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സബ് ജകക്ട് കേമതിറതി XIV
(ആഭഭ്യന്തര കേഞരഭ്യങ്ങള്)

(2021-23)

ഘടെന

ടചെയര്മഞന :

ശതീ. പതിണറഞയതി വതിജയന,
        മുഖഭ്യമനതി.

അഞ്ചാംഗങ്ങള് :

ശതീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന

ശതീ. വതി. കജഞയതി

ശതീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലൈതിക്കുടതി

ശതീ. ടെതി. ടഎ. മധുസൂദനന

ശതീ. മഞതത്യു ടെതി. കതഞമസക്ട്

ശതീ. ഉമന ചെഞണതി

ശതീ. ടെതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന

ശതീ. വതി. ഡതി. സതതീശന

ശതീ. കേടെകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന

ശതീ. കതഞമസക്ട്  ടകേ. കതഞമസക്ട്.

നതിയമസഭഞ  ടസക്രകടറതിയറക്ട് :

ശതീ. എസക്ട്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയർ, ടസക്രടറതി

ശതീമതതി ഷബഞന അ ഞഞ്ചാം, കജഞയതിനക്ട് ടസക്രടറതി

ശതീമതതി ദതീപ വതി., ടഡപപ്യൂടതി ടസക്രടറതി

ശതീ. കജഞമതി ടകേ. കജഞസഫക്ട്,  അണര് ടസക്രടറതി.
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അവതഞരതികേ

ആഭഭ്യന്തര  കേഞരഭ്യങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിച  സബ്ജകക്ട്  കേമതിറതി  XIV-ടന  2021-22
സഞമ്പതതികേ  വര്ഷടത  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുടടെ  പരതികശഞധന  സഞ്ചാംബനതിച  ഒനഞമതക്ട്
റതികപഞര്ടക്ട് സമതിതതി അദഭ്യക്ഷനഞയ ഞഞന സമർപതിക്കുന.

കകേരള  നതിയമസഭയുടടെ  നടെപടെതിക്രമവഞ്ചാം  കേഞരഭ്യനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച
ചെടങ്ങളതിലഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശ കരഖകേളതിലഞ്ചാം വഭ്യവസ്ഥ ടചെയതിട്ടുള്ള പകേഞരഞ്ചാം  2021  ജൂണ്  21, 28
എനതീ  തതീയതതികേളതില്  സമതിതതി  കയഞഗഞ്ചാം  കചെര്നക്ട്  തഞടഴെപറയുന  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളതില്
ഉള്ടകഞള്ളുന വതിവതിധ ടചെലൈവതിനങ്ങള് പരതികശഞധതിച. 

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് II―സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഭരണതലൈവനമഞര്, മനതിമഞര്, 
                                    ആസ്ഥഞന ഉകദഭ്യഞഗസ്ഥനമഞര്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് III―നതീതതിനഭ്യഞയ നതിര്വ്വഹണഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് IV―ടതരടഞടുപ്പുകേള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XII―കപഞലൈതീസക്ട്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIII―ജയതിലകേള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIV―കസ്റ്റേഷനറതിയുഞ്ചാം അചടെതിയുഞ്ചാം മറക്ട് ഭരണപരമഞയ  
                                        സര്വ്വതീസുകേളുഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XV―ടപഞതുമരഞമതക്ട്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVI―ടപനഷനഞ്ചാം പലൈവകേയുഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVII―വതിദഭ്യഞഭഭ്യഞസഞ്ചാം, കേഞയതികേവതികനഞദഞ്ചാം, കേലൈ,   
                                         സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIII―വഞര്തഞവതിതരണവഞ്ചാം പചെരണവഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIV―ടതഞഴെതിലഞ്ചാം ടതഞഴെതിലൈഞളതി കക്ഷമവഞ്ചാം 
പവഞസതികക്ഷമവഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലൈവകേ സഞമ്പതതികേ സര്വ്വതീസുകേള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVII―വഭ്യവസഞയങ്ങള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLI―ഗതഞഗതഞ്ചാം

കമല്  പരഞമര്ശതിച  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേടള  സഞ്ചാംബനതിചക്ട്  ബനടപട  വകുപ്പുകേളതില്
നതിനഞ്ചാം  ലൈഭതിച  കുറതിപ്പുകേള്  പസ്തുത  കയഞഗങ്ങളതില്  സമതിതതി  പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം
സനതിഹതിതരഞയതിരുന  ബനടപട  ഉകദഭ്യഞഗസ്ഥരതില്  നതിനക്ട്  ആവശഭ്യമഞയ  അധതികേ
വതിവരങ്ങള് ആരഞയുകേയുഞ്ചാം ടചെയ.
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ഭരണഘടെനഞപരവഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേവമഞയ പരതിമതിതതികേള്കക്ട്  വതികധയമഞയതി,  സമതിതതി
അഭതിപഞയങ്ങള്  സസ്വരൂപതിക്കുകേയുഞ്ചാം  നതിഗമനങ്ങളതില്  എതതികചരുകേയുഞ്ചാം  ടചെയ.
വതിവതിധ  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളതില്  ലൈഭഭ്യമഞയ  ബജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയ
ശതീര്ഷകേങ്ങളതികന്മേല് അധതികേ തുകേ  വകേയതിരുത്തുനതതിനള്ള സമതിതതിയുടടെ ശതിപഞര്ശകേള്
ഉള്ടകഞള്ളതിചടകേഞണ്ടുള്ളതഞണക്ട് ഈ റതികപഞര്ടക്ട്. 

2021 ജൂടടലൈ 5-ാം തതീയതതി കചെർന സമതിതതി  കയഞഗഞ്ചാം ഈ റതികപഞർടക്ട് അഞ്ചാംഗതീകേരതിച.

                  

പതിണറഞയതി വതിജയന,
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം, അദഭ്യക്ഷന,
2021 ജൂടടലൈ 5. സബ് ജകക്ട് കേമതിറതി  XIV.
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റതികപഞര്ടക്ട്

2021-22  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷടത  ബഡ്ജറക്ട്  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളതില്  ആഭഭ്യന്തര
കേഞരഭ്യങ്ങള് സഞ്ചാംബനതിച പതതിനഞലൈഞഞ്ചാം സബ്ജകക്ട് കേമതിറതിയുടടെ പരതിധതിയതില് വരുന  II, III,
IV,  XII,  XIII,  XIV,  XV,  XVI,   XVII,   XXIII,  XXIV,  XXXVII,  XLI  എനതീ
ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേള്,  2021  ജൂണ്  21,  28  എനതീ  തതീയതതികേളതില് കചെര്ന കയഞഗങ്ങളതില്
കകേരള നതിയമസഭയുടടെ നടെപടെതിക്രമവഞ്ചാം കേഞരഭ്യനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച ചെടങ്ങളതിടലൈ ചെടഞ്ചാം
235(1)  പകേഞരഞ്ചാം  സമതിതതി  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധന നടെതതിയതിരുന.  ബനടപട  വകുപ്പുകേളതില്
നതിനഞ്ചാം  ലൈഭതിച  കുറതിപ്പുകേളുഞ്ചാം  ഉകദഭ്യഞഗസ്ഥരതില്  നതിനഞ്ചാം  ലൈഭതിച  അധതികേ  വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം
വതിശകേലൈനഞ്ചാം  നടെത്തുകേയുഞ്ചാം  നടെതതിയ  വതിശകേലൈനതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതിലള്ള
ശതിപഞര്ശകേള് ചുവടടെ കചെര്ക്കുന.

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് II―സഞ്ചാംസ്ഥഞനഭരണതലൈവന്മേഞര്, മനതിമഞര്,

                    ആസ്ഥഞന ഉകദഭ്യഞഗസ്ഥന്മേഞര്

കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട്    :  792,99,62,000 രൂപ

ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട് : 238,15,49,000 രൂപ

2013-00-101-99―മനതിമഞരുടടെ ശമ്പളഞ്ചാം

01-4―ടമഡതികല് റതീ  -  ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 28 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

1. മനതിമഞരുടടെ  ശമ്പളഞ്ചാം,  ടമഡതികല് റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴ് സ് ടമനക്ട്  തുടെങ്ങതിയ ഇനങ്ങളതില്
ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടനയുഞ്ചാം
ബനടപട  വകുപതിടന  വതിശദതീകേരണതതിടനയുഞ്ചാം  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  അനവദതിച  ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്   3
ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2013-00-104-99―അതതിഥതി സല്കഞര ടചെലൈവകേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  40  ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

2.  അതതിഥതി  സര്കഞര  ടചെലൈവകേള്  എന  ഇനതതില്  വകേയതിരുതതിയ  ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടനയുഞ്ചാം ബനടപട
വകുപതിടന വതിശദതീകേരണതതിടനയുഞ്ചാം അടെതിസ്ഥഞനതതില് ഇഇൗ ഇനതതില്  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം

926/2021.
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അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്   10   ലൈക്ഷഞ്ചാം
രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2013-00-800-97―എഞ്ചാം  .  പതി  .  മഞരുടടെ സകമളനഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചള്ള ടചെലൈവകേള്

05-4―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്  -  മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.89 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ  

3. എഞ്ചാം.പതി.മഞരുടടെ സകമളനഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ
ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടനയുഞ്ചാം  ബനടപട  വകുപതിടന
വതിശദതീകേരണതതിടനയുഞ്ചാം  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഇഇൗ  ഇനതതില്  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്    3    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2051-00-102-99―പബതികേക്ട് സർവ്വതീസക്ട് കേമതീഷൻ

വതിഹതിതഞ്ചാം : 137.0927 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

4. പബതികേക്ട്  സർവ്വതീസക്ട്  കേമതീഷനക്ട്  വതിവതിധ  കേണകതിനങ്ങളതിലൈഞയതി  വകേയതിരുതതിയ  നടെപക്ട്
വർഷടത ബജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുന വർഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ  സമതിതതി പരതികശഞധതിച. ജതീവനകഞർ,
ദതിവസ കവതനകഞർ, കേമതീഷൻ അഞ്ചാംഗങ്ങള് എനതിവരുടടെ ശമ്പളഞ്ചാം, ക്ഷഞമബത, പതി.എസക്ട്.സതി. പരതീക്ഷ
നടെതതിപ്പുമഞയതി ബനടപട ടചെലൈവകേള്,  ഓഫതീസുകേളതിടലൈയുഞ്ചാം   ഗസ്റ്റേക്ട്  ഹഇൗസുകേളതിടലൈയുഞ്ചാം ടവള്ളകരഞ്ചാം,
കേരഞ്ചാം,    ടകേടതിടെ  വഞടെകേ,   പതി.എസക്ട്.സതി.  ബുള്ളറതിന/വജ്രജ ജൂബതിലൈതി  ടസ്പെഷഭ്യല്  പതതിപക്ട്  എനതിവയുടടെ
പസതിദതീകേരണതതിനള്ള  ടചെലൈവകേള്  തുടെങ്ങതിയവയഞയതി  വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  തഞടഴെപറയുന  ശതീർഷകേങ്ങള്കക്ട്  കനടര  സൂചെതിപതിചതിട്ടുള്ള  തുകേ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /   ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

01-1―ശമ്പളഞ്ചാം - 10.2379 കകേഞടെതി രൂപ

02―കവതനഞ്ചാം - 6.23 ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

05-1―ടവള്ളകരഞ്ചാം - 3 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

06―വഞടെകേ, കേരഞ്ചാം, നതികുതതി - 26.43 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

07―പസതിദതീകേരണങ്ങള് - 65  ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

2052―ടസക്രകടറതിയറക്ട് ടപഞതുസര്വ്വതീസുകേള്

2052-00-090-99―അഡ് മതിനതികസ്ട്രേറതീവക്ട് ടസക്രകടറതിയറക്ട് 

വതിഹതിതഞ്ചാം :  4.0835 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 
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5.  അഡ് മതിനതികസ്ട്രേറതീവക്ട്  ടസക്രകടറതിയറതില്  കവതനഞ്ചാം,  ദതിവസകവതനഞ്ചാം,  സ്ഥലൈഞ്ചാം  മഞറ
ബത,  ടടെലൈകഫഞണ്  ടചെലൈവക്ട്  എനതീ  ഇനങ്ങളതിലൈഞയതി  നതിലൈവതില്  അനവദതിചതിരതിക്കുന
വതിഹതിതഞ്ചാം  നടെപ്പുവര്ഷടത  ടചെലൈവകേള്കക്ട്  പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  തഞടഴെപറയുന    ശതീര്ഷകേങ്ങള്കക്ട്  കനടര  കേഞണതിചതിട്ടുള്ള  തുകേ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന.

02―കവതനഞ്ചാം -  30 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

02 -5―ദതിവസകവതനഞ്ചാം -  60 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

04-2―സ്ഥലൈഞ്ചാംമഞറ ബത -  2 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

05-3―ടടെലൈതികഫഞണ് ടചെലൈവക്ട് - 10 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

2052-00-090-95―നതിയമ വകുപക്ട്

01-6―ഓവര്ലടെഞ്ചാം അലൈവനസക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  1,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

6.   നതിയമസഭഞ സകമളന കേഞലൈയളവതില് നതിയമനതിര്മഞണവഞ്ചാം മറക്ട്  നതിയമസഭഞ കജഞലൈതികേളുമഞയതി
ബനടപടക്ട് അധതികേ സമയ കജഞലൈതികേള് ടചെയ്യുന നതിയമ വകുപതിടലൈ ജതീവനകഞര്കക്ട് ഓവര്ലടെഞ്ചാം അലൈവനസക്ട്
അനവദതിക്കുനതതിനഞയതി  ബഡ്ജറതില് കടെഞകണ് ടപഞവതിഷന ആണക്ട് നല്കേതിയതിരതിക്കുനതക്ട്  എനതതിനഞല്
01-6    ഓവര്ലടെഞ്ചാം  അലൈവനസക്ട്  എന  ശതീര്ഷകേതതില്    39.99    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞ  ഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന.

2052-00-090-95-05-4―മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം   :   22.01 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

21-2―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്  -   സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം   :  1.60 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

26―ഒഇൗകദഭ്യഞഗതികേ ഭഞഷ

വതിഹതിതഞ്ചാം   :   1,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

7.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടനയുഞ്ചാം  നതിയമ  വകുപതിടന  വതിശദതീകേരണതതിടനയുഞ്ചാം  അടെതിസ്ഥഞനതതില്
പദതതികയതര  ടചെലൈവകേള്കഞയതി  ബജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട്  സമതിതതി



12

വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  05-4 എന  ശതീർഷകേതതില്  2.99  ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപയുഞ്ചാം  21-2
എന ശതീര്ഷകേതതില്  1.40  ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപയുഞ്ചാം  26  എന ശതീര്ഷകേതതില്  49,000  രൂപയുഞ്ചാം
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി  അധതികേമഞയതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന.

2052-00-090-95―നതിയമ വകുപക്ട്

45―പതി  .  ഒ  .  എല്  .

