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സബ്ജകറ കേമനിറനി  VIII
(സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള)

(2021-2023)
ഘടെന

അദര്യക്ഷന :

ശതീ. സകേ. എന. ബഭാലകഗഭാപഭാല,
ധനകേഭാരര്യ വകുപ്പുമനനി.

എകറ   -   ഒഫെതീകഷര്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. എന്റിം. ബനി. രഭാകജഷറ,
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ - എസസകസറ  വകുപ്പുമനനി.

ശതീ. വനി.എന. വഭാസവന,
സഹകേരണ - രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. സകേ. ബഭാബു (തൃപ്പുണനിത ത്തുറ)       

കഡഭാ. സകേ. ടെനി. ജലതീല         

ശതീ. ഡനി. സകേ. മുരളനി

ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന

ശതീ. കതഭാട്ടേതനില രവതീന്ദ്രന

ശതീ. എന. ഷന്റിംസുദ്ദേതീന

ശതീ. സകേ. വനി. സുകമഷറ

ശതീ. ഇ. സകേ. വനിജയന.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി   ലനിമ ഫഭാനസനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  ബനിന്ദു എസറ. എല.,  സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

സഭാമ്പതനികേ  കേഭാരര്യങ്ങള  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VIII-സന  2023-2024

സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  മൂനഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനിയുസടെ അദര്യക്ഷനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന. 

2023 സഫെബ്രുവരനി 15-നറ  സമനിതനി രണ്ടറ കയഭാഗങ്ങള കചേര്നറ കകേരള നനിയമസഭയുസടെ

ചേട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ  കരഖകേളനിലന്റിം  വര്യവസ്ഥ  സചേയനിട്ടുള്ള  വനിധന്റിം  തഭാസഴെപറയുന

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളനില ഉളസകഭാള്ളുന വനിവനിധ സചേലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര്  V ― ചേരകറ കസവന നനികുതനിയുന്റിം കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ 

നനികുതനിയുന്റിം വനിലപന നനികുതനിയുന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VII ― മുദ്രപത്രങ്ങളുന്റിം രജനികസ്ട്രേഷനന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VIII ― എകകസറ

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് X ― ട്രഷറനികേളുന്റിം അകക്കൗണ്ടുകേളുന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI ― ജനിലഭാ ഭരണവന്റിം പലവകേയുന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVI ― സപനഷനന്റിം പലവകേയുന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII ― പലവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വതീസുകേള

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLIII ― നഷ്ടപരനിഹഭാരവന്റിം അവകേഭാശ കകേമഭാറങ്ങളുന്റിം 

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLV ― പലവകേ വഭായ്പകേളുന്റിം മുനകൂറുകേളുന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI ― സഭാമൂഹര്യ സുരക്ഷനിതതസ്വവന്റിം കക്ഷമവന്റിം.

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളകേളനില  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില  നനിനന്റിം

ലഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം  കയഭാഗതനില  സനനിഹനിതരഭായനിരുന

ഉകദര്യഭാഗസ്ഥരനില നനിനന്റിം ആവശര്യമഭായ ഘട്ടേങ്ങളനില കൂടുതല വനിശദതീകേരണന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം

സചേയ.



ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം സഭാമ്പതനികേപരവമഭായ പരനിമനിതനികേളകറ വനികധയമഭായനി സമനിതനി
അഭനിപഭായങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  നനിഗമനങ്ങളനില  എതനികച്ചരുകേയുന്റിം  സചേയ.
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേല ലഭനിച്ച ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായ ശതീര്ഷകേങ്ങളനികന്മേല
അധനികേ  തുകേ  അനവദനിക്കുനതനിനള്ള  സമനിതനിയുസടെ  ശനിപഭാര്ശകേള  അടെങ്ങനിയതഭാണറ
ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2023  സഫെബ്രുവരനി  22-ാ തതീയതനി കചേര്ന കയഭാഗതനില സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

സകേ. എന. ബഭാലകഗഭാപഭാല,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദര്യക്ഷന,
20 23 സഫെബ്രുവരനി 27. സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII.
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ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് V―ചരക്കു പസേവന നറികുതറിയയും കപ്പോര്ഷറികപ്പോദപ്പോയ
                     നറികുതറിയയും വറില്പന നറികുതറിയയും

പവപ്പോട്ടു ചചയ്തതട  - 398.5626 പകപ്പോടറി രൂപ
ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട  - 60 ലകയും രൂപ

നറികുതറി  വകുപട

2040 -00- 800-99-31―ഗുലപ്പോതറി ഇന്സറിററ്റ്യൂടട ഓഫട ഫറിനപ്പോന്സേട ആനട ടപ്പോപക്സേഷന്   (  ഗറിഫട  ) -
സേഹപ്പോയധനയും   -     ശമ്പളയും

വറിഹറിതയും :  2.4659  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

1. ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിചന  പറി.എചട.ഡറി.  അടക്കമുള്ള  അക്കപ്പോദമറികട  പ്രവര്തനങ്ങള
ചമചചപടുത്തുന്നതറിചന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി നറിയമറിതരപ്പോയ പുതറിയ അക്കപ്പോദമറികട  സപ്പോഫറിചന ശമ്പള
ബപ്പോധഭ്യത  നറിറപവറ്റുന്നതറിനട  പരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയ  തുക   2023-24  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത
ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  1.23295    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ
ചചയ്യുന  .

2040 -00- 800-99-36―സേഹപ്പോയധനയും   -   ശമ്പപളതരയും

വറിഹറിതയും :  1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

         25.08 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

2. "ഇന്നപവഷന് - ഡറിവണ് പനപ്പോളജട എപക്കപ്പോണമറി ആനട ടപ്പോന്സ് പഫപ്പോപമഷന് ഇന്
ദറി  പഗപ്പോബല്  സേസൗതട"  എന്ന  വറിഷയതറില്  അമ്പതറില്പരയും  രപ്പോജഭ്യങ്ങളറില്  നറിനള്ള
പ്രതറിനറിധറികള  പചങ്കെടുക്കുന്ന  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  ചസേമറിനപ്പോര്  നടത്തുന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  തുക
ശശീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്
അധറികമപ്പോയറി     50    ലകയും രൂപയയും പദ്ധതറിപയതര ഇനതറില് അധറികമപ്പോയറി    12.54    ലകയും
രൂപയയും  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ചചയ്യുന  .

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

വറിഹറിതയും : 3 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

3. ഈ ശശീര്ഷകതറില് നറിലവറില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
പദ്ധതറിയറിനതറില് അധറികമപ്പോയറി 2   പകപ്പോടറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചയ്യുന  .

