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സബ്ജകറ കേമനിറനി VI

(വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം)

 (2021-2023)

ഘടെന

അദദക്ഷന് 

ശതീ. വനി. ശനിവന്കുട്ടേനി,
സപഭാതുവനിദദഭാഭദഭാസ-സതഭാഴനില് വകുപ പ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷദഭാ അന്റിംഗങ്ങള 

കഡഭാ. ആര്. ബനിന,
ഉനതവനിദദഭാഭദഭാസ-സഭാമൂഹദനതീതനി വകുപ  ുുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള 

സപഭാഫ. ആബനിദറ ഹുലസന് തങ്ങള
ശതീ. എന്റിം. എസറ. അരുണ് കുമഭാര്
ശതീ. ടെനി. വനി. ഇബഭാഹനിന്റിം
ശതീ. മുഹമദറ മുഹസനിന്
ശതീ. സകേ. എന്റിം. സച്ചനിന്കദവറ
ശതീ. ഷഭാഫനി പറമനില്
ശതീ. എ. എന്. ഷന്റിംസതീര്
ശതീ. എന്റിം. വനിജനിന്.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ 

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന്, സസക്രട്ടേറനി-ഇന്-ചഭാര്ജറ

ശതീമതനി   ലെനിമ ഫഭാന്സനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  ബനിന എസറ. എല്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്,  അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ കേമനിറനി VI-സന സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന് സമനിതനിയുസടെ
ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2021-22)-സലെ
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള  ആക്ഷന്  കടെക്കണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം
കേഭാരദനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച ചട്ടേങ്ങളനിസലെ ചട്ടേന്റിം  236 (5) പകേഭാരന്റിം സമര്പനിക്കുന.

സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VI  -സന ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച ഒനഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2021-22),  2021  ജൂലലെ  22-നറ  സഭയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.   പസ്തുത
റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉളസപട്ടേനിരുന  XVII-ാം  നമര്  ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച്ചറ സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം സമനിതനിക്കറ നഭാളനിതുവസര ലെഭനിച്ച നടെപടെനി
പതനികേകേള സമനിതനി 7-7-2022-നറ കചര്ന കയഭാഗതനില് അന്റിംഗതീകേരനിച.

രണ്ടറ  ഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  അദദഭായന്റിം  I-ല്
ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2021-22)-സലെ
ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അവയനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേളുമഭാണറ
ഉളസക്കഭാളനിച്ചനിരനിക്കുനതറ.  അദദഭായന്റിം  II-ല്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനന്റിം  മറുപടെനി  ലെഭനിക്കഭാത
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ വനിവരങ്ങള വകുപറ തനിരനിച്ചറ ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന.

2022 ജൂലലെ  7-ാം  തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

വനി. ശനിവന്കുട്ടേനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദക്ഷന്,
2022 ജ ജൂലലെ 7. സബ്ജകറ കേമനിറനി VI.
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ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട (2021-22)-ടല
ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അവയറിപന്മേല് സര്കപ്പോര് ലഭദമപ്പോകറിയ നടെപടെറി പതറികകളുയം. 

ഉനതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 33)

2202-03-102-99 ―പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല 

ശമ്പളപരറിഷ്കരണയംമൂലമുണപ്പോകുന  അധറിക  വപ്പോര്ഷറിക  സപ്പോമ്പതറിക  ബപ്പോധദത,
ടപന്ഷന്കപ്പോര്കട  ഡറി.  എ.  ററിലലീഫട  വറിതരണയം  ടചെയ്ത  തുക,  ഡറി.  എ.  കുടെറിശറിക,
എന്.പറി.എസട. കുടെറിശറികയറിനതറിലപ്പോയറി വറിതരണയം ടചെയ്ത തുക, യ.ജറി.സറി. 2016 കുടെറിശറിക
വറിതരണയം ടചെയ്യുനതറിനട  പവണ തുക  എനറിവയപ്പോയറി  പദതറിപയതരയറിനതറില്  103.89
പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറി,
പദതറിപയതര  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  മതറിയപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  അധറിക വറിഹറിതയം
അനുവദറിക്കുനതട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയയം  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  472/2022/ഉ.വറി.വ. തലീയതറി  25-3-2022
പ്രകപ്പോരയം  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പനപ്പോണ്  പപ്പോന്  ഇനതറില്  അധറിക  ധനസഹപ്പോയയം
അനുവദറിച്ചറിട്ടുമുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 34)

