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ഐ  &   പപ  .  ആർ  .  ഡപയുടടെ ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ  ,   ഹ്രസസ്വചപതത്രം എനപവയുടടെ
നപർമഡോണതപനഡോയുള്ള സത്രംവപധഡോയകരുടടെ പഡോനലപഡലകക്ക് അഡപക്ഷ ക്ഷണപക്കുന  .

ഇൻഫർഡമെഷൻ  &  പബപകക്ക് റപഡലഷൻസക്ക് വകുപപടന്റ ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ,  ഹ്രസസ്വചപതത്രം
എനപവയുടടെ നപർമെഡോണതപനഡോയുള്ള സത്രംവപധഡോയകരുടടെ പഡോനലപഡലകക്ക് അഡപക്ഷ ക്ഷണപക്കുന.
മൂന വപഭഡോഗങ്ങളപഡലകഡോണക്ക് ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ സത്രംവപധഡോയകരുടടെ അഡപക്ഷ ക്ഷണപക്കുനതക്ക്.

ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ സത്രംവപധഡോന രത്രംഗതക്ക് ഡദേശശീയ പുരസഡോരഡമെഡോ, ഇനന്ത്യൻ പഡനഡോരമെയപൽ
പ്രഡവശനഡമെഡോ,  അനഡോരഡോഷ്ട്ര ഡമെളകളപടല ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ വപഭഡോഗതപൽ പ്രഡവശനഡമെഡോ,  ലഭപച
സൃഷപകളുടടെ സത്രംവപധഡോയകർകക്ക് ആദേന്ത്യ വപഭഡോഗതപഡലകക്ക് അഡപക്ഷപകഡോത്രം.

ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപഡകഡോ, ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ സത്രംവപധഡോനതപഡനഡോ സത്രംസഡോന ടടെലപവപഷൻ
അവഡോർഡക്ക്,  ഡഡഡോകക്യുമെന്ററപക്കുള്ള ഇതരസത്രംസഡോന അവഡോർഡക്ക്,  ഐ&പപ.ആർ.ഡപഡയഡോ,  ഡകന
ഇൻഫർഡമെഷൻ ഡബഡോഡക്ക്കഡോസപത്രംഗക്ക് മെനഡോലയഡമെഡോ ഡനഡോടപഫഫ ടചയ്ത മെഡറ്റേടതങപലത്രം അവഡോർഡക്ക്
എനപവ ഡനടെപയവർ, പൂടന ഫപലപത്രം ആന്റക്ക് ടടെലപവപഷൻ ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്,  ടകഡോൽകത സതന്ത്യജപതക്ക്
റഡോയക്ക്  ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്,  അഡയഡോർ  ഫപലപത്രം  ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്,  ടക.  ആർ.  നഡോരഡോയണൻ  നഡോഷണൽ
ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്  ഓഫക്ക്  വപഷസ്വൽ  സയൻസക്ക്  ആന്റക്ക്  ആർടെക്ക് സക്ക്  എനപവപടെങ്ങളപൽ  നപനക്ക്  ചലചപത
സത്രംവപധഡോനതപൽ  ഡനടെപയപട്ടുള്ള  ഡപഗപഡയഡോ,  ഡപഡപഡോമെഡയഡോ  അടല്ലെങപൽ  അത്രംഗശീകൃത
സർവകലഡോശഡോല  അത്രംഗശീകരപചഡതഡോ  അവയുമെഡോയപ  അഫപലപഡയറ്റേക്ക്  ടചയ്തഡതഡോ  ആയ
സഡോപനതപൽ  നപനക്ക്  സത്രംവപധഡോന  കലയപൽ  ഡപഗപഡയഡോ  ഡപഡപഡോമെഡയഡോ  ഡനടെപയവർകക്ക്
രണഡോമെടത വപഭഡോഗതപഡലകക്ക് അഡപക്ഷ നൽകഡോത്രം. 

