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അവതഭാരനികേ

സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII-സന സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന്
സമനിതനിയുസട  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
(2021-22)-സലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള നനിയമസഭയുസട
നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം  236  (5)  പകേഭാരന്റിം
സമര്പനിക്കുന.

സബ്ജകറ കേമനിറനി  VIII-സന ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച ഒനഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ (2021-22), 22-7-2021-നറ സഭയനില സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി. പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല സര്ക്കഭാരനില നനിനന്റിം സമനിതനിക്കറ നഭാളനിതുവസര ലെഭനിച്ച നടപടനിപതനികേകേള
2022 ജൂകലെ 14-ാം തതീയതനി കചര്ന സമനിതനി കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

രണ്ടറ  അദര്യഭായങ്ങളഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  അദര്യഭായന്റിം  I-ല
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2021-22)-സലെ
ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അവയനികന്മേല സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി സന്റിംബനനിച്ച കസ്റ്റററസമന്റുകേളുമഭാണറ
ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചനിരനിക്കുനതറ.   അദര്യഭായന്റിം  II-ല  സര്ക്കഭാരനില  നനിനന്റിം  മറുപടനി  ലെഭനിക്കഭാത
ശനിപഭാര്ശകേളുസട വനിവരങ്ങള വകുപറ തനിരനിച്ചറ ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന.

2022 ജൂകലെ 14-ാം തതീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച. 

                       സകേ.എന്. ബഭാലെകഗഭാപഭാല,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                      അദര്യക്ഷന്,
2022 ജൂകലെ 14.                                                               സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച
ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  അവയറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി
സയംബനറിച ആക്ഷന് പടെകണ് പസ്റ്റേറടതമന്റുകളുയം. 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് V―ചരക്കു പസവനനറികുതറിയയം കപ്പോര്ഷറികപ്പോദപ്പോയ നറികുതറിയയം
വറില്പന നറികുതറിയയം 

നറികുതറി വകുപട 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   1)

2043-00-001-97―കമസ്വീഷണറുതടെ കപ്പോരദപ്പോലെയയംകമസ്വീഷണറുതടെ കപ്പോരദപ്പോലെയയം

ജറി.എസട.ടെറി.  വകുപറിതന്റെ പുനനഃസയംഘടെന ഈ വർഷയം നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനയം  ടെപ്പോകട തഫെയർ
സർവസ്വീസട  യൂണറിറ്റുകളുയം,  ആഡറിറട  ഓഫെസ്വീസുകളുയം  ആരയംഭറിക്കുനതറിനയം,  ഇന്റെലെറിജന്സട
വറിഭപ്പോഗയം  ശകറിതപടുതറി  പുതറിയ  സസപ്പോഡുകള്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനയം  ആവശദമപ്പോയറിവരുന
ഇലെകറികട വപ്പോഹനങ്ങളുതടെയയം മറട വപ്പോഹനങ്ങളുതടെയയം വപ്പോടെകയറിനതറില് ടെറി ശസ്വീർഷകതറില്
45.50  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  അഡസ്വീഷണല്  ആതതതറപസഷന്  വഴറി
45,50,000  രൂപ  G.O(Rt)No.4870/2021  dated  8-7-2021  പ്രകപ്പോരയം അനവദറിചറിരുന.
ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് ആതക തചലെവട 18.83 ലെക്ഷയം (As on 15-1-2022) രൂപയപ്പോണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   2)

2043-00-001-97-05-2―ഓഫെസ്വീസട തചലെവുകള്  -  വവദദ്യുതറി തചലെവട 

2021-22  സപ്പോമ്പതറികവർഷയം ഈ ശസ്വീർഷകതറിപലെയട  1.41  പകപ്പോടെറി   രൂപ വകുപട
ആവശദതപടറിരുതനങറിലയം  1.10  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുനതട.  നടെപ
സപ്പോമ്പതറിക വർഷയം ഈ ഇനതറില് ഇതുവതരയള്ള തചലെവട 36.30 ലെക്ഷയം രൂപയപ്പോകയപ്പോല്
നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് പമല് ശസ്വീർഷകതറില്  10  ലെക്ഷയം
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദർത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചയ്യുന.

892/2022.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ആതക  തചലെവട  82.61  ലെക്ഷയം  (As  on  15-1-2022)
രൂപയപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക സസസ്വീകരറിപകണ്ടതപ്പോയറി വരുനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   3)

2043-00-001-97-06―വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

പമല് ശസ്വീർഷകതറില് നടെപ സപ്പോമ്പതറിക വർഷയം നപ്പോളറിതുവതര  6.60  ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് നറിലെവറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  പമല്
സപ്പോഹചരദതറില് ടെറി ശസ്വീർഷകതറില് 7 ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ആതക  തചലെവട  6.92  ലെക്ഷയം  (As  on  15-1-2022)
രൂപയപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക സസസ്വീകരറിപകണ്ടതപ്പോയറി വരുനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   4)

2043-00-001-97-17―തചറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്

നടെപ സപ്പോമ്പതറിക വർഷയം പമല് ശസ്വീർഷകതറില് അനവദറിചറിരറിക്കുന തുക തചറുകറിടെ
മരപ്പോമതട പണറികള്കട അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  7  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് അനവദറിച തുകയട പുറതമ  12  ലെക്ഷയം രൂപയ്ക്കുള്ള
Final SDG proposal സമര്പറിചറിട്ടുണ്ടട. ഈ ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ ആതക തചലെവട 2.70 ലെക്ഷയം
(As on 15-1-2022) രൂപയപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   5)

2043-00-001-94-19―കമസ്വീഷണറുതടെ  കപ്പോരദപ്പോലെയതറിതന്റെ  കമ്പമ്പ്യൂടർവല്കരണയം  -
യപനപ്പോപകരണങ്ങള്

നടെപ സപ്പോമ്പതറിക വ ർഷയം ഈ ഇനതറില് ഇതുവതരയള്ള തചലെവട 73.39997 ലെക്ഷയം
രൂപയപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശസ്വീർഷകതറില്  ഇപപപ്പോള്  അനവദറിചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  2.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചയ്യുന.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ആതക  തചലെവട  222.04  ലെക്ഷയം  (As  on  15-1-2022)
രൂപയപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക സസസ്വീകരറിപകണ്ടതപ്പോയറി വരുനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   6)

2043-00-001-93―തഎ  .  ടെറി  .   അടെറിസപ്പോന സസൗകരദ വറികസനയം

നടെപ  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷയം  ടെറി  ശസ്വീർഷകതറില്  അനവദറിചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്,  12  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പദതറിയറിനതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  അനവദറിച  തുകയട  പുറപമ  Additional
Authorization  വഴറി  1193  ലെക്ഷയം  രൂപ  G.O.(Rt)No.7796/2021  തസ്വീയതറി  2-12-2021
പ്രകപ്പോരയം ലെഭറിക്കുകയണ്ടപ്പോയറി. ഈ ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ ആതക തചലെവട 520.20 ലെക്ഷയം (As on
15-1-2022) രൂപയപ്പോണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   7)

2043-00-101-99-01-4―ലെപ്പോ ആഫെസ്വീസർ  -  ശമ്പളയം  -  തമഡറികല് റസ്വീ ഇയംപബഴടതമന്റെട

    പമല്  ശസ്വീർഷകതറില്  നറിലെവറില്  അനവദറിചറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്
3  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  അനവദറിച  തുകയട  പുറപമ  Additional
Authorization  വഴറി  3  ലെക്ഷയം  രൂപ  G.O.(Rt)No.6280/2021  തസ്വീയതറി  24-9-2021
പ്രകപ്പോരയം  ലെഭറിക്കുകയണ്ടപ്പോയറി.  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ആതക  തചലെവട  3.85  ലെക്ഷയം
(As on 15-1-2022) രൂപയപ്പോണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   8)

2043-00-101-97-05-2―ചരകട  പസവന  നറികുതറി  കപ്പോരദപ്പോലെയങ്ങള്  -  ഓഫെസ്വീസട  തചലെവുകള്-
വവദദ്യുതറി തചലെവട. 

