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സബ്ജകറ കേമനിറനി XIII

(സഭാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം)  
(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ.  സകേ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന,
       പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ പനിനഭാക വനിഭഭാഗ കക്ഷേമവന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം പഭാര്ലസമനറനി

  കേഭാരഹ്യവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എകറ   -   ഒഫതീകഷഹ്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം:

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

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. സകേ. ആനസലന

ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു

ശതീ. യു. എ. ലതതീഫറ

ശതീ. സനി. സനി. മുകുന്ദൻ

ശതീ. എന്റിം. നനൗഷഭാദേറ

ശതീ. രകമശറ സചെനനിതല

ശതീമതനി ശഭാന്തകുമഭാരനി സകേ.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ.  എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി  ജനി., അഡതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  ദേതീപ. ആര്. കൃഷ്ണന, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി. 

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



 അവതഭാരനികേ

2022-23  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനില്,  സഭാമൂഹഹ്യ കസവനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XIII-സന  പരനിധനിയനില്വരുന  ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച രണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനിയുസടെ സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

2022  ഏപനില്  12,  19  എനതീ  തതീയതനികേളനില്  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ   നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഹ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഹ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ള  പകേഭാരന്റിം  തഭാസഴെപറയുന
ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനകേളനില് ഉളസകഭാള്ളുന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

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

                                    എനനിവരുസടെ  കക്ഷേമന്റിം

ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സഭാമൂഹഹ്യസുരക്ഷേനിതതസ്വവന്റിം കക്ഷേമവന്റിം

ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില് നനിനന്റിം ലഭനിച്ച കുറനിപ്പുകേള പസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനില്  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം   സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദേഹ്യഭാഗസ്ഥരനില്നനിനന്റിം  വനിശദേതീകേരണന്റിം
ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയനിരുന.

ഭരണഘടെനഭാപരമഭായ  സഭാമ്പതനികേ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി   സമനിതനി
അതനിസന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം രൂപന്റിം നല്കുകേയുന്റിം അവ ഇനൗ റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസപടുത്തുകേയുന്റിം സചെയനിരനിക്കുന.

2022  ഏപനില്  26-ാം  തതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഇനൗ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

    

 സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2022 ഏപനില് 26. സബ്ജകറ കേമനിറനി  XIII. 

 



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXV―പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ/മറ്റു പറിനപ്പോക/ 
നന്യൂനപക്ഷ വറിഭപ്പോഗങ്ങള് എനറിവരുടടെ 
പക്ഷമമം 

പവപ്പോടട്ട് ടചെയ്തതട്ട് : 3333.5285 പകപ്പോടെറി രൂപ 

ചെപ്പോര്ജട്ട് ടചെയ്തതട്ട് : 2000 രൂപ 

പടറികജപ്പോതറി വറികസന വകുപട്ട്  

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

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 83.39 പകപ്പോടെറി രൂപ ( പപ്പോന) 

1. വപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോനമം  1,00,000  രൂപ  വടരെയുളള  പടറികജപ്പോതറി  വറിഭപ്പോഗതറിടല
ടപണ്കുടറികളുടടെ  മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോകടള സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനട്ട്  പവണറി ഓപരെപ്പോ  കുടമംബതറിനമം
75,000  രൂപ സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയമം  നല്കറി വനറിരുന പ്രസ്തുത പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരെമുള്ള
ധനസഹപ്പോയ  തുക  1,25,000  രൂപയപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിക്കുടമനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്   പ്രഖഭ്യപ്പോപനമം
വനറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  വര്ദ്ധറിപറിച്ച നറിരെകറില് ധനസഹപ്പോയമം അനവദറിക്കുനതറിനട്ട് നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിരെറിക്കുന  തുക  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ടെറി
ഇനതറില്  പതറിനപ്പോയറിരെപതപ്പോളമം  അപപക്ഷകള്  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമം
പ്രതതീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    41.61    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

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

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :   1000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

2. പപ്പോലകപ്പോടെട്ട്  ടമഡറികല്  പകപ്പോപളജറിടന്റെ  സുഗമമപ്പോയ  പ്രവര്തനങ്ങള്കട്ട്
ആവശഭ്യമപ്പോയ  ജതീവനകപ്പോരുടടെ  ശമ്പളവുമം  മറട്ട്  ആനകൂലഭ്യങ്ങളുമം  നല്കുനതറിനമം  മറട്ട്
ഭരെണെപരെമപ്പോയ ടചെലവുകള്ക്കുമം ആവശഭ്യമപ്പോയ തുക   പപ്പോന ശതീര്ഷകതറില്  നറിനമപ്പോണെട്ട്
അനവദറിച്ചുവരുനതട്ട്  എനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ടെറി  തുക  പനപ്പോണ്  പപ്പോന
ശതീര്ഷകതറില്  നറിനമം  കടണപതണതുണട്ട്.    ആയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
70.849    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2225-01-282-96  ― ആപരെപ്പോഗഭ്യസമംരെക്ഷണെ പദ്ധതറി  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 50 പകപ്പോടെറി രൂപ ( പപ്പോന) 

3. സമംസപ്പോനടത   പടറികജപ്പോതറി   വറിഭപ്പോഗകപ്പോരെറില്  അര്ഹതടപട  പരെപ്പോഗറികള്കട്ട്
ചെറികറിത്സയമം  ആപരെപ്പോഗഭ്യ  നറിലവപ്പോരെമം  ടമച്ചടപടത്തുനതറിനമപ്പോയറി  ഈ  പദ്ധതറി  വഴറി
ധനസഹപ്പോയമം  നല്കറി  വരുന.  ചെറികറിത്സപ്പോ   ധനസഹപ്പോയമം,  ഏകവരുമപ്പോനദപ്പോയകന
മരെണെമടെഞ്ഞതുമൂലമുളള  ധനസഹപ്പോയമം എനതീ  പദ്ധതറികള്  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  നടെപ്പു
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമം  വകയറിരുതറിയറിരെറിക്കുന   തുക   അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    30    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-01-283-89  ― ഭവനരെഹറിതര്കട്ട് ഭവനമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  205 പകപ്പോടെറി രൂപ ( പപ്പോന) 

4. പഠനമുററി  നറിര്മപ്പോണെമം,  ഭവന  പൂര്തതീകരെണെമം,  സറില്  ഓവര്  വതീടകളുടടെ
നറിര്മപ്പോണെമം എനതീ പദ്ധതറികള് നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷപതകട്ട്
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    100    പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-01-800-86―1955-  ടല പപൗരെപ്പോവകപ്പോശ സമംരെക്ഷണെ നറിയമമം  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനള്ള
സമംവറിധപ്പോനമം   (50%   പകന്ദ്രസഹപ്പോയമം  ) 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 21 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)  

5.  മറിശ്രവറിവപ്പോഹ  ധനസഹപ്പോയവുമം  അതറിക്രമതറിനട്ട്  ഇരെയപ്പോകുനവര്ക്കുളള
ആശശപ്പോസധനസഹപ്പോയവുമം   ഫണറിടന്റെ  അപരെഭ്യപ്പോപ്തത  കപ്പോരെണെമം  യഥപ്പോസമയമം  വറിതരെണെമം
ടചെയപ്പോന കഴറിയപ്പോത സപ്പോഹചെരെഭ്യമം  ഉള്ളതപ്പോയറി   സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകള്കട്ട്  യഥപ്പോസമയമം  ധനസഹപ്പോയമം അനവദറിപകണ സപ്പോമൂഹഭ്യ പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യമം
കണെകറിടലടതട്ട്   ഈ   ശതീര്ഷകതറില്    9    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്
വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-80-800-99-12―മറട്ട്  സമുദപ്പോയങ്ങളറില്ടപട  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട്ട്    സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയവുമം
ഫതീസട്ട്  സപൗജനഭ്യവുമം   പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകള്    -    പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുമം
സസ്റ്റൈടപനഡുകളുമം  .

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  16 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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 6.   കുമപ്പോരെപറിളള   കമതീഷന  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  അനസരെറിച്ചട്ട്  ഇതരെ  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട
പകപ്പോപളജട്ട്  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട്ട്  ഫതീസട്ട്  സപൗജനഭ്യമം  നല്കുനതറിനമം  പപപ്പോസ്റ്റൈട്ട്
ഗപ്പോപജശറട്ട്/ടപ്രപ്പോഫഷണെല്  പകപ്പോഴ്സുകള്കട്ട്  പഠറിക്കുനവര്കട്ട്  ലമംപമം  ഗപ്പോനറട്ട്,  സസ്റ്റൈപനഡട്ട്,
ഫതീസട്ട്  സപൗജനഭ്യമം  എനറിവ  നല്കുനതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  തുക
വകയറിരുതറിയറിരെറിക്കുന.  പപപ്പോസ്റ്റൈട്ട്  ടമടറികട്ട്  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസപ്പോനൂകൂലഭ്യതറിനപ്പോയുള്ള  വരുമപ്പോന
പരെറിധറി  2014  മുതല്  42,000  രൂപയറില്  നറിനമം  1,00,000  രൂപയപ്പോയറി
ഉയര്തറിയതറിടനത്തുടെര്നട്ട്  വര്ദ്ധറിച്ച  അപപക്ഷകരുടടെ  എണ്ണതറിനട്ട്  ആനപപ്പോതറികമപ്പോയ
തുക  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിടറിടല്ലെന  വസ്തുത  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  മുന
വര്ഷങ്ങളറിടല  കുടെറിശറിക  തതീര്തട്ട്  ആനകൂലഭ്യമം  വറിതരെണെമം  ടചെയ്യുനതറിനട്ട്  നറിലവറിടല
ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    40    പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

പടറികവര്ഗ വറികസന വകുപട്ട് 

2225-02-102-94 ―പടറികവര്ഗ ടപണ്കുടറികള്ക്കുള്ള വറിവപ്പോഹധനസഹപ്പോയമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  4.13 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

7. പടറികവര്ഗ  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട  ടപണ്കുടറികള്കട്ട്  നല്കറി  വരുന  വറിവപ്പോഹ
ധനസഹപ്പോയമം  നറിലവറിലുള്ള  1  ലക്ഷമം  രൂപയറില്  നറിനമം  1.5  ലക്ഷമപ്പോയുമം  അനപ്പോഥരെപ്പോയ
പടറികവര്ഗ  ടപണ്കുടറികള്കട്ട് നല്കറി വരുന  1.5  ലക്ഷമം രൂപ ധനസഹപ്പോയമം  2  ലക്ഷമം
രൂപയപ്പോയുമം  വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രഖഭ്യപ്പോപനമം  വനറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരെഭ്യതറില്
സര്കപ്പോര്  ഉതരെവട്ട്  ലഭഭ്യമപ്പോകുന  മുറയട്ട്  വര്ദ്ധറിപറിച്ച  നറിരെകറിലുള്ള  തുക  വറിതരെണെമം
ടചെയ്യുനതറിനട്ട്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്    1    പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-198-50―വറിപല്ലെജട്ട്  പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുള്ള  ധനസഹപ്പോയമം  -  റവനന്യൂ  ടചെലവുകള്ക്കുള്ള
പബപ്പോകട്ട് ഗപ്പോന്റെട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  53.16 ലക്ഷമം രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

8.  തപദ്ദേശസശയമംഭരെണെ സപ്പോപനങ്ങള്  വഴറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന ടെറി  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരെമം
മറിശ്രവറിവപ്പോഹ  ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  അപപക്ഷ  സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ള  മുഴുവന  പപര്ക്കുമം
ധനസഹപ്പോയമം  അനവദറിക്കുനതറിപലകട്ട്  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  തറികച്ചുമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1.87    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2225-02-277-99-12―ടമടറിക്കുപലഷനട്ട് മുമ്പുള്ള പഠനങ്ങള്  -  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുമം സസ്റ്റൈപന്റുകളുമം  .

