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കഔയല ഷര്ക്കാര്ക്  
ഷംഗ്രസം 

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് - നഴകഔയലത്തിന് ജനഔീമാസൂത്രണം - ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩ്ധതതിമിെറ ഄഴകവശിക്കുന് ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിഔള്  
തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള ഭാര്ക്ഗകയക - ഄംഖീഔായം - ഈത്തയഴ് പുരെപ്പടുഴിക്കുന്നു. 

തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
ഷ.ഈ(കഔ)നം. 11/2018/തഷൃബഴ                 തിരുഴനന്തപുയം, തീമതി: 29.01.2018 

 

ഴാമന :  1. 09.01.2017- െറ ഷ.ഈ. (എം.എഷ്) നം. 10/2017/തഷൃബഴ നമ്പര്ക്  ഈത്തയഴ് 
   2. 29.03.2017 െറ ഷ.ഈ. (എം.എഷ്) നം. 72/2017/തഷൃബഴ നമ്പര്ക്  ഈത്തയഴ് 

   3. 03.04.2017 െറ ഷ.ഈ. (എം.എഷ്) നം. 80/2017/തഷൃബഴ നമ്പര്ക്  ഈത്തയഴ് 
   4. 16.11.2017- െറ ഷ.ഈ. (എം.എഷ്) നം. 224/2017/തഷൃബഴ നമ്പര്ക്  ഈത്തയഴ് 

 

ഈത്തയഴ് 
 

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതികാറത്ത് കഔയലെത്ത ഷാമ്പത്തിഔ ഴലര്ക്ചൃയുടെ െര രു ഈമര്ക്ന്  

തറത്തികറക് എത്തിക്കുന്കതാെരാപ്പം ഷാമൂസയനീതിയുടെ കരയുടെ ം ഩയിസ്ഥിതി സുയക്ഷയുടെ െരയുടെ ം 

ഈത്തഭ ഭാതൃഔമാമി ഭാറ്റാനുഭാണ് ഷര്ക്കാര്ക്  റക്ഷയഭിടുന്ത്. ഄകതാെരാപ്പം കഔയലത്തിെെ 

ആന്െത്ത കനട്ടങ്ങള്െകല്ലാം ഄരിസ്ഥാനഭാമ ജനാധിഩതയഴല്കയണെത്ത ്നകന്ാു കൊ െഔാു 

കഩാകുഔയുടെ ം കഴണം. ഇ റക്ഷയങ്ങള്  കനരാന്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിെനാപ്പം തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളം ഉര്ക്ജിതഭാമി ര്ഴര്ക്ത്തികകുണ്ട്ുണ്്. 

2. ്നഔലില്  ര്തിഩാദിചൃ ഷാസചയയം ഷംജാതഭാക്കുന്തിന് തായതകഭയന റലിതവം 

ഔാറതാഭഷം ളിഴാക്കുന്ട്ം ഴിദഗ്ദ്ധരുെരയുടെ ം ഷന്്ധതര്ഴര്ക്ത്തഔരുകരയുടെ ം ഩാാലിത്തം 

ഈരപ്പുഴരുത്തുന്ട്ഭാമ രു അസൂത്രണ ര്ക്രിമെമ ഄരിസ്ഥാനഭാകി ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩതിമൂന്ാം ഩ്ധതതിമിെറ അദയ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള 

ഭാര്ക്ഗകയക ഴാമന 2 ര്ഔായം പുരെപ്പടുഴിചൃിരുന്നു. ഄതിെെ ഄരിസ്ഥാനത്തില്  എല്ലാ ഗ്രാഭ, 

കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളം 2017-18 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി തയ്യാരാകി ഷാമ്പത്തിഔ 

ഴര്ക്ശത്തിെെ അദയഩാദത്തില്  തെന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിക് ഷഭര്ക്പ്പിചൃ് ഄംഖീഔായം 

കനരിമതിെന ട്രര്ക്ന്് ഩതിഴിലം കനയെത്ത നിര്ക്ഴസണം അയംബിക്കുന്തിന് ഔളിഞ്ഞിു കൊുണ്്.  

3. അദയഴര്ക്ശെത്ത ഄനുബഴഩാങങ്ങള്  ഈള്കചൃര്ക്ത്തുെഔാും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

ശ്ര്ധതമില്െപ്പടുത്തിമ ര്ശ്നങ്ങള്  ഩയിസയിചൄെഔാും ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതിമിെറ ഄഴകവശിക്കുന് നാറ് ഴര്ക്ശങ്ങലില്  ഒകയാ ഴര്ക്ശവം 

ഩ്ധതതി (Annual Plan) തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഇ ഈത്തയഴിെെ ഄനുഫന്ധഭാമി നല്ഔിമിു കൊള്ള 

ഭാര്ക്ഖകയക ഄംഖീഔയിചൃ് ഈത്തയഴാകുന്നു. ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ക്ശത്തിെെ ട്രകത്തില്തെന് 
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നിര്ക്ഴസണം അയംബികാന്  ഔളിയുടെ ം ഴിധം ഩ്ധതതി അസൂത്രണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  

ചിട്ടെപ്പടുത്തണെഭന്നുള്ള ഩതിമൂന്ാം ഩ്ധതതിമിെറ ര്കയാഩിത റക്ഷയം കഔഴയിക്കുന്തിന് 

ഩയയാപ്തഭാകുന് തയത്തിറാണ് ഭാര്ക്ഗകയക അഴി്കരിചയിചൃിു കൊള്ളത്.     

ഖഴര്ക്ണറുടെര ഈത്തയഴിന്  ര്ഔായം 

എന്. ഴിശ്രുതന്  അചായി 
കജാമിെ്  െഷക്രട്ടരി 

 

എല്ലാ ഄഡീശണല്  ചീപ് െഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക്കും  
െഷക്രട്ടരി, അസൂത്രണ ഷാമ്പത്തിഔഔായയ ഴകുപ്പ് 
എല്ലാ ഄഡീശണല്  ചീപ് െഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക്കും ര്ിന്ഷിപ്പല്  െഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക്കും ഖഴ െഭെ് 
െഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക്കും 
െഭമ്പര്ക്  െഷക്രട്ടരി, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്ക്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്ക്  
ഗ്രാഭ ഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്ക്  
ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഡമരക്ടര്ക്  
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷന ഡമരക്ടര്ക്  
െചമര്ക്ഭാന് , കഔയല ഷംസ്ഥാന കഴദുതി കഫാര്ക്ഡ് 
ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടര്ക്, കഔയല ജറ ഄകതാരിറ്റി 
എല്ലാ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്ക്ഭാര്ക്ക്കും 
ഡമരക്ടര്ക് , കഔയല ആന്റിറ്റിറ്റൂട്ട് ഒപ് കറാകല്  ഄഡ്മിനിഷ് കേശന്  
എഔ് ഷിഔൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്ക് , കുടുംഫശ്രീ 
എഔ് ഷിഔൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്ക് , ആന്പര്ക്കഭശന്  കഔയല ഭിശന്  
ഡമരക്ടര്ക്, ആകകണാഭിക്സ് അെ് റാറ്റിറിക്സ്  
ഡമരക്ടര്ക് , ഷംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് ഴകുപ്പ്, തിരുഴനന്തപുയം 
കററ്റ് െഩര്ക്കപാര്ക്ഭന്ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്ക്  
എല്ലാ ജില്ലാ ഔലക്ടര്ക്ഭാര്ക്ക്കും (ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി െഭമ്പര്ക്  െഷക്രട്ടരിഭാര്ക് ) 
എല്ലാ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ര്ഷിഡന്റുഭാര്ക്ക്കും െഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക്കും 
എല്ലാ കലാക്ഩഞ്ചാമത്ത് ര്ഷിഡെ്ഭാര്ക്ക്കും െഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക്കും 
എല്ലാ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ര്ഷിഡന്റുഭാര്ക്ക്കും െഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക്കും   
എല്ലാ ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി െചമര്ക്കഩള് ഷ  ഭാര്ക്ക്കും  
ജനരല്  െഷക്രട്ടരി, കഔയല ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄകഷാഷികമശന്  
െഷക്രട്ടരി, കഔയല കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഄകഷാഷികമശന്  
െഷക്രട്ടരി, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ര്ഷിഡന്റു്ഭാരുെര കചംഫര്ക്  
ര്ിന്ഷിപ്പല്  ഄകൗുണ്െ് ജനരല്  (ഒഡിറ്റ്) കഔയല, തിരുഴനന്തപുയം 
ഄകൗുണ്െ് ജനരല്  (എ&ആ) കഔയല, തിരുഴനന്തപുയം 
ഔരുതല്  പമല്/ ഒപീഷ് കഔാപ്പി 
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കണ്ഡിഔ 
നമ്പര്ക്  

        ഈള്ളരകം കഩജ് നമ്പര്ക്  

1 അ്നകം 7 

2 െഩാട്റക്ഷയവം ്നന്ഖണനഔളം 8 

2.1 ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩ്ധതതിയുടെ െര െഩാട്റക്ഷയം 8 

2.2 െഩാട് ്നന്ഖണനഔള്  9 

2.3 ഩ്ധതതി തയ്യാരാകകുണ്തിെെ അഴവയഔതയുടെ ം  
ഩ്ധതതിയുടെ െര െഩാട് ഴയഴസ്ഥഔളം 

10 

2.4 ജില്ലാ ഩ്ധതതിമിെറ ്നന്ഖണനഔള്  11 

3 ഩ്ധതതി അസൂത്രണ ഗട്ടങ്ങളം നരഩരിക്രഭങ്ങളം 12 

3.1 അസൂത്രണ ഷഭിതിഔളം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളം 
പുനഷംഗരിപ്പികല്  

12 

3.1.1 അസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  12 

3.1.2 ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  13 

3.1.3 രികഷാഴ്സ് കഩഴ്സെെ കഷഴനം ഈഩകമാഖെപ്പടുത്തൽ 18 

3.2 ഗ്രാഭഷബഔള്/ഉരുക്കൂട്ടങ്ങള്  കമാഖം കചയല്  18 

3.2.1 ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങള്  18 

3.2.2 ഉരുക്കൂട്ട കമാഖങ്ങള്  21 

3.2.3 ഗ്രാഭഷബ/ഉരുക്കൂട്ട കമാഖങ്ങള്ക്കുള്ള ഭറ്റ് നിര്ക്കേവങ്ങള്  22 

3.2.4 കലാക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് 
ഷഭാനഭാമ കമാഖം കചയല്  

23 

3.3 ഴിഔഷന െഷഭിനാറുടം ഔയര് ഩ്ധതതി കയകയുടെ ം 23 

3.4 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭപംഩം നല്ഔല്  28 

3.4.1 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഄരാല്  നിശ്ചമികല്  28 

3.4.2 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭപംഩം നല്കുന്തില്  
റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളെര ഩാ് 

29 

3.4.3 കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളെരഩ്ധതതി പംഩീഔയണം 29 

3.5 കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകല്  30 

3.5.1 കര്ാജക്ടു് ഡാറ്റാ എന്േിയുടെ ം നിര്ക്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥരും 30 

3.5.2 ഏഔ ഴര്ക്ശ കര്ാജക്ടുഔളം ഫു  ഴര്ക്ശ കര്ാജക്ടുഔളം 32 

3.5.3 പുതിമ കര്ാജക്ടുഔളം സ്പില്ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുഔളം 33 

3.5.4 ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔള്  33 

3.5.5 ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിഔള്  34 
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3.5.6 കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുക്കുന്തില്  നിമന്ത്രണം 35 
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ഄനുഫന്ധം 

ഗ്രാഭ- കലാക്- ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩ്ധതതിമിെറ 2018-19 
്നതല്  2021-22 ഴെയയുടെ ള്ള ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിഔള്  തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള ഭാര്ക്ഖകയക 

 

1  അ്നകം 

1.1 ര്ാകദവിഔ ഴിഔഷന ഩ്ധതതിഔള്  തയ്യാരാക്കുഔയുടെ ം നരപ്പിറാക്കുഔയുടെ ം െചയ്യുഔ എന്ത്   
ര്ാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔലില്  നിമഭര്ഔായം നിക്ഷിപ്തഭാമ ഄധിഔായവം ഈത്തയഴാദി 
ത്തവഭാണ്. ഔളിഞ്ഞ യു ദവാബ്ദകാറെത്ത ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിെെ ഄനുബഴം  
ഩ്ധതതിഔള്  തയ്യാരാക്കുന്തിനും നരപ്പിറാക്കുന്തിനും  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങെല കൂടുതല്  
ര്ാപ്തഭാകിമിു കൊുണ്്. ഇ ഷാസചയയത്തില്  ഷൃാബാഴിഔഭായുടെ ം അസൂത്രണ ര്ക്രിമയുടെ െര എല്ലാ 
ഴിവദാംവങ്ങളം ഈള്െകാള്ളിചൄെഔാുള്ള ഷാീര്ക്ണഭാമ നരഩരിക്രഭങ്ങള്   ്നഔള്തു കൊഔലില്  
നിന്നും താകളയ്ക്ക് നിര്ക്കേവികകുണ്തില്ല എെന്ാരു ഄബിര്ാമം ഩറബാഖത്തുനിന്നും ഈന്മിക 
െപ്പടുന്നുുണ്്. ഴലെയകമെര ഷഭമെഭടുക്കുന് അസൂത്രണ നരഩരിക്രഭങ്ങള്  ഄനാഴവയഭാമ 
ഔാറഴിലംഫവം ഈകദയാഖസ്ഥ കഭധാഴിത്തവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ജനഔീമത ആല്ലാതാക്കുന്നു, 
ഔായയക്ഷഭതയ്ക്ക് കഔാട്ട്നുണ്ാക്കുന്നു ട്രങ്ങിമ ഴിഭര്ക്വനങ്ങളം ര്ഷക്തഭാണ്. ഄട്െഔാുണ്് 
തായതകഭയന റലിതവം ഔാറതാഭഷം ളിഴാക്കുന്ട്ം, ഴിദഗ്ദ്ധരുകരയുടെ ം ഷന്്ധത ര്ഴര്ക്ത്തഔ 
രുകരയുടെ ം ഩാാലിത്തം  ഈരപ്പുഴരുത്തുന്ട്ഭാമ രു നരഩരിക്രഭഭാണ് ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ 
ഩ്ധതതികാറത്ത് ഄനുഴര്ക്ത്തിക്കുന്ത്.  

1.2 1994-െറ കഔയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് നിമഭം ഴിബാഴനം െചയ്യുന്ത് ഫു തറ അസൂത്രണ 
ഭാണ്. ഄതിനാല്  ബയണഗരനയുടെ ം ഫന്ധെപ്പട്ട നിമഭങ്ങളം ഄനുവാഷിക്കുന് ഴിഴിധ 
തു കൊഔള്കിരമിെറ ഄധിഔായ/ചുഭതറാ ഴിബജനവം പ്പം ഄഴര്ക്കിരമിെറ ഷംകമാജനവം 
ഈരപ്പു ഴരുകത്തുണ്ട്ുണ്്. ഄകതാെരാപ്പം കയ തട്ടിെറ ര്ാകദവിഔ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
തമ്മിലം ഷസഔയണവം ഷംകമാജനവം ര്ധാനഭാണ്. ആതിനു പുരകഭമാണ് ഴിഴിധ 
കരാതസ്സുഔലില്  നിന്നും റബയഭാവന് ഴിബഴങ്ങള്  ഴഔമിരുത്തുന്തിന് ഩാറികകുണ് 
ഴയഴസ്ഥഔളകരയുടെ ം ഄഴ ഷഭനൃമിപ്പികകുണ്തികെയുടെ ം ര്ാധാനയം. ജില്ലാ ഩ്ധതതിനിര്ക്കേവങ്ങള്  
ര്ാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളെര ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ര്തിപറിക്കുഔയുടെ ം കഴണം. ആഴ 
ഷംഫന്ധിചൄള്ള െഩാട് ഭാര്ക്ഖനിര്ക്കേവങ്ങലാണ് ഇ ഈത്തയഴില്  ര്ധാനഭായുടെ ം 
ഴിവദീഔയിക്കുന്ത്. നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം ഄനുഴര്ക്ത്തികകുണ്താമ ഔായയങ്ങകലാെരാപ്പം 
നിര്ക്ഫന്ധഭില്ലാത്തട്ം എന്ാല്  ഄനുഔയണീമവം ഄബിഔാഭയവഭാമ ഔായയങ്ങള്  കൂരി 
കൂട്ടികചൃര്ക്ത്ത് ഄഴതയിപ്പിക്കുന്താണ് ഩറകപ്പാഴം ഄഴയക്തതയ്ക്കം ഒഡിറ്റ് ര്വ് നങ്ങള്ക്കും 
ആരമാക്കുന്ത്. ഇ ഭാര്ക്ഗകയകമില്  നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം (mandatory) ഩാറികകുണ് ഔായയങ്ങളം 
ഄബിഔാഭയഭാമ (desirable) ഔായയങ്ങളം ഷംഫന്ധിചൃ്  ഩയഭാഴധി ഴയക്തത ഴരുത്തിമിു കൊുണ്്. 

1.3  ഷംസ്ഥാനത്തിെെ ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩ്ധതതിയുടെ െര ഄരാല്ട്ഔമാമി നിശ്ച 
മിചൃിു കൊള്ളത് 2 റക്ഷം കഔാരി പംഩമാണ്. ആതില്  ഏതാുണ്് ഄറുടഩതിനാമിയം കഔാരിമിറ 
ധിഔം പംഩ ര്ാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔള്ക്കുള്ള ഴിസിതഭാമിയിക്കും. 
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2.  െഩാട്റക്ഷയവം ്നന്ഖണനഔളം 

2.1 ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩ്ധതതിയുടെ െര െഩാട്റക്ഷയം 

(1) ഷംസ്ഥാനത്തിെെ ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩ്ധതതിയുടെ െര റക്ഷയം ട്രര്ക്ചൃാ ഷാ്ധതയതയുടെ ള്ള, 
ഩയിസ്ഥിതി യക്ഷ ഈരപ്പാക്കുന്, ഷാമൂസയനീതി ്നറുടെഔ ഩിരിക്കുന്, ഷാമ്പത്തിഔ ഴലര്ക്ചൃയുടെ െര രു 
ഈമന് തറത്തികറക് കഔയലെത്ത എത്തിക്കുഔ എന്താണ്. ഈമര്ക്ന് ഴലര്ക്ചൃ ഈരപ്പാകാന്  
ഷാമൂസയനീതിയുടെ ം ഩയിസ്ഥിതി യക്ഷയുടെ ം ഴിു കൊഴീഴ്ച െചയ്തുെഔാുണ്് നികക്ഷഩഔെയ അഔര്ക്ശിക്കുന് 
ഷഭീഩനം ഷൃീഔായയഭല്ല. ഭതനിയകഩക്ഷത, ഷ്നദാമ ഷൗസാര്ക്േം, ഷഭാധനാന്തയീക്ഷം, 
ഈമര്ക്ന് ഗണനിറഴായ്നള്ള ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങള്, െഭചൃെപ്പട്ട ഭനുശയ ഴിബഴകവശി, 
ഩയിസ്ഥിതി കഴഴി്ധതയം എന്ിഴ ഈമര്ക്ത്തികാണിചൄെഔാുണ്് നികക്ഷഩം അഔര്ക്ശിക്കുഔയുടെ ം 
പ്പം െഩാട് നികക്ഷഩം ഖണയഭാമി ഴര്ക്്ധതിപ്പിക്കുഔയുടെ ം െചയ്യുന്  ഫദല്  ഷഭീഩനഭാണ് 
ഩതിമൂന്ാം ഩ്ധതതി ഷൃീഔയിക്കുഔ. 

(2) ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩ്ധതതിയുടെ െര ഭറ്റ് ്നകയ റക്ഷയങ്ങൾ താെള ഩരയുടെ ന്ഴമാണ്.   

(i)   െഩാട്ജനാകയാഖയ - െഩാട് ഴിദയാബയാഷ ഷൗഔയയങ്ങള്  ഭിഔവറ്റതാകിെകാും ഈന്ത 
ഴിദയാബയാഷത്തിനും െതാളില്  കനപുണിയ്ക്കം ഈമര്ക്ന് ഩയിഖണന നല്ഔിെകാും  
ഭനുശയ ഴിബഴകവശിയുടെ െര ഷാ്ധതയത ഴറിമ കതാതില്  ഈമര്ക്ത്തുഔ.  

(ii) ഴലര്ക്ചൃകമാെരാപ്പം ഩയിസ്ഥിതിയക്ഷ ഈരപ്പാകാന്  ഭണ്ണം, ജറവം ആതയ ര്കൃതി ഴിബഴങ്ങളം 
പ്പം കൃശിയുടെ ം ഷംയക്ഷിക്കുന്തിന് കഴുണ് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  പറര്ാപ്തിമിെറത്തിക്കുഔ. 

(iii)  ഷംസ്ഥാനത്തിെെ ഭാറിനയ ര്ശ്നത്തിന് വാവൃത ഩയിസായം ഔാുഔ.  

(iv) ഭൂയസിതരും ബഴനയസിതരും ഄഖതിഔളം ആല്ലാത്ത ഷംസ്ഥാനഭാമി കഔയലെത്ത ഭാറഔ.  

(v)  ജനനം ്നതല്  ഭയണം ഴെയയുടെ ള്ള ജീഴിത ചക്രത്തിെറ എല്ലാ ഗട്ടങ്ങലിലം  ഷമൂസത്തിെെ 
ഩിന്തുണ അഴവയ്നള്ളഴര്ക്ക് ഄത് എത്തികത്തക നിറമില്  ഷംസ്ഥാനത്തിെെ 
ഷമൂസയസുയക്ഷാ ഷംഴിധാനെത്ത ഷഭഗ്രഭാകി ഭാറഔ.  

(vi) കഔഴറ ദായിദ്ര്യം നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനം െച സം ഷംസ്ഥാനഭാമി കഔയലെത്ത ഭാറഔ. 

(3) കഭല്ഩരഞ്ഞ റക്ഷയങ്ങള്  കനരാന്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിെനാപ്പം ര്ാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളം 
്നന്ില്  നിന്നു ര്ഴര്ക്ത്തികകുണ്ട്ുണ്്. ര്ാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളെര ഩതിമൂന്ാം 
ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩ്ധതതി ര്ഴര്ക്ത്തനത്തിെയെരമാണ് ഷര്ക്കാര്ക്  ഴിബാഴനം െചയ്യുന്  നാല 
ഭിശനുഔളെര (അര്ക്ദ്ര്ം, കറപ്, െഩാട് ഴിദയാബയാഷ ഷംയക്ഷണം, സയിത കഔയലം) 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം ഏകഔാഩിപ്പികകുണ്ത്. 

(4) കദവീമതറത്തിലം ഷംസ്ഥാന തറത്തില്നള്ള റക്ഷയങ്ങെല ര്ാകദവിഔതറത്തില്  
ഄതാതിരെത്ത ര്കതയഔതഔള്  ഈള്െകാുെഔാുണ്് നിര്ക്ഴസിക്കുഔയുടെ ം ര്ാകദവിഔ 
ര്വ് നങ്ങളം ഷാധയതഔളം ഔണകിെറടുത്തുെഔാുണ്് അഴവയഭാമ തനത് റക്ഷയങ്ങള്   
കൂട്ടികചൃര്ക്ക്കുഔയുടെ ം െചകയ്യുണ്ട്ുണ്്. 
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2.2 െഩാട്്നന്ഖണനഔള്  

(1) ഈത്ഩാദന കഭകറയുടെ െര സ്ഥാമിമാമ ഴലര്ക്ചൃ  

 ബക്ഷയ ഴിലഔള്, ഩചൃകരിഔള്, ്നട്ട, ഭാംഷം, ഭത്സയം എന്ിഴയുടെ െര  ഈത്ഩാദനവം  ഈത്പ്പന് 
ങ്ങളെര ഷംസ്ക്കയണവം  ഴിഩണനവം  െഭചൃെപ്പടുത്തുഔ  എന്തിനു പുരെഭ ഒകയാ ഴര്ക്ശവം 
ബക്ഷയകമാഖയഭാമ  എത്ര െനല്ലം ഩചൃകരിഔളം ഭറ ഴിബഴങ്ങളം കൂടുതല്  ഈത്ഩാദിപ്പികാം  
എന്ിഴയ്ക്കം ര്ാധാനയം നല്ഔണം. ഄതാമത് കൃശി-ഄനുഫന്ധകഭകറഔലില്  ഈത്ഩാദന 
ഴര്ക്്ധതനഴിനാമിയികണം ്നകയ ഩയിഖണന നല്കഔുണ്ത്. ഄകതാെരാപ്പം െതാളിറഴ 
ഷയങ്ങളം ഴരുഭാന ഴര്ക്്ധതനവം ഈുണ്ാക്കുന്തിന് ഈമര്ക്ന് ഩയിഖണന നല്കുഔയുടെ ം കഴണം. 
ഄതിന് ര്ാകദവിഔ ഈല്ഩന്ങ്ങളെര മൂറയഴര്ക്്ധതനയുടെ ം ഴിഩണനവം ഈരപ്പാകിെകാുണ്് 
സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങള്  വക്തിെപ്പടുത്തുഔയുടെ ം െചറുടട്ം ആരത്തയവഭാമ ഷംയംബങ്ങള്  
കര്ാത്സാസിപ്പി ക്കുഔയുടെ ം െചകയ്യുണ്താണ്.  

(2)  ഩയിസ്ഥിതിയുടെ കരയുടെ ം ര്കൃതി ഴിബഴങ്ങളകരയുടെ ം ഷംയക്ഷണം 

 അഴാഷ ഴയഴസ്ഥയുടെ െര ഩയിഩാറനവം കജഴ കഴഴി്ധതയത്തിെെ സ്ഥാമിമാമ 
നിറനില്പ്പും ഈരപ്പുഴരുത്തുഔ.  

(3)  ഭാനഴിഔ ഴിഔഷനം 

 ഭാനഴിഔ ഴിഔഷനത്തിന് നിദാനഭാമ അകയാഖയം, ഴിദയാബയാഷം, െതാളില്  റബയഭാകല്  
എന്ീ കഭകറഔള്  െഭചൃെപ്പടുത്തുഔ. 

(4) ഄരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  െഭചൃെപ്പടുത്തല്  

 ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതികാറമലഴില്  ഷൃന്തഭാമി ഭൂഭി ഈള്ളഴരും ആല്ലാത്തഴ 
രുഭാമ എല്ലാ ബഴന യസിതര്ക്ക്കും ഭാനയവം ഴാഷകമാഖയവഭാമ ബഴനം ഷൃന്തഭാമി നല്കുഔ, 
ഴര്ക്ശം ്നഴഴന്  ശു്ധതഭാമ കുരിെഴള്ള റബയത, കഴദുതി, െഭചൃെപ്പട്ട ഖതാഖത, ഴാര്ക്ത്താ 
ഴിനിഭമ ഷൗഔയയങ്ങള്, ഭറ െഩാട് ഷൗഔയയങ്ങള് ,  ഉര്ക്ജ ഷംയക്ഷണം, ഩായമ്പകയയതയ 
ഉര്ക്കജാല്പാദനംാദനം, ശുചിതൃ്നള്ള  ഩയിഷയം  എന്ിഴ ഈരപ്പു ഴരുത്തുഔ.  

(5) കഷഴന ര്ദാന ഷംഴിധാനത്തിെെ ഗണകഭേ െഭചൃെപ്പടുത്തലം ഷദ്ബയണ നിര്ക്ഴസണവം 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെയെരയുടെ ം ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങലിെയകരയുടെ ം (കൃശി ബഴനുഔള്, അശുഩത്രിഔള്,  
സ്കൂളഔള്, ഄാണഴാരിഔള്  ്നതറാമഴ)  ജനങ്ങള്ക് റബികകുണ് കഷഴനങ്ങള്  ഴര്ക്്ധതിചൃ 
ഗണകഭേമിലം ഷഭമഫന്ധിതഭായുടെ ം റബയഭാക്കുഔ. എല്ലാ ഄാണഴാരിഔളം ഷൃന്തം 
െഔട്ടിരത്തില്  ര്ഴര്ക്ത്തിക്കുന് ഷാസചയയം സൃഷ്ടിക്കുഔ.  

(6) ഷാമൂസയനീതി ഈരപ്പാകല്  

 ഩാര്ക്വൃഴ്കരികയികെപ്പട്ടഴകയയുടെ ം ര്കതയഔഩയിഖണന ഄര്ക്സിക്കുന്ഴകയയുടെ ം (സ്ത്രീഔള് , കുട്ടിഔള്, 
ഴകമാജനങ്ങള്, ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക് , ോന്െജജന്കഡഴ്സ്, ഩട്ടിഔജാതികാര്ക്, ഩട്ടിഔ 
ഴര്ക്ഖകാര്ക്, ഭത്സയെതാളിറാലിഔള്, ഩയമ്പയാഖത െതാളില്കഭകറമില്  ഩണിെമ ടുക്കുന്ഴര്ക്) 
ര്കതയഔഩയിഖണന നല്ഔി ്നകയധായമികറയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്തിനുള്ള ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്ക്  
പംഩം നല്കുഔ. 
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(7) അസ്തി ഩയിഩാറനം 

 പുതിമ അസ്തിഔള്  സൃഷ്ടിക്കുന്കതാെരാപ്പം നിറഴിലള്ളഴയുടെ െര ഷംയക്ഷണവം ഩയിഩാറനവം  
ഗണനിറഴായവം ഈമര്ക്ത്തുന്തിന് ഉന്ല്  നല്കുഔ. 

2.3  ഩ്ധതതി തയ്യാരാകകുണ്തിെെ അഴവയഔതയുടെ ം ഩ്ധതതിയുടെ െര  െഩാട്ഴയഴസ്ഥഔളം  

(1)  ജനങ്ങളെര ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിനും ഷാമൂസയനീതി ഈരപ്പുഴരുത്തുന്തിനും 
അഴവയഭാമ ഴിഔഷന ഩ്ധതതിഔള്  തയ്യാരാകി നരപ്പിറാക്കുഔ എന്ത് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളെര  ബയണഗരനാ ചുഭതറമാണ്. 

(2) 1994-െറ കഔയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് നിമഭത്തിെറ 3, 4, 5 ഩട്ടിഔഔലില്  മഥാക്രഭം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എന്ിഴയുടെ െര  ചുഭതറഔള്  
ഴിവദഭാകിമിു കൊുണ്്. ഒകയാ തറത്തിെറ ഩഞ്ചാമത്തില്  നിക്ഷിപ്തഭാമിു കൊള്ളട്ം ഷംസ്ഥാന 
ഷര്ക്കാര്ക്  ഔാറാഔാറങ്ങലില്  ഏല്പ്പിചൄ െഔാടുക്കുന്ട്ഭാമ ചുഭതറഔള്  നിരകഴറന്തിന് 
കഴുണ്ി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  കര്ാജക്ടുഔള്  അഴിശ് കയിചൃ് നരപ്പാകകുണ്ട്ുണ്്. 
ചുഭതറഔള്  നിരകഴറന്തിനുകഴുണ് കര്ാജക്ടുഔള് , ഄഴ അസൂത്രണ ഭാര്ക്ഗകയകമില്  
ഩയാഭര്ക്വിചൃിട്ടിെല്ലാില്കഩാലം, അഴിഷ്കയിചൃ് നരപ്പാക്കുന്തിനുള്ള ഈഩാധിമാണ് ഩ്ധതതി . 

(3) തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിെെ ഭൂര്കദവത്തിെെയുടെ ം ഄഴിരെത്ത ജനങ്ങളെരയുടെ ം  ഷഭഗ്ര 
ഴിഔഷനവം പുകയാഖതിയുടെ ം അമിയികണം ഩ്ധതതി അസൂത്രണത്തിെെ  ്നകയറക്ഷയം. 
റബയഭാമ ഴിബഴങ്ങെല ഩയഭാഴധി  ഈഩകമാഖെപ്പടുത്തി ഴയതയസ്ത ഴിബാഖങ്ങളെര ഩാാലിത്തം 
ഈരപ്പു ഴരുത്തിയുടെ ള്ള അസൂത്രണഭാമിയികണം ഷാ്ധതയഭാകകുണ്ത്. ഄതാമത്  ഩാാലിത്ത 
അസൂത്രണത്തിെയെരയുടെ ള്ള  ഷഭഗ്രഴിഔഷനഭാമിയികണം െഩാട് ഷഭീഩനം. 

(4) എല്ലാ ഴിഔഷനഩ്ധതതിഔള്ക്കും സ്ഥറഩയഭാമ ഭാനങ്ങള്  ഈുണ്്. ഏത് ര്കദവകത്ത 
കാകണാ ഩ്ധതതി അഴിഷ്കയിചൃിയിക്കുന്ത് അ ര്കദവത്തിെറ താഭഷകാര്ക്ക്കും ഄഴിരെത്ത 
നിറഴിെറ ഭൂഈഩകമാഖത്തിനും ഄനുകമാജയഭാമിയികണം ര്സ്തുത ഩ്ധതതി. ഭൂര്കൃതി, 
ഩചൃപ്പ്, ജററബയത, ഭളെഴള്ള നിര്ക്ഖഭന-ഷംബയണ യീതിഔള്  എന്ിഴെമല്ലാം ഩയിഖണിചൄ 
െഔാുള്ള ഩ്ധതതിഔെല ഭാത്രഭാണ് സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന ഩ്ധതതിഔലാമി ഩയിഖണികാന്  
ഷാധിക്കുന്ത്.  

(5) തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഄതിെെ ഄതിര്ക്ത്തിക്കുള്ളില്  നരപ്പിറാകാന്  ഈകേവിക്കുന് എല്ലാ 
ഴിഔഷന ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാനാഴിശ് കൃത ഩ്ധതതിഔളം ര്ാകദവിഔ ഩ്ധതതി 
യുടെ ഭാമി ഷംകമാജിപ്പികകുണ്താണ്. 

(6) തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തയ്യാരാക്കുന് ഄഴസ്ഥാകയകമില്  (Status Report) 
ര്തിഩാദിക്കുന് ര്വ് നങ്ങള്ക് ഩയിസായഭാമിട്ടാണ് കര്ാജക്ടുഔള്ക് പംഩം നല്കഔുണ്ത്.  

(7) െചറുടട്ം പറര്ാപ്തികുരഞ്ഞട്ഭാമ കര്ാജക്ടുഔളം ഴിബഴങ്ങളെര കനയിമകതാതിലള്ള 
ഴിനയാഷവം (thin spread of resources) ളിഴാകി കര്ാജക്ടുഔളെര എണം കുരയ്ക്കണം.   

(8) ഩ്ധതതി പംഩീഔയണ, നിര്ക് ഴസണ ഔായയങ്ങലില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഈള്െകാള്ളുന്ന് 
ര്കദവത്തു നിന്നും ഭറ ഷംസ്ഥാനങ്ങലികറയ്ക്കം ഴികദവ യാജയങ്ങലികറയ്ക്കം കജാറി കതരികഩാമ 
ര്ഴാഷിഔലാമ നാു കൊഔാരുെര ഄബിര്ാമങ്ങെല ഔണിെറടുകാനും ഄഴരുെര ര്ശ്നങ്ങള്  
ഈള്െകാള്ളാനും പ്പം  ഄഴരുെര ഷസഔയണം  ഈരപ്പാകാനും  ശ്ര്ധതികണം. 
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(9) ആതയ ഷംസ്ഥാന െതാളിറാലിഔളെര ര്ശ്നങ്ങള്  ര്കതയഔിചൄം ഄഴരുെര താഭഷ  
സ്ഥറെത്ത  ശുചിതൃം, അകയാഖയം ഄഴരുെര കുട്ടിഔളെര ഴിദയാബയാഷം എന്ീ ഔായയങ്ങലില്    
ശ്ര്ധത നല്ഔി കഴണം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩ്ധതതി തയ്യാരാകകുണ്ത്. 

(10) ഩ്ധതതി ഄസൂത്രണത്തിന് ഷാമൂസയ ഷംഗരനാ ഷംഴിധാനങ്ങള്  ര്കമാജനെപ്പടുത്താ 
വന്ട്ം കര്ാജക്ട് തയ്യാരാക്കുന്തിന് കറക്കസാള്ഡര്ക്ഭാര്ക് , ഫാാ്-ഷസഔയണ ഷംഗം 
ര്തിനിധിഔള്  എന്ിഴരുഭായുടെ ള്ള കൂരിമാകറാചനഔള്   ഷംഗരിപ്പികാവന്ട്ഭാണ്. 

(11) ജനഔീമാസൂത്രണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് ഴിപുറഭാമ ജനഩാാലിത്തം ഈരപ്പുഴരുത്തുന്തിന് 
ആെര്ക് െനറ്റ്, ഴിഴയ ഷാകാതിഔഴിദയ, നഴഭാധയഭങ്ങള്  ട്രങ്ങിമഴയുടെ െര ഷാ്ധതയതഔള്  
ഩയഭാഴധി ഈഩകമാഖികാന്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ശ്രഭികകുണ്താണ്. 

(12) ഇ ഭാര്ക്ഖകയക ഗ്രാഭ, കലാക് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് ഭാത്രം ഫാധഔഭാമിു കൊള്ളതാണ്. 
നഖയഷബഔളെര അസൂത്രണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള് ക്കുള്ള ഭാര്ക്ഗകയക ര്കതയഔം പുരെപ്പടുഴി 
ചൃിു കൊുണ്്. 

2.4  ജില്ലാഩ്ധതതിമിെറ ്നന്ഖണനഔള്   

(1) ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ െര അബി്നകയത്തില്  ജില്ലാ ഩ്ധതതി തയ്യാരാക്കുന് 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഄന്തിഭ ഗട്ടത്തിറാണ്. ജില്ലയുടെ െര ഷംകമാജിത ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് 
ഴയക്തഭാക്കുന് രു കയകമാണ് ജില്ലാഩ്ധതതി. ഄതാമത് ഴിഴിധതട്ട് ഷര്ക്കാരുഔള്  
ഴിഔഷനത്തിെെ കഭകറമില്  നരത്തുന് ആരെഩരലഔള്ക് ദിവാകഫാധം നല്കുന് 
തിനുള്ള ഷഭഗ്ര കയകമാമാണ് ജില്ലാഩ്ധതതിെമ ഴിബാഴനം െച സംിു കൊള്ളത്. ഄട്െഔാു 
തെന് ജില്ലാഩ്ധതതിമിെറ ്നന് ഖണനഔളം നിര്ക്കേവങ്ങളം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളെര 
ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ര്തിപറികകുണ്ട്ുണ്്.   

(2) ജില്ലാഩ്ധതതിമിെറ ഴിഔഷന ഩയികര്ക്ഷയവം ഔീഴ്ത്തട്ട് നിര്ക്കേവങ്ങളം ഩയിഖണിചൄ കഴണം 
ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  2018-19 ്നതലള്ള ഴര്ക്ശങ്ങലില്  ഩ്ധതതിയുടെ ം (Plan) 
കര്ാജക്ടുഔളം (Projects) തയ്യാരാകി നരപ്പാകകുണ്െതന്് ജില്ലാഩ്ധതതി തയ്യാരാക്കുന് 
തിനുള്ള ഭാര്ക്ഖകയകയുടെ െര [ഷ.ഈ(ഩി) നം. 19/2017/പ്ലാനിംഖ്, തീമതി. 23.09.2017] കണ്ഡിഔ 
3.2 ല്  ഴയക്തഭാകിമിു കൊുണ്്. ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി അസൂത്രണ ര്ക്രിമ അയംബിക്കുന് 
ഗട്ടത്തില്തെന്, ഔളിഴട്ം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  ഔയര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  
തയ്യാരാക്കുന്തിന് ്നമ്പാമി ഒകയാ ഴര്ക്ശവം ജനുഴയി അദയം ജില്ലാ ഩ്ധതതി നിര്ക്കേവങ്ങെല 
ഄരിസ്ഥാനഭാകി ര്ാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔള്  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി പംഩീഔയണത്തില്  
ഩാറികകുണ് ഭാര്ക് ഗനിര്ക്കേവങ്ങള്  ഷംഫന്ധിചൃ ഈത്തയഴ് ജില്ലാ അസൂതണ ഷഭിതി 
പുരെപ്പടുഴികകുണ്താണ്. 

(3) ജില്ലാ ഩ്ധതതിെമ ഄരിസ്ഥാനഭാകിയുടെ ള്ള ഔീഴ്ത്തട്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  ജനുഴയി അദയം 
നല്ഔണെഭന്ാണ് ്നന്കണ്ഡിഔമില്  ഴയക്തഭാകിമിു കൊള്ളെതാിലം 2018 ജനുഴയിമില്  
ജില്ലാഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭപംഩം അഔണെഭന്ില്ല. ഩകക്ഷ ഔയര് ജില്ലാ ഩ്ധതതിമിെറ 
നിര്ക്കേവങ്ങള്, ഄഴ ഄന്തിഭഭെല്ലാില്  കഩാലം ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി തറത്തില്  
ചര്ക്ചൃ െച സം് താകളക് നല്കഔുണ് നിര്ക്കേവങ്ങള്  പംഩെപ്പടുത്താവന്കതയുടെ ള്ളുന്. ആങ്ങെന 
െപബ്രുഴയി അദയം ഔയര് ഭാര്ക്ഗനിര്ക് കേവങ്ങള്  നല്കുഔയുടെ ം ട്രര്ക്ന്് ജില്ലാ ഩ്ധതതി 
ഄംഖീഔയികെപ്പടുന് ്നരയ്ക്ക് ഄന്തിഭ നിര്ക്കേവങ്ങള്  നല്കുഔയുടെ ം െചയ്യാവന്താണ്. 
എന്ാല്  ഄടുത്ത ഴര്ക്ശം ്നതല്  ഷഭമക്രഭം ഄനുഷയിചൃ് തെന് ഔീഴ്ത്തട്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  
നല്ഔണം.  
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3.  ഩ്ധതതി അസൂത്രണ ഗട്ടങ്ങളം നരഩരിക്രഭങ്ങളം  

ഗ്രാഭ-കലാക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  2018 – 19 ്നതല്  2021 - 22 ഴെയയുടെ ള്ള ഴര്ക്ശങ്ങലില്  
ഩ്ധതതി (Annual Plan) തയ്യാരാകി ഄംഖീഔായം കനടുന്തിന് ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന്  
നരഩരിക്രഭങ്ങള്  ഄനുഴര്ക്ത്തികകുണ്താണ്. 

3.1 അസൂത്രണഷഭിതിഔളം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളം പുനഃഷംഗരിപ്പികല്  

3.1.1 അസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  

(എ) പുനഃഷംഗരന 

(1)  അസൂത്രണം എന്ത് രു ട്രർ ര്ക്രിമമാണ്. നാരിെെ ഴിഔഷനത്തിൽ എല്ലാ 
ഩൗയൻഭാരും ട്രർചൃമാമ താൽഩയയെഭടുക്കുഔയുടെ ം ഩാാലിഔലാകുഔയുടെ ം െചയ്യുന്  
ഄഴസ്ഥമികറയ്ക്ക് എല്ലാഴരും ്നകന്രണം. ഄതിന് െഩാട്ഔായയങ്ങലിൽ താൽഩയയ 
െഭടുക്കുഔയുടെ ം ചിന്തിക്കുഔയുടെ ം, ഷംഴാദങ്ങലിൽ ഏർെപ്പടുഔയുടെ ം  ഩയിസായ നിർകേവങ്ങൾ  
പംഩെപ്പടുത്തി നരപ്പിറാകാൻ ശ്രഭിക്കുഔയുടെ ം െചയ്യുന് ഩൗയഷമൂസത്തിന് പംഩം 
നല്കഔുണ്ട്ുണ്്.  ഩതിമൂന്ാം  ഩഞ്ചഴൽഷയ ഩ്ധതതിമിൽ ഄര്ഔായം  രു ഷമ്പ്രദാമം 
ഴാർെത്തടുക്കുന്തിന് ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാതറങ്ങലിെറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
അദയഴര്ക്ശം അസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  പംഩീഔയിചൃിരുന്നു. ഴരുന് ഴര്ക്ശങ്ങലില്  ഩ്ധതതി 
അസൂത്രണ ര്ക്രിമ അയംബിക്കുന്തിന് ്നകന്ാരിമാമി ഒകയാ ഴര്ക്ശവം ഡിഷംഫര്ക്  1-ന് 
്നമ്പ് നിറഴിലള്ള അസൂത്രണ ഷഭിതിഔള് , അഴവയെഭാില് , പുനഃഷംഗരിപ്പി 
കകുണ്താണ്. (കപാരം -1 ഈഩകമാഖികണം). 

(2) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെറ ഩ്ധതതി അസൂത്രണം, നിർഴസണം, ഴിറമിരുത്തൽ എന്ീ 
ര്ഴർത്തനങ്ങൾ ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിനുകഴുണ് ഷസാമം നൽകുഔ എന്താണ് 
അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ െര ര്ധാന ദൗതയം. ഭെറ്റാരു ചുഭതറ അസൂത്രണ, നിർഴസണ 
ര്ക്രിമഔലിെറ ജനഩാാലിത്തം ഴർ്ധതിപ്പികാൻ ബയണ ഷഭിതിെമ ഷസാമിക്കുഔ 
എന്താണ്. ഄതിനാൽ അസുത്രണ ഷഭിതിമിൽ ഄംഖങ്ങലാകുന് ജനര്തിനിധിഔളം 
ഴിദഗ്ദ്ധരും ഷന്്ധത ര്ഴർത്തഔരും കഭൽപ്പരഞ്ഞ തയത്തിലള്ള ഩാാലിത്തം ഈരപ്പാകാൻ  
ര്ഴർത്തികണം.  

(3) അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ െര ഗരന ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് യീതിമിൽ അമിയികണം. 

ഄ്ധതയക്ഷൻ   : തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ ര്ഷിഡെ് 

ഈഩാ്ധതയക്ഷൻ : അസൂത്രണ ര്ക്രിമമിൽ തകേവബയണ സ്ഥാഩനെത്ത       
ഷസാമികാൻ ഔളിയുടെ ന് ഴിദഗ്ദ്ധൻ 

ഄംഖങ്ങൾ    : റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ഄ്ധതയക്ഷോർ, ഷന്്ധത കഷഴഔയാമ          
ഴിദഗ്ദ്ധർ 

ഔൺഴീനർ    : തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ െഷക്രട്ടരി 

(4)  അസൂത്രണ ഷഭിതിമിൽ 12 ഄംഖങ്ങൾ എന്താണ് ഄബിഔാഭയം. കൂടുതൽ ര്ാതിനിധയം 
കഴണെഭന്് ബയണഷഭിതിക് കതാന്നുന്ഩക്ഷം 12-ൽ കൂടുതൽ ഄംഖങ്ങെല 
ഈൾെപ്പടുത്താവന്താണ്. അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ െര ഔാറാഴധി ബയണ ഷഭിതിയുടെ െര 
ഔാറാഴധി അമിയിക്കുന്താണ്. ഷഭിതിമിൽ  ഈുണ്ാകുന് ളിവഔൾ  ഔാറതാഭഷം 
കൂരാെത നിഔത്തണം.   



 
 
 

13 
 

(5) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ െഷക്രട്ടരി പ്ലാൻ കഔാഒർഡികനറ്ററുടെര ചുഭതറ 
ഴസികണം. അസൂത്രണവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട ഒപീഷ് ചുഭതറഔൾ നിർഴസികാൻ 
ഭെറ്റാരു ഈകദയാഖസ്ഥെമ/ ഈകദയാഖസ്ഥെന ഄഷിറെ് പ്ലാൻ കഔാഒർഡികനറ്റരാമി  
നികമാഖികാവന്താണ്. 

(ഫി) അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ െര ചുഭതറഔൾ  

(1) ര്കദവത്തിെെ ഴിഔഷനം ഷംഫന്ധിചൃ് അകയാഖയഔയഭാമ ഷംഴാദങ്ങൾ കര്ാത്സാസി 
പ്പിക്കുഔ. 

(2) തകേവബയണ ര്കദവത്തിെെ ദീർഗഔാറ ഴിഔഷന ഩയികര്ക്ഷയത്തിന് പംഩം 
നൽകുന്തിൽ ബയണഷഭിതികമയുടെ ം ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔകലയുടെ ം ഷസാമിക്കുഔ. 

(3) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതിമിെറ ഴാർശിഔ 
ഩ്ധതതിഔള്  തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഷസാമം നൽകുഔ. 

(4) കര്ാജക്ടുഔൾ തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔൾക് ഷസാമം നൽകുഔ. 

(5) ഄധിഔ ഴിബഴ ഷഭാസയണ ഷാ്ധതയതഔൾ ഔെുണ്ത്തുന്തിന് ഷസാമിക്കുഔ. 

(6) ഩ്ധതതി അസൂത്രണത്തിനുള്ള ഷഭമക്രഭം ഄനുഷയിചൃ് ര്ഴർത്തനങ്ങൾ ക്രഭീഔയിക്കുന് 
തിൽ ഏകഔാഩനം ഈരപ്പു ഴരുത്തുഔ. 

(7) ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് ര്ഴർത്തനങ്ങൾ ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന് ബയണഷഭിതിെമ 
ഷസാമിക്കുഔ. 

(8) ര്ാകദവിഔാസൂത്രണവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട് തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഷംഗരിപ്പിക്കുന് 
അകറാചനാ കമാഖങ്ങൾക് അഴവയഭാമ കുരിപ്പുഔൾ തയ്യാരാകി നല്കുഔ. 

(9) ഩ്ധതതി അസൂത്രണത്തിനും ഩ്ധതതിയുടെ െര ഗണകഭേ െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിനും 
ഄനുകമാജയഭാമ ഩങനങ്ങൾ നരത്തി ബയണ ഷഭിതിക് രികപ്പാർട്ട് നൽകുഔ 

(10)  കറക്കസാൾഡർഭാരുഭായുടെ ള്ള കൂരിമാകറാചന, ഫാങ്കുഔളം ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങള 
ഭായുടെ ള്ള ചർചൃ എന്ിഴയ്ക്ക് ഷസാമം നൽകുഔ. 

(11)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളെര ര്ാകദവിഔാസൂത്രണത്തിൽ ഷസാമിക്കുന്തിന് ഴിദഗ്ദ്ധർ, 
ഷന്്ധത ര്ഴർത്തഔർ എന്ിഴെയയുടെ ം ഄകാദഭിഔ് - ഷാകാതിഔ സ്ഥാഩനങ്ങെലയുടെ ം 
ഔെുണ്ത്തുന്തിന് ഷസാമിക്കുഔ. 

3.1.2 ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  

(എ) പുനഷംഗരന 

(1)  എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളം ഩ്ധതതി അസൂത്രണ ര്ക്രിമ അയംബിക്കുന്തിന് 
്നകന്ാരിമാമി ഒകയാ ഴര്ക്ശവം ഡിഷംഫര്ക് 1-ന് ്നന്ഩ് നിറഴിലള്ള ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള് , 
അഴവയെഭാില് , പുനഃഷംഗരിപ്പികകുണ്താണ്. 

(2) രു തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിൽ 12 ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔൾ ഄനിഴായയഭായുടെ ം ഈുണ്ാഔണം.  
എന്ാൽ ഏെതാിലം ര്കതയഔ ഴിഔഷന കഭകറഔൾ ഩയിഖണികണെഭന്് ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനിക്കുഔമാെണാിൽ കൂടുതൽ ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔൾ പംഩീഔയികാവന്താണ്.  
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(3) തീയകദവകഭകറഔലിലം പിശരീഷ് ഈകദയാഖസ്ഥൻ നിറഴിലള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ത്തിലം ഭത്സയകഭകറാ ഴിഔഷനത്തിന് ര്കതയഔം ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം 
ഈുണ്ാമിയികണം. 

(4) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം റബിക്കുന്കതാ ആരുഩകതാ ഄതിറധിഔകഭാ ഩട്ടിഔഴർഖ 
കുടുംഫങ്ങകലാ രു ഩട്ടിഔ ഴർഖ ഉെയാിലകഭാ ഈള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ 
ഩട്ടിഔഴർഖ ഴിഔഷനത്തിന് രു ര്കതയഔ ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം 
പംഩീഔയികണം. 

(5) ഒകയാ ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പും ഫന്ധെപ്പട്ട റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര കഭൽകനാട്ടത്തിൽ 
ര്ഴർത്തികകുണ്താണ്. ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിൽ കണ്ഡിഔ (3), (4) 
എന്ിഴമിെറ നിഫന്ധനഔള്ക് ഴികധമഭാമി ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് ഩട്ടിഔര്ഔായം 
ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔൾ ഈുണ്ാകഔുണ്താണ്.  

    ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ്                                                                      റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 

                 (1)                                                                                       (2) 

1 െഩാട്ബയണവം ധനഔായയവം (ഔണക്കുഔള്, കയകഔള്  
എന്ിഴ തയ്യാരാകല്, ബയണം െഭചൃെപ്പടുത്തല്, 
്നതറാമഴ) 

 ധനഔായയം 

2 കൃശി (ഈല്പ്പന് ഷംബയണവം ഷംരണവയണവം ഴിഩണ 
നവം ഈള്പ്പെര), ഭത്സയഫന്ധനം, െതാളിലരപ്പു ഩ്ധതതി, 
ഭണ് ജറ ഷംയക്ഷണം, ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷണം 
്നതറാമഴ 

 ഴിഔഷനം 

  3 മൃഖഷംയക്ഷണവം, ക്ഷീയ ഴിഔഷനവം  ഴിഔഷനം 

4 ര്ാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം (െചറുടഔിര ഴയഴ 
ഷാമം, സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങള്  ഈള്പ്പെര), ഷസഔയണം, 
്നതറാമഴ 

 ഴിഔഷനം 

5 ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണം (ഩാര്ക്പ്പിരം ഈള്പ്പെര)  കക്ഷഭഔായയം 

 6 ഷാമൂസയനീതി (ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക്, വൃ്ധതര്ക് , 

കുട്ടിഔള് , ോൻഷ് ജൻകഡർഷ് ്നതറാമഴ) 

 കക്ഷഭഔായയം 

7 ഴനിതാഴിഔഷനം  കക്ഷഭഔായയം 

8 ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം / ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖഴിഔഷനം  കക്ഷഭഔായയം 

9 അകയാഖയം  അകയാഖയവം ഴിദയാബയാഷവം 

10 കുരിെഴള്ളം, ശുചിതൃം ്നതറാമഴ  അകയാഖയവം ഴിദയാബയാഷവം 

11 ഴിദയാബയാഷം, ഔറയുടെ ം ഷംരണവായവം, യുടെ ഴജനഔായയം  അകയാഖയവം ഴിദയാബയാഷവം 

12 െഩാട്ഭയാഭത്ത്  

(കഴദുതിയുടെ ം ഉര്ക്ജവം ഈള്പ്പെര) 

 ഴിഔഷനം  

(ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില്  
ഭയാഭത്ത് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി) 
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(6) ഫന്ധെപ്പട്ട റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചമർകഩഴ്സൺ ഄെല്ലാിൽ അ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിമിെറ  
യംഖം  എന്ിഴയിൽ അെയെമാിലം ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് െചമർകഩഴ്സൺ അമി  ബയണ 
ഷഭിതിക്  തീരുഭാനികാവന്താണ്. ഫന്ധെപ്പട്ട ഴിശമകഭകറമിെറ രു ഴിദഗ്ദ്ധൻ 
ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ്  ഈഩാ്ധതയക്ഷൻ അമിയികണം. 

(7)  ഫന്ധെപ്പട്ട കഭകറമിൽ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ നിമന്ത്രണത്തിലള്ള 
ഈകദയാഖസ്ഥയിൽ ഏറ്റവം ്നതിർന് ഈകദയാഖസ്ഥെന ര്സ്തുത കഭകറമിെറ ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് 
ഔൺഴീനർ അമി നികമാഖികണം. ഔൺഴീനെര കൂരാെത ഭെറ്റാരു ഈകദയാഖസ്ഥെന കൂരി  
ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിൽ ഄംഖഭാകകുണ്താണ്. 

(8) ഴനിതാ ഴിഔഷനം, ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം, ഩട്ടിഔഴർഖ ഴിഔഷനം എന്ീ ഴർകിംഖ് 
്പുകപ്പുഔളെര െചമർകഩഴ്സൺഭാർ മഥാക്രഭം, ഴനിത, ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴർഖ 
ജനര്തിനിധിഔലാമിയികണം. ഩട്ടിഔഴർഖ ഴിഔഷന ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് പംഩീഔയി 
കകുണ്താമ രു തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിൽ ഩട്ടിഔഴർഖ ജനര്തിനിധി ആെല്ലാില്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ ര്ഷിഡെ് ര്സ്തുത ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിെെ െചമർകഩഴ്സൺ 
അകഔുണ്താണ്. 

(9) ഒകയാ ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിലം 10 ്നതൽ 15 ഴെയ ഄംഖങ്ങൾ അഔാവന്താണ്. ഄഴയിൽ 
ഄതാത് ഴിഔഷനകഭകറമിെറ  ഴിദഗ്ദ്ധരും ഈൾെപ്പരണം. 

(10)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്, അഴവയെഭാിൽ, ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔളെര ഈഩഷഭിതിഔൾ 
പംഩീഔയികാവന്താണ്. ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിെെ ചുഭതറഔൾ ഈഩഷഭിതിക്കും ഫാധഔഭാണ്. 
ഈഩഷഭിതിക് െചമർകഩഴ്സും ഔൺഴീനറുടം ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് നിർകേവിക്കുന് ഄംഖങ്ങളം 
ഈുണ്ാമിയികണം. 

(11)  ഒകയാ ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിലം ഴനിതാ ര്ാതിനിധയവം ഩട്ടിഔജാതി ര്ാതിനിധയവം, ഩട്ടിഔഴർഖ 
ഴിഔഷനത്തിന് ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് പംഩീഔയികകുണ്താമ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ 
ഩട്ടിഔഴർഖ ര്ാതിനിധയവം ഈുണ്ാമിയികണം. 

(12) ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിെെ ഔൃാരം അെഔ ഄംഖങ്ങളെര മൂന്ിൽ ന്് അമിയിക്കുന്താണ്. 
ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് കമാഖത്തില്   ഔൺഴീനറുടെര സാജർ  നിർഫന്ധഭാണ്. 

(13) എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി ര്കഭാട്ടർഭാർ, ഷി.ഡി.എഷ്. ഄംഖങ്ങൾ, ഷാക്ഷയതാ കര്യഔ്, 
യുടെ ഴജനകക്ഷഭ കഫാർഡ് നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ള യൂത്ത് കഔാർഡികനറ്റർഭാർ, അവാ 
ര്ഴർത്തഔർ, ഫാാ് ര്തിനിധിഔൾ ട്രങ്ങിമഴെയ ഫന്ധെപ്പട്ട ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔലിൽ  
ഄംഖങ്ങലാകകുണ്താണ്.  

(14) ബയണഷഭിതിയുടെ െര െഩാട്ഴാമ കഭൽകനാട്ടത്തിലം നിമന്ത്രണത്തിലഭാണ് ഴർകിംഖ് 
്പുകപ്പുഔൾ ര്ഴർത്തികകുണ്െതാിലം ഒകയാ ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പികനയുടെ ം ഄതത് റാെിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റിഔളഭാമി ഫന്ധെപ്പടുത്തിമിു കൊള്ളതിനാൽ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര കനയിു കൊള്ള 
കഭൽകനാട്ടത്തിലം നിമന്ത്രണത്തിലഭാമിയികണം ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് ര്ഴർത്തികകുണ്ത്. 

(15)  പുനഃഷംഗരിപ്പിക്കുന് ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄംഖങ്ങളെര ഩട്ടിഔ കപാരം - 2ൽ തയ്യാരാകി 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ നരഩരി ഈത്തയഴാമി പുരെപ്പടുഴിചൃ് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിെെ കനാട്ടീഷ് കഫാർഡ്, ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങളെര കനാട്ടീഷ് കഫാർഡുഔൾ, 
െഴബ്കഷറ്റ് എന്ിഴമിൽ ര്ഷി്ധതെപ്പടുത്തണം.  
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(16) ഴിഴിധ തറങ്ങലിെറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔളെര ഔൺഴീനർ 
ഭായാമി നിശ്ചമികകുന്ഴരുെര ഩട്ടിഔ ഄനുഫന്ധം 1-ൽ നൽകുന്നു. 

(ഫി) ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔളെര  ചുഭതറഔൾ 

(1) െഩാട്ജനങ്ങലില്  നിന്നും നിർകേവങ്ങൾ ഷൃീഔയിചൃ് ഩ്ധതതി അസൂത്രണത്തിൽ 
ജനഩാാലിത്തം ഈരപ്പുഴരുത്തുന്തിനും ഩ്ധതതി പംഩീഔയണ ര്ക്രിമമിൽ നഴ 
ഭാധയഭങ്ങളെര ഷാ്ധതയത ര്കമാജനെപ്പടുത്തുന്തിനും ശ്രഭിക്കുഔ. 

(2) കറക് കസാൾഡർ കൂരിമാകറാചനഔൾ, ഫാാ്/ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങളഭായുടെ ള്ള 
ചർചൃ, ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങൾ, ഴിഔഷന െഷഭിനാർ, എന്ിഴിരങ്ങലിെറ ചർചൃഔൾ 
ട്രങ്ങിമഴയ്ക്ക് ഄകാദഭിഔ് ഷസാമവം കനതൃതൃവം നൽകുഔ. 

(3)  ഄതത് ഴിഔഷനകഭകറയുടെ ഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട ഩ്ധതതി അസൂത്രണത്തിന് കനതൃതൃം 
നൽകുഔ. 

(4)  ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിെെ ഴിശമകഭകറയുടെ ഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔൾ 
കവകയിക്കുഔ, കക്രാഡീഔയിക്കുഔ, ഄഩഗ്രഥിക്കുഔ. 

(5)  കഔഭാരികിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ റബയഭാമിു കൊള്ള ര്ാഥഭിഔ ഴിഴയങ്ങളം ഩഞ്ചാമത്ത്  
തറ സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്കുഔൾ, ജനഷംകയാ രികപ്പാർട്ട് എന്ിഴമിൽ നിന്നുള്ള ദൃിതീമ 
ഴിഴയങ്ങളം കവകയിചൃ് ഴിഴയാരിത്തര രുക്കുഴാൻ ഷസാമിക്കുഔ. 

(6) ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി തയ്യാരാക്കുന്തിെെ ര്ായംബര്ഴര്ക്ത്തനഭാമി നിറഴിലള്ള 
ഄഴസ്ഥാകയക ഩയിഷ്കയിക്കുഔ.   

(7) ഗ്രാഭഷബമിൽ ഄചൃരിചൄ നൽകുന്തിനാഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങളം (കപാരം 4, 5, 6) ഩ്ധതതി 
കയകമിൽ ഈൾെപ്പടുത്തുന്തിനാഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങളം എഴതി തയ്യാരാക്കുഔ. (രു 
ഷാമ്പത്തിഔഴര്ക്ശം ഄഴഷാനിചൃാല്  ്നന്ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  നരപ്പാകിമ 
കര്ാജക്ടുഔളെര െചറഴ് ഔണക്കുഔള്  കപാരം 4-ല്  തയ്യാരാകി ഏറ്റവം അദയം നരക്കുന് 
ഗ്രാഭഷബാകമാഖത്തില്ത്തെന് ഄഴതയിപ്പികകുണ്താണ്.)  

