േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം
ധനകോരയ വകുപ്പ് - ൊപാതു ഫണ്ടിലൊലെ തുകേ കുറയ്ക്കുന്നതിലൊന്റെ ഭാഗമായില പ്രാേദേശിലകേ സർക്കാരുകേളുടൊട
എസ്.റ്റില.എസ്.ബില / റ്റില.പില.എ അക്കൗണ്ടുകേളിലൽ നിലന്ന് തിലരിലച്ച് പിലടിലച്ച തുകേ - പുനഃരനുവദേിലച്ചു ൊകോണ്ടുള
ആദേയ ഉത്തരവ് േഭദേഗതില ൊചെയ്ത് ൊകോണ്ടും നാലൊം ഘട്ടം പുനഃരനുവദേിലച്ചും ഉത്തരവാകുന.
ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സില. ൊസൽ – എ ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം. 8138/2018/ധന.
പരാമര്ശം.

തീയതില, തിലരുവനന്തപുരം, 03 ഒക്ടേക്ടാബർ 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) സ.ഉ.(സാധാ)നം.5228/2018/ധന തീയതില 21/06/2018
8) കേണ്ണൂർ ജിലല്ലാ കേളക്ടറുടൊട 06/07/2018 തീയതിലയിലൊലെ DC KNR /15054/2017/S2
നമ്പർ കേത്ത്
9) കേണ്ണൂർ ജിലല്ലാ കേളക്ടറുടൊട 28/09/2018 തീയതിലയിലൊലെ DC KNR /15054/2017/S2
നമ്പർ കേത്ത്
10) ട്രഷറില ഡയറക്ടറുടൊട 17/09/2018 ൊലെ ഇ 2/10631/2018 നമ്പർ കേത്ത്
11) ട്രഷറില ഡയറക്ടറുടൊട 26/09/2018 ൊലെ ഇ 2/17317/2018 നമ്പർ കേത്ത്
ഉത്തരവ്

പരാമര്ശം
ൊചെലെവാക്കാൊത

(2)

ൊലെ

അവേശഷിലക്കുന്ന

സര്ക്കുലെര്
തുകേ

സാമ്പത്തിലകേ

ഫണ്ടിലേലെക്ക് മുതലക്കൂട്ടുമൊമന്ന് അറിലയിലച്ചിലരുന.
ഉത്തരവിലൊന്റെ ൊവളിലച്ചത്തിലല
നിലനം

സര്ക്കാരിലൊന്റെ

പ്രകോരം

എസ്.റ്റില.എസ്.ബില.
വര്ഷാവസാനം

അക്കൗണ്ടുകേളിലല

തിലരിലൊകേ

സര്ക്കാര്

ആയതുപ്രകോരം പരാമര്ശം (3) ൊലെ സര്ക്കാര്

പ്രാേദേശിലകേ സര്ക്കാരുകേളുടൊട ൊസ്പെഷയല റ്റില.എസ്.ബില. അക്കൗണ്ടിലല

കേണ്സേസാളിലേഡറ്റഡ്

ഫണ്ടിലേലെയ്ക്ക്

പ്രസ്തുത

തുകേ

തിലരിലൊകേ

വരവ്

വയ്ക്കുകേയുണ്ടായില.
2) പ്രാേദേശിലകേ സര്ക്കാരുകേളിലൽ നിലനം സർക്കാരിലേലെക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിലയ തുകേ പരാമർശം (4)
ൊലെ ഉത്തരവിലൊന്റെ അടിലസ്ഥാനത്തിലൽ പരാമർശം (5),(6),(7) എന്നീ ഉത്തരവുകേൾ പ്രകോരം ഒക്ടന്നാം
ഘട്ടമായില 1135,21,11,473/- രൂപയും രണ്ടാം ഘട്ടമായില 35,12,75,705/- രൂപയും മൂന്നാം ഘട്ടമായില
33,31,83,624/- രൂപയും ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട പ്രാേദേശിലകേ സര്ക്കാരുകേളുടൊട ൊപാതു ആവശയഫണ്ടിലേലെയ്ക്ക്
പുനഃരനുവദേിലച്ച് നലകേിലയിലട്ടുമണ്ട്.