180/2023.
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2043 -00- 001-92―ചപപ്പോതുജനപ്പോവപബപ്പോധവയും കപ്പോരഭ്യകമത   ചമചചപടുതലയും

വറിഹറിതയും : 4  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

4.  ചപപ്പോതുജനപ്പോവപബപ്പോധയും  ചമചചപടുത്തുന്നതറിപലയപ്പോയറി  വറിവറിധ  മപ്പോധഭ്യമങ്ങള  വഴറി

പരസേഭ്യങ്ങള  നല്കുന്നതറിനുയും  ഡറിപപ്പോര്ടടചമനട  റശീസ്ട്രക്ചററിങ്ങറിചന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  കൂടുതല്

ശപ്പോസശീയമപ്പോയ  പരറിശശീലന  പരറിപപ്പോടറികള  ആവറിഷ്കരറിക്കുന്നതറിനുയും  തുടര്ചയപ്പോയറി

നടതറിവരുന്ന ററിഫ്രഷര് ചടയറിനറിയുംഗുകളക്കുയും അനുബന്ധ ചചലവകളക്കുമപ്പോയറി നറിലവറിചല

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില് അധറികമപ്പോയറി 1   പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ

ചചയ്യുന  .

2043 -00-001-90―ലക്കറി ബറില് ആപട

വറിഹറിതയും : ഇല (പദ്ധതറി)

5.  ബറില്ലുകള  പചപ്പോദറിച്ചുവപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  ചപപ്പോതുജനങ്ങളറില്  തപ്പോല്പരഭ്യയും  ജനറിപറി

ക്കുന്നതറിപലയപ്പോയറി വറിഭപ്പോവനയും ചചയ്ത ലക്കറി ബറില് ആപറിപക്കഷന് പദ്ധതറി നറികുതറി പചപ്പോര്ച

തടയന്നതറില്  നറിര്ണപ്പോയക  പങ്കെട  വഹറിക്കുന.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയചട  നടതറിപറിനപ്പോയറി

2023-24 സേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയും പദ്ധതറിയറിനതറില് 6   പകപ്പോടറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചയ്യുന  .

2043 -00- 101-97-15―ചരക്കു പസേവന നറികുതറി കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങള   -  രഹസേഭ്യ പസേവന 

ചചലവകള

വറിഹറിതയും :  10 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

6.  നറികുതറി  പറിരറിവമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  രഹസേഭ്യ  വറിവരങ്ങള  പശഖരറിക്കുന്നതറിനുയും

എന്പഫപ്പോഴടചമനട,  ഇനലറിജനടസേട  വറിങ്ങുകള  വഴറി  ചറയ്ഡുകളയും  മറ്റു  പ്രവര്തനങ്ങളയും

നടത്തുന്നതറിനുമപ്പോയറി  3  പകപ്പോടറി  രൂപ  2023-24  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ആവശഭ്യമപ്പോയറി

വരുചമങ്കെറിലയും  10  ലകയും  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണട  നറിലവറില്  ഈ  ശശീര്ഷകതറില്  അനുവദറി

ചറിരറിക്കുന്നതട.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  2.9    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് VII―മുദ്രപത്രങ്ങളയും രജറിപസ്ട്രഷനുയും

പവപ്പോട്ടു ചചയ്തതട - 303.3281 പകപ്പോടറി രൂപ

                      ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട -  ഇല

നറികുതറി  വകുപട

2030-01-102-99 ―മുദ്രപത്രങ്ങള ജ ജുഡശീഷഭ്യല്   -   മുദ്രപത്ര വറില്പനചചലവകള

വറിഹറിതയും  :  1.9   പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

7. ജ ജുഡശീഷഭ്യല്  മുദ്രപത്രങ്ങളചട  വറില്പനയനുസേരറിചട  സപ്പോമ്പട  ചവണ്ടര്മപ്പോര്ക്കട
ഡറിസസൗണ്ടട  നല്പകണ്ടതുണ്ടട.  2022-23  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ജനുവരറി  വചര   പമല്
ശശീര്ഷകതറില്  1.7978607  പകപ്പോടറി  രൂപ  ചചലവട  വന്നറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലയും  2023-24
സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  പകപ്പോടതറി  ഫശീസേട  ഇനതറില്  വര്ദ്ധനവട  പ്രഖഭ്യപ്പോപറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലയും
നറിലവറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള   വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയറി  വരുയും.  ആയതറിനപ്പോല്  ടറി
ശശീര്ഷകതറില്    40    ലകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2030-02-102-99 ―മുദ്രപത്രങ്ങള പനപ്പോണ് ജുഡറിഷഭ്യല്   -  മുദ്രപത്ര വറില്പന ചചലവകള

വറിഹറിതയും  :  31   പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

8. പനപ്പോണ്  ജുഡശീഷഭ്യല്  മുദ്രപത്ര  വറില്പനക്കട  അനുസേരറിചട  സപ്പോമ്പട  ചവണ്ടര്മപ്പോര്ക്കട
ഡറിസസൗണ്ടട നല്പകണ്ടതറിനപ്പോലയും 2023-24 സേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ഭൂമറിയചട നഭ്യപ്പോയവറില
വര്ദ്ധറിപറിക്കുചമന്നതറിനപ്പോലയും  മുദ്രപത്ര  വറില്പനയറില്  വര്ദ്ധനവട  പ്രതശീകറിക്കുന്നതറിനപ്പോലയും
പമല്  ശശീര്ഷകതറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ടറി
ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി    10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2030-03-001-99-05-3  ― ഓഫശീസേട  ചചലവകള   -   ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചലവട

വറിഹറിതയും  :  1.28  ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

9. രജറിപസ്ട്രഷന്  ഇന്ചസ്പെക്ടര്  ജനറലറിചന  കപ്പോരഭ്യപ്പോലയതറില്  Session  Initiation
Protocol (SIP) trunking  സേയുംവറിധപ്പോനയും നടപപ്പോക്കുന്നതറിനട സേര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട അനുമതറി
ലഭറിചറിട്ടുണ്ടട.  ആയതറിപലയപ്പോയറി  പ്രതറിമപ്പോസേയും  34,450  രൂപ  ചചലവട  വരുന്നതറിനപ്പോല്
ടറി ശശീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി   2.97   ലകയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2030-03-001-96-05-2―ചചവദദ്യുതറി ചചലവട

വറിഹറിതയും  :   3  ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

10.  തറിരുവനനപുരയും, തൃശ്ശൂര് ഓഫശീസുകളക്കട പ്രതറിമപ്പോസേയും ഏകപദശയും 20,000 രൂപ

വശീതയും  ചചവദദ്യുതറി  ചചലവട  നല്പകണ്ടതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്  അനുവദറിച   വറിഹറിതയും

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി    2    ലകയും  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2030-03-001-95-34-3―മറ്റു ചചലവകള  -   മററിനയും

