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സബ്ജകറ കേമനിറനി   XIV
ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള്  

(2021-23)
ഘടെന  

സചയര്മഭാന 

ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന,
 മുഖഭ്യമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള് 

ശതീ. ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന
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ശതീ. ഉമൻ ചഭാണനി

ശതീ. ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണൻ
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ശതീ. കേടെകേന്റിംപളനി സുകരന്ദ്രൻ

ശതീ. കതഭാമസറ സകേ. കതഭാമസറ.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ 
ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന, സസക്രട്ടേറനി-ഇന-ചഭാര്ജറ

ശതീമതനി ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ദതീപ എന.ജനി., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. കജഭാമനി സകേ. കജഭാസഫറ, അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

ആഭഭ്യന്തര കേഭാരഭ്യങ്ങള് സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനിയുസടെ  2021-22  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച ഒനഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള  ആക്ഷൻ  കടെക്കൺ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം
കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം  236(5)  പകേഭാരന്റിം  സമനിതനി
സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമർപനിക്കുന.

2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ കേമനിറനി XIV (ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള്)-സന ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ 22-7-2021-നറ
സഭയനിൽ സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി. പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേൽ സര്ക്കഭാരനിൽ
നനിനന്റിം ലെഭനിച്ച മറുപടെനികേള് 11-4-2022, 18-7-2022 എനതീ തതീയതനികേളനിൽ കചര്ന സമനിതനി
കയഭാഗങ്ങളനിൽ പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ രണറ ഭഭാഗങ്ങളഭായഭാണറ തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതറ.  ഒനഭാന്റിം ഭഭാഗതനിൽ
2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേൽ  സര്ക്കഭാരനിൽ  നനിനന്റിം  ലെഭനിച്ച  മറുപടെനികേളുന്റിം
രണഭാന്റിം  ഭഭാഗതനിൽ  മറുപടെനി  ലെഭനിക്കഭാത  ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ  വനിവരങ്ങളുന്റിം
ഉള്സപടുതനിയനിരനിക്കുന. 

2022 ജൂലലെ മഭാസന്റിം  18-ാം തതീയതനി കചർന കയഭാഗതനിൽ ഈ റനികപഭാർട്ടേറ സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

പനിണറഭായനി വനിജയന,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2022, ജൂലലെ  18. സബ്ജകറ കേമനിറനി XIV. 



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ഭപ്പോഗഗം   I

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സഗംബനറിച
സബ്ജകട്ട് കമറിററി  XIV-തന്റെ ഒനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളുഗം അതറിപന്മേല് സര്കപ്പോര്
സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളുഗം.

ശറിപപ്പോര്ശ

2013-00-101-99—മനറിമപ്പോരുതടെ ശമ്പളഗം

01-4 —തമഡറികല് റസ്വീ  -  ഇഗംപബഴ് തസ്മെന്റെട്ട്

മനറിമപ്പോരുതടെ  ശമ്പളഗം,  തമഡറികല്  റസ്വീ-ഇഗംപബഴ് തസ്മെന്റെട്ട്  തുടെങറിയ  ഇനങളറില്
ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെയഗം
ബനതപട വകുപറിതന്റെ വറിശദസ്വീകരണതറിതന്റെയഗം അടെറിസപ്പോനതറില് അനുവദറിച ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  3  ലെകഗം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 1)
സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
28,00,000  രൂപയപ്പോയറിരുന.  ഇതറില് നറിനഗം  24,56,029  രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറിക തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യകത ഉണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി.ഡബബ2/65/21/തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2013-00-104-99—അതറിഥറി സല്കപ്പോര തചെലെവുകള

അതറിഥറി  സല്കപ്പോര  തചെലെവുകള  എന  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയ  ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെയഗം ബനതപട
വകുപറിതന്റെ  വറിശദസ്വീകരണതറിതന്റെയഗം  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഈ  ഇനതറില്  ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്
10  ലെകഗം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

                                                                                     (ഖണറിക 2)

973/2022.
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
40,00,000  രൂപയപ്പോയറിരുന.  ഇതറില് നറിനഗം  35,98,457  രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറിക തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യകത ഉണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി.ഡബബ2/65/21/തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2013-00-800-97—എഗം  .  പറി  .  മപ്പോരുതടെ സപമളനഗം സഗംബനറിച്ചുള തചെലെവുകള

05-4—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള   -   മററിനങള

എഗം.പറി.മപ്പോരുതടെ  സപമളനഗം  സഗംബനറിച  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ
തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെയഗം  ബനതപട  വകുപറിതന്റെ
വറിശദസ്വീകരണതറിതന്റെയഗം  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഈ  ഇനതറില്  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില് 3 ലെകഗം
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

                                                                                        (ഖണറിക 3)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
1,89,000 രൂപയപ്പോയറിരുന.   ഇതറില്  നറിനഗം  1,53,090  രൂപ  തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.   ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറിക തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യകത ഉണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി.ഡബബ2/65/21/തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2052 —തസക്രപടററിയറട്ട് തപപ്പോതുസര്വസ്വീസുകള

2052-00-090-99—അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട്ട് തസക്രപടററിയറട്ട്

അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട്ട് തസക്രപടററിയററില് പവതനഗം, ദറിവസപവതനഗം, സലെഗം മപ്പോറ ബത,
തടെലെറിപഫപ്പോണ്  തചെലെവട്ട് എനസ്വീ ഇനങളറിലെപ്പോയറി നറിലെവറില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന വറിഹറിതഗം
നടെപ്പുവര്ഷതത തചെലെവുകളകട്ട് പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
തപ്പോതഴപറയന  ശസ്വീര്ഷകങളകട്ട്  പനതര  കപ്പോണറിചറിട്ടുള  തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം
/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
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02—പവതനഗം - 30 ലെകഗം രൂപ

02-5—ദറിവസപവതനഗം - 60 ലെകഗം രൂപ

04-2—സലെഗംമപ്പോറ ബത - 2 ലെകഗം രൂപ

05-3 —തടെലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവട്ട് - 10 ലെകഗം രൂപ

                                                                                     (ഖണറിക 5)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

02—പവതനഗം

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം ഈ ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം 91 ലെകഗം

രൂപയപ്പോണട്ട്.  ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ 1, 2, 3 എനസ്വീ ഉപ ശസ്വീര്ഷകങളറില് ആതക 1,31,20,364 രൂപ

(യഥപ്പോക്രമഗം 1,08,54,299; 18,74,623; 3,91,442 രൂപ) തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.

02-5—ദറിവസപവതനഗം

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം

2,36,56,000 രൂപയപ്പോണട്ട്.  9-2-2022-തലെ സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.876/2022/ധന ഉതരവട്ട്

പ്രകപ്പോരഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  45  ലെകഗം  രൂപ  അധറികതുകയപ്പോയറി  അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

ഇതറില് നറിനഗം 2,79,66,643 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.

04-2—സലെഗംമപ്പോറ ബത

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം

8,19,000 രൂപയപ്പോണട്ട്.   8-11-2021  തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.7221/2021/ധന

ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  6,000 രൂപ അധറികതുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

ഇതറില് നറിനഗം 8,23,848 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.

05-3—തടെലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവട്ട്

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം

72,60,000  രൂപയപ്പോയറിരുന.  ഇതറില് നറിനഗം  69,04,881  രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.  ഈ

ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറിക തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യകത ഉണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി.ഡബബ2/65/21/തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 19-4-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2052-00-090-95 —നറിയമ വകുപട്ട്

01-6 —ഓവര്ടടെഗം അലെവന്സട്ട്

നറിയമസഭപ്പോ  സപമളന  കപ്പോലെയളവറില്  നറിയമനറിര്മപ്പോണവുഗം  മറട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ
പജപ്പോലെറികളുമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  അധറിക  സമയ  പജപ്പോലെറികള  തചെയ്യുന  നറിയമ  വകുപറിതലെ
ജസ്വീവനകപ്പോര്കട്ട് ഓവര്ടടെഗം അലെവന്സട്ട് അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് പടെപ്പോകണ്
തപ്രപ്പോവറിഷന്  ആണട്ട്  നല്കറിയറിരറിക്കുനതട്ട്  എനതറിനപ്പോല്  01-6  ഓവര്ടടെഗം  അലെവന്സട്ട്
എന ശസ്വീര്ഷകതറില്  39.99  ലെകഗം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 6)

2052-00-090-95-05-4 —മററിനങള

21-2—പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങള   -   സഗംരകണവുഗം അറകുറപണറികളുഗം

26—ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷ   

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെയഗം  നറിയമ  വകുപറിതന്റെ  വറിശദസ്വീകരണതറിതന്റെയഗം  അടെറിസപ്പോനതറില്
പദ്ധതറിപയതര  തചെലെവുകളകപ്പോയറി  ബജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട്ട്  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് 05-4 എന ശസ്വീര്ഷകതറില് 2.99 ലെകഗം രൂപയഗം 21-2
എന ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.40  ലെകഗം രൂപയഗം  26  എന ശസ്വീര്ഷകതറില്  49,000  രൂപയഗം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 7)

2052-00-090-95 —നറിയമ വകുപട്ട്

45—പറി  .  ഒ  .  എല്

ബജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  നറിയമ  വകുപറില്  ഇനന  തചെലെവറിനതറിപലെകട്ട്  നറിലെവറില്
വകയറിരുതറിയ വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.85  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 8)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഹുമപ്പോനതപട  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ  സമറിതറിയതടെ  ശറിപപ്പോര്ശയതടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ 6, 7, 8 ക്രമ നമ്പര് ഖണറികകളറില് പരപ്പോമര്ശറിച “2052-00-090-
95-016 – ഓവര്ടടെഗം അലെവന്സട്ട് " എന ശസ്വീര്ഷകതറില് 39.99 ലെകഗം രൂപയഗം 2052-
00-090-95-05-4-മററിനങള"  എന ശസ്വീര്ഷകതറില്  2.99  ലെകഗം രൂപയഗം  "2052-00-
090-95-21-2  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങള"  സഗംരകണവുഗം  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.40  ലെകഗം  രൂപയഗം
"2052-00-090-95-26  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷ”എന ശസ്വീര്ഷകതറില്  49,000  രൂപയഗം  "2052-00-
090-95-45-പറി.ഒ.എല്” എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.85  ലെകഗം  രൂപയഗം  അനുവദറിചട്ട്
ഉതരവപ്പോകണതമനട്ട്  28-9-2021-തലെ  16104/അകക്കൗണട്ട്സട്ട്  4/2021/നറിയമഗം  നമ്പര്
അനക്കൗപദഭ്യപ്പോഗറിക കുററിപട്ട് പ്രകപ്പോരഗം ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് അഭഭ്യര്ത്ഥറിചറിരുന.

പമല് പ്രകപ്പോരഗം അഭഭ്യര്ത്ഥറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിതന്റെ 3-11-2021-തലെ
7134/2021/ധന നമ്പര് സര്കപ്പോര് ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  നറിയമ വകുപറിതലെ ജസ്വീവനകപ്പോര്കട്ട്
Over Time Allowance  അനുവദറിക്കുനതറിനു പവണറി  "2052-00-090-95-01-06-Over
Time  Allowance”  എന ശസ്വീര്ഷകതറില്  10  ലെകഗം  രൂപ  അധറികധനപ്പോനുമതറി  വഴറി
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുളതുഗം 21-3-2022-തലെ 2088/2022/ധന നമ്പര് സര്കപ്പോര് ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം
1,47,000  രൂപ  റസ്വീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  മുപഖനയഗം  ഉളതപതടെ  ആതക  11,47,000  രൂപ
"2052-00-090-95-01-06-Over  Time  Allowance”  എന  കണകട്ട്  ശസ്വീര്ഷകതറില്
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിരുന.

11-3-2022-തലെ  1810/2021/ധന  നമ്പര് സര്കപ്പോര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  "2052-00-
090-95-21-2  പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങള സഗംരകണവുഗം അറകുറപണറികളുഗം"  എന കണകട്ട്
ശസ്വീര്ഷകതറില് റസ്വീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് വഴറി  35,000  രൂപയഗം അനുവദറിചറിരുന.  3-11-2021-തലെ
7134/2021/ധന  നമ്പര്  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  "2052-00-090-95-26
ഔപദഭ്യപ്പോഗറികഭപ്പോഷ”എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  10,000  രൂപ  അധറിക  ധനപ്പോനുമതറി  വഴറി
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.   5-8-2022-തലെ  5306/2022/ധന  നമ്പര്  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട്ട്
പ്രകപ്പോരഗം  1,30,000  രൂപ  റസ്വീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  മുപഖന  "2052-00-090-95-45-
പറി.ഒ.എല്” എന കണകട്ട് ശസ്വീര്ഷകതറില് ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 13189/പപ്പോര്ലെ/2022/നറിയമഗം, തസ്വീയതറി 16-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2052-00-090-73—പപ്പോര്ലെതമന്റെററികപ്പോരഭ്യ ഇന്സറിററ്റ്യൂടട്ട് ഗപ്പോന്റെട്ട്  -   ഇന്   -  എയ്ഡട്ട്

31 —സഹപ്പോയധനഗം   -  ശമ്പളഗം

36 —സഹപ്പോയധനഗം  -  ശമ്പപളതരഗം

ബജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിതന്റെ  അഗംഗസ്വീകരറികതപട  പരറിപപ്പോടെറികള,  ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ
ശമ്പളഗം എനറിവയപ്പോയറി ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം ഈ ഇനതറിതലെ തചെലെവട്ട്  നറിര്വഹറിക്കുവപ്പോന്
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അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന  ആയതറിനപ്പോല് ശമ്പള ഇനതറില് 21 ലെകഗം
രൂപയഗം ശമ്പപളതര ഇനതറില് 16 ലെകഗം രൂപയഗം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 9)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പപ്പോര്ലെതമന്റെററികപ്പോരഭ്യ  ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിനട്ട്  ശമ്പള/ശമ്പപളതര  ഇനങളറില്  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം അധറിക തുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് പറി.എ.ഡറി.-എ 2/37/2021-പറി.എ.ഡറി, തസ്വീയതറി 4-6-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2052-00-090-64—പകരള തസക്രപടററിയറട്ട് കഭ്യപ്പോന്റെസ്വീനുള സഹപ്പോയഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  കഭ്യപ്പോന്റെസ്വീന്  ജസ്വീവനകപ്പോര്കട്ട്  പവതനഗം,  ഗഭ്യപ്പോസട്ട്  സബ്സറിഡറി  എനസ്വീ
ഇനങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  നറിര്വഹറിക്കുവപ്പോന്  ബജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  60  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 10)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
50,00,000 രൂപയപ്പോയറിരുന.  2-2-2022 തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ)  നഗം. 610/2022/ധന
ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  10  ലെകഗം  രൂപയഗം  22-3-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)
നഗം.2185/2022/ധന  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  2,39,000 രൂപയഗം  അധറിക  തുകയപ്പോയറി
അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.  ഇതറില് നറിനഗം 62,38,076 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി.ഡബബ2/65/21/തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2052-00-092-88—പകരള സഗംസപ്പോന വറിവരപ്പോവകപ്പോശ കമസ്വീഷന്

പകരള സഗംസപ്പോന വറിവരപ്പോവകപ്പോശ കമസ്വീഷനറില് ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ
തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പുതറിയതപ്പോയറി
കമസ്വീഷണര്മപ്പോര്  നറിയമറിതരപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇനന  തചെലെവട്ട്,  സപ്പോന്റെറിഗംഗട്ട്  കക്കൗണ്സറിലെറിനട്ട്
നല്കപ്പോനുള  കുടെറിശറിക  തുക,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങളുതടെ  സഗംരകണഗം,  അറകുറപണറി,
കമസ്വീഷതന്റെ ടദനഗംദറിന തചെലെവുകള, കരപ്പോര് ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ പവതനഗം, യപ്പോതപ്പോബത, പമപ്പോപടപ്പോര്
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വപ്പോഹനങള വപ്പോങല് എനസ്വീ ഇനങളറില് തചെലെവട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി വര്ദ്ധറിചതപ്പോയറി സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 48 ലെകഗം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 12)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം പകരള സഗംസപ്പോന വറിവരപ്പോവകപ്പോശ കമസ്വീഷനട്ട്  5.8516
പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട്ട്  (പനപ്പോണ്പപ്പോന്)  ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.  ടെറി  ബജറട്ട്
വറിഹറിതതറിനുപുറതമ, കമസ്വീഷനറിതലെ വറിവറിധ തചെലെവുകളകപ്പോയറി 22,64,000  (ഇരുപതറിരണട്ട്
ലെകതറി  അറുപതറിനപ്പോലെപ്പോയറിരഗം  രൂപ)  രൂപ  അധറികഗം  ധനപ്പോനുമതറി  വഴറി  സഗംസപ്പോന
വറിവരപ്പോവകപ്പോശ കമസ്വീഷനട്ട് അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് സറി.ഡറി.എന്.5/58/2022/തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 22-6-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2251-00-090-64—തസക്രപടററിയറട്ട്

04-02—സലെഗംമപ്പോറ ബത

തസക്രപടററിയററില്  സലെഗംമപ്പോറബത  ഇനതറില്  നറിലെവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്
50,000 രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 13)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
58,000 രൂപയപ്പോയറിരുന.   4-6-2021  തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.  4300/2021/ധന
ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  5  ലെകഗം  രൂപ  അധറികതുകയപ്പോയറി  അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.   ഇതറില്  നറിനഗം
4,91,316 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി.ഡബബ2/65/21/തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

3451-00-090-99—തസക്രപടററിയറട്ട്

01-4—തമഡറികല് റസ്വീ  -  ഇഗംപബഴ് സ് തമന്റെട്ട്

തസക്രപടററിയററില്  തമഡറികല്  റസ്വീ-ഇഗംപബഴ് സ് തമന്റെട്ട്  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയ
ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
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അടെറിസപ്പോനതറില് നറിലെവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  12  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 14)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
17,00,000 രൂപയപ്പോയറിരുന.  27-3-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ)  നഗം. 2518/2022/ധന
ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  4  ലെകഗം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം മുപഖന അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.   ഇതറില്
നറിനഗം 18,33,883 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി.ഡബബ2/65/21/തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

3451-00-090-99—തസക്രപടററിയറട്ട്

04-4—അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യഗം  ഇനതറില്  നറിലെവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്
1.50  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 15)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം ഈ ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം  4,50,000  രൂപ
യപ്പോയറിരുന.  ഇതറില് നറിനഗം 2,77,440 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.  ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറിക
തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യകത ഉണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി.ഡബബ2/65/21/തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

3451-00-090-98—നറിയമ വകുപറിതന്റെ നവസ്വീകരണഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  നറിയമ  വകുപറിതന്റെ  നവസ്വീകരണതറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില്
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വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  45  ലെകഗം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 16)

