േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം
തദ്ദേദ്ദേശ സവയം ഭരണ വകുപ്പ് – തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ 2019-20 െലെ വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദി –
സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേള് കൂടെി ഉള്െപ്പടുത്തി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതദ്ദിനുള്ള മാര്ഗനിര്േദ്ദേശങ്ങള്
േഭദഗതദ്ദി വരുത്തി അംഗീകേരിച്ച് – ഉത്തരവ് പുറപ്പെപ്പടുവിക്കുന.
തദ്ദേദ്ദേശ സവയം ഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.990/2019/തദ്ദ.സവ.ഭ.വ
തദ്ദിരുവനന്തപുരം, തദ്ദീയതദ്ദി: 15.05.2019
പരാമര്ശം: 1. 29.01.2018-െലെ സ.ഉ (എം.എസ്) നം.11/2018/തദ്ദ.സവ.ഭ.വ
2. 02.02.2018-െലെ സ.ഉ (എം.എസ്) നം.17/2018/തദ്ദ.സവ.ഭ.വ
3. 14.02.2018-െലെ സ.ഉ (എം.എസ്) നം.22/2018/തദ്ദ.സവ.ഭ.വ
4. 06.08.2018-െലെ സ.ഉ.(എം.എസ്)നം.106/2018/തദ്ദസവഭവ
5. 23.10.2018-െലെ സ.ഉ (സാധാ) നം.2710/2018/തദ്ദ.സവ.ഭ.വ
6. 15.05.2019 െലെ സ.ഉ (സാധാ) നം. 988/2019/തദ്ദ.സവ.ഭ.വ
ഉത്തരവ്
സംസ്ഥാനെത്ത എല്ലാ തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടം 2019-20 വര്ഷേത്തക്കുള്ള വികേസന
പദ്ധതദ്ദികേള് സാമ്പത്തികേ വര്ഷം ആരംഭിക്കുന്നതദ്ദിന് വളെര മുമ്പ്തദ്ദെന്ന തദ്ദയ്യാറപ്പാക്കിയിരുന.
2019-20 വര്ഷെത്ത ബജറ്റ് വിഹിതദ്ദം എത്രയാെണന്ന് അറപ്പിയുന്നതദ്ദിന് മുമ്പാണ് പദ്ധതദ്ദി
തദ്ദയ്യാറപ്പാക്കിയതദ്ദ്. 2018-19 വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിക്ക് അനുവദിച്ച അത്രയും തുകേ തദ്ദെന്ന 2019-20
വര്ഷേത്തക്കും ലെഭയമാകും എന്ന് കേണക്കാക്കിയാണ് വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിക്ക് രൂപം നല്കേിയതദ്ദ്.
എന്നാല് തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 2019-20 വര്ഷത്തില് ലെഭിക്കാവുന്ന വിഹിതദ്ദെത്ത
സംബന്ധിക്കുന്ന കേണക്കുകേള് ഇപ്പേപ്പാള് വയക്തമാണ്. ഈ സാഹചരയത്തില്
2019-20-െലെ
ബജറ്റിെന്റെ അനുബന്ധം IV പ്രകോരമുള്ള വിഹിതദ്ദത്തിന് അനുസൃതദ്ദമായി വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദി
പരിഷ്ക്കരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം, സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേള് ഏതെതദ്ദാെക്കയാണ് എന്നതദ്ദ് സംബന്ധിച്ച
തദ്ദീരുമാനെമടുത്ത് വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയുെടെ ഭാഗമാക്കുകേയും െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിഷയം
സര്ക്കാര് വിശദമായി പരിേശാധിച്ചതദ്ദിെന്റെ അടെിസ്ഥാനത്തില് സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേള് കൂടെി
ഉള്െപ്പടുത്തി വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതദ്ദിനുളള മാർഗ്ഗനിർേദ്ദേശങ്ങൾ പരാമർശം 6
ഉത്തരവിൽ ആവശയമായ േഭദഗതദ്ദി വരുത്തി തദ്ദാെഴെപ്പറപ്പയും പ്രകോരം അംഗീകേരിച്ച് ഉത്തരവാകുന.
2. സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേള് വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയുെടെ ഭാഗമാക്കല്
2.1
എല്ലാ തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടം, മാര്ച്ച് 31-ന് നിര്വ്വഹണം പൂര്ത്തിയാകോത്ത
േപ്രാജക്ടുകേളുടെടെ നിലെവിലുള്ള അവസ്ഥ പരിേശാധിച്ച് ഏതെതദ്ദാെക്ക േപ്രാജക്ടുകേള് തുടെര്ന്ന്
നടെപ്പിലൊേക്കണ്ടതുണ്ട് എന്നതദ്ദ് സംബന്ധിച്ച് ഭരണ സമിതദ്ദി തദ്ദീരുമാനെമടുേക്കണ്ടതദ്ദാണ്. ജില്ലാ
ആസൂത്രണ സമിതദ്ദി അംഗീകേരിച്ച അന്തിമ വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയിെലെ ഭൗതദ്ദികേവും സാമ്പത്തികേവും
ആയി നിര്വ്വഹണം പൂര്ത്തിയാകോത്ത േപ്രാജക്ടുകേെള സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേളായി
ഉള്െപ്പടുത്താവുന്നതദ്ദാണ്.
നിര്വ്വഹണ
നടെപടെികേള്
ആരംഭിക്കാത്ത
േപ്രാജക്ടുകേളില്
നടെപ്പാേക്കണ്ടതദ്ദിെല്ലന്ന് കേെണ്ടത്തുന്നവ ഒഴെിവാക്കാം. ഭാഗീകേമായി പൂര്ത്തീകേരിച്ച േപ്രാജക്ടുകേളുടെടെ
1

നിര്വ്വഹണം പാെഴ്ചെലെവ് വരാത്ത രീതദ്ദിയില് അവസാനിപ്പിക്കുകേയും െചയ്യാവുന്നതദ്ദാണ്. 2019
മാര്ച്ച് അവസാനം ട്രഷറപ്പിയില് സമര്പ്പിച്ചുവെവങ്കിലും െപെയ്മെന്റെ് നല്കോന് കേഴെിയാെതദ്ദ കേയ
ലെിസ്റ്റില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ബില്ലുകേളുടമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ േപ്രാജക്ടുകേളുടം സ്പില് ഓവര്
േപ്രാജക്ടുകേളായി ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ടതദ്ദാണ്.
2.2 നിര്ബന്ധമായും തുടെേരണ്ടതുെണ്ടന്ന് കേെണ്ടത്തുന്ന േപ്രാജക്ടുകേളില് േഭദഗതദ്ദി
ആവശയമില്ലാത്തവ തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിെന്റെ തദ്ദീരുമാന പ്രകോരം തുടെര്ന്ന്
നടെപ്പിലൊക്കാവുന്നതദ്ദാണ്. േഭദഗതദ്ദി ആവശയമില്ലാത്ത സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേളുടെടെ നിര്വ്വഹണം
തുടെരുന്നതദ്ദിന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെടെേയാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദിയുെടെേയാ അംഗീകോരം
ആവശയമില്ല. ഇപ്പത്തരത്തില് നിര്വ്വഹണം തുടെരുന്ന എല്ലാ സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേളുടെടെയും
വിശദാംശങ്ങള് നിശ്ചിതദ്ദ േഫാറപ്പത്തില് സുലേലെഖ േസാഫ്റ്റ് െവയര് ഉപേയാഗിച്ച് തദ്ദയ്യാറപ്പാക്കി
വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയുെടെ ഭാഗമാേക്കണ്ടതദ്ദാണ്. കേയ ബില്ലുകേളുടെടെയും േഭദഗതദ്ദി ആവശയമില്ലാത്ത
സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേളുടെടെയും േപെയ്മെന്റെ് ആദയഗഡു തുകേയില് നിനം നല്കോവുന്നതദ്ദാണ്.
