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സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി II

ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ. സകേ. രഭാജന

റവനന-ഭവനനനിര്മഭാണ വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫെതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം:

ശതീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ് ണന

പട്ടേനികേജഭാതനി-പട്ടേനികേവര്ഗ,  പനിനഭാക  വനിഭഭാഗ  കക്ഷേമവന്റിം  കദേവസസ്വവന്റിം  പഭാർലസമനറനി
                 കേഭാരഭ്യവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

കഡഭാ. എന. ജയരഭാജറ

ശതീ. എന. എ. സനലനിക്കുനറ

ശതീ. സകേ. ഡനി. പകസനന

ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീന്റിം

ശതീ. എന്റിം. രഭാജകഗഭാപഭാലന

ശതീ. രഭാമചെന്ദ്രന കേടനപള്ളനി

ശതീ. സനതീഷ് കുമഭാര് കജഭാസഫെറ

ശതീ. പനി. വനി. ശതീനനിജനിന. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീർ, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദേതീപറ സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജയശതീ എന്റിം., സഡപനട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. കമഭാഹനൻ ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2023-24 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  ഭൂനനികുതനിയന്റിം  കദേവസസ്വവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  II-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന.

2023 സഫെബ്രുവരനി 16, 17 എനതീ  തതീയതനികേളനിൽ  സമനിതനി കയഭാഗന്റിം കചെര്നറ, കകേരള
നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ
സന്റിംബനനിച്ചറ  പുറസപടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ്ഥ സചെയനിട്ടുള്ള വനിധന്റിം
തഭാസഴെപറയന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്  ഉളസകഭാള്ളുന  വനിവനിധ  സചെലവനിനങ്ങള  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് VI ― ഭൂനനികുതനി

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI ― ജനിലഭാ ഭരണവന്റിം പലവകേയന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX ― ശുദ്ധജല വനിതരണവന്റിം ശുചെതീകേരണവന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII ― പലവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസുകേള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX   ― കൃഷനി 

കമല് പസഭാവനിച്ച ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേള സന്റിംബനനിച്ചറ  ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില്നനിനന്റിം
ലഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം  ആവശഭ്യമഭായ
ഘട്ടേങ്ങളനില്  കയഭാഗങ്ങളനില്  സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദേഭ്യഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനന്റിം  കൂടുതല്
വനിവരങ്ങള ആരഭായകേയന്റിം സചെയ.

ഭരണഘടനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
അതനിസന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം  രൂപന്റിം  നല്കുകേയന്റിം  അവ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസകഭാള്ളനിക്കുകേയന്റിം സചെയനിരനിക്കുന.

2023  സഫെബ്രുവരനി  21-ാ തതീയതനി  കചെര്ന കയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

സകേ. രഭാജൻ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2023  സഫെബ്രുവരനി 27. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി II.

                                                                       



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് VI―ഭൂനറികുതറി

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട : 803.5539 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട  : 1.39 ലകക്ഷം രൂപ

2029-00-101-99―വറിപല്ലേജട എസപ്പോബറിഷ ടചമെനട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 474.2172  പകപ്പോടറി  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

1.  സക്ഷംസപ്പോനചത്തെ വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകളുചട ചകടറിടനറികുതറി ഇനത്തെറില് ബന്ധചപട
തപദ്ദേശസസ്വയക്ഷംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറില് കുടറിശറികയപ്പോയറി നറിലനറില്ക്കുന്ന തുക മുഴുവന അടച
തഫീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 2029-00-101-99.6 എന്ന ശഫീര്ഷകത്തെറില് 1 പകപ്പോടറി രൂപയക്ഷം വറിപല്ലേജട
ഓഫഫീസുകളുചട  ചവള്ളക്കരക്ഷം  ഇനത്തെറില്  2029-00-101-99-05.1  എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില്
1 പകപ്പോടറി  രൂപയക്ഷം അധറികമെപ്പോയറി ആവശഭ്യമുള്ളതപ്പോയറി സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.    ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ പമെൽ ശഫീർഷകങ്ങളറിൽ     2    പകപ്പോടറി
രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2029-00-103-95―ഭൂപരഖപ്പോ  പസവനലഭഭ്യതയക്ഷം ഉദ ടഗ്രഥനവക്ഷം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം:7.50 പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന)