(8)  ഷര്ക്കാര്ക്  നല്ഔിമിു കൊള്ള െഩാട് ഭാര്ക്ഗനിര്ക്കേവങ്ങളം ജില്ലാ ഩ്ധതതിക് ഄനുസൃതഭാമി 
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി നല്ഔിമിു കൊള്ള നിര്ക്കേവങ്ങളം ഩയിഖണിചൃ് ഄഴസ്ഥാകയകെമ 
ഄരിസ്ഥാനഭാകി കര്ാജക്ടുഔൾ പംഩീഔയിക്കുന്തിനാഴവയഭാമ ഈഩകദവങ്ങൾ ഫന്ധെപ്പട്ട 
റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔൾക്കും അഴവയെഭാിൽ ഭറ ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔൾക്കും നൽകുഔ, 
ഗ്രാഭഷബാ കമാഖത്തില്  ചര്ക്ചൃയ്ക്ക് നല്കഔുണ് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാ 
ക്കുന്തിന് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔെല ഷസാമിക്കുഔ. 

(9) ഗ്രാഭഷബാകമാഖം, ഉരുക്കൂട്ട കമാഖം, ഭത്സയഷബാകമാഖം എന്ിഴമിലം ഷഭാന 
കമാഖങ്ങലിലം ഴിഔഷന െഷഭിനാരിലം ഴിശമ്പുകപ്പ് ഄരിസ്ഥാനത്തിലള്ള ചര്ക്ചൃയ്ക്ക് 
കനതൃതൃം നല്കുഔ.  

(10)  നഴകഔയലം ഔര്ക്മ്മഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭായുടെ ള്ള സയിത കഔയലം, കറപ്, അർദ്ര്ം, െഩാട് 
ഴിദയാബയാഷ ഷംയക്ഷണം എന്ീ ഴിഔഷന ദൗതയങ്ങളഭാമി ര്ാകദവിഔ ഩ്ധതതിഔെല 
ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന് അഴവയഭാമ ഈഩകദവങ്ങൾ നൽകുഔ. 
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(11)  ഷാമ്പത്തിഔ-ഷാകാതിഔ-ര്ാകമാഖിഔ ക്ഷഭതയുടെ ള്ളട്ം ഭാര്ക്ഗനിര്ക്കേവങ്ങള്ക് 
ഄനുസൃതഭാമട്ഭാമ കര്ാജക്ടുഔൾ പൂർണഭായുടെ ം ചിട്ടമായുടെ ം നിശ്ചിതകപാരങ്ങലിൽ 
എഴതി തയ്യാരാക്കുഔ. 

(12) ബയണ ഷഭിതി ഄംഖീഔയിചൃ ഴാർശിഔ ഩ്ധതതിമിലള്ള കര്ാജക്ടുഔൾ ഫന്ധെപ്പട്ട 
കപാരങ്ങലിൽ എഴതി തയ്യാരാകി സുകറക അപ്ലികകശനിൽ ഡാറ്റാ എൻേി െചയ്യിക്കുഔ.  

(13) ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖീഔയിചൃകവശം ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔൾ 
കഭാണിറ്റരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔലാമി ര്ഴർത്തിചൃ് കര്ാജക്ടുഔൾ പറര്ദഭാമി കഭാണിറ്റർ 
െചയ്യുഔ. (കഭാണിട്ടരിംഖ് ഗട്ടത്തിൽ നിർഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥൻ ളിഴാഔണം.) 

(14) ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പ് കമാഖം ഴിലിചൄകചർകൽ, ഭിനിട്ഷ് കയകെപ്പടുത്തൽ, ഭിനിട്ഷ് ബുക് 
സൂക്ഷികൽ, ചുഭതറ ളിയുടെ കമ്പാൾ ഫന്ധെപ്പട്ട കയകഔൾ കൃതയഭാമി കഔഭാറുടഔ 
ട്രങ്ങിമഴ ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഔൺഴീനറുടെര ചുഭതറഔലാണ്.  

(ഷി) ഄഴസ്ഥാകയക (Status Report) ഩയിഷ്കയിചൃ് ഔയര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാകല്  

(1) ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി പംഩീഔയണത്തിന് ്നകന്ാരിമാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനം അസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുടെ ം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളം പുനഃഷംഗരിപ്പിചൄഔളിഞ്ഞാല്  ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളെര 
അബി്നകയത്തില്  നിറഴിലള്ള ഄഴസ്ഥാകയക ഔാകറാചിതഭാമി ഩയിഷ്കയികകുണ്താണ്. 
ഄതിന് ചുഴെര ര്തിഩാദിക്കുന് നരഩരിഔള്  ഷൃീഔയികണം. 

(i) ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറമിലം ഔളിഞ്ഞ 20 ഴർശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ  ഈുണ്ാമിു കൊള്ള 
കനട്ടങ്ങളം കഩായായ്മഔളം ഴയക്തഭാമി ര്തിപറിക്കുന് ര്ാഥഭിഔ ഴിഴയങ്ങളം ദൃിതീമ 
ഴിഴയങ്ങളം ഷഭനൃമിപ്പിചൃ് ഩതിമൂന്ാം ഩ്ധതതിയുടെ െര അദയഴര്ക്ശം ഄഴസ്ഥാ 
ഴിവഔറനം നരത്തിമിു കൊുണ്ാഔാം. പുതിമ സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔള്  റബയഭാെണാില്  
ഄത് കൂരി ഔണകിെറടുത്ത് ഄഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം പുട്കണം. ഄഴസ്ഥാ 
ഴിവഔറനത്തിൽ നിന്നും ഫന്ധെപ്പട്ട ഴിഔഷനകഭകറ ഄബി്നകീഔയിക്കുന് ര്ശ്നങ്ങളം 
ഷാ്ധതയതഔളം  ഔെുണ്ത്തി  ര്ശ്നഩയിസായ നിർകേവങ്ങൾ പംഩീഔയിക്കുഔയുടെ ം െചകയ്യ 
ുണ്താണ് (കപാരം 3 ഈഩകമാഖിക്കുഔ).  

(ii) ട്രര്ക്ന്് ഄഴസ്ഥാ ഴിവഔറനെത്ത ഄഴറംഫഭാകി ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറയുടെ ം 
കനയിടുന് ര്ധാന െഴല്ലഴിലിഔൾ, ഴിഔഷനത്തിെറ നിറഴിലള്ള ഴിരവഔൾ,  
ഴിഔഷനം െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിനുള്ള ഷാ്ധതയതഔൾ, ഄതിന് ഷൃീഔയികാവന് തന്ത്രം, 
എന്ിഴെമല്ലാം ഈൾെപ്പടുത്തി രു ഄഴസ്ഥാകയക (Status Report) തയ്യാരാകി 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഷഭർപ്പികകുണ്താണ്. ഄഴസ്ഥ കയകമിൽ റക്ഷയങ്ങൾ 
യുണ്് യീതിമിൽ നിർഴചികണം ന്ാഭത് കഴുണ്ത്.  ഴിഔഷന കഭകറമിെറ 
ദീര്ക്ഗഔാറ റക്ഷയങ്ങള്  ഄഥഴാ ഔാഴ്ചപ്പാര് ഴയക്തഭാക്കുഔ എന്താണ്. 2030 ല്  
ഴിഔഷന കഭകറമില്  എെന്താെക കനരാന്  ശ്രഭികണം എന്ാണ് ഴയക്തഭാ 
കകുണ്ത്. യുണ്ാഭത് ഩതിമൂന്ാം ഩ്ധതതിമില്, ആട്ഴെയ കഔഴയിചൃ കനട്ടങ്ങളം 
ഄഴകവശിക്കുന് ഴര്ക്ശങ്ങലില്  റക്ഷയഭിടുന് കനട്ടങ്ങളം കൂടുതല്  കൃതയതകമാെര 
നിര്ക് ഴചിക്കുഔമാണ് കഴുണ്ത്. ഄഴസ്ഥാകയക അദയഴര്ക്ശം തയ്യാരാകിമിട്ടിെല്ലാില്  
പുട്താമി തയ്യാരാകണം. 

(iii) ്നന്  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഏെറ്റടുത്ത കര്ാജക്ടുഔളെര ഴിവദാംവങ്ങള്  കപാരം 4 ലം 
തന് ഴര്ക്ശം ഄഴകറാഔനം നരത്തുന്ട്ഴെയ നരപ്പിറാകിമ/നരപ്പിറാകി ഴരുന് 
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കര്ാജക്ടുഔളെര ഴിവദാംവങ്ങള്  കപാരം 5-ലം തയ്യാരാകി ഄഴസ്ഥാകയകയുടെ െര 
ബാഖഭാകകുണ്താണ്.    

(2) ഄഴസ്ഥാകയക ഩയിഷ്കയിക്കുന് ര്ക്രിമ പൂര്ക്ത്തിമാമാല്  ഄഴസ്ഥാകയകെമയുടെ ം ഩതിമൂന്ാം 
ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതിയുടെ െര അദയഴര്ക്ശം തയ്യാരാകിമ ഴിഔഷനകയകെമയുടെ ം ഄരിസ്ഥാ 
നഭാകി ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  ഄടുത്ത ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ഔയര് കര്ാജക്ട് 
നിര്ക്കേവങ്ങള്  കപാരം 6-ല്  തയ്യാരാകകുണ്താണ്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളെര 
ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ര്തിപറികകുണ് ജില്ലാ ഩ്ധതതി നിര്ക്കേവങ്ങള്  ഷംഫന്ധിചൃ് ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി പുരെപ്പടുഴിക്കുന് ഈത്തയഴിെറ നിര്ക്കേവങ്ങള്  കൂരി ഔണകിെറടു 
ത്തുകഴണം ഔയര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാകകുണ്ത് (കണ്ഡിഔ 2.4 ഔാുഔ). 

(3) ഗ്രാഭഷബാകമാഖത്തില്  ഄഴതയിപ്പിക്കുന്തിനു കഴുണ്ി തയ്യാരാക്കുന് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവ 
ങ്ങളെര ഄരാല്  ട്ഔ ഇ ഗട്ടത്തില്  കൃതയഭാമി നിശ്ചമികണെഭന്് നിര്ക്ഫന്ധഭില്ല. 
ഄടുത്തഴര്ക്ശം, തന്  ഴര്ക്ശെത്തകാള്  10 വതഭാനം ഄധിഔം ട്ഔ ഴിഴിധ 
കരാതസ്സുഔലില്  റബയഭാകുെഭന്് ഔണകാകി ഇ ഗട്ടത്തില്  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര 
ഄരാല്  ട്ഔ നിശ്ചമികാവന്താണ്. ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് റബയഭാഔാവന് 
ഴിസിതത്തിെെ ഔണക്കുഔള്  ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റിെയെര റബയഭാകുന്തിെന ട്രര്ക്ന്്  
ഴിഔഷനെഷഭിനാരിന് ്നമ്പാമി കര്ാജക്ടുഔളെര ഄരാല്ട്ഔ കൃതയഭാമി നിശ്ചമിചൃാല്  
ഭതിമാകും.       

 (4) ഔയര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാകി ഗ്രാഭഷബ/ഉരുക്കൂട്ട കമാഖങ്ങലില്  ഄഴതയിപ്പി 
ക്കുഔ, അ കഴദിഔലിെറ ചര്ക്ചൃഔളകരയുടെ ം തീരുഭാനങ്ങളകരയുടെ ം ഄരിസ്ഥാനത്തില്  കര്ാജക്ട് 
നിര്ക്കേവങ്ങളെര  ്നന്ഖണന നിശ്ചമിചൃ്  ബയണ ഷഭിതിയുടെ കരയുടെ ം ട്രര്ക് ന്് ഴിഔഷന െഷഭി 
നാരികെയുടെ ം ഩയിഖണനമക് ഷഭര്ക്പ്പിക്കുഔ എന്ിഴമാണ് ഩ്ധതതി അസൂത്രണവഭാമി 
ഫന്ധെപ്പട്ട് ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്   നിര്ക്ഴസികകുണ്താമ  യുണ്് ര്ധാന ചുഭതറഔള്. ഄഴ 
പറര്ദഭാമി നിരകഴറ്റണെഭാില്  ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് കമാഖങ്ങലിെറ ചര്ക്ചൃഔളെര 
ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ശുഩാര്ക്വഔള്  ക്രഭീഔയികകുണ്താണ്. ഄതിനാല്  ഇ യു 
ദൗതയങ്ങളം നിര്ക്ഴസിക്കുന്തിെെ ്നകന്ാരിമാമി ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളെര കമാഖം 
കചയണെഭന്നുള്ളത് ഄനിഴായയഭാണ്.  

3.1.3 രികഷാഴ്സ് കഩഴ്സെെ കഷഴനം ഈഩകമാഖെപ്പടുത്തൽ  

ജനഔീമാസൂത്രണര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്, 
അഴവയെഭാില്, ജനഔീമാസൂത്രണത്തില്  ഩയിചമ ഷമ്പന്നാമ രു ഷന്്ധത 
ര്ഴര്ക്ത്തഔെെ കഷഴനം ഈഩകമാഖികാവന്താണ്. ആങ്ങെന നികമാഖികെപ്പടുന്ഴര്ക്ക് 

ര്തിഭാഷം 5000 പംഩ നിയകില്  കസാണകരരിമം, ഩ്ധതതി – അസൂത്രണ കഭാണിറ്റരിംഖ് 
െചറവഔള്ക് ഭാറ്റിെഴയ്ക്കന് പുണ്ില്  നിന്നും, നികമാഖികെപ്പടുന് ഔാറമലഴികറയ്ക്ക്, 
നല്ഔാവന്താണ്.       

3.2 ഗ്രാഭഷബഔള്/ഉരുകൂട്ടങ്ങള്  കമാഖംകചയല്  

3.2.1 ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങള്  

(1)  ര്ാകദവിഔ അസൂത്രണത്തിെെ ജീഴനാഡി ജനഩാാലിത്തഭാണ്. അസൂത്രണത്തില്  
നിര്ക്ണാമഔഭാമ ഩങ്കു ഴസികാന്  ജനങ്ങള്ക് എത്രഭാത്രം ഄഴഷയ്നുണ്ാവകന്ാ 
ഄത്രഭാത്രം നല്ലത്. ഴിഔഷന ഩയികര്ക്ഷയവം ഔയര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങളം തയ്യാരാമാല്  
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ഗ്രാഭഷബഔള്  കമാഖം കചര്ക്ന്് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങളെര ്നന്ഖണന നിശ്ചമികണ 
െഭന്നുള്ളത് നിര്ക്ഫന്ധഴയഴസ്ഥമാണ്.  

(2) ഗ്രാഭഷബമികറയ്ക്ക് കഩാകുന്തിന് ്നമ്പ് തെന് ഄഴ ഄമല്  ഷബഔലിലം ആതയ 
കഴദിഔലിലം  ചര്ക്ചൃ െച സം്  കഴുണ് ഭാറ്റം ഴരുത്താവന്താണ്. ര്ാകദവിഔ ഩ്ധതതിെമ 
ജനഔീമഭാക്കുന്തിനുള്ള ആത്തയം ര്വൃത്തിഔള്  ഒകയാ ര്കദവത്തികെയുടെ ം ഷാ്ധതയത 
ഔള്ക്കും ബയണ ഷഭിതിയുടെ െര ര്തിഫ്ധതതയ്ക്കം ഄനുഷയിചൄ ഴിപുറഭാമി നരത്താവന്താണ്. 
എന്ാല്  ഄഴ ഒകയാന്നും നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം െചകയ്യുണ് ഔായയങ്ങള്  എന് നിറയ്ക്ക് ആഴിെര 
നിശ് ഔര്ക്ശിക്കുന്ില്ല. ഄഴ ഄബിഔാഭയഭാമ ഔായയങ്ങലാണ്. ആത്തയത്തില്  ഄമല്ഷബഔള്  
കൂരാെത കൂരിമാകറാചന നരത്താവന് ഏതാനും ഴിബാഖങ്ങളെര ഩട്ടിഔ ചുഴെര കചര്ക്ക്കുന്നു. 

(i) ഔര്ക്ശഔര്ക് , ഔര്ക്ശഔ െതാളിറാലിഔള്  

(ii) ഴയഴഷാമ ഷംയംബങ്ങലിലം (ഩയമ്പയാഖതം, കുരില്, ഗ്രാഭ, അധുനിഔം) 
കഷഴനങ്ങലിലം ഏര്ക്െപ്പട്ടിയിക്കുന്ഴര്ക് . 

(iii) ഩാരകവകയഷഭിതിഔള്, ഭത്സയ ഔര്ക്ശഔ ്ലബ്ബുകഔള്  എന്ിഴയുടെ െര ര്തിനിധിഔള്  

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

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

(vi) ഄംഖന്ഴാരി ര്ഴര്ക്ത്തഔര്ക്, ഭാതൃഷഭിതി െചമര്ക്കഩഴ്സ ഭാര്ക് , ഄംഖനഴാരി 
െഴല്പമര്ക്  ഔമ്മിറ്റി  ബായഴാസിഔള്, അവാഴര്ക്കര്ക്ഭാര്ക്  

(vii) അശുഩത്രി ഭാകനജ്െഭെ് ഔമ്മിറ്റിഔള്, ഷൃഔായയ അശുഩത്രിഔലിെറ െഭഡികല്  

െര്ാപശണലഔള്, വായീയിഔ – ഭാനഷിഔ െഴല്ലഴിലിഔള്  കനയിടുന്ഴരുെര 
ര്തിനിധിഔള്  

(viii) യുടെ ഴജന്ലബ്ബുകഔള്, ഴാമനവാറഔള്, ഔറാഷാംരണവായിഔ ഷംഗരനഔള്, ഫാറ 
ഔൗ ഷിലഔള് , രഷിഡന്ഷ് ഄകഷാഷികമശനുഔള് , യൂത്ത് ്ലബബ്ബ് ഏകഔാഩന 
ഷഭിതി. 

(ix) ഴനഷംയക്ഷണ ഷഭിതി ബായഴാസിഔള് , ഩയിസ്ഥിതി ര്ഴര്ക്ത്തഔര്ക്  

(x) യാഷ്ട്രീമ ഷംഗരനഔള്, െതാളിറാലി ഷംഗരനഔള്  

(xi) ഄകാദഭിഔ് സ്ഥാഩനങ്ങലിെറ ര്തിനിധിഔള്  

(xii) ധനഔായയസ്ഥാഩനങ്ങലിെറ ര്തിനിധിഔള്  

(xiii) ഭിശനുഔളെര ര്തിനിധിഔള്  

(xiv) ര്ഴാഷിഔള്, ര്ഴാഷി ഷംഗരനഔള്    

(3)  ര്ഴാഷി ഭറമാലിഔള്  ഈള്പ്പെര െഩാട്ജനങ്ങളെര ഄബിര്ാമം ഷൃീഔയിക്കുന്തിന് 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിെെ െഴബ്കഷറ്റില്  ഗ്രാഭഷബാ ഴിന്കഡാ ഷൗഔയയം റബയഭാക്കു 
ന്താണ്. ഄതില്  നിന്നും റബിക്കുന് നിര്ക്കേവങ്ങള്ക് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
ഄര്ക്സഭാമ ഩയിഖണന നല്കഔുണ്താണ്.  

(4) ര്ാകദവിഔ അസൂത്രണത്തിന് ഗ്രാഭഷബഔള്  കമാഖം കചരുന്തിന് ്നമ്പ് ഩാാലിത്തം 
ഴര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിെെ ബാഖഭാമി ഴയാഩഔഭാമ ര്ചയണ ഩയിഩാരിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിെയരനീലം ഷംഗരിപ്പികണം. ഭാധയഭങ്ങള് , ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ജനഔീമ 
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ഷംഗരനഔള് , െതാളില്  കഴദിഔള് , കുടുംഫശ്രീ ശംകറ എന്ിഴെമ ര്ചയണ 
ഩയിഩാരിയുടെ െര ഈഩാധിഔലാമി ഈഩകമാഖികാവന്താണ്. ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങള്  
ഔായയക്ഷഭഭാമി ഷംഗരിപ്പിക്കുന്തിന്, ഒകയാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്നും ഇമിെര 10 
കഩെയ ഴീതം െതയെഞ്ഞടുത്ത് ഔിറയുടെ െര അബി്നകയത്തില്  ഴിദഗ്ദ്ധഩയിവീറനം 
നല്ഔിമിു കൊുണ്്. ര്സ്തുത ഷന്്ധത ര്ഴര്ക്ത്തഔരുെര കഷഴനം ഗ്രാഭഷബയുടെ െര  ഩാാലിത്തം 
ഴര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങള്  പറര്ദഭാമി ഷംഗരിപ്പിക്കുന്തിനും 
ഈഩകമാഖെപ്പടുകത്തുണ്താണ്.  

(4) ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്  ജനഩാാലിത്തകത്താെരയുടെ ം ഔായയക്ഷഭഭായുടെ ം അണ് ഷംഗരിപ്പിക്കു 
ന്െതന്് ഈരപ്പാക്കുന്തിന് അഴവയഭാമ നരഩരിഔള്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  
ഷൃീഔയികകുണ്താണ്. ഗ്രാഭഷബാ കമാഖത്തില്  ഩൊടുത്ത് ഗ്രാഭഷബാ ഷംഗാരനം 
ഷംഫന്ധിചൃ ഴസ്തുതാ രികപ്പാര്ക്ട്ട് തയ്യാരാകി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതികമാഖത്തില്  
ഄഴതിപ്പിക്കുന്തിന് െഩര്ക്കപാര്ക്ഭന്ഷ് ഒഡിറ്റ് ഴിബാഖത്തിെെ കഷഴനം ഈഩകമാഖികാ 
വന്താണ്.   

(5) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ ്നകയ ഴിഔഷന ര്വ് നങ്ങള്  ര്തിപറിപ്പിക്കുന് യീതിമിറാണ് 
ഗ്രാഭഷബാ കമാഖത്തിെെ ഔായയ ഩയിഩാരി പംഩെപ്പടുകത്തുണ്ത്. ഗ്രാഭഷബാകമാഖത്തില്  
ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄരിസ്ഥാനത്തില് / ഴിശമാരിസ്ഥാനത്തില്  ്പുകപ്പു ചര്ക്ചൃഔള്  ഴിവദഭാമി 
ഷംഗരിപ്പികണം. 

(6) ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങലില്  ഴിഔഷന ര്വ് നങ്ങള്  തയം തിയിചൃ് കൃതയഭാമി ്നന്ഖണന 
നിശ്ചമികണം. ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങളെര ഔായയത്തില്  അദയം ഴാര്ക് ഡ് തറത്തില്  
്നന്ഖണന നിശ്ചമിചൃതിനുകവശം എല്ലാ ഴാര്ക്ഡുഔലിെറയുടെ ം നിര്ക്കേവങ്ങള്  കക്രാഡീഔയിചൃ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്തറ ്നന്ഖണനാ ഩട്ടിഔ തയ്യാരാകകുണ്താണ്.  

(7) ഗ്രാഭഷബാകമാഖത്തില്  ഩൊടുക്കുന്ഴയില്  നിന്നും  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് ഏെറ്റടുകകുണ് 
താമ ഴിഔഷന ര്വ് നങ്ങളെര ്നന്ഖണനാക്രഭം ഷംഫന്ധിചൃ് രു ഄബിര്ാമ ഷര്ക്കഴ 
ഩയീക്ഷണാരിസ്ഥാനത്തില്  നരത്തുന്ത് ഄബിഔാഭയഭാണ്; നിര്ക്ഫന്ധഭല്ല. ഒകയാരു 
ത്തര്ക്ക്കും ഄഴരുെര ്നന്ഖണന കയകെപ്പടുത്തുന്തിന്  ഫാററ്റ് കഩപ്പര്ക്  ഴിതയണം െച സം് 
പൂയിപ്പിചൃ് ഴാങ്ങണം. ്നന്ഖണനഔള്  ഴാര്ക്ഡ്  ഄരിസ്ഥാനത്തിലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഄരിസ്ഥാനത്തിലം കക്രാഡീഔയിചൃ് ഩ്ധതതിമിെറ െഩാട് ്നന്ഖണനഔള്  നിശ്ചമികാ 
വന്താണ്. ആര്ഔായം ഩയീക്ഷണാരിസ്ഥാനത്തില്  ഄബിര്ാമ ഷര്ക്കഴ നരത്തുന്  ഗ്രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷര്ക്കഴ ഴിഴയങ്ങള്  കക്രാഡീഔയിചൃ് രു രികപ്പാര്ക്ട്ട് തയ്യാരാകകുണ് താണ്. 
ഄബിര്ാമ ഷര്ക്കഴ നരത്തുന്തിനുള്ള ഫാററ്റ് കഩപ്പരിെെ ഭാതൃഔ ഄനുഫന്ധം 2-ല്  
നല് കുന്നു. 

(8) യുടെ ഴജനങ്ങള് , ഴനിതഔള് , ഴകമാജനങ്ങള് , കുട്ടിഔള് , ോന്ഷ് െജന്കഡഴ്സ് എന്ീ 
ഴിബാഖങ്ങളെര ര്വ് നങ്ങള്  ഄര്ക്സിക്കുന് ഖൗയഴകത്താെര ഩയിഖണിക്കുന്തിന് 
ഩഞ്ചാമത്തുതറ കമാഖങ്ങള് , ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്ക് ്നമ്പ് ഷംഗരിപ്പിക്കുന്ത് 
ഄബിഔാഭയഭാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു തറത്തില്  ഷംഗരിപ്പിക്കുന് ര്കതയഔ കമാഖത്തില്  
ഴചൃ് ഇ ഴിബാഖങ്ങളെര ഴിഔഷന ര്ശ്നങ്ങള്  ചര്ക്ചൃ െച സം് നിര്ക്കേവങ്ങള്  
കക്രാഡീഔയികാവന്താണ്. ആഴ ഄബിറശണീമഭാെണാിലം ബിന്കവശി ഴിബാഖങ്ങളെര 
ര്വ് നങ്ങള്  ചര്ക്ചൃെച സം് ഄഴരുെര ഴിഔഷന ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് കര്ാജക്ട് 
നിര്ക്കേവങ്ങള്  പംഩെപ്പടുത്തുഴാന്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു തറത്തില്  ര്കതയഔം കമാഖം 
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കചയണെഭന്ത് നിര്ക്ഫന്ധ ഴയഴസ്ഥമാണ്. ഄട്കഩാെറ ഭത്സയ ഴകുപ്പിെെ ര്കയാഩിത 
ഭത്സയ ഗ്രാഭങ്ങള്  നിറഴിലള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ക്ഡുഔലില്  ഉരുകൂട്ടം ഭാതൃഔമില്  
ഩയമ്പയാഖത ഭത്സയെതാളിറാലിഔള്കാമി  ഭത്സയഷബഔള്  ഷംഗരിപ്പികണെഭന്നുള്ളട്ം 
നിര്ക്ഫന്ധഭാണ്. കുരഞ്ഞത് 25 ഭത്സയെതാളിറാലിഔള്  യജിറര്ക്  െച സംിു കൊള്ള ഴാര്ക്ഡുഔലില്  
ഗ്രാഭഷബഔള്ക് ്നമ്പാമി ഭത്സയഷബ നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം  ഴിലിചൄകചര്ക്കകുണ്താണ്. 

3.2.2 ഉരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  

(1) ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം റബിക്കുന്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩ്ധതതി അസൂത്രണ 
ഗ്രാഭഷബഔള്  കചരുന്തിനു ്നമ്പാമി ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഉരുഔലില്  ഗ്രാഭഷബാകമാഖത്തിന്  
നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ള  ഔായയഩയിഩാരിക് ഷഭാനഭാമ യീതിമില്  ഉരുമൂപ്പെെ ഄ്ധതയക്ഷതമില്  
ഉരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  ഷംഗരിപ്പികകുണ്താണ്. ഉരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  കചരുന്തിനുള്ള  ഭറ്റ് 
ഴയഴസ്ഥഔള്  ചുഴെര നല്കുന്നു. 

(i)  ഉയിെറ അെഔ കഴാട്ടര്ക്ഭായില്  ഄന്ഩത് വതഭാനത്തിറധിഔം ഄംഖങ്ങള്  ഉരുകൂട്ട 
കമാഖത്തില്   നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം  ഩൊടുത്തിയികണം. 

(ii)  ഫന്ധെപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄംഖം എല്ലാ ഉരുകൂട്ടകമാഖങ്ങലിലം  നിര്ക്ഫന്ധ 
ഭായുടെ ം ഩൊടുകണം.  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനത്തിെെ  ര്ഷിഡെ് ഔളിയുടെ ന്ത്ര 
ഉരുകൂട്ട കമാഖങ്ങലില്   ഩൊടുകകുണ്താണ്. 

(iii)  ഉരുകൂട്ടകമാഖം ഴിലിചൄ കചര്ക്ക്കുന്തിനുള്ള ഷസാമഔ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  എഷ്.റ്റി. 
ര്കഭാട്ടര്ക്  ഏെറ്റടുകണം. എന്ിരുന്ാലം ഉരുക്കൂട്ടകമാഖങ്ങള്  ഔായയക്ഷഭഭാമി 
ഷംഗരിപ്പിക്കുന്തിന് കേഫല്  എക്സ്റ്റന്ശന്  ഒപീഷര്ക്ഭാര്ക്  കനതൃതൃഩയഭാമ ഩാ് 
ഴസികകുണ്താണ്. 

(iv) എഷ്.റ്റി ര്കഭാട്ടര്ക്  ചുഭതറയുടെ ള്ള ഉരുകൂട്ടകമാഖത്തില്  നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം ഩൊടുകണം 

(v)   ഉരുഔള്ക് പുരത്ത് ഄങ്ങിങ്ങാമി താഭഷിക്കുന് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖകായാമ ര്ാമ 
പൂര്ക്ത്തിമാമഴെയയുടെ ം ഉരുകൂട്ട കമാഖത്തികറയ്ക്ക്  ക്ഷണികകുണ്താണ്. 

(vi) നരപ്പാകകുണ് കര്ാജക്ടുഔളെര ്നന്ഖണന ഉരുകൂട്ടകമാഖം നിശ്ചമികകുണ്ട്ം  ഄത് 
കയകെപ്പടുകത്തുണ്ട്ഭാണ്. 

(vii) ഒകയാ ഉരുകൂട്ടകമാഖത്തില്  നിന്നും രു ഴനിത ഈള്െപ്പെര യുണ്് കഩെയ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിെറ ഴിഔഷന െഷഭിനാര്ക്  ര്തിനിധിഔലാമി  തിയെഞ്ഞടുകകുണ്താണ്.  

(2) ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം റബിക്കുന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഉരുകൂട്ടകമാഖം 
കചര്ക്ന്നുകഴണം  അസൂത്രണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം  ഗണകബാൃ തി തിയെഞ്ഞടുപ്പും നരകത്തുണ്ത് 
എന്ത്  നിര്ക്ഫന്ധ ഴയഴസ്ഥമാണ്. 

(3) ഉരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  കചരുന്തിന് ്നകമ്പ ഒകയാ ഉയിലം ഴയഩഔഭാമ ര്ചയണ 
ഩയിഩാരിഔള്  ഷംഗരിപ്പികണം. 

(4) ഉരുഔലിെറ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിബാഖങ്ങളെര ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനഭാമിയികണം ഉരുകൂട്ട 
കമാഖത്തിെറ ്നകയ ചര്ക്ചൃാ ഴിശമം. 
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(5) ഉരുഔലില്  നരപ്പാക്കുന്തിന് നിര്ക്കേവിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔളെര ്നന്ഖണന ഄതത് 
ഉരുക്കൂട്ടങ്ങലില്  നിശ്ചമികണം. ഉരുക്കൂട്ടം നിശ്ചമിക്കുന് ്നന്ഖണനഔള്  ഗ്രാഭഷബാ 
കമാഖത്തില്  രികപ്പാര്ക്ട്ട് െചകയ്യുണ്താണ്.  

3.2.3 ഗ്രാഭഷബാ /ഉരുകൂട്ട കമാഖങ്ങള്ക്കുള്ള ഭറ്റ് നിര്ക്കേവങ്ങള്  

(1) ഩ്ധതതി അസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബഔളെര/ഉരുകൂട്ടങ്ങളെര ര്ഴര്ക്ത്തനം ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന് 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെറ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങലിെറ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , 
കഔഭാരികിട്ടിമ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  എന്ിഴയില്  യാെല ഗ്രാഭഷബാ/ഉരുകൂട്ട ത്തിെെ 
കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റരാമി ബയണഷഭിതി നിശ്ചമിചൃ്  ചുഭതറ ഏല്പ്പികണം. 

(2) ഗ്രാഭഷബ/ഉരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  ഷംഗരിപ്പിക്കുഔ, ചര്ക്ചൃഔള്  പറര്ദഭാക്കുഔ, തീരുഭാ 
നങ്ങള്  കക്രാഡീഔയിചൃ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിക്കും ്നഔള്തട്ട് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും നല്കുന്തിനുള്ള ശുഩാര്ക്വഔള്  തയ്യാരാക്കുഔ എന്ീ ഔായയങ്ങള്ക്  
ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുതറ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖങ്ങള്  നിര്ക്ണാമഔ ഩാ് ഴസികക 
ുണ്താണ്. 

(3)  ്നന്  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഏെറ്റടുത്ത കര്ാജക്ടുഔള്  (കപാരം 4 ല്  തയ്യാരാകിമത്), 
നരപ്പ് ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ഄഴകറാഔനം (കപാരം 5-ല്  തയ്യാരാകിമത്), ഴര്ക്കിംഖ് 
്പുകപ്പുഔളെര ഔയര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  (കപാരം 6-ല്  തയ്യാരാകിമത്), 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ ഩയിഷ്കയിചൃ ഄഴസ്ഥാകയകയുടെ െര (Status Report) യത് നചുരുകം 
എന്ിഴ ഄചൃരിചൃ് ഗ്രാഭഷബാ/ ഉരുകൂട്ട കമാഖത്തില്  ഴിതയണം െചയ്യണം.  

(4) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഷബ/ഉരുകൂട്ടം 
നിശ്ചമിക്കുന് ്നന്ഖണനഔള്  ഄനുഷയിചൄള്ളതാഴണം. എന്ാല്  ഄനിഴായയ കര്ാജക്ടു 
ഔള്ക്കും ഷര്ക്കാര്ക്  നിര്ക്കേവിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും ഇ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല്ല. 

(5)  ഗ്രാഭഷബാ/ഉരുകൂട്ടകമാഖത്തിെെ തീരുഭാനങ്ങള്  ഄകപ്പാള്  തെന് എഴതി തയ്യാരാകി  
ഗ്രാഭഷബ/ഉരുകൂട്ട ഄ്ധതയക്ഷന്, ഔ ഴീനര്ക്, ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്, ഗ്രാഭഷബ/ഉരുകൂട്ട 
കമാഖത്തില്  ഩൊടുത്ത 15 കഩര്ക്  എന്ിഴരുെര പ്പ് കയകെപ്പടുത്തി  െഷക്രട്ടരിെമ  
ഏല്പ്പികകുണ് ചുഭതറ  ഗ്രാഭഷബ/ഉരുകൂട്ടം കഔാഒര്ക്ഡികനറ്ററുടകരതാണ്. 

(6) ഗ്രാഭഷബാ/ഉരുകൂട്ടകമാഖത്തിെറ സാജര്ക്  യജിറര്ക് , ്പുകപ്പ് ചര്ക്ചൃഔലിെറ നിര്ക്കേവങ്ങള് , 
റബിചൃ കചാദയങ്ങള് , ഭിനിര് ഷ്/ തീരുഭാനങ്ങള്    എന്ിഴ കമാഖം  നരന്തിെെ െതാട്ടടുത്ത  
ര്വൃത്തി ദിഴഷം തെന് കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക്  െഷക്രട്ടരിെമ ഏല്പ്പികകുണ്താണ്. 
കപാകട്ടാഗ്രാഫുഔള്  ഄതത് ഭിനിര് ഷ് ബുക്കുഔലില്  ട്ടിചൄ ഴയ്ക്കണം. കലാക്, ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔളെര ഩയിഖണനയ്ക്ക് ഄമയ്ക്കന്തിനുള്ള നിര്ക്കേവങ്ങള്  കമാഖത്തിെെ 
െതാട്ടടുത്ത ര്വൃത്തിദിഴഷം തെന് ഫന്ധെപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് നല്കഔുണ് 
താണ്.  

(7)  ഒകയാ ഗ്രാഭഷബമില്  നിന്നും  യുണ്് ഴനിതഔള്, ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തില്െപ്പട്ട യാള്  
എന്ിഴര്ക്  ഈള്െപ്പെര 5 ര്തിനിധിഔെല ഴിഔഷന െഷഭിനാരില്  ഩൊടുക്കുന്തിന്  
തിയെഞ്ഞടുകകുണ്താണ്. ഄട്കഩാെറ തകേവബയണസ്ഥാഩനതറത്തില്  കചരുന് 
ര്കതയഔ ഗ്രാഭഷബകമാഖങ്ങലില്  ഩൊടുത്തഴയില്  നിന്നും രു ഴനിത ഈള്പ്പെര യുണ്് 
ര്തിനിധിഔെല ഴിഔഷനെഷഭിനാരില്  ഩൊടുക്കുന്തികറയ്ക്ക് െതയെഞ്ഞടുകണം.   
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(8) ഗ്രാഭഷബാ/ഉരുകൂട്ടകമാഖത്തിെെ ഔായയഩയിഩാരിയുടെ െര ഭാതൃഔ ഄനുഫന്ധം 3-ല്  
നല്കുന്നു. 

3.2.4  കലാക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ കമാഖങ്ങള്  

(1) കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഔായയത്തില്  കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിെറ എല്ലാ ജനര്തിനിധി 
ഔകലയുടെ ം കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിലള്ള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തികറയുടെ ം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തുഔലികറയുടെ ം ജനര്തിനിധിഔകലയുടെ ം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിെറ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഈഩാ്ധതയക്ഷന്ഭാെയയുടെ ം കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിെറ ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഔ ഴീനര്ക്ഭാെയയുടെ ം 
ഩൊടുപ്പിചൄെഔാുള്ള കമാഖം ഴിലിചൄ കചര്ക്കകുണ്ട്ം അ കമാഖെത്ത കലാക് 
ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഗ്രാഭഷബാ കമാഖഭാമി  ഩയിഖണികകുണ്ട്ഭാണ്. 

(2)  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഔായയത്തില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിെറ ജനര്തിനിധിഔള് , കലാക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ര്ഷിഡന്റുഭാര്ക് , കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചമര്ക്കഩള്  
ഷ  ഭാര്ക് , ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് ര്ഷിഡന്റുഭാര്ക് , കലാക്ഩഞ്ചാമത്തുഔലിെറ അസൂത്രണ 
ഷഭിതി ഈഩാ്ധതയക്ഷന്ഭാര്ക് , ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിെറ ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഔ ഴീനര്ക്ഭാര്ക്  
എന്ിഴരുെര കമാഖം  ഗ്രാഭഷബാ കമാഖത്തിന് ഷഭാനഭാമി  ഴിലിചൄ കചര്ക്കണം. 

(3) കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളകരയുടെ ം ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔളകരയുടെ ം ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ 
കമാഖത്തില്  ഒകയാ ഴിശമകഭകറയ്ക്കം കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക്ഭാെയ ഄതാത് ബയണ 
ഷഭിതിഔള്  നിശ്ചമിചൃ് നല്ഔണം. 

(4)  കലാക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്തുഴാന്    ഈകേവിക്കുന്  കര്ാജക്ട് 
നിര്ക്കേവങ്ങള്   കപാരം 6-ല്  തയ്യാരാകി ചര്ക്ചൃയ്ക്കാമി നല്കഔുണ്താണ്. ചര്ക്ചൃയ്ക്ക് റബിക്കുന് 
ഔയര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄരിസ്ഥാന 
ത്തിലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  കലാക് ഄരിസ്ഥാനത്തിലം ചര്ക്ചൃ െച സം് തീരുഭാനെഭടു 
കകുണ്താണ്. 

(5) ഗ്രാഭഷബഔള്/ഉരുകൂട്ടങ്ങള്  കലാക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളെര ഩയിഖണനയ്ക്ക് തയ്യാരാകി 
ഄമചൃിു കൊള്ള നിര്ക്കേവങ്ങള്  കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലം 
ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമി ഷംഗരിപ്പിക്കുന് കമാഖങ്ങലില്  ഄഴതയിപ്പിചൃ് ചര്ക്ചൃ െച സം് 
ഈചിതഭാമ തീരുഭാനങ്ങള്  എടുകണം. 

(6) ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്ക് ്നമ്പ് കൂരിമാകറാചന നരത്തുന്തിന് കണ്ഡിഔ 3.2.1. (2)ല്  
ര്തിഩാദിചൃിയിക്കുന് ഴയതയസ്ത ഷമൂസ ഴിബാഖങ്ങലില്  ഫാധഔഭാമ ഴിബാഖങ്ങളഭായുടെ ം 
ഷഭാനഭാമ ഭറ്റ് ഴിബാഖങ്ങളഭായുടെ ം കലാക് / ജില്ല ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് കൂരിമാകറാചന 
നരത്താവന്താണ്. 

3.3  ഴിഔഷന െഷഭിനാറുടം ഔയര് ഩ്ധതതി കയകയുടെ ം 

3.3.1  ഗ്രാഭഷബാ കമാഖങ്ങെല ട്രര്ക്ന്് ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  കമാഖം കചര്ക്ന്് ഗ്രാഭഷബാ/ ഉരുകൂട്ട 
നിര്ക്കേവങ്ങള്  കക്രാഡീഔയിചൃ് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിക് ഷഭര്ക്പ്പികണം. ബയണ 
ഷഭിതി ഗ്രാഭഷബഔളെരയുടെ ം ഉരുകൂട്ടങ്ങളകരയുടെ ം ്നന്ഖണനഔള്  ഩയിഖണിചൄെഔാും 
ഴിബഴറബയത ഩയിഖണിചൄം ഔയര് ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി തയ്യാരാകി ഴിഔഷന െഷഭിനാരില്  
ഄഴതയിപ്പികകുണ്താണ്. 
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3.3.2 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമിെറ ്നന്ഖണനഔള്ക്കും ഴിഔഷനതന്ത്രങ്ങള്ക്കും  മൂര്ക്ത്തപംഩം നല്കു 
ന്തിനാമാണ് ഴിഔഷന െഷഭിനാര്ക്  കചരുന്ത്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഗ്രാഭഩ 
ഞ്ചാമത്ത് ര്കദവെത്ത ര്തിനിധാനം െചയ്യുന് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്ത് ജനര്തിനിധിഔള് , 
ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുതറ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖങ്ങള് , ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄംഖങ്ങള് , 
ഗ്രാഭഷബാ ര്തിനിധിഔള് , ര്കതയഔ ഗ്രാഭഷബഔളെര ര്തിനിധിഔള് , നിര്ക്ഴസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , ഉരുക്കൂട്ടം ഈെുണ്ാില്  ഄഴയുടെ െര ര്തിനിധിഔള് , ഭിശനുഔളെര 
ര്തിനിധിഔള് , എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി ര്കഭാട്ടര്ക്ഭാര്ക് , എ.ഡി.എഷ് ര്തിനിധിഔള് , 
ഷി.ഡി.എഷ് ഄംഖങ്ങള് , ഫാങ്കുഔലികറയുടെ ം ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങലികറയുടെ ം 
ര്തിനിധിഔള് , കറക് കസാള്ഡര്ക്ഭാര്ക് , െര്ാപശണലഔള് , ഴിദഗ്ദ്ധര്ക് , ഷന്്ധത ര്ഴര്ക്ത്ത 
ഔര്ക്  ്നതറാമ എല്ലാ ഴിബാഖം ജനങ്ങെലയുടെ ം  ഴിഔഷന െഷഭിനാരില്  ഩൊടുപ്പികണം. 

3.3.3 ഔയര് ഩ്ധതതികയക ഴിഔഷന െഷഭിനാരില്  ഄചൃരിചൃ് ഴിതയണം െചയ്യണം. ഴാര്ക്ശിഔ 
ഩ്ധതതികയകയ്ക്ക് ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് യീതിമില്  10 ഄ്ധതയാമങ്ങള്  ഈുണ്ാമിയികണം. ആതില്  
അദയെത്ത നാറ് ഄ്ധതയാമങ്ങള്  ഩയിഷ്കയിചൃ ഄഴസ്ഥാകയക (Status Report) ഈഩകമാഖിചൃ് 
എളപ്പം തയ്യാരാകാവന്താണ്. 

(1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ  ഴിഔഷനസ്ഥിതി ഄഴസ്ഥ 

ഭൂഭിവാസ്ത്രഩയവം ഩായിസ്ഥിതിഔവഭാമ ഷഴികവശതഔള് , ഭനുശയ-ര്കൃതി ഴിബഴങ്ങള് , 
െഩാട് ഷാമൂസിഔ-ഷാമ്പത്തിഔ ഄഴസ്ഥ, ഒകയാ കഭകറയുടെ കരയുടെ ം ര്കതയഔ ഴിബാഖങ്ങ 
ളകരയുടെ ം ഄഴസ്ഥയുടെ ം നിറനില്ക്കുന് ഴിഔഷന ര്വ് നങ്ങളം െഴല്ലഴിലിഔളം എന്ിഴ 
ഹ്രഷൃഭാമി  ഇ ബാഖത്ത് നല്ഔണം.  

(2) നരപ്പ് ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഄഴകറാഔനം 

നരപ്പ് ഴാര്ക്ശിഔഩ്ധതതിയുടെ െര ഄഴകറാഔനഭാണ് ഇ ബാഖത്ത് കചര്ക്കകുണ്ത്. കപാരം 5 
ഄഴറംഫഭാകാെഭാിലം ഴിവഔറനം ഄതില്  ഩയിഭിതെപ്പടുകത്തുണ്തില്ല. ഏെറ്റടുത്ത 
കര്ാജക്ടുഔലില്  ഏെതാെക ആതിനഔം പൂര്ക്ത്തിമാകാന്  ഔളിഞ്ഞു, ര്തീക്ഷിചൃ കനട്ടങ്ങള്  
കഔഴയികാന്  ഔളിഞ്ഞുകഴാ, ഏെതാെക കര്ാജക്ടുഔള്  ആതിനഔം ഈകഩക്ഷിചൄ, 
ഈകഩക്ഷികാനിരമാമ ഷാസചയയം, ഏെതാെക കര്ാജക്ടുഔള്  കബദഖതി െചയ്തു, കബദഖതി 
െചയ്യാനിരമാമ ഷാസചയയം, നിര്ക്ഴസണം അയംബികാത്ത കര്ാജക്ടുഔളകുണ്ാ, ഈെുണ്ാില്  
കഴകുന്തിനുള്ള ഔായണം, ആനിയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔള്  കബദഖതി െചകയ്യുണ് ഷാസചയയം 
ര്തീക്ഷിക്കുന്നുകുണ്ാ, ഴിബഴ ഷഭാസയണ ഷാധയതഔള്  റക്ഷയഭിട്ടട്കഩാെറ തെന് 
റബിക്കുന്നുകുണ്ാ, കര്ാജക്ടുഔള്ക് റക്ഷയഭിട്ട ഄത്രയുടെ ം ഗണകബാക്താകെല റബിചൄകഴാ, 
ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔള്   ഴിബാഴനം െച സംട്കഩാെറ  തെന് നരപ്പാകാന്  ഔളിയുടെ ന്നുകുണ്ാ 
എന്ിങ്ങെന നരപ്പ് ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ജമഩയാജമങ്ങളെര രു ആരകാറ 
ഴിറമിരുത്തല്  നരത്തി ഄതില്  നിന്നും ഄനുബഴ ഩാങങ്ങള്  ഈള്െകാുണ്് ഄടുത്ത ഴാര്ക്ശിഔ 
ഩ്ധതതി  കൂടുതല്  ഭിഔചൃ യീതിമില്  തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള നിര്ക്കേവങ്ങള്  പംഩെപ്പുടുത്തുന് 
ഷഭീഩനഭാഔണം ഇ ബാഖത്ത് കഴുണ്ത്. ഄകതാെരാപ്പം ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളം ഏജന്ഷിഔളം 
തകേവബയണ സ്ഥാഩന ര്കദവത്ത് നരപ്പുഴര്ക്ശം നരപ്പാകിമകതാ നരപ്പാകിഴരുന്കതാ 
അമ കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാനാഴിശ് കൃത ഩയിഩാരിഔള് , ഷംസ്ഥാന ഩയിഩാരിഔള് , ഭറ്റ് ഴിഔഷന 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ െര ഴിഴയങ്ങള്  കൂരി കൂട്ടികചൃര്ക്ത്ത് ഇ ബാഖം െഭചൃെപ്പടു 
കത്തുണ്താണ്. 
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(3) ര്വ് ന ഴിവഔറനവം ര്വ് ന ഩയിസായ ഷാ്ധതയതഔളം 

 ഄഴസ്ഥാകയകെമ (Status Report) ഄരിസ്ഥാനഭാകിമാണ് ഇ ബാഖം തയ്യാരാകകുണ്ത്. 
കപാരം 3-െറ  ഴിഴയങ്ങള്   ഄഴറംഫഭാകാം. ഒകയാ കഭകറയുടെ കരയുടെ ം  ഗരുതയവം ഄതീഴ 
ഗരുതയവഭാമ ര്വ് നങ്ങള്  ഭാത്രം ഴിവഔറനം െച സംാല്  ഭതിമാകുന്താണ്. 

(4) ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര്, റക്ഷയങ്ങള് , തന്ത്രം 

 ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതിയുടെ െര അദയ ഴര്ക്ശം തയ്യാരാകിമ ഴിഔഷനകയകയുടെ െരയുടെ ം 
ആകപ്പാള്  ഩയിഷ്കയിചൃ ഄഴസ്ഥാകയകയുടെ െരയുടെ ം ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ഒകയാ കഭകറയുടെ കരയുടെ ം 
ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര്, നമഷഭീഩനം, തന്ത്രം എന്ിഴ ഴിവദഭാകിമതിനു കവശം അ 
നിഖഭനങ്ങള്  കക്രാഡീഔയിചൃ് ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈകേവിക്കുന് ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാരിനും 
റക്ഷയങ്ങള്ക്കും തന്ത്രത്തിനും പംഩം നല്ഔണം. ര്ാകദവിഔ ഴിഔഷന ഩ്ധതതിഔള്  
അഴിശ് കയിക്കുന്തില്  ഴറിമ ര്ധാനയ്നള്ള ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് (ഩയികര്ക്ഷയം), 
റക്ഷയങ്ങള് , ഴിഔഷനതന്ത്രം എന്ിഴയുടെ െര  ഴിവദീഔയണം ചുഴെര നല്കുന്നു. 

(i) ഴിഔഷനഔാഴ്ചഩാര്:- ര്കദവത്തിെെ ഄഥഴാ ഴിശമ കഭകറയുടെ െര  ഴിഔഷനത്തില്   
ഩഞ്ചാമത്ത് നരത്തുന് ആരെഩരലഔെല  നമികകുണ് ഄരിസ്ഥാന  ഷഭീഩനം ഄഥഴാ 
െഩാട് നമം എന്താണ് എന്താണ് ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് )ഩയികര്ക്ഷയം(  എന്ട്െഔാുണ്് 
ഈകേവിക്കുന്ത്.   

ഈദാ:- ഷാമൂസയനീതിയുടെ ം ഩയിസ്ഥിതി സുയക്ഷയുടെ ം ഴിു കൊഴീഴ്ച െചയ്യാെതയുടെ ം ട്രര്ക്ചൃാ  
ഷാ്ധതയത ഈരപ്പാകിെകാും ഈമര്ക്ന് ഴലര്ക്ചൃ കഔഴയിക്കുഔ എന്ത് ഷംസ്ഥാന 
ത്തിെെ ഴിഔഷന ഩയികര്ക്ഷയത്തിെറ  കഔന്ദ്ര നിറഩാരാണ് എന്നു ഩരമാം. ഄട് 
കഩാെറ െചറവകുരഞ്ഞട്ം ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദവഭാമ ഷാകാതിഔ ഴിദയഔള്  
ഈഩകമാഖിചൄ െഔാും ഷാമൂസയനീതി ഈരപ്പാകിെകാും എല്ലാഴര്ക്ക്കും ഩാര്ക്പ്പിരം 
രുക്കുഔ എന്താണ് ഩാര്ക്പ്പിര യംഖെത്ത  ഴിഔഷന ഩയികര്ക്ഷയം എന്നു ഩരമാം. 

(ii) റക്ഷയങ്ങള് :- ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാരിെന ഄഥഴാ ഴിഔഷന ഩയികര്ക്ഷയെത്ത 
മാഥാര്ക്്യഭാക്കുന്തിന് ഄതിെന ഹ്രഷൃഔാറ, ദീര്ക്ഗഔാറ റക്ഷയങ്ങലാകി ഭാറ്റി 
കൃതയതകമാെര നിര്ക്ഴചികക ുണ്ട്ുണ്്. ഈദാ: ഩാര്ക്പ്പിര കഭകറമില്  ഒകയാ ഴിബാഖത്തിലം  
(ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്ക്, ഭൂഭിയുടെ ള്ള ബഴന യസിതര്ക്, ഴാഷകമാഖയഭാമ ഴീരില്ലാത്തഴര്ക്, 
ഴീടു ഩണി പൂര്ക്ത്തിമാകാന്  ഔളിമാത്തഴര്ക്)  എത്ര ഴീതം ഗണകബാക്താകള്ക് ഄടുത്ത 
ഴര്ക്ശവം ഩിന്ീര് ഩതിമൂന്ാം ഩ്ധതതിമിെറ ട്രര്ക്ന്നുള്ള ഴര്ക്ശങ്ങലിലം 
ഷസാമെഭത്തിക്കും എന്് ഴയക്തഭാകണം.  

(iii) ഴിഔഷനതന്ത്രം :- ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാരികനാര് നീതി പുറര്ക്ത്തിെകാുണ്് ഴിഔഷന 
റക്ഷയങ്ങള്   കനരിെമടു കാന്  ര്കദവത്തിെെ ഷാധയതഔള്ക്കും ഩയിഭിതിഔള്ക്കും 
ഄനുസൃതഭാമി ഷൃീഔയിക്കുന് ്നന്ഖണനഔള് , ഭാര്ക്ഖങ്ങള്  എന്ിഴെമമാണ് 
ഴിഔഷനതന്ത്രം എന്ട്െഔാുണ്് ഈകേവിക്കുന്ത് . 

ഈദാ: ഩാര്ക്പ്പിരത്തിെെ ഔായയത്തില്  അഡംഫയ ഴീടുഔള്ക് ഈമര്ക് ന് നികുതി, ഩയിസ്ഥിതി 
ഷൗഹൃദ ഴീടുഔള്ക് കുരഞ്ഞ നികുതി, ഴായ്പഔളം ഷംബാഴനഔളം ഗണകബാൃ തി ഴിസിതവം 
ഷഭാസയിക്കുഔ, ഩണി പൂര്ക്ത്തിമാഔാത്ത ഴീടുഔള്ക്കും ഴാഷകമാഖയഭല്ലാത്ത ഴീടുഔള്ക്കും 
അദയഴര്ക്ശം ്നന്തിമ ഩയിഖണന നല്കുഔ, ഫാകി ഗണകബാക്താകള്ക് ട്രര്ക് ന്് രു 
ഴര്ക്ശത്തിനുള്ളില്  ഴീടുഔള്  നല്കുഔ എന്ീ ഗരഔങ്ങലാണ് ഴിഔഷന തന്ത്രത്തില്   
ഷൃീഔയികാവന്ത്. 
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(5) ഴിബഴ കരാതസ്സുഔളം ഴഔമിരുത്തലഔളം  

 ഴിഴിധ കരാതസ്സുഔലില്  നിന്നും റബയഭാഔാവന് ധനഴിബഴങ്ങള്  കര്ാജക്ടുഔള്ക്  
ഴഔമിരുത്തുന്ത് കൂരാെത ര്കദവത്ത് റബയഭാകാന്  ഔളിയുടെ ന് ഭനുശയ-ര്കൃതി ഴിബഴങ്ങെല 
എങ്ങെന ര്കമാജനെപ്പടുത്താെഭന്ത് ഷംഫന്ധിചൃ ഴിവഔറനവം നരകത്തുണ്താണ്. 

(6) കര്ാജക്ടുഔളം ഄഴയുടെ െര  ഴിവദാംവങ്ങളം 

 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔളെര ഴിഴയങ്ങള്  ഩ്ധതതി കയകമില്  
ഈുണ്ാമിയികണം. ഒകയാ കര്ാജക്ടികനയുടെ ം ഷംഫന്ധിചൃ സുര്ധാന ഴിഴയങ്ങള്  
ര്തിഩാദിക്കുന് കര്ാജക്ട് ഷംഗ്രസം  ഄനിഴായയഭാണ്.  കര്ാജക്ട് നമ്പര്ക് ,  കഩയ്, ഴിബാഖം, 
ഴിഔഷന കഭകറ, ഴിബഴ കരാതസ്സ്, ബൗതിഔ റക്ഷയങ്ങള് , കര്ാജക്ടിെെ  ര്കതയഔ 
ഷഴികവശതഔള്  എന്ിഴ ഷംഗ്രസ കുരിപ്പില്  ഴയക്തഭാമി കയകെപ്പടുത്തണം. 

 (7) ര്കതയഔ ഩ്ധതതിഔള്/ഩയിഩാരിഔള്  

 ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി, ഴനിതാ ഗരഔ ഩ്ധതതി, ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ 
ഩ്ധതതി (കുട്ടിഔള്, ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക് , ോന്ഷ് െജന്കഡഴ്സ് എന്ിഴരുെര ഩ്ധതതിയുടെ ം, 
ഴകമാജനങ്ങളെര കക്ഷഭവം ഩാറികമറ്റീഴ് െഔമര്ക്  ഷംഴിധാനവം), അസ്തിഷംയക്ഷണം, 
ഄരിസ്ഥാന കഷഴനങ്ങള്ക്കുള്ള ഈഩഩ്ധതതി, ഷദ്ബയണം എന്ിഴയ്ക്കാമി  ര്കതയഔ ബാഖങ്ങള്   
ഩ്ധതതികയകമില്  ഈുണ്ാമിയികണം.  

(8)  ഴായ്പാ ഫന്ധങ്ങള്  

 ഩ്ധതതിമിെറ ഴായ്പാ ഷാ്ധതയതഔെല ഷംഫന്ധിചൃ രു റു  ഴിഴയണം തയ്യാരാകണം. 
ഄകതാെരാപ്പം ഫാങ്കുഔളം ധനഔായയ സ്ഥാഩനങ്ങളഭായുടെ ള്ള  ചര്ക്ചൃയുടെ െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  
ഴായ്പാഫന്ധിതഭാമി നരപ്പിറാകാന്  ഈകേവിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔളെര ഩട്ടിഔയുടെ ം ഴിവദാംവ 
ങ്ങളം  ഈള്െപ്പടുത്തണം.  

(9) ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിഔളം ഷംകമാജന ഷാ്ധതയതഔളം  

(i) ഄഴസ്ഥാകയകമില്  (Status Report) ര്തിഩാദിചൃിു കൊള്ള നിര്ക്കേവങ്ങള്  ഩയിഖണിചൃാണ്  
ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിഔള് ക് പംഩം നല്കഔുണ്ത് (കണ്ഡിഔ 3.5.5 ഔാുഔ). നിര്ക്കേവിക്കുന് 
ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔള്  ഏെതല്ലാം, ഒകയാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിയുടെ െരയുടെ ം റക്ഷയങ്ങള്  
എെന്താെക, ഈള്െപ്പടുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെതല്ലാം, ഩാാലിഔലാകുന് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളം ഴകുപ്പുഔളം ഏജന്ഷിഔളം ഏെതാെകമാണ്, ര്ധാന ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള് , 
ഄഴയുടെ െര ്നന് -ഩിന്  ഫന്ധങ്ങള് , ഏകഔാഩനം  എന്ിഴ ഴിവദഭാമി നല്ഔണം. കഔന്ദ്ര- 
ഷംസ്ഥാനാഴിശ് കൃത ഩയിഩാരിഔള് , ഷംസ്ഥാന ഩയിഩാരിഔള് , നഴകഔയലം ഔര്ക്മ്മ 
ഩ്ധതതി, ഴിഴിധ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ഏജന്ഷിഔള് , ഷംഗരനഔള്  എന്ിഴ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩന ര്കദവത്ത് നരത്തുന് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  കൂരി, ഔളിയുടെ െഭാിൽ, ഈള്െപ്പടുത്തണം. 
കണ്ഡിഔ 3.5.4 ര്ഔായ്നള്ള ഷംയുടെ ക്തകര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുക്കുന്നുെുണ്ാില്  ഄതിെെ 
ഴിവദാംവങ്ങളം നല്ഔണം.  ജില്ലാ ഩ്ധതതി നിര്ക്കേവങ്ങള്  കൂരി ഔണകിെറടുത്ത് കഴണം 
ഇ ഄ്ധതയാമം  തയ്യാരാകകുണ്ത്.   

(ii)ഒകയാ കഭകറമികറയുടെ ം റക്ഷയങ്ങള്  കഔഴയിക്കുന്തിന് ഄനിഴായയഭായുടെ ം ഷംകമാജിപ്പി 
കകുണ് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം ഷഭനൃമിപ്പികകുണ്താമ ഴിബഴങ്ങളം ഴിഴയിക്കുഔെമന്താണ് 
ഷംകമാജന ഷാധയതഔള്  എന്ട്െഔാുണ്് ഈകേവിക്കുന്ത്. നഴകഔയല ഔര്ക്മ്മ  ഩ്ധതതി 
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ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങലാണ് ്നകയഭായുടെ ം ര്തിഩാദികകുണ്ത്. ഄത് ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് 
യീതിമിറാമിയികണം. 

 ഔാര്ക്ശിഔ ഴിഔഷനം, ശുചിതൃം, ഭാറിനയ ഷംഷ് കയണം, ജറഷംയക്ഷണം, 
്നതറാമഴയുടെ െര ഩയിഩാരിഔള്  'സയിത കഔയലം'  ഭിശെെ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളഭാമി  
ഷംകമാജിപ്പികണം. 

 ബഴന നിര്ക്മ്മാണ ഩയിഩാരിഔള്   ഷമ്പൂര്ക്ണ ബഴന ഩ്ധതതി  ഴിബാഴനം െചയ്യുന് 
'കറപ്' ഭിശെെ  ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളഭാമി  ഷംകമാജിപ്പികണം. 

 െഩാട് ഴിദയാബയാഷവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട ഩയിഩാരിഔള്  'െഩാട് ഴിദയാബയാഷ 
ഷംയക്ഷണ മജ്ഞത്തിെെ '  ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളഭാമി ഷംകമാജിപ്പികകുണ്താണ്. 

 അകയാഖയ ഷംയക്ഷണ ഩയിഩാരിഔള്  ജനഷൗഹൃദ ഷര്ക്കാര്ക്  അശുഩത്രിഔള്  
ഴിബാഴനം െചയ്യുന് 'അര്ക്ദ്ര്ം' ഭിശെെ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളഭാമി ഷഭനൃമിപ്പിക്കുന് 
തിനുള്ള ഷാ്ധതയതഔള്  ഴയക്തഭാകണം. 

(10) കഭാണിട്ടരിംഖ് 

 കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔലാമി പംഩാന്തയെപ്പടുന് ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളെര ചുഭതറഔളം 
ഈത്തയഴാദിത്തങ്ങളം ര്ഴര്ക്ത്തന യീതിയുടെ ം  ഇ ഄ്ധതയാമത്തില്  ഴയക്തഭാകണം. 

