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ഺ. ബ഻. എ പ്്ക പഺശ്

2016-17 ീല സംസ്ഥഺന പദ്ധത഻ നടത്ത഻പ്പ് വളീര ുമഺശമഺീെന്നഺണ് ലഭ്യമഺയ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകള്
രണ്ട഻നങ്ങ്

സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്.
ുചര്ട്ന്നതഺണ്

പദ്ധത഻യഽം.

2016-17

-

ല്

സംസ്ഥഺന

വഺര്ട്ഷ഻കളപദ്ധത഻

സംസ്ഥഺന

പദ്ധത഻യഽം,

സംസ്ഥഺനപദ്ധത഻

അടങ്കല്

രധപധഺനമഺയഽം

തുേശസ്ഥഺപനങ്ങളുീട

18500

ുകളഺട഻

രാപയഽം,

തുേശസ്ഥഺപനങ്ങളുീടത് 5500 ുകളഺട഻ രാപയഽം ആണ്. 2017 മഺര്ട്ച് മഺസം 30 വീര
സംസ്ഥഺന

പദ്ധത഻യഽീട

ശതമഺനവഽം

ശതമഺനവഽം,

ീചലവഴ഻ചതഺയ഻

അവസഺന഻യ്ക്ക്കഺന്
പദ്ധത഻

58

ഒരഽ

നടത്ത഻പ്പ്

സഺഹചരയത്ത഻ല്

റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകള്

ദ഻വസം

ഏത്

തുേശസ്ഥഺപനങ്ങളുീട

മഺരധതം

മഺനദണ്ഡം

ഇത഻ീെ

ഉണ്ട്.

ബഺക്ക഻
വച്

പദ്ധത഻യഽീട

സഺമ്പത്ത഻കള

ന഻ല്ീക്ക

കളഺരെങ്ങ്

വര്ട്ഷം

ഈ

ുനഺക്ക഻യഺലഽം

52

ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള

ുമഺശമഺണ്.

ഈ

പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകളയഽം,

ഇത്

പര഻ഹര഻യ്ക്ക്കഺന് ച഻ല ന഻ര്ട്ുേശങ്ങ് അവതര഻പ്പ഻ക്കഽകളയഽമഺണ് ഈ ുലഖനത്ത഻ല്.
ഒന്ന്.

ഒരഽ

ുരധപഺജക്ടഽകളള഻ല്
അവസഺന
തഽകളയ഻ല്
മഺര്ട്ച്

വര്ട്ഷം

ഭ്ാര഻ഭ്ഺഗവഽം

സമയമഽണ്ടഺയ഻ടും
നടത്ത഻

മാന്നഽമഺസങ്ങള഻ലഺണ്.
2016

30

നവംബര്ട്

വീര

വീര

തഽടങ്ങഽന്നത്

സംസ്ഥഺന
58

സഺമ്പത്ത഻കള

വഺര്ട്ഷ഻കള

ീചലവഺക്ക഻യത്

ീചലവഺക്ക഻യത്

വഺര്ട്ഷ഻കള

32

ശതമഺനം

പദ്ധത഻യ഻ീല

വര്ട്ഷത്ത഻ീെ

പദ്ധത഻യഽീട

ശതമഺനം

മഺരധതം.

ീമഺത്തം

തഽകളയഺണ്.

വന്കള഻ട

2017

അട഻സ്ഥഺന

ഘടകളപദ്ധത഻കളളുീട ീചലവഽം വളീര ുമഺശമഺണ്.
രണ്ട്. മഽന്വര്ട്ഷീത്തക്കഺ് 2016-17 ല് ധനരധപത഻സന്ധ഻ രാക്ഷമഺയതഽം, ന഻തയ
ന഻ദഺന

ീചലവഽകള്

അവസ്ഥയഽണ്ടഺകളഽകളയഽം

കളഴ഻ഞ്ഞ്

പദ്ധത഻

ീചയ്ക്തതഺണ്

പദ്ധത഻

നടത്ത഻പ്പ഻ പ

നടത്ത഻പ്പ്

പെമ഻ലതഺത്ത

ുമഺശമഺയത഻ീെ

രധപധഺന

കളഺരെം. ബജറ്റ഻ീല കളെക്കഽകള് അനഽസര഻ച് 2016-17 ല് റവനയാ കളമ്മ഻, ധനകളമ്മ഻,
ീപഺതഽകളടത്ത഻ീെ

