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സബറജകറ കേമനിറനി  VI

(വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

അദദക്ഷന 
ശതീ. വനി. ശനിവനകുട്ടേനി,

            സപഭാതുവനിദദഭാഭദഭാസ - സതഭാഴനില്  വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷദഭാ അന്റിംഗങ്ങള

കഡഭാ.ആര്. ബനിന,
ഉന്നതവനിദദഭാഭദഭാസ - സഭാമൂഹദനതീതനി  വകുപ്പുമനനി.

ശതീ. സജനി സചെറനിയഭാന,
മതദബനന -  സഭാന്റിംസഭാരനികേ - യുവജനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള

സപഭാഫ. ആബനിദറ ഹുസസന തങ്ങള

ശതീ. എന്റിം.  എസറ. അരുണ് കുമഭാര്

ശതീ. ടെനി. വനി. ഇബഭാഹനിന്റിം

ശതീ. മുഹമദറ മുഹസനിന

ശതീ. സകേ. എന്റിം. സച്ചനിനകദവറ

ശതീ. ഷഭാഫനി പറമനില്

ശതീ. എ. എന. ഷന്റിംസതീര്

ശതീ. എന്റിം. വനിജനിന.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ലനിമ ഫഭാനസനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ബനിന എസറ. എല്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VI-സന  2022-2023  സഭാമതനികേ
വര്ഷസത  ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമനിതനിയുസടെ അദദക്ഷനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

2022  ഏഏ്രപനില്  4,  20  എന്നതീ തതീയതനികേളനില്  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്ന്നറ  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വദവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം
ധനഭാഭദര്ത്ഥന  നമര്  XVII-ല്  (വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം,  കേഭായനികേവനികനഭാദന്റിം,  കേല,  സന്റിംസഭാരന്റിം)
ഉളസകഭാള്ളുന്ന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം
ലഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം സന്നനിഹനിതരഭായനിരുന്ന  ഉകദദഭാഗസ്ഥരനില്
നനിനന്റിം  ആവശദമഭായ ഘട്ടേങ്ങളനില് കൂടുതല് വനിശദതീകേരണന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയ.

ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം സഭാമതനികേപരവമഭായ പരനിമനിതനികേളകറ വനികധയമഭായനി സമനിതനി
അഭനിപഭായങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  നനിഗമനങ്ങളനില്  എതനികച്ചരുകേയുന്റിം  സചെയ.
ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളനികന്മേല് ലഭനിച്ച ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരദഭാപ്തമഭായ ശതീര്ഷകേങ്ങളനികന്മേല്
അധനികേ തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള സമനിതനിയുസടെ  ശനിപഭാര്ശകേള അടെങ്ങനിയതഭാണറ  ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേറ. 

2022  ഏഏ്രപനില് 27  -ാ  തതീയതനി  കചെര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

വനി. ശനിവനകുട്ടേനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദക്ഷന,
2022 ഏഏ്രപനില്  27. സബ്ജകറ  കേമനിറനി VI.



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVII―വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ, കപ്പോയറികവറിപനപ്പോദസ, കല, സസസപ്പോരസ

പവപ്പോടട ചചെയ്തതട  : 25655.9742 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : 18 ലകസ രൂപ

ചപപ്പോതുവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വകുപട 

2202-01-102-99-01-4―ഗവണ്ചമെപന്റേതര പപ്രൈമെററി   സ്കൂളുകള്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയസ  -   ടടീചറിസഗട
ഗപ്പോന്റേട  -  ശമ്പളസ  -  ചമെഡറിക്കല് റടീ ഇസപബേഴടചമെന്റേട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1.9544 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ) 

1. 5849 എയ്ഡഡട പപ്രൈമെററി സ്കൂള്  അധഭ്യപ്പോപകരുള്ചപചട 66006 ജടീവനക്കപ്പോരുചട
മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല  ചമെഡറിക്കല്  റടീ  ഇസപബേഴടചമെന്റേട  ഇനതറിലുള്ള  കുടറിശറിക   തുക
നല്കുന്നതറിനട നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആകയപ്പോല്   1   പകപ്പോടറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-102-93-02-4―പറി  .  ടറി  .  എ  .    നറിയന്ത്രണതറിലുള്ള  പ്രൈടീ  -  പപ്രൈമെററി  അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കുസ
ആയമെപ്പോര്ക്കുമുള്ള സഹപ്പോയസ  -  പവതനസ  -  കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ  : 60 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ) 

2. പറി.ടറി.എ.-യുചട  നറിയന്ത്രണതറിലുള്ള  1773  സ്കൂളുകളറിചല  1948  പ്രൈടീ-പപ്രൈമെററി
അധഭ്യപ്പോപറികമെപ്പോര്ക്കുസ  758  ആയമെപ്പോര്ക്കുസ  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള ഓണപറററിയസ   നല്കുന്നതറിനട
ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  10.1645    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-104-99―പരറിപശപ്പോധന

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 131.5081 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ) 

3. സസസപ്പോനചത  163  എ.ഇ.ഒ.  ഓഫടീസുകളറിചല മുന് വര്ഷങ്ങളറിചല പവദദ്യുതറി
ചെപ്പോര്ജട കുടറിശറിക, വപ്പോടകയറിനതറിലുള്ള കുടറിശറിക തുക എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനട ബേഡ്ജററില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  21.95033      ലകസ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറി
പയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .
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2202-01-111-96-03―സര്വ്വശറികപ്പോ അഭറിയപ്പോന് പപ്രൈപ്പോജകട  ഡയറകപററട    -    സമെഗ ശറിക
അഭറിയപ്പോനട സസസപ്പോനതറിചന്റേ അധറിക സഹപ്പോയസ   

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ    : 13.50 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

4. 2686  ചസ്പെഷഭ്യലറിസട  അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കട  പ്രൈതറിമെപ്പോസസ  20,000  രൂപ  ക്രമെതറില്
ശമ്പളസ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയുസ  പബപ്പോക്കട  ററിപസപ്പോഴട  ചസന്റേറുകളുചട  നവടീകരണതറിനപ്പോയുസ
സമെഗശറികയുചട  50  ഓടറിസസ  ചസന്റേറുകളറില്  ആധുനറിക  രടീതറിയറിലുള്ള ഉപകരണങ്ങള്
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസ  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
36.76    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-112-90-01―ഉചഭകണ പരറിപപ്പോടറി   (60%   പകനപ്പോവറിഷ്കൃതസ  ) -  പകനവറിഹറിതസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ    : 225 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

5. ഭകഭ്യവറിതരണ  ഇനതറില്  സറിവറില്  സപപ്ലൈസട  പകപ്പോര്പപറഷനുള്ള  കുടറിശറിക,
കടത്തുകൂലറി  കുടറിശറിക,  കുടറികളുചട  എണ്ണതറില്  ഉണപ്പോയ  വര്ദ്ധനവട  മൂലമുള്ള  അധറിക
ചചെലവട  എന്നറിവ  തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  174.34    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-112-90-02―ഉചഭകണ പരറിപപ്പോടറി   (60%   പകനപ്പോവറിഷ്കൃതസ  )-  സസസപ്പോന വറിഹറിതസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ    : 150 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

6. ഭകഭ്യവറിതരണസ  ചചെയ്ത  ഇനതറില്  സറിവറില്  സപപ്ലൈസട  പകപ്പോര്പപറഷനുള്ള
കുടറിശറിക,  കടത്തുകൂലറി  കുടറിശറിക,  കുടറികളുചട  എണ്ണതറില്  ഉണപ്പോയ  വര്ദ്ധനവട  മൂലമുള്ള
അധറിക  ചചെലവട  എന്നറിവ  തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട   വറിഹറിതസ
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  112.04    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-191-50―പകപ്പോര്പപറഷനുകള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയസ  -  റവനന്യൂ  ചചെലവറിനുള്ള  പബപ്പോക്കട
ഗപ്പോന്റുകള് 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 22 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

7. പകപ്പോര്പപറഷന്  മുഖപ്പോന്തരസ  പപ്രൈമെററി  സ്കൂളുകളറിചല  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല
പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണ  കുടറിശറിക  തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
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3.3925    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-192-50―മുനറിസറിപപ്പോലറിററികള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയസ  -  റവനന്യൂ  ചചെലവറിനുള്ള  പബപ്പോക്കട
ഗപ്പോന്റുകള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 60 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

8. മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  മുഖപ്പോന്തരസ  പപ്രൈമെററി  സ്കൂളുകളറിചല  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല
പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണ  കുടറിശറിക  തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
49.52034    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-196-50―ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയസ  -  റവനന്യൂ  ചചെലവറിനുള്ള  പബപ്പോക്കട
ഗപ്പോന്റുകള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 74 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

9. ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  മുഖപ്പോന്തരസ  പപ്രൈമെററി  സ്കൂളുകളറിചല  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല
പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണ  കുടറിശറിക  തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
11.09369    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-198-50―വറിപലജട പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ  -  റവനന്യൂ ചചെലവറിനുള്ള പബപ്പോക്കട
ഗപ്പോന്റുകള്  

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 2.40 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

10.  ഗപ്പോമെപഞപ്പോയതട  മുഖപ്പോന്തരസ  പപ്രൈമെററി  സ്കൂളുകളറിചല  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിചല
പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണ  കുടറിശറിക  തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
1.5114496    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-001-99-06―ഭരണവസ നടതറിപസ   -    ഡയറകപററട ഓഫട    പബറികട ഇന്സ്ട്രകന്  -
വപ്പോടക  -  കരസ  -  നറികുതറി

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1.92 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

11.  ചപപ്പോതുവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ഡയറകറുചട  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  വസതറിയുചട  വപ്പോടകയുമെപ്പോയറി
ബേന്ധചപടട പ്രൈതറിമെപ്പോസസ 16000 രൂപ നറിരക്കറില് മുന് വര്ഷചത കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനട
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നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്   1.12      ലകസ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-001-98―മുഖഭ്യജറിലപ്പോ  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ഓഫടീസുകള്    (  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ചഡപന്യൂടറി
ഡയറകപററ്റുകള്  )

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 84.2576 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

12.  സസസപ്പോനചത  14  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ചഡപന്യൂടറി ഡയറകര് ഓഫടീസുകളറിചല  1155
ജടീവനക്കപ്പോരുചട  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിചല  ചമെഡറിക്കല്  റടീഇസപബേഴടചമെന്റേട,  പവദദ്യുതറി  ചചെലവട,
പമെപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹന  സസരകണവസ  അറകുറപണറിയുസ,  വപ്പോഹനതറിചന്റേ  ഇന്ധന  ചചെലവട
എന്നറിവയുചട കുടറിശറിക തുക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  14    ലകസ രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-001-85-01―സ്കൂള് വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ   -   നവടീകരണസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : പദ്ധതറി - ഇല

 പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല

13. ചപപ്പോതുവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ഡയറകപറററിചല  പണറി  പൂര്തറിയപ്പോയ  ചകടറിടതറിചല
ഇന്റേടീരറിയര്  വര്ക്കുകള്ക്കുപവണറി  യു.എല്.സറി.സറി.എസട.  എന്ന  സപ്പോപനതറിനട
അനുവദറിക്കപ്പോനുള്ള  ഫണട  നല്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയുസ  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  ജറിലപ്പോ  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ
ഓഫടീസട  നവടീകരണതറിനപ്പോയുസ  പകരളതറിചല  മുഴുവന്  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ഓഫടീസുകളുസ
ഇ-ഓഫടീസട  സസവറിധപ്പോനതറിപലക്കട  മെപ്പോറ്റുന്നതറിപലക്കപ്പോയുസ  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജററില്  തുക
വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  13.90    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

2202-02-101-99―പരറിപശപ്പോധന   -   ജറിലപ്പോ വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ഓഫടീസുകള്

01-4 ―ശമ്പളസ   -   ചമെ   ഡറിക്കല് റടീ ഇസപബേഴടചമെന്റേട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 6.50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

05-2 ―ഓഫടീസട ചചെലവകള്   -   പവദദ്യുത ചചെലവട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 11.55 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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14.38  ജറിലപ്പോ  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ഓഫടീസുകളറിചല  ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട മുന് വര്ഷങ്ങളറിചല
ചമെഡറിക്കല്  റടീഇസപബേഴടചമെന്റേട  ഇനതറിലുള്ള  കുടറിശറിക  തുകയുസ  പവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട
ഇനതറിലുള്ള കുടറിശറിക തുകയുസ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത  ശടീര്ഷകതറില്  8    ലകസ    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി   വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-106-99―പപ്പോഠപുസ്തകങ്ങള്  -  പപ്പോഠപുസ്തക പ്രൈസറിദ്ധടീകരണസ  

