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സബ്ജകറ കേമനിറനി  VI
(വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

അദദക്ഷന:
ശതീ. വനി. ശനിവനകുട്ടേനി,

സപഭാതുവനിദദഭാഭദഭാസ-സതഭാഴനില് വകുപ്പുമനനി.

ഏകറ  -  ഒഫതീകഷദഭാ അന്റിംഗങ്ങള:
കഡഭാ. ആര്. ബനിന,

ഉന്നതവനിദദഭാഭദഭാസ - സഭാമൂഹദനതീതനി വകുപ്പുമനനി.
ശതീ. സജനി സചറനിയഭാന,

മതദബനന-സഭാന്റിംസഭാരനികേ-യുവജനകക്ഷമ വകുപ്പുമനനി.
അന്റിംഗങ്ങള:  

സപഭാഫ. ആബനിദറ ഹുലസന തങ്ങള
ശതീ. എന്റിം. എസറ. അരുണ് കുമഭാര്
ശതീ. ടെനി. വനി. ഇബഭാഹനിന്റിം
ശതീ. മുഹമദറ മുഹസനിന
ശതീ. സകേ. എന്റിം. സചനിനകദവറ
ശതീ. ഷഭാഫനി പറമനില്
ശതീ. എ. എന. ഷന്റിംസതീര്
ശതീ. എന്റിം. വനിജനിന.  

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന, സസക്രട്ടേറനി-ഇന ചഭാര്ജറ
ശതീമതനി  ലനിമ ഫഭാനസനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി
ശതീമതനി ബനിന എസറ.എല്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി
ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം   സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VI-സന  സചയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമനിതനിയുസടെ 2021  ഏപനില് 1 മുതല് 2022 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള  ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ
കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരദനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല
ചട്ടേന്റിം 239 (1) പകേഭാരന്റിം സമര്പനിയ്ക്കുന.

2021 ജൂണ് 7-നറ രൂപതീകൃതമഭായ 2021-2023 കേഭാലയളവനിലുള്ള സബ്ജകറ കേമനിറനി VI
(വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം)  2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്
പരനിഗണനിച വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ.

2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസര  സമനിതനി  9  കയഭാഗങ്ങള
കചരുകേയുണ്ടഭായനി.  ഇതനില്  3  കയഭാഗങ്ങള ബനിലനിസന പരനിഗണനയ്ക്കുന്റിം  6  കയഭാഗങ്ങള കേരടെറ
ചട്ടേങ്ങള,  എസറ.ആര്.ഒ.-കേള,  ആക്ഷന  കടെകണ്  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള  എന്നനിവ
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കചര്ന്നവ ആയനിരുന.  കയഭാഗതനില് ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങളുസടെ
ശരഭാശരനി ഹഭാജര് നനില 73 ശതമഭാനമഭായനിരുന. 

ഏഴറ അധദഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ തയഭാറഭാകനിയനിരനിക്കുന്നതറ. 

അധദഭായന്റിം  I ― സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച 
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള.

അധദഭായന്റിം  II ― സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള.

അധദഭായന്റിം III ― സമനിതനി പരനിഗണനിച കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേള എന്നനിവയുസടെ 
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള.

അധദഭായന്റിം IV ― നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  235  (A)  പകേഭാരന്റിം  കചര്ന്ന  സമനിതനികയഭാഗന്റിം
    സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള.

അധദഭായന്റിം V ― നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം  236 (6)  പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ  
പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ വനിവരങ്ങള.

അധദഭായന്റിം VI ― a. 2021-22  സഭാമതനികേ  വര്ഷതനിസല ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക
   പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടെകണ്

  റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം.

b. ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിചറ മുന  വര്ഷങ്ങളനിലുള്ള  
സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അതനികന്മേല് സര്കഭാര്  
സസതീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം 
പുതനിയ സഭാമതനികേ വര്ഷസത ആദദന്റിം എന്ന കേണകനില്. 



അധദഭായന്റിം VII ― സമനിതനിയുസടെ പകതദകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അതനികന്മേല്
സര്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം. 

കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

2021  ജൂണ്  7-ാം  തതീയതനി  രൂപതീകൃതമഭായ   ഈ  സമനിതനി  2022  ജൂലല
7-ാം തതീയതനി കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  അന്റിംഗതീകേരനിച. 

വനി. ശനിവനകുട്ടേനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദക്ഷന,
2022 ജൂലല 7. സബ്ജകറ കേമനിറനി VI.
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ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

സഭയറില് സമര്പറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സയംബനറിച്ച വറിവരങ്ങള്

2021  ഏപറില്  1  മുതല്  2022  മപ്പോര്ച്ചട  31  വരരയുള്ള കപ്പോലയളവറില് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം
സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട കമറിററി VI ചുവരടെ പചേര്ക്കുന്ന പകപ്പോരയം 7  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

1. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ഒന്നപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട (2021-22)
1-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  22-7-2021-ല്  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ. 

2. 2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷരത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിരല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ
ററിപപപ്പോര്ടട  1-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  26-7-2021-ല്  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ. 

3. 2021  മപ്പോര്ച്ചട  31  വരരയുള്ള  ആനുകപ്പോലറിക  ററിപപപ്പോര്ടട  1-7-2021-രല
സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം 26-7-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ. 

4. 2021-രല സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല നറിയമങ്ങള് (പഭദഗതറി)  ബറില് സയംബനറിച്ച സബ്ജകട
കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  7-10-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  25-10-2021-ല്
സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ. 

5. 2021-രല  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിയമങ്ങള്  (പഭദഗതറി)  (2-ാംനമ്പര്)  ബറില്
സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  7-10-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം
അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം 25-10-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ.

6. 2021-രല  പകരള  സസപ്പോശ്രയ പകപ്പോപളജട  അദദപ്പോപക-അനദദപ്പോപക ജഗീവനക്കപ്പോര്
(നറിയമനവയം  പസവന  വദവസ്ഥകളുയം)  ബറില്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട
11-10-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  1-11-2021-ല്  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ.

7. 2021-രല പകരള വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ (പഭദഗതറി) ബറില് സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട കമറിററി
ററിപപപ്പോര്ടട  28-10-2021-രല സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  1-11-2021-ല് സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ.

962/2022.
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അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ച ബറില്ലുകളുരടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്

1. 2021-രല സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല നറിയമങ്ങള് (പഭദഗതറി)  ബറില് സയംബനറിച്ച സബ്ജകട
കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  7-10-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  25-10-2021-ല്
സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ.

2. 2021-രല  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിയമങ്ങള്  (പഭദഗതറി)  (2-ാംനമ്പര്)  ബറില്
സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട  7-10-2021-രല സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം
25-10-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ.

3. 2021-രല  പകരള  സസപ്പോശ്രയ പകപ്പോപളജട  അദദപ്പോപക-അനദദപ്പോപക ജഗീവനക്കപ്പോര്
(നറിയമനവയം  പസവന  വദവസ്ഥകളുയം)  ബറില്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട
11-10-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  1-11-2021-ല്  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ.

4. 2021-രല പകരള വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ (പഭദഗതറി) ബറില് സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട കമറിററി
ററിപപപ്പോര്ടട  28-10-2021-രല സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  1-11-2021-ല് സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുയം രചേയ.

അദദപ്പോയയം   III

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച കരടെട ചേടങ്ങള്/എസട.ആര്.ഒ.-കള് എന്നറിവയുരടെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്

കരടെട ചേടങ്ങള്

1. Kerala Collegiate Education Service (Amendment) Special Rules, 2021 
26-7-2021-രല  പയപ്പോഗതറില്  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറികപളപ്പോരടെ  
അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം രചേയ.

(ഫയല് നയം. 7305/സബട.സറി.ഇ 1/2021/നറി.രസ.)

2. Kerala Education (Amendment) Rules, 2021 24-11-2021-രല പയപ്പോഗതറില് 
പരറിഗണറിക്കുകയുയം പഭദഗതറികൂടെപ്പോരത അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം രചേയ.

(ഫയല് നയം. 4184/സബട.സറി.ഇ 1/2021/നറി.രസ.)

3. 2022-രല പകരള പബറികട സര്വ്വഗീസട കമഗീഷന്  (ലലബ്രററി കകൗണസറിലുകരള  
സയംബനറിച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലകള്)  ചേടങ്ങള്  14-3-2022-രല  പയപ്പോഗതറില്   
പരറിഗണറിക്കുകയുയം പഭദഗതറികപളപ്പോരടെ അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം രചേയ.

(ഫയല് നയം. 316/സബട.സറി.ഇ 1/2015/നറി.രസ.)
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എസട  .  ആര്  .  ഒ  .-  കള്

SRO No. 18/2021-The Kerala Right of Children to Free and Compulsory
Education (Amendment)  Rules,  2021  24-11-2021-രല പയപ്പോഗതറില് പരറിഗണറിക്കുകയുയം
സപ്പോധൂകരറിക്കുകയുയം രചേയ. 

(ഫയല് നയം. 2332/സബട.സറി.ഇ 1/2021/നറി.രസ.)

അദദപ്പോയയം   IV

നറിയമസഭപ്പോ ചേടയം 235 എ പകപ്പോരയം പചേര്ന്ന സമറിതറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിച്ച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്

നറിയമസഭപ്പോ  ചേടയം  235  എ  പകപ്പോരയം  2021  ഏപറില്  1  മുതല്  2022  മപ്പോര്ച്ചട  31
വരരയുള്ള കപ്പോലയളവറില് പയപ്പോഗയം പചേര്ന്നറില.

അദദപ്പോയയം   V

നറിയമസഭപ്പോ ചേടയം 236  (6) പകപ്പോരയം സഭയറില് സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക
പവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുരടെ വറിവരങ്ങള് 

(ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XVII-വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം, കപ്പോയറികവറിപനപ്പോദയം, കല, സയംസപ്പോരയം)

ക്രമ
നമ്പര്

സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന 
നമ്പര് വകുപട

സഭയറില്
സമര്പറിച്ച
തഗീയതറി

1 2019-20 XVII ഉന്നത വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം 16-3-2022

2 2020-21 XVII ഉന്നത വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം 16-3-2022

3 2020-21 XVII ആസൂത്രണ സപ്പോമ്പതറിക
കപ്പോരദവകുപട (രസന്റര്
പഫപ്പോര് രഡെവലപ്രമന്റട

സ്റ്റഡെഗീസട)

12-8-2021

4 2020-21 XVII രപപ്പോതുഭരണ
 (സര്വ്വഗീസസട - ഡെറി)

വകുപട

12-8-2021

5 2019-20 XVII രപപ്പോതുവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ
വകുപട

3-11-2021

6 2018-19 XVII കപ്പോയറിക യുവജനകപ്പോരദ
വകുപട

3-11-2021
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അദദപ്പോയയം   VI

(a) 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിരല  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധന  

സയംബനറിച്ച ഒന്നപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ ററിപപപ്പോര്ടട സയംബനറിച്ച

സയംഗ്രഹയം

ററിപപപ്പോര്ടട

ആരക

ശറിപപ്പോര്ശകള്

മറുപടെറി ലഭറിച്ച

ഖണറികകളുയം

വകുപയം

സമറിതറി

യറില്

സമര്പറിച്ച

ഖണറിക

കള്

മറുപടെറി

ലഭറിക്കപ്പോനുള്ള

ഖണറികകള്

ബനരപട

വകുപട

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ

പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച

ഒന്നപ്പോമതട

ററിപപപ്പോര്ടട 

(2021-22) 

[ഫയല് നയം.

12380/സബട.സറി.

ഇ 1/2021/

നറി.രസ.]

140

33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40,

49, 51, 54, 55,

56, 57, 68, 71

(ഉന്നത

വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ

വകുപട)

74, 75, 76, 77

(കപ്പോയറിക

യുവജനകപ്പോരദ

വകുപട)

69, 70, 71

(രപപ്പോതുമരപ്പോമതട

വകുപട)

ഇല

1 – 32

41 - 48,

50, 52,

53,  58-67

 72, 73,  

78 – 84

 

85 - 140

രപപ്പോതുവറിദദപ്പോ

ഭദപ്പോസയം

ഉന്നതവറിദദപ്പോ

ഭദപ്പോസയം

കപ്പോയറിക

യുവജനകപ്പോരദയം

 

സപ്പോയംസപ്പോരറിക

കപ്പോരദയം
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(b) ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ചട  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിലുള്ള  സമറിതറി  
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിരല  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  അവയറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  സസഗീകരറിച്ച  നടെപടെറി  
സയംബനറിച്ച പസ്റ്ററടരമന്റുകളുരടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം.

I. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ   പരറിപശപ്പോധന   സയംബനറിച്ച   അഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട   (2020-21)

(ഫയല് നയം. 1806/സബട.സറി. ഇ 1/2020/നറി.രസ.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 24)

2202-03-001-87―വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദദയുരടെ ആധുനറികവല്ക്കരണയം

പകപ്പോപളജട  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിനട  കഗീഴറിരല എലപ്പോ  പകപ്പോപളജുകളറിരലയുയം  പകപ്പോഴ്സുകള്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  സറിലബസറിനട  അനുസൃതമപ്പോയറി  സുതപ്പോരദവയം  ലളറിതവമപ്പോയറി
വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളറിപലക്കട  എതറിക്കുന്നതറിനുയം  ആയതട  ഒരു  കുടെക്കഗീഴറില് ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുയം
വകുപറിനട  ഇ-പലര്ണറിയംഗട  പപ്പോറടപഫപ്പോയം  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  അധറികതുക  ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്
6.22  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2202-03-001-87  ശഗീര്ഷകതറില്  ഈ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  448  ലക്ഷയം  രൂപ
വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.   പകപ്പോപളജുകളറില് ഓണലലന് കപ്പോസ്സുകള് ക്രമഗീകരറിക്കുന്നതറിനുള്ള
ഇന്റര്രനറട കണക്ഷനുകളുയം കമ്പമ്പ്യൂടറുകളുയം നല്കറിയറിട്ടുണട.  ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുക
ആവശദരപടറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 25)

2202-03-001-99-06―പകപ്പോപളജട വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ഡെയറകറപ്പോഫഗീസട   -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

നറിലവറില് ഈ ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക വപ്പോടെക രകടറിടെങ്ങളറില്
പവര്തറിക്കുന്ന  സര്ക്കപ്പോര്  പകപ്പോപളജുകളുരടെ  ഒരു  മപ്പോസ  വപ്പോടെക  നല്കുന്നതറിനട  പപപ്പോലുയം
പരദപ്പോപ്തമല.  ആകയപ്പോല്  പദതറിപയതരയറിനതറില്  9.25  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2202-03-001-99-06 (പനപ്പോണ പപ്പോന്)―ശഗീര്ഷകതറില്  G. O. (Rt.) No. 5170/2020/
Fin. dated 9-9-2020  നമ്പര് ഉതരവട പകപ്പോരയം അധറിക ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  1,44,000  രൂപ
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അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിച.  കൂടെപ്പോരത സര്ക്കപ്പോര് പകപ്പോപളജുകളുരടെ വപ്പോടെക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
2202-03-103-99-06 (പനപ്പോണ പപ്പോന്) ശഗീര്ഷകതറില് 20 ലക്ഷയം രൂപ G. O. (Rt.) No.
4428/2020/Fin. dated 2-8-2020 പകപ്പോരവയം അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിച. 

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നയം.  എഫട2/143/2020/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  15-4-2021;
1-7-2021-രല സമറിതറി പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 26)

2202-03-102-99―പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില് ഒഴറിവള്ള അദദപ്പോപക തസറികയറിപലക്കുള്ള നറിയമനയം,
അദദപ്പോപകര്ക്കുയം ലലബ്രററി ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം  2016-രല യു.ജറി.സറി.  ശമ്പള പരറിഷ്കരണയം
നടെപറിലപ്പോക്കല്, ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ ഉപദദപ്പോഗക്കയറയം എന്നറിവയപ്പോയറി പദതറിപയതരയറിനതറില്
103.1505  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറിപയതര ഇനതറില് ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറില് വകയറിരുതറിയ മുഴുവന് തുകയുയം
അനുവദറിച്ചറിരുന. ഈ ഇനതറില് അധറിക ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 27)

2202-03-102-98―പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

കപ്പോലറിക്കറട  യൂണറിപവഴറിററിയുരടെ  നപ്പോകട  അരക്രഡെറിപറഷനട  മുപന്നപ്പോടെറിയപ്പോയറി  പല
വറികസന  പദതറികളുയം  പൂര്തഗീകരറിക്കുന്നതറിനുയം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  കണറിജന്സറി
ഫണറിപലക്കട  14.04  പകപ്പോടെറി  രൂപ  തറിരറിച്ചടെയണരമന്നട  പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  ഓഡെറിറട
ഡെറിപപ്പോര്ടടരമന്റട  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോലുയം  പദതറിയറിനതറില്
17.040183  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ശമ്പളയം,  രപന്ഷന്,  മറട  അലവന്സുകള്,  യു.ജറി.സറി.  ശമ്പള
പരറിഷ്കരണ കുടെറിശറിക  എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനുയം  സര്ക്കപ്പോര്  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ കരപ്പോര്/ദറിവസ
പവതന  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ള  ശമ്പള  വര്ദനവട  നല്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  74.3410  പകപ്പോടെറി  രൂപ
പദതറിപയതരയറിനതറിലുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറിയറിനതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക  വറിഹറിതയം  അനുവദറിപക്കണ  സപ്പോഹചേരദമുണപ്പോയറില.  പദതറിപയതരയറിനതറില്
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്  വകയറിരുതറിയ  മുഴുവന്  തുകയുയം  അനുവദറിച്ചറിരുന.
ഈയറിനതറിലുയം അധറിക ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിടറില.  
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 28)

2202-03-102-97―മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളയം,  രപന്ഷന്,
ററിടയര്രമന്റട  ആനുകൂലദങ്ങള്  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പദതറിപയതരയറിനതറില്
78 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറിപയതര ഇനതറില് ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറില് വകയറിരുതറിയ മുഴുവന് തുകയുയം
അനുവദറിച്ചറിരുന. ഈയറിനതറില് അധറിക ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 29)

2202-03-102-93― ശ്രഗീ ശങ്കേരപ്പോചേപ്പോരദ സയംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

നറിലവറിലുള്ള  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുയം  മറ്റുമപ്പോയറി  പദതറിയറിനതറില്
14.95 പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം ശമ്പള ഇനതറിലുയം  രപന്ഷന് ഇനതറിലുമുള്ള രചേലവകള്ക്കപ്പോയറി
പദതറിപയതരയറിനതറില്  69.5192 പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറിയറിനതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക വറിഹറിതയം  അനുവദറിപക്കണ സപ്പോഹചേരദമുണപ്പോയറിടറില.   പദതറിപയതരയറിനതറില്
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്   വകയറിരുതറിയ  മുഴുവന്  തുകയുയം  അനുവദറിച്ചറിരുന.
ഈയറിനതറിലുയം  അധറിക  ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 30)

2202-03-102-92―കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

31― സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം 

യു.ജറി.സറി.-യുരടെ  ഏഴപ്പോയം  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണയം  പപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോകുന്നപതപ്പോരടെ
അദദപ്പോപകരുരടെ ശമ്പളതറിലുണപ്പോകുന്ന വര്ദനവറിനുയം  അദദപ്പോപക തസറികയറിലുണപ്പോകുന്ന
നറിയമനയം നടെത്തുന്നതറിനുയം കരപ്പോറടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുയം ദറിവസപവതനപ്പോടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുയം പജപ്പോലറി
രചേയ്യുന്ന  അദദപ്പോപകരുരടെ  പവതനയം  വര്ദറിപറിക്കുന്നതറിനുയം  പചേര്തട  പദതറിപയതര
യറിനതറില്  12.4265 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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36―സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പപളതരയം

തുടെങ്ങറിവച്ച  പദതറികളുരടെ  പൂര്തഗീകരണതറിനട  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
4.45  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പദയറിനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറിയറിനതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക  വറിഹറിതയം  അനുവദറിപക്കണ  സപ്പോഹചേരദമുണപ്പോയറില.  പദതറിപയതര  ഇനതറില്
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്  വകയറിരുതറിയ  മുഴുവന്  തുകയുയം  അനുവദറിച്ചറിരുന.
ഈയറിനതറിലുയം  അധറിക  ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 31)

2202-03-102-77―നപ്പോഷണല് യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫട  അഡെസപ്പോന്സ്ഡെട  ലഗീഗല്  സ്റ്റഡെഗീസട
(  നന്യുവപ്പോല്സട  )

പദതറികള്  പൂര്തഗീകരറിക്കുവപ്പോന്  പവണറി  പദതറിയറിനതറില്  5.99  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറി ഇനതറില് ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിപക്കണ സപ്പോഹചേരദമുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 32)

2202-03-102-72―തുഞരതഴുതച്ഛന് മലയപ്പോളയം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

ഭൂമറി ഏരറടുക്കുന്നതറിനട,  രകടറിടെങ്ങളുരടെ നറിര്മപ്പോണയം,  ഭകൗതറിക സകൗകരദ വറികസനയം,
അക്കപ്പോദമറികട  പവര്തനങ്ങള്,  മപ്പോനവറിക  വറികസനയം,  ഭപ്പോഷപ്പോസപ്പോഹറിതദ  വദപ്പോപനയം,
ഭരണപരമപ്പോയ  ആധുനഗീകരണയം,  തുടെര്ന്നട  വരുന്ന  പവര്തനങ്ങള്,  പപപ്പോജക്ടുകള്
തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി പദതറിയറിനതറില്  59.44  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം അദദപ്പോപകരുരടെ ഒഴറിവകള്
നറികത്തുന്നതറിനുയം അദദപ്പോപകരുരടെ ശമ്പള അലവന്സുകള് യു.ജറി.സറി.  ശമ്പള പരറിഷ്കരണ
കുടെറിശറിക, രപന്ഷൻ ഫണട, പങ്കേപ്പോളറിത രപന്ഷന് വറിഹറിതയം, സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുരടെ ആദദ
സ്റ്റപ്പോറമ്പ്യൂടട  നറിലവറില്  വന്നതറിനപ്പോല്  അതറിനനുസരറിച്ച  തസറികകളറിരല  നറിയമനയം
നടെത്തുന്നതറിനുയം,  അനദദപ്പോപക  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  ശമ്പളയം/അലവന്സട  എന്നറിവ
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നല്കുന്നതറിനുയം രകടറിടെങ്ങളുരടെയുയം വപ്പോഹനങ്ങളുരടെയുയം വപ്പോടെക ഇനതറിലുയം ഇനനതറിനുയം
യപ്പോത്രപ്പോബത,  മഗീററിയംഗട  രചേലവട,  ലവദന്യുതറി,  രടെലറിപഫപ്പോണ,  ഇന്റര്രനറട,  വപ്പോര്ഷറിക
രമയറിന്റനന്സട,  ഓഫഗീസട  രചേലവകള്  എന്നറിവയപ്പോയറി  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറിപയതരയറിനതറില്  7.9108  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

17-8-2020-രല സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.) നമ്പര്  1031/2020/ഉ.വറി.വ. പകപ്പോരയം 7.64 പകപ്പോടെറി രൂപ
ഭൂമറി  ഏരറടുക്കുന്നതറിനട  പദതറി  ഇനതറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.   6-3-2021-രല   സ.ഉ.
(സപ്പോധപ്പോ.)  നയം. 421/2021/ഉ.വറി.വ.  പകപ്പോരയം  65  ലക്ഷയം രൂപ പദതറിപയതര ഇനതറില്
ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറില് വകയറിരുതറിയ മുഴുവന് തുകയട പുറപമ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം.  ബറി1/175/2021/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  10-8-2021;  24-11-2021-രല
സമറിതറി പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; 3 -11-2021-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 33)

2202-03-103-99-04-4―ആര്ട്സുയം  സയന്സുയം  പകപ്പോപളജുകള്    -    യപ്പോത്രപ്പോരച്ചലവകള്  -
അവധറിയപ്പോത്രപ്പോ ആനുകൂലദയം

അവധറിയപ്പോത്ര ആനുകൂലദതറിനട അര്ഹരപ്പോയവരുരടെ എണ്ണതറില് ഉണപ്പോയ വര്ദനവട
കപ്പോരണയം നറിലവറില് അനുവദറിച്ച തുക പരദപ്പോപ്തമല.  ആകയപ്പോല് പദതറിപയതരയറിനതറില്
3.50  ലക്ഷയം  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

05-2―ഓഫഗീസട രചേലവകള്   -   ലവദന്യുതറി രചേലവട

നറിലവറില് ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക 6 മപ്പോസരത ലവദന്യുത ചേപ്പോര്ജട
പപപ്പോലുയം  ഒടുക്കുന്നതറിനട  തറികയപ്പോത  സപ്പോഹചേരദതറില്  പദതറിപയതരയറിനതറില്
61.4  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

34-3―മറ്റു രചേലവകള്   -   മററിനയം

നറിലവറില്  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
തുച്ഛമപ്പോയ  പകപ്പോപളജട  പറി.ടെറി.എ.  ഫണറില്  നറിന്നപ്പോണട  മററിനങ്ങള്ക്കുള്ള  തുക  പലപപപ്പോഴുയം

962/2022.
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കരണപതണറിവരുന്നതട.  ആകയപ്പോല്  പദതറിപയതരയറിനതറില്  11.6  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അവധറിയപ്പോത്രപ്പോ  ആനുകൂലദയം  ഇനതറില്  പകപ്പോവറിഡെട-19  പരപ്പോഗവദപ്പോപനവയം
പലപ്പോക്കടഡെകൗണ  നറിയന്ത്രണങ്ങള്  കപ്പോരണവയം  പുതറിയ  അപപക്ഷകള്  ലഭറിക്കപ്പോത
സപ്പോഹചേരദതറില് അധറികതുക ആവശദമറില.

പകപ്പോവറിഡെട-19  പരപ്പോഗവദപ്പോപനയം  കപ്പോരണയം  പകപ്പോപളജുകള്  അടെഞ്ഞുകറിടെന്നതറിനപ്പോല്
ലവദന്യുതറി ഇനതറില് രചേലവട തപ്പോരതപമദന കുറവപ്പോയറിരുന.  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില്  3.5  ലക്ഷയം രൂപ അധറികയം കരണതറിയറിട്ടുണട.  അതറിനപ്പോല് അധറികതുക
ആവശദമറില.  11.6  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ആവശദരപടറിരുന.  ടെറി  തുക അനുവദറിക്കുന്നപക്ഷയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി ക്രമഗീകരറിക്കുന്നതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 34)

2202-03-103-98-01-4―സയംസ്കൃത പകപ്പോപളജുകള്   -   ശമ്പളയം   -  രമഡെറിക്കല് റഗീ  -  ഇയംപബഴടരമന്റട

നറിലവറില്  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട  പകപ്പോരയം  12  ലക്ഷയം  രൂപ  പസ്തുത  ഇനതറില്
അനുവദറിചതരവപ്പോയറിരുനരവങ്കേറിലുയം  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  തുക  ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല്
നല്കറിയറിടറില.  ആകയപ്പോല്  പദതറിപയതരയറിനതറില്  12.70  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

രമഡെറിക്കല്  റഗീ-ഇയംപബഴടരമന്റട  ഇനതറില്  അധറിക  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
G.O.(Rt.)No.3611/ 2020/Fin. Dated 15-6-2020  നമ്പര് ഉതരവട പകപ്പോരയം  7,00,000
രൂപ  (ഏഴട  ലക്ഷയം  രൂപ)  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിച.  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  മറട
അപപക്ഷകള്  ഇലപ്പോതതുരകപ്പോണട  ശറിപപ്പോര്ശ  രചേയ്തതറില്  ബപ്പോക്കറി  5.70  ലക്ഷയം  രൂപ
ആവശദമറില. 

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം. എഫട2/143/2021/ഉ.വറി.വ. തഗീയതറി 15-4-2021;   1-7-2021-
രല സമറിതറി പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 35, 36, 38)

2202-03-103-90―എറണപ്പോകുളയം പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

02-5―പവതനയം  -  ദറിവസ പവതനയം
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04-1 ―യപ്പോത്രപ്പോരചേലവകള്   -   യപ്പോത്രപ്പോബത

05-1― ഓഫഗീസട രചേലവകള്   -   രവള്ളക്കരയം 

2―ഓഫഗീസട രചേലവകള്   -   ലവദന്യുതറി രചേലവട 

4―ഓഫഗീസട രചേലവകള്  ―  മററിനങ്ങള് 

എറണപ്പോകുളയം  ഗവണരമന്റട  പലപ്പോ  പകപ്പോപളജറിരല  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  ദറിവസ  പവതനയം,
യപ്പോത്രപ്പോരച്ചലവകള്,  രവള്ളക്കരയം,  ലവദന്യുതറി  രചേലവകള്,  മററിനങ്ങള്  എന്നറിവയപ്പോയറി
ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറിപയതരയറിനതറില്
1.375  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

2202-03-103-83―പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

ഈ ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പദതറിപയതര
യറിനതറില് 3.22 ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

2202-03-103-83―തൃശ്ശൂര് പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

01-1―ശമ്പളയം  -  ശമ്പളയം

01-2―ക്ഷപ്പോമബത

01-3― വഗീട്ടുവപ്പോടെക അലവന്സട 

01-5―മറട അലവന്സുകള്

02-3―പവതനയം  -   മറട അലവന്സുകള്

5―പവതനയം  -  ദറിവസ പവതനയം

04 -1―യപ്പോത്രപ്പോരച്ചലവകള്   -   യപ്പോത്രപ്പോബത

05-3― ഓഫഗീസട രചേലവകള്  ,   രടെലറിപഫപ്പോണ രചേലവട 

4―ഓഫഗീസട രചേലവകള്   -   മററിനങ്ങള് 

യു.ജറി.സറി.  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  തുക  നല്പകണതറിനപ്പോല്  ശമ്പളയം  ഇനതറില്
3 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ക്ഷപ്പോമബത, വഗീട്ടുവപ്പോടെക അലവന്സട എന്നഗീ ഇനങ്ങളറില് 30 ലക്ഷയം രൂപ
വഗീതവയം  മറ്റു  അലവന്സുകള്  ഇനതറില്  1  ലക്ഷയം  രൂപയുയം  വറികലപ്പോയംഗ  യപ്പോത്രപ്പോബത
നല്പകണതറിനപ്പോല്,  മററിനങ്ങള്  ഇനതറില്  15,000  രൂപയുയം  ശമ്പള  കുടെറിശറിക  തുക
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നല്പകണതറിനപ്പോല് ദറിവസപവതനയം ഇനതറില് 40 ലക്ഷയം രൂപയുയം കൂടുതല് മഗീററിയംഗുകളറില്
പരങ്കേടുക്കപ്പോനുള്ളതറിനപ്പോല് യപ്പോത്രപ്പോബത ഇനതറില് 1 ലക്ഷയം രൂപയുയം ബറി.എസട.എന്.എല്-
രന്റ പബ്രപ്പോഡ്ബപ്പോന്റട കണക്ഷന് തുക നല്പകണതറിനപ്പോല് രടെലറിപഫപ്പോണ രചേലവട ഇനതറില്
50,000 രൂപയുയം പത്രമപ്പോസറികകളുരടെ കുടെറിശറിക നല്പകണതറിനപ്പോല് മററിനങ്ങള് ഇനതറില്
6,000  രൂപയുയം  പചേര്തട  പദതറിപയതരയറിനതറില്  40.271  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി ശറിപപ്പോര്ശകളറില് ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന തുക അനുവദറിക്കുന്നതറിനുള്ള സമയയം
കഴറിഞ്ഞതറിനപ്പോലുയം  ടെറി  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  അധറികതുക  ഒനയം  തരന്ന  അനുവദറിക്കപ്പോത
സപ്പോഹചേരദതറിലുയം പമല് ശറിപപ്പോര്ശകള്ക്കട ഫണട നല്കറിയറിടറിരലന്നട അററിയറിക്കുന. 

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നയം.  സറി1/184/2020/HEDN,  തഗീയതറി  13-10-2021;  14-3-2022-രല
സമറിതറി പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; 16-3-2022-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 39)

2202-03-103-57―രപ്പോഷഗീയ  ഉച്ചതപ്പോര്  ശറിക്ഷ  അഭറിയപ്പോന്    (  ആര്  .  യു  .  എസട  .  എ  .)  (60%
സറി  .  എസട  .  എസട  )

റൂസയുരടെ  പവര്തനതറിനട  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  പകന
വറിഹറിതമപ്പോയ  105.6170  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ലഭറിക്കപ്പോനുണട.  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയ
70.4113  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകന ഗവണരമന്ററിരന്റ കണറിനമ്പ്യൂയറിങട സഗീമറില് ഉള്രപടുന്ന റൂസ പദതറിയറില് പകന
സയംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതയം  60:40  അനുപപ്പോതതറിലപ്പോണട.  റൂസയുരടെ  അക്കകൗണറിലുണപ്പോയറിരുന്ന
83.4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അവസപ്പോനതറില്  സര്ക്കപ്പോര്  ട്രഷററി
അക്കകൗണറില് നറിനയം പറിന്വലറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 9-6-2020-രല സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)നയം. 743/
2020/ഉ.വറി.വ.  പകപ്പോരയം  83.4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  തറിരറിരക  അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
സ.  ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ.)  നയം.1251/2020/ഉ.വറി.വ.  പകപ്പോരയം  ആരക  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ സയംസ്ഥപ്പോന
വറിഹറിതമപ്പോയറി അധറിക ധനപ്പോനുമതറി പകപ്പോരയം അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം.  ബറി1/175/2021/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  10-8-2021;  24-11-2021-രല
സമറിതറി പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; 3-11-2021-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച.]
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 42)

2202-03-103-51―ജഗീവനറി  -  പകപ്പോപളജട രമന്റല് അവയര്രനസട പപപ്പോഗ്രപ്പോയം

പകപ്പോപളജുകളറില് ഭറിന്നപശഷറിക്കപ്പോരപ്പോയ വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളുരടെ അക്കപ്പോദമറിക പവര്തനങ്ങള്
സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനട  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
പദതറിയറിനതറില്  3  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഭറിന്നപശഷറിക്കപ്പോരപ്പോയ  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട  കദപ്പോമ്പസുകളറില്  സകൗഹൃദപരമപ്പോയ
അന്തരഗീക്ഷയം സൃഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ആവറിഷ്കരറിച്ച പദതറിയപ്പോണട ബപ്പോരറിയര് ഫഗീ കദപ്പോമ്പസട .
''2202-03-103-51―വറിദദപ്പോര്ത്ഥറി  പക്ഷമയം  സഹപ്പോയവയം  വറിപുലതയുയം''  ശഗീര്ഷകതറില്
മുഖദഘടെകമപ്പോയ ബപ്പോരറിയര്  ഫഗീ  കദപ്പോമ്പസട  പദതറി  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  ഒരു
പുതറിയ സഗീമപ്പോയറി  മപ്പോററി  അതറിലൂരടെ  ഭറിന്നപശഷറിക്കപ്പോരപ്പോയ വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളുരടെ  അക്കപ്പോദമറിക
പവര്തനങ്ങള്  സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുന്ന
തറിനപ്പോയറി  ആവശദരപടറിരുന.   എന്നപ്പോല്  പസ്തുത  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ടെറി  പദതറിരയ
2202-03-103-51―വറിദദപ്പോര്ത്ഥറി  പക്ഷമയം  സഹപ്പോയവയം  വറിപുലതയുയം  ശഗീര്ഷകതറിരല
ഘടെകമപ്പോയറിതരന്ന  ഉള്രപടുതറി  ആരക  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പപ്പോന്  ഫണറില്
അനുവദറിക്കുകയപ്പോയറിരുന.  പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചട
ഭറിന്നപശഷറിക്കപ്പോരപ്പോയ  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കപ്പോയുള്ള  പവൃതറികള്  നടെതറി  വരുന്നതറിനപ്പോല്
അധറികതുക ആവശദമറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 44)

2202-03-105-99―ഫപ്പോക്കല്ററി  വറികസനയം  -  അദദപ്പോപകരുരടെയുയം  അനദദപ്പോപകരുരടെയുയം
കപ്പോരദക്ഷമത രമച്ചരപടുതല്

34―മറ്റുരചേലവകള്

പകപ്പോപളജട  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനട  കഗീഴറില്  ഒരു  ഫപ്പോക്കല്ററി  രട്രയറിനറിയംഗട  രസന്റര്
ആരയംഭറിച്ചട  സയംസ്ഥപ്പോനരത  എലപ്പോ  സര്ക്കപ്പോര്  പകപ്പോപളജുകളറിലുയം  പസവനതറില്
പപവശറിക്കുന്ന അദദപ്പോപകര്ക്കട ഒരു മപ്പോസരത പരറിശഗീലനയം നല്കുന്നതറിനട ആവറിഷ്കരറിച്ച
പദതറിയുരടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  പദതറിയറിനതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോപളജട  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിനട  കഗീഴറിലുള്ള സര്ക്കപ്പോര് പകപ്പോപളജുകളറില് പുതുതപ്പോയറി
പസവനതറില്  പപവശറിച്ച  അധദപ്പോപകര്,  പറിന്സറിപല്മപ്പോര്,  പറിന്സറിപല്  രപപ്പോപമപ്പോഷന്
ലഭറിക്കപ്പോറപ്പോയ  സഗീനറിയര്  അധദപ്പോപകര്,  IQAC  പകപ്പോ-ഓര്ഡെറിപനറര്മപ്പോര്  മുതലപ്പോയവര്ക്കുയം
അനധദപ്പോപക  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം  പരറിശഗീലനയം  നല്കുന്നതറിനപ്പോണട  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  തുക
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്നതട.   നറിലവറില്  പകപ്പോപളജട  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറില്  പുതുതപ്പോയറി
പസവനതറില്  പപവശറിക്കുന്ന  അധദപ്പോപകര്ക്കട  യു.ജറി.സറി.  അയംഗഗീകപ്പോരമുള്ള  വറിവറിധ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുരടെ മപ്പോനവ വറിഭവപശഷറി വറികസന പകനങ്ങള് മുപഖനയപ്പോണട യു.ജറി.സറി.
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന്ന ഇന്ഡെക്ഷന് രട്രയറിനറിയംഗട പപപ്പോഗ്രപ്പോമുകള് നടെതറിവരുന്നതട.  പകപ്പോപളജട
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിരന്റ  കഗീഴറില്  ഒരു  രട്രയറിനറിയംഗട  രസന്റര്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോണട  2
പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശദരപടതട.   എന്നപ്പോല്  രട്രയറിനറിയംഗട  രസന്റര്
ആരയംഭറിക്കുന്നതറിനുള്ള അനുമതറി ലഭദമപ്പോയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  1  പകപ്പോടെറി രൂപ ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  IIM  പപപ്പോലുള്ള സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില് വച്ചട
രട്രയറിനറിയംഗട  നടെത്തുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്  സസഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.   പകപ്പോവറിഡെറിരന്റ
സപ്പോഹചേരദതറില്  വറിപുലമപ്പോയ  രഗീതറിയറില്  പരറിശഗീലന  പരറിപപ്പോടെറി  സയംഘടെറിപറിക്കപ്പോന്
കഴറിയുകയറില.   ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  തുക  ആവശദമപ്പോയറി  വന്നറില.   തുക
ആവശദമപ്പോയറി വരുന്നപക്ഷയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി കരണത്തുന്നതപ്പോണട.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം.  എഫട2/143/2020/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  15-4-2021;  1-7-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര്  45)

2202-03-105-98―പസപ്പോപളഴറിനുള്ള റസറിഡെന്സട പപപ്പോഗ്രപ്പോയം

അയംഗഗീകരറിച്ച എറുലഡെറട പപപ്പോഗ്രപ്പോമുകള്ക്കട രചേലവറിനുള്ള തുക ലകമപ്പോപറണതറിനപ്പോല്
ബഡ്ജററില് പദതറിയറിനതറില് 1 പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

എറുലഡെറട പപപ്പോഗ്രപ്പോമുകള്ക്കട ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറില് നറിനയം പദതറിയറിനതറില്
18,75,000 രൂപ അനുവദറിച്ചറിരുന.  അധറികതുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം.  ബറി1/175/2021/ഉ.വറി.വ.,  തഗീയതറി  10-8-2021;   24-11-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; 3-11-2021-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച.]
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 50)

2203-00-001-93―വകുപറിരന്റ ശകറിരപടുതല്

സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിരന്റ  തറിരുവനന്തപുരത്തുള്ള  ഡെയറകപററ്റുയം,
പകപ്പോതമയംഗലയം,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പമഖല  കപ്പോരദപ്പോലയയം,  തറിരുവനന്തപുരത്തുള്ള  പരഗീക്ഷപ്പോ
വറിഭപ്പോഗയം  കണപട്രപ്പോളറുരടെ  ഓഫഗീസട  എന്നറിവറിടെങ്ങളറിരല  ആധുനറികവല്ക്കരണയം,
ഇ-ഗപവണന്സട,  ബപയപ്പോരമട്രറികട  പഞറിയംഗട  സയംവറിധപ്പോനയം,  ഓണ-ലലന് പരഗീക്ഷ പപപര്
വറിതരണയം,  സയംസ്ഥപ്പോനത്തുള്ള  പരറിശഗീലന  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  പുറപമ  പധപ്പോന  പദശഗീയ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില്  വച്ചട  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട  നല്കുന്ന  പരറിശഗീലനയം,  കളമപശരറിയറിരല  പസ്റ്ററട
ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട  ഓഫട  രടെക ട നറിക്കല്  ടെഗീപച്ചഴട  രട്രയറിനറിയംഗട  ആന്റട  ററിസര്ച്ചട  രസന്റര്  മുപഖന
വറിവറിധ രസമറിനപ്പോറുകളുയം പകപ്പോണഫറന്സുകളുയം സയംഘടെറിപറിക്കല്, മറട തുടെര് പവര്തനങ്ങള്
എന്നറിവയപ്പോയറി ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ച തുക പരദപ്പോപ്തമല.  ആകയപ്പോല് പദതറിയറിനതറില്
1  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി അധറിക ധനപ്പോനുമതറിക്കപ്പോയറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്ത ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകപയപ്പോ,  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  നല്കറിയ ഉപപ്പോധറികള്
പപ്പോലറിക്കുകപയപ്പോ  രചേയപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  ധനപ്പോനുമതറിക്കുള്ള  അനുമതറി  നല്കപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറില എനള്ള വറിവരയം സപ്പോപങ്കേതറിക വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ഡെയറകര് അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം. ജറി2/137/2020/ഉ.വറി.വ. തഗീയതറി 26-10-2020;  24-11-2021 -  രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; 3-11-2021-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര്  51)

2203-00-102-99―രകപ്പോച്ചറി ശപ്പോസ്ത്ര സപ്പോപങ്കേതറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല   (  കുസപ്പോറട  )

രകപ്പോച്ചറി ശപ്പോസ്ത്ര സപ്പോപങ്കേതറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലരയ മറികവറിരന്റ പകനമപ്പോയറി ഉയര്ത്തുക
എന്ന ലക്ഷദയം മുന്നറിര്തറി വറിഭപ്പോവനയം രചേയ്തറിട്ടുള്ള വറിവറിധ നറിര്മപ്പോണ പവര്തനങ്ങളുയം
അടെറിസ്ഥപ്പോന  സകൗകരദ  വറികസനവയം  സമയബനറിതമപ്പോയറി  നടെത്തുന്നതറിനുയം  വറിവറിധ
വകുപകളറിരല  പഠന  ഗപവഷണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഉപകരണങ്ങളുയം  കമ്പമ്പ്യൂടറുകളുയം
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുമപ്പോയറി പദതറിയറിനതറില്  5  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം  പപവശന പരഗീക്ഷപ്പോനടെതറിപട
രചേലവകള്,  ലവദന്യുതറി  ചേപ്പോര്ജട,  രവള്ളക്കരയം  തുടെങ്ങറിയ  ഇനങ്ങളറിരല  ഗണദമപ്പോയ
വര്ദനവയം  ആഭദന്തര വരുമപ്പോനതറിരല കുറവയം  യു.ജറി.സറി.  പപ  ററിവറിഷരന്റ  ബപ്പോധദതയുയം
കണക്കറിരലടുതട  പദതറിപയതരയറിനതറില്  103.7260  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറിയറിനതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക  വറിഹറിതയം  അനുവദറിപക്കണ  സപ്പോഹചേരദമുണപ്പോയറില.   പദതറിപയതരയറിനതറില്
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്  വകയറിരുതറിയ  മുഴുവന്  തുകയുയം  അനുവദറിച്ചറിരുന.   ഈ
ഇനതറിലുയം അധറിക ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിടറില.  

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം.  ബറി1/175/2021/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  10-8-2021;  24-11-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; 3-11-2021-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 56)

2203-00-112-81-34-1―പുതറിയ  എഞറിനഗീയററിയംഗട  പകപ്പോപളജുകള്    -    മറട  രചേലവകള്    -
രവള്ളക്കരയം

സയംസ്ഥപ്പോനരത 5 പുതറിയ എഞറിനഗീയററിയംഗട പകപ്പോപളജുകളുരടെയുയം, പഹപ്പോസ്റ്റലുകളുരടെയുയം
രവള്ളക്കരയം അടെയ്ക്കുന്നതറിനട നറിലവറിരല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  8  ലക്ഷയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി അധറിക ധനപ്പോനുമതറിക്കപ്പോയറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്ത ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകപയപ്പോ,  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  നല്കറിയ ഉപപ്പോധറികള്
പപ്പോലറിക്കുകപയപ്പോ  രചേയപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  ധനപ്പോനുമതറിക്കുള്ള  അനുമതറി  നല്കപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറില എനള്ള വറിവരയം സപ്പോപങ്കേതറിക വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ഡെയറകര് അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 57)

2203-00-112-72―രസന്റര് പഫപ്പോര് എഞറിനഗീയററിയംഗട ററിസര്ച്ചട ആന്റട രഡെവലപ്രമന്റട

ഗപവഷണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  50  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21-ല് അനുവദറിച്ച  2.50  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില് രണട ഗഡുക്കളപ്പോയറി  1.87  പകപ്പോടെറി രൂപ
മപ്പോത്രയം രചേലവപ്പോയതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്ത അധറികതുക ഈ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
ആവശദമപ്പോയറി വന്നറില. 

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നയം.  ജറി2/112/2020/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  9-9-2021;   24-11-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; 3-11-2021-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച.]
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 58)

2203-00-112-61―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന സയന്സട ആന്റട രടെക ടപനപ്പോളജറി മമ്പ്യൂസറിയയം

 36―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

ബഡ്ജററില്  പദതറിപയതരയറിനതറില്  ഈ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  തുകരയപ്പോന്നയം

വകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില് 5 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  സര്ക്കപ്പോരറിനട  കഗീഴറില്  സ്ഥപ്പോപറിതമപ്പോയറിട്ടുള്ള  സസയയംഭരണപ്പോധറികപ്പോരമുള്ള

സ്ഥപ്പോപനമപ്പോണട പകരള സയന്സട & രടെക ട പനപ്പോളജറി മമ്പ്യൂസറിയയം.  ടെറി സ്ഥപ്പോപനതറിനട 2013-14

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  മുതല്  പദതറി  വറിഹറിതയം  അനുവദറിച്ചട  വരുനണട.

സസയയംഭരണസ്ഥപ്പോപനങ്ങള്  അവരുരടെ  തനതട  ഫണറില്  നറിനമപ്പോണട  പദതറിപയതര

ഇനതറിലുള്ള തുക കരണപതണതട.  എന്നപ്പോല് തനതട വരുമപ്പോനയം കുറഞ്ഞ കപ്പോരണതപ്പോല്

ടെറി  സ്ഥപ്പോപനതറിനട  പദതറിപയതര  വറിഹറിതയം  അനുവദറിച്ചപ്പോല്  മറട  സസയയംഭരണ

സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുയം ഇപത ആവശദയം ഉന്നയറിക്കപ്പോനറിടെവരുയം.  അതറിനപ്പോല് പകരള സയന്സട  &

രടെക ട പനപ്പോളജറി  മമ്പ്യൂസറിയതറിനട  പദതറിപയതര  വറിഹറിതയം  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ആവശദയം

നറിലവറില് പരറിഗണറിക്കപ്പോനപ്പോവറില. 

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നയം.  രക2/92/2020/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  7-1-2022;   14-3-2022-രല

പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; 16-3-2022-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 63)

2204-00-102-76―പദശഗീയ  ററിപബറികട  പപരഡെറില്  പരങ്കേടുക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  നപ്പോഷണല്

സര്വ്വഗീസട സഗീയം പവപ്പോളന്ററിപയഴറിനുള്ള സഹപ്പോയയം 

''2016-17  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  മുതല്  സയംസ്ഥപ്പോന  ബഡ്ജററില്  പദശഗീയ

ററിപബറിക്ദറിന പപരഡെറില് പരങ്കേടുക്കുന്ന എന്.എസട.എസട.  പവപ്പോളണറിയര്മപ്പോര്ക്കട ട്രപ്പോകമ്പ്യൂടട,

ഷൂസട  എന്നറിവ  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  സയംസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരറിരന്റ  വകയപ്പോയറി  60,000  രൂപ

അനുവദറിചവരുന.  എന്നപ്പോല്  ബഡ്ജററില്  പടെപ്പോക്കണ  തുക  മപ്പോത്രയം  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള

തറിനപ്പോല്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിലുയം  59,000  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

962/2022.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

20-11-2020-രല സ. ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)  നയം. 6778/2020/ധന. ഉതരവട പകപ്പോരയം 2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ററിപബറികട  ദറിന  പപരഡെറില്  പരങ്കേടുക്കുന്ന  എന്.എസട.എസട.
പവപ്പോളന്ററിയര്മപ്പോര്ക്കട  ട്രപ്പോകമ്പ്യൂടട,  ഷൂസട  എന്നറിവ  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  2204-00-102-76 നമ്പര്
ശഗീര്ഷകതറില് 59,000 രൂപയുരടെ അധറിക ധനപ്പോനുമതറി നല്കറിയറിട്ടുണട. 