കുറഞ്ഞതക്ക്  അഞക്ക്  ഡഡഡോകക്യുടമെന്റപകടളങപലത്രം  സത്രംവപധഡോനത്രം  ടചയ്തപട്ടുള്ളവർ
അടല്ലെങപൽ മെഡോസക്ക്  കമറ്റ്യൂണപഡകഷനപൽ ബപരുദേഡമെഡോ,  ഡപഡപഡോമെഡയഡോ  ഡനടെപയർകക്ക്  മൂനഡോമെടത
വപഭഡോഗതപഡലകക്ക് അഡപക്ഷപകഡോത്രം. 

ഇതുമെഡോയപ ബന്ധടപട മെഡോനദേണ്ഡങ്ങള് അനുബന്ധമെഡോയപ  (www.prd.kerala.gov.in)
ഡചർക്കുന.  എത്രംപഡോനൽ ടചയഡോൻ തഡോൽപരന്ത്യടപടുനവർ അതതക്ക് വപഭഡോഗങ്ങളപഡലകക്ക് അഡപക്ഷ
നൽഡകണതഡോണക്ക്.   നപർദപഷ  ഡയഡോഗന്ത്യതയുളളവർ  പഡോനൽ  അത്രംഗമെഡോകുനതപനുള്ള  അഡപക്ഷ
ടഫബ്രുവരപ  22-നകത്രം ഡയറക്ടർ,  ഇൻഫർഡമെഷൻ  &  പബപകക്ക്  റപഡലഷൻസക്ക്  വകുപക്ക്,  ഗവ.
ടസക്രഡടറപയറ്റേക്ക്, തപരുവനനപുരത്രം - 695 001 എന വപലഡോസതപൽ ലഭന്ത്യമെഡോഡകണതഡോണക്ക്. 
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അനുബന്ധത്രം

(I)   എത്രംപഡോനൽടമെന്റപനുളള ഡയഡോഗന്ത്യത
(a) അഞ്ചു  ലക്ഷത്രം  രൂപവടര  നപർമഡോണടചലവുളള  വപഭഡോഗതപൽടപടുന

ഡഡഡോകക്യുടമെൻററപയുടടെ  സത്രംവപധഡോയകരഡോയപ  എത്രംപഡോനൽടമെൻറക്ക്  ടചയഡോനുളള
ഡയഡോഗന്ത്യത തഡോടഴെ പറയുത്രം പ്രകഡോരത്രം ആയപരപക്കുത്രം:
ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ   സത്രംവപധഡോന  രത്രംഗതക്ക്  ഡദേശശീയ  പുരസഡോരഡമെഡോ,  ഇനന്ത്യൻ
പഡനഡോരമെയപൽ  പ്രഡവശനഡമെഡോ,  അനഡോരഡോഷ്ട്രഡമെളകളപടല  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ
വപഭഡോഗതപൽ പ്രഡവശനഡമെഡോ ലഭപച സൃഷപയുടടെ സത്രംവപധഡോയകൻ

