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"ൄടുംബശ്രീ മിഷൻ-തീരശ്രീ പദ്ധതി" 
സുംബന്ധിചൃ ്ഉദദയോഗസ്ഥർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കമുളള 

ദൃിദിന ററസിറഡൻഷയൽ പരിശീലനും 
 
 

റിദസോഴ്സ് ടീും 
 

1. ദഡോ. വിദനോദ് എസ് 

2. കണ്ണൻ നോയർ എും 

3. റക വി ദഗോവിന്ദൻ 

4. െഷ്ണ എചൃ ്

5. എസ് ലീനമ്മ ദ ോസ് 

6. സിന്ധു പി പി 

7. ദ ോദമോൾ സി ദബബി 

8. എും എസ് സോജു 

9.  റക ബി അനിൽൄമോർ 

10. ആദർശ് സി 

11. ഹരിൄമോർ സി 

12. തോജുദ്ദീൻ എ 

13. നിഷോദ് സി സി 

14. അനീഷ് ൄമോർ എും എസ് 

15. വിപിൻ വി സി 

16. ററ ി ദതോമസ് 

17. പ്രിയ ഹരിലോൽ 

18. ഹർഷ ടി 

19. സരിത റക എസ് 

20.  അ ീഷ എും എ 

21. ഷീ  ഉണ്ണിെഷ്ണൻ 

22.  ിൻസി രദമഷ് 

23. റസീനോബി റക സവ 

  



3 
 

  



4 
 

"ൄടുംബശ്രീ മിഷൻ-തീരശ്രീ പദ്ധതി" 
സുംബന്ധിചൃ ്ഉദദയോഗസ്ഥർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കമുള്ള 

ദൃിദിന ററസിറഡൻഷയൽ പരിശീലനും 
ആമുഖും 

ദലോകത്തിന് തറന്ന മോതൃകയോയ അധികോര വിദകന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിിയയിൂടറട "ദകരള മോതൃക" 

ത്രിതല പഞ്ചോയത്ത് സുംവിധോനത്തിലും, നഗരപോലിക സുംവിധോനത്തിലും വരുത്തിയ മോറ്റങ്ങൾ 

നിരവധിയോണ്.  റീബിൽഡ് ദകരള, നവദകരളും കർമ്മ പരിപോടി എന്നിവയിൂടറട നവദകരള 

സൃഷ്ടിക്കോയുള്ള നിരവധി വികസന വികസദനതര പ്രവർത്തനങ്ങളോണ് നടന്നു വരുന്നത്.  

 നകീയോസൂത്രണ പ്രസ്ഥോനത്തിറനോ്ും വളർന്നു വന്ന "ൄടുംബശ്രീ" പ്രസ്ഥോനും ദലോക രോ യങ്ങൾക്ക് 

മോതൃകയോണ്.  സോമൂഹയമോയി പിദന്നോക്കും നിൽക്കന്ന, പ്രദതയക ശ്രദ്ധ ആവശയമോയ വിഭോഗങ്ങളുറട 

ശോക്തീകരണത്തിനുും വികസനത്തിനുും ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ൄടുംബശ്രീ മുൻതൂക്കും 

നൽകി വരുന്നു.  ഇതിറന്റ ഭോഗമോയോണ് "തീരശ്രീ" പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിചൃ ്നട്ിലോക്കി വരുന്നത്.  തീരദദശ 

ദമഖലയിറല അയൽക്കൂട്ട സുംവിധോനും ശോക്തീകരിചൃ ്സൂക്ഷമ സുംരുംഭങ്ങൾ ഉൾറ്റടയുള്ള സുംരുംഭങ്ങൾ 

രൂപീകരിക്കന്നതുൾറ്റടയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ൄടുംബശ്രീയുറട ദനതൃതൃത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു.  

ഫിഷറീസ് വൄ ്്, ദക്ഷമനിധി ദബോർഡ്,  സുംസ്ഥോന സർക്കോർ, തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനങ്ങൾ 

എന്നിവ വഴി നിരവധി സോമൂഹയദക്ഷമ പരിപോടികളുും പദ്ധതികളുും നടന്നു വരുന്നുറെങ്കിലും അവയിൽ 

ഭൂരിഭോഗവും സോധോരണക്കോരോയ മത്സ്യറത്തോഴിലകൾക്ക് പ്രോപയമല്ല.  ഇതിനുള്ള പ്രധോന കോരണും ഈ 

പരിപോടികറള ൄറിചൄള്ള അറിവില്ലോയ്മ തറന്നയോണ്.  മത്സ്യദമഖലയിറല സമൂഹറത്ത സോമൂഹയമോയുും 

സോമ്പത്തികമോയുും ഉയർത്തി റകോണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ 

ആരുംഭിക്കന്നതിന് ദനതൃതൃും നൽദകെ ഉദദയോഗസ്ഥർക്കും, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും, ൄടുംബശ്രീ 

പ്രവർത്തകർക്കും പരിശീലനും നൽൄന്നതിനോണ് ലക്ഷയമിടന്നത്. 

ഉദദ്ദശയും 
സോമൂഹയമോയുും സോമ്പത്തികമോയുും പിദന്നോക്കും നിൽക്കന്ന മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ൄടുംബങ്ങൾ ഉൾറ്ടന്ന 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങറള ൄടുംബശ്രീ സുംവിധോനത്തിൂടറട അനിവോരയമോയ ഇടറപടലകൾ നടത്തി 

മുഖയധോരയിറലത്തിക്കന്നതിനോണ് പരിശീലനും വഴി ഉദദ്ദശിക്കന്നത്. 

 

ലക്ഷയും 

1. മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ഗ്ോമങ്ങളിൽ അയൽക്കൂട്ട സുംവിധോനും ശക്തിറ്ടത്തി, അനുദയോ യമോയ 

സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്കന്നതിന് ൄടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശയമോയ സോദങ്കതിക സോമ്പത്തിക 

സഹോയങ്ങൾ ലഭയമോക്കി മുഖയധോരോ സമൂഹത്തിറലത്തിക്കൽ. 

2. വിവിധ വൄപ്പുകൾ, തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനങ്ങൾ, സർക്കോർ വൄപ്പുകൾ എന്നിവ വഴി തീരദദശ 

ദമഖലയിൽ നട്ോക്കന്ന വിവിധ പദ്ധതികറള സുംബന്ധിചൃ വിവരങ്ങൾ ഈ ദമഖലയിറല 

സോധോരണ  നങ്ങൾക്ക് പ്രോപയമോക്കൽ. 

3. രു വീട്ടിൽ രു സുംരഭകറയ വളർത്തിറയടക്കോൻ ആവശയമോയ കോരയദശഷി–ദനതൃതൃദശഷി 

വികസനും, ഇടറപടൽ ദശഷി എന്നിവ വർദ്ധി്ിക്കന്നതിനോവശയമോയ ഇടറപടലകൾ നടത്തൽ. 
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4. തീരദദശ ദമഖലയിറല പിദന്നോക്കോവസ്ഥ പരിഹരിക്കന്നതിനോവശയമോയ ഇടറപടലകൾ 

നടത്തുന്നതിന് മത്സ്യറത്തോഴിലോളി സമൂഹറത്ത സജ്ജമോക്കൽ. 

 

ഉള്ളടക്കും 

തോറഴ്റയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉൾറ്ടത്തിയോണ് ദൃിദിന പരിശീലനും നൽൄന്നത്. 

 

0. കോരയപരിപോടി വിശദീകരണും 

1. പരിചയറ്ടൽ (മഞ്ഞുരുക്കൽ) 

2. പഞ്ചോയത്ത് രോ ്, നഗരപോലിക സുംവിധോനങ്ങളുും നവദകരളും പരിപോടിയുും 

3. പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയുും തീരദദശ ദമഖലയുും :  നിലവിറല സ്ഥിതിയുും പ്രശ്നങ്ങളുും 

4. തീരദദശ ദമഖലയിറല വൄ ്് തല പദ്ധതികൾ 

5. ദകരള-മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ദക്ഷമനിധി ദബോർഡും ദക്ഷമപദ്ധതികളുും 

6. തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനങ്ങളുും തീരദദശ ദമഖലയിറല പദ്ധതികളുും 

7. ൄടുംബശ്രീ സുംവിധോനവും തീരശ്രീ പദ്ധതിയുും 

8. ൄടുംബശ്രീ :  നൂതന പദ്ധതികൾ, ഭോവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

9. തീരശ്രീ- പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധറ്ട്ട ഉദദയോഗസ്ഥരുറട ചുമതലകളുും ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും 

10. തീരശ്രീ പദ്ധതി തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനതല കർമ്മപരിപോടി 

 

പരിശീലന രീതി ശോസ്ത്രും 

പങ്കോളിത്ത അവതരണും. ഗ്രൂ ്് ചർചൃ, പ്രോദയോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൂടന്നിയ പരിശീലന രീതി 

ശോസ്ത്രും. 

 

പരിശീലന പങ്കോളികൾ 

തോറഴ്റയുന്നവരോണ് പരിശീലന പങ്കോളികൾ 

തീരശ്രീ ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർമോർ, ദലോക്ക് ദകോർഡിദനറ്റർമോർ, സി.ഡി.എസ് റചയർദപഴ്സൺ,  ില്ലോ 

ദപ്രോഗ്ോും മോദന ർ, മത്സ്യദമഖ നിർവഹണ ഉദദയോഗസ്ഥർ, കമ്മൂണിറ്റി ദമോട്ടിദവദറ്റർമോർ. 

 

പരിശീലന ബോചൃ ്

60-70 ദപർ അടങ്ങുന്ന ബോചൄകളിലോയി തൃശ്ശൂർ കില (HQ), കില റസന്റർ റകോട്ടോരക്കര എന്നീ രെ് 

ദകന്ദ്രങ്ങളിൽ ററസിറഡൻഷയൽ ആയോണ് ദൃിദിന പരിശീലനും സുംഘടി്ിക്കന്നത്.  2020 റഫബ്രുവരി 

മോസത്തിൽ 8 ബോചൄകളിലോയി പരിശീലനും പൂർത്തിയോക്കോൻ ലക്ഷയമിടന്നു. 

 

പരിശീലന സദർഘയും 

പരിശീലനും ആദയ ദിവസും രോവിറല 09.30 മണിക്ക് ആരുംഭിചൃ ് സവകിട്ട് 06.00 മണിവറരയുും,  രെോും 

ദിവസും രോവിറല 09.00 മണിക്ക് ആരുംഭിചൃ ്04.00 മണിക്ക് അവസോനിക്കന്നതോണ്. 
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പരിശീലന ദവദികൾ 

തൃശ്ശൂർ കില (HQ), കില റസന്റർ റകോട്ടോരക്കര എന്നിവടങ്ങളിൽ റവചൃോണ് പരിശീലനും.  നിലയ്ക്കോത്ത 

സവദുതി കണക്ഷൻ, സൗെ് സിസ്റ്റും, LCD  ദപ്രോ ക്ടറുകൾ, ഗ്രൂ ്് ചർചൃക്ക് ആവശയമോയ സൗകരയങ്ങൾ 

എന്നിവ പരിശീലന ദകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉറ്ോദക്കെതോണ്. 

 

പരിശീലകർ 

ഈ പരിശീലനത്തിറന്റ പരിശീലക പരിശീലനും വി യകരമോയി പൂർത്തീകരിചൃ റിദസോഴ്സ് ദപഴ്സൺമോറര 

ഉപദയോഗിചൃ ് പരിശീലനും നടത്തുന്നതോണ്.  രെ് ദിവസങ്ങളിലോയി 8 റിദസോഴ്സ് ദപഴ്സൺമോരുറട പൂർണ്ണ 

സമയ ദസവനും പരിശീലന ദകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉറ്ോദക്കെതോണ്.  ആദയദിവസും 5 ദപരുദടയുും, രെോും 

ദിവസും 3 ദപരുദടയുും ദസവനും ഉറ്ോക്കണും.  പരിശീലന ദകന്ദ്രത്തിറല രുംഗറത്ത റിദസോഴ്സ് ടീും 

ദകോർഡിദനറ്ററോയി നിദയോഗിദക്കെതോണ്. 

 

സുംഘോടനും 

കില ഡയറക്ടർ  നറൽ ദഡോ. ദ ോയ് ഇളമൺ ഈ പരിശീലന പരിപോടിയുറട ദകോഴ്സ് ഡയറക്ടറോയി 

പ്രവർത്തിക്കന്നതോണ്.  പരിശീലന സുംഘോടനും റിദസോഴ്സ് ടീും നിർവഹിക്കന്നതോണ്. 

 

പരിശീലന വിലയിരുത്തൽ 

പരിശീലനോവസോനും വിലയിരുത്തൽ ദഫോറങ്ങൾ (റിദസോഴ്സ് ദപഴ്സണിറന വിലയിരുത്തൽ, പരിശീലന 

വിലയിരുത്തൽ), റമന്റീ മീറ്റർ ദസോഫ്റ്റ് റവയർ എന്നിവ വഴി പരിശീലന വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നതോണ്. 
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ദകരള ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒഫ് ദലോക്കൽ അഡ്മിനിദേഷൻ 

മുളങ്കുന്നത്തുകോവ്, തൃശ്ശൂർ- 680581 
 

“ൄടുംബശ്രീ മിഷൻ - തീരശ്രീ പദ്ധതി” 
സുംബന്ധിചൃ ്ഉദയോഗസ്ഥർക്കും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കമുള്ള   

ദൃിദിന ററസിഡൻഷയൽ പരിശീലനും 

തിയ്യതി : 2020  റഫബ്രുവരി ........ 
ദവദി : കില- .........................................., 
ദകോഴ്സ്  ഡയറക്ടർ  : ദഡോ. ദ ോയ് ഇളമൺ, ഡയറക്ടർ  നറൽ , കില 
ദകോഴ്സ്  ദകോർഡിദനദറ്റഴ്സ് : 

: 
ശ്രീ. മോതു ആൻഡ്രൂസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, കില 
ശ്രീ. പ്രദമോദ് റക വി, ദപ്രോഗ്ോും ഒഫീസർ, ൄടുംബശ്രി മിഷൻ 

 
കോരയപരിപോടി 

ന്നോും ദിവസും   
09.30-10.00 am : ര ിദേഷൻ 

10.00-10.15 am : 
സൃോഗതും :  
ആമുഖ അവതരണും :  
കോരയപരിപോടി വിശദീകരണും :  

10.15-10.45 am : റസഷൻ 1 : പരിചയറ്ടൽ  (മഞ്ഞുരുക്കൽ ) 
10.45-11.00 am : ചോയ 

11.00-12.00 pm : റസഷൻ 2 : പഞ്ചോയത്ത് രോ ്, നഗരപോലികോ സുംവിധോനങ്ങളുും  - നവദകരള 
കർമ്മപരിപോടിയുും.  

12.00-01.30 pm : റസഷൻ 3: പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയുും തീരദദശ ദമഖലയുും : നിലവിറല സ്ഥിതിയുും 
പ്രശ്നങ്ങളുും 

01.30-02.15 pm : ഉചൃഭക്ഷണും 
02.15-03.15 pm : റസഷൻ 4: തീരദദശ ദമഖലയിറല വൄ്്തല പദ്ധതികൾ  
03.15-04.15 pm : റസഷൻ 5: ദകരള മത്സ്യറതോഴിലോളി ദക്ഷമനിധി ദബോർഡും ദക്ഷമ പദ്ധതികളുും. 
04.15-04.30 pm : ചോയ 

04.30-05.45pm : റസഷൻ 6: തദദ്ദശ സൃയുംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുും തീരദദശ ദമഖലയിറല  
                പദ്ധതികളുും. 

05.45-06.00pm  ചോയ 
 

രെോും ദിവസും   
09.00-09.15 am  റസഷൻ 6.1 :റിദ്ോർട്ട് അവതരണും –MILLY 

09.15-10.15 am : റസഷൻ 7: ൄടുംബശ്രീ സുംവിധോനവും തീരശ്രീ പദ്ധിയുും. 
10.15-11.00 am  റസഷൻ 8:  നൂതന പരിപോടികൾ, ഭോവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ . 
11.00-11.15 am : ചോയ 
11.15-12.00 pm : റസഷൻ 8:  നൂതന പരിപോടികൾ, ഭോവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ  - തുടർചൃ   
12.00-01.30 pm : റസഷൻ 9: തീരശ്രീ – പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധറ്ട്ട ഉദദയോഗസ്ഥരുറട ചുമതലകളുും, 

ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും. 
01.30-02.15 pm : ഉചൃഭക്ഷണും 
2.15-03.15 pm : റസഷൻ 10 :  തദദ്ദശസൃയുംഭരണ സ്ഥോപനതല കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യോറോക്കൽ  

03.15 -04.00 pm : റിദ്ോർട്ട് അവതരണും –MILLY, പരിശീലന വിലയിരുത്തൽ, സമോപനും. 
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റസഷൻ   0 

1. വിഷയും      : കോരയപരിപോടി വിശദീകരണും 

2. ലക്ഷയങ്ങൾ  :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 
                     വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  

i. പരിശീലന രീതിശോസ്ത്രും, പരിശീലന വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ 
ii. പരിശീലനത്തിൽ പോലിദക്കെ ചിട്ടകൾ വിശദീകരിക്കന്നു 

3. സമയും: 10 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി: റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

ക്രിമ 
നും 

ഉള്ളടക്കും സമയും പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1.  പരിശീലന രീതി ശോസ്ത്രും, വിഷയങ്ങൾ 3 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും 

സൈഡ്-2 

2.  പരിശീലന ചിട്ടകൾ 3 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും 
(ൄറി്് -1) 

സൈഡ്-3 

3.  ലീഡർ, റിദ്ോർട്ടർമോറര 
റതരറെടക്കൽ 

4 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും 

സൈഡ്-4 

 

ൄറി ്്  1 :  

നിബന്ധനകൾ: 

1. ഭക്ഷണശോലയിൽ  റെസ് ദകോഡ് നിർബന്ധമോണ്. 

2. അനുവോദും ടോറത കോമ്പസ് വിട്ട് പുറത്ത് ദപോകോൻ  പോടില്ല. 

3. കില കോമ്പസിൽ  മദയപോനും, പുകവലി എന്നിവ നിർബന്ധമോയുും നിദരോധിചൃിരിക്കന്നു. 

4. എല്ലോ പരിശീലനോർഥികളുും പരിശീലന ദകന്ദ്രത്തിൽ  തറന്ന തമോസിദക്കെതോണ്. 

5. അചൃടക്കും നിർബന്ധമോയുും പോലിക്കണും. 

6. പരിശീലന ക്ലോസുകൾ  രോവിറല 9 മണിക്ക് തറന്ന ആരുംഭിക്കന്നതോണ്.  

7. ഏറതങ്കിലും തരത്തിലള്ള ബുദ്ധിമുട്ടകൾ  പരിശീലനോർഥികൾക്ക് ഉെോയോൽ  ദകോഴ്സ് 

ഡയറക്ടററദയോ, ദകോഴ്സ് ദകോ-ഒർഡിദനറ്റദറദയോ ബന്ധറ്ദടെതോണ്.  

8. ക്ലോസ്സുകളിൽ  പരിശീനോർഥികറള ഏൽ്ിക്കന്ന അസസറമൻറുകൾ  െതയമോയുും തയ്യോറോക്കണും. 

9. പരിശീലനോർഥികൾക്ക് പരിശീലത്തിൻററ അവസോന ദിവസും യോത്രക്കോയി ബസ്സ്റ്റ്സ്റ്റോൻറിദലക്കും, 

അടത്തുള്ള റയിൽദവ ദസ്റ്റഷനിദലക്കമുള്ള വോഹനും ക്രിമീകരിചൃിട്ടുെ്. 

10. പരിശിലീനും തുടങ്ങുന്നതിനു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തറന്ന പരിശീലനോർഥികൾ  ക്ലോസ്സ്റ്റിദലക്ക് 

എദത്തെതോണ്. 

11. ക്ലോസ്സുകളിൽ  റമോസബൽ  ദഫോൺ  സസലന്റ് ആക്കി റവയ്ക്കണും. 

ൄറി ്്  2 :  

കിലയിൽ പരിശീലനോർഥികൾക്കള്ള സൗകരയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണും. 

ഉദോ:  ഫിറ്റ്നസ് റസന്റർ, സസക്കിൾ, റചസ്സ്റ്റ്, ബോഡ്മമിന്റൺ, സലബ്രറി, മൂസിയും ......... 
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റസഷൻ   1 

1. വിഷയും      : പരിചയറ്ടൽ (മഞ്ഞുരുക്കൽ) 
2. ലക്ഷയങ്ങൾ  :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 

                     വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  
i. പരിശീലനോർഥികൾ സഹപരിശീലനോർഥികറള പരിചയറ്ടോൻ 

കഴിയുന്നു. 
3. സമയും: 30 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി: റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

ക്രിമ 
നും 

ഉള്ളടക്കും സമയും പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1. ആമുഖും:  ദപര്, പഞ്ചോയത്ത്, 
പഞ്ചോയത്തിറന ഇഷ്ടറ്ടോൻ 
കോരണും 

6 അവതരണും, 
ഗ്രൂ ്് പ്രവർത്തനും  

കോർഡ് (40/50), 
സൈഡ്-1, 2 

2. കോർഡിറല നിറും 5 അവതരണും, 
ഗ്രൂ ്് പ്രവർത്തനും 
(ൄറി്് -1) 

സൈഡ്-3 

3. കോർഡിറല അക്കും 4 അവതരണും, 
ഗ്രൂ ്് പ്രവർത്തനും 
(ൄറി്് -2) 

സൈഡ്-4 

4. കോർഡിറല മലയോള അക്ഷരും 4 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും, 
(ൄറി്് -3) 

സൈഡ്-5 

5. കോർഡിറല ഇുംഗ്ലീഷ് അക്ഷരും 4 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും, 
(ൄറി്് -4) 

സൈഡ്-6 

6. കോർഡിറല പദ്ധതി 4 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും, 
(ൄറി്് -5) 

സൈഡ്-7 

7. ഏറ്റവും ടതൽ ദപര് ആർക്ക് 
പറയോും 

3 അവതരണും, 
(ൄറി്് -6) 

സൈഡ്-8 

 

ൄറി ്്:  

എല്ലോ പരിശീലനോർഥികൾക്കും പര പരരും പരിചയറ്ടന്നതിനോയി മുൻട്ടി തയ്യോറോക്കിയ കോർഡകൾ  

നൽകണും. ഗ്രൂ ്് തിരിക്കോൻ  തോറഴ പറയുന്ന മോർഗങ്ങൾ  സൃീകരിക്കോും. 

