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സബ് ജകക്ട് കേമതിറതി XIV

(ആഭഭ്യന്തര കേഞരഭ്യങ്ങള്)
(2021-2023)

ഘടെന

ടചെയര്മഞന :

ശതീ. പതിണറഞയതി വതിജയന,
        മുഖഭ്യമനതി.

അഞ്ചാംഗങ്ങള് :

ശതീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന

ശതീ. വതി. കജഞയതി

ശതീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലതിക്കുടതി 

ശതീ. എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന മഞസ്റ്റര്

ശതീ. മഞതത്യു ടെതി. കതഞമസക്ട്

ശതീ. ഉമന ചെഞണതി

ശതീ. ടെതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന

ശതീ. വതി. ഡതി. സതതീശന

ശതീ. കേടെകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന

ശതീ. കതഞമസക്ട്  ടകേ. കതഞമസക്ട്.

നതിയമസഭഞ  ടസക്രകടറതിയറക്ട് :

ശതീ. എ. എഞ്ചാം. ബഷതീര്, ടസക്രടറതി

ശതീമതതി ഷബഞന അ ഞഞ്ചാം, കജഞയതിനക്ട് ടസക്രടറതി

ശതീമതതി സുദര്ശന ടകേ., ടഡപപ്യൂടതി ടസക്രടറതി

ശതീ. കജഞമതി ടകേ. കജഞസഫെക്ട്,  അണര് ടസക്രടറതി.



 അവതഞരതികേ

ആഭഭ്യന്തര  കേഞരഭ്യങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിച  സബ്ജകക്ട്  കേമതിറതി  XIV-ടന  2023-24
സഞമ്പതതികേ  വര്ഷടത  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുടടെ  പരതികശഞധന  സഞ്ചാംബനതിച  മൂനഞമതക്ട്
റതികപഞര്ടക്ട് സമതിതതി അദഭ്യക്ഷനഞയ ഞഞന സമർപതിക്കുന.

കകേരള നതിയമസഭയുടടെ നടെപടെതിക്രമവഞ്ചാം കേഞരഭ്യനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച ചെടങ്ങളതിലഞ്ചാം
മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശ  കരഖകേളതിലഞ്ചാം  വഭ്യവസ്ഥ  ടചെയതിട്ടുള്ള  പകേഞരഞ്ചാം  2023  ടഫെബ്രുവരതി  14,  16  എനതീ
തതീയതതികേളതില്  സമതിതതി  കയഞഗഞ്ചാം  കചെര്നക്ട്  തഞടഴെപറയുന  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളതില്
ഉള്ടകഞള്ളുന വതിവതിധ ടചെലവതിനങ്ങള് പരതികശഞധതിച. 

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് II―സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഭരണതലവനമഞര്, മനതിമഞര്, 

                                    ആസ്ഥഞന ഉകദഭ്യഞഗസ്ഥനമഞര്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് III―നതീതതിനഭ്യഞയ നതിര്വ്വഹണഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് IV―ടതരടഞടുപ്പുകേള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജതിലഞഭരണവഞ്ചാം പലവകേയുഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XII―കപഞലതീസക്ട്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIII―ജയതിലകേള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIV―കസ്റ്റഷനറതിയുഞ്ചാം അചടെതിയുഞ്ചാം മറക്ട് ഭരണപരമഞയ  

                                        സര്വ്വതീസുകേളുഞ്ചാം 

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVII―വതിദഭ്യഞഭഭ്യഞസഞ്ചാം, കേഞയതികേവതികനഞദഞ്ചാം, കേല,   

                                         സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII―വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIII―വഞര്തഞവതിതരണവഞ്ചാം പചെരണവഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIV―ടതഞഴെതിലഞ്ചാം ടതഞഴെതിലഞളതി കക്ഷമവഞ്ചാം 

പവഞസതികക്ഷമവഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVI―പകൃതതികക്ഷഞഭഞ്ചാംമൂലമുളള ദുരതിതഞശശഞസതതിനക്ട്   

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലവകേ സഞമ്പതതികേ സര്വ്വതീസുകേള് 

 ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVII―വഭ്യവസഞയങ്ങള്

 ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLI―ഗതഞഗതഞ്ചാം



viii

കമല്  പരഞമര്ശതിച  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേടള  സഞ്ചാംബനതിചക്ട്  ബനടപട  വകുപ്പുകേളതില്
നതിനഞ്ചാം  ലഭതിച  കുറതിപ്പുകേള്  പസ്തുത  കയഞഗങ്ങളതില്  സമതിതതി  പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം
കയഞഗങ്ങളതില്  സനതിഹതിതരഞയതിരുന  ഉകദഭ്യഞഗസ്ഥരതില്  നതിനഞ്ചാം  കൂടുതല്  വതിശദതീകേരണഞ്ചാം
ആരഞയുകേയുഞ്ചാം ടചെയ.

ഭരണഘടെനഞപരവഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേവമഞയ പരതിമതിതതികേള്കക്ട്  വതികധയമഞയതി,  സമതിതതി
അതതിടന  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ശതിപഞര്ശകേള്ക്കുഞ്ചാം  രൂപഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  അവ
റതികപഞര്ടതില് ഉള്ടകഞള്ളതിക്കുകേയുഞ്ചാം ടചെയതിരതിക്കുന. 

2023  ടഫെബ്രുവരതി  21-ാം  തതീയതതി  കചെർന  സമതിതതി   കയഞഗഞ്ചാം  ഈ  റതികപഞർടക്ട്
അഞ്ചാംഗതീകേരതിച. 

                  

പതിണറഞയതി വതിജയന,
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം, ടചെയര്മഞന,
2023 ടഫെബ്രുവരതി 27. സബ് ജകക്ട് കേമതിറതി  XIV.





ററിപപപ്പോര്ടട

2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ബഡ്ജററിതലെ  ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകളറില
ആഭഭ്യന്തരകപ്പോരഭ്യങ്ങള് സസംബനറിച്ച പതറിനപ്പോലെപ്പോസം സബ്ജകട കമറിററിയുതടെ പരറിധറിയറില വരുന
II,  III,  IV,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XVII,  XVIII,  XXIII,  XXIV,  XXVI,  XXVIII,
XXXVII, XLI എനന്നീ ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകള് 2023 തഫെബ്രുവരറി 14, 16 എനന്നീ തന്നീയതറികളറില
പചേര്ന  പയപ്പോഗങ്ങളറില  പകരള  നറിയമസഭയുതടെ  നടെപടെറിക്രമവസം  കപ്പോരഭ്യനറിര്വ്വഹണവസം
സസംബനറിച്ച  ചേടങ്ങളറിതലെ  ചേടസം  235(1)(i)  പ്രകപ്പോരസം  സമറിതറി  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന
നടെതറിയറിരുന.  ബനതപട  വകുപ്പുകളറില  നറിനസം  ലെഭറിച്ച  കുററിപ്പുകളസം  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥരറില
നറിനസം ലെഭറിച്ച  അധറിക വറിവരങ്ങളസം  വറിശകലെനസം  നടെതറിയതറിതന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള
ശറിപപ്പോര്ശകള് ചുവതടെ പചേര്ക്കുന. 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥ നമ്പര് II―സസംസ്ഥപ്പോനഭരണതലെവന്മപ്പോര്,
മനറിമപ്പോര്, ആസ്ഥപ്പോന ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥന്മപ്പോര് 

പവപ്പോടട തചേയ്തതട    :  695,30,83,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട   : 233,42,03,000 രൂപ 

2013―മനറിസഭ 

2013-00-104-99-13―അതറിഥറി സലകപ്പോര തചേലെവകള്  -  ആതറിപഥയ  /  വറിപനപ്പോദ   തചേലെവകള്

വറിഹറിതസം: 45 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

1. അതറിഥറി  സലകപ്പോര  തചേലെവകള്കപ്പോയറി  2023-24  വര്ഷതത  ബഡ്ജററില
വകയറിരുതറിയ തുക, മുന്വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട എനറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെയുസം
ബനതപട  വകുപറിതന്റെ  വറിശദന്നീകരണതറിതന്റെയുസം  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില  ഈ  ഇനതറില
അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    10    ലെകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2013-00-108-99―സഞപ്പോരതചേലെവകള്

04-1―യപ്പോതപ്പോബത 

വറിഹറിതസം: 2.50 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

2. ഈ ശന്നീര്ഷകതറില അനുവദറിച്ച ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  മുന് വര്ഷതത തചേലെവട
കണകറിതലെടുക്കുപമ്പപ്പോള് പരഭ്യപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല ഈ ശന്നീര്ഷകതറില    50    ലെകസം    രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .  
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2051-00-102-99―പബറികട സര്വ്വന്നീസട കമന്നീഷന്

വറിഹറിതസം:  217.5067 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

3. പകരള  പബറികട  സര്വ്വന്നീസട  കമന്നീഷനട,  കമന്നീഷന്  അസംഗങ്ങള്  ഉള്തപതടെയുള
ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ  തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട,  യപ്പോതപ്പോബത തചേലെവറിപലെയസം  കമന്നീഷതന്റെ
ആസ്ഥപ്പോന ഓഫെന്നീസട,  വറിവറിധ ജറിലപ്പോ/പമഖലെപ്പോ ഓഫെന്നീസുകള്,  പറി.എസട.സറി.  ഗസട ഹഹൗസട,
തചേയര്മപ്പോതന്റെ  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  വസതറി  എനറിവറിടെങ്ങളറിതലെ  തവളകരസം,  വറിവറിധ
ഓഫെന്നീസുകളതടെ വപ്പോടെക നലകുനതറിപലെയസം ബനതപട ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില അനുവദറിച്ചറിട്ടുള
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  കൂടെപ്പോതത  കമന്നീഷന്  നടെത്തുന
പരന്നീകകളതടെ  പചേപ്പോദഭ്യപപപര്  പമഖലെ/ജറിലപ്പോ  ആഫെന്നീസുകളറില   എതറിക്കുനതറിനുസം
പരന്നീകയപശഷസം  ഉതരകടെലെപ്പോസുകള്  തറിരറിതക  ആസ്ഥപ്പോന  ഓഫെന്നീസറിപലെകട
എതറിക്കുനതറിതന്റെ  ആവശഭ്യതറിപലെയട  അനുപയപ്പോജഭ്യമപ്പോയ  ഒരു  തഹവറി  ഡഡ്യൂടറി  വപ്പോഹനസം
വപ്പോങ്ങുനതട  ആവശഭ്യമപ്പോതണനസം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല തപ്പോതഴപറയുന
കണകറിനങ്ങളറില  ഓപരപ്പോനറിനുസം  പനതര  സൂചേറിപറിച്ചറിട്ടുള  തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .   

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

01-4―ശമ്പളസം-തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട 45.40 ലെകസം രൂപ

04-1―യപ്പോതപ്പോതചേലെവകള്- യപ്പോതപ്പോബത 1.1185 പകപ്പോടെറി രൂപ

05-1―ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള്- തവളകരസം 3.00 ലെകസം രൂപ

06―വപ്പോടെക, കരസം, നറികുതറി 46.43 ലെകസം രൂപ

21-1―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള് - വപ്പോഹനങ്ങള് വപ്പോങ്ങല 34.39 ലെകസം രൂപ

2052―തസക്രപടററിയറട തപപ്പോതുസര്വ്വന്നീസുകള്

2052-00-090-99―അഡറിനറിപസ്ട്രേറന്നീവട തസക്രപടററിയറട 

വറിഹറിതസം :  149.2279  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

4. ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില  തമഡറികല  റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട,  പവതനസം  എനറിവ
നലകുനതറിനപ്പോയുസം  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  സസംരകണവസം അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറിന്  കന്നീഴറിതലെ
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കണകറിനങ്ങളറില    01 -  4 -  ശമ്പളസം    -    തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴട തമന്റെട    -    20    ലെകസം രൂപ  ,
02  –  പവതനസം    -  8.78    ലെകസം  രൂപ  ,  21-2    പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  -  സസംരകണവസം
അറകുറപണറികളസം   -50,000   രൂപ എനറിങ്ങതന തുക   ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2052-00-090-98―മുഖഭ്യമനറിയുതടെ പപഴണല സപ്പോഫെട 

വറിഹറിതസം: 4.0527 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

5. ഈ ശന്നീര്ഷകതറില അനുവദറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട
എനറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില,  മുഖഭ്യമനറിയുതടെ പപഴണല  സപ്പോഫെറിനട  തമഡറികല
റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട,  സ്ഥലെസംമപ്പോറബത  എനന്നീ  തചേലെവകള്കപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക
പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല    01-4-  ശമ്പളസം  -  തമഡറികല
റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട    ഇനതറില    5    ലെകസം  രൂപയുസം    04-1-  യപ്പോതപ്പോതചേലെവകള്  -  യപ്പോതപ്പോബത
ഇനതറില    13    ലെകസം രൂപയുസം ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2052-00-090-97―മറ്റു മനറിമപ്പോരുതടെ പപഴണല സപ്പോഫെട

വറിഹറിതസം: 43.9248 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

6. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില ഈ
ശന്നീര്ഷകതറിതലെ    04-1    യപ്പോതപ്പോബത  എന  കണകറിനതറില  അനുവദറിച്ച
35    ലെകസം   രൂപ  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  ഈ  കണകറിനതറില    10.00    ലെകസം  രൂപ
ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2052-00-090-95―നറിയമ വകുപട

വറിഹറിതസം: 23.4436 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

01―ശമ്പളസം   (  തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴടതമനസം ഓവര്ടടെസം അലെവന്സുസം ഒഴറിതക  ) 

7. ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ ലെന്നീവട സറണ്ടര്, ശമ്പള പരറിഷ്കരണ കുടെറിശറിക,  ഡറി.എ. കുടെറിശറിക
എനറിവ  നലകുനതറിപലെയട  കൂടുതല  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    6.3657    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .  
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കൂടെപ്പോതത  തപ്പോതഴപറയുന  കണകറിനങ്ങളറില  അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനസം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  പ്രസ്തുത  കണകറിനങ്ങളറില
ഓപരപ്പോനറിനുസം പനതര സൂചേറിപറിച്ചറിട്ടുള തുക ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

01-4―ശമ്പളസം- തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട 13.95 ലെകസം രൂപ

04-1―യപ്പോതപ്പോതചേലെവകള്- യപ്പോതപ്പോബത 2.85 ലെകസം രൂപ

04-2―സ്ഥലെസംമപ്പോറബത 96,000 രൂപ

04-4― അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യസം 7.60 ലെകസം രൂപ

05-4―ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള്- മററിനങ്ങള് 16.89 ലെകസം രൂപ

21-2―പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്-  സസംരകണവസം
അറകുറപണറികളസം

5.24 ലെകസം രൂപ

26―ഔപദഭ്യപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ പ്രപയപ്പോഗസം 98,000 രൂപ

45―പറി.ഒ.എല. 3.53 ലെകസം രൂപ

01-6―ഓവര്ടടെസം അലെവന്സട

വറിഹറിതസം: 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

8. നറിയമസഭപ്പോസപമളനകപ്പോലെയളവറില  നറിയമ  നറിര്മപ്പോണവസം  മറ്റു  നറിയമസഭപ്പോ
പജപ്പോലെറികളമപ്പോയറി  ബനതപടട  അധറികസമയ  പജപ്പോലെറികള്  തചേയ്യുന  നറിയമവകുപറിതലെ
ജന്നീവനകപ്പോര്കട  ഓവര്ടടെസം  അലെവന്സട  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില  പടെപ്പോകണ
തപ്രപ്പോവറിഷനപ്പോയറി 1,000 രൂപ മപ്പോതമപ്പോണട വകയറിരുതറിയറിട്ടുളതട. പ്രസ്തുത തചേലെവറിപലെയപ്പോയറി
5  ലെകസം രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോയറിട്ടുളതറിനപ്പോല ഈ ശന്നീര്ഷകതറില    4.99    ലെകസം രൂപ കൂടെറി
ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചേയ്യുന  .
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2052-00-090-73―പപ്പോര്ലെതമന്റെററികപ്പോരഭ്യ ഇന്സറിറഡ്യൂടട ഗപ്പോന്റെട   -  ഇന്   -  എയട ഡട

വറിഹറിതസം: 1.0516 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

9. ഇന്സറിറഡ്യൂടറിതന്റെ  അസംഗന്നീകരറികതപട  പരറിപപ്പോടെറികള്,  ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ  ശമ്പളസം
എനറിവയപ്പോയറി  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല   31-    സഹപ്പോയധനസം  -    ശമ്പള ഇനതറില   34.5750    ലെകസം രൂപയുസം
36-  സഹപ്പോയധനസം  ശമ്പപളതര  ഇനതറില    2.3975    പകപ്പോടെറി  രൂപയുസം  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .   

