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സബ്ജകറ കേമനിറനി   XIV
(ആഭഭ്യന്തര കേഭാരഭ്യങ്ങള)

(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന :

ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന,
      മുഖഭ്യമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന

ശതീ. വനി. കജഭായനി

ശതീ. പനി. സകേ. കുഞഭാലനിക്കുട്ടേനി

ശതീ. ടെനി. ഐ. മധുസൂദനന

ശതീ. മഭാതത്യു ടെനി. കതഭാമസറ

ശതീ. ഉമന ചഭാണനി

ശതീ. ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന

ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശേന                 

ശതീ. കേടെകേന്റിംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന

ശതീ. കതഭാമസറ സകേ. കതഭാമസറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന, സസക്രട്ടേറനി-ഇന-ചഭാര്ജറ,

ശതീമതനി ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി,

ശതീമതനി  എന. ജനി. ദതീപ, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി,

ശതീ. കജഭാമനി സകേ. കജഭാസഫറ, അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XIV-സന  2021  ഏപനില്  1
മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനിസല  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  ചട്ടേന്റിം
239(1) പകേഭാരന്റിം ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

2021 കമയറ 3-ാം തതീയതനിയനിസല 1535-ാം നമ്പര് അസഭാധഭാരണ ഗസററ വനിജഭാപന
പകേഭാരന്റിം പതനിനഭാലഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ പനിരനിച്ചുവനിട.  2021  ജൂണ്  7-ാം തതീയതനിയനിസല
26-ാം  നമ്പര്  ബുള്ളറനിന  ഭഭാഗന്റിം-2  പകേഭാരന്റിം  രൂപതീകേരനികസപട്ടേ  പതനിനഞഭാന്റിം  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി  XIV (2021-23)-ല്
ബഹ.  മുഖഭ്യമനനി  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന  സചയര്മഭാനുന്റിം  ബഹ.  പതനിപക്ഷകനതഭാവറ
ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശേന, ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന, ശതീ വനി. കജഭായനി, ശതീ. പനി. സകേ. കുഞഭാലനിക്കുട്ടേനി,
ശതീ. ടെനി. ഐ. മധൂസൂദനന, ശതീ. മഭാതത്യു ടെനി. കതഭാമസറ, ശതീ. ഉമന ചഭാണനി, ശതീ. ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന,
ശതീ.  കേടെകേന്റിംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന,  ശതീ.  കതഭാമസറ  സകേ.  കതഭാമസറ  എനനിവര്  അന്റിംഗങ്ങളന്റിം,
ബഹ.  പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാകവനിഭഭാഗകക്ഷമവന്റിം കദവസസ്വവന്റിം പഭാര്ലസമനറനികേഭാരഭ്യവന്റിം
വകുപ്പുമനനി ശതീ.  സകേ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന,  ബഹ.  വഭ്യവസഭായവന്റിം നനിയമവന്റിം കേയറന്റിം വകുപ്പുമനനി
ശതീ. പനി. രഭാജതീവറ എനനിവര് പകതഭ്യകേ ക്ഷണനിതഭാകളമഭാണറ.

2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി
പരനിഗണനിച വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുനതറ.

2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി
6 കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയുണഭായനി.  ഇതനില് 21-6-2021, 28-6-2021  എനതീ തതീയതനികേളനിസല
കയഭാഗങ്ങള 2021-2022 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ സൂക്ഷ്മപരനികശേഭാധന,
നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസടെ  പരനിഗണന  എനനിവയ്ക്കുകവണനിയുന്റിം  5-7-2021-സല കയഭാഗന്റിം  വനിവനിധ
റനികപഭാര്ടകേളസടെ  കേരടെറ  പരനിഗണനയ്ക്കുകവണനിയുന്റിം  5-8-2021,  29-9-2021  എനതീ
തതീയതനികേളനിസല കയഭാഗങ്ങള ബനില്ലുകേളസടെ പരനിഗണനയ്ക്കുകവണനിയുന്റിം  7-9-2021-സല കയഭാഗന്റിം
കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള,  വനിജഭാപനങ്ങള,  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള,  സതളനിസവടുപറ  എനനിവയ്ക്കു
കവണനിയുന്റിം  കചര്നതഭാണറ.  കയഭാഗങ്ങളനില്   അന്റിംഗങ്ങളസടെ  ശേരഭാശേരനി  ഹഭാജര്   71.21
ശേതമഭാനമഭായനിരുന.

ആററ  അദഭ്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  തയഭാറഭാകനിയനിരനിക്കുനതറ.   ഒനഭാന്റിം
അദഭ്യഭായതനില്  സമനിതനി  സഭയനില്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടകേള  സന്റിംബനനിച  വനിവരങ്ങളന്റിം
രണഭാന്റിം  അദഭ്യഭായതനില്  സമനിതനി  പരനിഗണനിച  ബനില്ലുകേളസടെ  വനിശേദഭാന്റിംശേങ്ങളന്റിം,  മൂനഭാന്റിം
അദഭ്യഭായതനില്  സമനിതനി  പരനിഗണനിച  കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള,  എസറ.ആര്.ഒ.  വനിജഭാപനങ്ങള
എനനിവയുസടെ  വനിശേദഭാന്റിംശേങ്ങളന്റിം  നഭാലഭാന്റിം  അദഭ്യഭായതനില്   നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  235A



പകേഭാരമുളള കയഭാഗങ്ങളസടെ വനിവരങ്ങളന്റിം അഞഭാന്റിം അദഭ്യഭായതനില് നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6)
പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ടകേളസടെ വനിവരങ്ങളന്റിം ആറഭാന്റിം
അദഭ്യഭായതനില്  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  മറപടെനി  ലഭഭ്യമഭായതന്റിം  ലഭഭ്യമഭാകഭാനുള്ളതമഭായ
ശേനിപഭാര്ശേകേളസടെയുന്റിം  വകുപ്പുകേളസടെയുന്റിം  വനിവരങ്ങളന്റിം  വനിവനിധ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷങ്ങളനിസല
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ടകേളനിസല  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേല്  സര്കഭാരനില്നനിനന്റിം  ലഭനിചതന്റിം  സമനിതനി  പരനിഗണനിചതമഭായ
നടെപടെനിപതനികേകേളസടെയുന്റിം കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളസടെയുന്റിം  വനിവരങ്ങളന്റിം ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന.
സമനിതനിയുസടെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

2022 ജൂലല മഭാസന്റിം 18-ാം തതീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
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ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   1

സഭയറില് സമര്പറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

ആഭദന്തര കപ്പോരദങ്ങള സയംബനറിച്ച സബ് ജകട  കമറിററി  XIV,  21-6-2021,  28-6-2021
എനന്നീ തന്നീയതറികളറിലപ്പോയറി 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ബഡ് ജററിടല തപ്പോടഴെപറയുന
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകള സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധന നടെതറിയതറിന്പ്രകപ്പോരയം  തയപ്പോറപ്പോകറിയ ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
കളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ കരടെട  5-7-2021-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം
അയംഗന്നീകരറിക്കുകയുയം ററിപപപ്പോര്ടട 2021 ജൂലല 22-ാം തന്നീയതറി സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയ.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് II ― സയംസപ്പോന ഭരണതലവനപ്പോര്,  മനറിമപ്പോര്,  ആസപ്പോന
ഉപദദപ്പോഗസര് 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് III ― നന്നീതറിനദപ്പോയ നറിര്വ്വഹണയം

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് IV ― ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകള

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XII ― പപപ്പോലന്നീസട

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XIII ― ജയറിലുകള

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XIV ― പസ്റ്റേഷനററിയുയം  അച്ചടെറിയുയം  മറട  ഭരണപരമപ്പോയ
സര്വ്വന്നീസുകളുയം

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XV ― ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XVI ― ടപന്ഷനയം പലവകയുയം

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XVII ― വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം, കപ്പോയറികവറിപനപ്പോദയം, കല, സയംസപ്പോരയം

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXIII ― വപ്പോര്തപ്പോവറിതരണവയം പ്രചെരണവയം

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXIV ― ടതപ്പോഴെറിലുയം ടതപ്പോഴെറിലപ്പോളറിപക്ഷേമവയം പ്രവപ്പോസറിപക്ഷേമവയം

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII ― പലവക സപ്പോമ്പതറിക സര്വ്വന്നീസുകള

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVII ― വദവസപ്പോയങ്ങള

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XLI ―

 
ഗതപ്പോഗതയം
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1-4-2020  മുതല്  31-3-2021  വടരയുള്ള  കപ്പോലയളവറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിച്ച
വറിഷയങ്ങള ഉളടപടുതറി തയപ്പോറപ്പോകറിയ ആനകപ്പോലറിക ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ കരടെട  സമറിതറിയുടടെ
5-7-2021-ടല  പയപ്പോഗയം  അയംഗന്നീകരറിക്കുകയുയം  ററിപപപ്പോര്ടട  2021  ജൂലല  26-ാം  തന്നീയതറി
സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയ.

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച
അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപനലുള്ള ആക്ഷേന് പടെകണ് ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ കരടെട
5-7-2021-ടല  പയപ്പോഗയം  അയംഗന്നീകരറിക്കുകയുയം  ററിപപപ്പോര്ടട  2021  ജൂലല  26-ാം  തന്നീയതറി
സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയ.

2021-ടല പകരള ഡറിജറിറല് ശപ്പോസ്ത്ര സപ്പോപങ്കേതറിക നൂതനവറിദദ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ബറില്
സയംബനറിച്ച സബ് ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട  5-10-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.

അദദപ്പോയയം II

സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ച ബറില്ലുകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

2021-ടല പകരള ഡറിജറിറല് ശപ്പോസ്ത്ര സപ്പോപങ്കേതറിക നൂതനവറിദദ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ബറില്
29-9-2021-ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറികപളപ്പോടടെ  അയംഗന്നീകരറിക്കുകയുയം
ടചെയ. ബറില് സയംബനറിച്ച സബ് ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട  5-10-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.

അദദ പ്പോയയം   III

 സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച കരടെട ചെടങ്ങള/എസട.ആര്.ഒ.കളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

(എ) കരടെട ചെടങ്ങള

സമറിതറി  തപ്പോടഴെപറയുന  കരടെട  ചെടങ്ങള  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറി  കൂടെപ്പോടത
അയംഗന്നീകരറിക്കുകയുയം ടചെയ.

7-9-2021-  ടല പയപ്പോഗയം

1. The Kerala State and Subordinate Service (.......... Amendment) Rules, 2021
(ഫയല് നമ്പര് 10392/സബട.സറി.ഡറി2/2021/നറി.ടസ.)

2. The  Kerala  Government  Servants'  Application  for  Posts  (Private
Employment and Government Service)(Amendment) Rules, 2021
(ഫയല് നമ്പര് 13213/സബട.സറി.ഡറി2/2021/നറി.ടസ.)
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തപ്പോടഴെപറയുന  കരടെട  ചെടങ്ങള  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറിപയപ്പോടടെ
അയംഗന്നീകരറിക്കുകയുയം ടചെയ.

1 The  Kerala  Service  (..........  Amendment)  Rules,  2020  (പകരള  സര്വ്വന്നീസട
ചെടങ്ങള ഭപ്പോഗയം I ചെടയം 64 ടന്റെ പഭദഗതറി)
(ഫയല് നമ്പര് 7232/സബട.സറി.ഡറി2/2021/നറി.ടസ.)

2 The  Kerala  Service  (..........  Amendment)  Rules,  2020  [പകരള  സര്വ്വന്നീസട
ചെടങ്ങള ഭപ്പോഗയം I പഭദഗതറി (എകടപഗ്രേഷദപ്പോ അലവന്സട അനവദറിക്കുനതട)]
(ഫയല് നമ്പര് 12633/സബട.സറി.ഡറി2/2021/നറി.ടസ.)

3 The Kerala Public Service Commission (Consultation by Corporations and
Companies) (Amendment) Rules, 2020
(ഫയല് നമ്പര് 7181/സബട.സറി.ഡറി2/2021/നറി.ടസ.)

സമറിതറി സപ്പോധൂകരണയം നല്കറിയ ചെടങ്ങളുടടെ വറിശദപ്പോയംശയം

തപ്പോടഴെപറയുന എസട.ആര്.ഒ.  വറിജപ്പോപനങ്ങള സമറിതറിയുടടെ മുന്കൂടറിയുള്ള പരറിപശപ്പോധന
കൂടെപ്പോടത  പുറടപടുവറികപ്പോനണപ്പോയ  സപ്പോഹചെരദയം  സയംബനറിച്ചട  ബനടപട  വകുപ്പുകള
നല്കറിയ വറിശദന്നീകരണയം സമറിതറി അയംഗന്നീകരറിക്കുകയുയം പ്രസ്തുത ചെടങ്ങളകട സപ്പോധൂകരണയം
നല്കുകയുയം ടചെയ.

7-9-2021-  ടല പയപ്പോഗയം

1 The Kerala Service (First Amendment) Amending Rules, 2021
(എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 356/2021) 
(ഫയല് നമ്പര് 3458/സബട.സറി.ഡറി2/2019/നറി.ടസ.)

2 2021-ടല പകരള പ്രറിസണുകളുയം സയംശുദന്നീകരണ സപ്പോനപ്പോര്ഗന്നീകരണ പസവനങ്ങളുയം
(നറിര്വ്വഹണയം) (പഭദഗതറി) ചെടങ്ങള
(എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 171/2021) 
(ഫയല് നമ്പര് 6179/സബട.സറി.ഡറി2/2021/നറി.ടസ.)

3 പന്തയയം  ടവചടകപ്പോണ്ടുള്ള  ഓണ്ലലന്  റമറി  ടഗയറിമുകളകട  നറിപരപ്പോധനയം
ഏര്ടപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി  SRO  No.1045/79  പഭദഗതറി  ടചെയടകപ്പോണ്ടുള്ള
വറിജപ്പോപനയം (എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 234/2021)
 (ഫയല് നമ്പര് 6330/സബട.സറി.ഡറി2/2021/നറി.ടസ.)

4 2020-ടല പകരള പപപ്പോലന്നീസട (പഭദഗതറി) ചെടങ്ങള 
(എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 345/2020) 
(ഫയല് നമ്പര് 6677/സബട.സറി.ഡറി2/2021/നറി.ടസ.)
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അദദപ്പോയയം   IV      

പകരള നറിയമസഭയുടടെ നടെപടെറിക്രമവയം കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണവയം സയംബനറിച്ച ചെടങ്ങളറിടല
ചെടയം 235 A പ്രകപ്പോരമുള്ള സമറിതറി പയപ്പോഗയം സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശങ്ങള.

ററിപപപ്പോര്ടട കപ്പോലയളവറില് പകരള നറിയമസഭയുടടെ നടെപടെറിക്രമവയം കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണവയം
സയംബനറിച്ച ചെടങ്ങളറിടല ചെടയം 235 A പ്രകപ്പോരയം സമറിതറി പയപ്പോഗയം പചെര്നറിടറില.     

അദദപ്പോയയം   V      

പകരള നറിയമസഭയുടടെ നടെപടെറിക്രമവയം കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണവയം സയംബനറിച്ച ചെടങ്ങളറിടല
ചെടയം  236 (6)  പ്രകപ്പോരയം സഭയുടടെ പമശപ്പുറത്തുവച്ച വപ്പോര്ഷറിക പ്രവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുടടെ
വറിവരങ്ങള.

സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് വകുപട/സപ്പോപനയം സഭയുടടെ
പമശപ്പുറത്തു
വച്ച തന്നീയതറി

1 2 3 4

2018-19
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

സയംസപ്പോന
ഭരണതലവനപ്പോര്,

മനറിമപ്പോര്, ആസപ്പോന
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോര്

ഉപദദപ്പോഗസ
ഭരണപരറിഷപ്പോര

(എ. ആര്12) വകുപട 
(ഭരണപരറിഷപ്പോര

കമന്നീഷന്)

10-6-2021

2019-20
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

” ടപപ്പോതുഭരണ
(അകക്കൗണടസട

ബഡ്ജറട വറിയംഗട)
വകുപട

10-6-2021

” ” ഉപദദപ്പോഗസ
ഭരണപരറിഷപ്പോര (എ.

ആര്12) വകുപട
(ഭരണപരറിഷപ്പോര

കമന്നീഷന്)

10-6-2021

” ” നറിയമ
(പപ്പോര്ലടമന്റെററികപ്പോരദ)

വകുപട

10-6-2021
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” XII- പപപ്പോലന്നീസട ആഭദന്തര (ഇ) വകുപട 10-6-2021

”
XVIII- ലവദദ സഹപ്പോയ

രയംഗവയം
ടപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗദവയം

ആഭദന്തര (ഇ) വകുപട
(ടകമറികല്
എകപ്പോമറിപനഴട
ലപബപ്പോറടററി)

10-6-2021

2020-21 XIII-ജയറിലുകള ആഭദന്തര (ബറി) വകുപട
(ജയറിലുകള) 10-6-2021

”

XIV-പസ്റ്റേഷനററിയുയം
അച്ചടെറിയുയം മറട
ഭരണപരമപ്പോയ
സര്വ്വന്നീസുകളുയം

ആഭദന്തര (എഫട)
വകുപട

(ഫയര് ആന്റെട റസസ
സര്വ്വന്നീസസട)

10-6-2021

2016-17 XLI-ഗതപ്പോഗതയം ഗതപ്പോഗത (ഡറി) വകുപട 12-8-2021

2017-18 ” ” ”

2018-19 IV- ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകള 

തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
(ഇ.എയം) വകുപട

(സയംസപ്പോന
ടതരടഞ്ഞെടുപട

കമന്നീഷന്)

”

2018-19
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)
XLI - ഗതപ്പോഗതയം ഗതപ്പോഗത (ഡറി) വകുപട ”

2019-20
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

XXXVII -
വദവസപ്പോയങ്ങള

ഇലപകപ്പോണറികട ആന്റെട
വറിവര സപ്പോപങ്കേതറിക
വറിദദപ്പോ (എ) വകുപട
(ടടെപകപ്പോപപ്പോര്കട)

”

2020-21

II - സയംസപ്പോന
ഭരണതലവനപ്പോര്,

മനറിമപ്പോര്, ആസപ്പോന-
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോര്

ഉപദദപ്പോഗസ
ഭരണപരറിഷപ്പോര 

(എ. ആര് ) വകുപട
”

” ”
ആസൂതണ

സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരദ
(ബറി. പറി. ഇ) വകുപട

”
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” ”
ടപപ്പോതുഭരണ

(അകക്കൗണടസട വറിയംഗട)
വകുപട

”

” ”
ആസൂതണ

സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരദ
(സറി.പറി.എയം.യു) വകുപട

”

” ” പപ്പോര്ലടമന്റെററികപ്പോരദ
(എ) വകുപട ”

” ”
ധനകപ്പോരദ

(അകക്കൗണടസട-എ)
വകുപട

”

” IV- ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകള

തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
(ഇ. എയം) വകുപട

(സയംസപ്പോന
ടതരടഞ്ഞെടുപ്പു

കമന്നീഷന്)

”

” XII - പപപ്പോലന്നീസട ആഭദന്തര (ഇ) വകുപട
(പപപ്പോലന്നീസട) ”

” ” വറിജറിലന്സട (സറി)
വകുപട ”

2020-21

XIV - പസ്റ്റേഷനററിയുയം
അച്ചടെറിയുയം മറട
ഭരണപരമപ്പോയ
സര്വ്വന്നീസുകളുയം

ടപപ്പോതുഭരണ
(സര്വ്വന്നീസസട ഡറി)
വകുപട (ഇന്തദന്

ഇന്സ്റ്റേറിററ്റ്യൂടട ഓഫട
പബറികട

അഡറിനറിപസ്ട്രേഷന്)

”

” ”
ഉപദദപ്പോഗസ ഭരണ

പരറിഷപ്പോര (എ.ആര്13)
വകുപട (ടഎ.എയം.ജറി)

”

” ”

ഉപദദപ്പോഗസ
ഭരണപരറിഷപ്പോര

(ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ )
വകുപട

”



7

1 2 3 4

”
XVIII-ലവദദസഹപ്പോയ

രയംഗവയം
ടപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗദവയം

ആഭദന്തര (ഇ) വകുപട
(ടകമറികല്
എകപ്പോമറിപനഴട
ലപബപ്പോറടററി)

”

”
XXIV- ടതപ്പോഴെറിലുയം

ടതപ്പോഴെറിലപ്പോളറി പക്ഷേമവയം
പ്രവപ്പോസറിപക്ഷേമവയം

പകരളന്നീയ
പ്രവപ്പോസറികപ്പോരദ (ബറി)

വകുപട
”

2018-19
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

II - സയംസപ്പോന
ഭരണതലവനപ്പോര്,

മനറിമപ്പോര്, ആസപ്പോന
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോര്

ഇലപകപ്പോണറികട &
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക
വറിദദ (ബറി) വകുപട 
(പകരള സയംസപ്പോന
ടഎ. ടെറി. മറിഷന്)

3-11-2021

2019-20
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)
” ” ”

” III - നന്നീതറിനദപ്പോയ
നറിര്വ്വഹണയം

ഉപദദപ്പോഗസ
ഭരണപരറിഷപ്പോര (എ.

ആര്12) വകുപട
(പകരള

അഡട മറിനറിപസ്ട്രേറന്നീവട
ടറിബറ്റ്യൂണല്)

”

2019-20
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

XVII -  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം,
കപ്പോയറിക വറിപനപ്പോദയം, കല,

സയംസപ്പോരയം

ശപ്പോസ്ത്ര സപ്പോപങ്കേതറിക
വകുപട (പകരള

സയംസപ്പോന ശപ്പോസ്ത്ര
സപ്പോപങ്കേതറിക
പരറിസറിതറി

കക്കൗണ്സറില്)

”

2020-21
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

II - സയംസപ്പോന
ഭരണതലവനപ്പോര്,

മനറിമപ്പോര്, ആസപ്പോന
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോര് 

ടപപ്പോതുഭരണ
(ടസ്പെഷദല് ഇ) വകുപട

(പകരള പബറികട
സര്വ്വന്നീസട കമന്നീഷന്)

”

” ”

ആസൂതണ
സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരദ

(ബറി) വകുപട
(സയംസപ്പോന

ആസൂതണ പബപ്പോര്ഡട)

”

” IV- ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകള ഇലക്ഷേന് വകുപട ”

”
XIV - പസ്റ്റേഷനററിയുയം

അച്ചടെറിയുയം മറട
ഭരണപരമപ്പോയ
സര്വ്വന്നീസുകളുയം

ടപപ്പോതുഭരണ
(എ.ടഎ.എസട. എ.)

വകുപട
”
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”
XXIII -

വപ്പോര്തപ്പോവറിതരണവയം
പ്രചെപ്പോരണവയം

ഇന്ഫര്പമഷന് &
പബറികട ററിപലഷന്സട

(ബറി) വകുപട
”

2017-18

II - സയംസപ്പോന
ഭരണതലവനപ്പോര്,

മനറിമപ്പോര്, ആസപ്പോന
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോര്  

ഇലപകപ്പോണറികട &
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക
വറിദദ വകുപട (സറി-

ഡറിറട)

16-3-2022

2018-19
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)
” ” ”

” XXXVII-
വദവസപ്പോയങ്ങള

ഇലപകപ്പോണറികട &
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക
വറിദദ വകുപട (ടഎ.

ടഎ. ടഎ ടെറി.എയം.ടക)

”

2018-19
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)
XXXVII-

വദവസപ്പോയങ്ങള

ഇലപകപ്പോണറികട &
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക

വറിദദ വകുപട (ലസബര്
പപ്പോര്കട, പകപ്പോഴെറിപകപ്പോടെട)

”

2019-20
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

II-സയംസപ്പോന
ഭരണതലവനപ്പോര്,

മനറിമപ്പോര്, ആസപ്പോന
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോര് 

ഇലപകപ്പോണറികട &
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക വറിദദ

വകുപട (സറി-ഡറി റട)
”

” IV-ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകള

തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
വകുപട (സയംസപ്പോന

ടതരടഞ്ഞെടുപ്പു
കമന്നീഷന്)

”

2020-21
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

II- സയംസപ്പോന
ഭരണതലവനപ്പോര്,

മനറിമപ്പോര്, ആസപ്പോന
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോര്

ഉപദദപ്പോഗസ
ഭരണപരറിഷപ്പോര വകുപട

(നപ്പോലപ്പോയം ഭരണ
പരറിഷപ്പോര കമന്നീഷന്) ”

”

XIV-പസ്റ്റേഷനററിയുയം
അച്ചടെറിയുയം മറട
ഭരണപരമപ്പോയ
സര്വ്വന്നീസുകളുയം

ഉനതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ
(പസ്റ്റേഷനററി) വകുപട ”
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അദദപ്പോയയം   VI

(എ) 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിപനലുളള  ആക്ഷേന്  പടെകണ്  ററിപപപ്പോര്ടട
സയംബനറിച്ച സയംഗ്രേഹയം

ആടക
ശറിപപ്പോര്ശകള

മറുപടെറി ലഭറിച്ച
ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ ഖണറിക

നമ്പറുയം വകുപ്പുകളുയം

സമറിതറിയറില് സമര്പറിച്ച
മറുപടെറികളുമപ്പോയറി

ബനടപട ഖണറികകള

മറുപടെറി
ലഭറികപ്പോനളള

ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ
ഖണറികകളുയം

ബനടപട വകുപ്പുയം

1 2 3 4

172 1-3, 5, 10, 13-15, 149
ടപപ്പോതുഭരണ

(അകക്കൗണടസട ബഡ്ജറട
വറിങട)

19, 21, 53,
 106-121, 133

4
ടപപ്പോതുഭരണ

(ടസ്പെഷദല്-ഇ)
വകുപട

6-8, 16, 38, 39, 42, 43,
47, 52, 141-144 നറിയമ

(പപ്പോര്ല) വകുപട

11
ടപപ്പോതുഭരണ

(ടപപ്പോളറിററികല്)
വകുപട

9
പപ്പോര്ടമന്റെററികപ്പോരദ (എ)

വകുപട

17, 18, 22
പദതറി നറിര്വ്വഹണ

വറിലയറിരുതല്
നറിരന്നീക്ഷേണ വകുപട

20
ആസൂതണ

സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരദ
(ഡറി) വകുപട

19
ആസൂതണ

സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരദ
(ബറി.പറി.ഇ.) വകുപട

21
ആസൂതണ

സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരദ (ഡറി)
വകുപട

24-37, 40, 41,
45, 46, 48-51
ആഭദന്തര (സറി)

വകുപട

23, 134, 135
ഉപദദപ്പോഗസ ഭരണ പരറിഷപ്പോര
(എ.ആര്13) വകുപട

974/2022.
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1 2 3 4

44, 148
ഉപദദപ്പോഗസ ഭരണ

പരറിഷപ്പോര (എ.ആര് 12)
വകുപട

130-132, 146, 147
അച്ചടെറിയുയം

പസ്റ്റേഷനററിയുയം
വകുപട

53
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
(ഇ.എയം.) വകുപട

106-121
വറിജറിലന്സട (സറി) വകുപട

150-152
ശപ്പോസ്ത്ര സപ്പോപങ്കേതറിക

വകുപട
122-129

ആഭദന്തര (ബറി) വകുപട

133
ടപപ്പോതുഭരണ

(എ.ഐ.എസട.എ)
വകുപട

170-172
ഗതപ്പോഗത (ഡറി)

വകുപട

136-140

ആഭദന്തര (എഫട) വകുപട

145

ഉപദദപ്പോഗസ ഭരണ പരറിഷപ്പോര

(ഔപദദപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷ)

വകുപട

153-166

ഇന്ഫര്പമഷന് &

പബറികട ററിപലഷന്സട

(ബറി) വകുപട
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(ബറി) ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച വറിവറിധ വര്ഷങ്ങളറിടല സമറിതറി 
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപനല് സര്കപ്പോര് സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി സയംബനറിച്ച 
പസ്റ്റേറടടമന്റുകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശയം

2018-19   സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച
മൂനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട

ശറിപപ്പോര്ശ

കക്കൗണ്സറില് പുനസയംഘടെറിപറിച്ചട നവരന്നീതറി ആശയങ്ങളുയം മപ്പോര്ഗങ്ങളുയം കൂടുതല് ഫലപ്രദമപ്പോയറി
വറിഭപ്പോവനയം  ടചെയ്യുനതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  അധറിക  ജന്നീവനകപ്പോടര  നറിപയപ്പോഗറിപകണറി
വരുപമ്പപ്പോള ഉണപ്പോകുന അധറിക ബപ്പോദദത കണകറിടലടുതട  3451-00-092-92 NP (V)
എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  63,42,000   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനവദറികണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 12)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക വകയറിരുപതണറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഡറി2/60/2020-പപ്പോനറിയംഗട തന്നീയതറി 27-4-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

2019-20   സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച നപ്പോലപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട

ശറിപപ്പോര്ശ

സയംപയപ്പോജറിത  ഗ്രേപ്പോമന്നീണ  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറികസന  പകന്ദ്രതറിടല  ജന്നീവനകപ്പോര്കട
ശമ്പളവയം മറട  ആനകൂലദങ്ങളുയം നല്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  50  ലക്ഷേയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 104)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംപയപ്പോജറിത ഗ്രേപ്പോമന്നീണ സപ്പോപങ്കേതറിക വറികസന പകന്ദ്രയം, മുണ്ടൂര് എന ശന്നീര്ഷകതറില്
തുക  വകയറിരുതറിയറിടറിടലങ്കേറിലുയം,  “ശപ്പോസ്ത്ര  സപ്പോപങ്കേതറിക  സപ്പോപനങ്ങളകട  സര്കപ്പോരറില്
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നറിനട  നല്കുന  സഹപ്പോയധനയം”-പദതറി  3425-60-200-71(04)  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്
സയംപയപ്പോജറിത  ഗ്രേപ്പോമന്നീണ  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറികസന  പകന്ദ്രതറിനപ്പോയറി  50  ലക്ഷേയം  രൂപ
വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.   ആയതറില്  നറിനപ്പോണട  ശമ്പപളതര  ടചെലവകള  വഹറിയ്ക്കുനതട.
ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

കക്കൗണ്സറിലറിനകന്നീഴെറിലുള്ള  ഗപവഷണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല  പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങളകപ്പോയറി
നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  9.8
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 105)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

പകരള ശപ്പോസ്ത്ര സപ്പോപങ്കേതറിക പരറിസറിതറി കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ അടെറിസപ്പോന സക്കൗകരദങ്ങള
ടമച്ചടപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  40  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 106)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)
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(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

കക്കൗണ്സറില് പനരറിട്ടു നടെത്തുന പദതറി പ്രവര്തനങ്ങള പൂര്തന്നീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  4.67  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 107)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

പകരള ശപ്പോസ്ത്ര സപ്പോപങ്കേതറിക പരറിസറിതറി കക്കൗണ്സറിലറിന കന്നീഴെറിലുള്ള ഗ്രേപ്പോന്റെട-ഇന്  -എയ്ഡട
സപ്പോപനങ്ങളറിടല  പദതറി  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  30  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 108)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ     

കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  കന്നീഴെറിലുള്ള  7  ഗപവഷണ  സപ്പോപനങ്ങളറിപലയുയം  കക്കൗണ്സറില്
കപ്പോരദപ്പോലയതറിടലയുയം  ശപ്പോസ്ത്രജരുടടെയുയം  ജന്നീവനകപ്പോരുടടെയുയം  ശമ്പളവയം  അലവന്സുകളുയം
നല്കുനതറിനയം  ശപ്പോസ്ത്രജനപ്പോര്കട  ഏഴെപ്പോയം  ശമ്പള  പരറിഷരണയം  അനവദറിക്കുനതറിനയം
സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  ലദനയംദറിന  പ്രവര്തനങ്ങളകപ്പോവശദമപ്പോയ  ടചെലവകള  വഹറിക്കുനതറിനമപ്പോയറി
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നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  8.8833  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 109)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക

അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ  

ലജവ  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദദപ്പോവറികസന  പദതറികള  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട  നറിലവറില്

വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 110)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക

അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)

   (കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ  

ശപ്പോസ്ത്ര  സപ്പോപങ്കേതറിക  പരറിസറിതറി  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  പ്രപതദക  പരറിപപ്പോടെറികളുടടെ

നടെതറിപറിനപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  30  ലക്ഷേയം  തൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 111)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

കരമന  നദന്നീതടെടത  ശപ്പോസ്ത്രന്നീയമപ്പോയറി  സയംരക്ഷേറിക്കുനതറിനള്ള  പദതറികളുടടെ
പൂര്തന്നീകരണതറിനയം  പദതറി  ടചെലവകളക്കുയം  നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം
പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  5.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 112)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഇന്സ്റ്റേറിററ്റ്യൂടറിടന്റെ  പ്രധപ്പോന  ടകടറിടെയം,  പ്രന്നീഫപ്പോബട  ടകടറിടെയം  എനറിവയുടടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനയം
ഇന്സ്റ്റേറിററ്റ്യൂടറിടന്റെ  സക്കൗകരദ  വറികസനങ്ങളക്കുമപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  55  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 113)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അവപശഷറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 2/116/2019/ശപ്പോ.സപ്പോ.വ തന്നീയതറി 26-4-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)
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2020-21   സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന 
സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെയുയം
ബനടപട  വകുപറിടന്റെ  വറിശദന്നീകരണതറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഈ  ഇനതറില്
ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുകയുയം ടചെയ. ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  20  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 1)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറിടല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
40,00,000 രൂപയപ്പോണട.  19.3.2021 ടല ജറി.ഒ.(ആര്.ററി)  നയം. 2569/2021/ഫറിന് പ്രകപ്പോരയം
5,00,000  രൂപ  അധറിക  തുക  അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.   ഈ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ടെറി
ശന്നീര്ഷകതറില് 43,58,992 രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി.ഡബറ്റ്യൂ2/41/2020/ടപപ്പോ.ഭ.വ. തന്നീയതറി 17-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

പവതനയം,  ക്ഷേപ്പോമബത,  വപ്പോഹന  അറകുറപണറികള,  ടടെലറിപഫപ്പോണ്  ടചെലവട  എനന്നീ
ഇനങ്ങളറിലപ്പോയറി നറിലവറില് അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന വറിഹറിതയം നടെപ്പുവര്ഷടത ടചെലവകളകട
പരദപ്പോപ്തമടലനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്, തപ്പോടഴെപറയുന ശന്നീര്ഷകങ്ങള ക്കു
പനടര  കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

     01-4- ടമഡറികല് റന്നീ-ഇയംപബഴടടമന്റെട      -     5 ലക്ഷേയം രൂപ

     02-പവതനയം                                      -     30 ലക്ഷേയം രൂപ

     04-4- അവധറി യപ്പോതപ്പോനകൂലദയം             -      2.5 ലക്ഷേയം രൂപ

     05-3-ടടെലറിപഫപ്പോണ് ടചെലവട                 -      5.85 ലക്ഷേയം രൂപ

     24-സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രേറികള                     -       40,000 രൂപ

(ഖണറിക 4)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടമഡറികല് റന്നീ  -  ഇയംപബഴടടമന്റെട

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറിടല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
52,28,000  രൂപയപ്പോണട.  ടെന്നീ  ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം  42,85,236  രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.
ആയതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

പവതനയം

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിടല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 37,650,000 രൂപയപ്പോണട.
അതറില് നറിനയം 3,87,47,681 രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.

അവധറി യപ്പോതപ്പോനകൂലദയം

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശന്നീര്ഷകതറിടല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 13,50,000
രൂപയപ്പോണട.  ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം  11,70,275  രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.  ആയതറിനപ്പോല്
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ടടെലറിപഫപ്പോണ് ടചെലവട

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശന്നീര്ഷകതറിടല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 69,15,000
രൂപയപ്പോണട.  ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം  68,46,986  രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.  ആയതറിനപ്പോല്
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രേറികള-

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശന്നീര്ഷകതറിടല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 3,60,000
രൂപയപ്പോണട.  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  നറിനയം  3,55,645  രൂപ  ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട. ആയതറിനപ്പോല്
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി.ഡബസ2/41/2020/ടപപ്പോ.ഭ.വ. തന്നീയതറി 17-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  കദപ്പോന്റെന്നീന്  ജന്നീവനകപ്പോര്കട  പവതനയം,  ഗദപ്പോസട  സബ്സറിഡറി  എനന്നീ
ഇനങ്ങളറിടല ടചെലവട നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന് ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  20  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 10)
974/2022.
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശന്നീര്ഷകതറിടല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 30,00,000 രൂപയപ്പോണട.
23-9-2020-ടല  ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.)  നയം.  5418/2020/ഫറിന്  പ്രകപ്പോരയം  30,00,000  രൂപയുയം,
24-3-2021-ടല ജറി.ഒ. (ആര്.ററി.) നയം. 2810/2021/ഫറിന് പ്രകപ്പോരയം 1,96,000 രൂപയുയം 30-3-2021-ടല
ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.)  നയം. 3209/2021/ഫറിന് പ്രകപ്പോരയം  2,88,000  രൂപയുയം  (ആടക 34,84,000  രൂപ)
അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിട്ടുണട. ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം 64,83,719 രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി.ഡബസ2/41/2020/ടപപ്പോ.ഭ.വ. തന്നീയതറി 17-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  കമന്നീഷന്  ടചെയര്മപ്പോന്,  അയംഗങ്ങള  എനറിവരുടടെ  ടമഡറികല്
റന്നീ-ഇയംപബഴടടമന്റെട,  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ വപ്പോടെക,  കമന്നീഷടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങടള സഹപ്പോയറിക്കുന
ടപ്രപ്പോഫഷണല് ഏജന്സറികളുടടെ  പസവനതറിനള്ള ടചെലവട  എനറിവയപ്പോയറി  വകയറിരുതറി
യറിരറിക്കുന വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  8.14  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 13)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ടമഡറികല്  റന്നീ-ഇയംപബഴടടമന്റെട  ശന്നീര്ഷകതറില്
2,56,000  രൂപയപ്പോണട  അനവദറിച്ചറിരുനതട.  മുന്  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ടചെലവട
കണകറിടലടുതട  4  ലക്ഷേയം രൂപ കൂടെറി അനവദറികണടമനട ആവശദടപടറിരുനതനസരറിച്ചട
സമറിതറി  ശുപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുകയുയം  ടചെയ.  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  12-7-2020-ടല  G.O.(Rt)
No.4101/2020/Fin.  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  10  ലക്ഷേയം   രൂപയുയം,  11-2-2021-ടല  GO(Rt)
No.1232/2021/Fin.  പ്രകപ്പോരയം  3,03,000  രൂപയുയം, 6-3-2021-ടല  GO(Rt) No. 2082/2021/ Fin.
പ്രകപ്പോരയം  2  ലക്ഷേയം  രൂപയുയം  അഡന്നീഷണല്  ആതലറപസഷനപ്പോയറി  അനവദറിച്ചറിരുന.
ആയതറിനട പുറടമ  22-3-2021-ടല  GO(Rt)No.2730/2021/Fin.  പ്രകപ്പോരയം  5,20,000  രൂപ
കൂടെറി റന്നീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് ആയറി അനവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

2052-00-092-81-00-28  'ടതപ്പോഴെറില്പരവയം  പ്രപതദക  പസവനങ്ങളക്കുമുള്ള
ടചെലവകള'  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  ലഭദമപ്പോയ  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറിനട  പുറപമ  30-1-2021-ടല  GO(Rt)No.831/2021/Fin.  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം
7,14,000  രൂപയുയം  20-2-2021 ടല  GO(Rt)No.1622/2021/  Fin.  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം
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7,31,000  രൂപയുയം  അഡന്നീഷണല്  ആതലറപസഷനപ്പോയറി  അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.  ആയതറിനട
പുറപമ  22-3-2021-ടല  GO(Rt)No.2730/2021/ Fin.  പ്രകപ്പോരയം  1,50,000  രൂപ കൂടെറി റന്നീ
അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് ആയറി അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

'2052-00-092-81-00-97  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ വപ്പോടെക'  എന ശന്നീര്ഷകതറില്  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയ  6  ലക്ഷേതറിന  പുറടമ  30-1-2021-ടല
GO(Rt.)No 831/2021/Fin  പ്രകപ്പോരയം  1,00,000 രൂപ അഡന്നീഷണല് ആതലറപസഷനപ്പോയറി
അനവദറിച്ചറിട്ടുണട. ടെറി തുക നടെപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം പരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ.ആര്12-1/188/2020/ഉ.ഭ.പ.വ. തന്നീയതറി 15-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  15  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 14)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശന്നീര്ഷകതറിടല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 25,00,000
രൂപയപ്പോണട.  ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം  17,64,105  രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.  ആയതറിനപ്പോല്
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി.ഡബസ2/41/2020/ടപപ്പോ.ഭ.വ തന്നീയതറി 17-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് 5 ലക്ഷേയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 15)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശന്നീര്ഷകതറിടല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 3,00,000 രൂപയപ്പോണട.
ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം 2,24,178  രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.  ആയതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയ തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി.ഡബസ2/41/2020/ടപപ്പോ.ഭ.വ. തന്നീയതറി 17-6-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് 2 ലക്ഷേയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 16)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശന്നീര്ഷകതറിടല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 29,17,000 രൂപയപ്പോണട.
1-2-2021-ടല  ജറി.ഒ  (ആര്.ററി.)  നയം.  860/2021/ഫറിന്  പ്രകപ്പോരയം  3,00,000  രൂപയുയം,
16-3-2021-ടല  ജറി.  ഒ  (ആര്.ററി.)  നയം.  2175/2021/  ഫറിന്  പ്രകപ്പോരയം  4,17,000  രൂപയുയം
(ആടക  7,17,000  രൂപ)  അധറികമപ്പോയറി  അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  നറിനയം
24,14,929 രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി.ഡബസ2/41/2020/ടപപ്പോ.ഭ.വ തന്നീയതറി 17-6-2021)

 ശറിപപ്പോര്ശ

സര്കപ്പോരറിടന്റെ പുതറിയ പരറിശന്നീലന നയതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി എലപ്പോ  ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുയം
പരറിശന്നീലനയം  നല്കുനതറിനട  നറിലവറിടല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്, പദതറിയുടടെ പ്രപ്പോധപ്പോനദയം പരറിഗണറിച്ചട ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്
2  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.                                                                              

(ഖണറിക 22)

ടഎ. എയം.ജറി.  യുടടെ തറിരുവനന്തപുരത്തുയം ടകപ്പോച്ചറിയറിലുയം, പകപ്പോഴെറിപകപ്പോടുയം ഉള്ള പമഖലപ്പോ
പകന്ദ്രങ്ങളറിടല പഹപ്പോസ്റ്റേല് സക്കൗകരദയം  വറിപുലടപടുത്തുക,  കപ്പോസട  റയം  സക്കൗകരദയം  ടമച്ചടപടുത്തുക,
പരറിശന്നീലന  ഉപകരണങ്ങള  ടമച്ചടപടുത്തുകയുയം  പുതറിയതട  വപ്പോങ്ങുകയുയം  ടചെയ്യുക,  പുതറിയ
പരറിശന്നീലന നയതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി എലപ്പോ സര്കപ്പോര് ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുയം ഇന്ഡക്ഷേന് പരറിശന്നീലനവയം
ഓററിയപന്റെഷന്  പരറിശന്നീലനവയം  കൂടെപ്പോടത  പകരളപ്പോ  അഡറിനറിപസ്ട്രേറന്നീവട  സര്വ്വന്നീസറിപലയട
തറിരടഞ്ഞെടുകടപടുന  ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികളകപ്പോയുള്ള  പരറിശന്നീലന  പരറിപപ്പോടെറികളുയം  നടെപറിലപ്പോകപ്പോന്
പശപ്പോതല  സക്കൗകരദയം  ഒരുക്കുക  എനന്നീ  ആവശദങ്ങള  നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന്  നറിലവറിലുള്ള
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,
പദതറിയുടടെ  പ്രപ്പോധപ്പോനദയം  പരറിഗണറിച്ചട  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  2.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 166)
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ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ജന്നീവനകപ്പോര്കട ശമ്പളവയം ഇ.പറി.എഫട,  ഗ്രേപ്പോറ്റുവറിററി,  ചെറികറിതപ്പോ ടചെലവട
തുടെങ്ങറിയ  മറട  ആനകൂലദങ്ങളുയം  നല്കുനതറിനട  നറിലവറില്  അനവദറിച്ച  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
12.4248  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                                        (ഖണറിക 167)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറികവറിഹറിതയം  അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ടഎ.എയം.ജറി.  ലഭദമപ്പോകറിയ  വറിശദമപ്പോയ
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് ധനകപ്പോരദവകുപട തലതറില് പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം ടഎ.  എയം.ജറി-കട അധറിക
ധനസഹപ്പോയയം  ആവശദടപടറിരറിക്കുന  ശന്നീര്ഷകതറില്  തുക  പശഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്  അധറിക
ഫണട  ഇപപപ്പോള  അനവദറിപകണതപ്പോയറി  കപ്പോണുനറില  എനയം,  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി
ശന്നീര്ഷകതറില് നറിലവറിലുള്ള തുക തന്നീരുന മുറയട അധറിക ഫണട അനവദറിക്കുന വറിഷയയം
പരറിഗണറികപ്പോവനതപ്പോണട എന വറിവരയം ടഎ.എയം.ജറിടയ അററിയറിക്കുകയുയം ടചെയറിരുന. 

