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അനുബനന

തദദ്ദേശ ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള, 2020-21 വസ്ഥാര്ഷഷിക പദ്ധതഷിയഷില് പ്രദതത്യേക പരഷിഗണന
നല്ദകണ്ട പന്ത്രണ്ടഷിന പരഷിപസ്ഥാടഷിയയ സനബനഷിക്കുന്ന മസ്ഥാര്ഗദരഖ

1. വഷിശപ്പൂരഹഷിത ദകരളന - ജനകകീയ ദഹസ്ഥാട്ടല്

  സനസസ്ഥാന  സര്കസ്ഥാര്  ആവഷിഷ്കരഷിചഷിട്ടുള്ള  ‘വഷിശപ്പുരഹഷിത  ദകരളന’ പദ്ധതഷിയുയട
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി, കുടനബശകീയുയട  ആഭഷിമുഖത്യേതഷില്  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളഷിലന  യചെറഷിയ
നഗരസഭകളഷിലന  ഒന്നു വകീതവന  വലഷിയ നഗരസഭകളഷില്   വസ്ഥാര്ഡഷിനന്  ഒന്നന്  എന്ന
ക്രമതഷിലന    രൂപയന്  ഉചയൂണന്  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്ന  ജനകകീയ  ദഹസ്ഥാട്ടലകള
ആരനഭഷിക്കുന്നതഷിനന്  ഉദദ്ദേശഷിക്കുന്നു ഒരു  പഞസ്ഥായതഷിൽ  ഒന്നഷിദലയറ  ഭക്ഷണശസ്ഥാലകൾ
ആരനഭഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള സസസ്ഥാതന്ത്രത്യേവന പഞസ്ഥായത്തുകൾക്കുണ്ടസ്ഥായഷിരഷിക്കുന

   ഊണന്  സസൗജനത്യേമസ്ഥായഷി  നല്ദകണ്ടതസ്ഥാണന് ഇതഷിനന്  ദവണ്ട  തുക
ദസസ്ഥാണ്സര്ഷഷിപഷിലൂയട  കയണ്ടതണന യപസ്ഥാതുസനഘടനകള, സസ്ഥാപനങ്ങള,

ഏജന്സഷികള  തുടങ്ങഷിയവരഷില്  നഷിന്നന്  കൂടസ്ഥായത  ജന്മദഷിനന, വഷിവസ്ഥാഹന, ഓര്മ്മദഷിനന
തുടങ്ങഷിയ വഷിദശഷ ദഷിവസങ്ങളഷില് സനഭസ്ഥാവന യചെയസ്ഥാന് ആഗഹഷിക്കുന്ന വത്യേകഷികളഷില്
നഷിന്നുന  സനഭസ്ഥാവന, പണമസ്ഥാദയസ്ഥാ  സസ്ഥാധനങ്ങളസ്ഥാദയസ്ഥാ, സസകീകരഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന് പണന
തന്നന്  ഭക്ഷണന  കഴഷിക്കുന്നവർ  മയറസ്ഥാരു  ഊണുകൂടഷി  ദസസ്ഥാൺസർ  യചെയ്യുന്നതഷിയന
ദപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹഷിപഷിദകണ്ടതുണ്ടന്സനഭസ്ഥാവനകള സസകീകരഷിക്കുന്നതഷിനന് യപസ്ഥാതുജനങ്ങളകന് കൂടഷി
ദബസ്ഥാധത്യേയപടന്ന  തരതഷില്  സുതസ്ഥാരത്യേ  നടപടഷിക്രമങ്ങള  അവലനബഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്
സനഭസ്ഥാവനകളന മറന സനരനഭകതസതഷിയന്റെ ബസ്ഥാങന് അകസൗണ്ടഷിലസ്ഥാണന് സൂക്ഷഷിദകണ്ടതന്

  പുതുതസ്ഥായഷി  യകട്ടഷിടന  നഷിര്മ്മഷിച്ചുയകസ്ഥാണ്ടല, മറഷിചന്  അനുദയസ്ഥാജത്യേമസ്ഥായ സലതന് യകട്ടഷിടന
വസ്ഥാടകയയടദതസ്ഥാ  ദസസ്ഥാണ്സര്ഷഷിപഷിലൂയട  കയണ്ടതഷിദയസ്ഥാ  ദവണന  ജനകകീയ
ദഹസ്ഥാട്ടലകള  ആരനഭഷിദകണ്ടതന് യകട്ടഷിടതഷില്  യവള്ളന, യവളഷിചന, ശുചെഷിതസ
സസൗകരത്യേങ്ങള, ഫർണകീചർ  എന്നഷിവ  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള  ഏര്യപടതഷി
നല്ദകണ്ടതസ്ഥാണന് അതുദപസ്ഥായല ജനകകീയ ദഹസ്ഥാട്ടല്  പ്രവര്തന  സജ്ജമസ്ഥാക്കുന്നതഷിനന്
യകട്ടഷിടതഷില് ഏറവന അവശത്യേമസ്ഥായ അറകുറപണഷികളന തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളകന്
നഷിര്വഹഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്

  യകട്ടഷിടതഷിയന്റെ  വസ്ഥാടക, വവദദ്യുതഷിചെസ്ഥാര്ജ്ജന്, വസ്ഥാട്ടര്ചെസ്ഥാര്ജ്ജന്  എന്നഷിവ  ബനയപട്ട
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന്/നഗരസഭ മുടകന കൂടസ്ഥായത വഹഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്

 ജനകകീയ ദഹസ്ഥാട്ടലഷിനന് ആവശത്യേമസ്ഥായ പസ്ഥാചെക പസ്ഥാത്രങ്ങള,ഭക്ഷണ വഷിതരണ പസ്ഥാത്രങ്ങള,

ഗസ്ഥാസ്സുകൾ,ഉപകരണങ്ങള തുടങ്ങഷിയവ കൂടനബശകീ ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണന്

  ഗസ്ഥാമ പ്രദദശയത ജനകകീയ ദഹസ്ഥാട്ടലകളകന് ഒരു ദഹസ്ഥാട്ടലഷിനന് 10,000 രൂപ  നഷിരകഷില്
ജഷിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായത്തുന  അതതന്  ദബസ്ഥാകന്  പഞസ്ഥായതന്  പ്രദദശയത  ഒരു  ദഹസ്ഥാട്ടലഷിനന്
20,000  രൂപ  നഷിരകഷില്  ദബസ്ഥാകന്  പഞസ്ഥായത്തുന  റഷിദവസ്ഥാളവഷിനഗന്  ഫണ്ടന്  തുടകതഷില്
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തയന്ന നല്ദകണ്ടതസ്ഥാണന്.  നഗര പ്രദദശതന് ഒരു ദഹസ്ഥാട്ടലഷിനന്  30,000 രൂപ നഷിരകഷില്
എലസ്ഥാ ജനകകീയ ദഹസ്ഥാട്ടലകളക്കുന ദവണ്ട റഷിദവസ്ഥാളവഷിനഗന്  ഫണ്ടന് ബനയപട്ട നഗരസഭ
നല്കണന.

  ഊണഷിനു  ദവണ്ടുന്ന  അരഷി  കഷിദലസ്ഥായന്   രൂപ  നഷിരകഷിൽ  സഷിവഷിൽ  സവപ്ലൈസന്
വകുപഷിൽ നഷിന്നുന ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണന്

  ഊണന് ഒന്നഷിനന്   രൂപ വകീതന  സസൗജനത്യേമസ്ഥായഷി  നൽകുന്ന ഊണഷിനടകന സർകസ്ഥാർ
നൽകുന്ന  സബഷിഡഷി  കുടനബശകീ  മഷിഷൻ  വഴഷി  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണന് ഊണഷിയന്റെ  എണന
കൃതത്യേമസ്ഥായഷി നഷിശ്ചയഷിക്കുന്നതഷിനന് ജഷിലസ്ഥാ മഷിഷൻ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന കൂപണുകൾ തയന്നദവണന
ഉപദയസ്ഥാഗഷിദകണ്ടതന്

  ഒരു ദഹസ്ഥാട്ടല് സനരനഭന  എന്ന നഷിലയഷില് തയന്നയസ്ഥായഷിരഷിക്കുന  ജനകകീയ ദഹസ്ഥാട്ടലഷിയന്റെയുന
പ്രവര്തനന. ആ പ്രദദശതന് വഷില്പന സസ്ഥാധത്യേതയുള്ള എലസ്ഥാതരന ഭക്ഷണവന എലസ്ഥാ സമയവന
വഷില്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  ഉചയൂയണസ്ഥാഴഷിയക  ഭക്ഷണ സസ്ഥാധനങ്ങളയട നഷിരകന് പ്രസ്ഥാദദശഷിക വഷില
നഷിലവസ്ഥാരന അടഷിസസ്ഥാനയപടതഷി  യൂണഷിറഷിനു തയന്ന  തകീരുമസ്ഥാനഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  എന്നസ്ഥാല്
ഇതഷിനന് സബഷിഡഷിദയസ്ഥാ സസൗജനത്യേ നഷിരകഷിലള്ള അരഷിദയസ്ഥാ ലഭഷിക്കുന്നതല.

 പ്രദദശയത കുടനബശകീ യൂണഷിറകളയട ഭക്ഷത്യേ സസ്ഥാധനങ്ങള, ധസ്ഥാനത്യേയപസ്ഥാടഷികള,
പചകറഷികള എന്നഷിവ വഷില്പന നടത്തുന്നതഷിനുള്ള സസൗകരത്യേന കൂടഷി ജനകകീയ ദഹസ്ഥാട്ടലഷില്
ഉണ്ടസ്ഥായഷിരഷിക്കുന്നതന്  സനരനഭന  കൂടതല്  ലസ്ഥാഭകരമസ്ഥായഷി  പ്രവര്തഷിപഷിക്കുന്നതഷിനന്
സഹസ്ഥായഷിക്കുന

 സനരനഭക  യൂണഷിറഷില്  കുറഞ്ഞതന്   ദപര്  വനഷിതകള ഉണ്ടസ്ഥായഷിരഷികണന
ആവശത്യേയമങഷിൽ  കൂടതൽ  ആളകയള  നഷിദയസ്ഥാഗഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന് സമകീപ
പഞസ്ഥായത്തുകൾകന്  ദകനകീകൃത  കഷിചൺ  സസ്ഥാപഷിക്കുന്നതഷിനന്  സനയുക  ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകൾ
ഏയറടകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന് ഒരു പഞസ്ഥായതഷിൽ ഒന്നഷിദലയറ ദഹസ്ഥാട്ടലകൾ ഉയണ്ടങഷിലന ഈ
രകീതഷി അവലനബഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്

 സനരനഭക  ഗ്രൂപഷിയല  എലസ്ഥാ  അനഗങ്ങളക്കുന  ഈ  പരഷിപസ്ഥാടഷിയുയട  ഉദദ്ദേശത്യേലക്ഷത്യേങ്ങളന
സമകീപനവന ദബസ്ഥാധത്യേമസ്ഥാക്കുന്ന തരതഷിലള്ള സനരനഭക വഷികസന പരഷിശകീലനവന നടതഷിപഷിനന്
ആവശത്യേമസ്ഥായ പരഷിശകീലനവന കുടനബശകീ നൽകുന്നതസ്ഥാണന്

 ജനകകീയ  ദഹസ്ഥാട്ടലഷിയന്റെ  പ്രവര്തനന,  സനഘസ്ഥാടനന  എന്നഷിവ  സനബനഷിച
നഷിയമസ്ഥാവലഷി  കുടനബശകീ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകഷി  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണന്.  കുടനബശകീ  നഷിഷ്കർഷഷിക്കുന്ന
ഏകകീകൃതമസ്ഥായ ദബസ്ഥാർഡന രകീതഷികളന ദഹസ്ഥാട്ടലകൾ സസകീകരഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

 കഷിടപ്പു  ദരസ്ഥാഗഷികളക്കുന  വദയസ്ഥാജനങ്ങളക്കുന   ആവശത്യേമസ്ഥായ  ഉചഭക്ഷണന
വസ്ഥാതഷിൽപടഷിയഷിൽ  ജനകകീയ  ദഹസ്ഥാട്ടലഷില്  നഷിന്നുന  ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന് തദദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങൾകന്  ഇതരന  ഊണഷിയന്റെ  വഷില  നൽകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്  ഭക്ഷണന
എതഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള  പസ്ഥാത്രവന  ഭക്ഷണന  വഷിതരണന  യചെയ്യുന്നതഷിനുള്ള  സനവഷിധസ്ഥാനവന
തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനതഷിനന് ഏര്യപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്
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 മുകളഷില്  പ്രതഷിപസ്ഥാദഷിച  മസ്ഥാര്ഗ്ഗനഷിര്ദദ്ദേശങ്ങളകന്  വഷിദധയമസ്ഥായഷി  ഈ  പരഷിപസ്ഥാടഷിക്കു
ദവണ്ട തുക തനതന്/വഷികസന ഫണ്ടുകളഷില് നഷിന്നന് വഷിനഷിദയസ്ഥാഗഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള ദപ്രസ്ഥാജകന്
2020-21  വസ്ഥാര്ഷഷിക പദ്ധതഷിയഷില് നഷിർബനമസ്ഥായുന  ഉളയപടദതണ്ടതസ്ഥാണന്.  യതസ്ഥാഴഷില്
സനരനഭതഷിനുള്ള  ദപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനന  എന്ന  നഷിലയന്  ദപ്രസ്ഥാജകന്  ഉല്പസ്ഥാദനദമഖലയഷില്
ഉളയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്. 

 പസ്ഥാലഷിദയറകീവന്  സനഘടനകൾ,  സന്നദ്ധസനഘടനകൾ  തുടങ്ങഷിയവയന
വഷിശപ്പുരഹഷിത ദകരളന പദ്ധതഷിയഷിൽ ഭക്ഷണശസ്ഥാലകൾ ആരനഭഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  ഇവയന്
സബഷിഡഷി നഷിരകഷിലള്ള അരഷിയുന,  ഊണഷിനന്  5  രൂപ സബഷിഡഷിയുന ലഭത്യേമസ്ഥാകുന.  ഇതഷിനുള്ള
മസ്ഥാർഗ്ഗനഷിർദദ്ദേശങ്ങൾ യപസ്ഥാതുവഷിതരണ വകുപന് പുറയപടവഷിക്കുന്നതസ്ഥാണന്.