1

3)(i) കേണ്ണൂർ നഗരസഭയുൊട പട്ടിലകേജാതില പുനരധിലവാസ പദ്ധതില സ്ഥലെൊമടുപ്പുമായില ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട്
തലെേശ്ശേരില സബ് േകോടതിലയുൊട LAR 405/2011 നമ്പര് േകേസിലല അര്ത്ഥനാധിലകോരിലയായ കേണ്ണൂര്
നഗരസഭ

ൊസ്പെഷയൽ

തഹസിലൽദോർ

(എൽ.എ),

തലെേശ്ശേരിലയുൊട

ൊസ്പെഷയല

ടില.എസ്.ബില

അക്കൗണ്ടിലേലെക്ക് നിലേക്ഷേപിലച്ച 1,48,10,537/- രൂപ പരാമര്ശം (3)ൊലെ ഉത്തരവിലൊന്റെ അടിലസ്ഥാനത്തിലല
സര്ക്കാരിലേലെക്ക്

മുതലകൂട്ടുമകേയുണ്ടാൊയനം ടില തുകേ പുന:രനുവദേിലച്ച് നലകേണമൊമനം പരാമര്ശം

(8)ൊലെ കേത്ത് പ്രകോരം കേണ്ണൂർ ജിലല്ലാ കേളക്ടര് ആവശയൊപ്പടുകേയുണ്ടായില. ൊസ്പെഷയൽ തഹസിലൽദോർ
(എൽ.എ), തലെേശ്ശേരില പ്രസ്തുത വിലധില തുകേയിലല നിലനം 14,81,054/- രൂപ ആദോയ നിലകുതില കേിലഴിലച്ച്
1,33,29,483/- രൂപയ്ക്കുള ൊചെക്ക് തലെേശ്ശേരില സബ് ജഡ്ജിലന് നലകേിലയിലരുന. തലെേശ്ശേരില സബ്
ജഡ്ജിലന് നലകേിലയ 1,33,29,483/- രൂപയ്ക്കുള ൊചെക്ക് മാറിലക്കിലട്ടാത്തതിലൊനതിലരായില LAR േകേസിലൊലെ
കേക്ഷേിലകേളിലൊലൊരാള് WP(C)22256/2018 ഹര്ജില ഫയല ൊചെയ. ഇൻകേം ടാക്സ് തുകേയായ 14,81,054/രൂപ ആദോയ നിലകുതില വകുപ്പിലന് ഒക്ടടുക്കില കേഴിലഞ്ഞതായും ആയതിലനാല ടില തുകേ കേിലഴിലച്ചുള 1,33,29,483/രൂപയാണമ് പുന:രനുവദേിലച്ച് നലേകേണ്ടൊതനം പരാമര്ശം (9) പ്രകോരം കേണ്ണൂർ ജിലല്ലാ കേളക്ടര് തുടര്ന്ന്
അറിലയിലച്ചിലട്ടുമണ്ട്.
(ii)ൊകോച്ചില നഗരസഭയിലല നിലനം പരാമര്ശം (3)ൊലെ ഉത്തരവിലൊന്റെ അടിലസ്ഥാനത്തിലല സര്ക്കാര്
മുതല കൂട്ടിലയ തുകേയായ 6,12,74,910/- രൂപ പ്രസ്തുത നഗരസഭക്ക് പുന:രനുവദേിലച്ച് നലേകേണ്ടതുൊണ്ടന്ന്
പരാമര്ശം (11) പ്രകോരം ട്രഷറില ഡയറക്ടര് റിലേപ്പാർട്ട് ൊചെയ്തിലട്ടുമണ്ട്.
(iii) പരാമര്ശം (3)ൊലെ ഉത്തരവിലൊന്റെ അടിലസ്ഥാനത്തിലല സര്ക്കാരിലേലെക്ക് മുതല കൂട്ടിലയ തുകേ
പരാമർശം (5) ൊലെ ഉത്തരവ് പ്രകോരം ഒക്ടന്നാം ഘട്ടമായില പുനഃരനുവദേിലച്ചേപ്പാള്, തിലേക്കാടില
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലന് അധിലകേമായില

ലെഭിലച്ച 9,00,000/- രൂപ തിലരിലച്ച് പിലടിലക്കുന്നതിലനുള നടപടില

സവീകേരിലക്കണമൊമന്ന് പരാമര്ശം (10) പ്രകോരം ട്രഷറില ഡയറക്ടര് അറിലയിലച്ചിലട്ടുമണ്ട്.
(iv) ൊനടുമ്പ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലല നിലന്ന് പരാമര്ശം (3)ൊലെ ഉത്തരവിലൊന്റെ അടിലസ്ഥാനത്തിലല
സര്ക്കാരിലേലെക്ക് മുതല കൂട്ടിലയ തുകേയായ 13,35,511/- രൂപ പരാമര്ശം (6) പ്രകോരം