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ബജറട്ട് വറിഹറിതഗം 57  ലെകഗം രൂപയപ്പോയറിരുന.  ഈ
തുകയറില്  നറിനഗം  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഗം  നറിയമ  വകുപറിതലെ  തുടെര്  പദ്ധതറികളുതടെ
നറിര്വഹണ  ഏജന്സറിയപ്പോയ  Keltron-നട്ട്  നല്കുവപ്പോനുണപ്പോയറിരുന  44,74,400  രൂപ
(നപ്പോല്പതറിനപ്പോലു  ലെകതറി  എഴുപതറിനപ്പോലെപ്പോയറിരതറി  നപ്പോന്നൂറട്ട്  രൂപ  മപ്പോതഗം)  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ബജറട്ട്  വറിഹറിതതറില്  നറിനഗം  മപ്പോററി  നലറിയതറിനപ്പോല്  ഈ  തുക
അനുവദറികണതമനട്ട് സബ്ജകട്ട് കമറിററിപയപ്പോടെട്ട്  അഭഭ്യര്ത്ഥറിചറിരുന.    ആയതറിന് പ്രകപ്പോരഗം  45
ലെകഗം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്തതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  തുക  അനുവദറികണതമനട്ട്
ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് അഭഭ്യര്ത്ഥറിക്കുകയഗം 27-11-2021-തലെ GO (Rt) No.7673/2021/ Fin
നമ്പര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  15  ലെകഗം  രൂപ  Additional  Authorisation  ആയറി
അനുവദറിചറിട്ടുളതുമപ്പോണട്ട്.   Keltron  സമര്പറിച  revised  proposal  പ്രകപ്പോരഗം  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  26,83,084  രൂപയതടെ  തചെലെവട്ട്  മപ്പോതപമ  വരുവപ്പോന്
സപ്പോദ്ധഭ്യതയള.  2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ബജറട്ട് വറിഹറിതതറില് നറിനഗം 2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം Keltron-നട്ട് നല്കുവപ്പോനുണപ്പോയറിരുന 44,74,400 രൂപ തചെലെവഴറിചതറിനട്ട്
പശഷഗം ബപ്പോകറിയള  12,25,600  രൂപയഗം ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപറില് നറിനഗം  27-11-2021-തലെ
GO (Rt) No.7673/2021/Fin  നമ്പര് ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം അനുവദറിച  15,00,000  രൂപയഗം
പചെര്തട്ട്  2021-22-തലെ  പദ്ധതറി  തചെലെവട്ട്  വഹറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിയതമനതറിനപ്പോല്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്ത പ്രകപ്പോരഗം ഇനറി ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോനുള  30  ലെകഗം രൂപ അനുവദറികണതമനട്ട്
ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് അഭഭ്യര്ത്ഥറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 13189/പപ്പോര്ലെ/2022/നറിയമഗം, തസ്വീയതറി 16-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

3451-00-092-99—പമപ്പോണറിറററിഗംഗട്ട് യൂണറിറട്ട്

ബജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പുതറിയ  തസറികകള  അനുവദറിചതുഗം  പുതറിയ  ശമ്പള  കമസ്വീഷന്
ശറിപപ്പോര്ശകള   നടെപറിലെപ്പോകറിയതുമൂലെമുള  അധറിക  തചെലെവുകളകപ്പോയറി  കൂടുതല്  തുക
ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  53.27
ലെകഗം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 17)

973/2022.
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  199.23  ലെകഗം  രൂപ
തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.  അതപ്പോയതട്ട്,  ലെഭഭ്യമപ്പോയ വറിഹറിതതറിനട്ട് പുറതമ  96.34  ലെകഗം രൂപ ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് പനറിവറിനറി1/32/2021/പനറിവറിനറിവ, തസ്വീയതറി 12-5-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

3451-00-092-97—തസന്ട്രല് പമപ്പോണറിറററിഗംഗട്ട് യൂണറിററിതന്റെ ആധുനറികവല്കരണഗം

ബജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് സുസറിര വറികസന ലെകഭ്യങള ടകവരറിക്കുനതറിനട്ട്  ആകഗം കൂടപ്പോന്
ഉതകുന  നടെപടെറികള  ഉളതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  ഈ  ഇനതറില്  അധറിക  തുക
ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 1 പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 18)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സുസറിര വറികസന ലെകഭ്യങള ടകവരറിക്കുനതറിനട്ട് പവണറി എസട്ട്.ഡറി.ജറി.  വറിഷന്
പഡപ്പോകബതമന്റെട്ട്  തയപ്പോറപ്പോകല്,  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.  ഡപ്പോഷട്ട്  പബപ്പോര്ഡട്ട്  വറികസറിപറികല് തുടെങറിയ
ആവശഭ്യങളകപ്പോണട്ട് ഒരു പകപ്പോടെറി രൂപ ആവശഭ്യതപടതട്ട്.  എനപ്പോല് ഇവ തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനു
പവണറി  ബനതപട  എലപ്പോവരുമപ്പോയഗം  ചെര്ചകള  സഗംഘടെറിപറിപകണതുണപ്പോയറിരുന.
ഇതറിനപ്പോയറി  നറിരവധറി  ശറില്പശപ്പോലെകള  നടെപതണറിയറിരുനതട്ട്  പകപ്പോവറിഡട്ട്  നറിര്വഭ്യപ്പോപന/
പ്രതറിപരപ്പോധ  പ്രവര്തനങളുതടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഏര്തപടുതറിയ  നറിയനണങളമൂലെഗം
നടെത്തുവപ്പോന്  സപ്പോധറിചറില.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രതസ്വീകറിച  രസ്വീതറിയറില്  തുക  തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിചറില. എനറിരുനപ്പോലുഗം, ബഡ്ജററില് അനുവദറിച തുകയപ്പോയ 63 ലെകഗം രൂപയട്ട് പുറതമ
അധറികമപ്പോയറി  13  ലെകഗം  രൂപ  ആവശഭ്യതപട  പ്രകപ്പോരഗം  27-3-2022-തലെ  സ.ഉ(സപ്പോധപ്പോ)
നഗം.2469/22/ധന നമ്പര് ഉതരവറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് അനുവദറിക്കുകയഗം ലെഭഭ്യമപ്പോയ 76
ലെകഗം രൂപയറില് 74.76 ലെകഗം രൂപ തചെലെവഴറിക്കുകയമുണപ്പോയറി. 

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് പനറിവറിനറി1/32/2021/പനറിവറിനറിവ തസ്വീയതറി 12-5-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

3451-00-092-95—ബറ്റ്യൂപറപ്പോ ഓഫട്ട് പബറികട്ട് എന്റെര്ടപ്രസസട്ട്

34—മറട്ട് തചെലെവുകള

19.  ബറ്റ്യൂപറപ്പോ  ഓഫട്ട്  പബറികട്ട്  എന്റെര്ടപ്രസസറില് അനുവദറിച ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,
മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
ബറ്റ്യൂപറപ്പോ  ഓഫട്ട്  പബറികട്ട്  എന്റെര്ടപ്രസസട്ട്  ഡയറകര്കട്ട്  ശമ്പളവുഗം  മറട്ട്  ആനുകൂലെഭ്യങളുഗം
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നല്കുനതറിനുഗം  വപ്പോഹനതറിതന്റെ  വപ്പോടെകയറിനതറിനുഗം  വകുപറിതന്റെ  തവബ്ടസറട്ട്
നവസ്വീകരണതറിനുഗം  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
24 ലെകഗം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 19)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബറ്റ്യൂപറപ്പോ  ഓഫട്ട്  പബറികട്ട്  എന്റെര്ടപ്രസസട്ട്  ഡയറകര്കട്ട്  ശമ്പളവുഗം  മറട്ട്
ആനുകൂലെഭ്യങളുഗം  നല്കുനതറിനപ്പോയഗം  വപ്പോഹനതറിതന്റെ  വപ്പോടെകയറിനതറിനുമപ്പോയറി  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  3451-00-092-95-34-3  ശസ്വീര്ഷകതറില്  2-7-2021-തലെ  G.O.(Rt)
No.4774/2021/Fin  നമ്പര് ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം  24,00,000  രൂപ  (ഇരുപതറിനപ്പോലെട്ട് ലെകഗം രൂപ)
അധറിക ധനപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്. 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ആതക
29,67,000 രൂപ(ഇരുപതറി  ഒന്പതട്ട്  ലെകതറി  അറുപതറിഏഴപ്പോയറിരഗം  രൂപ)
അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത തുക നടെപട്ട് സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് മതറിയപ്പോകുനതപ്പോണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി.പറി.ഇ 3/156/2021 -PLGEA തസ്വീയതറി 10-9-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

3451-00-092-92—പകരള പസറട്ട് ഇനപവഷന് കക്കൗണ്സറില്  

34-3—മററിനഗം

2021-22  ല്  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോനുപദ്ദേശറിക്കുന  പുതറിയ  പദ്ധതറികളകപ്പോയറി  നറിലെവറിലുള
ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  380  ലെകഗം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 21)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

16-9-2021-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.5/2021/പറി.എല്.ജറി.  &  ഇ.എ.(ഇററിപഗഷന്)
നമ്പര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  388,73,01,890  രൂപയതടെ  (മുന്നൂററി  എണ്പതറിതയടട്ട്  പകപ്പോടെറി
എഴുപതറിമൂനട്ട്  ലെകതറി  ആയറിരതറി  എണ്ണൂററിതതപ്പോണ്ണൂറട്ട്  രൂപ  മപ്പോതഗം)  ഭരണപ്പോനുമതറി
നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.  തുടെര്നട്ട്,  29-10-2021  തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.  7013/2021/ധന  നമ്പര്
ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  146,23,07,000 രൂപ  (നൂററിനപ്പോല്പതറിയപ്പോറട്ട്  പകപ്പോടെറി  ഇരുപതറിമൂനട്ട്  ലെകതറി
ഏഴപ്പോയറിരഗം  രൂപ  മപ്പോതഗം)  “3451-00-092-92-34-3-മററിനഗം  (പപ്പോന്-പവപ്പോടഡട്ട്)”  എന
ശസ്വീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം  വഴറി  അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.  സര്കപ്പോരറിതന്റെ നറിലെവറിതലെ
സപ്പോമ്പതറിക സറിതറിയനുസരറിചട്ട്  പകരള പസറട്ട്  ഇനപവഷന് കക്കൗണ്സറിലെറിനട്ട്  നല്പകണ
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തുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വരുന ഘടതറില് ഗഡുകളപ്പോയറി അനുവദറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഡറി 2/137/2021 – പപ്പോനറിഗംഗട്ട് തസ്വീയതറി 17-1-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

3451-00-101-98—ജറിലപ്പോ വറികസന കക്കൗണ്സറിലുഗം സഗംസപ്പോന പപ്പോനറിഗംഗട്ട് ഉപപദശക പബപ്പോര്ഡുഗം 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പുതറിയ  തസറികകള  സൃഷറികതപടതുവഴറി
നറിയമറിതരപ്പോയ ജറിലപ്പോ വറികസന കമസ്വീഷണര്മപ്പോര്കട്ട് ആവശഭ്യമപ്പോയ കമ്പറ്റ്യൂടറുകളുഗം അനുബന
ഉപകരണങളുഗം വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട്  നടെപ്പുവര്ഷതത വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  10  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 22)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  4  ഉപശസ്വീര്ഷകങളപ്പോണട്ട് ഉളതട്ട്.  ഓപരപ്പോ ഉപശസ്വീര്ഷകതറിലുഗം
വറിവറിധ ജറിലകളകട്ട് തുക പ്രസ്തുത ജറിലകളുതടെ ആവശഭ്യപ്രകപ്പോരഗം ആദഭ്യപമ തതന ലെഭഭ്യമപ്പോയ
തുകയറില് നറിനഗം  (35  ലെകഗം)  അനുവദറിച്ചു  നല്കുന പതറിവപ്പോണട്ട്  ഉളതട്ട്.   അനുവദറിച
തുകയതടെ  പ്രതറിമപ്പോസ  പുപരപ്പോഗതറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ജറിലപ്പോ  പപ്പോനറിഗംഗട്ട്  ഓഫറിസര്മപ്പോര്  ഈ
വകുപറിപലെകട്ട് നല്കറി വരുനണട്ട്.  എനപ്പോല്,  അനുവദറിച തുകയപ്പോയ  35  ലെകഗം രൂപയറില്
പരറിമറിതതപടുതറി എലപ്പോ ജറിലകളുഗം  (ഡറി.ഡറി.സറി.മപ്പോര് ഉള ജറിലകള ഉളതപതടെ)  തചെലെവട്ട്
നടെതറിയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് പനറിവറിനറി1/32/2021/പനറിവറിനറിവ തസ്വീയതറി 12-5-2022 )

ശറിപപ്പോര്ശ

3451-00-101-69—സഗംസപ്പോന പരറിശസ്വീലെന നയഗം   -  പരറിശസ്വീലെന പരറിപപ്പോടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  സര്കപ്പോരറിതന്റെ  പുതറിയ  പരറിശസ്വീലെന  നയതറിതന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ജസ്വീവനകപ്പോര്കട്ട്  പരറിശസ്വീലെനഗം  നല്കുനതറിനട്ട്  നറിലെവറിതലെ   വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയതടെ  പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യഗം
പരറിഗണറിചട്ട്  ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 23)
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നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ബജറട്ട്  വറിഹറിതതറില്  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
മപ്പോപനജ് തമന്റെട്ട്  ഇന്  ഗവണ്തമന്റെറിനട്ട്  (ഐ.എഗം.ജറി.)  3451-00-101-69  ശസ്വീര്ഷകതറില്
എസട്ട്.ടെറി.പറി. ഗപ്പോന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡപ്പോയറി 1800 ലെകഗം രൂപ അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്. 12-7-2021 തസ്വീയതറിയറിതലെ
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നഗം.96/2021/ഉഭപവ. പ്രകപ്പോരഗം ഐ.എഗം.ജറി.കട്ട് എസട്ട്.ടെറി.പറി. ഗപ്പോന്റെട്ട്-ഇന്.എയ്ഡട്ട്
എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  നപ്പോലെര പകപ്പോടെറി  രൂപ  ററിലെസ്വീസട്ട്  തചെയ.  എസട്ട്.ടെറി.പറി.യതടെ  രണപ്പോഗം
ഗഡുവപ്പോയ  900  ലെകഗം  രൂപ  17-9-2021 തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.
134/2021/ഉ.ഭ.പ.വ പ്രകപ്പോരഗം ററിലെസ്വീസട്ട് തചെയ്തറിട്ടുണട്ട്.

ബപ്പോകറി തുക = 4.5 പകപ്പോടെറി

[18 പകപ്പോടെറി - (4.5+9)] =4.5 പകപ്പോടെറി

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിപലെക്കു TP,പപ്പോന് (NS & ASSET) എനറിവയപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക മപ്പോതപമ ആവശഭ്യമുള്ളൂ എനഗം അധറിക തുക ആവശഭ്യമറില എനഗം
ഐ.എഗം.ജറി. അററിയറിചതറിനപ്പോല് തുടെര് നടെപടെറികളുതടെ ആവശഭ്യകത ഇല.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 73/എ.ആര്. 13(1)/2021/ഉപഭവ തസ്വീയതറി 19-4-2022 )

ശറിപപ്പോര്ശ

2014-00-114-99—ലെപ്പോ ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിലുഗം  വകുപറിതന്റെ  വറിശദസ്വീകരണതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിലുഗം  നറിലെവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴപറയന  ശസ്വീര്ഷകങളറിലെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി 2.46 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

നറിലെവറിതലെ ബഡ്ജറട്ട്

വറിഹറിതഗം

അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുപതണ തുക

05-4 മററിനങള 73.5 ലെകഗം രൂപ 10 ലെകഗം രൂപ

34-3 മററിനഗം 6.237 പകപ്പോടെറി രൂപ 2 പകപ്പോടെറി രൂപ

99–വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ്യ 1 ലെകഗം രൂപ 36 ലെകഗം രൂപ

(ഖണറിക 38)
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അഡസപകറട്ട്  ജനറല്  കപ്പോരഭ്യപ്പോലെയതറിതന്റെ  2014-00-114-99-  ലെപ്പോ  ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര്  എന
ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറിക വറിഹറിതമപ്പോയറി 1,85,87,000 രൂപ ചുവതടെ പറയഗം പ്രകപ്പോരഗം അനുവദറിച്ചു. 

1)  05–4  മററിനങള  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  5,00,000 രൂപ  21-2-2022
തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നഗം.1198/2022/ധനഗം നമ്പര് ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം  19-3-2022
തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.2078/2022/ധനഗം  നമ്പര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം
2,60,000 രൂപ  അധറിക  തുകയപ്പോയറി  അനുവദറിചറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.  (ആതക  ഏഴു  ലെകതറി
അറുപതറിനപ്പോയറിരഗം രൂപ മപ്പോതഗം)

2) 34-3  മററിനഗം എന ശസ്വീര്ഷകതറില്  8,25,000  രൂപ  3-2-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.709/2022/ധനഗം നമ്പര് ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം  28-2-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ
സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.1401/2022/ധനഗം  നമ്പര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  55,00,000 അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.  (ആതക അറുപതറിമൂനട്ട് ലെകതറി ഇരുപതയപ്പോയറിരഗംമപ്പോതഗം.)

3)  99–വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദഭ്യ  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  14,67,000 രൂപ  8-11-2022
തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.7184/2021/ധനഗം  നമ്പര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  16-12-2021
തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.8184/2021/ധനഗം  നമ്പര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം
57,04,000 രൂപയഗം 11-1-2022 തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നഗം.189/2022/ധനഗം നമ്പര്
ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  5,00,000 രൂപയഗം  25-3-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)
നഗം.2377/2022/ധനഗം നമ്പര് ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  38,31,000 രൂപയഗം അധറിക തുകയപ്പോയറി
അനുവദറിചറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.  (ആതക ഒരു പകപ്പോടെറി പതറിനഞട്ട് ലെകതറി രണപ്പോയറിരഗം രൂപ മപ്പോതഗം)

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 13189/പപ്പോര്ലെ/2022/നറിയമഗം, തസ്വീയതറി 16-7-2022) 

ശറിപപ്പോര്ശ

2014-00-114-98 —ഗവണ്തമന്റെട്ട് പസ്വീഡര്മപ്പോര്ക്കുള തചെലെവുകളുഗം പബറികട്ട്

                    പപ്രപ്പോസറികറ്റ്യൂടര്മപ്പോര്ക്കുള ഫസ്വീസുഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  നറിയമ  വകുപട്ട്  മുപഖന  നറിയമറികപടുന  ജറിലപ്പോ
ഗവണ്തമന്റെട്ട്  പസ്വീഡര്മപ്പോര്,  അഡസ്വീഷണല്  ഗവണ്തമന്റെട്ട്  പസ്വീഡര്മപ്പോര്,  ഗവണ്തമന്റെട്ട്
അഡസപകറട്ട്സട്ട് എനറിവരുതടെ ശമ്പളഗം, ആഭഭ്യന്തര വകുപട്ട് നറിയമറിക്കുന തസ്പെഷഭ്യല് പബറികട്ട്
പപ്രപ്പോസറികറ്റ്യൂടര്,  തസ്പെഷഭ്യല്  ഗവണ്തമന്റെട്ട്  പസ്വീഡര്  എനറിവരുതടെ  പ്രതറിഫലെഗം,  ലെസ്വീഗല്
അസറിസന്റുമപ്പോരുതടെ  ശമ്പളതറിലുണപ്പോകുന  ആനുപപ്പോതറിക  വര്ദ്ധനവട്ട്,  ഗവണ്തമന്റെട്ട്
പസ്വീഡര്മപ്പോര്കട്ട്  അനുവദറിച  വപ്പോഹനതറിതന്റെ  ടഡ്രൈവര്മപ്പോര്ക്കുള  ദറിവസപവതനഗം,
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ഇനനചലെവട്ട്,  വപ്പോഹനങളുതടെ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്,  വപ്പോഹനങളുതടെ  അറകുറപണറി,  എനസ്വീ
തചെലെവുകളകട്ട്  നറിലെവറിലുള  ബഡ്ജറട്ട്    വറിഹറിതഗം  പരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോകുകയറിതലനട്ട്  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  5.04  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 39)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഹു.  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ  സമറിതറിയതടെ  പമല്  ശറിപപ്പോര്ശയതടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
“2014-00-114-98”  എന  ശസ്വീര്ഷകതറിന്  കസ്വീഴറില്  വരുന  ബനതപട  ശസ്വീര്ഷകതറില്
നറിയമ  (പമപ്പോണറിറററിഗംഗട്ട് തസല്)  വകുപറിനട്ട് അധറിക തുക അനുവദറിചട്ട് ഉതരവപ്പോകണതമനട്ട്  2-10-2021-തലെ
16397/എഗം.സറി.1/2021/നറിയമഗം നമ്പര് അനക്കൗപദഭ്യപ്പോഗറിക കുററിപട്ട് മുപഖന ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്
അഭഭ്യര്ത്ഥറിചറിട്ടുളതുഗം ആയതട്ട് പ്രകപ്പോരഗം 1,01,50,000 രൂപ 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്
ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട്ട് അധറിക ധനമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.  