എനപ്പോല്  സയംസപ്പോനതട  പകപ്പോവറിഡട  വദപ്പോപനയം  നറിലനറിനറിരുനതറിനപ്പോലുയം
ടഎ.എയം.ജറി.യുടടെ  പഹപ്പോസ്റ്റേല്  ടകടറിടെങ്ങള  കസ്വപ്പോറലന്റെന്  പകന്ദ്രങ്ങളപ്പോയറി  പ്രവര്തറിച
വനറിരുനതറിനപ്പോലുയം 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ടടയറിനറിയംഗട കലണര് പ്രകപ്പോരമുള്ള
ഓഫട  ലലന്  പരറിശന്നീലന  പരറിപപ്പോടെറികള  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  നടെതടപടറില.  പ്രസ്തുത
സപ്പോഹചെരദതറില്  പപ്പോന്  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  നറിനയം  പരറിമറിതമപ്പോയ  വറിഹറിതവറിനറിപയപ്പോഗപമ
പവണറിവനള്ളു എനതറിനപ്പോല് തുടെര്നട അധറികധനപ്പോനമതറിയ്ക്കുള്ള ശറിപപ്പോര്ശകള ഒനയം ടഎ.
എയം. ജറി. ലഭദമപ്പോകറിയറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് 19/എ.ആര് 13(1)/2020/ഉ.ഭ.പ.വ. തന്നീയതറി 19-7-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ജന്നീവനകപ്പോരുടടെ ടമഡറികല് റന്നീ-ഇയംപബഴടമന്റെട,  ടകടറിടെങ്ങളുടടെ വപ്പോടെക,
വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  ഇനന  ടചെലവട,  എല്.ററി.സറി  എനന്നീ  ആവശദങ്ങളകപ്പോയറി  നറിലവറില്
അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  പരദപ്പോപ്തമടലനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,
തപ്പോടഴെപറയുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങളകട  പനടര  ടകപ്പോടുതറിട്ടുള്ള  തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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01-4-     ടമഡറികല് റന്നീ-ഇയംപബഴടടമന്റെട   - 5.50 ലക്ഷേയം രൂപ

04-4-    എല്.ററി. സറി    - 5.60 ലക്ഷേയം രൂപ

06-  വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി -12-75 ലക്ഷേയം രൂപ

45 -   പറി. ഒ. എല്  -5.66 ലക്ഷേയം രൂപ

(ഖണറിക 52)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടമഡറികല് റന്നീ-ഇയംപപഴടടമന്റെട  ഇനതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  GO (Rt)
No. 7388/2020/Fin dated 21-12-2020 ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 2,00,000  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
അനവദറിച്ചറിട്ടുണട. പ്രസ്തുത ശന്നീര്ഷകതറില് ആടക 6,47,237 രൂപ ടചെലവപ്പോയറിട്ടുണട.

എല്.ററി.സറി.  ഇനതറില് 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം GO(Rt)No.330/2021/Fin.
Dated 13-1-2021 ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 3,00,000  രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില് ആടക 6,64,534  രൂപ ടചെലവപ്പോയറിട്ടുണട.

വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  ഇനതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
GO(Rt)No.588/2021/Fin.  Dated  22-1-2021  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  13,59,000   രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  ശന്നീര്ഷകതറില്  ആടക  26,77,508   രൂപ
ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.

പകപ്പോവറിഡട-19 ടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി യപ്പോതപ്പോ നറിയനണയം വനതറിനപ്പോല് അധറിക ധനബപ്പോധദത
ഉണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ.ആര്12-2/86/2020/ഉ.ഭ.പ.വ. തന്നീയതറി 23-7-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 4-8-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട  എനറിവ സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെയുയം
ബനടപട  വകുപറിടന്റെ  വറിശദന്നീകരണതറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
ഈ  ഇനതറിടല ടചെലവട  നറിര്ണ്ണയറികപ്പോന്  പരദപ്പോപ്തമടലനയം  2020  ഒപകപ്പോബര്/നവയംബര്
മപ്പോസതറില്  നടെക്കുന  തപദ്ദേശ  തറിരടഞ്ഞെടുപട  മുനറില്  കണ്ടുടകപ്പോണട  ബഡ്ജറട
ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്, തപ്പോടഴെപറയുന ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില് 1.4187 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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01- ശമ്പളയം - 52 ലക്ഷേയം രൂപ

02- പവതനയം - 20 ലക്ഷേയം രൂപ

04- യപ്പോതപ്പോ ടചെലവകള

1- യപ്പോതപ്പോ ബത –38 ലക്ഷേയം രൂപ

2- അവധറി യപ്പോതപ്പോനകൂലദയം - 3,50,000 രൂപ

05 ഓഫന്നീസട ടചെലവകള

1- ടവള്ളകരയം - 1,10,000 രൂപ

2- ലവദസതടചെലവട - 9,27,000 രൂപ

4- മറട ടചെലവകള - 8 ലക്ഷേയം രൂപ

21- പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള

02- സയംരക്ഷേണവയം അറകുറപണറിയുയം - 4 ലക്ഷേയം രൂപ

45 പറി.ഒ.എല് - 6 ലക്ഷേയം രൂപ

(ഖണറിക 66)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

27-11-2020-ടല GO(Rt)No. 6910/2020/Fin.  പ്രകപ്പോരയം 2015-00-101-99-05-OC-
01-ടവള്ളകരയം  എന ശന്നീര്ഷകതറില്  50,000   രൂപയുയം  2015-00-101-99-05-OC-02-
ലവദസത ടചെലവട എന ശന്നീര്ഷകതറില് 4,00,000  രൂപയുയം  2015-00-101-99-05-OC-
03-ടടെലറിപഫപ്പോണ് ചെപ്പോര്ജട എന ശന്നീര്ഷകതറില്  1,00,000  രൂപയുയം  2015-00-101-99-
21-02-പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള എന ശന്നീര്ഷകതറില്  1,50,000  രൂപയുയം അഡന്നീഷണല്
ഓതലറപസഷന്  മുപഖന  അനവദറിച  കറിടറിയതറില്  2015-00-101-99-05-OC-01-
ടവള്ളകരയം  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  23,288   രൂപയുയം  2015-00-101-99-05-OC-02-
ലവദസത ടചെലവട  എന ശന്നീര്ഷകതറില്  3,07,169   രൂപയുയം  2015-00-101-99-05-OC
-03-ടടെലറിപഫപ്പോണ് ചെപ്പോര്ജട എന ശന്നീര്ഷകതറില് 1,00,000  രൂപയുയം  2015-00-101-99-
21-02-പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള എന ശന്നീര്ഷകതറില് 1,43,937  രൂപയുയം ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ.എയം2/148/2020-തസസ്വഭവ. തന്നീയതറി 1-7-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട  എനറിവ സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെയുയം
ബനടപട  വകുപറിടന്റെ  വറിശദന്നീകരണതറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
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ഈ ഇനതറിടല ടചെലവട നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന് പരദപ്പോപ്തമടലനയം 2020-ടല ടതരടഞ്ഞെടുപറിനപ്പോ
വശദമപ്പോയ  13912  മളടറിപപപ്പോസ്റ്റേട  ഇ.വറി.എയം.  ടമഷന്നീനകള  വപ്പോങ്ങുനതറിനയം,  ടവയര്ഹക്കൗസട
അഭറിവൃദറിടപടുതല്, സയംഭരണപശഷറി വര്ദറിപറികല് എനറിവയ്ക്കുയം മറട ടചെലവകളക്കുമപ്പോയറി
അധറികവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  137.3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                                              (ഖണറിക 69)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

19-8-2020-ടല GO(Rt)No. 4799/2020/Fin.  പ്രകപ്പോരയം  2015-00-109-99-34-OC-03 OI
എന ശന്നീര്ഷകതറില്  1,00,00,00,000  രൂപയുയം പകപ്പോവറിഡട-19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട
2020-ജനറല് ഇലക്ഷേന് 7-12-2020-ടല GO(Rt)No.7152/2020/Fin. പ്രകപ്പോരയം 2015-00-
109-99-34-OC-03  OI  എന ശന്നീര്ഷകതറില്  40,00,00,000   രൂപയുയം അഡന്നീഷണല്
ഓതലറപസഷന്  മുപഖന  അനവദറിച  കറിടറിയറിട്ടുണട.   ആടക  അനവദറിച  കറിടറിയ
1,40,00,00,000  രൂപയറില് 1,19,21,69,600  രൂപ ടചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ.എയം2/148/2020-തസസ്വഭവ. തന്നീയതറി 1-7-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  2020-ടല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപടട
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  വപ്പോര്ഡട  വറിഭജനയം  നടെത്തുന  പക്ഷേയം  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില് കൂടുതല് തുക ആവശദമപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  50  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 70)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  വപ്പോര്ഡട  വറിഭജനയം നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  2-11-2019-ടല
സ.ഉ.(അച്ചടെറി)  നമ്പര്  79/2019/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  സര്കപ്പോര്
ഡന്നീലറിമറിപറഷന്  കമന്നീഷന്  രൂപന്നീകരറിച്ചറിരുനടവങ്കേറിലുയം  പകപ്പോവറിഡട-19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയുടടെ
വദപ്പോപനയംമൂലയം ടെറി  തന്നീരുമപ്പോനയം സര്കപ്പോര് പറിനന്നീടെട  റദ്ദേട  ടചെയ്യുകയുയം ടചെയതറിനപ്പോല്  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  തുക  അനവദറിച  കറിട്ടുകപയപ്പോ  ആവശദമപ്പോയറി
വരറികപയപ്പോ ടചെയറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ.എയം2/148/2020-തസസ്വഭവ. തന്നീയതറി 1-7-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  ആസപ്പോനടതയുയം  പസപ്പോണല്  ഓഫന്നീസറിടലയുയം,  പറഞട  ഐ.ജറി.
ഓഫന്നീസറിപലയുയം  യപ്പോതപ്പോബത  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  അനവദറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
55.7  ലക്ഷേയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 71)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  നറിയമസഭപ്പോ  ഇലക്ഷേന്  ആവശദതറിനപ്പോയറി  G.O(Rt)No.2006/2021/  Fin.
Dtd.3-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 5,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ലവദസതറി  ടചെലവട  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ഇനതറില്  12.8455  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                                              (ഖണറിക 72)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ഇനതറില് ലഭദമപ്പോകറിയ തുക വളടര കുറവപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ ഇനതറില്  2.3  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                                            (ഖണറിക 73)

974/2022.
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.(Rt)No.6943/2020/Fin.  Dated  27-11-2020  പ്രകപ്പോരയം  2,12,00,000   രൂപ
അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ഇനതറില് ലഭദമപ്പോകറിയ തുക വളടര കുറവപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ഇനതറില് 1.841 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

            (ഖണറിക 74)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.(Rt)No.700/2021/Fin. Dated 27-2-2021  പ്രകപ്പോരയം  19,54,000 രൂപ അധറിക
തുകയപ്പോയറി  അനവദറിച.  കൂടെപ്പോടത  പകരള  നറിയമസഭപ്പോ  ഇലക്ഷേന്  ആവശദതറിനപ്പോയറി
G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021  പ്രകപ്പോരയം  25,00,000   രൂപ  അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ഇനതറില് ലഭദമപ്പോകറിയ തുക വളടര കുറവപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ഇനതറില് 12.48 ലക്ഷേയം  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

           (ഖണറിക 75)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.820/2021/Fin.  Dtd.31-1-2021  പ്രകപ്പോരയം  9,63,000   രൂപ  അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ഇനതറില് ലഭദമപ്പോകറിയ തുക വളടര കുറവപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ഇനതറില് 3.65 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                                              (ഖണറിക 76)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ഇനതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  6.23  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                                              (ഖണറിക 77)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.(Rt)No.4224/2020/Fin.  Dated  17-7-2020  പ്രകപ്പോരയം  25,00,000   രൂപ
അധറിക  തുകയപ്പോയറി  അനവദറിച.  G.O.(Rt)No.6889/2020/Fin.  Dated  25-11-2020
പ്രകപ്പോരയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴെറി  10,00,000   രൂപ  അനവദറിച.   കൂടെപ്പോടത  G.O.
(Rt)No.1356/2021/Fin. Dated 15-2-2021 പ്രകപ്പോരയം 22,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി
അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ഇനതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  20.0075  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                                               (ഖണറിക 78)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ഇനതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  39.1  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
(ഖണറിക 79)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  നറിയമസഭപ്പോ  ഇലക്ഷേന്  ആവശദതറിനപ്പോയറി  G.O(Rt)No.2006/2021/  Fin.
Dtd.3-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 25,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട  ടചെലവകള,  മറട  ആകസറിക ടചെലവകള എനറിവ
വഹറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  3.98  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 80)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശന്നീ.  നമ്പറി നപ്പോരപ്പോയണനട നല്കുനതറിനപ്പോയറി  1,30,00,000  രൂപ  G.O(Rt)No.3911/
2020/Fin.Dtd.26-6-2020 പ്രകപ്പോരയം അധറികതുകയപ്പോയറി അനവദറിച.  ടഹലറിപകപ്പോപ്റററിടന്റെ
വപ്പോടെക  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  G.O(Rt)No.4378/  2020/Fin.  Dtd.28-7-2020  പ്രകപ്പോരയം
2,55,07,000  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  അനവദറിച.  ടഹലറിപകപ്പോപ്റററിനപ്പോയറി  G.O(Rt)No.200/
2021/Fin.  Dtd.8-1-2021  പ്രകപ്പോരയം  10,53,17,000  രൂപയുയം  G.O(Rt)No.1452/2021/Fin.
Dtd.17-2-2021  പ്രകപ്പോരയം  1,70,63,000   രൂപയുയം  വന്നീണ്ടുയം  G.O(Rt)No.1978/2021/Fin.
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Dtd.13-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 1,70,63,000  രൂപയുയം അനവദറിച.  കൂടെപ്പോടത പകരള നറിയമസഭപ്പോ
ഇലക്ഷേനട  G.O(Rt)No.2006/2021/ Fin. Dtd.03.03.2021 പ്രകപ്പോരയം 11,55,000  രൂപയുയം
അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  ആസപ്പോനടതയുയം  പസപ്പോണല്  ഓഫന്നീസുകളറിടലയുയം  പറഞട  ഐ.ജറി.
ഓഫന്നീസുകളറിടലയുയം  ഇനന  ടചെലവറിനപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് 3.6691
പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 81)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.1632/2021/Fin. Dtd.02.02.2021  പ്രകപ്പോരയം  61,55,000  രൂപ അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.  കൂടെപ്പോടത  G.O(Rt)No.2226/2021/Fin.  Dtd.10.03.2021  പ്രകപ്പോരയം
70,00,000  രൂപയുയം പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin. Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 20,00,000  രൂപയുയം അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  24.12  ലക്ഷേയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 82)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  വകുപറിടല  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പ്രന്നീമറിയയം
അടെയ്ക്കുനതറിനയം  ഓഫന്നീസട  ആവശദങ്ങളക്കുള്ള  മറ്റു  ടചെലവകള  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനയം
നറിലവറിടല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  22.44  ലക്ഷേയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 83)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  നറിയമസഭപ്പോ  ഇലക്ഷേനട  പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 1,00,000   രൂപ  അനവദറിച.   G.O(Rt)No.2918/2021/  Fin.  Dtd.25-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 20,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  പരറിശന്നീലന  സ്കൂളറിടല  മരപ്പോമത്തു  പണറികള  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
അനവദറിച്ച വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  38.5  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

            (ഖണറിക 84)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട പരറിശന്നീലന സ്കൂളറിടല അറകുറപണറികളകപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം
പരദപ്പോപ്തമടലനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  3.9675
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത
ണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 85)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടെറി.എ.  ബറില്ലുകളുടടെ കുടെറിശറിക  (ശബരറിമല,  ഇലക്ഷേന് ഡറ്റ്യൂടറികള
തുടെങ്ങറിയവ)  തന്നീര്ക്കുനതറിനട  നറിലവറിടല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  45.02  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                (ഖണറിക 86)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 5,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  വകുപറിടല  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പ്രന്നീമറിയയം
അടെയ്ക്കുനതറിനയം  ഓഫന്നീസട  ആവശദങ്ങളക്കുള്ള  ടചെലവകളുടമലപ്പോയം  പമല്  ശന്നീര്ഷകതറില്
നറിനമപ്പോണട നറിര്വ്വഹറിക്കുനതട. ഇതറിനപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക പരറിമറിതമപ്പോടണനട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  44.7  ലക്ഷേയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 87)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 1,30,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)



32

ശറിപപ്പോര്ശ

പകരള  പപപ്പോലന്നീസട  അകപ്പോഡമറിയറിടല  മരപ്പോമതട  പണറികള  നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയ തുക തുപലപ്പോയം കുറവപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  44  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                                                              (ഖണറിക 88)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പകരള  പപപ്പോലന്നീസട  അകപ്പോഡമറിയറിടല  ടകടറിടെങ്ങളുടടെ  അറകുറപണറികളക്കുയം
സയംരക്ഷേണതറിനമപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ  തുക  വളടര  കുറവപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  6.4297  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 89)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പകരള പപപ്പോലന്നീസട അകപ്പോഡമറിയറിടല വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ അറകുറപണറികള യഥപ്പോസമയയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ  തുക  വളടര  കുറവപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  66.24  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 90)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021

പ്രകപ്പോരയം 9,10,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട  എനറിവ സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെയുയം

ബനടപട വകുപറിടന്റെ വറിശദന്നീകരണതറിടന്റെയുയം അടെറിസപ്പോനതറില് ബജറട വറിഹറിതയം ഈ

ഇനതറിടല  ടചെലവട  നറിര്വ്വഹറികപ്പോന്  പരദപ്പോപ്തമടലനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  7.846  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 91)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021

പ്രകപ്പോരയം  2,32,000  രൂപയുയം  G.O(Rt)No.2132/2021/Fin.  Dtd.8-3-2021  പ്രകപ്പോരയം

33,11,000  രൂപയുയം അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെയുയം

ബനടപട വകുപറിടന്റെ വറിശദന്നീകരണതറിടന്റെയുയം അടെറിസപ്പോനതറില് ബജറട വറിഹറിതയം ഈ

ഇനതറിടല  ടചെലവട  നറിര്വ്വഹറികപ്പോന്  പരദപ്പോപ്തമടലനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  33.13  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 92)

974/2022.
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി G.O(Rt)No.2006/2021/Fin. Dtd. 3-3-2021

പ്രകപ്പോരയം 4,10,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട  എനറിവ സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെയുയം

ബനടപട വകുപറിടന്റെ വറിശദന്നീകരണതറിടന്റെയുയം അടെറിസപ്പോനതറില് ബജറട വറിഹറിതയം ഈ

ഇനതറിടല  ടചെലവട  നറിര്വ്വഹറികപ്പോന്  പരദപ്പോപ്തമടലനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  34.9  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 93)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക

ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബജറട വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെയുയം

ബനടപട വകുപറിടന്റെ വറിശദന്നീകരണതറിടന്റെയുയം അടെറിസപ്പോനതറില് ബജറട വറിഹറിതയം ഈ

ഇനതറിടല  ടചെലവട  നറിര്വ്വഹറികപ്പോന്  പരദപ്പോപ്തമടലനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല്, 1-ശമ്പളയം,2-ക്ഷേപ്പോമബത, 5-മറട അലവന്സുകള എനന്നീ ഇനങ്ങളറില് വകുപട

ആവശദടപട  തുക  മുഴുവനയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 94)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

സറി.ബറി.സറി.ഐ.ഡറി.  ഓഫന്നീസട  ടകടറിടെങ്ങളുടടെ  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി
അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1.2461  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.                      

 (ഖണറിക 95)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടെറി.എ.  ബറില്ലുകളുടടെ കുടെറിശറിക  (ശബരറിമല,  ഇലക്ഷേന് ഡറ്റ്യൂടറികള
തുടെങ്ങറിയവ)  തന്നീര്പകണതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോ
ടണനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  2.6  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 96)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി G.O(Rt)No.2006/2021/Fin. Dtd. 3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 32,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ

അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  49.68  ലക്ഷേയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 97)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഇലക്ഷേന്,  ശബരറിമല  ഡറ്റ്യൂടറി  എനറിവയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ടെറി.എ.  ബറില്ലുകള
മപ്പോറുനതറിനയം, പുതറിയ വനറിതപ്പോ ബറപ്പോലറിയടന്റെ രൂപന്നീകരണയം, 2020-ടല തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
ടതരടഞ്ഞെടുപട എനറിവ മൂലയം ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് കൂടുതല് തുക പവണറി വരുടമനട സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  21.018  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 98)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 2,00,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

മുന്കപ്പോല കുടെറിശറിക തന്നീര്ക്കുനതറിപലയ്ക്കുയം 9 ബറപ്പോലറിയനറിപലയ്ക്കുള്ള അടുത സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷടത  ടചെലവറിനപ്പോയുയം  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1.96  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 99)



37

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.7446/2020/Fin.  Dtd.22-12-2020  പ്രകപ്പോരയം  45,00,000   രൂപ
അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

9  ബറപ്പോലറിയനകളറിടല  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പ്രന്നീമറിയയം  അടെയ്ക്കുനതറിനയം,
ഓഫന്നീസട  ആവശദങ്ങളക്കുള്ള  ടചെലവകളുയം  എലപ്പോയം  പമല്  ശന്നീര്ഷകതറില്  നറിനമപ്പോണട
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതട.   2020-ടല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ടെറി
ശന്നീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി തുക ആവശദയം വരുടമനതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് 3.837
പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.                                              

      (ഖണറിക 100)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.7422/2020/Fin. Dtd.22-12-2020  പ്രകപ്പോരയം  85  ലക്ഷേയം രൂപ അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനവദറിച. പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.
Dtd.3-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 47,00,000  രൂപ  അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  72.76  ലക്ഷേയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 101)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.830/2021/Fin.  Dtd.30-1-2021  പ്രകപ്പോരയം  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ഫണറിടന്റെ  അപരദപ്പോപ്തത  മൂലയം  ബറപ്പോലറിയനകളറില്  ഭരണപ്പോനമതറി  ലഭറിച്ച
അറകുറപണറികള  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനറില  എനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  49.9537  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 102)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബറപ്പോലറിയന്  യൂണറിറ്റുകളറിപലയട  കമ്പറ്റ്യൂടറുയം  മറട  അനബന  ഉപകരണങ്ങളുയം
വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  19-  യപനപ്പോപകരണങ്ങള  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  70  ലക്ഷേയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.                                                  

  (ഖണറിക 103)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പകരളതറിടല  9  ബറപ്പോലറിയന് യൂണറിറ്റുകളറിടല ഗസ്റ്റേട അദദപ്പോപകര്ക്കുള്ള പ്രതറിഫലയം,
പരറിശന്നീലനതറിനപ്പോയറി  പറി.എസട.സറി.  അ ലഡസ്വസട  ടചെയ്യുന  പപപ്പോലന്നീസട  ടടയറിനറികളുടടെ
ടമഡറികല്  ടടെസ്റ്റുകള  നടെത്തുന  ഓഫന്നീസര്മപ്പോര്ക്കുള്ള  പ്രതറിഫലയം,  സ്തുതദര്ഹമപ്പോയ
പസവനതറിനള്ള  ടമഡലുകള,  ററിവപ്പോര്ഡുകള,  പപപ്പോലന്നീസട  പസനയറിടല  കപ്പോയറിക
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തപ്പോരങ്ങളക്കുള്ള ഡയറട അലവന്സട തുടെങ്ങറിയ ടചെലവകള നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട നറിലവറിടല
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  കൂടെപ്പോടത  2020-ടല
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ഇലക്ഷേനമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറിവരുടമനതറിനപ്പോലുയം  ബറപ്പോലറിയനകളുടടെ  പരറിശന്നീലനവമപ്പോയറി  ബനടപട
പരറിപപ്പോടെറികളുടടെ സുഗമമപ്പോയ  നടെതറിപറിനപ്പോയുയം  ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  2.606  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 104)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 57,35,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  19.46  ലക്ഷേയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 105)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഇന്തദ  ററിസര്വട  ബറപ്പോലറിയടന്റെ  പരറിശന്നീലനതറിനപ്പോയറി  സയംസപ്പോനതറിനട  അകത്തുയം
പുറത്തുയം  പസനപ്പോയംഗങ്ങളകട  യപ്പോത  ടചെപയണറി  വരുനതട  കണകറിടലടുത്തുയം  ശബരറിമല,
ഇലക്ഷേന്  ഡറ്റ്യൂടറി  സയംബനറിച്ച  കുടെറിശറിക  ബപ്പോദദത  തന്നീര്ക്കുനതറിനയം  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷപ്പോവസപ്പോനയം വടരയുള്ള ടചെലവകളക്കുമപ്പോയറി ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് 3.4773 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 106)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.(Rt)No.6292/2020/Fin.  Dated  4-11-2020  പ്രകപ്പോരയം  50,00,000   രൂപ
അനവദറിച.  പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി G.O(Rt)No.2006/ 2021/Fin. Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 20,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ.എയം2/148/2020-തസസ്വഭവ. തന്നീയതറി 1-7-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഐ.ആര്.  ബറപ്പോലറിയനറിടല  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പ്രന്നീമറിയയം
അടെയ്ക്കുനതറിനയം  ഓഫന്നീസട  ആവശദങ്ങളക്കുള്ള  ടചെലവകളക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
21.46  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 107)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.(Rt)No.7358/2020/Fin.  Dated  19-12-2020  പ്രകപ്പോരയം  6,33,000   രൂപ
അനവദറിച.  പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/ Fin. Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 1,25,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഐ.ആര്.  ബറപ്പോലറിയനറിടല  ടകടറിടെങ്ങളുടടെ  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  76.26  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 108)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.6890/2021/Fin.  Dtd.25-11-2020  പ്രകപ്പോരയം  4,35,000  രൂപ
അനവദറിച. കൂടെപ്പോടത G.O(Rt)No.503/2021/Fin. Dtd.21-1-2021 പ്രകപ്പോരയം 3,25,000 രൂപ
അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)



41

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  85.28  ലക്ഷേയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 109)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

മറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  നറിനയം  ടചെലവട  വഹറിച്ചതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഐ.ആര്. ബറപ്പോലറിയടന്റെ വപ്പോഹനങ്ങളുടടെയുയം ആന്റെറി -  നകല് ഓപപറഷനട ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന
വപ്പോഹനങ്ങളുടടെയുയം  അറകുറപണറികള  യഥപ്പോസമയയം  നടെത്തുനതറിനട  നറിലവറിടല
വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  18.5  ലക്ഷേയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 110)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.(Rt)No.7416/2020/Fin.  Dated  21-12-2020  പ്രകപ്പോരയം  10,00,000  രൂപ
അനവദറിച.  കൂടെപ്പോടത പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.
Dtd.3-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 9,75,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഐ.ആര്. ബറപ്പോലറിയന് ഓഫന്നീസറിടല ലദനയംദറിന ടചെലവകള പമല് ശന്നീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയറില്  നറിനമപ്പോണട  ടചെലവഴെറിക്കുനതട.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  1.2053  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 111)

974/2022.
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 4,80,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഐ.ആര് .  ബറപ്പോലറിയടന്റെ വപ്പോഹനങ്ങളുടടെയുയം മപ്പോപവപ്പോയറിസ്റ്റേട  പവടയട  നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുള്ള
തണര്പബപ്പോളടട  കമപ്പോപന്റെപ്പോകളുടടെ  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെയുയം  ഇനന  ടചെലവട  വഹറിക്കുനതറിനട
നറിലവറിടല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി ബനടപടട ഉണപ്പോകപ്പോവന അധറിക ടചെലവട കൂടെറി കണകറിടലടുതട ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  47.67  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 112)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.521/2021/Fin.  Dtd.22-1-2021  പ്രകപ്പോരയം  5,00,000  രൂപയുയം
G.O(Rt)No.3117/2021/Fin.  Dtd.29-3-2021  പ്രകപ്പോരയം  10,000   രൂപയുയം  പകരള
നറിയമസഭപ്പോ  ഇലക്ഷേനട  പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021  പ്രകപ്പോരയം
5,00,000  രൂപയുയം അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  2019-20  വര്ഷതറില്  26  പകസുകളറില്  81  ലക്ഷേയം  രൂപ
നല്കപ്പോനള്ളതറിനപ്പോല് ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 113)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

മുന് വര്ഷങ്ങളറിടല ടെറി.എ. ഇനതറിലുള്ള കുടെറിശറിക ടകപ്പോടുത്തു തന്നീര്ക്കുനതറിനയം, 2020-
ടല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഡറ്റ്യൂടറികട  നറിപയപ്പോഗറിക്കുന
പപപ്പോലന്നീസുകപ്പോര്കട  ടെറി.എ.  നല്കുനതറിനമപ്പോയറി   ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  39.24  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 114)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 6,00,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച. 

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  വകുപറിടല  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പ്രന്നീമറിയയം  അടെയ്ക്കുനതറിനയം  മറട
ഓഫന്നീസട  ടചെലവകളക്കുയം  നറിലവറിടല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട  ടചെലവകള  കൂടെറി  കണകറിടലടുത്തുയം
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  15.68  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 115)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.798/2021/Fin.  Dtd.29.01.2021  പ്രകപ്പോരയം  75,00,000 രൂപയുയം
G.O(Rt)No.2504/2021/Fin.  Dtd.18-3-2021  പ്രകപ്പോരയം  68,68,000  രൂപയുയം  അധറിക
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തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.  കൂടെപ്പോടത പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി G.O(Rt)No.2006/
2021/Fin. Dtd.3-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 2,39,57,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച. 

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട പസ്റ്റേഷന് ടകടറിടെങ്ങളുടടെയുയം ജറിലപ്പോ പപപ്പോലന്നീസട ഓഫന്നീസട ടകടറിടെങ്ങളുടടെയുയം
മരപ്പോമത്തു  പണറികളകപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  60.025  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 116)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറിനള്ളറില് ടചെലവട പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പ്രളയയം  ബപ്പോധറിച്ച  ജറിലകളറിടല  പപപ്പോലന്നീസട  പസ്റ്റേഷനകളുടടെ  അറകുറപണറികള
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നടെത്തുനതറിനയം പപപ്പോലന്നീസട പസ്റ്റേഷനകളുടടെ നവന്നീകരണതറിനയം നറിലവറിടല
വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  57.2375  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 117)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ

നറിലവറില്  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  15.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 118)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 09.08.2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട പസ്റ്റേഷനകളറിടലയുയം ജറിലപ്പോ പപപ്പോലന്നീസട ഓഫന്നീസുകളറിടലയുയം വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ
അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം
2020-ടല തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി ബനടപടട ഉണപ്പോകുന ടചെലവകള കൂടെറി
കണകറിടലടുത്തുയം  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  17.4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 119)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.582/2021/Fin. Dtd.22-1-2021  പ്രകപ്പോരയം  1,00,00,000  രൂപ അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനവദറിച. കൂടെപ്പോടത പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി G.O(Rt)No.2006/ 2021/Fin.
Dtd.3-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 2,90,00,000  രൂപയുയം അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

തന്നീര്ത്ഥപ്പോടെന  സമയത്തുയം  മകരവറിളകട  സമയത്തുയം  ടസ്പെഷദല്  ഡറ്റ്യൂടറികപ്പോയറി
നറിപയപ്പോഗറിക്കുനവര്കട പ്രതറിഫലയം നല്കല്, 2020-ടല തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി
ബനടപട  ടചെലവകള  എനറിവയപ്പോയറി  നറിലവറില്   വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയം
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അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  24.4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 120)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.828/2021/Fin.  Dtd.30-1-2021  പ്രകപ്പോരയം  55,00,000  രൂപയുയം
G.O(Rt)No.2454/2021/Fin.  Dtd.17-3-2021  പ്രകപ്പോരയം  50,00,000   രൂപയുയം  അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനവദറിച. പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.
Dtd.3-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 6,74,40,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട പസ്റ്റേഷനകളറിടലയുയം ജറിലപ്പോ പപപ്പോലന്നീസട ഓഫന്നീസുകളറിടലയുയം വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ
ഇനന  ടചെലവട  വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  57.25  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 121)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.7659/2020/Fin.  Dtd.31-12-2020  പ്രകപ്പോരയം  6,00,00,000   രൂപയുയം
G.O(Rt)No.1629/2021/Fin. Dtd.20.02.2021  പ്രകപ്പോരയം  7,00,00,000  രൂപയുയം അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനവദറിച. പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.
Dtd.3-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 1,25,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

മുന് വര്ഷങ്ങളറിടല ടെറി.എ.  ഇനതറിലുള്ള  കുടെറിശറിക  (ശബരറിമല,  ഇലക്ഷേന്  ഡറ്റ്യൂടറി)
നല്പകണതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  4.1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 122)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 5,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  വകുപറിടല  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പ്രന്നീമറിയയം
അടെയ്ക്കുനതറിനയം ഐ.പറി.എസട.  ഓഫന്നീസര്മപ്പോരുടടെ  AIS  അലവന്സട  നല്കുനതറിനയം  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  9.6  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 123)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  നറിയമസഭപ്പോ  ഇലക്ഷേനട  പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 1,00,000  രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

Dog food, Medicine,  ഓഫന്നീസട ആവശദങ്ങളക്കുള്ള ലദനയംദറിന ടചെലവട എനറിവ
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  6.1  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 124)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O(Rt)No.4223/2020/Fin.  Dtd.17.07.2020  പ്രകപ്പോരയം  2,20,000  രൂപ
അനവദറിച.  കൂടെപ്പോടത പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.
Dtd.3-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 1,70,000  രൂപയുയം  അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ശബരറിമല,  ഇലക്ഷേന്  ഡറ്റ്യൂടറികള  തുടെങ്ങറിയവയുടടെ  ടെറി.എ.  ബറില്ലുകളുടടെ  കുടെറിശറിക
തന്നീര്പകണതറിനപ്പോലുയം  2020-ടല തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ ടതരടഞ്ഞെടുപ്പു നടെക്കുന സപ്പോഹചെരദയം
കണകറിടലടുത്തുയം  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  87.96  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 125)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

All India Police Meet 2020  നടെത്തുനതറിനള്ള ടസലക്ഷേന് പകരള പപപ്പോലന്നീസറിന
ലഭറിച്ചറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  1.3410  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 126)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  1.053  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 127)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  നറിയമസഭപ്പോ  ഇലക്ഷേനട  പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 10,00,000  രൂപ അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  3-ടടെലറിപഫപ്പോണ് ടചെലവട  ഇനതറില്  3.728  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം
4-മററിനങ്ങള ഇനതറില് 7.2 ലക്ഷേയം രൂപയുയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 128)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

3- ടടെലറിപഫപ്പോണ്

G.O(Rt)No.7487/2020/Fin. Dtd.23-12-2020 പ്രകപ്പോരയം 8,08,000 രൂപ അനവദറിച.

4- മററിനയം

പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O(Rt)No.2006/2021/Fin.  Dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 5,00,000  രൂപയുയം അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  ടടെലറികമറ്റ്യൂണറിപകഷന്  യൂണറിററിടല  അറകുറപണറികള  നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1.293  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 129)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

974/2022.
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(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  വകുപറിടല  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പ്രന്നീമറിയയം
അടെയ്ക്കുനതറിനയം ടഎ.പറി.എസട.  ഓഫന്നീസര്മപ്പോരുടടെ  AIS  അലവന്സട  നല്കുനതറിനയം  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  43.15  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 130)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.(R.t) No.2565/2021/Fin dtd.19-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 2,00,000 രൂപ അനവദറിച.
കൂടെപ്പോടത പകരള നറിയമസഭപ്പോ ഇലക്ഷേനട പവണറി  G.O.(R.t)  No.2006/2021/Fin  dtd.3-3-2021
പ്രകപ്പോരയം 3,25,000  രൂപയുയം അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസ പതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

എസട.സറി.ആര്.സറി.  യൂണറിററിടല  അറകുറപണറികള  നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  78.2  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.     

(ഖണറിക 131)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസ പതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

തൃശ്ശൂര് പഫപ്പോറന്സറികട സയന്സട ലപ്പോബറിടന്റെ അറകുറപണറികള പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  40  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 132)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസ പതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനങ്ങളകപ്പോയറി   60  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  ഇതട  പദതറി  നടെതറിപറില്  വളടരയധറികയം  സപ്പോപങ്കേതറിക  തടെസങ്ങള
ഉണപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധദതയുടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്, ഈ തുക ചുവടടെ
പചെര്തറിരറിക്കുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറിപലകട  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ശന്നീര്ഷകയം വകയറിരുപതണ തുക

1 4055-00-207-92-01- ജറിലപ്പോ പരറിശന്നീലന
പകന്ദ്രങ്ങളുടടെ നറിര്മപ്പോണയം.

