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[കേരള നിയമസഭയുസഭ നഭപഭിക്രമവുന്റിം ോരഹ്യനിര്്യനിര്വ്വഹണവുന്റിം സന്റിംബന്ിച്ച
ചരട്ടേങ്ങളിസപ 236- ാം ാംട ചരട്ടേതിസന (5)-ാം ാംട ഉപചരട്ടേപോരമുളളതറ]
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അവതാരിേ

സാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം സന്റിംബന്ിച്ച സബ്ജകറ േമ്മിറ്റി XIII-സന സചയര്മാനായ ഞാനാന്
2021-22 സാമ്പതിേ വര്ക വര്ഷസത ധനാഭഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥനേളുസഭ പരികോാധന സന്റിംബന്ിച്ച
ഒന്ാമതറ റിയിക്ാര്രട്ടേിസപ ോിപാര്ോേളികിന്മേല് സര്ക്കാര് സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വ സമേരിച്ച നഭപഭി സന്റിംബന്ിച്ച
ആക്ഷന് കഭക്കണ് റിയിക്ാര്രട്ടേറ, കേരള നിയമസഭയുസഭ നഭപഭിക്രമവുന്റിം ോരഹ്യനിര്്യനിര്വ്വഹണവുന്റിം
സന്റിംബന്ിച്ച ചരട്ടേങ്ങളിസപ ചരട്ടേന്റിം 236(5) പോരന്റിം  സമര്്ിക്കുന.

സാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം സന്റിംബന്ിച്ച സബ്ജകറ േമ്മിറ്റി XIII-സന 2021-22 സാമ്പതിേ
വര്ക വര്ഷസത ധനാഭഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥനേളുസഭ പരികോാധന സന്റിംബന്ിച്ച ഒന്ാമതറ റിയിക്ാര്രട്ടേറ
22-7-2021-നറ സഭയില് സമര്്ിക്കുേയുണ്ടായി. പസ്തുത റിയിക്ാര്രട്ടേിസപ 92 ോിപാര്ോേളികിന്മേലുന്റിം
സര്ക്കാര് പഭഹ്യമാക്കിയ നഭപഭി ക്കിയ നടപടി സ്റ്റേറ്ററസമന്റുേള ഉളസ്ടുതി തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിപ്പോര്ട്ട് 2ാറിയാക്കിയ ഈ റിയിക്ാര്രട്ടേറ
2022 ജൂണ് 22-ൊെന്റിം ത സമയതി കചര്ന് കയാഗ് തില് സമിതി അന്റിംഗ്  സമേരിച. 

സേ. രാധാകൃഷ്ണന് ,
തിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മാന് ,
2022 ജ െണണ് 22. സബ്ജകറ േമ്മിറ്റി XIII.
                                                                                              



റിപ്പോരര്

അദ്പോയംയായം   1

സപോമൂഹ്പസവനയായം സയായംബനിച്ച സബ്ജക്ട് കമ് കമ്മിറ്റി ിറ്റി XIII-നി XIII-ന്റെ 2021-2022 സപോമ്പതിക
വരര്ഷനത ധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥനകളുനര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബിപനപോധന സയായംബനിച്ച  ഒന്നാമത് റിപ്പപോമത് റിപ്പോര്ട്ട് റിപ്പോരരിന്
നിപപോരനകളുയായം നിപപോരനകളിന്മേിപ്ശകളിന്മേല് സരിപോരിശോധന സംബില് നിന്നാമത് റിപ്പ് ്ഭ്യരിച്ച മറുപര്ത്ഥനകളുടെികളുയായം.

ധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര XXV―പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി/പരികവരവ/മറ്റുപിന്നാമത് റിപ്പപോി/ന്ക/ന്യൂനപക
വിഭ്യരപോഗങ്ങള എന്നാമത് റിപ്പിവരുനര്ത്ഥനകളുടെ പകമയായം
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2225-01-001-94-34―വികസന വകു്ിന്റെ നവറെ നവീകരിശോധന സംബണവും യായം ഇ  -  ഗപവണനസ് സയായംരിശോധന സംബയായംഭ്യരവും യായം  -
മറ്റു നറു ചെ്വും കള

പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി വികസന വകു്ിന്റെ 14 ജിലപോ ഓഫീസറെ നവീസുകളിന്മേിലും യായം 2 പമഖ്
ഓഫീസറെ നവീസുകളിന്മേിലും യായം 2 ഐ.ര്ത്ഥനകളുടെി. പമഖ് ഓഫീസറെ നവീസുകളിന്മേിലും യായം ഇ-ഓഫീസറെ നവീസ് സയായംവിധപോനയായം
നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം 35 ഐ.ര്ത്ഥനകളുടെി.ഐ., 43 പറെ നവീ-നമടിക് പഹപോസ്റ്റല് ,  3  പപപോസ്റ്റ് നമടിക്
പഹപോസ്റ്റല് എന്നാമത് റിപ്പിവിര്ത്ഥനകളുടെങ്ങളിന്മേില് സ്ഥാപിച്ച സപോപിച്ച പസപോളിന്മേപോര പ്ലാന്റുകളുടെ തുപോന്റുകളുനര്ത്ഥനകളുടെ തുര്ത്ഥനകളുടെര നറു ചെ്വ്
വഹിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം, നനപോവനയായം ഓഫീസറെ നവീസ്, അയായംപബദകര ഭ്യരവന എന്നാമത് റിപ്പിവിര്ത്ഥനകളുടെങ്ങളിന്മേില് സ്ഥാപിച്ച സപോപിച്ച
പസപോളിന്മേപോര പ്ലാന്റുകളുടെ തുപോന്റുകളുനര്ത്ഥനകളുടെ തുര്ത്ഥനകളുടെര നറു ചെ്വിനതിലും യായം ജിലപോ ഓഫീസറെ നവീസുകളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പ പോി് പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി
വികസന ഓഫീസറെ നവീസുകളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പുനരുദപോരിശോധന സംബണ പവരതനങ്ങളുമപോയംി ബനന്ട്ടും നന്ദാവനം ബില്യായം നനപോവനയായം
ബില്ിിയായംഗിന്റെ നിരമ്മിറ്റി പോണവും മപോയംി ബനന്ട്ടും നന്ദാവനം ബില്യായം അധിക തുക ആവന്മപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 1.5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2021-22 വരര്ഷയായം നറെ നവീരര്ഷകതില് 2,54,16,983 രൂപയംപോണ് നറു ചെ്വ്. ഈ
ആവന്തിപ്ിപോയംി അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 10-05-2022-ന് SCSTDD-
B2/177/2021-SCSTDD നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 2

2225-01-102-91―വപോത്സ്്നിധി

വപോരര്ഷിക വരുമപോന പരിശോധന സംബിധി 1 ്കതില് ത് റിപ്പോര്ട്ടപോനഴയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി വിഭ്യരപോഗതില്ന്ര
കുടുംബയായംബങ്ങളിന്മേിന് നപണ്കുട്കുരികളുനര്ത്ഥനകളുടെ സമഗ്ര വികസനയായം ്ക്മപോിിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള ഇനസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഇന്ഷുറനസ്
അധിഷിത് റിപ്പോര്ട്ട പദത് റിപ്പോര്ട്ടിപകപോരിശോധന സംബയായം നി്വില് 4500 ഓളിന്മേയായം കുരികളി് 39,000 രൂപ നിരിശോധന സംബിില്

691/2022.
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ആദ്യ് ഗഡു തുക എല് .ഐ.സി.-ി് കകമപോറുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നര്ത്ഥനകളുടെ്് സപോമ്പതികവരര്ഷയായം
4000-തി്ധികയായം അപപകകള ്ഭ്യരിക്കുനമനയായം പത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീകിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 13 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2021-22 വരര്ഷയായം ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 6,59,49,000 രൂപയംപോണ് നറു ചെ്വ്. ഈ
ആവന്തിപ്ിപോയംി അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 10-05-2022-ന് SCSTDD-
B2/177/2021-SCSTDD നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 3

2225-01-192-50―റവന്ക/ന്യൂ നറു ചെ്വും കളക്കുള്ള പ പോി് ഗ്രപോ്റെ് 

വകു്ിന്റെ നിയംന്ത്രണതിലും യായം പ പോി് പഞ്ചായത്തുകളുടെപോയംത്തുകളുനര്ത്ഥനകളുടെ പമല് പനപോരതിലും യായം
പവരതിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പ പറെ നവീ നമടിി് പഹപോസ്റ്റലും കളുനര്ത്ഥനകളുടെ അപട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേവപോസികളിപോവന്മപോയം
ഭ്യരകണയായം, യൂണിപഫീസപോയായം ഇനങ്ങളിന്മേി്പോയംി വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുക ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീനരിശോധന സംബ
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ആയംത് റിപ്പോര്ട്ട് സ്ഥാപിച്ച സപോപനങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ പവരതനങ്ങനളിന്മേ പത് റിപ്പോര്ട്ടികൂ്മപോയംി
ബപോധിക്കുനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 5 ്കയായം
രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2225-01-192-50 എന്നാമത് റിപ്പ നറെ നവീരര്ഷകതില് 2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം 63,78,842 രൂപ
നറു ചെ്വഴിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്. അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 20-5-2022-ന്
ബി1/50/2021/എസ്.സി.എസ്.റ്റി XIII-നി.ിി.ിി. നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 4

2225-01-198-50―റവന്ക/ന്യൂ നറു ചെ്വും കളക്കുള്ള പ പോി് ഗ്രപോ്റെ്   -  വിപലജ് പഞ്ചായത്തുകളുടെപോയംത്തുകളക്കുള്ള
ധനസഹപോയംയായം

വകു്ിന്റെ നിയംന്ത്രണതിലും യായം വിപലജ് പഞ്ചായത്തുകളുടെപോയംതിന്റെ പമല്പനപോരതിലും യായം
പവരതിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പ നഴ്സറി സ്കൂളുകളിന്മേിന് കുരികളിപോവന്മപോയം ഭ്യരകണയായം, മറ്റി XIII-ന് കദ്യനയായംദ്യിന
നറു ചെ്വും കള എന്നാമത് റിപ്പിവയ്ക്് വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുക അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ര്ത്ഥനകളുടെി
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സ്ഥാപിച്ച സപോപനങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ സുഗമമപോയം പവരതനതിനപോയംി ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 15 ്കയായം രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട നറെ നവീരര്ഷകതില് 12,44,447 രൂപയംപോണ് നറു ചെ്വ് വന്നാമത് റിപ്പിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ട്. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടില്
പത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീകിച്ചതു പകപോരിശോധന സംബയായം അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.  

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 25-5-2022-ന്
പ.ജ.പ.വ.വി.വ-എ 1/194/2021-പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)
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2225-01-277-67-05-01―വ്വസപോയംിക പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന പകന്ദ്രങ്ങള   -  ഓഫീസറെ നവീസ് നറു ചെ്വും കള   -
നവള്ളിരിശോധന സംബയായം 

വകു്ിന്റെ നിയംന്ത്രണതില് പവരതിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പ 44 വ്വസപോയം പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന
പകന്ദ്രങ്ങളിന്മേില് നവള്ളിരിശോധന സംബയായം ഇനതില്  ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുക ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീനരിശോധന സംബ
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 3.94 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പ്ലാന്റുകളുടെ തുപോന നറെ നവീരര്ഷകങ്ങളിന്മേില് നിന്നാമത് റിപ്പ് നറു ചെ്വ് വരുതിയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് തുക ആവന്മപോയംി
വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 25-5-2022-ന്
പ.ജ.പ.വ.വി.വ-എ 1/194/2021-പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)
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2225-01-277-67-05(02)―വ്വസപോയംിക പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന പകന്ദ്രങ്ങള   -  ഓഫീസറെ നവീസ് നറു ചെ്വും കള   -
കവദ്യ്യുത് റിപ്പോര്ട്ടി നറു ചെ്വ് 

വകു്ിന്റെ നിയംന്ത്രണതില് പവരതിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പ 44 വ്വസപോയം പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന
പകന്ദ്രങ്ങളിന്മേില് കവദ്യ്യുത് റിപ്പോര്ട്ടി നറു ചെ്വ് ഇനതില്  വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുക ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീനരിശോധന സംബ
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 14.3 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട നറെ നവീരര്ഷകതില് 54,879 രൂപയംപോണ് നറു ചെ്വ് വന്നാമത് റിപ്പിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ട്. അധിക തുക
ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 25-5-2022-ന്
പ.ജ.പ.വ.വി.വ-എ 1/194/2021-പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)
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2225-01-277-67-05(03)―വ്വസപോയംിക പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന പകന്ദ്രങ്ങള   -  ഓഫീസറെ നവീസ് നറു ചെ്വും കള   -
നര്ത്ഥനകളുടെ്പഫീസപോണ്കുട് നറു ചെ്വ്

വകു്ിന്റെ നിയംന്ത്രണതില് പവരതിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പ 44 വ്വസപോയം പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന
പകന്ദ്രങ്ങളിന്മേില് നര്ത്ഥനകളുടെ്പഫീസപോണ്കുട് നറു ചെ്വ് ഇനതില്  വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുക ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീനരിശോധന സംബ
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 16.25 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അിറെ നവീര്ഷണല് ഓത് റിപ്പോര്ട്ടകറപസര്ഷന മുപഖന അധിക തുകയ്ക്കുള്ള അനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി ്ഭ്യരിച്ചിരുന.
നറെ നവീരര്ഷകതില് 24,371 രൂപയംപോണ് നറു ചെ്വ് വന്നാമത് റിപ്പിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ട്.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 25-5-2022-ന്
പ.ജ.പ.വ.വി.വ-എ 1/194/2021-പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)
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2225-01-277-67-05(04)―വ്വസപോയംിക പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന പകന്ദ്രങ്ങള   -  ഓഫീസറെ നവീസ് നറു ചെ്വും കള -
മറ്റി XIII-നിനങ്ങള

വകു്ിന്റെ നിയംന്ത്രണതില് പവരതിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പ 44 വ്വസപോയം പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന
പകന്ദ്രങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ ഓഫീസറെ നവീസ് നറു ചെ്വും കള , ത് റിപ്പോര്ട്ടപപോല് നറു ചെ്വും കള എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ ഇനങ്ങളിന്മേില്
വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുക ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീനരിശോധന സംബ അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
34.58  ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട നറെ നവീരര്ഷകതില് 48,921 രൂപയംപോണ് നറു ചെ്വ് വന്നാമത് റിപ്പിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ട്. അധിക തുക
ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 25-5-2022-ന്
പ.ജ.പ.വ.വി.വ-എ 1/194/2021-പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)
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2225-01-277-67-45―വ്വസപോയംിക പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന പകന്ദ്രങ്ങള   -  പി  .  ഒ  .  എല്   .

വകു്ിന്റെ നിയംന്ത്രണതില് പവരതിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പ 44 വ്വസപോയം പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന
പകന്ദ്രങ്ങളിന്മേിന് പകപോഴ്സ് നര്ത്ഥനകളുടെതി്് പരിശോധന സംബിപനപോധിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ബനന്ര സ്ഥാപിച്ച സപോപനങ്ങള
സനരനിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ഉപപയംപോഗിക്കുന്നാമത് റിപ്പ വപോഹനങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ ഇനന നറു ചെ്വ് വഹിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്
നി്വില് വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുക ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീനരിശോധന സംബ അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 19,000 രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അിറെ നവീര്ഷണല് ഓത് റിപ്പോര്ട്ടകറപസര്ഷന മുപഖന 50000 രൂപ നറു ചെ്വഴിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള
അനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി ്ഭ്യരിച്ചിരുന. നറെ നവീരര്ഷകതില് 51,860 രൂപയംപോണ് നറു ചെ്വ് വന്നാമത് റിപ്പിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ട്. 

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 25-5-2022-ന്
പ.ജ.പ.വ.വി.വ-എ 1/194/2021-പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)
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2225-01-277-54―പപോ്ിപോര്ത്ഥനകളുടെ് നമിിില് പകപോപളിന്മേജിന്റെ ഭ്യരരിശോധന സംബണനറു ചെ്വും കള

പപോ്ിപോര്ത്ഥനകളുടെ് നമിിില് പകപോപളിന്മേജിന്റെ സുഗമമപോയം പവരതനങ്ങളി് ആവന്മപോയം
ജറെ നവീവനിപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ നമ്പളിന്മേവും യായം മറ്റി XIII-ന് ആനും 3കൂ്്ങ്ങളുയായം മറ്റി XIII-ന് ഭ്യരരിശോധന സംബണപരിശോധന സംബമപോയം നറു ചെ്വും കളുയായം ര്ത്ഥനകളുടെി
നറെ നവീരര്ഷകതില് നിനയായം കനണ്ട്.പതണ്ട്.തുണ്ട്.്. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
62 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പപോ്ിപോര്ത്ഥനകളുടെ് നമിിില് പകപോപളിന്മേജിന് ജറെ നവീവനിപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ നമ്പളിന്മേവും യായം മറ്റി XIII-ന് ആനും 3കൂ്്ങ്ങളുയായം
മറ്റി XIII-ന് ഭ്യരരിശോധന സംബണപരിശോധന സംബമപോയം നറു ചെ്വും കളുയായം  വഹിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി 2021-22 സപോമ്പതികവരര്ഷതില്
2225-01-277-57-34- പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥികളക്കുള്ള വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസ ധനസഹപോയംയായം
(പ്ലാന്റുകളുടെ തുപോന ) എന്നാമത് റിപ്പ നറെ നവീരര്ഷകതില് നിനയായം 26 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിരുന. 2225-01-277-54
Administrative expense of Medical College Palakkad (NP)  എന്നാമത് റിപ്പ നറെ നവീരര്ഷകതില്
അ ിറെ നവീര്ഷണല് ഓത് റിപ്പോര്ട്ടകറപസര്ഷന മുപഖന 21.87 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള
നിപപോരന ്ഭ്യര്മപോിിയംിരുനനവങ്കിലും 202ിലും യായം 2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട
നറെ നവീരര്ഷകതില് അധിക തുക അനും 3വദ്യിച്ചിരുന്നാമത് റിപ്പില.  

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എഫീസ്) വകു്ിന്റെ 2-6-2022-ന്
എഫീസ്1/214/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-01-283-89―ഭ്യരവനനിരമ്മിറ്റി പോണയായം  -  ഭ്യരവനരിശോധന സംബഹിത് റിപ്പോര്ട്ടരി് ഭ്യരവനയായം

ഭ്യരവനപൂരതറെ നവീകരിശോധന സംബണ പദത് റിപ്പോര്ട്ടികളിന്മേില് 10,000 പപരി് പുതുത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി ധനസഹപോയംയായം
അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം പുതുത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി നത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബ നായി തെരഞ്ഞെടുംബിന്ടുംബന്നാമത് റിപ്പവരി് പഠനമുറി നിരമ്മിറ്റി ിക്കുന്നാമത് റിപ്പ
ത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള ധനസഹപോയംയായം അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ഭ്യരവനനിരമ്മിറ്റി പോണയായം, ഭ്യരവന പൂരതറെ നവീകരിശോധന സംബണയായം,
പഠനമുറി എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ പദത് റിപ്പോര്ട്ടികളുനര്ത്ഥനകളുടെ സ്പിലില് ഓവര ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളി് തുക നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
വകയംിരുതിയം തുക അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 100 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി 

2021-2022 വരര്ഷയായം നറെ നവീരര്ഷകതില് 243,58,30,030 രൂപ നറു ചെ്വഴിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്. ഈ
ആവന്തിപ്ിപോയംി അിറെ നവീര്ഷണല് ഓത് റിപ്പോര്ട്ടകറകസര്ഷന മുപഖന 50,00,00,000 രൂപ
്ഭ്യരിച്ചിരുന.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 25-5-2022-ന്
പ.ജ.പ.വ.വി.വ-എ 1/194/2021-പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)
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2225-01-800-86―1955-  ന് പൗരിശോധന സംബപോവകപോന സയായംരിശോധന സംബകണ നിയംമയായം നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള
സയായംവിധപോനയായം   (50%   പകന്ദ്രസഹപോയംയായം  )

പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ (അത് റിപ്പോര്ട്ടിക്രമയായം ത് റിപ്പോര്ട്ടര്ത്ഥനകളുടെയംല് ) നിയംമപകപോരിശോധന സംബമുള്ള ആന്പോസ
ധനസഹപോയം തുക വരദി്ിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം എഫീസ്.ഐ.ആര . പസ്റ്റജില് തുക നല്പകണ്ട്.ി
വരുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം നര്ത്ഥനകളുടെപ്പുസപോമ്പതിക വരര്ഷതില് ജിലകളിന്മേില് ്ഭ്യര്മപോയംതുയായം അനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി
നല്കപോതതുമപോയം മിശ്ര വിവപോഹ ധനസഹപോയം അപപകകരി് കൂര്ത്ഥനകളുടെി ആനും 3കൂ്്യായം
അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിപ്ക്കുയായം നി്വില് വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള തുക അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ  നറെ നവീരര്ഷകതില് 10 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ററെ നവീ അപപപോപിപയംര്ഷന മുപഖന 10 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ്ഭ്യരിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്. 2021-22
സപോമ്പതിക വരര്ഷതില് 29,82,10,644 രൂപയംപോണ് നറു ചെ്വ് വന്നാമത് റിപ്പിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ട്.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എഫീസ്) വകു്ിന്റെ 2-6-2022-ന്
എഫീസ്2/82/2022/പ.ജ.പ.വ.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-80-800-99-12―മറ്റി XIII-ന് സമുദ്യപോയംങ്ങളിന്മേില്ന്ര വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥികളി് സപോമ്പതിക
സഹപോയംവും യായം ഫീസറെ നവീസ് സൗജന്വും യായം പുപോളിന്മേരര്ഷിപ്പുകള   -
പുപോളിന്മേരര്ഷിപ്പുകളുയായം കസ്റ്റന്നഡുകളുയായം  .