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  16.5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ്പപ്പോന) 

9. സമംസപ്പോനടത  പതപ്പോമംകപ്പോസട്ട്  വടരെയുള്ള  പടറികവര്ഗ  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളുടടെ
ലമംപമംഗപ്പോന്റുമം  പ്രതറിമപ്പോസ  സസ്റ്റൈപന്റുമം  അനവദറിച്ചട്ട്  നല്കുനതറിനട്ട്  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ   ശതീര്ഷകതറില്
5   പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-02-277-40(1)―വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുള്ള  ഇനടസന്റെതീവുമം  ധനസഹപ്പോയവുമം  -
അതറിസമര്ത്ഥരെപ്പോയ വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുള്ള ടസഷഭ്യല്  ഇനടസന്റെതീവട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 1 പകപ്പോടെറി രൂപ  (പപ്പോന)

10.അകപ്പോദമറികട്ട്  തലങ്ങളറിലുമം  മറ്റുമം  മറികച്ച  പ്രകടെനമം  കപ്പോഴ്ചവയന  പടറികവര്ഗ
വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട  മറിടകരെപ്പോയ  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട്ട്  ഈ  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരെമം
പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹനമപ്പോയറി കഭ്യപ്പോഷട്ട് അവപ്പോര്ഡട്ട്/ സശര്ണ്ണ ടമ ഡല്  പപ്പോരെറിപതപ്പോഷറികമപ്പോയറി നല്കുന.
സപ്പോക്ഷരെതപ്പോ  മറിഷന  വഴറി  നടെത്തുന  തുലഭ്യതപ്പോ  പരെതീക്ഷയറില്  വറിജയറികളപ്പോകുന
പഠറിതപ്പോകള്കട്ട്  കൂടെറി  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹന  ധനസഹപ്പോയമം  അനവദറിക്കുന  പദ്ധതറി  നടെപട്ട്
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമം  മുതല്  ആരെമംഭറിച്ചറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരെഭ്യതറില്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
15   ലക്ഷമം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട് 

2225-02-001-95  ― (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  )   ഗപവഷണെവുമം പരെറിശതീലനവുമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 75 ലക്ഷമം രൂപ (പപ്പോന)

11. ഭരെണെപ്പോനമതറി  ലഭറികപ്പോന  തപ്പോമസറിച്ചതുമൂലമം  കറിര്തപ്പോഡ്സറിടന്റെ  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  25  ലക്ഷമം  രൂപയള്ള  പപ്രപ്പോജക്ടുകള്  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോന
സപ്പോധറികപ്പോടത വനതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതട്ട്  ഇ-ലപ്പോമംസറില് ഉള്ടപടതറി
നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമം നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്            25   ലക്ഷമം
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-02-800-56  ― ആദറികലപ്പോ ഗപ്പോമമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  40 ലക്ഷമം രൂപ  (പപ്പോന)
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12.  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗകപ്പോരുടടെ  തനതട്ട്  കലപ്പോരൂപങ്ങടള  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹറി

പറിക്കുനതറിനമം  പരെറിപപപ്പോഷറിപറിക്കുനതറിനമം  പവണറി  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനമപ്പോണെട്ട്

ആദറികലപ്പോ  പകന്ദ്രമം.  ടെറി   സപ്പോപനതറിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി നറിലവറില് വകയറിരുതറി

യറിരെറിക്കുന  വറിഹറിതമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്     3    ലക്ഷമം  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-80-001-99-04-1―പകരെള   സമംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /     പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ

പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്     (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  )    യപ്പോതപ്പോ

ടചെലവുകള്  -  യപ്പോതപ്പോബത

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 1 ലക്ഷമം രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

13. വറിവറിധ  തപ്പോലൂക്കുകളറില്  നറിനമം  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  പഗപ്പോത  കമതീഷന,

ബഹ.  സഹപകപ്പോടെതറി  എനറിവറിടെങ്ങളറില്  നറിനമം  വരുന  ജപ്പോതറി  സമംബന്ധമപ്പോയ

പകസുകളറില്  സ് ക്രൂടറിനറി  കമറിററി,  സതീനറിമംഗട്ട്  കമറിററി  എനറിവയ  പവണറി  അപനശഷണെ

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  വകുപട്ട്  ഉപദഭ്യഗസര്കട്ട്  സമംസപ്പോനടമപ്പോടപ്പോടക  യപ്പോത

ടചെപയണറി  വരുന.  മുന  വര്ഷങ്ങളറില്  കുടെറിശറികയപ്പോയറിട്ടുള്ള  യപ്പോതപ്പോബത  അനവദറിക്കു

നതറിനട്ട്  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    5    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2225-80-001-99-05-1―പകരെള   സമംസപ്പോന   പടറികജപ്പോതറി    /    പടറികവര്ഗ   ഗപവഷണെ

പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  )-   ഓഫതീസട്ട്

ടചെലവുകള്  -  ടവള്ളകരെമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 10,000 രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

14. വകുപറിനട്ട്  ടവള്ളകരെമം  ഇനതറില്  ഒരു  വര്ഷപതകട്ട്  30,000  രൂപ

ആവശഭ്യമുള്ളതറിനപ്പോലുമം  അയങപ്പോളറി  ഭവനറില്  പ്രവര്തറിക്കുന  ഫതീല്ഡട്ട്  പസ്റ്റൈഷനറിടല

ടവള്ളകരെമം  ഇനതറില്  84,000  രൂപ  കുടെറിശറികയുള്ളതറിനപ്പോലുമം   നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം

അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്

1.04    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 
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2225-80-001-99-05-2―പകരെള  സമംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  )-  ഓഫതീസട്ട്
ടചെലവുകള്  -  സവദദ്യുതറി ടചെലവട്ട് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം   : 1.68 ലക്ഷമം രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

15.വകുപറിടന്റെ നവതീകരെറിച്ച പരെറിശതീലന മനറിരെതറില് എയര്കണതീഷനകള് സപ്പോപറി
ക്കുനതറിനപ്പോല്  വലറിയ  പതപ്പോതറിലുള്ള  സവദദ്യുതറി  ഉപപഭപ്പോഗമം  ഉണപ്പോകുമം  എനതറിനപ്പോലുമം
അയങപ്പോളറി  ഭവനറില് പ്രവര്തറിക്കുന ഫതീല്ഡട്ട്  പസ്റ്റൈഷനറിടല സവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജറിനതറില്
57,000 രൂപ കുടെറിശറികയുള്ളതറിനപ്പോലുമം നറിലവറിടല വറിഹറിതമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട് സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1.25    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-80-001-99-05-3―പകരെള   സമംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  )- ഓഫതീസട്ട്
ടചെലവുകള്  -  ടടെലപഫപ്പോണ് ടചെലവട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 49,000 രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

16.  വകുപറിനട്ട്  നറിലവറിലുള്ള  മൂനട്ട്  ടടെലറിപഫപ്പോണ്  കണെക്ഷനകള്,  ഇ-ഓഫതീസട്ട്
സമംവറിധപ്പോനമം  ഏര്ടപടത്തുനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  KSWAN  കണെക്ഷന,  എനറിവയുടടെ
ചെപ്പോര്ജറിനതറില് 90,000 രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്           41,000
രൂപ   അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-80-001-99-05-4―പകരെള  സമംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  )  -ഓഫതീസട്ട്
ടചെലവുകള്  -  മററിനങ്ങള്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 30,000 രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

17.  കറിര്തപ്പോഡ്സറിടല  ഓഫതീസട്ട്  ടചെലവുകള്കപ്പോയറി  നപ്പോമമപ്പോതമപ്പോയ  തുകയപ്പോണെട്ട്
ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളടതനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  കറിര്തപ്പോഡ്സറിടന്റെ
കഭ്യപ്പോമ്പസട്ട്,  ടകടറിടെങ്ങള്  എനറിവ  വൃതറിയപ്പോകല്,  അപകടെകരെമപ്പോയ മരെങ്ങള് മുററിച്ചു മപ്പോറല്,
കമ്പന്യൂടര്, പഞറിമംഗട്ട് സറിസ്റ്റൈമം, ഇന്റെര്പകപ്പോമം,  യു.പറി.എസട്ട്. എനറിവയട്ട് എ.എമം.സറി.  എടകല്,
പഫപ്പോപടപ്പോസ്റ്റൈപ്പോറട്ട്,  പലസര് പ്രറിന്റെര് എനറിവയുടടെ പടെപ്പോണെര് മപ്പോറല്,  മറട്ട്  അടെറിയന്തരെ ഓഫതീസട്ട്
ടചെലവുകള് തുടെങ്ങറിയവ നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട്ട്  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    5    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 



7

2225-80-001-99-21-2―പകരെള  സമംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്   (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  )-  പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങള് -സമംരെക്ഷണെവുമം അറകുറപണെറികളുമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 22,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

18.  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  എല്ലെപ്പോ  വര്ഷവുമം  സമംസപ്പോനടത  പടറികവറിഭപ്പോഗകപ്പോര്കപ്പോയറി
വറിവറിധ പരെറിശതീലന ഗപവഷണെ പരെറിപപ്പോടെറികള് സമംഘടെറിപറികപ്പോറുണട്ട്.  ടെറി പരെറിപപ്പോടെറികള്ക്കുമം
ജപ്പോതറി  സമംബന്ധമപ്പോയ  പകസുകളുടടെ  അപനശഷണെതറിനമപ്പോയറി  വകുപറിടന്റെ  വപ്പോഹനങ്ങള്
പകരെളതറിലുടെനതീളമം  യപ്പോതകള്കപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവരുന.  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  അറകുറപണെറി
കള്ക്കുമം  പരെറിപപ്പോലനതറിനമുള്ള  ടചെലവുകള്  വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
1.78    ലക്ഷമം  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-80-001-99-26―പകരെള സമംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ ഗപവഷണെ പരെറിശതീലന
വറികസന  ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്     (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  )  -  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷപ്പോ
പ്രപയപ്പോഗമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 1000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

