇതില് ഏതാുണ്് അറഩതിനാമിയും കഔാരിമിറധിഔും രൂഩ പ്രാകദവിഔ
ഷര്പ്് ാഉയഔ ക്കുള്ള ഴിസിതഭാമിയിക്കുും.

2. ലഩാട്റക്ഷയകാും ഷഭീഩനകാും മുന്ഖണനഔളും
2.1 ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ലഩാട്റക്ഷയകാും ഷഭീഩനകാും
2.1.1 ലഩാട്റക്ഷയും
(1) ഷുംസ്ഥാനെിലെ ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര റക്ഷയും ട്രര്പ്ച്ചാ ഷാദ്ധയതയുടെ ള്ള,
ഩയിസ്ഥിതിയക്ഷ ഉരപ്പാക്കുന്, ഷാമൂസയനീതി മുറലഔ ഩിരിക്കുന്, ഷാമ്പെിഔ ഴലര്പ്ച്ചയുടെ ലര ഉയ
7

ഉമര്പ്ന് തറെികറ് ് കഔയലലെ എെിക്കുഔ എന്താണ്. ഉമര്പ്ന് ഴലര്പ്ച്ച ഉരപ്പാ് ാന്
ഷാമൂസയനീതിയുടെ ും ഩയിസ്ഥിതി യക്ഷയുടെ ും ഴിട്ടുഴീഴ്ച ലംയ്തുലഔാുണ്് നികക്ഷഩഔലയ ആഔര്പ്ശിക്കുന്
ഷഭീഩനും ഷൃീഔായയഭല. ഭതനിയകഩക്ഷത, ഷമുദാമ ഷൗസാര്പ്ണും, ഷഭാധനാന്തയീക്ഷും, ഉമര്പ്ന്
ഗണനിറഴായമുള്ള ഩശ്ചാെറ ഷൗഔയയങ്ങ , ലഭച്ചലപ്പട്ട ഭളുശയ ഴിബഴകവശി, ഩയിസ്ഥിതി
കഴഴിദ്ധയും എന്ിഴ ഉമര്പ്െി് ാണികൊണ്ലഔാുണ്് നികക്ഷഩും ആഔര്പ്ശിക്കുഔയുടെ ും പ്പും ലഩാട് നികക്ഷഩും
ഖണയഭാമി ഴര്പ്ദ്ധിപ്പിക്കുഔയുടെ ും ലംയ്യുന് ഫദല് ഷഭീഩനഭാണ് ഩതിമൂന്ാും ഩദ്ധതി ഷൃീഔയിക്കുഔ.
(2) ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഭറ്റ് മുകയ റക്ഷയങ്ങൾ താലള ഩരയുടെ ന്ഴമാണ്.
(i) ലഩാട്ജനാകയാഖയ - ലഩാട് ഴിദയാബയാഷ ഷൗഔയയങ്ങ
ഭിഔകാറ്റതാ് ില് ാണ്ടുും ഉന്ത
ഴിദയാബയാഷെിളുും ലതാളില് കനപുണിയ്ക്കുും ഉമര്പ്ന് ഩയിഖണന നല്ഔില് ാണ്ടുും ഭളുശയ
ഴിബഴകവശിയുടെ ലര ഷാദ്ധയത ഴറിമ കതാതില് ഉമര്പ്ുഔ.
(ii) ഴലര്പ്ച്ചകമാലരാപ്പും ഩയിസ്ഥിതിയക്ഷ ഉരപ്പാ് ാന് ഭണ്ണും, ജറകാും ഇതയ പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങളും പ്പും
കൃശിയുടെ ും ഷുംയക്ഷിക്കുന്തിന് കഴുണ് പ്രഴര്പ്െനങ്ങ പറപ്രാപ്തിമിലറെിക്കുഔ.
(iii) ഷുംസ്ഥാനെിലെ ഭാറിനയ പ്രശ്നെിന് വാവൃത ഩയിസായും ഔാുഔ.
(iv) ഭൂയസിതഉയും ബഴനയസിതഉയും അഖതിഔളും ഇലാെ ഷുംസ്ഥാനഭാമി കഔയലലെ ഭാറ്റുഔ.
(v) ജനനും മുതല് ഭയണും ഴലയയുടെ ള്ള ജീഴിത ംക്രെിലറ എലാ ഗട്ടങ്ങലിലുകും ഷമൂസെിലെ
ഩിന്തുണ ആഴവയമുള്ളഴര്പ്് ് അത് എെി് െ്  നിറമില് ഷുംസ്ഥാനെിലെ
ഷമൂസയസുയക്ഷാ ഷുംഴിധാനലെ ഷഭഗ്രഭാ് ി ഭാറ്റുഔ.
(vi) കഔഴറ ദായിദ്ര്യും നിര്പ്മ്മാര്പ്ജനും ലംയ്ത ഷുംസ്ഥാനഭാമി കഔയലലെ ഭാറ്റുഔ.
(3) കഭല്ഩരെ റക്ഷയങ്ങ കനരാന് ഷുംസ്ഥാന ഷര്പ്് ായിലനാപ്പും പ്രാകദവിഔ ഷര്പ്് ാഉയഔളും മുന്ില്
നിന്നു പ്രഴര്പ്െിക് ുണ്ട്ുണ്്. പ്രാകദവിഔ ഷര്പ്് ാഉയഔളലര ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതി
പ്രഴര്പ്െനെിെയലരമാണ് ഷര്പ്് ാര്പ് ഴിബാഴനും ലംയ്യുന് നാലുക ഭിശളുഔളലര (ആര്പ്ദ്ര്ും, കറപ്,
ലഩാട് ഴിദയാബയാഷ ഷുംയക്ഷണമജ്ഞും, സയിത കഔയലും) പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും ഏകഔാഩിപ്പി ക് ുണ്ത്.
(4) കദവീമതറെിലുകും ഷുംസ്ഥാന തറെിലുകമുള്ള റക്ഷയങ്ങലല പ്രാകദവിഔതറെില് അതാതിരലെ
പ്രകതയഔതഔ
ഉ ല് ാണ്ടുലഔാുണ്് നിര്പ്ഴംിയ്ക്കുഔയുടെ ും പ്രാകദവിഔ പ്രവ്നങ്ങളും ഷാധയതഔളും
ഔണ് ിലറടുുലഔാുണ്് ആഴവയഭാമ തനത് റക്ഷയങ്ങ കൂട്ടികച്ചര്പ്ക്കുഔയുടെ ും ലംകയ്യുണ്ട്ുണ്്.
2.1.2 ലഩാട്ഷഭീഩനും
1 നഖയപ്രകദവെ് താഭഷിക്കുന്ഴഉയലര ജീഴിത നിറഴായും ലഭച്ചലപ്പടുുന്തിനാഴവയഭാമ
അരിസ്ഥാന
ഷൗഔയയങ്ങ
റബയഭാക്കുന്തിന്
ഷര്പ്് ായിളുും
നഖയഷബഔ ക്കുും
ഉെയഴാദിെമുുണ്്. നഖയ ഷാമ്പെിഔ കഭകറയുടെ ലര ഴലര്പ്ച്ചയ്ക്ക് ആഴവയഭാമ ഩശ്ചാെറ
ഷൗഔയയങ്ങ ഉയക്കുന്തിളുും പ്രാധാനയമുുണ്്. നഖയ-ഴിഔഷന ഔായയങ്ങലില് നഖയഷബയുടെ ലര
ഩാ് നാ ക്കുനാ
ഴര്പ്ദ്ധികൊണ്ഴയിഔമാണ്. നഖയെിലെ ഴിഔഷനും എന്ത് അന്ന്്
തീഉയഭാനി് ലപ്പട്ട ഹ്രഷൃഔാറ ഷൃബാഴകൊടുകൂരിമട്ും കഔഴറും തനികൊണ് നില്ക്കുന്ട്ഭാമ
ഩദ്ധതിഔലില് ഊന്ിമല കഴുണ്ത്. ഭരിച്ച് ദീര്പ്ഗ ഴീശണകൊടുകൂരിമട്ും ഷഭഗ്രകാഭാമ
ഩദ്ധതിഔലാണാഴവയും. നഖയെിലറ ഴാര്പ്ഡുഔ
അരിസ്ഥാനഭാ് ിയുടെ ള്ള ഩദ്ധതിഔകല് ാ
പ്രകമാജനും റബിക്കുന്ത് നഖയെിലെ ഷഭഗ്രഴിഔഷനും റക്ഷയഭാ് ി രൂഩീഔയിച്ച
ഩദ്ധതിഔലിെയലരമാണ്. അതിനാല്, നഖയഴിഔഷനെിന് കഴുണ്ി തയ്യാരാ് ിമ ഭാേര്പ്
പ്ലാനിലെ ഷസാമകൊലരയുടെ ും അതിലറ നിര്പ്കണവങ്ങ ് ളുഷയണഭായുടെ ും നഖയഷബയുടെ ലര
ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിഔളും ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിഔളും തയ്യാരാക്കുന് ഷപ്രദാദാമെികറയ്ക്ക്
ഭാകരുണ്ിമിയിക്കുന്നു.
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2 നഖയ ഴിഔഷനെിനാമി ഴിബാഴന ലംയ്യുന് ഭാേര്പ് പ്ലാളുഔ
കഔഴറും ഭൂഴിനികമാഖ
നിമന്ത്രണ കയകഔലാമി ഭാത്രഭാമാണ് ഩറകപ്പാഴും നാും ഩയിഖണിക്കുന്ത്. എന്ാല് ഭാേര്പ്
പ്ലാളുഔ പ്രധാനഭായുടെ ും ഴിഔഷന ഭാര്പ്ഖകയകമാണ്.
3 നഖയങ്ങളലര ആസൂത്രിത ഴിഔഷനെിനാമി തയ്യാരാക്കുന് ഭാേര്പ് പ്ലാളുഔലിലറ ഭൂഭിയുടെ ലര
ഉഩകമാഖെിലുകള്ള നിമന്ത്രണും ലഩാട്ജന നേയ്ക്കുള്ളതാണ്. അളുകമാജയഭാമ ഉഩകമാഖങ്ങ
ഉയഭി് ാളുള്ളതാണ് ഭി് ഴാറും ഭൂഴിനികമാഖ നിമന്ത്രണങ്ങ . ഉദാസയണെിന് പ്രധാന
ജനഴാഷ കഭകറഔലില് ഫു നിറ ഴാണിജയ കഔന്ദ്രങ്ങകലാ ഴയഴഷാമകഔന്ദ്രങ്ങകലാ
നിര്പ്മ്മിക്കുന്തിളുള്ള നിമന്ത്രണും ലഩാട്ജനാകയാഖയും ഷുംയക്ഷിക്കുന്തിളുും ഉഩദ്ര്ഴഔയഭാമ
ഷാസംയയങ്ങ ളിഴാ് ാളുമുള്ളഴമാണ്.
2.2. ലഩാട്മുന്ഖണനഔ
കഔയലെിലറ നഖയപ്രകദവങ്ങ അബിമുകീഔയിക്കുന് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങ , ഭൂഴിസ്തൃതിക്കുരഴ്, ഴര്പ്ദ്ധിച്ച
ജനഷാന്ദ്രത, നഖയെില് നികതയന ഴന്നുകഩാകുന്
ജനഷഞ്ചമകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ടുുണ്ാകുന്
പ്രശ്നങ്ങ , കയ-ദ്ര്ഴ-ഇ- ഭാറിനയ ഷുംസ്ക്കയണും, ജറ കരാതസ്സുഔലിലറ ഭാറിനയും, കംയിഔളും അഴയുടെ ലര
ഴിഔഷനകാും, ഭൂയസിതഉയും ബഴനയസിതഉയഭാമഴഉയലര ഩാര്പ്പ്പിര പ്രശ്നങ്ങ , ഴര്പ്ദ്ധികൊണ്ഴഉയന്
ഴാസനലപ്പഉയപ്പകാും ഖതാഖതക്കുഉയക്കുും അഴ മൂറമുുണ്ാകുന് ഩായിസ്ഥിതിഔ പ്രശ്നങ്ങ , ലഩാട്
സ്ഥറങ്ങളലര കുരഴ് ട്രങ്ങിമഴമാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങ ഩയിസയിക്കുന്തിളുള്ള ഩദ്ധതിഔ ് ാണ്
മുന്ഖണന നല്കഔുണ്ത്. ഉത്ക്ഩാദന കഷഴന കഭകറഔളലര
ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനകാും
ഔണ് ിലറടുക് ുണ്ട്ുണ്്.
1. ഉത്ക്ഩാദന കഭകറയുടെ ലര സ്ഥാമിമാമ ഴലര്പ്ച്ച
ബക്ഷയ ഴിലഔ , ഩച്ച് രി, മുട്ട, ഭാുംഷും, ഭത്സയും എന്ിഴയുടെ ലര ഉത്ക്ഩാദനകാും ഉത്ക്പ്പന്ങ്ങളലര
ഷുംസ്ക്കയണകാും
ഴിഩണനകാും
ലഭച്ചലപ്പടുുഔ,
എന്തിളു പുരലഭ ഒകയാ ഴര്പ്ശകാും
ബക്ഷയകമാഖയഭാമ എത്രകൊലും കൂടുതല് ലനല്ലും ഩച്ച് രിഔളും ഭറ്റു ഴിബഴങ്ങളും ഉത്ക്ഩാദിപ്പി് ാും
എന്തിളുും പ്രാധാനയും നല്ഔണും. അലതാലരാപ്പും ലതാളിറഴഷയങ്ങളും ഴഉയഭാന ഴര്പ്ദ്ധനകാും
ഉുണ്ാകുന്തിന്
ഉമര്പ്ന് ഩയിഖണന നല്കുകുയുടെ ും
കഴണും. അതിന്
പ്രാകദവിഔ
ഉല്പ്പന്ങ്ങളലര മൂറയ ഴര്പ്ദ്ധനയുടെ ും ഴിഩണനകാും ഉരപ്പാ് ില് ാുണ്് സൂ്മ സം ഷുംയുംബങ്ങ
വക്തിലപ്പടുുഔയുടെ ും
ലംറട്ും ഇരെയകാഭാമ
ഷുംയുംബങ്ങ
കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔയുടെ ും
ലംകയ്യുണ്താണ്. ഈ കഭകറമിലറ കപ്രാജക്ടുഔ
തയ്യാരാക്കുകമ്പാ
നഖയങ്ങലില്
അളുബഴലപ്പടുന് സ്ഥറഩയിഭിതിഔ ഔണ് ിലറടുക് ുണ്ത് അതയാഴവയഭാണ്.
2. ഩയിസ്ഥിതിയുടെ കരയുടെ ും പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങളകരയുടെ ും ഷുംയക്ഷണും
ആഴാഷ ഴയഴസ്ഥയുടെ ലര ഩയിഩാറനകാും കജഴ കഴഴിദ്ധയെിലെ സ്ഥാമിമാമ നിറനില്ുവരുും
ഉരുവരുഴഉയെണും. യുണ്് കഭകറമിലുകും
കൂടുതല് ഩായിസ്ഥിതിഔ ആഗാതകഭല്ക്കുന്ത്
ഗ്രാഭപ്രകദവങ്ങലല അകഩക്ഷിച്ച് നഖയങ്ങലിറാലണന് ഴസ്തുത ഔണ് ിലറടു് ണും.
3. ഭാനഴിഔ ഴിഔഷനും
ഭാനഴിഔ ഴിഔഷനെിന് നിദാനഭാമ ആകയാഖയും, ഴിദയാബയാഷും, സ്ഥിയും ലതാളില് റബയഭാ് ല്
എന്ീ കഭകറഔ ലഭച്ചലപ്പടുെണും.
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4. അരിസ്ഥാനഷൗഔയയും ലഭച്ചലപ്പടുെല്
ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതി ഔാറമലഴിളുള്ളില് ഷൃന്തഭാമി ഭൂഭി ഉള്ളഴഉയും
ഇലാെഴഉയഭാമ എലാ ബഴന യസിതര്പ്ക്കുും ഭാനയകാും ഴാഷകമാഖയകാഭാമ ബഴനും ഷൃന്തഭാമി
നല്കുഔ എന്താണ് റക്ഷയഭിടുന്ത്. ബഴനും എന്തിനുവരുരും ജീഴികതാഩാധി് ് കൂരി ഷൗഔയയും
നല്ഔില് ാുണ്് രൂഩഔല്ഩന ലംയ്യുന് ബഴന ഷമുച്ചമങ്ങ
ഷാധായണ് ായലെ ജീഴിത
നിറഴായും
ഉമര്പ്ുന്തിളുും
ഷാമ്പെിഔ
ബദ്ര്ത
ഉരുവരു
ഴഉയുന്തിളുും
റക്ഷയഭിടുന്താമിയി് ണും. കൂരാലത ശുദ്ധഭാമ കുരിലഴള്ള റബയത, കഴദുതി, ലഭച്ചലപ്പട്ട ഖതാഖത
- ഴാര്പ്ൊ ഴിനിഭമ ഷൗഔയയങ്ങ , ഭറ്റു ലഩാട് ഷൗഔയയങ്ങ , ലതഉയകാഴിലക്കുഔ , ഊര്പ്ജ
ഷുംയക്ഷണും, ഩായമ്പകയയതയ ഊര്പ്കജാല്പാദനംാദനും, അഴക്കുംാല് ഩദ്ധതി, ശുംിതൃമുള്ള ഩയിഷയും
എന്ിഴ ഉരുവരു ഴഉയെണും.
5. കഷഴന പ്രദാന ഷുംഴിധാനെിലെ ഗണകഭേ
നഖയഷബമിെയലരയുടെ ും ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങലിെയകരയുടെ ും (കൃശി ബഴളുഔ , ആശുഩത്രിഔ , സ്കൂളഔ ,
അാണഴാരിഔ മുതറാമഴ) ജനങ്ങ ് ് റബിക് ുണ് കഷഴനങ്ങ ഴര്പ്ദ്ധിച്ച ഗണകഭേമിലുകും
ഷഭമഫന്ധിതഭായുടെ ും നീതിയുടെ ക്തഭായുടെ ും റബയഭാക് ുണ്ട്ുണ്്. “ഷഭമഫന്ധിതഭാമി നല്ഔാന്
6.

7.

8.

(i)

ഔളിമാെ കഷഴനങ്ങ കഷഴനങ്ങകലമല”.
ഷാമൂസയനീതി
ഩാര്പ്വൃഴ്കരികയി് ലപ്പട്ടഴകയയുടെ ും
പ്രകതയഔഩയിഖണന
അര്പ്സിക്കുന്ഴകയയുടെ ും
(സ്ത്രീഔ ,
കുട്ടിഔ , ഴകമാജനങ്ങ , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ്, രാന്ഷ് ലജന്കഡഴ്സ്, ഩട്ടിഔജാതി് ാര്പ്,
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ് ാര്പ്, ഭത്സയലതാളിറാലിഔ , ഩയമ്പയാഖത ലതാളില്കഭകറമില് ഩണിലമടുക്കുന്ഴര്പ്)
പ്രകതയഔഩയിഖണന നല്ഔി മുകയധായമികറയ്ക്ക് എെിക്കുന് തിളുള്ള പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ് രൂഩും
നല്ഔണും.
ആസ്തി ഩയിഩാറനും
പുതിമ ആസ്തിഔ
സൃഷ്ടിക്കുന്കതാലരാപ്പും നിറഴിലുകള്ളഴയുടെ ലര
കൃതയഭാമ ഷുംയക്ഷണകാും
ഩയിഩാറനകാും ഉരുവരുഴഉയുഔയുടെ ും ഗണനിറഴായും ഉമര്പ്ുഔയുടെ ും ലംയ്യുഔ എന്തിനാഔണും
ഊന്ല്.
നഖയഖതാഖതും
കഔയലെില് ഭൂയിബാഖും ജനങ്ങളും ഷൃഔായയഴാസനങ്ങ ഉഩകമാഖിക്കുന്ത് നഖയങ്ങലിലുകും
ഗ്രാഭപ്രകദവങ്ങലിലുകും ഉയകഩാലറ ഖതാഖതകുഉയ് ിന് ഔായണഭാകുന്നുുണ്്. No parking zones
ഔര്പ്വനഭാ് ിയുടെ ും അനധികൃത ഩാര്പ്് ിുംഖിന് ഉമര്പ്ന് കപന് ഏര്പ്ലപ്പടുെിയുടെ ും ഷൃഔായയ
ഴാസനങ്ങളലര ഉഩകമാഖലെ നിഉയത്സാസലപ്പടുൊന് ഔളിമണും. നഖയപ്രകദവെിളുള്ളില്
സുയക്ഷിതകാും സുകഔയകാും കഴഖെില് ഉള്ളട്ഭാമ മാത്രയ്ക്ക് ലഭകരാ ഷുംഴിധാനങ്ങ ് ് ഏലര
പ്രഷക്തിയുടെ ുണ്്.
കരാഡുഔ
 നഖയപ്രകദവെിലറ കരാഡുഔലല പ്രധാനഭായുടെ ും കദവീമഩാത, ഷുംസ്ഥാനഩാത, പ്രധാന ജിലാ
കരാഡുഔൾ, നഖയഷബാ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള കരാഡുഔ എന്ീ ഴിബാഖെിൽ തയും തിയി് ാും.
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ഇതില് കദവീമ ഩാത, ഷുംസ്ഥാനഩാത, പ്രധാനജിലാ കരാഡുഔൾ എന്ിഴ ലഩാട്ഭയാഭെ്
ഴകുപ്പിലെ നിമന്ത്രണെിറാണ് .
 നഖയപ്രകദവെ് ഏലതാിലുകും പുതിമ കരാഡ് നിർമ്മി് ാൻ നഖയഷബ ഩയിഖണിക്കുന്തിളുമുമ്പ്
പ്രസ്തുത കരാഡ് നഖയെിലെ „കരാഡ് ലനറ്റ് ഴർക്കു‟ഭാമി ഷഭനൃമിപ്പി് ണും.
 ഷര്പ്് ാര്പ് അുംഖീഔയിച്ച ഭാേര്പ് പ്ലാകനാ നഖയഷബ പ്രഷിദ്ധീഔയിച്ച ഭാേര്പ് പ്ലാകനാ നിറഴില്
ഉലുണ്ാില്, അഴമില് ആ നഖയെിലറ കരാഡ് ലനറ്റ് ഴര്പ്് ് പ്ലാന് ഉുണ്ാമിയിക്കുും.
കഭല്പ്പരെ ഭാേര്പ് പ്ലാന് നിറഴിറിലലാില്, ഷിറ്റി ലഭാഫിറിറ്റി പ്ലാന് (ഷി.എും.ഩി)
തയ്യാരാ് ിമിട്ടുലുണ്ാില് ഷി.എും.ഩിമില് കരാഡ് ലനറ്റ് ഴര്പ്് ് പ്ലാന് ഉുണ്ാമിയിക്കുും. ഇെയും
പ്ലാളുഔലില് 7 ഭീറ്റകരാ അതില് കൂടുതകറാ ഴീതിയുടെ ള്ള കരാഡുഔ
ഭാത്രഭാണ്
ഉ ലപ്പടുെിമിട്ടുള്ളത്. കുരെ ഴീതിയുടെ ള്ള കരാഡുഔളും ഇകതാലരാപ്പും കൂട്ടികച്ചര്പ്ക് ുണ്താണ്.


ഭാേർ പ്ലാകനാ, ഷിറ്റി ലഭാഫിറിറ്റി പ്ലാകനാ തയ്യാരാ് ിമിട്ടിലാെ നഖയങ്ങലില് പുതിമ
കരാഡ് നിർമ്മാണും ഩയിഖണിക്കുകമ്പാൾ നഖയെിലെ കരാഡ് ലനറ്റ് ഴര്പ്് ിനാമി ജിലാ രൗൺ
പ്ലാനറലര ഷസാമും കതരാകാന്താണ്.

 നഖയെിലറ
കരാഡുഔ
ഔാല്നര
മാത്ര് ാര്പ്ക്കുും
കഷ് ി
മാത്ര് ാര്പ്ക്കുും
അുംഖഩയിഭിതര്പ്ക്കുും
സുകഔയഭാമി
മാത്രലംയ്യുന്തിളുള്ള
ഷൗഹൃദ
കരാഡുഔലാ് ി
ഭാറ്റുന്തിളുള്ള ഷഭീഩനും ഷൃീഔയി് ണും.
(ii)
ഫുട്ട്ഩാുഔൾ:
കരാഡ്, ഴാസനഖതാഖതെിളു കഴുണ്ി ഭാത്രമുള്ളതല. അതിനാൽ ഔാൽനരമാത്ര് ാർക്കുള്ള
ഷൗഔയയും എലാ കരാഡിലുകും ഉുണ്ാകഔുണ്താഴവയഭാണ്. ഫുട്ട്ഩാുഔൾ നിർമ്മിക്കുകമ്പാൾ
ഔാൽനര മാത്ര് ാഉയലര ഫാു റയും എത്രയുടെ ുണ്ാകുലഭന്് ഏഔകദവ ഔണ് ് ഩയിഖണിച്ചാണ്
ഫുട്ട്ഩാെിലെ ഴീതി തീഉയഭാനിക് ുണ്ത്.ഫുട്ഩാുഔലിെയലരയുടെ ള്ള
ഔാല്നര മാത്ര
തരസ്സലപ്പടുുന് യീതിമിലുകള്ള ഴാസന ഩാര്പ്് ിുംഖ്,
ഴളികമായ ഔച്ചഴരും, ഫുട്ഩാെ്
കഔകയ്യരി ഴയാഩായസ്ഥാഩനങ്ങളലര ഔച്ചഴരും
എന്ിഴ നഖയഷബഔ
ഔര്പ്വനഭായുടെ ും
നിമന്ത്രിക് ുണ്താണ്.
(iii)

ഒരഔൾ:
ഷാധായണഖതിമിൽ കരാഡിലെ ഇഉയഴവങ്ങലിലുകും ഒര നിർമ്മിക് ുണ്ത് ആഴവയഭാണ്.
ഭളലഴള്ളും ഴഔി കഩാഔാളുള്ള പ്രസ്തുത ഒരഔ ലംരിമ
കരാഡുഔൾ് ് ഉയ ഴവെ്
ഭാത്രകാും ഩന്ത്രുണ്് ഭീറ്റകരാ അതിൽ കൂടുതകറാ ഴീതിയുടെ ള്ള കരാഡുഔളലര ഇഉയഴവങ്ങലിലുകും
നിർമ്മിക് ുണ്താണ്. ഒരഔളലര ഴലുകപ്പും, അതിെയലര നിർമ്മാർജനും ലംകയ്യുണ്
ഭളലഴള്ളെിലെ കതാതിനളുഷയിച്ച് നിർണമിക് ുണ്താണ്. ഒരഔലിൽ ഇരയ്ക്കിരയ്ക്ക് „ഷിൽറ്റ്
രാുവരുഔൾ‟, „ഇെർലഷപ്റ്റ്റർ കസാളഔൾ‟ എന്ിഴ ഉുണ്ാകഔുണ്താണ്. ഇത് ഭാറിനയും തരഞ്ഞു
നിർൊളുും ഒരഔൾ ശുംിമാ് ാളുും ഷാസാമിക്കുും. ഔളിയുടെ ന്ട്ും ഒരഔളലര താഴ്ബാഖും
കഔാൺക്രീറ്റ് ലംയ്യാതിയിക്കുന് താണ് നലത്. ഭളലഴള്ളും ഭൂഭിമിൽ താഴന്തിന് ഇത്
ഷസാമഔയഭാകുും. ഒരഔൾ നിർമ്മിക്കുകമ്പാൾ ആ പ്രകദവലെ ഷൃാബാഴിഔ ജറ നിർഗഭന
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ഭാർഗങ്ങളഭാമി
ഫന്ധിപ്പിക് ുണ്ട്ും
ആഴവയഭാമ
ംയിഴ്
നൽകഔുണ്ട്ഭാണ്.
നഖയഷബഔ ക്കുകഴുണ്ി
കവാും ഴാട്ടര്പ് ലെമികനജ് പ്ലാന് തയ്യാരാക് ുണ്ട്ും
അതിന്പ്രഔായും ഇതിലുക ലപ്പട്ട ഗരഔങ്ങ ് ് മുന്ഖണന തീഉയഭാനിക് ുണ്ട്ഭാണ്.
ഩാർ് ിുംഖ് ഷൗഔയയങ്ങൾ:

(iv)


ഷൃഔായയ ഴാസനങ്ങളലര ഩാര്പ്് ിുംഖ് നഖയപ്രകദവങ്ങ
അബിമുകീഔയിക്കുന് ഉയ ഴറിമ
പ്രശ്നഭാണ്. നഖയങ്ങലില് ഴര്പ്ദ്ധികൊണ്ഴഉയന് ഴാസന ഫാു റയും ഩറ പ്രധാന കരാഡുഔലിലറയുടെ ും
ഖതാഖത തരസ്സെിന് ഔായണഭാകുന്നു. കരാഡിലെ ഇഉയഴവകാും ഴാസനങ്ങ
ഩാര്പ്ക്കുലംയ്യുന്ട് മൂറും നിറഴിലുകള്ള കരാഡുഔ
പറപ്രദഭാമി ഖതാഖതെിന്
ഉഩകമാഖി് ാന് ഷാധിക്കുന്ില. നഖയകഔന്ദ്രങ്ങലിലുകും ഭറ്റ് പ്രധാന പ്രഴര്പ്െനകഭകറഔ
കഔന്ദ്രീഔയികൊണ്ും ഴാസന ഩാര്പ്് ിുംഖിളുള്ള ഷുംഴിധാനും ഉുണ്ാകഔുണ്ത് ആഴവയഭാണ്.
നഖയഷബയ്ക്ക് ഷൃന്തഭാമി സ്ഥറും റബയഭലാെ ഩയിഭിതിയുടെ ള്ള സ്ഥറങ്ങലില് ഷൃഔായയ
ഩാര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൗണ്ടുഔലല കപ്രാത്സാസിപ്പി് ണും. ഇതിനാമി സ്ഥറും ഴിട്ടു നല്കുഔകമാ,
ഩാര്പ്് ിുംഖ് കഔന്ദ്രും നിര്പ്മ്മിക്കുഔകമാ ലംയ്യുന് ഷൃഔായയ ഴയക്തിഔലല കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്
നമും നഖയഷബഔ ഷൃീഔയി് ണും. അകതാലരാപ്പും 'no parking zones'/ pedestrian only
zones‟ കഫാര്പ്ഡുഔ

സ്ഥാഩിച്ച് അനധികൃത ഩാര്പ്് ിുംഖ് നികയാധിക്കുഔയുടെ ും കഴണും.



നഖയപ്രകദവങ്ങലിലറ ഴാസന ഩാര്പ്് ിുംഖിന് ഉയനമും (policy) ഷുംസ്ഥാന ഷര്പ്് ാര്പ്
അുംഖീഔയിച്ചിട്ടുുണ്്. ഈ നമെിലെ അരിസ്ഥാനെില് ഒകയാ നഖയെിലുകും ആഴവയഭാമ
ഷുംഴിധാനങ്ങ ഏര്പ്ലപ്പടുകെുണ്താണ്.



ഭൂഭിയുടെ ലര റബയത കുരകാള്ള ഩട്ടണങ്ങലിൽ ഴാസന ഫാു റയും ഴലലയ കൂടുതറാലണാില്
Multi Level Parking ഷൗഔയയും ഏർലപ്പടുൊകാന്താണ്.



ഇഉയംക്ര ഴാസനങ്ങളലര ഩാര്പ്് ിുംഖ് ആഴവയും ലഭാെും ഩാര്പ്് ിുംഖിലെ ഏഔകദവും
അറഩത് വതഭാനകൊലും ഴഉയന്താമാണ് ഔണക്കുഔ ഔാണിക്കുന്ത്. അതിനാല്
ഔാര്പ് ഩാര്പ്് ിുംഖ് ഷൗഔയയങ്ങളലര അത്രതലന് ഇരും ഇഉയംക്രഴാസന ഩാര്പ്് ിുംഖ്
ഷൗഔയയങ്ങ ക്കുും നല്കഔുണ്താണ്. ഩാര്പ്് ിുംഖിലെ ആഴവയും യണ്ടു തയെിറാണ്. 30
ഭിനിട്ട് മുതല് യണ്ടുഭണിക്കൂര്പ് ഴലയ ഷഭമഩയിധിമിലുകള്ള Short Duration Parkingഉും
നീുണ്ഷഭമകെക്കുള്ള Long Duration Parking ഉും. ലഩാട്സ്ഥറങ്ങലിലറ ഩാര്പ്് ിുംഖിന്
പീഷ് ഈരാ് ണും. ഇത് നഖയഷബയുടെ ലര അധിഔായ ഩയിധിമില് ഴഉയന് ഴിശമഭാണ്.
(v) കഷ് ിൾ രാക്കുഔൾ:
ഷഭതറഭാമിട്ടുള്ള ഴാഷഗൃസ കഭകറഔലിൽ പ്രകതയഔഭാമ കഷ് ിൾ രാക്കുഔളും നരപ്പാതഔളും
നിർമ്മിക്കുന്ത് അളുകമാജയഭാണ്. ഭാത്രഭല, ഇങ്ങലനയുടെ ള്ള കഷ് ിൾ രാക്കുഔകലയുടെ ും
നരപ്പാതഔകലയുടെ ും അടുുള്ള പ്രധാന „ആക്റ്റിഴിറ്റി കരാഡുഔളഭാമി‟ ഫന്ധലപ്പടുുന്ത് ഴറിമ
ഴാസനങ്ങളലര ഫാു റയും കരാഡുഔലിൽ കുരയ്ക്കാൻ ഷസാമിക്കുും.
(vi) കഷന് കഫാര്പ്ഡുഔ
നഖയഷബയുടെ ലര നിമന്ത്രണെിലുകള്ള കരാഡുഔലില് കൂരി മാത്രലംയ്യുന്ഴര്പ്് ് പ്രധാന
കരാഡുഔലികറ് ് പ്രകഴവിക്കുന്തിളുും, ടൂരിേ് കഔന്ദ്രങ്ങ , തീര്പ്ഥാരന കഔന്ദ്രങ്ങ ,
12

എന്ിഴമികറയ്ക്ക് കഩാകുന്തിളുും സൂംന നല്കുന് കഷന്കഫാര്പ്ഡുഔ സ്ഥാഩിക്കുന്തിന്
ശ്രദ്ധ നല്ഔണും.
(vii) ഔഴറഔളലര നഴീഔയണും:
പ്രധാന കരാഡുഔലിലറ ഔഴറഔളലര നഴീഔയണും ലഩാട്ഭയാഭെ് ഴകുുവരുഭാമി ംർച്ച ലംയ്ത്
തീഉയഭാനിക് ുണ്താണ്. ഇറക്ട്രിഔ് കഩാേ്, കഫാർഡുഔൾ, ആർകൊണ്ഔൾ എന്ിഴ ഔയാകയജ് കഴകമാര് കംര്പ്െ് നിർമ്മിക്കുന്ട്ലഔാുണ്ാണ് ഖതാഖത തരസ്സമുുണ്ാകുന്ത്. ഭൂഭി ഏലറ്റടു് ാലത
തലന് ഇെയും തരസ്സങ്ങൾ നീ് ാൻ ഷാധിക്കുന്താണ്.
പ്രധാന ജുംഗ്ശനിൽ നിന്്
ഔളിയുടെ ന്ട്ും അമ്പത് ഭീറ്റലരാിലുകും ഭാരിമാമിയി് ണും ഫസ്സ് കോപ്പിലെ
സ്ഥാനും
നിർണമിക് ുണ്ത്. അകതാലരാപ്പും ഒട്ടാ/രാസിി ോന്റുഔ ഖതാഖത തരസ്സും ഉുണ്ാക്കുന്ില
എന്് ഉരുവരുഴഉയെി കഴണും സ്ഥറും നിശ്ചമിക് ുണ്ത്. ഇ് ായയെിൽ രൗൺ പ്ലാനിുംഖ്, രാപിഔ്
കഩാറീഷ്, ലഩാട്ഭയാഭെ് ഴകുപ്പ് എന്ിഴയുടെ ഭാമി നഖയഷബഔ ് ് ംർച്ച ലംയ്യാകാന്താണ്.
9 ഩാര്പ്ക്കുഔ , കപ്ല ഗ്രൗണ്ടുഔ , ഷകമ്മലനങ്ങളും, എസിിഫിശളുഔളും നരുന്തിളുള്ള കഭതാനങ്ങ
നഖയപ്രകദവങ്ങലിലുകള്ള ജീഴിതും ആകയാഖയഩയകാും ഷാമൂസയഩയകാഭാമി ലഭച്ചലപ്പടുുന്തിലെ
ബാഖഭാമി ഩാര്പ്ക്കുഔ , കപ്ല ഗ്രൗണ്ടുഔ , ഷകമ്മലനങ്ങളും എസിിഫിശളുഔളും നരുന്തിളുള്ള
കഭതാനങ്ങ എന്ിഴയ്ക്ക് ആഴവയഭാമ ഭൂഭി ഔലുണ്െി ഴിഔഷിപ്പിക് ുണ്താണ്
10 ഇതയ ഷുംസ്ഥാന ലതാളിറാലിഔ ക്കുള്ള ഷൗഔയയങ്ങ
കഔയലെിലറാന്ാലഔയുടെ ും
നഖയ പ്രകദവങ്ങലില് പ്രകതയഔികൊണ്ും
ഩയികവാധിച്ചാല് ഴിഴിധ
നിര്പ്മ്മാണ
കഭകറഔലിലുകും
ഭറ്റ്
ഩശ്ചാെറ
ഷൗഔയയ
ഴിഔഷന
കഭകറഔലിലുകും
ഩണിലമടുക്കുന്ഴയില് ഭൂയിബാഖും കഩഉയും ഇതയ ഷുംസ്ഥാന ലതാളിറാലിഔകലാ, നഖയഷബാ
പ്രകദവെിളു പുരു നിന്നുും ഴഉയന് ലതാളിറാലിഔകലാ ആലണന്നു ഔാണാന് ഔളിയുടെ ും. ഇതയ
ഷുംസ്ഥാന ലതാളിറാലിഔളലര ആകയാഖയ ഩയിയക്ഷ,
ജീഴിത നിറഴായും ലഭച്ചലപ്പടുെല്,
ഷാമൂസയനീതി ഉരപ്പാ് ല് എന്ിഴയ്ക്ക്
ഩദ്ധതി ആഴിഷ്ക്കയിച്ച് നരപ്പിറാക് ുണ്താണ്.
ഇെയെിലുകള്ള ലതാളിറാലിഔ
കൂട്ടഭാമി താഭഷിക്കുന് ഇരങ്ങലില് നിയഴധി ആകയാഖയ
ശുംിതൃ പ്രശ്നങ്ങ ഉള്ളതാമി ഔണ്ടു ഴഉയന്നുുണ്്. അതിനാല് ഇഴിരങ്ങലില് നഖയഷബയുടെ ലര
ലസല്െ് ഴിബാഖെിലെ നിയന്തയ ഇരലഩരലുകുണ്ാഔാന് പ്രകതയഔും ശ്രദ്ധി് ണും. ലസല്െ്
ഴിബാഖെിലെ രികപ്പാര്പ്ട്ടിലെ അരിസ്ഥാനെില് ക്രിമാത്മഔഭാമ ഩദ്ധതിഔ
രൂഩീഔയിച്ച്
നരപ്പിറാക്കുന്ത് ഉംിതഭാമിയിക്കുും. ഇഴര്പ്് ് ആഴവയഭാമ ബഴന ഩദ്ധതിഔ
ഴാരഔ
അരിസ്ഥാനെിലറാിലുകും ആഴി്കരയി് ണും.
11 പ്ലാേിഔ് ഭാറിനയെിലെ പുനഉയഩകമാഖും
നഖയ ഭാറിനയങ്ങലിൽ ഗഉയതയ പ്രശ്നും ഉുണ്ാക്കുന് ന്ാണ് പ്ലാേിഔ്. ഭണിൽ അറിെ്
കംയാെട്ും 50 കഭകക്രാണിന് താലളയുടെ ള്ളട്ഭാമ ഇെയും „ഔയായിഫാഗഔൾ‟ ഔെിക്കുന്ത്
ഗഉയതയഭാമ ആകയാഖയ പ്രശ്നമുുണ്ാക്കുന്നു. എന്ാൽ ഇഴലമ, “ലെഡ്ഡ്” ലംയ്ത് (ലഭശീളുഔൾ
ഉഩകമാഖിച്ച് ലംറതാമി മുരിലച്ചടുക്കുഔ) രാരികനാര് ഉഉയ് ികച്ചർെ് കരാഡ് നിർമ്മാണെിന്
ഉഩകമാഖിയ്ക്കാകാന്താണ്. ഇെയെിലുകള്ള പ്ലാേിഔ് കംർെ കരാഡ് നിർമ്മാണ യീതിയ്ക്ക് യുണ്്
പ്രകമാജനും ഉുണ്്.
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പ്ലാേിഔ് ഉഉയ് ി കംർെതിനാൽ കരാഡിന് കൂടുതൽ ഉരുവരുും നല പ്രതറകാും കൂടുതൽ
ആയുടെ സ്സുും റബിക്കുന്നു.
2 പ്ലാേിഔ് നിർമ്മാർജനെിന് ഉയ ഭാർഗഭാമി ഇട് ഭാറന്നു.
ഩെ് വതഭാനും കരാഡുഴര്പ്ക്കുഔലിലറാിലുകും പ്ലാേിഔ് കംര്പ്െ ഫിറ്റുഭിന് ഉഩകമാഖിച്ച് കരാഡ്
നിര്പ്മ്മാണും നരുന്തിന് നിര്പ്കണവും നല്ഔിലഔാുണ്് ഷര്പ്് ാര്പ് ഇതിനഔും ഉെയഴ്
ഇര് ിമിട്ടുുണ്്. ഇതിനാമി തകണവഷൃമുംബയണ ഴകുപ്പിന് ഔീളിലുകള്ള ക്ലീന് കഔയല ഔമ്പനിയുടെ ലര
ഷസാമും കതരാകാന്താണ്. എലാ മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔലിലുകും, മുനിഷിപ്പല് കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔലിലുകും
ഇതിനാവയഭാമ പ്ലാേിഔ് ലെഡിുംഖ്, ലഫമിറിുംഖ് യൂണിറ്റുഔ സ്ഥാഩിക് ുണ്താണ്.
കംയി പ്രകദവങ്ങളലര ഴിഔഷനും:
കംയി പ്രകദവങ്ങൾ് ാമി ഩദ്ധതി ആഴിഷ്ക്കയിക്കുകമ്പാൾ ഩാർപ്പിരും, കരാഡ്, കഴദുതി, കുരിലഴള്ളും,
ശുംിതൃും എന്ീ ഷഭസ്ത കഭകറഔളും ഉൾലപ്പലരയുടെ ള്ള കംയിപ്രകദവെിലെ ഷഭഗ്രഴിഔഷന
ഭാമിയി് ണും റക്ഷയും. ഈ ഩദ്ധതി നരെിപ്പിന് കവശകാും അഴ കംയിഔലാമി ട്രയഉയത്. ഭരിച്ച്
അഴ അരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങ ഉള്ള കഭകറമാമി ഭാരണും.
ലഩാട് സ്ഥറങ്ങളലര ഷുംയക്ഷണും:
കരാഡ് പുരകമ്പാ് ്, കതാര് പുരകമ്പാ് ് ട്രങ്ങിമ ലഩാട് മുതലുകഔളലര ഷുംയക്ഷണും മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
നിമഭപ്രഔായും അതാത് നഖയഷബഔളലര മതഭതറമാണ്. എന്ാല് ഇങ്ങലനയുടെ ള്ള സ്ഥറങ്ങ
ഩറഉയും കഔകയ്യരിമിയിക്കുഔമാണ്. ആമത് ളിപ്പിച്ച് പുരകമ്പാ് ് ഭൂഭി ഷുംയക്ഷിക് ുണ് മതഭതറ
നഖയഷബഔളകരതാണ്.
കുലങ്ങളലരയുടെ ും ജറാവമങ്ങളകരയുടെ ും ഷുംയക്ഷണും:
ഏലതാഉയ നഖയഷബയുടെ ലരയുടെ ും സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനും ഷാധയഭാക്കുന്തിന് തയണും ലംകയ്യുണ്
ഏറ്റകാും ഴറിമ പ്രശ്നഭാണ് നാ ക്കുനാൾ ഴർദ്ധികൊണ്ഴഉയന് ജറദൗർറബയും. നിറഴിൽ നഖയങ്ങലിൽ
റബയഭാമിട്ടുള്ള ഩയിഭിതഭാമ ജറാവമങ്ങളും ഭൂജറനിർഖഭന കഭകറഔളും അതീഴ പ്രാധാനയും നൽഔി
വൃെിമാമി ഷുംയക്ഷിക് ുണ്ത് ഔാറെിലെ അനിഴായയതമാണ്. നഖയപ്രകദവെ് റബയഭാകുന്
ഉഩയിതറ ജറ ഴ് ് (Surface run-off)പൂർണഭായുടെ ും ആ ഩട്ടണെിലറ തലന് ഭൂജറ
കരാതസ്സുഔലികറയ്ക്ക് നിർഖഭനും ലംയ്യുന് യീതിമിൽ ഩദ്ധതിഔൾ ആഴിഷ്ക്കയിക്കുന്താണ് ഏറ്റകാും
ഉെഭും. നഖയഷബമിലുകള്ള ജറാവമങ്ങളും കുലങ്ങളും ഷുംയക്ഷിക് ുണ്താണ്. ഇതിനാമി കുലും
വൃെിമാ് ൽ, ഩാർവൃബിെി നിർമ്മാണും, ഔമര്പ് ഭൂഴസ്ത്ര ഷുംയക്ഷണും എന്ീ ഩദ്ധതിഔ
നരപ്പിറാ് ാകാന്താണ്.
ശുംിതൃും
നഖയെിലറ ലഩാട് പ്രകദവങ്ങളലരയുടെ ും നഖയഷിയാകഔന്ദ്രെിലറയുടെ ും ഉമർന് ജനഷാന്ദ്രതയുടെ ള്ള
ബാഖങ്ങലിലറയുടെ ും ശുംിതൃും ഉരപ്പാക് ുണ്ത് സുസ്ഥിയ നഖയഴിഔഷനെിന് അനിഴായയഭാണ്.
നഖയെിലറ എലാ ഩൗയോർക്കുും വാസ്ത്രീമഭാമി നിർമ്മിച്ച വൗംാറമങ്ങളലര റബയത
ഉരുവരുഴഉയകെുണ്ത് അതയാന്താകഩക്ഷിതഭാണ്.
നഖയപ്രകദവെിലെ
സ്ഥറഩയഭാമ
ഗരനയുടെ ും
പ്രകതയഔതയുടെ ും
ജനങ്ങളലരയുടെ ും
പ്രഴർെനങ്ങളലരയുടെ ും
ഴിതയണകാും
ഔണ് ിലറടുെ്
ദീർഗഴീക്ഷണകൊടുകൂരിയുടെ ള്ള
വാസ്ത്രീമഭാമ കയ-ദ്ര്ഴ-ഇ-ഭാറിനയ നിർമ്മാർജന ഷുംഴിധാനങ്ങൾ കൂരി ഏർലപ്പടുകെുണ്താണ്.
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കൂരാലത,

ആകലാസയി

കയ-ദ്ര്ഴ-ഇ

ഭാറിനയങ്ങളലര

അലഴ്

കുരയ്ക്കുന്തിന്

ആഴവയഭാമ

ദീർഗഴീക്ഷണകൊടുകൂരിയുടെ ള്ള ഩദ്ധതിഔൾ (Reduce - Recycle - Reuse) ഈ കഭകറമിൽ
ആഴവയഭാണ്. കഭൽ ഩദ്ധതിഔലാഴിഷ്ക്കയിക്കുകമ്പാൾ ഭാറിനയെിൽ നിന്് ഊര്പ്ജും എന്
ആവമെിന് ഊന്ൽ ലഔാടുക് ുണ്താണ്.
 കയ-ദ്ര്ഴ-ഇ-ഭാറിനയ നിര്പ്മ്മാര്പ്ജനെിളുകഴുണ്ി കഔന്ദ്രീകൃത / ഴികഔന്ദ്രീകൃത ഭാതൃഔഔ
ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്.
 ഷീഴകരജ്/ലഷപ്റ്കറ്റജ് രീറ്റ്ലഭെ് ഩദ്ധതിഔ ് ് ഊന്ല് നല്കഔുണ്താണ്.
 നഖയഷബഔലില് ആധുനിഔകാും, വാസ്ത്രീമകാഭാമ അരകാവാറഔളും ഭാുംഷ ഴിഩണന
കഔന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാഩിക് ുണ്താണ്.
16 ലഩാട്വൗംാറമങ്ങ
ലഩാട്ജനങ്ങ കൂടുതറാമി എെികച്ചഉയന് ഔഴറഔൾ, ഫഷ് ോൻഡ്, ഩാർക്കുഔൾ, ഭാർ് റ്റുഔൾ
എന്ിഴിരങ്ങലിൽ ഴഉയന് ജനങ്ങളലര എണെിനളുഷയിച്ച് അഴയുടെ ലര സ്ഥറഩയഭാമ
പ്രകതയഔതഔൾ ഉൾല് ാുണ്് ലഩാട് വൗംാറമങ്ങൾ ഏർലപ്പടുകെുണ്താണ്.
17 ഴളികമായ ഔച്ചഴര് ാർക്കുള്ള ഷൗഔയയും
എലാ ഩട്ടണങ്ങലിലുകും ഖതാഖതെിന് തരസ്സഭാമി ഴഉയന്ട്ും, ഩകക്ഷ എലാഴര്പ്ക്കുും ആഴവയഭാമി
ഴഉയന്ട്ഭാണ് ഴളികമായ ഔച്ചഴര് ാർ. താലളഩരയുടെ ന് യീതിമിൽ ഴളികമായ ഔച്ചഴര് ാർ് ്
ഷൗഔയയും ഉയ് ാകാന്താണ്.
 നഖയെിലറ ഏലതാിലുകും ഉയ ലതഉയഴ്/പ്രകദവും ഴളികമായ ഔച്ചഴര് ാർ് ാമി ഉയക്കുഔ.
 ഇഴർക്കുകഴുണ്ി കറഷൻകഷാടു കൂരിമ ഔരഔൾ നൽകുഔ.
 ഔച്ചഴരും ലംയ്യാളുള്ള മാര്പ്ഡുഔ
ഭാത്രും, (ഭറിന ജറും ഴഔി കഩാഔാളുള്ള
ഷൗഔയയകൊടുകൂരി) നിര്പ്മ്മികൊണ് നല്ഔാകാന്താണ്.
18 കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതിഔളും ഷുംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതിഔളും
ഩി.എും.എ.കഴ, എന്.യുടെ .എല്.എും, സ്മാര്പ്ട്ട് ഷിറ്റി, അമൃത്, ഷൃച്ച് ബായത് ഭിശന് ട്രങ്ങിമ നിയഴധി
കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതിഔളും ഭറ്റു ഷുംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതിഔളും നഖയഷബഔൾ ഴളി
നരപ്പിറാക്കുന്നുുണ്്.
എന്ാൽ ഩറകപ്പാഴും ഈ ഩദ്ധതിഔലല സ്ഥറഩയഭാമ ഴിഔഷനകാഭാമി
കൂട്ടികച്ചർ് ാൻ ഷാധി് ാരില.
ഇങ്ങലനയുടെ ള്ള ഩദ്ധതിഔൾ ഏത് പ്രകദവെിറാകണാ
(ഴാർഡിറാകണാ) നരപ്പിറാക്കുന്ത്, ആ പ്രകദവലെ കരാഡുഔൾ, കുരിലഴള്ള ഩദ്ധതി, ഭാറിനയ
നിർമ്മാർജനും, കഴദുതി, ഷാമൂസിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔൾ എന്ിഴകമാടു കൂട്ടികച്ചർെ് ആ
പ്രകദവെിലെ സ്ഥറഩയഭാമ ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനും എന് റക്ഷയകൊലരമാമിയി് ണും
പ്രഴര്പ്െിക് ുണ്ത്.
19 ദുയന്ത നിഴായണ തയ്യാലരടുപ്പ്
ഒകയാ നഖയഷബമിലുകും ഷുംബഴയഭാഔാകാന് ദുയന്തങ്ങ (മുന്ഔാറ അളുബഴെിലെ ലഴലിച്ചെിലുകും
പുട്താമി ഉുണ്ാഔാളുള്ള ഷാദ്ധയതഔളും ഔണ് ിലറടുെ്) ഩയിസയി് ാളുള്ള മുന് ഔഉയതലുകഔ
എടുക്കുന്തിളുള്ള ഩദ്ധതിഔ ആഴിഷ്ക്കയിക് ുണ്താണ്.
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20 ഊര്പ്ജ ഷുംയക്ഷണും
ഊര്പ്ജ ഷുംയക്ഷണും കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന് തയെിലുകള്ള ഷൗകയാര്പ്ജ ഩദ്ധതിഔ ഉ പ്പലരയുടെ ള്ള
ഩായമ്പകയയതയ ഊര്പ്ജ
ഩദ്ധതിഔ
ആഴിഷ്ക്കയിച്ച് നരപ്പിറാക്കുന്തിന് മുന്ഖണന
നല്കഔുണ്താണ്. ലതഉയകാ ഴിലക്കുഔളലര കൃതയഭാമ കഴദുതി ഉഩകമാഖും ഔലുണ്ുന്തിന്
പ്രകതയഔ ഭീറ്ററഔ സ്ഥാഩിച്ച് അട്ഴളി നഖയഷബഔ ് ് ഷാമ്പെിഔറാബും ഉുണ്ാക് ുണ്താണ്.
21 ഷദ്ബയണും
 ലഩാട്ജനങ്ങ ് ് നഖയഷബഔലില് നിന്നുും റബിക്കുന് ഷര്പ്ട്ടിപി് റ്റുഔ , നഖയഷബമില്
അരയ്ക്ക് ുണ് ഴിഴിധതയും പീസുഔ , നികുതിഔ എന്ിഴയ്ക്കാമി ഴികഔന്ദ്രീകൃത യീതിമില്
ഴാര്പ്ഡ് കഔന്ദ്രങ്ങലിലുകും കഭകറ ഒപീസുഔലിലുകും പ്രധാനകഔന്ദ്രങ്ങലിലുകും ഷുംഴിധാനും ഉയ് ി
ലഩാട്ജനങ്ങ ് ് ഷഭമഫന്ധിതഭായുടെ ും, തിയ് ിലാലതയുടെ ും കഷഴനും റബയഭാകുന്തിളുള്ള
നരഩരിഔ ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്. ഇകതാലരാപ്പും ഩയഭാഴധി കഷഴനങ്ങ ഒണ്കറനാമി
റബയഭാകുന്തിളുള്ള നരഩരിഔളും ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്.
 നഖയഷബ ഇരലഩകരുണ് അരിമന്തിയ പ്രശ്നങ്ങ
ശ്രദ്ധമില് ലഔാണ്ടുഴഉയന്തിളുള്ള
ഷുംഴിധാനും ലഩാട്ജനങ്ങ ് ാമി ഴാര്പ്ഡ് കഔന്ദ്രങ്ങലില് സ്ഥാഩിക്കുഔയുടെ ും ഇതിളുപുരലഭ
പ്രകതയഔും ലഴഫ് അധിഷ്ഠിത ഷുംഴിധാനും ഉയക്കുന്ട്ും നന്ാമിയിക്കുും .
22 ശീ -കറാ്ജ്
സ്ത്രീ വാക്തീഔയണെിന് ആഴവയഭാമ ഗരഔങ്ങലിൽ ന്ാണ് അഴഉയലര ഷൃതന്ത്രകാും
സുയക്ഷിതകാഭാമ ഷഞ്ചായും. ഴിഴിധ ആഴവയങ്ങൾ് ാമി സ്ത്രീഔൾ മാത്ര ലംകയ്യുണ്ി ഴഉയകമ്പാൾ/
യാത്രിഔാറങ്ങലിൽ തകങ്ങുണ്ി ഴഉയകമ്പാ
ഭലറ്റായാളലര ഷസാമും ആഴവയഭാമി ഴഉയന്നു. ഇെയും
ഷസാമും ഔിട്ടാെ ഷന്ദർബങ്ങലിൽ അഴഉയലര മാത്ര മുരങ്ങുഔയുടെ ും ഉകണവയഔായയും നരുന്തിന്
ഔളിമാലത ഴയിഔയുടെ ും ലംയ്യുന് ഷാസംയയഭാണ് ഇന്നുള്ളത്. കഔയലെിലെ പ്രധാന
നഖയപ്രകദവങ്ങലിൽ സ്ത്രീഔൾ് ാമി ഭാത്രും നരുന് കറാ്ുഔളലര ശുംകറ സ്ഥാഩിക്കുഔയുടെ ും അഴ
തമ്മിൽ ലനറ്റ് ഴര്പ്് ്
സ്ഥാഩിച്ച് മുൻകൂരാമി മുരിഔൾ രിഷർഴ് ലംയ്ത് മാത്രാ ഩദ്ധതി
തയ്യാരാക്കുഔയുടെ ും ലംയ്താല് സ്ത്രീഔൾ് ് സുയക്ഷിതഭാമി ആത്മഴിവൃാഷകൊലര മാത്ര ലംയ്ത്
അഴഉയലര ആഴവയങ്ങൾ് ് തരസ്സും ഴയാലത എെികച്ചഉയഴാൻ ഔളിയുടെ ന്താണ്. ഇതിന്
ഷസാമിക്കുന് തയെിൽ കഔാർപ്പകരശൻ/ മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔലിൽ ലഔട്ടിരും നിര്പ്മ്മിക്കുഴാകനാ/
നിറഴിലുകള്ള ലഔട്ടിരങ്ങൾ ഇഴയ്ക്ക് ഉഩകമാഖി് ാകനാ/ ഴാരഔയ്ക്ക് എടുക്കുഴാകനാ ഔളിയുടെ ും. സ്ത്രീഔളലര
കൂട്ടായ്മമില് ഇെയും സ്ഥാഩനങ്ങൾ നരെണലഭന്നുും കുടുുംഫശ്രീ ഭിശൻ ഴളി ഇതിന് ഔളികാള്ള
ലപ്രാപശണലുകഔലാമ സ്ത്രീഔലല നഖയഷബ ഔലുണ്െി കുടുുംഫശ്രീ ഭിശലെ കനതൃതൃെിൽ
ഩയിവീറനും നൽഔി ഭിശലെ മതഭതറമിൽ ഒൺകറൻ യജികവശൻ നരുന്തിനാഴവയഭാമ
ഩയഷയും ഉൾപ്പലരയുടെ ള്ള ഷൗഔയയങ്ങൾ ലംയ്യാകാന്താലണന്നുും 2017-18 ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി
ഭാർഗകയകമിൽ ഩരെിഉയന്നു. ഷുംസ്ഥാനെ് ആദയഗട്ടെിൽ 14ജിലാ കഔന്ദ്രങ്ങലിലുകും അതത്
നഖയഷബയുടെ ലര ഉരഭസ്ഥതമിലുകും കഭല്കനാട്ടെിലുകഭാമി ശീ-കറാ്ുഔൾ ആയുംബി് ാനാണ്
നിർകണവിച്ചിഉയന്ത്. നാലിട്ഴലയ ശീ - കറാ്ജ് ഷുംഴിധാനും ട്രങ്ങാെ കഔാർപ്പകരശളുഔളും
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ജിലാ കഔന്ദ്രങ്ങലിലറ ഭറ്റു മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളും നിർഫന്ധഭായുടെ ും 2018-19 ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിമിൽ ശീ
കറാ്ജ് ട്രങ്ങുന്തിളുള്ള
കപ്രാജക്ടുഔൾ ഏലറ്റടുെ് നരപ്പിറാക് ുണ്താണ്. ഷാദ്ധയതയ്ക്ക്
അളുഷയിച്ച് ഭറ്റ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളും ശീ-കറാ്ജ് ആയുംബിക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ
ഏലറ്റടുക് ുണ്താണ്. ശീ-കറാ്ജിനാമി ഏലറ്റടുക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ ഴനിതഗരഔ ഩദ്ധതിമില്
ഉ ലപ്പടുൊകാന്താണ്.
2.3

ഩദ്ധതി തയ്യാരാക് ുണ്തിലെ ആഴവയഔതയുടെ ും ഩദ്ധതിയുടെ ലര ലഩാട്ഴയഴസ്ഥഔളും

(1) ജനങ്ങളലര ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനെിളുും ഷാമൂസയനീതി ഉരുവരുഴഉയുന്തിളുും ആഴവയഭാമ
ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔ
തയ്യാരാ് ി നരപ്പിറാക്കുഔ എന്ത് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളലര
ബയണഗരനാ മതഭതറമാണ്.
(2) 1994-ലറ കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭെിലറ ന്ാും ഩട്ടിഔമില് മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളകരയുടെ ും
കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔളകരയുടെ ും മതഭതറഔ
ഴിവദഭാ് ിമിട്ടുുണ്്. ഇത് അളുഷയിച്ച് നഖയഷബമില്
നിക്ഷിപ്തഭാമിട്ടുള്ളട്ും ഷുംസ്ഥാന ഷര്പ്് ാര്പ് ഔാറാഔാറങ്ങലില് ഏല്പ്പികൊണ് ലഔാടുക്കുന്ട്ഭാമ
മതഭതറഔ നിരകഴറ്റുന്തിന് കഴുണ്ി തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ കപ്രാജക്ടുഔ ആഴിശ്് യിച്ച്
നരപ്പാക് ുണ്ട്ുണ്്. മതഭതറഔ
നിരകഴറ്റുന്തിളുകഴുണ് കപ്രാജക്ടുഔ , അഴ ആസൂത്രണ
ഭാര്പ്ഗകയകമില് ഩയാഭര്പ്വിച്ചിട്ടിലലാില്കഩാലുകും, ആഴി്കരയിച്ച് നരപ്പാക്കുന്തിളുള്ള ഉഩാധിമാണ്
ഩദ്ധതി .
(3) തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ഭൂപ്രകദവെിലെയുടെ ും അഴിരലെ ജനങ്ങളലരയുടെ ും
ഷഭഗ്ര
ഴിഔഷനകാും പുകയാഖതിയുടെ ും ആമിയി് ണും ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിലെ മുകയറക്ഷയും. റബയഭാമ
ഴിബഴങ്ങലല ഩയഭാഴധി
ഉഩകമാഖലപ്പടുെി ഴയതയസ്ത ഴിബാഖങ്ങളലര ഩാാലിെും ഉരുവരു
ഴഉയെിയുടെ ള്ള
ആസൂത്രണഭാമിയി് ണും
ഷാദ്ധയഭാക് ുണ്ത്.
അതാമത്
ഩാാലിെ
ആസൂത്രണെിെയലരയുടെ ള്ള ഷഭഗ്രഴിഔഷനഭാമിയി് ണും ലഩാട് ഷഭീഩനും.
(4) എലാ ഴിഔഷനഩദ്ധതിഔ ക്കുും സ്ഥറഩയഭാമ ഭാനങ്ങ
ഉുണ്്. ഏത് പ്രകദവകെ് ാകണാ
ഩദ്ധതി ആഴി്കരയിച്ചിയിക്കുന്ത് ആ പ്രകദവെിലറ താഭഷ് ാര്പ്ക്കുും അഴിരലെ നിറഴിലറ
ഭൂഩകമാഖെിളുും അളുകമാജയഭാമിയി് ണും പ്രസ്തുത ഩദ്ധതി. ഭൂപ്രകൃതി, ഩച്ചപ്പ്, ജററബയത,
ഭളലഴള്ള നിര്പ്ഖഭന-ഷുംബയണ യീതിഔ എന്ിഴലമലാും ഩയിഖണികൊണ് ലഔാണ്ടുള്ള ഩദ്ധതിഔലല
ഭാത്രഭാണ് സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔലാമി ഩയിഖണി് ാന് ഷാധിക്കുന്ത്.
(5) തകണവബയണ സ്ഥാഩനും അതിലെ അതിര്പ്െിക്കുള്ളില് നരപ്പിറാ് ാന് ഉകണവിക്കുന് എലാ
ഴിഔഷന പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും കഔന്ദ്ര-ഷുംസ്ഥാനാഴിശ്കൃത ഩദ്ധതിഔളും പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതി യുടെ ഭാമി
ഷുംകമാജിപ്പിക് ുണ്താണ്.
(6) തകണവബയണ സ്ഥാഩനും തയ്യാരാക്കുന് അഴസ്ഥാകയകമില് (Status Report) പ്രതിഩാദിക്കുന്
പ്രവ്നങ്ങ ് ് ഩയിസായഭാമിട്ടാണ് കപ്രാജക്ടുഔ ് ് രൂഩും നല്കഔുണ്ത്.
(7) ലംറട്ും പറപ്രാപ്തികുരെട്ഭാമ കപ്രാജക്ടുഔളും ഴിബഴങ്ങളലര കനയിമകതാതിലുകള്ള ഴിനയാഷകാും
(thin spread of resources) ളിഴാ് ി കപ്രാജക്ടുഔളലര എണും കുരയ്ക്കണും.
(8) ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണ, നിര്പ്സണ ഔായയങ്ങലില് തകണവബയണ സ്ഥാഩനും ഉ ല് ാള്ളുന്ന ന് പ്രകദവു
നിന്നുും ഭറ്റു ഷുംസ്ഥാനങ്ങലികറയ്ക്കുും ഴികദവ യാജയങ്ങലികറയ്ക്കുും കജാറി കതരികഩാമ പ്രഴാഷിഔലാമ
നാട്ടുഔാഉയലര അബിപ്രാമങ്ങലല ഔണിലറടു് ാളുും അഴഉയലര പ്രശ്നങ്ങ ഉ ല് ാള്ളാളുും പ്പും
അഴഉയലര ഷസഔയണും ഉരപ്പാ് ാളുും ശ്രദ്ധി് ണും.
17

(9) ഩദ്ധതി അസൂത്രണെിന് ഷാമൂസയ ഷുംഗരനാ ഷുംഴിധാനങ്ങ പ്രകമാജനലപ്പടുൊ കാന്ട്ും
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുന്തിന് കേ് ്കസാ ഡര്പ്ഭാര്പ്, ഫാാ്-ഷസഔയണ ഷുംഗും പ്രതിനിധിഔ
എന്ിഴഉയഭായുടെ ള്ള കൂരിമാകറാംനഔ ഷുംഗരിപ്പി് ാകാന്ട്ഭാണ്.
(10) ജനഔീമാസൂത്രണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ് ഴിപുറഭാമ ജനഩാാലിെും ഉരുവരുഴഉയുന്തിന്
ഇെര്പ്ലനറ്റ്, ഴിഴയ ഷാകാതിഔഴിദയ, നഴഭാധയഭങ്ങ ട്രങ്ങിമഴയുടെ ലര ഷാദ്ധയതഔ ഩയഭാഴധി
ഉഩകമാഖി് ാന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ശ്രഭിക് ുണ്താണ്.
(11) ഈ ഭാര്പ്ഖകയക നഖയഷബഔ ് ് ഭാത്രും ഫാധഔഭാമിട്ടുള്ളതാണ്. ഗ്രാഭ, കലാ് ് ജിലാ
ഩഞ്ചാമുഔളലര ആസൂത്രണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ക്കുള്ള ഭാര്പ്ഗകയക പ്രകതയഔും പുരലപ്പടുഴിച്ചിട്ടുുണ്്.
2.4 ജിലാഩദ്ധതിമിലറ മുന്ഖണനഔ
(1) ജിലയുടെ ലര ഷുംകമാജിത ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് ഴയക്തഭാക്കുന് ഉയ കയകമാണ് ജിലാഩദ്ധതി.
അതാമത് ഴിഴിധതട്ട് ഷര്പ്് ാഉയഔ ഴിഔഷനെിലെ കഭകറമില് നരുന് ഇരലഩരലുകഔ ് ്
ദിവാകഫാധും നല്കുന് തിളുള്ള ഷഭഗ്ര കയകമാമാണ് ജിലാഩദ്ധതിലമ ഴിബാഴനും ലംയ്തിട്ടുള്ളത്.
അട്ലഔാണ്ടു തലന് ജിലാഩദ്ധതിമിലറ മുന്ഖണനഔളും നിര്പ്കണവങ്ങളും തകണവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളലര ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് പ്രതിപറിക് ുണ്ട്ുണ്്.
(2) ജിലാഩദ്ധതിമിലറ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയകാും ഔീഴ്ത്തട്ട് നിര്പ്കണവങ്ങളും ഩയിഖണികൊണ് കഴണും
മുനിഷിപ്പിറാറ്റിഔളും കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔളും 2018-19 മുതലുകള്ള ഴര്പ്ശങ്ങലില് ഩദ്ധതിയുടെ ും (Plan)
കപ്രാജക്ടുഔളും (Projects) തയ്യാരാ് ി നരപ്പാക് ുണ്ലതന്് ജിലാഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന് തിളുള്ള
ഭാര്പ്ഖകയകയുടെ ലര [ഷ.ഉ(ഩി) നും. 19/2017/പ്ലാനിുംഖ്, തീമതി. 23.09.2017] കണ്ഡിഔ 3.2 ല്
ഴയക്തഭാ് ിമിട്ടുുണ്്. ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ ആയുംബിക്കുന് ഗട്ടെില്തലന്,
ഔളിഴട്ും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ ഔയര് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ തയ്യാരാക്കുന്തിന് മുമ്പാമി ഒകയാ
ഴര്പ്ശകാും ജളുഴയി ആദയും ജിലാ ഩദ്ധതി നിര്പ്കണവങ്ങലല അരിസ്ഥാനഭാ് ി പ്രാകദവിഔ
ഷര്പ്് ാഉയഔ
ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണെില് ഩാറിക് ുണ് ഭാര്പ്ഗനിര്പ്കണവങ്ങ
ഷുംഫന്ധിച്ച ഉെയഴ് ജിലാ ആസൂതണ ഷഭിതി പുരലപ്പടുഴിക് ുണ്താണ്.