2.3 സ്പില് ഓവറപ്പായി തുടെേരണ്ട ഒരു േപ്രാജക്ടിെന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിേലൊ അടെങ്കല്
തുകേയിേലൊ േഭദഗതദ്ദി അനിവാരയമാെണന്ന് കോണുകേയാെണങ്കില് അതദ്ദ് േഭദഗതദ്ദി െചയ്ത് ഭരണ
സമിതദ്ദി
അംഗീകേരിച്ചേശഷം
ബന്ധെപ്പട്ട
െവറ്റിംഗ്
ഓഫീസറുടെടെ
പരിേശാധനയ്ക്ക്
വിേധയമാേക്കണ്ടതും പരിഷ്ക്കരിച്ച വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിേയാെടൊപ്പം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദിക്ക്
സമര്പ്പിച്ച് അംഗീകോരം േനേടെണ്ടതുമാണ്. ഇപ്പപ്രകോരം വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയുെടെ
ഭാഗമാക്കി
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെടെയും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദിയുെടെയും അംഗീകോരം േനടെിയതദ്ദിനുേശഷം
മാത്രെമ തുടെര്ന്ന് നിര്വ്വഹണം നടെത്താനും െപെയ്മെന്റെ് നല്കോനും പാടുള.
3. വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദി അടെങ്കല്
3.1 സ്പില് ഓവര് ബാധയതദ്ദ, ലെഭയമാകുന്ന ബജറ്റ് വിഹിതദ്ദത്തിനുള്ളില് ക്രമെപ്പടുത്തുകേയാണ്
േവണ്ടതദ്ദ്. എന്നാൽ അപ്രകോരം െചയ്യണെമങ്കിൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദി അംഗീകേരിച്ച
വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയിെലെ പുതദ്ദിയ േപ്രാജക്ടുകേള് പലെതും ഒഴെിവാേക്കണ്ടി വരും. നിലെവിലുള്ള
സാഹചരയത്തിൽ മിക്ക തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അതദ്ദിന് കേഴെിയുകേയില്ല. ആയതദ്ദിനാല്
സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേള് വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയുെടെ ഭാഗമാക്കുന്നതദ്ദിന് തദ്ദാെഴെ പറപ്പയുന്ന പ്രേതദ്ദയകേ
ക്രമീകേരണം സുലേലെഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറപ്പില് ഏതര്െപ്പടുത്തുന്നതദ്ദാണ്.
3.2 എല്ലാ സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേളുടം ബജറ്റ് വിഹിതദ്ദത്തിനുള്ളില് െകോണ്ടു വേരണ്ടതദ്ദില്ല.
ഓേരാ വിഭാഗത്തിലും പരമാവധി ഇപ്പരുപതദ്ദ് ശതദ്ദമാനം വെരയുള്ള സ്പില് ഓവര് ബാധയതദ്ദ ബജറ്റ്
വിഹിതദ്ദത്തിന് ഉപരിയായി മാറ്റി നിര്ത്താവുന്നതദ്ദാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്; 2019-20 െലെ ബജറ്റില്
െപാതുവിഭാഗം വിഹിതദ്ദമായി 230 ലെക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ
സ്ഥാപനത്തിന് 46 ലെക്ഷം രൂപ (230 െന്റെ 20 ശതദ്ദമാനം) വെരയുള്ള സ്പില് ഓവര് ബാധയതദ്ദ
ബജറ്റ് വിഹിതദ്ദത്തിന് ഉപരിയായി െപാതുവിഭാഗത്തിൽ പ്രേതദ്ദയകേം മാറ്റി നിര്ത്താവുന്നതദ്ദാണ്.
