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സബറജകറ കേമനിറനി  VI

(വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

അദദക്ഷന 
ശതീ. വനി. ശനിവനകുട്ടേനി,

            സപഭാതുവനിദദഭാഭദഭാസ - സതഭാഴനില്  വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫെതീകഷദഭാ അന്റിംഗങ്ങള

കഡഭാ. ആര്. ബനിന,
ഉനതവനിദദഭാഭദഭാസ - സഭാമൂഹദനതീതനി  വകുപ്പുമനനി.

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

അന്റിംഗങ്ങള

സപഭാഫെ. ആബനിദറ ഹുസസന തങ്ങള

ശതീ. എന്റിം.  എസറ. അരുണ് കുമഭാര്

ശതീ. ടെനി. വനി. ഇബഭാഹനിന്റിം

ശതീ. മുഹമദറ മുഹസനിന

ശതീ. സകേ. എന്റിം. സച്ചനിനകദവറ

ശതീ. ഷഭാഫെനി പറമനില്

ശതീ. ടെനി. സഎ. മധുസൂദനന

ശതീ. എന്റിം. വനിജനിന.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ലനിമ ഫഭാനസനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ബനിന എസറ. എല്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VI-സന  2023-2024  സഭാമതനികേ
വര്ഷസത  ധനഭാഭദര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമനിതനിയുസടെ അദദക്ഷനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

2023  സഫെബ്രുവരനി  14, 16  എനതീ തതീയതനികേളനില് സമനിതനി കയഭാഗന്റിം കചെര്നറ കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വദവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ള  വനിധന്റിം
ധനഭാഭദര്ത്ഥന  നമര്  XVII-ല്  (വനിദദഭാഭദഭാസന്റിം,  കേഭായനികേവനികനഭാദന്റിം,  കേല,  സന്റിംസഭാരന്റിം)
ഉളസകഭാള്ളുന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

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

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

2023  സഫെബ്രുവരനി  21-ാ തതീയതനി  കചെര്ന കയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

    വനി. ശനിവനകുട്ടേനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,    അദദക്ഷന,
2023 സഫെബ്രുവരനി  27.     സബ്ജകറ  കേമനിറനി VI.



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്—XVII 

വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ, കപ്പോയറികവറിപനപ്പോദസ, കല, സസസപ്പോരസ

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട : 24557.1946 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : 20.71 ലകസ രൂപ

ചപപ്പോതുവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വകുപട 

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

വറിഹറിതസ - 1.1726 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ) 

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

2202-01-102-95—ഗവണ്ചമെന്റേട  /  എയ്ഡഡട സ്കൂളുകളറില് യൂണറിപഫപ്പോസ വറിതരണസ

വറിഹറിതസ - 140 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

2.  സര്ക്കപ്പോര്/എയ്ഡഡട  സ്കൂളുകളറിചല  കുടറികള്ക്കട  സസൗജനഭ്യമെപ്പോയറി  യൂണറിപഫപ്പോസ
വറിതരണസ  ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
50    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതസ - 60 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ) 

3. പറി.ടറി.എ.-യുചട  നറിയന്ത്രണതറിലുള്ള  1773  സ്കൂളുകളറിചല  1948 പ്രൈടീ-പപ്രൈമെററി
അധഭ്യപ്പോപറികമെപ്പോര്ക്കുസ  758  ആയമെപ്പോര്ക്കുസ  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  ഓണപറററിയസ  നല്കുന്നതറിനട
ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

185/2023.
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2202-01-104-99—പരറിപശപ്പോധന

05-2—ഓഫടീസട ചചെലവുകള്   -   പവദദ്യുതറി ചചെലവട

വറിഹറിതസ - 27.50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ) 

06—വപ്പോടക  ,   കരസ  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതസ - 25.00 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ) 

4. സസസപ്പോനചത  163  എ.ഇ.ഒ.  ഓഫടീസുകളറിചല  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല  പവദദ്യുതറി

ചെപ്പോര്ജട കുടറിശറിക,  വപ്പോടകയറിനതറിലുള്ള കുടറിശറികതുക എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനട ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്     21    ലകസ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2202-01-107-90—ഡറിസറികട ഇന്സറിററ്റ്യൂടട ഓഫട എഡറ്റ്യൂപക്കഷന്   ആന്റേട ചട്രെയറിനറിസഗട   (  ഡയറട  )

(60%   സറി  .  എസട  .  എസട  .)

04-4—യപ്പോതപ്പോചചലവുകള്   -  അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസ

വറിഹറിതസ - ഇല്ല 

5. ഡറിസറികട  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  എഡറ്റ്യൂപക്കഷന്  ആന്റേട  ചട്രെയറിനറിസഗറിചല

ജടീവനക്കപ്പോരുചട  എല്.ററി.സറി.  തുക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2    ലകസ  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-111-96-03—സര്വ്വശറികപ്പോ  പകരള  പപ്രൈപ്പോജകട  ഡയറകപററട    -    സമെഗ  ശറിക

പകരളയട സസസപ്പോനതറിചന്റേ അധറിക സഹപ്പോയസ   

വറിഹറിതസ - 14 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

6. സമെഗശറികപ്പോ,  പകരളസ  പസറട  ഓഫടീസട  രണപ്പോസഘട  നറിര്മപ്പോണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കട പവണറി ബേഡ്ജററിചല വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് 6.75    പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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04—സസസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് മുന്കൂറപ്പോയറി നല്കറിയ   തപദ്ദേശ സസ്വയസഭരണ വറിഹറിതസ

വറിഹറിതസ  -  ഇല്ല

7. സമെഗശറികപ്പോ പകരള – പകനപ്പോവറിഷ്കൃത പദ്ധതറിയുചട സസസപ്പോന വറിഹറിതതറിചന്റേ

74%  തുക  പ്രൈപ്പോഥമെറിക  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളപ്പോണട

നല്കുന്നതട.  ഈ  തുക  ബേഡ്ജററില്  ഉള്ചപടുതറിയപ്പോല്  മെപ്പോതപമെ  പകന  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ

മെന്ത്രപ്പോലയസ ആദഭ്യഗഡു അനുവദറിക്കുകയുള.  ആയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറി ഇനതറില് 280   പകപ്പോടറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-111-95-01-02—അദ്ധഭ്യപ്പോപനസ ശകറിചപടുതല്   -  സസസപ്പോനങ്ങള്ക്കുള്ള പഠനവുസ

ഫലങ്ങളുസ   (  സപ്പോര്സട  ) (  സമെഗശറികപ്പോ പകരള മുഖപ്പോന്തരസ നടപപ്പോക്കല്  ) 

(60%   സറി  .  എസട  .  എസട  .) 

വറിഹറിതസ  -  ഇല്ല (പദ്ധതറി) 

01—പകന വറിഹറിതസ

8. അദ്ധഭ്യപ്പോപനസ  ശകറിചപടുത്തുന്നതറിചന്റേ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  പദ്ധതറിയറിനതറില്

180    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

02 - സസസപ്പോന വറിഹറിതസ

9. അദ്ധഭ്യപ്പോപനസ  ശകറിചപടുത്തുന്നതറിചന്റേ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  പദ്ധതറിയറിനതറില്

120   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-112-90 -01—പ്രൈധപ്പോനമെന്ത്രറി പപപ്പോഷണ് ശകറി നറിര്മെപ്പോണ്   -   പകനവറിഹറിതസ

വറിഹറിതസ  -  225 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

10.  ഉചഭകണ  പദ്ധതറി  നടതറിപറിനപ്പോയറി  നറിലവറിലുള്ള  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  60    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-01-112-90-02 —സസസപ്പോന വറിഹറിതസ

വറിഹറിതസ  -  150 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

11.  ഉചഭകണ  പദ്ധതറി  നടതറിപറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  28    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-191-50—പകപ്പോര്പപറഷനുകള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ   -   റവനറ്റ്യൂ ചചെലവറിനുള്ള പബപ്പോക്കട ഗപ്പോന്റുകള്

വറിഹറിതസ  - 22 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ) 

12.  പകപ്പോര്പപറഷന്  മുഖപ്പോന്തരസ  പപ്രൈമെററി  സ്കൂളുകളറിചല  പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

47.36050    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-192-50—മുനറിസറിപപ്പോലറിററികള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ   -  റവനറ്റ്യൂ ചചെലവറിനുള്ള പബപ്പോക്കട ഗപ്പോന്റുകള്  -

വറിഹറിതസ - 60 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

13.  മുനറിസറിപപ്പോലറിററികള് മുഖപ്പോന്തരസ  പപ്രൈമെററി സ്കൂളുകളറിചല പസപ്പോളര്ഷറിപട വറിതരണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

1.4279215    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-01-196-50—ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ    -    റവനറ്റ്യൂ ചചെലവറിനുള്ള പബപ്പോക്കട

ഗപ്പോന്റുകള്

വറിഹറിതസ  - 74 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

14. ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട മുഖപ്പോന്തരസ  പപ്രൈമെററി സ്കൂളുകളറിചല പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

74.03126    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-01-198-50—വറിപല്ലജട പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ   -   റവനറ്റ്യൂ ചചെലവറിനുള്ള പബപ്പോക്കട

ഗപ്പോന്റുകള്  

വറിഹറിതസ  -  1.75 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

15.  ഗപ്പോമെപഞപ്പോയതട  മുഖപ്പോന്തരസ  പപ്രൈമെററി  സ്കൂളുകളറിചല  പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

6.52728      പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-001-98—മു  ഖഭ്യജറില്ലപ്പോ വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ഓഫടീസുകള്   (  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ചഡപറ്റ്യൂടറി ഡയറകപററ്റുകള്  )   

വറിഹറിതസ - 79.4411 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ) 

16.  14 വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ചഡപറ്റ്യൂടറി ഡയറകറപ്പോഫടീസറിചല മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല ചമെ ഡറിക്കല്

റടീ ഇസപബേഴടചമെന്റേട,  പവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട,  പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹന സസരകണവുസ അറകുറപണറിയുസ,

വപ്പോഹനതറിചന്റേ ഇന്ധന ചചെലവട എന്നറിവയുചട കുടറിശറിക തുക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി 14   ലകസ രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-004-95 —പകരള വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ചെരറിത മെറ്റ്യൂസറിയവുസ പരറിശടീലന പകനവുസ

വറിഹറിതസ  -  50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി) 

17.  മെറ്റ്യൂസറിയതറിനപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ  വറിഭവങ്ങള്  പശഖരറിക്കുന്നതറിനുള്ള  ഡറി.പറി.ആര്.

തയപ്പോറപ്പോക്കല്,  ചമെററിരടീയലുകള് പശഖരറിക്കുന്നതറിനുള്ള ചചെലവുകള്,  പരറിശടീലന പകനവുസ

മെറ്റ്യൂസറിയവുസ  സപ്പോപറിക്കല്  എന്നറിവയപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.50    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-101-99—പരറിപശപ്പോധന   -   ജറില്ലപ്പോ വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ഓഫടീസുകള്

01-4—ശമ്പളസ   -   ചമെ   ഡറിക്കല് റടീ ഇസപബേഴടചമെന്റേട

വറിഹറിതസ - 3.90 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

05-2—ഓഫടീസട ചചെലവുകള്   -   പവദദ്യുതറി ചചെലവട

വറിഹറിതസ  -  12.70 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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18.  38  ജറില്ലപ്പോ വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ഓഫടീസുകളറിചല ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട മുന് വര്ഷങ്ങളറിചല
ചമെഡറിക്കല്  റടീഇസപബേഴടചമെന്റേട  ഇനതറിലുള്ള  കുടറിശറിക  തുകയുസ  പവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട
ഇനതറിലുള്ള കുടറിശറിക തുകയുസ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത  ശടീര്ഷകതറില്  8    ലകസ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി   വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-105-95—അദ്ധഭ്യപ്പോപക പരറിശടീലനസ   -   ഫപ്പോക്കല്ററി വറികസനസ ഉള്ചപചടയുള്ള അക്കപ്പോദമെറികട  
പപ്രൈപ്പോഗപ്പോസ ചമെചചപടുതല്  

വറിഹറിതസ  -  8 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

19.  സസസപ്പോനചത  ഹയര്  ചസക്കണററി  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിചന്റേ  ഗുണപമെന
വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അദ്ധഭ്യപ്പോപക  ശപ്പോകടീകരണതറിനുള്ള  പരറിശടീലന  പരറിപപ്പോടറികള്
നടത്തുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  3    പകപ്പോടറി രൂപ
പദ്ധതറിയറിനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതസ  -  79.4263 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

