தன்னிறைவுத் திட்டம்
முன் னுறை:
சமுதாய சசாத்துக்கறை திட்டமிட்டு உருவாக்குவதை் கும் , நிதியைிப் பதை் கும்
அவை் றின் நிறைப் பு தன் றமகறை உறிதி சசய் வதை் கும் சபாதுமக்கைின் பங் ககை் பு
அவசியமானதாகும் . சபாதுமக்கைின்

சுயசாை்பு தன் றமறய ஊக்குவிப் பதை் கும் .

கமன் றமப் படுத்துவதை் கும் ,

சமுதாய

பைாமைிப் பதிை்

பங் கைிப் றப அதிகைித்து அதன் மூைம்

அவை்கைின்

சபைச் சசய் யவும்

உட்கட்டறமப் பு

வசதிகறை

அைசு தன் னிறைவு திட்டத்திறன 2011-12 ம்

உருவாக்கி
தன் னிறைவு

ஆண்டு முதை்

சசயை் படுத்துகிைது. இந்த வறகயான சபாதுமக்கை் பங் ககை் பு அணுகுமுறையுடன்
சமாதுமக்கை்

பங் ககை் பு

கமை் சகாை் ைப் படுவதாை்

மை் றும்

அைசு

சமுதாயத்தின்

நிதி

கதறவகை்

உதவியுடன்
தன் னிறைவு

பணிகை்
அறடவதை் கு

வழிவறக சசய் கிைது.
சபாதுமக்கை் பங் கைிப் பு:


கண்டறியப் படும்

பணிக்கான

மதிப் பீட்டுத்

சதாறகயிை்

முன் றிை்

ஒரு

பங் கிை் கு குறையாமை் சபாதுமக்கைின் பங் கைிப் பு இருக்க கவண்டும் .
தன் னிறைவு திட்டத்தின் கீழ் பணிகறைத் கதை்வு சசய் வதை் கான நறடமுறைகை் :


தன் னிறைவுத்திட்டத்தின் கீழ் பணிகறை எடுத்துச் சசய் வதை் கான கதறவ
குறித்த கருத்து,
தனியாை்

தனிநபை், குழுக்கை் , நிறுவனங் கை் , சபாது அை் ைது

நிறுவனங் கை்

அை் ைது

சமுதாயம்

ஆகியவை் றின்

மூைமாக

உருவாக்கைாம் .


எடுத்துக்சகாை் ைப் பட கவண்டிய பணியிறன குறிப் பிட்டு சபாது மக்கைின்
பங் கைிப் பான மூன் றிை் ஒரு பங் கு சதாறகறய வழங் க சம் மதம் சதைிவித்து
விண்ணப் ப படிவம் ஒன் று ககாைிக்றக வடிவிை் மாவட்ட ஆட்சித்தறைவைிடம்
சகாடுக்க கவண்டும் .



மாவட்ட

ஆட்சித்தறைவை்,

அத்தியாவசியத்

கதறவ

கமை் சகாை் ை

மை் றும்

இதறன

கவண்டிய

பணியின்

நறடமுறைப் படுத்தக்கூடிய

சாத்தியக்கூறுகை் குறித்து திட்ட வழிகாட்டு சநறிமுறைகைின் படி உறுதி
சசய் வாை்.

அவ் விதிமுறைகை்

திட்டப் பணியிறன
மதிப் பீட்டிறன

திருப் தி

சசயை் படுத்தும்

மாவட்ட

அைிக்கும்

முறகறமயிடம்

ஆட்சித்தறைவை்

ககாருவாை்.

பட்சத்திை்
விைக்கமான

அனுமதி

வழங் க

ஏதுவாக விண்ணப் பதாைை் சசலுத்த கவண்டிய உைிய சதாறகக்கான ககட்பு

வறைகவாறைறய மாவட்ட ஆட்சியை் அை் ைது மாவட்ட ஊைக வைை்ச்சி
முகறம திட்ட இயக்குநைிடம் சசலுத்த கவண்டும் .


உை் ைாட்சி அறமப் புகை் மை் றும் பை் கறைக் கழகங் கை் வழங் கும் பங் கைிப் பு
நிதி இத்திட்டத்தின் கீழ் ஏை் றுக்சகாை் ைப் படமாட்டாது.



பணிகறைச் சசய் வதை் கு உை் ைாட்சி அறமப் பு அை் ைது சம் மந்தப் பட்ட
துறையின்

அனுமதி

அனுமதி

கதறவசயனிை்

வழங் குவதை் கு

அதை் கான

முன் ,

அனுமதிறய,

மாவட்ட

நிை்வாக

ஆட்சித்தறைவைாை்

சபைப் படகவண்டும் .