2202-03-102-98 ―പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല 

കപ്പോലറികറട യൂണറിപവഴറിററിയടടെ നപ്പോകട അടക്രെഡറിപറഷനുമുപനപ്പോടെറിയപ്പോയറി പല വറികസന
പദതറികളുയം  പൂര്തലീകരറിക്കുനതറിനുയം,  ഓഡറിറട  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കുനതറിനുയം
പദതറിയറിനതറില്  19.9754506  പകപ്പോടെറി രൂപയയം ശമ്പളയം,  ടപന്ഷന്,  മറപ്പോനുകൂലദങ്ങള്,  യ.  ജറി.  സറി.
ശമ്പള പരറിഷ്കരണ കുടെറിശറിക,  ദറിവസപവതന/  കരപ്പോര് ജലീവനകപ്പോര്കട പരറിഷ്കരറിച്ച പവതനയം
എനറിവ  നല്കുനതറിനുയം  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
പദതറിപയതരയറിനതറില് 80.01  പകപ്പോടെറി രൂപയയം അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

963/2022.
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സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറി,
പദതറിപയതര  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  മതറിയപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  അധറിക വറിഹറിതയം
അനുവദറിക്കുനതട തപ്പോല്കപ്പോലറികമപ്പോയറി പരറിഗണനയറിലറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 35)

2202-03-102-97―മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല 

മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില് ജലീവനകപ്പോര്കട ശമ്പളയം,  ടപന്ഷന്,  ശമ്പള
പരറിഷ്കരണ  കുടെറിശറിക,  മറപ്പോനുകൂലദങ്ങള്,  എനറിവ  നല്കുനതറിനപ്പോയറി
പദതറിപയതരയറിനതറില് 145.99 പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറി,
പദതറിപയതര  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  മതറിയപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  അധറിക വറിഹറിതയം
അനുവദറിക്കുനതട തപ്പോല്കപ്പോലറികമപ്പോയറി പരറിഗണനയറിലറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 36)

2202-03-102-95-36―ശലീനപ്പോരപ്പോയണഗുരു ഓപണ് യൂണറിപവഴട സറിററി സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

പുതുതപ്പോയറി  ആരയംഭറിച്ച  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  പശപ്പോതല  സസൗകരദങ്ങള്
ഒരുക്കുനതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 10 പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറി,
പദതറിപയതര  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  മതറിയപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  അധറിക വറിഹറിതയം
അനുവദറിക്കുനതട തപ്പോല്കപ്പോലറികമപ്പോയറി പരറിഗണനയറിലറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 37)

2202-03-102-93―ശലീ ശങ്കരപ്പോചെപ്പോരദ സയംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

നറിലവറിലുള്ള  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുയം,  പഹപ്പോസ്റ്റലുകള്  പഠന  വകുപ്പുകള്
എനറിവയപ്പോവശദമപ്പോയ  ഫര്ണറിച്ചറുകളുയം  ഉപകരണങ്ങളുയം,  ലലബ്രററി  പുസ്തകങ്ങളുയം,
പജര്ണലുകളുയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  മറ്റുമപ്പോയറി  പദതറിയറിനതറില്  20  പകപ്പോടെറി  രൂപയയം,  ശമ്പള
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ഇനതറിലുയം ടപന്ഷനട ഇനതറിലുമുള്ള ടചെലവുകള്കപ്പോയറി  പദതറിപയതരയറിനതറില്  71.435
പകപ്പോടെറി രൂപയയം പറി. എഫട., ടപന്ഷന് ഫണട എനറിവയറില് നറിപക്ഷേപറിക്കുവപ്പോന് കഴറിയപ്പോടത
പപപ്പോയ മുന്ബപ്പോധദതയപ്പോയ 43.4126 പകപ്പോടെറി രൂപ ഒറതവണ തലീര്പപ്പോകല് പദതറി പ്രകപ്പോരയം
തലീര്പപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി പദതറിപയതരയറിനതറില് 43.4126 പകപ്പോടെറി രൂപ കൂടെറി  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറി,
പദതറിപയതര  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  മതറിയപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  അധറിക വറിഹറിതയം
അനുവദറിക്കുനതട തപ്പോല്കപ്പോലറികമപ്പോയറി പരറിഗണനയറിലറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 38)

