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സബ്ജകക്ട് കേമതിറതി  VIII
(സഞമ്പതതികേ കേഞരര്യങ്ങള)

(2021 -2023)

ഘടെന

അദര്യക്ഷന 

ശതീ. ടകേ. എന ബഞലകഗഞപഞല,
  ധനകേഞരര്യ വകുപ്പുമനതി.

എകക്ട്   -   ഒഫതീകഷര്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള 

ശതീ. എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന മഞസ്റ്റര്,
തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എടടകസക്ട് വകുപ്പുമനതി.

ശതീ. വതി. എന. വഞസവന,
സഹകേരണഞ്ചാം - രജതികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനതി.

അഞ്ചാംഗങ്ങള

ശതീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത ത്തുറ)

കഡഞ. ടകേ. ടെതി. ജലതീല

ശതീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി

ശതീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന

ശതീ. കതഞടതതില രവതീന്ദ്രന

ശതീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദ്ദേതീന

ശതീ. ടകേ. വതി. സുകമഷക്ട്

ശതീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന.              

നതിയമസഭഞ ടസക്രകടറതിയറക്ട്  

ശതീ. എസക്ട്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, ടസക്രടറതി

ശതീമതതി ലതിമ ഫഞനസതിസക്ട്,  കജഞയതിനക്ട് ടസക്രടറതി

ശതീമതതി ബതിന്ദു എസക്ട്. എല., ടഡപപ്യൂടതി ടസക്രടറതി

ശതീ.എഞ്ചാം. എസക്ട്. ശതീകുമഞര്,  അണര് ടസക്രടറതി.



അവതഞരതികേ
സഞമ്പതതികേ  കേഞരര്യങ്ങള  സഞ്ചാംബനതിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമതിറതി  VIII-ടന  2022-2023

സഞമ്പതതികേ വര്ഷടത ധനഞഭര്യര്ത്ഥനകേളുടടെ പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച്ച രണഞമതക്ട് റതികപഞര്ടക്ട്
സമതിതതിയുടടെ അദര്യക്ഷനഞയ ഞഞന സമര്പതിക്കുന.

2022  ഏപതില  4,  20  എനതീ  തതീയതതികേളതില  സമതിതതി  കയഞഗഞ്ചാം  കചേര്നക്ട്  കകേരള
നതിയമസഭയുടടെ  ചേടങ്ങളതിലഞ്ചാം  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശകരഖകേളതിലഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥടചേയതിട്ടുള്ളവതിധഞ്ചാം
തഞടഴെപറയുന ധനഞഭര്യര്ത്ഥനകേളതില ഉളടകഞള്ളുന വതിവതിധ ടചേലവതിനങ്ങള പരതികശഞധതിച:

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് V ― ചേരക്കു  കസവന  നതികുതതിയുഞ്ചാം  കേഞര്ഷതികേഞദഞയ
നതികുതതിയുഞ്ചാം വതിലപന നതികുതതിയുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VII ― മുദ്രപത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VIII ― എകകസക്ട്

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് X ― ട്രഷറതികേളുഞ്ചാം അകക്കൗണ്ടുകേളുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI ― ജതിലഞ ഭരണവഞ്ചാം പലവകേയുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVI ― ടപനഷനഞ്ചാം പലവകേയുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII ― പലവകേ സഞമ്പതതികേ സര്വതീസുകേള

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLIII ― നഷ്ടപരതിഹഞരവഞ്ചാം അവകേഞശ കകേമഞറങ്ങളുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLV ― പലവകേ വഞയ്പകേളുഞ്ചാം മുനകൂറുകേളുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI ― സഞമൂഹര്യ സുരക്ഷതിതതസ്വവഞ്ചാം കക്ഷമവഞ്ചാം.
ധനഞഭര്യര്ത്ഥനകേളുടടെ  പരതികശഞധനഞകവളകേളതില  ബനടപട  വകുപ്പുകേളതില  നതിനഞ്ചാം

ലഭതിച്ച  കുറതിപ്പുകേള  സമതിതതി  പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം  കയഞഗതതില  സനതിഹതിതരഞയതിരുന
ഉകദര്യഞഗസ്ഥരതില  നതിനഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  ഘടങ്ങളതില  കൂടുതല  വതിശദതീകേരണഞ്ചാം  ആരഞയുകേയുഞ്ചാം
ടചേയ. 

ഭരണഘടെനഞപരവഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേപരവമഞയ പരതിമതിതതികേളകക്ട്  വതികധയമഞയതി  സമതിതതി
അഭതിപഞയങ്ങള രൂപതീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം നതിഗമനങ്ങളതില എതതികച്ചരുകേയുഞ്ചാം ടചേയ.  ധനഞഭര്യര്ത്ഥന
കേളതികന്മേല  ലഭതിച്ച  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞയ  ശതീര്ഷകേങ്ങളതികന്മേല  അധതികേ  തുകേ
അനവദതിക്കുനതതിനള്ള സമതിതതിയുടടെ ശതിപഞര്ശകേള അടെങ്ങതിയതഞണക്ട് ഈ റതികപഞര്ടക്ട്.

2022  ഏപതില  26-ാ  തതീയതതി  കചേര്ന  കയഞഗതതില   സമതിതതി  ഈ  റതികപഞര്ടക്ട്
അഞ്ചാംഗതീകേരതിച.

ടകേ. എന. ബഞലകഗഞപഞല,
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം, അദര്യക്ഷന,
2022 ഏപതില 26. സബ്ജകക്ട് കേമതിറതി  VIII.



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് V―ചരക്കു പസേവന നറികുതറിയയും   കപ്പോര്ഷറികപ്പോദപ്പോയ    
     നറികുതറിയയും വറില്പന നറികുതറിയയും

                    പവപ്പോടട ചചയ്തതട   -   410.2612 പകപ്പോടറി രൂപ

                 ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട   -  1.27 പകപ്പോടറി രൂപ

നറികുതറി  വകുപട

2043 -00- 001-93―ഐ  .  ടറി  .   അടറിസപ്പോന സേസൗകരഭ്യ വറികസേനയും

വറിഹറിതയും : 2.915  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

1. ലകറി  ബറില്  ആപട  വഴറി  ജറി.എസേട.ടറി.  ബറില്ലുകള്  അപ്പഗ്രേഡട  ചചയ്യുന
നറികുതറിദപ്പോയകരറില് നറിനയും നറുചകടുപറിലൂചട വറിജയറികളപ്പോകുനവര്കട പപ്പോരറിപതപ്പോഷറികങ്ങള്
നല്കുനതറിനപ്പോയറി  5.08  പകപ്പോടറി  രൂപയയും   അതറിര്തറി  നറിരരീക്ഷണ  സേയുംവറിധപ്പോനങ്ങള്
ചമെച്ചചപടുതറി  സുതപ്പോരഭ്യമെലപ്പോത  ഇടപപ്പോടുകള്  നറിരരീക്ഷറിക്കുനതറിചന്റെ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  ANPR
സേയുംവറിധപ്പോനയും കൂടുതല് ഇടങ്ങളറിപലകട വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുനതറിപലയപ്പോയറി  7    പകപ്പോടറി  രൂപയയും ചചലവട
വരുചമെനതറിനപ്പോല് ടറി  ശരീര്ഷകതറിപലയട  അധറികമെപ്പോയറി    12.08    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  VII―മുദ്രപത്രങ്ങളയും രജറിപസ്ട്രേഷനയും