വറിഹറിതയും  :   1,000   രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

11. കപ്പോഞറിരയുംകുളയും,  കുഴുപറിള്ളറി,  മപഞ്ചേശശ്വരയും,  തൃക്കരറിപ്പൂര്,  മപ്പോനനവപ്പോടറി,  ചപപ്പോന്നപ്പോനറി,

കനഭ്യപ്പോകുളങ്ങര,  കപലറജുയുംകര  എന്നശീ  ഓഫശീസുകളചട  ഷറിഫറിയുംഗട  ചപ്പോര്ജട  ഇനതറില്

6.35973  ലകയും  രൂപ  നല്കപ്പോനുള്ളതറിനപ്പോല്  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്

വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആകയപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി

6.35    ലകയും  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമന്നട

സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് VIII―എകക്സേസേട

പവപ്പോട്ടു ചചയ്തതട : 361.0136 പകപ്പോടറി രൂപ

                      ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട : 9 ലകയും രൂപ

നറികുതറി വകുപട

2039-00-001-99-01-4―പമല്പനപ്പോടയും   -   ശമ്പളയും   -   ചമഡറിക്കല്  റശീ  -  ഇയുംപബഴടചമനട 

വറിഹറിതയും :  20 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

12.  എകക്സേസേട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട  ചമഡറിക്കല്  റശീ-ഇയുംപബഴടചമനട  തുക  മപ്പോററി

നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്

അധറികമപ്പോയറി    5    ലകയും രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട

സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2039-00-001-99-04-2―യപ്പോത്രപ്പോ ചചലവകള   -   സലയുംമപ്പോറബത

വറിഹറിതയും : 2.25 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

13. എകക്സേസേട ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട സലയുംമപ്പോറബത പൂര്ണമപ്പോയയും മപ്പോററി നല്കുന്നതറിനട

പമല് ശശീര്ഷകതറില് അനുവദറിചറിട്ടുള്ള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്

അധറികമപ്പോയറി    2    ലകയും രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട

സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-05-1  ― ഓഫശീസേട ചചലവകള   -   ചവള്ളക്കരയും

വറിഹറിതയും  :   4.95 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

14. പുതറിയ ഓഫശീസുകള അനുവദറിച സേപ്പോഹചരഭ്യതറില് ചവള്ളക്കരയും പൂര്ണമപ്പോയയും

അടച്ചുതശീര്ക്കപ്പോന്  നറിലവറിചല  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്,  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്

1    ലകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട

സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-05-2―കവദദ്യുതറി ചചലവട

വറിഹറിതയും : 66.99  ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

15. 2022-23  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച  തുക

പൂര്ണമപ്പോയയും  മപ്പോററി  നല്കുകയയും  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോയറി  വരുകയയും  ചചയ്തറിട്ടുള്ള

സേപ്പോഹചരഭ്യതറില് എകക്സേസേട സേര്ക്കറിള ഓഫശീസുകളറിചല കവദദ്യുതറിചചലവട പൂര്ണമപ്പോയയും

വഹറിക്കുന്നതറിനട   നറിലവറിചല  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത

ശശീര്ഷകതറിപലക്കട  15    ലകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി

വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-05-3 ―ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചലവട

വറിഹറിതയും : 48  ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

16.  പ്രസ്തുത  ശശീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  വറിഹറിതയും

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5    ലകയും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2039-00-001-99-06  ― വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും :  80  ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

17.  നറിലവറില്  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  വറിഹറിതയും  എകക്സേസേട

സേര്ക്കറിള  ഓഫശീസുകളറിചല  വപ്പോടക,  കരയും,  നറികുതറി  ചചലവകള  പൂര്ണമപ്പോയയും  വഹറിക്കുന്നതറിനട

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  25    ലകയും  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

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

വറിഹറിതയും :   22 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

18. എന്പഫപ്പോഴടചമനട  പ്രവര്തനയും  കൂടുതല്  ശക്തമപ്പോക്കുന്നതറിനട   നറിലവറിചല

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.    ആയതറിനപ്പോല് ടറി  ശശീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി

5    ലകയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട

സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള   -   സേയുംരകണവയും അറകുറപണറികളയും

വറിഹറിതയും : 48.51  ലകയും രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയും)

19. എകക്സേസേട സേര്ക്കറിള ഓഫശീസുകളറിചല  വപ്പോഹനങ്ങളചട   അറകുറപണറികള

പൂര്ണമപ്പോയയും  വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.

പമല്സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  ഈ  ശശീര്ഷകതറിപലക്കട  20     ലകയും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട   സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2039-00-001-99-34-3―മറ്റു ചചലവകള   -   മററിനയും

വറിഹറിതയും : 48  ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

20. എകക്സേസേട  സേര്ക്കറിള  ഓഫശീസുകളറിചല  ഓഫശീസേട  ചചലവകള  പൂര്ണമപ്പോയയും

വഹറിക്കുന്നതറിനട  ഈ  ശശീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയും  തറികച്ചുയും

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  10    ലകയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2039-00-001-99-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതയും :   2.2813 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

21. എകക്സേസേട സേര്ക്കറിള ഓഫശീസുകളറിചല പറി.ഒ.എല് ചചലവകള പൂര്ണമപ്പോയയും

വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറില് ടറി ശശീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  1    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-01-4  ― പറഞ്ചേട ഓഫശീസുകള   -    ശമ്പളയും   -   ചമഡറിക്കല്  റശീ  -  ഇയുംപബഴടചമനട

വറിഹറിതയും : 27 ലകയും  രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയും)

22.  എകക്സേസേട പറഞ്ചേട ഓഫശീസുകളറിചല എകക്സേസേട ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട  ചമഡറിക്കല്

റശീഇയുംപബഴടചമനട  തുക  പൂര്ണമപ്പോയയും  മപ്പോററി  നല്കുന്നതറിനട  ഈ  ശശീര്ഷകതറില്

അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്,  15    ലകയും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-05-2―ഓഫശീസേട ചചലവകള   -   കവദദ്യുതറി ചചലവട

വറിഹറിതയും : 49.5 ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

23.പുതറിയ  ഓഫശീസുകള  അനുവദറിച  സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  കവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട

പൂര്ണമപ്പോയയും അടയ്ക്കുന്നതറിനട ടറി ശശീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.