3.3.4 ഩ്ധതതികയക  തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള  പൂര്ക്ണ  ചുഭതറ ബയണ ഷഭിതികാണ്. തകേവബയണ  
സ്ഥാഩനതറ അസൂത്രണ ഷഭിതി ആകായയത്തില്  ബയണ ഷഭിതിെമ ഷസാമികണം. 

3.3.5 ഴിഔഷന െഷഭിനാരില്  ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പരിസ്ഥാനത്തില്  ്പുകപ്പ് ചര്ക്ചൃഔള്  ഷംഗരിപ്പി 
ക്കുഔയുടെ ം ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങള്  ചര്ക്ചൃ െച സം് ഈരപ്പു ഴരുത്തുഔയുടെ ം കഴണം. 

(1) ഴാര്ക്ഡ് ഄരിസ്ഥാനത്തിറല്ലാെത തകേവബയണ സ്ഥാഩനെത്ത രു യൂണിറ്റാമി ഴിബാഴനം 
െചയ്തുെഔാുള്ള ഴിഔഷനതന്ത്രവം ഷഭീഩനവഭാണ് ഷൃീഔയിചൃിു കൊള്ളത്. 

(2) ഩ്ധതതിയുടെ െര െഩാട് ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് ദീര്ക്ഗ ഴീശണകത്താെരയുടെ ള്ളട്ം ്നന്ഖണനഔള്  
യുടെ ക്തിഷസവം ഴിഔഷന കഭകറഔള്ക് നിര്ക്കേവിചൃിു കൊള്ള ഷഭീഩനം ഄനുകമാജയവഭാണ്. 

(3) ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര്, റക്ഷയങ്ങള് , ഴിഔഷനതന്ത്രം എന്ിഴയ്ക്ക് ഄനുകമാജയഭാമ കര്ാജക്ട് 
അവമങ്ങലാണ് ഄഴതയിപ്പിചൃിു കൊള്ളത്. 

(4) ഗ്രാഭഷബഔള്  നിര്ക്കേവിചൃിു കൊള്ള ശുഩാര്ക്വഔള്  ഩയിഖണിചൃാണ് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  
ഄഴതയിപ്പിചൃിു കൊള്ളത്. 

(5) ജില്ലാ ഩ്ധതതി നിര്ക്കേവങ്ങള്  ഔണകിെറടുത്തും ഷംകമാജന ഷാധയതഔള്  ഩയിഖണിചൄം 
അണ് ഩ്ധതതി തയ്യാരാകിമിു കൊള്ളത്.  

3.3.6 ഗ്രാഭഷബാ കമാഖം കചരുന്തിന് നിര്ക്കേവിചൃിു കൊള്ള നരഩരിക്രഭങ്ങലില്  ഄനുകമാജയഭാമ 
ഭാറ്റങ്ങള്  ഴരുത്തി ഴിഔഷന െഷഭിനാര്ക്  കമാഖം കചരുന്തിന് ഄനുഴര്ക്ത്തികകുണ്താണ്. 

3.3.7  കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലിെറ ഴിഔഷന െഷഭിനാരികറയ്ക്ക് കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത് ര്കദവെത്ത  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ര്ഷിഡന്റുഭാര്ക്, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ഄ്ധതയക്ഷന്ഭാര്ക്, 
കലാക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിെറ ജനര്തിനിധിഔള് , കലാക്തറ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഄംഖങ്ങള് , ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്തറ അസൂത്രണ ഷഭിതി  ഈഩാ്ധതയക്ഷന്ഭാര്ക് , കലാക് 
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ഩഞ്ചാമത്തിെറ ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄംഖങ്ങള്, നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്, ഷിഡി.എഷ് 
ഄംഖങ്ങള് , ഭിശനുഔളെര ര്തിനിധിഔള് , കറക് കസാള്ഡര്ക്ഭാര്ക് , െര്ാപശണലഔള് , 
ഴിദഗ്ദ്ധര്ക്, ഷന്്ധത ര്ഴര്ക്ത്തഔര്ക്  ്നതറാമ എല്ലാ ഴിബാഖങ്ങെലയുടെ ം  ക്ഷണികകുണ്താണ്. 

3.3.8 ജില്ലമിെറ ഗ്രഭഩഞ്ചാമത്ത് ര്ഷിഡന്റുഭാര്ക് , കലാക് ഩഞ്ചാമത്തു ര്ഷിഡന്റുഭാര്ക് , ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ര്തിനിധിഔള്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്തറ  അസൂത്രണ ഷഭിതി  ഄംഖങ്ങള് , 
കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത്തറ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഈഩാ്ധതയക്ഷന്ഭാര്ക് , ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിെറ 
ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄംഖങ്ങള്, നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , കറഔ് കസാള്ഡര്ക്ഭാര്ക് , 
െര്ാപശണലഔള്, ഴിദഗ്ദ്ധര്ക്, ഷന്്ധത ര്ഴര്ക്ത്തഔര്ക്  ്നതറാമ എല്ലാ ഴിബാഖങ്ങകലയുടെ ം  
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിെെ  ഴിഔഷന െഷഭിനാരികറയ്ക്ക് ക്ഷണികണം.  

3.4 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭപംഩം നല്ഔല്  

3.4.1  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഄരാല്  നിശ്ചമികല്  

(1)  ഗ്രാഭഷബാ/ഉരുകൂട്ട കമാഖങ്ങലിെറയുടെ ം ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ ഭറ്റ് കമാഖങ്ങലിെറയുടെ ം 
ഴിഔഷന െഷഭിനാരിെറയുടെ ം ചര്ക്ചൃഔളെര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  അഴിശ് കയിക്കുന് 
നിര്ക് കേവങ്ങള്  യുണ്ാമി തയം തിയികണം; ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര 
ബാഖഭാമി ഩയിസായം ഔാകണുണ്ഴെമന്നും ഄല്ലാത്തഴെമന്നും. അദയഴിബാഖത്തില്െപ്പടുന് 
നിര്ക്കേവങ്ങള്  കര്ാജക്ട് രികപ്പാര്ക്ു കൊഔലാമി തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഫന്ധെപ്പട്ട ഴര്ക്കിംഖ് 
്പുകപ്പുഔള്ക് നല്കുഔയുടെ ം ഄന്തിഭ ഩ്ധതതി കയകയുടെ െര ബാഖഭാക്കുഔയുടെ ം കഴണം.  കലാക്, 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, ഷംസ്ഥാന തറങ്ങലില്  നരഩരി അഴവയ്നള്ളഴ ഄതത് തറത്തികറയ്ക്ക്  
കഔഭാകരുണ്താണ്. 

(2) ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന് കര്ാജക്ടുഔള്  തിയെഞ്ഞടുക്കുന്തിനു ്നമ്പ് ഴിബഴ 
റബയത ഷംഫന്ധിചൃ് കൃതയഭാമ രു ധായണ ഈുണ്ാകണം. ഴിഴിധ ഴിബഴ ഷഭാസയണ 
ഷാ്ധതയതഔള്  ഩയിഖണിചൃ് ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ഄരാല്  ട്ഔ എത്രെമന്നും  ഔയര് 
ഩ്ധതതിമിെറ കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങെല ഷംഫന്ധിചൃ് ഴിഔഷന െഷഭിനാരില്  
ഈുണ്ാമിു കൊള്ള ശുഩാര്ക്വഔളം തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിെെ ്നന്ഖണനഔളം ഔണകി 
െറടുത്തുെഔാുണ്് ഴിഴിധ ഴിബാഖങ്ങലില്  ഒകയാ ഴിശമ കഭകറയ്ക്കം ഈഩകഭകറയ്ക്കം 
ഴഔമിരുത്താവന് ഄരാല്  ട്ഔ എത്രെമന്നും ബയണഷഭിതി തീരുഭാനികകുണ്താണ്. 
ഴിബഴ ഩയിധിഔള്ക് ഈള്ളില്  നിന്നുെഔാുണ്് ്നന്ഖണനാരിസ്ഥാനത്തില്  കര്ാജക്ടുഔള്  
തിയെഞ്ഞടുത്ത് കഴണം ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭ പംഩം നല്കഔുണ്ത്.  

(3)  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഴിബഴ ഴഔമിരുത്തല്  ഴിഴയങ്ങള്  കപാരം7-ല്  തയ്യാരാകകുണ്താണ്. 
ഴിഔഷനപുണ്്, െഭമിെനന്ഷ് പുണ്് ഴിസിതങ്ങള്  ഫജറ്റിെെ ഄനുഫന്ധം IV 
ര്ഔായ്നള്ള ട്ഔയ്ക്ക് ഄനുസൃതഭാമിയികണം. 

(4) ബയണഷഭിതിയുടെ െര ര്കഭമത്തിെെ ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ഒകയാ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ം 
ഄതിെെ നിമന്ത്രണത്തില്  ര്ഴര്ക്ത്തിക്കുന് ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്ക് കര്ാജക്ടുഔള്  നിശ്ചിത 
ഭാതൃഔമില്  തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള  നിര്ക്കേവം നല്കഔുണ്താണ്.  

(5) ഴായ്പാഫന്ധിത കര്ാജക്ടുഔളെര ഴായ്പാ ഷാ്ധതയതഔെലക്കുരിചൃ് ചര്ക്ചൃ െചയ്യുന്തിനാമി 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ കരയുടെ ം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളകരയുടെ ം 
കനതൃതൃത്തില്  റീഡ് ഫാാ് (Lead Bank) ര്തിനിധിഔളഭായുടെ ം ഄതാത് തറത്തിെറ 
ഫാകാള് ഷ് ഔമ്മിറ്റിഔളഭായുടെ ം ചര്ക്ചൃ നരകത്തുണ്താണ്. ഄട്കഩാെറ തകേവബയണ 
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സ്ഥാഩന ഩയിധിമില്  ര്ഴര്ക്ത്തിക്കുന് ഷസഔയണ ഷംഗം ര്തിനിധിഔളഭാമി 
ഷസഔയണാരിസ്ഥാനത്തില്  കമാജിചൃ് നരപ്പിറാകാവന് കര്ാജക്ടുഔെലക്കുരിചൃ് 
കൂരിമാകറാചനഔളം നരകത്തുണ്താണ്. ആര്ഔായം നരത്തുന് ചര്ക്ചൃഔളെര ഄരിസ്ഥാന 
ത്തിൽ അമിയികണം ഴായ്പാഫന്ധിത കര്ാജക്ടുഔള്   തയ്യാരാകകുണ്ത്. ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി 
ഄന്തിഭാക്കുന്തിന് ്നമ്പ് ആത്തയം ചര്ക്ചൃഔള്  പൂര്ക്ത്തിമാകകുണ്താണ്.   

3.4.2 ഴാര്ക്ശിഔഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭപംഩം നല്കുന്തില്   റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളെര ഩാ് 

(1)  ഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭപംഩം നല്കുന്തിെെ ്നകന്ാരിമാമി, കഭകറാഴിബജന നിഫന്ധന 
ഔളെര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ഒകയാ കഭകറമിലം ഴഔമിരുകത്തുണ് ട്ഔ, ഄനിഴായയഭാമ 
ആനങ്ങള്ക്കും ഴിബാഖങ്ങള്ക്കും ഴഔമിരുകത്തുണ് ട്ഔ എന്ിഴ ഷംഫന്ധിചൃ  ശുഩാര്ക്വ  
ഒകയാ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ം നല്കഔുണ്ട്ം ഄഴ ഩയികവാധിചൃ് കഭകറാ, ഈഩകഭകറാ 
ഴിസിതങ്ങള്  ഷംഫന്ധിചൃ് ഄന്തിഭ തീരുഭാനം ധനഔായയ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ശുഩാര്ക്വമി 
കേല്  ബയണഷഭിതി  കഔെകാകലലുണ്ട്ഭാണ്.  

(2)   ഄര്ഔായം ബയണഷഭിതി എടുത്ത തീരുഭാനത്തിെെ ഄരിസ്ഥാനത്തില് , ഒകയാ റാെിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റിയുടെ ം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔെലെഔാുണ്് ഴിവദഭാമ കര്ാജക്ട് രികപ്പാര്ക്ു കൊഔള്  സുകറക 
കഷാഫ്റ്റ് െഴമരില്  തയ്യാരാകകുണ്താണ്.  

(3)  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്തുന് ഒകയാ കര്ാജക്ടും ഫന്ധെപ്പട്ട റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 
ഄംഖീഔയികണം. റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔായ തീരുഭാന നമ്പര്ക് , തീമതി 
എന്ിഴ കര്ാജക്ട് കയകമില്  കയകെപ്പടുത്തി ഡാറ്റാ എന്േി െചയ്യണം. ഩ്ധതതി 
അസൂത്രണത്തില്  റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്കുള്ള ചുഭതറഔള്  ഄനുഫന്ധം 4- ല്  
നല്ഔിമിു കൊുണ്്. 

3.4.3 കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളെര ഩ്ധതതി പംഩീഔയണം 

(1) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഩ്ധതതി അസൂത്രണം െചയ്യുന്തിന് നിര്ക്കേവിചൃിു കൊള്ള എല്ലാ 
നരഩരിഔളം ഄനുകമാജയഭാമ ഭാറ്റങ്ങകലാെര കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു 
ഔളം ഄനുഴര്ക്ത്തികകുണ്താണ്. ചിറ ര്ധാന നിര്ക്കേവങ്ങള്  ചുഴെര നല്കുന്നു. 

(2) രു കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിെെ ര്ഴര്ക്ത്തന ഩയിധിമിലള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളെര ഩ്ധതതി 
അസൂത്രണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് ഷഭാന്തയഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട കലാക്  ഩഞ്ചാമത്തിെെ  
ഩ്ധതതി അസൂത്രണ നരഩരിഔളം  നരത്താവന്താണ്. 

(3)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  കലാക് ഩഞ്ചാമത്തികറയ്ക്ക് നല്കുന് നിര്ക്കേവങ്ങള് , ഗ്രാഭ 
ഷബഔള്ക് ഷഭാനഭാമി കലാക് ഩഞ്ചാമത്തില്  ഷംഗരിപ്പിക്കുന് ജനര്തിനിധിഔളെര 
കമാഖത്തിെറ ശുഩാര്ക്വഔള് , കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിഔഷന െഷഭിനാരില്  
ഄഴതയിപ്പിചൃ് പംഩം നല്കുന് നിര്ക്കേവങ്ങള് , കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിെെ തനത് ഴിഔഷന 
അഴവയങ്ങള്  എന്ിഴ ഩയിഖണിചൃാണ് കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി 
തയ്യാരാകകുണ്ത്. 

(4)  ഄട്കഩാെറ ജില്ലമിെറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളം കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഩയിഖണനയ്ക്ക് നല്കുന് ശുഩാര്ക്വഔള് , ഗ്രാഭഷബഔള്ക് ഷഭാനഭാമി 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഷംഗരിപ്പിക്കുന്  ജനര്തിനിധിഔളെര കമാഖത്തിെറ  ശുഩാര്ക്വഔള് , 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിഔഷന െഷഭിനാരിെറ നിര്ക്കേവങ്ങള്  എന്ിഴ ഈള്െകാും ജില്ലാ 
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ഩഞ്ചാമത്തിെെ തനത് ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങള്  ഔണകിെറടുത്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിെെ 
ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി തയ്യാരാകകുണ്താണ്. 

(5) കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഩ്ധതതികയക ഫന്ധെപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഩ്ധതതികയക ഫന്ധെപ്പട്ട ഗ്രാഭ/കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും  നല്ഔണം. 

3.5  കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകല്  

3.5.1  കര്ാജക്ട് ഡാറ്റാ എന്േിയുടെ ം നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥരും 

(1) ഄന്തിഭ ഩ്ധതതികയകമിെറ എല്ലാ കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങളം അദയം നിശ്ചിതകപാരത്തില്  
എഴതി തയ്യാരാക്കുഔയുടെ ം ട്രര്ക്ന്് സുകറക കഷാ ് െഴമരില്  ഡാറ്റാ എന്േി  നരത്തുഔയുടെ ം 
കഴണം. 

(2) ഴാര്ക് ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ ഷസാമ 
കത്താെര സുകറക കഷാ ് െഴമരില്  തയ്യാരാകകുന് ചുഭതറ ഄതാത് ഴിശമ 
കഭകറയുടെ െര നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥകെതാണ്. നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥന് 
ഄനുഴദിചൃിു കൊള്ള യൂഷര്ക്  െനമി്നം ഩാഷ് കഴര്ക്ഡും ഈഩകമാഖിചൄ ഭാത്രകഭ കര്ാജക്ട് 
ഡാറ്റാഎന്േി നരത്തുഴാനും കബദഖതി ഴരുത്തുഴാനും ഔളിയുടെ ഔയുടെ ള്ളൂ. ഡാറ്റാഎന്േി 
നരത്തുകമ്പാള്  കര്ാജക്ട് കപാരങ്ങലിെറ എല്ലാ കഔാലങ്ങളം പൂര്ക്ണഭാമി പൂയിപ്പിചൃിു കൊെുണ്ന്നും 
ഄട്ര്ഔായം ഡാറ്റാഎന്േി നരത്തിമിു കൊെുണ്ന്നും നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  ഈരപ്പു 
ഴരുത്തണം. ഏെതാരു ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ നിര്ക്കേവഭാമിരുന്ാലം കര്ാജക്ടിെെ 
നിര്ക്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്പ്പികെപ്പടുന് ഈകദയാഖസ്ഥനാണ് ഫന്ധെപ്പട്ട കര്ാജക്ട് രികപ്പാര്ക് ട്ട് 
തയ്യാരാകകുണ്ത്. 

(3) നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥയാമി നികമാഖിക്കുന്തിന് ഷര്ക്കാര്ക്  ഄനുഭതി നല്ഔിെഔാുണ്് 
ഡ്രാമിംഖ് അെ് ഡിജകഫഴ്സിംഖ് ഩദഴി നല്ഔിമിു കൊള്ള ഏെതാരു ഈകദയാഖസ്ഥെനയുടെ ം 
നിര്ക്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്പ്പികാവന്താണ്. നിര്ക്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്ത് 
ഷംഫന്ധിചൃ് ചുഴെര ര്തിഩാദിക്കുന് ഴിവദീഔയണങ്ങള്  നല്കുന്നു.      

(i)  നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔളെര കര്ാജക്ട് തയ്യാരാകി നിര്ക്ഴസണം നരകത്തുണ് ചുഭതറ 
എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖത്തിനാണ്.  

(ii) ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറമിെറ കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകി നിര്ക്ഴസണം നരകത്തുണ്ത് 
ഔാര്ക്ശിഔകഭകറമിെറ ചുഭതറെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥയാണ്. 

(iii) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിെറ ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി), ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ  
ഈഩഩ്ധതതി (റ്റി.എഷ്.ഩി) എന്ിഴമിെറ ബഴനനിര്ക്മ്മാണം, ഴീര് പുനരു്ധതായണം, 
ബഴനനിര്ക്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്, ശുചിതൃ കര്ാജക്ടുഔള്  എന്ീ കര്ാജക്ടുഔളെര 
നിര്ക്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥന്  ഴികല്ലജ് എക്സ്റ്റന്ശന്  ഒപീഷര്ക്  അമിയിക്കും. ഔാര്ക്ശിഔ 
കഭകറാ കര്ാജക്ടുഔള്  കൃശി ഒപീഷറുടം മൃഖഷംയക്ഷണ കര്ാജക്ടുഔള്  െഴറ്റരിനരി 
ഷര്ക്ജനും ഴിദയാബയാഷ കര്ാജക്ടുഔള്  െസഡ്മാററുടം അകയാഖയ കര്ാജക്ടുഔള്  
കഡാക്ടര്ക്ഭാരും നിര്ക്വസണം നരത്തണം. ആഴ ളിെഔയുടെ ള്ള എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, 
റ്റി.എഷ്.ഩി ഴിബാഖങ്ങലിെറ ഭെറ്റല്ലാ കര്ാജക്ടുഔളകരയുടെ ം നിര്ക്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥന്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄഷിറെ് െഷക്രട്ടരി അമിയിക്കുന്താണ്.  
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(iv) നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔളെര നിര്ക്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥയാമി കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  
ഄഷിറെ് എഞ്ചിനീമെരകമാ ഄഷിറെ് എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമെരകമാ 
നിശ്ചമികാവന്താണ്. ഄട്കഩാെറ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഄഷിറെ് 
എഞ്ചിനീമകരകമാ ഄഷിറെ് എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമെരകമാ എക്സിഔുട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമെരകമാ നിശ്ചമികാവന്താണ് . 

(v) കഴദുതികഫാര്ക്ഡ്, ജറഄകതാരിറ്റി, ഭൂജറ ഴകുപ്പ് ട്രങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ്നകകന 
ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഭാതൃഔമില്  നരപ്പാക്കുന് ര്ഴര്ക്ത്തിഔള്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി 
പൂര്ക്ത്തിമാക്കുന്തിനുകഴുണ് ട്രര്ക്  നരഩരിഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  
ഷൃീഔയികകുണ്ട്ള്ളട്െഔാുണ്് ഄത്തയം ര്വൃത്തിഔളെര നിര്ക്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥ 
നാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ െഷക്രട്ടരിെമ നിശ്ചമിക്കുന്താമിയിക്കും 
ഄബിഔാഭയം.  

(vi) കഴദഗ്ദ്ധയ ഩയികവാധന അഴവയഭില്ലാെത ഴിതയണം െചയ്യാന്  ഔളിയുടെ ന് 
കേകഷകിള്, ഴീല്െചമര്ക്  ട്രങ്ങിമ റാകെര്ക്ഡ് ഈഩഔയണങ്ങള്  
നല്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔളെര നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥയാമി ഷാമൂസയ നീതി 
ഴകുപ്പില്  നിന്നും കഔഭാരിമഴെയ നികമാഖികകുണ്താണ്.   

(vii) ചുഭതറെപ്പട്ട നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥരുെര ഄബാഴത്തില്  തകേവബയണ     
സ്ഥാഩനത്തിെെ െഷക്രട്ടരികകാ കഴദഗ്ദ്ധയകഭകറ ഔണകിെറടുത്ത്  
ഄനുകമാജയയാമ ഭറ്റ് ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്കകാ കര്ാജക്ടുഔളെര നിര്ക്ഴസണ ചുഭതറ 
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനര്ഔായം നല്ഔാവന്താണ്. 

 (4) സുകറക കഷാ ് െഴമരില്  ഩതിവ യീതിമില്  കര്ാജക്ടിെെ ഴിഴയങ്ങള്  നല്കുന് 
തികനാെരാപ്പം റലിതഭാമ ബാശമില്  രു കര്ാജക്ട് ഷംഗ്രസം കൂരി തയ്യാരാകി 
കചര്ക്കകുണ്താണ്. കര്ാജക്ടിെനക്കുരിചൃ് രു ഏഔകദവ ധായണ റബിക്കുന്തിനു 
കഴുണ്ിമാണ് ഷംഗ്രസം ഈള്െപ്പടുത്തണെഭന്് നിര്ക്കേവിക്കുന്ത്. കര്ാജക്ട് ഷംഗ്രസങ്ങള്  
കക്രാഡീഔയിചൃാണ് ഩ്ധതതികയകയുടെ െര അരാഭെത്ത ഄ്ധതയാമം പൂര്ക്ത്തിമാകകുണ്ത്. 

(5) ഒകയാ കര്ാജക്ടും ഡാറ്റാഎന്േി െചയ്യുതിനു ്നന്ഩ് ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങള്  ഈരപ്പു 
ഴരുത്തണം 

(i)   കര്ാജക്ട് നിമഭാനുസൃതഭാണ്.  

(ii)  കര്ാജക്ടില്  ര്തിഩാദിക്കുന് ഴിഔഷന ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഫന്ധെപ്പട്ട തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിെെ  ചുഭതറമിലം ഈത്തയഴാദിത്തത്തിലം ഈള്ളതാണ്. 

(iv) ഷഫ് ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിചൃിു കൊുണ്്. 

(iv)  എറികഭറഔള്   ഄംഖീകൃത നിയക്കു ര്ഔായഭാണ്. 

(v) കര്ാജക്ട് ഷാകാതിഔ ക്ഷഭത ഈള്ളട്ം ര്ാകമാഖിഔഭാമി നരപ്പിറാകാവന്ട്ം  
അണ്. 

(vi)  നരഩരിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിചൄെഔാുണ്ാണ്  കര്ാജക്ട് തയ്യാരാകിമിു കൊള്ളത്.  

(vii) കര്ാജക്ട്  ഗണകഭേ  ഈള്ളതാണ്. 

(viii) കര്ാജക്ട് ഷംഗ്രസം എഴതി തയ്യാരാകിമിു കൊുണ്്. 
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(6) കര്ാജക്ട് കപാരങ്ങള്  ഷംഫന്ധിചൃ ഭാര്ക്ഖകയക [ഷ. ഈ. (എം.എഷ്) 233/2012/ ത.ഷൃ.ബ.ഴ, 
തീമതി 7.09.2012] ഴയക്തഭാമി ഭനസ്സിറാകി കര്ാജക്ട് കപാരം എഴതി തയ്യാരാകിമതിന് 
കവശം ഭാത്രകഭ ഡാറ്റാഎന്േി നരത്താൂ. ഭാര്ക്ഖകയക ര്ഔായം അഴവയഭാമ എല്ലാ 
ഴിഴയങ്ങളം കയകെപ്പടുത്തി ഔമ്പൂട്ടരില്  കഷഴ് െച സംകവശം കര്ാജക്ട് രികപ്പാര്ക് ട്ട് 
ഩയികവാധിചൃ് കൃതയത ഈരപ്പുഴരുകത്ത ുണ്താണ്.  

(7) പുതിമ െഔട്ടിരനിര്ക്മ്മാണം നിര്ക്കേവിക്കുന് ഄഴഷയത്തില് , നിര്ക്ജീഴ അസ്തിയുടെ കുണ്ാെമന്നും 
ഈെുണ്ാിൽ ഄഴ ഈഩകമാഖെപ്പടുത്താൻ ഔളിയുടെ കഭാെമന്നും ഩയികവാധികണം. 

(8) നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔളെര കര്ാജക്ട് തയ്യാരാക്കുകമ്പാൾ തെന് ഴിവദഭാമ എറികഭറ്റ്കൂരി 
തയ്യാരാകി ഄതിന് ഄനുസൃതഭാമി കര്ാജക്ട് ഡാറ്റാ എന്േി ഴരുകത്തുണ്താണ്.  

(9)  െഔട്ടിര നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔളെര ഔായയത്തില്  െഔട്ടിരത്തിെെ നിര്ക്മ്മാണം ഄനുഫന്ധ 
ഷൗഔയയങ്ങലാമ ആറക്ട്രിപികകശന് , പ്ലംഫിംഖ് എന്ീ ഗരഔങ്ങള്  എല്ലാം ഈള്െപ്പടുത്തി റ്റ 
കര്ാജക്ട് അമി കഴണം തയ്യാരാകകുണ്ത്. 

(10) െഩാട് െഔട്ടിരങ്ങള്  ബിന്കവശി ഷൗഹൃദഭാമി പംഩ ഔല്ഩന െചയ്തുകഴണം നിര്ക്ഴസണം 
നരകത്തുണ്ത്. 

(11) ര്വൃത്തിയുടെ െര നരത്തിപ്പ് യീതി (െരുണ്ര്ക്/ ഗണകബാൃ തി ഷഭിതി / കനയിട്ട് / െഡകപ്പാഷിറ്റ് 
ഄംഖീകൃത/ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്ഷി) കര്ാജക്ടു തയ്യാരാക്കുകമ്പാള്  തെന് തീരുഭാനിചൃ് 
കര്ാജക്ടില്  കയകെപ്പടുത്തണം.  

(12) ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  ഫന്ധെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔളെര ഄരാല്  ട്ഔെമക്കുരിചൃ് കൃതയഭാമ 
ഴിറമിരുത്തല്  നരത്തണം. കര്ാജക്ടുഔളെര ഩയിസ്ഥിതി അഗാത ഷാ്ധതയതഔളം  
ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  ഩയികവാധനാ ഴികധമഭാകകുണ്താണ്. ഄട്കഩാെറ ഒകയാ 
കര്ാജക്ടികെയുടെ ം യുടെ ക്തി, ക്ഷഭത, ര്ാകമാഖിഔത, നിമഭഷാധുത, ഴിജമഷാധയത 
എന്ിഴയുടെ ം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  ചര്ക്ചൃ െചമത് ഈരപ്പ് ഴരുത്തണം.  

(13) കര്ാജക്ടുഔളെര ഗണകഭേ ഈരപ്പുഴരുത്തുഔെമന്ത് ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളെര  ചുഭതറമാണ്. 

(14) ഡാറ്റാഎന്േിക്  കവശം ബയണഷഭിതിയുടെ െര ഄംഖീഔായ ഴിഴയങ്ങള്  കയകെപ്പടുത്തു 
ന്തിനാമി കര്ാജക്ടുഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ െഷക്രട്ടരിക് ഄമചൃ് 
െഔാടുകണം. റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനം, ഫന്ധെപ്പട്ട റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചമര്ക്കഩഴ്സെെ 
കഩയ്, ബയണഷഭിതി തീരുഭാനം, തകേവബയണസ്ഥാഩന ര്ഷിഡെിെെ കഩയ്, 
െഷക്രട്ടരിയുടെ െര കഩയ് എന്ിഴ െഷക്രട്ടരി കയകെപ്പടുകത്തുണ്താണ്. 

3.5.2ഏഔഴര്ക്ശ കര്ാജക്ടുഔളം ഫു ഴര്ക്ശ കര്ാജക്ടുഔളം  

(1) ബൗതിഔവം ഷാമ്പത്തിഔവഭാമ പൂര്ക്ത്തീഔയണം രു ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ക്ശത്തിനുള്ളില്  
തീര്ക്കാന്  ഔളിയുടെ ന് കര്ാജക്ടുഔെല ഏഔഴര്ക്ശ കര്ാജക്ടുഔെലന്നും നിര്ക്ഴസണത്തിന് രു 
ഴര്ക്ശത്തിറധിഔം ഷഭമം അഴവയഭാമി ഴരുന്ഴെമ ഫു ഴര്ക്ശ കര്ാജക്ടുഔെലന്നും 
തയംതിയികാവന്താണ്. 

(2) ഫു ഴര്ക്ശ കര്ാജക്ടില്  ഒകയാ ഴര്ക്ശവം പൂര്ക്ത്തിമാകാന്  ഈകേവിക്കുന്  ര്വൃത്തിഔളം  
ഄതിനു കഴുണ്ി ഴരുന്  ഄരാല്  ട്ഔയുടെ ം  ഴയക്തഭാമി  കയകെപ്പടുത്തി  കര്ാജക്ടിെെ 
െഭാത്തം ഄരാല്  ട്ഔ ഔണകാകണം. 
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(3) ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩ്ധതതിയുടെ െര ഔാറാഴധിക്കുള്ളില്  പൂര്ക്ത്തിമാകാന്  ഔളിയുടെ ന്ഴ  
ഭാത്രകഭ ഫു ഴര്ക്ശ കര്ാജക്ടുഔലാമി  അഴിശ് കയിക്കുഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

(4)  ഫു ഴര്ക്ശ കര്ാജക്ടിെെ എല്ലാ ഗരഔങ്ങളം രുഭിചൃ് തയ്യാരാകി, ഩയികവാധന നരത്തി 
ഷാകാതിഔാനുഭതി ഴാങ്ങുന് ഷഭീഩനഭാണ് ഷൃീഔയികകുണ്ത്. ഄതാമത് രു 
ഫു ഴര്ക്ശ നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടികനാെരാപ്പം ഴിഴിധ ഴര്ക്ശങ്ങലിറാമി െചയ്യാനുകേവിക്കുന് 
െഭാത്തം ര്വൃത്തിയുടെ െര ഴിവദഭാമ എറികഭറ്റ് ഈുണ്ാഔണം. െഭാത്തം ര്വൃത്തിയുടെ െര 
എറികഭറ്റിനുള്ള ഷാകാതിഔാനുഭതി അദയ ഴര്ക്ശം തെന് ഴാകങ്ങുണ്താണ്.  

3.5.3 പുതിമ കര്ാജക്ടുഔളം സ്പില്  ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുഔളം 

(1) രു ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  പുട്താമി ഏെറ്റടുത്ത് നിര്ക്ഴസണം അയംബിക്കുന് 
കര്ാജക്ടുഔലാണ് പുതിമ കര്ാജക്ടുഔള്. ആത് ഏഔഴര്ക്ശകഭാ ഫു ഴര്ക്ശകഭാ അഔാം. 
എന്ാല്  ഄംഖീഔായം റബിചൃ് നിര്ക്ഴസണ നരഩരിഔള്  അയംബിെചൃാിലം ഏെറ്റടുത്ത 
ഴര്ക്ശത്തിനുള്ളില്  ബൗതിഔവം ഷാമ്പത്തിഔവം അമ പൂര്ക്ത്തീഔയണം നരത്താന്  
ഔളിമാത്തതിനാല്  ഄഴ പൂര്ക്ത്തീഔയിക്കുന്തിന് ഄടുത്ത ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  
ഈള്െപ്പടുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔെല സ്പില്  ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുലാമി ഩയിഖണികകുണ്താണ്.  

(2) സ്പില്ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാക്കുന്തിനുള്ള നിര്ക്കേവങ്ങള്  
കണ്ഡിഔ 10 ല്  നല്ഔിമിു കൊുണ്്. 

3.5.4  ഷംയുടെ ക്തകര്ാജക്ടുഔള്   

(1)  ന്ിറധിഔം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്   ഴിസിതം ഴഔമിരുത്തി ഄതില്  രു തകേവ 
ബയണ സ്ഥാഩനെത്ത ്നകയ ഩാാലിമാമി നിശ്ചമിചൃ് നിര്ക്ഴസണം നരത്തുന്താണ് 
ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ട്. ജില്ലമിെറ ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔളം നഖയഷബഔളം ഔയര് ഩ്ധതതി 
തയ്യാരാക്കുന്തിന് ്നമ്പാമി (ഄതാമത് ഴിഔഷന െഷഭിനാരിന് ്നമ്പ്), ജില്ലാ ഩ്ധതതിയുടെ െര 
ബാഖഭാമി ഈമര്ക്ന്നുഴന്ട്ം ഄല്ലാത്തട്ഭാമ ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔള്  ഷംഫന്ധിചൃ് 
തീരുഭാനെഭടുക്കുന്തിനാമി ജില്ലമിെറ ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔളകരയുടെ ം നഖയഷബഔളകരയുടെ ം 
ഄ്ധതയക്ഷന്ഭാര്ക്, െഷക്രട്ടരിഭാര്ക്  എന്ിഴരുെര രു ഷംയുടെ ക്തകമാഖം ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതി ഴിലിചൄകചര്ക്കകുണ്താണ്.  

(2) കമാഖത്തിെറ ചര്ക്ചൃയുടെ െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔെലയുടെ ം ഩാാലിഔള്  
ഴഔമിരുകത്തുണ് ഴിസിതെത്തയുടെ ം ഷംഫന്ധിചൃ് ധായണമാകഔുണ്ട്ം ഴിവദാംവങ്ങള്  
ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി തയ്യാരാകി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങെല ഄരിമികകുണ് 
ട്ഭാണ്. ഄതില്  ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔൾ ഏെതാെക, ഩാാലിഔള്  അെയാെകമാണ്, 
്നകയഩാാലി അയാണ്, ഩാാലിഔള്  ഴഔമിരുകത്തുണ് ഴിസിതം ്നതറാമ ഴിഴയങ്ങള്  
ഈുണ്ാഔണം.   

(3)  ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔലില്  ഩാാലിഔലാകുന് എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളം 
കമാഖത്തില്  തീരുഭാനിചൃ ര്ഔായം ഴിസിതം ഴഔമിരുത്തി കര്ാജക്ട് തയ്യാരാകകുണ്ട്ം 
സുകറക കഷാ ് െഴമരില്  ഡാറ്റാ  എന്േി െചകയ്യുണ്ട്ഭാണ്. 

(4) ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടിെെ ്നകയ ഩാാലിമാകുന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴിവദഭാമ 
കര്ാജക്ട് തയ്യാരാകകുണ്ത്. ഭറ്റ് ഩാാലിഔള്  ഄഴരുെര ഴിബഴം കഔഭാറുടന്തിന് 
ഷസാമഔയഭാമ  കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകണം.  
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(5) ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔലില്  ഩാാലിഔലാകുന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തമ്മില്  
നിര്ക്ഴസണം അയംബിക്കുന്തിന് ്നമ്പ് രു  ഔയാര്ക്  ഈരമ്പരിമില്  ഏര്ക്െപ്പകരുണ്താണ്. 

(6) കലാക്തറ ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔള്  ഷംഫന്ധിചൃ് കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിനും ഫന്ധെപ്പട്ട 
ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും ധായണമാഔാെഭാിലം ധായണയുടെ െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  
ഴിവദാംവങ്ങള്  കണ്ഡിഔ (1) ര്ഔായം ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലിചൄ കചര്ക്ക്കുന് 
കമാഖത്തില്  ഄഴതയിപ്പിചൃ് ചര്ക്ചൃ െച സം് തീരുഭാനെഭടുകകുണ്ട്ം ഄതിെെ ഄരിസ്ഥാന 
ത്തില്  ട്രര്ക്  നരഩരി ഷൃീഔയികകുണ്ട്ഭാണ്.   

(7) ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടിെെ ഴിബഴ ഴിനികമാഖത്തിന് ധനഔായയഴകുപ്പിെെ 23.01.2017-െറ 
ജി..(ഩി)നം. 07/2017/ധനനമ്പര്ക്  ഈത്തയഴിെറ  ഴയഴസ്ഥഔള്   ഫാധഔഭാമിയിക്കും. 

3.5.5 ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔള്  

(1) കഔന്ദ്രഷംസ്ഥാന ഩയിഩാരിഔള്, ഭിശനുഔള്, ഴിഴിധതട്ട് ഖഴെെന്റുഔള്, എജന്ഷിഔള്, 
ട്രങ്ങിമഴയുടെ െര ഷംകമാജന ഷാധയതഔള്  എല്ലാം ഩയിഖണിചൃ് ഴിഔഷന ര്ശ്നെത്ത 
ഄതിെെ ഷഭഗ്രതമില്  ഩയിസയിക്കുന്തിന് അഴിഷ്കയിക്കുന്ഴമാണ് ഷഭഗ്ര 
ഩയിഩാരിഔള് . തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക് റ്റകോ കകാ കൂട്ടാകമാ ഭറ്റ് ഏജൻഷിഔളഭാമി 
കചർകന്ാ ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔള്  അഴിഷ്കയികാവന്താണ്. ജില്ലാ ഩ്ധതതിയുടെ െര ഩശ്ചാത്തറ 
ത്തില്  ഷഭഗ്രഩയിഩാരിഔള്ക് ര്കതയഔ ര്ാധാനയ്നുണ്്. ആത്തയത്തിലള്ള ഷഭഗ്ര 
ഩയിഩാരിഔളെര ഴിവദാംവങ്ങളം ഷംകമാജനഷാ്ധതയതഔളഭാണ് ഩ്ധതതി കയകയുടെ െര 
ഄ്ധതയാമം 9 ല്  ഈള്െപ്പടുകത്തുണ്ത്. 

(2) രു ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമില്  ഴിഴിധ കഭകറഔലിെറ കര്ാജക്ടുഔള്  ഈുണ്ാഔാം. ഈദാ- 
ഷഭഗ്രകഔാലനി ഴിഔഷനം എന് ഩയിഩാരിമില്  കരാഡ് ഴിഔഷനം, കുരിെഴള്ളം, ഴീര് 
നിര്ക്മ്മാണം, ഭണ് ഷംയക്ഷണം ട്രങ്ങിമ കര്ാജക്ടുഔള്  അഔാം. ഴയതയസ്ത കഭകറഔലിെറ 
കര്ാജക്ടുഔള്  ഒകയാന്നും ര്കതയഔ കര്ാജക്ടുഔലാമി ഄഴ നിര്ക്ഴസണം നരത്തുന് 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  തെന് തയ്യാരാകണം. രു ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമിെറ ന്ികറെര കര്ാജക്ടുഔള്  
രു തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തെന് നിര്ക്ഴസണം നരത്തുഔമാെണാില്കഩാലം 
ഄഴെമല്ലാം കൂട്ടികചൃര്ക്ത്ത് റ്റ കര്ാജക്ട് അമി തയ്യാരാകാന്  ഩാരില്ല.   

(3) രു ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമിെറ ഴിഴിധ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഏകഔാഩിപ്പിക്കുന്തിന് രു കനാഡല്  
ഒപീഷര്ക്  ഈുണ്ാഔണം. കര്ാജക്ട് ര്ാഥഭിഔഭാമി അഴിഷ്കയിചൃ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിെെ െഷക്രട്ടരികമാ അ തകേവബയണസ്ഥാഩനം നിര്ക്വസണം നരത്തുന് 
കര്ാജക്ടുഔളെര നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥയില്  യാെലകമാ കനാഡല്  ഒപീഷരാമി 
നിശ്ചികകുണ്താണ്.ഄനുകമാജയഭാമ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷംഴിധാനവം ഏര്ക്െപ്പടുത്താ 
വന്താണ്. 

 (4) രു ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമില് , ഄത് ര്ാഥഭിഔഭാമി അഴിഷ്കയിചൃ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിെെ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാമി നരപ്പാക്കുന്തിന് ഈകേവിക്കുന് 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം  ഩാാലിഔലാകുന് ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങകലാ ഴയക്തിഔകലാ, ഷര്ക്കാര്ക്  
ഴകുപ്പുഔകലാ െചയ്യുന് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം ഈുണ്ാഔാം. ഒകയാ ര്ഴർത്തനവം 
നിര്ക്ഴസിക്കുന്ത് അയാെണന്നും ഴിസിതം എത്രമാെണന്നും ഈള്പ്പെര ഒകയാ ഷഭഗ്ര 
ഩയിഩാരിയുടെ െരയുടെ ം ഴിവദാംവങ്ങള്  കപാരം 8-ല്  തയ്യാരാകണം. ന്ികറെര തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഩാാലിഔലാകുന് ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിമാെണാില്  ഄത് ര്ാഥഭിഔഭാമി 
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അഴിഷ്കയിക്കുന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴിവദാംവങ്ങള്  കപാരം 8–ല്  
തയ്യാരാകകുണ്ത്. ഩാാലിഔലാകുന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഫന്ധെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  
ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാകണം.  

(5) രു ഷഭഗ്രഩയിഩാരിയുടെ െര ബാഖഭാമി ഏെറ്റടുക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെതാെകെമന്് 
ര്കതയഔം തിയിചൃരിയുടെ ന്തിനും ഄഴയുടെ െര ഷംഗ്രസ ഴിഴയങ്ങള്  രു രികപ്പാര്ക്ട്ട് പംഩത്തില്  
തയ്യാരാക്കുന്തിനും (കപാരം 8) ഷസാമഔഭാകുന് തയത്തില്  ഫന്ധെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  
ര്കതയഔ കഔാഡ് െഔാടുത്ത് തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള ക്രഭീഔയണം സുകറക കഷാഫ്റ്റ് 
െഴമരില്  ഈള്െപ്പടുത്തുന്താണ്.  

3.5.6  കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുക്കുന്തില്  നിമന്ത്രണം 

(1) കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  കുരഞ്ഞത് 5 റക്ഷം പംഩെമാിലം ഄരാല്  ട്ഔയുടെ ള്ള 
കര്ാജക്ടുഔകല ഏെറ്റടുകാന്  ഩാടുള്ളുന്. എന്ാല്  ഗരഔസ്ഥാഩനങ്ങളെര ഄറ്റകുറ്റപ്പണിഔളം 
പൂര്ക്ത്തീഔയണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം നരത്തുന്തിന് ഇ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല്ല. ഄട്കഩാെറ 
ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങളെര നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്കകാ ഴാങ്ങലഔള്കകാ കഴുണ്ിയുടെ ള്ള 
കര്ാജക്ടുഔള് ക്കും ഇ നിഫന്ധന ഫാധഔഭല്ല.  

(2) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  കുരഞ്ഞത് 10 റക്ഷം പംഩെമാിലം ഄരാല്  ട്ഔയുടെ ള്ള 
കര്ാജക്ടുഔകല ഏെറ്റടുകാന്  ഩാടുള്ളുന്. എന്ാല്  കഔഭാരികിട്ടിമട്ള്പ്പെര ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിെെ നിമന്ത്രണത്തിലള്ള കരാഡുഔളകരയുടെ ം സ്ഥാഩനങ്ങളകരയുടെ ം ഄറ്റകുറ്റഩ 
ണിഔളം പൂര്ക്ത്തീഔയണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം നരത്തുന്തിന് ഇ ഴയഴസ്ഥ ഫാധഔഭല്ല. 
ഄട്കഩാെറ  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങളെര നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔ 
ള്കകാ ഴാങ്ങലഔള്കകാ കഴുണ്ിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും  ഇ നിഫന്ധന ഫാധഔഭല്ല. 

(3) ഄരാല്  ട്ഔയുടെ െര ഩയിധി ഩാറിക്കുന്തിനുകഴുണ്ി ഴയതയസ്ത ര്കദവങ്ങലില്  നരത്തുന് 
ര്വൃത്തിഔള്  രു കര്ാജക്ടാമി തയ്യാരാക്കുന് യീതി ഄനുഴദനീമഭല്ല. 

3.5.7 ഷബ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  

 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളെര ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ഫാധഔഭാമ ഷബ്ഷിഡി 
ഭാനദണ്ഡങ്ങെല ഷംഫന്ധിക്കുന് ഭാര്ക്ഗകയക ര്കതയഔം പുരെപ്പടുഴിക്കുന്താണ്.  

3.6 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക്കും കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും ബയണഷഭിതി ഄംഖീഔായം 

(1)  റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്  ഄന്തിഭപംഩം നല്ഔിമ ഩ്ധതതിയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔളം ബയണഷഭിതി 
കമാഖത്തില്  ഴിഔഷന റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചമര്ക്കഩള് ഷ   ഄഴതയിപ്പികകുണ്താണ്. 
കമാഖഷഭമത്ത് ഴിഔഷന റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചമര്ക്കഩള് ഷന്  സാജയിെല്ലാില്    
അ ഷഭിതിമിെറ രു ഄംഖെത്ത ഩ്ധതതി ഄഴതയിപ്പിക്കുഴാന്  ര്ഷിഡെ് നിര്ക്കേവികക 
ുണ്താണ്. 

(2)  ഒകയാ കര്ാജക്ടികെയുടെ ം കഩരും ഴഔമിരുത്തല്  ഴിവദാംവങ്ങളം ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള ഴിഴയങ്ങ 
ലരങ്ങുന് ഔയര് ഩ്ധതതികയകയുടെ െര ഩഔര്ക്പ്പ് എല്ലാ ജനര്തിനിധിഔള്ക്കും ഴിതയണം 
െചകയ്യുണ്താണ്. 

(3)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ ബയണഷഭിതി കമാഖം ചര്ക്ചൃഔളെര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  
ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക്കും കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും ഄംഖീഔായം നല്ഔണം. 
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(4)  ബയണഷഭിതി, ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ഄംഖീഔായവം  കര്ാജക്ടുഔള്ക് ബയണാനുഭതിയുടെ ം 
നല്ഔി ഔളിഞ്ഞാല്  കര്ാജക്ട് കയകഔലില്  ബയണഷഭിതി ഄംഖീഔായ തീരുഭാനത്തിെെ 
നമ്പരും തീമതിയുടെ ം കയകെപ്പടുത്തണം. 

(5)  ബയണഷഭിതിയുടെ െര ഄന്തിഭ ഄംഖീഔായെത്തത്തുരര്ക്ന്് അദയം ഄചൃരിചൃ ഔയര് ഩ്ധതതി 
കയകമില്  അഴവയഭാമ ഭാറ്റങ്ങള്  ഴരുത്തി ഄന്തിഭ ഩ്ധതതികയക ഄചൃരികകുണ്ട്ം 
ഄതിെെ ഩഔര്ക്പ്പ് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി, ഗ്രാഭ/കലാക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് , ഭറ്റ് 
ഏജന്ഷിഔള്  എന്ിഴയ്ക്ക്  നല്കഔുണ്ട്ഭാണ്. 

3.7 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖീഔായം  

3.7.1 കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകി ഡാറ്റാഎന്േി നരത്തുഔയുടെ ം ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതി 
ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക്  ഄംഖീഔായം നല് കുഔയുടെ ം  െചയ്തു ഔളിഞ്ഞാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുടെ െര ഄംഖീഔായത്തിന് ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഷഭര്ക്പ്പികാവന്താണ്. എന്ാല്  
ആത്തയത്തില്  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഷഭര്ക്പ്പിക്കുന്തിന് ്നമ്പ് കര്ാജക്ടുഔള്  ഫന്ധെപ്പട്ട 
െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ഭാര്ക്ക് ഄമചൃ് ര്ാഥഭിഔ ഩയികവാധന (ര്ീ-െഴറ്റിംഖ്) നരത്തി ഄഴ 
ഄംഖീഔായ കമാഖയഭാെണന്് ഈരപ്പാക്കുന്ത് നന്ാമിയിക്കും. െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ക്  
ഫന്ധെപ്പട്ട നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥെയ തെെ ഒപീഷില്  ഴിലിചൄ ഴരുത്തി കര്ാജക്ട് 
്ലബീനിഔ് ഭാതൃഔമില്  നൂനതഔള്  ഩയിസയിചൃ് കര്ാജക്ടുഔള്  കുറ്റഭറ്റതാക്കുന് ഷഭീഩനം 
ഷൃീഔയികാവന്താണ്. ഈദാ. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളെര ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറാ കര്ാജക്ടുഔളെര 
െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷരാമ ഄഷിറെ് ഡമരക്ടര്ക്  (കൃശിഴകുപ്പ്), നിര്ക്ഴസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥയാമ ഫന്ധെപ്പട്ട കൃശി ഒപീഷര്ക്ഭാെയ ഇ ഗട്ടത്തില്  ഴിലിചൄ കചര്ക്ത്ത്  
കര്ാജക്ടുഔള്  ഩയികവാധിക്കുഔയുടെ ം നൂനതഔള്  ഩയിസയിചൃ് ഄംഖീഔായകമാഖയഭാക്കുഔയുടെ ം 
െചയ്യുഔമാെണാില്  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഄംഖീഔായെത്ത ട്രര്ക്ന്് കര്ാജക്ടുഔള്ക്  
ഄംഖീഔായം കനടുന് ര്ക്രിമ ഔാറഴിലംഫം കൂരാെത പൂര്ക്ത്തിമാകാന്  ഔളിയുടെ ം.    

3.7.2 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഄംഖീഔായത്തിന് ചുഴെര ര്തിഩാദിക്കുന്  കയകഔള്   ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിക് ഷഭര്ക്പ്പികണം. 

(1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ ഩയിഷ്കയിചൃ ഄഴസ്ഥാകയക (Status Report) യുണ്് 
കഔാപ്പിഔളം കഷാ ് കഔാപ്പിയുടെ ം 

(2) ഄന്തിഭ ഩ്ധതതികയക (20 കഔാപ്പി) 
(3) തനത് പുണ്് കററ്റ് െഭെ്  
(4) ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനം 
(5) ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമിെറ കര്ാജക്ടുഔളം ഄനുഫന്ധ രികപ്പാര്ക്ു കൊഔളം  (ഒ  കറന്  യീതി) 

3.7.3 ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖീഔായം നല്കുന്ത് ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതികാണ്. കര്ാജക്ടു 
ഔളെര ഴിവദഭാമ ഩയികവാധന നരത്തി ഄംഖീഔായവം ഷാകാതിഔാനുഭതിയുടെ ം 
നല്കഔുണ്ത് ഄതിനാമി ചുഭതറെപ്പട്ട  ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  അണ്. ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി 
ഄംഖീഔയിക്കുന്തിന് കവശഭാണ് ഇ ര്ക്രിമ നരക്കുഔ. 

3.7.4 കര്ാജക്ടുഔള്  ഩയികവാധിചൃ് ഄംഖീഔായം നല്കഔുണ്ത് ഄതിനാമി നികമാഖികെപ്പട്ട 
ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  അെണാിലം ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പട്ട ഏെതാിലം കര്ാജക്ടിെെ 
ഄംഖീഔായം ഷംഫന്ധികചൃാ ഄഩാഔതഔള്  ഩയിസയിചൃ് ഄംഖീഔായ കമാഖയഭാക്കുന്ത് 
ഷംഫന്ധികചൃാ ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിക് ഈചിതഭാമ തീരുഭാനം എടുക്കുന്തിന് 
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തരഷഭിെല്ലന്് ഴയക്തഭാക്കുന്നു. ആത്തയത്തില്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
തീരുഭാനെഭടുക്കുന് കര്ാജക്ടുഔളെര ഔായയത്തില്  തീരുഭാനര്ഔായ്നള്ള ട്രര്ക്  നരഩരി 
ഫന്ധെപ്പട്ടഴര്ക്  ഷൃീഔയികകുണ്താണ്.   

3.7.5  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളെര  ഩ്ധതതിക്  ഄംഖീഔായം നല്കുകമ്പാള്  ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതി ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് ഔായയങ്ങള്  ഈരപ്പു ഴരുകത്തുണ്താണ്. 

(1) സുകറക കഷാഫ്റ്റ് െഴമരില്  തയ്യാരാകി  കറനാമി ഷഭര്ക്പ്പിചൃിു കൊള്ള എല്ലാ 
കര്ാജക്ടുഔളം ഩ്ധതതികയകമില്  ഈള്െപ്പടുത്തിമിു കൊുണ്്.  

(2) ഩ്ധതതിയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔളം ഩയികവാധിക്കുന്തിന് ഄനുകഩക്ഷണീമഭാമ എല്ലാ കയകഔളം, 
ഄഴ നല്കഔുണ്താമ യീതിമില്  തെന് റബയഭാകിമിു കൊുണ്്. 

(3) ഩ്ധതതി തയ്യാരാകിമിു കൊള്ളത് ഴിഔഷനപുണ്ിെെ കഭകറാ ഴഔമിരുത്തറിെെ   
ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിചൄെഔാുണ്ാണ്. 

(4) ഭാര്ക്ഖകയകമിെറ ഴയഴസ്ഥഔള്  ഩാറിചൄെഔാുണ്ാണ് കര്ാജക്ടുഔള്  പംഩീഔയിചൃിു കൊള്ളത്.  

(5) ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  തയ്യാരാകിമ ഄഴസ്ഥാകയകമില്  ര്തിഩാദിക്കുന് ര്ശ്നങ്ങള്ക്  
ഩയിസായഭായുടെ ം തകേവബയണ സ്ഥാഩനം അഴിശ് കയിചൃിു കൊള്ള ഴിഔഷന ഩയികര്ക്ഷയം, 
ഷഭീഩനം, തന്ത്രം എന്ിഴ ര്തിപറിപ്പിക്കുന് തയത്തിലഭാണ് കര്ാജക്ടുഔള്  
പംഩീഔയിചൃിു കൊള്ളത്. റാറ്റഷ് രികപ്പാര്ക്ട്ടിെറ റു  - ഗരുതൃ ്നന്ഖണന ര്ഔായഭാണ് 
കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകിമിു കൊള്ളത്. 

(6) കര്ാജക്ട് കപാരങ്ങളെര  എല്ലാ കഔാലങ്ങളം  പൂയിപ്പിചൃ്  ഡാറ്റാ എന്േി നരത്തിമിു കൊുണ്്. 

(7) ഩട്ടിഔജാതി  ഈഩഩ്ധതതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി), ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി (റ്റി.എഷ്.ഩി) 
എന്ീ ഴിബാഖങ്ങലിെറ ഩശ്ചാത്തറ ഴിഔഷന കര്ാജക്ടുഔള്ക് പീഷിഫിറിറ്റി 
ഷര്ക് ട്ടിപികറം  കഷാശയല്  ഭാപ്പും  ഷഭര്ക്പ്പിചൃിു കൊുണ്്. 

3.7.6  ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെയുടെ ം ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതികമയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔകലയുടെ ം 
ഷംഫന്ധിചൃ് ്നന്  കണ്ഡിഔയുടെ െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  രു ഩയികവാധനാ രികപ്പാര്ക് ട്ട്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതി െഷക്രകട്ടരികമറ്റ് തയ്യാരാകകുണ്താണ്.  

3.7.7 ഩയികവാധനാ രികപ്പാര്ക് ട്ട് ജില്ലാഅസൂത്രണഷഭിതി കമാഖത്തിെെ ഔായയഩയിഩാരിമില്  
ഈള്െപ്പടുത്തി ചര്ക്ചൃ െചയ്യണം.  

3.7.8  ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് ഷാസചയയങ്ങലില്   ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഄംഖീഔായം നല്ഔാന്  ഩാരില്ല. 

(1)  അസൂത്രണ നരഩരിക്രഭങ്ങള്  ഩാറികാെത ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി   തയ്യാരാക്കുഔ; 

(2) എല്ലാ ഴാര്ക്ഡുഔലിലം ഩ്ധതതി അസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബഔള്  കചയാതിയിക്കുഔ, ചിറ 
ഴാര്ക്ഡുഔലി ല്   ഗ്രാഭഷബാകമാഖങ്ങള്  കചര്ക്െന്ാിലം ഔൃാരം തിഔമാത്ത ഄഴസ്ഥ 
ഈുണ്ാകുഔ; 

(3) ര്കയാഩിത ഭത്സയ ഗ്രാഭങ്ങള്  ഈള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഭത്സയഷബാ  കമാഖം 
കചയാെത  ഩ്ധതതി തയ്യാരാക്കുഔ; 
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(4) ഉരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  കചയാന്  ഫാ്ധതയതയുടെ ള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാത്തുഔള്  ഄര്ഔായ്നള്ള 
ഉരുകൂട്ടകമാഖങ്ങള്  കചയാെത ഩ്ധതതി തയ്യാരാക്കുഔ; 

(5)  നിശ്ചിത ഗരനമിലം  നിര്ക്കേവിചൃ ഈള്ളരകത്തിലഭല്ലാെത  ഩ്ധതതികയക തയ്യാരാക്കുഔ; 

(6)  ഷര്ക്കാര്ക്  നിര്ക്കേവിചൃ തീമതിക്കുകവശം ഩ്ധതതി ഄംഖീഔായത്തിനാമി  ഷഭര്ക്പ്പിക്കുഔ. 

3.8 കര്ാജക്ടുഔളെര ഄംഖീഔായം 

3.8.1 കര്ാജക്ട് ഩയികവാധനയുടെ ം െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ഭാരും  

(1)  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ െര ഄംഖീഔായം റബിചൄ ഔളിഞ്ഞാല്  
ഡി.ഩി.ഷി നിയഷിചൃട്ം കബദഖതി നിര്ക്കേവിചൃട്ം ളിെഔയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഫന്ധെപ്പട്ട  
െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടെര  ഄംഖീഔായത്തിനാമി െഷക്രട്ടരി ഄമകോ കകുണ്താണ്. കര്ാജക്ട് 
നിശ്ചിത കപാരത്തില്  തയ്യാരാകിമ നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥെെ കഭലകദയാഖസ്ഥകനാ 
ഄെല്ലാില്  അ കഭലകദയാഖസ്ഥെെ ജില്ലാതറ/ഷംസ്ഥാനതറ ഈകദയാഖസ്ഥന്  
ചുഭതറെപ്പടുത്തുന് ഈകദയാഖസ്ഥകനാ അണ് ചുഴെരയുടെ ള്ള കണ്ഡിഔ 2-െറ നിഫന്ധനയ്ക്ക് 
ഴികധമഭാമി െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്  എന് നിറയ്ക്ക് കര്ാജക്ട് ഩയികവാധിചൃ് ഄംഖീഔായം  
നല്കഔുണ്ത്. ഈദാ:- ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെറ  കൃശി ഒപീഷര്ക്  തയ്യാരാക്കുന്  ഔാര്ക്ശിഔ  
ഴിഔഷന കര്ാജക്ട് കഭലകദയാഖസ്ഥനാമ കൃശി ഄഷിറെ് ഡമരക്ടര്ക്  ഩയികവാധിചൃ്  
ഄംഖീഔായം നല്ഔണം. ഄഷിറെ് ഡമരക്ടറുടെര കഷഴനം രു കലാകില്  റബയഭല്ല 
എാില്  ജില്ലാതറ ഈകദയാഖസ്ഥന്  നിശ്ചമിക്കുന് ഄടുത്ത കലാകിെറ കൃശി ഄഷിറെ് 
ഡമരക്ടര്ക്  ഇ കൃതയം നിര്ക്ഴസികണം. ഇ ഴയഴസ്ഥഔള്ക് ഴികധമഭാമി:- 

(i)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളെര കര്ാജക്ടുഔള്  ഫന്ധെപ്പട്ട കലാക്തറ ഈകദയാഖസ്ഥകനാ  
ഄെല്ലാില്  ഫന്ധെപ്പട്ട ജില്ലാതറ ഈകദയാഖസ്ഥന്  ചുഭതറെപ്പടുത്തുന് 
ഈകദയാഖസ്ഥകനാ അമിയികണം ഩയികവാധിചൃ് ഄംഖീഔായം നല്കഔുണ്ത്. 

(ii)  കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളെര കര്ാജക്ടുഔള്  ഫന്ധെപ്പട്ട ജില്ലാതറ ഈകദയാഖസ്ഥകനാ 
ഄെല്ലാില്  ഫന്ധെപ്പട്ട ഷംസ്ഥാനതറ ഈകദയാഖസ്ഥന്  ചുഭതറെപ്പടുത്തുന് 
ഈകദയാഖസ്ഥകനാ അണ് ഄംഖീഔായം നല്കഔുണ്ത്. 

(iii)  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഔായയത്തില്  കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഄംഖീഔായം നല്കഔുണ്ത് 
ഫന്ധെപ്പട്ട ഷംസ്ഥാനതറ ഈകദയാഖസ്ഥകനാ ഄെല്ലാില്  ഄഴര്ക്  ചുഭതറെപ്പടുത്തുന് 
ഈകദയാഖസ്ഥകനാ അമിയികണം. 

(2) രു കര്ാജക്ട് ഩയികവാധിചൃ് ഄംഖീഔായം നല്കഔുണ്ത് അ കര്ാജക്ട് ഈള്െപ്പടുന് 
കഭകറമിെറ രു ഈകദയാഖസ്ഥന്  അമിയികണം. നിര്ക്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്തിന് 
രു ഴിശമകഭകറമില്  ഈകദയാഖസ്ഥന്  ആല്ലാത്തട്െഔാുണ്് ഭെറ്റാരു കഭകറമിെറ 
ഈകദയാഖസ്ഥെന ചുഭതറെപ്പടുത്തുന് ഷന്ദര്ക്ബത്തില് , അ കര്ാജക്ട് ഩയികവാധിചൃ് 
ഄംഖീഔായം നല്ഔാന്  നികമാഖികകുണ്ത് നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥെെ കഭലകദയാഖസ്ഥ 
െനമല്ല ഭരിചൃ് കര്ാജക്ട് ഩയികവാധിചൃ് ഈള്െപ്പടുന് കഭകറമിെറ ഈചിതഭാമ തറത്തിെറ 
രു ഈകദയാഖസ്ഥ െനമാണ്.   

