
                                            

േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം

തദ്ദേദ്ദേശ സവയംഭരണ വകുപ്പ്  -  കുടുംബശ്രീ  -  കുടുംബശ്രീയുടെടെ കേീഴില്  200  പുതദ്ദിയ ബഡ്സ്
സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതദ്ദിനുള്ള  ഭരണാനുമതദ്ദി  ഉത്തരവ്-  േഭദഗതദ്ദി  വരുത്തി  ഉത്തരവ്
പുറപ്പെപ്പടുവിക്കുന. 

തദ്ദേദ്ദേശ സവയംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(എം.എസ്) നം.    /2017/തദ്ദസവഭവ      തദ്ദിരുവനന്തപുരം, തദ്ദീയതദ്ദി,   / /2017 

പരാമര്ശം:- (1)സ.ഉ.(ൈകേ)നം.148/09/തദ്ദസവഭവ തദ്ദീയതദ്ദി 29.07.2009
                 (2)സ.ഉ.(ൈകേ)നം.144/13/തദ്ദസവഭവ തദ്ദീയതദ്ദി 06.04.2013
                 (3)സ.ഉ.(എം.എസ്)236/17/തദ്ദസവഭവ തദ്ദീയതദ്ദി 05.12.2017
                 (4)സ.ഉ(സാ)4287/17/ധനം.തദ്ദീയതദ്ദി22/5/2017.
        (5)കുടുംബശ്രീ എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറപ്പക്ടറുടെടെ  3.8.2017-െല4636/എ/2015/KSHO  നമ്പര്

കേത്ത്
       (6)കുടുംബശ്രീ എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറപ്പക്ടറുടെടെ 24.01.2018 െല 9372/എല്/17/KSHO നമ്പര്

കേത്ത്.
ഉത്തരവ്

         പരാമര്ശം  (1)  ഉത്തരവ്  പ്രകോരം  ജില്ലാതദ്ദല  ബഡ്സ്  െസ്പെഷ്യല്  സ്കൂള്
ഉപേദശകേസമിതദ്ദി  രൂപീകേരിച്ചുകെകോണ്ടും  ബഡ്സ്  സ്കൂള്  നടെത്തിപ്പിന്  തദ്ദേദ്ദേശ  സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്  പാലിേക്കണ്ട  മാര്ഗ്ഗരേരഖ  അംഗീകേരിച്ചുകെകോണ്ടും,  പരാമര്ശം  (2)  പ്രകോരം
ബഡ്സ് റപ്പീഹാബിലിേറ്റേഷ്ന് മാര്ഗ്ഗരേരഖ അംഗീകേരിച്ചുകെകോണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെപ്പടുവിച്ചിരുന.
കുടുംബശ്രീയുടെടെ കേീഴില്  200  പുതദ്ദിയ ബഡ്സ് സ്കൂളുകേള് സ്ഥാപിക്കുന്നതദ്ദിന്  50  േകോടെി രൂപ
ആവശയമായി വരുെമനം, 2017-18 ല് സപ്ലിെമന്ററപ്പി ഡിമാന്ഡ് േഫാര് ഗ്രാന്റായി  അനുവദിച്ച
25  േകോടെി  രൂപ  അനുവദിക്കണെമനം,  ഒരു  ബഡ്സ്  സ്കൂളിന്  25  ലക്ഷം  രൂപ  വീതദ്ദം
നല്കുന്നതദ്ദിനും  അനുമതദ്ദി  നല്കേി  ഉത്തരവാകേണെമനമുള്ള  കുടുംബശ്രീ  എക്സികേയൂട്ടീവ്
ഡയറപ്പക്ടറുടെടെ  അഭയര്ത്ഥനയുടെടെ  അടെിസ്ഥാനത്തില്  സൂചന(3)പ്രകോരം  200   ബഡ്സ്
സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതദ്ദിന്  ഭരണാനുമതദ്ദി  നല്കേി  ഉത്തരവും  പുറപ്പെപ്പടുവിച്ചിരുന.   ടെി
ഉത്തരവ്  ,  ചുവെടെ  െകോടുത്തിരിക്കുന്ന  വിധത്തില്  േഭദഗതദ്ദി  വരുത്തിെക്കാണ്ട്   ഉത്തരവ്
പുറപ്പെപ്പടുവിക്കുന. 
             (2)  കുടുംബശ്രീയുടെടെ കേീഴില് തദ്ദിരുവനന്തപുരം,  െകോല്ലം,  പത്തനംതദ്ദിട്ട,  േകോട്ടയം
ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, എറപ്പണാകുളം,  തൃശൂര്, പാലക്കാടെ്, മലപ്പുറപ്പം, േകോഴിേക്കാടെ് ,വയനാടെ്, കേണ്ണൂര്,
കോസര്േഗാഡ്  എന്നീ  ജില്ലകേളിലായി  ഇേതദ്ദാെടൊപ്പം  അനുബന്ധമായി  േചര്ത്തിരിക്കുന്ന
പ്രേദശങ്ങളില്  200 ബഡ്സ്  സ്ഥാപനങ്ങള്  ആരംഭിക്കുന്നതദ്ദിനും  2018-19  സാമ്പത്തികേ
വര്ഷ്ത്തില്  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമാക്കുന്നതദ്ദിനും   2017-18  സാമ്പത്തികേ  വര്ഷ്ത്തില്
സപ്ലിെമന്ററപ്പി  ഡിമാന്ഡ്  േഫാര്  ഗ്രാന്റായി  2515-800-48(v)  െഹഡ്  ഓഫ്  അക്കൗണ്ടില്
വകേയിരുത്തിയിട്ടുള്ള  25 േകോടെി  രൂപ  കുടുംബശ്രീയുടെടെ  കേീഴില്  ആരംഭിക്കുന്ന  200 ബഡ്സ്
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ചുവെടെ  െകോടുത്തിരിക്കുന്ന  അടെിസ്ഥാന  സൗകേരയങ്ങള്ക്കായി
അനുവദിക്കുന്നതദ്ദിനും ഭരണാനുമതദ്ദി നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെപ്പടുവിക്കുന.             

