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തദ്ദേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് 
തിരുഴനന്തപുയം 
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കുരിപ്പ് 
  

ഴിശമം :- ജനകീമാസൂത്രണം - 2019-20 ഴാര്ശിക ഩധതിതി ദ്ദബതിതി ഷംഫധിചിച് 
 

1 12.12.2019-ലറ 9823/2019/ധന നമ്പര്  ഉത്തയഴ് പ്രകായം  ഭസാ പ്രലമം  ഫാധിച  
തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ഈ ഴര്ശലത്ത ഫ്ജ്ി്  ഭാ്ി ഴചിരുന്ന  
തുകമി്  നിന്ന്  അധിക ഴിസിതം  ന്കിമിടുണ്ട്.്.  ഈ തുകടെല   ഉഩദ്ദമാിം 
ഷംഫധിചിച്  23.12.2019-ലറ 170/2019/ തഷവബഴ ഉത്തയഴ് പ്രകായം  ഷര്കാര്  
ഴിവതഭാമ  ഭാര്ഗദ്ദയു പുരലപ്പിചഴിചിടുണ്ട്.്.  ഇതരിഷയിച്  തദ്ദേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്  ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്  തയ്യാരാകി  ഴാര്ശിക ഩധതിതിടെല   
ബാിഭാദ്ദകട്.താണ്.  ഇദ്ദതാല ാപ്പം ഇതിനകം അംിീകയിച  ന പ്പു ഴാര്ശിക 
ഩധതിതിമി്   താലളപ്പരടെന്ന ഭാനതണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  ഴിദ്ദധമഭാമി  അതയാഴവയം 
ദ്ദബതിതികള്ക്  ഴരുത്താവുന്നതാണ്.   

 ഇതിനാമി  30.12.2019 മുത്  15.01.2020 ഴലയ  സുദ്ദറു ദ്ദഷാഫ്ട് ലഴമരി്   
ഷൗകയയം  ഉട്.ാമിയിക്കം. എല്ലാ തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളം  15.01.2020 നകം  
ദ്ദബതിതി/ പുതിമ ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്  ഷഭര്പ്പിദ്ദകട്. 
താണ്.  

2 ഴാര്ശിക ഩധതിതിമിലറ ഭറു പ ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്  ദ്ദബതിതി ലെയ്യുന്നതിരിം  പുതിമഴ 
കൂട്ടിദ്ദചര്ക്കന്നതിരിം  താലളപ്പരടെന്ന  നിഫധിചന  ഩാറിദ്ദകട്.താണ്. ഇത്തയം 
ദ്ദബതിതിക്കം  മുകലി്  ഩരഞ്ഞ ഷഭമഩയിധി  ഫാധകഭാണ്. 
2.1 ഴാര്ശിക ഩധതിതിമിലറ െലതകിലിം  ം  ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  ലഴ്ിംി് രപീഷര്  

അരിഭതി ന്കാതിയിക്കകദ്ദമാ  ഷാദ്ദകിലതികാരിഭതി റബികാതിയിക്കകദ്ദമാ 
ലെയ്താ്  

2.2 ഭളകാറ പൂര്വ ീകെീകയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക് , ഷര്കാര്  നിര്ദ്ദേവപ്രകായം  
എിചദ്ദകട്. ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്   ഉള്ക്ലപ്പിചത്താ്  

2.3 ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി നിയഷിചതും ഭാര്ഗദ്ദയു/ഷിഷിനി നിയക്  
എന്നിഴ ഩാറികാലതടെമുള്ള ദ്ദപ്രാജക്ട് ഒളിഴാക്കന്നതിന് 

2.4  ദ്ദകന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന ഩധതിതി പ്രകായം  റബിച തുകയ്ക്ക്  തദ്ദേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളല   ഴിസിതം ഴകമിരുത്ത് , അിതിയസിത ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  
ഭതിമാമ ഴിസിതം  ഴകമിരുത്ത്  

2.5 2019-20 -ലറ  ഴാര്ശികഩധതിതിമി്   ഇദ്ദപ്പാള്ക്  ഉള്ക്ലപ്പിചത്തിമിയിക്കന്ന  
െലതകിലിം  ം ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  MPLAD, MLASDF, ദ്ദകന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഩധതിതി  
തു ങ്ങിമത കം  ഭദ്ദ്ലതകിലിം  ം തറത്തി്  ബയണാരിഭതിടെം പണ്ടം റബിചിടുണ് 
ലട്.കിലി്  അഴ ഒളിഴാകി  ഇതി്  നിന്നം റബിക്കന്ന തുക ഉഩദ്ദമാിിച് ഭറു പ 
ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്  െല്ിചക്കന്നതിന്  

