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സബ്ജകക്ട് കേമതിറതി  VIII
(സഞമ്പതതികേ കേഞരര്യങ്ങള)

(2021 -2023)

ഘടെന

അദര്യക്ഷന് :  

ശതീ. ടകേ. എന് ബഞലെെകഗഞപഞല് ,
  ധനകേഞരര്യ വകുപ്പുമനതി.

എകക്ട്   -   ഒഫതീകഷര്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള : 

ശതീ. എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന് മഞസ്റ്റര്,
തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം ഗഞമവതികേസനവഞ്ചാം  എടടകസഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി.

ശതീ. വതി. എന്. വഞസവന്,
സഹകേരണവഞ്ചാം രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി.

അഞ്ചാംഗങ്ങള:

ശതീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ)           എഞ്ചാം.എല്.എ.

കഡഞ. ടകേ. ടെതി. ജലെെതീല് ,,

ശതീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി ,,

ശതീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന് ,,

ശതീ. കതഞടതതില് രവതീന്ദ്രന് ,,

ശതീ. എന്. ഷഞ്ചാംസദ്ദേതീന് ,,

ശതീ. ടകേ. വതി. സകമഷക്ട് ,,

ശതീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന് ,,                    

നതിയമസഭഞ ടസക്രകടറതിയറക്ട്  :

ശതീ. എസക്ട്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന് നഞയര്, ടസക്രടറതി

ശതീമതതി ലെെതിമ ഫഞന്സതിസക്ട്,  കജഞയതിനക്ട് ടസക്രടറതി

ശതീമതതി ബതിന്ദു എസക്ട്. എല്., ടഡപപ്യൂടതി ടസക്രടറതി

ശതീ.എഞ്ചാം. എസക്ട്. ശതീകുമഞര്,  അണ്ടര് ടസക്രടറതി.
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 അവതഞരതികേ
സഞമ്പതതികേ  കേഞരര്യങ്ങള  സഞ്ചാംബനതിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമതിറതി  VIII-ടന  2021-2022

സഞമ്പതതികേ വര്ഷടത ധനഞഭര്യര്ത്ഥനകേളുടടെ പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച്ച ഒനഞമതക്ട് റതികപഞര്ടക്ട്
സമതിതതിയുടടെ അദര്യക്ഷനഞയ ഞഞന് സമര്പതിക്കുന.

2021  ജൂണ്  16,  23  എനതീ  തതീയതതികേളതില്  സമതിതതി  കയഞഗഞ്ചാം  കചേര്നക്ട്  കകേരള
നതിയമസഭയുടടെ  ചേടങ്ങളതിലഞ്ചാം  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശകരഖകേളതിലഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥടചേയതിട്ടുള്ള  വതിധഞ്ചാം
തഞടഴെപറയുന ധനഞഭര്യര്ത്ഥനകേളതില് ഉളടകഞള്ളുന വതിവതിധ ടചേലെെവതിനങ്ങള പരതികശഞധതിച:

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് V ― ചേരകക്ട്  കസവന  നതികുതതിയുഞ്ചാം  കേഞര്ഷതികേഞദഞയ
നതികുതതിയുഞ്ചാം വതില്പന നതികുതതിയുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VII ― മുദ്രപത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VIII ― എകകസക്ട്

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് X ― ട്രഷറതികേളുഞ്ചാം അകക്കൗണ്ടുകേളുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI ― ജതിലഞ ഭരണവഞ്ചാം പലെെവകേയുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVI ― ടപന്ഷനഞ്ചാം പലെെവകേയുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII ― പലെെവകേ സഞമ്പതതികേ സര്വതീസകേള

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLIII ― നഷ്ടപരതിഹഞരവഞ്ചാം അവകേഞശ കകേമഞറങ്ങളുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLV ― പലെെവകേ വഞയ്പകേളുഞ്ചാം മുന്കൂറുകേളുഞ്ചാം

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI ― സഞമൂഹതികേ സരക്ഷതിതതസ്വവഞ്ചാം കക്ഷമവഞ്ചാം.
ധനഞഭര്യര്ത്ഥനകേളുടടെ  പരതികശഞധനഞകവളകേളതില്  ബനടപട  വകുപ്പുകേളതില്  നതിനഞ്ചാം

ലെെഭതിച്ച  കുറതിപ്പുകേള  സമതിതതി  പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം  കയഞഗതതില്  സനതിഹതിതരഞയതിരുന
ഉകദര്യഞഗസ്ഥരതില്  നതിനഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  ഘടങ്ങളതില്  കൂടുതല്  വതിശദതീകേരണഞ്ചാം  ആരഞയുകേയുഞ്ചാം
ടചേയ. 

ഭരണഘടെനഞപരവഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേപരവമഞയ പരതിമതിതതികേളകക്ട്  വതികധയമഞയതി  സമതിതതി
അഭതിപഞയങ്ങള രൂപതീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം നതിഗമനങ്ങളതില് എതതികച്ചരുകേയുഞ്ചാം ടചേയ.  ധനഞഭര്യര്ത്ഥന
കേളതികന്മേല്  ലെെഭതിച്ച  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞയ  ശതീര്ഷകേങ്ങളതികന്മേല്  അധതികേ  തുകേ
അനവദതിക്കുനതതിനള്ള സമതിതതിയുടടെ ശതിപഞര്ശകേള അടെങ്ങതിയതഞണക്ട് ഈ റതികപഞര്ടക്ട്.

2021  ജൂണ്  30-ാ  തതീയതതി  കചേര്ന  കയഞഗതതില്   സമതിതതി  ഈ  റതികപഞര്ടക്ട്
അഞ്ചാംഗതീകേരതിച.

 തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം, ടകേ. എന്. ബഞലെെകഗഞപഞല്,
2021 ജൂണ് 30. അദര്യക്ഷന്,

സബ്ജകക്ട് കേമതിറതി  VIII.
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റതികപഞര്ടക്ട് 

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് V―ചേരക്കു കസവനനതികുതതിയുഞ്ചാം കേഞർഷതികേഞദഞയ
നതികുതതിയുഞ്ചാം വതില്പന നതികുതതിയുഞ്ചാം

കവഞടക്ട് ടചേയതക്ട് - 415.9734  കകേഞടെതി  രൂപ  

ചേഞര്ജക്ട് ടചേയതക്ട് - 2.27 കകേഞടെതി രൂപ.  

നതികുതതി വകുപക്ട് 

2043-00-001-97―കേമതീഷണറുടടെ കേഞരര്യഞലെെയഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : ഇല. 