2. വദയസ്ഥാ ക്ലബുകള

2.1  സനസസ്ഥാനതന്  വദയസ്ഥാജനങ്ങളയട  എണന  കൂടഷി  വരഷികയസ്ഥാണന്.  വസ്ഥാര്ദ്ധകത്യേതഷില്
പസൗരര്കര്ഹമസ്ഥായ സസ്ഥാനങ്ങള ഉറപ്പുവരുതഷി അവരുയട ജകീവഷിതന സമസ്ഥാധസ്ഥാനപൂര്ണവന
പ്രദയസ്ഥാജനപ്രദവന  അന്തസ്സുറതുന  ആക്കുന്നതഷിനന്  എലസ്ഥാ തദദ്ദേശ ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളന
ബസ്ഥാധത്യേസമസ്ഥായണന്നന്  സനസസ്ഥാന  വദയസ്ഥാജന  നയതഷില്  വത്യേകമസ്ഥാകഷിയഷിട്ടുണ്ടന്.
ആയതഷിനസ്ഥാല് സമ്പൂര്ണ വദയസ്ഥാ സസൗഹൃദ തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനമസ്ഥായഷി മസ്ഥാറുന്നതഷിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള എലസ്ഥാ തദദ്ദേശ ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളന ആരനഭഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.  ഇതഷിയന്റെ
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി  2020-21  ല്  5000-ദതസ്ഥാളന  വദയസ്ഥാ  ക്ലബുകള  ആരനഭഷിക്കുന്നതഷിനന്
ഉദദ്ദേശഷിക്കുന്നു.   വദയസ്ഥാജനങ്ങളക്കുദവണ്ടഷി  പകല് സമയതന് പ്രവര്തഷിക്കുന്ന വഷിശമ-
വഷിദനസ്ഥാദ  ദകനങ്ങള  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ഥത്യേമസ്ഥാക്കുക  എന്നതസ്ഥാണന്  വദയസ്ഥാ  ക്ലബുകള
സസ്ഥാപഷിക്കുന്നതഷിലൂയട  ലക്ഷത്യേമഷിടന്നതന്.  അതഷിനന്  എലസ്ഥാ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളന  നഗര
ഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളന  ചുവയട  പ്രതഷിപസ്ഥാദഷിക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള  2020-21  ല്
ഏയറടദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

2.2  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളഷിലന  യചെറഷിയ  നഗരസഭകളഷിലന  മൂന്നന്  വകീതവന  വലഷിയ
നഗരസഭകളഷില്  10  വസ്ഥാര്ഡഷിനന്  ഒന്നന്  എന്ന  കണകഷിലന  വദയസ്ഥാക്ലബുകള
ആരനഭഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.  പുതഷിയ യകട്ടഷിടന നഷിര്മ്മഷിദകണ്ടതഷില; പകരന നഷിലവഷിലള്ള സസന്തന
യകട്ടഷിടങ്ങള  ഉപദയസ്ഥാഗയപടതണന.  അതഷിനു  കഴഷിയുന്നഷിയലങഷില്  ഒഴഷിഞ്ഞുകഷിടക്കുന്ന
വകീടകള ഉളയപയടയുള്ള മറന്  യകട്ടഷിടങ്ങള ദസസ്ഥാണ്സര്ഷഷിപന്  മുദഖനദയസ്ഥാ വസ്ഥാടകദയസ്ഥാ
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതഷിനന്  ശമഷികണന.  ഗന്ഥശസ്ഥാലകളയടയുന  കലസ്ഥാസമഷിതഷികളയടയുന  യകട്ടഷിട
സസൗകരത്യേവന  ഉപദയസ്ഥാഗയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  വദയസ്ഥാജനങ്ങളകന്  അനസ്ഥായസ്ഥാസന
എതഷിദചരസ്ഥാന് കഴഷിയുന്ന സലമസ്ഥായഷിരഷികണന.

2.3  വദയസ്ഥാക്ലബുകള  വദയസ്ഥാജന  സസൗഹൃദമസ്ഥായഷിരഷികണന.  തടസ്സരഹഷിത  സഞസ്ഥാരതഷിനുള്ള
സസൗകരത്യേങ്ങള ഉറപസ്ഥാകണന.

2.4 വദയസ്ഥാക്ലബഷിനന്  പരഷിശകീലനന  ലഭഷിച  ഒരു  യകയര്ദടകറുയട  ദസവനന  കുടനബശകീ
സനവഷിധസ്ഥാനതഷിൽ  നഷിന്നുന  എടദകണ്ടതസ്ഥാണന്.  ഒരു  യകയര്ദടകര്കന്  4000  രൂപ
നഷിരകഷില്  കുടനബശകീ  മഷിഷന്  തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനതഷില്  നല്കുന്നതസ്ഥായഷിരഷിക്കുന.
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ഗസ്ഥാമപ്രദദശങ്ങളഷില്  ദബസ്ഥാകന്,  ജഷിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായത്തുകള  500  രൂപ  വകീതന
നല്ദകണ്ടതസ്ഥാണന്. നഗരപ്രദദശങ്ങളഷില് 1000 രൂപ  നഗരസഭ ലഭത്യേമസ്ഥാകണന.

2.5  ഗത്യേസ്ഥാസന്  അടപന്,  പസ്ഥാത്രങ്ങള,  കുടഷിയവള്ള  സസൗകരത്യേന  എന്നഷിവ  കുടനബശകീ  മഷിഷന്
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണന്.

2.6 യടലഷിവഷിഷന്,  പത്രങ്ങള,  മസ്ഥാസഷികകള,  മറന്  ആനുകസ്ഥാലഷികങ്ങള  മുതലസ്ഥായവ
ദസസ്ഥാണ്സര്ഷഷിപഷിലൂയട ലഭത്യേമസ്ഥാദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

2.7 വദയസ്ഥാക്ലബുകള  പ്രവര്തഷിക്കുന്ന  ദകനയത  വദയസ്ഥാജന  അയല്കൂട്ടങ്ങളയട
ആസസ്ഥാനമസ്ഥായുന  പഠനതഷില്  പഷിദന്നസ്ഥാകന  നഷില്ക്കുന്ന  കുട്ടഷികളകന്  യറമഡഷിയല്
ദകസ്ഥാചഷിനഗന്  നല്കുന്ന  ദകനമസ്ഥായുന  വദയസ്ഥാജന  ദസവന  ദകനമസ്ഥായുന  പ്രദയസ്ഥാജന
യപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്. 

2.8 വദയസ്ഥാജന  ദസവന  ദകനതഷില്  നഷിശ്ചഷിത  ദഷിവസങ്ങളഷില്  പ്രസ്ഥാഥമഷികസ്ഥാദരസ്ഥാഗത്യേ
ദകനതഷിയല ദഡസ്ഥാകറുയട / നഴഷിയന്റെ ദസവനദമസ്ഥാ, അയലങഷില് പസ്ഥാലഷിദയറകീവന് പരഷിചെരണ
പദ്ധതഷിയന് നഷിദയസ്ഥാഗഷിചഷിട്ടുള്ള ദനഴഷിയന്റെ ദസവനദമസ്ഥാ ലഭത്യേമസ്ഥാകണന.

2.9 ദക്ഷമ  യപന്ഷന്  ഉളയപയടയുള്ള  സര്കസ്ഥാര്  ദസവനങ്ങള  ഈ  ദകനതഷില്
ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാന് നടപടഷി സസകീകരഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

2.10 യപന്ഷന്  സനഘടനകളയടയുന  സകീനഷിയര്  സഷിറഷിസണ്  സനഘടനകളയടയുന
പങസ്ഥാളഷിതന  വദയസ്ഥാ  സസൗഹൃദ  പ്രവര്തനങ്ങളഷില്  ഉറപസ്ഥാദകണ്ടതസ്ഥാണന്.  ഇവരുയട
പ്രതഷിനഷിധഷികള ഉളയപടന്ന വദയസ്ഥാസസൗഹൃദ സഹസ്ഥായ സമഷിതഷി രൂപകീകരഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

2.11 വദയസ്ഥാ ക്ലബുകളകന് വദയസ്ഥാ സസൗഹൃദ ഫര്ണഷിചറുകള ലഭത്യേമസ്ഥാകണന. കഴഷിയുന്നഷിടദതസ്ഥാളന
ദസസ്ഥാണ്സര്ഷഷിപഷിലൂയട ഇവ ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതഷിനന് ശമഷികണന. അതഷിനന് കഴഷിയുന്നഷിയലങഷില്
ദബസ്ഥാകന് പഞസ്ഥായത്തുകളകന്/നഗരസഭയന് അവ വസ്ഥാങ്ങഷി നല്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

2.12 വദയസ്ഥാക്ലബുകളയട  യകട്ടഷിടവസ്ഥാടക,  വവദദ്യുതഷി  ചെസ്ഥാര്ജ്ജന്,  വസ്ഥാട്ടര്  ചെസ്ഥാര്ജ്ജന്  എന്നഷിവ
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളന  നഗരസഭകളന  വഹഷികണന.  ഈ  യചെലവകള  വസ്ഥാര്ഷഷിക
പദ്ധതഷിയഷില് ഉളയപടതഷി നഷിര്വഹഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

2.13  വദയസ്ഥാക്ലബുകള  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ഥത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതഷിയനസ്ഥാപന  വദയസ്ഥാ  സസൗഹൃദ  തദദ്ദേശഭരണ
പ്രദദശമസ്ഥായഷി മസ്ഥാറുന്നതഷിനന് തസ്ഥായഴപറയുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള കൂടഷി ഏയറടകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

(1) വദയസ്ഥാ  സസൗഹൃദ  തദദ്ദേശഭരണന  എന്നതന്  നയമസ്ഥായഷി  ഭരണസമഷിതഷി
അനഗകീകരഷികണന.

2( ) വദയസ്ഥാജനങ്ങളയട സഷിതഷി വഷിവരകണക്കുകള ദശഖരഷിചന്  വദയസ്ഥാജന ഗസ്ഥാമസഭ
ദചെരുകയുന വഷിശദമസ്ഥായ കൂടഷിയസ്ഥാദലസ്ഥാചെന നടത്തുകയുന യചെയന് അനുദയസ്ഥാജത്യേമസ്ഥായ പദ്ധതഷി
ഉണ്ടസ്ഥാകണന.

3( ) സസ്ഥാമൂഹഷികന,  സസ്ഥാമ്പതഷികന,  ആദരസ്ഥാഗത്യേന  എന്നകീ  ദമഖലകളഷില്  വദയസ്ഥാസസൗഹൃദ
മസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള  കര്മ്മപരഷിപസ്ഥാടഷി  സര്ദവ്വേ  വഷിവരങ്ങളയട  അടഷിസസ്ഥാനതഷില്
വഷിശദസ്ഥാനശങ്ങള ഉളയപടതഷി തയസ്ഥാറസ്ഥാകണന.
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(4) യപസ്ഥാതുഇടങ്ങളഷില്  വകവരഷികളന  യപസ്ഥാതുസലങ്ങളഷില്  തടസരഹഷിത
സഞസ്ഥാരതഷിനന്  സഹസ്ഥായകമസ്ഥായ  സസൗകരത്യേങ്ങളന  ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള  നടപടഷികള
സസകീകരഷികണന.

(5) നഷിലവഷില്  സര്കസ്ഥാര്  വകുപ്പുകള  വദയസ്ഥാജനങ്ങളകന്  നല്കഷിവരുന്ന
ദസവനങ്ങള  അര്ഹരസ്ഥായ  എലസ്ഥാ  വദയസ്ഥാജനങ്ങളക്കുന   ലഭഷിക്കുന്നുയണ്ടന്നന്
ഉറപസ്ഥാകണന.

(6) വകീട്ടഷിലള്ള  അനഗങ്ങളയടയുന  സന്ദര്ശകരുദടയുന  മദനസ്ഥാഭസ്ഥാവന
സസൗഹൃദപരമസ്ഥാകസ്ഥാന്  കസൗണ്സഷിലഷിനഗന  ദബസ്ഥാധവല്കരണവന  സനഘടഷിപഷികണന.
സസൗഹസ്ഥാര്ദ്ദേ സന്ദര്ശനങ്ങള നടതസ്ഥാനുന സസൗകരത്യേന ഉണ്ടസ്ഥാകണന.

(7) സസ്ഥാന്തസനപരഷിചെരണന  എലസ്ഥാ  കഷിടപ്പുദരസ്ഥാഗഷികൾക്കുന  ലഭത്യേമസ്ഥാകുന്നുയണ്ടന്നന്
ഉറപ്പുവരുതണന.

3. ശുചെഷിതസ ദകരളന 

3.1  സനസസ്ഥാനയത എലസ്ഥാ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളന നഗരസഭകളന,  നഷിശ്ചഷിത മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങയള
അടഷിസസ്ഥാനമസ്ഥാകഷി ഘട്ടന ഘട്ടമസ്ഥായഷി സമ്പൂര്ണ ശുചെഷിതസ പദവഷി ദനടകയസ്ഥാണന് ലക്ഷത്യേന. ആദത്യേ
ഘട്ടമസ്ഥായഷി,  വരുന്ന ഓണതഷിനന്  മുന്പന്  (2020  ആഗസഷിനന്)  500-ഓളന ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തു
കളഷിലന  50-ഓളന  നഗരസഭകളഷിലന  ഖരമസ്ഥാലഷിനത്യേ  സനസ്കരണതഷിൽ  സമ്പൂര്ണ  ശുചെഷിതസ
പദവഷി  വകവരഷികണന.  ആദത്യേ  ഘട്ട  പ്രവര്തനങ്ങള  നടദതണ്ട  തദദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളയട  ലഷിസന്  ജഷിലസ്ഥാ  ആസൂത്രണ  സമഷിതഷി  ശുചെഷിതസമഷിഷനുന  ഹരഷിതദകരള
മഷിഷനുമസ്ഥായഷി കൂടഷിയസ്ഥാദലസ്ഥാചെഷിചന് നഷിശ്ചയഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

3.2  സമ്പൂര്ണ ശുചെഷിതസ പദവഷി  (ഖരമസ്ഥാലഷിനത്യേ സനസ്കരണന)  വകവരഷിക്കുന്നതഷിനന് നഷിശ്ചയഷിചഷിട്ടുള്ള
മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങള തസ്ഥായഴ പറയുന്നവയസ്ഥാണന്.

(1) മസ്ഥാലഷിനത്യേങ്ങള ദസസ്ഥാതസഷില് ദവര്തഷിരഷികണന
(2) വജവ മസ്ഥാലഷിനത്യേന വകീട്ടഷിദലസ്ഥാ സമകീപദതസ്ഥാ സനസ്ക്കരഷികണന
(3) അവജവ  മസ്ഥാലഷിനത്യേന  ദശഖരഷികസ്ഥാൻ  എന.സഷി.എഫന്.-ഉന  തുടർപരഷിപസ്ഥാലനതഷിനന്

ആവശത്യേമസ്ഥായ റഷിദസസ്ഥാഴന് റഷികവറഷി യസന്റെറുന സജ്ജമസ്ഥാകണന 
(4) കടകളഷിയല  മസ്ഥാലഷിനത്യേന  സനസ്ക്കരഷികസ്ഥാനുന  ദശഖരഷികസ്ഥാനുന  പ്രദതത്യേക  സനവഷിധസ്ഥാനന

ഉണ്ടസ്ഥാകണന 
(5) പ്രവര്തന സജ്ജമസ്ഥായ ഹരഷിതകര്മ്മദസനയുയട ദസവനന ലഭത്യേമസ്ഥാകണന.
(6) എലസ്ഥാ യപസ്ഥാതുഓഫകീസുകളന സസ്ഥാപനങ്ങളന ശുചെഷിയസ്ഥായഷിരഷികണന.
(7) ഗകീന് ദപ്രസ്ഥാദട്ടസ്ഥാദകസ്ഥാള പസ്ഥാലഷികണന
(8) നഷിരത്തുകള വൃതഷിയുള്ളതസ്ഥാകണന
(9) ഡമ്പഷിനഗന് ദകനങ്ങള പസ്ഥാടഷില

3.3  എലസ്ഥാ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളന നഗരസഭകളന സമ്പൂര്ണ ശുചെഷിതസ പദവഷി വകവരഷികസ്ഥാനുള്ള
ദപ്രസ്ഥാജകന് 2020-21 വസ്ഥാര്ഷഷിക പദ്ധതഷിയഷില് ഉളയപടദതണ്ടതസ്ഥാണന്.

