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 സബ്ജകറ േമ്മിറ്റി XIII

(സാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം)  

(2021-2023)

ഘടെന
സചയരമാന :

ശയ. സേ. രാധാകൃഷ്ണന .
പരട്ടേിേജാതി, പരട്ടേിേവരര, പിന്നാകവിഭാഗ്  കകവിഭാഗ ക്ഷേമവുന്റിം ക ക്ഷേമവും ദേവസഷേമവും ദേവസ്വവുന്റിം
പാരലസമനറിയിോരഹ്യവുന്റിം വകുപറ മന്ത്രി.�ി.

എകറ   -   ഒഫയകീഹ്യാ  അന്റിംഗ് ന്റിം:

കോാ. ആര . ബിന

ഉന്നതവി ക്ഷേമവും ദേഹ്യാഭഹ്യാസ-സാമൂഹഹ്യനയതി വകുപറ മന്ത്രി.�ി.

അന്റിംഗ് ങ്ങള :

ശയ. സേ. ആനസലന

ശയ. ഐ. സി. ബാലകൃഷ്ണന

ശയ. ഒ. ആര . കേള

ശയ. യു. എ. ലത്യഫറ

ശയ. സി. സി. മുകുന്ദന

ശയ. എന്റിം. നൗീാ ക്ഷേമവും ദേറ

ശയ. രകമശറ സചന്നിത്ല

ശയമതി ശാന്തകുമാരി സേ.

നിയമസഭാ  സസക്രകരട്ടേറിയിയറ്ററ :

ശയമതി േവിത ഉണിത്ാന , സസക്രരട്ടേറിയി-ഇന -ചാരജറ,

ശയ. മാതാത്യുക്കുരട്ടേി ജി., അോയീണല് സസക്രരട്ടേറിയി,

ശയമതി  ക്ഷേമവും ദേയപ. ആര . കൃഷ ണന , സോപ്യൂരട്ടേി സസക്രരട്ടേറിയി,

ശയ. എന്റിം. എസറ. അനവര സുല്ത്ാന , അണ്ടര  സസക്രരട്ടേറിയി.



അവതാരിേ

സാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം സന്റിംബന്ധിച്ച �ി് സബ്ജകറ േമ്മിറ്റി XIII-സന അദഹ്യകവിഭാഗ ക്ഷേനായ ഞാന് ാന
സമിതിയുസടെ 2021 ഏപില് 1 മുതല് 2022 മാര്റ 31 വസരയുള്ള ആനുോലിേ റിയികപാരരട്ടേറ,
കേരള നിയമസഭയുസടെ നടെപടെിക്രമവുന്റിം ോരഹ്യനിര്യനിര്വ്വഹണവുന്റിം സന്റിംബന്ധിച്ച �ി് ചരട്ടേങ്ങളിസല ചരട്ടേന്റിം
239(1) പോരന്റിം സമരപിക്കുന.

പതിനഞാന്റിം കേരള നിയമസഭയുസടെ സാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം സന്റിംബന്ധിച്ച �ി് സബ്ജകറ േമ്മിറ്റി
(2021-2023) 2021 ജൂണ് 7-ാംാാംന്റിം തയയതി രൂപയകൃതമായി.  2021 ഏപില് 1 മുതല് 2022
മാര്റ 31 വസരയുള്ള ോലയളവില് സമിതി പരിഗ് ണി് വിവിധ വിീയങ്ങളാണറ
ഈ റിയികപാരരട്ടേില് ഉളസകാള്ളി്ിരിക്കുന്നതറ. പസ്തുത ോലയളവില് സമിതി 17-6-2021,
23-6-2021, 30-6-2021, 29-7-2021, 2-8-2021, 29-9-2021, 8-12-2021 എന്നയ
തയയതിേളിലായി 7 കയാഗ് ങ്ങള കചരന. ഇതില് രണ്ടറ കയാഗ് ങ്ങള ധനാഭഹ്യര് ധനാഭ്യര്ത്ഥനേളസടെ
പരികശാധനയന്റിം 6 കയാഗ് ങ്ങള എസറ.ആര .ഒ.-േള , ആകവിഭാഗ ക്ഷേന കടെകണ് കക്കണ് സ്റ്റേറ്ററസമന്റുേള ,
േരടെറ റിയികപാരര്ട്ടുേള , വാരീിേ പവരത്ന റിയികപാരര്ട്ടുേള എന്നിവയുസടെ
പരിഗ് ണനയമായിരുന.  ഈ കയാഗ് ങ്ങളില് ഹാജരായ അന്റിംഗ് ങ്ങളസടെ ശരാശരി ഹാജര
നില 71% ആയിരുന.

ഏഴറ അദഹ്യായങ്ങളായിരട്ടോണറ ഈ റിയികപാരരട്ടേറ തയ്യാറാക്കിയാറിയാകിയിര്ട്ടുള്ളതറ. ഒന്നാന്റിം
അദഹ്യായത്ില് സമിതി സഭയില് സമരപി് റിയികപാരര്ട്ടുേള സന്റിംബന്ധിച്ച �ി് വിവരങ്ങളന്റിം
രണ്ടാന്റിം അദഹ്യായത്ില് സമിതി പരികശാധി് ബില്ലുേളസടെ വിശ ക്ഷേമവും ദോന്റിംശങ്ങളന്റിം മൂന്നാന്റിം
അദഹ്യായത്ില് സമിതി പരിഗ് ണി് ചരട്ടേങ്ങള /എസറ.ആര .ഒ. -േള എന്നിവയുസടെ
വിശ ക്ഷേമവും ദോന്റിംശങ്ങളന്റിം കചരത്ിരിക്കുന. നാലാന്റിം അദഹ്യായത്ില് നിയമസഭാ ചരട്ടേന്റിം 235(എ)
പോരന്റിം കചരന്ന സമിതികയാഗ് ന്റിം സന്റിംബന്ധിച്ച �ി് വിശ ക്ഷേമവും ദോന്റിംശങ്ങളന്റിം അഞാന്റിം അദഹ്യായത്ില്
നിയമസഭാ ചരട്ടേന്റിം 236(6) പോരന്റിം സഭയില് സമരപി് വാരീിേ പവരത്ന
റിയികപാരര്ട്ടുേളസടെ വിവരങ്ങളന്റിം ആറിയാന്റിം അദഹ്യായത്ില് ധനാഭഹ്യര് ധനാഭ്യര്ത്ഥനേളസടെ സൂക്ഷ്മപരികശാധന
സന്റിംബന്ധിച്ച �ി് റിയികപാരര്ട്ടുേളിസല ശിപാരശേളികിപാര്ശകളിന്മേലുള്ള ആകവിഭാഗ ക്ഷേന കടെകണ് റിയികപാരരട്ടേറ
സന്റിംബന്ധിച്ച �ി് സന്റിംഗ്രഹവുന്റിം ഏഴാന്റിം അദഹ്യായത്ില് സമിതിയുസടെ പകതഹ്യേ റിയികപാരര്ട്ടുേള
സന്റിംബന്ധിച്ച �ി് വിവരങ്ങളന്റിം  ഉളസകാള്ളി്ിരിക്കുന. 

സമിതിയുസടെ കയാഗ് നടെപടെിക്കുറിയിപ്പുേള അനുബന്ധിച്ച �മായി കചരത്ിരിക്കുന.

ഈ റിയികപാരരട്ടേറ 2022 ജൂണ് 22-ാംാാംന്റിം തയയതി കചരന്ന കയാഗ് ത്ില് സമിതി
അന്റിംഗ് യേരിച.

സേ. രാധാകൃഷ്ണന ,
തിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയരമാന ,
2022 ജൂണ് 22. സബ്ജകറ േമ്മിറ്റി XIII.



റിപ്പോരര്

അദ്പോയംയായം   I

സമിതി സഭയംില് സമര്ിച്ച റിപ്പോരച റിപ്പോര്ട്ടുകള

1. 2021-22 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്കളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധനാഭ്യര്
സയായംബന്ിച്ച ഒന്പോമത് റിപ്പോരര് 2021 ജൂണ് 30-ാപോായായം തയയംതി പരരന് സമിതിപയംപോഗയായം
അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം 2021 ജൂലൈ  22-ാപോായായം തയയംതി സഭയംില് സമര്ിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.

2. 2020-21 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്കളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധനാഭ്യര്
സയായംബന്ിച്ച അഞ്പോമത് റിപ്പോരരിത്തെ   തിപപോരതകളിന്മേലുള്ളിപശിപാര്ശകളിന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പഭ്യര്ത്ഥനകളുടെക്കണ്
റിപ്പോരര് 2021 ആഗസ് 2-ാപോായായം തയയംതി പരരന് സമിതിപയംപോഗയായം അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം
2021 ആഗസ് 3-ാപോായായം തയയംതി സഭയംില് സമര്ിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.

3. 2020 ഏപില് 1 മുതല്  2021 മപോരച്ച് 31 വത്തെ രിശോധന സംബന്ധയള്ള കപോ യംളിന്മേലുള്ളവില് സമിതി
പരിശോധന സംബന്ധിഗണിച്ച വിക വര്ഷയംങ്ങള ഉളത്തെ ്ടുതി തയ്യാറാക്കിയ പോറപോക്കിയം ആനുകപോ ിക റിപ്പോരര് 2021
ആഗസ് 2-ാപോായായം തയയംതി പരരന് സമിതിപയംപോഗയായം അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം  2021 ആഗസ്
3-ാപോായായം തയയംതി സഭയംില് സമര്ിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.

അദ്പോയംയായം   II

സമിതി പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധിച്ച ബില്ലുകളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ വിതദാംശപോയായംതങ്ങള

റിപ്പോരര് കപോ യംളിന്മേലുള്ളവില് ബില്ലുകത്തെ ളിന്മേലുള്ളപോന്നും സമയായം സമിതിയത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിഗണനാഭ്യര്യ്ക്ക് ലഭിച്്  ഭിച്ചിരില.

അദ്പോയംയായം   III

സമിതി പരിശോധന സംബന്ധിഗണിച്ച രരങ്ങള /എസ്.ആര .ഒ.-കള സയായംബന്ിച്ച
വിതദാംശപോയായംതങ്ങള

പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള സയധനാഭ്യര് നാഭ്യര്ിപരിശോധന സംബന്ധപോധനാഭ്യര് (പഭദാംശഗതി) രരങ്ങള  (എസ്.ആര .ഒ. നാഭ്യര്മ്പര 520/2021)
പസിദത്തെ ്ടുതിയം നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി 29-9-2021-ത്തെ   പയംപോഗതില് സമിതി പരിശോധന സംബന്ധിഗണിക്കുകയയായം
സപോധൂകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.

അദ്പോയംയായം   IV

നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ രരയായം 235 (എ) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം പരരന് സമിതിപയംപോഗയായം സയായംബന്ിച്ച
വിതദാംശപോയായംതങ്ങള

റിപ്പോരര് കപോ യംളിന്മേലുള്ളവില് 235 (എ) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം പയംപോഗയായം പരരന്ിരില.

690/2022.
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അദ്പോയംയായം   V

നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ രരയായം 236(6) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം സഭയംില് സമര്ിച്ച വപോരക വര്ഷിക
പവരതനാഭ്യര് റിപ്പോരച റിപ്പോര്ട്ടുകളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ  വിവരിശോധന സംബന്ധങ്ങള

(i) പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള നാഭ്യര്ിയംമസഭയത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിക്രമവുയായം കപോരിശോധന സംബന്ധ്നാഭ്യര്ിര്യനിര്വ്വഹണവുയായം സയായംബന്ിച്ച

രരങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   രരയായം 236(6) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം പരികജാതപോതി പരികവര്/മറ്റ് പിന്പോക്ക നാഭ്യര്ിന്നാക്ക ന്യൂനാഭ്യര്പക്ഷ

വിഭപോഗങ്ങള എന്ിവരുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പക്ഷമയായം എന് XXV-ാപോായായം നാഭ്യര്മ്പര ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്യത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ കയഴില് വില്

വരുന് പരികവര് വികസനാഭ്യര് വകുപ്പുമപോയംി ബന്ത്തെ ്ര 2018-19 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത

വപോരക വര്ഷിക പവരതനാഭ്യര് റിപ്പോരര്  (കപോ തപോമസപതിക സഹിതയായം) 10-6-2021-നുയായം

പരികജാതപോതി വികസനാഭ്യര് വകു്ിത്തെ ുപ്പിന്റെ 2019-20 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത വപോരക വര്ഷിക

പവരതനാഭ്യര് റിപ്പോരര് (കപോ തപോമസപതിക സഹിതയായം), പിന്പോക്കവിഭപോഗ വികസനാഭ്യര്

വകു്ിത്തെ ുപ്പിന്റെ 2020-21 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത വപോരക വര്ഷിക പവരതനാഭ്യര് റിപ്പോരര്

(കപോ തപോമസപതിക സഹിതയായം) എന്ിവ 16-3-2022-നുയായം ബഹ. പരികജാതപോതി പരികവര്

പിന്പോക്ക സമുദാംശപോയംപക്ഷമവുയായം പദാംശവസ്ഷേമവും ദേവസ്വവുയായം പപോര ത്തെ മുപ്പിന്റെറികപോരിശോധന സംബന്ധ്വുയായം വകു്് മന്ത്രി
ശ്രീ. കെ. രാധാകി

ശയ. ത്തെ ക. രിശോധന സംബന്ധപോധപോകൃഷ്ണന് സഭയംില് സമര്ിച.

(ii)  സപോമൂഹ്സുരിശോധന സംബന്ധക്ഷിതത്ഷേമവും ദേവസ്വവുയായം പക്ഷമവുയായം എന് XLVI-ാപോായായം നാഭ്യര്മ്പര

ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്യത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ കയഴില് വില് വരുന് ആഭ്ന്തരിശോധന സംബന്ധ വകു്ിത്തെ ുപ്പിന്റെ 2020-21 സപോമ്പതിക

വരക വര്ഷത്തെ ത വപോരക വര്ഷിക പവരതനാഭ്യര് റിപ്പോരര് 10-6-2021-നുയായം ത്തെ പപോതുഭരിശോധന സംബന്ധണ

(എഫ്്.എഫ്്.പി.ബി.) വകു്ിത്തെ ുപ്പിന്റെ 2020-21സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത വപോരക വര്ഷിക

പവരതനാഭ്യര് റിപ്പോരര്  12-8-2021-നുയായം, ബഹ. മുഖ്മന്ത്രി
ശ്രീ. കെ. രാധാകി ശയ. പിണറപോയംി വിജാതയംന്

സഭയംില് സമര്ിച. വനാഭ്യര്ിതപോതിശു വികസനാഭ്യര് വകു്ിത്തെ ുപ്പിന്റെ 2019-20 സപോമ്പതിക

വരക വര്ഷത്തെ ത വപോരക വര്ഷിക പവരതനാഭ്യര് റിപ്പോരര് (കപോ തപോമസപതിക സഹിതയായം) 16-3-2022-

നാഭ്യര്് ബഹ. ആപരിശോധന സംബന്ധപോഗ്വുയായം വനാഭ്യര്ിതപോതിശു വികസനാഭ്യര്വുയായം വകു്് മന്ത്രി
ശ്രീ. കെ. രാധാകി ശയമതി വയണപോ

പജാതപോര് സഭയംില് സമര്ിച.

അദ്പോയംയായം   VI

(എ) 2020-21 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്കളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധനാഭ്യര് 
സയായംബന്ിച്ച ആക്ഷന് പഭ്യര്ത്ഥനകളുടെക്കണ് റിപ്പോരരിത്തെ ുപ്പിന്റെ സയായംഗ്രഹയായം

2021-22 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥകളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധനാഭ്യര് സയായംബന്ിച്ച

അഞ്പോമത് റിപ്പോരരിത്തെ   92 തിപപോരതകളിന്മേലുള്ളിപശിപാര്ശകളിന്മേലുയായം വകുപ്പുകളിന്മേലുള്ളില് നാഭ്യര്ിന്നും സമയായം  ഭ്മപോയം നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി
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പസറ്റ്ത്തെ മന്റുകള  നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപ്പുവരക വര്ഷത്തെ ത ആക്ഷന് പഭ്യര്ത്ഥനകളുടെക്കണ് റിപ്പോരരില് ഉളത്തെ ്ടുതിയംിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്.

(ബി) ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്കളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധനാഭ്യര് സയായംബന്ിച്ച മുന്വരക വര്ഷങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ  
റിപ്പോരച റിപ്പോര്ട്ടുകളിന്മേലുള്ളിത്തെ   തിപപോരതകളുയായം, അതിപശിപാര്ശകളിന്മേല് സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി
സയായംബന്ിച്ച പസറ്റ്ത്തെ മന്റുകളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ വിതദാംശപോയായംതങ്ങളുയായം

2017-18 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്കളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധനാഭ്യര്
സയായംബന്ിച്ച രിശോധന സംബന്ധണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോമത് റിപ്പോരര്

(ഫ്യംല് നാഭ്യര്മ്പര 1910/സബ്.സി.ജാതി2/2017/നാഭ്യര്ി.ത്തെ സ.)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 3)

2225-01-800-57―പരികജാതപോതിക്കപോരക്ക് പവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള ത്തെ പപോതുപതഖരിശോധന സംബന്ധ ഫ്ണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്   (  ക്രിരിക്കല്
ഗ്പോപ് ഫ്ിലിയായംഗ് സ്കീംയയായം  )

2013-14 വരക വര്ഷയായം മുതല് പരികജാതപോതി വികസനാഭ്യര് പവരതനാഭ്യര്ങ്ങള നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെത്തുന്തിനാഭ്യര്പോയംി
ഓപരിശോധന സംബന്ധപോ ജാതിലകളക്കുയായം ജാതനാഭ്യര്സയായംഖ്പോനുപപോതികമപോയംി പരികജാതപോതിക്കപോരക്ക് പവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള
ത്തെ പപോതുപതഖരിശോധന സംബന്ധ ഫ്ണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര് (ക്രിറ്റിക്കല് ഗ്പോപ് ഫ്ിലിയായംഗ്) തയരക വര്ഷകതില് വകയംിരുതിയംിരുന്
തുകയംില് നാഭ്യര്ിന്നും സമയായം 1/3 ഭപോഗയായം നാഭ്യര്ല്കി വരുന്നും സമ.  കൂഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപോത്തെ ത രികിത്പോ ധനാഭ്യര്സഹപോയം പദതി,
സ്ഷേമവും ദേവസ്വപോശയം ഗ്രപോമയായം പദതി, പഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപോയ ത്തെ  റ്റ് പദതി എന്യ തുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെര പദതികളക്കുയായം
ഈ തയരക വര്ഷകതില് നാഭ്യര്ിന്നും സമയായം തുക അനുവദാംശിച്ച് വരുന്നും സമ. പരികജാതപോതി പകപോളിന്മേലുള്ളനാഭ്യര്ികളിന്മേലുള്ളില്
പവരതിക്കുന് 29 പഹപോമിപയംപോ ത്തെ ഹല്ത് ത്തെ സുപ്പിന്റെറുകളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെതി്ിനുള്ള 328.97  ക്ഷയായം
രൂപയയായം വിജ്ഞപോന്വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ ആവരതനാഭ്യര് ത്തെ ര വുയായം ഈ തയരക വര്ഷകതില്
ഉളത്തെ ്ടുതിയംിരിശോധന സംബന്ധിക്കുന്നും സമ. കൂഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപോത്തെ ത എലപോ നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ മണ ങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ  യയായം ത്തെ തരിശോധന സംബന്ധത്തെ ളിലെയും തെരഞ്ഞെടുത
2 പരികജാതപോതി പകപോളിന്മേലുള്ളനാഭ്യര്ികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ സമഗ്ര വികസനാഭ്യര്തിനാഭ്യര്പോയംി 1 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ  വയതയായം ഓപരിശോധന സംബന്ധപോ
പകപോളിന്മേലുള്ളനാഭ്യര്ികളക്കുയായം വകയംിരുത്തുന് പദതി 2016-17 വരക വര്ഷയായം മുതല് നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ്ി പോക്കുന്തിനാഭ്യര്്
ഈ തയരക വര്ഷകതില് നാഭ്യര്ിന്്   തുക അനുവദാംശിക്കുന്തിനാഭ്യര്പോയള്ള ത്തെ പപോപ്പോസല് സരക്കപോരിശോധന സംബന്ധിത്തെ ുപ്പിന്റെ
പരിശോധന സംബന്ധിഗണനാഭ്യര്യംിലുള്ളതിനാഭ്യര്പോലുയായം  നാഭ്യര്ി വില് വകയംിരുതിയംിച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള വിഹിതതിനാഭ്യര്് പുറത്തെ മ
121.12 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ ഈ തയരക വര്ഷകതില് അധികമപോയംി വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി
തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

പരികജാതപോതി വിഭപോഗതില്ത്തെ ്രവരുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ രികിത്പോ ധനാഭ്യര്സഹപോയം പദതി സ്ഷേമവും ദേവസ്വപോശയം
ഗ്രപോമയായം പദതി, പഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപോയ ത്തെ  റ്റ് നാഭ്യര്ിര പോണ പദതി, പരികജാതപോതി പകപോളിന്മേലുള്ളനാഭ്യര്ികളിന്മേലുള്ളില്
പവരതിക്കുന് ത്തെ ഹല്ത് ത്തെ സുപ്പിന്റെറുകള , വിജ്ഞപോന്വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെികള എന്ിവയ്ക്ക് ലഭിച്പോവത്മപോയം തുക
ഈ തയരക വര്ഷകതില് നാഭ്യര്ിന്പോണ് കത്തെ ണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരതിയംിരുന്ത്. 2017-18 വരക വര്ഷയായം 16.1235 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി
രൂപ (റയ അപപപോപിപയംക വര്ഷന് മുപഖനാഭ്യര് അധികമപോയംി  ഭിക്കുകയയായം 82.0540 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
ത്തെ ര വഴില് വിക്കുകയയായം ത്തെ രയ്ിരുന്നും സമ.  
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(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര  ബി2/132/2021/പ ജാതപവവിവ. തയയംതി 3-9-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 4)

2225-01-800-26―പപത്ക ഘഭ്യര്ത്ഥനകളുടെക പദതിയത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ കയഴില് വില് മറ്റു വകുപ്പുകള തിപപോരത
ത്തെ രയ്യുന് പപത്ക പദതികളക്കുള്ള പൂള്് ഫ്ണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്  .

പരികജാതപോതിക്കപോരുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പക്ഷമവുയായം വികസനാഭ്യര്വുയായം  ക്ഷ്മിര് മറ്റ് വകുപ്പുകള മുപഖനാഭ്യര്
നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ്ി പോക്കുന്  വരുമപോനാഭ്യര്ദാംശപോയംകമപോയംിച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള പദതികളക്ക് തുക അനുവദാംശിക്കുന് ഈ
തയരക വര്ഷകതില് നാഭ്യര്ി വില് ഇതിനാഭ്യര്പോയംി വകയംിരുതിയംിച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ് വിഹിതയായം
അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോയംതിനാഭ്യര്പോല് ഈ തുകയ്ക്ക് ലഭിച്് പുറത്തെ മ 3 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

ബന്ത്തെ ്ര തയരക വര്ഷകതില് 3 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി  ഭിക്കുന്തിനാഭ്യര്് സമിതി
തിപപോരത ത്തെ രയ്ിരുന്നും സമ. 2017-18 വരക വര്ഷയായം വകയംിരുതിയംിരുന് ഒരു പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയംില്
നാഭ്യര്ിന്നും സമയായം 97.74  ക്ഷയായം രൂപ ത്തെ ര വഴില് വിക്കുകയണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയംി.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര ബി2/132/2021/പ ജാതപവവിവ. തയയംതി 3-9-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 6)

2225-80-800-99-12―മറ്റു സമുദാംശപോയംങ്ങളിന്മേലുള്ളില്ത്തെ ്ര വിദാംശ്പോരെ ധനാഭ്യര്ത്ഥികളക്ക് സപോമ്പതിക
സഹപോയംവുയായം ഫ്യസ് സ സൗജാതനാഭ്യര്്വുയായം പസ്കീംപോളിന്മേലുള്ളരക വര്ഷിപ്പുകളുയായം  -
പസ്കീംപോളിന്മേലുള്ളരക വര്ഷിപ്പുകളുയായം ലൈസ്ന്റുകളുയായം

മുന്പോക്ക സമുദാംശപോയംതില്ത്തെ ്ര വിദാംശ്പോരെ ധനാഭ്യര്ത്ഥികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെയയായം 2017-18 അധ്യംനാഭ്യര് വരക വര്ഷത്തെ ത
ആനുകൂ ്യായം വിതരിശോധന സംബന്ധണയായം ത്തെ രയ്യുന്തിനുയായം ഈ ഇനാഭ്യര്തില് 2013-14 മുതല് 2016-17 വത്തെ രിശോധന സംബന്ധ
നാഭ്യര്ല്കപോനുള്ള കുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശികിക തുകയംപോയം 37.35 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയയായം നാഭ്യര്ല്കുന്തിനാഭ്യര്് നാഭ്യര്ി വില്
വകയംിരുതിയംിച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോണ്. ആയംതിനാഭ്യര്പോല് ഈ തയരക വര്ഷകതില്
46.35 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി അനുവദാംശിക്കണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

മുന്പോക്ക സമുദാംശപോയംതില്ത്തെ ്ര വിദാംശ്പോരെ ധനാഭ്യര്ത്ഥികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ 2017-18അധ്യംനാഭ്യര് വരക വര്ഷത്തെ ത
വിദാംശ്പോഭ്പോസ ആനുകൂ ്യായം വിതരിശോധന സംബന്ധണയായം കുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശികിക തയരത്  വിതരിശോധന സംബന്ധണയായം ത്തെ രയ്യുന്തിനാഭ്യര്്
46.35  പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അനുവദാംശിക്കുന്തിനാഭ്യര്് 3 ത്തെ പപോപ്പോസലുകള ധനാഭ്യര്കപോരിശോധന സംബന്ധ് വകു്ിനാഭ്യര്്
സമര്ിചത്തെ വങ്കിലുംിലുയായം തുക അനുവദാംശിച്ച് നാഭ്യര്ല്കിയംില.
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(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര 101/ ബി3/2021/പജാതപവവിവ. തയയംതി 1-10-2021)

(3, 4, 6 എന്യ നാഭ്യര്മ്പര ഖണികകളിന്മേലുള്ളിത്തെ   നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് സമര്ിക്കുവപോനുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയം

കപോ തപോമസയായം സയായംബന്ിച്ച് പരികജാതപോതി പരികവര് വികസനാഭ്യര് വകു്്  ഭ്മപോക്കിയം

കപോ തപോമസപതിക നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ രരയായം 236(5) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം 3-11-2021-നാഭ്യര്് സഭയംില്

സമര്ിക്കുകയയായം നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് 8-12-2021-ത്തെ   പയംപോഗതില് സമിതി

അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.)