20.  പപ്പോഠപുസ്തക  ഓഫടീസറിചല  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല  പ്രൈറിന്റേറിസഗട  ചെപ്പോര്ജട,  വറിതരണ
ചെപ്പോര്ജട  കുടറിശറിക,  സപ്പോധനസപ്പോമെഗറികള്  വപ്പോങ്ങല്  എന്നടീ  ചചെലവുകള്
വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
31.3771763    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-107-95-12—പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകള്    -    പസനറിക  സ്കൂളുകള്ക്കുള്ള  പസപ്പോളര്ഷറിപട    -
പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുസ പസചപന്ഡുകളുസ 

വറിഹറിതസ  - 1.2964 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

21.  പസനറിക സ്കൂളുകളറില് പഠറിക്കുന്ന വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട വപ്പോര്ഷറിക പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുസ
യൂണറിപഫപ്പോസ  അലവന്സുസ  ഭകണതറിനുമെപ്പോയറി  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  2.6236    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-02-108-99—പരടീകകള്   -   പരടീകപ്പോ വറിഭപ്പോഗസ    

വറിഹറിതസ  -  34.4111 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

22.  പരടീകയുമെപ്പോയറി  ബേന്ധചപട  ഓഫടീസട  ചചെലവട,  വപ്പോടക,  കരസ,  നറികുതറി,

ചതപ്പോഴറില്പരവുസ പ്രൈപതഭ്യകവുമെപ്പോയ പസവനതറിനുമുള്ള പ്രൈതറിഫലസ, രഹസഭ്യ പസവന ചചെലവട,

ചചെറുകറിട മെരപ്പോമെതട പണറികള്, പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളുചട സസരകണവുസ അറകുറപണറികളുസ

എന്നറിവയപ്പോയറി നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് 7.2125   പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-99-04-4—ഗവണ്ചമെന്റേട ചസക്കണററി സ്കൂളുകള്  -  യപ്പോതപ്പോചചലവുകള്  -  അവധറി 

യപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസ

വറിഹറിതസ  -  7 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

23.  സസസപ്പോനചത  1006  ഗവണ്ചമെന്റേട  ചസക്കണററി  സ്കൂളുകളറിചല  24191

ജടീവനക്കപ്പോരുചട മുന് വര്ഷങ്ങളറിചല അവധറിയപ്പോതപ്പോ ആനുകൂലഭ്യസ  ഇനതറിലുള്ള കുടറിശറിക

തുക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  5    ലകസ

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-75—സര്ക്കപ്പോര് ഹയര് ചസക്കണററി സ്കൂളുകളറിചല അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യ വറികസനസ

വറിഹറിതസ  -  20 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

24. സര്ക്കപ്പോര് ഹയര്  ചസക്കണററി സ്കൂളുകളറിചല 2022-23 വര്ഷചത സറില് ഓവര്

പപ്രൈപ്പോജക്ടുകളുചട  തുക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലവറിലുള്ള  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതസ  -  8.45 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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25.  സസസപ്പോനചത  എല്ലപ്പോ  സസൗഹൃദ  പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറര്മെപ്പോര്ക്കുസ  പ്രൈപ്പോഥമെറിക

പരറിശടീലനസ  നല്കുന്നതറിനുസ  കൂടുതല്  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളറിപലക്കട  പദ്ധതറിയുചട   പ്രൈപവശനസ

എതറിക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  21.05    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-71—അക്കപ്പോദമെറികട എക്സലന്സട

വറിഹറിതസ  -  28.50 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

26.  സ്കൂളുകളറില് ഗണറിതശപ്പോസസ, സയന്സട, സപ്പോമൂഹഭ്യ ശപ്പോസസ എന്നറിവയുചട ഉപജറില്ല

തലതറിലുസ  റവനറ്റ്യൂ  ഡറിസറികട  തലതറിലുമെപ്പോയുള്ള  ശപ്പോസ  പമെളകളുചട  നടതറിപറിനുസ

ക്ലബുകളുചട  പ്രൈവര്തനതറിനുസ  അറബേറികട,  ഉറുദു  ഭപ്പോഷപ്പോവറികസന  പരറിപപ്പോടറികള്ക്കുസ

അധറിക തുക ആവശഭ്യമെപ്പോണട.   ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.14    പകപ്പോടറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതസ  -  80.92 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

27.  ചസക്കന്റേററി സ്കൂളുകളറിചല പ്രൈവൃതറി പരറിശടീലന പരറിപപ്പോടറി,  പ്രൈതറിഭപ്പോശപ്പോലറികളപ്പോയ

വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളുചട കഴറിവുകള് പപ്രൈപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കല് തുടങ്ങറി വറിവറിധ പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി

നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  7.51623    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-66—തറിരുവനന്തപുരസ ജറി  .  വറി  .   രപ്പോജ പസപ്പോര്ട്സട സ്കൂളറിചന്റേയുസ കണ്ണൂര് പസപ്പോര്ട്സട

ഡറിവറിഷചന്റേയുസ അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യവറികസനസ

വറിഹറിതസ  -  20 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

28.  ചഡയ് ലറി  പവജസട  ശടീര്ഷകതറില്  9  അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കട  1  വര്ഷതറിചല തുക

നല്കുന്നതറിനപ്പോയുസ,  ടറി.  എ.  തുക,  എല്.ററി.സറി.,  വപ്പോടര് ചെപ്പോര്ജട,  പവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട,  വപ്പോടക,

കരസ,  കുടറിശറിക എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനപ്പോയുസ 1.2994    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-02-109-63—സ്കൂള്  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിചന്റേ  സമെഗമെപ്പോയ  നവടീകരണതറിനുള്ള  പദ്ധതറി

(  വറിദഭ്യപ്പോകറിരണസ  )

വറിഹറിതസ  -  1.50 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

29.  മെറിഷനറില്  നറിയമെറിചറിട്ടുള്ള  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,  മെറട  അലവന്സുകള്,

ഓഫടീസട സസബേന്ധമെപ്പോയ വണറി വപ്പോടക എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1    പകപ്പോടറി   രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-109-61—ചപപ്പോതുവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ഡയറകപറററിനുള്ള സഹപ്പോയസ

വറിഹറിതസ  -  4.54 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

30.  ജറില്ല/ഉപജറില്ല  പസപ്പോര്ട്സട  മെടീറ്റുകള്,  സസസപ്പോന  ചെപ്പോമ്പഭ്യന്ഷറിപ്പുകള്  എന്നറിവ

നടത്തുന്നതറിനപ്പോയുസ,  പദശടീയ  ചെപ്പോമ്പഭ്യന്ഷറിപറിചല  പങപ്പോളറിതസ,  സസസപ്പോനതല  സ്കൂള്

കപ്പോയറിക  പമെളയുചട  നടതറിപറിനപ്പോയറി  പസപ്പോര്ട്സട  ചസകനറിപലക്കട  പുതറിയ  വപ്പോഹനസ

വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയുസ നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  7.78    പകപ്പോടറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-191-50—മുന്സറിപല്  പകപ്പോര്പപറഷനുകള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയസ  -    റവനറ്റ്യൂ  ചചെലവറിനുള്ള

പബപ്പോക്കട ഗപ്പോന്റുകള്

വറിഹറിതസ  -  15 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

31.  പകപ്പോര്പപറഷന് മുഖപ്പോന്തറിരസ  ചസക്കണററി സ്കൂളുകളറിചല പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

37.1220    ലകസ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-192-50—മുനറിസറിപപ്പോലറിററികള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ   -   റവനറ്റ്യൂ ചചെലവറിനുള്ള പബപ്പോക്കട ഗപ്പോന്റുകള്

വറിഹറിതസ  -  25 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

185/2023.
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32.  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി മുഖപ്പോന്തറിരസ ചസക്കണററി സ്കൂളുകളറിചല പസപ്പോളര്ഷറിപട വറിതരണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

1.3320735    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-196-50—ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ  -  റവനറ്റ്യൂ ചചെലവുകള്ക്കുള്ള പബപ്പോക്കട 

ഗപ്പോന്റുകള്

വറിഹറിതസ  -  1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

33.  ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട മുഖപ്പോന്തറിരസ ചസക്കണററി സ്കൂളുകളറിചല പസപ്പോളര്ഷറിപട  വറിതരണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

4.0601985    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2202-02-800-78 —കഴക്കൂടസ പസനറിക സ്കൂളറിനുള്ള ചസഷഭ്യല് ഗപ്പോന്റേട 

വറിഹറിതസ  -  1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

34.  കഴക്കൂടസ  പസനറിക  സ്കൂളറില്  പഠറിക്കുന്ന  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട  വപ്പോര്ഷറിക

പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുസ  യൂണറിപഫപ്പോസ  അലവന്സുസ  ഭകണതറിനുമെപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട

വറിഹറിതസ   അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  2.9999    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-02-800-47 —ഐ  .  ടറി  . @   സ്കൂള് പദ്ധതറി   (  പകറട  ) 

വറിഹറിതസ  - 37 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

35.  മുന്വര്ഷങ്ങളറില്  സ്കൂളുകളറില്  ലഭഭ്യമെപ്പോക്കറിയ  ലപ്പോപ് പടപ്പോപ്പുകളുചട  5  വര്ഷചത

വപ്പോറണറി  2023  ജനുവരറി  മുതലുള്ള  മെപ്പോസങ്ങളറില്  തടീരുന്നതറിനപ്പോല്  ഇവയുചട  വപ്പോര്ഷറിക

പരറിപപ്പോലന ചചെലവട നല്പകണതറിനപ്പോല് നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.

ആയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത  ശടീര്ഷകതറില്  10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-04-103-98—പകരള സസസപ്പോന സപ്പോകരതപ്പോ മെറിഷന് അപതപ്പോററിററി   (  എല്  .  ഇ  .  എ  .  പറി  .   പകരള മെറിഷന്  )

വറിഹറിതസ  -  18 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36.  സമെനസ്വയ-ട്രെപ്പോന്സ്ജന്പഡഴ് സറിനുള്ള  തുടര്  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  പദ്ധതറി,  ചബ്രെയ് ലറി

ലറിററസറി,  പസബേര്  ലറിററസറി,  സപ്പോകരതപ്പോരസഗചത  കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോര്ക്കുള്ള  പദ്ധതറി,

ഭറിന്നപശഷറിക്കപ്പോര്ക്കുപവണറിയുള്ള  സപ്പോകരതപ്പോ  പദ്ധതറി,  സപ്പോമൂഹഭ്യസപ്പോകരത  തുടങ്ങറിയ

പുതറിയ പദ്ധതറികള് നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്

8.67    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി അനുവദറിക്കണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-80-004-91-36—പസറട കസൗണ്സറില് ഓഫട എഡറ്റ്യൂപക്കഷന് ററിസര്ചട ആന്റേട ചട്രെയറിനറിസഗട

(  എസട  .  സറി  .  ഇ  .  ആര്  .  ററി  ) -   സഹപ്പോയധനസ   -  ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  21 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

37. പപ്പോഠഭ്യപദ്ധതറി  പരറിഷ്കരണതറിചന്റേ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  ടടീചര്  ചടക ട സ്റ്റുകള്,

പപ്പോഠപുസ്തകങ്ങള്ക്കനുസൃതമെപ്പോയറി  ഡറിജറിറല്  വറിഭവങ്ങള്,  രകപ്പോകര്തപ്പോക്കള്ക്കുള്ള

പകപുസ്തകസ  എന്നറിവയുചട  തയപ്പോറപ്പോക്കല്,  പകരളതറിലുസ  പദശടീയ  അന്തര്പദശടീയ

തലതറിലുസ  വറിദഗ്ധര്  ഉള്ചപചട  പചങടുക്കുന്ന  നറിരവധറി  ശറില്പശപ്പോലകള്  എന്നറിവ

സസഘടറിപറിപക്കണതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി അനുവദറിക്കണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

38.  എസട.സറി.ഇ.ആര്.ടറിയുചട  തനതട  ഫണട  കമറി ആയതറിനപ്പോല് ജടീവനക്കപ്പോരുചട

2023-24  വര്ഷചത  ശമ്പളവുസ  മെറട  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുസ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  9    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി അനുവദറിക്കണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-01-201-91—സ്കൂള്  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങളുചട  ഉപജടീവനതറിനുള്ള  ആകസറിക

സഹപ്പോയസ 

വറിഹറിതസ  -  10 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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39.  സസസപ്പോനചത സ്കൂളുകളുചട അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങളുചട സസരകണതറിനപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

1  5    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി അനുവദറിക്കണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-01-202-93—അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യസ   -   സ്കൂള് വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ 

വറിഹറിതസ  -  65 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

40.  സ്കൂളുകളുചട  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യതറിനപ്പോയുസ  സസസപ്പോനചത  സ്കൂളുകള്

ഭറിന്നപശഷറി  സസൗഹൃദമെപ്പോക്കുന്നതറിനുസ   ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

100    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

അനുവദറിക്കണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-01-202-79—സ്കൂള് വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ   -   നവടീകരണസ 

വറിഹറിതസ  -  34 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

41. ചടക ട സട  ബുക്കട  ഡറിപപപ്പോകളുചട  സറിതറി  വളചര  പശപ്പോചെനടീയമെപ്പോയതറിനപ്പോലുസ

ചപപ്പോതുവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ഡയറകപറററിചല  പടപ്പോയ് ലറട  നവടീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുസ  എഡറ്റ്യൂപക്കഷന്

പകപ്പോസപ്ലക്സട  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയുസ നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

5    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  അനുവദറിക്കണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ഉന്നതവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വകുപട 

2202-03-102-99-31—സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ   -  പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല –

സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  320.221 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

42. ശമ്പളസ, ചപന്ഷന്, അദ്ധഭ്യപ്പോപക-അനദ്ധഭ്യപ്പോപക തസ്തറികകളറിപലക്കുള്ള നറിയമെനസ,

ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക,  യു.ജറി.സറി.  കുടറിശറിക  എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്

വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 112.8490   പകപ്പോടറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .



13

2202-03-102-98—പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ -  244.497 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട       രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ 

വറിഹറിതസ  -  5.3424 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  26.4576 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

43.  യു.ജറി.സറി.  ശമ്പള പരറിഷ്കരണ പ്രൈകപ്പോരവുസ സസസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് ജടീവനക്കപ്പോരുചട
ശമ്പളപരറിഷ്കരണ  പ്രൈകപ്പോരവുമുള്ള ശമ്പളസ,  ശമ്പള  കുടറിശറിക,  ചപന്ഷന്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്,
ദറിവസപവതന/കരപ്പോര്  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  പരറിഷ്കരറിച  പവതനസ  എന്നടീ  ചചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി
ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്
62.5930      പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

44.  യൂണറിപവഴ് സറിററിയുചട  കണറിജന്സറി  ഫണറില്  നറിനസ  പദ്ധതറികളുചട
നടതറിപറിപലക്കപ്പോയറി  ചചെലവഴറിച  തുക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  കണറിജന്സറി  ഫണറിപലക്കട
തറിരറിചടയ്ക്കുന്നതറിനുസ,  പരടീകപ്പോ  നടതറിപ്പുകള്ക്കുസ,  അക്കപ്പോദമെറികട/വറികസനപ്രൈവതനങ്ങള്ക്കുസ മെറട
പദനസദറിന  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുമെപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  16.6407626    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-97 —മെഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോന്ധറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  196.02 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ

വറിഹറിതസ -6.1236 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  30.3264 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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45.  മെഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോന്ധറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,  ചപന്ഷന്,

ശമ്പള പരറിഷ്കരണ കുടറിശറിക,  മെറപ്പോനുകൂലഭ്യങ്ങള് എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനുസ വറിഭപ്പോവനസ ചചെയ്ത

പദ്ധതറികള്  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുസ   ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക

പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  155.7492    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    2023-24

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  വറിഭപ്പോവനസ  ചചെയ്ത   പദ്ധതറികള്  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

പദ്ധതറിയറിനതറില്    8.55    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-95—ശടീ നപ്പോരപ്പോയണഗുരു ഓപണ്യൂണറിപവഴ് സറിററി

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  4.40 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

                   3.28 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട       രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ

വറിഹറിതസ  -  ഇല്ല 

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  4.92 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

46.  പകരളതറിചല  എല്ലപ്പോ  യൂണറിപവഴ് സറിററികളറിലുസ  നടനചകപ്പോണറിരറിക്കുന്ന  വറിദൂര

വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസ നടത്തുന്നതറിനുസ ആവശഭ്യമെപ്പോയ അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതറിനുസ

പഠന  സപ്പോമെഗറികള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുസ  അചടറിക്കുന്നതറിനുസ  മെറ്റുമെപ്പോയറി  അധറിക  തുക

ആവശഭ്യമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്    26.2100    പകപ്പോടറി രൂപയുസ പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

11.26    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    35 –    മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ എന്ന

ഉപശടീര്ഷകതറില്    62.30    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-93—ശടീ ശങരപ്പോചെപ്പോരഭ്യ സസസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  73.9090 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള   സഹപ്പോയധനസ

വറിഹറിതസ   -  2.4054 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ - 19.6446 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

47. ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ, ചപന്ഷന്, ശമ്പളപരറിഷ്കരണ കുടറിശറിക എന്നറിവയപ്പോയറി

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  83.0359    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ നറിലവറിലുള്ള  നറിര്മപ്പോണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്  പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ,  അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചട  കസ്വപ്പോര്പടഴട,  കുടറികളുചട

പഹപ്പോസല്  എന്നറിവയുചട  നറിര്മപ്പോണസ,  പഠന  വകുപ്പുകള്ക്കപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ  ഫര്ണടീചറുകള്,

ഓഫടീസട ഓപടപ്പോപമെഷന് പൂര്തടീകരണസ എന്നറിവയപ്പോയറി പദ്ധതറിയറിനതറില്   39.82    പകപ്പോടറി

രൂപയുസ  നറിലവറിലുള്ള ബേപ്പോദ്ധഭ്യതകള് തടീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഒറതവണ തടീര്പപ്പോക്കല് പദ്ധതറി

പ്രൈകപ്പോരസ  പ്രൈപതഭ്യക  ഗപ്പോന്റേപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    1.322735    പകപ്പോടറി  രൂപ  കൂടറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-92—കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ധനസഹപ്പോയസ

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  66.1760 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള   സഹപ്പോയധനസ

വറിഹറിതസ  -  5.3760 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  26.6240 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

48.  അദ്ധഭ്യപ്പോപക-അനദ്ധഭ്യപ്പോപക  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക

നല്കുന്നതറിനുസ  അദ്ധഭ്യപ്പോപക-അനദ്ധഭ്യപ്പോപക തസ്തറികകളറിചല നറിയമെനങ്ങള് നടത്തുന്നതറിനുസ

ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

39.1680    പകപ്പോടറി രൂപയുസ പദ്ധതറികളുചട പൂര്തടീകരണതറിനുസ അവയുചട നടതറിപറിനുമെപ്പോയറി

പദ്ധതറിയറിനതറില്  10.28    പകപ്പോടറി    രൂപയുസ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-03-102-77-36—നപ്പോഷണല്  യൂണറിപവഴ് സറിററി  ഒപ്പോഫട  അഡട  വപ്പോന്സ്ഡട    ലടീഗല്

സഡടീസട   (  നദ്യുവപ്പോല്സട  )-  സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  12.25 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

49.  നദ്യുവപ്പോല്സറിചന്റേ കഭ്യപ്പോമ്പസട വറികസന പ്രൈവര്തനങ്ങളുചട പൂര്തടീകരണതറിനട

ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  3.95    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-102-72—തുഞചതഴുതച്ഛന് മെലയപ്പോളസ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  5.3350 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള   സഹപ്പോയധനസ

വറിഹറിതസ  -  3.6528 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  6.6972 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

50.  അദ്ധഭ്യപ്പോപക-അനദ്ധഭ്യപ്പോപക ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ,  ഏഴപ്പോസ  യു.ജറി.സറി.  ശമ്പള

പരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക,  ചപന്ഷന്  ഫണട  കുടറിശറിക,  വപ്പോഹന  വപ്പോടക,  ഇന്ധനസ

എന്നറിവയപ്പോയറി  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   12.6301   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

51.  കഭ്യപ്പോമ്പസട വറികസനസ, അക്കപ്പോദമെറികട ഭരണവറിഭപ്പോഗ ചകടറിട നറിര്മപ്പോണസ, ഭസൗതറിക

സസൗകരഭ്യവറികസനസ,  ഭരണപരമെപ്പോയ ആധുനടീകരണസ,  വള്ളപതപ്പോള് ചചെയര്  സപ്പോപറിക്കല്

എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്

'35-മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണസ'  എന്ന ഉപശടീര്ഷകതറില് 2.4772   പകപ്പോടറി രൂപയുസ

'36-  സഹപ്പോയധനസ  ശമ്പപളതരസ'   എന്ന  ഉപശടീര്ഷകതറില്  6.4528    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-03-103-92—തറിരുവനന്തപുരസ പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

34 -3—മെറ്റുചചെലവുകള്   -   മെററിനസ

വറിഹറിതസ -1.50 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

-57,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

52. ബേപ്പോര്ടണ് ഹറില് എഞറിനടീയററിസഗട പകപ്പോപളജറിപലക്കട പപപ്പോകുന്ന പറപ്പോഡറിചന്റേ ഇടതട

വശത്തുള്ള മെതറില് പുനര് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി പദ്ധതറിയറിനതറില്  1.2074    പകപ്പോടറി    രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-90—എറണപ്പോകുളസ പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

 05 -2—ഓഫടീസട ചചെലവുകള്   -   പവദദ്യുതറി ചചെലവട

വറിഹറിതസ  - 3.31 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

53. പവദദ്യുതറിയുചട  ഉപപഭപ്പോഗവുസ  പവദദ്യുതറി  നറിരക്കറില്  വന്ന  വര്ദ്ധനവുസമൂലസ

നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

20,000    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-89—പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട പലപ്പോ പകപ്പോപളജട

04 –4—യപ്പോതപ്പോചചലവുകള്   -   അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസ

വറിഹറിതസ  -  1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

54.  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  പലപ്പോ  പകപ്പോപളജറിചല  3  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  എല്.ററി.സറി.  ബേറില്ലുകള്

ചപന്ഡറിസഗറിലപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  1.90    ലകസ  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

04-1—യപ്പോതപ്പോചചലവുകള്  -  യപ്പോതപ്പോബേത

വറിഹറിതസ  -  25,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

185/2023.
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05 -2—പവദദ്യുതറി ചചെലവട

വറിഹറിതസ  -  3 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

55. തൃശ്ശൂര്  പലപ്പോ  പകപ്പോപളജറിനട  കൂടുതല്  മെടീററിസഗുകളറില്  പചങടുപക്കണതറിനപ്പോല്
യപ്പോതപ്പോബേതയറിനതറില് 20,000 രൂപയുസ പവദദ്യുത ബേറില് കൂടുതലപ്പോയതറിനപ്പോല് പവദദ്യുതറി
ചചെലവട  ഇനതറില്  1  ലകസ രൂപയുസ പചെര്തട  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  1.20    ലകസ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതസ  -  125 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

പകന വറിഹറിതസ (01) -  75 പകപ്പോടറി രൂപ 

സസസപ്പോന വറിഹറിതസ (02) -  50 പകപ്പോടറി രൂപ 

56.  റൂസയുചട പ്രൈവര്തനതറിനട അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.   റൂസ
ഫണട ഇനതറില് 40% സസസപ്പോന വറിഹറിതസ അധറികരറിചട ശമ്പള ഇനതറില് ചചെലവപ്പോയ
തുക  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനട  പുറപമെ  വകയറിരുത്തുവപ്പോനപ്പോയറി  4.8045    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-103-56 —ഹയര് എഡറ്റ്യൂപക്കഷന് കസൗണ്സറില്

വറിഹറിതസ  -  19 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

57.  പുതറിയ  പദ്ധതറികളുസ  പപ്രൈപ്പോഗപ്പോമുകളുസ  വറിഭപ്പോവനസ  ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോല്
ഇ-പജര്ണല് കണ്പസപ്പോര്ഷഭ്യസ, അദ്ധഭ്യപ്പോപക പരറിശടീലന പരറിപപ്പോടറി (FDP), ആസപ്പോനമെനറിര
നറിര്മപ്പോണസ,  ബേഹ.  മുഖഭ്യമെന്ത്രറിയുചട  നവപകരള  പപപ്പോസട  പഡപ്പോകറല്  ചഫപല്ലപ്പോഷറിപട
എന്നറിവയപ്പോയറി  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്
82.20    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-03-105-97-02—അധറിക പവദഗഭ്യസ ആര്ജറിക്കുന്നതറിനുള്ള പദ്ധതറി   (  എ  .   എസട  .   എ  .   പറി  .) 
(  എഫട  .  എ  .  പറി  .)

