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സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി II

ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ. സകേ. രഭാജന

റവനന്യൂ -ഭവനനനിര്മഭാണ വകുപ്പുമനനി

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ 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 കജഭാസഫറ

ശതീ. പനി. വനി. ശതീനനിജനിന. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദേതീപറ. സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജയശതീ. എന്റിം., സഡപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. സജതീവന പനി. സകേ., അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2022-23 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  ഭൂനനികുതനിയന്റിം  കദേവസസ്വവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  II-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന.

2022  ഏപനിൽ  5, 20  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

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.

2022  ഏപനിൽ  27-ാ  തതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

സകേ. രഭാജൻ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2022  ഏപനിൽ 27. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി II.

                                                                       



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് VI―ഭൂനറികുതറി

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട : 8,14,17,76,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : 1,40,000 രൂപ

2029-00-101-99―വറിപല്ലേജട എസപ്പോബറിഷ ടചമെനട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 4,83,10,47,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

1. സതംസപ്പോനചത്തെ വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകളുചടെ ചകടറിടെവപ്പോടെക, കരതം, നറികുതറി ഇനത്തെറില
ബന്ധചപട  തപദ്ദേശസസ്വയതംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില  കുടെറിശറികയപ്പോയറി  നറിലനറിലക്കുന്ന  തുക
മുഴുവന അടെച്ചു തഫീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2029-00-101-99.6  എന്ന ശഫീര്ഷകത്തെറില  1  പകപ്പോടെറി
രൂപയതം വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകളുചടെ വവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട ഇനത്തെറില 2029-00-101-99-05.2
എന്ന ശഫീര്ഷകത്തെറില 25 ലകതം രൂപയതം ചവള്ളക്കരതം ഇനത്തെറില 2029-00-101-99-05.1
എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില  30  ലകതം  രൂപയതം  അധറികമെപ്പോയറി  ആവശഭ്യമുള്ളതപ്പോയറി  സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ പമെൽ ശഫീർഷകങ്ങളറിൽ    1.55    പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2029-00-103-95―ഭൂപരഖപ്പോ  പസവനലഭഭ്യതയതം ഉദ ടഗ്രഥനവതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 5,16,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

2.  ഇനപഗ്രഷന ഓഫട ലപ്പോനട  ചറപക്കപ്പോര്ഡ്സട സര്വഫീസട ചഡെലറിവററി സറിസതം എന്ന
പദ്ധതറിയപ്പോയറി  കഴറിഞ്ഞ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷതം  പമെല  ശഫീര്ഷകത്തെറില  12  പകപ്പോടെറി  രൂപ
വകയറിരുത്തുകയതം  ഭരണപ്പോനുമെതറി  നലകുകയതം  ചചെയ്തറിരുനചവനതം  എന്നപ്പോല  2021-22
സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷതം  പദ്ധതറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കപ്പോന  കഴറിയപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചെരഭ്യത്തെറില
ശഫീര്ഷകത്തെറില  അവപശഷറിച്ച  8  പകപ്പോടെറി  രൂപ  e-LAMS  പലക്കട  മെപ്പോറ്റുന്നതറിനട  നടെപടെറി
സസ്വഫീകരറിച്ചതപ്പോയതം  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയചടെ
പൂര്ത്തെഫീകരണത്തെറിനപ്പോയറി    e-LAMS-  ല  വകയറിരുത്തെറിയ  തുക  ഈ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷതം
ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഫീകരറിക്കണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2029-00-800-74―പകരള  ചനലവയല  തണഫീര്ത്തെടെ  സതംരകണ  (  പഭദഗതറി  )
നറിയമെപ്രകപ്പോരമുള്ള ചചെലവകള

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

3.  22-2-2022-ചല  സ.ഉ.  (വക.)  56/2022/RD  നമ്പര്  ഉത്തെരവറിചന
അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ പകരള ചനലവയല തണഫീര്ത്തെടെ സതംരകണ (പഭദഗതറി) നറിയമെപ്രകപ്പോരതം
ഭൂമെറി  തരതം  മെപ്പോറ്റുന്നതറിനുള്ള   അപപകകള  ക്രമെപ്പോതഫീതമെപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിച്ച  സപ്പോഹചെരഭ്യത്തെറില,