(b) മൂനക്ക്  ലക്ഷത്രം  രൂപ  വടര  നപർമഡോണടചലവുളള  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപകളുടടെ
സത്രംവപധഡോയകരഡോയപ  എത്രംപഡോനൽ  ടചയഡോനുളള  ഡയഡോഗന്ത്യത  തഡോടഴെ  പറയുത്രം
പ്രകഡോരത്രം ആയപരപക്കുത്രം.
ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപഡയഡോ,  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ  സത്രംവപധഡോനതപഡനഡോ  സത്രംസഡോന
ടടെലപവപഷൻ അവഡോർഡക്ക്,  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപയ്ക്കുളള ഇതരസത്രംസഡോന അവഡോർഡക്ക്,
ഐ&പപ.ആർ.ഡപഡയഡോ,  ഡകന  ഇൻഫർഡമെഷൻ  &  ഡബഡോഡക്ക്കഡോസപത്രംഗക്ക്
മെനഡോലയഡമെഡോ ഡനഡോടപഫഫ ടചയ്ത മെഡറ്റേടതങപലത്രം അവഡോർഡക്ക് ഡനടെപയവർ, പൂടന
ഫപലപത്രം  ആന്റക്ക്  ടടെലപവപഷൻ  ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്,   ടകഡോൽകതയപടല  സതന്ത്യജപതക്ക്
റഡോയക്ക്  ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്,  അഡയഡോർ ഫപലപത്രം  ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്,  ടക.ആർ.  നഡോരഡോയണൻ
നഡോഷണൽ  ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്  ഓഫക്ക്  വപഷസ്വൽ  സയൻസക്ക്  &  ആർടെക്ക്സക്ക്
എനപവപടെങ്ങളപൽനപനക്ക് ചലചപത സത്രംവപധഡോനതപൽ ഡനടെപയപട്ടുളള ഡപഗപഡയഡോ,
ഡപഡപഡോമെഡയഡോ,  അടല്ലെങപൽ  അത്രംഗശീകൃത  സർവകലഡോശഡോല  അത്രംഗശീകരപചഡതഡോ
അവയുമെഡോയപ  അഫപലപഡയറ്റേക്ക്  ടചയ്തഡതഡോ  ആയ  സഡോപനതപൽ  നപനക്ക്
സത്രംവപധഡോന കലയപൽ ഡപഗപഡയഡോ, ഡപഡപഡോമെഡയഡോ ഡനടെപയവർ. 

(c) രണക്ക്  ലക്ഷത്രം  രൂപവടര  നപർമഡോണടചലവക്ക്  വരുന  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപയുടടെ
സത്രംവപധഡോയകരഡോയപ എത്രംപഡോനൽ ടചയഡോനുളള ഡയഡോഗന്ത്യത:
കുറഞ്ഞതക്ക്  5  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപകടളങപലത്രം  സത്രംവപധഡോനത്രം  ടചയ്തപടപളളവർ
അടല്ലെങപൽ മെഡോസക്ക് കമറ്റ്യൂണപഡകഷനപൽ ബപരുദേഡമെഡോ ഡപഡപഡോമെഡയഡോ ഡനടെപയവർ. 

അവശന്ത്യഘടതപൽ  'എ'  വപഭഡോഗതപൽ ഉള്ടപടുനവടര  'ബപ'  വപഭഡോഗ തപഡലക്കുത്രം,
'ബപ'  വപഭഡോഗതപൽ   ഉള്ടപടുനവടര  'സപ'  വപഭഡോഗതപഡലക്കുത്രം  പരപഗണപക്കുനതപനക്ക്  വകുപക്ക്
ഡമെധഡോവപകക്ക്  അധപകഡോരമുണഡോയപരപക്കുത്രം.   അഞക്ക്  ലക്ഷത്രം രൂപയപൽ കൂടുതൽ നപർമഡോണടചലവു
വരുന  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപയുടടെ  നപർമഡോണതപനക്ക്  സർകഡോരപടന്റ  പ്രഡതന്ത്യക  അനുമെതപ
ആവശന്ത്യമുളളതഡോയപരപക്കുത്രം.

(II)   ഹ്രസസ്വചപതത്രം നപർമെപക്കുനതപനുളള ഡയഡോഗന്ത്യത  :
(a) സത്രംവപധഡോയകനുളള  ഡദേശശീയ,  അനർഡദേശശീയ,  സത്രംസഡോന  ചചപതപുരസഡോരത്രം