2018-19 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്കളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധനാഭ്യര്
സയായംബന്ിച്ച മൂന്പോമത് റിപ്പോരര് 

(ഫ്യംല് നാഭ്യര്മ്പര 1228/സബ്.സി.ജാതി2/2018/നാഭ്യര്ി.ത്തെ സ.)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 50)

2235-02-800-81-31―മുന്പോക്ക  വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ    സപോമ്പതികമപോയംി  പിന്പോക്കയായം
നാഭ്യര്ില്ക്കുന് വിഭപോഗങ്ങളക്കുപവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള  പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര്

ക യക വര്ഷന്   -   സഹപോയംധനാഭ്യര്യായം   -   തമ്പളിന്മേലുള്ളയായം

ക യക വര്ഷനാഭ്യര്ിത്തെ   മുഴുവന് ജാതയവനാഭ്യര്ക്കപോരുയായം നാഭ്യര്ിയംമിതരിശോധന സംബന്ധപോകുന് പവളിന്മേലുള്ളയംില് പവതനാഭ്യര്യായം

ഉളത്തെ ്ത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെയള്ള തമ്പളിന്മേലുള്ളയായം, മറ്റ് അ വന്സുകള തുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെങ്ങിയംവയ്ക്ക് ലഭിച്പോയംി നാഭ്യര്ി വിലുളിന്മേലുള്ളളിന്മേലുള്ള  വിഹിതയായം

തയത്തെ രിശോധന സംബന്ധ അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോയംതിനാഭ്യര്പോല് പസ്തുത തയരക വര്ഷകതില്  1.088 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി

വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

മുന്പോക്ക വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   സപോമ്പതികമപോയംി പിന്പോക്കയായം നാഭ്യര്ില്ക്കുന് വിഭപോഗങ്ങളക്കു

പവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര് ക യക വര്ഷത്തെ ുപ്പിന്റെ ധനാഭ്യര്സഹപോയംമപോയംി 2018-19 സപോമ്പതിക

വരക വര്ഷതില് നാഭ്യര്ി വിത്തെ   ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ് വിഹിതമപോയം 52.50  ക്ഷയായം രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്് (പനാഭ്യര്പോണ് പ്ലാപോന് )

പുറത്തെ മ 40  ക്ഷയായം രൂപ  അധികതുകയംപോയംി 24-10-2018-ത്തെ    സ. ഉ. (സപോധപോ.) നാഭ്യര്മ്പര

6971/2018/ത്തെ പപോ.ഭ.വ.  ഉതരിശോധന സംബന്ധവ് പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം  ക യക വര്ഷനാഭ്യര്്  അനുവദാംശിച്ചി ച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്. 

കൂഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപോത്തെ ത 23-3-2019-ത്തെ   സ.ഉ. (സപോധപോ.)നാഭ്യര്മ്പര 1746/2019/ത്തെ പപോഭവ. ഉതരിശോധന സംബന്ധവ്

പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം 2235-02-800-31-36 എന് തയരക വര്ഷകതില് നാഭ്യര്ിന്് 31.50  ക്ഷയായം രൂപ ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്ര

വിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വി 2235-02-800-81-31 എന് തയരക വര്ഷകതിപ ക്ക് അനുവദാംശിച്ചിരുന്നും സമ. 
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(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര  സി.്ി.എന് 3/76/21/ത്തെ പപോഭവ. തയയംതി  11-10-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 51)

2235-02-800-81-31―മുന്പോക്ക വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   സപോമ്പതികമപോയംി പിന്പോക്കയായം   നാഭ്യര്ില്ക്കുന്
വിഭപോഗങ്ങളക്കു പവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള  പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര് ക യക വര്ഷന്   -
സഹപോയംധനാഭ്യര്യായം   -   തമ്പപളിന്മേലുള്ളതരിശോധന സംബന്ധയായം

ക യക വര്ഷനാഭ്യര്് പവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള മുഴുവന് ജാതയവനാഭ്യര്ക്കപോരുയായം നാഭ്യര്ിയംമിതരിശോധന സംബന്ധപോകന് പവളിന്മേലുള്ളയംില്
ജാതയവനാഭ്യര്ക്കപോരക്കപോവത്മപോയം കമ്പിന്നാക്ക ന്യൂരര , കരിശോധന സംബന്ധപോര വപോഹനാഭ്യര്തിത്തെ ുപ്പിന്റെ ത്തെ ര വ്, വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെക,
അവധിയംപോതപോ സ സൗജാതനാഭ്യര്്യായം, ത്തെ വള്ളക്കരിശോധന സംബന്ധയായം, ലൈവദാംശൈദ്യുതി തുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെങ്ങിയം ത്തെ ര വുകളക്ക് നാഭ്യര്ി വിത്തെ  
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ്  വിഹിതയായം  അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോകുത്തെ മന്തിനാഭ്യര്പോല്  33.5  ക്ഷയായം രൂപ കൂഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി ഈ
തയരക വര്ഷകതില്  സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

മുന്പോക്ക വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   സപോമ്പതികമപോയംി പിന്പോക്കയായം നാഭ്യര്ില്ക്കുന് വിഭപോഗങ്ങളക്ക്
പവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര് ക യക വര്ഷത്തെ ുപ്പിന്റെ തമ്പപളിന്മേലുള്ളതരിശോധന സംബന്ധ തയരക വര്ഷകതില് (2235-02-800-
81-36) 2018-19 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷതില് നാഭ്യര്ി വിത്തെ   ബ  ഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ് വിഹിതമപോയംി
31.50  ക്ഷയായം രൂപ വകയംിരുതിയംിരുന്നും സമ. ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി തുക 23-3-2019-ത്തെ   സ.ഉ. (സപോധപോ.) നാഭ്യര്മ്പര
1746/2019/ത്തെ പപോഭവ. ഉതരിശോധന സംബന്ധവ് പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വി 2235-02-800-81-31
എന് തയരക വര്ഷകതിപ ക്ക് അനുവദാംശിച്ചിരുന്നും സമ. 2018-19സപോമ്പതിക വരക വര്ഷയായം 2235-02-
800-81-36 എന്  തയരക വര്ഷകതില് സമിതി ആവത്ത്തെ ്രതു പകപോരിശോധന സംബന്ധമുള്ള അധിക തുക
അനുവദാംശിച്ചിരുന്ില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര  സി.്ി.എന് 3/76/21/ത്തെ പപോഭവ. തയയംതി  11-10-2021)

(50, 51 എന്യ നാഭ്യര്മ്പര ഖണികകളിന്മേലുള്ളിത്തെ   നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് സമര്ിക്കുവപോനുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയം
കപോ തപോമസയായം സയായംബന്ിച്ച് ത്തെ പപോതുഭരിശോധന സംബന്ധണ വകു്്  ഭ്മപോക്കിയം കപോ തപോമസപതിക
നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ രരയായം 236(5) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം 3-11-2021-നാഭ്യര്് സഭയംില് സമര്ിക്കുകയയായം നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി
പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ്   8-12-2021-ത്തെ   പയംപോഗതില് സമിതി അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.)

2019-20 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത ധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്കളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധനാഭ്യര്
സയായംബന്ിച്ച നാഭ്യര്പോ പോമത് റിപ്പോരര്

(ഫ്യംല് നാഭ്യര്മ്പര 3334/സബ്.സി.ജാതി2/2019/നാഭ്യര്ി.ത്തെ സ.)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 6)

225-02-277-99-12―ത്തെ മടിക്കുപ ക വര്ഷനാഭ്യര്് മുമ്പുള്ള പഠനാഭ്യര്ങ്ങള   -  പസ്കീംപോളിന്മേലുള്ളരക വര്ഷിപ്പുകളുയായം ലൈസ്ന്റുകളുയായം

2016-17 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷയായം പയത്തെ മടിക് വിദാംശ്പോരിികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ വിദാംശ്പോഭ്പോസപോനു
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കൂ ്ങ്ങള 25% വരദി്ിച്ചതിനാഭ്യര്് ആനുപപോതികമപോയംി ഫ്ണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര് അനുവദാംശിച്ചിരുന്ില.

വിദാംശ്പോഭ്പോസപോനുകൂ ്ങ്ങള 25% വരദി്ിക്കുന്തിനാഭ്യര്പോയംി പരിശോധന സംബന്ധിഗണനാഭ്യര്യംിലുള്ള

ത്തെ പപോപ്പോസല് സരക്കപോര അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുന് പക്ഷയായം പസ്തുത ത്തെ ര വുകള കൂഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

വഹിക്കുന്തിനാഭ്യര്് ഈ തയരക വര്ഷകതില് കൂടുതല് തുക അനുവദാംശിപക്കണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരതുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്.  ആയംതിനാഭ്യര്പോല്

നാഭ്യര്ി വിലുള്ള വിഹിതതിനുപുറത്തെ മ 1 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം

വഴില് വിപയംപോ ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ  വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

2019-20 സപോമ്പതികവരക വര്ഷയായം 2225-02-277-99-12 ത്തെ മടിക്കുപ ക വര്ഷനാഭ്യര്് മുമ്പുളിന്മേലുള്ളളിന്മേലുള്ള

പഠനാഭ്യര്ങ്ങള പസ്കീംപോളിന്മേലുള്ളരക വര്ഷിപ്പുകളുയായം ലൈസ്ന്റുകളുയായം (പനാഭ്യര്പോണ് പ്ലാപോന് ) തയരക വര്ഷകതില്

16,50,00,000 രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റില് വകയംിരുതിയംിരുന്നും സമ. ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി തുക ഉപപയംപോഗിച്ച് പദതി

നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ്ി പോക്കിയംതിനാഭ്യര്പോല് അധിക ഫ്ണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര് ആവത്മപോയംി വരുന്ില. ബ  ഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റില്

വകയംിരുതിയംിരുന് 16.50 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയംില് 15.02 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ ത്തെ ര വഴില് വിച.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര 352/പി.എയായം1/2019/പജാതപവവിവ. തയയംതി 29-9-2020)

(പസ്തുത നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് സമര്ിക്കുവപോനുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയം കപോ തപോമസയായം സയായംബന്ിച്ച്

പരികവര് വികസനാഭ്യര് വകു്്  ഭ്മപോക്കിയം കപോ തപോമസപതിക നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ രരയായം 236(5)

പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം  3-11-2021-നാഭ്യര്് സഭയംില് സമര്ിക്കുകയയായം നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് 8-12-2021-ത്തെ  

പയംപോഗതില് സമിതി അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 12)

2225-03-102-94―കുയായംഭപോരിശോധന സംബന്ധ പകപോളിന്മേലുള്ളനാഭ്യര്ികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ വികസനാഭ്യര്യായം

സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര്ത്തെ ത പിന്പോക്ക വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   ഏറ്റവുയായം പിന്പോക്കയായം നാഭ്യര്ില്ക്കുന്

കുയായംഭപോരിശോധന സംബന്ധ/കുതവ സമുദാംശപോയംങ്ങള അധിവസിക്കുന് പകപോളിന്മേലുള്ളനാഭ്യര്ികളിന്മേലുള്ളിത്തെ   അഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര് സ സൗകരിശോധന സംബന്ധ്

വികസനാഭ്യര്മപോണ് ഈ പദതിയംിലൂത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ  നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ്ി പോക്കപോന്  ക്ഷ്മിടുന്ത്.  പിന്പോക്ക

വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   ദുരബ  വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളപോയം കുയായംഭപോരിശോധന സംബന്ധ സമുദാംശപോയംങ്ങള തിങ്ങി്പോരക്കുന്

പപദാംശതങ്ങളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ സമഗ്ര പുപരിശോധന സംബന്ധപോഗതിയ്ക്ക് ലഭിച്് 5 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അനുവദാംശിക്കുത്തെ മന്് 2018-19 ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ്

പസയായംഗതില് അറിയംിച്ചിരുന്നും സമത്തെ വങ്കിലുംിലുയായം തുക വകയംിരുതിയംിരുന്ില. ആയംതിനാഭ്യര്പോല്

പസ്തുത തയരക വര്ഷകതില് 5 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്
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വഴില് വിപയംപോ വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

“2225-03-102-94  കുയായംഭപോരിശോധന സംബന്ധ പകപോളിന്മേലുള്ളനാഭ്യര്ികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ നാഭ്യര്വയകരിശോധന സംബന്ധണയായം" എന് തയരക വര്ഷകതില്

അധികധനാഭ്യര്പോനുമതി അഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥിച്ചതിത്തെ ുപ്പിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര്തില് 1 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ

അനുവദാംശിച്ചിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര എ 1/280/2019/പി.വി.വി.വ. തയയംതി 21-4-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 13)

2225-03-800-99-35―പിന്പോക്ക വിഭപോഗക്കപോരക്കുള്ള പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള             സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര് ക യക വര്ഷന് മൂ ധനാഭ്യര്

ആസികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ    രൂപയകരിശോധന സംബന്ധണതിനുള്ള  സഹപോയംധനാഭ്യര്യായം

പിന്പോക്ക വിഭപോഗ ക യക വര്ഷത്തെ ുപ്പിന്റെ  പവരതനാഭ്യര്തിനാഭ്യര്് പരിശോധന സംബന്ധമപധപോനാഭ്യര്മപോയം അഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര്

സ സൗകരിശോധന സംബന്ധ് വികസനാഭ്യര്യായം, ത്തെ വബപപപോരരല് സയായംബന്ിച്ച പവരതനാഭ്യര്തിനാഭ്യര്് സി-്ിറ്റിനാഭ്യര്്

നാഭ്യര്ല്കപോനുള്ള ബപോക്കിതുക, കമ്പിന്നാക്ക ന്യൂരര പപപോഗ്രപോമറുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ തസികയ്ക്ക് ലഭിച്് ആവത്മപോയം അഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര്

സ സൗകരിശോധന സംബന്ധ്ങ്ങള തുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെങ്ങിയം മൂ ധനാഭ്യര് ആസികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ രൂപയകരിശോധന സംബന്ധണതിനുള്ള ത്തെ ര വുകളക്കപോയംി

ഈ തയരക വര്ഷകതില് 10  ക്ഷയായം രൂപ ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്

വഴില് വിപയംപോ  വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

പസ്തുത തിപപോരതയംിപശിപാര്ശകളിന്മേലുള്ള ക യക വര്ഷത്തെ ുപ്പിന്റെ അപപക്ഷ പരിശോധന സംബന്ധിഗണിച്ച “2225-03-800-

99-35 മൂ ധനാഭ്യര് ആസികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ രൂപയകരിശോധന സംബന്ധണയായം" സയായംബന്ിച്ച തയരക വര്ഷകതില്

ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വി 2  ക്ഷയായം രൂപ അനുവദാംശിച്ചിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര എ 1/280/2019/പി.വി.വി.വ. തയയംതി 21-4-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 14)

2225-03-800-81―ഒ  .  ബി  .  സി  .-  യ്ക്കുള്ള അ ് ്ഷേമവും ദേവസ്വപക്കറ്റ് ഗ്രപോുപ്പിന്റെ്

അ്്ഷേമവും ദേവസ്വപക്കറ്റ് ഗ്രപോുപ്പിന്റെ് പദതിയംില്  2017-18 മുതല് 12,000 രൂപയംപോയംി  ഗ്രപോുപ്പിന്റെ്

വരദി്ിച്ച് ഉതരിശോധന സംബന്ധവപോയംിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്. കൂടുതല് അപപക്ഷകള വരുന് സപോഹരരിശോധന സംബന്ധ്യായം

നാഭ്യര്ി വിലുള്ളതുത്തെ കപോണ്ടയായം അപപക്ഷിക്കുന്വരത്തെ ക്കലപോയായം ആനുകൂ ്യായം നാഭ്യര്ല്കുന്തിനുയായം പസ്തുത

തയരക വര്ഷകതില് 40  ക്ഷയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ
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ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

അ ് ്ഷേമവും ദേവസ്വപക്കറ്റ് ഗ്രപോുപ്പിന്റെ് പദതി പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം വരക വര്ഷയായം ബ ഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ് വിഹിതമപോയംി  ഭ്മപോയം
12   ക്ഷയായം രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്് പുറത്തെ മ ഗുണപഭപോക്താക്കപോക്കളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ ബപോഹ ്യായം കണക്കിത്തെ  ടുത് പിന്പോക്ക
വിഭപോഗ വികസനാഭ്യര് വകു്് ്യംറക്ടര തിപപോരത സമര്ിച്ചതിത്തെ ുപ്പിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര്തില്
31,89,000 രൂപ അധികധനാഭ്യര്പോനുമതിയംപോയയായം 67,08,000 രൂപ 2225-03-277-98-12(N)
തയരക വര്ഷകതില് ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്യംിപശിപാര്ശകളിന്മേലുയായം അനുവദാംശിച്ചിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര എ 1/280/2019/പി.വി.വി.വ. തയയംതി 21-4-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 15)

4225-03-190-99―പരിശോധന സംബന്ധിവരതിത ലൈക്രസവ തിപപോരതിത വിഭപോഗ വികസനാഭ്യര് പകപോര്പറക വര്ഷന്

പരിശോധന സംബന്ധിവരതിത ലൈക്രസവ തിപപോരതിത വിഭപോഗ വികസനാഭ്യര് പകപോര്പറക വര്ഷത്തെ ുപ്പിന്റെ വിവിധ
വപോയ്പോ പദതികളക്കപോയംി “4225-03-190-99  ” തയരക വര്ഷകതില് 5 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ
വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര് പരിശോധന സംബന്ധിവരതിത ലൈക്രസവ തിപപോരതിത വിഭപോഗ വികസനാഭ്യര്
പകപോര്പറക വര്ഷനാഭ്യര്് 2019-20 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷയായം പസ്തുത തയരക വര്ഷകതില് ഓഹരിശോധന സംബന്ധി
മൂ ധനാഭ്യര്മപോയംി അനുവദാംശിച്ചിച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക പൂര്ള തുക പൂര്ണ്ണമപോയയായം വിനാഭ്യര്ിപയംപോഗിച്ച് സരക്കപോര
നാഭ്യര്ിരപനിര്ദ്ദേതപകപോരിശോധന സംബന്ധമുള്ള നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെികള പൂരതിയംപോക്കുന് മുറയ്ക്കുയായം സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര്തിത്തെ ുപ്പിന്റെ വിഭവ
 ഭ്തയത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെയയായം കൂഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി അഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര്തിലുയായം സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്ിച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക
അനുവദാംശിക്കുന്തപോത്തെ ണന്് അറിയംിക്കുകയണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയംി.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര എ 1/280/2019/പി.വി.വി.വ. തയയംതി 21-4-2021)

(12 മുതല്  15 വത്തെ രിശോധന സംബന്ധ  ഖണികകളിന്മേലുള്ളിത്തെ   നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് സമര്ിക്കുവപോനുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയം
കപോ തപോമസയായം സയായംബന്ിച്ച് പിന്പോക്കവിഭപോഗ വികസനാഭ്യര് വകു്്  ഭ്മപോക്കിയം
കപോ തപോമസപതിക നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ രരയായം 236(5) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം 10-6-2021-നാഭ്യര്് സഭയംില്
സമര്ിക്കുകയയായം നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് 29-9-2021-ത്തെ   പയംപോഗതില് സമിതി
അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 23)

2235-02-104-89 -31  ―  അനാഭ്യര്പോിപോ യം നാഭ്യര്ിയംന്ത്രി
ശ്രീ. കെ. രാധാകണ പബപോര്്   -  സഹപോയംധനാഭ്യര്യായം  -  തമ്പളിന്മേലുള്ളയായം

പബപോര്് ത്തെ മമ്പര , ത്തെ സക്രരറി ഉളത്തെ ്ത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെയള്ള  ജാതയവനാഭ്യര്ക്കപോരുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ തമ്പളിന്മേലുള്ളവുയായം മറ്റ്
പവതനാഭ്യര്വുയായം നാഭ്യര്ല്കുന്തിനാഭ്യര്പോയംി, 94.84  ക്ഷയായം രൂപ അധികമപോയംി ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം
വഴില് വിപയംപോ  ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ ഈ തയരക വര്ഷകതില്  വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി
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തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

അനാഭ്യര്പോിപോ യം നാഭ്യര്ിയംന്ത്രി
ശ്രീ. കെ. രാധാകണ പബപോര്ിത്തെ   ജാതയവനാഭ്യര്ക്കപോരക്കുയായം പബപോര  ് ് അയായംഗങ്ങളക്കുയായം
തമ്പളിന്മേലുള്ളവുയായം ഓണപററിയംവുയായം നാഭ്യര്ല്കുന്തിനാഭ്യര്പോയംി 1.02 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധിക ധനാഭ്യര്പോനുമതി
പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം അനുവദാംശിച്ചിരുന്നും സമ. എന്പോല് ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി തുക വികപോസ് ഭവന്  സബടക വര്ഷറിയംിലുള്ള
സ്ത്തെ പക വര്ഷ്ല് റ്റി.എസ്.ബി അക്ക സൗണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിപ ക്ക് മപോറ്റിയംിടുന്തിനാഭ്യര്് ധനാഭ്യര്വകു്ിത്തെ ുപ്പിന്റെ അനുമതി
 ഭിക്കപോതതിനാഭ്യര്പോല് ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി തുക വിനാഭ്യര്ിപയംപോഗിക്കപോന് കഴില് വി ളിലെയും തെരഞ്ഞെിരില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര സപോനാഭ്യര്യവ.സി1/165/2020-സപോനാഭ്യര്യവ. തയയംതി 20-3-2021)

തിപപോരത ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 24

2235-02-101-89―വിക പോയായംഗരക്കുപവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരി ഭവനാഭ്യര്ങ്ങള നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെത്തുന്
സന്ദസയായംഘഭ്യര്ത്ഥനകളുടെനാഭ്യര്കളക്കുയായം  ളക്കുയായം      സ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോപനാഭ്യര്ങ്ങളക്കുമുള്ള ധനാഭ്യര്സഹപോയംയായം

തപോരിശോധന സംബന്ധയരിശോധന സംബന്ധിക ലൈവക ്മുള്ളവത്തെ രിശോധന സംബന്ധ സയായംരിശോധന സംബന്ധക്ഷിക്കുന് സ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോപനാഭ്യര്ങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ  
അപന്തവപോസികളക്ക് പതിമപോസ ഗ്രപോുപ്പിന്റെ് 1,000 രൂപയംില് നാഭ്യര്ിന്് 1,100 രൂപയംപോയംി
വരദി്ിച്ചിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്.  വർദി്ിച്ച നാഭ്യര്ിരിശോധന സംബന്ധക്കില് ഗ്രപോുപ്പിന്റെ് നാഭ്യര്ല്കുന്തിനുയായം മുന്വരക വര്ഷത്തെ ത  കുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശികിക
നാഭ്യര്ല്കുന്തിനുയായം നാഭ്യര്ി വിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ് വിഹിതയായം അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോയംതിനാഭ്യര്പോല്
ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്ർവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ  ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ 32.548  ക്ഷയായം രൂപ
അധികമപോയംി  പസ്തുത തയരക വര്ഷകതില് വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

തിപപോരത ത്തെ രയ് അധിക തുക  ഭ്മപോയംിരില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര സപോനാഭ്യര്യവ.സി1/165/2020-സപോനാഭ്യര്യവ. തയയംതി 20-3-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 25)

2235-02-104-98-36  ―  അനാഭ്യര്പോിതപോ കള സഹപോയംധനാഭ്യര്യായം   -   തമ്പപളിന്മേലുള്ളതരിശോധന സംബന്ധയായം