നടെപ  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷയം  ഈ  ഇനതറില്  ഇതുവതര  4.62  ലെക്ഷയം  രൂപ
തചലെവപ്പോയതറിനപ്പോല്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷപതയട  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതയം
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അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശസ്വീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  3  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദർത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ  ആതക  തചലെവട  7.18  ലെക്ഷയം  (As  on  15-1-2022)
രൂപയപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക സസസ്വീകരറിപകണ്ടതപ്പോയറി വരുനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   9)

2043-00-101-97-06―വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

നടെപ സപ്പോമ്പതറിക വർഷയം ഈ ശസ്വീർഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  55  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദർത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് അനവദറിച തുകയട പുറതമ  70  ലെക്ഷയം രൂപയ്ക്കുള്ള
Final  SDG proposal  സമര്പറിചറിട്ടുണ്ടട.  ഈ ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ ആതക തചലെവട  129.62
ലെക്ഷയം (As on 15-1-2022) രൂപയപ്പോണട.

സര്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  ഡറി3/352/2021-  നറികുതറി  തസ്വീയതറി  22-4-2022;
1 മുതല് 9 വതര ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് നറികുതറി വകുപട ലെഭദമപ്പോകറിയ നടെപടെറി
പതറിക 2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച. 

ഊര്ജ്ജ വകുപട 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   10)

2045-00-103-99-06―ഇലെകറികല് ഇന്തസ്പെക്ടപററട   -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

പുതുകറിയ  നറിരകട  പ്രകപ്പോരയം  വപ്പോടെക  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  പമല്ശസ്വീര്ഷകതറില്
നറിലെവറില്  അനവദറിചറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  53.42356  ലെക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

6-12-2021-തലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)നയം.7906/2021/ധന. ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 2045-00-103-99-06-
വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി ശസ്വീര്ഷകതറില് സബ്ജക്ടട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്ത തുകയള്തപതടെ
1,01,96,000 രൂപ അനവദറിചറിട്ടുണ്ടട. 
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[സര്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  PWR-A3/104/2021/POWER  തസ്വീയതറി  26-5-2022;
ഖണറിക  10-തലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ഊര്ജ്ജ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  നടെപടെറി  പതറിക
2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് VIII – എവകസട 
നറികുതറി വകുപട 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   14)

2039-00-001-99-04-2―പമല്പനപ്പോടയം  -   യപ്പോതപ്പോ തചലെവുകള്   -  സലെയംമപ്പോറബത

എവകസട  ഉപദദപ്പോഗസരുതടെ  സലെയംമപ്പോറബത  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  മപ്പോററി  നല്കപ്പോന്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് അനവദറിചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  2 ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022-വതര 3.02 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പകപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരറി മൂലെയം അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വരപ്പോത
സപ്പോഹചരദതറില് അധറിക ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലെഭറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   15)

2039-00-001-99-05-1―ഓഫെസ്വീസട തചലെവുകള്   -   തവള്ളകരയം  .

തവള്ളകരയം പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം അടെച തസ്വീര്കപ്പോന് നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്,
ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  3 ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില്  വകുപറിനട  അനവദറിച  വറിഹറിതതറില്  31-3-2022-വതര  4.40  ലെക്ഷയം  രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. അധറിക ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലെഭറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   16)

2039-00-001-99-05-4―മററിനങ്ങള്

എവകസട  സര്കറിള്  ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  ഓഫെസ്വീസട  തചലെവുകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട   നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത
ശസ്വീര്ഷകതറിപലെകട 10  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട  അനവദറിച വറിഹറിതതറില്  31-3-2022-വതര  34.37  ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. അധറിക ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലെഭറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   17)

2039-00-001-99-06―വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

നടെപ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില്  അനവദറിചറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയം
എവകസട സര്കറിള് ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി തചലെവുകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് 50 ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022 വതര 73.90 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അനവദറിച  വറിഹറിതയം  സസ്വീലെറിയംഗറില്  ആയതറിനപ്പോല് വപ്പോടെക,  കരയം
പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം തകപ്പോടുത്തുതസ്വീര്കപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   18)

2039-00-001-99-15―രഹസദ പസവന തചലെവുകള്

എന്പഫെപ്പോഴടതമന്റെട  പ്രവര്തനയം കൂടുതല് ശകമപ്പോക്കുനതറിനട   നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  3  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില്  31-8-2021  വതര  22  ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. അധറിക ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലെഭറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   19)

2039-00-001-99-21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -   സയംരക്ഷണവുയം അറകുറപണറികളുയം  

എവകസട സര്കറിള് ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ അറകുറപണറികള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലെവറില്  അനവദറിചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.
പമല്സപ്പോഹചരദതറില്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറിപലെകട  15  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022 വതര 45.81 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി തുക ആവശദതപതടങറിലയം ലെഭദമപ്പോയറിടറില. ആയതറിനപ്പോല് എവകസട ആഫെസ്വീസുകളറിതലെ
വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  അറകുറപണറികള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  നപ്പോളറിതുവതര
സപ്പോധറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   20)

2039-00-001-99-34-3―മറട തചലെവുകള്  -  മററിനയം

എവകസട  സര്കറിള്  ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  ഓഫെസ്വീസട  തചലെവുകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  തറികചയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  10  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022 വതര 45.18 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അനവദറിച വറിഹറിതയം തസ്വീര്ന മുറയട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം
ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  തുക  ആവശദതപതടങറിലയം  ലെഭദമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്
റസ്വീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  (G.O.(Rt)No.2180/2022/Fin dated 22-3-2022)  വഴറി  2  ലെക്ഷയം
രൂപ ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   21)

2039-00-001-99-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

എവകസട  സര്കറിള്  ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  പറി.ഒ.എല്  തചലെവുകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട   നറിലെവറില്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി  50  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022 വതര 182.32 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  7-2-2022-തലെ  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  നമ്പര്  G.O.(Rt)No.811/2022/Fin
പ്രകപ്പോരയം  2039-00-001-99-45  ശസ്വീര്ഷകതറില്  10,00,000  രൂപ  സബ്ജക്ടട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിചട സര്കപ്പോര് അനവദറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  കൂടെപ്പോതത റസ്വീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്
(G.O.(Rt)No.2180/2022/Fin dated 22-3-2022) വഴറി 10 ലെക്ഷയം രൂപ ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   22)

2039-00-001-98-04-2―പറഞട ഓഫെസ്വീസുകള്  -  യപ്പോതപ്പോ തചലെവുകള്   -  സലെയംമപ്പോറബത 

എവകസട പറഞട ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ എവകസട ഉപദദപ്പോഗസരുതടെ സലെയംമപ്പോറബത

പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  മപ്പോററി  നല്കുനതറിനട  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  അനവദറിചറിട്ടുള്ള  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  2  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-8-2020 വതര 2.16 ലെക്ഷയം രൂപ

തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അനവദറിച വറിഹറിതയം തസ്വീരുന മുറയട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം

ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി തുക ആവശദതപതടങറിലയം ലെഭദമപ്പോയറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   23)

2039-00-001-98-05-1―ഓഫെസ്വീസട  തചലെവുകള്  -   തവള്ളകരയം  .

