
 

നം.10/2018/SRG(Gl) േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  

04.12.2018 
കുറിപ്പ് 

  
വിഷയം :- ജനകീയാസൂതര്ണം - 2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി േഭദഗതി സംബന്ധിച്ച് 
 

1. ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു് 2018-19-െല  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
േഭദഗതി അനിവാരയ്മാെണന്ന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  30.11.2018-െല  
േയാഗം വിലയിരുത്തി. ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  നടപ്പു വര്ഷെത്ത  പദ്ധതി  താെഴപ്പറയുന്ന  
നിബന്ധനകേളാെട േഭദഗതി െചയയ്ാവുന്നതാണ്.  ഇതിനുള്ള കര്മീകരണം  
01.12.2018 മുതല്  15.12.2018 വെര  സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്  ഉണ്ട്. 
 
1.1 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല ഏെതങ്കിലും  േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  

അനുമതി നല്കാതിരിക്കുകേയാ  സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കാതിരിക്കുകേയാ 
െചയയ്ുന്ന സാഹചരയ്ങ്ങളില്  

1.2 സര്ക്കാര്  നിര്േദ്ദശപര്കാരം  എടുേക്കണ്ട േപര്ാജക്ടുകള്  (ഉദാ: ശുചീകരണ 
േപര്ാജക്ടുകള് ) ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിന് 

1.3 ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി നിരസിച്ചതും മാര്ഗ്ഗേരഖ/സബ്സിഡി നിരക്ക്  
എന്നിവ പാലിക്കാെതയുമുള്ള േപര്ാജക്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് 

1.4  േകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതി പര്കാരം  ലഭിച്ച തുകയ്ക്ക്  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വിഹിതം വകയിരുത്തല്, ആശര്യ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക  ്  
മതിയായ വിഹിതം  വകയിരുത്തുന്നതിന് 

1.5 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 ഉപേയാഗിച്ച് മറ്റു 
േപര്ാജക്ടുകള്  ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന്  

1.6 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി 
യിെല െപാതു േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും േസാഷയ്ല്  മാപ്പും 
ലഭിക്കാെത വന്നാല്  (ബന്ധെപ്പട്ട പട്ടികജാതി  വികസന ഓഫീസര്/ ൈടര്ബല്  
എക്സ്റ്റന്ഷന്  ഓഫീസര്  ഫീസിബിള്  അലല്ാെയന്ന് സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തണം) 
ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കി പുതിയ േപര്ാജക്ട് എടുക്കുന്നതിന് 
 

1.7  െടണ്ടര്  നടപടി പൂര്ത്തിയായ േപര്ാജക്ടുകളില്   െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ് ഉള്ള 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്   െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ് ഉപേയാഗിച്ച്  പുതിയ 
േപര്ാജക്ടുകള്  എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ്  
ലഭയ്മായ േപര്ാജക്ടുകളും േഭദഗതി െചയയ്ാവുന്നതാണ്. 



 

1.8  ധനവകുപ്പിെന്റ 25.07.2018-െല 6345/2018/ധന നമ്പര്  ഉത്തരവ് പര്കാരം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും അങ്കണവാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും 
സഹായികള്ക്കും നല്േകണ്ട  6 മാസെത്ത അധിക തുക  സാമൂഹയ്നീതി 
ഡയറക്ടര്ക്ക് ടര്ാന്സ്ഫര്  െകര്ഡിറ്റ്  െചയയ്ണം.  ഈ തുക കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള 
േഭദഗതിയും ഈ തുകയ്ക്കു േവണ്ട േപര്ാജക്ടുകളും  തയയ്ാറാക്കുന്നതിന് 

 
1.9 സവ്ച്ഛ  ്ഭാരത്  അഭിയാന്  പദ്ധതി പര്കാരം  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക  ്

വിഹിതം  ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച്  
േപര്ാജക്ടുകള്  തയയ്ാറാക്കുന്നതിന് 

 
1.10  കാറ്റഗറി 1-ല്  െതറ്റായി ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  

കാറ്റഗറി II േലയ്ക്ക് മാേറ്റണ്ടി വന്നാല്   ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  തുക 
കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  േഭദഗതി. 

