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സബ്ജകറ കേമനിറനി XIII

(സഭാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം)  
(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ.  സകേ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന,
       പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ പനിനഭാക വനിഭഭാഗ കക്ഷേമ-കദേവസസ്വവന്റിം പഭാര്ലസമനറനി 

  കേഭാരഹ്യവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എകറ   -   ഒഫെതീകഷഹ്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം:

കഡഭാ. ആര്. ബനിന,  
      ഉനത വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസ -സഭാമൂഹഹ്യനതീതനി വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. സകേ. ആനസലന

ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു

ശതീ. യു. എ. ലതതീഫെറ

ശതീ. സനി. സനി. മുകുന്ദൻ

ശതീ. എന്റിം. നനൗഷഭാദേറ

ശതീ. രകമശറ സചെനനിതല

ശതീമതനി ശഭാന്തകുമഭാരനി സകേ.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ.  എ. എന്റിം. ബഷനിര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി  ജനി., അഡതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  ദേതീപ. ആര്. കൃഷ്ണന, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി. 

ശതീ.  എന്റിം. എസറ. അനവര് സുല്തഭാന, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



 അവതഭാരനികേ

2023-24  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനില്,  സഭാമൂഹഹ്യ കസവനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XIII-സന  പരനിധനിയനില്വരുന  ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനിയുസടെ സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

2023  സഫെബ്രുവരനി  15,  17  എനതീ തതീയതനികേളനില് സമനിതനി കയഭാഗന്റിം കചെര്നറ കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ   നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഹ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഹ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ള  പകേഭാരന്റിം  തഭാസഴെപറയുന
ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനകേളനില് ഉളസകഭാള്ളുന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXV―പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ/മറ്റുപനിനഭാക
                                         വനിഭഭാഗങ്ങള/നപ്യൂനപക്ഷേവനിഭഭാഗങ്ങള  

                                    എനനിവരുസടെ  കക്ഷേമന്റിം

ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സഭാമൂഹഹ്യസുരക്ഷേനിതതസ്വവന്റിം കക്ഷേമവന്റിം

ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേല്  ലഭനിച്ച  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായ
ശതീര്ഷകേങ്ങളനികന്മേല്  അധനികേതുകേ  ആവശഹ്യസപട്ടുസകേഭാണ്ടറ  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില് നനിനന്റിം
ലഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം  സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദേഹ്യഭാഗസ്ഥരനില്
നനിനന്റിം  വനിശദേതീകേരണന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയ.

ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളുമഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുനതറ.

2023  സഫെബ്രുവരനി  22-ാം തതീയതനി  കചെര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി  ഇനൗ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

    

 സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2023 സഫെബ്രുവരനി 27. സബ്ജകറ കേമനിറനി  XIII. 

 



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  XXV―പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ/മറ്റു  പറിനപ്പോക/
നന്യൂനപക്ഷ  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്  എനറിവരുടട
പക്ഷമമ

പവപ്പോടട ടചെയ്തതട  : 3109.219 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ടചെയ്തതട  : 2000 രൂപ

പടറികജപ്പോതറി വറികസന വകുപട

2225-01-102-97―പടറികജപ്പോതറി ടപണ്കുടറികള്ക്കുള്ള വറിവപ്പോഹ ധനസഹപ്പോയമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 84.39 പകപ്പോടറി രൂപ ( പപ്പോന)

1. വപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോനമ  1,00,000  രൂപ  വടരെയുളള  പടറികജപ്പോതറി  വറിഭപ്പോഗതറിടല
ടപണ്കുടറികളുടട  മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോകടള  സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനു പവണറി ഓപരെപ്പോ  കുടമബതറിനുമ
75,000  രൂപ സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയമ  നല്കറി വനറിരുന പ്രസ്തുത പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരെമുള്ള
ധനസഹപ്പോയ  തുക  1,25,000  രൂപയപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിച്ചതറിന  പ്രകപ്പോരെമ  ധനസഹപ്പോയമ
അനുവദറിക്കുനതറിനട ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ടറി
ഇനതറില്  പതറിനപ്പോയറിരെപതപ്പോളമ  അപപക്ഷകള്  നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമ
പ്രതതീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    40.61    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-01-102-91―വപ്പോത്സലഭ്യനറിധറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 10 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

2. വപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോന  പരെറിധറി  1  ലക്ഷമ  രൂപ  വടരെയുള്ള  പടറികജപ്പോതറി
വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട  കുടമബങ്ങളറിടല  2016-17 വര്ഷമ  മുതല്  ജനറിച്ച  ടപണ്കുടറികളുടട
സമഗ്ര വറികസനമ ലക്ഷഭ്യമപ്പോകറിയുള്ള ഇനഷുറനസട അധറിഷറിത പദ്ധതറിപ്രകപ്പോരെമ  10500-ല്
അധറികമ കുടറികളുടട ആദഭ്യ ഗഡു തുക എല്.ഐ.സറി.-കട  കകമപ്പോറുനതറിനുമ  നറിലവറില്
ഒനപ്പോമ  ഗ ഡു അനുവദറിച്ചവര്കട  രെണപ്പോമ  ഗഡു നറിപക്ഷപറിക്കുനതറിനുമ ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    30    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

199/2023.
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2225-01-277-58―ടവള്ളപ്പോയണെറി  -    അയ്യങപ്പോളറി  ടമപമപ്പോററിയല്  പമപ്പോഡല്  റസറിഡനഷഭ്യല്
പസപ്പോര്ട്സട സ്കൂള് ഉള്ടപടടയുള്ള പമപ്പോഡല് റസറിഡനഷഭ്യല് സ്കൂളുകളുടട
പരെറിപപ്പോലനമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ  :13 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

3.  പമപ്പോഡല് റസറിഡനഷഭ്യല് സ്കൂളുകളറിടല വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട ടമസട ചെപ്പോര്ജറിനതറില്
അനുവദറിക്കുന തുകയറില്  25%  വര്ദ്ധനവട വരുതറി സര്കപ്പോര് ഉതരെവപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്
വര്ദ്ധറിപറിച്ച  നറിരെകറിലുള്ള  തുകയപ്പോണെട  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചു  വരുനതട.  ആയതറിനട
നറിലവറിടല വറിഹറിതമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ടറി ശതീര്ഷകതറില്    2    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-01-277-54―പപ്പോലകപ്പോടട ടമഡറികല് പകപ്പോപളജറിടന്റെ ഭരെണെടചെലവുകള് 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :1000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

4. പപ്പോലകപ്പോടട  ടമഡറികല്  പകപ്പോപളജറിടല  ജതീവനകപ്പോരുടട  ശമ്പളവുമ  മറട
ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുമ  നല്കുനതറിനുമ  മറട  ഭരെണെപരെമപ്പോയ  ടചെലവുകള്ക്കുമുള്ള  തുക  പപ്പോന
ശതീര്ഷകതറില്  നറിനമപ്പോണെട അനുവദറിച്ചുവരുനതട. ടറി തുക പനപ്പോണ് പപ്പോന ശതീര്ഷകതറില്
നറിനമ  കടണപതണതുണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    30    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-01-277-53―പപപ്പോസട ടമടറികട സ്റ്റുഡനസറിനുളള അധറിക സമസപ്പോന സഹപ്പോയമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 103 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

5. പടറികജപ്പോതറിവറിഭപ്പോഗമ  വറിദഭ്യപ്പോർഥറികളുടട  പപപ്പോസടടമടറികട  പസപ്പോളർഷറിപറിനപ്പോയറി
പ്രതറിവർഷമ ഏകപദശമ 185000 വറിദഭ്യപ്പോർഥറികൾ അപപക്ഷറിക്കുനണട. ഇതറിൽ 2.5 ലക്ഷമ രൂപ
വടരെ കുടമബ വപ്പോർഷറിക വരുമപ്പോന പരെറിധറിയറിലുളള 126000 വറിദഭ്യപ്പോർത്ഥറികൾ പകനപ്പോവറിഷ്കൃത
പദ്ധതറിയുടട പരെറിധറിയറിൽ ഉൾടപടനവരെപ്പോണെട.  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  പദ്ധതറിയുടട പരെറിധറിയറില്
ഉള്ടപടപ്പോത  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട  സമസപ്പോന  ധനസഹപ്പോയമ  നല്കുനതറിനുമ,  പകന
സഹപ്പോയമ  ലഭറിക്കുനവര്കട  ആയതട  സമസപ്പോന  ധനസഹപ്പോയതറിടന്റെ  നറിരെകറില്
ലഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനുമ, കൂടപ്പോടത ഇരു വറിഭപ്പോഗതറിനുമ ലമപമ ഗ്രപ്പോന്റെട, ടഫെപലപ്പോഷറിപട,  പഹപ്പോസൽ
ഫെതീസട എനറിവ നല്കുനതറിനുമ ആവശഭ്യമപ്പോയ അധറികതുക അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പ്രസ്തുത
ശതീര്ഷകതറില്  215  പകപ്പോടറി രൂപ ആവശഭ്യടപടറിരുനടവങറിലുമ  103  പകപ്പോടറി രൂപ  മപ്പോത്രപമ
ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുളളുടവനമ പ്രസ്തുത തുക വളടരെ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനമ സമറിതറി
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മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതറില്    112    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .  