526/2022.  
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പ്രസസ്തുത  അപപകകളുചടെ  അതറിപവഗ  തഫീര്പപ്പോക്കല  ദദൗതഭ്യത്തെറിനപ്പോയറി  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  ഉത്തെരവപ്പോയറിരുന്നതപ്പോയതം എന്നപ്പോൽ ഈ ശഫീർഷകത്തെറിൽ  1000  രൂപ
മെപ്പോത്രപമെ അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളൂചവനതം സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറിപലയട    10    പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജറില്ലേപ്പോ ഭരണവതം പലവകയതം

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട  :   8,55,62,11,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : 1,12,42,000 രൂപ

2053-00-093-99―കളക ടടെര്മെപ്പോരുതം മെജറിപസ്ട്രേറ്റുമെപ്പോരുതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1,99,66,15,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

4.  കളക്ടപറററിചലയതം റവനന്യൂ ഡെറിവറിഷണല ഓഫഫീസുകളറിചലയതം  IAS  ഉപദഭ്യപ്പോഗസര്
ഉളചപചടെയള്ളവരുചടെ  അവധറി  യപ്പോത്രപ്പോ  ആനുകൂലഭ്യതം  നലകുന്നതറിനട  2053-00-093-99-04-4
എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില  10  ലകതം  രൂപയതം  IAS  ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചടെ  ചകടറിടെ  വപ്പോടെക
നലകുന്നതറിനുതം  തപദ്ദേശസസ്വയതംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളക്കട  ചകടറിടെ  നറികുതറി  നലകുന്നതറിനുതം
2053-00-093-99-06  എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില  25  ലകതം  രൂപയതം  റവനന്യൂ  കപലപ്പോത്സവ
നടെത്തെറിപറിനപ്പോയറി  2053-00-093-99-34-3  എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില  150  ലകതം  രൂപയതം
അധറികമെപ്പോയറി ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ പമെൽ ശഫീർഷകങ്ങളറിൽ    1.85    പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2053-00-094-99―തപ്പോലൂക്കട ആഫഫീസുകള

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം :  2,95,84,91,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

5.  തപ്പോലൂക്കട  ഓഫഫീസുകള,  ദുരന്ത  നറിവപ്പോരണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള,  റവനന്യൂ  ററിക്കവററി,
ഇതര  നറികുതറി  പറിരറിവകള  എന്നറിവയട  വപ്പോഹനങ്ങള  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോല
വപ്പോഹനങ്ങളുചടെ  ഇന്ധനചച്ചലവകളക്കപ്പോയറി  2053-00-094-99-45  എന്ന ശഫീര്ഷകത്തെറില
50  ലകതം  രൂപയതം  വപ്പോഹനങ്ങളുചടെ  അറകുറപണറികളക്കപ്പോയറി  2053-00-094-99-21-2
എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില  20  ലകതം  രൂപയതം  അധറികമെപ്പോയറി  ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ   പമെൽ  ശഫീർഷകങ്ങളറിൽ    70    ലകതം  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുത്തെണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2053-00-094-42―പകരള സതംസപ്പോന ദുരന്ത നറിവപ്പോരണ അപതപ്പോററിററി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

6.  സതംസപ്പോന  ദുരന്ത  നറിവപ്പോരണ  അപതപ്പോററിററിയചടെ  പപ്പോന  ഫണറില  നറിന്നപ്പോണട

നറിലവറില അപതപ്പോററിററിയചടെ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കുതം അപതപ്പോററിററിയചടെയതം പസറട എമെര്ജനസറി

ഓപപറഷന ചസനററിചലയതം ജഫീവനക്കപ്പോര്ക്കട ശമ്പളത്തെറിനുതം മെറട അലവനസുകളക്കുതം ഉള്ള

തുക നലകറി വരുന്നചതനതം  എന്നപ്പോൽ ശമ്പളചച്ചലവകൾക്കപ്പോയറി പനപ്പോൺ പപ്പോൻ ഫണറിൽ

തുക വകയറിരുപത്തെണതട  ആവശഭ്യമെപ്പോചണനതം  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ പമെല ശഫീര്ഷകത്തെറില

3.31   പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2053-00-094-39―സതംസപ്പോനത്തെറിചന  വനപമെഖലയ്ക്കുള്ളറിചല  സസ്വകപ്പോരഭ്യ  എപസറട
ഏചറടുക്കുന്നതറിനുള്ള പ്രപതഭ്യക സപ്പോഫട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 5,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