(3) XXX.
3. ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗട്ടങ്ങളും നരഩരിക്രഭങ്ങളും
മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളും കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔളും 2018 – 19 മുതല് 2021 - 22 ഴലയയുടെ ള്ള ഴര്പ്ശങ്ങലില്
ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി (Annual Plan) തയ്യാരാ് ി അുംഖീഔായും കനടുന്തിന് മതഴലര ഴിഴയിക്കുന്
നരഩരിക്രഭങ്ങ അളുഴര്പ്െിക് ുണ്താണ്.
3.1 ആസൂത്രണഷഭിതിഔളും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളും പുനഃഷുംഗരിപ്പി് ല്
3.1.1 ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔ
(എ) പുനഃഷുംഗരന
(1) ആസൂത്രണും എന്ത് ഉയ ട്രർ പ്രക്രിമമാണ്. നാരിലെ ഴിഔഷനെിൽ എലാ ഩൗയൻഭാഉയും
ട്രർച്ചമാമ താൽഩയയലഭടുക്കുഔയുടെ ും ഩാാലിഔലാകുഔയുടെ ും ലംയ്യുന് അഴസ്ഥമികറയ്ക്ക് എലാഴഉയും
മുകന്രണും. അതിന് ലഩാട്ഔായയങ്ങലിൽ താൽഩയയ ലഭടുക്കുഔയുടെ ും ംിന്തിക്കുഔയുടെ ും, ഷുംഴാദങ്ങലിൽ
ഏർലപ്പടുഔയുടെ ും ഩയിസായ നിർകണവങ്ങൾ രൂഩലപ്പടുെി നരപ്പിറാ് ാൻ ശ്രഭിക്കുഔയുടെ ും ലംയ്യുന്
ഩൗയഷമൂസെിന് രൂഩും നല്കഔുണ്ട്ുണ്്. ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴൽഷയ ഩദ്ധതിമിൽ അപ്രഔായും
ഉയ ഷപ്രദാദാമും ഴാർലെടുക്കുന്തിന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ആദയഴര്പ്ശും ആസൂത്രണ
ഷഭിതിഔ
രൂഩീഔയിച്ചിഉയന്നു. ഴഉയന് ഴര്പ്ശങ്ങലില് ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ
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ആയുംബിക്കുന്തിന് മുകന്ാരിമാമി ഒകയാ ഴര്പ്ശകാും ഡിഷുംഫര്പ് 1-ന് മുമ്പ് നിറഴിലുകള്ള
ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔ , ആഴവയലഭാില്, പുനഃഷുംഗരിപ്പി ക് ുണ്താണ്. (കപാരും -1
ഉഩകമാഖി് ണും).
(2) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലറ ഩദ്ധതി ആസൂത്രണും, നിർഴസണും, ഴിറമിഉയെൽ എന്ീ
പ്രഴർെനങ്ങൾ ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിളുകഴുണ് ഷസാമും നൽകുഔ എന്താണ് ആസൂത്രണ
ഷഭിതിയുടെ ലര പ്രധാന ദൗതയും. ഭലറ്റാഉയ മതഭതറ ആസൂത്രണ, നിർഴസണ പ്രക്രിമഔലിലറ
ജനഩാാലിെും ഴർദ്ധിപ്പി് ാൻ ബയണ ഷഭിതിലമ ഷസാമിക്കുഔ എന്താണ്. അതിനാൽ
ആസുത്രണ ഷഭിതിമിൽ അുംഖങ്ങലാകുന് ജനപ്രതിനിധിഔളും ഴിദഗ്ദ്ധഉയും ഷന്ദ്ധ
പ്രഴർെഔഉയും കഭൽപ്പരെ തയെിലുകള്ള ഩാാലിെും ഉരപ്പാ് ാൻ പ്രഴർെി് ണും.
(3) ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര ഗരന മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് യീതിമിൽ ആമിയി് ണും.
അദ്ധയക്ഷൻ :
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ അദ്ധയക്ഷന്/അദ്ധയക്ഷ
ഉഩാദ്ധയക്ഷൻ :
ആസൂത്രണ പ്രക്രിമമിൽ തകണവബയണ സ്ഥാഩനലെ
ഷസാമി് ാൻ
ഔളിയുടെ ന് ഴിദഗ്ദ്ധൻ
അുംഖങ്ങൾ :
ോെിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റി
ലംമര്പ്കഩഴ്സണ്ഭാര്പ്,
ഷന്ദ്ധ
കഷഴഔയാമ
ഴിദഗ്ദ്ധർ
ഔൺഴീനർ :
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരി
(4) ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിൽ മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔലില് 15 അുംഖങ്ങളും കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔലില് 17
അുംഖങ്ങളും എന്താണ് അബിഔാഭയും. കൂടുതൽ പ്രാതിനിധയും കഴണലഭന്് ബയണഷഭിതി് ്
കതാന്നുന്ഩക്ഷും കൂടുതൽ അുംഖങ്ങലല ഉൾലപ്പടുൊകാന്താണ്. ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര
ഔാറാഴധി ബയണ ഷഭിതിയുടെ ലര ഔാറാഴധി ആമിയിക്കുന്താണ്. ഷഭിതിമിൽ ഉുണ്ാകുന്
ളികാഔൾ ഔാറതാഭഷും കൂരാലത നിഔെണും.
(5) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരി പ്ലാൻ കഔാഒർഡികനറ്ററലര മതഭതറ ഴസി് ണും.
ആസൂത്രണകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഒപീഷ് മതഭതറഔൾ നിർഴസി് ാൻ ഭലറ്റാഉയ ഉകദയാഖസ്ഥലമ/
ഉകദയാഖസ്ഥലന അഷിേെ് പ്ലാൻ കഔാഒർഡികനറ്റരാമി നികമാഖി് ാകാന്താണ്.
(ഫി) ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര മതഭതറഔൾ
(1) പ്രകദവെിലെ ഴിഔഷനും ഷുംഫന്ധിച്ച് ആകയാഖയഔയഭാമ ഷുംഴാദങ്ങൾ കപ്രാത്സാസി പ്പിക്കുഔ.
(2) തകണവബയണ പ്രകദവെിലെ ദീർഗഔാറ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയെിന് രൂഩും നൽകുന്തിൽ
ബയണഷഭിതികമയുടെ ും ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔകലയുടെ ും ഷസാമിക്കുഔ.
(3) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതിമിലറ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിഔ
തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഷസാമും നൽകുഔ.
(4) കപ്രാജക്ടുഔൾ തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔൾ് ് ഷസാമും നൽകുഔ.
(5) അധിഔ ഴിബഴ ഷഭാസയണ ഷാദ്ധയതഔൾ ഔലുണ്ുന്തിന് ഷസാമിക്കുഔ.
(6) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിളുള്ള ഷഭമക്രഭും അളുഷയിച്ച് പ്രഴർെനങ്ങൾ ക്രഭീഔയിക്കുന്തിൽ
ഏകഔാഩനും ഉരുവരു ഴഉയുഔ.
(7) ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രഴർെനങ്ങൾ ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന് ബയണഷഭിതിലമ ഷസാമിക്കുഔ.
(8) പ്രാകദവിഔാസൂത്രണകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് തകണവബയണ സ്ഥാഩനും ഷുംഗരിപ്പിക്കുന് ആകറാംനാ
കമാഖങ്ങൾ് ് ആഴവയഭാമ കുരിുവരുഔൾ തയ്യാരാ് ി നല്കുഔ.
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(9) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിളുും ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഗണകഭേ ലഭച്ചലപ്പടുുന്തിളുും അളുകമാജയഭാമ
ഩഠനങ്ങൾ നരെി ബയണ ഷഭിതി് ് രികപ്പാർട്ട് നൽകുഔ
(10) കേ് ്കസാൾഡർഭാഉയഭായുടെ ള്ള കൂരിമാകറാംന, ഫാങ്കുഔളും ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങള ഭായുടെ ള്ള
ംർച്ച എന്ിഴയ്ക്ക് ഷസാമും നൽകുഔ.
(11) തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളലര പ്രാകദവിഔാസൂത്രണെിൽ ഷസാമിക്കുന്തിന് ഴിദഗ്ദ്ധർ,
ഷന്ദ്ധ പ്രഴർെഔർ എന്ിഴലയയുടെ ും അ് ാദഭിഔ് - ഷാകാതിഔ സ്ഥാഩനങ്ങലലയുടെ ും
ഔലുണ്ുന്തിന് ഷസാമിക്കുഔ.
3.1.2 ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ
(എ) പുനഷുംഗരന
(1) എലാ തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ ആയുംബിക്കുന്തിന്
മുകന്ാരിമാമി ഒകയാ ഴര്പ്ശകാും ഡിഷുംഫര്പ്1-ന് മുന്ഩ് നിറഴിലുകള്ള ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ ,
ആഴവയലഭാില്, പുനഃഷുംഗരിപ്പിക് ുണ്താണ്.
(2) മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔലില് 16 ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളും കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔലില് 17 ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂ്ുവരുഔളും
അനിഴായയഭായുടെ ും ഉുണ്ാഔണും. എന്ാൽ ഏലതാിലുകും പ്രകതയഔ ഴിഔഷന കഭകറഔൾ
ഩയിഖണി് ണലഭന്് ബയണഷഭിതി തീഉയഭാനിക്കുഔമാലണാിൽ കൂടുതൽ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔൾ
രൂഩീഔയി് ാകാന്താണ്.
(3) തീയകദവകഭകറഉ ലപ്പടുന് നഖയഷബഔളും പിശരീഷ് ഉകദയാഖസ്ഥൻ നിറഴിലുകള്ള തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെിലുകും ഭത്സയകഭകറഴിഔഷനെിന് പ്രകതയഔും ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും
രൂഩീഔയി് ണും.
(4)

ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഴിഔഷനപുണ്് റബയഭാകുന്കതാ ഇഉയഩകതാ അതിറധിഔകഭാ ഩട്ടിഔഴർഖ
കുടുുംഫങ്ങകലാ ഉയ ഩട്ടിഔ ഴർഖ ഊലയാിലുകകഭാ ഉള്ള തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ ഩട്ടിഔഴർഖ
ഴിഔഷനെിന് ഉയ പ്രകതയഔ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും രൂഩീഔയി് ണും.

(5) ഒകയാ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുും ഫന്ധലപ്പട്ട ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര കഭൽകനാട്ടെിൽ പ്രഴർെിക് 
ുണ്താണ്.
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മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളും കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔളും മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഩട്ടിഔപ്രഔായും ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔൾ
രൂഩീഔയിക് ുണ്താണ്.
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(4)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ap\nkn¸menänIfnÂ
-hÀ¡nwKv {Kq¸v

NpaXebpÅ ÌmânwKv I½nän

(1)

(2)

s]mXp `cWhpw [\Imcyhpw
(IW¡pIÄ, tcJIÄ X¿mdm¡Â,
kZv`cWw, P\tkh\w Imcy£aam¡Â)
Irjnbpw A\p_Ô taJeIfpw (Irjn,
PetkN\w, a®vþPekwc£Ww,
aÕy_Ô\w, ]cnØnXn DÄs¸sS)
arKkwc£Whpw £oc hnIk\hpw
{]mtZinI km¼¯nI hnIk\w (sNdpInS
hyhkmbw, kq£va kwcw`§Ä DÄs¸sS),
klIcWw apXembh
Zmcn{Zy eLqIcWw, tNcn ]cnjv¡cWw
kmaqly\oXn (Ip«nIÄ, hr²À, `n¶tijn
bpÅhÀ, {Sm³kv sP³tUgvkv F¶nhcpsS
t£aw, kmaqly kpc£m anj³ DÄs¸sS)
h\nX hnIk\w
]«nIPmXn hnIk\w/]«nIhÀ¤ hnIk\w
BtcmKyw
ipNnXzw,amen\y kwkv¡cWw

:

[\-Imcyw

:

hnI-k\Imcyw

hnI-k\Imcyw
hnI-k\Imcyw

:

t£aImcyw
t£aImcyw

:
:
:
:

t£a-Imcyw
t£a-Imcyw
BtcmKyImcyw
BtcmKyImcyw
hnZym`ymk Iem ImbnIImcyw
acma¯v Imcyw

hnZym`ymkw, Ie- kwkv¡mcw, ImbnIw,
bphP\t£aw

(12)

]mÀ¸nSw

:

(13)
(14)
(15)

IpSnshÅw
s]mXpacma¯v , DuÀÖw
\Kcmkq{XWw

:
:

(16)

കജഴകഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാനും, ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണും, ദുയന്ത
നിഴായണും
[19.09.2018-ലറ
ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നും.2462/2018/തഷൃബഴ
പ്രഔായും
കൂട്ടികച്ചര്പ്െത്]
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acma¯vImcyw
acma¯vImcyw
acma¯vImcyw

ഭയാഭെ് ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി

2.2 tImÀ¸tdj\pIfnÂ

(1)

-hÀ¡nwKv {Kq¸v

NpaXebpÅ ÌmânwKv I½nän

(1)

(2)

s]mXp `cWhpw [\Imcyhpw
(IW¡pIÄ,

tcJIÄ

:

[\-Imcyw

:

hnI-k\Imcyw

X¿mdm¡Â,

kZv`cWw, P\tkh\w Imcy£aam¡Â)
(2)

Irjnbpw A\p_Ô taJeIfpw (Irjn,
PetkN\w, a®vþPekwc£Ww,
aÕy_Ô\w, ]cnØnXn DÄs¸sS)

(3)

arKkwc£Whpw £oc hnIk\w

hnI-k\Imcyw

(4)

{]mtZinI km¼¯nI hnIk\w (sNdpInS

hnI-k\Imcyw

hyhkmbw, kq£va kwcw`§Ä DÄs¸sS),
klIcWw apXembh
(5)

Zmcn{Zy eLqIcWw, tNcn ]cnjv¡cWw

(6)

kmaqly\oXn (Ip«nIÄ, hr²À, `n¶tijn

:

t£aImcyw
t£aImcyw

bpÅhÀ, {Sm³kv sP³tUgvkv F¶nhcpsS
t£aw, kmaqly kpc£m anj³ DÄs¸sS)
(7)

h\nX hnIk\w

:

t£a-Imcyw

(8)

]«nIPmXn hnIk\w/]«nIhÀ¤ hnIk\w

:

t£a-Imcyw

(9)

BtcmKyw

:

BtcmKyImcyw

(10)

ipNnXzw,amen\y kwkv¡cWw

:

BtcmKyImcyw

(11)

hnZym`ymkw, ImbnIw, bphP\t£aw

(12)

]mÀ¸nSw

:

acma¯vImcyw

(13)

IpSnshÅw

:

acma¯vImcyw

(14)

s]mXpacma¯v , DuÀÖw

:

acma¯vImcyw

(15)

\Kcmkq{XWw

(16)
(17)

Ie,kwkv¡mcw,]pcmhkvXp kwc£Ww
:
കജഴകഴഴിധയ
ഭാകനജ്ലഭെ്,
ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാനും, ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണും, ദുയന്ത നിഴായണും
[19.09.2018-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നും.2462/2018/തഷൃബഴ
പ്രഔായും കൂട്ടികച്ചര്പ്െത്]

hnZym`ymk Iem ImbnIImcyw

\Kcmkq{XWImcyw
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\Kcmkq{XWImcyw
ഭയാഭെ് ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി

(6) ഫന്ധലപ്പട്ട ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലംമർകഩഴ്സൺ അലലാിൽ ആ ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിമിലറ യുംഖും
എന്ിഴയിൽ ആലയലമാിലുകും യാ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് ലംമർകഩഴ്സൺ ആമി ബയണ ഷഭിതി് ്
തീഉയഭാനി് ാകാന്താണ്. ഫന്ധലപ്പട്ട ഴിശമകഭകറമിലറ ഉയ ഴിദഗ്ദ്ധൻ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ്
ഉഩാദ്ധയക്ഷൻ ആമിയി് ണും.
(7) ഫന്ധലപ്പട്ട കഭകറമിൽ തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള ഉകദയാഖസ്ഥയിൽ
ഏറ്റകാും ഉമര്പ്ന് തസ്തിഔമിലുകള്ള ഉകദയാഖസ്ഥലന പ്രസ്തുത കഭകറമിലറ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ്
ഔൺഴീനർ ആമി നികമാഖി് ണും. ഔൺഴീനലര കൂരാലത ഭലറ്റാഉയ ഉകദയാഖസ്ഥലന കൂരി
ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിൽ അുംഖഭാക് ുണ്താണ്.
(8) ഴനിതാ ഴിഔഷനും, ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനും, ഩട്ടിഔഴർഖ ഴിഔഷനും എന്ീ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര
ലംമർകഩഴ്സൺഭാർ മഥാക്രഭും, ഴനിത, ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴർഖ ജനപ്രതിനിധിഔലാമിയി് ണും.
ഩട്ടിഔഴർഖ ഴിഔഷന ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് രൂഩീഔയിക് ുണ്താമ ഉയ തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിൽ
ഩട്ടിഔഴർഖ ജനപ്രതിനിധി ഇലലാില് തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ അദ്ധയക്ഷന് പ്രസ്തുത
ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ലംമർകഩഴ്സൺ ആകഔുണ്താണ്.
(9) ഒകയാ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലുകും 10 മുതൽ 15 ഴലയ അുംഖങ്ങൾ ആഔാകാന്താണ്. അഴയിൽ അതാത്
ഴിഔഷനകഭകറമിലറ ഴിദഗ്ദ്ധഉയും ഉൾലപ്പരണും.
(10) തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ് ്, ആഴവയലഭാിൽ, ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര ഉഩഷഭിതിഔൾ
രൂഩീഔയി് ാകാന്താണ്. ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ മതഭതറഔൾ ഉഩഷഭിതിക്കുും ഫാധഔഭാണ്.
ഉഩഷഭിതി് ് ലംമർകഩഴ്സുും ഔൺഴീനറും ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് നിർകണവിക്കുന് അുംഖങ്ങളും
ഉുണ്ാമിയി് ണും.
(11) എലാ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലുകും ഴനിതാ പ്രാതിനിധയകാും ഩട്ടിഔജാതി പ്രാതിനിധയകാും ഉുണ്ാമിയി് ണും.
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഴിഔഷനെിന് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് രൂഩീഔയിക് ുണ് തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്
ഩട്ടിഔഴർഖ പ്രാതിനിധയകാും ഉുണ്ാമിയി് ണും.
(12) ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഔൃാരും ആലഔ അുംഖങ്ങളലര മൂന്ിൽ ന്് ആമിയിക്കുന്താണ്. ഴർ് ിുംഖ്
ഗ്രൂപ്പ് കമാഖെില് ഔൺഴീനറലര സാജർ നിർഫന്ധഭാണ്.
(13) എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി പ്രകഭാട്ടർഭാർ, ഷി.ഡി.എഷ്. അുംഖങ്ങൾ, ഷാക്ഷയതാ കപ്രയഔ്,
യുടെ ഴജനകക്ഷഭ കഫാർഡ് നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള യൂെ് കഔാർഡികനറ്റർഭാർ, ആവാ പ്രഴർെഔർ,
ഫാാ്
പ്രതിനിധിഔൾ
ട്രങ്ങിമഴലയ
ഫന്ധലപ്പട്ട
ഴർ് ിുംഖ്
ഗ്രൂുവരുഔലിൽ
അുംഖങ്ങലാക് ുണ്താണ്.
(14) ബയണഷഭിതിയുടെ ലര ലഩാട്ഴാമ കഭൽകനാട്ടെിലുകും നിമന്ത്രണെിലുകഭാണ് ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔൾ
പ്രഴർെിക് ുണ്ലതാിലുകും ഒകയാ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പികനയുടെ ും അതത് ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളഭാമി
ഫന്ധലപ്പടുെിമിട്ടുള്ളതിനാൽ
ോെിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര
കനയിട്ടുള്ള
കഭൽകനാട്ടെിലുകും
നിമന്ത്രണെിലുകഭാമിയി് ണും ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രഴർെിക് ുണ്ത്.
(15) പുനഃഷുംഗരിപ്പിക്കുന് ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അുംഖങ്ങളലര ഩട്ടിഔ കപാരും - 2ൽ തയ്യാരാ് ി
തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെിലെ
നരഩരി
ഉെയഴാമി
പുരലപ്പടുഴിച്ച്
തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെിലെ കനാട്ടീഷ് കഫാർഡ്, ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങളലര കനാട്ടീഷ് കഫാർഡുഔൾ,
ലഴബ്കഷറ്റ് എന്ിഴമിൽ പ്രഷിദ്ധലപ്പടുെണും.
(16) ഴിഴിധ തറങ്ങലിലറ തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര ഔൺഴീനർ ഭായാമി
നിശ്ചമിക് ണ്ടുന്ഴഉയലര ഩട്ടിഔ അളുഫന്ധും 1-ൽ നൽകുന്നു.
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(17) “കജഴ കഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനും, ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണും, ദുയന്ത
നിഴായണും” എന് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ അധയക്ഷന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ പ്രഷിഡന്റുും
ഔണ്ഴീനര്പ് തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരിയുടെ ും ആമിയി് ണും. ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പില്
ഫന്ധലപ്പട്ട കഭകറഔലില് ഩയിംമകാും പ്രാഴീണയകാമുള്ള പ്രഖത്ഭലയ ഉ ലപ്പടുകെുണ്താണ്.തകണവബയണ
സ്ഥാഩന ഩയിധിമില് പ്രഴര്പ്െിക്കുന് കജഴ കഴഴിധയ ഩയിഩാറന ഔമ്മറ്റിമിലറയുടെ ും ദുയന്ത നിഴായണ
ഷഭിതിമിലറയുടെ ും അുംഖങ്ങളലര പ്രാതിനിധയും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പില് ഉുണ്ാഔണും. അട്കഩാലറ ഭസാപ്രലമും
അതിജീഴിക്കു ന്തിന് ഷൃകഭധമാ കഷഴനും നല്ഔാന് ഷന്ദ്ധയാമ യുടെ ഴാ്  അര് മുള്ള എലാ
ഴിബാഖും ജനങ്ങളകരയുടെ ും പ്രാതിനിധയും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പില് ഉുണ്ാകുന്തിന് ഫന്ധലപ്പട്ട തകണവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ പ്രകതയഔും ശ്രദ്ധിക് ുണ്താണ്. [19.09.2018-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നും.2462/ 2018/തഷൃബഴ
പ്രഔായും കൂട്ടികച്ചര്പ്െത്]
(ഫി) ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര മതഭതറഔൾ
(1) ലഩാട്ജനങ്ങലില് നിന്നുും നിർകണവങ്ങൾ ഷൃീഔയിച്ച് ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിൽ ജനഩാാലിെും
ഉരുവരുഴഉയുന്തിളുും ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണ പ്രക്രിമമിൽ നഴ ഭാധയഭങ്ങളലര ഷാദ്ധയത
പ്രകമാജനലപ്പടുുന്തിളുും ശ്രഭിക്കുഔ.
(2) കേ് ് കസാൾഡർ കൂരിമാകറാംനഔൾ, ഫാാ്/ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങളഭായുടെ ള്ള ംർച്ച,
ഴാര്പ്്ഷബാ കമാഖങ്ങൾ, ഴിഔഷന ലഷഭിനാർ, എന്ിഴിരങ്ങലിലറ ംർച്ചഔൾ ട്രങ്ങിമഴയ്ക്ക്
അ് ാദഭിഔ് ഷസാമകാും കനതൃതൃകാും നൽകുഔ.
(3) അതത് ഴിഔഷനകഭകറയുടെ ഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെിന് കനതൃതൃും നൽകുഔ.
(4) ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഴിശമകഭകറയുടെ ഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔൾ കവകയിക്കുഔ,
കക്രാഡീഔയിക്കുഔ, അഩഗ്രഥിക്കുഔ.
(5) കഔഭാരി് ിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ റബയഭാമിട്ടുള്ള പ്രാഥഭിഔ ഴിഴയങ്ങളും ഩഞ്ചാമെ്
ലറഴല് ോറ്റിേിസി് (നഖയഷബഔ ക്കുും ഫാധഔും), ജനഷുംകയാ രികപ്പാർട്ട് എന്ിഴമിൽ
നിന്നുള്ള ദൃിതീമ ഴിഴയങ്ങളും കവകയിച്ച് ഴിഴയാരിെര ഉയക്കുഴാൻ ഷസാമിക്കുഔ.
(6) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്തിലെ പ്രായുംബപ്രഴര്പ്െനഭാമി നിറഴിലുകള്ള അഴസ്ഥാകയക
ഩയി്കരയിക്കുഔ.
(7) ഴാര്പ്ഡ് ഷബമിൽ അച്ചരികൊണ് നൽകുന്തിനാഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങളും (കപാരും 4, 5, 6) ഩദ്ധതി
കയകമിൽ ഉൾലപ്പടുുന്തിനാഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങളും എഴതി തയ്യാരാക്കുഔ. (ഉയ
ഷാമ്പെിഔഴര്പ്ശും അഴഷാനിച്ചാല് മുന്ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് നരപ്പാ് ിമ കപ്രാജക്ടുഔളലര
ലംറഴ് ഔണക്കുഔ കപാരും 4-ല് തയ്യാരാ് ി ഏറ്റകാും ആദയും നരക്കുന് ഴാര്പ്ഡ് ഷബാ/ ഴാര്പ്ഡ്
ഔമ്മിറ്റി കമാഖെില്െലന് അഴതയിപ്പിക് ുണ്താണ്.)
(8) ഷര്പ്് ാര്പ് നല്ഔിമിട്ടുള്ള ലഩാട് ഭാര്പ്ഗനിര്പ്കണവങ്ങളും ജിലാ ഩദ്ധതി് ് അളുസൃതഭാമി ജിലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി
നല്ഔിമിട്ടുള്ള
നിര്പ്കണവങ്ങളും
ഩയിഖണിച്ച്
അഴസ്ഥാകയകലമ
അരിസ്ഥാനഭാ് ി കപ്രാജക്ടുഔൾ രൂഩീഔയിക്കുന്തിനാഴവയഭാമ ഉഩകദവങ്ങൾ ഫന്ധലപ്പട്ട
ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔൾക്കുും ആഴവയലഭാിൽ ഭറ്റു ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔൾക്കുും നൽകുഔ, ഴാര്പ്്ഷബാ
കമാഖെില് ംര്പ്ച്ചയ്ക്ക് നല്കഔുണ് ഔയര് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ തയ്യാരാക്കുഔ.
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(9) ഴാര്പ്ഡ് ഷബാകമാഖും, ഊഉയക്കൂട്ട കമാഖും, ഭത്സയഷബാകമാഖും എന്ിഴമിലുകും ഷഭാന
കമാഖങ്ങലിലുകും ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിലുകും ഴിശമഗ്രൂപ്പ് അരിസ്ഥാനെിലുകള്ള ംര്പ്ച്ചയ്ക്ക് കനതൃതൃും
നല്കുഔ.
(10) നഴകഔയലും ഔര്പ്മ്മഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭായുടെ ള്ള സയിത കഔയലും, കറപ്, ആർദ്ര്ും, ലഩാട്
ഴിദയാബയാഷ ഷുംയക്ഷണമജ്ഞും എന്ീ ഴിഔഷന ദൗതയങ്ങളഭാമി പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതിഔലല
ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന് ആഴവയഭാമ ഉഩകദവങ്ങൾ നൽകുഔ.
(11) ഷാമ്പെിഔ-ഷാകാതിഔ-പ്രാകമാഖിഔ ക്ഷഭതയുടെ ള്ളട്ും ഭാര്പ്ഗനിര്പ്കണവങ്ങ ് ് അളുസൃതഭാ
മട്ഭാമ കപ്രാജക്ടുഔൾ പൂർണഭായുടെ ും ംിട്ടമായുടെ ും നിശ്ചിതകപാരങ്ങലിൽ എഴതി തയ്യാരാക്കുഔ.
(12) ബയണ ഷഭിതി അുംഖീഔയിച്ച ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിമിലുകള്ള കപ്രാജക്ടുഔൾ ഫന്ധലപ്പട്ട കപാരങ്ങലിൽ
എഴതി തയ്യാരാ് ി സുകറക ആപ്ലിക് ശനിൽ ഡാറ്റാ എൻരി ലംയ്യിക്കുഔ.
(13) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അുംഖീഔയിച്ചകവശും ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔൾ
കഭാണിറ്റരിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔലാമി പ്രഴർെിച്ച് കപ്രാജക്ടുഔൾ പറപ്രദഭാമി കഭാണിറ്റർ ലംയ്യുഔ.
(കഭാണിട്ടരിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിമില് നിന്് നിർഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥൻ ളിഴാഔണും.)
(14) ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് കമാഖും ഴിലികൊണ്കംർ് ൽ, ഭിനിട്ഷ് കയകലപ്പടുെൽ, ഭിനിട്ഷ് ബു് ്
സൂക്ഷി് ൽ, മതഭതറ ളിയുടെ കമ്പാൾ ഫന്ധലപ്പട്ട കയകഔൾ കൃതയഭാമി കഔഭാറഔ ട്രങ്ങിമഴ
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് ഔൺഴീനറലര മതഭതറഔലാണ്.

(15) “കജഴ കഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനും, ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണും, ദുയന്ത
നിഴായണും” എന് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ മതഭതറതഔ മതഴലര കംര്പ്ക്കുന്നു. [23.10.2018-ലറ
ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നും.2710/2018/തഷൃബഴ പ്രഔായും കൂട്ടികച്ചര്പ്െത്]
കജഴ കഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്
1) കജഴകഴഴിധയ യജിേര്പ് ഷഭഔാറിഔഭാമി തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഫകമാകഡഴഴ്സിറ്റി ഭാകനജ്ലഭെ്
ഔമ്മിറ്റിഔലല ഷസാമിക്കുഔ.
2) കജഴഴകഴഴിധയ ഩയിഩാറനെിളുള്ള തകണവബയണ സ്ഥാഩനതറ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന് തിന്
കനതൃതൃും നല്കുഔ.
3) ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങ , ലഩാട് ഇരങ്ങ , ഷാമൂസയ ഷുംഗരനഔളലര സ്ഥറങ്ങ , ഭറ്റ്
സ്ഥാഩനങ്ങ എന്ിഴിരങ്ങലില് കജഴകഴഴിധയ ഩാര്പ്ക്കുഔ സ്ഥാഩിച്ച് ഩയിഩാറിക്കുന്തിളുള്ള
ഷാധയത ഷുംഫന്ധിച്ച് നിര്പ്കണവങ്ങ ഷഭര്പ്പ്പിക്കുഔ.
4) അധിനികഴവ ഷഷയങ്ങ , ഭറ്റ് ജീഴജാറങ്ങ എന്ിഴ ഷുംഫന്ധിച്ച രികപ്പാര്പ്ട്ട് തയ്യാരാക്കുഔ.
ഔാറഴസ്ഥാ ഴയതിമാനും
1) ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനെിന് ഔായണഭാകുന് സയിതഗൃസ ഴാതഔങ്ങ (Green house Gases)
ഩയഭാഴധി കുരയ്ക്കുന്തിന് ഷൃീഔയി് ാകാന് നരഩരിഔ ഷുംഫന്ധിച്ച് നിര്പ്കണവങ്ങ ഷഭര്പ്പ്പിക്കുഔ.
2) ആകഖാല താഩനകാും ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനകാും സൃഷ്ടിക്കുന് പ്രതയാഗാതങ്ങ
കനയിടുന്തിന്/റഘൂഔയിക്കുന്തിന് കദവീമ, ഷുംസ്ഥാന ഷര്പ്് ാഉയഔ ലംയ്തുഴഉയന്
പ്രഴര്പ്െനങ്ങളലര മതഴടു ഩിരിച്ച് പ്രാകദവിഔ ഔര്പ്മ്മ ഩദ്ധതി് ് രൂഩും നല്കുഔ.
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3) പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങളലര അനിമന്ത്രിതഭാമ ഉഩകമാഖും കുരയ്ക്കുന്തിളുും ഫദല് ഷുംഴിധാനങ്ങ
ഷൃീഔയിക്കുന്തിളുും ഷസാമഔഭാകുന് ഭാര്പ്ഖനിര്പ്കണവങ്ങ രൂഩലപ്പടുുഔ.
4) കക്ലഭറ്റ് ലരഷിറിമെ് കഔയല എന് റക്ഷയും കനരാളുള്ള പ്രഴര്പ്െന ഩദ്ധതി ആഴിഷ്ക്കയിക്കുഔ.
ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണും
1) ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ തകണവബയണ സ്ഥാഩന ഩദ്ധതിമില്
ഉ ലപ്പടുുന്തിളുള്ള നിര്പ്കണവങ്ങ ഷഭര്പ്പ്പിക്കുഔ.
2) ഔാര്പ്ഫണ് നൂരല് തകണവബയണ സ്ഥാഩനും എന് റക്ഷയെിനാമി പ്രഴര്പ്െിക്കുഔ.
3) ഩയിസ്ഥിതി ആഗാതും സൃഷ്ടിക്കുന് പ്രഴര്പ്െനങ്ങളലര രികപ്പാര്പ്ട്ട് തയ്യാരാ് ി ഩയിസായ നരഩരിഔ
നിര്പ്കണവിക്കുഔ.
ദുയന്ത നിഴായണും
1) ദുയന്ത നിഴായണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ് തരസ്സഭാകമ് ാകാന് നിര്പ്മ്മിതിഔ ഩയഭാഴധി കുരയ്ക്കുന്തിന്
ഷസാമഔയഭാകുന് പ്രഴര്പ്െനങ്ങ കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിളുള്ള നിര്പ്കണവങ്ങ ഷഭര്പ്പ്പിക്കുഔ.
2) ദുയന്തലെ കനയിടുന്തിളുള്ള തയ്യാലരടുപ്പ് പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ് മുകയ ഩയിഖണന നല്ഔില് ാുണ്്
ദുയന്ത റഘൂഔയണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ.
3) ദുയന്ത നിഴായണ ഴകുപ്പ് നിര്പ്കണവിച്ച തയെില് ഔമ്മൂണിറ്റി ലരസ്ക്യൂ കഴാലുണ്ികമഴ്സിലന ഩയിവീറിപ്പിച്ച്
ഗ്രൂപ്പ് രൂഩീഔയിക്കുഔ.
(ഷി) അഴസ്ഥാകയക (Status Report) ഩയി്കരയിച്ച് ഔയര് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ തയ്യാരാ് ല്
(ഷി) അഴസ്ഥാകയക (Status Report) ഩയി്കരയിച്ച് ഔയര് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ

തയ്യാരാ് ല്

(1) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണെിന് മുകന്ാരിമാമി തകണവബയണ സ്ഥാഩനും ആസൂത്രണ
ഷഭിതിയുടെ ും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളും പുനഃഷുംഗരിപ്പികൊണ്ഔളിൊല് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര
ആബിമുകയെില് നിറഴിലുകള്ള അഴസ്ഥാകയക ഔാകറാംിതഭാമി ഩയി്കരയിക് ുണ്താണ്. അതിന്
മതഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് നരഩരിഔ ഷൃീഔയി് ണും.
(i) ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറമിലുകും ഔളിെ 20 ഴർശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉുണ്ാമിട്ടുള്ള കനട്ടങ്ങളും
കഩായായ്മഔളും ഴയക്തഭാമി പ്രതിപറിക്കുന് പ്രാഥഭിഔ ഴിഴയങ്ങളും ദൃിതീമ ഴിഴയങ്ങളും
ഷഭനൃമിപ്പിച്ച്
ഩതിമൂന്ാും
ഩദ്ധതിയുടെ ലര
ആദയഴര്പ്ശും
അഴസ്ഥാ
ഴിവഔറനും
നരെിമിട്ടുുണ്ാഔാും. പുതിമ സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔ
റബയഭാലണാില് അത് കൂരി
ഔണ് ിലറടുെ് അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനും പുട്് ണും. അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനെിൽ നിന്നുും
ഫന്ധലപ്പട്ട ഴിഔഷനകഭകറ അബിമുകീഔയിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങളും ഷാദ്ധയതഔളും
ഔലുണ്െി
പ്രശ്നഩയിസായ നിർകണവങ്ങൾ രൂഩീഔയിക്കുഔയുടെ ും ലംകയ്യ ുണ്താണ് (കപാരും 3 ഉഩകമാഖിക്കുഔ).
(ii) ട്രര്പ്ന്് അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനലെ അഴറുംഫഭാ് ി ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറയുടെ ും കനയിടുന്
പ്രധാന ലഴല്ലഴിലിഔൾ, ഴിഔഷനെിലറ നിറഴിലുകള്ള ഴിരകാഔൾ,
ഴിഔഷനും
ലഭച്ചലപ്പടുുന്തിളുള്ള ഷാദ്ധയതഔൾ, അതിന് ഷൃീഔയി് ാകാന് തന്ത്രും, എന്ിഴലമലാും
ഉൾലപ്പടുെി ഉയ അഴസ്ഥാകയക (Status Report) തയ്യാരാ് ി തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിന്
ഷഭർപ്പിക് ുണ്താണ്.
അഴസ്ഥാകയകമില്
റക്ഷയങ്ങൾ
യുണ്്
യീതിമിൽ
നിർഴംി് ണും .ന്ാഭത് കഴുണ്ത് ഴിഔഷന കഭകറമിലറ ദീര്പ്ഗഔാറ റക്ഷയങ്ങ അഥഴാ
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ഔാഴ്ചപ്പാര് ഴയക്തഭാക്കുഔ എന്താണ്. 2030 ല് ഴിഔഷന കഭകറമില് എലന്താല്  കനരാന്
ശ്രഭി് ണും എന്ാണ് ഴയക്തഭാക് ുണ്ത്. യുണ്ാഭത് ഩതിമൂന്ാും ഩദ്ധതിമില്, ഇട്ഴലയ
കഔഴയിച്ച കനട്ടങ്ങളും അഴകവശിക്കുന് ഴര്പ്ശങ്ങലില് റക്ഷയഭിടുന് കനട്ടങ്ങളും കൂടുതല്
കൃതയതകമാലര
നിര്പ്ഴംിക്കുഔമാണ്
കഴുണ്ത്.
അഴസ്ഥാകയക
ആദയഴര്പ്ശും
തയ്യാരാ് ിമിട്ടിലലാില് പുട്താമി തയ്യാരാ് ണും.
(iii) മുന് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഏലറ്റടുെ കപ്രാജക്ടുഔളലര ഴിവദാുംവങ്ങ
കപാരും 4 ലുകും
തന്ഴര്പ്ശും
അഴകറാഔനും
നരുന്ട്ഴലയ
നരപ്പിറാ് ിമ/നരപ്പിറാ് ി
ഴഉയന്
കപ്രാജക്ടുഔളലര ഴിവദാുംവങ്ങ
കപാരും 5-ലുകും തയ്യാരാ് ി അഴസ്ഥാകയകയുടെ ലര
ബാഖഭാക് ുണ്താണ്.
(2) അഴസ്ഥാകയക ഩയി്കരയിക്കുന് പ്രക്രിമ പൂര്പ്െിമാമാല് അഴസ്ഥാകയകലമയുടെ ും ഩതിമൂന്ാും
ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതിയുടെ ലര ആദയഴര്പ്ശും തയ്യാരാ് ിമ ഴിഔഷനകയകലമയുടെ ും അരിസ്ഥാ നഭാ് ി
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ അടുെ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഔയര് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ കപാരും 6-ല്
തയ്യാരാക് ുണ്താണ്. തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളലര ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് പ്രതിപറിക് ുണ്
ജിലാ ഩദ്ധതി നിര്പ്കണവങ്ങ ഷുംഫന്ധിച്ച് ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതി പുരലപ്പടുഴിക്കുന് ഉെയഴിലറ
നിര്പ്കണവങ്ങ കൂരി ഔണ് ിലറടു ുകഴണും ഔയര് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ തയ്യാരാക് ുണ്ത്
(കണ്ഡിഔ 2.4 ഔാുഔ).

(3) XXX
(4) ഔയര് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ തയ്യാരാ് ി ഴാര്പ്്ഷബ/ഊഉയക്കൂട്ട കമാഖങ്ങലില് അഴതയിപ്പി
ക്കുഔ, ആ കഴദിഔലിലറ ംര്പ്ച്ചഔളകരയുടെ ും തീഉയഭാനങ്ങളകരയുടെ ും അരിസ്ഥാനെില് കപ്രാജക്ട്
നിര്പ്കണവങ്ങളലര മുന്ഖണന നിശ്ചമിച്ച് ബയണ ഷഭിതിയുടെ കരയുടെ ും ട്രര്പ്ന്് ഴിഔഷന ലഷഭി
നാരികെയുടെ ും ഩയിഖണനമ് ് ഷഭര്പ്പ്പിക്കുഔ എന്ിഴമാണ് ഩദ്ധതി ആസൂത്രണകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട്
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ
നിര്പ്ഴസിക് ുണ്താമ യുണ്് പ്രധാന മതഭതറഔ . അഴ പറപ്രദഭാമി
നിരകഴറ്റണലഭാില് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് കമാഖങ്ങലിലറ ംര്പ്ച്ചഔളലര അരിസ്ഥാനെില്
ശുഩാര്പ്വഔ ക്രഭീഔയിക് ുണ്താണ്. അതിനാല് ഈ യണ്ടു ദൗതയങ്ങളും നിര്പ്ഴസിക്കുന്തിലെ
മുകന്ാരിമാമി ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര കമാഖും കംയണലഭന്നുള്ളത് അനിഴായയഭാണ്.
3.1.3

രികഷാഴ്സ് കഩഴ്സലെ കഷഴനും ഉഩകമാഖലപ്പടുെൽ:
ജനഔീമാസൂത്രണപ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന്
തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ ് ്,
ആഴവയലഭാില്, ജനഔീമാസൂത്രണെില് ഩയിംമ ഷമ്പന്നാമ ഉയ ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്പ്െഔലെ
കഷഴനും ഉഩകമാഖി് ാകാന്താണ്. ഇങ്ങലന നികമാഖി് ലപ്പടുന്ഴര്പ്് ് പ്രതിഭാഷും 5000 രൂഩ
നിയ് ില് കസാണകരരിമും, ഩദ്ധതി – ആസൂത്രണ കഭാണിറ്റരിുംഖ് ലംറകാഔ ് ് ഭാറ്റിലഴയ്ക്കുന്
പുണ്ില് നിന്നുും, നികമാഖി് ലപ്പടുന് ഔാറമലഴികറയ്ക്ക്, നല്ഔാകാന്താണ്.

3.2 ഴാര്പ്്ഷബഔ /ഊഉയകൂട്ടങ്ങ
3.2.1

കമാഖുംകംയല്

ഴാര്പ്്ഷബാകമാഖങ്ങ

(1) പ്രാകദവിഔ
ആസൂത്രണെിലെ
ജീഴനാഡി
ജനഩാാലിെഭാണ്.
ആസൂത്രണെില്
നിര്പ്ണാമഔഭാമ ഩങ്കു ഴസി് ാന് ജനങ്ങ ് ് എത്രഭാത്രും അഴഷയമുുണ്ാകാകന്ാ അത്രഭാത്രും
നലത്. ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയകാും ഔയര് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങളും തയ്യാരാമാല് ഴാര്പ്്ഷബഔ
കമാഖും
കംര്പ്ന്്
കപ്രാജക്ട്
നിര്പ്കണവങ്ങളലര
മുന്ഖണന
നിശ്ചമി് ണലഭന്നുള്ളത്
നിര്പ്ഫന്ധഴയഴസ്ഥമാണ്.
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(2) ഴാര്പ്്ഷബമികറയ്ക്ക് കഩാകുന്തിന് മുമ്പ് തലന് അഴ അമല് ഷബഔലിലുകും ഇതയ കഴദിഔലിലുകും
ംര്പ്ച്ച ലംയ്ത് കഴുണ് ഭാറ്റും ഴഉയൊകാന്താണ്. പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതിലമ ജനഔീമഭാക്കുന്തിളുള്ള
ഇെയും പ്രവൃെിഔ
ഒകയാ പ്രകദവെികെയുടെ ും ഷാദ്ധയത ഔ ക്കുും ബയണ ഷഭിതിയുടെ ലര
പ്രതിഫദ്ധതയ്ക്കുും അളുഷയികൊണ് ഴിപുറഭാമി നരൊകാന്താണ്. എന്ാല് അഴ ഒകയാന്നുും
നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും ലംകയ്യുണ് ഔായയങ്ങ
എന് നിറയ്ക്ക് ഇഴിലര നിശ്ഔര്പ്ശിക്കുന്ില. അഴ
അബിഔാഭയഭാമ ഔായയങ്ങലാണ്. ഇെയെില് അമല്ഷബഔ
കൂരാലത കൂരിമാകറാംന
നരൊകാന് ഏതാളുും ഴിബാഖങ്ങളലര ഩട്ടിഔ മതഴലര കംര്പ്ക്കുന്നു.
(i) ഔര്പ്ശഔര്പ്, ഔര്പ്ശഔ ലതാളിറാലിഔ
(ii) ഴയഴഷാമ ഷുംയുംബങ്ങലിലുകും (ഩയമ്പയാഖതും, കുരില്, ഗ്രാഭ, ആധുനിഔും) കഷഴനങ്ങലിലുകും
ഏര്പ്ലപ്പട്ടിയിക്കുന്ഴര്പ്.
(iii) ഩാരകവകയഷഭിതിഔ , ഭത്സയ ഔര്പ്ശഔ ക്ല്ബുകഔ എന്ിഴയുടെ ലര പ്രതിനിധിഔ
(iv) എ.ഡി.എഷ്, ഷി.ഡി.എഷ് പ്രതിനിധിഔ
(v) ഩി.രി.എ, സ്കൂ ഴിഔഷന ഷഭിതി പ്രതിനിധിഔ
(vi) അുംഖന്ഴാരി പ്രഴര്പ്െഔര്പ്, ഭാതൃഷഭിതി ലംമര്പ്കഩഴ്സണ്ഭാര്പ്, അുംഖനഴാരി ലഴല്പമര്പ്
ഔമ്മിറ്റി ബായഴാസിഔ , ആവാഴര്പ്് ര്പ്ഭാര്പ്
(vii) ആശുഩത്രി ഭാകനജ്ലഭെ് ഔമ്മിറ്റിഔ , ഷൃഔായയ ആശുഩത്രിഔലിലറ ലഭഡി് ല്
ലപ്രാപശണലുകഔ , വായീയിഔ – ഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔ കനയിടുന്ഴഉയലര പ്രതിനിധിഔ
(viii) യുടെ ഴജനക്ല്ബുകഔ , ഴാമനവാറഔ , ഔറാഷാുംസ്ക്യായിഔ ഷുംഗരനഔ , ഫാറ
ഔൗണ്ഷിലുകഔ , രഷിഡന്ഷ് അകഷാഷികമശളുഔ , യൂെ് ക്ലബ്ബ് ഏകഔാഩന ഷഭിതി.
(ix) ഴനഷുംയക്ഷണ ഷഭിതി ബായഴാസിഔ , ഩയിസ്ഥിതി പ്രഴര്പ്െഔര്പ്
(x) യാഷ്ട്രീമ ഷുംഗരനഔ , ലതാളിറാലി ഷുംഗരനഔ
(xi) അ് ാദഭിഔ് സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ പ്രതിനിധിഔ
(xii) ധനഔായയസ്ഥാഩനങ്ങലിലറ പ്രതിനിധിഔ
(xiii) ഭിശളുഔളലര പ്രതിനിധിഔ
(xiv) പ്രഴാഷിഔ , പ്രഴാഷി ഷുംഗരനഔ
(3) പ്രഴാഷി ഭറമാലിഔ
ഉ പ്പലര ലഩാട്ജനങ്ങളലര അബിപ്രാമങ്ങ
ഷൃീഔയി് ന്തിന്
തകണവബയണ ഴകുപ്പിലെ ലഴബ്കഷറ്റില് ഴാര്പ്്ഷബാ ഴിന്കഡാ ഷൗഔയയും റബയഭാക്കുന്താണ്.
അതില് നിന്നുും റബിക്കുന് നിര്പ്കണവങ്ങ ് ് അര്പ്സഭാമ ഩയിഖണന തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ
നല്കഔുണ്താണ്.
(4) പ്രാകദവിഔ ആസൂത്രണെിന് ഴാര്പ്്ഷബഔ
കമാഖും കംഉയന്തിന് മുമ്പ് ഩാാലിെും
ഴര്പ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്തിലെ ബാഖഭാമി ഴയാഩഔഭാമ പ്രംയണ ഩയിഩാരിഔ
നഖയഷബമിലുകരനീലും
ഷുംഗരിപ്പി് ണും. ഭാധയഭങ്ങ , ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങ , ജനഔീമ ഷുംഗരനഔ , ലതാളില്
കഴദിഔ , കുടുുംഫശ്രീ ശുംകറ എന്ിഴലമ പ്രംയണ ഩയിഩാരിയുടെ ലര ഉഩാധിഔലാമി
ഉഩകമാഖി് ാകാന്താണ്. ഴാര്പ്്ഷബാ കമാഖങ്ങ
ഔായയക്ഷഭഭാമി ഷുംഗരിപ്പിക്കുന്തിന്,
ഒകയാ തകണവബയണസ്ഥാഩനെില് നിന്നുും ഈമിലര 10 കഩലയ ഴീതും ലതയലെടുെ് ഔിറയുടെ ലര
ആബിമുകയെില് ഴിദഗ്ദ്ധഩയിവീറനും നല്ഔിമിട്ടുുണ്്. പ്രസ്തുത ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്പ്െഔഉയലര കഷഴനും
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ഴാര്പ്്ഷബയുടെ ലര ഩാാലിെും ഴര്പ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്തിളുും ഴാര്പ്്ഷബാ കമാഖങ്ങ
ഷുംഗരിപ്പിക്കുന്തിളുും ഉഩകമാഖലപ്പടുകെുണ്താണ്.

പറപ്രദഭാമി

(4) ഴാര്പ്്ഷബാകമാഖങ്ങ
ജനഩാാലിെകൊലരയുടെ ും ഔായയക്ഷഭഭായുടെ ും ആണ് ഷുംഗരിപ്പിക്കു
ന്ലതന്് ഉരപ്പാക്കുന്തിന് ആഴവയഭാമ നരഩരിഔ
ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔ
ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്. ഴാര്പ്്ഷബാ കമാഖെില് ഩലാടുെ് ഴാര്പ്്ഷബാ ഷുംഗാരനും
ഷുംഫന്ധിച്ച ഴസ്തുതാ രികപ്പാര്പ്ട്ട് തയ്യാരാ് ി ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതികമാഖെില്
അഴതിപ്പിക്കുന്തിന് ലഩര്പ്കപാര്പ്ഭന്ഷ് ഒഡിറ്റ് ഴിബാഖെിലെ കഷഴനും ഉഩകമാഖി് ാ
കാന്താണ്.
(5) നഖയഷബയുടെ ലര മുകയ ഴിഔഷന പ്രവ്നങ്ങ
പ്രതിപറിപ്പിക്കുന് യീതിമിറാണ് ഴാര്പ്്ഷബാ
കമാഖെിലെ ഔായയ ഩയിഩാരി രൂഩലപ്പടുകെുണ്ത്. ഴാര്പ്്ഷബാകമാഖെില് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ്
അരിസ്ഥാനെില് /ഴിശമാരിസ്ഥാനെില് ഗ്രൂുവരു ംര്പ്ച്ചഔ ഴിവദഭാമി ഷുംഗരിപ്പി് ണും.
(6) ഴാര്പ്്ഷബാകമാഖങ്ങലില് ഴിഔഷന പ്രവ്നങ്ങ
തയും തിയിച്ച് കൃതയഭാമി മുന്ഖണന
നിശ്ചമി് ണും. ഩശ്ചാെറ ഷൗഔയയങ്ങളലര ഔായയെില് ആദയും ഴാര്പ്ഡ് തറെില് മുന്ഖണന
നിശ്ചമിച്ചതിളുകവശും എലാ ഴാര്പ്ഡുഔലിലറയുടെ ും നിര്പ്കണവങ്ങ
കക്രാഡീഔയിച്ച് നഖയഷബതറ
മുന്ഖണനാ ഩട്ടിഔ തയ്യാരാക് ുണ്താണ്.
(7) ഴാര്പ്്ഷബാകമാഖെില് ഩലാടുക്കുന്ഴയില് നിന്നുും നഖയഷബ ഏലറ്റടുക് ുണ് താമ ഴിഔഷന
പ്രവ്നങ്ങളലര മുന്ഖണനാക്രഭും ഷുംഫന്ധിച്ച് ഉയ അബിപ്രാമ ഷര്പ്കഴ ഩയീക്ഷണാരിസ്ഥാനെില്
നരുന്ത് അബിഔാഭയഭാണ്; നിര്പ്ഫന്ധഭല. ഒകയാഉയെര്പ്ക്കുും അഴഉയലര മുന്ഖണന
കയകലപ്പടുുന്തിന് ഫാററ്റ് കഩപ്പര്പ് ഴിതയണും ലംയ്ത് പൂയിപ്പിച്ച് ഴാങ്ങണും. മുന്ഖണനഔ
ഴാര്പ്ഡ് അരിസ്ഥാനെിലുകും നഖയഷബ അരിസ്ഥാനെിലുകും കക്രാഡീഔയിച്ച് ഩദ്ധതിമിലറ ലഩാട്
മുന്ഖണനഔ
നിശ്ചമി് ാ കാന്താണ്. ഇപ്രഔായും ഩയീക്ഷണാരിസ്ഥാനെില് അബിപ്രാമ
ഷര്പ്കഴ നരുന് തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ ഷര്പ്കഴ ഴിഴയങ്ങ കക്രാഡീഔയിച്ച് ഉയ രികപ്പാര്പ്ട്ട്
തയ്യാരാക് ുണ്താണ്. അബിപ്രാമ ഷര്പ്കഴ നരുന്തിളുള്ള ഫാററ്റ് കഩപ്പരിലെ ഭാതൃഔ
അളുഫന്ധും 2-ല് നല്കുന്നു.
(8) യുടെ ഴജനങ്ങ , ഴനിതഔ , ഴകമാജനങ്ങ , കുട്ടിഔ , രാന്ഷ് ലജന്കഡഴ്സ് എന്ീ ഴിബാഖങ്ങളലര
പ്രവ്നങ്ങ അര്പ്സിക്കുന് ഖൗയഴകൊലര ഩയിഖണിക്കുന്തിന് നഖയഷബാതറ കമാഖങ്ങ ,
ഴാര്പ്്ഷബാകമാഖങ്ങ ് ് മുമ്പ് ഷുംഗരിപ്പിക്കുന്ത് അബിഔാഭയഭാണ്. നഖയഷബ തറെില്
ഷുംഗരിപ്പിക്കുന് പ്രകതയഔ കമാഖെില് ഴച്ച് ഈ ഴിബാഖങ്ങളലര ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങ ംര്പ്ച്ച
ലംയ്ത് നിര്പ്കണവങ്ങ കക്രാഡീഔയി് ാകാന്താണ്. ഇഴ അബിറശണീമഭാലണാിലുകും ബിന്കവശി
ഴിബാഖങ്ങളലര പ്രവ്നങ്ങ
ംര്പ്ച്ചലംയ്ത് അഴഉയലര ഴിഔഷന പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ് കപ്രാജക്ട്
നിര്പ്കണവങ്ങ
രൂഩലപ്പടുുഴാന് നഖയഷബ തറെില് പ്രകതയഔും കമാഖും കംയണലഭന്ത്
നിര്പ്ഫന്ധ ഴയഴസ്ഥമാണ്. അട്കഩാലറ ഭത്സയ ഴകുപ്പിലെ പ്രകയാഩിത ഭത്സയ ഗ്രാഭങ്ങ
നിറഴിലുകള്ള നഖയഷബാഴാര്പ്ഡുഔലിലുകും കുരെത് 25 ഭത്സയലൊളിറാലിഔ യജിേര്പ് ലംയ്തിട്ടുള്ള
ഴാര്പ്ഡുഔലിലുകും ഊഉയകൂട്ടും ഭാതൃഔമില് ഩയമ്പയാഖത ഭത്സയലതാളിറാലിഔ ് ാമി ഭത്സയഷബഔ
ഷുംഗരിപ്പി് ണലഭന്നുള്ളട്ും നിര്പ്ഫന്ധഭാണ്. ഇങ്ങലനയുടെ ള്ള ഴാര്പ്ഡുഔലില് ഴാര്പ്്ഷബഔ ് ്
മുമ്പാമി ഭത്സയഷബ നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും ഴിലികൊണ്കംര്പ്ക് ുണ്താണ്.
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3.2.2 ഊഉയകൂട്ടകമാഖങ്ങ
(1) ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും റബിക്കുന് നഖയഷബഔ ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഴാര്പ്്ഷബഔ
കംഉയന്തിളു മുമ്പാമി ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഊഉയഔലില് ഴാര്പ്്ഷബാകമാഖെിന് നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള
ഔായയഩയിഩാരി് ് ഷഭാനഭാമ യീതിമില് ഊഉയമൂപ്പലെ അദ്ധയക്ഷതമില് ഊഉയകൂട്ടകമാഖങ്ങ
ഷുംഗരിപ്പിക് ുണ്താണ്. ഊഉയകൂട്ടകമാഖങ്ങ
കംഉയന്തിളുള്ള ഭറ്റ് ഴയഴസ്ഥഔ
മതഴലര
നല്കുന്നു.
(i) ഊയിലറ ആലഔ കഴാട്ടര്പ്ഭായില് അന്ഩത് വതഭാനെിറധിഔും അുംഖങ്ങ
കമാഖെില് നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും ഩലാടുെിയി് ണും.

ഊഉയകൂട്ട

(ii) ഫന്ധലപ്പട്ട ഔൗണ്ഷിറര്പ് എലാ ഊഉയകൂട്ടകമാഖങ്ങലിലുകും നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും ഩലാടു് ണും.
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ അദ്ധയക്ഷന്/അദ്ധയക്ഷ ഔളിയുടെ ന്ത്ര ഊഉയകൂട്ട കമാഖങ്ങലില്
ഩലാടുക് ുണ്താണ്.
(iii) ഊഉയകൂട്ടകമാഖും ഴിലികൊണ് കംര്പ്ക്കുന്തിളുള്ള ഷസാമഔ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ എഷ്.റ്റി. പ്രകഭാട്ടര്പ്
ഏലറ്റടു് ണും. എന്ിഉയന്ാലുകും ഊഉയക്കൂട്ടകമാഖങ്ങ ഔായയക്ഷഭഭാമി ഷുംഗരിപ്പിക്കുന്തിന്
കരഫല് എക്സ്റ്േന്ശന് ഒപീഷര്പ്ഭാര്പ് കനതൃതൃഩയഭാമ ഩാ് ഴസിക് ുണ്താണ്.
(iv) എഷ്.റ്റി പ്രകഭാട്ടര്പ്ഭാര്പ് മതഭതറയുടെ ള്ള ഊഉയകൂട്ടകമാഖെില് നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും ഩലാടു് ണും
(v) ഊഉയഔ ് ് പുരെ്
അങ്ങിങ്ങാമി താഭഷിക്കുന് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ് ായാമ
പൂര്പ്െിമാമഴലയയുടെ ും ഊഉയകൂട്ട കമാഖെികറയ്ക്ക് ക്ഷണിക് ുണ്താണ്.
(vi) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഴിഔഷനപുണ്് ഉഩകമാഖിച്ച് നരപ്പാക് ുണ് കപ്രാജക്ടുഔളലര
ഊഉയകൂട്ടകമാഖും നിശ്ചമിക് ുണ്ട്ും അത് കയകലപ്പടുകെുണ്ട്ഭാണ്.

പ്രാമ

മുന്ഖണന

(vii) ഒകയാ ഊഉയകൂട്ടകമാഖെില് നിന്നുും ഉയ ഴനിത ഉ ലപ്പലര യുണ്് കഩലയ തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെിലറ ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്പ് പ്രതിനിധിഔലാമി തിയലെടുക് ുണ്താണ്.
(2) ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും റബിക്കുന് നഖയഷബഔലില് ഊഉയകൂട്ടകമാഖും കംര്പ്ന്നുകഴണും
ആസൂത്രണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും ഗണകബാൃ തി തിയലെടുുവരുും നരകെുണ്ത് എന്ത് നിര്പ്ഫന്ധ
ഴയഴസ്ഥമാണ്.
(3) ഊഉയകൂട്ടകമാഖങ്ങ
ഷുംഗരിപ്പി് ണും.