2 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

2 4055-00-207-92-02- ജറിലപ്പോ കണ്പടപ്പോള റമുകള
ആരയംഭറികല്

1.6 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

3 4055-00-207-92-04- പുതറിയ പപപ്പോലന്നീസട
പസ്റ്റേഷനകളക്കുയം വപ്പോടെക ടകടറിടെതറില്

പ്രവര്തറിക്കുന പസ്റ്റേഷനകളക്കുമുള്ള ടകടറിടെ
നറിര്മപ്പോണയം.

26.5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

4 4055-00-207-92-06- സപ്പോയുധപസന 3 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

5 4055-00-207-92-10- എസട.ബറി.സറി.ടഎ.ഡറി.
പറഞട ഓഫന്നീസട ടകടറിടെയം

3 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

6 4055-00-207-92-11- എസട.ബറി.സറി.ടഎ.ഡറി.
ഇന്റെലറിജന്സട ടഹഡ്കസ്വപ്പോര്പടഴട

5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

7 4055-00-207-92-12- പകരളപ്പോ പപപ്പോലന്നീസട
അകപ്പോഡമറി

1.68 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

8 4055-00-207-92-13- ഒരു ബറപ്പോലറിയടന്റെ
സയംപയപ്പോജറിത പരറിശന്നീലനയം-നറിര്മപ്പോണയം

വറിനദപ്പോസവയം

2 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)
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9 4055-00-207-92-14- മറട ടകടറിടെങ്ങളുടടെ
നറിര്മപ്പോണയം.

15.22 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

                                                               ആടക 60 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

(ഖണറിക 133)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ക്രമ നമ്പര്   1

GO(Rt) No.3239/2020/Fin. Dtd.27-5-2020 പ്രകപ്പോരയം 2 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം,  GO(Rt)
No.3012/2021/Fin. Dtd.26-3-2021 പ്രകപ്പോരയം 46,49,000  രൂപയുയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
മുപഖന അനവദറിച.

ക്രമ നമ്പര്   2

GO(Rt)  No.3239/2020/Fin.  Dtd.27-5-2020  പ്രകപ്പോരയം  1.6  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം,
GO(Rt)  No.3012/2021/Fin.  Dtd.26-3-2021  പ്രകപ്പോരയം  49,74,000   രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന അനവദറിച.

ക്രമ നമ്പര്   3

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ക്രമ നമ്പര്   4

GO(Rt) No.3239/2020/Fin. Dtd.27-5-2020 പ്രകപ്പോരയം 3 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം, GO(Rt)
No.3012/2021/Fin. Dtd.26-3-2021  പ്രകപ്പോരയം  6,00,000  രൂപയുയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
മുപഖന അനവദറിച.

ക്രമ നമ്പര്   5

GO(Rt)  No.3239/2020/Fin.  Dtd.27-5-2020  പ്രകപ്പോരയം  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന അനവദറിച.

ക്രമ നമ്പര്   6

GO(Rt)  No.3239/2020/Fin.  Dtd.27-5-2020  പ്രകപ്പോരയം  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന അനവദറിച.

ക്രമ നമ്പര്   7

GO(Rt)  No.3239/2020/Fin.  Dtd.27-5-2020  പ്രകപ്പോരയം   1,68,00,000  രൂപയുയം,
GO(Rt)  No.7303/2020/Fin.  Dtd.16-12-2020  പ്രകപ്പോരയം  66,97,000  രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന അനവദറിച.
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ക്രമ നമ്പര്   8 

GO(Rt)  No.3239/2020/Fin.  Dtd.27-5-2020  പ്രകപ്പോരയം  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന അനവദറിച.

ക്രമ നമ്പര്   9

GO(Rt)  No.3239/2020/Fin.  Dtd.27-5-2020  പ്രകപ്പോരയം  15,22,00,000   രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസ പതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

പപപ്പോലന്നീസട  വകുപറിടല  48  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനങ്ങള  എയം.ഒ.പറി.എഫട  സന്നീമറില്

അനവദറിക്കുന തുക ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണട  നടെതറിവരുനടതനയം  2015-16  മുതല് ടെറി സന്നീമറില്

തുകടയപ്പോനയം അനവദറിക്കുനറിടലനയം  2017-18  മുതല് പസ്റ്റേറട  പപ്പോന് സന്നീമറില് ഉളടപടുതറി

നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങളകപ്പോയറി സര്കപ്പോര് ഫണട അനവദറിക്കുനടണങ്കേറിലുയം പപപ്പോലന്നീസട

വകുപറിടല  വര്ദറിചവരുന  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനങ്ങളറില്  ചെറിലതട  മപ്പോതപമ  ടെറി  തുക

വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചട  നടെപറിലപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനള്ളുടവനയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.

ആയതറിനപ്പോല്, ചുവടടെ പചെര്ക്കുന ശന്നീര്ഷകങ്ങളക്കു പനപരയുള്ള തുക ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ശന്നീര്ഷകയം വകയറിരുപതണ തുക

1 4055-00-207-97-01 21.6198 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

2 4055-00-207-96 12.8269 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

3 4055-00-207-91 3.4215875 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

4 4055-00-207-89 164.1377137 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

5 4055-00-208-98 22.2909150 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

               ആടക 224.2969162 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദതറി)

(ഖണറിക 134)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസ പതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് തുകടയപ്പോനയം വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  10.85  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 135)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

GO(Rt) No.5439/2020/Fin. Dtd.24-9-2020 പ്രകപ്പോരയം 5,85,19,000  രൂപ അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസ പതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  56.52162  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 136)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനള്ളറില്  ടചെലവട  പരറിമറിതടപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസ പതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് 20.93 ലക്ഷേയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.   

       (ഖണറിക 137)
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GO(Rt)  No.6911/2020/Fin.  Dtd.27-11-2020  പ്രകപ്പോരയം  10,90,000  രൂപയുയം
GO(Rt) No.5184/2020/Fin. പ്രകപ്പോരയം 10,05,000  രൂപയുയം  അധറിക തുകയപ്പോയറി അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസ പതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  26.91  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 138)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.(Rt)  No.3323/2020/Fin.  dtd.1-6-2020  പ്രകപ്പോരയം  2,07,19,000  രൂപ
അനവദറിച.  കൂടെപ്പോടത   G.O.(R.t)  No.4644/2020/Fin.  dtd.12-8-2020  പ്രകപ്പോരയം
25,26,72,000  രൂപയുയം  അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 4/345/2020/ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 9-8-2021)

(കപ്പോലതപ്പോമസ പതറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

നടെപ്പുവര്ഷടത ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെയുയം ബനടപട വകുപറിടന്റെ വറിശദന്നീകരണതറിടന്റെയുയം അടെറിസപ്പോനതറില്
ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഈ ഇനതറിടല ടചെലവട നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന് പരദപ്പോപ്തമടലനട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് 2 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 139)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

നടെപ്പുവര്ഷടത പദതറി  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോത  സപ്പോഹചെരദതറില്
അധറിക തുക അനവദറിപകണറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി- സറി3/207/2020-വറിജറി. തന്നീയതറി 3-6-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന വറിഹറിതയം പരദപ്പോപ്തമടലനതറിനപ്പോല്  ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  40  ലക്ഷേയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 140)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

24-2-2021 തന്നീയതറിയറിടല ജറി.ഒ.(ആര്.ററി) നയം. 1755/2021/ധന പ്രകപ്പോരയം  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  2062-104-99-01-4  ടമഡറികല്  റന്നീ  ഇപമ്പഴടടമന്റെട  എന
ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  12,00,000  രൂപയുയം  2062-104-99-01-4-06  വപ്പോടെക,  കരയം,
നറികുതറി  എന  ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  11,00,000  രൂപയുയം  അധറിക  ധന
വറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി - സറി3/207/2020-വറിജറി തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

പമല് ശന്നീര്ഷകതറില് അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്
90380  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണ
ടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.     

(ഖണറിക 141)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക  തുകയട  പവണറിയുള്ള  നറിര്പദ്ദേശയം  ഉണപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്  അനവദറിപകണറി
വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി - സറി3/207/2020-വറിജറി തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്കരണയം, മറട ഓഫന്നീസട ടചെലവകള എനറിവയപ്പോയറി നറിലവറില് അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  10  ലക്ഷേയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.                      

 (ഖണറിക 142)
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സയംസപ്പോനടത  വറിജറിലന്സട  ടസ്പെഷദല്  പകപ്പോടെതറികളറിലുയം  ലടബറ്റ്യൂണലുകളറിലുയം
കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്കരണമടെകമുള്ള  വറികസന  പ്രവര്തനങ്ങളകട  പണയം  അനവദറിക്കുനതറിനട
പദതറി ശന്നീര്ഷകയം പുതുതപ്പോയറി തുറക്കുന വറിഷയയം സര്കപ്പോര് പരറിഗണറിചവരുനതറിനപ്പോല് ഈ
ഇനതറില് പദതറിപയതര ശന്നീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി തുകടയപ്പോനയം അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി - സറി3/207/2020-വറിജറി തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

നറിലവറിടല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  84,000  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 143)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

22-12-2020  തന്നീയതറിയറിടല  ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.)  നയം.7444/2020/ധന.  പ്രകപ്പോരയം  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  2062-00-105-96-വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  എന  ബഡ്ജറട
ശന്നീര്ഷകതറില്  1,04,000  രൂപ അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി-സറി3/207/2020-വറിജറി.  തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

നറിലവറിലുള്ള വറിഹറിതയം പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല് 05-04 ഓഫന്നീസട ടചെലവട മററിനങ്ങള
എനതറില് 50,000 രൂപയുയം 45 പറി.ഒ.എല്. എനതറില് 10,000 രൂപയുയം ഉളടപടടെ ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില് 60,000 രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 144)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുകടയപ്പോനയം അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി-സറി3/207/2020-വറിജറി.  തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

നറിലവറില് ടമഡറികല് റന്നീ-ഇയംപബഴടടമന്റെട, യപ്പോതപ്പോബത, വറിവര സപ്പോപങ്കേതറികവറിദദ,

974/2022.
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മററിനയം എനന്നീ ഇനങ്ങളറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  2.35  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 145)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

11-8-2020  തന്നീയതറിയറിടല ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.)  നയം. 4625/2020/ധന.  പ്രകപ്പോരയം  2062-
105-90-04-02-സലയംമപ്പോറ  ബത  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  ₹40,000 അധറിക
ധനവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

27-11-2020 തന്നീയതറിയറിടല  ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.) നയം. 6912/2020/ധന. പ്രകപ്പോരയം 2062-
105-90-01-4-ടമഡറികല്  റന്നീഇയംപബഴടടമന്റെട  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  ₹40,000   അധറിക
ധനവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി-സറി3/207/2020-വറിജറി.  തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഓഫന്നീസട  പ്രവര്തനയം ആരയംഭറിച്ച  20-2-2016  മുതലുള്ള ടകടറിടെ  വപ്പോടെക ടകപ്പോടുത്തു
തന്നീര്ക്കുനതറിനപ്പോയുയം  പുതറിയ ടകടറിടെതറിപലയട  ഓഫന്നീസട  സറിരമപ്പോയറി  മപ്പോറ്റുനതറിപലയപ്പോയുയം
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  31  ലക്ഷേയം   രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 146)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

16-1-2021  തന്നീയതറിയറിടല  ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.)  നയം.  382/2021/ധന.  പ്രകപ്പോരയം  2062-
105-89-06-വപ്പോടെക-കരയം-നറികുതറി  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  7,00,000   രൂപ  അധറിക
ധനവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

18-1-2021  തന്നീയതറിയറിടല  ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.)നയം.418/2021/ധന  പ്രകപ്പോരയം  89-05-4-
മററിനങ്ങള എന ശന്നീര്ഷകതറില് അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ  15,00,000   രൂപ
അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി-സറി3/207/2020-വറിജറി.  തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

പലപ്പോകപ്പോയുക,  ഉപപലപ്പോകപ്പോയുക,  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,  ടഡപറ്റ്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,  ഓഫന്നീസട  സ്റ്റേപ്പോഫട
എനറിവരുടടെ ടമഡറികല് റന്നീ-ഇയംപബഴടടമന്റെട  ടകയറിമുകള മപ്പോററി  നല്കുനതറിനട  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  2  ലക്ഷേയം
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 147)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

19-3-2021 തന്നീയതറിയറിടല ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.) നയം. 2595/2021/ധന. പ്രകപ്പോരയം 99-34-3-
മററിനങ്ങള  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ  ₹1,50,000
അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി-സറി3/207/2020-വറിജറി.  തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
30  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 148)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

24-3-2021  തന്നീയതറിയറിടല  ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.)നയം.2803/2021/ധന.  പ്രകപ്പോരയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ 1,00,000  രൂപ അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി-സറി3/207/2020-വറിജറി.  തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

പലപ്പോകപ്പോയുക, ഉപപലപ്പോകപ്പോയുക, രജറിസ്ട്രേപ്പോര്, ടഡപറ്റ്യൂടറി രജറിസ്ട്രേപ്പോര് എനറിവര്കട അവധറി
യപ്പോതപ്പോനകൂലദയം, സലയംമപ്പോറബത എനറിവ നല്കുനതറിനട നറിലവറിടല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം
പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  04-2  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  2  ലക്ഷേയം  രൂപയുയം  04-4  എന
ശന്നീര്ഷകതറില്  1.7  ലക്ഷേയം  രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 149)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി-സറി3/207/2020-വറിജറി.  തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  തുക  ഒനയം  വകയറിരുതപ്പോതതറിനപ്പോല്  35  ലക്ഷേയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.                                                              

(ഖണറിക 150)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പുതറിയ  വപ്പോഹനങ്ങള  വപ്പോങ്ങുനതട  തല്കപ്പോലപതയട  പവണപ്പോടയനട
തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് തുകടയപ്പോനയം വകയറിരുതറിയറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി-സറി3/207/2020-വറിജറി.  തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  കപ്പോലപഴെകയം  കപ്പോരണതപ്പോല്  അറകുറപണറികളകട  കൂടുതല്  തുക
ടചെലവപ്പോകുനതറിനപ്പോല് നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം പരദപ്പോപ്തമടലനട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  96,000  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 151)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുകടയപ്പോനയം അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് വറിജറി-സറി3/207/2020-വറിജറി.  തന്നീയതറി 3-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

സയംസപ്പോനടത  ജയറിലുകപളയുയം  പകപ്പോടെതറികപളയുയം  ബനറിപറിചള്ള  വന്നീഡറിപയപ്പോ
പകപ്പോണ്ഫറന്സറിയംഗട  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  5.92  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 152)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസപ്പോനടത  ജയറിലുകപളയുയം  പകപ്പോടെതറികപളയുയം  ബനറിപറിക്കുന  വന്നീഡറിപയപ്പോ
പകപ്പോണ്ഫറന്സറിയംഗട സയംവറിധപ്പോനയം സപ്പോപറിക്കുനതറിനട ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുകയട
പുറടമ  3,48,09,000  രൂപ അഡന്നീഷണല് ഓതലറപസഷന് മുപഖന ലഭദമപ്പോകറിയറിട്ടുണട.
(ഉതരവട ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.) നയം.7065/2020/Fin. Dated 2-12-2020 Rs.3,00,00,000  &
G.O.(Rt)No.7230/2020/Fin. Dated 11-12-2020 Rs.48,09,000 )

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/1/2021/ആഭദന്തരയം.  തന്നീയതറി 25-5-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

തടെവകപ്പോരുടടെ ബപ്പോഹുലദയം നറിമറിതയം ജയറിലുകളറില് ടവള്ളതറിടന്റെ ഉപപഭപ്പോഗയം വളടര
കൂടുതലപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടവള്ളകരയം  ഇനതറില്  കൂടുതല്  തുക  ആവശദമപ്പോടണനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.                   

   (ഖണറിക 153)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2056-00-101-99-ജയറിലുകള  05-1-ടവള്ളകരയം  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്
2,50,00,000  രൂപ  ലഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറിക  തുക
ആവശദടപട്ടുടകപ്പോണട  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുകയുയം  29-3-2021-ടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)
നയം.3142/2021/ധന.  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  2,87,92,000   രൂപ  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്
അനവദറിച്ചട നല്കുകയുയം ടചെയറിരുന.  തറിരുവനന്തപുരയം ടസന്ടല് ജയറിലറില് ടവള്ളകരയം
ഇനതറില്  നറിലവറിലുണപ്പോയറിരുന  കുടെറിശറിക  (2,87,91,857  രൂപ)  പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററിയുടടെ  ഒറതവണ  തന്നീര്പപ്പോകല്  പദതറിയറില്  ഉളടപടുതറി
തന്നീര്പപ്പോക്കുകയപ്പോയറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/1/2021/ആഭദന്തരയം.  തന്നീയതറി 25-5-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

തടെവകപ്പോരുടടെ പവതനയം,  ചെറികറിതപ്പോ ടചെലവട,  മരുനറിടന്റെ വറിലയറിലുണപ്പോയ വര്ദനവട
എനറിവ  കണകറിടലടുക്കുപമ്പപ്പോള  നറിലവറിടല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 154)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2056-00-101-99-ജയറിലുകള  34-3  മററിനയം എന ശന്നീര്ഷകതറില്  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അഡന്നീഷണല് ഓതലറപസഷന് മുപഖന ലഭദമപ്പോകറിയറിട്ടുണട. (ഉതരവട G.O.
(Rt)No.6793/2020/Fin.  Dtd,  22-11-2020  Rs.2,00,00,000  &  G.O.(Rt)No.338/  2021/ Fin.
 Dtd. 13-1-2021, Rs. 2,00,00,000 പ്രസ്തുത തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുണപ്പോയറി.



62

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/1/2021/ആഭദന്തരയം.  തന്നീയതറി 25-5-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ജയറിലുകളറിടല ഔപദദപ്പോഗറിക ആവശദങ്ങളക്കുയം തടെവകപ്പോരുടടെ ആശുപതറി,  പകപ്പോടെതറി

യപ്പോതകളക്കുയം ജയറില് വപ്പോഹനയം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോലുയം ചെറില ജയറിലുകളറില് കപ്പോര്ഷറിക

ആവശദതറിനപ്പോയറി ടപ്പോകറുയം ടജ.സറി.ബറി.-യുയം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോലുയം ഇനന ഇനതറില്

കൂടുതല്  ടചെലവട  വരുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഇനന

വറിലയറിലുണപ്പോകുന  ഗണദമപ്പോയ  വര്ദനവട  കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്

20  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 155)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2056-00-101-99-ജയറിലുകള 45-പറി.ഒ.എല്. എന ശന്നീര്ഷകതറില് 13-1-2021-ടല

സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നയം.310/2021/ധന.  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  20  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

അഡന്നീഷണല്  ഓതലറപസഷന്  മുപഖന  ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം

വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുമുണപ്പോയറി.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/1/2021/ആഭദന്തരയം.  തന്നീയതറി 25-5-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

തടെവകപ്പോരുടടെ  പറഷന്  സമ്പ്രദപ്പോയയം  പുനനഃസപ്പോപറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  തറിപവണറി,

സലപപകപ്പോ,  പഹപ്പോര്ടറിപകപ്പോപട,  മതദടഫഡട,  മറില്മ,  ഗദപ്പോസട  ഏജന്       സറി  തുടെങ്ങറിയ

സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനയം  ടക്രഡറിറട  വദവസയറില്  സപ്പോധനങ്ങള  വപ്പോപങ്ങണറി

വരുനടവനതുയം  തടെവകപ്പോരുടടെ  ബപ്പോഹുലദവയം  ആഹപ്പോരസപ്പോധനങ്ങളുടടെയുയം  മറ്റു

നറിപതദപ്പോപപയപ്പോഗ  സപ്പോധനങ്ങളുടടെയുയം  വറിലയറിലുണപ്പോകുന  വര്ദനവട  എനറിവയുയം

കണകപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള നറിലവറിടല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 156)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2056-00-101-99-ജയറിലുകള 56 ഭക്ഷേണവയം ധനസഹപ്പോയവയം എന ശന്നീര്ഷകതറില്
സമറിതറി  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിരുനടവങ്കേറിലുയം  അപ്രതന്നീക്ഷേറിതമപ്പോയറി  പകപ്പോവറിഡട
മഹപ്പോമപ്പോരറി  പടെര്ന  സപ്പോഹചെരദതറില്  ജയറിലുകളറില്  തടെവകപ്പോരുടടെ  ബപ്പോഹുലദയം
കുറയ്പകണറി  വനതറിനപ്പോല്  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറിനട  പുറടമ  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി  വനറില.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറിക
തുകയപ്പോയറി ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/1/2021/ആഭദന്തരയം.  തന്നീയതറി 25-5-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ദക്ഷേറിണ  പമഖലയറിടല  ജയറിലുപദദപ്പോഗസരുടടെ  പരറിശന്നീലനതറിനള്ള  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  30  ലക്ഷേയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 157)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2056-00-101-97-10  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ  പ്രകപ്പോരയം
അധറിക  തുകയട  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിച്ചറിരുന  എങ്കേറിലുയം  അധറിക  തുക
അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/1/2021/ആഭദന്തരയം.  തന്നീയതറി 25-5-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

Implementation of TETRA Communication System in Central Prisons (Non-
Plan)  എന ശന്നീര്ഷകതറില് തുകടയപ്പോനയം വകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല് ഇതറിനട
1.3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 158)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2056-00-001-89-ടസന്ടല് ജയറിലുകളറിടല ടടെടപ്പോ കമറ്റ്യൂണറിപകഷന് സയംവറിധപ്പോനയം
നടെപറിലപ്പോകല്  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുക  വകയറിരുത്തുനതറിനപ്പോയറി
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനടവങ്കേറിലുയം അധറിക തുക അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/1/2021/ആഭദന്തരയം.  തന്നീയതറി 25-5-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  സറിവറില്  ഡറിഫന്സട  പവപ്പോളന്റെറിയര്മപ്പോടര  ററിക്രൂടട
ടചെയ്യുനതറിനയം  പരറിശന്നീലനയം  നല്കുനതറിനമപ്പോയറി  അനവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 168)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

സറിവറില് ഡറിഫന്സട പവപ്പോളണറിയര്മപ്പോരുടടെ പരറിശന്നീലനങ്ങളുയം ആയതറിപലയ്ക്കുള്ള വറിഭവ
സമപ്പോഹരണതറിനമപ്പോയറി 2 പകപ്പോടെറി രൂപ സയംസപ്പോന ദുരന്ത പ്രതറികരണ നറിധറിയറില് നറിനയം
3-5-2020-ടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നയം.492/2020/ഡറി.എയം.ഡറി.  പ്രകപ്പോരയം  നല്കറിയറിരുന.
ആയതറിനപ്പോല് ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില് തുക ആവശദമപ്പോയറി  വരപ്പോതതറിനപ്പോല്  വകുപട  പമധപ്പോവറി
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എഫട2/306/2020-ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 14-7-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പപപ്പോലന്നീസറിടനയുയം  അഗറിശമന  പസനപയയുയം
സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി നറിലവറിലുള്ള പഹപ്പോയം ഗപ്പോര്ഡുമപ്പോരുടടെ എണ്ണയം വര്ദറിപറിക്കുനതറിനയം
പഹപ്പോയം  ഗപ്പോര്ഡുമപ്പോരുടടെ  ദറിവസപവതനയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനയം  തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്
നറിലവറില് വകയറിരുതറിയ തുക ടകപ്പോണട അടുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം മുഴുവനയം പവതനയം
നല്കപ്പോന് കഴെറിയുകയറിടലനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആകയപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  
12  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 169)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പഹപ്പോയം  ഗപ്പോര്ഡുകളുടടെ  എണ്ണയം  3000  ആയറി  തുടെരുന.   ആയതട  വര്ദറിപറിച്ചറിടറില.
നറിലവറിലുള്ള  പഹപ്പോയംഗപ്പോര്ഡുകളകട  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിടല  പവതനയം
പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി നല്കുനതറിനട സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് 4,83,94,000



65

രൂപ കൂടെറി അഡന്നീഷണല് ഫണപ്പോയറി  16-3-2021-ടല സ.ഉ.(ആര്.ററി.)നയം.2390/2021/ധന.
പ്രകപ്പോരയം  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  ലഭദമപ്പോകറിയറിട്ടുണട.   ഈ  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട
പഹപ്പോയംഗപ്പോര്ഡുകളകട പവതനയം പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം നല്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എഫട2/306/2020-ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 14-7-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ജന്നീവനകപ്പോരുടടെ  നറിലവറിടല  യപ്പോതപ്പോബതപ്പോ
കുടെറിശറികകള,  ടവള്ളകരയം,  ടകടറിടെ  വപ്പോടെക,  മറട  ഓഫന്നീസട  ടചെലവകള  എനറിവയപ്പോയറി
നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  5.65  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 170)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  04-01-യപ്പോതപ്പോബത
ശന്നീര്ഷകതറില്  17-12-2020-ടല  സ.ഉ.(ആര്.ററി.)  നയം.  7308/2021/ധന.  പ്രകപ്പോരയം
1,00,00,000   (ഒരു  പകപ്പോടെറി)  രൂപയുയം  30-3-2021-ടല  സ.ഉ.(ആര്.ററി.)  നയം.
3210/2021/ധന. പ്രകപ്പോരയം 28,08,000  (ഇരുപതറി എടട ലക്ഷേതറി എണ്ണപ്പോയറിരയം) രൂപയുയം
അഡന്നീഷണല്  ഫണപ്പോയറി  അനവദറിക്കുകയുയം,  ടെറി  തുകയ്ക്കുള്ള  ജന്നീവനകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക
ബറില്ലുകള  മപ്പോററി  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.   കൂടെപ്പോടത  നറിലയങ്ങളുടടെ  വപ്പോടെക  കുടെറിശറിക
തന്നീര്കപ്പോനപ്പോയറി 06-ടറന്റെട പററട  & ടെപ്പോകസട ശന്നീര്ഷകതറില് 70,00,000  (എഴുപതട ലക്ഷേയം)
രൂപ  3-12-2020-ടല  സ.ഉ.(ആര്.ററി.)  നയം.  7106/2020/ധന.  പ്രകപ്പോരയം  അഡന്നീഷണല്
ഫണപ്പോയറി അനവദറിക്കുകയുയം ടെറി തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എഫട2/306/2020-ആഭദന്തരയം തന്നീയതറി 14-7-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

മന്നീഡറിയ  അകപ്പോദമറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോന  സക്കൗകരദ  വറികസനയം,  പ്രവര്തന
വറിപുലന്നീകരണയം  എനറിവയപ്പോയുള്ള  ബ ഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  2.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 190)

974/2022.
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ആസപ്പോന  മനറിര  നറിര്മപ്പോണയം  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  നന്നീകറിയറിരുപ്പുണപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്  സബ്ജകട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരയം അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ടപന്ഷന്  കുടെറിശറിക  നല്പകണതറിനപ്പോലുയം,
ടപന്ഷന്  വപ്പോങ്ങുനവരുടടെ  എണ്ണയം  വര്ദറിച്ചതറിനപ്പോലുയം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,   ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  5
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 191)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ 5 പകപ്പോടെറി രൂപയറില് അഞട ഘടങ്ങളറിലപ്പോയറി 4.0163 പകപ്പോടെറി
രൂപ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന ധനവകുപട അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പതപ്രവര്തക  ടപന്ഷന്  പദതറിയറില്
അയംഗതസ്വയം  പനടെപ്പോടത  പതസപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനയം  വറിരമറിച്ച  പ്രമുഖ  വദകറികളക്കുയം
അവരുടടെ  ആശറിതര്ക്കുയം  ടപന്ഷന്  നല്കുനതറിനട  നറിലവറിടല  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,   ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
15  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 192)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ 15  ലക്ഷേയം രൂപയറില് അഞട ഘടങ്ങളറിലപ്പോയറി  13.11  ലക്ഷേയം
രൂപ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന ധനവകുപട അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ടപന്ഷന്  വപ്പോങ്ങുന  പതപ്രവര്തപകതര   ജന്നീവനകപ്പോരുടടെ  എണ്ണയം
വര്ദറിച്ചതറിനപ്പോലുയം  ടപന്ഷന്   കുടെറിശറിക  നല്പകണതറിനപ്പോലുയം   നറിലവറിടല  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,   ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
9.65  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                                                   (ഖണറിക 193)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ  9.65  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്  മൂനട  ഘടങ്ങളറിലപ്പോയറി  6.4664
പകപ്പോടെറി രൂപ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന ധനവകുപട അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  സര്കപ്പോര്
പസപ്പോഷദല്  മന്നീഡറിയ  ടസല്  പ്രവര്തനയം  കപ്പോരദക്ഷേമമപ്പോക്കുനതറിനയം  ഓഫന്നീസറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോന സക്കൗകരദ വറികസനതറിനമപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക പരദപ്പോപ്തമടലനട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,   ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 194)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള 200 ലക്ഷേയം രൂപയറില് അവപശഷറിച്ചറിട്ടുള്ള
61.13  രൂപ ടവബ്ടടസറ്റുകളുടടെ പരറിപപ്പോലനതറിനയം മറ്റു പ്രവര്തറികള നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  4-3-2021  തന്നീയതറിയറിടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം  2044/2021/ധന
പ്രകപ്പോരയം   '2220-60-106-93  പുറപമയുള്ള  പ്രചെപ്പോരണ  കദപ്പോമ്പയറിനകള'  ശന്നീര്ഷകതറില്
നറിനയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന 1.1573 പകപ്പോടെറി രൂപ അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് "നപ്പോയം മുപനപ്പോടട"
എന  ടടെലറിവറിഷന്   പരറിപപ്പോടെറി  കൂടുതല്  ജനകന്നീയമപ്പോക്കുനതറിടല  പ്രപക്ഷേപണ  ടചെലവട
കണകറിടലടുതട  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 195)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

“നപ്പോയം മുപനപ്പോടട” ടടെലറിവറിഷന് പരറിപപ്പോടെറിയുടടെ നറിര്മപ്പോണതറിനയം സയംപപ്രഷണതറി
നമപ്പോയറി  '2220-60-102-98 പറി.ആര്.ഡറി. സഹപ്പോയക പകന്ദ്രയം' ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം 25 ലക്ഷേയം
രൂപയുയം '2220-60-102-99 ഇന്ഫര്പമഷന് ടസപന്റെഴട' ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം  25 ലക്ഷേയം
രൂപയുയം  ഉളടപടടെ  ആടക  50  ലക്ഷേയം  രൂപ  25-3-2021  തന്നീയതറിയറിടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)
നയം.2936/2021/ധന. പ്രകപ്പോരയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന അനവദറിച.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് രപ്പോജദതലസപ്പോനതട
പകരളതറിടന്റെ കലപ്പോസപ്പോയംസപ്പോരറിക പ്രവര്തനങ്ങള കൂടുതല് ലവവറിധദമപ്പോര്ന രന്നീതറിയറില്
അവതരറിപറിക്കുവപ്പോന്   ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  15  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 196)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  19-ടന്റെ  പശപ്പോതലതറില്  നറ്റ്യൂഡല്ഹറിയറില്  ടപപ്പോതുപരറിപപ്പോടെറികള
നടെത്തുവപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പുതറിയ  പ്രവൃതറികള  ഏടറടുതട  പൂര്തന്നീകരറിക്കുനതറിനട  ഈ  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,   ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
8  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരു
തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 197)
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സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  23-11-2020  തന്നീയതറിയറിടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം  6817/2020/ധന
പ്രകപ്പോരയം 8 ലക്ഷേയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് പുറപമ നടെതറിവരുന പ്രചെപ്പോരണ സയംവറിധപ്പോനങ്ങള മറികവറ രന്നീതറിയറില്
ആവറിഷരറിക്കുവപ്പോനയം  സപ്പോധദതകള  പ്രപയപ്പോജനടപടുത്തുവപ്പോനയം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,   ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 198)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  19-ടന്റെ പശപ്പോതലതറിലുള്ള നറിയനണങ്ങള നറിലവറിലുണപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്
വറിപുലമപ്പോയ  കദപ്പോമ്പയറിനകളുയം  പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങളുയം  നടെതപ്പോനപ്പോകപ്പോത
സപ്പോഹചെരദതറില് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പുതറിയ  പ്രവൃതറികള  ഏടറടുതട  പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനട  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  20  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 199)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  23-11-2020  തന്നീയതറിയറിടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)
നയം. 6817/2020/ധന പ്രകപ്പോരയം 20 ലക്ഷേയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പരസദ  ബറില്ലുകളുടടെ  പപയ്ടമന്റെട  കുടെറിശറിക,
ജറി.എസട.ടെറി  തുടെങ്ങറിയവ  ഒടുപകണതപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  സര്കപ്പോരറിടന്റെ  ലദനയംദറിന
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുയം ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്,   ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  35  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 200)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2017  ജനവരറി  മുതല്  2019  മപ്പോര്ച്ചട  വടരയുള്ള  ടടെന്ഡര്/പനപ്പോണ്ടടെന്ഡര്
പരസദങ്ങള  നല്കറിയ  വകയറിടല  കുടെറിശറിക  നല്കുനതറിപലയട  ഫണട
ആവശദടപടതറിന്പ്രകപ്പോരയം  ധനകപ്പോരദവകുപട  27-6-2020  തന്നീയതറിയറിടല
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നയം.3915/2020/ധന.  പ്രകപ്പോരയം  25.4613  പകപ്പോടെറി രൂപ അനവദറിച്ചറിരുന.  ടെറി
കപ്പോലയളവറിടല ലഭദമപ്പോയ എലപ്പോ ബറില്ലുകളക്കുയം പപയ്ടമന്റെട അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി  28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ആധുനറിക  രന്നീതറിയറിലുള്ള  സക്കൗണട  ബൂതട
സയംവറിധപ്പോനയം,  ഇന്റെര്ടനറട  പറഡറിപയപ്പോയട  ആവശദമപ്പോയ  ലവവറിധദമപ്പോര്ന  പപ്രപ്പോഗ്രേപ്പോയം,
ടപ്രപ്പോഡക്ഷേന്  എനറിവയുടടെ  ടചെലവട  കണകറിടലടുതട,  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,    ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 201)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത പദതറിയറിടല 6 പ്രവര്തറികള
കൂടെറി നടെപപ്പോക്കുനതറിനട 108.75 ലക്ഷേയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി പവണറിവനതറിനപ്പോല് '2220-60-
106-93 ഔടടപഡപ്പോര് പബറിസറിററി കദപ്പോമ്പയറിന്' ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം 78.6 ലക്ഷേയം രൂപയുയം
'2220-60-106-94   വപ്പോര്തപ്പോവറിതരണ വറിദദപ്പോഭദപ്പോസവയം കമറ്റ്യൂണറിപകഷനയം'  ശന്നീര്ഷകതറില്
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നറിനയം  20  ലക്ഷേയം  രൂപയുയം  '2220-60-102-98  പറി.ആര്.ഡറി.  സഹപ്പോയക  പകന്ദ്രയം'
ശന്നീര്ഷകതറില് നറിനയം 10.15 ലക്ഷേയം രൂപയുയം ഉളടപടടെ 108.75 ലക്ഷേയം രൂപ 19-3-2021
തന്നീയതറിയറിടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നയം. 2585/2021/ധന പ്രകപ്പോരയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന
അനവദറിച്ചട ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട. 

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി 28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല  ടചെലവട  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  സര്കപ്പോരറിടന്റെ  ഫപ്പോഗ്ഷറിപട  പദതറി  മറികവറതപ്പോക്കുനതറിനട  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  2.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 202)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  19-ടന്റെ  പശപ്പോതലതറിലുള്ള  നറിയനണങ്ങള  നറിലവറിലുണപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്
വറിപുലമപ്പോയ  കദപ്പോമ്പയറിനകളുയം  പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങളുയം  നടെതപ്പോനപ്പോകപ്പോത
സപ്പോഹചെരദതറില് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി 28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട  എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് കൂടുതല് കണന്റെട എഡറിറര്മപ്പോരുടടെ പസവനയം ആവശദമപ്പോടണനട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 203)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

'2220-60-103-99  പ്രസട ടഫസറിലറിറന്നീസട  ശന്നീര്ഷകതറില്'  നറിനയം  15  ലക്ഷേയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴെറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ധനകപ്പോരദ
വകുപറിനട ഫയല് സമര്പറിടച്ചങ്കേറിലുയം തുക അനവദറിച്ചറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി 28-6-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിടല ടചെലവട  എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ടെപ്പോപഗപ്പോര് തറിപയറററിടന്റെ ലദനയംദറിന പ്രവര്തനങ്ങളക്കുയം തറിപയറററിടന്റെ
പ്രവര്തനയം കപ്പോരദക്ഷേമമപ്പോക്കുനതറിനയം ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  2.4  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 204)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട-19 മൂലമുണപ്പോയ പ്രതറിസനറികള കപ്പോരണയം പുതറിയ പ്രവര്തനങ്ങടളപ്പോനയം
നടെപപ്പോകപ്പോന്  കഴെറിയപ്പോതതട  ടകപ്പോണട  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/10/2020/ഐ.പറി.ആര്. തന്നീയതറി 28-6-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

18  ഏകര് ഭൂമറി  ഏടറടുക്കുനതറിനള്ള അവപ്പോര്ഡട  തുകയുയം എല്.എ.ആര്.  പകപ്പോടെതറി
വറിധറി  പ്രകപ്പോരമുള്ള  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം  അനവദറിക്കുനതറിനയം  പവണറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
257.3010038  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 205)

സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

തറിരുവനന്തപുരയം അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര വറിമപ്പോനതപ്പോവള വറികസനതറിനട 257.30 പകപ്പോടെറി രൂപ
വകയറിരുത്തുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിരുനടവങ്കേറിലുയം  ഭൂമറി  ഏടറടുക്കുനതുമപ്പോയറി
ബനടപട  എല്.എ.ആര്.  പകസുകളറില്  പകപ്പോടെതറി  വറിധറി  പ്രകപ്പോരയം  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി
നല്പകണ  3.17  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോതപമ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
അനവദറിപകണതപ്പോയറി വനറിട്ടുള.

(സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഡറി2/205/2020/ഗതപ്പോ. തന്നീയതറി 28-6-2021)

                                       പറിണറപ്പോയറി വറിജയന്,
തറിരുവനന്തപുരയം,                                     ടചെയര്മപ്പോന്,
2022 ജൂലല 18.                   സബ്ജകട കമറിററി XIV.
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21-6-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

ആഭഭ്യന്തര  കയോരഭ്യങ്ങള്  സസംബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  XIV,  2021  ജ ജൂണ്  മയോസസം
21-ാം തതീയതടി,  തടിങ്കളയോഴ്ച രയോവടിലലെ  11.45  മണടികപ നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ  '5 ഡടി'
യകയോണ്ഫറന്സപ ഹയോളടില് സമടിതടി  ലചെയര്മയോന്,  മുഖഭ്യമനടി ശതീ.  പടിണറയോയടി  വടിജയലന
അദഭ്യക്ഷതയടില്  യയയോഗസം  യചെര്ന.   പ്രസ്തുത  യയയോഗതടില്  സമടിതടിയുലട  പ്രയതഭ്യക
ക്ഷണടിതയോകളയോയ  വഭ്യവസയോയവസം  നടിയമവസം  കയറസം  വകുപ്പുമനടി  ശതീ.  പടി.  രയോജതീവപ,
പടടികജയോതടി, പടടികവര്ഗ്ഗ പടിയനയോകവടിഭയോഗയക്ഷമ-യദേവസസസം വകുപ്പുമനടി ശതീ.  ലക.  രയോധയോകൃഷ്ണന്
എനടിവരസം തയോലഴെപറയുന അസംഗങ്ങളസം സനടിഹടിതരയോയടിരന. 

1. ശതീ. ഇ. ചെന്ദ്രയശേഖരന്

2. ശതീ. വടി. യജയോയടി

3. ശതീ. പടി. ലക. കുഞയോലെടിക്കുടടി

4. ശതീ. ടടി. ഐ. മധുസൂദേനന്

5. ശതീ. മയോതത്യു ടടി. യതയോമസപ

6. ശതീ. ഉമന് ചെയോണടി

7. ശതീ. ടടി. പടി. രയോമകൃഷ്ണന്

8. ശതീ. വടി. ഡടി. സതതീശേന്

9. ശതീ. കടകസംപളടി സുയരന്ദ്രന്

10. ശതീ. യതയോമസപ ലക. യതയോമസപ.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ  :

1. ശതീമതടി  ഷബയോന അഞ ഞസം, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീ. എസപ. ബടിജ, ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി

ഹയോജരയോയ ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര്:

1. ശതീ. ടടി. ലക. യജയോസപ, അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രടറടി, ആഭഭ്യന്തര വകുപപ.