7.  സതംസപ്പോനചത്തെ  വനപമെഖലയ്ക്കുള്ളറിചല  സസ്വകപ്പോരഭ്യ  എപസറട  ഏചറടുക്കുന്നതറിനുള്ള
പ്രപതഭ്യക  സപ്പോഫറിചന  ശമ്പളവതം  അലവനസുകളുതം  ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുന്നതറിപലക്കട  വകയറിരുത്തെറിയറിട്ടുള്ള
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോല  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശഫീര്ഷകത്തെറില    65    ലകതം  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട  ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2053-00-094-37―സപ്പോമൂഹറിക സന്നദ്ധപസനപ്പോ ഡെയറക്ടപററട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 50,00,000  രൂപ (പപ്പോന)

8.  വപ്പോതറിൽപടെറിപസവനതം  രണപ്പോതംഘടതം  ,  സപ്പോമൂഹറികപ്പോധറിഷറിതമെപ്പോയ  ദുരന്തനറിവപ്പോരണ
പദ്ധതറി എന്നറിവ നടെപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി വകയറിരുത്തെറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോൽ  പദ്ധതറിയറിനത്തെറിൽ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില    50    ലകതം രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2053-00-094-37―സപ്പോമൂഹറിക സന്നദ്ധപസനപ്പോ ഡെയറക്ടപററട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 40,89,000  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

9.  സപ്പോമൂഹറിക  സന്നദ്ധപസനയചടെ  പരറിപപ്പോടെറികൾ വറിപകനഫീകൃതമെപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുതം
പവപ്പോളണറിയർമെപ്പോരുചടെ  പ്രവർത്തെനങ്ങൾ  ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  നറിയമെറിക്കുന്ന
പപ്രപ്പോജക്ടട  ഓഫഫീസർ,  പകപ്പോ-ഓർഡെറിപനറർമെപ്പോർ  എന്നറിവരുചടെ  ശമ്പളചച്ചലവകൾക്കപ്പോയറി
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വകയറിരുത്തെറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപട തമെപ്പോചണന്നട   സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോൽ
പനപ്പോൺ പപ്പോൻ ഇനത്തെറിൽ ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ     15   ലകതം രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

പുതറിയ ശഫീർഷകതം അനുവദറിക്കുന്നതറിനട 

10. പകരള യൂത്തെട ലഫീഡെർഷറിപട അക്കപ്പോദമെറിയചടെ പ്രവർത്തെനങ്ങൾ ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനുതം
ശമ്പളയറിനത്തെറിലതം  ഭരണപരമെപ്പോയ  ചചെലവകൾക്കുമെപ്പോയറി  തുക  ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോൽ പകരള യൂത്തെട  ലഫീഡെർഷറിപട  അക്കപ്പോദമെറിക്കപ്പോയറി  പ്രപതഭ്യകതം
പനപ്പോൺ പപ്പോൻ ശഫീർഷകതം അനുവദറിക്കണചമെനതം  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി    25    ലകതം രൂപ
വകയറിരുത്തെണചമെനതം സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-101-99―സതംസപ്പോന ധര്മ്മകപ്പോരഭ്യതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം :  1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

11.  തറിരുവനന്തപുരതം  എസട.എതം.വറി.  സ് കൂളറില  സറിതറി  ചചെയ്യുന്ന  അമ്പലത്തെറിചല
പൂജപ്പോരറിക്കട  മെതപതറിവട  നലകുന്നതറിനപ്പോയറി  തുക  വകയറിരുത്തുന്ന   ഈ  ശഫീര്ഷകത്തെറില
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    23,000    രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-102-98―പകരള പദവസസ്വതം ററിക്രൂടടചമെനട പബപ്പോര്ഡെട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : (31) സഹപ്പോയധനതം-ശമ്പളതം —1,50,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(36)സഹപ്പോയധനതം-ശമ്പപളതരതം―40,14,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