ുതഺത്

അഭ്഻മഽഖ഼കളര഻യ്ക്ക്കഽന്ന

്ന്ന഻വ

മഽന്വര്ട്ഷീത്തക്കഺ്

സഺമ്പത്ത഻കള

മഺന്ദ്യവഽം,

വര്ട്ദ്ധ഻ചു.

ുനഺട്

സംസ്ഥഺനം

ന഻ുരഺധനത്ത഻ീെ

രധപതയഺഘഺതങ്ങളും ധനസ്ഥ഻ത഻ രാക്ഷമഺക്കഽന്നത഻നഽ ഇടയഺക്ക഻യ഻ടുണ്ട്.
മാന്ന്.

വ഻ഭ്വങ്ങളുീട

വഺര്ട്ഷ഻കളപദ്ധത഻
കളഺരെം.

ലഭ്യത

രാപ഼കളരെമഺണ്

സംസ്ഥഺന

ുമഺശമഺയ

വഺര്ട്ഷ഻കളപദ്ധത഻

സമ഻ത഻കളളുീടയഽം

ന഻ഗമനം

ഇതഺണ്.

പദ്ധത഻ുയക്കഺ്

വല഻യ

പദ്ധത഻

രഺരധര഼യമഽന്നെ഻കളളുീട
ന഻തയന഻ദഺന

ധനരഺരധര഼യം.

ീചലവഽകള്ക്ക്

പര഻ഗെ഻യ്ക്ക്കഺീത
പദ്ധത഻

നടത്ത഻പ്പ഻ീെ

രധപവര്ട്ത്തനങ്ങീള
മഽന്

സര്ട്ക്കഺര്ട്

ുപഺലഽം

രധപഖയഺപ഻ച

രാക്ഷമഺയ

്ലതഺ

വഺര്ട്ഷ഻കള

സംസ്ഥഺനീത്ത

ധനരധപത഻സന്ധ഻യ഻ലഽം,

വഺയ്ക്പീയ

സ്ഥ഻ത഻യഺീെന്നഽമഽള്ളത് സര്ട്ക്കഺര്ട് കളെക്ക഻ീലടഽത്ത഻ലത.

മീറ്റഺരഽ

പര഻ുശഺധ഻ച

രധപഖയഺപ഻യ്ക്ക്കഽന്നതഺണ്
സംസ്ഥഺനം

ഊത഻ീപ്പരഽപ്പ഻ച

ആരധശയ഻ക്കഽന്ന

നഺല്.

സഺമ്പത്ത഻കള

പഺസഺക്കഺത്ത

പത഻വ്

യഺദിശ്ച഻കളമഺയ഻
വര്ട്ഷത്ത഻ീെ
മഺര്ട്ച്

വര്ട്ഷം
പദ്ധത഻

നടക്കഽന്ന

ആദയ

(ഏരധപ഻ല്

ഒന്നലത.

സര്ട്ക്കഺര്ട്

തഺളം

പദ്ധത഻

മഽന്്

ബജറ്റ്

സര്ട്ക്കഺര്ട്

മഽന്്

ബജറ്റ്

ീതറ്റ഻യ്ക്ക്കഽന്നഽ.

ഇത്

ീചലവഽകള്

നടത്തഺത഻ര഻യ്ക്ക്കഺനഽള്ള

മഺസഺവസഺനത്ത഻ പ
മഽതല്

തഽടങ്ങഽന്നത഻ പ

നടത്ത഻പ്പ഻ീെ

മഺസങ്ങള഻ല്

സഺമ്പത്ത഻കളവര്ട്ഷഺരംഭ്ം

ഒന്ന്)

ഒരഽ

സഺമ്പത്ത഻കള

സാരധതപെ഻യഺണ്.