3.4 വകീടകളഷില് മസ്ഥാലഷിനത്യേ സനസ്ക്കരണ സനവഷിധസ്ഥാനന ഏര്യപടത്തുന്നതഷിനന് എ.പഷി.എല്, ബഷി.പഷി.എല്
വത്യേതത്യേസ്ഥാസമഷിലസ്ഥായത യൂണഷിറന് ദകസ്ഥാസഷിയന്റെ 90 ശതമസ്ഥാനന സബഷിഡഷി നല്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്. 
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3.5  ഇതഷിയന്റെ  പ്രവര്തന  പുദരസ്ഥാഗതഷി  ഹരഷിതദകരളന  മഷിഷന്  ദമസ്ഥാണഷിട്ടര്  യചെദയണ്ടതസ്ഥാണന്.
സസ്ഥാദങതഷിക സഹസ്ഥായവന ഉപദദശ നഷിര്ദദ്ദേശങ്ങളന ശുചെഷിതസ മഷിഷന് നല്കുന്നതസ്ഥാണന്. 

3.6  യസപന്ദറജന്  ടകീറന്യമന്റെന്  പ്ലൈസ്ഥാന്റുകള സസ്ഥാപഷികല്:-  അനുദയസ്ഥാജത്യേമസ്ഥായ സലന,  കുറഞ്ഞതന്
ഒദരകർ, ജനസമ്മതഷി ഉറപസ്ഥാകഷി ലഭത്യേമസ്ഥാകഷിയസ്ഥാല് ദകനകീകൃത യസപന്ദറജന് ടകീറന്യമന്റെന് പ്ലൈസ്ഥാന്റുന
അനുബനപസ്ഥാര്ക്കുന സര്കസ്ഥാര് നഷിര്മ്മഷിചന് നല്കുന്നതസ്ഥാണന്. ഇങ്ങയന സലന ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്ന
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളക്കുന  നഗരസഭകളക്കുന  5  ദകസ്ഥാടഷി  രൂപ  പ്രദതത്യേക  വഷികസന  ഗസ്ഥാന്റെന്
സര്കസ്ഥാര് നല്കുന്നതസ്ഥാണന്.

4. യപസ്ഥാതു ദടസ്ഥായന് യലറകളന ദടകന് എ ദബ്രേകന് വഷിശമ ദകനങ്ങളന 

4.1  യപസ്ഥാതുജനങ്ങളകന് ഉപദയസ്ഥാഗഷികസ്ഥാന് കഴഷിയുന്ന തരതഷില് വഷിവഷിധ സലങ്ങളഷില്  12,000-
ദതസ്ഥാളന  യപസ്ഥാതു  ദടസ്ഥായന്  യലറകളന  ദടകന്  എ  ദബ്രേകന്  വഷിശമ  ദകനങ്ങളന
സസ്ഥാപഷിക്കുകയസ്ഥാണന്  ലക്ഷത്യേന.  വഷിവഷിധ  വകുപ്പുകളയടയുന  സസ്ഥാപനങ്ങളയടയുന
സഹകരണദതസ്ഥാടകൂടഷി  ഇതന്  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ഥത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥാണന്  ഉദദ്ദേശഷിക്കുന്നതന്.  അതഷിനന്  ചുവയട
പ്രതഷിപസ്ഥാദഷിക്കുന്ന മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലനബഷിക്കുന്നതസ്ഥാണന്.

(1) തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളയട  /  കുടനബശകീയുയട ആഭഷിമുഖത്യേതഷില് ദടകന് എ ദബ്രേകന്
വഷിശമ ദകനങ്ങള സസ്ഥാപഷികല്

(2) ദദശകീയപസ്ഥാതയുയടയുന  യപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതന്  വകുപന്  ദറസ്ഥാഡകളയടയുന  ഓരത്തുള്ള
യപസ്ഥാതുദമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള  ഉളയപയടയുള്ള  യപസ്ഥാതുസസ്ഥാപനങ്ങള  ദകനകീകരഷിചന്
യപസ്ഥാതു ദടസ്ഥായന് യലറകള സസ്ഥാപഷികല്

(3) സഹകരണ സനഘങ്ങളയട ആഭഷിമുഖത്യേതഷില് ദടസ്ഥായന് യലറകള സസ്ഥാപഷികല്

(4) യകഎസന്ആർടഷിസഷി  ഉൾയപയടയുള്ള  ബസന്  സസ്ഥാന്റുകൾ,  മസ്ഥാർകറന്  തുടങ്ങഷിയ
യപസ്ഥാതുസലങ്ങളഷിയല ദടസ്ഥായന് യലറന് ദബസ്ഥാക്കുകൾ ഏയറടതന് നടതൽ.

(5) യപദടസ്ഥാള  പമ്പുകളഷില്  നഷിലവഷിലള്ള  ദടസ്ഥായന്  യലറകളയട  നവകീകരണന.  ഇതു
സനബനഷിചന് ഓയഷിൽ കമ്പനഷികളമസ്ഥായഷി സർകസ്ഥാർ ചെർചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടന്.

4.2  തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളയട  /   കുടനബശകീയുയട ആഭഷിമുഖത്യേതഷില് ദടകന് എ ദബ്രേകന്
വഷിശമ  ദകനങ്ങള  സസ്ഥാപഷിക്കുന്നതഷിനന്  ചുവയട  പ്രതഷിപസ്ഥാദഷിക്കുന്ന  നടപടഷികള
സസകീകരഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

(1) ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളഷിലന  യചെറഷിയ  മുനഷിസഷിപസ്ഥാലഷിറഷികളഷിലന  ഒന്നന്  വകീതവന  വലഷിയ
മുനഷിസഷിപസ്ഥാലഷിറഷികളഷില് രണ്ടന് വകീതവന ദകസ്ഥാര്പദറഷനുകളഷില് അഞന് വകീതവന ദടകന് എ
ദബ്രേകന് വഷിശമ ദകനങ്ങള സസ്ഥാപഷികണന. ദകനതഷില് വഷിശമ സലന,  കുടഷിയവള്ളന,
നസ്ഥാപന്കഷിന് യവന്റെഷിനഗന് സനവഷിധസ്ഥാനന എന്നകീ സസൗകരത്യേങ്ങള ഉണ്ടസ്ഥാകണന.

(2) ദകനന  സസ്ഥാപഷിക്കുന്നതഷിനന്  കഴഷിയുന്നഷിടദതസ്ഥാളന  സഷി.എസന്.ആര്.  ഫണ്ടുകള,  എന.പഷി/
എന.എല്.എ ഫണ്ടുകള എന്നഷിവ ഉപദയസ്ഥാഗയപടതണന.  അതഷിനന് കഴഷിയുന്നഷിയലങഷില്
മസ്ഥാത്രന വസ്ഥാര്ഷഷിക പദ്ധതഷിയഷില് ദപ്രസ്ഥാജകന് ഉളയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.
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(3) ദകനതഷില്  യവള്ളന,  യവളഷിചന  എന്നഷിവ  ഏര്യപടദതണ്ടതസ്ഥാണന്.  കറണ്ടന്  ചെസ്ഥാര്ജന്,
വസ്ഥാട്ടര് ചെസ്ഥാര്ജന് എന്നഷിവ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന്/നഗരസഭ വഹഷികണന. 

(4) ദകനതഷിയന്റെ  നടതഷിപന്-പരഷിപസ്ഥാലന  ചുമതല  കുടനബശകീയന്  ആയഷിരഷിക്കുന.  ഇതഷിയന്റെ
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി പരഷിശകീലനന സഷിദ്ധഷിച കുനടബശകീ അനഗങ്ങയള നഷിദയസ്ഥാഗഷിക്കുന്നതസ്ഥാണന്. (ഒരു
ദകനതഷിനന് 2 ദപര് വകീതന - രസ്ഥാവഷിയല 6 മുതല് രസ്ഥാത്രഷി 8 വയര)

(5) അനഷിവസ്ഥാരത്യേമസ്ഥായ സലങ്ങളഷില് രസ്ഥാത്രഷിയഷിലന ദകനന പ്രവര്തഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള നടപടഷി
സസകീകരഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

(6) ജനങ്ങള കൂടതലസ്ഥായയത്തുന്ന ഇടങ്ങളഷില് നടതഷിപഷിനുന പരഷിപസ്ഥാലനതഷിനുമസ്ഥായഷി  pay &
use  സനവഷിധസ്ഥാനതഷിലൂയട ആയള ചുമതലയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  അലസ്ഥാത ഇടങ്ങളഷില്
അടതടത  5  മുതല്  10  വയര   ദടസ്ഥായന്  ലറന്  യൂണഷിറകളയട  പരഷിപസ്ഥാലനതഷിനന്
ദകനകീകൃത  സനവഷിധസ്ഥാനന  (യമസ്ഥാവബല്  യൂണഷിറന്)   കുടനബശകീയുയട  ദനതൃതസതഷില്
ഏര്യപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  ഇതഷിനസ്ഥാവശത്യേമസ്ഥായ  മസ്ഥാര്ഗ്ഗ  നഷിര്ദദ്ദേശന  ശുചെഷിതസ  മഷിഷന്
പുറയപടവഷിക്കുന്നതസ്ഥാണന്. 

(7) പ്രവർതനയത  വഷിലയഷിരുതഷി  കൂടതൽ  പണന  ആവശത്യേമസ്ഥായഷി  വരഷികയസ്ഥായണങഷിൽ
അതന് കുടനബശകീ ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണന്. 

(8) ഇതഷിയന്റെ യചെലവഷിനന്  ആവശത്യേമസ്ഥായ ദപ്രസ്ഥാജകന്  2020-21  -യല  വസ്ഥാർഷഷിക പദ്ധതഷിയഷിൽ
ഉൾയപടദതണ്ടതസ്ഥാണന്.

(9) ദകനതഷിയന്റെ  പ്രവര്തനന  ഹരഷിതദകരളന  മഷിഷന്  ദമസ്ഥാണഷിട്ടര്  യചെദയണ്ടതസ്ഥാണന്.
ആവശത്യേമസ്ഥായ  സസ്ഥാദങതഷിക  സഹസ്ഥായവന  ഉപദദശ  നഷിര്ദദശങ്ങളന  ശുചെഷിതസ  മഷിഷന്
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണന്.

4.3 ദടകന് എ ദബ്രേകന് വഷിശമദകനങ്ങള സസ്ഥാപഷിക്കുന്നതന് കൂടസ്ഥായത ഖണ്ഡഷിക 4.1 -ല് (2) മുതല്
(5)  വയര  പ്രതഷിപസ്ഥാദഷിചഷിട്ടുള്ള  കസ്ഥാരത്യേങ്ങള  പ്രസ്ഥാവര്തഷികമസ്ഥാക്കുന്നതഷിനുള്ള  ഇടയപടല്
പ്രവര്തനങ്ങളന തദദ്ദേശ ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളയട ഭസ്ഥാഗത്തു നഷിന്നുന ഉണ്ടസ്ഥാദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

5. ദതസ്ഥാടകളയട ശുചെകീകരണന

5.1  ദതസ്ഥാടകളന  നദഷികളന  ശുചെകീകരഷിക്കുന്നതഷിനന്  നമുകന്  ഒദട്ടയറ  മസ്ഥാതൃകകളണ്ടന്;  മകീനചഷിലസ്ഥാര്-
ദകസ്ഥാടൂരസ്ഥാര്-മകീന്തറയസ്ഥാര്,  കഷിള്ളഷിയസ്ഥാര്,  കസ്ഥാനസ്ഥാമ്പുഴയസ്ഥാര്,  വരട്ടസ്ഥാര്-കുട്ടനദപരൂര്,  ദകസ്ഥാലറയസ്ഥാര്
മുതലസ്ഥായവ.  ഹരഷിതദകരള മഷിഷൻ നടപസ്ഥാകഷിയ  'ഇനഷി  ഞസ്ഥാൻ ഒഴുകയട്ട'  കത്യേസ്ഥാമ്പയഷിനഷിലൂയട
ശുചെകീകരഷിച നകീർചസ്ഥാലകളയട ശനഖലയുന ഇവയഷിൽ പ്രധസ്ഥാനയപട്ടവയസ്ഥാണന്. ഈ മസ്ഥാതൃകകളയട
അനുഭവങ്ങള  ഉളയകസ്ഥാണ്ടന്  അടത  ഒരു  വര്ഷന  യകസ്ഥാണ്ടന്  50,000-ദതസ്ഥാളന  കഷി.മകീററുന
ജൂണഷിനന് മുമ്പന് 20,000 -ദതസ്ഥാളന കഷിദലസ്ഥാമകീററുന ദതസ്ഥാടകള  ശുചെഷിയസ്ഥാക്കുന്നതഷിനന് ലക്ഷത്യേമഷിടന്നു.

5.2  ദതസ്ഥാടന്  ശുചെകീകരണ  പ്രവർതനതഷിനന്  ഏറവന  പ്രധസ്ഥാനയപട്ട  ഉപസ്ഥാധഷി  യതസ്ഥാഴഷിലറപന്
പദ്ധതഷിയസ്ഥാണന്.  പ്രകൃതഷിവഷിഭവ പരഷിപസ്ഥാലനവന ജലസനരക്ഷണവന യതസ്ഥാഴഷിലറപന് പദ്ധതഷിയുയട
മുഖത്യേലക്ഷത്യേങ്ങളസ്ഥാണന്.  യപസ്ഥാതുകുളങ്ങള,  ദതസ്ഥാടകള,  കനസ്ഥാലകള,  നകീരുറവകള  തുടങ്ങഷിയ
ജലദസസ്ഥാതസ്സുകളയട  സനരക്ഷണതഷിനന്  ചുവയടപറയുന  വഷിധന  യതസ്ഥാഴഷിലറപന്  പദ്ധതഷിയയ
പ്രദയസ്ഥാജനയപടതസ്ഥാന് സസ്ഥാധഷിക്കുന.
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(1)വര്ഷങ്ങളസ്ഥായഷി  ഉപദയസ്ഥാഗശൂനത്യേമസ്ഥായഷി  കഷിടക്കുന്ന  കുളങ്ങളദടയുന  ഒഴുകന്  നഷിലച
ദതസ്ഥാടകളദടയുന പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ പ്രവൃതഷികള

 യചെളഷിയുന മസ്ഥാലഷിനത്യേങ്ങളന നകീകന യചെയന് ജലസനഭരണ ദശഷഷി വര്ദ്ധഷിപഷികല്

 വശങ്ങളഷില് കയര് ഭൂവസ്ത്രദമസ്ഥാ, കദലസ്ഥാ ഉപദയസ്ഥാഗഷിചന് യകട്ടഷി സനരക്ഷഷികല്

 നദഷികളയടയുന  കനസ്ഥാലകളയടയുന  തകീരങ്ങളഷില്  മുള  ദപസ്ഥാലള്ള  വൃക്ഷങ്ങള
നട്ടുപഷിടഷിപഷികല്

 കുളങ്ങളയടയുന  നദഷികളയടയുന  വൃഷഷി  പ്രദദശങ്ങളഷില്  മയണസ്ഥാലഷിപന്  തടയുന്നതഷിനുന
ജലന സനരക്ഷഷിച്ചു നഷിര്ത്തുന്നതഷിനുന ആവശത്യേമസ്ഥായ നകീര്തട സനരക്ഷണ പ്രവൃതഷികള
ഏയറടകല് 

5.3 ദമൽപറഞ്ഞതഷിനസ്ഥായഷി തസ്ഥായഴപറയുന്ന പ്രവർതനങ്ങൾ നഷിർദദ്ദേശഷിക്കുന്നു.