ആചക―1,90,14,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

12.  പകരള  പദവസസ്വതം  ററിക്രൂടടചമെനട  പബപ്പോര്ഡെറിനട  അഞട  പദവസസ്വതം  പബപ്പോര്ഡുകളറിചല
വറിവറിധ  തസറികകളറിപലക്കുള്ള  നറിയമെനതം  നടെത്തുന്നതറിനുള്ള  ചചെലവറിനുതം  ജഫീവനക്കപ്പോർക്കട
അർഹമെപ്പോയ ആനുകൂലഭ്യതം നൽകുന്നതറിനുതം ശമ്പളചച്ചലവറിനുതം ഓഫഫീസട ചചെലവകൾക്കുമെപ്പോയറി
വകയറിരുത്തെറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    2250-00-102-98-31
എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില    1    പകപ്പോടെറി  രൂപയതം    2250-00-102-98-36    എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില
1    പകപ്പോടെറി  രൂപയതം പചെര്ത്തെട  ആചക    2    പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുത്തെണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2250-00-103-99―പദവസസ്വതം  ഫണറിപലക്കുതം  ശഫീപണപ്പോരതംവക  ഫണറിപലക്കുതം  ഉള്ള

സഹപ്പോയതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1,00,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

13. 2003-ചല സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.) നമ്പര് 378/2003/റവ. ഉത്തെരവട പ്രകപ്പോരതം തറിരുവറിതപ്പോതംകൂര്
പദവസസ്വതം പബപ്പോര്ഡെറിനുതം ശഫീപത്മനപ്പോഭ സസ്വപ്പോമെറി പകത്രത്തെറിനുതം ആനസ്വല പകപ്പോണ്ടറിബന്യൂഷന
ഇനത്തെറില  നലകറി വരുന്ന 1 പകപ്പോടെറി രൂപ  15  വര്ഷങ്ങളക്കട മുമ്പുള്ള നറിരക്കപ്പോയതറിനപ്പോല
പ്രസസ്തുത  തുക  കപ്പോപലപ്പോചെറിതമെപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിപക്കണതട  അനറിവപ്പോരഭ്യമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല ഈ ആവശഭ്യത്തെറിനപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ പമെൽ ശഫീര്ഷകത്തെറില   50    പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-98―ചകപ്പോച്ചറി പദവസസ്വതം  പബപ്പോര്ഡെറിനുള്ള സഹപ്പോയതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം :  1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

14.  ചകപ്പോച്ചറി പദവസസ്വതം പബപ്പോര്ഡെറിനട കഫീഴറിലള്ള പകത്രങ്ങളറില ഭക്തജനങ്ങളക്കപ്പോയറി
അടെറിസപ്പോന സദൗകരഭ്യങ്ങള ഒരുക്കുന്നതറിനുതം  ഹരറിതപകത്രതം പദ്ധതറി നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുതം
വപ്പോദഭ്യകലപ്പോപഫീഠതം,  പകത്ര  സപ്പോതംസപ്പോരറിക  മെന്യൂസറിയതം,  മെഴചവള്ള  സതംഭരണറി,  മെപ്പോലറിനഭ്യ
സതംസരണ  പപ്പോനട  തുടെങ്ങറിയ  പദ്ധതറികളക്കുതം  ഭപ്പോരറിച്ച  ചചെലവട  വരുനചണനതം
പകത്രത്തെറിചന  തനതട  ഫണറില  നറിനതം  തുക  കചണത്തുന്നതട  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമെചല്ലേനതം
സമെറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഇദൗ  ശഫീര്ഷകത്തെറില  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    25    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-91―മെലബപ്പോര്  പ്രപദശത്തുള്ള  പകത്രങ്ങളറിചല  ജഫീവനക്കപ്പോര്ക്കുതം
എകറികന്യൂടഫീവട  ഓഫഫീസര്മെപ്പോര്ക്കുമുള്ള  പകമെനറിധറിയറിപലയട  സര്ക്കപ്പോര്
നലകുന്ന സതംഭപ്പോവന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

