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ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ന് 
തിരുവനന്തപുരം 

 

ബഡ്ജറ്റ് -2022-2023 
 

ആമുഖം 

ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ന് 2014 ഫഫബ്രുവരി 10 മുതല് തമേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിഫെ 
കീഴില്, 1955 ഫെ 12-mേത് തിരുവിത ംകൂര് - ഫക ച്ചി സ് ഹിതയ, ശ സ്ത്രീയ, ധര്മസ്ംങള് 
രജിസ്റ്റര് ഫെയ്യുന്നതിനുള്ള ആക്റ്റ് പ്രക രം TVM/TC/212/2014 നമ്പറ യി രജിസ്റ്റര് ഫെയ്ത് 
പ്രവര്തിച്ചു വരു വരു. കേര മകരളതിഫെ തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളിലം േറ്റ് അനുബന്ധ 
സ്ഥ പനളളിലം ക രയക്ഷേേേ യ ഇ-ഗമവണന്സ്ിനു മവടിയിള്ള്ള സ്uകരയള് 
ഒരുക്കുകള്ം, സ് മേതിക സ്ഹ യള് നല്കുകള്ം ഫെയ്യുക ്ന്നത ണ് ഇന്ഫര്മേഷന്ന് 
മകരള േിഷന്ഫെ പ്രഖയ പിത െക്ഷയംര 
 
ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ഫെ 2022-23 സ് മ്പതിക വര്ഷന്ഫത ബഡ്ജറ്റില് പ്രധ നേ ള്ം 
ഫെയ്യുവ ന് ഉേശിക്കുന്ന ക രയള് ചുവഫട മെര്ക്കു. കേര 

 

 632 ഗ്ര േപഞ്ച യത്തുകളില് ഐര്ല്രജിര്ംര്സ്് ഫെ വിനയ സ്ം. 

 നിെവിലളള ആപ്ലിമേഷന്നുക് മേമഗ്രറ്റ് ഫെയ്ത് ILGMS പ്ല റ്റ്മഫ േിമെേ് വര്േ്മല  
ഉ്ഫപ്പഫടള്ള്ള സ്ംമയ ജനംര നമസ്വന ഫപന്ഷന്ന്, സ്ഞ്ചയ, സ്മേതം, സ്കര്മ 
തുടളിയവ) 

 അര്ബന് മെ േല് മബ ഡികളില് ഐര്ല്രജിര്ംര്സ്് ഫെ വികസ്നവം മപെറ്റ് 
വിനയ സ്വം, തുടര് വിനയ സ്വംര 

 ഐര്ല്രജിര്ംര്സ്് ഫെ ഫേ മബല് ആപ്ലിമേഷന്ന് വികസ്ിപ്പിേല്ര 

 മപ്ര പ്പര്ട്ടി ട ക്സ് ഔട്ട്മഡ ര് മശഖരണതിന യി POS ഫേഷന്ീന് ആപ്പുേ യി API 
സ്ംമയ ജനംര ഇമത ഫട വീട്ടുപടിേല് നി. കേം നികുതിക് ഇ-മപഫെെ് മുമഖന 
മശഖരിക്കുന്നതിനുളള ഫസ്ൌകരയം െഭയേ കുംര 

 ജിരഐര്സുേ യി മപ്ര പ്പര്ട്ടി ട ക്സ് ഏകീകരണംര 

 ജിരഐര്സുേ ള്ള്ള സ്മേതം സ്ംമയ ജനംര 

 സ്മേതതില് സ്വയമേവള്ള്ള റൂ് മൂെയനിര്ണ്ണയതിനുള്ള ഫസ്ൌകരയമത ടുകൂടിയ 
പ്ല നിഫെ മര യിംഗ് മഫ ര്േ റ്റ് 

 സ്െിത്ര ജിരഐര്സ്് അസ്റ്റ് േ പ്പിംഗ്ര 

 പദ്ധതി രൂപീകരണം ആസ്തികളുേ യി ബന്ധിപ്പിേല്. പദ്ധതി പൂര്തീകരണം ഫഭൌതിക 
മനട്ടള് നിര്ബന്ധേ േല്ര 
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 പദ്ധതി നിയന്ത്രണം, വിഭവളളുഫട വിനിമയ ഗം േ െിനയസ്ംസ്കരണം  ് ന്നിവയില് GIS 
അടിസ്ഥ നേ േിള്ളള ഫവബ്ബ്/ഫേ മബല് ആപ്ലിമേഷന്നുകളുഫട വികസ്നംര 

 ഐരഫകര്മിഫെ അടിസ്ഥ ന ഫസ്ൌകരയളളുഫട നവീകരണവം പരിപ െനവംര 

 ഫലൌഡ് സ്ര്വീസ്ില് ഐര്ല്രജിര്ംര്സ്് മസ് ഫ്റ്് ഫവയറിഫെ തുടര്. കേള്ള 
മേ ഡൂളുകളുഫട വികസ്നവം വിനയ സ്വംര 

 ഐരഫകര്ം ജീവനേ ര്േ് പുതിയ ഫടമി ളജിയില് പരിശീെനംര 

 തമേശ ഭരണ സ്ഥ പനളളില് നിെവിലള്ള മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുകളുഫട പിന്തുണള്ം 
പരിപ െനവംര 

 തമേശ ഭരണ സ്ഥ പനളളിഫെ ജീവനേ ര്േ് ILGMS മസ് ഫ്റ്് ഫവയറില് പരിശീെനം 
 

മുകളില് സൂെിപ്പിച്ച പ്രവര്തനള്േ യി 2022-2023 സ് മ്പതിക വര്ഷന്ം സ്ംസ്ഥ ന 

സ്ര്േ ര് ബജറ്റ് വിഹിതേ യി ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ന് 800ര00 െക്ഷം രൂപയ ണ് 

വകയിരുതിയിട്ടുള്ളത്ര 

 

കൂട ഫത തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളില് നി. കേം 08.03.2016 ഫെ സ്ര്േ ര് ഉതരവ് 

നസ് ധ )നംര1228/2016/തസ്വഭവ പ്രക രം തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനള് ഇന്ഫര്മേഷന്ന് 

മകരള േിഷന്ന് പ്രവര്തന ഫടിയ് ഇനതില് അവര്ക്കുള്ള പ്ല ന് ഫടിയില് നി. കേം 

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതേ ണ് നല്മകടിയത്ര ഇ ഇനതില്   

2022-23 സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില്  1542ര00 െക്ഷം രൂപള്ഫട വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര  

 

ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ന് ഫസ് മസ്റ്റിള്ഫട മബെ  ഫസ്ക്ഷന്-20(a) പ്രക രവം, 

27ര06ര2015 ഫെ സ്രഉരനസ് ധ )നംര1952/2015/ തസ്വഭവ പ്രക രവം ഗ്ര േ, മല േ്, ജില്ല  

പഞ്ച യത്തുക്, മുനിസ്ിപ്പ െിറ്റി, മുനിസ്ിപ്പല് മക ര്പ്പമറഷന്ന് ്ന്നീ സ്ഥ പനളളില് നി. കേം  

ഐരഫകര്മിന് അംഗതവ ഫീസ്് നല്കുവ ന് വയവസ്ഥ ഫെയ്യു. കേര ഇ ഇനതില്  ഒരു 

വര്ഷന്ം 47 3 െക്ഷം രൂപ വീതം 2014-15, 2015-16, 2016-17 വര്ഷന്ള്േ യി 14349 െക്ഷം 

രൂപള്ഫട വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരു. കേര  ഇ തുക ഇതുവഫരള്ം ഐരഫകര്മിന് െഭിച്ചിട്ടില്ലര 