പഺസഺക്ക഻യഺല്

വകളഽപ്പുകള്ക്ക്

വഺര്ട്ഷ഻കള

മഺരധതുമ

പദ്ധത഻കളള഻ല്

ഉ്ീപ്പടഽന്ന ുരധപഺജക്ടഽകള് നടപ്പ഻ലഺക്കഺന് നടപട഻കള് സവ഼കളര഻യ്ക്ക്കഺന് കളഴ഻യാ.
അഞ്ച്.

ന഻തയന഻ദഺന

ീചലവഽകള്

കളഴ഻ഞ്ഞ്

മ഻ചം

പെമഽുണ്ടഺീയന്നഽ

ുനഺക്ക഻യ഻ടഺണ് ധനവകളഽപ്പ് രധപധഺന ുരധപഺജക്ടഽകള് നടപ്പ഻ലഺക്കഺന് ഭ്രെഺനഽമത഻യഽം,
ീചലവ്

നടത്തഺന്

അനഽമത഻യഽം

ഭ്രെഺനഽമത഻

കള഻ടഺന്

വളീര

വര്ട്ഷത്ത഻ീെ

അവസഺന

ുരധപഺജക്ടഽകളളുീട

ബ഻ലതുകള്

തടസ്സീപ്പടഽത്തഽന്നഽ.

പഺസ്സഺക്കഽുമ്പഺ്,

പറഞ്ഞ്

പഺസ്സഺക്കഺത഻ര഻യ്ക്ക്കഺന്

പദ്ധത഻നടത്ത഻പ്പ്,

ന഼ണ്ടഽ

സഺമ്പത്ത഻കള

ുപഺകളഽകളയഽം

ന഻യരധത്രണെങ്ങ്

ീചലവഽകള്ക്കഽള്ള

പദ്ധത഻

ുരധപഺജക്ടഽകള്ക്കഽള്ള

പഺസ്സഺക്ക഻ീയടഽക്കഺന്

കളടഽത്ത

ന഻തയന഻ദഺന

ഇതഽമാലം

ൂവകളഽകളയഽം

മഺസങ്ങള഻ുലക്ക്

ഏര്ട്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻യ്ക്ക്കഽന്ന
നല്കള഻

നല്കളഽന്നത്.

തഽകളയ്ക്ക്കഽള്ള

രധശമ഻ക്കഽന്നഽ.

ീചയ്യുന്നഽ.
രധടഷറ഻യ഻ല്

ുരധപഺജക്റ്റ്

നടത്ത഻പ്പ്

ബ഻ലതുകള്

മഽത്രണ഻യ

പര഻ഗെന

ബ഻ലതുകള്

ഓുരഺ

തടസ്സങ്ങ്

തനത്

ന഻കളഽത഻

വരഽമഺനത്ത഻ീെ

സ഻ംഹഭ്ഺഗവഽം സഺമ്പത്ത഻കള വര്ട്ഷത്ത഻ീെ അവസഺന പഺദങ്ങള഻ലഺണ് ലഭ്഻ക്കഽന്നത്.
തന്മാലം

ീചലവ്

അവസഺന

പഺദത്ത഻ുലക്ക്

ന഼ട഻വയ്ക്ക്കഺന്

ധനവകളഽപ്പ്

പല

സ്കള഼മഽകളളും

തയ്യഺറഺക്കഺനഽള്ള

മഺര്ട്ഗങ്ങളും രധപുയഺഗ഻യ്ക്ക്കഽന്നഽ.
ആറ്.

ീമചീപ്പട

സഺുങ്കത഻കളഞാനഺനമഽള്ള

ുരധപഺജക്ടഽകളളും,

ഉുദയഺഗസ്ഥര്ട്

ഭ്ാര഻ഭ്ഺഗം

സര്ട്ക്കഺര്ട്

വകളഽപ്പുകളള഻ലഽം

ഇലതഺത്തത് ുരധപഺജക്ടഽകളളുീട രാപ഼കളരെീത്തയഽം, നടത്ത഻പ്പ഻ീനയഽം ുമഺശമഺക്കഽന്നഽ.
വ഻ശദമഺയ

ീരധപഺജക്റ്റ്

രാപ഼കളര഻ക്കഺീത

ഊഹകളെക്കഽകളളുീടയഽം,

രധപഺഥമ഻കളവ഻ലയ഻രഽത്തലഽകളളുീടയഽം അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് മ഻ക്ക ുരധപഺജക്ടഽകളളുീടയഽം
്സ്ട഻ുമറ്റ്

ബജറ്റ഻ല്

ഭ്രെഺനഽമത഻ക്ക്
റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകള്

ുവണ്ട഻

അുപക്ഷ഻ക്കഽന്ന

തയ്യഺറഺക്കഽന്നത്.