പവപ്പോടട ചചയ്തതട - 284.2862  പകപ്പോടറി  രൂപ

ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട  -    ഇല

നറികുതറി വകുപട

2030-01-101-99 ―മുദ്രപത്രങ്ങള് ജ ജുഡരീഷഭ്യല്   -   സപ്പോമ്പറിചന്റെ വറില

വറിഹറിതയും  :  1.2   പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

2. ജ ജുഡരീഷഭ്യല് മുദ്രപത്രങ്ങള് അച്ചടറിച്ച വകയറില് നപ്പോസേറികട  പ്രസറിനട  നല്കപ്പോനള
കുടറിശറിക ത ജുകയയും 2020-21, 2021-22 കപ്പോലയളവറിചല ഇന്ഡന്റെട പ്രകപ്പോരയും ഹഹദരപ്പോബപ്പോദട
പ്രസറില്  അച്ചടറി  പൂര്തറിയപ്പോകറിയ  മുദ്രപത്രങ്ങള്  ഹകപറ്റുനതറിനള  ത ജുകയയും  പവണറി
വരുചമെനളതറിനപ്പോല്  പമെല്  ശരീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയറി  വരുയും.  ആയതറിനപ്പോല്  ടറി    ശരീര്ഷകതറില്  അധറികമെപ്പോയറി    4    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .
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2030-02-101-99 ―മുദ്രപത്രങ്ങള് പനപ്പോണ് ജ ജുഡരീഷഭ്യല്   -   സപ്പോമ്പറിചന്റെ വറില

വറിഹറിതയും  :   25   പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

3. പനപ്പോണ്  ജ ജുഡരീഷഭ്യല്  മുദ്രപത്രങ്ങള്  അച്ചടറിച്ച  വകയറില്  നപ്പോസേറികട  പ്രസറിനട
നല്കപ്പോനള കുടറിശറിക തുകയയും  2020-21,  2021-22  കപ്പോലയളവറിചല ഇന്ഡന്റെട  പ്രകപ്പോരയും
ഹഹദരപ്പോബപ്പോദട പ്രസറില് അച്ചടറി പൂര്തറിയപ്പോകറിയ മുദ്രപത്രങ്ങള് ഹകപറ്റുനതറിനള തുകയയും
പമെല് ശരീര്ഷകതറില് വകയറിരുപതണതപ്പോചണങറിലയും നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന വറിഹറിതയും
തറികചയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട. ആകയപ്പോല് അധറികമെപ്പോയറി   26.1   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2030-02-102-99―മുദ്രപത്ര വറില്പന ചചലവുകള്  .

വറിഹറിതയും :   31   പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

4. പനപ്പോണ്  ജുഡരീഷഭ്യല്  മുദ്രപത്ര  വറില്പനകട  അനസേരറിച്ചട  സപ്പോമ്പട  ചവണര്മെപ്പോര്കട
ഡറിസസൗണട നല്പകണതറിനപ്പോലയും 2022-23 സേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ഭൂമെറിയചട നഭ്യപ്പോയവറില
10%  വര്ദ്ധറിച്ചതറിനപ്പോലയും  മുന്  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചതപപപ്പോചല  തചന  മുദ്രപത്ര  വറില്പന
പ്രതരീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോലയും   പമെല് ശരീര്ഷകതറില് അനവദറിച്ചറിട്ടുള വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  അധറികമെപ്പോയറി    4    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2030-03-001-99-45― ഭരണയും   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതയും  :   1.15  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

5. രജറിപസ്ട്രേഷന്  ഇന്ചസ്പെക്ടര്  ജനറല്  ഓഫരീസേറിചല  4  വപ്പോഹനങ്ങളചട  ഇന്ധനയും
ഇനതറിചല ചചലവറിനപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയ
തറിനപ്പോല്  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  അധറികമെപ്പോയറി    75,000    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2030-03-001-96-45―ജറിലപ്പോ  ഓഫരീസുകള്  -   പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതയും  :   5.97  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

6. പതറിനപ്പോലട  ജറിലപ്പോ രജറിസ്ട്രേപ്പോര് ജനറല് ഓഫരീസുകളറിചല വപ്പോഹനങ്ങളചട ഇന്ധനയും
ഇനതറിചല ചചലവറിനപ്പോയറി നടപട സേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയും വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമെല്  ശരീര്ഷകതറില്    1    ലക്ഷയും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .
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2030-03-001-95-06―സേബ് രജറിസ്ട്രേറി ഓഫരീസുകള്   -   വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും  :  1.6 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

7. സേബട രജറിസ്ട്രേപ്പോര് ഓഫരീസുകളചട വപ്പോടകയറിനതറില് പ്രതറിമെപ്പോസേയും  10  ലക്ഷയും രൂപ

ചചലവട  വരുനതറിനപ്പോലയും  2021-22  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  വപ്പോടക  കുടറിശറികയപ്പോയറി

1.2  പകപ്പോടറി  രൂപ  നല്കപ്പോനളതറിനപ്പോലയും  പമെല്  ശരീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്  വകയറിരുതറി

യറിരറിക്കുന ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി   1    പകപ്പോടറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ  ചചയ്യുന  .    കൂടപ്പോചത  വപ്പോടകയറിനതറില്  വന്തുക  കുടറിശറിക  നറിലനറില്ക്കുന

സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  പ്രസ്തുത  കുടറിശറിക  പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും  തരീര്പപ്പോപകണതപ്പോചണനട  സേമെറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  . 

2030-03-001-95-34-3―മെറ്റു ചചലവുകള്  -  മെററിനയും

വറിഹറിതയും   :  1000   രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

8. നറിലവറിചല കുടറിശറികകള് തരീര്പപ്പോക്കുനതറിനയും കറിഫ്ബറി പ്രകപ്പോരയും പണറികഴറിപറിച്ച

സേബ് രജറിസ്ട്രേപ്പോര്  ഓഫരീസേട  ചകടറിടങ്ങളചട  ഷറിഫറിയുംഗട  ചപ്പോര്ജട,  ഉദ്ഘപ്പോടന  ചചലവുകള്

എനറിവയള്ചപചട നടപ്പുസേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയും ഉണപ്പോകപ്പോന് സേപ്പോധഭ്യതയള ചചലവുകള്ക്കുമെപ്പോയറി

ടറി ശരീര്ഷകതറില് നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്

അധറികമെപ്പോയറി    15    ലക്ഷയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരു

തണചമെനട സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2030-03-001-95-67― ചപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കുള അടറിസപ്പോന സേസൗകരഭ്യങ്ങള്

വറിഹറിതയും  : 50 ലക്ഷയും   രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

9. സേയുംസപ്പോനചത വറിവറിധ സേബ് രജറിസ് ടപ്പോര് ഓഫരീസുകളറില് 2020-21 സേപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷയും ചപപ്പോതുജനങ്ങള്കപ്പോയറി അടറിസപ്പോന സേസൗകരഭ്യങ്ങള് ഒരുകറിയതറിനട ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട

വകുപറിനട നല്പകണ കുടറിശറിക തുകയയും നടപ്പുസേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷപതകട ടറി ഇനതറിലള

എസറിപമെറട  തുകയയും  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  ആവശഭ്യമെപ്പോയറി  വരുചമെനതറിനപ്പോല്

ഇപപപ്പോള്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  തറികചയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.

ആയതറിനപ്പോല്    79    ലക്ഷയും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് VIII―എഹക്സൈസേട

                            പവപ്പോടട ചചയ്തതട -   375.152 പകപ്പോടറി രൂപ.