2.  യഡയോ.  ആശേയോ  യതയോമസപ,   അഡതീഷണല്  ചെതീഫപ  ലസക്രടറടി,  ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ  
ഭരണപരടിഷയോര വകുപപ.

3. യഡയോ. യവണു വടി., അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രടറടി, ആസൂത്രണ സയോമ്പതടികകയോരഭ്യ വകുപപ.

974/2022.
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4. ശതീ. ബടിശേസനയോഥപ സടിന്ഹ, പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടി, ഇലെയകയോണടികപ & ഇന്ഫര്യമഷന് 

ലടക പയനയോളജടി വകുപപ.

5. ശതീ. ലക. ആര്. യജഭ്യയോതടിലെയോല്, പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടി, ലപയോതുഭരണ വകുപപ.

6. യഡയോ. ലക. പടി. സുധതീര്, പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടി, ശേയോസ്ത്രസയോയങ്കതടിക വകുപപ.

7. യഡയോ. രയോജ നയോരയോയണ സസയോമടി, പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടി, പയോര്ലെലമനറടികയോരഭ്യ വകുപപ.

8. ശതീ. യവണുയഗയോപയോല്, ലസക്രടറടി, ഇന്ഫര്യമഷന് & പബടികപ റടിയലെഷന്സപ വകുപപ.

9. ശതീ. വടി. ഹരടി നയോയര്, ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

10. കുമയോരടി ബതീന വടി. ടടി., ലസക്രടറടി, ഇന്ഫര്യമഷന് കമതീഷന്.

11. ശതീമതടി ഗതീത ലജ. ആര്., ലസക്രടറടി, ഐ. എസം. ജടി.

12. ശതീമതടി ടടി. നതീന കുമയോരടി, ലസ്പെഷഭ്യല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ വകുപപ.

13. ശതീമതടി സജടിത പടി. പടി., ലസ്പെഷഭ്യല് ലസക്രടറടി & എകടികപ്യൂടതീവപ ഡയറകര്, യകരള

      ലഡവലെപപലമനപ ആനപ ഇനയവഷന് സയോറജടികപ കകൗണ്സടില് (K-DISC).

14. ശതീമതടി. ലെത എസപ., അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ വകുപപ.

15. ശതീ. മുഹമദേപ വവ. സഫതീറള, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ഇലെയകയോണടികപ &

     ഇന്ഫര്യമഷന് ലടക പയനയോളജടി വകുപപ.

16. ശതീമതടി ആര്. തയോരയോയദേവടി, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ഉനതവടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസ (എച്ചപ) വകുപപ.

17. ശതീ. ജതീവന് എന്., അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

18. ശതീ. ടടി. രഘുനയോഥപ, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

19. ശതീമതടി വഷനടി യജയോര്ജപ, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ആസൂത്രണ സയോമ്പതടികകയോരഭ്യ വകുപപ.

20. ശതീമതടി മതീര എസപ., യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ ഭരണ പരടിഷയോര (ഔയദേഭ്യയോഗടിക

               ഭയോഷ) വകുപപ.

21. യഡയോ. ബടി. സനഭ്യ, ഡയറകര് ജനറല്, ഫയര് & ലറസ് കപ്യൂ സര്വതീസസപ.
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22. ശതീമതടി അനുപമ, ടടി. വടി., ഡയറക പടര്, ആസൂത്രണ സയോമ്പതടികകയോരഭ്യ വകുപപ (സടി.പടി.എസം.യു)

23. ശതീ. ചെന്ദ്രയശേഖര് എസപ., ഡയറകര്, ഐ.ടടി. മടിഷന്.

24. ശതീ. അരണ് അല്യഫയോന്സപ, ഡയറകര് (അഡ് മടിനടിയസഷന്), ഫയര് ആനപ ലറസപ്യൂ സര്വതീസസപ.

25. ശതീ. മനു ബടി., ഡയറകര്, അച്ചടടി വകുപപ.

26. ശതീ. സയോജ ഞ യജയോര്ജപ, ലസക്രടറടി, യകരള പബടികപ സര്വതീസപ കമതീഷൻ.

27. ശതീമതടി അനടിത കുമയോരടി ബടി. എസപ., യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, യകരള പബടികപ സര്വതീസപ കമതീഷൻ.

28. ശതീ. ഹരടികൃഷ്ണന് നമ്പൂതടിരടി, ചെതീഫപ എകടികപ്യൂടതീവപ ഓഫതീസര്, യനയോര്ക റൂടപസപ.

29. ശതീ. ബടി. ശതീകുമയോരന് നയോയര്, ലസക്രടറടി & രജടിസയോര്, യകരള സയോര്ടപപ മടിഷന്.

30. യഡയോ. എലെടിസബതപ യഷര്ളടി, ഡയറകര്, IIITM-K & ICFOSS.

31. ശതീ. രയോമചെന്ദ്രന് യപയോറടി, മയോയനജടിസംഗപ ഡയറകര്, വടിവടിഡപ യകയോര്പയറഷന്.

32. ശതീമതടി സതീന എ. എന്., ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി, ഇന്ഫര്യമഷന് ആനപ പബടികപ

      റടിയലെഷൻപ സപ വകുപപ.

33. ശതീ. ടടി. സുയരഷപ ബയോബ, ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി, ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ ഭരണപരടിഷയോര വകുപപ.

34. ശതീമതടി ബടി. ശതീകലെ, ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി, ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ ഭരണപരടിഷയോര വകുപപ.

35. യഡയോ. സയോസംസണ് മയോതത്യു, ലമമ്പര് ലസക്രടറടി (ഇന്ചെയോര്ജപ), യകരള യസറപ കകൗണ്സടില്

      യഫയോര് സയന്സപ, ലടയകയോളജടി ആനപ എന്വയയയോണ്ലമനപ.

സമടിതടി, 2021-22 സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ബഡ്ജറടില് ഉള്ലകയോളടിച്ചടിട്ടുള II, III,

XIV,  XVII,  XXIII,  XXIV,  XXXVII  എനതീ  നമ്പര്  ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട  സൂക

പരടിയശേയോധന നടത്തുകയുസം ബനലപട ഉയദേഭ്യയോസ്ഥരമയോയടി ചെര്ച്ച നടത്തുകയുസം തയോലഴെപറയുന

ശേടിപയോര്ശേകള് നല്കയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് II  - സസംസ്ഥയോനഭരണതലെവനയോര്, മനടിമയോര്,          

ആസ്ഥയോന ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥനയോര്

2013-00-101-99―മനടിമയോരലട ശേമ്പളസം

01-4―ലമഡടികല് റതീ ഇസംയബഴപലമനപ

മനടിമയോരലട  ശേമ്പളസം,  ലമഡടികല്  റതീ  ഇസംയബഴ് സ് ലമനപ  തുടങ്ങടിയ  ഇനങ്ങളടില്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലനയുസം

ബനലപട  വകുപടിലന  വടിശേദേതീകരണതടിലനയുസം   അടടിസ്ഥയോനതടില്  അനുവദേടിച്ച  ബഡ്ജറപ

വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില് 3 ലെക്ഷസം രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോർശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2013-00-104-99―അതടിഥടി സല്കയോര ലചെലെവകള്

അതടിഥടി സല്കയോര ലചെലെവകള് എന ഇനതടില് വകയടിരതടിയ ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,

മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലനയുസം ബനലപട വകുപടിലന

വടിശേദേതീകരണതടിലനയുസം  അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഇകൗ  ഇനതടില്   ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം

അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേടിര്ഷകതടില്  10  ലെക്ഷസം  രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2013-00-800-97―എസം  .  പടി  .  മയോരലട സയമളനസം സസംബനടിച്ചുള ലചെലെവകള്

05-4―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്  -  മറടിനങ്ങള്

എസം.പടി.മയോരലട  സയമളനസം  സസംബനടിച്ച  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ

ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലനയുസം ബനലപട വകുപടിലന വടിശേദേതീകരണതടിലനയുസം

അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഇകൗ  ഇനതടില്  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  3  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2051-00-102-99―പബടികപ സർവതീസപ കമതീഷൻ

പബടികപ സർവതീസപ കമതീഷനപ വടിവടിധ കണകടിനങ്ങളടിലെയോയടി വകയടിരതടിയ നടപപ വർഷലത
ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന് വർഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചു.  ജതീവനകയോർ,  ദേടിവസ
യവതനകയോർ,  കമതീഷൻ  അസംഗങ്ങള്  എനടിവരലട  ശേമ്പളസം,  ക്ഷയോമബത,  പടി.എസപ.സടി  പരതീക്ഷ
നടതടിപ്പുമയോയടി  ബനലപട  ലചെലെവകള്,  ഓഫതീസുകളടിലലെയുസം  ഗസപ  ഹകൗസുകളടിലലെയുസം  ലവളകരസം,
കരസം,  ലകടടിട  വയോടക,   പടി.എസപ.സടി.  ബളറടിന്/വജ്രജ ജൂബടിലെടി  ലസ്പെഷഭ്യല്  പതടിപപ  എനടിവയുലട
പ്രസടിദതീകരണതടിനുള  ലചെലെവകള്  തുടങ്ങടിയവയയോയടി  വകയടിരതടിയടിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ
സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം തയോലഴെപറയുന ശേതീർഷകങ്ങള്കപ യനലര സൂചെടിപടിച്ചടിട്ടുള തുക ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന്  തതീരമയോനടിക്കുകയുസം
ലചെയ.

01-1-ശേമ്പളസം - 10.2379 യകയോടടി രൂപ

02-യവതനസം - 6.23 ലെക്ഷസം  രൂപ

05-1-ലവളകരസം - 3 ലെക്ഷസം രൂപ

06-വയോടക കരസം നടികുതടി - 26.43 ലെക്ഷസം രൂപ

07-പ്രസടിദതീകരണങ്ങള് - 65  ലെക്ഷസം രൂപ

2052―ലസക്രയടറടിയറപ ലപയോതുസര്വതീസുകള്

2052-00-090-99―അഡ് മടിനടിയസറതീവപ ലസക്രയടറടിയറപ 

അഡ് മടിനടിയസറതീവപ ലസക്രയടറടിയറടില് യവതനസം, ദേടിവസയവതനസം, സ്ഥലെസംമയോറ ബത,
ലടലെടിയഫയോണ്  ലചെലെവപ  എനതീ  ഇനങ്ങളടിലെയോയടി  നടിലെവടില് അനുവദേടിച്ചടിരടിക്കുന വടിഹടിതസം
നടപ്പുവര്ഷലത ലചെലെവകള്കപ പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം തയോലഴെപറയുന
ശേതീര്ഷകങ്ങള്കപ  യനലര  കയോണടിച്ചടിട്ടുള  തുക  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

02 -യവതനസം  -  30 ലെക്ഷസം രൂപ

02 -5 ദേടിവസയവതനസം  -  60 ലെക്ഷസം രൂപ

04-2-സ്ഥലെസംമയോറ ബത  -  2.0 ലെക്ഷസം രൂപ

05-3 ലടലെടിയഫയോണ് ലചെലെവപ  - 10.00 ലെക്ഷസം രൂപ
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2052-00-090-95 ―നടിയമവകുപപ

01-6 ―ഓവര്വടസം അലെവന്സപ

നടിയമസഭയോ  സയമളന  കയോലെയളവടില്  നടിയമനടിര്മയോണവസം  മറപ  നടിയമസഭയോ  യജയോലെടികളമയോയടി

ബനലപടപ അധടിക സമയ യജയോലെടികള് ലചെയ്യുന നടിയമവകുപടിലലെ ജതീവനകയോര്കപ ഓവര്വടസം അലെവന്സപ

അനുവദേടിക്കുനതടിനയോയടി  ബഡ്ജറടില്  യടയോകണ്  ലപ്രയോവടിഷന്  ആണപ  നല്കടിയടിരടിക്കുനതപ  എനപ

വടിലെയടിരതടിയ  സമടിതടി,  01-6  ഓവര്വടസം  അലെവന്സപ  എന  ശേതീര്ഷകതടില്  39.99  ലെക്ഷസം  രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

2052-00-090-95-05-4―മറടിനങ്ങള്

21-2―യമയോയടയോര്വയോഹനങ്ങള്  -   സസംരക്ഷണവസം അറകുറപണടികളസം

26- ഒകൗയദേഭ്യയോഗടിക ഭയോഷ

 ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി

പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലനയുസം  നടിയമ  വകുപടിലന  വടിശേദേതീകരണതടിലനയുസം  അടടിസ്ഥയോനതടില്

പദതടിയയതര  ലചെലെവകള്കയോയടി  ബജറപ  വടിഹടിതസം  പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ  സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം  05-4 എന ശേതീർഷകതടില്  2.99  ലെക്ഷസം  രൂപയുസം  21-2  എന

ശേതീര്ഷകതടില്  1.40  ലെക്ഷസം  രൂപയുസം  26  എന  ശേതീര്ഷകതടില്  49,000  രൂപയുസം

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2052-00-090-95―നടിയമവകുപപ

45―പടി  .  ഒ  .  എല്  . 

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  നടിയമവകുപടില്  ഇനന  ലചെലെവടിനതടിയലെകപ  നടിലെവടില്  വകയടിരതടിയ

വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 1.85 ലെക്ഷസം രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2052-00-090-73―പയോർലെലമനറടികയോരഭ്യ ഇന്സടിറപ്യൂടപ ഗയോനപ ഇന് എയ്ഡപ 

31―സഹയോയധനസം  -  ശേമ്പളസം

36―സഹയോയധനസം  -  ശേമ്പയളതരസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഇന്സടിറപ്യൂടടിലന  അസംഗതീകരടികലപട  പരടിപയോടടികള്,  ജതീവനകയോരലട
ശേമ്പളസം എനടിവയയോയടി  ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം ഈ ഇനതടിലലെ ലചെലെവപ നടിർവഹടിക്കുവയോന്
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം ശേമ്പള ഇനതടില്  21.00  ലെക്ഷസം രൂപയുസം
ശേമ്പയളതര  ഇനതടില്  16.00  ലെക്ഷസം  രൂപയുസം  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2052-00-090-64―യകരള ലസക്രയടറടിയറപ കഭ്യയോനതീനുള സഹയോയസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  കഭ്യയോനതീന്  ജതീവനകയോർകപ  യവതനസം,  ഗഭ്യയോസപ  സബ് സടിഡടി  എനതീ
ഇനങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  നടിർവഹടിക്കുവയോന് ബജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  60  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2052-00-092-93―യകരളതടിലന പ്രയതഭ്യക പ്രതടിനടിധടി  ,  നപ്യൂഡല്ഹടി  

05-3―ലടലെടിയഫയോണ് ലചെലെവപ

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലനയുസം,
ബനലപട വകുപടിലന വടിശേദേതീകരണതടിലനയുസം  അടടിസ്ഥയോനതടില് ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം
ഈ ഇനതടിലലെ ലചെലെവപ  നടിർവഹടിക്കുവയോന് അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം
ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  4.77  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2052-00-092-88―യകരള സസംസ്ഥയോന വടിവരയോവകയോശേ കമതീഷന് 

യകരള സസംസ്ഥയോന വടിവരയോവകയോശേ കമതീഷനടില് ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ
എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില്  പുതടിയതയോയടി  കമതീഷണര്മയോർ
നടിയമടിതരയോയതടിനയോല്   ഇനനലചെലെവപ,  സയോനടിസംഗപ  കകൗണ്സടിലെടിനപ  നല്കയോനുള  കുടടിശടിക  തുക,
യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങളലട  സസംരക്ഷണസം,  അറകുറപണടി,  കമതീഷലന ലലദേനസംദേടിന  ലചെലെവകള്,  കരയോര്
ജതീവനകയോരലട യവതനസം,  യയോത്രയോബത,  യമയോയടയോര്വയോഹനങ്ങള് വയോങ്ങല് എനതീ ഇനങ്ങളടില് ലചെലെവപ
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ആനുപയോതടികമയോയടി വർദടിച്ചതയോയടി സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  48  ലെക്ഷസം രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2251-00-090-99―ലസക്രയടറടിയറപ

04-2―സ്ഥലെസംമയോറ ബത

ലസക്രയടറടിയറടില് സ്ഥലെസം മയോറ ബത ഇനതടില് നടിലെവടില് വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന
വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്  50,000
രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

3451-00-090-99―ലസക്രയടറടിയറപ

01-4―ലമഡടികല് റതീ ഇസംയബഴ് സ് ലമനപ

ലസക്രയടറടിയറടില്  ലമഡടികല്  റതീ  ഇസംയബഴ് സ് ലമനപ  ഇനതടില്  വകയടിരതടിയ
ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  നടിലെവടില്  വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ
വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 12 ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

3451-00-090-99 ―ലസക്രയടറടിയറപ

04-4― അവധടിയയോത്രയോനുകൂലെഭ്യസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് അവധടിയയോത്രയോനുകൂലെഭ്യസം ഇനതടില് നടിലെവടില് വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന
വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 1.50 ലെക്ഷസം രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

3451-00-090-98-നടിയമവകുപടിലന നവതീകരണസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് നടിയമവകുപടിലന നവതീകരണതടിനയോയടി നടിലെവടില് വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന
വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  45  ലെക്ഷസം രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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3451 -00-092-99-  യമയോണടിററടിസംഗപ യൂണടിറപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  പുതടിയ  തസടികകള്  അനുവദേടിച്ചതുസം  പുതടിയ  ശേമ്പളകമതീഷന്
ശേടിപയോര്ശേകള്  നടപടിലെയോകടിയതുമൂലെമുള  അധടിക  ലചെലെവകള്കയോയടി  കൂടുതല്  തുക
ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  53.27  ലെക്ഷസം രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

3451 -00-092-97-ലസന്ട്രല് യമയോണടിററടിസംഗപ യൂണടിറടിലന ആധുനടികവല്കരണസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് സുസ്ഥടിര വടികസന ലെക്ഷഭ്യങ്ങള് ലലകവരടിക്കുനതടിനപ  ആകസം കൂടയോന്
ഉതകുന  നടപടടികള്  ഉള്ലപടുതടിയതടിനയോല്  ഈ  ഇനതടില്  അധടിക  തുക
ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  1  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

3451-00-092-95 ―ബപ്യൂയറയോ ഓഫപ പബടികപ എനര്വപ്രസസപ

34―മറപ ലചെലെവകള്

ബപ്യൂയറയോ  ഓഫപ  പബടികപ  എനര്വപ്രസസടില്  അനുവദേടിച്ച  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,
മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന അടടിസ്ഥയോനതടില് ബപ്യൂയറയോ ഓഫപ
പബടികപ  എനര്വപ്രസസപ  ഡയറകര്കപ  ശേമ്പളവസം  മറപ  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളസം  നല്കുനതടിനുസം
വയോഹനതടിലന വയോടകയടിനതടിനുസം വകുപടിലന ലവബ്വസറപ നവതീകരണതടിനുസം അധടിക
തുക ആവശേഭ്യമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി 24.00  ലെക്ഷസം രൂപ അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

3451-00-092-92-  യകരള യസറപ ഇനയവഷന് കകൗണ്സടില്  

യകരള യസറപ ഇനയവഷന് കകൗണ്സടിലെടിനപ  അനുവദേടിച്ച ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ

ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന   അടടിസ്ഥയോനതടില്  വയോടകയടിനതടിലസം  ലമഡടികല്

റതീഇസംയപഴപലമനപ  ഇനതടിലമുള  തുകയുസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ

ശേതീര്ഷകതടില്  50  ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി

വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

974/2022.
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3451-00-092-92―യകരള യസറപ ഇനയവഷന് കകൗണ്സടില്  

34-3― മറടിനസം

2021-22 ല് നടപടിലെയോകയോനുയദ്ദേശേടിക്കുന പുതടിയ പദതടികള്കയോയടി നടിലെവടിലള   ബഡ്ജറപ

വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി 380 യകയോടടി രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

3451-00-101-98―ജടില്ലെയോ വടികസന കകൗണ്സടിലകളസം ജടില്ലെയോ ആസൂത്രണ സമടിതടികളസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  പുതടിയ  തസടികകള്  സൃഷടികലപടതുവഴെടി  നടിയമടിതരയോയ  ജടില്ലെയോ

വടികസന  കമതീഷണര്കപ  ആവശേഭ്യമയോയ  കമ്പപ്യൂടറകളസം  അനുബന  ഉപകരണങ്ങളസം

വയോങ്ങുനതടിനപ നടപ്പുവര്ഷലത വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം

ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്  10  ലെക്ഷസം   രൂപ   ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

3451-00-101-69―സസംസ്ഥയോന പരടിശേതീലെന നയസം  -   പരടിശേതീലെന പരടിപയോടടി 

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് സര്കയോരടിലന പുതടിയ പരടിശേതീലെന നയതടിലന ഭയോഗമയോയടി  ജതീവനകയോര്കപ

പരടിശേതീലെനസം  നല്കുനതടിനപ  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം പദതടിയുലട പ്രയോധയോനഭ്യസം  പരടിഗണടിച്ചപ  ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  3  യകയോടടി

രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ

ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

ധനയോഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ III―നതീതടിനഭ്യയോയ നടിർവഹണസം

2014-00-102-99―ലലഹയകയോടതടി

05-3―ലടലെടിയഫയോൺ ലചെലെവപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് സയോധയോരണ ലടലെടിയഫയോണ് ചെയോര്ജ്ജുകള്കപ പുറയമ BSNL-നപ യപയോയടിനപ
ടു  യപയോയടിനപ  ലെതീസ്ഡപ  ലലലെന്  ചെയോര്ജസുസം  നല്യകണതടിനയോല്  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതസം   അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  20
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ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

05-4―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്  -  മറടിനങ്ങള്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  വഹയകയോടതടിയുലട  വദേനസംദേടിന  പ്രവര്തന  ലചെലെവകള്ക്കുപുറയമ
പുതുതയോയടി  നടിയമടിതരയോകുന  ജഡ്ജടിമയോരലട  യചെമ്പറകളടിയലെകപ  ആവശേഭ്യമയോയ
ഫര്ണടിച്ചറകളസം  ഉപകരണങ്ങളസം  വയോങ്ങുനതടിനപ  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  25  ലെക്ഷസം രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

21―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള് 

  1–വയോഹനസം വയോങ്ങല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  നടിലെവടിലലെ വയോഹനങ്ങള് മയോറടി പുതടിയതപ  വയോങ്ങുനതടിനുസം ജഡ്ജടിമയോരലട
ആവശേഭ്യതടിനയോയടി  7  പുതടിയ വയോഹനങ്ങള് വയോങ്ങുനതടിനുമയോയടി ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ
സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  1.7344  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

34-3―മറടിനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  വടിരമടിച്ച  ചെതീഫ്ജസടിസുമയോരലടയുസം  ജഡ്ജടിമയോരലടയുസം  യപയോസപ
റടിടയര്ലമനപ  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങള്  നല്കുനതടിനപ  നടിലെവടില്  57.12  ലെക്ഷസം  രൂപ
ആവശേഭ്യമുലണനതടിനയോലസം  ആനുകൂലെഭ്യസം  നല്യകണവരലട  എണസം  ഈ  വര്ഷസം
വര്ദടിക്കുലമനതടിനയോലസം  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം
ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  10  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-102-98―ലലഹയകയോര്ടപ ലലലെബ്രറടിയപ പുസകസം വയോങ്ങല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഇ-ബക്കുകള്  ഉള്ലപലട  പുസകങ്ങള്  വയോങ്ങുനതടിനുസം  ആനുകയോലെടിക
പ്രസടിദതീകരണങ്ങളലട  വരടിസസംഖഭ്യയ്ക്കുമയോയടി  നടപ്പു  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  12  ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2014-00-105-99―സടിവടിലസം ലസഷന്സുസം യകയോടതടികള്

01-4―ലമഡടികല് റതീ ഇസംയബഴപലമനപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ലമഡടികല്  ലക്ലെയടിമുകള്ക്കുള  തുക  നല്കുനതടിനപ  നടപ്പു  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  90  ലെക്ഷസം  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

04-1―യയോത്രയോ ബത

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് യനയോടതീസപ നല്കുനതടിനുള യയോത്രയോബത കുടടിശടിക നല്കുനതടിനയോയടി
ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്
75  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

05-1―ലവളകരസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 13 ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

05-2 ―ലലവദേത്യുതടി ലചെലെവപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  10  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

05-3―ലടലെടിയഫയോണ് ലചെലെവപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ഇ-യകയോടതടി പദതടിയുലട ഭയോഗമയോയടി  122  യകയോടതടികളടിലലെ   യബ്രയോഡപ
ബയോന്ഡപ  കണകടിവടിറടി,  20  യകയോടതടികളടിലലെ ലെതീസ് ഡപ വലെന്  കണകടിവടിറടി  എനടിവയുലട
ലചെലെവകള്  വഹടിക്കുനതടിനയോയടി  നടിലെവടിലള  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി
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വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  23  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-105-98―യമയോയടയോര് അപകട നഷപരടിഹയോര ട്രടിബപ്യൂണലകള്

21-1―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്  -  വയോഹനങ്ങള് വയോങ്ങല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  യമയോയടയോര്  അപകട  നഷപരടിഹയോര  ട്രടിബപ്യൂണലകളലട
ആവശേഭ്യങ്ങള്കയോയടി  വയോഹനങ്ങള്  വയോങ്ങുനതടിനപ  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 17.99 ലെക്ഷസം രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-108-99―ക്രടിമടിനല് യകയോടതടികള്

02-5―ദേടിവസയവതനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ലസകപ്യൂരടിറടി  ജതീവനകയോര്കപ  യവതനസം  നല്കുനതടിനുസം കഴെടിഞ
സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  കുടടിശടിക  നല്കുനതടിനുമയോയടി  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  1.8628  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

06―വയോടക  ,   കരസം  ,   നടികുതടി

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ലകടടിട  നടികുതടി  കുടടിശടിക  ഇനതടില്  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  15  ലെക്ഷസം  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ സമടിതടി
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

21-1―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്  -   വയോഹനങ്ങള് വയോങ്ങല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  തലെയശരടി,  യകയോടയസം,  തടിരവനന്തപുരസം  എനടിവടിടങ്ങളടിലലെ  ചെതീഫപ
ജഡതീഷഭ്യല്  മജടിയസറഞമയോരലട  ഒകൗയദേഭ്യയോഗടിക  വയോഹനങ്ങള്കയോയടി  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ
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വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  17.99
ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-114-99―ലെയോ ഓഫതീസര്മയോര്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടിലസം
വകുപടിലന  വടിശേദേതീകരണതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടിലസം  നടിലെവടില്  വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന
വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം തയോലഴെപറയുന ശേതീര് ഷകങ്ങളടിലെയോയടി
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  ലമയോതസം  2.46  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

                         നടിലെവടിലലെ ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം      അധടികമയോയടി വകയടിരയതണ തുക

05-4-മറടിനങ്ങള് -           73.5 ലെക്ഷസം രൂപ      -     10 ലെക്ഷസം രൂപ

34-3-മറടിനസം -           6.237 യകയോടടി രൂപ    -    2 യകയോടടി രൂപ

99-വടിവരസയോയങ്കതടിക വടിദേഭ്യ-  1 ലെക്ഷസം രൂപ           -                  36 ലെക്ഷസം രൂപ

2014-00-114-98―ഗവണ്ലമനപ  പതീഡർമയോർക്കുള  ലചെലെവകളസം  പബടികപ  യപ്രയോസടികപ്യൂടർമയോർക്കുള
ഫതീസുസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് നടിയമവകുപപ മുയഖന നടിയമടികലപടുന ജടില്ലെയോ ഗവണ്ലമനപ പതീഡർമയോര്,
അഡതീഷണല്  ഗവണ്ലമനപ  പതീഡര്മയോര്,  ഗവണ്ലമനപ  അഡസയകറപസപ  എനടിവരലട
ശേമ്പളസം,  ആഭഭ്യന്തര വകുപപ  നടിയമടിക്കുന ലസ്പെഷഭ്യല് പബടികപ  യപ്രയോസടികപ്യൂടർ,  ലസ്പെഷഭ്യല്
ഗവൺലമനപ  പതീഡര്  എനടിവരലട  പ്രതടിഫലെസം,  ലെതീഗല്  അസടിസനപമയോരലട
ശേമ്പളതടിലണയോകുന ആനുപയോതടിക  വര്ദനവപ,  ഗവണ്ലമനപ  പതീഡർമയോര്കപ  അനുവദേടിച്ച
വയോഹനതടിലന  വഡ്രൈവർമയോർക്കുള  ദേടിവസ  യവതനസം,  ഇനനലച്ചലെവപ,  വയോഹനങ്ങളലട
ഇന്ഷസറന്സപ, വയോഹനങ്ങളലട അറകുറപണടി എനതീ ലചെലെവകള്കപ നടിലെവടിലള ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതസം പരഭ്യയോപ്തമയോവകയടിലല്ലെനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീർഷകതടില്  5.04
യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-114-97―അസടിസനപ  പബടികപ യപ്രയോസടികപ്യൂടർമയോർ 

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന അടടിസ്ഥയോന
തടില്  ഓഫതീസപ  ലചെലെവപ,  യയോത്രയോപടടി  തുടങ്ങടിയവയയോയടി  അനുവദേടിച്ചടിരടിക്കുന  തുക
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അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീർഷകതടില്  70  ലെക്ഷസം  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-114-96―പബടികപ യപ്രയോസടികപ്യൂഷന് ഡയറകര് 

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്   യപ്രയോസടികപ്യൂഷന്  ഡയറകയററടിലലെയുസം  യകരള  യലെയോകപ  ആയുക
ലസ്പെഷഭ്യല്  അയറയോര്ണടി  ഓഫതീസടിലലെയുസം  ജതീവനകയോരലട  ശേമ്പളമടകമുള  പ്രവര്തന
ലചെലെവകള്കയോയടി  അനുവദേടിച്ചടിരടിക്കുന  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീർഷകതടില്  50  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-114-93―യകരള സസംസ്ഥയോന നടിയമ സഹയോയ സമടിതടി

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ   പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ജഡ് ജടിമയോരലടയുസം  ഓഫതീസപ  ജതീവനകയോരലടയുസം  ലമഡടികല്
റതീ-ഇസംയബഴ് സ് ലമനപ,  യയോത്രയോബത,  അവധടിയയോത്രയോനുകൂലെഭ്യസം,  ഓഫതീസുകളലട  വയോടക,  മറപ
ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്,  വയോഹന അറകുറപണടികള് തുടങ്ങടിയവയയോയടി  വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന
വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  തയോലഴെപറയുന  ശേതീര് ഷകങ്ങള്ക്കുയനലര
കയോണടിച്ചടിട്ടുള തുക ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

നടിലെവടിലലെ                                  അധടികമയോയടി 
                            ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം                       വകയടിരയതണ തുക

01-4-ലമഡടികല് - 4 ലെക്ഷസം രൂപ  - 4 ലെക്ഷസം രൂപ
റതീ-ഇസംയബഴ് സ് ലമനപ 

04-2-സ്ഥലെസംമയോറ ബത -  1.53 ലെക്ഷസം രൂപ  - 4.50  ലെക്ഷസം രൂപ

04-4-അവധടിയയോത്രയോനുകൂലെഭ്യസം -    80,000 രൂപ - 4 ലെക്ഷസം രൂപ 

05-3 -ലടലെടിയഫയോണ് ലചെലെവപ -    4.7 ലെക്ഷസം രൂപ - 1 ലെക്ഷസം രൂപ

05-4 -മറടിനങ്ങള് - 6.3 ലെക്ഷസം രൂപ - 3 ലെക്ഷസം രൂപ

06 -വയോടക, കരസം, നടികുതടി - 10 ലെക്ഷസം രൂപ -        17 ലെക്ഷസം രൂപ

34- - മറ്റു ലചെലെവകള് - 2.3814 യകയോടടി രൂപ -    90 ലെക്ഷസം രൂപ
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2014-00-114-92―സ്ഥടിര യലെയോകപ അദേയോലെതപ

01-4―ലമഡടികല് റതീഇസംയബ ഴ് സ് ലമനപ

05-4―മറടിനങ്ങള്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ഓഫതീസടിലന സുഗമമയോയ പ്രവര്തനതടിനപ നടിലെവടില് അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള
ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  തയോലഴെപറയുന
ശേതീര്ഷകങ്ങള്കപ  യനലര  ലകയോടുതടിട്ടുള  തുക  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

01-4 -   ലമഡടികല് റതീ-ഇസംയബഴ് സ് ലമനപ - 2.50 ലെക്ഷസം രൂപ

05-4 -   മറടിനങ്ങള്  - 1.50 ലെക്ഷസം രൂപ

2014-00-116-99―യകരള ഭരണ നടിര്വഹണ മദഭ്യസ്ഥ യകയോടതടി

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ജതീവനകയോരലട ലമഡടികല് റതീ  ഇസംയബഴ് സ പലമനപ,  ലകടടിടങ്ങളലട വയോടക,
വയോഹനങ്ങളലട  ഇനന  ലചെലെവപ  ,എല്.റടി.സടി.  എനതീ  ആവശേഭ്യങ്ങള്കയോയടി  നടിലെവടില്
അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള  വടിഹടിതസം  പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  തയോലഴെപറയുന
ശേതീര്ഷകങ്ങള്കപ യനലര ലകയോടുതടിട്ടുള തുക ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

01-4- ലമഡടികല് റതീഇസംയബഴപലമനപ  - 5.50 ലെക്ഷസം രൂപ

04-4-അവധടിയയോത്രയോനുകൂലെഭ്യസം.      - 5.60 ലെക്ഷസം രൂപ

06-വയോടക, കരസം, നടികുതടി      - 8.03 ലെക്ഷസം രൂപ

21-2-യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്      - 4.01 ലെക്ഷസം രൂപ

45- പടി.ഒ.എല്      - 3.65 ലെക്ഷസം രൂപ

2014-00-117-99―കുടുസംബ യകയോടതടികള്

01-4―ലമഡടികല് റതീ ഇസംയബഴപലമനപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ലക്ലെയടിമുകള്ക്കുള തുക നല്കുനതടിനപ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ
സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീർഷകതടില്  21.00  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യർത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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21-1―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള് വയോങ്ങല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  7  കുടുസംബയകയോടതടികള്കപ  പുതടിയ  വയോഹനങ്ങള്  വയോങ്ങുനതടിനപ  ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതസം അനുവദേടിച്ചടിടടിലല്ലെനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീർഷകതടില്  41.99  ലെക്ഷസം
രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യർത്ഥന വഴെടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-800-94―നടിയമസഹയോയ നടിധടി അസംശേദേയോനസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന അടടിസ്ഥയോനതടില്
നടിയമസഹയോയ നടിധടിയപ ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  12  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-800-93-സുപ്രതീസം  യകയോടതടിയുലട  നടിര്യദ്ദേശേസം  സയോധൂകരടികയോന്  സസംസ്ഥയോന
ജഡതീഷഭ്യല് ഓഫതീസര്മയോര്കപ യസവന   നടിലെവയോരസം ലമച്ചലപടുത്തുനതടിയലെകയോയടി വകയടിരത്തുന
ലമയോതസം തുക

06―വയോടക  ,   കരസം  ,   നടികുതടി

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ജഡതീഷഭ്യല്  ഓഫതീസര്മയോരലട  വതീട്ടുവയോടക  കുടടിശടിക  നല്കുനതടിനപ
നടപ്പു  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  85  ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

21-1 ―യമയോയടയോര്വയോഹനങ്ങള്  -  വയോഹനങ്ങള് വയോങ്ങല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ   പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  വടിവടിധ  യകയോടതടികളലട  ആവശേഭ്യതടിനയോയടി  12  പൂള്  വയോഹനങ്ങള്
വയോങ്ങുനതടിനപ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അനുവദേടിച്ചടിടടിലല്ലെനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  71.99  ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

34-3―മറ്റു ലചെലെവകള്  -  മറടിനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ   പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  മനുപത്ര  ഓണ്ലലലെന്  ഡയോറയോയബസപ  ലലലെസന്സപ   പുതുക്കുനതടിനുസം

974/2022.
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കതീഴ് യകയോടതടികളടില്  പുസകങ്ങള് വയോങ്ങുനതടിനുസം മറ്റു ആവശേഭ്യങ്ങള്ക്കുസം കൂടടി ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം
പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  12  ലെക്ഷസം  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-800-85―ഇ  -  യകയോടതടി നടപയോകല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  മുന്വര്ഷലത  കുടടിശടിക  നല്കുനതടിനപ  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്   71.60 ലെക്ഷസം രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2014-00-800-80―യകരളനടിയമപരടിഷരണ കമതീഷന്

97―വയോഹനങ്ങളലട വയോടക

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന അടടിസ്ഥയോനതടില്
യകയോടയതപ വച്ചു നടക്കുന മതീറടിസംഗുകള്കപ വയോഹനസം വയോടകയപ എടുക്കുനതടിനയോല്   വയോടകനടിരകപ
നല്കുനതടിനപ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്   2 ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIV -യസഷനറടിയുസം അച്ചടടിയുസം മറപ ഭരണപരമയോയ
സര്വതീസുകളസം

2058―യസഷനറടിയുസം അച്ചടടിയുസം

2058-00-001-99―ഭരണവസം നടതടിപ്പുസം

ബഡ് ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  പതടിലനയോനയോസം  ശേമ്പള  പരടിഷരണ  നടപടടികളലട  ഭയോഗമയോയടി
ക്ഷയോമബത,  വതീട്ടുവയോടകബത  തുടങ്ങടിയ  അധടിക  ലചെലെവകള്കയോയടി  നടിലെവടില്
അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള  വടിഹടിതസം  പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  തയോലഴെപറയുന
ശേതീര്ഷകങ്ങള്കപ യനലര കയോണടിച്ചടിട്ടുള തുക ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

01 – ശേമ്പളസം - 1.34 യകയോടടി രൂപ

02 – യവതനസം - 14 ലെക്ഷസം രൂപ
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2058-00-103-99- ―ഗവണ്ലമനപ പ്രസ്സുകള്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ജതീവനകയോരലട ഓവര്വടസം അലെവന്സപ മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ കുടടിശടിക
ഉള്ലപലട  ലകയോടുക്കുനതടിനുസം  വയോടക,  കരസം,  നടികുതടി,  മറപ  അലെവന്സുകള്  എനടിവ
ലകയോടുക്കുനതടിനുസം അച്ചടടികപ  യവണ സയോധനസയോമഗടികള് വയോങ്ങുനതടിനുമയോയടി  നടിലെവടില്
വകയടിരതടിയടിട്ടുള  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  തയോലഴെപറയുന
ശേതീര്ഷകങ്ങള്കപ യനലര കയോണടിച്ചടിട്ടുള തുക ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

01-6-ഓവര് വടസം അലെവന്സപ - 7 യകയോടടി രൂപ

05-4-മറടിനങ്ങള് - 1.15 യകയോടടി രൂപ

06-വയോടക, കരസം, നടികുതടി - 45 ലെക്ഷസം രൂപ

18-സസംരക്ഷണസം - 21 ലെക്ഷസം രൂപ

19-യയനയോപകരണങ്ങള് - 50,000 രൂപ

24-സയോധനസയോമഗടികള് - 2.25 യകയോടടി രൂപ

34-3-മറ്റു ലചെലെവകള്-മറടിനസം - 61.54 ലെക്ഷസം രൂപ

2058-00-103-98-12―ഗവണ്ലമനപപ്രസ്സുകള്  -  യസയോളര്ഷടിപ്പുകളസം വസലപന്റുകളസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്,  പുതുതയോയടി  അപ്രനടിസുകലള  നടിയമടിച്ചതടിനയോല്  നടിലെവടില്
വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  5  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2070-00-003-99―ഐ  .  എ  .  എസപ  .  ലപ്രയോയബഷന്കയോരലട പരടിശേതീലെനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ഐ.എ.എസപ.  ഓഫതീസര്മയോരലട  പരടിശേതീലെനവമയോയടി
ബനലപടപ  ഐ.എസം.ജടി.,  എല്.ബടി.എസപ.,  എന്.എ.എ.  എനടിവയപ  നല്കുനതടിനപ
നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  70  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2070-00-003-97- ―ഇന്തഭ്യന് ഇന്സടിറപ്യൂടപ ഓഫപ മയോയനജ് ലമനപ ഇന് ഗവണ്ലമനപ 

31―സഹയോയധനസം  -  ശേമ്പളസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് ജതീവനകയോര്കപ ശേമ്പളവസം ഇ.പടി.എഫപ,  ഗയോറ്റുവടിറടി,  ചെടികടിതയോ ലചെലെവപ

തുടങ്ങടിയ  മറപ  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളസം  നല്കുനതടിനപ  നടിലെവടില്  അനുവദേടിച്ച  വടിഹടിതസം

അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  12.4248  യകയോടടി

രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ

ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2070-00-003-97―ഇന്തഭ്യന് ഇന്സടിറപ്യൂടപ ഓഫപ മയോയനജ് ലമനപ ഇന് ഗവണ്ലമനപ

35- ―മൂലെധന ആസടികളലട രൂപതീകരണതടിനുള സഹയോയധനസം

36―സഹയോയധനസം  -  ശേമ്പയളതരസം

ഐ.എസം.ജടി.-യുലട  തടിരവനന്തപുരത്തുസം  ലകയോച്ചടിയടിലസം,  യകയോഴെടിയകയോടുസം  ഉള  യമഖലെയോ

യകന്ദ്രങ്ങളടിലലെ യഹയോസല് സകൗകരഭ്യസം വടിപുലെലപടുത്തുക, ക്ലെയോസപ റൂസം സകൗകരഭ്യസം ലമച്ചലപടുത്തുക,

പരടിശേതീലെന  ഉപകരണങ്ങള്  ലമച്ചലപടുത്തുകയുസം  പുതടിയതപ  വയോങ്ങുകയുസം  ലചെയ്യുക,  പുതടിയ

പരടിശേതീലെന നയതടിലന ഭയോഗമയോയടി എല്ലെയോ സര്കയോര് ജതീവനകയോര്ക്കുസം ഇന്ഡക്ഷന് പരടിശേതീലെനവസം

ഓറടിയയനഷന്  പരടിശേതീലെനവസം  കൂടയോലത  യകരള  അഡടിനടിയസറതീവപ  സര്വതീസടിയലെയപ

തടിരലഞടുകലപടുന ഉയദേഭ്യയോഗയോര്ത്ഥടികള്കയോയുള പരടിശേതീലെന പരടിപയോടടികളസം നടപടിലെയോകയോന്

പശയോതലെ സകൗകരഭ്യസം ഒരക്കുക എനതീ ആവശേഭ്യങ്ങള് നടിര്വഹടിക്കുവയോന് നടിലെവടിലള ബജറപ

വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  2.5  യകയോടടി

രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2070-00-106-99―സടിവടില് ഡടിഫന്സപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  സടിവടില്  ഡടിഫന്സപ  യവയോളനടിയര്മയോലര  റടിക്രൂടപ  ലചെയ്യുനതടിനുസം

പരടിശേതീലെനസം  നല്കുനതടിനുമയോയടി  അനുവദേടിച്ച  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  1  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2070-00-107-99―യഹയോസംഗയോര്ഡ്സപ

02-5―ദേടിവസയവതനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  യപയോലെതീസടിലനയുസം  അഗടിശേമന  യസനയയയുസം  സഹയോയടിക്കുനതടിനയോയടി
നടിലെവടിലള  യഹയോസം  ഗയോര്ഡുമയോരലട  എണസം  വര്ദടിപടിക്കുനതടിനുസം  യഹയോസംഗയോര്ഡുമയോരലട
ദേടിവസയവതനസം വര്ദടിപടിക്കുനതടിനുസം തതീരമയോനടിച്ചടിട്ടുളതടിനയോല് നടിലെവടില്  വകയടിരതടിയ
തുക ലകയോണപ അടുത സയോമ്പതടിക വര്ഷസം മുഴുവനുസം യവതനസം നല്കയോന് കഴെടിയുകയടിലല്ലെനപ
സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 8.5  യകയോടടി രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2070-00-108-99―അഗടിപ്രതടിയരയോധവസം നടിയനണവസം  -  ഭരണവസം നടതടിപ്പുസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ജതീവനകയോരലട  ശേമ്പളസം,  യയോത്രയോപടടി,  മറപ  ഓഫതീസപ  ലചെലെവകള്,
യൂണടിയഫയോസം,  ബയയയോലമട്രടികപ  പഞടിസംഗപ  സസംവടിധയോനസം  നടപടിലെയോകല്  എനടിവയയോയടി
നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  1.03  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2070-00-108-98―പ്രതടിയരയോധവസം നടിയനണവസം 

(01)―ജടില്ലെയോ ജതീവനകയോര്

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ജതീവനകയോരലട നടിലെവടിലലെ കുടടിശടികകള്, ലവളകരസം, ലടലെടിയഫയോണ്,
മറപ  ഓഫതീസപ ലചെലെവകള് എനടിവയയോയടി നടിലെവടില് അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ശേതീര്ഷകതടില്  6.5  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  സമടിതടി
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2070-00-108-97―പരടിശേതീലെനസം

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ജതീവനകയോരലട  യയോത്രയോബത,  ഓഫതീസപ  ലചെലെവകള്,  ലവളകരസം,
യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങള്,  ലചെറകടിട  മരയോമത്തുപണടികള്,  മറടിനങ്ങള് എനടിവയയോയടി  നടിലെവടിലലെ
ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ശേതീര്ഷകതടില്
1.085  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ സമടിതടി ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2070-00-119-98-(02)―ഔയദേഭ്യയോഗടിക ഭയോഷയോ കമതീഷന്   -   യവതനസം

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് യപ റടിവടിഷന് സസംബനടിച്ച ശേമ്പള വര്ദനവപ പ്രതതീക്ഷടിക്കുനതടിനയോല്
ബജറപ വടിഹടിതസം ഈ ഇനതടിലലെ ലചെലെവപ നടിര്വഹടിക്കുവയോന് അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  2.92  ലെക്ഷസം  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

(04)― യയോത്രയോ ലചെലെവകള്

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ഓഫതീസപ ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര്കപ എല്.ടടി.സടി. ഇനതടിലസം യയോത്രയോലച്ചലെവടിനുസം
അധടിക തുക ആവശേഭ്യമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 99,000 രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

(05)―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് പഞടിസംഗപ ലമഷതീന് സ്ഥയോപടികല്,  കമ്പപ്യൂടര്വല്കരണസം തുടങ്ങടിയവയപ
അധടിക തുക ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  3.40
ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

(06)―വയോടക  ,   കരസം  ,   നടികുതടി

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ലകടടിടതടിലന  വയോടക  വര്ദടിച്ചതടിനയോല്  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  ഈ
ഇനതടിലലെ ലചെലെവപ  നടിര്വഹടിക്കുവയോന് അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം
ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  1  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2070-00-119-97― ഭരണഭയോഷ നടപയോകല്

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് സസംസ്ഥയോന സര്കയോര് ജതീവനകയോര്കപ  മലെയയോളസം കമ്പപ്യൂടടിസംഗപ  പരടിശേതീലെനസം
നല്കല്,  ഔയദേഭ്യയോഗടിക  ഭയോഷയോ  ആകടിലലെ  വഭ്യവസ്ഥകള്,  നടിര്യദ്ദേശേങ്ങള്,  പ്രധയോനലപട
ഉതരവകള് എനടിവലയക്കുറടിച്ചപ സര്കയോര് ജതീവനകയോലര യബയോധവല്കരടികല്, ഭയോഷയോമയോറ
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പ്രവര്തനങ്ങള്  തസരടിതലപടുതല്,  ശേടില്പശേയോലെകള്  സസംഘടടിപടികല്,  ഔയദേഭ്യയോഗടിക ഭയോഷയോ
വകുപടിനപ  സസന്തമയോയടി  ഒര  ലവബ്വസറപ  രൂപതീകരടികല്,  ഭരണഭയോഷയോവയോരയോയഘയോഷസം,
ഭയോഷയോ  സഹയോയ  ഗന്ഥങ്ങള്  വയോങ്ങടി  നല്കല്  എനടിവ  ഉള്ലപലടയുള  കയോരഭ്യങ്ങള്
നടിര്വഹടിക്കുനതടിനപ നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  12.90  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

4058―യസഷനറടിയുസം അച്ചടടിയുസം ഇവയ്ക്കുള മൂലെധനലച്ചലെവപ

4058-00-103-95 ―സര്കയോര് പ്രസ്സുകളലട ആധുനടികവല്കരണസം

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് 2019-20, 2020-21 സയോമ്പതടിക വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലമഷതീന് പര്യച്ചസടിനയോയടി
ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  ഈ ഇനതടിലലെ ലചെലെവപ  നടിര്വഹടികയോന് പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  7.3  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

4058-00-800-97―യൂണടിറപ ഓഫതീസുകളലട നടിര്മയോണസം  /  സ്ഥലെസം വയോങ്ങല്

ബജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  വയനയോടപ  ജടില്ലെയോ  യസഷനറടി  ഓഫതീസടിനപ  ലകടടിടസം  പണടിയുനതടിനപ
അധടിക  തുക  ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  1.40
യകയോടടി രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന XVII―വടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസസം, കയോയടികവടിയനയോദേസം,  കലെ,സസംസയോരസം

3425-60-200-71 -യകരള   ശേയോസ്ത്ര സയോയങ്കതടിക പരടിസ്ഥടിതടി പരടിപയോടടികളസം  പ്രവര്തനങ്ങളസം

(01)–യകരള ശേയോസ്ത്ര സയോയങ്കതടിക പരടിസ്ഥടിതടി സമടിതടിയപ കതീഴെടിലള ഗയവഷണ സ്ഥയോപനങ്ങള്   -
പ്രയതഭ്യക പരടിപയോടടികള്

03-36 -സസംസ്ഥയോന ശേയോസ്ത്രസയോയങ്കതടിക പരടിസ്ഥടിതടി സമടിതടി  സഹയോയധനസം  -   ശേമ്പയളതരസം

     ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന അടടിസ്ഥയോനതടില്
കകൗണ്സടില്  യനരടിട്ടു  നടത്തുന  പദതടി  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തതീകരടിക്കുനതടിനയോയടി
അനുവദേടിച്ചടിരടിക്കുന  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  9.39  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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3425-60-200-71 (07)―ശേയോസ്ത്രസം  ,   സയോയങ്കതടിക വടിദേഭ്യ  ,   പരടിസ്ഥടിതടി എനടിവയ്ക്കുയോയുള യകരള

യസറപ കകൗണ്സടില്

31―സഹയോയ ധനസം  -  ശേമ്പയളതരസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് കകൗണ്സടിലെടിലന  കതീഴെടിലള  ഗയവഷണ  സ്ഥയോപനങ്ങളടിലലെയുസം

കകൗണ്സടില്  കയോരഭ്യയോലെയതടിലലെയുസം  ശേയോസ്ത്രജ്ഞരലടയുസം  ജതീവനകയോരലടയുസം  ശേമ്പളവസം

അലെവന്സുകളസം  നല്കുനതടിനുസം  ശേയോസ്ത്രജ്ഞനയോര്കപ  ഏഴെയോസം  ശേമ്പള  പരടിഷരണസം

അനുവദേടിക്കുനതടിനുസം  സ്ഥയോപനങ്ങളലട  വദേനസംദേടിന  പ്രവര്തനങ്ങള്കയോവശേഭ്യമയോയ

ലചെലെവകള്  വഹടിക്കുനതടിനുമയോയടി  നടിലെവടില്  വകയടിരതടിയടിട്ടുള  തുക

അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 18.30 യകയോടടി രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

3425-60-200-53―ഡയബറടികപ റടിസര്ച്ചപ ഇന്സടിറപ്യൂടപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  99  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIII - വയോര്തയോവടിതരണവസം പ്രചെരണവസം

2220-01-001-97―സൂകപരടിയശേയോധനയോ  വടിഭയോഗതടിലന  ശേയോകതീകരണവസം  ആധുനടികവ

ല്കരണവസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  വകുപടിലന നപ്യൂസപ  യപപര് കടടിസംഗപ  മയോയനജപ ലമനപ  സസംവടിധയോനതടിനപ

ഉതകുന  യസയോഫപ ലവയര്,  പുറസം  കരയോര്  വഭ്യവസ്ഥയടില്  ലെഭടിച്ചു  വരന  യസവനങ്ങള്കപ

വയനയയോവന വയോര്ഷടിക വര്ദനവപ എനടിവയപ അധടിക തുക ആവശേഭ്യമയോലണനപ സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  20  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2220-01-001-95―നപ്യൂസപ ഗടിഡടിലന   സസംയയയോജടിത വടികസന പദതടി

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി
പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില്  കൂടുതലെയോയടി  പുറസം  യജയോലെടി  വഭ്യവസ്ഥയടില്
മനുഷഭ്യവടിഭവയശേഷടി   യസവനസം  ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ
ശേതീര്ഷകതടില് 1 യകയോടടി രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2220-01-105-98―വതീഡടിയയയോ യഡയോക്കുലമനറടി ചെടിത്രങ്ങളലട നടിര്മയോണസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഓഡടിയയയോ  വതീഡടിയയയോ  അധടിഷടിത  നടിര്മയോണതടിനപ  പുറസം  യജയോലെടി
കരയോര്  മയോര്ഗ്ഗതടിലൂലടയുസം,  വടിഷയ ലലനപുണഭ്യമുളവരലട  യസവനവസം  കണകടിലലെടുതപ,
ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്
1.5  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2220-60-101-98―പ്രചെരണ സയോമഗടികള്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  പുതടിയ  പ്രവൃതടികള്  ഏലറടുതപ  പൂര്തടിയയോക്കുനതടിനപ  ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്  3.7050
യകയോടടി രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2220-60-101-97-01―പരസഭ്യതടിനുള ലചെലെവകള്  -  അച്ചടടി മയോധഭ്യമസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ലടന്ഡര്,  യനയോണ്  ലടന്ഡര്  കുടടിശടിക  നല്കുനതടിനപ  ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില് 10 യകയോടടി
രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2220-60-109-99 ―ദൃശേഭ്യ പ്രചെരണസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് കരയോര് വഭ്യവസ്ഥയടില് യഫയോയടയോഗയോഫര്മയോലര നടിയയയോഗടിച്ചയോണപ സര്കയോര്
പരടിപയോടടികളലട  ചെടിത്രങ്ങള്  എടുക്കുനലതനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ
ശേതീര്ഷകതടില്  50  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

974/2022.
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2220-60-109-98―വതീഡടിയയയോ പ്രചെരണസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  പുറസംയജയോലെടി  കരയോര്  വഭ്യവസ്ഥയടില്  വതീഡടിയയയോ  ലപ്രയോഡക്ഷന്

നടിര്വഹടിക്കുനതടിനപ  ഉണയോയയകയോവന സര്വതീസപ  ചെയോര്ജപ വര്ദനവപ  കണകടിലലെടുതപ

നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ

ശേതീര്ഷകതടില്  20  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2220-60-800-97–പത്രപ്രവര്തകര്കപ യക്ഷമനടിധടി സസംഭയോവന

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്   ലപന്ഷന്  വയോങ്ങുനവരലട  എണസം  വര്ദടിച്ചതടിനയോലസം  ലപന്ഷന്

കുടടിശടിക  നല്യകണതടിനയോലസം  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  17.56  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2220-60-800-91―യകരള സസംസ്ഥയോന പത്രപ്രവര്തക ലപന്ഷന് സതീസം  -1993

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് ലപന്ഷന് കുടടിശടിക നല്യകണതടിനയോലസം,  ലപന്ഷന് വയോങ്ങുനവരലട

എണസം വര്ദടിച്ചതടിനയോലസം  ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ

ശേതീര്ഷകതടില്  1.4170  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി

വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2220-60-800-89―പ്രഗത്ഭ പത്രപ്രവര്തകര്കപ യക്ഷമ പദതടി

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  പത്രപ്രവര്തക  ലപന്ഷന്  പദതടിയടില്  അസംഗതസസം  യനടയോലത

പത്രസ്ഥയോപനങ്ങളടില് നടിനസം വടിരമടിച്ച പ്രമുഖ വഭ്യകടികള്ക്കുസം അവരലട ആശടിതര്ക്കുസം

ലപന്ഷനുസം  കുടടിശടികയുസം  നല്കുനതടിനപ  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ

സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  21.92  ലെക്ഷസം  രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2220-60-800-81―യകരള സസംസ്ഥയോന യനയോണ് യജര്ണലെടിസപ ലപന്ഷന് സതീസം   1999

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ലപന്ഷന്  വയോങ്ങുന  പത്രപ്രവര്തയകതര  ജതീവനകയോരലട  എണസം
വര്ദടിച്ചതടിനയോലസം  ലപന്ഷന്  കുടടിശടിക  നല്യകണതടിനയോലസം  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 3.3960 യകയോടടി രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2220-60-800-78―സർകയോർ  ലവബ്ലലസറടിലന  രൂപതീകരണവസം  തപയോല്  ലസർവറടിലന
ലമയടിനനന്സുസം   

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് സര്കയോര് യസയോഷഭ്യല് മതീഡടിയ ലസല് പ്രവര്തനസം കയോരഭ്യക്ഷമമയോക്കുനതടിനുസം
നടിലെവടിലലെ  പ്രവര്തനങ്ങലള  ലമച്ചലപടുതയോനുസം  പുറസംയജയോലെടി  യസവനസം  ആവശേഭ്യമയോയടി
വരനതടിനയോല് വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന തുക പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം
ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  1.5  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2220-60-800-77―സുതയോരഭ്യയകരളസം  -  ദൂരദേർശേനടിലസം ആകയോശേവയോണടിയടിലസം ഉള  യഫയോണ്  -
ഇന്  -  യപ്രയോഗയോസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  മുഖഭ്യമനടിയുലട  പ്രതടിവയോര  ലടലെടിവടിഷന്  പരടിപയോടടി  കൂടുതല്
ജനകതീയമയോക്കുനതടിലലെ  പ്രയക്ഷപണ  ലചെലെവപ  കണകടിലലെടുതപ   നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്  50  ലെക്ഷസം രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

4220-60-101-63―ജടില്ലെയോ  ഇന്ഫര്യമഷന്  ഓഫതീസുകളലട  നവതീകരണവസം  മതീഡടിയ
ലസനറകളലട   നടിര്മയോണവസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ടയോയഗയോര് തടിയയറര് വളപടില് നടിര്മയോണസം പുയരയോഗമടിക്കുന സസംസ്ഥയോന
ഇന്ഫര്യമഷന് ഹബടിലന നടിര്മയോണ പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്തതീകരടിക്കുനതടിനപ ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില് 50 ലെക്ഷസം
രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന XXXVII ―വഭ്യവസയോയങ്ങള് 

4859-02-004-96―വസബര് പയോര്കപ 

01―സസംസ്ഥയോന സഹയോയസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  വസബര്  പയോര്കപ  കഭ്യയോമ്പസടിനകതപ  കൂടടിയുള  യറയോഡപ
നടിര്മയോണതടിനയോയടി  അധടിക  തുക  ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  5  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോർശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

4859-02-004-95―വടിവരസയോയങ്കതടിക  വടിദേഭ്യയയോയടി  സ്ഥലെലമടുക്കുനതടിനുസം  അടടിസ്ഥയോന
സകൗകരഭ്യസം   വടികസടിപടിക്കുനതടിനുസം 

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ലടയകയോപയോര്കടിലന ഘടസം-I-ല് യറയോ ഡപ ബലെലപടുത്തുനതടിനുയവണടിയുസം
ഘടസം-II-ല്  യകയോസംപകൗണപ  വയോള്,  ലറയടിന്വയോടര്  ഹയോര്ലവസടിസംഗപ,  എസപ.റടി.പടി
എനടിവയ്ക്കുയവണടിയുസം  ഘടസം-III-ല്  യറയോഡടിനുസം  യതയോടുവഴെടി  തടിരടിച്ചുവടിടലെടിനുസം  യവണടിയുസം
ഘടസം-IV ആയ ലടക പയനയോസടിറടിയടിലലെ ഇയനണല് ആര്ടതീരടിയല് യറയോ ഡടിനുയവണടിയുസം ഘടസം-V
ആയ ലകയോല്ലെസം പയോര്കടില് പഗപ  &  യപ ലഫസടിലെടിറടി,  പവര് ഇന്ഫയോസക്ച്ചര്,  യസയോളയോര്
പവര്  പയോനപ  എനടിവയ്ക്കുയവണടിയുസം  അധടിക  തുക  ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  15.50  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോർശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

4859-02-004-94―ഇന്യഫയോ പയോര്ക്കുകള്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  LAR  യകസുകളലട  തതീര്പ്പുകള്ക്കുസം  അടടിസ്ഥയോന  സകൗകരഭ്യ
വടികസനതടിനുസം  ടടി.ബടി.സടി.  കലൂര്,  യജഭ്യയോതടിര്മയ  ലഎ.ടടി.  മനടിരസം,  ഇന്യഫയോ  പയോര്കപ
തൃശ്ശൂര്,  ലകയോരടടി  എനടിവയുലട  ഇനതീരടിയല്  ഫടിറകൗടപ  എനടിവയ്ക്കുസം  അധടിക  തുക
ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  37  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോർശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

സമടിതടിയയയോഗസം ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷസം 12.45-നപ അവസയോനടിച്ചു. 
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28-6-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

ആഭഭ്യന്തര  കയോരഭ്യങ്ങള് സസംബനടിച്ച  സബ് ജകപ  കമടിറടി  XIV,  2021  ജൂണ്  മയോസസം
28-ാം തതീയതടി,  തടിങ്കളയോഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷസം  3.00  മണടികപ  നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ  '5-ഡടി'
സയമളനഹയോളടില് സമടിതടി ലചെയര്മയോന്, ബഹുമയോനലപട മുഖഭ്യമനടി ശതീ. പടിണറയോയടി വടിജയലന
അദഭ്യക്ഷതയടില്  യയയോഗസം  യചെര്ന.  പ്രസഞത  യയയോഗതടില്  തയോലഴെപറയുന  അസംഗങ്ങള്
സനടിഹടിതരയോയടിരന.

1. ശതീ. വടി. യജയോയടി

2. യതയോമസപ ലക. യതയോമസപ

വതീഡടിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സടിലൂലട പലങ്കടുത അസംഗങ്ങള്

1. ശതീ. ഇ. ചെന്ദ്രയശേഖരന്

2. ശതീ. പടി. ലക. കുഞയോലെടിക്കുടടി

3. ശതീ. ടടി. ലഎ. മധുസൂദേനന്

4. ശതീ. മയോതത്യു ടടി. യതയോമസപ

5. ശതീ. ടടി. പടി. രയോമകൃഷ്ണന്

6. ശതീ. വടി. ഡടി. സതതീശേന്

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ

1. ശതീമതടി ഷബയോന അഞസം, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ദേതീപ. വടി., ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി

3. ശതീ. യജയോമടി. ലക. യജയോസഫപ, അണര് ലസക്രടറടി

ഹയോജരയോയ ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര്

1. ശതീ. ലക. ആര്. യജഭ്യയോതടി ലെയോല്, പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടി, ഗതയോഗത (ഡടി) വകുപപ

2. ശതീ. അനൂപപ. എസപ., അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ വകുപപ

3. ശതീമതടി ലെത എസപ, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ വകുപപ

4. ശതീ. ക്ലെതീറസപ ലജ., യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ വകുപപ

5. ശതീമതടി അനടിതയോകുമയോരടി പടി., ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ വകുപപ

6. ശതീ. അയശേയോകപ കുമയോര്. ലക., അഡതീഷണല് സടി.ഇ.ഒ., ഇലെക്ഷന് വകുപപ
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വതീഡടിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സപ മുയഖന പലങ്കടുത ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര്

1. ശതീ. ടടി. ലക. യജയോസപ, അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രടറടി, ആഭഭ്യന്തര വകുപപ

2. യഡയോ.  ആശേയോ  യതയോമസപ,  അഡതീഷണല്  ചെതീഫപ  ലസക്രടറടി,  ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ
             ഭരണപരടിഷയോര വകുപപ

3. ശതീമതടി  ശേയോരദേയോ  മുരളതീധരന്,  അഡതീഷണല്  ചെതീഫപ  ലസക്രടറടി,
             തയദ്ദേശേസസയസംഭരണ വകുപപ

4. ശതീ. എ. സയന്തയോഷപ, ലസക്രടറടി, സസംസ്ഥയോന ലതരലഞടുപപ കമതീഷന്

5. ശതീ. ഋഷടിരയോജപ സടിസംഗപ, ഡയറകര് ജനറല് ഓഫപ പ്രടിസണ്സപ ആനപ കറക്ഷണല്
             സര്വതീസസപ, ജയടില് വകുപപ

6. ശതീ. മയനയോജപ എബ്രഹയോസം, എ.ഡടി.ജടി.പടി.

7. ശതീ.  ലവങ്കടിയടഷപ,  ഇന്ലസ്പെകര് ജനറല് ഓഫപ  യപയോലെതീസപ,  വടിജടിലെന്സപ  ആനപ
             ആനടി കറപ്ഷന് ബപ്യൂയറയോ

സമടിതടി  2021-2022  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ബഡ്ജറടില്
ഉള്ലകയോളളടിച്ചടിട്ടുള IV, XII, XIII, XVIII, XLI എനതീ നമ്പര് ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട
സൂകപരടിയശേയോധന  നടതടി  ശേടിപയോര്ശേകള്  നല്കുകയുസം  2020-2021  സയോമ്പതടിക
വര്ഷലത  ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന  സസംബനടിച്ച  അഞയോമതപ
റടിയപയോര്ടടിലലെ ശേടിപയോര്ശേകളടിയനല് വടിവടിധ വകുപ്പുകളടില് നടിനസം ലെഭടിച്ച നടപടടി
യസറപലമന്റുകള്  അസംഗതീകരടിക്കുകയുസം   ബനലപട  ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥരമയോയടി  ചെര്ച്ച
നടത്തുകയുസം ലചെയ. 

ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന   IV―ലതരലഞടുപ്പുകള്

2015 ―ലതരലഞടുപ്പുകള്

2015-00-109-99―പഞയോയത്തുകളടിയലെക്കുസം  തയദ്ദേശേസസയസംഭരണ  സ്ഥയോപനങ്ങളടിയലെക്കുസം  ലതരലഞടുപ്പുകള്
നടതടിപപ  

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിക്കുകയുസം
ബനലപട  വകുപടിലന  വടിശേദേതീകരണതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില്  നടപ്പുവര്ഷലത  ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതസം ഈ ഇനതടിലലെ ലചെലെവപ നടിര്ണയടികയോന് പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനസം  2020-ലലെ ലപയോതു
ലതരലഞടുപ്പുമയോയടി  ബനലപട  ബടില്ലുകള്  ലകയോടുത്തുതതീര്ക്കുവയോനുസം  തയദ്ദേശേസസയസംഭരണ
സ്ഥയോപനങ്ങളടില്  ഉപലതരലഞടുപപ  നടത്തുനതടിയലെയ്ക്കുസം  മറപ  ലചെലെവകള്ക്കുമയോയടി
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അധടികവടിഹടിതസം  ആവശേഭ്യമയോലണനസം  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  3.5
യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XII –യപയോലെതീസപ

2055―യപയോലെതീസപ

2055-00-001 -99―യമല്യനയോടസം

04 –യയോത്രയോ ലചെലെവകള്―1 യയോത്രയോബത

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്   യപയോലെതീസപ    ആസ്ഥയോനലതയുസം  യസയോണല്   ഓഫതീസടിയലെയുസം  യറഞപ
ലഎ.  ജടി.  ഓഫതീസടിയലെയുസം  യയോത്രയോ ബത  നടിര്വഹടിക്കുനതടിനപ  അനുവദേടിച്ച  ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  30.95
ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-001 -99―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്

05-2―ലലവദേത്യുതടി ലചെലെവപ

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  യപയോലെതീസടിലലെ  ലലവദേത്യുതടി  ലചെലെവപ  ഇനതടില്  വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന  തുക
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ഇനതടില്  12.7660  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

05-3 ―ലടലെടിയഫയോണ് ചെയോര്ജപ

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്   ഇകൗ  ഇനതടില്  ലെഭഭ്യമയോകടിയ  തുക  തടികച്ചുസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ഇനതടില്  2.165  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

05-4 ―മറടിനങ്ങള്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ഇകൗ ഇനതടില് വകയടിരതടിയ തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം
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ഇകൗ  ഇനതടില്  90  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-001 -99-06―വയോടക  ,   കരസം  ,   നടികുതടി

       ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്    ഇകൗ ഇനതടില് വകയടിരതടിയ തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്  32.82  ലെക്ഷസം രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-001 -99-15―രഹസഭ്യ യസവന ലചെലെവകള്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് മരയോമത്തുപണടികള്കയോയടി  വകയടിരതടിയ തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ഇനതടില് 3.58 യകയോടടി രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-001 -99-17―ലചെറകടിട മരയോമതപ പണടികള്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  യപയോലെതീസപ  ആസ്ഥയോനലതയുസം  യസയോണല്  ഓഫതീസടിലലെയുസം  യറഞപ  ലഎ.ജടി.
ഓഫതീസടിയലെയുസം  മരയോമതപ  പണടികള്കയോയടി  ഇകൗ  ഇനതടില്  വകയടിരതടിയ  തുക
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  20.8999  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-001 -99-18―സസംരക്ഷണസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  അറകുറപണടികള്കയോയടി  വകയടിരതടിയ  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ
സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  5.22  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-001 -99-19―യയനയോപകരണങ്ങള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് വയോഹനങ്ങളലട അറകുറപണടികള് യഥയോസമയസം നടിര്വഹടിക്കുനതടിനപ  ഇകൗ
ഇനതടില്  വകയടിരതടിയ  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ
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ശേതീര്ഷകതടില്  26.5125  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-001-99-21-2―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്  -  സസംരക്ഷണവസം അറകുറപണടികളസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഇകൗ  ഇനതടില്  വകയടിരതടിയ  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം
ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില് 31.79 ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-001 -99-34-3―മറടിനസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്    ലതരലഞടുപ്പുമയോയടി ബനലപട ലചെലെവകള്,  മറപ  ആകസടിക ലചെലെവകള്
എനടിവ വഹടിക്കുനതടിനപ   നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി,
ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  5.7515  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-001 -99-45―പടി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്    യപയോലെതീസപ ആസ്ഥയോനയതയുസം യസയോണല് ഓഫതീസുകളടിലലെയുസം യറഞപ
ഐ.ജടി.  ഓഫതീസുകളടിലലെയുസം ഇനന ലചെലെവടിനയോയടി നടിലെവടില് വകയടിരതടിയടിട്ടുള വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  3.6370  യകയോടടി രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-003 -99 ―യപയോലെതീസപ പരടിശേതീലെന സ്കൂളകളസം യകയോയളജകളസം

05―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള് - 4   മറടിനങ്ങള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  യപയോലെതീസപ വകുപടിലലെ സര്കയോര്  വയോഹനങ്ങളലട ഇന്ഷസറന്സപ പ്രതീമടിയസം
അടയ്ക്കുനതടിനുസം ഓഫതീസപ ആവശേഭ്യങ്ങള്ക്കുള മറ്റു ലചെലെവകള് നടിര്വഹടിക്കുനതടിനുസം നടിലെവടിലലെ
വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  22.07
ലെക്ഷസം രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

974/2022.



106

2055-00-003 -99- 17―ലചെറകടിട മരയോമത്തുപണടികള് 

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  യപയോലെതീസപ  പരടിശേതീലെന  സ്കൂളടിലലെ  മരയോമത്തുപണടികള്  നടിര്വഹടിക്കുനതടിനയോയടി
അനുവദേടിച്ച വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം   ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 41.50
ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-003-98― യകരള യപയോലെതീസപ അകയോഡമടി

05-4―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്  -    മറടിനങ്ങള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് യപയോലെതീസപ  വകുപടിലലെ  സര്കയോര്  വയോഹനങ്ങളലട  ഇന്ഷസറന്സപ  പ്രതീമടിയസം
അടയ്ക്കുനതുസം, ഓഫതീസപ ആവശേഭ്യങ്ങള്ക്കുള ലചെലെവകളലമല്ലെയോസം   യമല് ശേതീര്ഷകതടില് നടിനമയോണപ
നടിര്വഹടിക്കുനതപ.  ഇതടിനയോയടി  വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന  തുക  പരടിമടിതമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്  3.14  ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-003-98-17―ലചെറകടിട മരയോമത്തുപണടികള്   (  യകരള യപയോലെതീസപ അകയോഡമടി  )

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  യകരള  യപയോലെതീസപ  അകയോഡമടിയടിലലെ  മരയോമതപ  പണടികള്  നടത്തുനതടിനയോയടി
വകയടിരതടിയ തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്  43.99
ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-003-98-34― മറ്റു ലചെലെവകള്  -3-  മറടിനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലനയുസം
ബനലപട  വകുപടിലന  വടിശേദേതീകരണതടിലനയുസം  അടടിസ്ഥയോനതടില്   ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം  ഇകൗ
ഇനതടിലലെ  ലചെലെവപ  നടിര്വഹടികയോന്  പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം   ഇകൗ
ശേതീര്ഷകതടില്  3.2208  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-101-99―   കുറയോയനസഷണ വടിഭയോഗസം

18―സസംരക്ഷണസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  സടി.ബടി.സടി.ഐ.ഡടി.  ഓഫതീസപ  ലകടടിടങ്ങളലട   അറകുറപണടികള്കയോയടി
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അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്
68  ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-101-98―ലസ്പെഷഭ്യല് ബ്രയോഞപ സടി  .  ഐ  .  ഡടി  .

04―യയോത്രയോ ലചെലെവകള്   -  1   യയോത്രയോബത

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ടടി.എ. ബടില്ലുകളലട കുടടിശടിക (ശേബരടിമലെ, ഇലെക്ഷന്
ഡപ്യൂടടികള്  തുടങ്ങടിയവ)  തതീര്യകണതടിനയോല്  നടിലെവടില്  അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ  ശേതീര്ഷകതടിൽ 2.84  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

18― സസംരക്ഷണസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  എസപ.ബടി.സടി.ലഎ.ഡടി.  ഓഫതീസപ  ലകടടിടങ്ങളലട  അറകുറപണടികള്
നടിര്വഹടിക്കുനതടിനയോയടി  അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീർഷകതടിൽ  20.50  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-104-99―സയോയുധ യപയോലെതീസപ

04 ―യയോത്രയോ ലചെലെവകള്   - 1   യയോത്രയോബത

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി
പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന   അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഇലെക്ഷൻ,  ശേബരടിമലെ ഡപ്യൂടടി  എനടിവയുമയോയടി
ബനലപട ടടി.എ.  ബടില്ലുകള് മയോറനതടിനുസം,  9  ബറയോലെടിയന് യൂണടിറ്റുകളലട  യയോത്രയോബത
ലചെലെവകള് എനടിവയയോയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടിൽ കൂടുതൽ തുക യവണടി വരലമനപ സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടിൽ  11.018  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

05―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള് 

04―മറടിനങ്ങള്
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ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് 9  ബറയോലെടിയനുകളടിലലെ വയോഹനങ്ങളലട ഇന്ഷസറന്സപ പ്രതീമടിയസം അടയ്ക്കുനതടിനുസം
ഓഫതീസപ  ആവശേഭ്യങ്ങള്ക്കുള  ലചെലെവകള്ക്കുസം  കുടടിശടിക  തതീര്പയോക്കുനതടിനുമയോയടി  യമല്
ശേതീര്ഷകതടില്  അധടികമയോയടി  തുക  ആവശേഭ്യസം  വരലമനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  2.9889  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-104-99 -06―വയോടക  ,   കരസം  ,   നടികുതടി 

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ഇകൗ  ഇനതടില്  അധടിക  തുക  ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  52.76  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-104-99 -17―ലചെറകടിട മരയോമതപ പണടികള്

ലചെറകടിട  മരയോമതപ  പണടികള്  എന  ഇനസം  ഉള്ലപടടിടടില്ലെയോതതടിനയോല്  ആയതപ
ഉള്ലപടുതടി പ്രസ്തുത ഇനതടില് 10 ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

18―സസംരക്ഷണസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ഫണടിലന അപരഭ്യയോപ്തതമൂലെസം  ബറയോലെടിയനുകളടില് ഭരണയോനുമതടി  ലെഭടിച്ച
അറകുറപണടികള് പൂര്തടിയയോകയോന് സയോധടിക്കുനടില്ലെ എനപ സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  53.9525  യകയോടടി രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

19―യയനയോപകരണങ്ങള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് ബറയോലെടിയന്  യൂണടിറ്റുകളടിയലെകപ  കമ്പപ്യൂടറസം  മറപ  അനുബന

ഉപകരണങ്ങളസം  വയോങ്ങുനതടിനയോയടി  19-യയനയോപകരണങ്ങള്  എന  ശേതീര്ഷകതടില്

അനുവദേടിച്ച തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ഇനതടില് 14.49

ലെക്ഷസം രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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34―മറ്റു ലചെലെവകള്   - 3   മറടിനസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  യകരളതടിലലെ  9  ബറയോലെടിയന്  യൂണടിറ്റുകളടിലലെ  ഗസപ  അദഭ്യയോപകര്ക്കുള

പ്രതടിഫലെസം,  പരടിശേതീലെനതടിനയോയടി  പടി.എസപ.സടി.  അവഡസസപ  ലചെയ്യുന  യപയോലെതീസപ

ലട്രയടിനടികളലട ലമഡടികല് ലടസ്റ്റുകള് നടത്തുന ഓഫതീസര്മയോര്ക്കുള പ്രതടിഫലെസം, സ്തുതഭ്യര്ഹമയോയ

യസവനതടിനുള ലമഡലകള്,  റടിവയോര്ഡുകള്,  യപയോലെതീസപ യസനയടിലലെ കയോയടിക തയോരങ്ങള്ക്കുള

ഡയറപ അലെവന്സപ തുടങ്ങടിയ ലചെലെവകള് നടിര്വഹടിക്കുനതടിനപ നടിലെവടിലലെ ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം

അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ബറയോലെടിയനുകളലട  പരടിശേതീലെനവമയോയടി

ബനലപട പരടിപയോടടികളലട  സുഗമമയോയ നടതടിപടിനയോയടി  ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  1.3763  യകയോടടി

രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ

ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-104-98―ഇന്ഡഭ്യന് റടിസര്വപ ബറയോലെടിയന് 

01-4―ശേമ്പളസം  -   ലമഡടികല് റതീ  -  ഇസംയബഴപലമനപ

  ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഇന്ഡഭ്യന്  റടിസര്വപ  ബറയോലെടിയനടില്  ലമഡടികല്  റതീ-ഇസംയബഴ് സ് ലമനപ

ഇനതടില്  വകയടിരതടിയ  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ

ശേതീര്ഷകതടില്  1.46  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി

വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-104-98―ഇന്ഡഭ്യന് റടിസര്വപ ബറയോലെടിയന്

04― യയോത്രയോ ലചെലെവകള്   - 1   യയോത്രയോബത

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് ഇന്തഭ്യന് റടിസര്വപ ബറയോലെടിയലന പരടിശേതീലെനതടിനയോയടി സസംസ്ഥയോനതടിനപ അകത്തുസം

പുറത്തുസം യസനയോസംഗങ്ങള്കപ യയോത്ര ലചെയയ്യേണടി വരനതപ കണകടിലലെടുത്തുസം ശേബരടിമലെ,  ഇലെക്ഷന്   ഡപ്യൂടടി

സസംബനടിച്ച  കുടടിശടിക  ബയോദഭ്യത  തതീർക്കുനതടിനുസം  സയോമ്പതടിക  വർഷയോവസയോനസംവലരയുള

ലചെലെവകള്ക്കുമയോയടി ഇകൗ ഇനതടില് വകയടിരതടിയ തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം

ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  3.145  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി

വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുകയുസം ലചെയ.
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2055-00-104-98 -05―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്  -4   മറടിനങ്ങള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ലഎ.ആര്.  ബറയോലെടിയനടിലലെ  സര്കയോര്  വയോഹനങ്ങളലട  ഇന്ഷസറന്സപ
പ്രതീമടിയസം  അടയ്ക്കുനതടിനുസം  ഓഫതീസപ  ആവശേഭ്യങ്ങള്ക്കുള  ലചെലെവകള്ക്കുമയോയടി  ഇകൗ
ഇനതടില്  വകയടിരതടിയ  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  18.08  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-104-98-18―സസംരക്ഷണസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് ലഎ.ആര്.  ബറയോലെടിയനടിലലെ  ലകടടിടങ്ങളലട  അറകുറപണടികള്കയോയടി
നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്
1.295  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-104-98-19―യയനയോപകരണങ്ങള് 

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  19.94  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-104-98

21 –  യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്―2 സസംരക്ഷണവസം അറകുറപണടികളസം

ഐ.ആര്. ബറയോലെടിയലന വയോഹനങ്ങളലടയുസം ആനടി നകല് ഓപയറഷനപ ഉപയയയോഗടിക്കുന
വയോഹനങ്ങളലടയുസം അറകുറപണടികള് യഥയോസമയസം  നടത്തുനതടിനപ  നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി  ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  17.86  ലെക്ഷസം രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

2055-00-104-98 -45―   പടി  .  ഒ  .  എല്.

