േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം
ധനകോരയ വകുപ്പ് - ബജറ്റ് വിഹിതം 2017-18- 2016-17 സാമ്പത്തികേ വര്ഷം ട്രഷറിയില് സമര്പ്പിച
ബില്ലുകേളില് ട്രഷറി ഓഫീസര് പാസ്സാക്കാന് വിട്ടുപേപായ ബില്ലുകേളുടെടെ തുകേ അധികേ ധനാനുമതിയായി
അനുവദിച് ഉത്തരവാകുന

ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സി. െസൽ – എ ) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം. 7731/2017/ധന.

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 13 ഒക്ടേക്ടാബർ 2017

പരാമര്ശം. 1) പട്ടണക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേമ്മിറ്റിയുടെടെ 18/04/2017 െലെ VI(9)-ാാം നമ്പര്
തീരുമാനം
2) ബഹു ഭക്ഷ്യവും സിവില് സൈസുപ്ലൈസും ഉപേഭാക്ത്വകോരയവും ലെീഗല് െമേട്രാളജിയുടം
വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെടെ 25/05/2017 െലെ 758/CTLA/M(FCS&LM) നമ്പര് കുറിപ്പ്.
3) ട്രഷറി ഡയറക്ടറുടെടെ 29/07/2017 െലെ ഇ 2/9492/2017-ാാം നമ്പര് കേത്ത്.
ഉത്തരവ്
IAY പദ്ധതിയില്

മുന്

വര്ഷം

അനുവദിച്ചു

നല്കേിയ

വീടുകേളുടെടെ

ധനസഹായം

അനുവദിക്കുന്നതിനായി പട്ടണക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് േചേര്ത്തലെ സബ് ട്രഷറിയില് സമര്പ്പിച
ബില് കേയൂവിലൊെണനം െചേലെവായിട്ടിെല്ലെനം ഇത് സംബന്ധിച് പരാമര്ശം (1) െലെ തീരുമാനപ്രകോരം
ബിൽ തുകേ പട്ടണക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലെഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള നടെപടെിയുടണ്ടാകേണെമനം
പരാമർശം (2) പ്രകോരം ബഹു ഭക്ഷ്യവും സിവില് സൈസുപ്ലൈസും ഉപേഭാതൃകോരയവും ലെീഗല് െമേട്രാളജിയുടം
വകുപ്പ് മന്ത്രി അഭയര്ത്ഥിചിട്ടുപണ്ട്.
2) േചേര്ത്തലെ സബ്ട്രഷറിയില് 2016-17 സാമ്പത്തികേ വര്ഷം സമര്പ്പിചിരുന്ന ബില്ലുകേളില്
കേടെക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിെന്റെ 1 ബില്ലും പട്ടണക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റെ 2 ബില്ലുകേളുടം
പരിേശാധന നടെത്തിയിരുെന്നങ്കിലും ട്രഷറി ഓഫീസര് പാസാക്കുവാന് വിട്ടുപേപായതായുടം ഇക്കാരയം
31/03/2017 നു േശഷമാണ് ശ്രദ്ധയില്െപട്ടെതനം ട്രഷറിയുടെടെ ഭാഗത്തു നിനണ്ടായ ഇത്തരം
വീഴ്ചകേള്

ഉണ്ടാകോതിരിക്കാന്

കേര്ശന

നിര്േദ്ദേശം

നല്കേിയിട്ടുപെണ്ടനം

മുന്

വര്ഷെത്ത

അേലൊട്ട്െമന്റെില് പ്രാേദശികേ സര്ക്കാരുകേള്ക്ക് നഷ്ടമായ തുകേ നടെപ്പു സാമ്പത്തികേ വര്ഷം
പുനരനുവദിക്കുന്നതിന് നടെപടെികേള് സവീകേരിക്കണെമന്ന് പരാമര്ശം (3) പ്രകോരം ട്രഷറി ഡയറക്ടര്
ശുപാർശ െചേയ്തിട്ടുപണ്ട്.
3) സര്ക്കാര് ഇക്കാരയം വിശദമായി പരിേശാധിക്കുകേയുടം 2016-17 സാമ്പത്തികേ വര്ഷത്തില്
ട്രഷറിയില് സമര്പ്പിക്കുകേയുടം പരിേശാധന നടെത്തുകേയുടം ട്രഷറിയുടെടെ ഭാഗത്തു നിനണ്ടായ പിഴവുമൂലെം

പാസ്സാക്കുവാന്

വിട്ടുപേപായ

ബില്ലുകേളുടെടെ

തുകേയായ

`16,28,844/-

(പതിനാറുട

ലെക്ഷ്ത്തി

ഇരുപത്തിെയണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല്പത്തിനാലെ് രൂപ മാത്രം) രൂപ താെഴ വിശദീകേരിചിട്ടുപള്ള
തരത്തില് അധികേ ധനാനുമതി വഴി അനുവദിച് ഉത്തരവാകുന.
തേദ്ദേശ സ്ഥാപനവും േകോഡ് നമ്പരും

െചേലെവ് വഹിേക്കണ്ട
ശീര്ഷകേം

പട്ടണക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് B040200

3604-00-200-86-04-35

കേടെക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് G040305

തുകേ
15,09,406

3604-00-200-87-05

1,19,438

(ഗവർണ്ണറുടെടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകോരം)
പ്രതീപ് കുമാർ ബി
ഗവഃ േജായിന്റെ്െസക്രട്ടറി
സവീകേർത്താക്കള്
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല് (ജി & എസ്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല് (എ & ഇ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറല് (ഇ & ആര്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
ട്രഷറി ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
െസക്രട്ടറി, പട്ടണക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
െസക്രട്ടറി, കേടെക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്, േകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
പഞ്ചായത്തു വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
ഗ്രാമ വികേസന കേമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഇന്ഫര്േമഷന് േകേരള മിഷന്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, വിവര െപാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
തേദ്ദേശ സവയം ഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
േനാഡല് ഓഫീസര്., ധനകോരയ വകുപ്പ്( (www.finance.kerala.gov.in)
ധനകോരയ ( ബി.ഡബയ-െജ/ െഡവലെപ്. വിംഗ്) വകുപ്പ്
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫീസ് പകേര്പ്പ്
ഉത്തരവിൻ പ്രകോരം

െസക്ഷ്ൻ ഓഫീസർ