പമല്  സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  ഈ  ശശീര്ഷകതറില്  10   ലകയും   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട   സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-05-4  ―മററിനങ്ങള

വറിഹറിതയും  : 22 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

24. എകക്സേസേട  പറഞ്ചേട  ഓഫശീസുകളറിചല  ഓഫശീസേട  ചചലവകള  പൂര്ണമപ്പോയയും

വഹറിക്കുന്നതറിനട  ഈ  ശശീര്ഷകതറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്

7    ലകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട

സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2039-00-001-98-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

25. എകക്സേസേട  പറഞ്ചേട  ഓഫശീസുകളറിചല  വപ്പോടക,  കരയും,  നറികുതറി  ചചലവകള

പൂര്ണമപ്പോയയും  വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ടറി

ശശീര്ഷകതറില്  25    ലകയും  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള   -   സേയുംരകണവയും അറകുറപണറികളയും

വറിഹറിതയും  : 45 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

26. എകക്സേസേട  പറഞ്ചേട  ഓഫശീസുകളറിചല  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളചട

അറകുറപണറികളചട  ചചലവകള  പൂര്ണമപ്പോയയും  വഹറിക്കുന്നതറിനട   നറിലവറിചല  വറിഹറിതയും

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  25    ലകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-98-34-3―മറ്റു ചചലവകള   -  മററിനയും

വറിഹറിതയും : 13 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

27.  എകക്സേസേട  പറഞ്ചേട  ഓഫശീസുകളറിചല  ഓഫശീസേട   ചചലവകള  പൂര്ണമപ്പോയയും

വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്

10   ലകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി ടറി ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

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

വറിഹറിതയും : 2.3205 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

28. എകക്സേസേട  പറഞ്ചേട  ഓഫശീസുകളറിചല  ഇന്ധന  ചചലവകളക്കപ്പോയറി  നറിലവറില്

അനുവദറിച വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ടറി ശശീര്ഷകതറില്  1   പകപ്പോടറി രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2039-00-001-97-21-2―വറിജറിലന്സേട  വറിഭപ്പോഗയും  -  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള  -  സേയുംരകണവയും

അറകുറപണറികളയും

വറിഹറിതയും  : 1 ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

29. വറിജറിലന്സേട ഓഫശീസേറിചല വപ്പോഹനങ്ങളചട സേയുംരകണയും, അറകുറപണറി എന്നറിവ

പൂര്ണമപ്പോയയും  വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിചല വറിഹറിതയും  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  60,000      രൂപ

ടറി    ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറി

വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

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

വറിഹറിതയും : 2 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

30. വറിജറിലന്സേട ഓഫശീസേറിചല ഇന്ധന ചചലവകള പൂര്ണമപ്പോയയും വഹറിക്കുന്നതറിനട

നറിലവറിചല  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  55,000    രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-94-34-3―എകക്സേസേട വകുപറിചന നവശീകരണയും   -   മറ്റു ചചലവകള  -  മററിനയും

വറിഹറിതയും : 7.738 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

: 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

31. എകക്സേസേട  സേബട  ഓഫശീസുകളചട  അടറിസപ്പോന  സേസൗകരഭ്യ  വറികസേനയും,

എന്പഫപ്പോഴടചമനട  പ്രവര്തനയും  ശക്തറിചപടുത്തുന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങള-

വപ്പോഹനങ്ങള  എന്നറിവ  വപ്പോങ്ങല്,  ഇ-ഗപവണന്സേട,  ഫശീല്ഡട  ഓഫശീസുകള,  ചചസേബര്

ചസേല് ചചക്കടപപപ്പോസ്റ്റുകള എന്നറിവയചട നവശീകരണയും,  വയര്ചലസട സേറിസയും സപ്പോപറിക്കല്

തുടങ്ങറിയ വറിവറിധ പദ്ധതറികളറിലൂചട വകുപറിചന നവശീകരണ പ്രകറിയയട ആക്കയും കൂടപ്പോനുള്ള

നടപടറികള  സേശ്വശീകരറിപക്കണ്ടതപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  നടപട  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ടറി

ശശീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക തറികച്ചുയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ടറി

ശശീര്ഷകതറില് പദ്ധതറിയറിനതറില്  2.0734      പകപ്പോടറി  രൂപയയും പദ്ധതറിപയതര ഇനതറില്

50     ലകയും  രൂപയയും  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

180/2023.
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2039-00-001-86-04-1―എകട കസേസേട  -  കകയുംബപ്പോഞ്ചേട വറിഭപ്പോഗയും  -  യപ്പോത്രപ്പോചചലവകള  -  യപ്പോത്രപ്പോബത

വറിഹറിതയും - 11,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

32. പമജര് പകസുകളചട  അപനശ്വഷണവമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  സേയുംസപ്പോനതറിനകത്തുയും

പുറത്തുയും  ഉപദഭ്യപ്പോഗസര്ക്കട  യപ്പോത്ര ചചപയ്യേണ്ടറി  വരുന്ന സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  എകട കസേസേട  -

കകയുംബപ്പോഞ്ചേട ഓഫശീസുകളറിചല എകക്സേസേട ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട യപ്പോത്രപ്പോബത പൂര്ണമപ്പോയയും

മപ്പോററി  നല്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന

വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  2    ലകയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-001-86-04-2―സലയുംമപ്പോറബത

വറിഹറിതയും : 5,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

33. എകട കസേസേട  -  കകയുംബപ്പോഞ്ചേട ഓഫശീസുകളറിചല എകക്സേസേട ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട

സലയുംമപ്പോറബത  പൂര്ണമപ്പോയയും  മപ്പോററി  നല്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുതറി

യറിരറിക്കുന്ന  ബ ഡ്ജറട  വറിഹറിതയും   അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  50,000     രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2039-00-001-86-21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള   -   സേയുംരകണവയും അറകുറപണറികളയും

വറിഹറിതയും : 52,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

34. എകട കസേസേട-കകയുംബപ്പോഞ്ചേട വറിഭപ്പോഗതറിനട വപ്പോഹനങ്ങളചട സേയുംരകണതറിനുയും

അറകുറപണറികളക്കുമപ്പോയറി  ടറി  ശശീര്ഷകതറിപലക്കട  50,000    രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2039-00-001-86-34-3 ―മറ്റു  ചചലവകള   -   മററിനയും

വറിഹറിതയും :  11,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

35. ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്  അനുവദറിച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  40,000    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2039-00-001-86-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതയും : 1.72 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

36. പറി.ഒ.എല്.  ചചലവകളക്കപ്പോയറി ടറി  ശശീര്ഷകതറില് നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി  2.5   ലകയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2039-00-800-96―സേയുംസപ്പോന  എകക്സേസേട  അക്കപ്പോഡമറിയചടയയും  ഗപവഷണ  പകന്ദ്രതറിചനയയും
സേസൗകരഭ്യങ്ങള ചമചചപടുതല്

വറിഹറിതയും -82 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറി)