വതിഹതിതഞ്ചാം :  3.15 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

8.   ബജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  നതിയമ  വകുപതില്  ഇനന  ടചെലൈവതിനതതികലൈകക്ട്  നതിലൈവതില്  വകേയതിരുതതിയ
വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   1.85
ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന    വ  ഴെതി  അധതികേമഞയതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2052-00-090-73―പഞർലൈടമനറതികേഞരഭ്യ ഇനസ്റ്റേതിറപ്യൂടക്ട് ഗഞനക്ട് ഇന എയ്ഡക്ട് 

31―സഹഞയധനഞ്ചാം  -  ശമ്പളഞ്ചാം

36―സഹഞയധനഞ്ചാം  -  ശമ്പകളതരഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 30 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)    

വതിഹതിതഞ്ചാം : 65 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

9.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് ഇനസ്റ്റേതിറപ്യൂടതിടന അഞ്ചാംഗതീകേരതികടപട പരതിപഞടെതികേള്,
ജതീവനകഞരുടടെ ശമ്പളഞ്ചാം എനതിവയഞയതി   ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  ഈ ഇനതതിടലൈ ടചെലൈവക്ട്
നതിർവ്വഹതിക്കുവഞന  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആ  യതതിനഞല്   ശമ്പള
ഇനതതില്    21    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുഞ്ചാം  ശമ്പകളതര  ഇനതതില്    16    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുഞ്ചാം
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞ  ര്ശ ടചെയ്യുന  .

2052-00-090-64―കകേരള ടസക്രകടറതിയറക്ട് കേഭ്യഞനതീനള്ള സഹഞയഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം  :  50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

10.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കേഭ്യഞനതീന  ജതീവനകഞർകക്ട്  കവതനഞ്ചാം,  ഗഭ്യഞസക്ട്
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സബ് സതിഡതി  എനതീ  ഇനങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  നതിർവ്വഹതിക്കുവഞന  ബജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്   ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്
60    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2052-00-092-93―കകേരളതതിടന പകതഭ്യകേ പതതിനതിധതി  ,   നപ്യൂഡല്ഹതി  

05-3―ടടെലൈതികഫഞണ് ടചെലൈവക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം  :  13.23 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

11.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടനയുഞ്ചാം,  ബനടപട  വകുപതിടന  വതിശദതീകേരണതതിടനയുഞ്ചാം
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  ഈ  ഇനതതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  നതിർവ്വഹതിക്കുവഞന
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്   ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്
4.77    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2052-00-092-88―കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന വതിവരഞവകേഞശ കേമതീഷന 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 5.8516 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

12.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന വതിവരഞവകേഞശ കേമതീഷനതില് ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ
ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  പുതതിയതഞയതി  കേമതീഷണര്മഞർ
നതിയമതിതരഞയതതിനഞല്   ഇനനടചലൈവക്ട്,  സ്റ്റേഞനതിഞ്ചാംഗക്ട്  കേഇൗണ്സതിലൈതിനക്ട്  നല്കേഞനള്ള  കുടെതിശതികേ  തുകേ,
കമഞകടഞര്  വഞഹനങ്ങളുടടെ  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,  അറകുറപണതി,  കേമതീഷടന ടടദനഞ്ചാംദതിന ടചെലൈവകേള്,  കേരഞര്
ജതീക്ട്വനകഞരുടടെ കവതനഞ്ചാം,  യഞതഞബത, കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള് വഞങ്ങല് എനതീ ഇനങ്ങളതില് ടചെലൈവക്ട്
ആനപഞതതികേമഞയതി വർദതിചതഞയതി സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല് ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    48
ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2251-00-090-99―ടസക്രകടറതിയറക്ട്

04-2―സ്ഥലൈഞ്ചാംമഞറ ബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 58,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

13. ടസക്രകടറതിയറതില് സ്ഥലൈഞ്ചാംമഞറബത ഇനതതില് നതിലൈവതില് വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന
വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതതില് 50,000 രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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3451-00-090-99―ടസക്രകടറതിയറക്ട്

01-4―ടമഡതികല് റതീ  -  ഇഞ്ചാംകബഴ് സ് ടമനക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 17 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

14.  ടസക്രകടറതിയറതില് ടമഡതികല് റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴ് സ് ടമനക്ട് ഇനതതില് വകേയതിരുതതിയ
ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  നതിലൈവതില്  വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    12    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

3451-00-090-99―ടസക്രകടറതിയറക്ട്

04-4―അവധതിയഞതഞനകൂലൈഭ്യഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 4.50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

15.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  അവധതിയഞതഞനകൂലൈഭ്യഞ്ചാം  ഇനതതില്  നതിലൈവതില്
വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    1.50    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

3451-00-090-98―നതിയമ വകുപതിടന നവതീകേരണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 57 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതി) 

16.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് നതിയമ വകുപതിടന നവതീകേരണതതിനഞയതി നതിലൈവതില്
വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   45   ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

3451 -00-092-99―കമഞണതിററതിഞ്ചാംഗക്ട് യൂണതിറക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 75.64 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

17.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് പുതതിയ തസതികേകേള് അനവദതിചതുഞ്ചാം പുതതിയ ശമ്പള
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കേമതീഷന  ശതിപഞര്ശകേള്  നടെപതിലൈഞകതിയതുമൂലൈമുള്ള  അധതികേ  ടചെലൈവകേള്കഞയതി  കൂടുതല്
തുകേ ആവശഭ്യമഞടണനക്ട്   സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ ശതീര്ഷകേതതില്
53.27    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

3451 -00-092-97―ടസനട്രല് കമഞണതിററതിഞ്ചാംഗക്ട് യൂണതിറതിടന ആധുനതികേവല്കരണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 63 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതി) 

18.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  സുസ്ഥതിര  വതികേസന  ലൈക്ഷഭ്യങ്ങള്
ടടകേവരതിക്കുനതതിനക്ട്  ആകഞ്ചാം  കൂടഞന  ഉതകുന  നടെപടെതികേള്  ഉള്ടപടുതതിയതതിനഞല്  ഈ
ഇനതതില് അധതികേ തുകേ ആവശഭ്യമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    1    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

3451-00-092-95―ബപ്യൂകറഞ ഓഫക്ട് പബതികേക്ട് എനര്ലപസസക്ട്

34―മറക്ട് ടചെലൈവകേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 5.67 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

19.  ബപ്യൂകറഞ  ഓഫക്ട്  പബതികേക്ട്  എനര്ലപസസതില് അനവദതിച ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,
മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്
ബപ്യൂകറഞ  ഓഫക്ട്  പബതികേക്ട്  എനര്ലപസസക്ട്  ഡയറകര്കക്ട്  ശമ്പളവഞ്ചാം  മറക്ട്  ആനകൂലൈഭ്യങ്ങളുഞ്ചാം
നല്കുനതതിനഞ്ചാം  വഞഹനതതിടന  വഞടെകേയതിനതതിനഞ്ചാം  വകുപതിടന  ടവബ്ലസറക്ട്
നവതീകേരണതതിനഞ്ചാം  അധതികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി     24    ലൈക്ഷഞ്ചാം
രൂപ അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

3451-00-092-92―കകേരള കസ്റ്റേറക്ട് ഇനകവഷന കേഇൗണ്സതില്

വതിഹതിതഞ്ചാം  : 1.2808 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

20.  കകേരള  കസ്റ്റേറക്ട്  ഇനകവഷന  കേഇൗണ്സതിലൈതിനക്ട്  അനവദതിച  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,
മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്
വഞടെകേയതിനതതിലഞ്ചാം  ടമഡതികല്  റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട്  ഇനതതിലള്ള  തുകേയുഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്    ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    50    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

3451-00-092-92―കകേരള കസ്റ്റേറക്ട് ഇനകവഷന കേഇൗണ്സതില്  

34-3―മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം  :  15 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി)
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21.  2021-22 -ല്  നടെപതിലൈഞകഞനകദ്ദേശതിക്കുന  പുതതിയ  പദതതികേള്കഞയതി  നതിലൈവതിലള്ള
ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി     380    കകേഞടെതി രൂപ    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി ശതിപഞര്ശ
ടചെയ്യുന  .

3451-00-101-98―ജതില്ലെഞ വതികേസന കേഇൗണ്സതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന പഞനതിഞ്ചാംഗക്ട് ഉപകദശകേ കബഞര്ഡഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം  :  35 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതി)

22.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  പുതതിയ  തസതികേകേള്  സൃഷതികടപടതുവഴെതി
നതിയമതിതരഞയ ജതില്ലെഞ  വതികേസന കേമതീഷണര്കക്ട്  ആവശഭ്യമഞയ കേമ്പപ്യൂടറുകേളുഞ്ചാം  അനബന
ഉപകേരണങ്ങളുഞ്ചാം വഞങ്ങുനതതിനക്ട്  നടെപ്പുവര്ഷടത വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    10    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി    അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

3451-00-101-69―സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരതിശതീലൈന നയഞ്ചാം  -   പരതിശതീലൈന പരതിപഞടെതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 18 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി)

23.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  സര്കഞരതിടന  പുതതിയ  പരതിശതീലൈന  നയതതിടന
ഭഞഗമഞയതി   ജതീവനകഞര്കക്ട്  പരതിശതീലൈനഞ്ചാം  നല്കുനതതിനക്ട്  നതിലൈവതിടലൈ  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  പദതതിയുടടെ  പഞധഞനഭ്യഞ്ചാം
പരതിഗണതിചക്ട് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    3    കകേഞടെതി രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ III―നതീതതിനഭ്യഞയ നതിർവ്വഹണഞ്ചാം

കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട് : 964,82,86,000 രൂപ

ചെഞർജക്ട് ടചെയതക്ട് : 185,49,90,000 രൂപ

2014-00-102-99―   ടടഹകകഞടെതതി

05-3―ടടെലൈതികഫഞൺ ടചെലൈവക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം: 21 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

24.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് സഞധഞരണ ടടെലൈതികഫഞണ് ചെഞര്ജ്ജുകേള്കക്ട് പുറകമ
BSNL-നക്ട്  കപഞയതിനക്ട്  ടു  കപഞയതിനക്ട്  ലൈതിസ്ഡക്ട്  ടടലൈന  ചെഞര്ജ്ജസുഞ്ചാം  നല്കകേണതതിനഞല്
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നതിലൈവതിടലൈ  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    20    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

05-4―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്  -  മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം: 2.0737 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

25.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ലഹകകഞടെതതിയുടടെ  ലദനഞ്ചാംദതിന  പവര്തന
ടചെലൈവകേള്ക്കുപുറകമ  പുതുതഞയതി  നതിയമതിതരഞകുന  ജഡ്ജതിമഞരുടടെ  കചെമ്പറുകേളതികലൈകക്ട്
ആവശഭ്യമഞയ  ഫര്ണതിചറുകേളുഞ്ചാം  ഉപകേരണങ്ങളുഞ്ചാം  വഞങ്ങുനതതിനക്ട്  നതിലൈവതിടലൈ  ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്   25   ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി   അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

21―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്     1–  വഞഹനഞ്ചാം വഞങ്ങല്

വതിഹതിതഞ്ചാം: 1,000 രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

26.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്   നതിലൈവതിടലൈ  വഞഹനങ്ങള്  മഞറതി  പുതതിയതക്ട്
വഞങ്ങുനതതിനഞ്ചാം ജഡ്ജതിമഞരുടടെ ആവശഭ്യതതിനഞയതി 7 പുതതിയ വഞഹനങ്ങള് വഞങ്ങുനതതിനമഞയതി ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   1.7344
കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉ  പധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

34-3― മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം:  50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)  (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

27.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് വതിരമതിച ചെതീഫക്ട് ജസ്റ്റേതിസുമഞരുടടെയുഞ്ചാം ജഡ്ജതിമഞരുടടെയുഞ്ചാം
കപഞസ്റ്റേക്ട്  റതിടയര്ടമനക്ട്  ആനകൂലൈഭ്യങ്ങള്  നല്കുനതതിനക്ട്  നതിലൈവതില്  57.12  ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ആവശഭ്യമുടണനതതിനഞലഞ്ചാം  ആനകൂലൈഭ്യഞ്ചാം  നല്കകേണവരുടടെ  എണഞ്ചാം  ഈ  വര്ഷഞ്ചാം
വര്ദതിക്കുടമനതതിനഞലഞ്ചാം  നതിലൈവതിടലൈ  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    10    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

926/2021.
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2014-00-102-98―ടടഹകകഞര്ടക്ട് ടടലൈബ്രറതിയക്ട് പുസകേഞ്ചാം വഞങ്ങല്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 59.06 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

28.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഇ-ബുക്കുകേള്  ഉള്ടപടടെ  പുസകേങ്ങള്
വഞങ്ങുനതതിനഞ്ചാം ആനകേഞലൈതികേ പസതിദതീകേരണങ്ങളുടടെ വരതിസഞ്ചാംഖഭ്യയ്ക്കുമഞയതി നടെപ്പു ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    12    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുന  :  വതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി
അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന.

2014-00-105-99―സതിവതിലഞ്ചാം ടസഷനസുഞ്ചാം കകേഞടെതതികേള്

01-4―ടമഡതികല് റതീ  -  ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം: 2.50  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)  

29.  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ടമഡതികല്  ടക്ലെയതിമുകേള്ക്കുള്ള  തുകേ  നല്കുനതതിനക്ട്  നടെപ്പു  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല്  ,    ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   90    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ
ടചെയ്യുന.

04-1―യഞതഞബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.9646 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)  

30.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കനഞടതീസക്ട്  നല്കുനതതിനള്ള  യഞതഞബത
കുടെതിശതികേ  നല്കുനതതിനഞയതി  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    75    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

05-1―ടവള്ളകരഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 18.86 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)  

31.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  നതിലൈവതിടലൈ  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്
13    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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05-2―ടടവദത്യുതതി ടചെലൈവക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  1.4965 കകേഞടെതി  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

32.  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  നതിലൈവതിടലൈ  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ,     ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    10    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

05-3―ടടെലൈതികഫഞണ് ടചെലൈവക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  81.50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

33.  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില് ഇ-കകേഞടെതതി പദതതിയുടടെ ഭഞഗമഞയതി  122  കകേഞടെതതികേളതിടലൈ   കബ്രഞഡക്ട്
ബഞനഡക്ട്  കേണകതിവതിറതി,  20  കകേഞടെതതികേളതിടലൈ  ലൈതീസ് ലലൈന  കേണകതിവതിറതി  എനതിവയുടടെ
ടചെലൈവകേള്  വഹതിക്കുനതതിനഞയതി  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    23    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2014-00-105-98―കമഞകടഞര് അപകേടെ നഷപരതിഹഞര ട്രതിബപ്യൂണലകേള്

21-1―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്  -  വഞഹനങ്ങള് വഞങ്ങല്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1,000  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

34.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കമഞകടഞര്  അപകേടെ  നഷപരതിഹഞര
ട്രതിബപ്യൂണലകേളുടടെ ആവശഭ്യങ്ങള്കഞയതി വഞഹനങ്ങള് വഞങ്ങുനതതിനക്ട് നതിലൈവതിടലൈ ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്,  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    17.99    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി
അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2014-00-108-99―ക്രതിമതിനല് കകേഞടെതതികേള്

02-5―ദതിവസകവതനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം:  5.5872 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

35.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ടസകേപ്യൂരതിറതി  ജതീവനകഞര്കക്ട്  കവതനഞ്ചാം
നല്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴെതിഞ  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷടത  കുടെതിശതികേ  നല്കുനതതിനമഞയതി  നതിലൈവതിടലൈ
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ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്,  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്   1.8628   കകേഞടെതി രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യ  ര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 24.71 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

36.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് ടകേടതിടെ  നതികുതതി  കുടെതിശതികേ ഇനതതില് ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    15    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി
അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന.