15.  മെലബപ്പോര് പ്രപദശത്തുള്ള പകത്രങ്ങളറിചല ജഫീവനക്കപ്പോര്,  എകറികന്യൂടഫീവട  ഓഫഫീസര്മെപ്പോര്
എന്നറിവരുചടെ  പകമെനറിധറി  മെപ്പോസവറിഹറിതതം,  പകത്ര  വറിഹറിതതം,  സറിരനറിപകപത്തെറിൽ
നറിനള്ള പലറിശ എന്നറിവയറില നറിനതം  പകമെനറിധറിക്കട  ലഭറിക്കുന്ന വരുമെപ്പോനതം  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണട
നറിലവറില  ചപനഷന,  ഗ്രപ്പോറ്റുവറിററി,  25,000  രൂപ  വചരയള്ള  ചെറികറിത്സപ്പോ  ധനസഹപ്പോയതം,
എകറികന്യൂടഫീവട  ഓഫഫീസര്മെപ്പോരുചടെ ചപനഷന എന്നഫീ ചചെലവകള നറിര്വ്വഹറിച്ചു വരുന്നചതനതം
എന്നപ്പോൽ പകമെനറിധറിയചടെ തനതട വരുമെപ്പോനതം പമെൽ പ്രസപ്പോവറിച്ച ചചെലവകൾ എല്ലേപ്പോതം തചന്ന
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നറിർവഹറിക്കുന്നതറിനട  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലേപ്പോചയനതം  സമെറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോൽ
പകമെനറിധറിയറിപലക്കുള്ള സർക്കപ്പോർ സഹപ്പോയമെപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    4.9999    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-89―വഖഫട പബപ്പോര്ഡെറിനുള്ള അഡെ ടമെറിനറിപസ്ട്രേറഫീവട ഗ്രപ്പോനട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം :  72,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

16. വഖഫട  പബപ്പോര്ഡെറിചന ഭരണപരമെപ്പോയ ചചെലവകള വർദ്ധറിച്ചുവരുന്ന സപ്പോഹചെരഭ്യത്തെറിൽ
വകയറിരുത്തെറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല
ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
6   പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-87―മെലബപ്പോര് പദവസസ്വതം പബപ്പോര്ഡെട

ബഡ്ജറട വറിഹറിത തം : (31) സഹപ്പോയധനതം-ശമ്പളതം - 24,64,11,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(36) സഹപ്പോയധനതം-ശമ്പപളതരതം-11,38,30,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

ആചക―36,02,41,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

17.  മെലബപ്പോര്  പദവസസ്വതം പബപ്പോര്ഡെറിചല   ജഫീവനക്കപ്പോരുചടെ   ശമ്പളപരറിഷ ടകരണത്തെറിനുതം
ശമ്പളപരറിഷ ടകരണ    കുടെറിശറികയ്ക്കുതം     പബപ്പോർഡെറിചന  ജഫീര്പണപ്പോദ്ധപ്പോരണ ധനസഹപ്പോയതം
ഉൾചപചടെയള്ള മെചറല്ലേപ്പോ ചചെലവകൾക്കുമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോചണന്നട
സമെറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല    2250-00-103-87-31    എന്ന  ശഫീര്ഷകത്തെറില
30      പകപ്പോടെറി  രൂപയതം    2250-00-103-87-36    എന്ന    ശഫീര്ഷകത്തെറില    3      പകപ്പോടെറി  രൂപയതം
ഉളചപചടെ  ആചക    33    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുത്തെണചമെന്നട  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-86―ഉത്തെര  മെലബപ്പോററിചല  കപ്പോവകളറിചല   ആചെപ്പോരഭ്യ  സപ്പോനറികര്ക്കുതം
പകപ്പോലധറികപ്പോരറികളക്കുമുള്ള   മെപ്പോസ അലവനസട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1,25,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

18. മെലബപ്പോര് പ്രപദശത്തുള്ള പകത്രങ്ങളറിചല ആചെപ്പോരഭ്യസപ്പോനറികര്ക്കുതം പകപ്പോലധറികപ്പോരറികളക്കുതം
സര്ക്കപ്പോര്  വര്ഷപ്പോവര്ഷതം  അനുവദറിക്കുന്ന  തുക  തറികയപ്പോചത  വരുന്ന  സപ്പോഹചെരഭ്യത്തെറില
പബപ്പോര്ഡെറിചന തനതട  ഫണട ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണട  ധനസഹപ്പോയതം വറിതരണതം ചചെയ്തുവരുന്നചതനതം
പുതുതപ്പോയറി  ഉളചപടുത്തെറിയ  420  ആചെപ്പോരഭ്യ  സപ്പോനറികര്ക്കുതം  105  പകപ്പോലധറികപ്പോരറികളക്കുതം
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1,400  രൂപ  നറിരക്കറില  ധനസഹപ്പോയതം  വറിതരണതം  ചചെപയ്യേണതുചണനതം  കൂടെപ്പോചത
മുന  വര്ഷങ്ങളറിചല  തുക  കുടെറിശറികയചണനതം  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല
ഈ ശഫീര്ഷകത്തെറില ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
7   പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-85―മെലബപ്പോര്  പദവസസ്വതം  പബപ്പോര്ഡെറിനട  കഫീഴറില  ഒരു  പകത്രകലപ്പോ