2225-01-282-96-34-3―ആപരെപ്പോഗഭ്യ സമരെക്ഷണെ പദ്ധതറി   /   മറട ടചെലവുകൾ  -  മററിനമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ  :48.725 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

6. മപ്പോരെകപരെപ്പോഗങ്ങൾ ബപ്പോധറിച്ചവരുമ അതഭ്യപ്പോഹറിതങ്ങളറിൽടപടവരുമപ്പോയ  1,00,000  രൂപയറിൽ
തപ്പോടഴ  വപ്പോർഷറികവരുമപ്പോനമുള്ള  പടറികജപ്പോതറി  വറിഭപ്പോഗതറിനട  ആപരെപ്പോഗഭ്യസുരെക്ഷപ്പോ  പദ്ധതറി
പ്രകപ്പോരെമ  50,000  രൂപ  വടരെ  ചെറികറിത്സപ്പോ  ധനസഹപ്പോയവുമ  ഏകവരുമപ്പോനദപ്പോയകന
മരെണെമടഞ്ഞ  പടറികജപ്പോതറി  കുടമബങ്ങൾകട  2,00,000  രൂപ  വടരെ  ധനസഹപ്പോയവുമ
അനുവദറിച്ചുവരുന.  ഫെണറിടന്റെ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തതമൂലമുള്ള  മുന  വര്ഷങ്ങളറിടല  കുടറിശറികയുമ
അപപക്ഷകരുടട  ക്രമപ്പോതതീതമപ്പോയ  വര്ദ്ധനവുമ  കണെകറിടലടതട  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകതറില്
17   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-01-283-89―ഭവനരെഹറിതര്കട ഭവനമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 205 പകപ്പോടറി രൂപ ( പപ്പോന)

7. ഭവനപൂര്തതീകരെണെ പദ്ധതറി പസഫെട എന പപരെറില് സഹപ്പോയ തുക 2,00,000 രൂപയപ്പോയറി
വർദ്ധറിപറിച്ചട  നടപറിലപ്പോകറിയതറിനപ്പോലുമ,  പഠനമുററി,  ഭവന  പൂര്തതീകരെണെമ,  സറില്ഓവര്
വതീടകളുടട  നറിര്മപ്പോണെമ  എനതീ  പദ്ധതറികള്  നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനുമ  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    55    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-01-800-86―1955-  ടല പഇൗരെപ്പോവകപ്പോശ സമരെക്ഷണെ നറിയമമ നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനുള്ള
സമവറിധപ്പോനമ   (50%   പകനസഹപ്പോയമ  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ  : 23.56 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

8.  മറിശ്രവറിവപ്പോഹ  ധനസഹപ്പോയവുമ  അതറിക്രമതറിനട  ഇരെയപ്പോകുനവര്ക്കുള്ള
ആശശപ്പോസധനസഹപ്പോയവുമ   ഫെണറിടന്റെ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തത  കപ്പോരെണെമ  യഥപ്പോസമയമ  വറിതരെണെമ
ടചെയ്യപ്പോന കഴറിയപ്പോത സപ്പോഹചെരെഭ്യമ ഉള്ളതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  അതറിക്രമതറിനട
ഇരെയപ്പോകുനവര്ക്കുളള  ആശശപ്പോസ  ധനസഹപ്പോയമ  അനുവദറിക്കുനതറിനട  നറിലവറില്
19  പകപ്പോടറി  രൂപയറിലധറികവുമ  മറിശ്രവറിവപ്പോഹ  ധനസഹപ്പോയ  കുടറിശറിക  വറിതരെണെമ  ടചെയ്യുനതറിനട
35  പകപ്പോടറി  രൂപയറിലധറികവുമ  ആവശഭ്യമപ്പോണെട.  ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകള്കട   യഥപ്പോസമയമ
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ധനസഹപ്പോയമ അനുവദറിപകണതറിനപ്പോല്  2225-01-800-86-01    എന  ശതീര്ഷകതറില്
9.22    പകപ്പോടറി രൂപയുമ    2225-01-800-86-02   എന ശതീര്ഷകതറില്   9.22    പകപ്പോടറി രൂപയുമ
ഉള്ടപടട    18.44    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-80-800-99-12―മറട  സമുദപ്പോയങ്ങളറില്ടപട  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട   സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയവുമ
ഫെതീസട  സഇൗജനഭ്യവുമ  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകള്    -    പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുമ
കസടപനഡുകളുമ  .

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 16 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

9. ജനറൽ വറിഭപ്പോഗമ വറിദഭ്യപ്പോർഥറികളുടട പപപ്പോസടടമടറികട  പസപ്പോളർഷറിപട തുക വറിതരെണെമ
ടചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  ശരെപ്പോശരെറി  30  പകപ്പോടറി  രൂപ  പ്രതറിവർഷമ  ആവശഭ്യമപ്പോയറിരെറിടക  പ്രസ്തുത
ആവശഭ്യതറിനപ്പോയറി  എലപ്പോ  വർഷവുമ  ബഡ്ജററിൽ  16 പകപ്പോടറി  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണെട
വകയറിരുത്തുനടതനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഇതു  കപ്പോരെണെമ  ഓപരെപ്പോ  വർഷടതയുമ
പസപ്പോളർഷറിപട  തുക പൂർണ്ണമപ്പോയറിടകപ്പോടത്തു തതീർക്കുനതറിനു കഴറിയപ്പോടത വരുന.  2018-19
മുതല്  2022-23  വടരെയുള്ള  പസപ്പോളര്ഷറിപട  കുടറിശറികയറിനതറില്  61.66  പകപ്പോടറി  രൂപ
വറിതരെണെമ  ടചെയ്യുവപ്പോനുണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    45.66    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

4225-01-277-89―പപ്പോലകപ്പോടട ടമഡറികല് പകപ്പോപളജറിടന്റെ നറിര്മപ്പോണെമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ  : 70 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

10. പപ്പോലകപ്പോടട  ടമഡറികൽ  പകപ്പോപളജറിൽ  നറിലവറിൽ  നറിർമപ്പോണെമ  പൂർതറിയപ്പോയ
വർക്കുകളുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട  50  പകപ്പോടറിയുടട ബറില്ലുകൾ ടപന്റെറിമഗറിലുള്ളതറിനപ്പോലുമ ഇനറിയുമ
നറിർമപ്പോണെപ്രവർതനങ്ങൾ പൂർതതീകരെറികപ്പോനുള്ളതറിനപ്പോലുമ  ഈ ശതീര്ഷകതറില്    30    പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

പടറികവര്ഗ വറികസന വകുപട

2225-02-102-93―ക്രറിടറികല് ഗഭ്യപ്പോപട ഫെറിലറിമഗട സതീമ   (  പകപ്പോര്പസട ഫെണട  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 45 പകപ്പോടറി രൂപ ( പപ്പോന)

11.  പടറികവര്ഗ  വറികസനതറിനപ്പോയറി  നടപറിലപ്പോക്കുന  പദ്ധതറികളറില്  നറിര്ണ്ണപ്പോയക
സപ്പോമ്പതറിക  പദ്ധതറിതല  വറിടവുകള്  ഉണപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  ഒരു  ഗഭ്യപ്പോപട  ഫെറിലറിമഗട  ആയറി
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പരെറിപപ്പോടറികള് നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനുള്ള പദ്ധതറിയപ്പോണെറിതട.  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമ
നടപറിലപ്പോകറിയ പല പദ്ധതറികള്ക്കുമ തുക സറില് ഓവര് ആയറി  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷമ അനുവദറിപകണ സപ്പോഹചെരെഭ്യമ ഉള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്   10   പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-277-99-12―ടമടറിക്കുപലഷനട മുമ്പുള്ള പഠനങ്ങള്  -  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുമ കസടപനഡുകളുമ  .

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 16.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

12. സമസപ്പോനടത  പതപ്പോമകപ്പോസട  വടരെയുള്ള  പടറികവര്ഗ  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളുടട
ലമപമഗ്രപ്പോനമ പ്രതറിമപ്പോസ കസടപനഡുമ അനുവദറിച്ചട നല്കുനതറിനട നറിലവറിടല വറിഹറിതമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ   ശതീര്ഷകതറില്    3.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-277-94-34―ഗറി  രെറിവര്ഗ പഹപ്പോസല്  -   മറ്റു ടചെലവുകള്  -  മററിനമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 8.625 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

13. പടറികവര്ഗ  വറികസന   വകുപറിടന്റെ   കതീഴറില്  സമസപ്പോനതട  108  പ്രതീടമടറികട
പഹപ്പോസലുകള്  പ്രവര്തറിച്ചുവരുന.  ടറി  പഹപ്പോസലുകളറിടല  ഭക്ഷണെടചെലവുകള്
ഉള്ടപടടയുള്ള   കദനമദറിന ടചെലവുകള് വര്ദ്ധറിച്ചതറിനപ്പോലുമ,  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത
കുടറിശറിക  തതീര്ക്കുനതറിനുമ നറിലവറിടല  വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    15    പകപ്പോടറി  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-277-73-34―പടറികവര്ഗ കുടറികള്ക്കുള്ള പപപ്പോസടടമടറികട പഹപ്പോസല്  -  മറ്റു ടചെലവുകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  1.8446 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

14.  പപപ്പോസട ടമടറികട പഹപ്പോസലുകളറിടല കദനമദറിന ടചെലവുകള്ക്കുള്ള തുക വഹറിക്കുനതട
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  നറിനമപ്പോണെട.  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമ  3  പുതറിയ  പപപ്പോസടടമടറികട
പഹപ്പോസല് കൂടറി ആരെമഭറിച്ചതറിനപ്പോല് ടറി പഹപ്പോസലുകളറിടല ടചെലവുകള് കൂടറി വഹറിക്കുനതറിനട നറിലവറിടല
വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണെട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    65.54      ലക്ഷമ   രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-277-52―പടറികവര്ഗ പഹപ്പോസലുകളറിടല സഇൗകരെഭ്യങ്ങള് ടമച്ചടപടതല്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 5 പകപ്പോടറി രൂപ ( പപ്പോന)
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15.  പടറികവര്ഗ   വറികസന  വകുപറിനട  കതീഴറിലുള്ള  എലപ്പോ  പഹപ്പോസലുകളറിടലയുമ
വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട  ടമച്ചടപട  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസമ  പനടനതറിനുള്ള  അനുകൂലസപ്പോഹചെരെഭ്യങ്ങള്
സൃഷറിക്കുനതറിപലകട   പഹപ്പോസലുകളറിടല  സഇൗകരെഭ്യങ്ങള്  ടമച്ചടപടത്തുകയപ്പോണെട   ഈ
പദ്ധതറിയറിലൂടട ലക്ഷഭ്യമറിടനതട. 2022-23 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ബറില്ലുകളുടട കുടറിശറിക
നല്കുനതറിനുമ 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ടചെലവുകള്ക്കുമ നറിലവറിലുള്ള ബഡ്ജറട
വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-277-40-03―വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുള്ള ഇനടസന്റെതീവുമ ധനസഹപ്പോയവുമ സ്കൂള് പകപ്പോപളജട
തലതറിടല വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട പഠനയപ്പോത്രയ്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 50 ലക്ഷമ രൂപ (പപ്പോന)