1.  ജതി. എസക്ട്. ടെതി. വകുപതിടന പുനനഃസഞ്ചാംഘടെന ഈ വർഷഞ്ചാം നടെപതിലെെഞക്കുനതതിനഞ്ചാം  ടെഞകക്ട്
ടഫയർ സർവതീസക്ട്  യൂണതിറ്റുകേളുഞ്ചാം,  ആഡതിറക്ട്  ഓഫതീസകേളുഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭതിക്കുനതതിനഞ്ചാം,  ഇനലെെതിജന്സക്ട്
വതിഭഞഗഞ്ചാം  ശകതിടപടുതതി  പുതതിയ  സസ്വഞഡുകേള  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയതിവരുന
ഇലെെകതികേക്ട്  വഞഹനങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം  മറക്ട്  വഞഹനങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം  വഞടെകേയതിനതതില് ടെതി  ശതീർഷകേതതില്
45.50    ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യർത്ഥന വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചേയ്യുന  . 

2043-00-001-97-05-2―ഓഫതീസക്ട് ടചേലെെവകേള  -  കവദദ്യുതതി ടചേലെെവക്ട് 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.1 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

2.  2021-22 സഞമ്പതതികേവർഷഞ്ചാം ഈ ശതീർഷകേതതികലെെയക്ട് 1.41 കകേഞടെതി  രൂപ വകുപക്ട്
ആവശര്യടപടതിരുടനങതിലഞ്ചാം  1.10  കകേഞടെതി  രൂപയഞണക്ട്  വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുനതക്ട്.  നടെപക്ട്
സഞമ്പതതികേ വർഷഞ്ചാം ഈ ഇനതതില് ഇതുവടരയുള്ള ടചേലെെവക്ട് 36.30 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപയഞകേയഞല്
നതിലെെവതിടലെെ വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.  ആയതതിനഞല് കമല് ശതീർഷകേതതില്  10    ലെെക്ഷഞ്ചാം
രൂപ  അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യർത്ഥന  വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞർശ   ടചേയ്യുന  . 

2043-00-001-97-06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 20 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)  

      3.  കമല് ശതീർഷകേതതില് നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ വർഷഞ്ചാം നഞളതിതുവടര 6.60 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ

891/2021.
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ടചേലെെവഞയതിട്ടുള്ളതതിനഞല് നതിലെെവതില് വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.  കമല്
സഞഹചേരര്യതതില് ടെതി ശതീർഷകേതതില് 7   ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭര്യർത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചേയ്യുന  .

2043-00-001-97-17―ടചേറുകേതിടെ മരഞമത്തുപണതികേള

വതിഹതിതഞ്ചാം : 4.25 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

4.  നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ  വർഷഞ്ചാം  കമല്  ശതീർഷകേതതില്  അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന  തുകേ

ടചേറുകേതിടെ  മരഞമതക്ട്  പണതികേളകക്ട്  അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്  7  ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  അധതികേമഞയതി

ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യർത്ഥന  വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി  ശതിപഞർശ

ടചേയ്യുന  . 

2043-00-001-94-19―കേമതീഷണറുടടെ കേഞരര്യഞലെെയതതിടന കേമ്പപ്യൂടർവല്കരണഞ്ചാം  -  യകനഞപകേരണങ്ങള

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.63 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

5. നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ വ ർഷഞ്ചാം  ഈ ഇനതതില്  ഇതുവടരയുള്ള ടചേലെെവക്ട്  73.39997

ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയഞയതതിനഞല്  കമല്  ശതീർഷകേതതില്  ഇകപഞള  അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം

അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.  ആയതതിനഞല്  അധതികേമഞയതി  2.5    കകേഞടെതി  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /

ഉപധനഞഭര്യർത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചേയ്യുന  .

2043-00-001-93―ടഎ  .  ടെതി  .   അടെതിസ്ഥഞന സക്കൗകേരര്യ വതികേസനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 3 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി) 

6.  നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ  വർഷഞ്ചാം  ടെതി  ശതീർഷകേതതില്  അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം

അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്, 12  കകേഞടെതി രൂപ പദതതിയതിനതതില് അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /

ഉപധനഞഭര്യർത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചേയ്യുന  .

2043-00-101-99-01-4―ലെെഞ ആഫതീസർ  -  ശമ്പളഞ്ചാം  -  ടമഡതികല് റതീ ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 87,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)  

7. കമല് ശതീർഷകേതതില് നതിലെെവതില് അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന തുകേ അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല് 3

ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യർത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്

സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചേയ്യുന  . 
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2043-00-101-97-05-2―ചേരകക്ട്  കസവന  നതികുതതി  കേഞരര്യഞലെെയങ്ങള  -  ഓഫതീസക്ട്  ടചേലെെവകേള  -
കവദദ്യുതതി ടചേലെെവക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 14 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

8. നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ  വർഷഞ്ചാം  ഈ  ഇനതതില്  ഇതുവടര  4.62  ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ടചേലെെവഞയതതിനഞല്  2021-22  സഞമ്പതതികേ  വർഷകതയക്ട്  നതിലെെവതിടലെെ  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.
ആയതതിനഞല് കമല്  ശതീര്ഷകേതതില്  അധതികേമഞയതി  3    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭര്യർത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചേയ്യുന  . 

2043-00-101-97-06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.45 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

9. നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ  വർഷഞ്ചാം  ഈ  ശതീർഷകേതതില്  വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന
വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്  55    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭര്യർത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചേയ്യുന  .

ഊര്ജ്ജ വകുപക്ട്

2045-00-103- 99-06―ഇലെെകതികല് ഇന്ടസ്പെകകററക്ട്   -   വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 32  ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

10.  പുതുകതിയ  നതിരകക്ട്  പകേഞരഞ്ചാം  വഞടെകേ  നല്കുനതതിനഞയതി  കമല്ശതീർഷകേതതില്
നതിലെെവതില്  അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന  തുകേ  അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്  53.42356    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

 ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VII―മുദ്രപത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജതിസ് കട്രഷനഞ്ചാം

കവഞടക്ട് ടചേയതക്ട് - 289.5859   കകേഞടെതി  രൂപ  

ചേഞര്ജക്ട് ടചേയതക്ട് - ഇല.  