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നയം.  എ 1/178/2020/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  1-1-2021;   1-7-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 65)

2205-00-105-99―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന ലലബ്രററി കകൗണസറില് 

36―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

(i) പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  ലലബ്രററി  കകൗണസറിലറില് ലലബ്രററിയുരടെ  കമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്ക
രണതറിനട  പദതറിയറിനതറില്  65  ലക്ഷയം  രൂപയുയം,  ലലബ്രററികള്ക്കുള്ള  ഗ്രപ്പോന്റട,
അലവന്സട,  രകടറിടെ ഗ്രപ്പോന്റട,  പവര്തന ഗ്രപ്പോന്റട എന്നറിവയപ്പോയറി പദതറിപയതരയറിനതറില്
10.5799  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

31―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം

(ii)ശമ്പളയം, രപന്ഷന്, ക്ഷപ്പോമബത, ശമ്പള രപന്ഷന് പരറിഷ്കരണയം എന്നറിവയപ്പോയറി
പദതറിപയതരയറിനതറില് 7.4201  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  പസ്റ്ററട  ലലബ്രററി  കകൗണസറിലറിനട  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
പദതറിയറിനതറിലുയം,  പദതറിപയതരയറിനതറിലുയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക
രചേലവഴറിക്കുന്നതറിനട  കപ്പോലതപ്പോമസയം  പനരറിടതറിനപ്പോല്  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  രചേയ്ത
പകപ്പോരയം തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറില.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം.  എ 2/196/2020/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  20-5-2021;   1-7-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 87)

4202-02-105-90―മറട എഞറിനഗീയററിയംഗട പകപ്പോപളജുകളുരടെ വറികസനയം

19  പവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട ബഡ്ജററില് തുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കപ്പോത
തറിനപ്പോല്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  രല രചേലവട  8.43  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറിക അധറികപ്പോരരപടുതല് ഉതരവട
മുപഖന അധറികയം രചേലവപ്പോയ തുക അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 88)

4202-02-105-89 ―രപ്പോജഗീവട ഗപ്പോനറി ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട ഓഫട രടെക ട പനപ്പോളജറി  ,   പകപ്പോടയയം

2  പവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില് തുകരയപ്പോനയം അനുവദറിച്ചറിടറില.
ആകയപ്പോല്  80  ലക്ഷയം   രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21-ല്  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  രചേലവണപ്പോയറിടറില.   ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്ത അധറികതുക ഈ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ആവശദമപ്പോയറി വന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 89)

4202-02-105-88―എഞറിനഗീയററിയംഗട  പകപ്പോപളജുകളറിലുയം  പപപ്പോളറിരടെക ട നറിക്കുകളറിലുയം
കപ്പോയറിക വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം ശകറിരപടുതലുയം വറികസനവയം

ബഡ്ജററില്  തുകരയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  4  പവൃതറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  90  ലക്ഷയം   രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  രല  രചേലവട  1.12  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറിക അധറികപ്പോരരപടുതല് ഉതരവട
മുപഖന അധറിക രചേലവപ്പോയ തുക അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 90)

4202-02-105-85―ഐ  .  ടെറി  .  ഐ  .   ബറില്ഡെറിയംഗട വര്ക്കടസട

5  പവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട ബഡ്ജററില് തുകരയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറി
ടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  50  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21-ല്  രചേലവട  ഉണപ്പോയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  രചേയ്ത
അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറി വന്നറില.



20

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 91)

4202-02-800-95―ഐ  .  ടെറി  .  ഐ  .   രകടറിടെങ്ങള് മരപ്പോമതട പണറികള്

53  പവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21-രല  രചേലവട  11.27  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനുള്ളറില്
ആയതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്ത അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറി വന്നറില.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം.  ഇ 3/310/2020/രപപ്പോ.മ.വ.  തഗീയതറി  2-11-2021;  24-11-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച, കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-ല് സഭയറില് സമര്പറിച.] 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 92)

4202-02-800-83―വകുപറിരന്റ ശകറിരപടുതല്

സപ്പോപങ്കേതറിക വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിരന്റ തറിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഡെയറകപററട,  പരഗീക്ഷപ്പോ
വറിഭപ്പോഗയം  കണപട്രപ്പോളറുരടെ  ഓഫഗീസട  എന്നറിവറിടെങ്ങളറിരല  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള്
നടെത്തുവപ്പോന് ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 1 പകപ്പോടെറി   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21-രല രചേലവട  36.52  ലക്ഷയം രൂപ ആയതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്ത
അധറികതുക ഈ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ആവശദമപ്പോയറി വന്നറില.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം. ജറി2/112/2020/ഉ.വറി.വ. തഗീയതറി 9-9-2021; 87, 88, 89, 92
എന്നഗീ ഖണറികകളറിരല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറിപത്രറിക  24-11-2021-രല പയപ്പോഗയം
അയംഗഗീകരറിച; 3-11-2021-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 93)

4202-03-800-91― എന്  .  സറി  .  സറി  .   രകടറിടെ നറിര്മപ്പോണയം

തറിരുവനന്തപുരയം  ജറിലയറില്  മൂന്നട  ഓഫഗീസുകള്  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുയം  രനടുമങ്ങപ്പോടെട
തപ്പോലൂക്കറില്  തറിരുവനന്തപുരയം  രഹഡെട  കസപ്പോര്പടഴറിരന്റ  സ്ഥറിര  പരറിശഗീലന  പകനതറിരന്റ
ഒന്നപ്പോയം  ഘടയം  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുയം  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  9.5  പകപ്പോടെറി
രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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എന്.സറി.സറി.  വകുപറിനട  2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം നറിര്മപ്പോണ പവൃതറിക്കപ്പോയറി
4202-03-800-91  പപ്പോന് ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിരുന്ന തുക രചേലവഴറിക്കുന്നതറിനട
കപ്പോലതപ്പോമസയം  പനരറിടതറിനപ്പോല്  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  രചേയ്ത  പകപ്പോരയം  തുക
അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറില.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നയം.  എ 2/197/2020/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  20-5-2021;   1-7-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 95)

4202-04-105-99―പബറികട ലലബ്രററി രകടറിടെങ്ങള്

3  പവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട ബഡ്ജററില് തുകരയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറി
ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  50  ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം രപന്ഡെറിയംഗട  ബറില്ലുകള് രസററില് രചേയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി
രപപ്പോപപപ്പോസലുകള് ലഭദമപ്പോയമുറയട  4202-04-105-99-01  പബറികട ലലബ്രററി രകടറിടെങ്ങള്
എന്ന പദതറി ശഗീര്ഷകതറില്, 17-8-2020-രല സ.  ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)  നയം. 4737/2020/ധന.
പകപ്പോരയം  8.03  ലക്ഷയം രൂപയുയം  14-10-2020-രല സ.  ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)  നയം. 5895/2020/ധന.
പകപ്പോരയം  90,000  രൂപയുയം  പചേര്തട  ആരക  8.93  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറിക  ധനപ്പോനുമതറി
മുഖപ്പോന്തരയം  അനുവദറിക്കുകയുയം  ഈ  തുക  BAMS  കണക്കുകള്  പകപ്പോരയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
രചേലവഴറിച്ചറിട്ടുമുണട.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നയം.  എ 1/210/2020/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  18-9-2021;  24-11-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; 3-11-2021-ല് കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില് സമര്പറിച].

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 96)

2202-05-102-98 ―സയംസ്ഥപ്പോന സര്വ്വവറിജപ്പോനപകപ്പോശ  പസറിദഗീകരണ പകനയം

പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  സര്വ്വവറി ജപ്പോന  പകപ്പോശയം  ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറില് പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുള്ള  പദതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനുയം
ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളയം,  ഡെറി.എ.  കുടെറിശറിക,  രണട  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  രടെര്മറിനല് സറണര്
എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനുയം ഓഫഗീസട പവര്തനങ്ങള് സുഗമമപ്പോയറി മുപന്നപ്പോടട പപപ്പോകുന്നതറിനുയം
പദതറിപയതരയറിനതറില്  90  ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 97)

2202-05-102-97―സയംസ്ഥപ്പോന ബപ്പോലസപ്പോഹറിതദ ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട

സയംസ്ഥപ്പോന  ബപ്പോലസപ്പോഹറിതദ  ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട  തഗീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിവറിധ  പദതറികള്
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി പദതറിയറിനതറില്  50  ലക്ഷയം രൂപയുയം ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ ശമ്പളയം,
അലവന്സട,  ആര്ജറിതപ്പോവധറി  സറണര്,  രമഡെറിക്കല്  റഗീ-ഇയംപമ്പഴടരമന്റട, ഓഡെറിറട  ഫഗീസട
കുടെറിശറിക  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനുയം,  വപ്പോഹനയം,  രടെലറിപഫപ്പോണ,  ലവദന്യുതറി,  മറട  ഓഫഗീസട
രചേലവകള്,  ററിപവപ്പോള്വറിയംഗട  ഫണറില്  നറിനയം  കടെരമടുത  തുക  തറിരറിച്ചടെയ്ക്കുന്നതറിനുയം
ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പദതറിപയതരയറിനതറില്
75  ലക്ഷയം  രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 98)

2202-05-102-96 ― പകരള ഭപ്പോഷപ്പോ ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട

പകരള  ഭപ്പോഷപ്പോ  ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടറില്  പുസക  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്, പദതറിയറിനതറില്  4  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം
കരപ്പോര്/ദറിവസ  പവതനപ്പോടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  നറിയമറിച്ച  ജറിവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളയം,  ഡെറി.  എ.
കുടെറിശറിക  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനുയം  ററിപവപ്പോള്വറിയംഗട  ഫണട  അക്കകൗണറില്  നറിനയം
പറിന്വലറിച്ച  തുക  തറിരറിച്ചടെയ്ക്കുന്നതറിനുയം  പദതറിപയതര  ഇനതറില്   6  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറിപയതരയറിനതറില്  10/3/2021-രല  സ.  ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ).  165/2021/സപ്പോയം.കപ്പോ.വ.
പകപ്പോരയം 46,06,000 രൂപ അധറിക ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 99)

2202-05-102-92―പകരള ബുക്കട മപ്പോര്ക്കററിയംഗട രസപ്പോലസററി   -    ധനസഹപ്പോയയം

36―സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പപളതരയം

ഈ ശഗീര്ഷകതറില് പദതറിയറിനതറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക പരദപ്പോപ്തമല.
പദതറിപയതരയറിനതറില്  തുകരയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറില.   ആയതറിനപ്പോല്
പദതറിയറിനതറില്  1.06  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  പദതറിപയതരയറിനതറില്  86.66644  ലക്ഷയം
രൂപയുയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറിപയതരയറിനതറില്  1-3-2021-രല  സ.  ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ.)  158/2021/സപ്പോയം.കപ്പോ.വ.
പകപ്പോരയം 63,00,000 രൂപ അധറിക ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 100)

2202-05-102-86―മലയപ്പോളയം മറിഷന്

മലയപ്പോളയം  മറിഷന്  വറിപുലഗീകരറിക്കുന്നതറിരന്റ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  2019-20-ല്  തുടെങ്ങറിവച്ച
പദതറികള് പൂര്തഗീകരറിക്കുന്നതറിനട പവണറിയുയം പദതറിയറിനങ്ങളുരടെ രചേലവട  പതറിന്മേടെങ്ങട
വര്ദറിക്കുന്ന  സപ്പോഹചേരദതറില്  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരദപ്പോപ്തവ
മപ്പോയതറിനപ്പോല് പദതറിയറിനതറില് 73.75 ലക്ഷയം രൂപയുയം ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ ശമ്പളയം, പവതനയം,
ഓണപറററിയയം,  രകടറിടെ  വപ്പോടെക,  ഇനനയം,  വപ്പോഹനതറിരന്റ  അറകുറപണറി,  ലദനയംദറിന
ഓഫഗീസട  ആവശദങ്ങള്,  പസ്റ്റഷനററി  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  പദതറിപയതരയറിനതറില്
58.24  ലക്ഷയം  രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

മലയപ്പോളയം  മറിഷരന്റ  പറഡെറിപയപ്പോ  മലയപ്പോളയം  പദതറിയപ്പോയറി  1,06,36,000 രൂപ
എസ്റ്ററിപമററില് ഭരണപ്പോനുമതറി നല്കറി തുക അനുവദറിച നല്കറിയറിട്ടുണട.

മലയപ്പോളയം ഓപണ ഓണലലന് പകപ്പോഴട പപപ്പോജകട നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട 21/08/2020-രല
സപ്പോ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ.)  330/2020/സപ്പോയം.കപ്പോ.വ.  പകപ്പോരയം  22,16,000  രൂപ  അനുവദറിച
നല്കറിയറിട്ടുണട.

മലയപ്പോളയം  മറിഷന്  പഠനപകനങ്ങളറില്  ഗ്രന്ഥശപ്പോലകള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
24/11/2020-രല സ. ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)നമ്പര്447/2020/സപ്പോയം.കപ്പോ.വ. പകപ്പോരയം 26,25,000 രൂപ
അനുവദറിചനല്കറിയറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 101)

2205-00-101-97-36―പകരള കലപ്പോമണലയം സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പപളതരയം

പദതറിയറിന  രചേലവകളറില്  ഗണദമപ്പോയ  വര്ദനവട  വന്നറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  നറിര്മപ്പോണ

പദതറികള്  പൂര്തഗീകരറിക്കുന്നതറിനുയം   പദതറിയറിനതറില്  66.6  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം

പദതറിപയതര രചേലവകളറില് കപ്പോരദമപ്പോയ വര്ദനവട വന്നറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  ശമ്പളപരറിഷ്കരണ

കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയുയം   പദതറിപയതരയറിനതറില്  17.69  പകപ്പോടെറി   രൂപയുയം

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി

ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്

കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 102)

2205-00-101-96―ജവഹര് ബപ്പോലഭവന്

31―സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം

36―സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പപളതരയം

കുടറികളുരടെ  തറിപയറററിരന്റ  അവപശഷറിക്കുന്ന  പണറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  മറട

വറികസന പദതറികള്ക്കുമപ്പോയറി പദതറിയറിനതറില് 1.06837 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം,  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ

ശമ്പള പരറിഷ്കരണയം നടെപറിലപ്പോക്കറിയതു മൂലവയം സ്ഥപ്പോപനതറിരന്റ കണറിജന്സറി ഇനതറിലുള്ള

രചേലവകള്  വര്ദറിച്ചതറിനപ്പോലുയം  കുടറികള്ക്കട  ഗുണപദമപ്പോയറി  പരറിപപ്പോടെറികള്

സയംഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനട  ഉണപ്പോകുന്ന  അധറിക  ബപ്പോധദത  നറിറപവറ്റുന്നതറിനുയം

പദതറിപയതരയറിനതറില്  21.033391  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ

പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 103)

2205-00-102-98-36―പമുഖരപ്പോയ  കലപ്പോകപ്പോരന്മേപ്പോരുരടെയുയം  സപ്പോഹറിതദകപ്പോരന്മേപ്പോരുരടെയുയം
സപ്പോരകങ്ങള്ക്കപ്പോയുള്ള സഹപ്പോയയം

പദതറിയറിന് കഗീഴറില് കൂടുതല് സപ്പോരകങ്ങരള ഉള്രപടുത്തുന്നതറിനുയം  നപ്പോപശപ്പോന്മുഖമപ്പോയ
സപ്പോരകങ്ങളുരടെ  അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി  പദതറിയറിനതറില്  35  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 104)

2205-00-102-97-36―പകരള  സപ്പോഹറിതദ  അക്കപ്പോഡെമറി  ധനസഹപ്പോയയം  -  സഹപ്പോയധനയം  -
ശമ്പപളതരയം

സപ്പോയംസപ്പോരറിക  രയംഗതട  കൂടുതല്  വദപ്പോപകമപ്പോയ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുപവണറി
1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പദതറിയറിനതറിലുയം  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  ശമ്പളവയം  ആനുകൂലദങ്ങളുയം  മറട
ഓഫഗീസട  രചേലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക  തറികചയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
28.05  ലക്ഷയം  രൂപ  പദതറിപയതര  ഇനതറിലുയം   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 105)

2205-00-102-91―പകരള ലളറിതകലപ്പോ അക്കപ്പോഡെമറി  -  സഹപ്പോയധനയം-ശമ്പപളതരയം

പകരള ആസ്ഥപ്പോന മനറിരതറിരന്റയുയം ലളറിതകലപ്പോ അക്കപ്പോഡെമറിയറില് കലപ്പോ വസ്തുക്കളുരടെ
പസ്റ്റപ്പോപറജട  നറിര്മപ്പോണതറിനുയം  ഗദപ്പോലററികളുരടെയുയം  ആസ്ഥപ്പോന  മനറിരതറിരന്റയുയം
നവഗീകരണതറിനുയം   കപ്പോക്കണ്ണന്പപ്പോറ  ആര്ടറിസ്റ്റട  ഇന്  റസറിഡെന്സറി  സ്റ്റുഡെറിപയപ്പോയുരടെ

962/2022.
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നറിര്മപ്പോണതറിനുയം പദതറിയറിനതറില് 2.05 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം സ്ഥറിരയം/കരപ്പോര്/ ദറിവസപവതന
ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളയം  നല്കുന്നതറിനട  ഗദപ്പോലററികളുരടെ  നടെതറിപമപ്പോയറി  ബനരപട
ലദനയംദറിന  രചേലവകള്ക്കുയം  പദതറിപയതരയറിനതറില്  30  ലക്ഷയം  രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

2205-00-102-90―പകരള സയംഗഗീത നപ്പോടെക അക്കപ്പോഡെമറി

പകരള  സയംഗഗീത  നപ്പോടെക  അക്കപ്പോദമറിക്കട  കഗീഴറില്  ഉടെന്  നറിര്മപ്പോണയം  തുടെങ്ങപ്പോനുള്ള
ആര്ലക്കവ് സട  ആര്ടട   ഗദപ്പോലററി  മമ്പ്യൂസറിയയം,  ലലബ്രററി,  സ്റ്റുഡെറിപയപ്പോ  എന്നറിവയുരടെ
നറിര് മപ്പോണ  രചേലവറിനുപവണറി  പദതറിയറിനതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  അന്തരപ്പോഷ
നപ്പോടെപകപ്പോത്സവയം  സയംഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  രചേലവകള്ക്കപ്പോയറി  3  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം
ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  നറിയമനയം,  ശമ്പളപരറിഷ്കരണയം,  പവതനയം,  അക്കപ്പോദമറി  അയംഗങ്ങള്ക്കുള്ള
സറിററിയംഗട  ഫഗീസട,  യപ്പോത്രപ്പോബത,  ഓഫഗീസട  രചേലവകള്   വപ്പോഹന-ഇനനയം  തുടെങ്ങറിയ
ആവശദങ്ങള്ക്കുള്ള  തുക  കപ്പോലപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി  വര്ദറിപറിചനല്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി
പദതറിപയതരയറിനതറില്  1.024  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 107)

2205-00-102-87-36―നറിര്ദനരപ്പോയ  കലപ്പോകപ്പോരന്മേപ്പോര്  /  സപ്പോഹറിതദകപ്പോരന്മേപ്പോര്    എന്നറിവര്ക്കുള്ള
സഹപ്പോയയം   -   സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

2902  കലപ്പോകപ്പോരന്മേപ്പോര്ക്കട  പതറിമപ്പോസയം  1500  രൂപ  നറിരക്കറില്  കലപ്പോകപ്പോരരപന്ഷന്
2020-21  വര്ഷപതക്കട  നല്കുന്നതറിനട  70  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 108)

2205-00-102-86―മപ്പോര്ഗറി  

കൂടെറിയപ്പോടതറിരന്റ  പരറിപപപ്പോഷണതറിനുയം  കലപ്പോകപ്പോരന്മേപ്പോര്ക്കട  വറിദഗ്ധ  പരറിശഗീലനതറിനുയം
വര്ണ്ണപ്പോഭമപ്പോയ പവഷവറിധപ്പോനങ്ങള്, വപ്പോപദദപ്പോപകരണങ്ങള്, പകപ്പോപകളുരടെയുയം മറ്റു അനുബന
സപ്പോധനങ്ങളുരടെയുയം  നറിര്മപ്പോണയം  എന്നഗീ  രചേലവകള്ക്കുയംപവണറി  30  ലക്ഷയം  രൂപ
പദതറിയറിനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 109)

2205-00-102-82-36―തറിരുവനന്തപുരയം ഭപ്പോരതട ഭവന്   -   സഹപ്പോയധനയം  -   ശമ്പപളതരയം

അനുവദനഗീയമപ്പോയ  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറി  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട  പദതറിയറിനതറില്  38  ലക്ഷയം രൂപയുയം പദതറിപയതര
ആവശദങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട  34.43859  ലക്ഷയം  രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 110)

2205-00-102-80―നപ്പോടരങ്ങട

കലപ്പോ സപ്പോയംസപ്പോരറിക പവര്തനങ്ങള്ക്കട രപപ്പോതു ഇടെങ്ങള് ലഭദമലപ്പോത ഗ്രപ്പോമങ്ങളറിലുയം
രചേറു പടണങ്ങളറിലുയം സകൗകരദപദമപ്പോയ പപ്പോതപയപ്പോരങ്ങള് കരണതറി നപ്പോടരങ്ങട മപ്പോതൃകയറില്
നറിര്മറിക്കുന്ന  പദതറിക്കട  ഓപരപ്പോ  ജറിലയറില്  ഒരു  നപ്പോടരങ്ങട  വഗീതയം  ആരക  പതറിനപ്പോലട
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നപ്പോടരങ്ങുകള് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട ഒരു നപ്പോടരങ്ങറിനട ഇരുപതട ലക്ഷയം രൂപ വഗീതയം രചേലവട
പതഗീക്ഷറിക്കുന.  കൂടെപ്പോരത  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറിലയറിരല  നപ്പോടരങ്ങട   നറിര്മപ്പോണ  പവൃതറികള്
പൂര്തഗീകരറിക്കുവപ്പോനുയം  ആലപഴ  ജറിലയറിരല  രചേങ്ങന്നൂര്  പുതറിയ  ഒരു  നപ്പോടരങ്ങട
സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുയം  15  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 111)

പൂരക്കളറി  അക്കപ്പോദമറി,  പക്ഷത്രകലപ്പോ അക്കപ്പോദമറി  എന്നറിവയ്ക്കുപവണറി  10  ലക്ഷയം രൂപ
വഗീതയം ബഡ്ജററില് വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 112)

2205-00-102-77―സപ്പോയംസപ്പോരറിക സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

പകരളതറിരല  വറിവറിധ  സപ്പോയംസപ്പോരറിക  സപ്പോരകങ്ങളുരടെയുയം  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുരടെയുയം
പവര് തനതറിനുയം ഉന്നമനതറിനുയം കൂടുതല് സ്ഥപ്പോപനങ്ങരള ഉള്രപടുത്തുന്നതറിനുയം അധറിക
ധനസഹപ്പോയയം  ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.43  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 113)

2205-00-102-76-36―ഗുരു പഗപ്പോപറിനപ്പോഥട  നടെനഗ്രപ്പോമയം    -    വടറിയൂര്ക്കപ്പോവട  -    സഹപ്പോയധനയം    -
ശമ്പപളതരയം

ഗുരു പഗപ്പോപറിനപ്പോഥട  നൃതമമ്പ്യൂസറിയരത അന്തര്പദശഗീയ നറിലവപ്പോരതറിപലക്കട ഉയര്ത്തുന്നതറിനുയം
അടെറിസ്ഥപ്പോന  വറികസനപ്പോവശദങ്ങള്ക്കുയംപവണറി  6.13  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പദതറിയറിനതറിലുയം
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അദദപ്പോപകര്ക്കുയം  മറട  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം  ശമ്പളയം  നല്കുന്നതറിനുയം  ഓഫഗീസട
പവര്തനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി  57  ലക്ഷയം രൂപ പദതറിപയതരയറിനതറിലുയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 114)

2205-00-102-75―പകരളതറില് നടെത്തുന്ന അന്തര്പദശഗീയ ഫറിലറിയം പമള

&

2205-00-102-66―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന ചേലച്ചറിത്ര അക്കപ്പോഡെമറി

സറിഫ  ആര്ലക്കവ് സട  വറിപുലഗീകരറിക്കുക,  അന്തര്പദശഗീയ  ചേലച്ചറിപത്രപ്പോത്സവയം,
സറില്വര്  ജൂബറിലറി  ആപഘപ്പോഷറിക്കുന്ന  അന്തപ്പോരപ്പോഷ  ചേലച്ചറിത്ര  പമളരയ  പലപ്പോക  ടൂററിസയം
ഭൂപടെതറില്  ഉള്രപടുത്തുക  എന്നറിവയട  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആകയപ്പോല്
പദതറിയറിനതറില്  4  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  ചേലച്ചറിത്രപമളയ്ക്കുയം  മറട
രചേലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  പദതറിപയതരയറിനതറില്  3.75  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 115)

2205-00-102-74-36―പകരള നപ്പോടെന്കല അക്കപ്പോഡെമറി   -   സഹപ്പോയധനയം  -   ശമ്പപളതരയം

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം   പപ്പോന്  ഫണറില്  നറിനയം  രചേലവഴറിച്ച  തുക
കലപ്പോകപ്പോരന്മപ്പോര്ക്കട  പതറിഫല  ഇനതറില്  വറിതരണയം  രചേയ്യുന്നതറിനുയം  പകരള  നപ്പോടെന്
കലപ്പോഅക്കപ്പോദമറിയുരടെ ആസ്ഥപ്പോനതട പവര്തറിക്കപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന പറി.രക.കപ്പോളന് സപ്പോരക
മമ്പ്യൂസറിയതറിരന്റ പണറി പുര്തഗീകരറിച്ച ഒന്നപ്പോയം നറിലയറില് മമ്പ്യൂസറിയയം സ ജഗീകരറിക്കുന്നതറിനുയം
അക്കപ്പോദമറി ആസ്ഥപ്പോനതട പവര്തറിക്കുന്ന മമ്പ്യൂസറിയതറില് എതറിപച്ചരുന്ന സനര്ശകര്ക്കുയം
ഗപവഷകര്ക്കുയം അക്കപ്പോദമറി ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം പടെപ്പോയ് രലറട സകൗകരദപതപ്പോടുകൂടെറിയ വറിശ്രമമുററി
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി പദതറിയറിനതറില് 1.1  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ ശമ്പളയം,
മറട  ആനുകൂലദങ്ങള്,  ഓഫഗീസട  രചേലവകള്  എന്നറിവയപ്പോയറി  പദതറിപയതരയറിനതറില്
50  ലക്ഷയം  രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 116)

2205-00-102-73―രഗയറിമറിയംഗട   -   ആനറിപമഷന് ഹപ്പോബറിറപ്പോറട

പദതറിയുരടെ  ആദദഘട  പവര്തനങ്ങള്ക്കുയം  ഡെറി.പറി.ആര്.  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  പദതറി
ആരയംഭറിക്കുന്നതറിനുയം പദതറിയുരടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം തരന്ന ഒരു
മറികവറിരന്റ  പകനയം  കൂടെറി  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുയം   25  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 117)

2205-00-102-72―മമ്പ്യൂസറിയങ്ങളുരടെ വറികസനവയം രനറട വര്ക്കറിയംഗുയം

സപ്പോയംസപ്പോരറിക  വകുപദദക്ഷ  കപ്പോരദപ്പോലയതറിരന്റ  കഗീഴറില്  പുതറിരയപ്പോരു  മമ്പ്യൂസറിയയം
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുയം  നറിലവറിലുള്ള മമ്പ്യൂസറിയങ്ങളുരടെ  ശയംഖല വറികസറിപറിരച്ചടുക്കുന്നതറിനുള്ള
ഈ പദതറിയുരടെ വറിശദമപ്പോയ പപപ്പോജകട ററിപപപ്പോര്ടട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുയം രടെണര് നടെപടെറികള്,
ഭൂമറി ഏരറടുക്കല് എന്നറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി 1.5 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 118)

2205-00-102-71―കലപ്പോകപ്പോരന്മേപ്പോരുരടെ ഉപജഗീവനവയം പപ്പോപദശറിക  ആര്ടട ഹബ്ബുകളുയം

കൂടുതല്  സ്ഥലങ്ങളറില്  പദതറി  വദപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനുയം  നറിലവറിരല  പപപ്പോജക്ടുകള്
പൂര്തറികരറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  1  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട  കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 119)

2205-00-102-70―കള്ച്ചററിരന്റ അപകട പബപ്പോഡെറി

സപ്പോയംസപ്പോരറിക  ഉന്നത  സമറിതറിയുരടെ  പവര്തനങ്ങള്  സജഗീവമപ്പോയറി  നടെത്തുന്നതറിനട
2019-20  വര്ഷരത  വറിഹറിതയം  തരന്ന  ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  13  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 120)

2205-00-102-68―വപ്പോസ്തു വറിദദപ്പോ ഗുരുകുലയം 

ആറന്മുളയറിലുയം  തറിരുവനന്തപുരത്തുയം  വപ്പോസ്തുവറിദദപ്പോ  മമ്പ്യൂസറിയങ്ങള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുക,
പരമ്പരപ്പോഗത  കരകകൗശല  ഉത്പന്ന  നറിര്മറിതറികള്  പദര്ശറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പഞകര്മപ്പോളരുരടെ പണറിപരകള് സ്ഥപ്പോപറിക്കുക,  ലപതൃക മനറിരങ്ങളുരടെ  പഡെപ്പോകന്യുരമപന്റഷന്,
വറിപദശ  സഞപ്പോരറികള്ക്കപ്പോയറി  സപ്പോയംസപ്പോരറിക-ലപതൃക  ടൂററിസയം  പപപ്പോത്സപ്പോഹനയം,
വസ്ത്രങ്ങളറിലുള്ള  മമ്പ്യൂറല്  രപയറിന്ററിയംഗട  വഴറിയുള്ള  സ്ത്രഗീശപ്പോകഗീകരണയം,  വപ്പോസ്തു  വറിദദപ്പോ
ഗുരുകുലതറിരന്റ  സുവര്ണ്ണ  ജൂബറിലറി  പമപ്പോണറിച്ചട   ലവവറിദദമപ്പോര്ന്ന  പദതറികള്
ഏരറടുക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  പദതറിയറിനതറില്  70  ലക്ഷയം  രൂപയുയം  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളയം
നല്കുന്നതറിനട  പദതറിപയതരയറിനതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  നറിലവറിരല  സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറിയറില്  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 121)

2205-00-102-63―രമപ്പോയറിന്കുടറി ലവദദര് മപ്പോപറിളകലപ്പോ അക്കപ്പോഡെമറി 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പദതറിയറിനതറില്  3.2576  പകപ്പോടെറിയുയം
പദതറിപയതരയറിനതറില്  20  ലക്ഷയം  രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 122)

2205-00-102-55―കുമപ്പോരനപ്പോശപ്പോന് പദശഗീയ സപ്പോയംസപ്പോരറിക പകനയം പതപ്പോന്നയല് 

മഹപ്പോകവറി  കുമപ്പോരനപ്പോശപ്പോരന്റ  പൂര്ണ്ണകപ്പോയ  രവങ്കേല  പതറിമയുരടെ  നറിര്മപ്പോണ
പൂര്തഗീകരണതറിനപ്പോയറി  പദതറിയറിനതറില് 15  ലക്ഷയം രൂപയുയം രചേയര്മപ്പോരന്റ പതറിമപ്പോസ
ഓണപറററിയയം,  രസക്രടററിയുരടെ  പതറിമപ്പോസ ശമ്പളയം,  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട  പതറിമപ്പോസയം  മറിനറിമയം
പവതനയം  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനട  പദതറിപയതരയറിനതറില്  20  ലക്ഷയം  രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

കുമപ്പോരനപ്പോശപ്പോന് പദശഗീയ സപ്പോയംസപ്പോരറിക പകനതറില് കനകജുബറിലറി മനറിരയം,  പദശഗീയ
ലപതൃകയം  മമ്പ്യൂസറിയയം,  ആശപ്പോന്  കപ്പോവദ  ഭൂമറി,  ഓപണ  എയര്  തറിപയറര്  എന്നറിവ
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ 40 ലക്ഷയം രൂപയട പുറപമ 8-9-2020-
രല സ.  ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്348/2020/സപ്പോയം.കപ്പോ.വ.  പകപ്പോരയം  20  ലക്ഷയം രൂപ അധറിക
ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി അനുവദറിചനല്കറിയറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 123)

2205-00-102-41―സപ്പോയംസപ്പോരറിക പവര്തനങ്ങള്ക്കുയം സയംഘടെനകള്ക്കുയം സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്
ക്കുമുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

സയംസ്ഥപ്പോനരത വറിവറിധ സപ്പോയംസപ്പോരറിക സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം സപ്പോയംസപ്പോരറിക പവര്തനയം
നടെത്തുന്ന വദകറികള്ക്കുയം നല്കറിവരുന്ന അനപ്പോവര്തന സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയയം കൂടുതല്
സപ്പോയംസപ്പോരറിക  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  നല്കുന്നതറിനട  22  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 124)

2205-00-102-40―ലവപലപ്പോപറിള്ളറി വറിവറിപധപ്പോപദ്ദേശദ സപ്പോയംസപ്പോരറിക സമുച്ചയയം  ,   തറിരുവനന്തപുരയം

സ്ഥപ്പോപനതറിരന്റ  അടെറിസ്ഥപ്പോന  വറികസനതറിനുയം,  വറിവറിപധപ്പോപദ്ദേശദ  സപ്പോയംസപ്പോരറിക
ലക്ഷദയം  ലകവരറിക്കുവപ്പോന്  വറിവറിധ  പരറിപപ്പോടെറികള്  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി
പദതറിയറിനതറില് 10.49 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം പദതറിപയതര ഇനതറില് 1.36  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 125)

2205-00-102-34―തഗീപയറര് രഫസ്റ്ററിവല്

അന്തപ്പോരപ്പോഷ  നപ്പോടെപകപ്പോത്സവയം  സയംഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  രചേലവകള്ക്കപ്പോയറി
പദതറിപയതരയറിനതറില്  3  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 126)

2205-00-102-32―ശ്രഗീനപ്പോരപ്പോയണ അന്തര്പദശഗീയ പഠനപകനയം  ,   രചേമ്പഴന്തറി

ജനറല്  കകൗണസറില്  തഗീരുമപ്പോനറിച്ച  പവര്തനയം  പൂര്തറികരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പദതറിപയതരയറിനതറില്  1  പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

962/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര്  127)

2205-00-102-31―പകരള സപ്പോയംസപ്പോരറിക പവര്തക പക്ഷമനറിധറി ഫണട

അധറികമപ്പോയുള്ള  ഭരണരച്ചലവകള്ക്കപ്പോയറി  പദതറിപയതരയറിനതറില്  72.50  ലക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 128)

2205-00-102-18―പകരള സയംസപ്പോരതറിരന്റ വദപ്പോപനയം

വറിവറിധ സയംസപ്പോരറിക വറിനറിമയ പരറിപപ്പോടെറി, രവബ്ലസറട പരറിപപ്പോലനയം എന്നറിവയപ്പോയറി
30  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 129)

2205-00-103-99―പുരപ്പോവസ്തു ഗപവഷണ വകുപട

വകുപറിരന്റ പദതറിപയതര രചേലവകള്ക്കപ്പോയറി ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   3.7135  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 130)

2205-00-103-94―മമ്പ്യൂസറിയയം വറികസനവയം പദര്ശന തന്ത്രങ്ങളുയം

മമ്പ്യൂസറിയങ്ങളുരടെ  പരറിപപ്പോലനതറിനുയം  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സകൗകരദ  വറികസനതറിനുമപ്പോയറി
1 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 131)

2205-00-103-91―എറണപ്പോകുളരത പുരപ്പോവസ്തു മമ്പ്യൂസറിയയം

ഹറില്പപ്പോലസട  വളപറിരല  ലപതൃക  നറിര്മറിതറികളുരടെ  സമഗ്ര  സയംരക്ഷണയം,
സകൗനരദവല്ക്കരണയം  എന്നഗീ  പദതറികള്  പൂര്തഗീകരറിക്കുന്നതറിപലക്കട  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറിയറിനതറില്  25  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചേയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 132)

2205-00-103-90―റഗീജറിയണല് കണസര്പവഷന് ലപ്പോപബപ്പോറടററി

“Hand-held XRF metre”വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട ഇ-രടെണര് നടെത്തുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറികള്
സസഗീകരറിക്കുന്നതറിനുയം  നറിരവധറി  പുരപ്പോവസ്തുക്കളുരടെ  രപ്പോസസയംരക്ഷണയം  നടെപതണതുള്ളതറിനപ്പോലുയം
ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല് പദതറിയറിനതറില്
50  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 133)

2205-00-103-89―പുരപ്പോവസ്തു രകടറിടെങ്ങള്

സയംരക്ഷറിത സപ്പോരകങ്ങളുരടെ  ഘടെനപ്പോപരമപ്പോയ സയംരക്ഷണ പമല്പനപ്പോടവയം  വകുപറിരന്റ
സസന്തമപ്പോയറിട്ടുള്ള  ലപതൃക  നറിര്മറിതറികള്,  അവയറില്  പവര്തറിക്കുന്ന  മമ്പ്യൂസറിയങ്ങള്
എന്നറിവരയ  ലപതൃക  ഭപ്പോവതറില്  നറിലനറിര്ത്തുന്നതറിനുയം  സനര്ശകര്ക്കപ്പോവശദമപ്പോയ
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സുരക്ഷയുയം  സകൗകരദവയം  ഏര്രപടുത്തുന്നതറിനുയം  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിരല
സയംരക്ഷണ  പവര്തനങ്ങള്  കൂടെപ്പോരത  വറില  നല്കറി  ഏരറടുപക്കണറിവരുന്ന  ലപതൃക
നറിര്മറിതറികള്ക്കുയം, നറിര്ദ്ദേറിഷ പുരപ്പോവസ്തു വകുപദദക്ഷ കപ്പോരദപ്പോലയതറിനുയം  പദതറികരളലപ്പോയം
നടെപറില് വരുത്തുന്നതറിനുയം  നറിലവറിലനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറിയറിനതറില്
2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 134)

2205-00-103-85―ലപതൃക പഠന പകനയം

പദതറി-പദതറിപയതരയറിനതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
പദതറിയറിനതറില്  50  ലക്ഷയം രൂപയുയം പദതറിപയതരയറിനതറില്  28.16  ലക്ഷയം രൂപയുയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 135)

2205-00-103-80―ജറിലപ്പോ തലതറിലുള്ള പുരപ്പോവസ്തു  /  ലപതൃക പഠന പകനയം

പപ്പോലക്കപ്പോടെട,  തറിരുവനന്തപുരയം,  എറണപ്പോകുളയം,  പതനയംതറിട,  മലപറയം  ജറിലകളറിരല
ലപതൃക  മമ്പ്യൂസറിയങ്ങളുരടെ  പണറികള്ക്കുയം  മതറിയപ്പോയ  ജഗീവനക്കപ്പോരര  നറിയമറിക്കുന്നതറിനുയം
ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   പദതറിയറിനതറില്
2.5  പകപ്പോടെറി   രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 136)

2205-00-103-81―ഫഗീല്ഡെട ആര്ക്കറിപയപ്പോളജറി

പുരപ്പോവസ്തുക്കളുരടെ ഉത്ഖനനവമപ്പോയറി ബനരപട പദതറികളുരടെ പൂര്തഗീകരണതറിനുയം,
നറിലവറിലുള്ള  എകറിബറിഷന്  യൂണറിറട  നവഗീകരറിക്കുന്നതറിനുയം,  രമപ്പോലബല്  എകറിബറിഷന്
യൂണറിറട  ആരയംഭറിക്കുന്നതറിനുയം  രസമറിനപ്പോറുകള്,  ശറില്പശപ്പോലകള്  എന്നറിവ  കൂടുതല്
കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനുയം  30  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 137)

2205-00-103-73―നപ്പോണയശപ്പോസ്ത്ര വറിയംഗറിരന്റ സമഗ്ര നവഗീകരണയം

Documentation  of  coins  Under  the  Department  of  Archaeology  എന്ന
പദതറിയുരടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  നറിപയപ്പോഗറിക്കരപടറിട്ടുള്ള  വറിദഗ്ധ  അയംഗങ്ങള്,  സപപപ്പോര്ടറിയംഗട
സ്റ്റപ്പോഫുകള്  എന്നറിവരുരടെ  പവതനതറിനുയം  നറിലവറില്  catalogue  പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള
അങ്കേമപ്പോലറി  Hoard,  പരറിയപ്പോരയം  Hoard  എന്നറിവ  പസറിദഗീകരറിക്കുന്നതറിനുയം
പഡെപ്പോകന്യുരമപന്റഷനപ്പോയുള്ള  ഉപകരണങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിപലയ്ക്കുയം  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  10  ലക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 138)

2205-00-103-74―പുരപ്പോവസ്തു വറികസന പദതറി

ആര്ക്കറിപയപ്പോളജറിക്കല്  മപ്പോനസല്,  കണസര്പവഷന്  മപ്പോനസല്  എന്നറിവ
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  വറിദഗ്ധരുരടെ  പസവനയം  പപയപ്പോജനരപടുത്തുന്നതറിനുയം  മറ്റുമപ്പോയറി
പദതറിയറിനതറില്  15  ലക്ഷയം  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 139)

2205-00-103-75―കഴറിവട വറികസനവയം പബപ്പോധവല്ക്കരണവയം

ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ആവശദമപ്പോയ  പരറിശഗീലന  പരറിപപ്പോടെറി  സയംഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനട
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറിയറിനതറില്  10 ലക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 140)

2205-00-103-77―പുരപ്പോവസ്തു പസറിദഗീകരണങ്ങള്

പുരപ്പോവസ്തു  വകുപറിരന്റ  പഠന  ഗപവഷണങ്ങളുയം  കരണതലുകളുയം  രപപ്പോതു  ശ്രദയറില്
രകപ്പോണ്ടുവരുന്നതറിനുയം  മമ്പ്യൂസറിയങ്ങളറിപലയട  ലഗഡുബുക്കുകളുയം  പബ്രപ്പോഷറുകളുയം  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുയം
മറ്റുമപ്പോയറി  20  ലക്ഷയം  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 141)

2205-00-104-99―പകരള പസ്റ്ററട ആര്ലക്കവസട

02―പവതനയം

ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പദതറിപയതരയറിനതറില്
51.41  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകടകമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 142)

2205-00-107-93―മമ്പ്യൂസറിയങ്ങളുരടെയുയം  ഗദപ്പോലററികളുരടെയുയം  നവഗീകരണവയം  മമ്പ്യൂസറിയയം
കപ്പോമ്പസറിരന്റ  വറികസനവയം 

കണ്ണൂര്  ജറിലയറിരല  ചേന്തപരയറില്  രതയയം  കലപ്പോരൂപരത  ആസ്പദമപ്പോക്കറി  മമ്പ്യൂസറിയയം
സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  ഏരറടുത  സ്ഥലതട  എലപ്പോ  സജഗീകരണങ്ങപളപ്പോടുകൂടെറി  മമ്പ്യൂസറിയയം
സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  പദതറിയറിനതറില്  15  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ നറിലവറിരല സപ്പോമ്പതറിക സ്ഥറിതറിയറില് സബ്ജകടകമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം അധറികതുക അനുവദറിക്കണരമന്ന ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 143)

2205-00-107-91―എ  .   രക  .   ജറി  .   സപ്പോരക മമ്പ്യൂസറിയയം

മമ്പ്യൂസറിയയം മൃഗശപ്പോല വകുപറിരന്റ കഗീഴറില് കണ്ണൂരറില് എ.  രക.  ജറി.  സപ്പോരക മമ്പ്യൂസറിയയം
സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  ഭൂമറി  ഏരറടുക്കുന്നതറിനുള്ള  ബപ്പോക്കറി  തുക  നല്കുന്നതറിനുയം  എലപ്പോവറിധ
സജഗീകരണങ്ങപളപ്പോടുയംകൂടെറി  മമ്പ്യൂസറിയയം  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുയം  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന
തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 15 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

23-12-2020  തഗീയതറിയറിരല  സ.  ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ.)നമ്പര്7459/2020/  ധന.  പകപ്പോരയം
1,57,64,000 രൂപ അധറിക ധനസഹപ്പോയയം നല്കറിയറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 144)

4202-04-190-99―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന ചേലച്ചറിത്ര വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന്

2205-00-102-65-33―മലയപ്പോളചേറിത്രങ്ങള്ക്കുള്ള സബ്സറിഡെറി   -   സബ്സറിഡെറികള്

രക.എസട.എഫട.ഡെറി.സറി.-യുരടെ  ഉടെമസ്ഥതയറിലുള്ള ലകരളറി/ശ്രഗീ/നറിള  പകപ്പോയംപകറില്
ഒരു പുതറിയ തറിപയറററിരന്റ നറിര്മപ്പോണതറിനുയം ആസ്ഥപ്പോന സമുച്ചയതറില് രണട ഡെബറിയംഗട
യൂണറിറ്റുകള്ക്കുയം ഒരു പഗീമറികട സമ്പ്യൂടറിനുയം പവണറിയുള്ള മൂന്നപ്പോയം നറിലയുരടെ നറിര്മപ്പോണതറിനുയം
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വനറിതപ്പോ  സയംവറിധപ്പോയകരുരടെ  രണ്ടു  ഫഗീച്ചര് ഫറിലറിമുകള് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുയം പടറികജപ്പോതറി/
പടറികവര്ഗ്ഗ  വറിഭപ്പോഗതറില്രപടുന്ന  സയംവറിധപ്പോയകര്ക്കട   സറിനറിമ  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട
സഹപ്പോയറിക്കുന്നതറിനുയം  പവണറി   പദതറിയറിനതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം ചേറിത്രപ്പോഞ്ജലറി
സ്റ്റുഡെറിപയപ്പോയറില് നറിര്മറിക്കുന്ന ചേറിത്രങ്ങളുരടെ  എണ്ണയം വര്ദറിച്ചതറിനപ്പോലുയം  മുന്വര്ഷങ്ങളറില്
നറിര്മറിച്ച  ചേറിത്രങ്ങള്ക്കുള്ള  സബ്സറിഡെറി  കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനട   പവണറിയുയം
പദതറിപയതരയറിനതറില് 3 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  ചേലച്ചറിത്ര  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനട  മലയപ്പോള  സറിനറിമയ്ക്കുള്ള
സബ്സറിഡെറിയറിനതറില് 3-6-2020-രല സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)നമ്പര് 249/2020/സപ്പോയം.കപ്പോ.വ. പകപ്പോരയം
60.10  ലക്ഷയം രൂപയുയം  24-2-2021-രല സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്  149/2021/സപ്പോയം.കപ്പോ.വ. പകപ്പോരയം
81.05 ലക്ഷയം രൂപയുയം അനുവദറിച്ചട ഉതരവട പുറരപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  127/A3/3030/സറി.എല്.എ.ഡെറി.,  തഗീയതറി  27-10-2021,
കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-ല് സഭയറില് സമര്പറിച.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 146)

2204-00-103-68- 36―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന യൂതട കമഗീഷന് സഹപ്പോയധനയം  -   ശമ്പപളതരയം

(i) പദതറി പവര്തനങ്ങളുരടെ നടെതറിപട അദപ്പോലതട,  ഹറിയററിയംഗട,  വറിസറിറട,  യൂതട
ലഗീഗല് സപപപ്പോര്ടട രസന്റര്, വറിര്ച്ചസല് എയംപപപ്പോയ്രമന്റട എകടപചേഞട എന്നഗീ പദതറികള്ക്കട
അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  16  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

31―സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം

(ii)ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  ശമ്പളയം  അയംഗങ്ങള്ക്കട  ഓണപറററിയയം,  യപ്പോത്രപ്പോബത,
അയംഗങ്ങളുരടെ  രപന്ഷന്,  മറട  ആനുകൂലദങ്ങള്  എന്നറിവയപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  20  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

36―സഹപ്പോയധനയം    -   ശമ്പപളതരയം       

(iii)  കമഗീഷന്  രചേയര്പപഴണല്/രസക്രടററി  എന്നറിവരുരടെ  ഔപദദപ്പോഗറിക
വപ്പോഹനങ്ങള്  നറിരന്തരയം  അറകുറപണറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോകുന്നതറിനപ്പോലുയം  പകരയം  പുതറിയ
വപ്പോഹനയം  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയം/ഹയര് രചേയ്യുന്നതറിനുയം  കമ്പമ്പ്യൂടര്,  പറിന്റര്,  ലപ്പോപ് പടെപ്പോപകള്  ഇവ
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയം  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയ  ഓഫഗീസറിരല  എ.സറി.കള്  മപ്പോറ്റുന്നതറിനുയം  മറട
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ലദനയംദറിന ആവശദങ്ങള്ക്കുയം അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  15  ലക്ഷയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

(i) പദതറി  പവര്തനങ്ങളുരടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  2204-00-103-68-36  പപ്പോന്
ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയ  തുകയപ്പോയ  84,00,000
(എണപതറിനപ്പോലട  ലക്ഷയം  രൂപ  മപ്പോത്രയം)  രൂപയറില്  നറിനയം  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നമ്പര്
159/20/കപ്പോ.യു.വ.  തഗീയതറി  25-9-2020  ഉതരവപകപ്പോരയം  42,00,000 രൂപയുയം  സ.ഉ.
(സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്54/21/കപ്പോ.യു.വ.  തഗീയതറി  16-2-2021  ഉതരവപകപ്പോരയം  21,00,000 രൂപയുയം
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  ടെറി  ഉതരവകള്  പകപ്പോരയം  പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  യുവജന  കമഗീഷനട
അനുവദറിച്ച  63,00,000  രൂപ  മുഴുവനപ്പോയുയം  രചേലവഴറിച്ചറിട്ടുണട.   ബ   ഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി
ബപ്പോലന്സറിനതറിലുള്ള  21,00,000  (ഇരുപതറിരയപ്പോന്നട  ലക്ഷയം  രൂപ  മപ്പോത്രയം)  സറണര്
രചേയ്തറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയുമപ്പോയറി ബനരപട രപപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിച്ചറിടറില

(ii)  സപ്പോലററി  ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
76,06,000  രൂപ നപ്പോലു ഗഡുകളപ്പോയറി മുഴുവനപ്പോയുയം പകരള സയംസ്ഥപ്പോന യുവജന കമഗീഷനട
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  ആയതട മതറിയപ്പോകപ്പോരത വന്ന സപ്പോഹചേരദതറില് സമറിതറിയുരടെ ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം   അധറിക  ധനപ്പോനുമതറിയ്ക്കുള്ള  രപപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുകയുയം  8,00,000  (എടട
ലക്ഷയം രൂപ മപ്പോത്രയം) അധറിക ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന ഇനതറില്  കമഗീഷനു നല്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.
2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷരത  ബ   ഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയ  76,06,000  രൂപയ്ക്കു  പുറപമ
അധറിക  ധനപ്പോനുമതറിയറിനതറില്  ലഭദമപ്പോയ  8,00,000  രൂപയുള്രപരടെ  ആരക  ററിലഗീസട
രചേയ്തതട 84,06,000 രൂപയപ്പോണട ആയതറില് നറിനയം 82,96,016 രൂപ രചേലവഴറിച്ചറിട്ടുണട.

