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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4139 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാർ�ിൽ �േത�ക �മീകരണം ഏർെ����തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

�ാർ�ിൽ �േത�ക �മീകരണം
ഏർെ���ിയി�ി�ാ�തിനാൽ മ�ിമാ�േട�ം
�തിപ�േനതാവിെ��ം േപ�ണൽ �ാഫിൽ
2016-21 കാലയളവിൽ �നർനിയമന
വ�വ��കാരം േജാലിെച�ി��വർ�്
െടർമിനൽ സറ��ം 1.7.2019 �ത��
ശ�ളപരി�രണ �ടി�ിക�ം അ�വദി��തിന്
കഴിയാ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) മ�ിമാ�െട�ം �തിപ� േനതാവിൻെറ�ം
േപ�ണൽ �ാഫിൽ 2016-21 കാലയളവിൽ
�നർനിയമന വ�വ��കാരം േജാലി
െച�ി��വർ�് െടർമിനൽ സറ�ർ �ാർ�്
വഴി േ�ാസസ്  െച��തി�� സംവിധാനം
നിലവിൽ ഉ�്. ഗസ�ഡ്  ജീവന�ാ�െട
01.07.2019 �ത�� ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക
േ�ാസസ്  െച��തി�� സംവിധാനം നിലവിൽ
�ാർകിൽ അപ്േഡ�് െച�ി��്. േനാൺ
ഗസ�ഡ്  ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ ബിൽ
മാ�വൽ ആയി �ഷറി വഴി മാ��തി�
23.07.2021 െല ക�് No. SPK-A4/89/2021/FIN
�കാരം നിർേദശ�ൾ �ഷറി ഡയറ�ർ�്
നൽകിയി��്. (അ�ബ�ം 1 )

(ബി)

�ാർ�ിൽ ഇതി�� �മീകരണം അടിയ�രമായി
ഏർെ���ി േമൽ�റ� െടർമിനൽ സറ��ം
ശ�ളപരി�രണ �ടി�ിക�ം വിതരണം െച�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ബി) മ�ിമാ�െട�ം �തിപ� േനതാവിൻെറ�ം
േപ�ണൽ �ാഫിൽ 2016-21 കാലയളവിൽ
�നർനിയമന വ�വ��കാരം േജാലി
െച�ി��വർ�് െടർമിനൽ സറ�ർ �ാർ�്
വഴി േ�ാസസ്  െച��തി�� സംവിധാനം
നിലവിൽ ഉ�്. ഗസ�ഡ്  ജീവന�ാ�െട
01.07.2019 �ത�� ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക
േ�ാസസ്  െച��തി�� സംവിധാനം നിലവിൽ
�ാർകിൽ അപ്േഡ�് െച�ി��്. േനാൺ
ഗസ�ഡ്  ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ ബിൽ
മാ�വൽ ആയി �ഷറി വഴി മാ��തി�
23.07.2021 െല ക�് No. SPK-A4/89/2021/FIN
�കാരം നിർേദശ�ൾ �ഷറി ഡയറ�ർ�്
നൽകിയി��്. (അ�ബ�ം 1 )

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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GOVERNMENT OF KERALA
Finance (ITSF) Department

Thiruvananthapuram,
Phone: 0471-2517444,

Email:info.fin@kerala.gov.in
No.SPK-A4/89/2021-Fin(1794367) 23/07/2021,Thiruvananthapuram
 
From 
      The Additional Chief Secretary to Government
To
       The Director of Treasuries
       Thiruvananthapuram
 
Sir,
 
   Sub: Non Spark Bill permission for non gazetted co-terminous employee -Reg
   Ref: GO(P)No.70/2021/Fin dated 30/04/2021

           Inviting attention to the reference cited, you are requested to instruct the Treasury
Officers concerned to accept the Non SPARK Bill in TR-51, submitted by the DDOs
concerned for claiming the 11th Pay Revision arrears of the non gazetted co-terminous
employees, who retired during April/May 2021.

Yours Faithfully,
Suresh Kumar O B

Deputy Secretary
For Additional Chief Secretary to Government.

Approved for Issue,

Section Officer/Accounts Officer/Sr.Grade Assistant.
 Copy to:- 1. Sub Treasury Officer, Govt Secretariat.
                 2. The Principal Secretary, General Administration Department
                 3.Chief Project Manger, SPARK PMU, Thiruvananthapuram.
                 4. www.finance.kerala.gov.in
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