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 13189/പപ്പോര്ലെ/2022/നറിയമഗം തസ്വീയതറി 16-7-2022 )

ശറിപപ്പോര്ശ

2014-00-114-93—പകരള സഗംസപ്പോന നറിയമ സഹപ്പോയ സമറിതറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട്  എനറിവ സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ജഡ്ജറിമപ്പോരുപടെയഗം ഓഫസ്വീസട്ട് ജസ്വീവനകപ്പോരുപടെയഗം തമഡറികല് റസ്വീ-ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട്,
സലെഗംമപ്പോറബത, അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യഗം, ഓഫസ്വീസുകളുതടെ വപ്പോടെക, മറട്ട് ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള,
വപ്പോഹന അറകുറപണറികള തുടെങറിയവയപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴപറയന ശസ്വീര്ഷകങളക്കു പനതര കപ്പോണറിചറിട്ടുള
തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

നറിലെവറിതലെ

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം

അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുപതണ

തുക

01-4 — തമഡറികല്  റസ്വീ-ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട് 4 ലെകഗം രൂപ 4 ലെകഗം രൂപ

04-2— സലെഗംമപ്പോറ ബത 1.53 ലെകഗം രൂപ 4.50 ലെകഗം രൂപ

04-4—അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യഗം 80,000  രൂപ 4 ലെകഗം രൂപ

05-3 —തടെലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവട്ട് 4.7 ലെകഗം രൂപ 1 ലെകഗം രൂപ
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05-4—മററിനങള 6.3 ലെകഗം രൂപ 3 ലെകഗം രൂപ

06 —വപ്പോടെക, കരഗം, നറികുതറി 10 ലെകഗം രൂപ 17 ലെകഗം രൂപ

34—മറ്റു തചെലെവുകള 2.3814 പകപ്പോടെറിരൂപ 90 ലെകഗം രൂപ

(ഖണറിക 42)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഹുമപ്പോനതപട  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ സമറിതറിയതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരഗം  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി  സമറിതറി  ശുപപ്പോര്ശ  തചെയ്ത  തുക  അനുവദറികണതമനട്ട്  ധനവകുപറിപനപ്പോടെട്ട്
അഭഭ്യര്ത്ഥറിചറിരുന. ആയതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് ധനവകുപറില് നറിനഗം 17-2-2022 -തലെ
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) 1122/2022/ധന  നമ്പര്  ഉതരവട്ട്    പ്രകപ്പോരഗം, 

2014-114-93-01-04 ശസ്വീര്ഷകതറില് 3,23,000 രൂപയഗം

2014-114-93-04-02 ശസ്വീര്ഷകതറില് 2,21,000 രൂപയഗം

2014-114-93-05-04 ശസ്വീര്ഷകതറില് 3,00,000 രൂപയഗം

2014-114-93-06 ശസ്വീര്ഷകതറില് 19,11,000 രൂപയഗം

2014-114-93-06-34-03  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1,59,00,000  രൂപയഗം ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അനുവദറിച്ചു നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 13189/പപ്പോര്ലെ/2022/നറിയമഗം തസ്വീയതറി 16-7-2022 )

2014-00-114-92—സറിര പലെപ്പോക അദപ്പോലെതട്ട്

01-4—തമഡറികല് റസ്വീ  -  ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട്

05-4—മററിനങള

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഫസ്വീസറിതന്റെ  സുഗമമപ്പോയ  പ്രവര്തനതറിനട്ട്
നറിലെവറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്   തപ്പോതഴപറയന  ശസ്വീര്ഷകങളക്കു  പനതര  തകപ്പോടുതറിട്ടുള  തുക   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

01-4— തമഡറികല് റസ്വീ-ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട് 2.50 ലെകഗം രൂപ

05-4—മററിനങള 1.50 ലെകഗം രൂപ

(ഖണറിക 43)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഹുമപ്പോനതപട  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ  സമറിതറിയതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരഗം
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്ത  തുക  അനുവദറികണതമനട്ട്
ധനവകുപറിപനപ്പോടെട്ട് അഭഭ്യര്ത്ഥറിചറിരുന. ആയതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് ധനവകുപറില് നറിനഗം
19-2-2022-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  1173/2022/ധന  നമ്പര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  2014-114-92-01-04
ശസ്വീര്ഷകതറില്  84,000 രൂപയഗം  2014-114-92-05-04  ശസ്വീര്ഷകതറില്  72,000  രൂപയഗം   ഉപ-
ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറിച്ചു നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 13189/പപ്പോര്ലെ/2022/നറിയമഗം തസ്വീയതറി 16-7-2022 )

ശറിപപ്പോര്ശ

2014-00-116-99—പകരള ഭരണ നറിര്വഹണ മദ്ധഭ്യസ പകപ്പോടെതറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ  തമഡറികല്  റസ്വീ-ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട്,   തകടറിടെങളുതടെ  വപ്പോടെക,
വപ്പോഹനങളുതടെ ഇനനതചലെവട്ട്, എല്.ററി.സറി. എനസ്വീ ആവശഭ്യങളകപ്പോയറി നറിലെവറില് അനുവദറിചറിട്ടുള
വറിഹറിതഗം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴപറയന
ശസ്വീര്ഷകങളക്കു  പനതര  തകപ്പോടുതറിട്ടുള  തുക   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

01-4 – തമഡറികല് റസ്വീ-ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട് 5.50 ലെകഗം രൂപ

04-4 - അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യഗം 5.60 ലെകഗം രൂപ

06 – വപ്പോടെക, കരഗം, നറികുതറി 8.03 ലെകഗം രൂപ

21-2 – പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങള 4.01 ലെകഗം രൂപ

45 – പറി.ഒ.എല് 3.65 ലെകഗം രൂപ

(ഖണറിക 44)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

01-4- തമഡറികല് റസ്വീ ഇഗംപപഴട്ട്തമന്റെട്ട് -5.50 
ലെകഗം രൂപ

 പ്രസ്തുത ശസ്വീര്ഷകതറില് ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതമപ്പോയറി 4,50,000 രൂപ

വകയറിരുതറിയറിരുന. എനപ്പോല് പ്രസ്തുത
ശസ്വീര്ഷകതറില് 4,05,000 രൂപ മപ്പോതമപ്പോണട്ട്

അധറികമപ്പോയറി ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപട്ട്
അനുവദറിചറിട്ടുളതട്ട്.

973/2022.
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04-4- അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യഗം-5.60 ലെകഗം
രൂപ.

ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതമപ്പോയറി5,40,000 രൂപ

വകയറിരുതറിയറിരുന. പകപ്പോവറിഡട്ട്
പശപ്പോതലെതറില്  എല്.ററി.സറി

അപപകകള തുപലെപ്പോഗം കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്
ആയതറില് നറിനഗം 1,50,968 രൂപ മപ്പോതപമ

തചെലെവപ്പോയറിട്ടുള. ആയതറിനപ്പോല് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക
അനുവദറിപകണതപ്പോയറി വനറിടറില.

06-  വപ്പോടെക,  കരഗം,  നറികുതറി  -  8.03  ലെകഗം
രൂപ

പ്രസ്തുത ശസ്വീര്ഷകതറിപലെയട്ട് 18,97,000
രൂപ ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിരുന .പ്രസ്തുത

ശസ്വീര്ഷകതറില്  നറിനഗം ഇതുവതര
9,47,444 രൂപ മപ്പോതപമ തചെലെവപ്പോയറിട്ടുള.

പകരള അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട്ട് ടട്രബറ്റ്യൂണലെറിതന്റെ
എറണപ്പോകുളഗം അഡസ്വീഷണല് ബഞട്ട്

പ്രവര്തറിക്കുന തകടറിടെതറിതന്റെ വപ്പോടെക
നല്കുനതട്ട് സഗംബനറിച ഒരു വഭ്യവഹപ്പോരഗം
ടഹപകപ്പോടെതറിയതടെ പരറിഗണനയറിലെപ്പോയതറിനപ്പോല്

മുഴുവന് വപ്പോടെകയഗം അനുവദറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞറിടറില. ആയതറിനപ്പോല് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്ത പ്രകപ്പോരഗം അധറിക തുക

അനുവദറിപകണതപ്പോയറി വനറിടറില.

21-2- പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങള - 4.01 ലെകഗം
രൂപ

പ്രസ്തുത ശസ്വീര്ഷകതറിപലെയട്ട്
2,99,000 രൂപ ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിരുന. ആയതറിനട്ട് പുറപമ
1,00,000 രൂപ അധറിക ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറിയഗം 85,000 രൂപ റസ്വീഅപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്
വഴറിയഗം ആതക 1,85,000 രൂപ

അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിചറിരുന. ആയതട്ട്
പരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് കൂടുതല് തുക
അനുവദറിപകണറി വനറിടറില.

45- പറി.ഒ.എല്- 3.65 ലെകഗം രൂപ

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമപ്പോയറി ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറിപലെയട്ട് 7,35,000 രൂപ

വകയറിരുതറിയറിരുന. കൂടെപ്പോതത
ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂതടെ 1,00,000 രൂപയഗം

അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറി. ആയതട്ട്
പരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് കൂടുതല് തുക

അനുവദറികണറി വനറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് എ.ആര് 12-2/67/2021/ഉ.ഭ.പ.വ തസ്വീയതറി 28-4-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2014-00-800-94—നറിയമസഹപ്പോയ നറിധറി അഗംശദപ്പോനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്  വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  നറിയമസഹപ്പോയ  നറിധറിയട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്    12  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 47)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം പകരള നറിയമ സഹപ്പോയനറിധറിയതടെ “2014-00-800-94”
ശസ്വീര്ഷകതറില്  ബജറട്ട്  ഗപ്പോന്റെപ്പോയറി  16  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനുവദറിചതറില്  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ
മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  ലെഭറിചറിരുനതട്ട്.  ബപ്പോകറി  തുകയപ്പോയ  12  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ലെഭഭ്യമപ്പോകപ്പോന്  ധനകപ്പോരഭ്യ
(എകട്ട്തപന്ഡറിചര്)-ബറി  വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്  4-2-2021-തലെ  1613/തക.എല്.ബറി.എഫട്ട്1/നറിയമഗം
നമ്പര്  അനക്കൗപദഭ്യപ്പോഗറിക  കുററിപറിലൂതടെ  ആവശഭ്യതപടറിരുനതുഗം  ധനകപ്പോരഭ്യവകുപട്ട്  2020-21
വര്ഷതറിതന്റെ  അവസപ്പോനഗം  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  റസ്വീലെസ്വീസട്ട്  തചെയ്യുനതറിനട്ട്  24-3-2021-തലെ
860448/വഭ്യയഗം-ബറി2/369/2018-ധന  നമ്പര്  അനക്കൗപദഭ്യപ്പോഗറിക  കുററിപട്ട്  മുപഖന  അനുമതറി
നലറിയറിരുനതുഗം എനപ്പോല് BIMS പസപ്പോഫട്ട് തവയര് പ്രവര്തറികപ്പോതതുകപ്പോരണഗം 31-3-2021
നുളറില്  സമര്പറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതത  വരറികയഗം  തുടെര്നട്ട്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതത  ബജറട്ട്  വറിഹറിതമപ്പോയ  18  പകപ്പോടെറി  നപ്പോല്പതട്ട്  ലെകഗം  രൂപയറില്  നറിനഗം
ആദഭ്യഗഡുവപ്പോയറി അനുവദറിച 6  പകപ്പോടെറി ഏഴു ലെകതറി ഇരുപതറിനപ്പോയറിരഗം രൂപ (18  പകപ്പോടെറി
നപ്പോല്പതട്ട് ലെകഗം രൂപയതടെ 33 ശതമപ്പോനഗം)യറില് നറിനഗം 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്
രണപ്പോഗം  ഗഡുവപ്പോയറി  നറിയമസഹപ്പോയനറിധറിയറിപലെകട്ട് ലെഭഭ്യമപ്പോപകണറിയറിരുന  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ
തചെലെവഴറികപ്പോന് അനുമതറി ലെഭറിചറിട്ടുളതുമപ്പോണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 13189/പപ്പോര്ലെ/2022/നറിയമഗം തസ്വീയതറി 16-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2014-00-800-80—പകരള നറിയമപരറിഷ്കരണ കമസ്വീഷന്

97—വപ്പോഹനങളുതടെ വപ്പോടെക

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പകപ്പോടയതട്ട്  വചട്ട്  നടെക്കുന  മസ്വീററിഗംഗുകളകട്ട്  വപ്പോഹനഗം  വപ്പോടെകയട്ട്
എടുക്കുനതറിനപ്പോല് വപ്പോടെകനറിരകട്ട് നല്കുനതറിനട്ട് ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  2  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 52)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഹുമപ്പോനതപട  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ  സമറിതറിയതടെ  ശറിപപ്പോര്ശയതടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  ഖണറിക  നമ്പര്  52-ല്  പരപ്പോമര്ശറിച“2014-00-800-80-97 വപ്പോഹനങളുതടെ
വപ്പോടെക”എന  ബഡ്ജറട്ട്  കണകട്ട്  ശസ്വീര്ഷകതറില്  അധറികതുക  അനുവദറിചട്ട്
ഉതരവപ്പോകണതമനട്ട്  28-9-2021-തലെ  16068/തസ്പെഷഭ്യല്-തസല്/2021/നറിയമഗം നമ്പര്
അനക്കൗപദഭ്യപ്പോഗറിക കുററിപട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്   അഭഭ്യര്ത്ഥറിക്കുകയഗം  അതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  3-2-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നഗം.705/2022/ധന നമ്പര്
സര്കപ്പോര് ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം  1,48,000 രൂപ  (ഒരു ലെകതറി നപ്പോല്പതറി എണ്ണപ്പോയറിരഗം രൂപ
മപ്പോതഗം)  അധറിക  ധനവഭ്യയ  അനുമതറി  മുപഖന  പകരള  നറിയമപരറിഷ്കരണ  കമസ്വീഷനട്ട്
അനുവദറിചട്ട് നല്കറിയറിട്ടുമുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 13189/പപ്പോര്ലെ/2022/നറിയമഗം തസ്വീയതറി 16-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2015—തതരതഞടുപ്പുകള

2015-00-109-99—പഞപ്പോയത്തുകളറിപലെക്കുഗം തപദ്ദേശസസയഗംഭരണ   

                      സപ്പോപനങളറിപലെക്കുഗം തതരതഞടുപ്പുകള നടെതറിപട്ട്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെയഗം
ബനതപട  വകുപറിതന്റെ  വറിശദസ്വീകരണതറിതന്റെയഗം  അടെറിസപ്പോനതറില്  നടെപ്പുവര്ഷതത
ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം ഈ ഇനതറിതലെ തചെലെവട്ട് നറിര്ണ്ണയറികപ്പോന് പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനഗം 2020-തലെ
തപപ്പോതു  തതരതഞടുപ്പുമപ്പോയറി  ബനതപട  ബറില്ലുകള  തകപ്പോടുത്തുതസ്വീര്ക്കുവപ്പോനുഗം
തപദ്ദേശസസയഗംഭരണ  സപ്പോപനങളറില്  ഉപതതരതഞടുപട്ട്  നടെത്തുനതറിപലെയഗം  മറട്ട്
തചെലെവുകളക്കുമപ്പോയറി  അധറികവറിഹറിതഗം  ആവശഭ്യമപ്പോതണനഗം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  3.5  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 53)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

24-6-2021-തലെ G.O.(Rt)No./4658/FIN നമ്പര് സര്കപ്പോര് ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം 2020
തപപ്പോതുതറിരതഞടുപറിതലെ  ബറില്ലുകള  തസററില്  തചെയ്യുനതറിനട്ട്  2,33,68,000 രൂപ
അഡസ്വീഷണല് ഓതടറപസഷന് മുപഖന അനുവദറിച്ചുകറിടറിയറിട്ടുണട്ട്.  അനുവദറികതപട തുക
വരപ്പോന് പപപ്പോകുന ഉപതറിരതഞടുപ്പുകള ഉളതപതടെയള തചെലെവുകളകട്ട് പരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
പ്രതസ്വീകറിക്കുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ.എഗം.2/93/2021-തസസഭവ  തസ്വീയതറി 13-12-2021)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2055 —പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്

2055-00-001 -99—പമല്പനപ്പോട ഗം 

04—യപ്പോതപ്പോ തചെലെവുകള         -  1   യപ്പോതപ്പോബത

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്   പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  ആസപ്പോനതതയഗം  പസപ്പോണല്  ഓഫസ്വീസറിപലെയഗം,  പറഞട്ട്
തഎ.  ജറി.  ഓഫസ്വീസറിപലെയഗം  യപ്പോതപ്പോ  ബത  നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട്ട്  അനുവദറിച  ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  30.95  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 54)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-001 -99—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള

05-2—തതവദബതറി തചെലെവട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പപപ്പോലെസ്വീസറിതലെ  തതവദബതറി  തചെലെവട്ട്  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ ഇനതറില്  12.7660  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 55)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

9-2-2022-തലെ  ബറി  1-57400/2022/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ.  നമ്പര്  കതട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  2,28,80,000 രൂപ  ആവശഭ്യതപടറിരുന.  എനപ്പോല്  G.O  (Rt)
No.2139/2022/Fin  dtd  21-3-2022  പ്രകപ്പോരഗം  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറിക  തുകയപ്പോയറി
അനുവദറിചറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

05-3—തടെലെറിപഫപ്പോണ് ചെപ്പോര്ജട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഇക്കൗ ഇനതറില് ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ തുക തറികച്ചുഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ
ഇനതറില്  2.165  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 56)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

G.O.(Rt)  No.6443/2021/Fin  dtd  1-10-2021 പ്രകപ്പോരഗം  2,79,62,074 രൂപയഗം
GO(Rt)  No.1914/2022/Fin  dtd  16-3-2021  പ്രകപ്പോരഗം  1,59,04,000 രൂപയഗം  GO(Rt)
No.2473/2022/Fin  dtd  27-3-2022  പ്രകപ്പോരഗം  2,24,37,000 രൂപയഗം  ആതക
6,63,03,074 രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

05-4—മററിനങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ഇക്കൗ ഇനതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ ഇനതറില് 90 ലെകഗം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 57)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

GO(Rt)  No.102/2022/Fin  dtd  6-1-2022  പ്രകപ്പോരഗം  30,59,000 രൂപ  അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-001 -99-06—വപ്പോടെക  ,   കരഗം  ,   നറികുതറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
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അടെറിസപ്പോനതറില്    ഇക്കൗ ഇനതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇക്കൗ  ഇനതറില്  32.82  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 58)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

G.O (Rt) No.3505/2021/Fin dtd 15-4-2022  പ്രകപ്പോരഗം  50,52,000 രൂപയഗം  G.O (Rt)
NO.  3998/2021/Fin  dtd  14-5-2021  പ്രകപ്പോരഗം  6,20,000  രൂപയഗം അധറിക തുകയപ്പോയറി
അനുവദറിചറിരുന.കൂടെപ്പോതത  G.O  (Rt)  No.6172/2021/Fin  dtd  18-9-2021  പ്രകപ്പോരഗം
14,43,000 രൂപ തഹലെറിപകപ്പോപ്റററിതന്റെ വപ്പോടെകയറിനതറിലുഗം  G.O(Rt) No.  725/2022/Fin
dtd 5-2-2021 പ്രകപ്പോരഗം 12,10,000 രൂപയഗം അധറിക തുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിരുന. ആതക
അനുവദറിച തുക 83,25,000 രൂപ.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-001 -99-15—രഹസഭ്യ പസവന തചെലെവുകള

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്  വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് മരപ്പോമത്തു പണറികളകപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ ഇനതറില്  3.58  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 59)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

GO(Rt) No.7712/2021/Fin  dtd 29-11-2021  പ്രകപ്പോരഗം  50,00,000 രൂപ അധറിക
തുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-001 -99-17—തചെറുകറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള

പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  ആസപ്പോനതതയഗം  പസപ്പോണല്  ഓഫസ്വീസറിതലെയഗം  പറഞട്ട്  തഎ.ജറി.
ഓഫസ്വീസറിപലെയഗം  മരപ്പോമതട്ട്  പണറികളകപ്പോയറി  ഇക്കൗ  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയ  തുക
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അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ ശസ്വീര്ഷകതറില്  20.8999
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 60)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട്ട് മഹപ്പോമപ്പോരറി കപ്പോരണഗം തചെറുകറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള നടെതപ്പോന് സപ്പോധറിചറില.
ആയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശഭ്യതപടറിരുനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-001 -99-18—സഗംരകണഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇക്കൗ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  5.22  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 61)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-001 -99-19—യപനപ്പോപകരണങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് വപ്പോഹനങളുതടെ അറകുറപണറികള യഥപ്പോസമയഗം നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട്ട്  ഇക്കൗ
ഇനതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്
ഇക്കൗ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  26.5125  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 62)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-001-99-21-2—പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങള  -  സഗംരകണവുഗം അറകുറപണറികളുഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഇക്കൗ  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ ശസ്വീര്ഷകതറില്  31.79  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 63)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-001 -99-34-3—മററിനഗം

വറിഹറിതഗം—1.7010   പകപ്പോടെറി രൂപ   (  പദ്ധതറിപയതരഗം  )

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്    തതരതഞടുപ്പുമപ്പോയറി ബനതപട തചെലെവുകള,  മറട്ട്  ആകസ്മെറിക തചെലെവുകള,
എനറിവ  വഹറിക്കുനതറിനട്ട്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  5.7515  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 64)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

973/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-001 -99-45—പറി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്    പപപ്പോലെസ്വീസട്ട് ആസപ്പോനപതയഗം പസപ്പോണല് ഓഫസ്വീസുകളറിതലെയഗം പറഞട്ട്
ഐ.ജറി.  ഓഫസ്വീസുകളറിതലെയഗം  ഇനന  തചെലെവറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള
വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  3.6370  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 65)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

G.O  (Rt)  No.7811/2021/Fin  dtd  2-12-2021  പ്രകപ്പോരഗം  1 പകപ്പോടെറി  രൂപയഗം  G.O
(Rt)NO.125/2022/Fin  dtd  7-1-2022  പ്രകപ്പോരഗം  1 പകപ്പോടെറി  രൂപയഗം  G.O(Rt)
No.1342/2022/Fin  dtd  26-2-2022  പ്രകപ്പോരഗം  50 ലെകഗം  രൂപയഗം  G.O(Rt)No.
172/2022/Fin  dtd  9-3-2022  പ്രകപ്പോരഗം   50 ലെകഗം  രൂപയഗം  G.O.(Rt)
No.2471/2022/Fin  dtd  27-3-2022  പ്രകപ്പോരഗം  81.64  ലെകഗം  രൂപയഗം  (ആതക
3,81,64,000 രൂപ) അധറിക തുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-003 -99 —പപപ്പോലെസ്വീസട്ട് പരറിശസ്വീലെന സ്കൂളുകളുഗം പകപ്പോപളജുകളുഗം

05—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള   - 4   മററിനങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്     പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  തട്രയറിനറിഗംഗട്ട്  പകപ്പോപളജറിതലെ സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങളുതടെ
ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പ്രസ്വീമറിയഗം  അടെയനതറിനുഗം  ഓഫസ്വീസട്ട്  ആവശഭ്യങളക്കുള  മറ്റു  തചെലെവുകള
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനുഗം  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്
22.07  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 66)



27

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-003 -99- 17—തചെറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  പരറിശസ്വീലെന  സ്കൂളറിതലെ  മരപ്പോമത്തു  പണറികള
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  41.50  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 67)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട്ട് മഹപ്പോമപ്പോരറി കപ്പോരണഗം തചെറുകറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള നടെതപ്പോന് സപ്പോധറിചറില.
ആയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശഭ്യതപടറിരുനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-003-98—പകരള പപപ്പോലെസ്വീസട്ട് അകപ്പോഡമറി

05-4—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള  -  മററിനങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  വകുപറിതലെ  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങളുതടെ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പ്രസ്വീമറിയഗം
അടെയനതുഗം, ഓഫസ്വീസട്ട് ആവശഭ്യങളക്കുള തചെലെവുകളുതമലപ്പോഗം  പമല് ശസ്വീര്ഷകതറില് നറിനമപ്പോണട്ട്
നറിര്വഹറിക്കുനതട്ട്.  ഇതറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  പരറിമറിതമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇക്കൗ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  3.14  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 68)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-003-98-17—തചെറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള   (  പകരള പപപ്പോലെസ്വീസട്ട് അകപ്പോഡമറി  )

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്  വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പകരള  പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  അകപ്പോഡമറിയറിതലെ  മരപ്പോമതട്ട്  പണറികള
നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഇക്കൗ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  43.99  ലെകഗം  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 69)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-003-98-34—മറ്റു തചെലെവുകള  -3-  മററിനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെയഗം  ബനതപട  വകുപറിതന്റെ  വറിശദസ്വീകരണതറിതന്റെയഗം
അടെറിസപ്പോനതറില്    ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  ഇക്കൗ  ഇനതറിതലെ  തചെലെവട്ട്  നറിര്വഹറികപ്പോന്
പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ ശസ്വീര്ഷകതറില്  3.2208  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 70)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

6-11-2021-തലെ  ബറി2-57616/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ.  നമ്പര്  കതട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് 69  ലെകഗം രൂപ ആവശഭ്യതപടറിരുന. G.O (Rt) No.1596/2022/Fin dtd
7-3-2022  പ്രകപ്പോരഗം 20 ലെകഗം രൂപ അനുവദറിചറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-101-99—കുറപ്പോപനസഷണ വറിഭപ്പോഗഗം

18—സഗംരകണഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്  വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  സറി.ബറി.സറി.ഐ.ഡറി.  ഓഫസ്വീസട്ട്  തകടറിടെങളുതടെ
അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  അനുവദറിചറിട്ടുള  വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് 68 ലെകഗം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 71)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-101-98—തസ്പെഷഭ്യല് ബപ്പോഞട്ട് സറി  .  ഐ  .  ഡറി  .

04—യപ്പോതപ്പോ തചെലെവുകള   -  1   യപ്പോതപ്പോബത

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  മുന്വര്ഷങളറിതലെ ടെറി.എ ബറില്ലുകളുതടെ കുടെറിശറിക (ശബരറിമലെ, ഇലെകന്
ഡറ്റ്യൂടറികള  തുടെങറിയവ)  തസ്വീര്പകണതറിനപ്പോല്  നറിലെവറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള  വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറിൽ  2.84
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണ
തമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 72)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

18—സഗംരകണഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് എസട്ട്.ബറി.സറി.തഎ.ഡറി.  ഓഫസ്വീസട്ട്  തകടറിടെങളുതടെ  അറകുറപണറികള
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിചറിട്ടുള  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  വറിലെയറിരുതറിയ
സമറിതറി ഈ ശസ്വീർഷകതറിൽ 20.50 ലെകഗം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 73)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-104-99—സപ്പോയധ പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്

04—യപ്പോതപ്പോ തചെലെവുകള   - 1   യപ്പോതപ്പോബത

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഇലെകൻ,  ശബരറിമലെ  ഡറ്റ്യൂടറി  എനറിവയമപ്പോയറി  ബനതപട   ടെറി.എ
ബറില്ലുകള  മപ്പോറുനതറിനുഗം,  9  തബറപ്പോലെറിയന്  യൂണറിറ്റുകളുതടെ  യപ്പോതപ്പോ  ബത  തചെലെവുകള
എനറിവയപ്പോയഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിൽ  കൂടുതൽ  തുക  പവണറി  വരുതമനട്ട്  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിൽ  11.018  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 74)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട്ട് മഹപ്പോമപ്പോരറി കപ്പോരണഗം തചെറുകറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള നടെതപ്പോന് സപ്പോധറിചറില.
ആയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശഭ്യതപടറിരുനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

05—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള 

04—മററിനങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് 9  ബറപ്പോലെറിയനുകളറിതലെ വപ്പോഹനങളുതടെ ഇന്ഷസറന്സട്ട് പ്രസ്വീമറിയഗം അടെയനതറിനുഗം,
ഓഫസ്വീസട്ട്  ആവശഭ്യങളക്കുള  തചെലെവുകളക്കുഗം  കുടെറിശറിക  തസ്വീര്പപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  പമല്
ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി തുക ആവശഭ്യഗം വരുതമനതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 2.9889 പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 75)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

വപ്പോഹനങളുതടെ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  അടെയനതറിനുഗം  യൂണറിറ്റുകളുതടെ  കുടെറിശറിക
തസ്വീര്പപ്പോകപ്പോനുമപ്പോയറി ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 1,92,00,000 രൂപ ആവശഭ്യതപടറിരുന. 25-1-2022-തലെ
G.O (Rt) No.572/2022/Fin പ്രകപ്പോരഗം 19,02,000 രൂപ അനുവദറിചറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-104-99 -06—വപ്പോടെക  ,   കരഗം  ,   നറികുതറി 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  52.76  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 76)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-104-99 -17— തചെറുകറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള

തചെറുകറിടെ  മരപ്പോമതട്ട്  പണറികള  എന  ഇനഗം  ഉളതപടറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ആയതട്ട്
ഉളതപടുതറി പ്രസ്തുത ഇനതറില് 10 ലെകഗം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 77)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

18—സഗംരകണഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഫണറിതന്റെ അപരഭ്യപ്പോപ്തത മൂലെഗം ബറപ്പോലെറിയനുകളറില് ഭരണപ്പോനുമതറി ലെഭറിച
അറകുറപണറികള  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനറില  എനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  53.9525  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 78)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

19—യപനപ്പോപകരണങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ബറപ്പോലെറിയന് യൂണറിറ്റുകളറിപലെകട്ട് കമ്പറ്റ്യൂടറുഗം മറട്ട് അനുബന ഉപകരണങളുഗം
വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  19-യപനപ്പോപകരണങള  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  14.49  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 79)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

അതഭ്യപ്പോവശഭ്യ ഘടങളറില് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ തചെലെവുകള 34 OC, 05-04 എനസ്വീ
ശസ്വീര്ഷകങളറില് നറിനഗം നറിര്വഹറിചതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശഭ്യതപടറിരുനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)
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34—മറ്റു തചെലെവുകള   - 3   മററിനഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പകരളതറിതലെ  9  ബറപ്പോലെറിയന്  യൂണറിറ്റുകളറിതലെ  ഗസട്ട്  അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കുള
പ്രതറിഫലെഗം, പരറിശസ്വീലെനതറിനപ്പോയറി പറി.എസട്ട്.സറി അടഡസസട്ട് തചെയ്യുന പപപ്പോലെസ്വീസട്ട് തട്രയറിനറികളുതടെ
തമഡറികല്  തടെസ്റ്റുകള  നടെത്തുന  ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര്ക്കുള  പ്രതറിഫലെഗം,  സ്തുതഭ്യര്ഹമപ്പോയ
പസവനതറിനുള തമഡലുകള,  ററിവപ്പോര്ഡുകള,  പപപ്പോലെസ്വീസട്ട് പസനയറിതലെ കപ്പോയറിക തപ്പോരങളക്കുള
ഡയറട്ട് അലെവന്സട്ട് തുടെങറിയ തചെലെവുകള നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട്ട് നറിലെവറിതലെ ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.   ബറപ്പോലെറിയനുകളുതടെ  പരറിശസ്വീലെനവുമപ്പോയറി
ബനതപട പരറിപപ്പോടെറികളുതടെ സുഗമമപ്പോയ നടെതറിപറിനപ്പോയറി ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 1.3763 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 80)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-104-98—ഇന്ഡഭ്യന് ററിസര്വട്ട് ബറപ്പോലെറിയന് 

01-4—ശമ്പളഗം തമഡറികല് റസ്വീ ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഇന്ഡഭ്യന്  ററിസര്വട്ട്  ബറപ്പോലെറിയനറില്  തമഡറികല്  റസ്വീഇഗംപബഴ് സ് തമന്റെട്ട്
ഇനതറില്  1.46  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 81)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

973/2022.
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2055-00-104-98—ഇന്ഡഭ്യന് ററിസര്വട്ട് ബറപ്പോലെറിയന്

04—യപ്പോതപ്പോ തചെലെവുകള   - 1   യപ്പോതപ്പോബത

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ഇന്തഭ്യപ്പോ  ററിസര്വട്ട്  ബറപ്പോലെറിയതന്റെ  പരറിശസ്വീലെനതറിനപ്പോയറി  സഗംസപ്പോനതറിനട്ട്
അകത്തുഗം  പുറത്തുഗം  പസനപ്പോഗംഗങളകട്ട്  യപ്പോത  തചെപയണറി  വരുനതട്ട്  കണകറിതലെടുത്തുഗം
ശബരറിമലെ,  ഇലെകന്   ഡറ്റ്യൂടറി സഗംബനറിച കുടെറിശറിക ബപ്പോദ്ധഭ്യത തസ്വീർക്കുനതറിനുഗം സപ്പോമ്പതറിക
വർഷപ്പോവസപ്പോനഗംവതരയള  തചെലെവുകളക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  3.145  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 82)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

23-7-2021-തലെ ബറി2-57637/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ. നമ്പര് കതട്ട് പ്രകപ്പോരഗം 1,19,31,380 രൂപ
അധറിക തുകയപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടറിരുന. G.O (Rt) No. 606/2022/Fin/dtd 2-2-2022  പ്രകപ്പോരഗം
40,00,000 രൂപ അനുവദറിചറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-104-98 -05—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള  -4   മററിനങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് തഎ.ആര്.  ബറപ്പോലെറിയനറിതലെ  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങളുതടെ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പ്രസ്വീമറിയഗം  അടെയനതറിനുഗം  ഓഫസ്വീസട്ട്  ആവശഭ്യങളക്കുള  തചെലെവുകളക്കുമപ്പോയറി  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  18.08  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 83)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

18-12-2021-തലെ ബറി2/57643/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ.  നമ്പര് കതട്ട് പ്രകപ്പോരഗം  12,34,561  രൂപ
അധറിക തുകയപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടറിരുന. G.O (Rt)  No.958/2022/Fin  തസ്വീയതറി  11-2-2022
പ്രകപ്പോരഗം 3,00,000 രൂപ അനുവദറിചറിരുന.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)
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2055-00-104-98-18—സഗംരകണഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് തഎ.ആര്.  ബറപ്പോലെറിയനറിതലെ  തകടറിടെങളുതടെ  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി
ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.295  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 84)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-104-98-19—യപനപ്പോപകരണങള 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  19.94  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 85)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-104-98-21—പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങള  -2   സഗംരകണവുഗം അറകുറപണറികളുഗം

ഐ.ആര്.  ബറപ്പോലെറിയതന്റെ  വപ്പോഹനങളുതടെയഗം  ആന്റെറി  നകല്  ഓപപറഷനട്ട്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന  വപ്പോഹനങളുതടെയഗം  അറകുറപണറികള  യഥപ്പോസമയഗം  നടെത്തുനതറിനട്ട്
നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  17.86  ലെകഗം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 86)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-104-98 -45—   പറി  .  ഒ  .  എല്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഐ.  ആര്.  ബറപ്പോലെറിയതന്റെ  വപ്പോഹനങളുതടെയഗം  മപ്പോപവപ്പോയറിസട്ട്  പവടയട്ട്
നറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള തണര്പബപ്പോളടട്ട് കമപ്പോപന്റെപ്പോകളുതടെ വപ്പോഹനങളുതടെയഗം ഇനനതചെലെവട്ട് വഹറിക്കുനതറിനട്ട്
നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  42.85  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 87)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

18-11-2021-തലെ ബറി2-57650/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ.  നമ്പര് കതട്ട് പ്രകപ്പോരഗം  35,18,275  രൂപ
അധറിക തുക ആവശഭ്യതപടറിരുന. G.O(Rt) No. 8134/2021/Fin dtd 15-12-2021 പ്രകപ്പോരഗം
15,00,000 രൂപ  അധറിക  തുകയപ്പോയറി  അനുവദറിചറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.  വസ്വീണഗം  11-2-2022-നു
11,00,000 രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടറിരുന. G.O (Rt) No. 2439/2022/Fin
dtd 26-3-2022 പ്രകപ്പോരഗം 5 ലെകഗം രൂപ അനുവദറിച്ചു.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-109-99—ജറിലപ്പോ പസന

04—യപ്പോതപ്പോ തചെലെവുകള   - 1   യപ്പോതപ്പോബത

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് മുന്വര്ഷങളറിതലെ  ടെറി.എ.  ഇനതറിലുള  കുടെറിശറിക  തകപ്പോടുത്തു
തസ്വീര്ക്കുനതറിനപ്പോയറി,  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  21.95 പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 88)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

05—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള -4   മററിനങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  വകുപറിതലെ  വപ്പോഹനങളുതടെ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പ്രസ്വീമറിയഗം
അടെയനതറിനുഗം  തഎ.പറി.എസട്ട്.ഓഫസ്വീസര്മപ്പോരുതടെ  AIS  അലെവന്സട്ട്  നല്കുനതറിനുഗം  മറട്ട്
ഓഫസ്വീസട്ട്  തചെലെവുകളക്കുഗം  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  9.8525  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 89)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

കതട്ട്  നഗം.ബറി3-57512/2021/PHQ  dtd  18-1-2021  പ്രകപ്പോരഗം  2,55,05,000  രൂപ
ആവശഭ്യതപടറിരുന.  15-2-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ  G.O  (Rt)  No.1057/2022/Fin  നമ്പര്
ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം 1,00,00,000 രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനുവദറിച്ചു.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

17—തചെറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  പസഷന്  തകടറിടെങളുതടെയഗം  ജറിലപ്പോ  പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  ഓഫസ്വീസട്ട്
തകടറിടെങളുതടെയഗം മരപ്പോമത്തുപണറികളകപ്പോയറി നറിലെവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  41.87 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 90)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

18—സഗംരകണഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  പസഷനുകളുതടെ  നവസ്വീകരണതറിനുഗം  സക്കൗകരഭ്യങള
വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  39.87  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 91)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

19—യപനപ്പോപകരണങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം,  മുന് വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് നറിലെവറിൽ ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  10.797  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 92)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

21—പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങള   - 2   സഗംരകണവുഗം അറകുറപണറികളുഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  പസഷനുകളറിതലെയഗം  ജറിലപ്പോ  പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  ഓഫസ്വീസുകളറിതലെയഗം
വപ്പോഹനങളുതടെ  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  നറിലെവറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള  വറിഹറിതഗം



39

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  12.4575  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 93)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

34-3—മററിനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് തസ്വീര്ത്ഥപ്പോടെന സമയത്തുഗം മകരവറിളകട്ട് സമയത്തുഗം
തസ്പെഷഭ്യല് ഡറ്റ്യൂടറികപ്പോയറി  നറിപയപ്പോഗറിക്കുനവര്കട്ട്  പ്രതറിഫലെഗം  നല്കല്,  ഫസ്വീഡറിഗംഗട്ട്  ചെപ്പോര്ജട്ട്
എനറിവയപ്പോയറി നറിലെവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  11.698  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 94)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബറി3-57518/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ  നമ്പര്  കതട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  22-6-2021  തസ്വീയതറിയറില്
3,40,20,000 രൂപ  ആവശഭ്യതപടറിരുന.  26-8-2021  തസ്വീയതറിയറിതലെ  G.O(Rt)
No.5654/2021/Fin നമ്പര് ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം 75,00,000 രൂപ അനുവദറിച്ചു.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

45—പറി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് പപപ്പോലെസ്വീസട്ട് പസഷനുകളറിതലെയഗം ജറിലപ്പോ പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്
ഓഫസ്വീസുകളറിപലെയഗം  വപ്പോഹനങളുതടെ  ഇനന  തചെലെവട്ട്  വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  40.1688  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 95)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