2202-03-102-92―കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ധനസഹപ്പോയയം

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പദതറിയറിനതറില്   സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
ആവശദടപടതട 2520 ലക്ഷേയം  രൂപയപ്പോയറിരുന.  എനപ്പോല് ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയതട
2250  ലക്ഷേയം  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട.  ബപ്പോകറിയള്ള  270  ലക്ഷേയം  രൂപ  പദതറിയറിനതറില്
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പദതറിപയതരയറിനതറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
ആവശദടപടതട  7080.81  ലക്ഷേയം   രൂപ  ആയറിരുന.   എനപ്പോല്  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയതട  6016  ലക്ഷേയം രൂപ മപ്പോതമപ്പോണട.  ബപ്പോകറിയള്ള 1064.81  ലക്ഷേയം രൂപയയം,
2019  മുതല്  ജലീവനകപ്പോരുടടെ  ക്ഷേപ്പോമബത  ഇനതറിലുള്ള  കുടെറിശറിക  തുക  പപ്രപ്പോവറിഡന്റെട
ഫണറിപലകട ലയറിപറിപകണതറിനപ്പോല് 560 ലക്ഷേയം രൂപയയം പചെര്തട 16.2481 പകപ്പോടെറി രൂപ
പദതറിപയതരയറിനതറില് അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറി,
പദതറിപയതര  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  മതറിയപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  അധറിക വറിഹറിതയം
അനുവദറിക്കുനതട തപ്പോല്കപ്പോലറികമപ്പോയറി പരറിഗണനയറിലറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 39)

2202-03-102-77―നപ്പോഷണല് യൂണറിപവഴറിററി ഓഫട അഡസപ്പോന്സ്ഡഡലീഗല് സ്റ്റഡലീസട  (  നുവപ്പോല്സട  ) 

സര്കപ്പോര്  തലീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  ഗവണ്ടമന്റെട  ഗദപ്പോരന്റെറിയറില്  നുവപ്പോല്സട  വപ്പോങ്ങറിയ
പലപ്പോണറിടന്റെ പപ്പോര്ടട റലീപപയ് ടമന്റെറിനുപവണറി പദതറിയറിനതറില് 4 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറി,
പദതറിപയതര  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  മതറിയപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  അധറിക വറിഹറിതയം
അനുവദറിക്കുനതട തപ്പോല്കപ്പോലറികമപ്പോയറി പരറിഗണനയറിലറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 40)

2202-03-102-72―തുഞ്ചടതഴുതച്ഛന് മലയപ്പോളയം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല 

കപ്പോസട  മുററികള്,  ലലബ്രററി,  ഓഡറിപറപ്പോററിയയം  എനറിവയപ്പോവശദമപ്പോയ  ടകടറിടെങ്ങള്
നറിര്മറിക്കുനതറിനുയം  കദപ്പോമ്പസട  വറികസറിപറിക്കുനതറിനുയം  പദതറിയറിനതറില്  80  പകപ്പോടെറി
രൂപയയം  ജലീവനകപ്പോരുടടെ  ശമ്പളയം,  ഏഴപ്പോയം  യ.ജറി.സറി.  ശമ്പള  കുടെറിശറിക,
ടകടറിടെങ്ങളുടടെയയം  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെയയം  വപ്പോടെക,  ഇനനയം,  യപ്പോതപ്പോബത,  മലീററിയംഗട  ടചെലവട,
ലവദദ്യുതറി, ടടെലപഫപ്പോണ്, ലവസ്ചെപ്പോന്സലര്കട പുതറിയ വപ്പോഹനയം വപ്പോങ്ങുനതറിനട, ഓഫലീസട
ടചെലവുകള്  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബഡട ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറിപയതരയറിനതറില്  9.31  പകപ്പോടെറി  രൂപയയം   അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറി,
പദതറിപയതര  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  മതറിയപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  അധറിക വറിഹറിതയം
അനുവദറിക്കുനതട  പരറിഗണറിക്കുകയയം സ.ഉ.   (സപ്പോധപ്പോ)  നയം. 1428/2021/ഉ.വറി.വ. തലീയതറി
25-10-2021  പ്രകപ്പോരയം  3,45,00,000  (മൂനട  പകപ്പോടെറി  നപ്പോല്പതറിയഞ്ചട  ലക്ഷേയം)  രൂപയയം, സ.ഉ.
(സപ്പോധപ്പോ)  നയം.  240/2022/ഉ.വറി.വ.  തലീയതറി  10-2-2022,  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം.
470/2022/ഉ.വറി.വ.  തലീയതറി  25-3-2022-ടല  ഉതരവുകള്  പ്രകപ്പോരയം  75  ലക്ഷേയം  രൂപ
വലീതവുയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 49)