19.ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  വറിവറിധ  പരെറിപപ്പോടെറികള്  നടെതപ്പോനമം
ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  നയമം  നടെപപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  ആവശഭ്യമപ്പോയ  നടെപടെറികള്  സകടകപ്പോള്ളപ്പോനമം
ബഡ്ജററില്  പടെപ്പോകണ്  തുക  മപ്പോതപമ  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളൂ  എനതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    50,000    രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-80-001-99-45―പകരെള  സമംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന വറികസന  ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  ) -  പറി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  17,000 രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

20.  വറിവറിധ  പരെറിശതീലന  പരെറിപപ്പോടെറികള്ക്കുമം  ജപ്പോതറി  സമംബന്ധമപ്പോയ  പകസുകളുടടെ
അപനശഷണെതറിനമപ്പോയറി  വകുപറിടന്റെ  വപ്പോഹനങ്ങള്  പകരെളതറിലുടെനതീളമം  യപ്പോതകള്കപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതട്ട്  മുലമുള്ള ഇന്ധനടചെലവട്ട്  വഹറിക്കുനതറിനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    2    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2225-80-001-99-99―പകരെള  സമംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണെ
പരെറിശതീലന  വറികസന   ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്     (  കറിര്തപ്പോഡ്സട്ട്  )-
വറിവരെസപ്പോപങതറിക വറിദഭ്യ

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 1000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

21.വകുപറില്  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  സമംവറിധപ്പോനമം  നടെപറിലപ്പോകറിയതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
കമ്പന്യൂടറുകളുമം, പസപ്പോഫട്ട് ടവയറുകളുമം അനബന്ധ ഉപകരെണെങ്ങളുമം വപ്പോങ്ങുനതറിനമം പരെറിശതീലന
പരെറിപപ്പോടെറികള്  സമംഘടെറിപറിക്കുനതറിനമം  പടെപ്പോകണ്  തുക  മപ്പോതപമ  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളൂ
എനതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്   1.5    ലക്ഷമം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

4225-02-800-91―പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട് സടബല് ഫതീഡമം സഫപറഴട്ട് ടമപമപ്പോററിയല്  മന്യൂസറിയമം
സപ്പോപറികല്  -

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 5.333 പകപ്പോടെറി രൂപ  (പപ്പോന)

22.  സടബല്  ഫതീഡമം  സഫപറഴട്ട്  മന്യൂസറിയതറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണെ  പ്രവര്തനങ്ങള്
പൂര്തതീകരെറിക്കുനതറിനപ്പോയറി   നറിലവറിലുള്ള   വറിഹറിതമം    അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശതീര്ഷകതറില്     11     പകപ്പോടെറി   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗ വറികസന വകുപട്ട്

2225-03-001-98―ഓഫതീസട്ട് ഓപടപ്പോപമഷന ഉപകരെണെങ്ങളുമം ഭരെണെവുമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  60 ലക്ഷമം (പപ്പോന)

23.  വകുപറിനട്ട്  കതീഴറില്  ടകപ്പോല്ലെമം,  പപ്പോലകപ്പോടെട്ട്  എനതീ  ജറില്ലെകളറില്  പുതുതപ്പോയറി
ആരെമംഭറിച്ചറിട്ടുള്ള പമഖലപ്പോ ഓഫതീസുകളറിപലകട്ട് ആവശഭ്യമപ്പോയ ഉപകരെണെങ്ങള് വപ്പോങ്ങുനതറിനമം
വപ്പോഹന വപ്പോടെകയമപ്പോയറി നറിലവറിടല വറിഹറിതമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്
50   ലക്ഷമം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-03-102-99―ടപപ്പോതുസശകപ്പോരെഭ്യ  പങപ്പോളറിതപതപ്പോടകൂടെറിയുള്ള  ഓപടപ്പോടമപ്പോസബല്
ടതപ്പോഴറില് പരെറിശതീലനമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 60 ലക്ഷമം രൂപ (പപ്പോന)
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24.  ഓപടപ്പോടമപ്പോസബല് പമഖലയറില് മപ്പോതമം ആനകൂലഭ്യമം അനവദറിച്ചുവരുന പ്രസ്തുത
പദ്ധതറി  പലപ്പോജറിസ്റ്റൈറികട്ട്,  പഹപ്പോടല്  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട്ട്,  പടെപ്പോടല്  പസ്റ്റൈഷന  സര്പവ്വ,  പപപ്പോളറിമര്
ടടെപകപ്പോളജറി  രെമംഗങ്ങളറില്  കൂടെറി  വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനട്ട്  ലക്ഷഭ്യമറിടനതപ്പോയറി  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    2.5    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-03-102-94―കുമംഭപ്പോരെ പകപ്പോളനറികളുടടെ വറികസനമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 50 ലക്ഷമം (പപ്പോന)

25.  സമംസപ്പോനടത  പറിനപ്പോക  വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല  ഏറവുമം  പറിനപ്പോകമം  നറില്ക്കുന
പരെമ്പരെപ്പോഗത  മണ്പപ്പോത  നറിര്മപ്പോണെ  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറി   സമുദപ്പോയങ്ങള്   അധറിവസറിക്കുന
പകപ്പോളനറികളറിടല അടെറിസപ്പോന സപൗകരെഭ്യ വറികസനവുമം ടതപ്പോഴറില് നവതീകരെണെവുമപ്പോണെട്ട്  ഈ
പദ്ധതറിയറിലൂടടെ  നടെപപ്പോക്കുവപ്പോന  ലക്ഷഭ്യമറിടനതട്ട്.  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമം  പരെമപ്പോവധറി
3.5 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ടചെലവഴറിച്ചട്ട്  പകപ്പോളനറികളുടടെ  വറികസനമം  ലക്ഷഭ്യമറിടനതറിനപ്പോല്
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    3    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-03-277-99-12―ടമടറിക്കുപലഷനട്ട്  പശഷമുള്ള  പഠനങ്ങള്  -  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുമം
സസ്റ്റൈപനഡുകളുമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 182 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

26.  പപപ്പോസ്റ്റൈട്ട് ടമടറികട്ട് തലതറില് പഠറിക്കുന ഒ.ഇ.സറി.  വറിഭപ്പോഗമം വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട്ട്
വരുമപ്പോന  പരെറിധറിയറില്ലെപ്പോടതയുമം  തറിരെടഞ്ഞടകടപട  30  സമുദപ്പോയങ്ങളറിടല  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കട്ട്  
6  ലക്ഷമം  രൂപ  വപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോന  പരെറിധറികട്ട്  വറിപധയമപ്പോയുമം  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസപ്പോനകൂലഭ്യമം
അനവദറിക്കുനതറിനമം എസട്ട്.ഇ.ബറി.സറി.  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട വറിദഭ്യര്ത്ഥറികള്കട്ട് ഒരു ലക്ഷമം
രൂപ  വപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോന  പരെറിധറികട്ട്  വറിപധയമപ്പോയറി  ടക.പറി.സറി.ആര്.  ആനകൂലഭ്യമം
അനവദറിക്കുനതറിനമം  ഈ  ശതീര്ഷകതറിടല  വറിഹറിതമം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന.  പ്രസ്തുത
പദ്ധതറിയറില്  ടക.പറി.സറി.ആര്.  പ്രകപ്പോരെമുള്ള  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസപ്പോനകൂലഭ്യതറിടന്റെ  നറിരെകട്ട്
നറിലവറിടല  നറിരെകറിടന്റെ  ഇരെടറിയപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിപറിച്ചട്ട്  സര്കപ്പോര്  ഉതരെവപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുമം
സശപ്പോശ്രയ  ടപ്രപ്പോഫഷണെല്  പകപ്പോപള  ജ ജുകളറിടല  ഫതീസട്ട്  നറിരെക്കുകളറില്  വലറിയ
വര്ദ്ധനവുണപ്പോയറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരെഭ്യതറിലുമം  ഈ  ശറിര്ഷകതറില്    250    പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

469/2022



10

2225-03-277-90 ―എമംപപപ്പോയബറിലറിററി എനഹപ്പോനസ് ടമന്റെട്ട് പപ്രപ്പോഗപ്പോമം  /   ടടയറിനറിമംഗട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 6 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

27.പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗതറില്ടപട  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുമം  ഉപദഭ്യപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുമം
ടമഡറികല്/  എഞറിനതീയററിമംഗട്ട്  എനടനസട്ട്,  ബപ്പോങറിമംഗട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്,  സറിവറില്  സര്വ്വതീസസട്ട്,
UGC/JRF/NET, GATE, MAT  തുടെങ്ങറിയ മത്സരെപരെതീക്ഷപ്പോ പരെറിശതീലനതറിനള്ള ധനസഹപ്പോയമം,
ടപ്രപ്പോഫഷണെലുകള്കട്ട് സശയമംടതപ്പോഴറില് സമംരെമംഭങ്ങള് ആരെമംഭറിക്കുനതറിനള്ള വപ്പോയപ്പോ സബ്സറിഡറി
ധനസഹപ്പോയമം തുടെങ്ങറിയ ഘടെകങ്ങള് ഉള്ടപടന പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയുടടെ മപ്പോനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകപ്പോരെമം
മത്സരെപരെതീക്ഷപ്പോ  പരെറിശതീലന  ധനസഹപ്പോയതറിനട്ട്  അപപക്ഷറികപ്പോന  അര്ഹതയുള്ളവരെറില്  പകുതറി
പപര്കട്ട്പപപ്പോലുമം  ധനസഹപ്പോയമം  അനവദറിക്കുനതറിനട്ട്   നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട് സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്   2   പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

2225-03-800-99―പറിനപ്പോക  വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്ക്കുള്ള  പകരെള  സമംസപ്പോന  കമതീഷന
(  സഹപ്പോയധനമം  ) 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 1.9759 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

28.   കമറിഷന ടചെയര്മപ്പോന,  ടമമ്പര്മപ്പോര്,  മറട്ട്  ജതീവനകപ്പോര് എനറിവര്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്
പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  കമ്പന്യൂടറുകളുമം  അനബന്ധ ഉപകരെണെങ്ങളുമം  വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട്
2225-03-800-99-35-മൂലധന  ആസറികളുടടെ  രൂപതീകരെണെമം  എന  ശതീര്ഷകതറില്  15
ലക്ഷമം  രൂപയുമം,  കമതീഷന  അമംഗങ്ങളുടടെ  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി   പുതറിയ
വപ്പോഹനമം വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട് 2225-03-800-99-36 - ശമ്പപളതരെമം എന ശതീര്ഷകതറില് ഉള്ടപടതറി
20  ലക്ഷമം രൂപയുമം ഉള്ടപടടെ ആടക    35    ലക്ഷമം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2225-03-800-81―ഒ  .  ബറി  .  സറി  .   യളള അ ഡശപകറട്ട് ഗപ്പോന്റെട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 12 ലക്ഷമം  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