7-12-2021  തസ്വീയതറിയറിതലെ  ബറി3-57519/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ  നമ്പര് കതട്ട് പ്രകപ്പോരഗം
29,96,89,902  രൂപ  ആവശഭ്യതപടറിരുന.  10-1-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ  G.O  (Rt)
No.175/2021/Fin  നമ്പര് ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം  10,00,00,000 രൂപ അനുവദറിചറിരുന. 8-3-2022,
14-3-2022  എനസ്വീ തസ്വീയതറികളറിതലെ കത്തുകള പ്രകപ്പോരഗം  5  പകപ്പോടെറി  രൂപയഗം,  12  പകപ്പോടെറി
രൂപയഗം ആവശഭ്യതപടറിരുന. G.O(Rt) No.2060/2022/Fin dtd 19-3-2022  പ്രകപ്പോരഗം  5
പകപ്പോടെറി രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനുവദറിച്ചു.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-111-99—തറയറില്പവ പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്

04—യപ്പോതപ്പോ തചെലെവുകള   - 1   യപ്പോതപ്പോബത

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് മുന്വര്ഷങളറിതലെ ടെറി.എ.  ഇനതറിലുള കുടെറിശറിക
(ശബരറിമലെ, ഇലെകന് ഡറ്റ്യൂടറി ) നല്പകണതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 4.17 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 96)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

29-10-2021-തലെ  ബറി2-57654/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ  (1)  നമ്പര്  കതട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം
3,10,30,000 രൂപ അധറിക തുക ആവശഭ്യതപടറിരുന. G.O (Rt) No.2484/2022/Fin dtd
27-3-2022 പ്രകപ്പോരഗം 1,00,00,000 രൂപ അനുവദറിച്ചു.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-111-99 -34—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള  -3   മററിനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  Dog  food,  Medicine,  ഓഫസ്വീസട്ട്
ആവശഭ്യങളക്കുള  തതദനഗംദറിന  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  നറിര്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഇക്കൗ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  3.06  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

 (ഖണറിക 97)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-112-98—തസ്വീരപദശ പപപ്പോലെസ്വീസട്ട് പസഷനുകള

04—യപ്പോതപ്പോ തചെലെവുകള   - 1   യപ്പോതപ്പോബത

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ശബരറിമലെ,  ഇലെകന്  ഡറ്റ്യൂടറികള  തുടെങറിയവയതടെ
ടെറി.എ.  ബറില്ലുകളുതടെ കുടെറിശറിക തസ്വീര്പകണതുളതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  63.45  ലെകഗം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 98)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

25-1-2022 തസ്വീയതറിയറിതലെ ബറി 3-57528/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ നമ്പര് കതട്ട് പ്രകപ്പോരഗം
25,00,000 രൂപയതടെ  റസ്വീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  അയചതനുസരറിചട്ട്  3-12-2022
തസ്വീയതറിയറിതലെ  G.O  (Rt)No.1492/2022.Fin  നമ്പര്  ഉതരവട്ട്  പ്രകപ്പോരഗം  1,00,00,000  രൂപ
അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് വഴറി അനുവദറിച്ചു.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-113-98—പസ്പെപ്പോര്ട്സട്ട് ഗപ്പോന്റെട്ട്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില്  All  India  Police  Meet  2021  നടെത്തുനതറിനുഗം
പസ്പെപ്പോര്ട്സട്ട്  കറിറട്ട്,  കപ്പോയറിക  തപ്പോരങളക്കുള  സഹപ്പോയധനഗം,  കഭ്യപ്പോഷട്ട്  അവപ്പോര്ഡുകള,  മറട്ട്
അപ്രതസ്വീകറിത  തചെലെവുകള  എനറിവയപ്പോയറി  ഇക്കൗ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.401  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 99)

973/2022.
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-114-99 -04—വയര്തലെസട്ട് യൂണറിറട്ട്   -   യപ്പോതപ്പോ തചെലെവുകള   - 1   യപ്പോതപ്പോബത

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് മുന് വര്ഷങളറിതലെ ടെറി.എ.  ബറില്ലുകളുതടെ കുടെറിശറിക
തസ്വീര്ക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.053  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 100)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-114-99—വയര്തലെസട്ട് യൂണറിറട്ട്  -  ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള  

05-03—തടെലെറിപഫപ്പോണ്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഇക്കൗ  ഇനതറില്  12.80  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 101)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

 15-12-2021-തലെ  ബറി2/57672/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ  നമ്പര്  കതട്ട്  അനുസരറിചട്ട്
BSNL Leased Circuit കുടെറിശറിക തസ്വീര്ക്കുനതറിനപ്പോയറി 4,00,000 രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി
ആവശഭ്യതപടതറില്,  G.O(Rt)  No.643/2022/Fin  dtd  2-2-2022  പ്രകപ്പോരഗം  തുക
അനുവദറിചറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-114-99 -18—സഗംരകണഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് പപപ്പോലെസ്വീസട്ട് തടെലെറികമറ്റ്യൂണറിപകഷന് യൂണറിററിതലെ അറകുറപണറികള നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി
ഇക്കൗ ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.293  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 102)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

29-9-2021-തലെ  ബറി2/57675/2021/പറി.എചട്ട്,കറ്റ്യൂ  നമ്പര്  കതട്ട്  അനുസരറിചട്ട്
തടെലെറികമറ്റ്യൂണറിപകഷന്  ആസപ്പോനതത  പുതറിയ  Septic  tank,  drainage  line
നറിര്മറിക്കുനതറിനുഗം,  കപ്പോര്  തഷഡറില്  Euro  cone  tile  പതറിപറിക്കുനതറിനുഗം  4-10-2021
തസ്വീയതറി  11,12,000 രൂപയതടെ തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് അയചതറിനട്ട്  G.O(Rt) No.7725/2021/Fin
dtd 30-11-2021 പ്രകപ്പോരഗം 9,84,000 രൂപ അനുവദറിച്ചു.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-114-98—കഗംമ്പറ്റ്യൂടര്   തസന്റെര് 

05—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള  - 4   മററിനഗം  

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് പപപ്പോലെസ്വീസട്ട്  വകുപറിതലെ സര്കപ്പോര് വപ്പോഹനങളുതടെ
ഇന്ഷസറന്സട്ട് പ്രസ്വീമറിയഗം അടെയനതറിനുഗം, തഎ.പറി.എസട്ട്. ഒപ്പോഫസ്വീസര്മപ്പോരുതടെ AIS അലെവന്സട്ട്
നല്കുനതറിനുഗം  ഓഫസ്വീസട്ട്  തചെലെവുകളക്കുമപ്പോയറി  ഇക്കൗ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  28.29  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 103)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

11-2-2022-തലെ  ബറി2/57687/2021/പറി.എചട്ട്.കറ്റ്യൂ.  നമ്പര്  കതട്ട്  അനുസരറിചട്ട്
2,73,000 രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗഗം വഴറി അനുവദറികപ്പോന് ആവശഭ്യതപടറിരുന.  G.O(Rt)
No.2169/2022/Fin dtd 22-3-2022 പ്രകപ്പോരഗം ഈ തുക അനുവദറിചറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-114-98-18—സഗംരകണഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  എസട്ട്.സറി.ആര്.ബറി.  യൂണറിറ്റുകളറിതലെ
അറകുറപണറികള  നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഇക്കൗ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  68.20  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 104)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2055-00-116-99—പഫപ്പോറന്സറികട്ട് സയന്സട്ട്

18—സഗംരകണഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പഫപ്പോറന്സറികട്ട്  സയന്സട്ട്  ലെപബപ്പോറടററികളറിതലെ
അറകുറപണറികള  നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  17.99  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 105)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറിനുളറില്  തചെലെവട്ട്  പരറിമറിതതപടുതറിയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഇ 4/453/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം, തസ്വീയതറി 5-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-103-99—പകരള പലെപ്പോകപ്പോയക  , 1998

01-4—തമഡറികല് റസ്വീ  -  ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പലെപ്പോകപ്പോയക,  ഉപപലെപ്പോകപ്പോയക,  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,



45

തഡപറ്റ്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,  ഓഫസ്വീസട്ട്  സപ്പോഫട്ട്  എനറിവരുതടെ  തമഡറികല്  റസ്വീ-ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട്
തക്ലെയറിമുകള  മപ്പോററിനല്കുനതറിനട്ട്  നറിലെവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള  വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 106)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

13-12-2021  തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.8063/2021/ധന  പ്രകപ്പോരഗം  01-4
തമഡറികല്  റസ്വീ-ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട്  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂതടെ
10,000 രൂപയഗം  19-3-2022-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.2050/2022/ധന  പ്രകപ്പോരഗം
6,00,000 രൂപയഗം അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-103-99—പകരള പലെപ്പോകപ്പോയക  , 1998

02-പവതനഗം-5—ദറിവസപവതനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പറി.ററി.എസട്ട്.,  ദറിവസപവതനഗം,  പകപ്പോ-തടെര്മറിനസട്ട്
ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ പവതനഗം എനറിവ നല്കുനതറിനട്ട്  ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയ തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  10  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 107)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി 22,00,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-103-99—പകരള പലെപ്പോകപ്പോയക  , 1998

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 108)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3-6-2021-തലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നഗം.4285/2021/ധന., 13-12-2021-തലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)
നഗം.8079/2021/ധന  എനറിവ  '04-2  യപ്പോതപ്പോബത-സലെഗംമപ്പോറ  ബത'  എന
ശസ്വീര്ഷകതറില്  യഥപ്പോക്രമഗം  75,000 രൂപ,  15,000 രൂപ  21-3-2022-തലെ
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നഗം.2140/ധന പ്രകപ്പോരഗം  46,000 രൂപ എനറിങതന ആതക  1,36,000 രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂതടെ അധറികഗം അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-103-99—പകരള പലെപ്പോകപ്പോയക  , 1998

04-4—അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പലെപ്പോകപ്പോയക,  ഉപപലെപ്പോകപ്പോയക,  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,
തഡപറ്റ്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്  എനറിവര്കട്ട്  അവധറി  യപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യഗം  നല്കുനതറിനട്ട്  നറിലെവറിതലെ
ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.7  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 109)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യഗം വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-103-99—പകരള പലെപ്പോകപ്പോയക  , 1998

05-4—മററിനങള

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പുതുതപ്പോയറി  ചുമതലെപയല്ക്കുന
ഉപപലെപ്പോകപ്പോയകയതടെ ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക വസതറിയറില് ഫര്ണറിചര്,  ഇലെകറികട്ട്  ഉപകരണങള
എനറിവ വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി അധറിക വറിഹറിതഗം ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  4.14  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 110)



47

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യഗം വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-103-99—പകരള പലെപ്പോകപ്പോയക  , 1998

21-1—പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങള

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്   ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  തുക  ഒനഗം
വകയറിരുതപ്പോതതറിനപ്പോല്  3  പുതറിയ  വപ്പോഹനങള  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  60  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 111)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പുതറിയ  വപ്പോഹനങള  വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട്  നറിയനണഗം  ഏര്തപടുതറിയറിരറിക്കുന
സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  പലെപ്പോകപ്പോയകയട്ട്  വപ്പോഹനങള  വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട്  ഭരണപ്പോനുമതറി
നല്കറിയറിടറില. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ഇനതറില് തുക വകയറിരുപതണറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-103-99—പകരള പലെപ്പോകപ്പോയക  , 1998

21-2—സഗംരകണവുഗം അറകുറപണറികളുഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  വപ്പോഹനങളുതടെ  കപ്പോലെപഴകഗം  കപ്പോരണഗം
അറകുറപണറികളകട്ട്  കൂടുതല്  തുക  തചെലെവപ്പോകുതമനതറിനപ്പോല്  നറിലെവറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള   വറിഹറിതഗം പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.03  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 112)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യഗം വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-104-99—വറിജറിലെന്സട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന  വറിഹറിതഗം  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല് തപ്പോതഴപറയന
ശസ്വീര്ഷകങളറില്  1.005  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

01-4 തമഡറികല് റസ്വീ-ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട് 5 ലെകഗം രൂപ

05-1 തവളകരഗം 2 ലെകഗം രൂപ

05-4 മററിനങള 10 ലെകഗം രൂപ

06 വപ്പോടെക, കരഗം, നറികുതറി 10 ലെകഗം രൂപ

15 രഹസഭ്യപസവന തചെലെവുകള 6 ലെകഗം രൂപ

17 തചെറുകറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള 50 ലെകഗം രൂപ

21-2 പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങള      -  സഗംരകണവുഗം 
അറകുറപണറികളുഗം

15 ലെകഗം രൂപ

26 ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷപ്പോ പ്രപയപ്പോഗഗം 50,000 രൂപ

28 തതപ്പോഴറില്പരവുഗം പ്രപതഭ്യക പസവനങളക്കുമുള 
തചെലെവുകള

2 ലെകഗം രൂപ

(ഖണറിക 113)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

25-1-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.579/2022/ധന പ്രകപ്പോരഗം  06-വപ്പോടെക,
കരഗം,  നറികതറി  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  33,45,000 രൂപയഗം  05-1  തവളകരഗം  എന
ശസ്വീര്ഷകതറില്  54,000 രൂപയഗം  15-2-2022-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.1060/2022/ധന
പ്രകപ്പോരഗം  15-രഹസഭ്യ  പസവന  തചെലെവുകള  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  3,00,000 രൂപയഗം
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23-2-2022 തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നഗം.1227/2022/ധന പ്രകപ്പോരഗം 05-1 തവളകരഗം
എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1,13,000 രൂപയഗം  27-3-2022-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)
നഗം.2505/2022/ധന പ്രകപ്പോരഗം 05-1 തവളകരഗം എന ശസ്വീര്ഷകതറില് 1,00,000 രൂപയഗം
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

മറട്ട് ഇനങളറില് തുക അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യഗം വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-105-99—വറിജറിലെന്സട്ട് ടട്രബറ്റ്യൂണല്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് നറിയമ പുസകങള വപ്പോങ്ങുനതറിനുഗം ചെറിലെ ഓഫസ്വീസട്ട്
ഉപകരണങള  പുതുക്കുനതറിനുഗം  സര്കപ്പോരറിപലെകട്ട്  തറിരറിചടെച  വപ്പോടെകതുക  പുതുതപ്പോയറി
നല്കുനതറിനുഗം പമല് ശസ്വീര്ഷകതറില് അനുവദറിചറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  7.8338  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 114)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2062-00-105-99-06 ശസ്വീര്ഷകതറില് സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നഗം.4789/2021/ധന തസ്വീയതറി
5-7-2021  പ്രകപ്പോരഗം  7,10,000 രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുകയഗം  പമപ്പോപടപ്പോര്വപ്പോഹന
സഗംരകണവുഗം  അറകുറപണറികളുഗം  2062-00-105-99-21-2  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്
15,000 രൂപ  15-2-2022-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.1056/2022/ധന  പ്രകപ്പോരഗം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം വഴറി അനുവദറിക്കുകയഗം തചെയ്തറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-105-98—അഡസ്വീഷണല് വറിജറിലെന്സട്ട് ടട്രബറ്റ്യൂണല്  ,   പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  വപ്പോടെക  കരപ്പോര്  നറിലെവറില്  വരുതമനട്ട്
പ്രതസ്വീകറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  3.094  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 115)

973/2022.
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

25-2-2022-തലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.1315/2022/ധന ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം  2062-00-105-98-
അഡസ്വീഷണല് വറിജറിലെന്സട്ട് ടട്രബറ്റ്യൂണല്,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്  06-വപ്പോടെക-കരഗം-നറികുതറി എന
ശസ്വീര്ഷകതറില് 9,50,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-105-97—എന്കസയററി കമസ്വീഷണര് ആന്റെട്ട് തസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജട്ട്  ,   തൃശൂര്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്കരണഗം,  മറട്ട്  ഓഫസ്വീസട്ട്  തചെലെവുകള
എനറിവയപ്പോയറി  നറിലെവറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  10  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 116)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യഗം വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-105-96—എന്കസയററി കമസ്വീഷണര് ആന്റെട്ട് തസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജട്ട്  ,   തറിരുവനന്തപുരഗം

06—വപ്പോടെക  ,   കരഗം  ,   നറികുതറി    

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.08  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 117)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

25-1-2022-തലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നഗം.575/2022/ധന ഉതരവട്ട് പ്രകപ്പോരഗം 2062-00-
105-96-00-06-00  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.08  ലെകഗം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-105-95— എന്കസയററി കമസ്വീഷണര് ആന്റെട്ട് തസ്പെഷഭ്യല്   ജഡ്ജട്ട്  ,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഫസ്വീസട്ട്  തകടറിടെതറിതന്റെ  വപ്പോടെക നല്കുനതറിനട്ട്
നറിലെവറിതലെ ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 2.92 ലെകഗം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 118)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

തകടറിടെ വപ്പോടെക പുതുകറി നറിശയറിക്കുനതുമപ്പോയറി ബനതപടട്ട് മുന്സറിഫട്ട് പകപ്പോടെതറിയറില്
പകസട്ട്  നറിലെവറിലുളതറിനപ്പോല്  ഈ  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷഗം  തകടറിടെവപ്പോടെക  നല്കറിയറിടറില.
ആയതറിനപ്പോല് ഇതുമപ്പോയറി ബനതപടട്ട് അധറിക തുകതയപ്പോനഗം അനുവദറിപകണറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-105-94—എന്കസയററി കമസ്വീഷണര് ആന്റെട്ട് തസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജട്ട്  ,   പകപ്പോടയഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് നറിലെവറിലുള വറിഹറിതഗം പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  01-2-ശമ്പളഗം-കപ്പോമബത,
04-2-സലെഗംമപ്പോറബത, 99-ഇന്ഫര്പമഷന് തടെപകപ്പോളജറി എനസ്വീ ഇനങളറില് അധറിക തുക
ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  6.5  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 119)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

10-5-2021-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.3967/2021/ധന  പ്രകപ്പോരഗം  സലെഗംമപ്പോറബത
അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  04-2-സലെഗംമപ്പോറബത  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  50,000 രൂപ
(അന്പതറിനപ്പോയറിരഗം രൂപ) ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം വഴറി അധറികഗം അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.  8-2-2022-തലെ
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.823/2022/ധന പ്രകപ്പോരഗം  99-00-IT  എന ശസ്വീര്ഷകതറില്  1,00,000  രൂപ
(ഒരു ലെകഗം രൂപ) ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം വഴറി  അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-105-90—എന്കസയററി കമസ്വീഷണര് ആന്റെട്ട് തസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജട്ട്  ,   മൂവപ്പോറ്റുപുഴ

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  നറിലെവറില്  തമഡറികല്  റസ്വീ-ഇഗംപബഴട്ട്തമന്റെട്ട്,
യപ്പോതപ്പോബത, സലെഗംമപ്പോറ ബത, വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ്യ,  വപ്പോടെക,  കരഗം,  നറികുതറി,  മററിനഗം
എനസ്വീ  ഇനങളറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  2.75  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 120)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

19-2-2022 തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നഗം.1140/2022/ധന.പ്രകപ്പോരഗം2062-00-105-90-99-
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ്യ എന ശസ്വീര്ഷകതറില്  5,000 രൂപ അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂതടെ
അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട് ശസ്വീര്ഷകങളറില് അധറിക തുക അനുവദറിപകണ ആവശഭ്യഗം വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2062-00-105-89—എന്കസയററി കമസ്വീഷണര് ആന്റെട്ട് തസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജട്ട്  ,   തലെപശരറി

06—വപ്പോടെക  ,   കരഗം  ,   നറികുതറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഫസ്വീസട്ട്  പ്രവര്തനഗം  ആരഗംഭറിച  20-2-2016
മുതലുള തകടറിടെ വപ്പോടെക തകപ്പോടുത്തു തസ്വീര്ക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 9 ലെകഗം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 121)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

16-1-2021  തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നഗം.382/2021/ധന പ്രകപ്പോരഗം  2062-105-89-06
വപ്പോടെക-കരഗം-നറികുതറി  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  9,00,000  രൂപ  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷഗം തതന അനുവദറിക്കുകയഗം  2021  തഫബ്രുവരറി  മപ്പോസഗം വതരയള വപ്പോടെക കുടെറിശറിക
തകപ്പോടുത്തു തസ്വീര്ക്കുകയഗം തചെയ്തറിരുന.  ആയതറിനപ്പോല്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറിക തുക അനുവദറിപകണറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് വറിജറി-സറി3/385/2021/വറിജറി. തസ്വീയതറി 31-3-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2056-00-001-98—ജയറിലുകള നവസ്വീകരറിക്കുനതറിനട്ട്

17— തചെറുകറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് വറിവറിധ ജയറിലുകളറിതലെ മരപ്പോമത്തു പണറികളകപ്പോയറി
അനുവദറിചറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  50  ലെകഗം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 122)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സമറിതറിയതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരഗം  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  അവസപ്പോന
ബപ്പോചട്ട്  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ആവശഭ്യതപട്ടുതകപ്പോണട്ട്  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിചറിരുനതവങ്കേറിലുഗം തുക അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/260/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം തസ്വീയതറി 4-5-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2056-00-001-98—ജയറിലുകള നവസ്വീകരറിക്കുനതറിനട്ട്

34-3—മറ്റു തചെലെവുകള  -  മററിനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് സഗംസപ്പോനതത ജയറിലുകപളയഗം പകപ്പോടെതറികപളയഗം
ബനറിപറിച്ചുള വസ്വീഡറിപയപ്പോ  പകപ്പോണ്ഫറന്സറിഗംഗട്ട്  സഗംവറിധപ്പോനഗം  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുഗം  ഉടെന്
പ്രവര്തനഗം ആരഗംഭറിക്കുന തവനൂര് തസന്ട്രല് പ്രറിസണറില് ജലെവറിതരണ സഗംവറിധപ്പോനഗം
ഏര്തപടുത്തുനതറിനുഗം  നറിലെവറില്   വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  3.70  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 123)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത അവസപ്പോന ബപ്പോചട്ട് ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി 56
ലെകഗം രൂപ അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറി. (ടെറി തുകയറില് 16.90 ലെകഗം രൂപ തചെലെവഴറികതപടറിടറില).