കുമപോരിശോധന സംബപിളിന്മേളിന്മേ  കമ്മിറ്റി റെ നവീര്ഷന റിപ്പോരര് അനും 3സരിശോധന സംബിച്ച് ഇത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബ വിഭ്യരപോഗതില്ന്ര പകപോപളിന്മേജ്
വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥികളി് ഫീസറെ നവീസ് സൗജന്യായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം പപപോസ്റ്റ് ഗ്രപോപജ്റ്റി XIII-ന്/നപപോഫീസര്ഷണല്
പകപോഴ്സുകളി് പഠിക്കുന്നാമത് റിപ്പവരി് ്യായംപ്സം ഗ്രാന്റ്യായം ഗ്രപോനറ്, കസ്റ്റ്നി,് ഫീസറെ നവീസ് സൗജന്യായം എന്നാമത് റിപ്പിവ
നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3മപോയംി തുക വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്  പപപോസ്റ്റ് നമടിക്
വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസപോനൂകൂ്്തിനപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള വരുമപോന പരിശോധന സംബിധി 2014 മുത് റിപ്പോര്ട്ടല് 42000 രൂപയംില് നിനയായം
1,00,000 രൂപയംപോയംി വരദി്ിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ടിന പകപോരിശോധന സംബയായം വരദിച്ച അപപകകരുനര്ത്ഥനകളുടെ എണ്ണതിന്
ആനും 3പപോത് റിപ്പോര്ട്ടികമപോയം തുക ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് വകയംിരുതിയംിരിനലന്നാമത് റിപ്പ വസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
നിരിശോധന സംബറെ നവീകിക്കുന. മുന വരര്ഷങ്ങളിന്മേിന് കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ിക ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീരക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നര്ത്ഥനകളുടെ്് വരര്ഷനത
ആനും 3കൂ്്യായം പൂരണമപോയംി വിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബണയായം നറു ചെയ്യുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നി്വിന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 58.35 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2021-2022 വരര്ഷയായം നറെ നവീരര്ഷകതില് 309,999,999 രൂപയംപോണ് നറു ചെ്വ്. ഈ
ആവന്തിപ്ിപോയംി അിറെ നവീര്ഷണല് ഓത് റിപ്പോര്ട്ടപറക ഓതറേൈകസര്ഷന മുപഖന 15,00,00,000
രൂപയ്ക്കുള്ള അനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി ്ഭ്യരിച്ചിരുന.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 25-5-2022-ന്
പ.ജ.പ.വ.വി.വ-എ 1/194/2021-പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)
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2225-02-102-93―ക്രിരിില് ഗ്പോപ് ഫീസിലിയായംഗ് ുറെ നവീയായം   (  പകപോര്സ് ഫീസണ്ട്.്  )

ബഹ. കഹപിപോര്ത്ഥനകളുടെത് റിപ്പോര്ട്ടിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ 23-02-2021-ന് WP(c)  31570/2011  നമ്പര
വിധിന്പോയംപകപോരിശോധന സംബയായം എലപോ പരികവരവ ഊരുകളിന്മേിലും യായം അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോന സൗകരിശോധന സംബ്ങ്ങള
ഒരുക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നിരപനതിന് നിര്ദ്ദേനിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ജിലപോ ഓഫീസറെ നവീസുകളിന്മേില് നിനയായം 43 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി
രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ നപപോപ്പോസലും കള ്ഭ്യരിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. കഴിായി തെരഞ്ഞെ
സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം അനും 3വദ്യിച്ചുനല്പകണ്ട്.ിയംിരുന്നാമത് റിപ്പ തുക ഉളന്നര്ത്ഥനകളുടെ ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
50 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

നര്ത്ഥനകളുടെപ്പുസപോമ്പതിക വരര്ഷനത നറു ചെ്വും കളി് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
പരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 15

2225-02-102-92―ഭ്യരകണസഹപോയം പരിശോധന സംബിപപോര്ത്ഥനകളുടെി

2019-20 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനത പരികവരവിപോരി് ഓണതിന്
ഭ്യരക്ധപോന്കിറ്റി XIII-ന് വിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബണയായം നറു ചെയ്ത ഇനതില് സിവില് സകപ്ലാന്റുകളുടെ തുസ് പകപോര്പറര്ഷന്
കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയംപോയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള തുക നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം പകപോവിി് 19 മഹപോമപോരിശോധന സംബിനയംത്തുര്ത്ഥനകളുടെരന്നാമത് റിപ്പ് കനണ്ട്.യംിനനമ്റെ്
പമഖ്കളിന്മേിലും ള്ള പരികവരവ പകപോളിന്മേനികളിന്മേിലും യായം പരിശോധന സംബപോഗബപോധിത് റിപ്പോര്ട്ടരുള്ള പരികവരവ
കുടുംബയായംബങ്ങളക്കുയായം പപപോര്ഷകപോഹപോരിശോധന സംബ കിറ്റി XIII-ന് വിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബണയായം നറു ചെപ്റ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട്. സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്മുള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 25 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

നര്ത്ഥനകളുടെപ്പുസപോമ്പതിക വരര്ഷനത നറു ചെ്വും കളി് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
പരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 16

2225-02-102-85―പപത് റിപ്പോര്ട്ട്കയായം നിരണ്ണയംിിന്ര അധിവപോസ പകന്ദ്രങ്ങളിന്മേിന് പരികവരവിപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ
സയായംപയംപോജിത് റിപ്പോര്ട്ട സമഗ്രവികസനയായം   (  എ  .  ര്ത്ഥനകളുടെി  .  എസ്  .   പി  .   ഫീസണ്ട്.്  /  പപത് റിപ്പോര്ട്ട്ക പപോപിജ്  )

പദ്യനറെ നവീയം നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴിലും റ്് പരിശോധന സംബിപപോര്ത്ഥനകളുടെിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ ഭ്യരപോഗമപോയംി നല്കിവരുന്നാമത് റിപ്പ 100 ദ്യിവസനത
നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴി്ിന് പുറനമ പരികവരവിപോരി് 100 ദ്യിവസയായം വനരിശോധന സംബ അധിക നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴില്
നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയം കടബല് പ്ലാന്റുകളുടെ തുസ് ഉളന്നര്ത്ഥനകളുടെ 5 പദത് റിപ്പോര്ട്ടികളിപോയംപോണ് ര്ത്ഥനകളുടെി
നറെ നവീരര്ഷകതില് തുക വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട്. കടബല് പ്ലാന്റുകളുടെ തുസ്സിലാക്കുന്ിനും 3പവണ്ട്.ി മപോത്രമപോയംി
50  പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ പവണ്ട്.ി വരുനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 50 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

25,00,00,000 രൂപ ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം മുപഖന അധികമപോയംി ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന്

വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടതിന് പുറനമ അനും 3വദ്യിക്കുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം  ര്ത്ഥനകളുടെി തുക പൂർണ്ണമപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം  വിനിപയംപോഗിക്കുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം

നറു ചെയ്തിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്

പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക  –  17

2225-02-277-99―നമടിക്കുപ്ര്ഷന് മുമ്പുള്ള പഠനങ്ങള

സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനത പതപോയായംക്ലാസപോസ്സിലാക്കുന്് വനരിശോധന സംബയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള പരികവരവ വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥികളുനര്ത്ഥനകളുടെ

്യായംപ്സം ഗ്രാന്റ്യായംഗ്രപോന്റുയായം പത് റിപ്പോര്ട്ടിമപോസ കസ്റ്റന്ന്റുയായം 9-1-2020-ന് സ.ഉ (അച്ചര്ത്ഥനകളുടെി) നമ്പര 1/2020/

പ.ജ.പ.വ.വി.വ. പകപോരിശോധന സംബയായം വരദി്ിച്ച് ഉതരിശോധന സംബവപോയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്തില് നി്വിന്

വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ

നറെ നവീരര്ഷകതില് 1 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ

ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയംി 4,18,48,000 രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിരുന. പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട തുക

പൂർണമപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നറു ചെ്വഴിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്

പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 18

2225-02-277-52―പരികവരവ പഹപോസ്റ്റലും കളിന്മേിന് സൗകരിശോധന സംബ്ങ്ങള നമച്ചന്ടുംബതല്

പരികവരവ വികസന വകു്ിന് കറെ നവീഴിലും ള്ള എലപോ പഹപോസ്റ്റലും കളിന്മേിന്യും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം

ഭ്യരൗത് റിപ്പോര്ട്ടികസപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്ങ്ങള UNICEF  നിഷ്കരര്ഷിച്ച മപോതൃകയംില് ഉയംരത്തുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നിരിശോധന സംബവധി

പദത് റിപ്പോര്ട്ടികള ആവിഷ്കരിശോധന സംബിച്ച് നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോപിണ്ട്.തുണ്ട്.്. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വിലും ള്ള ഫീസണ്ട്.്

അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 6.5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി

ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്

സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

691/2022.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ര്ത്ഥനകളുടെി നറെ നവീരര്ഷകതില്  നിനയായം 3 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ ററെ നവീ-ക്ലാസപോസ്സിലാക്കുന്ിഫീസിപിര്ഷന മുഖപോട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേരിശോധന സംബയായം
4225-02-277-43  നറെ നവീരര്ഷകതിപ്യ്ക്് മപോറ്റി XIII-നി വകയംിരുതിയംിരുന. അവപനര്ഷിച്ച
5.05  പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയംില് 1.09 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ നറു ചെ്വഴിച്ചിരുന. അധിക തുക ആവന്മപോയംി
വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക  –  19

2225-02-277-35―പരികവരവിപോരിിര്ത്ഥനകളുടെയംില്  വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസയായം പപപോത്സപോഹി്ിില്

2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം 150 സപോമൂഹ്പഠനമുറികള സ്ഥാപിച്ച സപോപിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിപ്ക്കുയായം
പഠനമുറികളുനര്ത്ഥനകളുടെ പവരതന നറു ചെ്വും കളക്കുമപോയംി ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 18.25 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പകപോവിി് കപോരിശോധന സംബണയായം സപോമൂഹ്പഠനമുറികള യംഥാവപോവിധി പവരതി്ിിപോന
കഴിയംപോതത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം പഗപോത്രസപോരിശോധന സംബഥാവി പദത് റിപ്പോര്ട്ടി ത് റിപ്പോര്ട്ടപനതിന് നിര്ദ്ദേനസ്യംയായംഭ്യരരിശോധന സംബണ സ്ഥാപിച്ച സപോപനങ്ങള മുപഖന
നര്ത്ഥനകളുടെ്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 20

2225-02-282-89  ―ജനനറെ നവീ ജ്ശകളിന്മേരിശോധന സംബക

പരികവരവ  വിഭ്യരപോഗതിന് ഗരഭ്യരപോവസ്ഥാപിച്ച സയംിലും ള്ള അമ്മിറ്റി യും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം കുായി തെരഞ്ഞെിന്റെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
ആപരിശോധന സംബപോഗ്സയായംരിശോധന സംബകണയായം ്ക്മിര് ഗരഭ്യരിണിയംപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിന് പനര്ഷമുള്ള മൂന്നാമത് റിപ്പ് മപോസയായം മുത് റിപ്പോര്ട്ടല് 18
മപോസിപോ്യംളിന്മേവില് കുായി തെരഞ്ഞെിന് ഒരു വയംസ്സിലാക്കുന്് പൂരതിയംപോകുന്നാമത് റിപ്പതുവനരിശോധന സംബ 2000 രൂപ വറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
ഓപരിശോധന സംബപോ മപോസവും യായം പനരിശോധന സംബിര് ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോവിന്റെ ബപോങ്കിലും 202് അിൗണ്ട്.് വഴി ധനസഹപോയംയായം
നല്കുന്നാമത് റിപ്പ പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട പദത് റിപ്പോര്ട്ടിി് നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 4 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയംി 10,00,00,000 രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിരുന. പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട തുക
പൂർണമപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നറു ചെ്വഴിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക  –  21

2225-80-001-99-04-1―പകരിശോധന സംബളിന്മേ  സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന  പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /  പരികവരവ ഗപവര്ഷണ
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന വികസന  ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്   (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  )   യംപോത്രപോ
നറു ചെ്വും കള   -  യംപോത്രപോബത

വിവിധ ത് റിപ്പോര്ട്ടപോലൂക്കുകളിന്മേില് നിനയായം പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ പഗപോത്ര കമ്മിറ്റി റെ നവീര്ഷന , ബഹ.
കഹപിപോര്ത്ഥനകളുടെത് റിപ്പോര്ട്ടി എന്നാമത് റിപ്പിവിര്ത്ഥനകളുടെങ്ങളിന്മേില് നിനയായം വരുന്നാമത് റിപ്പ ജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി സയായംബനമപോയം പകസുകളിന്മേില്
സ ്ക്രൂരിനി കമ്മിറ്റി ിറ്റി XIII-നി, സറെ നവീനിയായംഗ് കമ്മിറ്റി ിറ്റി XIII-നി എന്നാമത് റിപ്പിവയ്ക്കുപവണ്ട്.ി അപന്ര്ഷണ റിപ്പോരട്ടും നന്ദാവനം ബില്കള
ത് റിപ്പോര്ട്ട്റ് വിതരണം ചെയ്യേപോറപോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് വകു്് ഉപദ്യ്ഗസ്ഥാപിച്ച സരി് സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനമപോരപോനക യംപോത്ര നറു ചെപ്റ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട്.ി
വരുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് മുന വരര്ഷങ്ങളിന്മേില് കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയംപോയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള യംപോത്രപോബത അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
നര്ത്ഥനകളുടെപ്പുവരര്ഷനത യംപോത്രപോ നറു ചെ്വിനും 3മപോയംി നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 3 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി 1 ്കയായം രൂപ ്ഭ്യരിച്ചിരുന. അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയംി
1  ്കയായം രൂപ കൂര്ത്ഥനകളുടെി അനും 3വദ്യിച്ചിരുന. ര്ത്ഥനകളുടെി തുകയംിൽ 79,446 രൂപ നറു ചെ്വഴിച്ചു. ബപോിി
1,20,554 രൂപ സറണ്ട്.ർ നറു ചെയ്തിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 22

2225-80-001-99-05-1―പകരിശോധന സംബളിന്മേ  സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന  പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /  പരികവരവ ഗപവര്ഷണ
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന വികസന  ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്   (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  )-   ഓഫീസറെ നവീസ്
നറു ചെ്വും കള   -  നവള്ളിരിശോധന സംബയായം

വകു്ിന് നവള്ളിരിശോധന സംബയായം ഇനതില് ഒരു വരര്ഷപതി് 30,000 രൂപ
ആവന്മുള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം അ്റ് വിതരണം ചെയ്യേങ്കിലും 202പോളിന്മേി ഭ്യരവനില് പവരതിക്കുന്നാമത് റിപ്പ ഫീസറെ നവീല്ി് പസ്റ്റര്ഷനിന്
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നവള്ളിരിശോധന സംബയായം ഇനതില് 72,000 രൂപ കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 92,000
രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി 10,000 രൂപ ്ഭ്യരിച്ചിരുന. ര്ത്ഥനകളുടെി തുകയംില് 3,150 രൂപ
നറു ചെ്വപോിി. ബപോിി 6,250 രൂപ സറണ്ട്.ർ നറു ചെയ. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക തുക
ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 23

2225-80-001-99-05-2―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /  പരികവരവ ഗപവര്ഷണ
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന വികസന ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്   (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  )-   കവദ്യ്യുത് റിപ്പോര്ട്ടി
നറു ചെ്വ്

വകു്ിന്റെ നവറെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന മനിരിശോധന സംബതില് എയംരകണ്ട്.റെ നവീര്ഷനും 3കള സ്ഥാപിച്ച സപോപി
ക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം അ്റ് വിതരണം ചെയ്യേങ്കിലും 202പോളിന്മേി ഭ്യരവനില് പവരതിക്കുന്നാമത് റിപ്പ ഫീസറെ നവീല്ി് പസ്റ്റര്ഷനിന് കവദ്യ്യുത് റിപ്പോര്ട്ടി
റു ചെപോരജിനതില് 57,000 രൂപ കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 85,000
രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി ്ഭ്യരിച്ച 1,60,000 രൂപയംിൽ 1,19,839 രൂപ നറു ചെ്വപോയംി.
ബപോിി 40,161 രൂപ സറണ്ട്.ർ നറു ചെയ. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 24

2225-80-001-99-05-3―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /  പരികവരവ ഗപവര്ഷണ
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന വികസന ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്   (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  )-
ഓഫീസറെ നവീസനറു ചെ്വും കള   -  നര്ത്ഥനകളുടെ്ിപഫീസപോണ്കുട് നറു ചെ്വ്

വകു്ിന് നി്വിലും ള്ള മൂന്നാമത് റിപ്പ് നര്ത്ഥനകളുടെ്ിപഫീസപോണ്കുട് കണകനും 3കള , ഇ-ഓഫീസറെ നവീസ് സയായംവിധപോനയായം
ഏരന്ടുംബത്തുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ ഭ്യരപോഗമപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള KSWAN  കണകനും 3കള എന്നാമത് റിപ്പിവയ്ക്് നി്വിന്
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ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 40,000 രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബ ഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി ്ഭ്യരിച്ച 47,000 രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നറു ചെ്വപോയംി. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക
തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 25

2225-80-001-99-05-4―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /  പരികവരവ ഗപവര്ഷണ
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന വികസന  ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്    (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  ) -ഓഫീസറെ നവീസ്
നറു ചെ്വും കള   -  മറ്റി XIII-നിനങ്ങള

കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസിന് ഓഫീസറെ നവീസ് നറു ചെ്വും കളിപോയംി നപോമമപോത്രമപോയം തുകയംപോണ്
ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളനത് റിപ്പോര്ട്ടന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസിന്റെ
ക്പോമ്പസ്, നകരിര്ത്ഥനകളുടെങ്ങള  എന്നാമത് റിപ്പിവ  വൃതിയംപോില് , അപകര്ത്ഥനകളുടെകരിശോധന സംബമപോയം മരിശോധന സംബങ്ങള മുറിച്ചുമപോറ്റി XIII-നല് ,
മറ്റി XIII-ന് അര്ത്ഥനകളുടെിയംട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേരിശോധന സംബ ഓഫീസറെ നവീസ് നറു ചെ്വും കള എന്നാമത് റിപ്പിവയ്ക്് നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 60,000 രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി 12000 രൂപ ്ഭ്യരിച്ചു. അധികധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയംി
2,48,000 രൂപ ്ഭ്യരിച്ചു. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിൽ 24,000 രൂപ നറു ചെ്വപോിി. ബപോിി തുകയംപോയം 2,36,000
രൂപ സറണ്ട്.ർ നറു ചെയ.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   -26

2225-80-001-99-06―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /  പരികവരവ ഗപവര്ഷണ പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന
വികസന  ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്   (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  )-  വപോര്ത്ഥനകളുടെക  ,   കരിശോധന സംബയായം  ,   നികുത് റിപ്പോര്ട്ടി

6-3-2019-ന് 540/2019/ത് റിപ്പോര്ട്ടസ്ഭ്യരവ. നമ്പര സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവിന്റെയംര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോനതില്
ഈ വക്ിന്റെ വസ്തു നികുത് റിപ്പോര്ട്ടി 1,50,000 രൂപയംപോയംി പുതുിി നിശ്ചയംിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം മുന
വരര്ഷങ്ങളിന്മേിന് കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ിക തുകയംപോയം 7,83.983 രൂപ അര്ത്ഥനകളുടെയ്ക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
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9.04  ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി 30,000 രൂപ ്ഭ്യരിച്ചു. അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയംി
9,60,000 രൂപ ്ഭ്യരിച്ചു. ആനക 9,90,000 രൂപയംിൽ 9,34,000 രൂപ നറു ചെ്വപോിി. ബപോിി
56,000 രൂപ സറണ്ട്.ർ നറു ചെയ.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 27