എവകസട  പറഞട  ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  തവള്ളകരയം   പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  അടെയ്ക്കുനതറിനട  ടെറി

ശസ്വീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  പമല്സപ്പോഹചരദതറില് ഈ

ശസ്വീര്ഷകതറില്  1  ലെക്ഷയം   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022 വതര 1.49 ലെക്ഷയം രൂപ

തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അനവദറിച  വറിഹറിതയം  തസ്വീരപ്പോതതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

പ്രകപ്പോരയം ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി തുക ആവശദതപടറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   24)

2039-00-001-98-05-4―മററിനങ്ങള്

എവകസട  പറഞട  ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  ഓഫെസ്വീസട  തചലെവുകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട

ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  അനവദറിചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്   5  ലെക്ഷയം  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില്  വകുപറിനട  അനവദറിച  വറിഹറിതതറില്  31-3-2022  വതര  22.69  ലെക്ഷയം
രൂപ തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അനവദറിച വറിഹറിതയം തസ്വീരപ്പോതതറിനപ്പോല് സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരയം  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി തുക ആവശദതപടറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   25)

2039-00-001-98-06―വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

എവകസട പറഞട ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ വപ്പോടെക, കരയം,  നറികുതറി തചലെവുകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി
ശസ്വീര്ഷകതറില്  50  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022 വതര 84.28 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 7-2-2022-തലെ സര്കപ്പോര് ഉതരവട നമ്പര് G.O.(Rt)No.811/2022/Fin പ്രകപ്പോരയം
2039-00-001-98-06  ശസ്വീര്ഷകതറില്  10,00,000  രൂപ  സബ്ജക്ടട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പരറിഗണറിചട  സര്കപ്പോര്  അനവദറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  കൂടെപ്പോതത  റസ്വീ  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്
[G.O.(Rt)No.2180/2022/Fin dated 22-3-2022 ] വഴറി 5 ലെക്ഷയം രൂപ ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   26)

2039-00-001-98-21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -   സയംരക്ഷണവുയം അറകുറപണറികളുയം  .

എവകസട  പറഞട  ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  അറകുറപണറികളുതടെ
തചലെവുകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് ടെറി
ശസ്വീര്ഷകതറില്  10  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-8-2021 വതര 44.38 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി തുക ആവശദതപതടങറിലയം ലെഭദമപ്പോയറിടറില. ആയതറിനപ്പോല് എവകസട ആഫെസ്വീസുകളറിതലെ
വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  അറകുറപണറികള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  നപ്പോളറിതുവതര
സപ്പോധറിചറിടറില.

892/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   27)

2039-00-001-98-34-3―മറ്റു തചലെവുകള്   -  മററിനയം

എവകസട പറഞട ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ ഓഫെസ്വീസട  തചലെവുകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട
നറിലെവറില് അനവദറിചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 10 ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-8-2021 വതര 12.49 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അനവദറിച  വറിഹറിതയം  തസ്വീര്ന മുറയട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം
ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി തുക ആവശദതപതടങറിലയം ലെഭദമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്
റസ്വീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  (G.O.(Rt)No.2180/2022/Fin dated 22-3-2022)  വഴറി  1  ലെക്ഷയം
രൂപ ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   28)

2039-00-001-98-45―പറി  .  ഒ  .  എല്.

എവകസട പറഞട ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ ഇനന തചലെവുകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട
നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറില്  50 ലെക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട  അനവദറിച  വറിഹറിതതറില്  31-8-2021  വതര  192.78  ലെക്ഷയം
രൂപ  തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അനവദറിച  വറിഹറിതയം  തസ്വീരുന  മുറയട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരയം  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  തുക  ആവശദതപതടങറിലയം
ലെഭദമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല് റസ്വീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് [G.O.(Rt)No.2180/2022/Fin dated 22-3-2022]
വഴറി 10 ലെക്ഷയം രൂപ വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   29)

2039-00-001-97-21-2―വറിജറിലെന്സട  വറിഭപ്പോഗയം  -  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  -  സയംരക്ഷണവുയം
അറകുറപണറികളുയം  .

വറിജറിലെന്സട  ഓഫെസ്വീസറിതലെ  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  അറകുറപണറിയയം  സയംരക്ഷണവുയം
തചലെവുകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതയം  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്,
40,000 രൂപ ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില്  വകുപറിനട  അനവദറിച  വറിഹറിതതറില്  31-3-2022  വതര  77451  രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി തുക ആവശദതപതടങറിലയം ലെഭദമപ്പോയറിടറില. ആയതറിനപ്പോല് എവകസട ആഫെസ്വീസുകളറിതലെ
വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  അറകുറപണറികള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  നപ്പോളറിതുവതര
സപ്പോധറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   30)

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

വറിജറിലെന്സട  ഓഫെസ്വീസറിതലെ  ഇനന തചലെവുകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട
നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില്  50,000  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022 വതര 1.83 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അനവദറിച വറിഹറിതയം തസ്വീര്ന മുറയട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം
ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി തുക ആവശദതപതടങറിലയം ലെഭദമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്
റസ്വീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  (G.O.(Rt)No.2180/2022/Fin  dated 22-3-2022)  വഴറി  10,000  രൂപ
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   31)

2039-00-001-94-34-3―എവകസട വകുപറിതന്റെ നവസ്വീകരണയം   -   മറട തചലെവുകള്   -  മററിനയം.

നടെപ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  എവകസട  വകുപറിതന്റെ  നവസ്വീകരണതറിനട
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറില് പദതറിയറിനതറില്
അധറികമപ്പോയറി  10.7425  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട  അനവദറിച വറിഹറിതതറില്  31-3-2022  വതര  188.40  ലെക്ഷയം
രൂപ  തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അനവദറിച  വറിഹറിതയം  സസ്വീലെറിയംഗറില്  ആയതറിനപ്പോല്  തുക
പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം തചലെവഴറികപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില. പദതറിപയതരയം വറിഹറിതതറില് 112.05 ലെക്ഷയം
രൂപ  തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി തുക ആവശദതപടറിടറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   32)

2039-00-001-88―വറിമുകറി

പകരള  സയംസപ്പോന  ലെഹരറിവര്ജ്ജന  മറിഷന്  (വറിമുകറി)  പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങള്
സയംഘടെറിപറിക്കുനതറിനട  നറിലെവറില്   വകയറിരുതറിയ  തുക  തറികചയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല് ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി  പദതറിയറിനതറില്  22.93  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022 വതര 5.40 പകപ്പോടെറി രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 10-12-2021-തലെ സര്കപ്പോര് ഉതരവട നമ്പര് G.O.(Rt)No.8032/2021/Fin
പ്രകപ്പോരയം  2039-00-001-88  ശസ്വീര്ഷകതറില്  100,00,000  രൂപയയം  7-2-2022-തലെ
സര്കപ്പോര് ഉതരവട നമ്പര്  (G.O.(Rt)No.811/2022/Fin dated  പ്രകപ്പോരയം  2039-00-001-88
ശസ്വീര്ഷകതറില്  50,00,000 രൂപയയം സബ്ജക്ടട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിചട  സര്കപ്പോര്
അനവദറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   33)

2039-00-001-87―സ്കൂളുകളറില് ലെഹരറി വറിരുദ പബപ്പോധവല്കരണയം.

പ്രസ്തുത  ശസ്വീര്ഷകതറില്  നറിലെവറില്  അനവദറിചറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയം  തറികചയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി  5  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില്  വകുപറിനട  അനവദറിച  വറിഹറിതതറില്  31-8-2021  വതര  തുകതയപ്പോനയം
തചലെവഴറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   34)

2039-00-001-86-04-1―എകട വസസട  -  വകയംബപ്പോഞട വറിഭപ്പോഗയം  -  യപ്പോതപ്പോ തചലെവുകള്  -  യപ്പോതപ്പോബ  ത  .

എകട വസസട-വകയംബപ്പോഞട  ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  എവകസട  ഉപദദപ്പോഗസരുതടെ
യപ്പോതപ്പോബത  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  മപ്പോററി  നല്കുനതറിപലെകപ്പോയറി  ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില്  നറിലെവറില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  1.5  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില്  വകുപറിനട  അനവദറിച  വറിഹറിതതറില്  31-3-2022  വതര  10,000  രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി തുക ആവശദതപതടങറിലയം ലെഭദമപ്പോയറിടറില. എവകസട വകയംബപ്പോഞട
ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  എവകസട  ഉപദദപ്പോഗസരുതടെ  യപ്പോതപ്പോബത  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  മപ്പോററി
നല്കുനതറിനട നപ്പോളറിതുവതരയയം സപ്പോധദമപ്പോയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   35)

2039-00-001-86-04-2―സലെയംമപ്പോറബത

എകട വസസട-വകയംബപ്പോഞട  ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  എവകസട  ഉപദദപ്പോഗസരുതടെ
സലെയംമപ്പോറബത പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം മപ്പോററി നല്കുനതറിപലെകപ്പോയറി നറിലെവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
വറിഹറിതയം   അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  10,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

എവകസട  വകയംബപ്പോഞട  ഓഫെസ്വീസുകളറിതലെ  എവകസട  ഉപദദപ്പോഗസരുതടെ
സലെയംമപ്പോറബത  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  മപ്പോററി  നല്കുനതറിപലെകപ്പോയറി  നറിലെവറില്  അനവദറിചറിരുന
വറിഹറിതയം തറികയപ്പോതത വനതറിനപ്പോല് മപ്പോററി നല്കപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   36)

2039-00-001-86-21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -   സയംരക്ഷണവുയം അറകുറപണറികളുയം.