1. കോർഡിറന്റ നിറത്തിറന്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ  ഗ്രൂ്ോകോൻ  പറയണും. 

2. 4 മിനിറ്റ് കഴിയുദമ്പോൾ  കോർഡിറല അക്കങ്ങൾ  അനുസരിചൃ ്ഗ്രൂ്ോകോൻ  പറയണും. 

3. 4 മിനിറ്റ് കഴിയുദമ്പോൾ  കോർഡിറല മലയോള അക്ഷരും അനുസരിചൃ ്ഗ്രൂ്ോകോൻ  പറയണും. 

4. 4 മിനിറ്റ് കഴിയുദമ്പോൾ  കോർഡിറല ഇുംഗ്ലീഷ് അക്ഷരും അനുസരിചൃ ്ഗ്രൂ്ോകോൻ  പറയണും. 

5. 4 മിനിറ്റ് കഴിയുദമ്പോൾ  കോർഡിൽ  ദരഖറ്ടത്തിയിരിക്കന്ന പദ്ധതി അനുസരിചൃ ്ഗ്രൂ്ോകോൻ  പറയണും. 

6. പരിശീലനോർഥികൾ  പര പരരും ദപര് പറെ് വിളിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ  മോറണറമന്ന് പറെ് 

ഉപസുംഹരിക്കണും 
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കോർഡ് തോറഴ പറയുും പ്രകോരും തയ്യോറോക്കക : 

 5 നിറത്തിലള്ള 8/10 കോർഡകൾ  (ആറക പരിശീലനോർഥിക്കൾക്കനുസരിചൃ ്(40 പരിശീലനോർഥി 

കളോറണങ്കിൽ  8 എണ്ണും വീതമുള്ള 5 റസറ്റ് ), (50 പരിശീലനോർ ഥികളോറണങ്കിൽ  10 എണ്ണും 

വീതമുള്ള 5 റസറ്റ് ).   

 1 മുതൽ  8-10 വറര അക്കങ്ങൾ  അതിൽ  എഴുതുക.  മലയോള അക്ഷരങ്ങൾ  (അ, ഇ, ഉ, എ, , ക, ച, 

ട, ത, പ) കോർഡിൽ  എഴുതുക.  ഇുംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ  (8-10) (A to H/J) കോർഡിൽ  എഴുതുക.  

 പദ്ധതികൾ -  MGNREGS, HARSHAM, SNEHANIDHI, DDUGK, ARANG, SNEHITHA, PMAY,  NRHM, 

NRLM  എഴുതുക. 

 രു കോർഡിൽ നമ്പർ, മലയോള അക്ഷരും, ഇുംഗ്ലീഷ് അക്ഷരും, രു പദ്ധതി എന്നിവ ഉറെന്ന് 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
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റസഷൻ   2 

1. വിഷയും      :   പഞ്ചോയത്ത് രോ ് നഗരപോലിക സുംവിധോനവും നവദകരള കർമ്മ പരിപോടിയുും 
2. ലക്ഷയങ്ങൾ  :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 

                     വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  
i. 73, 74 ഭരണഘടനോ ദഭദഗതികളുറട സവിദശഷതകൾ  വിശദീകരിക്കക 
ii. 1994 റല ദകരള പഞ്ചോയത്ത് രോ ് നഗരപോലിക നിയമങ്ങളുറട പ്രോധോനയും 

വിശദീകരിക്കക 
iii. ത്രിതല പഞ്ചോയത്ത്  നഗരപോലിക സുംവിധോനത്തിറന്റയുും ഗ്ോമസഭ, 

വോർഡ് സഭ,  വോർഡ് കമ്മറ്റി എന്നിവയുറട ചുമതലകളുും 
ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളുും വിശദീകരിക്കക 

iv. വിവിധ കമ്മിറ്റി സുംവിധോനങ്ങൾ  ദബോധയറ്ടത്തുന്നു 
3. സമയും: 60 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി: റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

ക്രിമ 
നും 

ഉള്ളടക്കും സമയും പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1. പഞ്ചോയത്ത് രോ ് സുംവിധോനും, 
നഗരപോലിക സുംവിധോനും 

5 പങ്കോളിത്ത ചർചൃ 
(ൄറി്് -1) 

സൈഡ്-1 

2. 73, 74 ഭരണഘടനോ ദഭദഗതികളുറട 
സവിദശഷതകൾ  

5 അവതരണും 
(ൄറി്് -2) 

സൈഡ്-2 

3. ദകരള പഞ്ചോയത്ത് രോ ് നിയമും, 
നഗരപോലിക നിയമും  1994 
സവിദശഷതകൾ  

10 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും 
(ൄറി്് -3) 

സൈഡ്-3-8 

4. അധികോരും , ചുമതല, സ്ഥോപനങ്ങൾ, 
ഫെ് 

10 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും 
(ൄറി്് -4) 

സൈഡ്-4-10 

5. കമ്മിറ്റി സുംവിധോനങ്ങൾ  5 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും 
(ൄറി്് -5) 

സൈഡ്-11-13 

6.  നകീയോസൂത്രണും,  നകീയ 
സുംഘടനോ സുംവിധോനങ്ങൾ  

5 പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും 
(ൄറി്് -6) 

സൈഡ്-14 

7. മത്സ്യസഭ 5 അവതരണും 
(ൄറി്്-7) 

സൈഡ്-15 

8. വർക്കിുംഗ് ഗ്രൂ്്, തീര സമത്രി 
കൗൺസിൽ 

3 അവതരണും 
(ൄറി്് -8) 

സൈഡ്-16, 17 

9. നവദകരള കർമ്മപരിപോടി 10 അവതരണും 
(ൄറി്് -9) 

സൈഡ് -18 

10. ദക്രിോഡീകരണും 2   
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ൄറി ്്: 

1. പഞ്ചോയത്തീരോ ് നഗരപോലിക സുംവിധോനത്തിറന്റ പ്രസക്തി, കോലികപ്രോധോനയും, സവിദശഷത 
എന്നിവ പഠിതോക്കളുറട പങ്കോളിത്തദത്തോറട ദബോധയറ്ടത്തുന്നു. (സൈഡ്-1) 

2. ഭരണഘടനോദഭദഗതി മൂലും ഉെോയ സവിദശഷതകളോയ ഭരണഘടന പിൻബലും, പ്രോദദശിക 
സർക്കോരുകൾ, ഗ്ോമസഭകൾ, ത്രിതല പഞ്ചോയത്തുകൾ, അഞ്ച്  വർഷത്തി റലോരിക്കൽ  
തിരറെട ്് , സ്ത്രീ സുംവരണും, പട്ടിക ോതി/പട്ടികവർഗ സുംവരണും, സുംസ്ഥോന തിരറെട ്് 
കമ്മീഷൻ, ധനകോരയ കമ്മീഷൻ,  ില്ലോ ആസൂത്രണ സമിതി തുടങ്ങിയ കോരയങ്ങൾ  വിശദമോയി 
അവതരി്ിക്കണും (സൈഡ്-2) 

3. ദകരള പഞ്ചോയത്തീരോ ് ആക്ടിറന്റയുും നഗരപോലിക നിയമത്തിലദന്റയുും സവിദശഷതകൾ, 
കോരയനിർവ്വഹണ അധികോരികൾ, ചുമതലകൾ  വിവരിക്കദമ്പോൾ  റസൻ  കമ്മിറ്റി ശുപോർശകളുറട 
അടിസ്ഥോനത്തിൽ  വന്ന മോറ്റങ്ങൾ  ടി വിശദീകരിക്കണും (സൈഡ്-3) 

4. വിവിധ കമ്മിറ്റി സുംവിധോനങ്ങൾ, ചുമതലകൾ, ഉത്തരവോദിതൃങ്ങൾ  എന്നിവ വിശദീകരിക്കന്നു 
(സൈഡ്-4-10) 

5. ത്രിതല പഞ്ചോയത്ത് രോ ് സുംവിധോനും, നഗരപോലികോ സുംവിധോനും എന്നിവയിറല വിവിധ 
കമ്മിറ്റികറള ൄറിചൃ ്വിശദീകരിക്കക (സൈഡ് -11-13) 

6. 1996 ൽ ആരുംഭിചൃ  നകീയോസൂത്രണ പ്രസ്ഥോനവും അതിറന്റ ഭോഗമോയുളള  നകീയ സുംഘടന 
സുംവിധോനങ്ങളുും വിശദമോക്കക. (സൈഡ് -14) 

7. സൈഡ് 15 പ്രദർശി്ിചൃ ് മത്സ്യസഭ, മത്സ്യഭവൻ എന്തോറണന്നുും അതിറന്റ നടപടി ക്രിമങ്ങൾ 
എന്തോറണന്നുും വിശദീകരിക്കണും.  കില പുറത്തിറക്കിയ മത്സ്യസഭറയക്കറിചൄള്ള സകപുസ്തകും  
(മത്സ്യസഭ രൂപീകരണവും, പ്രവർത്തന സുംവിധോനവും, മത്സ്യദമഖല വർക്കിുംഗ് ഗ്രൂ്ിനുള്ള 
സകപുസ്തകും) 

8. വർക്കിുംഗ് ഗ്രൂ്് എന്നിവയുറട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണും (സൈഡ് 16, 17) 

9. നവദകരള കർമ്മപരിപോടി സുംബന്ധിചൃ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കണും.  
നവദകരളും പരിപോടിയിൂടറട പുതിയ ദകരള സൃഷ്ടിക്കോയി ഉദദയോഗസ്ഥർ ഉൾറ്റട മുഴുവൻ 
 നങ്ങറളയുും ന്നിചൃ ്പ്രവർത്തിദക്കെതിറന്റ ആവശയകതയിൂടന്നി റസഷൻ അവസോനി്ിക്കണും.  
(സൈഡ് -18) 
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അവതരണ ൄറി ്് 

 

അധികോരവിദകന്ദ്രീകരണും 

ഒദരോ ഗ്ോമവും പൂർണ്ണ അധികോരമുള്ള രു പഞ്ചോയത്ത് (ഗ്ോമസൃരോ ് ) ആവണറമന്നോണ് നുറട 
രോഷ്ട്രപിതോവോയ മഹോത്മ ി ആഗ്ഹിചൃത്.  എന്നോൽ  സൃോതന്ത്ര്യ സമരോനന്തര ഇന്തയയുറട ഭരണഘടന 
രൂപകൽ്ന റചപ്പദ്ോൾ  ഈ കോഴ്ച്ോട് ഭരണഘടനയിൽ  സ്ഥോനും പിടിചൃില്ല.  ഭരണഘടനയുറട  
നിർദദ്ദശക തതൃങ്ങളിൽ  അനുദേദും 40 ആയി ഗ്ോമപഞ്ചോയത്തുകൾ  രൂപീകരിദക്കെതിൻററ 
ആവശയകത എഴുതി ദചർക്കകയോണ് റചപ്പത്. 

1954 ൽ  ഇന്തയയിറലോട്ടോറക പഞ്ചോയത്തുകൾ  നിലവിൽ  വന്നു.  സോമൂഹയ വികസനത്തിന്  നോധിപതയ 
വിദകന്ദ്രീകരണും അനിവോരയമോറണന്ന് 1958 ൽ  ബൽവന്ത് റോയ് ദമത്ത കമ്മിറ്റിയുറട ശുപോർശ ദദശീയ 
വികസന സമിതി അുംഗീകരിചൃദതോടടി വിവിധ സുംസ്ഥോനങ്ങളിൽ  പഞ്ചോയത്ത് നിയമങ്ങളുും 
റതരറെട ്് രീതികളുും നിലവിൽ  വന്നു.  1978 ൽ  നിയമിചൃ അദശോക് ദമത്ത കമ്മീഷൻ  1984 റല 
ഹനുമന്തറോവ കമ്മിറ്റി, 1985 റല വി.റക.ആർ.റോവ കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയവ പഞ്ചോയത്തുകളുറട പ്രവർത്തനത്തിന് 
ഭരണഘടനോ പിൻബലും ആവശയമോറണന്നുും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ   നപങ്കോളിത്തും 
ഉറപ്പുവരുത്തണറമന്നുും നിർദദ്ദശിചൄ.  ഇതിൻററ ഭോഗമോയി 1989 ൽ  പഞ്ചോയത്ത് രോ ് ബിൽ  64-ാോാും 
ഭരണഘടന ദഭദഗതിയോയി പോർലറമൻറിൽ  അവതരി്ിറചൃങ്കിലും രോ യസഭയിൽ  പോസ്സ്റ്റോയില്ല.  തുടർന്ന് 
1992 ൽ  73, 74 ഭരണഘടന ദഭദഗതികൾ  ദലോകസഭയുും രോ യസഭയുും പോസ്സ്റ്റോക്കകയുും 1993 ൽ  ഏപ്രിൽ  23 
ന് രോഷ്ട്രപതി പ്പുവയ്ക്കുകയുും റചപ്പദതോടടിയോണ് പഞ്ചോയത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും ഭരണഘടനോ 
പിൻബലും ലഭിചൃത്. 

73, 74 ദഭദഗതി - സവിദശഷതകൾ  

1. 20 ലക്ഷത്തിലധികും  നസുംഖയയുള്ള സുംസ്ഥോനങ്ങളിൽ  ത്രിതല പഞ്ചോയത്തുകൾ , നഗരപോലികോ 
          സ്ഥോപനങ്ങൾ  
2. ഗ്ോമത്തിറല എല്ലോ ദവോട്ടർമോരുും ഉൾറ്ടന്ന ഗ്ോമസഭകൾ  
3. ഒദരോ 5 വർഷും ടദമ്പോൾ  റതരറെട ്് നിർബന്ധും 
4. അുംഗതൃത്തിലും അദ്ധയക്ഷപദവിയിലും മൂന്നിറലോന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് സുംവരണും (ദകരള സർക്കോർ  
           നടത്തിയ ദഭദഗതി വഴി രെിൽ  ന്ന് സുംവരണും) 
5. പട്ടിക ോതി/പട്ടികവർഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക്  നസുംഖയോനുപോതികമോയി സുംവരണും 
6. സൃതന്ത്ര്മോയ റതരറെട ്് കമ്മീഷൻ , ധനകോരയ കമ്മീഷൻ ,  ില്ലോ ആസൂത്രണ സമിതികൾ . 
7. പഞ്ചോയത്ത്, നഗരസഭോ സ്ഥോപനങ്ങൾ , പ്രോദദശിക സർക്കോരുകൾ . 
 
അധികോരവിദകന്ദ്രീകരണും ദകരളത്തിൽ  

 ബൽവന്തറോയ് ദമത്ത കമ്മിറ്റിയുറട ശുപോർശ പരിഗണിചൃ ് സമഗ്മോയ ദകരള പഞ്ചോയത്ത് 
നിയമവും മുനിസി്ോലിറ്റി നിയമവും 1960 ൽ  പ്രോബലയത്തിൽ  വന്നു. 

 പ്രസ്തുത നിയമത്തിൻററ അടിസ്ഥോനത്തിൽ  1961  നുവരി 1 ന് പുതിയ പഞ്ചോയത്ത്-മുനിസി്ൽ  
ഭരണസമിതികൾ  നിലവിൽ  വന്നു. 

 1980 ൽ   ില്ലോ ഭരണ ബില്ലിന് പ്രസിഡൻറിൻററ അനുമതി ലഭിറചൃങ്കിലും  ില്ലോ വികസനത്തിൽ  
ധോരോളും അധികോരങ്ങൾ  ഉെോയിരുന്ന  ില്ലോ കൗൺസിൽ  റതരറെട ്് നടന്നത് 1989 ലോണ്.  
 ില്ലോ വികസനത്തിൽ  ധോരോളും അധികോരങ്ങൾ  ഉെോയിരുന്ന  ില്ലോ കൗൺസിൽ  1991 ൽ  ആക്ട് 
മരവി്ിചൃദതോടടി ഇല്ലോതോൄകയുും റചയ്തു. 

 1960 റല ദകരള പഞ്ചോയത്ത് നിയമവും, 1961 റല ദകരള മുനിസി്ോലിറ്റി നിയമവും ആയിരുന്നു,  73, 
74 ഭരണഘടന ദഭദഗതികൾക്ക് മുമ്പ് ദകരളത്തിൽ  പ്രോബലയത്തിൽ  ഉെോയിരുന്നത്.  1994 ഏപ്രിൽ  
23 നോണ് ദകരള പഞ്ചോയത്ത് രോ ് നിയമവും, ദകരള മുനിസി്ൽ  നിയമവും നിയമസഭ 
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പോസ്സ്റ്റോക്കിയത്.  ഈ നിയമങ്ങളുറട പിൻബലദത്തോറട 1995 ദക്ടോബർ  2 ന് പുതിയ പ്രോദദശിക 
സർക്കോരുകൾ  നിലവിൽ  വന്നു. 

 നകീയോസൂത്രണ പ്രസ്ഥോനും 

 അധികോരവിദകന്ദ്രീകരണും ഫലപ്രദമോകോൻ  റപോതു ന പങ്കോളിത്തും അനിവോരയമോറണന്ന 
കോഴ്ച്ോടിൽ  1996 ൽ  അധികോരത്തിൽ  വന്ന സർക്കോരോണ്  നകീയോസൂത്രണ പ്രസ്ഥോനത്തിന് 
തുടക്കും ൄറിചൃത്. 

 1996 ആഗസ്റ്റ് 17 ന് പ്രസ്ഥോനും ആരുംഭിചൄ. 

 സുംസ്ഥോന പദ്ധതിവിഹിതത്തിറന്റ 40 ശതമോനദത്തോളും തുക തദദ്ദശഭരണ സ്ഥോപനങ്ങൾക്്ക 
നൽൄവോനുും തീരുമോനിചൄ. 

റസൻ  കമ്മിറ്റി 

 1996 ൽ  അധികോരത്തിൽ  വന്ന സർക്കോർ  അധികോരവിദകന്ദ്രീകരണും ഫലപ്രദമോക്കോനുും 
പ്രോദദശിക ഭരണും ശക്തിറ്ടത്തുവോനുും നിർദദ്ദശങ്ങൾ  സമർ്ിക്കന്നതിനോയി ദഡോ. സതയബ്രത 
റസന്നിൻററ ദനതൃതൃത്തിൽ  നിദയോഗിചൃ കമ്മിറ്റി. 

 റസൻ  കമ്മിറ്റി നിർദദ്ദശങ്ങൾ  അുംഗീകരിചൃ ് 1999 ൽ  പഞ്ചോയത്തീ രോ ് നഗരപോലിക 
നിയമങ്ങളിൽ  സമഗ്മോയ ദഭദഗതികൾ  വരുത്തി.  അിറയോനുള്ള അവകോശും, പൗരോവകോശദരഖ, 
ഒുംബുഡ്മോൻ , സെബൂണൽ  എന്നീ സുപ്രധോന കോരയങ്ങൾ  നിയമത്തിൽ  ഉൾറ്ടത്തി. 

അധികോരവിദകന്ദ്രീകരണും - ദകരളത്തിറല സവിദശഷതകൾ  

 അധികോരവിദകന്ദ്രീകരണും അക്ഷരോർഥത്തിൽ  നട്ിലോക്കിയ ഏക സുംസ്ഥോനമോണ് ദകരളും. 

 ആസൂത്രണ വിദകന്ദ്രീകരണും നട്ിലോക്കി. 

 ധന വിദകന്ദ്രീകരണും, ഭരണപരമോയ വിദകന്ദ്രീകരണവും നട്ിലോക്കി. 

 പ്രോദദശിക സർക്കോരുകറള ശക്തിറ്ടത്തോൻ  വിവിധ  നകീയ സുംവിധോനങ്ങൾക്ക് രൂപും 
നൽകി. 

 അധികോരവിദകന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിിയയിൽ   നപ്രതിനിധികൾ , ഉദദയോഗസ്ഥർ ,  നങ്ങൾ  തുടങ്ങിയ 
എല്ലോവരുും പങ്കോളികൾ . 

അധികോരവിദകന്ദ്രീകരണും - അടിസ്ഥോന തതൃങ്ങൾ  

  നപങ്കോളിത്തും 

 പ്രതിബദ്ധത 

 സോമൂഹയനീതി 

 സുതോരയത 
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റസഷൻ   3 

1. വിഷയും : പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയുും തീരദദശ ദമഖലയുും നിലവിറല സ്ഥിതിയുും പ്രശ്നങ്ങളുും 
2. ലക്ഷയും:  :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 

                വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  
i. പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് തീരദദശ ദമഖലയിറല പ്രശ്നങ്ങദളയുും 

ഇടറപടൽ സോധയതകദളയുും പറ്റി വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക 
ii. പരിഹോരമോർഗങ്ങൾ കറെത്തോൻ കഴിയുക 

3. സമയും: 90 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി: റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

ക്രിമ 
നും 

ഉള്ളടക്കും സമയും 
(മിനിറ്റ് ) 

പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1.  ആമുഖും 
തീരദദശ ദമഖലയിറല പ്രശ്നങ്ങളുും 
ഇടറപടൽ സോധയതകളുും 

10 അവതരണും 
(ൄറി്് -1) 
 

സൈഡ്-2 

2.  വിവിധ ദമഖലകളിറല അവസ്ഥറയന്ത് ? 
കോരണറമന്ത് ? പരിഹോരറമന്ത്? 