2052-00-090-66―തസക്രപടററിയറട  തപപ്പോതുഭരണ  വകുപറിതലെ   ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുള
ഇന്ഹഹൗസട തട്രെയറിനറിസംഗട തസല 

വറിഹറിതസം : 5.00 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

10.  2023-2024  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില  നടെതപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന പരറിശന്നീലെന
പരറിപപ്പോടെറികള്ക്കുസം ഇന്ഡകന് പരറിപപ്പോടെറികള്ക്കുമുള ഫെപ്പോകലടറി ഫെന്നീസട,  ററിതഫ്രെഷ് തമന്റെട,
പസഷനററി  എനന്നീ  ഇനങ്ങളറിതലെയുസം  തചേലെവട  നറിര്വഹറിക്കുവപ്പോന്  അനുവദറിച്ച  ബ ഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില     3    ലെകസം രൂപ ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി അധറികമപ്പോയറി    
വകയറിരുതണതമനട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   തചേയ്യുന  .  

2052-00-090-64―പകരള തസക്രപടററിയറട കഭ്യപ്പോന്റെന്നീനുള സഹപ്പോയസം

വറിഹറിതസം : 60.50 ലെകസം രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസം)

11. പകരള  തസക്രപടററിയറട  കഭ്യപ്പോന്റെന്നീനറിതന്റെ  പ്രവര്തനതറിനപ്പോയറി  സബ്സറിഡറി
ഇനതറില നടെപ്പുവര്ഷസം അനുവദറിച്ച തുക, മുന്വര്ഷതത തചേലെവട കണകറിതലെടുക്കുപമ്പപ്പോള്
പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    30.00
ലെകസം  രൂപ  ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2052-00-092-93―പകരളതറിതന്റെ പ്രപതഭ്യക പ്രതറിനറിധറി  ,   നഡ്യൂഡലഹറി 

05-3―ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള്  -  തടെലെറിപഫെപ്പോണ തചേലെവട 

വറിഹറിതസം : 13.89 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

12.  തടെലെറിപഫെപ്പോണ  തചേലെവറിനതറിപലെയട  അനുവദറിച്ച ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല ഈ കണകറിനതറില   19.12
ലെകസം  രൂപ  ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2052-00-092-88―പകരള സസംസ്ഥപ്പോന വറിവരപ്പോവകപ്പോശ കമന്നീഷന്

വറിഹറിതസം : 5.2316 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

13.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട  എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില  പകരള  സസംസ്ഥപ്പോന  വറിവരപ്പോവകപ്പോശ  കമന്നീഷതന്റെ   തചേലെവകള്കപ്പോയറി
തപ്പോതഴപറയുന  കണകറിനങ്ങളറില  അനുവദറിച്ച  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  പ്രസ്തുത  കണകറിനങ്ങളറില  ഓപരപ്പോനറിനുസം  പനതര
സൂചേറിപറിച്ചറിട്ടുള  തുക  ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

04-1―യപ്പോതപ്പോതചേലെവകള്-യപ്പോതപ്പോബത 5.00 ലെകസം രൂപ

05-1―ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള്- തവളകരസം 50,000 രൂപ

05-3―തടെലെറിപഫെപ്പോണ തചേലെവട 50,000 രൂപ

05-4―മററിനങ്ങള് 4.00 ലെകസം രൂപ

21-2―പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  -
സസംരകണവസം അറകുറപണറിയുസം 

45,000 രൂപ

34-3―മററിനസം 5.00 ലെകസം രൂപ

45―പറി.ഒ.എല. 1.00 ലെകസം രൂപ

97―വപ്പോഹനങ്ങളതടെ വപ്പോടെക 2.00 ലെകസം രൂപ

2251―തസക്രപടററിയറട സപ്പോമൂഹറിക സര്വ്വന്നീസുകള്

2251-00-090-99―തസക്രപടററിയറട 

വറിഹറിതസം : 73.1549 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

14.  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില  ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ  തമഡറികല  റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട,
സ്ഥലെസംമപ്പോറബത എനന്നീ  തചേലെവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിപലെയപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതതകപ്പോള്  കൂടുതല  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
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ആയതറിനപ്പോല    01-4-  ശമ്പളസം  -  തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴട തമന്റെട ഇനതറില    10    ലെകസം രൂപയുസം
04-2-  യപ്പോതപ്പോതചേലെവകള്  -  സ്ഥലെസംമപ്പോറബത  ഇനതറില    2.62    ലെകസം  രൂപയുസം
ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

3451―തസക്രപടററിയറട സപ്പോമ്പതറിക സര്വ്വന്നീസുകള്

3451-00-090-99―തസക്രപടററിയറട

വറിഹറിതസം : 80.4981 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

15.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതലെ  തചേലെവട  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറിന്  കന്നീഴറിതലെ  തമഡറികല  റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട,  സ്ഥലെസംമപ്പോറബത  എനന്നീ
കണകറിനങ്ങളറില  അനുവദറിച്ച  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട  ,    സ്ഥലെസംമപ്പോറബത ഇനങ്ങളറില യഥപ്പോക്രമസം    10
ലെകസം രൂപ  , 5    ലെകസം രൂപ എനറിങ്ങതന തുക ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

3451-00-090-98―നറിയമ വകുപറിതന്റെ നവന്നീകരണസം 

വറിഹറിതസം : 68 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറി) 

16.  നറിയമ വകുപറില ഇന്ഹഹൗസട തട്രെയറിനറിസംഗസം സപ്പോമൂഹറിക നറിയമ അവപബപ്പോധനസം
ലെകഭ്യമറിട്ടുതകപ്പോണ്ടുള  പരറിപപ്പോടെറികളസം  ഭരണഘടെനപ്പോ  ദറിനപ്പോപഘപ്പോഷ  പരറിപപ്പോടെറികളസം
സസംഘടെറിപറിക്കുനതറിനുള തചേലെവകള്കപ്പോയറി  നറിലെവറില അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ ശന്നീര്ഷകതറില    18.42    ലെകസം രൂപ ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

3451-00-092-95―ബഡ്യൂപറപ്പോ ഓഫെട പബറികട എന്റെര്ടപ്രസസട

34―മറട തചേലെവകള് 

വറിഹറിതസം: 6.84 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

17.  ബഡ്യൂപറപ്പോ  ഓഫെട  പബറികട  എന്റെര്ടപ്രസസട  ഡയറകര്കട  ശമ്പളവസം  മറട
ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളസം നലകുനതറിനുസം വപ്പോടെകയ്തകടുത വപ്പോഹനതറിതന്റെ വപ്പോടെക  നലകുനതറിനുസം
കൂടെപ്പോതത  വകുപറിതന്റെ  മറട  ഓഫെന്നീസട  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില
21.00    ലെകസം  രൂപ  ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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3451-00-092-92―പകരള പസറട ഇതനപ്പോപവഷന് കഹൗണസറില

വറിഹറിതസം : 2.0897 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

18.  പകരള പസറട ഇതനപ്പോപവഷന് കഹൗണസറിലെറിനട അനുവദറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,

മുന്വര്ഷങ്ങളറിതലെ  തചേലെവട  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില  പവതനസം,

ഓഫെന്നീസട  വപ്പോടെക,  ടവദദ്യുതറി  ചേപ്പോര്ജട,  മററിനങ്ങള്  എനന്നീ  തചേലെവകള്കപ്പോയറി

വകയറിരുതറിയ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.

ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    75    ലെകസം  രൂപ  ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

34-3―മറ്റു തചേലെവകള്  -  മററിനസം 

വറിഹറിതസം : 13.25 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

19.  2023-2024  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില തക.ഡറിസട നടെപപ്പോകപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന

വറിവറിധ  പദ്ധതറി  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  അനുവദറിച്ച  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട

സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    52    പകപ്പോടെറി   രൂപ

ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമനട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

3451-00-092-87―പനപ്പോളജട ഇപകപ്പോണമറി ഫെണ്ടട

വറിഹറിതസം : 11.75 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

20.  പകരള  സസംസ്ഥപ്പോനതത  വറിജപ്പോന  സമൂഹമപ്പോകറി  മപ്പോറ്റുകയുസം  സപ്പോമൂഹറികവസം

സപ്പോമ്പതറികവമപ്പോയ  പുപരപ്പോഗതറിയപ്പോയറി  അററിവട  ഉലപപ്പോദറിപറിക്കുകയുസം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകയുസം

പങറിടുകയുസം  തചേയ്യുന  ഒനപ്പോകറി  സസംസ്ഥപ്പോനതത  മപ്പോറ്റുക  എന  ലെകഭ്യപതപ്പോതടെയപ്പോണട

പനപ്പോളജട  ഇപകപ്പോണമറി  മറിഷന്  (തക.തക.ഇ.എസം.)   പ്രവര്തറിക്കുനതട.  2026-ഓതടെ

പ്രപ്പോപദശറികവസം  അന്തര്പദശന്നീയവമപ്പോയ  തലെങ്ങളറില  പ്രപ്പോപദശറിക ആവശഭ്യകതകള് സൃഷറിക്കുകയുസം

തതപ്പോഴറില സഹൗകരഭ്യതമപ്പോരുക്കുകയുസം  തചേയ്യുനതറിലൂതടെ  20  ലെകസം  പപര്കട  തതപ്പോഴറില

നലകുവപ്പോനപ്പോണട  മറിഷന്  ലെകഭ്യമറിടുനതട.  ആയതറിനപ്പോല  പനപ്പോളജട  ഇപകപ്പോണമറി  മറിഷതന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി നറിലെവറിതലെ ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറിനു പുറതമ ഈ ശന്നീര്ഷകതറില

148    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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3451-00-092-83―പപ്രപ്പോഗപ്പോസം ഇസംപറിതമപന്റെഷന്  ,    ഇവപ്പോലെദ്യുപവഷന് ആന്റെട  പമപ്പോണറിറററിസംഗട
ഡറിപപ്പോര്ടടതമന്റെറിതന്റെ ആധുനറികവലകരണസം 

വറിഹറിതസം : 95.00 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറി)

21.  പദ്ധതറിനറിര്വ്വഹണ  വറിലെയറിരുതല  നറിരന്നീകണ  വകുപറിതലെ  പപ്രപ്പോജകട
പകപ്പോഓര്ഡറിപനപറഴട/ജൂനറിയര്  ററിപസപ്പോഴട  പപഴണലസട/  എകറികഡ്യൂടന്നീവട  അസറിസന്റെടസട
എനറിവരുതടെ  ശമ്പളസം  നലകുനതറിനട  ബ ഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില
2.70    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

3451-00-101-98―ജറിലപ്പോവറികസന  കഹൗണസറിലുസം  സസംസ്ഥപ്പോന  പപ്പോനറിസംഗട   ഉപപദശക
പബപ്പോര്ഡസം  

വറിഹറിതസം : 35 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറി)

22.  ജറിലപ്പോവറികസന കമന്നീഷണര്മപ്പോരുതടെ  ഓഫെന്നീസട  തചേലെവകള്,  കമ്പഡ്യൂടര്,  പ്രറിന്റെര്
മുതലെപ്പോയവയുമപ്പോയറി  ബനതപട  തചേലെവകള്,  എസം.എല.എ/എസം.പറി.-മപ്പോരുതടെ  യപ്പോതപ്പോബത
ഇനതറിലുള  തചേലെവകള്  എനറിവ  വഹറിക്കുനതറിനട  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    7    ലെകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന   .   

3451-00-101-39―യൂതട എന്റെര്പ്രണര്ഷറിപട

വറിഹറിതസം : 70.52 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

23.  യുവസസംരസംഭകതത്വ  പദ്ധതറിയുതടെ  നറിപകപവസം  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയവസം  എന
ഘടെകതറില ഉപഘടെകമപ്പോയ ഫെണ്ടട  ഓഫെട  ഫെണ്ടട പദ്ധതറിയപ്പോയറി   ഈ ശന്നീര്ഷകതറില    30
പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .  

3451-00-101-30―സറി  -  ഡറിററിതന്റെ പ്രവര്തനകമത വര്ദ്ധറിപറികല

വറിഹറിതസം : 6 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

24.  സറി-ഡറിററിതന്റെ പദ്ധതറി പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുള വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    1.80    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  III―നന്നീതറിനഭ്യപ്പോയ നറിര്വ്വഹണസം 

പവപ്പോടട തചേയ്തതട : 1005,58,75,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട : 185,52,52,000 രൂപ 

2014-00-102-99―ടഹപകപ്പോടെതറി 

വറിഹറിതസം : 179.8696 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട) 

25.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില  ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെയുസം  മുന്ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെയുസം  കഭ്യപ്പോഷ് തലെസട  തമഡറികല
സസംവറിധപ്പോനസം,  ഗസറഡട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥരുതടെയുസം  മറട  ജന്നീവനകപ്പോരുതടെയുസം  തമഡറികല  
റന്നീഇസംപബഴ ടതമന്റെട  തചേലെവകള്,  തടെലെറിപഫെപ്പോണ  തചേലെവട,  മറ്റു  തചേലെവകള്,  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ
അറകുറപണറികള്  എനറിവയപ്പോയറി  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട
സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല  തപ്പോതഴപറയുന കണകറിനങ്ങളറില ഓപരപ്പോനറിനുസം
പനതര  കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള  തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

01-4―തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട 1.5 പകപ്പോടെറി രൂപ

04-4―അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യസം 25 ലെകസം രൂപ

05-1―തവളകരസം 10 ലെകസം രൂപ

05-3―തടെലെറിപഫെപ്പോണ തചേലെവട 10 ലെകസം രൂപ

05-4―മററിനങ്ങള് 1.50 പകപ്പോടെറി രൂപ

21-1―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്-വപ്പോഹനങ്ങള് 
വപ്പോങ്ങല

3.6299 പകപ്പോടെറി രൂപ

21-2―സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം 10 ലെകസം രൂപ

34-3―മററിനസം 48 ലെകസം രൂപ

45―പറി.ഒ.എല. 10 ലെകസം രൂപ

91―പരറിശന്നീലെനസം 21 ലെകസം രൂപ
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2014-00-105-99―സറിവറിലുസം തസഷന്സുസം പകപ്പോടെതറികള്

വറിഹറിതസം :  441.0149 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)  

26.  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറിന്  കന്നീഴറിതലെ  തപ്പോതഴപറയുന  കണകറിനങ്ങളറില  2023-24
വര്ഷതത  തചേലെവകള്കപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പ്രസ്തുത
കണകറിനങ്ങളറില   ഓപരപ്പോനറിനുസം  പനതര   സൂചേറിപറിച്ചറിട്ടുള   തുക   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .  