വികേസന ഫണ്ടിെലെ ഓേരാ വിഭാഗത്തിലും (െപാതുവിഭാഗം, എസ്,സി എസ്.പി, ടെി.എസ്.പി,
േകേന്ദ്ര ധനകോരയ കേമ്മിഷൻ അവാർഡ്) ഇപ്പപ്രകോരം പരമാവധി ഇപ്പരുപതു ശതദ്ദമാനം വെര
പ്രേതദ്ദയകേം മാറ്റി നിർത്താവുന്നതദ്ദാണ്. അതുേപാെലെ െമയിന്റെനന്സ് ഫണ്ടിെലെ േറപ്പാഡ് ,
േറപ്പാഡിതദ്ദരം എന്നിവയിൽ ഓേരാന്നിലും ഇപ്പരുപതു ശതദ്ദമാനം വെര സ്പിൽ ഓവർ ബാധയതദ്ദ
മാറ്റിനിർത്താവുന്നതദ്ദാണ്. ഇപ്പരുപതദ്ദ് ശതദ്ദമാനത്തില് കൂടുതദ്ദല് തുകേയ്ക്ക് സ്പില് ഓവര് ബാധയതദ്ദ
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വരുന്ന ഓേരാ വിഭാഗത്തിലും 20 ശതദ്ദമാനത്തില് കൂടുതദ്ദലുള്ള തുകേ 2019-20-െലെ ബജറ്റ്
വിഹിതദ്ദത്തിനുള്ളില് േമഖലൊതദ്ദലെ നിബന്ധനകേള്ക്ക് വിേധയമായി ഉള്െക്കാള്ളിേക്കണ്ടതദ്ദാണ്.
3.3
ബജറ്റ് വിഹിതദ്ദത്തിനുള്ളില് െകോണ്ടുവരുന്ന സ്പില് ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേളുടെടെ വിഹിതദ്ദം
കേഴെിച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുകേയ്ക്ക് അനുസൃതദ്ദമായി പുതദ്ദിയ േപ്രാജക്ടുകേള് ക്രമെപ്പടുേത്തണ്ടതദ്ദാണ്.
4. മറ്റ് നിര്േദ്ദേശങ്ങള്
4.1
ഖണ്ഡികേ 3.3 പ്രകോരമുള്ള തുകേയ്ക്ക് അനുസൃതദ്ദമായി പുതദ്ദിയ േപ്രാജക്ടുകേള്
ക്രമെപ്പടുത്തുന്നതദ്ദിന്, വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയ േപ്രാജക്ടുകേള് ഉേപക്ഷിക്കുകേേയാ
േപ്രാജക്ടുകേളുടെടെ അടെങ്കല് തുകേയില് േഭദഗതദ്ദി വരുത്തുകേേയാ െചയ്യാവുന്നതദ്ദാണ്. വിഹിതദ്ദം
ബാക്കിയുെണ്ടങ്കില് മാത്രം പുതദ്ദിയ േപ്രാജക്ടുകേള് ഏതെറ്റടുക്കാവുന്നതദ്ദാണ്. പുതദ്ദിയ േപ്രാജക്ടുകേള്ക്ക്
സാധയതദ്ദയു െണ്ടങ്കില് മഹാപ്രളയത്തിെന്റെ പശ്ചാത്തലെത്തില് പുതദ്ദിയ േകേരളം എന്ന ലെക്ഷയം
േനടുന്നതദ്ദിനുള്ള േപ്രാജക്ടുകേള് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതദ്ദിനും അനിവാരയ േപ്രാജക്ടുകേള്ക്ക് വിഹിതദ്ദം
വകേയിരുത്തുന്നതദ്ദിനും ആകേണം മുന്ഗണന നല്േകേണ്ടതദ്ദ്.
4.2 അവശയം േവണ്ട വിവരങ്ങള് ഉള്െക്കാള്ളിക്കാെതദ്ദ േപ്രാജക്ടുകേള് തദ്ദയ്യാറപ്പാക്കിയിട്ടു
െണ്ടങ്കില് അവയ്ക്ക് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറപ്പില് നിനം അംഗീകോരം ലെഭിക്കുകേയില്ല. അത്തരം
സാഹചരയം ഒഴെിവാക്കുന്നതദ്ദിന് ബന്ധെപ്പട്ട േപ്രാജക്ടുകേള് നിര്ബന്ധമായും േഭദഗതദ്ദി െചയ്ത്
വിവരങ്ങള് പൂര്ണ്ണമാേക്കണ്ടതദ്ദാണ്.