37. സേയുംസപ്പോനചത എകക്സേസേട ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട അടറിസപ്പോന പരറിശശീലനയും, സേപ്പോയധ
പരറിശശീലനയും  തുടങ്ങറി  വറിവറിധ  പരറിശശീലനങ്ങള  നല്കുന്നതറിപനപ്പോടനുബന്ധറിചട  തൃശ്ശൂരറില്
പ്രവര്തറിക്കുന്ന പസറട  എകക്സേസേട അക്കപ്പോഡമറി ആനട ററിസേര്ചട ചസേനററിചന അടറിസപ്പോന
സേസൗകരഭ്യ  വറികസേന  പ്രവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിക്കുന്ന
ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില് അധറികമപ്പോയറി  21    ലകയും
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

കടബപ്പോദ്ധഭ്യതകള

പവപ്പോട്ടു ചചയ്തതട -  ഇല

ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട -  26366.9884 പകപ്പോടറി രൂപ

ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട

2049-01-200-85―സേര്ക്കപ്പോര് ജശീവനക്കപ്പോരുചട ഭവന പദ്ധതറിയചടഅടറിസപ്പോനതറില്   2018
ചസേപ്റയുംബര്  മപ്പോസേയും     ചഫഡറല്  ബപ്പോങ്കെറില്  നറിചന്നടുത
വപ്പോയ്പയറിപന്മേലള്ള പലറിശ

വറിഹറിതയും  :  5.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

38.   സേര്ക്കപ്പോര്  ജശീവനക്കപ്പോരുചട  ഭവന  പദ്ധതറിയചട  അടറിസപ്പോനതറില്  2018
ചസേപ്റയുംബര് മപ്പോസേയും ചഫഡറല് ബപ്പോങ്കെറില് നറിചന്നടുത വപ്പോയ്പയറിപന്മേലള്ള പലറിശയറിനതറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  4.35    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി             ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ചചയ്യുന  .
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2049-01-200-84―സേര്ക്കപ്പോര്  ജശീവനക്കപ്പോരുചട  ഭവന  പദ്ധതറിയചട  അടറിസപ്പോനതറില്
2018    ചസേപ്റയുംബര്  മപ്പോസേയും  പഞ്ചേപ്പോബട  നപ്പോഷണല്  ബപ്പോങ്കെറില്
നറിചന്നടുത വപ്പോയ്പയറിപന്മേലള്ള പലറിശ

വറിഹറിതയും :  7.576 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

39.  സേര്ക്കപ്പോര്  ജശീവനക്കപ്പോരുചട  ഭവന  പദ്ധതറിയചട  അടറിസപ്പോനതറില്  പഞ്ചേപ്പോബട
നപ്പോഷണല്  ബപ്പോങ്കെറില്  നറിനയും  2018  ചസേപ്റയുംബര്  മപ്പോസേചമടുത  വപ്പോയ്പയറിപന്മേലള്ള
പലറിശയറിനതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്
3.3   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട
സേമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചയ്യുന  .

2049  -01-200-83―സേര്ക്കപ്പോര്  ജശീവനക്കപ്പോരുചട  ഭവന  പദ്ധതറിയചട  അടറിസപ്പോനതറില്
2019    ജൂണ് മപ്പോസേയും  പഞ്ചേപ്പോബട  നപ്പോഷണല് ബപ്പോങ്കെറില് നറിചന്നടുത
വപ്പോയ്പയറിപന്മേലള്ള പലറിശ

വറിഹറിതയും : 3.36 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

40.  സേര്ക്കപ്പോര് ജശീവനക്കപ്പോരുചട ഭവന പദ്ധതറിയചട അടറിസപ്പോനതറില്  2019 ജൂണ്
മപ്പോസേയും പഞ്ചേപ്പോബട നപ്പോഷണല് ബപ്പോങ്കെറില് നറിചന്നടുത  വപ്പോയ്പയറിപന്മേലള്ള പലറിശയറിനതറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടറി ശശീര്ഷകതറില്  6      പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണ  ചമന്നട  സേമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ചചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് X ―ടഷററികളയും അക്കസൗണ്ടുകളയും
പവപ്പോട്ടു ചചയ്തതട - 363.532  പകപ്പോടറി രൂപ

ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട -   ഇല

ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപട

2054-00-098-  99-05-1―പകരള  സേയുംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  -  ഓഫശീസേട  ചചലവകള    -
ചവള്ളക്കരയും

വറിഹറിതയും : 50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

41.  പതനയുംതറിട  ജറിലപ്പോ  ഓഡറിറട  ഓഫശീസേറിചല  ചവള്ളക്കരതറിചന  28-1-2022
വചരയള്ള  കുടറിശറികയപ്പോയറി   5.71238  ലകയും  രൂപ  ചകപ്പോടുത്തു  തശീര്ക്കപ്പോനുള്ളതറിനപ്പോലയും
ചവള്ളക്കരയും  തപ്പോരറിഫട  3-2-2023  മുതല് വര്ദ്ധറിപറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലയും  നറിലവറിചല ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  5.82    ലകയും  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ
ചചയ്യുന  .
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2054-00-098- 99-06  ― വപ്പോടക   ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും  :  25 ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

42.  വപ്പോടക ചകടറിടങ്ങളറില് പ്രവര്തറിക്കുന്ന പകരള സേയുംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിചന
10  കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളചട  പ്രതറിമപ്പോസേ  വപ്പോടക,  വപ്പോടക  കുടറിശറിക  എന്നറിവയളചപചടയള്ള
ചചലവകള വഹറിക്കുന്നതറിപലയപ്പോയറി  1.4953448  പകപ്പോടറി  രൂപയചട  ആവശഭ്യമുള്ളതറിനപ്പോല്
നടപ്പു  സേപ്പോമ്പതറിക  വർഷയും  ടറി  ശശീർഷകതറില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമല.
ആകയപ്പോല്  1.2454      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജറിലപ്പോഭരണവയും പലവകയയും
പവപ്പോട്ടു ചചയ്തതട - 854.5516 പകപ്പോടറി രൂപ

ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട - 1.08 പകപ്പോടറി രൂപ

ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട

2047-00-103-  87―പദശശീയ  സേമ്പപ്പോദഭ്യ  പദ്ധതറിയറിചല  ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കുയും    എസേട  .  എ  .  എസേട  .
ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കുയും അധറിക    പസേവനതറിനട നല്കുന്ന പ്രതറിഫലയും

വറിഹറിതയും : 225 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

43.  2023-24  സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കട  അധറികപസേവനതറിനുള്ള
പ്രതറിഫലയും പ്രതറിമപ്പോസേയും ഏകപദശയും 18.5 പകപ്പോടറി  രൂപ നറിരക്കറില് 12 മപ്പോസേചത പ്രതറിഫലയും
വറിതരണയും  ചചയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  222  പകപ്പോടറി   രൂപയയും  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല   2  മപ്പോസേചത
പ്രതറിഫല കുടറിശറികയപ്പോയ   37 പകപ്പോടറി രൂപയയും പചര്ന്ന തുക  നടപ്പു സേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയും
ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  ആവശഭ്യമപ്പോയറി  വരുചമന്നതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി    34    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