21-1―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്  -   വഞഹനങ്ങള് വഞങ്ങല്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1,000  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

37.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  തലൈകശരതി,  കകേഞടയഞ്ചാം,  തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം
എനതിവതിടെങ്ങളതിടലൈ ചെതീഫക്ട് ജുഡതീഷഭ്യല് മജതികസ്ട്രേറ്റുമഞരുടടെ ഒഇൗകദഭ്യഞഗതികേ വഞഹനങ്ങള്കഞയതി
നതിലൈവതിടലൈ  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  ,    ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    17.99    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം/
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന.

2014-00-114-99―ലൈഞ ഓഫതീസര്മഞര്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  67.5876 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

38.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതിലഞ്ചാം  വകുപതിടന  വതിശദതീകേരണതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതിലഞ്ചാം
നതിലൈവതില്  വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  തഞടഴെപറയുന ശതീര് ഷകേങ്ങളതിലൈഞയതി ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി
2.46   കകേഞടെതി രൂപ അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

                                           നതിലൈവതിടലൈ ബഡ്ജറക്ട്             അധതികേമഞയതി
          വതിഹതിതഞ്ചാം                            വകേയതിരുകതണ തുകേ

05-4―മറതിനങ്ങള്     73.5 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ 10 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

34-3―മറതിനഞ്ചാം     6.237 കകേഞടെതി രൂപ     2 കകേഞടെതി രൂപ

99―വതിവരസഞകങ്കേതതികേ വതിദഭ്യ   1 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ               36 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
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2014-00-114-98―ഗവണ്ടമനക്ട്  പതീഡർമഞർക്കുള്ള  ടചെലൈവകേളുഞ്ചാം  പബതികേക്ട്  കപഞസതികേപ്യൂടർ
മഞർക്കുള്ള ഫതീസുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 14.9026 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

39.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  നതിയമ  വകുപക്ട്  മുകഖന  നതിയമതികടപടുന  ജതില്ലെഞ
ഗവണ്ടമനക്ട്  പതീഡർമഞര്,  അഡതീഷണല്  ഗവണ്ടമനക്ട്  പതീഡര്മഞര്,  ഗവണ്ടമനക്ട്
അഡസ്വകകറക്ട്സക്ട് എനതിവരുടടെ ശമ്പളഞ്ചാം, ആഭഭ്യന്തര വകുപക്ട് നതിയമതിക്കുന ടസ്പെഷഭ്യല് പബതികക്ട്
കപഞസതികേപ്യൂടർ,  ടസ്പെഷഭ്യല്  ഗവൺടമനക്ട്  പതീഡര്  എനതിവരുടടെ  പതതിഫലൈഞ്ചാം,  ലൈതീഗല്
അസതിസ്റ്റേനക്ട്മഞരുടടെ  ശമ്പളതതിലണഞകുന  ആനപഞതതികേ  വര്ദനവക്ട്,  ഗവണ്ടമനക്ട്
പതീഡർമഞര്കക്ട്  അനവദതിച  വഞഹനതതിടന  ലഡ്രൈവർമഞർക്കുള്ള  ദതിവസകവതനഞ്ചാം,
ഇനനടചലൈവക്ട്,  വഞഹനങ്ങളുടടെ  ഇനഷസ്വറനസക്ട്,  വഞഹനങ്ങളുടടെ  അറകുറപണതി  എനതീ
ടചെലൈവകേള്കക്ട്  നതിലൈവതിലള്ള  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  പരഭ്യഞപ്തമഞവകേയതിടല്ലെനക്ട്  സമതിതതി
മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീർഷകേതതില്    5.04    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴെതി   അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2014-00-114-97―അസതിസ്റ്റേനക്ട്  പബതികേക്ട് കപഞസതികേപ്യൂടർമഞർ

വതിഹതിതഞ്ചാം : 24.9828 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

40.  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഓഫതീസക്ട്  ടചെലൈവക്ട്,  യഞതഞപടെതി  തുടെങ്ങതിയവയഞയതി  അനവദതിചതിരതിക്കുന  തുകേ
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി മനസതിലൈഞക്കുന. ആയതതിനഞല് ഈ ശതീർഷകേതതില്   70    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞർശ
ടചെയ്യുന  .

2014-00-114-96―പബതികേക്ട് കപഞസതികേപ്യൂഷന ഡയറകര്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.7875 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

41.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്   കപഞസതികേപ്യൂഷന  ഡയറകകററതിടലൈയുഞ്ചാം  കകേരള
കലൈഞകേക്ട് ആയുക്ത ടസ്പെഷഭ്യല് അകറഞര്ണതി ഓഫതീസതിടലൈയുഞ്ചാം ജതീവനകഞരുടടെ ശമ്പളമടെകമുള്ള
പവര്തന  ടചെലൈവകേള്കഞയതി  അനവദതിചതിരതിക്കുന  തുകേ  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീർഷകേതതില്    50    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴെതി   അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .
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2014-00-114-93―കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമ സഹഞയ സമതിതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.6547 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

42.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ജഡ് ജതിമഞരുടടെയുഞ്ചാം  ഓഫതീസക്ട്  ജതീവനകഞരുടടെയുഞ്ചാം
ടമഡതികല് റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴ് സ് ടമനക്ട്,  സ്ഥലൈഞ്ചാംമഞറബത,  അവധതിയഞതഞനകൂലൈഭ്യഞ്ചാം,  ഓഫതീസുകേളുടടെ
വഞടെകേ,  മറക്ട്  ഓഫതീസക്ട്  ടചെലൈവകേള്,  വഞഹന  അറകുറപണതികേള്  തുടെങ്ങതിയവയഞയതി
വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്
തഞടഴെപറയുന ശതീര് ഷകേങ്ങള്ക്കു കനടര കേഞണതിചതിട്ടുള്ള തുകേ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെതി  അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

നതിലൈവതിടലൈ അധതികേമഞയതി 

         ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം   വകേയതിരുകതണ തുകേ

01-4―ടമഡതികല്  4 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ  4 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
       റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴ് സ് ടമനക്ട് 

04-2―സ്ഥലൈഞ്ചാംമഞറ ബത  1.53 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ  4.50  ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

04-4―അവധതിയഞതഞനകൂലൈഭ്യഞ്ചാം    80,000 രൂപ 4 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ 

05-3―ടടെലൈതികഫഞണ് ടചെലൈവക്ട്    4.7 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ 1 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

05-4―മറതിനങ്ങള്  6.3 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ 3 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

06―വഞടെകേ, കേരഞ്ചാം, നതികുതതി  10 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ 17 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

34―മറ്റു ടചെലൈവകേള്     2.3814 കകേഞടെതി രൂപ 90 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

2014-00-114-92―സ്ഥതിര കലൈഞകേ അദഞലൈതക്ട്

01-4―ടമഡതികല് റതീ  -  ഇഞ്ചാംകബ ഴ് സ് ടമനക്ട്

05-4―മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.30 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

43.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഓഫതീസതിടന  സുഗമമഞയ  പവര്തനതതിനക്ട്
നതിലൈവതില് അനവദതിചതിട്ടുള്ള ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല് തഞടഴെപറയുന ശതീര്ഷകേങ്ങള്കക്ട് കനടര ടകേഞടുതതിട്ടുള്ള തുകേ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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01-4―ടമഡതികല് റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴ് സ് ടമനക്ട് -              2.50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

05-4―മറതിനങ്ങള് -              1.50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

2014-00-116-99―കകേരള ഭരണ നതിര്വ്വഹണ മദഭ്യസ്ഥ കകേഞടെതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 39.21 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

44.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് ജതീവനകഞരുടടെ  ടമഡതികല് റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴ് സ ക്ട്ടമനക്ട്,
ടകേടതിടെങ്ങളുടടെ  വഞടെകേ,  വഞഹനങ്ങളുടടെ  ഇനന  ടചെലൈവക്ട്,  എല്.റതി.സതി.  എനതീ
ആവശഭ്യങ്ങള്കഞയതി  നതിലൈവതില്  അനവദതിചതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം  പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട്  സമതിതതി
മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  തഞടഴെപറയുന ശതീര്ഷകേങ്ങള്കക്ട് കനടര ടകേഞടുതതിട്ടുള്ള
തുകേ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

01-4―ടമഡതികല് റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട് - 5.50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

04-4―അവധതിയഞതഞനകൂലൈഭ്യഞ്ചാം. - 5.60 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

06―വഞടെകേ, കേരഞ്ചാം, നതികുതതി - 8.03 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

21-2―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള് - 4.01 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

45―പതി.ഒ.എല്. - 3.65 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

2014-00-117-99―കുടുഞ്ചാംബ കകേഞടെതതികേള്

01-4―ടമഡതികല് റതീ  -  ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  12.25 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

45.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് ടക്ലെയതിമുകേള്ക്കുള്ള തുകേ നല്കുനതതിനക്ട്  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ ശതീർഷകേതതില്    21    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യർത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞർശ
ടചെയ്യുന  .

21-1―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്  -  വഞങ്ങല്

വതിഹതിതഞ്ചാം: 1,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

46. ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുനവർഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  7  കുടുഞ്ചാംബകകേഞടെതതികേള്കക്ട്  പുതതിയ  വഞഹനങ്ങള്  വഞങ്ങുനതതിനക്ട്  ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം  അനവദതിചതിടതിടല്ലെനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീർഷകേതതില്
41.99    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യർത്ഥന വഴെതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .
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2014-00-800-94―നതിയമസഹഞയ നതിധതി അഞ്ചാംശദഞനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 18.40 കകേഞടെതി രൂപ   (പദതതികയതരഞ്ചാം)

47. ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ  സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  നതിയമസഹഞയ  നതിധതിയക്ട്  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്,  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    12    കകേഞടെതി  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2014-00-800-93―സുപതീഞ്ചാം  കകേഞടെതതിയുടടെ  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സഞധൂകേരതികഞന  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
ജുഡതീഷഭ്യല്  ഓഫതീസര്മഞര്കക്ട്  കസവന    നതിലൈവഞരഞ്ചാം  ടമചടപടുത്തുനതതി
കലൈകഞയതി വകേയതിരുത്തുന   ടമഞതഞ്ചാം തുകേ

06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 3.65  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

48.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ   സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ജുഡതീഷഭ്യല്  ഓഫതീസര്മഞരുടടെ  വതീട്ടുവഞടെകേ
കുടെതിശതികേ  നല്കുനതതിനക്ട്    നടെപ്പു  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    85    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

21-1―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്  -  വഞഹനങ്ങള് വഞങ്ങല്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1,000 രൂപ   (പദതതികയതരഞ്ചാം)

49. ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ  സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  വതിവതിധ  കകേഞടെതതികേളുടടെ  ആവശഭ്യതതിനഞയതി  12  പൂള്  വഞഹനങ്ങള്
വഞങ്ങുനതതിനക്ട് ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം അനവദതിചതിടതിടല്ലെനക്ട് സമതിതതി മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്,
ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    71.99    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /    ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി
അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

34-3―മറ്റു ടചെലൈവകേള്  -  മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 8 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ   (പദതതികയതരഞ്ചാം)

50. ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ  സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  മനപത  ഓണ്ടടലൈന  ഡഞറഞകബസക്ട്  ടടലൈസനസക്ട്  പുതുക്കുനതതിനഞ്ചാം
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കേതീഴ് കകേഞടെതതികേളതില്  പുസകേങ്ങള് വഞങ്ങുനതതിനഞ്ചാം മറ്റു ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കൂടെതി ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം
പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട്  സമതിതതി  മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    12    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  അധതികേമഞയതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2014-00-800-85―ഇ  -  കകേഞടെതതി നടെപഞകല്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

51.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  മുനവര്ഷടത  കുടെതിശതികേ  നല്കുനതതിനക്ട്
നതിലൈവതിടലൈ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്      71.60    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി
അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2014-00-800-80―കകേരള നതിയമപരതിഷ്കരണ കേമതീഷന

97―വഞഹനങ്ങളുടടെ വഞടെകേ

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

52.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കകേഞടയതക്ട്  വചക്ട്  നടെക്കുന  മതീറതിഞ്ചാംഗുകേള്കക്ട്
വഞഹനഞ്ചാം വഞടെകേയക്ട് എടുക്കുനതതിനഞല്   വഞടെകേനതിരകക്ട് നല്കുനതതിനക്ട് ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്
2    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്   IV―ടതരടഞടുപ്പുകേള്

      കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട് : 341,55,45,000 രൂപ

ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്  :  ഇല്ലെ               

2015―ടതരടഞടുപ്പുകേള്

2015-00-109-99―പഞഞയത്തുകേളതികലൈക്കുഞ്ചാം  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങളതികലൈക്കുഞ്ചാം
ടതരടഞടുപ്പുകേള് നടെതതിപക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം  : 1 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

53.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ബനടപട  വകുപതിടന  വതിശദതീകേരണതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്

926/2021.
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നടെപ്പുവര്ഷടത  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  ഈ  ഇനതതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  നതിര്ണയതികഞന
പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനഞ്ചാം 2020-ടലൈ  ടപഞതു  ടതരടഞടുപ്പുമഞയതി  ബനടപട  ബതില്ലുകേള്
ടകേഞടുത്തുതതീര്ക്കുവഞനഞ്ചാം  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങളതില്  ഉപടതരടഞടുപക്ട്
നടെത്തുനതതികലൈയ്ക്കുഞ്ചാം മറക്ട് ടചെലൈവകേള്ക്കുമഞയതി അധതികേവതിഹതിതഞ്ചാം ആവശഭ്യമഞടണനഞ്ചാം സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    3.5    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XII―കപഞലൈതീസക്ട്

      കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട്    :   4519,84,98,000 രൂപ

ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്   :   6,82,83,000 രൂപ

2055―കപഞലൈതീസക്ട്

2055-00-001 -99―കമല്കനഞടഞ്ചാം

04―യഞതഞ ടചെലൈവകേള്   - 1-  യഞതഞബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 40.3 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

54.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്   കപഞലൈതീസക്ട്  ആസ്ഥഞനടതയുഞ്ചാം  കസഞണല്
ഓഫതീസതികലൈയുഞ്ചാം,  കറഞക്ട്   ടഎ.  ജതി.  ഓഫതീസതികലൈയുഞ്ചാം യഞതഞബത നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്
അനവദതിച  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    30.95    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-001 -99―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്

05-2―ടടവദത്യുതതി ടചെലൈവക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 12.285 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

55.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കപഞലൈതീസക്ട്  വകുപതിടലൈ  ടടവദത്യുതതി  ടചെലൈവക്ട്  ഇനതതില്
വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  തുകേ  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ
ഇനതതില്    12.7660    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

05-3―ടടെലൈതികഫഞണ് ചെഞര്ജ്ജക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.8350 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)
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56. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഇഇൗ ഇനതതില് ലൈഭഭ്യമഞകതിയ തുകേ തതികേചഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞണക്ട്.
ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ഇനതതില്    2.165    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

05-4―മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 70  ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

57. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് ഇഇൗ ഇനതതില് വകേയതിരുതതിയ  തുകേ അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ഇനതതില്    90    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ
ടചെയ്യുന  .