ഡനടെപയവർ,  ഇനന്ത്യൻ  പഡനഡോരമെ,  കഡോൻ,  ഓസഡോർ  എനപവപടെങ്ങളപഡലകക്ക്
ടതരടഞ്ഞടുകടപട  സപനപമെകളുടടെ  സത്രംവപധഡോയകർ,  ഐ&പപ.ആർ.ഡപഡയഡോ,
ഡകന ഇൻഫർഡമെഷൻ & ഡബഡോഡക്ക്കഡോസപത്രംഗക്ക് മെനഡോലയഡമെഡോ ഡനഡോടപഫഫ ടചയ്ത
മെഡറ്റേടതങപലത്രം  സത്രംവപധഡോന  പുരസഡോരത്രം  ഡനടെപയവർ,  പൂന  ഫപലപത്രം  ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്,
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ടകഡോൽകതയപടല  സതന്ത്യജപതക്ക്റഡോയപ  ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്,  അഡയഡോർ  ഫപലപത്രം
ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്,  ടക.ആർ.  നഡോരഡോയണൻ നഡോഷണൽ ഇൻസപറ്റേറ്റ്യൂടക്ക്  ഓഫക്ക് വപഷസ്വൽ
സയൻസക്ക്  &  ആർടെക്ക്സക്ക് എനപവപടെങ്ങളപൽ നപനക്ക് ചലചപത സത്രംവപധഡോനതപൽ
ഡപഗപ അടല്ലെങപൽ ഡപഡപഡോമെ ഡനടെപയവർ, ശ്രഡദ്ധേയമെഡോയ ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപകള് /
ഡഡഡോകറ്റ്യൂ  ഫപക്ഷൻ  നപർമപചക്ക്  സമൂഹമെഡോധന്ത്യമെങ്ങളപൽ  അത്രംഗശീകഡോരവുത്രം
ശ്രഡദ്ധേയമെഡോയ പ്രതപകരണവുത്രം ഡനടെപയവർ.

(b) ഡമെൽപറഞ്ഞ ഡയഡോഗന്ത്യതയുളളവരപൽ നപനത്രം ഹ്രസസ്വചപത സത്രംവപധഡോയകടന  /
സത്രംവപധഡോയപകടയ  ടതരടഞ്ഞടുക്കുനതപനുളള  അധപകഡോരത്രം  ഡകഡോസക്ക്  കത്രം
ടസലക്ടക്ക് കമപറ്റേപകഡോയപരപക്കുത്രം.

(c) അതന്ത്യഡോവശന്ത്യ  ഘടതപൽ,  എത്രംപഡോനൽ  ലപസപൽ  ഇല്ലെഡോത  സത്രംവപധഡോയകടര
ഹ്രസസ്വചപതത്രം,  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ  എനപവയുടടെ  നപർമഡോണച്ചുമെതല
ഏൽപപക്കുനതപനുത്രം, ഇൻഹഹൗസഡോയപ ടചയപപപക്കുനതപനുത്രം വകുപക്ക് ഡയറക്ടർകക്ക്
അധപകഡോരമുണഡോയപരപക്കുത്രം.

(III)   ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ നപർമഡോണത്രം സത്രംബന്ധപച ടപഡോതുമെഡോർഗ്ഗ നപർഡദശങ്ങള്

(1) ഡഡഡോകക്യുടമെൻററപ നപർമപകഡോവുന ഡമെഖലകള്
(a) സഡോമൂഹപക  രത്രംഗത്രം,  പ്രമുഖ  വന്ത്യകപതസ്വങ്ങള്,  സഡോപനങ്ങള്,  പ്രസഡോനങ്ങള്,

വപദേന്ത്യഡോഭന്ത്യഡോസത്രം അനുബന്ധ വപഷയങ്ങള്
(b)  ആഡരഡോഗന്ത്യത്രം, സശീകടളയുത്രം കുടപകടളയുത്രം സത്രംബന്ധപക്കുന വപഷയങ്ങള്
(c) അടെപസഡോന  ഡമെഖല-കൃഷപ,  ഡറഡോഡക്ക്,  സുരക്ഷപതതസ്വത്രം,  ഊർജത്രം,  ഗഡോമെശീണ