2.6 ഴാര്ശിക ഩധതിതിമി്  ഉള്ക്ലപ്പിചത്തിമിടുണ്ള്ള എഷ്.ഷി.ഩി/്ി.എഷ്.ഩി 
ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് പീഷിഫിറി്ി ഷര്ട്ടിപികറു പം ദ്ദഷാശയ്  ഭാപ്പും റബികാലത 
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ഴന്നാ്  (ഫധിചലപ്പട്ട ഩട്ടികജാതി ഴികഷന രപീഷര് / ട്രൈഫ്  
എക്സ്റ്റ്ശ്  രപീഷര്   പീഷിഫിള്ക്  അല്ലാലമന്ന്  ഷാക്ഷ്യലപ്പിചത്തണം) 
ഇത്തയം ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്  ഒളിഴാകി പുതിമ ദ്ദപ്രാജക്ട് എിചക്കന്നതിന് 

2.7 ല ട്.ര്  ന ഩ ി പൂര്ത്തിമാമ ദ്ദപ്രാജക്ടുകലി്   ല ട്.ര്  ദ്ദഷഴിംഗ്ഷ് ഉള്ള 
തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്   ല ട്.ര്  ദ്ദഷഴിംഗ്ഷ് ഉഩദ്ദമാിിച്  പുതിമ 
ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്  എിചകാവുന്നതാണ്. ഇതരിഷയിച് ല ട്.ര്  ദ്ദഷഴിംഗ്ഷ്  
റബയഭാമ ദ്ദപ്രാജക്ടുകളം ദ്ദബതിതി ലെദ്ദയ്യട്.താണ്. 

2.8 ധനഴകുപ്പിലെ 21.12.2019-ലറ 10050/2019/ധന നമ്പര്  ഉത്തയഴ് പ്രകായം 
തദ്ദേവബയണ സ്ഥഩനങ്ങള്ക്ക് ഩധതിതി ഴിസിതത്തിലെ മൂന്നാം ിഡു 
അരിഴതിചിടുണ്ട്.്.  ഇതരിഷയിച് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുകളം നിയഷബകളം 
അകിലണഴാ ി അധതിയാഩകര്ക്കം ഷസാമികള്ക്ക്കം ന്ദ്ദകട്. അധിക തുക  
ഷാമൂസയനീതി നമരക്ടര്ക് ൈാ്ഫര്  ലെനി്്  ലെയ്യണം.  ഈ തുക 
കലട്.ത്തുന്നതിരിള്ള ദ്ദബതിതിടെം ഈ തുകയ്ക്കു ദ്ദഴട്. ദ്ദപ്രാജക്ടുകളം  
തയ്യാരാക് . 

3. തദ്ദേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളല   ഷംടെക്ത ദ്ദപ്രാജക്ടുകലി്   നിര്േിഷ്ഠ 
ദ്ദപാരത്തി്  ആഴവയഭാമ  എ്ൈികള്ക്   ഴരുത്തിമിട്ടിലല്ലകിലി്   അഴ ഈ 
ഷഭമത്ത്  ഉള്ക്ലപ്പിചത്തണം. 

4. െലതകിലിം  ം  ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്  ഒളിഴാക്കകമാലണകിലി്  ഇങ്ങലന റബിക്കന്ന തുക 
സ്പി്  രഴര്  ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്ദ്ദകാ  ഷര്കാര്  നിര്ദ്ദേവിചിടുണ്ള്ള ഭ്് ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്   
ഉള്ക്ലപ്പിചത്തുന്നതിദ്ദനാ ഉഩദ്ദമാിിദ്ദകട്.താണ്. തുക ഭിചം ഉട്.് എകിലി്  ഭാത്രദ്ദഭ  
പുതിമ ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  ഉഩദ്ദമാിികാവാ. ഴാര്ശിക ഩധതിതി ദ്ദബതിതി  
ലെയ്യുദ്ദമ്പാള്ക്  ദ്ദഭുറാ ഴിബജനഭ കമുള്ള  നിഫധിചനകള്ക്  ഩാറിചിയികണം. 
ദ്ദബതിതി/പുതിമ ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്  ലഴ്ിംി്/ഷാദ്ദകിലതികാരിഭതിയ്ക്കു ദ്ദവശഭാണ് ജില്ലാ 
ആസൂത്രണഷഭിതിക് ഷഭര്പ്പിദ്ദകട്.ത്. 

5. കാറതാഭഷം കൂ ാലത  ഭാനതണ്ഢ പ്രകായമുള്ള ദ്ദബതിതി/പുതിമ  ദ്ദപ്രാജക്ടുകള്ക്  
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ഩയിിണിച് തീരുഭാനലഭിചദ്ദകട്.താണ്. 
ഇതിനാഴവയഭാമ ന ഩ ി ജില്ലാ കലക്ടര്  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി 
ലെമര്ഭാരിഭാമി ആദ്ദറാെിച്  ഷവീകയികണം. 

 

  

 അനീശണ്  െീപ് ലഷെട്ടരി 

  തദ്ദേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്  