ഇൻസറിറന്യൂടട  തുടെങ്ങുന്നതറിനട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : (36)―സഹപ്പോയധനതം-ശമ്പപളതരതം-5,50,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

19.  മെലബപ്പോര്  പദവസസ്വതം  പബപ്പോര്ഡെറിചന  നറിയന്ത്രണത്തെറില  കണ്ണൂര്  ജറില്ലേയറിചല

മെപ്പോടെപ്പോയറിക്കപ്പോവറില  പകത്രകലപ്പോ  അക്കപ്പോദമെറി  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  ഭരണപ്പോനുമെതറി

ലഭഭ്യമെപ്പോചയങറിലതം  പ്രസ്തുത  അക്കപ്പോദമെറി  ചമെച്ചചപട  രഫീതറിയറില  നടെത്തുന്നതറിനുതം

കലപ്പോകപ്പോരനമെപ്പോര്ക്കട ആദരതം,  അവപ്പോര്ഡെട ദപ്പോനതം,  പകത്രകലപ്പോ പുരസ ടകപ്പോരങ്ങള,  അവശരപ്പോയ

പകത്രകലപ്പോകപ്പോരനമെപ്പോര്ക്കട  സഹപ്പോയതം,  വലബ്രററി  വറിപുലഫീകരണതം,  മെന്യൂസറിയതം

വറിപുലഫീകരണതം  എന്നറിവയ്ക്കുതം  അതംഗങ്ങളക്കട  ഓണപറററിയതം  അനുവദറിക്കുന്നതറിനുതം

അക്കപ്പോദമെറിയചടെ  വറിവറിധ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കുതം  നടെത്തെറിപറിനുതം  അധറിക  തുക

ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശഫീര്ഷകത്തെറില

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    44.5    ലകതം രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2250-00-103-82―വവക്കതം പകത്ര കലപ്പോപഫീഠതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

20.  തറിരുവറിതപ്പോതംകൂര്  പദവസസ്വതം  പബപ്പോര്ഡെറിചന  ആഭറിമുഖഭ്യത്തെറില  പകത്രകലകചള

പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനുതം  വളര്ത്തുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  വവക്കതം  മെഹപ്പോപദവപകത്രപത്തെപ്പോടെട

അനുബന്ധറിച്ചട  പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുന്ന  പകത്രകലപ്പോപഫീഠത്തെറില  പ്രതറിവർഷതം  100-ലപരതം

വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികചള  പഞവപ്പോദഭ്യതം,  നപ്പോദസസ്വരതം,  ചചെണ,  തകറില  തുടെങ്ങറിയവ  പ്രഗത്ഭരപ്പോയ

അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്  അഭഭ്യസറിപറിച്ചുവരുന്നതപ്പോയതം  കലപ്പോപഫീഠത്തെറിചന  കപ്പോലപഴക്കമുള്ള  ചകടറിടെത്തെറിചന

അറകുറപണറികളക്കുതം വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളക്കുള്ള തപ്പോമെസസദൗകരഭ്യത്തെറിനുതം പഠപനപ്പോപകരണങ്ങളക്കുതം

പ്രധപ്പോനമെപ്പോയതം ധനസഹപ്പോയതം ആവശഭ്യമുള്ളതപ്പോയതം സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല

ഇദൗ ശഫീര്ഷകത്തെറില ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ

49.99   ലകതം രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെപ്പോന സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2250-00-103-80―പകത്രങ്ങപളപ്പോടെട  പചെര്നള്ള  കപ്പോവകളുചടെയതം  കുളങ്ങളുചടെയതം

ആലത്തെറകളുചടെയതം സതംരകണതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1,00,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