വടിഹടിതസം - 25.04 ലെക്ഷസം രൂപ (പദതടിയയതരസം)

87. ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഐ.  ആര്.  ബറയോലെടിയലന  വയോഹനങ്ങളലടയുസം  മയോയവയോയടിസപ  യവടയപ
നടിയയയോഗടിച്ചടിട്ടുള തണര്യബയോള്ടപ കമയോയനയോകളലട വയോഹനങ്ങളലടയുസം ഇനനലചെലെവപ വഹടിക്കുനതടിനപ
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നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ   വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി  ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  42.85
ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

2055-00-109-99―ജടില്ലെയോ യസന

04―യയോത്രയോ ലചെലെവകള്   - 1 -  യയോത്രയോബത

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ടടി.എ.  ഇനതടിലള  കുടടിശടിക  ലകയോടുത്തു
തതീര്ക്കുനതടിനയോയടി നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി,
ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  21.95  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമുയോനടിച്ചു.

05―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്   - 4   മറടിനങ്ങള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് യപയോലെതീസപ  വകുപടിലലെ  വയോഹനങ്ങളലട  ഇന്ഷസറന്സപ  പ്രതീമടിയസം
അടയ്ക്കുനതടിനുസം  ലഎ.പടി.എസപ.  ഓഫതീസര്മയോരലട  AIS  അലെവന്സപ  നല്കുനതടിനുസം  മറപ
ഓഫതീസപ  ലചെലെവകള്ക്കുസം  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ   സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  9.8525  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

17―ലചെറകടിട മരയോമത്തുപണടികള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  യപയോലെതീസപ  യസഷന്  ലകടടിടങ്ങളലടയുസം  ജടില്ലെയോ  യപയോലെതീസപ  ഓഫതീസപ
ലകടടിടങ്ങളലടയുസം മരയോമത്തുപണടികള്കയോയടി നടിലെവടില് വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം, ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 41.87 യകയോടടി രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

18―സസംരക്ഷണസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് യപയോലെതീസപ  യസഷനുകളലട  നവതീകരണതടിനുസം  സകൗകരഭ്യങ്ങള്
വര്ദടിപടിക്കുനതടിനുമയോയടി  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം
ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  39.87  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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19―യയനയോപകരണങ്ങള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് നടിലെവടിൽ ബഡ്ജറടില് വകയടിരതടിയടിട്ടുള തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ

സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം,  ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 10.797  യകയോടടി രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

21―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്   - 2   സസംരക്ഷണവസം അറകുറപണടികളസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  യപയോലെതീസപ  യസഷനുകളടിലലെയുസം  ജടില്ലെയോ  യപയോലെതീസപ  ഓഫതീസുകളടിലലെയുസം

വയോഹനങ്ങളലട അറകുറപണടികള്കയോയടി നടിലെവടില് അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ

സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  12.4575  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

34-3―മറടിനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി

പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന അടടിസ്ഥയോനതടില് തതീര്ത്ഥയോടന സമയത്തുസം മകരവടിളകപ സമയത്തുസം

ലസ്പെഷഭ്യല് ഡപ്യൂടടികയോയടി  നടിയയയോഗടിക്കുനവര്കപ  പ്രതടിഫലെസം നല്കല്,  ഫതീഡടിസംഗപ  ചെയോര്ജപ

എനടിവയയോയടി നടിലെവടില് വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം,  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  11.698  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ..

45―പടി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് യപയോലെതീസപ യസഷനുകളടിലലെയുസം ജടില്ലെയോ യപയോലെതീസപ ഓഫതീസുകളടിയലെയുസം

വയോഹനങ്ങളലട  ഇനന  ലചെലെവപ  വഹടിക്കുനതടിനയോയടി  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം

അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി, ഈ ശേതീര്ഷകതടില് 40.1688 യകയോടടി രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.
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2055-00-111-99―ലറയടില്യവ യപയോലെതീസപ

04―യയോത്രയോ ലചെലെവകള്   - 1   യയോത്രയോബത

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ടടി.എ.  ഇനതടിലള  കുടടിശടിക  (ശേബരടിമലെ,
ഇലെക്ഷന്  ഡപ്യൂടടി)  നല്യകണതടിനയോല്  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ
വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി,  ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  4.17  യകയോടടി രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

2055-00-111-99 -34―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്  -3   മറടിനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  Dog  food,  Medicine,  ഓഫതീസപ  ആവശേഭ്യങ്ങള്ക്കുള  ലലദേനസംദേടിന
ലചെലെവപ  എനടിവ  നടിര്വഹടിക്കുനതടിനയോയടി  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ
വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി,  ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്  3.06  ലെക്ഷസം രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ    ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിച്ചു.

2055-00-112-98―തതീരയദേശേ യപയോലെതീസപ യസഷനുകള്

04―യയോത്രയോ ലചെലെവകള്   - 1   യയോത്രയോബത

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് ശേബരടിമലെ, ഇലെക്ഷന് ഡപ്യൂടടികള് തുടങ്ങടിയവയുലട ടടി.എ. ബടില്ലുകളലട കുടടിശടിക

തതീര്യകണതുളതടിനയോല്, നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം,

ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  63.45  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-113-98―യസ്പെയോര്ട്സപ ഗയോനപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  All  India  Police  Meet,  2021  നടത്തുനതടിനുസം  യസ്പെയോര്ട്സപ  കടിറപ,

കയോയടിക  തയോരങ്ങള്ക്കുള  സഹയോയധനസം,  കഭ്യയോഷപ  അവയോര്ഡുകള്,  മറപ  അപ്രതതീക്ഷടിത

ലചെലെവകള്  എനടിവയയോയടി  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  വടിലെയടിരതടിയ

സമടിതടി,  ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില് 1.401 യകയോടടി രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

974/2022.
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2055-00-114-99 04―വയര്ലലെസപ യൂണടിറപ   -   യയോത്രയോ ലചെലെവകള്   - 1   യയോത്രയോബത

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ടടി.എ.  ബടില്ലുകളലട കുടടിശടിക തതീര്ക്കുനതടിനയോയടി

നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്

1.053  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ

ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-114-99―വയര്ലലെസപ യൂണടിറപ  -  ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്  

05-03―ലടലെടിയഫയോണ്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി,

ഇകൗ  ഇനതടില്  12.80  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

2055-00-114-99-18―സസംരക്ഷണസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  യപയോലെതീസപ  ലടലെടികമപ്യൂണടിയകഷന്  യൂണടിറടിലലെ  അറകുറപണടികള്

നടത്തുനതടിനയോയടി  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം   ഇകൗ

ശേതീര്ഷകതടില്  1.293  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി

വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2055-00-114-98 ―കസംപപ്യൂടര് ലസനര് 

05―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്  - 4   മറടിനസം  

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  യപയോലെതീസപ  വകുപടിലലെ  സര്കയോര്  വയോഹനങ്ങളലട  ഇന്ഷസറന്സപ

പ്രതീമടിയസം  അടയ്ക്കുനതടിനുസം,  ലഎ.പടി.എസപ.  ഒയോഫതീസര്മയോരലട  AIS  അലെവന്സപ

നല്കുനതടിനുസം ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്ക്കുമയോയടി നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ

സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  28.29  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ    ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്

തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2055-00-114-98-18―സസംരക്ഷണസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി,

എസപ.സടി.ആര്.ബടി.  യൂണടിറ്റുകളടിലലെ  അറകുറപണടികള്  നടത്തുനതടിനയോയടി  ഇകൗ

ശേതീര്ഷകതടില്  68.20  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

2055-00-116-99―യഫയോറന്സടികപ സയന്സപ

18 ―സസംരക്ഷണസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ  എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  യഫയോറന്സടികപ  സയന്സപ  ലെയബയോറടറടികളടിലലെ  അറകുറപണടികള്

നടത്തുനതടിനയോയടി  നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി,

ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  17.99  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

2062-00-103-99―യകരള യലെയോകയോയുക പത  , 1998

01-4―ലമഡടികൽ റതീ  -  ഇസംയബഴപലമനപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് യലെയോകയോയുക,  ഉപയലെയോകയോയുക,  രജടിസയോർ,  ലഡപപ്യൂടടി  രജടിസയോർ,

ഓഫതീസപ സയോഫപ എനടിവരലട ലമഡടികല് റതീ-ഇസംയബഴപലമനപ ലക്ലെയടിമുകള് മയോറടിനല്കുനതടിനപ

നടിലെവടിൽ വകയടിരതടിയടിട്ടുള വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം

ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  1  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

02―യവതനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് പടി.റടി.എസപ.,  ദേടിവസയവതനസം,  യകയോ-ലടര്മടിനസപ  ജതീവനകയോരലട  യവതനസം

എനടിവ നല്കുനതടിനപ  ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില് വടിലെയടിരതടിയ തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം  10  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി

വകയടിരതണലമനപ    ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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04-2―യയോത്രയോബത  -  സ്ഥലെസംമയോറബത

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ

സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം  2  ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ    ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

04-4―അവധടി യയോത്രയോനുകൂലെഭ്യസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് യലെയോകയോയുക,  ഉപയലെയോകയോയുക,  രജടിസയോര്,  ലഡപപ്യൂടടി  രജടിസയോര്

എനടിവര്കപ  അവധടി  യയോത്രയോനുകൂലെഭ്യസം,  സ്ഥലെസംമയോറബത  എനടിവ  നല്കുനതടിനപ

നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ

ശേതീര്ഷകതടില്  1.7  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി

വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

05-4―മറടിനങ്ങള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  പുതുതയോയടി  ചുമതലെയയല്ക്കുന  ഉപയലെയോകയോയുകയുലട  വസതടിയടില്

ഫര്ണടിച്ചര്,  ഇലെകടികപ  ഉപകരണങ്ങള്  എനടിവ  വയോങ്ങുനതടിനയോയടി  അധടിക  വടിഹടിതസം

ആവശേഭ്യമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം   ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  4.14  ലെക്ഷസം രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ

ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

21-1―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  തുക  ഒനസം  വകയടിരതയോതതടിനയോല്  അധടിക

വടിഹടിതസം  ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  3  പുതടിയ  വയോഹനങ്ങള്

വയോങ്ങുനതടിനയോയടി   60  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി

വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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21-2―സസംരക്ഷണവസം അറകുറപണടികളസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് വയോഹനങ്ങളലട കയോലെപഴെകസം കയോരണസം അറകുറപണടികള്കപ കൂടുതല് തുക
ലചെലെവയോകുനതടിനയോല് നടിലെവടില് വകയടിരതടിയടിട്ടുള വടിഹടിതസം പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില്  1.03  ലെക്ഷസം രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2062-00-104-99 ―വടിജടിലെന്സപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  അനുവദേടിച്ചടിരടിക്കുന  വടിഹടിതസം  പരഭ്യയോപ്തമലല്ലെനപ  വടിലെയടിരതടിയ  സമടിതടി,
തയോലഴെപറയുന  ശേതീര്ഷകങ്ങളടില്  1.005  യകയോടടി  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

01-4 - ലമഡടികല് റതീ-ഇസംയബഴ് സ് ലമനപ -
 

5 ലെക്ഷസം രൂപ

05-1 - ലവളകരസം - 2 ലെക്ഷസം രൂപ

05-4 - മറടിനങ്ങള് - 10 ലെക്ഷസം രൂപ

06 - വയോടക, കരസം, നടികുതടി - 10 ലെക്ഷസം രൂപ

15 - രഹസഭ്യയസവന ലചെലെവകള് - 6 ലെക്ഷസം രൂപ

17 - ലചെറകടിട മരയോമതപ പണടികള് - 50 ലെക്ഷസം രൂപ

21-2 - യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങള്  -  സസംരക്ഷണവസം
അറകുറപണടികളസം

- 15 ലെക്ഷസം രൂപ

26 - ഔയദേഭ്യയോഗടിക ഭയോഷയോ പ്രയയയോഗസം - 50,000 രൂപ

28 - ലതയോഴെടില്പരവസം  പ്രയതഭ്യക  യസവനങ്ങള്ക്കുമുള
ലചെലെവകള് 

- 2 ലെക്ഷസം രൂപ

2062 -00- 105-99―വടിജടിലെന്സപ വട്രബപ്യൂണല്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  നടിയമ  പുസകങ്ങള്  വയോങ്ങുനതടിനുസം  ചെടിലെ  ഓഫതീസപ  ഉപകരണങ്ങള്
പുതുക്കുനതടിനുസം സര്കയോരടിയലെകപ തടിരടിച്ചടച്ച വയോടകതുക പുതുതയോയടി നല്കുനതടിനുസം യമല്
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ശേതീര്ഷകതടില്  അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം
ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  7.8338  ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി
അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2062-00-105-98―അഡതീഷണല് വടിജടിലെന്സപ വട്രബത്യുണല്  , യകയോഴെടിയകയോടപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് വയോടക കരയോര് നടിലെവടില് വരലമനപ പ്രതതീക്ഷടിക്കുനതടിനയോല് അധടിക വടിഹടിതസം

ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  3.094  ലെക്ഷസം  രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ    ശേടിപയോര്ശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2062-00-105-97―എന്കസയറടി കമതീഷണര് ആനപ ലസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജപ  ,   തൃശൂര്

       ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് കമ്പപ്യൂടര്വല്കരണസം,  മറപ  ഓഫതീസപ ലചെലെവകള് എനടിവയയോയടി നടിലെവടില്

അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ

ശേതീര്ഷകതടില്  10  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2062 -00- 105-96―എന്കസയറടി കമതീഷണര് ആനപ ലസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജപ  ,   തടിരവനന്തപുരസം

06―വയോടക  ,   കരസം  ,   നടികുതടി

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ

ശേതീര്ഷകതടില്  1.08  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി

വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2062-00-105-95―എന്കസയറടി കമതീഷണര് ആനപ ലസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജപ  ,   യകയോഴെടിയകയോടപ

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി

പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഓഫതീസപ  ലകടടിടതടിലന  വയോടക  നല്കുനതടിനപ

നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ

ശേതീര്ഷകതടില്  2.92  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി

അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2062-00-105-94―എന്കസയറടി കമതീഷണര് ആനപ ലസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജപ  ,   യകയോടയസം

      ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന അടടിസ്ഥയോനതടില്
നടിലെവടിലള വടിഹടിതസം  പരഭ്യയോപ്തമല്ലെയോതതടിനയോല്  01-2-ശേമ്പളസം,  04-2-യയോത്രയോബത,  ഓഫതീസപ  ലചെലെവപ,  99-
ഇന്ഫര്യമഷന് ലടക പയനയോളജടി എനതീ ഇനങ്ങളടില് അധടിക തുക ആവശേഭ്യമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം
ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  6.5  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2062 -00- 105-90―എന്കസയറടി കമതീഷണര് ആനപ ലസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജപ  ,   മൂവയോറ്റുപുഴെ 

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി
പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില്  നടിലെവടില്  ലമഡടികല്  റതീ-ഇസംയബഴ് സ് ലമനപ,
യയോത്രയോബത, സ്ഥലെസംമയോറബത, വടിവര സയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യ,  വയോടക,  കരസം,  നടികുതടി,  മറടിനസം
എനതീ  ഇനങ്ങളടില്  വകയടിരതടിയടിരടിക്കുന  വടിഹടിതസം  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി
വടിലെയടിരത്തുകയുസം,  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  2.75  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/
ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2062 -00- 105-89―എന്കസയറടി കമതീഷണര് ആനപ ലസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജപ  ,    തലെയശരടി

06―വയോടക  ,   കരസം  ,   നടികുതടി

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഓഫതീസപ  പ്രവര്തനസം  ആരസംഭടിച്ച  20-2-2016  മുതലള  ലകടടിട  വയോടക  ലകയോടുത്തു
തതീര്ക്കുനതടിനയോയടി ഇകൗ ഇനതടില് അനുവദേടിച്ച തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ
ശേതീര്ഷകതടില്  9  ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി
വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്    XIII –  ജയടിലകള്

2056-00-001-98―ജയടിലകള് നവതീകരടിക്കുനതടിനപ 

17―ലചെറകടിട മരയോമതപ പണടികള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് വടിവടിധ ജയടിലകളടിലലെ മരയോമത്തുപണടികള്കയോയടി അനുവദേടിച്ചടിരടിക്കുന  തുക
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ   ശേതീര്ഷകതടില്  50  ലെക്ഷസം  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി   അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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34-3―മറ്റു ലചെലെവകള്  -  മറടിനസം

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് സസംസ്ഥയോനലത ജയടിലകയളയുസം യകയോടതടികയളയുസം ബനടിപടിച്ചുള വതീഡടിയയയോ
യകയോണ്ഫറന്സടിസംഗപ  സ്ഥയോപടിക്കുനതടിനുസം  ഉടന്  പ്രവര്തനസം  ആരസംഭടിക്കുന  തവനൂര്
ലസന്ട്രല്  പ്രടിസണടില്  ജലെവടിതരണ  സസംവടിധയോനസം  എര്ലപടുത്തുനതടിനുസം  നടിലെവടില്
വകയടിരതടിയ തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഈ ശേതീര്ഷകതടില്
3.70 യകയോടടി രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2056-00-001-89―ലസന്ട്രല്  ജയടിലകളടിലലെ  ലടട്രയോ  കമപ്യൂണടിയകഷന്  സസംവടിധയോനസം
നടപടിലെയോകല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി
പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന അടടിസ്ഥയോനതടില് Implementation of TETRA Communication System
in  Central  Prisons  (Non-Plan)  എന  ശേതീര്ഷകതടില്  യടയോകണ്  തുക  മയോത്രമയോണപ
അനുവദേടിച്ചടിട്ടുളലതനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  1.35  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2056-00-101-99―ജയടിലകള്

05-1―ലവളകരസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി
പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന അടടിസ്ഥയോനതടില് തടവകയോരലട ബയോഹുലെഭ്യസം നടിമടിതസം ജയടിലകളടില്
ലവളതടിലന ഉപയഭയോഗസം വളലര കൂടുതലെയോയതടിനയോല് ലവളകരസം ഇനതടില് കൂടുതല് തുക
ആവശേഭ്യമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  50  ലെക്ഷസം  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

34-3- മറടിനസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് തടവകയോരലട  യവതനസം,  ചെടികടിതയോ  ലചെലെവപ,  മരനടിലന
വടിലെയടിലണയോകുന  വര്ദനവപ  എനടിവ  കണകടിലലെടുക്കുയമ്പയോള്  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതസം
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഈ  ശേതീര്ഷകതടില്  3  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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45―പടി  .  ഒ  .   എല്  .

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി

പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില് ജയടിലകളടിലലെ  ഒകൗയദേഭ്യയോഗടിക  ആവശേഭ്യങ്ങള്ക്കുസം

തടവകയോരലട  ആശുപത്രടി,  യകയോടതടി  യയോത്രകള്ക്കുസം  ജയടില്  വയോഹനസം  ഉപയയയോഗടിക്കു

നതടിനയോലസം  ചെടിലെ  ജയടിലകളടില്  കയോര്ഷടിക  ആവശേഭ്യതടിനയോയടി  ട്രയോകറസം  ലജ.സടി.ബടി.-യുസം

ഉപയയയോഗടിക്കുനതടിനയോലസം  ഇനന  ഇനതടില്  കൂടുതല്  ലചെലെവപ  വരനതയോയടി

വടിലെയടിരതടിയ  സമടിതടി,  ഇനന  വടിലെയടിലണയോകുന  ഗണഭ്യമയോയ  വര്ദനവപ   കൂടടി

കണകടിലലെടുതപ  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  25  ലെക്ഷസം  രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/

ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

56―ഭക്ഷണവസം ധനസഹയോയവസം

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി

പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില് തടവകയോരലട  യറഷന്  സമ്പ്രദേയോയസം

പുനനഃസ്ഥയോപടിച്ചടിടടില്ലെയോതതടിനയോല്   ത്രടിയവണടി,  സലലപയകയോ,  യഹയോര്ടടിയകയോര്പപ,  മതഭ്യലഫഡപ,  മടില്മ,

ഗഭ്യയോസപ  ഏജന്സടി  തുടങ്ങടിയ  സ്ഥയോപനങ്ങളടില്  നടിനസം  ലക്രഡടിറപ  വഭ്യവസ്ഥയടില്   സയോധനങ്ങള്

വയോയങ്ങണടി  വരനലവനതുസം  തടവകയോരലട   ബയോഹുലെഭ്യവസം  ആഹയോരസയോധനങ്ങളലടയുസം  മറ്റു

നടിയതഭ്യയോപയയയോഗ  സയോധനങ്ങളലടയുസം  വടിലെയടിലണയോകുന  വര്ദനവപ  എനടിവയുസം  കണകയോക്കുയമ്പയോള്

നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ വടിലെയടിരതടിയ സമടിതടി,  ഈ ശേതീര്ഷകതടില്  2  യകയോടടി

രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി  വകയടിരതണലമനപ

ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിച്ചു.

2056-00-101-97―ദേക്ഷടിണയമഖലെ ജയടിലയദേഭ്യയോഗസ്ഥരലട പരടിശേതീലെന യകന്ദ്രതടിനുള വടിഹടിതസം

10―സസംഭയോവന

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് ദേക്ഷടിണ  യമഖലെയടിലലെ  ജയടിലയദേഭ്യയോഗസ്ഥരലട  പരടിശേതീലെനതടിനുള

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില് 40

ലെക്ഷസം രൂപ ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ

ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
974/2022.
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ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XLI –ഗതയോഗതസം

5053-02-190-97―കണ്ണൂര് അന്തയോരയോഷ്ട്ര വടിമയോനതയോവളതടിലന അടടിസ്ഥയോന സകൗകരഭ്യങ്ങള്   
ലമച്ചലപടുതല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി
പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഓഹരടി  നടിയക്ഷപ  തുക  1.95  യകയോടടി  രൂപ,
മണ്സൂണ് മടിറടിയഗഷന് വര്കടിനപ 45.23 ലെക്ഷസം രൂപ, യകടുപയോടുകള് സസംഭവടിച്ച വതീടുകളലട
അറകുറപണടികള്കയോയടി 69.40 ലെക്ഷസം രൂപ, ഭൂമടി അകസയര് ലചെയ്യുനതടിനപ കടിന്ഫകപ 40
ലെക്ഷസം രൂപ, യകരള വയോടര് അയതയോറടിറടിയുസം ജലെവടിതരണ ലലപപ്പുകള് മയോറടിയടിട വകയടിലള
1.15 യകയോടടി രൂപ, യതയോടുകള് വടികസടിപടിക്കുനതടിനപ ലകയോടുയകണ തുക 49.59 യകയോടടി രൂപ,
കൃഷടി  നഷപരടിഹയോരമയോയടി  നല്കടിയ  17.10  ലെക്ഷസം  രൂപ,  റണ്യവ  വടികസനതടിനയോയടി
വര്ദടിപടിച്ച  മൂലെധനതടിലന  സര്കയോര്  ഓഹരടി  175  യകയോടടി  രൂപ,  കഭ്യയോഷപ  യലെയോസപ
നടികത്തുനതടിനയോയടി  197.72  യകയോടടി രൂപ തുടങ്ങടിയവയയോയടി ഇകൗ ഇനതടില് അനുവദേടിച്ച
തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  ആലക
427.1179 യകയോടടി രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി വകയടിരതണലമനപ
ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

5053-02-190-93―യകയോഴെടിയകയോടപ എയര്യപയോര്ടടിനയോയുള ഭൂമടി ഏലറടുകല്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി  പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന
അടടിസ്ഥയോനതടില് റണ്യവ,  ലടര്മടിനല്,  കയോര്പയോര്കടിസംഗപ വടിപുലെതീകരണസം,  പുനരധടിവയോസസം എനടിവയയോയടി
500.55  ഏകര്  ഭൂമടി  ഏലറടുക്കുനതടിനുസം  സയോമൂഹഭ്യ  പ്രതഭ്യയോഘയോത  പഠനസം,  എസയോബടിഷപ ലമനപ  ചെയോര്ജപ
എനടിവയ്ക്കുമയോയടി  ഇകൗ ഇനതടില് വകയടിരതടിയ തുക അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം
ശേതീര്ഷകതടില്  2764.09  യകയോടടി  രൂപ   ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെടി
വകയടിരതണലമനപ   ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

7053-02-190-99―തടിരവനന്തപുരസം  എയര്യപയോര്ടപ  ലഡവലെപ്ലമനപ  അയതയോറടിറടിയ്ക്കുള
വയോയ്പകള്

ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലചെലെവപ  എനടിവ  സമടിതടി
പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില്  എല്.എ.ആര്.  യകസുകളടില്  യകയോടതടി  വടിധടി
പ്രകയോരമുള  അധടിക  തുക  നല്കുനതടിയലെയയോയടി   ഇകൗ  ഇനതടില്  അനുവദേടിച്ച  തുക
അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  3  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി വകയടിരതണലമനപ  ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.
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2020-21 സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശേയോധന 
സസംബനടിച്ച അഞയോമതപ റടിയപയോര്ടപ

(ഫയല് നമ്പര് 1775/സബപ.സടി.ഡടി2/2020/നടി.ലസ.)

1. ലപയോതുഭരണ   (  അകകൗണപസപ ബജറപ വടിസംഗപ  )   വകുപപ

ഖണടിക നമ്പര് 1, 4, 10, 14, 15, 16

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് ബടിഡബത്യു2/41/2020/ലപയോ.ഭ.വ തതീയതടി 17-6-2021)

2. ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ ഭരണപരടിഷയോര (എ.ആര്12) വകുപപ

ഖണടിക നമ്പര് 13

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് എ.ആര്.12 -1/188/2020/ഉ.ഭ.പ.വ തതീയതടി 15-6-2021)

3. വടിജടിലെന്സപ (സടി) വകുപപ

ഖണടിക നമ്പര് 139 മുതല് 151 വലര

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് വടിജടി-സടി3/207/2020-വടിജടി. തതീയതടി 3-6-2021)

4. ആഭഭ്യന്തര (ബടി) വകുപപ

ഖണടിക നമ്പര് 152 മുതല് 158 വലര

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് ബടി2/1/2021/ആഭഭ്യന്തരസം തതീയതടി 25-5-2021)

5. ഇന്ഫര്യമഷന് ആനപ പബടികപ റടിയലെഷന്സപ വകുപപ

ഖണടിക നമ്പര് 190 മുതല് 204 വലര

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് ബടി2/10/2020/ബടി.പടി.ആര്. തതീയതടി 28-6-2021)

6. ഗതയോഗത (ഡടി) വകുപപ

ഖണടിക നമ്പര് 205

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് ഡടി2/205/2020/ഗതയോ. തതീയതടി 28-6-2021)

സമടിതടിയയയോഗസം ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷസം 3.15-നപ അവസയോനടിച്ചു.
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5-7-2021-  ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

ആഭഭ്യന്തരകയോരഭ്യങ്ങള്  സസംബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി XIV,  2021  ജൂവലെ  മയോസസം
5-ാം  തതീയതടി  തടിങ്കളയോഴ്ച  രയോവടിലലെ  11.30  മണടികപ  നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ  '5-ഡടി'
യകയോണ്ഫറന്സപ ഹയോളടില് സമടിതടി ലചെയര്മയോന് ബഹുമയോനലപട മുഖഭ്യമനടി ശതീ. പടിണറയോയടി
വടിജയലന അദഭ്യക്ഷതയടില് യയയോഗസം യചെര്ന.  പ്രസ്തുത യയയോഗതടില് സമടിതടിയുലട പ്രയതഭ്യക
ക്ഷണടിതയോവപ  ബഹു.  വഭ്യവസയോയവസം  നടിയമവസം  കയറസം  വകുപ്പുമനടി  ശതീ.  പടി.  രയോജതീവപ,
തയോലഴെപറയുന അസംഗങ്ങള് എനടിവര് സനടിഹടിതരയോയടിരന.

 1. ശതീ. ഇ. ചെന്ദ്രയശേഖരന്

2. ശതീ. വടി. യജയോയടി

3. ശതീ. മയോതത്യു ടടി. യതയോമസപ

4. ശതീ. ഉമന് ചെയോണടി

5. ശതീ. ടടി. പടി. രയോമകൃഷ്ണന്

6. ശതീ. വടി. ഡടി. സതതീശേന്

7. ശതീ. യതയോമസപ ലക. യതയോമസപ

വതീഡടിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സപ മുയഖന പലങ്കടുത അസംഗങ്ങള്:

1. ശതീ. പടി. ലക. കുഞയോലെടിക്കുടടി

2. ശതീ. ടടി. ഐ. മധുസൂദേനന്.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ:

1. ശതീമതടി ഷബയോന അഞസം, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി.

2. ശതീമതടി   ദേതീപ വടി.,  ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി.

3. ശതീ. യജയോമടി ലക. യജയോസഫപ, അണര് ലസക്രടറടി.

സമടിതടി  2021-22  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന സസംബനടിച്ച
ഒനയോമതപ  റടിയപയോര്ടടിലന കരടപ,  2020-21  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട
പരടിയശേയോധന സസംബനടിച്ച അഞയോമതപ റടിയപയോര്ടടിയനലള ആക്ഷന് യടകണ് റടിയപയോര്ടടിലന
കരടപ,  2020  ഏപ്രടില്  1  മുതല്  2021  മയോര്ച്ചപ  31  വലരയുള ആനുകയോലെടിക റടിയപയോര്ടടിലന കരടപ
എനടിവ പരടിഗണനയ്ലകടുക്കുകയുസം തയോലഴെപറയുന തതീരമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുസം ലചെയ.

2021-22  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശേയോധന സസംബനടിച്ച
ഒനയോമതപ റടിയപയോര്ടടിലന കരടപ  യഭദേഗതടികയളയോലട സമടിതടി അസംഗതീകരടിച്ചു.
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ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XV―ലപയോതുമരയോമതപ

4059-01-051-55-16―യകരള  അഡടിനടിയസറതീവപ  ട്രടിബപ്യൂണലെടിലന  പുതടിയ    ലകടടിടതടിനപ

രണയോസം  നടിലെ  നടിര്മയോണവസം  നടിലെവടിലള    ലകടടിടതടിലന  നവതീകരണവസം  -

വന്കടിട മരയോമതപ പണടികള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില് യകരള അഡടിനടിയസറതീവപ ട്രടിബപ്യൂണലെടിലന പുതടിയ ലകടടിടതടിനപ രണയോസം നടിലെ

നടിര്മടിക്കുനതടിനുസം  നടിലെവടിലള  ലകടടിടതടിലന  നവതീകരണതടിനുസം  ബഡ്ജറടില്  അനുവദേടിച്ചടിട്ടുള

തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി  വടിലെയടിരത്തുകയുസം  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  7,21,52,385  രൂപ

ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/  ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ

ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

4059-01-051-98-16 ― നതീതടിനഭ്യയോയനടിര്വഹണസം   -   വന്കടിട മരയോമതപ പണടികള്

യപ്രയോസടികപ്യൂഷന്  ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫതീസടിലന  ലകടടിടനടിര്മയോണതടിനയോയടി  പുതടിയ

ശേതീര്ഷകസം  അനുവദേടിച്ചപ  തുക  വകയടിരതണസം  എനതപ  സമടിതടിയുലട  2020-21  സയോമ്പതടിക

വര്ഷലത  ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന  സസംബനടിച്ച  അഞയോമതപ  റടിയപയോര്ടടില്

ലപയോതുശേടിപയോര്ശേയയോയടി ഉള്ലപടുതടിയടിട്ടുളതടിനയോല് വതീണസം ശേടിപയോര്ശേ ലചെയയ്യേണതടിലല്ലെനപ സമടിതടി

തതീരമയോനടിച്ചു.

ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVI-ലപന്ഷനുസം പലെവകയുസം

2075-00-800-92―പലെവക  -  മറ്റു ലചെലെവകള്

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലചെലെവപ എനടിവ സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചതടിലന

അടടിസ്ഥയോനതടില്  ഇകൗ  ശേതീര്ഷകതടില്  അനുവദേടിച്ച  തുക  അപരഭ്യയോപ്തമയോലണനപ  സമടിതടി

വടിലെയടിരത്തുകയുസം ഇകൗ ശേതീര്ഷകതടില് 2 ലെക്ഷസം രൂപ  ധനപുനനഃവടിനടിയയയോഗസം/ഉപധനയോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴെടി അധടികമയോയടി വകയടിരതണലമനപ ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുവയോന് തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

2020-21 സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശേയോധന സസംബനടിച്ചപ

അഞയോമതപ റടിയപയോര്ടടിയനലള ആക്ഷന് യടകണ് റടിയപയോര്ടടിലന കരടപ, 2020  ഏപ്രടില്  1

മുതല്  2021  മയോര്ച്ചപ  31  വലരയുള ആനുകയോലെടിക റടിയപയോര്ടടിലന കരടപ  എനടിവ യഭദേഗതടി

കൂടയോലത സമടിതടി അസംഗതീകരടിച്ചു.

സമടിതടി യയയോഗസം രയോവടിലലെ 11.45-നപ അവസയോനടിച്ചു.
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5-8-2021-  ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടിക  കയോരഭ്യങ്ങള്  സസംബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  VIII,  ഭൂനടികുതടിയുസം

യദേവസസവസം  സസംബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  II,  തയദ്ദേശേസസയസംഭരണവസം  ഗയോമവടികസനവസം

ഭവനനടിര്മയോണവസം സസംബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി  IX,  ആഭഭ്യന്തരകയോരഭ്യങ്ങള് സസംബനടിച്ച

സബ്ജകപ കമടിറടി  XIV എനടിവ സസംയുകമയോയടി 'The Kerala Finance Bill, 2021', '2021-ലലെ

യകരള ധനകയോരഭ്യ (2-ാം നമ്പര്) ബടില്' എനടിവ പരടിഗണടിക്കുനതടിനയോയടി  2021 ആഗസപ

മയോസസം  5-ാം  തതീയതടി  വഭ്യയോഴെയോഴ്ച  സഭയോ  സയമളനതടിനപ  യശേഷസം  വവകുയനരസം  6.25-നപ

നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ  '5 ഡടി'   സയമളനഹയോളടില്  സബ്ജകപ  കമടിറടി  VIII-ലന

അദഭ്യക്ഷനുസം  ബഹു.  ധനകയോരഭ്യ വകുപപ മനടിയുമയോയ ശതീ.  ലക.  എന്. ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന

അദഭ്യക്ഷതയടില്  യയയോഗസം യചെര്ന. 

തദേവസരതടില്  ഹയോജരയോയടിരന,  സമടിതടി   അദഭ്യക്ഷന്മയോര്/ എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ

അസംഗങ്ങള്,  പ്രയതഭ്യക ക്ഷണടിതയോകള്,  മറപ  അസംഗങ്ങള്   എനടിവരലട  വടിശേദേയോസംശേസം  ചുവലട

യചെര്ക്കുന.

1. ശതീ. എസം. വടി. യഗയോവടിനന് മയോസര്
(തയദ്ദേശേസസയസംഭരണസം,ഗയോമവടികസനസം, എവകസപ  വകുപപ മനടി)
അദഭ്യക്ഷന്, സബ്ജകപ കമടിറടി IX; 
എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം, സബ്ജകപ കമടിറടി VIII

2. ശതീ. ലക. രയോജന്
(റവനപ്യൂ - ഭവനനടിര്മയോണ വകുപപ മനടി)
അദഭ്യക്ഷന്,  സബ്ജകപ കമടിറടി II;  
എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം, സബ്ജകപ കമടിറടി IX

3. ശതീ. ലക. രയോധയോകൃഷ്ണന്
(പടടികജയോതടി - പടടികവര്ഗ്ഗ, പടിനയോക വടിഭയോഗ യക്ഷമ- യദേവസസസം വകുപപ മനടി)
എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം, സബ്ജകപ കമടിറടി II ; 
പ്രയതഭ്യക ക്ഷണടിതയോവപ, സബ്ജകപ കമടിറടി XIV

4. ശതീ. വടി. അബ്ദുറഹടിമയോന്
(കയോയടികസം, വഖഫപ, ഹജപ തതീര്ത്ഥയോടന വകുപ്പുമനടി)
എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം, സബ്ജകപ കമടിറടി  IX

5. ശതീ. പടി. രയോജതീവപ,
(നടിയമസം, വഭ്യവസയോയസം, കയര് വകുപപ മനടി)
പ്രയതഭ്യക ക്ഷണടിതയോവപ, സബ്ജകപ കമടിറടി XIV
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ഹയോജരയോയ  അസംഗങ്ങള്  :-

സബ്ജകപ കമടിറടി   VIII

1.  ശതീ. ലക. ബയോബ (തൃപ്പുണടിത്തുറ)

2. യഡയോ. ലക. ടടി. ജലെതീല്

3. ശതീ. ഡടി. ലക. മുരളടി 

4. ശതീ. തടിരവഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷ്ണന്

5. ശതീ. യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന് 

6. ശതീ. എന്. ഷസംസുദ്ദേതീന്

7. ശതീ. ലക. വടി. സുയമഷപ 

8. ശതീ. ഇ. ലക. വടിജയന്.

സബ്ജകപ കമടിറടി   II

1. യഡയോ. എന്. ജയരയോജപ

2. ശതീ. എന്. എ. ലനല്ലെടിക്കുനപ

3. ശതീ. ലക. ഡടി. പ്രയസനന് (ഓണ്വലെന്)

4. ശതീ. പടി. ടടി. എ. റഹതീസം

5. ശതീ. എസം. രയോജയഗയോപയോലെന്

6. ശതീ. രയോമചെന്ദ്രന് കടനപളടി

7. ശതീ. സനതീഷപ കുമയോര് യജയോസഫപ

8. ശതീ. പടി. വടി. ശതീനടിജടിന്.

സബ്ജകപ കമടിറടി   IX

1. ശതീ. എന്. ലക. അക്ബര്

2. ശതീ. പടി. ബയോലെചെന്ദ്രന്

3. ശതീമതടി കയോനതടില് ജമതീലെ

4. ശതീ. എ. സടി. ലമയോയതീന്

5. ശതീ. വടി. ലക. പ്രശേയോന്തപ
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6. ശതീ. യറയോജടി എസം. യജയോണ്

7. ശതീ. പടി. ഉവബദുള

8. ശതീ. ടടി. ലജ. വടിയനയോദേപ.

സബ്ജകപ കമടിറടി   XIV

1. ശതീ. ഇ. ചെന്ദ്രയശേഖരന്

2. ശതീ. വടി. യജയോയടി

3. ശതീ. ടടി. ഐ. മധുസൂദേനന്

4. ശതീ. ടടി. പടി. രയോമകൃഷ്ണന്

5. ശതീ. യതയോമസപ ലക. യതയോമസപ.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോന്സടിസപ , യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ഷബയോന അഞസം, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

3. ശതീമതടി ബടിന്ദു എസപ. എല്., ലഡപപ്യൂടടി  ലസക്രടറടി

4. ശതീമതടി ജയശതീ എസപ., ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി

5. ശതീ. എസം. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണര് ലസക്രടറടി

6. ശതീമതടി ഡടി. ഒ. ലരജടി, അണര് ലസക്രടറടി

ഹയോജരയോയ മറപ ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര്:  

1. ശതീമതടി ശേയോരദേ മുരളതീധരന്, അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രടറടി, തയദ്ദേശേസസയസംഭരണ വകുപപ (ഓണ്വലെന്)

2. യഡയോ. ഷര്മടിള യമരടി യജയോസഫപ, ലസക്രടറടി, നടികുതടി വകുപപ.

3. യഡയോ. എസപ. കയോര്തടിയകയന്, ലസ്പെഷഭ്യല് കമതീഷണര്, ചെരക്കുയസവന നടികുതടി വകുപപ.

4. ശതീ. സയോദേടിഖപ എസം. ലക., ലസ്പെഷഭ്യല് ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

5. ശതീ. മധു. ലക., അഡതീഷണല് കമതീഷണര്, ചെരക്കുയസവന നടികുതടി വകുപപ.

6. ശതീ. ജടി. ഐ. മന്സൂര്, യജയോയടിനപ കമതീഷണര്, യകന്ദ്ര ചെരക്കുയസവന നടികുതടി വകുപപ

7. ശതീമതടി ലക. എ. ശതീലെത, അഡതീഷണല്  ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.
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സമടിതടി   'The  Kerala  Finance  Bill,  2021,  2021-ലലെ യകരള ധനകയോരഭ്യ  (2-ാം
നമ്പര്)  ബടില്  എനടിവ  ഖണസം  ഖണമയോയടി  പരടിഗണടിക്കുകയുസം  ബനലപട
ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥരമയോയടി ചെര്ച്ച നടത്തുകയുസം ലചെയ.

I. The Kerala Finance Bill, 2021   പരടിഗണന

The  Kerala Finance Bill  2021-ലലെ  1, 2, 4, 6, 9, 10  എനതീ ഖണങ്ങളടിയനല്
നടിയമവകുപപ ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര് ഔയദേഭ്യയോഗടിക യഭദേഗതടികള് അവതരടിപടിക്കുകയുസം യഭദേഗതടികള്
ലകയോണവരയോനടിടയയോയ  സയോഹചെരഭ്യസം  വടിശേദേതീകരടിക്കുകയുസം  ലചെയ.   പ്രസ്തുത  യഭദേഗതടികള്
സമടിതടി  ചെര്ച്ച  ലചെയ്യുകയുസം  ചുവലട  യചെര്തടിരടിക്കുന  യഭദേഗതടികയളയോലട  The  Kerala
Finance Bill, 2021 അസംഗതീകരടിക്കുകയുസം ലചെയ.

