േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം
ധനകോരയ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 – േറാഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള
ഫണ്ട് - നിലമ്പൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് അധികേ ധനാനുമതി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന

ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സി. െസൽ – എ ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം. 5107/2018/ധന.
പരാമര്ശം.

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 18 ജൂൺ 2018

1) സ.ഉ (സാധാ) നം.2899/2014/ത.സവ.ഭ.വ തീയതി 06/11/2014
2) നിലമ്പൂര് നഗരസഭ െചെയര്േപഴ്സന്റെന്റെ 02/08/2017 െല നിേവദനം.
3) ബഹുഃ േകേരള ൈഹേക്കടതി WP(C) No.4344/2018 ൽ പുറെപ്പടുവിച്ച 08/02/2018 െല
വിധിനയായം.
ഉത്തരവ്

സംസ്ഥാനെത്ത വിവിധ നഗരസഭകേളിെല േറാഡുകേളുടെട നവീകേരണ പ്രവൃത്തികേളുടെട
ഭാഗമായി പരാമര്ശം (1) െല ഉത്തരവ് പ്രകോരം നിലമ്പൂര് നഗരസഭയ്ക്ക് 4.5 േകോടി രൂപയുടെട
പ്രവൃത്തികേള്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകേിയിട്ടുളതിേനാെടാപ്പം േമല് പ്രവൃത്തികേള് നടപ്പാക്കുന്നതിന്
തേദ്ദേശ

സവയം

ഭരണ

എഞ്ചിനീയറിംഗ്

വിഭാഗെത്ത

ചുമതലെപ്പടുത്തിെകോണ്ടും

ആയതിന്

ആവശയമായ തുകേ തേദ്ദേശ സവയംഭരണ എന്ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിെന്റെ ലഭയമായ തനതു ഫണ്ടിൽ
നിനം വിനിേയാഗിക്കുന്നതിനും കുറവു വരുന്ന തുകേ അധികേ ധനാനുമതി വഴി കേെണ്ടത്തുന്നതിനും
ഉത്തരവായിട്ടുളതാണ്.
2) നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗിെന്റെ േമല്േനാട്ടത്തില് 32 േറാഡ് നവീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് അടങ്കല് തയ്യാറാക്കി െടന്ഡര് പൂര്ത്തീകേരിക്കുകേയുടം പ്രവര്ത്തന ഉത്തരവ്
നല്കുകേയുടം െചെയ്തുവെവനം എല്.എസ്.ജി.ഡി എന്ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നഗരസഭയുടെട തനതു
ഫണ്ടുപേയാഗിച്ചാണ് പ്രവൃത്തികേള് നടപ്പാക്കിവരുന്നെതനം എന്നാൽ തനത് ഫണ്ട് നിലമ്പൂര്
നഗരസഭയുടെട ൈദനംദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, മറ്റു ഭരണ പരമായ െചെലവുകേള് എന്നിവയ്ക്ക് േപാലും
മതിവരാത്ത സാഹചെരയമായതിനാലും ഇതിേനാടകേം 28 പ്രവൃത്തികേള് പൂര്ത്തീകേരിച്ചിട്ടുളതിനാലും
േമല് പ്രവൃത്തികേള്ക്കാവശയമായ 2,80,80,758/- രൂപ അധികേ ധനാനുമതിയായി അനുവദിക്കണെമന്ന്
പരാമര്ശം (2) െല നിേവദന പ്രകോരം ആവശയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
3)

നിലമ്പൂര്

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്

വിവിധ

പ്രവൃത്തികേളുടെട

നിര്വ്വഹണം

നടത്തിയ

േകോണ്ട്രാക്ടര്മാര് ഫയല് െചെയ്ത േകേസുകേളില് ബഹു.ൈഹേക്കാടതി 23/10/2017 ല് പുറെപ്പടുവിച്ച
ഉത്തരവിെനതിെര

നിലമ്പൂര്

മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ബഹു.േകോടതിെയ

സമീപിക്കുകേയുടം

േമല്

തുകേ

മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് നല്കോന് കേഴിവിെല്ലെനം സര്ക്കാരില് നിന്ന് അധികേധനാനുമതി ലഭയമാക്കുന്നതിന്
ഉത്തരവ് പുറെപ്പടുവിക്കണെമന്ന് അേപക്ഷിക്കുകേയുടം െചെയ്തതിെനത്തുടർന്ന് ബഹുഃ ൈഹേക്കാടതി
പരാമര്ശം (3) െല ഉത്തരവ് പുറെപ്പടുവിക്കുകേയുടം ആയതിൻ പ്രകോരം നിലമ്പൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
െസക്രട്ടറിെയ േനരില് േകേള്ക്കുകേയുടം െചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
4) സര്ക്കാര് ഇക്കാരയം വിശദമായി പരിേശാധിക്കുകേയുടം നിലമ്പൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക്
പരാമര്ശം

(1) െല ഉത്തരവ് പ്രകോരം ഭരണാനുമതി

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആവശയമായ

ലഭയമായിട്ടുള േറാഡ് നവീകേരണ

2,80,80,758/- രൂപ (രണ്ട് േകോടി എൺപത് ലക്ഷത്തി

എൺപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അന്പത്തിെയട്ട് രൂപ മാത്രം) 2018-19 മുതൽ അഞ്ച് വര്ഷങ്ങളില്
നിലമ്പൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന േറാഡ് സംരക്ഷണഫണ്ടില് നിനം പലിശ ഇല്ലൊെത തുലയ
തവണകേളായി തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നതാെണന്ന വയവസ്ഥയില് അധികേ ധനാനുമതിയായി അനുവദിച്ച്
ഉത്തരവാകുന.
ഈ അധികേ ധനാനുമതി '3054-80-192-38-NP' എന്ന കേണക്ക് ശീര്ഷകേത്തില് നിനം
െചെലവഴിേക്കണ്ടതാണ്.
(ഗവർണ്ണറുടെട ഉത്തരവിൻ പ്രകോരം)
പ്രതീപ് കുമാർ ബി
ധനകോരയ േജായിന്റെ്െസക്രട്ടറി

സവീകേർത്താക്കള്
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല് (ജി & എസ്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല് (എ & ഇ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല് (ഇ & ആര്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
ട്രഷറി ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, േകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
െസക്രട്ടറി, നിലമ്പൂർ നഗരസഭ
നഗരകോരയ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഇന്ഫര്േമഷന് േകേരള മിഷന്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, വിവര െപാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
തേദ്ദേശ സവയം ഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
േനാഡല് ഓഫീസര്., ധനകോരയ വകുപ്പ്( (www.finance.kerala.gov.in)
ധനകോരയ ( ബി.ഡബ്ളയ-െജ/ െഡവലപ്. വിംഗ്) വകുപ്പ്
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫീസ് പകേര്പ്പ് (E-592429)

പുറെപ്പടുവിക്കാൻ അംഗീകേരിച്ചത്

െസക്ഷൻ ഓഫീസർ