 ദതസ്ഥാടകളയടയുന നകീര്ചസ്ഥാലകളദടയുന ശുചെകീകരണന ഏയറടക്കുദമ്പസ്ഥാള നകീര്ചസ്ഥാല് ശനഖല
പൂര്ണമസ്ഥായുന  പുനനഃസസ്ഥാപഷിക്കുന്നതഷിനന്  മുൻന്ഗണന  നല്കണന.  ഇതഷിനസ്ഥായഷി  ഇതഷിനകന
ശുചെകീകരഷികയപട്ട  നകീര്ചസ്ഥാലകൾ 'മസ്ഥാപദതസ്ഥാൺ'  ഉപദയസ്ഥാഗയപടതഷി
അടയസ്ഥാളയപടതണന.  ഹരഷിത ദകരളന മഷിഷനുന ദകരള ദസറന് ഐ.ടഷി മഷിഷനുന ഇതഷിനന്
ആവശത്യേമസ്ഥായ സസ്ഥാദങതഷിക സഹസ്ഥായന ലഭത്യേമസ്ഥാകണന. തുടര്ന്നന്  പുതുതസ്ഥായഷി ശുചെകീകരഷിക്കുന്ന
ദതസ്ഥാടകളന നകീര്ചസ്ഥാലകളന മസ്ഥാപദതസ്ഥാണഷിൽ അടയസ്ഥാളയപടതണന. 

 2018-19  വർഷയത  യതസ്ഥാഴഷിലറപഷിൽ  ശുചെഷിയസ്ഥാകഷിയ  ദതസ്ഥാടകളയട  ദപരുന  അവയുയട
നകീളവന  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനസ്ഥാടഷിസസ്ഥാനതഷിൽ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകണന.  ഇവ  വകീണ്ടുന
യതസ്ഥാഴഷിലറപഷിൽ  ഉൾയപടതസ്ഥാനസ്ഥാകഷില.  ആയതഷിനസ്ഥാൽ  സന്നദ്ധസ്ഥാടഷിസസ്ഥാനതഷിൽ  അവ
ഒരഷികൽക്കൂടഷി ശുചെകീകരഷിചന് വൃതഷിയസ്ഥായഷി തുടരുന്നു എന്നന് ഉറപ്പുവരുതണന.

 2019-20  വർഷയത  ദലബർ  ബജറഷിൽ  ഏയതലസ്ഥാന  ദതസ്ഥാടകളയട  പുനരുദ്ധസ്ഥാരണന
ഉൾയപടതഷിയഷിരുന്നു എന്നുന ദമൽ ദതസ്ഥാടകളയട ദപരുന അവയുയട നകീളവന തദദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപനസ്ഥാടഷിസസ്ഥാനതഷിൽ തയസ്ഥാറസ്ഥാദകണ്ടതുന ആയതന്  ഈ ദവനൽകസ്ഥാലത്തു തയന്ന
നടപഷിലസ്ഥാക്കുയമന്നന് ഉറപ്പുവരുദതണ്ടതുമസ്ഥാണന്.

 കൂടതൽ ദതസ്ഥാടകൾ ഉൾയപടതസ്ഥാനുയണ്ടങഷിൽ ദലബർ ബജറന് ഇതഷിനന് അനുസൃതമസ്ഥായഷി
മസ്ഥാറങ്ങൾ വരുതഷി അനഗകീകസ്ഥാരന ദനടണന.

 ദമൽപറഞ്ഞ മൂന്നന് ഇനങ്ങളന സനബനഷിച ദവർതഷിരഷിച കണകന് ഡഷിഡഷിപഷി / നഗരകസ്ഥാരത്യേ
ഡയറകർ,  ഹരഷിതദകരള  മഷിഷൻ  ജഷിലസ്ഥാ  ദകസ്ഥാഡഷിദനറർ  എന്നഷിവർകന്  സമർപഷികണന.
എലസ്ഥാ  ഒന്നന്,  മൂന്നന്  യവള്ളഷിയസ്ഥാഴ്ചകളഷിലന  പുതഷിയതസ്ഥായഷി  ശുചെകീകരഷിച  ദതസ്ഥാടഷിയന്റെ  ദപരുന
വദർഘത്യേവന ഇവർകന് സമർപഷികണന.

5.4 ഈ  ശുചെകീകരണ  പ്രവർതനങ്ങൾകന്  യജസഷിബഷി  തുടങ്ങഷിയ  യന്ത്രങ്ങൾ
ഉപദയസ്ഥാഗഷികണയമങഷിൽ  അതഷിനന്  ആവശത്യേമസ്ഥായ  ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകൾ  പദ്ധതഷിയഷിൽ
ഉൾയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  ദസസ്ഥാൺസർഷഷിപ്പുവഴഷിയുന  ഇതഷിനുള്ള  പണന
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കയണ്ടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  സന്നദ്ധപ്രവർതനയതയുന  യതസ്ഥാഴഷിലറപ്പുമസ്ഥായഷി
സനദയസ്ഥാജഷിപഷിക്കുന്നതഷിനന് ശമഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

5.5 ശുചെഷിയസ്ഥാക്കുന്ന ദതസ്ഥാടകളയട ഇരുവശങ്ങളന കയര് ഭൂവസ്ത്രന ഉപദയസ്ഥാഗഷിചന് ബലയപടതണന.
ഇതഷിനന്  ആവശത്യേമസ്ഥായ  കയർ  ഭൂവസ്ത്രന  കയർ  യപസ്ഥാതുദമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളഷിൽ  നഷിന്നന്
യമറകീരഷിയൽ  ദകസ്ഥാസഷിയന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  ഭൂവസ്ത്ര  ഉപദയസ്ഥാഗതഷിനുള്ള
സസ്ഥാദങതഷികവശങ്ങളന ഈ സസ്ഥാപനങ്ങൾ ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണന്.

5.6 കയർ  ഭൂവസ്ത്രന  തസ്ഥാൽകസ്ഥാലഷിക  ആവരണമസ്ഥാണന്.  അവ നശഷിക്കുന  മുമ്പന്  പുല,  മുള,  രസ്ഥാമചന
ദപസ്ഥാലള്ള   യചെടഷികളയട  സസത്യേസ്ഥാവരണന  ഉറപ്പുവരുദതണ്ടതുണ്ടന്.  ഈ  പ്രവർതനവന
യതസ്ഥാഴഷിലറപഷിയന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി കണകഷിൽ ഉൾയപടതണന. ദവനൽകസ്ഥാലതന് കയർ ഭൂവസ്ത്രന
വഷിതസ്ഥാനഷിക്കുദമ്പസ്ഥാൾ  തയന്ന  യചെടഷികൾ  നടകയസ്ഥായണങഷിൽ  ഇടയഷിടയന്  നനദച  തകീരൂ.
അലസ്ഥാതപക്ഷന  മഴയദശഷന  യചെടഷികൾ  നട്ടസ്ഥാൽ  മതഷിയസ്ഥാകുന.  ചെസ്ഥാണകതഷിൽ  കലർതഷി
പുൽവഷിത്തുകൾ കയർഭൂവസ്ത്രന വഷിതസ്ഥാനഷിക്കുന മുമ്പന് വഷിതറുകയുമസ്ഥാകസ്ഥാന.

5.7 നഗരങ്ങളഷിൽ  അയങസ്ഥാളഷി  നഗര  യതസ്ഥാഴഷില്  സൃഷഷികല്  പദ്ധതഷിയുയട  സസ്ഥാധത്യേതകള
പരമസ്ഥാവധഷി  ഉപദയസ്ഥാഗയപടദതണ്ടതസ്ഥാണന്.  ആവശത്യേയമങഷിൽ  വസ്ഥാര്ഷഷികപദ്ധതഷിയഷില്
ദപ്രസ്ഥാജകന് ഉളയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

5.8  ഒന്നഷിദലയറ തദദ്ദേശ ഭരണ സസ്ഥാപന പ്രദദശങ്ങളഷിലൂയട ഒഴുകുന്ന ദതസ്ഥാടകളയട കസ്ഥാരത്യേതഷില്
തുടകന  മുതല്  അവസസ്ഥാനന  വയര  ശുചെഷിയസ്ഥാക്കുന്നതഷിനന്  ശമഷികണന.  ഇതന്  സനയുക
ദപ്രസ്ഥാജകന് മസ്ഥാതൃകയഷില് നടപസ്ഥാകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  വഷിശദസ്ഥാനശങ്ങളകന്  14.02.2018  യല സ.ഉ.
(വക)  നന.22/2018/ത.സസ.ഭ.വ  നമ്പര്  ഉതരവന്  പ്രകസ്ഥാരന  പുറയപടവഷിച  സബന്  സഷിഡഷി
മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖയുയട ഇനന 6.5.5 കസ്ഥാണുക. 

5.9 ജഷിലസ്ഥാ  ആസൂത്രണ  സമഷിതഷി  ബനയപട്ട  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളയട  (ദബസ്ഥാകന്,
ജഷിലസ്ഥാപഞസ്ഥായതന്  ഉളയപയട)  അധത്യേക്ഷന്മസ്ഥാരുയട  സനയുകദയസ്ഥാഗന  വഷിളഷിച്ചു  ദചെര്തന്
പ്രവര്തനങ്ങള  ആവഷിഷ്ക്കരഷിചന്  ജനപങസ്ഥാളഷിതദതസ്ഥായട  നടപസ്ഥാദകണ്ടതസ്ഥാണന്.  ഓദരസ്ഥാ
പ്രവര്തഷിയഷിലന  പരമസ്ഥാവധഷി  ജനപങസ്ഥാളഷിതന  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതഷിനുള്ള  സനഘസ്ഥാടനന  മുന്കുട്ടഷി
യചെയണന.

5.10 ബഹുജനപങസ്ഥാളഷിതന  ഉറപഷിക്കുന്നതഷിനന്  സന്നദ്ധസനഘടനകള,  അയല്കൂട്ടങ്ങള,
റസഷിഡന്റെന്സന് അദസസ്ഥാസഷിദയഷനുകള എന്നഷിവയുയട പ്രധഷിനഷിധഷികയള പയങടപഷിച്ചുയകസ്ഥാണ്ടന്
ദയസ്ഥാഗന ദചെര്ന്നന് ആശയവന ലക്ഷത്യേവന ദബസ്ഥാദ്ധത്യേമസ്ഥാകണന. 

5.11 ഹരഷിതമഷിഷയന്റെ  ആഭഷിമുഖത്യേതഷിയല  'ഇനഷി  ഞസ്ഥാൻ  ഒഴുകയട്ട'  പരഷിപസ്ഥാടഷി  വലഷിയ
വഷിജയമസ്ഥായഷിരുന്നു.  മഷിഷയന്റെ  പഷിന്തുണയുന  സഹസ്ഥായവന  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങൾ
ഉപദയസ്ഥാഗയപടദതണ്ടതസ്ഥാണന്.

5.12 യതസ്ഥാഴഷിലറപഷിയന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുന  സന്നദ്ധപ്രവർതനയതയുന  അടഷിസസ്ഥാനമസ്ഥാകഷിയുള്ള  ഈ
ദതസ്ഥാടന് ശുചെകീകരണ പ്രവർതനദതസ്ഥായടസ്ഥാപന ജലദസചെന വകുപ്പുന, മണന്-ജലദസചെന വകുപ്പുന
ഒദട്ടയറ  ദതസ്ഥാടകളയടയുന  നദഷികളയടയുന  യചെളഷി  നകീകന  യചെയലന  ശുചെകീകരണവന
ഏയറടക്കുന്നുണ്ടന്.  ഇരട്ടഷിപന്  ഒഴഷിവസ്ഥാക്കുകയുന  ഈ  പ്രവൃതഷികയളലസ്ഥാന  തമ്മഷിൽ  ഏദകസ്ഥാപനന

9



ഉറപ്പുവരുത്തുകയുന ദവണന.  ഇതഷിനന് ആവശത്യേമസ്ഥായ കൂടഷിയസ്ഥാദലസ്ഥാചെനസ്ഥാ ദയസ്ഥാഗങ്ങൾ ഡഷിപഷിസഷി
തലതഷിലന തദദ്ദേശഭരണ തലതഷിലന നടദതണ്ടതസ്ഥാണന്.

5.13 ദതസ്ഥാടകളഷിലന  ശുചെകീകരഷിക്കുന്ന  കുളങ്ങളഷിലന  മതത്യേന  വളർത്തുന്നതഷിനുള്ള  ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകൾ
പ്ലൈസ്ഥാനഷിൽ  ഉൾയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  ഇതഷിനുള്ള  സസ്ഥാദങതഷികസഹസ്ഥായങ്ങളന
മതത്യേക്കുഞ്ഞുങ്ങളന ഫഷിഷറകീസന് വകുപന് ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന.

6. ഫലവൃക്ഷ വതകള നട്ടന് പരഷിപസ്ഥാലഷികല് 

6.1 പ്രതഷിവര്ഷന  ഒരു  ദകസ്ഥാടഷി  ഫലവൃക്ഷ  വതകള  വകീതന  നട്ടുവളര്ത്തുന്ന  ഒരു  ദശവതര
പരഷിപസ്ഥാടഷിയസ്ഥാണഷിതന്.  തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളയട ആഭഷിമുഖത്യേതഷിൽ യതസ്ഥാഴഷിലറപന് പദ്ധതഷി,
കൃഷഷി വകുപന്, ദസസ്ഥാഷത്യേൽ ദഫസ്ഥാറസഷി, ഹരഷിതദകരള മഷിഷൻ എന്നകീ ഏജൻസഷികൾ വഴഷിയസ്ഥാണന്
ഈ പദ്ധതഷി പ്രസ്ഥാദദശഷികമസ്ഥായഷി നടപസ്ഥാക്കുക. കൃഷഷി വകുപന് സനസസ്ഥാനതലതഷിൽ ഇതഷിനന് ഒരു
ഏദകസ്ഥാപന  സമഷിതഷിയ  രൂപന  നൽകഷിയഷിട്ടുണ്ടന്.  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങൾ
പ്രസ്ഥാദദശഷികസ്ഥാടഷിസസ്ഥാനതഷിൽ  ഇതഷിനന്  ആവശത്യേമസ്ഥായ  ഏദകസ്ഥാപന  സമഷിതഷികൾക്കു  രൂപന
നൽകണന.