2047-00-103-85-10―എയും  .  പറി  .  ചക  .  ബറി  .  കവ  /  എസേട  .  എ  .  എസേട  .  ഏജന്റുമപ്പോരുചട  പകമനറിധറി
ക്കപ്പോയള്ള  സേയുംസപ്പോന   സേര്ക്കപ്പോരറിചന  തത ജുലഭ്യ  വറിഹറിതയും  -
സേയുംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയും : 65 ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

44. പദശശീയ  സേമ്പപ്പോദഭ്യ  പദ്ധതറി  ഏജന്റുമപ്പോര്  ഒരു  വര്ഷയും  പകമനറിധറിയറിപലയട
അടയ്ക്കുന്ന ചമപ്പോതയും തുകയചട  50%  ആയ സേര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതവയും  31-3-2023  വചരയള്ള
സേര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതതറിചല  കുടറിശറിക  ഉളചപചടയള്ള  തുകയയും  പമല്  ശശീർഷകതറില്
വകയറിരുപതണ്ടതപ്പോചണങ്കെറിലയും നറിലവറില് അനുവദറിചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്
അധറികമപ്പോയറി  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്    88.6    ലകയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVI  ― ചപന്ഷനുയും പലവകയയും

പവപ്പോട്ടു ചചയ്തതട - 39361.6027 പകപ്പോടറി രൂപ

ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട - 16.9323 പകപ്പോടറി രൂപ

ചപപ്പോതുഭരണ വകുപട 

2071-01-200-97―മറ്റു  ചപന്ഷനുകള  -  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  സേപ്പോമൂതറിരറി  കുടുയുംബതറിനുള്ള

ചപന്ഷന്

വറിഹറിതയും : 2.4 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

45.  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  സേപ്പോമൂതറിരറി  കുടുയുംബതറിചല  ജശീവറിചറിരറിക്കുന്ന  അയുംഗങ്ങളക്കട

നല്കറിവരുന്ന ധനസേഹപ്പോയയും  2,500  രൂപയറില് നറിന്നട  3,000  രൂപയപ്പോയറി വര്ദ്ധറിപറിക്കപ്പോന്

തറിരുമപ്പോനറിചറിട്ടുള്ള  സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  നറിലവറില്  ജശീവറിചറിരറിക്കുന്ന  717  അയുംഗങ്ങളക്കട

ധനസേഹപ്പോയയും  നല്കുന്നതറിനട  2.5812  പകപ്പോടറി  രൂപ  ആവശഭ്യമുചണ്ടങ്കെറിലയും  നറിലവറിചല

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ടറി ശശീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി 18.12   ലകയും

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

നറികുതറി വകുപട

2075-00-103-99-02 -08―പ്രചരണ  ചചലവകള  -  പരസേഭ്യയും  ,    പ്രചരണയും  എന്നറിവയ്ക്കുള്ള

ചചലവകള

വറിഹറിതയും : 25 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

46.  ചമപ്പോതയും വറിറ്റുവരവറിചന  1%  തുക വചര പറി.ആര്.ഡറി.  നറിരക്കറിനട വറിപധയമപ്പോയയും

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമനുസേരറിച്ചുയും പരസേഭ്യ ചചലവകളക്കപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോചമന്നതറിനപ്പോല്

ഉയര്ന്ന വറിറ്റുവരവട ലകഭ്യയും ചചകവരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ദൃശഭ്യ-ശ്രവഭ്യ, അചടറി മപ്പോധഭ്യമങ്ങളറിലൂചട

കൂടുതല്  പരസേഭ്യയും  നല്കുന്നതറിനുയും,  മുന്കപ്പോലങ്ങളറില്  പരസേഭ്യയും  നലറിയ  ഇനതറിലള്ള

കുടറിശറിക  തുക  ചകപ്പോടുത്തു  തശീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയയും,  സുതപ്പോരഭ്യത  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിപലയപ്പോയറി

പുതറിയ ചമപ്പോചചബല് നറുചക്കടുപട  യനയും വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയയും  നറിലവറില് വകറിയറിരുതറിയറി

രറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  15    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഇസൗ

ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട

സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2075-00-103-98 ―ഏജന്റുമപ്പോരുചട കമശീഷന്

വറിഹറിതയും : 3625.18 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

47.  പലപ്പോടററി  വറിറ്റുവരവട  കൂടുന്നതറിനനുസേരറിചട  ഡറിസസൗണ്ടട,  ഏജനറിനുള്ള  സേമപ്പോനയും
എന്നറിവയട  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയ  വര്ദ്ധനവണ്ടപ്പോകുചമന്നതറിനപ്പോല്  2023-20 24  സേപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയും   ഇസൗ  ഇനതറില്  ഏകപദശയും  4110.12  പകപ്പോടറി  രൂപ  ചചലവട  പ്രതശീകറിക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  484.94    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃ
വറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2075-00-103- 97―സേമപ്പോനദപ്പോനയും

വറിഹറിതയും : 6939.17 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

48.  നറിലവറിചല സേമപ്പോനഘടന അനുസേരറിചട വറിറ്റുവരവറിചന ഏകപദശയും 59.5%  തുക
സേമപ്പോനയറിനതറില്  ചചലവഴറിപക്കണ്ടറിവരുചമന്നതറിനപ്പോല്  ഇസൗ  ഇനതറില്  ഏകപദശയും
7424.17  പകപ്പോടറി രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോയറി വരുയും.  നറിലവറിചല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  485    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2075-00-103- 94-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും : 1,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയും)

49.  ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി  ഡയറക്ടപററട  അചനക്സേട  പ്രവര്തറിക്കുന്ന  KTDFC-യചട
ഉടമസതയറിലള്ള  തമ്പപ്പോനൂരറിചല  ചകടറിടതറിചന  വപ്പോടകയറിനതറില്  2023-2024
സേപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയും 12  ലകയും രൂപ ചചലവട പ്രതശീകറിക്കുന്നതറിനപ്പോല് ടറി ശശീര്ഷകതറില്
12    ലകയും  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട
സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2075-00-103- 94-17―മരപ്പോമതട പണറികള 

വറിഹറിതയും : ഇല (പദ്ധതറിപയതരയും)

50. ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി വകുപറിചന എലപ്പോ ഓഫശീസുകളയും ഭറിന്നപശഷറി സേസൗഹൃദമപ്പോക്കുന്നതറിചന
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി,  ഭറിന്നപശഷറിക്കപ്പോര്ക്കട ഇരറിപറിടയും ഒരുക്കല് തുടങ്ങറിയ ചചലവകള, മറ്റു മരപ്പോമതട
പണറികള  എന്നറിവ  വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  2023-2024  സേപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയും  1.23    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട
സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2075-00-103- 94-99 ―വറിവരസേപ്പോപങ്കെതറികവറിദഭ്യ