16.  പടറികവര്ഗ  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട  പസട  ട,  ബറിരുദമ,  ബറിരുദപ്പോനന്തരെ  ബറിരുദമ,
ടപ്രപ്പോഫെഷണെല് ഡറിപപപ്പോമ എനതീ പകപ്പോഴ്സുകളറില് പഠറിക്കുന വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ
സപ്പോപനങ്ങള് വഴറി പഠനയപ്പോത്രയ്ക്കുമ വറിപനപ്പോദയപ്പോത്രയ്ക്കുമ പവണറിയുള്ള സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയമ
നല്കുന പദ്ധതറിയപ്പോണെറിതട. ഇഇൗ പദ്ധതറിയറില് 2022-23 വര്ഷമ മുതല് എസട. എസട. എല്.സറി.
പപ്പോസപ്പോയ  മുഴുവന  പറി.വറി.ററി.ജറി.  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികടളയുമ  ഭപ്പോരെതദര്ശന   പഠനയപ്പോത്രയട
ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുനതറിനപ്പോയറി  തതീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1.55    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-282-92―അരെറിവപ്പോള് പരെപ്പോഗതറിനുള്ള ധനസഹപ്പോയമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 2.5 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

17.  സറികറിള്ടസല്  അനതീമറിയ  പരെപ്പോഗറികള്കട  അവരുടട  ജതീവറിതവരുമപ്പോനമ
വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനട  ഒറതവണെ  ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി   2,00,000  രൂപ  അനുവദറിക്കുന
പദ്ധതറിയുടട  ആദഭ്യഘടമപ്പോയറി  200  പരെപ്പോഗറികള്കട  ധനസഹപ്പോയമ  അനുവദറിക്കുനതറിനട
ഉതരെവപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    4    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-282-89 ―ജനനതീ ജന്മരെക്ഷ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 17 പകപ്പോടറി രൂപ ( പപ്പോന)
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18.  പടറികവര്ഗ  വറിഭപ്പോഗതറിടല ഗര്ഭപ്പോവസയറിലുള്ള അമയുടടയുമ കുഞ്ഞറിടന്റെയുമ
ആപരെപ്പോഗഭ്യസമരെക്ഷണെമ  ലക്ഷഭ്യമറിടട  ഗര്ഭറിണെറിയപ്പോയ  പശഷമുള്ള  മൂനട  മപ്പോസമ  മുതല്
കുഞ്ഞറിനട ഒരു വയസട പൂര്തറിയപ്പോകുനതുവടരെ 2,000 രൂപ വതീതമ ഓപരെപ്പോ മപ്പോസവുമ പനരെറിടട
ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോവറിടന്റെ ബപ്പോങട അകഇൗണട വഴറി ധനസഹപ്പോയമ നല്കുന പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയറില്
നറിലവറിലുള്ള  9426  ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകള്കട ധനസഹപ്പോയമ അനുവദറിക്കുനതറിനട  നറിലവറിടല
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്    4    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-80-800-96-31―പകരെള  സമസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  -  പടറികവര്ഗ  വറിഭപ്പോഗതറിനുളള
കമതീഷന   -  സഹപ്പോയധനമ  -  ശമ്പളമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 1.275 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

19.കമതീഷന  അമഗങ്ങളുടടയുമ  ജതീവനകപ്പോരുടടയുമ  ശമ്പള  ഇനതറില്
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
2.2123    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

കറിര്തപ്പോഡ്സട 

2225-02-001-95 : കറിര്തപ്പോഡ്സട ഗപവഷണെവുമ പരെറിശതീലനവുമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 75 ലക്ഷമ രൂപ (പപ്പോന)

20.  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷപതകട  സമര്പറിച്ച  വപ്പോര്ഷറിക  പദ്ധതറികളറില്
145 ലക്ഷമ രൂപയുടട പദ്ധതറികള് വറിഭപ്പോവനമ ടചെയ്തറിരെറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്
70   ലക്ഷമ രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-800-56 ―ആദറികലപ്പോ ഗ്രപ്പോമമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 40 ലക്ഷമ രൂപ  (പപ്പോന)

21.  പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗകപ്പോരുടട തനതട കലപ്പോരൂപങ്ങടള പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനുമ
പരെറിപപപ്പോഷറിപറിക്കുനതറിനുമ പവണറി പ്രവര്തറിക്കുന സപ്പോപനമപ്പോണെട  ആദറികലപ്പോ പകനമ.  ടറി
സപ്പോപനതറിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരെറിക്കുന  വറിഹറിതമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്     25    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .



8

2225-80-001-99-04-1―പകരെള   സമസപ്പോന   പടറികജപ്പോതറി  /     പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന  വറികസന   ഇനസറിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )    യപ്പോത്രപ്പോ
ടചെലവുകള്  -  യപ്പോത്രപ്പോബത

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 1 ലക്ഷമ രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

22.  വറിവറിധ  തപ്പോലൂക്കുകള്,  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  പഗപ്പോത്ര  കമതീഷന,
ബഹ.  കഹപകപ്പോടതറി  എനറിവറിടങ്ങളറില്  നറിനമ  വരുന   ജപ്പോതറി  സമബന്ധമപ്പോയ
പകസുകളുടട  സ് ക്രൂടറിനറി  കമറിററി,  സതീനറിമഗട  കമറിററി  എനറിവയ്ക്കു  പവണറി  അപനശഷണെ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനട  വകുപട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസര്കട  സമസപ്പോനടമപ്പോടപ്പോടക  യപ്പോത്ര
ടചെപയ്യണറി  വരുന.  മുന  വര്ഷങ്ങളറില്  കുടറിശറികയപ്പോയറിട്ടുള്ള  യപ്പോത്രപ്പോബത
അനുവദറിക്കുനതറിനുമ  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ടചെലവുകള്ക്കുമ  നറിലവറിടല
വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    1    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ   വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-80-001-99-05-1―പകരെള   സമസപ്പോന   പടറികജപ്പോതറി    /    പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസറിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )-   ഓഫെതീസട
ടചെലവുകള്  -  ടവള്ളകരെമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 10,000 രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

23.  ടവള്ളകരെമ  ഇനതറില്  വകുപറിനട  ഒരു  വര്ഷപതകട  30,000  രൂപ
ആവശഭ്യമുള്ളതറിനപ്പോലുമ  അയ്യങപ്പോളറി  ഭവനറില്  പ്രവര്തറിക്കുന  ഫെതീല്ഡട  പസഷനറിടല
ടവള്ളകരെമ ഇനതറില്  84,000  രൂപ കുടറിശറികയുള്ളതറിനപ്പോലുമ    ഈ ശതീര്ഷകതറില്
1.04    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-80-001-99-05-3―പകരെള   സമസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസറിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )-  ഓഫെതീസട
ടചെലവുകള്  -  ടടലറിപഫെപ്പോണ് ടചെലവട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :49,000 രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

24.  വകുപറിനട  നറിലവറിലുള്ള  മൂനട  ടടലറിപഫെപ്പോണ്  കണെക്ഷനുകള്,  ഇ.ഓഫെതീസട
സമവറിധപ്പോനമ  ഏര്ടപടത്തുനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  KSWAN  കണെക്ഷന,  എനറിവയുടട
ചെപ്പോര്ജറിനതറില് 90,000 രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്   41,000   രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2225-80-001-99-05-4―പകരെള  സമസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസറിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  ) -  ഓഫെതീസട
ടചെലവുകള്  -  മററിനങ്ങള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 60,000 രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

25.  കറിര്തപ്പോഡ്സറിടല കഭ്യപ്പോമ്പസട, ടകടറിടങ്ങള്  എനറിവ  വൃതറിയപ്പോകല്,  അപകടകരെമപ്പോയ
മരെങ്ങള് മുററിച്ചു മപ്പോറല്,  കമ്പന്യൂടര്,  പഞറിമഗട സറിസമ,  ഇന്റെര്പകപ്പോമ,  യു.പറി.എസട.  എനറിവയട
എ.എമ.സറി.  എടകല്,  പഫെപ്പോപടപ്പോസപ്പോറട  ടമഷതീന,  പലസര് പ്രറിന്റെര്  എനറിവയുടട  പടപ്പോണെര്
മപ്പോറല്, മറട അടറിയന്തരെ ഓഫെതീസട ടചെലവുകള് തുടങ്ങറിയവ നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട നറിലവറിടല
വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    3    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-80-001-99-21-2―പകരെള  സമസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസറിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )-  പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങള്  -  സമരെക്ഷണെവുമ അറകുറപണെറികളുമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 23,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

26.  കറിര്തപ്പോഡ്സട  എലപ്പോ  വര്ഷവുമ  സമസപ്പോനടത  പടറികവറിഭപ്പോഗകപ്പോര്കപ്പോയറി
വറിവറിധ പരെറിശതീലന ഗപവഷണെ പരെറിപപ്പോടറികള് സമഘടറിപറികപ്പോറുണട.  ടറി പരെറിപപ്പോടറികള്ക്കുമ
ജപ്പോതറി  സമബന്ധമപ്പോയ  പകസുകളുടട  അപനശഷണെതറിനുമപ്പോയറി  വകുപറിടന്റെ  വപ്പോഹനങ്ങള്
പകരെളതറിലുടനതീളമ യപ്പോത്രകള്കപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവരുന.  വപ്പോഹനങ്ങളുടട അറകുറപണെറികള്ക്കുമ
പരെറിപപ്പോലനതറിനുമുള്ള  ടചെലവുകള്  വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോടണെനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്    1.50    ലക്ഷമ രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-80-001-99-26―പകരെള  സമസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /  പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ പരെറിശതീലന
വറികസന   ഇനസറിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )  -  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ
പ്രപയപ്പോഗമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 1000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