30 ഗ്രൂ ്് പ്രവർത്തനും 
(ൄറി്് -2) 

സൈഡ് -3, 4 
ചോർട്ട് ദപ്ർ, 
മോർക്കർ 

3.  അടിസ്ഥോന സൗകരയും  വികസന ദമഖല 5 അവതരണും 
(ൄറി്് -3) 

സൈഡ് -5 

4.  ആദരോഗയ -വിദയോഭയോസ ദമഖല 5 ഗ്രൂ ്് പ്രവർത്തനും 
അവതരണും 
(ൄറി്് -4) 

സൈഡ് -6 

5.  സോമ്പത്തിക ദമഖല 5 ഗ്രൂ ്് പ്രവർത്തനും 
അവതരണും 
(ൄറി്് -5) 

സൈഡ് -7 

6.  സോമൂഹയ ദമഖല 5 അവതരണും 
(ൄറി്് -6) 

സൈഡ് -8 

7.  ഉപ ീവന ദമഖല 5 ഗ്രൂ ്് പ്രവർത്തനും 
അവതരണും 
(ൄറി്് -7) 

സൈഡ് -9 

8.  പരിഹോര നിർദദ്ദശങ്ങൾ : 
തദദ്ദശഭരണ സ്ഥോപനത്തിറന്റയുും 
വൄപ്പുകളുദടയുും സോധയതകൾ 

20 അവതരണും 
(ൄറി്് -8) 

സൈഡ് -10 

9.  സുംശയനിവോരണും 5   

 

ൄറി ്് 

1. ആമുഖമോയി സൈഡ് പ്രദർശി്ിചൄ റകോെ് തീരദദശ ദമഖലയിൽ നിലവിൽ അനുഭവറ്ടന്ന 
പ്രശ്നങ്ങൾ എറന്തല്ലോമോറണന്ന് വിശദീകരിക്കക.  റതോഴിറലടക്കന്ന സ്ത്രീകളുറട ട്ടത്തിൽ ഏററ 
പിദന്നോക്കും നിൽക്കന്ന രു വിഭോഗമോണ് മത്സ്യദമഖലയിറല സ്ത്രീറതോഴിലോളികൾ.  – സൂചന (ദപ ് 
18, മോറുന്ന മത്സ്യദമഖല പ്രോന്തവൽക്കരിക്കറ്ടന്ന മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾ - ദഡോ. റ . ബി. 
രോ ൻ) 
 

2. പരിശീലനോർഥികറള വിഷയോടിസ്ഥോനത്തിൽ 5 ഗ്രൂപ്പുകളോക്കി തിരിക്കക.  ഒദരോ ഗ്രൂ്ിനുും 
തന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നൽൄകയുും വിഷയറത്ത ആ പരദമോക്കി നിലവിറല അവസ്ഥ, അതിറന്റ 
കോരണങ്ങൾ, ഇടറപടൽ സോധയതകൾ/പരിഹോരങ്ങൾ എന്നിവ ചർചൃ റചയ്യോൻ ആവശയറ്ടക 
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അതിനോയി 20 മിനിറ്റ് നൽൄകയുും ചോർട്ടിൽ പകർത്തി എഴുതോൻ 10 മിനിറ്റ് നൽൄക.  തുടർന്ന് 
ഒദരോ ഗ്രൂ്ിറനയുും അവതരണത്തിനോയി വിളിക്കക.  രു ഗ്രൂ്ിറന്റ അവതരണത്തിന് 5 മിനിറ്റ് 
നൽൄക.  ആറക അവതരണങ്ങൾക്ക് 25 മിനിറ്റ് അനുവദിക്കക.  സമയും പോലിക്കന്നതിൽ 
റഫസിലിദറ്ററ്റർ പ്രദതയകും ശ്രദ്ധിദക്കെതോണ്.  പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കും നൽകി ചർചൃ നടത്തോനുും 
അവ കറെത്തോനുും ശ്രമിദക്കെതോണ്. 
 

3. അടിസ്ഥോന പ്രശ്നങ്ങൾ 
 തീരദദശറത്ത ചില ഭോഗങ്ങളിൽ ൄടിറവള്ളും ലഭിക്കന്നതിനുള്ള കോലതോമസും 
 തീരദദശ ദറോഡകളുറട തകർചൃ നിരന്തരും കടൽകയറ്റും ഉെോക്കന്നത് റകോെ് മണ്ണ് ദകറി 

യോത്രോ സൗകരയും തടസ്സ്റ്ററ്ടന്നു. 

 കടൽ തീരത്ത് പുലിമുട്ട് ടൽ ഇടോത്തതിറന്റ ൄറവ്. 

 ഒഖി കയറിയതിന് ദശഷും ഏക ആശ്രയമോയ ൄടിറവള്ളദസ്ത്രോതസ്സുകൾ മലിനമോയി. 

 ഭോവി  ീവിതറത്ത ൄറിചൃ ്അവയക്തമോയ കോഴ്ച്ോട്  

 സ്ഥിരമോയി ദുരന്തബോധിത പ്രദദശമോണ്. 

 ഭവന രോഹിതയും 

 തീരദദശ സുംരക്ഷണും 
 

4. ആദരോഗയ –വിദയോഭയോസ ദമഖല 

 ട്ടമോയി തോമസിക്കന്നതിനോൽ സോുംക്രിമിക ദരോഗങ്ങൾ എളു്ത്തിൽ പടർന്നുപിടിക്കോനുള്ള 
സോധയത 

 ചില തീരദദശദമഖലയിൽ ൄട്ടികൾ സഹസ്ക്കൂൾ വിദയോഭയോസും കഴിെോൽ വിവിധ 
ദ ോലികളിൽ പ്രദവശിക്കന്നു (തുടർപഠനത്തിന് രക്ഷിതോക്കൾക്ക് സോമ്പത്തികും ൄറവോയതോണ് 
ഇതിന് കോരണും) 

 വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനത്തിൽ നിന്നുും ആൺൄട്ടികളുറട റകോഴിഞ്ഞുദപോക്ക് 

 ലഹരിപദോർഥങ്ങളുറട ഉപദയോഗും ആദരോഗയും, ആയുസ്സ്റ്റ് എന്നിവറയ ബോധിക്കന്നു. 
 

5. സോമ്പത്തിക ദമഖല 

 തീരദദശ  നത റപോതുറവ സോമ്പത്തികമോയി പിദന്നോക്കും നിൽക്കന്ന ആളുകളോണ്. 

 സ്ഥിര വരുമോനമില്ലോത്തതോണ് അതിന് കോരണും. 

 െതയമല്ലോത്ത കടൽസൃഭോവും കോരണും സ്ഥിര മീൻ പിടത്തും നടക്കന്നില്ല 

 സീസൺ ദ ോലി മോത്രും ആശ്രയിചൃോണ് പുരുഷന്മോർ  ീവിക്കന്നത്. 

 സ്ത്രീകൾ അധികവും വീട്ടിലിരിക്കന്നവദരോ റതോഴിലറ ്് പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധ്ട്ടവദരോ ആണ്. 

 സീസൺ ഇല്ലോത്ത സമയത്ത് മറ്റ് ദ ോലികൾ പ്രോവീണയമില്ലോത്തതു റകോെ് റവറുറത 
ഇരിദക്കെി വരുന്നു. 

 സൃകോരയ പണമിടപോട് സ്ഥോപനങ്ങളുറട സൃോധീനും ഈ ദമഖലയിറല സോമ്പത്തിക ഭദ്രതറയ 
സോരമോയി ബോധിക്കന്നു. 

 വരവ് അനുസരിചൃ ് ചിലവ് നിയന്ത്ര്ിക്കന്നതിന് ഈ വിഭോഗത്തിന് കഴിയുന്നില്ല, ഭീമമോയ 
കടബോധയത 
 

6. സോമൂഹയദമഖല 

 തീരദദശ  നത വയതയസ്ഥ മത-സോമൂഹിക വിഭോഗത്തിൽ ഉൾറ്ടന്നവരോണ്. 

 ആദയകോലങ്ങളിൽ കണ്ടു വന്നിരുന്ന റത്തോരുമ/ട്ടോയ്മ നഷ്ടറ്ട്ടിരിക്കന്നു  

 സോമൂഹിക ഘടനയ്ക്ക് തകർചൃ വരുത്തുന്ന മദയും, മയക്ക മരുന്ന് പുകയില ഉല്പന്നങ്ങളുറട 
ഉപദയോഗവും, വില്പനയുും ധോരോളമോയി കണ്ടു വരുന്നു.  സ്ക്കൂൾ വിദയോർഥികളുും, യുവതലമുറയുും 
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ഇതിറന്റ ഇരകളോയി മോറുന്നു.  അതു റകോെ് തറന്ന ൄടുംബത്തിനകത്ത് അസൃസ്ഥകൾ 
ഉെോൄന്നു. 

 തീരദദശങ്ങളിൽ അണുൄടുംബങ്ങളോണ് ടതലോയുും കണ്ടു വരുന്നത്. 

 മതത്തിറന്റ സൃോധീനും ടതലോയി കണ്ടു വരുന്നു. 
 

7. ഉപ ീവന ദമഖല 

 സുംരുംഭകർക്ക് െതയമോയ പരിശീലന മോർഗനിർദദ്ദശങ്ങൾ ലഭിക്കന്നില്ല. 

 പല സുംരുംഭകങ്ങളുും തുടങ്ങി റപട്ടന്ന് തറന്ന അവസോനി്ിക്കന്നു. 

 െതയമോയ ദമൽദനോട്ടും ഇല്ലോത്തതിനോൽ സുംരുംഭങ്ങൾക്ക് തുടർചൃ ഉെോൄന്നില്ല. 

 സുംരുംഭങ്ങൾക്ക് ദവെ സമയത്ത് സോമ്പത്തിക സഹോയും നൽൄന്നതിൽ കോലതോമസും 
ദനരിടന്നു. 

 തീരദദശത്ത് നിന്നുള്ള സുംരുംഭകർക്ക് മറ്റു സ്ഥലത്ത് ദപോയി വിപണനും നടത്തുന്നതിന് യോത്രോ 
ചിലവ് ടതലോണ്. 

 പ്രധോനമോയുും സീസൺ ദ ോലികളിൽ മോത്രദമ ആളുകൾ ഏർറ്ടന്നുള്ളൂ. 

 സുംരുംഭത്തിറന്റ നഷ്ടസോധയതകൾ (റിസ്ക് ) ഏററ്റടക്കന്നതിനുള്ള സധരയും ൄടുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങൾ കോണിക്കന്നില്ല. 

 മത്സ്യബന്ധനവമോയി ബന്ധറ്ട്ട് ദമഖലകളിൽ ഉപ ീവന സോധയതകൾ ടതലോറണങ്കിലും 
ടി ഉപ ീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ൄറവോണ്. 

 
8. ഗ്രൂ ്് ചർചൃയിൂടറടയുും അവതരണത്തിൂടറടയുും വിട്ടു ദപോയിട്ടുള്ള കോരയങ്ങൾ റിദസോഴ്സ് ദപഴ്സൺ 

ട്ടിദചൃർക്കക. തുടർന്നുള്ള റസഷനുകളിൽ, ചർചൃ റചപ്പ പ്രശ്നങ്ങൾക്കള്ള പരിഹോര മോർഗങ്ങൾ 
കറെത്തോനോൄറമന്ന ആശയദത്തോറട റസഷൻ അവസോനി്ിക്കക. 
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റസഷൻ   4 

1. വിഷയും  :   തീരദദശദമഖലയിറല വൄ ്്തല പദ്ധതികൾ 
2. ലക്ഷയും   :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 

                വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  
i. തീരദദശദമഖലയിറല വൄ ്് തല പദ്ധതികറള ൄറിചൃ ്

വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക. 
ii. പദ്ധതികറളക്കറിചൄള്ള അവദബോധും പരിശീലനോർഥികളിൽ 

ഉെോക്കോൻ കഴിയുക. 
3. സമയും  :  60 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി     :   റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

 
ക്രിമ 
നും 

ഉള്ളടക്കും സമയും 
(മിനിറ്റ് ) 

പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1.  ആമുഖും 5  അവതരണും 
  (ൄറി്് -1) 

സൈഡ്-2-4 

2.  പുനരധിവോസ പദ്ധതി 
 ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ 
 ഭവനരഹിതർ 

5 അവതരണും 
  (ൄറി്് -2) 

സൈഡ്-5, 6 

3.  സമ്പോദയ സമോശൃോസ പദ്ധതി 2 അവതരണും 
  (ൄറി്് -3) 

സൈഡ്-7 

4.  ലുംപ്സും ഗ്ോന്റ് 10 അവതരണും 
  (ൄറി്് -4) 

സൈഡ്-8-10 

5.  കടോശൃോസും 3 അവതരണും 
  (ൄറി്് -5) 

സൈഡ്-11 

6.  GRFTHS 5 അവതരണും 
  (ൄറി്് -6) 

സൈഡ്-12, 13 

7.  റമഡിക്കൽ കയോമ്പ് 5 അവതരണും 
  (ൄറി്് -7) 

സൈഡ് -14, 15 

8.  സോഫ് 5 അവതരണും 
  (ൄറി്് -8) 

സൈഡ് -16, 17 

9.  വിദയോതീരും പദ്ധതി 5 അവതരണും 
  (ൄറി്് -9) 

സൈഡ്-18 

10.  കരിയർ സഗഡൻസ് ദപ്രോഗ്ോും 2 അവതരണും 
  (ൄറി്് -10) 

സൈഡ്-19 

11.  Adoption 5 അവതരണും 
  (ൄറി്് -11) 

സൈഡ്-20 

12.  സൗ നയ ദറഷൻ - റപോതുവിതരണ 
സുംവിധോനും 

2 അവതരണും 
(ൄറി്് -12) 

സൈഡ് -21 

13.  ദബോധവൽക്കരണ പരിപോടി – 
ഫിഷർറമൻസ് 

2 അവതരണും 
(ൄറി്് -13) 

സൈഡ്-22 
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14.  ഒഖി  ീവറന്റ രക്ഷ ഉപകരണങ്ങളുറട 
വിതരണും 

5 അവതരണും 
  (ൄറി്് -14) 

സൈഡ്-23 

15.  Insurance for vessel and Engine 3 അവതരണും 
  (ൄറി്് -15) 

സൈഡ്-24 

16.  സീ-ററസ്കൂ ദകോഡ്, റമോസബൽ 
ആപ്ലിദക്കഷൻസ്, ലിറ്ററസി മിഷൻ 

2 അവതരണും 
(ൄറി്് -16) 

സൈഡ്-25-27 

17.    Matysafed പദ്ധതികൾ, മറ്റു 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

2 അവതരണും 
  (ൄറി്് -17) 

സൈഡ്-28-33 

 

ൄറി ്് 

1. ആമുഖമോയി ഫിഷറീസ് വൄപ്പുകദളക്കറിചൄും അതിറന ഘടനോപരമോയ സ്ഥോപന 
വിനയോസറത്തക്കറിചൄും   ഫിഷറീസ് വൄപ്പുും അതിറല 9 ഏ ൻസികറള ്റ്റിയുും 
പദ്ധതികറളക്കറിചൄും ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ് 2-4) 

2. Landless homeless, homeless എന്നീ പദ്ധതികറള ൄറിചൃ ്വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ് 5, 6) 
പുനരധിവോസ പദ്ധതി 

 ഭൂരിഹത-ഭവനരഹിതർ – 10 ലക്ഷും 

  ഭവനരഹിതർ             - 4 ലക്ഷും 
കടലിദനോട് ദചർന്ന് ദവലിദയറ്റ പ്രദദശത്ത് നിന്നുും 50 മീറ്ററിനുള്ളിൽ തോമസിക്കന്നവറര 
മോറ്റി തോമസി്ിക്കന്ന പദ്ധതി. 

 
3. സമ്പോദയ സോശൃോസ പദ്ധതിറയ പറ്റി വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ്  7) 

സമ്പോദയ സമോശൃോസ പദ്ധതി SCRS 
250 രൂപ വീതും 6 മോസും 1500 രൂപ അടചൃവർക്ക് 3 ഇരട്ടിയോയ 4500 രൂപ തിരിചൃ ്നൽൄന്നു 
 

4. ലുംസും ഗ്ോന്റ് പദ്ധതിയുും, ഗ്ോന്റ്  ലഭിക്കന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ്  8-10) 
ലുംപ്സും ഗ്ോന്റ് 

 1-10 Premetric scholership 

 +1  - Postmetric scholership 

 Above e Grants  
 

5. കടോശൃോസ പദ്ധതിറയ്റ്റി വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ്   11) 
കടോശൃോസും 
വിദയോഭയോസും, വിവോഹും, റതോഴിൽ ഉപകരണും ഭവന നിർമ്മോണും/പുനരുദ്ധോരണും എന്നിവയക്കോയ് 
കടും എടത്തവരുറട കടും മുതൽ 1 ലക്ഷും, പലിശ 25 % എഴുതി തള്ളും.  2008 ഡിസുംബർ 31 വറര 
 

6. GRFTHS ദലക്കള്ള പ്രദവശന നടപടികറള്റ്റി വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ്  12, 13) 
GRFTHS 
8-10  ക്ലോസ് വറര ൄട്ടികൾക്ക് തോമസിചൃ ്പഠിക്കോും.  1 day scholers 50% 
 

7. റമഡിക്കൽ കയോമ്പിൂടറട ലഭയമോൄന്ന ദസവനങ്ങറള പറ്റിയുും പദ്ധതികറള പറ്റിയുും വിശദീകരിക്കക. 
(സൈഡ്  14, 15) 
RSBY ചികിത്സ്ോ പദ്ധതി  
30 രൂപ പ്രീമിയും - 30000 
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8. സോഫ് ൽ നിന്ന് ലഭയമോൄന്ന ദസവനങ്ങറള പറ്റിയുും പദ്ധതികറള പറ്റിയുും വിശദീകരിക്കക. 
(സൈഡ്  16, 17) 
 
സോഫ് 

 തീരസമത്രി കൗൺസിൽ 

 സ്ത്രീകളുറട ട്ടോയ്മയ്ക്ക് ഏത് സുംരുംഭവും തുടങ്ങോും 80 % സബ്സിഡി 

 തീര സനപുണയ 

 റമഡിസിൻ കയോമ്പ് 

 Technology Improvement (25000) 

 RF: 10000, 25000, 40000, 60000, 75000 

 Awareness Camp 
 

9. വിദയോതീരും പദ്ധതികറള്റ്റിയുും അതിൂടറട നൽകി വരുന്ന ദസവനങ്ങറള പറ്റിയുും വിശദീകരിക്കക. 
(സൈഡ്   18) 
വിദയോതീരും പദ്ധതി 

 Medcial Entrance Coaching 85% for PCB 

 Bank coaching 60% mark for  degree 

 PSC Coaching 50% Mark for degree 

 Civil Service Coaching 60% Mark for Degree 
 

10. കരിയർ സഗഡൻസ് ദപ്രോഗ്ോമിൂടറട നൽകി വരുന്ന പരിശീലനങ്ങറല പറ്റി വിശദീകരിക്കക.  
(സൈഡ്  19) 
Career Guidance Programme for 10th, +1, +2 student 
 

11. അദഡോപ്ഷൻ പദ്ധതി വിശദീകരിക്കക.  (സൈഡ്   20) 
Adoption  

അച്ഛനുും അമ്മയുും മരിചൃ ൄട്ടികളുറട വിദയോഭയോസ റചലവകൾ Max – 1 Lakh 
 

12. സൗ നയ ദറഷൻ (സൈഡ്   21) 

സുംസ്ഥോന സർക്കോർ റപോതുവിതരണ സുംവിധോനത്തിൂടറട നട്ിലോക്കന്ന പദ്ധതി. 