നതികുതതി വകുപക്ട്

2030-02-102-99―മുദ്രപത്ര വതില്പനടച്ചലെെവകേള

വതിഹതിതഞ്ചാം : 31  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 
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11.  കനഞണ് ജ ജുഡതീഷര്യല് മുദ്രപത്ര വതില്പനയക്ട്  അനസരതിച്ചക്ട്  സ്റ്റഞമ്പക്ട്  ടവണ്ടര്മഞര്കക്ട്
ഡതിസക്കൗണ്ടക്ട് നല്കുനതതിനഞല് കമല് ശതീര്ഷകേതതില് അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.
ആയതതിനഞല്  ടെതി ശതീര്ഷകേതതില് അധതികേമഞയതി 2.29   കകേഞടെതി രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

 2030-03-001-95-06―സബക്ട് രജതിസ്ട്രേതി ഓഫതീസകേള   -   വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.4 കകേഞടെതി  രൂപ. (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

12. സബ്  രജതിസ്ട്രേഞര് ഓഫതീസകേളുടടെ വഞടെകേയതിനതതില് വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന തുകേ
പരര്യഞപ്തമലഞതതതിനഞല്,  ടെതി ശതീര്ഷകേതതില് അധതികേമഞയതി    25    ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

2030-03-001-94-05-4―കേമ്പപ്യൂടര്വല്കൃത റതികപഞര്ടതിഞ്ചാംഗക്ട്  സതിസ്റ്റഞ്ചാം ഏര്ടപടുതല്    -    ഓഫതീസക്ട്
ടചേലെെവകേള   -   മറതിനങ്ങള

വതിഹതിതഞ്ചാം : 85  ലെെക്ഷഞ്ചാം   രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

13.  സബ ക്ട്  രജതിസ്ട്രേഞര്  ഓഫതീസകേളുടടെ  പവര്തനങ്ങളകഞവശര്യമഞയ  കേണ്സപ്യൂമബതിളസക്ട്,
യു.പതി.എസക്ട്.,  ബഞററതികേള  എനതിവ  യഥഞസമയഞ്ചാം  ലെെഭര്യമഞക്കുനതതിനക്ട്  നതിലെെവതില്
അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്     ടെതി ശതീര്ഷകേതതില്    1.5    കകേഞടെതി രൂപ
അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VIII―എകകസക്ട്

കവഞടക്ട് ടചേയതക്ട് - 375.0552  കകേഞടെതി  രൂപ  

ചേഞര്ജക്ട് ടചേയതക്ട് - 10 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ 

നതികുതതി വകുപക്ട്

2039-00-001-99-04-2―കമല്കനഞടഞ്ചാം   -   യഞത്രഞ ടചേലെെവകേള  -  സ്ഥലെെഞ്ചാംമഞറബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 3.25 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ. (പദതതികയതരഞ്ചാം)

14. എകകസക്ട് ഉകദര്യഞഗസ്ഥരുടടെ സ്ഥലെെഞ്ചാംമഞറബത പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം മഞറതി നല്കേഞന് ഈ
ശതീര്ഷകേതതില് അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.  ആയതതിനഞല് ടെതി ശതീര്ഷകേതതില്
അധതികേമഞയതി   2    ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 
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2039-00-001-99-05-1―ഓഫതീസക്ട് ടചേലെെവകേള   -   ടവള്ളകരഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 4.95 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

15. ടവള്ളകരഞ്ചാം പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം അടെച തതീര്കഞന് നതിലെെവതിടലെെ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്,
ഈ ശതീര്ഷകേതതില്  3      ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന    വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-99-05-4―   മറതിനങ്ങള

വതിഹതിതഞ്ചാം : 39.60  ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

16.  എകകസക്ട്  സര്കതിള  ഓഫതീസകേളതിടലെെ  ഓഫതീസക്ട്  ടചേലെെവകേള  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം
നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  നതിലെെവതിടലെെ  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.   ആയതതിനഞല്  പസ്തുത
ശതീര്ഷകേതതികലെെകക്ട് 10   ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന   വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

2039-00-001-99-06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 80  ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

17.  നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ  വര്ഷഞ്ചാം  ടെതി  ശതീര്ഷകേതതില്  അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം
എകകസക്ട് സര്കതിള ഓഫതീസകേളതിടലെെ വഞടെകേ,  കേരഞ്ചാം,  നതികുതതി ടചേലെെവകേള പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം
നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട് അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല് 50   ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ   അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

2039-00-001-99-15―രഹസര്യ കസവന ടചേലെെവകേള

വതിഹതിതഞ്ചാം : 22 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

 18.  എന്കഫഞഴക്ട്ടമനക്ട്  പവര്തനഞ്ചാം  കൂടുതല്  ശകമഞക്കുനതതിനക്ട്   നതിലെെവതിടലെെ
വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.  ആയതതിനഞല്  അധതികേമഞയതി  3    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന  വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

 2039-00-001-99-21-2―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള   -   സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 46.20  ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം) 
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19.  എകകസക്ട്  സര്കതിള ഓഫതീസകേളതിടലെെ  വഞഹനങ്ങളുടടെ    അറകുറപണതികേള
പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട് നതിലെെവതില് അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.
കമല്സഞഹചേരര്യതതില് ഈ ശതീര്ഷകേതതികലെെകക്ട്  15    ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ  അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

2039-00-001-99-34-3―മറക്ട് ടചേലെെവകേള   -   മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 44  ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

20.  എകകസക്ട്  സര്കതിള  ഓഫതീസകേളതിടലെെ  ഓഫതീസക്ട്  ടചേലെെവകേള  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം
നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്  വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം  തതികേചഞ്ചാം
അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.   ആയതതിനഞല്  അധതികേമഞയതി  10    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

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

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.6275  കകേഞടെതി  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

21.  എകകസക്ട്  സര്കതിള ഓഫതീസകേളതിടലെെ  പതി.ഒ.എല്.  ടചേലെെവകേള പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം
നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട് നതിലെെവതില് ഈ ശതീര്ഷകേതതില് വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള തുകേ പരര്യഞപ്തമലഞതതതിനഞല്
അധതികേമഞയതി   50    ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-98-04-2―കറഞക്ട് ഓഫതീസകേള  -  യഞത്രഞ ടചേലെെവകേള   -  സ്ഥലെെഞ്ചാംമഞറബത 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.25 ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം)

22.  എകകസക്ട്  കറഞക്ട്  ഓഫതീസകേളതിടലെെ  എകകസക്ട്  ഉകദര്യഞഗസ്ഥരുടടെ  സ്ഥലെെഞ്ചാം
മഞറബത പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം മഞറതി  നല്കുനതതിനക്ട്  ഈ ശതീര്ഷകേതതില് അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള തുകേ
അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്   2   ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന   വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-98-05-1―ഓഫതീസക്ട്  ടചേലെെവകേള  -   ടവള്ളകരഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.92 ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

23. എകകസക്ട് കറഞക്ട് ഓഫതീസകേളതിടലെെ ടവള്ളകരഞ്ചാം  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം അടെയ്ക്കുനതതിനക്ട് ടെതി
ശതീര്ഷകേതതില് വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.  കമല് സഞഹചേരര്യതതില് ഈ
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ശതീര്ഷകേതതില്  1   ലെെക്ഷഞ്ചാം   രൂപ  അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന  വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

2039-00-001-98-05-4―മറതിനങ്ങള

വതിഹതിതഞ്ചാം : 26.46 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

24. എകകസക്ട്  കറഞക്ട്  ഓഫതീസകേളതിടലെെ  ഓഫതീസക്ട്  ടചേലെെവകേള  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം
നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്  അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്ത
മഞകേയഞല്  5    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-98-06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം :80 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