                      ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട   -   9 ലക്ഷയും രൂപ.

നറികുതറി വകുപട

2039-00-001-99-01-4―പമെല്പനപ്പോടയും   -   ശമ്പളയും   -   ചമെഡറികല് റരീഇയുംപബഴടചമെന്റെട 

വറിഹറിതയും  :  25 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

10.എഹക്സൈസേട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട  ചമെഡറികല്  റരീഇയുംപബഴടചമെന്റെട  തുക  മെപ്പോററി
നല്കുനതറിനപ്പോയറി അനവദറിച്ച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ടറി ശരീര്ഷകതറില്  അധറികമെപ്പോയറി
10     ലക്ഷയും  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട
സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-04-2―യപ്പോത്രപ്പോ ചചലവുകള്   -   സലയുംമെപ്പോറ  ബത

വറിഹറിതയും   :  3.25 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

11. എഹക്സൈസേട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട  സലയുംമെപ്പോറ  ബത  പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും  മെപ്പോററി
നല്കുനതറിനട  പമെല് ശരീര്ഷകതറില് അനവദറിച്ചറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ടറി
ശരീര്ഷകതറില്  അധറികമെപ്പോയറി    2     ലക്ഷയും  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെനട    സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-05-1―   ഓഫരീസേട ചചലവുകള്   -   ചവളകരയും

വറിഹറിതയും  :  4.95 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

12. പുതറിയ ഓഫരീസുകള് അനവദറിച്ച സേപ്പോഹചരഭ്യതറില് ചവളകരയും പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും അടച
തരീര്കപ്പോന്  നറിലവറിചല  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  പമെല്  ശരീര്ഷകതറില്    1    ലക്ഷയും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-05-2―ഹവദദ്യുതറി ചചലവട

വറിഹറിതയും  :  60.9  ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

13. എഹക്സൈസേട  സേര്കറിള്  ഓഫരീസുകളറിചല  ഹവദദ്യുതറിചചലവട  പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും
വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറിചല വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത ശരീര്ഷക
തറിപലകട   10    ലക്ഷയും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2039-00-001-99-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും  :  89  ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

14.  നടപ്പുസേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയും ടറി ശരീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന വറിഹറിതയും എഹക്സൈസേട
സേര്കറിള് ഓഫരീസുകളറിചല വപ്പോടക,  കരയും,  നറികുതറി  ചചലവുകള് പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും വഹറിക്കുനതറിനട
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല് 10   ലക്ഷയും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി
വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-15―രഹസേഭ്യ പസേവന ചചലവുകള്

വറിഹറിതയും  :  22 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

15.  എന്പഫപ്പോഴടചമെന്റെട  പ്രവര്തനയും  കൂടുതല്  ശക്തമെപ്പോക്കുനതറിനട   നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.    ആയതറിനപ്പോല് ടറി ശരീര്ഷകതറില് അധറികമെപ്പോയറി  3    ലക്ഷയും രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-21-2―പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -   സേയുംരക്ഷണവുയും അറകുറപണറികളയും

വറിഹറിതയും   :  48.51  ലക്ഷയും രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയും)

16.  എഹക്സൈസേട  സേര്കറിള് ഓഫരീസുകളറിചല  വപ്പോഹനങ്ങളചട    അറകുറപണറികള്
പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും  വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
പമെല്സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  ഈ  ശരീര്ഷകതറിപലകട  10    ലക്ഷയും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-34-3―മെറ്റു ചചലവുകള്   -   മെററിനയും

വറിഹറിതയും   :  46.20  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

17. എഹക്സൈസേട  സേര്കറിള്  ഓഫരീസുകളറിചല  ഓഫരീസേട  ചചലവുകള്  പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും
വഹറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശരീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള  വറിഹറിതയും  തറികചയും
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി  10    ലക്ഷയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതയും  : 1.9838  പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

18. എഹക്സൈസേട സേര്കറിള് ഓഫരീസുകളറിചല പറി.ഒ.എല്. ചചലവുകള് പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും
വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറില് ടറി ശരീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും
പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി  50    ലക്ഷയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2039-00-001-98-01-4―ചറയ്ഞട ഓഫരീസുകള്   -    ചമെഡറികല് റരീഇയുംപബഴടചമെന്റെട

വറിഹറിതയും   :  40 ലക്ഷയും  രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയും)

19.എഹക്സൈസേട ചറയ്ഞട ഓഫരീസുകളറിചല എഹക്സൈസേട ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട  ചമെഡറികല്
റരീഇയുംപബഴടചമെന്റെട തുക പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും മെപ്പോററി നല്കുനതറിനട ഈ ശരീര്ഷകതറില് അനവദറിച്ചറിട്ടുള
വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്    15    ലക്ഷയും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-05-2―ഓഫരീസേട ചചലവുകള്   -   ഹവദദ്യുതറി ചചലവട

വറിഹറിതയും  :  45 ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

20. പുതറിയ ഓഫരീസുകള് അനവദറിച്ച സേപ്പോഹചരഭ്യതറില് ഹവദദ്യുതറി ചപ്പോര്ജട പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും
അടക്കുനതറിനട  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  പമെല്
സേപ്പോഹചരഭ്യതറില് ഈ ശരീര്ഷകതറില്  10    ലക്ഷയും  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-05-4―മെററിനങ്ങള്

വറിഹറിതയും   : 26.46 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

21. എഹക്സൈസേട  പറഞട  ഓഫരീസുകളറിചല  ഓഫരീസേട  ചചലവുകള്  പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും
വഹറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശരീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്
5   ലക്ഷയും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണ
ചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും  :  1.155 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

22.  എഹക്സൈസേട  ചറയ്ഞട  ഓഫരീസുകളറിചല  വപ്പോടക,  കരയും,  നറികുതറി  ചചലവുകള്
പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറിചല  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ടറി
ശരീര്ഷകതറില്  2  0    ലക്ഷയും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെനട    സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-21-2―പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -   സേയുംരക്ഷണവുയും അറകുറപണറികളയും

വറിഹറിതയും   :  47.09 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

23. എഹക്സൈസേട ചറയ്ഞട ഓഫരീസുകളറിചല പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളചട അറകുറപണറികളചട
ചചലവുകള് പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറിചല വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  ടറി
ശരീര്ഷകതറില്  10    ലക്ഷയും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2039-00-001-98-34-3―മെറ്റു ചചലവുകള്   -  മെററിനയും 

വറിഹറിതയും  : 14.91 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

24. എഹക്സൈസേട ചറയ്ഞട ഓഫരീസുകളറിചല ഓഫരീസേട  ചചലവുകള് പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും വഹറിക്കുനതറിനട
നറിലവറില് അനവദറിച്ചറിട്ടുള വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് 5   ലക്ഷയും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട
സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതയും  :  2.0179 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

25. എഹക്സൈസേട  ചറയ്ഞട  ഓഫരീസുകളറിചല  ഇന്ധന  ചചലവുകള്കപ്പോയറി  നറിലവറിചല
വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് ടറി ശരീര്ഷകതറില് 50   ലക്ഷയും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

2039-00-001-97-21-2―വറിജറിലന്സേട വറിഭപ്പോഗയും   -  പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  -  സേയുംരക്ഷണവുയും  
           അറകുറപണറികളയും