31ര0 ര2017 ഫെ സ്രഉരനമക)നംര176/2017/തസ്വഭവ ഉതരവിഫെ ‘C’ പിരിവില് ഫേമ്പര്ഷന്ിപ്പ് ഫീസ്് 

അടിയന്തിരേ യി പിരിഫച്ചടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവ ന് സ്ര്േ ര് നിര്മേശിച്ചിട്ടുടിയ്ര 

ഇ സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില് ഇ ഇനതില് 10.00 െക്ഷം രൂപള്ഫട വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

 

27/06/2015 ഫെ സ്രഉനസ് ധ )നംര1952/2015/തസ്വഭവ നമ്പര് ഉതരവ് പ്രക രം വ ര്ഷന്ിക 

വരിസ്ംഖയ ഓമര  തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളിമെള്ം ഓമര  ജനതിനും 1 രൂപ നഒരു 

രൂപ) ്ന്ന ക്രേതില് 2022-23 സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില് 5ര00 െക്ഷം രൂപള്ഫട വരവ് 

പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

 

തമേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനു മവടിയിള്ള്ള മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുക്േ് പുറഫേ േറ്റ് 

സ്ഥ പനള്േ് മവടിയിള്ം മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുക് വികസ്ിപ്പിച്ച് നല്ക ന് ഐരഫകര്ം 
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ഉമേശിക്കു. കേര ഇ ഇനതില് 2022-23 സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില് 111ര76 െക്ഷം രൂപള്ഫട വരവ് 

പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

 

തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളില് വിനയസ്ിച്ചിട്ടുള്ള വിവധ മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുകളില്  

്സ്്ര്ംര്സ്് സ്ംവിധ നം െഭയേ ക്കുക, ഫവബ്മസ്റ്റ് വരിസ്ംഖയ, ്ന്നീ ഇനതില്  

2022-23 സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില് 2 െക്ഷം രൂപള്ഫട വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 
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ബഡ്ജറ്റ് -2022-2023 

വിശദീകരണകുറിപ്പ് 

 
1. ഐരഫകര്മിഫെ 2022-2023 വര്ഷന്ഫത ബഡ്ജറ്റ് ത് റ േിയിരിക്കുന്നത് 2 

ഭ ഗളള യിട്ട ണ്ര 

2. ഭ ഗം ഒന്ന് മൂെധന വരവ് നപദ്ധതി വിഹിതം) , റവനൂ വരവ് നതനത് ഫടിയ് ) ്ന്നിവ 

വിശദീകരിക്കു. കേര 

3. രടിയ ം ഭ ഗം മൂെധന ഫെെവ് നപദ്ധതി ഫെെവ് ) , റവനൂ ഫെെവ് നതനത് ഫടിയില് 

നി. കേള്ള ഫെെവ് )  ്ന്നിവ വിശദീകരിക്കു. കേര 

4. 2022-2023 ഫെ പ്ര രംഭ നീേിയിരിപ്പ്  64ര5  െക്ഷം രൂപയ യി കണേ േിയിരിക്കു. കേര 

 

5. വരവ് ഇനള് 

I. സ്ംസ്ഥ ന സ്ര്േ രില് നി. കേള്ള പദ്ധതി വിഹിതം 

 2022-23 സ് മ്പതിക വര്ഷന്ഫത സ്ംസ്ഥ ന സ്ര്േ ര് ബഡ്ജറ്റ് വിവഹിതേ യി 

ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ന് 995ര00 െക്ഷം രൂപയ ണ് സ്ര്േ രിമന ട് 

ആവശയഫപ്പട്ടിരുന്നത്ര ഇതില്  00ര00 െക്ഷം രൂപ ന െ് കംമപ ണന്റുകളിെ യി നApplication 

Software Development and Management, Infrastructure development and up-gradation, 

Training and Documentation, Implementation and monitoring)   

2022-2023 വര്ഷന്ഫത പദ്ധതി വിഹിതേ യി അനുവദിച്ചിട്ടുടിയ്ര 

II. മകന്ദ്ര സ്ര്േ രില് നി. കേള്ള പദ്ധതി വിഹിതം 

വിവിധ പദ്ധതിക്േ യി മകന്ദ്ര സ്ര്േ റില് നി. കേം 1ര00 െക്ഷം രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

III. അംഗതവ ഫീസ്് 

ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ന് ഫസ് മസ്റ്റിള്ഫട മബെ  ഫസ്ക്ഷന്-20(a) പ്രക രവം 

നഅനുബന്ധം-4a), 27ര06ര2015 ഫെ സ്രഉരനസ് ധ )നംര1952/2015/ തസ്വഭവ ഉതരവ് പ്രക രവം 

നഅനുബന്ധം-4b), ഗ്ര േപഞ്ച യത് 3 െക്ഷം രൂപ, മല േ് പഞ്ച യത് 5 െക്ഷം രൂപ, 

ജില്ല  പഞ്ച യത് 15 െക്ഷം രൂപ, മുനിസ്ിപ്പ െിറ്റി 10 െക്ഷം രൂപ, മുനിസ്ിപ്പല് 

മക ര്പ്പമറഷന്ന് 20 െക്ഷം രൂപ ്ന്ന നിരേില് ആഫക അംഗതവ ഫീസ് യി, ഒരു വര്ഷന്ം 

47 3 െക്ഷം രൂപ വീതം 2014-15, 2015-16, 2016-17 ്ന്നീ വര്ഷന്ളളിെ യി 14349 െക്ഷം രൂപ 

അംഗതവ ഫീസ് യി ഐരഫകര്മിന് നല്ക ന് വയവസ്ഥ ഫെയ്തിരു. കേര ഇ തുക 

ഇതുവഫരള്ം ഐരഫകര്മിന് െഭിച്ചിട്ടില്ലര 31ര0 ര2017 ഫെ സ്രഉരനമക)നംര176/2017/ തസ്വഭവ 

ഉതരവിഫെ ‘C’ പിരിവില് നഅനുബന്ധം-4c), ഫേമ്പര്ഷന്ിപ്പ് ഫീസ്് അടിയന്തിരേ യി 
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പിരിഫച്ചടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവ ന് സ്ര്േ ര് നിര്മേശിച്ചിട്ടുടിയ്ര ഇ 

സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില് ഇ ഇനതില് 10.00 െക്ഷം രൂപള്ഫട വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

IV. തമേശ ഭരണ സ്ഥ പനളളില് നി. കേമുള്ള വ ര്ഷന്ിക വരിസ്ംഖയര 

27/06/2015 ഫെ സ്രഉനസ് ധ )നംര1952/2015/തസ്വഭവ നമ്പര് ഉതരവ് പ്രക രം 

നഅനുബന്ധം-4b) വ ര്ഷന്ിക വരിസ്ംഖയ ഓമര  തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളിമെള്ം 

ഓമര  ജനതിനും 1 രൂപ നഒരു രൂപ) ്ന്ന ക്രേതില് 2017-1  സ് മ്പതിക വര്ഷന്ം മുതല് 

അത ത് തമേശസ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളുഫട പ്ല ന് ഫടിയില് നി. കേം കുറവ് ഫെയ്ത് 

ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ന് നല്കുന്നതിന് അനുേതി നല്കി ഉതരവ യിട്ടുടിയ്ര 2017-18, 

201 -19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 ്ന്നീ സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില് ഇ ഇനതില് 

തുകഫയ . കേം െഭിച്ചിട്ടില്ലര 2022-23 സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില് 3,33,87,677/- രൂപ ന2011 

ഫസ്ന്സ്സ്ിഫെ ജനസ്ംഖയ പ്രക രം)  ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള  േിഷന്ന് െഭിമേടിയത ണ്ര 

