File No.TAXES-H2/118/2020-TAXES
"ഭരണഭഭാഷ- മഭാതൃഭഭാഷ"

കകേരള സര്കഭാര്
സസംഗ്രഹസം
നനികുതനി വകുപപ- കകേഭാവനിഡപ 19 മഹഭാമഭാരനി കേഭാരണസം പപഭാതുവനിദദഭാഭദഭാസസം സഭാധദമഭാകേഭാത
സഭാഹചരദതനിൽ വനിദദഭാർതനി/ വനിദദഭാർതനിനനികേൾകപ ഓൺലലൈൻ പഠന സസൗകേരദസം
ഒരുക്കുന്നതനിനപ സൂക്ഷ്മസമഭാദദ ലൈഭാപപകടഭാപപ പദ്ധതനി -'പകേ.എസപ.എഫപ.ഇ - വനിദദഭാശശ' എന്ന
കപരനിൽ നടപനിലൈഭാക്കുന്നതനിനപ അനുമതനി നൽകേനി ഉതരവപ പുറപപടുവനിക്കുന.
നനികുതനി (എചപ) വകുപപ
സ.ഉ.(ലകേ)നസം.61 /2020/നനി.വ.
തനിരുവനന്തപുരസം, തശയതനി,
പരഭാമര്ശസം:-മഭാകനജനിസംഗപ ഡയറക്ടര്, പകേ.എസപ.എഫപ.ഇ
തശയതനിയനിപലൈ 12404/Business നമർ കേതപ.

ലൈഭദമഭാകനിയ

03/07/2020
05.06.2020

ഉതരവപ
കകേഭാവനിഡപ 19 മഹഭാമഭാരനി പരനിചനിതമലഭാപതഭാരു സനിതനിവനികശഷസം സ്കൂൾ പഠനതനിലസം
ഉണഭാകനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാൽ സ്കൂളുകേൾ എന്ന ലജവസഭാമൂഹദ അന്തരശക്ഷതനിൽ കഭാസപ റസം
പഠനസം ഉടൻ ആരസംഭനികഭാൻ കേഴനിയഭാത സഭാഹചരദമഭാണപ നനിലൈവനിലള്ളതപ. മഹഭാമഭാരനി
ഒഴനിയുന്നതുവപര പഠന പ്രകനിയ നശടനിപകഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതപ കുടനികേളനിൽ പഠന വനിരസതയസം ഇതപ
ഭഭാവനി അദ്ധദയനതനിനുസം വനിദദഭാഭദഭാസതനിനുസം വലൈനിയ പ്രയഭാസങ്ങൾ സൃഷനിക്കുസം. ഈ
സഭാഹചരദതനിലൈഭാണപ തഭാതപകഭാലൈനികേമഭായനി ഓൺലലൈൻ പഠന പ്രകനിയ നടപനിലൈഭാക്കുവഭാൻ
തശരുമഭാനനിചതപ. വനിദദഭാർതനികേൾകപ സസ്വന്തമഭായനി ലൈഭാപപകടഭാപപ ഉണഭാകുന്നതഭാണപ പഠനപ്രകനിയ
കൂടുതൽ ഫലൈപ്രദമഭാവുകേ എന്ന വനിദഗപധഭാഭനിപ്രഭായസം ഉയർന്നനിരുന. ഈ സഭാഹചരദതനിൽ
തഭാതപപരദമുള്ള മുഴുവൻ കുടനികേൾക്കുസം ലൈഭാപപകടഭാപപ വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള ലൈഘുവഭായ ഒരു പരനിപഭാടനി
നടപഭാക്കുന്നതപ

സസംബനനിചപ

മഭാകനജനിസംഗപ

എന്റർലപ്രസസപ (പകേ.എസപ.എഫപ.ഇ)
സമർപനിക്കുകേയുണഭായനി.
നടപഭാക്കുവഭാനഭാണപ

ഡയറക്ടര്,കകേരള

കസ്റ്റേറപ

ഫനിനഭാൻഷദൽ

പരഭാമർശ കേതപ പ്രകേഭാരസം പദ്ധതനി നനിർകദശസം

കുടുസംബശശയുമഭായനി കചർന്നപ ഒരു സൂക്ഷ്മ സമഭാദദ പദ്ധതനി
പകേ.എസപ.എഫപ.ഇ

അഭദര്തനിചനിരുന്നതപ.

15,000/-

രൂപ

(പതനിനയഭായനിരസം രൂപ മഭാതസം) സലൈയുസം 500/- രൂപ മഭാസ അടവുമുള്ള 30 മഭാസ സമഭാദദ
പദ്ധതനിയനില് കചർന്നപ മൂന മഭാസസം മുടകസം കൂടഭാപത തവണകേൾ അടക്കുന്നവർകപ 15,000/രൂപ പരമഭാവധനി വനിലൈയുള്ള ലൈഭാപപകടഭാപപ കേസംപപ്യൂടറുകേൾ പകേ.എസപ.എഫപ.ഇ മുഖഭാന്തനിരസം

വഭായ്പയഭായനി ലൈഭദമഭാക്കുന്ന തരതനിലൈഭാണപ പദ്ധതനി നടപനിലൈഭാകഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ എന്നപ
പരഭാമര്ശ കേതപ പ്രകേഭാരസം പകേ.എസപ.എഫപ.ഇ മഭാകനജനിസംഗപ ഡയറക്ടര് അറനിയനിചനിട്ടുണപ.
സർകഭാർ

ഈ

നനിബനകേളനികന്മേൽ

വനിഷയസം

വനിശദമഭായനി

കുടുസംബശശയുമഭായനി

കചർന്നപ

'പകേ.എസപ.എഫപ.ഇ - വനിദദഭാശശ' എന്ന കപരനിൽ

പരനികശഭാധനിച.

