േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം

ധനകോരയ വകുപ്പ് - ൊപാതു ഫണ്ടിലൊലെ തുകേ കുറയ്ക്കുന്നതിലൊന്റെ ഭാഗമായില പ്രാേദേശിലകേ സർക്കാരുകേളുടൊട
എസ്.റ്റില.എസ്.ബില / റ്റില.പില.എ അക്കൗണ്ടുകേളിലൽ നിലന്ന് തിലരിലച്ച് പിലടിലച്ച തുകേ - മൂന്നാം ഘട്ടം
പുനഃരനുവദേിലച്ച് ഉത്തരവാകുന.
ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സില. ൊസൽ – എ ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം. 5228/2018/ധന.
പരാമര്ശം.

തീയതില, തിലരുവനന്തപുരം, 21 ജൂൺ 2018

1) സ.ഉ.(അ) നം. 156/2017/ധന തീയതില 14/12/2017
2) സർക്കുലെർ നം.08/2018/ധന തീയതില 31/03/2018
3) സ.ഉ.(അ) നം. 51/2018/ധന തീയതില 28/03/2018
4) സ.ഉ.(അ) നം. 55/2018/ധന തീയതില 31/03/2018
5) സ.ഉ.(സാധാ)നം.3151/2018/ധന തീയതില 03/04/2018
6) സ.ഉ.(സാധാ)നം.4606/2018/ധന തീയതില 30/05/2018
7) ട്രഷറില ഡയറക്ടറുടൊട 08/06/2018 ൊലെ ഇ 2/450/2018 ാാം നമ്പർ കേത്ത്
ഉത്തരവ്

പരാമര്ശം

(2)

ൊലെ

സര്ക്കുലെര്

നിലര്േദേശപ്രകോരം

എസ്.റ്റില.എസ്.ബില.

അക്കൗണ്ടുകേളിലല

ൊചെലെവാക്കാൊത അവേശഷിലക്കുന്ന തുകേ സാമ്പത്തിലകേ വര്ഷാവസാനം തിലരിലൊകേ സര്ക്കാര്

ഫണ്ടിലേലെക്ക്

മുതലക്കൂട്ടുമൊമന്ന് അറിലയിലച്ചിലരുന. ആയതുപ്രകോരം പരാമര്ശം (3) ൊലെ സര്ക്കാര് ഉത്തരവിലൊന്റെ ൊവളിലച്ചത്തിലല
പ്രാേദേശിലകേ

സര്ക്കാരുകേളുടൊട

ൊസ്പെഷയല

റ്റില.എസ്.ബില.

അക്കൗണ്ടിലല

നിലനം

സര്ക്കാരിലൊന്റെ

കേണ്സേസാളിലേഡറ്റഡ് ഫണ്ടിലേലെയ്ക്ക് പ്രസ്തുത തുകേ തിലരിലൊകേ വരവ് വയ്ക്കുകേയുണ്ടായില.
2) പ്രാേദേശിലകേ സര്ക്കാരുകേളിലൽ നിലന്ന് തിലരിലച്ച് പിലടിലച്ച തുകേയിലൽ നിലന്ന് പരാമർശം (4) ൊലെ ഉത്തരവ്
പ്രകോരം ഒന്നാം ഘട്ടമായില 1135,21,11,473/- രൂപയും രണ്ടാം ഘട്ടമായില 35,12,75,705/- രൂപയും അവരുൊട ൊപാതു
ആവശയഫണ്ടിലേലെയ്ക്ക് യഥാക്രമം പരാമർശം (5),(6) എന്നീ ഉത്തരവുകേൾ പ്രകോരം സർക്കാർ അധിലകേമായില
അനുവദേിലക്കുകേയും ൊചെയ.
3) പരാമർശം (7) ൊലെ ട്രഷറില ഡയറക്ടറുടൊട റിലേപ്പാർട്ടിലൊന്റെ അടിലസ്ഥാനത്തിലൽ പരാമർശം (4), (5)
എന്നീ ഉത്തരവുകേളിലൽ ഉൾൊപ്പടാത്ത തുകേയായ 33,31,83,624/- രൂപ (മുപ്പത്തില മൂന്ന് േകോടില മുപ്പത്തില ഒന്ന്
ലെക്ഷത്തില എൺപത്തില മൂവായിലരത്തില അറുടന്നൂറ്റില ഇരുപത്തില നാലെ് രൂപ മാത്രം) സർക്കാർ മൂന്നാം ഘട്ടമായില
താൊഴെ പറയും പ്രകോരം അനുവദേിലച്ച് ഉത്തരവാകുന.

