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പഺര഻സ്ഥ഻ത഻കം (2018--þ19)
“പര഻സ്ഥ഻ത഻ ു

ഺധവത്കരണവഽം ു്പഺത്സഺഹനവഽം”

ുേരള പര഻സ്ഥ഻ത഻ േഺലഺവസ്ഥ-വൿത഻യഺന വേഽപ്പ് 2012 -13 േഺലയളവ഻ൽ ആരംഭ഻ച്ച
പര഻സ്ഥ഻ത഻ അവുബഺധ േൿഺമ്പയ഻ൻ പര഻പഺട഻യഺണ് പഺര഻സ്ഥ഻ത഻േം. എൻ.ജ഻.േൾ,
വ഻ദ്ൿഺഭൿഺസ സ്ഥഺപനങ്ങൾ, അംഗ഼േിത സംഘടനേൾ തഽടങ്ങ഻ വ഻വ഻ധ ഏജൻസ഻േൾക്ക് ഈ
പദ്ധത഻യ഻ൽ പീെടഽക്കഺം. റ്റുക്കഺ ോട്ടഺുയഺ സംഘടനേൾക്ക് അവുബഺധ േൿഺമ്പയ഻ൻ
പര഻പഺട഻േൾ സംഘട഻പ്പ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.

്പുേയം
2018 -19 വർഷത്ത഻ീല പഺര഻സ്ഥ഻ത഻േം പദ്ധത഻യഽീട മഽഖ്ൿ പുമയം " Beat Plastic Pollution
(പ്ലഺസ്റ്റ഻ക് േല഻ന഼കരണം കഽറയ്ക്കൽ) " എന്നതഺണ് .
ഉപ വ഻ഷയങ്ങൾ:
1. പ്ലഺസ്റ്റ഻ക് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ബദ്ൽ സംവ഻ധഺനങ്ങൾ േീെത്തൽ
2. പ്ലഺസ്റ്റ഻ക് മഺല഻നൿ ുശഖ്രണവഽം പഽനരഽപുയഺഗവഽം
3. പ്ലഺസ്റ്റ഻ക് മഽക്ത വ഻ദ്ൿഺലയം /സ്ഥഺപനം
ുമൽ

വ഻ഷയങ്ങൾ

ോടഺീത

ഒുരഺ

സംഘടനേൾക്കഽം

പഺുദ്ശ഻േ

പുമയങ്ങള ം

ത഻രീെടഽക്കഺവഽന്നതഺണ്.

ന഻ർുേശങ്ങൾ


പഺര഻സ്ഥ഻ത഻േ വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ തൽപരരഺയ മാന്ന് വർഷത്ത഻ലധ഻േം പവർത്തന
പര഻ചയമഽള്ള സർക്കഺര഻തര സംഘടനേൾ, പര഻ശ഼ലനുേരങ്ങൾ, ീപഺഫഷണൽ
സംഘടനേൾ,

വ഻ദ്ൿഺഭൿഺസ

സ്ഥഺപനങ്ങൾ

എന്ന഻വയ്ക്ക്കഺണ്

പദ്ധത഻യ഻ൽ

പീെടഽക്കഺൻ അവസരമഽള്ളത്.


വൿക്ത഻േൾുക്കഺ രജ഻സ്റ്റർ ീചയ്യഺത്തതഽം
പര഻ചയമ഻ലലഺത്തതഽമഺയ

മാന്ന്

സംഘടനേൾക്കഽം

വർഷത്ത഻ലധ഻േം
ഈ

പദ്ധത഻യ഻ൽ

പവർത്തന
പീെടഽക്കഺൻ

അർഹത ഉെഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതലല.


പവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പഺുക്കെത് 2018 ജാൺ മഽതൽ 2018 ഡ഻സം



പഺര഻സ്ഥ഻ത഻േം പദ്ധത഻യ഻ൽ അവുബഺധ
ഉൾീപടഽുത്തെതഺണ്.

പദ്ധത഻യഽമഺയ഻

ഹര഻ത ീപരഽേഺറ്റച്ചട്ടം ന഻ർബന്ധമഺയഽം
ഉൾീപ്പടഽുത്തെതഽമഺണ്.

ർ വീരയഺണ്.

പര഻പഺട഻േള ം േർമ്മപര഻പഺട഻േള ം
ബന്ധീപ്പട്ട

എലലഺ

പഺല഻ുക്കെതഽം,

പവർത്തനങ്ങള഻ലഽം
വ഻വരം

റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ
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േർമ്മ പദ്ധത഻േള഻ലലഺത്ത അുപക്ഷേൾ പര഻ഗണ഻ക്കഽന്നതലല.



ന഻ർദ്ദ഻ഷ്ട

മഺതിേഺരാപത്ത഻ൽ

േിതൿമഺയ഻

പാര഻പ്പ഻ച്ച

പര഻സ്ഥ഻ത഻ േഺലഺവസ്ഥ-വൿത഻യഺന ഡയറക്ടുററ്റ്,
ത഻രഽവനദ്നപഽരം

–

24

എന്ന

വ഻ലഺസത്ത഻ൽ

അുപക്ഷ

ഡയറക്ടർ,

പള്ള഻മഽക്ക്,

ുപട്ട

പ഻..

2018 ീേയ്ക് 15

- നഽ

മഽൻപ്

എത്ത഻ുച്ചുരെതഺണ്.


േൿഺമ്പയ്ക്ന഻ൽ പെഺള഻േളഺേഽന്ന സംഘടനേൾക്കഽ ആശയവ഻ന഻മയങ്ങൾ ഇ -ീമയ഻ൽ
മഽുഖ്ന ൂേമഺറഽന്നതഺണ്.