2.  സര്പവ്വേ  ഡയറപക്ട്രേററിലക്ഷം  മെറട  അനുബന്ധ  ഓഫഫീസുക........ളറിലക്ഷം  ഇ-ഓഫഫീസട
സക്ഷംവറിധപ്പോനക്ഷം പൂര്ത്തെഫീകരറിക്കുന്നതറിനുക്ഷം  വപ്പോര്ഡട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഡറിജറിറല്  സര്പവ്വേ
നടത്തുന്നതറിനുക്ഷം പ്രസ്തുത  സര്പവ്വേയപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ ഉപകരണങ്ങളുക്ഷം അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങളുക്ഷം
ഒരുക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുത്തെറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  പമെൽ
ശഫീർഷകത്തെറില്    11.52   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജറില്ലേപ്പോ ഭരണവക്ഷം പലവകയക്ഷം

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട    :  854.5516 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട     :  1.08 പകപ്പോടറി രൂപ

2053-00-093-99―കളക ടടര്മെപ്പോരുക്ഷം മെജറിപസ്ട്രേറ്റുമെപ്പോരുക്ഷം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 199.534 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

3. കളക്ട്രേപററ്റുകളറിചലയക്ഷം റവനന്യൂ ഡറിവറിഷണല് ഓഫഫീസുകളറിചലയക്ഷം IAS ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട
ചകടറിട  വപ്പോടക  നല്കുന്നതറിനുക്ഷം  തപദ്ദേശസസ്വയക്ഷംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  ചകടറിട  നറികുതറി
181/2023.
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നല്കുന്നതറിനുക്ഷം 2053-00-093-99-06 എന്ന ശഫീര്ഷകത്തെറില് 1.5 പകപ്പോടറി രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ പമെൽ ശഫീർഷകത്തെറില്    1.5    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2053-00-094-99―തപ്പോലൂക്കട ഒഫഫീസുകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 287.2798 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

4.  ദുരന്ത നറിവപ്പോരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്, റവനന്യൂ ററിക്കവററി, ഇതര നറികുതറി പറിരറിവകള്
തുടങ്ങറിയവയട   തപ്പോലൂക്കട ഓഫഫീസുകള്ക്കട  വപ്പോഹനങ്ങളുചട ഉപപയപ്പോഗക്ഷം അനറിവപ്പോരഭ്യമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ
ഇന്ധനചച്ചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  2053-00-094-99-45  എന്ന ശഫീര്ഷകത്തെറില്  50  ലകക്ഷം രൂപയക്ഷം
അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി  2053-00-094-99-21-2  എന്ന ശഫീര്ഷകത്തെറില്  50  ലകക്ഷം രൂപയക്ഷം
അധറികമെപ്പോയറി ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ പമെൽ ശഫീർഷകത്തെറില്   1      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2053-00-094-37―സപ്പോമൂഹറിക സന്നദ്ധപസനപ്പോ ഡയറക്ടപററട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 50 ലകക്ഷം രൂപ  (പപ്പോന)

5.  വപ്പോതറിൽപടറിപസവനക്ഷം രണപ്പോക്ഷംഘടക്ഷം,  സപ്പോമൂഹറികപ്പോധറിഷറിതമെപ്പോയ ദുരന്തനറിവപ്പോരണ പദ്ധതറി
തുടങ്ങറിയവ  നടപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വകയറിരുത്തെറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോൽ പദ്ധതറിയറിനത്തെറിൽ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില്   50   ലകക്ഷം രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2053-00-094-37―സപ്പോമൂഹറിക സന്നദ്ധപസനപ്പോ ഡയറക്ടപററട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 31.66 ലകക്ഷം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

