േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം

ധനകോരയ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2017-18 - 2016-17 വര്ഷത്തെ ടത്തെ ട്രഷത്തറിയില് സമര്പ്പിക്കുകേയും കേയ
ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെ ടപ്പട്ട ബില്ലുകേള്പ്പ മാറുന്നതിനുള്ള അനുമതി േഭേദഗതി െ ടചെയ്ത് ഉത്തെരവ് പുറെ ടപ്പടുവിക്കുന.
ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സി. െ ടസൽ – എ ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2848/2018/ധന.
തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 28 മാർച്ച് 2018
പരാമര്ശം.

1)
2)
3)
4)
5)

സ.ഉ (അ) നം.119/2015/ധന തീയതി 21/03/2015.
സ.ഉ (സാധാ) നം. 4473/2017/ധന തീയതി 29/05/2017.
സ.ഉ (സാധാ) നം. 4522/2017/ധന തീയതി 01/06/2017.
സ.ഉ (സാധാ) നം. 6389/2017/ധന തീയതി 11/08/2017.
സ.ഉ (സാധാ) നം. 2672/2018/ധന തീയതി 26/03/2018.
ഉത്തെരവ്

2016-17

സാമ്പത്തെികേ

വര്ഷത്തം

പ്രാേദശികേ

സര്ക്കാരുകേള്പ്പ

ബില്ലുകേള്പ്പ

ട്രഷത്തറിയില്

സമര്പ്പിക്കുകേയും ട്രഷത്തറിയിെ ടല കേയ സിസ്റ്റത്തെില് ഉള്പ്പെ ടപ്പടുകേയും െ ടചെയ്ത ബില്ലുകേള്പ്പ മാറുന്നതിന്
പരാമര്ശം (2) മുതല് (3) വെ ടരയുള്ള സര്ക്കാര് ഉത്തെരവു പ്രകോരം പ്രാേദശികേ സര്ക്കാരുകേള്പ്പക്ക്
അധികേ ധനാനുമതിയായി തുകേ ലഭേയമാക്കുകേയും െ ടചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെില പ്രാേദശികേ സര്ക്കാരുകേള്പ്പക്ക് േമല്
ഉത്തെരവുകേള്പ്പ പ്രകോരം ലഭേയമായ തുകേ കൂടുതലാെ ടണെനം ചെില പ്രാേദശികേ സര്ക്കാരുകേള്പ്പക്ക് ട്രഷത്തറി
കേയവില് ബില്ലുകേള്പ്പ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും തുകേ ലഭേയമാെ ടയനം ചെിലര്ക്ക് േവെ ടറ ശിര്ഷത്തകേത്തെിലാണെ് തുകേ
അനുവദിച്ചത് എനമുള്ള പ്രാേദശികേ സര്ക്കാരുകേളുടെ ടടെ പരാതികേള്പ്പ ലഭേിക്കുകേയുണ്ടായി.
സര്ക്കാര് ഇക്കാരയം വിശദമായി പരിേശാധിക്കുകേയും താെ ടഴെപ്പറയും പ്രകോരം ഉത്തെരവാകുകേയും
െ ടചെയ്യുന.
i.

പത്തെനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തെിന് (D030000)പരാമര്ശം (2) പ്രകോരം ജനറല് െ ടസക്ടറില്
15,45,427/- രൂപ അനുവദിച്ചതില് 48,147/- രൂപ കുറവായതിനാല് താെ ടഴെ വിശദീകേരിച്ചിട്ടുള്ള
തരത്തെില് 48,147/- രൂപയും (നാല്പത്തെിഎണ്ണായിരത്തെി നൂറ്റി നാല്പത്തെിേയഴെ് രുപ മാത്രം) കൂടെി
പുനഃരനുവദിച്ച് നല്കുന.

അനുബന്ധം/ പ്രാ.സ.
ക്രമ നമ്പർ
േകോഡ്

III/ 3

പ്രാേദശികേ
സർക്കാർ

D030000 പത്തെനംതിട്ട

ശീര്ഷത്തകേം

അനുവദിച്ച അധികേമായി
പുന.അനുവദി
തുകേ
അനുവദിക്കുന്ന തുകേ ക്കുന്നതുകേ

3604-00-200-86-(03)-35

15,45,427

48,147

15,93,574

1

ii.