വപകസനത്രം, പരപസപതപ മുതലഡോയവ
(d) സഡോമ്പതപകത്രം
(e) സഡോത്രംസഡോരപകത്രം, ഫപതൃകത്രം
(f) ആനുകഡോലപകത്രം
(e) സർകഡോർ നപശ്ചയപക്കുന കഡോലപക പ്രഡോധഡോനന്ത്യമുള്ള ഇതരവപഷയങ്ങള്

(2)  ഡഡഡോകക്യുടമെൻററപ/ ഹ്രസസ്വചപതത്രം നപർമെപക്കുനതപനുളള നടെപടെപക്രമെങ്ങള്
ഡഡഡോകക്യുടമെൻററപ,  ഹ്രസസ്വചപതത്രം   എനപവ  നപർമെപക്കുനതപനക്ക്  ചുവടടെ  പറയുത്രം

പ്രകഡോരമുളള നടെപടെപക്രമെങ്ങള് പഡോലപഡകണതഡോണക്ക്.
(a) വകുപക്ക്  നപർമെപകഡോൻ  ഉഡദശപക്കുന  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ,  ഹ്രസസ്വചപതത്രം,

ഡഡഡോകക്യുടമെഡന്റഷൻ  എനപവ  സത്രംബന്ധപചക്ക്  അറപയപപക്ക്
പ്രസപദ്ധേടപടുത്തുനതഡോണക്ക്.   നപർമപകഡോൻ  അനുഡയഡോജന്ത്യരഡോയ  എത്രംപഡോനൽഡക്ക്
സത്രംവപധഡോയകരപൽ നപനക്ക് ലഭപക്കുന പ്രഡപഡോസലകള് വകുപപടന്റ ടസലക്ടക്ക് കത്രം
ഡകഡോസക്ക് കമപറ്റേപ പ്രഡോഥമെപകമെഡോയപ പരപഡശഡോധപക്കുത്രം.

(b) അനുഡയഡോജന്ത്യടമെനക്ക്  വപലയപരുത്തുന  പ്രഡപഡോസലകളുടടെ  വപശദേമെഡോയ  സപപക്ക്റത്രം
ബഡക്ക്ജറത്രം ആർടപസ്റ്റുകളുഡടെയുത്രം സഡോഡങതപക വപദേഗക്ക്ധരുഡടെയുത്രം വപശദേഡോത്രംശങ്ങളുത്രം
സമെർപപകഡോൻ ആവശന്ത്യടപടുകയുത്രം,  അതക്ക് പരപഡശഡോധപചക്ക് ടസലക്ടക്ക് കത്രം ഡകഡോസക്ക്
കമപറ്റേപയുടടെ ശുപഡോർശ പ്രകഡോരത്രം നപർമഡോണചുമെതല അതതക്ക് സത്രംവപധഡോയകർകക്ക്
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നൽകുനതുമെഡോണക്ക്.   പ്രഡപഡോസലകള്  പരപഗണപക്കുനതപടന്റ  ഡസഡോർ
നപർണ്ണയപക്കുനതപനുളള  നപശ്ചപത  മെഡോനദേണ്ഡങ്ങള്  സർകഡോർ
തശീരുമെഡോനപക്കുനതഡോണക്ക്.   നപർമഡോണതപനഡോയുളള  വപശദേമെഡോയ  ടഷഡറ്റ്യൂള്
വകുപപനക്ക് സമെർപപഡകണതഡോണക്ക്.

(c) നപർമപകഡോനുഡദശപക്കുന ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ  /  ഹ്രസസ്വ  ചപതതപടന്റ ഫദേർഘന്ത്യത്രം,
ബഡക്ക്ജറ്റേക്ക്, നർമഡോണകഡോലയളവക്ക് എനപവ വകുപക്ക് തശീരുമെഡോനപക്കുനതഡോണക്ക്.