27.  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  വറിവറിധ  പരെറിപപ്പോടറികള്  നടതപ്പോനുമ
ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  നയമ  നടപപ്പോക്കുനതറിനട  ആവശഭ്യമപ്പോയ  നടപടറികള്  കകടകപ്പോള്ളപ്പോനുമ
ബഡ്ജററില്  പടപ്പോകണ്  തുക  മപ്പോത്രപമ  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളൂ  എനതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    50,000    രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

199/2023.
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2225-80-001-99-45―പകരെള സമസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ ഗപവഷണെ പരെറിശതീലന
വറികസന  ഇനസറിറന്യൂടട   (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )-  പറി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 70,000 രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

28.  വറിവറിധ  പരെറിശതീലന  പരെറിപപ്പോടറികള്ക്കുമ  ജപ്പോതറി  സമബന്ധമപ്പോയ  പകസുകളുടട
അപനശഷണെതറിനുമപ്പോയറി  വകുപറിടന്റെ  വപ്പോഹനങ്ങള്  പകരെളതറിലുടനതീളമ  യപ്പോത്രകള്കപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതട  മൂലമുള്ള ഇന്ധനടചെലവട  വഹറിക്കുനതറിനട  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1.5    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-80-001-99-99―പകരെള സമസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ ഗപവഷണെ പരെറിശതീലന
വറികസന  ഇനസറിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )-  വറിവരെ സപ്പോപങതറിക വറിദഭ്യ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 1000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

29.  വകുപറില്  ഇ-ഓഫെതീസട  സമവറിധപ്പോനമ  നടപറിലപ്പോകറിയതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
കമ്പന്യൂടറുകളുമ,  പസപ്പോഫട  ടവയറുകളുമ  അനുബന്ധ  ഉപകരെണെങ്ങളുമ  വപ്പോങ്ങുനതറിനുമ
പരെറിശതീലന  പരെറിപപ്പോടറികള്  സമഘടറിപറിക്കുനതറിനുമ  പടപ്പോകണ്  തുക  മപ്പോത്രപമ
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളൂ  എനതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    99,000    രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

4225-02-800-91―പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട കടബല് ഫതീഡമ കഫെപറഴട ടമപമപ്പോററിയല് മന്യൂസറിയമ
സപ്പോപറികല്  -

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 6 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

30.  കടബല്  ഫതീഡമ  കഫെപറഴട  മന്യൂസറിയതറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണെ  പ്രവര്തനങ്ങള്
പൂര്തതീകരെറിക്കുനതറിനപ്പോയറി   നറിലവറിലുള്ള   വറിഹറിതമ    അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശതീര്ഷകതറില്     5     പകപ്പോടറി   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗ വറികസന വകുപട

2225-03-800-99-35―പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്ക്കുള്ള പകരെള സമസപ്പോന കമതീഷന മൂലധന
ആസറികളുടട രൂപതീകരെണെമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  2.0119 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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31.  കമതീഷടന്റെ  e-CDESK  എന  ടവബട  പപപ്പോർടൽ  സമബന്ധറിച്ച  പ്രവർതനതറിനട
സറി-ഡറിററിനട  AMC  തുക  നല്കുനതറിനുമ,  കമതീഷനറിൽ  ഇ-ഓഫെതീസട  സമവറിധപ്പോനമ
നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി കമപന്യൂടര്/ലപ്പോപട പടപ്പോപട,  സപ്പോനർ, പ്രറിന്റെർ, പഫെപ്പോടപ്പോസപ്പോറട ടമഷതീൻ എനറിവ
വപ്പോങ്ങുനതറിനുമ ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്   10   ലക്ഷമ
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-03-800-81 ―ഒ  .  ബറി  .  സറി  .-  യ്ക്കുളള അ ഡശപകറട ഗ്രപ്പോന്റെട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 12 ലക്ഷമ  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

32.  സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി  ഉറപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ജുഡതീഷഭ്യററിയറില്  മറട  പറിനപ്പോക
സമുദപ്പോയങ്ങളുടട  പ്രപ്പോതറിനറിധഭ്യമ  വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനട  അഭറിഭപ്പോഷകരെപ്പോയറി  പ്രപ്പോകതീസട
ടചെയ്യുനവര്കട   12,000  രൂപ  നറിരെകറില്  3  വര്ഷപതകട  ഗ്രപ്പോന്റെട  നല്കുന  പ്രസ്തുത
പദ്ധതറിയുടട വപ്പോര്ഷറികവരുമപ്പോന പരെറിധറി  1 ലക്ഷമ രൂപയറില് നറിനമ 2.5 ലക്ഷമ രൂപയപ്പോയറി
വര്ദ്ധറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  അപപക്ഷകരുടട  എണ്ണമ  ഗണെഭ്യമപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിക്കുടമനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  മുന വര്ഷങ്ങളറിടല  കുടറിശറിക  നല്കുനതറിനുമ  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷടത പ്രതതീക്ഷറിത അപപക്ഷകര്കട  ആദഭ്യഗഡു ധനസഹപ്പോയമ അനുവദറിക്കുനതറിനുമ
നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക തറികച്ചുമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്
2   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-03-277-99-12―ടമടറിക്കുപലഷനു  പശഷമുള്ള  പഠനങ്ങള്  -  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുമ
കസടപനഡുകളുമ

 ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 182 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

33. പപപ്പോസട ടമടറികട  തലതറില് പഠറിക്കുന ഒ.ഇ.സറി.  വറിഭപ്പോഗമ വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട
വരുമപ്പോന  പരെറിധറിയറിലപ്പോടതയുമ  ടതരെടഞ്ഞടകടപട  30  സമുദപ്പോയങ്ങളറിടല  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറി
കള്കട  6  ലക്ഷമ  രൂപ  വപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോന  പരെറിധറികട  വറിപധയമപ്പോയുമ  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസപ്പോനു
കൂലഭ്യമ  അനുവദറിക്കുനതറിനുമ എസട.ഇ.ബറി.സറി. വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട വറിദഭ്യര്ത്ഥറികള്കട ഒരു
ലക്ഷമ രൂപ വപ്പോര്ഷറിക വരുമപ്പോന പരെറിധറികട വറിപധയമപ്പോയറി ടക.പറി.സറി.ആര്.  ആനുകൂലഭ്യമ
അനുവദറിക്കുനതറിനുമ  ഈ  ശതീര്ഷകതറിടല  വറിഹറിതമ  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന.  പ്രസ്തുത
പദ്ധതറിയറില്  ടക.പറി.സറി.ആര്.  പ്രകപ്പോരെമുള്ള  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസപ്പോനുകൂലഭ്യതറിടന്റെ  നറിരെകട
നറിലവറിടല  നറിരെകറിടന്റെ  ഇരെടറിയപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിച്ചട  സര്കപ്പോര്  ഉതരെവപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുമ
സശപ്പോശ്രയ  ടപ്രപ്പോഫെഷണെല്  പകപ്പോപളജുകളറിടല  ഫെതീസട  നറിരെക്കുകളറില്  വലറിയ
വര്ദ്ധനവുണപ്പോയറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരെഭ്യതറിലുമ  ഈ  ശറിര്ഷകതറില്    200    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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4225-03-190-99―പകരെള  സമസപ്പോന  പരെറിവര്തറിത  കക്രസവ  ശറിപപ്പോര്ശറിത  വറിഭപ്പോഗ

വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ - 6 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

34. പകപ്പോര്പപറഷന  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമ  ലക്ഷഭ്യവറിഭപ്പോഗങ്ങള്കപ്പോയറി

നടപറിലപ്പോകപ്പോന  ഉപദ്ദേശറിക്കുന  പക്ഷമ/സപ്പോമൂഹറിക  പദ്ധതറികള്കട  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമ

അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    22.853    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

4225-03-190-98―പകരെള സമസപ്പോന പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 16 പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന)

35.  സമസപ്പോനടത മറ്റു പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗങ്ങളുടടയുമ മതനന്യൂനപക്ഷ വറിഭപ്പോഗങ്ങളുടടയുമ

സപ്പോമൂഹറിക  സപ്പോമ്പതറിക  പുപരെപ്പോഗതറികപ്പോയറി  നറിലടകപ്പോള്ളുന  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനമ

പദശതീയധനകപ്പോരെഭ്യ  സപ്പോപനങ്ങളുടട  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയപതപ്പോടട  ടറി  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുടട

പുപരെപ്പോഗതറിക്കുതകുന  പരെറിപപ്പോടറികള്  നടപപ്പോകറിവരുന.  പദശതീയ  ഏജനസറികളറില്നറിനട

ലഭറിക്കുന തുകയട 10% ആനുപപ്പോതറിക വറിഹറിതമ നല്പകണതറിനപ്പോല് നറിലവറിടല വറിഹറിതമ

അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്

44   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

4225-03-190-97―പകരെള  സമസപ്പോന  കളറിമണ്പപ്പോത്രനറിര്മപ്പോണെമപ്പോര്കററിമഗട  വറികസന

പകപ്പോര്പപറഷന  -  ടഷയര് കഭ്യപ്പോപറിറല്  പകപ്പോണ്ടറിബന്യൂഷന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 70 ലക്ഷമ രൂപ (പപ്പോന)

36.  സമസപ്പോനടത  പരെമ്പരെപ്പോഗത  കളറിമണ്പപ്പോത്ര  നറിര്മപ്പോണെ  ജനവറിഭപ്പോഗതറിടന്റെ