Clause 1

For sub-clause (2) the following clause shall be substituted, 

namely:―

“(2) Save as otherwise provided in this Act,―

(a) Sub-sections (3) and (4) of section 8 shall be deemed to have come
into force on the 1st day of August, 2021.

(b) sub- section  (5) of section  8 shall  be deemed to have come into
force on the 1st day of June, 2021, remaining provisions of section 8 shall come
into force  on  such date  as the  Government  may,  by  notification  in the  official
Gazette, appoint:

Provided that  different  dates  may be  appointed for different  provisions  of
this section and any reference in any such provision to the commencement of this
Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

(c) the remaining sections of this Act, shall be deemed to have come
into force on the 10th day of June, 2021”.

Clause 2

In Item (a) of sub-clause (3) of clause 2, for the words and figures,  “31st
August, 2021”, the words and figures “30th November, 2021”, shall be substituted.

974/2022.
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Clause 4

(1) In item (ii) of sub-clause (2),

(a)  in  sub-item  (b)  for  the  words  and  figures  “30th June,  2021”,  the
words and figures “30th September, 2021” shall be substituted.

(b)  in  sub-item  (c),  for  the  words  and  figures  “31st July,  2021”,  the
words and figures “31st October, 2021” shall be substituted.

(2) In sub-clause (3),

(a) item (1), (2), (3), (4), (5) shall be renumbered as (i), (ii), (iii), (iv), (v);

(b)  in  sub-item  (a)  of  item  (iii)  as  so  renumbered,  for  the  words  and
figures “31st  August, 2021”, the words and figures “30th November, 2021” shall
be substituted.

Clause 6

In sub-clause (3), in item (a), for the words and figures “31st  August, 2021”,

the words and figures “30th November, 2021” shall be substituted.

Clause 9

In  sub-clause  (3),  in  item  (a),  for  the  words  and  figures “31st  August,
2021”, the words and figures “30th November, 2021” shall be substituted.

Clause 10

In sub-clause (3), in item (a), for the words and figures “31st  August, 2021”,

the words and figures “30th November, 2021” shall be substituted.

After clause 10, the following clause shall be inserted, namely:-

       “  II. Validation.― (1) Notwithstanding the lapse of the Kerala Finance
Bill,  2021  (Bill  No.  280  of  the  Fourteenth  Kerala  Legislative  Assembly)
(hereinafter  referred  to  as  the  said  Bill)  and  the  cesser  of  force  of  law  of  the
declared provisions of the said Bill, anything done or any action taken, including
levy and collection of tax or duty, during the period from the 1st day of April, 2021
to the 9th day of June, 2021, by virtue of the declared provisions contained in the
said Bill, under the Kerala Surcharge on Taxes Act, 1957 (11 of 1957) or under the
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Kerala Court Fees and Suits Valuation Act, 1959 (10 of 1960) or under the Kerala
General Sales Tax Act, 1963 (15 of 1963) or under the Kerala Building Tax Act,
1975 (7 of 1975) or under the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991 (15 of
1991) or under the Kerala Value Added Tax Act, 2003 (30 of 2004) or under the
Kerala Finance Act, 2019 (5 of 2019) or under the Kerala Finance Act, 2020 (7 of
2020) (hereinafter referred to as the 'respective Acts'), as they stand amended by
the said Bill, shall be deemed to be and to have always been, for all purposes,
validly and effectively done or taken under the provisions of the respective Acts,
as if the said amendments had been in force at all material times.

(2) Notwithstanding anything contained in the respective Acts during the
period from 1st day of April, 2021 to the 9th day of June, 2021 during which the
declared provisions contained in the said Bill was in force, anything done or any
action taken by virtue of said provisions of the said Bill, shall be deemed to have
been validly done or taken under the respective Acts and no action shall lie against
any dealer or authority on the ground of short levy or refund of excess tax or duty
and tax or duty collected, if any, by a dealer or an authority, as the case may be,
shall be paid over to the Government.”

The  Kerala  Finance  Bill,  2021-യനല്  ശതീ.  ലക.  ബയോബ  (തൃപ്പുണടിത്തുറ),
ശതീ.  തടിരവഞ്ചൂര്  രയോധയോകൃഷ്ണന്,  ശതീ.  എന്.  ഷസംസുദ്ദേതീന്,  ശതീ.  എന്.  എ.  ലനല്ലെടിക്കുനപ,
ശതീ. സനതീഷ പകുമയോര് യജയോസഫപ എനതീ അസംഗങ്ങള് ബനലപട വടിഷയങ്ങളടില് വടിയയയോജടിപപ
യരഖലപടുതടി.

II. 2021-  ലലെ യകരള ധനകയോരഭ്യ   (2-  ാം നമ്പര്  )   ബടില്  :

2021 -ലലെ യകരള ധനകയോരഭ്യ (2-ാം നമ്പര്) ബടില്ലെടിലലെ 1,2,3 എനതീ ഖണങ്ങളടിയനല്
നടിയമ വകുപപ ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര് ഔയദേഭ്യയോഗടിക യഭദേഗതടികള് നടിര്യദ്ദേശേടിക്കുകയുസം യഭദേഗതടികള്
ലകയോണവരയോനടിടയയോയ  സയോഹചെരഭ്യസം  വടിശേദേതീകരടിക്കുകയുസം  ലചെയ.   പ്രസ്തുത  യഭദേഗതടികള്
സമടിതടി ചെര്ച്ച ലചെയ്യുകയുസം ചുവലട യചെര്ക്കുന യഭദേഗതടികയളയോലട 2021-ലലെ യകരള ധനകയോരഭ്യ
(2-ാം നമ്പര്) ബടില് അസംഗതീകരടിക്കുകയുസം ലചെയ.

1-  ാം ഖണസം

(എ) 1-ാം ഖണതടിനപ പകരസം തയോലഴെപറയുന ഖണസം യചെര്യകണതയോണപ

അതയോയതപ:―
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“1. ചുരകയപരസം പ്രയോരസംഭവസം  :― (1) ഈ ആകടിനപ 2021-ലലെ യകരള ധനകയോരഭ്യ 

 (2-ാം നമ്പര്) ആകപ എനപ യപരപ പറയയോസം.

(2)  ഇതപ  2021  ജൂണ്  10-ാം  തതീയതടി  പ്രയോബലെഭ്യതടില്  വനതയോയടി
കരതലപയടണതയോണപ".

2-  ാം ഖണസം

ബടില്ലെടിലലെ  2-ാം ഖണസം  (1)-ാം ഉപഖണപ്രകയോരസം,  1994-ലലെ യകരള പഞയോയതപ
രയോജപ  ആകടിലന  2-ാം വകുപടില് യചെര്കയോനുയദ്ദേശേടിക്കുന  (xviii  എ)  ഖണതടിനു പകരസം
തയോലഴെപറയുന ഖണസം യചെര്യകണതയോണപ, അതയോയതപ :―

“(xviiiഎ)  'ഹരടിത  ലകടടിടസം'  എനയോല്  ഊര്ജസം,  ജലെസം,  മറപ  വടിഭവങ്ങള്
എനടിവയുലട  ഉപയയയോഗതടില്  കയോരഭ്യക്ഷമമയോയതുസം,  പുനരല്പയോദേടിപടികയോവന
ഊര്ജതടിലന  ഉപയയയോഗസം  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുനതുസം,   മലെടിനതീകരണസം  കുറയ്ക്കുനതുസം,
മയോലെടിനഭ്യ  ഉത്പയോദേനസം  കുറയ്ക്കുനതുസം,  മയോലെടിനഭ്യങ്ങളലട  യവര്തടിരടികല്,  പുനരപയയയോഗസം,
റതീവസക്ലെടിസംഗപ  എനടിവ  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുനതുസം,  ഊര്ജകയോരഭ്യക്ഷമത  പരമയോവധടി
നല്കുനതുസം,  പ്രകൃതടി  വടിഭവങ്ങള്  സസംരക്ഷടിക്കുനതുസം,  അധടിവസടിക്കുനവര്കപ
ആയരയോഗഭ്യകരമയോയ  ഇടങ്ങള്  നല്കുനതുസം,  ഉയര്ന  പയോരടിസ്ഥടിതടിക  നടിലെവയോരസം
പുലെര്ത്തുനതുസം,  രൂപകല്പന,  നടിര്മയോണസം,  പ്രവര്തനസം,  നവതീകരണസം,  ജതീവടിത  ചെക്രസം
എനതീ  തലെങ്ങളടില്  പരടിസ്ഥടിതടി,  അധടിവസടിക്കുനവരലട  ജതീവടിതയമന  എനടിവ
പരടിഗണടിക്കുനതുസം  വടിഷരഹടിതവസം  വനതടികവസം  നടിലെനടില്ക്കുനതുമയോയ  വസ്തുകളലട
ഉപയയയോഗസം  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുനതുസം,  മയോറന  പരടിസ്ഥടിതടികപ  അനുരൂപമയോകുനതുസം,
സുസ്ഥടിരമയോയ  ഒരടിടതടില്  നടിര്മടിച്ചടിരടിക്കുനതുസം,  കയോലെയോവസ്ഥലയ  പ്രതടിയരയോധടിക്കുന
തരതടില്  രൂപകല്പനയയയോ  നടിര്മയോണയമയോ  നടതടിയടിരടിക്കുനതുമയോയ  ലകടടിടസം
എനര്ത്ഥമയോകുന:

എനയോല് സര്കയോരടിനപ കയോലെയോകയോലെങ്ങളടില് നടിര്ണയടികലപടയോവന പ്രകയോരമുള  മറപ
പരടിസ്ഥടിതടി സകൗഹൃദേ ലകടടിടങ്ങലള ഹരടിത ലകടടിടങ്ങളയോയടി പ്രഖഭ്യയോപടികയോവനതയോണപ.

വടിശേദേതീകരണസം  :― ഏലതയോര വടിനടിയയയോഗ ഗണതടിലള ലകടടിടവസം 'ഹരടിത ലകടടിടസം'
എനതടിലന നടിര്വചെനതടില് വരയോവനതയോണപ ."

3-  ാം ഖണസം

(എ) ബടില്ലെടിലലെ 3-ാം ഖണസം (1)- ാം ഉപഖണപ്രകയോരസം, 1994-ലലെ യകരള മുനടിസടിപയോലെടിറടി
ആകടിലന 2-ാം വകുപടില് യചെര്കയോനുയദ്ദേശേടിക്കുന (18  എ) ഖണതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന
ഖണസം യചെര്യകണതയോണപ, അതയോയതപ:―
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“(18 എ) 'ഹരടിത ലകടടിടസം' എനയോല് ഊര്ജസം, ജലെസം, മറപ വടിഭവങ്ങള് എനടിവയുലട
ഉപയയയോഗതടില്  കയോരഭ്യക്ഷമമയോയതുസം,  പുനരല്പയോദേടിപടികയോവന  ഊര്ജതടിലന
ഉപയയയോഗസം  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുനതുസം,  മലെടിനതീകരണസം  കുറയ്ക്കുനതുസം,  മയോലെടിനഭ്യ  ഉത്പയോദേനസം
കുറയ്ക്കുനതുസം,  മയോലെടിനഭ്യങ്ങളലട  യവര്തടിരടികല്,  പുനരപയയയോഗസം,  റതീവസക്ലെടിസംഗപ  എനടിവ
യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുനതുസം,  ഊര്ജ  കയോരഭ്യക്ഷമത  പരമയോവധടി  നല്കുനതുസം,  പ്രകൃതടി
വടിഭവങ്ങള്  സസംരക്ഷടിക്കുനതുസം,  അധടിവസടിക്കുനവര്കപ  ആയരയോഗഭ്യകരമയോയ  ഇടങ്ങള്
നല്കുനതുസം,  ഉയര്ന  പയോരടിസ്ഥടിതടിക  നടിലെവയോരസം  പുലെര്ത്തുനതുസം,  രൂപകല്പന,
നടിര്മയോണസം,  പ്രവര്തനസം,  നവതീകരണസം,  ജതീവടിത ചെക്രസം എനതീ തലെങ്ങളടില് പരടിസ്ഥടിതടി,
അധടിവസടിക്കുനവരലട  ജതീവടിതയമന  എനടിവ  പരടിഗണടിക്കുനതുസം  വടിഷരഹടിതവസം
വനതടികവസം  നടിലെനടില്ക്കുനതുമയോയ  വസ്തുകളലട  ഉപയയയോഗസം  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുനതുസം,
മയോറന  പരടിസ്ഥടിതടികപ  അനുരൂപമയോകുനതുസം,  സുസ്ഥടിരമയോയ  ഒരടിടതടില്
നടിര്മടിച്ചടിരടിക്കുനതുസം,  കയോലെയോവസ്ഥലയ  പ്രതടിയരയോധടിക്കുന  തരതടില്  രൂപകല്പനയയയോ
നടിര്മയോണയമയോ നടതടിയടിരടിക്കുനതുമയോയ ലകടടിടസം എനര്ത്ഥമയോക്കുന: 

എനയോല് സര്കയോരടിനപ കയോലെയോകയോലെങ്ങളടില്, നടിര്ണയടികലപടയോവന പ്രകയോരമുള മറപ
പരടിസ്ഥടിതടി സകൗഹൃദേ ലകടടിടങ്ങലള ഹരടിത ലകടടിടങ്ങളയോയടി പ്രഖഭ്യയോപടികയോവനതയോണപ.

വടിശേദേതീകരണസം:―ഏലതയോര  വടിനടിയയയോഗ  ഗണതടിലള  ലകടടിടവസം  'ഹരടിത  ലകടടിടസം'
എനതടിലന  നടിര്വചെനതടില് വരയോവനതയോണപ.”

(ബടി) 3-ാം ഖണതടിനപ യശേഷസം തയോലഴെപറയുന ഖണസം യചെര്യകണതയോണപ.

അതയോയതപ:―

“4.  സയോധൂകരണസം  .―(1)  2021  -ലലെ  യകരള  ധനകയോരഭ്യ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബടില്
(പതടിനയോലെയോസം യകരള നടിയമസഭയുലട 281 -ാം നമ്പര് ബടില്) (ഇതടിനുയശേഷസം പ്രസ്തുത ബടില്
എനയോണപ  പരയോമര്ശേടികലപടുക)  കയോലെഹരണലപടുകയുസം  പ്രസ്തുത  ബടില്ലെടിലലെ  പ്രഖഭ്യയോപടിത
വഭ്യവസ്ഥകള്കപ  നടിയമപ്രയോബലെഭ്യസം  ഇല്ലെയോതയോയടിതതീരകയുസം  ലചെയടിരനയോല്  തലനയുസം
പ്രസ്തുത ബടില് പ്രകയോരസം യഭദേഗതടി ലചെയ്യേലപട 1994-ലലെ യകരള പഞയോയതപ രയോജപ ആകടിയലെയോ
(1994-ലലെ 13) 1994-ലലെ യകരള മുനടിസടിപയോലെടിറടി ആകടിയലെയോ         (1994-ലലെ 20) പ്രസ്തുത
ബടില്ലെടിലലെ പ്രഖഭ്യയോപടിത വഭ്യവസ്ഥകള് അനുസരടിച്ചപ  2021  ഏപ്രടില്  1-ാം തതീയതടി  മുതല്
2021 ജൂണ് 9-ാം തതീയതടി വലരയുള കയോലെയളവടില്, ലചെയ ഏലതങ്കടിലസം കയോരഭ്യയമയോ എടുത
ഏലതങ്കടിലസം  നടപടടിയയയോ  എല്ലെയോ  ആവശേഭ്യങ്ങള്ക്കുസം  എല്ലെയോയ്യപയോഴുയമയോ  പ്രസ്തുത
യഭദേഗതടികലളല്ലെയോസം  പ്രസകമയോയ എല്ലെയോ കയോലെങ്ങളടിലസം പ്രയോബലെഭ്യതടിലണയോയടിരനലവനയപയോലലെ
ബനലപട ആക്ടുകളടിലലെ വഭ്യവസ്ഥകള്  പ്രകയോരസം സയോധുവയോയുസം ഫലെപ്രദേമയോയുസം ലചെയതയോയയയോ
എടുതതയോയയയോ കരതലപയടണതയോണപ.
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(2)  പ്രസ്തുത  ബടില്ലെടിലലെ  പ്രഖഭ്യയോപടിത  വഭ്യവസ്ഥകള്  നടിലെവടിലണയോയടിരന  2021

ഏപ്രടില്  1-ാം  തതീയതടി  മുതല്  2021  ജൂണ്  9-ാം  തതീയതടി  വലരയുള  കയോലെയളവടില്,

ബനലപട ആക്റ്റുകളടില് എന്തുതലന അടങ്ങടിയടിരനയോലസം പ്രസ്തുത ബടില്ലെടിലലെ വഭ്യവസ്ഥകള്

അനുസരടിച്ചപ ലചെയ  ഏലതങ്കടിലസം കയോരഭ്യയമയോ എടുത ഏലതങ്കടിലസം നടപടടിയയയോ ബനലപട

ആക്റ്റുകള് പ്രകയോരസം സയോധുവയോയടി ലചെയതയോയയയോ എടുതതയോയയയോ കരതലപയടണതയോണപ.”

പ്രസ്തുത ബടില്ലെടിയനല് ശതീ.  യറയോജടി എസം.  യജയോണ്,  ശതീ പടി.  ഉവബദുള,  ശതീ.  ടടി.  ലജ.  വടിയനയോദേപ

എനതീ അസംഗങ്ങള് വടിയയയോജടിപപ യരഖലപടുതടി.

യയയോഗസം രയോത്രടി 7.00  മണടികപ അവസയോനടിച്ചു.

7-9-2021-  ലലെ യയയോഗ നടപടടിക്കുറടിപപ

ആഭഭ്യന്തര കയോരഭ്യങ്ങള് സസംബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി  XIV, 2021  ലസപ്റസംബര് മയോസസം

7-ാംതതീയതടി  ലചെയോവയോഴ്ച്ച  രയോവടിലലെ  11.00  മണടികപ  നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ  '5-ഡടി'

യകയോണ്ഫറന്സപ  ഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചെയര്മയോന്,  മുഖഭ്യമനടി  ശതീ.  പടിണറയോയടി  വടിജയലന

അദഭ്യക്ഷതയടില്  യയയോഗസം  യചെര്ന.  പ്രസഞത  യയയോഗതടില്  തയോലഴെപറയുന  അസംഗങ്ങള്

സനടിഹടിതരയോയടിരന.

1. ശതീ. മയോതഭ്യ ഞ ടടി. യതയോമസപ 

2. ശതീ. കടകസംപളടി സുയരന്ദ്രന്

3. ശതീ. യതയോമസപ ലക. യതയോമസപ.

വതീഡടിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സടിലൂലട പലങ്കടുത അസംഗങ്ങള് :

1. ശതീ. വടി. യജയോയടി 

2. ശതീ. ടടി.ഐ. മധുസൂദേനന് 

3. ശതീ. വടി.ഡടി. സതതീശേന്. 

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ :

1. ശതീമതടി ഷബയോന അഞസം, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ദേതീപ. വടി, ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി 

3. ശതീ. യജയോമടി ലക. യജയോസഫപ, അണര് ലസക്രടറടി
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ഹയോജരയോയ ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ. അനടില് കയോന്തപ, ഡടി.ജടി.പടി., ആഭഭ്യന്തര വകുപപ.

2. ശതീ. മയനയോജപ എബ്രഹയോസം, എ.ഡടി.ജടി.പടി., ആഭഭ്യന്തര വകുപപ.

3. ശതീ. വടി. ഹരടിനയോയര്, ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

4. ശതീമതടി  ലക. എ. ശതീലെത, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

5. ശതീമതടി ഇന്ദുകലെ. പടി, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

6. ശതീമതടി എസം. ഗതീത, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ വകുപപ.

7. ശതീമതടി യശേയോഭ ആര്, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ വകുപപ.

8. ശതീമതടി റടികടി എസപ. ലനല്സണ്, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ വകുപപ.

9. ശതീ.  സയന്തയോഷപ  കുമയോര്.  എല്.റടി,  യജയോയടിനപ  ലസക്രടറടി,  ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ  ഭരണപരടിഷയോര

                   വകുപപ.

10. ശതീമതടി ഗതീത ലജ. ആര്, ലസക്രടറടി, ഐ.എസം.ജടി.

വതീഡടിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സടിലൂലട പലങ്കടുത ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര്

1. ശതീ. ടടി. ലക. യജയോസപ, അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രടറടി, ആഭഭ്യന്തര വകുപപ.

2. ശതീമതടി.  ആശേയോ  യതയോമസപ,  അഡതീഷണല് ചെതീഫപ  ലസക്രടറടി,  ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ  ഭരണപരടിഷയോര

                    വകുപപ.

3. ശതീമതടി.  ശേയോരദേ  മുരളതീധരന്,  അഡതീഷണല് ചെതീഫപ  ലസക്രടറടി,  തയദ്ദേശേസസയസംഭരണ

                   വകുപപ.

4. ശതീ. സഞയപ എസം. കകൗള്, ലസക്രടറടി, ധനകയോരഭ്യ (എകപലപന്ഡടിച്ചര്) വകുപപ.

കരടപ ചെടങ്ങള്, എസപ.ആര്.ഒ.  വടിജ്ഞയോപനങ്ങള്, ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശേയോധന

സസംബനടിച്ച റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ  ശേടിപയോര്ശേകളടിയനല്  സര്കയോരടില് നടിനസം  ലെഭടിച്ച  നടപടടി

യസറപലമന്റുകള്,  കയോലെതയോമസപത്രടികകള്,  സമടിതടിയുലട  ശദയടില്ലപടുത്തുനതടിനുള

ഫയല്, ലതളടിലവടുപടിനുള ഫയല് എനടിവ സമടിതടി പരടിഗണനയ്ലകടുക്കുകയുസം ബനലപട

വകുപ്പുയദേഭ്യയോഗസ്ഥരമയോയടി ചെര്ച്ച നടത്തുകയുസം തയോലഴെപറയുന തതീരമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുസം ലചെയ.
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I. കരടപ ചെടങ്ങള്

തയോലഴെപറയുന കരടപ ചെടങ്ങള്  യഭദേഗതടി കൂടയോലത സമടിതടി അസംഗതീകരടിച്ചു.

1. The  Kerala  State  and  Subordinate  Services  (........Amendment)  Rules,
2021.  (എസപ.ഐ.യു.സടി.  ഒഴെടിലകയുള ക്രടിസ്തുമത വടിഭയോഗതടിലള നയോടയോര് സമുദേയോയലത
ലക.എസപ. & എസപ.എസപ.ആര് പയോര്ടപ-1 ലഷഡപ്യൂള് ലെടിസപ III-ല് ഇനസം നമ്പര് 49C ആയടി
സസംസ്ഥയോന ഒ.ബടി.സടി. പടടികയടില് ഉള്ലപടുത്തുനതപ)

(ഫയല് നമ്പര് 10392/സബപ.സടി.ഡടി2/2021/നടി.ലസ.)

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് റൂള്സപ-1/27/2021/ഉഭപവ. തതീയതടി 14-6-2021)

2. The   Kerala  Government   Servants'  Application  for  Posts  (Private
Employment and Government Service) (Amendment) Rules, 2021.

(ഫയല് നമ്പര്  13213/സബപ.സടി.ഡടി2/2021/നടി.ലസ)

(സര്കയോര് കതപ  നസം. ഉപ.സടി1/17/2018-ഉ.ഭ.പ.വ തതീയതടി 11-8-2021)

തയോലഴെപറയുന കരടപ ചെടങ്ങള് യഭദേഗതടിയയയോലട സമടിതടി അസംഗതീകരടിച്ചു.

1. The  Kerala  Service(........Amendment)  Rules,  2020.  (യകരള  സര്വതീസപ
ചെടങ്ങള് ഭയോഗസം I ചെടസം 64-ലന യഭദേഗതടി)

(ഫയല് നമ്പര് 7232/സബപ.സടി.ഡടി2/2021/നടി.ലസ.)

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് റൂള്സപ-ബടി1/153/2019/ധന തതീയതടി 31-3-2021)

ചെടതടിലന  യപരടിലലെ  '2020'  എനതപ   '2021'  എനപ  മയോറണലമന  യഭദേഗതടിയയയോലട
അസംഗതീകരടിച്ചു.

2. The Kerala Service ( ........Amendment) Rules, 2020,…

[യകരള സര്വതീസപ ചെടങ്ങള് ഭയോഗസം I  യഭദേഗതടി (എകപയഗഷഭ്യയോ അലെവന്സപ അനുവദേടിക്കുനതപ)]

(ഫയല് നമ്പര് 12633/സബപ.സടി.ഡടി 2/2021/നടി.ലസ)

(സര്കയോര് കതപ നസം. റൂള്സപ-ബടി1/37/2020-ധന. (E 1631195) തതീയതടി 5-7-2021)

ചെടതടിലന  യപരടിലലെ  '2020'  എനതപ   '2021'  എനപ  മയോറണലമന  യഭദേഗതടിയയയോലട
അസംഗതീകരടിച്ചു.

3. The Kerala Public Service Commission (Consultation by Corporations and
Companies) (Amendment) Rules, 2020.

(ഫയല് നമ്പര് 7181/സബപ.സടി.ഡടി2/2021/നടി.ലസ.)
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(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് ഉപ.സടി1/69/2019/ഉഭപവ. തതീയതടി 23-3-2021)

ചെടതടിലന യപരടിലലെ  "2020”എനതടിനു പകരസം  "2021”എനപ യചെര്കണലമന
യഭദേഗതടിയയയോലട അസംഗതീകരടിച്ചു.

II. സമടിതടിയുലട സയോധൂകരണതടിനുള എസപ  .  ആര്  .  ഒ  .-  കള്. 

തയോലഴെപറയുന ചെടങ്ങള്കപ സമടിതടി സയോധൂകരണസം നല്കടി.

1. The  Kerala  Service  (First  Amendment)  Amending  Rules,  2021
(എസപ.ആര്.ഒ. നസം.356/2021)

(ഫയല് നമ്പര് 3458/സബപ.സടി.ഡടി2/2019/നടി.ലസ.)

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് 18715/ലപന്-ബടി4/2014-ധന., തതീയതടി 23-5-2021)

ചെടസം  2-ല് അലമനപലമനപ റൂളടിനു പകരസം  ലമയടിന് റൂള് ആണപ പരയോമര്ശേടിച്ചടിരടിക്കുനതപ
എനതടിനയോല് പ്രസ്തുത ഭയോഗസം യഭദേഗതടി ലചെയ്യേണലമന യഭദേഗതടിയയയോലട ചെടസം സയോധൂകരടിച്ചു.  

2. 2021-ലലെ യകരള പ്രടിസണുകളസം സസംശുദതീകരണ സയോനയോര്ഗ്ഗതീകരണ യസവനങ്ങളസം
(നടിര്വഹണസം)  (യഭദേഗതടി)  ചെടങ്ങള്  (എസപ.ആര്.ഒ.നസം.171/2021  കയോലെതയോമസപത്രടിക
സഹടിതസം)

(ഫയല് നമ്പര് 6179/സബപ.സടി.ഡടി2/2021/നടി.ലസ.)

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് ബടി1/34/2021/ആഭഭ്യന്തരസം, തതീയതടി 25-3-2021)

3. പന്തയസം  ലവച്ചുലകയോണള  ഓണ്വലെന്  റമടി  ലഗയടിമുകള്കപ  നടിയരയോധനസം
ഏര്ലപടുത്തുനതടിനയോയടി   SRO  No.  1045/76  യഭദേഗതടി  ലചെയലകയോണള  വടിജ്ഞയോപനസം
(എസപ.ആര്.ഒ. നസം.234/2021 കയോലെതയോമസപത്രടിക സഹടിതസം) 

(ഫയല് നമ്പര് 6330/സബപ.സടി.ഡടി2/2021/നടി.ലസ.) 

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് എഫപ1/6/2021/ആഭഭ്യന്തരസം,  തതീയതടി  30-3-2021  &27-4-
2021)

4. 2020-ലലെ  യകരള  യപയോലെതീസപ  (യഭദേഗതടി)  ചെടങ്ങള്  (എസപ.ആര്.ഒ.നമ്പര്
345/2020, കയോലെതയോമസപത്രടിക സഹടിതസം)

(ഫയല് നമ്പര് 6677/സബപ.സടി.ഡടി2/2021/നടി.ലസ.)

(സര്കയോര് കതപ നമ്പര് ഇ 4/280/2017/ആഭഭ്യന്തരസം-പയോര്ടപ- I, തതീയതടി 8-4-2021 & 30-4-
2021)

974/2022.
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III. സമടിതടിയുലട ശദയടില്ലപടുതടിയ ഫയല്

1. 24-2-2021-ലലെ  യയയോഗതടില്  ധനകയോരഭ്യ  വകുപപ  ലസക്രടറടി  പലങ്കടുകയോതതപ
സസംബനടിച്ചപ

(ഫയല് നമ്പര് 903/സബപ.സടി.ഡടി.2/2021/നടി.ലസ.)

24-2-2021-ലലെ  യയയോഗതടില്  ധനകയോരഭ്യ  വകുപപ  റടിയസയോഴപ  ലസക്രടറടിലയ
ചുമതലെലപടുതടിയടിരലനങ്കടിലസം  യകയോവടിഡപ  ബയോധലയത്തുടര്നപ  മലറയോരയോലള  ചുമതലെലപടുതയോന്
കഴെടിയയോത  സയോഹചെരഭ്യതടിലെയോണപ  ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര്കപ  യയയോഗതടില്  പലങ്കടുകയോന്  സയോധടികയോതടിരനലതന
ധനകയോരഭ്യ  (എകപലപന്ഡടിച്ചര്)  ലസക്രടറടിയുലട  വടിശേദേതീകരണസം  സമടിതടി  അസംഗതീകരടിക്കുകയുസം  ഈ
വടിഷയതടില് തുടര്നടപടടി ആവശേഭ്യമടില്ലെ എനപ തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ.

IV.  ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന  സസംബനടിച്ച  സമടിതടി  റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ
ശേടിപയോര്ശേകളടിയനല്  വടിവടിധ  സര്കയോര്  വകുപ്പുകള്  സമര്പടിച്ച  നടപടടി  യസറപലമന്റുകളലടയുസം
കയോലെതയോമസപത്രടികകളലടയുസം പരടിഗണന.

ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന  സസംബനടിച്ച  സമടിതടി  റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ
ശേടിപയോര്ശേകളടിയനല്  വടിവടിധ  വകുപ്പുകളടില്  നടിനസം  ലെഭടിച്ച  തയോലഴെപറയുന  നടപടടി
യസറപലമന്റുകളസം  കയോലെതയോമസപത്രടികകളസം സമടിതടി അസംഗതീകരടിച്ചു.

1. 2018-19  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സസംബനടിച്ച മൂനയോമതപ റടിയപയോര്ടപ.

(ഫയല് നമ്പര് 1254/സബപ.സടി.ഡടി.2/2018/നടി.ലസ.)

ഖണടിക നമ്പര്   12 (കയോലെതയോമസപത്രടിക സഹടിതസം) 

(സര്കയോര് കതപ നസം.ഡടി2/60/2020-പയോനടിസംഗപ തതീയതടി 27-4-2021)

2.  2019-20  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സസംബനടിച്ച നയോലെയോമതപ റടിയപയോര്ടപ.

(ഫയല് നമ്പര് 3276/സബപ.സടി.ഡടി.2/2019/നടി.ലസ.)

ഖണടിക നസം  .104   മുതല്   113 വലര (കയോലെതയോമസപത്രടിക സഹടിതസം) 

(സര്കയോര് കതപ നസം.എ 2/116/2019/ശേയോ.സയോ.വ. തതീയതടി 26-4-2021)

3.  2020-21  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭഭ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സസംബനടിച്ച അഞയോമതപ റടിയപയോര്ടപ.
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(ഫയല് നമ്പര് 1775/സബപ.സടി.ഡടി.2/2020/നടി.ലസ.)

ഖണടിക നസം  . 22, 166, 167

(സര്കയോര് കതപ നസം.19/എ.ആര്.13(1)/2020/ഉഭപവ., തതീയതടി 19-7-2021)

ഖണടിക നസം  . 168, 169, 170

(സര്കയോര് കതപ നസം. എഫപ2/306/2020-ആഭഭ്യന്തരസം, തതീയതടി 14-7-2021)

 ഖണടിക നസം  . 66, 69, 70 

(സര്കയോര് കതപ നസം. ഇ.എസം2/148/2020-തസസഭവ., തതീയതടി 1-7-2021) 

ഖണടിക നസം  . 52 (കയോലെതയോമസപത്രടിക സഹടിതസം)

(സര്കയോര് കതപ നസം. എ.ആര്. 12-2/86/2020/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതടി 23-7-2021) 

ഖണടിക നസം  . 71   മുതല്   138   വലര

(സര്കയോര് കതപ നസം. ഇ 4/345/2020/ആഭഭ്യന്തരസം, തതീയതടി 9-8-2021)

V. വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയനലള  കയോലെതയോമസപത്രടികകളലട പരടിഗണന

വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന  റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയനലള   തയോലഴെപറയുന  കയോലെതയോമസ
പത്രടികകള് സമടിതടി അസംഗതീകരടിച്ചു.

സയോമ്പതടിക വര്ഷസം   2018-19

(ഫയല് നസം.85/സബപ.സടി.ഡടി2/2019/നടി.ലസ.)

1. തയദ്ദേശേസസയസംഭരണ (ഇ.എസം) വകുപപ.

2. ഗതയോഗത (ഡടി) വകുപപ.

3. ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ ഭരണപരടിഷയോര (എ.ആര് 12) വകുപപ.

സയോമ്പതടിക വര്ഷസം   2019-20

(ഫയല് നസം. 168/സബപ.സടി.ഡടി2/2020/നടി.ലസ.)

1. ആഭഭ്യന്തര (ഇ) വകുപപ (ലകമടികല് എകയോമടിയനഴപ ലെയബയോറടറടി)

2. ആഭഭ്യന്തര (ഇ) വകുപപ (യപയോലെതീസപ)

3. ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥ ഭരണപരടിഷയോര (എ.ആര് 12) വകുപപ.
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4. ലപയോതുഭരണ (ബഡ്ജറപ വടിസംഗപ) വകുപപ.

5. ഇലെയകയോണടികപ & വടിവരസയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യ വകുപപ (ലടയകയോപയോര്കപ)

VI. തയോലഴെപറയുന വടിഷയസം സസംബനടിച്ച ലതളടിലവടുപപ

2019-ലലെ യകരള സസകയോരഭ്യ സസതടിനുള നയോശേനഷസം തടയലസം നഷപരടിഹയോരസം നല്കലസം ആകപ-
കരടപ ചെടസം ലെഭഭ്യമയോകയോതതപ സസംബനടിച്ചപ ആഭഭ്യന്തര വകുപപ ലസക്രടറടിയടില് നടിനസം ലതളടിലവടുപപ.

(ഫയല് നസം. 1044/സബപ.സടി.ഡടി2/2020/നടി.ലസ.)

ലതളടിലവടുപപ  സസംബനടിച്ചപ  നടിയമസഭയോ  ലസക്രയടറടിയറടില്  നടിനസം  നല്കടിയ
അറടിയടിപപ  വകപറടിലയങ്കടിലസം  പ്രസ്തുത  വടിഷയസം  അജണയടില്  ഉള്ലപടടിട്ടുള  വടിവരസം
അറടിഞടില്ലെ എന ആഭഭ്യന്തര വകുപപ അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രടറടിയുലട വടിശേദേതീകരണസം
സമടിതടി  അസംഗതീകരടിക്കുകയുസം  വടിഷയസം  അടുത  യയയോഗതടില്  പരടിഗണടിക്കുനതടിനപ
തതീരമയോനടിക്കുകയുസം ലചെയ. 

യയയോഗസം രയോവടിലലെ 11.40-നപ അവസയോനടിച്ചു.
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29-9-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

ആഭഭ്യന്തരകയോരഭ്യങ്ങള് സസംബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി XIV, 2021 ലസപ്റസംബര് മയോസസം
29-ാം തതീയതടി  ബധനയോഴ്ച  രയോവടിലലെ  11.30  മണടികപ  നടിയമസഭയോ  യകയോസംപകടിലലെ  610-ാം
നമ്പര്  യകയോണ്ഫറന്സപ  ഹയോളടില്  സമടിതടി   ലചെയര്മയോന്  ബഹുമയോനലപട  മുഖഭ്യമനടി
ശതീ.  പടിണറയോയടി  വടിജയലന  അദഭ്യക്ഷതയടില്  യയയോഗസം  യചെര്ന.  പ്രസ്തുത  യയയോഗതടില്
സമടിതടിയുലട പ്രയതഭ്യക ക്ഷണടിതയോവപ ബഹു.  വഭ്യവസയോയവസം നടിയമവസം കയറസം വകുപ്പുമനടി
ശതീ.  പടി. രയോജതീവസം തയോലഴെപറയുന അസംഗങ്ങളസം സനടിഹടിതരയോയടിരന.   

1. ശതീ. വടി. യജയോയടി

2. ശതീ. മയോതത്യു ടടി. യതയോമസപ

3. ശതീ. ടടി. പടി. രയോമകൃഷ്ണന്

4. ശതീ. കടകസംപളടി സുയരന്ദ്രന്

5. ശതീ. യതയോമസപ ലക. യതയോമസപ.

വതീഡടിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സടിസംഗപ മുയഖന പലങ്കടുത അസംഗങ്ങള് :

         1.   ശതീ. പടി. ലക. കുഞയോലെടിക്കുടടി

2.  ശതീ. ടടി. ലഎ. മധുസൂദേനന്

3.  ശതീ. വടി. ഡടി. സതതീശേന്.        

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ :

1.  ശതീമതടി  ഷബയോന അഞസം,  യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി.

2. ശതീമതടി  ദേതീപ വടി., ലഡപപ്യൂടടി ലസക്രടറടി.

3.  ശതീ.  യജയോമടി ലക. യജയോസഫപ.,  അണര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ.  ബടിശേസനയോഥപ  സടിന്ഹ,  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടി,  വടിവരസയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യ
വകുപപ.

2. ശതീ. വടി. ഹരടി നയോയര്, ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

3.  ശതീമതടി എസപ. സനഭ്യ, അഡതീഷണല് ലെയോ ലസക്രടറടി.
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4. ശതീ. പ്രകയോശേപ. സടി. വടി., യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, വടിവരസയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യ വകുപപ.

5. യഡയോ. സജടി യഗയോപടിനയോഥപ, വവസപ ചെയോന്സലെര്.

സമടിതടി,  2021-ലലെ  യകരള  ഡടിജടിറല്  ശേയോസ്ത്ര  സയോയങ്കതടിക  നൂതനവടിദേഭ്യ
സര്വകലെയോശേയോലെ  ബടില്  പരടിഗണനയ്ലകടുക്കുകയുസം  തയോലഴെപറയുന  യഭദേഗതടികയളയോലട
അസംഗതീകരടിക്കുകയുസം ലചെയ.

ഖണസം   2

(i)  (എ)  ഇനതടിൽ  "അകയോദേമടികപ  സയോഫപ  " എനതടിനു പകരസം  'അകയോഡമടിക
സയോഫപ  "എനസം  “ഇന്സടിറപ്യൂടടിലന”  എനതടിനു പകരസം “സര്വകലെയോശേയോലെയുലട”  എനസം
യചെർക്കുക:―

(ii)  (സടി)  ഇനതടിൽ  "യബയോർഡപ  ഓഫപ  ഗവർയണഴപ  എനയോല്”  എനതീ
വയോക്കുകൾകപ യശേഷസം  "  18 -ാം വകുപടിൻ കതീഴെടിൽ രൂപവൽകരടിച്ച  "  എനതീ വയോക്കുകൾ
യചെർക്കുക.

(iii)  (ഡടി)  ഇനതടിൽ  "കയോമ്പസപ"  എനതടിനു  പകരസം  'കഭ്യയോസംപസപ"  എനസം
“ഇന്സടിറപ്യൂടടിനയോല്” എനതടിനു പകരസം “സര്വകലെയോശേയോലെയയോല്”എനസം യചെര്ക്കുക.

(iv)  നടിലെവടിലള (ലക)  ഇനസം ഒഴെടിവയോക്കുകയുസം  (എൽ)  മുതൽ (ആർ)  വലരയുള
ഇനങ്ങൾ (ലക) മുതൽ (കപ്യൂ) വലരയുള ഇനങ്ങളയോയടി പുനരകസം ലചെയയ്യേണതുമയോണപ.