25.  എകകസക്ട്  കറഞക്ട്  ഓഫതീസകേളതിടലെെ വഞടെകേ,  കേരഞ്ചാം,  നതികുതതി ടചേലെെവകേള പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം
നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  നതിലെെവതിടലെെ  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.  ആയതതിനഞല്  ടെതി  ശതീര്ഷകേതതില്
50   ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-98-21-2―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള   -   സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 44.85 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

26.  എകകസക്ട്  കറഞക്ട്  ഓഫതീസകേളതിടലെെ   കമഞകടഞര്  വഞഹനങ്ങളുടടെ  അറകുറപണതികേളുടടെ
ടചേലെെവകേള പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  നതിലെെവതിടലെെ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്  ടെതി
ശതീര്ഷകേതതില്  10    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന  വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

2039-00-001-98-34-3―മറ്റു ടചേലെെവകേള   -  മറതിനഞ്ചാം 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 11.81 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

27.  എകകസക്ട്  കറഞക്ട്  ഓഫതീസകേളതിടലെെ  ഓഫതീസക്ട്   ടചേലെെവകേള  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം
നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട് നതിലെെവതില് അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്   10   ലെെക്ഷഞ്ചാം   രൂപ
അധതികേമഞയതി ടെതി ശതീര്ഷകേതതില് ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 
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2039-00-001-98-45―പതി  .  ഒ  .  എല്  .

വതിഹതിതഞ്ചാം :1.8345 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

28.  എകകസക്ട്  കറഞക്ട്  ഓഫതീസകേളതിടലെെ  ഇനന  ടചേലെെവകേള  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം
നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  നതിലെെവതിടലെെ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.   ആയതതിനഞല് ടെതി ശതീര്ഷകേതതില്
50    ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-97-21-2―വതിജതിലെെന്സക്ട്  വതിഭഞഗഞ്ചാം  -  കമഞകടഞര്  വഞഹനങ്ങള  -  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം
അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 78,000  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

29. വതിജതിലെെന്സക്ട്  ഓഫതീസതിടലെെ  വഞഹനങ്ങളുടടെ  അറകുറപണതിയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം

ടചേലെെവകേള പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം  നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട് നതിലെെവതിടലെെ വതിഹതിതഞ്ചാം പരര്യഞപ്തമലഞതതതിനഞല്,

40,000      രൂപ  ടെതി  ശതീര്ഷകേതതില് അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം   /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന   വഴെതി

വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

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

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.8 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

30.  വതിജതിലെെന്സക്ട്  ഓഫതീസതിടലെെ  ഇനന  ടചേലെെവകേള  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം  നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്

നതിലെെവതിടലെെ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.  ആയതതിനഞല് ടെതി  ശതീര്ഷകേതതില്  50,000    രൂപ

അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി

ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-94-34-3―എകകസക്ട് വകുപതിടന നവതീകേരണഞ്ചാം   -   മറക്ട് ടചേലെെവകേള    -  മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം :7 കകേഞടെതി  രൂപ (പദതതി)

   1.1250 ― കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

31.  നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ  വര്ഷഞ്ചാം  എകകസക്ട്  വകുപതിടന  നവതീകേരണതതിനക്ട്

വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഞപ്തമഞയതതിനഞല് ടെതി ശതീര്ഷകേതതില് പദതതിയതിനതതില്
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അധതികേമഞയതി 10.7425    കകേഞടെതി  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന  വഴെതി

വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-88―വതിമുകതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 6.68  കകേഞടെതി  രൂപ (പദതതി)

32.  കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ലെെഹരതിവര്ജ്ജന മതിഷന് (വതിമുകതി) പദതതി പവര്തനങ്ങള

സഞ്ചാംഘടെതിപതിക്കുനതതിനക്ട്  നതിലെെവതില്   വകേയതിരുതതിയ  തുകേ  തതികേചഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞണക്ട്.

ആയതതിനഞല് ടെതി ശതീര്ഷകേതതില് അധതികേമഞയതി  പദതതിയതിനതതില്    22.93    കകേഞടെതി രൂപ

ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി  ശതിപഞര്ശ

ടചേയ്യുന. 

2039-00-001-87―സ്കൂളുകേളതില് ലെെഹരതി വതിരുദ കബഞധവല്കരണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

33.  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതതില്  നതിലെെവതില്  അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം  തതികേചഞ്ചാം

അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്  അധതികേമഞയതി  5    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന    വഴെതി

വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-86-04-1―എകേക്ട് കസസക്ട്  -  കക്രഞ്ചാംബഞഞക്ട് വതിഭഞഗഞ്ചാം  -  യഞത്രഞ  ടചേലെെവകേള  -  യഞത്രഞബത  .

വതിഹതിതഞ്ചാം : 10,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

34.  എകേക്ട് കസസക്ട്  -  കക്രഞ്ചാംബഞഞക്ട് ഓഫതീസകേളതിടലെെ എകകസക്ട് ഉകദര്യഞഗസ്ഥരുടടെ

യഞത്രഞബത  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം  മഞറതി  നല്കുനതതികലെെകഞയതി  ടെതി  ശതീര്ഷകേതതില്  നതിലെെവതില്

വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്  അധതികേമഞയതി  1.5    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന  വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി  ശതിപഞര്ശ

ടചേയ്യുന  . 

2039-00-001-86-04-2―സ്ഥലെെഞ്ചാംമഞറബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 5,000  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

35.  എകേക്ട് കസസക്ട്  -  കക്രഞ്ചാംബഞഞക്ട് ഓഫതീസകേളതിടലെെ എകകസക്ട് ഉകദര്യഞഗസ്ഥരുടടെ

സ്ഥലെെഞ്ചാംമഞറബത  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം  മഞറതി  നല്കുനതതികലെെകഞയതി  നതിലെെവതില്  വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന
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വതിഹതിതഞ്ചാം   അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്  10,000     രൂപ  അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /

ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-86-21-2―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള   -   സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : ഇല. (പദതതികയതരഞ്ചാം)

36.  എകേക്ട് കസസക്ട്-കക്രഞ്ചാംബഞഞക്ട്  വതിഭഞഗതതിനക്ട്  വഞഹനങ്ങളുടടെ  സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞ്ചാം

അറകുറപണതികേളക്കുമഞയതി ടെതി ശതീര്ഷകേതതികലെെകക്ട്  1   ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /

ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2039-00-001-86-34-3―എകേക്ട് കസസക്ട്   -   കക്രഞ്ചാംബഞഞക്ട് വതിഭഞഗങ്ങള  -    മറക്ട് ടചേലെെവകേള    -   മറതിനഞ്ചാം

