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തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്
10.08.2018
കുറിപ്പ്

വിഷയം :- ജനകീയാസൂതര്ണം - 2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി േഭദഗതി സംബന്ധിച്ച്
1. 02.06.2018-െല ഡി.എ1/493/2018/തസവ്ഭവ നമ്പര് സര്ക്കലര് പര്കാരം
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2018-19
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
താെഴപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകള്ക്ക് വിേധയമായി േഭദഗതികള് അനുവദിച്ചിരുന്നു.
1.1 02.05.2018-െല DA1/439/2018/തസവ്ഭവ സര്ക്കുലര് പര്കാരം കാറ്റഗറി - 2-ല്
വരുന്ന സ്പില്ഓവര് േപര്ാജക്ടുകള് ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിന് ആവശയ്മായ തുക
കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള േഭദഗതി
1.2 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല ഏെതങ്കിലും േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്
അനുമതി നല്കാതിരിക്കുകേയാ സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്താല്
1.3 മഴക്കാല പൂര്വവ് ശുചീകരണ പര്വര്ത്തനങ്ങള്, സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശപര്കാരം
എടുേക്കണ്ട േപര്ാജക്ടുകള് (ഉദാ: കായിക വികസനം, സംരംഭകതവ് കല്ബ്
തുടങ്ങിയവ) ഉള്െപ്പടുത്താന്
1.4 ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി നിരസിച്ചതും മാര്ഗ്ഗേരഖ/സബ്സിഡി നിരക്ക്
എന്നിവ പാലിക്കാെതയുമുള്ള േപര്ാജക്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്
1.5 േകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതി പര്കാരം
ലഭിച്ച തുകയ്ക്ക്
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഹിതം വകയിരുത്തല്, ആശര്യ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്
മതിയായ വിഹിതം വകയിരുത്തല്
1.6 2018-19 -െല
വാര്ഷികപദ്ധതിയില്
ഇേപ്പാള് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
ഏെതങ്കിലും േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്
MPLAD, MLASDF േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി
തുടങ്ങിയതടക്കം മേറ്റെതങ്കിലും തലത്തില് ഭരണാനുമതിയും ഫണ്ടും ലഭിച്ചിട്ടു
െണ്ടങ്കില് അവ ഒഴിവാക്കി ഇതില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക മറ്റു േപര്ാജക്ടുകള്
ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന്
1.7 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി
െപാതു േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും േസാഷയ്ല് മാപ്പും
ലഭിക്കാെത വന്നാല് ( ബന്ധെപ്പട്ട പട്ടികജാതി
വികസന ഓഫീസര്/
അലല്ാെയന്ന്
ൈടര്ബല്
എക്സ്റ്റന്ഷന്
ഓഫീസര്
ഫീസിബിള്
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തണം) ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള് ഒഴിവാക്കി പുതിയ േപര്ാജക്ട്
എടുക്കാവുന്നതാണ്.
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മുകളില് പറഞ്ഞവയ്െക്കാപ്പം താെഴപ്പറയുന്നവ കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി 2018-19
പദ്ധതിയില് ആവശയ്മായ
േഭദഗതി വരുത്തി
വാര്ഷിക പദ്ധതി
അന്തിമമാേക്കണ്ടതാണ്.
2.1 ൈലഫ് മിഷെന്റ ഭാഗമായി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് േബല്ാക്ക്, ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്കിയിട്ടിലല്. ഓേരാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിനും നല്േകണ്ട
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തുക ൈലഫ് മിഷന് നിശ്ചയിച്ച് നല്കും.
ഇങ്ങെന തുക നല്കുേമ്പാള്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ൈലഫ് േപര്ാജക്ടുകളില് ആവശയ്മായ േഭദഗതി
വരുത്താവുന്നതാണ്.
െടണ്ടര് നടപടി പൂര്ത്തിയായ േപര്ാജക്ടുകളില് െടണ്ടര് േസവിംഗ്സ് ഉള്ള
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് െടണ്ടര് േസവിംഗ്സ് ഉപേയാഗിച്ച് പുതിയ
േപര്ാജക്ടുകള് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് െടണ്ടര് േസവിംഗ്സ് ലഭയ്മായ
േപര്ാജക്ടുകളും േഭദഗതി െചയയ്ാവുന്നതാണ്.
ധനവകുപ്പിെന്റ 25.07.2018-െല 6345/2018/ധന നമ്പര് ഉത്തരവ് പര്കാരം
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥപനങ്ങള്ക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തിെന്റ രണ്ടാം ഗഡു
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതനുസരിച്ച് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും
അങ്കണവാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും സഹായികള്ക്കും നല്േകണ്ട 6 മാസെത്ത
അധിക തുക സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടര്ക്ക് ടര്ാന്സ്ഫര് െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ണം. ഈ
തുക കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള േഭദഗതിയും ഈ തുകയ്ക്കു േവണ്ട േപര്ാജക്ടുകളും
തയയ്ാറാക്കല്.
സവ്ച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാന് പദ്ധതി പര്കാരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
വിഹിതം ശുചിതവ് മിഷനില് നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച്
േപര്ാജക്ടുകള് തയയ്ാറാക്കല്.
ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കാറ്റഗറി 1-ല് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്പില്
ഓവര് േപര്ാജക്ടുകള് കാറ്റഗറി II േലയ്ക്ക് മാറ്റാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം േഭദഗതികളും െചയയ്ാവുന്നതാണ്.
സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകളുെട ബില് തയയ്ാറാക്കി മറ്റു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
തുക ൈകമാറുന്നതിന് ധന വകുപ്പ് 03.07.2018-െല 100/2018/ ഫിന് നമ്പര്
പര്കാരം പുതിയ കര്മീകരണം ഏര്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അേലാട്ട്െമന്റ് രീതിയിലൂെട
യാണ് മറ്റു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തുക ൈകമാറുന്നത്. ഇതിനായി
സുേലഖ, സാംഖയ് േസാഫ്റ്റ് െവയറില് ഐ.െക.എം. കര്മീകരണം െചയയ്ുന്നുണ്ട്.
ധനവകുപ്പിെന്റ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഇേപ്പാള് തയയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്ന
സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകളുെട ഘടനയില് േഭദഗതി െചേയയ്ണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം
േഭദഗതികള് െചയയ്ാവുന്നതാണ്.
2016-17 വര്ഷം
മികച്ച പര്ാേദശിക സര്ക്കാരുകള്ക്ക്
െസ്പഷയ്ല്
ഇന്െസന്റീവായി അനുവദിച്ച അവാര്ഡ് തുക േനരേത്ത അനുവദിച്ചു കിട്ടാത്ത
12 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും 4 േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും ധനവകുപ്പ്
24.07.2018-െല
6281/18/ധന.നമ്പര് ഉത്തരവ് പര്കാരം അധിക തുക
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആെക 1,80,00,000/- രൂപ . ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 1.00
േകാടി രൂപയും േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 80,00,000/- രൂപയും. ഈ തുക
പ്ലാന് ഫണ്ടിെന്റ െഹഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടില് ആണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അവാര്ഡ് എന്ന നിലയില് പര്േതയ്ക േപര്ാത്സാഹനമായി നല്കിയ തുക
എന്നതിനാല് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഈ തുക ‘പര്േതയ്ക ഗര്ാന്റ്’
എന്ന ഗണത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തി തുക െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവെയ േമഖലാ
വിഭജനമടക്കമുള്ള മറ്റു നിബന്ധനകളില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി േപര്ാജക്ട്
ഉള്പ്പടുത്തണം.
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ഏെതങ്കിലും േപര്ാജക്ടുകള് ഒഴിവാക്കുകയാെണങ്കില് ഇങ്ങെന ലഭിക്കുന്ന തുക
സ്പില് ഓവര് േപര്ാജക്ടുകള്േക്കാ മുകളില് ഖണ്ഡിക 1.3 -ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േപര്ാജക്ടുകള് ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിേനാ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്. തുക മിച്ചം ഉണ്ട്
എങ്കില് മാതര്േമ പുതിയ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കാവൂ. വാര്ഷിക പദ്ധതി
േഭദഗതി െചയയ്ുേമ്പാള് േമഖലാ വിഭജനമടക്കമുള്ള നിബന്ധനകള് പാലിച്ചിരി
ക്കണം. േഭദഗതി/പുതിയ േപര്ാജക്ടുകള് െവറ്റിംഗ്/സാേങ്കതികാനുമതിയ്ക്കു േശഷമാണ്
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിേക്കണ്ടത്.
4. ഇത്തരം േഭദഗതികള് െചയയ്ുന്നതിനാവശയ്മായ മുെന്നാരുക്കങ്ങള് എലല്ാ
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇേപ്പാള്തെന്ന നടേത്തണ്ടതാണ്. 01.09.2018 മുതല്
15.09.2018വെര ഇതിനായി സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്
സൗകരയ്ം
ഒരുക്കുന്നതാണ്. എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ആവശയ്മായ േഭദഗതി വരുത്തി െവറ്റിംഗും സാേങ്കതികാനുമതിയും വാങ്ങി
15.09.2018-നകം ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് അംഗീകാരത്തിന് സമര്പ്പിേക്കണ്ട
താണ്. ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം ഇലല്ാെത േഭദഗതി േപര്ാജക്ടുകളുെട
ബിലല്ുകള് മാറാന് കഴിയിലല് എന്നതിനാല് എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ
വിഷയത്തില് പര്േതയ്ക ശര്ദ്ധ നല്േകണ്ടതാണ്.
ജിലല്ാ
5. ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വാര്ഷിക പദ്ധതി േഭദഗതിക്ക്
ആസൂതര്ണസമിതിയില് നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നുെവങ്കിലും നടപടികര്മങ്ങള്
പാലിച്ച് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട അംഗീകാരത്തിന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടിലല്.
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 18.07.2018-െല തീരുമാനപര്കാരം (ഖണ്ഡിക 3.2)
ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എസ്.ആര്.ജി. മുേഖന ഐ.െക.എം.െന
അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മാതര്ം ജിലല്ാ
ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് േഭദഗതി േപര്ാജക്ടുകള് സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് സുേലഖ
േസാഫ്ട് െവയറില് കര്മീകരണം െചയയ്ുന്നതാണ്.
(ഒപ്പ്)
അഡീഷണല് ചീഫ് െസകര്ട്ടറി
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്
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