സപ്പോമൂഹറിക  സപ്പോമ്പതറിക  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  വറികസനമ  ലക്ഷഭ്യമപ്പോകറി  സര്കപ്പോരെറിടന്റെ  പൂര്ണ്ണ

സഹപ്പോയപതപ്പോടട  പ്രവര്തറിക്കുന  ഈ  സപ്പോപനതറിടന്റെ  ഭപ്പോവറി  പ്രവര്തനങ്ങള്

സുഗമമപ്പോക്കുനതറിനട  ഉതകുന  വരുമപ്പോനദപ്പോയകമപ്പോയ  പദ്ധതറികളുടട  നറിര്വ്വഹണെതറിനട

ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    3.3    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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4225-03-102-99―കുമഭപ്പോരെ പകപ്പോളനറികളുടട അടറിസപ്പോന സഇൗകരെഭ്യവറികസനമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 40 ലക്ഷമ (പപ്പോന)

37.  സമസപ്പോനടത  പറിനപ്പോക  വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല  ഏറവുമ  പറിനപ്പോകമ  നറില്ക്കുന
പരെമ്പരെപ്പോഗത  മണ്പപ്പോത്ര  നറിര്മപ്പോണെ  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  സമുദപ്പോയങ്ങള്  അധറിവസറിക്കുന
പകപ്പോളനറികളറിടല  അടറിസപ്പോന  സഇൗകരെഭ്യ  വറികസനവുമ  ടതപ്പോഴറില്  നവതീകരെണെവുമപ്പോണെട
ഈ പദ്ധതറിയറിലൂടട നടപപ്പോക്കുവപ്പോന ലക്ഷഭ്യമറിടനതട. നടപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമ പരെമപ്പോവധറി
പകപ്പോളനറികളുടട  വറികസനമ  ലക്ഷഭ്യമറിടനതറിനപ്പോല്  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
9.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സപ്പോമൂഹഭ്യസുരെക്ഷറിതതശവുമ പക്ഷമവുമ

    പവപ്പോടട ടചെയ്തതട        :  12109.3847 പകപ്പോടറി രൂപ

                                  ചെപ്പോര്ജട ടചെയ്തതട    :   ഇല

സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി വകുപട

2235-02-101-89―ഭറിനപശഷറികപ്പോരുടട  പക്ഷമമ  -  ഭറിനപശഷറികപ്പോര്ക്കുപവണറി  ഭവനങ്ങള്
നടത്തുന സനദ്ധ സമഘടനകള്ക്കുമ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമുള്ള
ധനസഹപ്പോയമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  1.2334 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

38.  ശപ്പോരെതീരെറിക  കവകലഭ്യമുള്ളവടരെ  സമരെക്ഷറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങള്കട  ഗ്രപ്പോന്റെട
നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ശതീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    75.6    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-101-85―ബധറിരെര്ക്കുമ മൂകര്ക്കുമ പവണറിയുള്ള ഇനസറിറന്യൂടട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 18.93 പകപ്പോടറി രൂപ  ( പപ്പോന)

39.  മൂകരുമ  ബധറിരെരുമപ്പോയവര്കട  പുനരെധറിവപ്പോസമ  നല്കുനപതപ്പോടടപ്പോപമ  ഉനത
വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസവുമ  സപ്പോധഭ്യമപ്പോക്കുക  എന  ലക്ഷഭ്യപതപ്പോടട  ആരെമഭറിച്ച  ഈ  സപ്പോപനതറില്
പുതറിയ അകപ്പോഡമറികട പബപ്പോകട നറിര്മപ്പോണെതറിനുള്ള ലപ്പോനഡട ടഡവലപ്ടമന്റെട വര്കറിനുമ
കണ്സള്ടനസറി  ചെപ്പോര്ജറിനുമ  കൂടപ്പോടത  NIPMR  ഏര്ലറി  ഇന്റെര്ടവനഷന  ടസന്റെര്
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ആരെമഭറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    5.7329    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി
ധന  പുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-101-69-10―കവകലഭ്യമ  മുനകൂര്  കണ്ടുപറിടറിക്കുനതറിനുമ  തടയുനതറിനുമ

കവകലഭ്യബപ്പോധറിതരുടട  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനുമ  ടതപ്പോഴറിലറിനുമ

പുനരെധറിവപ്പോസതറിനുമുള്ള  സമസപ്പോന  സമരെമഭമ    -    ഫെറിസറികല്

ടമഡറിസറിടന്റെയുമ  ററിഹപ്പോബറിലറിപറഷടന്റെയുമ  നപ്പോഷണെല് ഇനസറിറന്യൂടറിനുള്ള

സഹപ്പോയമ

ബ ഡ്ജറട വറിഹറിതമ  : 12 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

40. കവകലഭ്യങ്ങള്  പ്രപ്പോരെമഭദറിശയറില്  തടന  കടണതറി  ഇടടപടലുകള്

നടത്തുകയുമ,  പരെറിപപ്പോലനവുമ  പുനരെധറിവപ്പോസവുമ  ഗപവഷണെവുമ  ഉള്പടടയുള്ള  ഉനത

നറിലവപ്പോരെതറിലുള്ള  പസവനങ്ങള്,  കവകലഭ്യങ്ങളുള്ള  മുതറിര്നവര്ക്കുമ  കുടറികള്ക്കുമ

നല്കുന സപ്പോപനമപ്പോണെട  നറിപ്മര്.  വറിവറിധതരെമ  കവകലഭ്യങ്ങടള  അതറിജതീവറിക്കുനതറിനട

ആവശഭ്യമപ്പോയ  രെതീതറിയറില്  ഇടടപടനതറിനുമ  പരെറിശതീലറിക്കുനതറിനുമ  പുനരെധറിവപ്പോസതറിനുമ

അതഭ്യപ്പോധുനറിക  സപ്പോപങതറിക  വറിദഭ്യ  പ്രപയപ്പോജനടപടതറിടകപ്പോണട  ഭറിനപശഷറി  സഹപ്പോയ

ഉപകരെണെങ്ങള്  നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയുള്ള   3D  PRINTING  സമവറിധപ്പോനതറിനപ്പോയറി

5  പകപ്പോടറി രൂപപയപ്പോളമ ആവശഭ്യമപ്പോണെട.  ആയതറിനട നറിലവറിടല വറിഹറിതമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്

ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    5      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-101-68―ഭറിനപശഷറി  സര്ടറിഫെറികറട  ഉള്ടപടടയുള്ള  തറിരെറിച്ചററിയല്  കപ്പോര്ഡട

നല്കുന പദ്ധതറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

41. സമസപ്പോനടത  ഭറിനപശഷറികപ്പോര്കട  യു.ഡറിഐ.ഡറി.  കപ്പോര്ഡുകള്  വറിതരെണെമ

ടചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി വറിപകനതീകൃത കഭ്യപ്പോമ്പുകള് സമഘടറിപറിക്കുനതറിനുമ,  കൂടപ്പോടത ഡറി.എമ.ഒ.

തലതറില് ടകടറികറിടക്കുന അപപക്ഷകള് തതീര്പപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഒരു പഡപ്പോകറുമ  പഡറപ്പോ

എനടറി  ഓപപറററുമ  അടങ്ങുന  സമഘടത  എലപ്പോ  ഡറി.എമ.ഒ.  ഓഫെതീസുകളറിലുമ

നറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനുമ  ബജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്

ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2235-02-101-66―ഓടറിസമ   ,   ടസററിബ്രല് പപ്പോള്സറി  ,    ബുദ്ധറിമപ്പോനഭ്യമ  ,   ഭറിന  കവകലഭ്യങ്ങള്

എനറിവ  ബപ്പോധറിച്ചവര്ക്കുള്ള  ആപരെപ്പോഗഭ്യ  ഇനഷുറനസട  പദ്ധതറി  -

നറിരെപ്പോമയ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ  :  50 ലക്ഷമ രൂപ (പപ്പോന)

42.  ഈ പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരെമ ഓടറിസമ,  ടസററിബ്രല് പപ്പോള്സറി,  മപ്പോനസറിക കവകലഭ്യമ,

മള്ടറിപറിള് ഡറിസബറിലറിറതീസട എനറിവ ബപ്പോധറിച്ചവര്കട ഒരു ലക്ഷമ രൂപയുടട ഇനഷുറനസട

കവപറജട  നല്കറി വരുന.  LLC,   SNAC  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമ നറിലവറിലുള്ള നറിരെപ്പോമയ

ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകളുടടയുമ  പുതുതപ്പോയറി  പചെര്ക്കുന  ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകളുടടയുമ  പ്രതീമറിയമ

അടയ്ക്കുനതറിനുമ  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്

2   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-104-97―സമരെക്ഷണെ പകനങ്ങള്

ബ ഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 66.24 ലക്ഷമ രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

43.  സമരെക്ഷണെപകനങ്ങളറിടല  അപന്തവപ്പോസറികള്ക്കുള്ള മുഴുവന  ഗ്രപ്പോനമ  ടകപ്പോടത്തു

തതീര്ക്കുനതറിനട  നറിലവറിടല വറിഹറിതമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ശതീര്ഷകതറില്

17.36    ലക്ഷമ  രൂപയുമ  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  ശതീര്ഷകതറില്    10.75    ലക്ഷമ  രൂപയുമ  പകപ്പോര്പപറഷന

ശതീര്ഷകതറില്   12.44   ലക്ഷമ രൂപയുമ ഉള്ടപടട ആടക   40.55   ലക്ഷമ  രൂപ  ഈ ശതീര്ഷകതറില്

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-104-89―അനപ്പോഥപ്പോലയ നറിയന്ത്രണെ പബപ്പോര്ഡട   -  സഹപ്പോയധനമ  -  ശമ്പളമ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 42.35 ലക്ഷമ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

44.  ഓര്ഫെപനജട  കണ്പടപ്പോള്  പബപ്പോര്ഡട  ടമമ്പര്  ടസക്രടററി  ഉള്ടപടടയുള്ള

ജതീവനകപ്പോരുടട ശമ്പളവുമ മറട ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുമ, പബപ്പോര്ഡട അമഗങ്ങള്ക്കുമ കഇൗണ്സലര്മപ്പോര്ക്കുമ