37.  എകേക്ട് കസസക്ട്-കക്രഞ്ചാംബഞഞക്ട്  വതിഭഞഗതതിനക്ട്  2039-00-001-86 -എന  ശതീര്ഷകേതതില്

34-3  (മറ്റു  ടചേലെെവകേള  -  മറതിനഞ്ചാം)  എന  പുതതിയ ഉപശതീര്ഷകേഞ്ചാം  അനവദതികണടമനഞ്ചാം ടെതി

ശതീര്ഷകേതതില് 50,000   രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനഞ്ചാം

സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

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

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.05 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

38.  എകേക്ട് കസസക്ട്  -  കക്രഞ്ചാംബഞഞക്ട് വതിഭഞഗതതിനക്ട് ഇനന ടചേലെെവകേള പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം

നതിര്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  നതിലെെവതിടലെെ  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല് അധതികേമഞയതി  3    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് X―ട്രഷറതികേളുഞ്ചാം അകക്കൗണ്ടുകേളുഞ്ചാം

കവഞടക്ട് ടചേയതക്ട് - 385.0392  കകേഞടെതി  രൂപ  

ചേഞര്ജക്ട് ടചേയതക്ട് - ഇല.  

 ധനകേഞരര്യ  വകുപക്ട്

2054-00-098-99-06―കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഓഡതിറക്ട് വകുപക്ട്  -  വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  , നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 15 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

891/2021.
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39.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഓഡതിറക്ട്  വകുപതിടന  ടട്രയതിനതിഞ്ചാംഗക്ട്  ടസനറതിനഞ്ചാം,  തതിരുവനന്തപുരതക്ട്

പവർതതിക്കുന സബക്ട് ഓഫതീസകേളക്കുഞ്ചാം, കേണ്ണൂര് ജതിലഞ ഓഫതീസതിനഞ്ചാം പുതുകതിയ നതിരകതില് വഞടെകേ

നല്കുനതതികലെെയഞയതി  നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ വർഷഞ്ചാം ടെതി  ശതീർഷകേതതില് അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന

തുകേ  അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്  16    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /

ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജതിലഞഭരണവഞ്ചാം പലെെവകേയുഞ്ചാം 

കവഞടക്ട് ടചേയതക്ട് - 838.7307  കകേഞടെതി  രൂപ  

ചേഞര്ജക്ട് ടചേയതക്ട് - 1.1183  കകേഞടെതി രൂപ  

ധനകേഞരര്യ വകുപക്ട്

2047-00-103-87―കദശതീയ  സമ്പഞദര്യ  പദതതിയതിടലെെ  ഏജന്റുമഞര്ക്കുഞ്ചാം    എസക്ട്  .  എ  .  എസക്ട്  .

ഏജന്റുമഞര്ക്കുഞ്ചാം അധതികേ    കസവനതതിനക്ട് നല്കുന പതതിഫലെെഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 200 കകേഞടെതി  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

40.  2021-22  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷഞ്ചാം  ഏജന്റുമഞര്കക്ട്  അധതികേകസവനതതിനള്ള

പതതിഫലെെഞ്ചാം പതതിമഞസഞ്ചാം ഏകേകദശഞ്ചാം 18.5 കകേഞടെതി  രൂപ നതിരകതില് 12 മഞസടത പതതിഫലെെഞ്ചാം

വതിതരണഞ്ചാം ടചേയ്യുനതതിനഞയതി 222 കകേഞടെതി  രൂപയുഞ്ചാം മുന്വര്ഷങ്ങളതിടലെെ പതതിഫലെെ കുടെതിശതികേ

(കവകേതി  ലെെഭതിച്ച  ടക്ലെയതിമുകേള,  ടതറഞയതി  കരഖടപടുതതിയ  ടക്ലെയതിമുകേള)  വതിതരണഞ്ചാം

ടചേയ്യുനതതിനഞയതി  1  കകേഞടെതി  രൂപയുഞ്ചാം  കവണ്ടതി  വരുടമനതതിനഞല്  ടെതി  ശതീര്ഷകേതതില്

അധതികേമഞയതി   23   കകേഞടെതി രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്

സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

2047-00-103-  85-10―എഞ്ചാം  .  പതി  .  ടകേ  .  ബതി  .  കവ  .  /    എസക്ട്  .  എ  .  എസക്ട്  .    ഏജന്റുമഞരുടടെ  കക്ഷമനതിധതി  

കഞയുള്ള സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്കഞരതിടന തത്തുലെെര്യ വതിഹതിതഞ്ചാം   -   സഞ്ചാംഭഞവന

വതിഹതിതഞ്ചാം : 65 ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

      41. കദശതീയ സമ്പഞദര്യ പദതതി ഏജന്റുമഞര് ഒരു വര്ഷഞ്ചാം കക്ഷമനതിധതിയതികലെെയക്ട് അടെയ്ക്കുന

ടമഞതഞ്ചാം തുകേയുടടെ 50% മഞയ സര്കഞര്  വതിഹതിതവഞ്ചാം 2020-21 സഞമ്പതതികേ വർഷടത 4
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മഞസടത  കുടെതിശതികേ  ഉളടപടടെയുള്ള  തുകേയുഞ്ചാം  ടെതി  ശതീർഷകേതതില്  വകേയതിരുകതണ്ടതഞടണങതിലഞ്ചാം

നതിലെെവതില്  അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം  വകേയതിരുകതണ്ട  വതിഹതിതടതകഞള  കുറവഞയതതിനഞല്

അധതികേമഞയതി  ടെതി  ശതീര്ഷകേതതില്    48.44    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന

വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

 ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVI―ടപന്ഷനഞ്ചാം പലെെവകേയുഞ്ചാം

കവഞടക്ട് ടചേയതക്ട് - 33171.7675 കകേഞടെതി  രൂപ  

ചേഞര്ജക്ട് ടചേയതക്ട് - 26.4972  കകേഞടെതി രൂപ   

നതികുതതി വകുപക്ട്

2075-00-103-94-34-3―സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഭഞഗര്യക്കുറതി ഡയറകകററക്ട്  -   മറ്റു  ടചേലെെവകേള  -   മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 11.44 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

42.  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഭഞഗര്യക്കുറതി  വകുപതിടന  ജതിലഞ  ഓഫതീസകേള,  സബക്ട്  ഓഫതീസകേള

എനതിവയുടടെ  നവതീകേരണതതിനഞയതി  ടെതി  ശതീർഷകേതതില്  നതിലെെവതില്  വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള

വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞയതതിനഞല് അധതികേമഞയതി 61.48   ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /

ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2075-00-103-92-06―സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഭഞഗര്യക്കുറതിയുടടെ  റതീജതിയണല്  ടഡപപ്യൂടതി   ഡയറകര്  , 

എറണഞകുളഞ്ചാം  -   വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി  .  