13. ദബോധവൽക്കരണ കയോമ്പുകൾ (സൈഡ്  22) 
 
 
 

14. ഒഖി  ീവൻരക്ഷോ ഉപകരണങ്ങൾ ഏറതല്ലോമോറണന്ന് ലഭയമോൄന്നറതന്നുും അതിറന്റ 
സബ്സിഡിറയ പറ്റിയുും വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ്  23) 
Life Saving Equipment’s 

o Life Jackets – Free 
o Life Buoy + GPS  - 25% 
o Nuvic – 10 % 
o DAT, VHF Marine Radio, GPS - 25% 
o Squvemish, Code end, Holoyuvphe, Rey Plate, Vessel, Momlaring System - 50% 
o സോറ്റസലറ്റ് ദഫോൺ - 90%  
o Echo Soundee – 75% 
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15. ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കന്നതിറന്റ നടപടി ക്രിമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കക. ഗ്രൂ ്് ഇൻഷുറൻസ് 

പദ്ധതിയിൂടറട ലഭയമോൄന്ന ധന സഹോയറത്തക്കറിചൄും അതിറന്റ നടപടി ക്രിമങ്ങറള്റ്റിയുും 
വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ്   24) 
Insurance for Vessel and Engine 
 10 M- 356/-, 712/-, 10-15 

 ദകരളത്തിറല ഫിഷറീസ് ദസ്റ്റഷനുകളുറട പ്രവർത്തനങ്ങറള ൄറിചൃ ് വിശദീകരിക്കക. 
(സൈഡ്-25) 

16. സീ ററസ്കൂ ക്രിോസിറന ൄറിചൄും, നിലവിലള്ള റമോസബൽ ആപ്ലിദക്കഷറന്റയുും സോക്ഷരതോ 
മിഷറന്റ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങറള ൄറിചൄും വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ്  25-27) 
 

17. മത്സ്യറഫഡ് നട്ിലോക്കി വരുന്ന പദ്ധതികറള പറ്റി വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ് -28-30) 

 റമോബസലദസഷൻ 
1. ദപ്രോ ക്ട് ദകോർഡിദനദറ്റഴ്സ് 
2. കമ്മൂണിറ്റി ദമോട്ടിദവദറ്റഴ്സ് 

 സോഗര സമസബൽ അപ്ലിദക്കഷൻസ് 
 

1. FMC - ഫിഷറീസ് മോദനറെന്റ്, കൗൺസിൽ 
2. HMC – ഹോർബർ മോദനറെന്റ് കൗൺസിൽ 

 

 മത്സ്യ റതോഴിലോളി യോന ഉടമകൾക്കള്ള പദ്ധതിറയക്കറിചൄും, മത്സ്യറഫഡ് 
പദ്ധതിറയക്കറിചൄും,  നകീയ മത്സ്യെഷി/സമൂഹയ മത്സ്യെഷി, ബ്ലൂ റവലൂഷൻ 
എന്നിവറയക്കറിചൄും വിശദീകരിക്കക.  (സൈഡ് -31-33) 
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റസഷൻ   5 

1. വിഷയും  :   ദകരള മത്സ്യറതോഴിലോളി ദക്ഷമനിധി ദബോർഡും ദക്ഷമ പദ്ധതികളുും 
2. ലക്ഷയും   :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 

                വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  
i. ദകരള മത്സ്യ റതോഴിലോളി ദക്ഷമനിധി ദബോർഡിറന്റ പ്രവർത്തനും 

വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക 
ii. ദക്ഷമനിധി ദബോർഡ് വഴി നട്ിലോക്കന്ന മറ്റ് പദ്ധതികറള 

പട്ടികറ്ടത്തോൻ കഴിയുക 
iii. ദക്ഷമ പദ്ധതികളുറട അർഹതോ മോനദണ്ഡങ്ങൾ വിശദീകരിക്കോൻ 

കഴിയുക 
3. സമയും  :  60 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി     :   റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

 
ക്രിമ 
നും 

ഉള്ളടക്കും സമയും 
(മിനിറ്റ് ) 

പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1. ആമുഖും 
ദകരള മത്സ്യ റതോഴിലോളി ദക്ഷമനിധി 
ദബോർഡ് 

5  പങ്കോളിത്ത 
അവതരണും 
(ൄറി്് -1) 
   

സൈഡ്-1-4 

2. മത്സ്യ റതോഴിലോളി ദക്ഷമ പദ്ധതികൾ 25 അവതരണും 
(ൄറി്് -2) 

സൈഡ്- 5-29 

3. അനുബന്ധ മത്സ്യ റതോഴിലോളികൾക്കള്ള 
വിവിധ ആനുലയങ്ങൾ 

 വോർദ്ധകയ കോലറപൻഷൻ പദ്ധതികൾ 

 ൄടുംബ സുംവിധോന പദ്ധതികൾ 

25 അവതരണും 
(ൄറി്് -3) 

സൈഡ്-30-37 

4. ഉപസുംഹോരും, സുംശയ നിവോരണും 5 അവതരണും 
(ൄറി്് -4) 

സൈഡ്-38, 39 

 

ൄറി ്്  1 : 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളി എന്ന പദത്തിറന്റ നിർവ്വചനവും, ദകരള മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ദക്ഷമനിധി ദബോർഡിറന്റ 
പ്രവർത്തനവും വിശദീകരിക്കക.  (സൈഡ് – 1-4) 
 
ൄറി ്് 2: 
ദക്ഷമനിധി ദബോർഡിറന്റ ആനുലയങ്ങൾ:  മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ദക്ഷമ പദ്ധതികറളക്കറിചൃ ് ലഘുവോയി 
വിശദീകരിക്കക. (സൈഡ് – 5-29) 
1. ഗ്രൂ ്് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി: 

അപകട സോഹചരയങ്ങറള തീർത്തുും അവഗണിചൄ റകോെ്  ീവസന്ധോരണത്തിനുും, നോടിറന്റ 
നന്മയക്കും ദവെി പണിറയടക്കവോൻ ബോദ്ധയസ്ഥരോയ പരമ്പരോഗത മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട 
ൄടുംബഭദ്രത ഉറപ്പു വരുത്തതിനു ദവെി മത്സ്യ ദബോർഡിറന്റ  തുടക്കും മുതൽ നട്ോക്കി വരുന്ന 
പദ്ധതിയോണ് 07.12.2007 മുതൽ മത്സ്യസുരക്ഷോ പദ്ധതിയിൽ കീഴിൽ ഗ്രൂ ്് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 
നട്ിലോക്കി വരുന്നു. മത്സ്യദബോർഡിൽ അുംഗതൃമുള്ള എല്ലോ മത്സ്യറത്തോഴിലോളികറളയുും ഈ 
പദ്ധതി പ്രകോരും ഇൻഷുർ റചപ്പിട്ടുെ്.  ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയമോയി പ്രദതയകും തുകറയോന്നുും 
ഗുണദഭോക്തോക്കളിൽ നിന്ന് ഈടോക്കന്നില്ല എന്നതോണ് ഈ പദ്ധതിയുറട പ്രദതയകത. 

17.12.2017മുതൽ ഗ്രൂ ്് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രകോരും മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾക്ക് അവരുറട 
നിയമോനുസൃത ആശ്രതർക്ക് ലഭിക്കന്ന ധനസഹോയും തോറഴ പറയുന്ന പ്രകോരമോയിരിക്കും. 
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അപകടമരണും 10 ലക്ഷും രൂപ 
മത്സ്യബന്ധന ദവളയിൽ അപകടും മൂലും കോണോതോകൽ 10 ലക്ഷും രൂപ 
സ്ഥിരവും പൂർണ്ണവമോയ അവശത 10 ലക്ഷും രൂപ 
സ്ഥിരവും ഭോഗികവമോയ അവശത 5,00,000/- രൂപ 
അപകടമരണമടെ മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളറട ൄട്ടികൾക്ക് 
വിദയോഭയോസ സഹോയും 

5000/- രൂപ പ്രകോരും പരമോവധി 
10,000/- രൂപ 

അപകടും മൂലും 24 മണിക്കൂറിലധികും ആശുപത്രിയിൽ 
കിടത്തി ചികിൽസിദക്കെി വരുന്നവർക്ക് ധനസഹോയും 

25,000/- (പരമോവധി) 

 
2. മത്സ്യബന്ധന സമയദത്തോ, റതോട്ടു പിന്നോറലദയോ അപകടും റകോെല്ലോറത ആകമിക 

കോരണങ്ങളോൽ ഉെോൄന്ന മരണത്തിന് ആശ്രിതർക്ക് ധനസഹോയും: 
മത്സ്യബന്ധന സമയദത്തോ റതോട്ടു പിന്നോറലദയോ അപകടും റകോെല്ലോറത ആകമിക 
കോരണങ്ങളോൽ മരിക്കൄയുും ഗ്രൂ്് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രകോരമുള്ള ധനസഹോയും ലഭിക്കോൻ 
അർഹതയില്ലോതോൄകയുും റചയ്യുന്ന മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട ആശ്രതർക്ക് ആശൃോസ ധനസഹോയും 
നൽൄന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയോണിത്.  ഈ പദ്ധതി പ്രകോരും ആശ്രിതർക്ക് നൽൄന്ന സോമ്പത്തിക 
സഹോയും 50,000 രൂപയോക്കി വർദ്ധി്ിചൃിട്ടുെ്. 
 

3. വിവോഹ ധനസഹോയ പദ്ധതി: 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട റപൺമക്കളുറട വിവോഹത്തിന് ധനസഹോയും നൽൄന്നതിനുള്ള 
പദ്ധതിയോണിത്.  ഈ പദ്ധതി പ്രകോരമുള്ള ധനസഹോയും 10,000/- രൂപയോയി വർദ്ധിചൃിട്ടുെ്.  
വിവോഹത്തിനു ദശഷും 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധറ്ട്ട ദരഖകൾ (വിവോഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ) സഹിതും 
ഫിഷറീസ് ഒഫീസർക്ക് അദപക്ഷ സമർ്ിദക്കെതോണ്. 

4. റപൻഷൻ: 
വോർദ്ധകയകോലത്ത് വരുമോന മോർഗറമോന്നുമില്ലോറത കഷ്ടറ്ടന്ന മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾക്ക് 
പ്രതിമോസ റപൻഷൻ നൽൄന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയോണിത്.  ഈ പദ്ധതി പ്രകോരും 01.04.2017 മുതൽ 
1000/- രൂപയിൽ നിന്ന് 1200/- രൂപയോയി വർദ്ധി്ിചൃിട്ടുെ്. 
 

5. മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട ആശ്രിതരുറട മരണോനന്തര ചിലവകൾക്ക് ധനസഹോയും നൽൄന്ന പദ്ധതി: 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട  ആശ്രിതർ മരണമടയുദമ്പോൾ ശവസുംസ്കോരും തുടങ്ങിയ ചിലവകൾ 
നടത്തുന്നതിന് സോമ്പത്തിക സഹോയും നൽൄന്ന പദ്ധതിയോണിത്.  ഈ പദ്ധതി പ്രകോരും നൽൄന്ന 
സോമ്പത്തിക സഹോയും 600/- രൂപയോണ്.  മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭോരയ/ഭർത്തോവ്, 
സമനർമോരോയ ആൺമക്കൾ, അവിവോഹിതരോയ റപൺമക്കൾ എന്നിവരുറട മരണും 
സുംഭവിക്കദമ്പോഴോണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകോരമുള്ള ധനസഹോയും നൽൄന്നത്. 
 

6. ആും ആദ്മി ബീമദയോ ന: 
ദകരളത്തിറല മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട സോമ്പത്തിക സോമൂഹിക പിദന്നോക്കോവസ്ഥ 
മോറ്റിറയടക്കന്നതിനോയി ദകരള സുംസ്ഥോന ഫിഷറീസ് വൄ്്, എൽ.ഐ.സി യുമോയി സഹകരിചൃ ്
മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ദക്ഷമനിധി ദബോർഡ് മുദഖന ദബോർഡിൽ അുംഗങ്ങളോയിട്ടുള്ള 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾക്കോയി ആും ആദ്മി ബീമദയോ ന എന്ന പദ്ധതി PMJJBY/PMSBY പദ്ധതികളുമോയി 
സുംദയോ ി്ിചൃ ്01.03.2018 മുതൽ 31.05.2019 വറര (15 മോസദത്തക്ക് ) പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുെ്. 
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പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുറട ആനുലയങ്ങൾ ചുവറട ദചർക്കന്നു: 
ക്രിമ 
നമ്പർ 

പദ്ധതികൾ ധനസഹോയ തുക 

1 അപകടും മൂലമുെോൄന്ന മരണത്തിന് 4,00,000/- 
2 അപകടും മൂലമുെോൄന്ന സ്ഥിരവും പൂർണ്ണവമോയ അവശതയ്ക്ക് 2,00,000/- 
3 അപകടും മൂലമുെോൄന്ന സ്ഥിരവും ഭോഗികവമോയ അവശതയ്ക്ക് 1,00,000/- 
4 സോധോരണ മരണത്തിന് 2,00,000/- 
5 9, 10, 11, 12 എന്നീ ക്ലോസ്സുകളിൽ പഠിക്കന്ന മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട 

മക്കളോയ വിദയോർഥികൾക്ക് (പരമോവധി  രെ് ദപർക്ക് പ്രതി വർഷും) 
ദസ്കോളർഷി ്് 

1200/- 

 
പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകോരും 50 വയസ്സു വറര പ്രോയമുള്ള മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾ മരണറ്ട്ടോൽ 
പി.എും.റ .റ .ബി.സവ പദ്ധതി പ്രകോരും 2 ലക്ഷും രൂപയുും ടി  റമോത്തും 4 ലക്ഷും രൂപ ലഭിക്കന്നു.  51 
വയസ്സു മുതൽ 59 വറരയുളളവർ അപകടും മൂലും മരണറ്ട്ടോൽ പി.എും.എസ്.ബി.സവ പദ്ധതി 
പ്രകോരമുള്ള 2 ലക്ഷും രൂപയുും, എ.എ.ബി.സവ പദ്ധതി പ്രകോരമുള്ള 75,000/- രൂപയുും ടി റമോത്തും 2.75 
ലക്ഷും രൂപ ധനസഹോയും ലഭിക്കും. 
 
51 വയസ് മുതൽ 59 വയസ് വറരയുള്ള മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾക്ക് സൃോഭോവിക മരണും സുംഭവിചൃോൽ 
എ.എ.ബി.സവ പദ്ധതി പ്രകോരമുള്ള 30,000/- രൂപയുും ധനസഹോയമോയി ലഭിക്കന്നതോണ്. 

7. മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട മരണദത്തോടനുബന്ധിചൃ ്ആശ്രിതർക്കള്ള ധനസഹോയ പദ്ധതി: 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾ ഏതു സോഹചരയത്തിൽ മരിചൃോലും ആശ്രിതർക്ക് ധനസഹോയും നൽൄന്ന 
പദ്ധതിയോണിത്.  ഈ പദ്ധതി പ്രകോരമുള്ള ധനസഹോയും 15,000/- രൂപയോയി വർദ്ധി്ിചൃിട്ടുെ്. 

 

8. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വി യും ദനടന്നവർക്ക് കയോഷ് അവോർഡ്: 
വിദയോഭയോസ പുദരോഗതി ദനടന്നതിന് മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട മക്കളോയ വിദയോർഥികൾക്ക് 
ദപ്രോൽസോഹനും നൽൄന്നതിനോണ് ഈ പദ്ധതി തയ്യോറോക്കിയിട്ടുളളത്. 
 
കയോഷ് അവോർഡ് തുക 
1. സുംസ്ഥോന തലത്തിൽ എല്ലോ വിഷയങ്ങളിലും A+ ദനടന്നവർക്ക്   – 5,000/- രൂപ 
2. സുംസ്ഥോന തലത്തിൽ 9 വിഷയങ്ങളിലും A+  ദനടന്നവർക്ക്   – 4,000/- രൂപ 
3. സുംസ്ഥോന തലത്തിൽ 8 വിഷയങ്ങളിലും A+  ദനടന്നവർക്ക്   – 3,000/- രൂപ 
4. റീ ിയണൽ ഫിഷറീസ് റടക്നിക്കൽ സ്ക്കൂളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന 

 ദഗ്ഡ് ലഭിക്കന്ന 3 വിദയോർഥികൾക്ക് (ഒദരോ സ്ക്കൂളിറലയുും) കയോഷ്  
അവോർഡിനു പുററമ റമറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുും റമോറമദന്റോയുും  
നൽൄന്നതോണ്        - 3,000/- രൂപ 
 

9. ൄടുംബ സുംവിധോന പദ്ധതി: 
വന്ധയുംകരണ ശസ്ത്രക്രിിയക്ക് വിദധയരോൄന്ന മത്സ്യറത്തോഴിലോളി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മോർക്കും 
സോമ്പത്തിക സഹോയും നൽകിറക്കോെ് ൄടുംബ സുംവിധോനത്തിന് ദപ്രോത്സ്ോഹനും നൽൄന്നതിനുള്ള 
രു പദ്ധതിയോണിത്.  ശസ്ത്രക്രിിയദയോടനുബന്ധിചൄള്ള ശുശ്രൂഷോ ചിലവകൾക്കോയി 500 രൂപയോണ് 
ധനസഹോയമോയി നൽൄന്നത്. 

10. മോരകദരോഗ ചികിൽസോ പദ്ധതി: 
മോരക ദരോഗങ്ങൾ പിടിറ്ട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിക്കന്ന മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധ 
ചികിൽസയ്ക്കുദവെ ധനസഹോയും നൽൄന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയോണിത്. 
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പദ്ധതിയിൽറ്ടന്ന ദരോഗങ്ങളുും ധനസഹോയവും 

1 ഹൃദ് ദരോഗും പരമോവധി 50,000/- 
2 വൃക്കദരോഗും പരമോവധി 50,000/- 
3 കയോൻസർ പരമോവധി 50,000/- 
4 തലദചൃോറിറല ടൂമർ പരമോവധി 50,000/- 
5 തളർവോതും പരമോവധി 12,000/- 
6 ചികിൽസിചൄ ദഭദമോക്കോൻ പറ്റുന്ന മോനസിക ദരോഗും പരമോവധി 5,000/- 
 

11. റചയർമോൻ റിലീഫ് ഫെ്: 
അപ്രതീക്ഷിതമോയി ഉെോൄന്ന അപകടങ്ങൾമൂലവും പ്രെതി ദക്ഷോഭുംമൂലും ദുരിതമനുഭവിദക്കെി വരുന്ന 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾക്ക് അടിയന്തിര ധനസഹോയും നൽൄന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയോണിത്.  അപകടും 
മൂലും ഗുരുതര പരിക്കപറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രദവശി്ിക്കക.  അപകടും മൂലും മത്സ്യറത്തോഴിലോളി 
മരണമടയുകയുും, ൄടുംബോുംഗങ്ങൾക്ക് നിതയവൃത്തിക്ക് മോർഗമില്ലോതോവകയുും റചയ്യുക, അപകടും മൂലമുള്ള 
രക്ഷോപ്രവർത്തനങ്ങളിദലർറ്ട്ട് പരിക്ക് പറ്റുക, റവള്ളറ്ോക്കും, തീപിടത്തും മുതലോയവ നിമിത്തും 
വീടിനുും, വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും നോശനഷ്ടങ്ങൾ സുംഭവിക്കക, അഭയോർഥി കയോമ്പുകളിൽ 
പ്രദവശി്ിക്കറ്ടക, പോമ്പ്, ദപ്ട്ടി എന്നിവ കടിചൃതുമൂലവും തീറ്ോള്ളദലറ്റതുും, ഇലക്ട്രിക് ദഷോദക്കറ്റുും 
അടിയന്തിര ചികിൽസ ദവെിവരിക, മത്സ്യബന്ധന ദവളയിൽ കോണോതോൄന്നവരുറട ൄടുംബത്തിന് 
ദുരിതമുെോവക തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ സോഹചരയത്തിറന്റ ഗൗരവമനുസരിചൃ ്  500 രൂപ മുതൽ 
5000 രൂപ വറര ധനസഹോയും അനുവദിക്കന്നു. 

12. ദബോർഡിറന്റ പ്രദതയക ധനസഹോയും: 
ദുരിതമനുഭവിക്കന്ന മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾക്ക് മോനുഷിക പരിഗണനയുറട അടിസ്ഥോനത്തിൽ നിശ്ചിത 
തുക ധനസഹോയമോയി ദബോർഡിൽ നിന്നുും അനുവദിക്കന്നു. 

13. പ്രസവ ശുശ്രൂഷക്കള്ള ധനസഹോയ പദ്ധതി: 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ൄടുംബങ്ങളിറല വനിതകളുറട ദക്ഷമും ലോക്കോക്കിറക്കോണ്ടുള്ള രു പദ്ധതിയോണിത്.  
ദക്ഷമ നിധിയിൽ ൄടിശ്ശിക ഇല്ലോറത വിഹിതും അടചൄ തീർത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തൂന്മുഖ 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളഇ വനിതകൾക്കും മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട ഭോരയമോർക്കും പ്രസവ ശുശ്രൂഷോ 
ധനസഹോയമോയി 750 രൂപ വീതും നൽകി വരുന്നു. 

14. ഉന്നത വിദയോഭയോസ ദപ്രോൽസോഹന പദ്ധതി: 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ൄടുംബങ്ങളിറല ൄട്ടികളുറട വിദയോഭയോസ നിലവോരും ഉയർത്തുന്നതിന് 
ദപ്രോൽസോഹനും നൽൄന്നതിനോയി ലക്ഷയമിട്ടിട്ടുളളതോണ് ഈ പദ്ധതി ഹയർ റസക്കന്ററി (+2), 
റവോദക്കഷണൽ ഹയർ റസക്കന്ററി പരീക്ഷകളിൽ എല്ലോ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിയ്ക്കുന്ന 
വിദയോർഥികൾക്ക്  5000/-രൂപ വീതും ഈ പദ്ധതി പ്രകോരമുള്ള ദപ്രോൽസോഹന ധനസഹോയും നൽകി 
വരുന്നു. 

15. ദബോധവൽക്കരണ പരിപോടി: 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾക്ക് ദവെി സുംസ്ഥോന ഫിഷറീസ് വൄപ്പുും, മത്സ്യറത്തോഴിലോളഇ ദക്ഷമനിധി 
ദബോർഡും നട്ിലോക്കന്ന പദ്ധതികറളക്കറിചൃ ് മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾ അവദബോധും 
സൃഷ്ടിക്കന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയോണിത്. 
 