അനാഭ്യര്പോിപോ യംങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   അപന്തവപോസികളക്കുള്ള പതിമപോസ ഗ്രപോുപ്പിന്റെ് 1,000 രൂപയംില്
നാഭ്യര്ിന്നും സമയായം 1,100 രൂപയംപോയംി വരദി്ിച്ചിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്. 2018-19 ഒപക്ടപോബര മുതല് മപോരച്ച് വത്തെ രിശോധന സംബന്ധയള്ള
കപോ യംളിന്മേലുള്ളവിത്തെ    വരദി്ിച്ച ഗ്രപോുപ്പിന്റെ് 23552 കുരികളക്കപോയംി 2019-20 വർക വര്ഷതില്
നാഭ്യര്ല്കുപമ്പപോള അധികയായം പവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരി വരുന് തുക 1.41312 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപയംപോയംി കണക്കപോക്കുന്നും സമ.
നാഭ്യര്ി വിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റിത്തെ   വിഹിതയായം അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോയംതിനാഭ്യര്പോല് ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്ർവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം
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വഴില് വിപയംപോ  ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ 1.41312 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി പസ്തുത
തയരക വര്ഷകതില് വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

കുരികത്തെ ളിന്മേലുള്ള സയായംരിശോധന സംബന്ധക്ഷിക്കുന് 316 പക്ഷമസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോപനാഭ്യര്ങ്ങള പവരതനാഭ്യര്യായം നാഭ്യര്ിരത പോക്കി
യംതിനാഭ്യര്പോല് തിപപോരത ത്തെ രയ് അധിക തുകയംപോയം 1.41312 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ ആവത്മപോയംി
വന്ില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര സപോനാഭ്യര്യവ.സി1/165/2020-സപോനാഭ്യര്യവ. തയയംതി 20-3-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 26)

2235-02-104-97―യംപോരക പകന്ദ്രങ്ങള

അപന്തവപോസികളക്കുള്ള പതിമപോസ ഗ്രപോുപ്പിന്റെ് 1,000 രൂപയംില് നാഭ്യര്ിന്നും സമയായം 1,100
രൂപയംപോയംി വരദി്ിച്ചിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്. 2018-19 ഒപക്ടപോബര മുതല് മപോരച്ച് വത്തെ രിശോധന സംബന്ധയള്ള കപോ യംളിന്മേലുള്ളവിത്തെ  
വർദി്ിച്ച ഗ്രപോുപ്പിന്റെ് 552 യംപോരകരക്കപോയംി 2019-20 വരക വര്ഷതില് നാഭ്യര്ല്കുപമ്പപോള 3.312  ക്ഷയായം
രൂപ അധികമപോയംി നാഭ്യര്ല്കണയായം. കൂഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപോത്തെ ത കുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശികികയയായം നാഭ്യര്ല്പകണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരതുള്ളതപോയംി സമിതി
മനാഭ്യര്സ്ി പോക്കുന്നും സമ. ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ് വിഹിതയായം  അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോയംതിനാഭ്യര്പോല് 33.432  ക്ഷയായം രൂപ അധികമപോയംി
ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ  ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ  വകയംിരുതണത്തെ മന്്
സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

തിപപോരത ത്തെ രയ് അധിക തുക  ഭ്മപോയംിരില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര സപോനാഭ്യര്യവ.സി1/165/2020-സപോനാഭ്യര്യവ. തയയംതി 20-03-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 27)

2235-02-107-98-36―സന്ദസപോമൂഹ്പക്ഷമ സയായംഘഭ്യര്ത്ഥനകളുടെനാഭ്യര്കള   -   സഹപോയംധനാഭ്യര്യായം   -   തമ്പപളിന്മേലുള്ളതരിശോധന സംബന്ധയായം

വൃദസദാംശനാഭ്യര്ങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   അപന്തവപോസികളക്കുള്ള പതിമപോസ ഗ്രപോുപ്പിന്റെ് 1,000 രൂപയംില്
നാഭ്യര്ിന്നും സമയായം 1,100 രൂപയംപോയംി വരദി്ിച്ചിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്. 2018-19 ഒപക്ടപോബര മുതല് മപോരച്ച് വത്തെ രിശോധന സംബന്ധയള്ള
കപോ യംളിന്മേലുള്ളവിത്തെ   വരദി്ിച്ച ഗ്രപോുപ്പിന്റെ്  9661 വപയംപോജാതനാഭ്യര്ങ്ങളക്കപോയംി 2019-20 വർക വര്ഷതില്
നാഭ്യര്ല്കുപമ്പപോള 57.966  ക്ഷയായം രൂപ അധികമപോയംി ആവത്മുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്. കൂഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപോത്തെ ത കുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശികികയയായം
നാഭ്യര്ല്പകണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരതുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്. നാഭ്യര്ി വില് വകയംിരുതിയംിരിശോധന സംബന്ധിക്കുന് തുക അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോയംതിനാഭ്യര്പോല് 1.17116 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി
രൂപ ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ  ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ  ഈ തയരക വര്ഷകതില്
അധികമപോയംി വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

1.17116 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി  ഭ്മപോക്കുന്തിനാഭ്യര്് ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വി
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അഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥിത്തെ ച്ചങ്കിലുംിലുയായം തുക  ഭ്മപോയംിരില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര സപോനാഭ്യര്യവ.സി1/165/2020-സപോനാഭ്യര്യവ. തയയംതി 20-3-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 28)

2235-02-800-98 ―മിശവിവപോഹങ്ങള

31-1-2019 വത്തെ രിശോധന സംബന്ധ മിശവിവപോഹ ധനാഭ്യര്സഹപോയംയായം 2443 പപരക്ക് കുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശികികയംപോയംി
നാഭ്യര്ല്കപോനുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്.  ഒരിശോധന സംബന്ധപോളക്ക് 30,000 രൂപ എന് ക്രമതി പോണ് നാഭ്യര്ല്കുന്ത്. ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ് വിഹിതയായം
അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോയംതിനാഭ്യര്പോല്  ഇതിപ ക്കപോയംി 7.3290 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ
ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ  അധികമപോയംി വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത
ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

തിപപോരത ത്തെ രയ് അധിക തുക  ഭ്മപോയംിരില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര സപോനാഭ്യര്യവ-സി1/165/2020-സപോനാഭ്യര്യവ. തയയംതി 20-3-2021)

(23 മുതല് 28 വത്തെ രിശോധന സംബന്ധ നാഭ്യര്മ്പര ഖണികകളിന്മേലുള്ളിത്തെ   തിപപോരതകളിന്മേലുള്ളിപശിപാര്ശകളിന്മേല് നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ്
സമര്ിക്കുവപോനുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയം കപോ തപോമസയായം സയായംബന്ിച്ച് സപോമൂഹ്നാഭ്യര്യതി വകു്്  ഭ്മപോക്കിയം
കപോ തപോമസപതിക നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ രരയായം 236(5) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം 3-11-2021-നാഭ്യര്് സഭയംില്
സമര്ിക്കുകയയായം നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് 8-12-2021-ത്തെ   പയംപോഗതില് സമിതി
അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 34)

2235-02-102-55-01-5―അയായംഗന്വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി ത്തെ തപോഴില് വി പോളിന്മേലുള്ളികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെയയായം  സഹപോയംികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെയയായം പതിഫ് യായം   -
തമ്പളിന്മേലുള്ളയായം  -   മറ്റ്   അ വന്സുകള

അയായംഗന്വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെികളിന്മേലുള്ളിത്തെ   വരക്കര , ത്തെ ഹല്്ര , മിനാഭ്യര്ി അയായംഗന്വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെികളിന്മേലുള്ളിത്തെ   വരക്കര
എന്ിവരക്ക് യംിപോക്രമയായം 4,800, 4,050, 4,800 ക്രമതില് പഹപോണപററിയംയായം നാഭ്യര്ല്കുന്തിനുയായം
ഒാപോണയായം ത്തെ ഫ്സിവല് അ വന്സ് നാഭ്യര്ല്കുന്തിനുയായം  66.09  ക്ഷയായം രൂപ
ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്വഴില് വിപയംപോ അധികമപോയംി
വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

അയായംഗന്വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി ജാതയവനാഭ്യര്ക്കപോരക്ക് ഓണപററിയംയായം, ഓണയായം ത്തെ ഫ്സിവല് അ വന്സ്
എന്ിവ നാഭ്യര്ല്കുന്തിനാഭ്യര്പോയംി 2019-20 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷതില് അധിക ധനാഭ്യര്സഹപോയംയായം
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അനുവദാംശിക്കുകയണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയംില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര വതിവിവ.ബി2/60/2021-വതിവിവ. തയയംതി 22-9-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 38)

2235-02-103-95-34-3―   സപോറ്റിന്നാക്ക ന്യൂരറി വിമന്സ് ക യക വര്ഷന്   -  മറ്റു ത്തെ ര വുകള   -   മറ്റിനാഭ്യര്യായം

പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള വനാഭ്യര്ിതപോ ക യക വര്ഷന്  ഓഫ്യസ്, തമ്പപോനൂര KTDFC  ത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെരമിനാഭ്യര് ില് മപോറ്റി
സ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോപിക്കുവപോന് ക്ഷേമവും ദേവസ്വപരക വര്ഷന് /ത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെന്്ര നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെികള 2018-19 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷയായം
പൂരതയകരിശോധന സംബന്ധിക്കപോന് കഴില് വിയംപോത സപോഹരരിശോധന സംബന്ധ്തില് 2018-19-ല് 1.1 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ
അധികമപോയംി ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ
വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

2019-20 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷതില് പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള വനാഭ്യര്ിതപോ ക യക വര്ഷന് ഓഫ്യസ് തമ്പപോനൂര
ത്തെ ക.റ്റി. ് ി.എഫ്്.സി. ത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെരമിനാഭ്യര് ില് മപോറ്റി സ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോപിക്കുവപോന് അധിക തുക
വകയംിരുത്തുകയണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയംില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര വതിവിവ.ബി2/60/2021-വതിവിവ. തയയംതി22-9-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 40)

2235-02-103-64―അപനാഭ്യര്്ഷേമവും ദേവസ്വക വര്ഷി വനാഭ്യര്ിതപോ ക സൗണ്സി ിയായംഗ് ത്തെ സുപ്പിന്റെര

അപനാഭ്യര്്ഷേമവും ദേവസ്വക വര്ഷി വനാഭ്യര്ിതപോ ക സൗണ്സി ിയായംഗ് ത്തെ സുപ്പിന്റെറിനാഭ്യര്് മുന് സപോമ്പതിക വരക വര്ഷപതക്കപോള
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ് വിഹിതയായം വളിന്മേലുള്ളത്തെ രിശോധന സംബന്ധ കുറവപോയംതിനാഭ്യര്പോല് നാഭ്യര്ല രിശോധന സംബന്ധയതിയംില് പവരതിക്കുന് ഈ
സ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോപനാഭ്യര്തിനാഭ്യര്് 2019-20 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷത്തെ ത പവരതനാഭ്യര്ങ്ങളക്കപോയംി  28.43  ക്ഷയായം രൂപ
അധികമപോയംി ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ
വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

2019-20 സപോമ്പതിക വരക വര്ഷതില് അപനാഭ്യര്്ഷേമവും ദേവസ്വക വര്ഷി വനാഭ്യര്ിതപോ  ക സൗണ്സി ിയായംഗ്
ത്തെ സുപ്പിന്റെറിനാഭ്യര്് അധിക തുക അനുവദാംശിച്ചിരില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര വതിവിവ.ബി3/52/2021-വതിവിവ. തയയംതി 25-9-2021)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 46)

4235-02-102-86―പളിന്മേലുള്ളയംതില് പകടുപപോടുകള സയായംഭവിച്ച   അയായംഗന്വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെികളുത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ
പുനാഭ്യര്രുദപോരിശോധന സംബന്ധണയായം  .

പളിന്മേലുള്ളയംതില് 114 അയായംഗന്വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെികള പൂര്ള തുക പൂര്ണ്ണമപോയംി നാഭ്യര്തിചപപപോയംിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്. ഒരു
അയായംഗന്വപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിക്ക് 25  ക്ഷയായം രൂപ ക്രമതില് ആത്തെ ക 2850  ക്ഷയായം രൂപ ആവത്മപോയംിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്.
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നാഭ്യര്ി വിത്തെ   തുക അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോയംതിനാഭ്യര്പോല് 26.5 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി
ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ ഈ തയരക വര്ഷകതില്
വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

സമിതി തിപപോരത പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം 2019-20-ത്തെ   അവസപോനാഭ്യര് ബപോച്ച് ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര്യംില്
ഉളത്തെ ്ടുത്തുന്തിനാഭ്യര്പോയള്ള ത്തെ പപോപ്പോസല് പരിശോധന സംബന്ധിപതപോധിച്ചിരുത്തെ ന്ങ്കിലുംിലുയായം ആയംത്
അനുവദാംശിക്കുകയണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയംില.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര വതിവിവ.ബി1/63/2021-വതിവിവ. തയയംതി 23-9-2021)

(34, 38, 40, 46 എന്യ നാഭ്യര്മ്പര ഖണികകളിന്മേലുള്ളിത്തെ   തിപപോരതകളിന്മേലുള്ളിപശിപാര്ശകളിന്മേല് നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി
പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് സമര്ിക്കുവപോനുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയം കപോ തപോമസയായം സയായംബന്ിച്ച് വനാഭ്യര്ിതപോതിശുവികസനാഭ്യര്
വകു്്  ഭ്മപോക്കിയം കപോ തപോമസപതിക നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ രരയായം 236(5) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം 3-11-2021-നാഭ്യര്്
സഭയംില് സമര്ിക്കുകയയായം നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് 8-12-2021 -ത്തെ   പയംപോഗതില് സമിതി
അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.)

തിപപോരത (ഖണിക നാഭ്യര്മ്പര 50)

2235-02-800-81-31―മുന്പോക്ക വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   സപോമ്പതികമപോയംി പിന്പോക്കയായം നാഭ്യര്ില്ക്കുന്
വിഭപോഗങ്ങളക്കുപവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള  പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര് ക യക വര്ഷന്   -
സഹപോയംധനാഭ്യര്യായം  -  തമ്പളിന്മേലുള്ളയായം

മുന്പോക്ക വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   സപോമ്പതികമപോയംി പിന്പോക്കയായം നാഭ്യര്ില്ക്കുന് വിഭപോഗങ്ങളക്കു
പവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര് ക യക വര്ഷനാഭ്യര്ിത്തെ   അയായംഗതിനുള്ള  തമ്പളിന്മേലുള്ള കുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെിശ്ശികിക,
ക യക വര്ഷനാഭ്യര്ിത്തെ   മുഴുവന് ജാതയവനാഭ്യര്ക്കപോരുയായം നാഭ്യര്ിയംമിതരിശോധന സംബന്ധപോകുന് പവളിന്മേലുള്ളയംില് തമ്പളിന്മേലുള്ളയായം, മറ്റ്
അ വന്സുകള തുഭ്യര്ത്ഥനകളുടെങ്ങിയംവയ്ക്ക് ലഭിച്പോയയായം നാഭ്യര്ി വിലുള്ള ബജാതറ്റ് വിഹിതയായം അപരിശോധന സംബന്ധ്പോപ്തമപോയംതിനാഭ്യര്പോല്
ഈ തയരക വര്ഷകതില്  1.6415 പകപോഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി രൂപ അധികമപോയംി ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വിപയംപോ
ഉപധനാഭ്യര്പോഭ്രെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനാഭ്യര് വഴില് വിപയംപോ വകയംിരുതണത്തെ മന്് സമിതി തിപപോരത ത്തെ രയ്യുന്നും സമ.

സ്ഷേമവും ദേവസ്വയകരിശോധന സംബന്ധിച്ച നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി

മുന്പോക്ക വിഭപോഗങ്ങളിന്മേലുള്ളിത്തെ   സപോമ്പതികമപോയംി പിന്പോക്കയായം നാഭ്യര്ില്ക്കുന് വിഭപോഗങ്ങളക്കു
പവണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരിയള്ള   പകരിശോധന സംബന്ധളിന്മേലുള്ള   സയായംസ്ഥാന കമ്മീഷന് - സപോനാഭ്യര്   ക യക വര്ഷത്തെ ുപ്പിന്റെ ധനാഭ്യര്സഹപോയംമപോയംി 2019-20 സപോമ്പതിക
വരക വര്ഷതില് നാഭ്യര്ി വിത്തെ   ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപരജാതറ്റ് വിഹിതമപോയംി 56.70  ക്ഷയായം രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്് (പനാഭ്യര്പോണ് പ്ലാപോന് )
പുറത്തെ മ 50  ക്ഷയായം രൂപ ധനാഭ്യര്പുനാഭ്യര്രവിനാഭ്യര്ിപയംപോഗയായം വഴില് വി 19-7-2019-ത്തെ   G.O.  (Rt.)
 No. 4269/2019/GAD ഉതരിശോധന സംബന്ധവ് പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം ക യക വര്ഷന് അനുവദാംശിച്ചിച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാര്.

(സരക്കപോര കത് നാഭ്യര്മ്പര സി.്ിഎന് .3/68/2021-ത്തെ പപോഭവ.  തയയംതി 2-9-2021)

(പസ്തുത നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ് സമര്ിക്കുവപോനുണ്ട്.��Ǩ�����è�പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശിപാരപോയം കപോ തപോമസയായം സയായംബന്ിച്ച്
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ത്തെ പപോതുഭരിശോധന സംബന്ധണ (ഏപകപോപനാഭ്യര്യായം) വകു്്  ഭ്മപോക്കിയം കപോ തപോമസപതിക നാഭ്യര്ിയംമസഭപോ
രരയായം 236(5) പകപോരിശോധന സംബന്ധയായം  3-11-2021-നാഭ്യര്് സഭയംില് സമര്ിക്കുകയയായം നാഭ്യര്ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെപഭ്യര്ത്ഥനകളുടെി പസറ്റ്ത്തെ മുപ്പിന്റെ്
8-12-2021 -ത്തെ   പയംപോഗതില് സമിതി അയായംഗയകരിശോധന സംബന്ധിക്കുകയയായം ത്തെ രയ.)

അദ്പോയംയായം  -VII

സമിതിയത്തെ ഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പപത്ക റിപ്പോരച റിപ്പോര്ട്ടുകള സയായംബന്ിച്ച വിതദാംശപോയായംതങ്ങള

റിപ്പോരര് കപോ യംളിന്മേലുള്ളവില് സമിതി പപത്ക റിപ്പോരച റിപ്പോര്ട്ടുകത്തെ ളിന്മേലുള്ളപോന്നും സമയായം സഭയംില്
സമര്ിച്ചിരില.

   

ത്തെ ക. രിശോധന സംബന്ധപോധപോകൃഷ്ണന് ,
 തിരുവനാഭ്യര്ന്തപുരിശോധന സംബന്ധയായം ത്തെ രയംരമപോന് ,
2022 ജൂണ് 22 സബ്ജക്ട് ക ിറ്റി XIII.
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അനുബനന്ധം 

17-6-2021-ലെ യോഗഗനടപടകക്കുറകപി

പതകനഞഗന്ധം യ കേരള നകോമസഭയുലട സഗമൂഹൂഹ്യയസവനന്ധം സന്ധംബനകച്ച സബ്ജക്ട് കമ്ി  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക
XIII -ല്റെ പ്രഥമ യോഗഗന്ധം  2021 ജൂണ് മഗസന്ധം  17-ാംഗാംന്ധം തി ോതക വൂഹ്യഗഴാഴഗഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം
2.30-നി  നകോമസഭഗ സമുച്ചോത്കലെ  5 'എ' സയമ്മിറ്റി Xളന ഹഗളകല് സമകതക ലതി ചെോര്മഗനുന്ധം
ബഹ. പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം യിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ
ശി . ല കേ. രഗധഗകൃഷ്ണല്റെ അദ്ധ്ൂഹ്യാക്ക വിഭാഗക്ഷേതോകല് യതി ചെര്്. പ്രസ്തുത യോഗഗത്കല് സമകതകയുലട
എകി ഒഫി യഷം
2.3ൂഹ്യഗ അന്ധംഗവും ദേവസ്വവുന്ധം ബഹ. ഉന്നാക്തവകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസവും ദേവസ്വവുന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം
വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ യ്ഗ. ആര് . ബകന്ദുവും ദേവസ്വവുന്ധം തഗലഴാഴപറയുന്നാക്  അന്ധംഗങ്ങളും ഹാജരായന്ധം ഹഗജരഗോകരു്.

1. ശി .  ല കേ. ആന്സെന് , എന്ധം. എല് .എ.

2. ശി . ഒ. ആര് . യ കേളും ഹാജരായ, എന്ധം. എല് . എ.

3. ശി . യു. എ. െത്ി ഫി , എന്ധം. എല് . എ.

4. ശി . സക. സക. മുകുന്ദന് , എന്ധം. എല് . എ.

5. ശി . എന്ധം. നൗഷം
2.3ഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേി, എന്ധം. എല് . എ.

6. ശി മതക യ്ക്കുശേഗന്തകുമഗരക ല കേ., എന്ധം. എല് . എ.

വി  ് കയോഗ യ കേഗണ്ഫറന്സി മുയമുഖേന പല പങ്കെടുത് അന്ധംഗന്ധം :

7. ശി . ഐ. സക. ബഗെകൃഷ്ണന് , എന്ധം.എല് .എ.

നകോമസഭഗ ലസക്രയട്റകോറ്റി XIII-നി :

1. ശി . മഗതാത്യൂക്കുട്ക ജക., അ്ി ഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക

2. ശി . അബ ബ്ദുള് നഗസര് എന്ധം., അണ്ടര് ലസക്രട്റക

ഹഗജരഗോ മറ്റി XIII-നി ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥര് :

1. ശി . പ്രണബി യജൂഹ്യഗതകനഗഥി, ഐ.എ.എസി., പ്രകന്സകപല് ലസക്രട്റക,
പട്ക കേജഗതക  പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ വക കേസന വകുപി

2. ശി മതക എന്ധം. ല കേ. ബകന്ദു ത പങ്കെച്ചക, അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക, പട്ക കേജഗതക
പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപി

3. ശി മതക യസഗണകോ വഗഷം
2.3കന്ധംഗടണ് , അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക, പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ
വക കേസന വകുപി
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4. ശി . സുയ്ക്കുശേി ല് കുമഗര് , യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക, ധന കേഗരൂഹ്യ വകുപി

5. ശി മതക പക. എന്ധം. സകന, യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക, പട്ക കേജഗതക വക കേസന വകുപി

6. യ്ഗ.പക. പു കേയഴാഴന്തക, ഐ.എഫി.എസി., ്ോറക്ട് കമ്ര് പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപി

7. ശി മതക പക. ഐ. ശി വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യ, ഐ.എ.എസി., ്ോറക്ട് കമ്ര് , പട്ക കേജഗതക വക കേസന
വകുപി & പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ വക കേസന വകുപി

8. യ്ഗ. എസി. ബകന്ദു, ്ോറക്ട് കമ്ര് ,  കേകര്ത്ഗഡ്സസി

9. ശി മതക എന്ധം. സുനകജഗ ബി ഗന്ധം,   ല്പാത്യൂട്ക ലസക്രട്റക, ധന കേഗരൂഹ്യ വകുപി

10. ശി . ആര് . ഷം
2.3കബ, ല്പാത്യൂട്ക ്ോറക്ട് കമ്ര് , പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗ വക കേസന വകുപി.

സമകതക 2021-22 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധനയുമഗോക

ബനലപട്ി  പട്ക കേജഗതക/പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ മറ്റു പകന്നാക്ഗക്ക നാത്യൂനപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ വകഭഗഗങ്ങള് എന്നാക്കവരുലട

യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമന്ധം എന്നാക് XXV-ാംഗാംന്ധം നമ്പര്  ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥനയുലട സൂക്ഷ്മ പരകയയ്ക്കുശേഗധനയുലട ഭഗഗമഗോക

ബനലപട് ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥരുമഗോക തി ചെര്ച്ച നടത്തു കേയുന്ധം  തഗലഴാഴപറയുന്നാക് തി രുമഗനങ്ങള്

കൈക കേലക്കഗള്ളു കേയുന്ധം  ലതി ചെയ.