വറിഹറിതസ  -  35 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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58. അസപ്പോപറിചന്റേ നറിര്മപ്പോണ പ്രൈവര്തനങ്ങള്, പരറിപപ്പോലനസ,  ചതപ്പോഴറില് പനപുണഭ്യ

പരറിശടീലനസ,  ചസന്റേര് ഓഫട എക്സലന്സറിചന്റേ സപ്പോപനസ,  മെറട  ചചെലവുകള് എന്നറിവയപ്പോയറി

ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  74.6407   പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-04-001-93—തുടര്വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ പകനസ

വറിഹറിതസ  -  7 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല്ല

59.  മൂന്നപ്പോര്  പകപ്പോപളജട  ഓഫട  എഞറിനടീയററിസഗറിചന്റേ  ശമ്പള  വറിതരണതറിനുസ  മെറട

എസപ്പോബറിഷ് ചമെന്റേട  ചചെലവുകള്ക്കുമെപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  2    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

2202-80-800-45—ചക  .  ആര്  .  നപ്പോരപ്പോയണന് നപ്പോഷണല് ഇന്സറിററ്റ്യൂടട പഫപ്പോര് വറിഷസ്വല് 

സയന്സട ആന്റേട ആര്ട്സട

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  1.3325  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

         2.3942  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ

വറിഹറിതസ  -  പദ്ധതറി - ഇല്ല

പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല്ല

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  1.9175  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

          1.7151  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

60.  ചക.  ആര്.  നപ്പോരപ്പോയണന് നപ്പോഷണല് ഇന്സറിററ്റ്യൂടട ഓഫട വറിഷസ്വല് സയന്സട  &

ആര്ട്സറില്  പുതറിയ  അദ്ധഭ്യപ്പോപകചരയുസ  ഓഫടീസട  ജടീവനക്കപ്പോചരയുസ  നറിയമെറിക്കുവപ്പോനുസ
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അക്കപ്പോഡമെറികട  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കപ്പോയുസ,  ഫറിലറിസ  ചഫസറിവല്,  ലപ്പോന്ഡട  അകസ്വറിസറിഷന്,

നറിര്മപ്പോണ  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  ബേഡ്ജറട

വറിഹറിതസ അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണസ, ശമ്പപളതരസ എന്നടീ

ചചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി  '45-31',  '45-35',  '45-36'  എന്നടീ  ഉപശടീര്ഷകങ്ങളറില്  പദ്ധതറിയറിനതറില്

യഥപ്പോക്രമെസ  66.75    ലകസ  രൂപയുസ    14.16    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ     4.0825    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  '45-31',  '45-36'  എന്നടീ  ഉപശടീര്ഷകങ്ങളറില്  യഥപ്പോക്രമെസ

1.8058   പകപ്പോടറി രൂപയുസ   2.4849   പകപ്പോടറി    രൂപയുസ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-001-93—വകുപറിചന്റേ ശകറിചപടുതല്

വറിഹറിതസ  -  1.6 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

61.  സപ്പോപങതറിക  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  വകുപറിചന്റേ   ഡയറകപററട  പമെഖലപ്പോ  ഓഫടീസുകള്,

പരടീകപ്പോ  വറിഭപ്പോഗസ  എന്നറിവയുചട  വറികസനതറിനുസ  കളമെപശരറിയറിചല  പസറട  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട

ഓഫട  ചടക ട നറിക്കല്  ടടീപചര്സട  ചട്രെയറിനറിസഗട  ആന്റേട  ററിസര്ചട  ചസന്റേററിചല  മെപ്പോനവപശഷറി

വറികസനതറിനുസ  മെറ്റുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

40   ലകസ രൂപ പദ്ധതറിയറിനതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-003-89—അദ്ധഭ്യപ്പോപന  -  പഠന പ്രൈക്രറിയ ചമെചചപടുതലുസ പനപുണഭ്യ വറിടവട കുറയലുസ

വറിഹറിതസ  -  13.75 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

62.  എഞറിനടീയററിസഗട  പകപ്പോപളജുകളറിചലയുസ പപപ്പോളറിചടക ട നറിക്കട പകപ്പോപളജുകളറിചലയുസ

ഫപ്പോക്കല്ററി  വറികസനസ,  അക്കപ്പോദമെറികട  സപ്പോഫട  പകപ്പോപളജട,  SHE  പദ്ധതറിയുചട  വറികസനസ

തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.25    പകപ്പോടറി  രൂപ

പദ്ധതറിയറിനതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-102-99—ചകപ്പോചറി ശപ്പോസസപ്പോപങതറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല   (  കുസപ്പോറട  ) 

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  168.157 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള   സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  6.5095 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ - 24.7405 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

63. പ്രൈപവശന പരടീകപ്പോനടതറിപട  ചചെലവുകള്,  പവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട,  ചവള്ളക്കരസ,

യു.ജറി.സറി/എ.ഐ.സറി.ടറി.ഇ.  പപ ററിവറിഷന്,  ഡറി.എ.  അരറിയര്,  അദ്ധഭ്യപ്പോപക-അനദ്ധഭ്യപ്പോപക

നറിയമെനങ്ങള്,  ചപന്ഷന്  പരറിഷ്കരണസ  എന്നറിവയപ്പോയറി  അനുവദറിച  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  137.6730    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

64.  ചകപ്പോചറി  ശപ്പോസ  സപ്പോപങതറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  വറിഭപ്പോവനസ  ചചെയ്തറിട്ടുള്ള  വറിവറിധ

നറിര്മപ്പോണ  പ്രൈവര്തനങ്ങളുസ  പശപ്പോതല  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യ  വറികസനവുസ

സമെയബേന്ധറിതമെപ്പോയറി  നടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  '35-മൂലധന  ആസ്തറികള്  സൃഷറിക്കല്'  എന്ന

ഉപശടീര്ഷകതറില്  4.2405    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ വറിവറിധ  വകുപ്പുകളറിചല  പഠന  ഗപവഷണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുസ കമ്പറ്റ്യൂടറുകളുസ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസ സുരകപ്പോനടപടറികള്

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  നടപപ്പോക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി  '36-സഹപ്പോയധനസ-ശമ്പപളതരസ'  എന്ന

ഉപശടീര്ഷകതറില്  6.8595    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെ  ന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല് യൂണറിപവഴ് സറിററി  )

35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ

വറിഹറിതസ  - 7.6230 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

65.  പഡപ്പോ.  എ.പറി.ചജ.  അബ്ദുള്കലപ്പോസ  ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല്  യൂണറിപവഴ് സറിററിയറില്

നടനവരുന്ന നറിര്മപ്പോണ പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  207.3770    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ 

വറിഹറിതസ  - 40.3810 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

66.  പഡപ്പോ.  എ.പറി.ചജ.  അബ്ദുള്കലപ്പോസ  ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല്  യൂണറിപവഴ് സറിററിയറിചല

ശമ്പപളതര ആവര്തന ചചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനട  പുറപമെ

75.7886   പകപ്പോടറി രൂപ പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ 

വറിഹറിതസ  -  ഇല്ല

67.  പഡപ്പോ.എ.പറി.ചജ.  അബ്ദുള്കലപ്പോസ  ചടക ട പനപ്പോളജറിക്കല്  യൂണറിപവഴ് സറിററി  ജടീവനക്കപ്പോരുചട

ശമ്പള ചചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി  'സഹപ്പോയധനസ  -  ശമ്പളസ'  എന്ന ഉപശടീര്ഷകസ  31-ല് തുകചയപ്പോനസ

വകയറിരുതറിയറിടറില്ല.   ആയതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത  ശടീര്ഷകതറില്  39.1204    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതസ  -  25 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

68.  വറിവറിധ  ചടക ട നറിക്കല്  പഹസ്കൂള്  ചകടറിടങ്ങളുചട  വപ്പോടക  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി

നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ല.  ആയതറിനപ്പോല്  5    ലകസ  രൂപ

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-104-95—വഭ്യവസപ്പോയറിക സ്കൂളുകള്

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  10.09 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

69.  മുന്വര്ഷചത  സഹപ്പോയധന  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്

വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  9    ലകസ  രൂപ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2203-00-108-99—പരടീകകള്   -   പരടീകപ്പോവറിഭപ്പോഗസ

21—പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  

2—സസരകണവുസ അറകുറപണറികളുസ

വറിഹറിതസ  -  26,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

70.  ഓഫടീസട  വപ്പോഹനങ്ങളുചട  അറകുറപണറികളുമെപ്പോയറി  ബേന്ധചപടട  കുടറിശറിക  തുക

നല്കുന്നതറിനട  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്   6.50    ലകസ     രൂപ

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-112-72—ചസന്റേര് പഫപ്പോര് എഞറിനടീയററിസഗട ററിസര്ചട ആന്റേട ഡവലപ്ചമെന്റേട

വറിഹറിതസ  -  3.050 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

71.  പ്രൈസ്തുത ശടീര്ഷകതറിചല പദ്ധതറിയറിനതറില്ചപട വറിവറിധ ഘടകങ്ങളുചട ചചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി

നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനട  പുറപമെ  5.3140     പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2203-00-112-60—ഹറ്റ്യൂമെന് ററിപസപ്പോഴട ഡവലപ്ചമെന്റേട ഇന്സറിററ്റ്യൂടട   (  ഐ  .  എചട  .  ആര്  .  ഡറി  )

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ -  15.1131 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  5.7459 പകപ്പോടറി രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസ)

72.  ഐ.എചട.ആര്.ഡറി.  സപ്പോപനതറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,  അലവന്സട

എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനുസ  ചറഗുപലറററി  പബേപ്പോഡറികള്  നറിശയറിചറിട്ടുള്ള  അടറിസപ്പോന

സസൗകരഭ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതറിനുസ നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ല. ആയതറിനപ്പോല്

'31-സഹപ്പോയധനസ  -  ശമ്പളസ'  എന്ന  ഉപശടീര്ഷകതറില്  93.8869    പകപ്പോടറി    രൂപയുസ

'36-സഹപ്പോയധനസ-ശമ്പപളതരസ'  എന്ന  ഉപശടീര്ഷകതറില്  4.2541    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .
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35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ 

വറിഹറിതസ  -  16.9575 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  8.5425 പകപ്പോടറി രൂപ  (പദ്ധതറി)

73.  ഐ.എചട.ആര്.ഡറി.  സപ്പോപനങ്ങളറിചല അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങള് ചമെചചപടുത്തുന്നതറിനുസ

നറിര്മപ്പോണ  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുസ,  ചടക ട പനപ്പോളജറി  ബേറിസറിനസട  ഇന്കദ്യുപബേറര്സട,  സറില്

ചഡവലപ്ചമെന്റേട  പകനസ  മുതലപ്പോയ പദ്ധതറികള്  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുസ  പദ്ധതറിയറിനതറില്

31.95    പകപ്പോടറി  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

35—മൂലധന ആസ്തറികളുചട രൂപടീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനസ

വറിഹറിതസ  -  1.1691 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

74.  എല്.ബേറി.എസട.  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  ചടക ട പനപ്പോളജറി  പഫപ്പോര്  വുമെണ്,  തറിരുവനന്തപുരസ

ചസന്റേററിചന്റേ  പുതറിയ  പഹപ്പോസല്  പബപ്പോക്കറിചന്റേ  നറിര്മപ്പോണതറിനുസ  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട

എല്.ബേറി.എസട. പകപ്പോപളജട ഓഫട എഞറിനടീയററിസഗറിചന്റേ ഇന്പഡപ്പോര് പസഡറിയ നറിര്മപ്പോണസ

പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ  പദ്ധതറിയറിനതറില്  3    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

75. കൂടപ്പോചത, കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട എല്.ബേറി.എസട. പകപ്പോപളജട ഓഫട എഞറിനടീയററിസഗറിചന്റേ

അക്കപ്പോഡമെറികട  പബപ്പോക്കട,  ചമെന്സട  പഹപ്പോസല്  എന്നറിവയുചട  നറിര്മപ്പോണതറിനുസ  മെലപ്പുറസ

എല്.ബേറി.എസട.  ഐ.ഐ.ററിക്കട  ഭൂമെറി  ഏചറടുക്കലുസ  അനുബേന്ധ  നറിര്മപ്പോണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുമെപ്പോയറി  നറിലവറില്  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  ഇല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പ്രൈസ്തുത