16. വിധവോ റപൻഷൻ: 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട മരണും മൂലും നിരോലുംബരോയി തീരുന്ന അവരുറട ഭോരയമോർക്ക് ആശൃസ 
ധനസഹോയറമന്ന നിലയിൽ പ്രതിമോസ റപൻഷൻ നൽൄന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയോണിത്.  
മത്സ്യദബോർഡിൽ വിഹിതമടചൃ ് അുംഗതൃറമടത്ത ദശഷും വോർദ്ധകയകോല റപൻഷൻ പദ്ധതി 
പ്രകോരമുള്ള റപൻഷൻ രു ഗഡദപോലും വോങ്ങുന്നതിനുമുമ്പോയി മരണമടയുന്ന 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട ഭോരയമോർക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രകോരും 01.04.2017 മുതൽ 1000/- രൂപയിൽ നിന്ന് 
1200 രൂപയോയി വർദ്ധി്ിചൃിട്ടുെ്.  
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17. കോയിക വിദനോദ മത്സ്രത്തിൽ വി യും ദനടന്നവർക്ക് ദപ്രോൽസോഹന പദ്ധതി: 

മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട മക്കളിൽ കോയിക മത്സ്രങ്ങളിൽ ദദശീയ തലത്തിലും സുംസ്ഥോന 
തലത്തിലും, ഗ്രൂ ്് അടിസ്ഥോനത്തിലും വി യും സകവരിക്കന്നവർക്ക് കയോഷ് അവോർഡും റമറിറ്റ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുും നൽൄന്നു. 
 

a) ദദശീയ തലത്തിൽ 
ന്നോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 10,000/- 
രെോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 8,000/- 
മൂന്നോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 5,000/- 
സുംസ്ഥോനറത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കന്നവർക്ക് : 5,000/- 

 
b) ഗ്രൂ ്് അടിസ്ഥോനത്തിൽ ദദശീയ തലത്തിൽ 

ന്നോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 8,000/- 
രെോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 5,000/- 
മൂന്നോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 3,000/- 

 
c) സുംസ്ഥോന തലത്തിൽ 

ന്നോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 5,000/- 
രെോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 3,000/- 
മൂന്നോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 2,000/- 

 
d) ഗ്രൂ ്് അടിസ്ഥോനത്തിൽ സുംസ്ഥോന തലത്തിൽ 

ന്നോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 3,000/- 
രെോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 2,000/- 
മൂന്നോും സ്ഥോനും ദനടന്നവർക്ക് : 1,000/- 

 
18. തണൽ പദ്ധതി: 

സുംസ്ഥോന സർക്കോർ ദകരളത്തിറല പരമ്പരോഗത മത്സ്യറത്തോഴിലോളി/ അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികൾ 
ക്കോയി നട്ിലോക്കന്ന സോമ്പത്തിക സഹോയ പദ്ധതിയോണ് തണൽ.  ടി പദ്ധതി റതോഴിൽ വൄ ്് 
മുദഖന ദബോർഡിൂടറട നട്ിലോക്കന്നതോണ്.  ദകന്ദ്ര സർക്കോരിറന്റ പൂർണ്ണ സോമ്പത്തിക 
സഹോയദത്തോറട ദകരള മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ദക്ഷമനിധി ദബോർഡ് മുദഖന വിവരദശഖരണും നടത്തി 
ബദയോറമെിക് തിരിചൃറിയൽ കോർഡിന് എൻദറോൾ റചപ്പ മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾക്കും, 
അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികൾക്കും 1350/- രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹോയും നൽൄന്നു. 

19. അപകടും മൂലമുെോൄന്ന തോൽക്കോലിക അവശതയ്ക്ക് ധനസഹോയ പദ്ധതി: 
അപകടും മൂലും ചുരുങ്ങിയത് ഏഴ് ദിവസദത്തറക്കങ്കിലും ചികിൽസോർഥും റതോഴിൽ റചയ്യോൻ 
കഴിയോറത വന്നോൽ ഈ പദ്ധഥി പ്രകോരും പരമോവധി 500/- രൂപ ധനസഹോയും ലഭിക്കും. 
 
 

ൄറി ്് 3 : അനുബന്ധറത്തോഴിലോളി ദക്ഷമ പദ്ധതി: 
1. ഗ്രൂ ്് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി: 

അപകടും മൂലും മരണമടയുന്ന അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികളുറട ആശ്രിതർക്ക് 10,00,000/- ലക്ഷും 
രൂപയുും അപകടും മൂലും സ്ഥിരവും പൂർണ്ണവമോയ അവശത അനുഭവിക്കന്നവർക്ക് 10,00,000/- ലക്ഷും 
രൂപയുും, സ്ഥിരവും ഭോഗികവമോയ അവശത അനുഭവിക്കന്നവർക്ക് 5,00,000/- രൂപയുും ആശുപത്രി 
ചികിൽസോ ചിലവിനോയി പരമോവധി 25,000/- രൂപയുും നൽൄന്നു.  ൄട്ടികളുറട വിദയോഭയോസ 
ചിലവിനോയി 10,000/- രൂപയുും, ശവസുംസ്കോര ചിലവിനോയി 2,500/- രൂപയുും ദക്ഷമനിധി 
ദബോർഡിൽ അുംഗതൃമുള്ള എല്ലോ അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികറളയുും ഈ പദ്ധതി പ്രകോരും ഇൻഷുർ 
റചപ്പിട്ടുെ് ഇവരിൽ നിന്ന് പ്രദതയകമോയി പ്രീമിയും ന്നുും ഈടോക്കന്നില്ല. 

2. വോർദ്ധകയകോല റപൻഷൻ: 
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60 വയസ് പൂർത്തിയോൄന്ന അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികൾക്ക് നൽകി വന്നിരുന്ന പ്രതിമോസ 
റപൻഷൻ 1000/- രൂപയിൽ നിന്ന് സർക്കോർ ഉത്തരവ് പ്രകോരും 1200/- രൂപയോയി 01.04.2017 മുതൽ 
വർദ്ധി്ിചൃിട്ടുെ്.  

3. അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികളുറട മരണത്തിന് ആശ്രിതർക്ക് ധനസഹോയും: 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ദക്ഷമനിധിയിൽ അുംഗതൃറമടത്ത് ൄടിശ്ശികയില്ലോറത വിഹിതമമടചൃ ് വരുന്ന 
മത്സ്യബന്ധന അനുബന്ധറത്തോഴിലോളി ഏത് സോഹചരയത്തിൽ മരിചൃോലും മറ്റ് പദ്ധതികൾ 
പ്രകോരും ധനസഹോയത്തിന് അർഹതിയിറല്ലങ്കിൽ അവരുറട ആശ്രിതർക്ക് 5000/-രൂപ 
ധനസഹോയമോയി നൽകി വന്നിരുന്നത് 15,000/- രൂപയോയി വർദ്ധി്ിചൃിട്ടുെ്. 

4. പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹോയ പദ്ധതി: 
അനുബന്ധറത്തോഴിലോളിയോയി അുംഗതൃറമടത്തിട്ടുള്ള വനിതൾക്ക് പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കോയി 750/- 
രൂപ ധനസഹോയും നൽൄന്ന പദ്ധതിയുും നിലവിൽ നട്ിലോക്കി വരുന്നുെ്. 

5. എസ്.എസ്.എൽ.സി കയോഷ് അവോർഡ്: 
അനുബന്ധ മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട മക്കളിൽ സുംസ്ഥോന തലത്തിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി  
പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലോ വിഷയത്തിലും എ+ ദനടിയ വിദയോർഥികൾക്ക് 5000/- രൂപയുും 9 എ+ ദനടിയ 
വിദയോർഥികൾക്ക് 4000/- രൂപയുും, 8 എ+ ദനടിയ വിദയോർഥികൾക്ക് 3000/- രൂപയുും നൽൄന്നു.  
ടോറത ഫിഷറീസ് റടക്കനിക്കൽ സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കന്ന ഏറ്റവും ടതൽ മോർക്ക് വോങ്ങി പോസോൄന്ന 
വിദയോർഥികൾക്ക് 3000/- രൂപയുും നൽൄന്നു. 

6. ദരോഗ ചികിൽസോ പദ്ധതി: 
അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികളുറട ദരോഗ ചികിൽസയ്ക്ക് സോമ്പത്തിക സഹോയും നൽൄന്ന പദ്ധതി 
21.05.2002 മുതൽ പ്രോബലയത്തിൽ വരികയുെോയി.  തോറഴ പറയുന്ന ദരോഗങ്ങൾക്കോണ് 
സോമ്പത്തിക ധനസഹോയും അനുവദിക്കന്നത്. 
ഹൃദദ്രോഗും, വൃക്കദരോഗും, കയോൻസർ (പരമോവധി 25,000/-രൂപ), തളർവോതും, ചികിത്സ്ിചൄ മോറ്റോവന്ന 
മോനസിക ദരോഗും (പരമോവധി 5,000/-രൂപ) വനിത അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികൾക്ക് ഗർഭോശയ 
സുംബന്ധമോയ ദരോഗങ്ങൾക്ക് (പരമോവധി 5000/-രൂപ). 

7. അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികളുറട റപൺമക്കൾക്കള്ള വിവോഹ ധനസഹോയ പദ്ധതി: 
അനുബന്ധമത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട റപൺമക്കളുറട വിവോഹത്തിൽ സൗ നയ ധനസഹോയമോയി 
1500/- രൂപ നൽകി വന്നിരുന്നത് 10,000/- രൂപയോയി വർദ്ധി്ിചൃ ് ഉത്തരവോയിട്ടുെ്.  
വിവോഹത്തിനു ദശഷും 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധറ്ട്ട ദരഖകൾ (മോദര ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ) 
സഹിതും ഫിഷറീസ്  ഒഫീസർക്ക് അദപക്ഷ സമർ്ിദക്കെതോണ്. 

8. ൄടുംബ സുംവിധോന പദ്ധതി: 
അനുബന്ധറത്തോഴിലോളി ൄടുംബത്തിറല ഭർത്തോദവോ ഭോരയദയോ ൄടുംബോസൂത്രണ ശസ്ത്രക്രിിയയ്ക്ക് 
വിദധയമോയോൽ അതിറന തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് 500/- രൂപ ധനസഹോയമോയി ഈ പദ്ധതി 
പ്രകോരും നൽൄന്നു. 

9. ദബോർഡിറന്റ പ്രദതയക ധനസഹോയും: 
ദുരിതമനുഭവിക്കന്ന മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾ മോനുഷിക പരിഗണനയുറട അടിസ്ഥോനത്തിൽ 
ദബോർഡിറന്റ തീരുമോനത്തിനു വിദധയമോയി നിശ്ചിത തുക ധനസഹോയമോയി ദബോർഡിൽ നിന്നുും 
അനുവദിയ്ക്കുന്നു. 

10. ഉന്നത വിദയോഭയോസ ദപ്രോൽസോഹന പദ്ധതി: 
ദബോർഡ് ഒഫ് ഹയർ റസക്കെറി (+2) പരീക്ഷയിൽ എല്ലോ വിഷയത്തിലും എ+ ദഗ്ഡ് 
കരസ്ഥമോക്കന്ന വിദയോർഥികൾക്ക് 5000/- രൂപയുും റവോദക്കഷണൽ ഹയർ റസക്കെറി 
പരീക്ഷയിൽ എല്ലോ വിഷയത്തിലും എ+ ദഗ്ഡ് ലഭിക്കന്ന വിദയോർഥികൾക്ക് 5000/- രൂപ വീതും 
കയോഷ് അവോർഡും റമറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുും നൽൄന്നു. 

11. പ്രദതയക പദ്ധതി: 
തണൽ പദ്ധതി: 
സുംസ്ഥോന സർക്കോർ ദകരളത്തിറല പരമ്പരോഗത മത്സ്യറത്തോഴിലോളി/അനുബന്ധ 
റത്തോഴിലോളികൾക്കോയി നട്ിലോക്കന്ന സോമ്പത്തിക സഹോയ പദ്ധതിയോണ് തണൽ.  ടി. പദ്ധതി 
റതോഴിൽ വൄ ്് മുദഖന ദബോർഡിൂടറട നട്ിലോക്കന്നതോണ്.  ദകന്ദ്രസർക്കോരിറന്റ പൂർണ്ണ 
സോമ്പത്തിക സഹോയദത്തോറട ദകരള മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ദക്ഷമനിധഇ ദബോർഡ് മുദഖന വിവര 
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ദശഖരണും നടത്തി ബദയോറമെിക് തിരിചൃറിയൽ കോർഡിന് എൻദറോൾ റചപ്പ 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളfകൾക്കും, അനുബന്ധറത്തോഴിലോളികൾക്കും പ്രതിവർഷും 1350/- രൂപ നിരക്കിൽ 
ധനസഹോയും നൽൄന്നു. 

ൄറി ്് 4 : ദകരള മത്സ്യ റതോഴിലോളി/ദക്ഷമനിധി ദബോർഡിറന്റ പദ്ധതികളുും പ്രവർത്തനങ്ങറളയുും ൄറിചൄള്ള 
അവതരണത്തിന് ദശഷും പരിശീലനോർഥികൾക്കളള സുംശയ നിവോരണും നടത്തി റസഷൻ 
അവസോനി്ിക്കണും. 
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റസഷൻ   6 

1. വിഷയും :  തദദ്ദശഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുും തീരദദശ ദമഖലയിറല പദ്ധതികളുും 
2. ലക്ഷയും  :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 

                വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  
i. പതിമൂന്നോും പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയിൽ ഉൾറ്ട്ട വികസന ദക്ഷമ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുംബന്ധിചൃ ്ദബോധയറ്ടത്തുക 
ii. തദദ്ദശഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുറട പദ്ധതി രൂപീകരണവും നിർവ്വഹണ 

കോരയങ്ങളിലും വയക്തത സകവരിക്കക 
3. സമയും : 90 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി    : റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

 
ക്രിമ നും ഉള്ളടക്കും സമയും 

(മിനിറ്റ് ) 
പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1.  പതിമൂന്നോും പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതി – 
ലക്ഷയങ്ങൾ പദ്ധതി ആസൂത്രണ 
ഘട്ടങ്ങളുും 

15 പങ്കോളിത്ത രീതി 
(ൄറി്് – 1) 

സൈഡ്  - 2, 3 

2.  ഏററ്റടക്കോവന്ന പദ്ധതികൾ 15 പങ്കോളിത്ത രീതി 
(ൄറി്് – 2) 

സൈഡ്  - 4, 5 

3.  സബ് സിഡികൾ, നിബന്ധനകൾ 25 പങ്കോളിത്ത രീതി 
(ൄറി്് – 3) 

സൈഡ്  6-13 

4.  സുംയുക്ത പദ്ധതികൾ, ത്രിതല 
പഞ്ചോയത്തുകൾ 

10 പങ്കോളിത്ത രീതി 
(ൄറി്് – 4) 

സൈഡ്  - 14 

5.  സുംദയോ ന സോധയതകൾ (റതോഴിലറ ്് 
പദ്ധതി ഉൾറ്റട) 

5 പങ്കോളിത്ത രീതി 
(ൄറി്് – 5) 

സൈഡ്  - 15 

6.  സുംശയ നിവോരണും, ദചോദയങ്ങൾ 5   

 

ൄറി ്് 

1. പതിമൂന്നോും പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിയുറട ലക്ഷയങ്ങളുും പദ്ധതി ആസൂത്രണ നിർവ്വഹണ 
ദമോണിറ്ററിുംഗ് എന്നിവറയ ൄറിചൃ ്  പരിശീലനോർഥികൾക്ക് മനസിലോക്കത്തക്കവണ്ണും വിവരിക്കക. 
സൈഡ് 1, 2. 

2. തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനങ്ങൾ വഴി നട്ിലോക്കന്ന പദ്ധതികറള ൄറിചൃ ് വയക്തമോക്കക.  
ടോറത പദ്ധതി മോർഗദരഖ ഉത്തരവ് നമ്പർ 11/2018, 17/2018 എന്നിവ പഠിചൃിരിദക്കെതുും 
ദകോ്ികൾ മത്സ്രോർഥികറള റകോെ് ആവശയമോവണ്ണും വോയി്ിക്കോവന്നതുമോണ്.  സൈഡ് 4,5. 

3. പതിമൂന്നോും പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതി മോർഗദരഖ ഉത്തരവ് നമ്പർ 22/2018 പ്രകോരമുള്ള 
ധനസഹോയങ്ങൾ നിബന്ധനകളുും വിവരിക്കക (നിയന്ത്ര്ിത വോയന).  സൈഡ് 6-13 വറര. 

4. സുംയുക്ത പദ്ധതികൾ ത്രിതല പഞ്ചോയത്തുകൾ ഏററ്റടക്കോവന്ന പദ്ധതികറള ൄറിചൃ ്വിവരിക്കക. 
(സൈഡ് 14.) 

5. സുംദയോ ന സോധയതകൾ വിവിധ പദ്ധതികളുമോയി ഏ ൻസികളുമോയി നടത്തോവന്ന സുംദയോ ന 
സോധയതകറള ൄറിചൃ ്വിവരിക്കക.  (സൈഡ് 15.) 
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റസഷൻ   7 

1. വിഷയും :   ൄടുംബശ്രീ സുംവിധോനവും തീരശ്രീ പദ്ധതിയുും  
2. ലക്ഷയും   :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 

                വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  
i.ൄടുംബശ്രീ സുംഘടന സുംവിധോനറത്തക്കറിചൄും, തീരശ്രീ പദ്ധതിയുറട പ്രോധോനയും, 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സവിദശഷതകൾ എന്നിവറയക്കറിചൃ ് പഠിതോക്കളിൽ 
അവദബോധും സൃഷ്ടിക്കക. 

3. സമയും : 60 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി    : റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

 
ക്രിമ നും ഉള്ളടക്കും സമയും 

(മിനിറ്റ് ) 
പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1 ആമുഖും 5 അവതരണും 
(ൄറി്് -1) 

സൈഡ് -2 

2 എന്തോണ് ൄടുംബശ്രീ,  ലക്ഷയങ്ങൾ, 
തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനത്തിറന്റ 
പ്രോധോനയും 

10 അവതരണും 
(ൄറി്് -2) 

സൈഡ് -3, 4 

3 ത്രിതല സുംഘടനോ സുംവിധോനും (CDS, 
ADS, NHG) 

5 അവതരണും 
(ൄറി്് -3) 

സൈഡ് -5-11 

4 തീരശ്രീ എന്ത്? എന്തിന്? 10 അവതരണും 
(ൄറി്് -4) 

സൈഡ് -12 

5 തീരദദശ ദമഖലയിൽ ൄടുംബശ്രീ 
ഇടറപടൽ സ്ഥിതി വിവരണും 

5 അവതരണും 
(ൄറി്് -5) 

സൈഡ് -13 

6 ൄടുംബശ്രീ ഇടറപടൽ- സോമൂഹികമോയ 
ഉൾദചൃർക്കൽ 

5 അവതരണും 
(ൄറി്് -6) 

സൈഡ് -14 

7 സോമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 5 അവതരണും 
(ൄറി്് -7) 

സൈഡ് -15 

8 ഉപ ീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 10 അവതരണും 
(ൄറി്് -8) 

സൈഡ് -16 

9 സോമൂഹയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 10 അവതരണും 
(ൄറി്് -9) 

സൈഡ് -17 

10 പ്രതിഭോതീരും 5 അവതരണും 
(ൄറി്് -9-a) 

സൈഡ് -18 

11 കോയിക തീരും 5 അവതരണും 
(ൄറി്് -9-b) 

സൈഡ് -19 

12 സുംശയനിവോരണും, ദക്രിോഡീകരണും 10 അവതരണും 
(ൄറി്് -10) 

സൈഡ് -20 

13 നന്ദി    
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ൄറി ്് 

 
1. ൄടുംബശ്രീ സുംഘടനോ സുംവിധോനദത്തയുും തീരശ്രീ പദ്ധതിയുറട പ്രോധോനയറത്തക്കറിചൄും പരിശീലകൻ 

റബ്രയിൻ ദസ്റ്റോമിുംഗിൂടറട അവതരി്ിക്കന്നു  (സൈഡ് -2) 

ആമുഖും :  ദകരളത്തിറല പോർശൃവൽക്കരിക്കറ്ട്ട സമൂഹറത്ത ഉയർറത്തഴുദന്നൽ്ിക്കന്നതിനു ദവെി 
രൂപീകരിചൃ മഹോപ്രസ്ഥോനമോണ് ൄടുംബശ്രീ.  എന്നിരുന്നോലും ചില ദമഖലകളിൽ പ്രദതയകിചൃ ്
ആദിവോസി-തീരദദശ ദമഖലകൾ പ്രതീക്ഷിചൃ രീതിയിലള്ള ലക്ഷയപ്രോപ്തിയിദലക്ക് എത്തുന്നില്ല 
എന്നുള്ളത് നുറട വലിയ ദപോരോയ്മ ആയിട്ടോണ് കോണുന്നത്.  ഈ സോഹചരയത്തിലോണ് സുംസ്ഥോന 
സർക്കോർ ൄടുംബശ്രീ സുംസ്ഥോന മിഷൻ ദകരളത്തിറല മുഴുവൻ, തീരദദശ ദമഖലയിറല സമഗ് 
വികസനത്തിന് 'തീരശ്രീ' എന്ന ദപരിൽ പുതിയ പദ്ധതി വിഭോവനും റചപ്പത്. 

2. ൄടുംബശ്രീയുറട ലക്ഷയങ്ങൾ - ചരിത്ര പശ്ചോത്തലും എന്നിവറയ ൄറിചൃ ്വിവരിക്കന്നു (സൈഡ് -3, 4) 

സ്ത്രീ ശോക്തീകരണവും ദോരിദ്രയ നിർമ്മോർജ്ജനവും ലക്ഷയമിട്ട് രൂപീകരിചൃ പദ്ധതിയോണ് സുംസ്ഥോന 
ദോരിദ്രയ ലഘൂകരണ മിഷൻ അഥവോ ൄടുംബശ്രീ.  1998 ലോണ് ൄടുംബശ്രീ രൂപീകരിചൃത്.  
തദദ്ദശസ്ഥോപനങ്ങൾക്ക് അധികോരവും സമ്പത്തുും നൽൄന്ന വിദകന്ദ്രീെതോസൂത്രണ പ്രക്രിിയയുറട 
ഭോഗമോയി നടന്ന  നകീയോസൂത്രണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കും ൄറിചൃ സന്ദർഭത്തിലോണ് ൄടുംബശ്രീക്കും 
തുടക്കും ആയത്.  ദകരള സുംസ്ഥോനത്തോകമോനും വയോപിചൃ ്കിടക്കന്ന വനിതകളുറട രു കമ്മൂണിറ്റി 
ശുംഖലയോണ് ൄടുംബശ്രീ. 

 ലക്ഷയങ്ങൾ - സ്ത്രീശോക്തീകരണത്തിൂടന്നിയ സോമ്പത്തിക സോമൂഹിക ശോക്തീകരണ ത്തിൂടറടയുള്ള 
ദോരിദ്രയനിർമ്മോർജ്ജനും ആണ് ൄടുംബശ്രീയുറട ലക്ഷയും. 