2055-00-001 -99-06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 9 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

58. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് ഇഇൗ  ഇനതതില്  വകേയതിരുതതിയ  തുകേ
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഇഇൗ ഇനതതില്   32.82   ലൈക്ഷഞ്ചാം
രൂപ     ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-001 -99-15―രഹസഭ്യ കസവന ടചെലൈവകേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.42 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

59. ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില് മരഞമത്തു പണതികേള്കഞയതി  വകേയതിരുതതിയ തുകേ അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ഇനതതില്  3.58    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-001 -99-17―ടചെറുകേതിടെ മരഞമതക്ട് പണതികേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1 ,000 രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം)

60.  കപഞലൈതീസക്ട്  ആസ്ഥഞനടതയുഞ്ചാം  കസഞണല്  ഓഫതീസതിടലൈയുഞ്ചാം  കറഞക്ട്  ടഎ.ജതി.
ഓഫതീസതികലൈയുഞ്ചാം  മരഞമതക്ട്  പണതികേള്കഞയതി  ഇഇൗ  ഇനതതില്  വകേയതിരുതതിയ  തുകേ
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അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്   20.8999   കകേഞടെതി
രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-001 -99-18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 18 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

61.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന    അടെതിസ്ഥഞനതതില്  അറകുറപണതികേള്കഞയതി  വകേയതിരുതതിയ  തുകേ
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    5.22
കകേഞടെതി   രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-001 -99-19―യകനഞപകേരണങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 8.70 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

62.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  വഞഹനങ്ങളുടടെ  അറകുറപണതികേള്  യഥഞസമയഞ്ചാം
നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  ഇഇൗ ഇനതതില് വകേയതിരുതതിയ തുകേ അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    26.5125    കകേഞടെതി    രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ
ടചെയ്യുന  .

2055-00-001-99-21-2―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്  -  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 34.96 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

63. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഇഇൗ  ഇനതതില്  വകേയതിരുതതിയ  തുകേ
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്    31.79    ലൈക്ഷഞ്ചാം
രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-001 -99-34-3―മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.7010 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)
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64. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന   അടെതിസ്ഥഞനതതില്    ടതരടഞടുപ്പുമഞയതി ബനടപട ടചെലൈവകേള്,  മറക്ട്
ആകേസതികേ  ടചെലൈവകേള്  എനതിവ  വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    5.7515    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

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

വതിഹതിതഞ്ചാം : 5.1975 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

65.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കപഞലൈതീസക്ട്  ആസ്ഥഞനകതയുഞ്ചാം  കസഞണല്
ഓഫതീസുകേളതിടലൈയുഞ്ചാം കറഞക്ട് ഐ.ജതി. ഓഫതീസുകേളതിടലൈയുഞ്ചാം ഇനന ടചെലൈവതിനഞയതി നതിലൈവതില്
വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    3.6370    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-003 -99―കപഞലൈതീസക്ട് പരതിശതീലൈന സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം കകേഞകളജുകേളുഞ്ചാം

05―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്   - 4-  മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 7.93 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

66.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന   അടെതിസ്ഥഞനതതില്    കപഞലൈതീസക്ട് ടട്രയതിനതിഞ്ചാംഗക്ട് കകേഞകളജതിടലൈ സര്കഞര്
വഞഹനങ്ങളുടടെ ഇനഷസ്വറനസക്ട് പതീമതിയഞ്ചാം അടെയ്ക്കുനതതിനഞ്ചാം ഓഫതീസക്ട് ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുളള മറക്ട്
ടചെലൈവകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  നതിലൈവതിടലൈ  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    22.07    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-003 -99- 17―ടചെറുകേതിടെ മരഞമത്തുപണതികേള് 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 3.5 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

67.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന    അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കപഞലൈതീസക്ട്  പരതിശതീലൈന  സ്കൂളതിടലൈ  മരഞമത്തു  പണതികേള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനഞയതി  അനവദതിച  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   41.50   ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /   ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി
അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2055-00-003-98―കകേരള കപഞലൈതീസക്ട് അകഞഡമതി

05-4―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്  -    മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 16.06 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

68.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന    അടെതിസ്ഥഞനതതില് കപഞലൈതീസക്ട്  വകുപതിടലൈ  സര്കഞര്  വഞഹനങ്ങളുടടെ
ഇനഷസ്വറനസക്ട്  പതീമതിയഞ്ചാം  അടെയ്ക്കുനതുഞ്ചാം,  ഓഫതീസക്ട്  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  ടചെലൈവകേളുടമല്ലെഞഞ്ചാം  കമല്
ശതീര്ഷകേതതില്  നതിനമഞണക്ട്  നതിര്വ്വഹതിക്കുനതക്ട്.  ഇതതിനഞയതി  വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  തുകേ
പരതിമതിതമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്   3.14   ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  അധതികേമഞയതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-003-98-17―ടചെറുകേതിടെ മരഞമത്തുപണതികേള്   (  കകേരള കപഞലൈതീസക്ട് അകഞഡമതി  )

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

69.  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കകേരള  കപഞലൈതീസക്ട്  അകഞഡമതിയതിടലൈ  മരഞമതക്ട്  പണതികേള്  നടെത്തുനതതിനഞയതി
വകേയതിരുതതിയ  തുകേ  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതതില്    43.99    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞ  ഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി  അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-003-98-34―മറ്റു ടചെലൈവകേള്  -3-  മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 52.92 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

70. ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടനയുഞ്ചാം
ബനടപട  വകുപതിടന  വതിശദതീകേരണതതിടനയുഞ്ചാം  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  ഇഇൗ
ഇനതതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  നതിര്വ്വഹതികഞന  പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്
ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    3.2208    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-101-99―കുറഞകനസ്വഷണ വതിഭഞഗഞ്ചാം

18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

71.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  സതി.ബതി.സതി.ഐ.ഡതി.  ഓഫതീസക്ട്  ടകേടതിടെങ്ങളുടടെ  അറകുറപണതികേള്കഞയതി
അനവദതിചതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    68    ലൈക്ഷഞ്ചാം   രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2055-00-101-98―ടസ്പെഷഭ്യല് ബ്രഞഞക്ട് സതി  .  ഐ  .  ഡതി  .

04―യഞതഞ ടചെലൈവകേള്   -  1-  യഞതഞബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.16 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

72.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില്   മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടെതി.എ.  ബതില്ലുകേളുടടെ കുടെതിശതികേ
(ശബരതിമലൈ,  ഇലൈക്ഷന  ഡപ്യൂടതികേള്  തുടെങ്ങതിയവ)  തതീര്കകണതതിനഞല്  നതിലൈവതില്
അനവദതിചതിട്ടുള്ള വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല് ഈ
ശതീര്ഷകേതതിൽ      2.84    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 4.50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

73. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് എസക്ട്.ബതി.സതി..ടഎ.ഡതി.  ഓഫതീസക്ട്  ടകേടതിടെങ്ങളുടടെ
അറകുറപണതികേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനഞയതി അനവദതിചതിട്ടുള്ള വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
വതിലൈയതിരുതതിയ സമതിതതി  ഈ ശതീർഷകേതതിൽ    20.50    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്    ശതിപഞര്ശ   ടചെയ്യുന  .

2055-00-104-99―സഞയുധ കപഞലൈതീസക്ട്

04―യഞതഞ ടചെലൈവകേള്   - 1-  യഞതഞബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 8.982 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

74.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന   അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഇലൈക്ഷൻ,  ശബരതിമലൈ ഡപ്യൂടതി  എനതിവയുമഞയതി
ബനടപട  ടെതി.എ.  ബതില്ലുകേള് മഞറുനതതിനഞ്ചാം, 9  ബറഞലൈതിയന യൂണതിറ്റുകേളുടടെ യഞതഞബത
ടചെലൈവകേള് എനതിവയഞയുഞ്ചാം ഈ ശതീര്ഷകേതതിൽ കൂടുതൽ തുകേ കവണതി വരുടമനക്ട് സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതിൽ    11.018    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

05―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള് 

4―മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.0111 കകേഞടെതി രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം)
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75. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന   അടെതിസ്ഥഞനതതില് 9  ബറഞലൈതിയനകേളതിടലൈ വഞഹനങ്ങളുടടെ ഇനഷസ്വറനസക്ട്
പതീമതിയഞ്ചാം  അടെയ്ക്കുനതതിനഞ്ചാം,  ഓഫതീസക്ട്  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  ടചെലൈവകേള്ക്കുഞ്ചാം  കുടെതിശതികേ
തതീര്പഞക്കുനതതിനമഞയതി കമല് ശതീര്ഷകേതതില് അധതികേമഞയതി തുകേ ആവശഭ്യഞ്ചാം വരുടമനതതിനഞല് ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    2.9889    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-104-99-06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 27.24 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം)

76. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    52.76    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-104-99 -17―ടചെറുകേതിടെ മരഞമതക്ട് പണതികേള്

77. ടചെറുകേതിടെ മരഞമതക്ട് പണതികേള് എന ഇനഞ്ചാം ബഡ്ജറതില് ഉള്ടപടതിടതില്ലെഞതതതിനഞല്
ആയതക്ട്  ഉള്ടപടുതതി  പസ്തുത  ഇനതതില്  10    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.0475 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

78. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഫണതിടന അപരഭ്യഞപ്തതമൂലൈഞ്ചാം  ബറഞലൈതിയനകേളതില്
ഭരണഞനമതതി ലൈഭതിച അറകുറപണതികേള് പൂര്തതിയഞകഞന സഞധതിക്കുനതില്ലെ എനക്ട് സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    53.9525    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

19―യകനഞപകേരണങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

79. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് ബറഞലൈതിയന  യൂണതിറ്റുകേളതികലൈകക്ട്  കേമ്പപ്യൂടറുഞ്ചാം  മറക്ട്
അനബന  ഉപകേരണങ്ങളുഞ്ചാം  വഞങ്ങുനതതിനഞയതി  19  ―  യകനഞപകേരണങ്ങള്  എന
ശതീര്ഷകേതതില്    14.49    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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34―മറ്റു ടചെലൈവകേള്   - 3-  മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം :  62.37 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

80. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന   അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കകേരളതതിടലൈ 9  ബറഞലൈതിയന യൂണതിറ്റുകേളതിടലൈ ഗസ്റ്റേക്ട്
അദഭ്യഞപകേര്ക്കുള്ള  പതതിഫലൈഞ്ചാം,  പരതിശതീലൈനതതിനഞയതി  പതി.എസക്ട്.സതി.  അലഡസ്വസക്ട്  ടചെയ്യുന
കപഞലൈതീസക്ട്  ടട്രയതിനതികേളുടടെ  ടമഡതികല്  ടടെസ്റ്റുകേള്  നടെത്തുന  ഓഫതീസര്മഞര്ക്കുള്ള  പതതിഫലൈഞ്ചാം,
സ്തുതഭ്യര്ഹമഞയ കസവനതതിനള്ള ടമഡലകേള്,  റതിവഞര്ഡകേള്,  കപഞലൈതീസക്ട്  കസനയതിടലൈ കേഞയതികേ
തഞരങ്ങള്ക്കുള്ള  ഡയറക്ട്  അലൈവനസക്ട്  തുടെങ്ങതിയ  ടചെലൈവകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  നതിലൈവതിടലൈ
ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.   ബറഞലൈതിയനകേളുടടെ
പരതിശതീലൈനവമഞയതി  ബനടപട  പരതിപഞടെതികേളുടടെ  സുഗമമഞയ  നടെതതിപതിനഞയതി  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    1.3763    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-104-98―ഇനഡഭ്യന റതിസര്വക്ട് ബറഞലൈതിയന 

01-4―ശമ്പളഞ്ചാം  -   ടമഡതികല് റതീ  -  ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 10.54 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

81.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന   അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഇനഡഭ്യന റതിസര്വക്ട്  ബറഞലൈതിയനതില്  ടമഡതികല്
റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴ് സ് ടമനക്ട് ഇനതതില് 1.46   ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /   ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-104-98―ഇനഡഭ്യന റതിസര്വക്ട് ബറഞലൈതിയന

04―യഞതഞ ടചെലൈവകേള്   - 1-  യഞതഞബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 85.5 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

82. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് ഇന്തഭ്യന  റതിസര്വക്ട്  ബറഞലൈതിയടന  പരതിശതീലൈനതതിനഞയതി
സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിനക്ട് അകേത്തുഞ്ചാം പുറത്തുഞ്ചാം കസനഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ട് യഞത ടചെകയ്യേണതി വരുനതക്ട് കേണകതിടലൈടുത്തുഞ്ചാം
ശബരതിമലൈ,  ഇലൈക്ഷന    ഡപ്യൂടതി  സഞ്ചാംബനതിച  കുടെതിശതികേ  ബഞദഭ്യത  തതീർക്കുനതതിനഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേ
വർഷഞവസഞനഞ്ചാംവടരയുള്ള  ടചെലൈവകേള്ക്കുമഞയതി  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    3.145    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി  ശതിപഞര്ശ
ടചെയ്യുന  .

926/2021.
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2055-00-104-98-05―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്  -4-  മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 15.12 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

83.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് ടഎ.ആര്.  ബറഞലൈതിയനതിടലൈ  സര്കഞര്
വഞഹനങ്ങളുടടെ  ഇനഷസ്വറനസക്ട്  പതീമതിയഞ്ചാം  അടെയ്ക്കുനതതിനഞ്ചാം  ഓഫതീസക്ട്  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുള്ള
ടചെലൈവകേള്ക്കുമഞയതി  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    18.08    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന.