2225-80-001-99-21-2―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /  പരികവരവ ഗപവര്ഷണ
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന  വികസന  ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്   (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  )-  പമപോപരപോര
വപോഹനങ്ങള സയായംരിശോധന സംബകണവും യായം  അറ്റി XIII-നകുറ്റി XIII-ന്ണികളുയായം

കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ് എലപോ വരര്ഷവും യായം സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനത പരികവിഭ്യരപോഗിപോരിപോയംി വിവിധ
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന ഗപവര്ഷണ പരിശോധന സംബിപപോര്ത്ഥനകളുടെികള സയായംഘര്ത്ഥനകളുടെി്ിിപോറുണ്ട്.്. ര്ത്ഥനകളുടെി പരിശോധന സംബിപപോര്ത്ഥനകളുടെികളക്കുയായം ജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി
സയായംബനമപോയം പകസുകളുനര്ത്ഥനകളുടെ അപന്ര്ഷണതിനും 3മപോയംി വകു്ിന്റെ വപോഹനങ്ങള
പകരിശോധന സംബളിന്മേതിലും ര്ത്ഥനകളുടെനറെ നവീളിന്മേയായം യംപോത്രകളിപോയംി ഉപപയംപോഗിച്ചുവരുന. വപോഹനങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ
അറ്റി XIII-നകുറ്റി XIII-ന്ണികളക്കുയായം പരിശോധന സംബിപപോ്നതിനും 3മുള്ള നറു ചെ്വും കള വഹിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന്
വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന.  ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില്  1.5 ്കയായം രൂപ  അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി 21,000 രൂപ ്ഭ്യരിച്ചു. അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയംി 1,00,000 രൂപ
്ഭ്യരിച്ചു. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിൽ 92,420 രൂപ നറു ചെ്വപോിി. ബപോിി 28,580 രൂപ സറണ്ട്.ർ നറു ചെയ.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 28

2225-80-001-99-26―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /  പരികവരവ ഗപവര്ഷണ പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന
വികസന  ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്   (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  )-  ഔപദ്യ്പോഗിക ഭ്യരപോര്ഷപോ
പപയംപോഗയായം

ഔപദ്യ്പോഗിക ഭ്യരപോര്ഷയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിമപോയംി ബനന്ര വിവിധ പരിശോധന സംബിപപോര്ത്ഥനകളുടെികള നര്ത്ഥനകളുടെതപോനും 3യായം
ഔപദ്യ്പോഗിക ഭ്യരപോര്ഷപോ നയംയായം നര്ത്ഥനകളുടെ്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ആവന്മപോയം നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെികള കകനിപോള്ളപോനും 3യായം
ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് പര്ത്ഥനകളുടെപോിണ്കുട് തുക മപോത്രപമ വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളൂ എന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
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നറെ നവീരര്ഷകതില് 50,000 രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് തുകയംപോയംി 1000 രൂപ ്ഭ്യരിച്ചു. തുകനയംപോനയായം നറു ചെ്വപോയംില. 1000 രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
സറണ്ട്.ർ നറു ചെയ.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം.) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ.  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 29

2225-80-001-99-45―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /   പരികവരവ ഗപവര്ഷണ
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന വികസന  ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്    (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  ) -  പി  .  ഒ  .  എല്

വിവിധ പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന പരിശോധന സംബിപപോര്ത്ഥനകളുടെികളക്കുയായം ജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി സയായംബനമപോയം പകസുകളുനര്ത്ഥനകളുടെ
അപന്ര്ഷണതിനും 3മപോയംി വകു്ിന്റെ വപോഹനങ്ങള പകരിശോധന സംബളിന്മേതിലും ര്ത്ഥനകളുടെനറെ നവീളിന്മേയായം യംപോത്രകളിപോയംി
ഉപപയംപോഗിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഇനനനറു ചെ്വും കള വഹിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്  ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
1.5  ്കയായം രൂപ  അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി 16,000 രൂപ ്ഭ്യരിച്ചു. അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയംി 1,00,000 രൂപ
്ഭ്യരിച്ചു. ര്ത്ഥനകളുടെി തുകയംിൽ 96,639 രൂപ നറു ചെ്വപോിി. ബപോിി തുകയംപോയം 19,361 രൂപ സറണ്ട്.ർ
നറു ചെയ.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   -30

2225-80-001-99-99―പകരിശോധന സംബളിന്മേസയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി  /  പരികവരവ ഗപവര്ഷണ പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന
വികസന  ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര്    (  കിരതപോഡ്ജറ്റില് വകയിസ്  )-  വിവരിശോധന സംബസപോപങ്കിലും 202ത് റിപ്പോര്ട്ടിക വിദ്യ്

വകു്ില് ഇ-ഓഫീസറെ നവീസ് സയായംവിധപോനയായം നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ ഭ്യരപോഗമപോയംി കമ്പ്ക/ന്യൂരറുകളുയായം
അനും 3ബന ഉപകരിശോധന സംബണങ്ങളുയായം വപോങ്ങുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന പരിശോധന സംബിപപോര്ത്ഥനകളുടെികള സയായംഘര്ത്ഥനകളുടെി്ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
വകു്ിപ്ി് ആവന്മപോയം പസപോഫ്റ്് നവയംറുകള വപോങ്ങുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
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1.5  ്കയായം രൂപ  അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ബജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി 1000 രൂപ ്ഭ്യരിച്ചു. തുകനയംപോനയായം നറു ചെ്വപോയംില. 1000 രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
സറണ്ട്.ർ നറു ചെയ.

(പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വികസന (പി.എയായം) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന്
പി.എയായം1/275/2021/പ.ജ.പ.വ.വി.വ  നമ്പര കത്.)

ഖണിക   - 31

2225-03-001-98―ഓഫീസറെ നവീസ് ഓപരപോപമര്ഷന ഉപകരിശോധന സംബണങ്ങളുയായം ഭ്യരരിശോധന സംബണവും യായം

 വകു്ിന് കറെ നവീഴില് നകപോലയായം, പപോ്ിപോര്ത്ഥനകളുടെ് എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ ജിലകളിന്മേില് രിശോധന സംബണ്ട്.് പുത് റിപ്പോര്ട്ടിയം
ആഫീസറെ നവീസുകള ആരിശോധന സംബയായംഭ്യരിച്ചുനകപോണ്ട്.് സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവ് പുറന്ടുംബവിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്തില്
പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട ആഫീസറെ നവീസുകള സജ്ജമപോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം അവിര്ത്ഥനകളുടെങ്ങളിന്മേിപ്ി് ആവന്മപോയം കമ്പ്ക/ന്യൂരറുകള ,
പി്റെര , പഫീസപോപരപോപകപോ്ിയംര , ുപോനര , ഫീസരണ്ണിച്ചറുകള തുര്ത്ഥനകളുടെങ്ങിയംവ വപോങ്ങുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം വപോഹന
വപോര്ത്ഥനകളുടെകയ്ക്കുമപോയംി അധിക തുക ആവന്മപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 25 ്കയായം രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

സ്ഥാപിച്ച സ്യായം ്ഭ്യര്മപോകപോത സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്തിൽ പുത് റിപ്പോര്ട്ടിയം ഓഫീസറെ നവീസുകളുനര്ത്ഥനകളുടെ പവർതനയായം
സപോമ്പതിക വർര്ഷയായം പകുത് റിപ്പോര്ട്ടി പിന്നാമത് റിപ്പിരപ്പോളിന്മേപോണ് ആരിശോധന സംബയായംഭ്യരിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ട്. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോൽ അധിക തുക
ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)

ഖണിക   - 32

2225-03-102-99―നപപോതുസ്കപോരിശോധന സംബ് പങ്കിലും 202പോളിന്മേിതപതപോടുംബകൂര്ത്ഥനകളുടെിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള ഓപരപോനമപോകബല്
നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴില് പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്നയായം

ഇതുവനരിശോധന സംബ ഓപരപോനമപോകബല് പമഖ്യംില് മപോത്രയായം ആനും 3കൂ്്യായം അനും 3വദ്യിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പ
പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പ്പോജിസ്റ്റിക്സ്, ഹോട്ട്, പഹപോരല് മപോപനജ്മ നമ്റെ്, പര്ത്ഥനകളുടെപോരല് പസ്റ്റര്ഷന സരപ്, പപപോളിന്മേിമര
നര്ത്ഥനകളുടെപ്പോളിന്മേജി രിശോധന സംബയായംഗങ്ങളിന്മേില് കൂര്ത്ഥനകളുടെി വ്പോപി്ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ്ക്മിടുംബന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
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മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 50 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ഈ ആവന്തിപ്ിപോയംി അധികമപോയംി 86 ്കയായം രൂപയ്ക്് അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടിി്
നിപപോർന നറു ചെയനവങ്കിലും 202ിലും യായം അനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി ്ഭ്യര്മപോയംില.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)

ഖണിക   - 33

2225-03-102-98―ബപോരബര പര്ഷപോപ്പുകള നവറെ നവീകരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള സഹപോയംയായം

 സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനത പിന്നാമത് റിപ്പപോി സമുദ്യപോയംങ്ങളിന്മേില്ന്ര ബപോരബര നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴി്പോളിന്മേികളുനര്ത്ഥനകളുടെ
നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴില് പനര്ഷി വരദി്ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴി്ിര്ത്ഥനകളുടെയായം ആധുനികവല്ിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
നവറെ നവീന ഉപകരിശോധന സംബണങ്ങള വപോങ്ങുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ഗ്രപോ്റെ് നല്കുന്നാമത് റിപ്പ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം മുനവരര്ഷങ്ങളിന്മേില്
ഗ്രപോ്റെ് അനും 3വദ്യിച്ചവരി് അരഹമപോയം രിശോധന സംബണ്ട്.പോയായം ഗഡു തുക കൂര്ത്ഥനകളുടെി നല്പകണ്ട്.ത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം 2020-21
മുത് റിപ്പോര്ട്ടല് ഈ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി മുനിസി്പോ്ിറ്റി XIII-നി, പകപോര്പറര്ഷന പരിശോധന സംബിധിയംിപ്ി് കൂര്ത്ഥനകളുടെി
വ്പോപി്ിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്   ഈ നിരര്ഷകതില് 25 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥനവഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ര്ത്ഥനകളുടെി ുറെ നവീമിൽ അപപകകൾ കൂടുംബത് റിപ്പോര്ട്ടൽ ്ഭ്യര്മപോയംപോയംിരുനന്നാമത് റിപ്പങ്കിലും 202ിലും യായം പകപോവിി്
പശ്ചപോത്തിൽ ബപോർബർ പര്ഷപോപ്പുകൾ ഏനറ കവകിയംപോണ് പവർതനയായം
ആരിശോധന സംബയായംഭ്യരിച്ചനത് റിപ്പോര്ട്ടന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോൽ ഫീസറെ നവീൽി് പരിശോധന സംബിപനപോധനകൾ പൂർതറെ നവീകരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ഇതു  മൂ്യായം
ബുദിമുര് പനരിശോധന സംബിരിരുന. എങ്കിലും 202ിലും യായം പരിശോധന സംബിപനപോധന പൂർതിയംപോിിയംവയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോനതിൽ
മൂന ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ആവന്ന്രിരുനന്നാമത് റിപ്പങ്കിലും 202ിലും യായം അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി
്ഭ്യര്മപോയംില.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-03-102-94―കുയായംഭ്യരപോരിശോധന സംബ പകപോളിന്മേനികളുനര്ത്ഥനകളുടെ വികസനയായം

 സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനത പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗങ്ങളിന്മേില് ഏറ്റി XIII-നവും യായം പിന്നാമത് റിപ്പപോിയായം നില്ക്കുന്നാമത് റിപ്പ
പരിശോധന സംബമ്പരിശോധന സംബപോഗത് റിപ്പോര്ട്ട മണ്കുട്പപോത്ര നിരമ്മിറ്റി പോണ നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴി്പോളിന്മേി  സമുദ്യപോയംങ്ങള  അധിവസിക്കുന്നാമത് റിപ്പ
പകപോളിന്മേനികളിന്മേിന് അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോന സൗകരിശോധന സംബ് വികസനമപോണ് ഈ പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംിലൂനര്ത്ഥനകളുടെ
നര്ത്ഥനകളുടെ്പോക്കുവപോന ്ക്മിടുംബന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട്. 2020-21-ല് പരിശോധന സംബമപോവധി 5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ നറു ചെ്വഴിച്ച്
പകപോളിന്മേനികളുനര്ത്ഥനകളുടെ വികസനയായം ്ക്മിടുംബന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

47.2 ്കയായം രൂപ ഈ ഇനതിൽ അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി നല്കി.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-03-277-99-12―നമടിക്കുപ്ര്ഷനും 3പനര്ഷമുള്ള പഠനങ്ങള   -  പുപോളിന്മേരര്ഷിപ്പുകളുയായം
കസ്റ്റനപനഡുകളുയായം

 പപപോസ്റ്റ് നമടിക് ത് റിപ്പോര്ട്ട്തില് പഠിക്കുന്നാമത് റിപ്പ ഒ.ഇ.സി വിഭ്യരപോഗയായം വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥികളി്
വരുമപോന പരിശോധന സംബിധിയംിലപോനത് റിപ്പോര്ട്ടയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബനായി തെരഞ്ഞെടുംബിന്ര 30 സമുദ്യപോയംങ്ങളിന്മേിന് വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥി
കളി് 6 ്കയായം രൂപ വപോരര്ഷിക വരുമപോന പരിശോധന സംബിധിി് വിപധയംമപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസപോനും 3
കൂ്്യായം  അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം എസ്.ഇ.ബി.സി വിഭ്യരപോഗതില്ന്ര വിദ്യ്രനാഭ്യര്ത്ഥികളി് ഒരു
്കയായം രൂപ വപോരര്ഷിക വരുമപോന പരിശോധന സംബിധിി് വിപധയംമപോയംി നക.പി.സി.ആര . ആനും 3കൂ്്യായം
അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ഈ നറെ നവീരര്ഷകതിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം ഉപപയംപോഗിക്കുന. പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട
പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംില് നക.പി.സി.ആര പകപോരിശോധന സംബമുള്ള വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസപോനും 3കൂ്്തിന്റെ നിരിശോധന സംബി്
നി്വിന് നിരിശോധന സംബിിന്റെ ഇരിശോധന സംബരിയംപോയംി വരദി്ിച്ച് സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവപോയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 25 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

80 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി  രൂപ അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി നല്കുകുയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം തുര്ത്ഥനകളുടെരന്നാമത് റിപ്പ് അട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേിമ SDG യംില് തുക
ക്രമന്ടുംബത്തുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നറു ചെയ.  

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-03-277-92-12―മറ്റു  പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗങ്ങളി്  പവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള  പറെ നവീനമടിക്
പുപോളിന്മേരര്ഷി്്    (50%   പകന്ദ്ര സഹപോയംയായം  )-  പുപോളിന്മേരര്ഷിപ്പുകളുയായം
കസ്റ്റനപനഡുകളുയായം  ) 

സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനത സരിപോര / സരിപോര എയ്ഡഡ്ിി് സ്കുളുകളിന്മേില് 1 മുത് റിപ്പോര്ട്ടല് 10 വനരിശോധന സംബ
ക്ലാസപോസ്സുകളിന്മേില് പഠിക്കുന്നാമത് റിപ്പ കുടുംബയായംബവപോരര്ഷിക വരുമപോനയായം 2.5 ്കയായം രൂപയംില്
അധികരിശോധന സംബിിപോത മറ്റു പിന്നാമത് റിപ്പപോിവിഭ്യരപോഗങ്ങളിന്മേില്ന്ര സമരനാഭ്യര്ത്ഥരിശോധന സംബപോയം വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥികളി്
പകന്ദ്രസഹപോയംപതപോനര്ത്ഥനകളുടെ പത് റിപ്പോര്ട്ടിവരര്ഷയായം 1500 രൂപ നിരിശോധന സംബിില് പുപോളിന്മേരര്ഷി്്
അനും 3വദ്യിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പ പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട പദത് റിപ്പോര്ട്ടിി് മുന വരര്ഷങ്ങളിന്മേില് 50 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ വകയംിരുതി
യംിരുനനവങ്കിലും 202ിലും യായം 2020-21 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം മുത് റിപ്പോര്ട്ടല് 36 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ മപോത്രമപോണ്
അനും 3വദ്യിച്ചുവരുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട്. സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടതിന് തു്്മപോയം തുക പകന്ദ്ര വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി
ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് വകയംിരുതപോറുനണ്ട്.ങ്കിലും 202ിലും യായം കുറ ായി തെരഞ്ഞെ തുക മപോത്രമപോണ് പകന്ദ്രസരിപോര റി്റെ നവീസ്
നറു ചെ്റ് വിതരണം ചെയ്യേപോറുള്ളനത് റിപ്പോര്ട്ടന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടതില് 7 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി
രൂപപയംപോളിന്മേയായം കുറവും വന്നാമത് റിപ്പതുമൂ്യായം 46,666 വിദ്യ്രനാഭ്യര്ത്ഥികളി് പുപോളിന്മേരര്ഷി്്
അനും 3വദ്യിിപോനപോയംിരില. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്  14  പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പകന്ദ്ര വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം ്ഭ്യര്മപോകപോൻ കവകിയം സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്തിൽ അധിക തുക
അനും 3വദ്യിക്കുവപോന  സപോധിച്ചില.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-03-277-91-12―ഒ  .  ബി  .  സി  .-  ി് വിപദ്യനപഠനതിനും 3ള്ള ധനസഹപോയംയായം  -
പുപോളിന്മേരര്ഷിപ്പുകളുയായം കസ്റ്റനപനഡുകളുയായം

വിപദ്യന സര്ക്പോനപോ്കളിന്മേില് നമിിസിന , അഗ്രിിളച്ചറല് സയംനസ്, പ്ക/ന്യൂവര
സയംനസ്, മപോപനജ്മ നമ്റെ്, എഞ്ചായത്തുകളുടെിനറെ നവീയംറിയായംഗ്, നിയംമയായം, പസപോര്ഷ്ല് സയംനസ് പമഖ്കളിന്മേില്
ബിരുദ്യപോനനരിശോധന സംബ ബിരുദ്യവും യായം Phd യും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നറു ചെയ്യുന്നാമത് റിപ്പ പിന്നാമത് റിപ്പപോിവിഭ്യരപോഗിപോരിശോധന സംബപോയം വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥികളി്
6  ്കയായം രൂപ വപോരര്ഷിക വരുമപോന പരിശോധന സംബിധിി് വിപധയംമപോയംി പരിശോധന സംബമപോവധി 10 ്കയായം രൂപ
വനരിശോധന സംബ അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പ പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട പദത് റിപ്പോര്ട്ടിി് നി്വില് വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള തുക
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 1 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി
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വിപദ്യന സർവക്പോനപോ്കളിന്മേിൽ പഠനതിന് പറു ചെർന്നാമത് റിപ്പവർക്കു പനരിശോധന സംബിര് ക്ലാസപോസുകൾ
ആരിശോധന സംബയായംഭ്യരിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട് കവകിയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോൽ നക്ലാസയംിമുകൾ സമയംതിന് ്ഭ്യരിച്ചിരുന്നാമത് റിപ്പില.
ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോൽ അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.  