2202-03-103-57―രപ്പോഷലീയ ഉച്ചതപ്പോര് ശറിക്ഷേ അഭറിയപ്പോന്   (  ആര്  .  യ  .  എസട  .  എ  ) (60%   സറി  .  എസട  .  എസട  )

റൂസയടടെ  പ്രവര്തനതറിനട  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.
പകന്ദ്രവറിഹറിതമപ്പോയ  156  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ലഭറികപ്പോനുണട.   സയംസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയ  115.67
പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകന്ദ്ര മനപ്പോലയങ്ങള് പുറടപടുവറിക്കുന ഭരണപ്പോനുമതറി, ലഭദമപ്പോകുന പകന്ദ്ര വറിഹറിതയം
എനറിവയട അനുസൃതമപ്പോയറി അര്ഹമപ്പോയ പകന്ദ്ര വറിഹറിതവുയം സയംസപ്പോന വറിഹറിതവുയം ഉചെറിത
മപ്പോര്ഗ്ഗതറിലൂടടെ  അനുവദറിക്കുനതപ്പോണട.  ഇതറിനകയം  പകന്ദ്രവറിഹറിതയം  സയംസപ്പോന
അകസൗണറില്  ടക്രെഡറിറട  ടചെയ്യടപട  സലീമുകളറില്  ശറിപപ്പോര്ശ  ലഭദമപ്പോകുനമുറയട  അധറിക
വറിഹറിതയം അനുവദറിക്കുനതപ്പോണട.

[സര്കപ്പോര് കതട നയം. ബറി1/237/2021/ഉ.വറി.വ., തലീയതറി 3-6-2022]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 51)

2202-03-105-97―അധറിക ലവദഗ്ധദയം ആര്ജറിക്കുനതറിനുള്ള പദതറി   (  എ  .  എസട  .  എ  .  പറി  )

ഏഴട  സറില്  പപ്പോര്ക്കുകളുടടെ  നറിര്മപ്പോണയം,  പരറിപപ്പോലനയം,  അസപ്പോപറിടന്റെ  ടതപ്പോഴറില്
ലനപുണദ  പരറിശലീലനയം,  മറട  ടചെലവുകള്  എനറിവയപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പദതറിയറിനതറില്  83.314 പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരുന
25 പകപ്പോടെറി രൂപ കൂടെപ്പോടത 31-5-2021-ടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നയം. 712/2021/ഉ.വറി.വ. പ്രകപ്പോരയം
അഡലീഷണല്  ആതലറപസഷന്  ആയറി  28   പകപ്പോടെറി  രൂപയയം  പ്രസ്തുത  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറിടല  ബപ്പോകറി  കപ്പോലയളവറിപലകട  10-2-2022-ടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം.
246/2022/ഉ.വറി.വ. ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 15  പകപ്പോടെറി രൂപയയം ഉള്ടപടടെ ആടക  68 പകപ്പോടെറി
രൂപ  ഫണറിടന്റെ  ലഭദതയനുസൃതമപ്പോയറി  അസപ്പോപറിനട  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

 [സര്കപ്പോര് കതട നയം. സറി4/136/2022/HEDN തലീയതറി 9-6-2022]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 54)

2203-00-102-99―ടകപ്പോച്ചറി ശപ്പോസ  -  സപ്പോപങ്കതറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല   (  കുസപ്പോറട  )