സഺുങ്കത഻കളഞാനഺനം
സമ഼പ഻ക്കഽന്ന

ഉ്ീപ്പടഽത്തഺറഽള്ളത്.

വകളഽപ്പുകള്ക്ക്

ഏര്ട്പ്പഺടഽം

ഭ്ാര഻ഭ്ഺഗം

ഘടത്ത഻ലഺണ്

ുരധപഺജക്ടഽകള്
ഇീലതങ്ക഻ലഽം

ഈ

വ഻ശദമഺയ

ുരധപഺജക്ട

തയ്യഺറഺക്കഺന്

ഇത഻ പ

അനഽവര്ട്ത്ത഻ക്കഽന്ന഻ലത.

ുരധപഺജക്ടഽകളളും

രധപുതയകള

ുവണ്ട

ഏജന്സ഻കളീള

കളഺരെങ്ങളഺല്

ുരധപഺജക്റ്റ്

തയ്യഺറഺക്കല് ഒരഽ കള഼റഺമഽട഻യഺയ഻ അവുശഷ഻ക്കഽന്നഽ.
ഏഴ്. രഺരധര഼യ പഺര്ട്ട഻കളളും മഽന്നെ഻കളളും അസം
നഺട഻ീെ

വ഻കളസനമഺണ്

്ങ്ങളുീട

ലക്ഷയീമന്നഽ

഻ ീതരീഞ്ഞടഽപ്പ് കളഺലത്ത്
പറഞ്ഞ്

രധപകളടന

പരധത഻കള

ഉണ്ടഺക്കഽകളയഽം, രധപചരെം നടത്തഺറഽമഽണ്ട്. ്ന്നഺല് ഒരഽ സര്ട്ക്കഺര്ട് അധ഻കളഺരത്ത഻ല്
വന്നഺല്

സര്ട്ക്കഺര്ട്

കളഺരയം

മഽറുപഺീല

്ന്നത഻ല്

കളവ഻ഞ്ഞ്

മരധത്രണ഻മഺര്ട്,

വഺര്ട്ഷ഻കളപദ്ധത഻ രാപ഼കളരെത്ത഻ുനഺ, നടത്ത഻പ്പ഻ുനഺ ഒരഽ രധപഺധഺനയവഽം നല്കളഺറ഻ലത.
മരധത്രണ഻ തലത്ത഻ല് പദ്ധത഻കള് ്രധതുത്തഺളം നടന്നഽീവന്ന് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത് ുപഺലഽം

സഺമ്പത്ത഻കള
ബജറ്റ്

വര്ട്ഷത്ത഻ീെ

അവതരെ

അവസഺന

കളഺലത്തഽം

മഺസങ്ങള഻ലഺണ്.

രഺരധര഼യ

ീതരീഞ്ഞടഽപ്പ്

രധപചഺരെത്ത഻നഽള്ള

കളഺലത്തഽം,

ഒന്നഺയ഻

മഺരധതുമ

രഺരധര഼യ പഺര്ട്ട഻കള് വഺര്ട്ഷ഻കള പദ്ധത഻ീയ കളഺെഽന്നഽള്ളൂ.
പദ്ധത഻

നടത്ത഻പ്പ്

ീമചീപ്പടഽത്തഺന്

ച഻ല

ന഻ര്ട്ുേശങ്ങ്

അവതര഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ.

1). ധനരധപത഻സന്ധ഻ പര഻ഹര഻ചും, റവനയാ കളമ്മ഻ കളഽറചും വഺര്ട്ഷ഻കള പദ്ധത഻കള്ക്ക്
കളാടഽതല്

വ഻ഭ്വങ്ങ്

സ്ഥഺനത്ത്

വ഻ഭ്വങ്ങളുീട

രാപ഼കളര഻ക്കഽകള.
ബജറ്റ്

3).

ന഻ര്ട്ബന്ധമഺയഽം

പഺസ്സഺക്കഽന്നത഻ല്

5).

തഽടങ്ങഽന്നത഻ പ

പഺസ്സഺക്കഽകള.

4).

7).

ുരധപഺജക്ടഽകള്

ീചയ്യുകള.

6).

വര്ട്ഷത്ത഻ീെ

ീമചമഺയ

പദ്ധത഻

അവസഺന

ുരധപഺജക്റ്റ്

തീന്ന

സംസ്ഥഺന

നടപ്പ഻ലഺക്കഺനഽള്ള
നടപട഻രധകളമങ്ങ്

ബന്ധീപ്പട

ഏര്ട്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻യ്ക്ക്കഽന്ന

ലഘാകളര഻യ്ക്ക്കഽകളുയഺ
മഺറ്റുകള.

മഽന്്

പദ്ധത഻കളളുമഺയ഻

പദ്ധത഻കളളുീട

വഺര്ട്ഷ഻കളപദ്ധത഻കള്

തഽടങ്ങ഻യവയഽീട

വഺര്ട്ഷ഻കള

സഺമ്പത്ത഻കള

വഺര്ട്ഷ഻കള

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള്ള

വര്ട്ഷം

രധടഷറ഻യ഻ല്

നല്കളലഽം

സരധമ്പദഺയം

ഊത഻ീപ്പരഽപ്പ഻ച

സഺുങ്കത഻കളഺനഽമത഻

ലള഻തവത്ക്കര഻ക്കഽകള.
മഺറ്റുകളുയഺ,

2).

ലഭ്യതയഽീട

സഺമ്പത്ത഻കള

ഭ്രെഺനഽമത഻,

പെം

കളീണ്ടത്തഽകള.

ബ഻ലതുകള്

ന഻യരധത്രണെങ്ങ്

നടത്ത഻പ്പും

അവയഽീട

മഺസത്ത഻ുലക്ക്

റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകള്

ന഼ടുന്ന

തയ്യഺറഺക്കഺനഽള്ള

സംവ഻ധഺനങ്ങ് വകളഽപ്പുകളള഻ല് ഉണ്ടഺക്കഽകള. അലതഺത്തപക്ഷം രധപുതയകള ഏജന്സ഻കളീള
ഏല്പ്പ഻ക്കഽകള.

8).

കളഺരയക്ഷമമഺയഽം
മഺറ്റം

വഺര്ട്ഷ഻കള

പദ്ധത഻യ഻ീല

നടപ്പ഻ലഺക്കഺന്

വരഽത്തഽകള.

9).

സമയബന്ധ഻തമഺയഽം,

ഭ്രെസംവ഻ധഺനങ്ങള഻ലഽം,

നടപട഻രധകളമങ്ങള഻ലഽം

പദ്ധത഻

ഉത്തരവഺദ഻തവം

വകളഽപ്പ്

ഇത഻ല്

വരഽത്തഽന്നവരഽീട

വ഼ഴ്ച

ുരധപഺജക്ടഽകള്

രാപ഼കളരെത്ത഻ീെയഽം,

ുമധഺവ഻മഺര്ട്ക്കഽം,
ുമല്

ജ഻ലതഺതല

കളര്ട്ശനമഺയ

നടത്ത഻പ്പ഻ീെയഽം

ഉുദയഺഗസ്ഥര്ട്ക്കഽം
നടപട഻കള്

നല്കളഽകള.

സവ഼കളര഻യ്ക്ക്കഽകള.

10). ുമഺശമഺയ പദ്ധത഻ നടത്ത഻പ്പ഻ീെ ഉത്തരവഺദ഻തവം മരധത്രണ഻മഺര്ട് ഏീറ്റടഽത്ത് സ്ഥഺനം
ഒഴ഻യഽകള.