എകട വസസട-വകയംബപ്പോഞട  വറിഭപ്പോഗതറിനട  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  സയംരക്ഷണതറിനയം
അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറിപലെകട  1  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സമറിതറിയതടെ ശറിപപ്പോര്ശ അനസരറിചട  24-8-2021  തസ്വീയതറിയറിതലെ  G.O (Rt)No.5625/2021/Fin
ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം  20,000  രൂപ അനവദറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറില് നറിനയം  31-3-2022
വതര 18,477 രൂപ തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   37)

2039-00-001-86-34-3―എകട വസസട  -  വകയംബപ്പോഞട വറിഭപ്പോഗങ്ങള്  -  മറട തചലെവുകള്   -   മററിനയം  .

എകട വസസട  -  വകയംബപ്പോഞട വറിഭപ്പോഗതറിനട  2039-00-001-86-എന ശസ്വീര്ഷകതറില്
34-3 (മറ്റു തചലെവുകള്  -  മററിനയം)  എന പുതറിയ ഉപശസ്വീര്ഷകയം അനവദറികണതമനയം  ടെറി
ശസ്വീര്ഷകതറില് 50,000  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.
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സമറിതറിയതടെ ശറിപപ്പോര്ശ അനസരറിചട 24-8-2021 തസ്വീയതറിയറിതലെ G.O.(Rt)No.5625/2021/Fin
ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  10,000  രൂപ അനവദറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറില് നറിനയം  31-3-2022
വതര 9,405 രൂപ തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   38)

2039-00-001-86-45―പറി  .   ഒ  .   എല്.

എകട വസസട-വകയംബപ്പോഞട  വറിഭപ്പോഗതറിനട  ഇനനതചലെവുകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി  3  ലെക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറില് വകുപറിനട അനവദറിച വറിഹറിതതറില് 31-3-2022 വതര 1.84 ലെക്ഷയം രൂപ
തചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  G.O.(Rt)No.154/  2022/Fin  dated  10-1-2022  പ്രകപ്പോരയം  2039-00-001-86-45
ശസ്വീര്ഷകതറില് 50,000 രൂപയയം (G.O.(Rt)No.811/2022/Fin dated 7-2-2022 പ്രകപ്പോരയം
10,000 രൂപയയം സബ്ജക്ടട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിചട സര്കപ്പോര് അനവദറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
കൂടെപ്പോതത റസ്വീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് (G.O.(Rt)No.2180/2022/Fin dated 22-3-2022) വഴറി 20,000 രൂപയയം
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 

[സര്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  നറികുതറി.എഫെട3/320/2021/നറി.വ.  തസ്വീയതറി  7-5-2022;
14  മുതല്  38  വതര  ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് നറികുതറി  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ
നടെപടെറി പതറിക 2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് X – ട്രഷററികളുയം അകസൗണ്ടുകളുയം
ധനകപ്പോരദ  വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   39)

2054-00-098- 99-06―പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട  -  വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിതന്റെ തട്രയറിനറിയംഗട തസന്റെററിനയം, തറിരുവനന്തപുരതട
പ്രവർതറിക്കുന സബട ഓഫെസ്വീസുകള്ക്കുയം, കണ്ണൂര് ജറിലപ്പോ ഓഫെസ്വീസറിനയം പുതുകറിയ നറിരകറില്
വപ്പോടെക നല്കുനതറിപലെയപ്പോയറി നടെപ സപ്പോമ്പതറിക വർഷയം ടെറി ശസ്വീർഷകതറില് അനവദറിചറിരറിക്കുന
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  16  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.
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ആര്.ആര്.ടെറി.  ശസ്വീര്ഷകതറില്  2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിതലെ  ബഡ്ജറട

എസ്റ്റേറിപമറട  പ്രകപ്പോരയം  15  ലെക്ഷയം  രൂപ  അനവദറിചറിരുന.  പ്രസ്തുത  തുക  തറികയപ്പോത

സപ്പോഹചരദതറില് സബ്ജക്ടട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്ത  16,00,000  രൂപ അനവദറിക്കുവപ്പോന്

23-6-2021-തലെ ഡറി.തക.എസട.എ 28862/2021-ാം നമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം അപപക്ഷറിചറിരുന.

ആയതറിന് പ്രകപ്പോരയം 12,00,000 രൂപ 16-8-2021-തലെ G.O.(Rt)No.5517/2021/ധന. സര്കപ്പോര്

ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  അനവദറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറില് നറിനട  7,74,192  രൂപ കണ്ണൂര് ജറിലപ്പോ

കപ്പോരദപ്പോലെയതറിനട വറിതരണയം തചയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ബപ്പോകറിയള്ള തുക വരുയം മപ്പോസങ്ങളറില് വപ്പോടെക

ഇനതറില് ബനതപട ഓഫെസ്വീസുകള്കട അനവദറിച നല്കുനതപ്പോണട. 

[സര്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  1836147/എസ്റ്റേപ്പോ-ഡറി4/2021-ധന.  തസ്വീയതറി  7-4-2022;

39-ാം  ഖണറികയറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ നടെപടെറി  പതറിക

2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XI – ജറിലപ്പോഭരണവുയം പലെവകയയം

ധനകപ്പോരദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   40)

2047-00-103-87―പദശസ്വീയ സമ്പപ്പോദദ പദതറിയറിതലെ ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കുയം    എസട  .  എ  .  എസട  .    ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കുയം

അധറിക   പസവനതറിനട നല്കുന പ്രതറിഫെലെയം  .

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഏജന്റുമപ്പോര്കട അധറികപസവനതറിനള്ള പ്രതറിഫെലെയം

പ്രതറിമപ്പോസയം ഏകപദശയം 18.5 പകപ്പോടെറി  രൂപ നറിരകറില് 12 മപ്പോസതത പ്രതറിഫെലെയം വറിതരണയം

തചയ്യുനതറിനപ്പോയറി  222  പകപ്പോടെറി  രൂപയയം മുന്വര്ഷങ്ങളറിതലെ പ്രതറിഫെലെ കുടെറിശറിക  (വവകറി

ലെഭറിച തക്ലെയറിമുകള്, തതറപ്പോയറി പരഖതപടുതറിയ തക്ലെയറിമുകള്) വറിതരണയം തചയ്യുനതറിനപ്പോയറി

1  പകപ്പോടെറി രൂപയയം പവണ്ടറി വരുതമനതറിനപ്പോല് ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി  23  പകപ്പോടെറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറിലള്ള  വറിഹറിതയം  പ്രസ്തുത  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷപതക്കു  തറികയതമനതറിനപ്പോല്

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന അധറിക വറിഹറിതയം വകയറിരുതറിയറിരുനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   41)

2047-00-103-85-10―എയം  .  പറി  .  തക  .  ബറി  .  വവ  /  എസട  .  എ  .  എസട  ഏജന്റുമപ്പോരുതടെ  പക്ഷമനറിധറികപ്പോയള്ള
സയംസപ്പോന സര്കപ്പോരറിതന്റെ തത്തുലെദ വറിഹറിതയം   -   സയംഭപ്പോവന  .