വറിഹറിതയും   :  90,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

26. വറിജറിലന്സേട ഓഫരീസേറിചല വപ്പോഹനങ്ങളചട സേയുംരക്ഷണയും, അറകുറപണറി എനറിവ
പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും  വഹറിക്കുനതറിനട നറിലവറിചല വറിഹറിതയും പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  50,000      രൂപ
ടറി ശരീര്ഷകതറില് അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണ
ചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-97-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതയും   :  1.98 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

27. വറിജറിലന്സേട ഓഫരീസേറിചല ഇന്ധന ചചലവുകള് പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും വഹറിക്കുനതറിനട
നറിലവറിചല വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  50,000    രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-94-34-3―എഹക്സൈസേട വകുപറിചന്റെ നവരീകരണയും   -   മെറ്റു ചചലവുകള്  -  മെററിനയും

വറിഹറിതയും  :  7.738 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

      -  1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)
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28.  എഹക്സൈസേട സേബട ഓഫരീസുകളചട അടറിസപ്പോന സേസൗകരഭ്യ വറികസേനയും,  എന്പഫപ്പോഴടചമെന്റെട
പ്രവര്തനയും  ശക്തറിചപടുത്തുനതറിനപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങള്  -  വപ്പോഹനങ്ങള്  എനറിവ
വപ്പോങ്ങല്,  ഇ-ഗപവണന്സേട,  ഫരീല്ഡട  ഓഫരീസുകളചട  നവരീകരണയും  തുടങ്ങറിയ  വറിവറിധ
പദ്ധതറികളറിലൂചട  വകുപറിചന്റെ  നവരീകരണ  പ്രകറിയയട  ആകയുംകൂടപ്പോനള  നടപടറികള്
സേസരീകരറിപകണതപ്പോയറിട്ടുളതറിനപ്പോല്  നടപ്പുസേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക തറികചയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ടറി ശരീര്ഷകതറില്
പദ്ധതറിയറിനതറില്  6.57      പകപ്പോടറി രൂപയയും പദ്ധതറിപയതര ഇനതറില്   50    ലക്ഷയും രൂപയയും
അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-88―വറിമുക്തറി

വറിഹറിതയും  :  8.18  പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

29. പകരള സേയുംസപ്പോന ലഹരറിവര്ജന മെറിഷന് (വറിമുക്തറി) പദ്ധതറി പ്രവര്തനങ്ങള്
സേയുംഘടറിപറിക്കുനതറിനട നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക തറികചയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  ടറി ശരീര്ഷകതറില്  പദ്ധതറിയറിനതറില് അധറികമെപ്പോയറി    20.63    പകപ്പോടറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-87―സ്കൂളകളറില് ലഹരറി വറിരുദ്ധ പബപ്പോധവല്കരണയും

വറിഹറിതയും  :  1000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

30. സ്കൂളകളറില് ലഹരറി വറിരുദ്ധ പബപ്പോധവല്കരണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുനതറിപലയപ്പോയറി
പ്രസ്തുത ശരീര്ഷകതറില് നറിലവറില് അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന വറിഹറിതയും തറികചയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്
അധറികമെപ്പോയറി  5    ലക്ഷയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട
സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-86-04-1―എകട ഹസേസേട   -   ഹകയുംബപ്പോഞട വറിഭപ്പോഗയും  -   യപ്പോത്രപ്പോചചലവുകള്   -   യപ്പോത്രപ്പോ ബത

വറിഹറിതയും  :  11,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

31. എകട ഹസേസേട  -  ഹകയുംബപ്പോഞട ഓഫരീസുകളറിചല എഹക്സൈസേട ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട
യപ്പോത്രപ്പോബത  പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും  മെപ്പോററി  നല്കുനതറിപലകപ്പോയറി  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി  2    ലക്ഷയും  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-86-04-2― സലയുംമെപ്പോറബത

വറിഹറിതയും   :  5,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

32. എകട ഹസേസേട  -  ഹകയുംബപ്പോഞട ഓഫരീസുകളറിചല എഹക്സൈസേട ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട
സലയുംമെപ്പോറബത  പൂര്ണ്ണമെപ്പോയയും  മെപ്പോററി  നല്കുനതറിപലകപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
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ബ ഡ്ജറട  വറിഹറിതയും   അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  10,000     രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-86-21-2―പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -   സേയുംരക്ഷണവുയും  അറകുറപണറികളയും

വറിഹറിതയും   :  30,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

33. എകട ഹസേസേട  -  ഹകയുംബപ്പോഞട വറിഭപ്പോഗതറിനട വപ്പോഹനങ്ങളചട സേയുംരക്ഷണതറിനയും
അറകുറപണറികള്ക്കുമെപ്പോയറി  ടറി  ശരീര്ഷകതറിപലകട  10,000    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-86-34-3―മെറട ചചലവുകള്   -   മെററിനയും

 വറിഹറിതയും   :  10,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

34. ടറി ശരീര്ഷകതറില് നറിലവറില് അനവദറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
അധറികമെപ്പോയറി  40,000    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുത
ണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-86-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതയും   :  1.5 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

35. നടപട  സേപ്പോമ്പതറികവര്ഷയും  പറി.ഒ.എല്.  ചചലവുകള്കപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള
ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറികമെപ്പോയറി  2   ലക്ഷയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-800-96 ―സേയുംസപ്പോന  എഹക്സൈസേട  അകപ്പോഡമെറിയചടയയും  ഗപവഷണപകന്ദ്രതറിചന്റെയയും
     സേസൗകരഭ്യങ്ങള് ചമെച്ചചപടുതല്

വറിഹറിതയും   :  82 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറി)

36. സേയുംസപ്പോനചത എഹക്സൈസേട ജരീവനകപ്പോര്കട അടറിസപ്പോന പരറിശരീലനയും, സേപ്പോയധ
പരറിശരീലനയും  തുടങ്ങറി  വറിവറിധ  പരറിശരീലനങ്ങള്  നല്കുനതറിപനപ്പോടനബന്ധറിച്ചട  തൃശ ശ്ശൂരറില്
പ്രവര്തറിക്കുന പസറട  എഹക്സൈസേട അകപ്പോഡമെറി ആന്റെട ററിസേര്ച്ചട ചസേന്റെററിചന്റെ അടറിസപ്പോന
സേസൗകരഭ്യ  വറികസേന  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിക്കുന
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില് അധറികമെപ്പോയറി  21    ലക്ഷയും
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

463/2022.
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കടബപ്പോദ്ധഭ്യതകള്

                                     പവപ്പോടട ചചയ്തതട   -    ഇല

                                       ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട   -    25965.8611 പകപ്പോടറി രൂപ

ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട

2049-01-200-84―സേര്കപ്പോര് ജരീവനകപ്പോരുചട  ഭവന പദ്ധതറിയചട  അടറിസപ്പോനതറില്  

  2018    ചസേപ്റയുംബര്  മെപ്പോസേയും  പഞപ്പോബട  നപ്പോഷണല്  ബപ്പോങറില്  നറിചനടുത

     വപ്പോയ്പയറിപന്മേലള പലറിശ

വറിഹറിതയും    :  3.576 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

37.  സേര്കപ്പോര്  ജരീവനകപ്പോരുചട  ഭവന  പദ്ധതറിയചട  അടറിസപ്പോനതറില്  പഞപ്പോബട

നപ്പോഷണല്  ബപ്പോങറില്  നറിനയും  2018  ചസേപ്റയുംബര്  മെപ്പോസേചമെടുത  വപ്പോയ്പയറിപന്മേലള

പലറിശയറിനതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  80

ലക്ഷയും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട

സേമെറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് X―ടഷററികളയും അകസൗണ്ടുകളയും

                   പവപ്പോടട ചചയ്തതട      -   380.8429  പകപ്പോടറി രൂപ

                        ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട  -   ഇല

ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപട

2054-00-098- 99-06 ―പകരള സേയുംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട  -  വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും   :  25 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

38.  വപ്പോടക ചകടറിടങ്ങളറില് പ്രവര്തറിക്കുന പകരള സേയുംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിചന്റെ

9 കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളചട  വപ്പോടക നല്കുനതറിപലയപ്പോയറി നടപട സേപ്പോമ്പതറിക വർഷയും ടറി ശരീർഷകതറില്

അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  38    ലക്ഷയും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജറിലപ്പോഭരണവുയും പലവകയയും

    പവപ്പോടട ചചയ്തതട    -    855.6211  പകപ്പോടറി രൂപ

   ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട   -   1.1242  പകപ്പോടറി രൂപ

ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട

2047-00-103-87―പദശരീയ സേമ്പപ്പോദഭ്യ പദ്ധതറിയറിചല ഏജന്റുമെപ്പോര്ക്കുയും   എസേട  .  എ  .  എസേട  .  ഏജന്റുമെപ്പോര്ക്കുയും

അധറിക   പസേവനതറിനട നല്കുന പ്രതറിഫലയും

വറിഹറിതയും  :  225 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

39. 2022-23  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ഏജന്റുമെപ്പോര്കട  അധറികപസേവനതറിനള

പ്രതറിഫലയും പ്രതറിമെപ്പോസേയും ഏകപദശയും 18.5 പകപ്പോടറി  രൂപ നറിരകറില് 12 മെപ്പോസേചത പ്രതറിഫലയും

വറിതരണയും ചചയ്യുനതറിനപ്പോയറി 222 പകപ്പോടറി  രൂപയയും മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല പ്രതറിഫല കുടറിശറിക

(ഹവകറി  ലഭറിച്ച  ചക്ലെയറിമുകള്,  ചതറപ്പോയറി  പരഖചപടുതറിയ  ചക്ലെയറിമുകള്)  വറിതരണയും

ചചയ്യുനതറിനപ്പോയറി  2  പകപ്പോടറി  രൂപയയും,  2020-21,  2021-22  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷങ്ങളറില്

പ്രതറിഫലയും നല്കപ്പോന് ബപ്പോകറിയണപ്പോയറിരുന 2 മെപ്പോസേചത കുടറിശറിക  തുകയപ്പോയ 37 പകപ്പോടറി

രൂപയയും  പചര്ന  തുക  നടപട  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  ആവശഭ്യമെപ്പോയറി

വരുചമെനതറിനപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി    36    പകപ്പോടറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2047-00-103-85-10―എയും  .  പറി  .  ചക  .  ബറി  .  ഹവ  /  എസേട  .  എ  .  എസേട  ഏജന്റുമെപ്പോരുചട  പക്ഷമെനറിധറികപ്പോയള

സേയുംസപ്പോന സേര്കപ്പോരറിചന്റെ തത ജുലഭ്യ വറിഹറിതയും   -   സേയുംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയും  : 65 ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

40. പദശരീയ  സേമ്പപ്പോദഭ്യ  പദ്ധതറി  ഏജന്റുമെപ്പോര്  ഒരു  വര്ഷയും  പക്ഷമെനറിധറിയറിപലയട  അടയ്ക്കുന

ചമെപ്പോതയും തുകയചട  50%  ആയ സേര്കപ്പോര്  വറിഹറിതവുയും  31-3-2022  വചരയള സേര്കപ്പോര്

വറിഹറിതതറിചല കുടറിശറിക ഉള്ചപചടയള തുകയയും പമെല് ശരീർഷകതറില് വകയറിരുപതണ

തപ്പോചണങറിലയും നറിലവറില് അനവദറിച്ചറിട്ടുള വറിഹറിതയും വകയറിരുപതണ വറിഹറിതപതകപ്പോള്

കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്    68.52    ലക്ഷയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVI―ചപന്ഷനയും പലവകയയും

                 പവപ്പോടട ചചയ്തതട         -    35408.3607 പകപ്പോടറി രൂപ

                      ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട     -    26.3973 പകപ്പോടറി രൂപ

നറികുതറി വകുപട

2075-00-103-99-02-08―ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി  ടറികറട  വറില്പന  -  പ്രചരണ  ചചലവുകള്    -    പരസേഭ്യ
പ്രചരണയും എനറിവയ്ക്കുള ചചലവുകള്

വറിഹറിതയും   :  25 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

41. പലപ്പോ ടററിയചട ചമെപ്പോതയും വറിറ്റുവരവറിചന്റെ 1% തുക വചര പറി.ആര്.ഡറി. നറിരകറിനട വറിപധയമെപ്പോയയും
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമെനസേരറിചയും  പരസേഭ്യ  ചചലവുകള്കപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോചമെനള
തറിനപ്പോല്  ഉയര്ന  വറിറ്റുവരവട  ലക്ഷഭ്യയും  ഹകവരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  കൂടുതല്  പരസേഭ്യങ്ങള്
നല്കുനതറിപലയട നറിലവറില് അനവദറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും പരഭ്യപ്പോപ്തമെല.  ആയതറിനപ്പോല് ടറി
ശരീര്ഷകതറില്   3   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2075-00-103-94-05-2―സേയുംസപ്പോന ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി ഡയറക്ടപററട    -    ഓഫരീസേട ചചലവുകള്   -
                                     ഹവദദ്യുതറി ചചലവട   

വറിഹറിതയും   :  2.27 ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

42.  സേയുംസപ്പോന ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി ഡയറക്ടപററട,  വറികപ്പോസേട ഭവന്,  ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി ഡയറക്ടപററട
അനക്സൈട,  തമ്പപ്പോനൂര്  എനരീ  ഓഫരീസുകളചട  ഹവദദ്യുതറി  ചചലവട  ഇനതറില്   നറിലവറില്
അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല് ടറി ശരീര്ഷകതറില് അധറികമെപ്പോയറി   2.73
ലക്ഷയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2075-00-103-94-05-3―ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചലവട   

വറിഹറിതയും : 1.65  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

43.  സേയുംസപ്പോന ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി ഡയറക്ടപററട,  വറികപ്പോസേട ഭവന്,  ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി ഡയറക്ടപററട
അനക്സൈട,  തമ്പപ്പോനൂര് എനരീ ഓഫരീസുകളചട  ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചലവട  ഇനതറില് നറിലവറില്
അനവദറിച്ച ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  അധറികമെപ്പോയറി
70,000    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട
സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2075-00-103-94-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും  :  ഇല (പദ്ധതറിപയതരയും)