 ഈദാ: ഭത്സയകഭകറയുടെ ഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട കര്ാജക്ടിെെ നിര്ക്ഴസണ ചുഭതറ 
ഏല്പ്പിക്കുന്തിന് ഭത്സയഴകുപ്പിെറ ഫന്ധെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥന്  ആല്ലാത്ത രു  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം, കൃശി ഒപീഷെരമാണ് അ ചുഭതറ ഏല്പ്പിക്കുന്െതാിലം  
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ര്സ്തുത കര്ാജക്ട് ഩയികവാധിചൃ് ഄംഖീഔായം നല്കഔുണ്ത് ഭത്സയഴകുപ്പിെറ ഫന്ധെപ്പട്ട 
ഈകദയാഖസ്ഥന്  തെന്മാണ്.  

(3) രു കര്ാജക്ട് മാെതാരു ഔായണഴവാലം അ കര്ാജക്ട് നിര്ക്ഴസണം നരത്താന്  
ചുഭതറെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥന്  തെന് ഄംഖീഔായം നല് ഔാന്  ഩാരില്ല. ഄതാമത് കര്ാജക്ട് 
ഄംഖീഔയിക്കുന് ഈകദയാഖസ്ഥനും നിര്ക്ഴസണം നരത്തുന് ഈകദയാഖസ്ഥനും യാലാഔാന്  
ഩാരില്ല.  

(4) ഩയികവാധനയ്ക്കാമി െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ക് റബിചൃ കര്ാജക്ട് തെെ ഷാകാതിഔ 
കഴദഗ്ദ്ധയ ഩയിധിമില്  ഴരുന്തെല്ലാില്  ഄകേസത്തിന് ഄത് തിയിചൃമകാവന്താണ്. 
ഄട്കഩാെറ ഩയികവാധനയ്ക്കാമി റബിചൃ രു കര്ാജ്ക്ട് തെെ ചുഭതറാ ഩയിധിമില്  
ഈള്െപ്പരാത്തകതാ, ഄംഖീഔായം നല്കുന്തിന് ഭകറ്റെതാിലം ഈകദയാഖസ്ഥരുെരകമാ 
സ്ഥാഩനങ്ങളെരകമാ ഷഭിതിഔളെരകമാ ശുഩാര്ക്വ കൂരി അഴവയഭാെണാികറാ ഄകായയം 
കയകെപ്പടുത്തി കര്ാജക്ട് തിയിെഔ നല്കഔുണ്താണ്. 

(5) രു കര്ാജക്റ്റിെെ ഷാകാതിഔ ര്ാകമാഖിഔ ക്ഷഭത ഷാക്ഷയെപ്പടുത്താന്  ഄധിഔായെപ്പട്ട 
ഈകദയാഖസ്ഥന്  കലാക് തറത്തില്  ആല്ലാെമാില്  ഄത്തയം കര്ാജക്ടുഔള്  ഩയികവാധിചൃ് 
ഄംഖീഔായം നല്ഔാന്  അഴവയഭാമ ഷംഴിധാനം ജില്ലാതറത്തില്  ഈുണ്ാകകുണ്താണ്. 

(6) ജില്ലാതറത്തില്  ഩയികവാധിചൃ് ഄംഖീഔായം നല്ഔാന്  ഔളിമാത്തകതാ/ഈമര്ക് ന്  
തറത്തിെറ ഷാകാതിഔ ഩയികവാധന അഴവയഭാമകതാ അമ കര്ാജക്ടുഔള്  ഫന്ധെപ്പട്ട 
ഷംസ്ഥാന തറ സ്ഥാഩനങ്ങലികറക് (ഈദാ:ശുചിതൃഭിശന് ) ഒ കറനാമി ഄമചൄ 
െഔാടുകകുണ്താണ്. 

 (7)  രു കര്ാജക്ടിെെ ഄനുകമാജയത ഷംഫന്ധിചൃ തീരുഭാനെഭടുകാന്  സ്ഥറം ഷന്ദര്ക്വനം 
അഴവയഭാെണാില്  ഄര്ഔായം െച സം് ഄനുകമാജയഭാമ തീരുഭാനം കഔെകാകള്ളുണ് 
താണ്.  

(8)  കര്ാജക്ടിെറ ഄഩാഔതഔള്  ഩയികവാധനാ കഴലമില്  തെന് ഩയിസയിചൄ ഄംഖീഔായ 
കമാഖയഭാകാന്  ഔളിയുടെ ന്താെണാില്  ഄത് തയ്യാരാകിമ ഈകദയാഖസ്ഥെനെകാുണ്് 
ഄഩാഔതഔള്  ഩയിസയിചൃ് ഄംഖീഔായം നല്കഔുണ്താണ് . ആത്തയത്തില്  കര്ാജക്ട് 
െഴറ്റിംഖ് ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്തിന് െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ഭാരുെര ഷൗഔയയാര്ക്്ം  
ഄഴരുെര ഒപീസുഔലില്  കര്ാജക്ട്  ്ലബിനിക്കുഔള്  ഷംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(9) ഄഩാഔതഔളള്ളട്ം നിഫന്ധനഔള്ക്കും നിര്ക്കേവങ്ങള്ക്കും ഴിരു്ധതഭാമട്ഭാമ രു 
കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔായം നല്ഔാെത നിയഷിക്കുഔമാെണാില്  നിയഷിക്കുന്തിനുള്ള 
ഔായണം ഴയക്തഭാമി ഄതില്  കയകെപ്പടുകത്തുണ്താണ്. ഭാര്ക്ഖകയകയ്ക്ക് ഴിരു്ധതം, 
ഄര്ാകമാഖിഔം, നിമഭനുസൃതഭല്ല, ഷര്ക്കാര്ക്  ഄനുഭതിക് ഴികധമം, ഷര്ക്കാര്ക്  
ഄനുഭതിക് ശുഩാര്ക്വ െചയ്യുന്നു എന്ിങ്ങെന  ഄഴയക്തഭാമ കുരിപ്പുഔള്  എഴതാന്  
ഩാടുള്ളതല്ല. 

(10) കര്ാജക്ട് ഷഭര്ക്പ്പിചൃ് യാഴ്ചയ്ക്കഔം ഄംഖീഔായകഭാ ഷാകാതിഔാനുഭതികമാ നല്ഔാന്  
ഔളിയുടെ ന്ിെല്ലാില്  െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്  ഄതിെെ ഔായണം ഔാണിചൃ് കര്ാജക്ട് 
തിയിചൃമയ്ക്കണം. 

(11) കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔായത്തിന് ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് നരഩരിക്രഭം ഫാധഔഭാമിയിക്കും.  



 
 
 

40 
 

(i)  ഴിസിതം െഡകപ്പാഷിറ്റ് െചയ്യുന്തികനാ കഔഭാറ്റം െചയ്യുന്തികനാ കഴുണ്ിയുടെ ള്ള 
കര്ാജക്ടുഔള്ക് െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടെര ഄംഖീഔായം അഴവയഭില്ല. ഩഔയം 
ഄംഖീഔായ കമാഖയഭാെണന്നുള്ള നിര്ക് ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥെെ ഷാക്ഷയഩത്രം ഭാത്രം 
ഭതിമാകും.   

ഈദാ: ഷര്ക്ഴ വിക്ഷാ ഄബിമാന് (എഷ്.എഷ്.എ), യാഷ്ട്രീമ ഭാ്ധതയഭിഔ് വിക്ഷാ 
ഄബിമാന്  (അര്ക്.എം.എഷ്.എ), ആന്പര്ക്കഭശന്  കഔയലാ ഭിശന്  എന്ിഴയ്ക്ക് 
കഔഭാകരുണ് ട്ഔ. 

(ii)  നിര്ക്മ്മാണ ര്ഴര്ക്ത്തിഔള്  ളിെഔയുടെ ള്ള ഭറ്റ് കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഫന്ധെപ്പട്ട െഴറ്റിംഖ് 
ഒപീഷരില്  നിന്നുള്ള  ഄംഖീഔായം കതകരുണ്താണ്. 

(iii)  നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്ക് കണ്ഡിഔ 3.8.2 ര്ഔായം നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ള എഞ്ചിനീ മരില്  
നിന്് കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔായവം ഷാകാതിഔ ഄനുഭതിയുടെ ം ഴാകങ്ങുണ്താണ്. 

 (12) കൃശി, നീര്ക്ത്തര ഩയിഩാറനം ്നതറാമ ഭളകാറവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട് നരപ്പാകകുന്താമ 
കര്ാജക്ടുഔള്ക് നിര്ക്ഴസണ ഄനുഭതി ഈചിത ഷഭമത്തു തെന് നല്കുഔെമന്ത് 
ഫന്ധെപ്പട്ട ഩയികവാധനാ ഈകദയാഖസ്ഥെെ ചുഭതറമാണ്. അ ഴിബാഖം കര്ാജക്ടുഔള്ക്  
ഔാറതാഭഷം കൂരാെത  നിര്ക്ഴസണ ഄനുഴാദം കനരിെമടുക്കുഔെമന്ത് നിര്ക്ഴസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥെെ ഔരഭമാണ്. 

 (13) നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥന്  ഄകേസത്തിന് ഄനുഴദിചൃിു കൊള്ള യൂഷര്ക്  െനമിഭികെയുടെ ം  
ഩാഷ് കഴര്ക് ഡികെയുടെ ം സുയക്ഷിതതൃം ഈരപ്പു ഴരുകത്തുണ്താണ്. 

3.8.2 നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഄംഖീഔായവം ഷാകാതിഔാനുഭതിയുടെ ം 

(1) നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്ക് ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് നിഫന്ധനഔള്ക് ഴികധമഭാമി തകേവ 
ഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖത്തിെറ എഞ്ചിനീമര്ക്ഭായാണ് െഴറ്റിംഖ് 
ഒപീഷര്ക്  എന് നിറയ്ക്ക് ഄംഖീഔായം നല്കഔുണ്ത്. കര്ാജക്ടിന് ഄംഖീഔായം 
നല്കുന്തിെനാപ്പം തെന് െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്  ഴിവദഭാമ ഩയികവാധന നരത്തി 
ഷാകാതിഔാനുഭതിയുടെ ം നല്കഔുണ്താണ്.  

(2) നിര്ക്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാമ എഞ്ചിനീമറുടെര െതാു കൊ്നഔലിലള്ള ഩദഴിമിെറ 
എഞ്ചിനീമരാണ് കര്ാജക്ടിന് ഄംഖീഔായവം ഷാകാതിഔാനുഭതിയുടെ ം നല്കഔുണ്െതാിലം 
ചുഴെര നല്ഔിമിു കൊള്ള ഩട്ടിഔമിെറ ഷാമ്പത്തിഔ ഩയിധികൂരി ഔണകിെറടുത്ത് കഴണം 
െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്  അെയന്് തീരുഭാനികകുണ്ത്. 

  
 

ഴിബാഖം 

ഷാകാതിഔാനുഭതി നല്കുന്തിനുള്ള 
ഄധിഔായ ഩയിധി (റക്ഷം പംഩ) 

കരാഡ്  
ര്വൃത്തിഔള്  

െഔട്ടിര 
നിര്ക്മ്മാണം 

ആറക്ട്രിപികകശന് / 
ആറകക്ട്രാണിക്സ് കജാറിഔള്  

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

ഄഷിറെ് എക്സിഔൂട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്ക് : 

15.00 15.00 2.00 

എക്സിഔൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്  50.00 100.00 6.50 

സൂര്ുണ്ിംഖ് എഞ്ചിനീമര്ക്  200.00 200.00 ഩയിധിമില്ല 

ചീപ്എഞ്ചിനീമര്ക്  ഩയിധിമില്ല ഩയിധിമില്ല ഩയിധിമില്ല 
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(3) ഷാകാതിഔാനുഭതി നല്കുന്തിന് നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ള ഷാമ്പത്തിഔ ഩയിധി ഔണകിെറടുത്തു 
െഔാുണ്് കലാക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നിര്ക്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥെയ നിശ്ചമിക്കുഔ 
മാെണാില്  ഷൃന്തം സ്ഥാഩനത്തിെറ എഞ്ചിനീമരില്  നിന്് തെന് കര്ാജക്ട് 
ഄംഖീഔായവം ഷാകാതിഔാനുഭതിയുടെ ം ഴാങ്ങുന് ഷാസചയയം സൃഷ്ടികാന്  ഔളിയുടെ ം. 
ഈദാസയണത്തിന് രു കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിെറ 15 റക്ഷം പംഩമില്  താെള ഄരാല്  
ട്ഔ ഴരുന് രു കരാഡ് കര്ാജക്ടിെെ നിര്ക്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാമി ഄഷിറെ് 
എഞ്ചിനീമെര നിശ്ചമിക്കുഔമാെണാില്  കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിെറ തെന് ഄഷിറെ് 
എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്ക് കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔായവം ഷാകാതിഔാനുഭതിയുടെ ം നല്ഔാന്  
ഔളിയുടെ ം.  

(4) നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാമ എഞ്ചിനീമര്ക്  താന്  നിര്ക്ഴസണം നരത്തുന് കര്ാജക്ടിനു 
രു ഔായണഴവാലം ഄംഖീഔായകഭാ ഷാകാതിഔ ഄനുഭതികമാ നല്ഔാന്  ഩാരില്ല.  

(5) രു തറത്തിെറ എഞ്ചിനീമറുടെര ഷാമ്പത്തിഔ ഄധിഔായ ഩിയിധികപ്പുര്നള്ള ഄരാല്  
ട്ഔയുടെ െര എറികഭറ്റ് ഷാകാതിഔാനുഭതിയ്ക്കാമി റബിക്കുഔമാെണാില്  ഄതിന് 
ഷാകാതിഔാനുഭതി നല്ഔാന്  ഩാരില്ല.  

(6) കഷാലാര്ക്  എനര്ക്ജിയുടെ ഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  ഩയികവാധിചൃ് ഷാകാതിഔാനുഭതി 
നല്കുന്തിന് ഒകയാ ജില്ലമിലം െഔ.എഷ്.ആ.ഫിമിെറ രു എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്, 
ആറക്ട്രികല്  ആന്സ്പക്ടകരറ്റിെറ എഞ്ചിനീമര്ക്, ഄെനര്ക്ട്ട് കര്ാജക്ട് ഭാകനജര്ക് , 
ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്  (ഔ ഴീനര്ക് ) എന്ിഴര്ക്  ഄരങ്ങുന് ഔമ്മിറ്റി 
ജില്ലാഔലക്ടര്ക്  പംഩീഔയികകുണ്താണ്.  

(7) ആറക്ട്രികല്  കര്ാജക്ടുഔളകരയുടെ ം സ്ട്രീറ്റ് കററ്റ്, എല്.ആ.ഡി ട്രങ്ങിമ കര്ാജക്ടുഔളകരയുടെ ം 
എറികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുന്തിനും കഭല്കനാട്ടം ഴസിക്കുന്തിനും 22.09.2015 െറ 
ഷ.ഈ(ഷാധാ) 2878/2015/തഷൃബഴ നമ്പര്ക്  ഈത്തയഴ് ര്ഔായം പംഩീഔയിചൃിു കൊള്ള 
ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര കഷഴനം ഈഩകമാഖികകുണ്താണ്.  

(8) െഩാട്ഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പിെറ എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഈകദയാഖസ്ഥരുെര ഷാമ്പത്തിഔ 
ഄധിഔായത്തിനു ട്റയഭാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിെറ എല്ലാ എഞ്ചിനീമരിംഖ് 
ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്ക്കും എറികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഄധിഔായം ഈുണ്ാമിയിക്കുന്താണ്. 

(9) ഷാകാതിഔാനുഭതി നല്കുന്തിന് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമര്ക്ഭാരുെര 
ചുഭതറഔളം ഭറ്റ് നിഫന്ധനഔളം ചുഴെര ഴിഴിയിക്കുന്  ര്ഔായഭാമിയിക്കുന്താണ്. 

(i) ഫില്  തയ്യാരാക്കുഔ, സൂക്ഷ്മ ഩയികവാധന നരത്തുഔ (scrutiny) ്നതറാമ  
കജാറിഔളഭാമി  കനയിട്ട് ഫന്ധ്നള്ള Drawing Branch െറ ഷാകാതിഔ ഴിബാഖം 
ജീഴനകാെയ    കര്ാജക്ട് നിര്ക്ഴസണ ചുഭതറമില്  നിന്് ളിഴാകകുണ്താണ്. 

(ii) എല്ലാ െഩാട്ഭയാഭത്ത്  ര്വൃത്തിഔളകരയുടെ ം  എറികഭറ്റ്  PRICE Software ്നകകന 
തയ്യാരാകണം. 

(iii) രികഴജഡ് എറികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുകമ്പാള്  െഩാട്ഭയാഭത്ത് ഭാനൃല്  ര്ഔായ്നള്ള 
നിഫന്ധനഔള്  ഔര്ക്വനഭായുടെ ം  ഩാറികകുണ്താണ്. 

(iv) ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്ഷിഔള്  ്നകകന നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  നരപ്പിറാക്കുന്തിന് 
ധനഴകുപ്പ്  നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ള ഭാര്ക്ഗനിര്ക്കേവങ്ങള്  നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം ഄനുഴര്ക്ത്തി 
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കകുണ്താണ്. അ ഈത്തയഴില്  ര്തിഩാദിക്കുന്  ര്വൃത്തിഔള്  ഭാത്രകഭ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്   ഫന്ധെപ്പട്ട ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്ഷിെമ  ഏല് പ്പികാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

(v) രു നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തി നരപ്പാകിഴരുകമ്പാള്  ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന്  ഔായയങ്ങലില്  
ഏെതാിലം  ഷംഖതിഔള്  ്നന്കൂട്ടി  ഔാുന്നുെഴാില്, അ നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിക്  
രികഴജഡ് എറികഭറ്റ് (Revised Estimate)  തയ്യാരാകകുണ്താണ്. 

(a) രിജിനല്  കര്ാജക്ടില്  (Original Project) ഴിബാഴനം െച സം ഏെതാിലം  
ര്വൃത്തിഔള്  ളിഴാക്കുഔകമാ, കൂട്ടികചൃര്ക്ക്കുഔകമാ, ഭാറ്റം ഴരുത്തുഔകമാ 
െചകയ്യുണ്ി ഴരുന്  ഷാസചയയം, 

(b) ഄംഖീഔായം റബിചൃ  രിജിനല്  നിര്ക്മ്മണ ര്വൃത്തിയുടെ െര പംഩഔല്ഩനമില്  
(Design) ഗരനഩയഭാമ  ഴറിമ ഭാറ്റം (Major Structural Changes) അഴവയഭാ 
െണാില് , 

(c) രു ര്വൃത്തിയുടെ െര െചറഴ് ഷാകാതിഔ ഄനുഭതി റബിചൃ ട്ഔയുടെ െര 5 
വതഭാനത്തില്  ഄധിഔം അഔാന്   ഷാധയതയുടെ െുണ്ാില് . 

(vi) രു നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തി  നരപ്പിറാക്കുകമ്പാള്  ്നഔലില്  ഴിഴയിചൃ ഷാസചയയങ്ങള്  
ര്തീക്ഷിക്കുഔമാെണാില്  അ ര്വൃത്തിയുടെ െര  കബദഖതി െച സം എറികഭറ്റിന്  
(Revised Estimate) ഔാറതാഭഷം കൂരാെത  ഷാകാതിഔാനുഭതി  കതകരുണ്താണ്. 
ര്വൃത്തി പൂര്ക്ത്തിമാമതിനുകവശകഭാ നിര്ക്ഴസണത്തില്  ഴലെയകമെര പുകയാഖതി 
ഈുണ്ാമതിനു കവശകഭാ (Advanced Stage of Compleation) ഷഭര്ക്പ്പിക്കുന് രികഴജഡ് 
എറികഭറ്റിന് ഄനുഭതി നല്ഔാന്  ഩാരില്ല. 

(vii) എറികഭറ്റ്  ഴീും ഔണകാക്കുഔ (Recast the  Estimate),  കബദഖതി െചയ്യുഔ (Revised 

Estimate) എന്ിഴയ്ക്ക് ഷാകാതിഔാനുഭതി നല്കുഴാന്  ഒകയാ തറത്തിെറയുടെ ം 
എഞ്ചിനീമര്ക്ഭാര്ക്ക് ഄനുഴദിനീമഭാമ ഄധിഔായ ഩയിധി  ഫാധഔഭാണ്. 

3.8.3  െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ഭാരുെര ്നകയ ചുഭതറഔള്  

െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ഭാര്ക്  കര്ാജക്ടുഔലില്   ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് നിഫന്ധനഔള്  ഩാറിചൃിു കൊുണ്് 
എന്് ഈരപ്പുഴരുത്തണം. 

(1) ഭാര്ക്ഖകയകമില്  ര്തിഩാദിക്കുന് എല്ലാ നരഩരിക്രഭങ്ങളം ഩാറിചൄ െഔാുണ്ാണ് 
കര്ാജക്ടുഔള്   തയ്യാരാകിമിു കൊള്ളത്. 

(2)   കഔയലാ ഩഞ്ചാമത്തീയാജ് നിമഭം (1994) ര്ഔായവം ഷര്ക്കാര്ക്  ഈത്തയവഔള്  ര്ഔായവം  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ ചുഭതറമില്  ഴരുന് ഔായയങ്ങള്  നിര്ക്ഴസിക്കുന്തിനാണ് 
കര്ാജക്ട്  തയ്യാരാകിമിു കൊള്ളത്.  

(3) അഴവയഭാമ എല്ലാ ഴിഴയങ്ങളം കയകെപ്പടുത്തിതെന്മാണ് കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകിമി 
ു കൊള്ളത്. 

(4)  ഩ്ധതതി അസൂത്രണ ഭാര്ക്ഖകയകമിലം ഷഫ് ഷിഡി ഭാനദണ്ഡങ്ങലിലം ഴയക്തഭാകി 
മിു കൊള്ള ഴയഴസ്ഥഔളം നിര്ക്കേവങ്ങളം ഩാറിചൄെഔാുണ്ാണ് ഒകയാ കര്ാജക്ടും  തയ്യാരാകി 
മിു കൊള്ളത്. 
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(5) ഭയാഭത്ത് ചട്ടങ്ങലില്  ര്തിഩാദിക്കുന് നരഩരിക്രഭങ്ങള്ക്കും നിഫന്ധനഔള്ക്കും പ്പം 
ഭയാഭത്ത് ഩണിഔള്  ഷംഫന്ധിചൃ് ഇ ഭാര്ക്ഖകയകമില്  ര്തിഩാദിക്കുന് നിര്ക്കേവങ്ങളം 
ഩാറിചൄ െഔാുണ്ാണ്  നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകിമിു കൊള്ളത്.  

(6)   ഷാകാതിഔ കര്ാജക്ടുഔള്  ഷാകാതിഔ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിക്കുന്ട്ം  ഷാമ്പത്തിഔ 
ക്ഷഭതയുടെ ള്ളട്ം  അണ്. 

(7) കര്ാജക്ടില്  െചറഴിനങ്ങള്  നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ളത് ഓചിതയപൂര്ക്ണവം  ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളെര 
ഗട്ട നിര്ക്ണമം നയാമവഭാണ്. 

3.8.4 നൂതന (Innovative) കര്ാജക്ടുഔളെര ഄംഖീഔായത്തിന് ര്കതയഔ ഷംഴിധാനം 

(1) ര്ാകദവിഔ ഴിഔഷന ര്ശ്നങ്ങളെര ര്കതയഔതഔൾ ഴിവഔറനം െചയ്തു ര്ശ്നഩയിസാ 
യത്തിന് ഄതാതിരങ്ങലിെറ ഴിബഴഷാ്ധതയതഔൾകനുഷയിചൃ് ഄനുകമാജയഭാമ ഩയിസായ 
നിർകേവങ്ങൾ പംഩെപ്പടുത്തുഔമാണ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ റക്ഷയങ്ങലിൽ ര്ധാന 
ഭാമത്. എന്ാൽ ആര്ഔായം തയ്യാരാകെപ്പടുന് കര്ാജക്ടുഔലിൽ ഩറട്ം ഇ 
ഈത്തയഴികറാ ഷർകാർ ഴകുപ്പുഔളെര ഈത്തയഴികറാ നിർകേവിക്കുന് ഷബ്ഷിഡി 
ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ഄനുഷയിചൃ് തയ്യാരാകാൻ ഩറന്ഴമാഴണെഭന്ില്ല. ഄഴയ്ക്ക് 
ഷാധായണ കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔായ യീതിമിൽ നിന്നും ഴയതയസ്ഥഭാമി കര്ാജക്ട് 
ഗരഔങ്ങൾ ഩയികവാധിചൃ് ഄനുഭതി നൽകുന്തിന് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും 
നഖയഷബഔള്ക്കും കഴുണ്ി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി രു ഴിദഗ്ധഷഭിതിെമ നികമാഖി 
കകുണ്താണ്.   

(2) ജില്ലാ ഔലക്ടര്ക്  െചമര്ക് കഩഴ്സ   അയുടെ ള്ള ര്സ്തുതഷഭിതിയുടെ െര ഔ ഴീനര്ക്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് 
അപീഷറുടം, ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിമിെറ ഷര്ക്കാര്ക്  കനാഭിനി, ഩഞ്ചാമത്ത് െഡഩൂട്ടി 
ഡമരക്ടര്ക് , ഄഷിറെ് െഡഴറെപ്പെെ് ഔമ്മീശണര്ക്  (ജനരല് ), നഖയഔായയ കജാമിെ് 
ഡമരക്ടര്ക് , ജില്ലാരൗ പ്ലാനര്ക്  എന്ിഴര്ക്  ഄംഖങ്ങളം അമിയിക്കുന്താണ്. കര്ാജക്ട് 
ഈൾെപ്പടുന് ഴിഔഷന കഭകറയുടെ െര/ഴിശമകഭകറയുടെ െര ജില്ലാതറ അപീഷർ, ജില്ലാ 
തറത്തിൽ റബയഭാമ യുണ്ില്  കുരമാെതയുടെ ള്ള ഴിശമകഭകറ ഴിദഗ്ദ്ധര്ക്  എന്ിഴെയ 
ഫന്ധെപ്പട്ട കഭകറമിെറ ചര്ക്ചൃ നരക്കുന് കമാഖത്തികറക് ക്ഷണിതാകലാമി ഩൊടു 
പ്പികകുണ്താണ്. ആര്ഔായം ക്ഷണിതാകലാമി െഩൊടുപ്പികകുണ് ഴിദഗ്ധരുെര രു 
ഩാനൽ ഄംഖീഔയിചൄ ജില്ലാ ഔലക്ടർ ഈത്തയഴ് പുരെപ്പടുഴികകുണ്താണ്. 

(3) ര്സ്തുത ഴിദഗ്ധ ഷഭിതി ചുഴെര ഩരയുടെ ന് ഔായയങ്ങൾ ഩയികവാധികണം. 

(i)  നിർകേവികെപ്പടുന് കര്ാജക്ട് തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിെെ ചുഭതറഔലിൽെപ്പടുന് 
താകണാ? 

(ii) ഷാമ്പത്തിഔ-ഷാകാതിഔ-ര്ാകമാഖിഔ ക്ഷഭതയുടെ ള്ള കര്ാജക്ട് അകണാ? 

(ii) തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക് കഴുണ്ിയുടെ ള്ള ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ക്ഗകയകമികറകമാ 
ഷംസ്ഥാന ഷർകർ ഴകുപ്പിെറകമാ ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ഫാധഔഭാകാവന്താകണാ? 

(iii) നിർകേവികെപ്പടുന് െചറവഔളം ര്തീക്ഷിക്കുന് ഷബ്ഷിഡിഔളം ഄനുകമാജയവം 
നീതീഔയികാവന്ട്ഭാകണാ?  
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(iv) തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങൾ ആരെഩട്ട് ഷസാമികാെത തെന് ഷൃഔായയ ഴയക്തിഔൾ/ 
സ്ഥാഩനങ്ങൾ ഴിജമഔയഭാമി ര്ഴർത്തിക്കുന് കഭകറമാകണാ? (ഄെല്ലാിൽ 
ഭാത്രകഭ തകേവബയണസ്ഥാഩനം ആരെഩകരുണ്ട്ള്ളൂ.) 

(4) കഭല്പ്പരഞ്ഞ ഔായയങ്ങൾ കര്ാജക്ട് ഴിബാഴന െച സംഴരുഭാമി ചർചൃ െച സം് കബദഖതി 
അഴവയഭാെണാിൽ ഄഴകൂരി ഈൾെപ്പടുത്തി ഷാകാതിഔ ഭിഔവള്ള കര്ാജക്ടുഔലാെണന്് 
ഈരപ്പാകിമ കവശം ഄംഖീഔായം നല്കുഔമാണ് ഷഭിതിയുടെ െര ചുഭതറ. നിർകേവിക 
െപ്പടുന് നൂതനാവമം കര്ാത്സാസിപ്പികകുണ്തിെെ അഴവയഔതയുടെ ം നിർകേവികെപ്പടുന് 
െചറവം ഷബ്ഷിഡിയുടെ ം നീതിഔയിക്കുന്തിനുള്ള യുടെ ക്തിയുടെ ം ഭനിട്ട്ഷില്  കയകെപ്പടുത്തണം. 

3.8.5 കര്ാജക്ടുഔളെര ഄനുഭതി നിയീക്ഷണവം കഭാണിറ്റരിംഗം 

(1)  കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഄനുഭതി നല്കുന്തിനുള്ള ഔാറതാഭഷം ളിഴാക്കുന്തിനാമി ഗ്രാഭ-
കലാക്ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും ്നനിഷിപ്പാറിറ്റിഔള്ക്കും കഴുണ്ി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
െചമര്ക്കഩള് ഷ   ഄ്ധതയക്ഷനായുടെ ം ജില്ലാ ഔലക്ടര്ക്  െഷക്രട്ടരിമായുടെ ം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് 
ഒപീഷര്ക്  ഔ ഴീനരായുടെ ം, ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിമിെറ ഷര്ക്കാര്ക്  കനാഭിനി, 
ഩഞ്ചാമത്ത് െഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്ക് , െഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്ക്  (ആകകണാഭിക്സ് അെ് 
റാറ്റിറിഔ്), ജില്ലാ രൗ   പ്ലാനര്ക് , ഄഷിറെ് െഡഴറഩ് െഭെ് ഔമ്മീശണര്ക്  (ജനരല് ), 
നഖയഔായയകജാമിെ് ഡമരക്ടര്ക്  എന്ിഴര്ക്  ഄംഖങ്ങളഭായുടെ ള്ള രു നിയീക്ഷണ ഷഭിതി 
ഒകയാ ജില്ലമിലം ര്ഴര്ക്ത്തികകുണ്താണ്.  

(2)  െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്ഭാര്ക്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളെര കര്ാജക്ടുഔള്ക് മഥാഷഭമം 
ഄനുഭതി നല്കുന്നുകുണ്ാ എന്് നിയീക്ഷിക്കുന്തിനും പുകയാഖതി ഴിറമിരുത്തുന്തിനും 
അഴവയാനുഷയണം കമാഖം കചകയുണ്താണ്. ഷഭിതിയുടെ െര കമാഖ ഭിനിറ്റ് ഷ് ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതിക് ഷഭര്ക്പ്പികകുണ്താണ്. 

(3) ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔളെരയുടെ ം കഔാര്ക്പ്പകരശനുഔളെരയുടെ ം ഄനുഭതിയുടെ ഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട 
കഭാണിട്ടരിംഖ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാഒര്ക്ഡികനശന്  ഔമ്മിറ്റി 
നിര്ക്ഴസികകുണ്താണ്.  

4 ഩയാതി ഩയിസായ ഷംഴിധാനങ്ങള്  

4.1 കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔായവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട ഩയാതിഔള്  

 ഗ്രാഭ/കലാക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളെര കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔായവം ഷാകാതിഔാനുഭതിയുടെ ം 
ഷംഫന്ധിചൃ് െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടെര തീരുഭാനത്തികേലള്ള ഩയാതിഔള്  ഩയിഖണിക്കുന്തിന് 
ചുഴെര ര്തിഩാദിചൃിയിക്കുന് ര്ഔായം ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔള്  ര്ഴര്ക്ത്തികകുണ്താണ്. 
ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഩയിഖണിചൃ് ഄംഖീഔായം നല്ഔിമകപ്പാള്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഏെതാിലം കര്ാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്ഔിമിട്ടിെല്ലാില്  അ കര്ാജക്ട് ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിക് 
ഷഭര്ക്പ്പികാന്  ഩാരില്ല. ഄത്തയം ഩയാതിഔള്  ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ 
കഔാര്ക്ഡികനശന്  ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ഩയിഖണനയ്ക്ക് ഷഭര്ക്പ്പികാവന്താണ്.   

4.1.1 ജില്ലാതറ ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി (ഗ്രാഭ/കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും ്നനിഷിപ്പാറിറ്റിഔള്ക്കും) 

(1)  ഗ്രാഭ-കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളെരയുടെ ം ്നനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളെരയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔളെര  ഄംഖീ 
ഔായം/ഷാകാതിഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടെര തീരുഭാനത്തികേലള്ള 
ഩയാതിഔള്  ഩയിഖണിക്കുന്തിന് ജില്ലാതറത്തില്  രു ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി ര്ഴര്ക്ത്തി 
കകുണ്താണ്. 



 
 
 

45 
 

(2) ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി െചമര്ക്കഩഴ്സ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര  ഄ്ധതയക്ഷനും ജില്ലാ ഔലക്ടര്ക്  
െഷക്രട്ടരിയുടെ ം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷര്ക്  ഔ  ഴീനറുടഭാമിയിക്കും. ഩഞ്ചാമത്ത് െഡഩൂട്ടി 
ഡമരക്ടര്ക് , നഖയഔായയ കജാമിെ് ഡമരക്ടര്ക് , ഄഷിറെ് െഡഴറഩ് െഭെ് ഔമ്മീശണര്ക്  
(ജനരല് ), ഩയാതിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടിെന കുരിചൃ് ഴിദഖ് ക്ധതാഩകദവം നല്ഔാന്  ചുഭതറെപ്പട്ട 
ഴകുപ്പിെറ/ഴകുപ്പുഔലിെറ ജില്ലമിെറ ഏറ്റവം ഈമര്ക് ന് ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിമിെറ ഷര്ക്കാര്ക്  കനാഭിനി എന്ിഴയാമിയിക്കും ജില്ലാതറ ഔമ്മിറ്റിമിെറ 
ഄംഖങ്ങള്. അഴവയ്നള്ളഩക്ഷം ഭറ്റ് ഴിദഗ്ദ്ധകയയുടെ ം ഫന്ധെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥകയയുടെ ം ഇ 
ഔമ്മിറ്റിമികറക് ക്ഷണികാവന്താണ്. 

4.1.2 ഷംസ്ഥാനതറ ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി (ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും കഔാര്ക്പ്പകരശനുഔള്ക്കും) 

(1)  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളെരയുടെ ം കഔാര്ക്പ്പകരശനുഔളകരയുടെ ം ഔായയത്തില്  കര്ാജക്ടുഔളെര 
ഄംഖീഔായം/ഷാകാതിഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടെര തീരുഭാന 
ത്തികേലള്ള ഩയാതിഔള്  ഩയിഖണിക്കുന്തിന് ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  രു ഄപ്പകററ്റ് 
ഔമ്മിറ്റി ര്ഴര്ക്ത്തികകുണ്താണ്.  

(2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്ക് , ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്ക് , നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്ക്  എന്ിഴര്ക്  
ഄംഖങ്ങലായുടെ ള്ള  ഷംസ്ഥാനതറ ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര  ഄ്ധതയക്ഷന്  തകേവഷൃമം 
ബയണ ഴകുപ്പ് െഷക്രട്ടരിയുടെ ം ഔ  ഴീനര്ക്  ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് 
ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം ചീഫും അമിയിക്കും. ഷംസ്ഥാനതറ ഄപ്പകററ്റ് 
ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര കമാഖത്തികറക് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ഩയിഖണനമക് ഴരുന് ഴിശമ 
കഭകറയുടെ ഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട  ഴിഔഷന ഴകുപ്പ്  ഡമരക്ടെര  ക്ഷണികകുണ്താണ്. 

4.1.3 ഄപ്പീല്  ഩയാതി റബിചൃാല്  14 ദിഴഷത്തിനഔം ഇ ഔമ്മിറ്റി കമാഖം കചര്ക് ന്് 
ഩയാതിഷംഫന്ധിചൃ് ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനെഭടുകകുണ്താണ്. 

4.1.4 ഄപ്പീല്  റബിചൄ എന്ട്െഔാുണ്് ഭാര്ക്ഗനിര്ക്കേവങ്ങള് ക് ഴിരു്ധതഭാമ രു കര്ാജക്ടിനും  
ജില്ലാതറ/ ഷംസ്ഥാനതറ  ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റി ഄനുഭതി നല്ഔാന്  ഩാരില്ല.  

4.1.5 കര്ാജക്ടുഔളെര ഄംഖീഔായം ഷംഫന്ധിചൃ് കണ്ഡിഔ 3.8.1 (9)ല്  ര്തിഩാദിചൃിു കൊള്ള 
നിര്ക്കേവങ്ങള്  ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്കും ഫാധഔഭാണ്.  

4.2  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിഔളെരയുടെ ം ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔളെരയുടെ ം തീരുഭാനങ്ങലികേലള്ള 
ഩയാതിഔള്  

(1)  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഄംഖീഔായം ഷംഫന്ധികചൃാ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഩയിഖണിചൃ് 
ഄംഖീഔായം നല്ഔിമകപ്പാള്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൃ 
കര്ാജക്ടുഔള്  ഷംഫന്ധികചൃാ ഄപ്പീല്  ഔമ്മിറ്റിഔളെര തീരുഭാനങ്ങള്  ഷംഫന്ധികചൃാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഩയാതിഔളെുണ്ാില്  ഄര്ഔായ്നള്ള ഩയാതിഔള്  
ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാഒര്ക്ഡികനശന്  ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ഩയിഖണനയ്ക്ക് 
ഷഭര്ക്പ്പിക്കുന്തിനാമി തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ര്ിന്ഷിപ്പല്  െഷക്രട്ടരിക് 
നല്കഔുണ്താണ്. ഄത്തയം ഩയാതിഔലില്  കഔാഒര്ക്ഡികനശന്  ഷഭിതി തീര്ക്പ്പ്   
ഔല്പ്പിക്കുന്താണ്. 

(2) െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്ക്  ഄനുഭതി നിയഷിക്കുന് രു കര്ാജക്ട് ഫന്ധെപ്പട്ട ഄപ്പീല്  
ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ഩയികവാധനയുടെ ം തീരുഭാനവം ആല്ലാെത കനയിട്ട് കഔാ-ഒര്ക്ഡികനശന്  
ഔമ്മിറ്റിക് ഷഭര്ക്പ്പികാന്  ഩാരില്ല. ഄങ്ങെന കര്ാജക്ടുഔള്  ഷഭര്ക്പ്പിക്കുഔമാെണാില്  
ഄഴ കഔാ-ഒര്ക്ഡികനശന്  ഔമ്മിറ്റി ഩയിഖണികാനും ഩാരില്ല.    
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5.  ഴിബഴ ഷഭാസയണം, ഄനിഴായയ ഴഔമിരുത്തല് , കഭകറാഴിബജനം എന്ിഴ    

5.1 ഴിബഴഷഭാസയണം : െഩാട് നിര്ക്കേവങ്ങള്    

(1) ജനഔീമ ഷംഗരനാ ഷംഴിധാനങ്ങലാമ ഩി.രി.എ-ഔള് , എചൃ്.എം.ഷി-ഔള്  ഩാരകവകയ 
ഷഭിതിഔള് , നീര്ക്ത്തര ഷഭിതിഔള് , രഷിഡെ് ഷ് ഄകഷാഷികമശനുഔള് , ഭറ്റ് ജനഔീമ 
ഷംഗരനഔള്  ്നതറാമഴമിെയെര ഷഭാസയികാന്  ഔളിയുടെ ന് ഴിബഴ ഷഭാസയണ 
ഷാ്ധതയതഔള്  ഩയഭാഴധി ര്കമാജനെപ്പടുത്തണം. 

(2)  ഷാമൂസയ ര്തിഫ്ധതത നിരകഴറന്തിെെ ബാഖഭാമി ഴിഴിധ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള് ക് കഴുണ്ി 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  പുണ്് ഴഔമിരുത്താറുടുണ്്. (ഈദാ: Corporate Social Responsibility Fund -  CSR 

Fund).  അ പുണ്് തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ്നകകന െചറഴളികെപ്പടുന്തിന് കര്ാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കുഴാന്  ഩയിശ്രഭികുണ്താണ്. 

(3) 1994-െറ കഔയല ഩഞ്ചാമത്തീയാജ് നിമഭത്തികെയുടെ ം ഫന്ധെപ്പട്ട ചട്ടങ്ങലികറയുടെ ം  
ഴയഴസ്ഥഔള്  ര്ഔായം തനത്/െഩാട് ഄഴവയപുണ്ില്   നിന്് നിര്ക്ഴസികകുണ്താമ  
ഄനിഴായയ െചറവഔള്ക്കും ഄനുഴദനീമഭാമ ഭറ്റ് െചറവഔള്ക്കും അഴവയഭാമ ട്ഔ 
ഫഡ്ജറ്റില്  ഭാറ്റി ഴചൃകവശം ഭിചൃ്നള്ള ട്ഔ തനത് പുണ്് എന്  കരാതസ്സാമി  
ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്   ഈള്െപ്പടുത്തണം. ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്താെത 
തനത് പുണ്് കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാന്  ഩാരില്ലാെമാിലം െഩറ്റിഴര്ക്ക്കുഔള്  
ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള ഄനിഴായയ െചറവഔള്  ഔളിചൃ് ഫാകിയുടെ ള്ള ട്ഔയുടെ െര ഩയഭാഴധി 25 
വതഭാനം ഴെയ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാമല്ലാെത െഩാട്ഭയാഭത്ത് ര്വൃത്തിഔളെര 
നരത്തിപ്പ്ചട്ടങ്ങള്  ഩാറിചൄ െഔാുണ്് ഄരിമന്തിയ ഷൃബാഴ്നള്ള ര്വൃത്തിഔള്ക് 
ഴിനികമാഖികാവന്താണ്. 

(4) രു ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  തനത് പുണ്് ആനത്തില്  ഴിനികമാഖിചൃ  ട്ഔയുടെ െര  15 
വതഭാനത്തില്  ഄധിഔയിചൃ ട്ഔ ഄടുത്ത ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഴഔമിരുത്തുന്നു 
െുണ്ാില്  ഄത്രയുടെ ം ട്ഔ റബയഭാകാന്  ഔളിയുടെ ം എന്നുള്ളതിന് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിെെ ഒഡിറ്റ് ചുഭതറയുടെ ള്ള ജില്ലാ/കഭകറാ/ഷംസ്ഥാന െഩര്ക്കപാര്ക്ഭന്ഷ്    
ഒഡിറ്റ് ഒപീഷരില്  നിന്നുള്ള ഷാക്ഷയഩത്രം മൂന്കൂട്ടി ഴാങ്ങി ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി 
ഷഭര്ക്പ്പിക്കുകമ്പാള്  തെന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിക് നല്കഔുണ്താണ്.  

(5)  തനത് പുണ്് ഴഔമിരുത്തി ഄംഖീഔായം കനരിമ  കര്ാജക്ടുഔലില്  തനത് പുണ്ിന് ഩഔയം 
ഭറ്റ് കരാതസ്സുഔള്  ഴഔമിരുത്തുന് യീതിമില്  കബദഖതി െചയ്യാന്  ഩാരില്ല. ഄര്ഔായ്നള്ള 
കര്ാജക്ട് കബദഖതിഔള്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖീഔയിക്കുഴാനും ഩാരില്ല. 

(6) തനത് ഴരുഭാനത്തിെറ ഭിചൃവം ഫാാ് ഴായ്പയുടെ ം യുടെ ക്തി ഷസഭാമ യീതിമിറാമിയികണം  
ഔണകാകകുണ്ത്. 

(7) ഴിബഴങ്ങള്  ഴിനികമാഖിക്കുന്തില്  ഩയഭാഴധി ഔായയക്ഷഭതയുടെ ം ഭിതഴയമവം ഩാറികണം. 
പറര്ദഭല്ലാത്തകതാ ഩാള് െചറഴ് ഴരുത്തുന്കതാ അമ യീതിമിലള്ള ഴിബഴഴിനികമാഖം 
ളിഴാകണം. 
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5.2 ഄനിഴായയ ഴഔമിരുത്തലഔള്  

5.2.1 ഴിഔഷനപുണ്ില്   നിന്നും നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം  ഴിസിതം നീകിഴമ് കകുണ്താമ  ആനങ്ങള്   
ചുഴെര നല് കുന്നു. 

 (1)  ഄാണഴാരി കഩാശഔാസായ ഴിതയണം 

ഄാണഴാരിഔലില്  ഴരുന് കുട്ടിഔള്ക് പൂയഔകഩാശഔാസായം, രി.എചൃ്.അര്ക്.എഷ്, 
ഔൗഭായകായാമ െഩ  കുട്ടിഔള്ക് കഩാശഔാസായം, ഖര്ക്ബിണിഔള് , ്നറയൂു കൊന് ഄമ്മഭാര്ക് ,  
എന്ിഴര്ക്ക് കഩാശഔാസായം, ഷഫറ, ഄംഖന്ഴാരിഔള്  ്നകകന നരപ്പാക്കുന്തിന്  
ഷര്ക്കാര്ക്  തീരുഭാനിക്കുന്  ഭറ്റ് കഩാശഔാസായ ഴിതയണ ഩയിഩാരിഔള്   എന്ിഴമ് െകല്ലാം 
കഴുണ് ഴിസിതം ഔണകാകി രു കര്ാജക്ടാമി തയ്യാരാകണം. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലാണ് 
ട്ഔ ഴഔമിരുകത്തുണ്ത്. എന്ാല്  ജില്ലാ-കലാക്  ഩഞ്ചാമത്തുഔളെര  ഴിസിതം ഷംകമാ 
ജിപ്പികാവന്താണ്. 

 കുരിപ്പ് -  ഄാണഴാരിഔലിെറ  കഩാശഔാസായ ഴിതയണത്തിെെ ഗണകബാക്താകലാമ 
ഩട്ടിഔജാതി  ഷ്നദാമത്തിെറ കുട്ടിഔള്ക് ഴിതയണം െചയ്യുന് അസായത്തിെെ െചറഴ്  
ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നും  ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഴിബാഖത്തിെറ കുട്ടിഔള്ക്   
കഩാശഔാസായം ഴിതയണം നരത്തുന്തിനുള്ള െചറഴ് ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി 
ഴിസിതത്തില്  നിന്നും   ഴസികാവന്താണ്. ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതവം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതവം ഴിനികമാഖിക്കുന്നുെുണ്ാില്  ഄഴ ര്കതയഔ കര്ാജക്ടുഔലാമി 
തയ്യാരാകകുണ്താണ്.  

(2) എഷ്.എഷ്.എ, അര്ക്.എം.എഷ്.എ കര്ാജക്ടുഔള്ക്  ഷര്ക്കാര്ക്  നിശ്ചമിക്കുന് ഴിസിതം 
നല്ഔല്  

 കുരിപ്പ്:- ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഴഔമിരുത്തുന് എഷ്.എഷ്.എ, അര്ക്.എം.എഷ്.എ 
കര്ാജക്ടുഔളെര ഴിസിതങ്ങലില്  ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക് കഴുണ്ി  
െചറഴളിക്കുന് ട്ഔ  മഥാക്രഭം  ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ 
ഈഩഩ്ധതതിഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഴസികാവന്താണ്. 

(3)  ഩാറികമറ്റീഴ് െഔമര്ക്  കര്ാജക്ടിനുള്ള ഴിസിതം  

(4)  ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക്ക്  ഷ് കകാലര്ക്ശിപ്പും ഫത്തയുടെ ം  

 (ഗ്രാഭഞ്ചാമത്തുഔളെര ഴിസിതകത്താെരാപ്പം കലാക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളെര  ഴിസിതവം 
ഷംകമാജിപ്പികാവന്താണ്.) 

(5)  ര്ധാനഭന്ത്രി അഴാഷ് കമാജനയ്ക്ക് (ഩി.എം.എ.കഴ) ഄധിഔ ഴിസിതം.  ഗ്രാഭ, കലാക്, 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  മഥാക്രഭം 25:40:35 ഄനുഩാതത്തില്  ട്ഔ ഴഔമിരുത്തണം. 

(6) ഄഖതി യസിത കഔയലം ഩ്ധതതിയുടെ െര (അശ്രമ) ഴിസിതം (ഗ്രാഭ/കലാക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള് ) 

കുരിപ്പ്:- ഄഖതി  യസിത കഔയലം ഩ്ധതതിയുടെ െര ഗണകബാക്താകെല ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള 
ഭാനദണ്ഡങ്ങളം ഄഖതിഔള്ക് റബയഭാകകുണ് ഩയിചയണ കഷഴന ഩാകകജിെെ 

ഴിവദാംവങ്ങളം 12.12.2017 – െറ ഷ.ഈ. (എം.എഷ്) 252/2017/തഷൃബഴ നമ്പര്ക്  ഈത്തയഴ് 
ര്ഔായം ഩയിഷ്കയിചൃ് പുരെപ്പടുഴിചൃിു കൊുണ്്. അെഔ ഄരാല്  ട്ഔയുടെ െര 40% കുടുംഫശ്രീ, 35% 
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ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, 15% കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത് 10% ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എന് ക്രഭത്തില്  
ഴഔമിരുത്തി നരപ്പാകകുണ്താണ്.  

(7)  ആന്പര്ക്കഭശന്  കഔയല ഭിശന് നല്കുന്തിന് ഷര്ക്കാര്ക്  നിശ്ചമിക്കുന് ട്ഔ 

5.3 കര്ാജക്ടുഔളെര കഭകറാ തയംതിയിഴ് 

5.3.1 ഈത്ഩാദനം, കഷഴനം, ഩശ്ചാത്തറം എന്ീ മൂന്് കഭകറഔലിറാമിട്ടാണ്  കര്ാജക്ടുഔള്  തയം 
തിയികകുണ്ത്. ഒകയാ കഭകറമിലം ഈള്െപ്പടുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന്  
ര്ഔായഭാമിയികണം. 

(1)  ഈത്ഩാദന കഭകറാ കര്ാജക്ടുഔള്   

(i)  കൃശി, ജറകഷചന ര്വൃത്തിഔള് , ഭണ്- ഷംയക്ഷണം. ജറഷംയക്ഷണം, ഩയിസ്ഥിതി 
ഷംയക്ഷണം, മൃഖഷംയക്ഷണം, ക്ഷീയ ഴിഔഷനം, ഭത്സയഫന്ധനം, ഔാര്ക്ശിഔ-
മൃഖഷംയക്ഷണ-ക്ഷീയ ഴിഔഷന കഭകറഔലിെറ ഈല്പ്പന് ഷംരണവയണം/ 
മൂറയഴര്ക്്ധതനഴ്/ഴിഩണനം, ഩയമ്പയാഖത ചന്തഔള് ,  ഴയഴഷാമം,  ഉര്ക് കജാത്ഩാദനം,  
കജഴഴല നിര്ക്മ്മാണം എന്ിഴ ഈത്ഩാദന കഭകറാ കര്ാജക്ടുഔലാണ്. 

(ii) കൃശി ബഴന് , ഭത്സയബഴന് , മൃഖാശുഩത്രി, ക്ഷീയ ഴിഔഷന ഒപീഷ് എന്ിഴയുടെ െര െഔട്ടിര 
നിര്ക്മ്മാണങ്ങളം ഄഴമില്  ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന് കഴദുതി, കുരിെഴള്ളം, പര്ക്ണിചൃര്ക്  
്നതറാമ ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയ ഴിഔഷനവം ഈത്ഩാദന കഭകറമില്   ഈള്െപ്പടുത്താ 
വന്താണ്. 

(2) കഷഴന കഭകറാ കര്ാജക്ടുഔള്  

 ഴിദയാബയാഷം, ഔറ, ഷംഷ് കായം, ഔാമിഔ ഴിഔഷനം, യുടെ ഴജന കക്ഷഭം, അകയാഖയം, 
കുരിെഴള്ളം, ശുചിതൃം, കയഭാറിനയ ഩയിഩാറനം, ദ്ര്ഴ ഭാറിനയ ഩയിഩാറനം, ഷാമൂസയനീതി, 
ഴകമാജനകക്ഷഭം, ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിചയണം, ഩാര്ക്പ്പിരം, ഖാര്ക്സിഔ കഴദുതീഔയണം, 
കഴദുതി കറന്  ദീര്ക്ഗിപ്പികല് , ഷ് കൂള്  െഔട്ടിരങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ ം ഄഴയ്ക്കാഴവയഭാമ 
കഴദുതി, കുരിെഴള്ളം, പര്ക്ണിചൃര്ക്  ്നതറാമഴ ര്ദാനം െചയ്യുന് കര്ാജക്ടുഔളം കഷഴന 
കഭകറമില്  ഈള്െപ്പടുത്തണം. 

(3)  ഩശ്ചാത്തറ കഭകറാ കര്ാജക്ടുഔള്   

  കരാഡ്, ഩാറങ്ങള് , ഫഷ് റാന്റുഔള് , ഫഷ് ഔാത്തിയിപ്പ് കഔന്ദ്രങ്ങള് , നരപ്പാതഔള് , 
നരപ്പാറങ്ങള് , ഒപീഷ് െഔട്ടിരങ്ങള് , ഒപീഷ് അഴവയത്തിനുള്ള ഴാസനങ്ങള് , ഒപീഷ് 
െഔട്ടിരങ്ങളെര കഴദുതീഔയണം, കശാപ്പിംഖ് കഔാംപ്ലഔ് സുഔള് , ഈത്ഩാദന കഷഴന 
കഭകറയുടെ ഭാമി കനയിട്ട് ഫന്ധഭില്ലാത്ത ഒപീസുഔളെര ഷൗഔയയങ്ങള്  ഴര്ക്്ധതിപ്പികല് , 
ഩാര്ക്വൃബിത്തി ഷംയക്ഷണം (കതാടുഔള് , നീര്ക്ചൃാലഔള് , കുലങ്ങള് , കചാറഔള്  
എന്ിഴയുടെ കരട്ള്െപ്പെര), പാം കരാഡ്, ോക്ടര്ക്  രാമ്പ് എന്ിഴ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറമില്  
ഈള്െപ്പടുകത്തുണ്താണ്. 

5.4 ഴിഔഷന പുണ്ിെെ കഭകറാ ഴഔമിരുത്തലം ര്കതയഔ ഩ്ധതതിഔളെര ഴിസിതവം നിശ്ചമികല്  

5.4.1 െഩാട് ഴിബാഖം, ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി എന്ീ ഴിസിതങ്ങള്  
ഴിബജിപ്പിചൃ് ഈത്ഩാദനം, കഷഴനം, ഩശ്ചാത്തറം ്നതറാമ കഭകറഔള് ക്കും ര്കതയഔ 
ഩ്ധതതിഔള്ക്കും ഴഔമിരുത്തുന്തിന്  ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് നിഫന്ധനഔള്   ഩാറികണം.  
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(1) ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  െഩാട്ഴിബാഖത്തിെറ ഷാധായണ ഴിസിതം, 
ര്കതയഔ ഗരഔ ഩ്ധതതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഈഩഩ്ധതതി എന്ീ ഴിസിതങ്ങളെര അെഔ 
ട്ഔയുടെ െര 20 വതഭാനത്തില്  കുരമാെതയുടെ ള്ള ഴിസിതം കറപ് ഩാര്ക്പ്പിര 
സുയക്ഷാഩ്ധതതി, ഩി.എം.എ.കഴയുടെ െര ഄധിഔ ഴിസിതം എന്ിഴ ഈള്പ്പെരയുടെ ള്ള 
ഩാര്ക്പ്പിര കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തണം. ആങ്ങെന ഴഔമിരുത്തുകമ്പാള്  െഩാട്ഴിബാഖം 
ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  നിന്നും 20 വതഭാനത്തില്  കുരമാെത നീകിഴയ്ക്കന്നുെുണ്ന്് 
ഈരപ്പാകണം. 

(2) െഩാട്ഴിബാഖം ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഩാര്ക്പ്പിര കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തുന് 20 
വതഭാനം ട്ഔ കുരവ െച സം് ഫാകി ട്ഔയ്ക്ക ഭാത്രം കഭകറാ ഴഔമിരുത്തറിെെ 
കുരഞ്ഞ/കൂരിമ ഩയിധിയുടെ ം ര്കതയഔ ഩ്ധതതിഔളെര കുരഞ്ഞ ഴിസിതവം 
ഔണകാകകുണ്താണ്. ആരുഩത് വതഭാനത്തില്  കൂടുതല്  ട്ഔ ഴഔമിരുത്തുന് 
ഷന്ദര്ക്ബത്തില്  ര്സ്തുത ട്ഔ (20 വതഭാനത്തില്  ഄധിഔംഴരുന് ട്ഔ) കഭകറാ ഴിബജന 
നിഫന്ധനഔള്ക് ഴികധമഭാമി ഔെുണ്കത്തുണ്താണ്. 

(3) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളം കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളം െഩാട്ഴിബാഖം 
ഴിഔഷനപുണ്ിെറ ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  നിന്നും (Normal Share under General 
Sector Fund) ഏറ്റവം കുരഞ്ഞത് 30 വതഭാനെഭാിലം ഈത്ഩാദന കഭകറയ്ക്ക് 
ഴഔമിരുത്തണം. 

(4) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളം കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔളം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളം െഩാട് ഴിബാഖം 
ഴിഔഷന പുണ്ിെറ ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഏറ്റവം കുരഞ്ഞത് 10 
വതഭാനെഭാിലം  ഭാറിനയ ഷംഷ് കയണത്തിനും ജറഷംയക്ഷണത്തിനും ര്ാധാനയം 
െഔാടുത്തുെഔാുണ്് സയിത കഔയലം ഭിശന്  കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഴഔമിരുത്തണം.  

(5) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   െഩാട്ഴിബാഖം  ഴിഔഷനപുണ്ിെറ ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  
നിന്്  30 വതഭാനത്തില്  ഄധിഔം ട്ഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറയ്ക്ക്  ഴഔമിരുത്തുഴാന്  
ഩാരില്ല. 

(6) കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  െഩാട്ഴിബാഖം ഴിഔഷനപുണ്ിെറ ഷാധായണ ഴിസിത 
ത്തില്  നിന്്  25 വതഭാനത്തില്  ഄധിഔം  ട്ഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തു 
ഴാന്  ഩാരില്ല. 

(7) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  െഩാട് ഴിബാഖം ഴിഔഷന പുണ്ിെറ ഷാധായണ ഴിസിതത്തില്  
നിന്് 45 വതഭാനത്തില്  ഄധിഔം ട്ഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തുഴാന്  
ഩാരില്ല 

(8) ഗ്രാഭ-കലാക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി) 
ഴിസിതത്തിെെ 30 വതഭാനത്തില്   ഄധിഔം ട്ഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരു 
ത്തുഴാന്  ഩാരില്ല. 

(9) ഗ്രാഭ-കലാക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി (റ്റി.എഷ്.ഩി) ഴിസിത 
ത്തിെെ 30 വതഭാനത്തില്   ഄധിഔം ട്ഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറമക്  ഴഔമിരുത്താന്  
ഩാരില്ല. 
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(10) ഗ്രാഭ-കലാക് ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുഔള്  െഩാട്ഴിബാഖം ഴിഔഷനപുണ്ിെറ ഷാധായണ 
ഴിസിതം, എഷ്.ഷി.എഷ്. ഩി,  റ്റി.എഷ്.ഩി  എന്ിഴ കൂട്ടിമ ട്ഔയുടെ െര കുരഞ്ഞത്  10 
വതഭാനം  ഴനിതാ ഗരഔ ഩ്ധതതിക്  ഴഔമിരുത്തണം.   

(11) ഗ്രാഭ-കലാക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  െഩാട് ഴിബാഖം ഴിഔഷനപുണ്ിെറ ഷാധായണ 
ഴിസിതം, എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി  എന്ിഴ കൂട്ടിമ ട്ഔയുടെ െര 5 വതഭാനം 
കുട്ടിഔള് , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക് , ോന്ഷ് െജന്കഡഴ്സ് എന്ിഴരുെര ഴിഔഷനത്തിനും 
കുരഞ്ഞത് 5 വതഭാനം ഴകമാജനങ്ങളെര കക്ഷഭത്തിനും ഩാറികമറ്റീഴ് െഔമര്ക്   
ര്ഔായ്നള്ള ഩയിചയണത്തിനും ഴഔമിരുത്തണം. 

6 ര്കതയഔ ഴിബാഖങ്ങള്ക്കും ര്കതയഔ കഭകറഔള്ക്കു്നള്ള ഩ്ധതതിഔള്   

6.1 ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി (Sheduled Caste Sub Plan) 

(1)  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖകാരുെര ഴിഔഷനത്തിനുകഴുണ്ി ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവം  
ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാമി  ഩട്ടിഔജാതി  ഈഩഩ്ധതതി  കൂരി തയ്യാരാകണം. ഩട്ടിഔജാതി 
ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതഭാമി ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്  
ര്കതയഔം ഴഔമിരുത്തി  നല്കുന്ട് ര്ഔായഭാമിയികണം ഩ്ധതതി തയ്യാരാകകുണ്ത്. 
ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം ഩാളാകാകനാ ഴഔഭാറ്റി െചറഴളികാകനാ (non-
lapsable and non-divertible) ഩാരില്ല. ഈഩഩ്ധതതിക് ഭറ്റ് കരാതസുഔലിെറ ഷാധയതയുടെ ം 
ഈഩകമാഖെപ്പടുകത്തുണ്താണ്.    

(2)  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖകാരുെര ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം, ഷാമൂസയ ഴിഔഷനം, ഩശ്ചാത്തറ 
ഷൗഔയയഴിഔഷനം എന്ിഴ കഔഴയിക്കുഔമാഔണം ഈഩഩ്ധതതിയുടെ െര റക്ഷയം.  

(3)   ഴയക്തിഔള്ക്കും കുടുംഫങ്ങള്ക്കും കനയിു കൊ ര്കമാജനം റബിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔളം ഩട്ടിഔജാതി 
ഴിബാഖകാരുെര െഩാട്ഷൗഔയയ ഴിഔഷനത്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔളം തയ്യാരാകാ 
വന്താണ്. 

(4)  2010-11-ല്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖെത്ത ഷംഫന്ധിചൃ്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപ്പും തകേവ 
ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളം ഷംയുടെ ക്തഭാമി നരത്തിമ ഩട്ടിഔജാതി ഷാകാതങ്ങളകരയുടെ ം 
കുടുംഫങ്ങളകരയുടെ ം ഷര്ക്കഴ ഴിഴയങ്ങള്  ഔളിയുടെ ന്ിരകത്താലം പുട്കി തയ്യാരാകി 
ഄതിെെ ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  അഴിഷ്കയികകുണ്താണ്.   

(5)  കുരഞ്ഞത് 5 ഩട്ടിഔജാതി കുടുംഫങ്ങെലാിലം  ഄടുത്തടുത്ത് താഭഷിക്കുന് ര്കദവം  രു 
ഩട്ടിഔജാതി ഷകാതഭാമി ഔണകാകി ഄഴിെര കുരിെഴള്ളം, കഴദുതി, കരാഡ്, 
നരപ്പാത എന്ീ െഩാട് ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന്തിന്, താെള ഩരയുടെ ന് 
നിഫന്ധനഔൾക് ഴികധമഭാമി, ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം ഴിനികമാഖികാ 
വന്താണ്.  