உருவாக்கப் படும் சசாத்துக்கை் , உை் ைாட்சி அறமப் பு அை் ைது துறையின்
பைாமைிப் பின் கீழ் இருக்க கவண்டியிருப் பின் , அச்சசாத்துக்கறை உருவாக்க
சம் மந்தப் பட்ட

உை் ைாட்சி

அறமப் பு/துறையின்

ஒப் புதறை

மாவட்ட

ஆட்சித்தறைவை் சபைகவண்டும் .


இத்திட்டத்திை் கு மாநிை அைவிை்

ஒவ் சவாரு ஆண்டிை் கும்

நிதி இைக்கு

நிை்ணயிக்கப் பட்டு ஒதுக்கீடு வழங் கப் படும் .


குறைவான

நிதி

இருக்கும்

பட்சத்திை் ,

பை் கவறு

பணிகறை

சசய் ய

ககாைிக்றககை் வைப் சபறின் , அவை் றிை் மிக அதிக அைவிை் சமுதாயத்திை் கு
பயன் தரும்

பணிகறை

மாவட்ட

ஆட்சியை்

கண்டறிந்து

அத்தறகய

பணிகளுக்கு முன் னுைிறம சகாடுக்க கவண்டும் .


மாநிை

அைவிை்

சசயை் படுத்தப் படும்

சிைப் பு

திட்டங் களுக்காக

ஊைக

வைை்ச்சி மை் றும் ஊைாட்சி இயக்குநை் அதை் கான பங் கைிப் றப தனியாை்
அை் ைது சபாதுத்துறை நிறுவனங் கைிடமிருந்து சபைைாம் .
எடுத்துச் சசய் வதற் கு பரிந் துரரக்கப் பட்ட பணிகளின் பட்டியல் :


அைசு

பை் ைிகை் ,

ஆதிதிைாவிடை் மை் றும்

பழங் குடியினை் நைப் பை் ைிகை் ,

ஊைாட்சி ஒன் றிய பை் ைிகை் , கை் ைை் சீைறமப் பு பை் ைிகை் , அைசுக் கை் லூைிகை்
மை் றும்

அைசு

கட்டுதை் ,

விடுதிகளுக்கு

மிதி

வண்டி

கட்டடங் கை் ,

நிறுத்துமிடம்

ஆய் வகங் கை் ,

மை் றும்

கழிவறைகை்

சுை் றுச்சுவை்/

சுை் றுகவலி

அறமத்தை்


அைசு மருத்துவமறணகை் , ஆைம் ப சுகாதாை நிறையங் கை் , துறண சுகாதாை
நிறையங் கை் , காை் நறட மருந்தகங் கை் , காை் நறட வைை்ப்பு றமயங் கை்
மை் றும்

நூைகங் கை்

ஆகியறவகளுக்கு

கட்டடங் கை்

கட்டுதை்

மை் றும்

சுை் றுச்சுவை்/சுை் றுகவலி அறமத்தை் . வக்ஃபு வாைியத்திை் பதிவு சசய் யப் பட்ட
சபாது இஸ்ைாமிய அைக்கட்டறைக்கு சசாந்தமான இடுகாடுகை் உட்பட
இடுகாடுகளுக்கு சுை் றுச்சுவை் அறமத்தை் மை் றும் இதை சபாது வசதிகை்
கமை் சகாை் ளுதை்



ஊைக மை் றும் நகை்ப்புை பகுதிகைிை் நூைகங் கை் கட்டுதை் மை் றும் ஊைக
மை் றும்

நகை்ப்புை பகுதிகைிை்

சுத்துணவு றமயங் கை் , அங் கன் வாடிகை் ,

பை் ைி

சறமயை்

மை் றும்

கூடங் கை்

சபாது

விநிகயாக

கறடகை்

ஆகியறவகளுக்கு கட்டடங் கை் கட்டுதை் .


ஊைக

மை் றும்

நகை்ப்புை

பகுதிகைிை்

சமுதாய

கட்டிடங் கை் ,

குடிநீ ை்

வழங் குதை் , சிசமண்ட் கான் கீைிட் சாறைகை் மை் றும் கதிைடிக்கும் கைங் கை்
கபான் ை சமுதாய சசாத்துக்கறை உருவாக்குதை் .


