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BCDIR/B3/370/2022 തീയതി്:13/06/2022
ഭര്യണഭ്ഷ്–്മെ്തഭ്ഷ

 
ക വിജ്ഞ്പനാ

കാഭ്ര്യ്ഫക്ളനി്അെി്്ന്സികര്യാ്ക വികസന്പദതി്് ്2022-23് ്
ക വിഷയാ:
- പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ്ക വികസന്ക വകുപ്്–്കാഭ്ര്യ്ഫക്ളനികെുടടെ്അെി്്ന്സികര്യാ

ക വികസന ് പദതി ് നെു്പനതിനപ് ് ബനുടടുപ് തഫദ് ് സ്യാഭര്യണ
്്പനങ്ങളിൽ്നിനപ്്ുടടര്ഫു്സലുകകc്നണിപു.

സചന്:- 1)സ.ഉ(സ്ധ്)നമ്പർ.92/2019/പി.ക വി.ക വി.ക വ്തീയതി്17/09/2019

 2)സ.ഉ(സ്ധ്)്നമ്പർ.്19/2022/പി.ക വി.ക വി.ക വ്്തീയതി:്28/02/2022.
        

പിന്നാക് ക വിഭ്ഗങ്ങളിുടടെ് ദുർർബെ ് ക വിഭ്ഗങ്ങള്യ ് പര്യമ്പര്യ്ഗത ് കളിമെൺപ്n
നിർമ്ണ്ുടടത്ഴിലിെ്ളികc്തിങ്ങിു്ർപന്രഫര്ങ്ങെുടടെ ്് സമെഗ്പുഫര്യ്ഗതികപ് ്പിന്നാക
ക വിഭ്ഗ്ക വികസന്ക വകുപ്്ആക വിഷര്യിരപ്് നെു്പന്പദതിയ്ണപ്്കാഭ്ര്യ്ഫക്ളനി്അെി്്ന
സികര്യാ്ക വികസന്പദതി .്  ഒരു് ഫക്ളനിനാകപ് /സഫങ്കേതത്തിനപ് ്പര്യമെ്ക വധി ് ഒരു് ഫക്െി ്രപ
ധനസഹ്യാ ് അനക വരിപനത്ണപ്. ്രസ്തുത ് പദതിയിൽ ് ഉcുടടുതത്തി ് ഫക്ളനികെുടടെ
അെി്്ന്സികര്യാങ്ങc്ുടടമെരുടടുത്നതിന്യി്ഫക്ളനി്്ിതി്ുടടചെന്തഫദ്ഭര്യണ
്്പനങ്ങളിൽ ് നിനപ് ് ുടടര്ഫു്സലുകകc നണിപു. ്ുടടര്ഫു്സലുകകc ് െഭിഫനാകോ
അക വസ്ന്തീയതി്30.06.2022.്ക വി്ര്ാ്ങ്ങc്ചക വുടടെ്ഫചർപു.

 
മെ്നരണങ്ങc  

 കറഞ്ഞതപ് 10്മെൺപ്n്നിർമ്ണ്സമര്യ്കതാബങ്ങc്എങ്കേിലുകാ  ഉcുടടുപ്സഫങ്കേതാ
ആയിര്യിനാകണാ.്

 10%്കതാബങ്ങുടടളങ്കേിലുകാ്പര്യമ്പര്യ്ഗത്ുടടത്ഴിലിെിൽ്ഏതർുടടുപക വർ ആയിര്യിനാകണാ.്കൂതതൽ
 കതാബങ്ങൊ ് ജനസാ്യയാ缮ാ ഉള്ള് ഫക്ളനി /സഫങ്കേതങ്ങcനാകപ് ് മൻഗണന
നൽകനത്ണപ്.്

 നിർമ്ണ ് രക വർത്തനങ്ങcനാകപ് ് ുടടപ്തുവക വ്യ ് ്ൊ ് െഭാമെ്യ ് സഫങ്കേതങ്ങcനാകപ്
മൻഗണന ് നൽകനത്ണപ്. ്ഫക്ളനിയിൽ ് ുടടപ്തുവ്ൊ ് െഭാമെമ്ത്ത
സ്ഹചര്യാത്തിൽ ് തഫദ് ്സ്യാ ് ഭര്യണ ്്്പനത്തിനപ് ് കീഴിലിൽ ്അനഫയ്ജാമെ്യ
്ൊ ് െഭാമെ്പന് പനാ ് ആയതപ് ് നിർമ്ണ ് രക വർത്തനങ്ങcനാക്യി
പര്യിഗണിനാക്വുനത്ണപ്.
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നക വീകര്യണ്രക വർത്തനങ്ങc