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-03-277-90―എയായംപപ്ലാന്റുകളുടെ തുപോയംബി്ിറ്റി XIII-നി എനഹപോനനഹാന്സ്മെ്റെ് പപപോഗ്രപോയായം  /   നടയംിനിയായംഗ്

പിന്നാമത് റിപ്പപോിവിഭ്യരപോഗതില്ന്ര വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥികളക്കുയായം ഉപദ്യ്പോഗപോരനാഭ്യര്ത്ഥികളക്കുയായം നമിിില് /
എഞ്ചായത്തുകളുടെിനറെ നവീയംറിയായംഗ് എനടനസ്, ബപോങ്കിലും 202ിയായംഗ് സര്റെ നവീസ്, സിവില് സര്റെ നവീസസ് UGC/JRF/NET,
GATE,  MAT  തുര്ത്ഥനകളുടെങ്ങിയം മത്സരിശോധന സംബപരിശോധന സംബറെ നവീകപോ പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്നതിനും 3ള്ള ധനസഹപോയംയായം,
നപപോഫീസര്ഷണലും കളി് സ്യംയായംനത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴില് സയായംരിശോധന സംബയായംഭ്യരങ്ങള ആരിശോധന സംബയായംഭ്യരിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള വപോയ്പാ സബ്സിഡി ധനസഹായപോ സബ്സിഡി ധനസഹായം, തുടങ്സിിി
ധനസഹപോയംയായം, തുര്ത്ഥനകളുടെങ്ങിയം  ഘര്ത്ഥനകളുടെകങ്ങള ഉളന്ടുംബന്നാമത് റിപ്പ പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംിനതില് മപോനദ്യണങ്ങള
പകപോരിശോധന സംബയായം മത്സരിശോധന സംബപരിശോധന സംബറെ നവീകപോ പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ന ധനസഹപോയംതിന് അപപകിിപോന അരഹത് റിപ്പോര്ട്ടയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ളവരിശോധന സംബില്
പകുത് റിപ്പോര്ട്ടി പപരി്പപപോലും യായം ധനസഹപോയംയായം അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്  നി്വില് വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള തുക
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 2 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ര്ത്ഥനകളുടെി ുറെ നവീയായം 2021-2022 മുത് റിപ്പോര്ട്ടൽ ഓൺക്ൻ ആയംപോണ് നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോിിയംത് റിപ്പോര്ട്ട.് സപോപങ്കിലും 202ത് റിപ്പോര്ട്ടിക
പശ്നങ്ങൾ മൂ്യായം പപപോസസ്സിലാക്കുന്ിയായംഗ് പൂർതിയംപോിപോൻ കവകിയം സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്തിൽ അധിക തുക
ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)

ഖണിക   - 39

2225-03-277-88―പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗിപോരിിര്ത്ഥനകളുടെയംിലും ള്ള പരിശോധന സംബമ്പരിശോധന സംബപോഗത് റിപ്പോര്ട്ട കരിശോധന സംബകൗന്
പണിിപോരക്കുള്ള കനപുണ്വികസന പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്നതിനും 3യായം
ടൂളകിറ്റി XIII-നിനും 3മുള്ള ധനസഹപോയംയായം

മറ്റി XIII-ന് പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗതില്ന്ര പരിശോധന സംബമ്പരിശോധന സംബപോഗത് റിപ്പോര്ട്ട കരിശോധന സംബകൗന് വിദ്യഗ്ദ്ധര ,
കക്ണിിപോര , പൂരണ്ണ കവദ്യഗ്ദ്ധ്മിലപോത നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴി്പോളിന്മേികള തുര്ത്ഥനകളുടെങ്ങിയംവരി് നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴില്
കനപുണ് വികസനതിനും 3യായം ആധുനിക പണിയംപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിധങ്ങള വപോങ്ങുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3മപോയംി
നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പ പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട പദത് റിപ്പോര്ട്ടിപകപോരിശോധന സംബയായം 23,000 ല്്രിശോധന സംബയായം അപപകകരി് ആദ്യ്ഗഡുവും യായം മുന
വരര്ഷങ്ങളിന്മേില് നത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബനായി തെരഞ്ഞെടുംബിന്ര ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളി് രിശോധന സംബണ്ട്.പോയായം ഗഡുവും യായം
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അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വില് വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള തുക അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 1.5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പകപോവിി് പശ്ചപോത്തിൽ ഫീസറെ നവീല്ി് ത് റിപ്പോര്ട്ട് പരിശോധന സംബിപനപോധന കൃത് റിപ്പോര്ട്ട്മപോയംി നര്ത്ഥനകളുടെതപോൻ
സപോധിിപോനത് റിപ്പോര്ട്ട വന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോൽ അധിക തുക ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില. 

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-03-800-99―പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗിപോരക്കുള്ള പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന കമ്മിറ്റി ിര്ഷന
(  സഹപോയംധനയായം  ) 

കമ്മിറ്റി ിര്ഷന നറു ചെയംരമപോന , നമമ്പരമപോര , മറ്റി XIII-ന് ജറെ നവീവനിപോര എന്നാമത് റിപ്പിവരി് ഓഫീസറെ നവീസ്
പവരതനങ്ങളിപോവന്മപോയം കമ്പ്ക/ന്യൂരറുകള അനും 3ബന ഉപകരിശോധന സംബണങ്ങള വപോങ്ങല് ,
അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോന സൗകരിശോധന സംബ്ങ്ങനളിന്മേപോരുില് , മറ്റി XIII-ന് അനും 3ബന നറു ചെ്വും കള എന്നാമത് റിപ്പിവ നിര്ഹി
ക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് 2225-03-800-99-35-മൂ്ധന ആസികളുനര്ത്ഥനകളുടെ രൂപറെ നവീകരിശോധന സംബണയായം എന്നാമത് റിപ്പ
നറെ നവീരര്ഷകതില് നി്വിന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് പര്ത്ഥനകളുടെപോിണ്കുട് നപപോവിര്ഷന മപോത്രപമ
വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളൂ എന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 15 ്കയായം രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം കമ്മിറ്റി റെ നവീര്ഷന
അയായംഗങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ ഔപദ്യ്പോഗിക ഉപപയംപോഗതിനപോയംി  പുത് റിപ്പോര്ട്ടിയം വപോഹനയായം വപോങ്ങുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്
2225-03-800-99-36  - നമ്പപളിന്മേത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബയായം എന്നാമത് റിപ്പ നറെ നവീരര്ഷകതില് ഉളന്ടുംബതി 20 ്കയായം
രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം ഉളന്നര്ത്ഥനകളുടെ ആനക 35 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

58.01 ്കയായം രൂപ ഈ ഇനതിൽ അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം ്ഭ്യരിച്ചു.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-03-800-85―പരിശോധന സംബമ്പരിശോധന സംബപോഗത് റിപ്പോര്ട്ട മണ്കുട്പപോത്ര നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴി്പോളിന്മേികളക്കുള്ള സഹപോയംയായം

ഒരു ്കയായം രൂപ വപോരര്ഷിക വരുമപോന പരിശോധന സംബിധിി് വിപധയംമപോയംി പരിശോധന സംബമ്പരിശോധന സംബപോഗത് റിപ്പോര്ട്ട
മണ്കുട്പപോത്ര നിരമ്മിറ്റി പോണ നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴി്പോളിന്മേികളി് നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴില് സ്ഥാപിച്ച സ്യായം നവറെ നവീകരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
യംന്ത്രവല്ിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം പവണ്ട്.ി രിശോധന സംബണ്ടു ഗ ഡുിളിന്മേപോയംി പരിശോധന സംബമപോവധി 50,000 രൂപ വനരിശോധന സംബ
ധനസഹപോയംയായം അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പ പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം മുന വരര്ഷങ്ങളിന്മേില് ആദ്യ് ഗഡു തുക
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അനും 3വദ്യിച്ചവരി് രിശോധന സംബണ്ട്.പോയായം ഗഡു അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 22 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പകപോവിി് പശ്ചപോത്തിൽ ഫീസറെ നവീല്ി് ത് റിപ്പോര്ട്ട് പരിശോധന സംബിപനപോധന കൃത് റിപ്പോര്ട്ട്മപോയംി നര്ത്ഥനകളുടെതപോൻ
സപോധിിപോനത് റിപ്പോര്ട്ട വന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോൽ അധിക തുക ആവന്ന്രില. 

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2225-03-800-81―ഒ  .  ബി  .  സി  .   യ്ക്കുളിന്മേളിന്മേ അ ി്പിറ്റി XIII-ന് ഗ്രപോ്റെ്

സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി ഉറ്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി ജുിറെ നവീര്ഷ്റിയംില് മറ്റി XIII-ന് പിന്നാമത് റിപ്പപോി സമുദ്യപോയംങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ
പപോത് റിപ്പോര്ട്ടിനിധ്യായം വരദി്ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് അഭ്യരിഭ്യരപോര്ഷകരിശോധന സംബപോയംി പപോക്ട് കമറെ നവീസ് നറു ചെയ്യുന്നാമത് റിപ്പവരി് ഒരു ്കയായം
രൂപ വപോരര്ഷികവരുമപോനതിന് വിപധയംമപോയംി പന്ത്രണ്ട്.പോയംിരിശോധന സംബയായം രൂപ നിരിശോധന സംബിില്
3  വരര്ഷപതി് ഗ്രപോ്റെ് നല്കുന്നാമത് റിപ്പ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം 2019-20, 2020-21 സപോമ്പതിക
വരര്ഷങ്ങളിന്മേില് നത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബനായി തെരഞ്ഞെടുംബിന്രവരി് മുന്നാമത് റിപ്പപോയായം ഗഡു, രിശോധന സംബണ്ട്.പോയായം ഗഡു എന്നാമത് റിപ്പിവയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
2021-22-ന് പത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീകിത് റിപ്പോര്ട്ട അപപകകരി് ആദ്യ്ഗഡു ധനസഹപോയംവും യായം അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്
നി്വില് വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള തുക ത് റിപ്പോര്ട്ടികച്ചുയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 1 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ഈ ആവന്തിപ്ിപോയംി അധികമപോയംി 72 ്കയായം രൂപയ്ക്കു അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടിി്
നിപപോർന നറു ചെയനവങ്കിലും 202ിലും യായം അനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി ്ഭ്യര്മപോയംില.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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4225-03-190-99―ഹരിശോധന സംബിജനങ്ങളിന്മേില് നിനയായം ക്രിസ്തുമത് റിപ്പോര്ട്ടയായം സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ചവരിപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന
വികസന പകപോര്പറര്ഷന 

പകപോര്പറര്ഷന നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോിി വരുന്നാമത് റിപ്പ വിവിധ പദത് റിപ്പോര്ട്ടികളിന്മേിപ്ശകളിന്മേല് വപോയ്പാ സബ്സിഡി ധനസഹായപോ
വിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബണയായം നര്ത്ഥനകളുടെത്തുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിപ്ിപോയംി ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 15 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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പകപോവിി് പശ്ചപോത്തില് ത് റിപ്പോര്ട്ടനവരര്ഷയായം അനും 3വദ്യിച്ച തുക നറു ചെ്വഴിിപോന
സപോധിിപോതത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക തുക ആവന്ന്ര് സർിപോരിശോധന സംബിപ്ി് നിപപോർന
സമർ്ിച്ചിരുന്നാമത് റിപ്പില. 

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)

ഖണിക   - 44

4225-03-190-98―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന പിന്നാമത് റിപ്പപോപ ഓതറേൈി വിഭ്യരപോഗ വികസന പകപോര്പറര്ഷന

സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനത മറ്റു പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം മത് റിപ്പോര്ട്ടന്ക/ന്യൂനപകങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
സപോമൂഹിക സപോമ്പതിക പുപരിശോധന സംബപോഗത് റിപ്പോര്ട്ടിിപോയംി നി്നകപോള്ളുന്നാമത് റിപ്പ പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട സ്ഥാപിച്ച സപോപനയായം പദ്യനറെ നവീയം
ധനകപോരിശോധന സംബ് സ്ഥാപിച്ച സപോപനങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ സപോമ്പതിക സഹപോയംപതപോനര്ത്ഥനകളുടെ ര്ത്ഥനകളുടെി വിഭ്യരപോഗങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ
പുപരിശോധന സംബപോഗത് റിപ്പോര്ട്ടിക്കുത് റിപ്പോര്ട്ടകുന്നാമത് റിപ്പ പരിശോധന സംബിപപോര്ത്ഥനകളുടെികള നര്ത്ഥനകളുടെ്പോിിവരുന. പദ്യനറെ നവീയം ഏജനസികളിന്മേില് നിന
്ഭ്യരിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുകയ്ക്് 10% ആനും 3പപോത് റിപ്പോര്ട്ടിക വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം നല്പകണ്ട്.തുള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് നി്വിന്
വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 16.5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ത് റിപ്പോര്ട്ടനവരര്ഷയായം ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് അനും 3വദ്യിച്ച് നല്കിയം തുക ധനവ്യം നിയംന്ത്രണങ്ങള
കപോരിശോധന സംബണയായം പൂരണ്ണമപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം അനും 3വദ്യിിപോതത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക തുക ആവന്ന്ര് സരിപോരിശോധന സംബിന്
നിപപോരന സമര്ിച്ചില.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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4225-03-190-97―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന കളിന്മേിമണ്കുട്പപോത്രനിരമ്മിറ്റി പോണ മപോരിറ്റി XIII-നിയായംഗ് വികസന
പകപോര്പറര്ഷന   -  നര്ഷയംര ക്പോപിറ്റി XIII-നല്  പകപോണ്കുട്ടിബ്ക/ന്യൂര്ഷന

സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനത പരിശോധന സംബമ്പരിശോധന സംബപോഗത് റിപ്പോര്ട്ട കളിന്മേിമണ്കുട് പപോത്ര നിരമ്മിറ്റി പോണ ജനവിഭ്യരപോഗതിന്റെ
സപോമൂഹിക സപോമ്പതിക വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസ വികസനയായം ്ക്മപോിി സരിപോരിശോധന സംബിന്റെ പൂരണ്ണ
സഹപോയംപതപോനര്ത്ഥനകളുടെ പവരതിക്കുന്നാമത് റിപ്പ ഈ സ്ഥാപിച്ച സപോപനതിന് ബജറ്റി XIII-ന് നപപോപ്പോസല്
അനും 3സരിശോധന സംബിച്ചുള്ള പദത് റിപ്പോര്ട്ടി നിര്ഹണതിനപോയംി ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 4.5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ത് റിപ്പോര്ട്ടനവരര്ഷയായം ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് അനും 3വദ്യിച്ച് നല്കിയം തുക ധനവ്യം നിയംന്ത്രണങ്ങള കപോരിശോധന സംബണയായം
പൂരണ്ണമപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം അനും 3വദ്യിിപോതത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക തുക ആവന്ന്ര് സരിപോരിശോധന സംബിന് നിപപോരന
സമര്ിച്ചില.

(പിന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗ വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് എ 1/275/2021/
പി.വി.വി.വ. നമ്പര കത്)

ധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര XLVI―സപോമൂഹ്സുരിശോധന സംബകിത് റിപ്പോര്ട്ടത് റിപ്പോര്ട്ട്വും യായം പകമവും യായം

ഖണിക   -46

2235-02-101-89―വിക്പോയായംഗരുനര്ത്ഥനകളുടെ പകമയായം  -  വിക്പോയായംഗരക്കുപവണ്ട്.ി ഭ്യരവനങ്ങള നര്ത്ഥനകളുടെത്തുന്നാമത് റിപ്പ
സന്നാമത് റിപ്പദ സയായംഘര്ത്ഥനകളുടെനകളക്കുയായം സ്ഥാപിച്ച സപോപനങ്ങളക്കുമുള്ള ധനസഹപോയംയായം

നപോരിശോധന സംബറെ നവീരിശോധന സംബിക കവക്്മുള്ളവനരിശോധന സംബ സയായംരിശോധന സംബകിക്കുന്നാമത് റിപ്പ സ്ഥാപിച്ച സപോപനങ്ങളിന്മേിന് അപട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേവപോസി
കളി് ഗ്രപോനറ് നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി മുന സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം ജിലപോ പഞ്ചായത്തുകളുടെപോയംത്
മുനസി്പോ്ിറ്റി XIII-നി നറെ നവീരര്ഷകങ്ങളിന്മേില് ്ഭ്യരിച്ച തുക അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംിരുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം മുന
സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം ടര്ഷറി ക്ക/ന്യൂ സിസ്റ്റതില്ന്ര ബില്ലുകളക്കുള്ള തുക നര്ത്ഥനകളുടെപ്പു
സപോമ്പതിക വരര്ഷനത ഗ്രപോ്റെില് നിനയായം നല്പകണ്ട്.ി വന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
1.5428656 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി  ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അിറെ നവീര്ഷണല് ആത് റിപ്പോര്ട്ടകറപസര്ഷന വഴി തുക അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (ബി) വക്ിന്റെ 18-6-2022-ന് ബി2/371/2021/സപോനറെ നവീവ നമ്പര
കത്)

ഖണിക –  47

2235-02-101-85―ബധിരിശോധന സംബരക്കുയായം മൂകരക്കുയായം പവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂര് 

നിര്ഷിന്റെ വികസനതിന് പുത് റിപ്പോര്ട്ടിയം പകപോഴ്സുകള ആരിശോധന സംബയായംഭ്യരിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി ഉപനതിന് നിര്ദ്ദേനയായം
2  ്കയായം ു്യംരഫീസിറ്റുള്ള നകരിര്ത്ഥനകളുടെങ്ങളുയായം മറ്റി XIII-ന് അനും 3ബന സൗകരിശോധന സംബ്ങ്ങപളിന്മേപോടുംബയായം കൂര്ത്ഥനകളുടെിയം
അിപോിമിക്/ക്ലാസിനിില് പ പോി്  നിരമ്മിറ്റി ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള പപോരിശോധന സംബയായംഭ്യര നറു ചെ്വിനപോയംി ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 5.21 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

നിര്ഷില് അി പോിമിക്/ക്ലാസിനിില് പ പോിിന്റെ നിരമ്മിറ്റി പോണതിന് ആവന്മപോയം
സ്ഥാപിച്ച സ്യായം ത് റിപ്പോര്ട്ടണ്ണറെ നവീരത് റിപ്പോര്ട്ടര്ത്ഥനകളുടെ/നനല്വയംല് വിഭ്യരപോഗതില് ഉളന്ടുംബന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ര്ത്ഥനകളുടെി സ്ഥാപിച്ച സ്തിന്റെ
പരിശോധന സംബിവരതനതിനപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള അപപക 30-10-2018-ന് സ.ഉ. (സപോധപോ) നയായം.
1071/2018/കൃര്ഷി പകപോരിശോധന സംബയായം നിരിശോധന സംബപോകരിശോധന സംബിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്. അത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ര്ത്ഥനകളുടെി വിര്ഷയംതിപ്ശകളിന്മേല്
തുര്ത്ഥനകളുടെരനര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെികള സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിിപോന സപോധിച്ചിരില.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (എ) വകു്ിന്റെ 2-6-2022-ന് എ 2/230/2021/സപോനറെ നവീവ നമ്പര
കത്.)
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2235-02-101-69(10)―കവക്്യായം മുനകൂര കണ്ടുപിര്ത്ഥനകളുടെിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ത് റിപ്പോര്ട്ടര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
കവക്്ബപോധിത് റിപ്പോര്ട്ടരുനര്ത്ഥനകളുടെ വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസതിനും 3യായം നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴി്ിനും 3യായം
പുനരിശോധന സംബധിവപോസതിനും 3മുള്ള സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന സയായംരിശോധന സംബയായംഭ്യരയായം  -  ഫീസിസിില്
നമിിസിന്റെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം ററെ നവീഹപോബി്ിപറ്റി XIII-നര്ഷന്റെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നപോര്ഷണല്
ഇനസ്റ്റിറ്റി XIII-ന്ക/ന്യൂരിനും 3ള്ള സഹപോയംയായം

കുരികളിന്മേിലും യായം മുത് റിപ്പോര്ട്ടിരന്നാമത് റിപ്പവരിശോധന സംബിലും മുള്ള വിവിധത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബയായം കവക്്ങ്ങനളിന്മേ കനണ്ട്.തി
ആവന്മപോയം രിശോധന സംബറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടിയംില്  ഇര്ത്ഥനകളുടെനപടുംബന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ി്ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം പുനരിശോധന സംബധിവപോസതിനും 3യായം
ഗപവര്ഷണതിനും 3മപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള സ്ഥാപിച്ച സപോപനമപോണ് നിപ്മെര്. ഈനമര . ഈ സ്ഥാപിച്ച സപോപനനത ഭ്യരിന്നാമത് റിപ്പപനര്ഷി
പമഖ്യംിന് മികവിന്റെ പകനമപോിി ഉയംരപതണ്ടുന്നാമത് റിപ്പ നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെികള അവസപോനഘരതി
്പോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ഇതു പൂരതിയംപോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ആവന്മപോയം അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോന
സൗകരിശോധന സംബ് വികസനതിനും 3മപോയംി ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്  2 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

കുരികളിന്മേിലും യായം മുത് റിപ്പോര്ട്ടിരന്നാമത് റിപ്പവരിശോധന സംബിലും മുള്ള വിവിധത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബയായം കവക്്ങ്ങനളിന്മേ കനണ്ട്.തി
ആവന്മപോയം രിശോധന സംബറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടിയംില്  ഇര്ത്ഥനകളുടെനപടുംബന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്ി്ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം  പുനരിശോധന സംബധിവപോസ
തിനും 3യായം ഗപവര്ഷണതിനും 3മപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള സ്ഥാപിച്ച സപോപനമപോണ് നിപ്മെര്. ഈനമര . ഈ സ്ഥാപിച്ച സപോപനനത
ഭ്യരിന്നാമത് റിപ്പപനര്ഷി പമഖ്യംിന് മികവിന്റെ പകനമപോിി  ഉയംരപതണ്ടുന്നാമത് റിപ്പ  നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെികള
പൂരതിയംപോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ആവന്മപോയം അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോന സൗകരിശോധന സംബ് വികസനതിനപോയംി സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി 
2 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ  നിപപോരന നറു ചെയ്തിരുനന്നാമത് റിപ്പങ്കിലും 202ിലും യായം ആയംത് റിപ്പോര്ട്ട് വകയംിരുതിയംിരില.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (സി) വകു്ിന്റെ 22-6-2022-ന് സപോനറെ നവീവ-സി2/97/2022-സപോനറെ നവീവ
നമ്പര കത്.)

691/2022.