21.  മെലബപ്പോര്  പദവസസ്വത്തെറിചന  കഫീഴറിലള്ളതുതം  സസ്വകപ്പോരഭ്യ  പകത്രങ്ങളുചടെ

കഫീഴറിലള്ളതുമെപ്പോയ   കപ്പോവകളുചടെയതം കുളങ്ങളുചടെയതം  സതംരകണത്തെറിനപ്പോയറി  9.6785  പകപ്പോടെറി

രൂപയചടെ   ഭരണപ്പോനുമെതറി  നൽകറിചയങറിലതം  അതറിൽ  9  പകപ്പോടെറിപയപ്പോളതം  രൂപ  ഇനറിയതം

ലഭറിപക്കണതുചണന്നട സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന. കൂടെപ്പോചത തറിരുവറിതപ്പോതംകൂർ പദവസസ്വതം പബപ്പോർഡെറിൽ

നറിനതം  കൂടെൽമെപ്പോണറികഭ്യതം  പദവസസ്വതം  പബപ്പോർഡെറിൽ  നറിനതം  ഏകപദശതം  11  പകപ്പോടെറിപയപ്പോളതം

രൂപയചടെ  പദ്ധതറി  നറിർപദ്ദേശങ്ങൾ  ലഭഭ്യമെപ്പോയറിട്ടുചണനതം  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.

സതംസപ്പോനചത്തെ  വറിവറിധ  പ്രപദശങ്ങളറിചല  ജലസമൃദ്ധറി  ഉറപപ്പോക്കപ്പോൻ  കപ്പോവകചളയതം

കുളങ്ങചളയതം  സതംരകറിപക്കണതട  അനറിവപ്പോരഭ്യമെപ്പോയതറിനപ്പോല  ഇദൗ  ശഫീര്ഷകത്തെറില

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    19    പകപ്പോടെറി  രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX―ശുദ്ധജലവറിതരണവതം ശുചെഫീകരണവതം

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട    : 23,03,14,87,000 രൂപ

                             ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട  : ഇല്ലേ

2215-02-105-95―ഗ്രപ്പോമെഫീണ  ശുചെഫീകരണ  സർവഫീസുകൾ    (  ശബരറിമെല  ശുചെഫീകരണ

പദ്ധതറിക്കുള്ള സഹപ്പോയതം  )

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതം  :  (36)―സഹപ്പോയധനതം-ശമ്പപളതരതം-1,32,52,000  രൂപ  

(പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

22.  ശബരറിമെലയറിലതം  എരുപമെലറിയറിലതം  മെറ്റു  പരറിസര പ്രപദശങ്ങളറിലതം  ശുചെഫീകരണതം

നടെപത്തെണതട  പരമെപ്രധപ്പോന കപ്പോരഭ്യമെപ്പോയതറിനപ്പോല ഇക്കപ്പോരഭ്യത്തെറില  ഉണപ്പോകുന്ന ബുദ്ധറിമുട്ടുകള

ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുതം  2022-23  വർഷചത്തെ  ശബരറിമെല  സപ്പോനറിപറഷൻ  ചസപ്പോവസററിയചടെ

പ്രവർത്തെനങ്ങൾ ചമെച്ചചപടുത്തുന്നതറിനുതം കൂടുതല തുക വകയറിരുപത്തെണതട അനറിവപ്പോരഭ്യമെപ്പോചണന്നട

സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഇദൗ  ശഫീര്ഷകത്തെറില  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം

വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    4.90205      പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലവക സപ്പോമ്പത്തെറിക സര്വഫീസുകള

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട  : 47,77,93,05,000 രൂപ

                                ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട  : ഇല്ലേ

5475-00-800-77-01―ഭൂനറികുതറിവകുപറിനട കഫീഴറിലള്ള മൂലധന പ്രവൃത്തെറികൾ  /  പദ്ധതറികൾ  /
സപ്പോർടട റവനന്യൂ ഓഫഫീസുകൾ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 48,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