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 68.0507 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

15.  പപ്പോഠപുസ്തക  ഓഫടീസറിചല  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല  പ്രൈറിന്റേറിസഗട  ചെപ്പോര്ജട,  വറിതരണ
ചെപ്പോര്ജട  കുടറിശറിക,  സപ്പോധനസപ്പോമെഗറികള്  വപ്പോങ്ങല്  എന്നടീ  ചചെലവകള്
വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  80
പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-108-99―പരടീകകള്   -   പരടീകപ്പോ വറിഭപ്പോഗസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 33.9431 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

16.  പരടീകപ്പോ വറിഭപ്പോഗതറിചല  131  ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട ചമെഡറിക്കല് റടീഇസപബേഴടചമെന്റേട,
അവധറിയപ്പോതപ്പോ  ആനുകൂലഭ്യസ,  വപ്പോടര്  ചെപ്പോര്ജട,  ഇന്ധന  ചചെലവട  കുടറിശറിക  എന്നറിവ
തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
10.2559    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-99-04-4―ഗവണ്ചമെന്റേട  ചസക്കണററി  സ്കൂളുകള്  -  യപ്പോതപ്പോചചലവകള്  -
അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ         : 7 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

17.സസസപ്പോനചത  1006  ഗവണ്ചമെന്റേട  ചസക്കണററി  സ്കൂളുകളറിചല  24191
ജടീവനക്കപ്പോരുചട മുന് വര്ഷങ്ങളറിചല അവധറിയപ്പോതപ്പോ ആനുകൂലഭ്യസ  ഇനതറിലുള്ള കുടറിശറിക
തുക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  5
ലകസ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-74―ഹയര് ചസക്കണററി വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ   -  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറി പകനടീകൃത പരറിപപ്പോടറി

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 7.75 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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18. കരറിയര്  പഗഡുമെപ്പോര്ക്കുസ  സസസപ്പോനചത  എലപ്പോ  സസൗഹൃദ
പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറര്മെപ്പോര്ക്കുസ ചറസറിഡന്ഷഭ്യല് പരറിശടീലനസ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജററില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.25    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-71―അക്കപ്പോദമെറികട എക്സലന്സട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 25.20 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

19.സസസപ്പോനചത  സ്കൂള്  തലതറില്  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  മെറികവട  ഉറപട  വരുത്തുന്നതറിനുസ
അധഭ്യപ്പോപക  പരറിശടീലനസ  നല്കുന്നവര്ക്കട  പരറിശടീലനസ  നല്കുന്നതറിനുസ  സബേട
ജറിലപ്പോ/സസസപ്പോനതല  ശപ്പോപസപ്പോത്സവസ  ഉള്ചപചടയുള്ള  ക്ലബടതല  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുസ
സസസ്കൃത  പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണസ  ചചെയ്യുന്നതറിപലക്കുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക   അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    79.30    ലകസ   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-70―സ്കൂള് വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ   -   വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറി പകനടീകൃത പ്രൈവര്തനങ്ങള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 82.80 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

20.  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറി പകനടീകൃത പ്രൈവര്തനങ്ങളുചട ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി എസ.  ജറി.എല്.സറി.-കള്ക്കുള്ള
ഓണപറററിയസ,  ഏണ്ഡട  ലടീവട  സറണര്,  ചഫസറിവല്  അലവന്സട  എന്നറിവയപ്പോയുസ
പദശടീയ/സസസപ്പോന സ്കൂള് പസ്പെപ്പോര്ട്സട പജതപ്പോക്കള്ക്കുള്ള ചപയ്ഡട മെണറി എന്നറിവയപ്പോയുമുള്ള
നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  12.6350666    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-69―സ്കൂള് വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ   -   അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : പദ്ധതറി - ഇല

പദ്ധതറിപയതരസ-ഇല

21.  സസസപ്പോനചത  സ്കൂളുകളുചട  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യ  വറികസനതറിനപ്പോയറി
നറിലവറിചല ബേഡ്ജററില് തുക വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്   150
പകപ്പോടറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-02-109-61―ചപപ്പോതുവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ഡയറകപറററിനുള്ള സഹപ്പോയസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 3.50 പകപ്പോടറി രൂപ  (പദ്ധതറി)

22.  ജറിലപ്പോ/ഉപജറിലപ്പോ പസ്പെപ്പോര്ട്സട  മെടീറ്റുകള്,  സസസപ്പോന ചെപ്പോമ്പഭ്യന്ഷറിപകള് എന്നറിവ
നടത്തുന്നതറിനപ്പോയുസ സസസപ്പോനതല സ്കൂള് കപ്പോയറിക പമെളയുചട നടതറിപറിനപ്പോയറി പസ്പെപ്പോര്ട്സട
ചസകനറിപലക്കട  പുതറിയ  വപ്പോഹനസ  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയുസ  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് 4.46    പകപ്പോടറി     രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-191-50―മുനറിസറിപല്  പകപ്പോര്പപറഷനുകള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയസ  -  റവനന്യൂ  ചചെലവറിനുള്ള
പബപ്പോക്കട ഗപ്പോന്റുകള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 15 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

23.  പകപ്പോര്പപറഷന്  മുഖപ്പോന്തരസ  ചസക്കണററി  സ്കൂളുകളറിചല  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല
പസപ്പോളര്ഷറിപട വറിതരണ കുടറിശറിക തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  2.70851    ലകസ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-192-50―മുനറിസറിപപ്പോലറിററികള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയസ  -  റവനന്യൂ  ചചെലവറിനുള്ള  പബപ്പോക്കട
ഗപ്പോന്റുകള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 25 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

24.  മുനറിസറിപപ്പോലറിററികള്  മുഖപ്പോന്തരസ  ചസക്കണററി  സ്കൂളുകളറിചല  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല
പസപ്പോളര്ഷറിപട വറിതരണ കുടറിശറിക തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  71.33926    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-196-50―ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയസ  -  റവനന്യൂ  ചചെലവറിനുള്ള
പബപ്പോക്കട ഗപ്പോന്റുകള് 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

25.  ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തുകള് മുഖപ്പോന്തരസ ചസക്കണററി സ്കൂളുകളറിചല മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല
പസപ്പോളര്ഷറിപട വറിതരണ കുടറിശറിക തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.6323387    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-80-004-91-36―ഗപവഷണസ    -    പസറട കസൗണ്സറില് ഓഫട    എഡന്യൂപക്കഷന് ററിസര്ചട
ആന്റേട ചട്രെയറിനറിസഗട   (  എസട  .  സറി  .  ഇ  .  ആര്  .  ററി  .) -  സഹപ്പോയധനസ   -  ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 19 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

26.  പപ്പോഠഭ്യപദ്ധതറി  പരറിഷ്കരണതറിചന്റേ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  പ്രൈടീ-പപ്രൈമെററി  മുതല്  ഹയര്
ചസക്കണററി  വചരയുള്ള  വറിവറിധ  വറിഷയങ്ങളുചട  പപ്പോഠപുസ്തകങ്ങള്,  അദ്ധഭ്യപ്പോപക
സഹപ്പോയറികള്,  ഡറിജറിറല് വറിഭവങ്ങള് എന്നറിവ തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുസ സര്ക്കപ്പോര്,  സര്ക്കപ്പോര്
എയ്ഡഡട  സ്കൂളുകളറിചല  അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കട  പരറിശടീലനസ  നല്കുന്നതറിനുസ  വറിവറിധ
ജറിലകളറിലപ്പോയറി  അന്തര്പദശടീയ-പദശടീയ  വറിദഗ്ദ്ധചര  ഉള്ചപടുതറിയുള്ള  ചസമെറിനപ്പോറുകള്
സസഘടറിപറിക്കല്,  ഭറിന്നപശഷറിക്കപ്പോരപ്പോയ  കുടറികളുചട  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസവമെപ്പോയറി  ബേന്ധചപടട
നപ്പോഷണല്  ചസമെറിനപ്പോര്,  അദ്ധഭ്യപ്പോപക  ശപ്പോകടീകരണസ  എന്നടീ  പരറിപപ്പോടറികള്ക്കുമെപ്പോയറി
പദ്ധതറിയറിനതറില്   2.70   പകപ്പോടറി രൂപയുസ എസട.സറി.ഇ.ആര്.ടറി. ജടീവനക്കപ്പോരുചട 2022-23
വര്ഷചത  ശമ്പളസ,  ടറി.  എ.,  ഓഫടീസട  ചചെലവകള്,  വപ്പോടക,  നറികുതറി  എന്നടീ
ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി   പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  10    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ഉന്നതവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വകുപട 

2202-03-102-99-31―സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ   -  പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല –
സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ     : 320.221 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

27.  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണസ,   ചപന്ഷന്  പരറിഷ്കരണസ  എന്നറിവമൂലമുള്ള   ചപന്ഷന്
കുടറിശറിക,  കപ്പോമെപ്പോശശപ്പോസ കുടറിശറിക എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്   പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  46.32    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-98―പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

31―സഹപ്പോയധനസ - ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 244.497 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

28.  യു.ജറി.സറി.  ശമ്പള പരറിഷ്കരണ പ്രൈകപ്പോരവസ സസസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് ജടീവനക്കപ്പോരുചട
ശമ്പളപരറിഷ്കരണപ്രൈകപ്പോരവമുള്ള  ശമ്പളസ,  ശമ്പള  കുടറിശറിക,  ചപന്ഷന്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്
എന്നടീ ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
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60.583    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

35―മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 5.0064 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 24.7936 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

29.  പദ്ധതറി  നടതറിപറിനപ്പോയറി  യൂണറിപവഴറിററി  കണറിജന്സറി  ഫണറില്  നറിചന്നടുത
രൂപ തറിരറിചടയ്ക്കുന്നതറിനുസ നപ്പോകട  (NAAC)  അചക്രഡറിപറഷനട മുപന്നപ്പോടറിയപ്പോയുളള വറികസന
പദ്ധതറികള്  പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  തുക
പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  16.6407626    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-97 ―മെഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോന്ധറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 34.40 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

196.02 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

30.  മെഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോന്ധറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  പഠന  വകുപകളുചട  അടറിസപ്പോന
സസൗകരഭ്യ വറികസനസ,  ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ,  ചപന്ഷന്,  ശമ്പള പരറിഷ്കരണ കുടറിശറിക,
മെറപ്പോനുകൂലഭ്യങ്ങള്  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  5    പകപ്പോടറി രൂപയുസ പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
132.4628    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-93―ശടീ ശങ്കരപ്പോചെപ്പോരഭ്യ സസസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 73.909 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

35―മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണസ  -  സഹപ്പോയധനസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 2.2254 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 18.1746 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

500/2022.
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31. നറിലവറിലുള്ള  നറിര്മപ്പോണ  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ
അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചട  കശപ്പോര്പടഴട,  കുടറികളുചട  പഹപ്പോസല്  എന്നറിവയുചട  നറിര്മപ്പോണസ,  പഠന
വകുപകള്ക്കപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ  ഫര്ണറിചറുകള്,  ഓഫടീസട  ഓപടപ്പോപമെഷന്  പൂര്തടീകരണസ
എന്നറിവയപ്പോയുസ  പദ്ധതറിയറിനതറില്    2.47    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
55.9851    പകപ്പോടറി രൂപയുസ പറി.എഫട.,  ചപന്ഷന് ഫണട എന്നറിവയറില് നറിപകപറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിയപ്പോചത  പപപ്പോയ  മുന്ബേപ്പോധഭ്യതകള്  തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
113.6026    പകപ്പോടറി രൂപയുസ കൂടറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-92―കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ധനസഹപ്പോയസ

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 66.1760 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

32.  അനദ്ധഭ്യപ്പോപക ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പള പരറിഷ്കരണവമെപ്പോയറി ബേന്ധചപട കുടറിശറിക
നല്കുന്നതറിനുസ  അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചട  ശമ്പള  ഇനതറിലുള്ള  കുടറിശറിക  തുക  പപ്രൈപ്പോവറിഡന്റേട
ഫണറില്  ലയറിപറിക്കുന്നതറിനുസ  മെറ്റുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  32.524    പകപ്പോടറി  രൂപ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-77-36―നപ്പോഷണല്  യൂണറിപവഴ് സറിററി  ഓഫട  അഡ് വപ്പോന്സ്ഡട  ലടീഗല്
സഡടീസട    (  നദ്യുവപ്പോല്സട  )-  സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 12 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