6.  സപ്പോമൂഹറിക സന്നദ്ധപസനയചട പരറിപപ്പോടറികൾ വറിപകനഫീകൃതമെപ്പോയറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുക്ഷം
പവപ്പോളണറിയർമെപ്പോരുചട  പ്രവർത്തെനങ്ങൾ  ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  നറിയമെറിക്കുന്ന  പപ്രപ്പോജക്ടട
പകപ്പോ ഓർഡറിപനറർമെപ്പോരുചട ശമ്പളക്ഷം,  ഫഫീൽഡട സന്ദർശനക്ഷം,  സർപവ്വേ,  സന്നദ്ധ പ്രവർത്തെകരുചട
ഇൻഷസ്വറൻസട പരറിരക തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി  വകയറിരുത്തെറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപട തമെപ്പോചണന്നട
സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോൽ പനപ്പോൺ പപ്പോൻ ഇനത്തെറിൽ ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില്
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    30      ലകക്ഷം  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-102-98―പകരള പദവസസ്വക്ഷം ററിക്രൂടടചമെനട പബപ്പോര്ഡട

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതക്ഷം  :  (31)  സഹപ്പോയധനക്ഷം-ശമ്പളക്ഷം —1.53 പകപ്പോടറി  രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
                                (36) സഹപ്പോയധനക്ഷം-ശമ്പപളതരക്ഷം —40.14 ലകക്ഷം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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ആചക                   —1.9314 പകപ്പോടറി  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

7.  പകരള  പദവസസ്വക്ഷം  ററിക്രൂടടചമെനട  പബപ്പോര്ഡറിനട  അഞട  പദവസസ്വക്ഷം  പബപ്പോര്ഡുകളറിചല
ജഫീവനക്കപ്പോർക്കട ശമ്പളപരറിഷ്കരണ പ്രകപ്പോരമുള്ള  കുടറിശറിക നൽകുന്നതറിനുക്ഷം അർഹമെപ്പോയ മെറട
ആനുകൂലഭ്യങ്ങൾ  നൽകുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  വകയറിരുത്തെറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ    2250-00-102-98-31    എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില്    1    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-99―പദവസസ്വക്ഷം ഫണറിപലക്കുക്ഷം ശഫീപണപ്പോരക്ഷംവക ഫണറിപലക്കുക്ഷം ഉള്ള സഹപ്പോയക്ഷം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

8.  2003-ചല  സ.ഉ.(കക)നക്ഷം.378/2003/റവ.  ഉത്തെരവട  പ്രകപ്പോരക്ഷം  തറിരുവറിതപ്പോക്ഷംകൂര്
പദവസസ്വക്ഷം പബപ്പോര്ഡറിനുക്ഷം ശഫീപത്മനപ്പോഭ സസ്വപ്പോമെറി പകത്രത്തെറിനുക്ഷം ആനസ്വല് പകപ്പോണ്ടറിബന്യൂഷന
ഇനത്തെറില്  നല്കറി വരുന്ന 1 പകപ്പോടറി രൂപ  15 വര്ഷങ്ങള്ക്കട മുമ്പുള്ള നറിരക്കപ്പോയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത
തുക കപ്പോപലപ്പോചെറിതമെപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിപക്കണതട  അനറിവപ്പോരഭ്യമെപ്പോചണന്നട   സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ആവശഭ്യത്തെറിനപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ പമെൽ ശഫീര്ഷകത്തെറില്    50    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-91―മെലബപ്പോര്  പ്രപദശത്തുളള  പകത്രങ്ങളറിചല  ജഫീവനക്കപ്പോര്ക്കുക്ഷം  എകറികന്യൂടഫീവട
ഓഫഫീസര്മെപ്പോര്ക്കുമുളള പകമെനറിധറിയറിപലയട സര്ക്കപ്പോര് നല്കുന്ന സക്ഷംഭപ്പോവന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 1 ലകക്ഷം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