കംഉയന്തിന് മുകമ്പ ഒകയാ ഊയിലുകും ഴയാഩഔഭാമ പ്രംയണ ഩയിഩാരിഔ

(4) ഊഉയഔലിലറ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഴിബാഖങ്ങളലര ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനഭാമിയി് ണും ഊഉയകൂട്ട കമാഖെിലറ
മുകയ ംര്പ്ച്ചാ ഴിശമും.
(5) ഊഉയഔലില്
നരപ്പാക്കുന്തിന്
നിര്പ്കണവിക്കുന്
കപ്രാജക്ടുഔളലര
മുന്ഖണന
അതത്
ഊഉയക്കൂട്ടങ്ങലില് നിശ്ചമി് ണും. ഊഉയക്കൂട്ടും നിശ്ചമിക്കുന് മുന്ഖണനഔ
ഴാര്പ്്ഷബാ
കമാഖെില് രികപ്പാര്പ്ട്ട് ലംകയ്യുണ്താണ്.
3.2.3 ഴാര്പ്്ഷബാ /ഊഉയകൂട്ടകമാഖങ്ങ ക്കുള്ള ഭറ്റ് നിര്പ്കണവങ്ങ
(1) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഴാര്പ്്ഷബഔളലര/ഊഉയകൂട്ടങ്ങളലര പ്രഴര്പ്െനും ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന്
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലറ ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്, ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്,
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എന്ിഴയില് യാലല ഴാര്പ്ഡ് ഷബാ/ഊഉയകൂട്ടെിലെ കഔാഒര്പ്ഡികനറ്റരാമി ബയണഷഭിതി
നിശ്ചമിച്ച് മതഭതറ ഏല്പ്പി് ണും.
(2) ഴാര്പ്്ഷബ/ഊഉയകൂട്ടകമാഖങ്ങ
ഷുംഗരിപ്പിക്കുഔ, ംര്പ്ച്ചഔ
പറപ്രദഭാക്കുഔ, തീഉയഭാനങ്ങ
കക്രാഡീഔയിച്ച് നഖയഷബ ബയണ ഷഭിതിക്കുും കഔന്ദ്ര-ഷുംസ്ഥാന ഷര്പ്് ാഉയഔ ക്കുും
നല്കുന്തിളുള്ള ശുഩാര്പ്വഔ
തയ്യാരാക്കുഔ എന്ീ ഔായയങ്ങ ് ്
നഖയഷബാതറ
ആസൂത്രണഷഭിതി അുംഖങ്ങ നിര്പ്ണാമഔ ഩാ് ഴസിക് ുണ്താണ്.
(3) മുന് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഏലറ്റടുെ കപ്രാജക്ടുഔ (കപാരും 4 ല് തയ്യാരാ് ിമത്), നരപ്പ്
ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര അഴകറാഔനും (കപാരും 5-ല് തയ്യാരാ് ിമത്), ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര
ഔയര് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ
(കപാരും 6-ല് തയ്യാരാ് ിമത്), നഖയഷബയുടെ ലര ഩയി്കരയിച്ച
അഴസ്ഥാകയകയുടെ ലര (Status Report) യത്നമതഉയ് ും എന്ിഴ അച്ചരിച്ച് ഴാര്പ്്ഷബാ/ ഊഉയകൂട്ട
കമാഖെില് ഴിതയണും ലംയ്യണും.
(4) നഖയഷബയുടെ ലര ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുുന് കപ്രാജക്ടുഔ ഴാര്പ്്ഷബ/ഊഉയകൂട്ടും നിശ്ചമിക്കുന്
മുന്ഖണനഔ
അളുഷയികൊണ്ള്ളതാഴണും. എന്ാല് അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുഔ ക്കുും ഷര്പ്് ാര്പ്
നിര്പ്കണവിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ ക്കുും ഈ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല.
(5) ഴാര്പ്്ഷബാ/ഊഉയകൂട്ടകമാഖെിലെ തീഉയഭാനങ്ങ
അകപ്പാ
തലന് എഴതി തയ്യാരാ് ി
ഴാര്പ്്ഷബ/ഊഉയകൂട്ട
അദ്ധയക്ഷന്,
ഔണ്ഴീനര്പ്,
ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്,
ഴാര്പ്്ഷബ/ഊഉയകൂട്ട
കമാഖെില് ഩലാടുെ 15 കഩര്പ് എന്ിഴഉയലര പ്പ് കയകലപ്പടുെി ലഷക്രട്ടരിലമ ഏല്പ്പിക് ുണ്
മതഭതറ ഴാര്പ്ഡ് ഷബ/ഊഉയകൂട്ടും കഔാഒര്പ്ഡികനറ്ററകരതാണ്.
(6) ഴാര്പ്ഡ് ഷബാ/ഊഉയകൂട്ടകമാഖെിലറ സാജര്പ് യജിേര്പ്, ഗ്രൂപ്പ് ംര്പ്ച്ചഔലിലറ നിര്പ്കണവങ്ങ , റബിച്ച
കംാദയങ്ങ , ഭിനിര്ഷ്/ തീഉയഭാനങ്ങ
എന്ിഴ കമാഖും നരന്തിലെ ലതാട്ടടുെ പ്രവൃെി
ദിഴഷും തലന് കഔാഒര്പ്ഡികനറ്റര്പ് ലഷക്രട്ടരിലമ ഏല്പ്പിക് ുണ്താണ്. കപാകട്ടാഗ്രാഫുഔ
അതത് ഭിനിര്ഷ് ബുക്കുഔലില് ട്ടികൊണ് ഴയ്ക്കണും.
(7) ഒകയാ ഴാര്പ്ഡ് ഷബമില് നിന്നുും യുണ്് ഴനിതഔ , ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖെില്ലപ്പട്ട യാ
എന്ിഴര്പ് ഉ ലപ്പലര 5 പ്രതിനിധിഔലല ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില് ഩലാടുക്കുന്തിന്
തിയലെടുക് ുണ്താണ്. അട്കഩാലറ തകണവബയണസ്ഥാഩനതറെില് കംഉയന് പ്രകതയഔ
ഴാര്പ്്ഷബാകമാഖങ്ങലില് ഩലാടുെഴയില് നിന്നുും ഉയ ഴനിത ഉ പ്പലര യുണ്് പ്രതിനിധിഔലല
ഴിഔഷനലഷഭിനാരില് ഩലാടുക്കുന്തികറയ്ക്ക് ലതയലെടു് ണും.
(8) ഴാര്പ്്ഷബാ/ഊഉയകൂട്ടകമാഖെിലെ ഔായയഩയിഩാരിയുടെ ലര ഭാതൃഔ അളുഫന്ധും 3-ല് നല്കുന്നു.
3.3

ഴിഔഷന ലഷഭിനാറും ഔയര് ഩദ്ധതി കയകയുടെ ും

3.3.1 ഴാര്പ്്ഷബാ കമാഖങ്ങലല ട്രര്പ്ന്് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ കമാഖും കംര്പ്ന്് ഴാര്പ്്ഷബാ/ ഊഉയകൂട്ട
നിര്പ്കണവങ്ങ
കക്രാഡീഔയികൊണ്ും ഴാര്പ്്ഷബഔളലരയുടെ ും ഊഉയകൂട്ടങ്ങളകരയുടെ ും മുന്ഖണനഔ
ഩയിഖണികൊണ്ും ഴിബഴറബയത ഩയിഖണികൊണ്ും ഔയര് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാ് ി ബയണ ഷഭിതി് ്
ഷഭര്പ്പ്പി് ണും. നഖയഷബ ബയണ ഷഭിതി അുംഖീഔയിച്ച ഔയര് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി ഴിഔഷന
ലഷഭിനാരില് അഴതയിപ്പിക് ുണ്താണ്.
3.3.2 ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറ മുന്ഖണനഔ ക്കുും ഴിഔഷനതന്ത്രങ്ങ ക്കുും
മൂര്പ്െരൂഩും നല്കു
ന്തിനാമാണ് ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്പ് കംഉയന്ത്. ആസൂത്രണഷഭിതി അുംഖങ്ങ , ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ്
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അുംഖങ്ങ , ഴാര്പ്്ഷബാ പ്രതിനിധിഔ , പ്രകതയഔ ഴാര്പ്്ഷബഔളലര പ്രതിനിധിഔ , നിര്പ്ഴസണ
ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്, ഊഉയക്കൂട്ടും ഉലുണ്ാില് അഴയുടെ ലര പ്രതിനിധിഔ , ഭിശളുഔളലര പ്രതിനിധിഔ ,
എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി പ്രകഭാട്ടര്പ്ഭാര്പ്, എ.ഡി.എഷ് പ്രതിനിധിഔ , ഷി.ഡി.എഷ് അുംഖങ്ങ ,
ഫാങ്കുഔലികറയുടെ ും ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങലികറയുടെ ും പ്രതിനിധിഔ , കേ് ് കസാ ഡര്പ്ഭാര്പ്,
ലപ്രാപശണലുകഔ , ഴിദഗ്ദ്ധര്പ്, ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്പ്െഔര്പ് മുതറാമ എലാ ഴിബാഖും ജനങ്ങലലയുടെ ും
ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില് ഩലാടുപ്പി് ണും.
3.3.3 ഔയര് ഩദ്ധതികയക ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില് അച്ചരിച്ച് ഴിതയണും ലംയ്യണും. ഴാര്പ്ശിഔ
ഩദ്ധതികയകയ്ക്ക് മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് യീതിമില് 10 അദ്ധയാമങ്ങ
ഉുണ്ാമിയി് ണും. ഇതില്
ആദയലെ നാറ് അദ്ധയാമങ്ങ ഩയി്കരയിച്ച അഴസ്ഥാകയക (Status Report) ഉഩകമാഖിച്ച് എളപ്പും
തയ്യാരാ് ാകാന്താണ്.
(1) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഴിഔഷനസ്ഥിതി അഴസ്ഥ
ഭൂഭിവാസ്ത്രഩയകാും ഩായിസ്ഥിതിഔകാഭാമ ഷഴികവശതഔ , ഭളുശയ-പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങ , ലഩാട്
ഷാമൂസിഔ-ഷാമ്പെിഔ അഴസ്ഥ, ഒകയാ കഭകറയുടെ കരയുടെ ും പ്രകതയഔ ഴിബാഖങ്ങ ളകരയുടെ ും
അഴസ്ഥയുടെ ും നിറനില്ക്കുന് ഴിഔഷന പ്രവ്നങ്ങളും ലഴല്ലഴിലിഔളും എന്ിഴ ഹ്രഷൃഭാമി ഈ
ബാഖെ് നല്ഔണും.
(2) നരപ്പ് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി അഴകറാഔനും
നരപ്പ് ഴാര്പ്ശിഔഩദ്ധതിയുടെ ലര അഴകറാഔനഭാണ് ഈ ബാഖെ് കംര്പ്ക് ുണ്ത്. കപാരും 5
അഴറുംഫഭാ് ാലഭാിലുകും ഴിവഔറനും അതില് ഩയിഭിതലപ്പടുകെുണ്തില. ഏലറ്റടുെ
കപ്രാജക്ടുഔലില് ഏലതാല്  ഇതിനഔും പൂര്പ്െിമാ് ാന് ഔളിഞ്ഞു, പ്രതീക്ഷിച്ച കനട്ടങ്ങ
കഔഴയി് ാന്
ഔളിഞ്ഞുകഴാ,
ഏലതാല് 
കപ്രാജക്ടുഔ
ഇതിനഔും
ഉകഩക്ഷികൊണ്,
ഉകഩക്ഷി് ാനിരമാമ ഷാസംയയും, ഏലതാല്  കപ്രാജക്ടുഔ
കബദഖതി ലംയ്തു, കബദഖതി
ലംയ്യാനിരമാമ ഷാസംയയും, നിര്പ്ഴസണും ആയുംബി് ാെ കപ്രാജക്ടുഔളകുണ്ാ, ഉലുണ്ാില്
കഴകുന്തിളുള്ള ഔായണും, ഇനിയുടെ ും കപ്രാജക്ടുഔ
കബദഖതി ലംകയ്യുണ് ഷാസംയയും
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുകുണ്ാ, ഴിബഴ ഷഭാസയണ ഷാധയതഔ
റക്ഷയഭിട്ടട്കഩാലറ തലന്
റബിക്കുന്നുകുണ്ാ, കപ്രാജക്ടുഔ ് ് റക്ഷയഭിട്ട അത്രയുടെ ും ഗണകബാക്താ് ലല റബികൊണ്കഴാ, ഷുംയുടെ ക്ത
കപ്രാജക്ടുഔ
ഴിബാഴനും ലംയ്തട്കഩാലറ തലന് നരപ്പാ് ാന് ഔളിയുടെ ന്നുകുണ്ാ എന്ിങ്ങലന
നരപ്പ് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ജമഩയാജമങ്ങളലര ഉയ ഇര് ാറ ഴിറമിഉയെല് നരെി
അതില് നിന്നുും അളുബഴ ഩാഠങ്ങ ഉ ല് ാുണ്് അടുെ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി കൂടുതല് ഭിഔച്ച
യീതിമില് തയ്യാരാക്കുന്തിളുള്ള നിര്പ്കണവങ്ങ രൂഩലുവരുടുുന് ഷഭീഩനഭാഔണും ഈ ബാഖെ്
കഴുണ്ത്. അകതാലരാപ്പും ഴിഴിധ ഴകുുവരുഔളും ഏജന്ഷിഔളും തകണവബയണ സ്ഥാഩന പ്രകദവെ്
നരുവരുഴര്പ്ശും നരപ്പാ് ിമകതാ നരപ്പാ് ിഴഉയന്കതാ ആമ കഔന്ദ്ര-ഷുംസ്ഥാനാഴിശ്കൃത
ഩയിഩാരിഔ , ഷുംസ്ഥാന ഩയിഩാരിഔ , ഭറ്റ് ഴിഔഷന പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
എന്ിഴയുടെ ലര
ഴിഴയങ്ങ കൂട്ടികച്ചര്പ്െ് ഈ ബാഖും ലഭച്ചലപ്പടുകെുണ്താണ്.
(3) പ്രവ്ന ഴിവഔറനകാും പ്രവ്ന ഩയിസായ ഷാദ്ധയതഔളും
അഴസ്ഥാകയകലമ (Status Report) അരിസ്ഥാനഭാ് ിമാണ് ഈ ബാഖും തയ്യാരാക് ുണ്ത്.
കപാരും 3-ലറ ഴിഴയങ്ങ
അഴറുംഫഭാ് ാും. ഒകയാ കഭകറയുടെ കരയുടെ ും ഗഉയതയകാും അതീഴ
ഗഉയതയകാഭാമ പ്രവ്നങ്ങ ഭാത്രും ഴിവഔറനും ലംയ്താല് ഭതിമാകുന്താണ്.
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(4) ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര്, റക്ഷയങ്ങ , തന്ത്രും
ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതിയുടെ ലര ആദയ ഴര്പ്ശും തയ്യാരാ് ിമ ഴിഔഷനകയകയുടെ ലരയുടെ ും
ഇകപ്പാ
ഩയി്കരയിച്ച അഴസ്ഥാകയകയുടെ ലരയുടെ ും അരിസ്ഥാനെില് ഒകയാ കഭകറയുടെ കരയുടെ ും
ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര്, നമഷഭീഩനും, തന്ത്രും എന്ിഴ ഴിവദഭാ് ിമതിളു കവശും ആ
നിഖഭനങ്ങ കക്രാഡീഔയിച്ച് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഉകണവിക്കുന് ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാരിളുും
റക്ഷയങ്ങ ക്കുും തന്ത്രെിളുും രൂഩും നല്ഔണും. പ്രാകദവിഔ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിഔ
ആഴിശ്് യിക്കുന്തില് ഴറിമ പ്രധാനയമുള്ള ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് (ഩയികപ്രക്ഷയും), റക്ഷയങ്ങ ,
ഴിഔഷനതന്ത്രും എന്ിഴയുടെ ലര ഴിവദീഔയണും മതഴലര നല്കുന്നു.
(i) ഴിഔഷനഔാഴ്ചഩാര്:- പ്രകദവെിലെ അഥഴാ ഴിശമ കഭകറയുടെ ലര
ഴിഔഷനെില്
നഖയഷബ നരുന് ഇരലഩരലുകഔലല നമിക് ുണ് അരിസ്ഥാന ഷഭീഩനും അഥഴാ ലഩാട്
നമും എന്താണ് എന്താണ് ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് (ഩയികപ്രക്ഷയും) എന്ട്ലഔാുണ്്
ഉകണവിക്കുന്ത്.
ഉദാ:- ഷാമൂസയനീതിയുടെ ും ഩയിസ്ഥിതി സുയക്ഷയുടെ ും ഴിട്ടുഴീഴ്ച ലംയ്യാലതയുടെ ും ട്രര്പ്ച്ചാ ഷാദ്ധയത
ഉരപ്പാ് ില് ാണ്ടുും ഉമര്പ്ന് ഴലര്പ്ച്ച കഔഴയിക്കുഔ എന്ത് ഷുംസ്ഥാന െിലെ ഴിഔഷന
ഩയികപ്രക്ഷയെിലറ കഔന്ദ്ര നിറഩാരാണ് എന്നു ഩരമാും. അട് കഩാലറ ലംറകാകുരെട്ും
ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദകാഭാമ ഷാകാതിഔ ഴിദയഔ
ഉഩകമാഖികൊണ് ലഔാണ്ടുും ഷാമൂസയനീതി
ഉരപ്പാ് ില് ാണ്ടുും എലാഴര്പ്ക്കുും ഩാര്പ്പ്പിരും ഉയക്കുഔ എന്താണ് ഩാര്പ്പ്പിര യുംഖലെ ഴിഔഷന
ഩയികപ്രക്ഷയും എന്നു ഩരമാും.
(ii) റക്ഷയങ്ങ :ഴിഔഷന
ഔാഴ്ചപ്പാരിലന
അഥഴാ
ഴിഔഷന
ഩയികപ്രക്ഷയലെ
മാഥാര്പ്ഥയഭാക്കുന്തിന് അതിലന ഹ്രഷൃഔാറ, ദീര്പ്ഗഔാറ റക്ഷയങ്ങലാ് ി ഭാറ്റി കൃതയതകമാലര
നിര്പ്ഴംിക് ുണ്ട്ുണ്്. ഉദാ: ഩാര്പ്പ്പിര കഭകറമില് ഒകയാ ഴിബാഖെിലുകും (ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്പ്,
ഭൂഭിയുടെ ള്ള ബഴന യസിതര്പ്, ഴീടുലുണ്ാിലുകും ഴാഷകമാഖയഭലാെഴ, ഴീടു ഩണി പൂര്പ്െിമാ് ാന്
ഔളിമാെഴര്പ്) എത്ര ഴീതും ഗണകബാക്താ്  ് ് അടുെ ഴര്പ്ശകാും ഩിന്ീര് ഩതിമൂന്ാും
ഩദ്ധതിമിലറ ട്രര്പ്ന്നുള്ള ഴര്പ്ശങ്ങലിലുകും ഷസാമലഭെിക്കുും എന്് ഴയക്തഭാ് ണും.
(iii) ഴിഔഷനതന്ത്രും :- ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാരികനാര് നീതി പുറര്പ്െില് ാുണ്് ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങ
കനരിലമടു് ാന്
പ്രകദവെിലെ
ഷാധയതഔ ക്കുും
ഩയിഭിതിഔ ക്കുും
അളുസൃതഭാമി
ഷൃീഔയിക്കുന് മുന്ഖണനഔ , ഭാര്പ്ഖങ്ങ എന്ിഴലമമാണ് ഴിഔഷനതന്ത്രും എന്ട്ലഔാുണ്്
ഉകണവിക്കുന്ത് .
ഉദാ: ഩാര്പ്പ്പിരെിലെ ഔായയെില് ആഡുംഫയ ഴീടുഔ ് ് ഉമര്പ്ന് നികുതി, ഩയിസ്ഥിതി
ഷൗഹൃദ ഴീടുഔ ് ് കുരെ നികുതി, ഴായ്പഔളും ഷുംബാഴനഔളും ഗണകബാൃ തി ഴിസിതകാും
ഷഭാസയിക്കുഔ, ഩണി പൂര്പ്െിമാഔാെ ഴീടുഔ ക്കുും ഴാഷകമാഖയഭലാെ ഴീടുഔ ക്കുും
ആദയഴര്പ്ശും മുന്തിമ ഩയിഖണന നല്കുഔ, ഫാ് ി ഗണകബാക്താ്  ് ് ട്രര്പ്ന്നുള്ള
ഴര്പ്ശങ്ങലില് ഴീടുഔ
നല്കുഔ എന്ീ ഗരഔങ്ങലാണ് ഴിഔഷന തന്ത്രെില്
ഷൃീഔയി് ാകാന്ത്.
(5) ഴിബഴ കരാതസ്സുഔളും ഴഔമിഉയെലുകഔളും
ഴിഴിധ കരാതസ്സുഔലില് നിന്നുും റബയഭാഔാകാന് ധനഴിബഴങ്ങ
കപ്രാജക്ടുഔ ് ്
ഴഔമിഉയുന്ത് കൂരാലത പ്രകദവെ് റബയഭാ് ാന് ഔളിയുടെ ന് ഭളുശയ-പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങലല
എങ്ങലന പ്രകമാജനലപ്പടുൊലഭന്ത് ഷുംഫന്ധിച്ച ഴിവഔറനകാും നരകെുണ്താണ്.
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(6) കപ്രാജക്ടുഔളും അഴയുടെ ലര ഴിവദാുംവങ്ങളും
ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുുന് കപ്രാജക്ടുഔളലര ഴിഴയങ്ങ
ഩദ്ധതി കയകമില്
ഉുണ്ാമിയി് ണും. ഒകയാ കപ്രാജക്ടികനയുടെ ും ഷുംഫന്ധിച്ച സുപ്രധാന ഴിഴയങ്ങ പ്രതിഩാദിക്കുന്
കപ്രാജക്ട് ഷുംഗ്രസും അനിഴായയഭാണ്. കപ്രാജക്ട് നമ്പര്പ്, കഩയ്, ഴിബാഖും, ഴിഔഷന കഭകറ,
ഴിബഴ കരാതസ്സ്, ബൗതിഔ റക്ഷയങ്ങ , കപ്രാജക്ടിലെ പ്രകതയഔ ഷഴികവശതഔ എന്ിഴ
ഷുംഗ്രസ കുരിപ്പില് ഴയക്തഭാമി കയകലപ്പടുെണും.
(7) പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിഔ /ഩയിഩാരിഔ
ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി, ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതി, ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ
ഩദ്ധതി (കുട്ടിഔ , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ്, രാന്ഷ് ലജന്കഡഴ്സ് എന്ിഴഉയലര ഩദ്ധതിയുടെ ും,
ഴകമാജനങ്ങളലര കക്ഷഭകാും ഩാറികമറ്റീഴ് ലഔമര്പ് ഷുംഴിധാനകാും), ആസ്തിഷുംയക്ഷണും,
അരിസ്ഥാന കഷഴനങ്ങ ക്കുള്ള ഉഩഩദ്ധതി, ഷദ്ബയണും എന്ിഴയ്ക്കാമി പ്രകതയഔ ബാഖങ്ങ
ഩദ്ധതികയകമില് ഉുണ്ാമിയി് ണും.
(8) ഴായ്പാ ഫന്ധങ്ങ
ഩദ്ധതിമിലറ ഴായ്പാ ഷാദ്ധയതഔലല ഷുംഫന്ധിച്ച ഉയ റഘു ഴിഴയണും തയ്യാരാ് ണും.
അകതാലരാപ്പും ഫാങ്കുഔളും ധനഔായയ സ്ഥാഩനങ്ങളഭായുടെ ള്ള ംര്പ്ച്ചയുടെ ലര അരിസ്ഥാനെില്
ഴായ്പാഫന്ധിതഭാമി നരപ്പിറാ് ാന് ഉകണവിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔളലര ഩട്ടിഔയുടെ ും ഴിവദാുംവ ങ്ങളും
ഉ ലപ്പടുെണും.
(9) ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിഔളും ഷുംകമാജന ഷാദ്ധയതഔളും
(i) അഴസ്ഥാകയകമില് (Status Report) പ്രതിഩാദിച്ചിട്ടുള്ള നിര്പ്കണവങ്ങ ഩയിഖണിച്ചാണ് ഷഭഗ്ര
ഩയിഩാരിഔ ് ് രൂഩും നല്കഔുണ്ത് (കണ്ഡിഔ 3.5.5 ഔാുഔ). നിര്പ്കണവിക്കുന്
ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔ ഏലതലാും, ഒകയാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിയുടെ ലരയുടെ ും റക്ഷയങ്ങ എലന്താല് ,
ഉ ലപ്പടുന് കപ്രാജക്ടുഔ
ഏലതലാും, ഩാാലിഔലാകുന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും
ഴകുുവരുഔളും ഏജന്ഷിഔളും ഏലതാല് മാണ്, പ്രധാന പ്രഴര്പ്െനങ്ങ , അഴയുടെ ലര മുന്-ഩിന്
ഫന്ധങ്ങ , ഏകഔാഩനും എന്ിഴ ഴിവദഭാമി നല്ഔണും. കഔന്ദ്ര- ഷുംസ്ഥാനാഴിശ്കൃത
ഩയിഩാരിഔ , ഷുംസ്ഥാന ഩയിഩാരിഔ , നഴകഔയലും ഔര്പ്മ്മ ഩദ്ധതി, ഴിഴിധ സ്ഥാഩനങ്ങ ,
ഏജന്ഷിഔ , ഷുംഗരനഔ
എന്ിഴ തകണവബയണ സ്ഥാഩന പ്രകദവെ് നരുന്
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
കൂരി, ഔളിയുടെ ലഭാിൽ, ഉ ലപ്പടുെണും. കണ്ഡിഔ 3.5.4 പ്രഔായമുള്ള
ഷുംയുടെ ക്തകപ്രാജക്ടുഔ ഏലറ്റടുക്കുന്നുലുണ്ാില് അതിലെ ഴിവദാുംവങ്ങളും നല്ഔണും. ജിലാ
ഩദ്ധതി നിര്പ്കണവങ്ങ കൂരി ഔണ് ിലറടുെ് കഴണും ഈ അദ്ധയാമും തയ്യാരാക് ുണ്ത്.
(ii)ഒകയാ കഭകറമികറയുടെ ും റക്ഷയങ്ങ കഔഴയിക്കുന്തിന് അനിഴായയഭായുടെ ും ഷുംകമാജിപ്പി ക് ുണ്
പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും ഷഭനൃമിപ്പിക് ുണ്താമ ഴിബഴങ്ങളും ഴിഴയിക്കുഔലമന്താണ് ഷുംകമാജന
ഷാധയതഔ
എന്ട്ലഔാുണ്് ഉകണവിക്കുന്ത്. നഴകഔയലും ഔര്പ്മ്മ
ഩദ്ധതി
പ്രഴര്പ്െനങ്ങലാണ് മുകയഭായുടെ ും പ്രതിഩാദിക് ുണ്ത്. അത് മതഴലര ഴിഴയിക്കുന്
യീതിമിറാമിയി് ണും.
 ഔാര്പ്ശിഔ ഴിഔഷനും, ശുംിതൃും, ഭാറിനയ ഷുംഷ്് യണും, ജറഷുംയക്ഷണും, മുതറാമഴയുടെ ലര
ഩയിഩാരിഔ 'സയിത കഔയലും' ഭിശലെ പ്രഴര്പ്െനങ്ങളഭാമി ഷുംകമാജിപ്പി് ണും.
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 ബഴന നിര്പ്മ്മാണ ഩയിഩാരിഔ
ഷമ്പൂര്പ്ണ ബഴന ഩദ്ധതി ഴിബാഴനും ലംയ്യുന് 'കറപ്'
ഭിശലെ പ്രഴര്പ്െനങ്ങളഭാമി ഷുംകമാജിപ്പി് ണും.
 ലഩാട് ഴിദയാബയാഷകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഩയിഩാരിഔ
'ലഩാട് ഴിദയാബയാഷ ഷുംയക്ഷണ
മജ്ഞെിലെ ' പ്രഴര്പ്െനങ്ങളഭാമി ഷുംകമാജിപ്പിക് ുണ്താണ്.
 ആകയാഖയ ഷുംയക്ഷണ ഩയിഩാരിഔ ജനഷൗഹൃദ ഷര്പ്് ാര്പ് ആശുഩത്രിഔ ഴിബാഴനും
ലംയ്യുന് 'ആര്പ്ദ്ര്ും' ഭിശലെ പ്രഴര്പ്െനങ്ങളഭാമി ഷഭനൃമിപ്പിക്കുന് തിളുള്ള ഷാദ്ധയതഔ
ഴയക്തഭാ് ണും.
(10) കഭാണിട്ടരിുംഖ്
കഭാണിട്ടരിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റിഔലാമി
രൂഩാന്തയലപ്പടുന്
ഴര്പ്് ിുംഖ്
ഗ്രൂുവരുഔളലര
മതഭതറഔളും
ഉെയഴാദിെങ്ങളും പ്രഴര്പ്െന യീതിയുടെ ും ഈ അദ്ധയാമെില് ഴയക്തഭാ് ണും. അകതാലരാപ്പും
നഖയഷബാതറെില് ഩദ്ധതി പ്രഴര്പ്െനങ്ങ കഭാണിറ്റരിുംഖിളുള്ള ഷഴിധാനും (നഖയഷബാതറ
കഭാണിട്ടരിുംഖ് ഷഭിതിയുടെ ലര ഗരന, മതഭതറഔ ) കൂരി ഇഴിലര ഉ ലപ്പടുെണും.
3.3.4 ഩദ്ധതികയക തയ്യാരാക്കുന്തിളുള്ള പൂര്പ്ണ മതഭതറ ബയണ ഷഭിതി് ാണ്. തകണവബയണ
സ്ഥാഩനതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഇ് ായയെില് ബയണ ഷഭിതിലമ ഷസാമി് ണും.
3.3.5 ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പരിസ്ഥാനെില് ഗ്രൂപ്പ് ംര്പ്ച്ചഔ
മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങ ംര്പ്ച്ച ലംയ്ത് ഉരുവരു ഴഉയുഔയുടെ ും കഴണും.

ഷുംഗരിപ്പി ക്കുഔയുടെ ും

(1) ഴാര്പ്ഡ് അരിസ്ഥാനെിറലാലത തകണവബയണ സ്ഥാഩനലെ ഉയ യൂണിറ്റാമി ഴിബാഴനും
ലംയ്തുലഔാണ്ടുള്ള ഴിഔഷനതന്ത്രകാും ഷഭീഩനകാഭാണ് ഷൃീഔയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
(2) ഩദ്ധതിയുടെ ലര ലഩാട് ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് ദീര്പ്ഗ ഴീശണകൊലരയുടെ ള്ളട്ും മുന്ഖണനഔ
യുടെ ക്തിഷസകാും ഴിഔഷന കഭകറഔ ് ് നിര്പ്കണവിച്ചിട്ടുള്ള ഷഭീഩനും അളുകമാജയകാഭാണ്.
(3) ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര്, റക്ഷയങ്ങ , ഴിഔഷനതന്ത്രും എന്ിഴയ്ക്ക് അളുകമാജയഭാമ കപ്രാജക്ട്
ആവമങ്ങലാണ് അഴതയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
(4) ഴാര്പ്്ഷബഔ
നിര്പ്കണവിച്ചിട്ടുള്ള ശുഩാര്പ്വഔ
അഴതയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഩയിഖണിച്ചാണ് കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ

(5) ജിലാ ഩദ്ധതി നിര്പ്കണവങ്ങ ഔണ് ിലറടുുും ഷുംകമാജന ഷാധയതഔ
ഩദ്ധതി തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത്.
3.3.6

ഩയിഖണികൊണ്ും ആണ്

ഴാര്പ്്ഷബാ കമാഖും കംഉയന്തിന് നിര്പ്കണവിച്ചിട്ടുള്ള നരഩരിക്രഭങ്ങലില് അളുകമാജയഭാമ
ഭാറ്റങ്ങ ഴഉയെി ഴിഔഷന ലഷഭിനാര്പ് കമാഖും കംഉയന്തിന് അളുഴര്പ്െിക് ുണ്താണ്.
ഴിഔഷനലഷഭിനാര്പ് ഉയ പൂര്പ്ണദിഴഷഭാമിയി് ണും.

3.4 ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് അന്തിഭരൂഩും നല്ഔല്
3.4.1 ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി അരാല് നിശ്ചമി് ല്
(1) ഴാര്പ്്ഷബാ/ഊഉയകൂട്ട
കമാഖങ്ങലിലറയുടെ ും
ഴാര്പ്്ഷബ
കമാഖങ്ങ ് ്
ഷഭാനഭാമ
കമാഖങ്ങലിലറയുടെ ും
ഴിഔഷന
ലഷഭിനാരിലറയുടെ ും
ംര്പ്ച്ചഔളലര
അരിസ്ഥാനെില്
ആഴിശ്് യിക്കുന് നിര്പ്കണവങ്ങ
യുണ്ാമി തയും തിയി് ണും; നഖയഷബയുടെ ലര ഴാര്പ്ശിഔ
ഩദ്ധതിയുടെ ലര
ബാഖഭാമി
ഩയിസായും
ഔാകണുണ്ഴലമന്നുും
അലാെഴലമന്നുും.
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ആദയഴിബാഖെില്ലപ്പടുന് നിര്പ്കണവങ്ങ
കപ്രാജക്ട് രികപ്പാര്പ്ട്ടുഔലാമി തയ്യാരാക്കുന്തിന്
ഫന്ധലപ്പട്ട ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ ് ് നല്കുഔയുടെ ും അന്തിഭ ഩദ്ധതി കയകയുടെ ലര ബാഖഭാക്കുഔയുടെ ും
കഴണും. കഔന്ദ്ര-ഷുംസ്ഥാന തറങ്ങലില് നരഩരി ആഴവയമുള്ളഴ അതത് തറെികറയ്ക്ക്
കഔഭാകരുണ്താണ്.
(2) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുൊകാന് കപ്രാജക്ടുഔ തിയലെടുക്കുന്തിളു മുമ്പ് ഴിബഴ റബയത
ഷുംഫന്ധിച്ച് കൃതയഭാമ ഉയ ധായണ ഉുണ്ാ് ണും. ഴിഴിധ ഴിബഴ ഷഭാസയണ ഷാദ്ധയതഔ
ഩയിഖണിച്ച് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര അരാല് ട്ഔ എത്രലമന്നുും ഔയര് ഩദ്ധതിമിലറ കപ്രാജക്ട്
നിര്പ്കണവങ്ങലല ഷുംഫന്ധിച്ച് ഴിഔഷന ലഷഭിനാരില് ഉുണ്ാമിട്ടുള്ള ശുഩാര്പ്വഔളും
തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ മുന്ഖണനഔളും ഔണ് ി ലറടുുലഔാുണ്് ഴിഴിധ ഴിബാഖങ്ങലില്
ഒകയാ ഴിശമ കഭകറയ്ക്കുും ഉഩകഭകറയ്ക്കുും ഴഔമിഉയൊകാന് അരാല് ട്ഔ എത്രലമന്നുും
ബയണഷഭിതി തീഉയഭാനിക് ുണ്താണ്. ഴിബഴ ഩയിധിഔ ് ് ഉള്ളില് നിന്നുലഔാുണ്്
മുന്ഖണനാരിസ്ഥാനെില് കപ്രാജക്ടുഔ തിയലെടുെ് കഴണും ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് അന്തിഭ
രൂഩും നല്കഔുണ്ത്.
(3) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി ഴിബഴ ഴഔമിഉയെല് ഴിഴയങ്ങ
കപാരും7-ല് തയ്യാരാക് ുണ്താണ്.
ഴിഔഷനപുണ്്, ലഭമിെനന്ഷ് പുണ്് എന്ീ ഴിസിതങ്ങ
ഫജറ്റിലെ അളുഫന്ധും iv
പ്രഔായമുള്ള ട്ഔയ്ക്ക് അളുസൃതഭാമിയി് ണും.
(4) ബയണഷഭിതിയുടെ ലര പ്രകഭമെിലെ അരിസ്ഥാനെില് ഒകയാ ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ും അതിലെ
നിമന്ത്രണെില് പ്രഴര്പ്െിക്കുന് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ ് ് കപ്രാജക്ടുഔ നിശ്ചിത ഭാതൃഔമില്
തയ്യാരാക്കുന്തിളുള്ള നിര്പ്കണവും നല്കഔുണ്താണ്.
(5) ഴായ്പാഫന്ധിത കപ്രാജക്ടുഔളലര ഴായ്പാ ഷാദ്ധയതഔലലക്കുരിച്ച് ംര്പ്ച്ച ലംയ്യുന്തിനാമി
തകണവബയണ സ്ഥാഩനതറ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ കരയുടെ ും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളകരയുടെ ും കനതൃതൃെില്
റീഡ് ഫാാ് (Lead Bank) പ്രതിനിധിഔളഭായുടെ ും അതാത് തറെിലറ ഫാകാള്ഷ് ഔമ്മിറ്റിഔളഭായുടെ ും
ംര്പ്ച്ച നരകെുണ്താണ്. അട്കഩാലറ തകണവബയണ സ്ഥാഩന ഩയിധിമില് പ്രഴര്പ്െിക്കുന്
ഷസഔയണ ഷുംഗും പ്രതിനിധിഔളഭാമി ഷസഔയണാരിസ്ഥാനെില് കമാജിച്ച് നരപ്പിറാ് ാകാന്
കപ്രാജക്ടുഔലലക്കുരിച്ച് കൂരിമാകറാംനഔളും നരകെുണ്താണ്. ഇപ്രഔായും നരുന് ംര്പ്ച്ചഔളലര
അരിസ്ഥാന െിൽ ആമിയി് ണും ഴായ്പാഫന്ധിത കപ്രാജക്ടുഔ
തയ്യാരാക് ുണ്ത്. ഴാര്പ്ശിഔ
ഩദ്ധതി അന്തിഭാക്കുന്തിന് മുമ്പ് ഇെയും ംര്പ്ച്ചഔ പൂര്പ്െിമാക് ുണ്താണ്.
3.4.2 ഴാര്പ്ശിഔഩദ്ധതി് ് അന്തിഭരൂഩും നല്കുന്തില് ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളലര ഩാ്
(1) ഩദ്ധതി് ് അന്തിഭരൂഩും നല്കുന്തിലെ മുകന്ാരിമാമി, കഭകറാഴിബജന നിഫന്ധന ഔളലര
അരിസ്ഥാനെില് ഒകയാ കഭകറമിലുകും ഴഔമിഉയകെുണ് ട്ഔ, അനിഴായയഭാമ ഇനങ്ങ ക്കുും
ഴിബാഖങ്ങ ക്കുും ഴഔമിഉയകെുണ് ട്ഔ എന്ിഴ ഷുംഫന്ധിച്ച ശുഩാര്പ്വ ഒകയാ ോെിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റിയുടെ ും നല്കഔുണ്ട്ും അഴ ഩയികവാധിച്ച് കഭകറാ, ഉഩകഭകറാ ഴിസിതങ്ങ ഷുംഫന്ധിച്ച്
അന്തിഭ തീഉയഭാനും ധനഔായയ ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി ശുഩാര്പ്വമി കേല് ബയണഷഭിതി
കഔല് ാകലലുണ്ട്ഭാണ്.
(2) അപ്രഔായും ബയണഷഭിതി എടുെ തീഉയഭാനെിലെ അരിസ്ഥാനെില്, ഒകയാ ോെിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റിയുടെ ും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔലലലഔാുണ്് ഴിവദഭാമ കപ്രാജക്ട് രികപ്പാര്പ്ട്ടുഔ സുകറക കഷാഫ്റ്റ്
ലഴമരില് തയ്യാരാക് ുണ്താണ്.
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(3) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുുന് ഒകയാ കപ്രാജക്ടുും ഫന്ധലപ്പട്ട ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി
അുംഖീഔയി് ണും. ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര കപ്രാജക്ട് അുംഖീഔായ തീഉയഭാന നമ്പര്പ്, തീമതി എന്ിഴ
കപ്രാജക്ട് കയകമില് കയകലപ്പടുെി ഡാറ്റാ എന്രി ലംയ്യണും. ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെില് ോെിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റിഔ ക്കുള്ള മതഭതറഔ അളുഫന്ധും 4- ല് നല്ഔിമിട്ടുുണ്്.
3.5

കപ്രാജക്ടുഔ

തയ്യാരാ് ല്

3.5.1

കപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാ എന്രിയുടെ ും നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥഉയും

(1) അന്തിഭ ഩദ്ധതികയകമിലറ എലാ കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങളും ആദയും നിശ്ചിതകപാരെില് എഴതി
തയ്യാരാക്കുഔയുടെ ും ട്രര്പ്ന്് സുകറക കഷാ ് ലഴമരില് ഡാറ്റാ എന്രി നരുഔയുടെ ും കഴണും.
(2) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുുന് കപ്രാജക്ടുഔ ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഷസാമ കൊലര
സുകറക കഷാ ് ലഴമരില് തയ്യാരാക് ണ്ടുന് മതഭതറ അതാത് ഴിശമ കഭകറയുടെ ലര നിര്പ്ഴസണ
ഉകദയാഖസ്ഥകെതാണ്. നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥന് അളുഴദിച്ചിട്ടുള്ള യൂഷര്പ് ലനമിമുും
ഩാഷ്കഴര്പ്ഡുും ഉഩകമാഖികൊണ് ഭാത്രകഭ കപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാഎന്രി നരുഴാളുും കബദഖതി ഴഉയുഴാളുും
ഔളിയുടെ ഔയുടെ ള്ളൂ. ഡാറ്റാഎന്രി നരുകമ്പാ
കപ്രാജക്ട് കപാരങ്ങലിലറ ആഴവയഭാമ എലാ
കഔാലങ്ങളും പൂര്പ്ണഭാമി പൂയിപ്പിച്ചിട്ടുലുണ്ന്നുും അട്പ്രഔായും ഡാറ്റാഎന്രി നരെിമിട്ടുലുണ്ന്നുും
നിര്പ്ഴസണ
ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്
ഉരുവരു
ഴഉയെണും.
ഏലതാഉയ
ഴര്പ്് ിുംഖ്
ഗ്രൂപ്പിലെ
നിര്പ്കണവഭാമിഉയന്ാലുകും കപ്രാജക്ടിലെ നിര്പ്ഴസണ മതഭതറ ഏല്പ്പി് ലപ്പടുന് ഉകദയാഖസ്ഥനാണ്
ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ട് രികപ്പാര്പ്ട്ട് തയ്യാരാക് ുണ്ത്.
(3)

നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥയാമി നികമാഖിക്കുന്തിന് ഷര്പ്് ാര്പ് അളുഭതി നല്ഔിലഔാുണ്്
ൊമിുംഖ് ആെ് ഡിസ്കഫഴ്സിുംഖ് ഩദഴി നല്ഔിമിട്ടുള്ള ഏലതാഉയ ഉകദയാഖസ്ഥലനയുടെ ും
നിര്പ്ഴസണ മതഭതറ ഏല്പ്പി് ാകാന്താണ്. നിര്പ്ഴസണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്ത് ഷുംഫന്ധിച്ച്
മതഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് ഴിവദീഔയണങ്ങ നല്കുന്നു.
(i)

നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔളലര കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാ് ി നിര്പ്ഴസണും നരകെുണ് മതഭതറ
എഞ്ചിനീമരിുംഖ് ഴിബാഖെിനാണ്.

(ii)

കഴദുതികഫാര്പ്ഡ്, ജറഅകതാരിറ്റി, ഭൂജറ ഴകുപ്പ് ട്രങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങ
മുകകന
ലഡകപ്പാഷിറ്റ്
ഭാതൃഔമില്
നരപ്പാക്കുന്
പ്രവൃെിഔ
ഷഭമഫന്ധിതഭാമി
പൂര്പ്െിമാക്കുന്തിളുകഴുണ്
ട്രര്പ്നരഩരിഔ
തകണവബയണസ്ഥാഩനതറെില്
ഷൃീഔയിക് ുണ്ട്ള്ളട്ലഔാുണ്് അെയും പ്രവൃെിഔളലര നിര്പ്വസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാമി
തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരിലമ നിശ്ചമിക്കുന്താമിയിക്കുും അബിഔാഭയും.

(iii)

കഴദഗ്ദ്ധയഩയികവാധന ആഴവയഭിലാലത ഴിതയണും ലംയ്യാന് ഔളിയുടെ ന് കരകഷ് ി ,
ഴീല്ലംമര്പ് ട്രങ്ങിമ ോകെര്പ്ഡ് ഉഩഔയണങ്ങ നല്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔളലര
നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥയാമി ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പില്നിന്നുും കഔഭാരിമഴലയ
നികമാഖിക് ുണ്താണ്.

(iv)

ഔാര്പ്ശിഔ കഭകറമിലറ കപ്രാജക്ടുഔ
തയ്യാരാ് ി
ഔാര്പ്ശിഔകഭകറമിലറ മതഭതറലപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥയാണ്.

(v)

മതഭതറലപ്പട്ട നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥഉയലര അബാഴെില് തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ
ലഷക്രട്ടരിക് ാ കഴദഗ്ദ്ധയകഭകറ കൂരി ഔണ് ിലറടുെ് ഭറ്റ് അളുകമാജയയാമ
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നിര്പ്ഴസണും

നരകെുണ്ത്

ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്ക് ാ കപ്രാജക്ടുഔളലര നിര്പ്ഴസണ മതഭതറ ബയണഷഭിതി തീഉയഭാനപ്രഔായും
നല്ഔാകാന്താണ്.
(4)

(5)

സുകറക കഷാ ് ലഴമരില് ഩതികാ യീതിമില് കപ്രാജക്ടിലെ ഴിഴയങ്ങ
നല്കുന്
തികനാലരാപ്പും റലിതഭാമ ബാശമില് ഉയ കപ്രാജക്ട് ഷുംഗ്രസും കൂരി തയ്യാരാ് ി
കംര്പ്ക് ുണ്താണ്. കപ്രാജക്ടിലനക്കുരിച്ച് ഉയ ഏഔകദവ ധായണ റബിക്കുന്തിളു കഴുണ്ിമാണ്
ഷുംഗ്രസും ഉ ലപ്പടുെണലഭന്് നിര്പ്കണവിക്കുന്ത്. കപ്രാജക്ട് ഷുംഗ്രസങ്ങ കക്രാഡീഔയിച്ചാണ്
ഩദ്ധതികയകയുടെ ലര ആരാഭലെ അദ്ധയാമും പൂര്പ്െിമാക് ുണ്ത്.
ഒകയാ കപ്രാജക്ടുും ഡാറ്റാഎന്രി ലംയ്യുതിളു മുന്ഩ് മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങ
ഴഉയെണും

ഉരുവരു

(i) കപ്രാജക്ട് നിമഭാളുസൃതഭാണ്.
(ii) കപ്രാജക്ടില് പ്രതിഩാദിക്കുന് ഴിഔഷന പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ഫന്ധലപ്പട്ട തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെിലെ മതഭതറമിലുകും ഉെയഴാദിെെിലുകും ഉള്ളതാണ്.
(iv) ഷഫ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങ ഩാറിച്ചിട്ടുുണ്്.
(iv) എേികഭറ്റുഔ അുംഖീകൃത നിയക്കു പ്രഔായഭാണ്.
(v) കപ്രാജക്ട് ഷാകാതിഔ ക്ഷഭത ഉള്ളട്ും പ്രാകമാഖിഔഭാമി നരപ്പിറാ് ാകാന്ട്ും ആണ്.
(vi) നരഩരിക്രഭങ്ങ ഩാറികൊണ്ലഔാുണ്ാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത്.
(vii) കപ്രാജക്ട് ഗണകഭേ ഉള്ളതാണ്.
(viii) കപ്രാജക്ട് ഷുംഗ്രസും എഴതി തയ്യാരാ് ിമിട്ടുുണ്്.
(6)

കപ്രാജക്ട് കപാരങ്ങ ഷുംഫന്ധിച്ച ഭാര്പ്ഖകയക [ഷ. ഉ. (എും.എഷ്) 233/2012/ ത.ഷൃ.ബ.ഴ, തീമതി
7.09.2012] ഴയക്തഭാമി ഭനസ്സിറാ് ി കപ്രാജക്ട് കപാരും എഴതി തയ്യാരാ് ിമതിന് കവശും ഭാത്രകഭ
ഡാറ്റാഎന്രി നരൊൂ. ഭാര്പ്ഖകയക പ്രഔായും ആഴവയഭാമ എലാ ഴിഴയങ്ങളും കയകലപ്പടുെി
ഔമ്പൂട്ടരില് കഷഴ് ലംയ്തകവശും കപ്രാജക്ട് രികപ്പാര്പ്ട്ട് ഩയികവാധിച്ച് കൃതയത ഉരുവരുഴഉയകെ
ുണ്താണ്.

(7) പുതിമ ലഔട്ടിരനിര്പ്മ്മാണും നിര്പ്കണവിക്കുന് അഴഷയെില്, നിര്പ്ജീഴ ആസ്തിയുടെ കുണ്ാലമന്നുും
ഉലുണ്ാിൽ അഴ ഉഩകമാഖലപ്പടുൊൻ ഔളിയുടെ കഭാലമന്നുും ഩയികവാധി് ണും.
(8) നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔളലര കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുകമ്പാൾ തലന് ഴിവദഭാമ എേികഭറ്റ്കൂരി
തയ്യാരാ് ി അതിന് അളുസൃതഭാമി കപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാ എന്രി ഴഉയകെുണ്താണ്.
(9) ലഔട്ടിര നിര്പ്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔളലര ഔായയെില് ലഔട്ടിരെിലെ നിര്പ്മ്മാണും അളുഫന്ധ
ഷൗഔയയങ്ങലാമ ഇറക്ട്രിപിക് ശന്, പ്ലുംഫിുംഖ് എന്ീ ഗരഔങ്ങ
എലാും ഉ ലപ്പടുെി റ്റ
കപ്രാജക്ട് ആമി കഴണും തയ്യാരാക് ുണ്ത്.
(10) ലഩാട് ലഔട്ടിരങ്ങ
നരകെുണ്ത്.

ബിന്കവശി ഷൗഹൃദഭാമി രൂഩ ഔല്ഩന ലംയ്തുകഴണും നിര്പ്ഴസണും

(11) പ്രവൃെിയുടെ ലര നരെിപ്പ് യീതി (ലരുണ്ര്പ്/ ഗണകബാൃ തി ഷഭിതി / കനയിട്ട് / ലഡകപ്പാഷിറ്റ്
അുംഖീകൃത/അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്ഷി) കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കുകമ്പാ തലന് തീഉയഭാനിച്ച് കപ്രാജക്ടില്
കയകലപ്പടുെണും.
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(12) ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ
ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔളലര അരാല് ട്ഔലമക്കുരിച്ച് കൃതയഭാമ
ഴിറമിഉയെല് നരെണും. കപ്രാജക്ടുഔളലര ഩയിസ്ഥിതി ആഗാത ഷാദ്ധയതഔളും ഴര്പ്് ിുംഖ്
ഗ്രൂുവരുഔ ഩയികവാധനാ ഴികധമഭാക് ുണ്താണ്. അട്കഩാലറ ഒകയാ കപ്രാജക്ടികെയുടെ ും യുടെ ക്തി,
ക്ഷഭത, പ്രാകമാഖിഔത, നിമഭഷാധുത, ഴിജമഷാധയത എന്ിഴയുടെ ും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ ംര്പ്ച്ച
ലംമത് ഉരപ്പ് ഴഉയെണും.
(13) കപ്രാജക്ടുഔളലര ഗണകഭേ ഉരുവരുഴഉയുഔലമന്ത് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര മതഭതറമാണ്.
(14) ഡാറ്റാഎന്രി് ് കവശും ബയണഷഭിതിയുടെ ലര അുംഖീഔായ ഴിഴയങ്ങ കയകലപ്പടുു ന്തിനാമി
കപ്രാജക്ടുഔ തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഷക്രട്ടരി് ് അമച്ച് ലഔാടു് ണും. ോെിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റി തീഉയഭാനും, ഫന്ധലപ്പട്ട ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലംമര്പ്കഩഴ്സലെ കഩയ്, ബയണഷഭിതി തീഉയഭാനും,
തകണവബയണസ്ഥാഩന അദ്ധയക്ഷ/അദ്ധയക്ഷലെ കഩയ്, ലഷക്രട്ടരിയുടെ ലര കഩയ് എന്ിഴ ലഷക്രട്ടരി
കയകലപ്പടുകെുണ്താണ്.
3.5.2ഏഔഴര്പ്ശ കപ്രാജക്ടുഔളും ഫു ഴര്പ്ശ കപ്രാജക്ടുഔളും
(1) ബൗതിഔകാും ഷാമ്പെിഔകാഭാമ പൂര്പ്െീഔയണും ഉയ ഷാമ്പെിഔ ഴര്പ്ശെിളുള്ളില് തീര്പ്് ാന്
ഔളിയുടെ ന് കപ്രാജക്ടുഔലല ഏഔഴര്പ്ശ കപ്രാജക്ടുഔലലന്നുും നിര്പ്ഴസണെിന് ഉയ ഴര്പ്ശെിറധിഔും
ഷഭമും ആഴവയഭാമി ഴഉയന്ഴലമ ഫു ഴര്പ്ശ കപ്രാജക്ടുഔലലന്നുും തയുംതിയി് ാകാന്താണ്.
(2) ഫു ഴര്പ്ശ കപ്രാജക്ടില് ഒകയാ ഴര്പ്ശകാും പൂര്പ്െിമാ് ാന് ഉകണവിക്കുന് പ്രവൃെിഔളും അതിളു
കഴുണ്ി ഴഉയന് അരാല് ട്ഔയുടെ ും ഴയക്തഭാമി കയകലപ്പടുെി കപ്രാജക്ടിലെ ലഭാെും അരാല്
ട്ഔ ഔണ് ാ് ണും.
(3) ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഔാറാഴധിക്കുള്ളില് പൂര്പ്െിമാ് ാന് ഔളിയുടെ ന്ഴ ഭാത്രകഭ
ഫു ഴര്പ്ശ കപ്രാജക്ടുഔലാമി ആഴിശ്് യിക്കുഴാന് ഩാടുള്ളൂ.
(4)

ഫു ഴര്പ്ശ കപ്രാജക്ടിലെ എലാ ഗരഔങ്ങളും ഉയഭിച്ച് തയ്യാരാ് ി, ഩയികവാധന നരെി
ഷാകാതിഔാളുഭതി ഴാങ്ങുന് ഷഭീഩനഭാണ് ഷൃീഔയിക് ുണ്ത്. അതാമത് ഉയ ഫു ഴര്പ്ശ
നിര്പ്മ്മാണ കപ്രാജക്ടികനാലരാപ്പും ഴിഴിധ ഴര്പ്ശങ്ങലിറാമി ലംയ്യാളുകണവിക്കുന് ലഭാെും
പ്രവൃെിയുടെ ലര ഴിവദഭാമ എേികഭറ്റ് ഉുണ്ാഔണും. ലഭാെും പ്രവൃെിയുടെ ലര എേികഭറ്റിളുള്ള
ഷാകാതിഔാളുഭതി ആദയ ഴര്പ്ശും തലന് ഴാകങ്ങുണ്താണ്.

3.5.3 പുതിമ കപ്രാജക്ടുഔളും സ്പില് ഒഴര്പ് കപ്രാജക്ടുഔളും
(1) ഉയ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് പുട്താമി ഏലറ്റടുെ് നിര്പ്ഴസണും ആയുംബിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔലാണ്
പുതിമ കപ്രാജക്ടുഔ . ഇത് ഏഔഴര്പ്ശകഭാ ഫു ഴര്പ്ശകഭാ ആഔാും. എന്ാല് അുംഖീഔായും റബിച്ച്
നിര്പ്ഴസണ നരഩരിഔ
ആയുംബിലച്ചാിലുകും ഏലറ്റടുെ ഴര്പ്ശെിളുള്ളില് ബൗതിഔകാും
ഷാമ്പെിഔകാും ആമ പൂര്പ്െീഔയണും നരൊന് ഔളിമാെതിനാല് അഴ പൂര്പ്െീഔയിക്കുന്തിന്
അടുെ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുുന് കപ്രാജക്ടുഔലല സ്പില് ഒഴര്പ് കപ്രാജക്ടുലാമി
ഩയിഖണിക് ുണ്താണ്.
(2) സ്പില്ഒഴര്പ് കപ്രാജക്ടുഔ
10 ല് നല്ഔിമിട്ടുുണ്്.

ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാക്കുന്തിളുള്ള നിര്പ്കണവങ്ങ

കണ്ഡിഔ

3.5.4 ഷുംയുടെ ക്തകപ്രാജക്ടുഔ
(1) ന്ിറധിഔും തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ
ഴിസിതും ഴഔമിഉയെി അതില് ഉയ തകണവ ബയണ
സ്ഥാഩനലെ മുകയ ഩാാലിമാമി നിശ്ചമിച്ച് നിര്പ്ഴസണും നരുന്താണ് ഷുംയുടെ ക്ത കപ്രാജക്ട്.
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ജിലമിലറ ത്രിതറ ഩഞ്ചാമുഔളും നഖയഷബഔളും ഔയര് ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്തിന് മുമ്പാമി
(അതാമത് ഴിഔഷന ലഷഭിനാരിന് മുമ്പ്), ജിലാ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഉമര്പ്ന്നുഴന്ട്ും
അലാെട്ഭാമ ഷുംയുടെ ക്ത കപ്രാജക്ടുഔ ഷുംഫന്ധിച്ച് തീഉയഭാനലഭടുക്കുന്തിനാമി ജിലമിലറ
ത്രിതറ ഩഞ്ചാമുഔളകരയുടെ ും നഖയഷബഔളകരയുടെ ും അദ്ധയക്ഷന്ഭാര്പ്, ലഷക്രട്ടരിഭാര്പ് എന്ിഴഉയലര
ഉയ ഷുംയുടെ ക്തകമാഖും ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലികൊണ്കംര്പ്ക് ുണ്താണ്.
(2) കമാഖെിലറ ംര്പ്ച്ചയുടെ ലര അരിസ്ഥാനെില് ഷുംയുടെ ക്ത കപ്രാജക്ടുഔലലയുടെ ും ഩാാലിഔ
ഴഔമിഉയകെുണ് ഴിസിതലെയുടെ ും ഷുംഫന്ധിച്ച് ധായണമാകഔുണ്ട്ും ഴിവദാുംവങ്ങ
ജിലാ
ആസൂത്രണ ഷഭിതി തയ്യാരാ് ി തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലല അരിമിക് ുണ് ട്ഭാണ്. അതില്
ഷുംയുടെ ക്ത കപ്രാജക്ടുഔൾ ഏലതാല് , ഩാാലിഔ ആലയാല് മാണ്, മുകയഩാാലി ആയാണ്,
ഩാാലിഔ ഴഔമിഉയകെുണ് ഴിസിതും മുതറാമ ഴിഴയങ്ങ ഉുണ്ാഔണും.
(3) ഷുംയുടെ ക്ത കപ്രാജക്ടുഔലില് ഩാാലിഔലാകുന് എലാ തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കമാഖെില്
തീഉയഭാനിച്ച പ്രഔായും ഴിസിതും ഴഔമിഉയെി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക് ുണ്ട്ും സുകറക കഷാ ്
ലഴമരില് ഡാറ്റാ എന്രി ലംകയ്യുണ്ട്ഭാണ്.
(4) ഷുംയുടെ ക്ത കപ്രാജക്ടിലെ മുകയ ഩാാലിമാകുന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴിവദഭാമ കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക് ുണ്ത്. ഭറ്റ് ഩാാലിഔ
അഴഉയലര ഴിബഴും കഔഭാറന്തിന് ഷസാമഔയഭാമ
കപ്രാജക്ടുഔ തയ്യാരാ് ണും.
(5) ഷുംയുടെ ക്ത കപ്രാജക്ടുഔലില് ഩാാലിഔലാകുന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ
ആയുംബിക്കുന്തിന് മുമ്പ് ഉയ ഔയാര്പ് ഉരമ്പരിമില് ഏര്പ്ലപ്പകരുണ്താണ്.

തമ്മില് നിര്പ്ഴസണും

(6) ഷുംയുടെ ക്ത
കപ്രാജക്ടുഔ
ഷുംഫന്ധിച്ച്
ഫന്ധലപ്പട്ട
തകണവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ ് ്
ധായണമാഔാലഭാിലുകും ധായണയുടെ ലര അരിസ്ഥാനെില് ഴിവദാുംവങ്ങ കണ്ഡിഔ (1) പ്രഔായും
ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലികൊണ് കംര്പ്ക്കുന് കമാഖെില് അഴതയിപ്പിച്ച് ംര്പ്ച്ച ലംയ്ത്
തീഉയഭാനലഭടുക് ുണ്ട്ും അതിലെ അരിസ്ഥാന െില് ട്രര്പ് നരഩരി ഷൃീഔയിക് ുണ്ട്ഭാണ്.
(7) ഷുംയുടെ ക്ത കപ്രാജക്ടിലെ ഴിബഴ ഴിനികമാഖെിന് ധനഔായയഴകുപ്പിലെ 03.07.2018-ലറ ജി..(ഩി)നും.
100/2018/ധന നമ്പര്പ് ഉെയഴിലറ ഴയഴസ്ഥഔ ഫാധഔഭാമിയിക്കുും.
3.5.5 ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔ
(1) കഔന്ദ്രഷുംസ്ഥാന ഩയിഩാരിഔ , ഭിശളുഔ , ഴിഴിധതട്ട് ഖഴലെന്റുഔ , എജന്ഷിഔ ,
ട്രങ്ങിമഴയുടെ ലര ഷുംകമാജന ഷാധയതഔ എലാും ഩയിഖണിച്ച് ഴിഔഷന പ്രശ്നലെ അതിലെ
ഷഭഗ്രതമില്
ഩയിസയിക്കുന്തിന്
ആഴി്കരയിക്കുന്ഴമാണ്
ഷഭഗ്ര
ഩയിഩാരിഔ .
തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ ് ് റ്റയ്ക്ക് ാ കൂട്ടാകമാ ഭറ്റ് ഏജൻഷിഔളഭാമി കംർകന്ാ
ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔ
ആഴി്കരയി് ാകാന്താണ്. ജിലാ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഩശ്ചാെറ െില്
ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔ ് ് പ്രകതയഔ പ്രാധാനയമുുണ്്. ഇെയെിലുകള്ള ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിഔളലര
ഴിവദാുംവങ്ങളും ഷുംകമാജനഷാദ്ധയതഔളഭാണ് ഩദ്ധതി കയകയുടെ ലര അദ്ധയാമും 9 ല്
ഉ ലപ്പടുകെുണ്ത്.
(2) ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമില് ഴിഴിധ കഭകറഔലിലറ കപ്രാജക്ടുഔ ഉുണ്ാഔാും. ഉദാ- ഷഭഗ്രകഔാലനി
ഴിഔഷനും എന് ഩയിഩാരിമില് കരാഡ് ഴിഔഷനും, കുരിലഴള്ളും, ഴീര് നിര്പ്മ്മാണും, ഭണ്
ഷുംയക്ഷണും ട്രങ്ങിമ കപ്രാജക്ടുഔ ആഔാും. ഴയതയസ്ത കഭകറഔലിലറ കപ്രാജക്ടുഔ ഒകയാന്നുും
പ്രകതയഔ കപ്രാജക്ടുഔലാമി അഴ നിര്പ്ഴസണും നരുന് സ്ഥാഩനങ്ങ തലന് തയ്യാരാ് ണും. ഉയ
ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമിലറ ന്ികറലര കപ്രാജക്ടുഔ ഉയ തകണവബയണ സ്ഥാഩനും തലന് നിര്പ്ഴസണും
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നരുഔമാലണാില്കഩാലുകും അഴലമലാും കൂട്ടികച്ചര്പ്െ് റ്റ കപ്രാജക്ട് ആമി തയ്യാരാ് ാന്
ഩാരില.
(3) ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമിലറ ഴിഴിധ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന് ഉയ കനാഡല്
ഒപീഷര്പ് ഉുണ്ാഔണും. കപ്രാജക്ട് പ്രാഥഭിഔഭാമി ആഴി്കരയിച്ച തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ
ലഷക്രട്ടരികമാ ആ തകണവബയണസ്ഥാഩനും നിര്പ്വസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔളലര നിര്പ്ഴസണ
ഉകദയാഖസ്ഥയില് യാലലകമാ കനാഡല് ഒപീഷരാമി നിശ്ചിക് ുണ്താണ്.അളുകമാജയഭാമ
കഭാണിട്ടരിുംഖ് ഷുംഴിധാനകാും ഏര്പ്ലപ്പടുൊകാന്താണ്.
(4) ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമില്, അത് പ്രാഥഭിഔഭാമി ആഴി്കരയിച്ച തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ
ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി നരപ്പാക്കുന്തിന് ഉകണവിക്കുന് പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും
ഩാാലിഔലാകുന് ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങകലാ ഴയക്തിഔകലാ, ഷര്പ്് ാര്പ് ഴകുുവരുഔകലാ ലംയ്യുന്
പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും ഉുണ്ാഔാും. ഒകയാ പ്രഴർെനകാും നിര്പ്ഴസിക്കുന്ത് ആയാലണന്നുും ഴിസിതും
എത്രമാലണന്നുും ഉ പ്പലര ഒകയാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിയുടെ ലരയുടെ ും ഴിവദാുംവങ്ങ
കപാരും 8-ല്
തയ്യാരാ് ണും.
ന്ികറലര
തകണവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ
ഩാാലിഔലാകുന്
ഷഭഗ്ര
ഩയിഩാരിമാലണാില് അത് പ്രാഥഭിഔഭാമി ആഴി്കരയിക്കുന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനഭാണ്
ഴിവദാുംവങ്ങ കപാരും 8–ല് തയ്യാരാക് ുണ്ത്. ഩാാലിഔലാകുന് തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ
ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാ് ണും.
(5) ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഏലറ്റടുക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ ഏലതാല് ലമന്് പ്രകതയഔും
തിയിച്ചരിയുടെ ന്തിളുും അഴയുടെ ലര ഷുംഗ്രസ
ഴിഴയങ്ങ
ഉയ
രികപ്പാര്പ്ട്ട്
രൂഩെില്
തയ്യാരാക്കുന്തിളുും (കപാരും 8) ഷസാമഔഭാകുന് തയെില് ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔ പ്രകതയഔ
കഔാഡ് ലഔാടുെ് തയ്യാരാക്കുന്തിളുള്ള ക്രഭീഔയണും സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില്
ഉ ലപ്പടുുന്താണ്.
3.5.6 ഷബ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങ
തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളലര ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് ഫാധഔഭാമ ഷബ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങലല
ഷുംഫന്ധിക്കുന് ഭാര്പ്ഗകയക പ്രകതയഔും പുരലപ്പടുഴിച്ചിട്ടുുണ്്.
3.6 ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിക്കുും കപ്രാജക്ടുഔ ക്കുും ബയണഷഭിതി അുംഖീഔായും
(1)

ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ
അന്തിഭരൂഩും നല്ഔിമ ഩദ്ധതിയുടെ ും കപ്രാജക്ടുഔളും ബയണഷഭിതി
കമാഖെില് ഴിഔഷന ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലംമര്പ്കഩള്ഷണ് അഴതയിപ്പിക് ുണ്താണ്.
കമാഖഷഭമെ്
ഴിഔഷന
ോെിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റി
ലംമര്പ്കഩള്ഷന്
സാജയിലലാില്
ആ ഷഭിതിമിലറ ഉയ അുംഖലെ ഩദ്ധതി അഴതയിപ്പിക്കുഴാന് അദ്ധയക്ഷ/അദ്ധയക്ഷന്
നിര്പ്കണവിക് ുണ്താണ്.