29.  സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി  ഉറപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ജുഡതീഷഭ്യററിയറില്  മറട്ട്  പറിനപ്പോക
സമുദപ്പോയങ്ങളുടടെ  പ്രപ്പോതറിനറിധഭ്യമം  വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനട്ട്  അഭറിഭപ്പോഷകരെപ്പോയറി  പ്രപ്പോകതീസട്ട്
ടചെയ്യുനവര്കട്ട്  ഒരു ലക്ഷമം  രൂപ വപ്പോര്ഷറികവരുമപ്പോനതറിനട്ട്  വറിപധയമപ്പോയറി  12,000  രൂപ
നറിരെകറില് 3 വര്ഷപതകട്ട് ഗപ്പോന്റെട്ട് നല്കുന പ്രസ്തുത പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരെമം മുന വര്ഷങ്ങളറിടല
കുടെറിശറിക  നല്കുനതറിനമം  2022-23-ടല  പ്രതതീക്ഷറിത  അപപക്ഷകര്കട്ട്  ആദഭ്യഗഡു
ധനസഹപ്പോയമം  അനവദറിക്കുനതറിനമം  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  തറികച്ചുമം
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അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1.5
പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

4225-03-190-99―പകരെള  സമംസപ്പോന  പരെറിവര്തറിത  സക്രസവ  ശറിപപ്പോര്ശറിത  വറിഭപ്പോഗ
വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 5.7 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)

30.പകപ്പോര്പപറഷന നടെപറിലപ്പോകറി വരുന വറിവറിധ പദ്ധതറികളറിപന്മേല് വപ്പോയപ്പോവറിതരെണെമം
നടെത്തുനതറിനട്ട് ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുമം ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ എണ്ണമം
കൂടെറിവരുന  സപ്പോഹചെരെഭ്യതറിലുമം  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    23.9      പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം   വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

4225-03-190-98―പകരെള സമംസപ്പോന പറിപനപ്പോക വറിഭപ്പോഗ  വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 16 പകപ്പോടെറി  രൂപ (പപ്പോന)

31.  സമംസപ്പോനടത മറട്ട് പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗങ്ങളുടടെയുമം മതനന്യൂനപക്ഷവറിഭപ്പോഗങ്ങളുടടെയുമം
സപ്പോമൂഹറിക  സപ്പോമ്പതറിക  പുപരെപ്പോഗതറികപ്പോയറി  നറിലടകപ്പോള്ളുന  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനമം
പദശതീയധനകപ്പോരെഭ്യ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  ടെറി  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുടടെ
പുപരെപ്പോഗതറിക്കുതകുന  പരെറിപപ്പോടെറികള്  നടെപപ്പോകറിവരുന.  പദശതീയ  ഏജനസറികളറില്  നറിനട്ട്
ലഭറിക്കുന തുകയട്ട് 10% ആനപപ്പോതറിക വറിഹറിതമം നല്പകണതറിനപ്പോല് നറിലവറിടല വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    44
പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

4225-03-190-97―പകരെള സമംസപ്പോന കളറിമണ്പപ്പോതനറിര്മപ്പോണെ  മപ്പോര്കററിമംഗട്ട് വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന  -   ടഷയര് കഭ്യപ്പോപറിറല്  പകപ്പോണ്ടറിബന്യൂഷന

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 70 ലക്ഷമം രൂപ (പപ്പോന)

32.  സമംസപ്പോനടത  പരെമ്പരെപ്പോഗത  കളറിമണ്പപ്പോത  നറിര്മപ്പോണെ  ജനവറിഭപ്പോഗതറിടന്റെ
സപ്പോമൂഹറിക  സപ്പോമ്പതറിക  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  വറികസനമം  ലക്ഷഭ്യമപ്പോകറി  സര്കപ്പോരെറിടന്റെ  പൂര്ണ്ണ
സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  പ്രവര്തറിക്കുന  ഈ  സപ്പോപനതറിനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
അനസരെറിച്ചുള്ള  പദ്ധതറി  നറിര്വ്വഹണെതറിനപ്പോയറി ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    5.35      പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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 ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സപ്പോമൂഹഭ്യസുരെക്ഷറിതതശവുമം പക്ഷമവുമം

പവപ്പോടട്ട് ടചെയ്തതട്ട് : 13218.1086 പകപ്പോടെറി രൂപ 

ചെപ്പോര്ജട്ട് ടചെയ്തതട്ട് : ഇല്ലെ 

സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി വകുപട്ട്

2235-02-101-89―ഭറിനപശഷറികപ്പോരുടടെ  പക്ഷമമം  -  ഭറിനപശഷറികപ്പോര്ക്കുപവണറി  ഭവനങ്ങള്

നടെത്തുന  സനദ്ധ  സമംഘടെനകള്ക്കുമം  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമുള്ള

ധനസഹപ്പോയമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  1.2334 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

33. ശപ്പോരെതീരെറിക സവകലഭ്യമുള്ളവടരെ സമംരെക്ഷറിക്കുന സപ്പോപനങ്ങള്കട്ട് ഗപ്പോന്റെട്ട് നല്കുന

തറിനപ്പോയറി ജറില്ലെപ്പോ പഞപ്പോയതട്ട് ശതീര്ഷകതറില് അനവദറിച്ച  തുക അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ

ശതീര്ഷകതറില്    2.5493    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-101-85―ബധറിരെര്ക്കുമം മൂകര്ക്കുമം പവണറിയുള്ള ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 18.93 പകപ്പോടെറി രൂപ  ( പപ്പോന)

34.  നപ്പോഷണെല്  ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  സതീച്ചട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഹറിയററിമംഗറിടന  മറികവറിടന്റെ

പകന്ദ്രമപ്പോയറി  മപ്പോറ്റുനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പുതറിയ  പകപ്പോഴ്സുകള്  ആരെമംഭറിക്കുനതറിനമം

ടസനടല്/പനപ്പോര്തട്ട്  പസപ്പോണുകളറില്  ഏര്ലറി  ഇന്റെര്ടവനഷന  ടസന്റെറുകള്,

സബലറിമംങ്ഗശല് സ്കൂള് എനറിവ ആരെമംഭറിക്കുനതറിനമം   പുതറിയ  അകപ്പോഡമറികട്ട് പബപ്പോകട്ട്

നറിര്മറിക്കുനതറിനള്ള പ്രപ്പോരെമംഭ ടചെലവുകള്ക്കുമം രെ ജത ജൂബറിലറി പരെറിപപ്പോടെറികള്ക്കുമപ്പോയറി ഈ

ശതീര്ഷകതറില്    9.638    പകപ്പോടെറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി    ധന  പുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-101-69-(04)―സവകലഭ്യമം  മുനകൂര്  കണ്ടുപറിടെറിക്കുനതറിനമം  തടെയുനതറിനമം

സവകലഭ്യബപ്പോധറിതരുടടെ  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനമം  ടതപ്പോഴറിലറിനമം

പുനരെധറിവപ്പോസതറിനമുള്ള സമംസപ്പോന സമംരെമംഭമം  - യൂണെറിപവഴല്

ഹറിയററിമംഗട്ട് സതീനറിമംഗട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  2.5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)
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35.  നവജപ്പോത  ശറിശുകളുടടെ  പകള്വറി  പരെറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന  ഓപടപ്പോ
അകശസ്റ്റൈറികട്ട് സതീനറുകള് ഭൂരെറിഭപ്പോഗവുമം പകടപപ്പോടകള് വനതുമം മപ്പോപറണതുമപ്പോടണെനട്ട് സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന. പുതറിയ  ഒ.എ.ഇ. സതീനറുകള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട്  ബജററില് വകയറിരുതറിയ
തുക  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-101-68  ―ഭറിനപശഷറി  സര്ടറിഫറികറട്ട്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  തറിരെറിച്ചററിയല്  കപ്പോര്ഡട്ട്
നല്കുന പദ്ധതറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 1 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)

36.  സമംസപ്പോനടത ഭറിനപശഷറികപ്പോര്കട്ട്  യു.ഡറി.ഐ.ഡറി.  കപ്പോര്ഡുകള് വറിതരെണെമം
ടചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി വറിപകന്ദ്രതീകൃത കഭ്യപ്പോമ്പുകള് സമംഘടെറിപറിക്കുനതറിനമം,  കൂടെപ്പോടത ഡറി.എമം.ഒ.
തലതറില് ടകടറികറിടെക്കുന അപപക്ഷകള് തതീര്പപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഒരു പഡപ്പോകറുമം  പഡറപ്പോ
എനടറി  ഓപപറററുമം  അടെങ്ങുന  സമംഘടത  എല്ലെപ്പോ  ഡറി.എമം.ഒ.  ഓഫതീസുകളറിലുമം
നറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനമം  ബജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    40    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-101-66―ഓടറിസമം   ,   ടസററിബ്രല് പപ്പോള്സറി  ,    ബുദ്ധറിമപ്പോനഭ്യമം  ,   ഭറിന സവകലഭ്യങ്ങള്
എനറിവ  ബപ്പോധറിച്ചവര്ക്കുള്ള  ആപരെപ്പോഗഭ്യ   ഇനഷുറനസട്ട്  പദ്ധതറി  -
നറിരെപ്പോമയ 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  2.2 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)

37.  ഈ പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരെമം ഓടറിസമം,  ടസററിബ്രല് പപ്പോള്സറി,  മപ്പോനസറിക സവകലഭ്യമം,
മള്ടറിപറിള് ഡറിസബറിലറിറതീസട്ട് എനറിവ ബപ്പോധറിച്ചവര്കട്ട് ഒരു ലക്ഷമം രൂപയുടടെ ഇനഷുറനസട്ട്
കവപറജട്ട്  നല്കറി വരുന.  കൂടതല് അപപക്ഷകര് പദ്ധതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി വരുനതറിനപ്പോല്
നറിലവറിലുള്ള വറിഹറിതമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട് സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    80    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനര്  വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ     വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-101-57―ടവള്ളടപപ്പോകതറില്  ഇരെയപ്പോയവരെറില്  സവകലഭ്യമുള്ളവര്ക്കുള്ള
സഹപ്പോയമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 50 ലക്ഷമം രൂപ (പപ്പോന)
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38. പ്രളയതറില്  സഹപ്പോയ  ഉപകരെണെമം  നഷ്ടടപട  ഭറിനപശഷറികപ്പോര്കട്ട്  സഹപ്പോയ
ഉപകരെണെങ്ങള്  വറിതരെണെമം  ടചെയ്ത  ഇനതറില്  പകരെള  സമംസപ്പോന  വറികലപ്പോമംഗപക്ഷമ
പകപ്പോര്പപറഷന,   നറിപ്മര്  എനതീ  സപ്പോപനങ്ങള്കട്ട്   കുടെറിശറിക  തുക  നല്കുനതറിനട്ട്
നറിലവറിലുള്ള വറിഹറിതമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്    43.23    ലക്ഷമം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-104-97―യപ്പോചെക പകന്ദ്രങ്ങള്

ബ ഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 66.24 ലക്ഷമം രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

39.  യപ്പോചെകപകന്ദ്രങ്ങളറിടല അപന്തവപ്പോസറികള്ക്കുള്ള ഗപ്പോനറട്ട് നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ജറില്ലെപ്പോ
പഞപ്പോയതട്ട്  ശതീര്ഷകതറില് അനവദറിച്ച  തുക അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്    47.22
ലക്ഷമം   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-104-89-(31)―അനപ്പോഥപ്പോലയ നറിയന്ത്രണെ പബപ്പോര്ഡട്ട്   -  സഹപ്പോയധനമം  -  ശമ്പളമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 41.73 ലക്ഷമം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