(iii)  പനപ്പോണ പപ്പോന് പനപ്പോണ സപ്പോലററി ശഗീര്ഷകതറില് ബ   ഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരുന്ന
11,38,000  രൂപ  മൂന്നട  ഗഡുക്കളപ്പോയറി  പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  യുവജന  കമഗീഷനട
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.   ആയതറില്  നറിനയം   9,86,623  രൂപ  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
രചേലവഴറിച്ചറിട്ടുണട.  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയുമപ്പോയറി ബനരപട രപപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  21-10-2021-രല  കപ്പോ.യു.വ.61/ബറി2/2020/കപ്പോ.യു.വ;
24-11-2021-രല  പയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിച.  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക  16-3-2022-ല്  സഭയറില്
സമര്പറിച.)

962/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 147)

2204-00-103-98―യൂതട രവല്ഫയര് പബപ്പോര്ഡെട

31―സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം

പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  യുവജനപക്ഷമ  പബപ്പോര്ഡെറിരല  സ്ഥറിരയം  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെയുയം
രഡെപമ്പ്യൂപടഷന്  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെയുയം  ശമ്പളയം,  ശമ്പളപരറിഷ്കരണ  കുടെറിശറിക,  യപ്പോത്രബത
എന്നറിവയപ്പോയറി   അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  50  ലക്ഷയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള സയംസ്ഥപ്പോന യുവജനപക്ഷമ പബപ്പോര്ഡെറിനട  2204-00-103-98-31 Grant in aid
Salary (NP) എന്ന ശഗീര്ഷകതറില് 39,89,000 രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. (സര്ക്കപ്പോര് കതട
നമ്പര് 9-7-2021-രല  ബറി1/88/2020/കപ്പോ.യു.വ; 26-7-2021-രല പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 157)

2202-03-112-95-35―രസന്റര് പഫപ്പോര് രഡെവലപടരമന്റട സ്റ്റഡെഗീസട    -    മൂലധന ആസറികളുരടെ
രൂപഗീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനയം   - (  പദതറി  )

(i) ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം  കഴറിഞ്ഞവര്ഷതറിപനക്കപ്പോള്  കുറവയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
65  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന

31―സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം  -(  പദതറിപയതരയം  )

(ii) ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം കഴറിഞ്ഞവര്ഷതറിപനക്കപ്പോള് കുറവയം അപരദപ്പോപ്തവമപ്പോയതറിനപ്പോല്
72.73  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

(i) നറിലവറിരല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില് നറിനയം  3  ഗഡുകളപ്പോയറി  57  ലക്ഷയം  രൂപ
അനുവദറിച്ചറിരുന.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറികതുക  ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിടറില.

(ii) ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരുന്ന മുഴുവന്  തുകയുയം  3  ഗഡുകളപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.
അധറിക  ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് 20-4-2021-രല എഫട.ആര്.ഒ/22/2020/പപ്പോനറിയംഗട)

(1-7-2021-രല പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച.)
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II. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  നപ്പോലപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട    (2019-20)  
തുടെര്നടെപടെറി സയംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര് 3340/സബട.സറി.ഇ 1/2019/നറി.രസ.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര്  1)

2202-01-102-99-04(1)―ടെഗീച്ചറിയംഗട ഗ്രപ്പോന്റട    -  യപ്പോത്രപ്പോരചേലവകള്   -   യപ്പോത്രപ്പോബത

സയംസ്ഥപ്പോനരത 5849 എയ്ഡെഡെട രരപമററി സ്കൂളുകളറിരല അദദപ്പോപകരുള്രപരടെയുള്ള
66006  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ യപ്പോത്രപ്പോബത കുടെറിശറിക വറിതരണയം രചേയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  25  ലക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയ
തുകയറില്  49,26,550 രൂപ അവപശഷറിക്കുകയുയം,  ടെറി  തുക സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  തറിരറിച്ചടെയ്ക്കുയുയം
രചേയ്ത  സപ്പോഹചേരദതറില്  സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിപക്കണ ആവശദകതയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 2)

2202-01-102-98―സയംരക്ഷണ സഹപ്പോയയം

എയ്ഡെഡെട ലപമററി സ്കൂളുകള്ക്കട സയംരക്ഷണ സഹപ്പോയയം ഗണദമപ്പോയറി വര്ദറിപറിച്ചതറിനപ്പോല്
പുതുക്കറിയ  നറിരക്കനുസരറിച്ചട  കുടെറിശറികയുള്രപരടെയുള്ള  സയംരക്ഷണ  സഹപ്പോയയം  വറിതരണയം
രചേയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  വറിഭവലഭദതയുരടെ  അപരദപ്പോപ്തത  കപ്പോരണവയം,  വദയനറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  സമറിതറി
ആവശദരപട തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറി ഞ്ഞറില.  എന്നപ്പോല്,  ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് അധറിക
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന 10,87,500 രൂപ 2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 3)

2202-01-102-93―പറി  .  ടെറി  .  എ  .    നറിയന്ത്രണതറിലുള്ള  പഗീ  -  ലപമററി  അദദപ്പോപകര്ക്കുയം

ആയമപ്പോര്ക്കുമുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

പറി.ടെറി.എ.-യുരടെ  നറിയന്ത്രണതറിലുള്ള  1773  സ്കൂളുകളറിരല  1948  പഗീ-ലപമററി

അദദപ്പോപറികമപ്പോര്ക്കുയം  ആയമപ്പോര്ക്കുയം  പുതുക്കറിയ  സഹപ്പോയധനയം  വറിതരണയം  രചേയ്യുന്നതറിനട

ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന   തുക   അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   3  പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  സപ്പോമ്പതറിക  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ

നടെപടെറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട

വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  സമറിതറി

ആവശദരപട തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറി ഞ്ഞറില.  എന്നപ്പോല്,  ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് അധറിക

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന 1.17 പകപ്പോടെറി രൂപ 2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് അധറികമപ്പോയറി

അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 4)

2202-01-104-99―പരറിപശപ്പോധന

സയംസ്ഥപ്പോനരത  163  എ.ഇ.ഒ.  ഓഫഗീസുകളറിരല  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  യപ്പോത്രപ്പോബത,

രമഡെറിക്കല് റഗീ-ഇയംപബഴടരമന്റട  എന്നറിവയ്ക്കുയം  ഓഫഗീസുകളറിരല  രരവദന്യുതറി  ചേപ്പോര്ജട,  വപ്പോടര്

ചേപ്പോര്ജട,  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  എന്നറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ഇനങ്ങളറില്  21  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിഭവലഭദതയുരടെ  അപരദപ്പോപ്തത  കപ്പോരണവയം,  രചേലവട  നറിയന്ത്രണ  നടെപടെറികള്ക്കട

വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്

പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്

അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 5)

2202-01-111-96-(03)―സമഗ്രശറിക്ഷ  അഭറിയപ്പോന്  സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ  പപതദക
ധനസഹപ്പോയയം 

പകരളതറിരല സമഗ്രശറിക്ഷ അഭറിയപ്പോരന്റ അക്കപ്പോദമറിക പവര്തനങ്ങള്ക്കട പനതൃതസയം
നല്കുന്ന  168  പബപ്പോക്കട  ററിപസപ്പോഴട  രസന്ററുകള്ക്കപ്പോയറി  15  വര്ഷയം  മുന്പട  നറിര്മറിച്ച
രകടറിടെങ്ങളുരടെ  നവഗീകരണതറിനട  ഒരു  ബറി.ആര്.സറി.-യട  5  ലക്ഷയം  രൂപ  ക്രമതറില്
നല്കുന്നതറിനട  ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നതറിനപ്പോല് 8.40  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സപ്പോമ്പതറിക പരറിമറിതറി കപ്പോരണവയം,  വദയ നറിയന്ത്രണ നടെപടെറികള്ക്കട വറിപധയമപ്പോയറി
2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷരത  രചേലവകള്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്
പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം   സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 6)

2202-01-112-93-04-(1)―രരപമററി  സ്കൂള്  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുള്ള  ഉച്ചഭക്ഷണയം  -
യപ്പോത്രപ്പോരച്ചലവകള്  -  യപ്പോത്രപ്പോബത

ലപമററി  സ്കൂള്  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുള്ള  ഉച്ചഭക്ഷണ  പരറിപപ്പോടെറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട
ഏര്രപടുതറിയറിരറിക്കുന്ന  182  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  യപ്പോത്രപ്പോബത  കുടെറിശറിക  വറിതരണയം
രചേയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 10  ലക്ഷയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയ
തുകയറില് ബപ്പോക്കറിയുണപ്പോയറിരുന്ന  79,606  രൂപ  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട തറിരറിച്ചടെച്ച  സപ്പോഹചേരദതറില്
സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികതുകരയപ്പോനയം
അനുവദറിപക്കണ ആവശദകതയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 7)

2202-02-001-99―ഡെയറകപററട ഓഫട പബറികട ഇന്സ്ട്രക്ഷന് 

വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ഡെയറകപറററിരല രടെലറിപഫപ്പോണ ചേപ്പോര്ജട, ററിപയര് ആന്റട രമയറിന്റനന്സട,
പറി.ഒ.എല്.,  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുരടെ  യപ്പോത്രപ്പോബത,  അവധറിയപ്പോത്രപ്പോനുകൂലദയം  എന്നറിവയപ്പോയറി
നറിലവറില്   അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന   തുക   അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  28  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  സപ്പോമ്പതറിക  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 8)

2202-02-001-98―മുഖദ  ജറിലപ്പോ  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  ഓഫഗീസുകള്    (  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  രഡെപമ്പ്യൂടറി
ഡെയറകപററ്റുകള്  )

സയംസ്ഥപ്പോനരത വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  രഡെപമ്പ്യൂടറി  ഡെയറകര്  ഓഫഗീസുകളറിരല  ററിപയര്  &
രമയറിന്റനന്സട,  പറി.ഒ.എല്.,  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  രമഡെറിക്കല്  റഗീ-ഇയംപബഴടരമന്റട  കുടെറിശറിക
എന്നറിവയപ്പോയറി 10 ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിഭവലഭദതയുരടെ  അപരദപ്പോപ്തത  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ  നടെപടെറികള്ക്കട
വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്
പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  സമറിതറി  ആവശദരപട  തുക
അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില. എന്നപ്പോല്, ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖന
1 ലക്ഷയം രൂപ 2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 9)

2202-02-001-86―സയംസ്ഥപ്പോന സ്കൂള് യുവജപനപ്പോത്സവയം   -   സമപ്പോന തുക   

2017-രല  പരറിഷ്കരറിച്ച  പകരള  സ്കൂള് കപലപ്പോത്സവ  മപ്പോനസല്  പകപ്പോരയം  സയംസ്ഥപ്പോന  സ്കൂള്
യുവജപനപ്പോത്സവതറില്  വദകറിഗതയറിനങ്ങളറിലുയം  ഗ്രൂപറിനങ്ങളറിലുയം   'എ'  പഗ്രഡെട  പനടുന്ന
വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട പസ്തുത അദദയന വര്ഷതറില്  ഒറതവണ സപ്പോയംസപ്പോരറിക പസപ്പോളര്ഷറിപട
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
50  ലക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത
ണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോന സ്കൂള് കപലപ്പോത്സവതറില് വദകറിഗതയറിനങ്ങളറിലുയം ഗ്രൂപറിനങ്ങളറിലുയം  'എ'
പഗ്രഡെട  പനടുന്ന  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട  ഒറതവണ  സപ്പോയംസപ്പോരറിക  പസപ്പോളര്ഷറിപട
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി സമറിതറിയുരടെ ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട 2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്
50 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 10)

2202-02-101-99―ജറിലപ്പോ വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ഓഫഗീസുകള്   -   പരറിപശപ്പോധന

ജറിലപ്പോ വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ഓഫഗീസുകളറിരല രടെലറിപഫപ്പോണ ചേപ്പോര്ജട,  ഇലകറിസറിററി ചേപ്പോര്ജട,
വപ്പോടര് ചേപ്പോര്ജട, വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി കുടെറിശറിക എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  14  ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  സപ്പോമ്പതറിക  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണവയം,  രചേലവട  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  സമറിതറി
ആവശദരപട  തുക  അനുവദറിക്കപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറില.   എന്നപ്പോല്  2202-02-001-99-05-03
(പദതറിപയതരയം)  എന്ന  ശഗീര്ഷകതറില്  നറിനയം  1  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
മുപഖന അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 11)

2202-02-109-99―രസക്കണററി സ്കൂളുകള്

01(4)    ―രമഡെറിക്കല് റഗീ  -  ഇയംപബഴടരമന്റട

സയംസ്ഥപ്പോനരത 1006 ഗവ. രസക്കണററി സ്കൂളുകളറിരല ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ യപ്പോത്രപ്പോബത
കുടെറിശറിക,  രമഡെറിക്കല് റഗീ-ഇയംപബഴടരമന്റട   എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനട    20  ലക്ഷയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരല  വറിഭവലഭദതയുരടെ  അപരദപ്പോപ്തത  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില് പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  സമറിതറിയുരടെ ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട പസ്തുത
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 12)

2202-02-109-75―അടെറിസ്ഥപ്പോന സകൗകരദങ്ങള്

ഹയര്  രസക്കണററി  സ്കൂളുകള്ക്കട  2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  അനുവദറിച്ച
35 പകപ്പോടെറി രൂപയറില് നറിന്നട 12 പകപ്പോടെറി രൂപ പളയദുരറിതതറിരന്റ പശപ്പോതലതറില് കുറവട
വരുതറിയ  സപ്പോഹചേരദതറില്  2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പഖദപ്പോപറിച്ച  ലപ്പോബട
നവഗീകരണ പവൃതറികള്  68  സ്കൂളുകളറില് പൂര്തഗീകരറിക്കപ്പോന് നറിലവറില് അനുവദറിച്ച തുക
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പരദപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല്  ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
12  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  സപ്പോമ്പതറിക  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള്   ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  സമറിതറി
ആവശദരപട അധറികതുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.   ആയതറിനപ്പോല് 68 സ്കൂളുകള്ക്കട
ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിരയങ്കേറിലുയം  42  സ്കൂളുകളറിലപ്പോയറി  പരറിമറിതരപടുതറിയപ്പോണട  പസ്തുത
പദതറി നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 13)

2202-02-109-74―ഹയര് രസക്കണററി വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം   -  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറി പകനഗീകൃത പരറിപപ്പോടെറി

ഹയര്  രസക്കണററി  സ്കൂളുകളറില്  സകൗഹൃദ,  രക  ഡെപ്പോറട  മുതലപ്പോയ  പദതറികള്  കൂടുതല്
വദപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനുയം, ഇന്തദയറിരല പധപ്പോനരപട വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ സ്ഥപ്പോപനങ്ങരള പരങ്കേടുപറിചരകപ്പോണട
നടെത്തുന്ന  'ദറിശ'  പദതറി  പകപ്പോരയം  ഹയര്സ്റ്റഡെഗീസട  എകടപപപ്പോയുയം  രസമറിനപ്പോറുയം  ജറിലപ്പോ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  നടെത്തുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്  സസഗീകരറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനതറിരല  വറിഭവലഭദതയുരടെ  അപരദപ്പോപ്തത  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില് പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  സമറിതറിയുരടെ ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട പസ്തുത
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 14)

2202-02-110-99-04(1)―ടെഗീച്ചറിയംഗട ഗ്രപ്പോന്റട   -   യപ്പോത്രപ്പോരച്ചലവകള്   -   യപ്പോത്രപ്പോബത

1429  എയ്ഡെഡെട രരഹസ്കൂളുകളറിരല അദദപ്പോപകരുരടെയുയം ഇതര ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെയുയം
യപ്പോത്രപ്പോബത  കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനട  10  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയ
തുകയറില്  ബപ്പോക്കറിയുണപ്പോയറിരുന്ന  1,70,280 രൂപ  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  തറിരറിച്ചടെച്ച
സപ്പോഹചേരദതറില് സമറിതറിയുരടെ ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുകരയപ്പോനയം
അനുവദറിപക്കണ ആവശദകതയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 15)

2202-02-110-98―സയംരക്ഷണയം

2019-20  വര്ഷതറിരല  പുതുക്കറിയ  നറിരക്കനുസരറിച്ചട  സയംസ്ഥപ്പോനരത  എയ്ഡെഡെട
രരഹസ്കൂളുകള്ക്കട  സയംരക്ഷണസഹപ്പോയയം  നല്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന
തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 11 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  സപ്പോമ്പതറിക  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള്   ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം   പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  സമറിതറി
ആവശദരപട തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.  എന്നപ്പോല് ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില് അധറിക
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  മുപഖന  4,52,02,000 രൂപ  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 16)

2202-02-110-92―ഗവണരമന്ററിതര രസ്പഷദല് സ്കൂളുകള്ക്കുള്ള ഗ്രപ്പോന്റട

സയംസ്ഥപ്പോനരത  32  ഗവണരമന്ററിതര  അന  ബധറിര  മൂക  വറിദദപ്പോലയങ്ങളറിരല
കുടറികള്ക്കുള്ള  പബപ്പോര്ഡെറിയംഗട  ഗ്രപ്പോന്റട  കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി 1  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  വറിഭവലഭദതയുരടെ  അപരദപ്പോപ്തത  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  പസ്തുത
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില. 

962/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 17)

2202-04-103-98―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന സപ്പോക്ഷരതപ്പോമറിഷന് അപതപ്പോററിററി   (  എല്  .   ഇ  .   എ  .   പറി  .
പകരള മറിഷന്  )

പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  സപ്പോക്ഷരതപ്പോമറിഷന്  അപതപ്പോററിററിയറില്  പപരകട  ഓണപറററിയയം
വറിതരണയം രചേയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  10.60 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  സപ്പോമ്പതറിക  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണവയം,  രചേലവട  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള്   ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം   സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 18)

2202-80-004-91-36―പസ്റ്ററട  കകൗണസറില്  ഓഫട  എഡെമ്പ്യൂപക്കഷന്  ററിസര്ച്ചട  ആന്റട
രട്രയറിനറിയംഗട   -   സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

2008-09  മുതല്  ശമ്പളയറിനതറിലുയം  ശമ്പപളതരയറിനതറിലുയം  എസട.സറി.ഇ.ആര്.ടെറി.-യട
തുക  അനുവദറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോലുയം  ഈ  ഇനങ്ങളറില്  പടെപ്പോക്കണ  രപപ്പോവറിഷന്  മപ്പോത്രമപ്പോണട
ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്നരതന്നതറിനപ്പോലുയം  എസട. സറി. ഇ. ആര്. ടെറി. ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ
2019-20  വര്ഷരത  ശമ്പളവയം  മറട  ആനുകൂലദങ്ങളുയം  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  6.5  പകപ്പോടെറി
രൂപയുയം,  എസട.സറി.ഇ.ആര്.ടെറി.-യുരടെ എസ്റ്റപ്പോബറിഷ് രമന്റട രചേലവകള്ക്കുപവണറി  57  ലക്ഷയം
രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  വറിഭവലഭദതയുരടെ  അപരദപ്പോപ്തത  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  പസ്തുത
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 19)

2202-80-004-89―പസ്റ്ററട  ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട  ഓഫട  എഡെമ്പ്യൂപക്കഷണല്  മപ്പോപനജ് രമന്റട  ആന്റട
രട്രയറിനറിയംഗട   (  എസട  .   ഐ  .   ഇ  .     എയം  .   എ  .   ററി  .) -   പകരള

സഗീമപ്പോറട-പകരളയറില്  പഗപ്പോബല്  പകപ്പോണഫറന്സട,  പദശഗീയ  രസമറിനപ്പോര്,  ഗപവഷണ
പദതറികള്  എന്നറിവയുരടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  86  ലക്ഷയം  രൂപ  പദതറിയറിനതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസ്ഥപ്പോനരത  സപ്പോമ്പതറിക  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണവയം,  വദയ  നറിയന്ത്രണ
നടെപടെറികള്ക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത രചേലവകള് ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  പരറിമറിതരപടുതറിയതറിനപ്പോലുയം  സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  പസ്തുത
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുകരയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 20)

4202-01-202-91―അടെറിസ്ഥപ്പോന സകൗകരദ വറികസനങ്ങള്

ഹയര്രസക്കണററി സ്കൂളുകളറില് അടെറിസ്ഥപ്പോന സകൗകരദങ്ങള് രമച്ചരപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
പുതറിയ  കപ്പോസട  മുററികള്  ലപബപ്പോറടററി,  ലലബ്രററി  രകടറിടെങ്ങള്  എന്നറിവയുരടെ
നറിര്മപ്പോണതറിനട നറിരവധറി സ്കൂളുകളുരടെ രപപ്പോപപപ്പോസലുകള് ലഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ആയതറിനപ്പോയറി
35  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണ
രമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം 28.97 പകപ്പോടെറി
രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണട  രചേലവഴറിച്ചതട.   ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുക അനുവദറിപക്കണ ആവശദകതയുണപ്പോവറില.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് 410/പറി2/2021/രപപ്പോ.വറി.വ. തഗീയതറി; 27-8-2021, 24 -11-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച.  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 3-11-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച. ]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 43)

2203-00-112-58―എല്  .   ബറി  .   എസട  .   രസന്റര് പഫപ്പോര് സയന്സട  ആന്റട  രടെപകപ്പോളജറി

(i) കപ്പോസര്പഗപ്പോഡെട എല്. ബറി. എസട. എഞറിനഗീയററിയംഗട പകപ്പോപളജറില് ഓഡെറിപറപ്പോററിയയം
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  2 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം രസന്റര് പഫപ്പോര് എകലന്സട പഫപ്പോര്  ഡെറിസബറിലറിററി
സ്റ്റഡെഗീസറിനട  വറിവറിധ  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി  10  ലക്ഷയം  രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

(ii)  മലപറയം,  എല്.  ബറി.  എസട.  ഇന്റപഗ്രറഡെട ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട ഓഫട സയന്സട ആന്റട
രടെപകപ്പോളജറിയ്ക്കു  പവണറി  ഭൂമറി  ഏരറടുക്കുന്നതറിനുയം  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി
23 പകപ്പോടെറി രൂപ  പദതറിയറിനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

(i)  പസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  എല്.ബറി.എസട.  ഡെയറകര്  സമര്പറിച്ച
രപപ്പോപപപ്പോസല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപമപ്പോയറി  ബനരപടട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിരുന.   അധറികതുക
ആവശദമുള്ള  പക്ഷയം  പസ്തുത  തുകയ്ക്കുള്ള  പസവറിങ്സട  കരണതറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിനുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശ  സമര്പറിപക്കണതപ്പോരണനയം,  പസ്തുത
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗ  ശറിപപ്പോര്ശകള്  സമര്പറിക്കുമ്പപ്പോള്  നടെപ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഇതു
വരര അനുവദറിച്ച ധനപ്പോനുമതറി ക്രമഗീകരറിക്കുന്നതറിനുള്ള പസവറിങ്സട ബപ്പോക്കറിയുണട എന കൂടെറി
ഉറപ  വരുപതണതപ്പോരണനയം  അററിയറിചരകപ്പോണട  എല്.ബറി.എസട.  ഡെയറകര്ക്കട  കതട
നല്കറിയറിരുന.

(ii)  മലപറയം,  എല്.  ബറി.  എസട.  ഇന്റപഗ്രറഡെട ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട ഓഫട സയന്സട ആന്റട
രടെപകപ്പോളജറിയ്ക്കു പവണറി ഭൂമറി ഏരറടുക്കുന്നതട സയംബനറിച്ച വറിഷയയം ധനകപ്പോരദ വകുപമപ്പോയറി
ബനരപടട പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിരുന.  നടെപവര്ഷരത പദതറിയറില് ആസൂത്രണ വകുപട പസ്തുത
വറിഷയയം  ഉള്രപടുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോലുയം  പമല്  പവര്തറിക്കട  ഭരണപ്പോനുമതറി
പുറരപടുവറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോലുയം  പകപ്പോവറിഡെട-19-രന്റ പശപ്പോതലതറില് സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ
വറിഭവ  ലഭദത  കുറവപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  അധറികതുക  അനുവദറിക്കണരമന്ന  അപപക്ഷ
പരറിഗണറിക്കപ്പോന്  കഴറിയറില  എന്ന  25-9-2020-രല  സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്
രജ.1/212/2018/ഉ.വറി.വ. പകപ്പോരയം എല്.ബറി.എസട. ഡെയറകരറ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട. 

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര്. 7-5-2021-രല രജ1/283/2019/ഉ.വറി.വ., 26-7-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച.  10-6-2021-നട കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക സഭയറില്  സമര്പറിച. ]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 50)

4202-01-201-99― പപ്പോഥമറിക വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം രകടറിടെങ്ങള്

17  പവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില്  യപ്പോരതപ്പോരു  തുകയുയം
വകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്  12.796 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണരമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം  68.05  ലക്ഷയം
രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട രചേലവഴറിച്ചതട.  അധറിക അധറികപ്പോരരപടുതല് ഉതരവട  മുപഖന അധറികയം
രചേലവപ്പോയ ടെറി തുക അനുവദറിച്ചട നല്കറിയറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 51)

4202-01-202-99―രസക്കണററി സ്കൂള് രകടറിടെങ്ങള്

48  പവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില്  തുകരയപ്പോനയം
വകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്  52.494  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം  5.47  പകപ്പോടെറി രൂപ
രചേലവഴറിക്കുകയുണപ്പോയറി.   അധറിക  അധറികപ്പോരരപടുതല്  ഉതരവട   മുപഖന  അധറികയം
രചേലവപ്പോയ ടെറി തുക അനുവദറിച്ചട നല്കറിയറിട്ടുണട.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 52)

4202-01-202-93―അടെറിസ്ഥപ്പോന സകൗകരദയം   -   ഹയര് രസക്കണററി  സ്കൂള് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം 

127  പവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  29.5419  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം 14.91  പകപ്പോടെറി രൂപ
മപ്പോത്രമപ്പോണട  രചേലവഴറിച്ചതട.  ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികതുക അനുവദറിപക്കണ ആവശദകതയുണപ്പോയറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 53)

4202-01-202-92―രവപ്പോപക്കഷണല് ഹയര് രസക്കണററി വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം 

23  പവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  21.8766  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം 2.19  പകപ്പോടെറി രൂപ
മപ്പോത്രമപ്പോണട രചേലവഴറിച്ചതട. ആയതറിനപ്പോല് സമറിതറിയുരടെ ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികതുക അനുവദറിപക്കണ ആവശദകതയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 54)

4202-01-202-91―അടെറിസ്ഥപ്പോന സകൗകരദ വറികസനങ്ങള് 

93  പവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബ ഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  71.1417  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം 28.97 പകപ്പോടെറി രൂപ
മപ്പോത്രമപ്പോണട  രചേലവഴറിച്ചതട.  ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട  ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുക അനുവദറിപക്കണ ആവശദകതയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 55)

4202-01-202-90―അടെറിസ്ഥപ്പോന  സകൗകരദ യം  -  ഹയര്  രസക്കണററി  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം
(  ആര്  .  ഐ  .  ഡെറി  .  എഫട  .) 

3  പവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബ ഡ്ജററില്  തുക  വകയറിരുതറിയറി
ടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം  4.88  പകപ്പോടെറി
രൂപ രചേലവഴറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  അധറികപ്പോരരപടുതല് ഉതരവട മുപഖന അധറികയം രചേലവപ്പോയ
ടെറി തുക അനുവദറിച്ചട നല്കറിയറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര്  27-8-2021-രല  410/പറി2/2021/രപപ്പോ.വറി.വ., 24-11-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച.  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 3-11-2021-നട സഭയറില്  സമര്പറിച. ]

കപ്പോയറിക യുവജനകപ്പോരദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 118)

2204-00-103-98―യൂതട രവല്ഫയര് പബപ്പോര്ഡെട

            31―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം

ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ ശമ്പളയം,  ററി.എ,  ഓഫഗീസട രചേലവകള്,  പറി.ഒ.എല്.  എന്നറിവയപ്പോയറി
അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2  പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  യുവജനപക്ഷമ  പബപ്പോര്ഡെട  രമമ്പര്  രസക്രടററി  സമര്പറിച്ച
രപപ്പോപപപ്പോസല് പകപ്പോരയം  21,25,000 രൂപ  “2204-00-103-98-31-Grant-in-aid Salary”
എന്ന ശഗീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 119)

2204-00-103-68―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന യൂതട കമഗീഷന്

36―സഹപ്പോയധനയം- ശമ്പപളതരയം

പകരള സയംസ്ഥപ്പോന യുവജന കമഗീഷരന്റ പുതറിയ ഓഫഗീസട രകടറിടെയം പണറിയുന്നതറിനുയം
സപ്പോയംസപ്പോരറിക  വറിനറിമയ  പരറിപപ്പോടെറിയ്ക്കുയം  നപ്പോഷണല്  രസമറിനപ്പോര്  ഉള്രപരടെയുള്ള
രസമറിനപ്പോറുകള്ക്കുയം,  ഇ.  എയം.  എസട.  രമപമപ്പോററിയല്  ഇന്റര്  യൂണറിപവഴറിററി  ഇലകമ്പ്യൂഷന്
മത്സരയം  ഉള്രപരടെയുള്ള  പരറിപപ്പോടെറികള്ക്കപ്പോയുയം  പദതറിയറിനതറില്  50  ലക്ഷയം  രൂപയുയം
രചേയര്പപഴണ, കമഗീഷന് രസക്രടററി എന്നറിവരുരടെ ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി പുതറിയ വപ്പോഹനയം
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  പദതറിപയതരയറിനതറില്  31.35  ലക്ഷയം രൂപയുയം   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

31―സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം

പകരള സയംസ്ഥപ്പോന യുവജന കമഗീഷനറിരല ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ ശമ്പളയം അയംഗങ്ങള്ക്കട
ഓണപറററിയയം,  യപ്പോത്രപ്പോബത,  സറണര്  ആനുകൂലദങ്ങള്  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനട
ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  36.91  ലക്ഷയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  50  ലക്ഷയം  രൂപ  31.35 ലക്ഷയം  രൂപ,
36.91  ലക്ഷയം രൂപ എന്നഗീ തുകകള് യഥപ്പോക്രമയം 2204-00-103-68-36 (പപ്പോന്), 2204-00-
103-68-36  (പനപ്പോണ  പപ്പോന്)  പനപ്പോണ  സപ്പോലററി,  2204-00-103-68-36  (പനപ്പോണ  പപ്പോന്)
സപ്പോലററി ശഗീര്ഷകങ്ങളറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തുവപ്പോനപ്പോയറി പകരള സയംസ്ഥപ്പോന യുവജന
കമഗീഷന്  രസക്രടററി  രപപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിച്ചറിരുരന്നങ്കേറിലുയം  അധറികതുക  അനുവദറിച്ചട
നല്കറിയറിടറില.)

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  19-7-2021-രല  കപ്പോ.യു.വ.33/B2/2020/കപ്പോ.യു.വ.
24-11-2021-രല  പയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിച.  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക  12-8-2021-നട  സഭയറില്
സമര്പറിച. ]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 120)

2204-00-104-97―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന പസ്പപ്പോര്ട്സട കകൗണസറിലറിനുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

31―സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം

സ്ഥപ്പോപനതറിരല  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളയം,  പുതുക്കറിയ ഡെറി.  എ.,  ഡെറി.  എ.  കുടെറിശറിക,
എന്നറിവയുയം രപന്ഷന് പററിയ ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ രപന്ഷനുയം മറട ആനുകൂലദങ്ങളുയം, മറട ഓഫഗീസട
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രചേലവകളുയം  നല്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
8 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

36―സഹപ്പോയധനയം   -  ശമ്പപളതരയം

ഓപപറഷന്  ഒളറിമ്പദ  പദതറിയുരടെ  സുഗമമപ്പോയ  നടെതറിപറിനുയം,  സ്ഥപ്പോപനതറിരല
കപ്പോയറികതപ്പോരങ്ങളുരടെ  വപ്പോഷറിയംഗട  അലവന്സട,  ചേറികറിത്സപ്പോരചേലവകള്  മത്സരങ്ങളറില്
പരങ്കേടുക്കുന്നതറിനുള്ള  യപ്പോത്ര/ദറിനബത,  വറിദഗ്ധ  പരറിശഗീലകരുരടെ  പനതൃതസതറിലുള്ള
പരറിശഗീലനയം,  പരറിശഗീലനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  കപ്പോയറിക  ഉപകരണങ്ങള്,  കപ്പോയറിക
തപ്പോരങ്ങള്ക്കുള്ള പസ്പപ്പോര്ട്സട കറിറട,  അവശത അനുഭവറിക്കുന്ന മുന്കപ്പോല കപ്പോയറിക തപ്പോരങ്ങരള
സഹപ്പോയറിക്കുന്ന  പദതറി  എന്നറിവയ്ക്കു  പവണറിയുയം  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറിയറിനതറില്  11.3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പകരള  പസ്റ്ററട  പസ്പപ്പോര്ട്സട  കകൗണസറിലറിരല
ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ ശമ്പളയം പുതുക്കറിയ നറിരക്കറിരല ഡെറി.എ.,  ഡെറി.എ.  കുടെറിശറിക,  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ
സറണര് ട്രപ്പോവലറിയംങ്ങട അലവന്സട, രപന്ഷനുയം മറട ആനുകൂലദങ്ങളുയം, മറട ഓഫഗീസട രചേലവകള്
എന്നറിവ  വഹറിക്കുന്നതറിനട  പസ്തുത  ഫണട  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2204-00-104-97-31
(പനപ്പോണ  പപ്പോന്)  എന്ന  ശഗീര്ഷകതറില്  8  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കണരമന്നട
പസ്പപ്പോര്ട്സട കകൗണസറില് നറിര്പദ്ദേശയം  സമര്പറിച്ചറിരുന.  അതറിന്പകപ്പോരയം 2,70,12,000 രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിച്ചട നല്കറി.

സയംസ്ഥപ്പോന സര്ക്കപ്പോരറിരന്റ  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷ ബഡ്ജററില് പകരള പസ്റ്ററട
പസ്പപ്പോര്ട്സട കകൗണസറിലറിനട പപ്പോന് ഫണറില് 2204-00-104-97-36  (പപ്പോന്) 41,00,00,000
രൂപയപ്പോണട അനുവദറിച്ചറിരുന്നതട.  ഈ തുക ഓപപറഷന് ഒളറിമ്പദ,  പദതറിയുരടെ സുഗമമപ്പോയ
നടെതറിപറിനുയം  മത്സരങ്ങളറില്  പരങ്കേടുക്കുന്നതറിനുമുള്ള  യപ്പോത്ര/ദറിനബത,  വറിദഗ്ധ
പരറിശഗീലകരുരടെ  പനതൃതസതറിലുള്ള  പരറിശഗീലനയം,  പരറിശഗീലനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  കപ്പോയറിക
ഉപകരണങ്ങള്,  കപ്പോയറിക  തപ്പോരങ്ങള്ക്കുള്ള  പസ്പപ്പോര്ട്സട  കറിറട,  അവശത  അനുഭവറിക്കുന്ന
മുന്കപ്പോല  കപ്പോയറിക  തപ്പോരങ്ങരള  സഹപ്പോയറിക്കുന്ന  പദതറി   എന്നറിവയ്ക്കു  തറികയുന്നതല.
ആയതറിനപ്പോല്  11.3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  2204-00-104-97-36  (പപ്പോന്)  ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തുന്നതറിനട
പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  പസ്പപ്പോര്ട്സട  കകൗണസറില്  നറിര്പദ്ദേശയം  സമര്പറിച്ചറിരുരന്നങ്കേറിലുയം
അധറികതുക അനുവദറിച്ചട നല്കറിയറിടറില.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര്. 18 -8-2021-രല കപ്പോ.യു.വ.100/B2/2021/കപ്പോ.യു.വ. 24-11-2021-രല
പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച. കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 3-11-2021-നട സഭയറില്  സമര്പറിച. ]
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III. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  മൂന്നപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട    (2018-19)
തുടെര്നടെപടെറികള് സയംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര് 1718/സബട.സറി. ഇ 1/2018/നറി.രസ)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 49)

2202-04-001-93―തുടെര്വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ പകനയം

പകരള  പസ്റ്ററട  സറിവറില്  സര്വ്വഗീസട  അക്കപ്പോഡെമറിയുരടെ  വറിവറിധ  രകടറിടെങ്ങളുരടെ
നറിര്മപ്പോണയം,  രപപ്പോന്നപ്പോനറിയറിരല  ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട  ഓഫട  കരറിയര്  സ്റ്റഡെഗീസട  ആന്റട  ററിസര്ച്ചട
എന്നറിവയട  രകടറിടെയം,  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സകൗകരദവറികസനയം,  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി  പറിപന്നപ്പോക്കയം
നറില്ക്കുന്ന സമര്ത്ഥരപ്പോയ വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട സറിവറില് സര്വ്വഗീസട പറിലറിമറിനററി പരഗീക്ഷയട
സകൗജനദപരറിശഗീലനയം  തുടെങ്ങറിയ  പദതറികള്  വറിഭപ്പോവനയം  രചേയ്തറിരറിക്കുന്ന  രഗീതറിയറില്
നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന് ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 7.15 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്ത തുക ധനകപ്പോരദവകുപട അനുവദറിച്ചറിടറില.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  HEDN-L1/111/2018-HEDN  തഗീയതറി  13-2-2021;
26-7-2021-രല സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച;  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക  10-6-2021-നട  സഭയറില്
സമര്പറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 58)

2203-00-102-97―പകരള  രടെക ടപനപ്പോളജറിക്കല്  യൂണറിപവഴ് സറിററി    (  പഡെപ്പോ  .    എ  .    പറി  .    രജ  .
അബ്ദുള് കലപ്പോയം രടെക ടപനപ്പോളജറിക്കല് യൂണറിപവഴ് സറിററി  )

സ്ഥലയം വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയം കദപ്പോമ്പസട പവര്തറിപറിച്ചട തുടെങ്ങുന്നതറിനുമപ്പോയറി  50  പകപ്പോടെറി രൂപ
പദതറിയറിനതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമന്നട സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പഡെപ്പോ.  എ.പറി.രജ.  അബ്ദുള്  കലപ്പോയം  രടെക ടപനപ്പോളജറിക്കല്  യൂണറിപവഴ് സറിററിയുരടെ
ആസ്ഥപ്പോനയം  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  സ്ഥലയം  ഏരറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  രചേയ്ത
50  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്  നറിനയം  10.3333  പകപ്പോടെറി  രൂപ  2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
അനുവദറിക്കുകയുയം,  പസ്തുത  തുക  2019-20  ബഡ്ജററില്  Capital  Works-നപ്പോയറി
വകയറിരുത്തുകയുയം രചേയ്തറിരുന.   2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  റവനമ്പ്യൂ  വകുപറിരന്റ

962/2022.
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19  (1)  പനപ്പോടറിഫറിപക്കഷന്  പുറരപടുവറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  ബപ്പോക്കറിയുള്ള  39.6667  പകപ്പോടെറി
അധറികതുക പസ്തുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ആവശദമപ്പോയറി വന്നറില.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  രജ3/167/2018/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  29-7-2021;
24-11-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിച;  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക  4-8-2021-നട
സഭയറില് സമര്പറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 60)

2203-00-104-97―സസകപ്പോരദ പപപ്പോളറിരടെകറിക്കുകള്

സയംസ്ഥപ്പോനരത 6 സസകപ്പോരദ പപപ്പോളറിരടെകറികട പകപ്പോപളജുകളറിരല ഗസ്റ്റട അധദപ്പോപകര്ക്കട
പവതനയം  നല്കുന്നതറിനട  18  ലക്ഷയം  രൂപ  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറി വന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 63)

2203-00-105-99-34 (3)―ഗവണരമന്റട പപപ്പോളറിരടെകറിക്കുകള്  -  മറ്റുരചേലവകള്   -   മററിനയം

സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനട  കഗീഴറിലുള്ള  30  സര്ക്കപ്പോര്  പപപ്പോളറിരടെകറികട
പകപ്പോപളജുകളറിരല  മററിനതറിലുള്ള  രചേലവട  ഒടുക്കുന്നതറിനട  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2  ലക്ഷയം  രൂപ  കൂടെറി  അനുവദറിക്കണരമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ജറി.ഒ.  (ആര്.ററി.)  നമ്പര്  1706/2019/ഫറിന് തഗീയതറി  7-3-2019  പകപ്പോരയം  2  ലക്ഷയം
രൂപ  അഡെഗീഷണല്  ഓതലറപസഷന്  വഴറി  ലഭദമപ്പോകുകയുയം  ആയതട  രചേലവഴറിക്കുകയുയം
രചേയ്തറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 64)

2203-00-105-98-34 (3)―വനറിതപ്പോ  പപപ്പോളറിരടെകറിക്കുകള്   -   മറ്റുരചേലവകള്   -   മററിനയം

സപ്പോപങ്കേതറിക വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിനട കഗീഴറിലുള്ള 5 സര്ക്കപ്പോര് വനറിതപ്പോ പപപ്പോളറിരടെകറികട
പകപ്പോപളജുകളറിരല  മററിനയം  ഒടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
1 ലക്ഷയം രൂപ കൂടെറി അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി  പദതറിയുരടെ രചേലവട  ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുകയറില് പരറിമറിതരപടുതറി
യതറിനപ്പോല് അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറിവന്നറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 65)

2203-00-105-91―രടെകറിക്കല്  ലഹസ്കൂളുകരള  പപപ്പോളറിരടെകറിക്കുകളപ്പോയറി  ഉയര്ത്തുന്നതറിനുള്ള   
വറിഹറിതയം

34 - 3 ―മറട രചേലവകള്   -   മററിനയം

സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിരന്റ  നറിയന്ത്രണതറിലുള്ള  രടെകറിക്കല്
ലഹസ്കൂളുകരള  പപപ്പോളറിരടെകറിക്കുകളപ്പോയറി  ഉയര്ത്തുന്നതറിനട  പവണറി  മറട  രചേലവകളറില്
മററിനതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക  തറികചയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2  ലക്ഷയം  രൂപ  കൂടെറി
അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി  പദതറിയുരടെ രചേലവട  ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുകയറില് പരറിമറിതരപടുതറി
യതറിനപ്പോല് അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറിവന്നറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 66)

2203-00-108-99-34-3―പരഗീക്ഷപ്പോ വറിഭപ്പോഗയം   -   മറട രചേലവകള്  -  മററിനയം

പജപ്പോയറിന്റട  കണപട്രപ്പോളര്  ഓഫട  എകപ്പോമറിപനഷന്സട  ഓഫഗീസറിരലയുയം  പപപ്പോളറിരടെകറികട
പകപ്പോപളജട,  ടെറി.എച്ചട.എസട.  തുടെങ്ങറിയ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിരലയുയം  പരഗീക്ഷപ്പോ  സയംബനമപ്പോയ
രചേലവകള്  വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിരല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  64  ലക്ഷയം
രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ജറി.ഒ.  (ആര്ററി.)  നമ്പര്  1706/2019/ഫറിന് തഗീയതറി  7-3-2019  പകപ്പോരയം  15  ലക്ഷയം
രൂപ  അഡെഗീഷണല്  ഓതലറപസഷന്  വഴറി  ലഭദമപ്പോകുകയുയം  ആയതട  രചേലവഴറിക്കുകയുയം
രചേയ്തറിട്ടുണട. 

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്   HEDN-L1/111/2018-HEDN  തഗീയതറി  13-2-2021;
26-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിച;  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക  10-6-2021-നട
സഭയറില് സമര്പറിച]
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 68)

2203-00-112-60-35-36-31―ഹമ്പ്യൂമന്  ററിപസപ്പോഴട  രഡെവലപ്രമന്റട  ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട    -
(  ഐ  .  എച്ചട  .  ആര്  .  ഡെറി  .)

നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുയം  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കപ്പോവശദമപ്പോയ

ഉപകരണങ്ങളുയം  മറ്റുയം  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയം  ജന്ഡെര്  രഡെവലപ്രമന്റട  പവര്തനങ്ങള്ക്കുയം

വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പദതറിയറിനതറില്

6.64  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളവയം  മറപ്പോനുകൂലദങ്ങളുയം  നല്കുന്നതറിനുയം

പദതറിപയതരയം -  സഹപ്പോയധനയം - ശമ്പളയം ഇനതറില് 39.45 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം രറഗുപലറററി

പബപ്പോഡെറികള്  നറിശയറിച്ചറിട്ടുള്ള  മപ്പോനദണങ്ങള്ക്കനുസരറിചള്ള  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സകൗകരദയം

ഒരുക്കുന്നതറിനുയം  പദതറിപയതരയം  ശമ്പപളതരയം  ഇനതറില്  12.08  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം

അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുരടെ ശറിപപ്പോര്ശയുരടെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  2018-19  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷതറില് സര്ക്കപ്പോര് ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറിനട പുറപമ ഐ.എച്ചട.ആര്.ഡെറിക്കട 22 പകപ്പോടെറി

അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിരുന.  ആയതറിനപ്പോല്  19,66,00,000/- (പരതപ്പോന്പതട പകപ്പോടെറി

അറുപതറിയപ്പോറട  ലക്ഷയം രൂപ മപ്പോത്രയം)  ഐ.എച്ചട.ആര്.ഡെറിക്കട ററിലഗീസട രചേയ്തട  നല്കുകയുയം

പസ്തുത തുക ഐ.എച്ചട.ആര്.ഡെറി. പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം രചേയ്തറിട്ടുണട. 

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് രജ1/178/2018/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  7-5-2021;  26-7-2021-രല

സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 69)

2203-00-112-58―എല്  .  ബറി  .  എസട  .   രസന്റര് പഫപ്പോര് സയന്സട ആന്റട  രടെക ട പനപ്പോളജറി

കപ്പോസര്പഗപ്പോഡെട  എല്.ബറി.എസട  എഞറിനഗീയററിയംഗട  പകപ്പോപളജറില്  ഒരു  പഹപ്പോസ്റ്റല്

നറിര്മപ്പോണതറിനട  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പദതറിയറിനതറില്  അധറികമപ്പോയുയം  മലപറയം

എല്.ബറി.എസട.  ഇന്റപഗ്രറഡെട  ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട  ഓഫട  സയന്സട ആന്റട  രടെപകപ്പോളജറിക്കുപവണറി

ഭൂമറി  ഏരറടുക്കുന്നതറിനുയം  അനുബന  പവര്തനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി  50  പകപ്പോടെറി  രൂപ

പദതറിപയതരയറിനതറിലുയം  അനുവദറിക്കണരമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  രചേയ്യുന.   ഈ

ശറിപപ്പോര്ശ കഴറിഞ്ഞ തവണയുയം ഉണപ്പോയറിരുന.
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9-5-2018-രല ജറി.ഒ. (ആര്ററി.)  നമ്പര്  923/2018 ഉ.വറി.വ.  പകപ്പോരയം കപ്പോസര്പഗപ്പോഡെട
എല്.ബറി.എസട.  എഞറിനഗീയററിയംഗട  പകപ്പോപളജറില് രമന്സട പഹപ്പോസ്റ്റല് നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി
2018-19  പപ്പോന്  ഫണറില്  നറിനയം  60  ലക്ഷയം  രൂപയട  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിയറിരുന.
2018-19  വര്ഷതറിരല  പളയതറിരന്റ  പശപ്പോതലതറില്  26-11-2018-രല  സ.  ഉ.
(സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്  2130/2018/ഉ.വറി.വ.  പകപ്പോരയം  പസ്തുത  തുക  50  ലക്ഷമപ്പോയറി
ചുരുക്കറിയറിരുരന്നങ്കേറിലുയം  തുകരയപ്പോനയം അനുവദറിച്ചറിടറില.  20-5-2019-ല് നടെന്ന വര്ക്കറിയംഗട
ഗ്രൂപട  പയപ്പോഗയം  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡെട  എല്.ബറി.എസട.  എഞറിനഗീയററിയംഗട  പകപ്പോപളജറില് പഹപ്പോസ്റ്റല്
നറിര്മറിക്കപ്പോനുള്ള  രപപ്പോപപപ്പോസല്  നറിരസറിക്കുകയുയം  പഹപ്പോസ്റ്റല്  വപ്പോടെകയട  എടുക്കപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം രചേയ. 

മലപറയം പരപനങ്ങപ്പോടെറി എല്.ബറി.എസട.  ഇന്റപഗ്രറഡെട ഇന്സ്റ്ററിറമ്പ്യൂടട  ഓഫട സയന്സട
ആന്റട രടെപകപ്പോളജറിക്കുപവണറി, 50 പകപ്പോടെറി രൂപ പദതറിപയതരയറിനതറില് അനുവദറിക്കണരമന്ന
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ സര്ക്കപ്പോര് പരറിപശപ്പോധറിച.

നടെപവര്ഷരത  പദതറിയറില്  ആസൂത്രണ  വകുപട  പമല്  വറിഷയയം
ഉള്രപടുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോലുയം പകപ്പോവറിഡെട 19-രന്റ പശപ്പോതലതറില് സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ
പസ്തുത  പവൃതറിക്കട  ഭരണപ്പോനുമതറി  പുറരപടുവറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോലുയം  സയംസ്ഥപ്പോനതറിരന്റ
വറിഭവ ലഭദത കുറവപ്പോയതറിനപ്പോലുയം ടെറി ശറിപപ്പോര്ശ ഇപപപ്പോള് പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിയറില എന്ന
വറിവരയം എല്.ബറി.എസട. ഡെയറകരറ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര് രജ1/179/2018/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  4-3-2021;  26-7-2021-രല
സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 84)

4202-01-203-96―പകപ്പോപളജുകളുരടെയുയം  പഹപ്പോസ്റ്റലുകളുരടെയുയം  രകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണയം
(  ആര്  .  ഐ  .  ഡെറി  .  എഫട  .)