പുനഃരനുവദേിലച്ച്

നലകേിലയിലട്ടുമണ്ട്. േമല സാഹചെരയത്തിലല പരാമർശം (5) ൊലെ ഉത്തരവ് പ്രകോരം അനുവദേിലച്ച 1,33,551/രൂപ അധിലകേമാകേയാല ടില തുകേ തിലരിലച്ചുപിലടിലേക്കണ്ടതായുണ്ട്.
4) േമല വസ്തുതകേളുടൊട അടിലസ്ഥാനത്തിലല ചുവൊട േചെര്ക്കുന്ന നടപടിലക്രമങ്ങള് അംഗീകേരിലച്ച്
ഉത്തരവാകുന:
2

(i) കേണ്ണൂർ നഗരസഭയുൊട പട്ടിലകേജാതില പുനരധിലവാസ പദ്ധതില സ്ഥലെൊമടുപ്പുമായില ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട്
ൊസ്പെഷയൽ തഹസിലൽദോർ(എൽ.എ), തലെേശ്ശേരിലയുൊട ൊസ്പെഷയല ടില.എസ്.ബില അക്കൗണ്ടിലേലെക്ക് കേണ്ണൂർ
നഗരസഭ നിലേക്ഷേപിലച്ച 1,48,10,537/- രൂപയിലൽ ഇൻകേം ടാക്സ് ഒക്ടടുക്കിലയ തുകേയായ 14,81,054/- രൂപ
കേിലഴിലച്ചുള 1,33,29,483/- രൂപ (ഒക്ടരു േകോടില മുപ്പത്തില മൂന്ന് ലെക്ഷേത്തില ഇരുപത്തില ഒക്ടമ്പതിലനായിലരത്തില
നാനൂറ്റില എൺപത്തില മൂന്ന് രൂപ മാത്രം ) , കേണ്ണൂർ നഗരസഭയുൊട ൊപാതു ആവശയ ഫണ്ടിലൊന്റെ കേണമക്ക്
ശീർഷകേത്തിലൽ അധിലകേ ധനാനുമതിലയായില അനുവദേിലക്കുകേയും കേണ്ണൂർ നഗരസഭ ടില തുകേ വീണ്ടും
ൊസ്പെഷയൽ തഹസിലൽദോർ (എൽ.എ), തലെേശ്ശേരിലയുൊട ൊസ്പെഷയല ടില.എസ്.ബില അക്കൗണ്ടിലേലെക്ക്
നിലക്ഷേപിലേക്കണ്ടതാൊണമന്ന് ഉത്തരവാകുകേയും ൊചെയ്യുന.
(ii) ൊകോച്ചില നഗരസഭയുൊട ൊസ്പെഷയല ടില.എസ്.ബില അക്കൗണ്ട് നമ്പര് 711011400000029-ല
നിലനം സര്ക്കാര് തിലരിലച്ചുപിലടിലച്ചിലട്ടുമള 6,12,74,910/- രൂപ (ആറ് േകോടില പന്ത്രണ്ട് ലെക്ഷേത്തില
എഴുപത്തില നാലൊയിലരത്തില ൊതാളായിലരത്തില പത്ത് രൂപ മാത്രം ) ൊകോച്ചില നഗരസഭയുൊട ൊപാതു
ആവശയ ഫണ്ടിലൊന്റെ കേണമക്ക് ശീർഷകേത്തിലൽ പുനഃരനുവദേിലച്ച് ഉത്തരവാകുന.
(iii) തിലേക്കാടില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലന് പരാമർശം (5) ൊലെ ഉത്തരവ് പ്രകോരം അധിലകേമായില
അനുവദേിലയ്ക്കുകേയും ൊസ്പെഷയല ടില.എസ്.ബില അക്കൗണ്ടിലല ൊക്രഡിലറ്റ് ൊചെയ്യുകേയും ൊചെയ്ത 9,00,000/രൂപ (ഒക്ടൻപത് ലെക്ഷേം രൂപ മാത്രം) തിലൊക്കാടില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാറിലയിലട്ടുമൊണ്ടങ്കിലൽ പ്രസ്തുത തുകേ
3604-00-200-88-(05)-NP എന്ന കേണമക്ക് ശീർഷകേത്തിലൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ൊസക്രട്ടറില
തിലരിലച്ചടേക്കണ്ടതും മാറാത്ത പക്ഷേം ട്രഷറില ഡയറക്ടര് ടില തുകേ തിലരിലച്ചുപിലടിലക്കാൻ നടപടില
സവീകേരിലേക്കണ്ടതുമാണമ്.
(iv) ൊനടുമ്പ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലന് പരാമർശം (5) ൊലെ ഉത്തരവ് പ്രകോരം അധിലകേമായില
പുന:രനുവദേിലച്ച 1,33,551/- രൂപ (ഒക്ടരു ലെക്ഷേത്തില മുപ്പത്തില മൂവായിലരത്തില അഞ്ഞൂറ്റില അൻപത്തില ഒക്ടന്ന്
രൂപ മാത്രം) ൊനടുമ്പ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാറിലയിലട്ടുമൊണ്ടങ്കിലൽ പ്രസ്തുത തുകേ 3604-00-200-88-(05)-NP
എന്ന കേണമക്ക് ശീർഷകേത്തിലൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ൊസക്രട്ടറില തിലരിലച്ചടേക്കണ്ടതും മാറാത്ത പക്ഷേം
ട്രഷറില ഡയറക്ടര് ടില തുകേ തിലരിലച്ചുപിലടിലക്കാൻ നടപടില സവീകേരിലേക്കണ്ടതുമാണമ്.
[ തുകേ രൂപയിലല ]