44. സേയുംസപ്പോന ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി ഡയറക്ടപററട അനക്സൈട പ്രവര്തറിച വരുന ചക.ടറി.ഡറി.എഫട.സേറി.
ഉടമെസതയറിലള   തമ്പപ്പോനൂരറിചല  ചകടറിടതറിചന്റെ  വപ്പോടക  ചചലവട  വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
2075-00-103-94    എന ശരീര്ഷകതറില്    '06 -    വപ്പോടക  ,    കരയും  ,    നറികുതറി  '    എന ഉപശരീര്ഷകയും
അനവദറികണചമെനയും  നടപട  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  വപ്പോടകയറിനതറിലള  ചചലവുയും
മുന്വര്ഷചത കുടറിശറിക തുകയയും നല്കുനതറിപലയപ്പോയറി    ടറി ശരീര്ഷകതറില്  പദ്ധതറിപയതര
ഇനതറില്   26.98   ലക്ഷയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനയും
സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2075-00-103-94-34-3―മെറ്റു ചചലവുകള്  -   മെററിനയും 

വറിഹറിതയും  :  20  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

45.  വകുപറിനട കരീഴറിലള ഓഫരീസുകളചട നവരീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള്,  ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി
ടറികറ്റുകളചട  സുരക്ഷപ്പോ  സേയുംവറിധപ്പോനങ്ങള്  ശക്തമെപ്പോക്കുനതറിചന്റെ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  സേറി-ഡറിറ്റുമെപ്പോയറി
കരപ്പോററിപലര്ചപടട  പ്രവര്തറിക്കുന ചസേകക്യൂരറിററി  ഡറിഹസേന് ലപ്പോബറിചന്റെ പ്രവര്തന ചചലവുകള്
എനറിവ വഹറിക്കുനതറിപലകപ്പോയറി നറിലവറിചല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  ടറി
ശരീര്ഷകതറില്  അധറികമെപ്പോയറി    10    ലക്ഷയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2075-00-103-93-97―ജറിലപ്പോ ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി ഓഫരീസുകള്  -  വപ്പോഹനങ്ങളചട വപ്പോടക

വറിഹറിതയും : 13.69  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

46.  ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി ജറില/സേബട ഓഫരീസുകളറിചല ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി കരപ്പോര് അടറിസപ്പോനതറില്
എടുക്കുന  വപ്പോഹനങ്ങളചട  വപ്പോടക  നല്കുനതറിപലയപ്പോയറി  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്
അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി    4.31    ലക്ഷയും
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

2075-00-103-92-04-1―സേയുംസപ്പോന  ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററിയചട  റരീജണല്  ചഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ,
എറണപ്പോകുളയും   -   യപ്പോത്രപ്പോ ചചലവുകള്  -   യപ്പോത്രപ്പോ ബത

വറിഹറിതയും  : 7.56  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

47.  എറണപ്പോകുളയും റരീജണല് ചഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടപററട  ഓഫരീസേറിചല ജരീവനകപ്പോരുചട
യപ്പോത്രപ്പോചചലവുകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിപലയപ്പോയറി  നടപട  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  8.5  ലക്ഷയും
രൂപ ചചലവട  പ്രതരീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ടറി  ശരീര്ഷകതറില് അധറികമെപ്പോയറി    94,000    രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .
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2075-00-103-92-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും  :  36.38  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

48.  എറണപ്പോകുളയും  റരീജണല്  ചഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടപറററിചന്റെ  വപ്പോടകയറിനതറില്  നടപട
സേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയും 56 ലക്ഷയും രൂപ ചചലവട പ്രതരീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല് ടറി ശരീര്ഷകതറില്
നറിലവറിചല വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട  .    ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി    19.62    ലക്ഷയും രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

2075-00-103-90-04-1―പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ഇപന്റെണല്  ഓഡറിറട   വറിയുംഗട  ഓഫരീസേട  -  യപ്പോത്രപ്പോ
ചചലവുകള്  -  യപ്പോത്രപ്പോ ബത

വറിഹറിതയും  :  2  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

49.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ഇപന്റെണല് ഓഡറിറട ഓഫരീസേറിചല ജരീവനകപ്പോരുചട യപ്പോത്രപ്പോബത
ഇനതറില് നടപട സേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയും  4.5  ലക്ഷയും രൂപ ചചലവട പ്രതരീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്
ടറി ശരീര്ഷകതറില് അധറികമെപ്പോയറി   2.5   ലക്ഷയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2075-00-103-90-05-2―ഓഫരീസേട ചചലവുകള്  -   ഹവദദ്യുതറി ചചലവട

വറിഹറിതയും  :  18,000   രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

50.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ഇപന്റെണല് ഓഡറിറട ഓഫരീസേറിചന്റെ  ഹവദദ്യുതറി ചചലവട വഹറിക്കുനതറിനട
നറിലവറിചല വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്    7000    രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2075-00-103-90-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി 

വറിഹറിതയും  :  3.73  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

51. നടപ്പുസേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ഇപന്റെണല്  ഓഡറിറട  ഓഫരീസേറിചന്റെ
വപ്പോടകയറിനതറില് 5.08 ലക്ഷയും രൂപ ചചലവട പ്രതരീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ടറി ശരീര്ഷകതറില്
അധറികമെപ്പോയറി    1.35    ലക്ഷയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട

2075-00 -795-98―വരീടട വപ്പോയട പ എഴുതറിതളല് 

വറിഹറിതയും   :  21.10 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

   52.  ഭവനനറിര്മപ്പോണ വപ്പോയട പ എഴുതറിതളല്  തുക  5  ലക്ഷയും രൂപയപ്പോയറി വര്ദ്ധറിപറിച്ചറിട്ടുള
തറിനപ്പോലയും  ഈ ഇനതറില്  അപപക്ഷകരുചട എണ്ണയും വര്ദ്ധറിച വരുന സേപ്പോഹചരഭ്യതറിലയും ടറി
ശരീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി  18.90
ലക്ഷയും രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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ചപപ്പോതുഭരണ (നക്യൂനപക്ഷ പക്ഷമെയും) വകുപട

2075-00 -800-81―പകരള സേയുംസപ്പോന ഹജട കമറിററികട അയുംശദപ്പോനയും   

വറിഹറിതയും : 1.041  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

53.  ഹജട  ഹസൗസേറിപനപ്പോടനബന്ധറിചള വനറിതപ്പോ  പബപ്പോകട  നറിര്മപ്പോണയും പൂർതരീകരറിക്കു

നതറിനയും ഹജട പവപ്പോളണറിയര്മെപ്പോരുചട എണ്ണയും വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതുമൂലമുള ചചലവുകള്ക്കുമെപ്പോയറി

പമെല് ശരീര്ഷകതറിചല വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി    7.16   പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

റവനക്യൂ വകുപട

2075-00 -800-78―വഖഫട പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ സേപ്പോമൂഹഭ്യപക്ഷമെ പ്രവര്തനതറിന പവണറിയള

പ്രപതഭ്യക ധനസേഹപ്പോയയും 

വറിഹറിതയും  :  1.32  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

54. വറിവറിധ ധനസേഹപ്പോയ കുടറിശറികകള് ചകപ്പോടുത്തുതരീര്ക്കുനതറിനയും നടപട സേപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷപതയ്ക്കുള പദ്ധതറികള്ക്കുമെപ്പോയറി ടറി  ശരീര്ഷകതറിപലകട ഇപപപ്പോള് അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആകയപ്പോല്   2    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

ഹസേനറിക പക്ഷമെ  വകുപട

2075-00 -800-52―തറിരുവനന്തപുരയും നഗരതറിചല യദ്ധസപ്പോരകയും 

വറിഹറിതയും  :  1000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

55. ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട വകുപട തയപ്പോറപ്പോകറി സേമെര്പറിച്ചറിട്ടുള യദ്ധസപ്പോരകതറിചന്റെ മെപ്പോതൃകയട