പല  സര്ക്കപ്പോര്  പകപ്പോപളജുകളറിരലയുയം  ഭകൗതറിക  സകൗകരദവറികസനതറിനപ്പോയറി
 10.17 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.  

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2018-19-രല രചേലവട  56.87  ലക്ഷയം രൂപ,  അധറിക അധറികപ്പോരരപടുതല് ഉതരവട
മുപഖന അധറികയം രചേലവപ്പോയ തുക അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 85)

4202-01-203-89―ഗവണരമന്റട പകപ്പോപളജുകളറില് വനറിതപ്പോ പഹപ്പോസ്റ്റലുകളുരടെ  നറിര്മപ്പോണയം

ബഡ്ജററില്  യപ്പോരതപ്പോരു  തുകയുയം  അനുവദറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  2.36  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2018-19-രല  രചേലവട  1.83  പകപ്പോടെറി  രൂപ,  അധറിക  അധറികപ്പോരരപടുതല്  ഉതരവട
മുപഖന അധറികയം രചേലവപ്പോയ തുക അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 86)

4202-01-203-88―പകപ്പോപളജുകളുരടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സകൗകരദയം  രമച്ചരപടുതല്  -
പകപ്പോപളജുകള്ക്കുയം  പഹപ്പോസ്റ്റലുകള്ക്കുയം  രകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണയം
(  ഒറതവണ പകനസഹപ്പോയയം  )

ബഡ്ജററില്  തുകരയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  87  ലക്ഷയം  രൂപ
അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2018-19-രല രചേലവട  2.99  പകപ്പോടെറി  രൂപ,  അധറിക അധറികപ്പോരരപടുതല് ഉതരവട
മുപഖന അധറികയം രചേലവപ്പോയ തുക അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 87)

4202-01-203-87―സര്ക്കപ്പോര്  പകപ്പോപളജുകളറില്  ലപ്പോബുകളുരടെയുയം  ലലബ്രററികളുരടെയുയം
വറികസനയം   (  ഒറതവണ അധറിക പകനസഹപ്പോയയം  )

ബഡ്ജററില്  തുകരയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  1.64  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2018-19-രല രചേലവട  4.38  പകപ്പോടെറി  രൂപ,  അധറിക അധറികപ്പോരരപടുതല് ഉതരവട
മുപഖന അധറികയം രചേലവപ്പോയ തുക അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് സറി2/131/2018/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  12-2-2021; 26-7-2021-രല
സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 90)

4202-02-104-99―പപപ്പോളറിരടെകറിക്കുകള്   -   രകടറിടെങ്ങള്

ഒപടരറ  പണറികള്ക്കട  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കുകയുയം  അവ  തുടെര്നവരറികയുയം
രചേയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോയതറിനപ്പോല്  26.6686  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   അനുവദറിക്കണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡെഗീഷണല് ഓതലറപസഷന് മുപഖന അധറികതുക ലഭറിച്ചതട  ഉള്രപരടെ  ആരക

50.91 പകപ്പോടെറി രൂപ രചേലവഴറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 91)

4202-02-104-96―സര്ക്കപ്പോര്  പപപ്പോളറിരടെകറിക്കുകളുരടെ  വറികസനയം    (  ആര്  .  ഐ  .  ഡെറി  .  എഫട  )

ബഡ്ജററില് തുകരയപ്പോനയം വകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല് 3.74 പകപ്പോടെറി രൂപ

അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡെഗീഷണല് ഓതലറപസഷന് മുപഖന അധറികതുക ലഭറിച്ചതട  ഉള്രപരടെ  ആരക

2.19 പകപ്പോടെറി രൂപ രചേലവഴറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 92)

4202-02-104-94―പപപ്പോളറിരടെകറികട രകടറിടെങ്ങള്   (  ഒറതവണ പകനസഹപ്പോയയം  )

ബഡ്ജററില്  യപ്പോരതപ്പോരു  തുകയുയം  അനുവദറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  1.36  പകപ്പോടെറി  രൂപ

അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

4202-02-102-94  PV  എന്ന  ശഗീര്ഷകയം  2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമപ്പോണട

സൃഷറിച്ചതട.   അതട  രകപ്പോണ്ടുതരന്ന ഈ ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം തുക രചേലവഴറിച്ചറിട്ടുള്ളതട

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം മുതല് മപ്പോത്രമപ്പോണട. 

Expenditure

2019-20 Rs. 1.415 crore

2020-21 Rs. 67.37 lakhs

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  HEDN-L1/111/2018-HEDN  തഗീയതറി  13-2-2021;  

26-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിച;  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക  10-6-2021-നട

സഭയറില് സമര്പറിച]
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കപ്പോയറിക യുവജനകപ്പോരദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 136)

2204-00-101-99―കപ്പോയറിക വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ പകപ്പോപളജുകള്

ട്രപ്പോക്കട  ഉള്രപരടെയുള്ള  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സകൗകരദങ്ങള്  വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനട
പദതറിയറിനതറില്  90  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണരമനയം ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ
യപ്പോത്രപ്പോബത  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദതറിപയതരയറിനതറില്  15.33  ലക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണരമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്ക്കപ്പോര് കപ്പോയറിക വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ പകപ്പോപളജറിരല ട്രപ്പോക്കട  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി സ്ഥല
ലഭദത സയംബനറിച്ചട അനറിശറിതതസയം നറിലനറില്ക്കുന്നതറിനപ്പോല് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ
രചേയ്ത 90 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിപക്കണറിവന്നറില.

ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ യപ്പോത്രപ്പോബത ഇനതറില് ടെറി വര്ഷയം അനുവദറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം
പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്ത  15.33  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിപക്കണറിവന്നറില.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് സറി2/77/2021/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  10-2-2022; 14-3-2022-രല
സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട സഭയറില് സമര്പറിച.]

IV. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച രണപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട     (2017-18)  
തുടെര്നടെപടെറികള് സയംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര് 1925/സബട.സറി. ഇ 1/2017/നറി.രസ.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 60)

2203-00-800-91―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന നൂതന അച്ചടെറി പരറിശഗീലന പകനയം   -   ധനസഹപ്പോയയം

സ്ഥപ്പോപനതറില്  നറിനയം  പറിരറിചവറിട  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  ശമ്പള  കുടെറിശറിക
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഒരു പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണരമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പറിരറിചവറിട  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  ശമ്പള  കുടെറിശറിക  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സറി-ആപ്ററില്
നറിനതരന്ന  നല്കുന്ന  വറിഷയയം  സറി-ആപ്ററിരന്റ  എകറികമ്പ്യൂടഗീവട  കമറിററി  മുമ്പപ്പോരക  വച്ചട
ഉചേറിതമപ്പോയ തഗീരുമപ്പോനരമടുക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 70)

4202-02-01-203-96―പകപ്പോപളജുകളുരടെയുയം  പഹപ്പോസ്റ്റലുകളുരടെയുയം  രകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണയം

(  ആര്  .  ഐ  .  ഡെറി  .  എഫട  )

പല സര്ക്കപ്പോര് പകപ്പോപളജുകളുരടെയുയം ഭകൗതറിക സകൗകരദ വറികസനതറിനപ്പോയറി 3456.40

ലക്ഷയം രൂപ അനുവദറിക്കണരമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചേയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സര്ക്കപ്പോര്  പകപ്പോപളജുകളുരടെ  ഭകൗതറിക  സകൗകരദ  വറികസനതറിനപ്പോയറി  നബപ്പോര്ഡെറിരന്റ
ആര്.ഐ.ഡെറി.എഫട.  സഗീയം  മുപഖന  ധനസഹപ്പോയയം  ലഭറിക്കുന്ന  പവളയറില്  അധറികതുക
അനുവദറിക്കുന്നതപ്പോണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  രക3/109/2017/ഉ.വറി.വ.  തഗീയതറി  13 -1 -2022;  14-3-2022-രല
സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച; കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 16 -3-2022-നട സഭയറില് സമര്പറിച.]

വറി. ശറിവന്കുടറി,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദക്ഷന്,
2022 ജൂലല 7. സബ്ജകട കമറിററി VI.

962/2022.



അനുബനന

1.  17-6-2021-ലലെ  യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

വടിദദയോഭദയോസന  സനബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  VI,  2021  ജൂണ്   17-ാം  തതീയതടി
വദയോഴയോഴ്ച  രയോവടിലലെ  11  മണടികപ  നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ  '5 ഡടി'  സയമളന ഹയോളടില
സമടിതടി  അദദക്ഷനുന,  ബഹ.  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  ലതയോഴടില  വകുപ്പുമനടിയുമയോയ
ശതീ. വടി. ശടിവന്കുടടിയുലട അദദക്ഷതയടില യയയോഗന യചേര്ന. തദവസരതടില സമടിതടിയുലട
എകപ  -ഒഫതീയഷദയോ അനഗങ്ങളയോയ ബഹ.  ഉന്നത വടിദദയോഭദയോസ-സയോമൂഹദനതീതടി വകുപ്പുമനടി
യഡയോ.  ആര്.  ബടിന,  ബഹ.  മതദബനനന,  സയോനസയോരടികന,  യുവജനയക്ഷമ വകുപ്പുമനടി
ശതീ.  സജടി  ലചേറടിയയോന്   (ഗൂഗടിള്  മതീറപ  സനവടിധയോനതടിലൂലട)    എന്നടിവലര  കൂടയോലത
തയോലഴപറയുന്ന അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയടിരുന. 

ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1. ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്

2. ശതീ. എന. എസപ. അരുണ് കുമയോര്

3. ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന

4. ശതീ. ലക. എന. സച്ചടിന്യദവപ

5. ശതീ. ഷയോഫടി പറമടില

6. ശതീ. എന. വടിജടിന്.

ഗൂഗടിള് മതീറപ വഴടി പലങ്കെടുത അനഗന:

ശതീ. മുഹമദപ മുഹസടിന്.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ  :

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോന്സടിസപ, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ. എ. പടി. എന. മുഹമദപ ഹനതീഷപ, പടിന്സടിപല ലസക്രടറടി, 
ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസവകുപപ

2. ശതീമതടി  റയോണടി യജയോര്ജപ, ലസക്രടറടി, സയോനസയോരടികകയോരദവകുപപ.

3. ശതീ. ജതീവന് ബയോബു ലക., ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ ഡയറകര്.
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4. ശതീ.  സയനയോഷപ  കുമയോര്  എസപ.  ആര്.,  അഡതീഷണല  ലസക്രടറടി,  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ
വകുപപ.

5. ശതീ.  അജടിതപ  ലക.  യജയോസഫപ,  അഡതീഷണല  ലസക്രടറടി,  സയോനസയോരടികകയോരദ
വകുപപ.

6. ശതീ.  പളടിയറ  ശതീധരന്,  ഡയറകര്,  യകരള  സനസ്ഥയോന  ബയോലെസയോഹടിതദ
ഇന്സടിററ്റ്യൂടപ 

7. യഡയോ.  ലജ.  പസയോദപ,  ഡയറക്ട്രര്,  യസറപ  കകൗണ്സടില ഓഫപ  എഡറ്റ്യൂയകഷണല
റടിസര്ച്ചപ ആനപ ലട്രെയടിനടിനഗപ.

8. യഡയോ. മടിനടി യദയജയോ കയോപന്, ഡയറകര്, പടി & ഡടി, യൂണടിയവഴടിറടി ഓഫപ യകരള.

9. യഡയോ. സബജുബയോയപ റടി. പടി., ഡയറകര്,   ലടകടികല എഡറ്റ്യൂയകഷന്. 

10. ശതീമതടി യശയോഭ വടി. ആര്., യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരദ വകുപപ.

11. ശതീ.  സുയരഷപ  കുമയോര്  എസപ.,  രജടിസയോര്,  ലസനര്  യഫയോര്  ലഡവലെപ്ലമനപ
സഡതീസപ.

12. യഡയോ. ലക. എസപ. അനടിലകുമയോര്, രജടിസയോര്, യകരള സര്വ്വകലെയോശയോലെ.

13. യഡയോ.  ആര്.  ബടിജു  കമയോര്,  പടിന്സടിപയോള്,  ഗവണ്ലമനപ  ലെയോ  യകയോയളജപ,
തടിരുവനനപുരന.

14. യഡയോ. കുടടികൃഷ്ണന് എ. പടി., യസറപ യപയോജകപ ഡയറകര്, സമഗ്ര ശടിക്ഷ യകരള

15. ശതീ. ആര്. മഹയോയദവന്, ഫടിനയോന്സപ ഓഫതീസര്, യകരള യൂണടിയവഴടിറടി.

16. ശതീ. യദവരയോജന്. വടി., ഫടിനയോന്സപ ഓഫതീസര്, ഹയര് ലസകനറടി ഡയറകയററപ.

ഗൂഗടിള് മതീറപ സനവടിധയോനതടിലൂലട തയോലഴപറയുന്ന ഉയദദയോഗസ്ഥര് പലങ്കെടുത:

1. യഡയോ.  വടി.  യവണ.,  അഡതീഷണല  ചേതീഫപ  ലസക്രടറടി,  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  
വകുപപ.

2. ശതീമതടി വടി. വടിഘ് യനശശ്വരടി, ഡയറകര്, യകയോയളജപ വടിദദയോഭദയോസ വകുപപ.

3. ശതീ. വടി. കയോര്തടിയകയന് നയോയര്, ഡയറകര്, യകരള ഭയോഷയോ ഇന്സടിററ്റ്യൂടപ.

4. ശതീമതടി സുജ സൂസന് യജയോര്ജപ, ഡയറകര്, മലെയയോളന മടിഷന്

5. യഡയോ.  എന.  അബ്ദുല റഹ് മയോന്,  ഡയറകര്,  എല.ബടി.എസപ.  ലസനര് യഫയോര്  
സയന്സപ  ആനപ ലടയകയോളജടി.
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6. യഡയോ. ജടി. പടി. പത്മകുമയോര്, ഡയറകര്, യകരള സനസ്ഥയോന ശയോസ്ത്ര സയോയങ്കെതടിക 
മറ്റ്യൂസടിയന.

7. യഡയോ.  യഗയോപയോലെകൃഷ്ണന്  എന.  ബടി.,  രജടിസയോര്,  ശതീ  ശങ്കെരയോചേയോരദ  സനസ്കൃത  
സര്വ്വകലെയോശയോലെ.

8. യഡയോ.  ബടിന  എന.  നമദയോര്,  പടിന്സടിപയോള്,  ഗവണ്ലമനപ  ലെയോ  യകയോയളജപ,  
എറണയോകുളന.

9. യഡയോ. വടി. ആര്. ജയയദവന്, പടിന്സടിപയോള്, ഗവണ്ലമനപ ലെയോ യകയോയളജപ, തൃശ്ശൂര്

10. യഡയോ. എ. ആര്. രയോജന്, ഡയറകര്, യകരള സനസ്ഥയോന സര്വ്വവടിജയോനയകയോശന
ഇന്സടിററ്റ്യൂടപ.

11. ശതീ. ഫയോന്സടിസപ, ഡയറകര് എന്. സടി. സടി. വകുപപ.

12. യമജര്  ജനറല മനതീപപ  സടിനഗപ   ഗടില,  അഡതീഷണല ഡയറകര് ജനറല  ,  
എന്.സടി.സടി. ഡയറകയററപ.

13. ശതീമതടി  വടി.  സടിനടി,  അഡടിനടിയസറതീവപ  ഓഫതീസര്,  യകരള  സലെബറടി  
കകൗണ്സടില

14. ലപയോഫ. സടി. ആര്. പസയോദപ, രജടിസയോര്, യകരള സര്വ്വകലെയോശയോലെ.

15. യഡയോ.  സബജു ബടി.,  രജടിസയോര്,  എ.  പടി.  ലജ.  അബ്ദുള് കലെയോന സയോയങ്കെതടിക  
ശയോസ്ത്ര സര്വ്വകലെയോശയോലെ.

16. യഡയോ.  പടി.  എന്.  ദടിലെതീപപ,  രജടിസയോര്,  ശതീനയോരയോയണഗുരു  ഓപണ്  
സര്വ്വകലെയോശയോലെ.

17. ശതീ. ബടിജു മയോതറ്റ്യൂ, ഫടിനയോ ന്സപ ഓഫതീസര്, മഹയോത്മയോഗയോനടി സര്വ്വകലെയോശയോലെ.

18. ശതീ.  സുധതീര് എന.  എസപ.,  ഫടിനയോന്സപ ഓഫതീസര്, ലകയോച്ചടി ശയോസ്ത്രസയോയങ്കെതടിക 
സര്വ്വകലെയോശയോലെ.

19. ശതീ.  മഹയോയദവപ  എന.  ജടി.,  രജടിസയോര്  നയോഷണല  യൂണടിയവഴടിറടി  ഓഫപ  
അഡശ്വയോന്സ്ഡപ ലെതീഗല സഡതീസപ (NUALS)

20. യഡയോ.  സഷയയോജന്  ഡടി.,  രജടിസയോര്,  തുഞ്ചലതഴുതച്ഛന്  മലെയയോളന  
സര്വ്വകലെയോശയോലെ.

21. ശതീ. ശടിവപ്പു  പടി., ഫടിനയോന്സപ ഓഫതീസര്, യകയോഴടിയകയോടപ സര്വ്വകലെയോശയോലെ.
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22. ശതീ. ജുഗല കടിയഷയോര്, ഫടിനയോന്സപ ഓഫതീസര്,  യകയോഴടിയകയോടപ സര്വ്വകലെയോശയോലെ

23. യഡയോ.  ബടി.  സുയരഷപ കമയോര്,  ഡയറകര് ഇന്സടിററ്റ്യൂടപ  ഓഫപ ഹറ്റ്യൂമന് റടിയസയോഴപ  

ലഡവലെപപലമനപ (IHRD)

24. ശതീ. അന്വര് ഹസസന് എല., ചേതീഫപ എകടികറ്റ്യൂടതീവപ ഓഫതീസര് (ഇന്ചേയോര്ജപ), 

അഡതീഷണല സടില അകശ്വടിസടിഷന് യപയോഗ്രയോന (ASAP).

സമടിതടി  2021-22  സയോമതടിക വര്ഷലത ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട സൂക്ഷ്മ പരടിയശയോധന

സനബനടിച്ചപ  ധനയോഭദര്ത്ഥന  നമര്  XVII-ലന  കതീഴടിലവരുന്ന  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസന,

ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസന,  സയോനസയോരടികകയോരദന,  ആസൂത്രണ  സയോമതടികകയോരദന  എന്നതീ

വകുപ്പുകളമയോയടി  ബനലപട  2202,  2203  എന്നതീ  ശതീര്ഷകങ്ങള്  പരടിഗണടിക്കുകയുന

ബനലപട ഉയദദയോഗസ്ഥരുമയോയടി  നടതടിയ ചേര്ച്ചയുലട അടടിസ്ഥയോനതടില തയോലഴപറയുന്ന

ശടിപയോര്ശകളന നടിര്യദ്ദേശങ്ങളന നലകുകയുന ലചേയ. 

സയോനസയോരടികകയോരദ വകുപപ

2202-05-102-98-36—സനസ്ഥയോന  സര്വ്വ  വടിജയോനയകയോശ  പസടിദതീകരണ   യകനന  -

സഹയോയധനന  -   ശമയളതരന

2021-22   സയോമതടികവര്ഷതടില  യകരള  സനസ്ഥയോന  സര്വ്വ  വടി ജയോനയകയോശന

ഇന്സടിററ്റ്യൂടപ  പയോവര്തടികമയോകയോന്  ഉയദ്ദേശടിച്ചടിട്ടുള  പദതടികള്  പൂര്തടിയയോക്കുന്നതടിനുന

ജതീവനകയോര്കപ  ശമളന,  ഡടി.എ.  കുടടിശടിക,  ശമള  പരടിഷ്കരണ  കുടടിശടിക,  ലടര്മടിനല

സറണ്ടര് എന്നടിവ നലകുന്നതടിനുന ഓഫതീസപ പവര്തനങ്ങള്ക്കുന റടിയവയോള്വടിനഗപ ഫണ്ടടില

നടിനന  കടലമടുത  തുക  തടിരടിച്ചടയ്ക്കുന്നതടിനുമയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില  90  ലെക്ഷന

രൂപ  അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-05-102-97-36—സനസ്ഥയോന ബയോലെസയോഹടിതദ ഇന്സടിററ്റ്യൂടപ  -  സഹയോയധനന  -  ശമയളതരന

സനസ്ഥയോന ബയോലെസയോഹടിതദ ഇന്സടിററ്റ്യൂടടില ജതീവനകയോരുലട ശമളന, ആര്ജടിതയോവധടി

സറണ്ടര്  തുടങ്ങടിയവ  നലകുന്നതടിനുന  മറപ  ഓഫതീസപ  ലചേലെവുകള്ക്കുന  റടിയവയോള്വടിനഗപ

ഫണ്ടടില നടിനന കടലമടുത തുക തടിരടിച്ചടക്കുന്നതടിനുന ബഡ്ജറടില അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന

തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  പദതടിയയതരയടിനതടില  75  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2202-05-102-96-36—യകരള ഭയോഷയോ ഇന്സടിററ്റ്യൂടപ  -  സഹയോയധനന  -  ശമയളതരന

യകരള ഭയോഷയോ ഇന്സടിററ്റ്യൂടടില പുസ്തക പസടിദതീകരണന,  ലകടടിട നടിര്മയോണന,  ഭയോഷയോ

കമറ്റ്യൂടടിനഗപ,  മണ്മറഞ്ഞ  സയോഹടിതദകയോരനയോരുലട  ശതയോബടി  ആയഘയോഷങ്ങള്  എന്നടിവ

ഏലറടുക്കുന്നതടിനയോയടി  ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല

പദതടിയടിനതടില  3  യകയോടടി  രൂപയുന  കരയോര്/ദടിവസ യവതനയോടടിസ്ഥയോനതടില നടിയമടിച്ച

ജടിവനകയോര്കപ ശമളന, ഡടി. എ. കുടടിശടിക എന്നടിവ നലകുന്നതടിനുന റടിയവയോള്വടിനഗപ ഫണ്ടപ

അകകൗണ്ടടില നടിനന  പടിന്വലെടിച്ച  തുക തടിരടിച്ചടക്കുന്നതടിനുന  പദതടിയയതര ഇനതടില

6  യകയോടടി  രൂപയുന  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്

തതീരുമയോനടിച.

2202-05-102-92-36—യകരള  ബുകപ  മയോര്കറടിനഗപ  ലസയോസസറടി    -    ധനസഹയോയന  -

സഹയോയധനന  -  ശമയളതരന

യകരള  യസറപ  ബുകപ  മയോര്കടിലന  പവര്തനന  വടിപുലെതീകരടിക്കുന്നതടിനുന,  പുസ്തക

വടില്പന  പരമയോവധടി  വര്ദടിപടിക്കുന്നതടിനുന,  ലഹഡപ  ഓഫതീസടിലന  വയോടക  നലകുന്നതടിനുന

പുതടിയ ലകടടിടതടില സ്ഥലെ പരടിമടിതടിമൂലെന ഉപയയയോഗശൂനദമയോയടി കടിടക്കുന്ന സ്ഥലെന കൂടടി

പവര്തന  യയയോഗദമയോക്കുന്നതടിനുന  ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക

അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  പദതടിയടിനതടില  91  ലെക്ഷന   രൂപ  അധടികമയോയുന,

പദതടിയയതരയടിനതടില 80.93428 ലെക്ഷന രൂപയുന അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ

സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-05-102-86—മലെയയോളന മടിഷന്

മലെയയോളന  മടിഷന്  വടിപുലെതീകരടികലപടുകയുന  ഊര്ജ്ജസശ്വലെമയോകുകയുന

ലചേയലകയോണ്ടടിരടിക്കുന്നതടിലന  ഭയോഗമയോയടി  പദതടിയടിനങ്ങള്  പതടിനടങ്ങപ  വര്ദടിച്ചതടിനയോല

ബഡ്ജറടില അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന തുക അപരദയോപ്തമയോണപ. ആയതടിനയോല പദതടിയടിനതടില

241  ലെക്ഷന രൂപയുന അനദത്ര യസവന വദവസ്ഥയടില യജയോലെടി  ലചേയ്യുന്ന ജതീവനകയോരുലട

ശമള വര്ദന കുടടിശടിക, മറപ ജതീവനകയോരുലട ശമളന, യവതനന, ഇനനന, വയോഹനതടിലന

അറകുറപണടി,  സദനനദടിന  ഓഫതീസപ  ആവശദങ്ങള്,  യസഷനറടി  തുടങ്ങടിയവയയോയടി

പദതടിയയതരയടിനതടില  136.44  ലെക്ഷന  രൂപയുന  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ

സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.



71

ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ 

2202-03-102-99—യകരള സര്വ്വകലെയോശയോലെ   

ശമളപരടിഷ്കരണനമൂലെമുണ്ടയോകുന്ന  അധടിക  വയോര്ഷടിക  സയോമതടിക  ബയോധദത,

ലപന്ഷന്കയോര്കപ  ഡടി.എ.  റടിലെതീഫപ  വടിതരണന  ലചേയ്ത  തുക,  ഡടി.എ.  കുടടിശടിക,

എന്.പടി.എസപ. കുടടിശടികയടിനതടിലെയോയടി വടിതരണന ലചേയ്ത തുക, യു.ജടി.സടി. 2016 കുടടിശടിക

വടിതരണന  ലചേയ്യുന്നതടിനപ  യവണ്ട  തുക   എന്നടിവയയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില

103.89  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്

തതീരുമയോനടിച.

2202-03-102-98—യകയോഴടിയകയോടപ സര്വ്വകലെയോശയോലെ   

കയോലെടികറപ  യൂണടിയവഴടിറടിയുലട  നയോകപ  അലക്രഡടിയറഷനു  മുയന്നയോടടിയയോയടി  പലെ

വടികസന പദതടികളന പൂര്തതീകരടിക്കുന്നതടിനുന, ഓഡടിറപ നടിര്യദ്ദേശങ്ങള് പയോലെടിക്കുന്നതടിനുന

പദതടിയടിനതടില  19.9754506  യകയോടടി രൂപയുന ശമളന,  ലപന്ഷന്,  മറയോനുകൂലെദങ്ങള്,

യു. ജടി. സടി. ശമള പരടിഷ്കരണ കുടടിശടിക, ദടിവസയവതന/കരയോര് ജതീവനകയോര്കപ പരടിഷ്കരടിച്ച

യവതനന  എന്നടിവ  നലകുന്നതടിനുന  ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക

അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  പദതടിയയതരയടിനതടില  80.01  യകയോടടി  രൂപയുന  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-03-102-97—മഹയോത്മയോഗയോനടി സര്വ്വകലെയോശയോലെ

മഹയോത്മയോഗയോനടി സര്വ്വകലെയോശയോലെയടില ജതീവനകയോര്കപ ശമളന,  ലപന്ഷന്,  ശമള

പരടിഷ്കരണ  കുടടിശടിക,  മറയോനുകൂലെദങ്ങള്  എന്നടിവ  നലകുന്നതടിനയോയടി  പദതടിയയതര

യടിനതടില  145.99  യകയോടടി രൂപ  അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ

ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-03-102-95-36—ശതീനയോരയോയണഗുരു  ഓപണ്  യൂണടിയവഴപ സടിറടി  -  സഹയോയധനന  -

ശമയളതരന

പുതുതയോയടി  ആരനഭടിച്ച  സര്വ്വകലെയോശയോലെയപ  പശയോതലെ  സകൗകരദങ്ങള്

ഒരുക്കുന്നതടിനയോയടി ബഡ്ജറടില അനുവദടിച്ച തുക അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  10  യകയോടടി  രൂപ

അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2202-03-102-93—ശതീ ശങ്കെരയോചേയോരദ സനസ്കൃത സര്വ്വകലെയോശയോലെ

നടിലെവടിലുള  നടിര്മയോണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുന,  യഹയോസലുകള്  പഠന  വകുപ്പുകള്
എന്നടിവയയോവശദമയോയ  ഫര്ണടിച്ചറുകളന  ഉപകരണങ്ങളന,  സലെബറടി  പുസ്തകങ്ങളന,
യജര്ണലുകളന  വയോങ്ങുന്നതടിനുന മറ്റുമയോയടി  പദതടിയടിനതടില  20  യകയോടടി  രൂപയുന,  ശമള
ഇനതടിലുന  ലപന്ഷന്  ഇനതടിലുമുള  ലചേലെവുകള്കയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില
71.435  യകയോടടി രൂപയുന പടി.  എഫപ.,  ലപന്ഷന് ഫണ്ടപ എന്നടിവയടില നടിയക്ഷപടിക്കുവയോന്
കഴടിയയോലത  യപയോയ  മുന്ബയോധദതയയോയ  43.4126  യകയോടടി  രൂപ  ഒറതവണ തതീര്പയോകല
പദതടി  പകയോരന  തതീര്പയോക്കുന്നതടിനയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില  43.4126  യകയോടടി
രൂപയുന  കൂടടി  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2202-03-102-92—കണ്ണൂര് സര്വ്വകലെയോശയോലെ ധനസഹയോയന

2021-22  സയോമതടിക  വര്ഷതടില  പദതടിയടിനതടില   സര്വ്വകലെയോശയോലെ
ആവശദലപടതപ 2520 ലെക്ഷന  രൂപയയോയടിരുന.  എന്നയോല ബഡ്ജറടില വകയടിരുതടിയതപ
2250  ലെക്ഷന  രൂപ  മയോത്രമയോണപ.  ബയോകടിയുള  270  ലെക്ഷന  രൂപ  പദതടിയടിനതടില
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2021-22  സയോമതടിക  വര്ഷതടില  പദതടിയയതരയടിനതടില  സര്വ്വകലെയോശയോലെ
ആവശദലപടതപ  7080.81  ലെക്ഷന   രൂപ  ആയടിരുന.   എന്നയോല  ബഡ്ജറടില
വകയടിരുതടിയതപ  6016  ലെക്ഷന രൂപ മയോത്രമയോണപ.  ബയോകടിയുള 1064.81  ലെക്ഷന രൂപയുന,
2019  മുതല  ജതീവനകയോരുലട  ക്ഷയോമബത  ഇനതടിലുള  കുടടിശടിക  തുക  യപയോവടിഡനപ
ഫണ്ടടിയലെകപ ലെയടിപടിയകണ്ടതടിനയോല 560 ലെക്ഷന രൂപയുന യചേര്തപ 16.2481 യകയോടടി രൂപ
പദതടിയയതരയടിനതടില അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2202-03-102-77—നയോഷണല യൂണടിയവഴടിറടി  ഓഫപ  അഡശ്വയോന്സ്ഡപ   ലെതീഗല സഡതീസപ
(  നുവയോലസപ  )   

സര്കയോര്  തതീരുമയോനപകയോരന  ഗവണ്ലമനപ  ഗദയോരനടിയടില  നുവയോലസപ  വയോങ്ങടിയ
യലെയോണടിലന  പയോര്ടപ  റതീയപയ് ലമനടിനുയവണ്ടടി  പദതടിയടിനതടില  4  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-03-102-72—തുഞ്ചലതഴുതച്ഛന് മലെയയോളന സര്വ്വകലെയോശയോലെ

കയോസപ  മുറടികള്,  സലെബറടി,  ഓഡടിയറയോറടിയന  എന്നടിവയയോവശദമയോയ  ലകടടിടങ്ങള്
നടിര്മടിക്കുന്നതടിനുന  കദയോമസപ  വടികസടിപടിക്കുന്നതടിനുന  പദതടിയടിനതടില  80  യകയോടടി
രൂപയുന  ജതീവനകയോരുലട ശമളന,  ഏഴയോന യു.ജടി.സടി.  ശമള കുടടിശടിക,  ലകടടിടങ്ങളലടയുന
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വയോഹനങ്ങളലടയുന  വയോടക,  ഇനനന,  യയോത്രയോബത,  മതീറടിനഗപ  ലചേലെവപ,  സവദദ്യുതടി,
ലടലെടിയഫയോണ്,  സവസ്ചേയോന്സലെര്കപ  പുതടിയ  വയോഹനന  വയോങ്ങുന്നതടിനപ,  ഓഫതീസപ
ലചേലെവുകള്  തുടങ്ങടിയവയയോയടി  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  ബഡപ ജറപ  വടിഹടിതന
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  പദതടിയയതരയടിനതടില  9.31  യകയോടടി  രൂപയുന   അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-03-103-99-05-1—ആര്ട്സപ  ആനപ  സയന്സപ   യകയോയളജുകള്   -  ഓഫതീസപ  ലചേലെവുകള്    -
ലവളകരന

യകയോയളജപ  വടിദദയോഭദയോസ  വകുപടിനപ  കതീഴടിലുള  തടിരുവനനപുരന,  എറണയോകുളന
ജടില്ലകളടിലലെ  യകയോയളജുകളടില  ലവളകരന  ഒടുക്കുന്നതടിനപ  ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ച  തുക
പരദയോപ്തമല്ല.  ആകയയോല  പദതടിയയതരയടിനതടില  15.5477  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2—സവദദ്യുതടിലചേലെവപ

വടിവടിധ ആര്ട്സപ ആനപ സയന്സപ യകയോയളജുകളലട സവദദ്യുതടി ലചേലെവപ   കുടടിശടിക
ആണപ.   നടിലെവടില അനുവദടിച്ച തുക പരദയോപ്തമല്ലയോത  സയോഹചേരദതടില പദതടിയയതര
യടിനതടില  10  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ
ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

06—വയോടക  ,   കരന  ,   നടികുതടി

മലെപ്പുറന  സര്കയോര് വനടിതയോ  ആര്ട്സപ  ആനപ  സയന്സപ  യകയോയളജപ  പവര്തടിക്കുന്ന
ലകടടിടതടിനപ  വയോടക  ഇനതടില  10  ലെക്ഷന  രൂപയയയോളന  ലചേലെവപ  വരുന്നതടിനയോല
ആയതടിയലെകപ ബഡ്ജറടില അനുവദടിച്ച തുക അപരദയോപ്തമയോണപ. ആകയയോല 10 ലെക്ഷന രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-03-103-92-05 -3—തടിരുവനനപുരന  യലെയോ  യകയോയളജപ  -  ഓഫതീസപ  ലചേലെവുകള്  -
ലടലെടിയഫയോണ് ലചേലെവപ

യകയോവടിഡപ  കയോരണന  ഓണ്സലെന്  കയോസുകള്  സകകയോരദന  ലചേയയോന്  എല്ലയോ
കയോസ്സുകളടിലുന സവസഫ സകൗകരദന ബടി.എസപ.എന്.എല. മുയഖേന ഏര്ലപടുതടിയതടിനയോല
ലടലെടിയഫയോണ് ചേയോര്ജപ ഇനതടില അധടിക തുക ആവശദമയോണപ.  ആകയയോല ലടലെടിയഫയോണ്
ലചേലെവടിനയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില  1 ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണ
ലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-03-103-90—എറണയോകുളന യലെയോ യകയോയളജപ 

01  -4—ലമ ഡടികല റതീ ഇനയബഴപലമനപ

05 – 2—ഓഫതീസപ ലചേലെവുകള് - സവദദ്യുതടി ലചേലെവപ

962/2022.
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4—മറടിനങ്ങള്

34- 3—മറപ ലചേലെവുകള് - മറടിനന

എറണയോകുളന  ഗവണ്ലമനപ  യലെയോ  യകയോയളജടിലലെ  ജതീവനകയോരുലട  ലമഡടികല
റതീ-ഇനയബഴപലമനപ,  സവദദ്യുതടി  ലചേലെവുകള്,  ഓഫതീസപ  ലചേലെവുകള്,  മറടിനങ്ങള്,  മറ്റു
ലചേലെവുകള്-മറടിനന  എന്നടിവയയോയടി  ബഡ്ജറടില  വകയടിരുതടിയ  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല   പദതടിയയതരയടിനതടില  2 ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-03-103-89—യകയോഴടിയകയോടപ യലെയോ യകയോയളജപ

അദദയോപകര്കപ യു.ജടി.സടി. യപ റടിവടിഷന് നടിലെവടില വന്നതടിനയോലുന,  ജതീവനകയോരുലട
ഡടി.  എ.  വര്ദനവപ,  ഇന്ക്രടിലമനപ,  എല.റടി.സടി.  ബടില്ലുകള്  എന്നടിവയ്ക്കുന  ലടലെടിയഫയോണ്
ലചേലെവപ  കുടടിശടിക  വന്നതടിനയോലുന  പദതടിയയതരയടിനതടില  41.41 ലെക്ഷന  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-03-103-85—ലതരലഞ്ഞടുകലപട പശസ്ത യകയോയളജുകള്കപ  സശ്വയന ഭരണയോധടികയോരന
നലകുന്നതടിനുന വടികസന   പവര്തനങ്ങള്ക്കുന മയോച്ചടിനഗപ ഗ്രയോനപ

നടിലെവടിലലെ പദതടി വടിഹടിതന ഉപയയയോഗടിച്ചപ എല്ലയോ സര്കയോര് യകയോയളജുകള്ക്കുന തുക
അനുവദടികയോന്  സയോധടികയോത  സയോഹചേരദതടില  പദതടിയടിനതടില   1  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

മയോച്ചടിങ്ങപ  ഗ്രയോനടില  യകന  ഗവണ്ലമനടിലന  വടിഹടിതന  എത്രയയോലണന്നപ  സമടിതടി
ആരയോഞ.   മയോച്ചടിങ്ങപ  ഗ്രയോനപ  യകനഗവണ്ലമനപ  ഫണ്ടപ  അലല്ലനന,  എല്ലയോ  സര്കയോര്
യകയോയളജുകളടിലുന  വടികസനതടിനയോവശദമയോയ  പദതടികള് നടപടിലെയോക്കുന്നതടിനയോയടി  ജടില്ലയോ
കളകര്  ലചേയര്മയോനയോയ  യകയോയളജപ  ലഡവലെപപലമനപ  കമടിറടിയുലണ്ടനന,  പസ്തുത
ആവശദതടിനയോയടി  സടി.ഡടി.സടി.  (യകയോയളജപ  ലഡവലെപ്ലമനപ  കമടിറടി)  ഫണ്ടപ  ഇനതടില
തുക  വയോങ്ങുനലണ്ടനന,  അതടിലന  തുലെദമയോയ  തുകയയോണപ  സര്കയോരടില  നടിനന
ലെഭടിക്കുന്നലതനന  എല്ലയോ  വര്ഷവുന  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതന  50  ലെക്ഷന  രൂപയയോയതുലകയോണ്ടപ
റൂറല  എരടിയയടിലുള  യകയോയളജുകള്കപ  മയോത്രമയോണപ  ലകയോടുകയോന്  സയോധടിക്കുന്നലതനന,
ചേടപകയോരന എല്ലയോ യകയോയളജുകള്ക്കുന തുലെദ തുകലകയോടുകണലമനന ആയതടിനയോല പസ്തുത
ആവശദതടിയലെയയോയടി  1  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  അനുവദടിച്ചയോല  മയോത്രയമ  75
യകയോയളജുകളടിലലെ  സടി.ഡടി.സടി.  ഫണ്ടടിയലെയപ  തുക  ലകയോടുകയോന്  സയോധടിക്കുകയുള്ളുലവന്നപ
യകയോയളജപ വടിദദയോഭദയോസ ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച. 

2202-03-103-83—തൃശ്ശൂര് യലെയോ യകയോയളജപ 

01-1—ശമളന - ശമളന 

2—ക്ഷയോമബത



75

3—വതീട്ടുവയോടക അലെവന്സപ

5—മറപ അലെവന്സുകള്

02-3—യവതനന - മറപ അലെവന്സുകള്

5—ദടിവസയവതനന 

05-3—ഓഫതീസപ ലചേലെവുകള്- ലടലെടിയഫയോണ് ലചേലെവപ.

യു.ജടി.സടി.  ശമള  പരടിഷ്കരണ  തുക  നലയകണ്ടതടിനയോല  ശമളന  ഇനതടില

75 ലെക്ഷന രൂപയുന,   ക്ഷയോമബത ഇനതടില 30 ലെക്ഷന രൂപയുന, വതീട്ടുവയോടക അലെവന്സപ

ഇനതടില  2  ലെക്ഷന  രൂപയുന,  മറപ  അലെവന്സുകള്  ഇനതടില  1  ലെക്ഷന  രൂപയുന

വടികലെയോനഗ  യയോത്രയോബത  നലയകണ്ടതടിനയോല  മറ്റു  അലെവന്സുകള്  ഇനതടില  10,000

രൂപയുന, ശമള കുടടിശടിക തുക നലയകണ്ടതടിനയോല ദടിവസയവതനന ഇനതടില 20 ലെക്ഷന

രൂപയുന  ബടി.എസപ.എന്.എല-ലന  യബയോഡ്ബയോനപ  കണക്ഷന്  തുക  നലയകണ്ടതടിനയോല

ലടലെടിയഫയോണ് ലചേലെവപ  ഇനതടില  50,000 രൂപയുന  യചേര്തപ പദതടിയയതരയടിനതടില

1.2860  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്

തതീരുമയോനടിച.

2202-03-103-57—രയോഷതീയ ഉച്ചതയോര് ശടിക്ഷ അഭടിയയോന് 

                             (ആര്.യു.എസപ.എ) (60%സടി.എസപ.എസപ)

റൂസയുലട  പവര്തനതടിനപ  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക  അപരദയോപ്തമയോണപ.

യകനവടിഹടിതമയോയ  156  യകയോടടി  രൂപ  ലെഭടികയോനുണ്ടപ.   സനസ്ഥയോന  വടിഹടിതമയോയ

115.67 യകയോടടി രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

സമടിതടി മുമയോലക സമര്പടിച്ച കുറടിപ്പുകളടിലലെ ശതീര്ഷകതടില യരഖേലപടുതടിയടിരടിക്കുന്ന

തുക ലെക്ഷതടില അലല്ലങ്കെടില യകയോടടിയടില എഴുതുന്നതയോണപ അഭടികയോമദലമന്നപ സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച.

2202-03-103-56—ഹയര് എഡറ്റ്യൂയകഷന് കകൗണ്സടില

പുതടിയ  പദതടികളന  യപയോഗ്രയോമുകളന  വടിഭയോവനന  ലചേയ്യുന്നതടിനുന  ഇ-യജര്ണല
കണ്യസയോര്ഷദന, അദദയോപക പരടിശതീലെന പരടിപയോടടി (FDP), ആസ്ഥയോന മനടിര നടിര്മയോണന
എന്നടിവയ്ക്കുമയോയടി  പദതടിയടിനതടില  15 യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2202-03-105-97—അധടിക സവദഗ് ധദന ആര്ജ്ജടിക്കുന്നതടിനുള  പദതടി   (  എ  .   എസപ  .   എ  .   പടി  .)

ഏഴപ  സടില  പയോര്ക്കുകളലട  നടിര്മയോണന,  പരടിപയോലെനന,  അസയോപടിലന  ലതയോഴടില
സനപുണദ  പരടിശതീലെനന,  മറ്റു  ലചേലെവുകള്  എന്നടിവയയോയടി  ബഡ്ജറടില
വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന  തുക അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  പദതടിയടിനതടില  83.3104  യകയോടടി
രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-04-001-93 —തുടര് വടിദദയോഭദയോസ യകനന

യകയോയളജപ ഓഫപ എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ മൂന്നയോറടിലന ശമള ലചേലെവുകള്കയോയടി ബഡ്ജറടില
അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന തുക അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല 2 യകയോടടി രൂപ പദതടിയയതരയടിനതടില
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

പയോലെകയോടപ  സടിവടില  സര്വ്വതീസപ  അകയോദമടിയുലട  രണ്ടയോനഘട  വടികസന
പവര്തനങ്ങള്  ഇതുവലരയുന  തുടങ്ങടിയടിടടിലല്ലനന,  തുടകതടില  നടിര്മടിച  നലകടിയ
കയോസപ  മുറടികളല്ലയോലത  മലറയോരു  വടികസന  പവര്തനങ്ങളന  അവടിലട  നടന്നടിടടിലല്ലനന
സമടിതടി  അഭടിപയോയലപട്ടു.   രണ്ടയോനഘട വടികസന പവര്തനതടിനപ  യവണ്ടടിയുള ഫണ്ടപ
നടിലെവടിലെടിലല്ലനന,  തനതുഫണ്ടപ  വടിനടിയയയോഗടിച്ചയോണപ  നടിര്മയോണ  പവര്തനങ്ങള്
നടതന്നലതനന  സടിവടില  സര്വ്വതീസപ  അകയോദമടിയടിയലെയപ  ഈ  വര്ഷന  കൂടുതല
വടിദദയോര്ത്ഥടികള്  പയവശനന  യനടുകയയോലണങ്കെടില  ആ  ഫണ്ടപ  ഉപയയയോഗടിച്ചപ  നടിര്മയോണ
പവര്തനങ്ങള്  ആരനഭടികയോന്  സയോധടിക്കുലമനന  യകയോയളജപ  വടിദദയോഭദയോസ  ഡയറകര്
സമടിതടി മുമയോലക അറടിയടിച. തുടര് വടിദദയോഭദയോസതടിലന ഭയോഗമയോയടി ഗവണ്ലമനപ/എയ്ഡഡപ
എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ  യകയോയളജുകള്,  ആര്ട്സപ  ആനപ  സയന്സപ  യകയോയളജപ,  യപയോളടിലടകടികപ
എന്നതീ സ്ഥയോപനങ്ങള് ഇയപയോള് പവര്തടിക്കുനലണ്ടന്നപ യകയോയളജപ വടിദദയോഭദയോസ ഡയറകര്
സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

2203-00-001-93—വകുപടിലന ശകടിലപടുതല

എസപ.ബടി.ടടി.ഇ.  പവര്തനങ്ങള്ക്കുന പരതീക്ഷയോ കണ്യട്രെയോളറുലട കയോരദയോലെയതടിയലെക്കുന
അധടിക തുക ആവശദമയോണപ.  ആകയയോല പദതടിയടിനതടില 1 യകയോടടി രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2203-00-102-99—ലകയോച്ചടി ശയോസ്ത്ര സയോയങ്കെതടിക സര്വ്വകലെയോശയോലെ   (  കുസയോറപ  )

ലകയോച്ചടി ശയോസ്ത്ര സയോയങ്കെതടിക സര്വ്വകലെയോശയോലെലയ മടികവടിലന യകനമയോയടി ഉയര്തക
എന്ന ലെക്ഷദന മുന്നടിര്തടി വടിഭയോവനന ലചേയ്തടിട്ടുള വടിവടിധ നടിര്മയോണ പവര്തനങ്ങളന
അടടിസ്ഥയോന  സകൗകരദ  വടികസനവുന  സമയബനടിതമയോയടി  നടതന്നതടിനുന,  വടിവടിധ
വകുപ്പുകളടിലലെ  പഠന  ഗയവഷണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുള  ഉപകരണങ്ങളന  കമറ്റ്യൂടറുകളന
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വയോങ്ങുന്നതടിനുന  പദതടിയടിനതടില  1  യകയോടടി രൂപയുന  പയവശനപരതീക്ഷയോ  നടതടിപപ
ലചേലെവുകള്, സവദദ്യുതടി ചേയോര്ജപ, ലവളകരന തുടങ്ങടിയ ഇനങ്ങളടിലലെ ഗണദമയോയ വര്ദനവുന
ആഭദനര  വരുമയോനതടിലലെ  കുറവുന,  യു.ജടി.സടി.  യപ  റടിവടിഷലന  ബയോദദതയുന,
ലപന്ഷയനഴടിലനയുന  നടിലെവടിലുള  ജതീവനകയോരുലടയുന  ഡടി.എ.  റടിവടിഷന്  കുടടിശടിക
നലകുന്നതടിനുന  അദദയോപക  അനദദയോപക  ഒഴടിവുകള്  നടികതന്നതുന  കണകടിലലെടുതപ
പദതടിയയതരയടിനതടില 65 യകയോടടി രൂപയുന അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2203-00-102-97—യകരള  ലടയകയോളജടികല  യൂണടിയവഴടിറടി    (  യഡയോ  .    എ  .    പടി  .    ലജ  .
അബ്ദുള്കലെയോന  ലടയകയോളജടികല യൂണടിയവഴടിറടി  ) 

35—മൂലെധന ആസ്തടികളലട രൂപതീകരണതടിനുള  സഹയോയധനന

യഡയോ.  എ.  പടി.  ലജ.  അബ്ദുള്കലെയോന  ലടയകയോളജടികല  യൂണടിയവഴടിറടികപ  സ്ഥലെന
ഏലറടുക്കുന്നതടിനുന,  യൂണടിയവഴടിറടി  ആസ്ഥയോന  മനടിരതടിലന  നടിര്മയോണ
പവര്തനങ്ങള്ക്കുമയോയടി  412  യകയോടടി  രൂപ  പദതടിയടിനതടില  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

സഹയോയധനന—ശമളന  എന്ന  ഉപശതീര്ഷകന  31-ല  ശമളലച്ചലെവുകള്കപ
തുകലയയോനന വകയടിരുതടിയടിടടില്ല.  ആകയയോല പസ്തുത ശതീര്ഷകതടില  11  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

36—സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

ഭരണ  വടിഭയോഗതടിലലെ  ആവര്തന  ലചേലെവുകള്കയോയടി  9.35  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2203-00-104-95 -31—വദയോവസയോയടിക സ്കൂളകള്   -   സഹയോയധനന  -  ശമളന

സനസ്ഥയോനലത ഇന്ഡസടിയല സ്കൂള് അദദയോപകര്കപ  മുന്വര്ഷലത ഗ്രയോനപ  ഇന്
എയ്ഡപ  കുടടിശടിക,  2021-22  വര്ഷലത  ലസ്പെഷദല  ലഫസടിവല  അലെവന്സപ  എന്നടിവ
നലകയോനയോയടി  6   ലെക്ഷന രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ
ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2203-00-112-81-34-1—പുതടിയ എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ യകയോയളജുകള്  -  മറ്റു ലചേലെവുകള്  -  ലവളകരന

ബയോര്ടന്ഹടില  സര്കയോര്  എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ  യകയോയളജപ,  സപനയോവപ  സര്കയോര്
എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ യകയോയളജപ എന്നടിവയുലട ലവളകരന അടയ്ക്കുന്നതടിനപ നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതന
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അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  42  ലെക്ഷന  രൂപ   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2203-00-112-81-34-2—പുതടിയ  എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ  യകയോയളജുകള്  -  മറ്റുലചേലെവുകള്  -
സവദദ്യുതടി ലചേലെവപ

ബയോര്ടന്ഹടില  സര്കയോര്  എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ  യകയോയളജപ,  സപനയോവപ  സര്കയോര്
എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ യകയോയളജപ എന്നടിവയുലട സവദദ്യുതടി ചേയോര്ജപ ഒടുക്കുന്നതടിനപ  15 ലെക്ഷന രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2203-00-112-61—യകരള സനസ്ഥയോന സയന്സപ ആനപ  ലടയകയോളജടി  മറ്റ്യൂസടിയന

36—സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

യകയോടയന  സയന്സപ  സടിറടിയുലട  പദതടി  രണ്ടപ  വര്ഷതടിനകന
പൂര്തതീകരടിക്കുന്നതടിനയോയടി  പദതടിയടിനതടില  10  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയുന
ജതീവനകയോരുലട  ശമളന,  ഉപകരണങ്ങളലട  അറകുറപണടികള്,  സവദദ്യുതടി,  ലവളന
തുടങ്ങടിയവയയോയടി  പദതടിയയതര  ഇനതടില  39.279 യകയോടടി  രൂപയുന   അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2203-00-112-60—ഹറ്റ്യൂമന് റടിയസയോഴസപ ലഡവലെപപ ലമനപ        ഇന്സടിററ്റ്യൂടപ   (  ഐ  .  എച്ചപ  .  ആര്  .  ഡടി  .)