ശടീര്ഷകതറില്  60.51    പകപ്പോടറി രൂപ പദ്ധതറിയറിനതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല്ല
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76.  എല്.ബേറി.എസട.ഐ.ററി.ഡബദ്യു.,  പൂജപ്പുര  എല്.ബേറി.എസട.  പകപ്പോപളജട  ഓഫട

എഞറിനടീയററിസഗട,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  എന്നറിവറിടങ്ങളറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളവുസ  മെറട

അനുബേന്ധ  ചചെലവുകളുസ  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  10   പകപ്പോടറി

രൂപ  ധനപു  നനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2203-00-800-91—പകരള സസസപ്പോന നൂതന അചടറി പരറിശടീലനപകനസ   -   ധനസഹപ്പോയസ

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  4.50 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

                   73.48 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

77.  ചസന്റേററിചന്റേ വറികസനതറിചന്റേ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  പപ്പോപക്കജറിസഗട  യൂണറിറട  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുസ,

ഒരു  സറിസഗറിള്  കളര്  ചവബേട  ഓഫ് ചസറട  പ്രൈറിന്റേറിസഗട  ചമെഷടീന്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസ  ചഹഡട

ഓഫടീസറിലുസ  ഉപപകനങ്ങളറിലുസ  ഇ-ഇന്ഫപ്പോസക്ചെര്  സസവറിധപ്പോനസ  ഒരുക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി

പദ്ധതറിയറിനതറില്  3    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2204-00-102-99-34—നപ്പോഷണല് പകഡറട പകപ്പോര്പട   -  മെറ്റു ചചെലവുകള് 

3 —മെററിനസ

വറിഹറിതസ  -  3.3 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

          12 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

78.  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷസ എന്.സറി.സറി.  കഭ്യപ്പോമ്പുകള്  10  ദറിവസതറില്  നറിനസ  8

ദറിവസമെപ്പോയറി  കുറചറിരുന.  എന്നപ്പോല്  ഇതട  2023-24  മുതല്  10  ദറിവസമെപ്പോയറി

പുനനഃസപ്പോപറിചറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ബേഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    5   പകപ്പോടറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2204-00-102-76 —പദശടീയ ററിപബറികട പപരഡറില് പചങടുക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള നപ്പോഷണല്

                        സര്വ്വടീസട സടീസ  -  പവപ്പോളന്റേറിപയഴറിനുള്ള സഹപ്പോയസ

വറിഹറിതസ  -  10,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

185/2023.
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79.  പദശടീയ ആപഘപ്പോഷമെപ്പോയ ററിപബറികട പഡ പപരഡറില് പചങടുക്കുന്ന എന്.  എസട.  എസട.

പവപ്പോളന്റേറിയര്മെപ്പോര്ക്കുസ പപ്രൈപ്പോഗപ്പോസ  ഓഫടീസര്മെപ്പോര്ക്കുസ ട്രെപ്പോക്കടസറ്റ്യൂടട,   ഷൂസട  എന്നറിവ വപ്പോങ്ങറി

നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

50,000    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2204-00-102-74 —സസസപ്പോന എന്  .  എസട  .  എസട  .   അവപ്പോര്ഡുകള്

വറിഹറിതസ  -  1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

80. അവപ്പോര്ഡട വറിതരണതറിനുസ ചമെപ്പോചമെപന്റേപ്പോ, കഭ്യപ്പോഷട അവപ്പോര്ഡട, സര്ടറിഫറിക്കറട, മെറട

ചചെലവുകള്  എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

5.99    ലകസ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2205-00-105-99—പകരള സസസപ്പോന പലബ്രെററി കസൗണ്സറില്

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  5.6914 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

81.  ശമ്പളസ, ചപന്ഷന്, കുടറിശറിക എന്നറിവയപ്പോയറി പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 6     പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  1.25 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

          20.3059 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

82.  പലബ്രെററികള്ക്കട  പുസ്തകസ,  ഗപ്പോന്റേട,  പലപബ്രെററിയന്  അലവന്സട,  കമ്പറ്റ്യൂടര്

വത്കരണസ  എന്നറിവയപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  40.90    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-105-96—പലബ്രെററി സയന്സറില് സര്ടറിഫറിക്കറട പകപ്പോഴട

വറിഹറിതസ  -  39,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

83.  പകപ്പോഴട  നടതറിപറിനുള്ള  തുക  51,350  രൂപയപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിച്ചുചകപ്പോണട

ഉതരവപ്പോയറിട്ടുചണങറിലുസ  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില് പ്രൈസ്തുത  തുക മുഴുവന്  അനുവദറിചറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  15,000    രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-01-203-70-70—പബറികട  യൂണറിപവഴറിററി  കഭ്യപ്പോമ്പസട  നറിര്മപ്പോണവുസ  വറികസനവുസ

(  മെലയപ്പോളസ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുചട  പുതറിയ  കഭ്യപ്പോമ്പസുസ

ഇന്ഫപ്പോസക്ചെറല് ചഫസറിലറിററികളുസ  ) 

വറിഹറിതസ  -  1 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

84.  മൂലധന  ആസ്തറികളുചട  രൂപടീകരണവുസ  ഭസൗതറിക  സസൗകരഭ്യ  വറികസനതറിനുമെപ്പോയറി 

147.5     പകപ്പോടറി    രൂപ  പദ്ധതറിയറിനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-02-104 -99—പപപ്പോളറിചടക ട നറിക്കുകള്  -   ചകടറിടങ്ങള്

വറിഹറിതസ  -  21.10 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

85. സര്ക്കപ്പോര്  പപപ്പോളറിചടക ടനറിക്കുകളറില്  നടനവരുന്ന  വറിവറിധ  നറിര്മപ്പോണ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്  പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  3.90    പകപ്പോടറി  രൂപ    പദ്ധതറിയറിനതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-02-105-81—എല്ലപ്പോ സര്ക്കപ്പോര് എഞറിനടീയററിസഗട പകപ്പോപളജുകളുചടയുസ വറികസനസ

വറിഹറിതസ  -  12.60 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

86. സര്ക്കപ്പോര്  എഞറിനടീയററിസഗട  പകപ്പോപളജുകളറിചല  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യ

വറികസനതറിനുസ  നറിലവറില്  നടനവരുന്ന  വറിവറിധ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രൈവര്തനങ്ങള്

പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  7.40    പകപ്പോടറി രൂപ

പദ്ധതറിയറിനതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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ആസൂതണ സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരഭ്യ വകുപട 

2202-03-112-95—ചസന്റേര് പഫപ്പോര് ചഡവലപ്ചമെന്റേട സഡടീസട

31—സഹപ്പോയധനസ  -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  3.3177 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

87. സറി.ഡറി.എസറി-ചല ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളവുസ മെറട ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുസ നല്കുന്നതറിനട

ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

1.6711    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

സപ്പോസസപ്പോരറികകപ്പോരഭ്യ വകുപട 

2202-05-102-98-36—സസസപ്പോന സര്വ്വവറിജപ്പോനപകപ്പോശസ പ്രൈസറിദ്ധടീകരണ പകനസ   - 

സഹപ്പോയധനസ   -  ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  - 1.4  പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

         2.7011 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

88. 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പകരള സസസപ്പോന സര്വ്വവറിജപ്പോന പകപ്പോശസ

ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  പ്രൈപ്പോവര്തറികമെപ്പോക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിചറിട്ടുള്ള  പദ്ധതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനുസ

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

ചമെഡറിക്കല് റടീ ഇസപബേഴടചമെന്റേട എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനുസ ററിപവപ്പോള്വറിസഗട ഫണറില് നറിനസ

കടചമെടുത അഡസ്വപ്പോന്സട തുക തറിരറിചടയ്ക്കുന്നതറിനുമെപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  2.66    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-05-102-97-36—സസസപ്പോന ബേപ്പോലസപ്പോഹറിതഭ്യ ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  -  സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ -  1.4 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

         1.3419 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

89.  സസസപ്പോന  ബേപ്പോലസപ്പോഹറിതഭ്യ  ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിചന്റേ  പുസ്തകങ്ങള്  പ്രൈസറിദ്ധടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ,

തളറിരട  മെപ്പോസറികയുചട  പ്രൈസറിദ്ധടീകരണതറിനുസ   ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,
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പപ  ററിവറിഷന്  കുടറിശറിക,  മെറട  ഓഫടീസട  ചചെലവുകള്  എന്നറിവയ്ക്കുസ   ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്    25    ലകസ  രൂപയുസ

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്     1   പകപ്പോടറി  രൂപയുസ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2202-05-102-96-36—പകരള ഭപ്പോഷപ്പോ ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  -  സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ -  2.8 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

         3.4424 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

90.  പകരള ഭപ്പോഷപ്പോ ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിചന്റേ ബുക്കട സപ്പോളുകളുചട നവടീകരണസ,  പകരള ഭപ്പോഷപ്പോ

നറിഘണ്ടുവറിചന്റേ  പുതറിയ  പതറിപറിചന്റേയുസ  ഇ-ബുക്കറിചന്റേയുസ  പ്രൈസറിദ്ധടീകരണസ,

വറി ജപ്പോനമുദ്രണസ പ്രൈസറിനട പുതറിയ ചകടറിട നറിര്മപ്പോണസ,  ചസമെറിനപ്പോറുകള്,  ശറില്പശപ്പോലകള്,

പ്രൈദര്ശനങ്ങള് എന്നറിവ നടത്തുന്നതറിനുസ ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിചല ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ/പവതനസ,

ഓഫടീസട  ചചെലവുകള്  എന്നറിവയ്ക്കുസ  പവണറി   ബേഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  3.24    പകപ്പോടറി രൂപയുസ പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

 3    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതസ -  50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല്ല

91.  പകരള  പസറട  ബുക്കട  മെപ്പോര്ക്കററിസഗട  ചസപ്പോചചസററിക്കട  പുതറിയ  പബറിഷറിസഗട  യൂണറിറട

സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുസ  പ്രൈശസ്തരപ്പോയ  എഴുത്തുകപ്പോരുചട  ജടീവറിതസ  മുന്നറിര്തറിയുള്ള

പഡപ്പോകദ്യുചമെന്റേററി  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുസ,  പ്രൈഗത്ഭരപ്പോയ  ഭപ്പോഷപ്പോ  സപ്പോഹറിതഭ്യ  അധഭ്യപ്പോപകരുചട

ക്ലപ്പോസ്സുകള്  പുനരപ്പോവറിഷ്കരറിചട  അടുത  തലമുറയപ്പോയറി  സസരകറിക്കുക  തുടങ്ങറിയ

പ്രൈവര്തനങ്ങള്  സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനുസ   ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  50    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2202-05-102-86—മെലയപ്പോളസ മെറിഷന്

വറിഹറിതസ  -  2 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

         34.94 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

92.  മെലയപ്പോളസ  മെറിഷന്  വറിപുലടീകരറിക്കചപടുകയുസ  ഊര്ജസസ്വലമെപ്പോകുകയുസ  ചചെയ

ചകപ്പോണറിരറിക്കുന്നതറിചന്റേ  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  പദ്ധതറിയറിനങ്ങളറിലുണപ്പോയ  വര്ദ്ധന,   ജടീവനക്കപ്പോരുചട

ശമ്പളസ,  പവതനസ,  ഇന്ധനസ,  വപ്പോഹനതറിചന്റേ  അറകുറപണറി,  പദനസദറിന  ഓഫടീസട

ചചെലവുകള്,  പസഷനററി  എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്    13.58      പകപ്പോടറി  രൂപയുസ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

60.867    ലകസ  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-101-97—പകരള കലപ്പോമെണ്ഡലസ

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  7.7520 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

93. പദ്ധതറിയറിചല ചചെലവുകളുചട വര്ദ്ധനവുസ 7-ാംയു.ജറി.സറി. ശമ്പള പരറിഷ്കരണതറി

ചന്റേയുസ  11-ാംശമ്പള പരറിഷ്കരണതറിചന്റേയുസ അടറിസപ്പോനതറില് ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളവുസ

അലവന്സുകളുസ  അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 8.54   പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  18.50 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

94. കലപ്പോമെണ്ഡലതറിചല വറിവറിധ നറിര്മപ്പോണ പുനരുദ്ധപ്പോരണ പ്രൈവൃതറികള് പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനട

നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  1.82    പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-101-96—ജവഹര് ബേപ്പോലഭവന്

31—ധനസഹപ്പോയസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  66.3 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

