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കുരിപ്പ്

ഴിശമം :- ജനകീമാസൂത്രണം - 2019-20 ഴാര്ശിക ഩധതിതി ദ്ദബതഗതി ഷംഫധിചിച്
1. ജനകീമാസൂത്രണ ഩധതിതിമില് 17 തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഒളികക ഭറ്റുള്ളഴര്
2019-20-കറ
ഄന്തിഭ ഴാര്ശിക ഩധതിതി
ജിലാ ാ അസൂത്രണഷഭിതിക്
ഷഭര്പ്പിചിണ്ട്.  ്. ഇ ഭാഷടാ.  ാമ യമടലമഭമകടാള്ള യമട്ങളങ്ങള് കണകികറടുത്ത്
തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് ഴാര്ശിക ഩധതിതിമില് ചിറ ദ്ദബതഗതികള്
ഄനിഴായയഭാമി ഴന്നിണ്ട്.  ്. ഇ ഷാസചയയത്തില് നമപ്പുഴര്ശകത്ത ഩധതിതി
താകളപ്പരയുന്ന നിഫധിചനകദ്ദലാകമ ദ്ദബതഗതി കചയ്യാവുന്നതാണ്. ആതിനുള്ള
ക്രഭീകയണം 21.08.2019 ടാതല് 05.09.2019 ഴകയ സുദ്ദറഖ ദ്ദഷാഫ്ട് കഴമരില്
ഈ.  ്.
2.1 ഴാര്ശിക ഩധതിതിമികറ െകതകിലിംം ദ്ദയമടാജക്ടുകള്ക് കഴംിംഗ് രപീഷര്
ഄനുഭതി നല്കാതിയികുകയകദ്ദമാ ഷാദ്ദകിലതികാനുഭതി റബികാതിയികുകയകദ്ദമാ
കചയ്യുന്ന ഷാസചയയങ്ങലില്
2.2 ഷര്കാര് നിര്ദ്ദേവയമടകായം എടുദ്ദക.   ദ്ദയമടാജക്ടുകള് ഈള്കപ്പടുന്നതന്നതിന്
2.3 ജിലാ ാ അസൂത്രണഷഭിതി നിയഷിചതം ഭാര്ഗദ്ദയഖ/ഷിഷി ി നിയക്
എന്നിഴ ഩാറികാകതയുടാള്ള ദ്ദയമടാജക്ട് ഒളിഴാകുകയന്നതിന്
2.4 ദ്ദകന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന ഩധതിതി യമടകായം റബിച തകയ്ക്ക് തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩന
ങ്ങളുകമ ഴിസിതം ഴകമിരുത്തല്, അശ്രമ ദ്ദയമടാജക്ടുകള്ക് ഭതിമാമ
ഴിസിതം ഴകമിരുന്നതന്നതിന്
2.5 2019-20-കറ
ഴാര്ശികഩധതിതിമില്
ആദ്ദപ്പാള് ഈള്കപ്പടുത്തിമിയികുകയന്ന
െകതകിലിംം ദ്ദയമടാജക്ടുകള്ക് MPLAD, MLASDF ദ്ദകന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഩധതിതി
തമങ്ങിമതമകം ഭദ്ദംകതകിലിംം തറത്തില് ബയണാനുഭതിയും പണ്ടം റബിചിണ്ട്
ക.  കിലില് ഄഴ ഒളിഴാകി ആതില് നിന്നം റബികുകയന്ന തക ഈഩദ്ദമാഗിച് ഭറ്റു
ദ്ദയമടാജക്ടുകള് െകംടുകുകയന്നതിന്
2.6 ഴാര്ശിക ഩധതിതിമില് ഈള്കപ്പടുത്തിമിണ്ട്ള്ള എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി/ംി.എഷ്.ഩി
മികറ ഴയക്തിഗതഭലാ ാത്ത കഩാത അഴവയ ദ്ദയമടാജക്ടുകള്ക് പീഷിഫിറിംി
ഷര്ടിപികറ്റും ദ്ദഷാശയല് ഭാപ്പും റബികാകത ഴന്നാല് (ഫധിചകപ്പട ഩടികജാതി
ഴികഷന രപീഷര്/ ട്രൈഫല് എക്സ്റ്റന്ശന് രപീഷര് പീഷിഫിള്
ഄലാ ാകമന്ന് ഷാക്ഷ്യകപ്പടുത്തണം) ആത്തയം ദ്ദയമടാജക്ടുകള് ഒളിഴാകി പുതിമ
ദ്ദയമടാജക്ട് എടുകുകയന്നതിന്
2.7 കമ.  ര് നമഩമി പൂര്ത്തിമാമ ദ്ദയമടാജക്ടുകലില് കമ.  ര് ദ്ദഷഴിംഗ്ഷ് ഈള്ള
തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് കമ.  ര് ദ്ദഷഴിംഗ്ഷ് ഈഩദ്ദമാഗിച് പുതിമ
ദ്ദയമടാജക്ടുകള് എടുകാവുന്നതാണ്. ആതനുഷയിച് കമ.  ര് ദ്ദഷഴിംഗ്ഷ്
റബയഭാമ ദ്ദയമടാജക്ടുകളും ദ്ദബതഗതി കചയ്യാവുന്നതാണ്.