40.   അനപ്പോഥപ്പോലയ  നറിയന്ത്രണെ  പബപ്പോര്ഡട്ട്  ടമമ്പര്  ടസക്രടററി  ഉള്ടപടടെയുള്ള
ജതീവനകപ്പോരുടടെ  ശമ്പളവുമം  മറട്ട്  ആനകൂലഭ്യങ്ങളുമം, പബപ്പോര്ഡട്ട്  അമംഗങ്ങള്ക്കുമം
കപൗണ്സലര്മപ്പോര്ക്കുമം ഓണെപറററിയമം  എനറിവ നല്കുനതറിനട്ട് നറിലവറിടല ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    86.43    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം   വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-107-98-(36)―സനദ്ധ  സമംഘടെനകള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയമം  -    സനദ്ധ   സപ്പോമൂഹഭ്യപക്ഷമ
സമംഘടെനകള്  -  സഹപ്പോയധനമം  -  ശമ്പപളതരെമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  11.5932 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

41. 2022-23  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമം വപയപ്പോജന സമംരെക്ഷണെ പകന്ദ്രങ്ങള്കട്ട് ഗപ്പോന്റെട്ട്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുമം നല്കുനതറിനട്ട് ജറില്ലെപ്പോ പഞപ്പോയതട്ട്,  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി ശതീര്ഷകങ്ങളറിടല  തുക
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    2.6006    പകപ്പോടെറി  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം   വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2235-02-190-98―പകരെള സമംസപ്പോന വറികലപ്പോമംഗപക്ഷമ പകപ്പോര്പപറഷന

ബ ഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 35 ലക്ഷമം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)         

42. പകപ്പോര്പപറഷനറിടല ജതീവനകപ്പോരുടടെ ശമ്പളമം നല്കുനതറിനമം ഭരെണെ നറിര്വ്വഹണെ
ടചെലവുകള്ക്കുമം നറിലവറിടല വറിഹറിതമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്    65
ലക്ഷമം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-60-200-72(02)―പകരെള  സപ്പോമൂഹഭ്യസുരെക്ഷപ്പോ  പദ്ധതറി    -    തതീവ്രമപ്പോയ   ശപ്പോരെതീരെറിക
മപ്പോനസറിക ടവല്ലുവറിളറി പനരെറിടനതറിനപ്പോല് വതീടെറിനള്ളറില്  തടന
കഴറിപയണറി  വരുനവടരെ  പരെറിചെരെറിക്കുനവര്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയമം    -
(  ആശശപ്പോസ കറിരെണെമം  )

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 42.5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)

43.  തതീവ്രമപ്പോയ  ശപ്പോരെതീരെറിക മപ്പോനസറിക ടവല്ലുവറിളറി  പനരെറിടനതറിനപ്പോല് വതീടെറിനള്ളറില്
തടന കഴറിപയണറി വരുനവടരെ പരെറിചെരെറിക്കുനവര്കട്ട് പ്രതറിമപ്പോസമം  600  രൂപ നറിരെകറില്
ധനസഹപ്പോയമം  അനവദറിക്കുന  ടെറി  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരെമം   നറിലവറിടല   ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകള്കട്ട്
കുടെറിശറിക  തതീര്തട്ട്  ധനസഹപ്പോയമം  വറിതരെണെമം  ടചെയ്യുനതറിനമം  പുതുതപ്പോയറി  പ്രതതീക്ഷറിക്കുന
ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകള്കട്ട്   ധനസഹപ്പോയമം  അനവദറിക്കുനതറിനമം   നറിലവറില്  വകയറിരുതറി
യറിരെറിക്കുന തുക തറികച്ചുമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്     61.3    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-60-200-72 (06)―പകരെള സപ്പോമൂഹഭ്യസുരെക്ഷപ്പോ പദ്ധതറി    -  സപ്പോമൂഹഭ്യപക്ഷമ  വകുപറിടന്റെ
കതീഴറിലുള്ള  സപ്പോപനങ്ങളറിടല   അപന്തവപ്പോസറികളുടടെ
പരെറിചെപ്പോരെകര് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 2 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

44.  സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി  വകുപറിന്റെ  കതീഴറിലുള്ള  31  പക്ഷമ  സപ്പോപനങ്ങളറിലുമം
അപന്തവപ്പോസറികളുടടെ  എണ്ണമം  വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന  സപ്പോഹചെരെഭ്യതറില്  ഇവരുടടെ
പരെറിചെരെണെതറിനള്ള പദ്ധതറികള്കപ്പോയറി നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമം 3 പകപ്പോടെറി രൂപ ടചെലവട്ട്
പ്രതതീക്ഷറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്    ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം   വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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2235-60-200-72 (07)―പകരെള സപ്പോമൂഹഭ്യസുരെക്ഷപ്പോ പദ്ധതറി   -     വപയപ്പോമറിതമം  . 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  27.5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)

45.  വപയപ്പോജനങ്ങള്കട്ട് ടമപ്പോസബല് കറിനറികറിലൂടടെ സപൗജനഭ്യ ചെറികറിത്സ,  സപൗജനഭ്യ
മരുനട്ട്,  കപൗണ്സലറിമംഗട്ട്  എനറിവ  നല്കറി  ആപരെപ്പോഗഭ്യസുരെക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന  പ്രസ്തുത
പദ്ധതറിയറില്  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമം  മുതല്  വപ്പോതറില്പടെറി  പസവനമം  കൂടെറി
ആരെമംഭറിക്കുനതറിനട്ട്  ഉപദ്ദേശറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    9.4416    പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-60-200-68―മപ്പോനസറിക  ടവല്ലുവറിളറി  പനരെറിടന  വഭ്യകറികള്കട്ട്   പവണറിയുള്ള  സപ്പോമൂഹഭ്യ
മന  :  ശപ്പോസ്ത്ര പസവനമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

46.  ടപപ്പോതു  നറിരെതറില്  കപ്പോണുന  അനപ്പോഥരെപ്പോയറിട്ടുള്ള  മപ്പോനസറിക  പരെപ്പോഗറികള്കട്ട്
അടെറിയന്തരെ  സമംരെക്ഷണെവുമം  പുനരെധറിവപ്പോസവുമം  ഉറപപ്പോക്കുന  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുടടെ
നറിര്വ്വഹണെതറിനപ്പോയറി  ജറില്ലെപ്പോ  സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി  ഓഫതീസര്മപ്പോര്  ആവശഭ്യടപടന  മുഴുവന
തുകയുമം  അനവദറിക്കുനതറിനമം  പുതറിയ  സസപകപ്പോപസപ്പോഷഭ്യല്   സപ്പോപനങ്ങള്കട്ട്  ഗപ്പോന്റെട്ട്
അനവദറിക്കുനതറിനമം   നറിലവറിടല  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    4    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-800-98―മറിശ്രവറിവപ്പോഹങ്ങള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം :  1.456 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

47.  പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടെപ്പോത മറിശ്രവറിവപ്പോഹറിതരെറില് നറിനമം
2016 മുതല് 2021 മപ്പോര്ച്ചട്ട് വടരെ ലഭറിച്ച 4100 അപപക്ഷകള്കട്ട് ഫണറിടന്റെ അപരെഭ്യപ്പോപ്തതമുലമം
ധനസഹപ്പോയമം  അനവദറിച്ചറിടറില്ലെപ്പോടയനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ടെറി  അപപക്ഷകര്കട്ട്
ധനസഹപ്പോയമം അനവദറിക്കുനതറിനട്ട്  നറിലവറിടല വറിഹറിതമം  തറികച്ചുമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ ശതീര്ഷകതറില്    12.51      പകപ്പോടെറി  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം   വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

4235-02-102-88―ഡറിസറികട്ട് ഏര്ലറി ഇന്റെര്ടവനഷന ടസന്റെറുകളുടടെ നറിര്മപ്പോണെമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 1.5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)
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48.  കുടറികളറിടല  സവകലഭ്യങ്ങളുമം  വളര്ച്ചപ്പോ  മുരെടെറിപ്പുമം  പ്രപ്പോമംരെമംഭ  പരെറിപശപ്പോധനയറില്

തടന  കടണതപ്പോനമം  ഇടെടപടെല്  നടെതപ്പോനമം  ഉപദ്ദേശറിച്ചട്ട്  എല്ലെപ്പോ  ജറില്ലെകളറിലുമം  ഡറിസറികട്ട്

ഏര്ലറി ഇന്റെര്ടവനഷന ടസന്റെറുകള് തുടെങ്ങുവപ്പോന സര്കപ്പോര് തതീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  മരെപ്പോമതട്ട്

പണെറികള്കപ്പോയറി  5  ടസന്റെറുകള്ക്കു  കൂടെറി   പണെമം  അനവദറിക്കുവപ്പോനള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ

ശതീര്ഷകതറില്    5    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

ടപ്പോനസറിറട്ട്  പഹപ്പോമം   (  പുതറിയ പദ്ധതറി  )

49.  അനധറികൃതമപ്പോയറി  രെപ്പോജഭ്യതട്ട്  പ്രപവശറിച്ച  വറിപദശറികള്ക്കുമം  ശറിക്ഷ  കഴറിഞ്ഞട്ട്

നപ്പോടറിപലകട്ട് മടെങ്ങപ്പോന കപ്പോതറിരെറിക്കുന വറിപദശറികള്ക്കുമം തപ്പോല്കപ്പോലറിക തപ്പോമസസപൗകരെഭ്യമം

പ്രദപ്പോനമം  ടചെയ്യുക  എന  ലക്ഷഭ്യപതപ്പോടടെ  ടപ്പോനസറിറട്ട്  പഹപ്പോമം  എന  പുതറിയ  പദ്ധതറി

ആരെമംഭറിക്കുനതറിനട്ട്  വകുപട്ട്  ലക്ഷഭ്യമറിടന.  നപ്പോടറിപലകട്ട്  തറിരെറിച്ചയക്കുനതുവടരെ  ജയറില്

വറിമുകരെപ്പോകടപട വറിപദശറികടള എല്ലെപ്പോ സുരെക്ഷറിതതശവുമം ഉറപപ്പോകറി തപ്പോമസറിപറിക്കുനതറിനട്ട്

ടപ്പോനസറിറട്ട്  പഹപ്പോമം  നറിര്മറിപകണതട്ട്  അനറിവപ്പോരെഭ്യമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ഇതറിനപ്പോയറി  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  പദ്ധതറി  പരെഖയറില്  തുക

വകയറിരുതറിയറിരുനടവങറിലുമം  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതമം  ലഭറിച്ചറിടറില്ലെ  എനട്ട്  സമറിതറി

മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ടപ്പോനസറിറട്ട്  പഹപ്പോമം  നറിര്മപ്പോണെതറിനപ്പോയറി  ഒരു  പുതറിയ

ശതീര്ഷകമം  അനവദറിച്ചട്ട്  ആയതറില്    3.8    പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