2055-00-104-98-18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 50,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

84. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന    അടെതിസ്ഥഞനതതില് ടഎ.ആര്.  ബറഞലൈതിയനതിടലൈ  ടകേടതിടെങ്ങളുടടെ
അറകുറപണതികേള്കഞയതി  ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   1.295    കകേഞടെതി രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-104-98-19―യകനഞപകേരണങ്ങള് 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 15.06 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

85.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    19.94    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-104-98-21―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്   - 2-  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 12.96 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

86.  ഐ.ആര്.  ബറഞലൈതിയടന  വഞഹനങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം  ആനതി  നക്സല്  ഓപകറഷനക്ട്
ഉപകയഞഗതിക്കുന  വഞഹനങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം  അറകുറപണതികേള്  യഥഞസമയഞ്ചാം  നടെത്തുനതതിനക്ട്
നതിലൈവതിടലൈ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞൽ  ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    17.86    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

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

വതിഹതിതഞ്ചാം : 25.04 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)
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87. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഐ.  ആര്.  ബറഞലൈതിയടന വഞഹനങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം മഞകവഞയതിസ്റ്റേക്ട്
കവടയക്ട്  നതികയഞഗതിചതിട്ടുള്ള  തണര്കബഞള്ടക്ട്  കേമഞകനഞകേളുടടെ  വഞഹനങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം  ഇനനടചലൈവക്ട്
വഹതിക്കുനതതിനക്ട് നതിലൈവതിടലൈ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല്
ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   42.85   ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി
വ  കേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-109-99―ജതില്ലെഞ കസന

04―യഞതഞ ടചെലൈവകേള്   - 1-  യഞതഞബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 25 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

88.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന   അടെതിസ്ഥഞനതതില് മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടെതി.എ. ഇനതതിലള്ള കുടെതിശതികേ
ടകേഞടുത്തു  തതീര്ക്കുനതതിനഞയതി,  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    21.95    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

05―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്   - 4-  മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 5.1975 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

89. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് കപഞലൈതീസക്ട് വകുപതിടലൈ വഞഹനങ്ങളുടടെ ഇനഷസ്വറനസക്ട്
പതീമതിയഞ്ചാം  അടെയ്ക്കുനതതിനഞ്ചാം  ടഎ.പതി.എസക്ട്.  ഓഫതീസര്മഞരുടടെ  AIS  അലൈവനസക്ട്
നല്കുനതതിനഞ്ചാം  മറക്ട്  ഓഫതീസക്ട്  ടചെലൈവകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിലൈവതിടലൈ  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   9.8525   കകേഞടെതി രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

17―ടചെറുകേതിടെ മരഞമത്തുപണതികേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

90.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കപഞലൈതീസക്ട്  കസ്റ്റേഷന  ടകേടതിടെങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം  ജതില്ലെഞ
കപഞലൈതീസക്ട്  ഓഫതീസക്ട്  ടകേടതിടെങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം  മരഞമത്തുപണതികേള്കഞയതി  നതിലൈവതില്
വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്
41.87      കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

91.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് കപഞലൈതീസക്ട്  കസ്റ്റേഷനകേളുടടെ  നവതീകേരണതതിനഞ്ചാം
സഇൗകേരഭ്യങ്ങള്  വര്ദതിപതിക്കുനതതിനമഞയതി  നതിലൈവതിടലൈ  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞൽ
ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    39.87    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

19―യകനഞപകേരണങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 75 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

92.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് നതിലൈവതിൽ ബഡ്ജറതില് വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള തുകേ
അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   10.797   കകേഞടെതി രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

21―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്   - 2-  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 6.1425 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

93.  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കപഞലൈതീസക്ട്  കസ്റ്റേഷനകേളതിടലൈയുഞ്ചാം  ജതില്ലെഞ  കപഞലൈതീസക്ട്  ഓഫതീസുകേളതിടലൈയുഞ്ചാം
വഞഹനങ്ങളുടടെ  അറകുറപണതികേള്കഞയതി  നതിലൈവതില്  അനവദതിചതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    12.4575    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

34-3―മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 3.402 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

94.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് തതീര്ത്ഥഞടെന സമയത്തുഞ്ചാം മകേരവതിളകക്ട് സമയത്തുഞ്ചാം
ടസ്പെഷഭ്യല് ഡപ്യൂടതികഞയതി  നതികയഞഗതിക്കുനവര്കക്ട്  പതതിഫലൈഞ്ചാം നല്കേല്,  ഫതീഡതിഞ്ചാംഗക്ട്  ചെഞര്ജക്ട്
എനതിവയഞയതി നതിലൈവതില് വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല് ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    11.698    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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45―പതി  .  ഒ  .  എല്  .

വതിഹതിതഞ്ചാം : 35.4375 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

95.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് കപഞലൈതീസക്ട് കസ്റ്റേഷനകേളതിടലൈയുഞ്ചാം ജതില്ലെഞ കപഞലൈതീസക്ട്
ഓഫതീസുകേളതികലൈയുഞ്ചാം  വഞഹനങ്ങളുടടെ  ഇനന  ടചെലൈവക്ട്  വഹതിക്കുനതതിനഞയതി  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    40.1688    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-111-99―ടറയതില്കവ കപഞലൈതീസക്ട്

04―യഞതഞ ടചെലൈവകേള്   - 1-  യഞതഞബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 90 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

96.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടെതി.എ. ഇനതതിലള്ള കുടെതിശതികേ
(ശബരതിമലൈ, ഇലൈക്ഷന ഡപ്യൂടതി ) നല്കകേണതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   4.17   കകേഞടെതി രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-111-99-34―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്  -3-  മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 94,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

97.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  Dog  food,  Medicine,  ഓഫതീസക്ട്
ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  ടടദനഞ്ചാംദതിന  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനഞയതി  ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതതില്    3.06    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-112-98―തതീരകദശ കപഞലൈതീസക്ട് കസ്റ്റേഷനകേള്

04―യഞതഞ ടചെലൈവകേള്   - 1-  യഞതഞബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 11.7 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

98.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ശബരതിമലൈ,  ഇലൈക്ഷന  ഡപ്യൂടതികേള്  തുടെങ്ങതിയവയുടടെ
ടെതി.എ.  ബതില്ലുകേളുടടെ കുടെതിശതികേ തതീര്കകണതുള്ളതതിനഞല്  ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    63.45    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2055-00-113-98―കസ്പെഞര്ട്സക്ട് ഗഞനക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 9.9 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

99.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില്  All  India  Police  Meet  2021  നടെത്തുനതതിനഞ്ചാം
കസ്പെഞര്ട്സക്ട്  കേതിറക്ട്,  കേഞയതികേ  തഞരങ്ങള്ക്കുള്ള  സഹഞയധനഞ്ചാം,  കേഭ്യഞഷക്ട്  അവഞര്ഡകേള്,  മറക്ട്
അപതതീക്ഷതിത  ടചെലൈവകേള്  എനതിവയഞയതി  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    1.401    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-114-99-04―വയര്ടലൈസക്ട് യൂണതിറക്ട്   -   യഞതഞ ടചെലൈവകേള്   - I-  യഞതഞബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 74.7 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

100.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടെതി.എ.  ബതില്ലുകേളുടടെ കുടെതിശതികേ
തതീര്ക്കുനതതിനഞയതി  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    1.053    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-114-99―വയര്ടലൈസക്ട് യൂണതിറക്ട്  -  ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്  

05-03―ടടെലൈതികഫഞണ്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 12.70 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

101.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഇഇൗ  ഇനതതില്    12.80    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-114-99-18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.7 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

102.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില് കപഞലൈതീസക്ട് ടടെലൈതികേമപ്യൂണതികകഷന യൂണതിറതിടലൈ അറകുറപണതികേള് നടെത്തുനതതിനഞയതി
ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    1.293    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-114-98―കേഞ്ചാംപപ്യൂടര് ടസനര് 

05―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്  - 4-  മറതിനഞ്ചാം  

വതിഹതിതഞ്ചാം : 7.71 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)
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103.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് കപഞലൈതീസക്ട്  വകുപതിടലൈ സര്കഞര് വഞഹനങ്ങളുടടെ
ഇനഷസ്വറനസക്ട്  പതീമതിയഞ്ചാം  അടെയ്ക്കുനതതിനഞ്ചാം,  ടഎ.പതി.എസക്ട്.  ഒഞഫതീസര്മഞരുടടെ  AIS
അലൈവനസക്ട്  നല്കുനതതിനഞ്ചാം  ഓഫതീസക്ട്  ടചെലൈവകേള്ക്കുമഞയതി  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്
28.29    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-114-98-18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.8 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

104.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  എസക്ട്.സതി.ആര്.ബതി.  യൂണതിറ്റുകേളതിടലൈ
അറകുറപണതികേള്  നടെത്തുനതതിനഞയതി  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    68.20    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2055-00-116-99―കഫഞറനസതികേക്ട് സയനസക്ട്

18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

105.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കഫഞറനസതികേക്ട്  സയനസക്ട്  ലൈകബഞറടറതികേളതിടലൈ
അറകുറപണതികേള്  നടെത്തുനതതിനഞയതി  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    17.99    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2062-00-103-99―കകേരള കലൈഞകേഞയുകേ ക്ട്ത  , 1998

01-4―ടമഡതികൽ റതീ  -  ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  5 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞ ര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്) 

106.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് കലൈഞകേഞയുക്ത, ഉപകലൈഞകേഞയുക്ത, രജതിസ്ട്രേഞർ,
ടഡപപ്യൂടതി  രജതിസ്ട്രേഞർ,  ഓഫതീസക്ട്  സ്റ്റേഞഫക്ട്  എനതിവരുടടെ  ടമഡതികല്  റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴക്ട്ടമനക്ട്
ടക്ലെയതിമുകേള്  മഞറതിനല്കുനതതിനക്ട്  നതിലൈവതിൽ  വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    1    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .
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02―കവതനഞ്ചാം  -5-  ദതിവസകവതനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 48.01 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

107.  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില് പതി.റതി.എസക്ട്.,  ദതിവസകവതനഞ്ചാം,  കകേഞ-ടടെര്മതിനസക്ട്  ജതീവനകഞരുടടെ  കവതനഞ്ചാം
എനതിവ  നല്കുനതതിനക്ട്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്  വതിലൈയതിരുതതിയ  തുകേ  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്
10    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

04-2―യഞതഞബത  -  സ്ഥലൈഞ്ചാംമഞറബത

വതിഹതിതഞ്ചാം : 50,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

108.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്  അനവദതിചതിട്ടുള്ള  തുകേ
അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്  2    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

04-4―അവധതി യഞതഞനകൂലൈഭ്യഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 6.3 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

109.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കലൈഞകേഞയുക്ത,  ഉപകലൈഞകേഞയുക്ത,  രജതിസ്ട്രേഞര്,
ടഡപപ്യൂടതി  രജതിസ്ട്രേഞര്  എനതിവര്കക്ട്  അവധതി  യഞതഞനകൂലൈഭ്യഞ്ചാം,  നല്കുനതതിനക്ട്  നതിലൈവതിടലൈ
ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  പരഭ്യഞപ്തമല്ലെഞതതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    1.7    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /   ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

05-4―മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  10.86 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

110.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് പുതുതഞയതി ചുമതലൈകയല്ക്കുന ഉപകലൈഞകേഞയുക്തയുടടെ
ഔകദഭ്യഞഗതികേ  വസതതിയതില്  ഫര്ണതിചര്,  ഇലൈകതികേക്ട്  ഉപകേരണങ്ങള്  എനതിവ
വഞങ്ങുനതതിനഞയതി  അധതികേ  വതിഹതിതഞ്ചാം  ആവശഭ്യമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  മനസതിലൈഞക്കുന.
ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്   4.14    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

21-1―കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : ഇല്ലെ
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111.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്  തുകേ  ഒനഞ്ചാം
വകേയതിരുതഞതതതിനഞല്    3    പുതതിയ  വഞഹനങ്ങള്  വഞങ്ങുനതതിനഞയതി     60    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

21-2―സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 3.97 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

112.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  വഞഹനങ്ങളുടടെ  കേഞലൈപഴെകഞ്ചാം  കേഞരണഞ്ചാം
അറകുറപണതികേള്കക്ട് കൂടുതല് തുകേ ടചെലൈവഞകുനതതിനഞല് നതിലൈവതില് വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള
വതിഹതിതഞ്ചാം പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.   ആയതതിനഞല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്
1.03    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2062-00-104-99―വതിജതിലൈനസക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  1.8999 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

113.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  അനവദതിചതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം  പരഭ്യഞപ്തമല്ലെഞതതതിനഞല്  തഞടഴെപറയുന
ശതീര്ഷകേങ്ങളതില്  1.005    കകേഞടെതി  രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധ  നഞഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

01-4 ടമഡതികല് റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴ് സ് ടമനക്ട് 5 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

05-1 ടവള്ളകരഞ്ചാം 2 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

05-4 മറതിനങ്ങള് 10 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

06 വഞടെകേ, കേരഞ്ചാം, നതികുതതി 10 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

15 രഹസഭ്യകസവന ടചെലൈവകേള് 6 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

17 ടചെറുകേതിടെ മരഞമതക്ട് പണതികേള് 50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

21-2 കമഞകടഞര്  വഞഹനങ്ങള്  -  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം
അറകുറപണതികേളുഞ്ചാം

15 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

26 ഔകദഭ്യഞഗതികേ ഭഞഷഞ പകയഞഗഞ്ചാം 50,000 രൂപ

28 ടതഞഴെതില്പരവഞ്ചാം പകതഭ്യകേ കസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള
ടചെലൈവകേള് 

2 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

926/2021.
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2062 -00- 105-99―-വതിജതിലൈനസക്ട് ലട്രബപ്യൂണല്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.2887 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

114.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  നതിയമ  പുസകേങ്ങള്  വഞങ്ങുനതതിനഞ്ചാം,  ചെതിലൈ
ഓഫതീസക്ട്  ഉപകേരണങ്ങള്  പുതുക്കുനതതിനഞ്ചാം,  സര്കഞരതികലൈകക്ട്  തതിരതിചടെച  വഞടെകേതുകേ
പുതുതഞയതി  നല്കുനതതിനഞ്ചാം  കമല്  ശതീര്ഷകേതതില്  അനവദതിചതിട്ടുള്ള  തുകേ
അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞൽ ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   7.8338    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2062-00-105-98―അഡതീഷണല് വതിജതിലൈനസക്ട് ലട്രബപ്യൂണല്  ,   കകേഞഴെതികകഞടെക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.1999 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

115.  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില് വഞടെകേ കേരഞര് നതിലൈവതില് വരുടമനക്ട് പതതീക്ഷതിക്കുനതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്
3.094    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2062-00-105-97―എനകേസ്വയറതി കേമതീഷണര് ആനറക്ട് ടസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജക്ട്  ,   തൃശ ജൂര്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.0158 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

116.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് കേമ്പപ്യൂടര്വല്കരണഞ്ചാം,  മറക്ട്  ഓഫതീസക്ട്  ടചെലൈവകേള്
എനതിവയഞയതി  നതിലൈവതില്  അനവദതിചതിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    10    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2062-00-105-96―എനകേസ്വയറതി കേമതീഷണര് ആനക്ട് ടസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജക്ട്  ,   തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം

06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.16 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

117.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് നതിലൈവതിടലൈ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല് ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    1.08    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2062-00-105-95―എനകേസ്വയറതി കേമതീഷണര് ആനക്ട് ടസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജക്ട്  ,   കകേഞഴെതികകഞടെക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.2533 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

118.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഓഫതീസക്ട്  ടകേടതിടെതതിടന  വഞടെകേ  നല്കുനതതിനക്ട്
നതിലൈവതിടലൈ  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്  2.92    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴെതി     അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2062-00-105-94―എനകേസ്വയറതി കേമതീഷണര് ആനക്ട് ടസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജക്ട്  ,   കകേഞടയഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.1416 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