(6) കഴദുതി, കുരിെഴള്ളം, കരാഡ്, നരപ്പാത എന്ീ െഩാട് ഷൗഔയയ കര്ാജക്ടുഔളെര  
അെഔ  ഗണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങലില്  ഄമ്പത് വതഭാനത്തിറധിഔം ഩട്ടിഔജാതികാ 
യാെണാില്  അ കര്ാജക്ടിന് പൂര്ക്ണഭായുടെ ം ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം 
ഴഔമിരുത്താവ ന്താണ്. ഄട്കഩാെറ െഭാത്തം കൃശിഭൂഭിയുടെ െര ഄമ്പത് 
വതഭാനത്തിറധിഔം ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖകാരുകരതാമിു കൊള്ള ജറകഷചന കര്ാജക്ടിനും 
ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം പൂര്ക്ണഭായുടെ ം ഴഔമിരുത്താവന്താണ്.  



 
 
 

51 
 

(7) ്നന്  കണ്ഡിഔമില്  ര്തിഩാദിചൃ തയം കര്ാജക്ടുഔളെര അെഔ ഗണകബാക്താകലില്  
ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖകാരുെര എണം 50 വതഭാനത്തില്  കുരഴാമിയിക്കുഔയുടെ ം എന്ാല്  
25 വതഭാനെഭാിലം ഈുണ്ാമിയിക്കുഔയുടെ ം െചയ്യുന് ഷന്ദര്ക്ബത്തില്  ഩട്ടിഔജാതി 
ഴിബാഖകാരുെര വതഭാനത്തിന് അനുഩാതിഔഭാമ ഴിസിതം ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി 
ഴിസിതത്തില്  നിന്് ഴഔമിരുത്താവന്ട്ം ഫാകി ട്ഔ െഩാട്ഴിബാഖം/തനത് പുണ്ില്  
നിന്് ഴഔമിരുത്തുഔയുടെ ം െചകയ്യുണ്താണ്. ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖകാരുെര എണം 25 
വതഭാനത്തില്  താെളമാെണാില്  പൂര്ക്ണഭായുടെ ം െഩാട്ഴിബാഖം ഴിഔഷന പുണ്് / 
തനത് പുണ്് തെന് ഴഔമിരുത്തണം.     

(8) ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനി/ഷകാതങ്ങലികറക് കരാഡ് നിര്ക്മ്മിക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക്  
കഔാലനികഔത്തുള്ള ബാഖവം കഔാലനിമികറയ്ക്കള്ള ബാഖവം ന്ാമി ഩയിഖണിചൃ് റ്റ 
എറികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുഔമാെണാില്  ഭാത്രകഭ കണ്ഡിഔ 6, 7 എന്ിഴമിെറ 
നിഫന്ധനഔള്  ര്ഔായം ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം ഴഔമിരുത്താൂ. 

(9) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖകാരുെര വതഭാനം െതലിമിക്കുന്തിനാമി  കര്ാജക്ടിെെ 
ര്കമാജനം റബിക്കുന് ര്കദവത്തിെെ രു ഷാമൂസയ ഭൂഩരം കര്ാജക്ടിെനാപ്പം തയ്യാരാകി 
ഴമ് കകുണ്ട്ം ഭൂഩരത്തില്  നരത്താനുകേവിക്കുന്  ര്വൃത്തിയുടെ െര സ്ഥാനവം ര്കമാജനം 
റബിക്കുന് എല്ലാ ഗണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങളകരയുടെ ം സ്ഥാനവം (ജറകഷചന കര്ാജക്ടുഔലില്  
ര്കമാജനം റബിക്കുന് െഭാത്തം കൃശി സ്ഥറത്തിെെ സ്ഥാനം) ഄരമാലെപ്പടു 
കത്തുണ്ട്ം ഄര്ഔായം ഄരമാലെപ്പടുത്തിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩരത്തില്  ഩട്ടിഔജാതി 
കുടുംഫങ്ങളെര സ്ഥാനം (ജറകഷചന കര്ാജക്ടുഔലില്   ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖകാരുെര 
കൃശി സ്ഥറത്തിെെ സ്ഥാനം) ര്കതയഔ നിരത്തില്  ഔാണിചൃിയികകുണ്ട്ഭാണ്. കര്ാജക്ട്  
നരപ്പിറാകിമാല്  ര്കമാജനം റബിക്കുന് അെഔ കുടുംഫങ്ങളെര ഩട്ടിഔയുടെ ം ഄതില്  
ഩട്ടിഔജാതി കുടുംഫങ്ങളെര ഩട്ടിഔയുടെ ം ഷാമൂസയ ഭൂഩരകത്താെരാപ്പം കചര്ക്ത്തിയികക 
ുണ്താണ്. ഗണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങളെര  ഩട്ടിഔഔളം  ഷാമൂസയ ഭൂഩരവം 'കലാക് 

ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്ക് ’  സ്ഥറ ഩയികവാധന നരത്തി  കഫാ്ധതയെപ്പകരുണ്ട്ം 
ഄത് ഷംഫന്ധിചൃ് ചുഴെര ര്തിഩാദിക്കുന് ര്ഔായം രു ഷര്ക് ട്ടിപികറ്റ്  ഷാക്ഷയെപ്പ 

ടുകത്തുണ്ട്ഭാണ്. “................................ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ .................... 
ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്   ഈള്െപ്പടുത്തിമിു കൊള്ള ..................... കര്ാജക്ട് ഞാന്  
ഩയികവാധിക്കുഔയുടെ ം കര്ാജക്ടില്  ഈള്െപ്പടുത്തിമിു കൊള്ള ര്വൃത്തിഔളം  ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം  
ഞാന്  ഭനസ്സിറാക്കുഔയുടെ ം  െച സംിയിക്കുന്നു. കര്ാജക്ട്  ്നകകന ര്കമാജനം  റബിക്കുന് 
അെഔ  ഗണകബാൃ തി  കുടുംഫങ്ങലില്/ജറകഷചനം  നരത്തുന് കൃശി സ്ഥറത്തിെെ  
ഈരഭസ്ഥയില്   -------- വതഭാനത്തിറധിഔം ഩട്ടിഔജാതികായാെണന്് /ഩട്ടിഔജാതി 
കാരുകരതാെണന്് ഞാന്  കനയിട്ട് സ്ഥറ ഩയികവാധന നരത്തിമതില്  നിന്് എനിക് 
കഫാധയെപ്പട്ടിു കൊള്ളതാെണന്് ഷാക്ഷയെപ്പടു ത്തുന്നു. ഇ കര്ാജക്ടിനുകഴുണ്ി തയ്യാരാകിമ  
ഷാമൂസയ ഭൂഩരവം ര്കമാജനം റബിക്കുന് അെഔ കുടുംഫങ്ങളെര ഩട്ടിഔയുടെ ം ര്കമാജനം 
റബിക്കുന് ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖ കുടുംഫങ്ങളെര ഩട്ടിഔയുടെ ം  ഞാന്  ഷാക്ഷയെപ്പടുത്തി  

ആകതാെരാപ്പം ഷഭര്ക്പ്പിക്കുന്നു.” 

(10) കൃശി ഭൂഭിമില്ലാത്ത ഩട്ടിഔജാതി കുടുംഫങ്ങള്ക് ഩാട്ടക്കൃശി െചയ്യുന്തിന് ധന ഷസാമം 
ഄനുഴദനീമഭാണ്. 
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(11)  ഩട്ടിഔജാതി യുടെ ഴതീയുടെ ഴാകളെര  ഴിദയാബയാഷം, ഴികദവത്ത് െതാളില്  കതരല് ,  ഷൃമം 
െതാളില്  ഩയിഩാരിഔള് , െതാളില്   ഩയിവീറനങ്ങള് , ഔാമിഔ ഴിഔഷനം, ഴരുഭാന 
ഴര്ക്്ധതന ഷംയംബങ്ങള്  ്നതറാമഴ കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിന് കര്ാജക്ടുഔള്  അഴിശ് ഔ 
യികകുണ്താണ്. 

(12) ഩട്ടിഔജാതി യുടെ ഴതീ യുടെ ഴാകള്  ഴയക്തിഖതഭായുടെ ം ്പുകപ്പ് ഄരിസ്ഥാനത്തിലം  അയംബിക്കുന്  
ഴരുഭാന ഴര്ക്്ധതന കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഫാാ് ഴായ്പ തയെപ്പടുത്തുന്തിനും  ഄനുഴദ 
നീമഭാമ ഷഫ് ഷിഡി നല്കുന്തിനും ്നന്ഖണനയുടെ ം ര്ാധാനയവം നല്ഔണം. 

(13) ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനിഔലില്  തൃപ്തിഔയഭാമ യീതിമില്   കുരിെഴള്ള ഷൗഔയയവം ഴീടുഔലില്   
ഔക്കൂഷ് ഷൗഔയയവം  റബയഭാക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക്  ്നന്ഖണന നല്ഔണം. 
ഄഴ ഏെറ്റടുത്തതിനുകവശം ഭാത്രകഭ ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി പുഔള്  ഴഔമിരുത്തി 
െഔാുള്ള ഭറ്റ് കര്ാജക്ടുഔള്  (ഄനിഴായയ കര്ാജക്ടുഔള്  ളിെഔ) ഏെറ്റടുകാൂ. 

(14) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖങ്ങലില്  നിന്നും ഈമര്ക് ന്നു ഴരുന്  ര്തിബഔള്ക് ഴികവശിചൄം  ജില്ലാ - 
ഷംസ്ഥാന -  കദവീമ - ഄന്തര്ക്കദവീമ  തറങ്ങലില്   ഄംഖീഔായം റബിക്കുന്ഴര്ക്ക് 
ഄഴരുെര കഭകറമില്  കൂടുതല്  ഴിപുറഭാമ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്   നരത്താന്  ഄഴര്ക്  തെന് 
തയ്യാരാകി ഷഭര്ക്പ്പിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്ക്,  നൂതന കര്ാജക്ടുഔള്കായുടെ ള്ള ജില്ലാതറ 
ഷഭിതിയുടെ െര ഄംഖീഔായത്തിന് ഴികധമഭാമി, എല്ലാ തറത്തിെറയുടെ ം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ഷസാമം നല്ഔാവതാണ്. ആതയ ഏജന്ഷിഔലില്   നിന്നുള്ള 
ഩിന്തുണ ഈരപ്പാകാന്   ്നന്കഔ എടുകാവന്ട്ഭാണ്.  

6.2 ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി (Tribal Sub Plan) 

(1)   ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റിെയെര ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം റബിക്കുന് ഒകയാ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനവം ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാമി ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി കൂരി 
തയ്യാരാകണം. ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം ഩാളാകാകനാ ഴഔഭാറ്റി 
െചറഴളികാകനാ ഩാരില്ല (non-lapsable and non-divertible). ഭറ്റ് കരാതസുഔലിെറ 
ഷാധയതയുടെ ം ഈഩകമാഖെപ്പടുകത്തുണ്താണ്.    

(2)  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിബാഖകാരുെര ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം, ഷാമൂസയ ഴിഔഷനം, ഩശ്ചാത്തറ 
ഷൗഔയയഴിഔഷനം എന്ിഴ കഔഴയിക്കുഔമാഔണം ഈഩഩ്ധതതിയുടെ െര റക്ഷയം. 

(3)  ഴയക്തിഔള്ക്കും കുടുംഫങ്ങള്ക്കും കനയിു കൊ ര്കമാജനം റബിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔളം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
ഴിബാഖകാരുെര െഩാട് ഷൗഔയയഴിഔഷനത്തിനായുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔളം തയ്യാരാകാവ 
ന്താണ്. 

(4) ഄഖതിയസിത കഔയലം ഩ്ധതതി (അശ്രമ) തയ്യാരാകിമിട്ടിെല്ലാികറാ, ഩ്ധതതി 
തയ്യാരാകിമിു കൊെുണ്ാിലം ഄതില്  ഄര്ക്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്  ളിഴാമി 
കഩാമിു കൊെുണ്ാികറാ ഄഴര്ക്ക് കഴുണ്ി ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാമി 
ഩയിചയണ കഷഴനങ്ങളെര ഩാകകജ് തയ്യാരാകകുണ്താണ്. ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി 
കുടുംഫങ്ങെല ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങളം ഄഴര്ക്ക്കുകഴുണ്ി തയ്യാരാകകുന്  
ഩയിചയണ കഷഴനങ്ങളെര  ഩാകകജിെെ ഭാര്ക്ഖകയകയുടെ ം ഄനുഫന്ധം 5-ല്  നല്കുന്നു. 

(5)  2008-10-ല്  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷന ഴകുപ്പും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളം ഷംയുടെ ക്തഭാമി  
നരത്തിമ ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഴിബാഖങ്ങളെര ഷാമൂസയ ഷാമ്പത്തിഔ ഷര്ക്കഴയുടെ െര  ഴിഴയങ്ങള്  
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ഔളിയുടെ ന്ിരകത്താലം പുട്കി തയ്യാരാകി ഄതിെെ  ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്   
അഴിഷ്കയികകുണ്താണ്. 

(6)  കുരഞ്ഞത് 5 ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കുടുംഫങ്ങെലാിലം ഄടുത്തടുത്ത് താഭഷിക്കുന്  രു  ര്കദവം  
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഉയ് എന്് ഔണകാകി ഄഴിെര കുരിെഴള്ളം, കഴദുതി, നരപ്പാത എന്ീ 
െഩാട് ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന്തിന്, താെള ഩരയുടെ ന് നിഫന്ധനഔൾക് 
ഴികധമഭാമി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം ഴിനികമാഖികാവന്താണ്.    

(7) കഴദുതി, കുരിെഴള്ളം, നരപ്പാത എന്ീ െഩാട് ഷൗഔയയ കര്ാജക്ടുഔളെര അെഔ  
ഗണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങലില്  ഄമ്പത് വതഭാനത്തിറധിഔം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗകായാെണാില്  
അ കര്ാജക്ടിന് പൂര്ക്ണഭായുടെ ം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം ഴഔമിരുത്താവ 
ന്താണ്. ഄട്കഩാെറ െഭാത്തം കൃശിഭൂഭിയുടെ െര ഄമ്പത് വതഭാനത്തിറധിഔം 
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഴിബാഖകാരുകരതാമിു കൊള്ള ജറകഷചന കര്ാജക്ടിനും ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഈഩഩ്ധതതി 
ഴിസിതം പൂര്ക്ണഭായുടെ ം ഴഔമിരുത്താവന്താണ്.  

(8) ്നന്  കണ്ഡിഔമില്  ര്തിഩാദിചൃ തയം കര്ാജക്ടുഔളെര അെഔ ഗണകബാക്താകലില്  
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഴിബാഖകാരുെര എണം 50 വതഭാനത്തില്  കുരഴാമിയിക്കുഔയുടെ ം എന്ാല്  
25 വതഭാനെഭാിലം ഈുണ്ാമിയിക്കുഔയുടെ ം െചയ്യുന് ഷന്ദര്ക്ബത്തില്  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ 
ഴിബാഖകാരുെര വതഭാനത്തിന് അനുഩാതിഔഭാമ ഴിസിതം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഈഩഩ്ധതതി 
ഴിസിതത്തില്  നിന്്  ഴഔമിരുത്താവന്ട്ം ഫാകി ട്ഔ െഩാട്ഴിബാഖം / തനത് 
പുണ്ില്  നിന്് ഴഔമിരുത്തുഔയുടെ ം െചകയ്യുണ്താണ്. ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഴിബാഖകാരുെര എണം 
25 വതഭാനത്തില്  താെളമാെണാില്  പൂര്ക്ണഭായുടെ ം െഩാട്ഴിബാഖം ഴിഔഷന 
പുണ്്/തനത് പുണ്് തെന് ഴഔമിരുത്തണം.     

(9) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഴിബാഖകാരുെര വതഭാനം െതലിമിക്കുന്തിനാമി കര്ാജക്ടിെെ 
ര്കമാജനം റബിക്കുന് ര്കദവത്തിെെ രു ഷാമൂസയ ഭൂഩരം കര്ാജക്ടിെനാപ്പം തയ്യാരാകി 
ഴമ് കകുണ്ട്ം ഭൂഩരത്തില്  നരത്താനുകേവിക്കുന്  ര്വൃത്തിയുടെ െര സ്ഥാനവം ര്കമാജനം 
റബിക്കുന് എല്ലാ ഗണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങളകരയുടെ ം സ്ഥാനവം (ജറകഷചന കര്ാജക്ടുഔലില്  
ര്കമാജനം റബിക്കുന് െഭാത്തം കൃശി സ്ഥറത്തിെെ സ്ഥാനം) ഄരമാലെപ്പടു 
കത്തുണ്ട്ം ഄര്ഔായം ഄരമാലെപ്പടുത്തിമ ഷാമൂസയ ഭൂഩരത്തില്  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ 
കുടുംഫങ്ങളെര സ്ഥാനം (ജറകഷചന കര്ാജക്ടുഔലില്   ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഴിബാഖകാരുെര 
കൃശി സ്ഥറത്തിെെ സ്ഥാനം) ര്കതയഔ നിരത്തില്  ഔാണിചൃിയികകുണ്ട്ഭാണ്. കര്ാജക്ട്  
നരപ്പിറാകിമാല്  ര്കമാജനം  റബിക്കുന് അെഔ കുടുംഫങ്ങളെര  ഩട്ടിഔയുടെ ം ഄതില്  
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ കുടുംഫങ്ങളെര ഩട്ടിഔയുടെ ം ഷാമൂസയ ഭൂഩരകത്താെരാപ്പം കചര്ക്ത്തിയികക 
ുണ്താണ്. ഗണകബാൃ തി കുടുംഫങ്ങളെര  ഩട്ടിഔഔളം  ഷാമൂസയ ഭൂഩരവം 'കേഫല്  

എക്സ്റ്റന് ശന്  ഒപീഷര്ക് ’ സ്ഥറ ഩയികവാധന നരത്തി  കഫാ്ധതയെപ്പകരുണ്ട്ം ഄത് 
ഷംഫന്ധിചൃ് ചുഴെര ര്തിഩാദിക്കുന് ര്ഔായം  രു ഷര്ക് ട്ടിപികറ്റ്  ഷാക്ഷയെപ്പടു 
കത്തുണ്ട്ഭാണ്. 

    “............................... തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ .................... ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  
ഈള്െപ്പടുത്തിമിു കൊള്ള ........................ കര്ാജക്ട് ഞാന്  ഩയികവാധിക്കുഔയുടെ ം കര്ാജക്ടില്  
ഈള്െപ്പടുത്തിമിു കൊള്ള ര്വൃത്തിഔളം  ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം  ഞാന്  ഭനസ്സിറാക്കുഔയുടെ ം  
െച സംിയിക്കുന്നു.  കര്ാജക്ട്  ്നകകന ര്കമാജനം  റബിക്കുന് അെഔ  ഗണകബാൃ തി  
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കുടുംഫങ്ങലില്/ജറകഷചനം  നരത്തുന് കൃശി സ്ഥറത്തിെെ  ഈരഭസ്ഥയില്   -------- 
വതഭാനത്തിറധിഔം  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗകായാെണന്് /ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗകാരുകരതാെണന്് ഞാന്  
കനയിട്ട് സ്ഥറ ഩയികവാധന നരത്തിമതില്  നിന്് എനിക് കഫാധയെപ്പട്ടിു കൊള്ള 
താെണന്് ഷാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. ഇ കര്ാജക്ടിനുകഴുണ്ി തയ്യാരാകിമ  ഷാമൂസയ 
ഭൂഩരവം ര്കമാജനം റബിക്കുന് അെഔ കുടുംഫങ്ങളെര  ഩട്ടിഔയുടെ ം ര്കമാജനം റബിക്കുന്  
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഴിബാഖ കുടുംഫങ്ങളെര ഩട്ടിഔയുടെ ം  ഞാന്  ഷാക്ഷയെപ്പടുത്തി  ആകതാെരാപ്പം 

ഷഭര്ക്പ്പിക്കുന്നു.” 

(10) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം കരാഡ് നിര്ക്മ്മാണത്തിന് ഴഔമിരുത്താന്  ഩാരില്ല. 
എന്ാല്  ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഉരുഔള്ക് ഈള്ളില്  3 ഭീറ്റര്ക്  ഴീതിമില്  ഄധിഔയികാത്ത 
നരപ്പാതഔളം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഉരുഔലികറയ്ക്ക് എത്തികചൃരുന്തിന് 3 ഭീറ്റര്ക്  ഴീതിമില്  
ഄധിഔയികാത്ത നരപ്പാതഔളം (foot-steps) നരപ്പാറങ്ങളം (foot-bridges) നിര്ക്മ്മികാ 
വന്താണ്. 

 (11) കൃശി ഭൂഭിമില്ലാത്ത ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കുടുംഫങ്ങള്ക് ഩാട്ടക്കൃശി െചയ്യുന്തിന് ധന 
ഷസാമംഄനുഴദനീമഭാണ്. 

 (12)ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ യുടെ ഴതീയുടെ ഴാകളെര  ഴിദയാബയാഷം, ഴികദവത്ത് െതാളില്  കതരല് ,  ഷൃമം 
െതാളില്  ഩയിഩാരിഔള് , െതാളില്   ഩയിവീറനങ്ങള് , ഔാമിഔ ഴിഔഷനം, ഴരുഭാന 
ഴര്ക്്ധതന ഷംയംബങ്ങള്  ്നതറാമഴ കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിന് കര്ാജക്ടുഔള്  അഴിശ് ഔയി 
കകുണ്താണ്. 

(13) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ യുടെ ഴതീ യുടെ ഴാകള്  ഴയക്തിഖതഭായുടെ ം ്പുകപ്പ് ഄരിസ്ഥാനത്തിലം അയംബിക്കുന്  
ഴരുഭാന ഴര്ക്്ധതന കര്ാജക്ടുഔള്ക്  ഫാാ് ഴായ്പ തയെപ്പടുത്തുന്തിനും ഷഫ് ഷിഡി 
ഄനുഴദിക്കുന്തിനും  ്നന്ഖണനയുടെ ം ര്ാധാനയവം നല്ഔണം. 

(14) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഉരുഔലില്  തൃപ്തിഔയഭാമ യീതിമില്   കുരിെഴള്ള ഷൗഔയയവം ഴീടുഔലില്  
ഔക്കൂഷ് ഷൗഔയയവം  റബയഭാക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക്  ്നന്ഖണന നല്ഔണം. 
ഄഴ ഏെറ്റടുത്തതിനുകവശം ഭാത്രകഭ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി പുഔള്  ഴഔമിരുത്തി 
െഔാുള്ള ഭറ്റ് കര്ാജക്ടുഔള്  (ഄനിഴായയ കര്ാജക്ടുഔള്  ളിെഔ) ഏെറ്റടുകാൂ. 

(15) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിബാഖങ്ങലില്  ഔു ഴരുന് ഷികിള്  െഷല്  ഄനീഭിമ കഩാലള്ള 
കയാഖങ്ങള്, ഭറ്റ് അകയാഖയ ര്ശ്നങ്ങള്  എന്ിഴ ഩയിസയികാന്  കര്ാജക്ടുഔള്  
ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

 (16) ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഴിബാഖങ്ങലില്  നിന്നും ഈമര്ക് ന്നു ഴരുന് ര്തിബഔള്ക് ഴികവശിചൄം  ജില്ലാ - 
ഷംസ്ഥാന -  കദവീമ - ഄന്തര്ക്കദവീമ  തറങ്ങലില്   ഄംഖീഔായം റബിക്കുന്ഴര്ക്ക് 
ഄഴരുെര കഭകറമില്  കൂടുതല്   ഴിപുറഭാമ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്   നരത്താന്  ഄഴര്ക്  
തെന് തയ്യാരാകി ഷഭര്ക്പ്പിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്ക്,  നൂതന കര്ാജക്ടുഔള്കായുടെ ള്ള 
ജില്ലാതറ ഷഭിതിയുടെ െര ഄംഖീഔായത്തിന് ഴികധമഭാമി, എല്ലാ തറത്തിെറയുടെ ം 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ഷസാമം നല്ഔാവന്താണ്. ആതയ ഏജന്ഷിഔലില്   
നിന്നുള്ള  ഩിന്തുണ ഈരപ്പാകാന്  ്നന്കഔ  എടുകാവന്ട്ഭാണ്. 
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6.3 ഴനിതാഗരഔ ഩ്ധതതി 

(1)  ഴനിതഔളെര ഷാമൂസയ-ഷാമ്പത്തിഔ ഩദഴി ഈമര്ക്ത്തുതിന് രു ഴനിതാ ഗരഔ ഩ്ധതതി 
എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളം തയ്യാരാകകുണ്താണ് [കണ്ഡിഔ 5.4.1 (10) 
ഔാുഔ]. സ്ത്രീഔളെര െതാളിലം ഴരുഭാനവം ഷാമൂസയ ഩദഴിയുടെ ം ഴര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങലാമിയികണം ഴനിതാ ഗരഔ ഩ്ധതതിമില്  റക്ഷയഭികരുണ്ത്. ജന്ഡര്ക്  
ഫജറ്റിംഖ് ഄബിഔാഭയഭാമിയിക്കും. െഩാട്ഭാര്ക്ഖ നിര്ക്കേവങ്ങള്  ചുഴെര നല്കുന്നു.  

(2) ഈത്ഩാദനാധിഷ്ഠിതവം കഷഴനാധിഷ്ഠിതവഭാമ നൂതന ഷംയംബങ്ങള്  കുടുംഫശ്രീയുടെ െര 
ഷസാമകത്താെര അയംബികാനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക് പംഩം നല്ഔാവന്താണ്. 
ആതിനാമി കുടുംഫശ്രീയുടെ െര ഄംഖീഔായ്നള്ള  ഏജന്ഷിഔള്/ ഷന്്ധത ഷംഗരനഔള്   
എന്ിഴയുടെ െര കഷഴനം  ര്കമാജനെപ്പടുത്താവന്താണ്.

(3) സ്ത്രീഔളെര െതാളില്  - ഴരുഭാന ഴര്ക്്ധതനഴിനാമി ഷൃമംെതാളില്  ഷംയംബങ്ങള്ക്  
പുരെഭ, കറഫര്ക്  ഫാാ്, ഷൃമംെതാളില്  ഷംയംബഔരുെര  ഈത്ഩന്ങ്ങളെര ഴിഩണന 
ത്തിന് ഴിഩണനകഔന്ദ്രങ്ങള്  എന്ിഴ അയംബികാവന്താണ്. 

(4) റാഫ് െരഔ് നീശയന്  കഔാള് ഷ് ഩാഷാമിു കൊള്ള ഴനിതഔള്ക്  ്പുകപ്പ്  ഄരിസ്ഥാനത്തില്  
ഷൃമം െതാളില്  ഷംയംബെഭന് യീതിമില്   റകഫാരട്ടരിഔള്   അയംബിക്കുന്തിന് ഗ്രാഭ-
കലാക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് കര്ാത്സാസനം നല്ഔാവന്താണ്. ഴായ്പാ 
ഫന്ധിതഭാമി നരപ്പാകാവന് ആത്തയം കര്ാജക്ടുഔള്  കുടുംഫശ്രീ യൂണിറഔളഭാമി 
ഫന്ധെപ്പടുത്തി  ഷംഗരിപ്പികകുണ്താണ്. 

(5)  ജാഗ്രതാ ഷഭിതിഔള്  വക്തിെപ്പടുത്തുന്തിനും ഔൗ ഷറിംഖ് ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള  
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  നരത്തുന്തിനും  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ശ്ര്ധത െചലത്തണം. 

(6)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ര്കദവെത്ത സ്ത്രീഔള്ക്കും െഩ കുട്ടിഔള്ക്കും എതിെയയുടെ ള്ള 
ഄതിക്രഭയസിത ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്താമി ഭാറന്തിന് ഄനുകമാജയഭാമ കര്ാജക്ടുഔള്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(7) യുടെ .ഩി, കസഷ് ക്കൂള് , സമര്ക്െഷകെരി ഷ് ക്കൂളഔലില്  െഩ  കുട്ടിഔളെര 
ഷൗഔയയാര്ക്്ം 'നാപ്ഔിന്  െഴന്ഡിംഖ് യൂണിറഔള് ' സ്ഥാഩിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  
ഫന്ധെപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. കഔയല ഴനിതാ 
ഴിഔഷന കഔാര്ക്പ്പകരശെെ ഭാര്ക്ഖകയക ഄഴറംഫിചൄ കഴണം യൂണിറഔള്  
സ്ഥാഩികകുണ്ത്. 

(8) ര്തികയാധ ഩയിവീറന ഩയിഩാരിഔലാമ താകോ െകാുണ്, ജൂകഡാ, ഔയാെട്ട എന്ിഴമിലം 
കമാഖമിലം ഴനിതഔള്ക് ഩയിവീറനം നല്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്   ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള് ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(9) ഴനിതഔള്ക് കമാഖഩയിവീറനം നല്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് 
അയുടെ ശ് ഴകുപ്പിെെ ഷസഔയണകത്താെര ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(10) ഴനിതാ ഗരഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന് കര്ാജക്ടുഔള്  ഷംഫന്ധിചൃ 
സ്പഷ്ടീഔയണം.      

(i) സ്ത്രീഔള്  ധായാലഭാമി  എത്തുന് തകേവബയണ സ്ഥാഩന ഒപീഷ്, അശുഩത്രിഔള് , 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ നിന്ത്രണത്തിലള്ള ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്ിഴിര 
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ങ്ങലിലം ഫഷ് റാന്റുഔലിലം  ഄട്കഩാെറ സ്ത്രീഔള്  ധായാലഭാമി ഴെന്ത്തുഔയുടെ ം  
െതാളിറില്  ഏര്ക്െപ്പടുഔയുടെ ം െചയ്യുന് ഭാര്ക്കറഔള് , ചന്തഔള്  എന്ിഴരങ്ങലിലം  
സ്ത്രീഔള്ക് ഭാത്രഭാമി  മൂത്രപ്പുയഔളം, ഔക്കൂസുഔളം നിര്ക്മ്മിക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  
ഴനിതാഗരഔ ഩ്ധതതിമില്  ഏെറ്റടുകാം. മൂത്രപ്പുയഔള്, ഔക്കൂസുഔള്  എന്ിഴ 
നിര്ക്മ്മിക്കുകമ്പാള്  ഄഴിെര ജററബയത ഈരപ്പുഴരുകത്തുണ്താണ്. 

(ii) സ്ത്രീഔള്  ധായാലഭാമി എത്തികചൃരുന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ നിമന്ത്ര 
ണത്തിലള്ള എല്ലാ സ്ഥാഩനങ്ങലിലം ഫഷ് റാെ് കഩാലള്ള െഩാട്സ്ഥറങ്ങലിലം 
്നറയൂു കൊന് ഄമ്മഭാര്ക്ക് ഄഴരുെര ഷൃഔായയത ഔാത്തുസൂക്ഷിക്കും ഴിധ്നള്ള 
സുയക്ഷിതഭാമ ്നരിഔള്  ഷജഭാക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഴനിതാഗരഔ 
ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്താം. കൂടുതല്  സ്ത്രീഔള്  െതാളിെറടുക്കുന് സ്ഥാഩനങ്ങലില്  
ഇ ഷംഴിധാനം ്പുകപ്പ് ഷൗഔയയഭാമി ഏര്ക്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

(iii) ഔക്കൂഷ് നിര്ക്മ്മാണം, കുരിെഴള്ളം റബയഭാകല്, ഴീര് കഴദുതീഔയണം, ഄാണഴാരി 
െഔട്ടിര നിര്ക്മ്മാണം, ഄാണഴാരി കഩാശഔാസായം ്നതറാമഴയുടെ ം ഷഭാന 
ഷൃബാഴ്നള്ളഴയുടെ ം ഴനിതാ ഗരഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന്തല്ല. ഄട്കഩാെറ 
ഴനിതഔള്ക്കും പുരുശോര്ക്ക്കും രുകഩാെറ ര്കമാജനം റബിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔളം 
ഴനിതാഗരഔ ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന്തല്ല. 

(iv) ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തിെറ െഩ കുട്ടിഔളെര ഴിഴാസ ധനഷസാമം ഴനിതാ ഗരഔ 
ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന്തല്ല.   

 6.4  കുട്ടിഔള് , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക് , ോന്ഷ് െജന് കഡഴ്സ് എന്ിഴരുെര  ര്കതയഔ ഩ്ധതതി 

(1) കുട്ടിഔള് , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക് , ോന്ഷ് െജന്കഡഴ്സ് എന്ിഴരുെര കക്ഷഭത്തിനും 
ഴിഔഷനത്തിനും കഴുണ്ി രു ഩ്ധതതി തയ്യാരാകകുണ്ാണ്. ര്സ്തുത ഩ്ധതതിമില്  
കഭല്ഩരഞ്ഞ മൂന്് ഴിബാഖങ്ങള്ക്കും കഴുണ്ിയുടെ ള്ള ര്കതയഔ ഩ്ധതതിഔള്  ഈുണ്ാകഔുണ്ട്ം 
ഄഴ ഩ്ധതതി കയകയുടെ െര ബാഖഭാകകുണ്ട്ഭാണ് [കണ്ഡിഔ  5.4.1 (11) ഔാുഔ].  

(2) കുട്ടിഔളെര ഔറാ - ഔാമിഔ - ഭാനഷിഔ - ഷാംഷ് കായിഔ - ഩാാലിത്ത ഴിഔഷനം 
റക്ഷയഭിട്ട് കുടുംഫശ്രീ ഷംഴിധാനത്തിെെ ബാഖഭാമി നരപ്പിറാകിഴരുന് ഫാറ 
ഩഞ്ചാമത്ത്, ഫാറഷബ ്നതറാമഴ വക്തിെപ്പടുത്തുന്തിനുള്ള ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  
കുടുംഫശ്രീ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്ക് ഴികധമഭാമി കുട്ടിഔള്ക് കഴുണ്ിയുടെ ള്ള ര്കതയഔ 
ഩ്ധതതിമില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. ഫാറഩഞ്ചാമത്ത്/ഫാറഷബാ ര്ഴര്ക്ത്തന 
ങ്ങള്കാമി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്  ട്ഔ ഴിനികമാഖികാവന്താണ്. 

(3) എല്ലാ ഷര്ക്കാര്ക്  ഷ് ക്കൂളഔലിലം െഩ  കുട്ടിഔളകരയുടെ ം അ  കുട്ടിഔളകരയുടെ ം  
ഄംഖഷംകയയ്ക്ക് അനുഩാതിഔഭാമി  ഒകയാ ഴിബാഖത്തിനും  ര്കതയഔം മൂത്രപ്പുയ, ഔക്കൂഷ് 
എന്ിഴയുടെ ം അഴവയാനുഷയണം െഴള്ളം റബയഭാകാന്  കഴുണ് നരഩരിഔളം 
ഷൃീഔയികകുണ്താണ്. എകോ ഡഡ് ഴിദയാറമങ്ങലിലം ആത്തയം ഷൗഔയയങ്ങള്  
രുക്കുന്തിനുകഴുണ്ിയുടെ ള്ള ആരെഩരലഔള്  നരത്താവന്താണ്. 

(4) കുട്ടിഔലിലുണ്ാഔാനിരയുടെ ള്ള കഴഔറയങ്ങള്  കനയകത്ത ഔുഩിരിചൃ് ഄതിെെ അഗാതം 
ആല്ലാതാകാകനാ റഘൂഔയികാകനാ കഴുണ് നരഩരിഔള്  അകയാഖയ സ്ഥാഩനങ്ങലിെയെര 
നരകത്തുണ്താണ്. District Early Intervention Center-െെ ര്ഴര്ക്ത്തനം ഔായയക്ഷഭഭാകാനും 
ഴിപുറെപ്പടുത്താനും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 
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(5)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ നിമന്ത്രണത്തിലള്ള എല്ലാ സ്ഥാഩനങ്ങളം ഫാറ 
ഷൗഹൃദ സ്ഥാഩനങ്ങലാകി ഭാറ്റാന്  നരഩരിഔള്  ഷൃീഔയികകുണ്താണ്. 

(6) ഷ് കഩാര്ക്ര് ഷ് ഔൗ  ഷില്  ഄംഖീഔയിചൃ ഩയിവീറഔരുെര ഷസാമകത്താെര  
കുട്ടിഔള്ക് ഔാമിഔ ഩയിവീറനങ്ങള്  നല്ഔാവന്താണ്. 

(7) കുട്ടിഔള്ക് കമാഖ ഩയിവീറന കര്ാജക്ടുഔള്  അയുടെ ശ് ഴകുപ്പുഭാമി ഷസഔയിചൃ്  
ഷംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(8) ഄാണഴാരി കഩാശഔാസായ ഴിതയണം, എഷ്.എഷ്.എ./ അര്ക്. എം.എഷ്.എ 
കര്ാജക്ട് ഴിസിതങ്ങള്, ബിന്കവശിയുടെ ള്ള കുട്ടിഔള്ക് കരണവാലര്ക്ശിപ്പും ഫത്തയുടെ ം  
്നതറാമഴയ്ക്ക് കഴുണ് ഴിസിതം ഔെുണ്ത്തുന്തിന് കണ്ഡിഔ 5.4.1. (10) ര്ഔായം 
നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം നീകിെഴകോ കകുണ് 5 വതഭാനം ട്ഔ ഈഩകമാഖികാന്  ഩാരില്ല. 

(9) ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക്ക്കും  ോന്ഷ് െജന്കഡഴ്സിനും കഴുണ്ിയുടെ ള്ള  കക്ഷഭ ഩയിഩാരിഔളം  
പുനയധിഴാഷ-ഴിഔഷന ഩയിഩാരിഔളം  ര്കതയഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാമി ഏെറ്റടുകാ 
വന്താണ്. 

(10) രു ര്ാഴവയം  ഈഩഔയണം റബിചൃഴര്ക്ക് അ ഈഩഔയണത്തിെെ ഈഩകമാഖ ഔാറാഴധി 
ഔളിയുടെ ം്നമ്പ് ഴീും ഈഩഔയണം നല്ഔാന്  ഩാരില്ല. അഴവയഔതാ നിര്ക്ണമ ഗട്ടത്തില്  
ആകായയം കൂരി ഩയികവാധികണം.  

(11) ഷര്ക്കാര്ക്  ഷര്ക്ഴീഷിലള്ള ഫന്ധെപ്പട്ട െഭഡികല്  ഒപീഷര്ക്  അമിയികണം 
ഈഩഔയണങ്ങളെര അഴവയഔതാ നിര്ക്ണമം  നരത്തി ഷാക്ഷയെപ്പടുകത്തുണ്ത്. 

(12)  ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക്ക് കഴുണ്ിയുടെ ള്ള െതാളില്  ഩയിവീറ 

നകഔന്ദ്രങ്ങള്  കലാക് ഩഞ്ചാ മത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

6.5 ഴകമാജനങ്ങളെര കക്ഷഭവം ഩാറികമറ്റീഴ് െഔമർ ഷംഴിധാനവം 

(1)  കണ്ഡിഔ 5.4.1. (11) ല്  ഩരഞ്ഞ ര്ഔായം നിശ്ചിതപുണ്് ഴഔമിരുത്തി ഴകമാജനങ്ങളെര 
കക്ഷഭത്തിനും അഴവയ്നള്ളഴര്ക്ക് ഷാന്തൃന ഩയിചയണം റബയഭാക്കുന്തിനും കഴുണ്ി രു 
ര്കതയഔ ഩ്ധതതി തയ്യാരാകകുണ്താണ്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിെെ ഴകമാജന 
നമത്തിനും ഭാർഖ നിർകേവങ്ങൾക്കും ഄനുകമാജയഭാമ കര്ാജക്ടുഔലാണ് വൃ്ധതരുെര 
കക്ഷഭത്തിന് കഴുണ്ി ഏെറ്റടുകകുണ്ത്. 

(2) ഴകമാജനങ്ങള്ക് വായീയിഔ - ഭാനഷിഔ, ഷാംരണവായിഔ, ഩിന്തുണാ ഷംഴിധാനവം 
സുയക്ഷിതതൃവം ഈരപ്പുഴരുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔൾക് ്നൻഖണന നൽഔണം. 

(3) ഴകമാജനങ്ങൾക് കമാഖ ഩയിവീറനം നൽകുന്  കര്ാജക്ടുഔൾ  അയുടെ ഷുഭാമി 
ഷസഔയിചൃ്  ഷംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(4) ഴികനാദകഔന്ദ്രം ഈൾെപ്പെരയുടെ ള്ള ഴകമാജന ഷൗഹൃദ ഷംഴിധാനങ്ങൾ സ്ഥാഩിക്കു 
ന്തിന് കര്ാജക്ടുഔൾ ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(5) ഴകമാജനങ്ങൾ നിയന്തയം ഈഩകമാഖിക്കുന് െഔട്ടിരങ്ങൾക്കും ഭറ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്കും 
രാമ്പ്, കുരിെഴള്ളം, കരാമ് ററ്റ്, ആയിപ്പിരം ്നതറാമ ഷൗഔയയങ്ങളം അശുഩത്രിഔലിൽ 
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ഴകമാജനങ്ങൾക് ര്കതയഔം "ഔൂ'-ഴിനുള്ള ഷംഴിധാനങ്ങളം ഏർെപ്പടുത്തുന്തിനുള്ള 
കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(6)  ഩഔൽഴീര് അയംബിക്കുന്തിന് കഴുണ്ി ഩണിഔളിപ്പിചൃിു കൊള്ള െഔട്ടിരങ്ങൾ പൂര്ക്ണഭായുടെ ം 
ര്ഴർത്തനക്ഷഭഭാകിമതിനുകവശം അഴവയ്നെുണ്ാില്  ഭാത്രകഭ, ആതിനാമി പുതിമ 
കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുക്കുഴാന്  ഩാടുള്ളുന്. 

(7)  വൃ്ധത ഷദനം അയംബിക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ, കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് 
ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. എന്ാല്  ഄതിെെ നരത്തിപ്പ് ഷംഴിധാനം, അഴര്ക്ത്തന 
െചറവഔള്  എങ്ങെന ഔെുണ്ത്തും ട്രങ്ങിമ ഴിവദാംവങ്ങള്  ഄരങ്ങിമ ഴിവദഭാമ 
ഩ്ധതതി രികപ്പാര്ക്ട്ട് കൂരി ഷഭര്ക്പ്പിചൃ് ഄംഖീഔായം ഴാകങ്ങുണ്താണ്.  

(8) ഴകമാജനങ്ങലാമ ഔിരപ്പുകയാഖിഔൾക് ഷാന്തൃന ഩയിചയണം, ചിഔിത്സ, ഭരുന്്, 
കഩാശഔാസായ ഴിതയണം എന്ിഴ ഷാന്തൃന ഩയിചയണ ഩ്ധതതിയുടെ െര ഭാര്ക്ഗകയക  
[ഷ.ഈ ഷാധാ (നം).3217/2015/തഷൃബഴ; തീമതി 29.10.2015] ര്ഔായം 
ഏെറ്റടുകാവന്താണ്.  

(9) വായീയിഔ ര്മാഷങ്ങൾ കനയിടുന് ഴകമാജനങ്ങള്ക് ഄനുകമാജയഭാമ 
ഈഩഔയണങ്ങൾ, ഩയിസായ ഷംഴിധാനങ്ങൾ ്നതറാമഴ ഏർെപ്പടുത്തുന്തിന് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്.  

6.6 ഄരിസ്ഥാന കഷഴനങ്ങൾക്കുള്ള ഈഩഩ്ധതതി 

(1) ചുഴെര ര്തിഩാദിക്കുന് ഄരിസ്ഥാന കഷഴന ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന്തിനും 
ഴിപുറെപ്പടുത്തുന്തിനും ഭാത്രഭാമിയികണം ഩതിനാറാം ധനഔായയ ഔമ്മീശന്  ഗ്രാെ് 
ഴിനികമാഖികകുണ്ത്.   

(i) കുരിെഴള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  

(ii) ശുചിതൃം, ഔക്കൂഷ് ഭാറിനയ ഩയിഩാറനം  

(iii) ഭറിനജറ നിർഖഭനം, കയഭാറിനയ ഩയിഩാറനം 

(iv) അശുഩത്രിഔള്, സ്കൂളഔള്, ഄാണഴാരിഔള്  ട്രങ്ങിമ ഷാമൂസയ അസ്തിഔളെര 
നിർമ്മാണവം ഄറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ം   

(v) കരാഡുഔള് , നരപ്പാതഔള്  എന്ിഴയുടെ െര നിർമ്മാണവം ഄറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ം  

(vi) െതരുഴ് ഴിലക്കുഔള്  സ്ഥാഩികലം െഭമിെനന്സും 

(vii) ശ്മവാനങ്ങള്  സ്ഥാഩികലം െഭമിെനന്സും  

 (2)  ്നഔലില്  ര്തിഩാദിചൃ ഄരിസ്ഥാന കഷഴനങ്ങളെര ഷമ്പൂർണത ഈരപ്പു ഴരുത്തുന്തിന് 
ഒകയാ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും ഄരിസ്ഥാന കഷഴനങ്ങള്ക്കുള്ള ഈഩഩ്ധതതി തയ്യാരാകക  
ുണ്താണ്.  

(3)  രു ഴാർശിഔ ഩ്ധതതിമിൽ ്നഔലില്  ര്തിഩാദിചൃ എല്ലാ കഷഴനഗരഔങ്ങള്ക്കും 
കര്ാജക്ടു ഔള്  ഏെറ്റടുക്കുന്തിന് ഩഔയം ഏെറ്റടുക്കുന് കഷഴനഗരഔം ഷമ്പൂര്ക്ണതമില്  
എത്തിചൃതിനുകവശം ഄടുത്ത ഗരഔത്തിന് കര്ാജക്ടുഔള്  അഴിഷ്കയിക്കുന്താമിയിക്കും 
ഄബിഔാഭയം. 

(4) ഄരിസ്ഥാന കഷഴനങ്ങള്ക്കുള്ള ഈഩഩ്ധതതിമില്  ഏെറ്റടുക്കുന് കര്ാജക്ടില്  ഩതിനാറാം 
ധനഔായയ ഔമ്മീശെെ ഗ്രാെികനാെരാപ്പം ഭറ്റ് ഴിബഴങ്ങളം ഭാര്ക്ഖനിര്ക്കേവങ്ങള്ക്   
ഴികധമഭാമി കൂട്ടികചൃര്ക്കാവന്താണ്. 
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6.7 അസ്തി ഷംയക്ഷണ ഩ്ധതതി (Asset Maintenance Plan)  

(1)  െഭമിെനൻഷ് പും റബയഭാകാന്  ഔളിയുടെ ന് തനത് പും ഈഩകമാഖെപ്പടുത്തി  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ ഈരഭസ്ഥതമിലം കഭൽകനാട്ടത്തിലം നിമന്ത്രണത്തി 
ല്നള്ള കരാഡ്,  കരാഡ് ആതയ അസ്തിഔളെര ഷംയക്ഷണത്തിന് രു ര്കതയഔ അസ്തി 
ഷംയക്ഷണ ഩ്ധതതി  തയ്യാരാകകുണ്താണ്. 

(2) കഷഴനം െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിനും നിറഴിലള്ള അസ്തി ഴിപുറെപ്പടുത്തുന്തിനും  
ഴർ്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും സ്ഥാഩനങ്ങെല ഈന്ത നിറഴായത്തികറയ്ക്ക് ഈമർത്തുന്തിനും 
ഄനുകമാജയഭാമ നിർകേവങ്ങലാണ് അസ്തി ഷംയക്ഷണ ഩ്ധതതിമിൽ ഈള്െപ്പടു 
കത്തുണ്ത്. ഄതിന് അദയം കഴുണ്ത് അസ്തി യജിറര്ക്  കുറ്റഭറ്റതാക്കുഔ എന്താണ്.  

(3) കഔഭാരികിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങളെര ഗണകഭേ ഴർ്ധതിപ്പിചൄം കഷഴന നിറഴായം  
ഈമർത്തിയുടെ ം  കരാട്ടൽ ഔൃാലിറ്റി ഭാകനജ്െഭെിെയെര  ഐ.എഷ്. ഷർട്ടിപികകശന്  
റബികത്തകഴിധം  അസ്തി ഷംയക്ഷണ ഩ്ധതതി ഴിബാഴനം െചയ്യണം. 

(4) കരാഡിതയ െഭമിെനൻഷ് പുണ്്  കഔഭാരികിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങളെര ഩയിഩാറന 
ത്തിന് ്നൻഖണന നൽഔി  ഴിനികമാഖിക്കുന്തിനുള്ള  കര്ാജക്ടുഔലാണ്  തയ്യാരാ 
കകുണ്ത്. ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങളെര ഄറ്റകുറ്റപ്പണിഔൾക് പുരെഭ ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന് 
ര്വൃത്തിഔൾ  നരത്തുന്തിനും കരാഡിതയ െഭമിെനൻഷ് പുണ്്  ഴഔമിരുത്താ 
വന്താണ്. 

(i) സ്ഥാഩനങ്ങലിൽ അധുനിഔ ഷംഴിധാനങ്ങളം ഷജീഔയണങ്ങളം  ഏർെപ്പടുത്തുഔ. 

(ii) സ്ഥാഩനങ്ങൾ ്നകകന ര്ദാനം െചയ്യുന് കഷഴനം ഴർ്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും െഭചൃെപ്പടു 
ത്തുന്തിനും കഴുണ്ിയുടെ ള്ള ഷാധനഷാഭഗ്രിഔളം ഈഩഔയണങ്ങളം ഴാങ്ങുഔ. 

 (5) കരാഡിതയ െഭമിെനൻഷ് പുണ്ിെെ ഈഩകമാഖത്തില്  അശുഩത്രിഔളെര 
ഷൗഔയയങ്ങൾ ഴർ്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിനും ്നൻഖണന നല്ഔണം. 
അശുഩത്രിഔലിൽ ഈഩഔയണങ്ങൾ ഴാങ്ങുഔ, ഄനുഫന്ധ ഷൗഔയയങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തുഔ, 
കരാമ് ററഔൾ നിർമ്മിക്കുഔ, കഭാർചൃരി ഷൗഔയയം െഭചൃെപ്പടുത്തുഔ, പർണിചൃറുടം, 
ഔമ്പൂട്ടറുടഔളം ഴാങ്ങുഔ ്നതറാമ ര്വൃത്തിഔള്  കരാഡിതയ െഭമിെനൻഷ് പുണ്് 
ഴഔമിരുത്തി നരപ്പാകാവന്താണ്. 

(6) െഩാട്  സ്ഥാഩനങ്ങലിെറ  ഭളെഴള്ള ഷംബയണിഔളെര  പുനരു്ധതായണത്തിന് കരാഡി 
തയെഭമിെനന്ഷ് പുണ്് ഈഩകമാഖികാവന്താണ്. 

(7) െഭമിെനൻഷ് പുണ്് ഴിനികമാഖം ഷംഫന്ധിചൃ് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 
പുരെപ്പടുഴിചൃിു കൊള്ള ഈത്തയവഔലികറയുടെ ം ഷർക്കുററുടഔലികറയുടെ ം ഴയഴസ്ഥഔൾ ഩാറിചൄ 
െഔാുണ്ാമിയികണം അസ്തി ഷംയക്ഷണ ഩ്ധതതി  തയ്യാരാകി നരപ്പാകകുണ്ത്. 

(8) അസ്തി ഷംയക്ഷണ ഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭപംഩം നൽകുന്തിന് ്നമ്പ് ഗരഔ സ്ഥാഩന 
ങ്ങലിെറ കഭധാഴിഔളെര കമാഖം ഴിലിചൃ് കചർകണം. ര്സ്തുത കമാഖത്തിൽ ഄംഖീഔയിചൃ 
കര്ാജക്ടുഔലാമിയികണം ഩ്ധതതിമിൽ ഈൾെപ്പടുകത്തുണ്ത്.   

 (9)  സ്കൂൾ െഔട്ടിരങ്ങളെര ഄറ്റകുറ്റപ്പണി നരത്തുന് കര്ാജക്ട് ഄ്ധതയമനഴർശം   അയംബിക്കു 
ന്തിന് ്നമ്പ് പൂർത്തിമാഔത്തക യീതിമിൽ കര്ാജക്ട് നിർഴസണം ക്രഭീഔയികണം. 
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6.8 ഷദ്ബയണ ഩ്ധതതി 

(1)  കഷഴനങ്ങള്  െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിനും ഷദ്ബയണ നിര്ക്ഴസണം ഷാധയഭാക്കുന്തിനും 
ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവം രു ഷദ്ബയണ നിര്ക്ഴസണ ഩ്ധതതി തയ്യാരാകക 
ുണ്താണ്. ആതിെെ ബാഖഭാമി, തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ആരെഩകരുണ് ഄരിമന്തിയ 
ര്ശ്നങ്ങള്  ശ്ര്ധതമില്  െഔാുഴരുന്തിനുള്ള ഷംഴിധാനം ഒകയാ ഴാര്ക്ഡിലം 
െഩാട്ജനങ്ങള്ക് കഴുണ്ി ഈുണ്ാക്കുഔയുടെ ം ഩയാതി ഩയിസായ ഷംഴിധാനം 
അഴിഷ്കയിക്കുഔയുടെ ം കഴണം. 

(2) സുതായയത, ജനഩാാലിത്തം ട്രങ്ങിമ ഷദ്ബയണ തതൃങ്ങൾ ഈൾെകാുെഔാുണ്് 
ഔായയക്ഷഭതയുടെ ം നീതിപൂർവഔവം നിമഭഴാഴ്ചമിറധിഷ്ഠിതവഭാമ രു ബയണം 
ഔാഴ്ചഴയ്ക്കന്തിനുകഴുണ് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങലാഔണം ഩ്ധതതിമില്  ഈുണ്ാകഔുണ്ത്.  

(3) ഷദ്ബയണ തതൃങ്ങൾക് പുരകഭ ഩൗയാഴഔാവകയക, ഄരിമാനുള്ള ഄഴഔാവ നിമഭം, 
കഷഴനാഴഔാവ നിമഭം ്നതറാമഴ കൂരി ഩയിഖണിചൄെഔാുണ്ാമികണം ഷദ്ബയണ 
ഩ്ധതതി  തയ്യാരാകകുണ്ത്. 

(4) ഄമൽ ഷബഔൾ, ഗ്രാഭഷബഔൾ, തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഷംഴിധാനം, ജനഔീമ ഷഭിതിഔൾ, കമാഖങ്ങൾ ്നതറാമഴ എങ്ങെനെമല്ലാം  
പറര്ദഭാമി ഈഩകമാഖെപ്പടുത്തിയുടെ ം ബൗതിഔ  ഷൗഔയയങ്ങൾ, ആ-ഖകഴണൻഷ്, 
കയകഔളെര സൂക്ഷിപ്പ് ട്രങ്ങിമഴ എത്രഭാത്രം െഭചൃെപ്പടുത്തിയുടെ ം ഷദ്ബയണം  
ഷാ്ധതയഭാകാം  എന്് ര്കതയഔം ഩയികവാധിചൃ് ഄഴ ര്ാഴര്ക്ത്തിഔഭാക്കുന്തിനുള്ള 
നിര്ക്കേവങ്ങള്  ഩ്ധതതിയുടെ കരയുടെ ം ഩ്ധതതികയകയുടെ െരയുടെ ം ബാഖഭാകണം.   

(5) െഩാട് ജനങ്ങള്ക് ഄഴരുെര ഩയാതിഔള്  ഈന്മിക്കുന്തിനും ഩയിസായങ്ങള്  
നിര്ക്കേവിക്കുന്തിനും ഈള്ള യഴഷയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നല്കുന്ത് ഄബിഔാഭയ 
ഭാമിയിക്കും. ഄതിനു കഴുണ്ി ഭാഷംകതാറുടം അദയെത്ത ബുധനാഴ്ച  ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ 
ഷഭിതി  ഄംഖങ്ങള്, ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  എന്ിഴര്ക്  ഩൊടുക്കുന് രു കമാഖം  നരത്തി  
ജനങ്ങളെര ഩയാതിഔളം നിര്ക്കേവങ്ങളം കഔള്കകുണ്താണ്. ര്സ്തുത കമാഖത്തില്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെറ എല്ലാ നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥരുകരയുടെ ം ഷാന്ി്ധതയം 
ഈുണ്ാമിയികണം. രു കമാഖത്തിെറ  തീരുഭാനങ്ങള്  ഷംഫന്ധിചൃ് ഷൃീഔയിചൃിു കൊള്ള 
ട്രര്ക്നരഩരിഔള്  ഄടുത്ത കമാഖത്തില്  ഄഴകറാഔനം  െചകയ്യുണ്താണ്. 

7. ഴിഔഷന കഭകറഔള്ക്കുള്ള നിര്ക്കേവങ്ങള് , നിഫന്ധനഔള്  

ഴിഴിധ ഴിഔഷന കഭകറഔള്ക്കുള്ള ര്കതയഔ നിര്ക്കേവങ്ങള്  ചുഴെര നല്കുന്നു. ഄഴ 
ഔളിയുടെ ന്ിരകത്താലം ഩാറിചൄെഔാുണ്ാമിയികണം ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറമികറയുടെ ം  
കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകകുണ്ത്. 

7.1 സയിത കഔയലം ഭിശന്  

7.1.1  നഴകഔയലം ഔര്ക്മ്മ ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാമി ഷര്ക്കാര്ക്  ര്കയാഩിചൃ നാറ് ഴിഔഷന 

ഭിശനുഔലില്  ന്ാമ ‘സയിതകഔയലം’ ഭിശന് കൃശി ഴിഔഷനം, ശുചിതൃ-ഭാറിനയ 
ഷംസ്ക്കയണം, ജറ ഷംയക്ഷണം എന്ിങ്ങെന മൂന്് ഈഩദൗതയങ്ങലാണ് ഈള്ളത്.  ആതില്  
ശുചിതൃ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളെര ഄനിഴായയ ചുഭതറമാണ്. കൃശിയുടെ ം 
ജറഷംയക്ഷണവം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളെര  കഭകറാ ചുഭതറഔലില്  
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ഴരുന്ഴയുടെ ഭാണ്. ഄട്െഔാുണ്് സയിതകഔയലം ഭിശനിെയെര ഷര്ക്കാര്ക്  ര്കയാഩിചൃിു കൊള്ള 
റക്ഷയം കഔഴയികാന്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ്നകയ ഩാ് ഴസികകുണ്താണ്.

7.1.2  സയിതകഔയലം ഭിശെെ ബാഖഭാമി പുരെപ്പടുഴിചൃ കഭകറാ ഭാര്ക്ഗ നിര്ക്കേവങ്ങള്  ഩയിഖണിചൃ് 
കഴണം ഇ കഭകറഔലിെറ ഩ്ധതതി തയ്യാരാകകുണ്ത്. 

7.1.3 ഭാറിനയയസിത തകേവബയണ സ്ഥാഩനം, ഔാര്ക്ശിഔ ഷമ്പന്ഭാമ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനം, 
ജറ ഷൃമം ഩയയാപ്തതയുടെ ള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനം എന്ിഴ റക്ഷയഭാമി ഔുണ്് 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  അഴി്കരിചയികണം. ഇ റക്ഷയം കഔഴയിക്കുന്തിന് കഴുണ് ഩിന്തുണാ 
ഷംഴിധാനഭാമി സയിത കഔയലം ഭിശന്  ര്ഴര്ക്ത്തിക്കുന്താണ്.  

7.14 ഷംകമാജനം ഈരപ്പാക്കുന്തിന് ഫന്ധെപ്പട്ട കഭകറാ ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്, അസൂത്രണ 
ഷഭിതി, ഩഞ്ചാമത്ത്തറ ഭിശന്  ഷഭിതി എന്ിഴയുടെ െര ഷംയുടെ ക്ത കമാഖം കചര്ക് ന്് മൂന്് 
കഭകറമിെറയുടെ ം കര്ാജക്ട് അവമങ്ങള്ക് ഄന്തിഭപംഩം നല്കുന് യീതി 
ഄഴറംഫികാവന്താണ്. 

7.1.5 മൂന്് ഈഩദൗതയങ്ങലിലം ഩതിമൂന്ാം ഩ്ധതതിയുടെ െര അഴകവശിക്കുന് ഒകയാ ഴര്ക്ശവം 
കഔഴയികകുണ് ബൗതിഔ കനട്ടവം ഗണഩയതമില്  ഴരുകത്തുണ് ഭാറ്റങ്ങളം ഩട്ടിഔെപ്പടുത്തി 
ഩ്ധതതികയകയുടെ െര ബാഖഭാക്കുന്തിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ശ്രഭികകുണ്താണ്. 

7.1.6 ഇ കഭകറഔലിൽ ഩ്ധതതി തയ്യാരാക്കുകമ്പാൾ ചുഴെര ര്തിഩാദിക്കുന് ഭാര്ക്ഗ നിര്ക്കേവങ്ങള്  
കൂരി ഩയിഖണികകുണ്താണ്   

(എ) കൃശി ഴിഔഷനം 
(1)  ഔാര്ക്ശിഔ ഄനുഫന്ധ കഭകറമിെറ കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഷംകമാജിത നീര്ക്ത്തര ഩയിഩാറന 
ഷഭീഩനം ഈുണ്ാമിയികണം. 

(2) രു നിശ്ചിത ഔാറാഴധിക്കുള്ളില്  ബകക്ഷയാത്ഩാദനത്തിെെ ഔായയത്തില്  ഷൃമം ഩയയാപ്തത 
കഔഴയികാന്  ഔളിമണെഭന് റക്ഷയകത്താെരമാമിയികണം കര്ാജക്ടുഔള്  അഴിശ് ക 
യികകുണ്ത്. 

(3) കൃശി, മൃഖഷംയക്ഷണം, ഭത്സയകൃശി എന്ിങ്ങെനയുടെ ള്ള കൃശിഔള്  ഈള്െപ്പടുന് 
ഷംകമാജിത കൃശി ഷമ്പ്രദാമങ്ങള്  ഄഴറംഫിചൃ് കൃശി ഭൂഭിമില്  നിന്് ഩയഭാഴധി 
ഴരുഭാനം ഔര്ക്ശഔന് റബിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്ക് ര്ാധാനയം നല്കഔുണ്താണ്. 

(4) ഭണ്-ജറഷംയക്ഷണം, ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷണം, നീര്ക്ത്തര ഩയിഩാറനം, 
ഴനഴത്കയണം എന്ിഴയുടെ ഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  കര്ാത്സാസിപ്പികണം. 

(5)  ബക്ഷയഴിലഔളെര ഴിലഴിസ്തൃതിയുടെ ം ഈത്ഩാദനക്ഷഭതയുടെ ം ഴര്ക്്ധതിപ്പിക്കുഴാന്  ഄനുകമാജയ 
ഭാമ കര്ാജക്ടുഔള്ക് ര്ാധാനയം നല്ഔണം. 

(6)  കജഴകൃശിയുടെ ം കജഴഴലങ്ങളകരയുടെ ം കജഴഔീരനാവിനിഔളകരയുടെ ം ഈത്ഩാദനവം 
ഈഩകമാഖവം കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഩയിഖണന നല്ഔണം. 

(7)  ഔാര്ക്ശിഔ ഴിലഔളെര മൂറയ ഴര്ക്്ധതിത ഈത്പ്പന്ങ്ങള്  കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  
ഗ്രാഭ-കലാക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്  റ്റകോ കകാ കൂട്ടാകമാ ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(8)  ഩളം, ഩചൃകരി എന്ിഴയുടെ െര ഴിഩണനത്തിന്  ഩയമ്പയാഖത ചന്തഔള് , നാരന്  ചന്തഔള് ,  
ഭറ്റ്  ഴിഩണന ഷംഴിധാനങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ െര ര്ഴര്ക്ത്തനം ഉര്ക്ജിതഭാകണം. 
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(9)  ഩളം, ഩചൃകരി ഈത്ഩാദന ഔൗ ഷില്  (VFPCK), കസാര്ക്ട്ടിഔള്ചൃര്ക്  കഔാര്ക്പ്പകരശന്  
(HORTICORP) ്നതറാമ ഏജന്ഷിഔള്  അയംബിക്കുന് ഔാര്ക്ശിഔ ഴിബഴ ഷംബയണ 
ഴിഩണന കഔന്ദ്രങ്ങള്ക്  ഄരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  ര്ദാനം െചയ്യുന് കര്ാജക്ടുഔള്  
കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(10)  ഔാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിഔള്  ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ െതാളിലരപ്പു ഩ്ധതതിയുടെ ഭാമി   
ഷംകമാജിപ്പിചൃ് നരപ്പിറാക്കുന്തിനുള്ള ഷാ്ധതയത ഩയഭാഴധി ഈഩകമാഖെപ്പടുത്തണം. 

(11)തയിശുഭൂഭിമില്  കൃശി കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിനും കൃശി െചയ്യാെത ളിഞ്ഞു ഔിരക്കുന് 
ഭൂഭിമില്  കൃശിമിരക്കുന്തിനും ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩയഭാഴധി ശ്ര്ധത നല്ഔണം 

(12) ഷൃഔായയ ഭൂഭിമിലം െഩാട് സ്ഥറങ്ങലിലം പറ വൃക്ഷങ്ങള്  ഴചൄ  ഩിരിപ്പിക്കുന്ത്  
കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുഴാന്  വൃക്ഷകതഔള്  ഈത്ഩാദിപ്പിചൃ് ഴിതയണം െചയ്യുന്തിനും 
കതഔള്  നു കൊ ഴലര്ക്ത്തുന്തിനും ഄനുകമാജയഭാമ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഏെറ്റടുകാവ 
ന്താണ്. െതാളിലരപ്പു ഩ്ധതതിയുടെ െര ഷാധയത ഩയഭാഴധി ര്കമാജനെപ്പടുത്തണം.   

(13) െതാരിഔലിലം  െഩാട് സ്ഥറങ്ങലിലം ഭളെഴള്ളം ഭൂഭിമികറയ്ക്ക്  ഔിനിഞ്ഞിരങ്ങുന്തിന് 
ഭളക്കുളിഔളം ഷഭാനഭാമ നിര്ക്മ്മിതിഔളം രുക്കുന്തിന് ശ്രഭികണം. െതാളിലരപ്പു 
ഩ്ധതതിയുടെ െര ഷാധയതയുടെ ം  ര്കമാജനെപ്പടുത്തണം. 

(14) ഒകയാ കദവത്തികെയുടെ ം ഭൂഩയിസ്ഥിതിമനുഷയിചൃ്  ഴയതയസ്ത ഈഩാധിഔലിെയെര  ഭളെഴള്ളം 
പറര്ദഭാമി  ഷംബയിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  കര്ാത്സാസിപ്പികണം. 

(15) ഷംഗകൃശിക്  ്പുകപ്പുഔള്  ഷംഗരിപ്പിചൃ്  സ്ഥറം ഩാട്ടത്തിെനടുത്ത്  ഭൂഭി  രുകി  ജറ 
റബയത ഈരപ്പാക്കുന്തിനുള്ള ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  കര്ാത്സാസിപ്പികണം. 

(16) ഔര്ക്ശഔ കൂട്ടായ്മഔള്  ്നകകന ഈത്ഩന് ഷംബയണം,  ര്ാഥഭിഔ ഷംസ്ക്കയണം, ഴിഩണനം 
ട്രങ്ങിമഴ ര്ാഴര്ക്ത്തിഔഭാക്കുന്തിനുള്ള ഩയിശ്രഭം ഈുണ്ാഔണം.  

(17) ഒകയാ ഴിലഔള്കാകമാ, ഩചൃകരി ഴിലഔള്ക് എല്ലാത്തിനുഭാകമാ യജിറര്ക്  െചയ്തു 
ര്ഴര്ക്ത്തിക്കുന് ഔാര്ക്ശിഔ ഈല്പാദനംാദന ഔമ്പനിഔള്  (Farmer Producer Companies) ്നകകന 
ഈത്ഩന്  കഴഴി്ധതയഴല്കയണം, ഷംസ്ക്കയണം, ഴിഩണനം, ഔമറഭതി ട്രങ്ങിമഴ 
ര്ാഴര്ക്ത്തിഔഭാകാവന്താണ്.  

(18) കുടുംഫശ്രീ ഷംഗകൃശി ്പുകപ്പുഔള്  ്നകകന ഫാാ് ഴായ്പ ഫന്ധെപ്പടുത്തിയുടെ ള്ള  ഈത്ഩാദന 
കര്ാജക്ടുഔള്ക് പംഩം നല്ഔാവന്താണ്. ആത്തയം ്പുകപ്പുഔള്ക്  ഴിത്ത്, കജഴഴലം 
എന്ിഴ നല്ഔാനും  ഴിഩണന  ഷൗഔയയം രുക്കുന്തിനും  കര്ാജക്ടുഔള്  ഈള്െപ്പടുത്താ 
വന്താണ്. 

(19) കുട്ടനാരന്  ഩാരകവകയങ്ങള്  (ഄപ്പര്ക്  കുട്ടനാര് കഭകറയുടെ ള്െപ്പെര), കഔാള്  നിറങ്ങള് , 
െഩാകാലിപ്പാരങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ െര ഩാര്ക്വൃബിത്തി നിര്ക്മ്മാണം ഭാത്രകഭ ഈത്ഩാദന 
കഭകറമില്  ഈള്െപ്പടുത്താൂ. ഭെറ്റല്ലാ ഩാര്ക്വൃബിത്തി കര്ാജക്ടുഔളെര  നിര്ക്മ്മാണവം 
ഩശ്ചാത്തറ കഭകറമില്  ഴഔമിരുത്തണം. 
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(ഫി) ജറ ഷംയക്ഷണം 

(1)  ജറകഷചന കര്ാജക്ടുഔളെര  ട്രര്ക്നരത്തിപ്പും  ഷംയക്ഷണവം ഩയിഩാറനവം  ഩാരകവകയ 
ഷഭിതി/ ഔര്ക്ശഔ കൂട്ടായ്മ/ഗണകബാൃ തിഷഭിതി എന്ിഴയുടെ െര  ചുഭതറമാമി കര്ാജക്ടില്  
ഴയഴസ്ഥ  െചയ്യണം. 

(2)  ഭണ്,  ജറഷംയക്ഷണ ര്വൃത്തിഔള് , ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷണ ര്വൃത്തിഔള് , ഴനഴല്ക 
യണ ര്വൃത്തിഔള്  എന്ിഴ ഴിഔഷന പുണ്് ഴിനികമാഖിചൃ് ഏെറ്റടുകാെഭാിലം 
െതാളിലരപ്പു ഩ്ധതതിയുടെ െര ഷാധയതഔള്  ഩയഭാഴധി ര്കമാജനെപ്പടുകത്തുണ്താണ്. 

(3) എല്ലാഴര്ക്ക്കും എന്നും ശു്ധതഭാമ കുരിെഴള്ളം എന്താമിയികണം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളെര റക്ഷയം. 

(4) ജറഴിതയണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങകലകാള്  ജറ ഷംയക്ഷണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്കാമിയികണം 

്നന്ഖണന നല്കഔുണ്ത്. 

(5)  ജററബയത ഈരപ്പുഴരുത്തി ഴിദഗ്ദ്ധെയെകാുണ്് ഷാക്ഷയെപ്പടുത്തി ജറ കരാതസ്സ് തീരുഭാ 

നിചൃതിനുകവശം ഭാത്രകഭ കുരിെഴള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കുഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

ഷബ്ഷിഡി നിഫന്ധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാമി ഖാര്ക്സിഔ ഔണക്ഷനും നല്ഔാവന്താണ്.  

(6) എല്ലാ കുരിെഴള്ള കര്ാജക്ടുഔള് ക്കും ഩയാഭാഴധി ഗണകബാൃ തി ഴിസിതം ഷഭാസയി 

കാനുള്ള  ഴയഴസ്ഥ കര്ാജക്ടില്  ഈള്െപ്പടുത്തണം. ഄകതാെരാപ്പം കുരിെഴള്ള 

കര്ാജക്ടുഔളെര ട്രര്ക്നരത്തിപ്പും ഷംയക്ഷണവം ഗണകബാൃ തി ഷഭിതിഔളെര 

ചുഭതറമാണ് എന്നും കര്ാജക്ടില്  ഴയഴസ്ഥ െചയ്യണം. അഴര്ക്ത്തന െചറവഔലിെറ 

ഩട്ടിഔജാതി ഗണകബാക്താകളെര ഴിസിതം ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി ട്ഔമിലം 

ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഗണകബാക്താകളെര ഴിസിതം ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ട്ഔമിലം, 

അഴവയെഭാില് , ഴഔമിരുത്താവന്താണ്.  

(7) ഄാണഴാരിഔള് , കഔഭാരിമ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്ിഴമികറയ്ക്ക് കുരിെഴള്ളം  

റബയഭാക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്ക്  ്നന്ഖണന നല്ഔണം. 

(8) കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് ഫന്ധെപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ ഷമ്മതകത്താെര 

കുരിെഴള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(ഷി) ശുചിതൃ-ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം 

 (1)   ഒകയാ ര്കദവകത്തയുടെ ം ഭാറിനയ്നക്തഭാക്കുന്തിനാമി കജഴഭാറിനയം ഈരഴിരത്തില്  

തെന് ഩയിഩാറിക്കുഔ, ഄകജഴഭാറിനയം കവകയിചൃ് പുനഃചംക്രഭണ ഴികധമഭാക്കുന് 

തിനുള്ള  ഷൗഔയയങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ  എന്ിഴമാമിയികണം ഭാറിനയ ഷംഷ് കയണ 

ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളെര  ഷഭീഩനം. 

(2) കജഴ ഭാറിനയങ്ങള്  കജഴഴല ഈത്ഩാദനത്തിനും ഉര്ക്കജാത്ഩാദനത്തിനും  

ഈഩകമാഖെപ്പടുത്തുന്  കര്ാജക്ടുഔള്  അഴിശ് കയികണം. 
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(3) ഭാറിനയ ഩയിഩാറനവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട അഴര്ക്ത്തന ഷൃബാഴ്നള്ള െചറവഔള് ക്കുകഴുണ് 

ഴിസിതം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ തനത് പുണ്ില്  നിന്് ഔെുണ്ത്തണം.  

(4) കുടുംഫങ്ങള്ക്കും  സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും  ഭാറിനയ ഷംഷ് കയണ യൂണിറഔള്  സ്ഥാഩിക്കു 

ന്തിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ഭാത്രകഭ ഷഫ് ഷിഡി നല്ഔാൂ. 

(5) ഭാറിനയ ഷംഷ് കയണ കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകകുണ്ട്ം നരപ്പിറാകകുണ്ട്ം തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിെറ  എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖഭാണ്. എന്ാല്  നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  

ഈള്െപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തട്ം മന്ത്ര ഷാഭഗ്രിഔള്  സ്ഥാഩികകുണ്തില്ലാത്തട്ഭാമ റലിതഭാമ 

കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിെറ ഴി.ആ..ഭാര്ക്ക് തയ്യാരാകി നരപ്പിറാകാവന് 

താണ്. ശുചിതൃ ഭിശന്, ്ലബീന്  കഔയല ഔമ്പനി എന്ിഴയുടെ െര ഷാകാതിഔ ഷസാമം 

ആകായയത്തില്  കതരാവന്താണ്. 

7.2  മൃഖഷംയക്ഷണം, ക്ഷീയ ഴിഔഷനം 

(1) ഩാല് , ്നട്ട, ഭാംഷം എന്ിഴയുടെ െര ഈത്ഩാദനത്തില്  ഷൃമം ഩയയാപ്തത കനടുഔെമന് 
താമിയികണം കര്ാജക്ടുഔളെര  റക്ഷയം. 

(2) ്നകയെതാളിറാകമാ ഈഩെതാളിറാകമാ മൃഖഷംയക്ഷണ കഭകറമില്   ര്ഴര്ക്ത്തിക്കുന്ഴെയ 
ഔെുണ്ത്തി  കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ഴിബാഴനം െചയ്യണം 

 (3) ഴായ്പാഫന്ധിത കര്ാജക്ടുഔലില്  ഫാക് എന്ഡഡ് ഷഫ് ഷിഡി നല്കുന് യീതി  
ഄഴറംഫികണം. 

7.3 ഭത്സയഫന്ധനം 

(1) ഭത്സയ ഷമ്പത്തിെെ സുസ്ഥിയ ഩയികഩാശണവം  ഩയമ്പായാഖത ഭത്സയ െതാളിറാലിഔളെര  
ഈഩജീഴനവം  നിറനില്പ്പും ഈരപ്പുഴരുത്തുഔമാമിയികണം ഭത്സയ കഭകറാ ഴിഔഷന 
ത്തിെറ ്നകയ റക്ഷയം.  

 (2) ഭത്സയകഭകറ ഈള്െപ്പടുന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഩയമ്പയാഖത ഭത്സയ 
െതാളിറാലിഔളെര ഷാമൂസയ-ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിനും പുനയധിഴാഷത്തിനു്നള്ള 
കര്ാജക്ടുഔള്  അഴിഷ്കയികകുണ്താണ്.  

7.4 െചറുടഔിര ഴയഴഷാമങ്ങളം ഩയിവീറനവം 

7.4.1 െചറുടഔിര ഴയഴഷാമങ്ങള്  

(1)  ഔാര്ക്ശിഔഴിഔഷനം, മൃഖ ഷംയക്ഷണം, ക്ഷീയ ഴിഔഷനം, ഭത്സയഴിഔഷനം എന്ീ 
കഭകറഔലിെറ ഈത്ഩന്ങ്ങള്  മൂറയഴര്ക്്ധതിതഭാമി  പംഩാന്തയെപ്പടുത്തി  ഄഴയുടെ െര 
ഴിഩണനം കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന് െചറുടഔിര ഴയഴഷാമ ഷംയംബങ്ങള്  കര്ാത്സാസി 
പ്പികണം. 

(2)  ഷംയംബഔതൃ ഴിഔഷനത്തില്  കനപുണയ ഴിഔഷനം  കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്  
അഴിശ് കയികണം. 

(3)  ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങള്  നഴീന വാസ്ത്ര ഷാകാതിഔ ഈഩാധിഔള്  ഈഩകമാഖിചൃ് 
അധുനിഔഴല്കയിക്കുന് െചറുടഔിര ഴയഴഷാമ യൂണിറഔള്  കര്ാത്സാസിപ്പികണം. 
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(4) കുടുംഫശ്രീയുടെ െര ഷംയംബ ഴിഔഷനം, കനപുണയ ഴിഔഷനം എന്ീ ഩയിഩാരിഔളഭാമി  
ഷംകമാജിപ്പിചൃ്  ഷംയംബഔ കര്ാജക്ടുഔള്ക്  പംഩം നല്ഔാവന്താണ്. 

(5  ഩയിസ്ഥിതിക് ഄനുകമാജയവം  റലിതഭാമ  കഴദഗ്ദ്ധയ ര്കമാഖത്താല്  ര്ഴര്ക്ത്തിപ്പി 
ക്കുഴാന്  ഷാധയതയുടെ ള്ളട്ഭാമ മന്ത്രഴല്കയണം കര്ാത്സാസിപ്പികകുണ്താണ്.  

7.4.2 സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങള്  

(1)  ര്ഴാഷിഔളെര പുനയധിഴാഷത്തിന് കനാര്ക്ക ഈള്പ്പെരയുടെ ള്ള ഷര്ക്കാര്ക്, ഄര്ക്്ധത 
ഷര്ക്കാര്ക്  ഏജന്ഷിഔളഭാമി ഷസഔയികചൃാ, ഷൃന്തം നിറമികറാ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ഩ്ധതതിഔള്  അഴി്കരിചയികാവന്താണ്. ഄത്തയം കര്ാജക്ടുഔള്ക് 
രികഴാള്ഴിംഖ് പുണ്് നല്കുന്തിനും ഴായ്പാ ഩ്ധതതിഔലിെറ ഩറിവയ്ക്ക് ആലഴ് 
നല്കുന്തിനു്നള്ള ഴയഴസ്ഥഔള്  ഷബ്ഷിഡി ഈത്തയഴില്  കചര്ക്ത്തിു കൊുണ്്. 

(2) ര്ാകദവിഔ ഴിബഴഷമ്പത്ത്  പറര്ദഭാമി  ഴിനികമാഖിക്കുന്തിനും െതാളിറില്ലായ്മ 
ഩയിസയിക്കുന്തിനും ഈത്ഩാദന യൂണിറഔളം  സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങളം കര്ാത്സാസിപ്പികണം. 

(3) എല്ലാ െതാളില്  ഷംയംബഔ കര്ാജക്ടുഔളം  ഴായ്പാഫന്ധിത  കര്ാജക്ടുഔലാമി അഴിശ് കയി 
കകുണ്താണ്. 

(4) െതാളില്  ഷംയംബങ്ങലില്  ്നന്ഩിന്  ഫന്ധങ്ങള്  ഈരപ്പുഴരുത്തണം. 

(5) ഷംയംബഔ ഴിഔഷനത്തിന്  കുടുംഫശ്രീ ഩയിഩാരിഔളഭാമി  ഫന്ധിപ്പിചൃ്  കര്ാജക്ടുഔള്  
അഴി്കരിചയികകുണ്താണ്. 

7.4.3 െതാളില്  ഩയിവീറനങ്ങള്  

(1) െതാളില്  ഷംയംബഔ ്പുകപ്പുഔലിെറ 18-നും 50-നും ഭക്ധതയ ര്ാമ്നള്ളട്ം ഷബ്ഷിഡി 
ഭാര്ക്ഗകയകര്ഔായം നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ള ഴരുഭാനഩയിധിമില്  താെള ഴരുന്ട്ഭാമ  ഄംഖ 
ങ്ങള്ക് ഄഴര്ക്  ഏര്ക്െപ്പട്ടിു കൊള്ള െതാളില്  കഭകറമില്   ഩയിവീറനം നല്ഔാവന്താണ്. 

(2) ഩയിവീറനം കനരാന്   താല്ഩയയ്നള്ളഴര്ക്  ര്ാമം, ഴിദയാബയാഷ കമാഖയത, ഩയിവീറനം 
അഴവയ്നള്ള കഭകറ എന്ിഴ ഴയക്തഭാകി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  കഩയ് യജിറര്ക്  
െചയ്യുന്തിന്  കഴുണ് ഷംഴിധാനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  അഴിഷ്കയികകുണ്താണ്.  

(3) കഔന്ദ്ര- ഷംസ്ഥാന ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഔകലാ ഄഴയുടെ െര നിമന്ത്രണത്തില്  ര്ഴര്ക്ത്തിക്കുന് 
സ്ഥാഩനങ്ങകലാ ്നകകന ഭാത്രകഭ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നിര്ക്കേവിക്കുന് െതാളില്  
ഩയിവീറനം നരത്തുഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

 (4) ഩയിവീറനാര്ക്്ിഔള്ക് മാത്രാ ഫത്തമ് കകാ കറപ്പെികനാ ഄര്ക്സത ഈുണ്ാമിയിക്കു 
ന്തല്ല. 

(5)  കനപുണയ കഩാശണ കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് 
ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

7.5 ഉര്ക് ജം 

(1)  ര്ാകദവിഔഭാമി ഷാധയഭാമ ഉര്ക്കജാത്ഩാദന യൂണിറഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  
ഏെറ്റടുകണം. 

(2) കഴദുതി എത്താത്ത ര്കദവങ്ങളം ഴീടുഔളം ഈെുണ്ാില്  ഄഴിരങ്ങലില്  കഴദുതി 
എത്തികണം. 
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(3) ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക് ഷംയുടെ ക്തഭാകമാ റ്റകോ കകാ കഴദുതി കറന്  
ദീര്ക്ഗിപ്പിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

 (4)തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ഷൃന്തഭാമി ഷൗകയാര്ക്ജ കഴദുതി  ഈത്ഩാദന 
യൂണിറഔള്  ഷര്ക്കാര്ക്  ഏജന്ഷിഔള്  ്നകകന സ്ഥാഩികാവന്താണ്. ഄത്തയം 
കര്ാജക്ടുഔലില്  ഄനര്ക് ട്ടിെെ (ANERT) ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറികകുണ്താണ്. ഈത്ഩാദിപ്പി 
ക്കുന് കഴദുതിമില്  തനട് ഈഩകമാഖം ഔളിചൃ് ഄധിഔ്നള്ളത് കഔയല ഷംസ്ഥാന 
കഴദുതി കഫാര്ക്ഡിന് നല്കുന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്, അഴവയെഭാില് , 
ഄഴയുടെ െര ഒപീസുഔലിലം ഗരഔ സ്ഥാഩനങ്ങളെര ഒപീസുഔലിലം എമര്ക്  
ഔുണ്ീശണറുടഔള്  സ്ഥാഩിചൃ് ര്ഴര്ക്ത്തിപ്പിക്കുന്തിന് ഴിനികമാഖികാവന്താണ്.  

(5)  ഩായമ്പകയയതയ ഉര്ക്ജ കരാതസ്സുഔളെര  കര്ാത്സാസനത്തിന് ഉന്ല്   

(6)  ഄക്ഷകമാര്ക്ജ ഈഩഔയണങ്ങളെര ഴയാഩനത്തിനാമി ഄഴയുടെ െര ഴിതയണം ഈള്െപ്പ 
െരയുടെ ള്ള ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഄെനര്ക്ട്ടിെെ ഷാകാതിഔ ഷസാമകത്താെര  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

7.6 ഴിദയാബയാഷം 

 (1) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളെര ഴിദയാബയാഷ ഴിഔഷന കര്ാജക്ടുഔള്   'െഩാട് ഴിദയാബയാഷ 

ഷംയക്ഷണ മജഞം’ ഭാര്ക്ഖകയകഔലില്  നിര്ക്കേവിക്കുന് ഈകദവയറക്ഷയങ്ങളം 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളഭാമി ഫന്ധെപ്പടുത്തി നരപ്പിറാകാവന്താണ്. കജഴ കഴഴി്ധതയ 
ഈദയാനം, ഭാറിനയഷംരണവയണ ഩയിഩാരി, ഉര്ക്ജ ഷംയക്ഷണ ഩയിഩാരി എന്ിഴയ്ക്ക് 
്നന്ഖണന നല്ഔാവന്താണ്.  

(2)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ നിമന്ത്രണത്തിലള്ള സ്കൂളഔള്ക് അഴവയഭാമ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  രുക്കുന്തിന് അഔണം ്നന്ഖണന നല് കഔുണ്ത്. 

(3)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളം  ഖഴ  െഭെ് നിശ്ചമിക്കുന് ട്ഔ 
എഷ്.എഷ്.എ, അര്ക്.എം.എഷ്.എ കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഴഔമിരുത്തണം. ഇ 
കര്ാജക്ടുഔളെര ഴിവദാംവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്തില്   തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ്നകയ ഩാ്  
ഴസികകുണ്താണ്. 

(4)  ഩങന നിറഴായം ഈമര്ക്ത്തുഔ,  ഴിദയാര്ക്്ിഔളെര ഷര്ക്ഖാത്മഔകവശിഔള്  ഴിഔഷിപ്പിക്കുഔ, 
ഩയിവീറനം ഷംഗരിപ്പിക്കുഔ ട്രങ്ങിമ ഖകഴശണാത്മഔ കര്ാജക്ടുഔള്  എഷ്.എഷ്.എ, 
അര്ക്.എം.എഷ്.എ ഴിദയാബയാഷഴകുപ്പ് എന്ിഴയുടെ െര ഩയിഩാരിഔളെര അഴര്ക്ത്തനം ഄല്ല 
എന്് ഈരപ്പുഴരുത്തിമതിനുകവശം  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്  ഏെറ്റടുകാ 
വന്താണ്. 

(5)  ഷ് കൂള്  ഈചൃബക്ഷണ ഩയിഩാരിയുടെ െര ഔായയത്തില്  ഄഴയുടെ െര നരത്തിപ്പിന് അഴവയഭാമ 
ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങളം ശുചിതൃം ഈരപ്പാകാനുള്ള ഷൗഔയയങ്ങളം രുകിെകാടുക്കുഔ 
എന്ട്ഭാത്രഭാണ് തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളെര ചുഭതറ. ഄടുകല, ഄടുകലകമാര് 
ഄനുഫന്ധിചൃ് ഷംബയണ്നരി എന്ിഴ ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന്തിന് ഈമര്ക്ന് ഩയിഖണന 
നല്കഔുണ്താണ്. 

(6) സ്കൂളഔലില്  പര്ക്ണിചൃര്ക്  റബയഭാക്കുന്തിന് ്നന്ഖണന നല്ഔണം. 
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(7)   ഷര്ക്കാര്ക്  സ്കൂളഔലിെറ ഏളാം ്ലബാസ്സുഴെയയുടെ ള്ള കുട്ടിഔള്ക് ര്ബാതബക്ഷണം 
നല്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  സ്കൂളഔളെര നിമന്ത്രണ ചുഭതറയുടെ ള്ള തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്.  

(8) ഷന്്ധത ര്ഴര്ക്ത്തഔയാമ യുടെ ഴതീ യുടെ ഴാകള് , ഄ്ധതയാഩഔര്ക്  എന്ിഴെയ ഩൊടുപ്പിചൃ്  
ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക് ഩങന ഩയികഩാശണം (Remedial Coaching) ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള 
ഩയിഩാരിഔള്  അഴിശ് കയികാവന്താണ്.  

 (8) എല്ലാ ഷര്ക്കാര്ക്  സ്കൂളഔലിലം നിശ്ചിത ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ര്ഔായം യൂരിനലഔളം കരാമ് 
െററം, ഴാഷ്െഫമിഷിനും ഄഴമില്  ജററബയതയുടെ ം ശുചിതൃ ഷൗഔയയങ്ങളം 
ഏര്ക്െപ്പടുത്തിമതിന് കവശം എമിഡഡ് സ്കൂളഔലിലം ആത്തയം ഷൗഔയയങ്ങള്  ഏര്ക്െപ്പടു 
ത്താവന്താണ്.   

(9)  ഷര്ക്കാര്ക്  കസഷ് കൂലികനാര്/സമര്ക്െഷകെരി സ്കൂലികനാര് കചര്ക് ന്നുള്ള എല്.ഩി, യുടെ ,ഩി 
ഷ് കൂളഔലിെറ ഩശ്ചാത്തറ ഴിഔഷന കര്ാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിെെ 
ഷമ്മതകത്താെര ഫന്ധെപ്പട്ട ഗ്രാഭ/കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(10) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളെര നിമന്ത്രണത്തിലള്ള എല്.ഩി, യുടെ .ഩി സ്കൂളഔലിെറ ഩശ്ചാത്തറ 
ഴിഔഷന കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളെര ഷമ്മതകത്താെര കലാക്/ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്.  

(11) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളെര നിമന്ത്രണത്തിലള്ള ഩഞ്ചാമത്ത് കറബ്രരിഔളെര ഩശ്ചാത്തറ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിന് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന് 
താണ്. 

(12) കറബ്രരി ഔൗ  ഷിറിെെ  ഄംഖീഔായ്നള്ള  ഗ്രന്ഥവാറഔള്ക് പര്ക്ണിചൃര്ക് , െഔട്ടിരം 
എന്ിഴ ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങള്  ര്ദാനം െചയ്യുന്തിനുള്ള  കര്ാജക്ടുഔള്  
കലാക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(13)  ഷാക്ഷയതാ ഭിശെെ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിന് ഷാക്ഷയതാ 
കഔന്ദ്രങ്ങലിെറ  ബൗതിഔ ഷാസചയയങ്ങള്  െഭചൃെപ്പടുത്തുഔ, ഭിശന്  ര്ഷി്ധതീഔയിക്കുന്  
ഩാങപുസ്തഔങ്ങളെര ഴിറ നല്കുഔ, ഷാക്ഷയതാ ഭിശന് ഄരമ് കകുണ്താമ പീഷ് 
എന്ിഴയ്ക്ക് കഴുണ്ിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭ/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവന് 
താണ്. 

(14) ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പ് നരപ്പാക്കുന് 'നിര്ക്ബമ' ഩ്ധതതി ര്ഔായ്നള്ള ഔാമിഔ ഴിദയാബയാഷ 
ഷംഫന്ധഭാമ ര്തികയാധ ഩയിവീറന ഩയിഩാരിഔലാമ തായ്ക്ൃുണ്, ജൂകഡാ, ഔയാെട്ട, 
കമാഖ എന്ിഴമില്  കസഷ് ക്കൂള്/സമര്ക്  െഷകുണ്രി ഴിദയാര്ക്്ിനിഔള് ക് 
ഩയിവീറനം നല്ഔാവന്താണ്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഏെറ്റടുക്കുന് ആത്തയം 
കര്ാജക്ടുഔളെര ഩയിവീറഔയാമി  ഷ് കഩാര്ക്ര് ഷ് ഔൗ  ഷില്  ഄംഖീഔായ്നള്ള ഔാമി 
ഔാ്ധതയാഩഔെയ നികമാഖികകുണ്താണ്. 

(15) സ്കൂളഔള്ക് കഴുണ്ി ഴിഴിധ ഩ്ധതതിഔളെര ബാഖഭാമി ഴാങ്ങിമ ഴാസനങ്ങളെര 
ആന്ധനെചറഴ്, കഡ്രഴറുടെര കഴതനം, ഭറ്റ് അഴര്ക്ത്തന െചറവഔള്  എന്ിഴ 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴസികാന്  ഩാരില്ല.   
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7.7 അകയാഖയ സുയക്ഷ 

7.7.1 അകയാഖയ ഷംയക്ഷണം 

(1)   തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളെര അകയാഖയ കര്ാജക്ടുഔള്  'അര്ക്ദ്ര്ം' ഭിശനുഭാമി 
ഷഭനൃമിപ്പിചൃ് നരപ്പാക്കുന് യീതിമില്  തയ്യാരാകണം. 

(2)  കഔഭാരികിട്ടിമ അകയാഖയസ്ഥാഩനങ്ങളെര  ബൗതിഔ, ഄരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  
െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിന് ഈമര്ക് ന് ഩയിഖണന നല്ഔണം. 

 (3)എല്ലാ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളം ഷ.ഈ. (ഷാധാ) നം. 3217/2015/തഷൃബഴ, തീമതി 
29.10.2015 നമ്പര്ക്  ഈത്തയഴിെറ ഭാര്ക്ഖനിര്ക്കേവങ്ങള്  ഩാറിചൄെഔാുണ്് ഩാറികമറ്റീഴ്  
ഩയിചയണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഏെറ്റടുകകുണ്താണ്. ര്സ്തുത ഭാര്ക്ഖകയക ര്ഔായം 
ഄനുഴദനീമഭാമ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  കലാക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാ 
വന്താണ്.  

 (4)ജീഴിതകവറീ കയാഖ ര്തികയാധ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം ഷ് ക്രീനിംഖ് ്ലബിനിക്കുഔളെര  
ര്ഴര്ക്ത്തനവം ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  
ഏെറ്റടുകകുണ്താണ്. 

(5)  ര്ാഥഭിഔ അകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങള്, ഷഫ് െഷെറുടഔള്  എന്ിഴ  സ്ഥാഩിക്കുന്തിന് 
സ്ഥറം ഴാങ്ങല്, ഄഴയുടെ െര നിര്ക്മ്മാണം, പുനര്ക്  നിര്ക്മ്മാണം, ഄറ്റകുറ്റഩണിഔള്, ഭറ്റ് 
ബൗതിഔ ഷൗഔയയങ്ങള്  രുകല്  എന്ിഴയ്ക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  എടുക്കുന്  
കര്ാജക്ടികറയ്ക്ക് കലാക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് ഴിസിതം നല്ഔാവന്താണ്. 

(6) ര്കതയഔഷാസചയയങ്ങലില്  ര്ാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങലിലം ഷാമൂസിഔാകയാഖയ 
കഔന്ദ്രങ്ങലിലം ഔയാരരിസ്ഥാനത്തില്  നികമാഖികെപ്പടുന് കഡാക്ടര്ക്ഭാര്ക്, 
ഩായാെഭഡികല്  റാപ്, റാഫ് െരക്നീശയന്  എന്ിഴര്ക്ക് ഄനുഴദനീമഭാമ കഴതനം 
ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ക്ഗകയമിെറ നിഫന്ധനഔള്ക് ഴികധമഭാമി ഴിഔഷന/തനട്പുണ്ില്  
നിന്നും ഄനുഴദികാവന്താണ്.  

7.7.2 കയാഖ ര്തികയാധ നരഩരിഔള്  

(1) ഔയാന്ഷര്ക്  ്നന്കൂട്ടി ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള ഔയാന്ഷര്ക്  ഩയികവാധനാ ഔയാമ്പുഔള്  ഗ്രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും  കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക്കും ഷംഗരിപ്പികാവന്താണ് 

(2) കസഷ് കൂള് , സമര്ക്  െഷകെരി ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക്കും  യുടെ ഴതീയുടെ ഴാകള്ക്കും ഭാനഷിഔ 
അകയാഖയ ര്വ് നങ്ങള്  ഷംഫന്ധിചൃ്ഔൗ ഷിറിംഖ് നല്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുള്  
ഷാമൂസയ നീതി ഴകുപ്പിെെ ആട് ഷംഫന്ധിചൃ ഴയഴസ്ഥഔള്ക് ഄനുസൃതഭാമി 
ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(3)  കയാഖ ര്തികയാധ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്കാമി കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകകുണ്താണ്. കഫാധ 
ഴല്കയണ ഩയിഩാരിഔള് ,  ഷര്ക്കഴഔള് , ഭറ്റ് ഴിഴയകവകയണം എന്ിഴയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി   
കര്ാജക്ട് ഄനുഴദനീമഭെല്ലാിലം ഭെറ്റാരു കര്ാജക്ടിെെ  ഄനിഴായയ ഗരഔഭാെണാില്  
ഭാത്രം ആഴ ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(4) ഷ് കൂള്  അകയാഖയ ഩയിഩാരി   പറര്ദഭാക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള് ക്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 
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(5) ഭാറിനയ ഩയിഩാറനവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് കദവീമ അകയാഖയ ദൗതയം, 
ഷൃച്ഛ് ബായത് ഭിശന് , ശുചിതൃ ഭിശന്  എന്ിഴയുടെ െര ധനഷസാമം  റബിക്കുെഭാില്  ഄഴ 
കൂരി ഈള്െകാള്ളിചൄെഔാുള്ള ഷംകമാജിത  കര്ാജക്ടുഔള്   തയ്യാരാകണം. 

(6) ഷൃന്തഭാമി ഴാസനങ്ങള്  ആല്ലാത്ത  ര്ാഥഭിഔാകയാഖയകഔന്ദ്രങ്ങളെര അബി്നകയത്തില്  
കയാഖ ര്തികയാധ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്, ഭറ്റ് െഩാട്ജനാകയാഖയ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള് , കയാഖ 
ര്തികയാധ കുത്തിഴകോ പ്പുഔള്  എന്ിഴ  നരത്തുന്തിെെ ബാഖഭായുടെ ള്ള ഴാസന ഴാരഔ  
നല്കുന്തിനുള്ള  കര്ാജക്ട് ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. എന്ാല്  ഴാസനം ഴാങ്ങാന്  
ഩാരില്ല. 

(7) ഩഔര്ക്ചൃഴയാധിഔള്  ഩരര്ക്ന്നു ഩിരിക്കുന് ഷാസചയയങ്ങലിലം ദുയന്ത നിഴായണത്തിെെ  
ബാഖഭായുടെ ം, ഩഔര്ക്കചൃതയ ഴയാധിഔളെര ഷഭഗ്ര നിമന്ത്രണത്തിനും കഴുണ്ി കയാഖ 
ര്തികയാധ ര്ഴര്ക്ത്തനത്തിെെ ബാഖഭാമി െഭഡികല്  ഔയാമ്പുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള്ക് ഷംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(8) ഩഔര്ക്ചൃഴയാധിഔള്  നിമന്ത്രിക്കുന്തിന് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക്  അഴിഷ്കയിചൃ ‘അകയാഖയ 

ജാഗ്രതാ ഩ്ധതതി’ നരപ്പാക്കുന്തിന് കഴുണ് നിശ്ചിത ഴിസിതം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് 
ഴഔമിരുത്താവന്താണ്. 

7.8 ഷാമൂസയനീതി 

7.8.1  െഩാട് നിർകേവങ്ങൾ 

(1)  വിശുകള്  (0-6 ഴമസ്സ്), കുട്ടിഔള്  (06-18 ഴമസ്സ്) ഖര്ക്ബിണിഔള് , ഩാെയു കൊന് ഭാതാകള് , 
ഴിഴാസകഭാചിതയാമ സ്ത്രീഔള് , ഈകഩക്ഷികെപ്പട്ട സ്ത്രീഔള് ,  ഄഴിഴാസിതയാമ ഄമ്മഭാര്ക് , 
50 ഴമസ്സു ഔളിഞ്ഞ ഄഴിഴാസിതഔള് , ചൂശണത്തിനും ഄതിക്രഭത്തിനും ആയമാമ 
സ്ത്രീഔള് ,  ോന്ഷ് െജന്കഡഴ്സ്, ഴകമാജനങ്ങള് , ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക് , ജീഴിതത്തില്  
റ്റെപ്പു കൊ കഩാമഴര്ക് , ഗരുതയ കയാഖം ഫാധിചൃഴര്ക് , എചൃ്.ഐ.ഴി ഫാധിചൃഴര്ക് , ഄഖതിഔള് , 
ഔിരപ്പുകയാഖിഔള് , ആതയ ഷംസ്ഥാന െതാളിറാലിഔള് , മാചഔര്ക് ,  ജമില്  കഭാചിതര്ക് , 
ഷാമൂസയ സുയക്ഷ അഴവയഭാമ ഭറ്റ് ഴിബാഖങ്ങള് , ഭാനഷിഔ െഴല്ലഴിലിഔള്  
കനയിടുന്ഴര്ക് , ഔാമിഔ െഴല്ലഴിലി കനയിടുന്ഴര്ക്  എന്ിഴരുെര കക്ഷഭ- ഴിഔഷന- 
പുനയധിഴാഷ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഩയിഖണികെപ്പരണം. ര്ഴാഷ ജീഴിതം ഔളിഞ്ഞ് 
കഔയലത്തികറയ്ക്ക് തിയിചൄ ഴന്ഴയിലം ഷമൂസത്തിെെ കഔത്താങ്ങും, ഩയിഖണനയുടെ ം 
ആല്ലാെത ്നകന്ാട്ട് കഩാഔാന്  ഔളിമാത്തഴരുുണ്്.  ഄഴര്ക്ക്കുകഴുണ്ിയുടെ ം ഈചിതഭാമ കക്ഷഭ 
പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാരിഔള്  അഴിശ് കയികാവന്താണ്. 

(2)  ഫഡ് ഷ് ഷ് കൂളഔളം ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രങ്ങളം ആല്ലാത്ത ഗ്രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  കുടുംഫശ്രീഭിശന്  ഭാര്ക്ഗനിര്ക്കേവങ്ങള് ക് ഄനുസൃതഭാമി ഫഡ് ഷ് 
ഷ് കൂളഔള്/ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രങ്ങള്  അയംബികാവന്താണ്. 

(i) പുതിമതാമി അയംബിക്കുന് ഫഡ് ഷ് ഷ് കൂലില്  ഷര്ക്കാര്ക്  നിശ് ഔര്ക്ശിചൃിു കൊള്ള എല്ലാ 
നിഫന്ധനഔളം ഩാറിചൄകഴണം ഄരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  രുകകുണ്ത്. 

(ii) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അയംബിക്കുന് ഫഡ് ഷ് ഷ് കൂലില്/ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ  
കഔന്ദ്രത്തില്  െഔട്ടിരം, ഄരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  എന്ിഴ രുക്കുന്  
കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ ഷമ്മതകത്താെര  കലാക് ഩഞ്ചാമത്തിനും 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനും ഏെറ്റടുകാവന്താണ്.   



 
 
 

70 
 

 (3) ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രത്തിെറ ഄകന്തഴാഷിഔള്ക് ഄഴഔാവെപ്പട്ട  
ഷൃത്തുകള്  ഄഴരുെര ഷംയക്ഷണം നിമഭാനുസൃതം ഏെറ്റടുത്തിു കൊള്ള  സ്ഥാഩനത്തിെെ 
ഈരഭസ്ഥതമികറയ്ക്ക് കഔഭാറുടന് ഷംഴിധാനം കര്ാത്സാസിപ്പികണം.  

(4) ഷാമൂസയതിേഔെല നിരുത്സാസെപ്പടുത്തുന്തിനും റസയി ഈഩകമാഖ ഴിഩത്തുഔള്െക 
തിെയ കഫാധഴല്കയണം നരത്തുന്തിനും ഄനുകമാജയഭാമ കര്ാജക്ട്  ഗ്രാഭ - കലാക് 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

 (5) ഏെതാിലം ഷംഗരനയുടെ കരകമാ ഷമൂദാമത്തികെകമാ നിമന്ത്രണത്തികറാ ഈരഭസ്ഥത 
മികറാ ഈള്ള ശ്മവാനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിു കൊതയിഔമാെണാില്   ഴസ്തു അര്ക്ജികല്  
ചട്ടങ്ങള്  ര്ഔായം ഄത് ഏെറ്റടുത്ത് ഴിഔഷന ഩയിഩാറന ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്   
നരപ്പിറാകാവന്താണ്. 

7.8.2  ഄാണഴാരിഔള്  ഩയിഩാറികല്  

(1) ഄാണഴാരിഔള്ക് സ്ഥറം, െഔട്ടിരം, ചുറഭതില് , കുരിെഴള്ളം, പര്ക്ണിചൃര്ക് , ഭറ്റ് ബൗതിഔ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  ്നതറാമഴ ര്ദാനം െച സം് ഫാറഷൗഹൃദ ഄാണഴാരിഔള്  
മഥാര്ക്്യഭാക്കുന്തിനുള്ള  കര്ാജക്ടുഔള് ക് ര്ാധാനയം നല്ഔണം. 

(2) ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩ്ധതതികാറമലഴില്  എല്ലാ ഄാണഴാരിഔള്ക്കും ഷൃന്തഭാമി 
െഔട്ടിരവം സ്ഥറവം റബയഭാക്കും എന് നിശ്ചമദാര്ക്്യകത്താെര ര്ഴര്ക്ത്തികകുണ്താണ്.  
ആത് ഷാധയഭാക്കുന്തിന് കലാക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ 
ഷമ്മതകത്താെര കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(3) ഄാണഴാരിഔലില്  ്നരങ്ങാെത സാജയാകുന് കുട്ടിഔള് , കഩാശഔാസായം റബിക്കുഴാന്   
ഄര്ക്സതയുടെ ള്ളഴരും ഄത് ഷൃീഔയികാന്  തയ്യാറുടള്ളഴരുഭാമ ഭറ്റ് ഴിബാഖങ്ങള്  
എന്ിഴര്ക്ക് ഭാത്രകഭ  ഄാണഴാരിഔലിെയെര  ബക്ഷണം  ഴിതയണം െചകയ്യുണ്ട്ള്ളൂ. 

(4)  ഄാണഴാരി കഩാശഔാസായ ഴിതയണവം ര്ഴര്ക്ത്തനവം പറര്ദഭാണ് എന്നുരപ്പു 
ഴരുത്താന്  ഄാണഴാരി െഴല്പമര്ക്  ഔമ്മിറ്റി, നിയീക്ഷണ ഔമ്മിറ്റി, ജനര്തിനിധിഔള്  
എന്ിഴരുെര  ആരെഩരലഔള്  നിയന്തയം  ഈുണ്ാകുന് യീതിമില്   ഄഴയുടെ െര ര്ഴര്ക്ത്തനം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുടെ െര  ആരെഩരല്  ്നകകന ക്രഭീഔയികണം. 

7.8.3 ബക്ഷണ ഴിതയണ ഩയിഩാരിഔള്  

(1) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക് എകോ ഡ് ഷ് ഔ  കോള്  െഷാകഷറ്റി ്നകകന എചൃ്.ഐ.ഴി. 
ഄുഫാധിതര്ക്ക്  കഩാശഔാസായം നല്ഔാവന്താണ്. 

(2)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്  ബക്ഷണ ഴിതയണ ഩയിഩാരിഔള്   ചുഴെര 
ഴിഴയിക്കുന്നു. 

(i)  ഷര്ക്കാര്ക്  ഷ് ക്കൂളഔലില്  യുടെ .ഩി. ഴിബാഖം (ഏളാം ്ലബാഷ്) ഴെയയുടെ ള്ള ഄര്ക്സതെപ്പട്ട 
എല്ലാ ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക്കും ര്ബാത ബക്ഷണം ഴിതയണം െചയ്യുന് കര്ാജക്ടുഔള്  
അഴിശ് കയികാവന്താണ്. ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ജനഷംകയ കൂടുതലള്ള 
ര്കദവങ്ങലികറയുടെ ം തീയകദവകഭകറമികറയുടെ ം ഷ് കൂളഔലില്  ഇ ഩയിഩാരി 
നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം നരപ്പിറാകണം. ഄ്ധതയാഩഔ - യക്ഷഔര്ക്തൃ ഷഭിതിയുടെ െര  
ചുഭതറമില്  നരപ്പാക്കുന് ഇ കര്ാജക്ടിന് ഷ് കഩാ  ഷര്ക്ശിപ്പിെയെര ഴിബഴ 
ഷഭാസയണം നരത്താവന്താണ്.  
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(ii)  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഩയിചയണ കഷഴന ഩാകകജ്  ര്ഔായം  ഄര്ക്സതയുടെ ള്ള ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
ഴിബാഖത്തിന് ഄാണഴാരി ്നകകന ഩാഔം െച സം ബക്ഷണം ഴിതയണം 
െചയ്യുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(iii) അശ്രമ ഩയിചയണ ഩാകകജ് ര്ഔായം ഄര്ക്സതയുടെ ള്ള ഄഖതിഔള്ക് ഄാണഴാരി 
്നകകന ഩാഔം െച സം ബക്ഷണം ഴിതയണം െചയ്യുന് കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(vi) നിര്ക്്ധതനയാമ കയാഖിഔള്ക്, ഄഴര്ക്  അശുഩത്രിമില്  ഔളിയുടെ ന് ദിഴഷങ്ങലില്, 
കുടുംഫശ്രീ ്നകകന ബക്ഷണം ഩാഔം െച സം് നല്കുന് കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുക്കുവന്താണ്. 
ഇ ഩ്ധതതിക് അഴവയഭാമ ട്ഔ അശുഩത്രി ഄധികൃതരുെര ഷാക്ഷയഩത്രത്തിെെ 
ഄരിസ്ഥാനത്തില്  കുടുംഫശ്രീക് െഔാടുകാവന്താണ്.   

(v) ഫഡ് ഷ് ഷ് ക്കൂലിെറ കുട്ടിഔള്ക്കും ഫഡ് ഷ് പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രത്തിെറ    
ഄകന്തഴാഷിഔള്ക്കും ഄനുപൂയഔ കഩാശഔാസായവം ഈചൃബക്ഷണവം കുടുംഫശ്രീ 
്നകകന ഩാഔം െച സം് നല്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ട്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(v)  ഩഔല്ഴീര് ഷൗഔയയം ര്കമാജനെപ്പടുത്തുന്ഴയില്  ഄര്ക്സതയുടെ ള്ളഴര്ക്ക് ഩാഔം 
െച സം ഈചൃബക്ഷണം ഴിതയണം െചയ്യുന് കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവ ന്താണ്. 

7.9 ഩാര്ക്പ്പിരം 

 (1) ഩാര്ക്പ്പിര കഭകറമിെറ ആരെഩരല്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക്  അഴിശ് കയിചൃിു കൊള്ള ഷമ്പൂര്ക്ണ 
ഩാര്ക്പ്പിര സുയക്ഷാ ഩ്ധതതിയുടെ െര (കറപ്) ഭാര്ക്ഖകയകയ്ക്ക് ഄനുസൃതഭാമിയികണം.  

(2) ഩാര്ക്പ്പിര കഭകറയ്ക്ക് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  െഩാട്ഴിബാഖത്തിെറ ഷാധായണ ഴിസിതം 
ര്കതയഔ ഗരഔ ഩ്ധതതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഈഩഩ്ധതതി എന്ീ ഴിസിതങ്ങളെര അെഔ ട്ഔയുടെ െര 
20 വതഭാനത്തില്  കുരമാെതയുടെ ള്ള ട്ഔ നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം ഭാറ്റിെഴകകുണ്താണ് 
[കണ്ഡിഔ 5.4.1 (3) ഔാുഔ]. 2018-19 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഏെറ്റടുകകുണ് 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ചുഴെര നല്കുന്നു.  

(എ) കറപ് 

(i) കറപ് ഭിശന്  ഄംഖീഔയിചൃ ഗണകബാൃ തി ഩട്ടിഔമിെറ ബഴനയസിതര്ക്ക് ഴീര് 
ഴയ്ക്കന്തിന് നിശ്ചിത നിയകില്  ധനഷസാമം നല്കുഔ. 

(ii) ഭൂയസിത  – ബഴനയസിതയാമ ഗണകബാക്താകള്  ഭൂഭി കനയിട്ട് ഔെുണ്ത്തി ഴിറയ്ക്ക് 
ഴാങ്ങുഔമാെണാില്  നിശ്ചിത നിയകില്  ധനഷസാമം നല്കുഔ. 

(iii) നൂരില്  കൂടുതല്  ഭൂയസിത-ബഴനയസിതര്ക്  ഈള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  
ബഴനഷ്നചൃമം നിര്ക്മ്മിക്കുന്തിന് കഴുണ് ഭൂഭി ഴിറയ്ക്ക് ഴാങ്ങുഔ. 

(iv) ്നന്ഔാറങ്ങലില്  ധനഷസാമം നല്ഔിമതില്  ആട്ഴെയയുടെ ം പൂര്ക്ത്തിമാകാന്  
ഔളിമാത്ത ഴീടുഔളെര പൂര്ക്ത്തീഔയണത്തിന് കഴുണ് ട്ഔ നിശ്ചിത 
ഭാനദണ്ഡങ്ങള്ക് ഴികധമഭാമി  ഄനുഴദിക്കുഔ. 

 (ഫി) ഩി.എം.എ.കഴ 

ഩി.എം.എ.കഴ ഩ്ധതതിര്ഔായം ഄനുഴദിക്കുന് ഴീടുഔള്ക് കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന 
ഴിസിതങ്ങള്ക് ഈഩയിമാമി നല്കഔുണ് ഄധിഔഴിസിതം ഄനുഴദിക്കുഔ. 
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 (3)  ഩി.എം.എ.കഴ ഩ്ധതതി ര്ഔായ്നള്ള ഴീടുഔള്ക് കഴുണ്ിഴരുന് ഄധിഔട്ഔ ഗ്രാഭ, 
കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  മഥാക്രഭം 25:40:35 ഄനുഩാത ര്ഔായം ഴഔമിരു 
കത്തുണ്താണ്. 

(4)   കലാക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഩാര്ക്പ്പിരകഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുത്തുന് ഴിസിതത്തില്  നിന്നും 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നരപ്പാക്കുന് കറപ് ഩ്ധതതിക് ഴിസിതം നല്കഔുണ്താണ്.  

(5)  ഴിവദഭാമ ഭാര്ക്ഗനിര്ക്കേവങ്ങള്  ര്കതയഔം പുരെപ്പടുഴിക്കുന്താണ്.  

7.10 ഔാമിഔ ഴികനാദ ഷൗഔയയങ്ങള്  

(1)  ഩതിമൂന്ാം  ഩ്ധതതിമില്  ഔാമിഔ യംഖത്ത്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  കൂടുതല്   
ഷജീഴഭാമി  ആരെഩകരുണ്താണ്. ഇ യംഖത്ത് ഷംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടെപ്പട്ട ്നന്കഔ 
തിയിചൄ ഩിരികാനും ജനങ്ങളെര ഔാമിഔവം ഭാനഷിഔവഭാമ അകയാഖയം ഈരപ്പു 
ഴരുത്താനും  ജീഴിത കവറീ കയാഖങ്ങള്  നിമന്ത്രിക്കുന്തിനും ആത് അഴവയഭാണ്.  

(2) രു ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രു ഭിനി കറഡിമവം രു ഴാര്ക്ഡില്  രു ഔലിസ്ഥറവം 
എന്താഔണം റക്ഷയം. ഔലിസ്ഥറവം കറഡിമവം രുക്കുന്തിനുകഴുണ്ിയുടെ ള്ള 
കര്ാജക്ടുഔള്  (സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  ഈള്പ്പെര) ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്  
ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(3) ഷര്ക്കാര്ക്  സ്കൂളഔലിെറ ഔലിസ്ഥറങ്ങളെര കഭേഴല്കയണത്തിന് ര്ാധാനയം 
നല്കഔുണ്താണ്. 

(4) 04.02.2010-െറ 8378/ഡി.എ1/2010/തഷൃബഴ നമ്പര്ക്  ഷര്ക്ക്കുറരില്  നിര്ക്കേവിചൃിു കൊള്ളട് 
ര്ഔായം ഗ്രാഭതറ കസ്പാര്ക്ട്ഷ് ഔൗ ഷില്  പംഩീഔയിചൃിട്ടിെല്ലാിൽ ഄഴ പംഩീഔയിചൃ് 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഏെറ്റടുക്കുന്തിനുള്ള നരഩരിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷൃീഔയികക 
ുണ്താണ് 

(5) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുതറ ഷ് കഩാര്ക്ര് ഷ് ഔൗ  ഷിലഔള്   ഷജീഴഭാകകുണ്ട്ം, ഔാമിഔ 
ക്ഷഭതയുടെ ള്ള കുട്ടിഔെല െചറുടപ്പത്തിെറ ഔെുണ്ത്തി ദീര്ക്ഗഴീക്ഷണകത്താെരയുടെ ം  
ഷംസ്ഥാന/ ജില്ലാ ഷ് കഩാര്ക്ര് ഷ് ഔൗ  ഷിലഔളെര ഩാാലിത്തകത്താെരയുടെ ം  വാസ്ത്രീമ 
ഩയിവീറന ഩയിഩാരിഔള്   പംഩഔല്ഩന െച സം്  നരപ്പിറാകാവന്താണ്. 

(6)  ഒകയാ ര്കദവത്തും ര്ചായത്തിലള്ള ഷ് കഩാര്ക്ര് ഷ്- െഖമിംഷ്  ആനങ്ങലില്  കദനംദിന 
ഩയിവീറനം, കഔാചൃിംഖ് ഔയാമ്പുഔള് , ഭത്സയങ്ങള്  എന്ിഴ ഷംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(7)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ  ഷാ്ധതയതയ്ക്ക്  ഄനുസൃതഭാമി  തിയെഞ്ഞടുകെപ്പട്ട 
ആനങ്ങലില്  സ്ഥാഩനതറ രീഭിെന തിയെഞ്ഞടുത്ത് ഩയിവീറിപ്പിക്കുഔയുടെ ം ഭത്സയങ്ങലില്   
ഩൊടുകാന്   ഷസാമിക്കുഔയുടെ ം  െചയ്യാവന്താണ്. 

(8) യുടെ ഴജനകക്ഷഭ കഭകറമില്  ഷംസ്ഥാന യുടെ ഴജനകക്ഷഭ കഫാര്ക്ഡുഭാമി ഷസഔയിചൄ 
െഔാുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്   ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

7.11 ഔറയുടെ ം ഷംഷ് കായവം 

 ഩതിമൂന്ാം ഩ്ധതതികാറത്ത് ര്ാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔള്  ഔറാ ഷാംഷ് കായിഔ യംഖത്ത്  
വക്തഭാമ ആരെഩരലഔള്  നരത്തണം. ഩറ സ്ഥറങ്ങലിലം ഷാംഷ് കായിഔ നിറമങ്ങള്  
സ്ഥാഩിചൃിു കൊെുണ്ാിലം ഷാംഷ് കായിഔ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  നരക്കുന്ില്ല. തകേവബയണ 
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സ്ഥാഩനത്തിെെ നിമന്ത്രണത്തിലള്ള ഷാംഷ് കായിഔ നിറമങ്ങള് , ഴാമനവാറഔള് , 
ഴിദയാറമങ്ങള്  എന്ിഴ കഔന്ദ്രീഔയിചൃ് ഔറാ ഷാംഷ് കായിഔ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങെല 
കര്ാത്സാസിപ്പികണം. ജനഔീമ ഷഭിതിഔളകരയുടെ ം ഷന്്ധത ഷംഗരനഔളകരയുടെ ം ഭറം 
കനതൃതൃത്തില്  ര്ാകദവിഔഭാമ ഴിബഴങ്ങള്  ഷഭാസയിചൄ െഔാുകഴണം ഇ 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  കര്ാത്സാസിപ്പികാന്. ഷഫ് ഷിഡി ഷംഫന്ധിചൃ ഭാര്ക്ഖനിര്ക്കേവങ്ങള്  
ഄനുഷയികചൃാ ഷാംഷ് കായിഔ ഴകുപ്പിെെ ഴയഴസ്ഥഔള്  ഩാറിചൄെഔാകുണ്ാ ഩ്ധതതിമില്  
നിന്നും കര്ാത്സാസന ഷസാമം  നല്ഔാവന്താണ്. 

7.12 ഷസഔയണം 

(1) ര്ഴര്ക്ത്തന ക്ഷഭതയുടെ ള്ള ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങള്ക് ധനഷസാമം നല്കുഔ, 
ഄരിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  ര്ദാനം  െചയ്യുഔ,  ഄഴയുടെ െര അധുനിഔഴല്കയണം 
കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുഔ എന്ിഴമാമിയികണം ഷസഔയണ കഭകറമില്   ഉന്ല്  
നല്കഔുണ്ത്. 

(2) ര്ാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിന് പൂയഔഭാമ  രു ഷസഔയണ ഴായ്പാനമം 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  അഴിശ് കയികകുണ്താണ്. 

(3) ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങളെര കഴഴി്ധതയഴല്കയണവം  ആതയ 
ഷസഔയണ സ്ഥാഩനങ്ങളെര  വാക്തീഔയണവം ഷസഔയണകഭകറമില്  ഴിബാഴനം 
െചയ്യുന് ്നകയ ഔായയഩയിഩാരി അമിയികണം. 

(4) പുതിമ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങള്  നിര്ക്കേവിക്കുകമ്പാള്   ഄത് തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ഩയിധിക്കുള്ളില്  നിറഴിറില്ലാത്ത കഭകറഔളെര ര്ഴര്ക്ത്തനത്തിനാണ് എന്് ഈരപ്പു 
ഴരുകത്തുണ്താണ്. 

(5) ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങളെര  ഴിബഴകവശിയുടെ ം  ഄധിഔ ഴിബഴവം  ഴിനികമാഖിചൃ്  
ര്ാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം തൃയിതെപ്പടുത്തുന് ഔ  കഷാര്ക്ശയം പംഩീഔയികാ 
വന്താണ്. 

7.13 ഖതാഖതം 

(1)  ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവം  കരാഡ് ഔണക്ടിഴിറ്റി ഭൂഩരവം  കരാഡ്  ഔണക്ടിഴിറ്റി 
പ്ലാനും തയ്യാരാകണം. 

(2)   ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തിെെ ചുഭതറമിലള്ള എല്ലാ കരാഡുഔളം പൂര്ക്ണ ഖതാഖതകമാഖയ 
ഭാകിമതിനുകവശം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ അസ്തി യജിറരില്  ഈള്െപ്പട്ട 6 ഭീറ്റരില്  
കുരമാത്ത ഴീതിയുടെ ള്ള കരാഡ് െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് ക് കര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(3)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളെര അസ്തി യജിറരില്  ഈള്െപ്പട്ട 6 ഭീറ്റരില്  കുരമാത്ത ഴീതിയുടെ ള്ള 
കരാഡുഔള്  െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ട് കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്കും ഏെറ്റടുകാ 
വന്താണ്.    

(4)   കലാക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ നിമന്ത്രണത്തിലള്ള 
കരാഡുഔള്ക്കു കഴുണ്ി കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുക്കുകമ്പാള്  ചുഴെര ര്തിഩാദിക്കുന് 
ഴയഴസ്ഥഔള്  ഩാറികണം.  
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(i) ഫന്ധെപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിെെ കയകാമൂറ്നള്ള ഷമ്മതഩത്രം ഴാങ്ങണം. 

(ii) ര്ധാനഭന്ത്രി അഴാഷ് കമാജനയ്ക്ക് (ഩി.എം.എ.കഴ) ഴഔമിരുകത്തുണ്താമ ്നഴഴന്  
ട്ഔയുടെ ം ഴഔമിരുത്തിമിു കൊുണ്് എന്് െഷക്രട്ടരി ഷാക്ഷയെപ്പടുത്തണം. 

 (5) ഄതാത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ കരാഡ് യജിറരില്  ഈള്െപ്പട്ടിു കൊള്ള  കരാഡുഔള്  
ഭാത്രകഭ ഫന്ധെപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ കരാഡ് െഭമിെനന്ഷ് പുണ്്  
ഈഩകമാഖിചൃ് ഏെറ്റടുക്കുഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. 

(7) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  െഩാട്ഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പിെെ നിമന്ത്രണത്തിലള്ള 
കരാഡുഔലില്  രു തയത്തിലള്ള നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔളം െചയ്യാന്  ഩാരില്ലാത്തതാണ്. 

(8)  കരാഡ് നിര്ക്മ്മാണം, കരാഡ് പുനരു്ധതായണം/ െഭചൃെപ്പടുത്തല്  എന്ീ ര്വൃത്തിഔലില്   
കഔാ  ക്രീറ്റ് ഩണിഔള്  െചയ്യുന്ത് ആത് ഷംഫന്ധിചൃ ഭാനദണ്ഡങ്ങൾ ഩാറിചൄ െഔാുണ്് 
ഄനുഴദനീമഭാമ സ്ഥറങ്ങലിൽ ഭാത്രഭാഔണം. 

(9) ഖതാഖത തിയകകരിമ കരാഡുഔലില്  ഔാല്നരമാത്രകാരുെര സുയക്ഷിതതൃം ഈരപ്പാക്കുന് 
തിന് നരപ്പാതഔള്  നിര്ക്മ്മികകുണ്താണ്. 

(10)നാറ്റ്ഩാക് (National Transportation Planning And Research Centre) നിര്ക്കേവിചൃിു കൊള്ള ഄലഴ് 
ര്ഔായം  അഴവയഭാമ  പ്ലാറിഔ് രാരില്  കചര്ക്ത്താണ് കരാഡ് രാരിംഖ് ര്വൃത്തിഔള്  
െചകയ്യുണ്ത്. 

(11) ഄഩാമ ഷാ്ധതയതയുടെ ള്ള കരാഡുഔലില്  ഄഴയുടെ െര ഷംയക്ഷണ ചുഭതറയുടെ ള്ള 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ ഄഩാമ ്നന്രിമിപ്പ് കഫാര്ക്ഡുഔള്  സ്ഥാഩികണം. 

(12) ഗണകഭേയുടെ ള്ളട്ം ഇടുറ്റട്ഭാമ കരാഡുഔള്  കര്ാത്സാസിപ്പിക്കുന്തിന് ഒകയാ തകേവ 
ബയണസ്ഥാഩനവം രു ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതില്  രു കരാെഡാിലം 5 ഴര്ക്ശെത്ത 
ഖയായെികമാടുകൂരി നരപ്പാക്കുന്തിന് ശ്രഭികകുണ്താണ്. 