അയുംഗരീകപ്പോരയും  ലഭഭ്യമെപ്പോകുന മുറയട  അടറിസപ്പോന പ്രപ്പോരയുംഭ  പ്രവൃതറികള് ആരയുംഭറിക്കുനതറിപലയപ്പോയറി

ടറി ശരീർഷകതറില് അധറികമെപ്പോയറി   50   ലക്ഷയും രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറി  പയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലവക സേപ്പോമ്പതറിക സേര്വ്വരീസുകള്

                               പവപ്പോടട ചചയ്തതട    -   4777.9305  പകപ്പോടറി  രൂപ
                             ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട   -   ഇല

ആസൂത്രണ സേപ്പോമ്പതറികകപ്പോരഭ്യ വകുപട

3454-02-112-96-34-3―സേര്പവ്വയയും പഠനവുയും    -   മെറ്റുചചലവുകള്  -   മെററിനയും

വറിഹറിതയും  :  25 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറി)

       :  20,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

56. 'പകരളതറിചല  വന്ധഭ്യതയചട  പ്രചുരഭ്യവുയും  ചറികറിത്സയയും  സേയുംബന്ധറിച്ച  പഠനയും',
'പകപ്പോവറിഡട മെഹപ്പോമെപ്പോരറിയചട ആഘപ്പോതയും മെലയപ്പോളറി പ്രവപ്പോസേറികളറില് - പഠനയും' എനരീ സേര്പവ്വകള്കട
നടപട  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ബ ഡ്ജററില്  അനവദറിച്ച  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ടറി
ശരീര്ഷകതറില്    10    ലക്ഷയും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

3454-02-112-89―ഭപ്പോരതരീയ  സറിതറി  വറിവരകണകട  ശക്തറിചപടുതല്  പദ്ധതറി
(  ഐ  .  എസേട  .  എസേട  .  പറി  .)   സേയുംസപ്പോന പദ്ധതറി

വറിഹറിതയും  :  1.41 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

57. ഫയര്  -  പസേഫറി ഉപകരണങ്ങള് സപ്പോപറിക്കുനതറിനയും ചുറ്റുമെതറില് ചകടറി പഗറട
സപ്പോപറിക്കുനതറിനയും,  ചകടറിട  പരറിസേരയും  ഇന്റെര്പലപ്പോകട  ചചയ്യുനതറിനയും പബറികട  പറപ്പോഡറില്
നറിനട  സപ്പോപനതറിപലകട  ടപ്പോര്പറപ്പോഡട  നറിര്മറിക്കുനതറിനയും  പരറിശരീലന  പരറിപപ്പോടറികള്,
ചസേമെറിനപ്പോറുകള്, ചവബറിനപ്പോര് എനറിവ സേയുംഘടറിപറിക്കുനതറിനയും  ബറി. എസേട. എന്. എല്-നയും
സേറിഡ്പകപ്പോയ്ക്കുയും നല്പകണ തുക നല്കുനതറിനയും ടറി ശരീര്ഷകതറില് നറിലവറില് അനവദറിച്ച
ബ ഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല് അധറികമെപ്പോയറി   79   ലക്ഷയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

3454-02-203-95 ―ജറിലകളറില് കമ്പക്യൂടര് ഡറിവറിഷന് ശക്തറിചപടുതല്

വറിഹറിതയും   :  80  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറി)

58. ജറിലപ്പോതല  ഓഫരീസുകളറില്  ഇ-ഓഫരീസേട  സേസൗകരഭ്യയും  നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനയും
പകപ്പോടയയും  ജറിലപ്പോ  ഓഫരീസേറിചന്റെ  ഇലകറികല്,  ഫര്ണറിഷറിയുംഗട  പജപ്പോലറികളചട  ആദഭ്യഘടയും
പൂര്തരീകരറിക്കുനതറിനയും നറിലവറില് അനവദറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്
ടറി    ശരീര്ഷകതറില്    70    ലക്ഷയും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട

5475-00-115-97―ചപപടപ്പോള്  /  ഡരീസേല് ചസേസറില് നറിനയും പകരള ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രേക്ചര് ഇന്ചവസടചമെന്റെട

പബപ്പോര്ഡറില് നറിനള വറിഹറിതയും. 

വറിഹറിതയും  :  245.51 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

59. 2016-ചല  പകരള  അടറിസപ്പോന  സേസൗകരഭ്യ  നറിപക്ഷപനറിധറി  ആകറില്  വഭ്യവസ

ചചയ്തറിട്ടുളതറിന് പ്രകപ്പോരയും ചപപടപ്പോളറിയയും ഉല്പനങ്ങളറില് ചുമെതറിയറിട്ടുള ചസേസട, മുന്വര്ഷ

കപ്പോലയളവറില് പറിരറിചച്ചടുതപ്രകപ്പോരമുള ചസേസട തുകയചട അടറിസപ്പോനതറില്,  ടറി ശരീര്ഷകതറിപലകട

വകയറിരുപതണതപ്പോചണങറിലയും  നടപട  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  നറിയമെപ്പോനസൃതയും  നല്പകണ  വറിഹറിതപതകപ്പോള്  കുറവപ്പോണട.

ആകയപ്പോല് കറിഫ്ബറി നറിയമെയും അനശപ്പോസേറിക്കുന വറിഹറിതയും നടപട സേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവുയും ടറി

ശരീര്ഷകതറില്  ലഭഭ്യമെപ്പോകതക  രരീതറിയറില്  അധറിക  തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLV―പലവക വപ്പോയ്പകളയും മുന്കൂറുകളയും 

                        പവപ്പോടട ചചയ്തതട     -   16.445  പകപ്പോടറി  രൂപ

    ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട    -    ഇല

ചപപ്പോതുഭരണ വകുപട

7610-00-800-93-02―അഖറിപലന്തഭ്യപ്പോ  സേര്വ്വരീസേട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസന്മേപ്പോര്ക്കുള  മെറട    മുന്കൂറുകള്    -

അഖറിപലന്തഭ്യപ്പോ സേര്വ്വരീസേട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസന്മേപ്പോര്കട    ഹവദഭ്യ    ശുശ്രൂഷയട

പവണറിയള പലറിശയറിലപ്പോത വപ്പോയ്പ  .

വറിഹറിതയും  : 7.50  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

60. എ.ഐ.എസേട.  (ചമെഡറികല്  ചഫസേറിലറിറരീസേട)  സരീയും  2020  പ്രകപ്പോരയും,

സേയുംസപ്പോനചത  അഖറിപലന്തഭ്യപ്പോ  സേര്വ്വരീസേട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസര്ക്കുയും  അവരുചട

കുടുയുംബപ്പോയുംഗങ്ങള്ക്കുയും എയുംപപ്പോനല്ഡട ആശുപത്രറികളറില് ചറികറിത്സ പതടുനതറിനള മുന്കൂര്

വപ്പോയ്പയപ്പോയള  അപപക്ഷകള്  ലഭറിക്കുവപ്പോന്  സേപ്പോധഭ്യതയള  സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  നറിലവറിചല

വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്    2.50    ലക്ഷയും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

463/2022.
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI –സേപ്പോമൂഹഭ്യ സുരക്ഷറിതതസവുയും പക്ഷമെവുയും

                             പവപ്പോടട ചചയ്തതട     -   13218.1086  പകപ്പോടറി  രൂപ
                             ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട  -  ഇല

ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട

2235-60-110-99-01-4―സേയുംസപ്പോന ഇന്ഷ ശ്ശൂറന്സേട ഡറിപപ്പോര്ടടചമെന്റെട    -    ശമ്പളയും  -    ചമെഡറികല് റരീ
ഇയുംപബഴടചമെന്റെട

വറിഹറിതയും  : 1.62  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

61. സേര്കപ്പോരറിചന്റെ പരറിഗണനയപ്പോയറി സേമെര്പറിച്ചറിട്ടുള  5  ലക്ഷയും രൂപയചട ചക്ലെയറിയും
അപപക്ഷകള് കുടറിശറികയപ്പോയറിട്ടുളതറിനപ്പോല്  ഈ ശരീര്ഷകതറില്    5    ലക്ഷയും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട   സേമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

2235-60-110-99-05-4―ഓഫരീസേട ചചലവുകള്   -   മെററിനങ്ങള്

വറിഹറിതയും  : 27.56  ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

62. ഓഫരീസേട  നവരീകരണതറിനള ചചലവട,  പപ്പോസ്ബുകട,  പപപ്പോളറിസേറി  സേര്ടറിഫറികറട
എനറിവയചട  അച്ചടറി  ചചലവട  എനറിവയപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും
പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല് ടറി ശരീര്ഷകതറില് അധറികമെപ്പോയറി    60    ലക്ഷയും രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2235-60-110-99-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും  :  45 ലക്ഷയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

63. ചക.എസേട.ഐ.ഡറി.-യയും ചക.ടറി.ഡറി.എഫട.സേറി.-യമെപ്പോയള കരപ്പോറനസേരറിച്ചട  15%
വപ്പോടക വര്ദ്ധനവട വരുചമെനതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത അധറികചചലവുകള് വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പമെല്
ശരീര്ഷകതറില്    20    ലക്ഷയും രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2235-60-110-98-01-4―ജറിലപ്പോ ഓഫരീസുകള്   -   ശമ്പളയും   -   ചമെഡറികല്   -   റരീ ഇയുംപബഴടചമെന്റെട

വറിഹറിതയും  : 3.60 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

64. സേര്കപ്പോരറിചന്റെ പരറിഗണനയപ്പോയറി സേമെര്പറിച്ചറിട്ടുള അപപക്ഷകള് കുടറിശറികയപ്പോയറി
ട്ടുളതറിനപ്പോല്  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട  .
ആയതറിനപ്പോല്    10   ലക്ഷയും രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണചമെനട  സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2235-60-110-98-05-4―ഓഫരീസേട ചചലവുകള്  -   മെററിനങ്ങള്

വറിഹറിതയും    :  5.44 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

65. 10 ജറിലകളറില് പുതറിയ 32 തസറികകള് അനവദറിച്ചതറിപനപ്പോടനബന്ധറിച്ചട ഓഫരീസുകള്
നവരീകരറിക്കുനതറിനട നറിലവറിലള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല് ടറി ശരീര്ഷകതറില്   30   ലക്ഷയും
രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെനട
സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2235-60-110-98-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും   :  45 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

66.  രണട  ജറിലകളറിചല  ഓഫരീസേട  ചകടറിടയും  മെപ്പോറുനതറിനപ്പോലയും  വപ്പോര്ഷറിക  വപ്പോടക  വര്ദ്ധനവട
മൂലമുണപ്പോകുന  അധറിക  ചചലവുകള്  വഹറിക്കുനതറിനയും  ടറി  ശരീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്
അനവദറിച്ച  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോകയപ്പോല്  അധറികമെപ്പോയറി    10    ലക്ഷയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2235-60-110-97―സേയുംസപ്പോന ഇന്ഷുറന്സേട വകുപട  -   കമ്പക്യൂടര്വല്കരണയും

വറിഹറിതയും  :  40 ലക്ഷയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

67. പസേപ്പോഫട ചവയര് അപ്പഗ്രേഡട ചചയ്യുനതറിനയും വപ്പോര്ഷറിക പരറിപപ്പോലന കരപ്പോററിനയും
പുതറിയ കമ്പക്യൂടറുകളയും അനബന്ധ ഉപകരണങ്ങളയും വപ്പോങ്ങുനതറിനയും കപ്പോലഹരണചപടവ മെപ്പോററി
സപ്പോപറിക്കുനതറിനയും  ഒപ്ററികല്  ഹഫബര്  കണക്ടറിവറിററി  ചപ്പോര്ജ്ജുകള്  എനറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി
നറിലവറില്  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ
ശരീര്ഷകതറില് അധറികമെപ്പോയറി    60    ലക്ഷയും  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

ചപപ്പോതു ശറിപപ്പോര്ശകള്

68. നറിപരപ്പോധറിത  ലഹരറി  വസ്തുകളചട  വറിപണനവുയും  ഉപപയപ്പോഗവുയും  വര്ദ്ധറിച
വരുനതറില് സേമെറിതറി ആശങ പരഖചപടുതറി. ഒരപ്പോള് ലഹരറി വസ്തുകളമെപ്പോയറി പറിടറികചപടപ്പോല്
അയപ്പോള് ഹകവശയും വച്ചറിട്ടുള ലഹരറി വസ്തുവറിചന്റെ അളവട നറിയമെപ്പോനസൃതമെപ്പോയ പരറിധറിയറില്
കുറവപ്പോചണങറില് അയപ്പോള്കട ലഭറിക്കുന ശറിക്ഷയയും അയപ്പോളറില് നറിനട ഈടപ്പോക്കുന പറിഴയയും
വളചര  തുച്ഛമെപ്പോചണനട  സേമെറിതറി  വറിലയറിരുതറി.  പമെല്  സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  വഭ്യക്തറികള്കട
ഹകവശയുംവയപ്പോവുന  ലഹരറി  വസ്തുകളചട  നറിയമെപ്പോനസൃതമെപ്പോയ പരറിധറി  പരമെപ്പോവധറി  കുറയ്ക്കുനതറിനയും  ,
ആയതറിപലയപ്പോയറി ചുമെത്തുന ശറിക്ഷയയും ഈടപ്പോക്കുന പറിഴയയും പരമെപ്പോവധറി ഉയര്ത്തുനതറിനയും
ആവശഭ്യമെപ്പോയ അടറിയന്തര നടപടറി സേസരീകരറികണചമെനട സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .  
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69. ശമ്പളയും/ഓഫരീസേട  ചചലവുകളറിപന്മേല് ചചററിയ  തുകകള് അധറികമെപ്പോയറി  ആവശഭ്യമെപ്പോയറി
വരുനപക്ഷയും ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും മുപഖന വകുപ്പുകള്കട തചന അതട പരറിഹരറികപ്പോചമെനറിരറിചക
സേബ്ജക്ടട കമറിററികളചട ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകളചട പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറില് വകുപ്പുകളചട ഭപ്പോഗത്തുനറിനട
വളചര  തുച്ഛമെപ്പോയ  അധറിക  തുക  ലഭഭ്യമെപ്പോകപ്പോനപ്പോവശഭ്യചപടുന  പ്രവണത  സേമെറിതറിയചട
ശ്രദ്ധയറില്ചപടറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  പ്രവണത  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ  നടപടറി  സേസരീകരറികണചമെനട
സേമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

                                                                         ചക. എന്. ബപ്പോലപഗപ്പോപപ്പോല്,
തറിരുവനന്തപുരയും,                                                                    അദ്ധഭ്യക്ഷന്,
2022  ഏപ്രറില് 26.                                                          സേബ്ജക്ടട കമറിററി VIII.


