േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം
ധനകോരയ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2021-22 – താനൂർ നഗരസഭ- 2019-20 സാമ്പത്തികേ
വർഷം അനുവദിച്ച 12ാാം ഗഡു തുകേയും വിടവ് നികേത്തൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന് േശേഷമുള
ബാക്കി തുകേയും
ട്രാസ്ഫര് ക്രഡിറ്റ് െചെയ്യാന് കേഴിയാതിരുന്നതിനാൽ പുനഃരനുവദിച്ച്
ഉത്തരവാകുന.
ധനകോരയ (എസ്.എഫ്. സി െസൽ - എ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം. 5935/2021/ധന
പരാമര്ശേം.

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 09 െസപ്റ്റംബർ 2021

1) നഗരകോരയ ഡയറക്ടറുടെട 16/06/2021 െലെ ഡി.സി-3/6944/2021 നമ്പർ കേത്ത്
2) ട്രഷറി ഡയറക്ടറുടെട 02/07/2021-െലെ TRY/1475/2021-E2 നമ്പര് കേത്ത്.
3) സ.ഉ.(സാധാ)നം.1552/2020/ധന തീയതി 25/02/2020
4) സ.ഉ.(സാധാ)നം.2480/2020/ധന തീയതി 25/03/2020

ഉത്തരവ്
താനൂര് നഗരസഭക്ക് 2019-20 സാമ്പത്തികേ വര്ഷെത്ത െപാതു ആവശേയ ഗ്രാന്റ് 11ാം ഗഡു
തുകേ യഥാസമയം നഗരസഭയുെട TSB അക്കൗണ്ടില് വരവ് വച്ചിരുനെവങ്കിലും അതിന് േശേഷം
പ്രസ്തുത 11ാം ഗഡു തുകേയില് നിനം 815133/- രൂപ ൈലെഫ് മിഷന് തിരിച്ചടവ് ബാക്കി തുകേയായി
റിക്കവറി െചെയ്യാന് ഉത്തരവാകുകേയും എന്നാല് അതിനു മുന്പ് തെന്ന 11ാം ഗഡു തുകേ മുഴുവന്
നഗരസഭാ അക്കൗണ്ടില് ക്രഡിറ്റ് െചെയ്ത് ലെഭിച്ചിരുന്നതിനാല് ട്രഷറിയില് നിനം 815133/- രൂപ
ൈമനസ് ഫിഗറായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തുകേയായിരുനെവനം തുടര്ന്ന് വിടവ് നികേത്തല് ഫണ്ട്
അനുവദിച്ചതിന് േശേഷമുള ബാക്കി തുകേയായ 2187905/- രൂപ ക്രഡിറ്റ് െചെയ്യുന്നതിന് ബില്ല്
സമര്പ്പിച്ചേപ്പാള് ശേീര്ഷകേത്തില് താനൂര് നഗരസഭക്ക് മതിയായ ഫണ്ടില്ല എന്ന കോരണത്താല്
ബില്ല് ജനേററ്റ് െചെയ്യാന് കേഴിയാതിരിക്കുകേയും അതിനു േശേഷം 12ാം ഗഡു തുകേയും ഇതേത
കോരണത്താല് ക്രഡിറ്റ് െചെയ്യാന് കേഴിയാെത വരികേയും െചെയ്തിട്ടുണ്ടെണ്ടനം ആയതിനാല് താനൂര്
നഗരസഭക്ക് 2019-20 വര്ഷത്തില് ലെഭിച്ച വിടവ് നികേത്തൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന് േശേഷമുള
ബാക്കി തുകേയും ടി വര്ഷെത്ത െപാതു ആവശേയ ഗ്രാന്റ് 12ാം ഗഡു തുകേയും തിരൂര് സബ്
ട്രഷറിയിെലെ താനൂര് നഗരസഭക്കായുളള LBTSB അക്കൗണ്ടില് യഥാസമയം ക്രഡിറ്റ് െചെയ്ത്
ലെഭിക്കാത്തതിനാലും പുതിയ അേലൊട്ട്െമന്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുളള നടപടി സവീകേരിക്കണെമന്ന
താനൂർ നഗരസഭ െസക്രട്ടറിയുെട അേപക്ഷ പരാമർശേം (1) പ്രകോരം നഗരകോരയ ഡയറക്ടര്
സർക്കാരിെന്റ പരിഗണനക്ക് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടണ്ട്.
2) താനൂര് നഗരസഭയുെട പരാതിയില് പറയുന്ന 2019-20 സാമ്പത്തികേ വര്ഷെത്ത