പദശസ്വീയ സമ്പപ്പോദദ  പദതറി  ഏജന്റുമപ്പോര്  ഒരു വര്ഷയം  പക്ഷമനറിധറിയറിപലെയട  അടെയ്ക്കുന
തമപ്പോതയം തുകയതടെ  50%മപ്പോയ സര്കപ്പോര്  വറിഹറിതവുയം  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വർഷതത
4  മപ്പോസതത കുടെറിശറിക ഉള്തപതടെയള്ള തുകയയം ടെറി ശസ്വീർഷകതറില് വകയറിരുപതണ്ടതപ്പോതണങറിലയം
നറിലെവറില് അനവദറിചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം വകയറിരുപതണ്ട വറിഹറിതതതകപ്പോള് കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്
അധറികമപ്പോയറി ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറില് 48.44  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നറിലെവറിലള്ള  വറിഹറിതയം  പ്രസ്തുത  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷപതക്കു  തറികയതമനതറിനപ്പോല്
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന അധറിക വറിഹറിതയം വകയറിരുതറിയറിരുനറില.

[സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഭരണയം-സറി1/32/2022-ധന.(2019495)  തസ്വീയതറി  8-4-2022;
40, 41  എനസ്വീ ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ധനകപ്പോരദ വകുപട ലെഭദമപ്പോകറിയ നടെപടെറി
പതറിക 2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XVI –  തപന്ഷനയം പലെവകയയം
നറികുതറി വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   42)

2075-00-103-94-34-3―സയംസപ്പോന ഭപ്പോഗദക്കുററി ഡയറക്ടപററട  -   മറ്റു തചലെവുകള്  -   മററിനയം

സയംസപ്പോന ഭപ്പോഗദക്കുററി വകുപറിതന്റെ ജറിലപ്പോ ഓഫെസ്വീസുകള്, സബട ഓഫെസ്വീസുകള് എനറിവയതടെ
നവസ്വീകരണതറിനപ്പോയറി  ടെറി  ശസ്വീർഷകതറില്  നറിലെവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  61.48  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറിലപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഓഫെസ്വീസറിതന്റെ  ഫെര്ണറിഷറിയംഗട  പജപ്പോലെറികള്
തചയ്യുനതറിനയം  (₹2,00,000)  സയംസപ്പോന  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഡയറക്ടപറററില്  ഡയറക്ടറുതടെ
കപ്പോബറിന്  നവസ്വീകരറിക്കുനതറിനയം  (₹5,00,000)  പവണ്ടറി ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില്  (₹7,00,000)
അധറികമപ്പോയറി  പവണയം  എനട  സയംസപ്പോന  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഡയറക്ടര്  ആവശദതപടതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ടെറി തുക ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി വകയറിരുതറി ഉതരവട പുറതപടുവറിചറിട്ടുണ്ടട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   43)

2075-00-103-92-06―സയംസപ്പോന ഭപ്പോഗദക്കുററിയതടെ റസ്വീജറിയണല് തഡപമ്പ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ,    എറണപ്പോകുളയം  -
വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

എറണപ്പോകുളയം  പമഖലെ പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറക്ടര്  ഓഫെസ്വീസട,  ജറിലപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഓഫെസ്വീസട
എനറിവയതടെ വപ്പോടെക നല്കുനതറിനട ടെറി ശസ്വീർഷകതറില് ഇപപപ്പോള് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി  50.24  ലെക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഏപ്രറില് മുതല് മപ്പോര്ചട  വതരയള്ള വപ്പോടെകയയം കഴറിഞ
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത  2  മപ്പോസതത വപ്പോടെക കുടെറിശറികയയം ഒടുക്കുനതറിനപ്പോയറി   58,31,000 രൂപ
ആവശദമുതണ്ടന  ഡയറക്ടറുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശയതടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറി ടെറി തുക വകയറിരുതറി നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട. 

[സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര്  TAXES-H1/228/2021-Taxes  തസ്വീയതറി  11-1-2022; 42, 43
എനസ്വീ  ഖണറികകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  നറികുതറി  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  നടെപടെറിപതറിക
2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.]

ധനകപ്പോരദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   44)

2075-00-795-98―വസ്വീടെട വപ്പോയ്പ എഴുതറിതള്ളല്

ഭവന നറിര്മപ്പോണ വപ്പോയ്പ എഴുതറിതള്ളല് തുക 2 ലെക്ഷയം രൂപയറില് നറിനട   5 ലെക്ഷയം
രൂപയപ്പോയറി  വര്ദറിപറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ഇനതറില്  തചലെവട  വര്ദറികപ്പോനറിടെയണ്ടട.
പമല്സപ്പോഹചരദതറില്  ഇപപപ്പോള്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  അനവദറിചറിട്ടുള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി  15  ലെക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശസ്വീർഷകതറിതലെ ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 21.10 ലെക്ഷയം
രൂപയപ്പോയറിരുന.  ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില് ആതക  29,65,089  രൂപ തചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടട.  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില് കവറിഞ്ഞുള്ള തുക (Rs. 8,55,089) കമസ്വീകരറിക്കുനതറിനള്ള നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണ്ടട.

[സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് 2099018/എചട.ബറി.എ 1/105/2022-ധന. തസ്വീയതറി 9-6-2022;
44-ാംഖണറികയറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  നടെപടെറിപതറിക
2022 ജൂവലെ 14 -തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 
892/2022.
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വസനറികപക്ഷമ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   45)

2075-00-800-94―ഡറിഫെന്സട  സര്വസ്വീസുകളറിതലെ ധസ്വീരതയ്ക്കുള്ള കസ്വീര്തറിമുദ്രകര്ഹരപ്പോയവര്ക്കുയം

ആശറിതര്ക്കുയം കപ്പോഷട അവപ്പോര്ഡട  -  മറ്റു തചലെവുകള്

ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  അപപക്ഷ  ലെഭറിക്കുന  മുറയട  ആവശദമപ്പോയ  തുക  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ധസ്വീരതയ്ക്കുള്ള  കസ്വീര്തറിമുദ്രയട  അര്ഹരപ്പോയവര്ക്കുയം  ആശറിതര്ക്കുയം  കപ്പോഷട  അവപ്പോര്ഡട

നല്കുനതറിനപ്പോയറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ

50  ലെക്ഷയം  രൂപയറില്  നറിനയം  സസ്വീലെറിയംഗറിനപശഷയം  40.50  ലെക്ഷയം  രൂപ  അനവദറിചറിരുന.

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  കസ്വീര്തറിമുദ്ര  പനടെറിയ  പകരളസ്വീയരപ്പോയ  അപപക്ഷകര്

കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല് അനവദറിച വറിഹറിതതറില് നറിനയം കൂടുതലെപ്പോയറി തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ഈ  കണകറിനതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  27,10,000  രൂപ  തചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടട.

ബപ്പോകറി 13,40,000 രൂപ സറണ്ടര് തചയ. 

[സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് SW3/72/2021/വസ.പക്ഷ.വ. തസ്വീയതറി 7-5-2022; 45-ാംഖണറികയറിതലെ

ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  വസനറികപക്ഷമ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  നടെപടെറിപതറിക  2022  ജൂവലെ

14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.]

റവനമ്പ്യൂ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   47)

2075-00-800-78―വഖഫെട പബപ്പോര്ഡറിതന്റെ സപ്പോമൂഹദപക്ഷമ പ്രവര്തനതറിനപവണ്ടറിയള്ള പ്രപതദക

ധനസഹപ്പോയയം

പകരള  പസ്റ്റേറട  വഖഫെട  പബപ്പോര്ഡട  പസപ്പോഷദല്  തവല്തഫെയര്  (പകരള)  സസ്വീയം  പ്രകപ്പോരയം

നല്കറിവരുന  മപ്പോരകപരപ്പോഗ  ചറികറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയയം,  വറിവപ്പോഹധനസഹപ്പോയയം  എനസ്വീ  ഇനങ്ങളറില്

അപപക്ഷകര്കട  ധനസഹപ്പോയയം  നല്കുനതറിനയം  പ്രതറിമപ്പോസ  തപന്ഷന്  സമയബനറിതമപ്പോയറി

വറിതരണയം  തചയ്യുനതറിനമപ്പോയറി  ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറിപലെകട  ഇപപപ്പോള്  അനവദറിചറിരറിക്കുന  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  10.4075  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 2075-00-800-78 തസ്പെഷദല് ഗപ്പോന്റെട ടു വഖഫെട പബപ്പോര്ഡട എന
ശസ്വീര്ഷകതറില് പസപ്പോഷദല് തവല്തഫെയര് ഗപ്പോന്റെട  ഇനതറില് വകയറിരുതറിയറിരുന  132  ലെക്ഷയം രൂപ
ടെറി സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം തതന പകരള പസ്റ്റേറട വഖഫെട പബപ്പോര്ഡറിനട അനവദറിചട നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട. 