പ്രാേദേശിലകേ സര്ക്കാരുകേള്

ജനറല പര്പ്പസ് ഫണ്ട്

അനുവദേിലക്കുന്ന തിലരിലച്ചടേയ്ക്കണ്ട
തുകേ
തുകേ

കേണ്ണൂർ നഗരസഭ

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

1,33,29,483

ൊകോച്ചില നഗരസഭ

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

6,12,74,910

തിലേക്കാടില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

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

9,00,000

ൊനടുമ്പ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

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

1,33,551

ആൊകേ

7,46,04,393

10,33,551

(v) മുകേളിലല സൂചെിലപ്പിലച്ചിലട്ടുമള കേണ്ണൂർ, ൊകോച്ചില നഗരസഭകേളുടൊട ശീര്ഷകേങ്ങളിലല മതിലയായ
ഫണ്ടിലനുള അധിലകേ ധനാനുമതില നലകേില ധന (ബഡ്ജറ്റ്) വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറൊപ്പടുവിലക്കുന്നതാണമ്.
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(vi)ട്രഷറില ഡയറക്ടർ ഈ ഉത്തരവിലൊന്റെ പകേർപ്പ് ട്രഷറില ഇൻട്രാൊനറ്റ് വഴില ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട ജിലല്ലാ/
സബ് ട്രഷറില ഓഫീസർമാർക്ക് ലെഭയമാേക്കണ്ടതാണമ്.
(vii) ഈ ഉത്തരവ് അേലൊട്ട്ൊമന്റെ് ൊലെറ്ററായില കേണമക്കാേക്കണ്ടതും കേണ്ണൂർ, ൊകോച്ചില എന്നീ
നഗരസഭകേളുടൊട ൊസ്പെഷയല ട്രഷറില േസവിലംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേലെയ്ക്ക് തുകേ ട്രാന്സ്ഫര് ൊക്രഡിലറ്റ്
ൊചെയ്യുന്നതിലന് അതാത് ൊസക്രട്ടറിലമാര് ടില.ആര്.59(സില) പ്രകോരമുള ബിലല
ട്രഷറിലകേളിലല
സമര്പ്പിലേക്കണ്ടതുമാണമ്.
(viii) ഈ ട്രാന്സ്ഫര് ൊക്രഡിലറ്റ് എല്ലാവിലധ ട്രഷറില നിലയന്ത്രണമങ്ങളിലൽ നിലനം ഒക്ടഴിലവാക്കിലയിലട്ടുമണ്ട്.

സവീകേർത്താക്കള്

(ഗവർണ്ണറുടൊട ഉത്തരവിലൻ പ്രകോരം)
രാജൻ വില.ൊകേ
ധനകോരയ അഡീഷണമൽ ൊസക്രട്ടറില

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 ഭരണമ വകുപ്പ്
ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട പ്രാേദേശിലകേ സർക്കാരുകേള്ക്കു്
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 ഭരണമ (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

ൊസക്ഷേൻ ഓഫീസർ.
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