26. മുൻകസ്ഥാലങ്ങളഷിയലന്നദപസ്ഥായല ഇയതസ്ഥാരു വൃക്ഷവത വഷിതരണ പരഷിപസ്ഥാടഷിയസ്ഥായഷിരഷികഷില.  മറഷിചന്
യപസ്ഥാതുസലതന് ആയസ്ഥാലന സസകസ്ഥാരത്യേ ഭൂമഷിയഷിൽ ആയസ്ഥാലന വൃക്ഷങ്ങൾ നടന്നതന് കൂട്ടസ്ഥായ ഒരു
ജനകകീയ  പരഷിപസ്ഥാടഷിയസ്ഥാക്കുന്നതഷിനസ്ഥാണന്  പരഷിശമഷിദകണ്ടതന്.  ഓദരസ്ഥാ  പ്രദദശത്തുന
പചത്തുരുത്തുകള  നഷിര്മ്മഷിക്കുന്നതഷിന്  അനുദയസ്ഥാജത്യേമസ്ഥായ  യപസ്ഥാതു  പ്രദദശങ്ങള  കയണ്ടതഷി
'മസ്ഥാപദതസ്ഥാൺ'  ഉപദയസ്ഥാഗഷിചന്  മസ്ഥാപന്  യചെയന്  ലഷിസന്  ആകണന.  ഒഴഷിഞ്ഞു കഷിടക്കുന്ന യപസ്ഥാതു
സലങ്ങള,  ദദവസസന  ദബസ്ഥാര്ഡന്  ഉടമസതയഷിലള്ള  സലങ്ങള,  പുറദമ്പസ്ഥാകന്,  വഷിവഷിധ
വകുപ്പുകളയട  വകയഷിലള്ള  ഒഴഷിഞ്ഞു  കഷിടക്കുന്ന  സലങ്ങള  എന്നഷിവഷിടങ്ങളഷിലന  നടസ്ഥാന.
'പചത്തുരുതന്' പദ്ധതഷിയുയട മസ്ഥാതൃക ഇതഷിനസ്ഥായഷി സസകീകരഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്. 

36. ഇതഷിനു പുറദമ പുരയഷിടങ്ങളഷിൽ വത്യേസ്ഥാപകമസ്ഥായഷി ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നടസ്ഥാന.  വസ്ഥാർഡന് ഒന്നഷിനന്  75
എണന വകീതന യതങ്ങഷിൻ വതകൾ നടന്നതഷിനന് കൃഷഷി വകുപന് പദ്ധതഷി തയസ്ഥാറസ്ഥാകഷിയഷിട്ടുണ്ടന്.
മുരഷിങ്ങ,  കറഷിദവപഷില,  അവകസ്ഥാദഡസ്ഥാ,  റമ്പൂട്ടസ്ഥാന്,  മസ്ഥാദങസ്ഥാസഷിന്,  സദപസ്ഥാട്ട,  ഡസ്ഥാഗണ്  ഫ്രൂട്ടന്
തുടങ്ങഷിയവയുന പുരയഷിടങ്ങളഷിൽ നടസ്ഥാന.

6.4 പചത്തുരുത്തുകളഷിലന  പുരയഷിടങ്ങളഷിലന  വഴഷിദയസ്ഥാരങ്ങളഷിലയമലസ്ഥാന  വൃക്ഷങ്ങൾ  നടന്നതഷിനുള്ള
വതകൾ  അതതന്  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളഷിൽ  തയന്ന  പരമസ്ഥാവധഷി
നട്ടുവളർത്തുന്നതഷിനുള്ള  നഴറഷികൾ  അടഷിയന്തഷിരമസ്ഥായഷി  ഉണ്ടസ്ഥാകണന.  യതസ്ഥാഴഷിലറപഷിയന്റെ
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി  ഈ  നഴറഷികൾ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  തഷികയസ്ഥാതതഷിനന്  കൃഷഷിഭവയനദയസ്ഥാ
ദസസ്ഥാഷത്യേൽ ദഫസ്ഥാറസഷി വകുപഷിയനദയസ്ഥാ അറഷിയഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

6.5 സര്കസ്ഥാര് അനഗകീകൃത സസകസ്ഥാരത്യേ നഴറഷികളഷില് നഷിന്നുന ജഷിലസ്ഥാ കളകര് അദ്ധത്യേക്ഷനസ്ഥായ സമഷിതഷി
നഷിശ്ചയഷിക്കുന്ന  വഷിലയന്  വതകള  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  വൃക്ഷവതകള  വസ്ഥാങ്ങുന്നതഷിനുള്ള
യചെലവന്  യതസ്ഥാഴഷിലറപന്  പദ്ധതഷിയുയട  സസ്ഥാധന  സസ്ഥാമഗഷി  ഘടകതഷില്  നഷിന്നുന
വഹഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

6.6 യമയന്  മസ്ഥാസതഷിൽ  മരങ്ങൾ  നടസ്ഥാനുള്ള കുഴഷികളന  പചത്തുരുത്തുകളന  സജ്ജകീകരഷിക്കുകയുന
ഞസ്ഥാറദവലയന്  വലഷിയ  ജനകകീയസ്ഥാദഘസ്ഥാഷമസ്ഥായഷി  ദകരളതഷിലടനകീളന  മരമദഹസ്ഥാതവമസ്ഥായഷി
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അവ  നടകയുന  ദവണന.  ഇവയുയട  അടത  മൂന്നു  വർഷദതയള്ള  പരഷിപസ്ഥാലനവന
യതസ്ഥാഴഷിലറപന് പദ്ധതഷിയുയട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി ഉറപ്പുവരുതണന.

6.7 ദനഴറഷികള ആരനഭഷിചന് ഫലവൃക്ഷവതകള ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതഷിനന് കസ്ഥാര്ഷഷിക സനരനഭന എന്ന
നഷിലയഷിലന ദപ്രസ്ഥാജകന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാന.

6.8 മരതഷിയന്റെ ഇനന,  നട്ട പ്രദദശന,  സലന ഉടമയുയട ദപരന്,  പരഷിപസ്ഥാലന ചുമതല തുടങ്ങഷിയ
വഷിശദസ്ഥാനശങ്ങള അടങ്ങഷിയ ലഷിസന് നഷിര്വ്വേഹണതഷിയന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി തയസ്ഥാറസ്ഥാകണന. ഇതരന
പ്രദദശങ്ങൾ ജഷിദയസ്ഥാടസ്ഥാഗന് യചെയ്യുകയുന ദവണന.  ഇതഷിനന് ഹരഷിതദകരളന മഷിഷയന്റെ സഹസ്ഥായന
ഉപദയസ്ഥാഗഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

6.9 സ്കൂള,  സര്കസ്ഥാര് ആഫകീസന് ദകസ്ഥാമ്പസൗണ്ടുകള എന്നഷിവഷിടങ്ങളഷില് അവഷിടയത ഉദദത്യേസ്ഥാഗസ
രുയടയുന അദ്ധത്യേസ്ഥാപകരുയടയുന ദനതൃതസതഷില് വതകള നടന്നതഷിനുന പരഷിപസ്ഥാലഷിക്കുന്നതഷിനുന
ചുമതലകള നല്കഷി കമ്മഷിറഷികള രൂപകീകരഷിചന് പ്രവര്തഷികസ്ഥാന് നടപടഷി സസകീകരഷികണന.

6.10  വതകള നട്ടന്  പരഷിപസ്ഥാലഷിക്കുന്നതഷിനന്  യതസ്ഥാഴഷിലറപന്  പദ്ധതഷിയുയടയുന അയങസ്ഥാളഷി  നഗര
യതസ്ഥാഴഷില് സൃഷഷികല് പദ്ധതഷിയുയടയുന  സസ്ഥാധത്യേതകള പരമസ്ഥാവധഷി ഉപദയസ്ഥാഗയപടതണന.
ആവശത്യേയമങഷില് മസ്ഥാത്രന വസ്ഥാര്ഷഷിക പദ്ധതഷിയഷില് ദപ്രസ്ഥാജകന് ഏയറടകസ്ഥാവന്നതുന ഉല്പസ്ഥാദന
ദമഖലയഷില് ഉളയപടതസ്ഥാവന്നതുമസ്ഥാണന്. 

7. വജവപചകറഷി കൃഷഷി

7.1 പചകറഷി  ഉൽപസ്ഥാദനതഷിൽ കഴഷിയുന്നത്ര സസസ്ഥാശയതസന  വകവരഷിക്കുന്നതഷിനുന  വഷിഷരഹഷിത
നലഭക്ഷണന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഷിനുനദവണ്ടഷി  ജനകകീയ  കസ്ഥാമ്പയഷിനസ്ഥായഷി  സനസസ്ഥാനതന്
വജവപചകറഷി  കൃഷഷിയയ ദപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹഷിപഷിച്ചു  വരഷികയസ്ഥാണന്.  ഈ  ലക്ഷത്യേദതസ്ഥായട  കൂടതല്
ശസ്ഥാസ്ത്രകീയവന സസ്ഥാദങതഷികവമസ്ഥായ ഘടകങ്ങള ഉളയപടതഷി കൃഷഷിവകുപന് നടപസ്ഥാക്കുന്ന ഒരു
പദ്ധതഷിയസ്ഥാണന്  ജകീവനഷി.  കൃഷഷി  വകുപഷിയന്റെ  സ്കകീമുകൾ,  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളയട
ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകൾ,  കുടനബശകീ,  എൻഎൽജഷി  സനരനഭങ്ങൾ,  സഹകരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളന
സന്നദ്ധസനഘടനകളന  നടപഷിലസ്ഥാക്കുന്ന  ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകൾ  ഇവയയലസ്ഥാന  തദദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപനസ്ഥാടഷിസസ്ഥാനതഷിൽ  ഏദകസ്ഥാപഷിപഷികണന.  ഇതഷിനുള്ള  ഏദകസ്ഥാപനതഷിനുന
സസ്ഥാദങതഷിദകസ്ഥാപദദശതഷിനുമുള്ള ഏജൻസഷിയസ്ഥാണന് കൃഷഷി ഭവൻ.

7.2 കുടനബശകീ 20,000 യഹകര് പ്രദദശതന് വജവ കൃഷഷി യചെയ്യുന്നതഷിനസ്ഥാണന് ലക്ഷത്യേമഷിട്ടഷിട്ടുള്ളതന്. 

7.3 മഴമറ (Rain Shelter) സനവഷിധസ്ഥാനമസ്ഥാണന് ദകരളതഷിനന് കൂടതൽ അനുദയസ്ഥാജത്യേന. കൃഷഷി വകുപന്
ഇതന്  വലഷിയദതസ്ഥാതഷിൽ  ദപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനു  തകീരുമസ്ഥാനഷിചഷിട്ടുണ്ടന്.  തദദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങൾ മഴമറകൾ ദപ്രസ്ഥാജകസ്ഥായഷി  ഏയറടക്കുന്നതഷിയന്റെ വഷിശദസ്ഥാനശങ്ങള  14.02.2018
യല  സ.ഉ  (വക)നന.  22/2018  ത.സസ.ഭ.വ  ഉതരവന്  പ്രകസ്ഥാരന  പുറയപടവഷിച  സബഷിഡഷി
മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖയുയട ഖണ്ഡഷിക 6.11.22-ല് (ദപജന് 12) നൽകഷിയഷിട്ടുണ്ടന്.

7.4  പചകറഷികൃഷഷി  ദപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനതഷിനന്  നഷിലവഷിലള്ള  മസ്ഥാർഗ്ഗനഷിർദദ്ദേശങ്ങൾ  തുടരുന്നതസ്ഥാണന്.
നഷിർബനമസ്ഥായുന ഇതഷിനുള്ള ദപ്രസ്ഥാജകന്, പദ്ധതഷിയഷിൽ ഉൾയപടതഷിയഷിരഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

8. ദലസ്ഥാകല് എനദപ്ലൈസ്ഥായയ്മെന്റെന് അഷസറന്സന് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാന (LEAP)
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8.1  പ്രസ്ഥാദദശഷിക സര്കസ്ഥാരുകളയട ആഭഷിമുഖത്യേതഷില്  2020-21  വസ്ഥാര്ഷഷിക പദ്ധതഷിയഷില്  50000
പുതഷിയ യതസ്ഥാഴഷില് സനരനഭങ്ങള ആരനഭഷിക്കുകയസ്ഥാണന് ലക്ഷത്യേന.  യതസ്ഥാഴഷില് ഗ്രൂപ്പുകള,  സസയന
സഹസ്ഥായസനഘങ്ങള, സഹകരണ സനഘങ്ങള, സസകസ്ഥാരത്യേ സനരനഭകർ എന്നഷിവ വഴഷിയസ്ഥാണന്
യതസ്ഥാഴഷിൽ സൃഷഷിദകണ്ടതന്.

8.2 മൃഗസനരക്ഷണ/ക്ഷകീരവഷികസന  ദമഖലയഷിയല  സനരനഭങ്ങള,  യചെറുകഷിട  വത്യേവസസ്ഥായ
സനരനഭങ്ങള,  പ്ലൈസ്ഥാസഷികന്  ബദല്  ഉല്പന്ന  യൂണഷിറകള,  സസ്ഥാദങതഷിക  ദസവന  ദകനങ്ങള,
ഇവന്റെന്  മസ്ഥാദനയജ്മെന്റെന്  യൂണഷിറകള,  സഹകരണ  സനഘങ്ങള,  കസ്ഥാര്ഷഷിക  മൂലത്യേ  വര്ദ്ധഷിത
യൂണഷിറകള,  ദസവനദമഖലയഷിയല സസ്ഥാദ്ധത്യേതകള പ്രദയസ്ഥാജനയപടത്തുന്നതഷിനുള്ള യതസ്ഥാഴഷില്
ഗ്രൂപ്പുകള, സനരനഭകതസ ദപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹന പദ്ധതഷിയുയട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി ആരനഭഷിക്കുന്ന സനരനഭങ്ങള
മുതലസ്ഥായ സസ്ഥാധത്യേതകള പ്രദയസ്ഥാജനയപടതണന.

8.3 സനരനഭക ഗ്രൂപ്പുകളകന് നഷിലവഷിലള്ള വഷിവഷിധ സ്കഷില് പദ്ധതഷികള വഴഷി പരഷിശകീലനന ലഭത്യേമസ്ഥാക്കു
ന്നതസ്ഥാണന്.  പ്രദദശയത സസ്ഥാദങതഷിക സസ്ഥാപനങ്ങളയട ദസവനവന ഉപദയസ്ഥാഗയപടതസ്ഥാവ
ന്നതസ്ഥാണന്

8.4 യുവ  എഞഷിനകീയര്മസ്ഥാര്കന്  പ്രസ്ഥാദയസ്ഥാഗഷിക  പരഷിശകീലനന  നല്കുന്നതഷിനന്  അവസരയമസ്ഥാരുക്കു
ന്നതഷിനന്  ആവഷിഷ്ക്കരഷിചഷിട്ടുള്ള  എഞഷിനകീയറഷിനഗന്  ബഷിരുദധസ്ഥാരഷികളയട  ഇദന്റെണ്ഷഷിപന്  സ്കകീമഷിന്റെ
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി ഈ പരഷിപസ്ഥാടഷികന് സസ്ഥാദങതഷിക സഹസ്ഥായന ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണന്.

8.5 സനരനഭക  ഗ്രൂപ്പുകളകന്  സസ്ഥാദങതഷിക  ഉപദദശന  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതഷിനന്  ദബസ്ഥാകന്
പഞസ്ഥായതഷിയലയുന  നഗരസഭകളഷിയലയുന  ഇന്ഡസഷിയല്  എകന്റന്ഷന്  ഓഫകീസറുയട
ദസവനവന ഉപദയസ്ഥാഗയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

8.6 കുടനബശകീയസ്ഥാണന്  യതസ്ഥാഴഷിൽ  സനരനഭങ്ങളയട  ഒരു  പ്രധസ്ഥാനയപട്ട  ഏജൻസഷി.  എലസ്ഥാ
തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളഷിലന  തസ്ഥായഴപറയുന്ന ഏതസ്ഥാനുന യതസ്ഥാഴഷിൽ സനരനഭങ്ങയളങഷിലന
നഷിർബനമസ്ഥായുന ആരനഭഷിചഷിരഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്. 