1. പഠന സാമഗ്രികേള് വാങ്ങുന്നതദ്ദിന്
2.  ബഡ്സ്  സ്ഥാപനം  വാടെകേ  െകേട്ടിടെത്തിലാെണങ്കില്  വാടെകേ

അനുവദിക്കുന്നതദ്ദിന്(പരമാവധി 6 മാസം)
3.  വിദയാര്ത്ഥി  സൗഹൃദ  േമശയുടം  കേേസരയുടം  മറ്റേ്  അതദ്ദയാവശയ  അടെിസ്ഥാന

സൗകേരയങ്ങളും വാങ്ങുന്നതദ്ദിന്
4. സ്ഥാപനത്തില്  വിദയാര്ത്ഥി  സൗഹൃദ  റപ്പാംപ്,  െറപ്പയില്  മുതദ്ദലായ  സുരക്ഷാ

സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതദ്ദിന്, 
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5. വിദയാര്ത്ഥികേള്ക്കുള്ള  വിേനാദ  ഉപാധികേളായ  െടെലിവിഷ്ന്,  െപ്രാജക്ടര്  എന്നിവ
വാങ്ങുന്നതദ്ദിന് 

6. ഓഫീസ് ആവശയത്തിനുള്ള കേമ്പയൂട്ടര്, പ്രിന്റര് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതദ്ദിന്
7.  െതദ്ദറപ്പാപയൂട്ടികേ് ഉപകേരണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതദ്ദിന്, 
8. സ്ഥാപനത്തിെല വിദയാര്ത്ഥികേള്ക്ക് ആവശയമുള്ള െതദ്ദാഴില് പരിശീലന സാമഗ്രികേള്

വാങ്ങുന്നതദ്ദിന്. 
             (3)  ബഡ്സ് സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്ന തദ്ദേദ്ദേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല
െസക്രട്ടറപ്പി, അധയക്ഷന് എന്നിവര് സമര്പ്പിക്കുന്ന െപ്രാേപ്പാസല് പ്രകോരം ആദയ ഗഡുവായി 50
ശതദ്ദമാനം  തുകേയുടം  (12.5  ലക്ഷംരൂപ)പ്രസ്തുതദ്ദ  തുകേ  െചലവഴിച്ച്  വിനിേയാഗ  സാക്ഷയപത്രം
നല്കുന്ന  മുറപ്പയ്ക്ക്  അടുത്ത  ഗഡുവായി  12.5 ലക്ഷം  രൂപയില്  അധികോരിക്കാത്ത  തുകേയുടം
അനുവദിക്കുന്നതദ്ദാണ്.  

 (ഗവര്ണ്ണറുടെടെ ഉത്തരവിന് പ്രകോരം)
                                                                    ലീന എന്.പി.
                                                                 അണ്ടര് െസക്രട്ടറപ്പി

എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറപ്പക്ടര്, കുടുംബശ്രീ, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
പഞ്ചായത്ത് ഡയറപ്പക്ടര്, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
നഗരകോരയ ഡയറപ്പക്ടര്, തദ്ദിരുവനന്തപുരം    
ഗ്രാമവികേസന കേമ്മീഷ്ണര്, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
ധനകോരയവകുപ്പ്(റപ്പഫറപ്പന്സ് നം.Dev2/18/Fin dated 26/12/2017)                                  
എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറപ്പക്ടര്, ഇന്ഫര്േമഷ്ന് േകേരള മിഷ്ന്, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറപ്പല് (ആഡിറ്റേ്/എ&ഇ), േകേരളം, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
േസ്റ്റാക്ക് ഫയല്/ഓഫീസ് േകോപ്പി.
                                                
                                                               ഉത്തരവിന് പ്രകോരം

                                                               െസക്ഷന് ഓഫീസര്
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