 
1.11 ൈലഫ് പദ്ധതിയില്  വികസന ഫണ്ടിെന്റ 20 ശതമാനെമങ്കിലും  തുക 

വകയിരുത്തണെമന്ന് സര്ക്കാര്  നിര് േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഏെതങ്കിലും തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിന്  കൂടുതല്  തുക ഈ ഇനത്തില്  വകയിരുത്തുന്നതിനു  
താല്പരയ്മുെണ്ടങ്കില്  അനിവാരയ് സവ്ഭാവമിലല്ാത്ത മറ്റു േപര്ാജക്ടുകള്  േഭദഗതി 
െചയ്േതാ  ഉേപക്ഷിേച്ചാ തുക കെണ്ടത്താവുന്നതാണ്. 

1.12  വജര് ജൂബിലി െഫേലാഷിപ്പ്  േനടുന്ന കലാകാരന്മാരുെട േസവനം 
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ലഭയ്മാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇവര്ക്ക് സാംസ്ക്കാരിക വകുപ്പ് ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്ട്. ഇവെര 
വയ്നയ്സിച്ചിട്ടുള്ള തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ഇവര്ക്ക് 
അധിക ധനസഹായം നല്കുന്നതിനും  മറ്റു സൗകരയ്ങ്ങള്  നല്കുന്നതിനും  
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങെന േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടിലല്ാത്ത  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇതിനായി േപര്ാജക്ടു 
കള്  േഭദഗതി െചയ്ത്  തുക കെണ്ടത്താവുന്നതാണ്. 

 

1.13  േബല്ാക്ക്/ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകള്  നല്കിയ വിഹിതം കൂട്ടിേച്ചര്ത്ത്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളുെട ൈലഫ് മിഷന്  േപര്ാജക്ടുകള്  പരിഷ്ക്കരിക്കല്  

 
1.14  മുകളില്  പറഞ്ഞവ കൂടാെത  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ക  ് തീര്ത്തും  

അനിവാരയ്മാെണന്നു േതാന്നുന്ന േഭദഗതികള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
വരുത്താവുന്നതാണ്. ഇത് അനിവാരയ്മാേണാ എന്ന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി 
പര്േതയ്കമായി പരിേശാധിച്ച്  ഉചിതമായ തീരുമാനെമടുക്കണം. 

 
2   ഏെതങ്കിലും  േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കുകയാെണങ്കില്  ഇങ്ങെന ലഭിക്കുന്ന തുക സ്പില്  

ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്േക്കാ  മുകളില്   ഖണ്ഡിക 1.2 -ല്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  
േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിേനാ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്. തുക മിച്ചം ഉണ്ട് 
എങ്കില്  മാതര്േമ  പുതിയ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  ഉപേയാഗിക്കാവൂ. വാര്ഷിക പദ്ധതി 



 

േഭദഗതി  െചയയ്ുേമ്പാള്  23.08.2018-െല 2313/18/തസവ്ഭവ നമ്പര്  ഉത്തരവ് 
പര്കാരമുള്ള  േമഖലാ വിഭജനമടക്കമുള്ള  നിബന്ധനകള്  പാലിച്ചിരിക്കണം.  

3. വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  മുകളില്  പറഞ്ഞ േഭദഗതി വരുത്താന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്ന എലല്ാ 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ആവശയ്മായ േഭദഗതി 
വരുത്തി െവറ്റിംഗും സാേങ്കതികാനുമതിയും വാങ്ങി  15.12.2018-നകം ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് അംഗീകാരത്തിന് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം ഇലല്ാെത  േഭദഗതി േപര്ാജക്ടുകളുെട  ബിലല്ുകള്  
മാറാന്  കഴിയിലല് എന്നതിനാല്  എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ 
വിഷയത്തില്  പര്േതയ്ക ശര്ദ്ധ നല്േകണ്ടതാണ്. 

 
 

  (ഒപ്പ്) 
 അഡീഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറി 
  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