(d) ആവശന്ത്യടമെങപൽ ടസലക്ടക്ക്  കമറ്റേപകക്ക്  സബ്ജറ്റേക്ക്  എകക്ക്ടപർടപടന്റ കൂടെപ  ഡസവനത്രം
ഡതഡടെണതഡോണക്ക്.

(e) ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ/ ഹ്രസസ്വചപതത്രം നപർമെപകഡോനുളള കഡോലഡോവധപ, കരഡോർ ഒപപടപടക്ക് ഒരു
വർഷതപലധപകമെഡോകഡോൻ  പഡോടെപല്ലെ.   ഒഴെപച്ചുകൂടെഡോനഡോവഡോത  എടനങപലത്രം
കഡോരണമുടണങപൽ  മെഡോതത്രം  വകുപക്ക്  ഡയറക്ടറുടടെ  അനുമെതപഡയഡോടടെ  അതക്ക്
നപശ്ചപതകഡോലഡതക്കു  കൂടെപ  ദേശീർഘപപപകഡോവുനതഡോണക്ക്.   നപശ്ചപത  കഡോലയളവക്ക്
അധപകരപചഡോൽ ചടപ്രകഡോരമുളള പപഴെപലപശ ഈടെഡോക്കുനതഡോണക്ക്.

(f) റഫക്ക്  കടപനക്ക്  അത്രംഗശീകഡോരത്രം  നൽകുനതക്ക്  സത്രംബന്ധപചക്ക്  ഡകഡോസക്ക്  കമപറ്റേപ
നപർഡദശപക്കുന ശുപഡോർശകള് സത്രംവപധഡോയകർ പഡോലപഡകണതഡോണക്ക്.

(g) ടസലക്ടക്ക്  കമറ്റേപയുടടെ  ശുപഡോർശകളപൻഡമെൽ  അപശീൽ  അധപകഡോരപ  വകുപക്ക്
ഡയറക്ടറഡോയപരപക്കുത്രം.

(3) നപർമഡോണച്ചുമെതലയുത്രം അനുബന്ധ വപഷയങ്ങളുത്രം
(a) നപർമഡോണച്ചുമെതല ലഭപകഡോൻ,  അതയുത്രം തുകയുടടെ ബഡോങക്ക്  ഗന്ത്യഡോരണപ  നൽഡക

ണതുത്രം  അതക്ക്  സത്രംബന്ധപചക്ക്  നപശ്ചപതമെഡോതൃകയപലളള  കരഡോറപൽ
ഏർടപഡടെണതുമെഡോണക്ക്.  കരഡോർ ലത്രംഘപക്കുനവടര 15 ദേപവസടത വപശദേശീകരണ
കഡോലയളവക്ക്  നൽകപയഡശഷത്രം  ആവശന്ത്യടമെങപൽ  എത്രംപഡോനൽ  ലപസപൽ  നപനത്രം
നശീകത്രം ടചയ്യുനതഡോയപരപക്കുത്രം.

(b) ബഡോങക്ക്  ഗന്ത്യഡോരണപയുടടെ  കുറഞ്ഞ  കഡോലഡോവധപ  ഒരു  വർഷമെഡോയപരപക്കുത്രം.   ഡമെൽ
പറഞ്ഞ  കഡോലയളവപൽ  ചപതശീകരണത്രം  പൂർതപയഡോയപടല്ലെങപൽ  ചുമെതലടപട
സത്രംവപധഡോയകൻ ബഡോങക്ക് ഗന്ത്യഡോരണപയുടടെ കഡോലഡോവധപ ദേശീർഘപപപഡകണതഡോണക്ക്.