വതിഹതിതഞ്ചാം : 36.38 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം)

43. എറണഞകുളഞ്ചാം കമഖലെെ കജഞയതിനക്ട് ഡയറകര് ഓഫതീസക്ട്, ജതിലഞ ഭഞഗര്യക്കുറതി ഓഫതീസക്ട്

എനതിവയുടടെ വഞടെകേ നല്കുനതതിനക്ട് ടെതി ശതീർഷകേതതില് ഇകപഞള വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന

വതിഹതിതഞ്ചാം അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല് അധതികേമഞയതി  50.24    ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /

ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥനവഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

ധനകേഞരര്യ വകുപക്ട്

2075-00 -795-98―വതീടെക്ട് വഞയക്ട് പ എഴുതതിതള്ളല് 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 21.10 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 
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      44. ഭവനനതിര്മഞണ വഞയക്ട് പ എഴുതതിതള്ളല്  തുകേ 2 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപയതില് നതിനക്ട്  5  ലെെക്ഷഞ്ചാം
രൂപയഞയതി  വര്ദതിപതിച്ചതിട്ടുള്ളതതിനഞല്   ഈ  ഇനതതില്   ടചേലെെവക്ട്  വര്ദതികഞനതിടെയുണ്ടക്ട്.
കമല്സഞഹചേരര്യതതില് ഇകപഞള  ഈ ശതീര്ഷകേതതില് അനവദതിച്ചതിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്
അധതികേമഞയതി  15    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന  വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

ടപഞതുഭരണ വകുപക്ട്

2075-00 -800-94―ഡതിഫന്സക്ട് സര്വതീസകേളതിടലെെ ധതീരതയ്ക്കുള്ള കേതീര്തതിമുദ്രകര്ഹരഞയവര്ക്കുഞ്ചാം
ആശതിതര്ക്കുഞ്ചാം കേഞഷക്ട് അവഞര്ഡക്ട്  -  മറ്റു ടചേലെെവകേള

വതിഹതിതഞ്ചാം : 50 ലെെക്ഷഞ്ചാം   രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

       45. ഈ ശതീര്ഷകേതതില് അകപക്ഷ ലെെഭതിക്കുന മുറയക്ട് ആവശര്യമഞയ തുകേ  അധതികേമഞയതി
ധനപുനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന  വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി  ശതിപഞര്ശ
ടചേയ്യുന  .

2075-00-800-81―കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഹജ്ജക്ട് കേമതിറതികക്ട് അഞ്ചാംശദഞനഞ്ചാം   

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.0523  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

46. നതിലെെവതിലള്ള ഹജ്ജക്ട് ഹക്കൗസതികനഞടെനബനതിചള്ള വനതിതഞ കബഞകക്ട് നതിര്മഞണഞ്ചാം
പൂർതതീകേരതിക്കുനതതികലെെയഞയതി  കമല് ശതീര്ഷകേതതിടലെെ വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്
അധതികേമഞയതി    6.56    കകേഞടെതി  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥനവഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

റവനപ്യൂ വകുപക്ട്

2075-00-800-78―വഖഫക്ട്  കബഞര്ഡതിടന  സഞമൂഹര്യകക്ഷമ  പവര്തനതതിനകവണ്ടതിയുള്ള
പകതര്യകേ ധനസഹഞയഞ്ചാം 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.32  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

47.  കകേരള  കസ്റ്ററക്ട്  വഖഫക്ട് കബഞര്ഡക്ട് കസഞഷര്യല് ടവല്ടഫയര്  (കകേരള)  സക്ട് കേതീഞ്ചാം
പകേഞരഞ്ചാം നല്കേതിവരുന  മഞരകേകരഞഗ  ചേതികേതിതഞ ധനസഹഞയഞ്ചാം,  വതിവഞഹധനസഹഞയഞ്ചാം
എനതീ ഇനങ്ങളതില്  അകപക്ഷകേര്കക്ട് ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കുനതതിനഞ്ചാം പതതിമഞസ ടപന്ഷന്
സമയബനതിതമഞയതി   വതിതരണഞ്ചാം  ടചേയ്യുനതതിനമഞയതി  ടെതി  ശതീര്ഷകേതതികലെെകക്ട്  ഇകപഞള
അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന  തുകേ  അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല്   10.4075   കകേഞടെതി  രൂപ  അധതികേമഞയതി
ധനപുനനഃവതിനതി  കയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന  വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി  ശതിപഞര്ശ
ടചേയ്യുന  .
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ധനകേഞരര്യ വകുപക്ട്

2075-00 -800-52―തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം നഗരതതിടലെെ യുദസഞരകേഞ്ചാം 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

48.  തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം  ജതിലയതില്  യുദസഞരകേ  നതിർമഞണതതിനഞയതി  ടെതി  ശതീർഷകേതതില്
അധതികേമഞയതി  8    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

ടപഞതുകേടെഞ്ചാം തതിരതിച്ചടെയല്

കവഞടക്ട് ടചേയതക്ട് - ഇല

ചേഞര്ജക്ട് ടചേയതക്ട് - 52446.2483  കകേഞടെതി രൂപ 

ധനകേഞരര്യ വകുപക്ട്

6003-00-109-89―സർകഞർ  ജതീവനകഞരുടടെ  ഭവന  പദതതിയുടടെ  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  
2019   ജൂണ് മഞസഞ്ചാം പഞഞബക്ട് നഞഷണല് ബഞങതില് നതിടനടുത വഞയ്പ  .

വതിഹതിതഞ്ചാം : 36 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

49.  നടെപ്പുസഞമ്പതതികേ  വർഷഞ്ചാം  ടെതി  ശതീർഷകേതതില്  അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന  തുകേ
അപരര്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്  അധതികേമഞയതി  1.5    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതി  കയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

 ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLV―പലെെവകേ വഞയ്പകേളുഞ്ചാം മുന്കൂറുകേളുഞ്ചാം 

കവഞടക്ട് ടചേയതക്ട് -  16.033  കകേഞടെതി  രൂപ

ചേഞര്ജക്ട് ടചേയതക്ട് - ഇല 

ധനകേഞരര്യ വകുപക്ട്

7610-00 -201-99―ഭവന നതിർമഞണ വഞയ്പകേള   -   അഖതികലെെന്തര്യഞ സര്വതീസക്ട് ഉകദര്യഞഗസ്ഥന്മേഞര്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 10 ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

50.  അഖതികലെെന്തര്യഞ  സര്വതീസക്ട്  ഉകദര്യഞഗസ്ഥര്ക്കുള്ള  ഭവന  നതിര്മഞണ  വഞയ്പയഞയതി

2019-20  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷതതില്  ലെെഭതിച്ച  ഒരു  അകപക്ഷയതികന്മേല്  നടെപടെതി
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സസ്വതീകേരതിചവരുനതതിനഞലഞ്ചാം  2021-22 സഞമ്പതതികേ  വര്ഷഞ്ചാം  ടെതി  ഇനതതില്  അകപക്ഷകേള

ലെെഭതികഞന് സഞധര്യതയുള്ളതതിനഞലഞ്ചാം  ടെതി   ശതീര്ഷകേതതില്    65    ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി

ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി  ശതിപഞര്ശ

ടചേയ്യുന  .