23.  സതംസപ്പോനത്തെട  3 വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകൾക്കട ഒരു വപ്പോഹനതം എന്ന നറിലയറിൽ വപ്പോടെകയട
വപ്പോഹനസദൗകരഭ്യതം  ഏർചപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  15 പകപ്പോടെറി  രൂപയതം  റവനന്യൂ  ഭവചന
നറിർമ്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി 5 പകപ്പോടെറി രൂപയതം  ചകടറിടെനറിർമ്മപ്പോണതം ,  സപ്പോർടട വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസട
എന്നറിവയപ്പോയറി  15  പകപ്പോടെറി  രൂപയതം  ചകടറിടെ  പുനരുദ്ധപ്പോരണത്തെറിനപ്പോയറി  5  പകപ്പോടെറി  രൂപയതം
അധറികമെപ്പോയറി  ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട   സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല  ഈ
ശഫീര്ഷകത്തെറില  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
40   പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5475-00-800-77-02―ഭൂനറികുതറിവകുപറിനുകഫീഴറിലള്ള മൂലധന പ്രവൃത്തെറികൾ  /  പദ്ധതറികൾ  /
റവനന്യൂ  വകുപറിചല കമ്പന്യൂടർവൽക്കരണതം  -  അടെറിസപ്പോന സദൗകരഭ്യതം
ഒരുക്കൽ  /  പരറിപപ്പോലനതം  /  നറിലവപ്പോരമുയർത്തെൽ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 23,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

24.  സതംസപ്പോനത്തെട  പടയങ്ങൾ  മുഴുവനപ്പോയറി  ഡെറിജറിവറസട  ചചെയ്യുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി
തപ്പോലൂക്കട  ഓഫഫീസുകൾക്കുതം  വറിപല്ലേജട  ഓഫഫീസുകൾക്കുതം  കമ്പന്യൂടർ,  ലപ്പോപട  പടെപ്പോപട,പ്രറിനർ,
സപ്പോനർ  എന്നറിവ  ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അധറികതം  തുക   ആവശഭ്യമെപ്പോചണന്നട  സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല ഈയറിനത്തെറില  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    4      പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുത്തെണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5475-00-800-77-03―ഭൂനറികുതറിവകുപറിനുകഫീഴറിലള്ള മൂലധന പ്രവൃത്തെറികൾ   /  പദ്ധതറികൾ   /
സർപവ്വ പരറിശഫീലന സട കൂളുകളുചടെ ആധുനറികവൽക്കരണതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

25.  തറിരുവനന്തപുരതം  ജറില്ലേയറിൽ  നറിർമ്മറിക്കുന്ന  പമെപ്പോപഡെൺ  സർപവ്വ  സട കൂളറിചന
നറിർമ്മപ്പോണപ്രവൃത്തെറികളുചടെ  കുടെറിശറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  ഈ  ശഫീര്ഷകത്തെറില
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    13.5    ലകതം രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുത്തെണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

526/2022.  
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ചപപ്പോതുശറിപപ്പോർശകൾ

26.    സതംസപ്പോനചത്തെ വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകൾ ആധുനറികവൽക്കരറിച്ചട സപ്പോർടട വറിപല്ലേജട
ഓഫഫീസട  ആക്കറി  മെപ്പോറ്റുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറികൾ  സസ്വഫീകരറിക്കണചമെനതം  ഗ്രൂപട  വറിപല്ലേജട
ഓഫഫീസട  സതംവറിധപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രവർത്തെറിക്കുന്നവ  വറിഭജറിച്ചട  പ്രപതഭ്യക  വറിപല്ലേജട
ഓഫഫീസുകളപ്പോയറി  മെപ്പോറ്റുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സസ്വഫീകരറിക്കണചമെനതം  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന.

27.   സതംസപ്പോനചത്തെ  വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകൾ സപ്പോർടട വറിപല്ലേജട ഓഫഫീസുകൾ ആക്കറി
മെപ്പോറ്റുന്നതറിനുതം  വറിപല്ലേജട/തപ്പോലൂക്കട  ഓഫഫീസുകൾ  കമ്പന്യൂടർവൽക്കരറിച്ചട  ഇ-ഓഫഫീസട  സതംവറിധപ്പോനതം
ഏർചപടുത്തുന്നതറിനുതം  എതം.എൽ.എ.-മെപ്പോരുചടെ  ആസറിവറികസന   ഫണറിൽ  നറിനതം  തുക
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനട സർക്കപ്പോർ അനുമെതറി നൽകണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

ചക. രപ്പോജന,
തറിരുവനന്തപുരതം, ചചെയര്മെപ്പോന,
2022 ഏപ്രറിൽ 27. സബട ജകട ടെട കമ്മറിററി II.