വനറിതപ്പോ ശറിശുവറികസന വകുപട്ട് 

2235-02-001-90 ― വനറിതപ്പോ ശറിശുവറികസന ഡയറകറപ്പോഫതീസട്ട്  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  11.4684 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

50.  വനറിതപ്പോ  ശറിശുവറികസന  വകുപറിനട്ട്  കതീഴറില്  ജറില്ലെപ്പോ  തലതറില്  ഓഫതീസട്ട്

സമംവറിധപ്പോനമം നറിലവറില് വനറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് 14  ജറില്ലെപ്പോ ഓഫതീസുകളറിടലയുമം ജതീവനകപ്പോര്ക്കുട്ട്

യപ്പോതപ്പോബത  അനവദറിക്കുനതറിനമം  മറട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ടചെലവുകള്ക്കുമം  സവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട്ട്,

ടടെലപഫപ്പോണ്  ചെപ്പോര്ജട്ട്,  മറട്ട്  ടചെലവുകള്,  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  അറകുറപണെറികള്,  ഇന്ധനമം,

തുടെങ്ങറിയ ടചെലവുകള് വഹറിക്കുനതറിനമം  നറിലവറിടല വറിഹറിതമം   അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്

ഈ ശതീര്ഷകതറില്    16.52    ലക്ഷമം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ     വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

469/2022.
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2235-02-001-89―വനറിതപ്പോ  ശറിശുവറികസന  വകുപറിനട്ട്  കതീഴറിലുള്ള  സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി  വകുപട്ട്
ഓഫതീസുകള്  സപ്പോപനങ്ങള്  ടതപ്പോഴറിലധറിഷറിത  പരെറിശതീലന  പകന്ദ്രങ്ങള്
എനറിവയുടടെ നറിലവപ്പോരെമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  4 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)

51. വനറിതപ്പോ ശറിശുവറികസന വകുപറിനട്ട് കതീഴറിലുള്ള 14 ജറില്ലെപ്പോ വനറിതപ്പോ ശറിശു വറികസന
കപ്പോരെഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിടലയുമം  14  വനറിതപ്പോ  സമംരെക്ഷണെ  കപ്പോരെഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിടലയുമം  കരെപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങളുടടെയുമം ഡയറകപറററില് പുതറിയതപ്പോയറി കരെപ്പോര് അടെറിസപ്പോനതറില് എടക്കുന  2
വപ്പോഹനങ്ങളുടടെയുമം   കരെപ്പോര്  വപ്പോടെക  തുക  അനവദറിക്കുനതറിനട്ട്   നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    60    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

2235-02-102-62 ―കപൗമപ്പോരെപ്രപ്പോയതറിലുള്ള  ടപണ്കുടറികള്കട്ട് സപ്പോമൂഹഭ്യ മനനഃശപ്പോസ്ത്ര പസവനമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 30 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

52.  സ്കൂളുകളറില്  കപൗമപ്പോരെകപ്പോരെപ്പോയ  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറിനറികള്കട്ട്  കപൗണ്സലറിമംഗുമം
മപ്പോര്ഗനറിര്പദ്ദേശവുമം  നല്കുനതറിനട്ട്  നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുള്ള  1000  സസപകപ്പോ  പസപ്പോഷഭ്യല്
കപൗണ്സലര്മപ്പോര്കട്ട്  24,000  രൂപ  നറിരെകറില് ഓണെപറററിയമം  നല്കുനതറിനട്ട്  നറിലവറിടല
വറിഹറിതമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    3    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-102-56―അങണെവപ്പോടെറി  പകന്ദ്രങ്ങടള  സ്ത്രതീകള്ക്കുമം  കുടറികള്ക്കുമം പവണറിയുള്ള
സപ്പോമൂഹഭ്യ  വറിഭവ  പകനങ്ങളപ്പോയറി  വറികസറിപറികല്  -  ഒരു  ജതീവറിതചെക്ര
സമതീപനമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  11 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)  

53.  സ്ത്രതീകളുടടെയുമം  കുടറികളുടടെയുമം  സമഗ  വറികസനമം  ലക്ഷഭ്യമറിട്ടുടകപ്പോണട്ട്
അങണെവപ്പോടെറികടള  സപ്പോമൂഹറിക  വറിഭവ  പകന്ദ്രങ്ങളപ്പോയറി  വറികസറിപറിക്കുനതറിനട്ട്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന
പ്രസ്തുത പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരെമം കമന്യൂണെറിററി  കറിച്ചന പദ്ധതറി പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  2019-20
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമം കുടമംബശ്രതീയട്ട് നല്കപ്പോനള്ള കുടെറിശറിക തുക നല്കുനതറിനമം 2021-22
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത  രെണപ്പോമം ഗഡു തുക അനവദറിക്കുനതറിനമം നറിലവറിടല വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    1    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2235-02-102-53 ―ടടചെല്  ഡട്ട് ടടററട്ട്സട്ട് കമതീഷന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം   :  5.7123 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

54.  ടടചെല്ഡട്ട്  ടടററട്ട്സട്ട്  കമതീഷനട്ട്  നറിലവറിടല  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറില്
കണ്പസപ്പോളറി പഡറഡട്ട്  പപ  ഇനതറിടല  സപ്പോലററി,  കമതീഷനറിടല  ററിടയര്  ടചെയ്ത
ടമമ്പര്മപ്പോരുടടെ  ആനകൂലഭ്യമം  എനറിവ  നല്കുനതറിനമം  ടകകട്ട് പകപ്പോണെറിടല  ടസകന്യൂരെറിററി
പസവനമം  അനഷറിക്കുനവര്കട്ട്  പവതനമം  നല്കുനതറിനമം   വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്    1.6    പകപ്പോടെറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി
ധന  പുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട്ട്   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-102-47  ―ശറിശുകളുടടെ അഭറിവൃദ്ധറിക്കുപവണറിയുള്ള  എകതീകൃത പസവനമം   (60% 
പകന്ദ്രസഹപ്പോയമം  ) 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  470 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)  

55. വനറിതപ്പോ ശറിശുവറികസന വകുപറിനട്ട് കതീഴറിടല 169 ഐ.സറി.ഡറി.എസട്ട് -കളറിപലയുമം
3  പപ്രപ്പോഗപ്പോമം  ഓഫതീസുകളറിടലയുമം,  ഡയറകപറററിടലയുമം  കരെപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്കട്ട്  വപ്പോടെക
നല്കുനതറിനമം,  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  അറകുറപണെറികള്ക്കുമം,  അങണെവപ്പോടെറി
പ്രവര്തകരുടടെ  ഓണെപറററിയവുമം,  ടപര്പഫപ്പോര്മനസട്ട്  ലറിങട്ട്ഡട്ട്  ഇനടസന്റെതീവുമം
അനവദറിക്കുനതറിനമം നറിലവറിടല വറിഹറിതമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്
31.68    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-102-36(02)―ഒ  .    ആര്  .    സറി  .    ഉള്ടപടടെയുള്ള  നൂതന  പദ്ധതറികള്  -  കപ്പോവല്  ,
കരുതല്  ,   ശരെണെബപ്പോലഭ്യമം  ,   ഭദമം  ,   മപ്പോര്ഗപജഭ്യപ്പോതറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  10 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)  

56.  കുടറികളുടടെ സമംരെക്ഷണെതറിനപ്പോയറി  Suicide Prevention Cell, parenting clinic
തുടെങ്ങറിയ  പുതറിയ  പദ്ധതറികള്  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനമം  ബപ്പോലപക്ഷമ  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക
എത്തുന  അതറിതതീവ്രമപ്പോയ  പ്രശ്നങ്ങള്  പനരെറിടന  ശ്രദ്ധയുമം  സമംരെക്ഷണെവുമം  ആവശഭ്യമുള്ള
കുടറികള്കട്ട്  ശപ്പോരെതീരെറിക  മപ്പോനസറിക  സപ്പോമൂഹറിക  ശ്രദ്ധയുമം  സമംരെക്ഷണെവുമം  ഉറപ്പുവരുത്തുന
കപ്പോവല് പസട്ട്  പദ്ധതറിയുടടെ നടെതറിപറിപലകപ്പോയറി   സനദ്ധ സമംഘടെനകള്കട്ട് അവസപ്പോന
ഗഡുവപ്പോയറി  5,00,000  രൂപ  അനവദറിക്കുനതറിനമം,  കപ്പോവല്  പദ്ധതറിയറില്  ഉള്ടപടന
കുടറികളുടടെ  എണ്ണമം  കൂടെറിവരുന  സപ്പോഹചെരെഭ്യതറില്  ടെറി  കുടറികളുടടെ  പുനരെധറിവപ്പോസതറിനട്ട്
കൂടതല്  ഫണട്ട്  ആവശഭ്യമപ്പോയറി  വരുനതറിനപ്പോലുമം  നറിലവറില്  നടെപറിലപ്പോകറിടകപ്പോണറിരെറിക്കുന



20

പദ്ധതറികള്   എല്ലെപ്പോ  ജറില്ലെകളറിപലക്കുമം  വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനമം  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട് സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്    1   പകപ്പോടെറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-103-99―സപ്പോമൂഹഭ്യപക്ഷമ പബപ്പോര്ഡട്ട്  -   അമംശദപ്പോനമം  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം :  96.2 ലക്ഷമം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

57.  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ ഭരെണെ ടചെലവുകള്ക്കുമം ടചെയര്പപഴടന്റെ ഒപ്പോണെപറററിയതറിനമപ്പോയറി
2022-23  വര്ഷപതയട്ട്  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ഫറിനപ്പോനസട്ട്  കമറിററി  അമംഗതീകരെറിച്ച  ബഡ്ജറട്ട്
എസ്റ്റൈറിപമറട്ട്  പ്രകപ്പോരെമം  സമംസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി  1,37,59,814  രൂപ  ആവശഭ്യമപ്പോയറി  വരുന.
ഇതറിന പുറപമ  2018-19  വര്ഷടത ഭരെണെടചെലവുകള്കപ്പോയറി പകന്ദ്ര പബപ്പോര്ഡട്ട് അമംഗതീകരെറിച്ച
ബഡ്ജറട്ട്  പ്രകപ്പോരെമുള്ള  59,52,225  രൂപ  കുടെറിശറിക  ഇനതറില്  സര്കപ്പോരെറില്  നറിനമം
ലഭറിപകണതുണട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്    1.0092      പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണെടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-103-89―വനറിതകള്ക്കുപവണറിയുള്ള ഫറിനറിഷറിമംഗട്ട് സ്കൂള്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 2 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

58.  നഴറിമംഗട്ട്  വറിദഭ്യര്ത്ഥറിനറികള്കട്ട്  ഇമംഗതീഷട്ട് ഉള്ടപടടെയുളള വറിപദശ ഭപ്പോഷകളറില്
പരെറിശതീലനമം  നലറി  അവടരെ  വറിപദശരെപ്പോജഭ്യങ്ങളറില്  പജപ്പോലറി  പനടെപ്പോന  പ്രപ്പോപ്തരെപ്പോക്കുനതറിനട്ട്
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    6    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-103-85―ഗപ്പോര്ഹറിക  പതീഡന നറിപരെപ്പോധന നറിയമമം നടെപപ്പോകല് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 2.7072 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