എനപ്പോല്  സബ്ജക്ടട  കമറിററിയതടെ  ശറിപപ്പോര്ശയതടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പസപ്പോഷദല്
തവല്തഫെയര് ഗപ്പോന്റെട ഇനതറില് ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/അധറിക ധനസഹപ്പോയയം മുപഖന അധറികമപ്പോയറി
തുക വകയറിരുതണതമന തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുനതവങറിലയം ആയതട അനവദറിക്കുകയണ്ടപ്പോയറില. 

[സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് റവ-എഫെട2/353/2021/റവ. തസ്വീയതറി 12-5-2022; 47-ാം  ഖണറികയറിതലെ
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  റവനമ്പ്യൂ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  നടെപടെറിപതറിക  2022  ജൂവലെ  14-തലെ
പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച]. 

ധനകപ്പോരദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   48)

2075-00-800-52―തറിരുവനന്തപുരയം നഗരതറിതലെ യദസപ്പോരകയം

തറിരുവനന്തപുരയം  ജറിലയറില്  യദസപ്പോരക  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  8  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സപ്പോമ്പതറിക  കപ്പോരദങ്ങള്  സയംബനറിച  സബ്ജക്ടട  കമറിററി   VIII-തന്റെ  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച ഒനപ്പോമതത
ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  ഖണറിക  48-തലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  "നറിലെവറിലള്ള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിച  പശഷയം  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി  വരുന  പക്ഷയം
ഭരണപരമപ്പോയ  തസ്വീരുമപ്പോനതറിതന്റെ   അടെറിസപ്പോനതറില്  ശറിപപ്പോര്ശ  ലെഭദമപ്പോക്കുന  മുറയട
ആവശദമപ്പോയ വറിഹറിതയം  ഉചറിത മപ്പോര്ഗ്ഗതറിലതടെ  അനവദറിക്കുന കപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട  "
എന  ബഹ.  ധനകപ്പോരദ  വകുപമനറിയതടെ  പ്രസപ്പോവന  27-7-2021-ല്  നറിയമസഭയട
നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട.  അതറിനപശഷയം യദസപ്പോരകയം നറിര്മറിക്കുനതറിന പ്രപ്പോരയംഭ തചലെവുകള്കട
ഭരണ വകുപട ആവശദതപടറിട്ടുള്ളതട പ്രകപ്പോരയം  5,19,000  രൂപ G.O(Rt)No.5438/2021/Fin
dated 12-8-2021 ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം അനവദറിചറിട്ടുണ്ടട.

[സര്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  2100115/വദയയം-എ 1/298/2022-ധന.  തസ്വീയതറി  9-7-2022;
48-ാം ഖണറികയറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ധനകപ്പോരദവകുപട ലെഭദമപ്പോകറിയ നടെപടെറിപതറിക 2022
ജുവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.]
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തപപ്പോതുകടെയം തറിരറിചടെയല്

ധനകപ്പോരദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   49)

6003-00-109-89―സര്കപ്പോര് ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ ഭവന പദതറിയതടെ അടെറിസപ്പോനതറില്   2019   ജൂണ്
മപ്പോസയം പഞപ്പോബട നപ്പോഷണല് ബപ്പോങറില് നറിതനടുത വപ്പോയ്പ

നടെപസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറില് അനവദറിചറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
അധറികമപ്പോയറി 1.5 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര് ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ ഭവന നറിര്മപ്പോണ വപ്പോയ്പ ഈടെട നല്കറി  2019  ജൂണ് മപ്പോസയം
പഞപ്പോബട  നപ്പോഷണല് ബപ്പോങറില്  നറിതനടുത വപ്പോയ്പ  തറിരറിചടെയ്ക്കുനതറിനട  2021-22-തലെ ബഡ്ജററില്
36,00,00,000  രൂപ  (മുപതറി  ആറട  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോതയം)  വകയറിരുതറിയറിരുന.   11-2-2022
തസ്വീയതറിയറിതലെ സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.) നയം. 943/2022/ധന. പ്രകപ്പോരയം അഡസ്വീഷണല് ഓതവറപസഷന് വഴറി
1,29,12,000 രൂപ അനവദറിചറിരുന. പ്രസ്തുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ആതക 37,29,12,000 രൂപയറില്
37,29,11,219 രൂപ തചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടട.  ബപ്പോകറി തുകയപ്പോയ 781 രൂപ (37,29,12,000 - 37,29,11,219)
സറണ്ടര് തചയപ്പോനള്ള നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണ്ടട.   

[സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് 2099018/എചട.ബറി.എ 1/105/2022/ധന., തസ്വീയതറി 9-6-2022;
49-ാംഖണറികയറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  നടെപടെറിപതറിക
2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XLV – പലെവക വപ്പോയ്പകളുയം മുന്കൂറുകളുയം
ധനകപ്പോരദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   50)

7610-00-201-99―ഭവന നറിര്മപ്പോണ വപ്പോയ്പകള്  -  അഖറിപലെന്തദപ്പോ സര്വസ്വീസട ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര്

അഖറിപലെന്തദപ്പോ  സര്വസ്വീസട  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുള്ള  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  വപ്പോയ്പയപ്പോയറി
2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ലെഭറിച  ഒരു  അപപക്ഷയറിപന്മേല്  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചവരുനതറിനപ്പോലയം  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ടെറി  ഇനതറില് അപപക്ഷകള്
ലെഭറികപ്പോന്  സപ്പോധദതയള്ളതറിനപ്പോലയം  ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില്  65  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 10 ലെക്ഷയം
രൂപയപ്പോണട.  എനപ്പോല് നപ്പോളറിതുവതരയപ്പോയറി  ലെഭറിച  അപപക്ഷയറില് പരഖകള് പൂര്ണ്ണമലപ്പോതതറിനപ്പോല്
തുക തചലെവഴറിചറിടറില.  അതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്ത അധറിക തുക ലെഭറിക്കുനതറിനള്ള
നടെപടെറി  ആവശദമപ്പോയറി  വനറില.  പ്രസ്തുത  ശസ്വീര്ഷകതറില്  24,240  രൂപയതടെ  തചലെവട
വനറിട്ടുണ്ടട.  ടെറി  തചലെവട  കറിഴറിചള്ള  9,75,760  രൂപ  (10,00,000-24,240)  സറണ്ടര്
തചയപ്പോനള്ള നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണ്ടട.  

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   51)

7610-00-201-98―സയംസപ്പോന സര്വസ്വീസട ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര്

സയംസപ്പോന  സര്കപ്പോര്  ജസ്വീവനകപ്പോരുതടെ  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  വപ്പോയ്പ  തറിരറിചടെവറില്
അധറികമപ്പോയറി തറിരറിചടെച വപ്പോയ്പപ്പോത്തുക റസ്വീ-ഫെണ്ടട തചയ്യുനതറിപലെകപ്പോയറി ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറില്
അനവദറിച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി 1 ലെക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ ശസ്വീര്ഷകതറിതലെ ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം  1  ലെക്ഷയം
രൂപയപ്പോയറിരുന.  എനപ്പോല് ടെറി ശസ്വീര്ഷകതറില് 1,30,171  രൂപ തചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടട.  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയം കവറിഞട അധറികയം തചലെവട വന 30,171  രൂപ കമസ്വീകരറിക്കുനതറിനള്ള നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണ്ടട.  

[സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് 2099018/എചട.ബറി.എ 1/105/2022/ധന., തസ്വീയതറി 9-6-2022;
49,  50,  51  എനസ്വീ  ഖണറികകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ
നടെപടെറിപതറിക 2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI –  സപ്പോമൂഹദ സുരക്ഷറിതതസവുയം പക്ഷമവുയം
 ധനകപ്പോരദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   52)

2235-60-110-99-06―സയംസപ്പോന ഇന്ഷസറന്സട ഡറിപപ്പോര്ടടതമന്റെട  -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി  .

