േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം
ധനകോരയ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 – വികേസന ഫണ്ട് - 2013-14 െലെ സംസ്ഥാനെത
മികേച്ച പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേള്ക്ക് 2016-17 സാമ്പതികേ വര്ഷതില് െസ്പെഷയല് ഇന്സെസന്റീവായി
അനുവദേിച്ചത് - ലൊപ്സായ തുകേ പുനഃരനുവദേിച്ച് ഉതരവാകുന

ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സി. െസൽ – എ ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം. 6281/2018/ധന.
പരാമര്ശം.

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 24 ജൂലൈലെ 2018

1. സ.ഉ (അ) നം. 119/2015/ധന തീയതി 21/03/2015
2. സ.ഉ (സാധ) നം. 1649/2016/ധന തീയതി 19/02/2016
ഉതരവ്

മാര്ച്ച് 31 നു മുമ്പായി പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേള്ക്ക് അനുവദേിച്ച തുകേ െചെലെവഴിച്ചിെല്ലെങ്കില്
ആയത് അടുത സാമ്പതികേ വര്ഷം അധികേധനാനുമതി/ഉപ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴി ജൂലൈലെ 25 ന്
അനുവദേിക്കുന്ന വികേസനഫണ്ടിെന്റ 2-ാാം ഗഡുവിെനാപ്പം അനുവദേിക്കുന്നതാെണെന്ന് പരാമര്ശം (1)
പ്രകോരം ഉതരവായിട്ടുണ്ട്. പരാമര്ശം (2) പ്രകോരം 2011-12 മുതല് 2013-14 വര്ഷങ്ങളില് മികേച്ച
പ്രവര്തനം കോഴ്ചവച്ച തേദ്ദേശ സവയം ഭ്രണെ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് െസ്പെഷയല് ഇന്സെസന്റീവായി
അവാര്ഡ് തുകേ അനുവദേിച്ച് നൽകേിയിട്ടുണ്ട്. മിക്ക പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേളും പലെ േപ്രാജക്ടുകേളും
ഏറ്റെറ്റടുതിരുനെവങ്കിലും അടുത സാമ്പതികേ വര്ഷം ടി തുകേകേള് കേയാരി ഓവര് െചെയ്യാതതിനാല്
ലൊപ്സായി േപായതായും േമല് േപ്രാജക്ടുകേള് പൂര്തിയാക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് അനുവദേിക്കണെെമനം
അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സര്ക്കാര് ഇക്കാരയം വിശദേമായി പരിേശാധിക്കുകേയും 2016-17 സാമ്പതികേ വര്ഷം പരാമര്ശം
(2) െലെ ഉതരവ് പ്രകോരം മികേച്ച പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേള്ക്ക് െസ്പെഷയല് ഇന്സെസന്റീവായി
അനുവദേിച്ച അവാര്ഡ് തുകേ െചെലെവഴിക്കാത പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേള്ക്ക് `1,80,00,000/- രൂപ (ഒരു
േകോടി എന്സപത് ലെക്ഷം രൂപ മാത്രം) താെഴ പറയും പ്രകോരം അധികേ ധനാനുമതിയായി അനുവദേിച്ച്
ഉതരവാകുന.
പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാര്

കേണെക്ക് ശീര്ഷകേം

പുനഃരനുവദേിക്കുന്ന തുകേ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്

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

1,00,00,000/-

േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്

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

80,00,000/-

ആെകേ

1,80,00,000/-

(പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേളുെട പട്ടികേ അനുബന്ധതില് േചെർതിട്ടുണ്ട്)
(ഗവർണ്ണറുടെട ഉതരവിൻ പ്രകോരം)
പ്രതീപ്കുമാർ ബി
ധനകോരയ േജായിന്റ്െസക്രട്ടറി
സവീകേർതാക്കള്
പ്രിന്സസിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (ജി & എസ്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സസിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (എ & ഇ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (ഇ & ആര്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
ട്രഷറി ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, േകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ബന്ധെപ്പട്ട പ്രാേദേശികേ സർക്കാരുകേൾക്ക്
പഞ്ചായത്തു വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
ഗ്രാമ വികേസന കേമ്മീഷണെര്, തിരുവനന്തപുരം
എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഇന്സഫര്േമഷന്സ േകേരള മിഷന്സ, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, വിവര െപാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
തേദ്ദേശ സവയം ഭ്രണെ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
േനാഡല് ഓഫീസര്., ധനകോരയ വകുപ്പ്( (www.finance.kerala.gov.in)
ധനകോരയ ( ബി.ഡബ്ളയ-െജ/ െഡവലെപ്. വിംഗ്) വകുപ്പ്
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫീസ് പകേര്പ്പ് (ഇ-602832)
പുറെപ്പടുവിക്കാൻ അംഗീകേരിച്ചത്

െസക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം I - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്
ക്രമ
നം.

പ്രാ.സ.
േകോഡ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായതിെന്റ
േപര്

പുനഃരനുവദേിച്ച
തുകേ

വർഷവും തലെവും
സ്ഥാനവും

1

G 010408

മാണെിക്കല്

5,00,000 2013-14 ജില്ലെ 2

2

G 010604

കേരകുളം

10,00,000 2013-14 ജില്ലെ 1

3

G 020102

കുലെേശഖരപുരം

10,00,000 2013-14 ജില്ലെ 1

4

G 030702

തുമ്പമണ

5,00,000 2013-14 ജില്ലെ 2

5

G 040908

വീയാപുരം

10,00,000 2013-14 ജില്ലെ 1

6

G 050402

മരങ്ങാട്ടുപ്പള്ളി

5,00,000 2013-14 ജില്ലെ 2

7

G 070903

േചൊറ്റാനിക്കര

5,00,000 2013-14 ജില്ലെ 2

8

G 090703

മാങ്കര

5,00,000 2011-12 ജില്ലെ 2

9

G 110207

നാദോപുരം

10

G 120105

ഇടവകേ

5,00,000 2013-14 ജില്ലെ 2

11

G 130608

േകോലെേഞ്ചരി

10,00,000 2013-14 ജില്ലെ 1

12

G 130706

അഞ്ചരക്കണ്ടി

5,00,000 2013-14 ജില്ലെ 2

ആെകേ

25,00,000 2013-14 സംസ്ഥാനം 1

1,00,00,000

അനുബന്ധം II - േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്
ക്രമ
നം.

പ്രാ.സ.
േകോഡ്

േബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായതിെന്റ േപര്

പുനഃരനുവദേിച്ച
തുകേ

വർഷവും
സ്ഥാനവും

1

B 030100

മല്ലെപ്പള്ളി

25,00,000 2013-14 സംസ്ഥാനം 1

2

B 041200

മുതുകുളം

25,00,000 2012-13 സംസ്ഥാനം 1

3

B 100100

നിലെമ്പൂര്

15,00,000 2012-13 സംസ്ഥാനം 1

4

B 110600

േപരാമ

15,00,000 2013-14 സംസ്ഥാനം 1

ആെകേ

80,00,000

െസക്ഷൻ ഓഫീസർ