(2) ഒകയാ കപ്രാജക്ടികെയുടെ ും കഩഉയും ഴഔമിഉയെല് ഴിവദാുംവങ്ങളും ഉ ലപ്പലരയുടെ ള്ള ഴിഴയങ്ങ
ലരങ്ങുന് ഔയര് ഩദ്ധതികയകയുടെ ലര ഩഔര്പ്പ്പ് എലാ ജനപ്രതിനിധിഔ ക്കുും ഴിതയണും
ലംകയ്യുണ്താണ്.
(3) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ബയണഷഭിതി കമാഖും ംര്പ്ച്ചഔളലര അരിസ്ഥാനെില് ഴാര്പ്ശിഔ
ഩദ്ധതിക്കുും കപ്രാജക്ടുഔ ക്കുും അുംഖീഔായും നല്ഔണും.
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(4) ബയണഷഭിതി, ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് അുംഖീഔായകാും കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ബയണാളുഭതിയുടെ ും നല്ഔി
ഔളിൊല് കപ്രാജക്ട് കയകഔലില് ബയണഷഭിതി അുംഖീഔായ തീഉയഭാനെിലെ നമ്പഉയും തീമതിയുടെ ും
കയകലപ്പടുെണും.
(5) ബയണഷഭിതിയുടെ ലര അന്തിഭ അുംഖീഔായലെുരര്പ്ന്് ആദയും അച്ചരിച്ച ഔയര് ഩദ്ധതി കയകമില്
ആഴവയഭാമ ഭാറ്റങ്ങ ഴഉയെി അന്തിഭ ഩദ്ധതികയക അച്ചരിക് ുണ്ട്ും അതിലെ ഩഔര്പ്പ്പ് ജിലാ
ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്കുും ഭറ്റ് ഫന്ധലപ്പട്ട ഏജന്ഷിഔ ക്കുും നല്കഔുണ്ട്ഭാണ്.
3.7 ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അുംഖീഔായും
3.7.1 കപ്രാജക്ടുഔ തയ്യാരാ് ി ഡാറ്റാഎന്രി നരുഔയുടെ ും നഖയഷബ ഔൗണ്ഷില് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ്
അുംഖീഔായും നല്കുഔയുടെ ും ലംയ്തു ഔളിൊല് ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര അുംഖീഔായെിന്
ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി ഷഭര്പ്പ്പി് ാകാന്താണ്. എന്ാല് ഇെയെില് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി
ഷഭര്പ്പ്പിക്കുന്തിന് മുമ്പ് കപ്രാജക്ടുഔ ഫന്ധലപ്പട്ട ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ്ഭാര്പ്് ് അമച്ച് പ്രാഥഭിഔ
ഩയികവാധന (പ്രീ-ലഴറ്റിുംഖ്) നരെി അഴ അുംഖീഔായ കമാഖയഭാലണന്് ഉരപ്പാക്കുന്ത്
നന്ാമിയിക്കുും. ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ്് ്
ഫന്ധലപ്പട്ട നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥലയ തലെ
ഒപീഷില് ഴിലികൊണ് ഴഉയെി കപ്രാജക്ട് ക്ലീനിഔ് ഭാതൃഔമില് നൂനതഔ ഩയിസയിച്ച് കപ്രാജക്ടുഔ
കുറ്റഭറ്റതാക്കുന് ഷഭീഩനും ഷൃീഔയി് ാകാന്താണ്. ഉദാ. ഔാര്പ്ശിഔ കഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔളലര
ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷരാമ അഷിേെ് ഡമരക്ടര്പ്/ ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്പ് (കൃശിഴകുപ്പ്), നിര്പ്ഴസണ
ഉകദയാഖസ്ഥലയ ഈ ഗട്ടെില് ഴിലികൊണ് കംര്പ്െ് കപ്രാജക്ടുഔ ഩയികവാധിക്കുഔയുടെ ും നൂനതഔ
ഩയിസയിച്ച് അുംഖീഔായകമാഖയഭാക്കുഔയുടെ ും ലംയ്യുഔമാലണാില് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി അുംഖീഔായലെ
ട്രര്പ്ന്് കപ്രാജക്ടുഔ ് ് അുംഖീഔായും കനടുന് പ്രക്രിമ ഔാറഴിലുംഫും കൂരാലത പൂര്പ്െിമാ് ാന്
ഔളിയുടെ ും.
3.7.2 ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി അുംഖീഔായെിന് മതഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് കയകഔ
ജിലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതി് ് ഷഭര്പ്പ്പി് ണും.
(1) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഩയി്കരയിച്ച അഴസ്ഥാകയക (Status Report) യുണ്് കഔാപ്പിഔളും
കഷാ ് കഔാപ്പിയുടെ ും
(2) അന്തിഭ ഩദ്ധതികയക (20 കഔാപ്പി)
(3) തനത് പുണ്് കേറ്റ്ലഭെ്
(4) ബയണ ഷഭിതി തീഉയഭാനങ്ങ
(5) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമിലറ കപ്രാജക്ടുഔളും അളുഫന്ധ രികപ്പാര്പ്ട്ടുഔളും (ഒണ്കറന് യീതി)
3.7.3 ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അുംഖീഔായും നല്കുന്ത് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ാണ്. കപ്രാജക്ടു ഔളലര
ഴിവദഭാമ ഩയികവാധന നരെി അുംഖീഔായകാും ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും നല്കഔുണ്ത് അതിനാമി
മതഭതറലപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥര്പ് ആണ്. ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി അുംഖീഔയിക്കുന്തിന് കവശഭാണ് ഈ
പ്രക്രിമ നരക്കുഔ.
3.7.4 കപ്രാജക്ടുഔ
ഩയികവാധിച്ച് അുംഖീഔായും നല്കഔുണ്ത് അതിനാമി നികമാഖി് ലപ്പട്ട
ഉകദയാഖസ്ഥര്പ് ആലണാിലുകും ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പട്ട ഏലതാിലുകും കപ്രാജക്ടിലെ
അുംഖീഔായും ഷുംഫന്ധികച്ചാ അഩാഔതഔ
ഩയിസയിച്ച് അുംഖീഔായ കമാഖയഭാക്കുന്ത്
ഷുംഫന്ധികച്ചാ ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി് ് ഉംിതഭാമ തീഉയഭാനും എടുക്കുന്തിന്
തരഷഭിലലന്് ഴയക്തഭാക്കുന്നു. ഇെയെില് ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി തീഉയഭാനലഭടുക്കുന്
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കപ്രാജക്ടുഔളലര
ഔായയെില്
തീഉയഭാനപ്രഔായമുള്ള
ട്രര്പ്
നരഩരി
ഫന്ധലപ്പട്ടഴര്പ്
ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്.
3.7.5 തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളലര ഩദ്ധതി് ് അുംഖീഔായും നല്കുകമ്പാ ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങ ഉരുവരു ഴഉയകെുണ്താണ്.
(1) സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില് തയ്യാരാ് ി ണ്കറനാമി ഷഭര്പ്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള എലാ കപ്രാജക്ടുഔളും
ഩദ്ധതികയകമില് ഉ ലപ്പടുെിമിട്ടുുണ്്. അട്കഩാലറ ഩദ്ധതി കയകമില് ഉ ലപ്പടുെിമ എലാ
കപ്രാജക്ടുഔളും സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില് തയ്യാരാ് ി ഷഭര്പ്പ്പിച്ചിട്ടുുണ്്.
(2) ഩദ്ധതിയുടെ ും കപ്രാജക്ടുഔളും ഩയികവാധിക്കുന്തിന് അളുകഩക്ഷണീമഭാമ എലാ കയകഔളും, അഴ
നല്കഔുണ്താമ യീതിമില് തലന് റബയഭാ് ിമിട്ടുുണ്്.
(3) ഩദ്ധതി തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത് ഴിഔഷനപുണ്ിലെ കഭകറാ ഴഔമിഉയെറിലെ ഭാനദണ്ഡങ്ങ
ഩാറികൊണ്ലഔാുണ്ാണ്.
(4) ഭാര്പ്ഖകയകമിലറ ഴയഴസ്ഥഔ ഩാറികൊണ്ലഔാുണ്ാണ് കപ്രാജക്ടുഔ രൂഩീഔയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
(5) ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ
തയ്യാരാ് ിമ അഴസ്ഥാകയകമില് പ്രതിഩാദിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങ ് ്
ഩയിസായഭായുടെ ും തകണവബയണ സ്ഥാഩനും ആഴിശ്് യിച്ചിട്ടുള്ള ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയും, ഷഭീഩനും,
തന്ത്രും എന്ിഴ പ്രതിപറിപ്പിക്കുന് തയെിലുകഭാണ് കപ്രാജക്ടുഔ രൂഩീഔയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ോറ്റഷ്
രികപ്പാര്പ്ട്ടിലറ റഘു - ഗഉയതൃ മുന്ഖണന പ്രഔായഭാണ് കപ്രാജക്ടുഔ തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത്.
(6) കപ്രാജക്ട് കപാരങ്ങളലര ആഴവയഭാമ എലാ കഔാലങ്ങളും പൂയിപ്പിച്ച് ഡാറ്റാ എന്രി
നരെിമിട്ടുുണ്്.
(7)

ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി), ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി (റ്റി.എഷ്.ഩി) എന്ീ
ഴിബാഖങ്ങലിലറ ഩശ്ചാെറ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔ ് ് പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്പ്ട്ടിപി് റ്റുും
കഷാശയല് ഭാുവരുും ഷഭര്പ്പ്പിച്ചിട്ടുുണ്്.
3.7.6 ഒകയാ തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെയുടെ ും ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതികമയുടെ ും കപ്രാജക്ടുഔകലയുടെ ും ഷുംഫന്ധിച്ച്
മുന് കണ്ഡിഔയുടെ ലര അരിസ്ഥാനെില് ഉയ ഩയികവാധനാ രികപ്പാര്പ്ട്ട് ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
ലഷക്രകട്ടരികമറ്റ് തയ്യാരാക് ുണ്താണ്.
3.7.7 ഩയികവാധനാ രികപ്പാര്പ്ട്ട് ജിലാആസൂത്രണഷഭിതി കമാഖെിലെ ഔായയഩയിഩാരിമില് ഉ ലപ്പടുെി
ംര്പ്ച്ച ലംയ്യണും.
3.7.8 മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഷാസംയയങ്ങലില്
ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
അുംഖീഔായും നല്ഔാന് ഩാരില.
(1) ആസൂത്രണ നരഩരിക്രഭങ്ങളും ഴഔമിഉയെല് നിഫന്ധനഔളും ഩാറി് ാലത ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി
തയ്യാരാക്കുഔ.
(2) എലാ ഴാര്പ്ഡുഔലിലുകും ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഴാര്പ്ഡുഷബഔ കംയാതിയിക്കുഔ, ംിറ ഴാര്പ്ഡുഔലില്
ഴാര്പ്ഡുഷബാകമാഖങ്ങ കംര്പ്ലന്ാിലുകും ഔൃാരും തിഔമാെ അഴസ്ഥ ഉുണ്ാകുഔ.
(3) പ്രകയാഩിത ഭത്സയ ഗ്രാഭങ്ങ ഉള്ള നഖയഷബഔലില് ഭത്സയഷബാ കമാഖും കംയാലത ഩദ്ധതി
തയ്യാരാക്കുഔ.
(4) ഊഉയകൂട്ടകമാഖങ്ങ കംയാന് ഫാദ്ധയതയുടെ ള്ള നഖയഷബ അപ്രഔായമുള്ള ഊഉയകൂട്ടകമാഖങ്ങ
കംയാലത ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ.
(5) നിശ്ചിത ഗരനമിലുകും നിര്പ്കണവിച്ച ഉള്ളര് െിലുകഭലാലത ഩദ്ധതികയക തയ്യാരാക്കുഔ.
(6) ഷര്പ്് ാര്പ് നിര്പ്കണവിച്ച തീമതിക്കുകവശും ഩദ്ധതി അുംഖീഔായെിനാമി ഷഭര്പ്പ്പിക്കുഔ.
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3.8 കപ്രാജക്ടുഔളലര അുംഖീഔായും
3.8.1 കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധനയുടെ ും ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ്ഭാഉയും
(1) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര അുംഖീഔായും റബികൊണ് ഔളിൊല് ഡി.ഩി.ഷി
നിയഷിച്ചട്ും കബദഖതി നിര്പ്കണവിച്ചട്ും ളിലഔയുടെ ള്ള കപ്രാജക്ടുഔ
ഫന്ധലപ്പട്ട
ലഴറ്റിുംഖ്
ഒപീഷറലര
അുംഖീഔായെിനാമി ലഷക്രട്ടരി അമയ്ക്ക് ുണ്താണ്. കപ്രാജക്ട് നിശ്ചിത
കപാരെില് തയ്യാരാ് ിമ നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥലെ കഭലുകകദയാഖസ്ഥകനാ അലലാില് ആ
കഭലുകകദയാഖസ്ഥലെ
ജിലാതറ/ഷുംസ്ഥാനതറ
ഉകദയാഖസ്ഥന്
മതഭതറലപ്പടുുന്
ഉകദയാഖസ്ഥകനാ ആണ് മതഴലരയുടെ ള്ള കണ്ഡിഔ 2-ലറ നിഫന്ധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാമി ലഴറ്റിുംഖ്
ഒപീഷര്പ് എന് നിറയ്ക്ക് കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധിച്ച് അുംഖീഔായും നല്കഔുണ്ത്. ഉദാ:- കൃശി
ഒപീഷര്പ് തയ്യാരാക്കുന് ഔാര്പ്ശിഔ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ട് കഭലുകകദയാഖസ്ഥനാമ കൃശി അഷിേെ്
ഡമരക്ടര്പ്/കൃശി ഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്പ് ഩയികവാധിച്ച് അുംഖീഔായും നല്ഔണും.
(i) മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളലര കപ്രാജക്ടുഔ ഫന്ധലപ്പട്ട ജിലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥകനാ അലലാില്
ഫന്ധലപ്പട്ട ഷുംസ്ഥാനതറ ഉകദയാഖസ്ഥന് മതഭതറലപ്പടുുന് ഉകദയാഖസ്ഥകനാ ആണ്
അുംഖീഔായും നല്കഔുണ്ത്.
(ii) കഔാര്പ്പ്പകരശലെ ഔായയെില് കപ്രാജക്ടുഔ ് ് അുംഖീഔായും നല്കഔുണ്ത് ഫന്ധലപ്പട്ട
ഷുംസ്ഥാനതറ ഉകദയാഖസ്ഥകനാ അലലാില് അഴര്പ് മതഭതറലപ്പടുുന് ഉകദയാഖസ്ഥകനാ
ആമിയി് ണും.
(2) ഉയ കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധിച്ച് അുംഖീഔായും നല്കഔുണ്ത് ആ കപ്രാജക്ട് ഉ ലപ്പടുന് കഭകറമിലറ
ഉയ ഉകദയാഖസ്ഥന് ആമിയി് ണും. നിര്പ്ഴസണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്തിന് ഉയ
ഴിശമകഭകറമില് ഉകദയാഖസ്ഥന് ഇലാെട്ലഔാുണ്് ഭലറ്റാഉയ കഭകറമിലറ ഉകദയാഖസ്ഥലന
മതഭതറലപ്പടുുന് ഷന്ദര്പ്ബെില്, ആ കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധിച്ച് അുംഖീഔായും നല്ഔാന്
നികമാഖിക് ുണ്ത് നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥലെ കഭലുകകദയാഖസ്ഥലനമല ഭരിച്ച് കപ്രാജക്ട്
ഉ ലപ്പടുന് കഭകറമിലറ ഉംിതഭാമ തറെിലറ ഉയ ഉകദയാഖസ്ഥലനമാണ്.
ഉദാ: ഭത്സയകഭകറയുടെ ഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടിലെ നിര്പ്ഴസണ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്തിന്
ഭത്സയഴകുപ്പിലറ ഫന്ധലപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥന് ഇലാെ ഉയ തകണവബയണ സ്ഥാഩനും, കൃശി
ഒപീഷലരമാണ് ആ മതഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്ലതാിലുകും
പ്രസ്തുത കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധിച്ച്
അുംഖീഔായും നല്കഔുണ്ത് ഭത്സയഴകുപ്പിലറ ഫന്ധലപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥന് തലന്മാണ്.
(3) ഉയ കപ്രാജക്ട് മാലതാഉയ ഔായണഴവാലുകും ആ കപ്രാജക്ട് നിര്പ്ഴസണും നരൊന് മതഭതറലപ്പട്ട
ഉകദയാഖസ്ഥന് തലന് അുംഖീഔായും നല്ഔാന് ഩാരില. അതാമത് കപ്രാജക്ട് അുംഖീഔയിക്കുന്
ഉകദയാഖസ്ഥളുും നിര്പ്ഴസണും നരുന് ഉകദയാഖസ്ഥളുും യാലാഔാന് ഩാരില.
(4) ഩയികവാധനയ്ക്കാമി ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ്് ് റബിച്ച കപ്രാജക്ട് തലെ ഷാകാതിഔ കഴദഗ്ദ്ധയ
ഩയിധിമില് ഴഉയന്തലലാില് അകണസെിന് അത് തിയിച്ചമ് ാകാന്താണ്. അട്കഩാലറ
ഩയികവാധനയ്ക്കാമി റബിച്ച ഉയ കപ്രാജ്ക്ട് തലെ മതഭതറാ ഩയിധിമില് ഉ ലപ്പരാെകതാ,
അുംഖീഔായും നല്കുന്തിന് ഭകറ്റലതാിലുകും ഉകദയാഖസ്ഥഉയലരകമാ സ്ഥാഩനങ്ങളലരകമാ
ഷഭിതിഔളലരകമാ ശുഩാര്പ്വ കൂരി ആഴവയഭാലണാികറാ അ് ായയും കയകലപ്പടുെി കപ്രാജക്ട്
തിയിലഔ നല്കഔുണ്താണ്.
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(5) ജിലാതറെില് ഩയികവാധിച്ച് അുംഖീഔായും നല്ഔാന് ഔളിമാെകതാ/ഉമര്പ്ന് തറെിലറ
ഷാകാതിഔ ഩയികവാധന ആഴവയഭാമകതാ ആമ കപ്രാജക്ടുഔ ഫന്ധലപ്പട്ട ഷുംസ്ഥാന തറ
സ്ഥാഩനങ്ങലികറ് ് (ഉദാ:ശുംിതൃഭിശന്) ഒണ്കറനാമി അമകൊണ് ലഔാടുക് ുണ്താണ്.
(6) ഉയ കപ്രാജക്ടിലെ അളുകമാജയത ഷുംഫന്ധിച്ച തീഉയഭാനലഭടു് ാന് സ്ഥറും ഷന്ദര്പ്വനും
ആഴവയഭാലണാില് അപ്രഔായും ലംയ്ത് അളുകമാജയഭാമ തീഉയഭാനും കഔല് ാകള്ളുണ് താണ്.
(7) കപ്രാജക്ടിലറ അഩാഔതഔ
ഩയികവാധനാകഴലമില് തലന് ഩയിസയികൊണ് അുംഖീഔായ
കമാഖയഭാ് ാന് ഔളിയുടെ ന്താലണാില് അത് തയ്യാരാ് ിമ ഉകദയാഖസ്ഥലനല് ാുണ്്
അഩാഔതഔ ഩയിസയിച്ച് അുംഖീഔായും നല്കഔുണ്താണ് . ഇെയെില് കപ്രാജക്ട് ലഴറ്റിുംഖ്
ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്തിന് ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ്ഭാഉയലര ഷൗഔയയാര്പ്ഥും അഴഉയലര ഒപീസുഔലില്
കപ്രാജക്ട് ക്ലിനിക്കുഔ ഷുംഗരിപ്പി് ാകാന്താണ്.
(8) അഩാഔതഔളള്ളട്ും നിഫന്ധനഔ ക്കുും നിര്പ്കണവങ്ങ ക്കുും ഴിഉയദ്ധഭാമട്ഭാമ ഉയ കപ്രാജക്ട്
അുംഖീഔായും നല്ഔാലത നിയഷിക്കുഔമാലണാില് നിയഷിക്കുന്തിളുള്ള ഔായണും ഴയക്തഭാമി
അതില് കയകലപ്പടുകെുണ്താണ്. ഭാര്പ്ഖകയകയ്ക്ക് ഴിഉയദ്ധും, അപ്രാകമാഖിഔും, നിമഭളുസൃതഭല,
ഷര്പ്് ാര്പ് അളുഭതി് ് ഴികധമും, ഷര്പ്് ാര്പ് അളുഭതി് ് ശുഩാര്പ്വ ലംയ്യുന്നു എന്ിങ്ങലന
അഴയക്തഭാമ കുരിുവരുഔ എഴതാന് ഩാടുള്ളതല.
(9) കപ്രാജക്ട് ഷഭര്പ്പ്പിച്ച് യാഴ്ചയ്ക്കഔും അുംഖീഔായകഭാ ഷാകാതിഔാളുഭതികമാ നല്ഔാന്
ഔളിയുടെ ന്ിലലാില് ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ് അതിലെ ഔായണും ഔാണിച്ച് കപ്രാജക്ട് തിയിച്ചമയ്ക്കണും.
(10) കപ്രാജക്ട് അുംഖീഔായെിന് മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് നരഩരിക്രഭും ഫാധഔഭാമിയിക്കുും.
(i) ഴിസിതും ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ലംയ്യുന്തികനാ കഔഭാറ്റും ലംയ്യുന്തികനാ കഴുണ്ിയുടെ ള്ള
കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷറലര അുംഖീഔായും ആഴവയഭില. ഩഔയും അുംഖീഔായ
കമാഖയഭാലണന്നുള്ള നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥലെ ഷാക്ഷയഩത്രും ഭാത്രും ഭതിമാകുും.
ഉദാ: ഷര്പ്ഴ വിക്ഷാ അബിമാന്(എഷ്.എഷ്.എ), യാഷ്ട്രീമ ഭാദ്ധയഭിഔ് വിക്ഷാ അബിമാന്
(ആര്പ്.എും.എഷ്.എ), ഇന്പര്പ്കഭശന് കഔയലാ ഭിശന് (ഐ.ലഔ.എും) എന്ിഴയ്ക്ക്
കഔഭാകരുണ് ട്ഔ.
(ii) നിര്പ്മ്മാണ പ്രഴര്പ്െിഔ
ളിലഔയുടെ ള്ള ഭറ്റ് കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ഫന്ധലപ്പട്ട ലഴറ്റിുംഖ്
ഒപീഷരില് നിന്നുള്ള അുംഖീഔായും കതകരുണ്താണ്.
(iv)
നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ ് ് കണ്ഡിഔ 3.8.2 പ്രഔായും നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീമരില് നിന്്
കപ്രാജക്ട് അുംഖീഔായകാും ഷാകാതിഔ അളുഭതിയുടെ ും ഴാകങ്ങുണ്താണ്.
(11) കൃശി, നീര്പ്െര ഩയിഩാറനും മുതറാമ ഭള് ാറകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് നരപ്പാക് ണ്ടുന്താമ
കപ്രാജക്ടുഔ ് ് നിര്പ്ഴസണ അളുഭതി ഉംിത ഷഭമു തലന് നല്കുഔലമന്ത് ഫന്ധലപ്പട്ട
ഩയികവാധനാ ഉകദയാഖസ്ഥലെ മതഭതറമാണ്. ആ ഴിബാഖും കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ഔാറതാഭഷും
കൂരാലത
നിര്പ്ഴസണ അളുഴാദും കനരിലമടുക്കുഔലമന്ത് നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥലെ
ഔരഭമാണ്.
(12)നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥന് അകണസെിന് അളുഴദിച്ചിട്ടുള്ള യൂഷര്പ് ലനമിഭികെയുടെ ും ഩാഷ്
കഴര്പ്ഡികെയുടെ ും സുയക്ഷിതതൃും ഉരുവരു ഴഉയകെുണ്താണ്.
കുരിപ്പ് – കപ്രാജക്ട് അുംഖീഔായെിന് കഭല്ഩരയുടെ ന് നരഩരിക്രഭങ്ങ ് ് പുരലഭ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
ഔലിലുകും കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔലിലുകും ഔൗണ്ഷില് തീഉയഭാനപ്രഔായും ഷാദ്ധയതയ്ക്കളുഷയിച്ച് മതഴലര
കംര്പ്ക്കുന് നരഩരിക്രഭങ്ങ അഴറുംഫി് ാകാന്താണ്.
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i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.

ഔാര്പ്ശിഔ കഭകറമില് കൃശി ഒപീഷര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ ് ്
കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔലിലറ തലന് മതഭതറയുടെ ള്ള കൃശി അഷിേെ് ഡമരക്ടര്പ്/ കൃശി ലഡഩൂട്ടി
ഡമരക്ടര്പ്് ് അുംഖീഔായും നല്ഔാകാന്താണ്.
മൃഖഷുംയക്ഷണ കഭകറമില് ലഴറ്റരിനരി ഷര്പ്ജന് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ ് ്
ഷീനിമര്പ് ലഴറ്റരിനരി ഷര്പ്ജന് അുംഖീഔായും നല്ഔാകാന്താണ്.
ഷാമൂസയനീതി കഭകറമില് ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് സൂപ്പര്പ് കഴഷര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന്
കപ്രാജക്ടുഔ ് ് കംല്ഡ് ലഡഴറപ്റ്ലഭെ് കപ്രാഗ്രാും ഒപീഷര്പ്് ് അുംഖീഔായും
നല്ഔാകാന്താണ്.
മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമിലറ / കഔാര്പ്പ്പകരശനിലറ ലസല്െ് ഇന്ലസ്പക്ടര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന്
കപ്രാജക്ടുഔ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി / കഔാര്പ്പ്പകരശന് ലസല്െ് സൂപ്പര്പ്കഴഷറും ലസല്െ്
സൂപ്പര്പ്കഴഷര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ
അഡീശണല് ലസല്െ്
ഒപീഷറും അഡീശണല് ലസല്െ് ഒപീഷര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ
ലസല്െ് ഒപീഷര്പ്ക്കുും അുംഖീഔായും നല്ഔാകാന്താണ്. ലസല്െ് ഒപീഷര്പ്
നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ ജിലാ ലഭഡി് ല് ആപീഷരില് നിന്നുും അുംഖീഔായും
ഴാകങ്ങുണ്താണ്.
പിശരീഷ് ഷഫ് ഇന്ലസ്പക്ടര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ ് ് പിശരീഷ്
ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്പ്് ് അുംഖീഔായും നല്ഔാകാന്താണ്.
സ്കൂ
ലസഡ് ഭാേര്പ്/ പ്രിന്ഷിപ്പല് നിര്പ്ഴസണും നരുന് ഴിദയാബയാഷ കഭകറ
കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ഫന്ധലപ്പട്ട ഴിദയാബയാഷ ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്പ്് ് അുംഖീഔായും
നല്ഔാകാന്താണ്.
മുനിഷിപ്പല് ലഷക്രട്ടരി/കഔാര്പ്പ്പകരശന് ലഷക്രട്ടരി നിര്പ്ഴസണും നരുന് ഷദ്ബയണും,
ഐ.രി കഭകറ, ഴകുുവരുഔ /ലഩാട്കഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങ /ഭറ്റ് ഏജന്ഷിഔ /ഭറ്റു
തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ
ട്രങ്ങിമഴയ്ക്ക് ഩണും കഔഭാറന് കപ്രാജക്ടുഔ ,
നഖയഷബഔ ് ് ആസ്തി ആര്പ്ജി് ല് (നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ
ളിലഔ) എന്ീ
ഴിശമകഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔ
ലഡഩൂട്ടി ലഷക്രട്ടരി/ അഡീശണല് ലഷക്രട്ടരിലമ
നിര്പ്ഴസണും ഏല്പ്പി് ാകാന്ട്ും അങ്ങലനയുടെ ള്ള കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ലഷക്രട്ടരി് ്
അുംഖീഔായും നല്ഔാകാന്താണ്.

3.8.2 നിര്പ്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔ ് ് അുംഖീഔായകാും ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും
(1) നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ ് ് മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് നിഫന്ധനഔ ് ് ഴികധമഭാമി തകണവ ഷൃമും
ബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിുംഖ് ഴിബാഖെിലറ എഞ്ചിനീമര്പ്ഭായാണ് ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ് എന്
നിറയ്ക്ക് അുംഖീഔായും നല്കഔുണ്ത്. കപ്രാജക്ടിന് അുംഖീഔായും നല്കുന്തിലനാപ്പും തലന്
ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ് ഴിവദഭാമ ഩയികവാധന നരെി ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും നല്കഔുണ്താണ്.
(2) നിര്പ്വസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാമ എഞ്ചിനീമറലര ലതാട്ടുമുഔലിലുകള്ള ഩദഴിമിലറ എഞ്ചിനീമരാണ്
കപ്രാജക്ടിന് അുംഖീഔായകാും ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും നല്കഔുണ്ലതാിലുകും മതഴലര നല്ഔിമിട്ടുള്ള
ഩട്ടിഔമിലറ ഷാമ്പെിഔ ഩയിധികൂരി ഔണ് ിലറടുെ് കഴണും ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ് ആലയന്്
തീഉയഭാനിക് ുണ്ത്.
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ഴിബാഖും
(1)

ഷാകാതിഔാളുഭതി നല്കുന്തിളുള്ള
അധിഔായ ഩയിധി (റക്ഷും രൂഩ)
കരാഡ്
ലഔട്ടിര
ഇറക്ട്രിപിക് ശന്/
പ്രവൃെിഔ
നിര്പ്മ്മാണും ഇറകക്ട്രാണിസി് കജാറിഔ
(2)
(3)
(4)

അഷി. എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ്:

15.00

15.00

2.00

എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ്

50.00

100.00

6.50

സൂപ്രുണ്ിുംഖ് എഞ്ചിനീമര്പ്

200.00

200.00

ഩയിധിമില

ഩയിധിമില

ഩയിധിമില

ഩയിധിമില

ംീപ്എഞ്ചിനീമര്പ്

(3) ഷാകാതിഔാളുഭതി നല്കുന്തിന് നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള ഷാമ്പെിഔ ഩയിധി ഔണ് ിലറടുു
ലഔാുണ്് നഖയഷബഔ നിര്പ്വസണ ഉകദയാഖസ്ഥലയ നിശ്ചമിക്കുഔമാലണാില്ഷാധയതയുടെ ള്ള
നഖയഷബഔ ് ് ഷൃന്തും സ്ഥാഩനെിലറ എഞ്ചിനീമരില് നിന്് തലന് കപ്രാജക്ട്
അുംഖീഔായകാും ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും ഴാങ്ങുന് ഷാസംയയും സൃഷ്ടി് ാന് ഔളിയുടെ ും.
i അഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്പ് മുനിഷിപ്പല് എഞ്ചിനീമരാമിട്ടുള്ള മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളലര
കപ്രാജക്ടുഔ കലാ് ് അഷിേെ് എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമരില് നിന്നുും (ഏത് കലാ് ്
അഷിേെ് എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചീനീമര്പ്് ാണ് മതഭതറ എന്് ജിലാ ഩഞ്ചാമെ്
എസിിഔൂട്ടീഴ്
എഞ്ചിനീമര്പ്
തീഉയഭാനിച്ച്
നല്കുന്താണ്.)
അുംഖീഔായകാും
ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും ഴാകങ്ങുണ്താണ്.
ii അഷിേെ് എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ് മുനിഷിപ്പല് എഞ്ചിനീമരാമിട്ടുള്ള മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
ഔലില് അഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ മുനിഷിപ്പാറി റ്റിമിലറ
അഷിേെ് എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറും, അസ്സിറ്റെ് എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ് നിര്പ്ഴസണും
നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ
ജിലാഩഞ്ചാമെ് എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറും അുംഖീഔായകാും
ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും നല്കുന്താണ്.
iii

എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ് മുനിഷിപ്പല് എഞ്ചിനീമരാമിട്ടുള്ള മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔലില് അഷിേെ്
എഞ്ചിനീമര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമിലറ അഷിേെ് എസിിഔൂട്ടീഴ്
എഞ്ചിനീമറും, അഷിേെ് എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ
മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമിലറ എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറും എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന്
കപ്രാജക്ടുഔ
സൂപ്രുണ്ിുംഖ് എഞ്ചിനീമറും (ഏത് സൂപ്രുണ്ിുംഖ് എഞ്ചിനീമര്പ്് ാണ് മതഭതറ
എന്ത് എല്.എഷ്.ജി.ഡി. ംീപ് എഞ്ചിനീമര്പ് തീഉയഭാനിച്ച് നല്കുന്താണ്.) അുംഖീഔായകാും
ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും നല്കുന്താണ്.

Iv സൂപ്രുണ്ിുംഖ് എഞ്ചിനീമര്പ് കഔാര്പ്പ്പകരശന് എഞ്ചിനീമരാമിട്ടുള്ള മുനിഷിപ്പല് കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔലില്
അഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ കഔാര്പ്പ്പകരശനിലറ അഷിേെ്
എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറും, അഷിേെ് എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ് നിര്പ്ഴസണും നരുന്
കപ്രാജക്ടുഔ
കഔാര്പ്പ്പകരശനിലറ
എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറും, എസിിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ്
നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ
സൂപ്രുണ്ിുംഖ് എഞ്ചിനീമറും, സൂപ്രുണ്ിുംഖ് എഞ്ചിനീമര്പ്
നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടുഔ എല്.എഷ്.ജി.ഡി. ംീപ് എഞ്ചിനീമറും അുംഖീഔായകാും
ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും നല്കുന്താണ്.
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v

ന്ിറധിഔും എഞ്ചിനീമര്പ്ഭാര്പ് നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥയാമി ഴഉയന് നഖയഷബഔലില് ഏലതലാും
ഉകദയാഖസ്ഥലയ നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥയാ് ണലഭന്് ഔൗണ്ഷിറിന് തീഉയഭാനി് ാകാന്താണ്.
(4) നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാമ എഞ്ചിനീമര്പ് താന് നിര്പ്ഴസണും നരുന് കപ്രാജക്ടിളു ഉയ
ഔായണഴവാലുകും അുംഖീഔായകഭാ ഷാകാതിഔ അളുഭതികമാ നല്ഔാന് ഩാരില.
(5) ഉയ തറെിലറ എഞ്ചിനീമറലര ഷാമ്പെിഔ അധിഔായ ഩിയിധി് ുവരുരമുള്ള അരാല് ട്ഔയുടെ ലര
എേികഭറ്റ് ഷാകാതിഔാളുഭതിയ്ക്കാമി റബിക്കുഔമാലണാില് അതിന് ഷാകാതിഔാളുഭതി
നല്ഔാന് ഩാരില.
(6) കഷാലാര്പ് എനര്പ്ജിയുടെ ഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔ
ഩയികവാധിച്ച് ഷാകാതിഔാളുഭതി
നല്കുന്തിന് ഒകയാ ജിലമിലുകും ലഔ.എഷ്.ഇ.ഫിമിലറ ഉയ എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ്,
ഇറക്ട്രി് ല് ഇന്സ്പക്ടകരറ്റിലറ എഞ്ചിനീമര്പ്, അലനര്പ്ട്ട് കപ്രാജക്ട് ഭാകനജര്പ്, ജിലാഩഞ്ചാമെ്
എസിിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്പ് (ഔണ്ഴീനര്പ്) എന്ിഴര്പ് അരങ്ങുന് ഔമ്മിറ്റി ജിലാഔലക്ടര്പ്
രൂഩീഔയിക് ുണ്താണ്.
(6A) ഇറക്ട്രി് ല് കപ്രാജക്ടുഔളകരയുടെ ും വീറ്റ് കററ്റ്, എല്.ഇ.ഡി ട്രങ്ങിമ കപ്രാജക്ടുഔളകരയുടെ ും എേികഭറ്റ്

തയ്യാരാക്കുന്തിളുും കഭല്കനാട്ടും ഴസിക്കുന്തിളുും 08.02.2019 ലറ ഷ.ഉ(ഷാധാ)267/
2019/തഷൃബഴ, 23.09.2020-ലറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ)1715/2020/തഷൃബഴ നമ്പര്പ് ഉെയകാഔ പ്രഔായും
രൂഩീഔയിച്ചിട്ടുള്ള ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര കഷഴനും ഉഩകമാഖിക് ുണ്താണ്.
(7) ലഩാട്ഭയാഭെ് ഴകുപ്പിലറ എഞ്ചിനീമരിുംഖ് ഉകദയാഖസ്ഥഉയലര ഷാമ്പെിഔ അധിഔായെിളു
ട്റയഭാമി തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ എലാ എഞ്ചിനീമരിുംഖ് ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്ക്കുും എേികഭറ്റ്
തയ്യാരാക്കുന്തിന് അധിഔായും ഉുണ്ാമിയിക്കുന്താണ്.
(8) ഷാകാതിഔാളുഭതി നല്കുന്തിന് തകണവഷൃമുംബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമര്പ്ഭാഉയലര മതഭതറഔളും
ഭറ്റ് നിഫന്ധനഔളും മതഴലര ഴിഴിയിക്കുന് പ്രഔായഭാമിയിക്കുന്താണ്.
(i) ഫില് തയ്യാരാക്കുഔ, സൂ്മ സം ഩയികവാധന നരുഔ (scrutiny) മുതറാമ കജാറിഔളഭാമി
കനയിട്ട് ഫന്ധമുള്ള Drawing Branch ലറ ഷാകാതിഔ ഴിബാഖും ജീഴന് ാലയ
കപ്രാജക്ട്
നിര്പ്ഴസണ മതഭതറമില് നിന്് ളിഴാക് ുണ്താണ്.
(ii)

എലാ ലഩാട്ഭയാഭെ് പ്രവൃെിഔളകരയുടെ ും എേികഭറ്റ് PRICE Software മുകകന തയ്യാരാ് ണും.

(iii) രികഴസ്ഡ് എേികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുകമ്പാ
ഔര്പ്വനഭായുടെ ും ഩാറിക് ുണ്താണ്.

ലഩാട്ഭയാഭെ് ഭാനൃല് പ്രഔായമുള്ള നിഫന്ധനഔ

(iv) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്ഷിഔ
മുകകന നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ
നരപ്പിറാക്കുകമ്പാ
ധനഴകുുവരു
നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള നിര്പ്കണവങ്ങ
നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും അളുഴര്പ്െിക് ുണ്താണ്.
ഫന്ധലപ്പട്ട
ഏജന്ഷിഔ ് ് അക്രഡിശന് നല്ഔില് ാണ്ടുള്ള ഉെയകാഔലില് പ്രതിഩാദിക്കുന് പ്രവൃെിഔ
ഭാത്രകഭ തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്ഷിലമ ഏല്പ്പി് ാന് ഩാടുള്ളൂ.
(v) ഉയ നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെി നരപ്പാ് ിഴഉയകമ്പാ മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങലില് ഏലതാിലുകും
ഷുംഖതിഔ മുന്കൂട്ടി ഔാുന്നുലഴാില്, ആ നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെി് ് രികഴസ്ഡ് എേികഭറ്റ്
(Revised Estimate) തയ്യാരാക് ുണ്താണ്.
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(a) രിജിനല് കപ്രാജക്ടില് (Original Project) ഴിബാഴനും ലംയ്ത ഏലതാിലുകും പ്രവൃെിഔ
കൂട്ടികച്ചര്പ്ക്കുഔകമാ, ഭാറ്റും ഴഉയുഔകമാ ലംകയ്യുണ്ി ഴഉയന് ഷാസംയയും,

ളിഴാക്കുഔകമാ,

(b) അുംഖീഔായും റബിച്ച രിജിനല് നിര്പ്മ്മണ പ്രവൃെിയുടെ ലര രൂഩഔല്ഩനമില് (Design) ഗരനഩയഭാമ
ഴറിമ ഭാറ്റും (Major Structural Changes) ആഴവയഭാ ലണാില്,
(c) ഉയ പ്രവൃെിയുടെ ലര ലംറഴ് ഷാകാതിഔ അളുഭതി റബിച്ച ട്ഔയുടെ ലര 5 വതഭാനെില് അധിഔും
ആഔാന് ഷാധയതയുടെ ലുണ്ാില്.
(vi) ഉയ നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെി
നരപ്പിറാക്കുകമ്പാ
മുഔലില് ഴിഴയിച്ച ഷാസംയയങ്ങ
പ്രതീക്ഷിക്കുഔമാലണാില് ആ പ്രവൃെിയുടെ ലര കബദഖതി ലംയ്ത എേികഭറ്റ് (Revised Estimate)
തയ്യാരാ് ി ഔാറതാഭഷും കൂരാലത
ഷാകാതിഔാളുഭതി
കതകരുണ്താണ്. പ്രവൃെി
പൂര്പ്െിമാമതിളുകവശകഭാ നിര്പ്ഴസണെില് ഴലലയകമലര പുകയാഖതി ഉുണ്ാമതിളു കവശകഭാ
(Advanced Stage of Compleation) ഷഭര്പ്പ്പിക്കുന് രികഴസ്ഡ് എേികഭറ്റിന് അളുഭതി നല്ഔാന്
ഩാരില.
(vii) എേികഭറ്റ് ഴീണ്ടുും ഔണ് ാക്കുഔ (Recast the Estimate), കബദഖതി ലംയ്യുഔ (Revised Estimate)
എന്ിഴയ്ക്ക് പുട്് ിമ ഷാകാതിഔാളുഭതി നല്കുഴാന് ഒകയാ തറെിലറയുടെ ും എഞ്ചിനീമര്പ്ഭാര്പ്് ്
അളുഴദനീമഭാമ അധിഔായ ഩയിധി ഫാധഔഭാണ്.
3.8.3 ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷറലര മുകയ മതഭതറഔ
ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ്ഭാര്പ് കപ്രാജക്ടുഔലില് മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് നിഫന്ധനഔ ഩാറിച്ചിട്ടുുണ്് എന്്
ഉരുവരുഴഉയെണും.
(1) ഭാര്പ്ഖകയകമില് പ്രതിഩാദിക്കുന് എലാ നരഩരിക്രഭങ്ങളും ഩാറികൊണ് ലഔാുണ്ാണ് കപ്രാജക്ടുഔ
തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത്.
(2) 1994-ലറ
കഔയലാ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭപ്രഔായകാും ഷര്പ്് ാര്പ് ഉെയകാഔ
പ്രഔായകാും
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ മതഭതറമില് ഴഉയന് ഔായയങ്ങ
നിര്പ്ഴസിക്കുന്തിനാണ്
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത്.
(3) ആഴവയഭാമ എലാ ഴിഴയങ്ങളും കയകലപ്പടുെിതലന്മാണ് കപ്രാജക്ടുഔ തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത്.
(4) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഭാര്പ്ഖകയകമിലുകും ഷഫ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങലിലുകും ഴയക്തഭാ് ിമിട്ടുള്ള
ഴയഴസ്ഥഔളും നിര്പ്കണവങ്ങളും ഩാറികൊണ്ലഔാുണ്ാണ് ഒകയാ കപ്രാജക്ടുും തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത്.
(5) ഭയാഭെ് ംട്ടങ്ങലില് പ്രതിഩാദിക്കുന് നരഩരിക്രഭങ്ങ ക്കുും നിഫന്ധനഔ ക്കുും പ്പും ഭയാഭെ്
ഩണിഔ
ഷുംഫന്ധിച്ച് ഈ ഭാര്പ്ഖകയകമില് പ്രതിഩാദിക്കുന് നിര്പ്കണവങ്ങളും ഩാറികൊണ്
ലഔാുണ്ാണ് നിര്പ്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔ തയ്യാരാ് ിമിട്ടുള്ളത്.
(6) ഷാകാതിഔ കപ്രാജക്ടുഔ
ഷാകാതിഔ ഭാനദണ്ഡങ്ങ
ഩാറിക്കുന്ട്ും
ഷാമ്പെിഔ
ക്ഷഭതയുടെ ള്ളട്ും ആണ്.
(7) കപ്രാജക്ടില് ലംറഴിനങ്ങ
നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓംിതയപൂര്പ്ണകാും പ്രഴര്പ്െനങ്ങളലര ഗട്ട
നിര്പ്ണമും നയാമകാഭാണ്.
3.8.4 നൂതന (Innovative) കപ്രാജക്ടുഔളലര അുംഖീഔായെിന് പ്രകതയഔ ഷുംഴിധാനും
(1) പ്രാകദവിഔ ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങളലര പ്രകതയഔതഔൾ ഴിവഔറനും ലംയ്തു പ്രശ്നഩയിസായെിന്
അതാതിരങ്ങലിലറ ഴിബഴഷാദ്ധയതഔൾ് ളുഷയിച്ച് അളുകമാജയഭാമ ഩയിസായ നിർകണവങ്ങൾ
രൂഩലപ്പടുുഔമാണ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ റക്ഷയങ്ങലിൽ പ്രധാനഭാമത്. എന്ാൽ ഇപ്രഔായും
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തയ്യാരാ് ലപ്പടുന് കപ്രാജക്ടുഔലിൽ ഩറട്ും ഈ ഉെയഴികറാ ഷർ് ാർ ഴകുുവരുഔളലര
ഉെയഴികറാ നിർകണവിക്കുന് ഷബ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ അളുഷയിച്ച് തയ്യാരാ് ാൻ
ഩറ്റുന്ഴമാഴണലഭന്ില. അഴയ്ക്ക് ഷാധായണ കപ്രാജക്ട് അുംഖീഔായ യീതിമിൽ നിന്നുും
ഴയതയസ്ഥഭാമി കപ്രാജക്ട് ഗരഔങ്ങൾ ഩയികവാധിച്ച് അളുഭതി നൽകുന്തിന് ത്രിതറ
ഩഞ്ചാമുഔ ക്കുും നഖയഷബഔ ക്കുും കഴുണ്ി ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ഉയ ഴിദഗ്ധഷഭിതിലമ
നികമാഖി ക് ുണ്താണ്.
(2) ജിലാ ഔലക്ടര്പ് ലംമര്പ്കഩഴ്സണ് ആയുടെ ള്ള പ്രസ്തുതഷഭിതിയുടെ ലര ഔണ്ഴീനര്പ് ജിലാ പ്ലാനിുംഖ്
ആപീഷറും, ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിലറ ഷര്പ്് ാര്പ് കനാഭിനി, ഩഞ്ചാമെ് ലഡഩൂട്ടി
ഡമരക്ടര്പ്, അഷിേെ് ലഡഴറലപ്പലെ് ഔമ്മീശണര്പ് (ജനരല്), നഖയഔായയ കജാമിെ്
ഡമരക്ടര്പ്, ജിലാരൗണ്പ്ലാനര്പ് എന്ിഴര്പ് അുംഖങ്ങളും ആമിയിക്കുന്താണ്. കപ്രാജക്ട് ഉൾലപ്പടുന്
ഴിഔഷന കഭകറയുടെ ലര/ഴിശമകഭകറയുടെ ലര ജിലാതറ ആപീഷർ, ജിലാ തറെിൽ റബയഭാമ
യുണ്ില് കുരമാലതയുടെ ള്ള ഴിശമകഭകറ ഴിദഗ്ദ്ധര്പ് എന്ിഴലയ ഫന്ധലപ്പട്ട കഭകറമിലറ ംര്പ്ച്ച
നരക്കുന്
കമാഖെികറ് ്
ക്ഷണിതാ് ലാമി
ഩലാടുപ്പിക് ുണ്താണ്.
ഇപ്രഔായും
ക്ഷണിതാ് ലാമി ലഩലാടുപ്പിക് ുണ് ഴിദഗ്ധഉയലര ഉയ ഩാനൽ അുംഖീഔയികൊണ് ജിലാ ഔലക്ടർ
ഉെയഴ് പുരലപ്പടുഴിക് ുണ്താണ്.
(3) പ്രസ്തുത ഴിദഗ്ധ ഷഭിതി മതഴലര ഩരയുടെ ന് ഔായയങ്ങൾ ഩയികവാധി് ണും.
(i) നിർകണവി് ലപ്പടുന് കപ്രാജക്ട് തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ മതഭതറഔലിൽലപ്പടുന് താകണാ?
(ii) ഷാമ്പെിഔ-ഷാകാതിഔ-പ്രാകമാഖിഔ ക്ഷഭതയുടെ ള്ള കപ്രാജക്ട് ആകണാ?
(ii) തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ ് ് കഴുണ്ിയുടെ ള്ള ഷബ്ഷിഡി ഭാര്പ്ഗകയകമികറകമാ ഷുംസ്ഥാന
ഷർ് ർ ഴകുപ്പിലറകമാ ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ഫാധഔഭാ് ാകാന്താകണാ?
(iii) നിർകണവി് ലപ്പടുന് ലംറകാഔളും
നീതീഔയി് ാകാന്ട്ഭാകണാ?

പ്രതീക്ഷിക്കുന്

ഷബ്ഷിഡിഔളും

അളുകമാജയകാും

(iv) തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങൾ ഇരലഩട്ട് ഷസാമി് ാലത തലന് ഷൃഔായയ ഴയക്തിഔൾ/
സ്ഥാഩനങ്ങൾ ഴിജമഔയഭാമി പ്രഴർെിക്കുന് കഭകറമാകണാ? (അലലാിൽ ഭാത്രകഭ
തകണവബയണസ്ഥാഩനും ഇരലഩകരുണ്ട്ള്ളൂ.)
(4) കഭല്പ്പരെ ഔായയങ്ങൾ കപ്രാജക്ട് ഴിബാഴന ലംയ്തഴഉയഭാമി ംർച്ച ലംയ്ത് കബദഖതി
ആഴവയഭാലണാിൽ അഴകൂരി ഉൾലപ്പടുെി ഷാകാതിഔ ഭിഔകാള്ള കപ്രാജക്ടുഔലാലണന്്
ഉരപ്പാ് ിമ കവശും അുംഖീഔായും നല്കുഔമാണ് ഷഭിതിയുടെ ലര മതഭതറ. നിർകണവി് ലപ്പടുന്
നൂതനാവമും കപ്രാത്സാസിപ്പിക് ുണ്തിലെ ആഴവയഔതയുടെ ും നിർകണവി് ലപ്പടുന് ലംറകാും
ഷബ്ഷിഡിയുടെ ും നീതിഔയിക്കുന്തിളുള്ള യുടെ ക്തിയുടെ ും ഭനിട്ട്ഷില് കയകലപ്പടുെണും.
3.8.5 കപ്രാജക്ടുഔളലര അളുഭതി നിയീക്ഷണകാും കഭാണിറ്റരിുംഗും
(1) കപ്രാജക്ടുഔ ് ് അളുഭതി നല്കുന്തിളുള്ള ഔാറതാഭഷും ളിഴാക്കുന്തിനാമി ഗ്രാഭകലാ് ്ഩഞ്ചാമുഔ ക്കുും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔ ക്കുും കഴുണ്ി ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
ലംമര്പ്കഩള്ഷണ് അദ്ധയക്ഷനായുടെ ും ജിലാ ഔലക്ടര്പ് ലഷക്രട്ടരിമായുടെ ും ജിലാ പ്ലാനിുംഖ് ഒപീഷര്പ്
ഔണ്ഴീനരായുടെ ും, ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിലറ ഷര്പ്് ാര്പ് കനാഭിനി, ഩഞ്ചാമെ് ലഡഩൂട്ടി
ഡമരക്ടര്പ്, ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്പ് (ഇ് കണാഭിസി് ആെ് ോറ്റിേിഔ്), ജിലാ രൗണ് പ്ലാനര്പ്,
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അഷിേെ് ലഡഴറഩ്ലഭെ് ഔമ്മീശണര്പ് (ജനരല്), നഖയഔായയകജാമിെ് ഡമരക്ടര്പ് എന്ിഴര്പ്
അുംഖങ്ങളഭായുടെ ള്ള ഉയ നിയീക്ഷണ ഷഭിതി ഒകയാ ജിലമിലുകും പ്രഴര്പ്െിക് ുണ്താണ്.
(2) ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ്ഭാര്പ് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളലര കപ്രാജക്ടുഔ ് ് മഥാഷഭമും അളുഭതി
നല്കുന്നുകുണ്ാ എന്് നിയീക്ഷിക്കുന്തിളുും പുകയാഖതി ഴിറമിഉയുന്തിളുും ആഴവയാളുഷയണും
കമാഖും കംകയുണ്താണ്. ഷഭിതിയുടെ ലര കമാഖ ഭിനിറ്റ്ഷ് ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി് ്
ഷഭര്പ്പ്പിക് ുണ്താണ്.
(3) ജിലാഩഞ്ചാമുഔളലരയുടെ ും
കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔളലരയുടെ ും
അളുഭതിയുടെ ഭാമി
ഫന്ധലപ്പട്ട
കഭാണിട്ടരിുംഖ്
ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ
ഷുംസ്ഥാനതറ
കഔാഒര്പ്ഡികനശന്
ഔമ്മിറ്റി
നിര്പ്ഴസിക് ുണ്താണ്.

4 ഩയാതി ഩയിസായ ഷുംഴിധാനങ്ങ
4.1 കപ്രാജക്ട് അുംഖീഔായകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഩയാതിഔ
തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളലര കപ്രാജക്ട് അുംഖീഔായകാും ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും ഷുംഫന്ധിച്ച്
ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷറലര തീഉയഭാനെികേലുകള്ള ഩയാതിഔ
ഩയിഖണിക്കുന്തിന് മതഴലര
പ്രതിഩാദിച്ചിയിക്കുന് പ്രഔായും അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔ
പ്രഴര്പ്െിക് ുണ്താണ്. ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി
ഩയിഖണിച്ച് അുംഖീഔായും നല്ഔിമകപ്പാ
ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഏലതാിലുകും കപ്രാജക്ടിന്
അളുഭതി നല്ഔിമിട്ടിലലാില് ആ കപ്രാജക്ട് അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി് ് ഷഭര്പ്പ്പി് ാന് ഩാരില. അെയും
ഩയാതിഔ ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷുംസ്ഥാനതറ കഔാര്പ്ഡികനശന് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര ഩയിഖണനയ്ക്ക്
ഷഭര്പ്പ്പി് ാകാന്താണ്.
4.1.1 ജിലാതറ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി (ഗ്രാഭ/കലാ് ് ഩഞ്ചാമുഔ ക്കുും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔ ക്കുും)
(1) ഗ്രാഭ-കലാ് ് ഩഞ്ചാമുഔളലരയുടെ ും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളലരയുടെ ും കപ്രാജക്ടുഔളലര
അുംഖീ
ഔായും/ഷാകാതിഔാളുഭതി ഷുംഫന്ധിച്ച് ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷറലര തീഉയഭാനെികേലുകള്ള
ഩയാതിഔ
ഩയിഖണിക്കുന്തിന് ജിലാതറെില് ഉയ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി പ്രഴര്പ്െി
ക് ുണ്താണ്.
(2) ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ലംമര്പ്കഩഴ്സണ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര അദ്ധയക്ഷളുും ജിലാ ഔലക്ടര്പ് ലഷക്രട്ടരിയുടെ ും
ജിലാ പ്ലാനിുംഖ് ഒപീഷര്പ് ഔണ്ഴീനറഭാമിയിക്കുും. ഩഞ്ചാമെ് ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്പ്, നഖയഔായയ
കജാമിെ് ഡമരക്ടര്പ്, അഷിേെ് ലഡഴറഩ്ലഭെ് ഔമ്മീശണര്പ് (ജനരല്), ഩയാതിയുടെ ള്ള
കപ്രാജക്ടിലന കുരിച്ച് ഴിദഖ്കദ്ധാഩകദവും നല്ഔാന് മതഭതറലപ്പട്ട ഴകുപ്പിലറ/ഴകുുവരുഔലിലറ
ജിലമിലറ ഏറ്റകാും ഉമര്പ്ന് ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്, ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിമിലറ ഷര്പ്് ാര്പ് കനാഭിനി
എന്ിഴയാമിയിക്കുും ജിലാതറ ഔമ്മിറ്റിമിലറ അുംഖങ്ങ . ആഴവയമുള്ളഩക്ഷും ഭറ്റ് ഴിദഗ്ദ്ധകയയുടെ ും
ഫന്ധലപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥകയയുടെ ും ഈ ഔമ്മിറ്റിമികറ് ് ക്ഷണി് ാകാന്താണ്.
4.1.2 ഷുംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി (ജിലാ ഩഞ്ചാമുഔ ക്കുും കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔ ക്കുും)
(1) ജിലാ
ഩഞ്ചാമുഔളലരയുടെ ും
കഔാര്പ്പ്പകരശളുഔളകരയുടെ ും
ഔായയെില്
കപ്രാജക്ടുഔളലര
അുംഖീഔായും/ഷാകാതിഔാളുഭതി ഷുംഫന്ധിച്ച് ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷറലര തീഉയഭാന െികേലുകള്ള
ഩയാതിഔ
ഩയിഖണിക്കുന്തിന്
ഷുംസ്ഥാനതറെില്
ഉയ
അപ്പകററ്റ്
ഔമ്മിറ്റി
പ്രഴര്പ്െിക് ുണ്താണ്.
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(2) ഩഞ്ചാമെ് ഡമരക്ടര്പ്, ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്പ്, നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്പ് എന്ിഴര്പ്
അുംഖങ്ങലായുടെ ള്ള ഷുംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര അദ്ധയക്ഷന് തകണവഷൃമും ബയണ
ഴകുപ്പ് ലഷക്രട്ടരിയുടെ ും ഔണ്ഴീനര്പ് ഷുംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്പ്ഡ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ
ഴിബാഖും ംീഫുും ആമിയിക്കുും. ഷുംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര കമാഖെികറ് ്
ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര ഩയിഖണനമ് ് ഴഉയന് ഴിശമ കഭകറയുടെ ഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഴിഔഷന ഴകുപ്പ്
ഡമരക്ടലര ക്ഷണിക് ുണ്താണ്.
4.1.3 അപ്പീല് ഩയാതി റബിച്ചാല് 14 ദിഴഷെിനഔും ഈ ഔമ്മിറ്റി കമാഖും കംര്പ്ന്് ഩയാതിഷുംഫന്ധിച്ച്
ഔമ്മിറ്റി തീഉയഭാനലഭടുക് ുണ്താണ്.
4.1.4

അപ്പീല് റബികൊണ് എന്ട്ലഔാുണ്് ഭാര്പ്ഗനിര്പ്കണവങ്ങ ് ് ഴിഉയദ്ധഭാമ ഉയ കപ്രാജക്ടിളുും ജിലാതറ/
ഷുംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി അളുഭതി നല്ഔാന് ഩാരില.

4.1.5

കപ്രാജക്ടുഔളലര അുംഖീഔായും ഷുംഫന്ധിച്ച് കണ്ഡിഔ 3.8.1 (9)ല് പ്രതിഩാദിച്ചിട്ടുള്ള നിര്പ്കണവങ്ങ
അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔ ക്കുും ഫാധഔഭാണ്.

4.2 ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളലരയുടെ ും അപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔളലരയുടെ ും തീഉയഭാനങ്ങലികേലുകള്ള ഩയാതിഔ
(1) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി അുംഖീഔായും ഷുംഫന്ധികച്ചാ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി ഩയിഖണിച്ച് അുംഖീഔായും
നല്ഔിമകപ്പാ ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അളുഭതി നിയഷിച്ച കപ്രാജക്ടുഔ ഷുംഫന്ധികച്ചാ
അപ്പീല് ഔമ്മിറ്റിഔളലര തീഉയഭാനങ്ങ
ഷുംഫന്ധികച്ചാ തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിന്
ഩയാതിഔളലുണ്ാില് അപ്രഔായമുള്ള ഩയാതിഔ
ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷുംസ്ഥാനതറ
കഔാഒര്പ്ഡികനശന് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര ഩയിഖണനയ്ക്ക് ഷഭര്പ്പ്പിക്കുന്തിനാമി തകണവഷൃമുംബയണ
ഴകുപ്പ് പ്രിന്ഷിപ്പല് ലഷക്രട്ടരി് ് നല്കഔുണ്താണ്. അെയും ഩയാതിഔലില് കഔാഒര്പ്ഡികനശന് ഔമ്മിറ്റി തീര്പ്പ്പ് ഔല്പ്പിക്കുന്താണ്.
(2) ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷര്പ് അളുഭതി നിയഷിക്കുന് ഉയ കപ്രാജക്ട് ഫന്ധലപ്പട്ട അപ്പീല് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര
ഩയികവാധനയുടെ ും തീഉയഭാനകാും ഇലാലത കനയിട്ട് കഔാ-ഒര്പ്ഡികനശന് ഔമ്മിറ്റി് ് ഷഭര്പ്പ്പി് ാന്
ഩാരില. അങ്ങലന കപ്രാജക്ടുഔ ഷഭര്പ്പ്പിക്കുഔമാലണാില് അഴ കഔാ-ഒര്പ്ഡികനശന് ഔമ്മിറ്റി
ഩയിഖണി് ാളുും ഩാരില.

5. ഴിബഴ ഷഭാസയണും, അനിഴായയ ഴഔമിഉയെല്, കഭകറാഴിബജനും
5.1 ഴിബഴഷഭാസയണും : ലഩാട് നിര്പ്കണവങ്ങ
(1) ജനഔീമ ഷുംഗരനാ ഷുംഴിധാനങ്ങലാമ ഩി.രി.എ-ഔ , എച്ച്.എും.ഷി-ഔ
ഩാരകവകയ
ഷഭിതിഔ , നീര്പ്െര ഷഭിതിഔ , രഷിഡെ്ഷ് അകഷാഷികമശളുഔ , ഭറ്റ് ജനഔീമ
ഷുംഗരനഔ മുതറാമഴമിെയലര ഷഭാസയി് ാന് ഔളിയുടെ ന് ഴിബഴ ഷഭാസയണ ഷാദ്ധയതഔ
ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനലപ്പടുെണും.
(2) ഷാമൂസയ പ്രതിഫദ്ധത നിരകഴറ്റുന്തിലെ ബാഖഭാമി ഴിഴിധ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ് കഴുണ്ി
സ്ഥാഩനങ്ങ പുണ്് ഴഔമിഉയൊറുണ്്. (ഉദാ: Corporate Social Responsibility Fund - CSR Fund).
ആ ഴഔ പുണ്് തകണവബയണ സ്ഥാഩനും മുകകന ലംറഴളി് ലപ്പടുന്തിന് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കുഴാന് ഩയിശ്രഭി് ുണ്താണ്.
(3) 1994-ലറ കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭെികെയുടെ ും ഫന്ധലപ്പട്ട ംട്ടങ്ങലികറയുടെ ും ഴയഴസ്ഥഔ
പ്രഔായും തനത്/ലഩാട് അഴവയപുണ്ില്
നിന്് നിര്പ്ഴസിക് ുണ്താമ
അനിഴായയ
ലംറകാഔ ക്കുും അളുഴദനീമഭാമ ഭറ്റ് ലംറകാഔ ക്കുും ആഴവയഭാമ ട്ഔ ഫ്ജറ്റില് ഭാറ്റി
ഴച്ചകവശും ഭിച്ചമുള്ള ട്ഔ തനത് പുണ്് എന് കരാതസ്സാമി ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്
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ഉ ലപ്പടുെണും. ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുൊലത തനത് പുണ്് കപ്രാജക്ടുഔ
ഏലറ്റടു് ാന് ഩാരിലാലമാിലുകും ലഩറ്റിഴര്പ്ക്കുഔ ഉ ലപ്പലരയുടെ ള്ള അനിഴായയ ലംറകാഔ ഔളിച്ച്
ഫാ് ിയുടെ ള്ള ട്ഔയുടെ ലര ഩയഭാഴധി 25 വതഭാനും ഴലയ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമലാലത
ലഩാട്ഭയാഭെ് പ്രവൃെിഔളലര നരെിപ്പ്ംട്ടങ്ങ ഩാറികൊണ് ലഔാുണ്് അരിമന്തിയ ഷൃബാഴമുള്ള
പ്രവൃെിഔ ് ് ഴിനികമാഖി് ാകാന്താണ്.
(4) ഉയ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് തനത് പുണ്് ഇനെില് ഴിനികമാഖിച്ച
ട്ഔയുടെ ലര
15
വതഭാനെില് അധിഔയിച്ച ട്ഔ അടുെ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഴഔമിഉയുന്നു ലുണ്ാില്
അത്രയുടെ ും ട്ഔ റബയഭാ് ാന് ഔളിയുടെ ും എന്നുള്ളതിന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഒഡിറ്റ്
മതഭതറയുടെ ള്ള ജിലാ/കഭകറാ/ഷുംസ്ഥാന ലഩര്പ്കപാര്പ്ഭന്ഷ്
ഒഡിറ്റ് ഒപീഷരില് നിന്നുള്ള
ഷാക്ഷയഩത്രും മൂന്കൂട്ടി ഴാങ്ങി ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി ഷഭര്പ്പ്പിക്കുകമ്പാ തലന് ജിലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതി് ് നല്കഔുണ്താണ്.
(5) തനത് പുണ്് ഴഔമിഉയെി അുംഖീഔായും കനരിമ കപ്രാജക്ടുഔലില് തനത് പുണ്ിന് ഩഔയും ഭറ്റ്
കരാതസ്സുഔ ഴഔമിഉയുന് യീതിമില് കബദഖതി ലംയ്യാന് ഩാരില. അപ്രഔായമുള്ള കപ്രാജക്ട്
കബദഖതിഔ ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അുംഖീഔയിക്കുഴാളുും ഩാരില.
(6) തനത് ഴഉയഭാനെിലറ ഭിച്ചകാും ഫാാ് ഴായ്പയുടെ ും യുടെ ക്തി ഷസഭാമ യീതിമിറാമിയി് ണും
ഔണ് ാക് ുണ്ത്.
(7) ഴിബഴങ്ങ
ഴിനികമാഖിക്കുന്തില് ഩയഭാഴധി ഔായയക്ഷഭതയുടെ ും ഭിതഴയമകാും ഩാറി് ണും.
പറപ്രദഭലാെകതാ ഩാള്ലംറഴ് ഴഉയുന്കതാ ആമ യീതിമിലുകള്ള ഴിബഴഴിനികമാഖും
ളിഴാ് ണും.
5.2 അനിഴായയ ഴഔമിഉയെലുകഔ
5.2.1 ഴിഔഷനപുണ്ില് നിന്നുും നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും ഴിസിതും നീ് ിഴമ്ക് ുണ്താമ ഇനങ്ങ
നല്കുന്നു.