ടകപ്പോച്ചറി ശപ്പോസ സപ്പോപങ്കതറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലടയ മറികവറിടന്റെ പകന്ദ്രമപ്പോയറി ഉയര്ത്തുക
എന ലക്ഷേദയം മുന്നറിര്തറി വറിഭപ്പോവനയം ടചെയ്തറിട്ടുള്ള വറിവറിധ നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങളുയം
അടെറിസപ്പോന  സസൗകരദ  വറികസനവുയം  സമയബനറിതമപ്പോയറി  നടെത്തുനതറിനുയം,  വറിവറിധ
വകുപ്പുകളറിടല  പഠന  ഗപവഷണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഉപകരണങ്ങളുയം  കമ്പമ്പ്യൂടറുകളുയം
വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  പദതറിയറിനതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപയയം  പ്രപവശനപരലീക്ഷേപ്പോ  നടെതറിപട
ടചെലവുകള്, ലവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട, ടവള്ളകരയം തുടെങ്ങറിയ ഇനങ്ങളറിടല ഗണദമപ്പോയ വര്ദനവുയം



6

ആഭദന്തര  വരുമപ്പോനതറിടല  കുറവുയം,  യ.ജറി.സറി.  പപ  ററിവറിഷടന്റെ  ബപ്പോദദതയയം,
ടപന്ഷപനഴറിടന്റെയയം  നറിലവറിലുള്ള  ജലീവനകപ്പോരുടടെയയം  ഡറി.എ.  ററിവറിഷന്  കുടെറിശറിക
നല്കുനതറിനുയം  അദദപ്പോപക  അനദദപ്പോപക  ഒഴറിവുകള്  നറികത്തുനതുയം  കണകറിടലടുതട
പദതറിപയതരയറിനതറില്  65  പകപ്പോടെറി  രൂപയയം   അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറി,
പദതറിപയതര  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  മതറിയപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട  അധറിക വറിഹറിതയം
അനുവദറിക്കുനതട തപ്പോല്കപ്പോലറികമപ്പോയറി പരറിഗണനയറിലറില. 

 [സര്കപ്പോര് കതട നയം. ബറി1/237/2021/ഉ.വറി.വ., തലീയതറി 3-6-2022]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം.55 )

2203-00-102-97―പകരള  ടടെപകപ്പോളജറികല്  യൂണറിപവഴറിററി    (  പഡപ്പോ  .  എ  .  പറി  .  ടജ  .  അബ്ദുള്കലപ്പോയം
ടടെപകപ്പോളജറികല് യൂണറിപവഴറിററി  )

35―മൂലധന ആസ്തറികളുടടെ രൂപലീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനയം

പഡപ്പോ. എ.പറി.ടജ. അബ്ദുള്കലപ്പോയം ടടെപകപ്പോളജറികല് യൂണറിപവഴറിററികട സലയം ഏടറടുക്കുനതറിനുയം,
യൂണറിപവഴറിററി ആസപ്പോന മനറിരതറിടന്റെ നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി 412 പകപ്പോടെറി രൂപ
പദതറിയറിനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

പഡപ്പോ.  എ.പറി.ടജ.  അബ്ദുള്കലപ്പോയം  ടടെപകപ്പോളജറികല് യൂണറിപവഴറിററിയടടെ   ആസപ്പോന
മനറിരവുയം  കദപ്പോമ്പസയം  നറിര്മറിക്കുനതറിനുള്ള  സലടമടുപറിനപ്പോയറി  184,51,42,781  രൂപ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയടടെ തനതട ഫണറില് നറിനയം റവനമ്പ്യൂ വകുപറിപലകട അടെച്ചറിട്ടുണട.

2020-21  വര്ഷടത  ബഡ്ജററില്  മൂലധന  ആസ്തറികളുടടെ  സമപ്പോഹരണതറിനട
6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതറി  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കുകയയം  പ്രസ്തുത  തുക  ഇ-ടലഡ്ജററില്
പപപ്പോസ്റ്റട ടചെയ്തട 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ററിലലീസട ടചെയ്യുകയയം ടചെയ്തറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം.56)

സഹപ്പോയധനയം-ശമ്പളയം എന ഉപശലീര്ഷകയം 31-ല് ശമ്പളടച്ചലവുകള്കട തുകടയപ്പോനയം
വകയറിരുതറിയറിടറില.  ആകയപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ശലീര്ഷകതറില്  11  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പദതറിപയതര  ശമ്പള  ശലീര്ഷകതറില്  തുക
അനുവദറികപ്പോന് കഴറിഞറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം.57)