33. നദ്യുവപ്പോല്സറിചന്റേ കഭ്യപ്പോമ്പസട വറികസന പ്രൈവര്തനങ്ങളുചട പൂര്തടീകരണതറിനട
ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്    12.03    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-72―തുഞചതഴുതച്ഛന് മെലയപ്പോളസ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 5.335 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 5.8236 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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34.  കഭ്യപ്പോമ്പസറിചന്റേ  വറികസന  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയുസ  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,
ഏഴപ്പോസ  യു.ജറി.സറി.  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക,  ചപന്ഷന്  ഫണട  കുടറിശറിക,  വപ്പോഹന
വപ്പോടക, ഇന്ധനസ, യപ്പോതപ്പോബേത, പവദദ്യുതറി,  ചടലപഫപ്പോണ്, മെടീററിസഗട ചചെലവട,  മെറട ഓഫടീസട
ചചെലവകള്  എന്നറിവയപ്പോയുസ  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്    11.90    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ
പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    12.8174    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-99―ആര്ട്സട ആന്റേട സയന്സട പകപ്പോപളജുകള്

05-1―ഓഫടീസട ചചെലവകള്  -  ചവള്ളക്കരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 22 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

35.  പുതറിയ  പകപ്പോപളജുകള്  നറിലവറില്  വന്ന  സപ്പോഹചെരഭ്യതറിനനുസൃതമെപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിച
ചവള്ളക്കരസ ഒടുക്കുന്നതറിനട ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിട്ടുള്ള തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല് 7   ലകസ
രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

05-2―ഓഫടീസട ചചെലവകള്  -  പവദദ്യുതറി ചചെലവട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1.4553 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

36.  പുതറിയ  പകപ്പോപളജുകള്  നറിലവറില്  വന്ന  സപ്പോഹചെരഭ്യതറിനനുസൃതമെപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിച
പവദദ്യുതറി  ചചെലവട  ഒടുക്കുന്നതറിനട  ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിട്ടുള്ള തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പവദദ്യുതറി ചചെലവട ഇനതറില്  30   ലകസ  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-92―തറിരുവനന്തപുരസ പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

01-1―ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 5.5166 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

05 -1―ഓഫടീസട ചചെലവകള്   -   ചവള്ളക്കരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 2.63 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

05-3―ഓഫടീസട ചചെലവകള് ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചെലവകള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 58,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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37. തറിരുവനന്തപുരസ പലപ്പോ പകപ്പോപളജട ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ, ഓഫടീസട ചചെലവകള്
എന്നറിവയപ്പോയറി  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ശമ്പള
ഇനതറില്  7.6    ലകസ രൂപയുസ ചവള്ളക്കരസ ഇനതറില്    50,000    രൂപയുസ ചടലറിപഫപ്പോണ്
ചെപ്പോര്ജട  ഇനതറില്    2    ലകസ  രൂപയുസ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-90―എറണപ്പോകുളസ പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

01-1―ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 4.3321 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

38. അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചട  പപ  ററിവറിഷന്  അരറിയര്  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി  നല്കുന്നതറിനട
ബേഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.4773    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

01-4―ചമെഡറിക്കല് റടീ ഇസപബേഴടചമെന്റേട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

39. ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ചമെഡറിക്കല്  റടീ  ഇസപബേഴടചമെന്റേറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്   62,000    രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-89―പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

02-2―പവതനസ   -   കപ്പോമെബേത

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 56,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

04-4―യപ്പോതപ്പോചചലവകള് അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ ―1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

05-1―ഓഫടീസട ചചെലവകള്   -   ചവള്ളക്കരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 1 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

05-3―ഓഫടീസട ചചെലവകള്   -   ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചെലവട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 60,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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40. പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട പലപ്പോ പകപ്പോപളജറിചല ജടീവനക്കപ്പോരുചട കപ്പോമെബേത, അവധറിയപ്പോതപ്പോനു
കൂലഭ്യസ,  ചവള്ളക്കരസ,  ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചെലവട  എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  കപ്പോമെബേത  (പവതനസ)   ഇനതറില്  41,000  രൂപയുസ
അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യയറിനതറില്  99,000  രൂപയുസ  ചവള്ളക്കരസ  ഇനതറില്  1  ലകസ
രൂപയുസ  ചടലറിപഫപ്പോണ്  ചചെലവറിനതറില്  54,000  രൂപയുസ  പചെര്തട  ആചക
പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   2.94    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-83―തൃശ ശ്ശൂര്   പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

01-1―ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 3.0887 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

01-3―ശമ്പളസ   -   വടീട്ടുവപ്പോടക അലവന്സട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 24.70 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

41.  തൃശ ശ്ശൂര് പലപ്പോ  പകപ്പോപളജട  അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കട  യു.ജറി.സറി.  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണസ
നല്പകണതറിനപ്പോല്  ശമ്പളസ  ഇനതറില്  80  ലകസ  രൂപയുസ  വടീട്ടുവപ്പോടക  അലവന്സട
ഇനതറില്  10  ലകസ  രൂപയുസ  പചെര്തട  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  90    ലകസ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-57―രപ്പോഷടീയ  ഉചതപ്പോര്  ശറിക  അഭറിയപ്പോന്    (  ആര്  .  യു  .  എസട  .  എ  )  (60%
സറി  .  എസട  .  എസട  )

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 125 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

പകന വറിഹറിതസ : 75 പകപ്പോടറി രൂപ 

സസസപ്പോന വറിഹറിതസ: 50 പകപ്പോടറി രൂപ 

42.  റൂസയുചട  പ്രൈവര്തനതറിനട  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
പകനവറിഹറിതമെപ്പോയ  156  പകപ്പോടറി  രൂപ  ലഭറിക്കപ്പോനുണട.   പകന
വറിഹറിതതറിനപ്പോനുപപ്പോതറികമെപ്പോയുള്ള  സസസപ്പോന  വറിഹറിതസ  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജററില്
ഉള്ചപടറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  115.67    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-56―ഹയര് എഡന്യൂപക്കഷന് കസൗണ്സറില്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 18 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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43.  പുതറിയ  പദ്ധതറികളുസ  പപ്രൈപ്പോഗപ്പോമുകളുസ  വറിഭപ്പോവനസ  ചചെയ്തറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്
ഇ-പജര്ണല്  കണ്പസപ്പോര്ഷഭ്യസ,  അദ്ധഭ്യപ്പോപന  പരറിശടീലന  പരറിപപ്പോടറി  (FDP),  ആസപ്പോന
മെനറിര നറിര്മപ്പോണസ,  ബേഹ.  മുഖഭ്യമെന്ത്രറിയുചട നവപകരള പപപ്പോസട പഡപ്പോകറല് ചഫപലപ്പോഷറിപട
എന്നറിവയട  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  82.20
പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-105-97-02―അധറിക പവദഗ്ദ്ധഭ്യസ ആര്ജറിക്കുന്നതറിനുള്ളപദ്ധതറി    (  എ  .  എസട  .  എ  .    പറി  .)
(  എഫട  .  എ  .  പറി  )

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 35 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

44.  ഏഴട സറില് പപ്പോര്ക്കുകളുചട നറിര്മപ്പോണസ,  പരറിപപ്പോലനസ,  അസപ്പോപറിചന്റേ ചതപ്പോഴറില്
പനപുണഭ്യ പരറിശടീലനസ,  മെറട ചചെലവകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  61.7225    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-04-001-93―തുടര്വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ പകനസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 7 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല

45.  മൂന്നപ്പോര്  പകപ്പോപളജട  ഓഫട  എഞറിനടീയററിസഗറിചന്റേ  ശമ്പള  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി
ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
2    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-80-800-45―ചക  .  ആര്  .  നപ്പോരപ്പോയണന്  നപ്പോഷണല്  ഇന്സറിറന്യൂടട  പഫപ്പോര്  വറിഷശല്
സയന്സട ആന്റേട ആര്ടട

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1.23  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

2.3473  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

35―മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : പദ്ധതറി - ഇല
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പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1.77  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

1.7151  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

46.  ചക.ആര്.  നപ്പോരപ്പോയണന് നപ്പോഷണല് ഇന്സറിറന്യൂടട  ഓഫട വറിഷശല് സയന്സട  &
ആര്ട്സറില്  പുതറിയ  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളുചട  ഡറിപപ്ലൈപ്പോമെ  പപ്രൈപ്പോജകറിനുപവണറിയുസ  നറിലവറിലുള്ള
നറിര്മപ്പോണ  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ  മെറ്റുമെപ്പോയറി  നറിലവറില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ശമ്പപളതരസ,
മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണസ എന്നടീ ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  '45-36' ,  '45-35'  എന്നടീ
ഉപശടീര്ഷകങ്ങളറില് പദ്ധതറിയറിനതറില് യഥപ്പോക്രമെസ 1.73   പകപ്പോടറി രൂപയുസ   14   പകപ്പോടറി രൂപയുസ
പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   '45-31' , '45-36'  എന്നടീ ഉപശടീര്ഷകങ്ങളറില് യഥപ്പോക്രമെസ 1.1527
പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    1.7849    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-001-93―വകുപറിചന്റേ ശകറിചപടുതല്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 1.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

47.  സപ്പോപങ്കതറിക  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  വകുപറിചല  അഞട  ഓഫടീസുകളുചട  ആധുനറിക
വല്ക്കരണതറിനുസ,  പ്രൈധപ്പോന പദശടീയ സപ്പോപനങ്ങളറില്വചട ജടീവനക്കപ്പോര്ക്കട പരറിശടീലനസ
നല്കുന്നതറിനുസ  മെറ്റുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  ടറി  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  1    പകപ്പോടറി  രൂപ  പദ്ധതറിയറിനതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-102-99―ചകപ്പോചറി ശപ്പോസസപ്പോപങ്കതറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല   (  കുസപ്പോറട  ) 

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 168.157 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

35―മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള   സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 6.197 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

48.  ചകപ്പോചറി  ശപ്പോസസപ്പോപങ്കതറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  ചഹല്തട  ചസന്റേര്
ആരസഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
പദ്ധതറിയറിനതറില്  56    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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49.  പ്രൈപവശന  പരടീക  നടതറിപട  ചചെലവകള്,  പവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട,  ചവള്ളക്കരസ,
ചപന്ഷന് പരറിഷ്കരണസ മൂലമുണപ്പോയ അധറിക ബേപ്പോധഭ്യത,  യു.ജറി.സറി/എ.ഐ.സറി.ടറി.ഇ.  ഡറി.എ.
ററിവറിഷന്,  അദ്ധഭ്യപ്പോപക-അനദ്ധഭ്യപ്പോപക  നറിയമെനങ്ങള്,  ററിസര്ചട  പസപ്പോളര്ഷറിപട  എന്നറിവയപ്പോയറി
അനുവദറിച  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  83.5074
പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെ  ന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-102-97―പകരള  ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല്  യൂണറിപവഴ് സറിററി  (  പഡപ്പോ  .  എ  .  പറി  .  ചജ  .
അബ്ദുള്കലപ്പോസ ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല് യൂണറിപവഴ് സറിററി  )

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : പദ്ധതറി - ഇല

പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല

50.  പഡപ്പോ.  എ.പറി.ചജ.  അബ്ദുള്കലപ്പോസ  ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല്  യൂണറിപവഴ് സറിററി
ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പള ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി സഹപ്പോയധനസ  -  ശമ്പളസ എന്ന ഉപശടീര്ഷകസ
31-ല് തുകചയപ്പോനസ വകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല് പ്രൈസ്തുത ശടീര്ഷകതറില് 16.0337
പകപ്പോടറി രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

35―മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 7.128 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

51.  പഡപ്പോ.എ.പറി.ചജ. അബ്ദുള്കലപ്പോസ ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല് യൂണറിപവഴ് സറിററിക്കപ്പോയറി സലസ
ഏചറടുക്കുന്നതറിനുസ  യൂണറിപവഴ് സറിററി  ആസപ്പോന  മെനറിരതറിചന്റേ  നറിര്മപ്പോണ
പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത  ശടീര്ഷകതറില്  213.872    പകപ്പോടറി  രൂപ  പദ്ധതറിയറിനതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 14.472 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

52.  പഡപ്പോ. എ.പറി.ചജ.  അബ്ദുള്കലപ്പോസ  ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല്  യൂണറിപവഴ് സറിററിയറില്
പഠനവറിഭപ്പോഗങ്ങള്  ആരസഭറിക്കുന്നതറിനുസ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുചട  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറി  പനപുണഭ്യ
വറികസന  പദ്ധതറികള്  ഉള്ചപചട  19  ഘടകങ്ങളുചട  സപ്പോപക  ചചെലവകള്ക്കുമെപ്പോയറി
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ബേഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത
ശടീര്ഷകതറില്  136.528    പകപ്പോടറി  രൂപ   പദ്ധതറിയറിനതറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 40.381 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