മതഴലര

(1) അാണഴാരി കഩാശഔാസായ ഴിതയണും
അാണഴാരിഔലില്
ഴഉയന്
കുട്ടിഔ ് ്
പൂയഔകഩാശഔാസായും,
രി.എച്ച്.ആര്പ്.എഷ്,
ഔൗഭായ് ായാമ ലഩണ്കുട്ടിഔ ് ് കഩാശഔാസായും, ഖര്പ്ബിണിഔ , മുറയൂട്ടുന് അമ്മഭാര്പ്,
എന്ിഴര്പ്് ് കഩാശഔാസായും, ഷഫറ, അുംഖന്ഴാരിഔ മുകകന നരപ്പാക്കുന്തിന് ഷര്പ്് ാര്പ്
തീഉയഭാനിക്കുന് ഭറ്റ് കഩാശഔാസായ ഴിതയണ ഩയിഩാരിഔ
എന്ിഴമ്ല് ലാും കഴുണ് ഴിസിതും
ഔണ് ാ് ി ഉയ കപ്രാജക്ടാമി തയ്യാരാ് ണും.
കുരിപ്പ് - അാണഴാരിഔലിലറ കഩാശഔാസായ ഴിതയണെിലെ ഗണകബാക്താ് ലാമ ഩട്ടിഔജാതി
ഴിബാഖെിലറ കുട്ടിഔ ് ് ഴിതയണും ലംയ്യുന് ആസായെിലെ ലംറഴ് ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി
ഴിസിതെില് നിന്നുും ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഴിബാഖെിലറ കുട്ടിഔ ് ്
കഩാശഔാസായും ഴിതയണും
നരുന്തിളുള്ള ലംറഴ് ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില് നിന്നുും ഴസി് ാകാന്താണ്.
ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതകാും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതകാും ഴിനികമാഖിക്കുന്നുലുണ്ാില്
അഴ പ്രകതയഔ കപ്രാജക്ടുഔലാമി തയ്യാരാക് ുണ്താണ്.
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(2) എഷ്.എഷ്.ലഔ (ഷഭഗ്ര വിക്ഷാ കഔയല)
നല്ഔല്

കപ്രാജക്ടുഔ ് ്

ഷര്പ്് ാര്പ് നിശ്ചമിക്കുന് ഴിസിതും

കുരിപ്പ്:- നഖയഷബഔ
ഴഔമിഉയുന് എഷ്.എഷ്.ലഔ, കപ്രാജക്ടുഔളലര ഴിസിതങ്ങലില്
ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ് ് കഴുണ്ി ലംറഴളിക്കുന് ട്ഔ മഥാക്രഭും ഩട്ടിഔജാതി
ഉഩഩദ്ധതി
ഴിസിതെില്
നിന്നുും
ഩട്ടിഔ
ഴര്പ്ഖ
ഉഩഩദ്ധതിഴിസിതെില്
നിന്നുും
ഴസി് ാകാന്താണ്.
(3) ഩാറികമറ്റീഴ് ലഔമര്പ് കപ്രാജക്ടിളുള്ള ഴിസിതും
(4) ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ്് ് ഷ്ക് ാലര്പ്ശിുവരുും ഫെയുടെ ും
(5) പ്രധാനഭന്ത്രി ആഴാഷ് കമാജനയ്ക്ക് (ഩി.എും.എ.കഴ) അധിഔ ഴിസിതും.
(6) അഖതി യസിത കഔയലും ഩദ്ധതിയുടെ ലര (ആശ്രമ) ഴിസിതും
കുരിപ്പ്:- അഖതി
യസിത കഔയലും ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഗണകബാക്താ് ലല ഔലുണ്ുന്തിളുള്ള
ഭാനദണ്ഡങ്ങളും അഖതിഔ ് ് റബയഭാക് ുണ് ഩയിംയണ കഷഴന ഩാക് ജിലെ ഴിവദാുംവങ്ങളും
12.12.2017 – ലറ ഷ.ഉ. (എും.എഷ്) 252/2017/തഷൃബഴ നമ്പര്പ് ഉെയഴ് പ്രഔായും ഩയി്കരയിച്ച്
പുരലപ്പടുഴിച്ചിട്ടുുണ്്. ആലഔ അരാല് ട്ഔയുടെ ലര 40% കുടുുംഫശ്രീയുടെ ും ഫാ് ിട്ഔ നഖയഷബയുടെ ും
ഴഔമിഉയെി നരപ്പാക് ുണ്താണ്.
(7) ഇന്പര്പ്കഭശന് കഔയല ഭിശന് നല്കുന്തിന് ഷര്പ്് ാര്പ് നിശ്ചമിക്കുന് ട്ഔ
5.3 കപ്രാജക്ടുഔളലര കഭകറാ തയുംതിയിഴ്
5.3.1 ഉത്ക്ഩാദനും, കഷഴനും, ഩശ്ചാെറും എന്ീ മൂന്് കഭകറഔലിറാമിട്ടാണ് കപ്രാജക്ടുഔ
തയും
തിയിക് ുണ്ത്. ഒകയാ കഭകറമിലുകും ഉ ലപ്പടുന് കപ്രാജക്ടുഔ
മതഴലര ഴിഴയിക്കുന്
പ്രഔായഭാമിയി് ണും.
(1) ഉത്ക്ഩാദന കഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔ
(i) കൃശി, ജറകഷംന പ്രവൃെിഔ , ഭണ്- ഷുംയക്ഷണും. ജറഷുംയക്ഷണും, ഩയിസ്ഥിതി
ഷുംയക്ഷണും, മൃഖഷുംയക്ഷണും, ക്ഷീയ ഴിഔഷനും, ഭത്സയഫന്ധനും, ഔാര്പ്ശിഔ-മൃഖഷുംയക്ഷണുംക്ഷീയഴിഔഷകഭകറഔലിലറ ഉത്ക്ഩന്ഷുംസ്ക്യയണും, മൂറയഴര്പ്ദ്ധനഴ്, ഴിഩണനും, ഩയമ്പയാഖത
ംന്തഔ , ഴയഴഷാമും, ഊര്പ്കജാത്ക്ഩാദനും, കജഴഴല നിര്പ്മ്മാണും എന്ിഴ ഉത്ക്ഩാദന
കഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔലാണ്.
(ii) കൃശി ബഴന്, ഭത്സയബഴന്, മൃഖാശുഩത്രി, ക്ഷീയ ഴിഔഷന ഒപീഷ് എന്ിഴയുടെ ലര ലഔട്ടിര
നിര്പ്മ്മാണങ്ങളും അഴമില് ഏര്പ്ലപ്പടുുന് കഴദുതി, കുരിലഴള്ളും, പര്പ്ണിച്ചര്പ് മുതറാമ
ഩശ്ചാെറ ഷൗഔയയ ഴിഔഷനകാും ഉത്ക്ഩാദന കഭകറമില് ഉ ലപ്പടുൊ കാന്താണ്.
(2) കഷഴന കഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔ
ഴിദയാബയാഷും, ഔറ, ഷുംഷ്് ായും, ഔാമിഔ ഴിഔഷനും, യുടെ ഴജന കക്ഷഭും, ആകയാഖയും, കുരിലഴള്ളും,
ശുംിതൃും, കയഭാറിനയ ഩയിഩാറനും, ദ്ര്ഴ ഭാറിനയ ഩയിഩാറനും, ഷാമൂസയനീതി, ഴകമാജന കക്ഷഭും,
ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിംയണും, ഩാര്പ്പ്പിരും, ഖാര്പ്സിഔ കഴദുതീഔയണും, കഴദുതി കറന്
ദീര്പ്ഗിപ്പി് ല്, ഷ്കൂ , അാണഴാരിഔ , ആശുഩത്രി ലഔട്ടിരങ്ങ എന്ിഴയുടെ ും അഴയ്ക്കാഴവയഭാമ
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കഴദുതി, കുരിലഴള്ളും, പര്പ്ണിച്ചര്പ് മുതറാമഴ പ്രദാനും ലംയ്യുന് കപ്രാജക്ടുഔളും കഷഴന
കഭകറമില് ഉ ലപ്പടുെണും.
(3) ഩശ്ചാെറ കഭകറാ കപ്രാജക്ടുഔ
കരാഡ്, ഩാറങ്ങ , ഫഷ് ോന്റുഔ , ഫഷ് ഔാെിയിപ്പ് കഔന്ദ്രങ്ങ , നരപ്പാതഔ ,
നരപ്പാറങ്ങ , ഒപീഷ് ലഔട്ടിരങ്ങ , ഒപീഷ് ആഴവയെിളുള്ള ഴാസനങ്ങ , ഒപീഷ്
ലഔട്ടിരങ്ങളലര കഴദുതീഔയണും, കശാപ്പിുംഖ് കഔാുംപ്ലഔ്സുഔ , ഉത്ക്ഩാദന കഷഴന കഭകറയുടെ ഭാമി
കനയിട്ട് ഫന്ധഭിലാെ ഒപീസുഔളലര ഷൗഔയയങ്ങ ഴര്പ്ദ്ധിപ്പി് ല്, ഩാര്പ്വൃബിെി ഷുംയക്ഷണും
(കതാടുഔ , നീര്പ്ച്ചാലുകഔ , കുലങ്ങ , കംാറഔ എന്ിഴയുടെ കരട് ലപ്പലര), പാും കരാഡ്, രാക്ടര്പ്
രാമ്പ് എന്ിഴ ഩശ്ചാെറ കഭകറമില് ഉ ലപ്പടുകെുണ്താണ്.
5.4 ഴിഔഷന പുണ്ിലെ കഭകറാ ഴഔമിഉയെലുകും പ്രകതയഔഩദ്ധതിയ്ക്കുള്ള ഴിസിതകാും നിശ്ചമി് ല്
5.4.1 ലഩാട് ഴിബാഖും, ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി എന്ീ ഴിസിതങ്ങ ഴിബജിപ്പിച്ച്
ഉത്ക്ഩാദനും, കഷഴനും, ഩശ്ചാെറും മുതറാമ കഭകറഔ ക്കുും
പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിഔ ക്കുും
ഴഔമിഉയുന്തിന് മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് നിഫന്ധനഔ ഩാറി് ണും.
(1) നഖയഷബഔ ലഩാട്ഴിബാഖെിലറ ഷാധായണ ഴിസിതും, പ്രകതയഔ ഗരഔ ഩദ്ധതി, ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ
ഉഩഩദ്ധതി എന്ീ ഴിസിതങ്ങളലര ആലഔ ട്ഔയുടെ ലര 20 വതഭാനെില് കുരമാലതയുടെ ള്ള ട്ഔ
കറപ് – ഩാര്പ്പ്പിര സുയക്ഷാഩദ്ധതി; ഩി.എും.എ.കഴയുടെ ലര അധിഔ ഴിസിതും എന്ിഴ
ഉ പ്പലരയുടെ ള്ള ഩാര്പ്പ്പിര കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയെണും. ഇങ്ങലന ഴഔമിഉയുകമ്പാ
ലഩാട്ഴിബാഖും ഷാധായണ ഴിസിതെില് നിന്നുും 20 വതഭാനെില് കുരമാലത
നീ് ിഴയ്ക്കുന്നുലഴന്് ഉരുവരുഴഉയെണും.
(2) ലഩാട്ഴിബാഖും ഷാധായണ ഴിസിതെില് നിന്നുും ഩാര്പ്പ്പിരകഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയുന് 20
വതഭാനും ട്ഔ കുരകാ ലംയ്ത് ഫാ് ിട്ഔയ്ക്ക് ഭാത്രും കഭകറാ ഴഔമിഉയെറിലെ
കുരെത്/കൂരിമ
ഩയിധിയുടെ ും
പ്രകതയഔ
ഩദ്ധതിഔളലര
കുരെ
ഴിസിതകാും
ഔണ് ാക് ുണ്താണ്. ഇഉയഩത് വതഭാനെില് കൂടുതല് ട്ഔ ബഴനഩദ്ധതിയ്ക്ക് ഴഔമിഉയുന്
ഷന്ദര്പ്ബെില് പ്രസ്തുത ട്ഔ (20 വതഭാനെില് അധിഔും ഴഉയന് ട്ഔ) കഭകറാ ഴിബജന
നിഫന്ധനഔ ് ് ഴികധമഭാമി ഔലുണ്കെുണ്താണ്.
(3) നഖയഷബഔ ലഩാട്ഴിബാഖും ഴിഔഷനപുണ്ിലറ ഷാധായണ ഴിസിതെില് നിന്നുും (Normal
Share under General Sector Fund) ഏറ്റകാും കുരെത് 10 വതഭാനലഭാിലുകും ഉത്ക്ഩാദന
കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയെണും.
(4) ലഩാട് ഴിബാഖും ഴിഔഷന പുണ്ിലറ ഷാധായണ ഴിസിതെില് നിന്നുും ഏറ്റകാും കുരെത് 15
വതഭാനലഭാിലുകും ഭാറിനയ ഷുംഷ്് യണെിളുും ജറഷുംയക്ഷണെിളുും പ്രാധാനയും
ലഔാടുുലഔാുണ്് സയിത കഔയലും ഭിശന് കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ഴഔമിഉയെണും.
(5) ലഩാട്ഴിബാഖും ഴിഔഷനപുണ്ിലറ ഷാധായണ ഴിസിതെില് നിന്്
അധിഔും ട്ഔ ഩശ്ചാെറ കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയുഴാന് ഩാരില.

50 വതഭാനെില്

(6) ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി) ഴിസിതെിലെ 30 വതഭാനെില്
ട്ഔ ഩശ്ചാെറ കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിഉയുഴാന് ഩാരില.
(7) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി (റ്റി.എഷ്.ഩി) ഴിസിതെിലെ 30 വതഭാനെില്
ഩശ്ചാെറ കഭകറമ് ് ഴഔമിഉയൊന് ഩാരില.
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അധിഔും

അധിഔും ട്ഔ

(8) ലഩാട്ഴിബാഖും ഴിഔഷനപുണ്ിലറ ഷാധായണ ഴിസിതും, എഷ്.ഷി.എഷ്. ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി
എന്ിഴ കൂട്ടിമ ആലഔ ട്ഔയുടെ ലര കുരെത് 10 വതഭാനും ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതി് ്
ഴഔമിഉയെണും.
(9) ലഩാട് ഴിബാഖും ഴിഔഷനപുണ്ിലറ ഷാധായണ ഴിസിതും, എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി
എന്ിഴ കൂട്ടിമ ആലഔ ട്ഔയുടെ ലര കുരെത് 5 വതഭാനും കുട്ടിഔ , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ്,
രാന്ഷ് ലജന്കഡഴ്സ് എന്ിഴഉയലര ഴിഔഷനെിളുും കുരെത് 5 വതഭാനും ഴകമാജനങ്ങളലര
കക്ഷഭെിളുും ഩാറികമറ്റീഴ് ലഔമര്പ് പ്രഔായമുള്ള ഩയിംയണെിളുും ഴഔമിഉയെണും.

6 പ്രകതയഔ ഴിബാഖങ്ങ ക്കുും പ്രകതയഔ കഭകറഔ ക്കുമുള്ള ഩദ്ധതിഔ
6.1 ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി (Sheduled Caste Sub Plan)
(1) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ് ാഉയലര ഴിഔഷനെിളുകഴുണ്ി ഒകയാ തകണവബയണ സ്ഥാഩനകാും
ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി കൂരി തയ്യാരാ് ണും. ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി
ഴിസിതഭാമി ഷുംസ്ഥാന ഫജറ്റില് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ് ് പ്രകതയഔും ഴഔമിഉയെി
നല്കുന്ട് പ്രഔായഭാമിയി് ണും ഩദ്ധതി തയ്യാരാക് ുണ്ത്. ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും
ഩാളാ് ാകനാ ഴഔഭാറ്റി ലംറഴളി് ാകനാ (non-lapsable and non-divertible) ഩാരില. ഩട്ടിഔജാതി
ഉഩഩദ്ധതി് ് ഭറ്റ് കരാതസുഔലില് നിന്നുള്ള ഴിബഴ ഷാധയതയുടെ ും ഉഩകമാഖ
ലപ്പടുകെുണ്താണ്.
(2) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ് ാഉയലര ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനും, ഷാമൂസയ ഴിഔഷനും, ഩശ്ചാെറ
ഷൗഔയയഴിഔഷനും എന്ിഴ കഔഴയിക്കുഔമാഔണും ഉഩഩദ്ധതിയുടെ ലര റക്ഷയും.
(3) ഴയക്തിഔ ക്കുും കുടുുംഫങ്ങ ക്കുും കനയിട്ടു പ്രകമാജനും റബിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔളും ഩട്ടിഔജാതി
ഴിബാഖ് ാഉയലര ലഩാട്ഷൗഔയയ ഴിഔഷനെിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔളും തയ്യാരാ് ാ കാന്താണ്.
(4) 2010-11-ല് ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖലെ ഷുംഫന്ധിച്ച് ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുുവരുും തകണവ ബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷുംയുടെ ക്തഭാമി നരെിമ ഩട്ടിഔജാതി ഷാകാതങ്ങളകരയുടെ ും കുടുുംഫങ്ങളകരയുടെ ും
ഷര്പ്കഴ ഴിഴയങ്ങ ഔളിയുടെ ന്ിരകൊലും പുട്് ി തയ്യാരാ് ി അതിലെ അരിസ്ഥാനെില്
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ആഴി്കരയിക് ുണ്താണ്.
(5)

കുരെത് 5 ഩട്ടിഔജാതി കുടുുംഫങ്ങലലാിലുകും അടുെടുെ് താഭഷിക്കുന് പ്രകദവും ഉയ
ഩട്ടിഔജാതി ഷകാതഭാമി ഔണ് ാ് ി അഴിലര കുരിലഴള്ളും, കഴദുതി, കരാഡ്, നരപ്പാത
എന്ീ ലഩാട് ഷൗഔയയങ്ങ
ഏര്പ്ലപ്പടുുന്തിന്, താലള ഩരയുടെ ന് നിഫന്ധനഔൾ് ്
ഴികധമഭാമി, ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും ഴിനികമാഖി് ാകാന്താണ്.
(i)

കഴദുതി, കുരിലഴള്ളും, കരാഡ്, നരപ്പാത എന്ീ ലഩാട് ഷൗഔയയ കപ്രാജക്ടുഔളലര ആലഔ
ഗണകബാൃ തി കുടുുംഫങ്ങലില് അമ്പത് വതഭാനെിറധിഔും ഩട്ടിഔജാതി് ാ യാലണാില്
ആ കപ്രാജക്ടിന് പൂര്പ്ണഭായുടെ ും ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും ഴഔമിഉയൊകാ ന്താണ്.
അട്കഩാലറ ലഭാെും കൃശിഭൂഭിയുടെ ലര അമ്പത് വതഭാനെിറധിഔും ഩട്ടിഔജാതി
ഴിബാഖ് ാഉയകരതാമിട്ടുള്ള ജറകഷംന കപ്രാജക്ടിളുും ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും
പൂര്പ്ണഭായുടെ ും ഴഔമിഉയൊകാന്താണ്.

(ii) മുന് കണ്ഡിഔമില് പ്രതിഩാദിച്ച തയും കപ്രാജക്ടുഔളലര ആലഔ ഗണകബാക്താ് ലില്
ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ് ാഉയലര എണും 50 വതഭാനെില് കുരഴാമിയിക്കുഔയുടെ ും എന്ാല് 25
വതഭാനലഭാിലുകും ഉുണ്ാമിയിക്കുഔയുടെ ും ലംയ്യുന് ഷന്ദര്പ്ബെില് ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ് ാഉയലര
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വതഭാനെിന് ആളുഩാതിഔഭാമ ഴിസിതും ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില് നിന്്
ഴഔമിഉയൊകാന്ട്ും
ഫാ് ി
ട്ഔ
ലഩാട്ഴിബാഖും/തനത്
പുണ്ില്
നിന്്
ഴഔമിഉയുഔയുടെ ും ലംകയ്യുണ്താണ്. ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ് ാഉയലര എണും 25
വതഭാനെില് താലളമാലണാില് പൂര്പ്ണഭായുടെ ും ലഩാട്ഴിബാഖും ഴിഔഷന പുണ്് / തനത്
പുണ്് തലന് ഴഔമിഉയെണും.
(iii)

ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനി/ഷകാതങ്ങലികറ് ് കരാഡ് നിര്പ്മ്മിക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ ് ്
കഔാലനി് ഔുള്ള ബാഖകാും കഔാലനിമികറയ്ക്കുള്ള ബാഖകാും ന്ാമി ഩയിഖണിച്ച് റ്റ
എേികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുഔമാലണാില് ഭാത്രകഭ കണ്ഡിഔ 5(i), 5(ii) എന്ിഴമിലറ
നിഫന്ധനഔ പ്രഔായും ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും ഴഔമിഉയൊൂ.

(6) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ് ാഉയലര വതഭാനും ലതലിമിക്കുന്തിനാമി കപ്രാജക്ടിലെ പ്രകമാജനും
റബിക്കുന് പ്രകദവെിലെ ഉയ ഷാമൂസയ ഭൂഩരും കപ്രാജക്ടിലനാപ്പും തയ്യാരാ് ി ഴമ്ക് ുണ്ട്ും
ഭൂഩരെില് നരൊളുകണവിക്കുന് പ്രവൃെിയുടെ ലര സ്ഥാനകാും പ്രകമാജനും റബിക്കുന് എലാ
ഗണകബാൃ തി കുടുുംഫങ്ങളകരയുടെ ും സ്ഥാനകാും (ജറകഷംന കപ്രാജക്ടുഔലില് പ്രകമാജനും റബിക്കുന്
ലഭാെും
കൃശി
സ്ഥറെിലെ
സ്ഥാനും)
അരമാലലപ്പടുകെുണ്ട്ും
അപ്രഔായും
അരമാലലപ്പടുെിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩരെില് ഩട്ടിഔജാതി കുടുുംഫങ്ങളലര സ്ഥാനും (ജറകഷംന
കപ്രാജക്ടുഔലില്
ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ് ാഉയലര കൃശി സ്ഥറെിലെ സ്ഥാനും) പ്രകതയഔ
നിരെില് ഔാണിച്ചിയിക് ുണ്ട്ഭാണ്. കപ്രാജക്ട് നരപ്പിറാ് ിമാല് പ്രകമാജനും റബിക്കുന്
ആലഔ കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔയുടെ ും അതില് ഩട്ടിഔജാതി കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔയുടെ ും ഷാമൂസയ
ഭൂഩരകൊലരാപ്പും കംര്പ്െിയിക് ുണ്താണ്. ഗണകബാൃ തി കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔഔളും ഷാമൂസയ
ഭൂഩരകാും “ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്പ്” സ്ഥറ ഩയികവാധന നരെി കഫാദ്ധയലപ്പകരുണ്ട്ും
അത് ഷുംഫന്ധിച്ച് മതഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് പ്രഔായും ഉയ ഷര്പ്ട്ടിപി് റ്റ്
ഷാക്ഷയലപ്പ
ടുകെുണ്ട്ഭാണ്. “................................ തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ .................... ഴാര്പ്ശിഔ
ഩദ്ധതിമില്
ഉ ലപ്പടുെിമിട്ടുള്ള ..................... കപ്രാജക്ട് ്ാന് ഩയികവാധിക്കുഔയുടെ ും
കപ്രാജക്ടില് ഉ ലപ്പടുെിമിട്ടുള്ള പ്രവൃെിഔളും പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും ്ാന് ഭനസ്സിറാക്കുഔയുടെ ും
ലംയ്തിയിക്കുന്നു. കപ്രാജക്ട്
മുകകന പ്രകമാജനും
റബിക്കുന് ആലഔ
ഗണകബാൃ തി
കുടുുംഫങ്ങലില്/ജറകഷംനും
നരുന് കൃശി സ്ഥറെിലെ
ഉരഭസ്ഥയില്
-------വതഭാനെിറധിഔും ഩട്ടിഔജാതി് ായാലണന്്/ഩട്ടിഔജാതി് ാഉയകരതാലണന്് ്ാന് കനയിട്ട്
സ്ഥറ ഩയികവാധന നരെിമതില് നിന്് എനി് ് കഫാധയലപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാലണന്് ഷാക്ഷയലപ്പടു
ുന്നു. ഈ കപ്രാജക്ടിളുകഴുണ്ി തയ്യാരാ് ിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩരകാും പ്രകമാജനും റബിക്കുന് ആലഔ
കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔയുടെ ും പ്രകമാജനും റബിക്കുന് ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔയുടെ ും
്ാന് ഷാക്ഷയലപ്പടുെി ഇകതാലരാപ്പും ഷഭര്പ്പ്പിക്കുന്നു.”
(7) കൃശി ഭൂഭിമിലാെ ഩട്ടിഔജാതി കുടുുംഫങ്ങ ് ് ഩാട്ടക്കൃശി ലംയ്യുന്തിന് ധന ഷസാമും
അളുഴദനീമഭാണ്.
(8) ഩട്ടിഔജാതി യുടെ ഴതീയുടെ ഴാ് ളലര ഴിദയാബയാഷും, ഴികദവെ് ലതാളില് കതരല്, ഷൃമും ലതാളില്
ഩയിഩാരിഔ , ലതാളില് ഩയിവീറനങ്ങ , ഔാമിഔ ഴിഔഷനും, ഴഉയഭാന ഴര്പ്ദ്ധന ഷുംയുംബങ്ങ
മുതറാമഴ കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിന് കപ്രാജക്ടുഔ ആഴിശ്ഔയിക് ുണ്താണ്.
(9) ഩട്ടിഔജാതി യുടെ ഴതീ യുടെ ഴാ്  ഴയക്തിഖതഭായുടെ ും ഗ്രൂപ്പ് അരിസ്ഥാനെിലുകും ആയുംബിക്കുന്
ഴഉയഭാന ഴര്പ്ദ്ധന കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ഫാാ് ഴായ്പ തയലപ്പടുുന്തിളുും അളുഴദനീമഭാമ
ഷഫ്ഷിഡി നല്കുന്തിളുും മുന്ഖണനയുടെ ും പ്രാധാനയകാും നല്ഔണും.
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(10) ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനിഔലില് തൃപ്തിഔയഭാമ യീതിമില് കുരിലഴള്ള ഷൗഔയയകാും ഴീടുഔലില്
ഔക്കൂഷ് ഷൗഔയയകാും റബയഭാക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ ് ് മുന്ഖണന നല്ഔണും. അഴ
ഏലറ്റടുെതിളുകവശും ഭാത്രകഭ ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി പണ്ടുഔ ഴഔമിഉയെി ലഔാണ്ടുള്ള ഭറ്റ്
കപ്രാജക്ടുഔ (അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുഔ ളിലഔ) ഏലറ്റടു് ാൂ.
(11) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖങ്ങലില് നിന്നുും ഉമര്പ്ന്നു ഴഉയന് പ്രതിബഔ ് ് ഴികവശികൊണ്ും ജിലാ ഷുംസ്ഥാന - കദവീമ - അന്തര്പ്കദവീമ തറങ്ങലില് അുംഖീഔായും റബിക്കുന്ഴര്പ്് ് അഴഉയലര
കഭകറമില് കൂടുതല് ഴിപുറഭാമ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
നരൊന് അഴര്പ് തലന് തയ്യാരാ് ി
ഷഭര്പ്പ്പിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ ് ്, നൂതന കപ്രാജക്ടുഔ ് ായുടെ ള്ള ജിലാതറ ഷഭിതിയുടെ ലര
അുംഖീഔായെിന് ഴികധമഭാമി, എലാ തറെിലറയുടെ ും തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ് ്
ഷസാമും നല്ഔാകാന്താണ്. ഇതയ ഏജന്ഷിഔലില് നിന്നുള്ള ഩിന്തുണ ഉരപ്പാ് ാന്
മുന്കഔ എടു് ാകാന്ട്ഭാണ്.
6.2 ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി (Tribal Sub Plan)
(1) ഷുംസ്ഥാന ഫജറ്റിെയലര ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും റബിക്കുന് ഒകയാ തകണവബയണ
സ്ഥാഩനകാും ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി കൂരി തയ്യാരാ് ണും.
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും ഩാളാ് ാകനാ ഴഔഭാറ്റി ലംറഴളി് ാകനാ ഩാരില (nonlapsable and non-divertible). ഭറ്റ് കരാതസുഔലിലറ ഷാധയതയുടെ ും ഉഩകമാഖലപ്പടുകെുണ്താണ്.
(2) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഴിബാഖ് ാഉയലര ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനും, ഷാമൂസയ ഴിഔഷനും, ഩശ്ചാെറ
ഷൗഔയയഴിഔഷനും എന്ിഴ കഔഴയിക്കുഔമാഔണും ഉഩഩദ്ധതിയുടെ ലര റക്ഷയും.
(3) ഴയക്തിഔ ക്കുും കുടുുംഫങ്ങ ക്കുും കനയിട്ടു പ്രകമാജനും റബിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔളും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
ഴിബാഖ് ാഉയലര ലഩാട് ഷൗഔയയഴിഔഷനെിനായുടെ ള്ള കപ്രാജക്ടുഔളും തയ്യാരാ് ാകാ ന്താണ്.
(4) അഖതിയസിത
കഔയലും
ഩദ്ധതി
(ആശ്രമ)
തയ്യാരാ് ിമിട്ടിലലാികറാ,
ഩദ്ധതി
തയ്യാരാ് ിമിട്ടുലുണ്ാിലുകും അതില് അര്പ്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔ
ളിഴാമി
കഩാമിട്ടുലുണ്ാികറാ അഴര്പ്് ് കഴുണ്ി ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഩയിംയണ
കഷഴനങ്ങളലര ഩാക് ജ് തയ്യാരാക് ുണ്താണ്. ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങലല
ഔലുണ്ുന്തിളുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങളും അഴര്പ്ക്കുകഴുണ്ി തയ്യാരാക് ണ്ടുന്
ഩയിംയണ
കഷഴനങ്ങളലര ഩാക് ജിലെ ഭാര്പ്ഖകയകയുടെ ും അളുഫന്ധും 5-ല് നല്കുന്നു.
(5)

2008-10-ല് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഴിഔഷന ഴകുുവരുും തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷുംയുടെ ക്തഭാമി
നരെിമ ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഴിബാഖങ്ങളലര ഷാമൂസയ ഷാമ്പെിഔ ഷര്പ്കഴയുടെ ലര ഴിഴയങ്ങ
ഔളിയുടെ ന്ിരകൊലും പുട്് ി തയ്യാരാ് ി അതിലെ
അരിസ്ഥാനെില് പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ആഴി്കരയിക് ുണ്താണ്.

(6) കുരെത് 5 ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ കുടുുംഫങ്ങലലാിലുകും അടുെടുെ് താഭഷിക്കുന് ഉയ പ്രകദവും
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഊയ് എന്് ഔണ് ാ് ി അഴിലര കുരിലഴള്ളും, കഴദുതി, നരപ്പാത എന്ീ ലഩാട്
ഷൗഔയയങ്ങ
ഏര്പ്ലപ്പടുുന്തിന്, താലള ഩരയുടെ ന് നിഫന്ധനഔൾ് ് ഴികധമഭാമി,
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും ഴിനികമാഖി് ാകാന്താണ്.
(i) കഴദുതി, കുരിലഴള്ളും, നരപ്പാത എന്ീ ലഩാട് ഷൗഔയയ കപ്രാജക്ടുഔളലര ആലഔ ഗണകബാൃ തി
കുടുുംഫങ്ങലില് അമ്പത് വതഭാനെിറധിഔും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ് ായാലണാില് ആ കപ്രാജക്ടിന്
പൂര്പ്ണഭായുടെ ും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും ഴഔമിഉയൊകാ ന്താണ്. അട്കഩാലറ ലഭാെും
കൃശിഭൂഭിയുടെ ലര അമ്പത് വതഭാനെിറധിഔും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഴിബാഖ് ാഉയകരതാമിട്ടുള്ള
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ജറകഷംന
കപ്രാജക്ടിളുും
ഴഔമിഉയൊകാന്താണ്.

ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ

ഉഩഩദ്ധതി

ഴിസിതും

പൂര്പ്ണഭായുടെ ും

(ii) മുന് കണ്ഡിഔമില് പ്രതിഩാദിച്ച തയും കപ്രാജക്ടുഔളലര ആലഔ ഗണകബാക്താ് ലില് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ
ഴിബാഖ് ാഉയലര എണും 50 വതഭാനെില് കുരഴാമിയിക്കുഔയുടെ ും എന്ാല് 25 വതഭാനലഭാിലുകും
ഉുണ്ാമിയിക്കുഔയുടെ ും ലംയ്യുന് ഷന്ദര്പ്ബെില് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഴിബാഖ് ാഉയലര വതഭാനെിന്
ആളുഩാതിഔഭാമ
ഴിസിതും
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ
ഉഩഩദ്ധതി
ഴിസിതെില്
നിന്്
ഴഔമിഉയൊകാന്ട്ും ഫാ് ി ട്ഔ ലഩാട്ഴിബാഖും / തനത് പുണ്ില് നിന്് ഴഔമിഉയുഔയുടെ ും
ലംകയ്യുണ്താണ്. ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഴിബാഖ് ാഉയലര എണും 25 വതഭാനെില് താലളമാലണാില്
പൂര്പ്ണഭായുടെ ും ലഩാട്ഴിബാഖും ഴിഔഷന പുണ്്/തനത് പുണ്് തലന് ഴഔമിഉയെണും.
(7) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഴിബാഖ് ാഉയലര വതഭാനും ലതലിമിക്കുന്തിനാമി കപ്രാജക്ടിലെ പ്രകമാജനും
റബിക്കുന് പ്രകദവെിലെ ഉയ ഷാമൂസയ ഭൂഩരും കപ്രാജക്ടിലനാപ്പും തയ്യാരാ് ി ഴമ്ക് ുണ്ട്ും
ഭൂഩരെില് നരൊളുകണവിക്കുന് പ്രവൃെിയുടെ ലര സ്ഥാനകാും പ്രകമാജനും റബിക്കുന് എലാ
ഗണകബാൃ തി കുടുുംഫങ്ങളകരയുടെ ും സ്ഥാനകാും (ജറകഷംന കപ്രാജക്ടുഔലില് പ്രകമാജനും റബിക്കുന്
ലഭാെും കൃശി സ്ഥറെിലെ സ്ഥാനും) അരമാലലപ്പടു കെുണ്ട്ും അപ്രഔായും
അരമാലലപ്പടുെിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩരെില് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ കുടുുംഫങ്ങളലര സ്ഥാനും (ജറകഷംന
കപ്രാജക്ടുഔലില്
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഴിബാഖ് ാഉയലര കൃശി സ്ഥറെിലെ സ്ഥാനും) പ്രകതയഔ
നിരെില് ഔാണിച്ചിയിക് ുണ്ട്ഭാണ്. കപ്രാജക്ട് നരപ്പിറാ് ിമാല് പ്രകമാജനും റബിക്കുന്
ആലഔ കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔയുടെ ും അതില് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔയുടെ ും ഷാമൂസയ
ഭൂഩരകൊലരാപ്പും കംര്പ്െിയിക്  ുണ്താണ്. ഗണകബാൃ തി കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔഔളും ഷാമൂസയ
ഭൂഩരകാും
'കരഫല്
എക്സ്റ്േന്ശന്
ഒപീഷര്പ്‟
സ്ഥറ
ഩയികവാധന
നരെി
കഫാദ്ധയലപ്പകരുണ്ട്ും അത് ഷുംഫന്ധിച്ച് മതഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് പ്രഔായും ഉയ ഷര്പ്ട്ടിപി് റ്റ്
ഷാക്ഷയലപ്പടു കെുണ്ട്ഭാണ്.
“............................... തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ .................... ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്
ഉ ലപ്പടുെിമിട്ടുള്ള ........................ കപ്രാജക്ട് ്ാന് ഩയികവാധിക്കുഔയുടെ ും കപ്രാജക്ടില്
ഉ ലപ്പടുെിമിട്ടുള്ള പ്രവൃെിഔളും പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും ്ാന് ഭനസ്സിറാക്കുഔയുടെ ും ലംയ്തിയിക്കുന്നു.
കപ്രാജക്ട് മുകകന പ്രകമാജനും റബിക്കുന് ആലഔ ഗണകബാൃ തി കുടുുംഫങ്ങലില്/ജറകഷംനും
നരുന് കൃശി സ്ഥറെിലെ
ഉരഭസ്ഥയില്
-------- വതഭാനെിറധിഔും
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ് ായാലണന്് / ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ് ാഉയകരതാലണന്് ്ാന് കനയിട്ട് സ്ഥറ ഩയികവാധന
നരെിമതില്
നിന്് എനി് ് കഫാധയലപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാലണന്് ഷാക്ഷയലപ്പടുുന്നു. ഈ
കപ്രാജക്ടിളുകഴുണ്ി തയ്യാരാ് ിമ
ഷാമൂസയ ഭൂഩരകാും പ്രകമാജനും റബിക്കുന് ആലഔ
കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔയുടെ ും പ്രകമാജനും റബിക്കുന് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഴിബാഖ കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔയുടെ ും
്ാന് ഷാക്ഷയലപ്പടുെി ഇകതാലരാപ്പും ഷഭര്പ്പ്പിക്കുന്നു.”
(8) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും കരാഡ് നിര്പ്മ്മാണെിന് ഴഔമിഉയൊന് ഩാരില. എന്ാല്
ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഊഉയഔ ് ് ഉള്ളില് 3 ഭീറ്റര്പ് ഴീതിമില് അധിഔയി് ാെ നരപ്പാതഔളും
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഊഉയഔലികറയ്ക്ക് എെികച്ചഉയന്തിന് 3 ഭീറ്റര്പ് ഴീതിമില് അധിഔയി് ാെ
നരപ്പാതഔളും (foot-steps) നരപ്പാറങ്ങളും (foot-bridges) നിര്പ്മ്മി് ാകാന്താണ്.
(9) കൃശി ഭൂഭിമിലാെ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
ഷസാമുംഅളുഴദനീമഭാണ്.

കുടുുംഫങ്ങ ് ്
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(10)ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ യുടെ ഴതീയുടെ ഴാ് ളലര ഴിദയാബയാഷും, ഴികദവെ് ലതാളില് കതരല്, ഷൃമും ലതാളില്
ഩയിഩാരിഔ , ലതാളില് ഩയിവീറനങ്ങ , ഔാമിഔ ഴിഔഷനും, ഴഉയഭാന ഴര്പ്ദ്ധന ഷുംയുംബങ്ങ
മുതറാമഴ കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിന് കപ്രാജക്ടുഔ ആഴിശ്് യിക് ുണ്താണ്.
(11) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ യുടെ ഴതീ യുടെ ഴാ് 
ഴയക്തിഖതഭായുടെ ും ഗ്രൂപ്പ് അരിസ്ഥാനെിലുകും ആയുംബിക്കുന്
ഴഉയഭാന ഴര്പ്ദ്ധന കപ്രാജക്ടുഔ ് ്
ഫാാ് ഴായ്പ തയലപ്പടുുന്തിളുും ഷഫ്ഷിഡി
അളുഴദിക്കുന്തിളുും മുന്ഖണനയുടെ ും പ്രാധാനയകാും നല്ഔണും.
(12) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഊഉയഔലില് തൃപ്തിഔയഭാമ യീതിമില് കുരിലഴള്ള ഷൗഔയയകാും ഴീടുഔലില് ഔക്കൂഷ്
ഷൗഔയയകാും
റബയഭാക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ ് ്
മുന്ഖണന നല്ഔണും. അഴ
ഏലറ്റടുെതിളുകവശും ഭാത്രകഭ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി പണ്ടുഔ ഴഔമിഉയെി ലഔാണ്ടുള്ള ഭറ്റ്
കപ്രാജക്ടുഔ (അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുഔ ളിലഔ) ഏലറ്റടു് ാൂ.
(13) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഴിബാഖങ്ങലില് ഔണ്ടു ഴഉയന് ഷി് ി ലഷല് അനീഭിമ കഩാലുകള്ള കയാഖങ്ങ , ഭറ്റ്
ആകയാഖയ പ്രശ്നങ്ങ എന്ിഴ ഩയിസയി് ാന് കപ്രാജക്ടുഔ ഉ ലപ്പടുൊകാന്താണ്.
(14)ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഴിബാഖങ്ങലില് നിന്നുും ഉമര്പ്ന്നു ഴഉയന് പ്രതിബഔ ് ് ഴികവശികൊണ്ും ജിലാ ഷുംസ്ഥാന - കദവീമ - അന്തര്പ്കദവീമ തറങ്ങലില് അുംഖീഔായും റബിക്കുന്ഴര്പ്് ് അഴഉയലര
കഭകറമില് കൂടുതല് ഴിപുറഭാമ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
നരൊന് അഴര്പ് തലന് തയ്യാരാ് ി
ഷഭര്പ്പ്പിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ ് ്, നൂതന കപ്രാജക്ടുഔ ് ായുടെ ള്ള ജിലാതറ ഷഭിതിയുടെ ലര
അുംഖീഔായെിന് ഴികധമഭാമി, എലാ തറെിലറയുടെ ും തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ് ്
ഷസാമും നല്ഔാകാന്താണ്. ഇതയ ഏജന്ഷിഔലില് നിന്നുള്ള ഩിന്തുണ ഉരപ്പാ് ാന്
മുന്കഔ എടു് ാകാന്ട്ഭാണ്.
6.3 ഴനിതാഗരഔ ഩദ്ധതി
ഴനിതഔളലര ഷാമൂസയ-ഷാമ്പെിഔ ഩദഴി ഉമര്പ്ുതിന് ഉയ ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതി എലാ
തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും തയ്യാരാക് ുണ്താണ് [കണ്ഡിഔ 5.4.1 (8) ഔാുഔ]. സ്ത്രീഔളലര
ലതാളിലുകും ഴഉയഭാനകാും ഷാമൂസയ ഩദഴിയുടെ ും ഴര്പ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്തിളുള്ള പ്രഴര്പ്െനങ്ങലാമിയി് ണും
ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതിമില് റക്ഷയഭികരുണ്ത്. ലജന്ഡര്പ് ഫജറ്റിുംഖ് നരുന്ത്
അബിഔാഭയഭാമിയിക്കുും. ലഩാട്ഭാര്പ്ഖ നിര്പ്കണവങ്ങ മതഴലര നല്കുന്നു.
(1) ഉത്ക്ഩാദനാധിഷ്ഠിതകാും കഷഴനാധിഷ്ഠിതകാഭാമ നൂതന ഷുംയുംബങ്ങ
കുടുുംഫശ്രീയുടെ ലര
ഷസാമകൊലര ആയുംബി് ാളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ ് ് രൂഩും നല്ഔാകാന്താണ്. ഇതിനാമി
കുടുുംഫശ്രീയുടെ ലര അുംഖീഔായമുള്ള ഏജന്ഷിഔ / ഷന്ദ്ധ ഷുംഗരനഔ
എന്ിഴയുടെ ലര
കഷഴനും പ്രകമാജനലപ്പടുൊകാന്താണ്.
(2) സ്ത്രീഔളലര ലതാളില് - ഴഉയഭാന ഴര്പ്ദ്ധനഴിനാമി ഷൃമുംലതാളില് ഷുംയുംബങ്ങ ് ് പുരലഭ,
കറഫര്പ് ഫാാ്, ഷൃമുംലതാളില് ഷുംയുംബഔഉയലര
ഉത്ക്ഩന്ങ്ങളലര ഴിഩണന െിന്
ഴിഩണനകഔന്ദ്രങ്ങ എന്ിഴ ആയുംബി് ാകാന്താണ്.
(3) റാഫ് ലരഔ്നീശയന് കഔാള്ഷ് ഩാഷാമിട്ടുള്ള ഴനിതഔ ് ് ഗ്രൂപ്പ് അരിസ്ഥാനെില് ഷൃമും
ലതാളില് ഷുംയുംബലഭന് യീതിമില് റകഫാരട്ടരിഔ
ആയുംബിക്കുന്തിന് നഖയഷബഔ ് ്
കപ്രാത്സാസനും നല്ഔാകാന്താണ്. ഴായ്പാ ഫന്ധിതഭാമി നരപ്പാ് ാകാന് ഇെയും
കപ്രാജക്ടുഔ കുടുുംഫശ്രീ യൂണിറ്റുഔളഭാമി ഫന്ധലപ്പടുെി ഷുംഗരിപ്പിക് ുണ്താണ്.

60

(4) ജാഗ്രതാ
ഷഭിതിഔ
വക്തിലപ്പടുുന്തിളുും
ഔൗണ്ഷറിുംഖ്
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ നരുന്തിളുും നഖയഷബ ശ്രദ്ധ ലംലുകെണും.

ഉ ലപ്പലരയുടെ ള്ള

(5) നഖയഷബ പ്രകദവലെ സ്ത്രീഔ ക്കുും ലഩണ്കുട്ടിഔ ക്കുും എതിലയയുടെ ള്ള അതിക്രഭയസിത
നഖയഷബമാമി ഭാറ്റുന്തിന് അളുകമാജയഭാമ കപ്രാജക്ടുഔ ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(6) യുടെ .ഩി, കസഷ്ക്കൂ , സമര്പ്ലഷ് െരി ഷ്ക്കൂളഔലില് ലഩണ്കുട്ടിഔളലര ഷൗഔയയാര്പ്ഥും
'നാപ്റ്ഔിന്
ലഴന്ഡിുംഖ്
യൂണിറ്റുഔ '
സ്ഥാഩിക്കുന്
കപ്രാജക്ടുഔ
തകണവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ ് ് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്. കഔയല ഴനിതാ ഴിഔഷന കഔാര്പ്പ്പകരശലെ
ഭാര്പ്ഖകയക അഴറുംഫികൊണ് കഴണും യൂണിറ്റുഔ സ്ഥാഩിക് ുണ്ത്.
(7) പ്രതികയാധ ഩയിവീറന ഩയിഩാരിഔലാമ തായ്ക്ല് ാുണ്, ജൂകഡാ, ഔയാലട്ട, എന്ിഴമില്
ഴനിതഔ ് ് ഩയിവീറനും നല്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ നഖയഷബഔ ് ് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(8) ഴനിതഔ ് ് കമാഖഩയിവീറനും നല്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ട് നഖയഷബഔ ് ് ആയുടെ ശ്
ഴകുപ്പിലെ ഷസഔയണകൊലര ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(9) ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുൊകാന് കപ്രാജക്ടുഔ

ഷുംഫന്ധിച്ച സ്പഷ്ടീഔയണും.

(i) സ്ത്രീഔ
ധായാലഭാമി
എുന് തകണവബയണ സ്ഥാഩന ഒപീഷ്, ആശുഩത്രിഔ ,
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിന്ത്രണെിലുകള്ള ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങ എന്ിഴിര ങ്ങലിലുകും
ഫഷ് ോന്റുഔലിലുകും അട്കഩാലറ സ്ത്രീഔ ധായാലഭാമി ഴലന്ുഔയുടെ ും ലതാളിറില്
ഏര്പ്ലപ്പടുഔയുടെ ും ലംയ്യുന് ഭാര്പ്് റ്റുഔ , ംന്തഔ എന്ിഴിരങ്ങലിലുകും സ്ത്രീഔ ് ് ഭാത്രഭാമി
മൂത്രുവരുയഔളും, ഔക്കൂസുഔളും നിര്പ്മ്മിക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ
ശീ-കറാ്ജ് എന്ിഴ
ഴനിതാഗരഔ
ഩദ്ധതിമില്
ഏലറ്റടു് ാും.
മൂത്രുവരുയഔ ,
ഔക്കൂസുഔ
എന്ിഴ
നിര്പ്മ്മിക്കുകമ്പാ അഴിലര ജററബയത ഉരുവരുഴഉയകെുണ്താണ്.
(ii) സ്ത്രീഔ ധായാലഭാമി എെികച്ചഉയന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്ര ണെിലുകള്ള
എലാ സ്ഥാഩനങ്ങലിലുകും ഫഷ് ോെ് കഩാലുകള്ള ലഩാട്സ്ഥറങ്ങലിലുകും മുറയൂട്ടുന്
അമ്മഭാര്പ്് ് അഴഉയലര ഷൃഔായയത ഔാുസൂക്ഷിക്കുും ഴിധമുള്ള സുയക്ഷിതഭാമ മുരിഔ
ഷജഭാക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ ഴനിതാഗരഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുൊും. കൂടുതല്
സ്ത്രീഔ
ലതാളിലറടുക്കുന് സ്ഥാഩനങ്ങലില് ഈ ഷുംഴിധാനും ഗ്രൂപ്പ് ഷൗഔയയഭാമി
ഏര്പ്ലപ്പടുൊകാന്താണ്.
(iii) ഔക്കൂഷ് നിര്പ്മ്മാണും, കുരിലഴള്ളും റബയഭാ് ല്, ഴീര് കഴദുതീഔയണും, അാണഴാരി ലഔട്ടിര
നിര്പ്മ്മാണും, അാണഴാരി കഩാശഔാസായും മുതറാമഴയുടെ ും ഷഭാന ഷൃബാഴമുള്ളഴയുടെ ും
ഴനിതാ ഗരഔ ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുൊകാന്തല. അട്കഩാലറ ഴനിതഔ ക്കുും
പുഉയശോര്പ്ക്കുും ഉയകഩാലറ പ്രകമാജനും റബിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔളും ഴനിതാഗരഔ ഩദ്ധതിമില്
ഉ ലപ്പടുൊകാന്തല.
(iv) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖെിലറ ലഩണ്കുട്ടിഔളലര ഴിഴാസ ധനഷസാമും ഴനിതാ ഗരഔ
ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുൊകാന്തല.
6.4 കുട്ടിഔ , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ്, രാന്ഷ് ലജന്കഡഴ്സ് എന്ിഴഉയലര പ്രകതയഔ ഩദ്ധതി
(1) കുട്ടിഔ , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ്, രാന്ഷ് ലജന്കഡഴ്സ് എന്ിഴഉയലര കക്ഷഭെിളുും
ഴിഔഷനെിളുും കഴുണ്ി ഉയ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക് ുണ്ാണ്. പ്രസ്തുത ഩദ്ധതിമില് കഭല്ഩരെ
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മൂന്് ഴിബാഖങ്ങ ക്കുും കഴുണ്ിയുടെ ള്ള പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിഔ
ഉുണ്ാകഔുണ്ട്ും അഴ ഩദ്ധതി
കയകയുടെ ലര ബാഖഭാക് ുണ്ട്ഭാണ് [കണ്ഡിഔ 5.4.1 (9) ഔാുഔ].
(2) കുട്ടിഔളലര ഔറാ - ഔാമിഔ - ഭാനഷിഔ - ഷാുംഷ്് ായിഔ - ഩാാലിെ ഴിഔഷനും റക്ഷയഭിട്ട്
കുടുുംഫശ്രീ ഷുംഴിധാനെിലെ ബാഖഭാമി നരപ്പിറാ് ിഴഉയന് ഫാറ നഖയഷബ, ഴാര്പ്ഡ്
ഫാറഷബ
മുതറാമഴ
വക്തിലപ്പടുുന്തിളുള്ള
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
കുടുുംഫശ്രീ
ഭാനദണ്ഡങ്ങ ് ്
ഴികധമഭാമി കുട്ടിഔ ് ് കഴുണ്ിയുടെ ള്ള പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിമില്
ഉ ലപ്പടുൊകാന്താണ്. ഫാറനഖയഷബ/ ഴാര്പ്ഡ് ഫാറഷബാ പ്രഴര്പ്െന ങ്ങ ് ാമി
നഖയഷബഔ ് ് ട്ഔ ഴിനികമാഖി് ാകാന്താണ്.
(3) എലാ ഷര്പ്് ാര്പ് ഷ്ക്കൂളഔലിലുകും ലഩണ്കുട്ടിഔളകരയുടെ ും ആണ്കുട്ടിഔളകരയുടെ ും അുംഖഷുംകയയ്ക്ക്
ആളുഩാതിഔഭാമി
ഒകയാ ഴിബാഖെിളുും
പ്രകതയഔും മൂത്രുവരുയ, ഔക്കൂഷ് എന്ിഴയുടെ ും
ആഴവയാളുഷയണും ലഴള്ളും റബയഭാ് ാന് കഴുണ് നരഩരിഔളും ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്.
എയ്ക്ഡഡ്
ഴിദയാറമങ്ങലിലുകും
ഇെയും
ഷൗഔയയങ്ങ
ഉയക്കുന്തിളുകഴുണ്ിയുടെ ള്ള
ഇരലഩരലുകഔ നരൊകാന്താണ്.
(4) കുട്ടിഔലിലുകുണ്ാഔാനിരയുടെ ള്ള കഴഔറയങ്ങ
കനയകെ ഔണ്ടുഩിരിച്ച് അതിലെ ആഗാതും
ഇലാതാ് ാകനാ റഘൂഔയി് ാകനാ കഴുണ് നരഩരിഔ
ആകയാഖയ സ്ഥാഩനങ്ങലിെയലര
നരകെുണ്താണ്.
(5) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള എലാ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഫാറ ഷൗഹൃദ
സ്ഥാഩനങ്ങലാ് ി ഭാറ്റാന് നരഩരിഔ ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്.
(6) ഷ്കഩാര്പ്ര്ഷ് ഔൗണ്ഷില് അുംഖീഔയിച്ച ഩയിവീറഔഉയലര ഷസാമകൊലര
ഔാമിഔ ഩയിവീറനങ്ങ നല്ഔാകാന്താണ്.
(7)

കുട്ടിഔ ് ് കമാഖ ഩയിവീറന
ഷുംഗരിപ്പി് ാകാന്താണ്.

കപ്രാജക്ടുഔ

ആയുടെ ശ്

ഴകുുവരുഭാമി

കുട്ടിഔ ് ്
ഷസഔയിച്ച്

(8) അാണഴാരി കഩാശഔാസായ ഴിതയണും, എഷ്.എഷ്.ലഔ കപ്രാജക്ട് ഴിസിതങ്ങ ,
ബിന്കവശിയുടെ ള്ള കുട്ടിഔ ് ് കസ്ക്യാലര്പ്ശിുവരുും ഫെയുടെ ും മുതറാമഴയ്ക്ക് കഴുണ്ി ഴഉയന് കപ്രാജക്ട്
ഴിസിതും കണ്ഡിഔ 5.4.1. (9) പ്രഔായും നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും നീ് ിലഴയ്ക്ക് ുണ് 5 വതഭാനും
ട്ഔമില് ഉ ലപ്പടുൊന് ഩാരില.
(9) ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ്ക്കുും
രാന്ഷ് ലജന്കഡഴ്സിളുും കഴുണ്ിയുടെ ള്ള
കക്ഷഭ ഩയിഩാരിഔളും
പുനയധിഴാഷ-ഴിഔഷന ഩയിഩാരിഔളും
പ്രകതയഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഏലറ്റടു് ാ
കാന്താണ്.
(10) ഉയ പ്രാഴവയും ഉഩഔയണും റബിച്ചഴര്പ്് ് ആ ഉഩഔയണെിലെ ഉഩകമാഖ ഔാറാഴധി
ഔളിയുടെ ുംമുമ്പ് ഴീണ്ടുും ഉഩഔയണും നല്ഔാന് ഩാരില. ആഴവയഔതാ നിര്പ്ണമ ഗട്ടെില്
ഇ് ായയും കൂരി ഩയികവാധി് ണും.
(11) ഷര്പ്് ാര്പ് ഷര്പ്ഴീഷിലുകള്ള ഫന്ധലപ്പട്ട ലഭഡി് ല് ഒപീഷര്പ് ആമിയി് ണും ഉഩഔയണങ്ങളലര
ആഴവയഔതാ നിര്പ്ണമും നരെി ഷാക്ഷയലപ്പടുകെുണ്ത്.
(12) ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ്് ്
ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.

കഴുണ്ിയുടെ ള്ള

ലതാളില്
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ഩയിവീറനകഔന്ദ്രങ്ങ

നഖയഷബഔ ് ്

6.5 ഴകമാജനങ്ങളലര കക്ഷഭകാും ഩാറികമറ്റീഴ് ലഔമർ ഷുംഴിധാനകാും
(1) കണ്ഡിഔ 5.4.1. (9) ല് ഩരെ പ്രഔായും നിശ്ചിതപുണ്് ഴഔമിഉയെി ഴകമാജനങ്ങളലര
കക്ഷഭെിളുും ആഴവയമുള്ളഴര്പ്് ് ഷാന്തൃന ഩയിംയണും റബയഭാക്കുന്തിളുും കഴുണ്ി ഉയ
പ്രകതയഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക് ുണ്താണ്. ഷുംസ്ഥാന ഷര്പ്് ായിലെ ഴകമാജന നമെിളുും
ഭാർഖ നിർകണവങ്ങൾക്കുും അളുകമാജയഭാമ കപ്രാജക്ടുഔലാണ് വൃദ്ധഉയലര കക്ഷഭെിന് കഴുണ്ി
ഏലറ്റടുക് ുണ്ത്.
(2) ഴകമാജനങ്ങ ് ് വായീയിഔ - ഭാനഷിഔ, ഷാുംസ്ക്യായിഔ, ഩിന്തുണാ
സുയക്ഷിതതൃകാും ഉരുവരുഴഉയുന് കപ്രാജക്ടുഔൾ് ് മുൻഖണന നൽഔണും.

ഷുംഴിധാനകാും

(3) ഴകമാജനങ്ങൾ് ് കമാഖ ഩയിവീറനും നൽകുന് കപ്രാജക്ടുഔൾ ആയുടെ ഷുഭാമി ഷസഔയിച്ച്
ഷുംഗരിപ്പി് ാകാന്താണ്.
(4) ഴികനാദകഔന്ദ്രും ഉൾലപ്പലരയുടെ ള്ള ഴകമാജന ഷൗഹൃദ ഷുംഴിധാനങ്ങൾ സ്ഥാഩിക്കുന്തിന്
കപ്രാജക്ടുഔൾ ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(5) ഴകമാജനങ്ങൾ നിയന്തയും ഉഩകമാഖിക്കുന് ലഔട്ടിരങ്ങൾക്കുും ഭറ്റു സ്ഥാഩനങ്ങൾക്കുും രാമ്പ്,
കുരിലഴള്ളും, കരാമ് ററ്റ്, ഇയിപ്പിരും മുതറാമ ഷൗഔയയങ്ങളും ആശുഩത്രിഔലിൽ
ഴകമാജനങ്ങൾ് ് പ്രകതയഔും "ഔൂ'-ഴിളുള്ള ഷുംഴിധാനങ്ങളും ഏർലപ്പടുുന്തിളുള്ള
കപ്രാജക്ടുഔ ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(6)

ഩഔൽഴീര് ആയുംബിക്കുന്തിന് കഴുണ്ി ഩണിഔളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലഔട്ടിരങ്ങൾ പൂര്പ്ണഭായുടെ ും
പ്രഴർെനക്ഷഭഭാ് ിമതിളുകവശും ആഴവയമുലുണ്ാില് ഭാത്രകഭ, ഇതിനാമി പുതിമ
കപ്രാജക്ടുഔ ഏലറ്റടുക്കുഴാന് ഩാടുള്ളുന്ന .

(7)

വൃദ്ധ ഷദനും ആയുംബിക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ നഖയഷബഔ ് ് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
എന്ാല് അതിലെ നരെിപ്പ് ഷുംഴിധാനും, ആഴര്പ്െന ലംറകാഔ എങ്ങലന ഔലുണ്ുും
ട്രങ്ങിമ ഴിവദാുംവങ്ങ അരങ്ങിമ ഴിവദഭാമ ഩദ്ധതി രികപ്പാര്പ്ട്ട് കൂരി ഷഭര്പ്പ്പിച്ച് അുംഖീഔായും
ഴാകങ്ങുണ്താണ്.

(8) ഴകമാജനങ്ങലാമ ഔിരുവരുകയാഖിഔൾ് ് ഷാന്തൃന ഩയിംയണും, ംിഔിത്സ, ഭഉയന്്, കഩാശഔാസായ
ഴിതയണും
എന്ിഴ
ഷാന്തൃന
ഩയിംയണ
ഩദ്ധതിയുടെ ലര
ഭാര്പ്ഗകയക
[ഷ.ഉ (ഷാധാ) നും.553/2019/തഷൃബഴ; തീമതി 07.03.2019] പ്രഔായും ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(9) വായീയിഔ പ്രമാഷങ്ങൾ കനയിടുന് ഴകമാജനങ്ങ ് ് അളുകമാജയഭാമ ഉഩഔയണങ്ങൾ,
ഩയിസായ ഷുംഴിധാനങ്ങൾ മുതറാമഴ ഏർലപ്പടുുന്തിന് നഖയഷബഔ ് ് കപ്രാജക്ട്
ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.

6.6 XXX
6.7 ആസ്തി ഷുംയക്ഷണ ഩദ്ധതി (Asset Maintenance Plan)
(1) ലഭമിെനൻഷ് പണ്ടുും റബയഭാ് ാന് ഔളിയുടെ ന് തനത് പണ്ടുും ഉഩകമാഖലപ്പടുെി തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെിലെ ഉരഭസ്ഥതമിലുകും കഭൽകനാട്ടെിലുകും നിമന്ത്രണെി ലുകമുള്ള കരാഡ്, കരാഡ്
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ഇതയ ആസ്തിഔളലര
തയ്യാരാക് ുണ്താണ്.

ഷുംയക്ഷണെിന്

ഉയ

പ്രകതയഔ

ആസ്തി

ഷുംയക്ഷണ

ഩദ്ധതി

(2) കഷഴനും
ലഭച്ചലപ്പടുുന്തിളുും
നിറഴിലുകള്ള
ആസ്തി
ഴിപുറലപ്പടുുന്തിളുും
ഴർദ്ധിപ്പിക്കുന്തിളുും
സ്ഥാഩനങ്ങലല ഉന്ത നിറഴായെികറയ്ക്ക്
ഉമർുന്തിളുും
അളുകമാജയഭാമ നിർകണവങ്ങലാണ് ആസ്തി ഷുംയക്ഷണ ഩദ്ധതിമിൽ ഉ ലപ്പടു കെുണ്ത്.
അതിന് ആദയും കഴുണ്ത് ആസ്തി യജിേര്പ് കുറ്റഭറ്റതാക്കുഔ എന്താണ്.
(3) കഔഭാരി് ിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങളലര ഗണകഭേ ഴർദ്ധിപ്പികൊണ്ും കഷഴന നിറഴായും ഉമർെിയുടെ ും
കരാട്ടൽ ഔൃാലിറ്റി ഭാകനജ്ലഭെിെയലര ഐ.എഷ്. ഷർട്ടിപിക് ശന് റബി് െ് ഴിധും ആസ്തി
ഷുംയക്ഷണ ഩദ്ധതി ഴിബാഴനും ലംയ്യണും.
(4) കരാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പുണ്് കഔഭാരി് ിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങളലര ഩയിഩാറന െിന്
മുൻഖണന നൽഔി ഴിനികമാഖിക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔലാണ് തയ്യാരാ ക് ുണ്ത്. ഗരഔ
സ്ഥാഩനങ്ങളലര അറ്റകുറ്റപ്പണിഔൾ് ് പുരലഭ മതഴലര ഴിഴയിക്കുന് പ്രവൃെിഔൾ
നരുന്തിളുും കരാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പുണ്് ഴഔമിഉയൊ കാന്താണ്.
(i) സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ ആധുനിഔ ഷുംഴിധാനങ്ങളും ഷജീഔയണങ്ങളും ഏർലപ്പടുുഔ.
(ii) സ്ഥാഩനങ്ങൾ മുകകന പ്രദാനും ലംയ്യുന് കഷഴനും ഴർദ്ധിപ്പിക്കുന്തിളുും ലഭച്ചലപ്പടു
ുന്തിളുും കഴുണ്ിയുടെ ള്ള ഷാധനഷാഭഗ്രിഔളും ഉഩഔയണങ്ങളും ഴാങ്ങുഔ.
(5) കരാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പുണ്ിലെ ഉഩകമാഖെില് ആശുഩത്രിഔളലര ഷൗഔയയങ്ങൾ
ഴർദ്ധിപ്പിക്കുന്തിളുും ലഭച്ചലപ്പടുുന്തിളുും മുൻഖണന നല്ഔണും. ആശുഩത്രിഔലിൽ
ഉഩഔയണങ്ങൾ ഴാങ്ങുഔ, അളുഫന്ധ ഷൗഔയയങ്ങൾ ഏർലപ്പടുുഔ, കരാമ് ററ്റുഔൾ
നിർമ്മിക്കുഔ, കഭാർച്ചരി ഷൗഔയയും ലഭച്ചലപ്പടുുഔ, പർണിച്ചറും, ഔമ്പൂട്ടറഔളും ഴാങ്ങുഔ മുതറാമ
പ്രവൃെിഔ കരാഡിതയ ലഭമിെനൻഷ് പുണ്് ഴഔമിഉയെി നരപ്പാ് ാകാന്താണ്.
(6) ലഩാട് സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ ഭളലഴള്ള ഷുംബയണിഔളലര
തയലഭമിെനന്ഷ് പുണ്് ഉഩകമാഖി് ാകാന്താണ്.