 പ്ലൈസ്ഥാസഷികന്  ബദല്  ഉല്പന്നങ്ങള:- പ്ലൈസ്ഥാസഷികന്  നഷിദരസ്ഥാധഷിചതുമൂലമുണ്ടസ്ഥായ
കത്യേസ്ഥാരഷിബസ്ഥാഗകളയട   ദസൗര്ലഭത്യേന  പരഷിഹരഷിക്കുന്നതഷിനന്  പുനരുപദയസ്ഥാഗ
സസ്ഥാദ്ധത്യേതയുള്ളതുന പ്രകൃതഷി സസൗഹൃദവമസ്ഥായ   വസ്തുകള ഉപദയസ്ഥാഗഷിച്ചുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള
ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള യതസ്ഥാഴഷിൽ യൂണഷിറകൾ ആരനഭഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.  {ദപപർ കവറുകൾ
(യന്ത്രന  ഉപദയസ്ഥാഗഷിദചസ്ഥാ  അലസ്ഥായതദയസ്ഥാ),  പഴയ  വസ്ത്രങ്ങൾ  ഉപദയസ്ഥാഗഷിച്ചുള്ള
സഞഷികൾ,  പുതഷിയ  തുണഷിയകസ്ഥാണ്ടുള്ള  കത്യേസ്ഥാരഷി  ബസ്ഥാഗകൾ  തുടങ്ങഷിയവ
നഷിർമ്മഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള സനരനഭക ഗ്രൂപ്പുകൾ.}

 ഹരഷിതകർമ്മ ദസനകളയട ആഭഷിമുഖത്യേതഷിലള്ള സനരനഭങ്ങൾ

 ദഹസ്ഥാനദഷസ്ഥാപ്പുകൾ

 ഇറചഷിദകസ്ഥാഴഷി യൂണഷിറകൾ

 നന്യൂടഷിമഷികന് ബ്രേസ്ഥാൻഡഷിൽ യപസ്ഥാതുദപസ്ഥാഷക ഭക്ഷണങ്ങൾ

 കരകസൗശല ഉൽപന്നങ്ങൾ
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 റഷിപയറഷിനഗഷിനുന മറ സർവ്വേകീസുകൾക്കുന ദവണ്ടഷിയുള്ള മൾട്ടഷി ടസ്ഥാസ്കന് ടകീമുകൾ

 ഇവന്റെന്മസ്ഥാദനയജ്മെന്റെന് ടകീമുകൾ

 കസ്ഥാർഷഷികസനസ്കരണ യൂണഷിറകൾ

8.7 ഇതരന സനരനഭങ്ങളകന് 14.02.2018 യല സ ഉ.(വക) നന. 22/2018/ത.സസ.ഭ.വ പ്രകസ്ഥാരന
പുറയപടവഷിച സബന്  സഷിഡഷി  മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖയഷില് വഷിവരഷിക്കുന്ന പ്രകസ്ഥാരന  യതസ്ഥാഴഷില് സനരനഭക
യൂണഷിറകളക്കുള്ള  ധനസഹസ്ഥായദമസ്ഥാ  (ഖണ്ഡഷിക  6.4  ദപജന്  നന  31-32),  സനരനഭക
ദപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹന  പദ്ധതഷിയുയട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുള്ള  ധനസഹസ്ഥായദമസ്ഥാ  (പലഷിശ  സബന്  സഷിഡഷി
ഉളയപയട - ഖണ്ഡഷിക 6.4.21, ദപജന് 36) നല്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

8.8 തദദ്ദേശഭരണ അതഷിർതഷിയഷിൽ ആരനഭഷിക്കുന്ന ചെകഷിരഷി മഷില്ലുകൾകന് ആവശത്യേമസ്ഥായ യതസ്ഥാണ്ടന്
സനഭരഷിക്കുന്നതഷിനന്  യതസ്ഥാണ്ടന്  ഒന്നഷിനന്  50  വപസ വയര നൽകസ്ഥാൻ മുൻ മസ്ഥാർഗ്ഗദരഖകൾ
പ്രകസ്ഥാരന ഇദപസ്ഥാൾ തയന്ന അനുവസ്ഥാദമുണ്ടന്.

8.9 പ്രവര്തന മൂലധനതഷിനന് എടക്കുന്ന ബസ്ഥാങന് വസ്ഥായ്പയുയട പലഷിശ,  സനരനഭക ഗ്രൂപ്പുകളകന്
പരഷിശകീലനന,  വഷിപണന  സനവഷിധസ്ഥാനതഷിനന്  സഹസ്ഥായന  എന്നഷിവയന്  ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ
പഞസ്ഥായത്തുകളക്കുന ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകള എടകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

9. യപസ്ഥാതുവഷിദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ യജന

9.1  യപസ്ഥാതുവഷിദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ സനരക്ഷണ യജതഷിയന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി യപസ്ഥാതുവഷിദത്യേസ്ഥാലയങ്ങളഷില് വലഷിയ
മസ്ഥാറമസ്ഥാണുണ്ടസ്ഥായഷിട്ടുള്ളതന്.  യപസ്ഥാതുവഷിദത്യേസ്ഥാലയങ്ങളഷില്  പഠഷിക്കുന്ന  കുട്ടഷികളഷില്  അക്ഷരവന
അകവന ഉറചഷിട്ടഷിലസ്ഥാതവയര അദ്ധത്യേസ്ഥാപകരുയട സഹസ്ഥായദതസ്ഥായട കയണ്ടതഷി യറമഡഷിയല്
വഷിദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസന നല്കുന്ന ഒരു പരഷിപസ്ഥാടഷി തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളയട പങസ്ഥാളഷിതദതസ്ഥായട
നടപസ്ഥാക്കുന്നതഷിനന് ഉദദ്ദേശഷിക്കുന്നു.

9.2 പഷി.റഷി.എ ദയസ്ഥാഗങ്ങള വഷിളഷിചന് ദചെര്തന് വഷിശദസ്ഥാനശങ്ങള ആവഷിഷ്ക്കരഷിക്കുകയുന തദദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപനന വഷിദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ ദപ്രസ്ഥാജകന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുന ദവണന.  പരഷിഹസ്ഥാരദബസ്ഥാധനതഷിനസ്ഥായഷി
ഒദട്ടയറ  സ്കകീമുകൾ  വഷിദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ  വകുപ്പുതയന്ന  ആവഷിഷ്കരഷിചഷിട്ടുണ്ടന്.  അവ  പരമസ്ഥാവധഷി
പ്രദയസ്ഥാജനപടതണന. സ്കൂളകളഷിൽ തയന്ന സസ്ഥാധസ്ഥാരണ അധത്യേസ്ഥായനദതസ്ഥായടസ്ഥാപന ഇതഷിനുള്ള
പരഷിപസ്ഥാടഷി ആവഷിഷ്കരഷിക്കുന്നതസ്ഥായഷിരഷിക്കുന നലതന്.

9.3 ആവശത്യേയമങഷിൽ  വകീടകളകന്  അടത്തുള്ള  പകല്വകീടകളഷിദലസ്ഥാ  വദയസ്ഥാ  ക്ലബുകളഷിദലസ്ഥാ
സസൗകരത്യേപ്രദമസ്ഥായ  ഗന്ഥശസ്ഥാലകളഷിദലസ്ഥാ  കലസ്ഥാ-സസ്ഥാനസ്കസ്ഥാരഷിക  സമഷിതഷി  യകട്ടഷിടങ്ങളഷിദലസ്ഥാ
സ്കൂളകളഷില്  തയന്നദയസ്ഥാ  ഇതന്  നടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  ഇതഷിനസ്ഥായഷി  അനുദയസ്ഥാജത്യേരസ്ഥായ
അദ്ധത്യേപകയര  കയണ്ടതണന.  വദയസ്ഥാക്ലബഷിയല  അനുദയസ്ഥാജത്യേരസ്ഥായവയരയുന  ഇതഷിനസ്ഥായഷി
ഉപദയസ്ഥാഗഷികണന.

9.4 ഓണന  അവധഷികസ്ഥാലതന്  വഷിജയപ്രഖത്യേസ്ഥാപനമസ്ഥായഷി  കുട്ടഷികളയട  അക്ഷരമദഹസ്ഥാതവങ്ങളന
കളഷിക്കൂട്ടങ്ങളന സനഘടഷിപഷികണന.

9.5 ആവശത്യേയമങഷിൽ  ഇതഷിനുദവണ്ടഷി  പ്രദതത്യേക  ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകൾ  പദ്ധതഷിയഷിൽ
ഉൾയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.
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10. പസ്ഥാലഷിദയറകീവന് പരഷിചെരണന

10.1   ദരസ്ഥാഗപ്രതഷിദരസ്ഥാധ പ്രവര്തനങ്ങളഷിലന  ദരസ്ഥാഗസ്ഥാതുരത ദമസ്ഥാണഷിട്ടര്  യചെയ്യുന്നതഷിലന  ദകരളന
മുന്പന്തഷിയഷിലസ്ഥാണന്.  ഓദരസ്ഥാ  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന  പ്രദദശദതയുന  യപസ്ഥാതുജനസ്ഥാദരസ്ഥാഗത്യേ
സസ്ഥാപനങ്ങളഷിയല  ആദരസ്ഥാഗത്യേ  പ്രവര്തകര്  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനങ്ങളയട
ദനതൃതസതഷില്  നടതഷിയ  പ്രവര്തനങ്ങളയട  ഫലമസ്ഥായസ്ഥാണന്  ഇതന്  വകവരഷികസ്ഥാന്
കഴഷിഞ്ഞതന്.  ഒപന പസ്ഥാലഷിദയറകീവന് പരഷിചെരണ രനഗത്തുന ദകരളന മുന്നഷിലസ്ഥാണന്.  പസ്ഥാലഷിദയറകീവന്
പരഷിചെരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടതല്  കസ്ഥാരത്യേക്ഷമമസ്ഥാക്കുകയുന  എലസ്ഥായഷിടത്തുന
നടക്കുന്നുയണ്ടന്നന് ഉറപസ്ഥാക്കുകയുമസ്ഥാണന് ഈ പരഷിപസ്ഥാടഷിയഷിലൂയട ഉദദ്ദേശഷിക്കുന്നതന്.

10.2  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളന നഗരസഭകളന നഷിര്ബനമസ്ഥായുന ഏയറടദകണ്ട ഒരു ദപ്രസ്ഥാജകസ്ഥാണന്
പസ്ഥാലഷിദയറകീവന്  പരഷിചെരണന.  തദദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങൾ  മറ  തങ്ങളദടതസ്ഥായഷിട്ടുള്ള
സസ്ഥാന്തസനപരഷിചെരണ  യൂണഷിറകൾ  ആരനഭഷിക്കുന്നതഷിനു  പകരന  നഷിലവഷിലള്ള
സന്നദ്ധസനഘടനകളയടയുന മറന പ്രവർതനങ്ങയള ഏദകസ്ഥാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനസ്ഥാണന് ഊന്നൽ
നൽദകണ്ടതന്.  ഓദരസ്ഥാ  തലതഷിദലയുന തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളകന് ഏയറടകസ്ഥാവന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള  7.3.2019  യല സ.ഉ  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)നന. 553/2019/  ത.സസ.ഭ.വ ഉതരവഷില്
വത്യേകമസ്ഥാകഷിയഷിട്ടുണ്ടന്.  പ്രസ്ഥാഥമഷിക  പസ്ഥാലഷിദയറകീവന്  പരഷിചെരണ  സനവഷിധസ്ഥാനന  (ദഹസ്ഥാന  യകയര്
സനവഷിധസ്ഥാനന)  പ്രസ്ഥാവര്തഷികമസ്ഥാദകണ്ട  ചുമതല  ഗസ്ഥാമ  പഞസ്ഥായത്തുകളക്കുന  നഗരസഭസ്ഥാ
സസ്ഥാപനങ്ങളക്കുമസ്ഥാണന്.

 10.3  സന്നദ്ധ സനഘടനകള നടത്തുന്ന പസ്ഥാലഷിദയറകീവന് യകയര് യൂണഷിറകളകന് ദമല്പറഞ്ഞ
മസ്ഥാര്ഗദരഖ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  സഹസ്ഥായങ്ങള  നല്കുന്നതഷിനുള്ള  ദപ്രസ്ഥാജക്ടുകൾ  എലസ്ഥാ
തലതഷിദലയുന തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളകന് ഏയറടകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

11. പട്ടഷികവഷിഭസ്ഥാഗങ്ങളയട വഷികസനന 

11.1  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനങ്ങളയട  വസ്ഥാര്ഷഷിക  പദ്ധതഷിയുയട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി  ആരനഭഷിചഷിട്ടുള്ള
ദകസ്ഥാളനഷി/സദങത  നവകീകരണ  പദ്ധതഷികളയടയുന  വകീടകളയടയുന  പഠനമുറഷികളയടയുന
സസ്ഥാമൂഹത്യേ  പഠന ദകനതഷിയന്റെയുന സമയബനഷിതമസ്ഥായ  പൂര്തകീകരണതഷിനന്  നടപടഷി
സസകീകരഷികണന.  സസ്ഥാമൂഹത്യേപഠനദകനന  പൂര്തഷിയസ്ഥായഷി  കഴഷിഞ്ഞസ്ഥാല്  അതഷിയന്റെ
ഫലപ്രദമസ്ഥായ  വഷിനഷിദയസ്ഥാഗതഷിനന്  നഷിര്ദദ്ദേശഷിചഷിട്ടുള്ള  മസ്ഥാദനജഷിനഗന്  കമ്മഷിറഷി  രൂപകീകരഷിചന്
പ്രവര്തനങ്ങള ചെഷിട്ടയപടത്തുന്നതഷിനുന ദകനയത കുട്ടഷികളയട യറമഡഷിയല് ദകസ്ഥാചഷിനഗന്
യസന്റെറസ്ഥായുന  വദയസ്ഥാജന  ദസവന  ദകനമസ്ഥായുന  ഉപദയസ്ഥാഗയപടത്തുന്നതഷിനുദവണ്ട
നടപടഷിയുന സസകീകരഷികണന.