തക.എസട.ഐ.ഡറി-യയം  തക.ടെറി.ഡറി.എഫെട.സറി-യമപ്പോയള്ള  കരപ്പോറനസരറിചട  ഓപരപ്പോ
മൂനട  വര്ഷയം  കൂടുപമ്പപ്പോഴുയം  വപ്പോടെകയറിനതറില്  15%  വര്ദനവട  വരുപതണ്ടതറിനപ്പോല്  ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില്  5  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.
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സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

18-3-2022-തലെ ജറി.ഒ. (ആര്.ററി.) നയം.  1926/2022/ധന.  നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം
15,00,000  രൂപ  അനവദറിചറിട്ടുണ്ടട.  ടെറി  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിചട  കുടെറിശറികയപ്പോയ  വപ്പോടെക
നല്കുനതറിനള്ള നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിച വരുന.  

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   53)

2235-60-110-99-21―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള് 

ഇന്ഷസറന്സട വകുപറിതന്റെ രണ്ടട ജറിലപ്പോ ഓഫെസ്വീസുകളറിപലെകട ഓപരപ്പോ വപ്പോഹനയം വസ്വീതയം
ലെഭദമപ്പോപകണ്ടതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  14  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്ത പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള് ശസ്വീര്ഷകങ്ങളറിപലെയ്ക്കുള്ള തുകകള്
ആവശദതപട്ടുതകപ്പോണ്ടട സര്കപ്പോരറിപലെയട തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിക്കുകയയം ഭരണ അനമതറിയട
തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് അയയപ്പോന് സര്കപ്പോരറില് നറിനയം നറിര്പദ്ദേശയം ലെഭറിക്കുകയയം തചയ.  അതറിതന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഭരണപ്പോനമതറിയ്ക്കുള്ള  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുനതറിനള്ള  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട വരറികയപ്പോണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   54)

2235-60-110-98-01-4―ജറിലപ്പോ ഓഫെസ്വീസുകള്  -   ശമ്പളയം   -   തമഡറികല് റസ്വീ  -  ഇയംപബഴടതമന്റെട

ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറില്  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  4  ലെക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ജറിലപ്പോ ഓഫെസ്വീസുകളുതടെ തമഡറികല് റസ്വീ-ഇയംപബഴടതമന്റെട ശസ്വീര്ഷകതറില് 6-9-2021-തലെ
G.O.(Rt.) 5829/2021/ധന.നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം  30,000  രൂപയയം, 13-10-2021-തലെ
G.O.(Rt.) 6703/2021/ധന.നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 1,38,000 രൂപയയം, 28-12-2021-തലെ
G.O.(Rt.) 8492/2021/ധന.നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 58,000 രൂപയയം ഉള്തപതടെ ആതക
2,26,000  രൂപ  ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുണ്ടട.  ജറിലപ്പോ  ഇന്ഷസറന്സട  ഓഫെസ്വീസുകളുതടെ  തമഡറികല്
റസ്വീ-ഇയംപബഴടതമന്റെറിനട വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ടെറി തുക വകമപ്പോററിയറിട്ടുണ്ടട.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   55)

2235-60-110-98-05-4―ഓഫെസ്വീസട തചലെവുകള്  -  മററിനങ്ങള്

32  പുതറിയ  തസറികകള്  സൃഷറിചതറിപനപ്പോടെനബനറിചട  10  ജറിലപ്പോ  ഇന്ഷസറന്സട

ഓഫെസ്വീസുകള്  കൂടുതല്  പ്രവര്തന  സജ്ജമപ്പോക്കുനതറിപലെകപ്പോയറി  ടെറി  ശസ്വീര്ഷകതറിപലെകട

15  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

18-3-2022-തലെ  ജറി.ഒ.(ആര്.ററി.)നയം.1926/2022/ധന.  നമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം

61,000 രൂപ ഓഫെസ്വീസട തചലെവുകള് (മററിനങ്ങള്) എന ശസ്വീര്ഷകതറില് അനവദറിചറിട്ടുണ്ടട.

ടെറി തുക ജറിലപ്പോ ഇന്ഷസറന്സട ഓഫെസ്വീസുകളുതടെ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുപവണ്ടറി നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   56)

2235-60-110-97―സയംസപ്പോന ഇന്ഷസറന്സട വകുപട കമ്പദ മ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണയം.

പസപ്പോഫട തവയററില്  കപ്പോലെപ്പോനസൃതമപ്പോയ  മപ്പോറങ്ങള്  വരുതല്,  വപ്പോര്ഷറിക

അറകുറപണറികള്,  വറിവര  സപ്പോപങതറിക  വറിഭപ്പോഗതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങള്  വപ്പോങ്ങല്,

പഴയവ മപ്പോറല്, ഒപ്ററികല് വഫെബര് കണക്ടറിവറിററി ചപ്പോര്ജ്ജുകള് എനറിവയപ്പോയറി ഇപപപ്പോള്

അനവദറിചറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്

അധറികമപ്പോയറി  2.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

28-12-2021-തലെ G.O.(Rt.).8492/2021/ധന.നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 8,57,000 രൂപയയം

18-3-2022-തലെ ജറി.ഒ.(ആര്.ററി)നയം.1926/2022/ധന. നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 7,76,000 രൂപയയം

ഉള്തപതടെ  ആതക  16,33,000  രൂപ കമ്പമ്പ്യൂടര്വല്കരണതറിനപ്പോയറി  അനവദറിചറിട്ടുണ്ടട.  ടെറി

തുക  ഉപപയപ്പോഗറിചട  ജറിലപ്പോ  ഓഫെസ്വീസുകള്കട  കമ്പമ്പ്യൂടര്  വപ്പോങ്ങുനതറിനള്ള  നടെപടെറികള്

സസസ്വീകരറിച വരുന. 

[സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര്  1836147/എസ്റ്റേപ്പോ-ഡറി4/2021-ധന.  തസ്വീയതറി  7-4-2022;  52  മുതല്

56  വതരയള്ള ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ധനകപ്പോരദ വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ നടെപടെറി

പതറിക 2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 
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തപപ്പോതുശറിപപ്പോര്ശകള്

നറികുതറി വകുപട 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   60)

എവകസട  വകുപറിതന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  മറികവുറതപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
എവകസട  തറയ്ഞ്ചുകള് പുനര്നറിര്ണയറിചട  അവയതടെ  എണ്ണയം വര്ദറിപറിപകണ്ട സമയയം
അതറികമറിച കഴറിഞ്ഞു എനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  നറിലെവറിലള്ള  എവകസട തറയ്ഞട
ഓഫെസ്വീസുകളുതടെ  അധറികപ്പോര  പരറിധറിയറില്  മപ്പോറയം  വരുതറി  എവകസട   തറയ്ഞട
ഓഫെസ്വീസുകളുതടെ  എണ്ണതറില്  ആവശദമപ്പോയ  വര്ദനവട  വരുതണതമനയം  എവകസട
വകുപറില് അധറിക ഉപദദപ്പോഗസതര നറിയമറിക്കുനതറിനയം തറയ്ഞട ഓഫെസ്വീസുകളറില് തമചതപട
പ്രവര്തന  സസൗകരദയം  ഉറപപ്പോക്കുനതറിനമുള്ള  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറികണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

വകുപറിനട  കസ്വീഴറിലള്ള  എവകസട  തറയ്ഞ്ചുകളറില്  നറിനയം  അധറികപ്പോര  അതറിര്തറി
വലതപ്പോയ  34  എവകസട തറയ്ഞട ഓഫെസ്വീസുകതള വറിഭജറിചട പുതറിയതപ്പോയറി  37  എവകസട
തറയ്ഞട  ഓഫെസ്വീസുകള്  രൂപസ്വീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയള്ള  ശറിപപ്പോര്ശ  22-7-2021-തലെ
EXC/837/2021/XD-1  എന  നമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  സര്കപ്പോരറില്  ലെഭറിചറിട്ടുള്ളതുയം  ടെറി
ശറിപപ്പോര്ശ സര്കപ്പോര് വറിശദമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയയം ടെറി  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് പരറിഗണറിയപ്പോന്
സയംസപ്പോനതറിതന്റെ ധനസറിതറി അനവദറിക്കുനറില എനയം ധനസറിതറി തമചതപടുനതറിനനസരറിചട
തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് പരറിഗണറിയപ്പോവുനതപ്പോതണനയം തല്കപ്പോലെയം നറിലെവറിതലെ സയംവറിധപ്പോനയം തതന
തുടെരപ്പോനയം തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 