പുനഉയദ്ധായണെിന് കരാഡി

(7) ലഭമിെനൻഷ് പുണ്് ഴിനികമാഖും ഷുംഫന്ധിച്ച് തകണവഷൃമുംബയണ ഴകുപ്പ് പുരലപ്പടുഴിച്ചിട്ടുള്ള
ഉെയകാഔലികറയുടെ ും ഷർക്കുററഔലികറയുടെ ും ഴയഴസ്ഥഔൾ ഩാറികൊണ് ലഔാുണ്ാമിയി് ണും ആസ്തി
ഷുംയക്ഷണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാ് ി നരപ്പാക് ുണ്ത്.
(8) ആസ്തി ഷുംയക്ഷണ ഩദ്ധതി് ് അന്തിഭരൂഩും നൽകുന്തിന് മുമ്പ് ഗരഔ സ്ഥാഩന ങ്ങലിലറ
കഭധാഴിഔളലര കമാഖും ഴിലിച്ച് കംർ് ണും. പ്രസ്തുത കമാഖെിൽ അുംഖീഔയിച്ച
കപ്രാജക്ടുഔലാമിയി് ണും ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലപ്പടുകെുണ്ത്.
(9) സ്കൂൾ ലഔട്ടിരങ്ങളലര അറ്റകുറ്റപ്പണി നരുന് കപ്രാജക്ട് അദ്ധയമനഴർശും ആയുംബിക്കു ന്തിന്
മുമ്പ് പൂർെിമാഔെ്  യീതിമിൽ കപ്രാജക്ട് നിർഴസണും ക്രഭീഔയി് ണും.
6.8 ഷദ്ബയണ ഩദ്ധതി
(1) കഷഴനങ്ങ
ലഭച്ചലപ്പടുുന്തിളുും ഷദ്ബയണ നിര്പ്ഴസണും ഷാധയഭാക്കുന്തിളുും ഒകയാ
തകണവബയണ സ്ഥാഩനകാും ഉയ ഷദ്ബയണ നിര്പ്ഴസണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്  ുണ്താണ്. ഇതിലെ
ബാഖഭാമി, തകണവബയണ സ്ഥാഩനും ഇരലഩകരുണ് അരിമന്തിയ പ്രശ്നങ്ങ
ശ്രദ്ധമില്
ലഔാണ്ടുഴഉയന്തിളുള്ള ഷുംഴിധാനും ഒകയാ ഴാര്പ്ഡിലുകും ലഩാട്ജനങ്ങ ് ് കഴുണ്ി
ഉുണ്ാക്കുഔയുടെ ും ഩയാതി ഩയിസായ ഷുംഴിധാനും ആഴി്കരയിക്കുഔയുടെ ും കഴണും.
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(2)

സുതായയത, ജനഩാാലിെും ട്രങ്ങിമ ഷദ്ബയണ തതൃങ്ങൾ ഉൾല് ാണ്ടുലഔാുണ്്
ഔായയക്ഷഭതയുടെ ും നീതിപൂർവഔകാും നിമഭഴാഴ്ചമിറധിഷ്ഠിതകാഭാമ ഉയ ബയണും ഔാഴ്ചഴയ്ക്കുന്
തിളുകഴുണ് പ്രഴര്പ്െനങ്ങലാഔണും ഩദ്ധതിമില് ഉുണ്ാകഔുണ്ത്.

(3) ഷദ്ബയണ തതൃങ്ങൾ് ് പുരകഭ ഩൗയാഴഔാവകയക, അരിമാളുള്ള അഴഔാവ നിമഭും,
കഷഴനാഴഔാവ നിമഭും മുതറാമഴ കൂരി ഩയിഖണികൊണ്ലഔാുണ്ാമി് ണും ഷദ്ബയണ ഩദ്ധതി
തയ്യാരാക് ുണ്ത്.
(4) അമൽ ഷബഔൾ, ഴാര്പ്്ഷബഔൾ/ ഴാര്പ്ഡ് ഔമ്മിറ്റിഔ
തകണവബയണ സ്ഥാഩനതറ
ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഷുംഴിധാനും, ജനഔീമ ഷഭിതിഔൾ, കമാഖങ്ങൾ മുതറാമഴ
എങ്ങലനലമലാും പറപ്രദഭാമി ഉഩകമാഖലപ്പടുെിയുടെ ും ബൗതിഔ
ഷൗഔയയങ്ങൾ, ഇഖകഴണൻഷ്, കയകഔളലര സൂക്ഷിപ്പ് ട്രങ്ങിമഴ എത്രഭാത്രും ലഭച്ചലപ്പടുെിയുടെ ും ഷദ്ബയണും
ഷാദ്ധയഭാ് ാും
എന്് പ്രകതയഔും ഩയികവാധിച്ച് അഴ പ്രാഴര്പ്െിഔഭാക്കുന്തിളുള്ള
നിര്പ്കണവങ്ങ ഩദ്ധതിയുടെ കരയുടെ ും ഩദ്ധതികയകയുടെ ലരയുടെ ും ബാഖഭാ് ണും.
(5) ലഩാട്
ജനങ്ങ ് ്
അഴഉയലര
ഩയാതിഔ
ഉന്മിക്കുന്തിളുും
ഩയിസായങ്ങ
നിര്പ്കണവിക്കുന്തിളുും ഉള്ള യഴഷയും നഖയഷബ നല്കുന്ത് അബിഔാഭയ ഭാമിയിക്കുും. അതിളു
കഴുണ്ി ഭാഷുംകതാറും ആദയലെ ബുധനാഴ്ച
നഖയഷബ ബയണ ഷഭിതി
അുംഖങ്ങ ,
ഉകദയാഖസ്ഥര്പ് എന്ിഴര്പ് ഩലാടുക്കുന് ഉയ കമാഖും നരെി ജനങ്ങളലര ഩയാതിഔളും
നിര്പ്കണവങ്ങളും കഔ ക് ുണ്താണ്. പ്രസ്തുത കമാഖെില് നഖയഷബമിലറ എലാ നിര്പ്ഴസണ
ഉകദയാഖസ്ഥഉയകരയുടെ ും ഷാന്ിദ്ധയും ഉുണ്ാമിയി് ണും. ഉയ കമാഖെിലറ
തീഉയഭാനങ്ങ
ഷുംഫന്ധിച്ച് ഷൃീഔയിച്ചിട്ടുള്ള ട്രര്പ്നരഩരിഔ
അടുെ കമാഖെില് അഴകറാഔനും
ലംകയ്യുണ്താണ്.

7. ഴിഔഷന കഭകറഔ ക്കുള്ള നിര്പ്കണവങ്ങ , നിഫന്ധനഔ
ഴിഴിധ ഴിഔഷന കഭകറഔ ക്കുള്ള പ്രകതയഔ നിര്പ്കണവങ്ങ
മതഴലര നല്കുന്നു. അഴ
ഔളിയുടെ ന്ിരകൊലും ഩാറികൊണ്ലഔാുണ്ാമിയി് ണും ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറമികറയുടെ ും കപ്രാജക്ടുഔ
തയ്യാരാക് ുണ്ത്.
7.1 സയിത കഔയലും ഭിശന്

7.1.1 നഴകഔയലും ഔര്പ്മ്മ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഷര്പ്് ാര്പ് പ്രകയാഩിച്ച നാറ് ഴിഔഷന
ഭിശളുഔലില് ന്ാമ „സയിതകഔയലും‟ ഭിശന് കൃശി ഴിഔഷനും, ശുംിതൃ-ഭാറിനയ
ഷുംസ്ക്കയണും, ജറ ഷുംയക്ഷണും എന്ിങ്ങലന മൂന്് ഉഩദൗതയങ്ങലാണ് ഉള്ളത്. ഇതില്
ശുംിതൃ ഭാറിനയ ഷുംസ്ക്കയണും നഖയഷബഔളലര അനിഴായയ മതഭതറമാണ്. കൃശിയുടെ ും
ജറഷുംയക്ഷണകാും
തകണവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളലര
കഭകറാ
മതഭതറഔലില്
ഴഉയന്ഴയുടെ ഭാണ്. അട്ലഔാുണ്് സയിതകഔയലും ഭിശനിെയലര ഷര്പ്് ാര്പ് പ്രകയാഩിച്ചിട്ടുള്ള
റക്ഷയും കഔഴയി് ാന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ മുകയ ഩാ് ഴസിക് ുണ്താണ്.
7.1.2 സയിതകഔയലും ഭിശലെ ബാഖഭാമി പുരലപ്പടുഴിച്ച കഭകറാ ഭാര്പ്ഗ നിര്പ്കണവങ്ങ
കഴണും ഈ കഭകറഔലിലറ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക് ുണ്ത്.

ഩയിഖണിച്ച്

7.1.3 ഭാറിനയയസിത തകണവബയണ സ്ഥാഩനും, ഔാര്പ്ശിഔ ഷമ്പന്ഭാമ തകണവ ബയണ സ്ഥാഩനും,
ജറഷൃമുംഩയയാപ്തതയുടെ ള്ള തകണവബയണ സ്ഥാഩനും എന്ിഴ റക്ഷയഭാമി ഔുണ്്
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പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ആഴിഷ്ക്കയി് ണും. ഈ റക്ഷയും കഔഴയിക്കുന്തിന് കഴുണ് ഩിന്തുണാ
ഷുംഴിധാനഭാമി സയിത കഔയലും ഭിശന് പ്രഴര്പ്െിക്കുന്താണ്.
7.14 ഷുംകമാജനും ഉരപ്പാക്കുന്തിന് ഫന്ധലപ്പട്ട കഭകറാ ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ , ആസൂത്രണ
ഷഭിതി, നഖയഷബതറ ഭിശന് ഷഭിതി എന്ിഴയുടെ ലര ഷുംയുടെ ക്ത കമാഖും കംര്പ്ന്് മൂന്്
കഭകറമിലറയുടെ ും കപ്രാജക്ട് ആവമങ്ങ ് ് അന്തിഭരൂഩും നല്കുന് യീതി അഴറുംഫി
് ാകാന്താണ്.
7.1.5 മൂന്് ഉഩദൗതയങ്ങലിലുകും ഩതിമൂന്ാും ഩദ്ധതിയുടെ ലര ആഴകവശിക്കുന് ഒകയാ ഴര്പ്ശകാും
കഔഴയിക് ുണ് ബൗതിഔ കനട്ടകാും ഗണഩയതമില് ഴഉയകെുണ് ഭാറ്റങ്ങളും ഩട്ടിഔലപ്പടുെി
ഩദ്ധതികയകയുടെ ലര ബാഖഭാക്കുന്തിന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ശ്രഭിക് ുണ്താണ്.
7.1.6 ഈ കഭകറഔലിൽ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുകമ്പാൾ മതഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് ഭാര്പ്ഗ നിര്പ്കണവങ്ങ
കൂരി ഩയിഖണിക് ുണ്താണ്.
(എ) കൃശി ഴിഔഷനും
(1) ഔാര്പ്ശിഔ അളുഫന്ധ കഭകറമിലറ കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ഷുംകമാജിത നീര്പ്െര ഩയിഩാറന
ഷഭീഩനും ഉുണ്ാമിയി് ണും.
(2) ഉയ നിശ്ചിത ഔാറാഴധിക്കുള്ളില് ബകക്ഷയാത്ക്ഩാദനെിലെ ഔായയെില് ഷൃമും ഩയയാപ്തത
കഔഴയി് ാന് ഔളിമണലഭന് റക്ഷയകൊലരമാമിയി് ണും കപ്രാജക്ടുഔ
ആഴിശ്് 
യിക് ുണ്ത്.

(3) കൃശി, മൃഖഷുംയക്ഷണും, ഭത്സയകൃശി എന്ിങ്ങലനയുടെ ള്ള കൃശിഔ
ഉ ലപ്പടുന്
ഷുംകമാജിത കൃശി ഷപ്രദാദാമങ്ങ അഴറുംഫിച്ച് കൃശി ഭൂഭിമില് നിന്് ഩയഭാഴധി
ഴഉയഭാനും ഔര്പ്ശഔന് റബിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ ് ് പ്രാധാനയും നല്കഔുണ്താണ്.
(4) ഭണ്-ജറഷുംയക്ഷണും, ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണും, നീര്പ്െര ഩയിഩാറനും, ഴനഴത്ക്് യണും
എന്ിഴയുടെ ഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔ കപ്രാത്സാസിപ്പി് ണും.
(5) ബക്ഷയഴിലഔളലര ഴിലഴിസ്തൃതിയുടെ ും ഉത്ക്ഩാദനക്ഷഭതയുടെ ും ഴര്പ്ദ്ധിപ്പിക്കുഴാന് അളുകമാജയ ഭാമ
കപ്രാജക്ടുഔ ് ് പ്രാധാനയും നല്ഔണും.
(6) കജഴകൃശിയുടെ ും കജഴഴലങ്ങളകരയുടെ ും കജഴഔീരനാവിനിഔളകരയുടെ ും ഉത്ക്ഩാദനകാും ഉഩകമാഖകാും
കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ഩയിഖണന നല്ഔണും.
(7)

ഔാര്പ്ശിഔ ഴിലഔളലര മൂറയ ഴര്പ്ദ്ധിത ഉത്ക്പ്പന്ങ്ങ
നഖയഷബഔ ് ് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ

(8) ഩളും, ഩച്ച് രി എന്ിഴയുടെ ലര ഴിഩണനെിന് ഩയമ്പയാഖത ംന്തഔ , നാരന് ംന്തഔ , ഭറ്റ്
ഴിഩണന ഷുംഴിധാനങ്ങ എന്ിഴയുടെ ലര പ്രഴര്പ്െനും ഊര്പ്ജിതഭാ് ണും.
(9) ഩളും, ഩച്ച് രി ഉത്ക്ഩാദന ഔൗണ്ഷില് (VFPCK), കസാര്പ്ട്ടിഔ ച്ചര്പ് കഔാര്പ്പ്പകരശന് (HORTICORP)
മുതറാമ ഏജന്ഷിഔ ആയുംബിക്കുന് ഔാര്പ്ശിഔ ഴിബഴ ഷുംബയണ ഴിഩണന കഔന്ദ്രങ്ങ ് ്
അരിസ്ഥാന
ഷൗഔയയങ്ങ
പ്രദാനും
ലംയ്യുന്
കപ്രാജക്ടുഔ
നഖയഷബഔ ് ്
ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
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(10) ഔാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിഔ
അയ്യാാലി ലതാളിലുകരുവരു ഩദ്ധതിയുടെ ഭാമി
നരപ്പിറാക്കുന്തിളുള്ള ഷാദ്ധയത ഩയഭാഴധി ഉഩകമാഖലപ്പടുെണും.

ഷുംകമാജിപ്പിച്ച്

(11)തയിശുഭൂഭിമില് കൃശി കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിളുും കൃശി ലംയ്യാലത ളിഞ്ഞു ഔിരക്കുന് ഭൂഭിമില്
കൃശിമിരക്കുന്തിളുും നഖയഷബഔ ഩയഭാഴധി ശ്രദ്ധ നല്ഔണും
(12) ഷൃഔായയ ഭൂഭിമിലുകും ലഩാട് സ്ഥറങ്ങലിലുകും പറ വൃക്ഷങ്ങ
ഴകൊണ്
ഩിരിപ്പിക്കുന്ത്
കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഴാന് വൃക്ഷകതഔ ഉത്ക്ഩാദിപ്പിച്ച് ഴിതയണും ലംയ്യുന്തിളുും കതഔ നട്ടു
ഴലര്പ്ുന്തിളുും അളുകമാജയഭാമ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്. ലതാളിലുകരുവരു
ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഷാധയത ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനലപ്പടുെണും.
(13) ലതാരിഔലിലുകും
ലഩാട് സ്ഥറങ്ങലിലുകും ഭളലഴള്ളും ഭൂഭിമികറയ്ക്ക്
ഔിനിെിരങ്ങുന്തിന്
ഭളക്കുളിഔളും ഷഭാനഭാമ നിര്പ്മ്മിതിഔളും ഉയക്കുന്തിന് ശ്രഭി് ണും. ലതാളിലുകരുവരു ഩദ്ധതിയുടെ ലര
ഷാധയതയുടെ ും പ്രകമാജനലപ്പടുെണും.
(14) ഒകയാ കദവെികെയുടെ ും ഭൂഩയിസ്ഥിതിമളുഷയിച്ച് ഴയതയസ്ത ഉഩാധിഔലിെയലര
പറപ്രദഭാമി ഷുംബയിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ കപ്രാത്സാസിപ്പി് ണും.

ഭളലഴള്ളും

(15) ഷുംഗകൃശി് ് ഗ്രൂുവരുഔ ഷുംഗരിപ്പിച്ച് സ്ഥറും ഩാട്ടെിലനടുെ് ഭൂഭി ഉയ് ി ജറ റബയത
ഉരപ്പാക്കുന്തിളുള്ള പ്രഴര്പ്െനങ്ങ കപ്രാത്സാസിപ്പി് ണും.
(16) ഔര്പ്ശഔ കൂട്ടായ്മഔ
മുകകന ഉത്ക്ഩന് ഷുംബയണും,
പ്രാഥഭിഔ ഷുംസ്ക്കയണും, ഴിഩണനും
ട്രങ്ങിമഴ പ്രാഴര്പ്െിഔഭാക്കുന്തിളുള്ള ഩയിശ്രഭും ഉുണ്ാഔണും.
(17) ഒകയാ ഴിലഔ ് ാകമാ, ഩച്ച് രി ഴിലഔ ് ് എലാെിളുഭാകമാ യജിേര്പ് ലംയ്തു
പ്രഴര്പ്െിക്കുന് ഔാര്പ്ശിഔ ഉല്പാദനംാദന ഔമ്പനിഔ (Farmer Producer Companies) മുകകന ഉത്ക്ഩന്
കഴഴിദ്ധയഴല്് യണും, ഷുംസ്ക്കയണും, ഴിഩണനും, ഔമറ്റുഭതി ട്രങ്ങിമഴ പ്രാഴര്പ്െിഔ
ഭാ് ാകാന്താണ്.
(18) കുടുുംഫശ്രീ ഷുംഗകൃശി ഗ്രൂുവരുഔ
മുകകന ഫാാ് ഴായ്പ ഫന്ധലപ്പടുെിയുടെ ള്ള ഉത്ക്ഩാദന
കപ്രാജക്ടുഔ ് ് രൂഩും നല്ഔാകാന്താണ്. ഇെയും ഗ്രൂുവരുഔ ് ് ഴിെ്, കജഴഴലും എന്ിഴ
നല്ഔാളുും ഴിഩണന ഷൗഔയയും ഉയക്കുന്തിളുും കപ്രാജക്ടുഔ ഉ ലപ്പടുൊകാന്താണ്.
(19) കുട്ടനാരന് ഩാരകവകയങ്ങ
(അപ്പര്പ് കുട്ടനാര് കഭകറയുടെ  ലപ്പലര), കഔാ
നിറങ്ങ ,
ലഩാ് ാലിപ്പാരങ്ങ എന്ിഴയുടെ ലര ഩാര്പ്വൃബിെി നിര്പ്മ്മാണും ഭാത്രകഭ ഉത്ക്ഩാദന കഭകറമില്
ഉ ലപ്പടുൊൂ. ഭലറ്റലാ ഩാര്പ്വൃബിെി കപ്രാജക്ടുഔളലര നിര്പ്മ്മാണകാും ഩശ്ചാെറ കഭകറമില്
ഴഔമിഉയെണും.
(ഫി) ജറ ഷുംയക്ഷണും
(1)

ജറകഷംന കപ്രാജക്ടുഔളലര ട്രര്പ്നരെിുവരുും ഷുംയക്ഷണകാും ഩയിഩാറനകാും ഩാരകവകയ
ഷഭിതി/ ഔര്പ്ശഔ കൂട്ടായ്മ/ഗണകബാൃ തിഷഭിതി എന്ിഴയുടെ ലര
മതഭതറമാമി കപ്രാജക്ടില്
ഴയഴസ്ഥ ലംയ്യണും.

(2) ഭണ്, ജറഷുംയക്ഷണ പ്രവൃെിഔ , ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണ പ്രവൃെിഔ , ഴനഴല്്  യണ
പ്രവൃെിഔ
എന്ിഴ ഴിഔഷന പുണ്് ഴിനികമാഖിച്ച് ഏലറ്റടു് ാലഭാിലുകും ലതാളിലുകരുവരു
ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഷാധയതഔ ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനലപ്പടുകെുണ്താണ്.
(3) എലാഴര്പ്ക്കുും
എന്നുും
സ്ഥാഩനങ്ങളലര റക്ഷയും.

ശുദ്ധഭാമ

കുരിലഴള്ളും
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എന്താമിയി് ണും

തകണവബയണ

(4) ജറഴിതയണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങകല് ാ
മുന്ഖണന നല്കഔുണ്ത്.

ജറ

ഷുംയക്ഷണ

പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ാമിയി് ണും

(5) ജററബയത ഉരുവരുഴഉയെി ഴിദഗ്ദ്ധലയല് ാുണ്് ഷാക്ഷയലപ്പടുെി ജറ കരാതസ്സ് തീഉയഭാ
നിച്ചതിളുകവശും ഭാത്രകഭ കുരിലഴള്ള കപ്രാജക്ടുഔ
തയ്യാരാക്കുഴാന് ഩാടുള്ളൂ. ഷബ്ഷിഡി
നിഫന്ധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാമി ഖാര്പ്സിഔ ഔണക്ഷളുും നല്ഔാകാന്താണ്.
(6) എലാ കുരിലഴള്ള കപ്രാജക്ടുഔ ക്കുും ഩയാഭാഴധി ഗണകബാൃ തി ഴിസിതും ഷഭാസയി ് ാളുള്ള
ഴയഴസ്ഥ കപ്രാജക്ടില് ഉ ലപ്പടുെണും. അകതാലരാപ്പും കുരിലഴള്ള കപ്രാജക്ടുഔളലര
ട്രര്പ്നരെിുവരുും ഷുംയക്ഷണകാും ഗണകബാൃ തി ഷഭിതിഔളലര മതഭതറമാണ് എന്നുും കപ്രാജക്ടില്
ഴയഴസ്ഥ ലംയ്യണും. ആഴര്പ്െന ലംറകാഔലിലറ ഩട്ടിഔജാതി ഗണകബാക്താ് ളലര ഴിസിതും
ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി ട്ഔമിലുകും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഗണകബാക്താ് ളലര ഴിസിതും ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ
ഉഩഩദ്ധതി ട്ഔമിലുകും ആഴവയലഭാില് ഴഔമിഉയൊകാന്താണ്.
(7) ലഩാട്രാുവരുഔലില് നിന്നുള്ള കുരിലഴള്ള ദുഉയഩകമാഖും (ഴാസനങ്ങ ഔഴഔല്, ഔന്നുഔാറിഔലല
കുലിപ്പി് ല്, ഴസ്ത്രങ്ങ
അറ് ല് ട്രങ്ങിമഴ) തരയുടെ ന്തിളുകഴുണ്ി ഔര്പ്വന നരഩരി
എടുക്കുഔയുടെ ും ഗട്ടുംഗട്ടഭാമി ലഩാട്രാുവരുഔളലര എണും കുരകൊണ്ലഔാണ്ടുഴഉയഔയുടെ ും ഩഔയും
ദായിദ്ര്യകയകയ്ക്കു താലളയുടെ ള്ള കുടുുംഫങ്ങ ് ് കുരിലഴള്ള – ഖാര്പ്സിഔ ഔണക്ഷന്
നല്കുന്തിളുള്ള നരഩരി ഷൃീഔയിക്കുഔയുടെ ും ലംകയ്യുണ്താണ്.
(8) അാണഴാരിഔ , കഔഭാരിമ സ്ഥാഩനങ്ങ
കപ്രാജക്ടുഔ ് ് മുന്ഖണന നല്ഔണും.

എന്ിഴമികറയ്ക്ക് കുരിലഴള്ളും

റബയഭാക്കുന്

(ഷി) ശുംിതൃ-ഭാറിനയ ഷുംസ്ക്കയണും
(1)

ഒകയാ പ്രകദവകെയുടെ ും ഭാറിനയമുക്തഭാക്കുന്തിനാമി കജഴഭാറിനയും ഉരഴിരെില് തലന്
ഩയിഩാറിക്കുഔ, അകജഴഭാറിനയും കവകയിച്ച് പുനഃംുംക്രഭണ ഴികധമഭാക്കുന് തിളുള്ള
ഷൗഔയയങ്ങ സൃഷ്ടിക്കുഔ എന്ിഴമാമിയി് ണും ഭാറിനയ ഷുംഷ്് യണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങളലര
ഷഭീഩനും.

(2) കജഴ
ഭാറിനയങ്ങ
കജഴഴല
ഉത്ക്ഩാദനെിളുും
ഉഩകമാഖലപ്പടുുന് കപ്രാജക്ടുഔ ആഴിശ്് യി് ണും.

ഊര്പ്കജാത്ക്ഩാദനെിളുും

(3) ഭാറിനയ ഩയിഩാറനകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ആഴര്പ്െന ഷൃബാഴമുള്ള ലംറകാഔ ക്കുകഴുണ് ഴിസിതും
നഖയഷബയുടെ ലര തനത് പുണ്ില് നിന്് ഔലുണ്െണും.
(4) കുടുുംഫങ്ങ ക്കുും സ്ഥാഩനങ്ങ ക്കുും ഭാറിനയ ഷുംഷ്് യണ യൂണിറ്റുഔ
ഷഫ്ഷിഡി നല്ഔാകാന്താണ്.

സ്ഥാഩിക്കു ന്തിന്

(5) ഭാറിനയ ഷുംഷ്് യണ കപ്രാജക്ടുഔ
തയ്യാരാക് ുണ്ട്ും നരപ്പിറാക് ുണ്ട്ും തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെിലറ
എഞ്ചിനീമരിുംഖ് ഴിബാഖഭാണ്. എന്ാല് നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ
ഉ ലപ്പട്ടിട്ടിലാെട്ും മന്ത്ര ഷാഭഗ്രിഔ
സ്ഥാഩിക് ുണ്തിലാെട്ഭാമ റലിതഭാമ
കപ്രാജക്ടുഔ
നഖയഷബമില് ലസല്െ് ഴിബാഖെിലറ ഫന്ധലപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്് ്
തയ്യാരാ് ി നരപ്പിറാ് ാകാന്താണ്. ശുംിതൃ ഭിശന്, ക്ലീന് കഔയല ഔമ്പനി എന്ിഴയുടെ ലര
ഷാകാതിഔ ഷസാമും ഇ് ായയെില് കതരാകാന്താണ്.
7.2 മൃഖഷുംയക്ഷണും, ക്ഷീയ ഴിഔഷനും
(1) ഩാല്, മുട്ട, ഭാുംഷും എന്ിഴയുടെ ലര ഉത്ക്ഩാദനെില് ഷൃമും ഩയയാപ്തത കനടുഔലമന് താമിയി് ണും
കപ്രാജക്ടുഔളലര റക്ഷയും.
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(2) മുകയലതാളിറാകമാ ഉഩലതാളിറാകമാ മൃഖഷുംയക്ഷണ കഭകറമില്
ഔലുണ്െി കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന് കപ്രാജക്ടുഔ ഴിബാഴനും ലംയ്യണും
(3) ഴായ്പാഫന്ധിത കപ്രാജക്ടുഔലില്
അഴറുംഫി് ണും.

ഫാ് ്

എന്ഡഡ്

ഷഫ്ഷിഡി

പ്രഴര്പ്െിക്കുന്ഴലയ
നല്കുന്

യീതി

7.3 ഭത്സയഫന്ധനും
(1) ഭത്സയ ഷമ്പെിലെ സുസ്ഥിയ ഩയികഩാശണകാും ഩയമ്പായാഖത ഭത്സയ ലതാളിറാലിഔളലര
ഉഩജീഴനകാും നിറനില്ുവരുും ഉരുവരുഴഉയുഔമാമിയി് ണും ഭത്സയ കഭകറാ ഴിഔഷന െിലറ മുകയ
റക്ഷയും.
(2) ഭത്സയകഭകറ ഉ ലപ്പടുന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് ഩയമ്പയാഖത ഭത്സയ ലതാളിറാലിഔളലര
ഷാമൂസയ-ഷാമ്പെിഔ
ഴിഔഷനെിളുും
പുനയധിഴാഷെിളുമുള്ള
കപ്രാജക്ടുഔ
ആഴി്കരയിക് ുണ്താണ്.
7.4 ലംറഔിര ഴയഴഷാമങ്ങളും ഩയിവീറനകാും
7.4.1 ലംറഔിര ഴയഴഷാമങ്ങ
(1) ഔാര്പ്ശിഔഴിഔഷനും, മൃഖ ഷുംയക്ഷണും, ക്ഷീയ ഴിഔഷനും, ഭത്സയഴിഔഷനും എന്ീ കഭകറഔലിലറ
ഉത്ക്ഩന്ങ്ങ
മൂറയഴര്പ്ദ്ധിതഭാമി
രൂഩാന്തയലപ്പടുെി
അഴയുടെ ലര
ഴിഩണനും
കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന് ലംറഔിര ഴയഴഷാമ ഷുംയുംബങ്ങ കപ്രാത്സാസി പ്പി് ണും.
(2) ഷുംയുംബഔതൃ ഴിഔഷനെില് കനപുണയ ഴിഔഷനും
ആഴിശ്് യി് ണും.

കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്

കപ്രാജക്ടുഔ

(3) ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങ
നഴീന വാസ്ത്ര ഷാകാതിഔ ഉഩാധിഔ
ഉഩകമാഖിച്ച്
ആധുനിഔഴല്് യിക്കുന് ലംറഔിര ഴയഴഷാമ യൂണിറ്റുഔ കപ്രാത്സാസിപ്പി് ണും.
(4) കുടുുംഫശ്രീയുടെ ലര ഷുംയുംബ ഴിഔഷനും, കനപുണയ ഴിഔഷനും എന്ീ
ഷുംകമാജിപ്പിച്ച് ഷുംയുംബഔ കപ്രാജക്ടുഔ ് ് രൂഩും നല്ഔാകാന്താണ്.

ഩയിഩാരിഔളഭാമി

(5 ഩയിസ്ഥിതി് ് അളുകമാജയകാും റലിതഭാമ കഴദഗ്ദ്ധയ പ്രകമാഖൊല് പ്രഴര്പ്െിപ്പി ക്കുഴാന്
ഷാധയതയുടെ ള്ളട്ഭാമ മന്ത്രഴല്് യണും കപ്രാത്സാസിപ്പിക് ുണ്താണ്.
7.4.2 സൂ്മ സം ഷുംയുംബങ്ങ
(1) പ്രഴാഷിഔളലര പുനയധിഴാഷെിന് കനാര്പ്്  ഉ പ്പലരയുടെ ള്ള ഷര്പ്് ാര്പ്, അര്പ്ദ്ധ ഷര്പ്് ാര്പ്
ഏജന്ഷിഔളഭാമി ഷസഔയികച്ചാ, ഷൃന്തും നിറമികറാ തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ് ്
ഩദ്ധതിഔ
ആഴിഷ്ക്കയി് ാകാന്താണ്. അെയും കപ്രാജക്ടുഔ ് ് രികഴാ ഴിുംഖ് പുണ്്
നല്കുന്തിളുും ഴായ്പാ ഩദ്ധതിഔലിലറ ഩറിവയ്ക്ക് ഇലഴ് നല്കുന്തിളുമുള്ള ഴയഴസ്ഥഔ
ഷബ്ഷിഡി ഉെയഴില് കംര്പ്െിട്ടുുണ്്.
(2) പ്രാകദവിഔ ഴിബഴഷമ്പെ്
പറപ്രദഭാമി
ഴിനികമാഖിക്കുന്തിളുും ലതാളിറിലായ്മ
ഩയിസയിക്കുന്തിളുും ഉത്ക്ഩാദന യൂണിറ്റുഔളും സൂ്മ സം ഷുംയുംബങ്ങളും കപ്രാത്സാസിപ്പി് ണും.
(3) എലാ ലതാളില് ഷുംയുംബഔ കപ്രാജക്ടുഔളും
ക് ുണ്താണ്.

ഴായ്പാഫന്ധിത

(4) ലതാളില് ഷുംയുംബങ്ങലില് മുന്ഩിന് ഫന്ധങ്ങ
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ഉരുവരുഴഉയെണും.

കപ്രാജക്ടുഔലാമി ആഴിശ്് യി

(5) ഷുംയുംബഔ ഴിഔഷനെിന്
ആഴിഷ്ക്കയിക് ുണ്താണ്.

കുടുുംഫശ്രീ

ഩയിഩാരിഔളഭാമി

ഫന്ധിപ്പിച്ച്

കപ്രാജക്ടുഔ

7.4.3 ലതാളില് ഩയിവീറനങ്ങ
(1) ലതാളില് ഷുംയുംബഔ ഗ്രൂുവരുഔലിലറ 18-ളുും 50-ളുും ഭകദ്ധയ പ്രാമമുള്ളട്ും ഷബ്ഷിഡി
ഭാര്പ്ഗകയകപ്രഔായും നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള ഴഉയഭാനഩയിധിമില് താലള ഴഉയന്ട്ഭാമ അുംഖ ങ്ങ ് ്
അഴര്പ് ഏര്പ്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള ലതാളില് കഭകറമില് ഩയിവീറനും നല്ഔാകാന്താണ്.
(2) ഩയിവീറനും കനരാന് താല്ഩയയമുള്ളഴര്പ് പ്രാമും, ഴിദയാബയാഷ കമാഖയത, ഩയിവീറനും ആഴവയമുള്ള
കഭകറ എന്ിഴ ഴയക്തഭാ് ി നഖയഷബഔലില് കഩയ് യജിേര്പ് ലംയ്യുന്തിന് കഴുണ് ഷുംഴിധാനും
നഖയഷബഔ ആഴി്കരയിക് ുണ്താണ്.
(3) കഔന്ദ്ര- ഷുംസ്ഥാന ഴിഔഷന ഴകുുവരുഔകലാ അഴയുടെ ലര നിമന്ത്രണെില് പ്രഴര്പ്െിക്കുന്
സ്ഥാഩനങ്ങകലാ മുകകന ഭാത്രകഭ തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ
നിര്പ്കണവിക്കുന് ലതാളില്
ഩയിവീറനും നരുഴാന് ഩാടുള്ളൂ.
(4) ഩയിവീറനാര്പ്ഥിഔ ് ് മാത്രാ ഫെമ്ക് ാ കേപ്പെികനാ അര്പ്സത ഉുണ്ാമിയിക്കു ന്തല.
(5) കനപുണയ കഩാശണ കപ്രാജക്ടുഔ

നഖയഷബഔ ് ് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.

7.5 ഊര്പ്ജും
(1)

പ്രാകദവിഔഭാമി ഷാധയഭാമ ഊര്പ്കജാത്ക്ഩാദന യൂണിറ്റുഔ
നഖയഷബഔ ഏലറ്റടു് ണും.

ഷാധയതയ്ക്ക് അളുഷയിച്ച്

(2)

കഴദുതി എൊെ
എെി് ണും.

അഴിരങ്ങലില്

പ്രകദവങ്ങളും

ഴീടുഔളും

ഉലുണ്ാില്

കഴദുതി

(3)തകണവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ് ് ഷൃന്തഭാമി ഷൗകയാര്പ്ജ കഴദുതി ഉത്ക്ഩാദന യൂണിറ്റുഔ
ഷര്പ്് ാര്പ് ഏജന്ഷിഔ മുകകന സ്ഥാഩി് ാകാന്താണ്. അെയും കപ്രാജക്ടുഔലില് അനര്പ്ട്ടിലെ
(ANERT) ഭാനദണ്ഡങ്ങ
ഩാറിക് ുണ്താണ്. ഉത്ക്ഩാദിപ്പി ക്കുന് കഴദുതിമില് തനട്
ഉഩകമാഖും ഔളിച്ച് അധിഔമുള്ളത് കഔയല ഷുംസ്ഥാന കഴദുതി കഫാര്പ്ഡിന് നല്കുന്
തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ് ്, ആഴവയലഭാില്, അഴയുടെ ലര ഒപീസുഔലിലുകും ഗരഔ
സ്ഥാഩനങ്ങളലര ഒപീസുഔലിലുകും എമര്പ് ഔുണ്ീശണറഔ സ്ഥാഩിച്ച് പ്രഴര്പ്െിപ്പിക്കുന്തിന്
ഴിനികമാഖി് ാകാന്താണ്.
(4) ഩായമ്പകയയതയ ഊര്പ്ജ കരാതസ്സുഔളലര
കപ്രാജക്ടുഔ ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.

കപ്രാത്സാസനെിന്

ഊന്ല്

നല്കുന്

(5) അക്ഷകമാര്പ്ജ ഉഩഔയണങ്ങളലര ഴയാഩനെിനാമി അഴയുടെ ലര ഴിതയണും ഉ ലപ്പ ലരയുടെ ള്ള
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ അലനര്പ്ട്ടിലെ ഷാകാതിഔ ഷസാമകൊലര തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ് ്
ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
7.6 ഴിദയാബയാഷും
(1) തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളലര ഴിദയാബയാഷ ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔ
ഷുംയക്ഷണ
മജ്ും”
ഭാര്പ്ഖകയകഔലില്
നിര്പ്കണവിക്കുന്
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“ലഩാട് ഴിദയാബയാഷ
ഉകണവയറക്ഷയങ്ങളും

പ്രഴര്പ്െനങ്ങളഭാമി ഫന്ധലപ്പടുെി നരപ്പിറാ് ാകാന്താണ്. കജഴ കഴഴിദ്ധയ ഉദയാനും,
ഭാറിനയഷുംസ്ക്യയണ ഩയിഩാരി, ഊര്പ്ജ ഷുംയക്ഷണ ഩയിഩാരി എന്ിഴയ്ക്ക് മുന്ഖണന
നല്ഔാകാന്താണ്.
(2) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള സ്കൂളഔ ് ് ആഴവയഭാമ ഷൗഔയയങ്ങ
ഉയക്കുന്തിന് ആഔണും മുന്ഖണന നല്കഔുണ്ത്.
(3) നഖയഷബഔ
ഖഴണ്ലഭെ് നിശ്ചമിക്കുന് ട്ഔ എഷ്.എഷ്.എ, ആര്പ്.എും.എഷ്.എ
കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ഴഔമിഉയെണും. ഈ കപ്രാജക്ടുഔളലര ഴിവദാുംവങ്ങ
തയ്യാരാക്കുന്തില്
തകണവബയണ സ്ഥാഩനും മുകയ ഩാ് ഴസിക് ുണ്താണ്.
(4) ഩഠന നിറഴായും ഉമര്പ്ുഔ,
ഴിദയാര്പ്ഥിഔളലര ഷര്പ്ഖാത്മഔകവശിഔ
ഴിഔഷിപ്പിക്കുഔ,
ഩയിവീറനും ഷുംഗരിപ്പിക്കുഔ ട്രങ്ങിമ ഖകഴശണാത്മഔ കപ്രാജക്ടുഔ
എഷ്.എഷ്.എ,
ആര്പ്.എും.എഷ്.എ ഴിദയാബയാഷഴകുപ്പ് എന്ിഴയുടെ ലര ഩയിഩാരിഔളലര ആഴര്പ്െനും അല എന്്
ഉരുവരുഴഉയെിമതിളുകവശും തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ ് ് ഏലറ്റടു് ാ കാന്താണ്.
(5) ഷ്കൂ ഉച്ചബക്ഷണ ഩയിഩാരിയുടെ ലര ഔായയെില് അഴയുടെ ലര നരെിപ്പിന് ആഴവയഭാമ ബൗതിഔ
ഷൗഔയയങ്ങളും ശുംിതൃും ഉരപ്പാ് ാളുള്ള ഷൗഔയയങ്ങളും ഉയ് ില് ാടുക്കുഔ എന്ട്ഭാത്രഭാണ്
തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളലര മതഭതറ. അടു് ല, അടു് ലകമാര് അളുഫന്ധിച്ച് ഷുംബയണമുരി
എന്ിഴ ഏര്പ്ലപ്പടുുന്തിന് ഉമര്പ്ന് ഩയിഖണന നല്കഔുണ്താണ്.
(6) ഷര്പ്് ാര്പ് സ്കൂളഔലിലറ ഏളാും ക്ലാസ്സുഴലയയുടെ ള്ള കുട്ടിഔ ് ് പ്രബാതബക്ഷണും നല്കുന്തിളുള്ള
കപ്രാജക്ടുഔ
സ്കൂളഔളലര നിമന്ത്രണ മതഭതറയുടെ ള്ള തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ് ്
ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(7) സ്കൂളഔലില് പര്പ്ണിച്ചര്പ് റബയഭാക്കുന്തിന് മുന്ഖണന നല്ഔണും.
(8) ഷന്ദ്ധ പ്രഴര്പ്െഔയാമ യുടെ ഴതീ യുടെ ഴാ്  , അദ്ധയാഩഔര്പ് എന്ിഴലയ ഩലാടുപ്പിച്ച്
ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ് ് ഩഠന ഩയികഩാശണും (Remedial Coaching) ഉ ലപ്പലരയുടെ ള്ള ഩയിഩാരിഔ
ആഴിശ്് യി് ാകാന്താണ്.
(9) എലാ ഷര്പ്് ാര്പ് സ്കൂളഔലിലുകും നിശ്ചിത ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഔായും യൂരിനലുകഔളും കരാമ് ലററ്റുും,
ഴാഷ്ലഫമിഷിളുും അഴമില് ജററബയതയുടെ ും ശുംിതൃ ഷൗഔയയങ്ങളും ഏര്പ്ലപ്പടുെിമതിന് കവശും
എമിഡഡ് സ്കൂളഔലിലുകും ഇെയും ഷൗഔയയങ്ങ ഏര്പ്ലപ്പടു ൊകാന്താണ്.
(10) കറബ്രരി ഔൗണ്ഷിറിലെ അുംഖീഔായമുള്ള ഗ്രന്ഥവാറഔ ് ് പര്പ്ണിച്ചര്പ്, ലഔട്ടിരും എന്ിഴ
ഉ ലപ്പലരയുടെ ള്ള ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങ
പ്രദാനും ലംയ്യുന്തിളുള്ള
കപ്രാജക്ടുഔ
നഖയഷബഔ ് ് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(11) ഷാക്ഷയതാ ഭിശലെ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിന് ഷാക്ഷയതാ കഔന്ദ്രങ്ങലിലറ
ബൗതിഔ ഷാസംയയങ്ങ ലഭച്ചലപ്പടുുഔ, ഭിശന് പ്രഷിദ്ധീഔയിക്കുന് ഩാഠപുസ്തഔങ്ങളലര ഴിറ
നല്കുഔ, ഷാക്ഷയതാ ഭിശന് അരമ്ക് ുണ്താമ പീഷ് എന്ിഴയ്ക്ക് കഴുണ്ിയുടെ ള്ള കപ്രാജക്ടുഔ
നഖയഷബഔ ് ് ഏലറ്റടു് ാകാന് താണ്.
(12) ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പ് നരപ്പാക്കുന് 'നിര്പ്ബമ' ഩദ്ധതി പ്രഔായമുള്ള ഔാമിഔ ഴിദയാബയാഷ
ഷുംഫന്ധഭാമ പ്രതികയാധ ഩയിവീറന ഩയിഩാരിഔലാമ തായ്ക്ൃുണ്, ജൂകഡാ, ഔയാലട്ട,
എന്ിഴമില്
കസഷ്ക്കൂ /സമര്പ്
ലഷ് ുണ്രി
ഴിദയാര്പ്ഥിനിഔ ് ്
ഩയിവീറനും
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നല്ഔാകാന്താണ്. നഖയഷബ ഏലറ്റടുക്കുന് ഇെയും കപ്രാജക്ടുഔളലര ഩയിവീറഔയാമി
ഷ്കഩാര്പ്ര്ഷ് ഔൗണ്ഷില് അുംഖീഔായമുള്ള ഔാമി ഔാദ്ധയാഩഔലയ നികമാഖിക് ുണ്താണ്.
(13) ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ് ് കമാഖ ഩയിവീറനും നല്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ട് നഖയഷബഔ ് ് ആയുടെ ശ്
ഴകുപ്പിലെ ഷസഔയണകൊലര ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(14)ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔലില് ഉ ലപ്പടുെി സ്കൂളഔ ക്കുകഴുണ്ി ഴാങ്ങിമ ഴാസനങ്ങളലര
ഇന്ധനലംറഴ്, കെഴറലര കഴതനും, ഭറ്റ് ആഴര്പ്െന ലംറകാഔ
എന്ിഴയ്ക്ക്
തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ ട്ഔ ലംറഴളി് ാന് ഩാരില.
7.7 ആകയാഖയ സുയക്ഷ
7.7.1 ആകയാഖയ ഷുംയക്ഷണും
(1) തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളലര ആകയാഖയ കപ്രാജക്ടുഔ
നരപ്പാക്കുന് യീതിമില് തയ്യാരാ് ണും.

'ആര്പ്ദ്ര്ും' ഭിശളുഭാമി ഷഭനൃമിപ്പിച്ച്

(2) കഔഭാരി് ിട്ടിമ ആകയാഖയസ്ഥാഩനങ്ങളലര
ബൗതിഔ,
ലഭച്ചലപ്പടുുന്തിന് ഉമര്പ്ന് ഩയിഖണന നല്ഔണും.

അരിസ്ഥാന

ഷൗഔയയങ്ങ

(3)എലാ നഖയഷബഔളും ഷ.ഉ. (ഷാധാ) നും. 553/2019/തഷൃബഴ, തീമതി 07.03.2019നമ്പര്പ്
ഉെയഴിലറ ഭാര്പ്ഖനിര്പ്കണവങ്ങ ഩാറികൊണ്ലഔാുണ്് ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിംയണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ഏലറ്റടുക് ുണ്താണ്.
(4)ജീഴിതകവറീ കയാഖ പ്രതികയാധ പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും ഷ്ക്രീനിുംഖ് ക്ലിനിക്കുഔളലര പ്രഴര്പ്െനകാും
ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ നഖയഷബഔ ഏലറ്റടുക് ുണ്താണ്.
(5) പ്രകതയഔഷാസംയയങ്ങലില് പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങലിലുകും ഷാമൂസിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങലിലുകും
ഔയാരരിസ്ഥാനെില് നികമാഖി് ലപ്പടുന് കഡാക്ടര്പ്ഭാര്പ്, ഩായാലഭഡി് ല് ോപ്, റാഫ്
ലരക്നീശയന് എന്ിഴര്പ്് ് അളുഴദനീമഭാമ കഴതനും ഷബ്ഷിഡി ഭാര്പ്ഗകയമിലറ
നിഫന്ധനഔ ് ് ഴികധമഭാമി ഴിഔഷന/തനട്പുണ്ില് നിന്നുും അളുഴദി് ാകാന്താണ്.
7.7.2 കയാഖ പ്രതികയാധ നരഩരിഔ
(1) ഔയാന്ഷര്പ് മുന്കൂട്ടി ഔലുണ്ുന്തിളുള്ള ഔയാന്ഷര്പ് ഩയികവാധനാ ഔയാമ്പുഔ
ഷുംഗരിപ്പി് ാകാന്താണ്

നഖയഷബഔ ് ്

(2) കസഷ്കൂ , സമര്പ് ലഷ് െരി ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ക്കുും യുടെ ഴതീയുടെ ഴാ്  ക്കുും ഭാനഷിഔ ആകയാഖയ
പ്രവ്നങ്ങ
ഷുംഫന്ധിച്ച്ഔൗണ്ഷിറിുംഖ് നല്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടു
ഷാമൂസയ നീതി
ഴകുപ്പിലെ ഴയഴസ്ഥഔ ് ് അളുസൃതഭാമി ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(3) കയാഖ പ്രതികയാധ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ാമി കപ്രാജക്ടുഔ
ഏലറ്റടുക് ുണ്താണ്. കഫാധ
ഴല്് യണ ഩയിഩാരിഔ , ഷര്പ്കഴഔ , ഭറ്റ് ഴിഴയകവകയണും എന്ിഴയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി കപ്രാജക്ട്
അളുഴദനീമഭലലാിലുകും ഭലറ്റാഉയ കപ്രാജക്ടിലെ അനിഴായയ ഗരഔഭാലണാില് ഭാത്രും ഇഴ
ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(4) ഷ്കൂ
ആകയാഖയ ഩയിഩാരി
ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.

പറപ്രദഭാക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ
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നഖയഷബഔ ് ്

(5) ഭാറിനയ ഩയിഩാറനകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ് കദവീമ ആകയാഖയ ദൗതയും, ഷൃച്ഛ്
ബായത് ഭിശന്, ശുംിതൃ ഭിശന് എന്ിഴയുടെ ലര ധനഷസാമും റബിക്കുലഭാില് അഴ കൂരി
ഉ ല് ാള്ളികൊണ്ലഔാണ്ടുള്ള ഷുംകമാജിത കപ്രാജക്ടുഔ തയ്യാരാ് ണും.
(6) ഷൃന്തഭാമി ഴാസനങ്ങ
ഇലാെ പ്രാഥഭിഔാകയാഖയകഔന്ദ്രങ്ങളലര ആബിമുകയെില് കയാഖ
പ്രതികയാധ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ , ഭറ്റ് ലഩാട്ജനാകയാഖയ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ , കയാഖ പ്രതികയാധ
കുെിഴയ്ക്ുവരുഔ എന്ിഴ നരുന്തിലെ ബാഖഭായുടെ ള്ള ഴാസന ഴാരഔ നല്കുന്തിളുള്ള
കപ്രാജക്ട് ഉ ലപ്പടുൊകാന്താണ്. എന്ാല് ഴാസനും ഴാങ്ങാന് ഩാരില.
(7) ഩഔര്പ്ച്ചഴയാധിഔ ഩരര്പ്ന്നു ഩിരിക്കുന് ഷാസംയയങ്ങലിലുകും ദുയന്ത നിഴായണെിലെ ബാഖഭായുടെ ും,
ഩഔര്പ്കച്ചതയഴയാധിഔളലര
ഷഭഗ്രനിമന്ത്രണെിളുും
കഴുണ്ി
കയാഖ
പ്രതികയാധ
പ്രഴര്പ്െനെിലെ ബാഖഭാമി ലഭഡി് ല് ഔയാമ്പുഔ
നഖയഷബഔ ് ് ഷുംഗരിപ്പി
് ാകാന്താണ്.
7.8 ഷാമൂസയനീതി
7.8.1 ലഩാട് നിർകണവങ്ങൾ
(1) വിശു് 
(0-6 ഴമസ്സ്), കുട്ടിഔ
(06-18 ഴമസ്സ്) ഖര്പ്ബിണിഔ , ഩാെയട്ടുന് ഭാതാ്  ,
ഴിഴാസകഭാംിതയാമ സ്ത്രീഔ , ഉകഩക്ഷി് ലപ്പട്ട സ്ത്രീഔ , അഴിഴാസിതയാമ അമ്മഭാര്പ്, 50
ഴമസ്സു ഔളിെ അഴിഴാസിതഔ , ചൂശണെിളുും അതിക്രഭെിളുും ഇയമാമ സ്ത്രീഔ ,
രാന്ഷ് ലജന്കഡഴ്സ്, ഴകമാജനങ്ങ , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ്, ജീഴിതെില് റ്റലപ്പട്ടു കഩാമഴര്പ്,
ഗഉയതയ കയാഖും ഫാധിച്ചഴര്പ്, എച്ച്.ഐ.ഴി ഫാധിച്ചഴര്പ്, അഖതിഔ , ഔിരുവരുകയാഖിഔ , ഇതയ
ഷുംസ്ഥാന ലതാളിറാലിഔ , മാംഔര്പ്, ജമില് കഭാംിതര്പ്, ഷാമൂസയ സുയക്ഷ ആഴവയഭാമ ഭറ്റ്
ഴിബാഖങ്ങ , ഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔ
കനയിടുന്ഴര്പ്, ഔാമിഔ ലഴല്ലഴിലി കനയിടുന്ഴര്പ്
എന്ിഴഉയലര കക്ഷഭ- ഴിഔഷന- പുനയധിഴാഷ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ഩയിഖണി് ലപ്പരണും. പ്രഴാഷി
ജീഴിതും ഔളിെ് കഔയലെികറയ്ക്ക് തിയികൊണ് ഴന്ഴയിലുകും ഷമൂസെിലെ കഔൊങ്ങുും,
ഩയിഖണനയുടെ ും ഇലാലത മുകന്ാട്ട് കഩാഔാന് ഔളിമാെഴഉയുണ്്. അഴര്പ്ക്കുകഴുണ്ിയുടെ ും ഉംിതഭാമ
കക്ഷഭ പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാരിഔ ആഴിശ്് യി് ാകാന്താണ്.
(2) ഫഡ്ഷ് ഷ്കൂളഔളും ഫഡ്ഷ് പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രങ്ങളും ഇലാെ നഖയഷബഔലില്
കുടുുംഫശ്രീഭിശന് ഭാര്പ്ഗനിര്പ്കണവങ്ങ ് ് അളുസൃതഭാമി ഫഡ്ഷ് ഷ്കൂളഔ / ഫഡ്ഷ്
പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രങ്ങ ആയുംബി് ാകാന്താണ്.
(i) പുതിമതാമി ആയുംബിക്കുന് ഫഡ്ഷ് ഷ്കൂലില് ഷര്പ്് ാര്പ് നിശ്ഔര്പ്ശിച്ചിട്ടുള്ള എലാ
നിഫന്ധനഔളും ഩാറികൊണ്കഴണും അരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങ ഉയക് ുണ്ത്.
(3) ഫഡ്ഷ് പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രെിലറ അകന്തഴാഷിഔ ് ് അഴഔാവലപ്പട്ട ഷൃു് 
അഴഉയലര ഷുംയക്ഷണും നിമഭാളുസൃതും ഏലറ്റടുെിട്ടുള്ള സ്ഥാഩനെിലെ ഉരഭസ്ഥതമികറയ്ക്ക്
കഔഭാറന് ഷുംഴിധാനും കപ്രാത്സാസിപ്പി് ണും.
(4) ഷാമൂസയതിേഔലല നിഉയത്സാസലപ്പടുുന്തിളുും റസയി ഉഩകമാഖ ഴിഩുഔ ല്  തിലയ
കഫാധഴല്് യണും നരുന്തിളുും അളുകമാജയഭാമ കപ്രാജക്ട്
നഖയഷബ ഔ ് ്
ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(5) ഏലതാിലുകും ഷുംഗരനയുടെ കരകമാ ഷമൂദാമെികെകമാ നിമന്ത്രണെികറാ ഉരഭസ്ഥത മികറാ
ഉള്ള ശ്മവാനും നഖയഷബയ്ക്ക് ഴിട്ടുതയിഔമാലണാില് ഴസ്തു ആര്പ്ജി് ല് ംട്ടങ്ങ പ്രഔായും
അത് ഏലറ്റടുെ് ഴിഔഷന ഩയിഩാറന പ്രഴര്പ്െനങ്ങ നരപ്പിറാ് ാകാന്താണ്.
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7.8.2 അാണഴാരിഔ

ഩയിഩാറി് ല്

(1) അാണഴാരിഔ ് ് സ്ഥറും, ലഔട്ടിരും, മതറ്റുഭതില്, കുരിലഴള്ളും, പര്പ്ണിച്ചര്പ്, ഭറ്റ് ബൗതിഔ
ഷൗഔയയങ്ങ
മുതറാമഴ
പ്രദാനും
ലംയ്ത്
ഫാറഷൗഹൃദ
അാണഴാരിഔ
മഥാര്പ്ഥയഭാക്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ ് ് പ്രാധാനയും നല്ഔണും.
(2) ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി് ാറമലഴില് എലാ അാണഴാരിഔ ക്കുും ഷൃന്തഭാമി ലഔട്ടിരകാും
സ്ഥറകാും റബയഭാക്കുും എന് നിശ്ചമദാര്പ്ഢയകൊലര പ്രഴര്പ്െിക് ുണ്താണ്.
ഇത്
ഷാധയഭാക്കുന്തിന് കപ്രാജക്ടുഔ ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(3) അാണഴാരിഔലില് മുരങ്ങാലത സാജയാകുന് കുട്ടിഔ , കഩാശഔാസായും റബിക്കുഴാന്
അര്പ്സതയുടെ ള്ളഴഉയും അത് ഷൃീഔയി് ാന് തയ്യാറള്ളഴഉയഭാമ ഭറ്റ് ഴിബാഖങ്ങ എന്ിഴര്പ്് ്
ഭാത്രകഭ അാണഴാരിഔലിെയലര ബക്ഷണും ഴിതയണും ലംകയ്യുണ്ട്ള്ളൂ.
(4) അാണഴാരി കഩാശഔാസായ ഴിതയണകാും പ്രഴര്പ്െനകാും പറപ്രദഭാണ് എന്നുരുവരു ഴഉയൊന്
അാണഴാരി ലഴല്പമര്പ് ഔമ്മിറ്റി, നിയീക്ഷണ ഔമ്മിറ്റി, ജനപ്രതിനിധിഔ
എന്ിഴഉയലര
ഇരലഩരലുകഔ നിയന്തയും ഉുണ്ാകുന് യീതിമില് അഴയുടെ ലര പ്രഴര്പ്െനും നഖയഷബ ബയണ
ഷഭിതിയുടെ ലര ഇരലഩരല് മുകകന ക്രഭീഔയി് ണും.
7.8.3 ബക്ഷണ ഴിതയണ ഩയിഩാരിഔ
(1) നഖയഷബഔൾ് ്
എയ്ക്ഡ്ഷ്
ഔണ്കരാ
ലഷാകഷറ്റി
അുഫാധിതര്പ്് ് കഩാശഔാസായും നല്ഔാകാന്താണ്.
(2) നഖയഷബഔ ് ് ഏലറ്റടു് ാകാന് ബക്ഷണ ഴിതയണ ഩയിഩാരിഔ

മുകകന

എച്ച്.ഐ.ഴി.

മതഴലര ഴിഴയിക്കുന്നു.

(i) ഷര്പ്് ാര്പ് ഷ്ക്കൂളഔലില് യുടെ .ഩി. ഴിബാഖും (ഏളാും ക്ലാഷ്) ഴലയയുടെ ള്ള അര്പ്സതലപ്പട്ട എലാ
ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ക്കുും
പ്രബാത
ബക്ഷണും
ഴിതയണും
ലംയ്യുന്
കപ്രാജക്ടുഔ
ആഴിശ്് യി് ാകാന്താണ്.
ഩട്ടിഔജാതി,
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
ജനഷുംകയ
കൂടുതലുകള്ള
പ്രകദവങ്ങലികറയുടെ ും തീയകദവകഭകറമികറയുടെ ും ഷ്കൂളഔലില് ഈ ഩയിഩാരി നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും
നരപ്പിറാ് ണും. അദ്ധയാഩഔ - യക്ഷഔര്പ്തൃ ഷഭിതിയുടെ ലര മതഭതറമില് നരപ്പാക്കുന് ഈ
കപ്രാജക്ടിന്
ഷ്കഩാണ്ഷര്പ്ശിപ്പിെയലര
ഩയഭാഴധി
ഴിബഴ
ഷഭാസയണെിന്
ശ്രഭിക് ുണ്താണ്.
(ii) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഩയിംയണ കഷഴന ഩാക് ജ്
പ്രഔായും
അര്പ്സതയുടെ ള്ള ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
ഴിബാഖെിന് അാണഴാരി മുകകന ഩാഔും ലംയ്ത ബക്ഷണും ഴിതയണും ലംയ്യുന്തിളുള്ള
കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(iii) ആശ്രമ ഩയിംയണ ഩാക് ജ് പ്രഔായും അര്പ്സതയുടെ ള്ള അഖതിഔ ് ് അാണഴാരി മുകകന
ഩാഔും ലംയ്ത ബക്ഷണും ഴിതയണും ലംയ്യുന് കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(iv) നിര്പ്ദ്ധനയാമ കയാഖിഔ ് ്, അഴര്പ് ആശുഩത്രിമില് ഔളിയുടെ ന് ദിഴഷങ്ങലില്, കുടുുംഫശ്രീ
മുകകന ബക്ഷണും ഩാഔും ലംയ്ത് നല്കുന് കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കുകാന്താണ്. ഈ ഩദ്ധതി് ്
ആഴവയഭാമ ട്ഔ ആശുഩത്രി അധികൃതഉയലര ഷാക്ഷയഩത്രെിലെ അരിസ്ഥാനെില്
കുടുുംഫശ്രീ് ് ലഔാടു് ാകാന്താണ്.
(v) ഫഡ്ഷ്
ഷ്ക്കൂലിലറ
കുട്ടിഔ ക്കുും
ഫഡ്ഷ്
പുനയധിഴാഷ
കഔന്ദ്രെിലറ
അകന്തഴാഷിഔ ക്കുും അളുപൂയഔ കഩാശഔാസായകാും ഉച്ചബക്ഷണകാും കുടുുംഫശ്രീ മുകകന
ഩാഔും ലംയ്ത് നല്കുന്തിളുള്ള കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
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(vi) ഩഔല്ഴീര് ഷൗഔയയും പ്രകമാജനലപ്പടുുന്ഴയില് അര്പ്സതയുടെ ള്ളഴര്പ്് ് ഩാഔും ലംയ്ത
ഉച്ചബക്ഷണും ഴിതയണും ലംയ്യുന് കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
7.9 ഩാര്പ്പ്പിരും
(1) ഩാര്പ്പ്പിര കഭകറമിലറ ഇരലഩരല് ഷുംസ്ഥാന ഷര്പ്് ാര്പ് ആഴിശ്് യിച്ചിട്ടുള്ള ഷമ്പൂര്പ്ണ
ഩാര്പ്പ്പിര സുയക്ഷാ ഩദ്ധതിയുടെ ലര (കറപ്) ഭാര്പ്ഖകയകയ്ക്ക് അളുസൃതഭാമിയി് ണും.
(2) ഩാര്പ്പ്പിര കഭകറയ്ക്ക് ലഩാട്ഴിബാഖെിലറ ഷാധായണ ഴിസിതും പ്രകതയഔ ഗരഔ ഩദ്ധതി,
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി
എന്ീ ഴിസിതങ്ങളലര ആലഔ ട്ഔയുടെ ലര 20 വതഭാനെില്
കുരമാലതയുടെ ള്ള ട്ഔ നിർഫന്ധഭായുടെ ും ഭാറ്റിലഴക് ുണ്താണ് [കണ്ഡിഔ 5.4.1(2) ഔാുഔ]. 201819 ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഏലറ്റടുക് ുണ് പ്രഴര്പ്െനങ്ങ മതഴലര നല്കുന്നു.
(എ) കറപ്
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

കറപ് ഭിശന് അുംഖീഔയിച്ച ഗണകബാൃ തി ഩട്ടിഔമിലറ ബഴനയസിതര്പ്് ് ഴീര്
ഴയ്ക്കുന്തിന് നിശ്ചിത നിയ് ില് ധനഷസാമും നല്കുഔ.
ഭൂയസിത – ബഴനയസിതയാമ ഗണകബാക്താ് 
ഭൂഭി കനയിട്ട് ഔലുണ്െി ഴിറയ്ക്ക്
ഴാങ്ങുഔമാലണാില് നിശ്ചിത നിയ് ില് ധനഷസാമും നല്കുഔ.
നൂരില് കൂടുതല് ഭൂയസിത-ബഴനയസിതര്പ് ഉള്ള നഖയഷബഔ
ബഴനഷമുച്ചമും
നിര്പ്മ്മിക്കുന്തിന് കഴുണ് ഭൂഭി ഴിറയ്ക്ക് ഴാങ്ങുഔ.
മുന്ഔാറങ്ങലില് ധനഷസാമും നല്ഔിമതില് ഇട്ഴലയയുടെ ും പൂര്പ്െിമാ് ാന്
ഔളിമാെ ഴീടുഔളലര പൂര്പ്െീഔയണെിന് കഴുണ് ട്ഔ നിശ്ചിത ഭാനദണ്ഡങ്ങ ് ്
ഴികധമഭാമി അളുഴദിക്കുഔ.

(ഫി) ഩി.എും.എ.കഴ
ഩി.എും.എ.കഴ
ഩദ്ധതിപ്രഔായും
അളുഴദിക്കുന്
ഴീടുഔ ് ്
ഴിസിതങ്ങ ് ് ഉഩയിമാമി നല്കഔുണ് അധിഔഴിസിതും അളുഴദിക്കുഔ.
(3) ഴിവദഭാമ ഭാര്പ്ഗനിര്പ്കണവങ്ങ

കഔന്ദ്ര-ഷുംസ്ഥാന

പ്രകതയഔും പുരലപ്പടുഴിക്കുന്താണ്.