ആലപ്പുഴെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തെിന് (D040000) പരാമര്ശം (2) പ്രകോരം ജനറല് െ ടസക്ടറില്
അനുവദിച്ച 4,77,45,279/- രൂപയിലും പരാമര്ശം (3) പ്രകോരം േറാഡിതര സംരക്ഷണെ ഫണ്ടില്
അനുവദിച്ച 1,72,21,846/- രൂപയിലും യഥാക്രമം അധികേമായി അനുവദിച്ച 1 േകോടെി രൂപയും 20
ലക്ഷം രൂപയും കുറച്ച് 3,77,45,279/- രൂപയും 1,52,21,846/- രൂപയും താെ ടഴെ വിശദീകേരിച്ചിട്ടുള്ള
തരത്തെില് പുനഃരനുവദിക്കുന.

അനുബന്ധം പ്രാ.സ.
/ ക്രമ നമ്പർ േകോഡ്

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തെ്

ശീര്ഷത്തകേം

അനുവദിച്ച
തുകേ

കുറേയ്ക്കേണ്ട തുകേ പുന.അനുവദി
ക്കുന്നതുകേ

III/ 4

D040000 ആലപ്പുഴെ

3604-00-200-86-(03)-35

4,77,45,279

-1,00,00,000

3,77,45,279

III/ 4

D040000 ആലപ്പുഴെ

3604-00-200-87-(03)-35

1,72,21,846

-20,00,000

1,52,21,846

iii.

മതിലകേം േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെിെ ടന്റെ േകോഡില് (G081400) െ ടപരിഞ്ഞനം േബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്തെ് എന്ന േപരില് േറാഡിതര സംരക്ഷണെ ഫണ്ടായി പരാമര്ശം (4) െ ടല ഉത്തെരവ്
പ്രകോരം അനുവദിച്ച 1,00,000/- രൂപ റദ്ദ് െ ടചെയ്യുന.

iv.

അരീേക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെിന് (B100500) പരാമർശം (2) െ ടല ഉത്തെരവ് പ്രകോരം
ജനറല് െ ടസക്ടറില് മാറി അനുവദിച്ച 4,19,808/- രൂപ എസ്.സി.പി ഫണ്ടിേലക്ക് മാറ്റി
യഥാക്രമം ജനറല് െ ടസക്ടറില് 51,30,143/- രൂപയും എസ്.സി.പി യില് 43,35,651 രൂപയും
അനുവദിച്ച് ഉത്തെരവാകുന.

അനുബ പ്രാ.സ.
ന്ധം/ക്രമ േകോഡ്
നമ്പർ

േബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്തെ്

ശീര്ഷത്തകേം

അനുവദിച്ച
തുകേ

അധികേം
അനുവദിേക്കണ്ട/
കുറേയ്ക്കേണ്ട തുകേ

പുനഃരനുവദിക്കു
ന്നതുകേ

II/ 109 B100500 അരീേക്കാടെ്

3604-00-200-86-(04)-35

55,49,951

-4,19,808

51,30,143

II/ 109 B100500 അരീേക്കാടെ്

3604-00-200-86-(09)-35

39,15,843

4,19,808

43,35,651

v.

പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെിന് (G030306) പരാമർശം (2)െ ടലയും (3) െ ടലയും ഉത്തെരവ് പ്രകോരം
അനുവദിച്ച താെ ടഴെ പറയുന്ന തുകേകേള്പ്പ റദ്ദ് െ ടചെയ്യുന.