കൂടെപ്പോതത  വകുപറിതലെ  എന്പഫെപ്പോഴടതമന്റെട  പ്രവര്തനങ്ങള്  ശകറിതപടുത്തുനതറിതന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി 552 വനറിതപ്പോ സറിവറില് എവകസട ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോരുതടെ തസറികകള് സൃഷറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
30-11-2020-ല്  XD1/264585/2020  നമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ശറിപപ്പോര്ശ  സര്കപ്പോരറില്
ലെഭറിചറിട്ടുള്ളതുയം 28-4-2022-തലെ സ.ഉ(വക.)നയം.29/2022/നറി.വ. ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം വനറിതപ്പോ
സറിവറില് എവകസട ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോരുതടെ 31 തസറികകള് സൃഷറിചതകപ്പോണ്ടട സര്കപ്പോര് ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണ്ടട. 

വകുപറില് 282  പുതറിയ   വഡ്രൈവര് തസറികകള് സൃഷറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  17-9-2021-തലെ
XD1/25292/2015  എന നമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം സര്കപ്പോരറില് ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിചതറില്
8-4-2022-തലെ  നമ്പര്  എഫെട1/295/2021/നറി.വ.  കതട  പ്രകപ്പോരയം  എവകസട  പപപ്പോലള്ള
എന്പഫെപ്പോഴടതമന്റെട  വറിഭപ്പോഗതറില്  പ്രപതദക  വഡ്രൈവര്  തസറികകള്  സൃഷറികണയം  എന
ആവശദയം നറിലെവറില് പരറിഗണറികപ്പോന് കഴറിയറിതലനട സര്കപ്പോര് തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

[സര്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  നറികുതറി  എഫെട3/320/2021/നറി.വ.  തസ്വീയതറി  7-5-2022;
60-ാം  ഖണറികയറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  നറികുതറി  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  നടെപടെറിപതറിക
2022 ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.]
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   61)

നറികുതറി  വകുപറില്  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോനപദ്ദേശറിക്കുന  തപപ്പോതു  ആയംതനസ്റ്റേറി  സ് കസ്വീമറില്
ഓപ്ഷന് സമര്പറികപ്പോനള്ള അവസപ്പോന തസ്വീയതറി  2021  ആഗസ്റ്റേട  31-ല് നറിനയം നവയംബര്
30-പലെകട നസ്വീട്ടുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള പഭദഗതറികള് 2021-തലെ പകരള ധനകപ്പോരദ ആകറില് (2021-തലെ
ആകട 8) ഉള്തപടുതറി നടെപറില് വരുതറിയറിട്ടുണ്ടട. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   62)

കുടെറിശറിക  Turn Over Tax  അടെയ്ക്കുനതറിനള്ള ഓപ്ഷന് ഫെയല് തചയ്യുന തസ്വീയതറി
2021  ജൂണ്  30-ല്  നറിനയം  2021  തസപ്റയംബര്  30  ആയയം  നറികുതറി  ഒടുക്കുനതറിനള്ള
തസ്വീയതറി  2021  ജൂവലെ  31-ല് നറിനയം  2021  ഒപക്ടപ്പോബര്  31  ആയയം നസ്വീട്ടുനതറിനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള പഭദഗതറികള് 2021-തലെ പകരള ധനകപ്പോരദ ആകറില് (2021-തലെ
ആക്ടട 8) ഉള്തപടുതറി നടെപറില് വരുതറിയറിട്ടുണ്ടട. 

[സര്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി2/137/2021/നറി.വ.  തസ്വീയതറി  18-11-2021; 61,  62  എനസ്വീ
ഖണറികകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  നറികുതറി  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  നടെപടെറിപതറിക  2022
ജൂവലെ 14-തലെ പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 

ഗതപ്പോഗത വകുപട 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖണറിക നമ്പര്   63)

പലെപ്പോകടഡസൗണ്  നറിയനണങ്ങള്  കപ്പോരണയം  വപ്പോഹനങ്ങള്  നറിരതറില്  ഇറകപ്പോത
സപ്പോഹചരദതറില്  ഓപടപ്പോററിക്ഷ,  ടെപ്പോകറി  എനറിവ  ഉള്തപതടെയള്ള  പസ്റ്റേജട  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോകട
കദപ്പോപരജുകള്കട  ഒനപ്പോയം കസപ്പോര്ടര് നറികുതറി അടെയ്ക്കുനതറിനള്ള കപ്പോലെപ്പോവധറി 2021 ആഗസ്റ്റേട 31
വതര നസ്വീടറി നല്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

  20-7-2021-തലെ  സ.ഉ  (അചടെറി)നയം.21/2021/ഗതപ്പോ.(എസട.ആര്.ഒ.നമ്പര്545/2021)  പ്രകപ്പോരയം
സസകപ്പോരദ ബസ്സുകള്,  ഓപടപ്പോററിക്ഷ,  ടെപ്പോകറി  ഉള്തപതടെയള്ള  പസ്റ്റേജട,  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  കപ്പോപരദജട
വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  1-4-2021,  1-7-2021  ആരയംഭറിക്കുന  കസപ്പോര്ടറുകളറിതലെ  നറികുതറി

892/2022.
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അടെയ്ക്കുനതറിനള്ള കപ്പോലെപ്പോവധറി 31-8-2021 വതര നസ്വീടറി നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട. തുടെര്നട 31-8-2021-
തലെ സ.ഉ(അചടെറി)നയം.25/2021/ഗതപ്പോ. (എസട.ആര്.ഒ.653/2021)  നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം
പസ്റ്റേജട  കപ്പോപരദജട,  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  കപ്പോപരദജട  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  നറികുതറി  അടെയ്ക്കുനതറിനള്ള
കപ്പോലെപ്പോവധറി  30-9-2021  വതരയയം  നസ്വീടറി  നല്കുകയണ്ടപ്പോയറി.  Covid-19-തന്റെ  പ്രപതദക
പശപ്പോതലെതറില്  7-9-2021-തലെ  സ.ഉ.(അചടെറി)നയം.27/2021/ഗതപ്പോ.  (എസട.ആര്.ഒ.672/2021)
നമ്പര് പ്രകപ്പോരയം  പസ്റ്റേജട  കപ്പോപരദജട,  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  കപ്പോപരദജട  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  1-4-2021-ല്
ആരയംഭറിക്കുന കസപ്പോര്ടററിതലെ നറികുതറി പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം സര്കപ്പോര് ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടട. 

[സര്കപ്പോര് കതട  നമ്പര് ബറി3/293/2021/ഗതപ്പോ.  തസ്വീയതറി  26-9-2021;  63-ാംഖണറികയറിതലെ
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ഗതപ്പോഗതവകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  നടെപടെറിപതറിക  2022  ജൂവലെ  14-തലെ
പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.] 

അദദപ്പോയയം   II

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച
ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ചുവതടെ പചര്ക്കുന ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ബനതപട
വകുപകള് നടെപടെറിപതറിക ലെഭദമപ്പോകറിയറിടറില. 

കമ നമ്പര് ഖണറിക വകുപട

1 11-13, 57-59 നറികുതറി വകുപട

2 46 തപപ്പോതുഭരണ (നമ്പ്യൂനപക്ഷ പക്ഷമയം)

         തക. എന്. ബപ്പോലെപഗപ്പോപപ്പോല്,
തറിരുവനന്തപുരയം,                                                                അദദക്ഷന്,
2022 ജൂവലെ 14.                                                            സബ്ജക്ടട കമറിററി VIII.