പ്രാേദേശിലകേ സര്ക്കാരുകേള

ജനറല പര്പ്പസ് ഫണ്ട്

അനുവദേിലക്കുന്ന തുകേ

മുനിലസിലപ്പല േകോര്പ്പേറഷനുകേള

3604-00-200-88-(01)-NP

2717395

മുനിലസിലപ്പാലെിലറ്റിലകേള

3604-00-200-88-(02)-NP

0

ജിലല്ലാ പഞ്ചായത്തുകേള

3604-00-200-88-(03)-NP

53072375
1

േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകേള

3604-00-200-88-(04)-NP

15569547

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള

3604-00-200-88-(05)-NP

261824307

ആൊകേ
ട്രഷറില ഓഫീസര്മാര്

33,31,83,624
ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട ശീര്ഷകേങ്ങളിലല നിലനം ടില തുകേകേള പിലന്വലെിലച്ച് ഈ

ഉത്തരവിലേനാൊടാപ്പം അനുബന്ധപ്പമായില േചെര്ത്തിലരിലക്കുന്ന പട്ടിലകേ പ്രകോരം ട്രാന്സ്ഫര് ൊക്രഡിലറ്റ് ൊചെയ്ത്
നലേകേണ്ടതാണ്.
ട്രഷറില ഡയറക്ടര് ലെഭയമാക്കുന്ന വിലശദോംശങ്ങള പ്രകോരം ചുവൊട േചെര്ക്കുന്ന ശീര്ഷകേങ്ങളിലല
മതിലയായ ഫണ്ടിലനുള്ള അധിലകേ ധനാനുമതില നലകേില ധന (ബഡ്ജറ്റ്) വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറൊപ്പടുവിലക്കുന്നതാണ്.
ട്രഷറില ഡയറക്ടർ ഈ ഉത്തരവിലൊന്റെ പകേർപ്പ് ട്രഷറില ഇൻട്രാൊനറ്റ് വഴെില എല്ലാ ജിലല്ലാ/ സബ് ട്രഷറില
ഓഫീസർമാർക്കും ലെഭയമാേക്കണ്ടതാണ്.
ഈ ഫണ്ട് അനുവദേിലക്കൽ എല്ലാവിലധ ട്രഷറില നിലയന്ത്രണങ്ങളിലൽ നിലനം ഒഴെിലവാക്കിലയിലട്ടുമണ്ട്.
ഇത് സംബന്ധപ്പിലച്ച നടപടില പൂര്ത്തീകേരിലച്ച് രണ്ട് ദേിലവസത്തിലനകേം ട്രഷറില ഡയറക്ടര് റിലേപ്പാര്ട്ട്
നലേകേണ്ടതാണ്.
(ഗവർണ്ണറുടൊട ഉത്തരവിലൻ പ്രകോരം)
പ്രതീപ് കുമാർ ബില
ഗവഃ േജായിലന്റെ്ൊസക്രട്ടറില , ധനകോരയ വകുപ്പ്
സവീകേർത്താക്കള

പ്രിലന്സിലപ്പല അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല (ജില & എസ്.എസ്.എ), േകേരള, തിലരുവനന്തപുരം
പ്രിലന്സിലപ്പല അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല (എ & ഇ), േകേരള, തിലരുവനന്തപുരം
അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല (ഇ & ആര്.എസ്.എ), േകേരള, തിലരുവനന്തപുരം
പ്രിലന്സിലപ്പല ൊസക്രട്ടറില, തേദ്ദേശ സവയം ഭരണ വകുപ്പ്
ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട പ്രാേദേശിലകേ സർക്കാരുകേളക്കു്
ട്രഷറില ഡയറക്ടര്, തിലരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, േകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിലറ്റ് വകുപ്പ്
പഞ്ചായത്തു വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്, തിലരുവനന്തപുരം
നഗരകോരയ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിലരുവനന്തപുരം
എക്സിലകേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഇന്ഫര്േമഷന് േകേരള മിലഷന്, തിലരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, വിലവര ൊപാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്, തിലരുവനന്തപുരം
തേദ്ദേശ സവയം ഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
േനാഡല ഓഫീസര്., ധനകോരയ വകുപ്പ്( (www.finance.kerala.gov.in)
ധനകോരയ ( ബില.ഡബ്ളയ-ൊജ/ ൊഡവലെപ്. വിലംഗ്) വകുപ്പ്
കേരുതല ഫയല/ ഓഫീസ് പകേര്പ്പ് (E-796933)

ഉത്തരവിലൻ പ്രകോരം

ൊസക്ഷൻ ഓഫീസർ.
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Reauthorization of resumed funds from the STSB of LSGDs

.No

Name of Treasury

Name of Local
Government

LG

STSB a/c No.

Amount
reauthorized

1

2

3

4

5

6

1

DT Kollam

Kollam Corporation

MC

703011400000009

22397374

2

DT Kollam

Kollam Corporation

MC

703011400000026

88246125

3

Addl. ST, Kozhikode

Kozhikode
Corporation

MC

TPA
71620200000123

140174586

4

Addl. ST, Kozhikode

Kozhikode
Corporation

MC

TPA
716020200000134

11006222

5

ST, Tripunithura

Tripunithura
Municipality

Municipal
ity

TPA
-711080200000009

15564897

6

DT Palakkad

Palakkad Municipality

Municipal
ity

799011400001419

4650

7

DT Palakkad

District Panchayath,
Palakkad

DP

799011400002200

28286595

8

DT Palakkad

District Panchayath,
Palakkad

DP

714011400000026

22849790

9

DT Palakkad

District Panchayath,
Palakkad

DP

714011400000158

1935990

10

S.T.Chittur

Eruthenpathy GP

GP

714041400000008

2700000

11

DT Palakkad

Kongad GP

GP

799011400002786

17395

Total

333183624

െസകൻ ഓഫീസർ
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