ഓണെപറററിയമ, യപ്പോത്രപ്പോബത, സറിററിമഗട ഫെതീസട എനറിവ നല്കുനതറിനട നറിലവറിടല ബഡ്ജറട

വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2235-02-104-89-(31)    എന  ശതീര്ഷകതറില്

85.81   ലക്ഷമ രൂപയുമ   2235-02-104-89-(36)   എന ശതീര്ഷകതറില്   13.98   ലക്ഷമ രൂപയുമ

ഉള്ടപടട  ആടക    99.79    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ   വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2235-02-107-98-(36)―സനദ്ധ സമഘടനകള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയമ  -   സനദ്ധ സപ്പോമൂഹഭ്യപക്ഷമ

സമഘടനകള്  -  സഹപ്പോയധനമ  -  ശമ്പപളതരെമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  11.5932 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

45.  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമ വപയപ്പോജന സമരെക്ഷണെ പകനങ്ങള്കട ഗ്രപ്പോന്റെട

പൂര്ണ്ണമപ്പോയുമ  നല്കുനതറിനട  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  ശതീര്ഷകതറില്   ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമ

അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1.9461    പകപ്പോടറി  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ   വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-190-98 ―പകരെള സമസപ്പോന വറികലപ്പോമഗപക്ഷമ പകപ്പോര്പപറഷന

ബ ഡ്ജറട വറിഹറിതമ  : 35 ലക്ഷമ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)         

46.  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  ഭരെണെടചെലവുകള്കട  പ്രതറിവര്ഷമ  1.5 പകപ്പോടറിപയപ്പോളമ  രൂപ

ആവശഭ്യമുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്     1.15    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-60-200-72(02)―പകരെള  സപ്പോമൂഹഭ്യസുരെക്ഷപ്പോ  പദ്ധതറി    -    തതീവ്രമപ്പോയ   ശപ്പോരെതീരെറിക

മപ്പോനസറിക  ടവല്ലുവറിളറി  പനരെറിടനതറിനപ്പോല്  വതീടറിനുള്ളറില്  തടന

കഴറിപയണറി  വരുനവടരെ  പരെറിചെരെറിക്കുനവര്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയമ    -

(  ആശശപ്പോസ കറിരെണെമ  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 54 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

47.  തതീവ്രമപ്പോയ  ശപ്പോരെതീരെറിക മപ്പോനസറിക ടവല്ലുവറിളറി  പനരെറിടനതറിനപ്പോല് വതീടറിനുള്ളറില്

തടന കഴറിപയണറി വരുനവടരെ പരെറിചെരെറിക്കുനവര്കട പ്രതറിമപ്പോസമ  600  രൂപ നറിരെകറില്

ധനസഹപ്പോയമ അനുവദറിക്കുന ടറി പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരെമ  നറിലവറിടല  ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകള്കട 2021

ടസപ്റമബര് മപ്പോസമ മുതല് 2023 മപ്പോര്ച്ചട മപ്പോസമ വടരെയുള്ള കുടറിശറിക തതീര്തട ധനസഹപ്പോയമ

വറിതരെണെമ ടചെയ്യുനതറിനുമ, പുതുതപ്പോയറി പ്രതതീക്ഷറിക്കുന  ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  ധനസഹപ്പോയമ

അനുവദറിക്കുനതറിനുമ നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിരെറിക്കുന തുക തറികച്ചുമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട

സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്     70.8    പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2235-60-200-72 (07) ―പകരെള സപ്പോമൂഹഭ്യസുരെക്ഷപ്പോ പദ്ധതറി   -     വപയപ്പോമറിത്രമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  27.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

48.വപയപ്പോജനങ്ങള്കട  ടമപ്പോകബല്  കറിനറികറിലൂടട  സഇൗജനഭ്യ  ചെറികറിത്സ,  സഇൗജനഭ്യ

മരുനട,  കഇൗണ്സറിലറിമഗട  എനറിവ  നല്കറി  ആപരെപ്പോഗഭ്യസുരെക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന

പ്രസ്തുത പദ്ധതറിപ്രകപ്പോരെമുള്ള പസവനമ  6 പകപ്പോര്പപറഷനുകളറിലുമ 85 മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളറിലുമ

5  പബപ്പോക്കുകളറിലുമ  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുനണട.  പദ്ധതറിയുടട  സുഗമമപ്പോയ  നടതറിപറിനട  നറിലവറിടല

വറിഹറിതമ  തറികച്ചുമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ ശതീര്ഷകതറില്    9.4416    പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-800-98―മറിശ്രവറിവപ്പോഹങ്ങള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  1.456 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

49. മറിശ്രവറിവപ്പോഹറിതര്കട  നല്കറിവരുന  ധനസഹപ്പോയതറിടന്റെ    2021  വടരെയുള്ള

കുടറിശറിക   വറിതരെണെതറിനപ്പോയറി   2022-2023   വര്ഷമ   പബപ്പോകട   പഞപ്പോയതട

വറിഹറിതമപ്പോയറി   10.689 പകപ്പോടറി  രൂപ   ടചെലവഴറിയ്ക്കുനതറിനപ്പോയറി   സര്കപ്പോര്   അനുമതറി

നല്കറിയറിരുനടവങറിലുമ   1.11 പകപ്പോടറി  രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണെട  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരുനതട

എനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ടറി  അപപക്ഷകര്കട  കുടറിശറിക  തുക  വറിതരെണെമ

ടചെയ്യുനതറിനട നറിലവറിടല വറിഹറിതമ തറികച്ചുമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്

9.579    പകപ്പോടറി  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ   വഴറിപയപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ഥന

വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

4235-02-102-88―ഡറിസറികട ഏര്ലറി ഇന്റെര്ടവനഷന ടസന്റെറുകളുടട നറിര്മപ്പോണെമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 1.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

50.  കുടറികളറിടല  കവകലഭ്യങ്ങളുമ  വളര്ച്ചപ്പോ  മുരെടറിപ്പുമ  പ്രപ്പോമരെമഭ  പരെറിപശപ്പോധനയറില്

തടന  കടണതപ്പോനുമ  ഇടടപടല്  നടതപ്പോനുമ  ഉപദ്ദേശറിച്ചട  എലപ്പോ  ജറിലകളറിലുമ  ഡറിസറികട

ഏര്ലറി  ഇന്റെര്ടവനഷന  ടസന്റെറുകള്  സപ്പോപറിച്ചുവരുന.   മരെപ്പോമതട  പണെറികള്കപ്പോയറി

5 ടസന്റെറുകള്ക്കുകൂടറി  പണെമ അനുവദറിക്കുവപ്പോനുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്   5   പകപ്പോടറി രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

199/2023.
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വനറിതപ്പോ ശറിശുവറികസന വകുപട

2235-02-001-90―വനറിതപ്പോ ശറിശുവറികസന ഡയറകറപ്പോഫെതീസട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 10.1743 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

51. പകനപ്പോവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികളറില് പകന വറിഹറിതമ ലഭഭ്യമലപ്പോത ജതീവനകപ്പോരുടട ശമ്പളവുമ മറട
അലവനസുകളുമ  സമസപ്പോന  ടചെലവറിനതറില്  വഹറിക്കുനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ICDS പദ്ധതറിയുടട
ശമ്പളശതീര്ഷകതറില് നറിനമ ശമ്പളവുമ  അലവനസുകളുമ  മപ്പോററി  വനറിരുന ഡയറകപറററിടല   110
ജതീവനകപ്പോര്കട   കൂടറി   ഈ ശതീര്ഷകതറില്  നറിനമ  ശമ്പളവുമ  അലവനസുകളുമ  മപ്പോററി  നല്കപ്പോന
സര്കപ്പോര്  ഉതരെവപ്പോയറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരെഭ്യതറില്  നറിലവറിടല ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമ  തറികച്ചുമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
12.0282    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ     വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-102-36(02)―ഒ  .   ആര്  .   സറി  .   ഉള്ടപടടയുള്ള നൂതന പദ്ധതറികള്  -  കപ്പോവല്  ,   കരുതല്  ,
ശരെണെബപ്പോലഭ്യമ  ,   ഭദമ  ,   മപ്പോര്ഗപജഭ്യപ്പോതറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 10 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

52.  സമസപ്പോനതട  കരുതലുമ  സമരെക്ഷണെവുമ  ആവശഭ്യമുള്ള  കുടറികടള  മുനകൂടറി
കടണതറി  സുരെക്ഷ  ഒരുക്കുനതറിനുമ,  അതറിക്രമസപ്പോധഭ്യത  മുനകൂടറി  കടണതറി
പ്രതറിപരെപ്പോധതറിനുള്ള പദ്ധതറികള് ആസൂത്രണെമ ടചെയ്യുനതറിനുമ, 18  വയസട പൂര്തറിയപ്പോയറി
സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനമ  പുറതപ്പോവുകയുമ  എനപ്പോല്  ആഫര്  ടകയര്  പഹപ്പോമറില്
ഉള്ടപടപ്പോതതുമപ്പോയ 25% പപര്കട അവര് പഠറിക്കുന പകപ്പോഴട പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതുവടരെയുള്ള
സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയമ  നല്കുനതറിനുമ,  വറിജപ്പോന  ദതീപ്തറി  എന  പദ്ധതറിയറില്
പസപ്പോണ്സര്ഷറിപട  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനുമ,   പകപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരെറി  മൂലമ  അച്ഛപനപ്പോ
അമപയപ്പോ  നഷടപട  കുടറികടള  പസപ്പോണ്സര്ഷറിപട  പദ്ധതറിയറില്  ഉള്പടത്തുനതറിനുമപ്പോയറി
നറിലവറിടല വറിഹറിതമ അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    5    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-103-99―സപ്പോമൂഹഭ്യപക്ഷമ പബപ്പോര്ഡട  -   അമശദപ്പോനമ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 96.2 ലക്ഷമ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

53. പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ ഭരെണെ ടചെലവുകള്ക്കുമ ടചെയര്പപഴടന്റെ ഒപ്പോണെപറററിയതറിനുമപ്പോയറി
2022-23  വര്ഷപതയട  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ഫെറിനപ്പോനസട  കമറിററി  അമഗതീകരെറിച്ച  ബഡ്ജറട
എസറിപമറട  പ്രകപ്പോരെമ  സമസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി  1,30,99,012  രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോയറി  വരുന.
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ഇതറിനു പുറടമ  2018-19  വര്ഷടത ഭരെണെടചെലവുകള്കപ്പോയറി പകന പബപ്പോര്ഡട അമഗതീകരെറിച്ച
ബഡ്ജറട  പ്രകപ്പോരെമുള്ള  59,52,225  രൂപ  കുടറിശറിക  ഇനതറില്  സര്കപ്പോരെറില്  നറിനമ
ലഭറിപകണതുണട.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്    94.31    ലക്ഷമ  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-103-90(02)―സതീശപ്പോകതീകരെണെതറിനുള്ള സുപ്രധപ്പോന പരെറിപപ്പോടറി   -  പകരെള വനറിതപ്പോ
വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 1.4 പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന)

54.  ഫെന്യൂച്ചര്  വറിമന  ലതീപഡഴട  ഗ്രൂമറിമഗട  പപ്രപ്പോഗ്രപ്പോമ  നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനട  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    20    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-103-89―വനറിതകള്ക്കുപവണറിയുള്ള ഫെറിനറിഷറിമഗട സ്കൂള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

55.  ടനഴ്സുമപ്പോര്,  പപ്പോരെപ്പോടമഡറിക്കുകള്,  ഫെപ്പോര്മസറിസ്റ്റുകള്,  ഐ.ടറി/ബപ്പോങറിമഗട ടപ്രപ്പോഫെഷണെലുകള്
തുടങ്ങറി  വറിദഗ്ദ്ധരെപ്പോയ വനറിതപ്പോ  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്കട  വറിപദശതട   ഒരു  പഗപ്പോബല്  കരെറിയര്
ടഫെയര് സമഘടറിപറിക്കുനതറിനുമ, ററിപസര്ച്ചട സപ്പോറകലറട ടസന്റെര് സപ്പോപറിക്കുനതറിനുമ ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    75    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-103-80 ―ടജനഡര് പപ്പോര്കട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 10 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

56.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോട്ടുള്ള  ടജനഡര്  പപ്പോര്കട  കഭ്യപ്പോമ്പസറിടന്റെ  ആദഭ്യഘട  നറിര്മപ്പോണെ
പ്രവര്തനങ്ങളുടട  കുടറിശറിക  നല്കുനതറിനപ്പോയുമ,  ഭരെണെപരെമപ്പോയ  ടചെലവുകള്ക്കുമ,
വനറിതകളുടട  കനപുണെഭ്യവറികസനമ,  സമരെഭകതശവറികസനമ,  ലറിമഗസമതശമ  എനറിവ
ലക്ഷഭ്യമ  വച്ചുടകപ്പോണ്ടുള്ള പരെറിപപ്പോടറികള്ക്കുമ,  ടജനഡര് ടഹററിപടജട  മന്യൂസറിയടത പദശതീയ
നറിലവപ്പോരെതറിപലകട  ഉയര്ത്തുനതറിനുമ  ടജനഡര്  ജൂററിസ്പ്രുടഡനസട  പകനമ,  ടജനഡര്
കലബ്രററി,  പഡപ്പോകക്യുടമപന്റെഷന ടസന്റെര് എനറിവയുടട വറികസനതറിനുമ, ടജനഡര് പഡറപ്പോ
ഹബറിനുമ,  വകുപറിനട  സഹപ്പോയകരെമപ്പോയ ഗപവഷണെവുമ പഠനവുമ നടത്തുന സപ്പോപനമപ്പോയറി
ടജനഡര് പപ്പോര്കറിടന വറികസറിപറിക്കുനതറിനുമ കലപ്പോസപ്പോമസപ്പോരെറിക പ്രവര്തനങ്ങള്, ലറിമഗ
അവപബപ്പോധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  എനറിവയ്ക്കുമ  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമ  തറികച്ചുമ
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അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    9.6892    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-103-77―വറിധവകളുടട  കുടറികള്കട  ഉനത  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനുപവണറിയുള്ള
ധനസഹപ്പോയമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  48.4 ലക്ഷമ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

57.  വറിധവകളുടട  കുടറികള്കട  ഉനത വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനട ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി
ലഭറിക്കുന   അപപക്ഷകളുടട എണ്ണമ വര്ദ്ധറിക്കുന സപ്പോഹചെരെഭ്യതറില് അര്ഹതയുള്ള എലപ്പോ
അപപക്ഷകര്ക്കുമ  ധനസഹപ്പോയമ  അനുവദറിക്കുനതറിനട  കഴറിയപ്പോത  സപ്പോഹചെരെഭ്യമുള്ളതപ്പോയറി
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  മുന  വര്ഷങ്ങളറിടല  കുടറിശറിക  നല്കുനതറിനുമ  2023-24
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമ  ധനസഹപ്പോയമ  അനുവദറിക്കുനതറിനുമ  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    2    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-103-57―അക്രമങ്ങളറില് നറിനമ രെക്ഷടപടവര്ക്കുള്ള ആശശപ്പോസ നറിധറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

58. കലമഗറിക കുറകൃതഭ്യങ്ങള്,  ആസറിഡട ആക്രമണെങ്ങള്,  ഗപ്പോര്ഹറിക ആക്രമണെങ്ങള്,
നറിഷ്ഠൂരെമപ്പോയ കുറകൃതഭ്യങ്ങള് എനറിവയട ഇരെയപ്പോയറിട്ടുള്ള സതീകള്ക്കുമ കുടറികള്ക്കുമ അടറിയന്തരെ
ആശശപ്പോസമ  നല്കുനതറിനപ്പോണെട  ഈ  പദ്ധതറി  ലക്ഷഭ്യമറിടനതട.  ഇതരെതറില്
അതറിക്രമങ്ങള്കട  ഇരെകളപ്പോകുനവര്കട  ധനസഹപ്പോയമ  അനുവദറിക്കുനതറിനട  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതമ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    2    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-104-99―ശ്രതീ ചെറിത്രപ്പോ പഹപ്പോമ സഹപ്പോയധനമ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 74.89 ലക്ഷമ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

59. ശ്രതീചെറിത്രപ്പോ പഹപ്പോമ ജതീവനകപ്പോര്കട 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമ പപററിവറിഷന
അനുവദറിച്ചട  ശമ്പളമ  നല്കുനതറിനുമ,  ശ്രതീചെറിത്രപ്പോ  പഹപ്പോമറിടന്റെ  അടറിസപ്പോന  സഇൗകരെഭ്യ
വറികസനതറിനുമ,  കുമപ്പോരെപുരെത്തുള്ള  1  ഏകര്  ഭൂമറിയറില്  പരെപ്പോഗതീ  സഇൗഹൃദ  പഷപ്പോര്ടട  പസ
ടകടറിടമ,  മപ്പോതൃശറിശു പുനരെധറിവപ്പോസ പഷപ്പോര്ടട  പസ,  മുതറിര്ന ടപണ്കുടറികള്ക്കുള്ള ആഫര്
ടകയര് പഹപ്പോമ, അപപ്പോരെല് ടതപ്പോഴറില് യൂണെറിറട എനറിവയുടട നറിര്മപ്പോണെപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമ
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കുടറികളുടട  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യസ  സമരെക്ഷണെ  ടചെലവുകള്ക്കുമ  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2235-02-104-99-31    എന ശതീര്ഷകതറില്    36      ലക്ഷമ രൂപയുമ
2235-02-104-99-35    എന ശതീര്ഷകതറില്   60      പകപ്പോടറി രൂപയുമ   2235-02-104-99-36      എന
ശതീര്ഷകതറില്    60    ലക്ഷമ രൂപയുമ ഉള്ടപടട ആടക    60.96    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-190-99 ―പകരെള സമസപ്പോന വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 15.9 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

60.  സമസപ്പോനടത   വനറിതപ്പോ  സമരെമഭകരുടടയുമ  ഇപനപ്പോപവപറഴറിടന്റെയുമ  പപ്പോര്കട
സപ്പോപറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    2.3    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-60-200-72-11―പകരെള സപ്പോമൂഹഭ്യ സുരെക്ഷപ്പോ പദ്ധതറി  -  പസ്നേഹപൂര്വ്വമ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  17  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

61.  മപ്പോതപ്പോപവപ്പോ  പറിതപ്പോപവപ്പോ  അടലങറില്  ഇരുവരുമ  മരെണെടപട  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി
പറിനപ്പോകമ നറില്ക്കുന കുടറികള്കട  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനട  ധനസഹപ്പോയമ നല്കുന പ്രസ്തുത
പദ്ധതറിയറില്  2021-22  അധഭ്യയന  വര്ഷമ  മുതലുള്ള  കുടറിശറികയുമ  പുതറിയ
അപപക്ഷകര്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയവുമ  നല്കുനതറിനട  കൂടതല്  തുക  വകയറിരുപതണതട
അനറിവപ്പോരെഭ്യമപ്പോടണെനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
34   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-60-200-72-21―പകരെള  സപ്പോമൂഹഭ്യ  സുരെക്ഷപ്പോ  പദ്ധതറി    -  പ്രപമഹമ  ബപ്പോധറിച്ച
കുടറികള്ക്കുള്ള സപ്പോമൂഹഭ്യസുരെക്ഷപ്പോ പദ്ധതറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  3.8  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