2.8 ധനഴകുപ്പികെ 01.08.2019-കറ 6105/2019/ധന നമ്പര് ഈത്തയഴ് യമടകായം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമന്നതകളും നഗയഷബകളും ഄകിലണഴാമി ഄധതിയാഩകര്കുകയം
ഷസാമികള്കുകയം നല്ദ്ദക.   തക, ഄമൃത്(AMRUT) തിയിചമഴ് തക എന്നിഴ
ൈാന്ഫര് കക്ര ിം് കചയ്യണം. ഇ തക കക.  ന്നതന്നതിനുള്ള ദ്ദബതഗതിയും ഇ
തക ഄമയ്ക്കുന്നതിനു ദ്ദഴ.   ദ്ദയമടാജക്ടുകളും തയ്യാരാകുകയന്നതിന്
2.9 (i) ട്രറപ് ഭിശന് ഩധതിതി യമടകായം ഄനുഴതിചിയികുകയന്ന ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം
ഈഩദ്ദമാഗിച് ദ്ദയമടാജക്ട് എടുകുകയന്നതിന്/ദ്ദബതഗതി കചയ്യുന്നതിന്
(ii) ദ്ദലാക്/ജിലാ ാ ഩഞ്ചാമന്നതകള് നല്കിമ ഴിസിതം കൂടിദ്ദചര്ത്ത്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമന്നതകളുകമ ട്രറപ് ഭിശന് ദ്ദയമടാജക്ടുകള് ഩയിഷ്ക്കയികല്
2.10 യമടലമകകടുതി ദ്ദനയിടുന്നതിനും തകര്ന്ന അിികള് പുനഃസൃഷ്ടികുകയന്നതിനും
ഄംകുംപ്പണികള്കുകയഭാമി പുതിമ ദ്ദയമടാജക്ട് െകംടുകുകയന്നതിന്
2.11 09.08.2019-കറ 1735/2019/തഷവബഴ ഈത്തയവു യമടകായം െകംടുത്തിണ്ട്ള്ള
ദ്ദയമടാജക്ടുകള് കൂമി ഴാറിദ്ദ ശനില് ഈള്കപ്പടുത്തി ഴാര്ശിക ഩധതിതിയുകമ
ബാഗഭാകുകയന്നതിന്
2.12 ടാകലില് ഩരഞ്ഞഴ കൂമാകത തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് തീര്ന്നതം
ഄനിഴായയഭാകണന്ന ദ്ദതാന്നന്ന ദ്ദബതഗതികള് ഴാര്ശിക ഩധതിതിമില്
ഴരുത്താവുന്നതാണ്. ആത് ഄനിഴായയഭാദ്ദണാ എന്ന് ജിലാ ാ അസൂത്രണ
ഷഭിതി യമടദ്ദതയകഭാമി ഩയിദ്ദവാധിച് ഈചിതഭാമ തീരുഭാനകഭടുകണം.
3 െകതകിലിംം ദ്ദയമടാജക്ടുകള് ഒളിഴാകുകയകമാകണകിലില് ആങ്ങകന റബികുകയന്ന തക സ്പില്
രഴര് ദ്ദയമടാജക്ടുകള്ദ്ദകാ ടാകലില് ഩരഞ്ഞിയികുകയന്ന ദ്ദയമടാജക്ടുകള് ഈള്കപ്പടുന്നതന്ന
തിദ്ദനാ ഈഩദ്ദമാഗിദ്ദക.  താണ്. തക ഭിചം ഈ.  ് എകിലില് ഭാത്രദ്ദഭ
പുതിമ
ദ്ദയമടാജക്ടുകള്ക് ഈഩദ്ദമാഗികാവാ. ഴാര്ശിക ഩധതിതി ദ്ദബതഗതി കചയ്യുദ്ദമ്പാള്
നിറഴിംള്ള ഷര്കാര് ഈത്തയവുകള് യമടകായടാള്ള
ദ്ദഭഖറാ ഴിബജനഭമകടാള്ള
നിഫധിചനകള് ഩാറിചിയികണം.
4 ഴാര്ശിക ഩധതിതിമില് ടാകലില് ഩരഞ്ഞ ദ്ദബതഗതി ഴരുത്താന് ഈദ്ദേവികുകയന്ന എലാ ാ
തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും
ഴാര്ശിക ഩധതിതിമില് അഴവയഭാമ ദ്ദബതഗതി
ഴരുത്തി കഴംിംഗം ഷാദ്ദകിലതികാനുഭതിയും ഴാങ്ങി
05.09.2019-നകം ജിലാ ാ
അസൂത്രണഷഭിതിക് ഄംഗീകായത്തിന് ഷഭര്പ്പിദ്ദക.  താണ്. ധനഴകുപ്പികെ
01.08.2019-കറ ഈത്തയഴ് യമടകായം നിര്േിഷ്ഠ വീര്ശകത്തിദ്ദറയ്ക്ക് തക ൈാന്ഫര്
കക്ര ിറ്റു കചയ്തിലാ ാകമകിലില് ഭറ്റു ഫില്ലുകള് ൈശരിമില് നിന്ന ഭാറുകമിലാ . ഄതിനാല്
എലാ ാ തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഇ ഴിശമത്തില് യമടദ്ദതയക ശ്രധതി
നല്ദ്ദക.  താണ്.
(ഒപ്പ്)
ഄ ീശണല് ചീപ് കഷക്രടരി
തദ്ദേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്