2225-01-001-94-34―വക കേസന വകുപകല്റെ നവി  കേരണവും ദേവസ്വവുന്ധം ഇ  -  ഗയവണന്സി  സന്ധംരന്ധംഭവും ദേവസ്വവുന്ധം  -

മറ്റു ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്

പട്ക കേജഗതക വക കേസന വകുപകല്റെ  കേകഴാഴകലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസഗ ഓഫി സു കേളകലുന്ധം ഇ-ഓഫി സി

സന്ധംവകധഗനന്ധം നടപകെഗക്കുന്നാക്തകനുന്ധം 35 ഐ.ടക.ഐ., 43 പ്രി ലമടക കേി യഹഗസ്റ്റല് 3 യപഗസ്റ്റി

ലമടക കേി യഹഗസ്റ്റല് എന്നാക്കവകടങ്ങളകല് സ്ഥഗപകച്ച യസഗളഗര് പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന്റു കേളും ഹാജരായലട തുടര് ലതി ചെെവി

വഹകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം, നന്ദഗവനന്ധം ഓഫി സി, അന്ധംയബദ കേര് ഭവന് എന്നാക്കവകടങ്ങളകല് സ്ഥഗപകച്ച

യസഗളഗര് പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന്റു കേളും ഹാജരായലട തുടര് ലതി ചെെവകനത്കലുന്ധം ജകല്ലാ ഓഫീസഗ ഓഫി സു കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം യ ഗക്കി പട്ക കേജഗതക

വക കേസന ഓഫി സു കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം പുനരുദ്ധ്ഗരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ,  നന്ദഗവനന്ധം ബകല്്കന്ധംഗകല്റെ

നകര്മ്മിറ്റി Xഗണന്ധം എന്നാക്കവയുമഗോക ബനലപട്ടും, വകുപന്ധം, വകുപകല്റെ ഉപയോഗഗത്കെകരകക്കുന്നാക് യസഗഫ്റ്റ് വെയറി

ലവോറു കേളും ഹാജരായലട ലമോക്റെനന്സി, ഇ-ഗയവണന്സുമഗോക ബനലപട് നവി  കേരണ സഗധനങ്ങള്

എന്നാക്കവയ്ക്കുന്ധം അധക കേ തു കേ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗലണന്നാക്ി പട്ക കേജഗതക പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ വക കേസന

വകുപി  ് ോറക്ട് കമ്ര ി സമകതകലോ അറകോകച. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1.5 യ കേഗടക രൂപ

അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി

യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

690/2022.
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2225-01-102-91―വഗത്സെൂഹ്യനകധക

വഗര്ഷം
2.3ക കേ വരുമഗന പരകധക 1 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേത്കല് തഗലഴാഴയുള്ള പട്ക കേജഗതക
വകഭഗഗത്കല്ലപട് കുടുന്ധംബങ്ങളകലെ ലപണ്കുട്ക കേള്ക്കി 18 വോസി പൂര്ത്കോഗകുയമ്പഗള്
3  ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ നല്കുന്നാക് LIC-യുമഗോക യതി ചെര്്ള്ള  ഇന്ുള്ള  ഇന്ഷുറന്സി അധകഷ്ഠിത പദ്ധതികത
പദ്ധ്തകപ്ര കേഗരന്ധം നകെവകല് 4500-ഓളന്ധം കുട്ക കേള്ക്കി 39,000 രൂപ നകരക്കകല്  ആിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യ ഗഡ
തു കേ എല് .ഐ.സക.-ക്കി കൈക കേമഗറുന്നാക്തകനുന്ധം നടപി സഗമ്പത്ക കേവര്ഷം
2.3ന്ധം 4000 ത്കെധക കേന്ധം
അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേള് െഭകക്കുലമന്നാക്ി പ്രതി ാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കുന്നാക്തകനഗലുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 13 യ കേഗടക രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

2225-01-277-54―പഗെക്കഗടി ലമ്കക്കല് യ കേഗയളജകല്റെ ഭരണലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   (  യനഗണ് പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന്   ) 

പഗെക്കഗടി ലമ്കക്കല് യ കേഗയളജകല്റെ ഭരണലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കഗോക  യനഗണ് പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന്
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1000 രൂപമഗത്രമഗണി വ കേോകരുത്കോകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം പ്രയതൂഹ്യ കേന്ധം തു കേ
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കഗത്തകനഗല് പട്ക കേജഗതക വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കുള്ള വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസ സഹഗോന്ധം എന്നാക്
പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന് യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് നക്മഗണി  ജി വനക്കഗരുലട യ്ക്കുശേമ്പളവും ദേവസ്വവുന്ധം മറ്റി XIII-നി ആനുകൂെൂഹ്യങ്ങളും ഹാജരായന്ധം നല് കേക
വരുന്നാക്ലത്ന്ധം പട്ക കേജഗതക പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ വക കേസന വകുപി  ് ോറക്ട് കമ്ര ി സമകതകലോ
അറകോകച. ജി വനക്കഗരുലട യ്ക്കുശേമ്പളവും ദേവസ്വവുന്ധം മറ്റി XIII-നി ആനുകൂെൂഹ്യങ്ങളും ഹാജരായന്ധം മറ്റി XIII-നി ഭരണപരമഗോ ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേളും ഹാജരായന്ധം
ടക യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് നക്ന്ധം  കേലണ്ടയത്ണ്ടതകനഗല് ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 62 യ കേഗടക രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

2225-01-800-86―1955-  ലെ പൗരഗവ കേഗയ്ക്കുശേ സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണ നകോമന്ധം  നടപകെഗക്കുന്നാക്തകനുള്ള
സന്ധംവകധഗനന്ധം   (50%   യ കേന്ദ്രസഹഗോന്ധം  )

പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ (അതകക്രമന്ധം തടോല് ) നകോമപ്ര കേഗരന്ധം രജകസ്റ്റര്
ലതി ചെയ്യലപടുന്നാക് യ കേസു കേളകല് ഇര കേള്ക്കി യ കേഗമ്പന്യസഷം
2.3ന് നല്കു കേ. ഇതകനു കേി ഴാഴകല്
രജകസ്റ്റര് ലതി ചെയ്യലപടുന്നാക് യ കേസു കേളും ഹാജരായലട നടത്കപകനുള്ള സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭലപഷം
2.3ൂഹ്യല് യ കേഗടതക കേളും ഹാജരായലട
ഭരണലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് , യ്ക്കുശേമ്പളന്ധം, പട്ക കേജഗതക വകഭഗഗത്കല്ലപട്വര് മറ്റി XIII-നി വകഭഗഗങ്ങളക
ലുള്ളവരുമഗോക വകവഗഹകതരഗകുയമ്പഗള് അവര്ക്കി ധനസഹഗോന്ധം നല്കു കേ തുടങ്ങകോ
 കേഗരൂഹ്യങ്ങള്ക്കഗണി പ്രസ്തുത യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് നക്ന്ധം ഫണ്ടി വകനകയോഗഗകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം
പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ (അതകക്രമന്ധം തടോല് ) നകോമപ്ര കേഗരമുള്ള ആയ്ക്കുശേഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗസ ധനസഹഗോ
തു കേ വര്ദ്ധ്കപകച്ചതകനഗലുന്ധം എഫി. ഐ. ആര് . യസ്റ്റജകല് തു കേ നല്യ കേണ്ടക വരുന്നാക്തകനഗലുന്ധം
നടപ്പുസഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ത്കല് ജകല്ലാ ഓഫീസ കേളകല് െഭൂഹ്യമഗോതുന്ധം അനുമതക നല് കേഗത്തുമഗോ
മകശ വകവഗഹ ധനസഹഗോ അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേര്ക്കി കൂടക ആനുകൂെൂഹ്യന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകയെക്കുന്ധം
നകെവകല് വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ള തു കേ അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ
പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗ വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച.
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ഓയരഗ കുറ്റി XIII-നകൃതൂഹ്യങ്ങള്ക്കുന്ധം നഷ്ടപരകഹഗരന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തി എപ്ര കേഗരമഗലണന്നാക്ി
സമകതക ആരഗ ഞ. 

പ്രസ്തുത നകോമത്കല്റെ 2013-ലെ യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക അനുസരകച്ചി യെഗ കേസഭ പഗസഗക്കകോ
റൂള് പ്ര കേഗരന്ധം പെതരത്കലുള്ള കുറ്റി XIII-നകൃതൂഹ്യങ്ങള്ക്കി അതി ബെഗല്സന്ധംഗയമഗ
ല കേഗെപഗത കേയമഗ ആലണ പങ്കെകലുന്ധം പെ ഘട്ങ്ങളഗോകട്ഗണി നഷ്ടപരകഹഗരന്ധം നല്കുന്നാക്ലത്ന്ധം
 കേളക്ട് കമ്റുലട അദ്ധ്ൂഹ്യാക്ക വിഭാഗക്ഷേതോകലുള്ള സമകതകോകല് വച്ച യയ്ക്കുശേഷം
2.3മഗണി തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം
പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗ വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര്  വൂഹ്യക്തമഗക്കക.

ഈ  യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 10 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക
തി രുമഗനകച.

2225-80-800-99-12―മറ്റി XIII-നി സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോങ്ങളകല്ലപട് വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കി സഗമ്പത്ക കേ
സഹഗോവും ദേവസ്വവുന്ധം ഫി സി സൗജനൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം  യംഗളര്ഷം
2.3കപ്പു കേള്   -
യംഗളര്ഷം
2.3കപ്പു കേളും ഹാജരായന്ധം കൈകസ്റ്റലപന്ഡ കേളും ഹാജരായന്ധം

കുമഗരപകള്ള   കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ന് റകയപഗര്ട്ി അനുസരകച്ചി മുന്നാക്ഗക്കസമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോത്കല്ലപട്
സഗമ്പത്ക കേമഗോക പകന്നാക്ഗക്കന്ധം നകല്ക്കുന്നാക് യ കേഗയളജി വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കി ഫി സി സൗജനൂഹ്യന്ധം
നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം യപഗസ്റ്റി ഗഗയജഗക്ഷേമവും ദേവസ്വറ്റി XIII-നി/ലപ്രഗഫഷം
2.3ണല് യ കേഗഴ്സു കേള്ക്കി പഠിക്കുന്നകക്കുന്നാക്വര്ക്കി
െന്ധംപന്ധം ഗഗ്റെി, കൈകസ്റ്റലപന്്ി, ഫി സി സൗജനൂഹ്യന്ധം എന്നാക്കവ നല്കുന്നാക്തകനുമഗോക തു കേ
വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  യപഗസ്റ്റി ലമടക കേി വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസഗനൂകൂെൂഹ്യ
ത്കനഗയുള്ള വരുമഗന പരകധക 2014 മുതല് 42,000 രൂപോകല് നക്ന്ധം 1,00,000 രൂപോഗോക
വര്ദ്ധ്കപകച്ചതകനി ആനുപഗതക കേമഗോ തു കേ ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് വ കേോകരുത്കോകട്കലല്ലാ ഓഫീസന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം മുന്വര്ഷം
2.3ങ്ങളകലെ കുടകശ്ശിക തീര്ക കേ തി ര്ക്കുന്നാക്തകനുന്ധം നടപി വര്ഷം
2.3ലത്
ആനുകൂെൂഹ്യന്ധം പൂര്ം പൂര്ണ്ണമഗോക വകതരണന്ധം ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  58.35 യ കേഗടക
രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് തി രുമഗനകക്കുയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-01-283-89―ഭവനനകര്മ്മിറ്റി Xഗണന്ധം  -  ഭവനരഹകതര്ക്കി ഭവനന്ധം

കൈകെഫി ഭവന പദ്ധ്തക ആരന്ധംഭകക്കുന്നാക്തകനി മുമ്പി വകുപി യനരകട്ി അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ച വി ടു കേളും ഹാജരായലട
നകര്മ്മിറ്റി Xഗണന്ധം പൂര്ത്ി  കേരകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം കൂടഗലത പെ ംി മു കേളകല് നക്ന്ധം ഫണ്ടി
െഭൂഹ്യമഗലോ പങ്കെകലുന്ധം നകര്മ്മിറ്റി Xഗണന്ധം പൂര്ത്ി  കേരകക്കഗന് സഗധകക്കഗത്  പതകനഗോകരയത്ഗളന്ധം
ഗുണയഭഗക്തഗക്കള്ക്കി കൂടക 1.5 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ വി തന്ധം ഭവനപൂര്ത്ി  കേരണത്കനി
ധനസഹഗോന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം പുതുതഗോക ലതര ലുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കലപടുന്നാക്വര്ക്കി പഠിക്കുന്നനമുറക
നകര്മ്മിറ്റി Xകക്കുന്നാക് തകനുള്ള ധനസഹഗോന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം വ കേോകരുത്കോ തു കേ
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം അധക കേതു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം പട്ക കേജഗതക പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ
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വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 100 യ കേഗടക
രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

2225-01-192-50―റവനാത്യൂ ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുള്ള യ ഗക്കി ഗഗ്റെി

വകുപകല്റെ നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണത്കലുന്ധം യ ഗക്കി പഞഗോത്തു കേളും ഹാജരായലട യമല് യനഗട്ത്കലുന്ധം
പ്രവര്ത്കചവരുന്നാക് പ്രി -ലമടകക്കി യഹഗസ്റ്റലു കേളും ഹാജരായലട അയന്തവഗസക കേള്ക്കഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ
ഭാക്ക വിഭാഗക്ഷേണന്ധം, യൂണകയഫഗന്ധം ഇനങ്ങളകെഗോക വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് തു കേ തി ലര
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല് ആോതി സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായലട പ്രവര്ത്നങ്ങലള പ്രതകകൂെമഗോക
ബഗധകക്കുലമന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 5 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-01-198-50―റവനാത്യൂ ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുള്ള യ ഗക്കി ഗഗ്റെി  -  വകയല്ലാ ഓഫീസജി പഞഗോത്തു കേള്ക്കുള്ള
ധനസഹഗോന്ധം

വകുപകല്റെ നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണത്കലുന്ധം വകയല്ലാ ഓഫീസജി പഞഗോത്കല്റെ യമല് യനഗട്ത്കലുന്ധം
പ്രവര്ത്കചവരുന്നാക് നഴ്സറക സ്കൂളും ഹാജരായ കേളകലെ  കുട്ക കേള്ക്കഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ ഭാക്ക വിഭാഗക്ഷേണന്ധം, യൂണകയഫഗന്ധം മറ്റി XIII-നി
കൈകിഭാഗക്ഷേമവും ദേനന്ധംിഭാഗക്ഷേമവും ദേകന ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് എന്നാക്കവയ്ക്കി വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് തു കേ  അപരൂഹ്യഗപ്ത
മഗോതകനഗല് ടക സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായലട സുഗമമഗോ പ്രവര്ത്നത്കനഗോക ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
15 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

2225-01-277-67-05-01―വൂഹ്യവസഗോക കേ പരകയ്ക്കുശേി െന യ കേന്ദ്രങ്ങള്   -  ഓഫി സി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   -
ലവള്ളക്കരന്ധം 

വകുപകല്റെ നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണത്കല് പ്രവര്ത്കചവരുന്നാക് 44 വൂഹ്യവസഗോ പരകയ്ക്കുശേി െന
യ കേന്ദ്രങ്ങളകല് ലവള്ളക്കരന്ധം ഇനത്കല്  ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് തു കേ തി ലര
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല് ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 3.94 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

2225-01-277-67-05(02)―വൂഹ്യവസഗോക കേ പരകയ്ക്കുശേി െന യ കേന്ദ്രങ്ങള്   -   ഓഫി സി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   -
കൈകവിഭാഗക്ഷേമവും ദേ്യുതക ലതി ചെെവി 

വകുപകല്റെ നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണത്കല് പ്രവര്ത്കചവരുന്നാക് 44 വൂഹ്യവസഗോ പരകയ്ക്കുശേി െന
യ കേന്ദ്രങ്ങളകല് കൈകവിഭാഗക്ഷേമവും ദേ്യുതക ലതി ചെെവി ഇനത്കല്  വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് തു കേ തി ലര
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല്  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 14.3 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.
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2225-01-277-67-05(03)―വൂഹ്യവസഗോക കേ പരകയ്ക്കുശേി െന യ കേന്ദ്രങ്ങള്   -  ഓഫി സി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   -
ലടെകയഫഗണ് ലതി ചെെവി

വകുപകല്റെ നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണത്കല് പ്രവര്ത്കചവരുന്നാക് 44 വൂഹ്യവസഗോ പരകയ്ക്കുശേി െന
യ കേന്ദ്രങ്ങളകല് ലടെകയഫഗണ് ലതി ചെെവി ഇനത്കല്  വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് തു കേ തി ലര
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല്  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 16.25 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

2225-01-277-67-05(04)―വൂഹ്യവസഗോക കേ പരകയ്ക്കുശേി െന യ കേന്ദ്രങ്ങള്   -  ഓഫി സി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   -
മറ്റി XIII-നകനങ്ങള്

വകുപകല്റെ നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണത്കല് പ്രവര്ത്കചവരുന്നാക് 44 വൂഹ്യവസഗോ പരകയ്ക്കുശേി െന
യ കേന്ദ്രങ്ങളും ഹാജരായലട ഓഫി സി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് , തപഗല് ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് എന്നാക്ി  ഇനങ്ങളകല്
വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് തു കേ തി ലര അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല്  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 34.58
ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

2225-01-277-67-45―വൂഹ്യവസഗോക കേ പരകയ്ക്കുശേി െന യ കേന്ദ്രങ്ങള്   -  പക  .  ഒ  .  എല്   .

വകുപകല്റെ നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണത്കല് പ്രവര്ത്കചവരുന്നാക് 44 വൂഹ്യവസഗോ പരകയ്ക്കുശേി െന
യ കേന്ദ്രങ്ങളകലെ യ കേഗഴ്സി നടത്കപി പരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം ബനലപട് സ്ഥഗപനങ്ങള്
സന്ദര്യ്ക്കുശേകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം ഉപയോഗഗകക്കുന്നാക് വഗഹനങ്ങളും ഹാജരായലട ഇനന ലതി ചെെവി വഹകക്കുന്നാക്തകനി
നകെവകല് വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് തു കേ തി ലര അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല്
ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 19,000 രൂപ അധക കേമഗോക പുനര്വകനകയോഗഗന്ധംവഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക
തി രുമഗനകച.

പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗ വക കേസന വകുപി

2225-03-001-98―ഓഫി സി ഓയട്ഗയമഷം
2.3ന് ഉപ കേരണങ്ങളും ഹാജരായന്ധം ഭരണവും ദേവസ്വവുന്ധം

പ്രസ്തുത യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് ഭരണലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേളും ഹാജരായന്ധം ഇ-ഓഫി സുമഗോക ബനലപട്
പര്യച്ചസകന്ധംഗുന്ധം യസഗഫ്റ്റ് വെയറി ലവോര് ലമോക്റെനന്സുമഗോക ബനലപട് ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേളും ഹാജരായമഗണി
ഉള്ലക്കഗള്ളകച്ചകരകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം വകുപകനി  കേി ഴാഴകല് ല കേഗല്ലാ ഓഫീസന്ധം, പഗെക്കഗടി എന്നാക്ി  ജകല്ലാ ഓഫീസ കേളകല്
രണ്ടി പുതകോ ഓഫി സു കേള് ആരന്ധംഭകചല കേഗണ്ടി സര്ക്കഗര് ഉത്രവി പുറലപടുവകച്ചകട്ടും, വകുപള്ള
സഗഹതി ചെരൂഹ്യത്കല് പ്രസ്തുത ഓഫി സു കേള് സജ്ജമഗക്കുന്നാക്തകനുന്ധം അവകടങ്ങളകയെക്കി
ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ  കേമ്പാത്യൂട്റു കേള് , പ്രക്റെര് , യഫഗയട്ഗയ കേഗപകോര് , ംഗനര് , ഫര്ണകച്ചറു കേള്
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തുടങ്ങകോവ വഗങ്ങുന്നാക്തകനുന്ധം വഗഹന വഗട കേയ്ക്കുമഗോക അധക കേ തു കേ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗലണ്ന്ധം
പട്ക കേജഗതക പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച. ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 25 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന്  സമകതക
തകരുമഗനകച.

2225-03-102-98―ബഗര്ബര് യഷം
2.3ഗപ്പു കേള് നവി  കേരകക്കുന്നാക്തകനുള്ള സഹഗോന്ധം

സന്ധംസ്ഥഗനലത് പകന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോങ്ങളകല്ലപട് ബഗര്ബര് ലതഗഴാഴകെഗളക കേളും ഹാജരായലട
ലതഗഴാഴകല് യയ്ക്കുശേഷം
2.3ക വര്ദ്ധ്കപകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം ലതഗഴാഴകെകടന്ധം ആധുനക കേവല്ക്കരകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം
നവി ന ഉപ കേരണങ്ങള് വഗങ്ങുന്നാക്തകനുന്ധം ഗഗ്റെി നല്കുന്നാക് പദ്ധ്തക പ്ര കേഗരന്ധം മുന്വര്ഷം
2.3ങ്ങളകല്
ഗഗ്റെി അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചവര്ക്കി അര്ഹമഗോ രണ്ടഗന്ധം ഗഡ തു കേ കൂടക നല്യ കേണ്ടതകനഗലുന്ധം 2020-21
മുതല് ഈ പദ്ധ്തക മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നക, യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന് പരകധകോകയെക്കി കൂടക
വൂഹ്യഗപകപകച്ചകട്ടും, വകുപള്ളതകനഗലുന്ധം ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേകര്ഷം
2.3 കേത്കല് 25 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-03-102-99―ലപഗതുസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വ കേഗരൂഹ്യ പ പങ്കെഗളകത്യത്ഗടുകൂടകയുള്ള ഓയട്ഗലമഗകൈകബല്
ലതഗഴാഴകല് പരകയ്ക്കുശേി െനന്ധം

ഇതുവലര ഓയട്ഗലമഗകൈകബല് യമമുഖേെോകല് മഗത്രന്ധം ആനുകൂെൂഹ്യന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകചവരുന്നാക്
പ്രസ്തുത പദ്ധ്തക യെഗജകസ്റ്റകകി, യഹഗട്ല് മഗയനജ്മ ലമ്റെി, യടഗട്ല് യസ്റ്റഷം
2.3ന് സര്യ്, യപഗളകമര്
ലടയ്ഗളജക രന്ധംഗങ്ങളകല് കൂടക വൂഹ്യഗപകപകക്കുന്നാക്തകനി ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേൂഹ്യമകടുന്നാക്തകനഗല്  ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 50 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക
തി രുമഗനകച.

2225-03-102-94―കുന്ധംഭഗര യ കേഗളനക കേളും ഹാജരായലട വക കേസനന്ധം

സന്ധംസ്ഥഗനലത് പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗങ്ങളകല് ഏറ്റി XIII-നവും ദേവസ്വവുന്ധം പകന്നാക്ഗക്കന്ധം നകല്ക്കുന്നാക്
പരമ്പരഗഗത മണ്പഗത്ര നകര്മ്മിറ്റി Xഗണ ലതഗഴാഴകെഗളക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോങ്ങള് അധകവസകക്കുന്നാക്
യ കേഗളനക കേളകല്  2020-21-ല് പരമഗവധക 5 യ കേഗടക രൂപ ലതി ചെെവഴാഴകച്ചി  അടകസ്ഥഗന
വക കേസനന്ധം ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേൂഹ്യമകടുന്നാക്തകനഗല് ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 5 യ കേഗടക രൂപ ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക
തി രുമഗനകച.
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2225-03-277-99-12―ലമടകക്കുയെഷം
2.3നുയയ്ക്കുശേഷം
2.3മുള്ള പഠിക്കുന്നനങ്ങള്   -  യംഗളര്ഷം
2.3കപ്പു കേളും ഹാജരായന്ധം
കൈകസ്റ്റലപന്റു കേളും ഹാജരായന്ധം

യപഗസ്റ്റി ലമടക കേി തെത്കല് പഠിക്കുന്നകക്കുന്നാക് ഒ.ഇ.സക വകഭഗഗന്ധം വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കി
വരുമഗന പരകധകോകല്ലാ ഓഫീസഗലതയുന്ധം തകരലുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കലപട് ഒ.ബക.സക (ഹകന്ദു) വകഭഗഗത്കല് വരുന്നാക്
ലതര ലുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കലപട് 30 സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോങ്ങളകലെ വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കി 6 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ വഗര്ഷം
2.3ക കേ
വരുമഗന പരകധകക്കി വകയധോമഗയുന്ധം വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസഗനുകൂെൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കലൂലടോഗണി
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം എസി.ഇ.ബക.സക. വകഭഗഗത്കല്ലപട് വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കി
ഒരു ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ വഗര്ഷം
2.3ക കേ വരുമഗന പരകധകക്കി വകയധോമഗോക ല കേ.പക.സക.ആര് .
ആനുകൂെൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക് പ്രസ്തുത പദ്ധ്തക പ്ര കേഗരന്ധം ല കേ.പക.സക.ആര് . പ്ര കേഗരമുള്ള
വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസഗനുകൂെൂഹ്യത്കല്റെ നകരക്കി നകെവകലെ നകരക്കകല്റെ ഇരട്കോഗോക വര്ദ്ധ്കപകച്ചി
സര്ക്കഗര് ഉത്രവഗോകട്ടും, വകുപള്ളതകനഗല് നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേകര്ഷം
2.3 കേത്കല് 25 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന്
തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-03-277-92-12―മറ്റു  പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗങ്ങള്ക്കി  യവണ്ടകയുള്ള പ്രി ലമടക കേി
യംഗളര്ഷം
2.3കപി    (50%   യ കേന്ദ്ര സഹഗോന്ധം  )-   യംഗളര്ഷം
2.3കപ്പു കേളും ഹാജരായന്ധം
കൈകസ്റ്റലപന്റു കേളും ഹാജരായന്ധം

സന്ധംസ്ഥഗനലത് സര്ക്കഗര് / സര്ക്കഗര് എയ്ഡഡ്്്ി സ്കുളും ഹാജരായ കേളകല് 1 മുതല് 10 വലര
കഗസ്സു കേളകല് പഠിക്കുന്നകക്കുന്നാക് കുടുന്ധംബവഗര്ഷം
2.3ക കേ വരുമഗനന്ധം 2.5 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപോകല്
അധക കേരകക്കഗത് മറ്റു പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗങ്ങളകല്ലപട് സമര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥരഗോ വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കി
യ കേന്ദ്രസഹഗോയത്ഗലട പ്രതകവര്ഷം
2.3ന്ധം 1,500 രൂപ നകരക്കകല് യംഗളര്ഷം
2.3കപി
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകചവരുന്നാക് പ്രസ്തുത പദ്ധ്തകക്കി സന്ധംസ്ഥഗന വകഹകതത്കനി തുെൂഹ്യമഗോ തു കേ യ കേന്ദ്ര
വകഹകതമഗോക ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് വ കേോകരുത്ഗറുലണ്ട പങ്കെകലുന്ധം കുറ ുതായി തെരഞ്ഞെ തു കേ മഗത്രമഗണി
യ കേന്ദ്രസര്ക്കഗര് റകെി സി ലതി ചെയ്യഗറുള്ളലത്ന്ധം ആോതകനഗല് ആനുകൂെൂഹ്യത്കനി അര്ഹതയുള്ള
എല്ലാ ഓഫീസഗ കുട്ക കേള്ക്കുന്ധം  യംഗളര്ഷം
2.3കപി അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കഗന്  കേഴാഴകയുന്നാക്കലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം പട്ക കേജഗതക
പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗവക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച.  