9.  മെലബപ്പോര്  പ്രപദശത്തുള്ള  പകത്രങ്ങളറിചല  ജഫീവനക്കപ്പോര്ക്കുക്ഷം,  എകറികന്യൂടഫീവട
ഓഫഫീസര്മെപ്പോര്ക്കുമുള്ള   പകമെനറിധറിയചട  സുഗമെമെപ്പോയ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  നറിലവറില്
വകയറിരുത്തെറിയറിരറിക്കുന്ന തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലേപ്പോചയന്നട സമെറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോൽ
പകമെനറിധറിയറിപലക്കുള്ള  സർക്കപ്പോർ  സഹപ്പോയമെപ്പോയറി ഈ  ശഫീര്ഷകത്തെറില്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   9.99   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-89―വഖഫട പബപ്പോര്ഡറിനുള്ള അഡ ടമെറിനറിപസ്ട്രേറഫീവട ഗ്രപ്പോനട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 79.2 ലകക്ഷം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

10. വഖഫട  പബപ്പോര്ഡറിചന വർദ്ധറിചവരുന്ന ഭരണപരമെപ്പോയ ചചെലവകള് നറിര്വ്വേഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില് ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
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2.208   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-87―മെലബപ്പോര് പദവസസ്വക്ഷം പബപ്പോര്ഡട

ബഡ്ജറട വറിഹറിത ക്ഷം : (31) സഹപ്പോയധനക്ഷം-ശമ്പളക്ഷം - 25.1339 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
    (36) സഹപ്പോയധനക്ഷം- ശമ്പപളതരക്ഷം-11.383 പകപ്പോടറി  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

ആചക              — 36.5169 പകപ്പോടറി  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

11. മെലബപ്പോര്  പദവസസ്വക്ഷം പബപ്പോര്ഡറിചല   ജഫീവനക്കപ്പോരുചട   ശമ്പളപരറിഷ്കരണക്ഷം നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുക്ഷം
ശമ്പളപരറിഷ്കരണ    കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനുക്ഷം  പബപ്പോർഡറിചന  ജഫീര്പണപ്പോദ്ധപ്പോരണ ധനസഹപ്പോയക്ഷം
ഉൾചപചടയള്ള മെചറല്ലേപ്പോ ചചെലവകൾക്കുമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട
സമെറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്    2250-00-103-87-31    എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില്
30      പകപ്പോടറി രൂപയക്ഷം    2250-00-103-87-36    എന്ന   ശഫീര്ഷകത്തെറില്    3      പകപ്പോടറി രൂപയക്ഷം ഉള്ചപചട
ആചക    33   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-86―ഉത്തെര  മെലബപ്പോററിചല  കപ്പോവകളറിചല  ആചെപ്പോരഭ്യസപ്പോനറികര്ക്കുക്ഷം
പകപ്പോലധറികപ്പോരറികള്ക്കുമുള്ള   മെപ്പോസ അലവനസട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 2.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

12. മെലബപ്പോര് പ്രപദശത്തുള്ള പകത്രങ്ങളറിചല ആചെപ്പോരഭ്യസപ്പോനറികര്ക്കുക്ഷം പകപ്പോലധറികപ്പോരറികള്ക്കുക്ഷം
സര്ക്കപ്പോര്  വര്ഷപ്പോവര്ഷക്ഷം  അനുവദറിക്കുന്ന  തുക  തറികയപ്പോചത  വരുന്ന  സപ്പോഹചെരഭ്യത്തെറില്
പബപ്പോര്ഡറിചന തനതു ഫണട ഉപപയപ്പോഗറിച്ചെപ്പോണട ധനസഹപ്പോയക്ഷം വറിതരണക്ഷം ചചെയ്തുവരുന്നചതനക്ഷം
1811  ആചെപ്പോരഭ്യ  സപ്പോനറികര്ക്കുക്ഷം  397  പകപ്പോലധറികപ്പോരറികള്ക്കുക്ഷം  1,400  രൂപ  നറിരക്കറില്
ധനസഹപ്പോയക്ഷം വറിതരണക്ഷം ചചെപയ്യേണതുചണനക്ഷം പ്രസ്തുത പ്രതറിമെപ്പോസ ധനസഹപ്പോയക്ഷം  2,000
രൂപയപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിക്കണചമെന്ന  നറിര്പദ്ദേശക്ഷം  പരറിഗണനയറിലപ്പോചണനക്ഷം  കൂടപ്പോചത  മുന
വര്ഷങ്ങളറിചല തുക കുടറിശറികയചണനക്ഷം സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശഫീര്ഷകത്തെറില്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
5.5   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-85―മെലബപ്പോര് പദവസസ്വക്ഷം  പബപ്പോര്ഡറിനട  കഫീഴറില് ഒരു പകത്രകലപ്പോ ഇൻസറിറന്യൂടട
സപ്പോപറിക്കൽ  