11.2 പട്ടഷികജസ്ഥാതഷി/പട്ടഷികവര്ഗ്ഗ  പ്രതഷിഭകളകന്  പഷിന്തുണ  എന്ന  ദപ്രസ്ഥാജകന്  [14.02.2019  യല
സ.ഉ  (വക)  22/2018/തസസഭവ  ഉതരവന്  പ്രകസ്ഥാരന  പുറയപടവഷിച  മസ്ഥാര്ഗ്ഗദരഖയുയട
ഖണ്ഡഷിക  7.2.16,  ദപജന്  നമ്പര്  67] എലസ്ഥാ  ജഷിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായത്തുകളന
നഗരഭരണസസ്ഥാപനങ്ങളന നഷിര്ബനമസ്ഥായുന ഏയറടതന് നടപസ്ഥാദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

11.3  ദകസ്ഥാളനഷി/ഊരുന്  സന്ദര്ശനവന  വഷികസനവഷിടവകള  കയണ്ടതലന:-  പദ്ധതഷി
രൂപകീകരണതഷിയന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി  ഗസ്ഥാമസഭ,  ഊരുകൂട്ടന,  വഷികസനയസമഷിനസ്ഥാര്,  ദസകന്
ദഹസ്ഥാളഡര്  ദയസ്ഥാഗങ്ങള  എന്നഷിവ  നടക്കുന്നുയണ്ടങഷിലന  ഊരുകളഷിദലയുന

14



ദകസ്ഥാളനഷികളഷിദലയുന  സഷിതഷി  ആസൂത്രണ  പ്രവര്തകര്കന്  ദവണ്ടത്ര  പരഷിചെഷിതമസ്ഥായഷി
യകസ്ഥാള്ളണയമന്നഷില.  പട്ടഷികജസ്ഥാതഷി  പട്ടഷികവര്ഗ്ഗ  ഫണ്ടുകളയട  ഫലപ്രദമസ്ഥായ
വഷിനഷിദയസ്ഥാഗതഷിനന് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളദടയുന ഉദദത്യേസ്ഥാഗസരുദടയുന ദനരഷിട്ടുള്ള സന്ദര്ശനന
സഹസ്ഥായകമസ്ഥാകുന.  കൃതത്യേമസ്ഥായ  ഇടദവളകളഷില്  ഇതരന  സന്ദര്ശനന  ആസൂത്രണന
യചെയസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.  ഇതഷില് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളയടയുന ഉദദത്യേസ്ഥാഗസരുയടയുന വത്യേസ്ഥാപകമസ്ഥായ
പങസ്ഥാളഷിതന ഉറപസ്ഥാകണന. യതരയഞ്ഞടകയപടന്ന ദകസ്ഥാളനഷികളഷില് / ഊരുകളഷില് ജഷിലസ്ഥാ
ആസൂത്രണ സമഷിതഷി അദ്ധത്യേക്ഷയന്റെദയസ്ഥാ ജഷിലസ്ഥാകളകറുയടദയസ്ഥാ സസ്ഥാന്നഷിദ്ധത്യേന ഉണ്ടസ്ഥാകുന്നതന്
അഭഷികസ്ഥാമത്യേമസ്ഥായഷിരഷിക്കുന.  സന്ദര്ശനതഷിയന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി   ചുവയട  പറയുന്ന  വഷിവര
ദശഖരണവന അടഷിയന്തഷിര നടപടഷികളന സസകീകരഷിദകണ്ടതസ്ഥാണന്.

(1) നഷിലവഷിലള്ള സര്കസ്ഥാര് പദ്ധതഷികളയട സഹസ്ഥായന അര്ഹതയുള്ള ആര്യകങഷിലന
ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥായതയുയണ്ടങഷില്  അതന്  സമയബനഷിതമസ്ഥായഷി  ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാന്  നടപടഷി
സസകീകരഷിക്കുക.

(2) ഊരുകളഷിയല  ആദഷിവസ്ഥാസഷികളഷില്  ആധസ്ഥാര്,  ദവസ്ഥാട്ടര്  ഐ.ഡഷി,  ദറഷന്കസ്ഥാര്ഡന്,
യതസ്ഥാഴഷിലറപന് പദ്ധതഷി ദജസ്ഥാബന് കസ്ഥാര്ഡന് തുടങ്ങഷിയവ ഇലസ്ഥാതവരസ്ഥായഷി ആയരങഷിലന
ഉയണ്ടങഷില് അവര്കന് അതരന ദരഖകള ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള നടപടഷി സസകീകരഷിക്കുക.

(3) തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനതലതഷില്  ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാന്  കഴഷിയുന്ന  സഹസ്ഥായങ്ങള
ഏയതലസ്ഥാന എന്നന് ഗഹനസ്ഥാഥയന്റെ ദപരുന വകീട്ടന് നമ്പരുന ദരഖയപടതഷി പട്ടഷികവര്ഗ്ഗ
വഷികസന  വകുപന്  ആവഷിഷ്ക്കരഷിച  പഷി.യക.  കസ്ഥാളന്  പദ്ധതഷി  മസ്ഥാതൃകയഷില്
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുന  അവ  ദക്രസ്ഥാഡകീകരഷിചന്  വസ്ഥാര്ഷഷിക  പദ്ധതഷിയുയട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാകഷി
നടപസ്ഥാക്കുകയുന യചെയ്യുക. 

(4) സര്കസ്ഥാരഷിയന്റെ  ശദ്ധയഷിദലകന്  യകസ്ഥാണ്ടുവദരണ്ടുന്ന  ദമല്തട്ടന്  നഷിര്ദദ്ദേശങ്ങള/
ആവശത്യേങ്ങള  വമദക്രസ്ഥാപ്ലൈസ്ഥാനുകളസ്ഥായഷി  തയസ്ഥാറസ്ഥാകഷി  ഓദരസ്ഥാ  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാ
പനവന ജഷിലസ്ഥാ ആസൂത്രണ സമഷിതഷി മുഖസ്ഥാന്തഷിരന സര്കസ്ഥാരഷിനന് സമര്പഷിക്കുക.

12. ദുരന്ത  മസ്ഥാദനജന്  യമന്റെന്  പ്ലൈസ്ഥാനുകള  വസ്ഥാര്ഷഷിക  പദ്ധതഷിയുയട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാകല്  (നമ്മള
നമുകസ്ഥായഷി)

12.1  സനസസ്ഥാനതന് സമകീപകസ്ഥാലതസ്ഥായഷി അനുഭവയപടന്ന വരളച,  പ്രളയന,  ഉരുളയപസ്ഥാട്ടല്,
ചുഴലഷികസ്ഥാറന്  എന്നഷിവയയ  അതഷിജകീവഷിക്കുന്നതഷിനുന  ദുരന്തമുഖതന്  പകച്ചുനഷില്കസ്ഥായത
ഇടയപടന്നതഷിനുന സസ്ഥാധഷിക്കുന്ന തരതഷില് ഓദരസ്ഥാ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഷിലന നഗരസഭയഷിലന
ദുരന്ത മസ്ഥാദനജന് യമന്റെന് പ്ലൈസ്ഥാന് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള നടന്നു വരഷികയസ്ഥാണന്. ദുരന്ത
മസ്ഥാദനജന് യമന്റെന് പ്ലൈസ്ഥാനഷില് ദുരന്ത പ്രതഷിദരസ്ഥാധതഷിനുള്ള തയസ്ഥായറടപന് പ്രവര്തനങ്ങളന ദുരന്ത
ലഘൂകരണ  പ്രവൃതഷികളന  ഉളയപടദതണ്ടതസ്ഥാണന്.  മസ്ഥാത്രമല  ഇവയയ  വസ്ഥാര്ഷഷിക
പദ്ധതഷിയുമസ്ഥായഷി സനദയസ്ഥാജഷിപഷിക്കുകയുന ദവണന. 

12.2  2018  -യലയുന  2019  -യലയുന  പ്രളയന  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന  തലതഷില്  വഷിവഷിധ
ദമഖലകയള  എങ്ങയന  ബസ്ഥാധഷിച്ചു,  പ്രദതത്യേക  മുന്കരുതല്  ഇലസ്ഥായത  അതഷിയന
ദനരഷിട്ടയതങ്ങയന,   മുന്കരുതയലന്ന നഷിലയഷില് ഇനഷി  എയന്തസ്ഥായക യചെയണന എന്നഷിവ
ഉളപയടയുള്ള അഭഷിപ്രസ്ഥായങ്ങളയട ദക്രസ്ഥാഡകീകരണമസ്ഥാണന് പ്ലൈസ്ഥാനഷിയല മുഖത്യേ ഘടകന. 
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12.3  ഇതഷിയന്റെ രൂപകീകരണതഷിയല ഏറവന പ്രധസ്ഥാനയപട്ട സവഷിദശഷത ദുരന്ത മസ്ഥാദനജന് യമന്റെന്
പ്ലൈസ്ഥാനുകള സനബനഷിച്ചുള്ള ഗസ്ഥാമസഭകളഷിയലയുന പ്രദതത്യേക വഷികസന യസമഷിനസ്ഥാറഷിയലയുന
ഗണപരമസ്ഥായ ചെര്ചയസ്ഥാണന്. എലസ്ഥാ വഷിഭസ്ഥാഗന ജനങ്ങളയടയുന പങസ്ഥാളഷിതനയകസ്ഥാണ്ടന് യമചയപട്ട
ആശയ രൂപകീകരണതഷിനന് ഇടയസ്ഥാക്കുന.

12.4പ്രകൃതഷി ദുരന്തതഷിലന പ്രസ്ഥാദദശഷിക പ്രതഷിസനഷി ഘട്ടതഷിലന സഹസ്ഥായയമതഷിക്കുന്നതഷിനസ്ഥായഷി
100 ദപര്കന് ഒരസ്ഥാള എന്ന നഷിലയഷില് സസ്ഥാമൂഹഷിക സന്നദ്ധ ദസന രൂപകീകരഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള
ശമന നടന്നുവരുന്നു  [01.01.2020  സ.ഉ  (വക)  നന.1/2020  യപസ്ഥാ.ഭ.വ].  ഈ ദസനയുയട
പ്രസ്ഥാദദശഷിക പ്രവർതനതലന തദദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനമസ്ഥായഷിരഷിക്കുന.  അവരുയട ഒരു പ്രധസ്ഥാന
പഠനസസ്ഥാമഗഷി  നമ്മൾ  നമുകസ്ഥായഷി  കസ്ഥാമ്പയഷിനഷിയന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി  രൂപന  നൽകുന്ന
ദുരന്തനഷിവസ്ഥാരണ  റഷിദപസ്ഥാർട്ടന്  ആയഷിരഷിക്കുന ഇനഷിയയസ്ഥാരു  പ്രകൃതഷിദുരന്തന  ഉണ്ടസ്ഥാകുദമ്പസ്ഥാൾ
നമ്മൾ തയസ്ഥായറടതഷിരഷികണന

യപസ്ഥാതു നഷിര്ദദ്ദേശങ്ങള

 പന്ത്രണ്ടഷിന പരഷിപസ്ഥാടഷിയുയട  മുഖത്യേ  നഷിര്വഹണ ചുമതല തദദ്ദേശ ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളകസ്ഥാ
യഷിരഷിക്കുന

  ബനയപട്ട വകുപന് ഉദദത്യേസ്ഥാഗസരുയടയുന,കുടനബശകീ മഷിഷന്,യതസ്ഥാഴഷിലറപന് മഷിഷന്,ഹരഷിത
ദകരളന  മഷിഷന്, ശുചെഷിതസ  മഷിഷന്, തുടങ്ങഷിയ  മഷിഷനുകളയടയുന  മറന്  ഏജന്സഷികളയടയുന
ഏദകസ്ഥാപനന  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതഷിനന്  തദദ്ദേശ  ഭരണ  സസ്ഥാപനന  നടപടഷി  സസകീകരഷികണന
ബനയപട്ട  വകുപ്പുകൾ  പ്രദതത്യേകഷിചന്  കൃഷഷി  വകുപന്, ജലദസചെന  വകുപന്, സസ്ഥാമൂഹത്യേ
വനവൽകരണ  വകുപന്  തുടങ്ങഷിയവയുമസ്ഥായഷിട്ടുള്ള  ഏദകസ്ഥാപനന  ഉറപ്പുവരുതണന
അതുദപസ്ഥായല സസ്ഥാമൂഹത്യേ സനഘടനകളയട പങസ്ഥാളഷിതന ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതഷിനുന വലഷിയ ദതസ്ഥാതഷില്
ബഹുജനങ്ങയള പയങടപഷിക്കുന്നതഷിനുന കസ്ഥാരത്യേമസ്ഥായ പരഷിശമന ഉണ്ടസ്ഥാകണന

  ഓദരസ്ഥാ  പരഷിപസ്ഥാടഷിയുയടയുന  പ്രവര്തനന  നഷിരകീക്ഷഷിക്കുന്നതഷിനന്  ദമസ്ഥാണഷിററഷിനഗന്  കമ്മഷിറഷികള
അനുബനമസ്ഥായഷി ദചെര്തഷിട്ടുള്ളതന് പ്രകസ്ഥാരന രൂപകീകരഷിദകണ്ടതുന     ഏപ്രഷില് മുതല്
അവയുയട  പ്രവര്തനന  ആരനഭഷിദകണ്ടതുമസ്ഥാണന് കമ്മഷിറഷികളഷിദലകന്  തദദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപന തകീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരന അനുദയസ്ഥാജത്യേരസ്ഥായ മറള്ളവയരയുന ഉളയപടതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്

 പന്ത്രണ്ടഷിന പരഷിപസ്ഥാടഷിയുയട പുദരസ്ഥാഗതഷി കൃതത്യേമസ്ഥായ ഇടദവളകളഷില് ജഷിലസ്ഥാ തലതഷില് ജഷിലസ്ഥാ
ആസൂത്രണ സമഷിതഷി അവദലസ്ഥാകനന യചെദയണ്ടതസ്ഥാണന്

 എലസ്ഥാ ഒന്നുന മൂന്നുന യവള്ളഷിയസ്ഥാഴ്ചകളഷിൽ ദമൽപറഞ്ഞ ഇന പരഷിപസ്ഥാടഷികളഷിൽ വകവരഷിച
പുദരസ്ഥാഗതഷി നഷിർണയഷികയപട്ട ദഫസ്ഥാറതഷിൽ പൂരഷിപഷിചന് ഡഷിഡഷിപഷി  / നഗരകസ്ഥാരത്യേ ഡയറകർ
വഴഷി സർകസ്ഥാരഷിൽ എതഷികണന

 ദമല്പറഞ്ഞ  12  പരഷിപസ്ഥാടഷികളന  സമയബനഷിതമസ്ഥായഷി  നഷിര്വ്വേഹണന  നടദതണ്ടതുന
അതഷിയന്റെ  പുദരസ്ഥാഗതഷി  (ഓണതഷിനന്  മുമ്പന്)  ആഗസന്  മസ്ഥാസതഷില്  അചടഷിചന്  പ്രസഷിദ്ധകീ
കരഷിദകണ്ടതുമസ്ഥാണന്. 2020 ഏപ്രഷില് മസ്ഥാസന മുതല് ജൂവല മസ്ഥാസന വയര നടക്കുന്ന ഭസൗതഷിക
ദനട്ടങ്ങളയട    വഷിവരങ്ങളസ്ഥാണന് പ്രസഷിദ്ധകീകരഷിദകണ്ടതന്.

16



 ഇദതസ്ഥായടസ്ഥാപന  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനതലതഷില്  ഇദപസ്ഥാഴയത  ഭരണസമഷിതഷിയുയട
കസ്ഥാലയളവഷില്  വകവരഷിച  ദനട്ടങ്ങളയട  സനക്ഷഷിപ്ത  വഷിവരങ്ങളന
പ്രസഷിദ്ധകീകരഷികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.

 ഇവ  പ്രഷിന്റെന്  യചെയന്  പ്രസഷിദ്ധകീകരഷിക്കുന്നതഷിനസ്ഥാവശത്യേമസ്ഥായ  തുക  യചെലവഴഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള
ദപ്രസ്ഥാജകന് വസ്ഥാര്ഷഷിക പദ്ധതഷിയുയട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി എടകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്. 