31—സഹയോയധനന   -   ശമളന

35—മൂലെധന ആസ്തടികളലട രൂപതീകരണതടിനുള  സഹയോയധനന

36—സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

ഐ.എച്ചപ.ആര്.ഡടി.-യുലട വരുമയോനന വടിദദയോര്ത്ഥടികളടില നടിനന ഈടയോക്കുന്ന ഫതീസപ
മയോത്രമയോണപ.   പസ്തുത  തുക  സ്ഥയോപനതടിലന  അടടിസ്ഥയോന  സകൗകരദവടികസനന,
ജതീവനകയോരുലട  ശമളന,  ശമയളതര-ലചേലെവുകള്  എന്നടിവ  നടിര്വ്വഹടിക്കുന്നതടിനപ
അപരദയോപ്തമയോണപ.   ആയതടിനയോല  പദതടിയടിനതടില  8.55  യകയോടടി  രൂപയുന
പദതടിയയതരയടിനതടില  ശമളന,  ശമയളതരന  എന്നതീ  ലചേലെവുകള്കയോയടി  യഥയോക്രമന
84.1832  യകയോടടി  രൂപയുന  4.2541  യകയോടടി  രൂപയുന  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

ഐ.എച്ചപ.ആര്.ഡടി.-യടില കഴടിഞ്ഞ  10  വര്ഷമയോയടി  ഫതീസപ  വര്ദടിപടിച്ചടിടടിലല്ലനന,

സപവറപ/സശ്വയോശയ ഫടിനയോന്സടിനഗപ യകയോയളജുകളടിലുളതടിയനകയോള് ഫതീസപ വളലരയധടികന

കുറവയോലണനന,  ജതീവനകയോര്കപ  കയോലെയോകയോലെങ്ങളയോയടി  ഡടി.എ.,  ഇന്ക്രടിലമനപ,
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മറയോനുകൂലെദങ്ങള്  തുടങ്ങടിയവ  നലകുന്നതപ  AICTE/UGC  മുതലെയോയ  ലറഗുയലെററടി

യബയോഡടികള്  നടിശയടിച്ചടിട്ടുള  നടിരകടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടിലെയോലണനന  എല്ലയോവര്ഷവുന

ലചേലെവപ  കൂടുതലെയോയടി  വരുനലണ്ടനന,  വരുമയോനതടില  വര്ദനവുണ്ടയോകുന്നടിലല്ലനന,

ആയതയോണപ ഐ.എച്ചപ.ആര്.ഡടി. യനരടിടുന്ന പധയോനലപട പശ്നലമന്നപ ഡയറകര് സമടിതടിലയ

അറടിയടിച.

2203-00-112-58 -35—എല  .   ബടി  .   എസപ  .   ലസനര് യഫയോര്  സയന്സപ ആനപ ലടയകയോളജടി  -

മൂലെധന ആസ്തടികളലട രൂപതീകരണതടിനുള  സഹയോയധനന

എല.ബടി.എസപ.ഐ.ഐ.എസപ.റടി.-കപ  ഭൂമടി  ഏലറടുകലുന  അനുബന  നടിര്മയോണ
പവര്തനങ്ങള്ക്കുമയോയടി  പദതടിയടിനതടില  23  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

36—സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

ജതീവനകയോരുലട  ശമളവുന  മറപ  അനുബന  ലചേലെവുകളന  വഹടിക്കുന്നതടിനയോയടി
10  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2203-00-800-91—യകരള സനസ്ഥയോന നൂതന അച്ചടടി പരടിശതീലെന  യകനന   -  ധനസഹയോയന

36—സഹയോയധനന   -    ശമയളതരന

ഫയര്  ലപയോടക്ഷന്  സടിസന  സ്ഥയോപടിക്കുന്നതടിനുന,  പടടികജയോതടി  പടടികവര്ഗ
വടിദദയോര്ത്ഥടികള്കയോയടി മള്ടടി മതീഡടിയ അകയോദമടി സ്ഥയോപടിക്കുന്നതടിനുന,  സ്ഥയോപനതടിലന
ആധുനടികവത്കരണവുമയോയടി  ബനലപട  യനസയോമഗ്രടികള്  വയോങ്ങുന്നതടിനുന
പദതടിയടിനതടില    11  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2203-00-800-76—സയോയങ്കെതടിക വടിദദയോഭദയോസ വകുപടിലലെ        ആസ്തടി  പുനരുദയോരണന    -
ആസ്തടി പുനരുദയോരണ  ഫണ്ടടില നടിനന ലചേലെവപ  വഹടികല

സര്കയോര്  ഉതരവപ  പകയോരന  വടിവടിധ  സര്കയോര്  യപയോളടിലടക പനടിക്കുകളലട  ആസ്തടി
വടികസനതടിനയോയടി  6.1456  യകയോടടി  രൂപയുലട  ഭരണയോനുമതടി  ഈ  വകുപടിനപ
നലകടിയടിരടിക്കുന. ആയതടിനയോല സര്കയോര് യപയോളടിലടകടിക്കുകളലട ആസ്തടിവടികസനതടിനയോയടി
6.1456  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.
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2205-00-101-99-34-3—സനഗതീത യകയോയളജുകള്  -  മറ്റു ലചേലെവുകള്   -    മറടിനന

എസപ.എന.വടി. ഹയര് ലസകണ്ടറടി സ്കൂളടില നടനവരുന്ന പയോര്ടപ സടന കഥയോപസനഗ
യകയോഴടിലലെ  കലെയോകയോരനയോരുലട  യവതനതടിനയോയടി  4  ലെക്ഷന  രൂപ  ആവശദമയോയതടിനയോല
പദതടിയയതരയടിനതടില  4  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-105-99—യകരള സനസ്ഥയോന സലെബറടി കകൗണ്സടില

31—സഹയോയധനന   -   ശമളന  

(i) ശമളന, ലപന്ഷന്, ക്ഷയോമബത, ശമള ലപന്ഷന് പരടിഷ്കരണന എന്നടിവയയോയടി
പദതടിയയതരയടിനതടില  3.3364  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.    

36—സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

(ii)യകരള  സനസ്ഥയോന  സലെബറടി  കകൗണ്സടിലെടില  സലെബറടിയുലട
കമറ്റ്യൂടര്വത്കരണതടിനപ  പദതടിയടിനതടില  65  ലെക്ഷന  രൂപയുന  സലെബറടികള്ക്കുള
ഗ്രയോനപ,  അലെവന്സപ,  ലകടടിട  ഗ്രയോനപ,  പവര്തന  ഗ്രയോനപ  എന്നടിവയയോയടി
പദതടിയയതരയടിനതടില 9 യകയോടടി രൂപയുന  അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

4202-02-104-99—യപയോളടിലടകടിക്കുകള്   -   ലകടടിടങ്ങള്     

അക്രഡടിയറഷലന ഭയോഗമയോയുള വടിവടിധ നടിര്മയോണ പവര്തനങ്ങള്കപ 7.70 യകയോടടി
രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച. 

4202-02-105-81—എല്ലയോ സര്കയോര് എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ  യകയോയളജുകളലടയുന വടികസനന

മുന് വര്ഷങ്ങളടില ഭരണയോനുമതടി നലകടിയ വടിവടിധ നടിര്മയോണ പവര്തനങ്ങള്കപ
ഈ വര്ഷന മുതല ലചേലെവപ  പതതീക്ഷടിക്കുന്നതടിനയോല  8  യകയോടടി  രൂപ പദതടിയടിനതടില
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച. 

4202-03-800-91—എന്  .  സടി  .  സടി  .   ലകടടിട നടിര്മയോണന

തടിരുവനനപുരന  ജടില്ലയടില  ലനടുമങ്ങയോടപ  തയോലൂകടില  തടിരുവനനപുരന
ലഹഡ്കശ്വയോര്യടഴടിലന സ്ഥടിര പരടിശതീലെന യകനതടിലന ഒന്നയോന ഘടന നടിര്മടിക്കുന്നതടിനുന
ആലെപ്പുഴ  ജടില്ലയടില  കുടനയോടപ  തയോലൂകടില  ലവളടിയനയോടപ  വടിയല്ലജടില  5  യകരള  യനവല
യൂണടിറടിനുന  300  യകഡറ്റുകള്ക്കുന തയോമസടിച്ചപ  ജലെതടിലലെ മയോത്രന പരടിശതീലെനന നലകുന്ന
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യനവല  ലട്രെയടിനടിനഗപ  ലസനര്,  യബയോടപ  ഹകൗസപ,  യനവല  ഓഫതീസപ  എന്നടിവ
നടിര്മടിക്കുന്നതടിനുന അനുവദടിച്ച തുക അപരദയോപ്തമയോകയയോല 15  യകയോടടി രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച. 

ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ

2202-01-101-99-01-4—യലെയോവര്  സപമറടി  സ്കൂളകള്     -    ശമളന    -    ലമഡടികല   റതീ
ഇനയബഴപലമനപ

സനസ്ഥയോനലത  2542  ഗവണ്ലമനപ  യലെയോവര്  സപമറടി  സ്കൂളകളടിലലെ
അദദയോപകരുള്ലപലടയുള  20235  ജതീവനകയോരുലട  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലമഡടികല  റതീ
ഇനയബഴപലമനപ  ഇനതടിലുള  കുടടിശടിക   തുക  നലയകണ്ടതടിനയോല  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതന  അപരദയോപ്തമയോണപ.   ആകയയോല  50  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച. 

2202-01-101-98-01-4—അപര് സപമറടി സ്കൂളകള്  -  ശമളന  -  ലമഡടികല  -  റതീ ഇനയബഴപലമനപ 

സനസ്ഥയോനലത  953  ഗവണ്ലമനപ  അപര്സപമറടി  സ്കൂളകളടിലലെ
അദദയോപകരുള്ലപലടയുള  17069 ജതീവനകയോരുലട  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലമഡടികല  റതീ
ഇനയബഴപലമനപ  ഇനതടിലുള  കുടടിശടിക   തുക  നലയകണ്ടതടിനയോല  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതന  അപരദയോപ്തമയോണപ.   ആകയയോല  20  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച. 

2202-01-102-99-01-4—ടതീ  ച്ചടിനഗപ ഗ്രയോനപ    -   ശമളന   -   ലമഡടികല റതീ   -  ഇനയബഴപലമനപ

സനസ്ഥയോനലത 5849 എയ്ഡഡപ ലലപമറടി സ്കൂളകളടിലലെ അദദയോപകരുള്ലപലടയുള
65746 ജതീവനകയോരുലട മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലമഡടികല  റതീ - ഇനയബഴപലമനപ ഇനതടിലുള
കുടടിശടിക തുക നലയകണ്ടതടിനയോല  30  ലെക്ഷന രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച. 

2202-01-102-93-02-4—പടി  .  ടടി  .  എ  .   നടിയനണതടിലുള പതീ  -  സപമറടി അദദയോപകര്ക്കുന
ആയമയോര്ക്കുമുള   സഹയോയന  -  യവതനന  -  കണ്യസയോളടിയഡറഡപ യപ

പടി.ടടി.എ.-യുലട  നടിയനണതടിലുള  1773  സ്കൂളകളടിലലെ  1948  പതീ-സപമറടി
അദദയോപടികമയോര്ക്കുന  758  ആയമയോര്ക്കുന  അനുവദടിച്ചടിട്ടുള  ഓണയററടിയന  വര്ദടിപടിക്കുന്ന
സയോഹചേരദതടില  ബഡ്ജറടില  വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന   തുക   അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല
5.0804  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

962/2022.
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2202-01-104-99-01-4—പരടിയശയോധന  -  ശമളന  -  ലമഡടികല റതീ   -   ഇനയബഴപലമനപ

സനസ്ഥയോനലത  163  എ.ഇ.ഒ.  ഓഫതീസുകളടിലലെ  1606 ജതീവനകയോരുലട
മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലമഡടികല  റതീ-ഇനയബഴപലമനപ  ഇനതടിലുള  കുടടിശടിക  തുക
നലയകണ്ടതടിനയോല നടിലെവടില അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക അപരദയോപ്തമയോണപ.  ആകയയോല 3
ലെക്ഷന  രൂപ   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2202-01-111-96-03—സര്വ്വശടിക്ഷയോ  അഭദയോന്  യപയോജകപ    -  സമഗ്രശടിക്ഷ   അഭദയോന്
സനസ്ഥയോനതടിലന അധടിക ധനസഹയോയന 

യകരളതടിലലെ  സമഗ്ര  ശടിക്ഷയുലട  അകയോദമടിക  പവര്തനങ്ങള്കപ  യനതൃതശ്വന
നലകുന്ന  168  യബയോകപ  റടിയസയോഴപ  ലസനറുകള്കയോയടി  15  വര്ഷന  മുന്പപ  നടിര്മടിച്ച
ലകടടിടങ്ങളലട  നവതീകരണതടിനപ  ഒരു  ബടി.ആര്.സടി.-കപ  5  ലെക്ഷന  രൂപ  ക്രമതടില
നലകുന്നതടിനപ  8.40  യകയോടടി  രൂപയുന,  സമഗ്രശടിക്ഷയോ  അഭദയോലന  കതീഴടിലുള
50  ഓടടിസന  ലസനറുകളടില  ഉപകരണങ്ങള്  വയോങ്ങുന്നതടിനുന  നവതീകരണതടിനുന  ഒരു
ലസനറടിനപ  3  ലെക്ഷന  രൂപ  നടിരകടില  നലകുന്നതടിനപ  1.50  യകയോടടി  രൂപയുന  യചേര്തപ
9.90  യകയോടടി  രൂപ   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2202-01-112-90-01—ഉച്ചഭക്ഷണ പരടിപയോടടി   (60%   യകനയോവടിഷ്കൃതന  )-  യകന വടിഹടിതന

പയോചേക ലതയോഴടിലെയോളടികളലട പതടിദടിന ഓണയററടിയതടില  50  രൂപയുലട വര്ദനവപ
വരുതടിയതടിനയോലുന  അരടിയുലട  വടിലെ,  അരടിയുലട  ട്രെയോന്സ് യപയോര്യടഷന് ചേയോര്ജപ,  സപമറടി
വടിഭയോഗന കുടടികളലട എണ്ണതടിലുള വര്ദനവപ,  പയോചേകലച്ചലെവപ എന്നടിവ മൂലെമുള അധടിക
ലചേലെവപ  പരടിഹരടിക്കുന്നതടിനുമയോയടി  ബഡ്ജറടില  വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  4.184  യകയോടടി രൂപ  അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-01-112-90-02—ഉച്ചഭക്ഷണ പരടിപയോടടി   (60%   യകനയോവടിഷ്കൃതന  )-   സനസ്ഥയോന വടിഹടിതന

പയോചേക ലതയോഴടിലെയോളടികളലട പതടിദടിന ഓണയററടിയതടില  50  രൂപയുലട വര്ദനവപ
വരുതടിയതടിനയോലുന  അരടിയുലട  വടിലെ,  അരടിയുലട  ട്രെയോന്സ് യപയോര്യടഷന് ചേയോര്ജപ,  സപമറടി
വടിഭയോഗന കുടടികളലട എണ്ണതടിലുള വര്ദനവപ,  പയോചേകലച്ചലെവപ എന്നടിവ മൂലെമുള അധടിക
ലചേലെവപ  പരടിഹരടിക്കുന്നതടിനുമയോയടി  ബഡ്ജറടില  വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  3.03  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2202-01-112-89—ഉച്ചഭക്ഷണ പദതടി  -   സനസ്ഥയോനതടിലന അധടിക സഹയോയന  

പയോചേക ലതയോഴടിലെയോളടികളലട പതടിദടിന ഓണയററടിയതടില  50  രൂപയുലട വര്ദനവപ
വരുതടിയതടിനയോലുന  അരടിയുലട  വടിലെ,  അരടിയുലട  ട്രെയോന്സ് യപയോര്യടഷന് ചേയോര്ജപ,  സപമറടി
വടിഭയോഗന കുടടികളലട എണ്ണതടിലുള വര്ദനവപ,  പയോചേകലച്ചലെവപ എന്നടിവ മൂലെമുള അധടിക
ലചേലെവപ  പരടിഹരടിക്കുന്നതടിനുമയോയടി  ബഡ്ജറടില  വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല 15.409 യകയോടടി രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-01-191-50—റവനറ്റ്യൂ ലചേലെവടിനുള യബയോകപ ഗ്രയോന്റുകള്  -  യകയോര്പയറഷനുകള്ക്കുള സഹയോയന

യകയോര്പയറഷന്  മുയഖേന  സപമറടി  സ്കൂളകളടില  മുന്  വര്ഷങ്ങളടില  യസയോളര്ഷടിപപ
ഇനതടില  നലയകണ്ടടിയടിരുന്ന  തുക  ട്രെഷറടി  നടിയനണങ്ങളയോല  മയോറടി  എടുകയോന്
സയോധടിച്ചടിടടില്ല.  ആകയയോല  കുടടിശടിക  തതീര്പയോക്കുന്നതടിനയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില
21.82  ലെക്ഷന  രൂപ   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2202-01-192-50—റവനറ്റ്യൂ ലചേലെവടിനുള യബയോകപ ഗ്രയോന്റുകള്  -  മുനടിസടിപയോലെടിറടികള്ക്കുള സഹയോയന

മുനടിസടിപയോലെടിറടി  മുയഖേന  സപമറടി  സ്കൂളകളടില  മുന്  വര്ഷങ്ങളടില  യസയോളര്ഷടിപപ
ഇനതടില  നലയകണ്ടടിയടിരുന്ന  തുക  ട്രെഷറടി  നടിയനണങ്ങളയോല  മയോറടി  എടുകയോന്
സയോധടിച്ചടിടടില്ല.   ആകയയോല  കുടടിശടിക  തതീര്പയോക്കുന്നതടിനയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില
75.80  ലെക്ഷന  രൂപ   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2202-01-196-50—റവനറ്റ്യൂ ലചേലെവടിനുള യബയോകപ ഗ്രയോന്റുകള്  -  ജടില്ലയോ പഞ്ചയോയതകള്ക്കുള
സഹയോയന

ജടില്ലയോ  പഞ്ചയോയതപ  മുയഖേന  സപമറടി  സ്കൂളകളടില  യസയോളര്ഷടിപപ  ഇനതടില
നലയകണ്ടടിയടിരുന്ന  തുക  ട്രെഷറടി  നടിയനണങ്ങളയോല  മയോറടി  എടുകയോന്  സയോധടിച്ചടിടടില്ല.
ആകയയോല കുടടിശടിക തതീര്പയോക്കുന്നതടിനയോയടി പദതടിയയതരയടിനതടില  39.88 ലെക്ഷന രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-01-198-50—റവനറ്റ്യൂ ലചേലെവടിനുള യബയോകപ ഗ്രയോന്റുകള്  -  വടിയല്ലജപ പഞ്ചയോയതകള്ക്കുള
സഹയോയന

ഗ്രയോമപഞ്ചയോയതപ  മുയഖേന  സപമറടി  സ്കൂളകളടിലലെ  യസയോളര്ഷടിപപ  ഇനതടില
നലയകണ്ടടിയടിരുന്ന തുക ട്രെഷറടി നടിയനണങ്ങളയോല മയോറടി എടുകയോന് സയോധടികയോതതടിനയോല
കുടടിശടിക  തതീര്പയോക്കുന്നതടിനയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില  3.0070  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2202-02-001-99-06—ഡയറകയററപ ഓഫപ പബടികപ ഇന്സക്ഷന്  -  വയോടക  ,   കരന  ,   നടികുതടി

വടിദദയോഭദയോസ  ഡയറകയററടിലലെ  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  ഡയറകറുലട  ഔയദദയോഗടിക
വസതടിയുലട വയോടകയുമയോയടി  ബനലപടപ  മയോസന  20,000  രൂപ വതീതന വയോടക ഇനതടില
നലയകണ്ടതടിനയോല  48,000  രൂപ  അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ
ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-02-001-98-01-4—മുഖേദ ജടില്ലയോ വടിദദയോഭദയോസ ഓഫതീസുകള്    (  വടിദദയോഭദയോസ ലഡപറ്റ്യൂടടി
ഡയറകയററ്റുകള്  )-  ശമളന  -  ലമഡടികല റതീ  -  ഇനയബഴപലമനപ 

സനസ്ഥയോനലത  14 വടിദദയോഭദയോസ  ലഡപറ്റ്യൂടടി  ഡയറകര്  ഓഫതീസുകളടിലലെ
1146 ജതീവനകയോരുലട  മുന്  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലമഡടികല  റതീ-ഇയമഴപലമന്റപ   ഇനതടിലുള
കുടടിശടിക  തുക  നലയകണ്ടതടിനയോല  5  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-02-001-92—ഹയര്  ലസകണ്ടറടി  എ ഡറ്റ്യൂയകഷന്   റതീജടിയണല  ലഡപറ്റ്യൂടടി
ഡയറകയററപ

ഹയര്  ലസകണ്ടറടി  വകുപടിലലെ  ഏഴപ  റതീജടിയണല  ലഡപറ്റ്യൂടടി  ഡയറകര്
ഓഫതീസുകളടിലലെ ലടലെടിയഫയോണ്,  ഇലെക്ട്രടിസടിറടി,  ലറനപ,  ടൂര്  ടടി.എ.,  ലവഹടികടിള് ഫദ്യുവല,
ലഡയ് ലെടി  യവജസപ  എന്നതീ  ഇനങ്ങളടിലലെ  ലചേലെവുകള്  അധടികരടിക്കുന്നതടിനയോല
5.7  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2202-02-101-99-01-4—ജടില്ലയോ  വടിദദയോഭദയോസ  ഓഫതീസുകള്  -  പരടിയശയോധന  -  ശമളന  -
ലമഡടികല റതീ  ഇനയബഴപലമനപ

38  ജടില്ലയോ  വടിദദയോഭദയോസ  ഓഫതീസുകളടിലലെ  ഉയദദയോഗസ്ഥരുലട  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ
ലമഡടികല റതീ ഇനയബഴപലമനപ ഇനതടിലുള കുടടിശടിക തുക നലകുന്നതടിനയോയടി ബഡ്ജറടില
അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  5  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.  

2202-02-108-99—പരതീക്ഷയോവടിഭയോഗന

യകയോവടിഡപ  19-ലന  പശയോതലെതടില  2020  മയോര്ച്ചടിലലെ  എസപ.എസപ.എല.സടി.
പരതീക്ഷയുമയോയടി  ബനലപടപ  ലതര്മല  സയോനര്,  ഗകൗസപ  എന്നടിവ  വയോങ്ങടിയ  ഇനതടില
ലചേലെവയോയ തുക  ''മറടിനങ്ങള്''  എന്ന ശതീര്ഷകതടില നടിനന നടപപ സയോമതടിക വര്ഷന
നലകുന്നതടിനുന  2018  മുതലുള  പരതീക്ഷകളലട  നടതടിപടിനയോയടി  കണ്ടടിജന്സടി
ഇനതടിലുള  കുടടിശടിക  തുകകള്  ''ലതയോഴടിലപരവുന  പയതദക  യസവനങ്ങള്ക്കുമുള
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ലചേലെവുകള്''  എന്ന  ശതീര്ഷകതടില  നടിനന  നലകുന്നതടിനയോയുന,  ലവളകരന,  അവധടി
യയോത്രയോനുകൂലെദന,  വയോടക,  കരന,  നടികുതടി  എന്നടിവയുലട  കുടടിശടിക  തതീര്പയോക്കുന്നതടിനുന
ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  15.07  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-02-109-99-01-4 —ലസകണ്ടറടി സ്കൂളകള്  -  ശമളന  -  ലമഡടികല റതീ  -  ഇനയബഴപലമനപ

സനസ്ഥയോനലത  1006  ഗവ.  ലസകണ്ടറടി സ്കൂളകളടിലലെ  23881  ജതീവനകയോരുലട മുന്
വര്ഷങ്ങളടിലലെ ലമഡടികല റതീ ഇനയബഴപലമനപ ഇനതടിലുള കുടടിശടിക തുക നലകുന്നതടിനപ 
1  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2202-02-109-86-01-4—ഹയര് ലസകണ്ടറടി എഡറ്റ്യൂയകഷന്   (  പ്ലസപ ടു യകയോഴപ  ) -   ശമളന   -
ലമഡടികല റതീ  -  ഇനയബഴപലമനപ

ജതീവനകയോരുലട  ലമഡടികല  റതീ-ഇനയബഴപലമനടിനയോയടി  ബഡ്ജറടില  വകയടിരുതടിയ
തുക അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  1  യകയോടടി രൂപ  അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-02-109-74—ഹയര് ലസക  ണ്ട  റടി വടിദദയോഭദയോസന  -  വടിദദയോര്ത്ഥടി യകനതീകൃത പരടിപയോടടി

ഹയര് ലസകണ്ടറടി  സ്കൂളകളടില  സകൗഹൃദ പദതടി  കൂടുതല  വദയോപടിപടിക്കുന്നതടിനുന,
സനസ്ഥയോനലത  എല്ലയോ  സകൗഹൃദ  യകയോ-ഓര്ഡടിയനറര്മയോര്ക്കുന  സചേലഡപ  ലഡവലെപപലമനപ
ലസനറുമയോയടി  യചേര്ന്നപ  പയോഥമടിക  പരടിശതീലെനന  നലകുന്നതടിനുമയോയടി  ബഡ്ജറടില
അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  35  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-02-109-70 —സ്കൂള് വടിദദയോഭദയോസന    -   വടിദദയോര്ത്ഥടി  യകനതീകൃത പവര്തനങ്ങള്

ഏകയോദദയോപക  വടിദദയോലെയങ്ങളടിലലെ  വടിദദയോയവയോളനടിയര്മയോരുലട  ഓണയററടിയവുന  മറപ
ആനുകൂലെദങ്ങളന  നലകുന്നതടിനയോയടി   ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  3.5  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-02-109-69 —സ്കൂള് വടിദദയോഭദയോസന  -   അടടിസ്ഥയോന സകൗകരദന 

1000  സര്കയോര്  സ്കൂളകള്കപ  5,00,000  രൂപ  വതീതന  അടടിസ്ഥയോന  സകൗകരദ
വടികസനതടിനയോയടി  നലകുന്നതടിനപ  പദതടിയയതരയടിനതടില  50  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2202-02-109-63—സ്കൂള് വടിദദയോഭദയോസതടിലന സമഗ്രമയോയ നവതീകരണതടിനുള പദതടി 

നടിലെവടില ബഡ്ജറടില വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന തുക ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ സനരക്ഷണ
യജതടിനയോയടി  നടിയയയോഗടിച്ചടിട്ടുള  ഉയദദയോഗസ്ഥരുലട  ശമളവുന  മറപ  അലെവന്സുകളന
നലകുന്നതടിനുന  ഓഫതീസപ  സനബനമയോയ  ആവശദങ്ങള്കപ  ഉപയയയോഗടിക്കുന്ന
വയോഹനതടിലന  വയോടക  നലകുന്നതടിനുന  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  2.33  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-02-110-99-01-4—ടതീ  ച്ചടിനഗപ ഗ്രയോനപ  -  ശമളന  -  ലമഡടികല റതീ  -  ഇനയബഴപലമനപ   

1429  എയ്ഡഡപ  ലലഹസ്കൂളകളടിലലെ  അദദയോപകരുന  ഇതര  ജതീവനകയോരുമയോയ  37894
യപരുലട  മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ  ലമഡടികല  റതീ  ഇനയബഴപലമനപ  ഇനതടിലുള  കുടടിശടിക  തുക
നലകുന്നതടിനപ  50  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ
ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-02-110-94—എയ്ഡഡപ ഹയര് ലസകണ്ടറടി സ്കൂളകള്   -   ടതീച്ചടിനഗപ ഗ്രയോനപ

എയ്ഡഡപ ഹയര് ലസകണ്ടറടി സ്കൂളകളടിലലെ  ജതീവനകയോരുലട ശമളന, യയോത്രയോബത
എന്നതീ  ലചേലെവുകള്കയോയടി  ബഡ്ജറടില  വകയടിരുതടിയ  തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല
1  യകയോടടി  രൂപ   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2202-02-191-50—റവനറ്റ്യൂ  ലചേലെവടിനുള  യബയോകപ  ഗ്രയോന്റുകള്  -    മുനടിസടിപല
യകയോര്പയറഷനുകള്ക്കുള           സഹയോയന

യകയോര്പയറഷന് മുയഖേന ലസകണ്ടറടി  സ്കൂളകളടില മുന് വര്ഷങ്ങളടില യസയോളര്ഷടിപപ
ഇനതടില  നലയകണ്ടടിയടിരുന്ന  തുക  ട്രെഷറടി  നടിയനണങ്ങളയോല  മയോറടി  എടുകയോന്
സയോധടിച്ചടിടടില്ല.   കുടടിശടിക  തതീര്പയോക്കുന്നതടിനയോയടി  ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല 10.77 ലെക്ഷന രൂപ    അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2202-02-192-50—റവനറ്റ്യൂ ലചേലെവടിനുള യബയോകപ ഗ്രയോന്റുകള്  -    മുനടിസടിപയോലെടിറടികള്ക്കുള
സഹയോയന

മുനടിസടിപയോലെടിറടികള്  മുയഖേന  ലസകണ്ടറടി  സ്കൂളകളടില  മുന്  വര്ഷങ്ങളടില
യസയോളര്ഷടിപപ  ഇനതടില  നലയകണ്ടടിയടിരുന്ന  തുക  ട്രെഷറടി  നടിയനണങ്ങളയോല   മയോറടി
എടുകയോന്  സയോധടിച്ചടിടടില്ല.  കുടടിശടിക  തതീര്പയോക്കുന്നതടിനയോയടി  ബഡ്ജറടില
അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന തുക അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  52.84  ലെക്ഷന രൂപ    അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2202-02-196-50—റവനറ്റ്യൂ  ലചേലെവടിനുള യബയോകപ  ഗ്രയോന്റുകള്  -    ജടില്ലയോ  പഞ്ചയോയതകള്ക്കുള
സഹയോയന

ജടില്ലയോപഞ്ചയോയതകള്  മുയഖേന  ലസകണ്ടറടി  സ്കൂളകളടില  മുന്  വര്ഷങ്ങളടില
യസയോളര്ഷടിപപ  ഇനതടില  നലയകണ്ടടിയടിരുന്ന  തുക  ട്രെഷറടി  നടിയനണങ്ങളയോല  മയോറടി
എടുകയോന് സയോധടിച്ചടിടടില്ല.  കുടടിശടിക തതീര്പയോക്കുന്നതടിനയോയടി  ബഡ്ജറടില അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന
തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  2.137  യകയോടടി  രൂപ   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

സശ്വകയോരദ സകൂളകളടില ലറഗുലെര് കയോസുകളടില്ലയോതടിരുന്നടിട്ടുന മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ഫതീസപ
തലന്ന തുടരുനലവന്ന വദയോപക പരയോതടിയടിയനല  എലനങ്കെടിലുന തതീരുമയോനലമടുതടിട്ടുയണ്ടയോ
ലയന്നപ  സമടിതടി  ആരയോഞ.  തദവസരതടില  ബഹ.  സുപതീനയകയോടതടിയടിലുന
സഹയകയോടതടിയടിലുന  ഇതു  സനബനടിച്ചപ  യകസുകള്   നടിലെവടിലുലണ്ടനന,  യകരളതടില
സശ്വകയോരദ  സ്കൂളകളടിലലെ ഫതീസപ  നടിയനടിക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടില നടിയമമടിലല്ലനന എ.ഇ.ഒ./
ഡടി.ഇ.ഒ.  തലെതടില മുന്വര്ഷങ്ങളടിലലെ ഫതീസുന യകയോവടിഡപ വന്നതടിനു യശഷമുള ഫതീസുന
തയോരതമദന  ലചേയണലമന്നപ  സഹയകയോടതടി  അറടിയടിച്ചടിട്ടുലണ്ടനന  ഡടി.ജടി.ഒ.  സമടിതടിലയ
അറടിയടിച. 

സശ്വകയോരദ സ്കൂളകളടില നടിന്നപ സര്കയോര് സ്കൂളകളടിയലെയപ കുടടികലള മയോറ്റുന്നതടിനപ നടിശടിത
തുക നലകടിയയോല മയോത്രയമ ടടി. സടി. നലകുനള്ളൂലവന്ന വദയോപക പരയോതടിയുലണ്ടന്നപ സമടിതടി
അറടിയടിച്ച  അവസരതടില  അതടിനപ  പരടിഹയോരന  കലണ്ടതടിയടിട്ടുലണ്ടനന  8-6-2021-ലലെ
ഉതരവുപകയോരന  സശ്വകയോരദ  സ്കൂളകളടില  നടിന്നപ  വടിടുതല  വയോങ്ങുന്ന  1  മുതല  8-ാം  കയോസു
വലരയുള  കുടടികള്കപ  ടടി.സടി.  ഇല്ലയോലത  തലന്ന  ലപയോതു  വടിദദയോലെയങ്ങളടില  അഡടിഷന്
യനടയോവുന്നതയോലണന്നപ  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  വകുപപ  പടിന്സടിപല  ലസക്രടറടി  സമടിതടിലയ
അറടിയടിച.

2202-80-004-91-36—യസറപ  കകൗണ്സടില  ഓഫപ  എഡറ്റ്യൂയകഷന്  റടിസര്ച്ചപ  ആനപ
ലട്രെയടിനടിനഗപ   (  എസപ  .  സടി  .   ഇ  .   ആര്  .  റടി  .)-  സഹയോയധനന  -   ശമയളതരന

കയോഴ്ച പരടിമടിതടിയുള കുടടികള്കയോയടി പയോഠപുസ്തകങ്ങളടില സൂചേടിപടിച്ചടിട്ടുള അനുബന
വയോയനയോ സയോമഗ്രടികളലട 'ശ്രുതടി പയോഠന' (ആഡടിയയയോ ലടക പ സപ) വടികസടിപടിക്കുന്നതടിനയോയടി 50
ലെക്ഷന  രൂപയുന  ശവണ  പരടിമടിതര്കയോയുള  സവടിയശഷ  വടിദദയോലെയങ്ങളടില  ഏകതീകൃത
ആനഗദഭയോഷയടില  (ഇനദന്  സസന്  ലെയോനയഗശ്വജപ)  പഠനവടിനടിമയന  നടതന്നതടിനപ
അദദയോപക  ശയോകതീകരണതടിനയോയടി  20  ലെക്ഷന  രൂപയുന  ബുദടിപരടിമടിതരയോയ
കുടടികള്ക്കുള സവടിയശഷ വടിദദയോലെയങ്ങളടില 2021-22 അകയോദമടിക വര്ഷന ഓണ്സലെന്
പഠനതടിനുള  സനവടിധയോനന  നലകുന്നതടിനയോയടി  ലമയോസബല  ആപ്ലടിയകഷനുന
അതടിനയോവശദമയോയ ഡടിജടിറല വടിഭവങ്ങള് തയയോറയോക്കുന്നതടിനുമുള ഫണ്ടടിനയോയടി 150 ലെക്ഷന
രൂപയുന യചേര്തപ  ആലക  ഈ ശതീര്ഷകതടില  2.20  യകയോടടി  രൂപ പദതടിയടിനതടില
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2008-09  മുതല  ശമള  ഇനതടില  തുക  അനുവദടികയോതതടിനയോലുന,  ബടിനസപ
നടപടിലെയോയതടിനുയശഷന പദതടിയയതര ലചേലെവുകള്കയോയടി പദതടി ഫണ്ടപ ഉപയയയോഗടികയോന്
കഴടിയയോതതടിനയോലുന,  തനതുഫണ്ടപ  കമടി  ആയതടിനയോലുന  എസപ.സടി.ഇ.ആര്.ടടി.
ജതീവനകയോരുലട  2021-22  വര്ഷലത  ശമളവുന  മറപ  ആനുകൂലെദങ്ങളന  നലകുന്നതടിനുന
ശമള ഇനതടില 850 ലെക്ഷന രൂപയുന ഓഫതീസപ ലചേലെവുകള്ക്കുന മറടിനങ്ങള്ക്കുമയോയടി  50
ലെക്ഷന  രൂപയുന  യചേര്തപ   പദതടിയയതരയടിനതടില  9  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

ഭടിന്നയശഷടിയുള  കുടടികലള  ലപയോതുവടിദദയോലെയങ്ങളടിലതലന്ന  പഠടിപടിക്കുന്നതടിനുള
സനവടിധയോനന  ഒരുയകണ്ടതുലണ്ടനന,   മറപ  സ്കൂളകളടില  പഠടിപടിക്കുന്നതുലകയോണ്ടപ
അതരതടിലുള  കുടടികള്  സമൂഹതടിലുലണ്ടന്ന  ചേടിന  സയോധയോരണ  വടിദദയോലെയങ്ങളടിലലെ
കുടടികള്ക്കുണ്ടയോകുന്നടിലല്ലനന സമടിതടി അഭടിപയോയലപട്ടു.  പുതടിയ വടിദദയോഭദയോസ നയതടിലന
ഭയോഗമയോയടി  ഇന്ക്ലൂസതീവപ  എഡറ്റ്യൂയകഷന്  നടപയോക്കുനലണ്ടനന,  പയതദക  വടിദദയോഭദയോസന
നലകുന്നതടിനയോല  മറപ  കുടടികള്കപ  ഇവലര   അറടിയയോയനയോ  ഇവര്കപ  മറപ  കുടടികളമയോയടി
യചേര്ന്നപ  യപയോകുന്നതടിയനയോ  സയോധടിക്കുന്നടിലല്ലനന,  പയതദക  ശദ  ലെഭടിക്കുന്നതടിനയോണപ
ഭടിന്നയശഷടിയുള  കുടടികലള  ലസ്പെഷദല  സ്കൂളകളടില  രക്ഷകര്തയോകള്  യചേര്ക്കുന്നലതനന
സമഗ്രശടിക്ഷയോ  യകരള യസറപ യപയോജകപ ഡയറകര് സമടിതടി മുമയോലക അറടിയടിച. 

ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസതടിലന  ഭയോഗമയോയടി  ഇതരതടിലലപട  കുടടികലളക്കൂടടി  യചേര്തപ
നടിര്തണലമനന  ലപയോതുവടിദദയോലെയങ്ങളടില അവര്കപ പയതദക ശദ നലകുന്നതടിനുള
സനവടിധയോനന  ഒരുക്കുകയുന  യവണലമന്നപ  സമടിതടി  അഭടിപയോയലപട്ടു.   ഭടിന്നയശഷടികയോരയോയ
കുടടികലള  സമൂഹതടില  ഉയര്തടിലകയോണ്ടുവരയോനുള  ശമങ്ങളയോണപ  നടതന്നലതനന,
അതരന  വടിദദയോലെയങ്ങലളപറടി  ഒരു  റടിയപയോര്ടപ  തയയോറയോക്കുകയുന  മുഖേദധയോരയോ  സ്കൂളകളടില
ഇതരന കുടടികള്കപ മുന്ഗണന  നലകുന്നതടിനുള സനവടിധയോനലമയോരുക്കുകയുന യവണലമന്നപ
സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച.

ഇനയഗ്രറഡപ എഡറ്റ്യൂയകഷന് യഫയോര് ഡടിഫറന പ ലെടി ഏബടിള്ഡപ ചേടിലഡ്രന് എന്ന യകന
സര്കയോര്  സതീമുലണ്ടനന,  സവകലെദന  ബയോധടിച്ച  കുടടികലള  ഒരടികലുന  മറ്റുളവരുമയോയടി
യചേര്കയോന് സയോധടികടിലല്ലനന,  എന്നയോല ഓടടിസന,  പഠനസവകലെദന,  ഡകൗണ്സടിന്യഡ്രയോന
തുടങ്ങടിയ  വടിഭയോഗതടിലലപടുന്ന  കുടടികള്  10-ാം  കയോസയോകുയമയോള്  മറപ  കുടടികളലട
നടിലെവയോരതടിയലെയ്ലകതന   എനന  അതരന  കുടടികലള  പഠടിപടിക്കുന്നതടിനപ  ലസ്പെഷദല
അദദയോപകലര  നടിയമടിക്കുനലണ്ടനന  എസപ.എസപ.ലക.-യയോണപ  അതടിലന  ഫണ്ടപ
വഹടിക്കുന്നലതനന  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  വകുപപ  പടിന്സടിപല  ലസക്രടറടി  സമടിതടിലയ
അറടിയടിച. 

Inclusive  Education  Concept   ആണപ   തുടരുന്നലതനന  ,  ഭടിന്നയശഷടിയുള
കുടടികലള അകയോദമടികയോയുന  ശയോരതീരടികമയോയുന  സയപയോര്ടപ  ലകയോടുക്കുന്നതടിനയോണപ  ലസ്പെഷദല
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എ ഡറ്റ്യൂയകയറഴ് സടിലന  നടിയമടിക്കുന്നലതനന,  എല്ലയോ  വടിദദയോലെയങ്ങളടിയലെയ്ക്കുന  ഈ
അദദയോപകലര നടിയമടികയോനുള ലപയോവടിഷന് ഇയപയോഴടിലല്ലനന,  യകരളതടില  2800-ഓളന
അദദയോപകര്  മയോത്രമയോണപ  ഇതരന  കുടടികലള  പഠടിപടികയോനുളലതനന  ഒരു
അദദയോപകന്/അദദയോപടിക  രണ്ടപ  വടിദദയോലെയങ്ങളടില  യപയോയകണ്ടതയോയടിവരുലമനന
സമഗ്രശടിക്ഷ യകരള യസറപ യപയോജകപ ഡയറകര് സമടിതടി മുമയോലക അറടിയടിച.  ഇതുകൂടയോലത
റടിയസയോഴപ  ലസനറുകള് വഴടി ഓടടിസന ലസനറുകള് പവര്തടിക്കുനലണ്ടനന യകരളതടില
സമഗ്രശടിക്ഷയോ  യകരളയുലട  ഭയോഗമയോയടി  168  ഓടടിസന  ലസനറുകളലണ്ടനന,  ഇതരന
ലസനറുകളടില  ഓടടിസന  ബയോധടിച്ചതുന   ഫടിസടിയയയോലതയോറയോപടി,  സകൗണ്ടപലതറയോപടി
ലചേയയണ്ടതുമയോയ  കുടടികള്കപ  പടിന്തുണ  ലകയോടുക്കുനലണ്ടനന,  മുഖേദധയോരയടിയലെയപ  വരയോന്
ബുദടിമുട്ടുള കുടടികളയോണപ ബഡ്സപ  സ്കൂളകളടിയലെയ്ക്കുന  ലസ്പെഷദല  സ്കൂളകളടിയലെയ്ക്കുന
യപയോകുന്നലതനന   സമഗ്രശടിക്ഷയോ  യകരള  യസറപ  യപയോജകപ  ഡയറകര്  സമടിതടി  മുമയോലക
അറടിയടിച.

ഇകയോരദതടില  മയോനവയശഷടി  മനയോലെയമയോണപ  നയന  രൂപതീകരടിച്ചലതനന,  സമനര്
ഡടിയസയോര്യഡഴ്സുളവലര  ലറഗുലെര്  സ്കൂളകളടിലലെ  വടിദദയോര്ത്ഥടികയളയോലടയോപന  ലസ്പെഷദല
യകയോച്ചടിനഗപ  ലകയോടുക്കുകയുന  മറ്റുളവലര  ബഡ്സപ  സ്കൂളകളടിയലെയപ  അയയ്ക്കുകയുമയോണപ
ലചേയ്യുന്നലതനന,  ഭടിന്നയശഷടിയുള കുടടികള് വടിവടിധ കയോറഗറടിയടില ഉള്ലപടുന്നവരയോലണനന,
ആയതടിനയോല  ഇതരതടിലുള  കുടടികലള  പരടിശതീലെടിപടികയോന്  കഴടിയുന്ന  4-5
അദദയോപകലരങ്കെടിലുന  ലസ്പെഷദല  സ്കൂളകളടിലുണ്ടയോകുലമനന  സമഗ്രശടിക്ഷയോ  യകരള  യസറപ
യപയോജകപ ഡയറകര് സമടിതടി  മുമയോലക അറടിയടിച.  

പസ്തുത വടിഷയന പഠനവടിയധയമയോകണലമന്നപ സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച.

ലപയോതു  വടിദദയോലെയങ്ങളടിലലെ  കുടടികള്കപ  ലെഭദമയോക്കുന്ന  സകൗജനദ  ഭക്ഷദകടിറപ
ലസ്പെഷദല  സ്കൂളകളടിലലെ  പഠടിതയോകള്ക്കുന  കൂടടി  ലെഭദമയോക്കുന്നതടിനപ  30  ലെക്ഷന  രൂപ
ബഡ്ജറടില വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

ലറസടിഡന്ഷദല  സ്കൂളടില  പഠടിക്കുന്ന  കുടടികള്കപ  ഭക്ഷദകടിറപ  ലെഭടിക്കുന്നടിലല്ലന്ന
വടിഷയതടില  എനപ  ലചേയയോന്  സയോധടിക്കുന  എന്നപ  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞതടിനപ  യകന
സര്കയോരടിലന  60  ശതമയോനവുന  സനസ്ഥയോന  സര്കയോരടിലന   40  ശതമയോനവുന  ഫണ്ടപ
ഉപയയയോഗടിച്ചയോണപ  ഉച്ചഭക്ഷണന  ലകയോടുക്കുന്നലതനന  ഇവര്  യഹയോസലെടില  തയോമസടിച്ചപ
പഠടിക്കുന്നതുലകയോണ്ടയോണപ  ഈ  പദതടിയടില  ഉള്ലപടയോലത  യപയോയലതനന,  സമഗ്രശടിക്ഷയോ
യകരള യസറപ യപയോജകപ ഡയറകര് സമടിതടി മുമയോലക  അറടിയടിച.

ലസ്പെഷദല സ്കൂളകളടിലലെ പഠടിതയോകള്കപ സ്കൂളകളടിയലെകപ സകൗജനദ യയോത്രയോസകൗകരദന
ഏര്ലപടുതണലമന സമടിതടി ശകമയോയടി  ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

യയയോഗന ഉച്ചയപ 1 മണടികപ  പടിരടിഞ. 

962/2022.
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2.   22-6-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

വടിദദയോഭദയോസന  സനബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  VI,  2021  ജൂണ്  22-ാംതതീയതടി,
ലചേയോവ്വയോഴ്ച,  ഉച്ചയ്ക്കുയശഷന  2.30-നപ നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ  '5 ഡടി'  സയമളനഹയോളടില,
സമടിതടിയുലട  എകപ-ഒഫതീയഷദയോ  അനഗവുന  ബഹ.  മതദബനനന,  സയോനസയോരടികന,
യുവജനയക്ഷമ  വകുപപ  മനടിയുമയോയ  ശതീ.  സജടി  ലചേറടിയയോലന  അദദക്ഷതയടില  യയയോഗന
യചേര്ന.   തദവസരതടില  സമടിതടിയുലട  പയതദക  ക്ഷണടിതയോകളയോയ  ബഹ.  കയോയടികന
വഖേഫപ  ഹ  ജ്ജപ  തതീര്ത്ഥയോടന  വകുപപ  മനടി  ശതീ.  വടി.  അബ്ദുറഹടിമയോന്,  ബഹ.  തുറമുഖേന,
മറ്റ്യൂസടിയന,  പുരയോവസ്തു  വകുപപ  മനടി  ശതീ.  അഹമദപ  യദവർയകയോവടില  എന്നടിവര്
ഹയോജരയോയടിരുന.  ബഹ.  മൃഗസനരക്ഷണ-ക്ഷതീര  വടികസന  വകുപപ  മനടി  ശതീമതടി
ലജ.  ചേടിഞ്ചുറയോണടി  ഗൂഗടിള്  മതീറടിലൂലടയുന  പലങ്കെടുത.   തയോലഴപറയുന്ന  അനഗങ്ങളന
ഹയോജരയോയടിരുന.

ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1. ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്

2. ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന

3. ശതീ. ലക. എന. സച്ചടിന്യദവപ

4. ശതീ. എന. വടിജടിന്.

ഗൂഗടിള് മതീറപ വഴടി പലങ്കെടുത അനഗങ്ങള് :

1. ശതീ. മുഹമദപ മുഹസടിന്

2. ശതീ. ഷയോഫടി പറമടില

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ :

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോന്സടിസപ, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര് :

1. യഡയോ.  വടി.  യവണ,  അഡതീഷണല  ചേതീഫപ  ലസക്രടറടി,  പുരയോവസ്തു/പുരയോയരഖേയോ
മറ്റ്യൂസടിയന വകുപപ 

2. ശതീമതടി റയോണടി യജയോര്ജപ, പടിന്സടിപല ലസക്രടറടി, സയോനസയോരടിക കയോരദ വകുപപ

3. ശതീമതടി ബടി. ആര്. യമുന, ലസ്പെഷദല ലസക്രടറടി, ലപയോതുഭരണ വകുപപ
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4. ശതീ. രജടികുമയോര് ലജ., ഡയറകര്, പുരയോയരഖേയോ വകുപപ

5. ശതീ. ഇ. ദടിയനശന്, ഡയറകര്, പുരയോവസ്തു വകുപപ

6. ശതീ. എസപ. അബു, ഡയറകര്, മറ്റ്യൂസടിയന-മൃഗശയോലെ വകുപപ

7. ശതീ. അജടിതപ ലക. യജയോസഫപ, ഡയറകര്, സയോനസയോരടികകയോരദ വകുപപ

8. ശതീമതടി യശയോഭ വടി. ആര്., യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരദ വകുപപ.