(c) കരഡോറപൽ  ഒപപടക്ക്  ബഡോങക്ക്  ഗന്ത്യഡോരണപ  നൽകുന  മുറയക്ക്   വർകക്ക്  ഓർഡറുത്രം
അത്രംഗശീകൃത തുകയുടടെ 50  ശതമെഡോനവുത്രം നൽകുനതഡോണക്ക്.  ഡകഡോസക്ക് കമപറ്റേപയുടടെ
വപലയപരുതലപനു  ഡശഷമെഡോണക്ക്   അനപമെ  പ്രതപഫലത്തുക  തശീരുമെഡോനപക്കുക.
പൂർതപയഡോകപയ  ഡഡഡോകക്യുടമെൻററപ/  ഹ്രസസ്വചപതത്രം  സസ്വശീകഡോരന്ത്യമെഡോകുത്രംവപധത്രം
സമെർപപചക്ക്  ഡകഡോസക്ക്  കമപറ്റേപയുടടെ  വപലയപരുതലപനക്ക്  ഡശഷത്രം  സത്രംവപധഡോയകൻ
ഡഡഡോകക്യുടമെൻററപ/  ഹ്രസസ്വചപതതപൻടറ  മെഡോസർ  ഡകഡോപപയുത്രം  റഷസുത്രം
(ഫടെത്രംഡകഡോഡക്ക് സഹപതത്രം)  അടെങ്ങുന ഹഡോർഡപസത്രം, 50  ഡപ.വപ.ഡപ പകർപ്പുകള്
അടല്ലെങപൽ  കരഡോറപൽ  പറയുനത  ഡപ.വപ.ഡപ  പകർപ്പുകളുത്രം  സമെർപപകണത്രം.
വകുപപടന്റ  ഡപജപറ്റേൽ  ആർഫകവക്ക്സപൽ  ഉള്ടപടുത്തുനതപനഡോയപ  ഒരു
ഡപജപറ്റേൽ ഡകഡോപപ ഡഡഡോകക്യുടമെഡന്റഷൻ വപഭഡോഗത്രം ഇൻഫർഡമെഷൻ ഓഫശീസർകക്ക്
നൽകപ രസശീതക്ക് ഫകപഡറ്റേണതഡോണക്ക്.  ഫഫനൽ ടസറ്റേപൽടമെന്റപനക്ക്, മുൻകൂറഡോയപ
വഡോങ്ങപയ  തുക  വപനപഡയഡോഗപചതു  സത്രംബന്ധപച  ടസൽഫക്ക്  ഡപക്ലഡറഷൻ,
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ആടക  ടചലവഡോയ  തുക  സത്രംബന്ധപച  ഡസറ്റേക്ക്ടമെൻറക്ക്,  ആ  ഡസറ്റേക്ക്ടമെന്റപടന്റ
സഡപഡോർടശീവക്ക്   രസശീതുകള്  /  വഹൗചറുകള് എനപവയുത്രം സസ്വശീകഡോരന്ത്യമെഡോകുത്രം  വപധത്രം
സമെർപപഡകണതഡോണക്ക്.

(d) ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ  /  ഹ്രസസ്വചപതത്രം  എചക്ക്.ഡപ  ഡപജപറ്റേൽ  ഡഫഡോർമെഡോറ്റേപൽ  അഥവഡോ
വകുപക്ക്  നപഷ്കർഷപക്കുന ഡഫഡോർമെഡോറ്റേപൽ,  നപലവപൽ ലഭന്ത്യമെഡോകുന  ഏറ്റേവുത്രം  മെപകച
സഡോഡങതപക വപദേന്ത്യ ഉപഡയഡോഗപചക്ക് ലഭന്ത്യമെഡോഡകണതഡോണക്ക്. ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ / ഹ്രസസ്വ
ചപതത്രം   ഡസഡോഷന്ത്യൽ  മെശീഡപയഡോയപൽ  ലഭന്ത്യമെഡോക്കുനതപനക്ക്  അതപടന്റ   ഡപ.വപ.ഡപ
പകർപ്പുകള് (കരഡോറപൽ പറയുനത എണ്ണത്രം),  അനുഡയഡോജന്ത്യമെഡോയ ഡഫഡോർമെഡോറ്റേപൽ
സമെർപപഡകണതഡോണക്ക്. 