95.  ജവഹര്  ബേപ്പോലഭവന്  തറിരുവനന്തപുരസ,  ചകപ്പോല്ലസ,  പകപ്പോടയസ,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്

എന്നറിവറിടങ്ങളറിചല  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക,  മെറട

ആനുകൂലഭ്യങ്ങള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  4.9881911    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ - 2.20 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

        1.3652 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

96. തപ്പോങ്ങുഭറിതറി നറിര്മപ്പോണസ, ഓഫടീസട, ക്ലപ്പോസട റൂസ എന്നറിവയുചട അറകുറപണറികള്,

സയന്സട  പപ്പോര്ക്കറിചന്റേ  സസരകണസ,  പഹചടക ട  ക്ലപ്പോസട  മുററികള്  എന്നറിവയപ്പോയറി

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില് 2.7576   പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2205-00-101-89—തുഞന്   സപ്പോരക ട്രെസട  ,   തറിരൂര്  ,   മെലപ്പുറസ

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ - 40 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

        1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

97.  തുഞന്  സപ്പോരകതറില്  ആരസഭറിച  ഗപവഷണ  പ്രൈവര്തനങ്ങളുചട  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി

നറിയമെറിതരപ്പോയ പഗഡട,  ഗപവഷകര് എന്നറിവര്ക്കുള്ള പ്രൈതറിഫലസ,  സപ്പോധന സപ്പോമെഗറികളുചട

പശഖരണസ,  സൂകറിപട,  യപ്പോതപ്പോ-തപ്പോമെസ  ചചെലവുകള്,  സപ്പോരകതറിചല  ചകടറിടങ്ങളുചട

അറകുറപണറികള്,  ബേപ്പോലസമെപ്പോജ  ശറില്പശപ്പോലകള്,  പലബ്രെററി  വറികസനസ  എന്നറിവയപ്പോയറി
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ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില് 60   ലകസ  രൂപയുസ

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   1   പകപ്പോടറി രൂപയുസ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  3.40 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

         1.2758 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

98. സപ്പോസസപ്പോരറിക പ്രൈവര്തനങ്ങള് വഭ്യപ്പോപകമെപ്പോക്കുന്നതറിനുസ ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ,

കപ്പോമെബേത,  ഓഫടീസട  ചചെലവുകള്,  ചപന്ഷന്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്  എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി

ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന   തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്

3.60    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ   പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    1.54    പകപ്പോടറി    രൂപയുസ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട     സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-91—പകരള ലളറിതകലപ്പോ അക്കപ്പോഡമെറി

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  6 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

          1.7013 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

99. പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട ആര്ടട ഗഭ്യപ്പോലററികളുചട നറിര്മപ്പോണസ, കറിളറിമെപ്പോനൂര് രപ്പോജപ്പോ രവറിവര്മ

സപ്പോരക നറിലയസ  -  ആര്ടറിസട ഇന് സ്റ്റുഡറിപയപ്പോ റസറിഡന്സറി വറികസനസ,  കലപ്പോവസ്തുക്കളുചട

പസപ്പോപറജട നറിര്മപ്പോണസ, സറിരസ - കരപ്പോര് - ദറിവസപവതന ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ, പവതനസ

എന്നറിവ  സസബേന്ധറിച  ചചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില് 5    പകപ്പോടറി രൂപയുസ പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

1   പകപ്പോടറി രൂപയുസ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2205-00-102-90—പകരള സസഗടീതനപ്പോടക അക്കപ്പോഡമെറി

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ -  6 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

    1.0935 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

100.  പകരള  സസഗടീത  നപ്പോടക  അക്കപ്പോഡമെറി  നടത്തുവപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന  പരറിപപ്പോടറികള്ക്കുസ

നവടീകരണതറിനുമെപ്പോയറി  പദ്ധതറിയറിനതറില്  14.0420    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ ജടീവനക്കപ്പോരുചട

നറിയമെനസ,  ശമ്പള പരറിഷ്കരണസ,  പവതനസ,  അസഗങ്ങളുചട സറിററിസഗട  ഫടീസട,  വപ്പോഹനബേത

തുടങ്ങറിയവ  കപ്പോലപ്പോനുസൃതമെപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന്ന  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  പദ്ധതറിപയതര

ഇനതറില്  2.6508    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-87—നറിര്ദ്ധനരപ്പോയ കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോര്  /  സപ്പോഹറിതഭ്യകപ്പോരനപ്പോര് എന്നറിവര്ക്കുള്ള സഹപ്പോയസ

36 - സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  5 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

101.  കലപ്പോകപ്പോര  ചപന്ഷന് പകപറ്റുന്ന  2800  കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോര്ക്കട  പ്രൈതറിമെപ്പോസസ  1,600  രൂപ

നറിരക്കറില്  ചപന്ഷന്  അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക

പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് 47.20   ലകസ രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  90 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറി)

പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല്ല

102. ആടക്കഥകള് കൃതഭ്യമെപ്പോയറി ചചെപ്പോല്ലറിയപ്പോടറി അരങ്ങുകളറില് അവതരറിപറിക്കുന്നതറിനുസ

അവധറി  ദറിവസങ്ങളറില്  സ്കൂള്  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട  കഥകളറി/കൂടറിയപ്പോടസ  പവഷസ,  ചചെണ,

മെദ്ദേളസ,  പപ്പോടട,  ചുടറി  തുടങ്ങറിയ  വറിഷയങ്ങളറില്  സസൗജനഭ്യ  ക്ലപ്പോസ്സുകള്  നടത്തുന്നതറിനുസ,

മെപ്പോര്ഗറിയറില്  ഉപരറിപഠനസ  നടത്തുന്നവര്ക്കട  പരറിശടീലനസ  നല്കുന്നതറിനുസ,

185/2023.
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പപ്പോര്ശസ്വവല്ക്കരറിച കുടറികള്ക്കട സസൗജനഭ്യ വപ്പോദഭ്യ പരറിശടീലനസ നല്കുന്നതറിനുസ മെപ്പോര്ഗറിയറിചല

ഗന്ഥശപ്പോലയറില്  ആവശഭ്യമെപ്പോയ  പുസ്തകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസ  മെറ്റുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  25    ലകസ  രൂപയുസ

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്     60   ലകസ രൂപയുസ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-82—തറിരുവനന്തപുരസ ഭപ്പോരതട ഭവന്

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  1.05 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറി)

          21.11 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

103.  സപ്പോപനതറിചന്റേ  പദ്ധതറി  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുസ  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളസ,

വപ്പോഹന വപ്പോടക,  മെറട  ഓഫടീസട  ചചെലവുകള് മുതലപ്പോയ പദ്ധതറിപയതര ചചെലവുകള്ക്കുമെപ്പോയറി

ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്

1.755    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    43.68    ലകസ  രൂപയുസ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-76—ഗുരു പഗപ്പോപറിനപ്പോഥട നടനഗപ്പോമെസ   -  വടറിയൂര്ക്കപ്പോവട

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

  50 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

104. സപ്പോപനതറില്  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട  പരറിശടീലനസ  നല്കുന്നതറിനട

ആവശഭ്യമെപ്പോയ  ക്ലപ്പോസട  മുററികള്  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുസ  സപ്പോപനതറിചന്റേ  സുഗമെമെപ്പോയ

നടതറിപറിനുസ  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട  ആവശഭ്യമെപ്പോയ  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങള്

ഒരുക്കുന്നതറിനുസ മെറട  ഭരണചചലവുകള് എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന

തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില് 1   പകപ്പോടറി  രൂപയുസ പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

20    ലകസ  രൂപയുസ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .



35

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

വറിഹറിതസ  -  66.15 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

105.  28- ാാമതട  ഐ.എഫട.എഫട.ചക.  സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.25   പകപ്പോടറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-74—പകരള നപ്പോടന്കല അക്കപ്പോഡമെറി 

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  - 3.30 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

        25.90 ലകസ  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

106.  അക്കപ്പോഡമെറി ആസപ്പോനസ സനര്ശറിക്കുന്നവര്ക്കട ആവശഭ്യമെപ്പോയ ശസൗചെപ്പോലയങ്ങള്,

വറിശമെമുററികള്  എന്നറിവ  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  പദ്ധതറിയറിനതറില്  1    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ

അക്കപ്പോഡമെറിയറിചല  6  സറിരസ ജടീവനക്കപ്പോരുചടയുസ ചസക്രടററിയുചടയുസ ശമ്പളസ,  ചചെയര്മെപ്പോന്,

പവസട  ചചെയര്മെപ്പോന്  എന്നറിവരുചട  ഓണപറററിയസ,  യപ്പോതപ്പോപടറി,  മെറട  ചചെലവുകള്

എന്നറിവയ്ക്കുമെപ്പോയറി  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  5  0    ലകസ  രൂപയുസ  അധറികമെപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-68—വപ്പോസ്തുവറിദഭ്യപ്പോ ഗുരുകുലസ

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  78 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

പദ്ധതറിപയതരസ - ഇല്ല

107.  പ്രൈകൃതറി  സസൗഹൃദ  നറിര്മപ്പോണ  വറിദഭ്യയുചട  ഗപവഷണസ,  കപ്പോലപ്പോവസപ്പോ

വഭ്യതറിയപ്പോനസ  പനരറിടുന്നതറിനട  കപ്പോര്ബേണ്രഹറിത  നറിര്മപ്പോണ  സപ്പോമെഗറികളുചട  പ്രൈചെരണസ,

ഖരമെപ്പോലറിനഭ്യങ്ങളുചട  റടീപസക്ലറിസഗട,  പകരളടീയ  പപ്പോരമ്പരഭ്യ  കരകസൗശല  ഉല്പന്നങ്ങളുചട

വറികസനവുസ കരകസൗശല കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോരുചട പരറിപപപ്പോഷണതറിനുമെപ്പോയറി പദ്ധതറിയറിനതറില്
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72   ലകസ രൂപയുസ ജടീവനക്കപ്പോരുചടയുസ കലപ്പോകപ്പോരനപ്പോരുചടയുസ ശമ്പളതറിനുസ പവതനതറിനുസ

മെറ്റുമെപ്പോയറി പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 75   ലകസ രൂപയുസ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-67—അശരണരുസ പരപ്പോഗബേപ്പോധറിതരുമെപ്പോയ കലപ്പോസപ്പോസസപ്പോരറിക പ്രൈവര്തകര്ക്കുള്ള

അടറിയന്തര ചെറികറിതയ്ക്കുള്ള സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയസ

വറിഹറിതസ  -  11 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

108.  ഈ പദ്ധതറി  പ്രൈകപ്പോരസ  ചെറികറിതപ്പോധനസഹപ്പോയസ ലഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നല്കുന്ന

അപപകകരുചട എണ്ണതറില് വന്ന വര്ദ്ധനവട കണക്കറിചലടുതട ഈ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷസ

ഈ  ശടീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുകയട  പുറചമെ  10     ലകസ   രൂപ  കൂടറി

അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  1.0410 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

109.  ചെലചറിത അക്കപ്പോഡമെറി ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളപരറിഷ്കരണ നടപടറികള് അന്തറിമെ

ഘടതറിലപ്പോചണന്നറിരറിചക്ക  അക്കപ്പോഡമെറിയറിചല  സറിരസ/കരപ്പോര്/ദറിവസപവതന  ജടീവനക്കപ്പോരുചട

ശമ്പളസ,  പവതനസ,  മെറട  ചചെലവുകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ -  13 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

2.1315 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

110.  മെലയപ്പോള  സറിനറിമെപ്പോ  മെറ്റ്യൂസറിയതറിചന്റേ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രൈവൃതറികള്  സമെയബേന്ധറിതമെപ്പോയറി

പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനുസ  സറിനറിമെപ്പോ  രസഗചത  സപ്പോപങതറിക  പമെഖലയറില്  വനറിതകള്ക്കട

പരറിശടീലനസ  നല്കുന്നതറിനുസ  അക്കപ്പോഡമെറിയുചട  ഗപവഷണ  പകനമെപ്പോയ  സറിഫയുചട
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അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യ  വറികസനസ,  ഫപ്പോക്കല്ററികള്ക്കുള്ള  ഓണപറററിയസ,

വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരതറിനട  ഉപതജനസ പകരുന്നതറിനപ്പോയറി  പകരളതറിചല വറിപനപ്പോദ  സഞപ്പോര