7.10 ഔാമിഔ ഴികനാദ ഷൗഔയയങ്ങ
(1) ഩതിമൂന്ാും ഩദ്ധതിമില് ഔാമിഔ യുംഖെ് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ കൂടുതല് ഷജീഴഭാമി
ഇരലഩകരുണ്താണ്. ഈ യുംഖെ് ഷുംസ്ഥാനെിന് നഷ്ടലപ്പട്ട മുന്കഔ തിയികൊണ് ഩിരി് ാളുും
ജനങ്ങളലര ഔാമിഔകാും ഭാനഷിഔകാഭാമ ആകയാഖയും ഉരുവരു ഴഉയൊളുും ജീഴിത കവറീ
കയാഖങ്ങ നിമന്ത്രിക്കുന്തിളുും ഇത് ആഴവയഭാണ്.
(2) ഉയ നഖയെില് ഉയ ഭിനി കേഡിമകാും ഉയ ഴാര്പ്ഡില് ഉയ ഔലിസ്ഥറകാും എന്താഔണും
റക്ഷയും. ഔലിസ്ഥറകാും കേഡിമകാും ഉയക്കുന്തിളുകഴുണ്ിയുടെ ള്ള കപ്രാജക്ടുഔ (സ്ഥറും ഴാങ്ങല്
ഉ പ്പലര) നഖയഷബഔൾ് ് ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(3) ഷര്പ്് ാര്പ് സ്കൂളഔലിലറ ഔലിസ്ഥറങ്ങളലര കഭേഴല്് യണെിന് പ്രാധാനയും നല്കഔുണ്താണ്.
(4) 04.02.2010-ലറ 8378/ഡി.എ1/2010/തഷൃബഴ നമ്പര്പ് ഷര്പ്ക്കുറരില് നിര്പ്കണവിച്ചിട്ടുള്ളട് പ്രഔായും
തകണവസ്ഥാഩനതറ കസ്പാര്പ്ട്ഷ് ഔൗണ്ഷില് രൂഩീഔയിച്ചിട്ടിലലാിൽ അഴ രൂഩീഔയിച്ച്
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ഏലറ്റടുക്കുന്തിളുള്ള നരഩരിഔ നഖയഷബഔ ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്.
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(5) നഖയഷബ ഷ്കഩാര്പ്ര്ഷ് ഔൗണ്ഷിലുകഔ ഷജീഴഭാക് ുണ്ട്ും, ഔാമിഔ ക്ഷഭതയുടെ ള്ള കുട്ടിഔലല
ലംറപ്പെിലറ ഔലുണ്െി ദീര്പ്ഗഴീക്ഷണകൊലരയുടെ ും
ഷുംസ്ഥാന/ ജിലാ ഷ്കഩാര്പ്ര്ഷ്
ഔൗണ്ഷിലുകഔളലര ഩാാലിെകൊലരയുടെ ും വാസ്ത്രീമ ഩയിവീറന ഩയിഩാരിഔ
രൂഩഔല്ഩന
ലംയ്ത് നരപ്പിറാ് ാകാന്താണ്.
(6) ഒകയാ പ്രകദവുും പ്രംായെിലുകള്ള ഷ്കഩാര്പ്ര്ഷ്- ലഖമിുംഷ് ഇനങ്ങലില് കദനുംദിന
ഩയിവീറനും, കഔാച്ചിുംഖ് ഔയാമ്പുഔ , ഭത്സയങ്ങ എന്ിഴ ഷുംഗരിപ്പി് ാകാന്താണ്.
(7) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഷാദ്ധയതയ്ക്ക് അളുസൃതഭാമി തിയലെടു് ലപ്പട്ട ഇനങ്ങലില്
സ്ഥാഩനതറ രീഭിലന തിയലെടുെ് ഩയിവീറിപ്പിക്കുഔയുടെ ും ഭത്സയങ്ങലില്
ഩലാടു് ാന്
ഷസാമിക്കുഔയുടെ ും ലംയ്യാകാന്താണ്.
(8) യുടെ ഴജനകക്ഷഭ കഭകറമില് ഷുംസ്ഥാന യുടെ ഴജനകക്ഷഭ കഫാര്പ്ഡുഭാമി ഷസഔയികൊണ് ലഔാണ്ടുള്ള
കപ്രാജക്ടുഔ ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
7.11 ഔറയുടെ ും ഷുംഷ്് ായകാും
ഩതിമൂന്ാും ഩദ്ധതി് ാറെ് പ്രാകദവിഔ ഷര്പ്് ാഉയഔ
ഔറാ ഷാുംഷ്് ായിഔ യുംഖെ്
വക്തഭാമ ഇരലഩരലുകഔ
നരെണും. ഩറ സ്ഥറങ്ങലിലുകും ഷാുംഷ്് ായിഔ നിറമങ്ങ
സ്ഥാഩിച്ചിട്ടുലുണ്ാിലുകും
ഷാുംഷ്് ായിഔ
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
നരക്കുന്ില.
തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള ഷാുംഷ്് ായിഔ
നിറമങ്ങ , ഴാമനവാറഔ ,
ഴിദയാറമങ്ങ
എന്ിഴ
കഔന്ദ്രീഔയിച്ച്
ഔറാ
ഷാുംഷ്് ായിഔ
പ്രഴര്പ്െനങ്ങലല
കപ്രാത്സാസിപ്പി് ണും. ജനഔീമ ഷഭിതിഔളകരയുടെ ും ഷന്ദ്ധ ഷുംഗരനഔളകരയുടെ ും ഭറ്റുും കനതൃതൃെില്
പ്രാകദവിഔഭാമ
ഴിബഴങ്ങ
ഷഭാസയികൊണ്
ലഔാണ്ടുകഴണും
ഈ
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
കപ്രാത്സാസിപ്പി് ാന്.
ഷഫ്ഷിഡി
ഷുംഫന്ധിച്ച
ഭാര്പ്ഖനിര്പ്കണവങ്ങ
അളുഷയികച്ചാ
ഷാുംഷ്് ായിഔ ഴകുപ്പിലെ ഴയഴസ്ഥഔ ഩാറികൊണ്ലഔാകുണ്ാ ഩദ്ധതിമില് നിന്നുും കപ്രാത്സാസന
ഷസാമും നല്ഔാകാന്താണ്.
7.12 ഷസഔയണും
(1) പ്രഴര്പ്െന ക്ഷഭതയുടെ ള്ള ഷസഔയണ ഷുംഗങ്ങ ് ് ധനഷസാമും നല്കുഔ, അരിസ്ഥാന
ഷൗഔയയങ്ങ
പ്രദാനും ലംയ്യുഔ, അഴയുടെ ലര ആധുനിഔഴല്് യണും കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുഔ
എന്ിഴമാമിയി് ണും ഷസഔയണ കഭകറമില് ഊന്ല് നല്കഔുണ്ത്.
(2) പ്രാകദവിഔ ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനെിന് പൂയഔഭാമ
ഉയ ഷസഔയണ ഴായ്പാനമും
തകണവബയണ സ്ഥാഩനതറെില് ആഴിശ്് യിക് ുണ്താണ്.
(3) ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമ ഷസഔയണ ഷുംഗങ്ങളലര കഴഴിദ്ധയഴല്് യണകാും
ഇതയ
ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങളലര വാക്തീഔയണകാും ഷസഔയണകഭകറമില് ഴിബാഴനും ലംയ്യുന്
മുകയ ഔായയഩയിഩാരി ആമിയി് ണും.
(4) പുതിമ ഷസഔയണ ഷുംഗങ്ങ
നിര്പ്കണവിക്കുകമ്പാ
അത് തകണവബയണ സ്ഥാഩന
ഩയിധിക്കുള്ളില് നിറഴിറിലാെ കഭകറഔളലര പ്രഴര്പ്െനെിനാണ് എന്് ഉരുവരു
ഴഉയകെുണ്താണ്.
(5) ഷസഔയണ ഷുംഗങ്ങളലര ഴിബഴകവശിയുടെ ും അധിഔ ഴിബഴകാും ഴിനികമാഖിച്ച് പ്രാകദവിഔ
ഷാമ്പെിഔ ഴിഔഷനും തൃയിതലപ്പടുുന് ഔണ്കഷാര്പ്ശയും രൂഩീഔയി് ാകാന്താണ്.
7.13 ഖതാഖതും
(1) ഒകയാ തകണവബയണ സ്ഥാഩനകാും കരാഡ് ഔണക്ടിഴിറ്റി ഭൂഩരകാും കരാഡ് ഔണക്ടിഴിറ്റി പ്ലാളുും
തയ്യാരാ് ണും.
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(2) അതാത് തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ കരാഡ് യജിേരില് ഉ ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള കരാഡുഔ ഭാത്രകഭ
ഫന്ധലപ്പട്ട തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ കരാഡ് ലഭമിെനന്ഷ് പുണ്് ഉഩകമാഖിച്ച്
ഏലറ്റടുക്കുഴാന് ഩാടുള്ളൂ.
(3) തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ലഩാട്ഭയാഭെ് ഴകുപ്പിലെ നിമന്ത്രണെിലുകള്ള കരാഡുഔലില് ഉയ
തയെിലുകള്ള നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔളും ലംയ്യാന് ഩാരിലാെതാണ്.
(4) എന്ിഉയന്ാലുകും ലഩാട്ഭയാഭെ് ഴകുുവരുഭായുടെ ും ഗ്രാപിഔ് കഩാറീഷ് ഴകുുവരുഭായുടെ ും ഫന്ധലപ്പട്ട്
ലഩാതാഭയാഭെ് ഴകുപ്പിലെ നിമന്ത്രണെിലുകലല കരാഡുഔലിൽ ഉൾലപ്പലരയുടെ ലല സ്ഥറങ്ങലിൽ
നഖയഷൗന്ദയയഴല്് യണ ഩയിഩാരിഔ ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(5) കരാഡ് നിര്പ്മ്മാണും, കരാഡ് പുനഉയദ്ധായണും/ ലഭച്ചലപ്പടുെല് എന്ീ പ്രവൃെിഔലില്
കഔാണ്ക്രീറ്റ് ഩണിഔ
ലംയ്യുന്ത് ഇത് ഷുംഫന്ധിച്ച ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ഩാറികൊണ് ലഔാുണ്്
അളുഴദനീമഭാമ സ്ഥറങ്ങലിൽ ഭാത്രഭാഔണും.
(6) ഖതാഖത തിയക് രിമ കരാഡുഔലില് ഔാല്നരമാത്ര് ാഉയലര സുയക്ഷിതതൃും ഉരപ്പാക്കുന്തിന്
നരപ്പാതഔ നിര്പ്മ്മിക് ുണ്താണ്.
(7)നാറ്റ്ഩാ് ് (National Transportation Planning And Research Centre) നിര്പ്കണവിച്ചിട്ടുള്ള അലഴ് പ്രഔായും
ആഴവയഭാമ പ്ലാേിഔ് രാരില് കംര്പ്ൊണ് കരാഡ് രാരിുംഖ് പ്രവൃെിഔ ലംകയ്യുണ്ത്.
(8) അഩാമ ഷാദ്ധയതയുടെ ള്ള കരാഡുഔലില് അഴയുടെ ലര ഷുംയക്ഷണ മതഭതറയുടെ ള്ള തകണവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങൾ അഩാമ മുന്രിമിപ്പ് കഫാര്പ്ഡുഔ സ്ഥാഩി് ണും.
(9)
ഗണകഭേയുടെ ള്ളട്ും
ഈടുറ്റട്ഭാമ
കരാഡുഔ
കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിന്
ഒകയാ
തകണവബയണസ്ഥാഩനകാും ഉയ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതില് ഉയ കരാലഡാിലുകും 5 ഴര്പ്ശലെ
ഖയായെികമാടുകൂരി നരപ്പാക്കുന്തിന് ശ്രഭിക് ുണ്താണ്.
8 ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിർഴസണ, കഭാണിട്ടരിുംഖ് ലംറകാഔൾ
(1) തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഭാെെിലുകള്ള ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിര്പ്ഴസണ,
കഭാണിട്ടരിുംഖ് ലംറകാഔ ് ാമി ഇകത കഩയില് ഉയ കപ്രാജക്ട് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില്
ഉ ലപ്പടുകെുണ്താണ്.
(2) ഇതിളു പുരകഭ ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിര്പ്ഴസണ, കഭാണിട്ടരിുംഖ് ലംറകാഔ ് ാമി ഒകയാ
കപ്രാജക്ടിലുകും ട്ഔ ഴഔമിഉയൊകനാ ലംറഴളി് ാകനാ ഩാരില.
(3) ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് കമാഖങ്ങ , നഖയഷബാതറ ആസൂത്രണഷഭിതികമാഖങ്ങ
ഩദ്ധതി
പ്രഴര്പ്െനങ്ങളഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട ഭറ്റ് കമാഖങ്ങ എന്ിഴമില് സാജയാകുന് അനൗകദയാഖിഔ
അുംഖങ്ങ ് ് ഈ കപ്രാജക്ടില് നിന്നുും മാത്രാഫെ നല്കഔുണ്താണ്.
(4) ഩദ്ധതി ആസൂത്രണും, നിര്പ്ഴസണും, കഭാണിട്ടരിുംഖ് എന്ിഴയുടെ ഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ടുള്ള പീല്ഡ് തറ
ലംറകാഔ (ബക്ഷണും ഉ പ്പലര) ഈ കപ്രാജക്ടില് നിന്നുും നല്കഔുണ്താണ്.
(5) ആലഔ ഴിഔഷന പുണ്ിലെ അരിസ്ഥാനെിറാണ് ആസൂത്രണ, നിര്പ്ഴസണ, കഭാണിട്ടരിുംഖ്
ലംറകാഔ ് ് ട്ഔ ഴഔമിഉയകെുണ്ത്. ആമതിലെ ഩട്ടിഔ മതഴലര ലഔാടുെിയിക്കുന്നു.
തകണവബയണ
സ്ഥാഩനും
മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
കഔാര്പ്പ്പകരശന് 100 കഔാരി് ്
താലള ഩദ്ധതി ഴിസിതും
കഔാര്പ്പ്പകരശന് 100 കഔാരി് ്
മുഔലില് ഩദ്ധതി ഴിസിതും

ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണും
(വതഭാനകാും ട്ഔയുടെ ും)
1 % ഩയഭാഴധി 7 റക്ഷും
0.3% ഩയഭാഴധി 10 റക്ഷും

നിര്പ്ഴസണും,കഭാണിട്ടരിുംഖ്
(വതഭാനകാും ട്ഔയുടെ ും)
0.5% ഩയഭാഴധി 3 റക്ഷും
0.2% ഩയഭാഴധി 5 റക്ഷും

0.1% ഩയഭാഴധി 20റക്ഷും

0.05% ഩയഭാഴധി 10 റക്ഷും
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(6) ആസൂത്രണ – കഭാണിട്ടരിുംഖ് പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ് ് ഉയ കപ്രാജക്ടാണ്
തയ്യാരാക്കു ന്ലതാിലുകും
ആഡിറ്റ് ആഴവയങ്ങ ് ാമി ഴൗച്ചറഔ നല്കുകമ്പാ യുണ്് പ്രഴര്പ്െനങ്ങ ളകരയുടെ ും ഔണക്കു
ഔ പ്രകതയഔും തയ്യാരാ് ി നല്കഔുണ്താണ്.

9. ഴാർശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ും ഫജറ്റുും
ഒകയാ ഷാമ്പെിഔ ഴർശകെക്കുും കഴുണ്ി തകണവബയണ സ്ഥാഩനും അുംഖീഔയിക്കുന് ഫ്ജറ്റിൽ
ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അുംഖീഔയിച്ച ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി കൂരി ഉൾലപ്പടുകെ ുണ്താണ്. എലതാിലുകും
ഔായണഴവാൽ ഫ്ജറ്റ് അുംഖീഔയിക്കുന്തിളു മുമ്പാമി ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാ് ി അുംഖീഔായും
കനരാനാമിലാലമാില് അുംഖീഔായും റബിച്ചാലുകരൻ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി കൂരി ഉൾലപ്പടുെി ഫ്ജറ്റ്
പുട്് ി തയ്യാരാക് ുണ്ട്ും പുട്് ിമ ഫ്ജറ്റ് തകണവബയണസ്ഥാഩനും അുംഖീഔയിക് ുണ്ട്ഭാണ്.
10. സ്പില്ഒഴര്പ് കപ്രാജക്ടുഔ

ഉ ലപ്പടുെി ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി പുട്് ല്

10.1 ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് ഭാര്പ്ച്ച് 31 ന് മുമ്പ് ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര അുംഖീഔായും കനരിമ എലാ
തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും സ്പില്ഒഴര്പ് കപ്രാജക്ടുഔ
കൂരി ഉ ലപ്പടുെി ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി
പുട്ക് ുണ്താണ്. പുട്് ിമ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് ലഭമ് 15-നഔും ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര
അുംഖീഔായും ഴാകങ്ങുണ്ട്ഭാണ്. അതിന് മതഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന് നരഩരിഔൾ ഷൃീഔയി് ണും.
(1) ഭാര്പ്ച്ച് 31 ന് നിര്പ്ഴസണും പൂര്പ്െിമാഔാെ കപ്രാജക്ടുഔളലര നിറഴിലുകള്ള അഴസ്ഥ
ഩയികവാധിച്ച് ഏലതാല്  കപ്രാജക്ടുഔ
ട്രര്പ്ന്് നരപ്പാക് ുണ്ട്ലുണ്ന്് ആദയും
തീഉയഭാനി് ണും.
(2) നിര്പ്വസണ നരഩരിഔ
ളിഴാ് ാും.

ആയുംബി് ാെ കപ്രാജക്ടുഔലില് നരപ്പാക് ുണ്തിലലന്് ഔലുണ്ുന്ഴ

(3) ബാഖിഔഭാമി പൂര്പ്െീഔയിച്ച കപ്രാജക്ടുഔളലര നിര്പ്ഴസണും ഩാഴ്ലംറഴ് ഴയാെ യീതിമില്
അഴഷാനിപ്പി് ാും.
(4) നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും ട്രകയുണ്ട്ലുണ്ന്് ഔലുണ്ുന് കപ്രാജക്ടുഔലില് കബദഖതിമിലാെഴ
തകണവബയണസ്ഥാഩന തീഉയഭാനപ്രഔായും ഏപ്രില് 1 മുതല് ട്രര്പ്ന്് നരപ്പാ് ാകാ ന്താണ്.
ഇഴയുടെ ലര നിര്പ്ഴസണും ട്രഉയന്തിന് ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷറലരകമാ ജിലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതിയുടെ കരകമാ അുംഖീഔായും ആഴവയഭില. എന്ാല് ഇെയെില് നിര്പ്ഴസണും ട്രഉയന്
എലാ സ്പില് ഒഴര്പ് കപ്രാജക്ടുഔളും നിശ്ചിത കപാരെില് സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമര്പ്
ഉഩകമാഖിച്ച് തയ്യാരാ് ി ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാക് ുണ് താണ്.
(5) അുംഖീഔായും റബിച്ച ഉയ കപ്രാജക്ട് സ്പില് ഒഴരാമി അടുെ ഴര്പ്ശും ട്രഉയകമ്പാ അതിലെ
പ്രഴര്പ്െനങ്ങലികറാ
അരാല്
ട്ഔമികറാ
കബദഖതി
അനിഴായയഭാലണന്്
ഔാുഔമാലണാില് അത് കബദഖതി ലംയ്ത് ബയണഷഭിതി അുംഖീഔയിച്ചകവശും ഫന്ധലപ്പട്ട
ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷറലര ഩയികവാധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാക് ുണ്ട്ും ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലര
അുംഖീഔായും കനകരുണ്ട്ഭാണ്. ഇപ്രഔായും ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാ് ി ലഴറ്റിുംഖ്
ഒപീഷറലരയുടെ ും ട്രര്പ്ന്് ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ലരയുടെ ും അുംഖീഔായും കനരിമതിളുകവശും
ഭാത്രകഭ ട്രര്പ്ന്് നിര്പ്ഴസണും നരൊന് ഩാടുള്ളുന്ന .

(6) XXX.
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(7) XXX
(8) ഉയ കപ്രാജക്ടിൽ ഉൾലപ്പടുെിമിഉയന് എലാ പ്രഴർെനങ്ങളും പൂർെീഔയിച്ച് എന്ാൽ ഩണും
നൽഔാൻ അഴകവശിക്കുന്നു എാിൽ അെയും കപ്രാജക്ടുഔൾ സ്പിൽ ഒഴർ കപ്രാജക്ടുഔൾ ആമി
ഉൾലപ്പടുെണും.
(9) തകണവ ബയണ സ്ഥാഩനെികെതലാെ ഔായണൊൽ ഭാർച്ച് 31-ന് മുൻഩ് അടുെ
ഴർശലെ ഩദ്ധതി് ് അുംഖീഔായും കനടുന്തിന് ഔളിയുടെ ന്ിലലാിൽ സ്പിൽ ഒഴർ കപ്രാജക്ടുഔൾ
കൂരി ഉൾലപ്പടുെി ലഔാണ്ടുള്ള പൂര്പ്ണ ഴാർശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാ് ി കഴണും ജിലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതി് ് ഷഭർപ്പിക് ുണ്ത്.

11. ഩദ്ധതി നിര്പ്ഴസണും
11.1. നിര്പ്ഴസണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാ് ി നിര്പ്ഴസണ നരഩരിഔ

ആയുംബി് ല്.

(1) ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അുംഖീഔായകാും കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ലഴറ്റിുംഖ്
ഒപീഷറലര അുംഖീഔായകാും ഷാകാതിഔ കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ഷാകാതിഔാളുഭതിയുടെ ും റബികൊണ്
ഔളിൊല് ബയണ ഷഭിതികമാഖും കംര്പ്ന്് ഷാമ്പെിഔാളുഭതി നല്കുന് (Financial Sanction)
പ്രകഭമും ഩാസ്സാ് ി കപ്രാജക്ടുഔ നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്് ് കഔഭാരാകാ ന്താണ്.
(2) നിര്പ്ഴസണാളുഭതി/ഷാകാതിഔാളുഭതി റബിച്ച കപ്രാജക്ടുഔളലര നിര്പ്ഴസണും ഷുംഫന്ധിച്ച്
ഒകയാ നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥളുും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഷസഔയണകൊലര ഉയ നിര്പ്ഴസണ
ഩയിഩാരി
തയ്യാരാ് ണും. ട്രര്പ്ന്് എലാ കപ്രാജക്ടുഔളകരയുടെ ും നിര്പ്ഴസണ ഩയിഩാരിഔ
തകണവബയണ സ്ഥാഩനതറെില് കക്രാഡീഔയിച്ച് മാഥാര്പ്ഥയ കഫാധകൊലരയുടെ ള്ള ഉയ
നിര്പ്ഴസണ ഩദ്ധതി
തയ്യാരാ് ണും. ഇെയെില് തയ്യാരാക്കുന് നിര്പ്ഴസണ ഩദ്ധതി
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഩദ്ധതി നിര്പ്ഴസണ പുകയാഖതി ഴിറമിഉയുന്തിളുും കപ്രാജക്ട്
നിര്പ്ഴസണും കഭാണിട്ടര്പ് ലംയ്യുന്തിളുും അഴറുംഫഭാക് ുണ്താണ്.
(3) നിര്പ്ഴസണ ഩദ്ധതി പ്രഔായും കപ്രാജക്ട് നിര്പ്ഴസണും നരുഴാന് നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്പ്് ്
ബയണഷഭിതി നിര്പ്കണവും നല്കഔുണ്ട്ും നിര്പ്ഴസണെിലറ ഒകയാ ഗട്ടകാും നിശ്ചിത
ഷഭമക്രഭെിളുള്ളില് പൂര്പ്െിമാക്കുന്നുലഴന്് ഫന്ധലപ്പട്ട ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റയുടെ ും തകണവബയണ
സ്ഥാഩനകാും ഉരപ്പാക് ുണ്ട്ഭാണ്.
11.2 നിര്പ്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔളലര നിര്പ്ഴസണ നരഩരിഔ
(1) നഖയഷബഔലില് 1997-ലറ കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി (ലഩാട്ഭയാഭെ് ഩണിഔളലര നരെിപ്പ്)
ംട്ടങ്ങ പ്രഔായും ആമിയി് ണും നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔളലര നിര്പ്ഴസണും നരകെുണ്ത്. എലാ
നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔളകരയുടെ ും ഴിവദഭാമ എേികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുന്ട്ും ഭറ്റ് പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും
ഡി.എഷ്.ആര്പ് (Delhi Schedule of Rate)പ്രഔായും കപ്രഷ് കഷാ ് ലഴമര്പ് (PRICE)
ഉഩകമാഖിച്ച് നിര്പ്ഴസിക് ുണ്താണ്.
(2) നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥന് കനയിട്ടലാലത
നിര്പ്ഴസണും നരുന് ഭലറ്റലാ നിര്പ്ഴസണ
യീതിഔലിലുകും നിര്പ്ഴസണ ഏജന്ഷിയുടെ ഭാമി/സ്ഥാഩനകാഭാമി/ ഔയാറഔായളുഭാമി തകണവബയണ
സ്ഥാഩനും ഔയാരില് ഏര്പ്ലപ്പകരുണ്താണ്. കഔന്ദ്ര ഷര്പ്് ാകയാ ഷുംസ്ഥാന ഷര്പ്് ാകയാ
ഫന്ധലപ്പട്ട ഏജന്ഷിഔകലാ നി്കരര്പ്ശിക്കുന് എലാ നിഫന്ധനഔളും ഩാറിക് ുണ്താലണന്്
ഔയാര്പ് ഉരമ്പരിമില് ഴയഴസ്ഥ ലംയ്യണും.
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(3) ഉയ ലഩാട്ഭയാഭെ് പ്രവൃെിയുടെ ലര നിര്പ്ഴസണും ഏട് യീതിമില് കഴണലഭന്് മതഴലര
പ്രതിഩാദിക്കുന്
ഭാര്പ്ഗനിര്പ്കണവങ്ങ ് ്
ഴികധമഭാമി
തകണവബയണസ്ഥാഩനെിന്
തീഉയഭാനി് ാകാന്താണ്.
(എ)

ഗണകബാൃ തി ഷഭിതി
50,000 രൂഩ ഴലയ എേികഭറ്റ് ട്ഔയുടെ ള്ള പ്രവൃെിഔ ഭാത്രും ഗണകബാൃ തിഷഭിതി മുകകന
നരപ്പാ് ാകാന്താണ്. എന്ാല് ഇെയെില് ഉയ പ്രവൃെി് ് ഇ-ലരുണ്ര്പ് യീതികമാ
അതലലാില് ഷാധായണ ലരുണ്ര്പ് യീതികമാ അഴറുംഫി് ണ ലഭന്നുലുണ്ാില്
തകണവബയണസ്ഥാഩനെിന് അപ്രഔായും ലംയ്യാകാ ന്താണ്.

(ഫി)

അുംഖീകൃത ഷഭിതിഔ
ഷൃന്തും നിറയ്ക്ക് പ്രവൃെി ഏലറ്റടുെ് നരൊന് കഴുണ് ഷാമ്പെിഔ, ഷാകാതിഔ,
ഷുംഗരനാകവശിയുടെ ും ഷന്ദ്ധതയുടെ മുള്ള അധയാഩഔ – യക്ഷാഔര്പ്തൃ ഷഭിതിഔലലയുടെ ും
അുംഖന്ഴാരി കക്ഷഭ ഷഭിതിഔലലയുടെ ും ഫന്ധലപ്പട്ട സ്കൂലിലെ / അുംഖന്ഴാരിയുടെ ലര നിര്പ്മ്മാണ
പ്രവൃെിഔ ലരുണ്ര്പ് കൂരാലത, ഗൂണകബാൃ തിഷഭിതി് ് ഫാധഔഭാമ നിഫന്ധനഔ പ്രഔായും
നിര്പ്ഴസണ മതഭതറ ഏല്പ്പി് ാകാന്താണ്. ഈ യീതി അഴറുംഫിച്ച് നരപ്പാ് ാകാന്
കപ്രാജക്ടുഔളലര അരാല് ട്ഔയുടെ ലര ഩയിധി 25.00 റക്ഷും രൂഩമാമിയിക്കുും.

(ഷി) അക്രഡിറ്റ് ഏജന്ഷിഔ
ധനഔായയ ഴകുപ്പ് നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള ഭാര്പ്ഖനിര്പ്കണവങ്ങ ് ് ഴികധമഭാമി അക്രഡിറ്റഡ്
ഏജന്ഷിഔ
മുകകന, ഒകയാ ഏജന്ഷിക്കുും അളുഴാദും നല്ഔിമിട്ടുള്ള പ്രവൃെിഔളും
ഩയിധിയുടെ ും ഔണ് ിലറടുെ്, നിര്പ്ഴസണും ഏല്പ്പി് ാകാന്താണ്.
(ഡി) ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്പ്ക്കുഔ
(i) കഴദുതി കറന് ദീര്പ്ഗിപ്പി് ാളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ ലഔ.എഷ്.ഇ.ഫി. മുകകനയുടെ ും കുരിലഴള്ള
സ്ക്യീമുഔ കഔയല ജറ അകതാരിറ്റി/ ഭൂജറഴകുപ്പ് മുകകനയുടെ ും ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്പ്് ് ആമി
നരപ്പാ് ാകാന്താണ്. പ്രകതയഔ ഉെയഴ് മുകകന ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്പ്് ് ആമി
നരപ്പാക്കുന്തിന് ഷര്പ്് ാര്പ് അളുഴാദും നല്കുന് ഭറ്റ് പ്രവൃെിഔ ക്കുും ഈ യീതി
അഴറുംഫി് ാകാന്താണ്.
(ii) കഔയല ജറ അകതാരിട്ടി, കഔയല ഷുംസ്ഥാന കഴദുതി കഫാര്പ്ഡ്, ഭൂജറ ഴകുപ്പ് എന്ീ
സ്ഥാഩനങ്ങ ് ് ട്ഔ മുന്കൂര്പ് നല്കുന്തിളുള്ള പ്രവൃെിഔളലര എേികഭറ്റ് ഫന്ധലപ്പട്ട
സ്ഥാഩനും തലന് തയ്യാരാ് ി ഷാകാതിഔാളുഭതി നല്ഔിമകവശും തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെിന് നല്ഔുണ്താണ്
.ഇെയും കപ്രാജക്ടുഔ ് ് ലഴറ്റിുംഖ് ഒപീഷറലര
അുംഖീഔായും ആഴവയഭില എന്ാല് .തകണവ ബയണ സ്ഥാഩനും ഫന്ധലപ്പട്ട ഏജന്ഷിയുടെ ഭാമി
ഔയാരില് ഏര്പ്ലപ്പട്ടതിളുകവശും ഭാത്രകഭ ട്ഔ മുന്കൂര്പ് നല്ഔാൂ.
(iii) ലഡകപ്പാഷിറ്റ് പ്രഴര്പ്െിഔ ് ് KWA, KSEB, PWD (Electrical & Electronics Wing) എന്ീ
സ്ഥാഩനങ്ങ ലഷകെജ് ംാര്പ്ജ് ഈരാക്കുന്താമി ഔാുന്നു. അത് ഴിഔഷന പുണ്ില്
നിന്നുും അരയ്ക്കാകാന്താണ്.
(iv) ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്പ്ക്കുഔ
ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്പ്െിമാ് ാന് കഴുണ് ട്രര്പ്
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ തകണവബയണ സ്ഥാഩന ലഷക്രട്ടരി ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്. ലഡകപ്പാഷിറ്റ്
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ഴര്പ്ക്കുഔളലര നിര്പ്വസണ പുകയാഖതി ഡി.ഩി.ഷി. പ്രതിഭാഷും ഴിറമിഉയകെുണ്ട്ും
ഫന്ധലപ്പട്ട ഏജന്ഷിഔ ക്കു ആഴവയഭാമ നിര്പ്കണവും നല്കഔുണ്ട്ഭാണ്.
(ഇ) ഇ-ലരുണ്ര്പ് / ലരുണ്ര്പ്
(i) തകണവബയണസ്ഥാഩനെിന് കനയിട്ട് നിര്പ്ഴസണും നരൊന് ഔളിമാെകതാ, മുഔലില്
പ്രതിഩാദിച്ച ഭറ്റ് നിര്പ്ഴസണ യീതിഔ
അഴറുംഫി് ാന് ഔളിമാെകതാ ആമ എലാ
പ്രവൃെിഔളും ലരുണ്ര്പ് ലംകയ്യുണ്താണ്. ലരുണ്ര്പ് യീതി് ് മതഴലര പ്രതിഩാദിക്കുന്
ഭാനദണ്ഡങ്ങ ഫാധഔഭാമിയിക്കുും.
(ii) 5.00
റക്ഷും
രൂഩയ്ക്ക്
മുഔലില്
എേികഭറ്റ്
ട്ഔ
ഇ- ലരുണ്ര്പ് യീതി നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും അഴറുംഫിക് ുണ്താണ്.
(iii) 5.00 റക്ഷും രൂഩഴലയ എേികഭറ്റ് ട്ഔ ഴഉയന്പ്രവൃെിഔ
ഷാധായണ ലരുണ്ര്പ് മുകകനകമാ നരപ്പാക് ുണ്താണ്.

ഴഉയന്

പ്രവൃെിഔ ് ്

ഇ-ലരുണ്ര്പ് മുകകനകമാ

(4) ഗണകബാൃ തിഷഭിതിഔകലകമാ അുംഖീകൃത ഏജൻഷിഔകലകമാ ഏൽപ്പിക്കുന്തിളു കഴുണ്ികമാ
ഭകറ്റലതാിലുകും ഉകണവയൊകറാ പ്രവൃെിഔൾ ഴിബജിക്കുന്ത് അളുഴദനീ മഭല.
(5) ലരുണ്ര്പ് ലംയ്യുന്തിളുള്ള ഴര്പ്ദ്ധിച്ച ഩയഷയലംറഴ് ളിഴാക്കുന്തിന് ഷാകാതിഔ അളുഭതി
റബയഭാകുന് മുരയ്ക്ക് ഔളിഴട്ും ഉയഭിച്ച് ലരുണ്ര്പ് ലംകയ്യുണ്താണ്. ലരുണ്ര്പ് കനാട്ടീഷ്
ലഩാട്ജനങ്ങളലര അരിഴികറ് ് ഓകദയാഖിഔ ലഴബ്കഷറ്റിലുകും റബയഭാ് ണും.
(6) നിർമ്മാണ പ്രവൃെിഔളലര സുതായയതയുടെ ും ഉെയഴാദിതൃകാും ഉരുവരുഴഉയുന്തിന് ഒകയാ
പ്രവൃെിക്കുകഴുണ്ിയുടെ ും
ഗണകബാക്താ്  ് ്ഩാാലിെമുള്ള
കഭാണിറ്റരിുംഖ്
ഷഭിതിഔ
രൂഩീഔയി് ണും. ഈ ഷഭിതിഔ
ഗണകബാൃ തി ഷഭിതിഔളലര എസിിഔുട്ടീഴ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര
ഭാതൃഔമിറാമിയി് ണും.
(7) ഫു ഴര്പ്ശ നിർമ്മാണ പ്രവൃെിഔൾ ഇരയ്ക്കുഴച്ച് നിർെിഴയ്ക്കാലത
യീതിമിൽ ആദയ ഴർശും തലന് ലരുണ്ർ ലംയ്യാകാന്താണ്.

പൂർെിമാ് ാകാന്

11.3 ഗണകബാക്താ് ലല തിയലെടു് ൽ:(1) ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഴയക്തിഔൾക് ാ (ഗ്രൂപ്പ് ഷുംയുംബങ്ങലിലറ ഴയക്തിഔൾ ഉൾപ്പലര),
കുടുുംഫങ്ങൾക് ാ ആളുകൂറയും നൽകുന്തിളുകഴുണ്ിയുടെ ള്ള കപ്രാജക്റ്റുഔളലര ഗണകബാക്താ ് ലല
ലതയലെടുക്കുന്തിന് താലളപ്പരയുടെ ന് നരഩരിക്രഭും ഩാറിക് ുണ്താണ്.
(2) അര്പ്സയാമ മുഴഴൻ കഩർക്കുും അകഩക്ഷ നൽഔാൻ അഴഷയും റബിക്കുന് തയെില് അഴഷാന
തീമതിയുടെ ും, ഷഭമകാും നിശ്ചമിച്ച് നല്ഔണും. ഴാര്പ്ഡ് കഔന്ദ്രും ട്രങ്ങി എലാഴിധ ലഩാട്
ഷാമൂസയഷുംഗരനാ ഷുംഴിധാനങ്ങലിെയലരയുടെ ും അകഩക്ഷാ കപാരങ്ങൾ ഴിതയണും ലംയ്യണും.
ഴയാഩഔഭാമ പ്രംായണും നൽഔണും.
(3) അകഩക്ഷ ഷൃീഔയിച്ച കവശും അർസതാ ഭാനദണ്ഡങ്ങളലര അരിസ്ഥാനെിൽ അനർസലയ
ളിഴാ് ി അർസയാമഴഉയലര ഔയര് റിേ് അതാത് ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഷസാമകൊലര തകണവ
ബയണ സ്ഥാഩനും തയ്യാരാ് ണും.
(4) അർസയാമഴയിൽ നിന്് മുൻഖണനാ ഭാനദണ്ഡങ്ങളലര അരിസ്ഥാനെിൽ ഭാർ് ് നൽഔി
അർസയാമ മുഴഴൻ കഩകയയുടെ ും ഉൾലപ്പടുെി ഔയര് മുൻഖണനാ റിേ് തയ്യാരാ് ണും. ന്ില്
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അധിഔും ഗണകബാക്താ്  ് ് കയ ഭാർ് ് ഴഉയന് ഷാസംയയെിൽ അകഩക്ഷഔലെ ഴമസ്സിലെ
അരിസ്ഥാനെിൽ മുൻഖണന നൽഔണും.
(5) മുൻഖണനാ റിേ് പ്രഔായമുള്ള അകഩക്ഷഔഉയലര അർസതയുടെ ും മുൻഖണനയുടെ ും യുണ്് ഉകദയാഖസ്ഥർ
പീൽഡ് ലറഴൽ ഩയികവാധന നരെി ഷാക്ഷയലപ്പടുെണും.
(6) ഩയികവാധനയുടെ കരയുടെ ും ഷാക്ഷയലപ്പടുെറിലെയുടെ ും അരിസ്ഥാനെിൽ ഔയര് മുൻഖണനാ
പുട്് ി തയ്യാരാ് ണും.
(7) ഔയര് റിേ് ആകക്ഷഩങ്ങ
ഷഭമും നല്ഔാും.

റിേ്

ഷൃീഔയിക്കുന്തിനാമി പ്രഷിദ്ധീഔയി് ണും. ഩെ് ദിഴഷലെ

(8) ആകക്ഷഩങ്ങ
ഩയിഖണിച്ച് ഩയി്കരയിക്കുന് ഔയര് മുൻഖണനാറിേ് അകഩക്ഷഔൾ ഷസിതും
ഴാര്പ്ഡ് ഷബ/ ഴാര്പ്ഡ് ഔമ്മിറ്റിമിൽ അഴതയിപ്പിച്ച് ംർച്ച ലംയ്യുഔയുടെ ും ംർച്ചഔളലര
അരിസ്ഥാനെിൽ അന്തിഭ മുൻഖണനാ റിേ് ഴാര്പ്്ഷബ/ ഴാര്പ്ഡ് ഔമ്മിറ്റി അുംഖീഔയിച്ച്
ഭിനിട്ഷിൽ തീഉയഭാനും കയകലപ്പടുുഔയുടെ ും കഴണും.
(9) ഴാര്പ്്ഷബ/ ഴര്പ്ഡ് ഔമ്മിറ്റി അുംഖീഔയിച്ച മുൻഖണനാ റിേിലെ മുൻഖണനാ ക്രഭും ഭാറ്റാലത
ബയണഷഭിതി അുംഖീഔായും നൽകഔുണ്താണ്.
(10) അുംഖീഔയിച്ച മുൻഖണനാ റിേ് തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ
ലഴബ്കഷറ്റിലുകും പ്രഷിദ്ധീഔയി് ണും.

കനാട്ടീഷ്

കഫാർഡിലുകും

(11) ബയണഷഭിതി അുംഖീഔയിച്ച തകണവബയണസ്ഥാഩന മുൻഖണനാ റിേ് നിർവസണ ഉകദയാഖസ്ഥന്
കഔഭാരണും. ഴാർഡ് കഔന്ദ്രങ്ങലിൽ അഴ ജനഔീമ ഩയികവാധന ് ാമി റബയഭാ് ണും.
(12) കപ്രാജക്ട് പ്രഔായും ആളുകൂറയും നല്കുന്തിന് ഉകണവിക്കുന് എണലെ് ാ
കൂടുതറാണ്
ഗണകബാക്താ് ളലര എണലഭാില് ഒകയാ ഴാര്പ്ഡിലറയുടെ ും അര്പ്സയാമ ഗണകബാക്താ ് ളലര
എണെിന് ആളുഩാതിഔഭാമി കഴണും ആളുകൂറയും നല്കഔുണ്ത്.
(13) ഒകയാ ഴാർഡിലറയുടെ ും, അർസയാമ അകഩക്ഷഔഉയലര എണെിന് അളുഩാതിഔഭാമി ആളുകൂറയും
നല്കഔുണ് ഗണകബാക്താ് ളലര എണും നിശ്ചിക്കുന് ഴിധും:- മുന്ഖണനാ റിേ് പ്രഔായും ഉയ
ഴാര്പ്ഡിലറ അർസയാമ അകഩക്ഷഔഉയലര എണലെ എലാ ഴാർഡുഔലിലറയുടെ ും അർസയാമ
അകഩക്ഷഔഉയലര ആലഔ എണും ലഔാുണ്് ബാഖിച്ചാൽ ഔിട്ടുന് ഷുംകയലമ കപ്രാജക്ട് പ്രഔായും
തൻഴർശും ആളുകൂറയും ഴിതയണും ലംയ്യുന്തിന് ഉകണവിക്കുന് ഗണകബാക്താ് ളലര എണും
ലഔാുണ്് ഗണിച്ചാല് ആ ഴാർഡിൽ ആളുകൂറയും നൽഔാകാന് ഗണകബാക്താ് ളലര എണും ഔിട്ടുും.
ഈ യീതിമില് ഒകയാ ഴാര്പ്ഡിളുും ഔണ് ാ് ണും.
(14) അുംഖീഔയിച്ച മുൻഖണനാറിേിലറ മുഴഴൻ ഗണകബാക്താ് ൾക്കുും ആളുകൂറയും നൽഔിമ കവശും
ഭാത്രകഭ ഴീണ്ടുും പുതിമ ഗണകബാൃ തിറിേ് തയ്യാരാ് ാകാ. ഷഭാനഷൃബാഴമുള്ള കപ്രാജക്ട്
ട്രർഴർശങ്ങലിൽ ഩദ്ധതിമിൽ ഉൾലപ്പടുുന്നുലുണ്ാിൽ പ്രസ്തുത കപ്രാജക്ടിളു കഴുണ്
ഗണകബാക്താ് കലയുടെ ും ആദയും അുംഖീഔയിച്ച ഗണകബാക്താൃ തി റിേിൽ നിന്് മുൻഖണനാ
ക്രഭെിൽ കണ്ഡിഔ (12) -ലറ ഴയഴസ്ഥ ഩാറിച്ച് എടുക് ുണ്താണ്.
(15) തയ്യാരാ് ിമ മുൻഖണനാ റിേിൽ ഏലതാിലുകും ഷാസംയയെിൽ ഭാറ്റും ആഴവയഭാ ലണന്്
നിർഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥകനാ ബയണഷഭിതികമാ ഔഉയട്ന്നുലഴാിൽ (അനർസർ റിേിലുകലുണ്കന്ാ
അര്പ്സര്പ് ളിഴാമികപ്പാലമകന്ാ ഔഉയട്ന്നുലഴാിൽ) അ് ായയും ഴസ്തുതഔളലര അരിസ്ഥാനെിൽ
ആഴവയഭാമ ഩയികവാധന നരെിമ കവശും മുൻഖണനാക്രഭെിൽ ഭാറ്റും ഴഉയെി അനർസലയ
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ളിഴാക്കുഔകമാ അർസയാമഴലയ കൂട്ടികച്ചർക്കുഔകമാ ലംയ്യാകാന്താണ്. അനര്പ്സലയ
ളിഴാക്കുന് ഷന്ദര്പ്ബെില് ഴാര്പ്്ഷബ/ഴാര്പ്ഡ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര ഷാധൂഔയണും കതരിമാല്
ഭതിമാകുും. എന്ാല്, ളിഴാമികപ്പാമ അര്പ്സലയ കൂട്ടികച്ചര്പ്ക്കുന്ത് ഴാര്പ്്ഷബ/ഴാര്പ്ഡ്
ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര അുംഖീഔായകൊലരമാഔണും.
11.4 പൂര്പ്െീഔയണ ഩത്രും
(1) നിർഴസണും പൂർെിമാകുകമ്പാൾ തലന് എലാ നിർഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥഉയും കപ്രാജക്ടുഔളലര
പൂർെീഔയണ ഩത്രും സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരില് തയ്യാരാക് ുണ്താണ്. ഉയ ഔായണഴവാലുകും ഈ
പ്രക്രിമ ഷാമ്പെിഔ ഴര്പ്ശാഴഷാനകെ് ് ഭാറ്റി ലഴയ്ക്കഉയത്. കപ്രാജക്ടിലെ ബൗതിഔ റക്ഷയങ്ങളും
കഔഴയിച്ച കനട്ടങ്ങളും പൂർെീഔയണ ഩത്രെില് ഴയക്തഭാമി കയകലപ്പടുെണും. ഇഴ ഴിശമ
കഭകറാരിസ്ഥാനെിലുകും തകണവബയണ സ്ഥാഩനാരിസ്ഥാനെിലുകും കക്രാഡീഔയിച്ച് ഷാമ്പെിഔ
ഴർശാഴഷാനും ഩദ്ധതി ഴിറമിഉയെൽ നരുഴാൻ ഷസാമഔയഭാമ കയകമാമി
ഉഩകമാഖി് ാകാന്താണ്.
(2) പൂര്പ്െീഔയണഩത്രും തയ്യാരാക്കുന്തിലനാപ്പും തലന് നിര്പ്മ്മിച്ച
ഴിഴയങ്ങ പൂര്പ്ണഭായുടെ ും ആസ്തി യജിേരില് കംര്പ്ക് ുണ്താണ്.

ആസ്തിയുടെ ലര/ആസ്തിഔളലര

12 ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി കബദഖതി
ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ും
പുരലപ്പടുഴിക്കുന്താണ്.

കപ്രാജക്ടുഔളും

കബദഖതി

ലംയ്യുന്തിളുള്ള

ഭാര്പ്ഗകയക

പ്രകതയഔും

13 കഭാണിട്ടരിുംഗും കഷാശയൽ ഒഡിറ്റുും
13.1 കപ്രാജക്ട് കഭാണിട്ടരിുംഖ് അതാത് ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔൾ നിർഴസിക് ുണ്താണ്. അതിനാമി ഩദ്ധതി
രൂഩീഔയണകവശും ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔൾ കഭാണിട്ടരിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔലാമി പ്രഴർെി് ണും.
കഭാണിട്ടരിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔൾ കമാഖും കംർന്് കഭാണിട്ടരിുംഖ് രികപ്പാർട്ട് തയ്യാരാ് ി മഥാഷഭമും
നിർഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥളുും ബയണ ഷഭിതിക്കുും നൽകഔുണ്താണ്.
13.2 ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഔൺഴീനർ നിർഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാലണാിൽ കഭാണിട്ടരിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര
ഔൺഴീനരാമി ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലറ ഭലറ്റാഉയ ഉകദയാഖസ്ഥലന ബയണ ഷഭിതി തീഉയഭാനിക് ുണ്ട്ും
ഇങ്ങലന തീഉയഭാനിച്ച ഔായയും ലഷക്രട്ടരി കയകാമൂറും ഴർ് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലന അരിമിക് ുണ്ട്ഭാണ്.
13.3 ഷാമൂസയാധിഷ്ഠിത ഷുംഗരനഔലലയുടെ ും ജനഔീമ ഷഭിതിഔലലയുടെ ും പ്രാകദവിഔ
മതഭതറലപ്പടുൊകാന്താണ്.

കഭാണിട്ടരിുംഖിന്

13.4 ഩദ്ധതി നിര്പ്ഴസണ പുകയാഖതിയുടെ ും ബൗതിഔകനട്ടകാും മുഔ തറങ്ങലികറയ്ക്ക് രികപ്പാര്പ്ട്ട് ലംയ്യുന്
ഷുംഴിധാനും പ്രഴര്പ്െനക്ഷഭഭാക് ുണ്ട്ുണ്്. അതിന് ഇ് കണാഭിസി് ആെ് ോറ്റിേിസി് ഴകുപ്പില്
നിന്നുും ഒകയാ തകണവബയണസ്ഥാഩനെിളുും മതഭതറ നിശ്ചമിച്ച് നല്ഔിമിട്ടുള്ള ഉകദയാഖസ്ഥലയ
അതത് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് നരക്കുന് ഩദ്ധതി നിര്പ്ഴസണ പുകയാഖതി
അഴകറാഔനകമാഖങ്ങലില് നിര്പ്ഫന്ധഭായുടെ ും ഩലാടുപ്പിക്  ുണ്താണ്.
13.5 നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ
ഷുംഫന്ധിച്ച്, പ്രവൃെിയുടെ ലര കഩയ്, ഴര്പ്ശും, പ്രവൃെി നരുന്
നിര്പ്ഴസണ ഏജന്ഷിയുടെ ലര/ഔയാറഔായലെ കഩഉയും കപാണ് നമ്പഉയും, എഞ്ചിനീമറലര കഩഉയും
കപാണ് നമ്പഉയും, അരാല് ട്ഔ, പ്രവൃെി ഇനങ്ങ , ഉഩകമാഖിക് ുണ് ഷാധന ഷാഭഗ്രിഔളലര
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അലഴ് എന്ിഴ പ്രവൃെി സ്ഥറെ് പ്രദര്പ്വിപ്പിക് ുണ്താണ്. പ്രവൃെി പൂര്പ്െീഔയിച്ചകവശും
പ്രവൃെി നരക്കുന് സ്ഥറെ് പ്രവൃെിയുടെ ലര കഩയ്, ഴര്പ്ശും, ലംറഴളിച്ച ട്ഔ, പുണ്ിലെ ഇനും,
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ കഩയ് എന്ിഴ കപ്ല് ില് കയകലപ്പടുെി പ്രദര്പ്വിപ്പി് ണും. ഡിഷ്
കപ്ല കഫാര്പ്ഡുഔ ് ് കഴുണ് ട്ഔ എേികഭറ്റില് ഉ ലപ്പടുൊകാന്താണ്.
13.6 ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ നരഩരിക്രഭങ്ങ ഩാറിച്ചതിളു ലതലിഴാമി സൂക്ഷിക് ുണ് എലാ കയകഔളും,
തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ ഒപീഷില് ലഷക്രട്ടരി സൂക്ഷിക് ുണ്താണ്. അട്കഩാലറ ഩദ്ധതി
ആസൂത്രണെിലെ ബാഖഭാമി തയ്യാരാ് ി അച്ചരിച്ചട്ും അലാെട്ഭാമ എലാ കയകഔളും ഩദ്ധതി
അുംഖീഔായും റബിച്ചതിളുള്ള കയകഔളും അുംഖീഔായും റബിച്ച കപ്രാജക്ടുഔളലര ഷാക്ഷയലപ്പടുെിമ
ഩഔര്പ്ുവരുും ലഷക്രട്ടരി സൂക്ഷിക് ുണ്താണ്. ഩദ്ധതി നിര്പ്ഴസണകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട എലാ കയകഔളും
യജിേറഔളും ഴൗച്ചറഔളും ഫന്ധലപ്പട്ട നിര്പ്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്പ് സൂക്ഷിക് ുണ്താണ്.
14.

അടുെ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണ മുലന്ാഉയ് ും
ഩദ്ധതി
നിർഴസണും
ആയുംബിക്കുന്
മുരയ്ക്കുതലന്
ഴഉയും
ഴർശകെയ്ക്കുള്ള
ഩദ്ധതി
രൂഩീഔയിക്കുന്തിളുള്ള പ്രമത്നും ആയുംബി് ണും. പ്രാകദവിഔ തറെിൽ രൂഩും നൽഔിമിട്ടുള്ള
ആസൂത്രണ ഷഭിതിയ്ക്ക് ബയണ ഷഭിതിലമ ഇ് ായയെിൽ ഷസാമി ് ാനാകുും. ആദയും കഴുണ്ത്
ഩഠനങ്ങൾ ഏലറ്റടുക്കുഔയുടെ ും അനൗഩംായിഔ ംർച്ചഔൾ ആയുംബിക്കുഔയുടെ ും ആണ്. ആസൂത്രണ
ഴാര്പ്്ഷബഔൾ എലാ ഴര്പ്ശകാും ജളുഴയി – ലപബ്രുഴയി ഭാഷെിൽ തലന് നരൊൻ ഔളിമണും.
പുതിമ ഩദ്ധതിക്കുള്ള ഡി.ഩി.ഷി അുംഖീഔായും ഭാര്പ്ച്ച് ആദയും തലന് പൂർെിമാ് െ്  നിറമിൽ
ഔായയങ്ങൾ നീ് ിമാൽ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി് ് ഭാർച്ച് 31 ന് മുൻഩ് അുംഖീഔായും കനരില് ാുണ്്
ഏപ്രിൽ 1 ന് നിർവസണും ആയുംബി് ാൻ ഔളിയുടെ ന്താണ്. ഷുംസ്ഥാന ഷര്പ്് ാര്പ് ഴകുുവരുഔലില്
ഴര്പ്ശങ്ങലാമി നരപ്പിലുകള്ള ഈ ഭാതൃഔ തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലുകും ഴയഴസ്ഥാഩിത
ഭാക് ുണ്താണ്.

15. XXX
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A\p_Ôw þ 1
ap\nkn¸menänIfnsebpw tImÀ¸tdj\pIfnsebpw hÀ¡nwKv {Kq¸v I¬ho\ÀamÀ
hÀ¡nwKv {Kq¸v

I¬ho\À

(1)
1.1 ap\nkn¸menänIÄ

(2)

(1)

s]mXp `cWhpw [\Imcyhpw
(IW¡pIÄ, tcJIÄ X¿mdm¡Â,
kZv`cWw, P\tkh\w
Imcy£aam¡Â)

:

(2)

Irjnbpw A\p_Ô taJe Ifpw
(IrjnþDÂ¸¶ kw`cWhpw
kwkv¡cWhpw hn]W\hpw DÄs¸sS,
PetkN\w, a®v Pekwc£Ww,
aÕy_Ô\w*, ]cnØnXn, DÄs¸sS)
arKkwc£Whpw £oc hnIk\w
{]mtZinI km¼¯nI hnIk\w
(sNdpInS hyhkmbw, kq£va
kwcw`§Ä DÄs¸sS) klIcWw
apXembh
Zmcn{Zy eLqIcWw,
tNcn ]cnjv¡cWw
kmaqly\oXn (Ip«nIÄ, hr²À,
`n¶tijnbpÅhÀ, {Sm³kv sP³tUgvkv
F¶nhcpsS t£aw, kmaqly kpc£m
anj³ DÄs¸sS)
h\nX hnIk\w

:

Irjn hIp¸v DtZymKØcnÂ
ap\nkn¸menänbpsS \nb{´W¯nepÅ
apXnÀ¶ DtZymKØ³

:
:

ko\nbÀ shädn\dn kÀP³/shädn\dn kÀP³
hyhkmb hnIk\ Hm^okÀ / bp.]n.F
t{]mPIvSv Hm^okÀ

:

bp.]n.F t{]mPIvSv Hm^okÀ

:

kn.Un.]n.H /sF.kn.Un.Fkv. kq¸ÀsshkÀ

:

kn.Un.]n.H /sF.kn.Un.Fkv. kq¸ÀsshkÀ

]«nIPmXn hnIk\w/]«nIhÀ¤
hnIk\w**
BtcmKyw

:

]«nIPmXn hnIk\ Hm^okÀ

:

BtcmKy hIp¸nse DtZymKØcnÂ
ap\nkn¸menänbpsS \nb{´W¯nepÅ
ko\nbÀ tUmIvSÀ

ipNnXzw,
amen\y kwkv¡cWw
hnZym`ymkwIe, kwkv¡mcw,
ImbnIw, bphP\t£aw
IpSnshÅw
]mÀ¸nSw
s]mXpacma¯v , DuÀÖw
\Kcmkq{XWw
കജഴകഴഴിധയ ഭാകനജ്ലഭെ്, ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാനും,
)
ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണും, ദുയന്ത
നിഴായണും
[19.09.2018-ലറ
ഷ.ഉ.(ഷാധാ)
നും.2462/2018 തഷൃബഴ പ്രഔായും കൂട്ടികച്ചര്പ്െത്]

:

ap\nkn¸menänbnse BtcmKy hn`mK ¯nse
ko\nbÀ DtZymKØ³
lbÀ sk¡âdn kv¡qÄ {]n³kn¸mÄ

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16

:
:
:
:
:

sk{I«dn

ap\nkn¸Â F©n\obÀ
bp.]n.F t{]mPIvSv Hm^okÀ
ap\nkn¸Â F©n\obÀ
ap\nkn¸Â F©n\obÀ

ലഷക്രട്ടരി

*

aÕy hIp¸nse DtZymKkY³ ap\nkn¸menänbpsS \nb{´W¯nÂ Ds-¦nÂ {]kvXpX DtZymKØs\ I¬ho\dm¡n {]tXyIw
hÀ¡nwKv {Kq¸v cq]oIcn¡Ww. AsÃ¦nÂ Irjn Hm^okÀ Xs¶ I¬ho\dmIWw.
** ]«nI hÀK hIp¸nse DtZymKØ³ ap\nkn¸menänbpsS \nb{´W¯nÂ Ds-¦nÂ {]kvXpX DtZymKØs\ I¬ho\dm¡n
hÀ¡nwKv {Kq¸v cq]oIcn¡Ww. AsÃ¦nÂ ]«nIPmXn hnIk\ Hm^okÀ Xs¶ I¬ho\dmIWw
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1.2 tImÀ¸tdj\pIÄ
hÀ¡nwKv {Kq¸v
(1)
(1)
(2)

I¬ho\À
(2)

s]mXp `cWhpw [\Imcyhpw
(IW¡pIÄ, tcJIÄ X¿mdm¡Â,
kZv`cWw, P\tkh\w Imcy£aam¡Â)
Irjnbpw A\p_Ô taJeIfpw
(IrjnþDÂ¸¶ kw`cWhpw
kwkv¡cWhpw hn]W\hpw DÄs¸sS,
PetkN\w, a®vþPekwc£Ww,
aÕy_Ô\w*, ]cnØnXn, DÄs¸sS)
arKkwc£Whpw
£oc hnIk\w
{]mtZinI km¼¯nI hnIk\w (sNdpInS
hyhkmbw, kq£va kwcw`§Ä
DÄs¸sS) klIcWw apXembh
Zmcn{Zy eLqIcWw,
tNcn ]cnjv¡cWw

:

sk{I«dn

:

Irjn hIp¸v DtZymKØcnÂ
tImÀ¸tdjsâ \nb{´W¯nepÅ apXnÀ¶
DtZymKØ³

:

ko\nbÀ shädn\dn kÀP³/shädn\dn kÀP³

:

hyhkmb hnIk\ Hm^okÀ

:

bp.]n.F t{]mPIvSv Hm^okÀ

kmaqly\oXn (Ip«nIÄ, hr²À,
`n¶tijnbpÅhÀ, {Sm³kvsP³tUgvkv
F¶nhcpsS t£aw, kmaqly kpc£m
anj³ DÄs¸sS)
h\nX hnIk\w
]«nIPmXn hnIk\w/]«nIhÀ¤
hnIk\w**
BtcmKyw

:

ssNÂUv sUhe]vsaâv t{]mPIvSv
Hm^okÀ

:
:

ssNÂUv sUhe]vsaâv t{]mPIvSv Hm^okÀ
]«nIPmXn hnIk\ Hm^okÀ

:

(10)

ipNnXzw, amen\y kwkv¡cWw

:

(11)

hnZym`ymkw, ImbnI hnt\mZw
bphP\t£aw
IpSnshÅw

:
:

BtcmKy hIp¸nse DtZymKØcnÂ
tImÀ¸tdjsâ \nb{´W¯nepÅ ko\nbÀ
tUmIvSÀ
tImÀ¸tdj\nse BtcmKy hn`mK¯nse
ko\nbÀ DtZymKØ³
sU]yq«n UbdIvSÀ hnZym`ymkw/lbÀ
sk¡âdn kv¡qÄ {]n³kn¸mÄ
tImÀ¸tdj³ F©n\obÀ

]mÀ¸nSw
s]mXpacma¯v , DuÀÖw
\Kcmkq{XWw
Ie, kwkv¡mcw, ]pcmhkvXp kwc£Ww
കജഴകഴഴിധയ
ഭാകനജ്ലഭെ്,
ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാനും, ഩയിസ്ഥിതി ഷുംയക്ഷണും, ദുയന്ത
നിഴായണും
[19.09.2018-ലറ
ഷ.ഉ.(ഷാധാ)
നും.2462/2018 തഷൃബഴ പ്രഔായും കൂട്ടികച്ചര്പ്െത്]

:
:
:
:

bp.]n.F t{]mPIvSv Hm^okÀ
tImÀ¸tdj³ F©n\obÀ
Su¬ ¹m\nwKv Hm^okÀ
Su¬ ¹m\nwKv Hm^okÀ

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

*
**

ലഷക്രട്ടരി

aÕy hIp¸nse DtZymKkY³ tImÀ¸tdjsâ \nb{´W¯nÂ Ds-¦nÂ {]kvXpX DtZymKØs\ I¬ho\dm¡n
{]tXyIw hÀ¡nwKv {Kq¸v cq]oIcn¡Ww. AsÃ¦nÂ Irjn Hm^okÀ Xs¶ I¬ho\dmIWw
]«nI hÀK hIp¸nse DtZymKØ³ tImÀ¸tdjsâ \nb{´W¯nÂ Ds-¦nÂ {]kvXpX DtZymKØs\
I¬ho\dm¡n
hÀ¡nwKv {Kq¸v cq]oIcn¡Ww. AsÃ¦nÂ ]«nIPmXn hnIk\ Hm^okÀ Xs¶
I¬ho\dmIWw
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അളുഫന്ധും 2
ഴിഔഷന മുന്ഖണന അബിപ്രാമ ഷര്പ്കഴ (ഫാററ്റ് കഩപ്പര്പ്)
ക്രഭ
നും
1

ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങ /
ഴിഔഷന ഷാധയതഔ *

പ്രശ്നഭില

പ്രശ്നമുുണ്്

റഘുതയും ഗഉയതയും

കൃശി : ലനലികെയുടെ ും ഩച്ച് രിയുടെ കരയുടെ ും
ഉത്ക്ഩാദനും

2

മൃഖ ഩയിഩാറനും : ഩാല്, മുട്ട, ഇരച്ചി
ഉത്ക്ഩാദനും

3

ലംറഔിര ഷുംയുംബഔതൃ ഴിഔഷനും

4

ലതാളിറഴഷയങ്ങ

5

ലഩാട് ഴിദയാബയാഷും വക്തിലപ്പടുുഔ

6

ഔറയുടെ ും ഔാമിഔ ഴികനാദകാും

സൃഷ്ടിക്കുഔ

ഴിഔഷിപ്പി് ല്
7

ലഩാട്ജനാകയാഖയ ഷുംഴിധാനും
ലഭച്ചലപ്പടുുഔ

8

ഭാറിനയും : ഭാറിനയ നിര്പ്മ്മാര്പ്ജനും

9

ജറഷുംയക്ഷണും ജറാവമങ്ങളലര
ഭറിനീഔയണും

10

കുരിലഴള്ള റബയത

11

ലഴള്ളെിലെ ഗണനിറഴായും

12

അന്തയീക്ഷ ഭറിനീഔയണും

13

ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്പ്/ബഴന യസിതര്പ്

14

കുട്ടിഔ , ഴകമാജനങ്ങ ,
ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്പ് എന്ിഴഉയലര
കക്ഷഭും

15

സ്ത്രീഔളകരയുടെ ും കുട്ടിഔളകരയുടെ ും
സുയക്ഷിതതൃും

16

ഩട്ടിഔജാതി /ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖഴിഔഷനും
87

അതീഴ
ഗഉയതയും

മുന്ഖണനാക്രഭും
രാാ് നല്ഔി
അരമാലലപ്പടുുഔ

17

കംയി ഩയിഷ്ക്കയണും.