(4) ഡകഡോപപ ഫററ്റേക്ക് സത്രംബന്ധപചക്ക്
(a)   നപർമെപച  ഡഡഡോകക്യുടമെൻററപയുടടെ/ഹ്രസസ്വചപതതപടന്റ പകർപവകഡോശത്രം,  മെഡോർക

റ്റേപത്രംഗക്ക്  മെറ്റേക്ക്  അനുബന്ധ  കഡോരന്ത്യങ്ങളള്  എനപവടയല്ലെഡോത്രം  വകുപപൽ  നപക്ഷപപ്തമെഡോ
യപരപക്കുത്രം.   എനഡോൽ പ്രസ്തുത ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ/ഹ്രസസ്വചപതത്രം  ടഫസപവലകള്,
മെത്സരങ്ങള്  എനപവയക്ക്  നൽകുക,  അകഡോദേമെപകക്ക്  ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കുഡവണപ
പ്രദേർശപപപക്കുക  തുടെങ്ങപയ  കഡോരന്ത്യങ്ങള്  വകുപപടന്റ  മുൻകൂർ  അനുമെതപഡയഡോടടെ
സത്രംവപധഡോയകനുത്രം, വകുപപനക്ക് ഡനരപട്ടുത്രം ടചയഡോവുനതഡോണക്ക്.

(b) നപലവപലളള   പകർപവകഡോശ  /  ബഹൗദ്ധേപക  സസ്വതവകഡോശ  നപയമെങ്ങളപടല
വന്ത്യവസകള്കക്ക്  വപഡധയമെഡോയപടഡോണക്ക്  സത്രംവപധഡോയകർ  ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ/
ഹ്രസസ്വചപതതപടന്റ നപർമഡോണ നപർവ്വഹണത്രം നടെഡതണതക്ക്. 

(5) തുടെർ പരപഡശഡോധന
(a) സത്രംവപധഡോയകടന ഏൽപപച ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപയുടടെ നപർമഡോണ പുഡരഡോഗതപ ഏതക്ക്

ഘടതപലത്രം  വകുപപനക്ക്  പരപഡശഡോധപകഡോവുനതുത്രം,  പ്രസ്തുത  പദ്ധേതപ
പ്രഡയഡോജനകരമെല്ലെ  എനക്ക്  ഡകഡോസക്ക്  കമറ്റേപയുടടെ  വപലയപരുതലപൽ
ഡബഡോധന്ത്യടപടുന പക്ഷത്രം റദഡോക്കുനതഡോണക്ക്.

(b) ഡമെൽപറഞ്ഞ വന്ത്യവസകടളല്ലെഡോത്രം പഡോലപക്കുവഡോൻ ഡഡഡോകക്യുടമെന്ററപ/ ഹ്രസസ്വ ചപതത്രം
നപർമെപക്കുവഡോൻ ചുമെതലടപടുതപയപട്ടുളള സത്രംവപധഡോയകൻ ബഡോധന്ത്യസനഡോണക്ക്.  

(c) ഈ  വന്ത്യവസകള്  കരഡോറപൽ  ഉള്ടപടുതപയപട്ടുടണനക്ക്  ബന്ധടപട
ഉഡദേന്ത്യഡോഗസൻ ഉറപക്ക് വരുഡതണതഡോണക്ക്.

(d) ഡമെൽപറഞ്ഞ  മെഡോനദേണ്ഡങ്ങളപൽ  മെഡോറ്റേത്രം  അനപവഡോരന്ത്യമെഡോയപ  വനഡോൽ  വകുപക്ക്
ഡയറക്ടർ നടെപടെപ സസ്വശീകരപക്കുനതഡോണക്ക്.