36―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

ഭരണവറിഭപ്പോഗതറിടല  ആവര്തന  ടചെലവുകള്കപ്പോയറി  9.35  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറികണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറിയറിനതറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ശമ്പപളതരയം ശലീര്ഷകതറില്
12  പകപ്പോടെറി  രൂപ ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.   പ്രസ്തുത ശലീര്ഷകതറില്
അധറിക തുക അനുവദറികപ്പോന് കഴറിഞറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നയം. J3/223/2021/HEDN, തലീയതറി 19-5-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 68)

2205-00-105-99―പകരള സയംസപ്പോന ലലബ്രററി കസൗണ്സറില്

31―സഹപ്പോയധനയം  -   ശമ്പളയം

(i) ശമ്പളയം,  ടപന്ഷന്,  ക്ഷേപ്പോമബത,  ശമ്പള/ടപന്ഷന് പരറിഷ്കരണയം  എനറിവയപ്പോയറി
പദതറിപയതരയറിനതറില് 3.3364 പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

36―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

(ii)പകരള  സയംസപ്പോന  ലലബ്രററി  കസൗണ്സറിലറില്  ലലബ്രററിയടടെ
കമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കരണതറിനട പദതറിയറിനതറില് 65 ലക്ഷേയം രൂപയയം, ലലബ്രററികള്ക്കുള്ള ഗപ്പോന്റെട,
അലവന്സട,  ടകടറിടെ  ഗപ്പോന്റെട,  പ്രവര്തന  ഗപ്പോന്റെട  എനറിവയപ്പോയറി  പദതറിപയതരയറിനതറില്
9 പകപ്പോടെറി  രൂപയയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  പസ്റ്ററട  ലലബ്രററി  കസൗണ്സറിലറിനട  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
പദതറിയറിനതറിലുയം, പദതറിപയതരയറിനതറിലുയം വകയറിരുതറിയറിരുന തുകയടടെ അന്പതട
ശതമപ്പോനവുയം  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിടന്റെ  അവസപ്പോന  മപ്പോസങ്ങളറിലുയം  ടചെലവഴറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
സബ്ജകട  കമറിററി  VI  (വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം)  2021-22-ടന്റെ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  ഒനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല ഖണറിക 68-ല് ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്ത പ്രകപ്പോരയം തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട നയം. A2/236/2021/HEDN, തലീയതറി 12-5-2022)
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ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 69)

4202-02-104-99―പപപ്പോളറിടടെക ട നറിക്കുകള്   -   ടകടറിടെങ്ങള്

അടക്രെഡറിപറഷടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയള്ള വറിവറിധ നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള്കട  7.70  പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22-ടല  ടചെലവട  29.75  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട.   അധറിക അധറികപ്പോരടപടുതല്
ഉതരവട മുപഖന അധറികയം ടചെലവപ്പോയ തുക അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം.70)

4202-02-105-81―എലപ്പോ സര്കപ്പോര് എഞ്ചറിനലീയററിയംഗട പകപ്പോപളജുകളുടടെയയം    വറികസനയം

മുന് വര്ഷങ്ങളറില് ഭരണപ്പോനുമതറി നല്കറിയ വറിവറിധ നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള്കട
ഈ  വര്ഷയം  മുതല് ടചെലവട  പ്രതലീക്ഷേറിക്കുനതറിനപ്പോല്  8  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പദതറിയറിനതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22-ടല  ടചെലവട  2.83  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട.  ആടക  ടചെലവട  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറിനുള്ളറിലപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം. 71)