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : (36) -സഹപ്പോയധനക്ഷം-ശമ്പപളതരക്ഷം-5.5 ലകക്ഷം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

13.  മെലബപ്പോര് പദവസസ്വക്ഷം പബപ്പോര്ഡറിചന കഫീഴറില്  കണ്ണൂര് ജറില്ലേയറിചല മെപ്പോടപ്പോയറിക്കപ്പോവറില്
പ്രവര്ത്തെറിച വരുന്ന പകത്രകലപ്പോ അക്കപ്പോദമെറി ചമെച്ചെചപട രഫീതറിയറില് നടത്തുന്നതറിനുക്ഷം അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചട
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ശമ്പളക്ഷം,  കലപ്പോകപ്പോരനമെപ്പോര്ക്കട  ആദരക്ഷം,  അവപ്പോര്ഡട  ദപ്പോനക്ഷം,  പകത്രകലപ്പോ  പുരസ ടകപ്പോരങ്ങള്,
അവശരപ്പോയ പകത്രകലപ്പോകപ്പോരനമെപ്പോര്ക്കട  സഹപ്പോയക്ഷം,  കലബ്രററി  വറിപുലഫീകരണക്ഷം,  മെന്യൂസറിയക്ഷം
വറിപുലഫീകരണക്ഷം എന്നറിവയക്ഷം അക്ഷംഗങ്ങള്ക്കട ഓണപറററിയക്ഷം അനുവദറിക്കുന്നതറിനുക്ഷം അക്കപ്പോദമെറിയചട
വറിവറിധ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുക്ഷം  നടത്തെറിപറിനുക്ഷം  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഫീര്ഷകത്തെറില്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   44.5   ലകക്ഷം രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-82―കവക്കക്ഷം പകത്ര കലപ്പോപഫീഠക്ഷം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

14. തറിരുവറിതപ്പോക്ഷംകൂര്  പദവസസ്വക്ഷം  പബപ്പോര്ഡറിചന  ആഭറിമുഖഭ്യത്തെറില്  പകത്രകലകചള
പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനുക്ഷം  വളര്ത്തുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  കവക്കക്ഷം  മെഹപ്പോപദവപകത്രപത്തെപ്പോടട
അനുബന്ധറിച്ചെട പ്രവര്ത്തെറിചവരുന്ന പകത്രകലപ്പോപഫീഠത്തെറിചന ചകടറിടങ്ങളുചട അറകുറപണറികള്ക്കുക്ഷം
വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുള്ള  തപ്പോമെസസസൗകരഭ്യത്തെറിനുക്ഷം  പഠപനപ്പോപകരണങ്ങള്  നല്കുന്നതറിനുക്ഷം
ധനസഹപ്പോയക്ഷം  ആവശഭ്യമുള്ളതപ്പോയക്ഷം  മുനവര്ഷങ്ങളറില്  ഈ  ശഫീര്ഷകത്തെറില്  1,000  രൂപ
മെപ്പോത്രമെപ്പോണട  വകയറിരുത്തെറിയറിട്ടുള്ളചതനക്ഷം  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഇസൗ
ശഫീര്ഷകത്തെറില്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
49.99   ലകക്ഷം രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെപ്പോന സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-80―പകത്രങ്ങപളപ്പോടട പചെര്നള്ള കപ്പോവകളുചടയക്ഷം കുളങ്ങളുചടയക്ഷം ആല്ത്തെറ
കളുചടയക്ഷം സക്ഷംരകണക്ഷം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 1 പകപ്പോടറി  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