*********
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പന്ത്രണ്ടഷിന പരഷിപസ്ഥാടഷി – നഷിര്വഹണ ദമസ്ഥാണഷിട്ടറഷിനഗഷിനന് രൂപകീകരഷിദകണ്ട കമ്മഷിറഷികള

ജനകകീയ ദഹസ്ഥാട്ടല് (ഓദരസ്ഥാ ദഹസ്ഥാട്ടലഷിനുന രൂപകീകരഷികണന)

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന അദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്
3 കണ്വകീനര് കുടനബശകീ  ചുമതലയുള്ള  ഉദദത്യേസ്ഥാഗസന്  (നഷിര്വ്വേഹണ

ഉദദത്യേസ്ഥാഗസന്)
4 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര് : ദഹസ്ഥാട്ടല് സഷിതഷി യചെയ്യുന്ന വസ്ഥാര്ഡഷിയല എ.ഡഷി.എസന് 

യചെയര്ദപഴണ്

5 അനഗങ്ങള : 1 കുടനബശകീ സഷി.ഡഷി.എസന് യചെയര്ദപഴണ്
2 ദഹസ്ഥാട്ടല്  സഷിതഷി  യചെയ്യുന്ന  വസ്ഥാര്ഡഷിയല  യമമ്പര്മസ്ഥാര്

(ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന്, നഗരസഭ)
3 സനരനഭക ഗ്രൂപഷിയന്റെ കണ്വകീനര്
4 യഹല്തന് ഇന്യസകര്
5 സന്നദ്ധപ്രവര്തകന്

6 തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന  നഷിര്ദദ്ദേശഷിക്കുന്ന  സനഘടനസ്ഥാ
പ്രതഷിനഷിധഷി

വദയസ്ഥാ ക്ലബ്ബുകള (ഓദരസ്ഥാ വദയസ്ഥാജനക്ലബഷിനുന രൂപകീകരഷികണന)

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന അദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്
3 കണ്വകീനര് നഷിര്വ്വേഹണ ഉദദത്യേസ്ഥാഗസന്
4 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര് : യപന്ഷദനഴന്  /  സകീനഷിയർ  സഷിറഷിസൺ  സനഘടനയുയട

പ്രതഷിനഷിധഷി
:

5 അനഗങ്ങള : 1 കുടനബശകീ സഷി.ഡഷി.എസന് യചെയര്ദപഴണ്
2 വദയസ്ഥാക്ലബന് സഷിതഷിയചെയ്യുന്ന വസ്ഥാര്ഡഷിയല യമമ്പര്മസ്ഥാര്

(ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന്, നഗരസഭ)
3 ആശസ്ഥാവര്കര്
4 പഷി.എചന്.സഷി ദഡസ്ഥാകര്/ JPHN
5 സന്നദ്ധപ്രവര്തകന്

6 തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന  നഷിര്ദദ്ദേശഷിക്കുന്ന  പസ്ഥാലഷിദയറകീവന്
സനഘടനസ്ഥാ പ്രതഷിനഷിധഷി
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ശുചെഷിതസദകരളന (തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനതലന)

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന അദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്
3 കണ്വകീനര് നഷിര്വ്വേഹണ ഉദദത്യേസ്ഥാഗസന്
4 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര് : JPHN/ആശസ്ഥാവര്കര്

5 അനഗങ്ങള : 1 കുടനബശകീ സഷി.ഡഷി.എസന് യചെയര്ദപഴണ്
2 ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളഷില്

നഷിന്നുന  ബനയപട്ട  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന  നഷിര്ദദ്ദേ
ശഷിക്കുന്ന  പ്രതഷിനഷിധഷി/നഗരസഭ  കസൗണ്സഷിലര്മസ്ഥാരുയട
പ്രതഷിനഷിധഷി

3 ഹരഷിതകര്മ്മദസന അനഗന
4 ശുചെഷിതസമഷിഷന്
5 ഹരഷിതദകരളന പ്രതഷിനഷിധഷി
6 സന്നദ്ധ പ്രവര്തക/ന്

7 തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന  നഷിര്ദദ്ദേശഷിക്കുന്ന  അയല്ക്കൂട്ടന/
യറസഷിഡന്റെന്സന് അദസസ്ഥാസഷിദയഷന് പ്രതഷിനഷിധഷി

യപസ്ഥാതുദടസ്ഥായഷിലറന് – ദടകന് എ ദബ്രേകന് സനവഷിധസ്ഥാനന (തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനതലന)

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന അദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്
3 കണ്വകീനര് നഷിര്വ്വേഹണ ഉദദത്യേസ്ഥാഗസന്
4 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര് :

5 അനഗങ്ങള : 1 കുടനബശകീ ജഷിലസ്ഥാമഷിഷന് ദകസ്ഥാ-ഓര്ഡഷിദനറര്
2 ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളഷില്

നഷിന്നുന  ബനയപട്ട  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന  നഷിര്ദദ്ദേ
ശഷിക്കുന്ന  പ്രതഷിനഷിധഷി/നഗരസഭ  കസൗണ്സഷിലര്മസ്ഥാരുയട
പ്രതഷിനഷിധഷി

3 വത്യേസ്ഥാപസ്ഥാരഷി  വത്യേവസസ്ഥായഷി  ഏദകസ്ഥാപനസമഷിതഷി/സമഷിതഷി
പ്രതഷിനഷിധഷികള (ഒന്നന് വകീതന)

4 യപദടസ്ഥാള പമ്പന് കമ്പനഷി/ഡകീലര് പ്രതഷിനഷിധഷി
5  സഹകരണസനഘന പ്രതഷിനഷിധഷി (PACS)

6 യപസ്ഥാതുദമഖലസ്ഥാ സസ്ഥാപന പ്രതഷിനഷിധഷി

19



ദതസ്ഥാടകളയട ശുചെകീകരണന

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന ആദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്

3 കണ്വകീനര് : യസക്രട്ടറഷി
4 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന നഷിര്ദദ്ദേശഷിക്കുന്ന യതസ്ഥാഴഷിലറപന് ദമറന്
5 അനഗങ്ങള : 1 കുടനബശകീ സഷി.ഡഷി.എസന് യചെയര്ദപഴണ്

2 ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളഷില്
നഷിന്നുന  ബനയപട്ട  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന  നഷിര്ദദ്ദേ
ശഷിക്കുന്ന  പ്രതഷിനഷിധഷി/നഗരസഭ  കസൗണ്സഷിലര്മസ്ഥാരുയട
പ്രതഷിനഷിധഷി

3 കുടനബശകീ എ.ഡഷി.എസന് പ്രതഷിനഷിധഷി
4 റസഷിഡന്റെന്സന്  അദസസ്ഥാസഷിദയഷന്/  അയല്ക്കൂട്ട

പ്രതഷിനഷിധഷി
5 യതസ്ഥാഴഷിലറപന് മഷിഷന് പ്രതഷിനഷിധഷി
6 ജലദസചെന വകുപന്
7 ഹരഷിതദകരളന പ്രതഷിനഷിധഷി
8 ശുചെഷിതസമഷിഷന് പ്രതഷിനഷിധഷി
9 യതസ്ഥാഴഷിലറപന് യതസ്ഥാഴഷിലസ്ഥാളഷി പ്രതഷിനഷിധഷി

ഫലവൃക്ഷവതകള നട്ടു പരഷിപസ്ഥാലഷികല്

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന ആദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്

3 കണ്വകീനര് : കൃഷഷി ആഫകീസര് (കൃഷഷിഭവന്)
4 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന നഷിര്ദദ്ദേശഷിക്കുന്ന യതസ്ഥാഴഷിലറപന് ദമറന്
5 അനഗങ്ങള : 1 കുടനബശകീ സഷി.ഡഷി.എസന് യചെയര്ദപഴണ്

2 ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളഷില്
നഷിന്നുന  ബനയപട്ട  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന  നഷിര്ദദ്ദേ
ശഷിക്കുന്ന  പ്രതഷിനഷിധഷി/നഗരസഭ  കസൗണ്സഷിലര്മസ്ഥാരുയട
പ്രതഷിനഷിധഷി

3 യതസ്ഥാഴഷിലറപന് മഷിഷന് പ്രതഷിനഷിധഷി
4 യതസ്ഥാഴഷിലറപന് യതസ്ഥാഴഷിലസ്ഥാളഷി പ്രതഷിനഷിധഷി
5 കര്ഷകയതസ്ഥാഴഷിലസ്ഥാളഷി സനഘടന പ്രതഷിനഷിധഷി
6 സന്നദ്ധസനധടന പ്രതഷിനഷിധഷികള
7 സഹകരണ സനഘന പ്രതഷിനഷിധഷികള
8 പഷി.റഷി.എ പ്രതഷിനഷിധഷികള
9 സര്കസ്ഥാര് ജകീവനകസ്ഥാരുയട പ്രതഷിനഷിധഷികള
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വജവപചകറഷി കൃഷഷി

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന ആദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്

3 കണ്വകീനര് : കൃഷഷി ആഫകീസര് (കൃഷഷി ഭവന്)
4 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര് : എ.ഡഷി.എസന്. പ്രതഷിനഷിധഷി
5 അനഗങ്ങള : 1 കുടനബശകീ സഷി.ഡഷി.എസന് യചെയര്ദപഴണ്

2 ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളഷില്
നഷിന്നുന  ബനയപട്ട  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന  നഷിര്ദദ്ദേ
ശഷിക്കുന്ന  പ്രതഷിനഷിധഷി/നഗരസഭ  കസൗണ്സഷിലര്മസ്ഥാരുയട
പ്രതഷിനഷിധഷി

3 പസ്ഥാടദശഖരന സമഷിതഷി പ്രതഷിനഷിധഷി
4 കുടനബശകീ
5 കര്ഷക സനഘന പ്രതഷിനഷിധഷി
6 സന്നദ്ധ പ്രവര്തകന്
7 റസഷിഡന്റെന്സന്  അദസ്സസ്ഥാസഷിദയഷന്  /  അയല്ക്കൂട്ട

പ്രതഷിനഷിധഷി

ദലസ്ഥാകല് എനദപ്ലൈസ്ഥായയ്മെന്റെന് അഷസറന്സന് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാന

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന ആദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്

3 കണ്വകീനര് : നഷിര്വ്വേഹണ ഉദദത്യേസ്ഥാഗസന്
4 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര് : സനരനഭക്ലബന് പ്രതഷിനഷിധഷി
5 അനഗങ്ങള : 1 കുടനബശകീ സഷി.ഡഷി.എസന് യചെയര്ദപഴണ്

2 ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളഷില്
നഷിന്നുന  ബനയപട്ട  തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന  നഷിര്ദദ്ദേ
ശഷിക്കുന്ന  പ്രതഷിനഷിധഷി/നഗരസഭ  കസൗണ്സഷിലര്മസ്ഥാരുയട
പ്രതഷിനഷിധഷി

3 IEO ദബസ്ഥാകന് പഞസ്ഥായതന്
4 വത്യേസ്ഥാപസ്ഥാരഷി വത്യേവസസ്ഥായഷി / ഏദകസ്ഥാപന/സമഷിതഷി പ്രതഷിനഷിധഷി
5 എ.ഡഷി.എസന് പ്രതഷിനഷിധഷി
6 സഹകരണ സനഘന പ്രതഷിനഷിധഷി (PACS)
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യപസ്ഥാതുവഷിദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ യജന

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന ആദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്
3 വവസന് യചെയര്മസ്ഥാന് : ആദരസ്ഥാഗത്യേന വഷിദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി യചെയര്മസ്ഥാന്
4 കണ്വകീനര് : നഷിര്വ്വേഹണ ഉദദത്യേസ്ഥാഗസന് - വഷിദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസന
5 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര് : പഷി.റഷി.എ പ്രസഷിഡന്റെന്
6 അനഗങ്ങള : 1 ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളഷില് 

നഷിന്നുന ബനയപട്ട തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന നഷിര്ദദ്ദേ 
ശഷിക്കുന്ന പ്രതഷിനഷിധഷി/നഗരസഭ കസൗണ്സഷിലര്മസ്ഥാരുയട 
പ്രതഷിനഷിധഷി

2 ഗന്ഥശസ്ഥാല സനഘന പ്രസ്ഥാദദശഷിക പ്രതഷിനഷിധഷി
3 യപന്ഷദനഴന് / സകീനഷിയര് സഷിറഷിസണ്സന് പ്രതഷിനഷിധഷി
4 സന്നദ്ധസനഘടനസ്ഥാ ഭസ്ഥാരവസ്ഥാഹഷി പ്രതഷിനഷിധഷി
5 MPTA പ്രതഷിനഷിധഷി
6 അദ്ധത്യേസ്ഥാപക പ്രതഷിനഷിധഷി

പട്ടഷികവഷിഭസ്ഥാഗങ്ങളയട വഷികസനന

1 യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപന ആദ്ധത്യേക്ഷ(ന്)
2 വര്കഷിനഗന് യചെയര്മസ്ഥാന് : തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന തകീരുമസ്ഥാനഷിക്കുന്ന സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി

യചെയര്ദപഴണ്
3 വവസന് യചെയര്മസ്ഥാന് : ദക്ഷമകസ്ഥാരത്യേ സസ്ഥാന്റെഷിനഗന് കമ്മഷിറഷി യചെയര്മസ്ഥാന്
4 കണ്വകീനര് : യസക്രട്ടറഷി 
5 ദജസ്ഥായഷിന്റെന് കണ്വകീനര്(മസ്ഥാര്) : 1. പട്ടഷികജസ്ഥാതഷി വഷികസന ആഫകീസര്

2.വടബല് എകന്റന്ഷന് ഓഫകീസര്
6 അനഗങ്ങള : 1 ഗസ്ഥാമ/ദബസ്ഥാകന്/ജഷിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതന് ജനപ്രതഷിനഷിധഷികളഷില്

നഷിന്നുന ബനയപട്ട തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനന നഷിര്ദദ്ദേ 
ശഷിക്കുന്ന പ്രതഷിനഷിധഷി/നഗരസഭ കസൗണ്സഷിലര്മസ്ഥാരുയട 
പ്രതഷിനഷിധഷി

2 അസഷിസന്റെന് യസക്രട്ടറഷി (ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതന്)
2 എസന്.സഷി/എസന്.റഷി പ്രദമസ്ഥാട്ടര്
3 പട്ടഷികജസ്ഥാതഷി  സമുദസ്ഥായ  സനഘടന  പ്രതഷിനഷിധഷി  (LSG

തലന)
4 പട്ടഷികവര്ഗ്ഗ സമുദസ്ഥായ സനഘടനപ്രതഷിനഷിധഷി (LSG തലന)
5 സന്നദ്ധ സനഘടന പ്രതഷിനഷിധഷി
6 ആസൂത്രണ സമഷിതഷി വവസന് യചെയര്മസ്ഥാന്

ദുരന്തമസ്ഥാദനയജ്മെന്റെന് പ്ലൈസ്ഥാനുകള (നമ്മള നമുകസ്ഥായഷി)

 നഷിലവഷിലള്ള  ദുരന്തനഷിവസ്ഥാരണ  പദ്ധതഷി  ദമസ്ഥാണഷിറർ  യചെയ്യുന്ന  സമഷിതഷി  തയന്ന  ഇതന്
ദമസ്ഥാണഷിറർ യചെയസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണന്.
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