അനുബ
പ്രാ.സ.
ന്ധം/ ക്രമ േകോഡ്
നമ്പർ

ഗ്രാമ
ശീര്ഷത്തകേം
പഞ്ചായത്തെ
്്

അനുവദിച്ച
തുകേ

അധികേം
അനുവദിേക്കണ്ട/
കുറേയ്ക്കേണ്ട തുകേ

പുനഃരനുവദിക്കു
ന്നതുകേ

I/ 159

G030306 പുറമറ്റം

3604-00-200-86-(05)-35

12,48,648

-12,48,648

0

I/ 159

G030306 പുറമറ്റം

3604-00-200-89-(05)-35

20,43,919

-20,43,919

0

I/ 159

G030306 പുറമറ്റം

3604-00-200-90-(05)-35

4,47,774

-4,47,774

0

I/ 159

G030306 പുറമറ്റം

3604-00-200-87-(05)-NP

12,35,581

-12,35,581

0

I/ 159

G030306 പുറമറ്റം

3054-80-198-38-NP

6,70,497

-6,70,497

0

vi. േചെപ്പാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെിന് (G041203) പരാമർശം(3) െ ടല ഉത്തെരവ് പ്രകോരം േറാഡിതര
സംരക്ഷണെ ഫണ്ടില് അനുവദിച്ച 53,418/- രൂപ കുറവായതിനാല് അധികേം ആവശയമായ
തുകേയായ 4,77,000/- രൂപ താെ ടഴെ വിശദീകേരിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തെില് അധികേ ധനാനുമതിയായി
ഉത്തെരവാകുന
2

അനുബ
പ്രാ.സ.
ന്ധം/ ക്രമ േകോഡ്
നമ്പർ

I/ 261

ഗ്രാമ
ശീര്ഷത്തകേം
പഞ്ചായത്തെ
്്

G041203 േചെപ്പാടെ്

3604-00-200-87-(05)-35

അനുവദിച്ച
തുകേ

അധികേം
അനുവദിേക്കണ്ട/
കുറേയ്ക്കേണ്ട തുകേ

53,418

4,77,000

പുനഃരനുവദിക്കു
ന്നതുകേ

5,30,418

vii. നീണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെിന് (G050305) ന് പരാമർശം (2) െ ടല ഉത്തെരവ് പ്രകോരം റ്റി.എസ്.പി
ഫണ്ടില് അനുവദിച്ച 1,98,500/- രൂപ താെ ടഴെ വിശദീകേരിച്ചിട്ടുള്ളതരത്തെില് ജനറല്
െ ടസക്ടറിേലക്ക് മാറ്റി അനുവദിക്കുന.
അനുബ
പ്രാ.സ.
ന്ധം/ ക്രമ േകോഡ്
നമ്പർ

ഗ്രാമ
ശീര്ഷത്തകേം
പഞ്ചായത്തെ
്്

അനുവദിച്ച
തുകേ

അധികേം
അനുവദിേക്കണ്ട/
കുറേയ്ക്കേണ്ട തുകേ

പുനഃരനുവദിക്കു
ന്നതുകേ

I/ 282

G050305 നീണ്ടൂർ

3604-00-200-86-(15)-35

1,98,500

-1,98,500

0

I/ 282

G050305 നീണ്ടൂർ

3604-00-200-86-(05)-35

0

1,98,500

1,98,500

viii. വിജയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തെിന് (G050804) പരാമർശം (2) േലയും പരാമർശം (3) േലയും
ഉത്തെരവ് പ്രകോരം യഥാക്രമം ധനകോരയ കേമ്മീഷത്തന് ഗ്രാന്റെിനത്തെില് അനുവദിച്ച 1,49,341/രൂപയും േറാഡിതര സംരക്ഷണെ ഫണ്ടിനത്തെില് അനുവദിച്ച 98,521/- രൂപയും താെ ടഴെ
വിശദീകേരിച്ചിട്ടുള്ളതരത്തെില് റദ്ദ് െ ടചെയ്ത് ഉത്തെരവാകുന
അനുബ
പ്രാ.സ.
ന്ധം/ ക്രമ േകോഡ്
നമ്പർ

ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തെ്

ശീര്ഷത്തകേം

അനുവദിച്ച
തുകേ

അധികേം
അനുവദിേക്കണ്ട/
കുറേയ്ക്കേണ്ട തുകേ

പുനഃരനുവദിക്കു
ന്നതുകേ

I/ 318

G050804 വിജയപുരം

3604-00-200-90-(05)-35

1,49,341

-1,49,341

0

I/ 318

G050804 വിജയപുരം

3604-00-200-87-(05)-35

98,521

-98,521

0

ix.

പട്ടുവം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തെിന് (G130301) േറാഡിതര സംരക്ഷണെ ഫണ്ടായി 1,94,394/- രൂപ
(ഒരു ലക്ഷത്തെി െ ടതാണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തെി മുന്നൂറ്റി െ ടതാണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ മാത്രം) അധികേ
ധനാനുമതിയായി താെ ടഴെ വിശദീകേരിച്ചിട്ടുള്ളതരത്തെില് അനുവദിക്കുന.