15. പകത്രങ്ങപളപ്പോടട പചെര്നള്ള   കപ്പോവകളുചടയക്ഷം കുളങ്ങളുചടയക്ഷം  ആല്ത്തെറകളുചടയക്ഷം
സക്ഷംരകണത്തെറിനപ്പോയറി മെലബപ്പോര് പദവസസ്വക്ഷം പബപ്പോര്ഡറിനട  9 പകപ്പോടറി രൂപ നല്കപ്പോനുചണനക്ഷം
തറിരുവറിതപ്പോക്ഷംകൂർ, കൂടൽമെപ്പോണറികഭ്യക്ഷം പദവസസ്വങ്ങളറില് നറിന്നട 11 പകപ്പോടറി  രൂപയചട പുതറിയ പദ്ധതറി
നറിർപദ്ദേശങ്ങൾ  ലഭറിച്ചെറിട്ടുചണനക്ഷം  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കപ്പോയറി
വകയറിരുത്തെറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇസൗ ശഫീര്ഷകത്തെറില് ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   19   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX―ശുദ്ധ ജലവറിതരണവക്ഷം ശുചെഫീകരണവക്ഷം

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട   :  1309.7361 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട  :   ഇല്ലേ

2215-02-105-95―ഗ്രപ്പോമെഫീണ ശുചെഫീകരണ സർവഫീസുകൾ   (  ശബരറിമെല ശുചെഫീകരണ പദ്ധതറിക്കുള്ള
സഹപ്പോയക്ഷം  )
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ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : (36)-സഹപ്പോയധനക്ഷം-ശമ്പപളതരക്ഷം- 1.3252 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

16. തഫീര്ത്ഥപ്പോടകരുചട വര്ദ്ധനവറിനനുസരറിച്ചെട ശബരറിമെലയറിലക്ഷം എരുപമെലറിയറിലക്ഷം മെറ്റു പരറിസര
പ്രപദശങ്ങളറിലക്ഷം ശുചെഫീകരണക്ഷം നടപത്തെണതുക്ഷം അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങള് ഏര്ചപടുപത്തെണതുക്ഷം
പരമെപ്രധപ്പോനമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി  കരുതുന.  എന്നപ്പോല്  2023-24  വർഷചത്തെ  ശബരറിമെല
സപ്പോനറിപറഷൻ ചസപ്പോകസററിയചട പ്രവർത്തെനങ്ങൾക്കപ്പോയറി വകയറിരുത്തെറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട
സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇസൗ ശഫീര്ഷകത്തെറില് ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    5.2948      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലവക സപ്പോമ്പത്തെറിക സര്വഫീസുകള്

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട   :  4496.5972 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട  : ഇല്ലേ

5475-00-800-77-01―ഭൂനറികുതറിവകുപറിനു കഫീഴറിലള്ള മൂലധന പ്രവൃത്തെറികൾ   /   പദ്ധതറികൾ

- സപ്പോർടട റവനന്യൂ ഓഫഫീസുകൾ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 48 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