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/260/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം തസ്വീയതറി 4-5-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2056-00-001-89—തസന്ട്രല് ജയറിലുകളറിതലെ തടെട്രപ്പോ കമറ്റ്യൂണറിപകഷന്  സഗംവറിധപ്പോനഗം     നടെപറിലെപ്പോകല്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില്  Implementation of TETRA Communication
System in Central Prisons (Non-Plan) എന ശസ്വീര്ഷകതറില് പടെപ്പോകണ് തുക മപ്പോതമപ്പോണട്ട്
അനുവദറിചറിട്ടുളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.35  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 124)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  അവസപ്പോന  ബപ്പോചട്ട്  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
4,18,000 രൂപ  അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറി.  ലെഭറിച  അധറിക  തുക  പൂര്ണമപ്പോയഗം
വറിനറിപയപ്പോഗറികതപടറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/260/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം തസ്വീയതറി 4-5-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2056-00-101-99—ജയറിലുകള

05-1—തവളകരഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് തടെവുകപ്പോരുതടെ ബപ്പോഹുലെഭ്യഗം നറിമറിതഗം ജയറിലുകളറില്
തവളതറിതന്റെ ഉപപഭപ്പോഗഗം വളതര കൂടുതലെപ്പോയതറിനപ്പോല് തവളകരഗം ഇനതറില് കൂടുതല് തുക
ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 50 ലെകഗം
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 125)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

അഡസ്വീഷണല്  ഓതടറപസഷന്  മുപഖന  40  ലെകഗം  രൂപ  ആവശഭ്യതപട്ടുതകപ്പോണട്ട്
തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുകയഗം  21-3-2022-തലെ  ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.)  നഗം.2070/2022/ഫറിന്
പ്രകപ്പോരഗം തുക അനുവദറിക്കുകയഗം തചെയ്തറിട്ടുണട്ട്.

(എനപ്പോല്  ടെറി  ഉതരവട്ട്  31 -3-2022-നട്ട്  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  ജയറില്  വകുപറില്  ലെഭഭ്യമപ്പോയതട്ട്
എനതറിനപ്പോല് ടെറി തുക വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോന് കഴറിഞറില.)

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/260/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം തസ്വീയതറി 4-5-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2056-00-101-99— ജയറിലുകള

34-3— മററിനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  തടെവുകപ്പോരുതടെ  പവതനഗം,  ചെറികറിതപ്പോ  തചെലെവട്ട്,
മരുനറിതന്റെ  വറിലെയറിലുണപ്പോകുന  വര്ദ്ധനവട്ട്  എനറിവ  കണകറിതലെടുക്കുപമ്പപ്പോള  നറിലെവറിതലെ
വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് 3 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 126)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത അവസപ്പോന ബപ്പോചട്ട്  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  ഒരു
പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിച്ചു. അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിച തുക പൂര്ണമപ്പോയഗം വറിനറിപയപ്പോഗറികതപടറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/260/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം തസ്വീയതറി 4-5-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2056-00-101-99—ജയറിലുകള

45—പറി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ജയറിലുകളറിതലെ  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ആവശഭ്യങളക്കുഗം തടെവുകപ്പോരുതടെ
ആശുപതറി/പകപ്പോടെതറി  യപ്പോതകളക്കുഗം  ജയറില്  വപ്പോഹനഗം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോലുഗം  ചെറിലെ
ജയറിലുകളറില്  കപ്പോര്ഷറിക  ആവശഭ്യതറിനപ്പോയറി  ട്രപ്പോകറുഗം  തജ.സറി.ബറി.-യഗം
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോലുഗം  ഇനന  ഇനതറില്  കൂടുതല്  തചെലെവട്ട്  വരുനതപ്പോയറി  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇനന വറിലെയറിലുണപ്പോകുന ഗണഭ്യമപ്പോയ വര്ദ്ധനവട്ട്  കൂടെറി
കണകറിതലെടുതട്ട്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  25  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 127)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത അവസപ്പോന ബപ്പോചട്ട്  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  20
ലെകഗം  രൂപ  അനുവദറിച്ചു.   അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയഗം
വറിനറിപയപ്പോഗറികതപടറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/260/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം തസ്വീയതറി 4-5-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2056-00-101-99— ജയറിലുകള

56— ഭകണവുഗം ധനസഹപ്പോയവുഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  തടെവുകപ്പോരുതടെ  പറഷന്  സമ്പ്രദപ്പോയഗം
പുനനഃസപ്പോപറിചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് തറിപവണറി, സടപപകപ്പോ, പഹപ്പോര്ടറിപകപ്പോര്പട്ട്, മതഭ്യതഫഡട്ട്,
മറില്മ,  ഗഭ്യപ്പോസട്ട്  ഏജന്സറി  തുടെങറിയ  സപ്പോപനങളറില്  നറിനഗം  തക്രഡറിറട്ട്  വഭ്യവസയറില്
സപ്പോധനങള  വപ്പോപങണറി  വരുനതവനതുഗം  തടെവുകപ്പോരുതടെ  ബപ്പോഹുലെഭ്യവുഗം
ആഹപ്പോരസപ്പോധനങളുതടെയഗം  മറ്റു  നറിപതഭ്യപ്പോപപയപ്പോഗ  സപ്പോധനങളുതടെയഗം  വറിലെയറിലുണപ്പോകുന
വര്ദ്ധനവട്ട്  എനറിവയഗം  കണകപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.    

(ഖണറിക 128)

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

അധറിക തുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/260/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം തസ്വീയതറി 4-5-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2056-00-101-97—ദകറിണ പമഖലെ ജയറിലുപദഭ്യപ്പോഗസരുതടെ പരറിശസ്വീലെന പകന്ദ്രതറിനുള  വറിഹറിതഗം

10—സഗംഭപ്പോവന

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ദകറിണ  പമഖലെയറിതലെ  ജയറിലുപദഭ്യപ്പോഗസരുതടെ
പരറിശസ്വീലെനതറിനുള  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്
40 ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 129)

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

അധറിക തുക ആവശഭ്യതപട്ടുതകപ്പോണള തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/260/2021/ആഭഭ്യന്തരഗം തസ്വീയതറി 4-5-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2070-00-003-99—ഐ  .  എ  .  എസട്ട്  .   തപ്രപ്പോപബഷന്കപ്പോരുതടെ പരറിശസ്വീലെനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  ഐ.എ.എസട്ട്.
ഓഫസ്വീസര്മപ്പോരുതടെ  പരറിശസ്വീലെനവുമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  ഐ.എഗം.ജറി.,  എല്.ബറി.എസട്ട്.,
എന്.എ.എ. എനറിവയട്ട് നല്കുനതറിനട്ട് നറിലെവറിതലെ ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  70  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 133)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

'2070-00-003-99-ഐ.എ.എസട്ട്.  തപ്രപ്പോപബഷൻകപ്പോരുതടെ  പരറിശസ്വീലെനഗം'  എന
ശസ്വീർഷകതറിപലെകട്ട്  12-7-2021  തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)  നഗം.4293/2021/ധന.
പ്രകപ്പോരഗം 63,00,000 രൂപ അധറിക വറിഹറിതമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് പ്രകപ്പോരഗം '2070-
00-003-99  ഐ.എ.എസട്ട്.  തപ്രപ്പോപബഷൻകപ്പോരുതടെ  പരറിശസ്വീലെനഗം  എന  ശസ്വീർഷകതറിൽ
നറിലെവറിൽ 93 ലെകഗം രൂപ 2021-2022 സപ്പോമ്പതറിക വർഷതറിൽ അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് എ.ഐ.എസട്ട്-എ 2/254/2021-തപപ്പോ.ഭ.വ., തസ്വീയതറി 25-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ     

2070-00-003-97—ഇന്തഭ്യന് ഇന്സറിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് മപ്പോപനജട്ട് തമന്റെട്ട് ഇന് ഗവണ്തമന്റെട്ട്

31—സഹപ്പോയധനഗം   -   ശമ്പളഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ജസ്വീവനകപ്പോര്കട്ട് ശമ്പളവുഗം ഇ.പറി.എഫട്ട്.,  ഗപ്പോറ്റുവറിററി,  ചെറികറിതപ്പോ തചെലെവട്ട്
തുടെങറിയ  മറട്ട്  ആനുകൂലെഭ്യങളുഗം  നല്കുനതറിനട്ട്  നറിലെവറില്  അനുവദറിച  വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്
12.4248  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 134)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2070-00-003-97-35 (പപ്പോന്) ശസ്വീര്ഷകതറില് 2.75 പകപ്പോടെറി രൂപയഗം 2070-00-003-97-36
(പപ്പോന്)  ശസ്വീര്ഷകതറില്  2.75  പകപ്പോടെറി  രൂപയഗം  2070-00-003-97-31  (പനപ്പോണ്  പപ്പോന്)
ശസ്വീര്ഷകതറില് 737.96 ലെകഗം രൂപയഗം ഗപ്പോന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

973/2022.
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ഗപ്പോന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡറിതന്റെ  ആദഭ്യ  ഗഡു  ഇനതറില്  2070-00-003-97-35  (പപ്പോന്),
2070-00-003-97-36 (പപ്പോന്)  ശസ്വീര്ഷകങളറില്  68.75  ലെകഗം രൂപ വസ്വീതഗം ആതക  137.5  ലെകഗം രൂപയഗം
2070-00-003-97-31  (പനപ്പോണ്  പപ്പോന്)  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1,84,49,000  രൂപയഗം
അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.  അധറിക തുക ആവശഭ്യമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് തുടെര്നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിടറില.

ഗപ്പോന്റെട്ട്  ഇന് എയ്ഡറിതന്റെ രണപ്പോഗം  ഗഡു ഇനതറില്  2070-00-003-97-35  (പപ്പോന്),
2070-00-003-97-36 (പപ്പോന്)  ശസ്വീര്ഷകങളറില്  1,37,50,000  വസ്വീതഗം രൂപയഗം  2070-00-
003-97-31 (പനപ്പോണ് പപ്പോന്) ശസ്വീര്ഷകതറില് 3,68,98,000 രൂപയഗം അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

ബപ്പോകറി തുക പപ്പോന്: 1.375 പകപ്പോടെറി രൂപ

പനപ്പോണ് പപ്പോന്: 1.8449 പകപ്പോടെറി രൂപ

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 73/എ.ആര്13(1)/2021/ഉ.ഭ.പ.വ. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ  

2070-00-003-97—ഇന്തഭ്യന് ഇന്സറിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് മപ്പോപനജട്ട് തമന്റെട്ട് ഇന് ഗവണ്തമന്റെട്ട്

35—മൂലെധന ആസറികളുതടെ രൂപസ്വീകരണതറിനുള സഹപ്പോയധനഗം

36—സഹപ്പോയധനഗം  -  ശമ്പപളതരഗം

ഐ.എഗം.ജറി. -യതടെ തറിരുവനന്തപുരത്തുഗം തകപ്പോചറിയറിലുഗം,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടുഗം ഉള പമഖലെപ്പോ
പകന്ദ്രങളറിതലെ  പഹപ്പോസല്  സക്കൗകരഭ്യഗം  വറിപുലെതപടുത്തുക,  ക്ലെപ്പോസട്ട്  റഗം  സക്കൗകരഭ്യഗം
തമചതപടുത്തുക,  പരറിശസ്വീലെന  ഉപകരണങള  തമചതപടുത്തുകയഗം  പുതറിയതട്ട്  വപ്പോങ്ങുകയഗം
തചെയ്യുക,  പുതറിയ  പരറിശസ്വീലെന  നയതറിതന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  എലപ്പോ  സര്കപ്പോര്  ജസ്വീവനകപ്പോര്ക്കുഗം
ഇന്ഡകന്  പരറിശസ്വീലെനവുഗം  ഓററിയപന്റെഷന്  പരറിശസ്വീലെനവുഗം  കൂടെപ്പോതത  പകരള
അഡട്ട് മറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട്ട്  സര്വസ്വീസറിപലെയട്ട്  തതരതഞടുകതപടുന  ഉപദഭ്യപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികളകപ്പോയള
പരറിശസ്വീലെന  പരറിപപ്പോടെറികളുഗം  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോന്  പശപ്പോതലെ  സക്കൗകരഭ്യഗം  ഒരുക്കുക  എനസ്വീ
ആവശഭ്യങള  നറിര്വഹറിക്കുവപ്പോന്  നറിലെവറിലുള  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  2.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 135)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷതറിപലെകട്ട്  TP,  പപ്പോൻ  (NS  &  ASSET)
എനറിവയപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  മപ്പോതപമ  ആവശഭ്യമുള്ളൂ  എനഗം  അധറിക  തുക
ആവശഭ്യമറില എനഗം ഐ.എഗം.ജറി. അററിയറിചതറിനപ്പോൽ തുടെർനടെപടെറികളുതടെ ആവശഭ്യകത ഇല.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 73/എ.ആര്13(1)/2021/ഉ.ഭ.പ.വ. തസ്വീയതറി 19-4-2022)
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ശറിപപ്പോര്ശ  

2070-106-99—സറിവറില് ഡറിഫന്സട്ട്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  സറിവറില്  ഡറിഫന്സട്ട്  പവപ്പോളന്റെറിയര്മപ്പോതര  ററിക്രൂടട്ട്
തചെയ്യുനതറിനുഗം  പരറിശസ്വീലെനഗം  നല്കുനതറിനുമപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 136)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സമറിതറിയതടെ  ശറിപപ്പോർശയതടെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  സറിവറിൽ  ഡറിഫൻസട്ട്
പവപ്പോളന്റെറിയർമപ്പോരുതടെ  പരറിശസ്വീലെനതറിനട്ട്  തചെലെവപ്പോയ  തുക  നൽകുനതറിനപ്പോയറി  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വർഷഗം  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  2070-00-106-99-34-3-  മററിനങൾ  എന
ശസ്വീർഷകതറിൽ  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  വകുപട്ട്  പമധപ്പോവറി  ശറിപപ്പോർശ  സമർപറിചറിരുതനങ്കേറിലുഗം
ആയതട്ട്  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിചറിടറില.  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷഗം  ടെറി  തുക
അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സബ്ജകട്ട്  കമറിററിയറിൽ  സമർപറിച  ശറിപപ്പോർശ  കമറിററി
അഗംഗസ്വീകരറിചറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. കമറിററി ററിപപപ്പോർടട്ട് ലെഭഭ്യമപ്പോകുന മുറയട്ട് വകുപട്ട് പമധപ്പോവറി പുതുകറിയ
തപ്രപ്പോപപപ്പോസൽ ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ ആയതട്ട് പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് എഫട്ട്2/388/2021-ആഭഭ്യന്തരഗം  തസ്വീയതറി 2-6-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2070-00-107-99—പഹപ്പോഗംഗപ്പോര്ഡ്സട്ട്

02-5—ദറിവസപവതനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പപപ്പോലെസ്വീസറിതനയഗം  അഗറിശമന  പസനപയയഗം
സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  നറിലെവറിലുള  പഹപ്പോഗംഗപ്പോര്ഡുമപ്പോരുതടെ  എണ്ണഗം  വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനുഗം
പഹപ്പോഗംഗപ്പോര്ഡുമപ്പോരുതടെ  ദറിവസപവതനഗം  വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനുഗം  തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുളതറിനപ്പോല്
നറിലെവറില് വകയറിരുതറിയ തുക തകപ്പോണട്ട് അടുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം മുഴുവനുഗം പവതനഗം
നല്കപ്പോന് കഴറിയകയറിതലനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്
8.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 137)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പഹപ്പോഗംഗപ്പോർഡുകൾകട്ട് 2021-2022 സപ്പോമ്പതറിക വർഷതറിതലെ പവതനഗം പൂർണ്ണമപ്പോയറി
നൽകുനതറിനട്ട് സമറിതറിയതടെ ശറിപപ്പോർശയതടെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ ടെറി ശസ്വീർഷകതറിൽ 7.5 പകപ്പോടെറി രൂപ
കൂടെറി  അഡസ്വീഷണൽ  ഫണപ്പോയറി  സർകപ്പോർ  ഉതരവട്ട്  (ആർ.ററി.)  നഗം.1030/2022/ധന.
തസ്വീയതറി  14-2-2022  പ്രകപ്പോരഗം  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുകയഗം  2022  മപ്പോർചറിതലെ  അവസപ്പോന
ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥനയറിൽ ടെറി തുക റഗുലെടറസട്ട് തചെയ്തറിട്ടുളതുമപ്പോണട്ട്.  ഈ തുക ഉപപയപ്പോഗറിചട്ട്
പഹപ്പോഗംഗപ്പോർഡുകൾകട്ട്  പവതനഗം  പൂർണ്ണമപ്പോയഗം  നൽകറിയറിട്ടുണട്ട്.  പഹപ്പോഗംഗപ്പോർഡുകളുതടെ  എണ്ണഗം
3000 ആയറി തുടെരുന. 