അനുബ
പ്രാ.സ.
ന്ധം/ ക്രമ േകോഡ്
നമ്പർ

I/ 848 G130301
x.

ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തെ്

ശീര്ഷത്തകേം

പട്ടുവം

3604-00-200-87-(05)-NP

അനുവദിച്ച
തുകേ

അധികേം
അനുവദിേക്കണ്ട/
കുറേയ്ക്കേണ്ട തുകേ

0

1,94,394

പുനഃരനുവദിക്കു
ന്നതുകേ

1,94,394

െ ടവസ്റ്റ് എേളരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തെിന് (G140506) കേയവിലുള്ള ബില്ലുകേള്പ്പ മാറുന്നതിന് ജനറല്
െ ടസക്ടറിനത്തെില് 1,34,998/- രൂപയും (ഒരു ലക്ഷത്തെി മുപ്പത്തെിനാലായിരത്തെി െ ടതാള്ളായിരത്തെി
െ ടതാണ്ണൂറ്റിെ ടയട്ട് രൂപ മാത്രം) എസ്. സി. പി വിഭോഗത്തെില് 2,00,000/- രൂപയും (രണ്ട് ലക്ഷം
രൂപ മാത്രം) ധനകോരയ കേമ്മീഷത്തന് ഗ്രാന്റെിനത്തെില് 3,40,655/- രൂപയും (മൂന്ന് ലക്ഷത്തെി
നാൽപതിനായിരത്തെി
അറുന്നൂറ്റി
അൻപത്തെി
അഞ്ച്
രൂപ
മാത്രം)
താെ ടഴെ
വിശദീകേരിച്ചിട്ടുള്ളതരത്തെില് പുനഃരനുവദിച്ച് ഉത്തെരവാകുന
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അനുബ
ന്ധം/
ക്രമ
നമ്പർ

പ്രാ.സ.
േകോഡ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തെ്

ശീര്ഷത്തകേം

അനുവദിച്ച
തുകേ

അധികേം
അനുവദിേക്കണ്ട/
കുറേയ്ക്കേണ്ട തുകേ

പുനഃരനുവദിക്കു
ന്നതുകേ

I/ 934 G140506 െ ടവസ്റ്റ് എേളരി

3604-00-200-86-(05)-35

0

1,34,998

1,34,998

I/ 934 G140506 െ ടവസ്റ്റ് എേളരി

3604-00-200-86-(10)-35

0

2,00,000

2,00,000

I/ 934 G140506 െ ടവസ്റ്റ് എേളരി

3604-00-200-90-(05)-35

0

3,40,655

3,40,655

(ഗവർണ്ണറുെ ടടെ ഉത്തെരവിൻ പ്രകോരം)
പ്രതീപ്കുമാര്.ബി
േജായിന്റെ് െ ടസക്രട്ടറി (ധനകോരയ വകുപ്പ്)
സവീകേർത്തൊക്കള്പ്പ
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല് (ജി & എസ്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല് (എ & ഇ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല് (ഇ & ആര്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സിപ്പല് െ ടസക്രട്ടറി, തേദ്ദശ സവയം ഭേരണെ വകുപ്പ്
ബന്ധെ ടപ്പട്ട പ്രാേദശികേ സർക്കാരുകേൾക്ക്
ട്രഷത്തറി ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, േകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
പഞ്ചായത്തു വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
നഗരകോരയ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
എക്സികേയട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഇന്ഫര്േമഷത്തന് േകേരള മിഷത്തന്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, വിവര െ ടപാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
തേദ്ദശ സവയം ഭേരണെ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
േനാഡല് ഓഫീസര്., ധനകോരയ വകുപ്പ്( (www.finance.kerala.gov.in)
ധനകോരയ ( ബി.ഡബ്ളയ-െ ടജ/ െ ടഡവലപ്. വിംഗ്) വകുപ്പ്
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫീസ് പകേര്പ്പ് (E770526)
പുറെ ടപ്പടുവിക്കാൻ അംഗീകേരിച്ചത്

െ ടസക്ഷൻ ഓഫീസർ
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