17.  2023-24 സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷക്ഷം പകരളത്തെറിചല ഭൂരഹറിതരപ്പോയ കുടുക്ഷംബങ്ങള്ക്കട ഭൂമെറി
നല്കുന്ന കര്മ്മപദ്ധതറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുക്ഷം റവനന്യൂ വകുപറിനട ആസപ്പോന മെന്ദറിരക്ഷം നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനുക്ഷം
പുതുതപ്പോയറി  40  വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകള്ക്കട ചകടറിട നറിര്മ്മപ്പോണക്ഷം നടത്തുന്നതറിനുക്ഷം നറിലവറില്
ചകടറിടമുള്ള   80 വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകൾ പുനരുദ്ധഫീകരറിക്കുന്നതറിനുക്ഷം കൂടപ്പോചത എല്ലേപ്പോ റവനന്യൂ
ഓഫഫീസുകളറിലക്ഷം പഞറിക്ഷംഗട സറിസക്ഷം സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുക്ഷം അധറിക തുക   ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട
സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില് ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    45    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5475-00-800-77-02―ഭൂനറികുതറിവകുപറിനു കഫീഴറിലള്ള മൂലധന പ്രവൃത്തെറികൾ   /   പദ്ധതറികൾ
-  റവനന്യൂ വകുപറിചല കക്ഷംപന്യൂടർവൽക്കരണക്ഷം  -  അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യക്ഷം
ഒരുക്കൽ  /   പരറിപപ്പോലനക്ഷം   /   നറിലവപ്പോരമുയർത്തെൽ  

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 23 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

18. വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകളറിൽ Facility Management Services (FMS),  ഇ-ഓഫഫീസട
സക്ഷംവറിധപ്പോനക്ഷം എന്നറിവ ഏർചപടുത്തുന്നതറിനുക്ഷം  യണഫീക്കട തണപപർ നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിചന
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ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി   ഫറിക്ഷംഗർപ്രറിനട  ബപയപ്പോചമെടറികട  ഉപകരണങ്ങൾ  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുക്ഷം  നറിലവറില്
വകയറിരുത്തെറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ഈയറിനത്തെറില്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
5      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5475-00-800-77-03―ഭൂനറികുതറിവകുപറിനു കഫീഴറിലള്ള മൂലധന പ്രവൃത്തെറികൾ   /   പദ്ധതറികൾ

-   സർപവ്വേ പരറിശഫീലന സട കൂളുകളുചട ആധുനറികവൽക്കരണക്ഷം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 1.5 പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

19. സർപവ്വേ ചടയറിനറിക്ഷംഗട സട കൂളുകളുചട  ആധുനറികവല്ക്കരണത്തെറിനപ്പോയറി 1.5 പകപ്പോടറി രൂപയക്ഷം

സര്പവ്വേ മെന്യൂസറിയത്തെറിചന നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി 5 പകപ്പോടറി രൂപയമുള്ചപചട 6.5   പകപ്പോടറി രൂപ

ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില് ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX―കൃഷറി

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട : 3340.5837 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : 5.01 ലകക്ഷം രൂപ

4551-60-800-99―ശബരറിമെല മെപ്പോസർപപ്പോൻ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതക്ഷം : 30 പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

20.  ശബരറിമെല മെപ്പോസർ പപ്പോൻ പദ്ധതറിയചട ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി പമ്പ മുതൽ സന്നറിധപ്പോനക്ഷം വചര

ആയർപവദ ഔഷധങ്ങളടങ്ങറിയ കുടറിചവള്ള വറിതരണത്തെറിനപ്പോയറി ആധുനറിക സസൗകരഭ്യങ്ങൾ

ഒരുക്കുന്നതറിനട വകയറിരുത്തെറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട സമെറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില് ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗക്ഷം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ   2   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