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് എഫട്ട്2/388/2021-ആഭഭ്യന്തരഗം  തസ്വീയതറി 2-6-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2070-00-108-99—അഗറിപ്രതറിപരപ്പോധവുഗം നറിയനണവുഗം   -   ഭരണവുഗം     നടെതറിപ്പുഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ ശമ്പളഗം, യപ്പോതപ്പോപടെറി, മറട്ട് ഓഫസ്വീസട്ട്
തചെലെവുകള,  യൂണറിപഫപ്പോഗം,  ബപയപ്പോതമട്രറികട്ട്  പഞറിഗംഗട്ട്  സഗംവറിധപ്പോനഗം  നടെപറിലെപ്പോകല്
എനറിവയപ്പോയറി  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  വറിലെയറിരുതറിയ
സമറിതറി ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 1.03 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 138)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സ്പെപ്പോർകട്ട്  ബനറിത  ബപയപ്പോതമട്രറികട്ട്  പഞറിഗംഗട്ട്  സഗംവറിധപ്പോനഗം  വകുപറില്
നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  1.03  പകപ്പോടെറി രൂപ ആവശഭ്യതപട്ടുതകപ്പോണട്ട് വകുപട്ട് പമധപ്പോവറി ശറിപപ്പോർശ
സമർപറിചറിരുതനങ്കേറിലുഗം പരമപ്പോവധറി തചെലെവട്ട് ചുരുകറിതകപ്പോണട്ട് പദ്ധതറി നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട്ട്
പുതുകറിയ ശറിപപ്പോർശ നൽകപ്പോൻ വകുപട്ട് പമധപ്പോവറിയട്ട് നറിർപദ്ദേശഗം നൽകറിയറിരുന. ആയതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പുതുകറിയ  തപ്രപ്പോപപപ്പോസൽ  നൽകുവപ്പോൻ  തകൽപട്രപ്പോണറിപനപ്പോടെട്ട്  വകുപട്ട്
പമധപ്പോവറി  ആവശഭ്യതപടറിട്ടുണട്ട്.  പുതുകറിയ  ശറിപപ്പോർശ  സർകപ്പോരറിപലെകട്ട്  ലെഭഭ്യമപ്പോകുന  മുറയട്ട്
ആയതട്ട് പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതപ്പോണട്ട്. 

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് എഫട്ട്2/388/2021-ആഭഭ്യന്തരഗം  തസ്വീയതറി 2-6-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2070-00-108-98—പ്രതറിപരപ്പോധവുഗം നറിയനണവുഗം 

01—ജറിലപ്പോ ജസ്വീവനകപ്പോര്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ  നറിലെവറിതലെ  യപ്പോതപ്പോബത
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കുടെറിശറികകള,  തവളകരഗം,  തടെലെറിപഫപ്പോണ്,  മറട്ട്  ഓഫസ്വീസട്ട്  തചെലെവുകള  എനറിവയപ്പോയറി
നറിലെവറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  6.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 139)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സമറിതറിയതടെ  ശറിപപ്പോർശയതടെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  04-01-യപ്പോതപ്പോബത
ശസ്വീർഷകതറിൽ സർകപ്പോർ ഉതരവട്ട് (ആർ.ററി.) നഗം.7717/2021/ധന. തസ്വീയതറി  30-11-2021
പ്രകപ്പോരഗം  1,00,00,000  (ഒരു  പകപ്പോടെറി)  രൂപയഗം  സർകപ്പോർ  ഉതരവട്ട്
(ആർ.ററി.)നഗം.2077/2022/ധന.  തസ്വീയതറി  20-2-2022  പ്രകപ്പോരഗം  45,00,000
(നപ്പോൽപതറിയഞട്ട് ലെകഗം)  രൂപയഗം അഡസ്വീഷണൽ ഫണപ്പോയറി അനുവദറിക്കുകയഗം ടെറി തുകയള
ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകൾ  മപ്പോററി  നൽകറിയറിട്ടുളതുമപ്പോണട്ട്.  21  പമപ്പോപടപ്പോർ
വപ്പോഹനങൾ-2-ററിപയർ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  സർകപ്പോർ  ഉതരവട്ട്  (ആർ.ററി.)
നഗം.264/2022/ധന.  തസ്വീയതറി  13-1-2022  പ്രകപ്പോരഗം  40,00,000 (നപ്പോൽപതട്ട് ലെകഗം)  രൂപ
അഡസ്വീഷണൽ  ഫണപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുകയഗം  ടെറി  തുക  പൂർണ്ണമപ്പോയഗം  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയഗം
തചെയ്തറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.  45-പറി.ഒ.എൽ.  ശസ്വീർഷകതറിൽ  സർകപ്പോർ  ഉതരവട്ട്  (ആർ.ററി.)
നഗം.264/2022/ധന.  തസ്വീയതറി  13-1-2022  പ്രകപ്പോരഗം  50,00,000  (അൻപതട്ട്  ലെകഗം)  രൂപയഗം
സർകപ്പോർ  ഉതരവട്ട്  (ആർ.ടെറി.)നഗം.1952/2022/ധന.  തസ്വീയതറി  17-3-2022  പ്രകപ്പോരഗം
50,00,000(അൻപതട്ട് ലെകഗം) രൂപയഗം അഡസ്വീഷണൽ ഫണപ്പോയറി അനുവദറിക്കുകയഗം ടെറി തുക
പൂർണ്ണമപ്പോയഗം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയഗം തചെയ്തറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് എഫട്ട്2/388/2021-ആഭഭ്യന്തരഗം  തസ്വീയതറി 2-6-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2070-00-108-97—പരറിശസ്വീലെനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ  യപ്പോതപ്പോബത,  ഓഫസ്വീസട്ട്
തചെലെവുകള,  തവളകരഗം,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങള,  തചെറുകറിടെ  മരപ്പോമത്തുപണറികള,
മററിനങള എനറിവയപ്പോയറി  നറിലെവറിതലെ ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.085  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 140)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സമറിതറിയതടെ  ശറിപപ്പോർശയതടെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  04-02-ട്രപ്പോൻസ്ഫർ  ടെറി.എ.
ശസ്വീർഷകതറിൽ സർകപ്പോർ ഉതരവട്ട് (ആർ.ററി.) നഗം.8535/2021/ധന. തസ്വീയതറി 31-12-2021
പ്രകപ്പോരഗം 80,000(എൺപതറിനപ്പോയറിരഗം)  രൂപ റസ്വീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് വഴറി അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.
21-പമപ്പോപടപ്പോർ  വപ്പോഹനങൾ-2  ററിപയർ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  സർകപ്പോർ  ഉതരവട്ട്  (ആർ.ററി.)
നഗം.264/2022/ധന. തസ്വീയതറി  13-1-2022  പ്രകപ്പോരഗം 25,000(ഇരുപതറി അയപ്പോയറിരഗം) രൂപ
അഡസ്വീഷണൽ ഫണപ്പോയറി ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുണട്ട്. 

34-3-മററിനങൾ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  സർകപ്പോർ  ഉതരവട്ട്  (ആർ.ററി.)  നഗം.  264/2022/ധന.
തസ്വീയതറി  13-1-2022  പ്രകപ്പോരഗം  2,50,000(രണ  ലെകതറി  അന്പതറിനപ്പോയറിരഗം)  രൂപ
അഡസ്വീഷണൽ ഫണപ്പോയറി ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുണട്ട്. 45-പറി.ഒ.എൽ.  ശസ്വീർഷകതറിൽ സർകപ്പോർ
ഉതരവട്ട്  (ആർ.ററി.)  നഗം. 264/2022/ധന.  തസ്വീയതറി  13-1-2022  പ്രകപ്പോരഗം  1,00,000  രൂപ
(ഒരു  ലെകഗം  രൂപ  മപ്പോതഗം)  അഡസ്വീഷണൽ  ഫണപ്പോയറി  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുകയഗം  ടെറി  തുക
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയഗം തചെയ്തറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് എഫട്ട്2/388/2021-ആഭഭ്യന്തരഗം  തസ്വീയതറി 2-6-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2070-00-119-98-(02)—ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷപ്പോ കമസ്വീഷന്  -  പവതനഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പപ-ററിവറിഷന്  സഗംബനറിച  ശമ്പള  വര്ദ്ധനവട്ട്
പ്രതസ്വീകറിക്കുനതറിനപ്പോല് ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം ഈ ഇനതറിതലെ തചെലെവട്ട്  നറിര്വഹറിക്കുവപ്പോന്
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 2.92 ലെകഗം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 141)

(04)—യപ്പോതപ്പോ തചെലെവുകള

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഫസ്വീസട്ട്  ഉപദഭ്യപ്പോഗസര്കട്ട്  എല്.ടെറി.സറി.
ഇനതറിലുഗം യപ്പോതപ്പോതചലെവറിനുഗം അധറിക തുക ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  99,000  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 142)
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(05)—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകള

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പഞറിഗംഗട്ട്  തമഷസ്വീന്  സപ്പോപറികല്,
കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്കരണഗം  തുടെങറിയവയട്ട്  അധറികതുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  3.40  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 143)

(06)—വപ്പോടെക  ,   കരഗം  ,   നറികുതറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  തകടറിടെതറിതന്റെ  വപ്പോടെക  വര്ദ്ധറിചതറിനപ്പോല്  ബഡ് ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  ഈ
ഇനതറിതലെ  തചെലെവട്ട്  നറിര്വഹറിക്കുവപ്പോന്  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 1 ലെകഗം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 144)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  തുക  ബനതപട  തഹഡട്ട്  ഓഫട്ട്  അകക്കൗണറില്  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോന്
16122/Admn1(3)/2021/Law dated  25-9-2021  (e-5474272/2021/OS-LAW  dated  25-9-2021)
പ്രകപ്പോരഗം  ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്  അഭഭ്യര്ത്ഥറിചറിരുനതവങ്കേറിലുഗം  തുകതയപ്പോനഗം
ലെഭറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോകുന.   

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് 13189/പപ്പോര്ലെ./2022/നറിയമഗം തസ്വീയതറി 16-7-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2070-00-119-97—ഭരണഭപ്പോഷ നടെപപ്പോകൽ

05-4—ഓഫസ്വീസട്ട് തചെലെവുകൾ  -  മററിനങൾ 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ സഗംസപ്പോന സർകപ്പോർ ജസ്വീവനകപ്പോർകട്ട്  മലെയപ്പോളഗം
കമ്പറ്റ്യൂടറിഗംഗട്ട്  പരറിശസ്വീലെനഗം  നൽകൽ,   ഔപദഭ്യപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  ആകറിതലെ  വഭ്യവസകൾ,
നറിർപദ്ദേശങൾ,  പ്രധപ്പോനതപട  ഉതരവുകൾ  എനറിവതയക്കുററിചട്ട്  സർകപ്പോർ  ജസ്വീവനകപ്പോതര
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പബപ്പോധവൽകരറികൽ,  ഭപ്പോഷപ്പോമപ്പോറ  പ്രവർതനങൾ  തസരറിതതപടുതൽ,  ശറില്പശപ്പോലെകൾ
സഗംഘടെറിപറികൽ,  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  വകുപറിനട്ട്  സസന്തമപ്പോയറി  ഒരു  തവബ്ടസറട്ട്
രൂപസ്വീകരറികൽ,  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോവപ്പോരപ്പോപഘപ്പോഷഗം,  ഭപ്പോഷപ്പോ സഹപ്പോയ ഗന്ഥങൾ വപ്പോങറി നൽകൽ
എനറിവ  ഉൾതപതടെയള  കപ്പോരഭ്യങൾ  നറിർവഹറിക്കുനതറിനട്ട്  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോൽ ഈ ശസ്വീർഷകതറിൽ 12.90 ലെകഗം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 145)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വർഷപതയട്ട്  2.1  ലെകഗം രൂപയപ്പോണട്ട്  "2070-00- 119-97-
05-4-  മററിനങൾ"  എന  ശസ്വീർഷകതറിൽ  ഔപദഭ്യപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  വകുപറിനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനുവദറിചറിരുനതട്ട്.  പകപ്പോവറിഡട്ട്  19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയതടെ   സപ്പോഹചെരഭ്യതറിൽ
നവഗംബർ  ദറിനപ്പോപഘപ്പോഷഗം,  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോവപ്പോരപ്പോപഘപ്പോഷഗം,  മപ്പോതൃഭപ്പോഷപ്പോ  ദറിനപ്പോപഘപ്പോഷഗം,
ഔപദഭ്യപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  ആകറിതലെ  വഭ്യവസകൾ,  നറിർപദ്ദേശങൾ,  പ്രധപ്പോനതപട  ഉതരവുകൾ
എനറിവതയക്കുററിചട്ട്  സർകപ്പോർ  ജസ്വീവനകപ്പോതര  പബപ്പോധവൽകരറികൽ,
ഭപ്പോഷപ്പോമപ്പോറപ്രവർതനങൾ  തസരറിതതപടുതൽ,  ശറില്പശപ്പോലെകൾ  സഗംഘടെറിപറികൽ  തുടെങറി
വകുപറിതന്റെ  പ്രവർതനങൾ  മുൻവർഷങളറിപലെതുപപപ്പോതലെ  സഗംഘടെറിപറിക്കുവപ്പോൻ
സപ്പോധറികപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  നറിനട്ട്  6,725 രൂപ  (ആറപ്പോയറിരതറി
എഴുന്നൂററി  ഇരുപതഞട്ട്  രൂപ)  മപ്പോതപമ  തചെലെവഴറികപ്പോൻ  സപ്പോധറിചറിട്ടുളളു.
നസ്വീകറിയറിരറിപ്പുണപ്പോയറിരുന  2,03,275 രൂപ  (രണട്ട്  ലെകതറി  മൂവപ്പോയറിരതറി  ഇരുനൂററി
എഴുപതറിയഞട്ട്  രൂപ)  സറണർ  തചെയ.  അനുവദറിച  തുക  പൂർണ്ണമപ്പോയഗം
വറിനറിപയപ്പോഗറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോൽ  അധറിക  തുകയള  ശറിപപ്പോർശ  സമർപറിപകണ
സപ്പോഹചെരഭ്യഗം ഉണപ്പോയറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ഔ.ഭപ്പോ.1/8/2022/പറി&എ.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 30-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-01-051-55-16—പകരള    അഡട്ട് മറിനറിസ് പട്രറസ്വീവട്ട്   ടട്രബറ്റ്യൂണലെറിതന്റെ  പുതറിയ
തകടറിടെതറിനട്ട്  രണപ്പോഗം  നറിലെ  നറിര്മപ്പോണവുഗം  നറിലെവറിലുള  തകടെതറിതന്റെ
നവസ്വീകരണവുഗം  -        വന്കറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പകരള  അഡട്ട് മറിനറിസ് പട്രറസ്വീവട്ട്  ടട്രബറ്റ്യൂണലെറിതന്റെ
പുതറിയ  തകടറിടെതറിനട്ട്  രണപ്പോഗം  നറിലെ  നറിര്മറിക്കുനതറിനുഗം  നറിലെവറിലുള  തകടറിടെതറിതന്റെ
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നവസ്വീകരണതറിനുഗം  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  7,21,52,385  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 148)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

4059-01-051-55-16-  വൻകറിടെ  മരപ്പോമതട്ട്  പണറികൾ  -  പ്രസ്തുത  ശസ്വീർഷകതറിൽ
ബഡ്ജററിൽ  വറിഹറിതമപ്പോയറി  1,00,000 രൂപ  വകയറിരുതറിയറിരുന.  എനപ്പോൽ
സഗംസപ്പോനതറിതന്റെ  നറിലെവറിലുള  സപ്പോമ്പതറിക  സപ്പോഹചെരഭ്യഗം  കണകറിതലെടുതട്ട്  പുതറിയ
നറിർമപ്പോണ  പദ്ധതറികൾ  അനുവദറിക്കുവപ്പോൻ  നറിർവപ്പോഹമറിതലനഗം  ആയതറിനപ്പോൽ  പദ്ധതറി
തുകയറിൽ  കുറവട്ട്  വരുതറിതകപ്പോണട്ട്  പുതറിയ  ശറിപപ്പോർശ  സമർപറിക്കുകപയപ്പോ  അതറിനട്ട്
സപ്പോധഭ്യമലപ്പോതപകഗം  നറിർമപ്പോണ  പ്രവർതനങൾക്കുള  ശറിപപ്പോർശ  നടെപട്ട്  സപ്പോമ്പതറിക
വർഷഗം  സമർപറിക്കുവപ്പോനുഗം  ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപട്ട്  നറിർപദ്ദേശറിക്കുകയണപ്പോയറി. ഈ
സപ്പോഹചെരഭ്യതറിൽ സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചെയ്തതറിന് പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോൻ
നറിർവപ്പോഹമറില. 

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് എ.ആര്12-2/67/2021/ഉ.ഭ.പ.വ. തസ്വീയതറി 28-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2075-00-800-92—പലെവക  -  മറ്റു തചെലെവുകള     

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  2  ലെകഗം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 149)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷഗം  ഈ  ശസ്വീർഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
3,00,000 രൂപയപ്പോയറിരുന.  ഇതറിൽ  നറിനഗം  1,76,107 രൂപ  തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട്ട്.  ഈ
ശസ്വീർഷകതറിൽ  അധറിക  തുക  അനുവദറിപകണ  ആവശഭ്യകത  ഉണപ്പോയറില.  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വർഷഗം  ഈ  ശസ്വീർഷകതറിതലെ  ബഡ്ജറട്ട്  (ചെപ്പോർജ്ഡട്ട്)  വറിഹറിതഗം
1,00,000 രൂപയപ്പോയറിരുന. ഇതറിൽ നറിനഗം തുകതയപ്പോനഗം തചെലെവഴറിചറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി-ഡബറ്റ്യൂ2/65/21/തപപ്പോ.ഭ.വ. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

973/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2220-01-001-97—സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ വറിഭപ്പോഗതറിതന്റെ 

                   ശപ്പോകസ്വീകരണവുഗം    ആധുനറികവൽകരണവുഗം   

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ വകുപറിതന്റെ നറ്റ്യൂസട്ട്  പപപർ കടറിഗംഗട്ട്  മപ്പോപനജട്ട് തമന്റെട്ട്
സഗംവറിധപ്പോനതറിനട്ട്  ഉതകുന  പസപ്പോഫട്ട് തവയർ,  പുറഗം  കരപ്പോർ  വഭ്യവസയറിൽ  ലെഭറിച്ചുവരുന
പസവനങൾകട്ട്  വപനയപ്പോവുന  വപ്പോർഷറിക  വർദ്ധനവട്ട്  എനറിവയട്ട്  അധറിക  തുക
ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോൽ ഈ ശസ്വീർഷകതറിൽ 20 ലെകഗം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 153)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറ്റ്യൂസട്ട്  പപപർ  ഡറിജറിറടലെപസഷൻ  പദ്ധതറി  കപ്പോരഭ്യകമമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  നറ്റ്യൂസട്ട്
പപപർ  കടറിഗംഗട്ട്  മപ്പോപനജട്ട് തമന്റെട്ട്  പദ്ധതറി  ആരഗംഭറിക്കുനതറിനട്ട്  ഉതകുന  പസപ്പോഫട്ട് തവയർ
സപ്പോപറികപ്പോൻ  20  ലെകഗം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യമപ്പോയറിരുനതവങ്കേറിലുഗം പകപ്പോവറിഡട്ട്  19 -തന്റെ
പ്രപതഭ്യക  പശപ്പോതലെതറിൽ  ടെറി  പദ്ധതറി  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോൽ
അധറികതുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില. 