 ഫക്ളനി/സഫങ്കേതത്തിുടടെ്അെി്്ന്സികര്യാങ്ങc്ുടടമെരുടടുത്നതിന്ണപ്്പദതി
രധ്നമെ്缮ാ്ഊന്നൽ്നൽകനതപ്.്

 ുടടപ്തുവക വ്യ ്ക വർനാകപ് ് ുടടഷഡപ്, ്ുടടപ്തുവക വ്യ ് മെണര്യപന്യനാ , ്ുടടപ്തുവ് ചള , ്ുടടപ്തുവ
മെ്ർനാകറ്റപ്, ്ുടടമെ്ബബൽ്ക വിപണന്യണിറ്റപ്, ്മൂൊക വർദിത്ഉ്നങ്ങc്നിർമിപനതിനാ
പര്യി്ീെിുിപനതിനമള്ള്സികര്യാാ,്കമ്യൂണിറ്റി്ഹ്c,്ഗന്ഥ്്െ.

 ഇക വ്കൂെ്ുടടത് ഫക്ളനിയിഫെപള്ള്ഫറ്ഡപ് , ്നെു്ത, ്മെണപ് ്സാര്യനണാ, ്കെിുടടക വള്ള
സികര്യാങ്ങc, ്ബക വര്യുതി ് എനിക വപാ ് തുവക ് അനക വരിപനത്ണപ്. ്ക വാക്തിഗത
ആനകൂൊങ്ങc്അനക വരിപനതമ.്

അനക വരിയ്ന്പര്യമെ്ക വധി്തുവക് ് ്്
ഒരു്ഫക്ളനിനാകപ്/സഫങ്കേതത്തിനപ്്പര്യമെ്ക വധി്ധനസഹ്യാ്ഒരു്ഫക്െി്രപയ്ണപ്.്
 

ഫക്ളനി ്്ിതി ്ുടടചെന്തഫദ്ഭര്യണ്്്പനത്തിുടട്തി്ുടടസെപറി ്ഒപ്ുടടക വര്ക വി്രമെ്യ
ഫര്ജക്ടപ് ് ുടടര്ഫു്സൽ്ചക വുടടെ് ഫര്യ്യയുടടുതത്തിയിിള്ള് ഫര്യ്യയകc ്സഹിതാ ് 30.06.2022 ്നകാ
പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ്ക വികസന്ക വകുപ്്ഡയറക്ടറുടടെ്ക്ര്യാ്െയത്തിൽ്ഫനര്യിഫപ്,്തപ്ൽ്മെ്ർഗ്ഗഫമെ്
െഭാമെ്ഫനാകോത്ണപ്. 

1. സഫങ്കേതത്തിുടടെ് കതാബങ്ങെുടടെ് പപിക缮ാ , ്ജ്തി ് സാബനിര് ക വിക വര്യങ്ങൊ .
(കതാബന്ഥുടട്തി്ഫപരുാ,്ക വിെ്സവുാ,്ജ്തി缮ാ്ഫര്യ്യയുടടുതത്തിയ്ൽ്മെതിയ്കാ)്

2. െി്സഫങ്കേതത്തിൽ്ആക വ്ാമെ്യ്രവൃതത്തികc്സാബനിര്റഫപ്്ഫക്സപ്്എസിഫമെറ്റപ്.്

3. തഫദ്്സ്യാഭര്യണ്്്പനത്തിുടട്തി്കമിറ്റി്തീരുമെ്നവുാ,്ുടടസെപറി缮ുടടെ്  ്ിപ്ർ്
ക്ാ.്

       
ഫക്ളനി് ്/്്സഫങ്കേതാ്ുടടതര്യുടടഞ്ഞതുപ്് ്
 
പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ ്ക വികസന്ക വകുപ് ്ഡയറക്ടർ , ്പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ ്ക വികസന്ക വകുിുടട്തി
അഡീഷണൽ്ുടടസെപറി,്ഡയറക്ടഫററ്റിുടടെ്ുടടഡപ്യൂപി്ഡയറക്ടർ്്എനിക വര്യെ്ങുന്സമെിതി
പര്യിഫ്്ധിരപ് ് സമെർുിപന ്ിപ്ർ്缮ുടടെ് അെി്്നത്തിൽ ്അന്തിമെ ് ഗണഫഭ്ോ
ഫക്ളനിുടടയ സര്യപ് നാക്ർ  ുടടതര്യുടടഞ്ഞതപനത്ണപ്. 
 