ചപപ്പോതുശറിപപ്പോർശകൾ 

21. സക്ഷംസപ്പോനത്തെട ഏറവക്ഷം കൂടുതല് ഓഫഫീസുകളുക്ഷം ജഫീവനക്കപ്പോരുക്ഷം ഉള്ള വകുപ്പുകളറില്
ഒന്നപ്പോണട  റവനന്യൂ  വകുപട.  സക്ഷംസപ്പോനത്തെറിനട  റവനന്യൂ  വരുമെപ്പോനക്ഷം  പനടറിത്തെരുന്നതറില്  ഈ
വകുപറിനുള്ള പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യക്ഷം  വറിസരറിക്കപ്പോവന്നതല്ലേ.  പ്രസ്തുത വകുപറിചന ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക ആവശഭ്യങ്ങള്
നറിര്വ്വേഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സലസന്ദര്ശനക്ഷം  അതഭ്യന്തപ്പോപപകറിതമെപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്  വറിപല്ലേജട
ഓഫഫീസുകള്ക്കട സസ്വന്തമെപ്പോയറി വപ്പോഹനങ്ങളറില്ലേപ്പോത്തെ അവസ പരറിഗണറിച്ചെ സമെറിതറി 2022-23
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സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷചത്തെ  ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകളുചട  പരറിപശപ്പോധന  സക്ഷംബന്ധറിച്ചെ  രണപ്പോമെതട
ററിപപപ്പോര്ടറില് വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകൾക്കട വപ്പോടകയട വപ്പോഹനസസൗകരഭ്യക്ഷം ഏര്ചപടുത്തെണചമെന്നട
ശറിപപ്പോര്ശ  ചചെയ്തറിരുനചവങറിലക്ഷം  ആയതട  പരറിഗണറിക്കചപടറിടറില്ലേ  എന  മെനസറിലപ്പോക്കുന.
3 വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകള്ക്കട ഒരു വപ്പോഹനക്ഷം എന്ന നറിലയട വപ്പോഹനങ്ങള് വപ്പോടകയട ലഭഭ്യമെപ്പോക്കറിയപ്പോല്
പപപ്പോലക്ഷം വപ്പോര്ഷറിക ബപ്പോദ്ധഭ്യത ഉപദ്ദേശക്ഷം 22 പകപ്പോടറി രൂപ മെപ്പോത്രമെപ്പോചണന്നട സമെറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ഈ സപ്പോഹചെരഭ്യത്തെറില് സലപരറിപശപ്പോധന ഉള്ചപചടയള്ള ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക കൃതഭ്യനറിര്വ്വേഹണത്തെറിനപ്പോയറി
3 വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകള്ക്കട ഒന്നട എന്ന നറിലയറില് വപ്പോഹനക്ഷം വപ്പോടകയട എടുക്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി ഒരു
പദ്ധതറി  രൂപഫീകരറിച്ചെട  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതറി  നടപപ്പോക്കുന്നതറിനട  പ്രപതഭ്യകമെപ്പോയറി  തുക വകയറിരുത്തുന്നതറിനട
അടറിയന്തര നടപടറി സസ്വഫീകരറിക്കണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

22.  സക്ഷംസപ്പോനത്തെട അയറിപത്തെപ്പോച്ചെപ്പോടനത്തെറിനപ്പോയറി നടന്ന പ്രപകപ്പോഭങ്ങളറിൽ പ്രധപ്പോനചപട
ഒന്നപ്പോയ  കവക്കക്ഷം സതഭ്യപ്പോഗ്രഹത്തെറിചന 100-ാം വപ്പോര്ഷറികക്ഷം 2024-ല് ആണട.  ഈ വപ്പോര്ഷറികക്ഷം
സമുചെറിതമെപ്പോയറി  ആപഘപ്പോഷറിക്കചപപടണതപ്പോണട.  ആയതറിചന  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  വറിവറിധ  പരറിപപ്പോടറികള്
ആസൂത്രണക്ഷം ചചെയ്തട  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള ഒരു സമെഗ്ര പദ്ധതറി  ആവറിഷ്ക്കരറിക്കണചമെനക്ഷം
പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയപ്പോയറി 1 പകപ്പോടറി രൂപ വകയറിരുത്തെണചമെനക്ഷം സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

ചക. രപ്പോജൻ,
തറിരുവനന്തപുരക്ഷം, ചചെയര്മെപ്പോന,
2023  ചഫബ്രുവരറി 21. സബട ജകട ടട കമ്മറിററി II.

                                                                       