പമെഖലകചള  ഷൂടറിസഗട  ചലപ്പോപക്കഷനുകളുചട  ഭപ്പോഗമെപ്പോക്കറി  ഷൂടറിസഗറിനട  അനുമെതറി

ലഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഏകജപ്പോലക  സസവറിധപ്പോനസ  ഒരുക്കുന്നതറിനുസ  മെറ്റുമെപ്പോയറി  വറിപദശ

രപ്പോജഭ്യങ്ങളറില്  മെലയപ്പോള  ചെലചറിപതപ്പോതവങ്ങള്  സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനുസ,  സറിനറിമെപ്പോ

ടൂററിസവുമെപ്പോയറി ബേന്ധചപടട വറിവറിധങ്ങളപ്പോയ പദ്ധതറികള്    സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനുസ ചെലചറിത

പപതൃക സസരകണസ,  അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യ വറികസനസ,  പകരള സസസപ്പോന ചെലചറിത

അവപ്പോര്ഡട,  ചജ.സറി.  ഡപ്പോനറിപയല്  അവപ്പോര്ഡട,  സസസപ്പോന  ചടലറിവറിഷന്  അവപ്പോര്ഡട

എന്നറിവയുള്ചപചട  അക്കപ്പോഡമെറിയുചട  നറിരവധറി  പരറിപപ്പോടറികള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില് 9.50   പകപ്പോടറി രൂപയുസ

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   1.75   പകപ്പോടറി   രൂപയുസ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി   വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-65—മെലയപ്പോള ചെറിതങ്ങള്ക്കുള്ള സബ്സറിഡറി

33—സബ്സറിഡറികള്

വറിഹറിതസ  - പദ്ധതറി - ഇല്ല

1.4115 പകപ്പോടറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

111.  മെലയപ്പോള  ചെലചറിത  നറിര്മപ്പോണതറിനുള്ള  സബ്സറിഡറി  നല്കുന്നതറിനട

ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്

3   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ -  15 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

        50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)
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112.  ഗപ്പോന്റേറിചന്റേ കുറവട  കപ്പോരണസ മെനഗതറിയറിലപ്പോയതുസ പപ്പോതറിവഴറിയറില് നറിര്തറിവചതുമെപ്പോയ

അക്കപ്പോഡമെറിയുചട  നറിരവധറി  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  തസ്വരറിതചപടുത്തുന്നതറിനുസ  പുനരപ്പോരസഭറിക്കുന്നതറിനുസ

ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്

5.21   പകപ്പോടറി രൂപയുസ   പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    79    ലകസ  രൂപയുസ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-55 —കുമെപ്പോരനപ്പോശപ്പോന് പദശടീയ സപ്പോസസപ്പോരറിക പകനസ  ,   പതപ്പോന്നയല്

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  55 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

         60 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

113.  മെഹപ്പോകവറി അവസപ്പോനസ രചെറിച  'കരുണയുചട'  ശതപ്പോബറി ആപഘപ്പോഷസ,  ആശപ്പോചന്റേ

ചെരമെ ശതപ്പോബറി ആചെരണസ, നറിര്മപ്പോണസ പുപരപ്പോഗമെറിക്കുന്ന ആശപ്പോന് സസൗധതറിചന്റേ  ഭസൗതറിക

സസൗകരഭ്യചമെപ്പോരുക്കല്,  ആശപ്പോന്  വഭ്യപ്പോഖഭ്യപ്പോനപകപ്പോശസ  നറിര്മറിതറിയുചട  ആരസഭസ,  പലബ്രെററി

വറികസനസ,  മെഹപ്പോകവറി  കുമെപ്പോരനപ്പോശപ്പോചന്റേ   നൂററിഅമ്പതപ്പോസ  ജനവപ്പോര്ഷറികപ്പോപഘപ്പോഷ

പരറിപപ്പോടറികളുചട  സമെപ്പോപനസ,  ആശപ്പോന്  കവറിതകളുചട  ഓഡറിപയപ്പോ  ചറപക്കപ്പോഡറിസഗട

എന്നറിവയപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിയറിനതറില്   46    ലകസ     രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതസ  -  50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

114.  കലപ്പോസപ്പോസസപ്പോരറിക  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുസ  സസഘടനകള്ക്കുസ  അനപ്പോവര്തന

ധനസഹപ്പോയസ നല്കുന്ന പദ്ധതറിയറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്

 1    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-40—പവപലപ്പോപറിള്ളറി സസസ്കൃതറി ഭവന്   (  വറിവറിപധപ്പോപദ്ദേശഭ്യ സപ്പോസസപ്പോരറിക സമുചയസ  ),

തറിരുവനന്തപുരസ
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36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

76.50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

115.  പവപലപ്പോപറിള്ളറി  സസസ്കൃതറിഭവചന്റേ  ആഭറിമുഖഭ്യതറില്  വറിവറിധ  സപ്പോസസപ്പോരറിക
പരറിപപ്പോടറികള്  സസഘടറിപറിക്കല്,  ഓപണ്  എയര്  ആഡറിപറപ്പോററിയസ,  കൂതമ്പലസ
എന്നറിവയുചട നവടീകരണസ, ചറപക്കപ്പോഡറിസഗട സ്റ്റുഡറിപയപ്പോ സപ്പോപറിക്കല്, ഉദഭ്യപ്പോനതറില് പലറട
സസവറിധപ്പോനസ  സപ്പോപറിക്കല്,  ശറില്പശപ്പോലകള്/ചസമെറിനപ്പോറുകള്/കഭ്യപ്പോമ്പുകള്  തുടങ്ങറിയവ
സസഘടറിപറിക്കല്,  ജടീവനക്കപ്പോരുചട പവതനസ,  മെറട  അലവന്സുകള്,  ഓഫടീസട ചചെലവുകള്,
വപ്പോഹന വപ്പോടക,  ചകടറിട/പൂപന്തപ്പോട  നവടീകരണസ എന്നടീ ചചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി   ബേഡ്ജററില്
അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  24    പകപ്പോടറി  രൂപയുസ
പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   92.20   ലകസ രൂപയുസ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-102-34—അന്തപ്പോരപ്പോഷ നപ്പോടപകപ്പോതവസ

വറിഹറിതസ  -  പദ്ധതറി -ഇല്ല

പദ്ധതറിപയതരസ  - ഇല്ല

116.  പലപ്പോക നപ്പോടകതറിചന്റേ നവടീന പ്രൈവണതകളുസ സപനശങ്ങളുസ പരറിചെയചപടുതറിചക്കപ്പോണട
തൃശൂരറിനുപുറചമെ  പ്രൈപ്പോപദശറികപ്പോടറിസപ്പോനതറിലുസ  അന്തപ്പോരപ്പോഷ  നപ്പോടപകപ്പോതവങ്ങള്
സസഘടറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ഇനതറില്   3    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  35 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

    25 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

117.  നവപകരള നറിര്മറിതറിയുചട ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി ആവറിഷ്കരറിച സപ്പോസസപ്പോരറിക പദ്ധതറിയപ്പോയ

'ശടീ  നപ്പോരപ്പോയണഗുരു  വറിശസ്വദര്ശന  സസഗമെസ'  എന്ന  മൂന്നട  ദറിവസസ  നടീളുന്ന  പദ്ധതറിയുചട

പ്രൈതടീകറിത ചചെലവട  15  ലകസ രൂപയപ്പോണട.  കൂടപ്പോചത ചവള്ളയമ്പലസ ശടീനപ്പോരപ്പോയണഗുരു

പപ്പോര്ക്കറിചന്റേ  പമെല്പനപ്പോട  ചുമെതലയുള്ള  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  പവതനസ,  പവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട,
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ചവള്ളക്കരസ,  പൂപന്തപ്പോട  പരറിപപ്പോലനസ  തുടങ്ങറിയ  ചചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിയറിനതറില്  15      ലകസ  രൂപയുസ

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   9.68   ലകസ രൂപയുസ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

10—സസഭപ്പോവന

വറിഹറിതസ  -  22.50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

118.  പബേപ്പോര്ഡട ചചെയര്മെപ്പോചന്റേ ശമ്പളസ,  യപ്പോതപ്പോബേത,  മെടീററിസഗട  ചചെലവുകള്,  ജടീനക്കപ്പോരുചട

പവതനസ,  വപ്പോഹന  വപ്പോടക,  ചകടറിട  വപ്പോടക,  ഓഫടീസട  ഓപടപ്പോപമെപ്പോഷന്,  മെറട

ചചെലവുകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്

72.50    ലകസ  രൂപ       ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

05-1—ഓഫടീസട ചചെലവുകള്   -   ചവള്ളക്കരസ

വറിഹറിതസ  -  65,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസ)

119. മെറ്റ്യൂസറിയസ സനര്ശകരുചട എണ്ണതറിലുള്ള വര്ദ്ധനമൂലസ കുടറിചവള്ളതറിചന്റേ ഉപപയപ്പോഗസ

വര്ദ്ധറിചതുസ  പ്രൈധപ്പോനചപട  സസരകറിത  സപ്പോരകങ്ങളറില്  കുടറിചവള്ള  ലഭഭ്യത

ഉറപപ്പോക്കറിയതുമൂലമുള്ള വര്ദ്ധറിച ചവള്ളക്കരസ ഒടുക്കുന്നതറിനട നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ

പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  1    ലകസ   രൂപ  കൂടറി  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2—പവദദ്യുതറി ചചെലവട

വറിഹറിതസ  -  25.41 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

120.  ഏറവുസ  വലറിയ  പുരപ്പോവസ്തു  മെറ്റ്യൂസറിയമെപ്പോയ  ഹറില്പപ്പോലസട  മെറ്റ്യൂസറിയതറില്

പുതുതപ്പോയറി  ട്രെപ്പോന്പസപ്പോമെര്  സപ്പോപറിചതറിനപ്പോലുസ,  പുതുതപ്പോയറി  ആരസഭറിച  മെറ്റ്യൂസറിയങ്ങളറിലുസ

നവടീകരറിച  മെറ്റ്യൂസറിയങ്ങളറിലുസ  പുതറിയ  തരതറിലുള്ള  ഡറിസ് പപ്ല  സസവറിധപ്പോനങ്ങള്
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പ്രൈവര്തറിപറിക്കുന്നതുമൂലമുള്ള  വര്ദ്ധറിച  പവദദ്യുതറി  ചചെലവട  ഒടുക്കുന്നതറിനുസ  നറിലവറിചല

ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്   10    ലകസ  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

21 -2—പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -   സസരകണവുസ അറകുറപണറികളുസ

വറിഹറിതസ  -  2.65 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

121.  ചമെയറിന്റേനന്സട  ചെപ്പോര്ജട  കൂടറിയതറിനപ്പോലുസ  ഫടീല്ഡട  സര്പവ്വ,  എസപവഷന്,

പ്രൈവൃതറികളുചട പമെല്പനപ്പോടസ എന്നറിവയപ്പോയറി വപ്പോഹനങ്ങള് കൂടുതലപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട

മെ ശ്ശൂലമുള്ള  അധറിക  ചചെലവട  പനരറിടുന്നതറിനട  നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്   1    ലകസ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

45—പറി  .   ഒ  .   എല്  .