59. ഗപ്പോര്ഹറിക പതീഡന നറിപരെപ്പോധന നറിയമമം നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി എല്ലെപ്പോ ജറില്ലെകളറിലുമം
വനറിതപ്പോ  ടപ്രപ്പോടക്ഷന  ഓഫതീസര്മപ്പോടരെ  നറിയമറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  ടെറി  ജതീവനകപ്പോരുടടെ  ശമ്പളമം,
ക്ഷപ്പോമബത, മറട്ട് അലവനസുകള് എനതീ ഇനങ്ങളറിലുമം ഓഫതീസുകളറിടല സവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്  ജട്ട്,
ടടെലപഫപ്പോണ് ചെപ്പോര്ജട്ട്,  മറട്ട് ടചെലവുകള് എനറിവ വഹറിക്കുനതറിനമം  നറിലവറിലുള്ള വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    25.6      ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2235-02-103-80―ടജനഡര് പപ്പോര്കട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  10 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)

60.   പകപ്പോഴറിപകപ്പോട്ടുള്ള  ടജനഡര്  പപ്പോര്കട്ട്  കഭ്യപ്പോമ്പസറിടന്റെ  ആദഭ്യഘട  നറിര്മപ്പോണെ
പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  കുടെറിശറിക  നല്കുനതറിനപ്പോയുമം  അന്തപ്പോരെപ്പോഷ്ട്ര  വനറിതപ്പോ  വഭ്യപ്പോപപ്പോരെ
പകന്ദ്രതറിടന്റെ പ്രപ്പോരെമംഭ  പ്രവൃതറികള്ക്കുമപ്പോയറി   ഈ ശതീര്ഷകതറില്    16.38    പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-103-77―വറിധവകളുടടെ  കുടറികള്കട്ട്  ഉനത  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനപവണറിയുള്ള
ധനസഹപ്പോയമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  44 ലക്ഷമം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

61.വറിധവകളുടടെ  കുടറികള്കട്ട്   ഉനത വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനട്ട്  ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി
ലഭറിക്കുന   അപപക്ഷകളുടടെ  എണ്ണമം വര്ദ്ധറിക്കുന സപ്പോഹരെഭ്യതറില് അര്ഹതയുള്ള എല്ലെപ്പോ
അപപക്ഷകര്ക്കുമം  ധനസഹപ്പോയമം  അനവദറിക്കുനതറിനട്ട്  കഴറിയപ്പോത  സപ്പോഹചെരെഭ്യമുള്ളതപ്പോയറി
സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  മുന വര്ഷടത കുടെറിശറിക നല്കുനതറിനമം നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷമം ധനസഹപ്പോയമം അനവദറിക്കുനതറിനമം നറിലവറിടല വറിഹറിതമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    2.06    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

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

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം :  2 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

62.   അതറിക്രമങ്ങള്കട്ട്  ഇരെകളപ്പോയ  നറിരെവധറി  പപര്കട്ട്   കഴറിഞ്ഞ  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറില് ഫണറിടന്റെ അപരെഭ്യപ്പോപ്തതമൂലമം ആശശപ്പോസനറിധറി ധനസഹപ്പോയമം അനവദറികപ്പോന
കഴറിഞ്ഞറിടറില്ലെ  എനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന,  ഈ  പദ്ധതറിയുടടെ  ഉപദ്ദേശ
ലക്ഷഭ്യങ്ങടളക്കുററിച്ചട്ട്  ടപപ്പോതുജനങ്ങള്കട്ട്  ഇടെയറില്  പവണത  പ്രചെപ്പോരെമം  നല്കുനതറിനള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെനവരുനതറിനപ്പോല്  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  കൂടതല്
അപപക്ഷകര്  ഉണപ്പോകുടമനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷടത  കുടെറിശറിക
നല്കുനതറിനമം പുതറിയ ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകള്കട്ട്  ധനസഹപ്പോയമം അനവദറിക്കുനതറിനമം  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    3    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2235-02-103-51―സ്ത്രതീകളുടടെ കഴറിവുകള് വറികസറിപറിക്കുനതറിനട്ട് പവണറിയുള്ള പരെറിശതീലനമം  .

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  1 ലക്ഷമം രുപ (പപ്പോന)

63.  സ്ത്രതീ  ശപ്പോകതീകരെണെമം ലക്ഷഭ്യമറിടട്ട്  എല്ലെപ്പോ ജറില്ലെകളറിലുമം മഹറിളപ്പോശകറിപകന്ദ്രവുമപ്പോയറി
സമംപയപ്പോജറിപറിച്ചുടകപ്പോണട്ട്  സനപുണെഭ്യപകന്ദ്രങ്ങള്  ആരെമംഭറിക്കുക,  വഭ്യവസപ്പോയ  വകുപ്പുമം
കറിനഫയുമപ്പോയറി   സമംപയപ്പോജറിച്ചട്ട്   സ്ത്രതീകള്കപ്പോയറി  വഭ്യവസപ്പോയ യൂണെറിറ്റുകള് സപ്പോപറിക്കുക,
ടതപ്പോഴറില്  പമളകള്  സമംഘടെറിപറിക്കുക,  സര്കപ്പോര്  വകുപ്പുകളുമം  ഏജനസറികളുമപ്പോയറി
സഹകരെറിച്ചട്ട് വനറിതപ്പോ ടതപ്പോഴറില് പപപ്പോര്ടല് വറികസറിപറിക്കുകയുമം പരെറിപപ്പോലറിക്കുകയുമം ടചെയ്യുക,
തുടെങ്ങറിയ  പദ്ധതറി  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം  തറികച്ചുമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
1   പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-104-99―ശ്രതീ ചെറിതപ്പോ പഹപ്പോമം സഹപ്പോയധനമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 74.01 ലക്ഷമം രൂപ (പപ്പോന) 

64. ശ്രതീചെറിതപ്പോ പഹപ്പോമം ജതീവനകപ്പോര്കട്ട് 2022-23 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമം പപ-ററിവറിഷന
നല്കറി  ശമ്പളമം  നല്കുനതറിനമം,  ശ്രതീചെറിതപ്പോ  പഹപ്പോമറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോന  സപൗകരെഭ്യ
വറികസനതറിനമം,  കുമപ്പോരെപുരെത്തുള്ള  1  എകര്  ഭൂമറിയറില്  പരെപ്പോഗതീ  സപൗഹൃദ  പഷപ്പോര്ടട്ട്  പസ്റ്റൈ
ടകടറിടെമം,  മപ്പോതൃശറിശു പുനരെധറിവപ്പോസ പഷപ്പോര്ടെട്ട്  പസ്റ്റൈ,  മുതറിര്ന ടപണ്കുടറികള്ക്കുള്ള ആഫര്
ടകയര് പഹപ്പോമം, അപപ്പോരെല് ടതപ്പോഴറില് യൂണെറിറട്ട് എനറിവയുടടെ നറിര്മപ്പോണെപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമം
കുടറികളുടടെ  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യസ  സമംരെക്ഷണെ  ടചെലവുകള്ക്കുമം  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    60.96    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-106-91  ―വറിവറിധ  ശറിശുസമംരെക്ഷണെ  പദ്ധതറികള്  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയുള്ള
ജുവസനല് ജസ്റ്റൈറിസട്ട് ഫണട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  10 ലക്ഷമം രൂപ (പപ്പോന) 

65.     2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമം ബപ്പോലനറിധറി ഫണട്ട് ഇനതറില് അനവദറിച്ച
മുഴുവന  തുകയുമം  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ടെറി  ശതീര്ഷകതറില്  കൂടതല്  തുക
വകയറിരുപതണതട്ട്  അനറിവപ്പോരെഭ്യമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    10    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2235-60-200-72(01)―പകരെള സപ്പോമൂഹഭ്യ  സുരെക്ഷപ്പോ  പദ്ധതറി  -    കഭ്യപ്പോനസര് ബപ്പോധറിതരെപ്പോയ
കുടറികള്ക്കുപവണറിയുള്ള സുരെക്ഷപ്പോ പദ്ധതറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം :  4.4 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)

66.  കഭ്യപ്പോനസര്  പരെപ്പോഗമം  ബപ്പോധറിച്ച  18  വയസറിനതപ്പോടഴ  പ്രപ്പോയമുള്ള  കുടറികള്കട്ട്
സപൗജനഭ്യമപ്പോയറി  ചെറികറിത്സ  നല്കുന  ഈ  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരെമം   പ്രതറിവര്ഷമം  700-ഓളമം
ഗുണെപഭപ്പോകപ്പോകള്കട്ട് ചെറികറിത്സ നല്കറിവരുന. ഈ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമം മറികച്ച രെതീതറിയറില്
പദ്ധതറി  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    4    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-60-200-72(05)―പകരെള സപ്പോമൂഹഭ്യ സുരെക്ഷപ്പോ പദ്ധതറി  -  തപ്പോപലപ്പോലമം പദ്ധതറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  : 7 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

67. ജന്മേനപ്പോയുള്ള ഹൃദയസവകലഭ്യങ്ങള്, ജനറിതക പരെപ്പോഗങ്ങള് മറട്ട് ഗുരുതരെ പരെപ്പോഗങ്ങള്
എനറിവയപ്പോല്  കഷ്ടടപടന  18  വയസ്സുവടരെയുള്ള  കുടറികള്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുമം  സപൗജനഭ്യ
ചെറികറിത്സ  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന  തപ്പോപലപ്പോലമം  പദ്ധതറി  നടെപറിലപ്പോകറിയതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ശ്രതീചെറിതപ്പോ
ഇനസ്റ്റൈറിറന്യൂടറിനട്ട്  അധറികമപ്പോയറി  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനവദറിക്കുനതറിനമം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷമം  മറികച്ച  രെതീതറിയറില്  പദ്ധതറി  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനമപ്പോയറി  നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം
അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    4
പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-60-200-72 (11)―പകരെള സപ്പോമൂഹഭ്യ സുരെക്ഷപ്പോ പദ്ധതറി  -  പസ്നേഹപൂര്വ്വമം  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  17  പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന)

68.  മപ്പോതപ്പോപവപ്പോ  പറിതപ്പോപവപ്പോ  അടല്ലെങറില്  ഇരുവരുമം  മരെണെടപട  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി
പറിനപ്പോകമം നറില്ക്കുന കുടറികള്കട്ട്  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനട്ട്  ധനസഹപ്പോയമം നല്കുന പ്രസ്തുത
പദ്ധതറിയറില് അര്ഹരെപ്പോയ കുടറികള്കട്ട്  2020-21  അദ്ധഭ്യയന വര്ഷടത  കുടെറിശറിക തുക
നല്കുനതറിനട്ട്  കൂടതല്  തുക  വകയറിരുപതണതട്ട്  അനറിവപ്പോരെഭ്യമപ്പോടണെനട്ട്  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്   35.4847   പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