3. ൄടുംബശ്രീ ത്രിതല സുംഘടനോ സുംവിധോനറത്തക്കറിചൃ ് പങ്കോളിത്ത രീതിയിൽ അവതരി്ിക്കന്നു 
(സൈഡ് -5-11) 

അയൽക്കൂട്ടമോണ് ത്രിതല സുംഘടനോ സുംവിധോനത്തിറന്റ അടിസ്ഥോന ഘടകും (10-20 വറരയുള്ള സ്ത്രീ 
ട്ടോയ്മ) അഫിലിദയഷൻ ദനടിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുറട വോർഡതല സുംദയോ ിത രൂപമോണ് 
എഡിഎസ്. 

ത്രിതല സുംഘടന സുംവിധോനത്തിറല അറപക്സ് ദബോഡിയോണ് സിഡിഎസ്. 

സിഡിഎസ്            എഡിഎസ്           എൻ എചൃ ് ി 

4. തീരശ്രീ പശ്ചോത്തലും, ലക്ഷയും, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവറയക്കറിചൃ ്വിശദമോക്കന്നു (സൈഡ് -12) 

തീരശ്രീ-അടിസ്ഥോനപരമോയ സോമൂഹയ പിദന്നോക്കോവസ്ഥ നിലനിൽക്കന്ന വിഭോഗങ്ങളിറലോന്നോണ് 
തീരദദശ വോസികൾ. ഭൂമി കടൽ കയറുന്നത്, വീടകൾക്ക് ഉടമസ്ഥോവകോശും ഇല്ലോത്തത്,  നറപരു്ും, 
പ്രെതി വിഭവങ്ങളുറട അനധിെത ചൂഷണും, ൄടിറവള്ള പ്രശ്നും, ആദരോഗയ-വിദയോഭയോസ 
പിദന്നോക്കോവസ്ഥ, മത്സ്യവിഭവങ്ങളുറട ൄറവ്, നിരന്തരമോയിട്ടുള്ള പ്രെതി ദുരന്തങ്ങൾ തുടങ്ങി 
വിവിധങ്ങളോയ പ്രശ്നങ്ങൾ ദനരിടന്ന രു  നസമൂഹമോണ് തീരദദശ ദമഖലയിൽ വസിക്കന്നവർ.  
ആയതിനോൽ റപോതുവിഭോഗങ്ങളുറട ഇടയിൽ ഇടറപടന്ന തരത്തിൽ തീരദമഖലയിൽ ഇടറ്ട്ടു 
കഴിെോൽ ഫലപ്രദമോകണറമന്നില്ല.  ഈ സോഹചരയത്തിലോണ് തീരദദശദമഖലിയറല ആളുകളുറട 
സമഗ്വികസനും ലക്ഷയമിട്ട് പ്രദതയക ഊന്നൽ നൽകി സുംസ്ഥോന സർക്കോർ ൄടുംബശ്രീ വഴി 'തീരശ്രീ' 
പദ്ധതിക്ക് രൂപും നൽകിയത്.  ഈ സോമ്പത്തിക വർഷും ആരുംഭിചൃ പദ്ധതിയോണ് 'തീരശ്രീ'.  
പ്രധോനമോയുും തോറഴ പറയുന്ന 4 ദമഖലകളിൽ ഊന്നൽ നൽകിറക്കോെോണ് തീരശ്രീ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുദന്നോട്ട് ദപോൄന്നത്.  
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1. സോമൂഹികമോയ ഉൾദചൃർക്കൽ 
2. സോമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
3. ഉപ ീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
4. സോമൂഹയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

 
5. തീരദദശ ദമഖലയിൽ ൄടുംബശ്രീ ഇടറപടലകറളക്കറിചൃ ് സ്ഥിതി വിവരണും വിശദീകരിക്കണും 

(സൈഡ് -13) 
 

6. ൄടുംബശ്രീ ഇടറപടൽ - സോമൂഹികമോയ ഉൾദചൃർക്കലിറന്റ പ്രോധോനയറത്തക്കറിചൃ ് വിവരിക്കന്നു 
(സൈഡ് -14) 

 തീരദദശ ദമഖലയിറല ഇനിയുും അുംഗമോകോത്ത മുഴുവൻ 18 വയസ്സു തികെ സ്ത്രീകറള ഉൾറക്കോള്ളിചൄ 
റകോെ് പുതിയ അയൽക്കൂട്ടദമോ നിലവിറല അയൽക്കട്ടത്തിദലക്ക് ഉൾദചൃർക്കന്ന പ്രക്രിിയയോണ് 
ഇവിറട സോമൂഹിക ഉൾദചൃർക്കൽറക്കോെ് ഉദദ്ദശിക്കന്നത്.  മോർചൃ ് 2019 വറരയുള്ള കണക്കനുസരിചൃ ്
64% ആളുകറള ഉൾദചൃർക്കോൻ സോധിചൃിട്ടുെ്.  ബോക്കി വരുന്ന 36% ആളുകറള ഉൾദചൃർക്കന്നതിന് 
ആവശയമോയ ഇടറപടൽ നടദത്തെതോണ്.  ടോറത 60 വയസ് കഴിെവർക്കോയി പ്രദതയക 
വദയോ ന അയൽക്കൂട്ടവും, െോൻസ്  ന്റർ, PWD  അയൽക്കൂട്ടവും രൂപീകരിചൃ ് വരുന്നു.  നിലവിൽ 
പ്രവർത്തനരഹിതമോയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങറല പുനരുജ്ജീവി്ിക്കും. 

7. ൄടുംബശ്രീ വഴി നട്ിലോക്കന്ന സോമ്പത്തിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കന്നു 
(സൈഡ് -15) 

സോമ്പത്തിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ - അുംഗങ്ങളിൽ സമ്പോദയശീലും വർദ്ധി്ിക്കക, സോമ്പത്തിക 
ക്രിയവിക്രിിയ അചൃടക്കും പോലിക്കക, ആവശയമോയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ബോങ്ക് ലിദങ്ക ് വോയ്പ, മുറ്ററത്ത 
മുല്ലദപോറലയുള്ള വോയ്പ പദ്ധതികൾ നട്ിലോക്കക, അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുറട സോമ്പത്തിക സുതോരയത 
ഉറ്ോക്കന്നതിനോവശയമോയ ദഗ്ഡിുംങ്ങ്, ഒഡിറ്റിുംങ്ങ്, കണറക്കഴുത്ത്, തുടങ്ങി വിവിധ കോരയങ്ങളിൽ 
ആവശയയമോയ കോരയദശഷി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുംഘടി്ിക്കക.  RF, VRF, ഇൻെസ്റ്റ് 
സബ്സിഡി മോചൃിുംങ്ങ് ഗ്ോന്റ്. 

8. ൄടുംബശ്രീ വഴി നട്ിലോക്കന്ന ഉപ ീവന പ്രവർത്തനങ്ങറള ൄറിചൃ ്(െഷി, മൃഗ സുംരക്ഷണ ദമഖല, 
സമദക്രിോ സുംരഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ) വിശദീകരിക്കന്നു 
(സൈഡ് -16) 

ഉപ ീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ആവശയമോയ  നറൽ ഒറിയദന്റഷൻ ദപ്രോഗ്ോുംസ് നൽകി റകോെ് 
തീരദദശ ദമഖലയിറല അയൽക്കൂട്ട ൄടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുും ൄറെത് രോറളങ്കിലും ഉപ ീവന 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾറ്ടത്തി വരുമോന വർദ്ധനവിനുളള നടപടികൾ സൃീകരിക്കണും.  ൄടുംബശ്രീ 

വഴിദയോ മറ്റ് ഏ ൻസികൾ വഴിദയോ EDP, Skill പരിശീലനങ്ങൾ ലഭയമോക്കക.  MEC മോരുറട 
സഹോയദത്തോറട ദപ്രോ ക്ടുകൾ തയ്യോറോക്കി ആവശയമോയ ബോങ്ക് ലിദങ്ക ിദലക്കും, ഇൻെസ്റ്റ് 

സബ്സിഡിയിദലക്കും റകോണ്ടു വരുക.  RF രെോും ഘട്ട ധനസഹോയും, റടദക്നോള ി ഫെ് എന്നിവ 

യഥോസമയും സുംരുംഭക ഗ്രൂ്ിന് ലഭയമോകണും. MKSP പദ്ധതിയിൂടറട കോർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ദപ്രോത്സ്ോഹി്ിക്കക. 

9. ൄടുംബശ്രീ ത്രിതല സുംഘടന സുംവിധോനും വഴി റചയ്യോൻ സോധിക്കന്ന സോമൂഹിക വികസന 
പ്രവർത്തനങ്ങറള ൄറിചൃ ് (ബോലസഭ, ബഡ്സ്, BRC, DFK, അടിസ്ഥോന ദക്ഷമപ്രവർത്തനങ്ങൾ, 
പ്രതിഭോതീരും, കോയിക തീരും) വിശദീകരിക്കന്നു 
(സൈഡ് -17-19) 
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സോമൂഹയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ -  DDUGKY പദ്ധതി – തീരദദശ ദമഖലയിറല 
യുവതീയുവോക്കൾക്കോയി റമോബിസലദസഷൻ കയോമ്പുകൾ സുംഘടി്ിക്കക, തീരദദശ ദമഖലിറയല 
അഗതികൾക്ക് അഗതി രഹിത ദകരളും പദ്ധതി വഴി നട്ിലോക്കന്ന ആനുലയങ്ങൾ െതയമോയി 
കിട്ടുന്നുറെന്ന് ഉറ്ോക്കക.  തീരദദശ ദമഖലയിൽ പ്രദതയകമോയ ബോലസഭകൾ രൂപീകരിക്കക.  
അതുവഴി ൄട്ടികളുറട സർഗോത്മക കഴിവകൾ പരിദപോഷി്ിക്കക.  മോനസിക റവല്ലുവിളികൾ ദനരിടന്ന 

ൄട്ടികറള കറെത്തി BUDS/BRC  കളിദലക്ക് എത്തിക്കകദയോ, BUDS/BRC ഇല്ലോത്തിടത്ത് 
തുടങ്ങുന്നതിന് ദവെ പ്രോരുംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക.   

സോമൂഹയ സുരക്ഷ റപൻഷനുകൾ ലഭയമല്ലോത്ത അർഹതറ്ട്ട വറര കറെത്തി ഉൾദചൃർക്കോൻ 
ആവശയമോയ നടപടി ക്രിമങ്ങൾ സൃീകരിക്കക.  സ്ത്രീകളുദടയുും ൄട്ടികളുദടയുും പദവി 
ഉയർത്തുന്നതിനോവശയമോയ ഇടറപടൽ  ന്റർ റിദസോഴ്സ് റസന്ററുകളുമോയി സഹകരിചൃ ്നടത്തുക. 

സൈഡ് 9 (a) : പ്രതിഭോതീരും – വോയനശോലകൾ ദകന്ദ്രീകരിചൃ ്അഞ്ചോും ക്ലോസ് മുതൽ പത്തോും ക്ലോസ് 
വറര പഠിക്കന്ന തീരദദശ ദമഖലയിറല ൄട്ടികളുറട പഠന നിലവോരും ഉയർത്തുന്നതിനുും  ീവിത 
സനപുണയും ഉറ ്് വരുത്തുന്നതിനുും ആവിഷ്ക്കരിചൃ പദ്ധതിയോണ് പ്രതിഭോതീരും. 

സൈഡ് 9 (b) : കോയിക തീരും – ലക്ഷയദബോധമുള്ള യുവതൃറത്ത സൃഷ്ടിക്കന്നതിനു ദവെി, ദ പരോർട്സ് 
കൗൺസിൽ, യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ, തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനങ്ങൾ എന്നിവരുറട സഹകരണദത്തോട 
ടി തീരദമഖലയിറല യുവതീയുവോക്കൾ, ൄട്ടികൾ, കൗമോരക്കോർ എന്നിവർക്ക് പ്രദതയക കോയിക 
പരിശീലനങ്ങൾ നൽൄന്ന പദ്ധതിയോണ് കോയിക തീരും.  ഇതിന് ആവശയമോയ പരിശീലകറര 
പ്രോദദശിക മോയി കറെത്തിയോണ് പരിശീലനും നൽൄന്നത്. 

10. സുംസ്ഥോനറത്ത തീരദദശ ദമഖലയിൽ നിലനിൽക്കന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹോരും 
കോണുന്നതിന് വിവിധ വൄപ്പുകളുമോയുള്ള സുംദയോ ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദോരിദ്രയ ലഘൂകരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സോമൂഹിക സോമ്പത്തിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ 
സമഗ്വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമോയുും സൂക്ഷമതദയോട ടിയുും 
നട്ിലോക്കന്നതിറന്റ പ്രോധോനയറത്തക്കറിചൄള്ള സദന്ദശും നൽകിറക്കോെ് ഉപസുംഹരിക്കന്നു. 
(സൈഡ് -20) 

ൄടുംബശ്രീയുറട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോർശൃവൽക്കരിക്കറ്ട്ട സമൂഹമോയ തീരദമഖലയിറല 
ആളുകൾക്ക് വളറര കോരയക്ഷമമോയുും ഫലപ്രദമോയുും ഇടറപടന്നതിനു ദവെി സുംസ്ഥോന മിഷൻ 
നട്ിലോക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയോണ് 'തീരശ്രീ'.  ഇതുവഴി തീരദദശ ദമഖലയിറല റപോതു 
സമൂഹത്തിറന്റ സമഗ്മോയ വികസനും ആണ് ലക്ഷയും വയ്ക്കുന്നത്.  ശരിയോയ ദിശയിൽ സമഗ് 
വികസനും നട്ിലോക്കണറമങ്കിൽ വയക്തമോയ ദിശദബോധദത്തോട ടിയുും മറ്റ് സർക്കോർ-
സർക്കോദരതിര ഏ ൻസികളുമോയി സുംദയോ ി്ിചൃ ്പ്രവർത്തിദക്കെതുെ്. 
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റസഷൻ   8 

1. വിഷയും :   നൂതന പദ്ധതികൾ, ഭോവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
2. ലക്ഷയും   :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 

                വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  
i. തീരദദശ ദമഖലയിൽ നട്ിലോക്കോനോവന്ന നൂതന ആശയങ്ങൾ, 

പദ്ധതികൾ എന്നിവ മനസിലോക്കൽ 
ii. തീരദദശ ദമഖലയിറല സമഗ് വികസന സോധയതൾ സൃയും തിരിചൃറിയൽ 

3. സമയും : 90 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി    : റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

 
ക്രിമ 
നും 

ഉള്ളടക്കും സമയും 
(മിനിറ്റ് ) 

പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1. ആമുഖോവതരണും 5 അവതരണും  
(ൄറി്് -1) 

സൈഡ് -1 

2. ഗ്രൂ ്് തിരിയൽ- ഗ്രൂപ്പുകൾ 30 അവതരണും, ഗ്രൂ ്് 
ചർചൃ  
(ൄറി്് -2) 

സൈഡ് -2 
ചോർട്ട് ദപ്ർ, 
മോർക്കർ 

 1. സുംഘടനോ ശോക്തീകരണും 
 2. സുംരുംഭ സൗഹൃദ ഗ്ോമും 

 3. കോർഷിക സൗഹൃദവും 
മൃഗസുംരക്ഷണവും 

 4. സോമൂഹയ വികസിത ഗ്ോമും 
 5. അടിസ്ഥോന സൗകരയ വികസിത 

ഗ്ോമും 

3 ഗ്രൂ ്്തല അവതരണും 30 ഗ്രൂ ്് അുംഗങ്ങളുറട 
അവതരണും  
(ൄറി്് -3) 

സൈഡ് -3, 
ചോർട്ട് ദപ്ർ 

4 ഗ്രൂ ്്തല അവതരണത്തിറന്റ 
ദക്രിോഡീകരണും 

20 അവതരണും  
(ൄറി്് -3) 

സൈഡ് -4-8 

5 സുംശയനിവോരണും 5 അവതരണും  
(ൄറി്് -5) 

സൈഡ് -9 

 

ൄറി ്് : 

1. റസഷനു മുദന്നോടിയോയി തീരദദശ ദമഖലയിറല നൂതന പദ്ധതികൾ എന്ന വിഷയറത്തക്കറിചൄും, 
റസഷറന്റ പ്രസക്തി, പ്രോധോനയും, ഉള്ളടക്കും എന്നിവറയക്കറിചൃ ് ഹ്രസൃമോയി റഫസിലിദറ്ററ്റർ 
അവതരി്ിക്കന്നു. 

2. പരിശീലനോർഥികറള തുലയ അുംഗങ്ങൾ വരത്തക്കവിധും 5 ഗ്രൂപ്പുകളോയി തിരിക്കന്നു.  
(ക്രിമോനുഗതമോയി 1, 2, 3, 4, 5 എന്നീ തരത്തിൽ നമ്പർ എടത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആക്കണും) തുടർന്ന് 
ഒദരോ ഗ്രൂ്ിനുും ഒദരോ വിഷയങ്ങൾ നൽൄന്നു. 
ഈ സമയും സ്ക്രിീനിൽ ഒദരോ ഗ്രൂ്ിദന്റയുും വിഷയങ്ങൾ ഡിസ്ദപ്ല റചപ്പിരിക്കണും. 
വിഷയങ്ങൾ 
ഗ്രൂ ്് 1- സുംഘടനോ ശോക്തീകരണും ഉയർത്തൽ 
ഗ്രൂ ്് 2- സുംരുംഭ സൗഹൃദ ഗ്ോമും 
ഗ്രൂ ്് 3- കോർഷിക സൗഹൃദവും, മൃഗസുംരക്ഷണവും 
ഗ്രൂ ്് 4- സോമൂഹയ വികസിത ഗ്ോമും 
ഗ്രൂ ്് 5- അടിസ്ഥോന സൗകരയ വികസിത ഗ്ോമും 
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ദമൽ വിവരിചൃ വിഷയങ്ങൾ ഒദരോ ഗ്രൂപ്പുും സമഗ്മോയി ചർചൃ റചപ്പ് തീരദദശ ദമഖലയിൽ 
നട്ിലോക്കോനോവന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ആശയങ്ങൾ രൂപറ്ടത്തണും.  ഇത്തരത്തിൽ 
രൂപറ്ടത്തിയ ആശയങ്ങൾ ചോർട്ട് ദപ്ർ/സവറ്റ് ദപ്റിൽ ഒദരോന്നുും ക്രിമോനുഗതമോയി 
ദരഖറ്ടത്തണും. 

3. ഒദരോ ഗ്രൂപ്പുും ചർചൃ റചപ്പ് രൂറ്ടത്തിയ ആശയങ്ങൾ റപോതുദവദിയിൽ അവതരി്ിക്കന്നു.  ഒദരോ 
ഗ്രൂ്ിദന്റയുും അവതരണങ്ങൾ റഫസിലിദറ്ററ്റർ ശ്രദ്ധോപൂർവ്വും നിരീക്ഷിക്കകയുും ആയതിറന 
െതയമോയി റഫസിലിദറ്ററ്റ് റചയ്യുകയുും ദവണും. 

4. ഒദരോ ഗ്രൂ്ിദന്റയുും അവതരണത്തിനു ദശഷും റഫസിലിദറ്ററ്റർ മുൻട്ടി തയ്യോറോക്കറ്ട്ട 
സൈഡിറന്റ സഹോയത്തോൽ റസഷൻ െതയമോയി ദക്രിോഡീകരിക്കന്നതിന് കഴിയണും.  ഗ്രൂ ്് 
ചർചൃയിൽ ഉയർന്ന് വരുന്ന ആശയങ്ങറള ദക്രിോഡീകരിചൃോവണും റസഷൻ അവതരി്ിദക്കെത്. 

5. റസഷറന്റ അവസോനും ദക്രിോഡീകരണത്തിൂടറട പരിശീലനോർഥികളുറട സുംശയങ്ങൾ 
ദുരീകരണും നടത്തണും.  പദ്ധതി നടത്തി്ിറല സോധയതകൾ, ഫെിുംഗ്, സുംദയോ ന സോധയതകൾ 
എന്നിവ അടക്കും സുംശയങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പക്ഷും റഫസിലിദറ്ററ്റർ ദുരീകരിക്കവോൻ 
ശ്രദ്ധിക്കണും. 
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റസഷൻ   9 

1. വിഷയും :   തീരശ്രീ പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധറ്ട്ട ഉദദയോഗസ്ഥരുദടയുും, മിഷൻ അുംഗങ്ങളുദടയുും       
ചുമതലകളുും, ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും 

2. ലക്ഷയും   :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 
                വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  

i. ചുമതലകളുും  ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും പട്ടികറ്ടത്തോൻ കഴിയുക. 
3. സമയും : 90 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി     : റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

 
ക്രിമ 
നും 

ഉള്ളടക്കും സമയും 
(മിനിറ്റ് ) 

പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1.  ആമുഖും 10 അവതരണും സൈഡ് -1 

2.  ചുമതലകളുും ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും 
ദരഖറ്ടത്തൽ 

30 ഗ്രൂ ്് പ്രവർത്തനും  
(ൄറി്് -1) 

ചോർട്ട് ദപ്ർ, 
മോർക്കർ 

3.  ഗ്രൂ ്് അവതരണും 30 പങ്കോളിത്ത അവതരണും 
(ൄറി്് -2) 

ചോർട്ട് ദപ്ർ, 
മോർക്കർ 

4.  ദക്രിോഡീകരണും,  
സുംശയനിവോരണും 

20 അവതരണും 
(ൄറി്് -3) 

സൈഡ് 3 

 

ൄറി ്്  : 

1. പരിശീലനോർഥികറള ദര ആൾക്കോർ ദരോ ഗ്രൂ്ിദലക്ക് വരുന്ന തരത്തിൽ 
(1. ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻറ പരക്ടർമോർ, 2. കമ്മൂണിറ്റി ദമോട്ടിദവറ്റർമോർ, 3. തീരശ്രീ ദകോസ്റ്റഷ 
വളെിയർമോർ, 4. ൄടബശ്രീ സി.ഡി.എസ് റചയർദപഴ്സൺ, 5. ദലോക്ക് തല ദകോ 
ഒർഡിദനറ്റർമോർ, 6.  ില്ലോ ദപ്രോഗ്ോും മോദന ർമോർ)  ഗ്രൂ ്് തിരിചൃ ് ചർചൃയിൂടറട അവരവരുറട 
ചുമതലകളുും ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും ചോർട്ട് ദപ്റിൽ ദരഖറ്ടത്തോൻ ക്ലോസ് എടക്കന്ന 
റഫസിലിദറ്ററ്റർ നിർദദ്ദശിക്കണും.  അദതോറടോ്ും ഗ്രൂ്ിൽ രു ലീഡററ തിരറെടക്കോൻ 
നിർദദ്ദശിക്കക. (ഫിഷറീസ് ദമഖലയിറലയുും ൄടുംബശ്രീ ദമഖലയിറലയുും, ൄടുംബശ്രീ മിഷൻ 
അുംഗങ്ങളുദടയുും ചുമതലകൾ ഉത്തരവോദിതൃങ്ങൾ എറന്തോറക്കയോറണന്ന് റിദസോഴ്സ് ദപഴ്സൺ 
മുൻട്ടി വോയിചൃ ്മനസിലോദക്കെതോണ് ) 

2. പരിശീലനോർഥികൾ ഗ്രൂ്ിൽ ചർചൃ റചപ്പ് ലിസ്റ്റ് റചപ്പ കോരയങ്ങൾ ചോർട്ട് ദപ്റിൽ എഴുതി 
തയ്യോറോക്കന്നതിന്30 മിനിറ്റ് നൽൄക.  5 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നു റകോെ് ഗ്രൂ ്് ലീഡർ 
ചുരുങ്ങിയ സമയും റകോെ് അവതരി്ിദക്കെതോണ്.  ഗ്രൂ ്് അവതരണങ്ങളിൽ ആവർത്തനും 
ഴിവോക്കന്നതിന് ഫോക്കൽറ്റി ശ്രദ്ധിദക്കെതോണ്. 