(13) കലാക് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നരപ്പാറങ്ങളെര നിര്ക്മ്മാണത്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  
െഩാട്ഴിബാഖത്തികറാ ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതിമികറാ ഏെറ്റടുകാന്  ഩാരില്ല. എന്ാല്  അ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഈഩഩ്ധതതി ര്ഔായം ഉരുഔളെര ഈഩകമാഖത്തിന് 
ഭാത്ര്നള്ള നരപ്പാറങ്ങളകരയുടെ ം ഩരവഔളകരയുടെ ം (Foot bridges and Foot steps) നിര്ക്മ്മാണ 
കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

8. ഩ്ധതതി അസൂത്രണ, നിർഴസണ, കഭാണിട്ടരിംഖ് െചറവഔൾ 

8.1 തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ െഭാത്തത്തിലള്ള ഩ്ധതതി അസൂത്രണ, നിർഴസണ, 
കഭാണിട്ടരിംഖ് െചറവഔൾകാമി ആകത കഩയിൽ രു കര്ാജക്ട് ഴാർശിഔ ഩ്ധതതിമിൽ  
ഈൾെപ്പടുകത്തുണ്താണ്.  ര്കതയഔ കര്ാജക്ടുഔള്  ഩാരില്ല. 

8.2 ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് കമാഖങ്ങള്, അസൂത്രണ ഷഭിതി കമാഖങ്ങള്, ഩ്ധതതിര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളഭാമി 
ഫന്ധെപ്പട്ട ഭറ്റ് കമാഖങ്ങള്  എന്ിഴമില്  ഩൊടുക്കുന് ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെറയുടെ ം, 
അസൂത്രണഷഭിതിമിെറയുടെ ം ഄനൗകദയാഖിഔ ഄംഖങ്ങള്ക് ഇ കര്ാജക്ടില്  നിന്നും 
മാത്രാഫത്ത നല്കഔുണ്താണ്.  

8.3 ഩ്ധതതി അസൂത്രണം, നിര്ക്വസണം, കഭാണിട്ടരിംഖ് എന്ിഴയുടെ ഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട പീല്ഡ്തറ 
െചറവഔള്  (ബക്ഷണെചറഴ് ഈള്പ്പെര) ഇ കര്ാജക്ടില്  നിന്നും നല്കഔുണ്താണ്.  
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8.4 അെഔ ഴിഔഷന പുണ്ിെെ ഄരിസ്ഥാനത്തിറാണ് അസൂത്രണ, നിർഴസണ, കഭാണിട്ടരിംഖ്  
െചറവഔൾക് ട്ഔ ഴഔമിരുകത്തുണ്ത്. അമതിെെ ഩട്ടിഔ  ചുഴെര െഔാടുത്തിയിക്കുന്നു.  

തകേവബയണ  
സ്ഥാഩനം 

ഩ്ധതതി പംഩീഔയണം 
(വതഭാനവം ട്ഔയുടെ ം) 

നിര്ക്ഴസണം,കഭാണിട്ടരിംഖ് 
(വതഭാനവം ട്ഔയുടെ ം) 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 3 റക്ഷം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 2%) 

1.5 റക്ഷം പംഩ   
(ഩയഭാഴധി 1%) 

കലാക്ഩഞ്ചാമത്ത് 2 റക്ഷം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 1%) 

1.5 റക്ഷം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 1%) 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 3 റക്ഷം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 0.1%) 

4 റക്ഷം പംഩ 
(ഩയഭാഴധി 0.2%) 

 

8.5  അസൂത്രണ-കഭാണിട്ടരിംഖ് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് രു കര്ാജക്ടാണ് തയ്യാരാക്കുന്െതാിലം 
അഡിറ്റ് അഴവയങ്ങള്കാമി ഴൗചൃറുടഔള്  നല്കുകമ്പാള്  യുണ്് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളകരയുടെ ം  
ഔണക്കുഔള്  ര്കതയഔം തയ്യാരാകി നല്കഔുണ്താണ്. 

9. ഴാർശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ ം ഫജറം 

  ഒകയാ ഷാമ്പത്തിഔ ഴർശകത്തക്കും കഴുണ്ി തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഄംഖീഔയിക്കുന് 
ഫഡ്ജറ്റിൽ ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖീഔയിചൃ ഴാർശിഔ ഩ്ധതതി കൂരി ഈൾെപ്പടുകത്ത 
ുണ്താണ്. എെതാിലം ഔായണഴവാൽ ഫഡ്ജറ്റ് ഄംഖീഔയിക്കുന്തിനു ്നമ്പാമി  ഴാർശിഔ 
ഩ്ധതതി തയ്യാരാകി ഄംഖീഔായം കനരാനാമില്ലാെമാില്  ഄംഖീഔായം റബിചൃാലരൻ ഴാർശിഔ 
ഩ്ധതതി കൂരി ഈൾെപ്പടുത്തി ഫഡ്ജറ്റ് പുട്കി തയ്യാരാകകുണ്ട്ം പുട്കിമ ഫഡ്ജറ്റ് 
തകേവബയണസ്ഥാഩനം ഄംഖീഔയികകുണ്ട്ഭാണ്. 

10. സ്പില്ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്  ഈള്െപ്പടുത്തി ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി പുട്കല്  

10.1  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ഭാര്ക്ചൃ് 31 ന് ്നമ്പ് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ െര ഄംഖീഔായം കനരിമ 
എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളം സ്പില്ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്  കൂരി ഈള്െപ്പടുത്തി ഴാര്ക്ശിഔ 

ഩ്ധതതി പുട്കകുണ്ട്ം പുട്കിമ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് െഭമ് 15 –നഔം ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുടെ െര ഄംഖീഔായം ഴാകങ്ങുണ്ട്ഭാണ്. ഄതിന് ചുഴെര ര്തിഩാദിക്കുന് നരഩരിഔൾ 
ഷൃീഔയികണം.   

(1) ഭാര്ക്ചൃ് 31-ന് നിര്ക്ഴസണം പൂര്ക്ത്തിമാഔാത്ത കര്ാജക്ടുഔളെര നിറഴിലള്ള ഄഴസ്ഥ 
ഩയികവാധിചൃ് ഏെതാെക കര്ാജക്ടുഔള്  ട്രര്ക്ന്് നരപ്പാകകുണ്ട്െുണ്ന്് അദയം 
തീരുഭാനികണം.   

(2) നിര്ക്വസണ നരഩരിഔള്  അയംബികാത്ത കര്ാജക്ടുഔലില്  നരപ്പാകകുണ്തിെല്ലന്് 
ഔെുണ്ത്തുന്ഴ ളിഴാകാം.  

(3) ബാഖിഔഭാമി പൂര്ക്ത്തീഔയിചൃ കര്ാജക്ടുഔളെര നിര്ക്ഴസണം ഩാ്െചറഴ് ഴയാത്ത 
യീതിമില്  ഄഴഷാനിപ്പികാം. 

(4) നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം ട്രകയുണ്ട്െുണ്ന്് ഔെുണ്ത്തുന് കര്ാജക്ടുഔലില്  കബദഖതിമില്ലാത്തഴ 
തകേവബയണസ്ഥാഩന തീരുഭാനര്ഔായം ഏര്ില്  1 ്നതല്   ട്രര്ക്ന്് നരപ്പാകാവ 
ന്താണ്. ആഴയുടെ െര നിര്ക്ഴസണം ട്രരുന്തിന് െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടെരകമാ ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ കരകമാ ഄംഖീഔായം അഴവയഭില്ല. എന്ാല്  ആത്തയത്തില്  
നിര്ക്ഴസണം ട്രരുന് എല്ലാ സ്പില്  ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുഔളം നിശ്ചിത കപാരത്തില്  സുകറക 
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കഷാഫ്റ്റ് െഴമര്ക്  ഈഩകമാഖിചൃ് തയ്യാരാകി ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാകകുണ് 
താണ്. 

(5) ഄംഖീഔായം റബിചൃ രു കര്ാജക്ട് സ്പില്  ഒഴരാമി ഄടുത്ത ഴര്ക്ശം ട്രരുകമ്പാള്  
ഄതിെെ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങലികറാ ഄരാല്  ട്ഔമികറാ കബദഖതി ഄനിഴായയഭാെണന്് 
ഔാുഔമാെണാില്  ഄത് കബദഖതി െച സം് ബയണഷഭിതി ഄംഖീഔയിചൃകവശം 
ഫന്ധെപ്പട്ട െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടെര ഩയികവാധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാകകുണ്ട്ം ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ െര ഄംഖീഔായം കനകരുണ്ട്ഭാണ്. ആര്ഔായം ഴാര്ക്ശിഔ 
ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാകി െഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുടെരയുടെ ം ട്രര്ക്ന്് ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുടെ െരയുടെ ം ഄംഖീഔായം കനരിമതിനുകവശം ഭാത്രകഭ ട്രര്ക്ന്് നിര്ക്ഴസണം 
നരത്താന്  ഩാടുള്ളുന്.  

(6) കബദഖതി െചയ്യുന് സ്പില്  ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്ക് മാെതാരു ഔായണഴവാലം 
ഔയായിഒഴര്ക്  ഴിസിതം റബിക്കുന്തല്ല. ഄത്തയം കര്ാജക്ടുഔള്  പൂര്ക്ത്തീഔയിക്കുന്തിനു 
കഴുണ് ട്ഔ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് റബയഭാമ ഴിസിതത്തില്  നിന്് തെന് ഔെുണ്ത്തണം.  

(7) കബദഖതിമില്ലാത്ത സ്പില്  ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩ്ധതതി 
ഔാറമലഴില്  ഔയായിഒഴര്ക്  ഴിസിതം ഄനുഴദികകുണ്തിെല്ലന്ാണ് ഷര്ക്കാര്ക്  ആകപ്പാള്  
തീരുഭാനിചൃിു കൊള്ളത്. എന്ാല്  ആത്തയം സ്പില്  ഒഴര്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഔയായിഒഴര്ക്  
ഄനുഴദികകുണ് ര്കതയഔ ഷാസചയയം ഏെതാിലം തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിന് 
ഈുണ്ാകുഔമാെണാില്  സ്ഥിതി ഩയികവാധിചൃതിനുകവശം ഄത് ഷംഫന്ധിചൃ് ഷര്ക്കാര്ക്  
തീരുഭാനെഭടുക്കുന്താണ്. ആത് ഷംഫന്ധിചൃ കൂടുതല്  നിര്ക്കേവങ്ങള്  ഏര്ില്  
അദയഴായം ഷര്ക്കാര്ക്  പുരെപ്പടുഴിക്കുന്താണ്. 

(8) തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനത്തികെതല്ലാത്ത ഔായണത്താൽ ഭാർചൃ് 31-ന് ്നൻഩ് ഄടുത്ത 
ഴർശെത്ത  ഩ്ധതതിക് ഄംഖീഔായം കനടുന്തിന് ഔളിയുടെ ന്ിെല്ലാിൽ സ്പിൽ ഒഴർ 
കര്ാജക്ടുഔൾ കൂരി ഈൾെപ്പടുത്തി െഔാുള്ള പൂര്ക്ണ ഴാർശിഔ ഩ്ധതതി കഴണം ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതിക് ഷഭർപ്പികകുണ്ത്.      

11. ഩ്ധതതി നിര്ക്ഴസണം 

11.1. നിര്ക്ഴസണ ഩ്ധതതി തയ്യാരാകി നിര്ക്ഴസണ നരഩരിഔള്  അയംബികല്   

(1) ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖീഔായവം കര്ാജക്ടുഔള്ക് െഴറ്റിംഖ് 
ഒപീഷറുടെര ഄംഖീഔായവം ഷാകാതിഔ കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഷാകാതിഔാനുഭതിയുടെ ം റബിചൄ 
ഔളിഞ്ഞാല്  ബയണ ഷഭിതികമാഖം കചര്ക് ന്് ഷാമ്പത്തിഔാനുഭതി നല്കുന് (Financial 

Sanction) ര്കഭമം ഩാസ്സാകി കര്ാജക്ടുഔള്  നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്ക്  കഔഭാരാവ 
ന്താണ്. 

(2)  നിര്ക്ഴസണാനുഭതി/ഷാകാതിഔാനുഭതി റബിചൃ കര്ാജക്ടുഔളെര നിര്ക്ഴസണം 
ഷംഫന്ധിചൃ് ഒകയാ നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥനും ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ  
ഷസഔയണകത്താെര രു നിര്ക്ഴസണ ഩയിഩാരി  തയ്യാരാകണം. ട്രര്ക്ന്് എല്ലാ 
കര്ാജക്ടുഔളകരയുടെ ം നിര്ക്ഴസണ ഩയിഩാരിഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  
കക്രാഡീഔയിചൃ് മാഥാര്ക്്യ കഫാധകത്താെരയുടെ ള്ള രു നിര്ക്ഴസണ ഩ്ധതതി  
തയ്യാരാകണം. ആത്തയത്തില്  തയ്യാരാക്കുന് നിര്ക്ഴസണ ഩ്ധതതി തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിെെ ഩ്ധതതി നിര്ക്ഴസണ പുകയാഖതി ഴിറമിരുത്തുന്തിനും കര്ാജക്ട് 
നിര്ക്ഴസണം കഭാണിട്ടര്ക്  െചയ്യുന്തിനും ഄഴറംഫഭാകകുണ്താണ്. 
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(3) നിര്ക്ഴസണ ഩ്ധതതി ര്ഔായം കര്ാജക്ട് നിര്ക്ഴസണം നരത്തുഴാന്   നിര്ക്ഴസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്ക് ബയണഷഭിതി നിര്ക്കേവം നല്കഔുണ്ട്ം നിര്ക്ഴസണത്തിെറ ഒകയാ 
ഗട്ടവം നിശ്ചിത ഷഭമക്രഭത്തിനുള്ളില്  പൂര്ക്ത്തിമാക്കുന്നുെഴന്് ഫന്ധെപ്പട്ട റാെിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റയുടെ ം തകേവബയണ സ്ഥാഩനവം ഈരപ്പാകകുണ്ട്ഭാണ്.  

11.2 നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔളെര നിര്ക്ഴസണ നരഩരിഔള്   

(1)  ഗ്രാഭ, കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  1997-െറ കഔയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് 
(െഩാട്ഭയാഭത്ത് ഩണിഔളെര നരത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങള്  ര്ഔായം അമിയികണം നിര്ക്മ്മാണ 
ര്വൃത്തിഔളെര നിര്ക്ഴസണം നരകത്തുണ്ത്. എല്ലാ നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔളകരയുടെ ം 
ഴിവദഭാമ എറികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുന്ട്ം ഭറ്റ് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം ഡി.എഷ്.അര്ക്  ര്ഔായം  
കര്ഷ്  കഷാ ് െഴമര്ക്  ഈഩകമാഖിചൃ് നിര്ക്ഴസികകുണ്താണ്.  

(2)  നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥന്  കനയിട്ടല്ലാെത  നിര്ക്ഴസണം നരത്തുന് ഭെറ്റല്ലാ നിര്ക്ഴസണ 
യീതിഔലിലം നിര്ക്ഴസണ ഏജന്ഷിയുടെ ഭാമി/സ്ഥാഩനവഭാമി/ ഔയാറുടഔായനുഭാമി  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഔയാരില്  ഏര്ക്െപ്പകരുണ്താണ്. കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാകയാ  ഷംസ്ഥാന 
ഷര്ക്കാകയാ ഫന്ധെപ്പട്ട ഏജന്ഷിഔകലാ നിഷ്കര്ക്ശിക്കുന് എല്ലാ നിഫന്ധനഔളം 
ഩാറികകുണ്താെണന്് ഔയാര്ക്  ഈരമ്പരിമില്   ഴയഴസ്ഥ െചയ്യണം. 

(3) രു െഩാട്ഭയാഭത്ത് ര്വൃത്തിയുടെ െര നിര്ക്ഴസണം ഏട് യീതിമില്  കഴണെഭന്് ചുഴെര 
ര്തിഩാദിക്കുന് ഭാര്ക്ഗനിര്ക്കേവങ്ങള്ക് ഴികധമഭാമി തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിന് 
തീരുഭാനികാവന്താണ്. 

(എ)  ഗണകബാൃ തി ഷഭിതി  

50,000 പംഩ ഴെയയുടെ ം ഄതിന് താെളയുടെ ം എറികഭറ്റ് ട്ഔയുടെ ള്ള ര്വൃത്തിഔള്  ഭാത്രം 
ഗണകബാൃ തിഷഭിതി ്നകകന നരപ്പാകാവന്താണ്. എന്ാല്  ആത്തയത്തില്  രു 
ര്വൃത്തിക് ആ-െരുണ്ര്ക്  യീതികമാ ഄതെല്ലാില്  ഷാധായണ െരുണ്ര്ക്  യീതികമാ 
ഄഴറംഫികണെഭന്നുെുണ്ാില്  തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിന് ഄര്ഔായം െചയ്യാവ 
ന്താണ്.  

(ഫി)  ഄംഖീകൃത ഷഭിതിഔള്  

ഷൃന്തം നിറയ്ക്ക് ര്വൃത്തി ഏെറ്റടുത്ത് നരത്താന്  കഴുണ് ഷാമ്പത്തിഔ, ഷാകാതിഔ, 

ഷംഗരനാകവശിയുടെ ം ഷന്്ധതതയുടെ ്നള്ള ഄധയാഩഔ – യക്ഷാഔര്ക്തൃ ഷഭിതിഔെലയുടെ ം 
ഄംഖന്ഴാരി കക്ഷഭ ഷഭിതിഔെലയുടെ ം ഫന്ധെപ്പട്ട സ്കൂലിെെ / ഄംഖന്ഴാരിയുടെ െര 
നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  െരുണ്ര്ക്  കൂരാെത, ഗൂണകബാൃ തിഷഭിതിക് ഫാധഔഭാമ 
നിഫന്ധനഔള്  ര്ഔായം നിര്ക്ഴസണ ചുഭതറ ഏല്പ്പികാവന്താണ്. ഇ യീതി 
ഄഴറംഫിചൃ് നരപ്പാകാവന് കര്ാജക്ടുഔളെര ഄരാല്  ട്ഔയുടെ െര ഩയിധി 25.00 
റക്ഷം പംഩമാമിയിക്കും.  

(ഷി) ഄക്രഡിറ്റ് ഏജന്ഷിഔള്  

ധനഔായയ ഴകുപ്പ് നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ള ഭാര്ക്ഖനിര്ക്കേവങ്ങള്ക് ഴികധമഭാമി 
ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്ഷിഔള്   ്നകകന, ഒകയാ ഏജന്ഷിക്കും  ഄനുഴാദം 
നല്ഔിമിു കൊള്ള ര്വൃത്തിഔളം ഩയിധിയുടെ ം ഔണകിെറടുത്ത്, നിര്ക്ഴസണം നരത്താ 
വന്താണ്. 
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(ഡി) െഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്ക്കുഔള്  

(i) കഴദുതി കറന്  ദീര്ക്ഗിപ്പികാനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  െഔ.എഷ്.ആ.ഫി. ്നകകനയുടെ ം 
കുരിെഴള്ള രണവീ്നഔള്  കഔയല ജറ ഄകതാരിറ്റി/ ഭൂജറഴകുപ്പ് ്നകകനയുടെ ം െഡകപ്പാഷിറ്റ് 
ഴര്ക്ക് അമി നരപ്പാകാവന്താണ്. ര്കതയഔ ഈത്തയഴ് ്നകകന െഡകപ്പാഷിറ്റ് 
ഴര്ക്ക ്അമി നരപ്പാക്കുന്തിന ്ഷര്ക്കാര്ക്  ഄനുഴാദം നല്കുന് ഭറ്റ ്ര്വൃത്തിഔള്ക്കും 
ഇ യീതി ഄഴറംഫികാവന്താണ്. 

(ii) കഔയല ജറ ഄകതാരിട്ടി, കഔയല ഷംസ്ഥാന കഴദുതി കഫാര്ക്ഡ്,ഭൂജറ ഴകുപ്പ് എന്ീ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ട്ഔ ്നന്കൂര്ക്  നല്കുന്തിനുള്ള ര്വൃത്തിഔളെര എറികഭറ്റ് 
ഫന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാഩനം തെന് തയ്യാരാകി ഷാകാതിഔാനുഭതി നല്ഔിമകവശം 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് നല്ഔുണ്താണ് . ആത്തയം കര്ാജക്ടുഔള്ക് െഴറ്റിംഖ് 
ഒപീഷറുടെര  ഄംഖീഔായം അഴവയഭില്ല  .എന്ാല്  തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനം 
ഫന്ധെപ്പട്ട ഏജന്ഷിയുടെ ഭാമി  ഔയാരില്  ഏര്ക്െപ്പട്ടതിനുകവശം ഭാത്രകഭ ട്ഔ ്നന്കൂര്ക്  
നല്ഔാൂ. 

(iii) െഡകപ്പാഷിറ്റ് ര്ഴര്ക്ത്തിഔള്ക് KWA, KSEB, PWD (Electrical & Electronics Wing) എന്ീ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  െഷകെജ് ചാര്ക്ജ് ഇരാക്കുന്താമി ഔാുന്നു. ഄത് ഴിഔഷന 
പുണ്ില്  നിന്നും ഄരയ്ക്കാവന്താണ്.  

(iv) ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്ക്കുഔള്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്ക്ത്തിമാകാന്  കഴുണ് ട്രര്ക്  
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩന െഷക്രട്ടരി ഷൃീഔയികകുണ്താണ്. 
െഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്ക്കുഔളെര നിര്ക്വസണ പുകയാഖതി ഡി.ഩി.ഷി. ര്തിഭാഷം 
ഴിറമിരുകത്തുണ്ട്ം ഫന്ധെപ്പട്ട ഏജന്ഷിഔള്ക്കു അഴവയഭാമ നിര്ക്കേവം 
നല്കഔുണ്ട്ഭാണ്.    

(ആ) ആ-െരുണ്ര്ക്  / െരുണ്ര്ക്  

(i) തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിന് കനയിട്ട് നിര്ക്ഴസണം നരത്താന്  ഔളിമാത്തകതാ, 
്നഔലില്  ര്തിഩാദിചൃ ഭറ്റ് നിര്ക്ഴസണ യീതിഔള്  ഄഴറംഫികാന്  ഔളിമാത്തകതാ 
അമ എല്ലാ ര്വൃത്തിഔളം െരുണ്ര്ക്  െചകയ്യുണ്താണ്. െരുണ്ര്ക്  യീതിക് ചുഴെര 
ര്തിഩാദിക്കുന് ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഫാധഔഭാമിയിക്കും. 

(ii) 5.00 റക്ഷം പംഩയ്ക്ക് ്നഔലില്  എറികഭറ്റ് ട്ഔ ഴരുന് ര്വൃത്തിഔള്ക്  
ആ- െരുണ്ര്ക്  യീതി നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം ഄഴറംഫികകുണ്താണ്. 

(ii) 50,000 പംഩയ്ക്ക് ്നഔലില്  5.00 റക്ഷം പംഩഴെയ എറികഭറ്റ് ട്ഔ ഴരുന്ര്വൃത്തിഔള്  
ആ-െരുണ്ര്ക്  ്നകകനകമാ ഷാധായണ െരുണ്ര്ക്  ്നകകനകമാ നരപ്പാകകുണ്താണ്. 

(4) ഗണകബാൃ തിഷഭിതിഔകലകമാ ഄംഖീകൃത ഏജൻഷിഔകലകമാ ഏൽപ്പിക്കുന്തിനു 
കഴുണ്ികമാ ഭകറ്റെതാിലം ഈകേവയത്താകറാ ര്വൃത്തിഔൾ ഴിബജിക്കുന്ത് ഄനുഴദനീ 
മഭല്ല.  

(5) െരുണ്ര്ക്  െചയ്യുന്തിനുള്ള ഴര്ക്്ധതിചൃ ഩയഷയെചറഴ് ളിഴാക്കുന്തിന് ഷാകാതിഔ 
ഄനുഭതി റബയഭാകുന് ്നരയ്ക്ക് ഔളിഴട്ം രുഭിചൃ് െരുണ്ര്ക്  െചകയ്യുണ്താണ്. െരുണ്ര്ക്  
കനാട്ടീഷ് െഩാട്ജനങ്ങളെര ഄരിഴികറക് ഓകദയാഖിഔ െഴബ്കഷറ്റിലം 
റബയഭാകണം.  
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(6) നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔളെര സുതായയതയുടെ ം ഈത്തയഴാദിതൃവം ഈരപ്പുഴരുത്തുന്തിന് ഒകയാ 
ര്വൃത്തിക്കുകഴുണ്ിയുടെ ം ഗണകബാക്താകള്ക്ഩാാലിത്ത്നള്ള കഭാണിറ്റരിംഖ് ഷഭിതിഔള്  
പംഩീഔയികണം. ഇ ഷഭിതിഔള്  ഗണകബാൃ തി ഷഭിതിഔളെര എക്സിഔുട്ടീഴ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര 
ഭാതൃഔമിറാമിയികണം.  

(7) ഫു ഴര്ക്ശ നിർമ്മാണ ര്വൃത്തിഔൾ ആരയ്ക്കഴചൃ് നിർത്തിഴയ്ക്കാെത പൂർത്തിമാക്കുന് 
യീതിമിൽ അദയ ഴർശം തെന് െരുണ്ർ െചയ്യാവന്താണ്.  

11.3 ഗണകബാക്താകെല തിയെഞ്ഞടുകൽ:- 

(1)  ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാമി ഴയക്തിഔൾകകാ (്പുകപ്പ് ഷംയംബങ്ങലിെറ ഴയക്തിഔൾ ഈൾപ്പെര), 
കുടുംഫങ്ങൾകകാ അനുകൂറയം നൽകുന്തിനുകഴുണ്ിയുടെ ള്ള കര്ാജക്റ്റുഔളെര ഗണകബാക്താ 
കെല (കലാക് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾ നരപ്പിറാക്കുന്  ആത്തയം കര്ാജക്റ്റുഔളെര 
ഗണകബാക്താകൾ ഈൾപ്പെര) െതയെഞ്ഞടുക്കുന്തിന് താെളപ്പരയുടെ ന് നരഩരിക്രഭം 
ഩാറികകുണ്താണ്. 

(2) ഄര്ക്സയാമ ്നഴഴൻ കഩർക്കും ഄകഩക്ഷ നൽഔാൻ ഄഴഷയം റബിക്കുന് തയത്തില്  
ഄഴഷാന തീമതിയുടെ ം, ഷഭമവം നിശ്ചമിചൃ് നല്ഔണം.  ഗ്രാഭകഔന്ദ്രം ട്രങ്ങി എല്ലാഴിധ 
െഩാട് ഷാമൂസയഷംഗരനാ ഷംഴിധാനങ്ങലിെയെരയുടെ ം ഄകഩക്ഷാ കപാരങ്ങൾ ഴിതയണം 
െചയ്യണം. ഴയാഩഔഭാമ ര്ചായണം നൽഔണം. 

(3) ഄകഩക്ഷ ഷൃീഔയിചൃ കവശം ഄർസതാ ഭാനദണ്ഡങ്ങളെര ഄരിസ്ഥാനത്തിൽ ഄനർ 
സെയ ളിഴാകി ഄർസയാമഴരുെര ഔയര് റിറ് ഄതാത് ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിെെ 
ഷസാമകത്താെര തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനം തയ്യാരാകണം. 

(4) ഄർസയാമഴയിൽ നിന്് ്നൻഖണനാ ഭാനദണ്ഡങ്ങളെര ഄരിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാർക് 
നൽഔി ഄർസയാമ ്നഴഴൻ കഩകയയുടെ ം ഈൾെപ്പടുത്തി ഔയര് ്നൻഖണനാ റിറ് 
തയ്യാരാകണം. കയ ഭാർക് ഴരുന് ഷാസചയയത്തിൽ ഄകഩക്ഷഔെെ ഴമസ്സിെെ 
ഄരിസ്ഥാനത്തിൽ ്നൻഖണന നൽഔണം. 

(5) ്നൻഖണനാ റിറ് ര്ഔായ്നള്ള ഄകഩക്ഷഔരുെര ഄർസതയുടെ ം ്നൻഖണനയുടെ ം യുണ്് 
ഈകദയാഖസ്ഥർ പീൽഡ്  െറഴൽ ഩയികവാധന നരത്തി ഷാക്ഷയെപ്പടുത്തണം. 

(6) ഩയികവാധനയുടെ കരയുടെ ം ഷാക്ഷയെപ്പടുത്തറിെെയുടെ ം ഄരിസ്ഥാനത്തിൽ ഔയര് ്നൻഖണനാ  
റിറ് പുട്കി തയ്യാരാകണം. 

(7) ഔയര് റിറ് അകക്ഷഩങ്ങള്  ഷൃീഔയിക്കുന്തിനാമി ര്ഷി്ധതീഔയികണം. ഩത്ത് ദിഴഷെത്ത 
ഷഭമം നല്ഔാം.  

(8)  അകക്ഷഩങ്ങള്  ഩയിഖണിചൃ് ഩയിഷ്കയിക്കുന് ഔയര് ്നൻഖണനാറിറ് ഄകഩക്ഷഔൾ 
ഷസിതം ഗ്രാഭഷബമിൽ ഄഴതയിപ്പിചൃ് ചർചൃ െചയ്യുഔയുടെ ം ചർചൃഔളെര ഄരിസ്ഥാനത്തിൽ 
ഄന്തിഭ ്നൻഖണനാ റിറ് ഗ്രാഭഷബ ഄംഖീഔയിചൃ് ഭിനിട്ഷിൽ തീരുഭാനം 
കയകെപ്പടുത്തുഔയുടെ ം കഴണം. 

(9) ഗ്രാഭഷബ ഄംഖീഔയിചൃ ്നൻഖണനാ റിറിെെ ്നൻഖണനാ ക്രഭം ഭാറ്റാെത ബയണഷഭിതി 
ഄംഖീഔായം നൽകഔുണ്താണ്.  

(10) ഄംഖീഔയിചൃ ്നൻഖണനാ റിറ് തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിെെ കനാട്ടീഷ് കഫാർഡിലം 
െഴബ്കഷറ്റിലം ര്ഷി്ധതീഔയികണം.  
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(11) ബയണഷഭിതി ഄംഖീഔയിചൃ തകേവബയണസ്ഥാഩന ്നൻഖണനാ റിറ് നിർവസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥന് കഔഭാരണം. ഗ്രാഭ/ഴാർഡ് കഔന്ദ്രങ്ങലിൽ ഄഴ ജനഔീമ ഩയികവാധന 
കാമി റബയഭാകണം. 

(12) കര്ാജക്ട് ര്ഔായം അനുകൂറയം നല്കുന്തിന് ഈകേവിക്കുന് എണെത്തകാള്  കൂടുതറാണ് 
ഗണകബാക്താകളെര എണെഭാില്  ഒകയാ ഴാര്ക്ഡിെറയുടെ ം ഄര്ക്സയാമ ഗണകബാക്താ 
കളെര എണത്തിന് അനുഩാതിഔഭാമി കഴണം അനുകൂറയം നല്കഔുണ്ത്.  

(13) ഒകയാ ഴാർഡിെറയുടെ ം, ഄർസയാമ ഄകഩക്ഷഔരുെര എണത്തിന് ഄനുഩാതിഔഭാമി 

അനുകൂറയം നല്കഔുണ് ഗണകബാക്താകളെര എണം നിശ്ചിക്കുന് ഴിധം:- ്നന്ഖണനാ റിറ് 

ര്ഔായം രു ഴാര്ക്ഡിെറ ഄർസയാമ ഄകഩക്ഷഔരുെര എണെത്ത എല്ലാ 

ഴാർഡുഔലിെറയുടെ ം ഄർസയാമ ഄകഩക്ഷഔരുെര അെഔ എണം െഔാുണ്് ബാഖിചൃാൽ  

ഔിു കൊന് ഷംകയെമ കര്ാജക്ട് ര്ഔായം തൻഴർശം അനുകൂറയം ഴിതയണം െചയ്യുന്തിന് 

ഈകേവിക്കുന് ഗണകബാക്താകളെര എണം െഔാുണ്് ഗണിചൃാല്  അ ഴാർഡിൽ അനുകൂറയം 

നൽഔാവന് ഗണകബാക്താകളെര  എണം ഔിു കൊം. ഇ യീതിമില്  ഒകയാ ഴാര്ക്ഡിനും 

ഔണകാകണം.  

(14) ഄംഖീഔയിചൃ ്നൻഖണനാറിറിെറ ്നഴഴൻ ഗണകബാക്താകൾക്കും അനുകൂറയം നൽഔിമ 

കവശം ഭാത്രകഭ ഴീും പുതിമ ഗണകബാൃ തിറിറ് തയ്യാരാകാവ. ഷഭാനഷൃബാഴ്നള്ള 

കര്ാജക്ട് ട്രർഴർശങ്ങലിൽ ഩ്ധതതിമിൽ ഈൾെപ്പടുത്തുന്നുെുണ്ാിൽ ര്സ്തുത കര്ാജക്ടിനു 

കഴുണ് ഗണകബാക്താകകലയുടെ ം അദയം ഄംഖീഔയിചൃ ഗണകബാക്താൃ തി റിറിൽ നിന്് 

്നൻഖണാക്രഭത്തിൽ കണ്ഡിഔ (12) -െറ ഴയഴസ്ഥ ഩാറിചൃ് എടുകകുണ്താണ്. 

(15) തയ്യാരാകിമ ്നൻഖണനാ റിറിൽ ഏെതാിലം ഷാസചയയത്തിൽ ഭാറ്റം അഴവയഭാ 

െണന്് നിർഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥകനാ ബയണഷഭിതികമാ ഔരുട്ന്നുെഴാിൽ (ഄനർസർ 

റിറിലെുണ്കന്ാ ഄര്ക്സര്ക്  ളിഴാമികപ്പാെമകന്ാ ഔരുട്ന്നുെഴാിൽ) ഄകായയം 

ഴസ്തുതഔളെര ഄരിസ്ഥാനത്തിൽ അഴവയഭാമ ഩയികവാധന നരത്തിമ കവശം 

്നൻഖണനാക്രഭത്തിൽ ഭാറ്റം ഴരുത്തുഔകമാ ഄനർസെയ ളിഴാക്കുഔകമാ 

ഄർസയാമഴെയ കൂട്ടികചൃർക്കുഔകമാ െചയ്യാവന്താണ്. ഄനര്ക്സെയ ളിഴാക്കുന് 

ഷന്ദര്ക്ബത്തില്  ഗ്രാഭഷബയുടെ െര ഷാധൂഔയണം കതരിമാല്  ഭതിമാകും. എന്ാല്, 

ളിഴാമികപ്പാമ ഄര്ക്സെയ കൂട്ടികചൃര്ക്ക്കുന്ത് ഗ്രാഭഷബയുടെ െര ഄംഖീഔായകത്താെരമാഔണം.  

11.4 പൂര്ക്ത്തീഔയണ ഩത്രം 

(1) നിർഴസണം പൂർത്തിമാകുകമ്പാൾ തെന് എല്ലാ നിർഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥരും 

കര്ാജക്ടുഔളെര പൂർത്തീഔയണ ഩത്രം സുകറക കഷാഫ്റ്റ് െഴമരില്  തയ്യാരാകകുണ്താണ്. 

രു ഔായണഴവാലം ഇ ര്ക്രിമ ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ക്ശാഴഷാനകത്തക് ഭാറ്റി െഴയ്ക്കരുത്. 

കര്ാജക്ടിെെ ബൗതിഔ റക്ഷയങ്ങളം  കഔഴയിചൃ കനട്ടങ്ങളം പൂർത്തീഔയണ ഩത്രത്തില്  

ഴയക്തഭാമി കയകെപ്പടുത്തണം. ആഴ ഴിശമ കഭകറാരിസ്ഥാനത്തിലം തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനാരിസ്ഥാനത്തിലം കക്രാഡീഔയിചൃ് ഷാമ്പത്തിഔ ഴർശാഴഷാനം ഩ്ധതതി 

ഴിറമിരുത്തൽ നരത്തുഴാൻ ഷസാമഔയഭാമ കയകമാമി ഈഩകമാഖികാവന്താണ്. 
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(2) പൂര്ക്ത്തീഔയണഩത്രം തയ്യാരാക്കുന്തിെനാപ്പം തെന് നിര്ക്മ്മിചൃ അസ്തിയുടെ െര/അസ്തിഔളെര 

ഴിഴയങ്ങള്  പൂര്ക്ണഭായുടെ ം അസ്തി യജിറരില്  കചര്ക്കകുണ്താണ്. 

12 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി കബദഖതി 

 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔളം കബദഖതി െചയ്യുന്തിനുള്ള ഭാര്ക്ഗകയക ര്കതയഔം 

പുരെപ്പടുഴിക്കുന്താണ്.  

13 കഭാണിട്ടരിംഗം കഷാശയൽ ഒഡിറം  

13.1  കര്ാജക്ട് കഭാണിട്ടരിംഖ് ഄതാത് ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔൾ നിർഴസികകുണ്താണ്. ഄതിനാമി 
ഩ്ധതതി പംഩീഔയണകവശം ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പുഔൾ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔലാമി 
ര്ഴർത്തികണം. കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔൾ കമാഖം കചർന്് കഭാണിട്ടരിംഖ് രികപ്പാർട്ട് 
തയ്യാരാകി മഥാഷഭമം  നിർഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥനും ബയണ ഷഭിതിക്കും നൽകഔ 
ുണ്താണ്.   

13.2 ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിെെ ഔൺഴീനർ നിർഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാെണാിൽ കഭാണിട്ടരിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ഔൺഴീനരാമി ഴർകിംഖ് ്പുകപ്പിെറ ഭെറ്റാരു ഈകദയാഖസ്ഥെന ബയണ ഷഭിതി  
തീരുഭാനികകുണ്ട്ം ആങ്ങെന തീരുഭാനിചൃ ഔായയം െഷക്രട്ടരി കയകാമൂറം ഴർകിംഖ് 
്പുകപ്പിെന ഄരിമികകുണ്ട്ഭാണ്. 

13.3 ഷാമൂസയാധിഷ്ഠിത ഷംഗരനഔെലയുടെ ം ജനഔീമ ഷഭിതിഔെലയുടെ ം ര്ാകദവിഔ  
കഭാണിട്ടരിംഖിന് ചുഭതറെപ്പടുത്താവന്താണ്. 

13.4 ഩ്ധതതി നിര്ക്ഴസണ പുകയാഖതിയുടെ ം ബൗതിഔകനട്ടവം ്നഔള്തറങ്ങലികറയ്ക്ക് രികപ്പാര്ക്ട്ട്  
െചയ്യുന് ഷംഴിധാനം ര്ഴര്ക്ത്തനക്ഷഭഭാകകുണ്ട്ുണ്്. ഄതിന് ആകകണാഭിക്സ് അെ് 
റാറ്റിറിക്സ് ഴകുപ്പില്  നിന്നും ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിനും ചുഭതറ നിശ്ചമിചൃ് 
നല്ഔിമിു കൊള്ള ഈകദയാഖസ്ഥെയ ഄതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നരക്കുന് ഩ്ധതതി 
നിര്ക്ഴസണ പുകയാഖതി ഄഴകറാഔനകമാഖങ്ങലില്  നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം ഩൊടുപ്പികക 
ുണ്താണ്.  

13.5 നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  ഷംഫന്ധിചൃ്, ര്വൃത്തിയുടെ െര കഩയ്, ഴര്ക്ശം, ര്വൃത്തി നരത്തുന്  
നിര്ക്ഴസണ ഏജന്ഷിയുടെ െര/ഔയാറുടഔായെെ  കഩരും കപാ   നമ്പരും, എഞ്ചിനീമറുടെര 
കഩരും കപാ   നമ്പരും, ഄരാല്  ട്ഔ, ര്വൃത്തി ആനങ്ങള്, ഈഩകമാഖികകുണ് ഷാധന 
ഷാഭഗ്രിഔളെര ഄലഴ്  എന്ിഴ  ര്വൃത്തി സ്ഥറത്ത്  ര്ദര്ക്വിപ്പികകുണ്താണ്. ര്വൃത്തി  
പൂര്ക്ത്തീഔയിചൃകവശം ര്വൃത്തി നരക്കുന് സ്ഥറത്ത് ര്വൃത്തിയുടെ െര കഩയ്, ഴര്ക്ശം, 
െചറഴളിചൃ ട്ഔ, പുണ്ിെെ ആനം, തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ കഩയ് എന്ിഴ  കപ്ലകില്  
കയകെപ്പടുത്തി  ര്ദര്ക്വിപ്പികണം. ഡിഷ് കപ്ല കഫാര്ക്ഡുഔള്ക് കഴുണ് ട്ഔ എറികഭറ്റില്  
ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

13.6 ഩ്ധതതി അസൂത്രണ നരഩരിക്രഭങ്ങൾ ഩാറിചൃതിനു െതലിഴാമി സൂക്ഷികകുണ് എല്ലാ 
കയകഔളം,  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ  ഒപീഷിൽ  െഷക്രട്ടരി സൂക്ഷികകുണ്താണ്  
ഄട്കഩാെറ ഩ്ധതതി അസൂത്രണത്തിെെ ബാഖഭാമി തയ്യാരാകി  ഄചൃരിചൃട്ം ഄല്ലാത്ത 
ട്ഭാമ  എല്ലാ കയകഔളം  ഩ്ധതതി ഄംഖീഔായം റബിചൃതിനുള്ള കയകഔളം ഄംഖീഔായം റബിചൃ 
കര്ാജക്ടുഔളെര  ഷാക്ഷയെപ്പടുത്തിമ ഩഔർപ്പും െഷക്രട്ടരി സൂക്ഷികകുണ്താണ്. ഩ്ധതതി 



 
 
 

82 
 

നിര്ക്ഴസണവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ കയകഔളം  യജിററുടഔളം ഴൗചൃറുടഔളം ഫന്ധെപ്പട്ട 
നിര്ക്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  സൂക്ഷികകുണ്താണ്. 

  14.  ഄടുത്ത ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി പംഩീഔയണ ്നെന്ാരുകം 

ഩ്ധതതി നിർഴസണം അയംബിക്കുന് ്നരയ്ക്കതെന് ഴരും ഴർശകത്തയ്ക്കള്ള ഩ്ധതതി 

പംഩീഔയിക്കുന്തിനുള്ള ര്മത്നം അയംബികണം. ര്ാകദവിഔ തറത്തിൽ പംഩം 

നൽഔിമിു കൊള്ള അസൂത്രണ ഷഭിതിയ്ക്ക് ബയണ ഷഭിതിെമ ആകായയത്തിൽ ഷസാമി 

കാനാകും. അദയം കഴുണ്ത് ഩങനങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കുഔയുടെ ം ഄനൗഩചായിഔ ചർചൃഔൾ 

അയംബിക്കുഔയുടെ ം അണ്. അസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബഔൾ എല്ലാ ഴര്ക്ശവം ജനുഴയി – െപബ്രുഴയി 

ഭാഷത്തിൽ തെന് നരത്താൻ ഔളിമണം. പുതിമ ഩ്ധതതിക്കുള്ള  ഡിഩിഷി ഄംഖീഔായം 

ഭാര്ക്ചൃ് അദയം തെന് പൂർത്തിമാകത്തക നിറമിൽ ഔായയങ്ങൾ നീകിമാൽ ഴാര്ക്ശിഔ 

ഩ്ധതതിക് ഭാർചൃ് 31 ന് ്നൻഩ് ഄംഖീഔായം കനരിെകാുണ്് ഏര്ിൽ 1 ന് നിർവസണം 

അയംബികാൻ ഔളിയുടെ ന്താണ്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക്  ഴകുപ്പുഔലില്  ഴര്ക്ശങ്ങലാമി 

നരപ്പിലള്ള ഇ ഭാതൃഔ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലം ഴയഴസ്ഥാഩിതഭാകകുണ്താണ്. 

15. ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി തയ്യാരാകൽ: ഷഭമക്രഭം 

15.1 ഒകയാ ഴര്ക്ശവം ഩ്ധതതി തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള ഷഭമക്രഭം ചുഴെര നല്കുന്നു. ര്ധാന 

ഗട്ടങ്ങള്  പൂര്ക്ത്തിമാക്കുന്തിനുള്ള ഄഴഷാനതീമതിഔലാണ് ആഴിെര നല്ഔിമിു കൊള്ളത്. 

ഄഴഷാന തീമതിക് ്നന്ഩ് തെന് ഒകയാ ഗട്ടവം പൂര്ക്ത്തിമാക്കുന്തിന് ശ്രഭികണം. 

തീമതിഔലില്  ഄനുകമാജയഭാമ ഭാറ്റങ്ങള്  അഔാെഭാിലം ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി 

ഷഭര്ക്പ്പണത്തിന് നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ള ഄഴഷാന തീമതി നിര്ക്ഫന്ധഭായുടെ ം 

ഩാറികകുണ്താണ്.  

(എ) 2018-19 ഴാർശിഔ ഩ്ധതതി 

അസൂത്രണ ഷഭിതിഔളം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളം പുനഃഷംഗരിപ്പിക്കുന്തിനും  

ഄഴസ്ഥാകയക ഩയിഷ്കയിക്കുന്തിനും ഈള്ള ഭാര്ക്ഗനിര്ക്കേവങ്ങള്  16.11.2017-െറ 

ഷ.ഈ(എം.എഷ്) 224/2017/ തഷൃബഴ നമ്പര്ക്  ഈത്തയഴ് ര്ഔായം പുരെപ്പടുഴിചൃിരുന്നു. 

ഄതിനു ട്രര്ക്ചൃമാമി നരകത്തുണ് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  പൂർത്തിമാക്കുന്തിനുള്ള ഔറുണ്ർ 

ചുഴെര നൽകുന്നു. കണ്ഡിഔ 2.4 ല്  ര്തിഩാദിക്കുന് ര്ഔായം ജില്ലാഩ്ധതതി 

നിര്ക്കേവങ്ങള്കൂരി ഩയിഖണിചൄകഴണം ഩ്ധതതി തയ്യാരാകകുണ്ത്. 

ക്രഭ  

നം. 

ര്ഴര്ക്ത്തനം  പൂർത്തിമാകകുണ് 
ഄഴഷാന തീമതി 

1 ഔയര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാകല്  : 2018 െപബ്രുഴയി 7 

2 ഗ്രാഭ ഷബാ കമാഖങ്ങള്ക് ്നമ്പുള്ള കൂരിമാകറാചനഔള്   : 2018 െപബ്രുഴയി 10 

3 ഗ്രാഭ ഷബാ കമാഖങ്ങള്  : 2018 െപബ്രുഴയി 22  

4 ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്റ്റുഔള്ക് ഄന്തിഭ പംഩം നല്ഔാന്  
ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലിചൄ കചര്ക്ക്കുന് കമാഖം 

: 2018 െപബ്രുഴയി 24 
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5 ഴിഔഷന െഷഭിനാര്ക്  : 2018 െപബ്രുഴയി 28 

6 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭ പംഩം നല്ഔല്  : 2018 ഭാര്ക്ചൃ് 2 

7 കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകല്  : 2018 ഭാര്ക്ചൃ് 10 

8 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഷഭര്ക്പ്പണം : 2018 ഭാര്ക്ചൃ് 12 

9 ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖീഔായം : 2018 ഭാര്ക്ചൃ് 17 

10 ഄംഖീഔയിചൃ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഫജറഭാമി 
ഷംകമാജിപ്പികല്  

: 2018 ഭാര്ക്ചൃ് 25 

 

(ഫി) 2019-20 ്നതൽ 2021-22 ഴെയയുടെ ള്ള ഴാർശിഔ ഩ്ധതതിഔൾ 

ക്രഭ  
നം. 

ര്ഴര്ക്ത്തനം  പൂർത്തിമാകകുണ് 
ഄഴഷാന തീമതി 

1 അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളം 
പുനഷംഗരിപ്പികല്   

: ഡിഷംഫര്ക്  1  

2 റാറ്റഷ് രികപ്പാര്ക്ട്ട് ഩയി്കരിചയണം  : ഡിഷംഫര്ക്  31 

3 ജില്ലാ ഩ്ധതതി നിര്ക്കേവങ്ങെല ഄരിസ്ഥാനഭാകി ഡി.ഩി.ഷി 
തറത്തില്  ഭാര്ക്ഗനിര്ക്കേവങ്ങള്  പുരെപ്പടുഴികല്  

: ജനുഴയി 1 

4 ഔയര് കര്ാജക്ട് നിര്ക് കേവങ്ങള്  തയ്യാരാകല്  : ജനുഴയി 5 

5 ഗ്രാഭ ഷബാ കമാഖങ്ങള്ക് ്നമ്പുള്ള കൂരിമാകറാചനഔള്   : ജനുഴയി 20 

6 ഗ്രാഭ ഷബാ കമാഖങ്ങള്  : െപബ്രുഴയി 5  

7 ഷംയുടെ ക്ത കര്ാജക്റ്റുഔള്ക് ഄന്തിഭ പംഩം നല്ഔാന്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലിചൄ കചര്ക്ക്കുന് കമാഖം 

: െപബ്രുഴയി 10 

8 ഴിഔഷന െഷഭിനാര്ക്  : െപബ്രുഴയി 15 

9 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിക് ഄന്തിഭ പംഩം നല്ഔല്  : െപബ്രുഴയി 20 

10 കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാകല്  : െപബ്രുഴയി 28 

11 ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഷഭര്ക്പ്പണം : ഭാര്ക്ചൃ് 5 

12 ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖീഔായം : ഭാര്ക്ചൃ് 15 

13 ഄംഖീഔയിചൃ ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഫജറഭാമി 
ഷംകമാജിപ്പികല്  

: ഭാര്ക്ചൃ് 25 

 

******* 



 
 
 

84 
 

ഄനുഫന്ധം 1 

ഗ്രാഭ-കലാക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിെറ ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഔ ഴീനര്ക്ഭാര്ക്  

ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ്                                                                         ഔ ഴീനര്ക്  

(1)                                                                                          (2) 

 

1.1  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

(1) െഩാട്ബയണവം ധനഔായയവം  
(ഔണക്കുഔള്, കയകഔള്  എന്ിഴ തയ്യാരാകല്, 
ബയണം െഭചൃെപ്പടുത്തല്  ്നതറാമഴ) 

 െഷക്രട്ടരി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

(2) കൃശി (ഈല്പ്പന് ഷംബയണവം ഷംസ്ക്കയണവം 
ഴിഩണനവം ഈള്െപ്പെര), ഭത്സയഫന്ധനം*, 
െതാളിലരപ്പു ഩ്ധതതി, ഭണ് ജറ ഷംയക്ഷണം, 
ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷണം ്നതറാമഴ 

 കൃശി ഒപീഷര്ക്  

(3) മൃഖഷംയക്ഷണവം ക്ഷീയ ഴിഔഷനവം  െഴറ്റിനരി ഷര്ക്ജന്, മൃഖാശുഩത്രി 

(4) ര്ാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം (െചറുടഔിര 
ഴയഴഷാമം, സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങള്  ഈള്പ്പെര), 
ഷസഔയണം ്നതറാമഴ 

 ഴികല്ലജ് എക്സ്റ്റന്ശന്  ഒപീഷര്ക്  

(5) ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണം (ഩാര്ക്പ്പിരം ഈള്പ്പെര)  ഴികല്ലജ് എക്സ്റ്റന്ശന്  ഒപീഷര്ക്  

(6) ഷാമൂസയനീതി (ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക്, വൃ്ധതര്ക്, കുട്ടിഔള്, 
ോന്ഷ് െജന്ഡറുടഔള്  ്നതറാമഴ) 

 ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് സൂപ്പര്ക്കഴഷര്ക്  

(7) ഴനിതാ  ഴിഔഷനം  ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് സൂപ്പര്ക്കഴഷര്ക്  

(8) ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം / ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷനം**  ഄഷിറെ് െഷക്രട്ടരി 

(9) അകയാഖയം  െഭഡികല്  ഒപീഷര്ക്, കര്ഭരി 
െസല്ത്ത് െഷെര്ക്  

(10) കുരിെഴള്ളം, ശുചിതൃം ്നതറാമഴ  ഄഷിറെ് എഞ്ചിനീമര്ക്  

(11) ഴിദയാബയാഷം, ഔറയുടെ ം ഷംരണവായവം, യുടെ ഴജനഔായയം  െസഡ് ഭാറര്ക് , കര്ഭരി സ്കൂള്  

(12) െഩാട്ഭയാഭത്ത് 
(കഴദുതിയുടെ ം ഉര്ക്ജവം ഈള്പ്പെര) 

 ഄഷിറെ് എഞ്ചിനീമര്ക്  

* ഭത്സയ ഴകുപ്പിെറ ഈകദയാഖസ്ഥന്  ഩഞ്ചാമത്തിെെ നിമന്ത്രണത്തില്  ഈെുണ്ാില്  ര്സ്തുത ഈകദയാഖസ്ഥെന 

ഔ ഴീനരാകി ര്കതയഔം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് പംഩീഔയികണം. ഄെല്ലാില്  കൃശി ഒപീഷര്ക്  തെന് 
ഔ ഴീനരാഔണം [ഭാര്ക്ഖകയകയുടെ െര കണ്ഡിഔ 3.1.2 (എ) (3) ഔാുഔ]. 

** ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷനത്തിന് ര്കതയഔ ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് പംഩീഔയികകുണ്താമ രു ഩഞ്ചാമത്തിെെ 
നിമന്ത്രണത്തില്  ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഴിഔഷന ഴകുപ്പിെറ ഈകദയാഖസ്ഥന്  ഩഞ്ചാമത്തിെെ നിമന്ത്രണത്തില്  
ഈെുണ്ാില്  ര്സ്തുത ഈകദയാഖസ്ഥെന ഔ ഴീനരാകി ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് പംഩീഔയികണം. ഄെല്ലാില്  
ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്ക്  ഔ ഴീനരാഔണം [ഭാര്ക്ഖകയകയുടെ െര കണ്ഡിഔ 3.1.2 (എ) (4) ഔാുഔ]. 
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1.2 കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ്                                                                         ഔ ഴീനര്ക്  

(1)                                                                                          (2) 
 

 

(1) െഩാട്ബയണവം ധനഔായയവം  
(ഔണക്കുഔള്, കയകഔള്  എന്ിഴ തയ്യാരാകല്, 
ബയണം െഭചൃെപ്പടുത്തല്  ്നതറാമഴ) 

 െഷക്രട്ടരി കലാക്ഩഞ്ചാമത്ത് 

(2) കൃശി (ഈല്പ്പന് ഷംബയണവം ഷംസ്ക്കയണവം 
ഴിഩണനവം ഈള്െപ്പെര), ഭത്സയഫന്ധനം, 
െതാളിലരപ്പു ഩ്ധതതി, ഭണ് ജറ ഷംയക്ഷണം, 
ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷണം ്നതറാമഴ 

 ഄഷിറെ് ഡമരക്ടര്ക്, കൃശി 

(3) മൃഖഷംയക്ഷണവം ക്ഷീയ ഴിഔഷനവം  ഷീനിമര്ക്  െഴറ്റരിനരി ഷര്ക്ജന് / 
ക്ഷീയ ഴിഔഷന ഒപീഷര്ക്  

(4) ര്ാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം (െചറുടഔിര 
ഴയഴഷാമം, സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങള്  ഈള്പ്പെര), 
ഷസഔയണം ്നതറാമഴ 

 ഴയഴഷാമ ഴിഔഷന ഒപീഷര്ക്  

(5) ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണം (ഩാര്ക്പ്പിരം ഈള്പ്പെര)  െഷക്രട്ടരി കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

(6) ഷാമൂസയനീതി (ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക്, വൃ്ധതര്ക്, 
കുട്ടിഔള്, ോന്ഷ് െജന്ഡറുടഔള്  ്നതറാമഴ) 

 കചല്ഡ് െഡഴറപ്െഭെ് 
കര്ാജക്ട് ഒപീഷര്ക്  

(7) ഴനിതാ  ഴിഔഷനം  കചല്ഡ് െഡഴറപ്െഭെ് 
കര്ാജക്ട് ഒപീഷര്ക്  

(8) ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം / ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷനം**  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്ക്  

(9) അകയാഖയം  െഭഡികല്  ഒപീഷര്ക്, 
ഷി.എചൃ്.ഷി/താെയക് അശുഩത്രി 

(10) കുരിെഴള്ളം, ശുചിതൃം ്നതറാമഴ  ഄഷിറെ് എക്സിഔുട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്ക്  

(11) ഴിദയാബയാഷം, ഔറയുടെ ം ഷംരണവായവം, 
യുടെ ഴജനഔായയം 

 െഷക്രട്ടരി/ കലാക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

(12) െഩാട്ഭയാഭത്ത് 
(കഴദുതിയുടെ ം ഉര്ക്ജവം ഈള്പ്പെര) 

 ഄഷിറെ് എക്സിഔുട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്ക്  

 

**ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷനത്തിന് ര്കതയഔ ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് പംഩീഔയികകുണ്താമ രു ഩഞ്ചാമത്തിെെ 

നിമന്ത്രണത്തില്  ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഴിഔഷന ഴകുപ്പിെറ ഈകദയാഖസ്ഥന്  ഩഞ്ചാമത്തിെെ നിമന്ത്രണത്തില്  

ഈെുണ്ാില്  ര്സ്തുത ഈകദയാഖസ്ഥെന ഔ ഴീനരാകി ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് പംഩീഔയികണം. ഄെല്ലാില്  ഩട്ടിഔജാതി 

ഴിഔഷന ഒപീഷര്ക്  ഔ ഴീനരാഔണം [ഭാര്ക്ഖകയകയുടെ െര കണ്ഡിഔ 3.1.2 (എ) (4) ഔാുഔ]. 
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1.3  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

 
 

 ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ്  ഔ ഴീനര്ക്  
           (1)          (2) 

(1) െഩാട്ബയണവം ധനഔായയവം  
(ഔണക്കുഔള്, കയകഔള്  എന്ിഴ തയ്യാരാകല്, 
ബയണം െഭചൃെപ്പടുത്തല്  ്നതറാമഴ) 

 െഷക്രട്ടരി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

(2) കൃശി (ഈല്പ്പന് ഷംബയണവം ഷംസ്ക്കയണവം 
ഴിഩണനവം ഈള്െപ്പെര), ഭത്സയഫന്ധനം, 
െതാളിലരപ്പു ഩ്ധതതി, ഭണ് ജറ ഷംയക്ഷണം, 
ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷണം ്നതറാമഴ 

 ര്ിന്ഷിപ്പല്  കൃശി ഒപീഷര്ക്  

(3) ഭത്സയഫന്ധനം  െഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്ക്, പീശരീഷ്  

(4) മൃഖഷംയക്ഷണവം ക്ഷീയ ഴിഔഷനവം  ജില്ലാ മൃഖഷംയക്ഷണ ഒപീഷര്ക്  

(5) ര്ാകദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം (െചറുടഔിര 
ഴയഴഷാമം, സൂക്ഷ്മ ഷംയംബങ്ങള്  ഈള്പ്പെര), 
ഷസഔയണം ്നതറാമഴ 

 ജനരല്  ഭാകനജര്ക്  ജില്ലാ ഴയഴഷാമ 
കഔന്ദ്രം 

(6) ദായിദ്ര്യ റഘൂഔയണം (ഩാര്ക്പ്പിരം ഈള്പ്പെര)  കര്ാജക്ട് ഡമരക്ടര്ക്, ദായിദ്ര്യ 
റഘൂഔയണം 

(7) ഷാമൂസയനീതി (ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക്, വൃ്ധതര്ക്, 
കുട്ടിഔള് , ോന്ഷ് െജന്ഡറുടഔള് ) ്നതറാമഴ) 

 ജില്ലാ ഷാമൂസയകക്ഷഭ ഒപീഷര്ക്  

(8) ഴനിതാ  ഴിഔഷനം  ജില്ലാ ഴനിതാ കക്ഷഭ ഒപീഷര്ക്  

(9) ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം   ജില്ലാ ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന 
ഒപീഷര്ക്  

(10) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷനം  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷന 
ഒപീഷര്ക്/കര്ാജക്ട് ഒപീഷര്ക്, 
ഐ.റ്റി.ഡി.ഩി 

(11) അകയാഖയം  ജില്ലാ െഭഡികല്  ഒപീഷര്ക് ,  

(12) കുരിെഴള്ളം, ശുചിതൃം ്നതറാമഴ  എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്  

(13) ഴിദയാബയാഷം, ഔറയുടെ ം ഷംരണവായവം, 
യുടെ ഴജനഔായയം 

 ഴിദയാബയാഷ െഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്ക്  

(14) െഩാട്ഭയാഭത്ത് 
(കഴദുതിയുടെ ം ഉര്ക്ജവം ഈള്പ്പെര) 

 എക്സിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്  
(തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്) 
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ഄനുഫന്ധം - 2 

ഴിഔഷന ്നന്ഖണന - ഄബിര്ാമ ഷര്ക്കഴ 

 ഴിഔഷന ര്ശ്നങ്ങള്  /  
       ഴിഔഷന ഷാധയതഔള് * 

്നന്ഖണനാക്രഭം 
രാാ് നല്ഔി 
ഄരമാലെപ്പടുത്തുഔ 

കൃശി : െനല്ലികെയുടെ ം ഩചൃകരിയുടെ കരയുടെ ം ഈത്ഩാദനം  

മൃഖ ഩയിഩാറനം : ഩാല്, ്നട്ട, ആരചൃി ഈത്ഩാദനം  

ഭാറിനയം : ഭാറിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനം   

െഩാട് ഴിദയാബയാഷം വക്തിെപ്പടുത്തുഔ  

െഩാട്ജനാകയാഖയ ഷംഴിധാനം െഭചൃെപ്പടുത്തുഔ  

െതാളിറഴഷയങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ  

ഷംയംബഔതൃ ഴിഔഷനം  

കുരിെഴള്ളം : ജറഷംയക്ഷണം  

കരാഡും ഖതാഖതവം  

ഩട്ടിഔജാതി കക്ഷഭവം ഴിഔഷനവം  

സ്ത്രീ സുയക്ഷ -സ്ത്രീ വാക്തീഔയണം  

കുട്ടിഔള്, വൃ്ധതര്ക്, ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴര്ക്  എന്ിഴരുെര കക്ഷഭം  

ഔറയുടെ ം ഔാമിഔ ഴികനാദവം ഴിഔഷിപ്പികല്   

ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിെെ കഷഴനം െഭചൃെപ്പടുത്തുഔ  

  

  

  

  

കുരിപ്പ്:-താാളെര ഄബിര്ാമത്തില്  ഏറ്റവം  ഈമര്ക്ന് ഩയിഖണന  എന്് കതാന്നുന്  ഐറ്റത്തിന്  
രാാ് നമ്പര്ക്  1 എന്നും ട്രര്ക്ന്നുള്ളഴയ്ക്ക് ഄഴയുടെ െര ഩയിഖണനാ ക്രഭത്തിലം രാാ് നമ്പര്ക്  
നല്കഔുണ്താണ്. 