പദതി്നെത്തിുപ്
 
ഫക്ളനി/സഫങ്കേത്നക വീകര്യണാ്തഫദ്ഭര്യണ്്്പനങ്ങെുടടെ്സഹകര്യണഫത്ത്ുടടെയ്ണപ്
നെു്പനതപ്. ്നിർമ്ണ്രക വർത്തനങ്ങുടടളമ്ാ ്തുടടന്തഫദ്ഭര്യണ്്്പനങ്ങെുടടെ
നിെക വിുടടെ് നിർമ്ണ ് ചപങ്ങളപ്  നാകനസര്യിരപ് ് തഫദ്ഭര്യണ ് ്്പനങ്ങc ് നി്
ർവഹിഫനാകോത്ണപ്. ്ബനുടടുപ്തഫദ്ഭര്യണ്്്പനാ ്ഇതിന്യി ്പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ
ക വികസന്ക വകപമെ്യി്നിശിത്മെ്തകയിൽ്കര്യ്റിൽ്ഏതർുടടുഫെോത്ണപ്. തഫദ്ഭര്യണ
്്പനാ്നിർമ്ണ്രക വര്യപ് ത്തനങ്ങcനാകപ്്കര്യ്ർ്നൽകി്നിർ്മ്ണാ്ആര്യാഭിപന്മറകപ്
ുടടപ്തുവമെര്യ്മെത്തപ് ് ചപരക്ര്യാ ് നിയമെ്നസത ് മൻകൂർ ് തുവക ്അനക വരിപനതുവാ, ്അസൽ
ബിലകc ് ഹ്ജര്യ്പന് മറനാകപ് ് തുവക ് ബനുടടുപക വർനാകപ്  നൽകനതുവമെ്ണപ്.  തുവക
അനക വരിപനതപ്്ുടടപ്തുവമെര്യ്മെത്തപ്്ചപങ്ങcനാകനസര്യിര്യിര്യിപാ.്

File No.BCDIR/370/2022-B3



 
ുടടര്ഫു്സൽ്അയഫനാകോ്ക വിെ്സാ
ഡയറക്ട ർ, ്പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ്ക വികസന്ക വകുപ് , ്അയ്യൻക്ളി്ഭക വൻ, ്ന്െ്ാനിെ, ്കനക
നഗർ, ്ുടടക വളളയമ്പൊ, ്കക വെിയ്ർ്പി.ഒ., ്തിരുക വനന്തപുര്യാ-695003് എന്ക വിെ്സത്തിൽ്
ുടടര്ഫു്സലുകകc ്െഭാമെ്ഫനാകോത്ണപ്. ്അക വസ്ന ്തീയതി ്2022 ്് ്ജൂൺ ്് ്30് ്് .  കൂതതെപ് 
ക വിക വര്യങ്ങcനാകപ്്പിന്നാക് ക വിഭ്ഗ ് ക വികസന ് ക വകുിുടട്തി് ഫമെ്യയെ് ് ആഫീകകെമെ്യി
ബനുടടുെ്വുനത്ണപ്.്ുടടക വുടടബ്സൈറ്റപ്്:്www.bcdd.kerala.gov.in .
 

       ുടടക്മാ്ഫമെ്യയെ്്ആഫീസപ്്്്്്്്്-്0474്2914417
       എറണ്കളാ്ഫമെ്യയെ്്ആഫീസപ്്-്0484്2429130
       പ്െനാക്െപ്്ഫമെ്യയെ്്ആഫീസപ്്്്്-്0491്2505663
       ഫക്ഴിലിഫനാക്െപ്്ഫമെ്യയെ്്ആഫീസപ്്-്0495്2377786

 

DEVIDAS്N്IAS
DIRECTOR

 
 
പകർുപ് :
        1.്ഗക വ.്ുടടസെപറി്–്പി.ക വി.ക വി.ക വ്,്തിരുക വനന്തപുര്യാ്(ഉപര്യിപnാ്സഹിതാ)
        2.്ഡയറക്ടർ,്പഞ്ച്യത്തപ്്ക വകുപ്്(ഉപര്യിപnാ്സഹിതാ)
        3.്ഡയറക്ടർ,്ക വിക വര്യ്ുടടപ്തുവജന്സമ്പർനാക്ക വകുപ്്(ഉപര്യിപnാ്സഹിതാ)
        4.്ഇൻഫർഫമെഷൻ്ആഫീസർ,്ുടടക വബപ്്&്ന്യൂ്മെീഡിയ
        5.്ഫമെ്യയെ്്ുടടഡപ്യൂപി്ഡയറക്ടർ,്പി.ക വി.ക വി.ക വ്,്ുടടക്മാ/എറണ്കളാ്/പ്െനാക്െപ്്്്
്്്്്്്്്്്്/ഫക്ഴിലിഫനാക്െപ്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്
        6.്ഡയറക്ടറുടടെ്ഫമെ്ഫമെൽ
        7.്ഐ.െി്ഡിക വിഷൻ്ഫക്ർഡിഫനറ്റർ,്പി.ക വി.ക വി.ക വ
        8.്ഫന്പീസപ്്ഫബ്ർഡപ്
        9.്കരുതൽ/അധികാ
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