3. ഗ്രൂ ്് അവതരണങ്ങൾക്ക് ദശഷും വിട്ടു ദപോയിട്ടുള്ള ചുമതലകളുും ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും ലഘുവോയി 
വിശദീകരിചൄ റകോെ് തീരശ്രീ പദ്ധതിയുറട വി യകരമോയ നടത്തി്ിന് ബന്ധറ്ട്ട ഉദദയോഗസ്ഥർ 
എന്ന നിലയിൽ നിർവ്വഹിദക്കെ ചുമതലകളുും ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും ദക്രിോഡീകരിചൄ റകോെ് 
റസഷൻ അവസോനി്ിക്കോവന്നതോണ്. 

ൄറി ്്  1 : കൺവീനറുറട ഉത്തരവോദിത്തും (ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻറ പരക്ടർ) 

1. മത്സ്യദമഖല നിർവ്വഹണ ഉദദയോഗസ്ഥൻ ആയിരിക്കും മത്സ്യദമഖലയുറട കൺവീനർ (രു 
വോർഡിൽ ന്നിൽ ടതൽ മത്സ്യഗ്ോമങ്ങൾ ഉൾറക്കോള്ളന്ന പക്ഷും, അവയിൽ ഏറ്റവും ടതൽ 
മത്സ്യറത്തോഴിലോളികൾ ഉള്ള മത്സ്യഗ്ോമത്തിറന്റ ഉദദയോഗസ്ഥനോണ് കൺവീനർ) 
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2. മത്സ്യസഭോ ദയോഗും യഥോ സമയത്ത് നടദത്തെ ഉത്തരവോദിത്തും കൺവീനർക്കോണ്.  ദയോഗ 
ക്രിമങ്ങൾ ഫലപ്രദമോയ രീതിയിൽ നർവ്വഹിദക്കെത് കൺവീനറോണ്. 

3. കൺവീനർ മത്സ്യസഭയുറട റചർദപഴ്സണുമോയി ടിയോദലോചിചൃോണ് മത്സ്യസദഭോദയോഗും 
നടദത്തെത്. 

4. മത്സ്യസഭോ ദയോഗത്തിറന്റ ദനോട്ടീസ് കൺവീനർ തയ്യോറോക്കി അുംഗങ്ങൾക്ക് നൽകണും. 
5. മത്സ്യസഭോ ഹോ രുും, ദയോഗത്തിറന്റ മിനിട്സുും കൺവീനർ ദരഖറ്ടത്തണും. 
6. മത്സ്യഭവറന്റ പ്രവർത്തനരീതി, അതിൽ 3 ഏ ൻസികളിദലയുും ഉദദയോഗസ്ഥരുറട 

ഉത്തരവോദിത്തും, അവരുറട ഒദരോരുത്തരുദടയുും ചുമതലയിലള്ള സ്കീമുകൾ എന്നിവ കൺവീനർ 
വിശദീകരിക്കക. 

7. കൺവീനർ ആ വോർഡിലള്ള കർദമ്മോന്മുഖ/അനുബന്ധ മത്സ്യറത്തോഴിലോളികളുറട പട്ടിക 
മത്സ്യസഭയിൽ റിദ്ോർട്ട് റചയ്യണും. 

8. മത്സ്യദമഖലയിൽ നിലവിലള്ള പദ്ധതികളുറട വിശദോുംശങ്ങൾ മത്സ്യസഭയിൽ കൺവീനർ ചർചൃോ 
വിദധയമോക്കണും. 

9. മത്സ്യസഭയുറട നിർദദ്ദശങ്ങൾ തുടർന്ന് നടക്കന്ന ഗ്ോമസഭയിൽ കൺവീനർ റിദ്ോർട്ട് റചയ്യണും. 

10. വിവരവൂഹോടിസ്ഥിത ആസൂത്രണത്തിന് കൺവീനർ മുൻസക എടക്കണും.  ആയതിദലക്ക് 
ലഭയമോയ ദൃിതീയ വിവരങ്ങളുും ദ്രുത വിശകലന രീതിയിൂടറട (RRA)3  സമോഹരിക്കന്ന വിവരങ്ങളുും 
കൺവീനർ മത്സ്യസഭയിൽ അവതരി്ിചൃ ്ചർചൃോ വിദധയമോക്കണും. 
 ഫിഷറീസ് റവൽഫയർ ഫെ് ദബോർഡിറല ബന്ധറ്ട്ട ഉദദയോഗസ്ഥറന്റ ഉത്തരവോദിതൃും 

 ഫിഷറീസ് ഡി്ോർട്ടുറമന്റ് – ദപ്രോ ക്ട് ദകോർഡിദനറ്റർമോരുറട ഉത്തരവോദിതൃും 

 ൄടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് റചയർദപഴ്സൺമോർ 

ൄറി ്്   2:  കമ്മൂണിറ്റി ദമോട്ടിദവദറ്റർമോരുറട ചുമതലകളുും ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും 

 വിദയോഭയോസ ദമഖല 
1. സോക്ഷരതോ നിരക്ക് വർദ്ധി്ിക്കക 
2. വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനങ്ങളിറല വിദയോർഥികളുറട റകോഴിഞ്ഞുദപോക്ക് ൄറക്കന്നതിനുള്ള 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏദകോപി്ിക്കക. 

 ആദരോഗയദമഖല 
1. അദരോഗയമുള്ള  നതറയ വോർറത്തടക്കന്നതിനുും മോർഗ നിർദദ്ദശങ്ങൾ നൽൄക 
2. റമഡിക്കൽ കയോമ്പ് സുംഘടി്ിക്കക 
3. ശുചിതൃ നിലവോരും ഉയർത്തുക 

 സോമൂഹയ ദമഖല 
1. സോമൂഹിക-സോമ്പത്തിക പിദന്നോക്കോവസ്ഥയിൽ നിന്നുും ഉയർത്തുക 

 

ൄറി ്്  3: തീരദദശ കമ്മൂണിറ്റി ദവോളെിയർ - ഉത്തരവോദിതൃങ്ങളുും ദ ോലിയുും 

1. നിയമിക്കറ്ടന്ന പഞ്ചോയത്തിറല തീരദദശ വോർഡകളിറല ൄടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങറള 
ശക്തിറ്ടത്തുക.  ഇതിനോയി സിഡിഎസിദനോറടോ്ും ദചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കക. 

2. തീരദദശ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുറട പ്രവർത്തനും ശക്തിറ്ടത്തുക.  അവരുറട കണറക്കഴുത്ത്, ദരഖകൾ 
എന്നിവ ക്രിമറ്ടത്തുക.  നിർജ്ജീവമോയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങറല പുനഃസുംഘടി്ിക്കക.  പുതിയത് 
രൂപീകരിക്കക. 

3. അയൽക്കൂട്ട ദവോളന്റിദയഴ്സിറന്റ പ്രവർത്തനും ശക്തിറ്ടത്തുക. 
4. സൂക്ഷമ സമ്പോദയ പ്രവർത്തനും ശക്തിറ്ടത്തുകയുും ക്രിമറ്ടത്തുകയുും റചയ്യുക. 
5. അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുറട ഒഡിറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കന്നതിന് ക്ലോസ് അുംഗങ്ങറള സഹോയിക്കക.  

അയൽക്കൂട്ടങ്ങറള ഒഡിറ്റിങ്ങിന് സജ്ജമോക്കക. 
6. അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ സോമ്പത്തിക അചൃടക്ും ഉറപ്പു വരുത്തുക.  സമോന സൃഭോവമുള്ള മറ്റ് 

സുംവിധോനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലിദങ്ക ് വോയ്പറയടക്കന്ന പ്രവണത നിരുത്സ്ോഹറ്ടത്തുക. 
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7. അയൽക്കൂട്ട തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വികസനോവശയങ്ങൾ കറെത്തുന്നതിനുും പരിഹരിക്കന്നതിനുും 
സൂക്ഷമതല ആസൂത്രണ ദരഖകൾ തയ്യോറോക്കകയുും ആയത് ബന്ധറ്ട്ട ഏ ൻസികൾക്ക് 
സകമോറുകയുും റചയ്യുക. 

8. ൄടുംബശ്രീ അുംഗങ്ങളുദടയുും ൄട്ടികളുദടയുും ആദരോഗയ പ്രശ്നങ്ങൾ ബന്ധറ്ട്ടവരുറട 
ശ്രദ്ധയിൽറ്ടത്തി പരിഹോരും കോണുന്നതിന് ശ്രമിക്കക. 

9. സ്ത്രീകളുദടയുും ൄട്ടികളുദടയുും ആദരോഗയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏദകോപിചൃ ് ഗുണദഭോക്തോക്കൾക്ക് 
ലഭിക്കന്നുറവന്ന് ഉറ്ോക്കക. 

10. വിവിധ സർക്കോർ ഏ ൻസികളുറട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏദകോപി്ിചൃ ് ഗുണദഭോക്തോക്കൾക്ക് 
ലഭിക്കന്നു റവന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. 

11. സ്ത്രീകളുദടയുും ൄട്ടികളുദടയുും ഇടയിൽ വിദയോഭയോസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുംഘടി്ിക്കന്നതിന് ദനതൃതൃും 
റകോടക്കക. 

12. ൄടുംബശ്രീ സുംസ്ഥോന  ില്ലോമിഷനുകളുറട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തോറഴ തട്ടിൽ എത്തിക്കക. 
13. ൄടുംബശ്രീ  ില്ലോ റിവൂ ദയോഗങ്ങളിലും പരിശീലനങ്ങളിലും പറങ്കടക്കക, ഫീൽഡ് സന്ദർശന 

ഡയറി എഴുതുക. 

ൄറി ്് 4 : സി.ഡി.എസ് റചയർദപഴ്സൺമോരുറട ചുമതലകൾ 

1. അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുറട ശോക്തീകരണത്തിന് ദനതൃതൃും നൽൄക 
2. ബോലസഭ, സുംരുംഭും, JLG തുടങ്ങിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുറട പ്രവർത്തനങ്ങളുറട അടിസ്ഥോനത്തിൽ 

കയോറ്റഗററസ് റചയ്യുക.  തുടർന്ന് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
റമചൃറ്ടത്തുന്നതിന് ദലോക്ക് ദകോർഡിദനറ്റർമോർ, സി.ഡി.എസ്, എ.ഡി.എസ് ഭോരവോഹികൾ 
എന്നിവരുറട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദനതൃതൃും റകോടക്കക. 

3. ഒദരോ മോസദത്തയുും പ്രവർത്തന റിദ്ോർട്ട് വളെിയർമോറര റകോെ് അവതരി്ിക്കകയുും 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദമോണിറ്റർ റചയ്യുകയുും റചയ്യുക. 

4. വിലയിരുത്തൽ സമിതിയിൽ തീരശ്രീ പദ്ധതി രു അ െയോയി റവയ്ക്കുക 
5. തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനങ്ങളിദലക്കും മറ്റു ഡി്ോർട്ടുറമന്റുകളിദലക്കും ദപ്രോ ക്ടുകൾ 

റവയ്കക്കന്നതിനുും നട്ോക്കന്നതിനുും ദനതൃതൃും നൽൄക. 
6. ആവശയും അനുസരിചൃ ് പരിശീലനങ്ങളുും ദബോധവൽക്കരണ ക്ലോസ്സുകളുും നടത്തുന്നതിന് ദനതൃതൃും 

നൽൄക. 
7. സോമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ കറെത്തുകയുും അതിൽ റപറട്ടന്ന് ഇടറപട്ട് പരിഹോരും കറെത്തുകയുും 

റചയ്യുക. 

ൄറി ്് 5 : ൄടുംബശ്രീ ദലോക്ക് ദകോ-ഒർഡിദനറ്റർമോരുറട ചുമതലകൾ 

i. ഉൾദചർക്കൽ (Inclusion) 

 അവസ്ഥോപഠനും 

 എത്രദപർ പുറത്തുള്ളവർ 

 പുതിയ അയൽക്കൂട്ട സോധയതകൾ 

 നിർജ്ജീവമോയ എത്ര 

 ആവശയകത വിശകലനും 

 പുതിയ തന്ത്ര്ങ്ങൾ - സമീപനും 
ii. കോരയദശഷി വികസനും (Capacity Building) 

 ഫീൽഡ്തല ഇടറപടൽ 

 വിഷയദമഖലകൾ തിരിചൃ ്

 ഒദരോ ദമഖലയിലും ഉള്ള പ്രവർത്തനോസൂത്രണും 

 സുംഘടനോ തലത്തിൽ ചുമതലയുള്ളവറര ഉൾറ്ടത്തി പ്രവർത്തനും 
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 വിശദമോയ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ചുമതലോ വിഭ നും 
iii. കർമ്മപദ്ധതി രൂപീകരണും 

 NHG  തല പ്ലോൻ-ഇടറപടൽ 

 എ.ഡി.എസ് തല ദക്രിോഡീകരണും 

 സി.ഡി.എസ് തല പദ്ധതി ആസൂത്രണും- ഇടറപടൽ 
iv. വിവിധ തല റമോബിസലദസഷൻ 

 ഗ്ോമസഭ 

 വൄപ്പുതല പദ്ധതികൾ 

 തീരശ്രീ ഗുണഫലും 

 തദദ്ദശഭരണതലും 

 അവകോശങ്ങൾ -entitlement 
v. ദമോണിറ്ററിുംഗ് & ദഫോദളോ അ ്് – എല്ലോ തലത്തിലും 

 

ൄറി ്് 6 :  ില്ലോ ദപ്രോഗ്ോും മോദന ർമോർ 

 ില്ലോ മോദനദ ഴ്സിറന്റ ചുമതലകൾ [സുംഘടന, സുക്ഷമ സുംരുംഭും, െഷി, സോമൂഹിക വികസനും  4 ദപർ 
 ീല്ലയിൽ നിന്ന്] 
 
1 ) ആവശയമോയ സോദങ്കതിക സഹോയും നൽകൽ 

2) വിവിധ വൄപ്പുകളുമോയുള്ള സുംദയോ നത്തിന് ആവശയമോയ ഇടറപടൽ നടത്തൽ 

3)  ില്ലോതലത്തിൽ പരിപോടികറള  െതയമോയ അവദലോകനും നടത്തുക 

സുംസ്ഥോന മിഷനിദലക്ക് ആവശയമോയ  ില്ലോതല പ്രവർത്തന പുദരോഗതി റിദ്ോർട്ട് തയ്യോറോക്കൽ 
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റസഷൻ   10 

1. വിഷയും :   തീരശ്രീ പദ്ധതി-തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനതല കർമ്മ പദ്ധതി 
2. ലക്ഷയും   :   പരിശീലന പങ്കോളികൾക്ക് റസക്ഷൻ കഴിയുദമ്പോൾ തോറഴ്റയുന്ന കോരയങ്ങൾ 

                വിശദീകരിക്കോൻ കഴിയുക  
i. തീരശ്രീ പദ്ധതിയുറട സോധയത മനസിലോക്കൽ 
ii. തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനതല കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യോറോക്കൽ 
iii. മത്സ്യ റതോഴിലോളി ൄടുംബങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമോയി പദ്ധതി ലഭയമോക്കക 

3. സമയും : 60 മിനിറ്റ് 
4. ദവദി     : റപോതുദവദി 
5. ഉള്ളടക്കവും പഠനരീതിയുും: 

 
ക്രിമ 
നും 

ഉള്ളടക്കും സമയും 
(മിനിറ്റ് ) 

പഠനരീതി ഉപോധികൾ  

1. 
ആമുഖും 5 അവതരണും (ൄറി്്-1) സൈഡ്-1 

2. 
കർമ്മപദ്ധതി ദഫോറും 
പരിചയറ്ടത്തൽ 

15 അവതരണും (ൄറി്്-2) സൈഡ് -2 

3. 

ഗ്രൂ ്് തിരിക്കൽ, ദഫോറും 
പൂരി്ിക്കൽ,  ഗ്രൂ ്്തല 
അവതരണും,(തദദ്ദശസൃയും 
ഭരണതലും), സുംശയനിവോരണും 

30 ഗ്രൂ ്് പ്രവർത്തനും (ൄറി്്-3) സൈഡ്-3, 
ദഫോറും - 2 

4. 
ദക്രിോഡീകരണും, 
സുംശയനിവോരണും 

5 (ൄറി്്-4) സൈഡ്-4, 5 

 

ൄറി ്് :  

1. എന്തോണ് കർമ്മപദ്ധതി എന്ന് ആമുഖമോയി പരിചയറ്ടത്തുക. 
2. നിലവിൽ മുൻട്ടി തയ്യോറോക്കിയ കർമ്മപരിപോടി ദഫോറും - 1 റിദസോഴ്സ് ദപഴ്സൺ അവതരി്ിക്കണും. 

ചുമതല ആർറകല്ലോും നൽകോനോൄും എന്നത് ഗ്രൂ ്് ചർചൃയിൽ  നിന്നുതറന്ന വദരെതോണ് റിദസോഴ്സ് 
ദപഴ്സൺ  അത് മുൻട്ടി പറയോൻ പോടില്ല. എങ്ങറന പദ്ധതി തയ്യോറോക്കണും, എറന്തോറക്ക പദ്ധതിയോണ് 
റചയ്യോൻ  പറ്റുന്നത്. ട്ടിദചർദക്കെവ എറന്തോറക്ക, സമയക്രിമും, ഏറതോറക്ക ദമഖലയിൽ എറന്തോറക്ക 
കോരയും റചയ്യണും എന്നത്  ദഫോറത്തിറന്റ അത്സ്ഥോനത്തിൽ  വിശദീകരിക്കണും. 

3. തദദ്ദശതല ഗ്രൂ്ോയി ഇവർ ചർചൃ റചപ്പ് കർമ്മപരിപോടി എഴുതി തയ്യോറോക്കന്നതിനോയി രു ഗ്രൂ്ിന് 
ദഫോറും -(2) 2 എണ്ണും വീതും നൽൄക.  അത് ഗ്രൂ്ിനുള്ളിൽ ചർചൃ റചപ്പ് അതിറന്റ ചുമതല 
ആർറക്കോറക്ക നൽകോനോൄും, എത്ര സമയ പരിധിക്കള്ളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കോൻ 
കഴിയുും എന്നുള്ളത് ദഫോറത്തിൽ ദരഖറ്ടത്തുക.  തുടർന്ന് ഗ്രൂ്ിനുള്ളിൽ വോയിചൃ ്  സുംശയ 
നിവോരണും നടത്തുക. റപോതുവോയി ഏല്പിക്കണും. 
രു ഗ്രൂ്ിറന്റ അവതരണും, റപോതുവോയി നടത്തുകയുും മറ്റ് ഗ്രൂ്ിൽ പുതുതോയി ഇവർ പറയോത്ത 
എറന്തങ്കിലും കോരയങ്ങൾ ഉറെങ്കിൽ മോത്രും അവതരി്ിക്കക.  തുടർന്ന് രു ദകോ്ി തിരിറക 
വോങ്ങുകയുും, രു ദകോ്ി ബന്ധറ്ട്ട ൄടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് റചയർദപഴ്സൺ/ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ 
തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമോയി പൂർത്തീകരിക്കന്നതിന് മിഷൻ ഒഫീസിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതുമോണ്. 

4. തയ്യോറോക്കിയ കർമ്മപരിപോടി അനുസരിചൃ ് മിഷൻ/തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനും/ഫിഷറീസ് 
ഡി്ോർട്ട്റമന്റ് നടദത്തെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ കോരയക്ഷമമോയി പൂർത്തീകരിക്കണും എന്ന് പറെ് 
റസഷൻ അവസോനി്ിക്കണും. 
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ദഫോറും -1 

 

ദകരള ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒഫ് ദലോക്കൽ അഡ്മിനിദേഷൻ (കില) 
ൄടുംബശ്രീ മിഷൻ-തീരശ്രീ പദ്ധതി 

 തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനതല കർമ്മപദ്ധതി 
 

തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനത്തിറന്റ ദപര് : ...............................................................................................................   ില്ല : .......................................... 