4.3 വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദി ഇപ്പപ്രകോരം പരിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാള് അനിവാരയ േപ്രാജക്ടുകേള്ക്ക്
മതദ്ദിയായ വിഹിതദ്ദം വകേയിരുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്ന് തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടം ജില്ലാ ആസൂത്രണ
സമിതദ്ദിയും ഉറപ്പപ്പാേക്കണ്ടതദ്ദാണ്. അതുേപാെലെ, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദി വിളിച്ചുവ േചർത്ത
േയാഗത്തിൽ ധാരണയായതദ്ദ് പ്രകോരം ഏതെറ്റടുക്കുന്ന സംയുക്ത േപ്രാജക്ടുകേൾക്കു േവണ്ട
വിഹിതദ്ദവും നിർബന്ധമായും വകേയിരുേത്തണ്ടതദ്ദാണ്. ജില്ലാ പദ്ധതദ്ദിയുെടെ ഭാഗമായി രൂപം
നല്കേിയതും പരാമര്ശം 4 പ്രകോരം പ്രേതദ്ദയകേ ധനസഹായത്തിന് അര്ഹതദ്ദയുള്ളതുമായ
സംേയാജിതദ്ദ പരിപാടെികേളുടം ബന്ധെപ്പട്ട തദ്ദേദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയുെടെ
ഭാഗമാേക്കണ്ടതദ്ദാണ്.
4.4 2018-19 സാമ്പത്തികേ വര്ഷത്തിെന്റെ അവസാന മാസങ്ങളില് ചിലെ തദ്ദേദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് ഏതതദ്ദാനും േപ്രാജക്ടുകേള് (ജി.ഒ. േപ്രാജക്ടുകേള്) പുതുതദ്ദായി ഏതെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സര്ക്കാര് അനുമതദ്ദിേയാെടെയാണ് ഇപ്പവ ഏതെറ്റടുത്തതദ്ദ്. ഈ േപ്രാജക്ടുകേള് ഉള്െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതദ്ദിയുെടെ അന്തിമ നടെപടെി ഉത്തരവ് നല്േകേണ്ട ആവശയമിെല്ലന്ന്
വയക്തമാക്കുന.
4.5 േഭദഗതദ്ദി വരുത്തുന്ന പുതദ്ദിയ േപ്രാജക്ടുകേളുടം പുതുതദ്ദായി കൂട്ടിേച്ചര്ക്കുന്ന േപ്രാജക്ടുകേളുടം,
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെടെ പരിേശാധനയും അംഗീകോരവും കൂടൊെതദ്ദ തദ്ദെന്ന, പരിഷ്ക്കരിച്ച വാര്ഷികേ
പദ്ധതദ്ദിേയാെടൊപ്പം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദിക്ക് സമര്പ്പിക്കാവുന്നതദ്ദാണ്. പരിഷ്ക്കരിച്ച വാര്ഷികേ
പദ്ധതദ്ദിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദിയുെടെ അംഗീകോരം ലെഭിക്കുന്ന മുറപ്പയ്ക്ക് േപ്രാജക്ടുകേള് െവറ്റിംഗ്
ഓഫീസര്ക്ക് അയച്ച് അംഗീകോര നടെപടെികേള് പൂര്ത്തിയാക്കിയാല് മതദ്ദിയാകും. െവറ്റിംഗ്
ഓഫീസറപ്പില് നിനം ഇപ്പതദ്ദിനകേം അംഗീകോരം വാങ്ങിയ പുതദ്ദിയ േപ്രാജക്ടുകേളില് േഭദഗതദ്ദി
ഉെണ്ടങ്കില്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദി െസക്രേട്ടറപ്പിയറ്റില് നിനം േഭദഗതദ്ദിക്ക് പ്രാഥമികേ അനുമതദ്ദി
വാങ്ങി േഭദഗതദ്ദി നടെേത്തണ്ടതദ്ദാണ്.
4.6 എല്ലാ തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടം വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദി ഇപ്പപ്രകോരം പരിഷ്ക്കരിച്ച് 2019
ജൂണ് 12-നകേം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദിയ്ക്ക് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതദ്ദാണ്. ഈ രീതദ്ദിയില് വാര്ഷികേ
പദ്ധതദ്ദി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതദ്ദിന് സമാന്തരമായിതദ്ദെന്ന, നടെപ്പുവര്ഷം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതദ്ദി
അംഗീകേരിച്ച വാര്ഷികേ പദ്ധതദ്ദിയിെലെ പുതദ്ദിയ േപ്രാജക്ടുകേളില് േഭദഗതദ്ദി ആവശയമില്ലാത്തവ
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െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്ക്ക് അയച്ച് അംഗീകോര നടെപടെികേള് പൂര്ത്തിയാക്കുകേയും തുടെര്ന്ന് നിര്വ്വഹണ
നടെപടെികേള് ആരംഭിക്കുകേയും െചയ്യാവുന്നതദ്ദാണ്.