53. പഡപ്പോ. എ.പറി.ചജ.  അബ്ദുള്കലപ്പോസ  ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല്  യൂണറിപവഴ് സറിററിയറിചല
ശമ്പപളതര  ആവര്തന  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനുപുറപമെ
54.9064  പകപ്പോടറി  രൂപ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-103-99-06―ചടക ട നറിക്കല് പഹസ്കൂളുകളുചട വറികസനസ  -  വപ്പോടക  ,   കരസ  ,   നറികുതറി

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 19 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

54. ചടക ട നറിക്കല് പഹസ്കൂള് ചകടറിടങ്ങളുചട വപ്പോടക കുടറിശറിക തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
നറിലവറില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത
ശടീര്ഷകതറില്  15    ലകസ  രൂപ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-105-91-34-2―ചടക ട നറിക്കല്  പഹസ്കൂളുകചള  പപപ്പോളറിചടകറിക്കുകളപ്പോയറി
ഉയര്ത്തുന്നതറിനുള്ള വറിഹറിതസ    -    മെറട  ചചെലവകള്    -    പവദദ്യുതറി
ചചെലവട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ―37.80 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

55. പപപ്പോളറിചടകറിക്കുകളറിചല പവദദ്യുതറി ബേറില്ലുകളുചട കുടറിശറിക തടീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ബേഡ്ജറട വറിഹറിതതറിനട പുറപമെ  8    ലകസ രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-105-79―സര്ക്കപ്പോര് പപപ്പോളറിചടകറിക്കുളുചട വറികസനസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 20 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

56.  നടുവറില് പപപ്പോളറിചടകറിക്കറിചല വറിവറിധ പ്രൈവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനുസ
പറിണറപ്പോയറി എഡന്യൂപക്കഷന് ഹബറില് പുതറിയ പപപ്പോളറിചടകറിക്കറിചന്റേ പ്രൈപ്പോരസഭപ്രൈവര്തനങ്ങള്
സസബേന്ധറിച ചചെലവകള്ക്കുസ നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെല.  ആയതറിനപ്പോല്
പ്രൈസ്തുത ശടീര്ഷകതറില്  3.30    പകപ്പോടറി    രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

500/2022.
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2203-00-112-72―ചസന്റേര് പഫപ്പോര് എഞറിനടീയററിസഗട ററിസര്ചട ആന്റേട ഡവലപ്ചമെന്റേട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 3 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

57.  പ്രൈസ്തസ്തുത  ശടീര്ഷകതറിചല  വറിവറിധ  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട
വറിഹറിതതറിനുപുറപമെ  1.672    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2203-00-112-61-36―പകരള  സസസപ്പോന  സയന്സട  ആന്റേട  ചടക ട പനപ്പോളജറി  മെന്യൂസറിയസ    -
സഹപ്പോയധനസ  -  ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 21 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

58.  പകപ്പോടയസ  സയന്സട  സറിററി  നറിര്മപ്പോണസ  പൂര്തറിയപ്പോക്കറി  2023-24-ല്
തുറനചകപ്പോടുക്കുന്നതട  ഉള്ചപചടയുള്ള  ചചെലവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലവറിചല
ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെല.  ആയതറിനപ്പോല് പ്രൈസ്തുത ശടീര്ഷകതറില്  16    പകപ്പോടറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

59.  വരുസവര്ഷങ്ങളറില്   ശമ്പളവസ  മെറട  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുസ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പദ്ധതറിപയതര  ശടീര്ഷകസ  അനുവദറിചട  മെതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2203-00-112-60―ഹന്യൂമെന് ററിപസപ്പോഴട ഡവലപ്ചമെന്റേട ഇന്സറിറന്യൂടട   (  ഐ  .  എചട  .  ആര്  .  ഡറി  )

35―മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 15.162 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ :7.638 പകപ്പോടറി രൂപ  (പദ്ധതറി)

60.  ഐ.എചട.ആര്.ഡറി.  സപ്പോപനതറിചല അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യസ  ചമെചചപടുത്തുന്നതട
ഉള്ചപചടയുള്ള  ചചെലവകള്ക്കട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത  ശടീര്ഷകതറില്  90    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ―14.8168 പകപ്പോടറി രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസ)

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 5.7459 പകപ്പോടറി രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസ)
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61.  ഐ.എചട.ആര്.ഡറി.  ജടീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളസ  നല്കുന്നതറിനുസ  ചറഗുപലറററി
പബേപ്പോഡറികള്  നറിശ്ചയറിചറിട്ടുള്ള  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതറിനുസ  നറിലവറിചല
ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല.  ആയതറിനപ്പോല്    '31-  സഹപ്പോയധനസ  -  ശമ്പളസ  '    എന്ന
ഉപശടീര്ഷകതറില്    80.1832    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    '36-  സഹപ്പോയധനസ  -  ശമ്പപളതരസ  '     എന്ന
ഉപശടീര്ഷകതറില്    4.2541    പകപ്പോടറി രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-112-58―എല്  .  ബേറി  .  എസട  .  ചസന്റേര് പഫപ്പോര് സയന്സട ആന്റേട ചടക ട പനപ്പോളജറി

35―മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1.1256 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

62.  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  എല്.ബേറി.എസട.  പകപ്പോപളജട  ഓഫട  എഞറിനടീയററിസഗറിചന്റേ
അക്കപ്പോഡമെറികട  പബപ്പോക്കട,  ചമെന്സട  പഹപ്പോസല്  എന്നറിവയുചട  നറിര്മപ്പോണതറിനുസ  മെലപറസ
എല്.ബേറി.എസട.  ഇന്റേപഗറഡട ഇന്സറിറന്യൂടട ഓഫട സയന്സട ആന്റേട ചടപകപ്പോളജറിക്കപ്പോയറി ഭൂമെറി
ഏചറടുതട ചുറ്റുമെതറില് നറിര്മറിക്കുന്നതട ഉള്ചപചടയുള്ള പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുമെപ്പോയറി നറിലവറില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെല.  ആയതറിനപ്പോല് പ്രൈസ്തുത ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി
യഥപ്പോക്രമെസ  25    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    23    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ പചെര്തട   ആചക    48    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനസ  -  ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 3.2744 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

പദ്ധതറിപയതരസ-ഇല

63.  എല്. ബേറി.  എസട.  ഐ. ററി.  ഡബദ്യു.  പൂജപര,  എല്.ബേറി.എസട.  പകപ്പോപളജട ഓഫട
എഞറിനടീയററിസഗട,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  എന്നറിവറിടങ്ങളറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളവസ  മെറട
അനുബേന്ധ  ചചെലവകളുസ  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
10    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-800-91-36―പകരള  സസസപ്പോന  നൂതന  അചടറി  പരറിശടീലനപകനസ  -
ധനസഹപ്പോയസ  -  ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 4.40 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

73.48 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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64.  ചസന്റേററിചന്റേ  ചഹഡട  ഓഫടീസട  പകപ്പോസപ്ലൈക്സറില്  ഒരു  അഡടീഷണല്  പഫപ്പോര്
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുസ  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട,  എറണപ്പോകുളസ  ഉപപകനങ്ങളറില്  പുതറിയ  ചകടറിടസ
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുസ  ഒരു  5  കളര്  ഷടീറടചഫഡട  ഓഫ് ചസറട  പ്രൈറിന്റേറിസഗട  ചമെഷടീന്
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസ സപ്പോപനതറിചന്റേ അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങള് വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി
പദ്ധതറിയറിനതറില്  6.60    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-101-99-05-2―സസഗടീത   പകപ്പോപളജുകള്   -   ഓഫടീസട ചചെലവകള്   -   പവദദ്യുതറി ചചെലവട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 5.09 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

65.  ശറില്പനറിര്മപ്പോണതറിനുസ  പപപ്പോളറിഷറിസഗറിനുസ  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന  ഉപകരണങ്ങള്
വന്പതപ്പോതറില് പവദദ്യുതറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നവയപ്പോയതറിനപ്പോല് നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ
വര്ദ്ധറിച  പവദദ്യുതറി  ചചെലവട  വഹറിക്കുന്നതറിനട  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല.    ആയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത
ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  3    ലകസ  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-101-94-34-1―പഫന്  ആര്ട്സട  പകപ്പോപളജുകള്  ,    തറിരുവനന്തപുരസ  ,    മെപ്പോപവലറിക്കര  ,
തൃശ ശ്ശൂര്  -  മെറ്റുചചെലവകള്   -   ചവള്ളക്കരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

66.  പഫന്  ആര്ട്സട  പകപ്പോപളജറിചന്റേ  ചവള്ളക്കരസ  കുടറിശറിക  സഹറിതസ  അടചട
തടീര്ക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല.    ആയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത
ശടീര്ഷകതറില് 6   ലകസ രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-105-99―  പകരള സസസപ്പോന പലബ്രററി   കസൗണ്സറില്

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 5.5799 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

67.  ശമ്പളസ,  ചപന്ഷന്,  കപ്പോമെബേത,  ശമ്പള/ചപന്ഷന്  പരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക
എന്നറിവയപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  5.19    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ―1.10 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

20.3059 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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68.  പകരള  സസസപ്പോന  പലബ്രററി  കസൗണ്സറിലറില്  പലബ്രററിയുചട  കമ്പന്യൂടര്

വത്കരണതറിനട  പദ്ധതറിയറിനതറില്  65    ലകസ  രൂപയുസ പലബ്രററികള്ക്കുള്ള  ഗപ്പോന്റേട,

അലവന്സട,  ചകടറിട ഗപ്പോന്റേട,   പ്രൈവര്തന ഗപ്പോന്റേട എന്നറിവയപ്പോയറി പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 18

പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-105-96―പലബ്രററി സയന്സറില് സര്ടറിഫറിക്കറട പകപ്പോഴട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 39000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

69.  പകപ്പോഴട  നടതറിപറിനുള്ള  തുക  51,350  രൂപയപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിച്ചുചകപ്പോണട

ഉതരവപ്പോയറിട്ടുചണങ്കറിലുസ  പ്രൈസ്തുത  ശടീര്ഷകതറില്  ആനുപപ്പോതറികമെപ്പോയ  വര്ദ്ധനവട

അനുവദറിചറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  12,350     രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-01-203-70―പബറികട  യൂണറിപവഴറിററി  കഭ്യപ്പോമ്പസട  നറിര്മപ്പോണവസ  വറികസനവസ

(  മെലയപ്പോളസ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുചട  പുതറിയ  കഭ്യപ്പോമ്പസുസ

ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചെറല് ചഫസറിലറിററികളുസ  ) 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 1 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

70.  മെലയപ്പോളസ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  കഭ്യപ്പോമ്പസട  വറികസനതറിനുസ  അക്കപ്പോദമെറികട  -

ഭരണവറിഭപ്പോഗ ചകടറിട നറിര്മപ്പോണതറിനുമെപ്പോയറി പ്രൈസ്തുത ശടീര്ഷകതറില് 143.50   പകപ്പോടറി   രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ആസൂതണ സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരഭ്യ വകുപട 

2202-03-112-95-31―ചസന്റേര്   പഫപ്പോര് ചഡവലപ്ചമെന്റേട സഡടീസട  -  സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 3.2527 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

71.  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളവസ  മെറട  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുസ  നല്കുന്നതറിനട  ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.2423    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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സപ്പോസസപ്പോരറികകപ്പോരഭ്യ വകുപട 

2202-05-102-98-36―സസസപ്പോന  സര്വ്വവറിജപ്പോനപകപ്പോശ  പ്രൈസറിദ്ധടീകരണ  പകനസ  -

സഹപ്പോയധനസ -ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 1.05 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

2.7011 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

72. 2022-23 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പകരള സസസപ്പോന സര്വ്വവറിജപ്പോനപകപ്പോശസ

ഇന്സറിറന്യൂടട  പ്രൈപ്പോവര്തറികമെപ്പോക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിചറിട്ടുള്ള  പദ്ധതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനുസ

ജടീവനക്കപ്പോര്ക്കട ശമ്പളസ, ഡറി.എ. കുടറിശറിക, പപ ററിവറിഷന് കുടറിശറിക, ചടര്മെറിനല് സറണര്,

ചമെഡറിക്കല്  റടീ  ഇസപബേഴടചമെന്റേട,  ചകടറിട  വപ്പോടക  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനുസ  ററിപവപ്പോള്വറിസഗട

ഫണറില്  നറിനസ  കടചമെടുത  അഡശപ്പോന്സട  തുക  തറിരറിചടയ്ക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  2    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-05-102-97-36―സസസപ്പോന  ബേപ്പോലസപ്പോഹറിതഭ്യ  ഇന്സറിറന്യൂടട  -    സഹപ്പോയധനസ    -

ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 1.35 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

1.3419 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

73. 2022-23  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പകരള  സസസപ്പോന  ബേപ്പോലസപ്പോഹറിതഭ്യ

ഇന്സറിറന്യൂടറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,  പപ  ററിവറിഷന്  കുടറിശറിക,  മെറട  ഓഫടീസട

ചചെലവകള്,  ചമെഡറിക്കല്  റടീ  ഇസപബേഴടചമെന്റേട  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനുസ  ററിപവപ്പോള്വറിസഗട

ഫണറില്  നറിനസ  കടചമെടുത  തുക  തറിരറിചടയ്ക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 91.75   ലകസ

രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-05-102-96-36―പകരള ഭപ്പോഷപ്പോ ഇന്സറിറന്യൂടട  -  സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1.95 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

3.4424 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)



23

74.  ശടീകപണ്ഠേശശരസ  പതനപ്പോഭപറിള്ള  റഫറന്സട  പലബ്രററിയുചട  നവടീകരണസ,
പവജപ്പോനറിക  ഭപ്പോഷപ്പോവറികസനസ,  വറിജപ്പോനമുദ്രണസ  പ്രൈസറിചന്റേ  ആധുനറികവത്കരണസ,
അന്തപ്പോരപ്പോഷ  പുസ്തപകപ്പോത്സവസ,  ആസപ്പോദട  കപ്പോ  അമൃതട  മെപഹപ്പോത്സവട  എന്നറിവയുള്ചപചട
നറിരവധറി  പരറിപപ്പോടറികള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  3    പകപ്പോടറി രൂപയുസ,  ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളവസ
അലവന്സുകളുസ, ഡറി. എ. കുടറിശറിക, ഓഫടീസട ചചെലവകള് എന്നറിവയപ്പോയുസ ററിപവപ്പോള്വറിസഗട
ഫണട  അക്കസൗണറില്  നറിനസ  പറിന്വലറിച  തുക  തറിരറിചടയ്ക്കുന്നതറിനപ്പോയുസ
പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 4   പകപ്പോടറി രൂപയുസ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-05-102-92-36―പകരള  ബുക്കട  മെപ്പോര്ക്കററിസഗട  ചസപ്പോപസററി  -  ധനസഹപ്പോയസ
-  സഹപ്പോയധനസ  -     ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 80 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല

75.  പകരള പസറട ബുക്കട മെപ്പോര്ക്കറിചന്റേ പ്രൈവര്തനസ വറിപുലടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ പുസ്തക
വറില്പന  പരമെപ്പോവധറി  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുസ  ചഹഡട  ഓഫടീസറിചന്റേ  വപ്പോടക  നല്കുന്നതറിനുസ
പുതറിയ  ചകടറിടതറില്  സല  പരറിമെറിതറിമൂലസ  ഉപപയപ്പോഗശൂനഭ്യമെപ്പോയറി  കറിടക്കുന്ന  സലസ
പ്രൈവര്തനപയപ്പോഗഭ്യമെപ്പോക്കുന്നതറിനുസ  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  2.85    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ
പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 73.74   ലകസ രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-05-102-86 ―മെലയപ്പോളസ മെറിഷന്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

34.94 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

76.  മെലയപ്പോളസ  മെറിഷന്  വറിപുലടീകരറിക്കചപടുകയുസ  ഊര്ജസശലമെപ്പോകുകയുസ
ചചെയ്തുചകപ്പോണറിരറിക്കുന്നതറിചന്റേ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  പദ്ധതറിയറിനങ്ങളറിലുണപ്പോയ  വര്ദ്ധന,  അനഭ്യത
പസവന വഭ്യവസയറില് പജപ്പോലറി  ചചെയ്യുന്ന ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പള വര്ദ്ധന കുടറിശറിക,  മെറട
ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ,  പവതനസ,  ഇന്ധനസ,  വപ്പോഹനതറിചന്റേ അറകുറപണറി,  പദനസദറിന
ഓഫടീസട  ചചെലവകള്,  പസഷനററി  എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്    7.86    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ
പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   16.56   ലകസ രൂപയുസ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-101-97―പകരള കലപ്പോമെണ്ഡലസ

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 7.60 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

77.  7-ാംയു.ജറി.സറി.  ശമ്പള പരറിഷ്കരണതറിചന്റേയുസ  11-ാംശമ്പള പരറിഷ്കരണതറിചന്റേയുസ

അടറിസപ്പോനതറില്  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളവസ  അലവന്സുകളുസ  അനുവദറിക്കുന്നതറിനട

നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  25.84    പകപ്പോടറി   രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 18.50 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

78.  കലപ്പോമെണ്ഡലതറിചല  വറിവറിധ  നറിര്മപ്പോണ  പുനരുദ്ധപ്പോരണ  പ്രൈവൃതറികള്

പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  72.20

പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-101-96―ജവഹര് ബേപ്പോലഭവന്

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 65 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

79.  ജവഹര്  ബേപ്പോലഭവന്  തറിരുവനന്തപുരസ,  ചകപ്പോലസ,  പകപ്പോടയസ,  ആലപഴ,  തൃശ ശ്ശൂര്

എന്നറിവറിടങ്ങളറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,  ഇ.പറി.എഫട.  കുടറിശറിക,  ശമ്പള

പരറിഷ്കരണത്തുക,  മെറട  ചചെലവകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  7.1904916    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

1.3652 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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80. തറിരുവനന്തപുരസ, ചകപ്പോലസ, തൃശ ശ്ശൂര് ബേപ്പോലഭവനുകളറിചല  കുടറികള്ക്കട ഗുണപ്രൈദമെപ്പോയ
പദ്ധതറികള് ആവറിഷ്കരറിചട നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  3.0356    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-101-89―തുഞന്   സപ്പോരക ട്രെസട  ,   തറിരൂര്  ,   മെലപറസ

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 25 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

81.  തുഞന്  സപ്പോരകതറില്  ആരസഭറിച  ഗപവഷണ  പ്രൈവര്തനങ്ങളുചട  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി
നറിയമെറിതരപ്പോയ പഗഡട,  ഗപവഷകര് എന്നറിവര്ക്കുള്ള പ്രൈതറിഫലസ,  സപ്പോധന സപ്പോമെഗറികളുചട
പശഖരണസ,  സൂകറിപട,  യപ്പോതപ്പോ-തപ്പോമെസ  ചചെലവകള്,  സപ്പോരകതറിചല  ചകടറിടങ്ങളുചട
അറകുറപണറികള്,  ബേപ്പോലസമെപ്പോജ  ശറില്പശപ്പോലകള്,  പലബ്രററി  വറികസനസ  എന്നറിവയപ്പോയറി
ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  50
ലകസ  രൂപയുസ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    30    ലകസ  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-98―പ്രൈമുഖരപ്പോയ  കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോരുചടയുസ  സപ്പോഹറിതഭ്യകപ്പോരനപ്പോരുചടയുസ
സപ്പോരകങ്ങള്ക്കപ്പോയുള്ള സഹപ്പോയസ

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 5 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

9 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

82.  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്  നറിനസ  പദ്ധതറി  പ്രൈവര്തനങ്ങള്
പൂര്തടീകരറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധഭ്യമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  5  പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-97―പകരള സപ്പോഹറിതഭ്യ അക്കപ്പോഡമെറി ധനസഹപ്പോയസ

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 3.20 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

1.2758 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

500/2022.
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83. സപ്പോസസപ്പോരറിക പ്രൈവര്തനങ്ങള് വഭ്യപ്പോപകമെപ്പോക്കുന്നതറിനുസ ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ,
കപ്പോമെബേത,  ഓഫടീസട  ചചെലവകള്,  ചപന്ഷന്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്  എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി
ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  1.80
പകപ്പോടറി  രൂപയുസ   പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    1.07    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-91―പകരള ലളറിതകലപ്പോ അക്കപ്പോഡമെറി

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 5.25 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

1.7013 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

84.  പകരള ലളറിതകലപ്പോ അക്കപ്പോഡമെറി ആസപ്പോന മെനറിരതറിചന്റേയുസ ഗഭ്യപ്പോലററികളുചടയുസ
നവടീകരണസ,  കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോര്ക്കുള്ള  ചെറികറിത്സപ്പോ  സഹപ്പോയസ,  ഇന്ഷശറന്സട  പരറിരക,
കറിളറിമെപ്പോനൂര് രപ്പോജപ്പോ രവറിവര്മ സപ്പോരക നറിലയസ  -  ആര്ടറിസട ഇന് സ്റ്റുഡറിപയപ്പോ റസറിഡന്സറി
വറികസനസ,  കലപ്പോവസ്തുക്കളുചട പസപ്പോപറജട  നറിര്മപ്പോണസ,  സറിരസ  -  കരപ്പോര്  -  ദറിവസപവതന
ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ,  പവതനസ എന്നറിവ സസബേന്ധറിച ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി ബേഡ്ജററില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  5    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ
പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   1   പകപ്പോടറി രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-90―പകരള സസഗടീതനപ്പോടക അക്കപ്പോഡമെറി

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 5.40 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

1.0935 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

85. കപലപ്പോത്സവങ്ങള്,  ശറില്പശപ്പോലകള്,  സസഗടീപതപ്പോത്സവങ്ങള്,  നപ്പോടക  മെത്സരങ്ങള്
എന്നറിങ്ങചന അക്കപ്പോഡമെറിയുചട കടീഴറില് നടതപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന വറിവറിധ പരറിപപ്പോടറികള്ക്കുസ
മെറട  നവടീകരണ  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുചമെപ്പോപസ  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  പവതനസ,  എന്.പറി.എസട.,
യപ്പോതപ്പോബേത, ശമ്പള പരറിഷ്കരണ തുക, വപ്പോഹന – ഓഫടീസട ചചെലവകള് എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി
ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  2.6
പകപ്പോടറി രൂപയുസ പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    2.5869    പകപ്പോടറി രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-102-87―നറിര്ദ്ധനരപ്പോയകലപ്പോകപ്പോരനപ്പോര്  /  സപ്പോഹറിതഭ്യകപ്പോരനപ്പോര്  എന്നറിവര്ക്കുള്ള
സഹപ്പോയസ

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 5 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

86.  കലപ്പോകപ്പോര ചപന്ഷന് പകപറ്റുന്ന  2800  കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോര്ക്കട പ്രൈതറിമെപ്പോസസ  1,600
രൂപ  നറിരക്കറില് ചപന്ഷന് അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല് 56.80   ലകസ രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-86―കഥകളറി പരറിശടീലനസ   -   മെപ്പോര്ഗറി

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 65 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറി)

87.  ആടക്കഥകള് ചചെപ്പോലറിയപ്പോടറി വറിശദമെപ്പോയറി വഭ്യപ്പോഖഭ്യപ്പോനറിചട സ്കൂള് വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട
കഥകളറി  പവഷസ,  ചചെണ,  മെദ്ദേളസ,  പപ്പോടട,  ചുടറി  എന്നടീ  വറിഷയങ്ങളറില്  സസൗജനഭ്യമെപ്പോയറി
ക്ലപ്പോസ്സുകള്  നല്കുന്നതറിനുസ  കലപ്പോമെണ്ഡലസ  പപപ്പോലുള്ള  സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനസ
പഠറിച്ചുവരുന്നവര്ക്കട  ഉപരറിപഠനതറിനട  അവസരചമെപ്പോരുക്കുന്നതറിനുസ  കൂടറിയപ്പോടതറിചന്റേ
പരറിപപപ്പോഷണപ്പോര്ത്ഥസ  ചസമെറിനപ്പോറുകള്  സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനുസ  മെറ്റുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  20    ലകസ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-82―തറിരുവനന്തപുരസ ഭപ്പോരതട ഭവന്

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 1.05 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

21.11 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

88. പകപ്പോവറിഡട  പ്രൈതറിസന്ധറിയുചട  കപ്പോലതട  കലപ്പോസമൂഹതറിനട  നവമെപ്പോധഭ്യമെതറില്
പവദറി  ഒരുക്കറി  സഹപ്പോയസ  ലഭഭ്യമെപ്പോക്കറിയ  'മെഴമെറിഴറി'  മെള്ടറി  മെടീഡറിയ  ചമെഗപ്പോ  സ്ട്രടീമെറിസഗറിചന്റേ
തുടര്ഘട  പ്രൈവൃതറികള്ക്കുസ  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,  വപ്പോഹന  വപ്പോടക,  മെറട  ഓഫടീസട
ചചെലവകള് എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
പദ്ധതറിയറിനതറില് 5.09    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    95    ലകസ  രൂപയുസ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .
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2205-00-102-76―ഗുരു പഗപ്പോപറിനപ്പോഥട നടനഗപ്പോമെസ   -  വടറിയൂര്ക്കപ്പോവട