18

നഖയഷബഔലില് നിന്നുള്ള കഷഴനും
ലഭച്ചലപ്പടുുഔ

19

ഇെര്പ്ലനറ്റു ഴളിയുടെ ള്ള ഷര്പ്് ാര്പ്
ഷുംഴിധാനും

20

കരാഡുും ഖതാഖത ഷൗഔയയങ്ങളും

21

നരപ്പാത ഷൗഔയയങ്ങ

22

ഴാസന ഩാര്പ്് ിുംഖ് ഷൗഔയയും

23
24
25

 മുഔലില് പ്രതിഩാദിച്ചഴയ്ക്ക് പുരലഭ അധിഔഭാമി ഉ ലപ്പടുെണും എന്നു താാ
ഔഉയട്ന് പ്രശ്നങ്ങ /ഷാധയതഔ എഴതി കംര്പ്് ാകാന്താണ്.
പ്പ്
കഩയ്
ഴാര്പ്ഡ്
കുരിപ്പ്:-കഭല് ഴിഴയിച്ചിട്ടുള്ള ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങലല പ്രശ്നും ഇലാെഴ, പ്രശ്നും ഉള്ളട് തലന് റഘുതയും,
ഗഉയതയും, അതീഴ ഗഉയതയും എന്ിങ്ങലന
നാലുക ഴിബാഖങ്ങലാമി തയും തിയിച്ചിട്ടുുണ്്. താാളലര
നിഖഭനെില് ഒകയാ ഴിഔഷന പ്രശ്നും ഏട് ഴിബാഖെില് ഉ ലപ്പടുെണകഭാ ആമതിളു കനലയ ഭാത്രും
രിഔ് (  ) ഭാര്പ്് ് നല്കുഔയുടെ ും അലതാലരാപ്പും മുന്ഖണനാ രാാ് നല്കുഔയുടെ ും ലംയ്യുഔ ന്ിറധിഔും
പ്രശ്നങ്ങ ് ് ഒകയാ മുന്ഖണന രാാ് നല്ഔാന് ഩാരില.
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അളുഫന്ധും 3
ഩദ്ധതി ആസൂത്രണ ഴാര്പ്്ഷബാ കമാഖെിലെ ഔായയഩയിഩാരി (ഭാതൃഔ)
ഇനും

മതഭതറലപ്പട്ടഴര്പ്

1.

ഷൃാഖതും

2

നഖയഷബയുടെ ലര ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര്
നമഷഭീഩനും (ഴിവദീഔയണും)

:

നഖയഷബഅദ്ധയക്ഷ/അദ്ധയക്ഷന്/ഉഩാദ്ധയക്ഷന്/ഉഩാദ്ധയക്ഷ/
ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലംമര്പ്കഩഴ്സണ്

3

ഭിശന് പ്രഴര്പ്െനങ്ങളും
ഩദ്ധതിയുടെ ും

:

ഴാര്പ്ഡ് ലപഷിറികറ്ററ്റര്പ്/
ഴിദഗ്ദ്ധന്

4

മുന് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി
നിര്പ്ഴസണലെയുടെ ും നരപ്പ് ഴാര്പ്ശിഔ
ഩദ്ധതി നിര്പ്ഴസണ പുകയാഖതിലമയുടെ ും
ഷുംഫന്ധിക്കുന് രികപ്പാര്പ്ട്ട് അഴതയണും

5

അടുെ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി ഔയര്
കപ്രാജക്ട് നിര്പ്കണവങ്ങ , ഩയി്കരയിച്ച
ോറ്റഷ് രികപ്പാര്പ്ട്ട് എന്ിഴയുടെ ലര
അഴതയണും

:

ഴാര്പ്ശിഔ

6

ലഩാട് ംര്പ്ച്ചയുടെ ും കംാകദയാെയങ്ങളും

7

ഗ്രൂപ്പ് ംര്പ്ച്ച (ഔയര് കപ്രാജക്ട്
നിര്പ്കണവങ്ങ ഷുംഫന്ധിച്ച ംര്പ്ച്ച)

:

:

:

:

8

ഗ്രൂപ്പ് ംര്പ്ച്ചയുടെ ലര രികപ്പാര്പ്ട്ടിുംഖ് (പ്ലീനരി
ലഷശന്)

:

9

ഔയര് ഩദ്ധതി നിര്പ്കണവങ്ങ
ഷുംഫന്ധിച്ച ലഩാട് ംര്പ്ച്ച

:

10

ംര്പ്ച്ചഔളലര കക്രാഡീഔയണും,
തീഉയഭാനങ്ങ അരിമി് ല്

:

11

ഭിനിട്ഷ്, തീഉയഭാനങ്ങ എന്ിഴ
എഴതി പൂര്പ്െിമാ് ിമ കവശും ുവരു
കയകലപ്പടുെല്

12

ഷഭാഩനും, നന്ദി

:

:

ഴാര്പ്ഡ് ഔൗണ്ഷിറര്പ്

ഷന്ദ്ധ

പ്രഴര്പ്െഔനാമ

ലഷക്രട്ടരി/ലഷക്രട്ടരി മതഭതറലപ്പടുുന് ഉകദയാഖസ്ഥന്

ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലംമര്പ്കഩഴ്സണ്ഭായില് യാ

കംാദയങ്ങ മുന്കൂട്ടികമാ തത്സഭമകഭാ എഴതി ഴാങ്ങി് ാ
കാന്താണ്. തത്സഭമും കംാദയങ്ങ കംാദിക്കുഴാന് അളുഴദി
ക് ുണ്താണ്
തകണവബയണ സ്ഥാഩനതറെില് എത്ര ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ
ഉകുണ്ാ അത്രയുടെ ും ഗ്രൂുവരുഔലാമി തിയിെ് ംര്പ്ച്ച നരെി
ലഩാട് നിര്പ്കണവങ്ങളും മുന്ഖണനഔളും തയ്യാരാ് ണും. ഒകയാ
ഗ്രൂപ്പിലുകും ഉയ ലപഷിറികറ്ററ്ററലര കഷഴനും നഖയഷബ
റബയഭാ് ണും
ഒകയാ ഗ്രൂപ്പിലെയുടെ ും എഴതി തയ്യാരാ് ിമ നിര്പ്കണവങ്ങളലര
അഴതയണും

നഖയഷബഅദ്ധയക്ഷ/അദ്ധയക്ഷന്/ഉഩാദ്ധയക്ഷന്/ഉഩാദ്ധയക്ഷ/
ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലംമര്പ്കഩഴ്സണ്
ജനപ്രതിനിധിഔ , ഉകദയാഖസ്ഥര്പ് എന്ിഴര്പ്് ് പുരകഭ
ഴാര്പ്്ഷബാ കമാഖെില് ഩലാടുെ ഏത് അുംഖെിളുും
പ്പ് ഴയ്ക്കാകാന്താണ്.
ഴാര്പ്്ഷബാ കഔാഒര്പ്ഡികനറ്റര്പ്

കുരിപ്പ്- ഊഉയക്കൂട്ട കമാഖങ്ങ ക്കുും ഭത്സയഷകബാകമാഖങ്ങ ക്കുും
കാന്താണ്.
89

ഈ ഔായയഩയിഩാരി ഭാതൃഔമാ് ാ

അളുഫന്ധും - 4

ഩദ്ധതി ആസൂത്രണെില് ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളലര മതഭതറഔ
1. ധനഔായയ ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി
ഩദ്ധതിയുടെ ലര ഴിബഴകരാതസ്സുഔ
ഔലുണ്ുഔ, അരാല് യുടെ ക്തിഷസഭാമി നിശ്ചമിക്കുഔ,
ഩദ്ധതി ഔണക്കുഔ കൃതയഭായുടെ ും ംിട്ടമായുടെ ും തയ്യാരാക്കുഔ, ലഩാട്ബയണും ലഭച്ചലപ്പടുുന്തിന്
ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പകെുണ് കപ്രാജക്ടുഔ
ശുഩാര്പ്വ ലംയ്യുഔ, ശുഩാര്പ്വ ലംയ്ത പ്രഔായും
തയ്യാരാ് ിമ കപ്രാജക്ടുഔളലര കൃതയതയുടെ ും നിമഭഷാധുതയുടെ ും ഉരുവരുഴഉയെി അുംഖീഔയിച്ച് ഩദ്ധതി
ഷുംഫന്ധിച്ച അന്തിഭ തീഉയഭാനലഭടുക്കുഴാന്, ബയണഷഭിതി് ് ശുഩാര്പ്വ ലംയ്യുഔ എന്ിഴ
ധനഔായയ ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര മതഭതറഔലാണ്. കൂരാലത മതഴലര ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ ് ്
ഩരെിട്ടുള്ള എലാ മതഭതറഔളും ധനഔായയ ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിക്കുും ഉുണ്ാമിയിക്കുന്താണ്.
2. ഴിഔഷന ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര രൂഩീഔയണും മുതല് ഩദ്ധതി അുംഖീഔയികൊണ് ഔിട്ടുന്ട്ഴലയയുടെ ലല
ആസൂത്രണ നരഩരിഔ
ഒകയാന്നുും മഥാഷഭമും പറപ്രദഭാമി നരുന്തിളുകഴുണ്
മുലന്ാഉയ് ങ്ങളും ഇരലഩരലുകഔളും നരുഔ, ആഴവയഭാമ കമാഖങ്ങ മഥാഷഭമും ഴിലികൊണ്
കംര്പ്ക്കുഔ, ആഴവയഭാമ തീഉയഭാനങ്ങ മഥാഷഭമും ബയണഷഭിതിമില് എടുക്കുന്തിളു കഴുണ്
നരഩരിഔ
ഷൃീഔയിക്കുഔ, ആഴവയഭാമ നിര്പ്കണവങ്ങ
ഭറ്റ് ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ ക്കുും
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔ ക്കുും നല്കുഔ, ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് കയക തയ്യാരാ് ി ബയണഷഭിതി
കമാഖെില് അഴതയിപ്പിക്കുഔ, ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് തയ്യാരാക് ുണ് എലാ
കയകഔളും കൃതയഭായുടെ ും ംിട്ടമായുടെ ും തയ്യാരാക്കുന്തിളുകഴുണ് നരഩരിഔ
ഷൃീഔയിക്കുഔ,
ആഴവയഭാമ മുഴഴന് കയകഔ
ഷസിതും ഩദ്ധതി മഥാഷഭമും ഩയികവാധനയ്ക്കാമി
ഷഭര്പ്പ്പിക്കുഔ, ഩദ്ധതി/കപ്രാജക്ട് ഩയികവാധനാ ഗട്ടെില് ഔാുന് നൂനതഔ മഥാഷഭമും
ഩയിസയികൊണ് നല്കുഔ എന്ിഴ ഴിഔഷന ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര മതഭതറഔലാണ്. കൂരാലത
മതഴലര ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ ് ് ഩരെിട്ടുള്ള എലാ മതഭതറഔളും ഴിഔഷനഔായയ ോെിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റിക്കുും ഉുണ്ാമിയിക്കുന്താണ്.
3. ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ലഩാട്ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാരിന് അളുസൃതഭാമി, ഫന്ധലപ്പട്ട
ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ ് ് ആക്ട് പ്രഔായും നല്ഔലപ്പട്ട ഴിശമങ്ങലില് ലഭച്ചലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔ
തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഷാധയഭാമ എലാ നരഩരിഔളും കഔല് ാലളഔ, ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര
ഴിശമ മതഭതറമില് ഴഉയന് ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പൂഔ
പറപ്രദഭാമി രൂഩീഔയിക്കുന്തിളുലല
നിര്പ്കണവങ്ങ നല്കുഔ, ഫന്ധലപ്പട്ട ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളലര കമാഖങ്ങ ആഴവയാളുഷയണും
ഴിലികൊണ്കംര്പ്ക്കുന്നുലുണ്ന്് ഉരുവരുഴഉയുഔ, അഴ പറപ്രദഭാമി പ്രഴര്പ്െിക്കുന്തിളു കഴുണ്
ഇരലഩരലുകഔ നരുഔ, ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ലര ഴിശമകാഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔ
ഫന്ധലപ്പട്ട ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂുവരുഔളഭാമി ംര്പ്ച്ച ലംയ്ത് പൂര്പ്ണകാും കുറ്റഭറ്റട്ഭാക്കുഔ, അപ്രഔായമുള്ള
കപ്രാജക്ടുഔളലര കൃതയതയുടെ ും നിമഭ ഷാധുതയുടെ ും ഉരുവരുഴഉയെി ഩദ്ധതിമില് ഉ ലപ്പടുു
ന്തിനാമി അുംഖീഔയിച്ച് ബയണഷഭിതി് ് ശുഩാര്പ്വ ലംയ്യുഔ എന്ിഴ എലാ ോെിുംഖ്
ഔമ്മിറ്റിഔളലര മതഭതറഔലാണ്.
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അളുഫന്ധും : 5
ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങ ് ് ഩയിംയണ കഷഴനങ്ങളലര ഩാക് ജ്
1.1 ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില് നിന്് കുരെത് 50 വതഭാനും ട്ഔ ഩാഴലപ്പട്ടഴയില്
ഩാഴലപ്പട്ടഴയാമ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ് ാഉയലര ഩയിംയണ കഷഴനങ്ങളലര ഩാക് ജിന് ഴഔമിഉയ
െണും. ഩയിംയണ കഷഴനങ്ങളലര ഩാക് ജിന് അര്പ്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി
കുടുുംഫങ്ങലല ഔലുണ്ുന്തിന് യുണ്് ഗട്ടങ്ങലിലറ തിയച്ചില് പ്രക്രിമ അളുഴര്പ്െി് ണും.
അട്പ്രഔായും പ്രാഥഭിഔ ഩയികവാധനയ്ക്കുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങളും അഖതി കുടുുംഫഭാമി
ഩയിഖണിക്കുന്തിളുള്ള കക്ലവ ഗരഔങ്ങളും മതഴലര ഴിഴയിക്കുന്നു.
1.2 അഖതി കുടുുംഫങ്ങലല ഔലുണ്ുന്തിളുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങ
(1) ഭൂയസിതര്പ്/5 ലഷെില് താലള ഭൂഭിയുടെ ള്ളഴര്പ്
(2) ബഴന യസിതര്പ്/ജീര്പ്ണിച്ച ഴീട്ടില് താഭഷിക്കുന്ഴര്പ്
(3) 150 ഭീറ്റരിളുള്ളില് കുരിലഴള്ള ഷൗഔയയും ഇലാെ കുടുുംഫങ്ങ
(4) ശുംിതൃ ഔക്കൂഷ് ഇലാെ കുടുുംഫങ്ങ
(5) കജാറിയുടെ ള്ള യാ കഩാലുകും ഇലാെ കുടുുംഫും (ഉയ ഭാഷും 10 ദിഴഷെില് താലള ഭാത്രും
കജാറി)
(6) ഴനിത കുടുുംഫനാഥമാമിട്ടുള്ള കുടുുംഫും
(7) വായീയിഔ-ഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔ കനയിടുന്ഴകയാ തീയാഴയാധിഔ ഩിരിലഩട്ടഴകയാ
ഉള്ള കുടുുംഫും
(8) ഩട്ടിഔജാതി / ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ കുടുുംഫും/ഭത്സയഫന്ധനും ലതാളിറാമി ഷൃീഔയിച്ച കുടുുംഫും
(9) പ്രാമപൂര്പ്െിമാമ നിയക്ഷയര്പ് ഉള്ള കുടുുംഫും
1.3 അഖതി കുടുുംഫഭാമി ഩയിഖണിക്കുന്തിളുള്ള കക്ലവ ഗരഔങ്ങ
(1) യാത്രിഔാറും ലഩാട് സ്ഥറങ്ങലിലുകും ലതഉയകാഔലിലുകും ഔരെിണഔലിലുകും അന്തിയുടെ രങ്ങു
ന്ഴര്പ്
(2) ഷാമ്പെിഔ ഩയാധീനതഔ
അളുബഴിക്കുന്, അഔാറെില് ഴിധഴഔലാകഔുണ്ി
ഴന്ഴര്പ്, ഴിഴാസപ്രാമും ഔളിെിട്ടുും അഴിഴാസിതയാമി ഔളിയുടെ ന് ഴനിതഔ
(3) ബിക്ഷാരനും നരെി നിതയവൃെി ഔളിക്കുന്ഴർ
(4) കുടുുംഫെില് ബക്ഷണെിന് ഴഔ ഔലുണ്ൊന് ഔളികാള്ള 60 ഴമഷില് താലള
പ്രാമമുള്ള ആഉയതലന്മിലാെ കുടുുംഫും.
(5) അതിക്രഭങ്ങ ് ് ഇയമാമിട്ടുള്ള ഴനിതഔ ഉള്ള കുടുുംഫും
(6) ലതഉയകാകുട്ടിഔ , ദുര്പ്ഗണഩയിസായ ഩാഠവാറ (Juvenile home) അഖതി ഭന്ദിയും (Poor
Home) എന്ിഴിരങ്ങലില് ഔളിയുടെ ന് കുട്ടിഔ ഉള്ള കുടുുംഫും
(7) കുടുുംഫും കഩാറ്റുന്തിന് ലതാളിൽ ലംയ്യാൻ നിര്പ്ഫന്ധിതയാമ 14 ഴമസ്സില് താലള
പ്രാമമുള്ള കുട്ടിഔ ഉള്ള കുടുുംഫും
(8) കറുംഖിഔ ലതാളിറാലിഔ (Commercial Sexworkers) ഉള്ള കുടുുംഫും
(9) അഫറഭന്ദിയെില് താഭഷിക്കുന് ഴനിതഅുംഖഭായുടെ ള്ള കുടുുംഫും
(10) കംയിപ്രകദവങ്ങലില് താഭഷിക്കുന് കുടുുംഫും
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1.4. അഖതി കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔ തയ്യാരാ് ല്
അഖതിഔലല ഔലുണ്ുന്തിന് അഴറുംഫഭാ് ിമിട്ടുള്ള 9 ഭാനദണ്ഡങ്ങലില് 7
ഭാനദണ്ഡങ്ങലലാിലുകും ഫാധഔഭാമിട്ടുള്ള എലാ കുടുുംഫങ്ങളകരയുടെ ും ഩട്ടിഔ തയ്യാരാ് ണും.
ഇപ്രഔായും ഩട്ടിഔലപ്പടുെിമിട്ടുള്ള കുടുുംഫങ്ങലല കക്ലവ ഗരഔങ്ങളലര അരിസ്ഥാനെില്
ഴീണ്ടുും ഩയികവാധി് ണും. 10 കക്ലവ ഗരഔങ്ങലില് ഏലതാിലുകും ഉയ ഗരഔും ഫാധഔ
ഭാമിട്ടുള്ള
കുടുുംഫലെ
അഖതി കുടുുംഫഭാമി
ഔണ് ാ് ാകാന്താണ്. യുണ്്
ഗട്ടങ്ങലികറയുടെ ും ഩയികവാധനയുടെ ും ഩട്ടിഔ തയ്യാരാ് ലുകും നരുഔലമന്ത് ഊരൂകൂട്ടെിലെ
മതഭതറമാണ്.
1.5അന്തിഭ ഩട്ടിഔ അുംഖീഔയി് ല്
(1) മുഔലില് ഴിഴയിച്ച പ്രഔായും അഖതി കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔ ഊഉയകൂട്ടും തയ്യാരാ് ി
ഔളിൊല് ഊഉയകൂട്ട അുംഖങ്ങ
ഔളിയുടെ ന്ിരകൊലും ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അുംഖങ്ങ
ല് ാപ്പും ഗ്രൂുവരുഔലാമി ഒകയാ അഖതി കുടുുംഫകാും ഷന്ദര്പ്വി് ണും.
(2) ഒകയാ ഗ്രൂുവരുും, ഷന്ദര്പ്വിക്കുന് അഖതി കുടുുംഫെിലെ ഉയ രൂഩകയക തയ്യാരാ് ണും.
ഇതിനാഴവയഭാമ കപാരങ്ങ
കുടുുംഫശ്രീ ജിലാ ഭിശന് കഔാഒര്പ്ഡികനറ്റര്പ്
റബയഭാക്കുന്താണ്.
(3) കുടുുംഫ ഷന്ദര്പ്വനെിെയലര ഔലുണ്ുന് അഖതി കുടുുംഫങ്ങളലര ഩട്ടിഔ ഊഉയകൂട്ട
കമാഖെില് അഴതയിപ്പിച്ച് അുംഖീഔായും കതരണും. ഇത് ഷുംഫന്ധിച്ച് ഉുണ്ാകുന് ഒകയാ
ഩയാതിയുടെ ും സൂ്മ സംഭാമി ഩയികവാധിക് ുണ്ട്ും ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്പ്ട്ട് ഊഉയകൂട്ടെിലെ
അടുെ കമാഖെില് ഷഭര്പ്പ്പിക് ുണ്ട്ഭാണ്.
(4) അഖതി കുടുുംഫഭാകണാ എന്് തീഉയഭാനിക് ുണ്ത് ഊഉയകൂട്ടഭാണ്
2.

അര്പ്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔ ് ് നല്കഔുണ് ഩയിംയണ കഷഴനങ്ങളലര ഩാക് ജ്.

2.1 ബക്ഷണും
(1) 65 ഴമഷിളു മുഔലില് പ്രാമമുള്ള എലാ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔ ക്കുും അന്പൂര്പ്ണ
ഩദ്ധതിപ്രഔായും ബക്ഷയധാനയും ഷൗജനയഭാമി നല്ഔണും.
(2) മാലതാഉയ ഴഉയഭാനഭാര്പ്ഖകാും ഇലാെ, ലഔാരിമ ദായിദ്ര്യും അളുബഴിക്കുന് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
അഖതികുടുുംഫങ്ങ ് ്, അകന്തയാദമ അന്കമാജന ഩയിഩാരി പ്രഔായും ബക്ഷയധാനയും
ഴിതയണും ലംയ്യണും. ബക്ഷയധാനയും നല്കുന്തിനാഴവയഭാമ ട്ഔ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി
ഴിസിതെില് നിന്നുും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങ
കരശന് ഔാര്പ്ഡ് യജിേര്പ്
ലംയ്തിട്ടുള്ള ലഩാട്ഴിതയണ കഔന്ദ്രെില് (കരശന് ഔരമില്) കനയിട്ട് ടുക് ുണ്താണ്.
(3) കഴതന ലതാളില് ഉരുവരുഴഉയുന്തിന് അയ്യന്ഔാലി ലതാളിലുകരപ്പ് ഩദ്ധതിമിലുകും കഴതന
ലതാളിലുകും ബക്ഷയധാനയകാും ഉരുവരുഉയുന്തിന് കദവീമ നഖയ ഉഩജീഴന ദൗതയും (NULM)
ഩയിഩാരിമിലുകും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ കുടുുംഫങ്ങലിലറ അഖതിഔലല പ്രകതയഔ ഩയിഖണന നല്ഔി
ഩലാടുപ്പിച്ച് ലതാളില് റബയഭാ് ണും.
(4) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് നരപ്പാക്കുന് ഫുഡ് ഷകപ്പാര്പ്ട്ട് കപ്രാഗ്രാഭിെയലരയുടെ ള്ള (Food
Support Programme) ബക്ഷയധാനയ ഴിതയണും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ കുടുുംഫശ്രീ അമല്ക്കൂട്ട ശുംകറ
മുകകന ആമിയി് ണും.
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(5) വായീയിഔ- ഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔ കനയിടുന്ഴര്പ്, ദീര്പ്ഗഔാറഭാമി കയാഖ ഫാധിതര്പ്,
നിതയകയാഖിഔ , ഴലലയകമലര പ്രാമമുള്ളഴര്പ് എന്ിഴര്പ് ഭാത്രകാും ബക്ഷണും ഩാഔും
ലംയ്യാന് കവശിയുടെ ള്ള യാ കഩാലുകും ഇലാെട്ും ആമ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി
കുടുുംഫങ്ങ ് ് അുംഖന്ഴാരിഔലിെയലര ബക്ഷണും ഴിതയണും ലംയ്യണും.
(i) ഈ മതഭതറ കുടുുംഫശ്രീയുടെ ലര ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അമല്കൂട്ടങ്ങകലയുടെ ും ഏയിമാ ലഡഴറഩ്
ലഭെ് ലഷാകഷറ്റിഔകലയുടെ ും ഏല്പ്പി് ാകാന്താണ്.
(ii) ഈ ഴിബാഖെിലറ അഖതിഔ ് ് ബക്ഷണും ഩാഔും ലംയ്ത് ഴിതയണും ലംയ്യുന്തി
ളുള്ള ലംറഴ് തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില്
നിന്് ഴസി് ാകാന്താണ്.
(iii) അപ്രഔായും ഉയ ഭാഷും ബക്ഷണും ഩാഔും ലംയ്ത് നല്കുന്തിനാഴവയഭാമ ട്ഔ ഏയിമാ
ലഡഴറഩ്ലഭെ് ലഷാകഷറ്റിഔ ് ് മുന്കൂരാമി നല്ഔാകാന്താണ്.
2.2 ആകയാഖയ സുയക്ഷ
(1) ക്ഷമും, കുഷ്ഠും, ഔയാന്ഷര്പ്, എയ്ക്ഡ്ഷ്, ഹൃകദ്ര്ാഖും, വൃ് /ഭസ്തിശ്ഔ ഷുംഫന്ധഭാമ
കയാഖങ്ങ
ട്രങ്ങിമഴയ്ക്ക് ഇയമാമിട്ടുള്ള ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔളലര ംിഔിത്സയ്ക്കാമി
കഔഭാറ്റും ലംയ്തിട്ടുള്ള ആശുഩത്രിഔലില് റബയഭാമ കഷഴനും പ്രകമാജനലപ്പടുെണും.
ഇതിനാമി ഫന്ധലപ്പട്ട തകണവബയണ സ്ഥാഩനും പ്രകതയഔ നരഩരി ഷൃീഔയി് ണും.
(2) ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങളലര ഴയതയസ്തങ്ങലാമ ആകയാഖയ ആഴവയങ്ങ
ശ്രദ്ധകമാലര നിയീക്ഷിക് ുണ് മതഭതറ ഫന്ധലപ്പട്ട പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രെിനാണ്.
(3) ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങ ് ് ഏട് യീതിമിറാണ് കഷഴനും പ്രദാനും
ലംകയ്യുണ്ലതന്് തീഉയഭാനിക്കുന്ത് പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രകാും നഖയഷബയുടെ ും
കൂരിമാകറാംിച്ചാമിയി് ണും.
(4)

നിറഴിലുകള്ള ഩട്ടിഔഴര്പ്ഗ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും, ഭറ്റ് കരാതസുഔ എന്ിഴമില് നിന്്
നഖയഷബഔ
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
ഩയിംയണ
ഩാക് ജിന്
ആഴവയഭാമ
ഴിബഴും
ഔലുണ്കെുണ്താണ്.

(5) ക്ഷമും, കുഷ്ഠും, ഔയാന്ഷര്പ്, എയ്ക്ഡ്ഷ്, ഹൃകദ്ര്ാഖും, വൃ് /ഭസ്തിശ്ഔ ഷുംഫന്ധഭാമ
കയാഖങ്ങ
മുതറാമ കയാഖങ്ങളലര ംിഔിത്സയ്ക്ക് ലഭഡി് ല് കഔാകലുഔലിലുകും
ജിലാ/ജനരല് ആശുഩത്രിഔലിലുകും റബയഭാമ ഷ്ലഩശയറിേ് കഡാക്ടര്പ്ഭാഉയലര കഷഴനകാും
പ്രകമാജനലപ്പടുകെുണ്താണ്. ഇതിളുകഴുണ്ി പ്രകതയഔ ലഭഡി് ല് ഔയാമ്പുഔ
ഷുംഗരിപ്പി് ാകാന്ട്ും ലംറഴ് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില് നിന്നുും
ഴസി് ാകാന്ട്ഭാണ്.
(6) ആധുനിഔ ഷൗഔയയങ്ങളള്ള ഷൃഔായയ ആശുഩത്രിഔലലലഔാുണ്് കയാഖഫാധിതയാമ
അഖതിഔളലര ംിഔിത്സ ഷൗജനയഭാമി ഷ്കഩാണ്ഷര്പ് ലംയ്യുന്തിന് നഖയഷബഔ
ഔ ഩയിശ്രഭിക് ുണ്താണ്.
(7) പ്രധാനഭന്ത്രിയുടെ ലര/മുകയഭന്ത്രിയുടെ ലര/ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ കക്ഷഭ ഴകുുവരു ഭന്ത്രിയുടെ ലര
ദുയിതാവൃാഷ നിധിമില് നിന്നുും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔ ് ് ംിഔിത്സാ ഷസാമും
റബയഭാക്കുന്തിനാഴവയഭാമ നരഩരിഔ നഖയഷബഔ ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്.
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(8) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങലിലറ
ഷൗജനയഭാമി റബയഭാ് ണും.

കയാഖിഔ ് ്

ആഴവയഭാമ

ഭഉയന്നുഔ

(i) ഭഉയന്്
റബയഭാക്കുന്തില്
പ്രാഥഭിഔ
ആകയാഖയകഔന്ദ്രും/ഇതയ
ഷര്പ്് ാര്പ്
ആശുഩത്രിഔ എന്ിഴിരങ്ങലില് റബയഭാമ പുണ്് ഉഩകമാഖി് ാകാന്താണ്.
(ii)

ആഴവയലഭാില് ഭഉയന്് ഴാങ്ങുന്തിന്
ഴിനികമാഖി് ാകാന്താണ്.

ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ

ഉഩഩദ്ധതി

ഴിസിതകാും

(iii) ഈ പ്രക്രിമമില് സുതായയത ഉറഴഉയുന്തിന് അകയാഖയ കഭകറാഴിദഗ്ദ്ധര്പ്
അരങ്ങുന് ഉയ ലരഔ്നി് ല് ഔമ്മിറ്റി ആഴവയഭാമ ഭഉയന്നുഔ
ഏത് എന്്
നിശ്ചമിക് ുണ്ട്ും അഴ ഴാങ്ങി കയാഖിഔ ് ് കനയിട്ട് നല്കഔുണ്ട്ഭാണ്.
(iv) കയാഖിഔ ് ് മഥാഷഭമും കൃതയഭാമി ഭഉയന്നുഔ
അമല്ക്കൂട്ടങ്ങ ഉരുവരുഴഉയകെുണ്താണ്.

റബയഭാക്കുന്നുലഴന്് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ

(9) ഩകയാഩഔായ തല്ഩയയാമ ഴയക്തിഔകലയുടെ ും ധര്പ്മ്മ സ്ഥാഩനങ്ങകലയുടെ ും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
അഖതിഔളലര ംിഔിത്സാ ആഴവയങ്ങ
ഷ്കഩാണ്ഷര്പ് ലംയ്യുഴാന് കപ്രയിപ്പിക് ുണ്
താണ്. ഇെയെില് ഷ്കഩാണ്ഷര്പ്ഭാലയ ഔലുണ്ുന്തിന് ആഴവയഭാമ പ്രംായണ
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ , കഫാധഴല്് യണ ംര്പ്ച്ചഔ മുതറാമഴ ഷുംഗരിപ്പി് ാകാന്താണ്.
(10) നഖയഷബഔ ഷന്ദ്ധകഷഴന തല്ഩയയാമ ആട്യ ്രുശ്രൂഷശാ പ്രഴര്പ്െഔഉയലര ഉയ
ഷഭിതി രൂഩീഔയിക്കുഔയുടെ ും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔ കനയിടുന് ആകയാഖയ പ്രവ്നങ്ങ
ഩയിസയിക്കുന്തിന് അഴഉയലര കഷഴനും റബയഭാക്കുഔയുടെ ും ലംയ്യാകാന്താണ്.
2.3 ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഴിബാഖെിലറ ബിന്കവശി് ാര്പ്് ് ആവൃാഷും നല്ഔല്
(1) കഔന്ദ്രാഴിശ്കൃത ഩയിഩാരിഔലിലറ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും ഴിനികമാഖിച്ച്
നരപ്പാക്കുന് ഩയിഩാരിഔ ബിന്കവശി് ാര്പ് അുംഖങ്ങലാമി ഉള്ള ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി
കുടുുംഫങ്ങ ് ് മുന്ഖണന നല്ഔി നരപ്പാക് ുണ്താണ്.
(2) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔ ് ്, കഔയല ഷുംസ്ഥാന ഴിഔറാുംഖകക്ഷഭ കഔാർപ്പകരശന്, കഔയല
ലപഡകരശന് ഒപ് ദി കലന്ഡ് ട്രങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങളലര ഷസഔയണകൊലര
ലതാളില് കഴദഗ്ദ്ധയ ഩയിവീറനും നല്കുഴാളുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ
കപ്രാത്സാസിപ്പി് ാ
കാന്താണ്
(3) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതകാും കദവീമ നഖയ ഉഩജീഴന ദൗതയും ഴിസിതകാും
ഉഩകമാഖിച്ച് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി ഔടുുംഫങ്ങലിലറ വായീയിഔഭാനഷിഔ ലഴല്ലഴിലിഔ
കനയിടുന്ഴര്പ്് ് ലതാളില് നല്കുന്തിളു കഴുണ്ിയുടെ ള്ള കപ്രാജക്ടുഔ
കപ്രാത്സാ
സിപ്പിക് ുണ്താണ്.
(4) ബിന്കവശി് ായാമ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ് ാഉയലര ലതാളിറധിഷ്ഠിത കപ്രാജക്ടുഔ ് ് കഔന്ദ്ര ഷുംസ്ഥാന കഷാശയല് ലഴല്പമര്പ് അഡ്കഴഷരി കഫാര്പ്ഡുഔലില് നിന്്
ഷാമ്പെിഔ ഷസാമും റബയഭാക്കുന്തിന് തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ
നരഩരി
ഷൃീഔയിക് ുണ്താണ്.
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2.4 ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ലഩന്ശളുഔളും വൃദ്ധഉയലര കക്ഷഭകാും
(1)

ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔലില് അര്പ്സയാമഴര്പ്് ് ഴാര്പ്ദ്ധഔയഔാറ
ലഩന്ശളുഔളും അളുഴദിക്കുന്തിന് ഉമര്പ്ന് മുന്ഖണന നല്ഔണും.

ലഩന്ശളുും

ഭറ്റു

(2) ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഴിബാഖെിലറ വൃദ്ധഉയലര കക്ഷഭെിളുും ഴിഔഷനെിളുും പ്രാകദവിഔ
പ്രകതയഔതഔളള്ള ഉംിതഭാമ ഩയിഩാരിഔ
ഔലുണ്െി നരപ്പാക്കുന്തിന് ശ്രദ്ധിക് 
ുണ്താണ്.
2.5 ഔിരപ്പാരും
(1) ഭൂയസിതയാമ എലാ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങ ക്കുും ഴീര് ഴയ്ക്കുഴാന് ഭൂഭി നല്ഔണും.
അതിളുകവശും ഭാത്രകഭ തകണവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ ദായിദ്ര്യകയകയ്ക്ക് താലളയുടെ ള്ള ഭറ്റു
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ കുടുുംഫങ്ങ ് ് ഈ ആഴവയെിന് ഭൂഭി നല്കുഴാന് ഩാടുള്ളൂ. ഇതിന്
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതും ഴിനികമാഖി് ാകാന്താണ്.
(2) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഴിഔഷന ഴകുപ്പിലെ കഔാര്പ്പ്പഷ് പുണ്ില് ഉ ലപ്പടുെിയുടെ ും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
അഖതി കുടുുംഫങ്ങളലര പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാരി ഏലറ്റടു് ാകാന്താണ്.
(3) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങലല പുനയധിഴഷിപ്പിക്കുന്തിന് നഖയ പ്രകദവങ്ങലില് 2
ലഷെില് കുരമാലത ഭൂഭി ഗണകബാക്താ് കലാ നഖയഷബകമാ ഔലുണ്കെുണ്താണ്.
ഭൂഭിയുടെ ലര മഥാര്പ്ഥ ഴിറ, ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ് ാര്പ്് ാമി നരപ്പാക്കുന് ഷഭാന ഩയിഩാരി് ്
നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള ഉമര്പ്ന് ഩയിധി് ് ഴികധമഭാമി ഭൂകാരഭയ്ക്ക് കനയിട്ട് നല്ഔാകാന്താണ്.
2.6 ഩാര്പ്പ്പിരും
(1) ബഴന യസിതഉയും, ഴീര് നിര്പ്മ്മിക്കുഴാന് ആഴവയെിന് ഭൂഭിയുടെ ള്ളഴഉയഭാമ എലാ
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങ ക്കുും ബഴന നിര്പ്മ്മാണ ഷസാമും മുന്ഖണനയുടെ ലര
അരിസ്ഥാനെില് നല്ഔിമകവശും ഭാത്രകഭ ദായിദ്ര്യകയകയ്ക്ക് താലളയുടെ ള്ള ഭറ്റ് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
കുടുുംഫങ്ങ ് ് ഴീര് നല്കുന് ഔായയും ഩയിഖണിക് ുണ്ട്ള്ളൂ.
(2) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങളലര ബഴന നിര്പ്മ്മാണും ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അമല്കൂട്ടങ്ങ
മുകകനകമാ ഊഉയ ഴിഔഷന ഷഭിതി മുകകനകമാ ആമിയി് ണും.
2.7 കുരിലഴള്ളും
(1) ഩയമ്പയാഖത ജറകരാതസ്സുഔ
നല്കഔുണ്ത്.

ഷുംയക്ഷിക്കുന്തിനാമിയി് ണും ആദയ ഩയിഖണന

(2) നിറഴിലുകള്ള കുരിലഴള്ള കപ്രാജക്ടുഔലില് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങളലര ഴീടുഔ ് ്
ഏറ്റകാും ഷഭീഩൊമി ഩലിഔ് ോെ് കഩാേ് സ്ഥാഩിക് ുണ്താണ്.
(3) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഊഉയഔ ് ് പ്രകമാജനും റബിക്കുന് കുരിലഴള്ള കപ്രാജക്ടുഔ
ഉഩഩദ്ധതി പ്രഔായും ആയുംബി് ാകാന്താണ്.

ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ

(4) പുട്താമി ആയുംബിക്കുന് കുരിലഴള്ള കപ്രാജക്ടുഔലില് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങ
കൂടുതലുകള്ള പ്രകദവങ്ങ ് ് മുന്ഖണന നല്കഔുണ്താണ്.
(5) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഊഉയഔലില് ട്രഷാമ ഔിണര്പ് കുളി് ാകാന്താണ്.
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2.8 ഴിദയാബയാഷും
(1) ഷ്കൂ ഴര്പ്ശും ആയുംബിക്കുന്തിളു മുമ്പ് തലന് ഒകയാ ഊയിലുകും ഷര്പ്കഴ നരെി ഷ്കൂലില്
കംര്പ്ന്ിട്ടിലാെ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ കുട്ടിഔലല ഔലുണ്െി അഴലയ ഷ്കൂലില് കംര്പ്ക്കുന്തിന്
നരഩരി ഷൃീഔയി് ണും.
(2) ഴിദയാബയാഷും ഉകഩക്ഷിച്ചഴലയ ഴീണ്ടുും ഷ്കൂലില് കംര്പ്് ാന് ശ്രഭങ്ങ നരുന്തിെയലര 18
ഴമസ്സിളു താലള പ്രാമമുള്ള എലാ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ കുട്ടിഔളും അഴഉയലര കുടുുംഫസ്ഥിതി
ഩയിഖണി് ലത തലന് ഴിദയാബയാഷും ട്രഉയന്നുലഴന്് ഉരുവരുഴഉയെണും.
(3) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങലിലറ ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ഉ ലപ്പലര പ്രീലഭരിഔ് കസാേറില്
കംര്പ്ന്് ഩഠിക്കുഴാന് ഷൗഔയയും റബി് ാെ എലാ ഩട്ടിഔ ഴര്പ്ഖ ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ക്കുും
ആഴവയഭാമ ഩഠകനാഩഔയണങ്ങ , യൂണികപാും മുതറാമഴ ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി
ഴിസിതും ഉഩകമാഖിച്ച് ഴിതയണും ലംകയ്യുണ്താണ്. ഈ ഩാക് ജ് പ്രഔായും നല്ഔാകാന്
ധനഷസാമെിലെ നിയ് ് മതഴലര നല്കുന്നു.
ഇനും
ഴാര്പ്ശിഔ അറഴന്ഷിലെ
ഩയിധി (രൂഩ)
(a) ഷ്കൂ യൂണികപാും ഴാങ്ങുന്തിന്
(i)9,10 ക്ലാസ്സുഔലിലറ ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ് ്
:
1500
(8-ാാാുംക്ലാസ്സുഴലയയുടെ ള്ള ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ് ് S.S.A
യുടെ ലര ബാഖഭാമി സ്കൂ യൂണികപാും ഷൗജനയഭാമി
റബിക്കുന്നുുണ്്.)

(b) കനാട്ട് ബു് ്, കേശനരി മുതറാമഴ
ഴാങ്ങുന്തിന്
(i)കറാഴര്പ് കപ്രഭരി ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ് ്
(ii)അപ്പര്പ് കപ്രഭരി ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ് ്

:
:

500
750
1000
1000

(iii)കസഷ്കൂ ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ് ്
:
(c) കുര, ലംഉയപ്പ്, ഷൂഷ്, സ്കൂൾ ഫാഖ്, ലഩന്ഷില്, :
കഩന എന്ിഴ ഴാങ്ങുന്തിന് (എലാ
ോന്കഡര്പ്ഡുഔലികറയുടെ ും ഴിദയാര്പ്ഥിഔ ് ്)
(4) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ കുടുുംഫങ്ങലിലറ എലാ ഴിദയാര്പ്ഥിഔളകരയുടെ ും ഩഠന നിറഴായും ഉമര്പ്ൊന്
പ്രകതയഔ കഔാച്ചിുംഖ് ഏര്പ്ലപ്പടുെണും. ഇതിനാമി കമാഖയതയുടെ ള്ള ഫിഉയദധായിഔ ,
കഔാകലജ് ഴിദയാര്പ്ഥിഔ , അദ്ധയാഩഔര്പ്, ഷാക്ഷയതാ കപ്രയഔ് ഭാര്പ്, മുതറാമഴലയ
ഉ ലപ്പടുെി ഉയ ഷകപ്പാര്പ്ട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തകണവബയണ സ്ഥാഩനെില് രൂഩീഔയി് ണും.
ഷകപ്പാര്പ്ട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ ഷുംഗരനാ ലംറഴ് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില് നിന്നുും
ഴസി് ാകാന്താണ്. എന്ാല് ഈ ആഴവയെിന് കസാണകരരിമും ലഔാടുക്കുഴാന്
ഩാരില.
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2.9 ഷാമൂസയഭാമ റ്റലപ്പരല്
(1) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങലിലറ അുംഖങ്ങലല ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അമല്കൂട്ടങ്ങലില്
ഉ ലപ്പടുുഴാന് ഔമ്മൂണിറ്റി ലഡഴറഩ്ലഭെ് ലഷാകഷറ്റിഔ നരഩരി ഷൃീഔയി് ണും.
അപ്രഔായും അഴഉയലര ഷാമൂസയഭാമ റ്റലപ്പരല് അഴഷാനിപ്പിക് ുണ്താണ്.
(2) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങളലര പുനയധിഴാഷ പ്രഴര്പ്െനങ്ങളലര നിര്പ്ഴസണും,
കഭല്കനാട്ടും, കഭാണിറ്റരിുംഖ് മുതറാമഴ ഫന്ധലപ്പട്ട ഊഉയകൂട്ടങ്ങളലര മതഭതറമാണ്.
(3) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതി കുടുുംഫങ്ങ കനയിടുന് പ്രവ്നങ്ങ ഩൗയ ഷമൂസെിലെ ശ്രദ്ധമില്
ലഔാണ്ടുഴഉയന്തിളുള്ള ശ്രഭങ്ങ , കഫാധ ഴല്് യണ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ , അഖതിഔലല
ഔലുണ്ുന്തിളുള്ള ഷര്പ്കഴ എന്ിഴ ഊഉയകൂട്ടങ്ങളലര ഩാാലിെകൊലര ഏലറ്റടുക് 
ുണ്താണ്.
(4) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔളലര ഷര്പ്ഖഴാഷന ഴിഔഷിപ്പിക്കുന്തിളുും അഴഉയലര കവശി
ഴര്പ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്തിളുും ഷമൂസെിലറ ഭറ്റു ഴിബാഖങ്ങ ല് ാപ്പും ഇരഩളകുന്തിളുമുള്ള
ആത്മഫറും നല്കുന്തിളുും അളുകമാജയഭാമ ഔൗണ്ഷറിുംഖ് ഷുംഗരിപ്പിക്കുഴാന്
നരഩരി ഷൃീഔയി് ണും.
(5) ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ അഖതിഔളലര ഭാനഷിഔ വായീയിഔ ഔളികാഔ
ഩയികഩാശിപ്പിക്കുന്തിന്
ആഴവയഭാമ ഩയിവീറനങ്ങ ഭനഃവാസ്ത്രജ്ഞഉയകരയുടെ ും ഴിദഗ്ദ്ധഉയകരയുടെ ും ലപ്രാപശണലുക
ഔളകരയുടെ ും ഉഩകദവാളുഷയണും ഷുംഗരിപ്പിക് ുണ്താണ്. അതിലെ ലംറഴ് ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
ഉഩഩദ്ധതി ഴിസിതെില് ഉ ലപ്പടുൊകാന്താണ്.
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കപാരും 1
ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി (2017 – 22)
ആസൂത്രണ ഷഭിതി അുംഖങ്ങളലര ഴിഴയങ്ങ
തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ കഩയ് :
ബയണഷഭിതി തീഉയഭാന നമ്പഉയും തീമതിയുടെ ും :
ക്ര.ന.

കഩഉയും ഴിറാഷകാും

കപാണ്
ഇ-ലഭമില്
ഐ.ഡി

പുനഷുംഗരിപ്പിച്ച
ആസൂത്രണ
ഷഭിതിമിലറ
സ്ഥാനും*

ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി........................................
ഉ ലപ്പടുന്
ഴിബാഖും**

സ്ത്രീ/
പുഉയശന്

എഷ്.ഷി/
എഷ്.രി/
ഭറ്റുള്ളഴ

ഴിദയാബയാഷ
കമാഖയത

കഴദഗ്ധയും/
ഩയിംമും
കഭകറ

ലതാളില്

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
*അദ്ധയക്ഷന്/ഉഩാദ്ധയക്ഷന്/ഔണ്ഴീനര്പ്/അുംഖും
** തകണവബയണ അദ്ധയക്ഷന്/ ലഷക്രട്ടരി/ ോെിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി ലംമര്പ്ഭാന്/ഴിദഗ്ദ്ധ അുംഖും/ ഷന്ദ്ധപ്രഴര്പ്െഔര്പ്
സ്ഥറും :
തീമതി :
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കപാരും 2
ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി (2017 – 22)
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ് അുംഖങ്ങളലര ഴിഴയങ്ങ
തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ കഩയ് :
ബയണഷഭിതി തീഉയഭാന നമ്പഉയും തീമതിയുടെ ും :
ക്ര.ന.

കഩഉയും ഴിറാഷകാും

കപാണ്
ഇ-ലഭമില്
ഐ.ഡി

ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി...................................................................
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ്......................................................
പുനഷുംഗരിപ്പിച്ച
ഴര്പ്് ിുംഖ്
ഗ്രൂപ്പിലറസ്ഥാനും*

സ്ത്രീ/
പുഉയശന്

എഷ്.ഷി/
എഷ്.രി/
ഭറ്റുള്ളഴ

ഴിദയാബയാഷ
കമാഖയത

കഴദഗ്ദ്ധയും/
ഩയിംമും
കഭകറ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*ലംമര്പ്കഩഴ്സണ്/കഴഷ് ലംമര്പ്കഩഴ്സണ്/ഔണ്ഴീനര്പ്/അുംഖും
ഒകയാ ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിളുും പ്രകതയഔും കപാരും തയ്യാരാ് ണും.
സ്ഥറും :
തീമതി :
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ലതാളില്

കപാരും 3
ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി
പ്രശ്നഴിവഔറനകാും പ്രശ്ന ഩയിസായ ഷാധയതഔളും
തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ കഩയ് :.................................................
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ്:……………………………….

ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി........................................

ക്രഭ നമ്പര്പ്

പ്രശ്നെിലെ തീവ്രത
(  ലംയ്യുഔ)
പ്രശ്നങ്ങ

പ്രശ്നഫാധിത
പ്രകദവും, ഴിബാഖും

റഘുതയും

ഗഉയതയും

അതീഴ
ഗഉയതയും

പ്രശ്നെിളുള്ള
ഔായണങ്ങ /
ലഴല്ലഴിലിഔ

പ്രശ്നെിളുള്ള ഔായണങ്ങ / ലഴല്ലഴിലിഔ
ഩയിസയിക്കുന്തിന് നിറഴിലറ
ഷാധയത ഩയിഖണിച്ചാല് ഏലറ്റടു് ാന് ഔളിയുടെ ന് /
ഏലറ്റടുക് ുണ്താമ പ്രഴര്പ്െനങ്ങ എലന്തലാും?*
ഫന്ധലപ്പട്ട
തകണവബയണ
സ്ഥാഩനെില്

ഔീഴ്തട്ട്
ഩഞ്ചാമെ്
തറെില്

മുഔ തട്ട്
ഩഞ്ചാമെ്
തറെില്

ഷര്പ്് ാര്പ്
തറെില്

*തകണവബയണെിലെ അധിഔായങ്ങ , മതഭതറഔ , ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണ ഭാര്പ്ഖനിര്പ്കണവങ്ങ എന്ിഴയുടെ ും ഷാകാതിഔ ക്ഷഭത, ഷാമ്പെിഔ ക്ഷഭത,
ഴിജമ ഷാദ്ധയത, പ്രാകമാഖിഔത, ലഩാട്ഩണും ഴിനികമാഖിക്കുന്തിലറ ഷാമൂസയ പ്രഷക്തി എന്ിഴയുടെ ും ഔണ് ിലറടുുലഔാുണ്ാമിയി് ണും
ഷാധയതഔ ഩയിഖണിക് ുണ്ത്
സ്ഥറും :
തീമതി :

പ്പ് :
കഩയ്:
ഔണ്ഴീനര്പ്:
--------------------(ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ്)
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കപാരും 4
ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി
മുന് ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് ഏലറ്റടുെ കപ്രാജക്ടുഔളലര ഴിവദാുംവങ്ങ
(പൂര്പ്െിമാ് ാെ കപ്രാജക്ടുഔളലര ഴിഴയങ്ങ
തകണവബയണസ്ഥാഩനെിലെ കഩയ് :.................................................

ഉ പ്പലര)

കപ്രാജക്ട്
നമ്പര്പ്

ക്രഭ
നമ്പര്പ്

ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ്:……………………………….
കപ്രാജക്ടിലെ കഩയ്

S.O./
New

GEN/
SCSP/
TSP

കപ്രാജക്ടിലെ
അഴസ്ഥ*

ഴര്പ്ശും......................
റക്ഷയും
ഷാമ്പെി
ഔും (രൂഩ)

കനട്ടും

ബൗതിഔും

ഷാമ്പെി
ഔും (രൂഩ)

ബൗതിഔും

പ്രതീക്ഷിച്ച
പ്രകമാജനും

കഔഴയിച്ച
മഥാര്പ്ഥ
പ്രകമാജനും

ആലഔ
*പൂര്പ്െീഔയികൊണ്/ട്രഉയന്നു/പൂര്പ്െീഔയി് ാലത ഉകഩക്ഷികൊണ്
സ്ഥറും :
തീമതി :

പ്പ് :
കഩയ് :
ഔണ്ഴീനര്പ്
................................................(ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ്)

കുരിപ്പ് :
(1)

മഥാര്പ്ഥ പ്രകമാജനും – ഉദാ- ഉയ കുരിലഴള്ള ഩദ്ധതിയുടെ ലര മഥാര്പ്ഥ പ്രകമാജനും എന്ത് 55 കുടുുംഫങ്ങ ് ് പ്രതിദിനും 300 റിറ്റര്പ് ഴീതും
കുരിലഴള്ളും ഴര്പ്ശും മുഴഴന് റബയഭാക്കുഔ.
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കപാരും 5

ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി
തന് ഴര്പ്ശും ഏലറ്റടുെ കപ്രാജക്ടുഔളലര ഴിവദാുംവങ്ങ
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ കഩയ്................................................
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ്.....................................................................
GEN/SCSP/TSP
ക്രഭ
കപ്രാജക്ട്
കപ്രാജക്ടിലെ കഩയ്
So/New
നമ്പര്പ്
നമ്പര്പ്

*പൂര്പ്െീഔയികൊണ്/ ട്രഉയന്നു/പൂര്പ്െീഔയി് ാലത ഉകഩക്ഷികൊണ്
സ്ഥറും :
തീമതി :

ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി................................................
റക്ഷയും
കനട്ടും
കപ്രാജക്ടിലെ
ഇകപ്പാളലെ
ഷാമ്പെിഔും ബൗതിഔും
ഷാമ്പ
ബൗതിഔും
അഴസ്ഥ*
(രൂഩ)
െിഔും
(രൂഩ)

പ്പ്:
കഩയ്:
ഔണ്ഴീനര്പ്
---------------------ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ്
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കപാരും 6

ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി
ഴാര്പ്്ഷബാ കമാഖെില് അഴതയിപ്പിക്കുന്തിന് നിര്പ്കണവിക്കുന് അടുെഴര്പ്ശലെ കപ്രാജക്ടുഔ
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ കഩയ്.....................................................
ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലെ കഩയ്.............................................................................

ക്രഭ
നമ്പ
ര്പ്

നിര്പ്കണവിക്കു
ന്
കപ്രാജക്ടിലെ
കഩയ്

റക്ഷയങ്ങ

(1)

(2)

(3)

ഗണകബാൃ തി
ഴിബാഖും,
എണും,
ഗണകബാൃ തി
1
പ്രകദവും ഏത്
(4)

X

ആലഔ

X

X

എലന്ത
ലാും

പ്രധാന
പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
എലന്തലാും?
എത്ര
2
അലഴില്
(5)

ഴിഔഷ
ന പുണ്്
(6)

........................................................ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി

ലഭമിെന
ന്ഷ് പുണ്്
(7)

സ്ഥറും :

(8)

കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃ
തും
(9)

ഷുംസ്ഥാനാഴി
ഷ്കൃതും
(10)

ഴാ
യ്പ
(11)

ഗണകബാ
ൃ തി
ഴിസിതും
(12)

പ്പ്:

തീമതി :

1.
2.

തന
ത്
പുണ്്

കഩയ്:
ഔണ്ഴീനര്പ്
........................ഴര്പ്് ിുംഖ് ഗ്രൂപ്പ്

ഗണകബാക്താ് ളലര എണും അഴര്പ് ഏത് ഴിബാഖെിലുകള്ളഴര്പ് അലലാില് ഏത് പ്രകദവെിലുകള്ളഴര്പ് എന്് എഴതണും
എലന്തലാും പ്രഴര്പ്െനങ്ങ എന്നുും അഴ എത്ര അലഴില് എന്നുും എഴതണും. ഫാധഔഭാമ ഷുംഖതിഔ എഴിലര എന്നുും എഴതണും. ന്ിറധിഔും
പ്രകദവങ്ങലില് നരകെുണ് നിര്പ്മ്മാണ പ്രവൃെിഔ കൂട്ടികച്ചര്പ്െ് റ്റ കപ്രാജക്ടാമി നിര്പ്കണവി് ാന് ഩാരില.
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ഭറ്റുള്ള
ഴ

ആലഔ
അരാ
ല്

(13)

(14)

കപാരും:7

ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയഩദ്ധതി ഴിബഴ ഴഔമിഉയെല്
തകണവബയണ സ്ഥാഩനെിലെ കഩയ്:.................................................................................................................................

ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി...................................................
1.ഴിബഴ കരാതസ്സുഔ
ക്രഭ
നും
(1)
1
ഴിഔഷന പുണ്്

2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13

ഴിബഴ കരാതസ്സുഔ

ലഭമിെനന്ഷ് പുണ്്

(2)
ഷാധായണ ഴിസിതും
ഩട്ടിഔജാതി ഉഩഩദ്ധതി
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ ഉഩഩദ്ധതി
ഩതിനാറാും ധനഔായയ ഔമ്മീശന്
അഴാര്പ്ഡ്
ആലഔ
(i)
കരാഡ് ഇതയും
(ii) കരാഡ്
ആലഔ

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

തനത് പുണ്്
ഷുംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതി
ഴിസിതും
കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതി
ഴിസിതും
ഴായ്പ - ഷസഔയണ
സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്്
ഴായ്പ- ഭറ്റ് ധനഔായയ
സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്്
ഗണകബാൃ തി ഴിസിതും
തകണവബയണസ്ഥാഩനെില്
അരയ്ക്കുന്ത്
ഗണകബാൃ തി ഴിസിതും ഗണകബാക്താഴ് കനയിട്ട്
ലംറഴളിക്കുന്ത്
ഷന്ദ്ധ കഷഴനും
ഷുംബാഴന
ഭറ്റ് തകണവബയണ
(i)ഗ്രാഭഩഞ്ചാമുഔലില് നിന്്
സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്നുള്ള
(ii) കലാ് ് ഩഞ്ചാമുഔലില്
ഴിസിതും
നിന്്
(iii) ജിലാ ഩഞ്ചാമെില് നിന്്
(iv) മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔലില് നിന്്
(v) കഔാര്പ്പ്പകരശനില്നിന്്
ആലഔ
ഭറ്റുള്ളഴ

ഴഔമിഉയുന് ട്ഔ
(രൂഩ)
(3)

ആലഔ ലഭാെും
x
2 ഴിഔഷനപുണ്ിലെ കഭകറാരിസ്ഥാനെിലുകള്ള ഴഔമിഉയെല് (രൂഩ)
ക്രഭ
നും

ഴിബാഖും

(1)
1

(2)
ഷാധായണ
ഴിസിതും
ഩട്ടിഔ
ജാതി
ഉഩഩദ്ധതി
ഩട്ടിഔഴര്പ്ഖ
ഉഩ ഩദ്ധതി
ഩതിനാറാും
ധനഔായയ
ഔമ്മീശന്
ഗ്രാെ്
ആലഔ

2

3
4

ഉല്പാദനംാദന കഭകറ

കഷഴന കഭകറ

ഫാ് ി
ട്ഔ

ട്ഔ

വതഭാനും

ട്ഔ

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

X

X

X

X

X

X

ആലഔ
ഴിസിതും

കഭകറാ
ഴിബജനെിൽ
നിന്നുും
ളിഴാ് ിമ
ട്ഔ

(3)

വതഭാനും

(9)

ഩശ്ചാെറ കഭകറ
ട്ഔ

വതഭാനും

(10)

(11)

3. നിര്പ്ഫന്ധഭാമി ഴഔമിഉയകെുണ് ഴിബാഖങ്ങ ക്കുള്ള / ഩയിഩാരിഔ ക്കുള്ള ഴഔമിഉയെല്
ക്രഭ
നും

(1)

X

നിര്പ്ഫന്ധഭാമി ട്ഔ
ഴഔമിഉയകെുണ്
ഴിബാഖെിലെ /ഩയിഩാരിയുടെ ലര
കഩയ്
(2)

ആലഔ

ഴഔമിഉയകെുണ്
ട്ഔ (രൂഩ)

(3)

ഴഔമിഉയെിമ ട്ഔ (രൂഩ)
ഴിഔഷന
ഭറ്റുള്ളഴ
ആലഔ
പുണ്്
(4)

(5)

(6)

4. ഴിഔഷന പുണ്ിലെ ഴിശമാരിസ്ഥാനെിലുകള്ള ഴഔമിഉയെല്
ഴഔമിഉയെല് (രൂഩ)
ക്രഭ
നും

ഴിഔഷന
കഭകറ

(1)
I

(2)
ഉത്ക്ഩാദനകഭകറ

1

കൃശി

2

ജറകഷംനും

3

ഭണ്-ജറഷുംയക്ഷണും
ഩയിസ്ഥിതി
ഷുംയക്ഷണും

4

മൃഖഷുംയക്ഷണും

5

ക്ഷീയ ഴിഔഷനും

6

ഭത്സയഫന്ധനും

7

ഴയഴഷാമും, ലതാളില്
ഷുംയുംബങ്ങ
ഊര്പ്കജാത്ക്ഩാദനും

8
9

II

ഷര്പ്് ാര്പ്
ഉെയകാപ്രഔായും
ഴിസിതും നല്ഔല്
കഷഴനകഭകറ

1

ഴിദയാബയാഷും

2

5

ട്രര്പ്ഴിദയാബയാഷും
ഷാക്ഷയത
ഴാമനവാറഔ ,
കറബ്രരിഔ
ഴാര്പ്ഡ് കഔന്ദ്രങ്ങ
ഔറ, ഷുംസ്ക്കായും,
യുടെ ഴജനകക്ഷഭും
ആകയാഖയും

6

കുരിലഴള്ളും

7

ശുംിതൃും, ഭാറിനയ
ഷുംസ്ക്യയണും
ഩാര്പ്പ്പിരും, കംയി
ഴിഔഷനും, ഴീര്
കഴദൂതീഔയണും
ഷാമൂസയകക്ഷഭും,
ഷാമൂസയസുയക്ഷിതതൃും

3

4

8

9

ഷാധായണ
ഴിസിതും

ഩട്ടിഔജാതി
ഉഩഩദ്ധതി

ഩട്ടിഔ
ഴര്പ്ഖ
ഉഩഩദ്ധതി

ഩതിനാറാും
ധനഔായയ
ഔമ്മീശന് ഗ്രാെ്

ആലഔ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

10

കഩാശഔാസായും

11

അാണഴാരിഔ

12

ലതാളില് കഴദഗ്ദ്ധയ
കഩാശണും
ഊര്പ്ജ ഷുംയക്ഷണും

13
14
15
16

17

18

III
1

കഴദുതി
കറന്
രാന്കഫാര്പ്ഭര്പ്
ഴികനാദഷഞ്ചായും
ഔമ്പൂട്ടര്പ് ഴത്ക്ഔയണും,
കഷഴനും
ലഭച്ചലപ്പടുെല്
ഩദ്ധതിരൂഩീഔയണും,
നിര്പ്വസണും
കഭാണിട്ടരിുംഖ്
ഷര്പ്് ാര്പ്
ഉെയകാപ്രഔായും
ഴിസിതും നല്ഔല്
ഩശ്ചാെറകഭകറ

2

ലതഉയകാഴില് ്
ഒപീഷ്
കഴദുതീഔയണും
ഖതാഖതും

3

ലഩാട്ലഔട്ടിരങ്ങ

4

ഭറ്റ് നിര്പ്മ്മാണ
പ്രവൃെിഔ
ഴാസനങ്ങ ഴാങ്ങല്

5
6

ഷര്പ്് ാര്പ്
ഉെയകാപ്രഔായും
ഴിസിതും നല്ഔല്

കപാരും 8

ഩതിമൂന്ാും ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി
തകണവ ബയണ സ്ഥാഩനെിലെ കഩയ് : ................................................ ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതി:........................................

ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരി തയ്യാരാക്കുന്തിളുള്ള കപാരും
I.

ഩയിഩാരിയുടെ ലര ഷുംഗ്രസും
ക്രഭ
നും.

ഇനും

ഴിഴയണും

1

ഩയിഩാരിയുടെ ലര കഩയ്

2

ഩയിഩാരിയുടെ ലര നമ്പര്പ് *

3

കനാഡല് ഒപീഷര്പ് **

4

പ്രധാന റക്ഷയങ്ങ

5

പ്രധാന പ്രഴര്പ്െനങ്ങ

6

ഩാാലിഔലാകുന് സ്ഥാഩനങ്ങ ,
ഴകുുവരുഔ , ഏജന്ഷിഔ

7

നിര്പ്കണവിക്കുന് ഏകഔാഩന,
ഷുംകമാജന ഷാധയതഔളും
ഷുംകമാജിപ്പിക്കുന് ഩയിഩാരിഔളും

8

പ്രതീക്ഷിത ആലഔ ലംറഴ്

9

കഭാണിട്ടരിുംഖ് ഷുംഴിധാനും

* ഩയിഩാരിഔ ് ് C1,C2,C3 …… എന്ിങ്ങലന ക്രഭനമ്പര്പ് നല്ഔണും.
** ഉയ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരി് ് ഉയ കനാഡല് ഒപീഷര്പ് ഉുണ്ാഔണും. [ഭാര്പ്ഗകയകയുടെ ലര കണ്ഡിഔ 3.5.5
(3)ഔാുഔ.]
II.

തകണവ ബയണ സ്ഥാഩനും ഴാര്പ്ശിഔ ഩദ്ധതിയുടെ ലര ബാഖഭാമി ഏലറ്റടുക്കുന് പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ക്രഭ
നും

കപ്രാജക്ട്
നമ്പര്പ്

ആലഔ

കപ്രാജക്ടിലെ കഩയ്

കഭകറ

അരാല് ട്ഔ

നിര്പ്വസണ
ഉകദയാഖസ്ഥന്

x

III.
ക്രഭ
നും

1

2
3

കുരിപ്പ്:

ഭറ്റ് പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ഇനും

തകണവ ബയണ സ്ഥാഩനും കപ്രാജക്ടിെയലര
അലാലത ഏലതാിലുകും പ്രഴര്പ്െനങ്ങ
ഏലറ്റടുക്കുന്തിന് ഉകണവിക്കുന്നുലുണ്ാില്
അഴ.
ഭറ്റ് തകണവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ , ഴകുുവരുഔ ,
ഏജന്ഷിഔ നരുന്ഴ
ഷന്ദ്ധ ഷുംഗരനഔ , ഗണകബാൃ തി
ഗ്രൂുവരുഔ , ഗണകബാക്താ്  എന്ിഴ
ലംകയ്യുണ്ഴ.
ആലഔ

പ്രഴര്പ്െനങ്ങ

നരപ്പാക്കുന്
ഏജന്ഷിഔ

പ്രതീക്ഷിത
ലംറഴ്

നിര്പ്വസണ
ഉകദയാഖസ്ഥന്

x

x

x

x

x

1. ഉയ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമിലറ കപ്രാജക്ടുഔ
ഴിഴിധ തകണവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ
കംര്പ്ന്ാണ്
നരപ്പാക്കുന്ലതാിലുകും ഷഭഗ്രഩയിഩാരി ആഴി്കരയിച്ച തകണവബയണ സ്ഥാഩനും ഭാത്രകഭ ഈ
കപാരും തയ്യാരാക് ുണ്ട്ള്ളുന്ന .
2. കനാഡല് ഒപീഷരാണ് ഈ കപാരും തയ്യാരാക് ുണ്ത്.
3. ഒകയാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിക്കുും പ്രകതയഔും കപാരും തയ്യാരാ് ണും.