62.  കടപട  1  പ്രപമഹമ ബപ്പോധറിച്ച കുടറികള്ക്കുമ കഇൗമപ്പോരെകപ്പോര്ക്കുമ സമഗ്ര പരെറിരെക്ഷ
നല്കുനതറിനട  പകരെള  സപ്പോമൂഹഭ്യസുരെക്ഷപ്പോ  മറിഷന  ആവറിഷ്കരെറിച്ച  ബ ബൃഹദ്പദ്ധതറിയപ്പോയ
മറിഠപ്പോയറിയറില്  ഗുണെഭപ്പോകപ്പോകളുടട  എണ്ണമ  വര്ദ്ധറിക്കുന  സപ്പോഹചെരെഭ്യതറില്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    3    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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ടപപ്പോതുഭരെണെ വകുപട

2235-02-001-87-31―മുനപ്പോക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി പറിനപ്പോകമ   നറില്ക്കുന
വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കു  പവണറിയുളള   പകരെള  സമസപ്പോന  കമതീഷന    -
സഹപ്പോയധനമ   -   ശമ്പളമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 1.9145 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

63.  കമതീഷന അമഗങ്ങളുടടയുമ ജതീവനകപ്പോരുടടയുമ ശമ്പളമ,  മറട  അലവനസുകള്,
ആര്ജറിത അവധറി ടചെലവട എനറിവ വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറിലുളള ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1.0855    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-190-97―പകരെള  സമസപ്പോന  മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷനുളള
ധനസഹപ്പോയമ

ബ ഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  33.05 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

64.  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമ  മുതല്  നടപറിലപ്പോകറിയ  ഏടറ  ജനശ്രദ്ധ
പറിടറിച്ചുപററിയ  മമഗലഭ്യ  സമുനതറി  പദ്ധതറികട  ഈ സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമ  2  പകപ്പോടറി  രൂപ
മപ്പോത്രമപ്പോണെട ബഡ്ജററില് തുക വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതട.  കൂടപ്പോടത മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയങ്ങളറിടല
ജതീര്ണ്ണറിച്ച  അഗ്രഹപ്പോരെങ്ങളുടട  പുനരുദ്ധപ്പോരെണെതറിനട  മപ്പോത്രമപ്പോയറി  പരെറിമറിതടപടതറിയറിരുന
ഭവന സമുനതറി പദ്ധതറി,  ബഹ. മുഖഭ്യമന്ത്രറിയുടട ഉതരെവറിനപ്രകപ്പോരെമ EWS-ല് ഉള്ടപടന
എലപ്പോ  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കുമ  ലഭഭ്യമപ്പോകതകവറിധമ  ക്രമതീകരെറിച്ചറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറികളുടട
സുഗമമപ്പോയ  നടതറിപറിപലകപ്പോയറി  മമഗലഭ്യ  സമുനതറി  പദ്ധതറികട     3    പകപ്പോടറി  രൂപയുമ
ഭവനപുനരുദ്ധപ്പോരെണെ പദ്ധതറികപ്പോയറി    8    പകപ്പോടറി രൂപയുമ ഉള്ടപടട ആടക   11    പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-190-97―പകരെള  സമസപ്പോന  മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷനുളള
ധനസഹപ്പോയമ

ബ ഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 89.44 ലക്ഷമ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

65.  പകരെള  സമസപ്പോന മുനപ്പോകസമുദപ്പോയപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  ജതീവനകപ്പോര്കട
ശമ്പളപരെറിഷ്കരെണെമ  നറിലവറില്  വനതറിനപ്പോല്  നറിലവറിടല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമ
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണെട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    50    ലക്ഷമ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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കസനറികപക്ഷമ വകുപട

2235-60-200-85―കസനറികപകനമ  നറിര്മറിക്കുനതറിനുമ  അറകുറപണെറിക്കുമ  രെപ്പോജഭ്യ

കസനറിക പബപ്പോര്ഡറിനട സഹപ്പോയമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ : 50 ലക്ഷമ രൂപ ( പനപ്പോണ് പപ്പോന)

66.  ടകപ്പോലമ  പതവള്ളറിയറില്  കസനറിക  ടറസട  ഹഇൗസറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണെ

പ്രവൃതറികള്കപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്     2.1010    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ   വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-60-200-77―വറിമുക  ഭടനമപ്പോര്ക്കുമ  വറിധവകള്ക്കുമ  പവണറിയുള്ള  പരെറിശതീലനമ

(  പപ്പോന  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  40 ലക്ഷമ രൂപ

67.  കസനറികപക്ഷമ  ഡയറകപറററിലുമ  ജറിലപ്പോ  കസനറിക  പക്ഷമ  ആഫെതീസുകളറിലുമ

ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന  ഭൂരെറിഭപ്പോഗമ  കമ്പന്യൂടറുകളുമ  അഞട  വര്ഷതറിപലടറ  പഴകമുള്ളവയപ്പോണെട.

ടറി  ആഫെതീസുകളറില്  ഇ-ഓഫെതീസട  നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനട  പുതറിയ  കമ്പന്യൂടറുകളുമ  അനുബന്ധ

ഉപകരെണെങ്ങളുമ വപ്പോപങ്ങണതട അതഭ്യന്തപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോണെട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്

75    ലക്ഷമ രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ   വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-60-200-71―ജവപ്പോനമപ്പോര്കട  പവണറിയുളള  ക്രറിസ് തുമസട നന്യൂ ഇയര് ബമ്പര് പലപ്പോടററിയുടട

അറപ്പോദപ്പോയമ  -  ഫപ്പോഗട പഡ ഫെണട അകഇൗണറിപലക്കുളള   ററിലതീസട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :   ഇല

68.  4-1-2013-ല്  നറുടകടപട  നടന  ജയ്ജവപ്പോന  പലപ്പോടററിയുടട  ടനറട  പപ്രപ്പോഫെറിറട

തുകയപ്പോയ  12.97  പകപ്പോടറി  രൂപയറില്  6 പകപ്പോടറി  47 ലക്ഷമ  രൂപ  സര്കപ്പോരെറില് നറിനമ

നപ്പോളറിതുവടരെയുമ   ലഭറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  നറിലവറിലുളള  സതീമുകളറില്  നറിനമ  നല്കറി  വരുന

വറിവറിധയറിനമ  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയമ  വര്ദ്ധറിപറിക്കുവപ്പോനുമ  പുതറിയ  സതീമുകള്

ഉള്ടപടത്തുവപ്പോനുമ  നറിര്വപ്പോഹമറിലപ്പോത  സപ്പോഹചെരെഭ്യമ  നറിലനറില്ക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി
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മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    6.47    പകപ്പോടറി    രൂപ

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-60-200-61―ഇന്തഭ്യന മറിലറിറററി  /   ഓഫെതീപസഴട ടടയറിനറിമഗട   /  എയര് പഫെപ്പോഴട   /   പനവല്

അകപ്പോ  ഡമറി  ,  ആമഡട  പഫെപ്പോഴസട  ടമഡറികല് പകപ്പോപളജട  ആന്റെട  ആര്മറി

ടനഴറിമഗട സ്കൂള്സട എനറിവയറില് നറിനമ പപ്പോസട ഒഇൗടട ആയറി വരുന

പകരെളതറില് നറിനള്ള പകഡറടസറിനട ഒറതവണെ പസപ്പോളര്ഷറിപട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

69.  ഇന്തഭ്യന  ആര്മറി/പനവറി/എയര്പഫെപ്പോഴ്സുകളറിപലകട  പകരെളതറില്  നറിനട

Commissioned  Officers  ആയറി  രെപ്പോ ജഭ്യപസവനതറിനട  പപപ്പോകുനവര്കട  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹന

മപ്പോയറി 2 ലക്ഷമ രൂപ വതീതമ ഗ്രപ്പോന്റെട അനുവദറിക്കുന പദ്ധതറിയപ്പോണെറിതട. മുന വര്ഷമ ലഭഭ്യമപ്പോയ

70  അപപക്ഷകളറിപന്മലുമ  നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമ  പ്രതതീക്ഷറിക്കുന അപപക്ഷകള്ക്കുമ

ധനസഹപ്പോയമ  അനുവദറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശതീര്ഷ  കതറില്    2.4    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ   വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന

ആഭഭ്യന്തരെ വകുപട

2235-02-106-98―ദുര്ഗുണെ പരെറിഹപ്പോരെ പപ്പോഠശപ്പോല 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  1.6087 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

70.  ദുര്ഗുണെ  പരെറിഹപ്പോരെ  പപ്പോഠശപ്പോലയറിടല  ടവള്ളകരെമ,  കവദക്യുതറിചെപ്പോര്ജട,

എനറിവയറിലുണപ്പോകുന വര്ദ്ധനവട  കണെകറിടലടതട  ഈ ശതീര്ഷകതറില്    4    ലക്ഷമ രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

4235-02-106-96 ―തടവുകപ്പോരുടട പക്ഷമമ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമ :  3.24 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)
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71.പ്രസ്തുത സതീമറില് വളടരെ അതഭ്യപ്പോവശഭ്യമപ്പോയറി ടചെപയ്യണ്ടുന വറിവറിധ പ്രവൃതറികളപ്പോയ
ജയറിലുകളറിടല അടകള നവതീകരെണെമ,  ജലവറിതരെണെ പ്രവൃതറികള്,  മഴടവള്ള സമഭരെണെമ,
മലറിനജല  ശുദ്ധതീകരെണെ  പ്രവൃതറികള്,  പടപ്പോയ് ടലറട  നറിര്മപ്പോണെമ,  ടകടറിടങ്ങളുടട
പരെറിപപ്പോലനമ,  ജനപററര്  സപ്പോപറികല്,  ടതപ്പോഴറില്  പരെറിശതീലന യൂണെറിറ്റുകള്  സപ്പോപറികല്
തുടങ്ങറിയ  വറിവറിധ  പ്രവൃതറികള്കപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    2.87    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

                                                                                        
 ടക. രെപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണന, 

തറിരുവനന്തപുരെമ,                      ടചെയര്മപ്പോന, 
2023 ടഫെബ്രുവരെറി 22.             സബ്ജകട കമറിററി  XIII. 

199/2023.