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 38 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

25 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

89.  പകരളതറിചന്റേ  തനതട  നടനകലകചളയുസ  സപ്പോസസപ്പോരറിക  പ്രൈതടീകങ്ങചളയുസ
ചപപ്പോതുസമൂഹതറില് ഉയര്തറിചയടുക്കപ്പോനുള്ള പദ്ധതറി രൂപടീകരണതറിനുസ കരപ്പോറടറിസപ്പോനതറില്
പസവനമെനുഷറിച്ചുവരുന്ന  അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്,  മെറട  ജടീവനക്കപ്പോര്  എന്നറിവരുചട  പവതനസ,   മെറട
ഭരണചചലവകള്  എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില് 17   ലകസ  രൂപയുസ പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
43    ലകസ  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-75―പകരളതറില് നടത്തുന്ന അന്തര്പദശടീയ ചെലചറിത പമെള 

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 66.15 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

90.  27- ാാമെതട  ഐ.എഫട.എഫട.ചക.  സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-74―പകരള നപ്പോടന്കല അക്കപ്പോഡമെറി 

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 2.30 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

25.90 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

91.  അക്കപ്പോഡമെറി  ആസപ്പോനസ  സനര്ശറിക്കുന്നവര്ക്കട  വറിശമെ  മുററി  ഉള്ചപചട  ഒരു
അമെറിനറിററി  പബപ്പോക്കട  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുസ  അക്കപ്പോഡമെറി  സസഘടറിപറിക്കുന്ന  മെറട
പരറിപപ്പോടറികള്ക്കപ്പോയുസ, സറിരസ ജടീവനക്കപ്പോരുചടയുസ ചസക്രടററിയുചടയുസ ശമ്പളസ, ചചെയര്മെപ്പോന്,
പവസട  ചചെയര്മെപ്പോന്  എന്നറിവരുചട  ഓണപറററിയസ,  യപ്പോതപ്പോപടറി,  മെറട  ചചെലവകള്
എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി   ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
പദ്ധതറിയറിനതറില്  3    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    40    ലകസ  രൂപയുസ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-102-71―കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോരുചട ഉപജടീവനവസ പ്രൈപ്പോപദശറിക ആര്ടട ഹബ്ബുകളുസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 2.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

92.  നറിലവറിലുള്ള 20  പപതൃക ഗപ്പോമെങ്ങചള കൂടപ്പോചത പപതൃക  ഗപ്പോമെപദ്ധതറി പബപ്പോക്കട  -
വറിപലജട  തലങ്ങളറില്  ആരസഭറിക്കുന്നതറിനുസ  വറിപണന  പമെളകള്  സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനുസ
നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  7.5    പകപ്പോടറി   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-68 ―വപ്പോസ്തുവറിദഭ്യപ്പോ ഗുരുകുലസ

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 60 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല

93.  ചചെങ്ങന്നൂരറില്  സപ്പോപറിതമെപ്പോകുന്ന  വപ്പോസ്തുവറിദഭ്യപ്പോ  ചുമെര്ചറിത  ഗഭ്യപ്പോലററിചക്കപ്പോപസ
വപ്പോസ്തുവറിദഭ്യപ്പോ  മെന്യൂസറിയസ  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുസ  പപ്പോരമ്പരഭ്യ  വപ്പോസ്തുവറിദഭ്യപ്പോ  പശലറിയറിലുള്ള
ചകടറിടനറിര്മപ്പോണതറിനുസ ഗുരുകുലതറിചല സറിരസ  -  തപ്പോലപ്പോലറിക ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ,
പവതനസ, മെറട ഓഫടീസട ചചെലവകള് എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്   5.5   പകപ്പോടറി രൂപയുസ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്      50
ലകസ   രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-66―പകരള സസസപ്പോന ചെലചറിത അക്കപ്പോഡമെറി

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 1.0206 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

94.  ചെലചറിത അക്കപ്പോഡമെറി ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളപരറിഷ്കരണ നടപടറികള് അന്തറിമെ
ഘടതറിലപ്പോചണന്നറിരറിചക്ക  അക്കപ്പോഡമെറിയറിചല  സറിരസ/കരപ്പോര്/ദറിവസപവതന
ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,  പവതനസ  മെറട  ചചെലവകള്  എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 12 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

2.1315 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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95. മെലയപ്പോള സറിനറിമെപ്പോ മെന്യൂസറിയതറിചന്റേ നറിര്മപ്പോണ പ്രൈവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനുസ
സറിനറിമെപ്പോ  രസഗചത  സപ്പോപങ്കതറിക  പമെഖലയറില്  വനറിതകള്ക്കട  പരറിശടീലനസ  നല്കുന്നതറിനുസ
വറിപദശ  രപ്പോജഭ്യങ്ങളറില്  മെലയപ്പോള  ചെലചറിപതപ്പോത്സവങ്ങള്  സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനുസ  ഓണ്പലന്
ചെലചറിത പഠന പകപ്പോഴ്സുകള്  സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനുസ സപ്പോസസപ്പോരറിക  സമുചയങ്ങളറില്  ഫറിലറിസ
ചഫസറിവല്,  ചെലചറിതപ്പോസശപ്പോദന കഭ്യപ്പോമ്പുകള് സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനുസ ചെലചറിത പപതൃക
സസരകണസ,  അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യ വറികസനസ,  പകരള സസസപ്പോന ചെലചറിത അവപ്പോര്ഡട,
ചജ.സറി. ഡപ്പോനറിപയല് അവപ്പോര്ഡട, സസസപ്പോന ചടലറിവറിഷന് അവപ്പോര്ഡട  എന്നറിവയുള്ചപചട
അക്കപ്പോഡമെറിയുചട  നറിരവധറി  പരറിപപ്പോടറികള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  9.50    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
1.50    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-65―മെലയപ്പോള ചെറിതങ്ങള്ക്കപ്പോയുള്ള സബ്സറിഡറി

33―സബ്സറിഡറികള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1.4115 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

96.  ചെറിതപ്പോഞ്ജലറി  സ്റ്റുഡറിപയപ്പോയറില്  നറിര്മറിക്കുന്ന  ചെറിതങ്ങള്ക്കുള്ള  സബ്സറിഡറി
കുടറിശറിക  സഹറിതസ  നല്കുന്നതറിനട  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  3    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-63―ചമെപ്പോയറിന്കുടറി പവദഭ്യര് മെപ്പോപറിളകല അക്കപ്പോഡമെറി

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 6 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

25 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

97.  മെന്യൂസറിയസ,  ഗപവഷണ  പലബ്രററി,  ഇശല്  പപതൃകസ,  ചഫപലപ്പോഷറിപട,
യുവജനങ്ങള്ക്കപ്പോയുള്ള  കലപ്പോപരറിശടീലനസ,  മെപ്പോപറിള  സപ്പോഹറിതഭ്യതറിചല  സടീപഠനങ്ങള്,
ആസപ്പോദറി  കപ്പോ  അമൃതട  മെപഹപ്പോത്സവട,  നപ്പോദപ്പോപുരചത  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  തറിപയറര്  നറിര്മപ്പോണസ,
അക്കപ്പോഡമെറിയറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,  ഓഫടീസട  ചചെലവകള്,  മെറട  പദനസദറിന
ചചെലവകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പദ്ധതറിയറിനതറില്  5.54    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്     96.71     ലകസ
രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-102-55―കുമെപ്പോരനപ്പോശപ്പോന് പദശടീയ സപ്പോസസപ്പോരറിക പകനസ  ,   പതപ്പോന്നയല്

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 55 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

60 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

98. 2022  ഏപ്രൈറില്  മെപ്പോസതറിലപ്പോരസഭറിചട  2023  ഏപ്രൈറില്  മെപ്പോസതറില്
അവസപ്പോനറിക്കുന്നവറിധസ മെഹപ്പോകവറി കുമെപ്പോരനപ്പോശപ്പോചന്റേ  നൂററിഅമ്പതപ്പോസ ജനവപ്പോര്ഷറികപ്പോപഘപ്പോഷ
പരറിപപ്പോടറികളുചട  നടതറിപറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്   3    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-41―സപ്പോസസപ്പോരറിക പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയസ  -  ആവര്തറിക്കപ്പോതതട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

99.  കലപ്പോസപ്പോസസപ്പോരറിക  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുസ  സസഘടനകള്ക്കുസ  അനപ്പോവര്തന
ധനസഹപ്പോയസ നല്കുന്ന പദ്ധതറിയറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്
4.5    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-40―പവപലപ്പോപറിള്ളറി  സസസ്കൃതറി  ഭവന്    (  വറിവറിപധപ്പോപദ്ദേശഭ്യ  സപ്പോസസപ്പോരറിക
സമുചയസ  )   തറിരുവനന്തപുരസ

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 65 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

76.50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

100.  പവപലപ്പോപറിള്ളറി  സസസ്കൃതറിഭവനട  കടീഴറില്  പപതൃക  സപ്പോസസപ്പോരറിക  പകനസ
സപ്പോപറിക്കല്, വറിപദശരപ്പോജഭ്യങ്ങളറിലുള്ചപചട സപ്പോസസപ്പോരറിക പരറിപപ്പോടറികള് സസഘടറിപറിക്കല്,
സപ്പോസസപ്പോരറിക വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ പകപ്പോഴ്സുകള് നടതല്, സസസ്കൃതറി ചെപ്പോനല് ആരസഭറിക്കല്, ഓപണ്
എയര് ആഡറിപറപ്പോററിയസ, കൂതമ്പലസ എന്നറിവയുചട നവടീകരണസ, ജടീവനക്കപ്പോരുചട പവതനസ,
മെറട അലവന്സുകള്, ഓഫടീസട ചചെലവകള്, വപ്പോഹന വപ്പോടക, ചകടറിട/പൂപന്തപ്പോട നവടീകരണസ
എന്നടീ ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
പദ്ധതറിയറിനതറില് 11.40   പകപ്പോടറി  രൂപയുസ പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   1.08   പകപ്പോടറി രൂപയുസ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-102-34―അന്തപ്പോരപ്പോഷ നപ്പോടപകപ്പോത്സവസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : പദ്ധതറി-ഇല പദ്ധതറിപയതരസ -ഇല

101.  പലപ്പോക  നപ്പോടകതറിചന്റേ  നവടീന  പ്രൈവണതകളുസ  സപനശങ്ങളുസ  പരറിചെയചപടുതറിചക്കപ്പോണട

തൃശ ശ്ശൂരറിനുപുറചമെ  പ്രൈപ്പോപദശറികപ്പോടറിസപ്പോനതറിലുസ  അന്തപ്പോരപ്പോഷ  നപ്പോടപകപ്പോത്സവങ്ങള്

സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   5    പകപ്പോടറി   രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-32―ശടീനപ്പോരപ്പോയണ അന്തര്പദശടീയ പഠനപകനസ  ,   ചചെമ്പഴന്തറി

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 25 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

25 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

102.  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യസ  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിചന്റേ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  പഹപ്പോസല്

നറിര്മപ്പോണസ,  കണ്ചവന്ഷന്  ചസന്റേറുകളുചട  നറിര്മപ്പോണസ,  ഗുരുപദവകൃതറികള്

സസഗടീതപ്പോവറിഷ്കപ്പോരതറിലൂചടയുസ  ഡറിജറിപറപസഷനറിലൂചടയുസ ജനകടീയമെപ്പോക്കല്,  ചവള്ളയമ്പലസ

ശടീനപ്പോരപ്പോയണഗുരു  പപ്പോര്ക്കറിചന്റേ  പമെല്പനപ്പോട  ചുമെതലയുള്ള  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  പവതനസ,

പവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട,  ചവള്ളക്കരസ,  പൂപന്തപ്പോട  പരറിപപ്പോലനസ  തുടങ്ങറിയ  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി

ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  6.18

പകപ്പോടറി   രൂപയുസ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    7    ലകസ  രൂപയുസ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-31―പകരള സപ്പോസസപ്പോരറിക പ്രൈവര്തക പകമെനറിധറി ഫണട

10―സസഭപ്പോവന

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 22.50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

103.  പബേപ്പോര്ഡട  ചചെയര്മെപ്പോചന്റേ  ശമ്പളസ,  യപ്പോതപ്പോബേത,  മെടീററിസഗട  ചചെലവകള്,

ജടീനക്കപ്പോരുചട  പവതനസ,  വപ്പോഹന  വപ്പോടക,  ചകടറിട  വപ്പോടക,  ഓഫടീസട  ഓപടപ്പോപമെഷന്,  മെറട

ചചെലവകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്

72.50    ലകസ  രൂപ       ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-102-12―ചകപ്പോങ്കണറി   സപ്പോഹറിതഭ്യ അക്കപ്പോഡമെറി

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 10 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

104.  ഓഫടീസട  പ്രൈവര്തനങ്ങളുചട  വറിപുലടീകരണസ,  പുസ്തക  പ്രൈകപ്പോശനസ,  വറില്പന
പുസ്തകങ്ങളുചട  പശഖരണസ എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില് അനുവദറിച തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 20     ലകസ രൂപ      ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-103-99―പുരപ്പോവസ്തു ഗപവഷണസ   -   പുരപ്പോവസ്തു ഗപവഷണ വകുപട

05-1―ഓഫടീസട ചചെലവകള്   -   ചവള്ളക്കരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 65,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

105.  മെന്യൂസറിയസ  സനര്ശകരുചട  എണ്ണതറിലുള്ള  വര്ദ്ധനമൂലസ  കുടറിചവള്ളതറിചന്റേ
ഉപപയപ്പോഗസ  വര്ദ്ധറിചതുസ  പ്രൈധപ്പോനചപട  സസരകറിത  സപ്പോരകങ്ങളറില്  കുടറിചവള്ള  ലഭഭ്യത
ഉറപപ്പോക്കറിയതുമൂലവമുള്ള  വര്ദ്ധറിച  ചവള്ളക്കരസ  ഒടുക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട
വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  15,000     രൂപ      ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 4.15 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

106.  ഇന്ധനവറില  വര്ദ്ധനമൂലവസ  ഫടീല്ഡട  സര്പവ്വ,  എസപവഷന്  എന്നറിവയപ്പോയറി
വപ്പോഹനങ്ങള് കൂടുതലപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട മൂലവമുള്ള അധറിക ചചെലവട  പനരറിടുന്നതറിനട
നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട   വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  2    ലകസ    രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-103-98―തൃശ ശ്ശൂരറിചല മെന്യൂസറിയവസ ചെറിതപ്പോലയവസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : പദ്ധതറി-ഇല

പദ്ധതറിപയതരസ-ഇല

107.  തൃശ ശ്ശൂര് ജറിലയറിചല  ശകന്  തമ്പുരപ്പോന്  പപ്പോലസട,  ജറിലപ്പോ  പപതൃക  മെന്യൂസറിയസ
എന്നറിവയുചട പദനസദറിന പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 1   ലകസ രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

500/2022.
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2205-00-103-89―പുരപ്പോവസ്തു   -   ചകടറിടങ്ങള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 4 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

108.  ചകപ്പോടപ്പോരങ്ങള്, പകപ്പോടകള്,  പുരപ്പോതതശസപ്പോനങ്ങള് തുടങ്ങറിയവയുചട സസരകണ
പജപ്പോലറികള് സമെയബേന്ധറിതമെപ്പോയറി നറിര്വ്വഹറിക്കപ്പോനുസ സസരകറിത സപ്പോരക പടറികയറില് പുതുതപ്പോയറി
ഇടസ പറിടറിക്കുന്ന പപതൃക നറിര്മറിതറികചള സസരകറിക്കുന്നതുള്ചപചടയുള്ള പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയുസ
ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  1    പകപ്പോടറി   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-103-85―പപതൃക പഠന പകനസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

10 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

109.  പകരളതറിചല പപതൃകചത സസബേന്ധറിച ലറിഖറിതങ്ങളുചട  പ്രൈസറിദ്ധടീകരണസ,
ചസമെറിനപ്പോറുകള്,  വറിവറിധ  പപതൃകങ്ങളുചട  പ്രൈപ്പോമെപ്പോണടീകരണവസ  പ്രൈദര്ശനങ്ങളുസ
പ്രൈഭപ്പോഷണങ്ങളുസ,  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളവസ  മെറപ്പോനുകൂലഭ്യങ്ങളുസ,  ഓഫടീസട  ചചെലവകള്,
മെപ്പോന്പപ്പോര്ക്കട,  മെന്യൂസറിയസ കഭ്യപ്പോമ്പസട എന്നറിവയുചട പരറിപപ്പോലനസ എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്   പദ്ധതറിയറിനതറില്  61.15    ലകസ
രൂപയുസ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    27.58    ലകസ  രൂപയുസ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-103-80―ജറിലപ്പോതലതറിലുള്ള പുരപ്പോവസ്തു  /     പപതൃക മെന്യൂസറിയസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 5.50 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

110.  ജറിലപ്പോ  പപതൃക മെന്യൂസറിയങ്ങള്ക്കപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ പ്രൈദര്ശന വസ്തുക്കള് കചണതറി
സജടീകരറിക്കുന്നതറിചനപ്പോപസ  അനുബേന്ധ  വറികസന  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതറിനുസ
മെലപറസ,  വയനപ്പോടട,  തറിരുവനന്തപുരസ,  പതനസതറിട എന്നടീ ജറിലകളറില് തുടര്നപപപ്പോരുന്ന
പപ്രൈപ്പോജക്ടുകള് പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ മെറ്റുമെപ്പോയറി നറിലവറില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന ബേഡ്ജറട
വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  1   പകപ്പോടറി രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-103-77―പുരപ്പോവസ്തു പ്രൈസറിദ്ധടീകരണങ്ങള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 20 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)
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111. പുരപ്പോവസ്തു വകുപറിചന്റേ പഠന ഗപവഷണങ്ങളുസ കചണതലുകളുസ ചപപ്പോതുശദ്ധയറില്
ചകപ്പോണ്ടുവരുന്നതറിനുസ മെന്യൂസറിയങ്ങളറില് എത്തുന്ന സനര്ശകര്ക്കട ആവശഭ്യമെപ്പോയ വറിവരങ്ങള്
ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുന്നവറിധസ പഗഡട ബുക്കുകളുസ പബ്രപ്പോഷറുകളുസ പ്രൈസറിദ്ധടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്   10    ലകസ   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-107-91―എ  .  ചക  .  ജറി  .   സപ്പോരക മെന്യൂസറിയസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 6 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

112.  കണ്ണൂര്-ചപരളപശരറിയറില്  സപ്പോപറിക്കുന്ന  എ.ചക.ജറി.  മെന്യൂസറിയതറിനട
അഞരക്കണറിപഴയട  സമെടീപതട  നറിനസ  ലപ്പോന്റേടപസപറിസഗട  പ്രൈദര്ശന  സസവറിധപ്പോനസ
സജമെപ്പോക്കുന്നതുള്ചപചടയുള്ള  ചചെലവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട
വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത  ശടീര്ഷകതറില്  5    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-107-89―ശടീചെറിത ആര്ടട ഗഭ്യപ്പോലററി

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 4 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

113.  ശടീചെറിത  ആര്ടട  ഗഭ്യപ്പോലററിക്കട  സമെടീപതപ്പോയറി  പുതറിയതപ്പോയറി  നറിര്മറിക്കുന്ന
രപ്പോജപ്പോരവറിവര്മ  ആര്ടട  ഗഭ്യപ്പോലററി  ചകടറിടതറിചന്റേ  പൂര്തടീകരണ  പ്രൈവൃതറികള്,
ലപ്പോന്റേടസ് പകപറിസഗട, ആര്ടട ഗഭ്യപ്പോലററിയറില് ഇന്റേര്പ്രൈറിപടഷന് ചസന്റേര് ആരസഭറിക്കല്, പലബ്രററി
സജമെപ്പോക്കല്  എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത ശടീര്ഷകതറില്  3     പകപ്പോടറി രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-800-30―'  മെഴമെറിഴറി  '   നവമെപ്പോധഭ്യമെ കലപ്പോപരറിപപ്പോടറികള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

114.  പകപ്പോവറിഡട മെഹപ്പോമെപ്പോരറിയറിലുസ ചവള്ളചപപ്പോക്കതറിലുസ ഉപജടീവനമെപ്പോര്ഗസ നഷ്ടചപട
കലപ്പോസമൂഹതറിനട  അവരുചട  കലപ്പോപരറിപപ്പോടറികള്  ഡറിജറിറല്  പ്ലൈപ്പോറട  പഫപ്പോമെറില്
അവതരറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ പദ്ധതറിയുചട പൂര്തടീകരണതറിനട പരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയ
തുക ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  2     പകപ്പോടറി രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-800-29―സമെസ   -   ലറിസഗസമെതശതറിനപ്പോചയപ്പോരു സപ്പോസസപ്പോരറിക മുപന്നറസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

115.  സടീകള്ക്കുസ  കുടറികള്ക്കുസ എതറിരപ്പോയ അതറിക്രമെങ്ങളറില് പ്രൈതറിപഷധറിക്കുന്ന  'സമെസ'
പദ്ധതറിയുചട പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ തുക ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് 
2     പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-04-190-99―പകരള സസസപ്പോന ചെലചറിത വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന്

01―മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 16 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

116.  ഫറിലറിസ  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചെറല്  സസൗകരഭ്യങ്ങളുചട  വറികസനസ,  സ്റ്റുഡറിപയപ്പോകള്,
തറിപയററുകള് എന്നറിവയുചട വറികസനസ,  പുതറിയ തടീപയററുകളുചട നറിര്മപ്പോണസ,  ചെലചറിത
നറിര്മപ്പോണതറിചല സപ്പോപങ്കതറിക സസൗകരഭ്യങ്ങള് ചമെചചപടുതല്,  പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ
വറിഭപ്പോഗതറില്ചപടുന്ന  സസവറിധപ്പോയകരുചട  സറിനറിമെപ്പോ  നറിര്മപ്പോണസ  തുടങ്ങറിയ
പരറിപപ്പോടറികള്ക്കപ്പോയറി   ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്
57.54     പകപ്പോടറി  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-04-800-85―ഡയറകപററട ഓഫട കള്ചര് പകപ്പോസപ്ലൈക്സറിചന്റേ നറിര്മപ്പോണസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 2 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

117. തറിരുവനന്തപുരസ ജറിലയറില് വപ്പോടക ചകടറിടതറില് പ്രൈവര്തറിക്കുന്ന സപ്പോസസപ്പോരറിക
ഡയറകപററട  ഓഫടീസറിനുസ  മെറട  സപ്പോസസപ്പോരറിക  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുസ  സശന്തമെപ്പോയറി  ചകടറിടസ
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുള്ള ഭൂമെറി ഏചറടുതട പ്രൈവര്തനസ ആരസഭറിക്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി നറിലവറിചല
ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  3    പകപ്പോടറി  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-04-800-84―കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോര്ക്കുള്ള അഭയപകനസ   (  പഹപ്പോസ പസ  /  കലപ്പോഗപ്പോമെസ  )

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 50 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറി)

118.  നറിരപ്പോലസബേരപ്പോയ  കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോര്ക്കുസ  കരകസൗശല  വറിദഗ്ധര്ക്കുമുള്ള  സുസറിര
ഉപജടീവനമെപ്പോര്ഗമെപ്പോയ 'അഭയപകനസ'  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി ഭൂമെറി ഏചറടുതട പ്രൈപ്പോരസഭ പ്രൈവൃതറികള്
ചചെയ്യുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്
4.5     പകപ്പോടറി  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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4202-04-800-83―ഫടീഡസ ചമെപമപ്പോററിയല് പപ്പോര്ക്കട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 60 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

119.  ആസപ്പോദറി  കപ്പോ  അമൃതട  മെപഹപ്പോത്സവതറിചന്റേ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  തറിരുവനന്തപുരസ,
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട ജറിലകളറിചല സശപ്പോതന്ത്രഭ്യ സമെരപസനപ്പോനറികളുചട സപ്പോരകങ്ങള്ക്കപ്പോയറി സപ്പോരക
പപ്പോര്ക്കുകള് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുള്ള ഭൂമെറി  ഏചറടുതട  പ്രൈപ്പോരസഭ  പ്രൈവൃതറികള് ചചെയ്യുന്നതറിനട
നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  1    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-04-800-82―സപ്പോസസപ്പോരറിക പപതൃക ഗപ്പോമെസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

120.  പകരളതറിചന്റേ  സമ്പന്നമെപ്പോയ  പപതൃകചത  പ്രൈതറിഫലറിപറിക്കുന്ന  നപ്പോടന്
പപ്പോരമ്പരഭ്യങ്ങളുസ  കരകസൗശല  വസ്തുക്കളുസ  പ്രൈദര്ശറിപറിക്കുക  എന്ന  ഉപദ്ദേശഭ്യപതപ്പോചട
ആരസഭറിക്കുന്ന പദ്ധതറിക്കട ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്
10    പകപ്പോടറി  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