്ന്ന ല് ഇ ഇനതില് 5ര00 െക്ഷം രൂപള്ഫട വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

V. മക ര്പ്പമററ്റ് സ്ഥ പനള്, ഏജന്സ്ിക്, വയക്തിക് ്ന്നിവയില് നി. കേമുള്ള 
ഗ്ര ന്റുകളും സ്ംഭ വനകളുംര നതമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളില് നി. കേമുള്ള പ്രവര്തന 
ഫട്ിയ )ര 

08.03.2016 ഫെ സ്ര്േ ര് ഉതരവ് നസ് ധ ) നംര1228/2016/തസ്വഭവ പ്രക രം നഅനുബന്ധം-

4d) ഗ്ര േപഞ്ച യത്തുകളും, മുനിസ്ിപ്പ െിറ്റികളും, മക ര്പ്പമറഷന്നുകളും അവ്് െഭിക്കുന്ന 

പ്ല ന് ഫടിയിഫെ 0ര25% ഉം മല േ് പഞ്ച യത്തുകളും, ജില്ല  പഞ്ച യത്തുകളും അവ ്് 

െഭിക്കുന്ന പ്ല ന് ഫടിയിഫെ 0ര1% ഉം നിര്ബന്ധേ ള്ം ഐരഫകര്മിഫെ പ്രവര്തനതിന് 

മവടിയി േ റ്റിവയ്ക്കുന്നതിന് നിര്മേശിച്ചിട്ടുടിയ്ര ഇത് പ്രക രം 2022-23 സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില് 

ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ന് 1542ര00 െക്ഷം രൂപള്ഫട വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

VI. മപ ണ്സ്റിംഗ് ഏജന്സ്ികളില് നി. കേമുള്ള പദ്ധതിക്ര 

മപ ണ്സ്റിംഗ് ഏജന്സ്ിക്േ് മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുക് വികസ്ിപ്പിച്ച് നല്ക ന് 

ഐരഫകര്ം ഉമേശിക്കു. കേര ഇ ഇനതില് 5ര00 നഅഞ്ച് െക്ഷം രൂപ േ ത്രം) െക്ഷം രൂപ 

വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

VII. ബ ഹയ ധനസ്ഹ യം / ഐരഫകര്ം ഏഫറ്റടുേ ന് ഉമേശിക്കുന്ന മപ്ര ജക്റ്റുകളില് നി. കേള്ള 
വരുേ നംര 

തമേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനു മവടിയിള്ള്ള മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുക്േ് പുറഫേ േറ്റ് 

സ്ഥ പനള്േ് മവടിയിള്ം മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുക് വികസ്ിപ്പിച്ച് നല്ക ന് ഐരഫകര്ം 

ഉമേശിക്കു. കേര ഇ ഇനതില് 111ര76 നരൂപ നൂറ്റിപതിഫന ന്ന് െക്ഷതി ് ഴുപതി ആറ് രൂപ 

േ ത്രം) െക്ഷം രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 
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VIII. തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളില് നി. കേള്ള ഫവബ്മസ്റ്റ് വരിസ്ംഖയ. 
 
തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളുഫട ഫവബ്മസ്റ്റുകളുഫട നവീകരണവം പരിപ െനവം 

ഐരഫകര്ം ആണ് നടതിവരുന്നത്ര ആയതിമെേ് ഫവബ്മസ്റ്റ് വരിസ്ംഖയ ഇനതില് 

1.00 നഒരു െക്ഷം രൂപ) രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

 
IX. തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളില് നി. കേള്ള ്സ്്ര്ംര്സ്് െ ര്ജസ്്ര 

 
തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളില് നി. കേം ഫപ തുജനള്േ് നല്കുന്ന ഇ-

ഗമവണന്സ്് മസ്വനളളുേ യി ബന്ധഫപ്പട്ട വിവരള് ഫേ മബെില് ്സ്്ര്ംര്സ്് 

ആയി െഭയേ ക്കുന്ന ഇനതില് 1ര00 നഒരു െക്ഷം രൂപ) െക്ഷം രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 

 

X. മസ്വിംഗ്സ്് ബ േ് അഫേൌടിയില് നി. കേള്ള പെിശ 

മസ്വിംഗ്സ്് ബ േ് അഫേൌടിയില് നീേിയിരിപ്പുള്ള തുകയേ് പെിശ ഇനതില് 10,000/- 

രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കു. കേര 
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6. ഫെെവ് ഇനള് 
 

I. പദ്ധതി ഫെെവ് 
 

(1) അപ്ലിമേഷന്ന് മസ് ഫ്റ്് ഫവയര് വികസ്നവം പരിപ െനവം നക്രേ നമ്പര് 1 മുതല് 7 വഫര) 

തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളില് ഐ.ഫക.്ം നല്കുന്ന മസ് ഫ്റ്്ഫവയര് അധിഷ്ഠിത 
മസ്വനള്  ILGMS ്ന്ന മസ് ഫ്റ്്ഫവയര് സ്ംവിധ നതിലൂഫട മൂന്ന് ങട്ടളള യ ണ് 
പ്രവര്തനക്ഷേേ ക്കുന്നതിന് ഐ.ഫക.്ം ഉമേശിക്കുന്നത്. ആയതിഫെ ആദയ ങട്ടതില്  
Work flow, Civil Registration, Accounting ്ന്നിവ സ്ംബന്ധിച്ച പ്രവര്തനള് ആണ് 
ഉ്ഫപ്പടുതിയിട്ടുള്ളത്.  ഇതിഫെ ഒ. കേം, രണ്ടം ങട്ടവിനയ സ്ള് സ്ര്േ രിഫെ നൂറുദിന 
കര്മപരിപ ടിയില് ഉ്ഫപ്പടുതി തിരഫെടുേഫപ്പട്ട 309 ഗ്ര േപഞ്ച യത്തുകളില് 
വിനയസ്ിച്ചു വരു.  തുടര്ന്ന് 632 ഗ്ര േപഞ്ച യത്തുകളിമെക്കുകൂടി വിനയസ്ിക്കുക ്ന്നത ണ് ഇ 
വര്ഷന്ഫത െക്ഷയം. കൂട ഫത നിെവിലളള ആപ്ലിമേഷന്നുക് മേമഗ്രറ്റ് ഫെയ്ത് ILGMS 
പ്ല റ്റ്മഫ േിമെേ് വര്േ്മല  ഉ്ഫപ്പഫടള്ള്ള സ്ംമയ ജനംര നമസ്വന ഫപന്ഷന്ന്, സ്ഞ്ചയ, 
സ്മേതം, സ്കര്മ തുടളിയവ) , േറ്റുള്ള ആപ്ലിമേഷന്ന് മേ ഡൂളിഫെ വികസ്നം, അര്ബന് 
മെ േല് മബ ഡികളില് ഐര്ല്രജിര്ംര്സ്് ഫെ വികസ്നവം മപെറ്റ് വിനയ സ്വം, 
തുടര് വിനയ സ്വംര ഐര്ല്രജിര്ംര്സ്് ഫെ ഫേ മബല് ആപ്ലിമേഷന്ന് വികസ്ിപ്പിേല്ര  
്ന്നിവ  ഇ സ് മ്പതിക വര്ഷന്തില് െക്ഷയേിടു. കേ. 
 

ഇ പ്രവര്തനള്േ യി “ഐ ് ല് ജി് ം്സ്്” ്ന്ന ശീര്ഷന്കതിലം, നിെവിഫെ 
മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുകളുഫട നവീകരണതിനും പരിപ െനതിനുേ യി “തമേശ ഭരണ 
സ്ഥപനളളിഫെ നിെവിഫെ ഇ-ഗമവര്ണന്സ്് മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുകളുഫട നവീകരണവം 
പിന്തുണള്ം” ്ന്ന ശീര്ഷന്കതിലം, തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനള്േ് മവടിയിള്ള്ള 
മസ് ഫ്റ്് ഫവയര് ഫഡവെപ്പ്ഫേെിന് പുറഫേ േറ്റ് സ്ഥ പനള്േ് മവടിയിള്ള്ള മസ് ഫ്റ്് ഫവയര് 
വികസ്ിപ്പിക്കുന്നതിന യി “പുറഫേ നി. കേള്ള മപ്ര ജക്റ്റുകളുഫട നവീകരണവം പിന്തുണള്ം നCMLRRP, 
Gramasabha Portal, LIFE, Nilaavu, E-Ticketing, Disability Census, Payment Gateway, Urban Transfer 
etc.)” ്ന്ന ശീര്ഷന്കതിലം തുക വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര  
 

 ര02ര2022 ഫെ G.O.(MS)No.27/2022/LSGD ഉതരവ് പ്രക രം  തമേശ സ്വയം 
ഭരണസ്ഥ പനളളില് സ്േഗ്ര ഓണ്മെന് മസ്വന വിതരണ സ്ംവിധ നം 
നടപ്പിെ ക്കുന്നതിന് മപ്ര ജക്റ്റ് ഇംപ്ലിഫേമെഷന്ന് യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ച് ഉതരവ യിരു. കേര പ്രസ്തുത 
യൂണിറ്റിഫെ നടതിപ്പിന യി “തമേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥ പനളളില് സ്േഗ്ര ഓണ്മെന് 
മസ്വന വിതരണ സ്ംവിധ നം -മപ്ര ജക്റ്റ് ഇംപ്ലിഫേമെഷന്ന് യൂണിറ്റിഫെ നടതിപ്പ്ര” ്ന്ന 
ശീര്ഷന്കതിലം തുക വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര 
 

കൂട ഫത ഐരഫകര്ംര വികസ്ിപ്പിച്ച / വികസ്ിപ്പിച്ചു വരുഫക ടിയിരിക്കുന്ന മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുകളുഫട 
ഗുണനിെവ ര നിയന്ത്രണം പരിമശ ധിമേടിയതും, ഉറപ്പുവരുമതടിയതും അതയ വശയേ ണ്. 
ഇമത ഫട പ്പം ഐരഫകര്മില് ആധുനിക സ്ജീകരണളമള ടു കൂടിയ ഫടസ്റ്റിംഗ് െ ബ് 
ത് റ ക്കുക ്ന്നീ പ്രവര്തനള്േ് “മസ് ഫ്റ്് ഫവയര് ഫടസ്റ്റിംഗ് ആെ് സ്മപ്പ ര്ട്ട് നILGMS, 
Existing software, External projects, Testing lab)” ്ന്ന ശീര്ഷന്കതിലം തുക 
വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര  ജിരഐര്സ്് & റിമേ ട്ട് ഫസ്ന്സ്ിംഗ്,  ഡ റ്റ  അനെറ്റിക്സ് & 
്ംരഐര്സ്് , ഫലൌഡ് സ്ര്വീസ്് ്ന്നീ പ്രവര്തനള്േ് മവടിയിള്ം തുക 
വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആഫക ഫെെവ് 564.18 െക്ഷംര 

 
(2) അടിസ്ഥ ന സ്ൌകരയ വികസ്നവം നവീകരണവം നക്രേനമ്പര് 1 മുതല് 3 വഫര)  

ഐരഫകര്മിന് ആവശയേ യ ഹ ര്ഡ് ഫവയര്, മസ് ഫ്റ്് ഫവയര് ്ന്നിവ വ ങ്ങുക, 
ഐരഫകര്മില് നിെവിലള്ള ഹ ര്ഡ് ഫവയറുക്േ് ്ര്ംരസ്ി ഏര്ഫപ്പടുത്തുക, 
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ഐരഫകര്മിന് ആവശയേ യ കണക്റ്റിവിറ്റി സ്ംവിധ നം ഫേച്ചഫപ്പടുത്തുക, മസ് ഫ്റ്് ഫവയര് 
ഫഡവെപ്പ്ഫേെ്, ഫടസ്റ്റിംഗ് ്ന്നിവ്് ആവശയേ യ ടൂളുക് വ ങ്ങുക, പുതിയ െ പ്പ്മട പ്പ്,  
തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനളളില് വിനയസ്ിച്ചിട്ടുള്ള മസ് ഫ്റ്് ഫവയര് ആപ്ലിമേഷന്നുക് 
തടസ്സരഹിതേ യി പ്രവര്തിക്കുന്നതിന യി LSGVPN, SDC കണക്റ്റിവിറ്റി, ലൌഡ് സ്ര്വീസ്്, 
ഐടി, ഫവബ് േ മനജുഫേെ് ടീേിനുള്ള ്ച്ച്ര ആര്ര ഫെെവ് ്ന്നിവ് യി “ഐടി 
ഇന്ഫ്ര സ്ട്രക്െറിഫെ പ്രവര്തനവം പരിപ െനവം “, “ഐടി ഉ്ഫപ്പഫടള്ള്ള ഇന്ഫ്ര സ്ട്രക്െര് 
നവീകരണവം പരിപ െനവം, ”ISO സ്ര്ട്ടിഫിമേഷന്ന്” ്ന്നീ ശീര്ഷന്കളളില് തുക 
വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര കൂട ഫത ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ഫെ സ്വര ജ് ഭവനില് 
പ്രവര്തിക്കുന്ന ഓഫീസ്ിഫന ഐര്സ്്രഒ നിെവ രതിമെേ് ഉയര്ത്തുന്നതിമെക്കുേ യി തുക 
വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫെെവ് 176ര60 െക്ഷംര 

(3) പരിശീെനവം മഡ കുഫേമെഷന്നുംര 
ഐരഫകര്മിഫെ ്ല്ല  ജീവനേ ര്ക്കും ഏറ്റവം പുതിയ സ് മേതിക വിദയയില് പരിശീെനം 
നല്കുക, ഐരഫകര്മിഫെ ്ല്ല  ജീവനേ ര്ക്കും കപ്പ സ്ിറ്റി ബില്ഡിംഗ്, ഇ-മെണിംഗ് 
ഫസ്ൌകരയം ഏര്ഫപ്പടുത്തുക, ഇവ് യി “കപ്പ സ്ിറ്റി ബില്ഡിംഗ്” ്ന്ന ശീര്ഷന്കതില് തുക 
വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫെെവ് 45ര42 െക്ഷംര 

 
(4) ഇംപ്ലിഫേമെഷന്ന് ആെ് മേ ണിറ്ററിംഗ് 

 

തമേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ പനള്േ യി ഐരഫകര്ം ഇതിനകം വികസ്ിപ്പിച്ച് 
വിനയസ്ിച്ചിട്ടുള്ള മസ് ഫ്റ്് ഫവയര് ആപ്ലിമേഷന്നുക് മേ ണിറ്റര് ഫെയ്യുക, സ്ഥിരേ യിട്ടുള്ള 
സ് മേതിക പിന്തുണ, ഹ െ്മഹ ്ഡിംഗ് സ്മപ്പ ര്ട്ട് ഫെയ്യുക, ജീവനേ ര്ക്കുള്ള ശമ്പളം 
്ന്നീ പ്രവര്തനള്േ യി “മകന്ദ്രീകൃത ഫഹല്പ്പ്ഫഡസ്്ക” ്ന്ന ശീര്ഷന്കതില് തുക 
വകയിരുതിയിട്ടുടിയ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫെെവ് 13. 0 െക്ഷംര  

 

II. റവനൂ ഫെെവ് 
 

1. അംഗതവ ഫീസ്് / Operating Fund നതമേശ ഭരണ സ്ഥ പനളളില് നി. കേം) ന1) 
 

27ര06ര2015 ഫെ സ്രഉരനസ് ധ )നംര1952/2015/തസ്വഭവ പ്രക രവം ഗ്ര േ, മല േ്, ജില്ല  
പഞ്ച യത്തുക്, മുനിസ്ിപ്പ െിറ്റി, മുനിസ്ിപ്പല് മക ര്പ്പമറഷന്ന് ്ന്നീ സ്ഥ പനളളില് നി. കേം  
ആഫക അംഗതവ ഫീസ് യി, ഒരു വര്ഷന്ം 47 3 െക്ഷം രൂപ വീതം 2014-15, 2015-16, 2016-17 
വര്ഷന്ള്േ യി 14349 െക്ഷം രൂപ അംഗതവ ഫീസ് യി ഐരഫകര്മിന് നല്ക ന് വയവസ്ഥ 
ഫെയ്തിട്ടുടിയ്ര ആയതില് ഇ സ് മ്പതിക വര്ഷന്ം 10.00 െക്ഷം രൂപ െഭിക്കുന്നത് 
ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മകരള േിഷന്ന് ഫസ് മസ്റ്റിള്ഫട മബെ  ഫസ്ക്ഷന്-20(c) പ്രക രം 
ട്രഷന്റിയില് സ്ഥിര നിമക്ഷപേ യി  േ റ്റുന്നത ണ്ര കൂടഫത Operating Fund ഇനതില് െഭിക്കുന്ന 
തുകയില് നി. കേം 200 െക്ഷം രൂപ ട്രഷന്റിയില് സ്ഥിര നിമക്ഷപേ യി  േ റ്റുന്നത ണ്ര 

 
2. ഫഹഡ്്ഡ ആഫീസ്സ് – ്സ്റ്റ ലിഫെെ് നക്രേനമ്പര് 1 മുതല് 46 വഫര) 

 
ഫഹഡ് ആഫീസ്ിഫെ ഭരണപരേ യ ഫെെവക്ക്കുള്ള തുകയ യി 692ര6  െക്ഷം  രൂപ 
വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര 
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3. ്സ്റ്റ ലിഫെെ് - ഫീല്ഡ് സ്റ്റ ഫ് നക്രേനമ്പര് 1 മുതല് 2 വഫര) 
 

തമേശ സ്വയംഭരണസ്ഥ പനളളില് സ് മേതിക സ്ഹ യം നല്കുന്ന ഐരഫകര്ം 
ജീവനേ രുഫട ശമ്പളവം േറ്റ് ഫെെവക്ക്കുേ യി 1200ര00 െക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര 

 
4. സ്മപ്പ ര്ട്ട് ആെ് ഫേയിെനന്സ്് ഓഫ്  LSGIs - website, Sahaaya SMS, IKM HQ Infrastructure 

upgradation etc. നക്രേനമ്പര് 1 മുതല് 16 വഫര) 
 

ഫവബ്മസ്റ്റുകളുഫട വികസ്നം, പരിപ െനം, സ്ഹ യ സ്കൂ് േ മനജ്ഫേെ് സ്ിസ്റ്റം, േറ്റ് 
വകുപ്പുക്ക്കുള്ള മപ്ര ജക്റ്റുക്, തമേശ ഭരണ സ്ഥ പനളളുഫട കമ്പൂട്ടര് / അനുബന്ധ 
ഉപകരണളളുഫട വ ര്ഷന്ിക അറ്റകുറ്റപ്പണിക്, ്സ്്ര്ംര്സ്് ഫെെവക്, 
സ ോഫ ്റ് ്വെയര്്െിക നത്തിനോയി്ലോപ സടോപ്പ ്കമ്പ്യൂട്ടര്,്etc. ്ന്നിവ് യി സ്മപ്പ ര്ട്ട് ആെ് 
ഫേയിെനന്സ്് ഓഫ്  LSGIs ്ന്ന ശീര്ഷന്കതില് തുക വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 
ഫെെവ്  4ര00 െക്ഷംര 
 
5. ബ ഹയ ധനസ്ഹ യം/ േറ്റു മപ്ര ജക്റ്റുകളില് നി. കേള്ള വരുേ നംര നOther Department Projects) 

നക്രേനമ്പര് a മുതല് e വഫര) 
 

തമേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനു മവടിയിള്ള്ള മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുക്േ് പുറഫേ േറ്റ് 
സ്ഥ പനള്േ് മവടിയിള്ം ഐരഫകര്ം മസ് ഫ്റ്് ഫവയറുക് വികസ്ിപ്പിച്ച് നല്കു. കേടിയ്ര LIFE 
MIS, e-Ticketing, GIS –VIVID, Sahaaya School Managemet system, Other Projects (Cochin 
corporation- smart city, amruth project) ് ന്നീ പ്രവര്തനള്േ യി “ബ ഹയ ധനസ്ഹ യം/ 
േറ്റു മപ്ര ജക്റ്റുകളില് നി. കേള്ള വരുേ നം” ്ന്ന ശീര്ഷന്കതില് തുക വകയിരുതിയിട്ടുടിയ്ര 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫെെവ് 80.85 െക്ഷംര 

 
സ്ംഗ്രഹം 

 
പ്ര രംഭ നീേിയിരിപ്പ് - 864ര58/- െക്ഷം രൂപ 
 
വരവ്    - 2479ര06/- െക്ഷം രൂപ 
 
ഫേ ത വരവ് (മുന്വര്ഷന്ഫത  

ബ േി തുക ഉ്ഫപ്പഫട)  - 3343ര64/- െക്ഷം രൂപ 
 
ഫെെവ്   - 3067ര53/- െക്ഷം രൂപ 
 
േിച്ചം    - 276.11/- െക്ഷം രൂപ 



Actual 

Expenditure 

(കണക്കുകള്) 

2020-21

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

Revised 

Estimates 

(റിവൈസ്ഡ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2022-23

1 2 3 4

I

1 തനത് ഫണ്ട് (Current Account) 853.32 709.63 709.63 686.57

2 ട്രഷറി അക്കൌണ്ട് (PSTSB & TSB) 10.53 10.53 10.53 178.01

പ്രാരംഭബാകി ആക്ക (Total opening balance) 863.85 720.16 720.16 864.58

II

1
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നുമുള്ളത് (Plan fund 

through State Budget)
81.5 800.00 484.47 800.00

2
മകന്ദ്ര സര്ക്കാരില് നിന്നുമുള്ളത് (Income from 

Government of India)
0.00 1.00 0.00 1.00

3
ട്രഷറി അക്കൌണ്ടില് നിന്നുള്ള പലിശ 

(Intrest from Treasury account)
0.00 0.10 0.00 0.10

മൂലധന ൈരൈ് ആക്ക (Total Capital Income) 81.50 801.10 484.47 801.10

III

1
അംഗതവ ഫീസ് (തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 

നിന്നും)
0.00 10.00 0.00 10.00

2
തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള 

ൈാര്ക്ഷിക ൈരിസംഖ്യ.
0.00 5.00 0.00 5.00

3

മകാര്ക്പമററ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്, 

ഏജന്സികള്,ൈയക്തികള് എന്നിൈയില് നിന്നുമുള്ള 

ഗ്രാന്റുകളം സംഭാൈനകളം. (ഓപമററ്റിംഗ് ഫണ്ട് 

തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും)

1512.56 1399.85 1418.98 1542.00

ഇന്ഫര്ക്മേഷന് മകരള േിഷന്

തിരുൈനന്തപുരം

ബഡ്ജറ്റ് സംഗ്രഹം 2022-2023

ഭാഗം- I (PART-I) ൈരവുകള്

നം ക്ഹഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട് (Head of Accounts)

(രൂപാ ലക്ഷത്തില്)

പ്രാരംഭബാകി (Opening Balance)

മൂലധന ൈരൈ് (പദ്ധതി ൈിഹിതം- Capital Income)

തനത് ഫണ്ട്  - Revenue Income (Own Fund)
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Actual 

Expenditure 

(കണക്കുകള്) 

2020-21

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

Revised 

Estimates 

(റിവൈസ്ഡ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2022-23

1 2 3 4

നം ക്ഹഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട് (Head of Accounts)

(രൂപാ ലക്ഷത്തില്)

4
മപാണ്സറിംഗ് ഏജന്സികളില് നിന്നുമുള്ള 

പദ്ധതി ഫണ്ട്.
0.00 5.00 0.00 5.00

5 ബാഹയ ധനസഹായം/ േറ്റു മപ്രാജക്റ്റുകളില് നിന്നുള്ള ൈരുോനം. (Other Department Projects)

a) LIFE MIS 10.00

b) e-Ticketing 3.00

c) GIS -VIVID 45.76

d) Sahaaya School Managemet system, etc. 3.00

e) Other Projects (Cochin corporation- smart city, 

amruth project)
0.00 0.00 0.00 50.00

6
തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള 

ക്ൈബ്വസറ്റ് ൈരിസംഖ്യ
0.10 2.00 0.00 1.00

7
തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള 

എസ്.എം.എസ് ചാര്ക്ജസ്
0.06 5.00 0.05 1.00

8 ഇ.എം.ഡി, ക്സകൂരിറ്റി ക്ഡമപാസിറ്റ് 0.15 0.25 0.01 0.10

9 മസൈിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടില് നിന്നുള്ള പലിശ 0.05 0.20 0.00 0.10

10

തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളക്െയം അനുബന്ധ 

സ്ഥാപനങ്ങളക്െയം കമ്പ്യൂട്ടര്ക്, ഇലമരാണിക് 

അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങളക്െ പര്ക്മചസ്

0.00 0.00 0.00 1.00

11

തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളക്െ കമ്പ്യൂട്ടര്ക് / 

അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളക്െ ൈാര്ക്ഷിക 

അറ്റകുറ്റപണികള് .

0.00 0.00 0.00 1.00

തനത് ഫണ്ട് ൈരൈിനത്തില് ലഭികാവുന്ന തുക 

(Total anticipated Income in Own fund)
1512.92 1442.30 1423.79 1677.96

തനത്, പദ്ധതി എന്നീ ഇനത്തില് ആക്ക 

ലഭികാവുന്ന തുക (Total  anticipated Income in Plan 

fund and Own fund)

1594.42 2243.40 1908.26 2479.06

4.750.00 15.00
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Actual 

Expenditure 

(കണക്കുകള്) 

2020-21

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

Revised 

Estimates 

(റിവൈസ്ഡ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2022-23

1 2 3 4

നം ക്ഹഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട് (Head of Accounts)

(രൂപാ ലക്ഷത്തില്)

പദ്ധതി ഫണ്ട്, തനത് ഫണ്ട് എന്നീ ഇനത്തിലുള്ള 

ൈരൈിക്നാപം മുന്ൈര്ക്ഷക്ത്ത ബാകി തുക 

ഉള്ക്പക്െ ആക്ക ലഭിക്കുക്േന്ന്  കരുതക്പടുന്ന തുക 

(Total Income anticipated from opening balance, 

Plan fund and Own fund)

2458.27 2963.56 2628.42 3343.64

Actual 

Expenditure 

(കണക്കുകള്) 

2019-20

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2020-21

Revised 

Estimates 

(റിവൈസ്ഡ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2020-21

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

1 2 3 4

I

1

1

ഇന്റമഗ്രറ്റഡ് മലാകല് ഗമൈണന്സ് ോമനജ്ക്േന്റ് 

സിസ്റ്റം (ILGMS) -മസാഫ്റ്് ക്ൈയര്ക് ൈികസനവും 

പരിപാലനവും, സിറ്റിസണ് സര്ക്ൈീസ് മപാര്ക്ട്ടല്, 

മസൈന ഡാഷ് മബാര്ക്ഡ്

12.20 145.05 67.86 165.96

2

തമേശ ഭരണ സ്ഥപനങ്ങളിക്ല നിലൈിക്ല ഇ-

ഗമൈര്ക്ണന്സ് മസാഫ്റ്്  ക്ൈയറുകളക്െ 

നൈീകരണവും പിന്തുണയം

25.04 151.44 87.38 138.86

3

പുറക്േ നിന്നുള്ള മപ്രാജക്റ്റുകളക്െ നൈീകരണവും 

പിന്തുണയം (CMLRRP, Gramasabha Portal, LIFE, 

Nilaavu, E-Ticketing, Disability Census, Payment 

Gateway, Urban Transfer)

1.73 47.39 16.03 62.49

4

തമേശ സവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില് സേഗ്ര 

ഓണ്വലന് മസൈന ൈിതരണ സംൈിധാനം -

മപ്രാജക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്േമന്റഷന് യൂണിറ്റിക്ന്റ നെത്തിപ്.

0.00 0.00 0.00 50.00

ഭാഗം- II (PART-II) ക്ചലവുകള്

മുലധന ക്ചലൈ്  (Capital expenditure) - പദ്ധതി തുകയില് നിന്നുള്ള ക്ചലൈ്

നം
ക്ഹഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട് 

(Head of account)

(രൂപാ ലക്ഷത്തില്)

ആപ്ലിക്കേഷന് ക്കസോഫ്റ്റ വെയറുകളുവെ െികസനവും പരിപോലനവും
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Actual 

Expenditure 

(കണക്കുകള്) 

2020-21

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

Revised 

Estimates 

(റിവൈസ്ഡ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2022-23

1 2 3 4

നം ക്ഹഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട് (Head of Accounts)

(രൂപാ ലക്ഷത്തില്)

5
മസാഫ്റ്് ക്ൈയര്ക് ക്െസ്റ്റിംഗ് ആന്റ് സമപാര്ക്ട്ട് (ILGMS, 

Existing software, External projects, Testing lab)
12.23 107.58 74.9 112.61

6 ജി.ഐ.എസ് & റിമോട്ട് ക്സന്സിംഗ് 0.00 49.37 17.77 29.26

7 ഡാറ്റാ അനലറ്റിക്സ് & എം.ഐ.എസ് 0.00 30.00 0.00 5.00

2

1 ഐെി ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചറിക്ന്റ പ്രൈര്ക്ത്തനവും 

പരിപാലനവും
0.00 24.20 0.00 24.60

2
ഐെി ഉള്ക്പക്െയള്ള ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്ക് 

നൈീകരണവും പരിപാലനവും
0.00 167.00 12.92 150.00

3 ISO സര്ക്ട്ടിഫിമകഷന് 0.00 25.00 0.00 2.00

3 പരിശീലനവും ക്ക ോകുവെക്കേഷനും

1 കപാസിറ്റി ബില്ഡിംഗ് 0.00 40.00 0.72 45.42

4 നിര്വ്വഹണവും ക്കെല്ക്കനോട്ടവും .

1 മകന്ദ്രീകൃത ക്ഹല്പ്ക്ഡസ്ക് 0.00 12.97 10.98 13.80

ആക്ക മുലധന ക്ചലൈ്  (Total Capital expenditure) 

- പദ്ധതി തുകയില് നിന്നുള്ള ക്ചലൈ്
51.20 800.00 288.56 800.00

II

1

1 ട്രഷറിയില് സ്ഥിര നിമക്ഷപം 0.00 10.00 0.00 210.00

ആക്ക 0.00 10.00 0.00 210.00

2

1 ജീൈനകാരുക്െ ശമ്പ്യളം 517.65 600.00 208.77 350.00
2 ക്പന്ഷന് ൈിഹിതം 18.48 15.00 0.45 30.00

3 ക്പ്രാൈിഡന്റ് ഫണ്ട് 81.55 100.00 73.30 80.00

റൈനൂ ക്ചലൈ് (Revenue Expenditure) തനത് ഫണ്ടില് നിന്നുള്ള ക്ചലവുകള്

ക്ഹഡ്ഡ് ആഫീസ്സ് - എസ്റ്റാബ്ലിക്െന്റ്

അെിസ്ഥോന വസൌകരയങ്ങളുവെ െികസനവും വെച്ചവെടുത്തലും

അംഗതവ ഫീസ് / Operating Fund (തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും)
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Actual 

Expenditure 

(കണക്കുകള്) 

2020-21

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

Revised 

Estimates 

(റിവൈസ്ഡ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2022-23

1 2 3 4

നം ക്ഹഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട് (Head of Accounts)

(രൂപാ ലക്ഷത്തില്)

4
Grade promotion- ഐ.ക്ക.എം സ്റ്റാഫ് /

ശമ്പ്യള പരിഷ്കരണം -ക്ഡപൂമട്ടഷന് സ്റ്റാഫ്
4.26 30.00 22.48 75.00

5 ഗ്രാറ്റുൈിറ്റി (ജീൈനകാര്ക്ക്) 33.16 40.00 28.49 35.00
6 ക്പര്ക്മഫാേന്സ് അലൈന്സ് 0.00 1.00 0.00 1.00
7 ക്ഫസ്റ്റിൈല് അലൈന്സ് 10.42 15.00 10.92 12.00

8 യാത്രാ ക്ചലൈ് (ജീൈനകാര്ക്) 12.48 18.00 1.73 12.00

9
ജീൈനകാര്ക്ക് ചികിത്സ ക്ചലൈ് / ക്ഹല്ത്ത് 

ഇന്ഷവറന്സ്
2.12 15.00 0.38 10.00

10 ൈാഹന ൈാെക 3.42 10.00 3.01 10.00

11 ഇന്കം ൊക്സ്, ജി.എസ്.െി (ഐ.ക്ക.എം) 0.00 3.00 0.14 1.00

12 വൈദ്യുതി ചാര്ക്ജ് 4.97 8.00 4.38 10.00

13 ഇന്ധന ചാര്ക്ജ് (ൈാഹനം) 0.04 0.10 0.01 0.10

14 ഇന്ധന ചാര്ക്ജ് (ജനമററ്റര്ക്) 0.39 0.50 0.04 0.50

15 ക്െലിമഫാണ് ചാര്ക്ജ് 1.00 2.00 0.83 2.00

16 ക്ോവബല് ചാര്ക്ജ് (HQ & Field Staff) 1.71 2.50 0.16 1.00

17 മപാമസ്റ്റജം ക്െലഗ്രാമും ചാര്ക്ുകള് 0.06 0.25 0.12 0.15

18 ൈാഹനത്തിന് നികുതി, ഇന്ൂറന്സ് 0.01 0.10 0.00 0.10

19 ആഡിറ്റ് ഫീസം േറ്റ് ക്ചലവുകളം (Statutory,Internal) 0.00 5.50 0.00 7.00

20 പരസയ ക്ചലവുകള് / IKM Internal branding 2.00 5.00 2.66 5.00

21 ൈാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപണികള് 0.01 0.50 0.00 0.50

22 ദ്യിൈസ കൂലികാര്ക്ക് മൈതനം (Cleaning staff) 2.36 5.00 2.52 5.00

23 ലീഗല് ചാര്ക്ജ് 1.35 5.00 0.00 5.00

24 ഓഫീസ് മസ്റ്റഷണറി 1.79 2.00 0.98 2.00

25 Drinking water,ൈാട്ടര്ക് പൂരിഫയര്ക് 0.00 0.00 0.00 1.00

26 റിക്രിമയഷന് 0.00 2.00 0.00 2.00

27 ഇ.എം.ഡി യം ക്സകൂരിറ്റി ക്ഡമപാസിറ്റും 0.12 0.50 0.01 0.10

28 ക്സകൂരിറ്റി ഏജന്സിക് സര്ക്വീസ് ചാര്ക്ജ് 10.18 12.00 2.28 3.00

29 ക്താഴില് പരിശീലനം വസ്റ്റപന്റ് 3.60 5.00 1.39 2.00

30 ഓൈര്ക്വെം അലൈന്സ് (IKM Security & Staff) 0.00 1.00 0.00 0.00

31 ബാങ്ക് ചാര്ക്ജസ് 0.03 0.10 0.00 0.10

32 ക്ൈല്ക്ഫയര്ക് പ്രൈര്ക്ത്തനങ്ങള് 0.00 3.00 0.00 16.78
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Actual 

Expenditure 

(കണക്കുകള്) 

2020-21

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

Revised 

Estimates 

(റിവൈസ്ഡ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2022-23

1 2 3 4

നം ക്ഹഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട് (Head of Accounts)

(രൂപാ ലക്ഷത്തില്)

33 പ്രിന്റിംഗ് & വബന്റിംഗ് ചാര്ക്ജസ് 0.24 2.00 0.15 0.10

34 ബുക്സ് & പീരിമയാഡികല്സ് 0.00 0.50 0.00 1.00

35 ഓഫീസ് ക്ചലവുകള് 0.96 3.00 1.18 2.00

36 പലൈക ക്ചലവുകള് 0.00 0.25 0.00 0.00

37 മഹാണമററിയം 0.00 2.00 1.83 2.00

38 േീറ്റിംഗ് ക്ചലവുകള് 0.05 0.50 0.04 0.50

39 ക്ൈള്ളകരം 0.00 0.25 0.00 0.25

40 റ്റാലി സമപാര്ക്ട്ട് റിനീൈല് 0.00 1.00 0.00 1.00

41 അംഗപരിേിതര്ക്ക്കുള്ള ബത്ത 0.48 1.00 0.48 1.00

42 കണ്സള്ട്ടന്സി ചാര്ക്ജസ് 0.00 3.00 0.00 2.00

43 യാദൃശ്ചിക ചിലവുകള് 0.00 0.50 0.00 0.50

44 സര്ക്ട്ടിഫിമകഷന് റീ-ഇംമപഴ്സ്ക്േന്റ് 0.00 2.00 0.00 2.00

45 ക്കട്ടിെ നികുതി 0.00 4.50 0.00 0.00

46
ജീൈനകാരുക്െ ോറ്റിൈയ്ക്കക്പട്ട ശമ്പ്യളം (ക്ഹഡ് 

കവാര്ക്മട്ടഴ്സ്)
39.44 1.88 41.32 1.00

ആക്ക 754.33 929.43 410.05 692.68
3 എസ്റ്റാബ്ലിക്െന്റ് - ഫീല്ഡ് സ്റ്റാഫ്

1

ജീൈനകാരുക്െ ശമ്പ്യളം - മകാര്ക്പമറഷന്, ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത്, മബ്ലാക് പഞ്ചായത്ത് , മുനിസിപാലിറ്റി, 

പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്  എന്നീതലങ്ങളിക്ല സാമങ്കതിക 

സഹായം

931.75 1027.00 922.40 1200.00

2
ജീൈനകാരുക്െ ോറ്റിൈയ്ക്കക്പട്ട ശമ്പ്യളം (ഫീല്ഡ് 

തലം)
75.39 0.00 75.39 0.00

ആക്ക 1007.14 1027.00 997.79 1200.00

4

1 ക്ൈബ്വസറ്റുകളക്െ ൈികസനം, പരിപാലനം 1.13 2.00 0.00 2.00

2 സഹായ സ്കൂള് ോമനജ്ക്േന്റ് സിസ്റ്റം 7.19 10.00 0.00 5.00

3 എസ്.എം.എസ് ക്ചലവുകള് (LSGIs) 4.10 5.00 3.51 5.00

4
േറ്റ് ൈകുപ്പുകള്ക്കുള്ള മസാഫ്റ്് ക്ൈയറുകളക്െ 

ൈികസനം.
0.00 5.00 0.00 5.00

സമപാര്ക്ട്ട് ആന്റ് ക്േയിന്റനന്സ് ഓഫ്  LSGIs - website, Sahaaya SMS, IKM HQ Infrastructure Ugradation 

etc.
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Actual 

Expenditure 

(കണക്കുകള്) 

2020-21

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

Revised 

Estimates 

(റിവൈസ്ഡ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2022-23

1 2 3 4

നം ക്ഹഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട് (Head of Accounts)

(രൂപാ ലക്ഷത്തില്)

5

സ്മാര്ക്ട്ട് കാര്ക്ഡ്, റീഡര്ക് ഉള്ക്പക്െ 

ആക് സസ്സിനുമുള്ള ബമയാക്േട്രിക് ആക് സസ്സ് 

നിയന്ത്രണ സംൈിധാനം.

0.00 4.00 0.00 0.00

6
മസാഫ് റ്റ് ക്ൈയര്ക് ൈികസനത്തിനായി ലാമടാപ് 

കമ്പ്യൂട്ടര്ക്.
4.77 75.00 0.00 45.00

7
ഐ.ക്ക.എം മകാണ്ഫറന്സ് ഹാളില് ൈീഡിമയാ 

മകാണ്ഫറന്സിംഗ് സൌകരയം
0.00 4.00 0.00 0.00

8 CCTV സ്ഥാപികല് 0.00 5.00 0.00 0.00

9 ക്നറ്റ് ൈര്ക്ക് ആക്റ്റീൈ് കംമപാണന്സ് 0.51 10.00 6.75 5.00

10

ക്സര്ക് ൈറുകള് , കമ്പ്യൂട്ടറുകള് , ലാമടാപ്പുകള് , 

പ്രിന്ററുകള് , സ്കാനറുകള് , ജനമററ്റര്ക് , 

എയര്ക് കണ്ടീഷണര്ക് , ഐ പി, പി ബി എസ് മുതലായൈ 

ഉള്ക്പക്െ ഐ.ക്ക.എമ്മില്  നിലൈിലുള്ള 

ഹാര്ക്ഡ് ക്ൈയര്ക്  ഉപകരണങ്ങള് കായള്ള 

എ .എ ം.സി.

0.65 10.00 0.40 5.00

11 എയര്ക്കണ്ടീഷണര്ക് 0.00 2.00 0.00 0.00

12 ൈര്ക്ക് മസ്റ്റഷന് കമ്പ്യൂട്ടര്ക് 0.00 8.00 0.00 0.00

13 ക്ലൌഡ് മസാഫ്റ്് ക്ൈയര്ക് 0.00 50.00 0.00 0.00

14

ഇന്റര്ക്ക്നറ്റ് വലന്,കണക്റ്റിൈിറ്റി ചാര്ക്ജകള് , 

എല്എസ്ജി -ൈിപിഎന് ക്ലൌഡ് -എസ്ഡിസി 

കണക്റ്റിൈിറ്റി ചാര്ക്ജകള് , ഐക്കഎം - എസ്ഡിസി 

കണക്റ്റിൈിറ്റി ചാര്ക്ജകള്

0.00 0.00 1.23 10.00

15

തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളക്െയം അനുബന്ധ 

സ്ഥാപനങ്ങളക്െയം കമ്പ്യൂട്ടര്ക്, ഇലമരാണിക് 

അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങളക്െ പര്ക്മചസ്

0.00 0.00 0.00 1.00

16

തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളക്െ കമ്പ്യൂട്ടര്ക് / 

അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളക്െ ൈാര്ക്ഷിക 

അറ്റകുറ്റപണികള്

0.00 0.00 0.00 1.00

ആക്ക (sub total) 18.35 190.00 11.89 84.00
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Actual 

Expenditure 

(കണക്കുകള്) 

2020-21

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

Revised 

Estimates 

(റിവൈസ്ഡ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2021-22

 Budget 

Estimates 

(ബഡ്ജറ്റ് 

എസ്റ്റിമേറ്റ്) 

2022-23

1 2 3 4

നം ക്ഹഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട് (Head of Accounts)

(രൂപാ ലക്ഷത്തില്)

5

a)  LIFE MIS

1 Software Development/ Maintenance 0.00 0.00 0.00 9.60

b) e-Ticketing

1 Software Development/ Maintenance 0.00 0.00 0.00 3.00

c) GIS -VIVID

1 Base Map Preparation 0.00 0.00 0.00 1.65

2 Resource Mapping Survey 0.00 0.00 0.00 25.00

3 Digital Data preparation 0.00 0.00 0.00 3.60

4 GIS Application Development 0.00 0.00 0.00 5.00

d) Sahaaya School Managemet system, etc.

1 എസ്.എം.എസ് ക്ചലവുകള് 0.00 0.00 0.00 3.00

e) Other Projects (Cochin corporation- smart city, amruth project)

1 Software Development/ Maintenance 0.00 0.00 0.00 30.00

ആക്ക (sub total) 0.00 0.00 0.00 80.85

പദ്ധതി തുകയില് നിന്നുമുള്ള ആക്ക ക്ചലവുകള് 

(Total Capital Expenditure)  (Total Expenses from 

Plan fund)

51.20 800.00 288.56 800.00

തനത് ഫണ്ടില് നിന്നുള്ള ആക്ക ക്ചലവുകള് (Total 

Revenue Expenditure)
1779.82 2156.43 1419.73 2267.53

പദ്ധതി, തനത് എന്നീ ഫണ്ടുകളില് നിന്നുമുള്ള 

ആക്ക ക്ചലവുകള്  (Expenses from Plan fund & 

Own fund)

1831.02 2956.43 1708.29 3067.53

േിച്ചം (savings) 627.25 7.13 920.14 276.11

Total Income 2458.27 2963.56 2628.42 3343.64

Total Expenditure 1831.02 2956.43 1708.29 3067.53

Savings 627.25 7.13 920.14 276.11

Budget in Brief (ബഡ്ജറ്റ് ചുരുകത്തില്)

ബാഹയ ധനസഹായം/ േറ്റു മപ്രാജക്റ്റുകളില് നിന്നുള്ള ൈരുോനം. (Other Department Projects)
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അനുബന്ധം-4(a)



അനുബന്ധം-4(a)



അനുബന്ധം-4(b)



അനുബന്ധം-4(b)



അനുബന്ധം-4(c)



അനുബന്ധം-4(c)



അനുബന്ധം-4(c)



അനുബന്ധം-4(c)





അനുബന്ധം-4(d)


	Annexure-4 Draft IKM Budget 2022-2023-Mal Vr.3.pdf
	Budget-Explanatory note-2022-2023
	Income and Expenditure Statement-2022-2023 Vr.03
	budget anex