119.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  നതിലൈവതിലള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം  പരഭ്യഞപ്തമല്ലെഞതതതിനഞല്  01-2―ശമ്പളഞ്ചാം-ക്ഷഞമബത,
04-2―സ്ഥലൈഞ്ചാംമഞറബത,  99―ഇനഫര്കമഷന  ടടെകേ ക്ട്കനഞളജതി  എനതീ  ഇനങ്ങളതില്  അധതികേ  തുകേ
ആവശഭ്യമഞയതതിനഞല്  ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്    6.5    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി
അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2062-00-105-90―എനകേസ്വയറതി കേമതീഷണര് ആനക്ട് ടസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജക്ട്  ,   മൂവഞറ്റുപുഴെ 

വതിഹതിതഞ്ചാം : 95.50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

120.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  നതിലൈവതില്  ടമഡതികല്  റതീ-ഇഞ്ചാംകബഴ് സ് ടമനക്ട്,
യഞതഞബത, സ്ഥലൈഞ്ചാംമഞറ ബത, വതിവര സഞകങ്കേതതികേവതിദഭ്യ,  വഞടെകേ, കേരഞ്ചാം,  നതികുതതി മറതിനഞ്ചാം
എനതീ  ഇനങ്ങളതില്  വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    2.75    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2062-00-105-89―എനകേസ്വയറതി കേമതീഷണര് ആനക്ട് ടസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജക്ട്  ,   തലൈകശരതി

06―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.50 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

121.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഓഫതീസക്ട്  പവര്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതിച  20-2-2016
മുതലള്ള ടകേടതിടെ വഞടെകേ ടകേഞടുത്തു തതീര്ക്കുനതതിനഞയതി ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   9   ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XIII―ജയതിലകേള്

            കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട് : 179,97,37,000  രൂപ 

ചെഞര്ജക്ട്  ടചെയതക്ട്  :  ഇല്ലെ             

2056-00-001-98―ജയതിലകേള് നവതീകേരതിക്കുനതതിനക്ട് 

17―ടചെറുകേതിടെ മരഞമതക്ട് പണതികേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 90 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ  (പദതതികയതരഞ്ചാം)

122.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  വതിവതിധ  ജയതിലകേളതിടലൈ  മരഞമത്തു  പണതികേള്കഞയതി
അനവദതിചതിരതിക്കുന  തുകേ അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല്      ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    50    ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി     അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

34-3―മറ്റു ടചെലൈവകേള്  -  മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 11 കകേഞടെതി രൂപ  (പദതതി)

123.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനടത  ജയതിലകേകളയുഞ്ചാം  കകേഞടെതതികേകളയുഞ്ചാം
ബനതിപതിചള്ള  വതീഡതികയഞ  കകേഞണ്ഫറനസതിഞ്ചാംഗക്ട്  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  സ്ഥഞപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  ഉടെന
പവര്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന  തവനൂര്  ടസനട്രല്  പതിസണതില്  ജലൈവതിതരണ  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം
എര്ടപടുത്തുനതതിനഞ്ചാം  നതിലൈവതില്  വകേയതിരുതതിയ  തുകേ  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല് ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    3.70    കകേഞടെതി രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2056-00-001-89―ടസനട്രല്  ജയതിലകേളതിടലൈ  ടടെട്രഞ  കേമപ്യൂണതികകഷന  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം
നടെപതിലൈഞകല്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  1,000 രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

124.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  Implementation  of  TETRA  Communication
System  in  Central  Prisons  (Non-Plan)  എന  ശതീര്ഷകേതതില്  കടെഞകണ്  തുകേ  മഞതമഞണക്ട്
അനവദതിചതിട്ടുള്ളതക്ട്.  ആയതതിനഞല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്    1.35    കകേഞടെതി  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി     വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2056-00-101-99―ജയതിലകേള്

05-1―ടവള്ളകരഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം :  63 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

125.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് തടെവകേഞരുടടെ ബഞഹുലൈഭ്യഞ്ചാം നതിമതിതഞ്ചാം ജയതിലകേളതില്
ടവള്ളതതിടന ഉപകഭഞഗഞ്ചാം വളടര കൂടുതലൈഞയതതിനഞല് ടവള്ളകരഞ്ചാം ഇനതതില് കൂടുതല് തുകേ
ആവശഭ്യമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   50   ലൈക്ഷഞ്ചാം
രൂപ   ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

34-3―മറതിനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം :  10.395 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

126.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  തടെവകേഞരുടടെ  കവതനഞ്ചാം,  ചെതികേതിതഞ  ടചെലൈവക്ട്,
മരുനതിടന  വതിലൈയതിലണഞകുന  വര്ദനവക്ട്  എനതിവ  കേണകതിടലൈടുക്കുകമ്പഞള്  നതിലൈവതിടലൈ
വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   3
കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

45―പതി  .  ഒ  .   എല്  .

വതിഹതിതഞ്ചാം :  37.8 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

127.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് ജയതിലകേളതിടലൈ  ഒഇൗകദഭ്യഞഗതികേ  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
തടെവകേഞരുടടെ  ആശുപതതി/കകേഞടെതതി  യഞതകേള്ക്കുഞ്ചാം  ജയതില്  വഞഹനഞ്ചാം
ഉപകയഞഗതിക്കുനതതിനഞലഞ്ചാം  ചെതിലൈ  ജയതിലകേളതില്  കേഞര്ഷതികേ  ആവശഭ്യതതിനഞയതി  ട്രഞകറുഞ്ചാം
ടജ.സതി.ബതി.-യുഞ്ചാം ഉപകയഞഗതിക്കുനതതിനഞലഞ്ചാം ഇനന ഇനതതില് കൂടുതല് ടചെലൈവക്ട് വരുനതഞയതി
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല് ഇനന വതിലൈയതിലണഞകുന ഗണഭ്യമഞയ വര്ദനവക്ട്
കൂടെതി  കേണകതിടലൈടുതക്ട്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    25    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ     ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

56―ഭക്ഷണവഞ്ചാം ധനസഹഞയവഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 25 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)
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128.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് തടെവകേഞരുടടെ  കറഷന  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം
പുനനഃസ്ഥഞപതിചതിടതില്ലെഞതതതിനഞല്   തതികവണതി,  സടടപകകേഞ,  കഹഞര്ടതികകേഞര്പക്ട്,  മതഭ്യടഫഡക്ട്,  മതില്മ,
ഗഭ്യഞസക്ട്  ഏജനസതി  തുടെങ്ങതിയ  സ്ഥഞപനങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം  ടക്രഡതിറക്ട്  വഭ്യവസ്ഥയതില്   സഞധനങ്ങള്
വഞകങ്ങണതി  വരുനടവനതുഞ്ചാം  തടെവകേഞരുടടെ  ബഞഹുലൈഭ്യവഞ്ചാം  ആഹഞരസഞധനങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം  മറ്റു
നതികതഭ്യഞപകയഞഗ സഞധനങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം വതിലൈയതിലണഞകുന വര്ദനവക്ട്   എനതിവയുഞ്ചാം കേണകഞക്കുകമ്പഞള്
നതിലൈവതിടലൈ  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    2    കകേഞടെതി    രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2056-00-101-97―ദക്ഷതിണകമഖലൈ  ജയതിലകദഭ്യഞഗസ്ഥരുടടെ  പരതിശതീലൈന  കകേന്ദ്രതതിനള്ള
വതിഹതിതഞ്ചാം

10―സഞ്ചാംഭഞവന

വതിഹതിതഞ്ചാം : 25 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

129.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് ദക്ഷതിണ  കമഖലൈയതിടലൈ  ജയതിലകദഭ്യഞഗസ്ഥരുടടെ
പരതിശതീലൈനതതിനള്ള  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്
40    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIV―കസ്റ്റേഷനറതിയുഞ്ചാം അചടെതിയുഞ്ചാം മറക്ട് 
                              ഭരണപരമഞയ സര്വ്വതീസുകേളുഞ്ചാം

കവഞട്ടു ടചെയതക്ട് : 662,96,42,000 രൂപ

ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്  : 14,72,000 രൂപ

2058―കസ്റ്റേഷനറതിയുഞ്ചാം അചടെതിയുഞ്ചാം

2058-00-001-99―ഭരണവഞ്ചാം നടെതതിപ്പുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 15.0955 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

130.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  പതതിടനഞനഞഞ്ചാം  ശമ്പള  പരതിഷ്കരണ  നടെപടെതികേളുടടെ
ഭഞഗമഞയതി  ക്ഷഞമബത,  വതീട്ടുവഞടെകേബത  തുടെങ്ങതിയ  അധതികേ  ടചെലൈവകേള്ക്കുമഞയതി  നതിലൈവതില്
അനവദതിചതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം  പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്
തഞടഴെപറയുന  ശതീര്ഷകേങ്ങള്കക്ട്  കനടര  കേഞണതിചതിട്ടുള്ള  തുകേ    ധനപുനനഃവതി  നതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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01―ശമ്പളഞ്ചാം - 1.34 കകേഞടെതി രൂപ

02―കവതനഞ്ചാം - 14 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

2058-00-103-99―ഗവണ്ടമനക്ട് പസ്സുകേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.6644 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

131. ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ജതീവനകഞരുടടെ  ഓവര്ലടെഞ്ചാം  അലൈവനസക്ട്  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  കുടെതിശതികേ
ഉള്ടപടടെ  ടകേഞടുക്കുനതതിനഞ്ചാം  വഞടെകേ,  കേരഞ്ചാം,  നതികുതതി,  മറക്ട്  അലൈവനസുകേള്  എനതിവ
ടകേഞടുക്കുനതതിനഞ്ചാം  അചടെതികക്ട്  കവണ  സഞധനസഞമഗതികേള്  വഞങ്ങുനതതിനമഞയതി  നതിലൈവതില്
വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്
തഞടഴെപറയുന  ശതീര്ഷകേങ്ങള്കക്ട്  കനടര  കേഞണതിചതിട്ടുള്ള   തുകേ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

01-6―ഓവര് ലടെഞ്ചാം അലൈവനസക്ട് - 7 കകേഞടെതി രൂപ

05-4―മറതിനങ്ങള് - 1.15 കകേഞടെതി രൂപ

06―വഞടെകേ, കേരഞ്ചാം, നതികുതതി - 45 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

18―സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം - 21 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

19―യകനഞപകേരണങ്ങള് - 50,000 രൂപ

24―സഞധനസഞമഗതികേള് - 2.25 കകേഞടെതി രൂപ

34-3―മറ്റു ടചെലൈവകേള്- മറതിനഞ്ചാം - 61.54 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ

2058-00-103-98-12―ഗവണ്ടമനക്ട് പസ സ്സുകേള്  -  കസഞളര്ഷതിപ്പുകേളുഞ്ചാം ലസ്റ്റേടപന സ്സുകേളുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 8 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

132.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്,  പുതുതഞയതി  അപനതിസുകേടള  നതിയമതിചതതിനഞല്
നതിലൈവതില്  വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  തുകേ  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്    ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    5    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ     ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2070-00-003-99―ടഎ  .  എ  .  എസക്ട്  .   ടപഞകബഷനകേഞരുടടെ പരതിശതീലൈനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 30 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)
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133.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് മുന വര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടഎ.എ.എസക്ട്.  ഓഫതീസര്മഞരുടടെ
പരതിശതീലൈനവമഞയതി  ബനടപടക്ട്  ടഎ.എഞ്ചാം.ജതി.,  എല്.ബതി.എസക്ട്.,  എന.എ.എ.
എനതിവയക്ട്  നല്കുനതതിനക്ട്  നതിലൈവതിടലൈ  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്    ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    70    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2070-00-003-97―ഇന്തഭ്യന   ഇനസ്റ്റേതിറപ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് മഞകനജ് ടമനക്ട് ഇന ഗവണ്ടമനക്ട്

31―സഹഞയധനഞ്ചാം  -  ശമ്പളഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 7.3796 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

134.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില്   ജതീവനകഞര്കക്ട്  ശമ്പളവഞ്ചാം  ഇ.പതി.എഫക്ട്,
ഗഞറ്റുവതിറതി,  ചെതികേതിതഞ ടചെലൈവക്ട്  തുടെങ്ങതിയ മറക്ട്  ആനകൂലൈഭ്യങ്ങളുഞ്ചാം  നല്കുനതതിനക്ട്  നതിലൈവതില്
അനവദതിച വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ
ശതീർഷകേതതില്    12.4248    കകേഞടെതി    രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2070-00-003-97―ഇന്തഭ്യന   ഇനസ്റ്റേതിറപ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് മഞകനജ് ടമനക്ട് ഇന ഗവണ്ടമനക്ട്

35―മൂലൈധന ആസതികേളുടടെ രൂപതീകേരണതതിനളള സഹഞയധനഞ്ചാം 

36―സഹഞയധനഞ്ചാം   -  ശമ്പകളതരഞ്ചാം 

വതിഹതിതഞ്ചാം  : 5.50 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി) (2.75 + 2.75)

135.  ഐ.എഞ്ചാം.ജതി.യുടടെ   തതിരുവനന്തപുരത്തുഞ്ചാം  ടകേഞചതിയതിലഞ്ചാം,  കകേഞഴെതികകഞടുഞ്ചാം  ഉള്ള
കമഖലൈഞ  കകേന്ദ്രങ്ങളതിടലൈ  കഹഞസ്റ്റേല്  സഇൗകേരഭ്യഞ്ചാം  വതിപുലൈടപടുത്തുകേ,  ക്ലെഞസക്ട്  റഞ്ചാം  സഇൗകേരഭ്യഞ്ചാം
ടമചടപടുത്തുകേ,  പരതിശതീലൈന  ഉപകേരണങ്ങള്  ടമചടപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  പുതതിയതക്ട്  വഞങ്ങുകേയുഞ്ചാം
ടചെയ്യുകേ,  പുതതിയ  പരതിശതീലൈന നയതതിടന  ഭഞഗമഞയതി  എല്ലെഞ  സര്കഞര്  ജതീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം
ഇനഡക്ഷന  പരതിശതീലൈനവഞ്ചാം  ഓറതിയകനഷന  പരതിശതീലൈനവഞ്ചാം  കൂടെഞടത  കകേരള
അഡതിനതികസ്ട്രേറതീവക്ട്  സര്വ്വതീസതികലൈയക്ട്  തതിരടഞടുകടപടുന  ഉകദഭ്യഞഗഞര്ത്ഥതികേള്കഞയുള്ള
പരതിശതീലൈന  പരതിപഞടെതികേളുഞ്ചാം  നടെപതിലൈഞകഞന  പശഞതലൈ  സഇൗകേരഭ്യഞ്ചാം  ഒരുക്കുകേ    എനതീ
ആവശഭ്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുവഞന  നതിലൈവതിലള്ള  ബജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീർഷകേതതില്    2.5    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .
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2070-106-99―സതിവതില് ഡതിഫനസക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 73.35 ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