ത഻രീെടഽക്കീപ്പടഽന്ന

ഒുരഺ

പദ്ധത഻േൾക്കനഽസിതമഺയ഻

50000

നൽേഽന്നതഺണ്.ആദ്ൿ

സ്ഥഺപനങ്ങൾക്കഽം
മഽതൽ

ഗഡഽവഺയ഻

സമർപ്പ഻ച്ചത഻നഽ

ുശഷം

തിപ്ത഻േരമഺീണേ഻ൽ

60%

സമർപ്പ഻ക്കീപ്പടഽന്ന

അുപക്ഷേൾ

ത഻രീെടഽക്കഽന്നത഻നഽം അർഹമഺയ
പാർണമഺയഽം

തഽേയഽം

പവർത്തന

അവുശഷ഻ക്കഽന്ന

പര഻സ്ഥ഻ത഻

രാപ

1,00000

40%

സമർപ്പ഻ക്കഽന്ന
വീര

ധനസഹഺയം

ഇടക്കഺല

പഽുരഺഗത഻
തഽേയഽം

റ഻ുപ്പഺർട്ട്

വ഻ലയ഻രഽത്ത഻

നൽേഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽം.

പര഻ുശഺധ഻ച്ച

പദ്ധത഻േൾ

ധനസഹഺയം നൽേഽന്നത഻നഽള്ള അധ഻േഺരം
േഺലഺവസ്ഥ-വൿത഻യഺന

ഡയറക്ടുററ്റ഻ൽ

ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺണ്.


എലലഺ പവർത്തനങ്ങള ം

പാർത്ത഻യഺക്ക഻

പര഻പഺട഻യഽീട വ഻ശദ്മഺയ റ഻ുപ്പഺർട്ട്

,ുഫഺുട്ടഺ,പത വഺർത്ത,ഉപുയഺഗ -വ഻ന഻മയ സഺക്ഷൿപതം

(KFC FORM - 44),

ീചലവ് േണക്ക് എന്ന഻വ

ർ 31 - നഽ മഽൻപഺയ഻

ഉൾീപ്പീട

2018 ഡ഻സം

വരവ്

സമർപ്പ഻ുക്കെതഺണ്.


ഇത഻ൽ

വ഼ഴ്ച്ച്ചവരഽത്തഽന്ന

ഴ഻വഺക്കഽന്നതഽം

സംഘടനേീള

സംഘടനയ്ക്ക്ക്

പ഻ന്ന഼ടഽള്ള

പവർത്തങ്ങള഻ൽ

അനഽവദ്഻ച്ച

തഽേ

ന഻ന്നഽം

പല഻ശയഽൾപ്പീട

ത഻ര഻ച്ചടുക്കെതഽമഺണ്.

പാര഻പ്പ഻ച്ച അുപക്ഷകൾീകഺപ്പം സേർപ്പ഻ുകണ്ട ുരഖകൾ


ഗസറ്റഡ്

ഒഫ഼സർ

അറ്റസ്റ്റ്

ീചയ്ക്ത

രജ഻സ്ുടഷൻ

ീമുമ്മഺറഺെം ഒഫ് അുസഺസ഻ുയഷsâ പേർപ്പ്,
ഒഡ഻റ്റ് റ഻ുപഺർട്ട഻ന്ീറ പേർപ്പ്.

സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ഻sâ

പേർപ്പ്,

മാന്ന് വർഷീത്ത അക്കൗെ്
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േഺതികഺരാപം
ുപഺജക്ട഻sâ

ുപര് :

1. സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ വ഻വരങ്ങൾ :
ുപരഽം ുമൽവ഻ലഺസവഽം:
സംഘടനയഽീട സവഭഺവം:
രജ഻സ്ുടഷൻ വ഻വരങ്ങൾ:

2. ബന്ധീപ്പട്ട വൿക്ത഻യഽീട വ഻വരങ്ങൾ:
ുപര്:
ുമൽവ഻ലഺസം :
ുഫഺൺ നം: (1)
(2)
ഇ ീമയ഻ൽ:

4. സഹേര഻ക്കഽന്ന മറ്റ ഏജൻസ഻േൾ:
5. ുപഺജക്ട഻sâ വ഻വരങ്ങൾ :
o പുമയം :

o അവുബഺധ പവർത്തനങ്ങൾ:

o േർമ്മ പദ്ധത഻േൾ:

o ലക്ഷൿമ഻ടഽന്ന വ഻ഭഺഗം:

o ീപഺജക്റ്റ് നടപ്പഺക്കഽന്ന സ്ഥലം:

o സമയ പര഻ധ഻:
o ുപഺജക്ട഻ന്ീറ ഉുദ്ദശൿ ലക്ഷൿങ്ങൾ:
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o

േർമ്മഫലം:

6. പര഻സ്ഥ഻ത഻േം പദ്ധത഻യ഻ൽ മഽൻപ് പെഺള഻േളഺയ഻ട്ട ുെഺ?
ഉീെെ഻ൽ വ഻വരങ്ങൾ:

7. ബജറ്റ്:
അവുബഺധ പവർത്തനം :

േർമ്മ പദ്ധത഻ :

8. സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ ബഺെ് വ഻വരങ്ങൾ:
അക്കൗെ് നം:
അക്കൗെ് ഉടമയഽീട ുപര്:
ബഺഞ്ച് :
ഐ.എഫ് .എസ്. ുേഺഡ് :

9. സഺമ്പത്ത഻േ സഹഺയം :
അക്കത്ത഻ൽ:
അക്ഷരത്ത഻ൽ:

ത഼യത഻:

പ്പ്:
ുപര്:
ുമൽവ഻ലഺസം:

സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ സ഼ൽ