9. ശതീമതടി  ലക.  എസപ.  ബടിന,  അഡതീഷണല ഡയറകര്,  കയോയടിക യുവജനകയോരദ

ഡയറകയററപ

10. ശതീ. അജടിത്ബയോബു ആര്., ലഡപറ്റ്യൂടടി ഡയറകര്, സയോനസയോരടിക കയോരദ വകുപപ

11. യഡയോ. രയോധയോമണടി എന. പടി., ലഡപറ്റ്യൂടടി ഡയറകര്, സയോനസയോരടിക കയോരദ വകുപപ

12. ശതീ. അജയപ സടി., ലസക്രടറടി, യകരള സനസ്ഥയോന ചേലെച്ചടിത്ര അകയോഡമടി

13. ശതീ. ആര്. ചേനന്പടിള, എകടികറ്റ്യൂടതീവപ ഡയറകര്, യകരള മറ്റ്യൂസടിയന

14. ശതീ. എസപ. ഭൂയപഷപ, കണ്സര്യവഷന് എഞ്ചടിനതീയര്, പുരയോവസ്തു വകുപപ

15. ശതീ. ജയ് കുമയോര് എസപ., കണ്സര്യവഷന് ഓഫതീസര്, പുരയോവസ്തു വകുപപ

16. ശതീമതടി  മയോയ  എന്.,  മയോയനജടിനഗപ  ഡയറകര്,  യകരള  സനസ്ഥയോന  ചേലെച്ചടിത്ര

വടികസന യകയോര്പയറഷന്

17. ശതീ.  സജടിതപ  സടി.  സടി.,  യപയോഗ്രയോന മയോയനജര്  (ഫടിനയോന്സപ),  യകരള സനസ്ഥയോന

ചേലെച്ചടിത്ര അകയോഡമടി

18. ശതീ. സയനയോഷപ യജകബപ, ട്രെഷറര്, യകരള സനസ്ഥയോന ചേലെച്ചടിത്ര അകയോഡമടി

19. ശതീ.  യജയോസഫപ സകറടിയ,  അഡ് മടിനടിയസറതീവപ  ഓഫതീസര്,  ഡയറകയററപ  ഓഫപ

ആര്സകവ്സപ

20. ശതീ.  നവയോസുകുടടി  ലക.,  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസര്,  ജടി.എ.ഡടി.,  ഗവണ്ലമനപ

ലസക്രയടറടിയറപ

21. ശതീമതടി ഷതീജ പടി. ലക., ഫടിനയോന്സപ ഓഫതീസര്, മറ്റ്യൂസടിയന ഡയറകയററപ

22. ശതീ. പയമയോദപ പയന്നൂര്, ലമമര് ലസക്രടറടി, ഭയോരതപ ഭവന്.
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ഗൂഗടിള് മതീറപ സനവടിധയോനതടിലൂലട തയോലഴപറയുന്ന ഉയദദയോഗസ്ഥര് യയയോഗതടില പലങ്കെടുത :

1. യഡയോ. ഷര്മടിള യമരടി യജയോസഫപ, ലസക്രടറടി, കയോയടിക യുവജനകയോരദ വകുപപ

2. ശതീ. ലജയറയോമടികപ യജയോര്ജപ,  ഡയറകര്, കയോയടിക യുവജനകയോരദ വകുപപ

3. ശതീ. യമയോഹനന് യചേരുകയോടപ, ലസക്രടറടി, യകരള സയോഹടിതദ അകയോദമടി

4. ശതീ. കതീയച്ചരടി രയോഘവന്, ലസക്രടറടി, യകരള യഫയോക പ യലെയോര് അകയോദമടി

5. ശതീ. ബയോലെന് പടി. വടി., ലസക്രടറടി, ലെളടിതകലെയോ അകയോദമടി

6. ശതീ. സുദര്ശന് കുന്നതകയോല, ലസക്രടറടി, ഗുരുയഗയോപടിനയോഥപ നടനഗ്രയോമന

7. ശതീ. ശതീനയോഥപ ലക. വടി., രജടിസയോര്, ഹടിലപയോലെസപ മറ്റ്യൂസടിയന (ഇന്-ചേയോര്ജപ)

8. ശതീ.  കയോര്തടിയകയന്  നയോയര്,  ഡയറകര്,  സവയലെയോപടിളടി  സനസ്കൃതടി  ഭവന്  
(ഇന്-ചേയോര്ജപ)

9. യഡയോ. ബടി. സുഗതീത, ഡയറകര്, അനര്യദശതീയ ശതീനയോരയോയണഗുരു പഠനയകനന

10. ശതീ. ശടിവകുമയോര്, ലമമര് ലസക്രടറടി, യൂതപ ലവലലഫയര് യബയോര്ഡപ.

2021-22  സയോമതടിക വര്ഷലത ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട  സൂക്ഷ്മ പരടിയശയോധനയുലട
ഭയോഗമയോയടി  ധനയോഭദര്ത്ഥന  നന.  XVII-ലന  കതീഴടില  വരുന്ന  കയോയടിക  യുവജനകയോരദന,
സയോനസയോരടികകയോരദന,  ലപയോതുഭരണന  എന്നതീ  വകുപ്പുകളമയോയടി  ബനലപട  2204,  2205,
4202  എന്നതീ ശതീര്ഷകങ്ങള് സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന ബനലപട ഉയദദയോഗസ്ഥരുമയോയടി
നടതടിയ ചേര്ച്ചയുലട അടടിസ്ഥയോനതടില ശടിപയോര്ശകളന നടിര്യദ്ദേശങ്ങളന നലകുകയുന ലചേയ.
ആയവ ചുവലട യചേര്ക്കുന. 

കയോയടിക യുവജനകയോരദ വകുപപ

2204-00-001-99-04-1—കയോയടിക  യുവജനകയോരദ  ഡയറകയററപ  -    യയോത്രയോലചേലെവുകള്    -
യയോത്രയോബത

ടടി.  എ.  അനുവദടിചനലകുന്നതടിനപ   2.63  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

21-2—യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്  -   സനരക്ഷണവുന  അറകുറപണടികളന

വയോഹനങ്ങളലട അറകുറപണടികള്ക്കുള ലചേലെവടിനയോയടി ബ ഡ്ജറടില അനുവദടിച്ച തുക
മതടിയയോകയോത  സയോഹചേരദതടില  69,000  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2204-00-103-68—യകരള സനസ്ഥയോന യൂതപ കമതീഷന്

31—സഹയോയധനന  -  ശമളന

ജതീവനകയോരുലട  പുതുകടിയ  ശമളന,  ശമളപരടിഷ്കരണ  കുടടിശടിക,  അനഗങ്ങളലട

ഓണയററടിയന, യയോത്രയോബത, അനഗങ്ങളലട ലപന്ഷന്, മറപ ആനുകൂലെദങ്ങള് എന്നടിവയയോയടി

അനുവദടിച്ച  തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  40  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

36—സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

പദതടി  പവര്തനങ്ങളലട  നടതടിപപ-അദയോലെതകള്,  ഗ്രതീന്  യസയോണ്  പദതടി,

പയോര്ശശ്വവത്കൃത  യുവജനങ്ങളലട  ആയരയോഗദ  പരടിപയോലെനന,  യൂതപ  ലെതീഗല  സയപയോര്ടപ

ലസനര്,  വടിര്ചേശ്വല എനയപ്ലയോയ്ലമനപ  എകപയചേഞ്ചപ എന്നതീ പദതടികള്കപ അനുവദടിച്ച തുക

അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  പദതടിയടിനതടില  16  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

കമതീഷന്  ലചേയര്യപഴണ്/ലസക്രടറടി  എന്നടിവരുലട  ഔയദദയോഗടിക  വയോഹനങ്ങള്

നടിരനരന  അറകുറപണടികള്കപ  വടിയധയമയോകുന്നതടിനയോല  പകരന  പുതടിയ  വയോഹനന

വയോങ്ങുന്നതടിനുന/ഹയര്  ലചേയ്യുന്നതടിനുന  കമറ്റ്യൂടര്,  പടിനര്,  ലെയോപപ  യടയോപ്പുകള്  ഇവ

വയോങ്ങുന്നതടിനുന  ഓഫതീസടിലലെ  ഉപയയയോഗശൂനദമയോയ   എ.സടി.-കള്  മയോറ്റുന്നതടിനുന  മറപ

സദനനദടിന  ആവശദങ്ങള്ക്കുന  അനുവദടിച്ച  തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല

പദതടിയയതരയടിനതടില  15  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി

ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2204-00-103-98-31—യൂതപ ലവലഫയര് യബയോര്ഡപ  -   സഹയോയധനന   -   ശമളന

സ്ഥടിരന  ജതീവനകയോരുലടയുന,  ലഡപറ്റ്യൂയടഷന്  ജതീവനകയോരുലടയുന  ശമളന,  ശമള

പരടിഷപ കരണ  കുടടിശടിക,  യയോത്രയോബത  എന്നടിവയയോയടി  അനുവദടിച്ച  തുക

അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല   2  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി

ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

യകരള  സനസ്ഥയോന  യൂതപ  ലവലഫയര്  യബയോര്ഡടിലലെ  അനഗങ്ങള്കപ  സടിറടിനഗപ

അലെവന്സടിനപ  പുറയമ  ഓണയററടിയന  കൂടടി  അനുവദടികണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ

ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2204-00-104-97-31—യകരള സനസ്ഥയോന യസ്പെയോര്ട്സപ  കകൗണ്സടിലെടിനുള ധനസഹയോയന   -
സഹയോയധനന   -   ശമളന

2020-21  സയോമതടിക  വര്ഷതടില  യകരള  യസറപ  യസ്പെയോര്ട്സപ  കകൗണ്സടിലെടിലലെ
ജതീവനകയോര്കപ  ശമളന,  പുതുകടിയ  ഡടി.എ.,  ഡടി.എ.  കുടടിശടിക,   ലപന്ഷന്  പറടിയ
ജതീവനകയോരുലട  ലപന്ഷനുന  മറപ  ആനുകൂലെദങ്ങളന,  മറപ  ഓഫതീസപ  ലചേലെവുകള്  എന്നടിവ
നലകുന്നതടിനുന,   9-ാംശമള  കമതീഷന്  പകയോരന  കയോലെയോ  കയോലെങ്ങളടില  അനുവദടിച
നലകടിയടിരുന്ന  ഡടി.എ.യുലട  കുടടിശടിക  തുകകള്  ജതീവനകയോര്കപ  അനുവദടിക്കുന്നതടിനുന,
അതുയപയോലലെ  10-ാം  ശമള  കമതീഷലന  62  മയോസങ്ങളടിലലെ  കുടടിശടിക  ജതീവനകയോര്ക്കുന
ലപന്ഷന്കയോര്ക്കുന  നലകുന്നതടിനുന,  10-ാം  ശമള  കമതീഷന്  പകയോരന  ലപന്ഷന്
ആനുകൂലെദങ്ങള്  അനുവദടിക്കുന്നതടിനുന  ബഡ്ജറടില   അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല 16.1421 യകയോടടി രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

35 —മൂലെധന ആസ്തടികളലട രൂപതീകരണതടിനുള  സഹയോയധനന

36—സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

യസ്പെയോര്ട്സപ  യഹയോസലുകളലട  സുഗമമയോയ  പവര്തനതടിനുന  കയോയടികതയോരങ്ങള്കപ
ഗുണയമനയയറടിയ  ഭക്ഷണന,  തയോമസസകൗകരദന,  കയോയടിക  പരടിശതീലെനതടിനുള  മറപ
സകൗകരദങ്ങള്  എന്നടിവ  ഒരുക്കുന്നതടിനുന  യവണ്ടടി  പദതടിയടിനതടില  6.16  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

സനസ്ഥയോനലത  മടിക  പഞ്ചയോയതകളടിലുന  കളടിസ്ഥലെങ്ങള്  ഇല്ല  എന്നപ  സമടിതടി
മനസടിലെയോകടിയതടിനയോല പസ്തുത പഞ്ചയോയതകളടില കളടിസ്ഥലെങ്ങള്കയോയടി ആവശദമയോയ
തുക വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

സനസ്ഥയോനതപ  പവര്തടിക്കുന്ന  അനഗതീകൃത  യൂതപ  ആര്ട്സപ  &  യസ്പെയോര്ട്സപ
കബ്ബുകള്കപ  ലെഭടിക്കുന്ന  ഗ്രയോനപ  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  15,000  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2204-00-104-95—യദശതീയവുന  അനര്യദശതീയവുമയോയ   കയോയടിക  മലസരങ്ങളടില
വടിജയടികള്കപ  യപയോലസയോഹന സമയോനതക

യദശതീയ അനര്യദശതീയ മതരങ്ങളടില വടിജയടിച്ചപ  വരുന്ന  കയോയടിക തയോരങ്ങള്കപ
കദയോഷപ  അവയോര്ഡപ  നലകുവയോന്  ബഡ്ജറടില   വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല   1   യകയോടടി  രൂപ   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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കയോയടിക  വകുപപ  മുയഖേന  സ്കൂള്  കുടടികള്കയോയടി  സയോഷപ  (നതീനല  പരടിശതീലെനന),
കടിയകയോഫപ  തുടങ്ങടിയ  പദതടികള്  നടപടിലെയോകടിയതപ  തുടരുനയണ്ടയോ  എന്നപ  സമടിതടി
ആരയോഞ.  ഈ വര്ഷന കടിയകയോഫപ പദതടിയടില ലപണ്കുടടികലള കൂടടി ഉള്ലപടുതയോന്
ഉയദ്ദേശടിക്കുനലണ്ടനന,  സയോഷപ, കടിയകയോഫപ എന്നതീ പദതടികള്കയോയടി ബഡ്ജറടില പണന
ഉള്ലകയോളടിച്ചടിട്ടുലണ്ടനന  സയോഷപ പദതടികപ ഏജന്സടി മുയഖേനയയോണപ സശ്വടിമടിനഗപ പൂളകള്
ബുകപ  ലചേയ്തടിരുന്നലതനന,  യകയോവടിഡയോയതടിനയോല  സശ്വടിമടിനഗപ  പൂളകള്  ഉപയയയോഗടികയോന്
കഴടിയുന്നടിലല്ലനന,  സശ്വടിമടിനഗപ  പൂള്  ഉപയയയോഗടിക്കുയമയോള്  യരയോഗബയോധ  വരയോന്
സയോധദതയുളതടിനയോല  സയോഷപ പദതടി നടിര്തലെയോകയോന് സയോധദതയുലണ്ടനന, കടിയകയോഫപ
പദതടിയടില  ആളകള്  തമടിലുള  സമര്കന  കുറവയോയതുലകയോണ്ടപ  പശ്നമടിലല്ലനന
കയോയടികയുവജനകയോരദ ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച. 

പടയോമടി  യകയോയളജടില  അനുവദടിച്ച  മള്ടടി  പര്പസപ  ഇന്യഡയോര്  യസഡടിയന
പൂര്തതീകരടികയോന്  സയോധടികയോതതടിലനക്കുറടിച്ചപ  സമടിതടി  ആരയോഞ.   ഇന്യഡയോര്
യസഡടിയവുമയോയടി  ബനലപട  വടിഷയതടില  ഡയറകര്  ഓഫപ  യകയോളതീജടിയറപ
എഡറ്റ്യൂയകഷനുമയോയടി  ചേര്ച്ച  നടതടിലയനന  സമയോന  വടിഷയന  സനസ്കൃത  യകയോയളജടിലുന
നടിലെനടിലക്കുനലണ്ടനന,  ഇകയോരദന  യകയോളതീജടിയറപ  എഡറ്റ്യൂയകഷന്   ഡയറകറുമയോയടി
സനസയോരടിച്ചയപയോള്  യപയോജക്ടുകള്  നടപയോകണലമങ്കെടില  ഗവണ്ലമനപ  അനഗതീകരടിച്ച
ധയോരണയോപത്രതടിലലെ ചേടിലെ യകയോസുകളടില യഭദഗതടി വരുതണലമന്നയോണപ പറയുന്നലതനന,
ആയതുപകയോരന  യഭദഗതടി  വരുതടിയ  യകയോസുകള്  ഗവണ്ലമനടിയലെകപ  അയചലവങ്കെടിലുന
നയോളടിതുവലര  അനഗതീകയോരന  ലെഭടിച്ചടിടടിലല്ലനന,  ചേടിറ്റൂരടിലലെ  ഗവണ്ലമനപ  യകയോയളജടില  ഇയത
എഗ്രടിലമനപ  ഒപ്പുവച്ചപ  പദതടി  നടപടിലെയോകയോന്  കഴടിഞ്ഞടിട്ടുലണ്ടനന,  കടിഫ്ബടിയടില
അനഗതീകയോരന  ലെഭടിച്ച  യപയോജകയോയതുലകയോണ്ടപ  നടപടിലെയോകയോന്  ശമടികയോലമനന  കയോയടിക
യുവജനകയോരദ വകുപപ ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

മറപ വകുപ്പുകള് ലെഭദമയോകടിയതുയപയോലലെ പദതടികലള സനബനടിച്ച വടിശദവടിവരങ്ങള്
സബ്ജകപ  കമടിറടിയടില  ചേര്ച്ച  ലചേയയോനയോയടി  നലകണമയോയടിരുനലവനന   ഓയരയോ
ശതീര്ഷകതടിലുന  അധടികമയോയടി  ലെഭടിയകണ്ട  തുക  മയോത്രമയോണപ  ആവശദലപടടിട്ടുളലതനന
അതപ  ശരടിയയോയ  രതീതടിയലല്ലന്നനന  എല്ലയോ  അനഗങ്ങള്ക്കുന  യപയോജക്ടുകലള  സനബനടിച്ചപ
അറടിയണലമനന,  ബഡ്ജറടില  ഉള്ലപടതുന  ഉള്ലപടയോതതുമയോയ  എല്ലയോ  പദതടികലള
സനബനടിചമുള വടിശദവടിവരന നലകണലമനന സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച.

ഓയരയോ  നടിയയയോജക  മണ്ഡലെങ്ങളടിലലെയുന  ഗ്രയോമതീണ  യമഖേലെയടിലലെ  ഗ്രകൗണ്ടുകളലട
നവതീകരണന എല.എസപ.ജടി.ഡടി.-യുലട ഫണ്ടപ ഉപയയയോഗടിച്ചപ എഞ്ചടിനതീയറടിനഗപ വടിഭയോഗമയോണപ
ലചേയ്യുന്നലതനന കയോയടിക യുവജനകയോരദ വകുപപ ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.
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2204-00-104-91-05-1—ഡടിപയോര്ട്ടുലമനപ  സ്കൂളകളടില  കയോയടിക     വടിയനയോദ  വടിഭയോഗങ്ങളടില
സകൗകരദങ്ങള്     സജ്ജതീകരടികല    (  യസ്പെയോര്ട്സപ  സ്കൂളകളന
ഡടിവടിഷനുകളന  )-  ഓഫതീസപ  ലചേലെ  വുകള്   -   ലവളകരന

യഹയോസല  ഉള്ലപടുന്ന  സ്കൂള്  ആയതടിനയോല  ബഡ്ജറപ  തുക  അപരദയോപ്തമയോണപ.
ആകയയോല  19.38  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ
ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2204-00-104-90—സര്കസപ യപയോതയോഹടിപടിക്കുന്നതടിനപ

യക്ഷമ  ലപന്ഷനുകള്  വര്ദടിപടിച്ച  സയോഹചേരദതടില  അധടിക  തുക  ആവശദമയോയടി
വരുന്നതടിനയോല  48.064  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

സയോനസയോരടികകയോരദ വകുപപ

2205-00-101-97—യകരള കലെയോമണ്ഡലെന

31—സഹയോയധനന   -   ശമളന

പദതടിയയതര ലചേലെവുകളടില  കയോരദമയോയ  വര്ദനവപ  വന്നടിട്ടുളതടിനയോലുന
ശമളപരടിഷ്കരണ കുടടിശടിക നലകുന്നതടിനയോയുന യു.ജടി.സടി. തസ്തടികയടിയലെകപ സ്ഥയോനകയറന,
നടിയമനന തുടങ്ങടിയവ നലയകണ്ടതടിനയോലുന പദതടിയയതര ഇനതടില 21.48 യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

36—സഹയോയധനന  -   ശമയളതരന

പദതടിയടിന  ലചേലെവുകളടില  കയോരദമയോയ  വര്ദനവപ  വന്നടിട്ടുളതടിനയോലുന  നടിര്മയോണ
പദതടികള് പൂര്തതീകരടിക്കുന്നതടിനുന  പദതടിയടിനതടില 71.04 യകയോടടി രൂപ അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-101-96—ജവഹര് ബയോലെഭവന്

31—സഹയോയധനന   -   ശമളന 

36—സഹയോയധനന  -  ശമയളതരന 

ജവഹര് ബയോലെഭവന് - തടിരുവനനപുരന

ജതീവനകയോരുലട  ശമളപരടിഷ്കരണന  നടപടിലെയോകടിയതുമൂലെവുന  സ്ഥയോപനതടിലന
കണ്ടടിജന്സടി  ലചേലെവുകള്  വര്ദടിച്ചതടിനയോലുന  കുടടികള്കപ  ഗുണപദമയോയ  പരടിപയോടടികള്
സനഘടടിപടിക്കുന്നതടിനപ  ഉണ്ടയോകുന്ന  അധടിക  ബയോധദത  നടിറയവറ്റുന്നതടിനുന
പദതടിയയതരയടിനതടില  1.97646  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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ജവഹര് ബയോലെഭവന് - തൃശൂര്

ലകടടിട  അറകുറപണടികള്കപ  3  വര്ഷമയോയടി  പ്ലയോന്  ഫണ്ടപ  ലെഭടികയോതതടിനയോല

25  ലെക്ഷന രൂപ പദതടിയടിനതടിലുന ജതീവനകയോരുലട ശമള പരടിഷ്കരണവുന കുടടിശടികയുന

നലകുന്നതടിനപ  1.0965575  യകയോടടി  രൂപ  പദതടിയയതരയടിനതടിലുന   അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

ജവഹര് ബയോലെഭവന് - ലകയോല്ലന

ജതീവനകയോരുലട ശമളന,  ശമള  കുടടിശടിക  എന്നടിവ  നലകുന്നതടിനുന  യകയോവടിഡപ  19

പശയോതലെതടില വരുമയോനന നഷ്ടലപട സയോഹചേരദതടില അടടിയനര ലചേലെവുകള്ക്കുമയോയടി

പദതടിയയതരയടിനതടില  1.74  യകയോടടി  രൂപ   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി

ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

നടിലെവടില ജവഹര് ബയോലെഭവനുകള് ഇല്ലയോത 10 ജടില്ലകളടില 50 ലെക്ഷന രൂപ വതീതന

നലകടി  ജവഹര്  ബയോലെഭവനുകള്  സ്ഥയോപടിക്കുന്നതടിനപ  5  യകയോടടി  രൂപ   അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-98-36—പമുഖേരയോയ  കലെയോകയോരനയോരുലടയുന  സയോഹടിതദകയോരനയോരുലടയുന

സയോരകങ്ങള്കയോയുള സഹയോയന  -   സഹയോയധനന    -   ശമയളതരന

യകരള  നടിയമസഭയുലട  ആദദ  സ്പെതീകറുന  യകരള  സയോമൂഹദ  പരടിഷ്കരണ  രനഗതപ

സജതീവമയോയടി  ഇടലപടുകയുന  ലക.പടി.എ.സടി.-യുലട  നയോടക  നടിര്മടിതടികളടില  തനതയോയ

സനഭയോവനകള്  നലകടിയ  വദകടിയുമയോയടിരുന്ന  അനരടിച്ച  ആര്.  ശങ്കെരനയോരയോയണന്

തമടിയുലട  യപരടില  ഒരു സയോനസയോരടിക  സമുച്ചയന  നടിര്മടിക്കുന്നതടിനപ  പദതടിയടിനതടില

5  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്

തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-97-36—യകരള  സയോഹടിതദ  അകയോദമടി  ധനസഹയോയന  -  സഹയോയധനന  -

ശമയളതരന

സയോനസയോരടിക രനഗതപ കൂടുതല വദയോപകമയോയ പവര്തനങ്ങള്ക്കുയവണ്ടടി   2  യകയോടടി
രൂപ  പദതടിയടിനതടിലുന  ജതീവനകയോരുലട  ശമളവുന  ആനുകൂലെദങ്ങളന  മറപ  ഓഫതീസപ
ലചേലെവുകള്ക്കുമയോയടി അനുവദടിച്ച തുക തടികചന അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  1.07  യകയോടടി രൂപ
പദതടിയയതരയടിനതടിലുന  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ
ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

962/2022.
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2205-00-102-91-36—യകരള ലെളടിതകലെയോ അകയോദമടി  -   സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന 

ലെളടിതകലെയോ  അകയോദമടിയടില  കലെയോവസ്തുകളലട  യസയോയറജപ  നടിര്മയോണതടിനുന
ഗദയോലെറടികളലടയുന,  ആസ്ഥയോനമനടിരതടിലനയുന  നവതീകരണതടിനുന,   കടിളടിമയോനൂര്
രയോജയോരവടിവര്മ  സയോരകനടിലെയന  നടിര്മയോണതടിനുന,  ആര്ടടിസപ  ഇന്  സ്റ്റുഡടിയയയോ
റസടിഡന്സടി വടികസനതടിനുന  പദതടിയടിനതടില  1   യകയോടടി  രൂപയുന സ്ഥടിരന/കരയോര്/
ദടിവസയവതന  ജതീവനകയോര്കപ  ശമളന  നലകുന്നതടിനുന  ഗദയോലെറടികളലട  നടതടിപ്പുമയോയടി
ബനലപട  സദനനദടിന  ലചേലെവുകള്ക്കുന  പദതടിയയതരയടിനതടില  30  ലെക്ഷന  രൂപയുന
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-90-36—യകരള സനഗതീത നയോടക അകയോദമടി  -  സഹയോയധനന  -   ശമയളതരന  

യകരള  സനഗതീത  നയോടക  അകയോദമടികപ  കതീഴടില  ഉടന്  നടിര്മയോണന  തുടങ്ങുവയോനുള
ആര്സകവ്സപ,  ആര്ടപ  ഗദയോലെറടി,  മറ്റ്യൂസടിയന,  സലെബറടി,  സ്റ്റുഡടിയയയോ  എന്നടിവയുലട
നടിര്മയോണലച്ചലെവടിനപ  യവണ്ടടി  പദതടിയടിനതടില  3  യകയോടടി   രൂപയുന  അനയോരയോഷ
നയോടയകയോലസവന  സനഘടടിപടിക്കുന്നതടിനുള  ലചേലെവുകള്കയോയടി  3   യകയോടടി   രൂപയുന,
ജതീവനകയോരുലട നടിയമനന,  ശമള പരടിഷ്കരണന,  യവതനന,  അകയോദമടി അനഗങ്ങള്ക്കുള
സടിറടിനഗപ  ഫതീസപ,  യയോത്രയോബത,  ഓഫതീസപ  ലചേലെവുകള്,  വയോഹന-ഇനനന  തുടങ്ങടിയ
ആവശദങ്ങള്ക്കുള  തുക  കയോലെയോനുസൃതമയോയടി  വര്ദടിപടിച  നലകുന്നതടിനപ
പദതടിയയതരയടിനതടില  1.024  യകയോടടി  രൂപയുന  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-87-36—നടിര്ദനരയോയ  കലെയോകയോരനയോര്  /  സയോഹടിതദകയോരനയോര്  എന്നടിവര്ക്കുള
സഹയോയന  -  സഹയോയധനന  -  ശമയളതരന

2800  കലെയോകയോരനയോര്കപ  പതടിമയോസന  1600  രൂപ  നടിരകടില  കലെയോകയോരലപന്ഷന്
2021-22  വര്ഷയതകപ  നലകുന്നതടിനുന  100  ഓളന   കലെയോകയോരനയോര്കപ  പുതുതയോയടി
ലപന്ഷന് അനുവദടിക്കുന്നതടിനുന പദതടിയയതരയടിനതടില 54 ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-86-36—കഥകളടി പരടിശതീലെനന   -   മയോര്ഗടി  -   സഹയോയധനന  -   ശമയളതരന

സടി.പടി.എഫപ.  അടയയോനുന കൂടടിയയോടതടിലനയുന കഥകളടിയുലടയുന  പരടിയപയോഷണതടിനുന,
കലെയോകയോരനയോര്കപ  വടിദഗ്ധ  പരടിശതീലെനതടിനുന,  വര്ണ്ണയോഭമയോയ  യവഷവടിധയോനങ്ങള്,
വയോയദദയോപകരണങ്ങള്,  കടിരതീടന,  ആടയയോഭരണങ്ങള്  തുടങ്ങടിയവയ്ക്കുന  മറ്റു  അനുബന
ലചേലെവുകള്ക്കുന  യവണ്ടടി  20  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.



99

2205-00-102-82-36—തടിരുവനനപുരന ഭയോരതപ ഭവന്   -   സഹയോയധനന  -   ശമയളതരന

സര്ഗയോത്മകതയുലട കരുതല കൂടയോയ,  സമയക്രയോ ഫടിലെടിനലഫസപ, നയവയോത്ഥയോന നയോടക

സനദകള്, യയശുദയോസപ ഡടിജടിറല സലെബറടി എന്നടിവയയോയടി പദതടിയടിനതടില 4 യകയോടടി

രൂപയുന  പദതടിയയതര  നടിര്യദ്ദേശങ്ങള്  നടപടിലെയോക്കുന്നതടിനപ   അനുവദടിച്ച  തുക

അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  ഈ ശതീര്ഷകതടില  496.7486  യകയോടടി  രൂപയുന  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-80—നയോടരങ്ങപ

കലെയോ സയോനസയോരടിക പവര്തനങ്ങള്കപ ലപയോതു ഇടങ്ങള് ലെഭദമല്ലയോത ഗ്രയോമങ്ങളടിലുന

ലചേറു പടണങ്ങളടിലുന സകൗകരദപദമയോയ പയോതയയയോരങ്ങള് കലണ്ടതടി നയോടരങ്ങപ മയോതൃകയടില

നടിര്മടിക്കുന്ന  പദതടികപ  ഒരു  ജടില്ലയടില  ഒരു  നയോടരങ്ങപ  വതീതന  ആലക  പതടിനയോലെപ

നയോടരങ്ങുകള് നടിര്മടിക്കുന്നതടിനപ  ഒരു നയോടരങ്ങടിനപ  ഇരുപതപ  ലെക്ഷന രൂപ വതീതന ആലക

2  യകയോടടി  40  ലെക്ഷന രൂപ ലചേലെവപ പതതീക്ഷടിക്കുന.  നടിലെവടില നടിര്മയോണതടിലെടിരടിക്കുന്ന

ലചേങ്ങന്നൂര് നയോടരങ്ങടിലന നടിര്മയോണ പവൃതടികള് പൂര്തതീകരടിക്കുവയോനുന മറപ ജടില്ലകളടില

കൂടടി  നയോടരങ്ങടിലന നടിര്മയോണ പവര്തനങ്ങള് ആരനഭടിക്കുന്നതടിനുന 1.80  യകയോടടി  രൂപ

അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-79—യുവകലെയോകയോരനയോര്ക്കുള ഡയമണ്ടപ ജൂബടിലെടി  ലഫയല്ലയോഷടിപപ

വ ജ്രജൂബടിലെടി ലഫയല്ലയോഷടിപപ പദതടി തുടരുലമന്നപ പഖേദയോപടിച്ചടിട്ടുള സയോഹചേരദതടില

1000  യുവ കലെയോകയോരനയോര്കപ  10000  രൂപ വതീതന  ലഫയലെയോഷടിപപ  നലകുന്നതടിനപ  പുറലമ

14 ജടില്ലയോ യകയോ-ഓര്ഡടിയനറര്മയോരുലട പതടിഫലെന, യയയോഗങ്ങള് സനഘടടിപടികല, പചേരണന,

കലെയോയമളകള് സനഘടടിപടികല കൂടയോലത സ്കൂള്,  യകയോയളജപ തലെങ്ങളടില കൂടടി ലഫയല്ലയോഷടിപപ

പദതടി  വദയോപടിപടികല  എന്നടിവയപ  3  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ

സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-76-36—ഗുരു യഗയോപടിനയോഥപ നടനഗ്രയോമന  സഹയോയധനന   -      ശമയളതരന

ഗുരു  യഗയോപടിനയോഥപ  നൃതമറ്റ്യൂസടിയലത  അനര്യദശതീയ  നടിലെവയോരതടിയലെകപ

ഉയര്തന്നതടിനുന  അടടിസ്ഥയോന  വടികസനയോവശദങ്ങള്ക്കുന  യവണ്ടടി  6.7  യകയോടടി  രൂപ

പദതടിയടിനതടിലുന  അദദയോപകര്ക്കുന  മറപ  ജതീവനകയോര്ക്കുന  ശമളന  നലകുന്നതടിനുന

ഭരണപരമയോയ സദനനദടിന ആവശദതടിനുന 57.01 ലെക്ഷന രൂപ പദതടിയയതരയടിനതടിലുന

അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2205-00-102-75—യകരളതടില നടതന്ന അനര്യദശതീയ ചേലെച്ചടിത്ര യമള &

2205-00-102-66-36—യകരള  സനസ്ഥയോന  ചേലെച്ചടിത്ര  അകയോദമടി  -  സഹയോയധനന  -

ശമയളതരന

സടിഫയടിലലെ  ചേലെച്ചടിത്ര  സപതൃക  സനരക്ഷണ  പവര്തനന,  ലഫയല്ലയോഷടിപപ  &

റടിസര്ച്ചപ,  കലെയോമൂലെദമുള സടിനടിമകള്ക്കുള സബ്സടിഡടി,  യഗയോത്രവര്ഗ വടിഭയോഗങ്ങള്ക്കുള

ചേലെച്ചടിത്ര  പഠന  പദതടി  എന്നടിവയയോയടി  പദതടിയടിനതടില  4  യകയോടടി  രൂപയുന,

സ്ഥടിരന/കരയോര്/ദടിവസയവതന  ജതീവനകയോരുലട  ശമളന  നലകുന്നതടിനയോയടി  പദതടിയയതര

യടിനതടില  75  ലെക്ഷന  രൂപയുന  അകയോദമടിയുലട  വടിവടിധ  പരടിപയോടടികള്കയോയടി

പദതടിയയതരയടിനതടില  1.50  യകയോടടി  രൂപയുന   അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ

സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

യകരള  സനസ്ഥയോന  ചേലെച്ചടിത്ര  അകയോദമടി  സനഘടടിപടിക്കുന്ന   അനയോരയോഷ

ചേലെച്ചടിയത്രയോതവതടിനപ പദതടിയയതരയടിനതടില  1  യകയോടടി  രൂപ   അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-74-36—യകരള നയോടന്കലെ അകയോദമടി   -   സഹയോയധനന  -   ശമയളതരന

യകരള നയോടന് കലെ അകയോദമടിയുലട ആസ്ഥയോനതപ പവര്തടികയോന് ഉയദ്ദേശടിക്കുന്ന പടി.

ലക.  കയോളന് സയോരക മറ്റ്യൂസടിയതടിലന പണടി പൂര്തതീകരടിച്ച ഒന്നയോന നടിലെയടില മറ്റ്യൂസടിയന

സജ്ജതീകരടിക്കുന്നതടിനുന,  രണ്ടയോന നടിലെയടില ഗസപ റൂന പണടിയുന്നതടിനുന,  ഗ്രയോയമയോതവങ്ങള്

സനഘടടിപടിക്കുന്നതടിനുന,  കലെയോപരടിപയോടടികള്  യസ്പെയോണ്സര്  ലചേയ്തപ  നലകുന്നതടിനുന

പദതടിയടിനതടില   5 യകയോടടി  രൂപയുന   ജതീവനകയോരുലട  ശമളന,  മറപ  ആനുകൂലെദങ്ങള്,

ഓഫതീസപ  ലചേലെവുകള്,  എന്നടിവയയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില  50  ലെക്ഷന  രൂപയുന

അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-72—മറ്റ്യൂസടിയങ്ങളലട വടികസനവുന ലനറപ വര്കടിനഗുന

സയോനസപ കയോരടികവകുപദദക്ഷകയോരദയോലെയതടിലന  കതീഴടില  പുതടിലയയോരു  മറ്റ്യൂസടിയന

നടിര്മടിക്കുന്നതടിനുന നടിലെവടിലുള  മറ്റ്യൂസടിയങ്ങളലട  ശനഖേലെ  വടികസടിപടിലച്ചടുക്കുന്നതടിനുന,

യമയോടടിപടിടടിപടിക്കുന്നതടിനുന  ഈ പദതടിയുലട വടിശദമയോയ യപയോജകപ റടിയപയോര്ടപ തയയോറയോകടി

ഭൂമടി ഏലറടുക്കുന്നതടിനുമയോയടി  25  യകയോടടി രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി

ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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2205-00-102-71—കലെയോകയോരനയോരുലട ഉപജതീവനവുന പയോയദശടിക  ആര്ടപ ഹബ്ബുകളന

14  ജടില്ലകളടിലെയോയടി  നടിലെവടിലുള  20  സപതൃക  ഗ്രയോമങ്ങലള  കൂടയോലത  ടടി  പദതടി
യബയോകപ തലെതടിലുന വടിയല്ലജപ  തലെതടിലുന ആരനഭടിക്കുന്നതടിനുന നടിലെവടിലലെ  യപയോജക്ടുകള്
പൂര്തതീകരടിക്കുന്നതടിനുന,  വടിപണടികള് ആരനഭടിക്കുന്നതടിനുന  3  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-68-36—വയോസ്തു വടിദദയോഗുരുകുലെന    -   സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

പുതടിയതയോയടി  ആരനഭടിച്ച  തടിരുവനനപുരന  സബ് ലസനറടിലന  പവര്തനന,
വയോസ്തുശയോസ്ത്ര ശടിലപശയോലെ, പദര്ശനവസ്തുകളലട നടിര്മയോണന,  മണ്നടിര്മടിത ഭവനങ്ങളലട
യഡയോകദ്യുലമയനഷന്  എന്നടിവ  നടതന്നതടിനപ  പദതടിയടിനതടില  45  ലെക്ഷന  രൂപയുന
ജതീവനകയോര്കപ  ശമളന  നലകുന്നതടിനുന  ഇതര  ശമയളതര  ലചേലെവുകള്ക്കുമയോയടി
പദതടിയയതരയടിനതടില 50 ലെക്ഷന രൂപയുന അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-63-36—ലമയോയടിന്കുടടി  സവദദര്  മയോപടിളകലെയോ  അകയോദമടി  -  സഹയോയധനന  -
ശമയളതരന

മറ്റ്യൂസടിയന,  സലെബറടി,  ഓഡടിയയയോ  വടിഷശ്വല  ആര്സകവപ,  ഉദദയോനന
യമയോടടിപടിടടിപടികല,  പസടിദതീകരണന,  യഡയോകദ്യുലമനറടി,  ലഫയല്ലയോഷടിപപ,  അവധടികയോലെ
പരടിശതീലെന കദയോമപ,  അനുസരണന/ലസമടിനയോര്,  ലമയോയടിന്കുടടി സവദദര് അവയോര്ഡപ,  മയോപടിള
സയോഹടിതദതടിലലെ  സ്ത്രതീപഠനങ്ങള്  സനബനടിച്ച  ഗ്രന്ഥങ്ങള്  പസടിദതീകരടികല,
മയോപടിളകലെയോ പരടിശതീലെന യകനന തുടങ്ങടിയവയയോയടി  പദതടിയടിനതടില  3.2575  യകയോടടി
രൂപയുന  യകയോഴടിയകയോടപ  ജടില്ലയടിലലെ  നയോദയോപുരന  ഉപയകനതടിലന  പവര്തനതടിനയോയടി
പദതടിയയതരയടിനതടില  75 ലെക്ഷന രൂപയുന അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-55-36—കുമയോരനയോശയോന്  യദശതീയ  സയോനസയോരടിക  യകനന  ,    യതയോന്നയല    -
സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

മഹയോകവടി  കുമയോരയോനയോശയോലന  കുടടിലെടിനുന  എഴുതപുരയ്ക്കുന  സനരക്ഷടിത
കവചേലമയോരുകല,  ചേടിത്രങ്ങള്,  ശടില്പങ്ങള്,  റടിലെതീഫുകള് പതടികല,  ആശയോന് ഗ്രന്ഥ  സൂചേടി
തയയോറയോകല,  ലവബ്സസറപ  പരടിഷ്കരടികല,  വടിവടിധ  സയോനസയോരടിക  പരടിപയോടടികള്
സനഘടടിപടികല, ആശയോന് കൃതടികളലട പുനനഃപസടിദതീകരണവുന വടിവര്തനവുന,  സയോരകന,
ഗയോര്ഡന് എന്നടിവടിടങ്ങളടില യസയോളയോര് വടിളക്കുകള് സ്ഥയോപടികല, സലെബറടി നവതീകരണന
തുടങ്ങടിയ പദതടികളലട പവര്തനങ്ങള് പൂര്തതീകരടിക്കുന്നതടിനയോയടി  പദതടിയടിനതടില
47  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.
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2205-00-102-41—സയോനസയോരടിക പവര്തനങ്ങള്ക്കുള ധനസഹയോയന  -   ആവര്തടികയോതതപ

യകയോവടിഡപ  മഹയോമയോരടിമൂലെന  ഉപജതീവനമയോര്ഗന  നഷ്ടലപടവര്ക്കുന  ലതരലഞ്ഞടുകലപട
75000  കലെയോകയോരനയോര്ക്കുന  മുന്വര്ഷലതയപയോലലെ  നടപ്പുവര്ഷവുന  ധനസഹയോയന
നലയകണ്ടതടിനയോല  22.50  യകയോടടി   രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-40-36—സവയലെയോപടിളടി സനസ്കൃതടി ഭവന്    [  വടിവടിയധയോയദ്ദേശദ സയോനസയോരടിക
സമുച്ചയന  ]    തടിരുവനനപുരന സഹയോയധനന  -  ശമയളതരന

സ്ഥയോപനതടിലന  അടടിസ്ഥയോന  സകൗകരദ  വടികസനതടിനുന,  വടിവടിധ  സയോനസയോരടിക
പരടിപയോടടികളലട  സനഘയോടനതടിനുന  സഹയോയതടിനുമയോയടി  പദതടിയടിനതടില  3  യകയോടടി
രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-32-36—ശതീനയോരയോയണ  അനര്യദശതീയ  പഠനയകനന  ,    ലചേമഴനടി    -
സഹയോയധനന   -   ശമയളതരന

പഠനഗയവഷണങ്ങള്കയോയടി  പലെഭയോഗതപ  നടിനന  എതന്ന  വടിദദയോര്ത്ഥടികള്കപ
തയോമസടിക്കുന്നതടിനപ  യഹയോസല  നടിര്മടിക്കുന്നതടിനുന   മറപ  ഓഫതീസപ  ആവശദതടിനുമയോയടി
പദതടി/പദതടിയയതരയടിനങ്ങളടിലെയോയടി  90.324  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-31-10—യകരള സയോനസയോരടിക പവര്തക യക്ഷമനടിധടി ഫണ്ടപ   -   സനഭയോവന

അധടികമയോയുള  ഭരണലചേലെവുകള്കയോയടി  പദതടിയയതരയടിനതടില  67.50  ലെക്ഷന
രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-102-18—യകരള സനസയോരതടിലന വദയോപനന

യകരളതടിലന  തനതപ  കലെയോരൂപങ്ങളയോയ  കഥകളടി,  കൂടടിയയോടന  എന്നടിവ
യലെയോകലമമയോടുമുള കലെയോസശ്വയോദകര്കപ എതടിക്കുന്നതടിയലെകയോയടി ഒരു ലവര്ചേശ്വല ഓണ്സലെന്
കള്ച്ചറല ലഫസടിലവല നടതന്നതടിനപ  പദതടി ആവടിഷ്കരടിചവരടികയയോണപ.   ഇതടിയലെകയോയടി
4  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ  ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-99-02—പുരയോവസ്തു ഗയവഷണ വകുപപ   -   യവതനന

പടി.റടി.എസപ.  &  ദടിവസയവതന ജതീവനകയോരുലട യവതന വര്ദനവപ വരുന്നതടിനയോല
1.3086  യകയോടടി  രൂപ  പദതടിയയതരയടിനതടില  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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04-4—യയോത്രയോ ലചേലെവുകള്   -   അവധടി യയോത്രയോനുകൂലെദന

വകുപടില  എല.റടി.സടികപ  യയയോഗദരയോയ  ഉയദദയോഗസ്ഥരുലട  എണ്ണവുമയോയടി  തയോരതമദന
ലചേയ യനയോകടിയയോല ബഡ്ജറടില അനുവദടിച്ച തുക അപരദയോപ്തമയോണപ.  ആകയയോല 12,000
രൂപ  പദതടിയയതരയടിനതടില  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി  ശടിപയോര്ശ
ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച. 

05-1—ഓഫതീസപ ലചേലെവുകള്   -   ലവളകരന

മറ്റ്യൂസടിയങ്ങളടില  എതന്ന  സനര്ശകരുലട  എണ്ണന  കൂടടിവരുന്നതടിനയോലുന  ജടില്ലയോ
സപതൃക മറ്റ്യൂസടിയങ്ങള് സജ്ജതീകരണന പൂര്തടിയയോകടി സനര്ശകര്കപ തുറനലകയോടുക്കുന്ന
തടിനയോലുന  ലവളതടിലന  ഉപയയയോഗന  വളലരയയലറ  കൂടടിയടിട്ടുണ്ടപ.   മയോത്രമല്ല പധയോനലപട
സനരക്ഷടിത സയോരകങ്ങളടില കുടടിലവളന ഉറപയോക്കുന്നതടിനുയവണ്ടടിയുള നടപടടിയുന വകുപപ
സശ്വതീകരടിച്ചടിട്ടുണ്ടപ.  ആകയയോല ടടി ശതീര്ഷകതടില  15000  രൂപ പദതടിയയതരയടിനതടില
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2—സവദദ്യുതടി ലചേലെവപ

സനരക്ഷടിത സയോരകങ്ങളലട എണ്ണതടില വര്ദനവപ ഉണ്ടയോയതടിനയോല സവദദ്യുതടിയുലട
ഉപയയയോഗന  അധടികമയോയടി  വരുന.   ആകയയോല  ടടി  ശതീര്ഷകതടില  9  ലെക്ഷന  രൂപ
പദതടിയയതരയടിനതടില അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

3—ലടലെടിയഫയോണ് ലചേലെവപ

സനരക്ഷടിത സയോരകങ്ങളലട എണ്ണതടില വര്ദനവപ ഉണ്ടയോയതടിനയോല ലടലെടിയഫയോണ്
ഉപയയയോഗന  കൂടുതലെയോയടി  വരുന.   ആകയയോല  ടടി  ശതീര്ഷകതടില  71,000  രൂപ
പദതടിയയതരയടിനതടില അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.