136.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  സതിവതില്  ഡതിഫനസക്ട്  കവഞളനതിയര്മഞടര  റതിക്രൂടക്ട്
ടചെയ്യുനതതിനഞ്ചാം  പരതിശതീലൈനഞ്ചാം  നല്കുനതതിനമഞയതി  അനവദതിച  തുകേ  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്,  ഈ  ശതീർഷകേതതില്    1    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2070-00-107-99―കഹഞഞ്ചാംഗഞര്ഡ്സക്ട്

02-5―ദതിവസകവതനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 68.95 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

137.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കപഞലൈതീസതിടനയുഞ്ചാം  അഗതിശമന  കസനകയയുഞ്ചാം
സഹഞയതിക്കുനതതിനഞയതി നതിലൈവതിലള്ള കഹഞഞ്ചാം ഗഞര്ഡമഞരുടടെ എണഞ്ചാം വര്ദതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം
കഹഞഞ്ചാംഗഞര്ഡമഞരുടടെ  ദതിവസകവതനഞ്ചാം  വര്ദതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  തതീരുമഞനതിചതിട്ടുള്ളതതിനഞല്
നതിലൈവതില് വകേയതിരുതതിയ തുകേ ടകേഞണക്ട് അടുത സഞമ്പതതികേ വര്ഷഞ്ചാം മുഴുവനഞ്ചാം കവതനഞ്ചാം
നല്കേഞന കേഴെതിയുകേയതിടല്ലെനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല്  ഈ ശതീര്ഷകേതതില്
8.5    കകേഞടെതി  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2070-00-108-99―അഗതിപതതികരഞധവഞ്ചാം നതിയനണവഞ്ചാം  -  ഭരണവഞ്ചാം നടെതതിപ്പുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 4.5015 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

138.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് ജതീവനകഞരുടടെ ശമ്പളഞ്ചാം, യഞതഞപടെതി, മറക്ട് ഓഫതീസക്ട്
ടചെലൈവകേള്,  യൂണതികഫഞഞ്ചാം,  ബകയഞടമട്രതികേക്ട്  പഞതിഞ്ചാംഗക്ട്  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  നടെപതിലൈഞകല്
എനതിവയഞയതി  നതിലൈവതിടലൈ  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്   വതിലൈയതിരുതതിയ
സമതിതതി  ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    1.03    കകേഞടെതി  രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെതി അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2070-00-108-98―പതതികരഞധവഞ്ചാം നതിയനണവഞ്ചാം

(01)―ജതില്ലെഞ ജതീവനകഞര്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 308.4318 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

926/2021.
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139. ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില് ജതീവനകഞരുടടെ  നതിലൈവതിടലൈ  യഞതഞബത  കുടെതിശതികേകേള്,  ടവള്ളകരഞ്ചാം,
ടടെലൈതികഫഞണ്,  മറക്ട്  ഓഫതീസക്ട്  ടചെലൈവകേള്  എനതിവയഞയതി  നതിലൈവതില്  അനവദതിചതിട്ടുള്ള
ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    6.5    കകേഞടെതി  രൂപ     ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി  അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2070-00-108-97―പരതിശതീലൈനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.9637 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

140. ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം, മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് എനതിവ സമതിതതി പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ജതീവനകഞരുടടെ യഞതഞബത,  ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്, ടവള്ളകരഞ്ചാം, കമഞകടഞര്
വഞഹനങ്ങള്,  ടചെറുകേതിടെ  മരഞമത്തുപണതികേള്,  മറതിനങ്ങള്  എനതിവയഞയതി  നതിലൈവതിടലൈ  ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്
1.085    കകേഞടെതി  രൂപ     ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി  അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2070-00-119-98-(02)―ഔകദഭ്യഞഗതികേ ഭഞഷഞ കേമതീഷന  -  കവതനഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 5.11 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

141.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് കപ റതിവതിഷന സഞ്ചാംബനതിച ശമ്പള വര്ദനവക്ട്
പതതീക്ഷതിക്കുനതതിനഞല്  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം ഈ ഇനതതിടലൈ ടചെലൈവക്ട് നതിര്വ്വഹതിക്കുവഞന
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്
2.92    ലൈക്ഷഞ്ചാം   രൂപ     ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി  അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

(04)―യഞതഞ ടചെലൈവകേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.51 ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

142.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഓഫതീസക്ട്  ഉകദഭ്യഞഗസ്ഥര്കക്ട്  എല്.ടെതി.സതി.
ഇനതതിലഞ്ചാം യഞതഞടചലൈവതിനഞ്ചാം അധതികേ തുകേ ആവശഭ്യമഞടണനക്ട്   സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    99,000    രൂപ       ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .
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(05)―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 4.13 ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

143.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  പഞതിഞ്ചാംഗക്ട്  ടമഷതീന  സ്ഥഞപതികല്,
കേമ്പപ്യൂടര്വല്കരണഞ്ചാം  തുടെങ്ങതിയവയക്ട്  അധതികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   3.40   ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

(06)―വഞടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നതികുതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 4.8 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

144.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് ടകേടതിടെതതിടന വഞടെകേ വര്ദതിചതതിനഞല്  ബഡ്ജറക്ട്
വതിഹതിതഞ്ചാം  ഈ  ഇനതതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  നതിര്വ്വഹതിക്കുവഞന  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്   സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്    1    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ     ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെതി അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്      സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

2070-00-119-97―ഭരണഭഞഷ നടെപഞകല്

05-4―ഓഫതീസക്ട് ടചെലൈവകേള്  -  മറതിനങ്ങള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2.1 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

145.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സര്കഞര്  ജതീവനകഞര്കക്ട്  മലൈയഞളഞ്ചാം
കേമ്പപ്യൂടതിഞ്ചാംഗക്ട്  പരതിശതീലൈനഞ്ചാം  നല്കേല്,  ഔകദഭ്യഞഗതികേ  ഭഞഷഞ  ആകതിടലൈ  വഭ്യവസ്ഥകേള്,
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്,  പധഞനടപട  ഉതരവകേള്  എനതിവടയക്കുറതിചക്ട്  സര്കഞര്  ജതീവനകഞടര
കബഞധവല്കരതികല്,  ഭഞഷഞമഞറ  പവര്തനങ്ങള്  തസ്വരതിതടപടുതല്,  ശതില്പശഞലൈകേള്
സഞ്ചാംഘടെതിപതികല്, ഔകദഭ്യഞഗതികേ ഭഞഷഞ വകുപതിനക്ട് സസ്വന്തമഞയതി ഒരു ടവബ്ടടസറക്ട് രൂപതീകേരതികല്,
ഭരണഭഞഷഞവഞരഞകഘഞഷഞ്ചാം,  ഭഞഷഞ  സഹഞയ  ഗന്ഥങ്ങള്  വഞങ്ങതി  നല്കേല്  എനതിവ
ഉള്ടപടടെയുളള കേഞരഭ്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനക്ട് നതിലൈവതിടലൈ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്   ഈ   ശതീർഷകേതതില്    12.90    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗ ഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്         സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

4058―കസ്റ്റേഷനറതിയുഞ്ചാം അചടെതിയുഞ്ചാം ഇവയ സ്സുള്ള മൂലൈധനടചലൈവക്ട്

4058-00-103-95―സര്കഞര് പസ്സുകേളുടടെ ആധുനതികേവല്കരണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 6.5 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി)
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146.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  2019-20,  2020 -21  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ
ടമഷതീന  പര്കചസതിനഞയതി  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  ഈ  ഇനതതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  നതിര്വ്വഹതികഞന
പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.   ആയതതിനഞല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്   7.3   കകേഞടെതി രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

4058-00-800-97―യൂണതിറക്ട് ഓഫതീസുകേളുടടെ നതിര്മഞണഞ്ചാം  /  സ്ഥലൈഞ്ചാം വഞങ്ങല്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 88 ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതി)

 147.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന   അടെതിസ്ഥഞനതതില് വയനഞടെക്ട്  ജതില്ലെഞ  കസ്റ്റേഷനറതി ഓഫതീസതിനക്ട്  ടകേടതിടെഞ്ചാം
പണതിയുനതതിനക്ട് അധതികേ തുകേ ആവശഭ്യമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.   ആയതതിനഞല്  ,   ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്   1.40   കകേഞടെതി രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട് സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XV―ടപഞതുമരഞമതക്ട്

    കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട്     :  5465,94,18,000 രൂപ

ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്    :  32,80,90,000 രൂപ

4059-01-051-55-16―കകേരള  അഡതിനതികസ്ട്രേറതീവക്ട്  ലട്രബപ്യൂണലൈതിടന  പുതതിയ    ടകേടതിടെതതിനക്ട്
രണഞഞ്ചാം നതിലൈ നതിര്മഞണവഞ്ചാം നതിലൈവതിലള്ള   ടകേടതിടെതതിടന നവതീകേരണവഞ്ചാം  -  വനകേതിടെ
മരഞമതക്ട് പണതികേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1 ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതി)

148.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന   അടെതിസ്ഥഞനതതില് കകേരള അഡതിനതികസ്ട്രേറതീവക്ട് ലട്രബപ്യൂണലൈതിടന പുതതിയ
ടകേടതിടെതതിനക്ട്  രണഞഞ്ചാം  നതിലൈ  നതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  നതിലൈവതിലള്ള  ടകേടതിടെതതിടന  നവതീകേരണതതിനഞ്ചാം
ബജറതില്  അനവദതിചതിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഭ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    7,21,52,385    രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  അധതികേമഞയതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XVI―ടപനഷനഞ്ചാം പലൈവകേയുഞ്ചാം

      കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട്     :  33171,76,75,000 രൂപ

ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്    :  26,49,72,000 രൂപ

2075-00-800-92―പലൈവകേ  -  മറ്റു ടചെലൈവകേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 3 ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട് )
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 149.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്  അനവദതിച  തുകേ
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല്   ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില്   2   ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  അധതികേമഞയതി  വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XVII―വതിദഭ്യഞഭഭ്യഞസഞ്ചാം, കേഞയതികേവതികനഞദഞ്ചാം, കേലൈ,
സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം

           കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട്   :  23883,53,73,000 രൂപ

ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്   :  18,90,000 രൂപ

3425-60-200-71―കകേരള   ശഞസ്ത്ര സഞകങ്കേതതികേ പരതിസ്ഥതിതതി പരതിപഞടെതികേളുഞ്ചാം പവര്തനങ്ങളുഞ്ചാം

(01)―കകേരള    ശഞസ്ത്ര  സഞകങ്കേതതികേ  പരതിസ്ഥതിതതി  സമതിതതിയക്ട്  കേതീഴെതിലള്ള  ഗകവഷണ
സ്ഥഞപനങ്ങള്   -   പകതഭ്യകേ പരതിപഞടെതികേള്

03-36―സഞ്ചാംസ്ഥഞന ശഞസ്ത്രസഞകങ്കേതതികേ പരതിസ്ഥതിതതി സമതിതതി  -  സഹഞയധനഞ്ചാം  -   ശമ്പകളതരഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 71.63 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി)

150.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് കേഇൗണ്സതില്  കനരതിടക്ട്  നടെത്തുന  പദതതി
പവര്തനങ്ങള് പൂര്തതീകേരതിക്കുനതതിനഞയതി അനവദതിചതിരതിക്കുന തുകേ അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ,    ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    9.39    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

3425-60-200-71 (07)―ശഞസ്ത്രഞ്ചാം  ,    സഞകങ്കേതതികേവതിദഭ്യ  ,    പരതിസ്ഥതിതതി എനതിവയ്ക്കുഞയുള്ള കകേരള
കസ്റ്റേറക്ട് കേഇൗണ്സതില്

31―സഹഞയ ധനഞ്ചാം  -  ശമ്പളഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 55 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

151.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില് കേഇൗണ്സതിലൈതിടന  കേതീഴെതിലള്ള  ഗകവഷണ
സ്ഥഞപനങ്ങളതിടലൈയുഞ്ചാം  കേഇൗണ്സതില്  കേഞരഭ്യഞലൈയതതിടലൈയുഞ്ചാം  ശഞസ്ത്രജ്ഞരുടടെയുഞ്ചാം
ജതീവനകഞരുടടെയുഞ്ചാം  ശമ്പളവഞ്ചാം  അലൈവനസുകേളുഞ്ചാം  നല്കുനതതിനഞ്ചാം  ശഞസ്ത്രജ്ഞന്മേഞര്കക്ട്
ഏഴെഞഞ്ചാം  ശമ്പള  പരതിഷ്കരണഞ്ചാം  അനവദതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  സ്ഥഞപനങ്ങളുടടെ  ലദനഞ്ചാംദതിന
പവര്തനങ്ങള്കഞവശഭ്യമഞയ  ടചെലൈവകേള്  വഹതിക്കുനതതിനമഞയതി  നതിലൈവതില്
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വകേയതിരുതതിയതിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    18.30    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

3425-60-200-53―ഡയബറതികേക്ട് റതിസര്ചക്ട് ഇനസ്റ്റേതിറപ്യൂടക്ട്

വതിഹതിതഞ്ചാം :  1 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതി)

152. ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് നതിലൈവതിടലൈ ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    99    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIII―വഞര്തഞവതിതരണവഞ്ചാം പചെരണവഞ്ചാം

    കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട് :  106,27,20,000 രൂപ

ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട് :   ഇല്ലെ                  

2220-01-001-97―സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനഞ  വതിഭഞഗതതിടന  ശഞക്തതീകേരണവഞ്ചാം  ആധുനതികേ
വല്കരണവഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം :  30 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതി)

153.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില്  വകുപതിടന നപ്യൂസക്ട് കപപര് കേടതിഞ്ചാംഗക്ട് മഞകനജക്ട് ടമനക്ട്
സഞ്ചാംവതിധഞനതതിനക്ട്  ഉതകുന കസഞഫക്ട് ടവയര്,  പുറഞ്ചാം  കേരഞര്  വഭ്യവസ്ഥയതില്  ലൈഭതിച  വരുന
കസവനങ്ങള്കക്ട്  വകനയഞവന  വഞര്ഷതികേ  വര്ദനവക്ട്  എനതിവയക്ട്  അധതികേ  തുകേ
ആവശഭ്യമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്
20    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-01-001-95―നപ്യൂസക്ട് ഗതിഡതിടന   സഞ്ചാംകയഞജതിത വതികേസന പദതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി) 

154.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കൂടുതലൈഞയതി  പുറഞ്ചാം  കജഞലൈതി  വഭ്യവസ്ഥയതില്
മനഷഭ്യവതിഭവകശഷതി  കസവനഞ്ചാം ആവശഭ്യമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല്
ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    1    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .
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2220-01-105-98―വതീഡതികയഞ കഡഞക്കുടമനറതി ചെതിതങ്ങളുടടെ നതിര്മഞണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 4  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി) 

155.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ഓഡതികയഞ  വതീഡതികയഞ  അധതിഷതിത
നതിര്മഞണതതിനക്ട് പുറഞ്ചാം കജഞലൈതി കേരഞര് മഞര്ഗ്ഗതതിലൂടടെയുഞ്ചാം,  വതിഷയ ടടനപുണഭ്യമുള്ളവരുടടെ
കസവനവഞ്ചാം  കേണകതിടലൈടുതക്ട്,  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി
വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    1.5    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-60-101-98―പചെരണ സഞമഗതികേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.6  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