26

ഖണിക   -49

2235-02-101-55―അനപോമയംയായം സമഗ്ര  ഇനര്ഷ്റനസ് പദത് റിപ്പോര്ട്ടി

ഉയംരന്നാമത് റിപ്പ പിന്തുണ ആവന്മപോയം ഭ്യരിന്നാമത് റിപ്പപനര്ഷിിപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ ആപരിശോധന സംബപോഗ് പരിശോധന സംബിരിശോധന സംബക
ഉറ്പോക്കുവപോന സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന സരിപോര പുതുത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി ആവിഷ്കരിശോധന സംബിച്ച പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയം അനപോമയംയായം
സമഗ്ര   ഇനര്ഷ്റനസ്  പദത് റിപ്പോര്ട്ടിി്   വിപു്മപോയം  പവരതന പമഖ്യംപോണുള്ളനത് റിപ്പോര്ട്ടന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിരിശോധന സംബറെ നവീകിക്കുന. ര്ത്ഥനകളുടെി പദത് റിപ്പോര്ട്ടിി് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി പര്ത്ഥനകളുടെപോിണ്കുട് നപപോവിര്ഷന
മപോത്രപമ അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളൂ എന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 99.99 ്കയായം രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പദത് റിപ്പോര്ട്ടി നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെികള പൂരതിയംപോിിയംിരിലപോതത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അധിക തുക ആവന്മില.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (ബി) വക്ിന്റെ 18-6-2022-ന് ബി2/371/2021/സപോനറെ നവീവ നമ്പര
കത്)
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2235-02-104-98-(36)―വൃദനമപോരുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം കറെ നവീണിത് റിപ്പോര്ട്ടരുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം അഗത് റിപ്പോര്ട്ടികളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
സഹപോയംധനയായം  -  നമ്പപളിന്മേത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബയായം

മുനിസി്പോ്ിറ്റി XIII-നി നറെ നവീരര്ഷകതില് 2020-21 സപോമ്പതിക വരര്ഷനത ഗ്രപോ്റെ്
കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 3.88385 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ  ഉപധനപോഭ്യര്രഥാവന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-104-98-(36) എന്നാമത് റിപ്പ നറെ നവീരര്ഷകതില് തുക അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി സബ്ജക്ട് കമ്
കമ്മിറ്റി ിറ്റി XIII-നി നിപപോരന നറു ചെയ്തിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോനതില് 28-2-2022-ന് G.O  (Rt)  No.
1363/2022-Fin  നയായം. ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം അിറെ നവീര്ഷണല് ആത് റിപ്പോര്ട്ടകറപസര്ഷന ആയംി
6,68,12,000 രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടപോണ്.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (സി) വകു്ിന്റെ 22-6-2022-ന് സപോനറെ നവീവ-സി2/97/2022-സപോനറെ നവീവ
നമ്പര കത്.)

ഖണിക  –  51

2235-02-104-89-(31)―അനപോഥാവപോ്യം നിയംന്ത്രണ പബപോരി്   -  സഹപോയംധനയായം  -  നമ്പളിന്മേയായം 

അനപോഥാവപോ്യം നിയംന്ത്രണ പബപോരി് നമമ്പര നസക്രരറി ഉളന്നര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള
ജറെ നവീവനിപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ നമ്പളിന്മേവും യായം  മറ്റി XIII-ന് ആനും 3കൂ്്ങ്ങളുയായം, കൗണ്കുട്സി്രമപോരി് ഓണപററിയംയായം
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എന്നാമത് റിപ്പിവ നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി നി്വിന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 1.38957 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രഥാവന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അനപോഥാവപോ്യം നിയംന്ത്രണ പബപോര  ിിന്റെ നമമ്പര നസക്രരറി ഉളന്നര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള
ജറെ നവീവനിപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ നമ്പളിന്മേവും യായം മറ്റി XIII-ന് ആനും 3കൂ്്ങ്ങളുയായം കൗണ്കുട്സി്രമപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ ഓണപററിയംയായം,
നറു ചെയംരമപോന്റെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പബപോരി് അയായംഗങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം ഓണപററിയംയായം എന്നാമത് റിപ്പിവ നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി
2235-02-104-89(31) നറെ നവീരര്ഷകതില് അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി മുപഖന 1 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ (ഒരു
പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ മപോത്രയായം) അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (എ) വകു്ിന്റെ 2-6-2022-ന് എ 3/55/2022-സപോനറെ നവീവ നമ്പര
കത്.)

ഖണിക   -52

2235-02-107-98-(36)―സന്നാമത് റിപ്പദ സയായംഘര്ത്ഥനകളുടെനകളക്കുള്ള സഹപോയംയായം  -   സന്നാമത് റിപ്പദ സപോമൂഹ്പകമ
സയായംഘര്ത്ഥനകളുടെനകള   -  സഹപോയംധനയായം  -  നമ്പപളിന്മേത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബയായം

2019-20 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം ടര്ഷറി ക്ക/ന്യൂ സിസ്റ്റതില്ന്ര ബില്ലുകള
മപോറിനല്കപോന സപോധിിപോതത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം ര്ത്ഥനകളുടെി തുക 2020-21 സപോമ്പതിക വരര്ഷനത ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന്
വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടതില് നിനയായം നല്പകണ്ട്.ിവന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം നര്ത്ഥനകളുടെപ്പു സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം  വപയംപോജന
സയായംരിശോധന സംബകണ പകന്ദ്രങ്ങളി് ഗ്രപോ്റെ് പൂരണ്ണമപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 2.6164951 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രഥാവന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-107-98-(36) എന്നാമത് റിപ്പ നറെ നവീരര്ഷകതില് തുക അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി സബ്ജക്ട് കമ്
കമ്മിറ്റി ിറ്റി XIII-നി നിപപോരന നറു ചെയ്തിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോനതില് 28-12-2022 ന് G.O (Rt) No.
1363/2022/Fin  നയായം. ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം അിറെ നവീര്ഷണല് ആത് റിപ്പോര്ട്ടകറപസര്ഷന ആയംി
6,68,12,000 രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടപോണ്.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (സി) വകു്ിന്റെ 22-6-2022-ന് സപോനറെ നവീവ-സി2/97/2022-സപോനറെ നവീവ
നമ്പര കത്.)

ഖണിക -53

2235-02-190-98―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന വിക്പോയായംഗപകമ പകപോര്പറര്ഷന

പകപോര്പറര്ഷനിന് ജറെ നവീവനിപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ നമ്പളിന്മേയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ഭ്യരരിശോധന സംബണ നിര്ഹണ
നറു ചെ്വും കളക്കുയായം നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
65 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

നിപപോരന നറു ചെയ്ത തുക ്ഭ്യര്മപോയംിരില.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (എ) വകു്ിന്റെ 2-6-2022-ന് എ 3/55/2022-സപോനറെ നവീവ നമ്പര
കത്.)

ഖണിക   -54

2235-60-200-72(02)―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സപോമൂഹ്സുരിശോധന സംബകപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി   -   ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീവ്രമപോയം  നപോരിശോധന സംബറെ നവീരിശോധന സംബിക
മപോനസിക നവല്ലുവിളിന്മേി പനരിശോധന സംബിടുംബന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് വറെ നവീര്ത്ഥനകളുടെിനും 3ള്ളില് ത് റിപ്പോര്ട്ടനന്നാമത് റിപ്പ
കഴിപയംണ്ട്.ി വരുന്നാമത് റിപ്പവനരിശോധന സംബ പരിശോധന സംബിറു ചെരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പവരക്കുള്ള സഹപോയംയായം  -
(  ആന്പോസ കിരിശോധന സംബണയായം  )

ആന്പോസകിരിശോധന സംബണയായം പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംില് പത് റിപ്പോര്ട്ടിമപോസയായം 600 രൂപയംപോണ് നി്വില്
അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട്. നി്വിന് 102505 ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളക്കുയായം 2021-22 വരര്ഷയായം പുതുത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി
പത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീകിക്കുന്നാമത് റിപ്പ  ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളക്കുയായം കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ിക ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീരത് ധനസഹപോയംയായം വിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബണയായം
നറു ചെയ്യുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വില് വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുക അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്  144.1254 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ആന്പോസകിരിശോധന സംബണയായം പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംില് പത് റിപ്പോര്ട്ടിമപോസയായം 600 രൂപയംപോണ് അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട്.
നി്വിന് 12505 ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളക്കുയായം 2021-22 വരര്ഷയായം പുതുത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി പത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീകിക്കുന്നാമത് റിപ്പ
ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളക്കുയായം കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ിക ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീരത് ധനസഹപോയംയായം വിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബണയായം നറു ചെയ്യുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്
നി്വില് വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പ തുക അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
വി്യംിരുതിയംത് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോനതില് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 144.1254 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴി വകയംിരുത്തുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ചിരുനന്നാമത് റിപ്പങ്കിലും 202ിലും യായം ആയംത് റിപ്പോര്ട്ട്
വകയംിരുതിയംിരില.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (സി) വകു്ിന്റെ 22-6-2022-ന് സപോനറെ നവീവ-സി2/97/2022-സപോനറെ നവീവ
നമ്പര കത്.)

ഖണിക   -55

2235-60-200-72 (07)―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സപോമൂഹ്സുരിശോധന സംബകപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി   -     വപയംപോമിത്രയായം  .

വപയംപോജനങ്ങളി് നമപോകബല് ക്ലാസിനിിിലൂനര്ത്ഥനകളുടെ സൗജന് റു ചെികിത്സ, സൗജന്
മരുന്നാമത് റിപ്പ്, കൗണ്കുട്സ്ിയായംഗ് എന്നാമത് റിപ്പിവ നല്കി ആപരിശോധന സംബപോഗ്സുരിശോധന സംബക ഉറപ്പുവരുത്തുന്നാമത് റിപ്പ പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട
പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം 2020-21 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം മരുന്നാമത് റിപ്പ് വപോങ്ങിയം വകയംില് KMSCL-ന്
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നല്പകണ്ട്. കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ിക തുകയംപോയം 24 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നര്ത്ഥനകളുടെപ്പുവരര്ഷനത
നറു ചെ്വും കളക്കുമപോയംി ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 36.1764 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ  ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക ധനവിനിപയംപോഗയായം വഴി KMSCL-ന് നല്പകണ്ട്. കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ിക തുകയംപോയം
23,08,60,000 രൂപ 20-12-2021 ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടിയംിന് 8279/2021/ധന  ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം
അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (സി) വകു്ിന്റെ 22-6-2022-ന് സപോനറെ നവീവ-സി2/97/2022-സപോനറെ നവീവ
നമ്പര കത്.)
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2235-60-200-72 (25)―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സപോമൂഹ്സുരിശോധന സംബകപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി   -  സമപോന്പോസയായം

സമപോന്പോസയായം  പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം നി്വിന് 8479 ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളി്  പത് റിപ്പോര്ട്ടിമപോസ
ധനസഹപോയംയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 25.2325 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ   വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

സമപോന്പോസയായം  പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം നി്വിന് 8479 ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളി്  പത് റിപ്പോര്ട്ടിമപോസ
ധനസഹപോയംയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
വി്യംിരുതിയംത് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോനതില് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 25.2325 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴി വകയംിരുത്തുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ചിരുനന്നാമത് റിപ്പങ്കിലും 202ിലും യായം ആയംത് റിപ്പോര്ട്ട്
വകയംിരുതിയംിരില.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (സി) വകു്ിന്റെ 22-6-2022-ന് സപോനറെ നവീവ-സി2/97/2022-സപോനറെ നവീവ
നമ്പര കത്.)

ഖണിക   -57

2235-02-800-98―മിശ്രവിവപോഹങ്ങള

പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ വിഭ്യരപോഗതില്ന്ര്ത്ഥനകളുടെപോത മിശ്രവിവപോഹിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബില് നിനയായം  2014
മുത് റിപ്പോര്ട്ടല് 2019 വനരിശോധന സംബ ്ഭ്യരിച്ച 2979 നപനിിയായംഗ് അപപകകളി് 30,000 രൂപ വറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
ധനസഹപോയംയായം അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്   ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 8.937 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി  ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രഥാവന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.



30

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനനത സപോമ്പതിക ദുരിശോധന സംബിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അനും 3ഭ്യരവിക്കുന്നാമത് റിപ്പ  പരികജപോത് റിപ്പോര്ട്ടി പരികവരവ
വിഭ്യരപോഗതില്ന്ര്ത്ഥനകളുടെപോത മിശ്രവിവപോഹിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബില് നിനയായം വിവിധ ജിലകളിന്മേി്പോയംി 2016-17
സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം മുത് റിപ്പോര്ട്ടല് 2020-21 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം വനരിശോധന സംബ അപപകകള നപ്റെിയായംഗ്
ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ര്ത്ഥനകളുടെി അപപകകരി് ധനസഹപോയംയായം അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി 12,51,00,000
രൂപ 2022-2023 സപോമ്പതിക വരര്ഷനത 2235-02-197-50, 2235-02-191-150 എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ
നറെ നവീരര്ഷകങ്ങളിന്മേില് വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള തുകയംില് നിനയായം നറു ചെ്വഴിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള അനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി
G.O (Rt) No. 99/2022/SJD Dated 10-5-2022 ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം ്ഭ്യര്മപോിിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്. 

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (സി) വകു്ിന്റെ 22-6-2022-ന് സപോനറെ നവീവ-സി2/97/2022-സപോനറെ നവീവ
നമ്പര കത്.)
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4235-02-102-88―ിിസിക്ട് കമ് ഏര്ി ഇ്റെരനവനര്ഷന നസ്റെറുകളുനര്ത്ഥനകളുടെ നിരമ്മിറ്റി പോണയായം

കുരികളിന്മേിന് കവക്്ങ്ങളുയായം വളിന്മേരച്ചപോമുരിശോധന സംബര്ത്ഥനകളുടെിപ്പുയായം പപോയായംരിശോധന സംബയായംഭ്യര പരിശോധന സംബിപനപോധനയംില് ത് റിപ്പോര്ട്ടനന്നാമത് റിപ്പ
കനണ്ട്.തപോനും 3യായം ഇര്ത്ഥനകളുടെനപര്ത്ഥനകളുടെല് നര്ത്ഥനകളുടെതപോനും 3യായം ഉപനതിന് നിര്ദ്ദേനിച്ച് എലപോ ജിലകളിന്മേിലും യായം ിിസിക്ട് കമ് ഏര്ി
ഇ്റെരനവനര്ഷന നസ്റെറുകള തുര്ത്ഥനകളുടെങ്ങുവപോന സരിപോര ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീരുമപോനിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്. മരിശോധന സംബപോമത്
പണികളിപോയംി 5 നസ്റെറുകളക്കു കൂര്ത്ഥനകളുടെി പണയായം അനും 3വദ്യിക്കുവപോനും 3ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 6.5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക തുക അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(സപോമൂഹ്നറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടി (ബി) വക്ിന്റെ 18-6-2022-ന് ബി2/371/2021/സപോനറെ നവീവ നമ്പര
കത്)
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2235-02-001-90―വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോ നിശുവികസന ിയംറക്ട് കമറപോഫീസറെ നവീസ് 

വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോ നിശുവികസന വകു്ിനും 3 കറെ നവീഴില് ജിലപോ ത് റിപ്പോര്ട്ട്തില് ഓഫീസറെ നവീസ് സയായംവിധപോനയായം
നി്വില് വന്നാമത് റിപ്പിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് 14 ജിലപോ ഓഫീസറെ നവീസുകളിന്മേിന്യും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം ജറെ നവീവനിപോരക്കു് നമ്പളിന്മേതിനും 3യായം
മറ്റി XIII-ന് ഓഫീസറെ നവീസ് നറു ചെ്വും കളക്കുയായം നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം ത് റിപ്പോര്ട്ടികച്ചുയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോണ്.
ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 11.5763 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-001-90(NP)-ന് വിവിധ സബ് നറെ നവീരര്ഷകങ്ങളിന്മേില്  സ. ഉ (സപോധപോ) നയായം.
4194/2021/ധന ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടി 28-5-2021-8,71,98,000 രൂപ, സ. ഉ (സപോധപോ) നയായം.
4930/2021/ധന ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടി 13-7-2021-4,31,28,000 രൂപ,  സ. ഉ (സപോധപോ) നയായം. 4575/
2021/ധന ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടി 18-6-2021-1,27,000 രൂപ,  സ. ഉ (സപോധപോ) നയായം. 8313/2021/ധന
ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടി 21-12-2021-5,06,000രൂപ,  സ. ഉ (സപോധപോ) നയായം. 897/2022/ധന ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടി
9-2-2022-1,15,000  രൂപ എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവും കള പകപോരിശോധന സംബയായം അധിക ധനവിഭ്യരവ
സമപോഹരിശോധന സംബണയായം മുപഖന 13,10,74,000 രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം, സ. ഉ (സപോധപോ) നയായം. 2295/2022/ധന
ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടി 24-3-2022 എന്നാമത് റിപ്പ സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം 2,69,000 രൂപ
ററെ നവീ-അപപപോപിപയംര്ഷന മുപഖനയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം ഉളന്നര്ത്ഥനകളുടെ ആനക 13,13,43,000 രൂപ ്ഭ്യര്മപോിിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്..് 

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 9-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ-
എ 1/170/2021-വ.നി.വി.വ നമ്പര കത്) 
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2235-02-102-62―കൗമപോരിശോധന സംബപപോയംതിലും ള്ള  നപണ്കുട്കുരികളി് സപോമൂഹ് മന  :  നപോസ
പസവനയായം 

സ്കൂളുകളിന്മേില് കൗമപോരിശോധന സംബിപോരിശോധന സംബപോയം വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥിനികളി് കൗണ്കുട്സ്ിയായംഗുയായം
മപോരവനിരപനതിന് നിര്ദ്ദേനവും യായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നിപയംപോഗിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള കസപിപോ പസപോര്ഷ്ല് കൗണ്കുട്സി്ര
മപോരി് വരദി്ിച്ച നിരിശോധന സംബിില് ഓണപററിയംയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം മറ്റി XIII-ന് പത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീകിത് റിപ്പോര്ട്ട
നറു ചെ്വും കളക്കുയായം ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 2.8842
പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-102-62-01-05 നറെ നവീരര്ഷകതില് പദത് റിപ്പോര്ട്ടി നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി
നര്ത്ഥനകളുടെപ്പു വരര്ഷയായം അനും 3വദ്യിച്ച 26.8 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയ്ക്് പുറനമ സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവ് G.O  (Rt)
No.  2253/Fin,  dated  23-3-2022  പകപോരിശോധന സംബയായം 3,00,00,000 (മൂന്നാമത് റിപ്പ് പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ)
ററെ നവീ-അപപപോപിപയംര്ഷന മുപഖന അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/
2022/WCD  നമ്പര കത്) 

ഖണിക  –  61

2235-02-102-55―അങ്കിലും 202ണവപോര്ത്ഥനകളുടെി നത് റിപ്പോര്ട്ടപോഴി്പോളിന്മേികളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം സഹപോയംികളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പത് റിപ്പോര്ട്ടിഫീസ്യായം

പത് വരര്ഷതിനും 3 ത് റിപ്പോര്ട്ടപോനഴ പസവനകപോ്യംളിന്മേവ് ഉള്ള അങ്കിലും 202ണവപോര്ത്ഥനകളുടെി പവരതകരി്
500 രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം അത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3 മുകളിന്മേില് പസവനകപോ്യംളിന്മേവും ള്ളവരി് 1000 രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പത് റിപ്പോര്ട്ടിമപോസ
അ്വനസില് വരദനവ്  അനും 3വദ്യിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ടിനപകപോരിശോധന സംബയായം  വരദി്ിച്ച നിരിശോധന സംബിിലും ള്ള തുക
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നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വിലും ള്ള വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
65.0466 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് അധിക തുക അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 21-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ-
ബി2/142/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 

ഖണിക  –  62

2235-02-102-53 ―നറു ചെന ഓതറേൈല്  ി് നറന ഓതറേൈറ്റി XIII-ന്സ് കമ്മിറ്റി റെ നവീര്ഷന

നറു ചെന ഓതറേൈല്ി് നറന ഓതറേൈറ്റി XIII-ന്സ് കമ്മിറ്റി റെ നവീര്ഷന് നി്വിന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടതില്
വപോഹനവപോര്ത്ഥനകളുടെകയംിനതില് വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള തുക അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 15 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

വപോഹന വപോര്ത്ഥനകളുടെകയംിനതില് 2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷതില് 18 ്കയായം രൂപ
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം മുപഖന വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 23-4-2022-ന് എ 2/92/2021-
വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 

ഖണിക   -63

2235-02-102-47―നിശുിളുനര്ത്ഥനകളുടെ അഭ്യരിവൃദിക്കുപവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള എകറെ നവീകൃത് റിപ്പോര്ട്ട പസവനയായം   (60%
പകന്ദ്രസഹപോയംയായം  )

വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോ നിശുവികസന വകു്ിനും 3 കറെ നവീഴിന് 174 ഐ.സി.ിി.എസു.-കളിന്മേിപ്യും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
3  പപപോഗ്രപോയായം ഓഫീസറെ നവീസുകളിന്മേിന്യും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം ിയംറക്ട് കമപററ്റി XIII-നിന്യും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം കരിശോധന സംബപോര വപോഹനങ്ങളി് വപോര്ത്ഥനകളുടെക
നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ര്ത്ഥനകളുടെി നറെ നവീരര്ഷകതില് തുക വകയംിരുതിയംിരിലപോതത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. കരിശോധന സംബപോര വപോഹനങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ വപോര്ത്ഥനകളുടെക നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം സരിപോര വപോഹനങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ
അറ്റി XIII-നകുറ്റി XIII-ന്ണിക്കുയായം നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
4.326 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക ധനവിഭ്യരവ സമപോഹരിശോധന സംബണയായം മുപഖനയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം ററെ നവീ-അപപപോപിപയംര്ഷന മുപഖനയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
ആനക 25,57,57,000 രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോ നിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 21-6-2022-ന് WCD-C3/39/2022-
WCD നമ്പര കത്)

ഖണിക  –  64

2235-02-102-23―പകപോവിി്   19   മഹപോമപോരിശോധന സംബിമൂ്യായം അനപോഥാവരിശോധന സംബപോിന്ര കുരികളക്കുള്ള
ധനസഹപോയംയായം 

പകപോവിി് 19 മഹപോമപോരിശോധന സംബിമു്യായം മപോത് റിപ്പോര്ട്ടപോപിത് റിപ്പോര്ട്ടപോിള മരിശോധന സംബണന്ര കുരികളുനര്ത്ഥനകളുടെ
സയായംരിശോധന സംബകണതിന് 2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷനത പഭ്യരദ്യഗത് റിപ്പോര്ട്ടി ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് 5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
പപത് റിപ്പോര്ട്ട്ക പപോപിജപോയംി പഖ്പോപിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്തില് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
4.9999  പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി  ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-102-23(NP)  നറെ നവീരര്ഷകതില് പകപോവിി് 19 മഹപോമപോരിശോധന സംബിമൂ്യായം
അനപോഥാവരിശോധന സംബപോിന്ര കുരികളക്കുള്ള ധനസഹപോയംയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിപ്ിപോയംി ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന്
വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയം 1000രൂപയ്ക്് പുറനമ G.O.(Rt.) No. 5578-Fin. dtd 18-8-2021  ഉതരിശോധന സംബവ്
പകപോരിശോധന സംബയായം 3,19,99,000 രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം G.O.(Rt.)  No.  2300-Fin.  dtd  24-3-2022  ഉതരിശോധന സംബവ്
പകപോരിശോധന സംബയായം 1,16,79,000 രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പറു ചെരത് ആനക 4,36,78,000 (നപോ്് പകപോര്ത്ഥനകളുടെി മു്തിയംപോറ്
്കതി എഴുപതിനയംണ്ണപോയംിരിശോധന സംബയായം രൂപ മപോത്രയായം) അധിക ധന സമപോഹരിശോധന സംബണയായം വഴി
അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/
2022/WCD  നമ്പര കത്) 

ഖണിക  –  65

2235-02-103-99―സപോമൂഹ്പകമ പബപോരി്  -   അയായംനദ്യപോനയായം 

പബപോരിിന്റെ ഭ്യരരിശോധന സംബണ നറു ചെ്വും കളക്കുയായം നറു ചെയംരപപഴ്സന്റെ ഒ ഓതറേൈപോണപററിയംതിനും 3മപോയംി
2020-21 വരര്ഷപതയ്ക്് പബപോരിിന്റെ ഫീസിനപോനസ് കമ്മിറ്റി ിറ്റി XIII-നി അയായംഗറെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന്
എസ്റ്റിപമറ്റി XIII-ന് പകപോരിശോധന സംബയായം സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി 1,30,75,140 രൂപ ആവന്മപോയംിവരുന.
ഇത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3 പുറപമ 2018-19 വരര്ഷനത ഭ്യരരിശോധന സംബണനറു ചെ്വും കളിപോയംി പകന്ദ്ര പബപോരി്

691/2022.
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അയായംഗറെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് പകപോരിശോധന സംബമുള്ള 59,52,225 രൂപ കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ിക ഇനതില് സരിപോരിശോധന സംബില്
നിനയായം ്ഭ്യരിപിണ്ട്.തുണ്ട്.്. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 94.07 ്കയായം രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക തുക അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/2022/WCD  നമ്പര
കത്) 
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2235-02-103-89―വനിത് റിപ്പോര്ട്ടകളക്കുപവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള ഫീസിനിര്ഷിയായംഗ് സ്കൂള

വിപദ്യനരിശോധന സംബപോജ്ങ്ങളിന്മേില് പജപോ്ി നറു ചെയ്യുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നഴ്സുമപോനരിശോധന സംബ പപോപ്തരിശോധന സംബപോക്കുന്നാമത് റിപ്പ വിധയായം കനപുണ്
വികസന പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്നയായം (ASEP-N-Advanced  Skill  Enhancement  Programme
for  Nurses),  അവസപോന വരര്ഷ ബി.എസ്.സി. നഴ്സിയായംഗ് വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥിനികളിപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള
ഭ്യരപോര്ഷപോ കനപുണ് പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്നയായം എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ പദത് റിപ്പോര്ട്ടികള ആരിശോധന സംബയായംഭ്യരിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി
ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 6.86 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

വിപദ്യന രിശോധന സംബപോജ്ങ്ങളിന്മേില് നഴ്സുമപോരി് പജപോ്ി പനര്ത്ഥനകളുടെിനകപോടുംബിപോന കനപുണ് വികസന
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്നയായം (ASEP-N-Advanced  skill  Enhancement  Programme  for  Nurses),
അവസപോന വരര്ഷ ബി.എസ സി. നഴ്സിയായംഗ് വിദ്യ്പോരനാഭ്യര്ത്ഥികളിപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള ഭ്യരപോര്ഷപോ കനപുണ്
പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്നയായം എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ പദത് റിപ്പോര്ട്ടികളി് അധിക തുക അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള നപപോപ്പോസല്
സമര്ിച്ചിരുനന്നാമത് റിപ്പങ്കിലും 202ിലും യായം 2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷതില് ര്ത്ഥനകളുടെി പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയ്ക്്  അധിക തുക
അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 20-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ.-
ബി3/134/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 
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2235-02-103-85―ഗപോരഹിക  പറെ നവീിന നിപരിശോധന സംബപോധന നിയംമയായം നര്ത്ഥനകളുടെ്പോില്

ഗപോരഹിക പറെ നവീിന നിപരിശോധന സംബപോധന നിയംമയായം നര്ത്ഥനകളുടെ്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി എലപോ ജിലകളിന്മേിലും യായം
വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോ നപപോരകന ഓഫീസറെ നവീസരമപോനരിശോധന സംബ നിയംമിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്. ഈ ഓഫീസറെ നവീസുകളിന്മേിന് കവദ്യ്യുത് റിപ്പോര്ട്ടി
റു ചെപോര  ജ്, നര്ത്ഥനകളുടെ്ിപഫീസപോണ്കുട് റു ചെപോരജ്, മറ്റി XIII-ന് നറു ചെ്വും കള എന്നാമത് റിപ്പിവ വഹിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ഇവരുനര്ത്ഥനകളുടെ ര്ത്ഥനകളുടെി.എ.
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നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നി്വിലും ള്ള വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
2 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-103-85 (NP)-ന് വിവിധ സബ് നറെ നവീരര്ഷകങ്ങളിന്മേില് G.O. (Rt.) No. 450/
2022/Fin.  Dtd  19-1-2022  എന്നാമത് റിപ്പ സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം അധിക ധനവിഭ്യരവ
സമപോഹരിശോധന സംബണയായം മുപഖന ആനക 3,76,000 രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 19-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ-
എ 3/126/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 
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2235-02-103-80―നജനിര പപോരി്

പകപോഴിപിപോട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള നജനിര പപോരിില് വനിത് റിപ്പോര്ട്ടകളിപോയംി അട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേപോരിശോധന സംബപോഷ്ട്ര വിപണന
പകന്ദ്രതിന്റെ നിരമ്മിറ്റി പോണപവരതനങ്ങള ആരിശോധന സംബയായംഭ്യരിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ഭ്യരരിശോധന സംബണപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി
്ഭ്യരിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്നണ്ട്.ങ്കിലും 202ിലും യായം ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിന് തുകനയംപോനയായം വകയംിരുതിയംിരിലപോനയംന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 24.5 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് അധിക തുക അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 21-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ-
ബി2/142/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 

ഖണിക  –  69

2235-02-103-77―വിധവകളുനര്ത്ഥനകളുടെ കുരികളി് ഉന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസതിനും 3പവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള
ധനസഹപോയംയായം

വിധവകളുനര്ത്ഥനകളുടെ  കുരികളി്  ഉന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസതിന് ധനസഹപോയംതിനപോയംി
്ഭ്യരിക്കുന്നാമത് റിപ്പ അപപകകളുനര്ത്ഥനകളുടെ എണ്ണയായം കൂടുംബത് റിപ്പോര്ട്ട്പോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് അരഹത് റിപ്പോര്ട്ടയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള എലപോ
അപപകകരക്കുയായം ധനസഹപോയംയായം അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് കഴിയംപോത സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്മുള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 20 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

വിധവകളുനര്ത്ഥനകളുടെ കുരികളി് ഉന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസതിന് ധനസഹപോയംയായം
നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി കഫീസനല് ബപോച്ച് SDG-യംില് 2,21,09,000 രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (എ) വകു്ിന്റെ 19-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ-
എ 3/126/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 

ഖണിക  –  70

2235-02-103-68 (01)―വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോവികസന പദത് റിപ്പോര്ട്ടി  -  നിരഭ്യരയം പദത് റിപ്പോര്ട്ടികള

വിധവകള , അവിവപോഹിത് റിപ്പോര്ട്ടര /വിവപോഹപമപോറു ചെനയായം പനര്ത്ഥനകളുടെിയംവര , ഒറ്റി XIII-നയ്ക്് ത് റിപ്പോര്ട്ടപോമസിക്കുന്നാമത് റിപ്പവര ,
പപോരന്വല്ിരിശോധന സംബിിന്ര വനിത് റിപ്പോര്ട്ടകള , ദുഷ്കരിശോധന സംബമപോയം സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്ങ്ങളിന്മേില് വസിക്കുന്നാമത് റിപ്പ സറെ നവീകള
എന്നാമത് റിപ്പിവരുനര്ത്ഥനകളുടെ പുരിശോധന സംബനധിവപോസതിന് അനും 3പയംപോജ്മപോയം പദത് റിപ്പോര്ട്ടികള രൂപറെ നവീകരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
പദ്യവിപഠനയായം, സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്വിനക്നയായം സരപ്കള /പഠനങ്ങള എന്നാമത് റിപ്പിവ നര്ത്ഥനകളുടെത്തുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 2 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-103-68(01)  (P)-ന് 02-5 Daily  wages  ഉപനറെ നവീരര്ഷകതില് G.O(Rt)
No.4377/2021/Fin  dated  9-6-2021  സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം 2,25,000 രൂപ
ററെ നവീ -അപപപോപിപയംര്ഷന മുപഖന അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 20-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ.-
ബി3/134/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 
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2235-02-103-52―ശ്രറെ നവീമത് റിപ്പോര്ട്ടി ദ്യപോകപോയംണി പവ്പോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിധന അവപോരി്

2020-21 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം മുത് റിപ്പോര്ട്ടല്  പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട അവപോരി് നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്
സരിപോരിശോധന സംബില് നിനയായം ഭ്യരരിശോധന സംബണപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി ഉതരിശോധന സംബവ് ്ഭ്യരിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
1.14  ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

G.O.(Rt)  No.  451/2022/Fin  dtd  19-1-2022  സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം
1,09,000 രൂപ അധിക ധനവിഭ്യരവ സമപോഹരിശോധന സംബണയായം മുപഖന അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 20-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ.-
ബി3/134/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 
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2235-02-104-99―ശ്രറെ നവീ റു ചെിത്രപോ പഹപോയായം സഹപോയംധനയായം 

ശ്രറെ നവീറു ചെിത്രപോ പഹപോമിന്റെ അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോന സൗകരിശോധന സംബ്വികസനതിനപോയംി 2017-18
സപോമ്പതികവരര്ഷതില് 2 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികതുകയംപോയംി വകയംിരുതിയംിരുന
നവങ്കിലും 202ിലും യായം ആയംത് റിപ്പോര്ട്ട് സ്ഥാപിച്ച സപോപനതിന് ്ഭ്യരിച്ചിരില എന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. ര്ത്ഥനകളുടെി തുക
അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ജറെ നവീവനിപോരി് നമ്പളിന്മേ പരിശോധന സംബിഷ്കരിശോധന സംബണയായം നര്ത്ഥനകളുടെതി നമ്പളിന്മേയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
കുരികളുനര്ത്ഥനകളുടെ വിദ്യ്പോഭ്യര്സ സയായംരിശോധന സംബകണ നറു ചെ്വും കളക്കുയായം  നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 61.7001 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക തുക അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/2022/WCD  നമ്പര
കത്) 
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2235-02-104-96―സപോധുഭ്യരവനങ്ങള   ,   യംപോറു ചെകപകന്ദ്രങ്ങള അബ്പോമനിരിശോധന സംബയായം മുത് റിപ്പോര്ട്ട്പോയംവ

വകു്ിന്റെ കറെ നവീഴില് ആ്പ്പുഴയംിലും ള്ള ബപോ്സദ്യനതിന്റെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പകപോഴിപിപോര്ത്ഥനകളുടെ്
പവരതിക്കുന്നാമത് റിപ്പ ആനപോ ഭ്യരവന ,  പര്ഷപോരര് പസ്റ്റ പഹപോയായം എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ സ്ഥാപിച്ച സപോപനങ്ങളിന്മേിന്യും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
അപട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേവപോസികളുനര്ത്ഥനകളുടെ ഭ്യരകണയായം, മരുന്നാമത് റിപ്പ്, വസയായം എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ നറു ചെ്വും കളക്കുയായം 15 പകമ
സ്ഥാപിച്ച സപോപനങ്ങളിന്മേിന് കവദ്യ്യുത് റിപ്പോര്ട്ടി റു ചെപോരജ്, നര്ത്ഥനകളുടെ്ിപഫീസപോണ്കുട് റു ചെപോരജ് ത് റിപ്പോര്ട്ടപോല്ിപോ്ിക ജിവനിപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ
ദ്യിവസപവത് റിപ്പോര്ട്ടനയായം, എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ നറു ചെ്വും കള വഹിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം  നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 16.82 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-104-96(NP)-ന് സബ് നറെ നവീരര്ഷകതില് G.O  (Rt)  No.  450/2022/Fin
Dated  19-1-2022-നും 3യായം സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം അധിക വിഭ്യരവ സമപോഹരിശോധന സംബണയായം മുപഖന
50,000 രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോ നിശു വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 20-6-2022-ന് വ.നി.വി.വ. ബി3/134/2021-
വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്)
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2235-02-104-94―ബപോ്മനിരിശോധന സംബങ്ങളിന്മേില് വ്പോവസപോയംിക ഘര്ത്ഥനകളുടെകങ്ങള ആരിശോധന സംബയായംഭ്യരിില്
(  നര്ത്ഥനകളുടെ്ിില് നടയംിനിയായംഗുയായം നിവ്പ്മെര്. ഈനമന്റുയായം  )

വകു്ിന്റെ കറെ നവീഴിലും ള്ള  ജുവകനല് പഹപോമുകളിന്മേിലും യായം  സനപര്ഷ്ല് പഹപോമുകളിന്മേിലും മുള്ള
കുരികളി് ആനപോരിശോധന സംബി്ണി, ത് റിപ്പോര്ട്ട്റ് വിതരണം ചെയ്യേല് , നനയ്, മൂനറു ചെക്രവപോഹനങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ അറ്റി XIII-നകുറ്റി XIII-ന്ണികള ,
കമ്പ്ക/ന്യൂരര വരി്സ്, പ്ലാന്റുകളുടെ തുയായംബിയായംഗ്, ഇ്പടപോണിക്സ്, ഹോട്ട് ഉല്്ന്നാമത് റിപ്പങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ പകടുംബപപോടുംബകള ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീരില്
തുര്ത്ഥനകളുടെങ്ങിയം പവരതനങ്ങളി് പരിശോധന സംബിനറെ നവീ്നപരിശോധന സംബിപപോര്ത്ഥനകളുടെികള ആവിഷ്കരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3പവണ്ട്.ി
നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 2.50 ്കയായം രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക തുക അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/2022/WCD  നമ്പര
കത്) 
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2235-02-106-94―സപങ്കിലും 202ത് റിപ്പോര്ട്ട ഭ്യരവനങ്ങളുയായം പരിശോധന സംബിരിശോധന സംബകപോ്യംങ്ങളുയായം

വകു്ിന്റെ കറെ നവീഴിലും ള്ള  ജുവകനല് പഹപോമുകള , സനപര്ഷ്ല് പഹപോമുകള ,
നകയംര /ആഫ്റ്ര നകയംര പഹപോമുകള , പകല്പരിശോധന സംബിപപോ്നപകന്ദ്രയായം എന്നാമത് റിപ്പിവിര്ത്ഥനകളുടെങ്ങളിന്മേിന്
അപട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേവപോസികളുനര്ത്ഥനകളുടെ സയായംരിശോധന സംബകണ നറു ചെ്വിനും 3യായം, ജറെ നവീവനിപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ നമ്പളിന്മേയായം,അ്വനസുകള ,
യംപോത്രപോബത, കരിശോധന സംബയായം, നികുത് റിപ്പോര്ട്ടി  എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ ആവന്ങ്ങളക്കുമപോയംി  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതിന് തുക
വിനിപയംപോഗിക്കുന. മുന സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്  വപോരര റു ചെപോരജ്,
കവദ്യ്യുത് റിപ്പോര്ട്ടി റു ചെപോരജ്, നര്ത്ഥനകളുടെ്ിപഫീസപോണ്കുട് റു ചെപോരജ്, അദ്യര റു ചെപോരജസ് എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ ഇനങ്ങളിന്മേില്
വകയംിരുതിയംിരുന്നാമത് റിപ്പ തുക മുഴുവനും 3യായം വിനിപയംപോഗിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം കറെ നവീഴ കപോരിശോധന സംബ്പോ്യംങ്ങളിന്മേില്
കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ിക നല്കുവപോനും 3ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 40.45 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-106-94 നറെ നവീരര്ഷകതില് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് വകയംിരുതിയം 2.9625 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി
രൂപയ്ക്് പുറനമ സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവ് G.O  (Rt)  No.  2429/Fin dtd 26-3-2022  ഉതരിശോധന സംബവ്
പകപോരിശോധന സംബയായം 6,67,000 (ആറ് ്കതി അറുപതി എഴപോയംിരിശോധന സംബയായം രൂപ മപോത്രയായം)
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴി അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/2022/WCD  നമ്പര
കത്) 
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2235-02-106-91―വിവിധ നിശുസയായംരിശോധന സംബകണ പദത് റിപ്പോര്ട്ടികള നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള
ജുവകനല് ജസ്റ്റിസ് ഫീസണ്ട്.്

2020-21 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം ബപോ്നിധി ഫീസണ്ട്.് ഇനതില് അനും 3വദ്യിച്ച  10 ്കയായം
രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം വിനിപയംപോഗിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോനത് പകപോവിി്-19
മഹപോമപോരിശോധന സംബിമൂ്യായം കുരികളി് മപോത് റിപ്പോര്ട്ടപോപിത് റിപ്പോര്ട്ടപോിനളിന്മേ നഷ്ടന്ടുംബകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം അനപോഥാവരിശോധന സംബപോവും കയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നറു ചെയ്യുന്നാമത് റിപ്പ
സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്യായം സയായംജപോത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ര്ത്ഥനകളുടെി നറെ നവീരര്ഷകതില് കൂടുംബത് റിപ്പോര്ട്ടല് തുക
വകയംിരുപതണ്ട്.ത് റിപ്പോര്ട്ട് അനിവപോരിശോധന സംബ്മപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 25 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക തുക അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022 -ന് WCD-C3/39/2022/WCD  നമ്പര
കത്) 
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2235-60-200-72(01)―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സപോമൂഹ്  സുരിശോധന സംബകപോ  പദത് റിപ്പോര്ട്ടി  -   കപോനസര ബപോധിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബപോയം
കുരികളക്കുപവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള സുരിശോധന സംബകപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി

കപോനസര പരിശോധന സംബപോഗയായം ബപോധിച്ച 18 വയംസ്സിലാക്കുന്ിനും 3ത് റിപ്പോര്ട്ടപോനഴ പപോയംമുള്ള കുരികളി്
സൗജന്മപോയംി റു ചെികിത്സ നല്കുന്നാമത് റിപ്പ ഈ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം എയായം. പപോനല് നറു ചെയ്തിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള
ആശുപത്രികളി് മുന വരര്ഷനത കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയംിനതില് 18 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ഈ
സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം മികച്ച രിശോധന സംബറെ നവീത് റിപ്പോര്ട്ടിയംില് പദത് റിപ്പോര്ട്ടി നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 23 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

സ.ഉ(സപോധപോ) നയായം. 8235/21/ഫീസിന . ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടി 18-12-2021 പകപോരിശോധന സംബയായം 21160.80 ്കയായം
രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/2022/WCD  നമ്പര
കത്) 
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2235-60-200-72(03)―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സപോമൂഹ്സുരിശോധന സംബകപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി  -  അവിവപോഹിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബപോയം അമ്മിറ്റി മപോരുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
അവരുനര്ത്ഥനകളുടെ കുരികളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പുനരിശോധന സംബധിവപോസയായം   (  പ്നേഹസ്പിലരനയായം  )   

അവിവപോഹിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബപോയം അമ്മിറ്റി മപോനരിശോധന സംബയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം അവരുനര്ത്ഥനകളുടെ കുരികനളിന്മേയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പുനരിശോധന സംബധിവസി്ിക്കുക
എന്നാമത് റിപ്പ ഉപനതിന് നിര്ദ്ദേന്പതപോനര്ത്ഥനകളുടെ ആവിഷ്കരിശോധന സംബിച്ച് നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോക്കുന്നാമത് റിപ്പ പ്നേഹസ്പിലരനയായം  പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംിലൂനര്ത്ഥനകളുടെ
പത് റിപ്പോര്ട്ടിമപോസയായം 2,000 രൂപ ധനസഹപോയംയായം നല്കിവരുന. നി്വിലും ള്ള ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളി്
കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പുത് റിപ്പോര്ട്ടിയം ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളി് ധനസഹപോയംവും യായം അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്
നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 9.6832 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അവിവപോഹിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബപോയം അമ്മിറ്റി മപോനരിശോധന സംബയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം അവരുനര്ത്ഥനകളുടെ കുരികനളിന്മേയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പുനരിശോധന സംബധിവസി്ിക്കുക
എന്നാമത് റിപ്പ ഉപനതിന് നിര്ദ്ദേന്പതപോനര്ത്ഥനകളുടെ  പത് റിപ്പോര്ട്ടിമപോസയായം 2,000 രൂപ ധനസഹപോയംയായം നല്കി വരുന്നാമത് റിപ്പ
പ്നേഹസ്പിലരനയായം പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ കഗി് ക്ന  17-12-2021-ന് റികവസ് നറു ചെയ്തിരുന.
അത് റിപ്പോര്ട്ടിന് പനര്ഷമപോണ് 2021-22 വരര്ഷനത ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം ്ഭ്യരിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി
വരിിയായംഗ് ഗ്രൂ്് മറെ നവീറ്റി XIII-നിയായംഗില് സമര്ിച്ച ഭ്യരരിശോധന സംബണപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി നല്കിയംത് റിപ്പോര്ട്ട്. 2021-22 വരര്ഷനത
ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം 2022 മപോരച്ച് മപോസയായം അവസപോനമപോണ് അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ട്.
ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് കമ്മിറ്റി ിറ്റി XIII-നി നിപപോരന നറു ചെയ്തിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള അധിക തുക ്ഭ്യര്മപോക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3ള്ള
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന നപപോപ്പോസല് ്ഭ്യര്മപോയംിരില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോ നിശു വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ വ.നി.വി.വ. ബി3/134/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര
കത്)

ഖണിക  –  79

2235-60-200-72(05)―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സപോമൂഹ് സുരിശോധന സംബകപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി  -  ത് റിപ്പോര്ട്ടപോപ്പോ്യായം പദത് റിപ്പോര്ട്ടി

ജ്ശകളിന്മേനപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള ഹൃദ്യയംകവക്്ങ്ങള , ജനിത് റിപ്പോര്ട്ടക പരിശോധന സംബപോഗങ്ങള മറ്റി XIII-ന് ഗുരുത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബ പരിശോധന സംബപോഗങ്ങള
എന്നാമത് റിപ്പിവയംപോല് കഷ്ടന്ടുംബന്നാമത് റിപ്പ 18 വയംസ്സുവനരിശോധന സംബയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള കുരികളി് പൂരണ്ണമപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം സൗജന്
റു ചെികിത്സ ്ഭ്യര്മപോക്കുന്നാമത് റിപ്പ ത് റിപ്പോര്ട്ടപോപ്പോ്യായം പദത് റിപ്പോര്ട്ടി നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോിിയംത് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ ഭ്യരപോഗമപോയംി SCTIMST-ന്
4 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അനും 3വദ്യിപിണ്ട്.തുള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം നര്ത്ഥനകളുടെപ്പുസപോമ്പതിക വരര്ഷനത പദത് റിപ്പോര്ട്ടി
നര്ത്ഥനകളുടെതി്ിനും 3മപോയംി നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം  അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന.
ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 10 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം
വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ.ഉ (സപോധപോ) നയായം. 608/22/ഫീസിന . ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടി 2-2-2022 പകപോരിശോധന സംബയായം 1068.81 ്കയായം രൂപ
അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/2022/WCD  നമ്പര
കത്) 

ഖണിക  –  80

2235-60-200-72-(11)―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സപോമൂഹ് സുരിശോധന സംബകപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി  -  പ്നേഹപൂര്യായം 

മപോത് റിപ്പോര്ട്ടപോപവപോ പിത് റിപ്പോര്ട്ടപോപവപോ അനലങ്കിലും 202ില് ഇരുവരുയായം മരിശോധന സംബണന്ര സപോമ്പതികമപോയംി
പിന്നാമത് റിപ്പപോിയായം നില്ക്കുന്നാമത് റിപ്പ കുരികളി് വിദ്യ്പോഭ്യര്പോസതിന് ധനസഹപോയംയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പ പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട
പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംില് 2018-19 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം മുത് റിപ്പോര്ട്ടലും ള്ള കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം പുത് റിപ്പോര്ട്ടിയം
അപപകകരക്കുള്ള സഹപോയംവും യായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് കൂടുംബത് റിപ്പോര്ട്ടല് തുക വകയംിരുപതണ്ട്.ത് റിപ്പോര്ട്ട്
അനിവപോരിശോധന സംബ്മപോനണന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി വി്യംിരുത്തുന.  ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്
50.9447 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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2810.30 ്കയായം രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/
2022/WCD  നമ്പര കത്) 

ഖണിക  –  81

2235-60-200-72-21―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സപോമൂഹ് സുരിശോധന സംബകപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി  -  പപമഹയായം ബപോധിച്ച കുരികളക്കുള്ള
സപോമൂഹ്സുരിശോധന സംബകപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി

ര്ത്ഥനകളുടെി പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം നി്വിലും ള്ള 900 ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളക്കുയായം ഈ സപോമ്പതിക
വരര്ഷയായം പത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീകിക്കുന്നാമത് റിപ്പ 200-ഓളിന്മേയായം ഗുണപഭ്യരപോക്താക്കള്കപോിളക്കുയായം മരുന്നാമത് റിപ്പിനും 3യായം റു ചെികിത്സപോ
ഉപകരിശോധന സംബണങ്ങള വപോങ്ങുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3മപോയംി നി്വില് വകയംിരുതിയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള തുക അപരിശോധന സംബ്പോപ്ത
മപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 2.35 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം
വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

അധിക തുക അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (സി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് WCD-C3/39/2022-WCD  നമ്പര
കത്) 

691/2022.
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4235-02-102-86―നവള്ളന്പോിതില് നപോനയായം സയായംഭ്യരവിച്ച അങ്കിലും 202ണവപോര്ത്ഥനകളുടെി പകന്ദ്രങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ
പുതുില്

2018-ന് പളിന്മേയംതില് നനിച്ച 9 അങ്കിലും 202ണവപോര്ത്ഥനകളുടെികളുനര്ത്ഥനകളുടെ പുനരനിരമ്മിറ്റി പോണതിനപോയംി
1.55 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ വിനിപയംപോഗിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ഭ്യരരിശോധന സംബണപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി ്ഭ്യരിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ളത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 1.35 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ആദ്യ് ബപോച്ച് ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴി 1.35 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ 4235-02-102-86
നറെ നവീരര്ഷകതില് നിനയായം അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ്ഭ്യര്മപോയം നപപോപ്പോസല് പരിശോധന സംബിപനപോധിച്ചി
രുനനവങ്കിലും 202ിലും യായം ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് അധിക തുക അനും 3വദ്യിക്കുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിണ്ട്.പോയംില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 20-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ.-
ബി1/256/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 
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4235-02-102-85―ഹാന്സ്മെപോരര് അങ്കിലും 202ണവപോര്ത്ഥനകളുടെികളുനര്ത്ഥനകളുടെ നിരമ്മിറ്റി പോണയായം   (  പ്ലാന്റുകളുടെ തുപോന   )

അങ്കിലും 202ണവപോര്ത്ഥനകളുടെികളിന്മേില് എത്തുന്നാമത് റിപ്പ കുരികളുനര്ത്ഥനകളുടെ നപോരിശോധന സംബറെ നവീരിശോധന സംബികവും യായം മപോനസികവും മപോയം
വികപോസതിനപോയംി ആധുനിക സൗകരിശോധന സംബ്ങ്ങപളിന്മേപോടുംബകൂര്ത്ഥനകളുടെിയം ഹാന്സ്മെപോരര് അങ്കിലും 202ണവപോര്ത്ഥനകളുടെി നകരിര്ത്ഥനകളുടെയായം
നിരമ്മിറ്റി ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നി്വിലും ള്ള നകരിര്ത്ഥനകളുടെയായം നവറെ നവീകരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം ഈ പദത് റിപ്പോര്ട്ടി ്ക്മിടുംബന.
2020-21 സപോമ്പതിക വരര്ഷതില് SDG  മുപഖന ര്ത്ഥനകളുടെി നറെ നവീരര്ഷകതില് 1000 രൂപ
വകയംിരുതിയംിരുനനവങ്കിലും 202ിലും യായം നര്ത്ഥനകളുടെപ്പുസപോമ്പതിക വരര്ഷനത ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് ര്ത്ഥനകളുടെി നറെ നവീരര്ഷകവും യായം
തുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം അനും 3വദ്യിച്ച് നല്കിയംിരിലപോതത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്
2021-22-ന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് ര്ത്ഥനകളുടെി നറെ നവീരര്ഷകയായം അനും 3വദ്യിച്ച് അത് റിപ്പോര്ട്ടില് 1000 രൂപ
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ആദ്യ്ബപോച്ച് ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴി 20 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നറെ നവീരര്ഷകവും യായം
അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് ്ഭ്യര്മപോയം നപപോപ്പോസല് പരിശോധന സംബിപനപോധിച്ചിരുനനവങ്കിലും 202ിലും യായം നറെ നവീരര്ഷകവും യായം
തുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം അനും 3വദ്യിക്കുയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിണ്ട്.പോയംില.

(വനിത് റിപ്പോര്ട്ടപോനിശു വികസന (ബി) വകു്ിന്റെ 20-5-2022-ന് വ.നി.വി.വ.-
ബി1/256/2021-വ.നി.വി.വ. നമ്പര കത്) 
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2235-02-106-98―ദുരഗുണ പരിശോധന സംബിഹപോരിശോധന സംബ പപോഠനപോ് 

ദുരഗുണ പരിശോധന സംബിഹപോരിശോധന സംബ പപോഠനപോ്യംിന് അപട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേവപോസികളക്കുള്ള അര്ത്ഥനകളുടെിയംട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേരിശോധന സംബ റു ചെികിത്സപോ
നറു ചെ്വ്, മരുന്നാമത് റിപ്പ്, മറ്റി XIII-ന് നറു ചെ്വും കള എന്നാമത് റിപ്പിവയംിലും യായം സ്ഥാപിച്ച സപോപനതിന് നവള്ളിരിശോധന സംബയായം കവദ്യ്യുത് റിപ്പോര്ട്ടി
റു ചെപോരജ് എന്നാമത് റിപ്പിവയംിലും യായം ഉണ്ട്.പോകുന്നാമത് റിപ്പ വരദവ് കണിിന്ടുംബത് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 6 ്കയായം
രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ
വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

ദുരഗുണ പരിശോധന സംബിഹപോരിശോധന സംബ പപോഠനപോ്യംിന് നവള്ളിരിശോധന സംബയായം, ഇ്ടിസിറ്റി XIII-നി റു ചെപോരജ് എന്നാമത് റിപ്പിവയംില്
അധിക തുകയ്ക്പോയംി ററെ നവീ-അപപപോപിപയംര്ഷന നപപോപ്പോസല് സമര്ിക്കുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം 16-3-2022-ന്
സ.ഉ(സപോ.ധപോ) നയായം.1890/2022/ധന ഉതരിശോധന സംബവ്  പകപോരിശോധന സംബയായം 1,10,000 (ഒരു ്കതി
പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംിരിശോധന സംബയായം ) രൂപ അനും 3വദ്യിക്കുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നറു ചെയ്തിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്. എന്നാമത് റിപ്പപോല് ര്ത്ഥനകളുടെി ഉതരിശോധന സംബവ് ്ഭ്യരിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ട്
2-4-2022-ല് ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ര്ത്ഥനകളുടെി തുക വിനിപയംപോഗിിപോന കഴിായി തെരഞ്ഞെിരിനലന്നാമത് റിപ്പ് ജയംില് വകു്്
പമധപോവി അറിയംിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.)

(ആഭ്യര്ട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേരിശോധന സംബ (ബി) വകു്ിന്റെ 21-4-2022-ന് ബി2/259/2021/ആഭ്യര്ട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേരിശോധന സംബയായം നമ്പര
കത്)
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2235-02-190-97―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന മുന്നാമത് റിപ്പപോി സമുദ്യപോയംപകമ പകപോര്പറര്ഷനും 3ള്ള
ധനസഹപോയംയായം

    2019-20 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം വിജയംകരിശോധന സംബമപോയംി നര്ത്ഥനകളുടെ്ി്പോിിയം ഏനറ ജനശ്രദ
പിര്ത്ഥനകളുടെിച്ചുപറ്റി XIII-നിയം മയായംഗ്് സമുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടി പദത് റിപ്പോര്ട്ടിി് ഈ സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് തുക
വരുതിയംിരില. കൂര്ത്ഥനകളുടെപോനത് റിപ്പോര്ട്ട  മുന്നാമത് റിപ്പപോി സമുദ്യപോയംങ്ങളിന്മേിന് ഏറ്റി XIII-നവും യായം ജനശ്രദ പനര്ത്ഥനകളുടെിയം
പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംപോയം ഭ്യരവന സമുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടി പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയംില് ജറെ നവീരണ്ണപോവസ്ഥാപിച്ച സയംിലും ള്ള അഗ്രഹപോരിശോധന സംബങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
വറെ നവീടുംബകളുനര്ത്ഥനകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നവറെ നവീകരിശോധന സംബണതിനും 3യായം പുനരുദപോരിശോധന സംബണതിനും 3മപോയംി മുന സപോമ്പതിക
വരര്ഷങ്ങളിന്മേില് തുക വകയംിരുതിയംിരുനനവങ്കിലും 202ിലും യായം നി്വില് ഇത് റിപ്പോര്ട്ട് അഗ്രഹപോരിശോധന സംബങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ
മപോത്രയായം നവറെ നവീകരിശോധന സംബണതിനും 3യായം പുനരുദപോരിശോധന സംബണതിനും 3മപോയംി പരിശോധന സംബിമിത് റിപ്പോര്ട്ടന്ടുംബതിയംിരിശോധന സംബിക്കുന. പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട
പദത് റിപ്പോര്ട്ടികളുനര്ത്ഥനകളുടെ സുഗമമപോയം നര്ത്ഥനകളുടെതി്ിപ്ിപോയംി മയായംഗ്് സമുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടി പദത് റിപ്പോര്ട്ടിി്
5  പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം ഭ്യരവനപുനരുദപോരിശോധന സംബണ പദത് റിപ്പോര്ട്ടിിപോയംി 7.26 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം ഉളന്നര്ത്ഥനകളുടെ
ആനക 12.26 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി അധികമപോയംി ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

മയായംഗ്്സമുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടി പദത് റിപ്പോര്ട്ടിി് 2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില് തുക
വകയംിരുതിയംിരില. 17-10-2021 ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടിയംിന് സ.ഉ.(സപോധപോ) നമ്പര 3941/
2021/നപപോ.ഭ്യര.വ, 25-3-2022  ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടിയംിന് സ.ഉ. (സപോധപോ) നയായം. 1254/2022/നപപോ.ഭ്യര.വ
എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ ഉതരിശോധന സംബവും കള പകപോരിശോധന സംബയായം  മൂ്ധനസഹപോയം പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയ്ക്പോയംി അനും 3വദ്യിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ടില് നിനയായം 2.28
പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ മയായംഗ്് സമുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടി പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയ്ക്പോയംി അനും 3വദ്യിക്കുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിണ്ട്.പോയംി. ര്ത്ഥനകളുടെി തുക
വിനിപയംപോഗിച്ച് 228 പപരി് പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം ധനസഹപോയംയായം നല്കി.

ഭ്യരവന സമുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടി പദത് റിപ്പോര്ട്ടി പകപോരിശോധന സംബയായം 2021-22സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം അഗ്രഹപോരിശോധന സംബങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ
മപോത്രയായം നവറെ നവീകരിശോധന സംബണതിനും 3യായം പുനരുദപോരിശോധന സംബണതിനും 3മപോയംി 4.14 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-നില്
വകയംിരുതിയംിരുന. 22-2-2022 ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടിയംിന് സരിപോര ഉതരിശോധന സംബവ് (സപോധപോ.) നയായം.
775/2022/നപപോ.ഭ്യര.വ. നമ്പര ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം 2235-02-190-97 എന്നാമത് റിപ്പ നറെ നവീരര്ഷകതില്
വകയംിരുതിയം തുക വറെ നവീടുംബകളുനര്ത്ഥനകളുടെ/അഗ്രഹപോരിശോധന സംബങ്ങളുനര്ത്ഥനകളുടെ പുനരുദപോരിശോധന സംബണതിനപോയംി   വിനിപയംപോഗി
ക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്   ഭ്യരരിശോധന സംബണപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി നല്കിയംിരുന.  പദത് റിപ്പോര്ട്ടിിപോയംി  ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴി
7.26 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി അനും 3വദ്യിിണനമന്നാമത് റിപ്പ നിരപനതിന് നിര്ദ്ദേനയായം  സമര്ിച്ചിരുനനവങ്കിലും 202ിലും യായം
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിപയംപോ പദത് റിപ്പോര്ട്ടിയ്ക്പോയംി അധിക
തുകനയംപോനയായം അനും 3വദ്യിച്ചിരില.