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-01-001-95—നറ്റ്യൂസട്ട് ഗറിഡറിതന്റെ സഗംപയപ്പോജറിത വറികസന പദ്ധതറി

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്  വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  കൂടുതലെപ്പോയറി  പുറഗം  പജപ്പോലെറി  വഭ്യവസയറില്
മനുഷഭ്യവറിഭവപശഷറി പസവനഗം ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോൽ
ഈ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 154)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട്ട്  19-തന്റെ പശപ്പോതലെതറിൽ പ്രറിസഗം പുതറിയ പപ്പോനല് രൂപസ്വീകരറിക്കുനതറിനട്ട്
കപ്പോലെതപ്പോമസഗം  പനരറിടതറിനപ്പോല് പുതറിയ പപ്പോനൽ രൂപസ്വീകരറിക്കുനതറിനുള നടെപടെറിക്രമങൾ
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പപ്പോലെറിചട്ട്  2022  തഫബ്രുവരറിയറിലെപ്പോണട്ട് പ്രപ്പോബലെഭ്യതറിൽ വനതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോൽ പുറഗംപജപ്പോലെറി
വഭ്യവസയറിൽ  മനുഷഭ്യവറിഭവപശഷറി  പസവനഗം  ആവശഭ്യമപ്പോകപ്പോതറിരുന  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്
അധറികഗം തുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-01-105-98—വസ്വീഡറിപയപ്പോ   പഡപ്പോ  കറ്റ്യൂതമന്റെററി   ചെറിതങളുതടെ നറിര്മപ്പോണഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ ഓഡറിപയപ്പോ വസ്വീഡറിപയപ്പോ അധറിഷറിത പഡപ്പോകറ്റ്യൂതമന്റെററി
ചെറിത  നറിർമപ്പോണതറിനട്ട്  പുറഗംപജപ്പോലെറി  കരപ്പോർ  മപ്പോർഗ്ഗതറിലൂതടെയഗം,  വറിഷയ
ടനപുണഭ്യമുളവരുതടെ  പസവനവുഗം  കണകറിതലെടുതട്ട്,  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോൽ ഈ ശസ്വീർഷകതറിൽ 1.5 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 155)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത ശസ്വീര്ഷകതറില് ഉളതപട തടെലെറിവറിഷന് പറഡറിപയപ്പോ പരറിപപ്പോടെറികള പകപ്പോവറിഡട്ട്
സപ്പോഹചെരഭ്യങള  മൂലെഗം  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷപ്പോദഭ്യഗം  മുതല്  ആരഗംഭറികപ്പോനപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറികതുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-101-98—പ്രചെരണ സപ്പോമഗറികൾ 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പുതറിയ  പ്രവൃതറികൾ  ഏതറടുതട്ട്
പൂർതറിയപ്പോക്കുനതറിനട്ട് ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  3.7050  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 156)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.7050 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി  ഈ
ശസ്വീർഷകതറിൽ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനള  സമറിതറിയതടെ  ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേൽ
ഫയൽ ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിപലെകട്ട് അയചറിരുന. എനപ്പോൽ പുതറിയ പ്രവൃതറികൾ സഗംബനറിച
വറിശദപ്പോഗംശങൾ  സഹറിതഗം  ആവശഭ്യമപ്പോയ തുകയള ശറിപപ്പോർശ സമർപറികപ്പോൻ ധനവകുപട്ട്
ആവശഭ്യതപടറിരുന.  തുടെർനട്ട്  സർകപ്പോരറിതന്റെ  പുതറിയ  പദ്ധതറിയപ്പോയ  തക-തറയറിൽ  പദ്ധതറി
സഗംബനറിച  വറിശദപ്പോഗംശങൾ  ഉൾതപട  'സറിൽവർ  ടലെന്  അററിപയണതതലപ്പോഗം'  എന
പുസകതറിതന്റെ  അചടെറിക്കൂലെറി  നൽകുനതറിനുള  ആവശഭ്യതറിപലെയപ്പോയറി  ടെറി  തുക
വകയറിരുത്തുനതറിനട്ട് ധനകപ്പോരഭ്യവകുപറിപലെകട്ട്  107/2021/ഐ  &  പറിആർ.  നമ്പർ  ഫയൽ
അയയനതറിനട്ട്  സമർപറിചറിരുനതവങ്കേറിലുഗം  അടുത  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷഗം  കൃതഭ്യമപ്പോയ
വറിവരങൾ  സഹറിതഗം  ഫയൽ  പ്രസ്തുത  വകുപറിപലെകട്ട്  അയയനതറിനപ്പോണട്ട്
ഉതരവപ്പോയറിട്ടുളതട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-101-97-01—പരസഭ്യതറിനുള തചെലെവുകൾ  -  അചടെറി മപ്പോധഭ്യമഗം  

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  തടെൻഡർ-പനപ്പോൺ  തടെൻഡർ  കുടെറിശറിക
നൽകുനതറിനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന. 

 (ഖണറിക 157)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ബറില്ലുകള  സമർപറിക്കുനതറിൽ  പതമപ്പോധഭ്യമ  സപ്പോപനങൾ  കപ്പോലെതപ്പോമസഗം
വരുതറിയതു  കപ്പോരണവുഗം  ധനവകുപറിതന്റെ  തചെലെവട്ട്  നറിയനണങൾ  കപ്പോരണവുഗം  ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതഗം പൂർണമപ്പോയറി തചെലെവഴറികപ്പോനപ്പോയറില. ആയതറിനപ്പോൽ ഈ ശസ്വീർഷകതറിൽ അധറിക
തുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില. 

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-109-99 —ദൃശഭ്യ പ്രചെരണഗം 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  കരപ്പോർ  വഭ്യവസയറിൽ  പഫപ്പോപടപ്പോഗപ്പോഫർമപ്പോതര
നറിപയപ്പോഗറിചപ്പോണട്ട്  സർകപ്പോർ  പരറിപപ്പോടെറികളുതടെ  ചെറിതങൾ  എടുക്കുനതതനട്ട്  സമറിതറി
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മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  50  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 158)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

8-3-2022-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നഗം.1654/2022/ധന.  പ്രകപ്പോരഗം  10  ലെകഗം രൂപ ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറിപലെയട്ട് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം മുപഖന അനുവദറിചട്ട് ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-109-98—വസ്വീഡറിപയപ്പോ പ്രചെരണഗം 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പുറഗം  പജപ്പോലെറി  കരപ്പോർ  വഭ്യവസയറിൽ  വസ്വീഡറിപയപ്പോ
തപ്രപ്പോഡകൻ  നറിർവഹറിക്കുനതറിനട്ട്  ഉണപ്പോപയകപ്പോവുന  സർവസ്വീസട്ട്  ചെപ്പോർജട്ട്  വർദ്ധനവട്ട്
കണകറിതലെടുതട്ട്  ഈ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  20  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 159)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിതന്റെ പദ്ധതറി തചെലെവട്ട് നറിയനണങൾ കപ്പോരണഗം ബ ഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം
പൂർണമപ്പോയഗം വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോൻ സപ്പോധറിചറില.  ആയതറിനപ്പോൽ ഈ ശസ്വീർഷകതറിൽ അധറിക
തുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-800-97—പതപ്രവർതകർകട്ട് പകമനറിധറി സഗംഭപ്പോവന 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  തപൻഷൻ  വപ്പോങ്ങുനവരുതടെ  എണ്ണഗം
വർദ്ധറിചതറിനപ്പോലുഗം  തപൻഷൻ  കുടെറിശറിക  നൽപകണതറിനപ്പോലുഗം  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശസ്വീർഷകതറിൽ
17.56 ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 160)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

അവശ  പതപ്രവർതക/അവശ  പതപ്രവർതക  ആശറിത  തപൻഷൻ
കുടെറിശറികയറിനതറിൽ  നൽപകണറിയറിരുന  തുക  സഗംബനറിചട്ട്  അന്തറിമ  തസ്വീരുമപ്പോനഗം
ആകപ്പോതതറിനപ്പോൽ അധറികതുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-800-91—പകരള സഗംസപ്പോന പതപ്രവർതക തപൻഷൻ സസ്വീഗം  , 1993 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  തപൻഷൻ  കുടെറിശറിക  നൽപകണതറിനപ്പോലുഗം,
തപൻഷൻ  വപ്പോങ്ങുനവരുതടെ  എണ്ണഗം  വർദ്ധറിചതറിനപ്പോലുഗം  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോൽ ഈ ശസ്വീർഷകതറിൽ 1.4170 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 161)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ഈ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  14-2-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ  (സപ്പോധപ്പോ.)  നഗം.1017/  2022/ധന.
പ്രകപ്പോരഗം  65,60,000 രൂപ  അനുവദറിച്ചു.  2022  മപ്പോർചട്ട്  മപ്പോസഗം  വതരയള  തപൻഷൻ
നൽകുനതറിനട്ട് ഇതട്ട് പൂർണ്ണമപ്പോയഗം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചു.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-800-89—പ്രഗത്ഭ പതപ്രവർതകർകട്ട് പകമ പദ്ധതറി 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുൻവർഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പതപ്രവർതക  തപൻഷൻ  പദ്ധതറിയറിൽ  അഗംഗതസഗം  പനടെപ്പോതത
പതസപ്പോപനങളറിൽ  നറിനഗം  വറിരമറിച  പ്രമുഖ  വഭ്യകറികൾക്കുഗം  അവരുതടെ  ആശറിതർക്കുഗം
തപൻഷനുഗം കുടെറിശറികയഗം നൽകുനതറിനട്ട് നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശസ്വീർഷകതറിൽ  21.92  ലെകഗം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 162)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  14-2-2022  തസ്വീയതറിയറിതലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)  നഗം.1017/  2022/ധന.
പ്രകപ്പോരഗം 90,000 രൂപ അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-800-81—പകരള സഗംസപ്പോന പനപ്പോൺ പജർണലെറിസട്ട് തപൻഷൻ സസ്വീഗം  , 1999 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുൻവർഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  തപൻഷൻ  വപ്പോങ്ങുന  പതപ്രവർതപകതര
ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ  എണ്ണഗം  വർദ്ധറിചതറിനപ്പോലുഗം  തപൻഷൻ  കുടെറിശറിക  നൽപകണതറിനപ്പോലുഗം
നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതഗം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോൽ ഈ
ശസ്വീർഷകതറിൽ  3.3960  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന   വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 163)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 2-2-2022 തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.) നഗം.622/ 2022/ധന.
പ്രകപ്പോരഗം 1,19,38,000 രൂപ അനുവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ.&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-800-78—സര്കപ്പോര് തവബ്ടസററിതന്റെ രൂപസ്വീകരണവുഗം തപപ്പോല് സര്വററിതന്റെ  തമയറിന്റെനന്സുഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  സര്കപ്പോര്  പസപ്പോഷഭ്യല്  മസ്വീഡറിയ  തസല്  പ്രവര്തനഗം
കപ്പോരഭ്യകമമപ്പോക്കുനതറിനുഗം  നറിലെവറിതലെ  പ്രവര്തനങതള  തമചതപടുതപ്പോനുഗം  പുറഗംപജപ്പോലെറി
പസവനഗം  ആവശഭ്യമപ്പോയറി  വരുനതറിനപ്പോല്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 164)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)നഗം.8009/2021/ധന. പ്രകപ്പോരഗം 102.41 ലെകഗം രൂപയഗം 30-9-2021-തലെ
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)  നഗം.6428/2021/ധന.  പ്രകപ്പോരഗം  100  ലെകഗം രൂപയഗം  '2220-60-106-93-
ഔടട്ട്പഡപ്പോര്  പബറിസറിററി  കഭ്യപ്പോമ്പയറിന്'  ശസ്വീര്ഷകതറില്  നറിനഗം  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിപലെയട്ട്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം മുപഖന അനുവദറിചട്ട് ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട്ട്.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

2220-60-800-77—സുതപ്പോരഭ്യപകരളഗം   -   ദൂരദര്ശനറിലുഗം ആകപ്പോശവപ്പോണറിയറിലുഗം   ഉള പഫപ്പോണ്    -   ഇന്  -  പപ്രപ്പോഗപ്പോഗം

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഗം,  മുന്വര്ഷങളറിതലെ  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് മുഖഭ്യമനറിയതടെ പ്രതറിവപ്പോര തടെലെറിവറിഷന് പരറിപപ്പോടെറി
കൂടുതല്  ജനകസ്വീയമപ്പോക്കുനതറിതലെ  പ്രപകപണ  തചെലെവട്ട്  കണകറിതലെടുതട്ട്   ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  50  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 165)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

തതരതഞടുപട്ട്  തപരുമപ്പോറചെടഗം,  പകപ്പോവറിഡട്ട്  എനറിവ  മൂലെഗം  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷഗം  "നപ്പോഗം  മുപനപ്പോടട്ട്” പരറിപപ്പോടെറിയതടെ  നറിര്മപ്പോണവുഗം  സഗംപപ്രഷണവുഗം  നടെനറിരുനറില.
അതറിനപ്പോല് അധറികതുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

4220-60-101-63—ജറിലപ്പോ  ഇന്ഫര്പമഷന്  ഓഫസ്വീസുകളുതടെ  നവസ്വീകരണവുഗം    മസ്വീഡറിയ
തസന്റെറുകളുതടെ നറിര്മപ്പോണവുഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ടെപ്പോപഗപ്പോര്  തസ്വീപയറര് വളപറില് നറിര്മപ്പോണഗം പുപരപ്പോഗമറിക്കുന സഗംസപ്പോന
ഇന്ഫര്പമഷന് ഹബറിതന്റെ നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങള പൂര്തസ്വീകരറിക്കുനതറിനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതഗം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  50  ലെകഗം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 166)
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സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ടെപ്പോപഗപ്പോര്  തസ്വീപയറററില്  സപ്പോപറിച  ഇന്ഫര്പമഷന്  ഹബറിതന്റെ  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവര്തനങളുതടെ  വറിലെയറിരുതല്  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോത  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  ടെറി  തുക
ആവശഭ്യമപ്പോയറി വനറില. 

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ബറി2/2/2021-ഐ&പറി.ആര്.ഡറി. തസ്വീയതറി 19-4-2022)

ശറിപപ്പോര്ശ

4859-02-004-96—ടസബര് പപ്പോര്കട്ട്

01—സഗംസപ്പോന സഹപ്പോയഗം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ടസബര്  പപ്പോര്കട്ട്  കഭ്യപ്പോമ്പസറിനകതട്ട്  കൂടെറിയള  പറപ്പോ ഡട്ട്
നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 5 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 167)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരഗം  അധറികതുക  വകയറിരുത്തുനതറിനട്ട്  ധനവകുപറിനട്ട്
ടകമപ്പോററിയറിരുന.  എനപ്പോല് ധനവകുപട്ട് ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം വറിനറിപയപ്പോഗറിചട്ട് തസ്വീരുന മുറയട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്ത അധറിക വറിഹറിതഗം അനുവദറിക്കുന വറിഷയഗം പരറിഗണറികപ്പോതമനട്ട്
ഭരണവകുപറിതന അററിയറിചറിരുന.

എനപ്പോല് പ്രസ്തുത സപ്പോപനഗം  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനട്ട്  മുമ്പപ്പോയറി
ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചു തസ്വീര്നറിരുനറില.  അതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്ത
അധറിക വറിഹറിതഗം നല്കറിയറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് IT-A1/156/2021-ITD, തസ്വീയതറി 18-6-2022) 

ശറിപപ്പോര്ശ

4859-02-004-95—വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ്യയപ്പോയറി  സലെതമടുക്കുനതറിനുഗം   അടെറിസപ്പോന
സക്കൗകരഭ്യഗം വറികസറിപറിക്കുനതറിനുഗം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് തടെപകപ്പോപപ്പോര്കറിതന്റെ ഘടഗം  I-ല് പറപ്പോഡട്ട് ബലെതപടുത്തുനതറിനുപവണറിയഗം
ഘടഗം  II-ല്  പകപ്പോഗംപക്കൗണട്ട്  വപ്പോള,  തറയറിന്വപ്പോടര്  ഹപ്പോര്തവസറിഗംഗട്ട്,  എസട്ട്.ററി.പറി.

973/2022.
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എനറിവയപവണറിയഗം ഘടഗം III-ല്  പറപ്പോഡറിനുഗം പതപ്പോടുവഴറി തറിരറിച്ചുവറിടെലെറിനുഗം പവണറിയഗം ഘടഗം
IV ആയ തടെപകപ്പോസറിററിയറിതലെ ഇപന്റെണല് ആര്ടസ്വീരറിയല് പറപ്പോഡറിനുപവണറിയഗം ഘടഗം V ആയ
തകപ്പോലഗം  പപ്പോര്കറില് പഗട്ട്  &  പപ തഫസറിലെറിററി,  പവര് ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രേക്ചര്,  പസപ്പോളപ്പോര്  പവര്
പപ്പോന്റെട്ട്  എനറിവയപവണറിയഗം  അധറികതുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  15.50  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 168)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരഗം  അധറികതുക  വകയറിരുത്തുനതറിനട്ട്  ധനവകുപറിനട്ട്
ടകമപ്പോററിയറിരുന.  എനപ്പോല് ധനവകുപട്ട് ബജറട്ട്  വറിഹറിതഗം വറിനറിപയപ്പോഗറിചട്ട്  തസ്വീരുന മുറയട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്ത അധറിക വറിഹറിതഗം അനുവദറിക്കുന വറിഷയഗം പരറിഗണറികപ്പോതമനട്ട്
ഭരണവകുപറിതന അററിയറിചറിരുന.

എനപ്പോല് പ്രസ്തുത സപ്പോപനഗം  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനട്ട്  മുമ്പപ്പോയറി
ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം വറിനറിപയപ്പോഗറിചട്ട് തസ്വീര്നറിരുനറില.  അതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്ത
അധറിക വറിഹറിതഗം നല്കറിയറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് IT-A1/156/2021-ITD, തസ്വീയതറി 18-6-2022) 

ശറിപപ്പോര്ശ

4859-02-004-94—ഇന്പഫപ്പോപപ്പോര്ക്കുകള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം, മുന്വര്ഷങളറിതലെ തചെലെവട്ട് എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  LAR  പകസ്സുകളുതടെ  തസ്വീര്പ്പുകളക്കുഗം  അടെറിസപ്പോന  സക്കൗകരഭ്യ
വറികസനതറിനുഗം ടെറി.ബറി.സറി. കലൂര്, പജഭ്യപ്പോതറിര്മയ ഐ.ടെറി. മനറിരഗം, ഇന്പഫപ്പോപപ്പോര്കട്ട് തൃശ്ശൂര്,
തകപ്പോരടറി  എനറിവയതടെ  ഇന്റെസ്വീരറിയല് ഫറിറക്കൗടട്ട്  എനറിവയഗം  അധറികതുക ആവശഭ്യമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  37  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഗം/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 169)

സര്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരഗം  അധറികതുക  വകയറിരുത്തുനതറിനട്ട്  ധനവകുപറിനട്ട്
ടകമപ്പോററിയറിരുന.  എനപ്പോല് ധനവകുപട്ട് ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം വറിനറിപയപ്പോഗറിചട്ട് തസ്വീരുന മുറയട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്ത അധറിക വറിഹറിതഗം അനുവദറിക്കുന വറിഷയഗം പരറിഗണറികപ്പോതമനട്ട്
ഭരണവകുപറിതന അററിയറിചറിരുന.
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എനപ്പോല് പ്രസ്തുത സപ്പോപനഗം സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷഗം അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനട്ട്  മുമ്പപ്പോയറി
ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഗം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചു തസ്വീര്നറിരുനറില.  അതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്ത
അധറിക വറിഹറിതഗം നല്കറിയറിടറില.

(സര്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് IT-A1/156/2021-ITD, തസ്വീയതറി 18-6-2022) 

ഭപ്പോഗഗം   - 2

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സഗംബനറിച
ഒനപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ആതക  172  ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണുണപ്പോയറിരുനതട്ട്.   അതറില്  136
ശറിപപ്പോര്ശകളക്കുള മറുപടെറി സര്കപ്പോരറില് നറിനഗം ലെഭറിച്ചു.  36 ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ഇനറിയഗം
മറുപടെറി ലെഭറികപ്പോനുണട്ട്.

സര്കപ്പോരറില്  നറിനഗം  മറുപടെറി  ലെഭറിചറിടറിലപ്പോത  ശറിപപ്പോര്ശകതള  സഗംബനറിച
വറിവരങളപ്പോണട്ട് ചുവതടെ പചെര്തറിട്ടുളതട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ/ഖണറിക നമ്പര് വകുപട്ട്

4 തപപ്പോതുഭരണ (തസ്പെഷഭ്യല്-ഇ) വകുപട്ട്

11 തപപ്പോതുഭരണ (തപപ്പോളറിററികല്) വകുപട്ട്

20 ആസൂതണ സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരഭ്യ (ഡറി) വകുപട്ട്

24-37, 40, 41, 45, 46, 48-51 ആഭഭ്യന്തര (സറി) വകുപട്ട്

130-132, 146, 147 അചടെറിയഗം പസഷനററിയഗം വകുപട്ട്

150-152 ശപ്പോസ്ത്രസപ്പോപങ്കേതറിക വകുപട്ട്

170-172 ഗതപ്പോഗത (ഡറി) വകുപട്ട്

                                                                                    പറിണറപ്പോയറി വറിജയന്,
തറിരുവനന്തപുരഗം,                                                                      തചെയര്മപ്പോന്
2022,ജൂടലെ 18.                                                            സബ് ജകട്ട് കമറിററി   XIV. 
              