യ കേന്ദ്രവകഹകതന്ധം െഭകക്കഗത്തകനഗല് കുട്ക കേള്ക്കി നല്യ കേണ്ട ആനുകൂെൂഹ്യന്ധം
സമോബനകതമഗോക നല് കേഗന്  കേഴാഴകയുന്നാക്കലല്ലാ ഓഫീസന്നാക് വകവരന്ധം യ കേന്ദ്ര ഗവണ്ലമ്റെകല്റെ
ശദ്ധ്ോകല് ല കേഗണ്ടുവരുന്നാക്തകനി നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമന്നാക്ി വകുപകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം
നല്കു കേയുന്ധം ഈ  യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  14  യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന്
തി രുമഗനകക്കുയുന്ധം ലതി ചെയ.
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2225-03-277-91-12―ഒ  .  ബക  .  സക  .-  ക്കി വകയിഭാഗക്ഷേമവും ദേയ്ക്കുശേപഠിക്കുന്നനത്കനുള്ള ധനസഹഗോന്ധം   -
യംഗളര്ഷം
2.3കപ്പു കേളും ഹാജരായന്ധം കൈകസ്റ്റലപന്റു കേളും ഹാജരായന്ധം

വകയിഭാഗക്ഷേമവും ദേയ്ക്കുശേ സര്് കേെഗയ്ക്കുശേഗെ കേളകല് ലമ്കസകന് , അഗകക്കള്ച്ചറല് സോന്സി, പാത്യൂവര്
സോന്സി, മഗയനജ്മ ലമ്റെി, എഞകനി ോറകന്ധംഗി, നകോമന്ധം, യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് സോന്സി യമമുഖേെ കേളകല്
ബകരുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗനന്ദര ബകരുിഭാഗക്ഷേമവും ദേവും ദേവസ്വവുന്ധം Phd.-യുന്ധം ലതി ചെയ്യുന്നാക് പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗക്കഗരഗോ വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കി
6 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ വഗര്ഷം
2.3ക കേ വരുമഗന പരകധകക്കി വകയധോമഗോക  പരമഗവധക 10 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ
വലര അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക് പ്രസ്തുത പദ്ധ്തകപ്ര കേഗരന്ധം അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേരകല് പകുതകയപര്ക്കുയപഗലുന്ധം
യംഗളര്ഷം
2.3കപി നല് കേഗന് നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന്
തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-03-277-90―എന്ധംയപ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗോബകെകറ്റി XIII-നക എന്ഹഗന്ലഹാന്സ്മെ്റെി യപ്രഗഗഗന്ധം  /    ലടോകനകന്ധംഗി

പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗത്കല്ലപട് വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കുന്ധം ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേള്ക്കുന്ധം
ലമ്കക്കല് /എഞകനി ോറകന്ധംഗി എന്ടന്സി, ബഗ പങ്കെകന്ധംഗി സര്്ി സി, സകവകല് സര്്ി സസി
UGC/JRF/NET,  GATE,  MAT  തുടങ്ങകോ മത്സരപരി ാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പരകയ്ക്കുശേി െനത്കനുള്ള
ധനസഹഗോന്ധം, ലപ്രഗഫഷം
2.3ണലു കേള്ക്കി സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വോന്ധംലതഗഴാഴകല് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് ആരന്ധംഭകക്കുന്നാക്
തകനുള്ള വഗയ്പാ സബഗ സബസക്ക ധനസഹഗോന്ധം, തുടങ്ങകോ  ഘട കേങ്ങള് ഉള്ലപടുന്നാക് പ്രസ്തുത
പദ്ധ്തകോകനത്കലെ മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡങ്ങള് പ്ര കേഗരന്ധം മത്സരപരി ാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പരകയ്ക്കുശേി െന
ധനസഹഗോത്കനി അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കഗന് അര്ഹതയുള്ളവരകല് പകുതകയപര്ക്കിയപഗലുന്ധം
ധനസഹഗോന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനി  നകെവകല് വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ള തു കേ അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി
സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 2 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന്  തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-03-277-88―പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗക്കഗര്ക്കകടോകലുള്ള പരമ്പരഗഗത  കേര കേൗയ്ക്കുശേെ
പണകക്കഗര്ക്കുള്ള കൈകനപുണൂഹ്യവക കേസന പരകയ്ക്കുശേി െനത്കനുന്ധം  ടൂള് കേകറ്റി XIII-നക
നുമുള്ള ധനസഹഗോന്ധം

മറ്റി XIII-നി പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗത്കല്ലപട് പരമ്പരഗഗത  കേര കേൗയ്ക്കുശേെ വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗ്ദ്ധര് ,
കൈക കേപണകക്കഗര് , പൂര്ം പൂര്ണ്ണ കൈകവിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗ്ദ്ധൂഹ്യമകല്ലാ ഓഫീസഗത് ലതഗഴാഴകെഗളക കേള് തുടങ്ങകോവര്ക്കി ലതഗഴാഴകല്
കൈകനപുണൂഹ്യ വക കേസനത്കനുന്ധം ആധുനക കേ പണകോഗയുധങ്ങള് വഗങ്ങുന്നാക്തകനുമഗോക ഒരഗള്ക്കി
2,000 രൂപ വലര നല്കുന്നാക് പ്രസ്തുത പദ്ധ്തകപ്ര കേഗരന്ധം 23000-ല്പരന്ധം അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേര്ക്കി
ആിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഡവും ദേവസ്വവുന്ധം മുന് വര്ഷം
2.3ങ്ങളകല് ലതരലുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കലപട് ഗുണയഭഗക്തഗക്കള്ക്കി രണ്ടഗന്ധം ഗഡവും ദേവസ്വവുന്ധം
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അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനി നകെവകല് വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ള തു കേ അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി
വകെോകരുത്കോ സമകതക ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1.5 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന്  തി രുമഗനകച.

2225-03-800-85―പരമ്പരഗഗത മണ്പഗത്ര ലതഗഴാഴകെഗളക കേള്ക്കുള്ള  സഹഗോന്ധം

ഒരു ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ വഗര്ഷം
2.3ക കേ വരുമഗന പരകധകക്കി വകയധോമഗോക പരമ്പരഗഗത
മണ്പഗത്ര നകര്മ്മിറ്റി Xഗണ ലതഗഴാഴകെഗളക കേള്ക്കി ലതഗഴാഴകല് സ്ഥെന്ധം നവി  കേരകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം
ോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കവല്ക്കരകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം യവണ്ടക രണ്ടു ഗ ഡക്കളഗോക പരമഗവധക 50,000 രൂപ വലര
ധനസഹഗോന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക് പ്രസ്തുത പദ്ധ്തക പ്ര കേഗരന്ധം മുന് വര്ഷം
2.3ങ്ങളകല് ആിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യ ഗഡ തു കേ
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചവര്ക്കി രണ്ടഗന്ധം ഗഡ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനി നകെവകലെ വകഹകതന്ധം
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 22 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-03-800-81―ഒ  .  ബക  .  സക  .-  യ്ക്കുളള അ ് ഗക്ഷേമവും ദേവസ്വയക്കറ്റി XIII-നി ഗഗ്റെി

സഗമൂഹൂഹ്യനി തക ഉറപഗക്കുന്നാക്തകനഗോക ജു്ി ഷം
2.3ൂഹ്യറകോകല് മറ്റി XIII-നി പകന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോങ്ങളും ഹാജരായലട
പ്രഗതകനകധൂഹ്യന്ധം വര്ദ്ധ്കപകക്കുന്നാക്തകനി അഭകഭഗഷം
2.3 കേരഗോക പ്രഗക്ട് കമ്ി സി ലതി ചെയ്യുന്നാക്വര്ക്കി ഒരു ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം
രൂപ വഗര്ഷം
2.3ക കേവരുമഗനത്കനി വകയധോമഗോക പന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണ്ടഗോകരന്ധം രൂപ നകരക്കകല്
3  വര്ഷം
2.3യത്ക്കി ഗഗ്റെി നല്കുന്നാക് പദ്ധ്തക പ്ര കേഗരന്ധം 2019-20, 2020-21 സഗമ്പത്ക കേ
വര്ഷം
2.3ങ്ങളകല് ലതരലുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കലപട്വര്ക്കി മുന്നാക്ഗന്ധം ഗഡ, രണ്ടഗന്ധം ഗഡ എന്നാക്കവയുന്ധം 2021-22-ലെ
പ്രതി ാക്ക വിഭാഗക്ഷേകത അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേര്ക്കി ആിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഡ ധനസഹഗോവും ദേവസ്വവുന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനി നകെവകല്
വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ള തു കേ തക കേചന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം
ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം
ലതി ചെയ.

2225-03-800-99―പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗക്കഗര്ക്കുള്ള യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന  കേമ്മിറ്റി Xകഷം
2.3ന്
(  സഹഗോധനന്ധം  ) 

 കേമ്മിറ്റി Xകഷം
2.3ന് ലതി ചെോര്മഗന് , ലമമ്പര്മഗര് , മറ്റി XIII-നി ജി വനക്കഗര് എന്നാക്കവര്ക്കി ഓഫി സി
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ  കേമ്പാത്യൂട്റു കേള് അനുബന ഉപ കേരണങ്ങള് വഗങ്ങല് ,
അടകസ്ഥഗന സൗ കേരൂഹ്യങ്ങലളഗരുക്കല് മറ്റി XIII-നി അനുബന ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് എന്നാക്കവ
നകര്്ഹകക്കുന്നാക്തകനി 2225-03-800-99-35-മൂെധന ആസക കേളും ഹാജരായലട രൂപി  കേരണന്ധം എന്നാക്
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് നകെവകലെ ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് യടഗക്കണ് ലപ്രഗവകഷം
2.3ന് മഗത്രയമ
വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ളൂ എന്നാക്തകനഗല്  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 15 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപയുന്ധം  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ന്

690/2022.
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അന്ധംഗങ്ങളും ഹാജരായലട ഔയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗക കേ ഉപയോഗഗത്കനഗോക  പുതകോ വഗഹനന്ധം വഗങ്ങുന്നാക്തകനി
2225-03-800-99-36-യ്ക്കുശേമ്പയളതരന്ധം എന്നാക് യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് ഉള്ലപടുത്ക 20 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപയുന്ധം
ഉള്ലപലട ആല കേ 35 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക
തി രുമഗനകച.

4225-03-190-99―ഹരകജനങ്ങളകല് നക്ന്ധം ക്രകസ്തുമതന്ധം സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകച്ചവര്ക്കഗയുള്ള സന്ധംസ്ഥഗന
വക കേസന യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന്

യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന് നടപകെഗക്കക വരുന്നാക് വകവകധ പദ്ധ്തക കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് വഗയ്പാ സബഗ വകതരണന്ധം
നടത്തുന്നാക്തകയെക്കഗോക ഈ  യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 15 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

4225-03-190-98―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗ  വക കേസന യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന്

സന്ധംസ്ഥഗനലത് മറ്റു പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗങ്ങളും ഹാജരായലടയുന്ധം മതനാത്യൂനപാക്ക വിഭാഗക്ഷേങ്ങളും ഹാജരായലടയുന്ധം
സഗമൂഹക കേ സഗമ്പത്ക കേ പുയരഗഗതകക്കഗോക നകെല കേഗള്ളുന്നാക് പ്രസ്തുത സ്ഥഗപനത്കനി
യിഭാഗക്ഷേമവും ദേയ്ക്കുശേി ോ ഏജന്സക കേളകല് നക് െഭകക്കുന്നാക് തു കേയ്ക്കി 10% ആനുപഗതക കേ വകഹകതന്ധം
നല്യ കേണ്ടതുള്ളതകനഗല് നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 16.5 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന്
തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

4225-03-190-97―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന  കേളകമണ്പഗത്രനകര്മ്മിറ്റി Xഗണ മഗര്ക്കറ്റി XIII-നകന്ധംഗി വക കേസന
യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന്   -   ലഷം
2.3ോര്  കേൂഹ്യഗപകറ്റി XIII-നല്  യ കേഗണ്ടകബാത്യൂഷം
2.3ന്

സന്ധംസ്ഥഗനലത് പരമ്പരഗഗത  കേളകമണ് പഗത്ര നകര്മ്മിറ്റി Xഗണ ജനവകഭഗഗത്കല്റെ
സഗമൂഹക കേ സഗമ്പത്ക കേ വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസ വക കേസനന്ധം ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേൂഹ്യമഗക്കക സര്ക്കഗരകല്റെ പൂര്ം പൂര്ണ്ണ
സഹഗോയത്ഗലട പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക് ഈ സ്ഥഗപനത്കനി ബഡ്സജറ്റി XIII-നി ലപ്രഗയപഗസല്
അനുസരകചള്ള പദ്ധ്തക നകര്്ഹണത്കനി നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി
പട്ക കേജഗതക പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച.
മണ്പഗത്രലതഗഴാഴകെഗളക കേളും ഹാജരായലട യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമന്ധം ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേൂഹ്യമഗക്കക പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക് യ കേഗര്പയറഷം
2.3നഗ
ലണ പങ്കെകലുന്ധം ആ രി തകോകയെക്കി സ്ഥഗപനന്ധം ഉോര്്വന്നാക്കട്കല്ലാ ഓഫീസഗലോ്ന്ധം  അതകലന
ലമച്ചലപടുത്തുന്നാക്തകനുള്ള നടപടക കേള് സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമ്ന്ധം സമകതക വകുപകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം
നല് കേക. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 4.5 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക
തി രുമഗനകച.



27
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2225-02-102-93―ക്രകട്കക്കല് ഗൂഹ്യഗപി ഫകല്ലാ ഓഫീസകന്ധംഗി ംി ന്ധം   (  യ കേഗര്പസി ഫണ്ടി  )

ബഹ. കൈകഹയക്കഗടതക വകധകക്കനുസൃതമഗോക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഊരു കേളകല്  അടകസ്ഥഗന
സൗ കേരൂഹ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നാക്തകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകച്ചകട്ടും, വകുപള്ളതകനഗല് ജകല്ലാ ഓഫീസഗ ഓഫി സു കേളകല് നക്ന്ധം
43  യ കേഗടക രൂപയുലട ലപ്രഗയപഗസലു കേള് െഭകച്ചകട്ടും, വകുപള്ളതഗോക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗവക കേസന വകുപി
്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച. 50 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപടുയമ്പഗഴും
ന്ധം
43  യ കേഗടക രൂപയുലട ലപ്രഗയപഗസല് മഗത്രമയല്ലാ ഓഫീസ െഭകച്ചകട്ടും, വകുപള്ളൂ എന്നാക്ി സമകതക ആരഗ ഞ.
െി ഗല് സര്്ി സി  അയതഗറകറ്റി XIII-നക അ ഞി ജകല്ലാ ഓഫീസ കേളകലെ യ കേഗളനക കേള് സന്ദര്യ്ക്കുശേകക്കു കേയുന്ധം
യപഗരഗയ്മ കേള്  കേലണ്ടത്ക യ കേസി ഫോല് ലതി ചെയ്യു കേയുന്ധം ലതി ചെയ്തതകല്റെ അടകസ്ഥഗനത്കല് ഈ
അഞി ജകല്ലാ ഓഫീസ കേളകലെയുന്ധം പരഗമര്യ്ക്കുശേവകയധോമഗോ ഊരു കേള്ക്കി മുന്ഗണന നല് കേക
ലമച്ചലപടുത്ണലമന്നാക്ഗണി  യ കേഗടതക വകധകയുണ്ടഗോലത്ന്ധം, ഈലോഗരു പ്രയതൂഹ്യ കേ
യപ്രഗജക്ട് കമ്കനുയവണ്ടക മഗത്രമഗണി തു കേ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്കരകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം, സന്ധംസ്ഥഗനലമഗട്ഗല കേയുള്ള
യ കേഗളനക കേളും ഹാജരായലട അടകസ്ഥഗന സൗ കേരൂഹ്യ വക കേസനത്കനഗോക ബ ഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതമഗോ
40  യ കേഗടക രൂപ പരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് മറുപടക നല് കേക.
ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 50 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2225-02-102-92―ഭാക്ക വിഭാഗക്ഷേണസഹഗോ പരകപഗടക

2019-20 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം സന്ധംസ്ഥഗനലത് പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗക്കഗര്ക്കി ഓണത്കനി
ഭാക്ക വിഭാഗക്ഷേൂഹ്യധഗനൂഹ്യ കേകറ്റി XIII-നി വകതരണന്ധം ലതി ചെയ്ത ഇനത്കല് സകവകല് സകൈകപ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്സി യ കേഗര്പയറഷം
2.3നി
കുടകശ്ശിക തീര്ക കേോഗോകട്ടും, വകുപള്ള തു കേ നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം യ കേഗവക്ി 19 മഹഗമഗരകലോത്തുടര്ന്നാക്ി   കേലണ്ടോകന്ലമ്റെി
യമമുഖേെ കേളകലുള്ള പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ യ കേഗളനക കേളകലുന്ധം യരഗഗബഗധകതരുള്ള പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ
കുടുന്ധംബങ്ങള്ക്കുന്ധം യപഗഷം
2.3 കേഗഹഗര  കേകറ്റി XIII-നി വകതരണന്ധം ലതി ചെയയ്യണ്ട സഗഹതി ചെരൂഹ്യമുള്ളതകനഗലുന്ധം
നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 25 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി
തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-02-102-85―പ്രയതൂഹ്യ കേന്ധം നകര്ം പൂര്ണ്ണോകക്കലപട് അധകവഗസ യ കേന്ദ്രങ്ങളകലെ പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗക്കഗരുലട
സന്ധംയോഗജകത സമഗവക കേസനന്ധം   (  എ  .  ടക  .  എസി  .   പക ഫണ്ടി  /  പ്രയതൂഹ്യ കേ പഗയക്കജി  )

പ്രയതൂഹ്യ കേന്ധം നകര്ം പൂര്ണ്ണോകക്കലപട് അധകവഗസ യ കേന്ദ്രങ്ങളകലെ പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഉാംൗരു കേളും ഹാജരായലട
അടകസ്ഥഗനസൗ കേരൂഹ്യ വക കേസനന്ധം, പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗക്കഗര്ക്കി 100 ിഭാഗക്ഷേമവും ദേകവസലത്
ലതഗഴാഴകെകനി പുറലമ അധക കേ ലതഗഴാഴകല്ിഭാഗക്ഷേമവും ദേകനങ്ങള് നല്കുന്നാക്തകനുള്ള പദ്ധ്തകോഗോ
എന്ധം.ജക.എന് .ആര് .ഇ.ജക.എസി., ആയരഗഗൂഹ്യപ്രവര്ത്നങ്ങള് , മുന് വര്ഷം
2.3ങ്ങളകല്
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നടപകെഗക്കകവരുന്നാക് എ.റ്റി XIII-നക.എസി.പക. ഹഗന്ധംലെറ്റി XIII-നി ല്വെപലമ്റെി സ്പികല് ഓവര് പദ്ധ്തക,
പക.ല കേ  കേഗളന് കുടുന്ധംബയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ പദ്ധ്തക എന്നാക്കങ്ങലന 5ഘട കേങ്ങള്ക്കഗോഗണി ടക
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് തു കേ വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം ഇതകല് എന്ധം.ജക.എന് .ആര് .
ഇ.ജക.എസി. മകഷം
2.3ല്റെ  കേണക്കുപ്ര കേഗരന്ധം കൈകടബല് പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്സകനുയവണ്ടക മഗത്രമഗോക 50 യ കേഗടക രൂപ
യവണ്ടകവരുലമ്ന്ധം പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച.
ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 50 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

2225-02-277-52―പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ യഹഗസ്റ്റലു കേളകലെ സൗ കേരൂഹ്യങ്ങള്  ലമച്ചലപടുത്ല്

യപഗസ്റ്റി ലമടക കേി യഹഗസ്റ്റലു കേളകല് കുട്ക കേള് കുറഞവരുന്നാക് പ്രവണത

 കേഗണു്ലണ്ട്ന്ധം  ഉല്സവ കേഗെങ്ങളകലുന്ധം മറ്റുന്ധം വി ട്കയെക്കി യപഗകുന്നാക് കുട്ക കേള് തകരകല കേ

എത്ഗത് അവസ്ഥയുലണ്ട്ന്ധം യഹഗസ്റ്റലു കേളകലെ സൗ കേരൂഹ്യക്കുറവഗണി അവലര

വി ടു കേളകയെക്കി യപഗ കേഗന് യപ്രരകപകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം വി ടു കേളകലുള്ളതകയനക്കഗള് കൂടുതല്

ഭൗതക കേ സഗഹതി ചെരൂഹ്യങ്ങള് യഹഗസ്റ്റലു കേളകയെര്ലപടുത്കോഗല് ഈ സഗഹതി ചെരൂഹ്യന്ധം ഒഴാഴകവഗക്കഗന്

 കേഴാഴകയുലമ്ന്ധം വി ടു കേളകല് നക്ന്ധം തകരകലച്ചത്ഗത് കുട്ക കേലളയുന്ധം വകവകധ ഘട്ങ്ങളകല്

സ്കൂളകല് നകന്നാക്ി ല കേഗഴാഴക ഞയപഗോ കുട്ക കേലളയുന്ധം സ്കുളകലെത്കച്ചി തുടര്പഠിക്കുന്നനന്ധം സഗധൂഹ്യമഗക്കുന്നാക്

ബൃഹത്പദ്പദ്ധ്തക നടപകെഗക്കുവഗനഗണി സര്ക്കഗര് ശമകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം  സമകതക

അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ.

എന്ധം.ആര് .എസി.- കേളകല് തഗമസസൗ കേരൂഹ്യമുണ്ടഗോകരുന്നാക്കട്ടും, വകുപന്ധം പെ അധൂഹ്യഗപ കേരുന്ധം

അവകലട തഗമസകച്ചി കുട്ക കേലള പഠിക്കുന്നകപകക്കുന്നാക്തകനി സന്നാക്ദ്ധ്രലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം  ഇവകലട തഗമസകച്ചി

പഠിക്കുന്നകപകക്കഗന് തഗല്പരൂഹ്യമുള്ള അധൂഹ്യഗപ കേരുലട പഗനല് തയ്യഗറഗക്കക അവരകല് നക്ന്ധം ഇ്റെര്വാത്യൂ

നടത്ക അധൂഹ്യഗപ കേലര ലതരലുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കു കേോഗലണ പങ്കെകല് എന്ധം.ആര് .എസി.- കേള് കൂടുതല്

ലമച്ചലപടുലമ്ന്ധം സമകതക കൂട്കയതി ചെര്ത്തു. പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ  വക കേസന വകുപകനി  കേി ഴാഴകലുള്ള

105  പ്രി ലമടക കേി യഹഗസ്റ്റലു കേളും ഹാജരായന്ധം 9 യപഗസ്റ്റി ലമടക കേി യഹഗസ്റ്റലു കേളും ഹാജരായന്ധം UNICEF

നകെവഗരത്കല് ലമച്ചലപടുത്തുന്നാക്തകനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുയരഗഗമകക്കു കേോഗലണ്ന്ധം

അതകനി നകെവകലുള്ള ഫണ്ടി അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം

പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച. ആോതകനഗല്  ഈ

യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  6.5 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ

ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക

തി രുമഗനകച.
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2225-02-282-89―ജനനി  ജവിധ പദ്ധതികളിന്മേരാക്ക വിഭാഗക്ഷേ

പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ  വകഭഗഗത്കലെ ഗര്ഭഗവസ്ഥോകലുള്ള അമ്മിറ്റി Xയുലടയുന്ധം കുുതായി തെരഞ്ഞെകല്റെയുന്ധം
ആയരഗഗൂഹ്യസന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണന്ധം ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേൂഹ്യമകട്ി ഗര്ഭകണകോഗോതകനി യയ്ക്കുശേഷം
2.3മുള്ള മൂന്നാക്ി മഗസന്ധം മുതല്
18  മഗസക്കഗെോളവകല് കുുതായി തെരഞ്ഞെകനി ഒരു വോസി പൂര്ത്കോഗകുന്നാക്തുവലര 2000 രൂപ വി തന്ധം
ഓയരഗ മഗസവും ദേവസ്വവുന്ധം യനരകട്ി ഗുണയഭഗക്തഗവകല്റെ ബഗ പങ്കെി അക്കൗണ്ടി വഴാഴക ധനസഹഗോന്ധം
നല്കുന്നാക് പ്രസ്തുത പദ്ധ്തകക്കി നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 4 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-02-277-35―പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗക്കഗര്ക്കകടോകല്  വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസന്ധം യപ്രഗത്സഗഹകപകക്കല്

2021-22 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം ബ ഞി, ല്സി,  കേമ്പാത്യൂട്ര് , ടക.വക. തുടങ്ങകോ
സന്ധംവകധഗനങ്ങളും ഹാജരായന്ധം കുട്ക കേള്ക്കി പരകയ്ക്കുശേി െനന്ധം നല്കുന്നാക്തകനുള്ള ലഫസകെകയറ്റി XIII-നറ്റി XIII-നര്മഗരുന്ധം
ഉള്ലപലടയുള്ള സന്ധംവകധഗനങ്ങളും ഹാജരായള്ള  150 സഗമൂഹൂഹ്യപഠിക്കുന്നനമുറക കേള് സ്ഥഗപകക്കുന്നാക്തകയെക്കുന്ധം
പഠിക്കുന്നനമുറക കേളും ഹാജരായലട പ്രവര്ത്ന ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുമഗോക അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമന്നാക്ി
പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗവക കേസന ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച.

പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗവക കേസന വകുപകനു കേകഴാഴകല് പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക്  കേക്റെര് ഗഗര്ട്നു കേളകല്
ിഭാഗക്ഷേമവും ദേകവസയവതനഗടകസ്ഥഗനത്കല് യജഗെക  ലതി ചെയ്യുന്നാക് ആോമഗര്ക്കുന്ധം ടി ച്ചര്മഗര്ക്കുന്ധം  കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെ
ഒരു വര്ഷം
2.3ക്കഗെമഗോക വരുമഗനമകല്ലാ ഓഫീസഗത് അവസ്ഥോഗണുള്ളലത്ന്ധം യ കേരളത്കെഗല കേ
ഇത്രത്കലുള്ള 25 സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായലണ്ട്ന്ധം അവര്ക്കി ധനസഹഗോന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനി
നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമ്മുള്ള ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യന്ധം സമകതകോന്ധംഗന്ധം ഉന്നാക്ോകച. ആോതകനി യ കേഗവക്ി
സഗഹതി ചെരൂഹ്യന്ധം  കേഗരണന്ധം യജഗെകോകലല്ലാ ഓഫീസന്നാക്ി സൂതി ചെകപകച്ചി അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ സമര്പകച്ചഗല് അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കഗലമന്നാക്ി
സമകതക ലതി ചെോര്മഗന് മറുപടക നല് കേക. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 18.25 യ കേഗടക രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച. 

2225-02-277-99―ലമടകക്കുയെഷം
2.3നി മുമ്പുള്ള പഠിക്കുന്നനങ്ങള്

സന്ധംസ്ഥഗനലത് പത്ഗന്ധംകഗസി വലരയുള്ള പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥക കേളും ഹാജരായലട
െന്ധംപന്ധംഗഗന്റുന്ധം പ്രതകമഗസ കൈകസ്റ്റലപന്റുന്ധം 9-1-2020-ലെ സ.ഉ. (അച്ചടക) നന്ധം. 1/2020/
പജപവവകവ. പ്ര കേഗരന്ധം വര്ദ്ധ്കപകച്ചി ഉത്രവഗോകട്ടും, വകുപള്ള സഗഹതി ചെരൂഹ്യത്കല് നകെവകലെ
വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ  യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
1 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.
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 കേകര്ത്ഗഡ്സസി 

2225-80-001-99-04-1―യ കേരള  സന്ധംസ്ഥഗന  പട്ക കേജഗതക  /    പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ  ഗയവഷം
2.3ണ
പരകയ്ക്കുശേി െന വക കേസന  ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി    (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  )   ോഗത്രഗ
ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   -  ോഗത്രഗബത്

യജഗെക സന്ധംബനമഗോ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യങ്ങള്ക്കഗോക വകുപി ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥര്ക്കി
സന്ധംസ്ഥഗനലമഗട്ഗല കേ ോഗത്ര ലതി ചെയയ്യണ്ടക വരു്ലണ്ട്ന്ധം  കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെ രണ്ടു സഗമ്പത്ക കേ
വര്ഷം
2.3ങ്ങളകലുന്ധം ോഗത്രഗബത്ോകനത്കല് വളലര ലതി ചെറകോ തു കേ മഗത്രമഗണി
വ കേോകരുത്കോലത്ന്ധം മുന് വര്ഷം
2.3ങ്ങളകല് കുടകശ്ശിക തീര്ക കേോഗോകട്ടും, വകുപള്ള ോഗത്രഗബത്
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം നടപ്പുവര്ഷം
2.3ലത് ോഗത്രഗ ലതി ചെെവകനുമഗോക നകെവകലെ വകഹകതന്ധം
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം  കേകര്ത്ഗഡ്സസി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച. ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  3 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

2225-80-001-99-05-1―യ കേരള  സന്ധംസ്ഥഗന  പട്ക കേജഗതക  /  പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ  ഗയവഷം
2.3ണ
പരകയ്ക്കുശേി െന വക കേസന  ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി    (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  )-   ഓഫി സി
ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   -  ലവള്ളക്കരന്ധം

വകുപകനി ലവള്ളക്കരന്ധം ഇനത്കല് ഒരു വര്ഷം
2.3യത്ക്കി 30,000 രൂപ
ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമുള്ളതകനഗലുന്ധം അയ്യ പങ്കെഗളക ഭവനകല് പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക് ഫി ല്്ി യസ്റ്റഷം
2.3നകലെ
ലവള്ളക്കരന്ധം ഇനത്കല്  72,000 രൂപ കുടകശ്ശിക തീര്ക കേയുള്ളതകനഗലുന്ധം  നകെവകലെ വകഹകതന്ധം
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 92,000  രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന്  തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-80-001-99-05-2―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന പട്ക കേജഗതക  /  പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഗയവഷം
2.3ണ
പരകയ്ക്കുശേി െന വക കേസന  ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി    (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  ) -
കൈകവിഭാഗക്ഷേമവും ദേ്യുതക ലതി ചെെവി

വകുപകല്റെ നവി  കേരകച്ച പരകയ്ക്കുശേി െന മന്ദകരത്കല് എോര് കേണ്ടി ഷം
2.3നു കേള് സ്ഥഗപക
ക്കുന്നാക്തകനഗലുന്ധം അയ്യ പങ്കെഗളക ഭവനകല് പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക് ഫി ല്്ി യസ്റ്റഷം
2.3നകലെ കൈകവിഭാഗക്ഷേമവും ദേ്യുതക
തി ചെഗര്ജകനത്കല് 57,000രൂപ കുടകശ്ശിക തീര്ക കേയുള്ളതകനഗലുന്ധം നകെവകലെ വകഹകതന്ധം
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 85,000 രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി തകരുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.
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2225-80-001-99-05-3―യ കേരള  സന്ധംസ്ഥഗന പട്ക കേജഗതക  /   പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഗയവഷം
2.3ണ
പരകയ്ക്കുശേി െന വക കേസന ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി   (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  )-
ഓഫി സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   -  ലടെകയഫഗണ് ലതി ചെെവി

വകുപകനി നകെവകലുള്ള മൂന്നാക്ി ലടെകയഫഗണ്  കേണാക്ക വിഭാഗക്ഷേനു കേള് , ഇ-ഓഫി സി സന്ധംവകധഗനന്ധം
ഏര്ലപടുത്തുന്നാക്തകല്റെ ഭഗഗമഗയുള്ള KSWAN   കേണാക്ക വിഭാഗക്ഷേനു കേള് , എന്നാക്കവയ്ക്കി നകെവകലെ
ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല് ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 40,000 രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2225-80-001-99-05-4―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന പട്ക കേജഗതക  /   പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഗയവഷം
2.3ണ
പരകയ്ക്കുശേി െന വക കേസന  ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി    (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  ) -  ഓഫി സി
ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   -  മറ്റി XIII-നകനങ്ങള്

 കേകര്ത്ഗ ഡ്സസകലെ ഓഫി സി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കഗോക നഗമമഗത്രമഗോ തു കേോഗണി
ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ളലതന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം  കേകര്ത്ഗഡ്സസകല്റെ
 കേൂഹ്യഗമ്പസി,  ല കേട്കടങ്ങള്  എന്നാക്കവ  വൃത്കോഗക്കല് ,  അപ കേട കേരമഗോ മരങ്ങള് മുറകചമഗറ്റി XIII-നല്
മറ്റി XIII-നി അടകോന്തര  ഓഫി സി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് തുടങ്ങകോവയ്ക്കുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 60,000 രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-80-001-99-06―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന പട്ക കേജഗതക  /   പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഗയവഷം
2.3ണ പരകയ്ക്കുശേി െന
വക കേസന  ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി   (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  ) -   വഗട കേ  ,    കേരന്ധം  ,   നകകുതക

6-3-2019-ലെ 540/2019/തസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഭവ. നമ്പര് സര്ക്കഗര് ഉത്രവകല്റെോടകസ്ഥഗനത്കല് ഈ
വ കേപകല്റെ വസ്തു നകകുതക 1,50,000 രൂപോഗോക പുതുക്കക നകശ്ചോകച്ചകട്ടും, വകുപള്ളതകനഗലുന്ധം
1-4-2016  മുതല് 31-3-2021 വലരയുള്ള  വര്ഷം
2.3ങ്ങളകലെ കുടകശ്ശിക തീര്ക കേ തു കേോഗോ 7,83,983
രൂപ അടയ്ക്കുന്നാക്തകനുന്ധം നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 9.04 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി  തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-80-001-99-21-2―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന പട്ക കേജഗതക  /  പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഗയവഷം
2.3ണ
പരകയ്ക്കുശേി െന വക കേസന  ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി   (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  )-  യമഗയട്ഗര്
വഗഹനങ്ങള്   -  സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണവും ദേവസ്വവുന്ധം അറ്റി XIII-നകുറ്റി XIII-നപണക കേളും ഹാജരായന്ധം

സന്ധംസ്ഥഗനലത് പട്ക കേവകഭഗഗക്കഗര്ക്കഗോക വകവകധ പരകയ്ക്കുശേി െന ഗയവഷം
2.3ണ
പരകപഗടക കേള് സന്ധംഘടകപകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം ജഗതക സന്ധംബനമഗോ യ കേസു കേളും ഹാജരായലട അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3ണ
ത്കനുമഗോക വകുപകല്റെ വഗഹനങ്ങള് യ കേരളത്കലുടനി ളന്ധം ോഗത്ര കേള്ക്കഗോക
ഉപയോഗഗകചവരുന്നാക്തകനഗല് വഗഹനങ്ങളും ഹാജരായലട അറ്റി XIII-നകുറ്റി XIII-നപണക കേള്ക്കുന്ധം പരകപഗെനത്കനുമുള്ള
ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് വഹകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം  ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1.5 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
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ധനപുനര് വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി  തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-80-001-99-45―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന പട്ക കേജഗതക  /   പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഗയവഷം
2.3ണ പരകയ്ക്കുശേി െന

വക കേസന  ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി   (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  ) -  പക  .  ഒ  .  എല്   .

വകവകധ പരകയ്ക്കുശേി െന പരകപഗടക കേള്ക്കുന്ധം ജഗതക സന്ധംബനമഗോ യ കേസു കേളും ഹാജരായലട

അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3ണത്കനുമഗോക വകുപകല്റെ വഗഹനങ്ങള് യ കേരളത്കലുടനി ളന്ധം ോഗത്ര കേള്ക്കഗോക

ഉപയോഗഗകചവരുന്നാക്തകനഗല് ഇനനലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് വഹകക്കുന്നാക്തകനി  ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം

അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1.5 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ

അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ

വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക  തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2225-80-001-99-26―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന പട്ക കേജഗതക  /   പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഗയവഷം
2.3ണ പരകയ്ക്കുശേി െന

വക കേസന ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി   (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  ) -   ഔയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗക കേ ഭഗഷം
2.3ഗ

പ്രയോഗഗന്ധം

ഔയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗക കേ ഭഗഷം
2.3യുമഗോക ബനലപട് വകവകധ പരകപഗടക കേള് നടത്ഗനുന്ധം

ഔയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗക കേ ഭഗഷം
2.3ഗ നോന്ധം നടപഗക്കുന്നാക്തകനി ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ നടപടക കേള് കൈക കേലക്കഗള്ളഗനുന്ധം

ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് യടഗക്കണ് തു കേ മഗത്രയമ വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ളൂ എന്നാക്തകനഗല് ഈ

യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 50,000 രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ

ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക

തകരുമഗനകച.

2225-80-001-99-99―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന പട്ക കേജഗതക  /   പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ ഗയവഷം
2.3ണ പരകയ്ക്കുശേി െന

വക കേസന  ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി    (   കേകര്ത്ഗഡ്സസി  )-  വകവരസഗയ പങ്കെതക കേ വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യ

വകുപകല് ഇ-ഓഫി സി സന്ധംവകധഗനന്ധം നടപകെഗക്കുന്നാക്തകല്റെ ഭഗഗമഗോക  കേമ്പാത്യൂട്റു കേളും ഹാജരായന്ധം

അനുബന ഉപ കേരണങ്ങളും ഹാജരായന്ധം വഗങ്ങുന്നാക്തകനുന്ധം പരകയ്ക്കുശേി െന പരകപഗടക കേള് സന്ധംഘടകപകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം

വകുപകയെക്കി ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ യസഗഫ്റ്റ് വെയറി ലവോറു കേള് വഗങ്ങുന്നാക്തകനുന്ധം  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്

1.5  ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ  അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന

വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തകരുമഗനകച.

യോഗഗന്ധം  കൈകവകുയന്നാക്രന്ധം 4.30-നി അവസഗനകച.

23-6-2021-ലെ യോഗഗനടപടകക്കുറകപി
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സഗമൂഹൂഹ്യയസവനന്ധം സന്ധംബനകച്ച സബ്ജക്ട് കമ്ി  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക XIII  2021   ജൂണ്  മഗസന്ധം
23-ാംഗാംന്ധം തി ോതക ബധഴാഴഗഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം 2.30-നി നകോമസഭഗ സമുച്ചോത്കലെ  5 'എ'
സയമ്മിറ്റി Xളന ഹഗളകല് സമകതക ലതി ചെോര്മഗനുന്ധം ബഹ. പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ
പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം യിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ ശി . ല കേ. രഗധഗകൃഷ്ണല്റെ
അദ്ധ്ൂഹ്യാക്ക വിഭാഗക്ഷേതോകല് യോഗഗന്ധം യതി ചെര്്. പ്രസ്തുത യോഗഗത്കല് സമകതകയുലട എകി ഒഫി യഷം
2.3ൂഹ്യഗ
അന്ധംഗവും ദേവസ്വവുന്ധം ബഹ. ഉന്നാക്ത വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസവും ദേവസ്വവുന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ
യ്ഗ. ആര് . ബകന്ദു ഹഗജരഗോകരു്. ബഹ. ആയരഗഗൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസനവും ദേവസ്വവുന്ധം
വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക ശി മതക വി ണഗ യജഗര്ജ്ജി പ്രയതൂഹ്യ കേ ാക്ക വിഭാഗക്ഷേണകതഗവഗോക വി ്കയോഗ
യ കേഗണ്ഫറന്സി മുയമുഖേന യോഗഗത്കല് പല പങ്കെടുത്തു. കൂടഗലത തഗലഴാഴപറയുന്നാക് അന്ധംഗങ്ങളും ഹാജരായന്ധം
ഹഗജരഗോകരു്:

1. ശി .  ല കേ. ആന്സെന് , എന്ധം. എല് .എ.

2. ശി . ഒ. ആര് . യ കേളും ഹാജരായ, എന്ധം. എല് . എ.

3. ശി . യു. എ െത്ി ഫി , എന്ധം. എല് . എ.

4. ശി . സക. സക. മുകുന്ദന് , എന്ധം. എല് . എ.

5. ശി . എന്ധം. നൗഷം
2.3ഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേി, എന്ധം. എല് . എ.

6. ശി . രയമയ്ക്കുശേി ലതി ചെന്നാക്കത്െ, എന്ധം. എല് .എ.

7. ശി മതക യ്ക്കുശേഗന്തകുമഗരക ല കേ., എന്ധം. എല് . എ.

നകോമസഭഗ ലസക്രയട്റകോറ്റി XIII-നി:

1. ശി . മഗതാത്യൂക്കുട്ക ജക., അ്ി ഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക

2. ശി . അബ ബ്ദുള് നഗസര് എന്ധം., അണ്ടര് ലസക്രട്റക

ഹഗജരഗോ മറ്റി XIII-നി ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥര് :

1. ശി . ടക. ല കേ. യജഗസി ഐ.എ.എസി., അ്ി ഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക, ആഭൂഹ്യന്തരവും ദേവസ്വവുന്ധം
ജെവകഭവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപി

2. ശി . ബകജു പ്രഭഗ കേര് ഐ.എ.എസി, ലസക്രട്റക, സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശു
വക കേസനവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപി

3. ശി മതക എസി. നകഷം
2.3, അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക, സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി

4. ശി . വക. സുയ്ക്കുശേി ല് കുമഗര് , യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക, ധന കേഗരൂഹ്യ വകുപി 

5. ശി . എന്ധം. അനകല് കുമഗര് , യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക, ധന കേഗരൂഹ്യ വകുപി
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6. ശി . ആര് . സുഭഗഷം
2.3ി, യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക, ആഭൂഹ്യന്തര വകുപി

7. ശി മതക അനുപമ ടക.വക. ഐ.എ.എസി., ്ോറക്ട് കമ്ര് , വനകത യ്ക്കുശേകശു വക കേസന
വകുപി

8. ശി മതക ഷം
2.3ി ബഗ യജഗര്ജി, ്ോറക്ട് കമ്ര് , സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി

9. യ്ഗ. മുഹമ്മിറ്റി Xിഭാഗക്ഷേമവും ദേി അഷം
2.3ി ല് , എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര് , യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക
മകഷം
2.3ന്

10. ശി . ല കേ. ലമഗയ്തി ന്കുട്ക, മഗയനജകന്ധംഗി ്ോറക്ട് കമ്ര് , യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന
വക കേെഗന്ധംഗയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന്

11. ശി . എന്ധം. ജക. രഞകത്ി കുമഗര് ,  മഗയനജകന്ധംഗി ്ോറക്ട് കമ്ര് ,  യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന
മുന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോ യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന്

12. ശി മതക വക. സക. ബകന്ദു, മഗയനജകന്ധംഗി ്ോറക്ട് കമ്ര് , യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന വനകത
വക കേസന യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന്

13. ശി മതക എസി. സകന, ലമമ്പര് ലസക്രട്റക, ഓര്ഫയണജി  കേണ്യടഗള് യബഗര്്ി

14. ശി . പക. ടക. എന്ധം. സുനി ഷം
2.3ി, തി ചെി ഫി എകക കോത്യൂട്ി വി  ഓഫി സര് , ലജന്്ര് പഗര്ക്കി.

സമകതക 2021-2022 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധനയുമഗോക
ബനലപട്ി  സഗമൂഹൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേകതതഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും ദേവസ്വവുന്ധം യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം എന്നാക് XLVI-ാംഗാംന്ധം നമ്പര്
ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥനയുലട സൂക്ഷ്മ പരകയ്ക്കുശേഗധനയുലട ഭഗഗമഗോക ബനലപട് ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥരുമഗോക
തി ചെര്ച്ച നടത്തു കേയുന്ധം തഗലഴാഴപറയുന്നാക് തി രുമഗനങ്ങള് കൈക കേലക്കഗള്ളു കേയുന്ധം  ലതി ചെയ.

ആഭൂഹ്യന്തര വകുപി

2235-02-106-98―ബ്ദുര്ഗുണ പരകഹഗര പഗഠിക്കുന്നയ്ക്കുശേഗെ 

ബ്ദുര്ഗുണ പരകഹഗര പഗഠിക്കുന്നയ്ക്കുശേഗെോകലെ അയന്തവഗസക കേള്ക്കുള്ള അടകോന്തര തി ചെക കേകത്സഗ
ലതി ചെെവി, മരുന്നാക്ി, മറ്റി XIII-നി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് എന്നാക്കവോകലുന്ധം സ്ഥഗപനത്കലെ ലവള്ളക്കരന്ധം, കൈകവിഭാഗക്ഷേമവും ദേ്യുതക
തി ചെഗര്ജി എന്നാക്കവോകലുന്ധം ഉണ്ടഗകുന്നാക് വര്ദ്ധ്വി  കേണക്കകലെടുത്ി ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
അധക കേമഗോക തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമന്നാക്ി ആഭൂഹ്യന്തര വകുപി അ്ി ഷം
2.3ണല് തി ചെകഫി ലസക്രട്റക
സമകതകലോ അറകോകച. യബഗര്സ്റ്റര് സ്കൂളും ഹാജരായ കേളകല് എലന്തഗലക്ക ലതഗഴാഴകല് പരകയ്ക്കുശേി െനമഗണി
നല്കുന്നാക്ലതന്നാക്ി സമകതക ആരഗുതായി തെരഞ്ഞെതകനി തടവും ദേവസ്വവു കേഗലര പുതകോ  യടഡ കേള് പഠിക്കുന്നകപകച്ചി,
യ്ക്കുശേകാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ കേഗെന്ധം പൂര്ത്കോഗകുയമ്പഗള് സമൂഹത്കെകറങ്ങക ഉപജി വനമഗര്കവര്ഗ്ഗന്ധം
 കേലണ്ടത്ഗനഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ നടപടക കേളഗണി സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകചവരുന്നാക്ലത്ന്ധം ഇയപഗള്   കേഗര്ലപ്റെറക
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വര്ക്കു കേളും ഹാജരായന്ധം മറ്റുന്ധം ലതി ചെയ്യു്ലണ്ട്ന്ധം നകെവകല് രണ്ടുതരത്കലുള്ള പരകയ്ക്കുശേി െനങ്ങളഗണി
നല്കുന്നാക്ലത്ന്ധം ജോകലു കേളകല് പണ്ടുമുതയെ ലതി ചെയവന്നാക്കരുന്നാക് പരമ്പരഗഗത  ലതഗഴാഴകല്
പരകയ്ക്കുശേി െനവും ദേവസ്വവുന്ധം യപഗളകലട്കക്കു കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം ലനലാംപുണൂഹ്യ വക കേസനത്കനി സഹഗോകക്കുന്നാക്
ഏജന്സക കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം സഹഗോയത്ഗടുകൂടക നടപകെഗക്കുന്നാക് ഇെയനഗണകകി, ലമക്കഗനകക്കല്
യമമുഖേെോകലുള്ള ഹ്രസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വ കേഗെ യ കേഗഴ്സു കേളും ഹാജരായന്ധം നടത്തു്ലണ്ട്ന്ധം അ്ി ഷം
2.3ണെ ി തി ചെി ഫി ലസക്രട്റക
സമകതകലോ അറകോകച. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 6 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

ലപഗതുഭരണ വകുപി

2235-02-190-97(പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന് )―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന മുന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ  യ കേഗര്പയറഷം
2.3നുള്ള
ധനസഹഗോന്ധം

മുന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോങ്ങളകലെ  ഏറ്റി XIII-നവും ദേവസ്വവുന്ധം ജനശദ്ധ് യനടകോ പദ്ധ്തക കേളഗോ മന്ധംഗെൂഹ്യ
സമുന്നാക്തക,  ഭവന സമുന്നാക്തക എന്നാക്ി  പദ്ധ്തക കേളും ഹാജരായലട സുഗമമഗോ നടത്കപകയെക്കഗോക
നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന മുന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോ യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ
യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന് മഗയനജകന്ധംഗി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച. മന്ധംഗെൂഹ്യ സമുന്നാക്തക
പദ്ധ്തകക്കി  5 യ കേഗടക രൂപയുന്ധം ഭവനപുനരുദ്ധ്ഗരണ പദ്ധ്തകക്കഗോക  7.26 യ കേഗടക രൂപയുന്ധം
ഉള്ലപലട ആല കേ 12.26 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-190-97 (യനഗണ് പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന് )―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന മുന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ
യ കേഗര്പയറഷം
2.3നുള്ള ധനസഹഗോന്ധം

യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന മുന്നാക്ഗക്കസമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ യ കേഗര്പയറഷം
2.3നകല് യ്ക്കുശേമ്പള പരകഷ്കരണന്ധം
നകെവകല് വന്നാക്കരകക്കുന്നാക്തകനഗലുന്ധം 2019 ജനുവരക മുതലുള്ള ്ക.എ. അരകോര്
നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം കൂടഗലത പുതകോ ലതി ചെോര്മഗന് തി ചെഗര്ലജടുയക്കണ്ട സഗഹതി ചെരൂഹ്യന്ധം
സന്ധംജഗതമഗോതകനഗലുന്ധം  നകെവകലെ ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1.25 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി  തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-800-81-31―മുന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗങ്ങളകലെ സഗമ്പത്ക കേമഗോക പകന്നാക്ഗക്കന്ധം   നകല്ക്കുന്നാക്
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വകഭഗഗങ്ങള്ക്കുയവണ്ടകയുള്ള  യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ന്   -
സഹഗോധനന്ധം   -   യ്ക്കുശേമ്പളന്ധം