06—വയോടക  ,   കരന  ,   നടികുതടി

വകുപദക്ഷദ  കയോരദയോലെയതടിലലെ  വയോടകയടില  വര്ദനവപ  വന്നതടിനയോല
8  ലെക്ഷന  രൂപ  പദതടിയയതരയടിനതടില  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

21-2—യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്   -   സനരക്ഷണവുന അറകുറപണടികളന

വയോഹനങ്ങളലട  ലമയടിനനന്സപ  ലചേലെവപ  വര്ദടിക്കുന്നതടിനയോല  54000  രൂപ
പദതടിയയതരയടിനതടില അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന്
തതീരുമയോനടിച.
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34—മറ്റു ലചേലെവുകള്   -   മറടിനന

ഓഫതീസുകളലട  എണ്ണതടില  വര്ദനവപ  ഉണ്ടയോയതടിനയോല  ഓഫതീസപ  ലചേലെവുകള്
വര്ദടിക്കുന.  ആകയയോല ടടി  ശതീര്ഷകതടില  1  ലെക്ഷന രൂപ  പദതടിയയതരയടിനതടില
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-98— തൃശൂരടിലലെ മറ്റ്യൂസടിയവുന ചേടിത്രയോലെയവുന

മറ്റ്യൂസടിയതടിലന  സദനനദടിന  ലചേലെവുകള്കയോയുള  ശതീര്ഷകതടില  ബഡ്ജറപ
വടിഹടിതന  അനുവദടിച്ചടിടടില്ല.   ആകയയോല  പദതടിയയതരയടിനതടില  1  ലെക്ഷന  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-94—മറ്റ്യൂസടിയന വടികസനവുന പദര്ശനതനങ്ങളന

മറ്റ്യൂസടിയങ്ങളലട  പരടിപയോലെനതടിനുന  അടടിസ്ഥയോനസകൗകരദ  വടികസനതടിനുമയോയടി
പദതടിയടിനതടില   1.70  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-91—   എറണയോകുളലത പുരയോവസ്തു മറ്റ്യൂസടിയന

ഹടിലപയോലെസപ  വളപടിലലെ  സപതൃക  നടിര്മടിതടികളലട  സമഗ്ര  സനരക്ഷണന,
സകൗനരദവലകരണന  എന്നതീ   പദതടികള്  പൂര്തടികരടിക്കുന്നതടിയലെകപ  നടിലെവടില
വകയടിരുതടിയ തുക അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല   പദതടിയടിനതടില   1.20  യകയോടടി രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-90—റതീജടിയണല കണ്സര്യവഷന് ലെയബയോറടറടി

“Hand-held XRF metre” വയോങ്ങുന്നതടിനു ലടണ്ടര് നടതന്നതടിനുള നടപടടികള്,
നടിരവധടി  പുരയോവസ്തുകളലട  രയോസസനരക്ഷണന,  പയോയദശടിക  പരടിരക്ഷണ
പരതീക്ഷണശയോലെയുലട  വടികസനന,  രയോസസനരക്ഷണ  യജയോലെടികളടില  യയയോഗദരയോയവലര
ലട്രെയടിനടികളയോയടി  നടിയയയോഗടികല  തുടങ്ങടിയവയയോയടി  ബഡപ ജറടില  വകയടിരുതടിയ  തുക
അപരദയോപ്തമയോണപ.   ആയതടിനയോല  പദതടിയടിനതടില  40  ലെക്ഷന  രൂപ അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-89—പുരയോവസ്തു  -  ലകടടിടങ്ങള്

നൂറയോണ്ടുകള്  പഴകമുള  സയോരകങ്ങളലട  അടടിയനര  സനരക്ഷണ  യജയോലെടികള്
ഏലറടുക്കുന്നതടിനുന,  ലകയോടയോരങ്ങള്,  യകയോടകള്,  പുരയോതതശ്വസ്ഥയോനങ്ങള്  തുടങ്ങടിയവയുലട
സനരക്ഷണ യജയോലെടികള് സമയബനടിതമയോയടി നടിര്വ്വഹടിക്കുന്നതടിനുന,  സനരക്ഷടിത സയോരക
പടടികയടില പുതുതയോയടി  ഇടനപടിടടിക്കുന്ന സപതൃക നടിര്മടിതടികലള സനരക്ഷടിക്കുന്നതടിനുന,
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നടിയമന  അനുശയോസടിക്കുനവടിധന  യയയോഗദമയോയ  പുരയോവസ്തു  നടിര്മടിതടികലള  വടിലെയ്ക്കുവയോങ്ങടി
വകുപടിലന  ആസ്തടികയളയോടപ  യചേര്ക്കുന്നതടിനുന  ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല   പദതടിയടിനതടില  2.50  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

പുരയോവസ്തു  വകുപടിനപ  ആസ്ഥയോന  മനടിരന  പണടിയുന്നതടിയലെകപ  30  യകയോടടി  രൂപ
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-85—സപതൃക പഠന യകനന

പദതടി-പദതടിയയതരയടിനങ്ങള്കയോയടി  അനുവദടിച്ച  തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല
പദതടിയടിനതടില  60  ലെക്ഷന രൂപയുന പദതടിയയതരയടിനതടില  12.185  ലെക്ഷന  രൂപയുന
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-81-ഫതീലഡപ ആര്കടിയയയോളജടി

പുരയോവസ്തുകളലട ഉത്ഖേനനവുമയോയടി ബനലപട പദതടികളലട പൂര്തതീകരണതടിനുന,
നടിലെവടിലുള  എകടിബടിഷന്  യൂണടിറപ  നവതീകരടിക്കുന്നതടിനുന,  ലമയോസബല  എകടിബടിഷന്
യൂണടിറപ ആരനഭടിക്കുന്നതടിനുന 50 ലെക്ഷന രൂപ   അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി
ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-80—ജടില്ലയോതലെതടിലുള പുരയോവസ്തു  /  സപതൃക മറ്റ്യൂസടിയന

തടിരുവനനപുരന,  പതനനതടിട,  വയനയോടപ,  മലെപ്പുറന  എന്നതീ ജടില്ലകളടിലലെ സപതൃക
മറ്റ്യൂസടിയങ്ങളലട  സജ്ജതീകരണ  പവര്തനങ്ങള്  പൂര്തതീകരടിക്കുന്നതടിനുന  നയോളടിതുവലര
ജടില്ലയോ  സപതൃക  മറ്റ്യൂസടിയങ്ങള്  ആരനഭടിച്ചടിടടില്ലയോത  ജടില്ലകളടില  അതടിനുള  സ്ഥലെന
കലണ്ടതടി  നടപടടികള്  ആരനഭടിക്കുന്നതടിനുന  ബഡപ ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല    പദതടിയടിനതടില   2.30   യകയോടടി   രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

ഒരു  ജടില്ലയടിലലെ  ഏറവുന  പധയോനലപട  പുരയോവസ്തുകള്  യശഖേരടിച്ചപ  പദര്ശടിപടിക്കുന്ന
തരതടിലെയോണപ  ജടില്ലയോ  സപതൃക  മറ്റ്യൂസടിയങ്ങള്  വടിഭയോവനന  ലചേയ്തലതനന,  ജടില്ലകളടിലലെ
സപതൃക  മറ്റ്യൂസടിയങ്ങളലട  ഉദ്ഘയോടനന  കഴടിലഞ്ഞനന,  പുതടിയ  സ്ഥലെങ്ങള്  ഏലറടുതല്ല
സപതൃകമറ്റ്യൂസടിയങ്ങള്  ആരനഭടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതനന,  ഇടുകടിയടില  ജടില്ലയോ  പഞ്ചയോയതപ
അനുവദടിച്ച ലകടടിടതടിലെയോണപ മറ്റ്യൂസടിയന സജ്ജതീകരടിച്ചലതനന,  എറണയോകുളതപ വകുപടിലന
സകവശമുള  യഫയോര്ടപ  ലകയോച്ചടിയടിലലെ  ബയോസടിന്  ബനഗയോവടിലെയോണപ  മറ്റ്യൂസടിയന
സജ്ജതീകരടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതനന,  പയോലെകയോടപ  കലപയോതടിയടിലുള  ലകടടിടന  ടൂറടിസന
വകുപ്പുമയോയടി സഹകരടിചലകയോണ്ടയോണപ സജ്ജതീകരടിച്ചടിട്ടുളലതനന,  ആലെപ്പുഴയടില സപതൃക

962/2022.
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മറ്റ്യൂസടിയതടിനപ  ഒയരകര്  സ്ഥലെലമങ്കെടിലുന  ആവശദമയോലണനന,  സ്ഥലെന  ലെഭദമയോകുന്നമുറയപ
പവൃതടികള്  ആരനഭടിക്കുന്നതയോലണനന  പുരയോവസ്തു  വകുപപ  ഡയറകര്  സമടിതടി  മുമയോലക
അറടിയടിച.

2205-00-103-77—പുരയോവസ്തു പസടിദതീകരണങ്ങള്

വടിവടിധ  സ്ഥലെങ്ങളടിലലെ  സനരക്ഷടിത  സയോരകങ്ങളടിലുന  മറ്റ്യൂസടിയങ്ങളടിലുന  ഇന്ഫര്യമഷന്/
പബടിയകഷന്  കകൗണ്ടറുകള്  സ്ഥയോപടിക്കുക,  ഓണ്സലെന്  പസടിദതീകരണങ്ങള്
ആരനഭടിക്കുക,  പുനനഃസജ്ജതീകരടിക്കുന്ന  മറ്റ്യൂസടിയങ്ങളടിയലെകപ  സഗഡപ  ബുക്കുകള്,
യബയോഷറുകള്  എന്നടിവ  തയയോറയോക്കുക,  വകുപടിലന  പവര്തനങ്ങലളക്കുറടിച്ചപ  പഠടിച്ച
വടിദഗ്ധസമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച്ച പകയോരന പസടിദതീകരണ വടിഭയോഗന ശകടിലപടുതന്നതടിനുള
നടപടടി  സശ്വതീകരടിക്കുക,  സനര്ശകര്കപ  നലകുന്ന  പസടിദതീകരണങ്ങള്  തതീരുന്നമുറയപ
വതീണ്ടുന  അച്ചടടിക്കുക  തുടങ്ങടിയവയയോയടി  ബഡ്ജറടില  വകയടിരുതടിയ  തുക
അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  പദതടിയടിനതടില  30  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-75—കഴടിവപ വടികസനവുന യബയോധവലകരണവുന

പുരയോവസ്തു  സനരക്ഷണ  യജയോലെടികള്,  മറ്റ്യൂസടിയങ്ങളലട  പരടിപയോലെനവുന  വടികസനവുന,
നവതീന  സയോയങ്കെതടികവടിദദയുലട  ഉപയയയോഗക്രമങ്ങള്,  ഉത്ഖേനനന,  ലെടിപടി  പഠനന,  രയോസ
സനരക്ഷണന,  ഘടനയോസനരക്ഷണന  എന്നതീ  യമഖേലെകളടില   വടിജയകരമയോയ  നൂതന  സൂക്ഷ്മ
രതീതടികള്  അവലെനബടിക്കുക,  പുരയോവസ്തു  വകുപടിലലെ  സര്വ്വ  യമഖേലെകളടിലുന  കയോരദക്ഷമതയുന
അറടിവുന  വര്ദടിപടിക്കുന്നതടിനയോയടി  കയോരദയശഷടി  വടികസന  പരടിപയോടടികള്  നടതക,
അതടിനുയവണ്ട പരടിശതീലെന പരടിപയോടടികള് യദശതീയ അനര്യദശതീയ തലെതടില ആവടിഷ്കരടിക്കുക,
സനസ്ഥയോനതടിലന  പുരയോവസ്തു  സപതൃകലതയുന  അതടിലന  സനരക്ഷടിയകണ്ടതടിലന
ആവശദകതലയയുന കുറടിച്ചപ ലപയോതുജനങ്ങള്കപ സനരക്ഷണയോവയബയോധ പരടിപയോടടികള് നടതക
എന്നടിവയയോയടി  ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല
പദതടിയടിനതടില 10 ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ
ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-103-74—പുരയോവസ്തു വടികസന പദതടി

ആര്കടിയയയോളജടികല  മയോനശ്വല,  കണ്സര്യവഷന്  മയോനശ്വല  എന്നടിവ
തയയോറയോക്കുന്നതടിനപ  വടിദഗ്ധരുലട  യസവനന  പയയയോജനലപടുതന്നതടിനുന  മറ്റുമയോയടി
പദതടിയടിനതടില 10 ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ
ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.
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പുരയോയരഖേകള്  സൂക്ഷടിക്കുക  എന്നതയോണപ  ആര്സകവ്സപ  വകുപടിലന  പധയോന
യജയോലെടിലയനന,  വകുപടിലന  സകവശന  14-ാംനൂറയോണ്ടപ  മുതലുള  യരഖേകളയോണപ
സൂക്ഷടിചവച്ചടിട്ടുളലതനന,  യലെയോകയതറവുന വലെടിയ തയോളടിയയയോലെ യശഖേരന തടിരുവനനപുരലത
ആര്സകവ്സപ വകുപടിലുലണ്ടനന പുരയോയരഖേ വകുപപ ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

യകരളതടിലലെ  പുരയോവസ്തു/പുരയോയരഖേ  വകുപ്പുകലളല്ലയോന  യചേര്തപ  മറ്റ്യൂസടിയന
സജ്ജമയോക്കുന്നതടിനുള ലപയോയപയോസല തയയോറയോകണലമന്നപ സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച.  യകരള
യൂണടിയവഴടിറടി കദയോമസടിലലെ ഒയരകര് സ്ഥലെതപ ഇനര്നയോഷണല ആര്സകവ്സപ ലസനര്
സ്ഥയോപടിക്കുന്നതയോലണനന ലകടടിടതടിനുള തുക അനുവദടിച്ചടിട്ടുലണ്ടനന,  തടിരുവനനപുരലത
യകയോടയകതയോണപ  ഏറവുന  പയോധയോനദന  അര്ഹടിക്കുന്ന  മതടിലെകന  യരഖേകളന  മറപ
തയോളടിയയയോലെകളന  സൂക്ഷടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതനന  ഈ  യരഖേകലളല്ലയോന  ശയോസ്ത്രതീയമയോയടി
സൂക്ഷടിക്കുന്നതടിനയോയടി  ലസന്ട്രെല  ആര്സകവ്സടില  ആര്സകവല  മറ്റ്യൂസടിയന
സ്ഥയോപടിക്കുന്നതയോലണനന,  പസ്തുത പദതടികയോയടി  3  യകയോടടി  രൂപ അനുവദടിച്ചടിട്ടുലണ്ടനന
ആദദഘടന  ഈ വര്ഷന തുറക്കുന്നതയോലണനന അഡതീഷണല ചേതീഫപ  ലസക്രടറടി  സമടിതടി
മുമയോലക അറടിയടിച.

25  ഏകര് സ്ഥലെതപ  പുരയോവസ്തു/പുരയോയരഖേ വകുപ്പുകലളലയല്ലയോന  യചേര്തപ  മറ്റ്യൂസടിയന
തയയോറയോകണലമനന,  അതരതടിലലെയോരു  സ്ഥയോപനന  തയയോറയോയയോല  ഇയപയോള്
വരുന്നതടിയനകയോള്  പതടിനടങ്ങപ  ഗയവഷകര്  വരുലമനന  പുരയോവസ്തു/പുരയോയരഖേ  വകുപപ
അഡതീഷണല ചേതീഫപ ലസക്രടറടി സമടിതടി മുമയോലക അറടിയടിച.

2205-00-103-73—നയോണയശയോസ്ത്ര വടിനഗടിലന സമഗ്ര  നവതീകരണന

Documentation  of  coins  Under  the  Department  of  Archaeology  എന്ന
പദതടിയുലട  ഭയോഗമയോയടി  നടിയയയോഗടികലപടടിട്ടുള  വടിദഗ്ധ  അനഗ ങ്ങള്,  അനുബന
ജതീവനകയോര്  എന്നടിവരുലട  യവതനതടിനുന,  ബനലപട  മറപ  പവൃതടികള്ക്കുമയോയടി
അനുവദടിച്ച  തുക  അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  5  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

ഇനദയടില  ഏറവുന  കൂടുതല  പുരയോണനയോണയങ്ങള്  സൂക്ഷടിക്കുന്നതപ  യകരള
ആര്കടിയയയോളജടി  വകുപയോലണനന   പുരയോവസ്തു  വകുപടിലന  ആസ്ഥയോന  മനടിരയതയോടുന
ശതീപത്മനയോഭസശ്വയോമടി  യക്ഷത്രയതയോടുന  യചേര്നള  ശതീപയോദന  ലകയോടയോരതടിലലെ  യസയോനഗപ
റൂമടിലെയോണപ  പധയോനമയോയുന  നയോണയങ്ങള്  സൂക്ഷടിക്കുന്നലതനന  ഇയപയോള്
യശഖേരടിചവച്ചടിരടിക്കുന്ന നയോണയങ്ങള് യഡയോകദ്യുലമയനഷന് ലചേയണലമനന സമടിതടി മുമയോലക
പുരയോവസ്തു വകുപപ ഡയറകര് അറടിയടിച. 
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2205-00-107-91—എ  .   ലക  .   ജടി  .   സയോരക മറ്റ്യൂസടിയന

മറ്റ്യൂസടിയന  മൃഗശയോലെ  വകുപടിലന  കതീഴടില  എ.  ലക.  ജടി.  സയോരക  മറ്റ്യൂസടിയന

പൂര്ണ്ണയതയോതടില  തയയോറയോക്കുന്നതടിയലെകയോയടി  ബഡ്ജറടില  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തുക

അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല  7  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  സമടിതടി

ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

2205-00-107-89—ശതീചേടിത്ര ആര്ടപ ഗദയോലെറടി

മറ്റ്യൂസടിയന  മൃഗശയോലെ  വകുപടിലന  കതീഴടില  യലെയോക  പശസ്ത  ചേടിത്രകയോരനയോയ

ശതീ  രയോജയോരവടിവര്മയുലട  സരണയോര്ത്ഥന  ശതീചേടിത്ര  ആര്ടപ  ഗദയോലെറടിയുലട  നടിര്മയോണന

നടതന്നതടിനുള  തുക,   പഴയ  ആര്ടപ  ഗദയോലെറടി  ലകടടിടതടിലന  പുനനഃസനരക്ഷണന,

രവടിവര്മ  ആര്ടപ  ഗദയോലെറടിയുലട   വദയോഖേദയോനയകനന  സജ്ജമയോകല  എന്നടിവയയോയടി

ബഡ്ജറടില അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന തുക അപരദയോപ്തമയോയതടിനയോല 2 യകയോടടി രൂപ അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

4202-04-190-99—യകരള സനസ്ഥയോന ചേലെച്ചടിത്ര വടികസന  യകയോര്പയറഷന്

     &

2205-00-102-65-33—മലെയയോളചേടിത്രങ്ങള്ക്കുള സബ്സടിഡടി   -   സബ്സടിഡടികള്

ലക.എസപ.എഫപ.ഡടി.സടി.  ലകയോച്ചടി,  കടവനയടില നടിര്മടിക്കുവയോന് യപയോകുന്ന യപയോസപ

ലപയോഡക്ഷന്  ലസനറുന  അതടിയനയോടനുബനടിചള  ഔടപയഡയോര്  ഉപകരണങ്ങള്

വയോങ്ങുന്നതടിനുന,  യകയോര്പയറഷലന  കലെയോഭവന്  തടിയയറര്  ഉള്ലപടുന്ന  ലഹഡയോഫതീസപ

സമുച്ചയന,  സകരളടി/ശതീ/നടിള  തടിയയറര്  തടിരുവനനപുരന  എന്നടിവ  സയോനസയോരടിക  തനടിമ

നടിലെനടിര്തടി  പുനരുദരടിക്കുന്നതടിനുന,  ലക.എസപ.എഫപ.ഡടി.സടിയുലട  കതീഴടില  ഒ.റടി.റടി.പ്ലയോറപയഫയോന

ആരനഭടിക്കുന്നതടിനുമയോയടി  40  യകയോടടി  രൂപയുലട  ലപയോയപയോസല  ആണപ

ലക.എസപ.എഫപ.ഡടി.സടി.  നലകടിയടിരുന്നതപ.  എന്നയോല  വനടിതയോ  സനവടിധയോയകരുലട

2 ഫതീച്ചര് ഫടിലെടിമുകള് നടിര്മടിക്കുന്നതടിനുന, പടടികജയോതടി/ പടടികവര്ഗ വടിഭയോഗതടിലലപടുന്ന

സനവടിധയോയകര്കപ  സടിനടിമ  നടിര്മടിക്കുന്നതടിനപ  സഹയോയടിക്കുന്നതുള്ലപലടയുള

പദതടികള്കയോയടി  13  യകയോടടി  രൂപയുമയോണപ  നതീകടി  വച്ചടിരടിക്കുന്നതപ.   ഇയപയോള്

വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന  13  യകയോടടി  രൂപ  പസ്തനത  പദതടികള്  പയോവര്തടികമയോക്കുവയോന്

പരദയോപ്തമയോകയോതതടിനയോല  പദതടിയടിനതടില  40  യകയോടടി  രൂപയുന ചേടിത്രയോഞ്ജലെടി
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സ്റ്റുഡടിയയയോയടില  നടിര്മടിക്കുന്ന ചേടിത്രങ്ങളലട  എണ്ണന വര്ദടിചവരുന്ന സയോഹചേരദതടിലുന

മുന്വര്ഷങ്ങളടില നടിര്മടിച്ച ചേടിത്രങ്ങള്ക്കുള സബ്സടിഡടി കുടടിശടിക  നലകുന്നതടിനുയവണ്ടടിയുന

പദതടിയയതരയടിനതടില  3  യകയോടടി രൂപയുന  അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ സമടിതടി

ശടിപയോര്ശ ലചേയയോന് തതീരുമയോനടിച.

II. ആക്ഷന് യടകണ് യസറപലമനപ

വടിദദയോഭദയോസന  സനബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  VI-ലന  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട

പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞ്ചയോമതപ റടിയപയോര്ടപ  (2020-21)-ലലെ 143-ാം ഖേണ്ഡടികയടിലലെ

ശടിപയോര്ശയടിയനല സയോനസയോരടിക കയോരദവകുപടില നടിനന ലെഭദമയോയ നടപടടിപത്രടിക സമടിതടി

അനഗതീകരടിച.

(ഫയല നന. 1806/സബപ.സടി.ഇ 1/2020/നടി.ലസ.)

[റഫ. നന. 92/ബടി3/2021-സയോന.കയോ.വ. തതീയതടി 18-6-2021]

ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച കുറടിപ്പുകയളയോലടയോപന,  സമടിതടിയുലട

റടിയപയോര്ടടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനലുള  നടപടടി  പത്രടിക  യചേര്തപ  നലകുന്ന  പവണത

ഒഴടിവയോകണലമന്നപ സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച.

യയയോഗന സവകുയന്നരന 4.50-നപ പടിരടിഞ.
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3.  1-7-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

വടിദദയോഭദയോസന  സനബനടിച്ച  സബ് ജകപ  കമടിറടി  VI,  2021  ജൂസലെ  1-ാം  തതീയതടി

വദയോഴയോഴ്ച  രയോവടിലലെ  11  മണടികപ  നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ  '5 ഡടി'  സയമളനഹയോളടില

സമടിതടി  അദദക്ഷനുന  ബഹ.  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  ലതയോഴടില  വകുപപ  മനടിയുമയോയ

ശതീ. വടി. ശടിവന്കുടടിയുലട അദദക്ഷതയടില യയയോഗന യചേര്ന. തദവസരതടില സമടിതടിയുലട

എകപ-ഒഫതീയഷദയോ  അനഗമയോയ  ബഹ.  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ-  സയോമൂഹദനതീതടി  വകുപപ  മനടി

യഡയോ.  ആര് ബടിന,  സമടിതടിയുലട പയതദക ക്ഷണടിതയോകളയോയ ബഹ.  തുറമുഖേന,  മറ്റ്യൂസടിയന

പുരയോവസ്തുസനരക്ഷണന  വകുപപ  മനടി  ശതീ.  അഹമദപ  യദവര്യകയോവടില,  (ഗൂഗടിള്  മതീറപ)

ബഹ.  കയോയടികന,  വഖേഫപ  ഹജപ  തതീര്ത്ഥയോടന വകുപപ  മനടി    ശതീ.  വടി.  അബ്ദുറഹടിമയോന്

(ഗൂഗടിള് മതീറപ) എന്നടിവരുന പലങ്കെടുത. തയോലഴപറയുന്ന അനഗങ്ങള് സന്നടിഹടിതരയോയടിരുന.

ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1. ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്

2. ശതീ. എന. എസപ. അരുണ്കുമയോര്

3. ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന

4. ശടി. ലക. എന. സച്ചടിന്യദവപ

5. ശതീ. എ. എന്. ഷനസതീര്

6. ശതീ. എന. വടിജടിന്.

ഗൂഗടിള് മതീറപ മുയഖേന ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1 ശതീ. മുഹമദപ മുഹസടിന്

2 ശതീ. ഷയോഫടി പറമടില.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ:

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോന്സടിസപ, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ബടിന. എസപ. എല., ലഡപറ്റ്യൂടടി ലസക്രടറടി

3. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.
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ഹയോജരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര്   (  ഗൂഗടിള് മതീറപ  ) :

1.  യഡയോ.  വടി.യവണ,  അഡതീഷണല  ചേതീഫപ  ലസക്രടറടി,  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  വകുപപ/

ആസൂത്രണ സയോമതടികകയോരദ വകുപപ 

2. ശതീ. എ. ആര്. ഉദയകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി, ആസൂത്രണ സയോമതടികകയോരദ വകുപപ.

സമടിതടി,  2020-21  സയോമതടികവര്ഷലത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന

സനബനടിച്ച  അഞ്ചയോമതപ  റടിയപയോര്ടടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനലുള  നടപടടി  പത്രടികകള്,

2021-22  സയോമതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന  സനബനടിച്ച

ഒന്നയോമതപ  റടിയപയോര്ടടിലന കരടപ,  2021  മയോര്ച്ചപ  31  വലരയുള ആനുകയോലെടിക റടിയപയോര്ടടിലന

കരടപ,  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞ്ചയോമതപ  റടിയപയോര്ടപ   (2020-21)-ലലെ

ശടിപയോര്ശകളടിയനലുള ആക്ഷന്യടകണ് റടിയപയോര്ടടിലന കരടപ എന്നടിവ പരടിഗണടിക്കുകയുന

തയോലഴപറയുന്ന തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുന ലചേയ.

I  ആക്ഷന് യടകണ് യസറപലമനപ

2020-2021  സയോമതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന

സനബനടിച്ച അഞ്ചയോമതപ റടിയപയോര്ടപ .

[ഫയല നന.1806/സബപ.സടി.ഇ 1/2020/നടി.ലസ.]

24, 25, 33, 34, 42, 44, 63, 65, 93 എന്നതീ ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല

ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  വകുപടില  നടിനന  ലെഭദമയോയ  നടപടടി  പത്രടികകള്  സമടിതടി

പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

(റഫ.നന. 15-4-2021-ലലെ എഫപ 2/143/2020/ഉ.വടി.വ.)

(റഫ.നന. 1-1-2021-ലലെ എ 1/178/2020/ഉ.വടി.വ.)

(റഫ.നന. 20-5-2021-ലലെ എ 2/197/2020/ഉ.വടി.വ,  എ 2/196/2020/ഉ.വടി.വ.)

157-ാം  നമര് ഖേണ്ഡടികയടിലലെ  ശടിപയോര്ശയടിയനല  ആസൂത്രണ സയോമതടികകയോരദ

വകുപടില നടിനന ലെഭദമയോയ നടപടടി പത്രടിക സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന

ലചേയ.

(റഫ.നന. 20-4-2021-ലലെ എഫപ. ആര്.ഒ/22/2020/പ്ലയോനടിനഗപ)
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II.   കരടപ റടിയപയോര്ട്ടുകളലട പരടിഗണന

2021-22  സയോമതടിക വര്ഷലത ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച

ഒന്നയോമതപ  റടിയപയോര്ടടിലന  കരടപ  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന  32-ാം  ഖേണ്ഡടികയടിലലെ

ശടിപയോര്ശയയയോലടയോപന  'ലസ്പെഷദല സ്കൂളകളടിലലെ പഠടിതയോകള്കപ സ്കൂളകളടില ലെഭദമയോയടിരുന്ന

ഫടിസടിയയയോ  ലതറയോപടി  യസവനന  വതീടുകളടിലുന  ലെഭദമയോക്കുന്നതടിനപ  ശകമയോയടി  ശടിപയോര്ശ

ലചേയ്യുന' എന്നതുന കൂടടിയചേര്കണലമനന നടിര്യദ്ദേശടിച.

പസ്തുത യഭദഗതടിയയയോടുകൂടടി  2021-22 സയോമതടിക വര്ഷലത ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട

പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച ഒന്നയോമതപ റടിയപയോര്ടടിലന കരടപ  സമടിതടി അനഗതീകരടിച.

[ഫയല നന.9144/സബപ.സടി.ഇ 1/2021/നടി.ലസ.]

III. 2021  മയോര്ച്ചപ  31  വലരയുള  ആനുകയോലെടിക  റടിയപയോര്ടടിലന  കരടപ   സമടിതടി  

പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

[ഫയല നന.7575/സബപ.സടി.ഇ 1/2021/നടി.ലസ.]

IV. ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന  സനബനടിച്ച  അഞ്ചയോമതപ  റടിയപയോര്ടപ

(2020-21)ലലെ   ശടിപയോര്ശകളടിയനലുള  ആക്ഷന്യടകണ്  റടിയപയോര്ടടിലന  കരടപ  

സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

[ഫയല നന.1806/സബപ.സടി.ഇ 1/2020/നടി.ലസ.]

യയയോഗന രയോവടിലലെ  11.30-നപ  പടിരടിഞ.



113

4.  26-7-2021-ലലെ  യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

വടിദദയോഭദയോസന സനബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി  VI,  2021  ജൂസലെ  26-ാം തതീയതടി
തടിങ്കെളയോഴ്ച  സഭയോസയമളനതടിനപ  യശഷന  സവകുയന്നരന  4.25-നപ  നടിയമസഭയോ
സമുച്ചയതടിലലെ  '5 എ'  സയമളന ഹയോളടില സമടിതടി  ലചേയര്മയോലന  അസയോന്നടിദദതടില
സമടിതടിയുലട  എകപ  -  ഒഫതീയഷദയോ  അനഗമയോയ  ബഹ.  മതദബനനന,  സയോനസയോരടികന,
യുവജനയക്ഷമ വകുപപ മനടി ശതീ.  സജടി ലചേറടിയയോലന അദദക്ഷതയടില യയയോഗന യചേര്ന.
തദവസരതടില സമടിതടിയുലട എകപ - ഒഫതീയഷദയോ അനഗമയോയ   ബഹ. ഉന്നത വടിദദയോഭദയോസ-
സയോമൂഹദനതീതടി  വകുപ്പുമനടി  യഡയോ.  ആര്.  ബടിനവുന,  തയോലഴപറയുന്ന  അനഗങ്ങളന
ഹയോജരയോയടിരുന. 

 ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1. ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്, എന.എല.എ.

2. ശതീ. എന. എസപ. അരുണ് കുമയോര്, എന.എല.എ.

3. ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന, എന.എല.എ.

4. ശതീ. ലക. എന. സച്ചടിന്യദവപ, എന.എല.എ.

5. ശതീ. എ. എന്. ഷനസതീര്, എന.എല.എ.

6. ശതീ. എന. വടിജടിന്, എന.എല.എ.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ  :

1. ശതീമതടി  ലെടിമ ഫയോന്സടിസപ, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ബടിന എസപ. എല., ലഡപറ്റ്യൂടടി ലസക്രടറടി

3. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീമതടി ഇനകലെ പടി., അഡതീഷണല ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

ഗൂഗടിള് മതീറപ സനവടിധയോനതടിലൂലട തയോലഴപറയുന്ന ഉയദദയോഗസ്ഥര് പലങ്കെടുത:

1.  യഡയോ. വടി. യവണ, അഡതീഷണല ചേതീഫപ ലസക്രടറടി, ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ.

2. യഡയോ. ഷര്മടിള യമരടി യജയോസഫപ, ലസക്രടറടി, കയോയടികയുവജനകയോരദ വകുപപ.

സമടിതടി  കരടപ ചേടന,  എസപ.ആര്.ഒ.,  വടിവടിധ റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല
ലെഭദമയോയ നടപടടി പത്രടികകള് എന്നടിവ പരടിഗണടിക്കുകയുന തയോലഴപറയുന്ന തതീരുമയോനങ്ങള്
എടുക്കുകയുന ലചേയ.

962/2022.
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I. കരടപ ചേടന

1. Kerala Education (Amendment) Rules, 2021

(ഫ. നന.  4184/സബപ. സടി. ഇ 1/2021/നടി.ലസ.)

(റഫ. നന. ലജ1/38/2018/ലപയോ.വടി.വ.; തതീയതടി 19-2-2021, 10-3-2021.)

ബഹ.  ലപയോതു  വടിദദയോഭദയോസ-ലതയോഴടില  വകുപപ  മനടിയയോയ  സമടിതടി  ലചേയര്മയോലന
അസയോന്നടിദദതടില  പസ്തുത  കരടപ  ചേടന  സമടിതടിയുലട  മലറയോരു  യയയോഗതടില
പരടിഗണടിക്കുന്നതടിനയോയടി മയോറടി ലവച.

2. Kerala Collegiate Education Service (Amendment) Special Rules, 2021.

(ഫ. നന. 7305/സബപ. സടി. ഇ 1/2021/നടി.ലസ.)

(റഫ. നന. എഫപ1/43/2019/ഉ. വടി. വ.; തതീയതടി 31-3-2021)

യകയോയളജപ  വടിദദയോഭദയോസ  വകപടിലന  കതീഴടിലുള  ലെക്ചേറര്  തസ്തടികകള്ക്കുള
നടിയമനതടില  പടടികജയോതടി  പടടികവര്ഗ   വടിഭയോഗതടിനുന,  ഭടിന്നയശഷടികയോര്ക്കുന  മറപ
പടിന്നയോകവടിഭയോഗങ്ങള്ക്കുന  മറപ   യയയോഗദതകയളയോലടയോപന  ബനലപട  വടിഷയതടില
ബടിരുദയോനനര ബടിരുദതടിനപ 5 ശതമയോനന മയോര്കപ ഇളവപ അനുവദടിചലകയോണ്ടപ 13-4-2018-ല
സര്കയോര്  പുറലപടുവടിച്ച  ഉതരവടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടില  യകരള  പബടികപ  സര്വ്വതീസപ
കമതീഷലന അനഗതീകയോരന ലെഭദമയോയതടിനുയശഷന യകയോയളജപ വടിദദയോഭദയോസ വകുപപ വടിയശഷയോല
ചേടന  യഭദഗതടി  ലചേയ്യുന്നതടിനയോയടി  സമടിതടികപ  സമര്പടിക്കുനലവന്നപ  അഡതീഷണല
ചേതീഫപ ലസക്രടറടി, ഉന്നതവടിദദയോഭദസ വകുപ സമടിതടിലയ യബയോധടിപ്പുടിച.

കരടപ ചേടതടിലലെ  Short title and Commencement (2)-ല  “  They shall come
into force with effect from 13-4-2018”  എന്നതടിനു പകരന  " These rules shall be
deemed to have come into force with effect from the 13th day of April 2018”എന്നപ
യചേര്കണലമന്നപ നടിയമ വകുപപ അഡതീഷണല ലസക്രടറടി അറടിയടിച്ചതടിലന തുടര്ന്നപ പസ്തുത
മയോറന വരുതയോന് സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച.

യമലപറഞ്ഞ യഭദഗതടിയയയോടുകൂടടി കരടപ ചേടന സമടിതടി അനഗതീകരടിച.

II.  SRO  സയോധൂകരണന
SRO No. 18/2021.

Kerala Right Of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2021.

(ഫ. നന. 2332/സബപ.സടി.ഇ 1/2021/നടി.ലസ.)

(റഫ. നന. ലജ1/66/2019/ലപയോ.വടി.വ. തതീയതടി 1-2-2021)

സമടിതടി  ലചേയര്മയോനയോയ  ബഹ.  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ-ലതയോഴടില  വകുപപ  മനടി
അസയോന്നടിദദതടില ടടി  SRO-യുലട  പരടിഗണന  മയോറടിവച.
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III. ആക്ഷന്യടകണ് യസറപലമന്റുകള്

(1) ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന  സനബനടിച്ച  മൂന്നയോമതപ  റടിയപയോര്ടപ  
(2018-19) തുടര് നടപടടികള് സനബനടിച്ചപ.

(ഫ. നന. 1718/സബപ.സടി.ഇ 1/2018/നടി.ലസ.)

ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ വകുപടില നടിനന ലെഭദമയോയ  49,  60,  63-66,  68,  69,  90-92
എന്നതീ  ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനലുള  നടപടടി  പത്രടികകളന  84-87  എന്നതീ
ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനലുള  അധടികവടിവരവുന  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന
അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

(റഫ.നന. HEDN-L1/111/2018-HEDN തതീയതടി 13-2-2021)

(റഫ. നന. ലജ1/179/2018/ഉ.വടി. വ., തതീയതടി 4-3-21)

(റഫ. നന. ലജ1/178/2018/ഉ.വടി.വ. തതീയതടി 7-5-21)

(റഫ. നന. സടി2/131/2018/ഉ.വടി.വ. തതീയതടി 12-2-21)

(2)  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന  സനബനടിച്ച  നയോലെയോമതപ  റടിയപയോര്ടപ    
(2019-20) തുടര്നടപടടികള് സനബനടിച്ചപ

(ഫ. നന. 3340/സബപ.സടി.ഇ 1/2019/നടി.ലസ.)

ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  വകുപടില  നടിനന  ലെഭദമയോയ  43-ാം  ഖേണ്ഡടികയടിലലെ
ശടിപയോര്ശയടിയനലുള നടപടടി പത്രടിക സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

(റഫ. നന. ലജ1/283/2019/ഉ.വടി.വ. തതീയതടി 7-5-21)

(3)ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന  സനബനടിച്ച  അഞ്ചയോമതപ  റടിയപയോര്ടപ  
(2020-21) തുടര് നടപടടികള് സനബനടിച്ചപ.

(ഫ. നന. 1806/സബപ.സടി.ഇ 1/2020/നടി.ലസ.)

കയോയടിക  യുവജനകയോരദ  വകുപടില  നടിനന  ലെഭദമയോയ  147-ാം  ഖേണ്ഡടികയടിലലെ
ശടിപയോര്ശയടിയനലുള  നടപടടി  പത്രടിക  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന  അനഗതീകരടിക്കുകയുന
ലചേയ.

(റഫ. നന. ബടി1/88/20/കയോ.യു.വ., തതീയതടി 9-7-2021)

യയയോഗന  സവകുയന്നരന 4.45-നപ  പടിരടിഞ.
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5.  7-10-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

വടിദദയോഭദയോസന  സനബനടിച്ച സബ്ജകപ  കമടിറടി  VI,  2021  ഒയകയോബര്  7-ാംതതീയതടി,
വദയോഴയോഴ്ച  സഭയോ  സയമളനതടിനുയശഷന  സവകുയന്നരന  4  മണടികപ   നടിയമസഭയോ
സമുച്ചയതടിലലെ  '5 ഡടി'  സയമളനഹയോളടില സമടിതടി  ലചേയര്മയോന് ബഹ.  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ-
ലതയോഴടില  വകുപപ  മനടി  ശതീ.  വടി.  ശടിവന്കുടടിയുലട അദദക്ഷതയടില  യയയോഗന  യചേര്ന.
തദവസരതടില  സമടിതടിയുലട  എകപ-ഒഫതീയഷദയോ  അനഗന  ബഹ.  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ-
സയോമൂഹദനതീതടി  വകുപപ  മനടി  യഡയോ.  ആര്.  ബടിനവുന  തയോലഴപറയുന്ന  അനഗങ്ങളന
ഹയോജരയോയടിരുന.

ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1. ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്

2. ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന

3. ശതീ. മുഹമദപ മുഹസടിന്

4. ശതീ. ലക. എന. സച്ചടിന്യദവപ

5. ശതീ. ഷയോഫടി പറമടില

6. ശതീ. എന. വടിജടിന്.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ:

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോന്സടിസപ, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ജയോസടിന് പടി. എസപ., അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീമതടി ഇനകലെ പടി., അഡതീഷണല ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ

2. ശതീ. വടിജയകുമയോര് ആര്., അഡതീഷണല ലസക്രടറടി, ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ. 

സമടിതടി,  2021-ലലെ  സര്വ്വകലെയോശയോലെ  നടിയമങ്ങള്  (യഭദഗതടി)  ബടില,  2021-ലലെ
സര്വ്വകലെയോശയോലെ നടിയമങ്ങള്  (യഭദഗതടി) [2-ാംനമര്]  ബടില എന്നടിവ പരടിഗണടിക്കുകയുന
ചുവലട യചേര്തടിരടിക്കുന്ന യഭദഗതടികയളയോലട അനഗതീകരടിക്കുകയുന  ലചേയ. 

I 2021-ലലെ  സര്വ്വകലെയോശയോലെ  നടിയമങ്ങള്  (യഭദഗതടി)  ബടില  സമടിതടി  
പരടിഗണടിക്കുകയുന തയോലഴപറയുന്ന യഭദഗതടികയളയോലട അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

Clause 2

In clause 2, which  proposes to amend the Kerala University Act, 1974,-

(1) in clause  (12B) proposed to be inserted in section  2 of  the  Act,  the words
“of an Autonomous College”shall be omitted.
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(2) in  section 65A proposed to be inserted in the Act, in the marginal heading
and in sub-sections (1), (2), and (3), the words  “of an Autonomous College” shall be
omitted.

(3) for clause (q) the following shall be substituted, namely:—

“(q)  in section 69L,—

(i) in the marginal heading and in the section, for the words   “Governing
Council” the words “Governing Body” shall be substituted;

(ii)  for  item  (v)  and  proviso  the  following  item  shall  be  substituted,
namely:—

''(v) to issue migration certificate and provisional degree certificate
with the approval or concurrence of the University.''.

Clause 3

In clause 3, which proposes to amend the Calicut University Act, 1975,—

(1) in clause (12B) proposed to be inserted in section 2 of the Act, the words “of
an Autonomous College”shall be omitted.

(2) in section 65A proposed to be inserted in the Act, in the marginal heading and
in  sub-sections  (1),  (2),  and  (3),  the  words  “of  an  Autonomous  College”  shall  be
omitted.

(3) for clause (q) the following shall be substituted, namely:—

''(q) in section 68 M,—

(i)  in  the  marginal  heading  and  in  the  section,  for  the
words “Governing Council” the words  “Governing Body”shall be substituted;

(ii)  for  item  (v)  and   proviso  the  following  item  shall  be  substituted,
namely:-

(v) to issue migration certificate and provisional degree certificate with
the approval or concurrence of the  University.''.

Clause 4

In  clause  4,  which  proposes  to  amend  the  Mahatma  Gandhi  University
Act, 1985,—

(1) in clause (12 B) proposed to be inserted in section 2 of the Act, the words “of
an Autonomous  College”  shall be omitted.
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(2) in section 69 A proposed to be inserted in the Act, in the marginal heading and
in sub-sections  (1),  (2),  and (3),  the words   “of  an Autonomous  College”   shall  be
omitted.

(3)  for clause (q) the following shall be substituted, namely:—

 ''(q) in section 114,—

(i) in the  marginal heading and in the section, for the words  “Governing Council”
the words “Governing Body”shall be  substituted;

(ii) for item (v) and proviso the following item shall be substituted,  
namely :—

(v) to issue migration certificate and provisional degree certificate with the
approval or concurrence of the University.''.

Clause 5

In  clause  5,  which  proposes  to  amend  the  Sree  Sankaracharya  University  of
Sanskrit Act, 1994, in section 15 A proposed to be inserted in the Act, in  sub-section (1),
items  (b)  and  (c)  shall  be  relettered as  items  (c)  and  (d)  respectively and  after  the
existing item (a), the following item shall be inserted, namely:—

(b) The Vice-Chancellor-Member;”

Clause 6

In clause 6, which proposes to amend the Kannur University Act, 1996,—

(1) in clause (xiiB) proposed to be inserted in section 2 of the Act, the words
“of an Autonomous College” shall be omitted.

(2) in section 72A proposed to be inserted in the Act, in the marginal heading
and in sub-sections (1), (2) and (3), the words “of an Autonomous College” shall
be omitted.

(3) for clause (q) the following shall be substituted, namely:—

''(q) in section 74L,—

(i) in the marginal heading and in the section, for the words “Governing
Council”the words “Governing Body” shall be substituted;
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(ii)  for  item (v)  and proviso the  following item shall  be substituted,  

namely:—

(v) to issue migration certificate and provisional degree   certificate with

the approval or concurrence of the  University.''.

(4) in section 74LD proposed to be inserted in the Act, in  sub-section (4), for

the words “the finalised minutes to all members by registered post or by electronic

means”the words “to the members” shall be substituted;

Clause 7

In clause 7, which proposes to amend the National University of Advanced

Legal Studies Act,  2005, in section 16A proposed to be inserted in the Act,  in

sub-section  (1),  items  (b)  and  (c)  shall  be  relettered  as  items  (c)  and  (d)

respectively and after the existing item (a), the following item shall be inserted,

namely:—

“(b) The Vice-Chancellor-Member;”

II. 2021-ലലെ  സര്വ്വകലെയോശയോലെ  നടിയമങ്ങള്  (യഭദഗതടി)  [2-ാംനമര്]  ബടില  സമടിതടി  

പരടിഗണടിക്കുകയുന  യഭദഗതടികള് കൂടയോലത അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ. 

യമല്പറഞ്ഞ  ബടില്ലുകളടിയനല  ലപയോഫ.  ആബടിദപ  ഹസസന്  തങ്ങള്,

ശതീ.  ടടി.  വടി.  ഇബയോഹടിന,  ശതീ.  ഷയോഫടി  പറമടില  എന്നതീ  അനഗങ്ങള്  വടിയയയോജടിപപ

യരഖേലപടുതടി.

യയയോഗന സവകുയന്നരന 4.30-നപ പടിരടിഞ.
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6. 11-10-2021-ലലെ  യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

വടിദദയോഭദയോസന സനബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി  VI,  2021  ഒയകയോബര്  11-ാം തതീയതടി
തടിങ്കെളയോഴ്ച  സഭയോ സയമളനതടിനപ യശഷന സവകുയന്നരന  5.45-നപ നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ
'5 ഡടി' സയമളന ഹയോളടില സമടിതടി ലചേയര്മയോന്  ബഹ. ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ-ലതയോഴടില വകുപപ
മനടി ശതീ. വടി. ശടിവന്കുടടിയുലട അദദക്ഷതയടില യയയോഗന യചേര്ന. തദവസരതടില സമടിതടിയുലട
എകപ-ഒഫതീയഷദയോ അനഗങ്ങളയോയ  ബഹ.  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ-സയോമൂഹദനതീതടി വകുപപ  മനടി
യഡയോ.  ആര്.  ബടിന,  ബഹ.  മതദബനനന,  സയോനസയോരടികന,  യുവജനയക്ഷമ വകുപപ  മനടി
ശതീ. സജടി ലചേറടിയയോന് എന്നടിവരുന തയോലഴപറയുന്ന അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയടിരുന.

ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1. ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്, എന.എല.എ.

2. ശതീ. എന. എസപ. അരുണ് കുമയോര്, എന.എല.എ.

3. ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന, എന.എല.എ.

4. ശതീ. ലക. എന. സച്ചടിന്യദവപ, എന.എല.എ.

5. ശതീ. എന. വടിജടിന്, എന.എല.എ.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ  :

1.  ശതീമതടി  ലെടിമ ഫയോന്സടിസപ, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2.  ശതീമതടി ബടിന എസപ. എല., ലഡപറ്റ്യൂടടി ലസക്രടറടി

3. ശതീമതടി  ജയോസ് മടിന് പടി. എസപ., അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീമതടി ഇനകലെ പടി., അഡതീഷണല  നടിയമ ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ

2. ശതീ. വടിജയകുമയോര് ആര്., അഡതീഷണല ലസക്രടറടി, ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ.

സമടിതടി,  2021-ലലെ  യകരള  സശ്വയോശയ  യകയോയളജപ  അദദയോപക-അനദദയോപക
ജതീവനകയോര് (നടിയമനവുന യസവനവദവസ്ഥകളന) ബടില പരടിഗണടിക്കുകയുന തയോലഴപറയുന്ന
യഭദഗതടികയളയോലട അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

2-  ാം ഖേണ്ഡന

ഖേണ്ഡന  2(ജടി)  യടില "സര്വ്വകലെയോശയോലെയുന"  എന്ന വയോകടിനു മുമപ  "അതതപ"എന്ന വയോകപ
യചേര്യകണ്ടതയോണപ.
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3-  ാം ഖേണ്ഡന

3-ാം ഖേണ്ഡന (1)-ാം ഉപഖേണ്ഡതടില "അദദയോപകരുലടയുന  അനദദയോപകരുലടയുന"
എന്നതീ  വയോക്കുകള്ക്കു പകരന "അവശദ" എന്ന വയോകപ  യചേര്യകണ്ടതയോണപ.

4-  ാം ഖേണ്ഡന

4-ാം ഖേണ്ഡന,—

(i)  (1)-ാം  ഉപഖേണ്ഡതടില  "അദദയോപക-അനദദയോപക"  എന്നതീ   വയോക്കുകള്ക്കു
പകരന "അവശദ" എന്ന വയോകപ  യചേര്യകണ്ടതയോണപ.

(ii) (2)-ാം  ഉപഖേണ്ഡതടില  "എയ്ഡഡപ"  എന്ന  വയോകടിനുപകരന  "സര്കയോരുമയോയടി
ഡയറകപ  യപയ് ലമനപ  എഗ്രടിലമനടില  ഏര്ലപടടിട്ടുള  സപവറപ”എന്നതീ  വയോക്കുകള്
യചേര്യകണ്ടതയോണപ.

(iii)  3-ാം  ഉപഖേണ്ഡതടില  "എയ്ഡഡപ"  എന്ന  വയോകടിനു  പകരന  "സര്കയോരുമയോയടി
ഡയറകപ  യപയ് ലമനപ  എഗ്രടിലമനടില  ഏര്ലപടടിട്ടുള  സപവറപ”എന്നതീ  വയോക്കുകള്
യചേര്യകണ്ടതയോണപ.

5-  ാം ഖേണ്ഡന

5-ാം  ഖേണ്ഡതടില  "സടിന്ഡടിയകറപ  "  എന്ന  വയോകടിനു പകരന  "സവസപ-ചേയോന്സലെര്"
എന്നതീ വയോക്കുകളന ചേടിഹ്നവുന  യചേര്യകണ്ടതയോണപ.

8-  ാം ഖേണ്ഡന

8-ാം ഖേണ്ഡതടിലന  (1)-ാം ഉപഖേണ്ഡന  (v)-ാം ഇനതടില  "ഇയനണല കമടിറടി"
എന്ന  വയോക്കുകള്ക്കു  പകരന  "ഇയനണല  കനപ്ലയടിനപസപ  കമടിറടി"  എന്നതീ   വയോക്കുകള്
യചേര്യകണ്ടതയോണപ.

ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്,  ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന  എന്നതീ അനഗങ്ങള്
ബടില്ലടിയനല വടിയയയോജടിപപ യരഖേലപടുതടി.

യയയോഗന  സവകുയന്നരന 6 മണടികപ  പടിരടിഞ.

 

962/2022.
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7.  28-10-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

വടിദദയോഭദയോസന സനബനടിച്ച സബ് ജകപ കമടിറടി VI, 2021 ഒയകയോബര് 28-ാം തതീയതടി

വദയോഴയോഴ്ച  സഭയോ സയമളനതടിനപ യശഷന രയോത്രടി  10  മണടികപ നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ

'5 എ' സയമളനഹയോളടില സമടിതടി ലചേയര്മയോന് ബഹ. ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ-ലതയോഴടില വകുപപ

മനടി  ശതീ.  വടി.  ശടിവന്കുടടിയുലട  അദദക്ഷതയടില  യയയോഗന  യചേര്ന.  തദവസരതടില

സമടിതടിയുലട  എകപ സപ-ഒഫതീയഷദയോ  അനഗന  ബഹ.  ഉന്നത  വടിദദയോഭദയോസ-സയോമൂഹദനതീതടി

വകുപ്പുമനടി യഡയോ. ആര്. ബടിനവുന തയോലഴപറയുന്ന അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയടിരുന.

ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1. ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്

2.  ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന

3.  ശതീ. ലക. എന. സച്ചടിന്യദവപ

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ:

1. ശതീമതടി  ലെടിമ  ഫയോന്സടിസപ,  യജയോയടിനപ  ലസക്രടറടി

2.  ശതീമതടി  ബടിന എസപ.എല., ലഡപറ്റ്യൂടടി ലസക്രടറടി

3.  ശതീമതടി  ജയോസ് മടിന് പടി.എസപ., അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീമതടി ഇനകലെ പടി., അഡതീഷണല  നടിയമ ലസക്രടറടി, നടിയമവകുപപ

2. ശതീ. അനടിലകുമയോര് എ സപ. വടി., യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ

സമടിതടി,  2021-ലലെ  യകരള  വടിദദയോഭദയോസ  (യഭദഗതടി)  ബടില  പരടിഗണടിക്കുകയുന

യഭദഗതടി  ഇല്ലയോലത അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

ബടില്ലടിയനല ലപയോഫസര് ആബടിദപ  ഹസസന് തങ്ങള്,  ശതീ.  ടടി.  വടി.  ഇബയോഹടിന

എന്നതീ അനഗങ്ങള് വടിയയയോജടിപപ യരഖേലപടുതടി.

യയയോഗന രയോത്രടി 10.15-നപ പടിരടിഞ.
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8. 24-11-2021-ലലെ  യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

വടിദദയോഭദയോസന സനബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി  VI, 2021  ഒയകയോബര്  24-ാം തതീയതടി
ബുധനയോഴ്ച  ഉച്ചയപയശഷന 2.30-നപ നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ '4 ബടി' സയമളന ഹയോളടില
സമടിതടി  അദദക്ഷനുന  ബഹ.  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  ലതയോഴടില  വകുപപ  മനടിയുമയോയ
ശതീ.  വടി.  ശടിവന്കുടടിയുലട  അദദക്ഷതയടില  യയയോഗന  യചേര്ന.  യയയോഗതടില
ബഹ.  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ-സയോമൂഹദ  നതീതടി  വകുപ്പുമനടി  യഡയോ.  ആര്.  ബടിനവുന
തയോലഴപറയുന്ന അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയടി.

ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1. ശതീ. എന. എസപ. അരുണ്കുമയോര്

2. ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന

3. ശതീ. ലക. എന. സച്ചടിന്യദവപ

4. ശതീ. എന. വടിജടിന്.

വതീഡടിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സപ മുയഖേന യയയോഗതടില പലങ്കെടുത അനഗങ്ങള് :

1. ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്

2. ശതീ. മുഹമദപ മുഹസടിന്.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ  :

1.  ശതീമതടി ബടിന എസപ. എല., ലഡപറ്റ്യൂടടി ലസക്രടറടി

2.  ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ.  എ.  പടി.  എന.  മുഹമദപ  ഹനതീഷപ,  പടിന്സടിപല ലസക്രടറടി,  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  
വകുപപ.

2. ശതീ.  സയനയോഷ് കുമയോര്.  എസപ.  ആര്.,  അഡതീഷണല  ലസക്രടറടി,  
ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ.

3. ശതീ. ലക. ജനയോര്ദ്ദേനന്, അഡതീഷണല ലസക്രടറടി, സയോനസയോരടികകയോരദ വകുപപ.

4. ശതീമതടി ഇനകലെ പടി., അഡതീഷണല യലെയോ ലസക്രടറടി, നടിയമവകുപപ.

5. ശതീമതടി സരടിത ഡടി., യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി, കയോയടിക-യുവജനകയോരദ വകുപപ.

6. ശതീമതടി ബതീന എല., ചേതീഫപ എഞ്ചടിനതീയര്, പടി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡടി. (ബടിലഡടിനഗ്സപ).



124

7. ശതീ.  ലക.  രവതീനന്  ആശയോരടി,  സതീനടിയര്  ഫടിനയോ സപ  ഓഫതീസര്,  പടി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡടി  
(ബടിലഡടിനഗ്സപ)

8. ശതീ. ആര്. ഗടിരതീശന്  അകകൗണ്ടപസപ ഓഫതീസര്, യകയോയളജപ വടിദദയോഭദയോസ വകുപപ.

വതീഡടിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സപ മുയഖേന യയയോഗതടില പലങ്കെടുത ഉയദദയോഗസ്ഥര്:

ശതീ. ജതീവന് ബയോബു., ഡയറകര്, ലപയോതു വടിദദയോഭദയോസ വകുപപ.

യയയോഗതടില,  പരടിഗണനയയോയടി  സമര്പടികലപട  കരടുചേടന,  എസപ.ആര്.ഒ.,
ആക്ഷണ്  യടകണ്  യസറപലമന്റുകള്,  വയോര്ഷടിക  പവര്തന  റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയനലുള
കയോലെതയോമസ പത്രടികകള് എന്നടിവ പരടിയശയോധടിച്ച സമടിതടി തയോലഴപറയുന്ന തതീരുമയോനങ്ങള്
സകലകയോണ്ടു.

I. കരടപ ചേടതടിലന പരടിഗണന

1) The Kerala Education (Amendment) Rules, 2021

(ഫ. നന.  4184/സബപ. സടി. ഇ 1/2021/നടി.ലസ.)

(റഫ. നന. ലജ1 /38/2018/ലപയോ.വടി.വ.; തതീയതടി 19-2-2021, 10-3-2021.)

സമടിതടി  കരടുചേടതടിലലെ  വദവസ്ഥകളടിയനല  ഉയദദയോഗസ്ഥതലെ  വടിശദതീകരണന
ആരയോഞ.

എയ്ഡഡപ  സ്കൂളകളടിലലെ  തസ്തടിക  നടിര്ണ്ണയന  നടിയമനയോനഗതീകയോരന  എന്നടിവയുന
അവയുലട അപതീല, റടിവടിഷന് എന്നടിവയുന  'സമനശ്വയ' ലവബ്യപയോര്ടല വഴടിയയോക്കുന്നതടിനുന,
ബഹ.  സഹയകയോടതടിയുലട  നടിര്യദ്ദേശപകയോരന  അദദയോപക  –  വടിദദയോര്ത്ഥടി  അനുപയോതന
നടിശയടിചലകയോണ്ടുമുള  യഭദഗതടിയയോണപ  നടിര്ദ്ദേടിഷ്ട  കരടു  ചേടതടിയലെലതന്നപ  അഡതീഷനല
യലെയോ ലസക്രടറടി ആമുഖേമയോയടി സമടിതടിലയ ധരടിപടിച.

അദദയോപക-വടിദദയോര്ത്ഥടി  അനുപയോതന  പുതുകടി  നടിശയടിചലകയോണ്ടപ  അദദയോപകലര
നടിയമടിക്കുവയോനുന അപകയോരമുള നടിയമനതടിലന അധടികയോരന സര്കയോരടില നടിക്ഷടിപ്തമയോകടി
ലകയോണ്ടുമയോണപ ചേടങ്ങള് തയയോറയോകടിയടിരടിക്കുന്ന ലതനന അതപ സര്കയോരടിലന പഖേദയോപടിത
നയതടിനനുസൃതമയോലണനന അതടിലന തുടര്ന്നപ  സനസയോരടിച്ച  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ
ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

പധയോനമയോയുന  തസ്തടിക  നടിര്ണ്ണയന  സനബനടിചള  യഭദഗതടിയയോണപ  നടിര്ദ്ദേടിഷ്ട
കരടുചേടതടിയലെലതനന   അതടിന്പകയോരന  അധടിക  തസ്തടികകള്  ഉള്ലപലടയുള
കയോരദങ്ങള്കപ  'സമനശ്വയ' യപയോര്ടല വഴടി അയപക്ഷ സമര്പടിയകണ്ടതയോലണന്നപ നടിര്യദ്ദേശന
നലകടിയതയോയുന തത്ഫലെമയോയടി വദയോജ അഡടിഷനുകള് സൃഷ്ടടിചലകയോണ്ടുന ഡടിവടിഷന് ഫയോള്
ഒഴടിവയോകടിയുന  അനര്ഹമയോയടി   അധടിക  ഡടിവടിഷനുകള്  സൃഷ്ടടികലപടുന്ന  സയോഹചേരദന
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ഇല്ലയോതയോകുലമനന   ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  പടിന്സടിപല  ലസക്രടറടി  സമടിതടിലയ അറടിയടിച.
മയോത്രമല്ല,  വദയോജ  അഡടിഷനടിലൂലടയുന  കൃത്രടിമ  ഹയോജര്നടിലെയടിലൂലടയുന  തസ്തടിക
നടിലെനടിര്തകയയയോ  പുതുതയോയടി  സൃഷ്ടടിക്കുകയയയോ  ലചേയ്തതയോയടി  കലണ്ടതടിയയോല
അതടിനുതരവയോദടികളയോയവരടില  നടിനന  നഷ്ടന  ഈടയോക്കുന്നതുള്ലപലടയുള  വകുപ്പുതലെ
അച്ചടക നടപടടികള് സശ്വതീകരടികയോനയോകുലമനന അയദ്ദേഹന കൂടടിയച്ചര്ത. 

കരടു  ചേടതടില  പരയോമര്ശടിച്ചടിട്ടുള  സൂപര്  ലചേകപ  വടിഭയോഗതടിലന  പരടിയശയോധനയോ
യവളയടില  പയോയദശടിക  സവടിയശഷതകളയോയലെയോ  അവടിചേയോരടിതമയോയ  മറ്റു  കയോരണങ്ങളയോയലെയോ
ഏതയോനുന കുടടികള് ഹയോജരയോകയോതടിരുന്നയോല അതപ  ഡടിവടിഷന് ഫയോള് ആയടി മയോറടിയയകയോന
എന്ന  ആശങ്കെ  സമടിതടി  പരടിയശയോധടിച.    എന്നയോല,   സൂപര്  ലചേകപ  വടിഭയോഗതടിലന
പരടിയശയോധനയടില  ആശങ്കെലപയടണ്ടതടിലല്ലനന  ഉതവങ്ങളന  പയോയദശടിക  അവധടികളന
പകൃതടിയക്ഷയോഭങ്ങളന  ഉള്ലപലട  എല്ലയോ  വടിധതടിലുമുള  പയോയദശടിക  സവടിയശഷതകളന
അസയോധയോരണ  സയോഹചേരദങ്ങളന  കണകടിലലെടുതലകയോണ്ടപ  മയോത്രയമ  അതരന
പരടിയശയോധനകള്  നടിര്വഹടികലപടുകയുള്ളുലവന്നപ  ലപയോതു  വടിദദയോഭദയോസ  പടിന്സടിപല
ലസക്രടറടി സമടിതടികപ  ഉറപ്പു നലകടി.   കൂടയോലത സൂപര് ലചേകപ വടിഭയോഗതടിലന വടിപരതീത
കലണ്ടതലുകള്ലകതടിലര  വടിവടിധ  തലെങ്ങളടില  അപതീല  നലകടി  പശ്നപരടിഹയോരന
കലണ്ടതയോനുള വദവസ്ഥകളടിലുന സമടിതടി യയയോജടിപപ പകടടിപടിച. 

വടിശകലെനയോനനരന  യഭദഗതടി  വദവസ്ഥകള്  ഉള്ലപട  നടിര്ദ്ദേടിഷ്ട  കരടു  ചേടന
യഭദഗതടികള് കൂടയോലത സമടിതടി അനഗതീകരടിച. 

II. SRO    സയോധുകരണന

SRO No. 18/2021. 5-1-2021

The  Kerala  Right  Of  Children  to  Free  and  Compulsory  Education  
(Amendment) Rules, 2021.

പധയോനയോദദയോപക  തസ്തടികയടിയലെകപ  ലപയോയമയോഷന്  ലെഭടിക്കുന്നതടിനയോയടി
വടിദദയോഭദയോസയോവകയോശ ചേടങ്ങളടില നടിശയടിച്ചടിരുന്ന ലടസപ യയയോഗദതയോ മയോനദണ്ഡങ്ങള് മൂലെന
ആയടിരതടി ഇരുനയറയോളന ലഹഡ് മയോസര് തസ്തടികകള് ഒഴടിഞകടിടന്ന സയോഹചേരദന സമടിതടി
സഗകൗരവന  വടിലെയടിരുതടി.   പധയോനയോദദയോപകരുലട  ലപയോയമയോഷന്  യയയോഗദതകളമയോയടി
ബനലപടപ  സനസ്ഥയോനതപ  നടിലെനടിന്നടിരുന്ന  ഇളവുകള്  പുനനഃസ്ഥയോപടിചലകയോണ്ടപ
മുന്കയോലെപയോബലെദയതയോലട ചേടങ്ങളടില യഭദഗതടി വരുതയോലമന്ന അഡശ്വയകറപ  ജനറലെടിലന
നടിയയമയോപയദശതടിലന  അടടിസ്ഥയോനതടിലെയോണപ  എസപ.  ആര്.  ഒ.  പുറലപടുവടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതന്നപ
ലപയോതു വടിദദയോഭദയോസ വകുപപ പടിന്സടിപല ലസക്രടറടി അറടിയടിച.  അഡശ്വയകറപ  ജനറലെടില
നടിനന  സമയോനരമയോയടി  ലെഭടിച്ച  മലറയോരു  നടിയമയമയോപയദശപകയോരന  സര്കയോര്  സ്കൂളകളടില
മയോത്രന,  ലക.  എസപ.  &  എസപ.  എസപ.  ആര് ചേടന  31(a)(1)  പകയോരന സതീനടിയയയോറടിറടിയുലട
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അടടിസ്ഥയോനതടില  പധയോനയോദദയോപക  തസ്തടികയടിയലെകപ  തയോലകയോലെടിക  ലപയോയമയോഷന്
അനുവദടികയോന് ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ ഡയറകര്കപ സര്കയോര് നലകടിയ നടിര്യദ്ദേശന  യകരള
അഡടിനടിയസറതീവപ  സട്രെബറ്റ്യൂണല യസ ലചേയ്തടിരുന്നതയോയുന എന്നയോല ടടി  യസ      ബഹ.
സഹയകയോടതടി നതീകന ലചേയ്തടിട്ടുളതയോയുന പടിന്സടിപല ലസക്രടറടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച.
ചേര്ച്ചയ്ക്കുയശഷന എസപ. ആര്. ഒ. സമടിതടി സയോധൂകരടിച.

തുടര്ന്നപ,  ഹയര്  ലസകനറടി  സ്കൂളകളടിലലെ  സലെബറടികളലട  അഭയോവന  സമടിതടി
വടിലെയടിരുതടി.  മതര  പരതീക്ഷകള്കയോയടി  തയയോലറടുക്കുന്ന  ഹയർ  ലസകനറടി
വടിദദയോർത്ഥടികള്  സലെബറടിയുലട  അഭയോവതടില  സലെബറടി  സകൗകരദമുള  സശ്വകയോരദ
യകയോച്ചടിനഗപ ലസനറുകലള ആശയടിക്കുന്നതയോയടി സമടിതടി നടിരതീക്ഷടിച.

ഹയർ  ലസകനറടി  സ്കൂളകളടില  സലെയബറടിയന്  തസ്തടികകള്  പുതുതയോയടി
സൃഷ്ടടികയോനുയദ്ദേശടിക്കുന്നടിലല്ലങ്കെടിലുന  തസ്തടികകള്  റതീ  ഫടികപ  ലചേയ്തയശഷന  കയോർകപ
തസ്തടികയടില നടിനന യയയോഗദരയോയവലര തസ്തടികമയോറതടിലൂലട ഹയ ർ ലസകനറടി സ്കുളകളടില
സലെയബറടിയന്മയോരയോയടി നടിയമടികയോനയോകുലമനന ഖേയോദർ കമടിറടി റടിയപയോർടടിലന ഒന്നയോന ഘടന
നടപടിലെയോക്കുയമയോള്  ഇകയോരദന  പരടിഗണടിക്കുന്നതയോലണനന  ആ  വടിധമുള  നടപടടികള്
അനടിമഘടതടിലെയോലണനന  2022  ഏപടില  മുപതടിനകന  അവ  പൂർതതീകരടിയകണ്ടതുലണ്ടനന
പടിന്സടിപല  ലസക്രടറടി  സമടിതടിലയ  അറടിയടിച.  കൂടയോലത,  'വയോയനയുലട  വസനന'
പദതടിയുലട  ആനുകൂലെദന  നയോളടിതുവലര  ലെഭടിച്ചടിടടില്ലയോത സ്കൂളകള്കയോയടി,  ടടി  പദതടിയടില
അനുവദടിച്ചടിട്ടുള പതപ  യകയോടടി  രൂപ  വടിനടിയയയോഗടിച്ചപ  സലെബറടി  സകൗകരദന  സൃഷ്ടടികയോന്
സയോധടിക്കുലമനന പടിന്സടിപല ലസക്രടറടി സമടിതടിലയ ധരടിപടിച.

III. ആക്ഷന് യടകണ് യസറപലമന്റുകളലട പരടിഗണന

1.  ധനയോഭദർത്ഥകളലട  പരടിയശയോധന  സനബനടിച്ച  മൂന്നയോമതപ  റടിയപയോർടപ   (2018-19)
(ഫ. നന. 1718/സബപ.സടി.ഇ 1/2018/നടി.ലസ.)

(റഫ. നന. ലജ3/167/2018/ഉ.വടി.വ., തതീയതടി 29-07-2021)

റടിയപയോർടടിലലെ 58-ാം നമർ ഖേണ്ഡടികയടിലലെ ശടിപയോർശയടിയനല ഉന്നത വടിദദയോഭദയോസ
വകുപപ സമർപടിച്ച നടപടടിപത്രടികയുന കയോലെതയോമസ പത്രടികയുന സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന
അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

2. ധനയോഭദർത്ഥകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച നയോലെയോമതപ റടിയപയോർടപ (2019-20)

(ഫ. നന. 3340/സബപ.സടി.ഇ 1/2019/നടി.ലസ)

(റഫ. നന. (1) 33/B2/2020/കയോ.യു.വ. തതീയതടി 19-7-2021)

(റഫ. നന. (2) 100/B2/2021/കയോ.യു.വ. തതീയതടി 18-8-2021)

(ഫ. നന.  (3) 410/പടി2/2021/ലപയോ.വടി.വ. തതീയതടി 27-8-2021)
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റടിയപയോർടടിലലെ ഖേണ്ഡടിക 118, 119, 120 എന്നടിവയടിലലെ ശടിപയോർശകളടിയനല കയോയടിക
യുവജനകയോരദ വകുപ്പുന  1  മുതല  20  വലരയുന  50  മുതല  55  വലരയുമുള ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ
ശടിപയോർശകളടിയനല  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  വകുപ്പുന  സമർപടിച്ച  നടപടടി  പത്രടികകള്,  അവ
സനബനടിച്ച കയോലെതയോമസപത്രടികള്ലകയോപന സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന
ലചേയ.

3. ധനയോഭദർത്ഥകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞ്ചയോമതപ റടിയപയോർടപ (2020-21)

(ഫ. നന. 1806/സബപ.സടി.ഇ 1/2020/നടി.ലസ)

(റഫ. നന. (1) ജടി2/112/2020/ഉ.വടി.വ തതീയതടി 9-9-2021

(2) എ 1/210/2020/ഉ.വടി.വ തതീയതടി 18-9-2021

 (3) ബടി1/175/2021/ഉ.വടി.വ തതീയതടി 10-8-2021

(4) 127/എ 3/2020/സടി.എല.എ.ഡടി, തതീയതടി 27-10-2021

 (5) ഇ 3/310/2020/ലപയോ.മ.വ, തതീയതടി 2-11-2021

റടിയപയോർടടിലലെ  26  മുതല  32  വലരയുന, 39, 45, 50, 51, 56, 57, 87, 88, 89, 92, 95
എന്നതീ ഖേണ്ഡടികകളടിലലെയുന  ശടിപയോർശകളടിയനല ഉന്നത വടിദദയോഭദയോസ വകുപ്പുന,  90, 91-നമർ
ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ  ശടിപയോർശകളടിയനല  ലപയോതുമരയോമതപ  വകുപ്പുന,  96  മുതല  144  വലരയുള
ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ ശടിപയോർശകളടിയനല സയോനസയോരടികയോരദ വകുപ്പുന, 146-ാം നമർ ഖേണ്ഡടികയടിലലെ
ശടിപയോർശയടിയനല  കയോയടിക  യുവജനകയോരദ  വകുപ്പുന  സമർപടിച്ച  നടപടടി  പത്രടികകളന  അവ
സനബനടിച്ച കയോലെതയോമസ പത്രടികകളന സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകുയുന ലചേയ.

IV. വയോര്ഷടിക  പവര്തന  റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയനലുള  കയോലെതയോമസപത്രടികകളലട  
പരടിയശയോധന

1. കയോയടിക  യുവജനകയോരദ  വകുപടിലന  2018-19 സയോമതടിക  വര്ഷലത  
പവര്തന റടിയപയോര്ടപ സനബനടിച്ച കയോലെതയോമസപത്രടിക.

(ഫയല നന. 86/സബപ.സടി.ഇ 1/2019/നടി.ലസ)

(റഫ. നന. ബടി2/42/19/കയോ.യു.വ  തതീയതടി.  13-8-2021)

വയോര്ഷടിക  പവര്തന  റടിയപയോര്ടടിലന  (2018-19)  സമര്പണതടിലുണ്ടയോയ
കയോലെതയോമസന സനബനടിച്ചപ   കയോയടിക യുവജനകയോരദ വകുപപ   സമര്പടിച്ച കയോലെതയോമസപത്രടിക
സമടിതടി അനഗതീകരടിച.
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2. ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ വകുപടിലന 2019-20 സയോമതടിക വര്ഷലത പവര്തന

റടിയപയോര്ടപ  സനബനടിച്ച കയോലെതയോമസപത്രടിക.

(ഫയല നന. 247/സബപ.സടി.ഇ 1/2020/നടി.ലസ)

(റഫ. നന. പടി2/402/2020/ലപയോ.വടി.വ  തതീയതടി  27-8-2021)

വയോര്ഷടിക  പവര്തന  റടിയപയോര്ടടിലന  (2019-20)  സമര്പണതടിലുണ്ടയോയ

കയോലെതയോമസന സനബനടിച്ചപ   ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ  സമര്പടിച്ച കയോലെതയോമസപത്രടിക

സമടിതടി അനഗതീകരടിച.

V.   സമടിതടി  പരടിഗണടിച്ച  മറ്റു വടിഷയങ്ങള്

1.  2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  വയോര്ഷടിക  പവര്തന  റടിയപയോര്ട്ടുകളലട  

സമര്പണന.

(ഫയല നന. (1) 490/സബപ.സടി.ഇ 1/17/നടി.ലസ)

(ഫയല നന. (2) 45/സബപ.സടി.ഇ 1/18/നടി.ലസ)

(റഫ. നന.  33/ബടി3/2018/സയോന.കയോ.വ  തതീയതടി.  23-11-2021)

2016-17,  2017-18  സയോമതടിക  വര്ഷങ്ങളടിലലെ  പവര്തന  റടിയപയോര്ട്ടുകള്

തയയോറയോകടി  സമര്പടിക്കുന്ന  നടപടടികള്  അനടിമഘടതടിലെയോലണന്നപ  അറടിയടിചലകയോണ്ടപ

സയോനസപ കയോരടികകയോരദ  അഡതീഷണല ലസക്രടറടി സമടിതടികപ സമര്പടിച്ച മറുപടടി പരടിഗണടിച്ച

സമടിതടി,  റടിയപയോര്ട്ടുകള്  അവയുലട  കയോലെതയോമസ  പത്രടികകള്ലകയോപന  അടടിയനരമയോയടി

സമടിതടികപ ലെഭദമയോകണലമന്നപ  നടിര്യദ്ദേശന നലകടി.

2.  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട   പരടിയശയോധന  സനബനടിച്ച   മൂന്നയോമതപ  റടിയപയോര്ടടിലലെ  

(2018-19)  136 -ാം നമര് ഖേണ്ഡടികയടിന്യമലുള നടപടടി പത്രടിക.

(ഫയല നന. 1718/സബപ.സടി.ഇ 1/2018/നടി.ലസ.)

ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  വകുപ്പുമയോയടി  ബനലപട  പസ്തുത  ഖേണ്ഡടികയടിലലെ

ശടിപയോര്ശയടിയനല  യകയോയളജപ   വടിദദയോഭദയോസ  ഡയറകപ ടര്  സമര്പടിച്ച  നടപടടി  യസറപലമനപ

പരടിയശയോധടിച്ച   സമടിതടി,   നടപടടി  യസറപലമനപ   നടിര്ദ്ദേടിഷപ ട  മയോതൃകയടില  തയയോറയോകടി

യയയോഗദരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥരുലട  കലയയോയപയോലട   സമടിതടിയടില സമര്പടികയോന് നടിര്യദ്ദേശന

നലകടി.



129

3.  സര്കയോര്  ഹയര്ലസകനറടി  സ്കൂളകളടിലലെ   സകൗകരദങ്ങള്  ലമച്ചലപടുതന്നതപ

സനബനടിച്ച  സമടിതടി  റടിയപയോര്ടടിലലെ  ഖേണപ ഡടികകള്  21,  23,  29  എന്നടിവ   സനബനടിച്ച

തുടര്നടപടടി.

(ഫയല നന. 3958/സബപ.സടി.ഇ 1/2015/നടി.ലസ)

(റഫ. നന.(1)  45928/യു3/15/ലപയോ.വടി.വ  തതീയതടി.  16-2-2016

(2)  എന്2/386/2021/ലപയോ.വടി.വ.  തതീയതടി.  23-11-2021)

റടിയപയോര്ടടിലലെ  ഖേണ്ഡടിക   21,  23  എന്നടിവയടിലലെ  ശടിപയോര്ശ   സനബനടിച്ചപ

ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ  വകുപപ   സമര്പടിച്ച  നടപടടിപത്രടിക   സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന

അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

ഉച്ചഭക്ഷണ  പദതടി  ഹയര്ലസകനറടി  തലെതടില  കൂടടി  വദയോപടിപടികണലമന്ന

റടിയപയോര്ടടിലലെ  29-ാം നമര്  ഖേണ്ഡടികയടിലലെ ശടിപയോര്ശ, സര്കയോര് തലെതടില വടിശദമയോയടി

പരടിയശയോധടികലപയടണ്ടതയോലണനന  അപകയോരമുള  പരടിയശയോധനകള്ക്കുയശഷന  അതു

സനബനടിച്ച നടപടടിപത്രടിക ആവശദലപടയോലമനന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

യയയോഗന ഉച്ചയ്ക്കുയശഷന  3.10-നപ അവസയോനടിച.

962/2022.
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9.  14-3-2022-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

വടിദദയോഭദയോസന  സനബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  VI,  2022  മയോര്ച്ചപ  14-ാംതതീയതടി
തടിങ്കെളയോഴ്ച  സഭയോ  സയമളനതടിനപ  യശഷന  സവകുയന്നരന  5.55-നപ  നടിയമസഭയോ
സമുച്ചയതടിലലെ  '5 എ'  സയമളന  ഹയോളടില  സമടിതടി  ലചേയര്മയോനുന  ലപയോതുവടിദദയോഭദയോസ-
ലതയോഴടില വകുപ്പുമനടിയുമയോയ ശതീ.  വടി.  ശടിവന്കുടടിയുലട അദദക്ഷതയടില യയയോഗന  യചേര്ന.
യയയോഗതടില  എകപ-ഒഫതീയഷദയോ  അനഗവുന   ബഹ.  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ-സയോമൂഹദനതീതടി  വകുപപ
മനടിയുമയോയ യഡയോ. ആര്. ബടിനവുന തയോലഴപറയുന്ന സമടിതടി അനഗങ്ങളന പലങ്കെടുത.

ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള്:

1. ലപയോഫ. ആബടിദപ ഹസസന് തങ്ങള്

2. ശതീ. എന. എസപ. അരുണ് കുമയോര്

3. ശതീ. ടടി. വടി. ഇബയോഹടിന

4. ശതീ. മുഹമദപ മുഹസടിന്

5. ശതീ. ലക. എന. സച്ചടിന്യദവപ

6. ശതീ. എന. വടിജടിന്

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ :

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോന്സടിസപ, യജയോയടിനപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ബടിന എസപ. എല., ലഡപറ്റ്യൂടടി ലസക്രടറടി

3. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി

ഹയോജരയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീമതടി ഇനകലെ പടി., അഡതീഷണല യലെയോ ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

2. ശതീ.  സയനയോഷ്  കുമയോര്  എസപ.  ആര്.,  അഡതീഷണല  ലസക്രടറടി,  
ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ വകുപപ.

3. ശതീ.  അനടിലകുമയോര് വടി.  എസപ.,  അഡതീഷണല ലസക്രടറടി,  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  
വകുപപ. 

4. ശതീ. ജനയോര്ദ്ദേനന്, അഡതീഷണല ലസക്രടറടി, സയോനസയോരടികകയോരദ വകുപപ

5. ശതീ. ഇ. ദടിയനശന്, ഡയറകര്, പുരയോവസ്തു വകുപപ.
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സമടിതടി,  2014-ലലെ  യകരള  പബടികപ  സര്വ്വതീസപ  കമതീഷന്  (സലെബറടി
കകൗണ്സടിലുകലള സനബനടിച്ച കൂടുതല ചുമതലെകള്) കരടപ ചേടന,  സമടിതടിയുലട 2, 3, 5 എന്നതീ
നമര് റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനലുള ആക്ഷന് യടകണ് യസറപലമനപ  എന്നടിവ
പരടിഗണടിക്കുകയുന സമടിതടിയടില സമര്പടികയോന് കുടടിശടികയയോയുള ചേടങ്ങളലട നടിര്മയോണ
പുയരയോഗതടി സനബനടിച്ചപ ബനലപട ഉയദദയോഗസ്ഥരുമയോയടി ചേര്ച്ച ലചേയ്യുകയുന തയോലഴപറയുന്ന
തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുന ലചേയ. 

I സമടിതടിയടില സമര്പടികയോന് കുടടിശടികയയോയുള ചേടങ്ങളലട നടിര്മയോണപുയരയോഗതടി
സനബനടിച്ച പരടിയശയോധന

ചേടങ്ങള്  ലെഭദമയോക്കുന്നതടിലലെ കയോലെതയോമസന സനബനടിച്ചപ സമടിതടിക്കുള കുറടിപപ

(ഫയല നന. 3308/സബപ.സടി ഇ 1/2019/നടി.ലസ.)

യൂണടിയവഴ് സടിറടി  നടിയമങ്ങള്കനുസൃതമയോയടി  ചേടങ്ങള്  തയയോറയോക്കുന്നതപ
സനബനടിചള വടിശദതീകരണന നലകുവയോന് സമടിതടി നടിയമ വകുപടിയനയോടപ ആവശദലപട്ടു. 

യൂണടിയവഴ് സടിറടി ആക്ടുകളടില സയോററ്റ്യൂടപ/ഓര്ഡടിനന്സപ/ലറഗുയലെഷന്സപ മുയഖേനയയോണപ
യൂണടിയവഴ് സടിറടികള്  എല്ലയോ  കയോരദങ്ങളന  ലചേയ്യുന്നലതനന  ചേടങ്ങള്  നടിര്മടിക്കുന്നതടിനപ
സര്വ്വകലെയോശയോലെകള്ക്കുന  ഗവണ്ലമനടിനുന  അധടികയോരമുലണ്ടനന  ഗവണ്ലമനപ  ആണപ
ചേടങ്ങള്  ചേമയ്ക്കുന്നലതങ്കെടില  അതപ  വടിജയോപനന  മൂലെന  പുറലപടുവടിക്കുകയുന  സഭയടില
സമര്പടിക്കുകയുന യവണലമനന  യൂണടിയവഴ് സടിറടിയുലട പവര്തനങ്ങള് അവരുലട സയോററ്റ്യൂടപ
മുയഖേനയയോണപ  നടതടിവരുന്നലതനന  സയോററ്റ്യൂട്ടുകള്കപ  പകരമല്ല  ചേടങ്ങലളനന  അവ
രണ്ടയോലണനന അഡതീഷണല യലെയോ  ലസക്രടറടി ആമുഖേമയോയടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച. 

ചേടങ്ങള് നടിര്മടിക്കുന്നതടിനുള അധടികയോരന സര്കയോരടിനയോയണയോ  യൂണടിയവഴ് സടിറടികയോയണയോ
എന്നതടിലന സനബനടിച്ചപ സമടിതടി വടിശദതീകരണന ആരയോഞ്ഞതടിനപ മറുപടടിയയോയടി, ആകടിനപ
വടിരുദമല്ലയോത  രതീതടിയടില  റൂള്സപ  നടിര്മടിക്കുന്നതടിനപ  യൂണടിയവഴ് സടിറടികപ
അധടികയോരമുലണ്ടനന  ലസനറയോണപ  അതടിനപ  അനഗതീകയോരന  നലയകണ്ടലതനന
യകരള/കയോലെടികറപ  യൂണടിയവഴ് സടിറടികള്കപ  അതടിനുള  അധടികയോരന  ലകയോടുതതയോയടിടയോണപ
ആകടില  കയോണന്നലതനന  എല്ലയോ  യൂണടിയവഴ് സടിറടികളന  ഈ  നടിയമന  തലന്നയയോണപ
പടിന്തുടരുന്നലതനന അഡതീഷണല യലെയോ ലസക്രടറടി ലവളടിലപടുതടി. 

(i) The University Laws (Amendment) Act, 2019

(ഫയല നന. 498/സബപ.സടി. ഇ 1/2020/നടി.ലസ.)

(ii) 2019-ലലെ സര്വ്വകലെയോശയോലെ നടിയമങ്ങള് (യഭദഗതടി) [2-ാംനമര്] ആകപ

(ഫയല നന. 794/സബപ.സടി. ഇ 1/2015/നടി.ലസ.)
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(iii) The  University  Laws  (Third  Amendment)  Act,  2014

(ഫയല നന. 1103/സബപ.സടി. ഇ 1/2015/നടി.ലസ.)

യമല  സൂചേടിപടിച്ച  നടിയമങ്ങള്കനുസൃതമയോയടി  സര്കയോര്  തലെതടില  ചേടങ്ങള്

പുറലപടുവടിയകണ്ടതുയണ്ടയോ  എന്നതടിലന  സനബനടിച്ച  വടിഷയന  സമടിതടിയുലട

ശദയടിലലപടുതടിയയപയോള്, 2019-ലലെ  The University Laws (Amendment) Act-ല

പരതീക്ഷയോ  കണ്യട്രെയോളര്,  ഫടിനയോന്സപ  ഓഫതീസര്,  രജടിസയോര്  എന്നടിവരുലട  സര്വ്വതീസപ

സനബനടിച്ച  യടനസപ  ആനപ  കണ്ടതീഷന്സപ  സയോററ്റ്യൂട്ടുകളയോയയയോ  ലറഗുയലെഷനുകളയോയയയോ

നടിര്വ്വഹടിയകണ്ടതയോലണന്നപ  പറയുനലണ്ടനന  നടിയമ  വകുപപ  അഡതീഷണല  ലസക്രടറടി

അറടിയടിച.   ചേടങ്ങള് ചേമയ്ക്കുന്നതടിനുള അധടികയോരന  പൂര്ണ്ണമയോയുന  സര്വ്വകലെയോശയോലെകളടില

യകനതീകൃതമയോയയോല  സമൂഹതടിലന  ലപയോതുതയോല്പരദന  കണകടിലലെടുതപ  ഒരു  കയോരദവുന

വടിദദയോഭദയോസ  യമഖേലെയടില  സര്കയോരടിനപ  ലചേയയോന്  കഴടിയയോലത  വരടിയല്ല  എന്ന  ആശങ്കെ

സമടിതടി പകടടിപടിച. എന. ജടി.  യൂണടിയവഴ് സടിറടിയുലട സയോററ്റ്യൂടപ പരടിയശയോധടിച്ചയോല അതപ ഒരു

തരതടിലുള  ജനയോധടിപതദ  ഇടലപടലുന  നടതയോന്  കഴടിയയോതതയോലണന്നപ  മനസടിലെയോകുലമനന

സമടിതടി അഭടിപയോയലപട്ടു.  അങ്ങലനലയങ്കെടില 2014 ലലെയുന 2019 ലലെയുന സര്വ്വകലെയോശയോലെ

നടിയമങ്ങളടില  അലമനപലമന്റുകള്  ലകയോണ്ടുവയരണ്ടടിവരുലമനന  സയോററ്റ്യൂട്ടുകളടിലുന  ഒരു

അഴടിചപണടി  നടയതണ്ടടിവരുലമനന  അഡതീഷണല  യലെയോ  ലസക്രടറടി  സമടിതടിലയ

അറടിയടിച.

യകരളതടിലലെ എല്ലയോ  സര്വ്വകലെയോശയോലെകള്ക്കുന ബയോധകമയോകുന്നതരതടില യസവന-

യവതന  വദവസ്ഥകള്  സനബനടിച്ച  ലപയോതുവയോയ  നടിര്യദ്ദേശങ്ങള്  നലകയോന്  സര്കയോരടിനപ

കഴടിയുലമന്നപ സമടിതടി അഭടിപയോയലപട്ടു.

സശ്വയനഭരണ  യകയോയളജുകളമയോയടി  ബനലപട  നടിയമങ്ങളന  ചേടങ്ങളന

രൂപലപടുതന്നതടിനയോയടി  ബനലപട  സര്വ്വകലെയോശയോലെകളലട  നടിര്യദ്ദേശങ്ങള് സമയോഹരടിച്ചപ

ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ കകൗണ്സടിലെടിനപ സമര്പടിക്കുകയുന യഭദഗതടികളലട കരടപ ചേടന സര്കയോര്

പരടിയശയോധടിച്ചപ  വരടികയയോലണനള  മറുപടടിയയോണപ  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  വകുപടില  നടിനന

ലെഭടിച്ചലതനമുള വടിഷയന സമടിതടിയുലട ശദയടിലലപടുതടിയയപയോള് ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ

കകൗണ്സടിലുമയോയടി ചേര്ച്ച ലചേയ്തപ എത്രയുന യവഗന ഇതപ സനബനടിച്ച റടിയപയോര്ടപ ലെഭദമയോകയോന്

സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച. യകരളതടിലലെ യൂണടിയവഴ് സടിറടികളടില പലെ തരതടിലുള നടിയമങ്ങള്

യവയണയോ അയതയോ ഒരു ഏകതീകരണന യവയണയോ എനളതപ ഗവണ്ലമനടിനപ ആയലെയോചേടികയോവുന്ന

കയോരദമയോലണനന ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ കകൗണ്സടിലെടില നടിനന റടിയപയോര്ടപ ലെഭദമയോയതടിനപ യശഷന

തതീരുമയോനടികയോലമനന സമടിതടി കൂടടിയച്ചര്ത. 
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പുരയോവസ്തു വകുപടിലന ലസ്പെഷദല റൂളകള് യഭദഗതടി വരുതടി ലെഭദമയോകയോതതപ സനബനടിച്ചപ

(ഫയല നന. 6562/സബപ.സടി ഇ 1/2014/നടി.ലസ.)

പുരയോവസ്തു  വകുപടിലലെ  ലസ്പെഷദല  റൂള്സപ  സനബനടിച്ച  കരടപ  ചേടന  ലെഭദമയോകയോനുന
പുരയോവസ്തു  വകുപടില  നടിയമനന  ഏതപ  അനുപയോതതടിലെയോണപ  നടക്കുന്നലതനന  സമടിതടി
ആരയോഞ്ഞതടിനപ  മറുപടടിയയോയടി,  നടിലെവടിലുള  റൂള്സടിലന  യഭദഗതടിയയോണപ
ഉയദ്ദേശടിക്കുന്നലതനന  പുരയോവസ്തു  വകുപടിലന  സമഗ്രമയോയ  മയോറതടിനയോയടി  നടിയയയോഗടിച്ച  ഒരു
വടിദഗ്ധ സമടിതടിയുലട നടിര്യദ്ദേശന കണകടിലലെടുതപ റടിയപയോര്ടപ നലകയോന് പടി.എസപ.സടികപ
നടിര്യദ്ദേശന ലകയോടുതടിട്ടുലണ്ടനന പുരയോവസ്തു വകുപപ ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച. 

2000-ല  നടിലെവടില  വന്ന  ചേടങ്ങള്  പകയോരമയോണപ  നടിലെവടില  നടിയമനങ്ങള്
നടക്കുന്നലതനന  75  ശതമയോനന  ലപയോയമയോഷനുന  25  ശതമയോനന  ഡയറകപ  റടിക്രൂടപലമന്റുന
നടിര്യദ്ദേശടിചലകയോണ്ടുള  കരടപ  ചേടന  സബ്ജകപ  കമടിറടി  മുന്പയോലക  സമര്പടിച്ചയപയോള്
അനുപയോതതടില  50  :  50   എന്നപ  മയോറന  വരുതണലമന്നപ  നടിര്യദ്ദേശടിക്കുകയുന  അതപ
പടി.എസപ.സടികപ സകമയോറുകയുന ലചേയ്തടിട്ടുലണ്ടനന സയോനസയോരടികകയോരദ വകുപപ അഡതീഷണല
ലസക്രടറടി,  സമടിതടി മുന്പയോലക ലവളടിലപടുതടി. 

ശതീ.  പടി.  ലക.  സമകടിള്  തരകന്  കമടിറടി  റടിയപയോര്ടടില  നടിയമനന  സനബനടിച്ച
അനുപയോതന പറയുനയണ്ടയോലയനന എല്ലയോ തസ്തടികകളടിയലെക്കുന യനരടിട്ടുള നടിയമനമയോയണയോ
നടിര്യദ്ദേശടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതനന സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞയപയോള്,  അതടില നടിയമനന  സനബനടിച്ച
അനുപയോതന പറഞ്ഞടിടടിലല്ലനന പുരയോവസ്തു വകുപടില വളലര കുറച്ചപ തസ്തടികകലളയുള്ളൂലവനന
ലപയോയമയോഷന്/സബട്രെയോന്സ്ഫര് വഴടി  നടക്കുന്ന നടിയമനങ്ങളടില എല്ലയോ സ്ഥലെയതക്കുന ഒരു
ജതീവനകയോരനപ  ലപയോയമയോഷന്  ലകയോടുകയോവുന്ന  സയോധദതകളയോണപ  നടിലെവടിലുളലതനന
ഡടിപയോര്ടപലമനടിലന  നയോലെപ  യമഖേലെകളയോയടി  തടിരടിചലകയോണ്ടപ  ആ  നയോലെപ  യമഖേലെകലളയുന
പയതദകമയോയടി  ലഫയടിന  ലചേയ്യുന്ന  വടിധതടില  വടിദദയോഭദയോസ  യയയോഗദതയുന  ലപയോയമയോഷന്
ചേയോനലുകളന  ഡയറകപ  റടിക്രൂടപലമനടിനപ  നടിര്യദ്ദേശടിചലകയോണ്ടുള  ഒരു  സമതീപനലമടുകണ
ലമന്നയോണപ എകപലപര്ടപ കമടിറടിയുലട നടിര്യദ്ദേശലമനന യനരടിട്ടുള നടിയമനവുന ലപയോയമയോഷന്
വഴടിയുള  നടിയമനവുന  നടിലെവടിലുള  റൂളടില  ഉള്ലപടുതടിയടിരടിക്കുന്ന  വടിദദയോഭദയോസ
യയയോഗദതയുന  ലപയോയമയോഷന്  ചേയോനലുകളന  വടിഷയയോധടിഷടിതമയോയടി  മയോറണലമന്നയോണപ
വടിദഗ്ധസമടിതടി  നടിര്യദ്ദേശടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതനന  സവദഗ്ധദമുള  യമഖേലെകളടില
ജതീവനകയോര്കപ ലപയോയമയോഷന് നലകയോന് കഴടിയുന്ന വടിധതടില ക്രമതീകരടികണലമന്നതയോണപ
പധയോനലപട  നടിര്യദ്ദേശലമനന   സയോനസയോരടികകയോരദ  വകുപപ  അഡതീഷണല  ലസക്രടറടി
സമടിതടിലയ യബയോധടിപടിച.

'ആര്കടിയയയോളജടി' സനബനടിച്ച യയയോഗദതകള് ആവശദമുള തസ്തടികകള്കപ ആയതപ
വദകമയോകടിതലന്ന  നടിയമനനടപടടികള്  സശ്വതീകരടികണലമനന  ഇതപ  സനബനടിച്ച
അടടിയനര റടിയപയോര്ടപ ലെഭദമയോകണലമനന സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശടിച.  ഡയറകയറയോടപ റടിയപയോര്ടപ
സമര്പടികയോന്  ആവശദലപടടിട്ടുലണ്ടങ്കെടിലുന  ലെഭദമയോകടിയടിടടിലല്ലന്നപ  കലണ്ടതടിയ  സമടിതടി
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റടിയപയോര്ടപ ലെഭദമയോകയോതതപ ഗുരുതര വതീഴ്ചയയോലണന്നപ വടിലെയടിരുതകയുന ഇതപ സനബനടിച്ചപ
വടിശദതീകരണന ലെഭദമയോയകണ്ടതയോലണന്നപ നടിര്യദ്ദേശടിക്കുകയുന ലചേയ. 

പടി.എസപ.സടി.  നടിര്യദ്ദേശടിച്ച  മയോറങ്ങള്  ലസ്പെഷദല  റൂളടില  വരുതടിയ  യശഷമയോണപ
എകപലപര്ടപ  കമടിറടിയുലട  റടിയപയോര്ടപ  വന്നലതനന  അവരുലട  നടിര്യദ്ദേശങ്ങള്  കൂടടി
ഉള്ലകയോളടിയകണ്ടടിവന്നതടിനയോലെയോണപ  കയോലെതയോമസമുണ്ടയോകുന്നലതനന  പുരയോവസ്തു  വകുപപ
ഡയറകറുന  പടി.എസപ.സടിയുലട  അനഗതീകയോരതടിനപ  യശഷന  ലസ്പെഷദല  റൂള്  ഇഷറ്റ്യൂ
ലചേയയോവുന്നതയോലണനന നടിരവധടി നടപടടിക്രമങ്ങളടിലൂലട തയയോറയോക്കുന്ന ലസ്പെഷദല റൂള്സടില
വതീണ്ടുന  യഭദഗതടി  വരുതകലയന്നതപ  പയയോസമുളതുലകയോണ്ടയോണപ  വടിദഗ്ധ  കമടിറടിയുലട
നടിര്യദ്ദേശന  കൂടടി  കണകടിലലെടുക്കുന്നലതന്നപ  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ   അഡതീഷണല
ലസക്രടറടിയുന സമടിതടി മുന്പയോലക വദകമയോകടി. 

വളലര  സവദഗ്ധദന  ആവശദമുള  യമഖേലെയയോണടിലതനന  മയോനുഷടിക  പരടിഗണന
ലകയോടുയകണ്ടതയോലണങ്കെടിലുന  അതടിനപ  വദകമയോയ  മയോനദണ്ഡന  സശ്വതീകരടിയകണ്ടതയോലണനന
പടി.എസപ.സടി.യുമയോയടി  കൂടടിയയോയലെയോചേടിച്ചയശഷന  ഒരു  മയോസതടിനകന  റടിയപയോര്ടപ
ലെഭദമയോകണലമനന സമടിതടി ഉയദദയോഗസ്ഥതലെതടില നടിര്യദ്ദേശന നലകടി. 

II കരടപ ചേടന

2014-ലലെ  യകരള  പബടികപ  സര്വ്വതീസപ  കമതീഷന്  (സലെബറടി  കകൗണ്സടിലുകലള  
സനബനടിച്ച കൂടുതല ചുമതലെകള്) ചേടങ്ങള്

(ഫയല നന. 316/സബപ.സടി ഇ 1/2015/നടി.ലസ.)

2021-ലലെ  യകരള  പബടികപ  സര്വ്വതീസപ  കമതീഷന്  (സലെബറടി  കകൗണ്സടിലുകലള
സനബനടിച്ച  കൂടുതല  ചുമതലെകള്)  ചേടങ്ങളലട  കരടപ  വടിജയോപനന  തയോലഴപറയുന്ന
യഭദഗതടികയളയോലട സമടിതടി അനഗതീകരടിച.

(i) ഖേണ്ഡന  2-ലലെ  'നടിര്വ്വചേനങ്ങള്'  എന്ന  ശതീര്ഷകതടില  (1)-ലലെ
'ആവശദലപടയോതവയല്ല'  എന്നതടിനപ  പകരന  'ആവശദലപടയോതപക്ഷന'  എന്നപ
യചേര്ക്കുക.

(ii)ഖേണ്ഡന  4-ലലെ  'കമതീഷനുമയോയടി  കൂടടിയയോയലെയോചേന  ആവശദമടില്ലയോത
 കയോരദങ്ങള്'  എന്ന  ശതീര്ഷകതടിലലെ  (2)-ല  അവസയോന  ഖേണ്ഡടികയടില

'ചേടതടിന്  കതീഴടില  യനരടിട്ടുള  നടിയമന  പകയോരന'  എന്നതടിനപ  പകരന
'ചേടപകയോരന' എന്നപ യചേര്ക്കുക.

തസ്തടികയുലട  രൂപതീകരണവുന  യപരുന  സര്കയോറടിലന  തതീരുമയോനപകയോരമുള
കയോരദങ്ങളയോലണന്നപ സമടിതടി അഭടിപയോയലപട്ടു.
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III ആക്ഷന് യടകണ് യസറപലമനപ

(i) ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച രണ്ടയോമതപ റടിയപയോര്ടപ (2017-18)

(ഫയല നന. 1925/സബപ.സടി. ഇ 1/2017/നടി.ലസ.)

[ലക3/109/2017/ഉ.വടി.വ. തതീയതടി 13-1-2022]

റടിയപയോര്ടടിലലെ  60-ാംനമര് ഖേണ്ഡടികയടിലലെ  ശടിപയോര്ശയടിയനല  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ
വകുപപ സമര്പടിച്ച നടപടടിപത്രടികയുന കയോലെതയോമസ പത്രടികയുന സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന
അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

റടിയപയോര്ടടിലലെ  70-ാംനമര്  ഖേണ്ഡടികയടിയനല  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  വകുപപ
ലെഭദമയോകടിയ  മറുപടടിയടിയനല  ബനലപട  വടിഷയന  സനബനടിച്ചപ  വകുപടിയനയോടപ
അധടികവടിവര റടിയപയോര്ടപ ആവശദലപടയോന് സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

(ii) ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച മൂന്നയോമതപ റടിയപയോര്ടപ (2018-19)

(ഫയല നന. 1718/സബപ.സടി. ഇ 1/2018/നടി.ലസ.)

[സടി2/77/2021/ഉ.വടി.വ. തതീയതടി 10-2-2022]

റടിയപയോര്ടടിലലെ  136-ാം  നമര്  ഖേണ്ഡടികയടിയനല  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  വകുപപ
സമര്പടിച്ച നടപടടി പത്രടികയുന കയോലെതയോമസ പത്രടികയുന സമടിതടി അനഗതീകരടിച.

(iii) ധനയോഭദര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞ്ചയോമതപ റടിയപയോര്ടപ (2020-21)

(ഫയല നന. 1806/സബപ.സടി. ഇ 1/2020/നടി.ലസ.)

(1) [സടി1/184/2020/HEDN തതീയതടി 18-12-2021]

(2)[K2/92/2020 ഉ.വടി.വ. തതീയതടി 7-1-2022]

റടിയപയോര്ടടിലലെ 35, 36, 38, 58 എന്നതീ നമര് ശടിപയോര്ശകളടിയനല  ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ
വകുപപ സമര്പടിച്ച നടപടടി പത്രടികയുന കയോലെതയോമസ പത്രടികയുന സമടിതടി അനഗതീകരടിച.

IV വയോര്ഷടിക  പവര്തന  റടിയപയോര്ടപ  ലെഭദമയോകയോന്  കയോലെതയോമസന  യനരടിടതപ
സനബനടിച്ച വടിശദതീകരണ പത്രടിക

(ഫയല നന. 247/സബപ.സടി. ഇ 1/2020/നടി.ലസ.)

[പടി1/46/2020/ഉ.വടി.വ. തതീയതടി 23-11-2021]

ഉന്നതവടിദദയോഭദയോസ  വകുപടിലന  2019-20  സയോമതടിക  വര്ഷലത  വയോര്ഷടിക
പവര്തന റടിയപയോര്ടപ  ലെഭദമയോകയോന് കയോലെതയോമസന യനരടിടതപ  സനബനടിച്ച വടിശദതീകരണ
പത്രടിക സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചേയ.

യയയോഗന സവകുയന്നരന 6.50-നപ പടിരടിഞ.


