
 

ഭരണഭാഷ – മാതഭാഷ

 

നം  . E2-1116/2020/E2  
ട്രഷറി ഡയറകറടററേറ

തിരുവനന്തപുരം, 
തീകതി: 27/03/2020

റപ്രേഷകൻ്രേ
                   ട്രഷറി ഡയറകറടർ
                   തിരുവനന്തപുരം 
സ്വീകർത്താവറ 
                   എല്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസർമാർക്കും 
സർ,
 

    വിഷകം: മാർചറ 2020  -  ബില്ലുകളും  ചചക്കുകളും  പാസ്സാാ്കി  നൽകുന്നതറ-
ക്രമീകരണ ങൾ / നിർറദ്ദേശങൾ-സംബന്ധിചറ

    സൂചന : 1.  സർ്കാരിൽ  നിന്നു 25.03.2020-ചലെ SS1  /132  /  2020  /fin
നമ്പർ സർക്കുലെർ

    

               സൂചനകിറലെ്കറ  ശ്രദ  കണിക്കുന്ന.  സാമ്പത്തിക
വർഷാവസാനം  ട്രഷറികിിൽ  ബില്ലുകളും  ചചക്കുകളും  സ്വീകരിക്കുനതറ
സംബന്ധിച്ചുു നിർറദ്ദേശങൾ   സൂചന പ്രേകാരം  സർ്കാർ നൽകികി്ടറ.
ഈ സാഹചര്ത്തിൽ എല്ലാ ട്രഷറികളും  ചവചട റചർക്കുന നിർറദ്ദേശങൾ
കർശനമാകി പാലെിറ്കടതാണറ. 
 

1.          30.03.2020 വവകുന്റനരം 5 മണി വചര സമർപിക്കുന     ബില്ലുകളും
ചചക്കുകളും   മാതം ട്രഷറികിിൽ    സ്വീകരിറ്കടതുള്ളൂ .
 

2.           നിലെവിചലെ ട്രഷറി  നികനണം കാരണം  പാസ്സാാക്കുവാനാകാചത
ട്രഷറികിിൽ  സൂകിചിരിക്കുന ബില്ലുകൾ ട്രഷറികിിൽ  സമർപിചി്ു
മൻ്രേഗണനാക്രമത്തിൽ ഓൺവലെൻ്രേ റടാ്കൺ രജിസറിൽ 31.03.2020 നകം
റചർറ്കടതും  8.4.2020-ന മൻ്രേപാകി  ട്രഷറി  ക്വിറലെ്കറ  മാറേടതുമാണറ.
അതുറപാചലെ 27/03/2020  റശഷം  30/03/2020 5  മണി  വചര സമർപിച  
ബില്ലുകളും  നിലെവിളു ചപൻ്രേഡയറി റു  ബില്ലുകചി പിനടർന്ന ഓൺവലെൻ്രേ
റടാ്കൺ രജിസറിൽ റചർറ്കടതാണറ.
 

3.           ഓൺവലെൻ്രേ  റടാ്കൺ  രജിസറിൽ  /  ട്രഷറി  കഷവിൽ
ഉൾചപടത്താൻ്രേ  റകാഗ്മാക  എല്ലാ  ബില്ലുകളും  അപ്രേകാരം  ചചെി്ചടനറ
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ട്രഷറി ഓഫീസർമാർ ഉറപവരുറത്തടതാണറ
 

4.       HR ചക്ലെകിമകൾ  ഓൺവലെൻ്രേ  റടാ്കൺ  രജിസറിറലൊ  ട്രഷറി
കഷവിറലൊ മാറേടതില്ല .
 
 

5.                ട്രഷറികിിൽ 27.03.2020-വചര സമർപിചി്ു ചചക്കുകൾ അവ
ട്രഷറികിിൽ  സമർപിചി്ു മൻ്രേഗണനാക്രമത്തിൽ  പ്രേറത്കം  രജിസറിൽ
റചർറ്കടതും  ആകതിച ്ട വിവരം  10.04.2020-ന മൻ്രേപാകി  ഇതിനാകി
ലെഭ്മാക്കുന നഗിൾ ഷീേിൽ റചർറ്കടതുമാണറ.
    

6.              ട്രഷറികിിൽ  സമർപിചി്ുതും  നിലെവിചലെ ട്രഷറി
നികനണപ്രേകാരം  പാസ്സാാക്കുവാൻ്രേ  പറനതുമാക  (അൻ്രേപതിനാകിരം  രപ
വചരയുു) എല്ലാ ബില്ലുകളും ചചക്കുകളും പാസ്സാാ്കി നൽറകടതാണറ.
 

7.          കഷവിറലെ്കറ മാറേേന ബില്ലുകൾ നിചിത സമക പരികിക്കുുിൽ
ഓൺവലെൻ്രേ റടാ്കൺ രജിസറിൽ നിന്നം ട്രഷറി കഷവിറലെ്കറ മാറേടതാണറ.
 

8.     കഷവിറലെ്കറ മാേിക ബില്ലുകൾ  അടത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം പാസ്സാാ്കി
നൽകുന്നതിനു  സർ്കാർ  നിർറദ്ദേശം  ലെഭിച്ചു പുതിക  ബിൽ  DDO-മാർ
സമർപിക്കുന മറററ  മാറി നൽകാവുനതാണറ .
 

9.             സാമ്പത്തിക വർഷാവസാന ദിവസചത്ത ക്ാഷറ ബാലെൻ്രേസറ തുക
പർണമായും ബാങിൽ ഒടറ്കടതും ക്ാഷറ ബാലെൻ്രേസറ NIL ആറ്കടതുമാണറ.
 

10.          മാർചറ മാസചത്ത ശമ്പി ബില്ലുകൾ ഇ-സബ്മിേറ  ചചൊൽ മാതം 
മതിചകന്നം  ബില്ലുകളുചട inner  /outer  സ്പാർ്കിൽ  നിന്നം  ഡയറലൺറലൊഡയററ
ചചെറ  അതാതറ  ട്രഷറികിിറലെ്കറ  ഇ-ചമകിൽ  ചചറയടതാചണന്നം
സർ്കാർ  DDO  മാർ്കറ  നിർറദ്ദേശം  നൽകികിരുന്ന.  ഇപ്രേകാരം  ഇ-സബ്മിേറ
ചചയ്തു വരുന ശമ്പി  ബില്ലുകൾ  പാസ്സാാ്കി  നൽറകടതാണറ .  15.04.2020
വചര ട്രഷറികിിറലെ്കറ ഇ-സബ്മിേറ ചചെി്ു ബില്ലുകളുചട inner / outer-കൾ 
ട്രഷറികളുചട ചമകിൽ id-കിൽ ലെഭ്മാകി്ചടന്ന ഉറപവരുറത്തടതാണറ. 
 

11.   കഷവിറലെ്കറ  മാറേട ബില്ലുകൾ  കഥാസാസമകം  ഓൺവലെൻ്രേ  റടാ്കൺ
രജിസറിൽ നിന്നം ട്രഷറി കഷവിറലെ്കറ മാറേടതും ആകതറ ട്രഷറി കഷവിറലെ്കറ
മാേികി്ചടനറ അതാതറ ട്രഷറി ഓഫീസർമാർ ഉറപവരുറത്തടതുമാണറ .     
 

വിശ്വസ്തതറകാചട
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A M JAFAR
DIRECTOR

Directorate of Treasuries, Krishna buildings, Thycaud.P.O, Thiruvananthapuram, Kerala 695014
www.treasury.kerala.gov.in, Email: keralatreasury@gmail.com
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