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

02-5―ദറിവസപവതനസം 1 പകപ്പോടെറി രൂപ

06―വപ്പോടെക, കരസം, നറികുതറി 45.50 ലെകസം രൂപ

21-1―വപ്പോഹനങ്ങള് വപ്പോങ്ങല 56.28 ലെകസം രൂപ

34-3―മററിനസം 90.56 ലെകസം രൂപ

2014-00-105-98―പമപ്പോപടപ്പോര് അപകടെ നഷപരറിഹപ്പോര – ട്രെറിബഡ്യൂണലുകള്

21-1―വപ്പോഹനങ്ങള് വപ്പോങ്ങല 

വറിഹറിതസം : ഇല

27.  പുനലൂര്,  തളറിപറമ്പ,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട,  തൃശ്ശൂര്  എനറിവറിടെങ്ങളറിതലെ  പമപ്പോപടപ്പോര്
അപകടെ നഷപരറിഹപ്പോര ട്രെറിബഡ്യൂണലുകളതടെ ആവശഭ്യതറിനപ്പോയറി 12 ലെകസം രൂപ നറിരകറില 4
വപ്പോഹനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    48    ലെകസം  രൂപ  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2014-00-105-91―വഖഫെട ട്രെറിബഡ്യൂണല

വറിഹറിതസം : 3.4124  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

28.  വഖഫെട  ട്രെറിബഡ്യൂണല  പ്രവര്തറിക്കുന  തകടറിടെതറിതന്റെ  വപ്പോടെക  കുടെറിശറികയുസം
ജുഡന്നീഷഭ്യല  ഇതര  അസംഗതറിതന്റെ  വന്നീട്ടുവപ്പോടെകയുസം  ട്രെറിബഡ്യൂണലെറിതന്റെ  ആവശഭ്യതറിനപ്പോയറി
എടുത വപ്പോഹനങ്ങളതടെ വപ്പോടെക നലകുനതറിനുസം അനുവദറിച്ച തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമല. ആയതറിനപ്പോല
06-  വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി കണകറിനതറില   41   ലെകസം രൂപയുസം   97-  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ വപ്പോടെക
എന കണകറിനതറില    7.78    ലെകസം രൂപയുസം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2014-00-108-99―ക്രറിമറിനല പകപ്പോടെതറികള്

വറിഹറിതസം : 159.1730 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

29.  ക്രറിമറിനല  പകപ്പോടെതറികളതടെ  വറിവറിധ  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില  അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട

വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  തപ്പോതഴപറയുന

കണകറിനങ്ങളറില ഓപരപ്പോനറിനുസം പനതര സൂചേറിപറിക്കുന തുക വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

02-5―ദറിവസപവതനസം 2.5229 പകപ്പോടെറി രൂപ

05-2―ടവദദ്യുതറി തചേലെവട 10 ലെകസം രൂപ

05-4―മററിനങ്ങള് 25 ലെകസം രൂപ

21-1―വപ്പോഹനങ്ങള് വപ്പോങ്ങല 12 ലെകസം രൂപ

2014-00-110-99― അഡറിനറിപസ്ട്രേപറഴട ജനറലുസം ഒഫെറിഷഭ്യല ട്രെസറികളസം

വറിഹറിതസം : 43.91 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

30.  കപ്പോരഭ്യപ്പോലെയതറിതന്റെ  ടഫെബര്തനറട  ബറിലെടല,  ഐ.ററി.,  കത്വപ്പോര്ടര്  ഫെയലെറിസംഗട

ചേപ്പോര്ജുകള്,  മറട  ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള് എനറിവയപ്പോയറി  ഈ ശന്നീര്ഷകതറില     15000    രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .   

2014-00-114-99―നറിയപമപ്പോപപദഷപ്പോകൾ  -  ലെപ്പോ ഓഫെന്നീസർമപ്പോർ

വറിഹറിതസം : 68.9578 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

31.   അ ഡത്വപകറട  ജനറൽ  ഓഫെന്നീസറിതന്റെ  ഒരു  വറിഭപ്പോഗസം  വപ്പോടെക  തകടറിടെതറിലെപ്പോണട

പ്രവർതറിക്കുനതട.  തകടറിടെതറിതന്റെ  വപ്പോടെകയറിനതറിലുസം,  വസ്തു  നറികുതറിയറിനതറിലുസം  തുക

കൂടുതലെപ്പോയറി  ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശന്നീർഷകതറിൽ    37    ലെകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .
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 2014-00-114-98―ഗവൺതമന്റെട പന്നീഡർമപ്പോർക്കുളള തചേലെവകളസം പബറികട   പപ്രപ്പോസറികഡ്യൂടർ 
മപ്പോർക്കുളള ഫെന്നീസുസം 

വറിഹറിതസം : 14.7703 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

32. ജറിലപ്പോ ഗവൺതമന്റെട പന്നീഡർ, അഡന്നീഷണൽ ഗവ. പന്നീഡർമപ്പോർ, ഗവ. അഡത്വപകറടസട,
ആഭഭ്യന്തരവകുപട  നറിയമറിക്കുന  തസ്പെഷഭ്യൽ  പബറികട  പപ്രപ്പോസറികഡ്യൂടർമപ്പോരുതടെയുസം 14  ജറിലകളറിതലെ
POCSO  പകപ്പോടെതറികളറിതലെ  തസ്പെഷഭ്യൽ  ഗവ.  പന്നീഡർമപ്പോരുതടെയുസം  പ്രതറിഫെലെസം,  ജറിലപ്പോ  ഗവ.
പന്നീഡറുതടെ  ഓഫെന്നീസറിൽ  നറിയമറിതരപ്പോയറിട്ടുളള  ലെന്നീഗൽ  അസറിസനമപ്പോരുതടെ
ശമ്പളതറിലുണ്ടപ്പോകുന  വപ്പോർഷറിക  ആനുപപ്പോതറിക  വര്ദ്ധനവസം  ജറിലപ്പോ  ഗവൺതമന്റെട
പന്നീഡർമപ്പോർകട അനുവദറിച്ച വപ്പോഹനതറിതന്റെ ടഡ്രൈവർമപ്പോർക്കുളള ദറിവസ പവതനതച്ചലെവട, 14
വപ്പോഹനങ്ങളതടെ ഇൻഷത്വറൻസട   തുടെങ്ങറിയ തചേലെവകള്ക്കുസം  ഈ ശന്നീർഷകതറിൽ    6    പകപ്പോടെറി
രൂപ    അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി    വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  . 

2014-00-114-97―അസറിസന്റെട പബറികട പപ്രപ്പോസറികഡ്യൂടർമപ്പോർ

വറിഹറിതസം : 23.9216 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

33.  സസംസ്ഥപ്പോനതത  തഡപഡ്യൂടറി  ഡയറകർ  ഓഫെട  പപ്രപ്പോസറികഡ്യൂഷൻ,  അസറിസന്റെട
പബറികട  പപ്രപ്പോസറികഡ്യൂടർ  ഓഫെന്നീസുകളറിൽ  ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ  കൺപസപ്പോളറിപഡറഡട  പപ,
ഓഫെന്നീസട  തചേലെവട,  യപ്പോതപ്പോപടെറി,  ഇലെകറിസറിററി,  വപ്പോടെക  തുടെങ്ങറിയ  ഇനങ്ങളറില  ബ ഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില
80    ലെകസം    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .  

2014-00-114-96―പബറികട പപ്രപ്പോസറികഡ്യൂഷൻ ഡയറകർ

വറിഹറിതസം : 1.8781 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

34.  പപ്രപ്പോസറികഡ്യൂഷൻ ഡയറകപറററിതലെയുസം പലെപ്പോകട  ആയുക്ത തസ്പെഷഭ്യൽ അപറപ്പോർണറി
ഓഫെന്നീസറിതലെയുസം  വപ്പോടെക,  ഇലെകറിസറിററി  തുടെങ്ങറിയ  ഇനങ്ങളറിൽ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ    ശന്നീർഷകതറിൽ     3    ലെകസം രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട   സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  . 

2014-00-114-93―പകരള സസംസ്ഥപ്പോന നറിയമ സഹപ്പോയ സമറിതറി   (  തകൽസ  )

വറിഹറിതസം : 13.7111 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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 35.  തകലസയുതടെ  പ്രവര്തനതറിനപ്പോയറി  വറിവറിധ  കണകറിനങ്ങളറില
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല തപ്പോതഴപറയുന കണകറിനങ്ങളറില ഓപരപ്പോനറിനുസം പനതര കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള   തുക
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  . 

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

01-4―തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട 5.80 ലെകസം രൂപ

04-1―യപ്പോതപ്പോബത 3.50 ലെകസം രൂപ

04-2―സ്ഥലെസംമപ്പോറ ബത 8.39 ലെകസം രൂപ

04-4―അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യസം 29.40 ലെകസം രൂപ

05-1―തവളകരസം 90,000 രൂപ

05-2―ടവദദ്യുതറി തചേലെവട 2.47 ലെകസം രൂപ

05-3―തടെലെപഫെപ്പോണ തചേലെവട 5.07 ലെകസം രൂപ

05-4―മററിനങ്ങള് 18.39 ലെകസം രൂപ

06―വപ്പോടെക, കരസം, നറികുതറി 24 ലെകസം രൂപ

21-2―സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം 7.30 ലെകസം രൂപ

45―പറി.ഒ.എല. 2.87 ലെകസം രൂപ

99―വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദഭ്യ 6.50 ലെകസം രൂപ

97―വപ്പോഹനങ്ങളതടെ വപ്പോടെക 66.49 ലെകസം രൂപ
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2014-00-114-92―സ്ഥറിര പലെപ്പോകഅദപ്പോലെതട

വറിഹറിതസം : 1.7239 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

36.  തപര്തമനന്റെട  പലെപ്പോകഅദപ്പോലെതറിതന്റെ  തചേലെവകള്കപ്പോയറി  വറിവറിധ  കണകറിനങ്ങളറില
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല തപ്പോതഴപറയുന കണകറിനങ്ങളറില ഓപരപ്പോനറിനുസം പനതര കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള തുക
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

01-4―തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട 5 ലെകസം രൂപ

04-1―യപ്പോതപ്പോബത 30,000 രൂപ

04-2―സ്ഥലെസംമപ്പോറബത 14,000 രൂപ

05-2―ടവദദ്യുതറി തചേലെവട 10,000 രൂപ

05-3―തടെലെപഫെപ്പോണ തചേലെവട 50,000 രൂപ

05-4―മററിനങ്ങള് 1.80 ലെകസം രൂപ

06―വപ്പോടെക, കരസം, നറികുതറി 2.60 ലെകസം രൂപ

2014-00-114-90―പപ്രപ്പോസറികഡ്യൂഷന് വകുപറിതന്റെ നവന്നീകരണസം

34-3―മറ്റു തചേലെവകള്  -  മററിനസം 

വറിഹറിതസം : 4.50 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

37.  പപ്രപ്പോസറികഡ്യൂഷന്  ഡയറകപറററിതന്റെ  തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനുള  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    10    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  . 
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2014-00-116-99―പകരള ഭരണ നറിര്വ്വഹണ മധഭ്യസ്ഥ പകപ്പോടെതറി

വറിഹറിതസം : 11.257 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

38. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില    പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  സസംരകണവസം  അറകുറപണറികള്ക്കുസം
മറ്റുതചേലെവകള്ക്കുമപ്പോയറി  നറിലെവറില  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള  വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല തപ്പോതഴപറയുന കണകറിനങ്ങള്ക്കു പനതര    തകപ്പോടുതറിട്ടുള
തുക ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  . 

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

21-2―പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്-  സസംരകണവസം
അറകുറപണറികളസം

2.50 ലെകസം രൂപ

05-4―മററിനങ്ങള് 1.60 ലെകസം രൂപ

2014-00-117-99―കുടുസംബപകപ്പോടെതറികള്

05-4―മററിനങ്ങള് 

വറിഹറിതസം : 32 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

39.  കുടുസംബപകപ്പോടെതറികളറിതലെ  ഓഫെന്നീസട  തചേലെവകള്,  അഡന്നീഷണല  കഹൗണസറിലെര്
മപ്പോരുതടെ  പവതന  കുടെറിശറിക,  പുതറിയതപ്പോയറി  പ്രവര്തനസം  ആരസംഭറിക്കുന  7
കുടുസംബപകപ്പോടെതറികള്ക്കുള തചേലെവകള് എനറിവ നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട നറിലെവറിതലെ ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    25    ലെകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി    
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .    

21-1―വപ്പോ ഹനങ്ങള് വപ്പോങ്ങല

വറിഹറിതസം : ഇല  

40.  ആലെപ്പുഴ,  തതപ്പോടുപുഴ,  തറിരൂര്,  ഇരറിങ്ങപ്പോലെക്കുടെ  എനറിവറിടെങ്ങളറിതലെ
കുടുസംബപകപ്പോടെതറികളറിതലെ ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെ ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി 12 ലെകസം രൂപ നറിരകറില 4
വപ്പോഹനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    48    ലെകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി   ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .
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2014-00-800-94―നറിയമസഹപ്പോയനറിധറി അസംശദപ്പോനസം

വറിഹറിതസം : 20 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

41. അകഹൗണ്ടന്റെട ജനറലെറിതന്റെ ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട പ്രകപ്പോരസം നറിയമസഹപ്പോയ നറിധറിയട

2010-11  മുതല  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷസം  വതര  കുടെറിശറികയപ്പോയറി  ലെഭറിയവപ്പോനുള

തുകയുസം  നറിയമസഹപ്പോയ  നറിധറിയുതടെ  STSB  അകഹൗണ്ടറില  നറിനട  പറിന്വലെറിച്ച  തുകയറില

നറിനസം  ഇനറിയുസം  ലെഭറികപ്പോനുള  രൂപയുസം  പചേര്ന  വരുന  77.02    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ

ശന്നീര്ഷകതറില  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2014-00-800-93―സുപ്രന്നീസം പകപ്പോടെതറിയുതടെ നറിര്പദ്ദേശസം സപ്പോധൂകരറികപ്പോന്  സസംസ്ഥപ്പോന    ജുഡന്നീഷഭ്യല

ഓഫെന്നീസര്മപ്പോര്കട  പസവന  നറിലെവപ്പോരസം   തമച്ചതപടുത്തുനതറിപലെയപ്പോയറി

വകയറിരുത്തുന തമപ്പോതസം തുക 

06―വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി 

വറിഹറിതസം : 4.5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

42.  കന്നീഴ് പകപ്പോടെതറികളറിതലെ  ജുഡന്നീഷഭ്യല  ഓഫെന്നീസര്മപ്പോരുതടെ  വന്നീട്ടുവപ്പോടെക  കുടെറിശറിക

നലകുനതറിനുസം,  ജുഡന്നീഷഭ്യല  ഓഫെന്നീസര്മപ്പോരുതടെ  വന്നീട്ടുവപ്പോടെക  നറിര്ണ്ണയറികപ്പോനുള

അപപകകള് തന്നീര്പപ്പോകപ്പോനുളതറിനപ്പോലുസം നടെപട ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി

വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല ഈ ശന്നീര്ഷകതറില    1    പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി   ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  . 