156.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  പുതതിയ  പവൃതതികേള്  ഏടറടുതക്ട്
പൂര്തതിയഞക്കുനതതിനക്ട് ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    3.7050    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-60-101-97-01―പരസഭ്യതതിനള്ള ടചെലൈവകേള്  -  അചടെതി മഞധഭ്യമഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 10  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

157.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ടടെനഡര്-കനഞണ്  ടടെനഡര്  കുടെതിശതികേ
നല്കുനതതിനക്ട്  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    10    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-60-109-99―ദൃശഭ്യ പചെരണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം  : 40  ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതി) 

158.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  കേരഞര്  വഭ്യവസ്ഥയതില്  കഫഞകടഞഗഞഫര്മഞടര
നതികയഞഗതിചഞണക്ട്  സര്കഞര്  പരതിപഞടെതികേളുടടെ  ചെതിതങ്ങള്  എടുക്കുനടതനക്ട്  സമതിതതി
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മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    50    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /    ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-60-109-98―വതീഡതികയഞ പചെരണഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 1.5  കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി) 

159.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  പുറഞ്ചാം  കജഞലൈതി  കേരഞര്  വഭ്യവസ്ഥയതില്  വതീഡതികയഞ
ടപഞഡക്ഷന  നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനക്ട്  ഉണഞകയകഞവന  സര്വ്വതീസക്ട്  ചെഞര്ജ്ജക്ട്  വര്ദനവക്ട്
കേണകതിടലൈടുതക്ട്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    20    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-60-800-97―പതപവര്തകേര്കക്ട് കക്ഷമനതിധതി സഞ്ചാംഭഞവന

വതിഹതിതഞ്ചാം  : 37.44 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം) 

160.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ടപനഷന  വഞങ്ങുനവരുടടെ  എണഞ്ചാം
വര്ദതിചതതിനഞലഞ്ചാം  ടപനഷന  കുടെതിശതികേ  നല്കകേണതതിനഞലഞ്ചാം  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്
17.56    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-60-800-91―കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന പതപവര്തകേ ടപനഷന സതീഞ്ചാം   1993

വതിഹതിതഞ്ചാം : 6.7250 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

161.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ടപനഷന  കുടെതിശതികേ  നല്കകേണതതിനഞലഞ്ചാം,
ടപനഷന വഞങ്ങുനവരുടടെ എണഞ്ചാം  വര്ദതിചതതിനഞലഞ്ചാം  ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്   ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    1.4170    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-60-800-89―പഗത്ഭ പതപവര്തകേര്കക്ട് കക്ഷമ പദതതി

വതിഹതിതഞ്ചാം : 24.08 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)
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162.   ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  പതപവര്തകേ  ടപനഷന  പദതതിയതില്
അഞ്ചാംഗതസ്വഞ്ചാം  കനടെഞടത  പതസ്ഥഞപനങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം  വതിരമതിച  പമുഖ  വഭ്യക്തതികേള്ക്കുഞ്ചാം
അവരുടടെ ആശതിതര്ക്കുഞ്ചാം ടപനഷനഞ്ചാം കുടെതിശതികേയുഞ്ചാം നല്കുനതതിനക്ട്  നതിലൈവതിടലൈ വതിഹതിതഞ്ചാം
അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന. ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   21.92
ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  . 

2220-60-800-81―കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന കനഞണ് കജര്ണലൈതിസ്റ്റേക്ട് ടപനഷന സതീഞ്ചാം   1999

വതിഹതിതഞ്ചാം  : 8.6040 കകേഞടെതി  രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)

163.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ടപനഷന  വഞങ്ങുന  പതപവര്തകകേതര
ജതീവനകഞരുടടെ  എണഞ്ചാം  വര്ദതിചതതിനഞലഞ്ചാം  ടപനഷന  കുടെതിശതികേ  നല്കകേണതതിനഞലഞ്ചാം
നതിലൈവതിടലൈ വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി മനസതിലൈഞക്കുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതതില്    3.3960    കകേഞടെതി  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-60-800-78―സർകഞർ  ടവബ്ടടസറതിടന  രൂപതീകേരണവഞ്ചാം  തപഞല്  സർവ്വറതിടന
ടമയതിനനനസുഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം : 2 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി)  

164.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് സര്കഞര് കസഞഷഭ്യല് മതീഡതിയ ടസല് പവര്തനഞ്ചാം
കേഞരഭ്യക്ഷമമഞക്കുനതതിനഞ്ചാം  നതിലൈവതിടലൈ  പവര്തനങ്ങടള  ടമചടപടുതഞനഞ്ചാം  പുറഞ്ചാംകജഞലൈതി
കസവനഞ്ചാം  ആവശഭ്യമഞയതി  വരുനതതിനഞല്  വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുന  തുകേ  പരഭ്യഞപ്തമടല്ലെനക്ട്
സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    1.5    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി    അധതികേമഞയതി    വകേയതിരുതണടമനക്ട്   സമതിതതി
ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

2220-60-800-77―സുതഞരഭ്യകകേരളഞ്ചാം  -  ദൂരദർശനതിലഞ്ചാം  ആകേഞശവഞണതിയതിലഞ്ചാം  ഉള്ള  കഫഞണ്  -
ഇന  -  കപഞഗഞഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം  : 5.5 കകേഞടെതി രൂപ  (പദതതി)

165.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് മുഖഭ്യമനതിയുടടെ പതതിവഞര ടടെലൈതിവതിഷന പരതിപഞടെതി
926/2021.
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കൂടുതല്  ജനകേതീയമഞക്കുനതതിടലൈ  പകക്ഷപണ  ടചെലൈവക്ട്  കേണകതിടലൈടുതക്ട്  ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതതില്    50    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

4220-60-101-63―ജതില്ലെഞ   ഇനഫര്കമഷന  ഓഫതീസുകേളുടടെ    നവതീകേരണവഞ്ചാം  മതീഡതിയ
ടസനറുകേളുടടെ നതിര്മഞണവഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം  : 55 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ  (പദതതി)

166.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ടെഞകഗഞര്  തതികയറര്  വളപതില്  നതിര്മഞണഞ്ചാം
പുകരഞഗമതിക്കുന  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഇനഫര്കമഷന  ഹബതിടന  നതിര്മഞണ  പവര്തനങ്ങള്
പൂര്തതീകേരതിക്കുനതതിനക്ട് ബഡ്ജറക്ട് വതിഹതിതഞ്ചാം അപരഭ്യഞപ്തമഞടണനക്ട് സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    50    ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി   അധതികേമഞയതി   വകേയതിരുതണടമനക്ട്     സമതിതതി ശതിപഞർശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVII―വഭ്യവസഞയങ്ങള്

             കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട് :  1613,35,16,000 രൂപ

ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്  :  1,000 രൂപ

4859-02-004-96―ലസബര് പഞര്കക്ട് 

01―സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഹഞയഞ്ചാം

വതിഹതിതഞ്ചാം :  12.37 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി)

167.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് ലസബര് പഞര്കക്ട്  കേഭ്യഞമ്പസതിനകേതക്ട് കൂടെതിയുള്ള
കറഞഡക്ട്  നതിര്മഞണതതിനഞയതി  അധതികേ തുകേ ആവശഭ്യമഞടണനക്ട്  സമതിതതി വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതതില്    5    കകേഞടെതി  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /
ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

4859-02-004-95―വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദഭ്യയഞയതി  സ്ഥലൈടമടുക്കുനതതിനഞ്ചാം    അടെതിസ്ഥഞന
സഇൗകേരഭ്യഞ്ചാം വതികേസതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം 

വതിഹതിതഞ്ചാം:  23.05 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി)

168.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  ടടെകകഞപഞര്കതിടന  ഘടഞ്ചാം  I-ല്  കറഞ ഡക്ട്
ബലൈടപടുത്തുനതതിനകവണതിയുഞ്ചാം  ഘടഞ്ചാം  II-ല്  കകേഞഞ്ചാംപഇൗണക്ട്  വഞള്,  ടറയതിനവഞടര്
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ഹഞര്ടവസ്റ്റേതിഞ്ചാംഗക്ട്,  എസക്ട്.റതി.പതി.  എനതിവയ്ക്കുകവണതിയുഞ്ചാം  ഘടഞ്ചാം  III-ല്  കറഞഡതിനഞ്ചാം  കതഞടുവഴെതി
തതിരതിചവതിടെലൈതിനഞ്ചാം  കവണതിയുഞ്ചാം  ഘടഞ്ചാം  IV ആയ  ടടെകേ ക്ട്കനഞസതിറതിയതിടലൈ  ഇകനണല്
ആര്ടതീരതിയല്  കറഞ ഡതിനകവണതിയുഞ്ചാം  ഘടഞ്ചാം  V  ആയ  ടകേഞല്ലെഞ്ചാം  പഞര്കതില്  പഗക്ട്  &  കപ
ടഫസതിലൈതിറതി, പവര് ഇനഫഞസ്ട്രേക്ചര്, കസഞളഞര് പവര് പഞനക്ട് എനതിവയ്ക്കുകവണതിയുഞ്ചാം അധതികേ
തുകേ ആവശഭ്യമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.  ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്
15.50    കകേഞടെതി  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  അധതികേമഞയതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

4859-02-004-94―ഇനകഫഞ പഞര്ക്കുകേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം:  35.55 കകേഞടെതി രൂപ (പദതതി)

169.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി  പരതികശഞധതിചതതിടന
അടെതിസ്ഥഞനതതില്  LAR  കകേസ സ്സുകേളുടടെ  തതീര്പ്പുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അടെതിസ്ഥഞന  സഇൗകേരഭ്യ  വതികേസനതതിനഞ്ചാം
ടെതി.ബതി.സതി.  കേലൂര്,  കജഭ്യഞതതിര്മയ  ടഎ.ടെതി.  മനതിരഞ്ചാം,  ഇനകഫഞ  പഞര്കക്ട്  തൃശ്ശൂര്,  ടകേഞരടതി  എനതിവയുടടെ
ഇനതീരതിയല്  ഫതിറഇൗടക്ട്  എനതിവയ്ക്കുഞ്ചാം  അധതികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഞടണനക്ട്  സമതിതതി  വതിലൈയതിരുത്തുന.
ആയതതിനഞല് ഈ ശതീര്ഷകേതതില്   37    കകേഞടെതി രൂപ ധനപുനനഃവതിനതി  കയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെതി
അധതികേമഞയതി വകേയതിരുതണടമനക്ട്  സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XLI―ഗതഞഗതഞ്ചാം

കവഞടക്ട് ടചെയതക്ട്  : 1525,31,38,000  രൂപ

ചെഞര്ജക്ട്  ടചെയതക്ട് : 113,10,34,000 രൂപ

5053-02-190-97―കേണ്ണൂര് വതിമഞനതഞവളതതിടന അടെതിസ്ഥഞന സഇൗകേരഭ്യങ്ങള് ടമചടപടുതല്

വതിഹതിതഞ്ചാം:  1 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതി)

    10,000   രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)  (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

170.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന അടെതിസ്ഥഞനതതില് ഓഹരതി നതികക്ഷപ തുകേ  1.95  കകേഞടെതി,  മണ്സൂണ്
മതിറതികഗഷന  വര്കതിനക്ട്  45.23  ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ,  കകേടുപഞടുകേള്  സഞ്ചാംഭവതിച  വതീടുകേളുടടെ
അറകുറപണതികേള്കഞയതി 69.40 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ, ഭൂമതി അകേസ്വയര് ടചെയ്യുനതതിനക്ട് കേതിനഫകക്ട് 40
ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ, കകേരള വഞടര് അകതഞറതിറതിയുഞ്ചാം ജലൈവതിതരണ ടടപപ്പുകേള് മഞറതിയതിട വകേയതിലള്ള
1.15  കകേഞടെതി  രൂപ,  കതഞടുകേള് വതികേസതിപതിക്കുനതതിനക്ട്  ടകേഞടുകകണ  49.59  കകേഞടെതി  രൂപ,
കൃഷതിയക്ട്  നഷപരതിഹഞരമഞയതി നല്കേതിയ  17.10  ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ,  റണ്കവ വതികേസനതതിനഞയതി
വര്ദതിപതിച  മൂലൈധനതതിടന  സര്കഞര്  ഓഹരതി  175  കകേഞടെതി  രൂപ,  കേഭ്യഞഷക്ട്  കലൈഞസക്ട്
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നതികേത്തുനതതിനഞയതി  197.72  കകേഞടെതി രൂപ തുടെങ്ങതിയവയഞയതി  ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതതില് ആടകേ
427.1179   കകേഞടെതി രൂപ ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി      വകേയതിരുതണടമനക്ട്
സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

5053-02-190-93―കകേഞഴെതികകഞടെക്ട് എയര്കപഞര്ടതിനഞയുള്ള ഭൂമതി ഏടറടുകല്

വതിഹതിതഞ്ചാം:  1 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപ (പദതതി)

171.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  റണ്കവ,  ടടെര്മതിനല്,  കേഞര്  പഞര്കതിഞ്ചാംഗക്ട്
വതിപുലൈതീകേരണഞ്ചാം,  പുനരധതിവഞസഞ്ചാം എനതിവയഞയതി  500.55  ഏകര് ഭൂമതി ഏടറടുക്കുനതതിനഞ്ചാം
സഞമൂഹഭ്യ  പതഭ്യഞഘഞത  പഠനഞ്ചാം,  എസ്റ്റേഞബതിഷക്ട് ടമനക്ട്  ചെഞര്ജ്ജക്ട്  എനതിവയ്ക്കുമഞയതി  ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതതില്    2764.09    കകേഞടെതി  രൂപ  ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി
വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി ശതിപഞര്ശ ടചെയ്യുന  .

7053-02-190-99―തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം  എയര്കപഞര്ടക്ട്  ടഡവലൈപ്ടമനക്ട്  അകതഞറതിറതിയ്ക്കുള്ള
വഞയ്പകേള്

വതിഹതിതഞ്ചാം:   1,000   രൂപ (പദതതികയതരഞ്ചാം)  (ചെഞര്ജക്ട് ടചെയതക്ട്)

172.  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുനവര്ഷങ്ങളതിടലൈ  ടചെലൈവക്ട്  എനതിവ  സമതിതതി
പരതികശഞധതിചതതിടന  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  എല്.എ.ആര്.  കകേസ സ്സുകേളതില്  കകേഞടെതതി  വതിധതി
പകേഞരമുള്ള  അധതികേ  തുകേ  നല്കുനതതികലൈയഞയതി  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതതില്    3    കകേഞടെതി  രൂപ
ധനപുനനഃവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  /  ഉപധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴെതി       വകേയതിരുതണടമനക്ട്    സമതിതതി  ശതിപഞര്ശ
ടചെയ്യുന  .

പതിണറഞയതി വതിജയന,
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം, അദഭ്യക്ഷന,
2021 ജൂടടലൈ 5. സബ്ജകക്ട് കേമതിറതി XIV.