മുന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗങ്ങളകലെ സഗമ്പത്ക കേമഗോക പകന്നാക്ഗക്കന്ധം നകല്ക്കുന്നാക് വകഭഗഗങ്ങള്ക്കു
യവണ്ടകയുള്ള യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3നകലെ അന്ധംഗങ്ങള്ക്കി  യപ റകവകഷം
2.3ന് അരകോര് ,
്ക.എ. അരകോര് , പുതുക്കകോ യ്ക്കുശേമ്പളന്ധം എന്നാക്കവ നല്കുന്നാക്തകനി  നകെവകലെ ബഡ്സജറ്റി XIII-നി
വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
1.023  യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി  തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-800-81-36―മുന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗങ്ങളകലെ സഗമ്പത്ക കേമഗോക പകന്നാക്ഗക്കന്ധം    നകല്ക്കുന്നാക്
വകഭഗഗങ്ങള്ക്കു യവണ്ടകയുള്ള  യ കേരള  സന്ധംസ്ഥഗന  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ന്   -
സഹഗോധനന്ധം   -   യ്ക്കുശേമ്പയളതരന്ധം

യ കേരള ആക്ട് കമ്ി  2/2016 പ്ര കേഗരന്ധം രൂപി  കേരകച്ചകട്ടും, വകുപള്ള  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ല്റെ 9-ാംഗാംന്ധം വകുപകല്
നകര്്തി ചെകച്ചകട്ടും, വകുപള്ള ചുമതെ കേള് നകര്്ഹകക്കുന്നാക്തകല്റെ ഭഗഗമഗോക സഗമൂഹക കേ സഗമ്പത്ക കേ
സര്യ് നടത്തുന്നാക്തകനി നകെവകലെ ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി യ കേരള
സന്ധംസ്ഥഗന മുന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോ യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ന് ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് സമകതകലോ
അറകോകച. നകെവകലുള്ള ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതത്കല്റെ ഇരട്ക തു കേ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപടഗനുള്ള
 കേഗരണലമന്തഗലണന്നാക്ി സമകതക ആരഗുതായി തെരഞ്ഞെതകനി നകെവകല് അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചകട്ടും, വകുപള്ള 40 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം
രൂപോകല്  ഏ കേയിഭാഗക്ഷേമവും ദേയ്ക്കുശേന്ധം 3 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേയത്ഗളന്ധം രൂപ ഓഫി സി ല കേട്കടത്കല്റെയുന്ധം
വഗഹനത്കല്റെയുന്ധം വഗട കേോകനത്കെഗണി  കേണക്കഗക്കകോകരകക്കുന്നാക്തി എ്ന്ധം
 കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെവര്ഷം
2.3ന്ധം സഗമൂഹക കേ സഗമ്പത്ക കേ സര്യ്യ്ക്കി വി ലടഗന്നാക്കനി 40 രൂപോഗണി
കുടുന്ധംബശി ക്കി നല് കേകോലത്ന്ധം ഇയപഗള്  വി ലടഗന്നാക്കനി 80 രൂപ നകരക്കകല് ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യ
ലപട്കരകക്കു കേോഗലണ്ന്ധം യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന മുന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോ യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ന്
ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് മറുപടക നല് കേക. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 80 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം  രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-60-107-99-27―സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗതന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കൂഹ്യസമര യോഗദ്ധ്ഗക്കള്ക്കുള്ള ലപന്ഷം
2.3ന് ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്   -
ലപന്ഷം
2.3ന്

ഈ വകഭഗഗത്കല് എത്രയപര്ക്കി ലപന്ഷം
2.3ന് നല്കു്ലണ്ടന്നാക്ി സമകതക
ആരഗുതായി തെരഞ്ഞെതകനി നകെവകല് 171 യപര്ക്കി ലപന്ഷം
2.3നുന്ധം നഗെഗോകരത്കെധക കേന്ധം ആശകതര്ക്കി
(അവകവഗഹകതരഗോ ലപണ്കുട്ക കേള് / വകധവ കേളഗോ ലപണ്കുട്ക കേള് ) ഫഗമകെക ലപന്ഷം
2.3നുന്ധം
ന്െ കു്ലണ്ടനി യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന മുന്നാക്ഗക്ക സമുിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോ യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന് മഗയനജകന്ധംഗി
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്ോറക്ട് കമ്ര്  അറകോകച. സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗതന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കൂഹ്യസമര യസനഗനക കേള്ക്കി ലപന്ഷം
2.3യനഗലടഗപമുള്ള
പുതുക്കകോ ാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗമഗയ്ക്കുശേഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗസവും ദേവസ്വവുന്ധം ാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗമഗയ്ക്കുശേഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗസ കുടകശ്ശിക തീര്ക കേയുന്ധം നല്കുന്നാക്തകനി നകെവകലെ
വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല് ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 12 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

കൈകസനക കേയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ വകുപി

2235-60-200-85―കൈകസനക കേയ കേന്ദ്രന്ധം നകര്മ്മിറ്റി Xകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം അറ്റി XIII-നകുറ്റി XIII-നപണകക്കുന്ധം രഗജൂഹ്യ
കൈകസനക കേ യബഗര്്കനി സഹഗോന്ധം

വകുപകനി വോനഗടി യതഗമഗട്ടും, വകുപച്ചഗല് ഉള്ള സ്ഥെത്കല്റെ യ കേഗമ്പൗണ്ടി വഗള്
നകര്മ്മിറ്റി Xകക്കുന്നാക്തകനി 8 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപയുന്ധം ല കേഗല്ലാ ഓഫീസന്ധം യതവള്ളകോകല് കൈകസനക കേി ലറസ്റ്റി ഹൗസി
നകര്മ്മിറ്റി Xകക്കുന്നാക്തകനി 3.6255 യ കേഗടക  രൂപയുന്ധം  ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗലണ്ന്ധം നകെവകലെ ബഡ്സജറ്റി XIII-നി
വകഹകതന്ധം 50 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ മഗത്രമഗലണ്ന്ധം ആഭൂഹ്യന്തര വകുപി അ്ി ഷം
2.3ണല് തി ചെകഫി
ലസക്രട്റക സമകതകലോ അറകോകച. ല കേഗല്ലാ ഓഫീസത്ി 2007-ല് വകുപകനി ടഗന്് ട്രാന്സ്ഫര് ലതി ചെയ്തി െഭകച്ച
ഭൂമകോകല് നകര്മ്മിറ്റി Xഗണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരന്ധംഭകക്കുന്നാക്തകനി  കേഗെതഗമസന്ധം യനരകട്തകല്റെ
 കേഗരണന്ധം സമകതക ആരഗഞ. ഇതകനഗോക ഫണ്ടി ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്കരു്ലവ പങ്കെകലുന്ധം ഇതുവലരയുന്ധം
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചകട്കലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം യ കേഗട്ോത്ി നട്ല കേഗണ്ടകരുന്നാക് നകര്മ്മിറ്റി Xഗണപ്രവര്ത്നങ്ങള്
പൂര്ത്കോഗോതകനുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം ഫണ്ടി അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കഗലമന്നാക്ി അറകോകച്ചകരുന്നാക്തഗയുന്ധം ഇതുമഗോക
ബനലപട്ി  PWD   എസ്റ്റകയമറ്റി XIII-നി തന്നാക്കട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം ആഭൂഹ്യന്തര വകുപി യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക
മറുപടക നല് കേക. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 3.1233 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-60-200-94 ―വകമുക്ത ഭടന്മഗരുലട കുട്ക കേള്ക്കി ധനസഹഗോന്ധം

എോര്യഫഗഴ്സകലുന്ധം യനവകോകലുന്ധം ആര്മകോകലുന്ധം  commissioned  officer  ആകുന്നാക്
യ കേരളത്കല് നക്ളളവര്ക്കി 2 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപയുന്ധം നഴ്സകന്ധംഗി ഓഫി യസഴ്സകനി ഒരു ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപയുന്ധം
ധനസഹഗോന്ധം നല്കുന്നാക് ഒരു പുതകോ പദ്ധ്തകോഗലണ്ന്ധം അതകനുയവണ്ടക അധക കേമഗോക 10
ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ കൂടക ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗലണ്ന്ധം ആഭൂഹ്യന്തര വകുപി യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക, സമകതകലോ
അറകോകച. Commissioned  Officers  ആകുന്നാക് ആളും ഹാജരായ കേള്ക്കി  ധനസഹഗോന്ധം
ന്യെ  കേണ്ടതകല്റെ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യ കേത എന്തഗലണ്ന്ധം വകമുക്തഭടന്മഗരുലട മക്കള്ക്കി
മഗത്രമഗയണഗ ഈ ധനസഹഗോന്ധം നല്കുന്നാക്ലത്ന്ധം സമകതക ആരഗഞ. യ കേരളത്കല്
നക്ന്ധം ഇാംൗ പിഭാഗക്ഷേമവും ദേവകോകയെയ്ക്കി വരുന്നാക് കുട്ക കേള് കുറവഗോകരു്ലവ്ന്ധം അതുല കേഗണ്ടി
അവര്ക്കി യപ്രഗത്സഗഹനന്ധം എന്നാക് നകെോകെഗണി ഈ തു കേ ല കേഗടുക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം
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വകമുക്തഭടന്മഗരുലട കുട്ക കേള്ക്കി ധനസഹഗോന്ധം എന്നാക് യ്ക്കുശേകര്ഷം
2.3 കേത്കെഗണി ഈ പദ്ധ്തകയുന്ധം
ഉള്ലപടുത്കോകരകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം ആഭൂഹ്യന്തര വകുപി യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക മറുപടക നല് കേക.
ഈ പദ്ധ്തകക്കഗോക പുതകോ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേന്ധം രൂപി  കേരകയക്കണ്ടതി അനകവഗരൂഹ്യമഗലണന്നാക്ി  സമകതക
അഭകപ്രഗോലപടു കേയുന്ധം നകെവകലെ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 10 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-60-200-71―ജവഗന്മഗര്ക്കി  യവണ്ടകയുളള  ക്രകസ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭ തുമസി  നാത്യൂ ഇോര് ബമ്പര്
യെഗട്റകയുലട  അറ്റി XIII-നഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗോന്ധം  -  ഫ്ഗഗി യ് ഫണ്ടി  അക്കൗണ്ടകയെക്കുളള
റകെി സി

4-1-2013-ല് നറുലക്കടുപി നടന്നാക് ജയ്ഡഡ്ജവഗന് യെഗട്റകയുലട ലനറ്റി XIII-നി യപ്രഗഫകറ്റി XIII-നി തു കേോഗോ
12.97 യ കേഗടക രൂപോകല്  7 യ കേഗടക 97 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ സര്ക്കഗരകല് നക്ന്ധം നഗളകതുവലരയുന്ധം
െഭകക്കഗത്തകനഗല് നകെവകലുളള ംി മു കേളകല് നക്ന്ധം നല് കേക വരുന്നാക് വകവകധോകനന്ധം
സഗമ്പത്ക കേ സഹഗോന്ധം വര്ദ്ധ്കപകക്കുവഗനുന്ധം പുതകോ ംി മു കേള് ഉള്ലപടുത്തുവഗനുന്ധം
നകര്വഗഹമകല്ലാ ഓഫീസഗത് സഗഹതി ചെരൂഹ്യന്ധം നകെനകല്ക്കുന്നാക്തഗോക ആഭൂഹ്യന്തര വകുപി യജഗോക്റെി
ലസക്രട്റക സമകതകലോ അറകോകച. ഈ തു കേ വകുപകയനഗടി യനരകട്ി ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപടഗവും ദേവസ്വവുന്നാക്
തഗലണ്ന്ധം ഇത്രത്കല് ്കമഗ്റെകലൂലട വഗയങ്ങണ്ട ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യ കേതോകലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം സമകതക
അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 7.97 യ കേഗടക രൂപ ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി

2235-02-101-69(10)―കൈകവ കേെൂഹ്യന്ധം മുന്കൂര്  കേണ്ടുപകടകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം തടയുന്നാക്തകനുന്ധം
കൈകവ കേെൂഹ്യബഗധകതരുലട വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസത്കനുന്ധം ലതഗഴാഴകെകനുന്ധം
പുനരധകവഗസത്കനുമുള്ള സന്ധംസ്ഥഗന സന്ധംരന്ധംഭന്ധം  -  ഫകസകക്കല്
ലമ്കസകല്റെയുന്ധം റി ഹഗബകെകയറ്റി XIII-നഷം
2.3ല്റെയുന്ധം നഗഷം
2.3ണെ ി
ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്കനുള്ള സഹഗോന്ധം

കുട്ക കേളകലുന്ധം മുതകര്ന്നാക്വരകലുമുള്ള വകവകധതരന്ധം കൈകവ കേെൂഹ്യങ്ങലള  കേലണ്ടത്ക
ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ രി തകോകല്  ഇടലപടുന്നാക്തകനി പരകയ്ക്കുശേി െകപകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം പുനരധകവഗസത്കനുന്ധം
ഗയവഷം
2.3ണത്കനുമഗയുള്ള  നകപമര് എന്നാക് സ്ഥഗപനലത്  ഭകന്നാക്യയ്ക്കുശേഷം
2.3ക യമമുഖേെോകലെ
മക കേവകല്റെ യ കേന്ദ്രമഗക്കക  ഉോര്യത്ണ്ടുന്നാക്  നടപടക കേള് അവസഗനഘട്ത്കെഗലണ്ന്ധം.
ഇതു   പൂര്ത്കോഗക്കുന്നാക്തകനുന്ധം ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ അടകസ്ഥഗന സൗ കേരൂഹ്യ വക കേസനത്കനുമഗോക
നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം അധക കേതു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം യ കേരള
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യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന്  എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര്  സമകതകലോ അറകോകച. ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 2 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

2235-60-200-72(02)―യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പദ്ധ്തക   -   തി വ്രമഗോ  യ്ക്കുശേഗരി രക കേ
മഗനസക കേ ലവല്ലുവകളക യനരകടുന്നാക്തകനഗല് വി ടകനുള്ളകല്  തലന്നാക്
 കേഴാഴകയോണ്ടക വരുന്നാക്വലര പരകതി ചെരകക്കുന്നാക്വര്ക്കുള്ള സഹഗോന്ധം   -
(  ആയ്ക്കുശേഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗസ  കേകരണന്ധം  )

യരഗഗക കേലള പരകതി ചെരകക്കുന്നാക്വര്ക്കി പ്രതകമഗസന്ധം ധനസഹഗോന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്
ആയ്ക്കുശേഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗസ കേകരണന്ധം പദ്ധ്തക പ്ര കേഗരന്ധം നകെവകലെ  ഗുണയഭഗക്തഗക്കള്ക്കുന്ധം   2021-22 വര്ഷം
2.3ന്ധം
പുതുതഗോക പ്രതി ാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കുന്നാക് ഗുണയഭഗക്തഗക്കള്ക്കുന്ധം 600 രൂപ നകരക്കകല് കുടകശ്ശിക തീര്ക കേ തി ര്ത്ി
ധനസഹഗോന്ധം വകതരണന്ധം ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി നകെവകല് വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് തു കേ
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം  യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക
മകഷം
2.3ന്  എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര്  സമകതകലോ അറകോകച. 

മുന്  കേഗെങ്ങളകല് കൈകവ കേെൂഹ്യമുള്ള  കേകടപ്പുയരഗഗക കേലള പരകതി ചെരകക്കുന്നാക്വര്ക്കുമഗത്രമഗണി
ധനസഹഗോന്ധം നല്  കേകോകരുന്നാക്ലത്ന്ധം  ഇയപഗള്  കേകടപ്പുയരഗഗക കേലള പരകതി ചെരകക്കുന്നാക്വര്
എല്ലാ ഓഫീസഗയപരുന്ധം ഇാംൗ പദ്ധ്തകയുലട ഗുണയഭഗക്തഗക്കളഗലണ്ന്ധം പദ്ധ്തക ഘടനോകല് മഗറ്റി XIII-നന്ധം
വരുത്കോഗല് ഈ തു കേ കൂടുതല് അര്ഹതലപട്വര്ക്കി നല് കേഗന്  കേഴാഴകയുലമ്ന്ധം പദ്ധ്തകക്കി
പുതകോ മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡന്ധം ല കേഗണ്ടുവരക കേോഗലണ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി ലസക്രട്റക സമകതകലോ
അറകോകച.  

നകെവകല് ആനുകൂെൂഹ്യന്ധം െഭകചല കേഗണ്ടകരകക്കുന്നാക്വലര ഇതകല് നക്ന്ധം ഒഴാഴകവഗക്കകോഗല്
അതി വെകോ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടകക്കുലമ്ന്ധം പദ്ധ്തകയുലട ഘടനഗ വൂഹ്യതൂഹ്യഗസങ്ങള് പുതകോ
അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേര്ക്കി ബഗധ കേമഗകുന്നാക് രി തകോകല് നകജലപടുത്ണലമ്ന്ധം സമകതക
അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ.  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  144.1254 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ
ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-60-200-72 (07)―യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പദ്ധ്തക   -     വയോഗമകത്രന്ധം

വയോഗജനങ്ങള്ക്കി ലമഗകൈകബല് കകനകക്കകലൂലട സൗജനൂഹ്യ തി ചെക കേകത്സ, സൗജനൂഹ്യ
മരുന്നാക്ി,  കേൗണ്സെകന്ധംഗി എന്നാക്കവ നല് കേക ആയരഗഗൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നാക് പ്രസ്തുത
പദ്ധ്തക പ്ര കേഗരന്ധം 2020-21 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം മരുന്നാക്ി വഗങ്ങകോ വ കേോകല് KMSCL-നി
നല്യ കേണ്ട കുടകശ്ശിക തീര്ക കേ തു കേോഗോ 24 യ കേഗടക രൂപ നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം നടപ്പുവര്ഷം
2.3ലത്
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ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുമഗോക നകെവകല് വ കേോകരുത്കോകരകക്കുന്നാക് തു കേ അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം
അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന്  എകക കോത്യൂട്ി വി
്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച. ഈ പദ്ധ്തക നല്ലാ ഓഫീസ രി തകോകല് തലന്നാക്
നടപകെഗക്കു്ലണ്ട പങ്കെകലുന്ധം അപൂര്്ന്ധം സ്ഥെങ്ങളകല് നക്ന്ധം പരഗതക ഉോരു്ലണ്ട്ന്ധം
പ്രവര്ത്നമഗന്ദൂഹ്യന്ധം വരഗത് രി തകോകല് സമോത്കനി പ്രഗധഗനൂഹ്യന്ധം നല് കേകലക്കഗണ്ടുന്ധം പരഗതക
ഉണ്ടഗ കേഗത് രി തകോകലുന്ധം നടപകെഗക്കണലമ്ന്ധം സമകതക വകുപകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേക. ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 36.1764 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

2235-60-200-72 (25)―യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പദ്ധ്തക   -  സമഗയ്ക്കുശേഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗസന്ധം

നഗെി വകഭഗഗങ്ങളകല്ലപട് യരഗഗക കേള്ക്കി  സമഗയ്ക്കുശേഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗസന്ധം പദ്ധ്തക പ്ര കേഗരന്ധം
ധനസഹഗോന്ധം നല്കു്ലണ്ട്ന്ധം ്ോഗെകസകസി യരഗഗക കേളും ഹാജരായലട എം പൂര്ണ്ണന്ധം ക്രമഗതി തമഗോക
വര്ദ്ധ്കചല കേഗണ്ടകരകക്കുന്നാക് സഗഹതി ചെരൂഹ്യത്കല് നകെവകലെ ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം തക കേചന്ധം
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന്  എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര് ,
സമകതകലോ അറകോകച. 

ആയരഗഗൂഹ്യ വകുപകനു കേി ഴാഴകല് കൂടുതല് ്ോഗെകസകസി യൂണകറ്റു കേള് ആരന്ധംഭകക്കുന്നാക്തി
അഭക കേഗമൂഹ്യമഗോകരകക്കുലമ്ന്ധം ഇതി ോഗത്രഗ ലതി ചെെവകനത്കല് യരഗഗക കേള് യനരകടുന്നാക്
അമകതഭഗരന്ധം ഒരു പരകധകവലര കുറയ്ക്കുവഗന്  സഹഗോകക്കുലമ്ന്ധം സമകതക അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ.
്ോഗെകസകസി യൂണകറ്റു കേളും ഹാജരായലട എം പൂര്ണ്ണത്കല് കുറവും ദേവസ്വവുലണ്ട്ള്ളതി വഗസവമഗലണ പങ്കെകലുന്ധം
അതകയനക്കഗള് കൂടുതല് ലതി ചെെവി വരുന്നാക്തി ഇതകനഗയുള്ള മരു് കേള് വഗങ്ങുന്നാക്തകനഗലണന്നാക്ി
യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന്  എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര് അറകോകച.
ലപരകയട്ഗണകോല് ്ോഗെകസകസകനി ലതി ചെെവി വളലര കുറവഗോതകനഗല് ഇാംൗ സന്ധംവകധഗനന്ധം
യപ്രഗത്സഗഹകപകക്കുന്നാക്തി ഉതി ചെകതമഗോകരകക്കുലമന്നാക്ി സമകതക അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ. ലപരകയട്ഗണകോല്
്ോഗെകസകസി എല്ലാ ഓഫീസഗ യരഗഗക കേള്ക്കുന്ധം അനുയോഗജൂഹ്യമലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം ആയരഗഗൂഹ്യ വകുപകല്റെ
യനതൃതഗക്ഷേമവും ദേവസ്വത്കല് മുന് കേഗെങ്ങളകല് ഇതകനഗയുള്ള ശമങ്ങള് നടത്കോകട്ടും, വകുപള്ളതഗലണ്ന്ധം യ കേരള
യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര് മറുപടക നല് കേക.

ലടലാംബല് വകഭഗഗത്കല്ലപടഗത്വര്ക്കി സകക്കകള്ലസല് അനി മകോ
യരഗഗമുയണ്ടഗലോന്നാക്ി സമകതക ആരഗുതായി തെരഞ്ഞെതകനി വോനഗടി ജകല്ലാ ഓഫീസോകല്  ലടലാംബല്
വകഭഗഗത്കല്ലപടഗത് ആളും ഹാജരായ കേളകലുന്ധം  ഈ യരഗഗന്ധം ബഗധകച്ചവരുണ്ടി എ്ന്ധം  ലടലാംബല്
വകഭഗഗത്കല്ലപടഗത് ആളും ഹാജരായ കേലള പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപകനി ഏലറ്റി XIII-നടുക്കഗന്
നകോമപരമഗോക തടസമുള്ളതുല കേഗണ്ടഗണി സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി ഏലറ്റി XIII-നടുത്തി എ്ന്ധം
എന്നാക്ഗല്  ഫണ്ടകല്റെ അപരൂഹ്യഗപ്തതയുള്ളതകനഗല് ഇവകലടനക്ന്ധം സഹഗോന്ധം െഭകക്കഗന്
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  കേഗെതഗമസന്ധം യനരകടു്ലണ്ട്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി
്ോറക്ട് കമ്ര് മറുപടക നല് കേക.

അരകവഗള് യരഗഗത്കനി മരുന്നാക്ി  കേണ്ടുപകടകക്കുന്നാക്തകനി റകസര്ച്ചി നടത്കോകട്ടും, വകുപയണ്ടഗലോന്നാക്ി
സമകതക ആരഗ  ുതായി തെരഞ്ഞെതകനി ഇാംൗ യരഗഗത്കല്റെ തുടര് ഗയവഷം
2.3ണത്കനുയവണ്ടക
വോനഗട്കലെഗരു റകസര്ച്ചി ലസ്റെര് ആരന്ധംഭകക്കു കേോഗലണ്ന്ധം  കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെ ഗവണ്ലമ്റെകല്റെ
 കേഗെത്ി അതകനുയവണ്ടകയുള്ള തുടക്കമകട്തഗയുന്ധം ഇയപഗള് അതി നടപകെഗക്കുന്നാക്തകനുള്ള
തി ചെര്ച്ച കേളകയെയ്ക്കി  കേടന്നാക്കട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം ഇതകനഗോക ജി വധഗര എന്നാക് ഒരു യപ്രഗജക്ടും നിലവിലുണ്ടെന്നും ആന്ധം
നകെവകലുലണ്ട്ന്ധം ആയരഗഗൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം വനകത-യ്ക്കുശേകശുയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക സമകതകലോ അറകോകച.
 കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെ വര്ഷം
2.3ന്ധം ജനറല് ലസക്ട് കമ്റകല് അരകവഗള് യരഗഗക കേള്ക്കുള്ള ലപന്ഷം
2.3ന് 9 മഗസന്ധം
മുടങ്ങു കേയുന്ധം രണ്ടി തവണ വളലര കൈകവ കേക ന്െ  കേകലോ്ന്ധം അതകനുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം വളലര ബദ്ധ്കമുട്ക
ഫണ്ടി   കേലണ്ടത്ക ആനുകൂെൂഹ്യന്ധം നല്കു കേോഗണി ലതി ചെയ്തലത്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി
ലസക്രട്റക അറകോകച. ഇത്രന്ധം  കേഗരൂഹ്യങ്ങള് മുടങ്ങഗതകരകക്കുന്നാക്തകനുള്ള മുന് കേരുതല് നടപടക
സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകയക്കണ്ടതി ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗലണന്നാക്ി സമകതക അഭകപ്രഗോലപടു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
25.2325 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ  ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി തി രുമഗനകക്കുയുന്ധം ലതി ചെയ.