ஆண்கை்

மை் றும்

சபண்களுக்கான ஒருங் கிறணந் த சுகாதாை வைாகம்

கட்டுதை்


பாைங் கை் ,

சிறிய

தாை்சாறைகைாக

பாைங் கை்
தைம்

கட்டுதை் ,

உயை்த்துதை் ,

சைறை/கப் பிச்
பழுதறடந்த

சாறைகறை

தாை்சாறைகறை

புதுப் பித்தை் , சதருக்கை் மை் றும் சிறிய சந் துக்கறை சசங் கை் அை் ைது கப் பி
கை் கை் அை் ைது சிசமண்ட் பைறக அை் ைது சிசமண்ட் கான் கீைிட் சகாண்டு
சீைறமத்தை்


பூங் காக்கை் , விறையாட்டு றமதானங் கை் , சாறைத்திட்டு மை் றும் நீ ரூை் று
கபான் ைவை் றை உருவாக்குதை் மை் றும் கமம் படுத்துதை்



அைசு

பை் ைிகை் ,

ஊைாட்சி

ஒன் றிய

சபாதுமக்கை்

பயன் பாட்டிலுை் ை

அறைகைன் கை் ,

கணினிகை்

பை் ைிகை் ,

நூைகங் கை்

கட்டடங் களுக்கு

மை் றும்

மை் றும்

கதறவயான

உபகைணங் கை்

ஆகியவை் றை

வாங் குதை் . பறழய கணினிகை் மை் றும் உபகைணங் கை் வாங் கக்கூடாது.


திட

மை் றும்

திைவக்

கழிவு

கமைாண்றம

சதாடை்பான

அறனத்து

வறகப் பணிகை் மை் றும் சுை் றுச்சூழை் சுசுhதாைம் சதாடை்பான கமம் பாட்டு
பணிகை் .


அைசு

மை் றும்

ஊைக

மை் றும்

நகை்புை

சசாந்தமான சபாது கட்டடங் கை்

மை் றும்

உை் ைாட்சி

அறமப் புகளுக்கு

அங் கன் வாடி றமயங் களுக்கு

சூைிய ஒைி விைக்குகை் அறமத்தை்


குடிநீ ை் வழங் குவதை் கான எதிை் சவ் வூடு பைவை்

சுத்திகைிப் பு நிறையம்

அறமத்தை்
தறட சசய் யப் பட்ட பணிகை்
 மத்திய

அைசு,

மாநிை

அைசு,

சபாதுத்துறை,

கூட்டுைவு

கபான் ை

நிறுவனங் களுக்கு கட்டடங் கை் கட்ட இயைாது.
 தனிநபை் / குடும் ப பயனுக்காக சசாத்துக்கறை உருவாக்க இயைாது.
 புதுப் பித்தை்

பைாமைிப் பு

கமை் சகாை் ை இயைாது.

மை் றும்

பழுதுபாை்த்தை்

கபான் ை

பணிகை்

 அறசயும்

சபாருட்கை்

,

உபகைணங் கை்

மை் றும்

தைவாட

சாமான் கை்

வாங் கக் கூடாது.
 அைசு உதவிசபறும்

/ சுயநிதி பை் ைிகை்

, பாலிசடக்னிக்குகை்

மை் றும்

கை் லூைிகைிை் எவ் வித பணிகறையும் கமை் சகாை் ை இயைாது.
 வணிக நிறுவனங் கை் / சதாழிை் சாறைகைிை் பணிகை் கமை் சகாை் ை கூடாது.
 கடன் மை் றும் மான் யம் மத்திய / மாநிை / யூனியன் பிைகதச நிவாைண
நிதிக்கு பங் கைித்தை் கூடாது.
 நிை எடுப் பு / நிை எடுப் பு ஈட்டுத் சதாறக கபான் ைறவ வழங் க கூடாது.
 ஏை் கனகவ முழுறமயாக / பகுதியாக கட்டப் பட்ட பணிகளுக்கு சதாறக
சசலுத்துதை் கூடாது.
 அறனத்து வைவினங் கை்

மை் றும்

சதாடை் சசைவினங் கை்

கமை் சகாை் ை

/ குழுக்களுக்கு சசாந் தமான இடங் கை்

/ வழிபாட்டு

இயைாது.
 மத அறமப் புகை்

தைங் கைிை் பணிகை் கமை் சகாை் ை இயைாது.
 குட்றடகை்

/

ஊைணிகை்

/

ஆறுகை்

வாய் க்காை் கை் தூை் வாருதை் கூடாது.

/

குைங் கை்

/

காை் வாய் கை்

/