    * ്നഔലില്  ര്തിഩാദിചൃഴയ്ക്ക് പുരെഭ ഄധിഔഭാമി ഈള്െപ്പടുത്തണം എന്നു തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 
ഔരുട്ന് ര്ശ്നങ്ങള്   എഴതി കചര്ക്ത്ത്  രാാ് നിശ്ചമികാവന്താണ്. 
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ഄനുഫന്ധം 3 
ഩ്ധതതി അസൂത്രണ ഗ്രാഭഷബാ കമാഖത്തിെെ ഔായയഩയിഩാരി (ഭാതൃഔ) 

   

 
ആനം 

 
ചുഭതറെപ്പട്ടഴര്ക്  

1. ഷൃാഖതം 
: 
ഗ്രാഭഷബാ ഔ ഴീനര്ക്  

2 ഩഞ്ചാമത്തിെെ ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് 
നമഷഭീഩനം (ഴിവദീഔയണം) 

: 
ര്ഷിഡെ്/കഴഷ് ര്ഷിഡെ് 

3 ഭിശന്  ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളം ഴാര്ക്ശിഔ 
ഩ്ധതതിയുടെ ം 

: 
ഷന്്ധത ര്ഴര്ക്ത്തഔനാമ ഴിദഗ്ദ്ധന്  

4 ്നന്  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി  
നിര്ക്ഴസണെത്തയുടെ ം  നരപ്പ് ഴാര്ക്ശിഔ 
ഩ്ധതതി നിര്ക്ഴസണ പുകയാഖതിെമയുടെ ം 
ഷംഫന്ധിക്കുന് രികപ്പാര്ക്ട്ട് ഄഴതയണം 

: 
െഷക്രട്ടരി/െഷക്രട്ടരി ചുഭതറെപ്പടുത്തുന് ഈകദയാഖസ്ഥന്  

5 ഄടുത്ത ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി ഔയര് 
കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേവങ്ങള് , ഩയിഷ്കയിചൃ 
റാറ്റഷ് രികപ്പാര്ക്ട്ട്  എന്ിഴയുടെ െര 
ഄഴതയണം 

: 
റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചമര്ക്കഩഴ്സ ഭായില്  യാള്  

6 െഩാട് ചര്ക്ചൃയുടെ ം  കചാകദയാത്തയങ്ങളം 
: 
കചാദയങ്ങള്  ്നന്കൂട്ടികമാ തത്മഷഭമകഭാ എഴതി ഴാങ്ങികാ 
വന്താണ്. തത്സഭമം കചാദയങ്ങള്  കചാദിക്കുഴാന്  ഄനുഴദി 
കകുണ്താണ് 

7 ്പുകപ്പ് ചര്ക്ചൃ (ഔയര് കര്ാജക്ട് 
നിര്ക്കേവങ്ങള്  ഷംഫന്ധിചൃ ചര്ക്ചൃ) 

: 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  എത്ര ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  
ഈകുണ്ാ ഄത്രയുടെ ം ്പുകപ്പുഔലാമി തിയിഞ്ഞ് ചര്ക്ചൃ നരത്തി  
െഩാട് നിര്ക്കേവങ്ങളം ്നന്ഖണനഔളം തയ്യാരാകണം. ഒകയാ 
്പുകപ്പിലം  രു  െപഷിറികറ്ററ്ററുടെര  കഷഴനം ഩഞ്ചാമത്ത്  
റബയഭാകണം 

8 ്പുകപ്പ് ചര്ക്ചൃയുടെ െര രികപ്പാര്ക്ട്ടിംഖ് (പ്ലീനരി 
െഷശന് ) 

: 
ഒകയാ ്പുകപ്പിെെയുടെ ം എഴതി തയ്യാരാകിമ  നിര്ക്കേവങ്ങളെര  
ഄഴതയണം 

9 ഔയര് ഩ്ധതതി നിര്ക്കേവങ്ങള്  
ഷംഫന്ധിചൃ െഩാട് ചര്ക്ചൃ 

: 
 

10 ചര്ക്ചൃഔളെര കക്രാഡീഔയണം, 
തീരുഭാനങ്ങള്  ഄരിമികല്  

: 
ര്ഷിഡെ്/കഴഷ് ര്ഷിഡെ്/റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 
െചമര്ക്കഩഴ്സ ഭാര്ക്  

11 ഭിനിട്ഷ്,  തീരുഭാനങ്ങള്  എന്ിഴ  
എഴതി പൂര്ക്ത്തിമാകിമ കവശം  പ്പു  
കയകെപ്പടുത്തല്  

: 
ജനര്തിനിധിഔള്, ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  എന്ിഴര്ക്ക് പുരകഭ 
ഗ്രാഭഷബാ കമാഖത്തില്  ഩൊടുത്ത  ഏത് ഄംഖത്തിനും  
പ്പ് ഴയ്ക്കാവന്താണ്. 

12 ഷഭാഩനം, നന്ദി  
: 
ഗ്രാഷബാ കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക്/െഷക്രട്ടരി 

കുരിപ്പ്       (1)  കലാക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷംഗരിപ്പിക്കുന്  ഗ്രാഭഷബയ്ക്ക് ഷഭാനഭാമ കമാഖത്തിന് 
ഇഔായയഩയിഩാരി ഄനുകമാജയഭാമ ഭാറ്റങ്ങകലാെര ഄഴറംഫികാവന്താണ്.  

  2)  ഉരുക്കൂട്ട കമാഖങ്ങള്ക്കും  ഇ ഔായയഩയിഩാരി ഭാതൃഔമാകാവന്താണ്. 
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ഄനുഫന്ധം - 4 

ഩ്ധതതി അസൂത്രണത്തില്   റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളെര  ചുഭതറഔള്  

1. ധനഔായയ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 

ഩ്ധതതിയുടെ െര ഴിബഴകരാതസ്സുഔള്  ഔെുണ്ത്തുഔ, ഄരാല്  യുടെ ക്തിഷസഭാമി നിശ്ചമിക്കുഔ, 

ഩ്ധതതി ഔണക്കുഔള്  കൃതയഭായുടെ ം ചിട്ടമായുടെ ം തയ്യാരാക്കുഔ, െഩാട്ബയണം െഭചൃെപ്പടുത്തുന്തിന് 

ഩ്ധതതിമില്  ഈള് െപ്പകത്തുണ് കര്ാജക്ടുഔള്  ശുഩാര്ക്വ െചയ്യുഔ, ശുഩാര്ക്വ െച സം ര്ഔായം 

തയ്യാരാകിമ കര്ാജക്ടുഔളെര കൃതയതയുടെ ം നിമഭഷാധുതയുടെ ം ഈരപ്പുഴരുത്തി ഄംഖീഔയിചൃ് ഩ്ധതതി 

ഷംഫന്ധിചൃ ഄന്തിഭ തീരുഭാനെഭടുക്കുഴാന് , ബയണഷഭിതിക് ശുഩാര്ക്വ െചയ്യുഔ എന്ിഴ 

ധനഔായയ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ചുഭതറഔലാണ്. 

 2. ഴിഔഷന റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 

ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളെര പംഩീഔയണം ്നതല്  ഩ്ധതതി ഄംഖീഔയിചൄ ഔിു കൊന്ട്ഴെയയുടെ ലല 

അസൂത്രണ നരഩരിഔള്  ഒകയാന്നും മഥാഷഭമം പറര്ദഭാമി നരത്തുന്തിനുകഴുണ് 

്നെന്ാരുകങ്ങളം ആരെഩരലഔളം നരത്തുഔ, അഴവയഭാമ കമാഖങ്ങള്  മഥാഷഭമം ഴിലിചൄ 

കചര്ക്ക്കുഔ, അഴവയഭാമ തീരുഭാനങ്ങള്  മഥാഷഭമം ബയണഷഭിതിമില്  എടുക്കുന്തിനു കഴുണ് 

നരഩരിഔള്  ഷൃീഔയിക്കുഔ, അഴവയഭാമ നിര്ക്കേവങ്ങള്  ഭറ്റ് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്കും   

ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്ക്കും നല്കുഔ, ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാര് കയക തയ്യാരാകി ബയണഷഭിതി 

കമാഖത്തില്  ഄഴതയിപ്പിക്കുഔ, ഩ്ധതതി പംഩീഔയണവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട് തയ്യാരാകകുണ് എല്ലാ 

കയകഔളം കൃതയഭായുടെ ം ചിട്ടമായുടെ ം തയ്യാരാക്കുന്തിനുകഴുണ് നരഩരിഔള്  ഷൃീഔയിക്കുഔ, 

അഴവയഭാമ ്നഴഴന്  കയകഔള്  ഷസിതം ഩ്ധതതി മഥാഷഭമം ഩയികവാധനയ്ക്കാമി 

ഷഭര്ക് പ്പിക്കുഔ, ഩ്ധതതി/കര്ാജക്ട് ഩയികവാധനാ ഗട്ടത്തില്  ഔാുന് നൂനതഔള്  മഥാഷഭമം 

ഩയിസയിചൄ നല്കുഔ എന്ിഴ ഴിഔഷന റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ചുഭതറഔലാണ്. കൂരാെത 

ചുഴെര റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക് ഩരഞ്ഞിു കൊള്ള എല്ലാ ചുഭതറഔളം ഴിഔഷന റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിക്കും ഈുണ്ാമിയിക്കുന്താണ്. 

3. റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ െഩാട്ഴിഔഷന ഔാഴ്ചപ്പാരിന് ഄനുസൃതഭാമി, ഫന്ധെപ്പട്ട 

റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക് അക്ട് ര്ഔായം നല്ഔെപ്പട്ട  ഴിശമങ്ങലില്  െഭചൃെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  

തയ്യാരാക്കുന്തിന് ഷാധയഭാമ എല്ലാ നരഩരിഔളം കഔെകാലളഔ, റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര 

ഴിശമ ചുഭതറമില്  ഴരുന് ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പൂഔള്  പറര്ദഭാമി പംഩീഔയിക്കുന്തിനുലല 

നിര്ക്കേവങ്ങള്  നല്കുഔ, ഫന്ധെപ്പട്ട ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളെര കമാഖങ്ങള്  അഴവയാനുഷയണം 

ഴിലിചൄകചര്ക്ക്കുന്നുെുണ്ന്് ഈരപ്പുഴരുത്തുഔ, ഄഴ പറര്ദഭാമി ര്ഴര്ക്ത്തിക്കുന്തിനു കഴുണ് 

ആരെഩരലഔള്  നരത്തുഔ, റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ഴിശമവഭാമി ഫന്ധെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  

ഫന്ധെപ്പട്ട ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔളഭാമി ചര്ക്ചൃ െച സം് പൂര്ക്ണവം കുറ്റഭറ്റട്ഭാക്കുഔ, ഄര്ഔായ്നള്ള 

കര്ാജക്ടുഔളെര കൃതയതയുടെ ം നിമഭ ഷാധുതയുടെ ം ഈരപ്പുഴരുത്തി ഩ്ധതതിമില്  ഈള് െപ്പടുത്തു 

ന്തിനാമി ഄംഖീഔയിചൃ് ബയണഷഭിതിക് ശുഩാര്ക്വ െചയ്യുഔ എന്ിഴ എല്ലാ റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിഔളെരയുടെ ം ചുഭതറഔലാണ്. 
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ഄനുഫന്ധം : 5 

ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങള്ക് ഩയിചയണ കഷഴനങ്ങളെര ഩാകകജ് 

1.1  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതത്തില്  നിന്് കുരഞ്ഞത് 50 വതഭാനം ട്ഔ ഩാഴെപ്പട്ടഴയില്    
ഩാഴെപ്പട്ടഴയാമ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖകാരുെര ഩയിചയണ കഷഴനങ്ങളെര ഩാകകജിന് ഴഔമിരു 
ത്തണം. ഩയിചയണ കഷഴനങ്ങളെര ഩാകകജിന് ഄര്ക്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി 
കുടുംഫങ്ങെല ഔെുണ്ത്തുന്തിന് യുണ്് ഗട്ടങ്ങലിെറ  തിയചൃില്  ര്ക്രിമ ഄനുഴര്ക്ത്തികണം. 
ഄട്ര്ഔായം ര്ാഥഭിഔ ഩയികവാധനയ്ക്കള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങളം ഄഖതി കുടുംഫഭാമി 
ഩയിഖണിക്കുന്തിനുള്ള ക്ലബവ ഗരഔങ്ങളം  ചുഴെര ഴിഴയിക്കുന്നു. 

1.2  ഄഖതി കുടുംഫങ്ങെല ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങള്   

(1) ഭൂയസിതര്ക് /10 െഷെില്  താെള ഭൂഭിയുടെ ള്ളഴര്ക്   

(2) ബഴന യസിതര്ക്/ജീര്ക്ണിചൃ ഴീട്ടില്  താഭഷിക്കുന്ഴര്ക്   

(3) 300 ഭീറ്റരിനുള്ളില്  കുരിെഴള്ള ഷൗഔയയം ആല്ലാത്ത കുടുംഫങ്ങള്  

(4) ശുചിതൃ ഔക്കൂഷ് ആല്ലാത്ത കുടുംഫങ്ങള്  

(5) കജാറിയുടെ ള്ള യാള്കഩാലം ആല്ലാത്ത കുടുംഫം  (രു ഭാഷം 10 ദിഴഷത്തില്  താെള ഭാത്രം 
കജാറി)  

(6) ഴനിത കുടുംനാഥമാമിു കൊള്ള കുടുംഫം  

(7) ബിന്കവശിയുടെ ള്ളഴകയാ, തീയാഴയാധിഔള്  ഩിരിെഩട്ടഴകയാ ഈള്ള കുടുംഫം  

(8) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കുടുംഫം  

(9) ര്ാമപൂര്ക്ത്തിമാമ നിയക്ഷയര്ക്  ഈള്ള കുടുംഫം  

1.3  ഄഖതി കുടുംഫഭാമി ഩയിഖണിക്കുന്തിനുള്ള ക്ലബവ ഗരഔങ്ങള്  

(1)  ബഴന നിര്ക്മ്മാണത്തിന് ഭൂഭി ആല്ലാത്തഴര്ക്  (പുരകമ്പാക് ഭൂഭി, ഴനഭൂഭി, ഔനാലഔളകരയുടെ ം 
ഩാരകവകയങ്ങളകരയുടെ ം പുരംഫുഔള്  എന്ിഴിരങ്ങലില്  താഭഷിക്കുന്ഴര്ക് ) 

(2)  യാത്രിഔാറം െഩാട് സ്ഥറങ്ങലിലം െതരുവഔലിലം ഔരത്തിണഔലിലം ഄന്തിയുടെ രങ്ങു 
ന്ഴര്ക്  

(3) ഄഴിഴാസിതമാമ ഄമ്മ/ഄമ്മയുടെ ം കുഞ്ഞും ഭാത്രം/ബര്ക്ത്താഴ് ഈകഩക്ഷിചൃട്ം 
ദുയിതഭനുബഴിക്കുന്ട്ഭാമ ഴനിതഔള്  

(4) ഷാമ്പത്തിഔ ഩയാധീനതഔള്  ഄനുബഴിക്കുന്, ഄഔാറത്തില്  ഴിധഴഔലാകഔുണ്ി 
ഴന്ഴര്ക് , ഴിഴാസര്ാമം ഔളിഞ്ഞിു കൊം ഄഴിഴാസിതയാമി ഔളിയുടെ ന് ഴനിതഔള്  

(5)  തീയാഴയാധിഔള് / ചിഔിത്സിചൄ കബദഭാകാന്  ഔളിമാത്ത ഄസുകങ്ങള്  ഩിരിെഩട്ടഴരും 
വായീയിഔ ഭാനഷിഔ െഴല്ലഴിലിഔള്  കനയിടുന്ഴരും 

(6)  കുടുംഫത്തില്  ബക്ഷണത്തിന് ഴഔ ഔെുണ്ത്താന്  ഔളിവള്ള 60 ഴമഷില്  താെള 
ര്ാമ്നള്ള അരുതെന്മില്ലാത്ത കുടുംഫം 

(7)  ബിക്ഷാരനം നരത്തി നിതയവൃത്തി ഔളിക്കുന്ഴര്ക്  

(8) ഄതിക്രഭങ്ങള്ക് ആയമാമിു കൊള്ള ഴനിതഔള്  
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1.4. ഄഖതി കുടുംഫങ്ങളെര ഩട്ടിഔ തയ്യാരാകല്  

ഄഖതിഔെല ഔെുണ്ത്തുന്തിന് ഄഴറംഫഭാകിമിു കൊള്ള 9 ഭാനദണ്ഡങ്ങലില്  7 
ഭാനദണ്ഡങ്ങെലാിലം ഫാധഔഭാമിു കൊള്ള എല്ലാ  കുടുംഫങ്ങളകരയുടെ ം ഩട്ടിഔ  തയ്യാരാകണം. 
ആര്ഔായം  ഩട്ടിഔെപ്പടുത്തിമിു കൊള്ള കുടുംഫങ്ങെല  ക്ലബവ ഗരഔങ്ങളെര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  
ഴീും ഩയികവാധികണം. 8 ക്ലബവ ഗരഔങ്ങലില്  ഏെതാിലം രു ഗരഔം  ഫാധഔ 
ഭാമിു കൊള്ള  കുടുംഫെത്ത  ഄഖതി കുടുംഫഭാമി  ഔണകാകാവന്താണ്. യുണ്് 
ഗട്ടങ്ങലികറയുടെ ം ഩയികവാധനയുടെ ം ഩട്ടിഔ തയ്യാരാകലം നരത്തുഔെമന്ത് ഉപംകൂട്ടത്തിെെ 
ചുഭതറമാണ്. 

1.5ഄന്തിഭ ഩട്ടിഔ ഄംഖീഔയികല്  

(1) ്നഔലില്  ഴിഴയിചൃ ര്ഔായം ഄഖതി കുടുംഫങ്ങളെര ഩട്ടിഔ ഉരുകൂട്ടം തയ്യാരാകി 
ഔളിഞ്ഞാല്  ഉരുകൂട്ട ഄംഖങ്ങള്  ഔളിയുടെ ന്ിരകത്താലം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄംഖങ്ങ 
ള്െകാപ്പം ്പുകപ്പുഔലാമി ഒകയാ ഄഖതി കുടുംഫവം ഷന്ദര്ക്വികണം.  

(2)  ഒകയാ ്പുകപ്പും, ഷന്ദര്ക്വിക്കുന് ഄഖതി കുടുംഫത്തിെെ രു പംഩകയക തയ്യാരാകണം.  
ആതിനാഴവയഭാമ കപാരങ്ങള്  കുടുംഫശ്രീ ജില്ലാ ഭിശന്  കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക്  
റബയഭാക്കുന്താണ്.  

(3) കുടുംഫ ഷന്ദര്ക്വനത്തിെയെര ഔെുണ്ത്തുന് ഄഖതി കുടുംഫങ്ങളെര ഩട്ടിഔ ഉരുകൂട്ട 
കമാഖത്തില്  ഄഴതയിപ്പിചൃ് ഄംഖീഔായം കതരണം. ആത് ഷംഫന്ധിചൃ് ഈുണ്ാകുന് ഒകയാ 
ഩയാതിയുടെ ം സൂക്ഷ്മഭാമി ഩയികവാധികകുണ്ട്ം ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്ക്ട്ട് ഉരുകൂട്ടത്തിെെ 
ഄടുത്ത കമാഖത്തില്  ഷഭര്ക്പ്പികകുണ്ട്ഭാണ്. 

(4)   ഄഖതി കുടുംഫഭാകണാ എന്്  തീരുഭാനികകുണ്ത്  ഉരുകൂട്ടഭാണ് 

2.  ഄര്ക്സയാമ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔള് ക് നല്കഔുണ് ഩയിചയണ കഷഴനങ്ങളെര ഩാകകജ്.    

2.1 ബക്ഷണം 

(1) 65 ഴമഷിനു ്നഔലില്  ര്ാമ്നള്ള എല്ലാ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്ക്കും ഄന്പൂര്ക്ണ 
ഩ്ധതതിര്ഔായം ബക്ഷയധാനയം ഷൗജനയഭാമി നല്ഔണം. 

(2)  മാെതാരു ഴരുഭാനഭാര്ക്ഖവം ആല്ലാത്ത, െഔാരിമ ദായിദ്ര്യം ഄനുബഴിക്കുന് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
ഄഖതികുടുംഫങ്ങള്ക്, ഄകന്തയാദമ ഄന്കമാജന ഩയിഩാരി ര്ഔായം ബക്ഷയധാനയം 
ഴിതയണം െചയ്യണം. ബക്ഷയധാനയം നല്കുന്തിനാഴവയഭാമ ട്ഔ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി 
ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങള്  കരശന്  ഔാര്ക്ഡ് യജിറര്ക്  
െച സംിു കൊള്ള െഩാട്ഴിതയണ കഔന്ദ്രത്തില്  (കരശന്  ഔരമില് ) കനയിട്ട് ടുകകുണ്താണ്. 

(3)  കഴതന െതാളില്  ഈരപ്പുഴരുത്തുന്തിന് ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ ഗ്രാഭീണ െതാളിലരപ്പ് 
ഩ്ധതതിമിലം (MGNREGS) കഴതന െതാളിലം ബക്ഷയധാനയവം ഈരപ്പുരുത്തുന്തിന് കദവീമ 
ഗ്രാഭീണ ഈഩജീഴന ഭിശന്  (NRLM) ഩയിഩാരിമിലം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കുടുംഫങ്ങലിെറ 
ഄഖതിഔെല ര്കതയഔ ഩയിഖണന നല്ഔി ഩൊടുപ്പിചൃ് െതാളില്  റബയഭാകണം. 

(4)  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് നരപ്പാക്കുന് ഫുഡ് ഷകപ്പാര്ക്ട്ട് കര്ാഗ്രാഭിെയെരയുടെ ള്ള (Food 
Support Programme) ബക്ഷയധാനയ ഴിതയണം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കുടുംഫശ്രീ ഄമല്ക്കൂട്ട ശംകറ 
്നകകന അമിയികണം. 



 
 
 

92 
 

(5)  വായീയിഔ- ഭാനഷിഔ െഴല്ലഴിലിഔള്  കനയിടുന്ഴര്ക് , ദീര്ക്ഗഔാറഭാമി കയാഖ ഫാധിതര്ക് , 
നിതയകയാഖിഔള് , ഴലെയകമെര ര്ാമ്നള്ളഴര്ക്  എന്ിഴര്ക്  ഭാത്രവം ബക്ഷണം ഩാഔം 
െചയ്യാന്  കവശിയുടെ ള്ള യാള്കഩാലം ആല്ലാത്തട്ം അമ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി 
കുടുംഫങ്ങള്ക് ഄംഖന്ഴാരിഔലിെയെര ബക്ഷണം ഴിതയണം െചയ്യണം.  

(i) ഇ ചുഭതറ കുടുംഫശ്രീയുടെ െര ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄമല് കൂട്ടങ്ങകലയുടെ ം ഏയിമാ െഡഴറഩ്  
െഭെ് െഷാകഷറ്റിഔകലയുടെ ം ഏല് പ്പികാവന്താണ്.  

(ii) ഇ ഴിബാഖത്തിെറ ഄഖതിഔള്ക് ബക്ഷണം ഩാഔം െച സം് ഴിതയണം െചയ്യുന്തി 
നുള്ള െചറഴ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതത്തില്  
നിന്് ഴസികാവന്താണ്.  

(iii) ഄര്ഔായം രു ഭാഷം ബക്ഷണം ഩാഔം െച സം് നല്കുന്തിനാഴവയഭാമ ട്ഔ ഏയിമാ 
െഡഴറഩ് െഭെ് െഷാകഷറ്റിഔള്ക് ്നന്കൂരാമി നല്ഔാവന്താണ്. 

2.2 അകയാഖയ സുയക്ഷ 

(1)  ക്ഷമം, കുഷ്ഠം, ഔയാന്ഷര്ക് , എകോ ഡ് ഷ്, ഹൃകദ്ര്ാഖം, വൃക/ഭസ്തിശ് ഔ ഷംഫന്ധഭാമ 
കയാഖങ്ങള്  ട്രങ്ങിമഴയ്ക്ക് ആയമാമിു കൊള്ള ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔളെര ചിഔിത്സയ്ക്കാമി 
കഔഭാറ്റം െച സംിു കൊള്ള അശുഩത്രിഔലില്  റബയഭാമ കഷഴനം ര്കമാജനെപ്പടുത്തണം. 
ആതിനാമി ഫന്ധെപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ര്കതയഔ നരഩരി ഷൃീഔയികണം. 

(2)  ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങളെര ഴയതയസ്തങ്ങലാമ അകയാഖയ അഴവയങ്ങള്  
ശ്ര്ധതകമാെര നിയീക്ഷികകുണ് ചുഭതറ ഫന്ധെപ്പട്ട ര്ാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രത്തിനാണ്. 

 (3) ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങള്ക് ഏട് യീതിമിറാണ് കഷഴനം ര്ദാനം 
െചകയ്യുണ്െതന്് തീരുഭാനിക്കുന്ത് ര്ാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രവം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും 
കൂരമാകറാചിചൃാമിയികണം. 

(4)   നിറഴിലള്ള ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം, ഭറ്റ് കരാതസുഔള്  എന്ിഴമില്  നിന്് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഩയിചയണ ഩാകകജിന്  അഴവയഭാമ ഴിബഴം 
ഔെുണ്കത്തുണ്താണ്. 

(5)  ക്ഷമം, കുഷ്ഠം, ഔയാന്ഷര്ക് , എകോ ഡ് ഷ്, ഹൃകദ്ര്ാഖം, വൃക/ഭസ്തിശ് ഔ ഷംഫന്ധഭാമ 
കയാഖങ്ങള്  ്നതറാമ കയാഖങ്ങളെര ചിഔിത്സയ്ക്ക് െഭഡികല്  കഔാകലജുഔലിലം 
ജില്ലാ/ജനരല്  അശുഩത്രിഔലിലം റബയഭാമ ഷ് െഩശയറിറ് കഡാക്ടര്ക്ഭാരുെര കഷഴനവം 
ര്കമാജനെപ്പടുകത്തുണ്താണ്. ആതിനുകഴുണ്ി ര്കതയഔ െഭഡികല്  ഔയാമ്പുഔള്  
ഷംഗരിപ്പികാവന്ട്ം െചറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നും 
ഴസികാവന്ട്ഭാണ്. 

(6)  അധുനിഔ ഷൗഔയയങ്ങളള്ള ഷൃഔായയ അശുഩത്രിഔെലെഔാുണ്് കയാഖഫാധിതയാമ 
ഄഖതിഔളെര ചിഔിത്സ ഷൗജനയഭാമി ഷ് കഩാ ഷര്ക്  െചയ്യുന്തിന് ഗ്രാഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള്  ഩയിശ്രഭികകുണ്താണ്. 

(7)  ര്ധാനഭന്ത്രിയുടെ െര/്നകയഭന്ത്രിയുടെ െര/ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കക്ഷഭ ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയുടെ െര 
ദുയിതാവൃാഷ നിധിമില്  നിന്നും ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്ക് ചിഔിത്സാ ഷസാമം 
റബയഭാക്കുന്തിനാഴവയഭാമ നരഩരിഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷൃീഔയികകുണ്താണ്. 



 
 
 

93 
 

(8) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങലിെറ കയാഖിഔള്ക് അഴവയഭാമ ഭരുന്നുഔള്  
ഷൗജനയഭാമി റബയഭാകണം.  

(i)  ഭരുന്് റബയഭാക്കുന്തില്  ര്ാഥഭിഔ അകയാഖയകഔന്ദ്രം/ആതയ ഷര്ക്കാര്ക്  
അശുഩത്രിഔള്  എന്ിഴിരങ്ങലില്  റബയഭാമ പുണ്് ഈഩകമാഖികാവന്താണ്.  

(ii) അഴവയെഭാില്  ഭരുന്് ഴാങ്ങുന്തിന് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതവം 
ഴിനികമാഖികാവന്താണ്.  

(iii) ഇ ര്ക്രിമമില്  സുതായയത ഈറുടഴരുത്തുന്തിന് ഄകയാഖയ കഭകറാഴിദഗ്ദ്ധര്ക്  
ഄരങ്ങുന് രു െരഔ് നികല്  ഔമ്മിറ്റി അഴവയഭാമ ഭരുന്നുഔള്  ഏത് എന്് 
നിശ്ചമികകുണ്ട്ം ഄഴ ഴാങ്ങി കയാഖിഔള്ക് കനയിട്ട് നല്കഔുണ്ട്ഭാണ്. 

(iv) കയാഖിഔള്ക് മഥാഷഭമം കൃതയഭാമി ഭരുന്നുഔള്  റബയഭാക്കുന്നുെഴന്് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
ഄമല്ക്കൂട്ടങ്ങള്  ഈരപ്പുഴരുകത്തുണ്താണ്. 

(9)  ഩകയാഩഔായ തല്ഩയയാമ ഴയക്തിഔകലയുടെ ം ധര്ക്മ്മ സ്ഥാഩനങ്ങകലയുടെ ം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
ഄഖതിഔളെര ചിഔിത്സാ അഴവയങ്ങള്  ഷ് കഩാ ഷര്ക്  െചയ്യുഴാന്  കര്യിപ്പികകുണ് 
താണ്. ആത്തയത്തില്  ഷ് കഩാ ഷര്ക്ഭാെയ ഔെുണ്ത്തുന്തിന് അഴവയഭാമ ര്ചായണ 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള് , കഫാധഴല്കയണ ചര്ക്ചൃഔള്  ്നതറാമഴ ഷംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(10)  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഷന്്ധതകഷഴന തല്ഩയയാമ അട്യ ശ്രു്രൂഷശാ ര്ഴര്ക്ത്തഔരുെര രു 
ഷഭിതി പംഩീഔയിക്കുഔയുടെ ം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്  കനയിടുന് അകയാഖയ ര്വ് നങ്ങള്  
ഩയിസയിക്കുന്തിന് ഄഴരുെര കഷഴനം റബയഭാക്കുഔയുടെ ം െചയ്യാവന്താണ്. 

2.3 ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിബാഖത്തിെറ ബിന്കവശികാര്ക്ക് അവൃാഷം നല്ഔല്  

(1) കഔന്ദ്രാഴിശ് കൃത ഩയിഩാരിഔലിെറ ഩട്ടിഔഴര്ക് ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം ഴിനികമാഖിചൃ് 
നരപ്പാക്കുന് ഩയിഩാരിഔള്  ബിന്കവശികാര്ക്  ഄംഖങ്ങലാമി ഈള്ള ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി 
കുടുംഫങ്ങള്ക് ്നന്ഖണന നല്ഔി നരപ്പാകകുണ്താണ്. 

(2)  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്ക്, കഔയല ഷംസ്ഥാന ഴിഔറാംഖകക്ഷഭ  കഔാര്ക് പ്പകരശന് , കഔയല 
െപഡകരശന്  ഒപ് ദി കലന്ഡ് ട്രങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങളെര ഷസഔയണകത്താെര 
െതാളില്  കഴദഗ്ദ്ധയ ഩയിവീറനം നല്കുഴാനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  കര്ാത്സാസിപ്പികാ 
വന്താണ് 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതവം കദവീമ ഗ്രാഭീണ ഈഩജീഴന ഭിശന്  ഴിസിതവം 
ഈഩകമാഖിചൃ് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി ഔടുംഫങ്ങലിെറ വായീയിഔ-ഭാനഷിഔ െഴല്ലഴിലിഔള്  
കനയിടുന്ഴര്ക്ക് െതാളില്  നല്കുന്തിനു കഴുണ്ിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  കര്ാത്സാ 
സിപ്പികകുണ്താണ്. 

(4) ബിന്കവശികായാമ ഩട്ടിഔഴര്ക് ഖകാരുെര െതാളിറധിഷ്ഠിത കര്ാജക്ടുഔള്ക് കഔന്ദ്ര - 
ഷംസ്ഥാന കഷാശയല്  െഴല്പമര്ക്  ഄഡ് കഴഷരി കഫാര്ക് ഡുഔലില്  നിന്് 
ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമം റബയഭാക്കുന്തിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നരഩരി 
ഷൃീഔയികകുണ്താണ്. 
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2.4 ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ െഩന്ശനുഔളം വൃ്ധതരുെര കക്ഷഭവം 

(1) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔലില്  ഄര്ക്സയാമഴര്ക്ക് ഴാര്ക്്ധതഔയഔാറ െഩന്ശനും ഭറ 
െഩന്ശനുഔളം ഄനുഴദിക്കുന്തിന് ഈമര്ക് ന് ്നന്ഖണന നല്ഔണം. 

(2) ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഴിബാഖത്തിെറ വൃ്ധതരുെര കക്ഷഭത്തിനും ഴിഔഷനത്തിനും ര്ാകദവിഔ 
ര്കതയഔതഔളള്ള ഈചിതഭാമ ഩയിഩാരിഔള്  ഔെുണ്ത്തി നരപ്പാക്കുന്തിന് ശ്ര്ധതികക 
ുണ്താണ്. 

2.5 ഔിരപ്പാരം 

(1) ഭൂയസിതയാമ എല്ലാ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങള്ക്കും ഴീര് ഴയ്ക്കഴാന്  ഭൂഭി നല്ഔണം. 
ഄതിനുകവശം ഭാത്രകഭ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ദായിദ്ര്യകയകയ്ക്ക് താെളയുടെ ള്ള ഭറ 
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കുടുംഫങ്ങള്ക് ഇ അഴവയത്തിന് ഭൂഭി നല്കുഴാന്  ഩാടുള്ളൂ. ആതിന് 
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതം ഴിനികമാഖികാവന്താണ്. 

(2) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിഔഷന ഴകുപ്പിെെ കഔാര്ക്പ്പഷ് പുണ്ില്  ഈള് െപ്പടുത്തിയുടെ ം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
ഄഖതി കുടുംഫങ്ങളെര പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാരി ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങെല പുനയധിഴഷിപ്പിക്കുന്തിന് ഗ്രാഭ ര്കദവങ്ങലില്  3 
െഷെില്  കുരമാെത ഭൂഭി ഗണകബാക്താകകലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമകത്താ ഔെുണ്കത്ത 
ുണ്താണ്. ഭൂഭിയുടെ െര മഥാര്ക്് ഴിറ, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖകാര്ക്കാമി നരപ്പാക്കുന് ഷഭാന 
ഩയിഩാരിക് നിശ്ചമിചൃിു കൊള്ള ഈമര്ക്ന് ഩയിധിക് ഴികധമഭാമി ഭൂവരഭയ്ക്ക് കനയിട്ട് 
നല്ഔാവന്താണ്. 

2.6 ഩാര്ക് പ്പിരം 

(1)  ബഴന യസിതരും, ഴീര് നിര്ക്മ്മിക്കുഴാന്  അഴവയത്തിന് ഭൂഭിയുടെ ള്ളഴരുഭാമ എല്ലാ 
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങള്ക്കും ബഴന നിര്ക്മ്മാണ ഷസാമം ്നന്ഖണനയുടെ െര 
ഄരിസ്ഥാനത്തില്  നല്ഔിമകവശം ഭാത്രകഭ ദായിദ്ര്യകയകയ്ക്ക് താെളയുടെ ള്ള ഭറ്റ് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
കുടുംഫങ്ങള്ക് ഴീര് നല്കുന് ഔായയം ഩയിഖണികകുണ്ട്ള്ളൂ. 

(2) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങളെര ബഴന നിര്ക്മ്മാണം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄമല് കൂട്ടങ്ങള്  
്നകകനകമാ ഉരു ഴിഔഷന ഷഭിതി ്നകകനകമാ അമിയികണം. 

2.7 കുരിെഴള്ളം 

(1) ഩയമ്പയാഖത ജറകരാതസ്സുഔള്  ഷംയക്ഷിക്കുന്തിനാമിയികണം അദയ ഩയിഖണന 
നല്കഔുണ്ത്. 

(2) നിറഴിലള്ള കുരിെഴള്ള കര്ാജക്ടുഔലില്  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങളെര ഴീടുഔള്ക് 
ഏറ്റവം ഷഭീഩത്താമി ഩലിഔ് റാെ് കഩാറ് സ്ഥാഩികകുണ്താണ്. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഉരുഔള്ക് ര്കമാജനം റബിക്കുന് കുരിെഴള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ  
ഈഩഩ്ധതതി ര്ഔായം അയംബികകുണ്താണ്. 

(4) പുട്താമി അയംബിക്കുന് കുരിെഴള്ള കര്ാജക്ടുഔലില്  ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങള്  
കൂടുതലള്ള ര്കദവങ്ങള്ക് ്നന്ഖണന നല്കഔുണ്താണ്. 

(5) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഉരുഔലില്   ട്രഷാമ ഔിണര്ക്  കുളികാവന്താണ്. 
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2.8 ഴിദയാബയാഷം 

(1) ഷ് കൂള്  ഴര്ക്ശം അയംബിക്കുന്തിനു ്നമ്പ് തെന് ഒകയാ ഉയിലം ഷര്ക്കഴ നരത്തി ഷ് കൂലില്  
കചര്ക്ന്ിട്ടില്ലാത്ത ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കുട്ടിഔെല ഔെുണ്ത്തി ഄഴെയ ഷ് കൂലില്  കചര്ക്ക്കുന്തിന് 
നരഩരി ഷൃീഔയികണം. 

(2) ഴിദയാബയാഷം ഈകഩക്ഷിചൃഴെയ ഴീും ഷ് കൂലില്  കചര്ക്കാന്  ശ്രഭങ്ങള്  നരത്തുന്തിെയെര 18 
ഴമസ്സിനു താെള ര്ാമ്നള്ള എല്ലാ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കുട്ടിഔളം ഄഴരുെര കുടുംഫസ്ഥിതി 
ഩയിഖണികെത തെന് ഴിദയാബയാഷം ട്രരുന്നുെഴന്് ഈരപ്പുഴരുത്തണം. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങലിെറ ഴിദയാര്ക്്ിഔള്  ഈള് െപ്പെര ര്ീെഭേിഔ് കസാററില്  
കചര്ക്ന്് ഩങിക്കുഴാന്  ഷൗഔയയം റബികാത്ത എല്ലാ ഩട്ടിഔ ഴര്ക്ഖ ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക്കും  
അഴവയഭാമ ഩങകനാഩഔയണങ്ങള് , യൂണികപാം ്നതറാമഴ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി 
ഴിസിതം ഈഩകമാഖിചൃ് ഴിതയണം െചകയ്യുണ്താണ്. ഇ ഩാകകജ് ര്ഔായം നല്ഔാവന് 
ധനഷസാമത്തിെെ നിയക് ചുഴെര നല്കുന്നു. 

ആനം  ഴാര്ക്ശിഔ ഄറഴന്ഷിെെ 
ഩയിധി (പംഩ) 

(a) ഷ് കൂള്  യൂണികപാം ഴാങ്ങുന്തിന്   

(i)9,10 ്ലബാസ്സുഔലിെറ ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക്  

(എട്ടാം ്ലബാസ്സുഴെയയുടെ ള്ള ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക് S.S.A 
യുടെ െര ബാഖഭാമി സ്കൂള്  യൂണികപാം ഷൗജനയഭാമി 
റബിക്കുന്നുുണ്്.)  

: 1500 

(b) കനാട്ട് ബുക്, കറശനരി ്നതറാമഴ 
ഴാങ്ങുന്തിന് 

:  

(i)കറാഴര്ക്  കര്ഭരി ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക്  

(ii)ഄപ്പര്ക്  കര്ഭരി ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക്  

: 500 

750 

(iii)കസഷ് കൂള്  ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക്   : 1000 

(c) കുര, െചരുപ്പ്്ഷ്, ഷ് കൂള്  ഫാഖ്, െഩന്ഷില് , 
കഩന എന്ിഴ ഴാങ്ങുന്തിന് (എല്ലാ 
റാന്കഡര്ക്ഡുഔലികറയുടെ ം ഴിദയാര്ക്്ിഔള്ക്) 

: 1000 

   

 (4) ആര്ഔായ്നള്ള ഴിദയാബയാഷ ധനഷസാമം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഭാത്രകഭ ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
ഴിദയാര്ക്്ിഔള് ക് നല്കഔുണ്ട്ള്ളൂ. 

(5) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കുടുംഫങ്ങലിെറ എല്ലാ ഴിദയാര്ക്്ിഔളകരയുടെ ം ഩങന നിറഴായം ഈമര്ക്ത്താന്  
ര്കതയഔ കഔാചൃിംഖ് ഏര്ക് െപ്പടുത്തണം. ആതിനാമി കമാഖയതയുടെ ള്ള ഫിരുദധായിഔള് , 
കഔാകലജ് ഴിദയാര്ക്്ിഔള് , ഄ്ധതയാഩഔര്ക് , ഷാക്ഷയതാ കര്യഔ് ഭാര്ക് , ്നതറാമഴെയ 
ഈള് െപ്പടുത്തി രു ഷകപ്പാര്ക്ട്ട്  ്പുകപ്പ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  പംഩീഔയികണം. 
ഷകപ്പാര്ക്ട്ട് ്പുകപ്പിെെ  ഷംഗരനാ െചറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നും 
ഴസികാവന്താണ്. എന്ാല്  ഇ അഴവയത്തിന് കസാണകരരിമം െഔാടുക്കുഴാന്  
ഩാരില്ല.  
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2.9 ഷാമൂസയഭാമ റ്റെപ്പരല്  

(1) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങലിെറ ഄംഖങ്ങെല ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄമല് കൂട്ടങ്ങലില്  
ഈള് െപ്പടുത്തുഴാന്  ഔമ്മൂണിറ്റി െഡഴറഩ് െഭെ് െഷാകഷറ്റിഔള്  നരഩരി ഷൃീഔയികണം. 
ഄര്ഔായം ഄഴരുെര ഷാമൂസയഭാമ റ്റെപ്പരല്  ഄഴഷാനിപ്പികകുണ്താണ്. 

(2) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങളെര പുനയധിഴാഷ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങളെര നിര്ക്ഴസണം, 
കഭല്കനാട്ടം, കഭാണിറ്റരിംഖ് ്നതറാമഴ ഫന്ധെപ്പട്ട ഉരുകൂട്ടങ്ങളെര ചുഭതറമാണ്. 

(3) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതി കുടുംഫങ്ങള്  കനയിടുന് ര്വ് നങ്ങള്  ഩൗയ ഷമൂസത്തിെെ ശ്ര്ധതമില്  
െഔാുഴരുന്തിനുള്ള ശ്രഭങ്ങള് , കഫാധ ഴല്കയണ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള് , ഄഖതിഔെല 
ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള ഷര്ക്കഴ എന്ിഴ ഉരുകൂട്ടങ്ങളെര ഩാാലിത്തകത്താെര ഏെറ്റടുകക 
ുണ്താണ്. 

(4) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔളെര ഷര്ക്ഖഴാഷന ഴിഔഷിപ്പിക്കുന്തിനും ഄഴരുെര കവശി 
ഴര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും ഷമൂസത്തിെറ ഭറ ഴിബാഖങ്ങള്െകാപ്പം ആരഩളകുന്തിനു്നള്ള 
അത്മഫറം നല്കുന്തിനും ഄനുകമാജയഭാമ ഔൗ ഷറിംഖ് ഷംഗരിപ്പിക്കുഴാന്  
നരഩരി ഷൃീഔയികണം. 

(5) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഄഖതിഔളെര ഭാനഷിഔ വായീയിഔ ഔളിവഔള്  ഩയികഩാശിപ്പിക്കുന്തിന് 
അഴവയഭാമ ഩയിവീറനങ്ങള്  ഭനഃവാസ്ത്രജ്ഞരുകരയുടെ ം ഴിദഗ്ദ്ധരുകരയുടെ ം െര്ാപശണല 
ഔളകരയുടെ ം ഈഩകദവാനുഷയണം ഷംഗരിപ്പികകുണ്താണ്. ഄതിെെ െചറഴ് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ 
ഈഩഩ്ധതതി ഴിസിതത്തില്  ഈള് െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

2.9 കലാക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  ഷസാമം റബയഭാകല്  

  കലാക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔള് , ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നരത്തുന് ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഄഖതി 
കുടുംഫ ഩയിചയണ ഩാകകജിന് ഷസാമം റബയഭാകകുണ്താണ്.  

 



 
 
 

97 
 

കപാരം 1 

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതി (2017 – 22) 
അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖങ്ങളെര ഴിഴയങ്ങള്  

തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിെെ കഩയ് : 
ബയണഷഭിതി തീരുഭാന നമ്പരും തീമതിയുടെ ം :               ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി........................................ 

ക്ര.ന. കഩരും ഴിറാഷവം 
കപാ   
ആ-െഭമില്  
ഐ.ഡി 

പുനഷംഗരിപ്പിചൃ 
അസൂത്രണ 
ഷഭിതിമിെറ 
സ്ഥാനം* 

ഈള്െപ്പടുന് 
ഴിബാഖം** 

സ്ത്രീ/ 
പുരുശന്  

എഷ്.ഷി/ 
എഷ്.രി/ 
ഭറള്ളഴ 

ഴിദയാബയാഷ 
കമാഖയത 

കഴദഗ്ധയം/ 
ഩയിചമം 
കഭകറ 

െതാളില്  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

*ഄ്ധതയക്ഷന്/ഈഩാ്ധതയക്ഷന്/ഔ  ഴീനര്ക്/ഄംഖം 

** തകേവബയണ ഄ്ധതയക്ഷന്/ െഷക്രട്ടരി/ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചമര്ക്ഭാന്/ഴിദഗ്ദ്ധ ഄംഖം/ ഷന്്ധതര്ഴര്ക്ത്തഔര്ക്  

സ്ഥറം : 

തീമതി :              െഷക്രട്ടരിയുടെ െര കഩരും പ്പും 
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കപാരം 2 

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതി (2017 – 22) 

ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄംഖങ്ങളെര ഴിഴയങ്ങള്  
തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിെെ കഩയ് :     ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി................................................................... 

ബയണഷഭിതി തീരുഭാന നമ്പരും തീമതിയുടെ ം :    ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ കഩയ്...................................................... 
 

ക്ര.ന. കഩരും ഴിറാഷവം 
കപാ   
ആ-െഭമില്  
ഐ.ഡി 

പുനഷംഗരിപ്പിചൃ 
ഴര്ക്കിംഖ് 

്പുകപ്പിെറസ്ഥാനം* 

സ്ത്രീ/ 
പുരുശന്  

എഷ്.ഷി/ 
എഷ്.രി/ 
ഭറള്ളഴ 

ഴിദയാബയാഷ 
കമാഖയത 

കഴദഗ്ദ്ധയം/ 
ഩയിചമം 
കഭകറ 

െതാളില്  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

*െചമര്ക്കഩഴ്സ /കഴഷ് െചമര്ക്കഩഴ്സ /ഔ ഴീനര്ക്/ഄംഖം 

ഒകയാ ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിനും ര്കതയഔം കപാരം തയ്യാരാകണം. 

സ്ഥറം : 

തീമതി :            െഷക്രട്ടരിയുടെ െര കഩരും പ്പും 
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കപാരം 3 

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതി  

ര്ശ്നഴിവഔറനവം ര്ശ്ന ഩയിസായ ഷാധയതഔളം 
തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിെെ കഩയ് :.................................................   

ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ കഩയ്:……………………………….              ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി........................................ 
    

 

*തകേവബയണത്തിെെ ഄധിഔായങ്ങള്, ചുഭതറഔള്, ഩ്ധതതി പംഩീഔയണ ഭാര്ക്ഖനിര്ക്കേവങ്ങള്  എന്ിഴയുടെ ം ഷാകാതിഔ ക്ഷഭത, ഷാമ്പത്തിഔ ക്ഷഭത, 
ഴിജമ ഷാ്ധതയത, ര്ാകമാഖിഔത, െഩാട്ഩണം ഴിനികമാഖിക്കുന്തിെറ ഷാമൂസയ ര്ഷക്തി എന്ിഴയുടെ ം ഔണകിെറടുത്തുെഔാുണ്ാമിയികണം 
ഷാധയതഔള്  ഩയിഖണികകുണ്ത് 

സ്ഥറം                പ്പ്  
തീമതി               കഩയ് 

ഔ ഴീനര്ക്  
--------------------(ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ്) 

 

ക്ര
ഭ
 ന
മ്പ
ര്ക്
  

ര്ശ്നങ്ങള്  
ര്ശ്നഫാധിത 
ര്കദവം, ഴിബാഖം 

ര്ശ്നത്തിെെ തീവ്രത 

(  െചയ്യുഔ) 

ര്ശ്നത്തിനുള്ള 
ഔായണങ്ങള്/ 
െഴല്ലഴിലിഔള്  

ര്ശ്നത്തിനുള്ള ഔായണങ്ങള്  / െഴല്ലഴിലിഔള്  
ഩയിസയിക്കുന്തിന് നിറഴിെറ 

ഷാധയത ഩയിഖണിചൃാല്  ഏെറ്റടുകാന്  ഔളിയുടെ ന് / 
ഏെറ്റടുകകുണ്താമ ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  എെന്തല്ലാം?* 

റു തയം ഗരുതയം 
ഄതീഴ 
ഗരുതയം 

ഫന്ധെപ്പട്ട 
തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തില്  

ഔീഴ്തട്ട് 
ഩഞ്ചാമത്ത് 
തറത്തില്  

്നഔള്തട്ട് 
ഩഞ്ചാമത്ത് 
തറത്തില്  

 
ഷര്ക്കാര്ക്  
തറത്തില്  
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കപാരം 4 

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതി 

്നന്  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിമില്  ഏെറ്റടുത്ത കര്ാജക്ടുഔളെര ഴിവദാംവങ്ങള്   
(പൂര്ക്ത്തിമാകാത്ത കര്ാജക്ടുഔളെര ഴിഴയങ്ങള്  ഈള്പ്പെര) 

തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിെെ കഩയ് :.................................................      

ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ കഩയ്:……………………………….       ഴര്ക്ശം...................... 
 

ക്ര
ഭ
 

ന
മ്പ
ര്ക്
  

കര്
ാജ
ക്ട
് 

ന
മ്പ
ര്ക്
  

കര്ാജക്ടിെെ കഩയ് 
S.O./ 
New 

GEN/ 
SCSP/ 
TSP 

കര്ാജക്ടിെെ 
ഄഴസ്ഥ* 

റക്ഷയം കനട്ടം 
ര്തീക്ഷിചൃ  
ര്കമാജനം 

കഔഴയിചൃ 
മഥാര്ക്് 
ര്കമാജനം 

ഷാമ്പത്തി
ഔം (പംഩ) 

ബൗതിഔം 
ഷാമ്പത്തി
ഔം (പംഩ) 

ബൗതിഔം 

   
 
 
 
 
 

         

 അെഔ 
 

          

 

*പൂര്ക്ത്തീഔയിചൄ/ട്രരുന്നു/പൂര്ക്ത്തീഔയികാെത ഈകഩക്ഷിചൄ 
 

സ്ഥറം :              പ്പ് : 

തീമതി :              കഩയ് : 

                ഔ ഴീനര്ക്  

            ................................................(ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ്) 

കുരിപ്പ് : 

(1) മഥാര്ക്് ര്കമാജനം – ഈദാ- രു കുരിെഴള്ള ഩ്ധതതിയുടെ െര മഥാര്ക്് ര്കമാജനം എന്ത് 55 കുടുംഫങ്ങള്ക് ര്തിദിനം 300 റിറ്റര്ക്  ഴീതം   
കുരിെഴള്ളം ഴര്ക്ശം  ്നഴഴന്  റബയഭാക്കുഔ. 
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കപാരം 5 

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതി  

തന്  ഴര്ക്ശം ഏെറ്റടുത്ത കര്ാജക്ടുഔളെര ഴിവദാംവങ്ങള്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ കഩയ്................................................ 

ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ കഩയ്.....................................................................     ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി................................................ 

ക്രഭ 
നമ്പര്ക്  

കര്ാജക്ട് 
നമ്പര്ക്  

കര്ാജക്ടിെെ കഩയ് So/New GEN/SCSP/TSP റക്ഷയം കനട്ടം കര്ാജക്ടിെെ 
ആകപ്പാളെത്ത 
ഄഴസ്ഥ* 

 

ഷാമ്പത്തിഔം 
(പംഩ) 

ബൗതിഔം ഷാമ്പ
ത്തിഔം 
(പംഩ) 

ബൗതിഔം 

   
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*പൂര്ക്ത്തീഔയിചൄ/ ട്രരുന്നു/പൂര്ക്ത്തീഔയികാെത ഈകഩക്ഷിചൄ 

സ്ഥറം :               പ്പ്: 

തീമതി :             കഩയ്: 

              ഔ ഴീനര്ക്  

---------------------ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് 
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കപാരം 6 

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതി 

ഗ്രാഭഷബാ കമാഖത്തില്  ഄഴതയിപ്പിക്കുന്തിന് നിര്ക്കേവിക്കുന് ഄടുത്തഴര്ക്ശെത്ത കര്ാജക്ടുഔള്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ കഩയ്..................................................... 

ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ കഩയ്.............................................................................    ........................................................ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി

   

ക്രഭ 
നമ്പ
ര്ക്  

നിര്ക്കേവിക്കു
ന് 

കര്ാജക്ടിെെ 
കഩയ് 

റക്ഷയങ്ങ
ള്  
എെന്ത
ല്ലാം 

ഗണകബാൃ തി 
ഴിബാഖം, 
എണം, 

ഗണകബാൃ തി 
ര്കദവം ഏത് 

ര്ധാന 
ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങ
ള്  എെന്തല്ലാം? 
എത്ര ഄലഴില്  

(2) 

ഴിഔഷ
ന പുണ്് 

െഭമിെന
ന്ഷ് പുണ്് 

തന
ത് 
പുണ്് 

കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃ
തം 

ഷംസ്ഥാനാഴി
ഷ്കൃതം 

ഴാ
യ്പ 

ഗണകബാ
ൃ തി 
ഴിസിതം 

ഭറള്ള
ഴ 

അെഔ 
ഄരാ
ല്  

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

              

X അെഔ 
 

X X           

സ്ഥറം  :              പ്പ്: 

തീമതി  :              കഩയ്: 

                ഔ ഴീനര്ക്  

                       ........................ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് 

1. ഗണകബാക്താകളെര എണം ഄഴര്ക്  ഏത് ഴിബാഖത്തിലള്ളഴര്ക്  ഄെല്ലാില്  ഏത് ര്കദവത്തിലള്ളഴര്ക്  എന്് എഴതണം 

2. എെന്തല്ലാം ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  എന്നും ഄഴ എത്ര ഄലഴില്  എന്നും എഴതണം. ഫാധഔഭാമ ഷംഖതിഔള്  എഴിെര എന്നും എഴതണം. ന്ിറധിഔം 

ര്കദവങ്ങലില്  നരകത്തുണ് നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  കൂട്ടികചൃര്ക്ത്ത് റ്റ കര്ാജക്ടാമി  നിര്ക്കേവികാന്  ഩാരില്ല.  
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കപാരം:7 

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയഩ്ധതതി ഴിബഴ ഴഔമിരുത്തല്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ കഩയ്:................................................................................................................................. 

               ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി................................................... 
1.ഴിബഴ കരാതസ്സുഔള്  

ക്രഭ 
നം 

ഴിബഴ കരാതസ്സുഔള്  ഴഔമിരുത്തുന് ട്ഔ 
(പംഩ) 

(1) (2) (3) 

1 ഴിഔഷന പുണ്് (i) ഷാധായണ ഴിസിതം  

 (ii) 
   (iii)  

ഩട്ടിഔജാതി ഈഩഩ്ധതതി  

ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഈഩഩ്ധതതി  

 (iv)  ഩതിനാറാം ധനഔായയ ഔമ്മീശന്  
ഄഴാര്ക്ഡ് 

 

  അെഔ  

2 െഭമിെനന്ഷ് പുണ്് (i) 
(ii) 

കരാഡ് ആതയം  

കരാഡ്  

അെഔ  

3 തനത് പുണ്്    

4 ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത  
ഩ്ധതതി ഴിസിതം 

  

5 കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത  ഩ്ധതതി 
ഴിസിതം 

  

6 ഴായ്പ - ഷസഔയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്് 

  

7 ഴായ്പ- ഭറ്റ് ധനഔായയ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്് 

  

8 ഗണകബാൃ തി ഴിസിതം  
ഩഞ്ചാമത്തില് ഄരയ്ക്കന്ത് 

  

9 ഗണകബാൃ തി ഴിസിതം  - 
ഗണകബാക്താഴ് കനയിട്ട് 
െചറഴളിക്കുന്ത്  

  

10 ഷന്്ധത കഷഴനം   

11 ഷംബാഴന   

12 ഭറ്റ് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നുള്ള 
ഴിസിതം                                                 

(i)ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിന്്   

(ii) കലാക് ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  
നിന്് 

 

(iii) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്്  

(iv) ്നനിഷിപ്പാറിറ്റിഔലില്  നിന്്  

(v) കഔാര്ക്പ്പകരശനില്നിന്്  

അെഔ  

13 ഭറള്ളഴ   

 അെഔ െഭാത്തം x  
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2 ഴിഔഷനപുണ്ിെെ കഭകറാരിസ്ഥാനത്തിലള്ള ഴഔമിരുത്തല്  (പംഩ) 

 
ക്രഭ 
നം 

 
ഴിബാഖം 

 

അെഔ 
ഴിസിതം  

കഭകറാ 
ഴിബജനത്തിൽ 
നിന്നും 

ളിഴാകിമ 
ട്ഔ 

ഫാകി 
ട്ഔ 

ഈല്പാദനംാദന കഭകറ കഷഴന കഭകറ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറ 

ട്ഔ വതഭാനം ട്ഔ വതഭാനം ട്ഔ വതഭാനം 

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

1 ഷാധായണ 
ഴിസിതം  

 
  

      

2 ഩട്ടിഔ 
ജാതി 
ഈഩഩ്ധതതി 

 X X  
     

3 ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ   
ഈഩ ഩ്ധതതി  

 
X X 

      

4 ഩതിനാറാം 
ധനഔായയ 
ഔമ്മീശന്  
ഗ്രാെ്  

 
X X 

      

 അെഔ 
         

 

 

3. നിര്ക്ഫന്ധഭാമി ഴഔമിരുകത്തുണ് ഴിബാഖങ്ങള്ക്കുള്ള / ഩയിഩാരിഔള്ക്കുള്ള ഴഔമിരുത്തല്  

ക്രഭ 
നം 

നിര്ക്ഫന്ധഭാമി ട്ഔ 
ഴഔമിരുകത്തുണ് 

ഴിബാഖത്തിെെ /ഩയിഩാരിയുടെ െര 
കഩയ് 

ഴഔമിരുകത്തുണ് 
ട്ഔ (പംഩ) 

ഴഔമിരുത്തിമ ട്ഔ (പംഩ) 

ഴിഔഷന 
പുണ്് 

ഭറള്ളഴ അെഔ  

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

      

      

      

      

      

      

 
X 

 
അെഔ 
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4. ഴിഔഷന പുണ്ിെെ ഴിശമാരിസ്ഥാനത്തിലള്ള ഴിഔമിരുത്തല്  

 
ക്രഭ 
നം 

 
ഴിഔഷന 
കഭകറ 

ഴഔമിരുത്തല്  (പംഩ) 

ഷാധായണ 
ഴിസിതം 

ഩട്ടിഔജാതി 
ഈഩഩ്ധതതി 

ഩട്ടിഔ 
ഴര്ക്ഖ 
ഈഩഩ്ധതതി 

ഩതിനാറാം 
ധനഔായയ 

ഔമ്മീശന്  ഗ്രാെ് 
അെഔ 

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

1 കൃശി 
     

2 മൃഖഷംയക്ഷണം 
     

3 ക്ഷീയ ഴിഔഷനം 
     

4 ജറകഷചനം 
     

5 ഭണ്-
ജറഷംയക്ഷണം 

     

6 ഩയിസ്ഥിതി 
ഷംയക്ഷണം 

     

7 ഴിദയാബയാഷം 
     

8 ഔറ, ഷംസ്ക്കായം, 
യുടെ ഴജനകക്ഷഭം 

     

9 അകയാഖയം 
     

10 കുരിെഴള്ളം 
     

11 ശുചിതൃം 
     

12 ഩാര്ക്പ്പിരം 
     

13  ഷാമൂസയകക്ഷഭം  
     

14 ഉ ര്ക്ജം 
     

15 െഩാട്ഭയാഭത്ത് 
     

16 ഭറള്ളഴ 
     

 
അെഔ 
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കപാരം  8 

ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩ്ധതതി 
തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനത്തിെെ കഩയ് : ................................................  ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതി:........................................  

ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരി തയ്യാരാക്കുന്തിനുള്ള കപാരം 
I. ഩയിഩാരിയുടെ െര ഷംഗ്രസം 

ക്രഭ 
നം. 

ആനം ഴിഴയണം 

1 ഩയിഩാരിയുടെ െര കഩയ്  

2 ഩയിഩാരിയുടെ െര നമ്പര്ക്  *  

3 കനാഡല്  ഒപീഷര്ക്  **  

4 ര്ധാന റക്ഷയങ്ങള്   

5 ര്ധാന ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്   

6 ഩാാലിഔലാകുന് സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഴകുപ്പുഔള്, ഏജന്ഷിഔള്   

7 നിര്ക്കേവിക്കുന് ഏകഔാഩന, ഷംകമാജന ഷാധയതഔളം 
ഷംകമാജിപ്പിക്കുന് ഩയിഩാരിഔളം 

 

8 ര്തീക്ഷിത അെഔ െചറഴ്  

9 കഭാണിട്ടരിംഖ് ഷംഴിധാനം  
 

* ഩയിഩാരിഔള്ക് C1,C2,C3 …… എന്ിങ്ങെന ക്രഭനമ്പര്ക്  നല്ഔണം. 

** രു ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിക് രു കനാഡല്  ഒപീഷര്ക്  ഈുണ്ാഔണം. [ഭാര്ക്ഗകയകയുടെ െര കണ്ഡിഔ 3.5.5 (3)ഔാുഔ.] 

II. തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനം ഴാര്ക്ശിഔ ഩ്ധതതിയുടെ െര ബാഖഭാമി ഏെറ്റടുക്കുന് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  

ക്രഭ 
നം 

കര്ാജക്ട് 
നമ്പര്ക്  

കര്ാജക്ടിെെ കഩയ് കഭകറ ഄരാല്  ട്ഔ 
നിര്ക്വസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥന്  

      

      

 അെഔ    x 

III. ഭറ്റ് ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  

ക്രഭ 
നം 

ആനം 
ര്ഴര്ക്ത്ത 
നങ്ങള്  

നരപ്പാക്കുന് 
ഏജന്ഷിഔള്  

ര്തീക്ഷിത  
െചറഴ് 

നിര്ക്വസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥന്  

1 തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനം കര്ാജക്ടിെയെര ഄല്ലാെത 
ഏെതാിലം ര്ഴര്ക്ത്തനങ്ങള്  ഏെറ്റടുക്കുന്തിന് 
ഈകേവിക്കുന്നുെുണ്ാില്  ഄഴ.  

  
x 

  

2 ഭറ്റ് തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഴകുപ്പുഔള്, 
ഏജന്ഷിഔള്  നരത്തുന്ഴ  

    

3 ഷന്്ധത ഷംഗരനഔള് , ഗണകബാൃ തി ്പുകപ്പുഔള് , 
ഗണകബാക്താകള്  എന്ിഴ െചകയ്യുണ്ഴ. 

   x 

 അെഔ x x  x 

കുരിപ്പ്:1. രു ഷഭഗ്രഩയിഩാരിമിെറ കര്ാജക്ടുഔള്  ഴിഴിധ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  കചര്ക്ന്ാണ് നരപ്പാക്കുന് 
െതാിലം ഷഭഗ്രഩയിഩാരി അഴിഷ്കയിചൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഭാത്രകഭ ഇ കപാരം തയ്യാരാകകുണ്ട്ള്ളുന്. 

2. കനാഡല്  ഒപീഷരാണ് ഇ കപാരം തയ്യാരാകകുണ്ത്.  

3. ഒകയാ ഷഭഗ്ര ഩയിഩാരിക്കും ര്കതയഔം കപാരം തയ്യാരാകണം. 