7610- 00-201-98―സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്വതീസക്ട്  ഉകദര്യഞഗസ്ഥന്മേഞര്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

51.   സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്കഞര് ജതീവനകഞരുടടെ ഭവന നതിര്മഞണ വഞയ്പ തതിരതിച്ചടെവതില്

അധതികേമഞയതി  തതിരതിച്ചടെച്ച വഞയ്പഞ  തുകേ റതീഫണ്ടക്ട്  ടചേയ്യുനതതികലെെയഞയതി  ടെതി  ശതീര്ഷകേതതില്

അനവദതിച്ച തുകേ അപരര്യഞപ്തമഞകേയഞല് അധതികേമഞയതി   1   ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനനഃപുനവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /

ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥനവഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

ധനഞഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സഞമൂഹര്യ സരക്ഷതിതതസ്വവഞ്ചാം കക്ഷമവഞ്ചാം

കവഞടക്ട് ടചേയതക്ട് -  10801.2060  കകേഞടെതി  രൂപ 

ചേഞര്ജക്ട് ടചേയതക്ട് - ഇല 

ധനകേഞരര്യ വകുപക്ട്

2235-60-110-99-06―സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഇന്ഷസ്വ  റ  ന്സക്ട് ഡതിപഞര്ടക്ട്ടമനക്ട്  -   വഞടെകേ  ,    കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 45  ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

52. ടകേ.എസക്ട്.ഐ.ഡതി.-യുഞ്ചാം ടകേ.ടെതി.ഡതി.എഫക്ട്. സതി.-യുമഞയുള്ള കേരഞറനസരതിച്ചക്ട് ഓകരഞ
3 വര്ഷഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  വഞടെകേയതിനതതില്  15%  വര്ദനവക്ട്   വരുകതണ്ടതതിനഞല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    5    ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി     ധനപുനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2235-60-110-99-21―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള 

വതിഹതിതഞ്ചാം : ഇല.

53.  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ട്  വകുപതിടന  രണ്ടക്ട്  ജതിലഞ  ഓഫതീസകേളതികലെെകക്ട്  ഓകരഞ  വഞഹനഞ്ചാം
വതീതഞ്ചാം  ലെെഭര്യമഞകകണ്ടതതിനഞല്  ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    14    ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
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ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന.

2235-60-110-98-01-4―ജതിലഞ ഓഫതീസകേള  -   ശമ്പളഞ്ചാം   -   ടമഡതികല് റതീ ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2 ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം)

54.   ടെതി  ശതീര്ഷകേതതില് നതിലെെവതിടലെെ  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരര്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്
4    ലെെക്ഷഞ്ചാം     രൂപ അധതികേമഞയതി  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2235-60-110-98-05-4―ഓഫതീസക്ട് ടചേലെെവകേള  -   മറതിനങ്ങള

വതിഹതിതഞ്ചാം : 5.19  ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം)

55.  32  പുതതിയ തസതികേകേള സൃഷ്ടതിച്ചതതികനഞടെനബനതിച്ചക്ട്  10  ജതിലഞ  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ട്
ഓഫതീസകേള  കൂടുതല്  പവര്തന  സജ്ജമഞക്കുനതതികലെെകഞയതി  ടെതി  ശതീര്ഷകേതതികലെെകക്ട്
15   ലെെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അധതികേമഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി   ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

2235-60-110-97―സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഇന്ഷസ്വറന്സക്ട് വകുപക്ട്   കേമ്പപ്യൂടര്വല്കരണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 40  ലെെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം)

 56.  കസഞഫക്ട് ടവയറതില്  കേഞലെെഞനസൃതമഞയ  മഞറങ്ങള  വരുതല്,  വഞര്ഷതികേ
അറകുറപണതികേള,  വതിവര സഞകങതതികേ വതിഭഞഗതതിനഞവശര്യമഞയ ഉപകേരണങ്ങള വഞങ്ങല്,
പഴെയവ മഞറല്, ഒപ്റതികല് കഫബര് കേണകതിവതിറതി ചേഞര്ജ്ജുകേള എനതിവയഞയതി ഇകപഞള
അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  പരര്യഞപ്തമലഞതതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്
അധതികേമഞയതി   2.5   കകേഞടെതി രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭര്യര്ത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

ടപഞതുശതിപഞര്ശകേള

57.  സ്കൂള/കകേഞകളജക്ട്  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളകതിടെയതില്  ലെെഹരതി  മരുനപകയഞഗഞ്ചാം  വര്ദതിചവരുന
സഞഹചേരര്യഞ്ചാം  നതിലെെനതില്ക്കുകേയഞണക്ട്.  ലെെഹരതി  വസ്തുകളുടടെ  ദൂഷര്യവശങ്ങടള  കുറതിചള്ള
ശരതിയഞയ അറതിവക്ട്   നമ്മുടടെ കുടതികേളകക്ട് പകേര്നക്ട്  നല്കേതി ഈ മഹഞവതിപതതില് നതിനഞ്ചാം
കുടതികേള  സസ്വയഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  തതീര്ക്കുന  അവസ്ഥ  വളര്തതിടയടുകകണ്ടതക്ട്  ഈ
കേഞലെെഘടതതിടന അനതിവഞരര്യതയഞണക്ട്.  ലെെഹരതി  മരുനപകയഞഗതതിടനതതിടര  കുടതികേളകതിടെയതില്
അവകബഞധഞ്ചാം  സൃഷ്ടതിക്കുനതതികലെെയഞയതി  ലെെഹരതിമരുനപകയഞഗതതിടന  ദൂഷര്യവശങ്ങടളക്കുറതിച്ചക്ട്
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കബഞധവല്കരണഞ്ചാം  നല്കുന  പഞഠഭഞഗങ്ങള  പഞഠര്യപദതതിയതില്  ഉളടപടുത്തുനതതിനഞ്ചാം
ആഴ്ചയതില്  ഒരു  പതീരതിയടഡങതിലഞ്ചാം  പസജുത  പഞ ഠഭഞഗങ്ങള  കുടതികേടള  പഠതിപതികഞന്
സഞധതിക്കുന  വതിധഞ്ചാം  കടെഞ്ചാംകടെബതിള  പുനനഃക്രമതീകേരതിക്കുനതതിനമുള്ള  അടെതിയന്തര  നടെപടെതി
സസ്വതീകേരതികണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