(നപപോതുഭ്യരരിശോധന സംബണ (ഏപകപോപനയായം) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് സി.ിി എന 4/141/ 2022/
നപപോ.ഭ്യര.വ. നമ്പര കത്)

ഖണിക   - 86

2235-02-190-97―പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന മുന്നാമത് റിപ്പപോി സമുദ്യപോയംപകമ പകപോര്പറര്ഷനും 3ളിന്മേളിന്മേ
ധനസഹപോയംയായം

പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന മുന്നാമത് റിപ്പപോിസമുദ്യപോയംപകമ പകപോര്പറര്ഷനില് നമ്പളിന്മേ പരിശോധന സംബിഷ്കരിശോധന സംബണയായം
നി്വില് വന്നാമത് റിപ്പിരിശോധന സംബിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം 2019 ജനും 3വരിശോധന സംബി മുത് റിപ്പോര്ട്ടലും ള്ള ിി.എ. അരിശോധന സംബിയംര
നല്പകണ്ട്.ത് റിപ്പോര്ട്ടപോയം സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്തിലും യായം കൂര്ത്ഥനകളുടെപോനത് റിപ്പോര്ട്ട പുത് റിപ്പോര്ട്ടിയം നറു ചെയംരമപോന റു ചെപോരനജടുംബപിണ്ട്.
സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്യായം സയായംജപോത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം നി്വിന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 1.25 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന മുന്നാമത് റിപ്പപോി സമുദ്യപോയം പകമ പകപോര്പറര്ഷന്റെ നമ്പളിന്മേ ഇനതിന്
നറു ചെ്വും കളക്കുള്ള ധനസഹപോയംമപോയംി 2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം 2235-02-190-97-31-
Grand  in  aid  General  Salary(NP)  എന്നാമത് റിപ്പ നറെ നവീരര്ഷകതില് വകയംിരുതിയംിരുന്നാമത് റിപ്പ
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45.92  ്കയായം രൂപ അനും 3വദ്യിച്ചിരുന. കൂര്ത്ഥനകളുടെപോനത് റിപ്പോര്ട്ട 6-12-2021-ന് സ.ഉ (സപോധപോ) നയായം.
4200/2021/നപപോ.ഭ്യര.വ. നമ്പര ഉതരിശോധന സംബവ് പകപോരിശോധന സംബയായം 25 ്കയായം രൂപ അധിക ധനപോനും 3മത് റിപ്പോര്ട്ടി
പകപോരിശോധന സംബയായം അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(നപപോതുഭ്യരരിശോധന സംബണ (ഏപകപോപനയായം) വകു്ിന്റെ 16-6-2022-ന് സി.ിി. എന 4/141/2022/
നപപോ.ഭ്യര.വ. നമ്പര കത്)

ഖണിക   -87

2235-02-800-81-31―മുന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗങ്ങളിന്മേിന് സപോമ്പതികമപോയംി പിന്നാമത് റിപ്പപോിയായം   നില്ക്കുന്നാമത് റിപ്പ
വിഭ്യരപോഗങ്ങളക്കു പവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള  പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന കമ്മിറ്റി റെ നവീര്ഷന   -
സഹപോയംധനയായം   -   നമ്പളിന്മേയായം

മുന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗങ്ങളിന്മേിന് സപോമ്പതികമപോയംി പിന്നാമത് റിപ്പപോിയായം നില്ക്കുന്നാമത് റിപ്പ വിഭ്യരപോഗങ്ങളക്കു
പവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന കമ്മിറ്റി റെ നവീര്ഷനിന് അയായംഗങ്ങളി്  പപ റിവിര്ഷന അരിശോധന സംബിയംര ,
ിി.എ. അരിശോധന സംബിയംര , പുതുിിയം നമ്പളിന്മേയായം എന്നാമത് റിപ്പിവ നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വിലും ള്ള ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന്
വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 1.023 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ്
സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷതില് 2235-02-800-81-31 സപോ്റി ബ ഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന്
നറെ നവീരര്ഷകതില് വകയംിരുതിയം 1,87,70,000 രൂപയ്ക്് (ഒരു പകപോര്ത്ഥനകളുടെി എണ്കുട്പതി എഴ്
്കതി എഴുപത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംിരിശോധന സംബയായം രൂപ) പുറനമ 39,00,000 രൂപയ്ക്് (മു്തി ഒനപത് റിപ്പോര്ട്ട് ്കയായം
രൂപ) അിറെ നവീര്ഷണല് ഓത് റിപ്പോര്ട്ടകറപസര്ഷന വഴി അധികമപോയംി അനും 3വദ്യിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ആനക
2,26,70,000 രൂപ (രിശോധന സംബണ്ടു പകപോര്ത്ഥനകളുടെി ഇരുപതിയംപോറു ്കതി എഴുപത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംിരിശോധന സംബയായം രൂപ)
്ഭ്യര്മപോയംിരുന.

(നപപോതുഭ്യരരിശോധന സംബണ (ഏപകപോപനയായം) വകു്ിന്റെ 21-6-2022-ന് സി.ിി. എന 3/90/ 2022/
നപപോ.ഭ്യര.വ. നമ്പര കത്.)
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2235-02-800-81-36―മുന്നാമത് റിപ്പപോി വിഭ്യരപോഗങ്ങളിന്മേിന് സപോമ്പതികമപോയംി പിന്നാമത് റിപ്പപോിയായം   നില്ക്കുന്നാമത് റിപ്പ
വിഭ്യരപോഗങ്ങളക്കു പവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള  പകരിശോധന സംബളിന്മേ സയായംസ്ഥാപിച്ച സപോന കമ്മിറ്റി റെ നവീര്ഷന   -
സഹപോയംധനയായം   -   നമ്പപളിന്മേത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബയായം

പകരിശോധന സംബളിന്മേ ആക്ട് കമ്  2/2016 പകപോരിശോധന സംബയായം രൂപറെ നവീകരിശോധന സംബിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള കമ്മിറ്റി റെ നവീര്ഷന്റെ 9- ഓതറേൈപോ ഓതറേൈയായം വകു്ില്
നിര്റു ചെിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ള്ള ചുമത് റിപ്പോര്ട്ട്കള  നിര്ഹിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ ഭ്യരപോഗമപോയംി സപോമൂഹിക സപോമ്പതിക
സരപ് നര്ത്ഥനകളുടെത്തുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വിന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 80 ്കയായം  രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.
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സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-02-800-81-36 പനപോണ്കുട് സപോ്റി ബ ഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് നറെ നവീരര്ഷകതില് വകയംിരുതിയം
40,00,000 രൂപയ്ക്് (നപോല്്ത് റിപ്പോര്ട്ട് ്കയായം രൂപ) പുറനമ 30,00,000 രൂപ (മു്ത് റിപ്പോര്ട്ട് ്കയായം രൂപ)
അിറെ നവീര്ഷണല് ഓത് റിപ്പോര്ട്ടകറപസര്ഷന വഴി അധികമപോയംി അനും 3വദ്യിച്ചത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ആനക 70,00,000
രൂപ ( എഴുപത് റിപ്പോര്ട്ട് ്കയായം രൂപ) ്ഭ്യര്മപോയംിരുന.

(നപപോതുഭ്യരരിശോധന സംബണ (ഏപകപോപനയായം) വകു്ിന്റെ 21-6-2022-ന് സി.ിി. എന 3/90/2022/
നപപോ.ഭ്യര.വ. നമ്പര കത്.)
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2235-60-107-99-27―സ്പോത് റിപ്പോര്ട്ടന്ത്ര്സമരിശോധന സംബ പയംപോദപോിളക്കുള്ള നപനര്ഷന നറു ചെ്വും കള   -
നപനര്ഷന

സ്പോത് റിപ്പോര്ട്ടന്ത്ര്സമരിശോധന സംബ പസനപോനികളി് നപനര്ഷപനപോനര്ത്ഥനകളുടെപോ്മുള്ള പുതുിിയം
കപോമപോന്പോസവും യായം കപോമപോന്പോസ കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിന് നി്വിന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം
അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 12 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ  വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

2235-60-107-99-27 നറെ നവീരര്ഷകതില് (പകരിശോധന സംബളിന്മേ സ്പോത് റിപ്പോര്ട്ടന്ത്ര് സമരിശോധന സംബപസനപോനി
നപനര്ഷന )  2021-22  സപോമ്പതിക വരര്ഷപതി് 45,00,00,000 രൂപ (നപോല്പതിയംഞ
പകപോര്ത്ഥനകളുടെി) അനും 3വദ്യിച്ചിരുന. പകരിശോധന സംബളിന്മേ സ്പോത് റിപ്പോര്ട്ടന്ത്ര്സമരിശോധന സംബ പസനപോനി നപനര്ഷനകപോരി്
വരദി്ിച്ച കപോമബത (36%)  1-4-2021 മുത് റിപ്പോര്ട്ടല് നല്കി വന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം 1-1-2019 മുത് റിപ്പോര്ട്ടല്
31-3-2021 വനരിശോധന സംബയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള കപോമബത കുര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശിക തീര്ികയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ ആദ്യ് രിശോധന സംബണ്ട്.് ഗ ഡുിള ഏപില് 2021,
പമയം് 2021 എന്നാമത് റിപ്പറെ നവീ മപോസങ്ങളിന്മേില് വിത് റിപ്പോര്ട്ടരിശോധന സംബണയായം നര്ത്ഥനകളുടെതിയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോലും യായം ര്ത്ഥനകളുടെി സപോമ്പതിക
വരര്ഷതില് 2235-60-107-99-27 നറെ നവീരര്ഷകതില് പത് റിപ്പോര്ട്ടിമപോസ നപനര്ഷന അര്ത്ഥനകളുടെിയായം ആനക
49.38 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ നറു ചെ്വപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി ടര്ഷറി ിയംറക്ട് കമര റിപ്പോരര്  നല്കുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
അധികമപോയംി നറു ചെ്വപോയം തുക 2235-60-107-99-27 നറെ നവീരര്ഷകതില് ക്രമറെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച് സ.ഉ
(സപോധപോ ) നയായം. 3688/2022/ധന ത് റിപ്പോര്ട്ടറെ നവീയംത് റിപ്പോര്ട്ടി 17-5-2022 പകപോരിശോധന സംബയായം ധനകപോരിശോധന സംബ് വകു്് ഉതരിശോധന സംബവ്
പുറന്ടുംബവിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്മുണ്ട്.്.

(നപപോതുഭ്യരരിശോധന സംബണ (എഫീസ്. എഫീസ്. പി. ബി) വകു്ിന്റെ 1-6-2022-ന് എഫീസ്. എഫീസ്. പി.
ബി1/1/2021/നപപോ.ഭ്യര.വ. നമ്പര കത്)
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2235-60-200-94―വിമുക്താക്കള്ക ഭ്യരര്ത്ഥനകളുടെനമപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ കുരികളി് ധനസഹപോയംയായം

വിമുക്താക്കള്ക ഭ്യരര്ത്ഥനകളുടെനമപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ കുരികളക്കുള്ള ധനസഹപോയംതിനും 3 പുറനമ അമപോല്ഗപമറ്റി XIII-നി്
ഫീസണ്ട്.ിന് രിശോധന സംബണ്ടു പദത് റിപ്പോര്ട്ടികള കൂര്ത്ഥനകളുടെി ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് ഉളന്ടുംബതിയം സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്തില് ഈ
നറെ നവീരര്ഷകതില് 10 ്കയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

വിമുക്താക്കള്കഭ്യരര്ത്ഥനകളുടെ്ശകളിന്മേപോരുനര്ത്ഥനകളുടെ കുരികളി് ധനസഹപോയംയായം നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം സപോയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിധപസനയ്ക്്
കറെ നവീഴിലും ള്ള വിവിധ നടയംിനിയായംഗ് അിപോിമികളിന്മേില് നിനയായം പപോസ്സിലാക്കുന്്ഔര് ആയംി വരുന്നാമത് റിപ്പ
പകരിശോധന സംബളിന്മേറെ നവീയംരിശോധന സംബപോയം പകിറ്റി XIII-ന്സിന് ഒറ്റി XIII-നതവണ പുപോളിന്മേരര്ഷി്് നല്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3മപോയംി 2021-22
സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് നറെ നവീരര്ഷകതില് 50 ്കയായം രൂപ
വകയംിരുതിയംിരുന. തുര്ത്ഥനകളുടെരന്നാമത് റിപ്പ് പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട നറെ നവീരര്ഷകതിന്റെ സറെ നവീ്ിയായംഗ് 43.50 ്കയായം
രൂപയംപോയംി നിശ്ചയംിച്ചിരുന്നാമത് റിപ്പതുയായം ഇത് റിപ്പോര്ട്ടില് 42,08,500 രൂപ നറു ചെ്വപോയംിട്ടും നന്ദാവനം ബില്മുണ്ട്.്. ബപോിി
1,41,500 രൂപ സറണ്ട്.ര നറു ചെയ .

നടയംിനിയായംഗ് അിപോിമികളിന്മേില് പപവനനയായം പനര്ത്ഥനകളുടെിയം പകരിശോധന സംബളിന്മേറെ നവീയംരിശോധന സംബപോയം പകിറ്റു
കളക്കുള്ള പുപോളിന്മേരര്ഷി്ിനപോയംി ്ഭ്യരിച്ച 12 അപപകകള കൂര്ത്ഥനകളുടെി പരിശോധന സംബിഗണിച്ചപോണ് ഈ
ഇനതില് അധികയായം തുക വകയംിരുത്തുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട് സയായംബനിച്ച് സബ്ജക്ട് കമ് കമ്മിറ്റി ിറ്റി XIII-നി മുമ്പപോനക
നിപപോരന സമര്ിച്ചിരുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട്. എന്നാമത് റിപ്പപോല് ര്ത്ഥനകളുടെി 12 അപപകകരി് തുക അനും 3വദ്യിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ട്
സയായംബനിച്ച് നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെിക്രമങ്ങള പൂരതിയംപോകപോായി തെരഞ്ഞെത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ ഇനതില് അധിക തുക
ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(കസനിക പകമ (എ) വകു്ിന്റെ 7-5-2022-ന് SW3-68/2021/കസ.പക.വ.
നമ്പര കത്.)
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2235-60-200-85―കസനികപകന്ദ്രയായം നിരമ്മിറ്റി ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം അറ്റി XIII-നകുറ്റി XIII-ന്ണിക്കുയായം രിശോധന സംബപോജ്
കസനിക പബപോരിിന് സഹപോയംയായം

വയംനപോര്ത്ഥനകളുടെ് പത് റിപ്പോര്ട്ടപോമപോട്ടും നന്ദാവനം ബില്ച്ചപോല് ഉള്ള സ്ഥാപിച്ച സ്തിന്റെ പകപോമ്പൗണ്ട്.് വപോള നിരമ്മിറ്റി ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം
നകപോലയായം പത് റിപ്പോര്ട്ടവള്ളിയംില് കസനിക് നറസ്റ്റ് ഹൗസ് നിരമ്മിറ്റി ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനും 3യായം നി്വിന് ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന്
വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടയായം അപരിശോധന സംബ്പോപ്തമപോയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല്  ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില്  3.1233 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി
നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട നറെ നവീരര്ഷകതില് 2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം ബഡ്ജറ്റില് വകയിജറ്റി XIII-ന് വിഹിത് റിപ്പോര്ട്ടമപോയംി
50  ്കയായം രൂപ വകയംിരുതിയംിരുന്നാമത് റിപ്പതുയായം തുര്ത്ഥനകളുടെരന്നാമത് റിപ്പ് നറെ നവീരര്ഷകതിന്റെ സറെ നവീ്ിയായംഗ്
40.50  ്കയായം രൂപയംപോയംി നിശ്ചയംിച്ചിരുന്നാമത് റിപ്പതുമപോണ്. ഇത് റിപ്പോര്ട്ടില് 8 ്കയായം രൂപ വയംനപോര്ത്ഥനകളുടെ്
പത് റിപ്പോര്ട്ടപോമപോട്ടും നന്ദാവനം ബില് റു ചെപോ്ില് ഉള്ള സ്ഥാപിച്ച സ്തിന് നകപോമ്പൗണ്ട്.് വപോള നിരമ്മിറ്റി ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി നറു ചെ്വഴിച്ചു.
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നകപോലയായം ജിലയംിന് പത് റിപ്പോര്ട്ടവള്ളിയംില് കസനിക റസ്റ്റ് ഹൗസ് നിരമ്മിറ്റി ിക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോയംി
3.1233 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ പപോഥാവമിക എസ്റ്റിപമറ്റി XIII-ന് ത് റിപ്പോര്ട്ട്റ് വിതരണം ചെയ്യേപോറപോിിയംിരുന. ആയംത് റിപ്പോര്ട്ട് ധനകപോരിശോധന സംബ്
വകു്ിന്റെ പരിശോധന സംബിഗണനയ്ക്് സമര്ിച്ചപ്പോള എസ്റ്റിപമറ്റി XIII-ന് ചുരുിി 1 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയംില്
ത് റിപ്പോര്ട്ടപോനഴയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള പുതുിിയം എസ്റ്റിപമറ്റി XIII-ന് സമര്ിക്കുവപോന നിരപനതിന് നിര്ദ്ദേനിക്കുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിണ്ട്.പോയംി. പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട
വിര്ഷയംയായം പരിശോധന സംബിഗണിച്ച റു ചെറെ നവീഫീസ് നസക്രരറി അദ്കനപോയം അമപോല്ഗപമറ്റി XIII-നി് ഫീസണ്ട്.ിന്റെ പസ്റ്ററ്റി XIII-ന്
മപോപനജിയായംഗ് കമ്മിറ്റി റ്റി XIII-നി പയംപോഗയായം എസ്റ്റിപമറ്റി XIII-ന് 1 പകപോര്ത്ഥനകളുടെിയംില് ത് റിപ്പോര്ട്ടപോനഴയംപോയംി ചുരുപിണ്ട്.ത് റിപ്പോര്ട്ടിലപോനയംനയായം
പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട സ്ഥാപിച്ച സ്തിന്റെ ടൂറിസയായം സപോധ്ത് റിപ്പോര്ട്ടകൂര്ത്ഥനകളുടെി കണിിന്ടുംബത് പുതുിിയം എസ്റ്റിപമറ്റി XIII-ന്
ത് റിപ്പോര്ട്ട്റ് വിതരണം ചെയ്യേപോറപോക്കുവപോന നിരപനതിന് നിര്ദ്ദേനിക്കുകയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിമുണ്ട്.പോയംി. പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട നിരപനതിന് നിര്ദ്ദേനതിന്റെ അര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാപിച്ച സപോനതില്
നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ചുവരുന. ഈ സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്തില് പസ്തുത് റിപ്പോര്ട്ട നറെ നവീരര്ഷകതില് അധികതുക
ആവന്മപോയംി വന്നാമത് റിപ്പില.

(കസനിക പകമ (എ) വകു്ിന്റെ 7-5-2022-ന് SW3-68/2021/കസ.പക.വ.
നമ്പര കത്.)
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2235-60-200-71―ജവപോനമപോരി്  പവണ്ട്.ിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിള്ള  ക്രിസ തുമസ്  ന്ക/ന്യൂ ഇയംര ബമ്പര
പ്പോരറിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ അറ്റി XIII-നപോദ്യപോയംയായം  -  ഫ്പോഗ് പി ഫീസണ്ട്.് അിൗണ്ട്.ിപ്ക്കുള്ള   റി്റെ നവീസ്

4-1-2013-ല് നറുനിടുംബ്് നര്ത്ഥനകളുടെന്നാമത് റിപ്പ ജയ്ഡഡ്ജവപോന പ്പോരറിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ നനറ്റി XIII-ന് പപപോഫീസിറ്റി XIII-ന് തുകയംപോയം
12.97 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയംില്  7 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി 97 ്കയായം രൂപ സരിപോരിശോധന സംബില് നിനയായം നപോളിന്മേിതുവനരിശോധന സംബയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിയായം
്ഭ്യരിിപോതത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് നി്വിലും ള്ള ുറെ നവീമുകളിന്മേില് നിനയായം നല്കിവരുന്നാമത് റിപ്പ വിവിധയംിനയായം
സപോമ്പതിക സഹപോയംയായം വരദി്ിക്കുവപോനും 3യായം പുത് റിപ്പോര്ട്ടിയം ുറെ നവീമുകള ഉളന്ടുംബത്തുവപോനും 3യായം
നിരവപോഹമിലപോത സപോഹറു ചെരിശോധന സംബ്യായം നി്നില്ക്കുന്നാമത് റിപ്പത് റിപ്പോര്ട്ടപോയംി സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ി്പോക്കുന.
ആയംത് റിപ്പോര്ട്ടിനപോല് ഈ നറെ നവീരര്ഷകതില് 7.97 പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ ധനപുനരവിനിപയംപോഗയായം വഴിപയംപോ
ഉപധനപോഭ്യര്രനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിപയംപോ വകയംിരുതണനമന്നാമത് റിപ്പ് സമിത് റിപ്പോര്ട്ടി നിപപോരന നറു ചെയ്യുന.

സ്റെ നവീകരിശോധന സംബിച്ച നര്ത്ഥനകളുടെപര്ത്ഥനകളുടെി

4-1-2013-ല് നറുനിടുംബ്് നര്ത്ഥനകളുടെന്നാമത് റിപ്പ ജയം് ജവപോന പ്പോരറിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ നനറ്റി XIII-ന് പപപോഫീസിറ്റി XIII-ന് തുക
12  പകപോര്ത്ഥനകളുടെി 97 ്കയായം രൂപ ആകുന. ഇത് റിപ്പോര്ട്ടില് നിനയായം കസനിക പകമ വകു്ിന്
5  പകപോര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ മപോത്രപമ അനും 3വദ്യിച്ചിരുനള്ളൂ. സബ്ജക്ട് കമ് കമ്മിറ്റി റ്റി XIII-നിയും ബ്ലോക്ക് പട്ടിനര്ത്ഥനകളുടെ നിപപോരന പരിശോധന സംബിഗണിച്ച്
2021-22 സപോമ്പതിക വരര്ഷയായം ഈ ഇനതില് 50 ്കയായം രൂപ കൂര്ത്ഥനകളുടെി അനും 3വദ്യിച്ചിട്ടും നന്ദാവനം ബില്ണ്ട്.്.

(കസനിക പകമ (എ) വകു്ിന്റെ 7-5-2022-ന് SW3-68/2021/കസ.പക.വ.
നമ്പര കത്.)    

          

നക. രിശോധന സംബപോധപോകൃഷ്ണന ,
ത് റിപ്പോര്ട്ടിരുവനട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അന്തേപുരിശോധന സംബയായം, നറു ചെയംരമപോന , 
2022 ജൂണ്കുട് 22. സബ്ജക്ട് കമ് കമ്മിറ്റി ിറ്റി XIII-നി XIII.