4202-03-800-91―എന്  .  സറി  .  സറി  .   ടകടറിടെ നറിര്മപ്പോണയം

തറിരുവനന്തപുരയം  ജറിലയറില്  ടനടുമങ്ങപ്പോടെട  തപ്പോലൂകറില്  തറിരുവനന്തപുരയം  ടഹഡട
കസപ്പോര്പടഴറിടന്റെ  സറിര  പരറിശലീലന  പകന്ദ്രതറിടന്റെ  ഒനപ്പോയം  ഘടയം  നറിര്മറിക്കുനതറിനുയം,
ആലപ്പുഴ  ജറിലയറില്  കുടനപ്പോടെട  തപ്പോലൂകറില്  ടവളറിയനപ്പോടെട  വറിപലജറില്  5  പകരള  പനവല്
യൂണറിററിനുയം  300  പകഡറ്റുകള്ക്കുയം തപ്പോമസറിച്ചട  ജലതറിടല മപ്പോതയം പരറിശലീലനയം നല്കുന
പനവല്  ടട്രെയറിനറിയംഗട  ടസന്റെര്,  പബപ്പോടട  ഹസൗസട,  പനവല്  ഓഫലീസട  എനറിവ
നറിര്മറിക്കുനതറിനുയം  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  15  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22-ടല ടചെലവട  7.72 പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട.  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്ത അധറിക
തുക അധറിക അധറികപ്പോരടപടുതല് ഉതരവട മുപഖന അനുവദറിച്ചട നല്കറിയറിട്ടുണട. 

(സര്കപ്പോര് കതട നയം. ഇ 3/467/2021/ടപപ്പോ.മ.വ., തലീയതറി 24-6-2022)



9

കപ്പോയറിക യവജനകപ്പോരദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം.74)

2204-00 -103-68―പകരള സയംസപ്പോന യൂതട കമലീഷന്

31―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം

ജലീവനകപ്പോരുടടെ  പുതുകറിയ  ശമ്പളയം,  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  കുടെറിശറിക,  അയംഗങ്ങളുടടെ
ഓണപറററിയയം,  യപ്പോതപ്പോബത, അയംഗങ്ങളുടടെ ടപന്ഷന്, മറട  ആനുകൂലദങ്ങള് എനറിവയപ്പോയറി
അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  40  ലക്ഷേയം  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2204-00-103-68-31  ശമ്പളയം  (പദതറിപയതരയം)
ശലീര്ഷകതറില്  22-12-2021-ടല ജറി.  ഒ.  (ആര്.ററി)  8349/2021/ഫറിന് പ്രകപ്പോരയം അധറിക
തുകയപ്പോയറി  24,00,000  (ഇരുപതറിനപ്പോലട  ലക്ഷേയം  രൂപ  മപ്പോതയം)  രൂപ  കമലീഷനട
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം.75)

2204-00 -103-68 -36―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

(i) പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  നടെതറിപട  അദപ്പോലത്തുകള്,  ഗലീന്പസപ്പോണ്  പദതറി,
പപ്പോര്ശസവത്കൃത യവജനങ്ങളുടടെ ആപരപ്പോഗദപരറിപപ്പോലനയം, യൂതട ലലീഗല് സപപപ്പോര്ടട ടസന്റെര്,
വറിര്ചെസല്  എയംപപപ്പോയ് ടമന്റെട  എകടപചെഞ്ചട  എനലീ  പദതറികള്കട  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറിയറിനതറില്  16  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ii)കമലീഷന്  ടചെയര്പപഴണ്/ടസക്രെടററി  എനറിവരുടടെ  ഔപദദപ്പോഗറിക  വപ്പോഹനങ്ങള്
നറിരന്തരയം  അറകുറപണറികള്കട  വറിപധയമപ്പോകുനതറിനപ്പോലുയം  പകരയം  പുതറിയ  വപ്പോഹനയം
വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം/ഹയര്  ടചെയ്യുനതറിനുയം  കമ്പമ്പ്യൂടര്  പ്രറിന്റെര്,  ലപ്പോപട  പടെപ്പോപ്പുകള്  ഇവ
വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  ഓഫലീസറിടല  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയ  എ.സറികള്  മപ്പോറ്റുനതറിനുയം  മറട
ലദനയംദറിന  ആവശദങ്ങള്ക്കുയം  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറിപയതര
ഇനതറില്  15  ലക്ഷേയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

963/2022.
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(i)  പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  2204-00-103-68-36  (പദതറി)
ശലീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയ  84,00,000
(എണ്പതറിനപ്പോലട  ലക്ഷേയം  രൂപ  മപ്പോതയം)  രൂപയറില്  75,42,000  (എഴുപതറിയഞ്ചട
ലക്ഷേതറിനപ്പോല്പതറിരണപ്പോയറിരയം  രൂപ  മപ്പോതയം)  രൂപയടടെ  പദതറികള്കട  ഭരണപ്പോനുമതറി
നല്കുകയയം  ടെറി  തുക യവജന കമലീഷനട  നല്കുകയയം  ടചെയ്തറിട്ടുണട.   ടെറി  ശലീര്ഷകതറില്
2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അധറികയം  തുക  ആവശദമപ്പോയറി  വരപ്പോതറിരുന
സപ്പോഹചെരദതറില് ആയതട അനുവദറിച്ചറിടറില.

(ii)  2204-00-103-68-36 (പദതറിപയതരയം)  ശലീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരുന
11,38,000  രൂപ  നപ്പോലട  ഗഡുകളപ്പോയറി  യവജന  കമലീഷനട  നല്കറിയറിട്ടുണട.  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ടെറി തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി ടചെലവഴറിച്ചറിട്ടുണട.  അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി
വരപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല് ആയതട അനുവദറിച്ചറിടറില. 

(സര്കപ്പോര് കതട നയം. ബറി2/160/2021/എസട.ലവ.എ, തലീയതറി 23-5-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം.76)

2204-00 -103-98 -31―യൂതട ടവല്ടഫയര് പബപ്പോര്ഡട   -  സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം

സറിരയം  ജലീവനകപ്പോരുടടെയയം  ടഡപമ്പ്യൂപടഷന്  ജലീവനകപ്പോരുടടെയയം  ശമ്പളയം,  ശമ്പള
പരറിഷ്കരണ  കുടെറിശറിക,  യപ്പോതപ്പോബത  എനറിവയപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസപ്പോന യവജനപക്ഷേമ പബപ്പോര്ഡറിടല സറിരയം/ടഡപമ്പ്യൂപടഷന്   ജലീവനകപ്പോരുടടെയയം
പുതുതപ്പോയറി സറിരടപടുതറിയ 16  ജലീവനകപ്പോരുടടെയയം പവതനയം,  കുടെറിശറിക പവതനയം,  ശമ്പള
പരറിഷ്കരണ  കുടെറിശറിക  എനറിവയപ്പോയറി  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനുവദറികണടമന  പബപ്പോര്ഡട
ടമമ്പര്  ടസക്രെടററിയടടെ  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  23-10-2021-ടല  സ.ഉ.
(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  229/2021/കപ്പോ.യ.വ.  പ്രകപ്പോരയം  34  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികധനപ്പോനുമതറി
പ്രകപ്പോരയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നയം.77)

പകരള  സയംസപ്പോന  യൂതട  ടവല്ടഫയര്  പബപ്പോര്ഡറിടല  അയംഗങ്ങള്കട  സറിററിയംഗട
അലവന്സറിനട  പുറപമ  ഓണപറററിയയം  കൂടെറി  അനുവദറികണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.
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പബപ്പോര്ഡട  അയംഗങ്ങള്കട  സറിററിയംഗട  ഫലീസട,  യപ്പോതപ്പോബത  എനറിവയട  പുറപമ
പ്രതറിമപ്പോസയം 15,000 രൂപ ഓണപറററിയയം അനുവദറിക്കുനതറിനട പബപ്പോര്ഡട ടമമ്പര് ടസക്രെടററി
ലഭദമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ള ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് പരറിപശപ്പോധറിച്ചുവരുന. 

(സര്കപ്പോര് കതട നയം. B1/173/2021/എസട.ലവ.എ., തലീയതറി 11-5-2022)

അദദപ്പോയയം   II

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല
ശറിപപ്പോര്കളറിപന്മേല് സര്കപ്പോര് സസലീകരറിച്ച നടെപടെറി പസ്റ്ററടടമന്റെട ലഭറികപ്പോനുള്ള ഖണറികകള്.

വകുപട ഖണറിക നമ്പര്

ടപപ്പോതുവറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം 1 - 32

ഉനതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം 41 -48, 50, 52, 53, 58-67

സപ്പോയംസപ്പോരറികകപ്പോരദയം 85 -140 

 
കപ്പോയറിക യവജനകപ്പോരദയം 72,73,78-84

വറി. ശറിവന്കുടറി,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദക്ഷേന്,
2022 ജ ജൂലല 7. സബ്ജകട കമറിററി VI.