58.  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  സ്ഥഞപനങ്ങളകക്ട്  സമതീപമുള്ള  കേടെകേള  വഴെതിയുഞ്ചാം  വഴെതികയഞര
കേച്ചവടെകഞര് മുകഖനയുഞ്ചാം  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളകക്ട്   ലെെഹരതിവസ്തുകള ലെെഭതിക്കുനതഞയതി  സമതിതതി
മനസതിലെെഞക്കുന.  കമല് സഞഹചേരര്യതതില് വതിദര്യഞഭര്യഞസ സ്ഥഞപനങ്ങളകക്ട് സമതീപഞ്ചാം ലെെഹരതി
വസ്തുകള വതില്പന നടെത്തുന കേടെകേകളഞ  ,    വഴെതികയഞര കേച്ചവടെകഞകരഞ പവര്തതിക്കുനതിടലനക്ട്   ഉറപ്പു
വരുത്തുനതതിനക്ട് കപഞലെെതീസക്ട്   -   എകകസക്ട് വകുപ്പുകേളുടടെ സഞ്ചാംയുക കമല്കനഞടതതില്  ഓകരഞ
വതിദര്യഞഭര്യഞസ  സ്ഥഞപനവഞ്ചാം  പതി  .   ടെതി  .  എ  .-  മദര്  പതി  .   ടെതി  .  എ  .     അഞ്ചാംഗങ്ങള  ,    അദര്യഞപകേര്  ,
തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങളതിടലെെ   വഞര്ഡുതലെെ  ജനപതതിനതിധതികേള  ,     റസതിഡനക്ട്സക്ട്
അകസഞസതികയഷന്  ഭഞരവഞഹതികേള  എനതിവടര  കൂടെതി  ഉളടപടുതതി  ജഞഗത  സമതിതതികേള
രൂപതീകേരതിക്കുനതതിനള്ള നടെപടെതി സസ്വതീകേരതികണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

59.  കകേരളതതില്  വര്യഞപകേമഞയതി  കേഞഞവക്ട്  കൃഷതിയുഞ്ചാം  വര്യഞജവഞറ്റുഞ്ചാം  നടെക്കുനതഞയുഞ്ചാം
ലെെഹരതിമരുനക്ട് കേച്ചവടെഞ്ചാം വളടരയധതികേഞ്ചാം വര്ദതിചവരുനതഞയുഞ്ചാം റതികപഞര്ട്ടുകേള ചൂണ്ടതികേഞട്ടുന.
പസ്തുത  സഞഹചേരര്യതതില്  എകകസക്ട്  വകുപതിടന  എന്കഫഞഴക്ട്ടമനക്ട്  പവര്തനഞ്ചാം
ശകതിടപടുത്തുനതതികനഞടടെഞപഞ്ചാം ഓകരഞ പകദശടതയുഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബശതീ  -  ജഞഗതഞ സമതിതതി  മറക്ട്
അയല്ക്കൂട സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള മുകഖന വര്യഞജവഞറക്ട്  ,    കേഞഞവക്ട് കൃഷതി  ,    മയക്കുമരുനക്ട് കേച്ചവടെഞ്ചാം
എനതിവ  കേടണ്ടത്തുനതതിനഞ്ചാം  നതിയനതിക്കുനതതിനമഞയുള്ള  പദതതി  രൂപകേല്പന
ടചേയ്യണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  . 

60.  എകകസക്ട്  വകുപതിടന  പവര്തനങ്ങള  കൂടുതല്  മതികേവറതഞക്കുനതതിനഞയതി
എകകസക്ട്  കറഞ്ചുകേള  പുനര്നതിര്ണയതിച്ചക്ട്  അവയുടടെ  എണഞ്ചാം  വര്ദതിപതികകണ്ട  സമയഞ്ചാം
അതതിക്രമതിച കേഴെതിഞ്ഞു എനക്ട് സമതിതതി വതിലെെയതിരുത്തുന.  നതിലെെവതിലള്ള  എകകസക്ട് കറഞക്ട്
ഓഫതീസകേളുടടെ അധതികേഞര പരതിധതിയതില് മഞറഞ്ചാം വരുതതി എകകസക്ട്  കറഞക്ട് ഓഫതീസകേളുടടെ
എണതതില്  ആവശര്യമഞയ  വര്ദനവക്ട്  വരുതണടമനഞ്ചാം  എകകസക്ട്  വകുപതില്  അധതികേ
ഉകദര്യഞഗസ്ഥടര  നതിയമതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  ,    കറഞക്ട്  ഓഫതീസകേളതില്  ടമച്ചടപട  പവര്തന
സക്കൗകേരര്യഞ്ചാം ഉറപഞക്കുനതതിനമുള്ള നടെപടെതി സസ്വതീകേരതികണടമനഞ്ചാം സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

61.  നതികുതതി  വകുപതില്  നടെപതിലെെഞകഞനകദ്ദേശതിക്കുന ടപഞതു  ആഞ്ചാംടനസ്റ്റതി  സ് കേതീമതില്
ഓപ്ഷന് സമര്പതികഞനള്ള അവസഞന തതീയതതി   2021   ആഗസ്റ്റക്ട്   31-  ല് നതിനഞ്ചാം നവഞ്ചാംബര്   30-  കലെെകക്ട്
നതീട്ടുനതതിനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .
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62.   കുടെതിശതികേ    Turn  Over  Tax    അടെയ്ക്കുനതതിനള്ള  ഓപ്ഷന്  ഫയല്  ടചേയ്യുന
തതീയതതി    2021    ജൂണ്    30-  ല്  നതിനഞ്ചാം    2021    ടസപ്റഞ്ചാംബര്    30    ആയുഞ്ചാം  നതികുതതി
ഒടുക്കുനതതിനള്ള  തതീയതതി    2021    ജൂകലെെ    31-  ല്  നതിനഞ്ചാം    2021    ഒകകഞഞ്ചാംബര്    31-  ആയുഞ്ചാം
നതീട്ടുനതതിനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

63. കലെെഞകക്ട്ഡക്കൗണ് നതിയനണങ്ങള കേഞരണഞ്ചാം വഞഹനങ്ങള നതിരതതില് ഇറകഞത
സഞഹചേരര്യതതില്  ഓകടഞറതിക്ഷ  ,    ടെഞകതി  എനതിവ  ഉളടപടടെയുള്ള  കസ്റ്റജക്ട്  കകേഞണ്ട്രഞകക്ട്
കേര്യഞകരജുകേളകക്ട്  ഒനഞഞ്ചാം കേസ്വഞര്ടര് നതികുതതി അടെയ്ക്കുനതതിനള്ള കേഞലെെഞവധതി   2021   ആഗസ്റ്റക്ട്   31   വടര
നതീടതി നല്കുനതതിനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചേയ്യുന  .

തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം,            ടകേ. എന്. ബഞലെെകഗഞപഞല്,
2021  ജൂണ് 30.            അദര്യക്ഷന്,
                                    സബ്ജകക്ട് കേമതിറതി VIII.