വറിഹറിതയും : 80 ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

51.  ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി  വകുപറിചന  പസേപ്പോഫട ചവയര്   കപ്പോലഹരണചപട  സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്
പുതറിയ പസേപ്പോഫട ചവയര് നടപറില് വരുത്തുന്നതറിനുയും,  ടറിക്കറട  വഭ്യപ്പോജമചലന്നട  ഉറപ്പു വരുതറി
കപ്പോലതപ്പോമസേയും  കൂടപ്പോചത  സേമപ്പോനതുക  വറിതരണയും  ചചയ്യുന്നതറിനട  ഉതകുയും  വറിധതറിലള്ള
ഓപടപ്പോമപ്പോററികട  കറ്റ്യൂ  ആര് പകപ്പോഡട  സപ്പോനറിയുംഗട  ചമഷറിന് വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയും ടറി  ശശീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള   വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  1    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

2075-00-103- 93-06―വപ്പോടക  ,   കരയും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയും : 58.96 ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

52.  ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി  വകുപറിചന ജറിലപ്പോ/സേബട ജറിലപ്പോ  ഓഫശീസുകളറില് ഭപ്പോഗഭ്യക്കുററി  ടറിക്കറട
പസപ്പോക്കട  സൂകറിക്കുന്നതറിനട  കൂടുതല്  സലസേസൗകരഭ്യമുള്ള  ചകടറിടങ്ങള  വപ്പോടകയട
എടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ടറി ശശീര്ഷകതറില് 1   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  . 

ചചസേനറിക പകമ വകുപട

2075-00-104-96―ഡറിഫന്സേട സേര്വശീസുകളറിചല ധശീരതയ്ക്കുള്ള  കശീര്തറി മുദ്രയര്ഹരപ്പോയവര്ക്കുയും
ആശ്രറിതര്ക്കുയും കപ്പോഷട അവപ്പോര്ഡട  -  മറ്റു  ചചലവകള

വറിഹറിതയും : 50 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

53.  ഡറിഫന്സേട  സേര്വശീസുകളറിചല  ധശീരതയ്ക്കുള്ള  കശീര്തറിമുദ്രയര്ഹരപ്പോയവരുചടയയും,
ആശ്രറിതരുചടയയും കഭ്യപ്പോഷട അവപ്പോര്ഡറിനുള്ള അപപക ലഭറിക്കുന്ന മുറയട ആവശഭ്യമപ്പോയ തുക ടറി
ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരു
തണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട

2075-00-795- 98―വശീടുവപ്പോയ്പ എഴുതറിതള്ളല്

വറിഹറിതയും :  21.1 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

54.  വശീടുവപ്പോയ്പ  എഴുതറിതള്ളുന്ന  തുക  5  ലകമപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിചതറിനപ്പോലയും
അപപകകരുചട എണയും വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന്നതറിനപ്പോലയും ടറി ശശീര്ഷകതറില് അനുവദറിച വറിഹറിതയും
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയറി  വരുയും.  ആകയപ്പോല്  18.9    ലകയും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  . 
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നറ്റ്യൂനപകപകമ വകുപട

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

വറിഹറിതയും  : 1.0481 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

55. ഹജട  ഹസൗസേറിപനപ്പോടനുബന്ധറിച്ചുള്ള  വനറിതപ്പോ  പബപ്പോക്കട  നറിര്മപ്പോണയും

പൂര്തറികരറിക്കുന്നതറിനുയും  ഹജട  പവപ്പോളണ്ടറിയര്മപ്പോരുചട  എണയും  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതുമൂല

മുണ്ടപ്പോകുന്ന ചചലവകള വഹറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി പമല് ശശീര്ഷകതറില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  7.404    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

റവനദ്യു വകുപട

2075-00-800-78―വഖഫട പബപ്പോര്ഡറിചന സേപ്പോമൂഹഭ്യപകമ പ്രവര്തനതറിനുപവണ്ടറിയള്ള

പ്രപതഭ്യക  ധനസേഹപ്പോയയും

വറിഹറിതയും :  1.32 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

56.  പസേപ്പോഷഭ്യല് ചവല്ചഫയര് സശീയും(പകരള)  പ്രകപ്പോരയും  സേപ്പോങ്ഷന് കമറിററി  വറിവറിധ

തശീയതറികളറിലപ്പോയറി  പപ്പോസപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള  അപപകകളറിപന്മേല്  കുടറിശറികയപ്പോയറിട്ടുള്ള  തുക

ചകപ്പോടുത്തു തശീര്ക്കുന്നതറിനട ഇപപപ്പോള അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് ടറി

ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  6.0668    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .  

ചചസേനറിക പകമ വകുപട

2075-00-800-70―ചടററിപടപ്പോററിയല് പസേനയറിചല ചമഡല്  /  കശീര്തറിമുദ്ര ഇവയട അര്ഹരപ്പോയ

ചടററിപടപ്പോററിയല്  പസേനപ്പോയുംഗങ്ങളചട  ആശ്രറിതര്ക്കുള്ള കപ്പോഷട അവപ്പോര്ഡട

വറിഹറിതയും : 1 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

57.  ചടററിപടപ്പോററിയല്  പസേനയറിചല  ചമഡല്/കശീര്തറിമുദ്ര  ഇവയട  അര്ഹരപ്പോയ

ചടററിപടപ്പോററിയല് പസേനപ്പോയുംഗങ്ങളചട ആശ്രറിതര്ക്കുള്ള കപ്പോഷട  അവപ്പോര്ഡറിനപ്പോയറി   അപപകകള

ലഭഭ്യമപ്പോകുന്ന  മുറയട  ആവശഭ്യമപ്പോയ  തുക  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

180/2023.
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2075-00-800-52―തറിരുവനനപുരയും നഗരതറിചല യദ്ധസപ്പോരകയും

വറിഹറിതയും : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

58.  യദ്ധസപ്പോരകതറിചന  മപ്പോതൃകയട  അയുംഗശീകപ്പോരയും  നല്കറി  സേര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട
പുറചപടുവറിച  സേപ്പോഹചരഭ്യതറില്  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികള  ഇസൗ  വര്ഷയും  തചന്ന
പൂര്തശീകരറിക്കുന്നതറിപലയപ്പോയറി  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  8.087      പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലവക സേപ്പോമ്പതറിക സേര്വശീസുകള
പവപ്പോട്ടു ചചയ്തതട - 4496.5972 പകപ്പോടറി രൂപ

ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട - ഇല

ആസൂത്രണ സേപ്പോമ്പതറിക കപ്പോരഭ്യ വകുപട

3454-02-112-89―ഭപ്പോരതശീയ  സറിതറി  വറിവരക്കണക്കട  ശക്തറിചപടുതല്  പദ്ധതറി
(  ചഎ  .  എസേട  .  എസേട  .  പറി  .)   സേയുംസപ്പോന പദ്ധതറി  

വറിഹറിതയും : 1.715 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

59.  പസറട  അക്കപ്പോഡമറി  ഓണ്  സപ്പോററിസറിക്കല്  അഡറിനറിപസ്ട്രഷചന  ചകടറിടതറില്
സപ്പോററിസറിക്കല് കമശീഷനട  സലസേസൗകരഭ്യയും  അനുവദറിക്കുന്നതറിനുപവണ്ടറി  2  നറിലകള കൂടറി
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുയും ചകടറിട നറിര്മപ്പോണചചലവട ഇനതറില് കുടറിശറിക ചകപ്പോടുത്തുതശീര്ക്കുന്നതറിനുയും
അഗറിരകപ്പോ ഉപകരണങ്ങള സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുയും ഉപപഭപ്പോക്തൃ വറില സൂചറിക തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കലറിനു
പവണ്ടറി  വറിവരപശഖരണയും  നടത്തുന്ന  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ഓണപറററിയയും  നല്കുന്നതറിനുയും
ബറിസേറിനസേട  രജറിസര്  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  പ്രപ്പോപദശറികതല  സറിതറി  വറിവരക്കണക്കട
പശഖരണതറിനുമപ്പോയറി നറിലവറില് അനുവദറിച ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  അധറികമപ്പോയറി  51.45    ലകയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

3454-02-203- 97―വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട

വറിഹറിതയും : 10 ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറി)

60. സേപ്പോമ്പതറിക സറിതറി വറിവരകണക്കട വകുപറിചന വയനപ്പോടട,  ഇടുക്കറി ജറിലകളറിചല
ഓഫശീസുകളക്കപ്പോയറി  പുതറിയ  വപ്പോഹനങ്ങള  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്
പദ്ധതറിയറിനതറില് അധറികമപ്പോയറി 30   ലകയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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3454-02-203- 95―ജറിലകളറില് കമ്പറ്റ്യൂടര് ഡറിവറിഷന് ശക്തറിചപടുതല്  

വറിഹറിതയും : 80 ലകയും  രൂപ (പദ്ധതറി)

61. സേപ്പോമ്പതറിക സറിതറി വറിവരകണക്കട വകുപറിചന ജറിലപ്പോ ഓഫശീസുകളറില് 2023-24
സേപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും  ഇ-ഓഫശീസേട  സേയുംവറിധപ്പോനയും  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുപവണ്ടറി  ലപ്പോപട പടപ്പോപട
കമ്പറ്റ്യൂടറുകളയും  യ.പറി.എസേട.-ഉയും  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  50    ലകയും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI  ― സേപ്പോമൂഹഭ്യ സുരകറിതതശ്വവയും പകമവയും

പവപ്പോട്ടു ചചയ്തതട - 12109.3847 പകപ്പോടറി രൂപ

ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട - ഇല

2235-60-110-99-05-4―സേയുംസപ്പോന  ഇന്ഷശ്വറന്സേട  ഡറിപപ്പോര്ടടചമനട  -  ഓഫശീസേട  ചചലവകള    -
മററിനങ്ങള

വറിഹറിതയും : 30.32 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

62.  പപ്പോസ്ബുക്കട,പപപ്പോളറിസേറി സേര്ടറിഫറിക്കറട എന്നറിവയചട അചടറി ചചലവട,  ഓഫശീസേട
നവശീകരണയും  എന്നറിവയട  നറിലവറില്  അനുവദറിച  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  ടറി
ശശീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി 44.68   ലകയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

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

വറിഹറിതയും : 45 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

63. മൂന്നട വര്ഷയും കൂടുപമ്പപ്പോള വപ്പോടക 15 % വര്ദ്ധറിക്കുന്ന സേപ്പോഹചരഭ്യതറില് നറിലവറിചല
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
23.25    ലകയും  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട
സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2235-60-110- 98-04-1―ജറിലപ്പോ ഓഫറിസുകള  -  യപ്പോത്രപ്പോ ചചലവകള  -  യപ്പോത്രപ്പോബത

വറിഹറിതയും : 3.44 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

64.  ജറിലകളറില്  25  ചഡവലപ്ചമനട  ഓഫശീസേര്മപ്പോര്ക്കട  കുറഞതട  20  ദറിവസേയും
യപ്പോത്രപ്പോബത  അനുവദറിപക്കണ്ടറി  വരുന്നതറിനപ്പോല്  നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയും
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയറി വരുയും.  ആകയപ്പോല് ടറി  ശശീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി  4.06    ലകയും രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .
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2235-60-110-98-05-4―ഓഫശീസേട ചചലവകള    -  മററിനങ്ങള

വറിഹറിതയും : 5.72 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

65.  ഓഫശീസേട  നവശീകരണയും,  പസഷനററി  ചപ്പോര്ജട  എന്നറിവ  വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
നറിലവറിചല  വറിഹറിതയും  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  8.28    ലകയും  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

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

വറിഹറിതയും : 45 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

66. ജറിലകളറിചല ഓഫശീസേട ചകടറിടങ്ങള മപ്പോററിയതറിനപ്പോലയും നറിലവറിലള്ള ചകടറിടതറിചന
വപ്പോടക  വര്ദ്ധറിചതറിനപ്പോലയും  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയറി
വരുന്നതറിനപ്പോല്  ടറി ശശീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി 25   ലകയും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി വകയറിരുതണചമന്നട സേമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2235-60-110- 97―സേയുംസപ്പോന ഇന്ഷശ്വറന്സേട വകുപട കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരണയും

വറിഹറിതയും : 40 ലകയും രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയും)

67.  പസേപ്പോഫട ചവയര്  അപ്പഗ്രേഡട  ചചയ്യുന്നതറിനുയും  വപ്പോര്ഷറിക  പരറിപപ്പോലനതറിനുയും
പുതറിയ കമ്പറ്റ്യൂടര് വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയും ഇ-ഓഫശീസേട പ്രവര്തനസേജമപ്പോക്കുന്നതറിനുയും നറിലവറിചല
വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  ടറി  ശശീര്ഷകതറില്  22    ലകയും  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമന്നട  സേമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .

ചക. എന്. ബപ്പോലപഗപ്പോപപ്പോല്,
തറിരുവനനപുരയും, അദ്ധഭ്യകന്,
2023 ചഫബ്രുവരറി 22. സേബ്ജക്ടട കമറിററി VIII.