4235-02-103-99―നറിര്ഭയ പഹപ്പോമുകളുടടെ നറിര്മപ്പോണെമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം :  1.5 പകപ്പോടെറി (പപ്പോന)
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 69.  പതീഡനതറിനട്ട്  ഇരെയപ്പോയ  സ്ത്രതീകടള  പുനരെധറിവസറിപറിക്കുനതറിനള്ള  അഭയ

പകന്ദ്രങ്ങള്  ആരെമംഭറികപ്പോന  ഈ  പദ്ധതറി  ലക്ഷഭ്യമറിടന.  ഇടകറി,  മലപ്പുറമം,  പപ്പോലകപ്പോടെട്ട്

ജറില്ലെകളറിടല പുതറിയ പഹപ്പോമുകളുടടെ ടകടറിടെ നറിര്മപ്പോണെതറിനപ്പോയറി   ഈ ശറിര്ഷകതറില് 1.5

പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

ആഭഭ്യന്തരെ വകുപട്ട് 

2235-02-106-98―ദുര്ഗുണെ പരെറിഹപ്പോരെ പപ്പോഠശപ്പോല  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  1.7241 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

70.  ദുര്ഗുണെ  പരെറിഹപ്പോരെ  പപ്പോഠശപ്പോലയറിടല  അപന്തവപ്പോസറികള്ക്കുള്ള  അടെറിയന്തരെ

ചെറികറിത്സപ്പോ ടചെലവട്ട്,  മരുനട്ട്,  മറട്ട്  ടചെലവുകള്,  സപ്പോപനതറിടല ടവള്ളകരെമം,  സവദദ്യുതറിചെപ്പോര്ജട്ട്,

വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ ഇന്ധനവറില എനറിവയറിലുണപ്പോകുന വര്ദ്ധനവുമം, വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ അറകുറപണെറികളുമം

കണെകറിടലടതട്ട്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    6    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-106-92―തടെവുകപ്പോരുടടെ പക്ഷമമം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  4.76 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

71.   വറിയ്യൂര് ടസനടല് ജയറിലറില് സശതീപവജട്ട് ടതീറട്ട്ടമന്റെട്ട് പപ്പോന്റെട്ട് സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി

10 വര്ഷടത ഓപപറഷന & ടമയറിന്റെനനസട്ട് തുക ഉള്ടപടടെ പകരെള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററികട്ട്

നല്പകണ   കുടെറിശറിക   തുക  അനവദറിക്കുനതറിനട്ട്   നറിലവറിടല  വറിഹറിതമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്ത

മപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്   76.13   ലക്ഷമം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

ടപപ്പോതുഭരെണെ വകുപട്ട്  

2235-02-001-87-31―മുനപ്പോക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി പറിനപ്പോകമം    നറില്ക്കുന

വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കു പവണറിയുളള   പകരെള   സമംസപ്പോന കമതീഷന    -

സഹപ്പോയധനമം   -   ശമ്പളമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 1.877 പകപ്പോടെറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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72.  കമതീഷനറിടല  അമംഗങ്ങളുടടെയുമം  ജതീവനകപ്പോരുടടെയുമം  ശമ്പളമം,  മറട്ട്
അലവനസുകള്,   പപ  ററിവറിഷന  അരെറിയര്,   മുന  കമതീഷന  അമംഗങ്ങളുടടെ  ടടെര്മറിനല്
സറണര് എനറിവ നല്കുനതറിനട്ട്  നറിലവറിലുളള ബജറട്ട്  വറിഹറിതമം അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ ശതീര്ഷകതറില്    1.123    പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-001-87-36―മുനപ്പോക  വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി  പറിനപ്പോകമം
നറില്ക്കുന വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കു പവണറിയുളള   പകരെള    സമംസപ്പോന
കമതീഷന   -   സഹപ്പോയധനമം   -   ശമ്പപളതരെമം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം : 40 ലക്ഷമം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

73.  പകരെള ആകട്ട്  2/2016  പ്രകപ്പോരെമം രൂപതീകരെറിച്ചറിട്ടുള്ള കമതീഷടന്റെ  9-ാം വകുപറില്
നറിര്വ്വചെറിച്ചറിട്ടുള്ള  ചുമതലകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സപ്പോമൂഹറിക  സപ്പോമ്പതറിക
സര്പവ്വ  നടെതറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്  കുടമംബശ്രതീയട്ട്  കുടെറിശറിക  തുക  അനവദറിക്കു
നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില്    14    ലക്ഷമം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-02-190-97―പകരെള  സമംസപ്പോന  മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷനളള
ധനസഹപ്പോയമം

ബ ഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം :  33.05 പകപ്പോടെറി രൂപ (പപ്പോന) 

74. 2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമം വറിജയകരെമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോകറിയ ഏടറ ജനശ്രദ്ധ
പറിടെറിച്ചുപററിയ  മമംഗലഭ്യ  സമുനതറി  പദ്ധതറികട്ട്  ഈ സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമം  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ
മപ്പോതമപ്പോണെട്ട് ബഡ്ജററില് തുക വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടെപ്പോടത മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയങ്ങളറിടല
ഏറവുമം ജനശ്രദ്ധ പനടെറിയ പദ്ധതറിയപ്പോയ ഭവന സമുനതറി പദ്ധതറിയറില് ജതീര്ണ്ണപ്പോവസയറിലുള്ള
അഗഹപ്പോരെങ്ങളുടടെയുമം  വതീടകളുടടെയുമം  നവതീകരെണെതറിനമം  പുനരുദ്ധപ്പോരെണെതറിനമപ്പോയറി  മുന
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷങ്ങളറില്  തുക  വകയറിരുതറിയറിരുനടവങറിലുമം  നറിലവറില്  ഇതട്ട്
അഗഹപ്പോരെങ്ങളുടടെ  മപ്പോതമം  നവതീകരെണെതറിനമം  പുനരുദ്ധപ്പോരെണെതറിനമപ്പോയറി
പരെറിമറിതടപടതറിയറിരെറിക്കുന.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറികളുടടെ  സുഗമമപ്പോയ  നടെതറിപറിപലകപ്പോയറി
മമംഗലഭ്യ സമുനതറി പദ്ധതറികട്ട്    3   പകപ്പോടെറി രൂപയുമം ഭവനപുനരുദ്ധപ്പോരെണെ പദ്ധതറികപ്പോയറി    8.4
പകപ്പോടെറി രൂപയുമം ഉള്ടപടടെ ആടക    11.4    പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില്
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .
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2235-02-190-97―പകരെള  സമംസപ്പോന  മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷനളള
ധനസഹപ്പോയമം

ബ ഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  88.53 ലക്ഷമം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

75.  പകരെള  സമംസപ്പോന  മുനപ്പോകസമുദപ്പോയപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  ജതീവനകപ്പോര്കട്ട്
ശമ്പളപരെറിഷ്കരെണെ  കുടെറിശറിക  വറിതരെണെമം  ടചെയ്യുനതറിനമം,  ടചെയര്മപ്പോനട്ട്  ഓണെപറററിയമം
നല്കുനതറിനമം  നറിലവറിടല  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതമം  അപരെഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്    50    ലക്ഷമം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

സസനറികപക്ഷമ വകുപട്ട്

2235-60-200-71―ജവപ്പോനമപ്പോര്കട്ട്  പവണറിയുളള  ക്രറിസ് തുമസട്ട്  നന്യൂ ഇയര്  ബമ്പര് പലപ്പോടററിയുടടെ
അറപ്പോദപ്പോയമം  -  ഫപ്പോഗട്ട് പഡ ഫണട്ട്  അകപൗണറിപലക്കുള്ള   ററിലതീസട്ട് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :   ഇല്ലെ 

76.  4-1-2013-ല്  നറുടകടപട്ട്  നടെന  ജയ്ജവപ്പോന  പലപ്പോടററിയുടടെ  ടനറട്ട്  പപ്രപ്പോഫറിറട്ട്
തുകയപ്പോയ  12.97  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്  7  പകപ്പോടെറി  47  ലക്ഷമം  രൂപ  സര്കപ്പോരെറില് നറിനമം
നപ്പോളറിതുവടരെയുമം   ലഭറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  നറിലവറിലുള്ള സതീമുകളറില്  നറിനമം  നല്കറി  വരുന
വറിവറിധയറിനമം  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയമം  വര്ദ്ധറിപറിക്കുവപ്പോനമം  പുതറിയ  സതീമുകള്
ഉള്ടപടത്തുവപ്പോനമം  നറിര്വപ്പോഹമറില്ലെപ്പോത  സപ്പോഹചെരെഭ്യമം  നറിലനറില്ക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്    7.47    പകപ്പോടെറി    രൂപ
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണെടമനട്ട്   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  . 

2235-60-200-61―ഇന്തഭ്യന മറിലറിറററി  /   ഓഫതീപസഴട്ട് ടടയറിനറിമംഗട്ട്   /  എയര് പഫപ്പോഴട്ട്   /   പനവല്
അകപ്പോ  ഡമറി  ,  ആമംഡട്ട് പഫപ്പോഴസട്ട് ടമഡറികല് പകപ്പോപളജട്ട്  ആന്റെട്ട് ആര്മറി
നഴറിമംഗട്ട്  സ്കൂള്സട്ട് എനറിവയറില് നറിനമം പപ്പോസട്ട്  ഒപൗടട്ട്  ആയറി വരുന
പകരെളതറില് നറിനള്ള പകഡറട്ട്സറിനട്ട്  ഒറതവണെ പസപ്പോളര്ഷറിപട്ട് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമം  :  1000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

77.  ഇന്തഭ്യന  ആര്മറി/പനവറി/എയര്പഫപ്പോഴ്സുകളറിപലകട്ട്  പകരെളതറില്  നറിനട്ട്
Commissioned  Officers  ആയറി  രെപ്പോ ജഭ്യപസവനതറിനട്ട്  പപപ്പോകുനവര്കട്ട്  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹന
മപ്പോയറി  2  ലക്ഷമം രൂപ വതീതമം ഗപ്പോന്റെട്ട് അനവദറിക്കുന പദ്ധതറിയപ്പോണെറിതട്ട്.  ഈ സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷമം  പുതുതപ്പോയറി  അനവദറിച്ച  ടെറി  ശതീര്ഷകതറില്  പടെപ്പോകണ്  തുക  മപ്പോതപമ
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വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളൂ  എനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  മുന  വര്ഷമം  ലഭഭ്യമപ്പോയ  55
അപപക്ഷകളറിപന്മേലുമം  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷമം  പ്രതതീക്ഷറിക്കുന  അപപക്ഷകള്ക്കുമം
ധനസഹപ്പോയമം  അനവദറിക്കുനതറിനട്ട്  ഈ  ശതീര്ഷ  കതറില്    2.4    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗമം   വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണെടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  .

    

 ടക. രെപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണന,
തറിരുവനന്തപുരെമം, ടചെയര്മപ്പോന,
2022 ഏപ്രറില് 26 സബ്ജകട്ട് കമറിററി  XIII. 

 

      