ചുവപട

പറയുന്ന

ഒരു

സമഭാദദ

പദ്ധതനി

സൂക്ഷ്മ

നടപനിലൈഭാക്കുന്നതനിനപ അനുമതനി നൽകേനി

ഉതരവപ പുറപപടുവനിക്കുന.
a) വനിദദഭാഭദഭാസ വകുപനിനു കേശഴനിലള്ള ലകേറനിപന്റ (Kerala Infrastructure and Technology for
Education – KITE) തയഭാറഭാക്കുന്ന പസ്പെസനിഫനികകഷന് അനുസരനിചപ ഐറനി വകുപഭായനിരനിക്കുസം
ആവശദമഭായ ലൈഭാപപകടഭാപ്പുകേള് പടണര് പചയ്തു ലൈഭദമഭാക്കുകേ.
b)

സമഭാദദ

പദ്ധതനിയനില്

കചരുന്ന

കുടുസംബശശ

അസംഗതനിപന്റയുസം

ടനിയഭാപന്റ

അയല്ക്കൂടതനിപന്റയുസം ജഭാമദതനില് സമഭാദദ പദ്ധതനിയനില് മൂന്നപ മഭാസ തവണകേള് അടച
കേഴനിഞനിട്ടുള്ള, ആവശദപപടുന്നയഭാൾകപ

പകേ.എസപ.എഫപ.ഇ ലൈഭാപപകടഭാപപ കലൈഭാണഭായനി

നല്കുസം.
c) ഈ സമഭാദദ പദ്ധതനി വഴനി ലൈഭാപപകടഭാപ്പുകേള് വഭാങ്ങുന്ന കുടനികേള്കപ ആവശദപമങനില്
തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങള്, മതദബനന വകുപപ, പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപപ, പനികന്നഭാക-മുകന്നഭാക വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുകേള്, സന്നദ്ധ സസംഘടനകേള്
എന്നനിവയപ അവരുപട ഫണനില് നനിനസം എസം.എല്.എ എസപ ഡനി എഫപ - എ ഡനി എഫനില്
നനിനസം സബപസനിഡനി അനുവദനികഭാവുന്നതഭാണപ .
d) ലൈഭാപപകടഭാപപ കലൈഭാണനിനു വരുന്ന പലൈനിശ 4% പകേ.എസപ.എഫപ.ഇയുസം 5% സര്കഭാരുസം
വഹനിക്കുസം .
ലൈഭാപപകടഭാപ്പുകേള്കപ ആവശദമഭായ പസ്പെസനിഫനികകഷന് തയഭാറഭാകഭാന് ലകേറനിപനയുസം
ലൈഭാപപകടഭാപ്പുകേള് പടണര് പചയപ ലൈഭദമഭാക്കുന്നതനിനപ ഐ.റനി വകുപനിപനയുസം ചുമതലൈപപടുത്തുന.
പപഭാതു വനിദദഭാഭദഭാസ വകുപപ, കമല് പറഞ വകുപ്പുകേള് / കകേഭാര്പകറഷനുകേള്/ സന്നദ്ധ
സസംഘടനകേള് തുടങ്ങനിയവര് മുകഖന ആവശദമഭായ നടപടനികേള് സസ്വശകേരനികകണതഭാണപ.

(ഗവര്ണറുപട ഉതരവനിന് പ്രകേഭാരസം),
രഭാകജഷപ കുമഭാർ സനിസംഗപ
അഡശഷണൽ ചശഫപ പസകടറനി

പകേര്പപ :
മഭാകനജനിസംഗപ ഡയറക്ടര്, പകേ.എസപ.എഫപ.ഇ., തൃശൂര്.
പ്രനിന്സനിപല് അകസൗണന്റപ ജനറല് (ആഡനിറപ), കകേരള, തനിരുവനന്തപുരസം.
അകസൗണന്റപ ജനറല് (എ & ഇ),(ഇ & ആര്.എസപ.എ) കകേരള, തനിരുവനന്തപുരസം.
തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ വകുപപ.
പപഭാതു വനിദദഭാഭദഭാസ വകുപപ.
പപഭാതുഭരണ (ഏകകേഭാപനസം)വകുപപ .
മതദബനന വകുപപ.
പടനികേജഭാതനി - പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപപ.
ധനകേഭാരദ വകുപപ.
പപഭാതു ഭരണ (എസപ .സനി )വകുപപ (ഇനസം നമർ 4098 O.A തശയതനി 01.07.2020)
വനിവര പപഭാതുജന സമര്ക വകുപപ (പവബപ & നപ്യൂ മശഡനിയ)
ഇലൈകകഭാണനികസം വനിവരസഭാകങതനികേവുസം വകുപപ

സനി.ഇ.ഒ, ലകേറപ (പപഭാതു വനിദദഭാഭദഭാസ വകുപപ മുകഖന)
കസ്റ്റേഭാകപ ഫയല്/ഓഫശസപ കകേഭാപനി.
ഉതരവനിൻ പ്രകേഭാരസം
പസക്ഷൻ ഓഫശസർ