കപ്പോയറിക യുവജനകപ്പോരഭ്യ വകുപട 

2204-00-103-98―വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളലപ്പോതവര്ക്കുള്ള യുവജനപകമെ പരറിപപ്പോടറികള്   -  യൂതട
ചവല്ഫയര് പബേപ്പോര്ഡട 

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 35.05 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

121.  യുവജനപകമെ  പബേപ്പോര്ഡറിചല  സറിരസ  ജടീവനക്കപ്പോരുചടയുസ  ചഡപന്യൂപടഷന്
ജടീവനക്കപ്പോരുചടയുസ  ശമ്പളസ,  ശമ്പള പരറിഷ്കരണ കുടറിശറിക,  യപ്പോതപ്പോബേത  എന്നറിവയപ്പോയറി
ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  2.384    പകപ്പോടറി    രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി   വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2204-00-103-68―പകരള സസസപ്പോന യൂതട കമടീഷന്

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 76.06 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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122.  സസസപ്പോന  യുവജന  കമടീഷനറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  പുതുക്കറിയ  ശമ്പളസ,
ശമ്പളപരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക,  അസഗങ്ങളുചട  ഓണപറററിയസ,  യപ്പോതപ്പോബേത,  അസഗങ്ങളുചട
ചപന്ഷന്,  മെറട  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്  എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിച  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  35    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

11.38 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

123.  കമടീഷചന്റേ  അദപ്പോലത്തുകള്,  ഗടീന്  പസപ്പോണ്  പദ്ധതറി,  പപ്പോര്ശശവത്കൃത
യുവജനങ്ങളുചട ആപരപ്പോഗഭ്യ പരറിപപ്പോലനസ, യൂതട സര്പവ്വ, വറിര്ചെശല് എസപപ്ലൈപ്പോയ്ചമെന്റേട പദ്ധതറി
എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്
20    ലകസ   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

124.  കമടീഷന്  ചചെയര്പപഴചന്റേ  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  വപ്പോഹനതറിചന്റേ  വപ്പോടക,  കരപ്പോര്
അടറിസപ്പോനതറില്  എടുതറിട്ടുള്ള  വപ്പോഹനതറിചന്റേ  വപ്പോടകയുസ  അറകുറപണറികളുസ,
ഇലപകപ്പോണറിക്സട  ഉപകരണങ്ങളുചട  സര്വ്വടീസട  &  ചമെയറിന്റേനന്സട,  പസഷനററി,  പഫപ്പോണ്,
പവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട,  മെറട ഓഫടീസട ചചെലവകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിച തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  15    ലകസ രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2204-00-104-97―പകരള സസസപ്പോന  പസ്പെപ്പോര്ട്സട കസൗണ്സറിലറിനുള്ള ധനസഹപ്പോയസ

31―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 10.5067 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

125.  പസ്പെപ്പോര്ട്സട കസൗണ്സറില് ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ,  ഡറി.എ.,  ഡറി.എ. കുടറിശറിക,
ചപന്ഷന്  പററിയ  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്,  മെറട  ഓഫടീസട  ചചെലവകള്
എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  7.1421
പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 27.4609 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

5.7371 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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126.  പസ്പെപ്പോര്ട്സട പഹപ്പോസലുകളുചട സുഗമെമെപ്പോയ പ്രൈവര്തനസ,  അപസപ്പോസറിപയഷനുകള്ക്കട

ഗപ്പോന്റേട  അനുവദറിക്കല്,  കപ്പോയറിക  ഉപകരണങ്ങളുചട  വപ്പോങ്ങല്,  വനറിതപ്പോ  പവപ്പോളറിപബേപ്പോള്

അക്കപ്പോഡമെറി,  വനറിതപ്പോ  ജസപട  അക്കപ്പോഡമെറി,  വപ്പോടര്  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  അക്കപ്പോഡമെറി  തുടങ്ങറിയ

പദ്ധതറികള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിയറിനതറില്  26.30    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

127.  സര്വ്വടീസറില്  നറിനസ  വറിരമെറിച  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ചപന്ഷന്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്

നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്     5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /     ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2204-00-104-95―പദശടീയവസ അന്തര്പദശടീയവമെപ്പോയ കപ്പോയറിക മെത്സരങ്ങളറില് വറിജയറികള്ക്കട

പപ്രൈപ്പോത്സപ്പോഹന സമപ്പോനത്തുക

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 1.50 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

128.  പദശടീയ അന്തര്പദശടീയ മെത്സരങ്ങളറില് വറിജയറിച്ചുവരുന്ന കപ്പോയറിക തപ്പോരങ്ങള്ക്കട

കഭ്യപ്പോഷട  അവപ്പോര്ഡട  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക

പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  1  പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2204-00-104-91―ഡറിപപ്പോര്ട്ടുചമെന്റേട  സ്കൂളുകളറില്  കപ്പോയറിക  വറിപനപ്പോദ  വറിഭപ്പോഗങ്ങളറില്

സസൗകരഭ്യങ്ങള് സജടീകരറിക്കല്   (  പസ്പെപ്പോര്ട്സട സ്കൂളുകളുസ ഡറിവറിഷനുകളുസ  )

05-1―ഓഫടീസട ചചെലവകള്   -   ചവള്ളക്കരസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 6.5 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

129.  ജറി.വറി.  രപ്പോജ  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  സ്കൂള്  പമെലസ,  കണ്ണൂര്  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  സ്കൂള്

എന്നറിവറിടങ്ങളറിചല  ചവള്ളക്കരതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക

പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്  6    ലകസ രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2204-00-104-90―സര്ക്കസട പപ്രൈപ്പോത്സപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനട

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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130.  അവശ  സര്ക്കസട  കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോരുചട  2021-22  വര്ഷചത  കുടറിശറിക
അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെലപ്പോതതറിനപ്പോല്
20    ലകസ രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട വകുപട 

4202-01-202-91―അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യ വറികസനസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 25.15 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

131.  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട ഈ ശടീര്ഷകതറില് 31-1-2022 വചര നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക
32.48  പകപ്പോടറി  രൂപയപ്പോണട.  ഈ  ശടീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  25    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-01-203-89 ―ഗവ  :   പകപ്പോപളജുകളറില് വനറിതപ്പോ പഹപ്പോസലുകളുചട നറിര്മപ്പോണസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : ഇല

132.  നടപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷസ ഈ ശടീര്ഷകതറില് തുകചയപ്പോനസ വകയറിരുതറിയറിടറില.
31-1-2022  വചര ഈ ശടീര്ഷകതറില് കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട  51.16  ലകസ രൂപ നല്കുവപ്പോനുണട.
കുടറിശറിക  നല്കുവപ്പോനുള്ള  തുകയുള്ചപചട  ഈ  ശടീര്ഷകതറില്  85    ലകസ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

4202-01-203-85―പകപ്പോപളജുകള്ക്കട  നപ്പോഷണല്  അസസ് ചമെന്റേട    ആന്റേട  അക്രഡറിപറഷന്
കസൗണ്സറിലറിചന്റേ അസഗടീകപ്പോരസ   (  ഒറ തവണ പകന സഹപ്പോയസ  )

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: ഇല

133.  ഈ  ശടീര്ഷകതറില്  തുകചയപ്പോനസ  വകയറിരുതറിയറിടറില.   31-1-2022  വചര
കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക തുക 3.48 പകപ്പോടറി രൂപയപ്പോണട.  ടറി തുകയുള്ചപചട
ഈ  ശടീര്ഷകതറില്  4.5    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-01-203-83―പകപ്പോപളജുകളുചട  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യ  വറികസന  പരറിപപ്പോടറി
(  സറി  .  ഐ  .  യു  .  പറി  )-   അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: ഇല
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134.  ഈ ശടീര്ഷകതറില്  തുകചയപ്പോനസ  വകയറിരുതറിയറിടറില.   31-1-2022  വചര
കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക 13.05 പകപ്പോടറി രൂപയപ്പോണട.  പ്രൈസ്തുത തുകയുള്ചപചട
ഈ  ശടീര്ഷകതറില്  17    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-01-203-75―പകപ്പോപളജുകളുചട  ഗുണനറിലവപ്പോരസ  ചമെചചപടുതല്  പദ്ധതറി
(  സറി  .  കന്യൂ  .  ചഎ  .  പറി  .)   അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : ഇല

135. കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക തുകയപ്പോയ 1 പകപ്പോടറി രൂപയുള്ചപചട ഈ
ശടീര്ഷകതറില്  1.7    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-01-203-71―ഗുണനറിലവപ്പോര ചമെചചപടുതലുസ നവടീകരണവസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 2.6 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

136.  31-1-2022  വചര കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട  നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക തുക  5.89  പകപ്പോടറി
രൂപയപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശടീര്ഷകതറില്  പ്രൈസ്തുത  തുകയുള്ചപചട
6.4    പകപ്പോടറി  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-02-104-99―പപപ്പോളറിചടക ട നറിക്കുകള്ക്കട ചകടറിടങ്ങള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : 22 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

137.  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട  31-1-2022  വചര  നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക  തുകയപ്പോയ  24.48
പകപ്പോടറി  രൂപയുള്ചപചട  13    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-02-104-94―പപപ്പോളറിചടക ട നറിക്കുകള്ക്കട ചകടറിടസ   (  ഒറ തവണ പകന സഹപ്പോയസ  )

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: ഇല

138.  31-1-2022  വചരയുള്ള  കണക്കുകള്  പ്രൈകപ്പോരസ  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട  32.43  ലകസ
രൂപയുചട  കുടറിശറിക  ചകപ്പോടുത്തു  തടീര്ക്കുവപ്പോനുണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ടറി  തുകയുള്ചപചട
55    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-02-105-99―ചകടറിടങ്ങള്

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : ഇല

500/2022.
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139. കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക തുകയപ്പോയ 7.06 പകപ്പോടറി രൂപയുള്ചപചട
12    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-02-105-93―തൃശ ശ്ശൂര് ഗവ  :   എഞറിനടീയററിസഗട പകപ്പോപളജട   -  ഒറതവണ അധറിക പകന
സഹപ്പോയസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : ഇല

140.  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട  നല്കുവപ്പോനുള്ള  കുടറിശറിക  തുകയപ്പോയ  79.99  ലകസ
രൂപയുള്ചപചട  1.35    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-02-105-90―മെറട എഞറിനടീയററിസഗട പകപ്പോപളജുകളുചട വറികസനസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: ഇല

141.  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട ഈ ശടീര്ഷകതറില്  നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക തുകയപ്പോയ 5.95
പകപ്പോടറി  രൂപയുള്ചപചട  9    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-02-105-89 ―രപ്പോജടീവട ഗപ്പോന്ധറി ഇന്സറിറന്യൂടട ഓഫട ചടക ട പനപ്പോളജറി  ,   പകപ്പോടയസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ : ഇല

142.  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട  നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക തുകയപ്പോയ  76.20  ലകസ രൂപയുള്ചപചട
1.25      പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-02-105-88―എഞറിനടീയററിസഗട  പകപ്പോപളജുകളറിലുസ  പപപ്പോളറിചടക ട നറിക്കുകളറിലുസ
കപ്പോയറികവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ ശകറിചപടുതലുസ വറികസനവസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: ഇല

143.  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട  31-1-2022  വചര നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക തുകയപ്പോയ 13.20
ലകസ  രൂപയുള്ചപചട  20    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറി  നറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-03-800-91―എന്  .  സറി  .  സറി  .   ചകടറിടനറിര്മപ്പോണസ

ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ: 5.15 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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144. കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക തുകയപ്പോയ 4.47 പകപ്പോടറി രൂപയുള്ചപചട
2.5      പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

145.  മെരപ്പോമെതട പജപ്പോലറികള് സസബേന്ധറിച ഡറി.എസട.ആര്. നറിരക്കട  (Delhi Schedule of
Rate)  2016-ല്  നറിനസ  2018-ചന  അടറിസപ്പോനമെപ്പോക്കറി  മുന്കപ്പോലപ്രൈപ്പോബേലഭ്യതറില്
വര്ദ്ധറിചറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  വര്ദ്ധനവറിനനുസൃതമെപ്പോയറി  പുതുക്കറിയ  ഭരണപ്പോനുമെതറി  പുറചപടുവറിചട
ആയതറിനുള്ള ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ ഉറപപ്പോക്കണചമെന്നട ചപപ്പോതുവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ/  ഉന്നതവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ
വകുപകപളപ്പോടട സമെറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

വറി. ശറിവന്കുടറി,
തറിരുവനന്തപുരസ, അദ്ധഭ്യകന്,
2022 ഏഏ്രപറില്  27. സബ്ജകട  കമറിററിVI.


