േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം

ധനകോരയ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 - വികേസന ഫണ്ടിെ  ന്റെ ഒന്നാം ഗഡു പ്രാേദേശികേ
സര്ക്കാരുകേള്ക്ക് അനുവദേിച്ച് െ  കോണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് - അമൃത് പദ്ധതി തിരിച്ചടവ് - േഭേദേഗതി െ  ചെയ്ത്
ഉത്തരവാകുന.
ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സി. െ  സൽ – എ ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം.3546/2018/ധന.
തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 21 ഏപ്രിൽ 2018
പരാമര്ശം.

സ.ഉ (സാധാ) നം.3507/2018/ധന തീയതി 19/04/2018.
ഉത്തരവ്
പരാമർശത്തിെ  ലെ

ഉത്തരവ്

പ്രകോരം

പ്രാേദേശികേ

സാമ്പത്തികേ വര്ഷത്തിെ  ലെ വികേസന ഫണ്ടിെ  ന്റെ ഒന്നാം ഗഡു

സര്ക്കാരുകേള്ക്ക്

2018-19

അനുവദേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ഉത്തരവിെ  ലെ

5(iii)-ാാം ഖണ്ഡികേ താെ  ഴെ പറയും പ്രകോരം തിരുത്തി ഉത്തരവാകുനഃ
5(iii) അമൃത് (AMRUT) പദ്ധതിയിേലെക്ക് പ്രേദേശികേ സർക്കാരുകേളുടെ  ട ആദേയ ഗഡു തിരിച്ചടവ് തുകേയായ
12,15,27,207/- രൂപ (പന്ത്രണ്ട് േകോടി പതിനഞ്ച് ലെക്ഷത്തി ഇരുപേത്തഴൊയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴെ് രൂപ
മാത്രം) താെ  ഴെ വിശദേീകേരിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെ  പ്പട നഗരസഭേകേൾ അതാത് ശീർഷകേങ്ങളിേലെയ്ക്ക്
ട്രാൻസ്ഫർ െ  ക്രെഡിറ്റ് െ  ചെേയ്യേണ്ടതാണ്.
നഗരസഭേകേൾ തുകേ ട്രാൻസ്ഫർ െ  ക്രെഡിറ്റ് െ  ചെേയ്യേണ്ടുന്ന ശീർഷകേം
2217-05-191-05-Deduct
Amount
transferred
from
3604-00-200-8601-Funds
for
Development
Expenditure - 5th SFC
Recommendations
Corporations-General
sector towards 15 % of
the Urban local body
share
under
AMRUT
scheme

2217-05-192-05-Deduct
Amount
transferred
from 3604-00-200-8602-Funds
for
Development
Expenditure - 5th SFC
Recommendations
Municipalities-General
sector towards 15 % of
the Urban local body
share under AMRUT
scheme

0049-04(interest
receipts of State)191(interest from
local
bodies)-89Interest realized on
contribution
of
State Government
under 15% of urban
local body share
under
AMRUT
scheme

തിരുവനന്തപുരം

8842280

0

9705000

18547280

െ  കോല്ലം

6544016

0

7182500

13726516

െ  കോച്ചി

7735287

0

8490000

16225287

തൃശൂർ

6835570

0

7502500

14338070

പ്രാേദേശികേ
സർക്കാർ

ആെ  കേ

1

േകോഴെിേക്കാട്

6933514

0

7610000

14543514

കേണ്ണൂർ

5630633

0

6180000

11810633

ആലെപ്പുഴെ

0

5432467

5962500

11394967

ഗൂരുവായൂര്

0

5143191

5645000

10788191

പാലെക്കാട്

0

4840249

5312500

10152749

42521300

15415907

63590000

121527207

ആെ  കേ

2) പരാമര്ശത്തിെ  ലെ സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ഇത്തരത്തില് േഭേദേഗതി െ  ചെയ്തുകെ  കോള്ളുന.

(ഗവർണ്ണറുടെ  ട ഉത്തരവിൻ പ്രകോരം)
പ്രതീപ്കുമാര്.ബി
േജായിന്റെ് െ  സക്രെടറി (ധനകോരയ വകുപ്പ്)
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
പ്രിന്സിപ്പല് െ  സക്രെടറി, തേദ്ദേശ സവയം ഭേരണ വകുപ്പ്
ബന്ധപ്പെ  പ്പട പ്രാേദേശികേ സർക്കാരുകേൾക്ക്
ട്രഷറി ഡയറക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, േകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
നഗരകോരയ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
എക്സികേയൂടീവ് ഡയറക്ടര്, ഇന്ഫര്േമഷന് േകേരള മിഷന്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്, വിവര െ  പാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
തേദ്ദേശ സവയം ഭേരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
േനാഡല് ഓഫീസര്., ധനകോരയ വകുപ്പ്( (www.finance.kerala.gov.in)
ധനകോരയ ( ബി.ഡബ്ളയ-െ  ജ/ െ  ഡവലെപ്. വിംഗ്) വകുപ്പ്
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫീസ് പകേര്പ്പ് (E803233)
പുറെ  പ്പടുവിക്കാൻ അംഗീകേരിച്ചത്

െ  സക്ഷൻ ഓഫീസർ

2