െപാതു ആവശേയ ഫണ്ട് ബില്ലുകേള് ട്രഷറിയില് സമര്പ്പിച്ചിട്ടില്ലാെയന്നാണ് ട്രഷറി ഡയറക്ടര്
പരാമര്ശേം (2) പ്രകോരം റിേപ്പാര്ട്ട് െചെയ്തിട്ടുണ്ടളത്.
3) സര്ക്കാര് ഇതക്കാരയം വിശേദമായി പരിേശോധിച്ചതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താനൂര്
നഗരസഭക്ക് 2019-20 സാമ്പത്തികേ വര്ഷെത്ത െപാതു ആവശേയ ഗ്രാന്റ് 11ാം ഗഡു അനുവദിച്ചത്
നഗരസഭയുെട TSB അക്കൗണ്ടില് വരവ് വച്ചതിനു േശേഷമാണ് പരാമർശേം (3) പ്രകോരം
₹815133/- രൂപ ൈലെഫ് മിഷന് തിരിച്ചടവ് ബാക്കി തുകേയായി റിക്കവറി െചെയ്യാനുളള ഉത്തരവ്
പുറെപ്പടുവിച്ചെതനം ടി ഉത്തരവിന് മുന്േപ തെന്ന 11ാം ഗഡു തുകേ മുഴുവന് നഗരസഭാ
അക്കൗണ്ടില് െക്രഡിറ്റ് െചെയ്ത് കേഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാല് ₹815133/- രൂപ ൈമനസ് ഫിഗര് ആയി
ട്രഷറി അക്കൗണ്ടില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തുകേയായിരുനെവനം തുടര്ന്ന് അനുവദിച്ച െപാതു ആവശേയ
ഫണ്ടിെലെ 12ാാം ഗഡുവും വിടവ് നികേത്തൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന് േശേഷമുള ബാക്കി തുകേയും
ശേീര്ഷകേത്തില് മതിയായ ഫണ്ടില്ല എന്ന കോരണത്താല് നഗരസഭാ അക്കൗണ്ടില് ക്രഡിറ്റ്
െചെയ്യാന് കേഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനം കേെണ്ടത്തുകേയുണ്ടായി. േമൽ സാഹചെരയത്തിൽ താനൂര്
നഗരസഭക്ക് 2019-20 വര്ഷത്തില് ലെഭിേക്കണ്ടിയിരുന്ന വിടവ് നികേത്തൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന്
േശേഷമുള ബാക്കി തുകേയായ ₹2187905/- രൂപയും അേത വര്ഷെത്ത 12ാാം ഗഡു െപാതു ആവശേയ
ഫണ്ട് തുകേയായ ₹2311100/- രൂപയില് നിന്ന് 11ാം ഗഡു െപാതു ആവശേയ ഗ്രാന്റില് നിനം
റിക്കവറി െചെേയ്യണ്ടിയിരുന്ന ₹815133/- രൂപ കുറവ് വരുത്തിയതിനു േശേഷമുളള ബാക്കി തുകേയും
േചെർത്ത് ആെകേ 36,83,872/- (മുപ്പത്തി ആറ് ലെക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി
എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപ മാത്രം ) “3604-00-200-83-(02) NP ” എന്ന
ശേീര്ഷകേത്തില് നിനം താനൂര് നഗരസഭക്ക് (M100900) പുനഃരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന.
4) പരാമർശേം (3) െലെ ഉത്തരവ് പ്രകോരം ൈലെഫ് മിഷന് തിരിച്ചടവ് ബാക്കി തുകേയായി
റിക്കവറി െചെയ്യാനുളള ₹815133/- രൂപ പരാമർശേം (4) പ്രകോരമുള 12ാാം ഗഡു െപാതു ആവശേയ
ഫണ്ടിൽ നിനം ഈടാക്കുന്നതാെണനം ഉത്തരവാകുന. പരാമർശേം (3)ഉം പരാമർശേം (4)ഉം
ഉത്തരവുകേൾ ഇതത്തരത്തിൽ േഭദഗതി െചെയ്ത് െകോണ്ടും ഇതതിനാൽ ഉത്തരവാകുന .
5) 2019-20 െലെ 12ാാം ഗഡു െപാതു ആവശേയ ഫണ്ടിൽ നിനം എൽ.എസ്.ജി.ഡി
എൻജിനീയറിംഗ് വിംഗിെന്റ ശേമ്പള ഇതനത്തിൽ അടവാേക്കണ്ടിയിരുന്ന തുകേയായ 1,41,376/- രൂപ
(ഒരു ലെക്ഷത്തി നാല്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ മാത്രം) '2515-00-001- 05(02)' എന്ന കേണക്ക് ശേീർഷകേത്തിേലെക്ക് അടവാേക്കണ്ടതാണ്.
(ഗവർണ്ണറുടെട ഉത്തരവിൻ പ്രകോരം)
പ്രതീപ് കുമാർ ബി
ധനകോരയ േജായിന്റ് െസക്രട്ടറി
സവീകേർത്താവ്
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (ജി & എസ്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (എ & ഇത), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (ഇത & ആര്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം

