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ധനകകാരരര

2022-23   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിലല
ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര  

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XV          – ലപകാതുമരകാമതത
ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XL           -  തുറമുഖങ്ങള
ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  XLII        -  വത്തിതനകാദസഞകാരര

ലപകാതുമരകാമതത- വത്തിതനകാദസഞകാര വകുപമനത്തി (ശശ  .   പത്തി  .   എ  .    മുഹമ്മദത

റത്തിയകാസത): സര്,  ലപകാതുമരകാമതത   എന്ന  XV-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര  വത്തിതനകാദസഞകാരര  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര   തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

ലത്തിസത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനകളക്കുതനലര  7-ാം തകകാളതത്തില് യഥകാക്രമര

കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുളള തുകകള  2022-2023  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലത ലചലവുകള

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമന്ന  പ്രതമയര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  .......(ബഹളര).......

തുറമുഖര,  മമ്യൂസത്തിയര,  പുരകാവസ്തു  വകുപമനത്തി

(ശശ  .    അഹമ്മദത തദവര്തകകാവത്തില്): സര്,  തുറമുഖങ്ങള  എന്ന XL-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ   തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  7-ാം  തകകാളതത്തില്  യഥകാക്രമര
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കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുളള തുകകള  2022-2023  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലത ലചലവുകള

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമന്ന  പ്രതമയര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്
ത്ഥന
നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ
തപരത

 

ബഡ്ജറത എസത്തിതമറത 2022-2023

18.03.2022-നത സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനത
സമര്പ്പത്തിച്ച ധനകാഭരര്ത്ഥന തുക സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനത സമര്പ്പത്തിക്കുന്ന ധനകാഭരര്ത്ഥന തുക

റവനമ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനര
(രൂപ)

റവനമ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനര
(രൂപ)

ആലക
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

XV ലപകാതുമരകാമതത 1257,43,94,000 831,30,39,000 2514,87,89,000 1662,60,77,000 4177,48,66,000

XL തുറമുഖങ്ങള 20,49,84,000 23,07,66,000 40,99,67,000 46,15,34,000 87,15,01,000

XLII വത്തിതനകാദസഞകാരര 81,05,26,000 61,89,33,000 162,10,52,000 123,78,68,000 285,89,20,000

വവദദ്യുതത്തി  വകുപമനത്തി   (ശശ  .    ലക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടെത്തി): സര്,  ഞകാന

പ്രതമയങ്ങലള പത്തിനകാങ്ങുന.

മത്തി  .   സശക്കര്  : പ്രതമയങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി   (ശശ  .    ലക  .    എന  .    ബകാലതഗകാപകാല്):  സര്,

ലപകാതുമരകാമതത  എന്ന XV-ാം നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  തുറമുഖങ്ങള

എന്ന  XL-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  വത്തിതനകാദസഞകാരര  എന്ന

XLII-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  സരബനത്തിക്കുന്ന  സബ്ജകത

കമ്മത്തിറത്തികളുലടെ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലല ശത്തിപകാര്ശകളത്തിതന്മേല്  ചട്ടെര 236 (3) പ്രകകാരമുളള
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പ്രസകാവന ഞകാന  തമശപറത്തുവയ്ക്കുന.

(ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങളക്കത  തനകാട്ടെശസത  നല്കത്തിയ  അരഗങ്ങള

സശറത്തിലത്തിലകാതതത്തിനകാല് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തില.)

മത്തി  .    സശക്കര്:  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങളക്കത  തനകാട്ടെശസത  നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള

അരഗങ്ങള  സശറത്തിലത്തിലകാതതത്തിനകാല്  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള  സഭ

തളളത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

തുറമുഖങ്ങള  എന്ന  XL-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  7-ാം  തകകാളതത്തില്  യഥകാക്രമര  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക

2022-2023  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത.......

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്..........

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്...........

പ്രതമയര പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന. ഗകാനത അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. 

 ലപകാതുമരകാമതത  എന്ന  XV-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  7-ാം തകകാളതത്തില് കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക  2022-2023

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത.......

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്..........

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്...........

പ്രതമയര പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന. ഗകാനത അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. 

 വത്തിതനകാദസഞകാരര  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  7-ാം തകകാളതത്തില് കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക  2022-2023

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത.......

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്..........

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്...........

പ്രതമയര പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന. ഗകാനത അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. 

ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്....  സഭ  ഇതപ്പകാള  പത്തിരത്തിയന്നതുര  നകാലള  രകാവത്തിലല

9.00 മണത്തിക്കത വശണര സതമ്മളത്തിക്കുന്നതുമകാണത.
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(2022 ജൂവല മകാസര 7-ാം തശയതത്തി  വരകാഴകാഴ്ച രകാവത്തിലല 9.00 മണത്തിക്കത

വശണര സതമ്മളത്തിക്കുന്നതത്തിതലയകായത്തി സഭ രകാവത്തിലല 9.07-നത പത്തിരത്തിഞ.)

*********