4.7 2018 ഓഗസ്റ്റിെലെ മഹാപ്രളയം കോരയമായി ബാധിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള്ക്കും
നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പ്രേതദ്ദയകേ ധനസഹായം നല്കുന്നതദ്ദിന് 2019-20-െലെ സംസ്ഥാന
ബജറ്റില് 250 േകോടെി രൂപ പ്രേതദ്ദയകേം മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകേ അര്ഹതദ്ദയുള്ള തദ്ദേദ്ദേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിശ്ചിതദ്ദ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെടെ അടെിസ്ഥാനത്തില് ഉടെന്തദ്ദെന്ന വിതദ്ദരണം
െചയ്യുന്നതദ്ദാണ്. ഇപ്പങ്ങെന ലെഭിക്കുന്ന പ്രേതദ്ദയകേ ധനസഹായം വിനിേയാഗിക്കു ന്നതദ്ദിനുള്ള
മാര്ഗേരഖ പ്രേതദ്ദയകേം പുറപ്പെപ്പടുവിക്കുന്നതദ്ദാണ്.
ഗവര്ണറുടെടെ ഉത്തരവിന് പ്രകോരം
പാറ്റ്സി സ്റ്റീഫൻ
േജായിന്റെ് െസക്രട്ടറപ്പി
പഞ്ചായത്ത് ഡയറപ്പക്ടർ, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
ഗ്രാമവികേസന കേമ്മിഷണർ, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
നഗരകോരയ ഡയറപ്പക്ടർ, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, തദ്ദേദ്ദേശ സവയം ഭരണ വകുപ്പ്, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
എല്ലാ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർമാർക്കും
എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് െഡപയുട്ടി ഡയറപ്പക്ടർമാർക്കും
എല്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റെ്മാർക്കും/െസക്രട്ടറപ്പിമാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് ഡയറപ്പക്ടർ
മുേഖന)
എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റെ്മാർക്കും/െസക്രട്ടറപ്പിമാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് ഡയറപ്പക്ടർ മുേഖന)
എല്ലാ ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതദ്ദി െചയർേപഴ്സൺമാർക്കും/െസെക്രട്ടറപ്പിമാർക്കും
എല്ലാ േകോർപ്പേറപ്പഷൻ േമയർമാർക്കും/െസക്രട്ടറപ്പിമാർക്കും
എല്ലാ േബ്ലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റെ്മാർക്കും/െസക്രട്ടറപ്പിമാർക്കും (ഗ്രാമവികേസന കേമ്മിഷണർ
മുേഖന)
ഡയറപ്പക്ടർ, േകേരളസംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
േസ്റ്ററ്റ് െപർേഫാമൻസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
എക്സികേയട്ടീവ് ഡയറപ്പക്ടർ, ഐ.െകേ.എം തദ്ദിരുവനന്തപുരം
െചയർമാൻ, േസ്റ്ററ്റ് റപ്പിേസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്, തദ്ദിരുവനന്തപുരം
പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറപ്പൽ (ഓഡിറ്റ്) േകേരള തദ്ദിരുവനന്തപുരം
അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറപ്പൽ (എ & ഇപ്പ) േകേരള തദ്ദിരുവനന്തപുരം
കേരുതദ്ദൽ ഫയൽ
ഓഫിസ് േകോപ്പി
പകേർപ്പ്:
തദ്ദേദ്ദേശ സവയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുെടെ പി. എസിന്
തദ്ദേദ്ദേശ സവയം ഭരണ വകുപ്പ് അഡിഷണൽ ചീഫ് െസക്രട്ടറപ്പിയുെടെ പി എക്ക്
തദ്ദേദ്ദേശ സവയം ഭരണ വകുപ്പ് അഡിഷണൽ െസക്രട്ടറപ്പി (അർബൻ) െന്റെ സി എക്ക്
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