(v)  അപ്രകയോരസം  പുനരകസം  ലചെയ  (കപ്യൂ)  ഇനതടിനു  യശേഷസം  (ആർ)  ഇനമയോയടി
തയോലഴെപറയുന ഇനസം യചെർക്കുക:―

            "(ആർ) "സ്കൂൾ" എനയോൽ സർവകലെയോശേയോലെ സ്ഥയോപടിച്ച പഠന സ്കൂൾ എനർത്ഥമയോകുന, '' 
(vi) (എകപ) ഇനതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന ഇനസം യചെർക്കുക:―

    (എകപ)  "അദഭ്യയോപകർ"  എനയോൽ  സർവകലെയോശേയോലെയടിൽ  അദഭ്യയോപനസം
നടത്തുനതടിയനയോ ഗയവഷണസം നടത്തുനതടിയനയോ യവണടി നടിയമടികലപടതുസം സയോറപ്യൂട്ടുകളയോൽ
അദഭ്യയോപകരയോയടി നടിയയയോഗടിച്ചടിട്ടുളതുമയോയ ലപ്രയോഫസർമയോർ,  അയസയോസടിയയറപ ലപ്രയോഫസർമയോർ,
അസടിസനപ ലപ്രയോഫസർമയോർ, അതുയപയോലലെയുള മറ്റു ആളകൾ എനർത്ഥമയോകുന; ''

ഖണസം   3

(i)  (1)-ാം  ഉപഖണതടിനു  യശേഷസം  തയോലഴെപറയുന  ഉപഖണസം  (2)-ാം
ഉപഖണമയോയടി യചെർയകണതുസം നടിലെവടിലള (2) മുതൽ (5) വലരയുള ഉപഖണങ്ങൾ  (3)
മുതൽ (6) വലരയുള ഉപഖണങ്ങളയോയടി പുനരകസം ലചെയയ്യേണതുമയോണപ.
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"(2) സർവകലെയോശേയോലെയുലട ആസ്ഥയോനസം തടിരവനന്തപുരസം ജടില്ലെയടിൽ ആയടിരടിക്കുനതയോണപ.".

 (ii)  അപ്രകയോരസം  പുനരകസം  ലചെയ്യേലപടുന  (5)-ാം  ഉപഖണതടിൽ  "സതഭ്യസം
യബയോധഭ്യലപടുയതണതുസം"  എനതീ  വയോക്കുകൾക്കു  പകരസം  "സതഭ്യയബയോധലപടുയതണതുസം"
എന വയോക്കുസം " എല്ലെയോ യപ്രസ്സുകളസം "  എനതീ വയോക്കുകൾക്കു പകരസം "എല്ലെയോ യപ്രയോസസ്സുകളസം"
എനതീ വയോക്കുകളസം യചെർക്കുക.

ഖണസം   4

(i)  (എ)  ഇനതടിൽ  "പ്രയയയോഗരസംഗങ്ങളടിലസം"  എന വയോകടിനു പകരസം  "  മൾടടി
ഡടിസടിപടിനറടി ആപടിയകഷനുകളടിലസം" എനതീ വയോക്കുകൾ യചെർക്കുക.

(ii) (ബടി) ഇനതടിൽ "വടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസ പരടിപയോടടികൾ"  എനതീ വയോക്കുകൾക്കു പകരസം
"വടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസ ഗയവഷണ പരടിപയോടടികൾ" എനതീ വയോക്കുകൾ യചെർക്കുക.

(iii) (ഇ) ഇനതടിൽ "അതഭ്യയോധുനടിക ഉൽപനങ്ങളസം" എനതീ വയോക്കുകൾക്കു പകരസം
"അതഭ്യന്തയോധുനടികമയോയ ഉൽപനങ്ങളസം നൂതനവടിദേഭ്യകളസം" എനതീ വയോക്കുകൾ യചെർക്കുക.

ഖണസം   5

(i)  (എ)  ഇനതടിൽ  "അദഭ്യയോപനസം  നൽകുക,"  എനതീ  വയോക്കുകൾക്കുസം
ചെടിഹ്നതടിനുസം  യശേഷസം  "വടിവടിധ  പഠന  സ് കൂളകൾ  സ്ഥയോപടിക്കുക"  എനതീ  വയോക്കുകൾ
യചെർക്കുക.

(ii) (ഡടി) ഇനതടിനു യശേഷസം തയോലഴെപറയുന ഇനസം (ഇ) ഇനമയോയടി യചെർയകണതുസം
നടിലെവടിലള (ഇ) മുതൽ (ഇസഡപ-ഐ) വലരയുള ഇനങ്ങൾ (എഫപ) മുതൽ (ഇസഡപ -ലജ)
വലരയുള ഇനങ്ങളയോയടി പുനരക്ഷരസം ലചെയയ്യേണതുമയോണപ.

"(ഇ)  സർകയോരടിലന  അനുമതടിയയയോലട  സസംസ്ഥയോനതടിലന  മറ്റു  ഭയോഗങ്ങളടിലസം
ഭയോരതതടിലന മറ്റു ഭയോഗങ്ങളടിലസം ഗയവഷണ വടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസ യകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥയോപടിക്കുക;"― 

(iii)  പുനരക്ഷരസം ലചെയ്യേലപടുന  (ഐ)  ഇനതടിൽ  "ലറഗുയലെററടി യബയോഡടികളലട"
എനതീ  വയോക്കുകള്ക്കു  പകരസം  "യൂണടിയവഴടിറടി  ഗയോനപസപ  കമതീഷൻ,  ആൾ  ഇൻഡഭ്യ
കകൗൺസടിൽ  യഫയോർ  ലടകടികൽ  എഡപ്യൂയകഷൻ  മുതലെയോയ  ലറഗുയലെററടി  യബയോഡടികളലട"
എനതീ വയോക്കുകളസം ചെടിഹ്നവസം യചെർയകണതയോണപ.  കൂടയോലത “(ജടി)”   എനതടിനു പകരസം
“(എച്ചപ)” എനതപ യചെര്ക്കുക.

(iv)  പുനരക്ഷരസം  ലചെയ്യേലപടുന  (എൻ)  ഇനതടിൽ  "സയോയങ്കതടിക  വടിദേഭ്യകളടിലസം
മയോനവടിക  വടിഷയങ്ങളടിലസം"  എനതീ  വയോക്കുകൾക്കു  പകരസം  "സയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യ,
ഇനര്ഡടിസടിപടിനറടി  ഇലനയോയവഷന്,  സസംരസംഭകതസസം,  ലെടിബറല്  ആര്ട്സപ,  മയോനവടിക
വടിഷയങ്ങള് എനടിവയടില്" എനതീ വയോക്കുകളസം ചെടിഹ്നങ്ങളസം യചെര്ക്കുക.
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(v) പുനരക്ഷരസം ലചെയ്യേലപടുന (ഒ) ഇനതടില് "ബകൗദടിക സസതപ ഉണയോക്കുകയുസം

ധനസമ്പയോദേനസം  നടത്തുകയുസം” എനതീ  വയോക്കുകള്ക്കു  പകരസം  "ബകൗദടിക  സസതപ

സൃഷടിക്കുകയുസം ധനസമയോഹരണസം നടത്തുകയുസം " എനതീ വയോക്കുകള്  യചെര്ക്കുക.

(vi)  പുനരക്ഷരസം  ലചെയ്യേലപടുന  (ഇസഡപ-ഇ)  ഇനതടില്  "ആളകളടില്  നടിനപ

സഹയോയങ്ങളസം സസംഭയോവനകളസം ഉപഹയോരങ്ങളസം" എനതീ വയോക്കുകള്കപ പകരസം "ആളകളടില് നടിനസം

കമ്പനടികള്,  സര്കയോര്-സര്കയോയരതര  സ്ഥയോപനങ്ങള്,  ട്രസ്റ്റുകള്,  സര്കയോയരതര

സസംഘടനകള്  എനടിവയടില്  നടിനസം  സഹയോയങ്ങളസം  സസംഭയോവനകളസം  ദേയോനങ്ങളസം"  എനതീ

വയോക്കുകള്  യചെര്ക്കുക.

(vii)  പുനരക്ഷരസം  ലചെയ്യേലപടുന  (ഇസഡപ-എഫപ)  ഇനതടിനു  പകരസം

തയോലഴെപറയുന ഇനവസം ക്ലെടിപ്തനടിബനനയുസം  യചെര്ക്കുക.

“(ഇസഡപ-എഫപ)  സര്വകലെയോശേയോലെയ്ക്കുയവണടി,  ട്രസ്റ്റുസം  എന്യഡയോവ് ലമന്റുകളമയോയ

വസ്തുകള്  ഉള്ലപലടയുള  സ്ഥയോവരയമയോ  ജസംഗമയമയോ  ആയ  വസ്തുകള്  ആര്ജടിക്കുകയുസം

ലലകവശേസം വയ്ക്കുകയുസം ലലകകയോരഭ്യസം ലചെയ്യുകയുസം ലലകലയയോഴെടിയുകയുസം ലചെയ്യുക: 

എനയോല്  സര്കയോരടിലന  സഹയോയയതയോലട  സ്ഥലെസം  ആര്ജടിക്കുകയയയോ  ലകടടിടസം

പണടിയുകയയയോ ലചെയ  അപ്രകയോരമുള സ്ഥയോവര-ജസംഗമ വസ്തുകള് വകവശേസം വയ്ക്കുനതടിനുസം

വകകയോരഭ്യസം ലചെയ്യുനതടിനുസം വകലയയോഴെടിയുകയുസം ലചെയ്യുനതടിനപ സര്കയോരടിലന മുന്കൂടടിയുള

അസംഗതീകയോരസം ആവശേഭ്യമുളതയോകുന." .

(viii)  പുനരക്ഷരസം  ലചെയ്യേലപടുന  (ഇസഡപ-എച്ചപ)  ഇനതടില്  "അനടിവയോരഭ്യമയോയ

പരടിപയോടടികള് തുടങ്ങടി വയ്ക്കുക  "  എനതീ വയോക്കുകള്ക്കു പകരസം  "യുകമയോയ പരടിപയോടടികള്

ആരസംഭടിക്കുക" എനതീ വയോക്കുകള്  യചെര്ക്കുക.

ഖണസം   6

i)  (1)-ാം  ഉപഖണതടില്  "എലന്തങ്കടിലസം  പരടിയശേയോധന  നടത്തുനയതയോ

നടിര്ബനടിക്കുനയതയോ  നടിയമപരമല്ലെയോതതുമയോകുന"  എനതീ  വയോക്കുകള്കപ  പകരസം

"പരടിയശേയോധന  നടത്തുവയോയനയോ  നടിര്ബനടിക്കുവയോയനയോ  പയോടടില്ലെയോതതയോകുന"  എനതീ

വയോക്കുകള് യചെര്ക്കുക.

ii)  (3)-ാം  ഉപഖണതടില്  "പ്രയതഭ്യകടിച്ചുസം  പടടികജയോതടിയടിലസം  പടടികയഗയോത്രവര്ഗ്ഗതടിലസം

ലപടുനവര്ക്കുസം"  എന  വയോക്കുകള്കപ  പകരസം  "പടടികജയോതടിയടിലസം പടടികയഗയോത്രവര്ഗ്ഗതടിലസം

ലപടുനവര്യകയോ," എനതീ വയോക്കുകളസം ചെടിഹ്നവസം യചെര്ക്കുക.
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ഖണസം   7

(2)-ാം ഉപഖണതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന ഉപഖണസം യചെര്ക്കുക.

“(2)  സര്വകലെയോശേയോലെ  സ്ഥയോപടിക്കുനതടിനപ  ആവശേഭ്യമയോയയകയോവന  എല്ലെയോ
അടടിസ്ഥയോനസകൗകരഭ്യങ്ങളസം യസ്പെയോണ്സറടിസംഗപ എനടിറടി ലചെയലകയോടുയകണതയോണപ.”.

ഖണസം   11

(i) (1)-ാം ഉപഖണതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന ഉപഖണസം യചെര്ക്കുക.

"(1)  വവസപ-ചെയോന്സലെര്,  സയോയങ്കതടിക  വടിദേഭ്യ  അലല്ലെങ്കടില്  സയന്സപ  അലല്ലെങ്കടില്
എഞടിനതീയറടിസംഗപ അലല്ലെങ്കടില് മയോയനജ് ലമനപ രസംഗലത ഒര പണടിത യശഷനുസം ഒര ഉനത
പഠന  സ്ഥയോപനതടില്  ഭരണപരടിചെയവസം  ഉള  ആളയോയടിരടിയകണതയോണപ.   കൂടയോലത
ഏലതങ്കടിലസം  ഒര  യൂണടിയവഴടിറടിയടില്  ലപ്രയോഫസര് എന നടിലെയടില്  ചുരങ്ങടിയതപ  പതപ
വര്ഷലത പ്രവര്തന പരടിചെയയമയോ അലല്ലെങ്കടില് പ്രശേസമയോയ ഒര റടിസര്ച്ചപ  അലല്ലെങ്കടില്
അകയോഡമടികപ  അലല്ലെങ്കടില്  അഡ് മടിനടിയസറതീവപ  ഓര്ഗവനയസഷനടില്  തത്തുലെഭ്യമയോയ
വടിധതടില് പ്രവര്തന പരടിചെയയമയോ ഉള ആളമയോയടിരടിയകണതയോണപ.". 

ii)  (3)-ാം ഉപഖണതടില്, (എ)  മുതല്  (ഇ)  വലരയുള ഇനങ്ങള്കപ പകരസം
തയോലഴെപറയുന ഇനങ്ങള്  യചെര്ക്കുക.

"(എ)  സസംസ്ഥയോന  ചെതീഫപ  ലസക്രടറടി,  അയദ്ദേഹസം  കമടിറടിയുലട
കണ്വതീനറയോയടിരടിക്കുനതയോണപ ;  

(ബടി)  ഇലെയകയോണടികസം  വടിവരസയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യയുസം  വഭ്യവസയോയ  രസംഗത്തു
നടിനള ഒര വടിദേഗ് ധ അസംഗസം;

(സടി)  യബയോര്ഡപ  ഓഫപ  ഗവര്യണഴപ   ലസലെകപ   ലചെയ്യുന  പഠന  ഗയവഷണ
രസംഗതപ നടിനള ഒര വടിദേഗ്ധ അസംഗസം;

(ഡടി)  യൂണടിയവഴടിറടി  ഗയോനപസപ  കമതീഷന്  നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം  ലചെയ്യുന  ഒരയോള്;
കൂടയോലത 

(ഇ) സസംസ്ഥയോന സര്കയോര് നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം ലചെയ്യുന ഒരയോള്.". 

(iii)  (3)-ാം  ഉപഖണതടിനുയശേഷസം  തയോലഴെപറയുന  ഉപഖണസം  (4)-ാം
ഉപഖണമയോയടി യചെര്യകണതുസം തുടര്നള ഉപഖണങ്ങള് പുനരകസം ലചെയയ്യേണതുമയോണപ.

"(4)  വവസപ-ചെയോന്സലെറലട  ഒഴെടിവപ  ഉണയോകുനതടിനപ  സയോധഭ്യതയുള  തതീയതടിയപ
കുറഞതപ മൂനപ മയോസസം മുലമ്പങ്കടിലസം പയോനല് തയ്യേയോറയോക്കുന നടപടടി തുടങ്ങടിയടിരടിയകണതുസം

974/2022.
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ചെയോന്സലെര് നടിശയടിച്ച സമയപരടിധടിയ്ക്കുളടില് പൂര്തടിയയോയകണതുമയോണപ.  എനടിരനയോലസം,
ചെയോന്സലെര്കപ,  അനടിവയോരഭ്യമയോയ  സയോഹചെരഭ്യങ്ങളടില്  അങ്ങലന  ലചെയ്യുനതപ
ആവശേഭ്യമയോലണങ്കടില്  അപ്രകയോരമുള  സമയപരടിധടി  ദേതീര്ഘടിപടികയോവനതയോണപ.
എനടിരനയോലസം,  അങ്ങലന  ദേതീര്ഘടിപടിച്ച  കയോലെയളവപ  ഉള്ലപലട  മൂന  മയോസതടിനകസം
പയോനല്  തയ്യേയോറയോക്കുന  നടപടടി  പൂര്തടിയയോയകണതയോണപ.  വഭ്യവസ്ഥ  ലചെയ  പ്രകയോരസം
ഏകകണ്ഠമയോയ  ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്യുവയോന്  ലസര്ച്ചപ-കസം-ലസലെക്ഷന്  കമടിറടി  പരയോജയലപടുന
സസംഗതടിയടില്,  കമടിറടിയടിലലെ ഓയരയോ അസംഗതടിനുസം ഒരയോളലട യപരപ വതീതസം ചെയോന്സലെര്കപ
സമര്പടികയോവനതയോണപ.  കമടിറടിയടിലലെ  ഏലതങ്കടിലസം  ഒരസംഗസം  യപരപ  സമര്പടികയോതടിരടിക്കുനതപ
വവസപ -ചെയോന്സലെറലട നടിയമനസം അസയോധുവയോക്കുനതല്ലെ.”.

(iv) പുനരകസം ലചെയ്യേലപടുന (7)-ാം ഉപഖണതടില്,―

(i)  “അതരസം അധടികയോരസ്ഥയോനതടിനപ  റടിയപയോര്ടപ  ലചെയയ്യേണതുമയോണപ”  എനതീ
വയോക്കുകള്കപ  പകരസം  “ബനലപട  അധടികയോരസ്ഥയോനതടിലന  സയോധൂകരണതടിനയോയടി
റടിയപയോര്ടപ ലചെയയ്യേണതുമയോണപ”എനതീ വയോക്കുകള് യചെര്ക്കുക.

(ii)  ക്ലെടിപ്തനടിബനനയടില്  “ജനറല്  കകൗണ്സടിലെടില്  അപതീല്  നല്കുനതടിനപ
അവകയോശേമുണയോയടിരടിക്കുനതുസം  അയതത്തുടര്നപ  ജനറല്  കകൗണ്സടിലെടിനപ  വവസപ-
ചെയോന്സലെര്  എടുത  നടപടടി”  എനതീ  വയോക്കുകള്ക്കു  പകരസം  “ചെയോന്സലെര്  മുമ്പയോലക
അപതീല്  നല്കുനതടിനപ  അവകയോശേമുണയോയടിരടിക്കുനതുസം  അയത  തുടര്നപ  ചെയോലെ സലെറടിനപ
വവസപ- ചെയോന്സലെര് എടുത നടപടടി” എനതീ വയോക്കുകള് യചെര്ക്കുക.

(v)  പുനരകസം ലചെയ  (10)-ാം ഉപഖണതടിനു യശേഷസം തയോലഴെപറയുന ഉപഖണസം
(11)-ാം ഉപഖണമയോയടി യചെര്ക്കുക.

“(11)  ഏലതങ്കടിലസം  വടിഷയസം  സയോറപ്യൂട്ടുകയളയോ  ലറഗുയലെഷനുകയളയോ  മുയഖന
ക്രമലപടുയതണ ആവശേഭ്യമുണയോയടിരടിക്കുകയുസം എനയോല് അകയോരഭ്യതടിനയോയടി സയോറപ്യൂട്ടുകയളയോ
ലറഗുയലെഷനുകയളയോ  ഉണയോകടിയടിടടില്ലെയോതടിരടിക്കുകയുസം  ലചെയ്യുനടിടതപ,  തല്സമയസം
ആവശേഭ്യമയോലണനപ   വവസപ-ചെയോന്സലെര്  കരതുന  അതരസം  നടിര്യദ്ദേശേങ്ങള്
പുറലപടുവടിച്ചുലകയോണപ  വടിഷയസം  ക്രമലപടുയതണതുസം  അതടിനുയശേഷസം  കഴെടിയുനത്ര  യവഗസം
അസംഗതീകയോരതടിനയോയടി  അവ യബയോര്ഡപ  ഓഫപ  ഗവര്യണഴടിയനയോ  മറപ  അധടികയോരസ്ഥയോനതടിയനയോ
ബനലപട നടികയോയതടിയനയോ സമര്പടിയകണതുമയോണപ.”

ഖണസം   12

"വവസപ-ചെയോന്സലെര്”  എന  വയോകടിനു  പകരസം  "യബയോര്ഡപ  ഓഫപ
ഗവര്യണഴപ”എനതീ വയോക്കുകള് യചെര്ക്കുക.
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ഖണസം   13

 "രജടിസയോര്"  എന വയോകടിനു യശേഷസം “,  സയോറപ്യൂട്ടുകളയോല്” എന വയോക്കുസം ചെടിഹ്നവസം
യചെര്ക്കുക.

ഖണസം   14

(2)-ാം ഉപഖണതടില്  "പരതീക്ഷയോ കണ്യട്രയോളര്”       എന  വയോകടിനു    യശേഷസം

 “സയോറപ്യൂട്ടുകളയോല് " എന വയോക്കുസം ചെടിഹ്നവസം യചെര്ക്കുക.

ഖണസം   15

“കര്തവഭ്യങ്ങളസം”എന  വയോകടിനു  യശേഷസം  "സയോറപ്യൂട്ടുകളയോല്"  എന  വയോകപ
യചെര്ക്കുക.

ഖണസം   17

(i)  (1)-ാം  ഉപഖണതടില്  "പതടിലനയോനടില്  അധടികരടികയോത”എന  വയോക്കുകള്കപ
പകരസം  "ഇരപതടിലയടടില് അധടികരടികയോത" എന വയോക്കുകള് യചെര്ക്കുക.

(ii) (2)-ാം ഉപഖണതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന ഉപഖണസം യചെര്ക്കുക.

“(2)  ജനറല്  കകൗണ്സടിലെടില്  തയോലഴെപറയുന  അസംഗങ്ങള്  ഉണയോയടിരടിയകണതയോണപ,
അതയോയതപ:―

(i) ചെയോന്സലെര് - ലചെയര്യപഴണ്;

(ii) യപ്രയോ-ചെയോന്സലെര് - വവസപ - ലചെയര്യപഴണ്;

(iii)  സസംസ്ഥയോനലത ഉനതവടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസവകുപടിലന ചുമതലെ വഹടിക്കുന മനടി  -
അസംഗസം;     

             (iv) നടിയമസഭയോ സയോമയോജടികര്, അവര്കടിടയടില് നടിനസം ലതരലഞടുക്കുന 

രണപ അസംഗങ്ങള് - അസംഗങ്ങള്;

(v) യബയോര്ഡപ ഓഫപ ഗവര്യണഴടിലന ലചെയര്യപഴണ് -അസംഗസം;

(vi) വവസപ-ചെയോന്സലെര്-അസംഗസം;

(vii)  വവസപ-ചെയോന്സലെര്,  എ.പടി.ലജ.അബ്ദുള്  കലെയോസം  സയോയങ്കതടികശേയോസ്ത്ര
സര്വകലെയോശേയോലെ,  യകരള -എകപ-ഒഫടിയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(viii)   യൂണടിയവഴടിറടി  ഗയോനപസപ  കമതീഷനടില്  നടിനള  ഒര  മുതടിര്ന  പ്രതടിനടിധടി-
അസംഗസം;
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(ix)  വടിവരസയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യ വകുപപ പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടി അലല്ലെങ്കടില്

ലസക്രടറടി-എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(x)  ഉനതവടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസ വകുപപ പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടി അലല്ലെങ്കടില് ലസക്രടറടി-എകപ-

 ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xi) ധനകയോരഭ്യ വകുപപ പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടി അലല്ലെങ്കടില് ലസക്രടറടി-എകപ-

ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xii)  യകരള  സര്കയോരടിലന  ഉനതവടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസ  കകൗണ്സടിലെടില്  നടിനസം
നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം ലചെയ്യേലപട ഒരയോള്-എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xiii)  ഡയറകര്,  ഇന്തഭ്യന്  ഇന്സടിറപ്യൂടപ  ഓഫപ  ലടയകയോളജടി,  പയോലെകയോടപ-എകപ-
ഒഫടിയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xiv)  ഡയറകര്,  ഇന്തഭ്യന് ഇന്സടിറപ്യൂടപ ഓഫപ മയോയനജ് ലമനപ,  യകയോഴെടിയകയോടപ-എകപ-
ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xv) ഡയറകര്, ഇന്തഭ്യന് ഇന്സടിറപ്യൂടപ ഓഫപ സയന്സപ, എഡപ്യൂയകഷന് ആനപ

റടിസര്ച്ചപ, തടിരവനന്തപുരസം-എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xvi) ഡയറകര്,  ഇന്തഭ്യന്  ഇന്സടിറപ്യൂടപ  ഓഫപ  സ് യപസപ  സയന്സപ   ആനപ
ലടയകയോളജടി, തടിരവനന്തപുരസം-എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xvii)      ഡയറകര്, ശതീ ചെടിതടിര തടിരനയോള് ഇന്സടിറപ്യൂജൂടപ യഫയോര് ലമഡടികല്

സയന്സസപ ആനപ ലടയകയോളജടി-എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xviii)   ഡയറകര്,  നയോഷണല്  ഇന്സടിറപ്യൂജൂടപ  ഓഫപ  ഇനര്-ഡടിസടിപടിനറടി
സയന്സപ ആനപ  ലടയകയോളജടി, തടിരവനന്തപുരസം-എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xix)    സര്കയോര് നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം ലചെയ്യുന ആറപ പ്രമുഖ വഭ്യകടികള്,  അവരടില്
മൂന  യപര്  വടിവര-സയോയങ്കതടിക  വടിദേഭ്യയടിയലെയോ  അനുബന  യമഖലെകളടിയലെയോ  അലല്ലെങ്കടില്
വഭ്യവസയോയരസംഗതപ മയോയനജടിസംഗപ ഡയറകര് പദേവടിയടിയലെയോ അതടിനു മുകളടിയലെയോ ഉള പദേവടി
വഹടിക്കുന അന്തര്യദേശേതീയ തലെതടില് അറടിയലപടുന വഭ്യകടികളസം,  ഒരയോള് പടടികജയോതടിയടിയലെയോ
പടടിക  യഗയോത്രവര്ഗ്ഗതടിയലെയോലപടയയോളസം  ഒരയോള്  വനടിതയുസം  ഒരയോള്  ഒര  സസംരസംഭകനുസം
ആയടിരടിയകണതയോണപ-അസംഗങ്ങള്;
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(xx)  വവസപ-ചെയോന്സലെര് നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം ലചെയ്യുന രണപ ഫയോകല്റടി അസംഗങ്ങള് -

അസംഗങ്ങള്;

(xxi)   വവസപ-ചെയോന്സലെര്  നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം  ലചെയ്യുന  രണപ  വടിദേഭ്യയോര്ത്ഥടികള്  -

അസംഗങ്ങള്”.

ഖണസം   18

(i)   (1) -ാം ഉപഖണതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന ഉപഖണസം യചെര്ക്കുക.

“(1)  യബയോര്ഡപ ഓഫപ ഗവര്യണഴടില് തയോലഴെപറയുന അസംഗങ്ങള് ഉണയോയടിരടിയകണ

തയോണപ, അതയോയതപ:-

(i)  വടിവരസയോയങ്കതടിക  വഭ്യവസയോയരസംഗതപ  ഗണഭ്യമയോയ  അനുഭവ  സമ്പത്തുളതുസം

സര്കയോര്  നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം  ലചെയ്യുനതുമയോയ  രയോജഭ്യയോന്തര  മടികവള  ഒര  വടിദേഗ്ദ്ധന്-

ലചെയര്യപഴണ്;

(ii)  വവസപ-ചെയോന്സലെര്         -  വവസപ ലചെയര്യപഴണ്;

(iii)  നടിയമസഭയോ സയോമയോജടികര്,  അവര്കടിടയടില് നടിനസം ലതരലഞടുക്കുന ഒരസംഗസം-

അസംഗസം;

(iv)  വവസപ-ചെയോന്സലെര്,  എ.പടി.ലജ.അബ്ദുള്  കലെയോസം  സയോയങ്കതടികശേയോസ്ത്ര

സര്വകലെയോശേയോലെ, യകരള -എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(v)  വടിവരസയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യ  വകുപപ  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടി  അലല്ലെങ്കടില്

ലസക്രടറടി-എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(vi)  ധനകയോരഭ്യ  വകുപപ  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടി  അലല്ലെങ്കടില്  ലസക്രടറടി-എകപ-

ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(vii) ഉനതവടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസ വകുപപ പ്രടിൻസടിപൽ ലസക്രടറടി അലല്ലെങ്കടിൽ ലസക്രടറടി -

എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം ;

(viii)  യകരള  സര്കയോരടിലന  ഉനതവടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസ  കകൗൺസടിലെടിൽ  നടിനസം

നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം ലചെയ്യേലപട ഒരയോള് - എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;
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(ix)  ഭയോരത  സര്കയോരടിലന  ഇലെയകയോണടികസം  വടിവരസയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യയുസം
മനയോലെയതടിലന ഒര പ്രതടിനടിധടി - എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(x) ഭയോരത സര്കയോരടിലന ശേയോസ്ത്ര-സയോയങ്കതടിക വകുപടിൽ നടിനള ഒര പ്രതടിനടിധടി -
എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xi)  ഡയറകര്,  ഇന്തഭ്യൻ  ഇൻസടിറപ്യൂടപ  ഓഫപ  ലടയകയോളജടി,  പയോലെകയോടപ  -  എകപ-
ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xii)  ഡയറകര്,  ഇന്തഭ്യൻ ഇൻസടിറപ്യൂടപ  ഓഫപ  സയൻസപ,  എഡപ്യൂയകഷൻ ആനപ
റടിസര്ച്ചപ, തടിരവനന്തപുരസം - എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xiii)  ഡയറകര്,  ഇന്തഭ്യൻ  ഇൻസടിറപ്യൂടപ  ഓഫപ  യസ്പെസപ  സയൻസപ  ആനപ
ലടയകയോളജടി, തടിരവനന്തപുരസം - എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xiv)  ഡയറകര്,  ശതീ  ചെടിതടിര  തടിരനയോള്  ഇൻസടിറപ്യൂടപ  യഫയോര്  ലമഡടികൽ
സയൻസസപ ആനപ ലടയകയോളജടി - എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xv) ഡയറകര്, ഇന്തഭ്യൻ ഇൻസടിറപ്യൂടപ ഓഫപ മയോയനജ് ലമനപ, യകയോഴെടിയകയോടപ - എകപ-
ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xvi)  ഡയറകര്,  നയോഷണൽ ഇൻസടിറപ്യൂടപ ഓഫപ ഇനര്-ഡടിസടിപടിനറടി സയൻസപ
ആനപ ലടയകയോളജടി, തടിരവനന്തപുരസം - എകപ-ഒഫതീയഷഭ്യയോ അസംഗസം;

(xvii)  വവസപ  ചെയോൻസലെര്  സമര്പടിക്കുന,  വടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസസം,  ഗയവഷണസം,
വടിവരസയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യയുസം പ്രയയയോഗവസം, അതടിലന അനുബന വടിജ്ഞയോനശേയോഖകള് എനതീ
യമഖലെകളടിൽ  പ്രയോഗത്ഭഭ്യസം  ലതളടിയടിച്ചടിട്ടുള  നയോല  വടിദേഗ്ദ്ധരലട  പയോനലെടിൽ  നടിനസം  രണ
യപരസം,  ലചെയര്യപഴ് സൺ നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം  ലചെയ്യുന പ്രസ്തുത യമഖലെകളമയോയടി  ബനലപട
രണപ വടിദേഗ്ദ്ധരസം - അസംഗങ്ങള്;

(xviii) വവസപ-ചെയോൻസലെര് നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം ലചെയ്യുന സര്വകലെയോശേയോലെയടിലലെ രണപ
ലപ്രയോഫസര്മയോര് - അസംഗങ്ങള്;

(xix) വവസപ-ചെയോൻസലെര് നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം ലചെയ്യുന ഒര വടിദേഭ്യയോര്ത്ഥടി  - അസംഗസം”

(ii) (3)-ാം ഉപഖണതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന ഉപഖണസം യചെര്ക്കുക.

“(3) സര്വകലെയോശേയോലെയുലട ആദേഭ്യ യബയോര്ഡപ ഓഫപ ഗവര്യണഴടിലന സര്കയോര്, ഗസറപ
വടി ജ്ഞയോപനസം വഴെടി നടിയമടിയകണതയോണപ.”.
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ഖണസം   19

(i) (3)-ാം ഉപഖണതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന ഉപഖണസം യചെര്ക്കുക.

“(3)  ഈ വകുപടിൽ എന്തുതലന അടങ്ങടിയടിരനയോലസം  18-ാം വകുപടിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപപ  പ്രകയോരസം  നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം  വഴെടി  യബയോര്ഡപ  ഓഫപ  ഗവര്യണഴടിൽ
അസംഗങ്ങളയോകുനവര്, ഔയദേഭ്യയോഗടിക സ്ഥയോനസം ഒഴെടിയുന സസംഗതടിയടിൽ, അയയോളലട സ്ഥയോനത്തു
മലറയോരയോള് അസംഗമയോയടി  നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം ലചെയ്യേലപടുനതുവലരയയയോ അലല്ലെങ്കടിൽ മൂനപ  മയോസസം
വലരയയയോ ഏതയോയണയോ ആദേഭ്യസം അതുവലര അയയോള് അസംഗമയോയടി തുടയരണതയോണപ.”.

(ii) (4)-ാം ഉപഖണതടിൽ "വഭ്യവസ്ഥ ലചെയ്യേയോവന” എനതീ വയോക്കുകള്കപ പകരസം
"വഭ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന” എനതീ വയോക്കുകള് യചെര്ക്കുക.

ഖണസം   20

(i) (1)-ാം ഉപഖണതടിൽ "  അവയലെയോകനസം ലചെയ്യുനതടിനപ” എനതീ വയോക്കുകള്കപ
യശേഷസം "അതടിനപ” എന വയോകപ യചെര്ക്കുക.

(ii)  (2)-ാം  ഉപഖണതടിലന  (ii)-ാം  ഇനതടിനു  പകരസം  തയോലഴെപറയുന  ഇനസം
യചെര്ക്കുക.

“(ii) പഠന സ്കൂളകള് സ്ഥയോപടിക്കുകയുസം പഠന യകയോഴ്സുകള് നടിശയടിക്കുകയുസം പ്രയവശേന
മയോനദേണങ്ങള് നടിശയടിക്കുകയുസം സസതനമയോയ മടികവടിലന യകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥയോപടിക്കുകയുസം
ലചെയ്യുക;”.

(iii)  (2)-ാം ഉപഖണതടിലന  (vii)-ാം  ഇനതടിനു  പകരസം  തയോലഴെപറയുന ഇനസം
യചെര്ക്കുക.

“(vii) സര്വകലെയോശേയോലെയുലട വയോര്ഷടിക റടിയപയോര്ടപ, വയോര്ഷടിക കണക്കുകള്, അതടിനപ
അനുയയയോജഭ്യലമനപ  കരതുന,  സര്വകലെയോശേയോലെയുലട  വടികസനരൂപയരഖലയ  കുറടിച്ചുള
പ്രസയോവനയയയോടുകൂടടിയ, അടുത സയോമ്പതടിക വര്ഷയതക്കുള ബജറപ എസടിയമറപ എനടിവ
പരടിഗണടിക്കുകയുസം പയോസയോക്കുകയുസം; കൂടയോലത”

(iv) (3)-ാം ഉപഖണതടില് “യതയോനന”എന വയോകടിനു പകരസം “കരതുന”എന
വയോകപ യചെര്ക്കുക.

(v)  (4)-ാം  ഉപഖണതടില്  "കുറഞതപ  നയോലെപ  തവണ”എനതടിനു  പകരസം
“കുറഞതപ മൂനപ മയോസതടിലലെയോരടികല്”എനതീ വയോക്കുകള് യചെര്ക്കുക.
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ഖണസം   21

(1)-ാം  ഉപഖണതടിലന  (ii)-ാം  ഇനതടില്  "സര്വകലെയോശേയോലെയകതപ  പഠനതടിലനയുസം
അദഭ്യയോപനതടിലനയുസം"  എനതീ  വയോക്കുകള്ക്കു  പകരസം  "സര്വകലെയോശേയോലെയ്ക്കുളടില്
യബയോധനതടിലനയുസം വടിദേഭ്യയോഭഭ്യയോസതടിലനയുസം”എനതീ വയോക്കുകള് യചെര്ക്കുക.

ഖണസം   22

(i) (1)-ാം ഉപഖണതടിലന (ii)-ാം ഇനതടില് "അവരടിലലെയോരയോള് ഒര ലപ്രയോഫസര്
ആയടിരടികണസം”എനതീ ചെടിഹ്നവസം വയോക്കുകളസം ഒഴെടിവയോക്കുക.

(ii) (2)-ാം ഉപഖണതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന ഉപഖണസം യചെര്ക്കുക.

“(2)  വവസപ-ചെയോന്സലെര്  ഒഴെടിലക,  യബയോര്ഡപ  ഓഫപ  ഗവര്യണഴടില്  നടിനസം
നയോമനടിര്യദ്ദേശേസം  ലചെയ്യേലപട,  വഫനയോന്സപ  കമടിറടിയടിലലെ  അസംഗങ്ങള്,  അവര്  യബയോര്ഡപ
ഓഫപ  ഗവര്യണഴടിലലെ  അസംഗങ്ങളയോയടി  തുടരനടിടയതയോളയമയോ  അലല്ലെങ്കടില്  രണപ
വര്ഷകയോലെയതയകയോ,  ഏതയോയണയോ  ആദേഭ്യസം,  അതുവലര  ഔയദേഭ്യയോഗടിക  പദേവടി
വഹടിയകണതയോണപ.”.

ഖണസം   23

 (1)-ാം ഉപഖണതടിലന (ii)-ാം ഇനതടിനു പകരസം തയോലഴെപറയുന ഇനസം യചെര്ക്കുക.

“(ii)  വവസപ-ചെയോന്സലെറലട  ശേടിപയോര്ശേയടിയനല്  യബയോര് ഡപ  ഓഫപ  ഗവര്യണഴപ
നടിയമടിക്കുന  ശേയോസ്ത്രസം,  സയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യ,  മയോനവടിക  വടിഷയങ്ങള്  എനതീ  രസംഗങ്ങളടില്
നടിനള മൂനപ അകയോഡമടിക വടിദേഗ്ദ്ധര്;”

ഖണസം   24

(1)-ാം ഉപഖണതടിന  (iv)-ാം ഇനതടില്, “സയോയങ്കതടികവടിദേഭ്യ”എന വയോകടിനു
യശേഷസം  “ ഇനര്ഡടിസടിപടിനറടി ഇയനയോയവഷന്, ലെടിബറല് ആര്ട്സപ”എനതീ വയോക്കുകളസം
ചെടിഹ്നങ്ങളസം യചെര്ക്കുക.

ഖണസം   26

(i)  (i)-ാം  ഇനതടില്  "യതയോനടിയയകയോവന”എന  വയോകടിനുപകരസം  "കരതുന”എന
വയോകപ യചെര്ക്കുക.

(ii)  (vi)-ാം ഇനതടില്  "മറപ  യൂണടിയവഴടിറടികളടില്”  എനതീ വയോക്കുകള്ക്കു പകരസം
"മറപ യൂണടിയവഴടിറടികളടിയലെയോ യദേശേതീയ തലെതടിലള സ്ഥയോപനങ്ങളടിയലെയോ”എനതീ വയോക്കുകള്
യചെര്ക്കുക.
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(iii)  (vii)-ാം ഇനതടില്  "ആരസംഭടികലസം”എന വയോകടിനു പകരസം  "ഏര്ലപടുതലസം”എന
വയോകപ യചെര്ക്കുക.

ഖണസം   30

(2)-ാം  ഉപഖണതടില്  "തതീരമയോനടിയച്ചകയോവന  പ്രകയോരസം”  എനതടിനു  പകരസം
"തതീരമയോനടിക്കുന പ്രകയോരസം”എനതപ യചെര്ക്കുക.

ഖണസം   34

 “യകയോ-ഓപ്റപ ലചെയ്യേലപടയതയോ”എന വയോക്കുകള് ഒഴെടിവയോക്കുക.

ഖണസം   35

(i)  മയോര്ജടിനല് ശേതീര്ഷകതടിലസം ഖണതടിലസം എവടിലടലയല്ലെയോസം  "തയോല്കയോലെടിക"  എന
വയോകപ പ്രയയയോഗടിച്ചടിട്ടുയണയോ അവടിലടലയല്ലെയോസം "ആകസടിക" എന വയോകപ യചെര്ക്കുക.

(ii)  പ്രസഞത  ഖണതടില്  പ്രയയയോഗടിച്ചടിട്ടുള  "യകയോ-ഓപ്റപ  ലചെയ്യുകയയയോ"  "യകയോ-ഓപ്റപ
ലചെയ്യേലപടുകയയയോ" എനതീ വയോക്കുകള് ഒഴെടിവയോക്കുക.

ഖണസം   40

(i) 40-ാംഖണസം ഒഴെടിവയോയകണതുസം യശേഷടിക്കുന ഖണങ്ങള് പുനനഃരകസം ലചെയയ്യേണതുമയോണപ.

(ii)  അപ്രകയോരസം പുനനഃരകസം ലചെയ്യേലപടുന 41-ാം ഖണതടില് "80” എന അകങ്ങള്ക്കു
പകരസം "113”  എന അകങ്ങള് യചെര്ക്കുക.

സര്വശതീ   പടി.  ലക.  കുഞയോലെടിക്കുടടി,   വടി.ഡടി.  സതതീശേന്  എനതീ  അസംഗങ്ങള്
റടിയപയോര് ടടിയനല് വടിയയയോജടിപപ യരഖലപടുതടി.

യയയോഗസം ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷസം 1.30 നപ അവസയോനടിച്ചു.