2014-00-800-91―മനുഷഭ്യപ്പോവകപ്പോശ  സസംരകണ  ആകട    1993    പ്രകപ്പോരമുള    പകരള

മനുഷഭ്യപ്പോവകപ്പോശ സസംരകണ കമന്നീഷന്  , 1998     സഹപ്പോയധനസം 

വറിഹറിതസം : 7.2055 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

43.  പകരള  സസംസ്ഥപ്പോന  മനുഷഭ്യപ്പോവകപ്പോശ  കമന്നീഷനറിതലെ  ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ  ശമ്പളസം,

ശമ്പളപരറിഷ്കരണ കുടെറിശറിക, ലെന്നീവട സറണ്ടര് തചേലെവകള്കട അനുവദറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില

ശമ്പളയറിനതറില    4.83345    പകപ്പോടെറി  രൂപയുസം  ശമ്പപളതരയറിനതറില    71.605    ലെകസം

രൂപയുസം ഉള്തപതടെ ആതക   5.5495    പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

203/2023.
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2014-00-800-89―പതറിതനപ്പോനപ്പോസം  ധനകപ്പോരഭ്യ  കമന്നീഷന്  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല
സ്ഥപ്പോപറികതപട അതറിപവഗ പകപ്പോടെതറികള് 

01-4―തമഡറികല റന്നീഇസംപബഴട തമന്റെട

വറിഹറിതസം : 5 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

44.  ബ ഡട ജറട വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില  തമഡറികല  റന്നീഇസംപബഴടതമന്റെട  ഇനതറില  സസംസ്ഥപ്പോനതത  38
പകപ്പോടെതറികള്കപ്പോയറി അനുവദറിച്ച വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    20    ലെകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2014-00-800-87―സപബപ്പോര്ഡറിപനറട പകപ്പോടെതറികളറില കമ്പഡ്യൂടര് വപ്പോങ്ങറി സ്ഥപ്പോപറികല 

വറിഹറിതസം : 50 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

45.  അഡന്നീഷണല  ജറിലപ്പോ  തസഷന്സട  പകപ്പോടെതറി,  NDPS  പകപ്പോടെതറികള്
എനറിവറിടെങ്ങളറില പപപര്തലെസട പകപ്പോടെതറി പദ്ധതറിയുതടെ രണ്ടപ്പോസം ഘടതറിനുസം കമ്പഡ്യൂടറുകളസം
അനുബന ഉപകരണങ്ങളസം വപ്പോങ്ങുനതറിനുള തചേലെവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശന്നീര്ഷകതറില
35.94    ലെകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2014-00-800-85―ഇ  -  പകപ്പോടെതറി നടെപപ്പോകല

വറിഹറിതസം : 4 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

46.  കന്നീഴട പകപ്പോടെതറികളറില ഇ-പകപ്പോടെതറി നടെപപ്പോക്കുനതുമപ്പോയറി ബനതപടട സപ്പോപങതറിക
സഹപ്പോയസം നലകുന  90  സറിസസം അസറിസന്റെടസറിനുള പവതനസം നലകുനതറിനുസം പകപ്പോടെതറി
സമുച്ചയങ്ങളറില  WAN  കണകറിവറിററിയുമപ്പോയറി  ബനതപടട  കുടെറിശറിക  നലകുനതറിനുസം
നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില     7.2771    പകപ്പോടെറി  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2014-00-800-80―പകരള നറിയമപരറിഷ്കരണ കമന്നീഷന്

വറിഹറിതസം: 69.33 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

47. പകരള നറിയമപരറിഷ്കരണ കമന്നീഷനറിതലെ ജന്നീവനകപ്പോര്കട ലെന്നീവട സറണ്ടര്, ശമ്പള
പരറിഷ്കരണ  കുടെറിശറിക,  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  വപ്പോടെക  എനറിവ  നലകുനതറിനട  നറിലെവറിതലെ
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വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല  തപ്പോതഴപറയുന
കണകറിനങ്ങളറില  ഓപരപ്പോനറിനുസം  പനതര  കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള  തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

01―ശമ്പളസം 4  ലെകസം രൂപ

02-4―കണപസപ്പോളറിപഡറഡട പപ 9 ലെകസം രൂപ

02-5―ദറിവസപവതനസം 2.50 ലെകസം രൂപ

97―വപ്പോഹനങ്ങളതടെ വപ്പോടെക 1.50 ലെകസം രൂപ

2014-00-800-79―കന്നീഴട പകപ്പോടെതറികളതടെ നവന്നീകരണസം

വറിഹറിതസം : 15.04 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

48.  ഇ-പകപ്പോര്ടട പദ്ധതറിയുതടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി കന്നീഴ്  പകപ്പോടെതറിയട കമ്പഡ്യൂടറുകളസം അനുബന
ഉപകരണങ്ങളസം  വപ്പോങ്ങുനതറിനുസം  ജന്നീവനകപ്പോര്കട  തഡസട പടെപ്പോപട  കമ്പഡ്യൂടറുകള്
നലകുനതറിനുസം  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    6    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

പകരള അഡറിനറിപസ്ട്രേറന്നീവട ടട്രെബഡ്യൂണലെറിതന്റെ പുതറിയ തകടറിടെതറിനട രണ്ടപ്പോസം നറിലെ
നറിര്മപ്പോണവസം നറിലെവറിലുള തകടറിടെതറിതന്റെ നവന്നീകരണവസം-വന്കറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള്
(പദ്ധതറി) 

49.  പകരള  അഡറിനറിപസ്ട്രേറന്നീവട  ടട്രെബഡ്യൂണലെറിതന്റെ  തകടറിടെതറിനട  രണ്ടപ്പോസം  നറിലെ
നറിര്മറിക്കുനതറിനുസം നറിലെവറിലുള തകടറിടെതറിതന്റെ നവന്നീകരണതറിനുമപ്പോയറി 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷസം  1  ലെകസം  രൂപ  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  ടട്രെബഡ്യൂണലെറിതന്റെ    തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനുസം
നവന്നീകരണതറിനുമപ്പോയറി   തപപ്പോതുമരപ്പോമതട    എന   XV-  ാം നമ്പര്     ഡറിമപ്പോന്റെറിതലെ     '  4059-01-051-55'
എന   ശന്നീര്ഷകതറില    4.3150    പകപ്പോടെറി രൂപ     കൂടെറി അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമനട   സമറിതറി    
ശറിപപ്പോര്ശ     തചേയ്യുന  .
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 ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് IV―തതരതഞ്ഞെടുപ്പുകള് 

 പവപ്പോട്ടു തചേയ്തതട        :   34,02,48,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട :  1000 രൂപ 

2015-00-101-99―സസംസ്ഥപ്പോന തതരതഞ്ഞെടുപട കമന്നീഷന്

വറിഹറിതസം : 5.8775 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

50.  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറിന്  കന്നീഴറില  അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യസം,  ടവദദ്യുതറി  തചേലെവട,

ഓഫെന്നീസട  തചേലെവകള്,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  സസംരകണവസം  അറകുറപണറികളസം

വപ്പോഹനങ്ങളതടെ ഇനനതച്ചലെവട എനന്നീ ഇനങ്ങളറില വകയറിരുതറിയ തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട

സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  തപ്പോതഴപറയുന  കണകറിനങ്ങളറില     ഓപരപ്പോനറിനുസം

പനതര    സൂചേറിപറിച്ചറിട്ടുള   തുക     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .   

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന തുക

04-4―അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെഭ്യസം 2 ലെകസം രൂപ

05-2―ടവദദ്യുതറി തചേലെവട 2 ലെകസം രൂപ

05-4―ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള് - മററിനങ്ങള് 3 ലെകസം രൂപ

21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്-  സസംരകണവസം

അറകുറപണറിയുസം

2 ലെകസം രൂപ

34-3―മറ്റു തചേലെവകള് - മററിനസം 1 ലെകസം രൂപ

45―പറി.ഒ.എല. 5 ലെകസം രൂപ
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2015-00-103-99―സമതറിദപ്പോയകരുതടെ പടറിക തയപ്പോറപ്പോകലുസം അച്ചടെറികലുസം   -  നറിയമസഭയുസം
പപ്പോര്ലെതമനസം  

വറിഹറിതസം : 15.4978 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

51.  സറി-ഡറിററിനട  നലപകണ്ട  പ്രതറിഫെലെസം,  ബൂതട  തലെവല  ഓഫെന്നീസര്മപ്പോരുതടെ
വപ്പോര്ഷറിക  പ്രതറിഫെലെസം,  ജറിലപ്പോ  ഇലെകന്  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കുള  ഫെണ്ടട  തുടെങ്ങറിയ
തചേലെവകള്കപ്പോയറി  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില    40    പകപ്പോടെറി  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .     

2015-00-105-99―പപ്പോര്ലെതമന്റെറിപലെകട  തതരതഞ്ഞെടുപ്പുകള്  നടെതപ്പോനുള  തചേലെവട    -
പലെപ്പോക ട സഭ 

വറിഹറിതസം : 23,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

52. 2024-ല നടെപതണ്ട ലലലകകസഭ തതരതഞ്ഞെടുപറിതന്റെ പ്രപ്പോരസംഭ പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി
നറിലെവറിതലെ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില      29    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2015-00-108-99―സമതറിദപ്പോയകര്കട  പഫെപ്പോപടപ്പോപതറിപറിച്ച  തറിരറിച്ചററിയല  കപ്പോര്ഡട
നലകല 

വറിഹറിതസം : 75 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

53. പകന്ദ്ര തതരതഞ്ഞെടുപട കമന്നീഷതന്റെ നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണമുള പവപ്പോടര് ഐഡന്റെറിററി
കപ്പോര്ഡകളതടെ  പ്രറിന്റെറിസംഗറിനുസം  വറിതരണതറിനുമുള  തചേലെവകള് നറിര്വ്വഹറികപ്പോനുളതറിനപ്പോല
നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    1.25    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2015-00-109-99―പഞപ്പോയത്തുകളറിപലെയസം  തപദ്ദേശസത്വയസംഭരണ   സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിപലെയസം
തതരതഞ്ഞെടുപ്പുകള് നടെതറിപട 

വറിഹറിതസം : 1.2075 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

54.  2022-തലെ  മടന്നൂര്  നഗരസഭ  തപപ്പോതുതതരതഞ്ഞെടുപട,  നവസംബററിതലെ
ഉപതതരതഞ്ഞെടുപട  എനറിവയുമപ്പോയറി  ബനതപട  ബറില്ലുകള്  തകപ്പോടുത്തുതന്നീര്ക്കുനതറിനുസം
പവപ്പോടര്  പടറിക  പരറിഷ്കരണസം,  തതരതഞ്ഞെടുപട  പ്രക്രറിയയുതടെ  കമ്പഡ്യൂടര്വലകരണസം,
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തതരതഞ്ഞെടുപട  സപ്പോമഗറികളതടെ വറിതരണസം തുടെങ്ങറിയവയുമപ്പോയറി  ബനതപട തചേലെവകള്കട
നറിലെവറിതലെ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    2    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XII―പപപ്പോലെന്നീസട 

പവപ്പോടട തചേയ്തതട  : 4811,69,86,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട   : 6,79,92,000 രൂപ 

2055―പപപ്പോലെന്നീസട

2055-00-001-99―ഭരണവസം നടെതറിപ്പുസം പമലപനപ്പോടസം

 വറിഹറിതസം: 78.5314  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

55. പപപ്പോലെന്നീസട  വകുപറിനട  തപ്പോതഴപറയുന  കണകറിനങ്ങളറില  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പ്രസ്തുത  കണകറിനങ്ങളറില  ഓപരപ്പോനറിനുസം
പനതര  സൂചേറിപറിച്ച  തുക  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

05-2―ടവദദ്യുതറി തചേലെവട 1.8509 പകപ്പോടെറി രൂപ

05-3―തടെലെറിപഫെപ്പോണ തചേലെവട 12.1403 പകപ്പോടെറി രൂപ

05-4―മററിനങ്ങള് 89.50 ലെകസം രൂപ

06―വപ്പോടെക, കരസം,  നറികുതറി 92.75 ലെകസം രൂപ

15―രഹസഭ്യപസവന തചേലെവകള് 90 ലെകസം രൂപ

17― തചേറുകറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള് 99.99 ലെകസം രൂപ

18―സസംരകണസം 1.0050 പകപ്പോടെറി രൂപ

21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്-  സസംരകണവസം 
അറകുറപണറികളസം

29.42 ലെകസം രൂപ

34-3― മറ്റുതചേലെവകള്-മററിനസം 94.61 ലെകസം രൂപ

45―പറി.ഒ.എല. 8.9566 പകപ്പോടെറി രൂപ
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 2055-00-003-98―പകരള പപപ്പോലെന്നീസട അകപ്പോഡമറി 

05-4―ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള്   -   മററിനങ്ങള്  

വറിഹറിതസം: 16.86 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

56.  ബ ഡട ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില പപപ്പോലെന്നീസട അകപ്പോഡമറിയറിതലെ സര്കപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളതടെ ഇന്ഷത്വറന്സട

പ്രന്നീമറിയസം,  എ.ഐ.എസട.  അലെവന്സട,  ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള് എനറിവയപ്പോയറി നറിലെവറിതലെ

വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    3.14    ലെകസം  രൂപ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

34-3―മറട തചേലെവകള്   -   മററിനസം 

വറിഹറിതസം: 63.89 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

57.  പപപ്പോലെന്നീസട  അകപ്പോഡമറിയറില  നടെക്കുന  പപപ്പോലെന്നീസട  വകുപറിതലെയുസം  മറട

വകുപ്പുകളറിതലെയുസം  തട്രെയറിനറിസംഗട  ആവശഭ്യങ്ങള്കപ്പോയറി  ബഡട ജറട  വറിഹറിതതറിതലെ  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    2.3611    പകപ്പോടെറി  രൂപ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന. 

2055-00-101-99―കുറപ്പോപനത്വഷണ വറിഭപ്പോഗസം

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം: 2 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

58.  ബ ഡട ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില സറി.ബറി.സറി.ഐ.ഡറി.  ഓഫെന്നീസട തകടറിടെങ്ങളതടെ അറകുറപണറികള്കപ്പോയറി

അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    48    ലെകസം  രൂപ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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 2055-00-101-98―തസ്പെഷഭ്യല ബപ്പോഞട സറി  .  ഐ  .  ഡറി  .    

18―സസംരകണസം    

വറിഹറിതസം: 4.50 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

59.  എസട.ബറി.സറി.ഐ.ഡറി.  ഓഫെന്നീസട  തകടറിടെങ്ങളതടെ  അറകുറപണറികള്

നറിര്വ്വഹറികപ്പോന്  നറിലെവറിതലെ  ബഡട ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ

ശന്നീര്ഷകതറില    20.50    ലെകസം  രൂപ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2055-00-104-99―സപ്പോയുധ പപപ്പോലെന്നീസട

05-1―തവളകരസം

 വറിഹറിതസം: 54 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

60.  സപ്പോയുധ  പപപ്പോലെന്നീസട  പസനയുതടെ  കന്നീഴറിലുള  10  ബറപ്പോലെറിയന്  യൂണറിറ്റുകളതടെ

തവളകരസം  അടെയനതറിനുസം  എസട.എ.പറി.,  എസം.എസട.പറി.,  വനറിതപ്പോ  ബറപ്പോലെറിയന്

തുടെങ്ങറിയവയുതടെ  തവളകരതറിതന്റെ  കുടെറിശറിക  തന്നീര്ക്കുനതറിനുസം  നറിലെവറിതലെ  വറിഹറിതസം

പരഭ്യപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ ശന്നീര്ഷകതറില    1.46    പകപ്പോടെറി രൂപ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

തചേയ്യുന  . 

05-4―ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള്   -   മററിനങ്ങള് 

വറിഹറിതസം : 1.0616 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

61.  ബ ഡട ജറട വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില  10  ബറപ്പോലെറിയനുകളതടെ  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇന്ഷത്വറന്സട  പ്രന്നീമറിയസം

ഉള്തപതടെയുള  ഓഫെന്നീസട  തചേലെവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട

വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    3.9384    പകപ്പോടെറി  രൂപ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 
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18―സസംരകണസം 

 വറിഹറിതസം : 1.0475 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

62.  ബറപ്പോലെറിയനുകളറിതലെ  വറിവറിധ  തകടറിടെങ്ങളതടെ  അറകുറപണറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    56.9525    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

34-3―മറട തചേലെവകള്   -  മററിനസം 

വറിഹറിതസം  : 75.30 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

63.  ററിക്രൂടട പപപ്പോലെന്നീസട പകപ്പോണസബറിള്മപ്പോരുതടെ പരറിശന്നീലെനതറിതന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ഗസട
അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കുള  പ്രതറിഫെലെസം,  പപപ്പോലെന്നീസട  തട്രെയറിനറികളതടെ  തമഡറികല  തടെസ്റ്റുകള്
നടെത്തുന  ഓഫെന്നീസര്മപ്പോര്ക്കുള  പ്രതറിഫെലെസം,  തമഡലുകള്,  ററിവപ്പോര്ഡകള്,  പസനയറിതലെ
കപ്പോയറികതപ്പോരങ്ങള്ക്കുള  ഡയറട  അലെവന്സട  എനറിവ  സസംബനറിച്ച  തചേലെവകള്
നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില    1.2470    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2055-00-104-98―ഇന്തഭ്യന് ററിസര്വട ബറപ്പോലെറിയന്

വറിഹറിതസം  : 84.2218 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

64.  ഇന്തഭ്യന്  ററിസര്വട  ബറപ്പോലെറിയതന്റെ  പ്രവര്തനതചേലെവകള്കപ്പോയറി  2023-24

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷസം  വറിവറിധ  കണകറിനങ്ങളറിലെപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക  തന്നീതര

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല തപ്പോതഴപറയുന കണകറിനങ്ങളറില ഓപരപ്പോനറിനുസം പനതര

കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള  തുക  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

04-1―യപ്പോതപ്പോബത 1.9450 പകപ്പോടെറി രൂപ

05-4―ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള്-മററിനങ്ങള് 11.84 ലെകസം രൂപ

45―പറി.ഒ.എല. 67.14 ലെകസം രൂപ
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2055-00-108-99-―വറികറിസം പകപ്പോമ്പന്പസഷന് ഫെണ്ടട

വറിഹറിതസം :  50 ലെകസം രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസം)

65.  ബ ഡട ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതലെ തചേലെവട എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില കുടെറിശറികയുള നഷപരറിഹപ്പോര തുക നലകുനതറിനപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ

വറിഹറിതസം  തന്നീതര  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  ഈ

ശന്നീര്ഷകതറില    1.0097    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-109-99―ജറിലപ്പോ പസന

 വറിഹറിതസം : 3209.1140 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

66.  ജറിലപ്പോപസനയുതടെ  തചേലെവകള്കപ്പോയറി  തപ്പോതഴപറയുന  കണകറിനങ്ങളറി ല  2023-24

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷസം  അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതലനട  സമറിതറി

വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല  പ്രസ്തുത  കണകറിനങ്ങളറില  തപ്പോതഴപറയുസം  പ്രകപ്പോരസം

ഓപരപ്പോനറിലുസം  തുക ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

05-4-―ഓഫെന്നീസട തചേലെവട-മററിനങ്ങള് 7.6127 പകപ്പോടെറി രൂപ

21-2―പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്-

സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം

12.4453 പകപ്പോടെറി രൂപ

34-3―മറ്റു തചേലെവകള്-മററിനസം 6.9736 പകപ്പോടെറി രൂപ

45―പറി.ഒ.എല. 39.9928 പകപ്പോടെറി രൂപ
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2055-00-111-99 ―തറയറിലപവ പപപ്പോലെന്നീസട

04-1― യപ്പോതപ്പോബത

വറിഹറിതസം: 90 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

67.  തറയറിലപവ പപപ്പോലെന്നീസറിതന്റെ ടെറി.എ.  ബറില കുടെറിശറിക തന്നീര്ക്കുനതുള്തപതടെയുള

തചേലെവകള്കട  നറിലെവറിതലെ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല ഈ ഇനതറില   4.6017   പകപ്പോടെറി

രൂപ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-112-98―തന്നീരപദശ പപപ്പോലെന്നീസട പസഷനുകള്

04-1―യപ്പോതപ്പോബത

 വറിഹറിതസം : 11.70 ലെകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

68.  തന്നീരപദശ  പപപ്പോലെന്നീസട  പസഷനുകളറിതലെ  ടെറി.എ.  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്

തന്നീര്പപ്പോക്കുനതുള്തപതടെയുള  തചേലെവകള്കട  നറിലെവറിതലെ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.

ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    63.30    ലെകസം  രൂപ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

തചേയ്യുന  .

45―പറി  .  ഒ  .  എല  .

വറിഹറിതസം : 1.0120 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

69.  വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന  ഇനനവറിലെ  കണകറിതലെടുതട,  തന്നീരപദശ  പപപ്പോലെന്നീസട

പസഷനുകളറിതലെ  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇനന  തചേലെവറിപലെയപ്പോയറി  കൂടുതല  തുക

ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    4.0362    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

തചേയ്യുന  .
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2055-00-113-98―സസസ്പോര്ട്സസ് ഗസ്പോനസ്

വവിഹവിതതം : 10 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

70.  ബ ഡസ് ജറസ് വവിഹവിതതം,  മുന് വര്ഷങ്ങളവിലല ലചെലവസ് എനവിവ പരവിസശസ്പോധവിച്ചതവിലന
അടവിസസ്പോനതവില്  സസസ്പോര്ട്സസ്  കവിറസ്,  റവിവസ്പോര്ഡുകള,  സസസ്പോര്ട്സസ്  തസ്പോരങ്ങളക്കുള
ധനസഹസ്പോയേതം നല്കല്,  അതസ് ലറവികസ് മമീറസ്,  സദേശമീയേ സപസ്പോലമീസസ് ഡഡ്യൂടവി മമീറസ്,  അകകസ്പോടവികസ്
ചെസ്പോമമ്പ്യന്ഷവിപസ്  മത്സരതം,  മറസ്  സദേശമീയേ കസ്പോയേവിക മത്സരങ്ങളുലട നടതവിപ്പുമസ്പോയതം ബന്ധലപട
ലചെലവുകളകസ്പോയേവി  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതമസ്പോയേവി  അനുവദേവിച്ച  തുക അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോണസ്.  ആയേതവിനസ്പോല്
90   ലകതം രൂപ    ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ്
സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2055-00-114-99―വയേര്ലലസസ് യൂണവിറസ്

04-1―യേസ്പോതസ്പോബത 

വവിഹവിതതം: 74.70 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

05-3―ഓഫമീസസ് ലചെലവസ്  -  ലടലവിസഫസ്പോണ് ലചെലവസ് 

വവിഹവിതതം : 13.33 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

71.  യൂണവിറവിലല  മുന്  വര്ഷങ്ങളവിലല  ടവി.എ.  ബവില്ലുകളുലട  കുടവിശവിക
തമീര്ക്കുനതുളലപലടയള ലചെലവുകളക്കുതം ലടലവിസഫസ്പോണ് ചെസ്പോര്ജസ് ഇനതവിലതം കൂടുതല് തുക
സവണവിവരുനതവിനസ്പോല്  04-1-  യേസ്പോതസ്പോബത  ഇനതവില്    1.7530    സകസ്പോടവി  രൂപയതം
05-3-  ലടലവിസഫസ്പോണ്  ചെസ്പോര്ജസ്  ഇനതവില്    6.67    ലകതം  രൂപയതം  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്  സമവിതവി  ശവിപസ്പോര്ശ
ലചെയ്യുന  .

2055-00-117-96―സകരള ആനവി ലടറര് സകസ്പോഡസ്

45―പവി  .  ഒ  .  എല്  . 

വവിഹവിതതം : 6.32 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

72.  സകരള  ആനവി  ലടറര്  സകസ്പോഡസ്  യൂണവിറവിലല  വസ്പോഹനങ്ങളുലട  ഇന്ധനലചെലവസ്
വഹവിക്കുനതവിനസ്പോയേവി  നവിലവവിലല  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതവിനു  പുറലമ  41.93    ലകതം  രൂപ
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്
സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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ലസകതം ചെസ്പോര്ജസസ്

73. ലസകതം ചെസ്പോര്ജസ് ഇനതവിലല തുക സകന്ദ്ര സര്കസ്പോരവിസലയസ് ഒടുക്കുനതവിനസ്പോയേവി ഇതു
സതംബന്ധവിച്ച  ശമീര്ഷകതം  പുനനഃസസ്പോപവിച്ചസ്  ആയേതവില്    1.7890    സകസ്പോടവി  രൂപ
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2062-00-103-99―സകരള സലസ്പോകസ്പോയക  , 1998

വവിഹവിതതം : 6.34 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം) 

74.  ഈ  ശമീര്ഷകതവിന്  കമീഴവില്  ലമഡവികല്  റമീഇതംസബഴസ്ലമനസ്,  അവധവി
യേസ്പോതസ്പോനുകൂലമ്പ്യതം  എനവിവയസ്  അനുവദേവിച്ച  തുക  പരമ്പ്യസ്പോപ്തമലല്ലെനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.
ആയേതവിനസ്പോല്   01-4 -  ലമഡവികല് റമീഇതംസബഴസ്ലമനസ് ഇനതവില്   10   ലകതം രൂപയതം   04-4   -
അവധവിയേസ്പോതസ്പോനുകൂലമ്പ്യതം  എന  കണകവിനതവില്    3.7    ലകതം  രൂപയതം  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  . 
കൂടസ്പോലത  വകുപവിലല  പഴകതംലചെന  വസ്പോഹനതം  മസ്പോറവി  വസ്പോങ്ങുന  ആവശമ്പ്യതവിസലയസ്
21-1-സമസ്പോസടസ്പോര്  വസ്പോഹനങ്ങള-വസ്പോങ്ങല്  എന  കണകവിനതവില്   30    ലകതം  രൂപയതം
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  . 

2062-00-104-99―വവിജവിലന്സസ്

05-1―ഓഫമീസസ് ലചെലവുകള   -   ലവളകരതം

വവിഹവിതതം : 2.5 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

75. വകുപവിനസ് ലവളകരതം ഇനതവില് അനുവദേവിച്ച തുക അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോല് ഈ
ശമീര്ഷകതവില്   3   ലകതം രൂപ ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

05-4―ഓഫമീസസ് ലചെലവുകള   -   മറവിനങ്ങള

വവിഹവിതതം : 60 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

76.  വസ്പോഹനങ്ങളുലട ഇന്ഷകറന്സസ്  തുക ഒടുക്കുനതവിനുതം മറസ്  ഓഫമീസസ്  ലചെലവുകള
എനവിവയ്ക്കുമസ്പോയേവി  അനുവദേവിച്ച  നവിലവവിലല  വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോല്  ഈ
ശമീര്ഷകതവില്    10    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി
അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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15―രഹസമ്പ്യസസവന ലചെലവുകള

വവിഹവിതതം: 15.40 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

77.  വവിവവിധ വകുപ്പുകളവില് മവിനല് പരവിസശസ്പോധന നടത്തുന ലചെലവുകളകസ്പോണസ് ഈ

ശമീര്ഷകതവിലല തുക വവിനവിസയേസ്പോഗവിക്കുനതസ്. ഇതവിസലയസ്പോയേവി നടപ്പു വര്ഷതം  അനുവദേവിച്ച തുക

അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോല്   5    ലകതം  രൂപ  കൂടവി  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി

അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

21-2―സമസ്പോസടസ്പോര് വസ്പോഹനങ്ങള   -   സതംരകണവുതം അറകുറപണവികളുതം

വവിഹവിതതം : 38.53 ലകതം രൂപ

78. വകുപവിനസ്  സമസ്പോസടസ്പോര്  വസ്പോഹനങ്ങളുലട  സതംരകണവുതം  അറകുറപണവികളുലട

ലചെലവുകളക്കുമസ്പോയേവി  അനുവദേവിച്ചവിട്ടുള  തുക  പരമ്പ്യസ്പോപ്തമല്ലെ.   ആയേതവിനസ്പോല്  നവിലവവിലല

വവിഹവിതതവിനുപുറലമ  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    15    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /

ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

17―ലചെറുകവിടമരസ്പോമതസ് പണവികള

വവിഹവിതതം : 10,000 രൂപ

79.  വവിജവിലന്സസ് ബഡ്യൂസറസ്പോയസ് കമീഴവിലള എല്ലെസ്പോ ഓഫമീസുകളുസടയതം അറകുറപണവികള

നടത്തുനതസ്  ഈ  ശമീര്ഷകതവിലല  തുക  വവിനവിസയേസ്പോഗവിച്ചസ്പോണസ്.   2023-24-ലല  ബഡ്ജറസ്

വവിഹവിതതം   തമീലര  കുറവസ്പോയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്  50    ലകതം  രൂപ

ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി

ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

45―പവി  .  ഒ  .  എല്  .

വവിഹവിതതം : 1.4583 സകസ്പോടവി രൂപ

80. വര്ദ്ധവിച്ചുവരുന ഇന്ധനവവില കണകവിലലടുതസ് നവിലവവിലല ബഡ്ജറസ് വവിഹവിതതവിനസ്

പുറലമ ഈ ശമീര്ഷകതവില്   20   ലകതം രൂപ ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /   ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി

അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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2062-00-105-99―വവിജവിലന്സസ് ടട്രൈബഡ്യൂണല്  ,   തവിരുവനന്തപുരതം

വവിഹവിതതം : 1.3228 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം) 

81.  ലമഡവികല് റമീഇതംസബഴസ്ലമനസ്,  യേസ്പോതസ്പോബത,  ഓഫമീസസ് ലചെലവുകള എനവിവയസ്പോയേവി
അനുവദേവിച്ച  തുക  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    9.79    ലകതം  രൂപ
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്  സമവിതവി
ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .   

2062-00-105-98―അഡമീഷണല് വവിജവിലന്സസ് ടട്രൈബഡ്യൂണല്  ,   സകസ്പോഴവിസകസ്പോടസ്

വവിഹവിതതം : 1.0919 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം) 

82.  വകുപവിനസ്  പുതവിയേ വസ്പോഹനതം വസ്പോങ്ങുന ആവശമ്പ്യതവിസലയസ്  ഈ ശമീര്ഷകതവില്
10    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  . 

2062-00-105-97―എന്കകയേറവി കമമീഷണര്   &   ലസഷമ്പ്യല് ജഡ്ജസ്  ,   തൃശ്ശൂര്

വവിഹവിതതം : 1.0228 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം) 

83. കസ്പോമബത  കുടവിശവിക  നല്കുനതവിനുതം  ലമഡവികല്  റമീഇതംസബഴസ്ലമനസ്,  ലമീവസ്
സറണര്  എനവിവ  നല്കുനതവിലന  ലചെലവവിനുതം,  സസ്പോകവികളുലട  ബത,  ഫര്ണവിച്ചര്,
സവി.സവി.ടവി.വവി.  സസ്പോപവികല്,  പഞവിതംഗസ്  ലമഷമീന്,  പവി.ഒ.എല്.,  ഐ.റവി.  എനവിവയമസ്പോയേവി
ബന്ധലപട ലചെലവുകളക്കുതം അനുവദേവിച്ച തുക അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോല് ഈ ശമീര്ഷകതവില്
20    ലകതം  രൂപ    ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  . 

2062-00-105-96―എന്കകയേറവി കമമീഷണര്   &   ലസഷമ്പ്യല് ജഡ്ജസ്  , തവിരുവനന്തപുരതം

വവിഹവിതതം : 1.2905 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

84.  എന്കകയേറവി  കമമീഷണര്  &  ലസഷമ്പ്യല്  ജഡ്ജവിലന  സലമസ്പോറബത
ലചെലവുകളകസ്പോയേവി  58,000  രൂപയേസ്പോണസ്  അനുവദേവിച്ചവിരവിക്കുനതസ്.  കമമീഷണറുലട
സലമസ്പോറബത  പൂര്ണ്ണമസ്പോയതം  അനുവദേവിക്കുനതവിനസ്  ഇതസ്  പരമ്പ്യസ്പോപ്തമല്ലെ.   ആയേതവിനസ്പോല്
സലതംമസ്പോറബതയേവിനതവില്    15,000    രൂപ ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി
അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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2062-00-105-94―എന്കകയേറവി കമമീഷണര്   &   ലസഷമ്പ്യല് ജഡ്ജസ്  ,   സകസ്പോടയേതം

വവിഹവിതതം : 1.0962 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

85. എന്കകയേറവി  കമമീഷണര്  &  ലസഷമ്പ്യല്  ജഡ്ജസ്  സകസ്പോടയേതം-യലട
വമീട്ടുവസ്പോടകയേവിനതവില് പ്രതവിമസ്പോസതം 20,000  രൂപ നവിരകവില് ഒരു വര്ഷതം 2,40,000  രൂപ
സവണവിവരുതം.  ഇതവിസലയസ്പോയേവി  1  ലകതം  രൂപയേസ്പോണസ്  വകയേവിരുതവിയേതസ്.  കൂടസ്പോലത  05-4-
ഓഫമീസസ്  ലചെലവുകള-മറവിനങ്ങള  എനതവില്  1.22  ലകതം  രൂപ  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം
അനുവദേവിച്ചവിട്ടുളതുതം തമീലര കുറവസ്പോണസ്. ആയേതവിനസ്പോല്   06-   വസ്പോടക  ,   കരതം  ,   നവികുതവി ഇനതവില്
1.40    ലകതം  രൂപയതം    05-4-  ഓഫമീസസ്  ലചെലവുകള  -    മറവിനങ്ങള  എന  ഇനതവില്
1.60    ലകതം  രൂപയതം  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2062-00-105-90―എന്കകയേറവി കമമീഷണര്   &   ലസഷമ്പ്യല് ജഡ്ജസ്  ,   മൂവസ്പോറ്റുപുഴ

വവിഹവിതതം : 1.0077 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

86. ഈ ശമീര്ഷകതവിന് കമീഴവില് യേസ്പോതസ്പോബത,  ലമഡവികല് റമീഇതംസബഴസ്ലമനസ്,  മറസ്
ഓഫമീസസ്  ലചെലവുകള  എനവിവയേവില്  അനുവദേവിച്ച  ബജറസ്  വവിഹവിതസതകസ്പോള  കൂടുതല്
തുകയലട ലചെലവസ് പ്രതമീകവിക്കുനതവിനസ്പോല് 01-4–ലമഡവികല് റമീഇതംസബഴസ്ലമനസ് ഇനതവില്
50,000 രൂപയതം 04-1-യേസ്പോതസ്പോബതയേവിനതവില് 50,000  രൂപയതം, 04-4-അവധവിയേസ്പോതസ്പോനുകൂലമ്പ്യതം
ഇനതവില് 1.15  ലകതം രൂപയതം 05-4-മറവിനങ്ങള ഇനതവില് 3 ലകതം രൂപയതം സചെര്തസ്
ഈ ശമീര്ഷകതവില് ആലക   5.15    ലകതം രൂപ ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /    ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന
വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

ധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന നമര് XIII―ജയേവിലകള

സവസ്പോടസ് ലചെയ്തതസ്      :   190,05,37,000 രൂപ

ചെസ്പോര്ജസ് ലചെയ്തതസ്  :  ഇല്ലെ

2056-00-001-98―ജയേവിലകളുലട നവമീകരണതം

05-3―ഓഫമീസസ് ലചെലവുകള  -  ലടലവിസഫസ്പോണ് ലചെലവസ്

വവിഹവിതതം : 30 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

87.  ജയേവിലകളവിലല  വമീഡവിസയേസ്പോ  സകസ്പോണ്ഫറന്സവിതംഗസ്  സതംവവിധസ്പോനതവിനസ്
സബസ്പോഡസ് ബസ്പോന്ഡസ്  കണകവിവവിറവി നല്കുനതവിനസ്പോയേവി നവിലവവിലല തുക അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോല്
ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    74    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /    ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി
അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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17―ലചെറുകവിടമരസ്പോമതസ് പണവികള

വവിഹവിതതം : 90 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

88.  വവിവവിധ ജയേവിലകളവിലല ലകടവിടങ്ങളുലട അറകുറപണവികള,  നവമീകരണ നവിര്മസ്പോണ
പ്രവര്തനങ്ങള,   ലഡ്രെയേവിസനജസ്,  സകമീസവജസ്  ട്രൈമീറസ് ലമനസ്  പസ്പോനസ്  തുടങ്ങവിയേ  പ്രവൃതവികളക്കുള
ലചെലവവിസലയസ്പോയേവി  നവിലവവിലല  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം   അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോല്  ഈ
ശമീര്ഷകതവില്    50    ലകതം രൂപ ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2056-00-001-89―ലസന്ട്രൈല്  ജയേവിലകളവിലല  ലടട്രൈസ്പോ  കമഡ്യൂണവിസകഷന്  സതംവവിധസ്പോനതം
നടപവിലസ്പോകല്

വവിഹവിതതം : 4.50 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

89.  ലടട്രൈസ്പോ കമഡ്യൂണവിസകഷന് പദ്ധതവി നടപവിലസ്പോക്കുനതവിലന ലചെലവവിനസ് അനുവദേവിച്ച
നവിലവവിലല  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.
ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    1.2947250    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2056-00-101-99―ജയേവിലകള                         

05-1―ഓഫമീസസ് ലചെലവുകള   -   ലവളകരതം

വവിഹവിതതം : 63 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

90.  വവിവവിധ  ജയേവിലകളവിലല  തടവുകസ്പോരുലട  ബസ്പോഹുലമ്പ്യതം  നവിമവിതതം  ലവളതവിലന
ഉപസഭസ്പോഗതം കൂടവിയേതവിനസ്പോല് ബവില്ലുകള മസ്പോറസ്പോന് നവിലവവിലല വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്
സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    25    ലകതം  രൂപ
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്
സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

05-2―ഓഫമീസസ് ലചെലവുകള   -  ടവദേദ്യുതവിലചെലവസ്

വവിഹവിതതം : 2.5987 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

91.  വര്ദ്ധവിച്ചുവരുന  ടവദേദ്യുതവി  ചെസ്പോര്ജസ്  കണകവിലലടുതസ്  ടവദേദ്യുതവി  ലചെലവസ്
ഇനതവില് അനുവദേവിച്ച തുക അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ് സമവിതവി വവിലയേവിരുത്തുന. ആയേതവിനസ്പോല്
ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    50    ലകതം  രൂപ    ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /    ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി
അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

203/2023.
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06―വസ്പോടക  ,   കരതം  ,   നവികുതവി

വവിഹവിതതം : 25 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം) 

92.  ലകടവിടങ്ങളുലട  നവികുതവി,  പവിന്തസ്  ഏരവിയേയലട അടവിസസ്പോനതവില്
പരവിഷ്കരവിച്ചതവിനസ്പോല് പുതുകവിയേ നവിരകവിലള നവികുതവി അടയ്ക്കുനതവിനസ്പോയേവി നവിലവവിലല തുക
അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  കണകവിനതവില്
50    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

21-2―സമസ്പോസടസ്പോര് വസ്പോഹനങ്ങള   -  സതംരകണവുതം അറകുറപണവികളുതം

വവിഹവിതതം : 13.78 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

93.  ജയേവിലകളവിലല  പഴകതം  ലചെന  വസ്പോഹനങ്ങളുലട  അറകുറപണവികളക്കുതം
വസ്പോഹനങ്ങളവിസലയസ് ആവശമ്പ്യമസ്പോയേ ലസയേര് പസ്പോര്ട്സുകള വസ്പോങ്ങുനതവിനുതം നവിലവവിലല തുക
അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.   ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  കണകവിനതവില്
15    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

34-3―മറസ് ലചെലവുകള   -  മറവിനതം

വവിഹവിതതം : 12.5519 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

94.  തടവുകസ്പോരുലട  സവതനതം,  ചെവികവിത്സസ്പോ  ലചെലവസ്,  മരുനസ്,  സകസ്പോടതവിയേവില്
ഹസ്പോജരസ്പോക്കുനതവിനുള  ബത,  ബസ്പോര്ബര്  ചെസ്പോര്ജസസ്  തുടങ്ങവിയേവയളലപലടയള
ലചെലവുകളകസ്പോയേവി  വകയേവിരുതവിയേ  തുക  പരമ്പ്യസ്പോപ്തമലല്ലെനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.
ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    3    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

45―പവി  .  ഒ  .  എല്  .

വവിഹവിതതം : 47.81 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

95.  ഇന്ധന  വവിലയേവിലല  വര്ദ്ധനവസ്  കസ്പോരണതം  വസ്പോഹനങ്ങളുലട  ഇന്ധന  ലചെലവസ്
നവിര്വ്വഹവികസ്പോന്  നവിലവവിലല  തുക  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.
ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  കണകവിനതവില്    50    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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56―ഭകണവുതം ധനസഹസ്പോയേവുതം

വവിഹവിതതം : 27.50 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

96.  തടവുകസ്പോരുലട ഭകണസ്പോവശമ്പ്യങ്ങളുലട ലചെലവസ് വഹവിക്കുന ഈ ശമീര്ഷകതവില്

ഭകണ സസ്പോധനങ്ങളുലട വവില വര്ദ്ധവിച്ചുവരുന സസ്പോഹചെരമ്പ്യതം കണകവിലലടുതസ്  നവിലവവിലല

വവിഹവിതതവിനുപുറലമ    3    സകസ്പോടവി    രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി

അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2056-00-001-98― ജയേവിലകളുലട നവമീകരണതം

34-3―മറസ് ലചെലവുകള  -  മറവിനതം 

വവിഹവിതതം : 11.50 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

97.  വടകര  റൂറല്  ജയേവില്,  തളവിപറമസ്  സബ് ജയേവില്  -  രണസ്പോതം  ഘടതം,  തവനൂര്

ലസന്ട്രൈല് പ്രവിസണ്  &  കറകണല് സഹസ്പോമവില് കകസ്പോര്സടഴസ്  -  ആദേമ്പ്യ ഘടതം എനവിവയലട

നവിര്മസ്പോണതവിനസ്പോയേവി നവിലവവിലല വവിഹവിതതം അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോല് ഈ ശമീര്ഷകതവില്

6.50    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി

വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

ധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന നമര് - XIV 

 സസ്റ്റേഷനറവിയതം അച്ചടവിയതം മറസ് ഭരണപരമസ്പോയേ സര്വ്വമീസുകളുതം

   സവസ്പോടസ് ലചെയ്തതസ്        :  620,50,89,000 രൂപ

                               ചെസ്പോര്ജസ് ലചെയ്തതസ്   :   1000  രൂപ

2058-00-001-99 ―ഭരണവുതം നടതവിപ്പുതം

വവിഹവിതതം : 14.9779 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

98.  സസ്റ്റേഷനറവി  വകുപവിലന  വവിവവിധ  കണകവിനങ്ങളവിലസ്പോയേവി  അനുവദേവിച്ച  തുക

പരമ്പ്യസ്പോപ്തമല്ലെസ്പോതതവിനസ്പോല്  തസ്പോലഴപറയന  ശമീര്ഷകങ്ങളകസ്  /  കണകവിനങ്ങളവില്  ഓസരസ്പോനവിനുതം

സനലര  കസ്പോണവിച്ചവിട്ടുള  തുക     ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി

വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .  
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അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുസതണ തുക     

01―ശമളതം 1.5030 സകസ്പോടവി രൂപ

04―യേസ്പോതസ്പോബത 5.00 ലകതം രൂപ

05―ഓഫമീസസ് ലചെലവുകള 3.00 ലകതം രൂപ 

06―വസ്പോടക, കരതം, നവികുതവി 2.02 ലകതം രൂപ

21-1―വസ്പോഹനതം വസ്പോങ്ങല് 40 ലകതം രൂപ

2058-00-101-99―സസ്റ്റേഷനറവി സസ്പോധനങ്ങള വസ്പോങ്ങവി വവിതരണതം ലചെയ്യല്

വവിഹവിതതം : 25.8073 സകസ്പോടവി രൂപ

18―സതംരകണതം

24―സസ്പോധന സസ്പോമഗവികള

99.  സതംരകണതം,  സസ്പോധനസസ്പോമഗവികള  എനമീ  കണകവിനങ്ങളവില്  അനുവദേവിച്ച  തുക

പരമ്പ്യസ്പോപ്തമല്ലെ.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഇതു  സതംബന്ധവിച്ച  18-സതംരകണതം,   24-സസ്പോധനസസ്പോമഗവികള

എനമീ  കണകവിനങ്ങള  യേഥസ്പോക്രമതം  27000  രൂപയതം  4.25  സകസ്പോടവി  രൂപയതം

ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ

ലചെയ്യുന  .  

2058-00-103-99―ഗവണ്ലമനസ് പ്രസ്സുകള

വവിഹവിതതം : 126.1468 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

100.  ജമീവനകസ്പോരുലട  ഓവര്ടടതം  അലവന്സസ്,  വസ്പോടക,  കരതം,  നവികുതവി,  മറസ്

അലവന്സുകള  എനവിവ  ലകസ്പോടുക്കുനതവിനുതം,  അച്ചടവിക്കുസവണ  സസ്പോധനസസ്പോമഗവികള

വസ്പോങ്ങുനതവിനുമസ്പോയേവി  നവിലവവില്  വകയേവിരുതവിയേവിട്ടുള  വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്

സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോല്  തസ്പോലഴപറയന  കണകവിനങ്ങളക്കു  സനലര

കസ്പോണവിച്ചവിട്ടുള  തുക  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി

വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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01-6―ഓവര്ടടതം അലവന്സസ് 50 ലകതം രൂപ

05-4―മറവിനങ്ങള 10 ലകതം രൂപ

06―വസ്പോടക, കരതം, നവികുതവി 50 ലകതം രൂപ

18―സതംരകണതം 25 ലകതം രൂപ

24―സസ്പോധനസസ്പോമഗവികള 75 ലകതം രൂപ

2070-00-106-99―സവിവവില് ഡവിഫന്സസ്

വവിഹവിതതം : 71.22 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

101.  സവിവവില്  ഡവിഫന്സസ്  സവസ്പോളനവിയേര്മസ്പോലര  റവിക്രൂടസ്  ലചെയ്യുനതവിനുതം  പരവിശമീലനതം

നല്കുന ലചെലവവിസലയ്ക്കുതം അനുവദേവിച്ച തുക പരമ്പ്യസ്പോപ്തമല്ലെസ്പോതതവിനസ്പോല്  ഈ ശമീര്ഷകതവില്

4    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി

വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2070-00-108-98-01―പ്രതവിസരസ്പോധവുതം നവിയേന്ത്രണവുതം   -   ജവില്ലെസ്പോ ജമീവനകസ്പോര്

വവിഹവിതതം: 295.5221 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

102.  ഫയേര്  ആനസ്  റസഡ്യൂ  വകുപവിലല  ജമീവനകസ്പോരുലട  ലചെലവുകള

നവിര്വ്വഹവിക്കുനതവിസലയസ്  വവിവവിധ  കണകവിനങ്ങളവിലസ്പോയേവി  അനുവദേവിച്ച  തുക

പരമ്പ്യസ്പോപ്തമല്ലെസ്പോതതവിനസ്പോല്  7    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി

അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2070-00-108-97―പരവിശമീലനതം

വവിഹവിതതം : 4.8029 സകസ്പോടവി രുപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

103.  വവിയ്യൂര്  ഫയേര്  ആനസ്  റസഡ്യൂ  സര്വ്വമീസസ്  അകസ്പോദേമവിയസടയതം  സഫസ്പോര്ടസ്  ലകസ്പോച്ചവി

ജലസുരകസ്പോ വവിദേഗ്ധ  പരവിശമീലന സകന്ദ്രതവിലനയതം  പ്രവര്തനതവിനസ്  വകയേവിരുതവിയേ

തുക  പരമ്പ്യസ്പോപ്തമല്ലെ.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    19    ലകതം  രൂപ

ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്

സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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2070-00-119-98―ഔസദേമ്പ്യസ്പോഗവിക ഭസ്പോഷ കമമീഷൻ

വവിഹവിതതം : 3.2366 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

104.  ഔസദേമ്പ്യസ്പോഗവിക  ഭസ്പോഷ  കമമീഷലന ലചെലവുകളകസ് വവിവവിധ  കണകവിനങ്ങളവിലസ്പോയേവി
വകയേവിരുതവിയേവിട്ടുളള  തുകകൾ അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ് കസ്പോണുന. ആയേതവിനസ്പോൽ തസ്പോലഴപറയന
കണകവിനങ്ങളവില്  ഒസ്പോസരസ്പോനവിനുതം  സനലര  കസ്പോണവിച്ചവിട്ടുള  തുക   ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  . 

01  ― ശമളതം  67.68 ലകതം രൂപ

02  ― സവതനതം  97,000 രൂപ

04  ― യേസ്പോതസ്പോ ലചെലവുകൾ  1.92 ലകതം രൂപ

05 ― ഓഫമീസസ് ലചെലവുകൾ  3.99 ലകതം രൂപ

06 ― വസ്പോടക, കരതം, നവികുതവി  13.70 ലകതം രൂപ

2070-00-119-97―ഭരണഭസ്പോഷ നടപസ്പോകല്

05-4―ഓഫമീസസ് ലചെലവുകള   -   മറവിനങ്ങള

വവിഹവിതതം : 2.21 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

105.  സതംസസ്പോന  സര്കസ്പോര്  ജമീവനകസ്പോര്കസ്  സകയേതം  പഠനതവിനുതം  തുടര്ച്ചയേസ്പോയേ
റഫറന്സവിനുമസ്പോയേവി  ഓണ്ടലന്  ഡവിജവിറല്  പരവിശമീലന  സമസ്പോഡഡ്യൂള
സജമീകരവിക്കുനതവിനുതം,  പുസ്തക  പ്രസവിദ്ധമീകരണതം,  ഭസ്പോഷസ്പോമസ്പോര്ഗ്ഗനവിര്സദ്ദേശകവവിദേഗ
സമവിതവിയലട  പ്രവര്തനങ്ങള,  മലയേസ്പോള  ദേവിനസ്പോസഘസ്പോഷതം  എനവിവയസ്പോയേവി  നവിലവവിലല
വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ
ശമീര്ഷകതവില്    56.79    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി
അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

4058-00-103-95―സര്കസ്പോര് പ്രസ്സുകളുലട ആധുനവികവല്കരണതം

വവിഹവിതതം : 6 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

106. സര്കസ്പോരവിലന അച്ചടവി സജസ്പോലവികള സമയേബന്ധവിതമസ്പോയേവി നവിര്വ്വഹവിക്കുനതവിനുതം
പസ്പോന്  ടററസ്അപസ്  പ്രകസ്പോരമുള  ലമഷമീന്  പര്സച്ചസവിനുമസ്പോയേവി  കൂടുതല്  തുക
ആവശമ്പ്യമസ്പോയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    8    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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4058-00-800-97―യൂണവിറസ് ഓഫമീസുകളുലട നവിര്മസ്പോണതം  /  സലതം വസ്പോങ്ങല്

വവിഹവിതതം : 1.10 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

107.  വയേനസ്പോടസ്  ജവില്ലെസ്പോ  സസ്റ്റേഷണറവി  ഓഫമീസവിനസ്  ലകടവിടതം  പണവിയനതവിനുതം
ഉപഓഫമീസുകളുലട അറകുറപണവികളക്കുമസ്പോയേവി  അധവിക തുക ആവശമ്പ്യമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി
വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    75    ലകതം  രൂപ
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്
സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

ധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന നമര്  XVII―വവിദേമ്പ്യസ്പോഭമ്പ്യസ്പോസതം, കസ്പോയേവിക വവിസനസ്പോദേതം, 

               കല, സതംസസ്പോരതം

     സവസ്പോടസ് ലചെയ്തതസ്   : 24557,19,46,000 രൂപ

  ചെസ്പോര്ജസ് ലചെയ്തതസ് : 20,71,000 രൂപ

3425―മറ്റു ശസ്പോസമീയേ ഗസവഷണതം

3425-60-200-71―സകരള ശസ്പോസ സസ്പോസങ്കേതവിക പരവിസവിതവി കകൗൺസവിൽ

(02)-36―അടവിസസ്പോന സകൗകരമ്പ്യതം ശകവിലപടുതല് – സഹസ്പോയേധനതം   -   ശമസളതരതം  

വവിഹവിതതം : 1.5 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

108.  സകരള  സതംസസ്പോന  ശസ്പോസ  സസ്പോസങ്കേതവിക  പരവിസവിതവി  കകൗൺസവിലവിലന
അടവിസസ്പോന  സകൗകരമ്പ്യങ്ങൾ  ലമച്ചലപടുത്തുനതവിനസ്പോയേവി  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം
അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ
1.10    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .

(07)-31―ശസ്പോസതം  ,   സസ്പോസങ്കേതവിക വവിദേമ്പ്യ  ,   പരവിസവിതവി എനവിവയ്ക്കുള സകരള സസ്റ്റേറസ്കകൗൺസവിൽ 
–  സഹസ്പോയേധനതം  -  ശമളതം

വവിഹവിതതം : 56.10 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

109.  കകൗൺസവിലവിനു  കമീഴവിലള  ഗസവഷണ  സസ്പോപനങ്ങളുലട  പ്രവർതനങ്ങൾ,
ശമള  പരവിഷ്കരണതം  നടപവിലസ്പോകൽ  എനവിവയസ്പോയേവി  അനുവദേവിച്ചവിരവിക്കുന  തുക
അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  കണകവിനതവില്
47.3129    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  . 
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3425-60-200-55―   ഇൻസ്റ്റേവി റഡ്യൂ ടസ്   ഓഫസ്  അ  ഡകസ്പോ ൻസ്ഡസ്  ടവസറസ്പോളജവി  (  ഐ  .  എ  .  വവി  .)          

31―സഹസ്പോയേധനതം  -  ശമളതം

വവിഹവിതതം : 2 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

110.  ഇൻസ്റ്റേവിറഡ്യൂടവിലല  ജമീവനകസ്പോർകസ്  CSIR  നവിരകവിലതം  സതംസസ്പോന  സർകസ്പോർ

നവിരകവിലതം ശമള പരവിഷ്കരണ ആനുകൂലമ്പ്യതം അനുവദേവിക്കുനതവിനുതം, സർകസ്പോർ അതംഗമീകരവിച്ച

തസ്തവികകളവിസലക്കുള നവിയേമന നടപടവി പൂർതമീകരവിച്ചസ്പോൽ CSIR നവിരകവിൽ ശമളവുതം മറസ്

ആനുകുലമ്പ്യങ്ങളുതം  നൽകുനതവിനുതം  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി

വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    1.50    സകസ്പോടവി  രൂപ

ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്

സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  . 

36―സഹസ്പോയേധനതം  -  ശമസളതരതം

വവിഹവിതതം : 48 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

111.  അതമീവ  സസ്പോതംക്രമവിക  സസ്പോധമ്പ്യതയള  ടവറസുകലളക്കുറവിച്ചുള  പഠനവുതം

ഗസവഷണവുതം സുഗമമസ്പോക്കുനതവിനസ് BSL III ലഫസവിലവിറവി സസ്പോപവിക്കുനതവിനുതം അനുബന്ധ

അനവിമൽ സകൗകരമ്പ്യതം സസ്പോപവിക്കുനതവിനുതം 5 സകസ്പോടവി രൂപയേസ്പോണസ് ലചെലവു പ്രതമീകവിക്കുനതസ്.

ഇതവിലന  ആവശമ്പ്യതവിസലയസ്പോയേവി  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    3.50    സകസ്പോടവി  രൂപ

ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്

സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  . 

3425-60-200-50―കസ്പോലസ്പോവസ വമ്പ്യതവിയേസ്പോന പഠന സകന്ദ്രതം  ,   സകസ്പോടയേതം

വവിഹവിതതം - 1.1 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

112.  സകരള സതംസസ്പോന ശസ്പോസ സസ്പോസങ്കേതവിക പരവിസവിതവി കകൗൺസവിലവിലന ഇൻസ്റ്റേവിറഡ്യൂടസ്

ഓഫസ്  ടക്ലൈമറസ്  ലചെയ്ഞസ്  സ്റ്റേഡമീസവിൽ  പുതവിയേതസ്പോയേവി  നവിയേമവിക്കുന  ശസ്പോസജ്ഞരുലട

ശമളലചെലവുകളക്കുതം,  സസ്പോപനതവിലന  പ്രഖമ്പ്യസ്പോപവിത  ലകമ്പ്യങ്ങൾ

പൂ ർതമീകരവിക്കുനതവിനുള  ലചെലവുകൾക്കുമസ്പോയേവി  ബഡ്ജറവിൽ  വകയേവിരുതവിയേവിട്ടുള  വവിഹവിതതം

അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ

1.00    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന   വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി

വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .   
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ധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന നമര് XVIII―ടവദേമ്പ്യസഹസ്പോയേ രതംഗവുതം 

                                       ലപസ്പോതുജനസ്പോസരസ്പോഗമ്പ്യവുതം

        സവസ്പോടസ് ലചെയ്തതസ്     :  9430,75,85,000 രൂപ

                                  ചെസ്പോര്ജസ് ലചെയ്തതസ്  :  8,81,000 രൂപ

2210-06-107-97―ലകമവികൽ എകസ്പോമവിനറുലട ലസബസ്പോറടറവി

19―യേസന്ത്രസ്പോപകരണങ്ങൾ

വവിഹവിതതം : 1.35 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

113.  വകുപവിനു  കമീഴവിലല  വവിവവിധ  ലസബസ്പോറടറവികളവിലല  ആവശമ്പ്യതവിനുള
യേസന്ത്രസ്പോപകരണങ്ങൾ കസ്പോലസ്പോനുസൃതമസ്പോയേവി മസ്പോറവി  ആധുനവിക നവിലവസ്പോരതവിലള   ഗമ്പ്യസ്പോസസ്
ലക്രസ്പോമസറസ്പോഗസ്പോഫസ് മസ്പോസസ് ലസസകസ്പോമമീറർ  (GCMS)  വസ്പോങ്ങുന ലചെലവവിസലയസ്പോയേവി നവിലവവിലല
വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ
ശമീർഷകതവിൽ    1.31    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി
അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .

24―സസ്പോധനസസ്പോമഗവികൾ

വവിഹവിതതം : 29 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവി)

114.  വകുപവിലന  ഉപസയേസ്പോഗതവിനസ്പോവശമ്പ്യമസ്പോയേ  ടമസക്രസ്പോസവവസ്  ടഡജസ്റ്റേർ,
സർടവലൻസസ്  കമ്പ്യസ്പോമറ,  ഫസ്പോങ്കേവിതംഗസ്  ലമഷമീൻ എനവിവ വസ്പോങ്ങസ്പോൻ  നവിലവവിലല ബഡ്ജറസ്
വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    50    ലകതം  രൂപ
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്
സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .

34-3―മറവിനതം

വവിഹവിതതം : 16 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവി)

115.  വകുപവിലല  വവിവവിധ  ഉപകരണങ്ങളുലട  വസ്പോർഷവിക  പരവിപസ്പോലനതവിനുതം
സസസ്പോഫ് റസ് ലവയേർ അപ്ഗസഡഷനുതം ലടകവികൽ ഓഫമീസർമസ്പോരുലട പരവിശമീലനതവിനുമസ്പോയേവി
നവിലവവിലല  തുക  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    90    ലകതം  രൂപ
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  വകയേവിരുതണലമനസ്  സമവിതവി  ശവിപസ്പോർശ
ലചെയ്യുന. 
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ധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന നമര് ―XXIII  വസ്പോര്തസ്പോ വവിതരണവുതം പ്രചെരണവുതം

               സവസ്പോടസ് ലചെയ്തതസ്      :       108,87,93,000 രൂപ

ചെസ്പോര്ജസ് ലചെയ്തതസ്    :        ഇല്ലെ

2220-01-001-97―സൂക്ഷ്മപരവിസശസ്പോധനസ്പോ വവിഭസ്പോഗതവിലന ശസ്പോകമീകരണവുതം ആധുനവികവത്കരണവുതം

വവിഹവിതതം : 30 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവി)

116.  വസ്പോര്തസ്പോചെസ്പോനല്  സമസ്പോണവിററവിതംഗസ്  വവിപുലമസ്പോക്കുനതവിനുതം  ആര്ടകവല്

പ്രവര്തനങ്ങള ലമച്ചലപടുത്തുനതവിനുതം ബഡ്ജറസ് വവിഹവിതതം അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ് സമവിതവി

വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    5    ലകതം  രൂപ    ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /

ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2220-60-001-99―വവിവര സസ്പോസങ്കേതവിക സസവനതം

വവിഹവിതതം: 30 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവി)

117.  ഐ.റവി.  അധവിഷവിതമസ്പോയേ സസവനങ്ങള കസ്പോരമ്പ്യകമമസ്പോക്കുനതവിനുതം,  വകുപവിലന

വവിവവിധ  ഓഫമീസുകളവിലല  കസ്പോലഹരണലപട  കമഡ്യൂടറുകള  മസ്പോറവി  ലമച്ചലപട

സസസ്പോഫസ് ലവയേറുകള എനവിവ ലഭമ്പ്യമസ്പോക്കുനതവിനുതം ബ ഡ്ജറസ് വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്

സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    20     ലകതം  രൂപ

ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്

സമവിതവി ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2220-60-101-97-02―പരസമ്പ്യതവിനുളള ലചെലവുകൾ   -  ഇലസകസ്പോണവികസ്  ദൃശമ്പ്യമസ്പോധമ്പ്യമതം

വവിഹവിതതം : 4.33 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

118.  സർകസ്പോർ  പരസമ്പ്യങ്ങൾ  നൽകവിയേ  വകയേവിൽ  ഇലസകസ്പോണവികസ്  മമീഡവിയേ

വവിഭസ്പോഗതവിലളള  കുടവിശവിക  ഉളലപലടയള  ലചെലവുകള  നവിര്വ്വഹവിക്കുനതവിനസ്  ബഡ്ജറസ്

വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ

ശമീർഷകതവിൽ    13    സകസ്പോടവി രൂപ ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി

വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .

2220-60-101-99―പ്രദേര്ശനവുതം പരസമ്പ്യവുതം

വവിഹവിതതം : 13.60 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)
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119.  സര്കസ്പോരവിലന  സകമ  പ്രവര്തനങ്ങലളക്കുറവിച്ചുതം  വവികസന  പ്രവര്തനങ്ങലള

ക്കുറവിച്ചുതം പ്രദേര്ശനപരസമ്പ്യതം  വഴവി  ലപസ്പോതുജനങ്ങളവില് എതവിക്കുനതവിനുതം,  പരസമ്പ്യങ്ങള

നല്കവിയേ വകയേവിലള കുടവിശവിക നല്കുനതവിനുതം ബഡ്ജറസ് വവിഹവിതതം അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്

സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    37    സകസ്പോടവി  രൂപ

ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി

ശവിപസ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

2220-60-106-98―ഫമീൽഡസ് പബവിസവിറവി   -   പ്രദേർശനതം

വവിഹവിതതം : 1.10 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

120. സതംസസ്പോന-സദേശമീയേതലങ്ങളവിൽ നടക്കുന സസ്പോമൂഹവിക, സസ്പോതംസസ്പോരവിക വവികസന

പ്രദേർശനങ്ങൾക്കുതം നഡ്യൂഡൽഹവി  -  ഭസ്പോരത അന്തസ്പോരസ്പോഷ്ട്ര വമ്പ്യസ്പോപസ്പോരസമള  2023-ൽ സതംസസ്പോന

പവലവിയേൻ  സജമസ്പോക്കുനതവിനുതം  അനുബന്ധ  ലചെലവുകൾക്കുതം  മറ്റുമസ്പോയേവി  ഈ

ശമീർഷകതവിൽ    2    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി

അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന. 

2220-60-109-99―സഫസ്പോസടസ്പോ സർവ്വമീസസ്   -   ദൃശമ്പ്യപ്രചെരണതം

വവിഹവിതതം : 72 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവി)

121.  എതംപസ്പോനൽഡസ്  സഫസ്പോസടസ്പോഗസ്പോസഫഴസ്  നൽകുന സസവനതവിനസ്   പ്രതവിഫല തുക

നൽകുനതവിനുതം ലമച്ചലപട സഫസ്പോസടസ്പോ കവസറജസ് ഉപകരണങ്ങൾ വസ്പോങ്ങുനതവിനുതം ബഡ്ജറസ്

വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ

ശമീർഷകതവിൽ    4    ലകതം  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന   വഴവി

അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  . 

2220-60-800-81―സകരള സതംസസ്പോന സനസ്പോണ് സജണലവിസ്റ്റേസ് ലപന്ഷന് സമീതം   1999  

വവിഹവിതതം : 9.9376 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

122. വവിവവിധ പതസസ്പോപനങ്ങളവില് നവിനതം വവിരമവിച്ച പതപ്രവര്തസകതര ജമീവനകസ്പോര്കസ്

ലപന്ഷനുതം,  ലപന്ഷന്  കുടവിശവികയതം  നല്കുനതവിനസ്  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം

അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ

13.5709    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി

വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .  

203/2023.
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2220-60-800-91―സകരള സതംസസ്പോന പതപ്രവര്തക ലപന്ഷന് സമീതം   1993

വവിഹവിതതം : 7.0613 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

123.  ലപന്ഷന് കുടവിശവിക നല്സകണതവിനസ്പോലതം,  ലപന്ഷന് വസ്പോങ്ങുനവരുലട എണ്ണതം
വര്ദ്ധവിച്ചതവിനസ്പോലതം  കൂടുതല്  ലചെലവസ്  പ്രതമീകവിക്കുനതവിനസ്പോല്  നവിലവവിലല  വവിഹവിതതവിനു
പുറലമ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    6.0073    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  . 

2220-60-800-97―പതപ്രവർതകർകസ് സകമനവിധവി സതംഭസ്പോവന

വവിഹവിതതം : 36.35 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

124.  പതപ്രവർതക  ലപൻഷൻ  പദ്ധതവിയേവിൽ  അതംഗതകതം  സനടസ്പോലത  വവിവവിധ
പതസസ്പോപനങ്ങളവിൽ  നവിനതം  വവിരമവിച്ചവര്ക്കുതം  അറുപതസ്  വയേസസ്  കഴവിഞ്ഞവര്ക്കുതം
അവശതയേനുഭവവിക്കുന  പതപ്രവർതകർക്കുതം  അവരുലട  ആശവിതർക്കുതം  ലപൻഷൻ
നൽകുനതവിനുതം  ലപൻഷൻ  കുടവിശവിക  നൽകുനതവിനുതം  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം
അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ ഈ ശമീർഷകതവിൽ    5
ലകതം രൂപ ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി
ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  . 

ധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന നമര് XXVI –പ്രകൃതവിസകസ്പോഭതം മൂലമുള ദുരവിതസ്പോശകസ്പോസതവിനസ്

സവസ്പോടസ് ലചെയ്തതസ്    :  1284,66,00,000 രൂപ

                       ചെസ്പോര്ജസ് ലചെയ്തതസ്    :   ഇല്ലെ

2245-80-102-95―ചുഴലവികസ്പോറസ്  മൂലമുള അപകട സസ്പോധമ്പ്യത  ശമവിപവികസ്പോനുള സദേശമീയേ
പദ്ധതവി     

വവിഹവിതതം : ഇല്ലെ (പദ്ധതവി)

125. ചുഴലവികസ്പോറസ് കസ്പോരണമുണസ്പോകുന അപകടങ്ങലള ലഘൂകരവിക്കുനതവിനുള പദ്ധതവി
നടതവിപവിസലയസ്  നവിലവവിൽ  തുക  ഒനതം  വകയേവിരുതവിയേവിടവില്ലെ.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതവിയലട
നടതവിപസ്  കസ്പോലസ്പോവധവി  2023  മസ്പോർച്ചസ്  14  വലരയേസ്പോണസ്.  തുടർനള  4  മസ്പോസലത സഗസസ്
പവിരമീഡവിസലയസ്  സകന്ദ്ര  സർകസ്പോർ  (04)  ഘടകതവിനസ്  [സപ്രസ്പോജകസ്  മസ്പോസനജ് ലമനവിനുതം
നവിർവ്വഹണതവിനുമുള സഹസ്പോയേതം  (100% CSS)]  ഫണസ് അനുവദേവിച്ചവിടവില്ലെ.  ആയേതവിനസ്പോൽ
സതംസസ്പോന വവിഹവിതതം അനുവദേവിസകണതസ് അതമ്പ്യസ്പോവശമ്പ്യമസ്പോയേതവിനസ്പോൽ  ഈ ശമീർഷകതവിൽ
21   ലകതം രൂപ അനുവദേവികണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .
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ധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന നമര് XXVIII―പലവക സസ്പോമതവിക സർവ്വമീസുകൾ

സവസ്പോടസ് ലചെയ്തതസ്    : 4496,59,72,000 രൂപ

            ചെസ്പോര്ജസ് ലചെയ്തതസ്  : ഇല്ലെ

3475-00-115-99―സകരള പുനർ നവിർമസ്പോണ പദ്ധതവിയലട കമീഴവിലള പ്രളയേസ്പോനന്തര 
സപ്രസ്പോജക്ടുകള   (  ആർ  .  ലക  .  ഐ  )

വവിഹവിതതം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതവിസയേതരതം)

126.  റമീബവിൽഡസ്  സകരള  ഇനവിസഷമ്പ്യറമീവവിലന  റവനഡ്യൂ  ലചെലവുകൾകസ്പോയള  ഈ
ശമീർഷകതവിൽ  സടസ്പോകണ്  ലപ്രസ്പോവവിഷനസ്പോയേവി  1,000  രൂപ  മസ്പോതമസ്പോണസ്
വകയേവിരുതവിയേവിട്ടുളതസ്.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    3.7    സകസ്പോടവി  രൂപ
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  വകയേവിരുതണലമനസ്  സമവിതവി  ശവിപസ്പോർശ
ലചെയ്യുന. 

5475-00-115-94―സകരള  പുനർ  നവിർമസ്പോണ  പദ്ധതവിയലട  കമീഴവിലള   പ്രളയേസ്പോനന്തര
സപ്രസ്പോജക്ടുകൾ   (  സലസ്പോക ബസ്പോങ്കേസ് സഹസ്പോയേതം   -   ആർ  .  ലക  .  ഡവി  .  പവി  .   സപസ്പോളവിസവി
സലസ്പോൺ  )

വവിഹവിതതം : 904.83 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

127.  ആർ.ലക.ഐ.  പദ്ധതവികൾകസ്പോയേവി  2023-24  സസ്പോമതവിക  വർഷസതയസ്
ഏകസദേശതം  1,500  സകസ്പോടവി  രൂപ  ആവശമ്പ്യമസ്പോയേവി  വരുലമനതവിനസ്പോലതം  ആർ.ലക.ഐ.യലട
എല്ലെസ്പോ  പദ്ധതവികളുതം  നവിർവ്വഹണഘടതവിലസ്പോലണനതുതം  കണകവിലലടുതസ്  ഈ
ശമീർഷകതവിൽ  വകയേവിരുതവിയേ  തുക  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.
ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    500    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .

5475-00-115-93―സകരള  പുനർ  നവിർമസ്പോണ  പദ്ധതവിയലട  കമീഴവിലള  പ്രളയേസ്പോനന്തര
സപ്രസ്പോജക്ടുകൾ    (  ലക  .  എഫസ്  .  ഡബഡ്യൂ  .    സഹസ്പോയേതം    -    ആർ  .  ലക  .  ഡവി  .  പവി  .
സപ്രസ്പോജകസ് സലസ്പോൺ  )

03―സറസ്പോഡുകളുതം പസ്പോലങ്ങളുതം   (  ആർ  .  ലക  .  ഐ  .)

വവിഹവിതതം : ഇല്ലെ 

128.  നവിലവവിൽ  റമീബവിൽഡസ്  സകരള  ഇനവിസഷമ്പ്യറമീവസ്  ലക.എഫസ്.ഡബഡ്യൂ.
സഹസ്പോയേസതസ്പോലടയള സറസ്പോഡസ് നവിർമസ്പോണ പ്രവൃതവികൾകസ്പോയേവി ഈ ശമീർഷകതവിൽ തുക



4646

വകയേവിരുതവിയേവിടവില്ലെസ്പോതതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീര്ഷകതവില്    500    സകസ്പോടവി  രൂപ
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  വകയേവിരുതണലമനസ്  സമവിതവി  ശവിപസ്പോർശ
ലചെയ്യുന  . 

ധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന നമര് XXXVII―വമ്പ്യവസസ്പോയേങ്ങൾ 

സവസ്പോടസ് ലചെയ്തതസ് :  1947,23,04,000 രൂപ

ചെസ്പോര്ജസ് ലചെയ്തതസ് :  ഇല്ലെ

2852―വമ്പ്യവസസ്പോയേങ്ങൾ

2852-07-202-74―അഭമ്പ്യസ്തവവിദേമ്പ്യർകസ്  ഐ  .  റവി  ,    മറ്റു  വമ്പ്യവസസ്പോയേ   സസ്പോപനങ്ങളവിൽ
ഇനന്ഷവിപസ്  സപ്രസ്പോഗസ്പോതം

വവിഹവിതതം : ഇല്ലെ (പദ്ധതവി)

129.  അഭമ്പ്യസ്തവവിദേമ്പ്യർകസ്   ഐ.ടവി,  മറ്റു  വമ്പ്യവസസ്പോയേ  സസ്പോപനങ്ങളവിൽ  ഇനന്ഷവിപസ്
പരവിപസ്പോടവികൾ  നടതസ്പോൻ  ഐ.ടവി  പസ്പോർക്കുകൾ  പദ്ധതവിയേവിടുനതസ്പോയേവി  സമവിതവി
മനസവിലസ്പോക്കുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    2    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .

4859―ലടലവികമഡ്യൂണവിസകഷൻ  ,   ഇലസകസ്പോണവികസ് വമ്പ്യവസസ്പോയേങ്ങൾക്കുള  മൂലധന ലചെലവസ്

4859-02-004-99―നൂതന സസ്പോസങ്കേതവിക സമഖല

വവിഹവിതതം : 20 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

130.  തവിരുവനന്തപുരതസ്  എമർജവിതംഗസ്  ലടസകസ്പോളജവി  ഹബസ്  സസ്പോപവിക്കുനതവിസലകസ്
നവിലവവിലല  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.
ആയേതവിനസ്പോൽ ഈ ശമീർഷകതവിൽ   30   സകസ്പോടവി രൂപ   ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /    ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന
വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .  

4859-02-004-96―ടസബർ പസ്പോർകസ്

01―സതംസസ്പോന സഹസ്പോയേതം

വവിഹവിതതം : 11.83 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

131.  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം,  മുന്വര്ഷലത  ലചെലവസ്  എനവിവ പരവിസശസ്പോധവിച്ചതവിലന
അടവിസസ്പോനതവിൽ പുതവിയേ ഐ.ടവി.  ലകടവിട നവിർമസ്പോണ പ്രവർതനങ്ങൾകസ്പോയേവി അധവിക
തുക  ആവശമ്പ്യമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ
2.17    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി    അധവികമസ്പോയേവി
വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന. 
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4859-02-004-95―വവിവര സസ്പോസങ്കേതവിക വവിദേമ്പ്യയസ്പോയേവി സലലമടുക്കുനതവിനുതം അടവിസസ്പോന

സകൗകരമ്പ്യതം വവികസവിപവിക്കുനതവിനുതം

വവിഹവിതതം : 25.10 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

132. ബഡ്ജറസ് വവിഹവിതതം, മുൻവർഷങ്ങളവിലല ലചെലവസ് എനവിവ പരവിസശസ്പോധവിച്ചതവിലന

അടവിസസ്പോനതവിൽ  ലടസകസ്പോപസ്പോർകവിലന  ഭൂമവി  ഏലറടുകലവിനുതം  അടവിസസ്പോന  സകൗകരമ്പ്യ

വവികസനതവിനുതം,  എൽ.എ.ആർ.  സകസുകളുലട  തമീർപസ്പോകലവിനുതം  സവണവി  അധവിക  തുക

ആവശമ്പ്യമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി  വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    15

സകസ്പോടവി രൂപ ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ്

സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .

4859-02-004-94―ഇൻസഫസ്പോപസ്പോർക്കുകൾ

01―ഇൻസഫസ്പോപസ്പോർകസ്  ,   ലകസ്പോച്ചവി

വവിഹവിതതം : 24.50 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

133.  ബ ഡ്ജറസ് വവിഹവിതതം, മുൻവർഷങ്ങളവിലല ലചെലവസ് എനവിവ പരവിസശസ്പോധവിച്ചതവിലന

അടവിസസ്പോനതവിൽ ഇൻസഫസ്പോപസ്പോർകസ്സസ് സകരള പസ്പോൻ സമീതം,  ഇൻസഫസ്പോപസ്പോർകസ്    ഒനസ്പോതം

ഘടതം, രണസ്പോതം ഘടതം, ഐ.ടവി. സ് സപസസ് ഒരുകൽ, അടവിസസ്പോന സകൗകരമ്പ്യ വവികസനതം, ഭൂമവി

ഏലറടുകൽ എനവിവയസ്പോയേവി നവിലവവിലല ബഡ്ജറസ് വവിഹവിതതം അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ് സമവിതവി

വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    29    സകസ്പോടവി  രൂപ

ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്

സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .    

05―വമീടവിനടുതസ് ലതസ്പോഴവിലവിടമസ്പോകൽ 

വവിഹവിതതം : ഇല്ലെ (പദ്ധതവി)

134.  വർകസ്  നവിയേർ  സഹസ്പോതം  പദ്ധതവികസ്പോയേവി  നവിർദ്ദേവിഷ്ട  ലകസ്പോച്ചവി  ലമസട്രൈസ്പോ  സകൗതസ്

സസ്റ്റേഷനവിൽ മുപതവി ഏഴസ്പോയേവിരതവി അഞ്ഞൂറസ് ചെതുരശയേടവി ഐ.ടവി.  സ് സപസസ് ഒരുക്കുന

പ്രവൃതവി  പുസരസ്പോഗമവിക്കുനതസ്പോയേവി  സമവിതവി  മനസവിലസ്പോക്കുന.  ആയേതവിനസ്പോല്  ഈ  പദ്ധതവി

നടതവിപവിസലയസ്  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    25    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /

ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .  
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4859-02-004-91―ഇന്തമ്പ്യസ്പോ ഇലനസ്പോസവഷൻ ലസനര് സഫസ്പോർ ഗസ്പോഫമീന്

34-3―മറ്റു ലചെലവുകള   -   മറവിനതം

വവിഹവിതതം : 6 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

135.  സകന്ദ്ര-സതംസസ്പോന സർകസ്പോരുകളുലട സതംയക വവികസന പദ്ധതവിയേസ്പോയേ ഇന്തമ്പ്യസ്പോ
ഇലനസ്പോസവഷൻ  ലസനര്  സഫസ്പോർ  ഗസ്പോഫമീലന  (ഐ.ഐ.സവി.ജവി)  വവിജ്ഞസ്പോന-വവികസന
പ്രവർതനങ്ങൾകസ്പോയേവി  വകയേവിരുതവിയേ  വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോലണനസ്  സമവിതവി
വവിലയേവിരുത്തുന.  ആയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    4    സകസ്പോടവി  രൂപ
ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി  അധവികമസ്പോയേവി  വകയേവിരുതണലമനസ്
സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .

ധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന നമര് XLI―ഗതസ്പോഗതതം

സവസ്പോടസ് ലചെയ്തതസ് : 1833,73,60,000 രൂപ

ചെസ്പോര്ജസ് ലചെയ്തതസ് : 61,98,00,000 രൂപ

5053-02-190-97―കണ്ണൂർ  വവിമസ്പോനതസ്പോവളതവിലന  അടവിസസ്പോന  സകൗകരമ്പ്യങ്ങള
ലമച്ചലപടുതൽ   (  എതം  .  ഐ  .  ഡവി  .  പവി  .)   കവിയേസ്പോലവിനസ് ധനസഹസ്പോയേതം     

വവിഹവിതതം : 1 ലകതം രൂപ (പദ്ധതവി)

136.  കണ്ണൂർ  വവിമസ്പോനതസ്പോവളതവിലന  ബസ്പോങ്കേസ്  വസ്പോയ്പ  പുനനഃക്രമമീകരവിക്കുനതവിനസ്പോയതം
നവിഷ് ക്രവിയേ  ആസ്തവി  ആകസ്പോതവിരവികസ്പോനുമസ്പോയേവി  വസ്പോയ്പസ്പോ  തവിരവിച്ചടവവിനസ്  നവിലവവിലല  തുക
അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോൽ  ഈ  ശമീർഷകതവിൽ    113    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /
ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന വഴവി അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  .

5075-60-800-61―ഗമീൻഫമീൽഡസ് എയേർസപസ്പോർടസ് ശബരവിമല

വവിഹവിതതം : 2.01 സകസ്പോടവി രൂപ (പദ്ധതവി)

137.  ഭൂമവി  ഏലറടുക്കുനതവിനുള  പ്രസ്പോരതംഭ  ലചെലവുകൾ,  വവിശദേ  പദ്ധതവി  റവിസപസ്പോർടസ്
തയ്യസ്പോറസ്പോകൽ, കമനവി രൂപമീകരണ ലചെലവസ്,  ലസഷമ്പ്യൽ ഓഫമീസറുലട കസ്പോരമ്പ്യസ്പോലയേ ലചെലവസ്
എനവിവയസ്പോയേവി  നവിലവവിലല  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം  അപരമ്പ്യസ്പോപ്തമസ്പോയേതവിനസ്പോൽ    ഈ
ശമീർഷകതവിൽ    26    സകസ്പോടവി  രൂപ  ധനപുനനഃവവിനവിസയേസ്പോഗതം  /  ഉപധനസ്പോഭമ്പ്യര്ത്ഥന  വഴവി
അധവികമസ്പോയേവി വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  . 
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5053-02-190-99―ലകസ്പോച്ചവി അന്തസ്പോരസ്പോഷ്ട്ര വവിമസ്പോനതസ്പോവളതം   (  ക്ലൈവിപ്തതം  )   മൂലധന നവിസകപതം

വവിഹവിതതം : ഇല്ലെ

138.  സവിയേസ്പോലവിലന അവകസ്പോശ ഓഹരവിയേവിലല അഡമീഷണൽ ഓഹരവികൾ വസ്പോങ്ങുന
ആവശമ്പ്യതവിസലയ് കസ്  ബഡ്ജറസ്  വവിഹവിതതം  അനുവദേവിച്ചവിടവില്ലെസ്പോതതവിനസ്പോൽ  ഈ
ശമീർഷകതവിൽ   31   സകസ്പോടവി രൂപ വകയേവിരുതണലമനസ് സമവിതവി ശവിപസ്പോർശ ലചെയ്യുന  . 

പവിണറസ്പോയേവി വവിജയേന്,
തവിരുവനന്തപുരതം,          ലചെയേര്മസ്പോന്, 
2023 ലഫബ്രുവരവി 21.   സബ്ജകസ് കമവിറവി  XIV. 
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