വറിഹറിതസ  - 4.77 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

122.  ഇന്ധന ഉപപഭപ്പോഗസ  വര്ദ്ധറിക്കുന്നതട  മൂലവുസ,  ഫടീല്ഡട  സര്പവ്വ,  എസപവഷന്

എന്നറിവയപ്പോയറി  വപ്പോഹനങ്ങള്  കൂടുതലപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട  മൂലമുള്ള  അധറിക  ചചെലവട

പനരറിടുന്നതറിനട നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട വറിഹറിതസ പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  2.5   ലകസ രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-103-85—പപതൃക പഠന പകനസ

വറിഹറിതസ  -  60 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

          10 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

123.  പകരളതറിചല പപതൃകചത സസബേന്ധറിച ലറിഖറിതങ്ങളുചട  പ്രൈസറിദ്ധടീകരണസ,

ചസമെറിനപ്പോറുകള്,  വറിവറിധ  പപതൃകങ്ങളുചട  പ്രൈപ്പോമെപ്പോണടീകരണവുസ  പ്രൈദര്ശനങ്ങളുസ

പ്രൈഭപ്പോഷണങ്ങളുസ,  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളവുസ  മെറപ്പോനുകൂലഭ്യങ്ങളുസ,  ഓഫടീസട  ചചെലവുകള്,

185/2023.
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മെപ്പോന്പപ്പോര്ക്കട,  മെറ്റ്യൂസറിയസ കഭ്യപ്പോമ്പസട എന്നറിവയുചട പരറിപപ്പോലനസ എന്നറിവയപ്പോയറി ബേഡ്ജററില്

അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില് 55   ലകസ   രൂപയുസ

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്    7.14    ലകസ  രൂപയുസ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2205-00-104-99—പുരപ്പോതന ഗന്ഥപശഖരസ   -   പകരള പസറട ആര്പക്കവ്സട

02-5—പവതനസ   -   ദറിവസ പവതനസ

വറിഹറിതസ  -  18.42 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

124.  സസസപ്പോന  പുരപ്പോപരഖപ്പോ  വകുപറില്  കരപ്പോര്  അടറിസപ്പോനതറില്  അസറിസന്റേട

കണ്സര്പവഷന് തസ്തറികയറില് പജപ്പോലറി ചചെയ്യുന്ന 2  ജടീവനക്കപ്പോര്ക്കുസ, പവക്കസ സതഭ്യപ്പോഗഹ

ഗപ്പോന്ധറിസപ്പോരക മെറ്റ്യൂസറിയസ,  തപ്പോളറിപയപ്പോലപരഖപ്പോ മെറ്റ്യൂസറിയസ,  ഇന്റേര്നപ്പോഷണല് ആര്പക്കവ്സട

ആന്റേട  ചഹററിപറജട  ചസന്റേര്,  കപ്പോരഭ്യവടസ  എന്നടീ  ഓഫടീസുകളറില്  അനുവദറിച  28

തസ്തറികകളറിപലയട  എസപപ്ലപ്പോയ്ചമെന്റേട  എക്സടപചെഞട  മുപഖന  നറിയമെറിക്കുന്ന  ജടീവനക്കപ്പോര്ക്കട

പവതനസ നല്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയുസ നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

59.22    ലകസ  രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

45—പറി  .   ഒ  .   എല്  .

വറിഹറിതസ  -  1.93 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

125.  സസസപ്പോന  പുരപ്പോപരഖപ്പോ  വകുപറിചന്റേ  വപ്പോഹനങ്ങളുചട  ഇന്ധനചചലവട  പനരറിടുന്നതറിനട

നറിലവറിചല  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്   2    ലകസ  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

01—മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതസ -  17 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

ഇല്ല (പദ്ധതറിപയതരസ)
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126.  ചജ.സറി.  ഡപ്പോനറിപയലറിചന്റേ  ശറില്പ  നറിര്മപ്പോണസ,  ഔടടപഡപ്പോര്  ഉപകരണങ്ങള്
വപ്പോങ്ങല്,  ഒ.ററി.ററി.  പ്ലപ്പോറടപഫപ്പോമെറിചന്റേ പുനരുജടീവനസ,  ഇ-ടറിക്കററിസഗട,  ഉന്നത നറിലവപ്പോരമുള്ള
തടീപയററുകളുചട നറിര്മപ്പോണസ, മൂന്നപ്പോര് തറിപയറററിചന്റേ ഡറി.പറി.ആര്. തയപ്പോറപ്പോക്കല്, മെറട പ്രൈപ്പോരസഭ
പ്രൈവര്തനങ്ങള്  എന്നറിവയുചട  നടതറിപറിനപ്പോയറി   ബേഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്   പദ്ധതറിയറിനതറില്     10    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4202-04-800-82 —സപ്പോസസപ്പോരറിക പപതൃക ഗപ്പോമെസ

വറിഹറിതസ  -  10 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറി)

127.  പകരളതറിചന്റേ  സമ്പന്നമെപ്പോയ  പപതൃകചത  പ്രൈതറിഫലറിപറിക്കുന്ന  നപ്പോടന്
പപ്പോരമ്പരഭ്യങ്ങളുസ  കരകസൗശല  വസ്തുക്കളുസ  പ്രൈദര്ശറിപറിക്കുക,  പകരളതറിചന്റേ  പരമ്പരപ്പോഗത
കലപ്പോപരമെപ്പോയ  പപതൃകസ  സസരകറിക്കുകയുസ  വരുസതലമുറയട  പ്രൈചെരറിപറിക്കുകയുസ  ചചെയ്യുക
എന്ന ഉപദ്ദേശഭ്യപതപ്പോചട  ആരസഭറിക്കുന്ന പദ്ധതറിക്കട  ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്    90    ലകസ   രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

 കപ്പോയറിക യുവജനകപ്പോരഭ്യ വകുപട 

2204-00-103-98—യൂതട ചവല്ഫയര് പബേപ്പോര്ഡട

31—സഹപ്പോയധനസ  -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  35.75 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

128. 19 സറിരസ ജടീവനക്കപ്പോര്, 4 ചഡപറ്റ്യൂപടഷന് ജടീവനക്കപ്പോര്, 37 കരപ്പോര് ജടീവനക്കപ്പോര്,
ദറിവസ പവതനപ്പോടറിസപ്പോനതറില് പജപ്പോലറി ചചെയ്യുന്ന  8  ജടീവനക്കപ്പോര് എന്നറിവരുചട ശമ്പളസ,  
11-ാാമെതട  പപ  ററിവറിഷന്  അരറിയര്,  യപ്പോതപ്പോബേത  എന്നറിവയപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  3.3402    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

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

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  77.58 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

129. ജടീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളസ, അസഗങ്ങളുചട ഓണപറററിയസ, യപ്പോതപ്പോബേത, സറണര്,

ജടീവനക്കപ്പോരുചട പപ ററിവറിഷന് അരറിയര്,  മെറട  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള് എന്നറിവയപ്പോയറി അനുവദറിച
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തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  45    ലകസ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  1 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

          11.38 ലകസ രൂപ(പദ്ധതറിപയതരസ)

130.  കമടീഷന്  ചചെയര്പപഴണ്/ചസക്രടററി  എന്നറിവരുചട  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  വപ്പോഹനങ്ങളുചട

വപ്പോടക,  ഓഫടീസറിചല  പദനസദറിന  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  എന്നറിവയട  അനുവദറിച  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്   22      ലകസ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2204-00-104-97—പകരള സസസപ്പോന പസപ്പോര്ട്സട  കസൗണ്സറിലറിനുള്ള ധനസഹപ്പോയസ

31—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പളസ

വറിഹറിതസ  -  10.7168 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

131.  പകരള പസറട പസപ്പോര്ട്സട കസൗണ്സറിലറിചല ജടീവനക്കപ്പോര്ക്കട ശമ്പളസ,  പുതുക്കറിയ

ഡറി.എ.,  ഡറി.എ.  കുടറിശറിക,  ചപന്ഷന്  പററിയ  ജടീവനക്കപ്പോരുചട  ചപന്ഷനുസ  മെറട

ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുസ,  മെറട ഓഫടീസട ചചെലവുകള് എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനട നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട

വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  7.1421    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

36—സഹപ്പോയധനസ   -   ശമ്പപളതരസ

വറിഹറിതസ  -  28.9955 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

          5.7371 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

132.  പസപ്പോര്ട്സട പഹപ്പോസലുകളുചട സുഗമെമെപ്പോയ പ്രൈവര്തനതറിനുസ അപസപ്പോസറിപയഷനുകള്ക്കട

ഗപ്പോന്റേട  അനുവദറിക്കപ്പോനുസ  നറിലവറിലുള്ള   ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  പരഭ്യപ്പോപ്തമെല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിയറിനതറില്  11.1250    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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133.  പകരള പസറട പസപ്പോര്ട്സട കസൗണ്സറിലറിചല ചപന്ഷന് പററിയ ജടീവനക്കപ്പോരുചട

ചപന്ഷനുസ   മെറട  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുസ  നല്കുന്നതറിനുസ,  10-ാംശമ്പള  കമടീഷന്  പ്രൈകപ്പോരസ

ചപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കട 62 മെപ്പോസചത കുടറിശറിക എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനുസ  നറിലവറിചല ബേഡ്ജറട

വറിഹറിതസ അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  5    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2204-00-104-91—ഡറിപപ്പോര്ടടചമെന്റേട സ്കൂളുകളറില് കപ്പോയറികവറിപനപ്പോദ വറിഭപ്പോഗങ്ങളറില് സസൗകരഭ്യങ്ങള് 

സജടീകരറിക്കല്   (  പസപ്പോര്ട്സട സ്കൂളുകളുസ ഡറിവറിഷനുകളുസ  )

05-1—ഓഫടീസട ചചെലവുകള്   -   ചവള്ളക്കരസ

വറിഹറിതസ  -  6.50 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

134. തറിരുവനന്തപുരസ ജറി.വറി. രപ്പോജ പസപ്പോര്ട്സട സ്കൂള്, കണ്ണൂര് പസപ്പോര്ട്സട ഡറിവറിഷന്

എന്നറിവറിടങ്ങളറിചല ചവള്ളക്കരതറിനപ്പോയറി ബേഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില്  6    ലകസ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

2204-00-104-89 —സറിവറില് സര്വ്വടീസസട ടൂര്ണചമെന്റേറിചന്റേ നടതറിപറിനുള്ള ധനസഹപ്പോയസ

വറിഹറിതസ  -  11.43 ലകസ രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസ)

135.  കറിറട,  ഡയറട  അലവന്സട,  കഭ്യപ്പോഷട  അവപ്പോര്ഡട  എന്നറിവയുചട  തുക

വര്ദ്ധറിപറിചതറിനപ്പോലുസ  സസസപ്പോന  മെടീററില്  കൂടുതല്  ഇനങ്ങള്  ഉള്ചപടുത്തുകയുസ

സസസപ്പോനചത പ്രൈതറിനറിധടീകരറിചട പചങടുക്കപ്പോവുന്ന ടടീമെസഗങ്ങളുചട എണ്ണസ പകനസര്ക്കപ്പോര്

വര്ദ്ധറിപറിക്കുകയുസ  ചചെയ്ത സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  ബേഡ്ജറട  വറിഹറിതസ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

പദ്ധതറിപയതരയറിനതറില് 3.57   ലകസ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

4202-03-102-94 —പസപ്പോര്ട്സട ഇന്ഫപ്പോസക്ചെര് സസൗകരഭ്യങ്ങള്

വറിഹറിതസ  -  6.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

136.  കളറിസലങ്ങള്,  നടീന്തല്കുളങ്ങള്  എന്നറിവ  ഉള്ചപചടയുള്ള  പമെജര്  കപ്പോയറിക

അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങള്  വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനുസ  നവടീകരറിക്കുന്നതറിനുസ  ഈ  പദ്ധതറി
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പ്രൈകപ്പോരസ  ലകഭ്യമെറിടുന.  ഇതറിനപ്പോയറി  ബേഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയറിനതറില്  14.50    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

4202-03-102-83—ഗപ്പോമെടീണ കളറിസലസ

വറിഹറിതസ  -  8 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

137. ഒരു പഞപ്പോയതറില് ഒരു കളറിക്കളസ എന്ന പദ്ധതറി പ്രൈകപ്പോരസ ഒരു കളറിക്കളതറിനട
50  ലകസ  രൂപ  പ്ലപ്പോന്  ഫണറില്  വകയറിരുപതണതുണട.   പദ്ധതറിയുചട  ആദഭ്യഘടസ
പൂര്തടീകരറിക്കുന്നതറിനട  ബേഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
പദ്ധതറിയറിനതറില്  58    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി വകയറിരുതണചമെന്നട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്—XLVI 

സപ്പോമൂഹഭ്യ സുരകറിതതസ്വവുസ പകമെവുസ

 പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട        :  12109.3847 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട   :  ഇല്ല

2235-02-102-93—മെപ്പോനസറിക ചവല്ലുവറിളറി  പനരറിടുന്ന കുടറികള്ക്കട പവണറിയുള്ള സറി  .  എചട  .
മുഹമദട  പകപ്പോയ ചമെപമപ്പോററിയല് പസറട ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ,   പപ്പോങ്ങപപ്പോറ

വറിഹറിതസ  -  10 പകപ്പോടറി രൂപ (പദ്ധതറി)

138.  എസട.ഐ.എസ.സറി.  സപ്പോപനചത  അചപക്സട  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ആക്കുന്നതറിചന്റേ
ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  ചകടറിടവുസ  അനുബേന്ധ  സസൗകരഭ്യങ്ങളുസ  ഒരുക്കുന്നതറിനട  പദ്ധതറിയറിനതറില്
അധറികമെപ്പോയറി 10    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട
സമെറിതറി പ്രൈപതഭ്യകസ ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

വറി. ശറിവന്കുടറി,
തറിരുവനന്തപുരസ,    അദ്ധഭ്യകന്,
2023 ചഫബ്രുവരറി  21.     സബ്ജകട  കമറിററി VI.


