േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം

ധനകോരയ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2017-18- ൊപാതു ആവശ്യ
ഫണ്ട്/പരമ്പരാഗത
ചുമതലകേള്ക്കുള്ള ഫണ്ട് - ശ്ബരിമലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള്ക്കും ഗുരുവായൂര്
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്കും ൊസ്പെഷ്യല് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന.
ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സി. ൊസൽ – എ ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം.1623/2018/ധന.
തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 03 മാർച്ച് 2018
പരാമര്ശ്ം.

1) സ.ഉ (അ) നം.177/2006/ധന തീയതി 12/04/2006
2) സ.ഉ (അ) നം.119/2015/ധന തീയതി 21/03/2015
ഉത്തരവ്

ശ്ബരിമലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള്ക്കും ഗുരുവായൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ൊസ്പെഷ്യല്
ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കണമൊമന്ന 5-ാാം സംസ്ഥാന

ധനകോരയ കേമ്മീഷ്ൊന്റ ശുപാര്ശ് സര്ക്കാര്

അംഗീകേരിക്കുകേയും ആയതിന് പ്രകോരം 2017-18 ൊല ബജറ്റ് വിഹിതത്തില് തുകേ വകേയിരുത്തുകേയും
ൊചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2)

സര്ക്കാര്

ഇക്കാരയം

വിശ്ദമായി

പരിേശ്ാധിക്കുകേയും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള്ക്ക്

മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ള ൊപാതു ആവശ്യഫണ്ടില് നിനം 90 ലക്ഷം രൂപ (ൊതാണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ) ശ്ബരിമലയ്ക്ക്
ചുറ്റുമുള്ള എരുേമലി (G051101), ചെിറ്റാര് (G030506), റാന്നി-ൊപരുനാട് (G030504), വടേശ്ശേരിക്കര
(G030505), സീതേത്താട് (G030507), നാറണമാമുഴി (G030508) എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള്ക്ക് 15
ലക്ഷം രൂപ വീതം 3604-00-200-88-(05)-NP എന്ന ശ്ീര്ഷ്കേത്തില് നിനം ൊസ്പെഷ്യല് ഗ്രാന്റായി
അനുവദിക്കുകേയും അേതാൊടാപ്പം മുനിസിപ്പാലിറ്റികേൾക്കുള്ള

ൊപാതു ആവശ്യ ഫണ്ടിൽ നിനം

ഗുരുവായൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് (M080100) 25 ലക്ഷം രൂപയും (ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ) 3604-00200-88-(02)-NP എന്ന ശ്ീര്ഷ്കേത്തില് നിന്ന് ൊസ്പെഷ്യല് ഗ്രാന്റായി അനുവദിക്കുകേയും ൊചെയ്യുന.
3) ഈ ഉത്തരവ് അേലാട്ട്ൊമന്റ് ൊലറ്ററായി കേണമക്കാേക്കണ്ടതാണമ്.
4) ട്രഷ്റി ഡയറക്ടര് ഈ ഉത്തരവിൊന്റ പകേര്പ്പ് ട്രഷ്റി ഇൻട്രാൊനറ്റ് വഴി എല്ലാ ജില്ലാ/സബ്
ട്രഷ്റി ഓഫീസര്മാര്ക്കും ലഭ്യമാേക്കണ്ടതാണമ്.
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5) ൊസ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ് സഞ്ചിത നിധിയില് നിനം പ്രാേദശ്ികേ സര്ക്കാരുകേളുടൊട ൊസ്പെഷ്യല്
ട്രഷ്റി േസവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിേലക്ക് ട്രാന്സ്ഫര് ൊക്രെഡിറ്റ് ൊചെയ്യുന്നതിന് പ്രാേദശ്ികേ
സര്ക്കാര് ൊസക്രെട്ടറിമാര് ടി.ആര് 59 (സി) പ്രകോരമുള്ള ബില് ട്രഷ്റികേളില് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണമ്.
6) ൊസ്പെഷ്യല് ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിേലക്ക് തുകേ ട്രാന്സഫര് ൊക്രെഡിറ്റ് ൊചെയ്ത അന തൊന്ന
ആയതിൊന്റ വിവരം ട്രഷ്റി ഡയറക്ടേറയും ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സി-ൊസല്) വകുപ്പിേനയും ട്രഷ്റി
ഓഫീസര്മാര് അറിയിേക്കണ്ടതാണമ്.
7)

ഈ

ട്രാൻസ്ഫർ

ൊക്രെഡിറ്റ്

എല്ലാ

വിധ

ട്രഷ്റി

നിയന്ത്രണമങ്ങളില്

നിനം

ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന.
(ഗവർണ്ണറുടൊട ഉത്തരവിൻ പ്രകോരം)
സുരേരഷ്് കുമാർ ഒ ബി
ധനകോരയ അണ്ടർ ൊസക്രെട്ടറി
സവീകേർത്താക്കള്
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (ജി & എസ്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (എ & ഇ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (ഇ & ആര്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സിപ്പല് ൊസക്രെട്ടറി, തേദ്ദേശ് സവയം ഭ്രണമ വകുപ്പ്
ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട പ്രാേദശ്ികേ സർക്കാരുകേൾക്ക്
ട്രഷ്റി ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, േകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
പഞ്ചായത്തു വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
നഗരകോരയ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഇന്ഫര്േമഷ്ന് േകേരള മിഷ്ന്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, വിവര ൊപാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
തേദ്ദേശ് സവയം ഭ്രണമ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
േനാഡല് ഓഫീസര്, ധനകോരയ വകുപ്പ്( (www.finance.kerala.gov.in)
ധനകോരയ ( ബി.ഡബ്ളയ-ൊജ/ ൊഡവലപ്. വിംഗ്, എസ്.എസ്) വകുപ്പ്
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫീസ് പകേര്പ്പ്
പുറൊപ്പടുവിക്കാൻ അംഗീകേരിച്ചത്
ൊസക്ഷൻ ഓഫീസർ.
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