ക്രിമ 
നും. 

വിഷയും/പ്രവർത്തനും/പദ്ധതി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനും ചുമതല സമയപരിധി 

1 സുംഘടനോ സുംവിധോനും -
നിർജ്ജീവമോയി കിടക്കന്ന 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങറള പുനരുജ്ജീവി്ിക്കൽ 

a. നിലവിലള്ള   NHG  ഡോറ്റ എടക്കൽ ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 
സി.ഡി.എസ് അുംഗും 

 

b. അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങറള വിളിചൃ ്ദചർക്കൽ  

c. പുനർ അഫിലിദയഷൻ നൽകൽ  

2 മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ൄടുംബങ്ങളിറല 
സ്ത്രീകളുറട (100%) NHG  ഉൾദചർക്കൽ 

a. അയൽക്കൂട്ടത്തിന് പുറത്തുള്ള മത്സ്യറതോഴിലോളി 
ൄടുംബങ്ങളുറട ലിസ്റ്റ് (സർദവ്വ) തയ്യോറോക്കൽ 

ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 
സി.ഡി.എസ് അുംഗും 

 

b. വോർഡടിസ്ഥോനത്തിൽ വിളിചൄ ദചർക്കൽ -
ക്ലോസ് 

 

c. അയൽക്കൂട്ട രൂപീകരണും  

3 പ്രദതയക അയൽക്കൂട്ട രൂപീകരണും- 
എസ്.സി, എസ്.ടി, ഭിന്നദശഷി, െോൻസ് 
റ ന്റർ 

a. വോർഡ് അടിസ്ഥോനത്തിൽ സർദവ്വ ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 
സി.ഡി.എസ് അുംഗും, 
എ.ഡി.എസ് അുംഗും, ദലോക്ക് 
കോർഡിദനറ്റർ, 
റചയർദപഴ്സൺ 

 

b. വോർഡിൽ വിളിതചൄ ദചർക്കൽ (ഉദോ: 
വദയോ നന സുംഗമും, ഭിന്നദശഷി സുംഗമും) 

 

c. പ്രദതയക അയൽക്കൂട്ടും രൂപീകരിക്കൽ  

4 കോരയദശഷി വികസന പരിശീലനും  
(Capacity Building Programme) 

a. CDS/ADS  ഭോരവോഹികൾക്ക് ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 
ദലോക്ക് കോർഡിദനറ്റർ, 
റചയർദപഴ്സൺ 

 

b. പദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിചയറ്ടത്തൽ  

5 സോമ്പത്തിക സോക്ഷരതോ കയോറമ്പയിൻ 
(Financial Literacy Cambain) 

a. ADS Level ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 
ദലോക്ക് കോർഡിദനറ്റർ, 
റചയർദപഴ്സൺ 

 

b. NHG Level  
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ക്രിമ 
നും. 

വിഷയും/പ്രവർത്തനും/പദ്ധതി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനും ചുമതല സമയപരിധി 

6 ആക്ഷൻ പ്ലോനിദലക്ക് തീരശ്രീ 
പ്രവർത്തനും ഉൾദചർക്കൽ 

a. എറന്തോറക്കയോണ് നിലവിൽ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ 
ഉൾറ്ടത്തിയിരിക്കന്നത് എന്ന് ദനോക്കി 
ദപോരോയ്മകൾ പരിഹരിക്കൽ 

ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 
ദലോക്ക് കോർഡിദനറ്റർ, 
റചയർദപഴ്സൺ 

 

7 ധന മോദനറെന്റിറനക്കറിചൄള്ള 
അവദബോധും അയൽക്കൂട്ട 
ൄടുംബോുംഗങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കക 

a. NHG  level  ക്ലോസുകൾ ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 
ദലോക്ക് കോർഡിദനറ്റർ, 
റചയർദപഴ്സൺ 

 

8 മുറ്ററത്ത മുല്ല പദ്ധതി a. ബോങ്കുമോയി ധോരണ ഉെോക്കൽ ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 
റചയർദപഴ്സൺ 

 

b. NHG കറള റസലക്ട് റചയ്യൽ  

c. വോയ്പ അദപക്ഷ സൃീകരിക്കൽ, ബോങ്കിന് 
നൽകൽ, വോയ്പ ലഭയമോക്കൽ 

 

d. റപോതു ഗ്രൂ്ിന് ബോങ്ക് ലിദങ്ക ് പ്രവർത്തനും  

9 സുംരുംഭ സൗഹൃദ ഗ്ോമും - കോർഷിക 
ഗ്ോമും 

a. കോർഷിക/JLG  ഗ്രൂ ്് രൂപീകരണും റചയർദപഴ്സൺ. ദകോസ്റ്റൽ 
വളെിയർ, വിവിധ 
നിർവ്വഹണ ഉദദയോഗസ്ഥ, 
ദലോക്ക് ദകോർഡിദനററർ 

 

b. FFC യിൽ ര ിസദെഷൻ  

c. തരിശ് രഹിതും – MNREGS  ഉൾറ്ടത്തി രു 
വീട്ടിൽ രു പചൃക്കറി ദതോട്ടും 

 

d. നടീൽ ഉത്സ്വങ്ങൾ  

e. വിളറവട ്് ഉത്സ്വങ്ങൾ  

10 മൃഗപരിപോലനും (ആട് വളർത്തൽ, 
മുട്ടദക്കോഴി വളർത്തൽ, ക്ഷീര സോഗരും, 
ദകരള ചിക്കൻ) 

a. സുംരുംഭകറര കറെത്തൽ ഇുംപ്ലിറമന്റ് ഒഫീസർ, 
റചയർദപഴ്സൺ, ദകോസ്റ്റൽ 
വളെിയർ, ദലോക്ക് 
ദകോർഡിദനറ്റർ 

 

b. പഞ്ചോയത്ത്/നഗരതല മിറ്റിുംങ്ങ്  

c. പരിശീലനും  

11 വിവിധ വൄപ്പുകളുമോയി സുംദയോ ി്ിചൃ ് 
ഉള്ള പദ്ധതികറള ൄറിചൄള്ള ശില്പശോല 

a. ദപ്രോ ക്ട് തയ്യോറോക്കൽ നിർവ്വഹണ ഉദദയോഗസ്ഥർ, 
സി.ഡി.എസ് റചയർദപഴ്സൺ, 
ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 
ദലോക്ക് ദകോർഡിദനറ്റർ 

 

b. ബോങ്ക് വോയ്പ  

c. യൂണിറ്റ് ആരുംഭിക്കൽ  
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ക്രിമ 
നും. 

വിഷയും/പ്രവർത്തനും/പദ്ധതി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനും ചുമതല സമയപരിധി 

12 മത്സ്യെഷി ആരുംഭിക്കൽ a. സുംരഭകറര കറെത്തൽ റചയർദപഴ്സൺ, ഫിഷറീസ് 
ഉദദയോഗസ്ഥർ, തീരദദശ 
വളെിയർ, കമ്മൂണിറ്റി 
ദമോട്ടിദവറ്റർ, സി.ഡി.എസ് 
റചയർദപഴ്സൺ 

 

b. ഒറിയദന്റഷൻ ക്ലോസ്  

c. ദപ്രോ ക്ട് രൂപീകരണും  

d. ബോങ്ക് വോയ്പ, സബ്സിഡി ലഭയമോക്കൽ  

e. യൂണിറ്റ് ആരുംഭിക്കൽ  

13 നൂതന സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്കൽ a. തോല്പരയമുള്ള സുംരുംഭകറര കറെത്തൽ ഫിഷറീസ വൄ്്, 
റചയർദപഴ്സൺ, ദകോസ്റ്റൽ 
വളെിയർ, ദലോക്ക് 
ദകോർഡിദനറ്റർ, 
ഇുംപ്ലിറമന്റിുംഗ് ഒഫീസർ 

 

b. ഒറിയദന്റഷൻ ക്ലോസ്  

c. വിവിധ വൄപ്പുകളുറട സുംരുംഭ ആശയ 
റസമിനോർ 

 

d. മോദനറെന്റ്-കോരയദശഷി പരിപോലനും  

e. ദപ്രോ ക്ട് ക്ലിനിക്, ബോങ്ക് ലിദങ്ക ്, സബ്സിഡി  

f. യൂണിറ്റ് ആരുംഭിക്കൽ  

14 വിപണി ഉറ്ോക്കൽ a. ആഴ്ച-മോസ ചന്തകൾ ഫിഷറീസ്, ൄടുംബശ്രീ, 

സിവിൽ സസപ്ലസ്, 

ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 

റചയർദപഴ്സൺ 

 

b. നോദനോ മോർക്കറ്റ്  

c. വിവിധ വൄപ്പുകളുറട സ്റ്റോളുകൾ  

d. ദഹോും  ദഷോ ്്  

e. ഒൺസലൻ മോർക്കറ്റ്  (തദദ്ദശസൃയും 

ഭരണസ്ഥോപനങ്ങളിൽ രു വിപണന ദകന്ദ്രും) 

 

15. 

A. 

സോമൂഹയ വികസനും- പ്രതിഭോതീരും a. വോയനശോല/ദകന്ദ്രും കറെത്തൽ ഇുംപ്ലിറമന്റ് ഒഫീസർ, 

ദലോക്ക് ദകോർഡിദനറ്റർ, 

ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 

സി.ഡി.എസ് 

 

b. അടിസ്ഥോന സൗകരയും തുക്കൽ  

c. ൄട്ടികളുറട കണറക്കട ്്  

d. റമന്റർമോർ, പ്രോദദശിക പരിശീലകറര 

ലഭയമോക്കൽ 

 

e. പ്രതിഭോതീരും ആരുംഭിക്കൽ  
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ക്രിമ 
നും. 

വിഷയും/പ്രവർത്തനും/പദ്ധതി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനും ചുമതല സമയപരിധി 

15. 

B. 

കോയികതീരും a. കോയിക ഇനും റതരറെടക്കൽ ഇുംപ്ലിറമന്റ് ഒഫീസർ, 

ദലോക്ക് ദകോർഡിദനറ്റർ, 

ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 

സി.ഡി.എസ് 

 

 

b. തോല്പരയമുളള ൄട്ടികറള കറെത്തൽ  

c. കളിസ്ഥലും കറെത്തൽ  

d. അടിസ്ഥോന സൗകരയും ലഭയമോക്കൽ  

e. കോയികതീരും പദ്ധതി ആരുംഭിക്കൽ  

f. റമന്റർമോർ, പ്രോദദശിക പരിശീലകറര 

ലഭയമോക്കൽ 

 

15. 

C. 

ബോലസൗഹൃദും a. ബോലസഭ രൂപീകരണും ഇുംപ്ലിറമന്റ് ഒഫീസർ, 

ദകോസ്റ്റൽ വളെിയർ, 

സി.ഡി.എസ് റചയർദപഴ്സൺ 

 

b. രു വർഷറത്ത പ്രവർത്തനും ചിട്ടറ്ടത്തൽ  

c. സ്ത്രീ സൗഹൃദ ഗ്ോമും  

d. സ്ത്രീകളുറട ശോക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

16 അടിസ്ഥോന സൗകരയും റമചൃറ്ടത്തൽ a. അടിസ്ഥോന പ്രശ്നങ്ങൾ കറെത്തൽ ഇുംപ്ലിറമന്റ് ഒഫീസർ, 

റചയർദപഴ്സൺ, സി.ഡി.എസ്, 

ദകോസ്റ്റൽ ദവോളെിയർ, 

ഫിഷറീസ്, മത്സ്യവൄ്്, 

ദലോക്ക് ദകോർഡിദനറ്റർ 

 

b. വിവിധ വൄപ്പുകളുമോയി സുംദയോ ി്ിചൄള്ള പ്രശ്ന 
പരിഹോര സോധയത കറെത്തൽ 

 

ദപര് : തസ്തിക :       ്് : 

ദപര് : തസ്തിക :       ്് : 

ദപര് : തസ്തിക : 
      ്് : 
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ദഫോറും -2 

 

ദകരള ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒഫ് ദലോക്കൽ അഡ്മിനിദേഷൻ (കില) 
ൄടുംബശ്രീ മിഷൻ-തീരശ്രീ പദ്ധതി 

 തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനതല കർമ്മപദ്ധതി 
 

തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനത്തിറന്റ ദപര് : ...............................................................................................................   ില്ല : .......................................... 

ക്രിമ 
നും. 

വിഷയും/പ്രവർത്തനും/പദ്ധതി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനും ചുമതല സമയപരിധി 

1 സുംഘടനോ സുംവിധോനും -
നിർജ്ജീവമോയി കിടക്കന്ന 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങറള പുനരുജ്ജീവി്ിക്കൽ 

d. നിലവിലള്ള   NHG  ഡോറ്റ എടക്കൽ   

e. അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങറള വിളിചൃ ്ദചർക്കൽ  

f. പുനർ അഫിലിദയഷൻ നൽകൽ  

2 മത്സ്യറത്തോഴിലോളി ൄടുംബങ്ങളിറല 
സ്ത്രീകളുറട (100%) NHG  ഉൾദചർക്കൽ 

d. അയൽക്കൂട്ടത്തിന് പുറത്തുള്ള മത്സ്യറതോഴിലോളി 
ൄടുംബങ്ങളുറട ലിസ്റ്റ് (സർദവ്വ) തയ്യോറോക്കൽ 

  

e. വോർഡടിസ്ഥോനത്തിൽ വിളിചൄ ദചർക്കൽ -
ക്ലോസ് 

 

f. അയൽക്കൂട്ട രൂപീകരണും  

3 പ്രദതയക അയൽക്കൂട്ട രൂപീകരണും- 
എസ്.സി, എസ്.ടി, ഭിന്നദശഷി, െോൻസ് 
റ ന്റർ 

d. വോർഡ് അടിസ്ഥോനത്തിൽ സർദവ്വ   

e. വോർഡിൽ വിളിതചൄ ദചർക്കൽ (ഉദോ: 
വദയോ നന സുംഗമും, ഭിന്നദശഷി സുംഗമും) 

 

f. പ്രദതയക അയൽക്കൂട്ടും രൂപീകരിക്കൽ  

4 കോരയദശഷി വികസന പരിശീലനും  
(Capacity Building Programme) 

c. CDS/ADS  ഭോരവോഹികൾക്ക്   

d. പദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിചയറ്ടത്തൽ  

5 സോമ്പത്തിക സോക്ഷരതോ കയോറമ്പയിൻ 
(Financial Literacy Cambain) 

c. ADS Level   

d. NHG Level  
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ക്രിമ 
നും. 

വിഷയും/പ്രവർത്തനും/പദ്ധതി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനും ചുമതല സമയപരിധി 

6 ആക്ഷൻ പ്ലോനിദലക്ക് തീരശ്രീ 
പ്രവർത്തനും ഉൾദചർക്കൽ 

b. എറന്തോറക്കയോണ് നിലവിൽ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ 
ഉൾറ്ടത്തിയിരിക്കന്നത് എന്ന് ദനോക്കി 
ദപോരോയ്മകൾ പരിഹരിക്കൽ 

  

7 ധന മോദനറെന്റിറനക്കറിചൄള്ള 
അവദബോധും അയൽക്കൂട്ട 
ൄടുംബോുംഗങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കക 

b. NHG  level  ക്ലോസുകൾ   

8 മുറ്ററത്ത മുല്ല പദ്ധതി e. ബോങ്കുമോയി ധോരണ ഉെോക്കൽ   

f. NHG കറള റസലക്ട് റചയ്യൽ  

g. വോയ്പ അദപക്ഷ സൃീകരിക്കൽ, ബോങ്കിന് 
നൽകൽ, വോയ്പ ലഭയമോക്കൽ 

 

h. റപോതു ഗ്രൂ്ിന് ബോങ്ക് ലിദങ്ക ് പ്രവർത്തനും  

9 സുംരുംഭ സൗഹൃദ ഗ്ോമും - കോർഷിക 
ഗ്ോമും 

f. കോർഷിക/JLG  ഗ്രൂ ്് രൂപീകരണും   

g. FFC യിൽ ര ിസദെഷൻ  

h. തരിശ് രഹിതും – MNREGS  ഉൾറ്ടത്തി രു 
വീട്ടിൽ രു പചൃക്കറി ദതോട്ടും 

 

i. നടീൽ ഉത്സ്വങ്ങൾ  

j. വിളറവട ്് ഉത്സ്വങ്ങൾ  

10 മൃഗപരിപോലനും (ആട് വളർത്തൽ, 
മുട്ടദക്കോഴി വളർത്തൽ, ക്ഷീര സോഗരും, 
ദകരള ചിക്കൻ) 

d. സുംരുംഭകറര കറെത്തൽ   

e. പഞ്ചോയത്ത്/നഗരതല മിറ്റിുംങ്ങ്  

f. പരിശീലനും  

11 വിവിധ വൄപ്പുകളുമോയി സുംദയോ ി്ിചൃ ് 
ഉള്ള പദ്ധതികറള ൄറിചൄള്ള ശില്പശോല 

d. ദപ്രോ ക്ട് തയ്യോറോക്കൽ   

e. ബോങ്ക് വോയ്പ  

f. യൂണിറ്റ് ആരുംഭിക്കൽ  
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ക്രിമ 
നും. 

വിഷയും/പ്രവർത്തനും/പദ്ധതി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനും ചുമതല സമയപരിധി 

12 മത്സ്യെഷി ആരുംഭിക്കൽ f. സുംരഭകറര കറെത്തൽ   

g. ഒറിയദന്റഷൻ ക്ലോസ്  

h. ദപ്രോ ക്ട് രൂപീകരണും  

i. ബോങ്ക് വോയ്പ, സബ്സിഡി ലഭയമോക്കൽ  

j. യൂണിറ്റ് ആരുംഭിക്കൽ  

13 നൂതന സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്കൽ g. തോല്പരയമുള്ള സുംരുംഭകറര കറെത്തൽ   

h. ഒറിയദന്റഷൻ ക്ലോസ്  

i. വിവിധ വൄപ്പുകളുറട സുംരുംഭ ആശയ 
റസമിനോർ 

 

j. മോദനറെന്റ്-കോരയദശഷി പരിപോലനും  

k. ദപ്രോ ക്ട് ക്ലിനിക്, ബോങ്ക് ലിദങ്ക ്, സബ്സിഡി  

l. യൂണിറ്റ് ആരുംഭിക്കൽ  

14 വിപണി ഉറ്ോക്കൽ f. ആഴ്ച-മോസ ചന്തകൾ   

g. നോദനോ മോർക്കറ്റ്  

h. വിവിധ വൄപ്പുകളുറട സ്റ്റോളുകൾ  

i. ദഹോും  ദഷോ ്്  

j. ഒൺസലൻ മോർക്കറ്റ്  (തദദ്ദശസൃയും 

ഭരണസ്ഥോപനങ്ങളിൽ രു വിപണന ദകന്ദ്രും) 

 

15. 

A. 

സോമൂഹയ വികസനും- പ്രതിഭോതീരും f. വോയനശോല/ദകന്ദ്രും കറെത്തൽ   

g. അടിസ്ഥോന സൗകരയും തുക്കൽ  

h. ൄട്ടികളുറട കണറക്കട ്്  

i. റമന്റർമോർ, പ്രോദദശിക പരിശീലകറര 

ലഭയമോക്കൽ 

 

j. പ്രതിഭോതീരും ആരുംഭിക്കൽ  
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ക്രിമ 
നും. 

വിഷയും/പ്രവർത്തനും/പദ്ധതി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനും ചുമതല സമയപരിധി 

15. 

B. 

കോയികതീരും g. കോയിക ഇനും റതരറെടക്കൽ   

 

h. തോല്പരയമുളള ൄട്ടികറള കറെത്തൽ  

i. കളിസ്ഥലും കറെത്തൽ  

j. അടിസ്ഥോന സൗകരയും ലഭയമോക്കൽ  

k. കോയികതീരും പദ്ധതി ആരുംഭിക്കൽ  

l. റമന്റർമോർ, പ്രോദദശിക പരിശീലകറര 

ലഭയമോക്കൽ 

 

15. 

C. 

ബോലസൗഹൃദും e. ബോലസഭ രൂപീകരണും   

f. രു വർഷറത്ത പ്രവർത്തനും ചിട്ടറ്ടത്തൽ  

g. സ്ത്രീ സൗഹൃദ ഗ്ോമും  

h. സ്ത്രീകളുറട ശോക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

16 അടിസ്ഥോന സൗകരയും റമചൃറ്ടത്തൽ c. അടിസ്ഥോന പ്രശ്നങ്ങൾ കറെത്തൽ   

d. വിവിധ വൄപ്പുകളുമോയി സുംദയോ ി്ിചൄള്ള പ്രശ്ന 
പരിഹോര സോധയത കറെത്തൽ 

 

ദപര് : തസ്തിക :       ്് : 

ദപര് : തസ്തിക :       ്് : 

ദപര് : തസ്തിക : 
      ്് : 
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ദഫോറും -2 

 

ദകരള ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒഫ് ദലോക്കൽ അഡ്മിനിദേഷൻ (കില) 
ൄടുംബശ്രീ മിഷൻ-തീരശ്രീ പദ്ധതി 

 തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനതല കർമ്മപദ്ധതി 
 

തുടർ പ്രവർത്തന വിവരദശഖരണ ദഫോറും 
 

തദദ്ദശസൃയും ഭരണസ്ഥോപനത്തിറന്റ ദപര് : .....................................................  ില്ല : ................................ 

 

ക്രിമ 
നമ്പർ 

തീരദദശ വോർഡ് നമ്പർ വോർഡ്/ഡിവിഷൻ ദപര് മത്സ്യഗ്ോമും പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾറ്ടന്നുദെോ? 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

തീയതി :     ദപര് :       ്് : 
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