4235-02-102-88―്കസകക്ട് കമ്ി ഏര്െക ഇ്റെര്ലവന്ഷം
2.3ന് ലസ്റെറു കേളും ഹാജരായലട നകര്മ്മിറ്റി Xഗണന്ധം

കുട്ക കേളകലെ കൈകവ കേെൂഹ്യങ്ങളും ഹാജരായന്ധം വളര്ച്ചഗ മുരടകപ്പുന്ധം പ്രഗന്ധംരന്ധംഭ പരകയയ്ക്കുശേഗധനോകല് തലന്നാക്
 കേലണ്ടത്ഗനുന്ധം ഇടലപടല് നടത്ഗനുന്ധം ഉയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകച്ചി എല്ലാ ഓഫീസഗ ജകല്ലാ ഓഫീസ കേളകലുന്ധം ്കസകക്ട് കമ്ി ഏര്െക
ഇ്റെര്ലവന്ഷം
2.3ന് ലസ്റെറു കേള് തുടങ്ങുവഗന് സര്ക്കഗര് തി രുമഗനകച്ചകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം  മരഗമത്ി
പണക കേള്ക്കഗോക 5 ലസ്റെറു കേള്ക്കു കൂടക പണന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുവഗനുള്ളതകനഗല് അധക കേ തു കേ
ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗലണ്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര്
സമകതകലോ അറകോകച.

സമകതകക്കി നല് കേകോകട്ടും, വകുപള്ള കുറകപകല് മുന്വര്ഷം
2.3ന്ധം ലതി ചെെവഗോ തു കേ
യരമുഖേലപടുത്ഗത്തകല്റെ  കേഗരണന്ധം സമകതക ആരഗഞ.

ഇതി സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപകല്റെ യപ്രഗജക്ട് കമ്ഗലണ പങ്കെകലുന്ധം പക.് ാത്യൂ.്ക. ആണി പ്രവൃത്ക
ലതി ചെയ്യുന്നാക്തി എ്ന്ധം  കേൂഹ്യഗപകറ്റി XIII-നല് ലഹഡ്ഡായതുകൊണ്ട് ഗോതുല കേഗണ്ടി പക.് ാത്യൂ.്ക. തി ചെി ഫി
എഞകനി ോറഗണി ഇതി കൈക കേ കേഗരൂഹ്യന്ധം ലതി ചെയ്യുന്നാക്ലത്ന്ധം. വകവകധ പദ്ധ്തക കേള്ക്കുയവണ്ടക
്കപഗര്ട്ടും, വകുപലമ്റെി ലഹഡ്ഡായതുകൊണ്ട് കല് ഫണ്ടി െഭൂഹ്യമഗകുയമ്പഗള് നകര്മ്മിറ്റി Xഗണന്ധം ആരന്ധംഭകക്കണലമന്നാക്ി
ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്ടും, വകുപല കേഗണ്ടി പക.് ാത്യൂ.്ക.-ക്കി  കേത്ി നല്കു കേോഗണി ലതി ചെയ്യുന്നാക്ലത്ന്ധം.  ലതി ചെെവി
യരമുഖേലപടുത്തുന്നാക്തി പക.് ാത്യൂ.്ക. ആലണ്ന്ധം  ്കപഗര്ട്ടും, വകുപലമ്റെി ലഹഡ്ഡായതുകൊണ്ട് കല് ലതി ചെെവി
യരമുഖേലപടുത്ഗന് സഗധകക്കകലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം രണ്ടി സ്ഥെത്ി ലതി ചെെവി യരമുഖേലപടുത്ഗന്
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 കേഴാഴകോഗത്തകനഗല്  അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക് തു കേ ലതി ചെെവഴാഴകക്കുന്നാക്തി സ ന്ധംബനകച്ച കൃതൂഹ്യമഗോ
 കേണക്കി കൈക കേവയ്ക്കുശേമകലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര്
സമകതകലോ അറകോകച.

കൃതൂഹ്യമഗോ യരമുഖേ കേളകല്ലാ ഓഫീസഗലതോഗണി ബനലപട് ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥര് സബ്ജക്ട് കമ്ി  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക
മുമ്പഗല കേ ഹഗജരഗോകരകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം. യ കേഗടക  കേണക്കകനി രൂപ പക.് ാത്യൂ.്ക.-ക്കി
ല കേലാംമഗറഗനുള്ള ഒരു ഏജന്സകോഗോക മഗത്രന്ധം ്കപഗര്ട്ടും, വകുപലമ്റെി മഗറുന്നാക്തി യ്ക്കുശേരകോലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം
ല കേലാംമഗറുന്നാക് തു കേ ലതി ചെെവഴാഴകക്കുന്നാക്തി സന്ധംബനകച്ചി കൃതൂഹ്യമഗോ  കേണക്കി സൂാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കുന്നാക്തകനി
നടപടകയുണ്ടഗയ കേണ്ടതഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗലണ്ന്ധം സമകതക നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകക്കു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
6.5 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-101-55―അനഗമോന്ധം സമഗ  ഇന്ഷം
2.3ഗക്ഷേമവും ദേവസ്വറന്സി പദ്ധ്തക

ഉോര്ന്നാക് പകന്തുണ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ ഭകന്നാക്യയ്ക്കുശേഷം
2.3കക്കഗരുലട ആയരഗഗൂഹ്യ പരകരാക്ക വിഭാഗക്ഷേ
ഉറപഗക്കുവഗന് സന്ധംസ്ഥഗന സര്ക്കഗര് പുതുതഗോക ആവകഷ്കരകച്ച പദ്ധ്തകോഗോ അനഗമോന്ധം
സമഗ ഇന്ഷം
2.3ഗക്ഷേമവും ദേവസ്വറന്സി പദ്ധ്തകക്കി വകപുെമഗോ പ്രവര്ത്ന യമമുഖേെോഗണുള്ളലത്ന്ധം  ടക
പദ്ധ്തകക്കി ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതമഗോക യടഗക്കണ് ലപ്രഗവകഷം
2.3ന് മഗത്രയമ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചകട്ടും, വകുപള്ളൂ
എന്നാക്തകനഗല് അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര്
സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച.  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  99.99 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-104-89-(31)―അനഗഥഗെോ നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണ യബഗര്്ി   -  സഹഗോധനന്ധം  -  യ്ക്കുശേമ്പളന്ധം 

അനഗഥഗെോ നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കണ യബഗര്്ി ലമമ്പര് ലസക്രട്റക ഉള്ലപലടയുള്ള
ജി വനക്കഗരുലട യ്ക്കുശേമ്പളവും ദേവസ്വവുന്ധം  മറ്റി XIII-നി ആനുകൂെൂഹ്യങ്ങളും ഹാജരായന്ധം,  കേൗണ്സെര്മഗര്ക്കി ഓണയററകോന്ധം
എന്നാക്കവ നല്കുന്നാക്തകനഗോക നകെവകലെ ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം അധക കേ
തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം  ഒാംഗര്ഫയനജി  കേണ്യടഗള് യബഗര്്ി ലമമ്പര് ലസക്രട്റക  സമകതക
മുമ്പഗല കേ അറകോകച. 

ഓര്ഫയനജി  കേണ്യടഗള് യബഗര്്കല്റെ ചുമതെ കേലളപറ്റി XIII-നക സമകതക ആരഗ ഞ.

ഓര്ഫയനജി  കേണ്യടഗള് യബഗര്്കല്റെ  കേി ഴാഴകല് 1912 യഹഗമു കേളും ഹാജരായലണ്ട്ന്ധം
ഓയരഗ അന്ധംഗങ്ങള്ക്കുന്ധം ഓയരഗ ജകല്ലാ ഓഫീസ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചി നല് കേകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം ഇതുമഗോക ബനലപട്ി
ഓയരഗ ജകല്ലാ ഓഫീസ കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം യമല്യനഗട്ന്ധം വഹകക്കുന്നാക്തി പ്രസ്തുത യബഗര്്ഗലണ്ന്ധം ഇതകല്റെ
റകനാത്യൂവല് സര്ട്കഫകക്കറ്റി XIII-നി യപഗലുള്ള  കേഗരൂഹ്യങ്ങളും ഹാജരായന്ധം ഇവരഗണി ല കേലാം കേഗരൂഹ്യന്ധം ലതി ചെയ്യുന്നാക്ലത്ന്ധം
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സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേമഗക്കക. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1.38957 യ കേഗടക രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-101-89―വക കേെഗന്ധംഗരുലട യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമന്ധം  -  വക കേെഗന്ധംഗര്ക്കുയവണ്ടക ഭവനങ്ങള്  നടത്തുന്നാക്
സന്നാക്ദ്ധ് സന്ധംഘടന കേള്ക്കുന്ധം  സ്ഥഗപനങ്ങള്ക്കുമുള്ള ധനസഹഗോന്ധം

യ്ക്കുശേഗരി രക കേ കൈകവ കേെൂഹ്യമുള്ളവലര സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കുന്നാക് സ്ഥഗപനങ്ങളകലെ അയന്തവഗസക
 കേള്ക്കി ഗഗന്റി നല്കുന്നാക്തകനഗോക മുന് സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം ജകല്ലാ ഓഫീസഗ പഞഗോത്ി
മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നക യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേങ്ങളകല് െഭകച്ച തു കേ അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോകരുന്നാക്തകനഗലുന്ധം മുന്
സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം ടഷം
2.3റക  കോത്യൂ സകസ്റ്റത്കല്ലപട് ബകല്ലു കേള്ക്കുള്ള തു കേ നടപ്പു
സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ഗഗ്റെകല് നക്ന്ധം നല്യ കേണ്ടകവന്നാക്തകനഗലുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമന്നാക്ി ഓര്ഫയനജി  കേണ്യടഗള് യബഗര്്ി ലമമ്പര് ലസക്രട്റക
സമകതകലോ അറകോകച.

2021 ജനുവരക മഗസന്ധം വലര ലതി ചെെവഴാഴകച്ച  കേണക്കു കേളഗണി കുറകപകല്
പരഗമര്യ്ക്കുശേകച്ചകരകക്കുന്നാക്തി എന്നാക്ി നകരി ാക്ക വിഭാഗക്ഷേകച്ച സമകതക  സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം
അവസഗനകക്കുന്നാക്തുവലരയുള്ള  കേണക്കു കേള് െഭൂഹ്യമഗക്കുന്നാക്തകനി സമകതക യോഗഗങ്ങളകല്
ഹഗജരഗകുയമ്പഗള് ബനലപട് ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗസ്ഥര് ശദ്ധ്കക്കണലമന്നാക്ി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകച.
ജകല്ലാ ഓഫീസഗപഞഗോത്ി, മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നക യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേങ്ങളകല്  സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപകനി തു കേ
െഭകച്ചലതങ്ങലനോഗലണ്ന്ധം സമകതക ആരഗ ഞ. യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേന്ധം മുന്സകപഗെകറ്റി XIII-നക
യ കേഗര്പയറഷം
2.3ല്റെോഗലണ പങ്കെകലുന്ധം  ഗഗ്റെി െഭകക്കുന്നാക്തി സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപകനഗലണ്ന്ധം
പദ്ധ്തക നകര്്ഹണന്ധം നടത്തുന്നാക്തി ജകല്ലാ ഓഫീസഗ സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി ഓഫി സര് മഗരഗലണ്ന്ധം
ഓര്ഫയനജി  കേണ്യടഗള് യബഗര്്ി ലമമ്പര് ലസക്രട്റക സമകതകലോ അറകോകച.
ഇക്കഗരൂഹ്യത്കല് വൂഹ്യക്തത വരുയത്ണ്ടതുലണ്ടന്നാക്ി സമകതക അഭകപ്രഗോലപടു കേയുന്ധം ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1.5428656 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക  ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി സമകതക യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-104-98-(36)―വൃദ്ധ്ന്മഗരുലടയുന്ധം ാക്ക വിഭാഗക്ഷേി ണകതരുലടയുന്ധം അഗതക കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം
സഹഗോധനന്ധം  -  യ്ക്കുശേമ്പയളതരന്ധം

മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നക യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 2020-21 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ഗഗ്റെി
കുടകശ്ശിക തീര്ക കേയുള്ളതകനഗല് ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമന്നാക്ി
ഓര്ഫയനജി  കേണ്യടഗള് യബഗര്്ി ലമമ്പര് ലസക്രട്റക അറകോകച.

മുനകസകപല് യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേലമന്നാക്ി പറയുന്നാക്ലതന്തുല കേഗണ്ടഗലണന്നാക്ി സമകതക ആരഗ ുതായി തെരഞ്ഞെതകനി
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ബഡ്സജറ്റി XIII-നകയനഗലടഗപമുളള annexture  4-ല് ജകല്ലാ ഓഫീസഗ പഞഗോത്ി, മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നക,
യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന് എന്നാക്കങ്ങലന യവര്തകരകച്ചി മൂന്നാക്ി യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേങ്ങളും ഹാജരായലണ്ട്ന്ധം. അതുല കേഗണ്ടഗണി
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക് തു കേ പ്രയതൂഹ്യ കേമഗോക   കേഗണകച്ചകരകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം ജകല്ലാ ഓഫീസഗ പഞഗോത്കല്റെയുന്ധം
മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നകയുലടയുന്ധം യ കേഗര്പയറഷം
2.3ല്റെയുന്ധം ലഹ്കെഗണി ഇാംൗ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്ലത പങ്കെകലുന്ധം
പദ്ധ്തക നകര്്ഹണന്ധം നടത്തുന്നാക്തി ്ോറക്ട് കമ്റുലട  കേി ഴാഴകലുള്ള ജകല്ലാ ഓഫീസഗ ഓഫി സര്മഗരഗലണ്ന്ധം.
പ്രസ്തുത ലഹഡ കേളകല് മഗത്രയമ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കഗന് സഗധകക്കു കേയുള്ളുലവ്ന്ധം ധന കേഗരൂഹ്യ
വകുപി യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക സമകതക മുമ്പഗല കേ വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേക കേരകച. ജകല്ലാ ഓഫീസഗ പഞഗോത്ി
പരകധകോകല് എയന്നാക്ഗ യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന് പരകധകോകല് എയന്നാക്ഗ പറുതായി തെരഞ്ഞെഗല് ഇക്കഗരൂഹ്യത്കല്
വൂഹ്യക്തയുണ്ടഗവും ദേവസ്വവുലമന്നാക്ി സമകതക അഭകപ്രഗോലപടു കേയുന്ധം നകെവകല് തുടരുന്നാക് രി തക യ്ക്കുശേരകോഗയണഗ
എന്നാക്ി പരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കണലമ്ന്ധം  നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകച. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 3.88385 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-107-98-(36)―സന്നാക്ദ്ധ് സന്ധംഘടന കേള്ക്കുള്ള സഹഗോന്ധം  -   സന്നാക്ദ്ധ്  സഗമൂഹൂഹ്യയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ
സന്ധംഘടന കേള്   -  സഹഗോധനന്ധം  -  യ്ക്കുശേമ്പയളതരന്ധം

2019-20 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം ടഷം
2.3റക  കോത്യൂ സകസ്റ്റത്കല്ലപട് ബകല്ലു കേള്
മഗറകനല് കേഗന് സഗധകക്കഗത്തകനഗലുന്ധം ടക തു കേ 2020-21 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത്
ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതത്കല് നക്ന്ധം നല്യ കേണ്ടകവന്നാക്തകനഗലുന്ധം നടപ്പു സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം
വയോഗജന സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണ യ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കി ഗഗ്റെി പൂര്ം പൂര്ണ്ണമഗയുന്ധം നല്കുന്നാക്തകനി മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നക
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് ഫണ്ടി അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 2.6164951 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി
തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-800-98―മകശവകവഗഹങ്ങള്

പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വകഭഗഗത്കല്ലപടഗത് മകശവകവഗഹകതരകല് നക്ന്ധം  2014
മുതല് 2019 വലര െഭകച്ച 2979 ലപന്്കന്ധംഗി അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേള്ക്കി 30,000 രൂപ വി തന്ധം
ധനസഹഗോന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനി നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 8.937 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ  ഉപധനഗഭൂഹ്യര്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-101-85―ബധകരര്ക്കുന്ധം മൂ കേര്ക്കുന്ധം യവണ്ടകയുള്ള ഇന്സ്റ്റകറ്റി XIII-നാത്യൂട്ി 
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നകഷം
2.3കല്റെ വക കേസനത്കനി പുതകോ യ കേഗഴ്സു കേള് ആരന്ധംഭകക്കുന്നാക്തകനഗോക ഉയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം
2  ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം ംഗക്ഷേമവും ദേവസ്വോര്ഫകറ്റുള്ള ല കേട്കടങ്ങളും ഹാജരായന്ധം മറ്റി XIII-നി അനുബന സൗ കേരൂഹ്യങ്ങയളഗടുന്ധം കൂടകോ
അക്കഗ്മക കേി/കകനകക്കല് യ ഗക്കി നകര്മ്മിറ്റി Xകക്കുന്നാക്തകനുള്ള പ്രഗരന്ധംഭ ലതി ചെെവകനഗോക
നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല് ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  5.21 യ കേഗടക രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ  ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരു
ത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-190-98―യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന വക കേെഗന്ധംഗയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന്

യ കേഗര്പയറഷം
2.3ല്റെ ഭരണപരമഗോ ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കി 150 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേയത്ഗളന്ധം രൂപ
ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോക വരുലമ്ന്ധം യ കേഗര്പയറഷം
2.3നകലെ ജി വനക്കഗരുലട യ്ക്കുശേമ്പളന്ധം നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം
ഭരണ നകര്്ഹണ ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുന്ധം നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം
വകെോകരുത്കോ സമകതക ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 65 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി  തി രുമഗനകച.

വനകതഗ യ്ക്കുശേകശുവക കേസന വകുപി

2235-02-102-62― കേൗമഗരപ്രഗോത്കലുള്ള  ലപണ്കുട്ക കേള്ക്കി സഗമൂഹൂഹ്യ മനള്ക്ക് സാമൂഹ്യ മനഃയ്ക്കുശേഗസ്ത്ര യസവനന്ധം   

വകുപകല്റെ  കേി ഴാഴകല് 1012  കേൗണ്സെര്മഗര് വകവകധ സ്കൂളും ഹാജരായ കേളകെഗോക യജഗെക
ലതി ചെയ്യു്ലണ്ട്ന്ധം സ്കൂളും ഹാജരായ കേളകല്  കേൗമഗരക്കഗരഗോ വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥകനക കേള്ക്കി  കേൗണ്സെകന്ധംഗുന്ധം
മഗര്കവര്ഗ്ഗനകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേവും ദേവസ്വവുന്ധം ന്െ കുന്നാക്തകനി നകയോഗഗകച്ചകട്ടും, വകുപള്ള ഈ കൈകസയക്കഗ യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല്
 കേൗണ്സകെര്മഗര്മഗര്ക്കി വര്ദ്ധ്കപകച്ച നകരക്കകല് ഓണയററകോന്ധം നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം മറ്റി XIII-നി
പ്രതി ാക്ക വിഭാഗക്ഷേകത ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുന്ധം ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല് അധക കേ തു കേ
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ
അറകോകച. ഈ പദ്ധ്തക എല്ലാ ഓഫീസഗ സ്കൂളും ഹാജരായ കേളകയെക്കുന്ധം വൂഹ്യഗപകപകക്കണലമന്നാക്ി സമകതക
അഭകപ്രഗോലപടു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 2.8842 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-102-47―യ്ക്കുശേകശുക്കളും ഹാജരായലട അഭകവൃദ്ധ്കക്കുയവണ്ടകയുള്ള  എ കേി കൃത യസവനന്ധം   (60%
യ കേന്ദ്രസഹഗോന്ധം  )

വനകതഗ യ്ക്കുശേകശുവക കേസന വകുപകനു  കേി ഴാഴകലെ 174 ഐ.സക.്ക.എസു കേളകയെയുന്ധം
3  യപ്രഗഗഗന്ധം ഓഫി സു കേളകലെയുന്ധം ്ോറക്ട് കമ്യററ്റി XIII-നകലെയുന്ധം  കേരഗര് വഗഹനങ്ങള്ക്കി വഗട കേ
നല്കുന്നാക്തകനി ടക യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് തു കേ വ കേോകരുത്കോകട്കല്ലാ ഓഫീസഗലോ്ന്ധം  കേരഗര്
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വഗഹനങ്ങളും ഹാജരായലട വഗട കേ നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം സര്ക്കഗര് വഗഹനങ്ങളും ഹാജരായലട അറ്റി XIII-നകുറ്റി XIII-നപണകക്കുന്ധം
നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല് അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം
വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച.  

അ പങ്കെണവഗടക കേളകല് നക്ന്ധം കുട്ക കേള്ക്കി ല കേഗടുക്കുന്നാക് സഗധനങ്ങളും ഹാജരായലട ഗുണനകെവഗരന്ധം
പരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കുന്നാക്തകനി എലന്തങ്കുാംകലുന്ധം  സന്ധംവകധഗനമുയണ്ടഗ എന്നാക്ി സമകതക ആരഗ ുതായി തെരഞ്ഞെതകനി
ഇതകനഗോക  ഒരു quality assurance wing-ലന വകുപി ഏര്ലപടുത്കോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം പരഗതക
വരുയമ്പഗള് അവര് യപഗോക പരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കഗറുലണ്ട്ന്ധം. ഭാക്ക വിഭാഗക്ഷേൂഹ്യ സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ണര്
ഇടയ്ക്കകടയ്ക്കി പരകയയ്ക്കുശേഗധന നടത്ഗറുണ്ടി എ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന
വകുപി ലസക്രട്റക മറുപടക നല് കേക. 

അ പങ്കെണവഗടക ജി വനക്കഗരുലട ഉോര്ന്നാക് പ്രഗോപരകധക  65 വോസി ആക്കണലമന്നാക്തുമഗോക
ബനലപട്  യ കേഗടതക  ഉത്രവി സന്ധംബനകച്ചി സമകതക ആരഗുതായി തെരഞ്ഞെതകനി 62 വോസഗോ
ആള്ക്കഗള് വകരമകക്കുയമ്പഗള് പ കേരന്ധം ആലള എടുക്കഗനുളള  ലസൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നകയുലട െകസ്റ്റി
നകെവകെകലല്ലാ ഓഫീസ പങ്കെകല്  ഇവലര  ിഭാഗക്ഷേമവും ദേകവസയവതനത്കല്  തുടരഗന് അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കഗന്ധം എന്നാക്ഗണി
യ കേഗടതക വകധകലോ്ന്ധം  എന്നാക്ഗല് പ്രസ്തുത പദ്ധ്തകയുമഗോക ബനലപട്ി  വകുപകല്
ലസൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക െകസ്റ്റി ഉളളതുല കേഗണ്ടി അവലര തുടരഗന് അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചകല്ലാ ഓഫീസ  എ്ന്ധം പുതകോ
റകക്രൂട്ിലമ്റെി നടത്തു കേോഗണി ലതി ചെയ്തലത്ന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര്
മറുപടക നല് കേക.

അ പങ്കെണവഗടക ജി വനക്കഗരുലട ലപന്ഷം
2.3ന് 2000 രൂപോകല് നക്ന്ധം 2500 രൂപോഗോക
സര്ക്കഗര് വര്ദ്ധ്കപകചലവ പങ്കെകലുന്ധം ലപന്ഷം
2.3ന് നല്യ കേണ്ടതി യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമനകധക യബഗര്്ഗലണ്ന്ധം
ടക സ്ഥഗപനത്കനി ഫണ്ടകല്റെ അപരൂഹ്യഗപ്തതയുള്ളതകനഗല് ലപന്ഷം
2.3ന് തു കേ ല കേഗടുക്കഗന്
 കേഴാഴകോഗത് അവസ്ഥോഗലണന്നാക്ി സമകതക അഭകപ്രഗോലപടു കേയുന്ധം അതകനുയവണ്ടക പ്രയതൂഹ്യ കേ
ഫണ്ടി  കേലണ്ടയത്ണ്ടതുലണ്ട്ന്ധം ഗവണ്ലമ്റെകല് നക്ന്ധം ഫണ്ടി െഭകക്കുന്നാക്തകനി അടകോന്തര
നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമ്ന്ധം വകുപകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ. അതകനുയവണ്ട
നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കഗലമന്നാക്ി വകുപി ലസക്രട്റക മറുപടക നല് കേക. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 4.326
യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുവഗന് സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-103-80 ―ലജന്്ര് പഗര്ക്കി

 കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെ വര്ഷം
2.3ലത് ബഡ്സജറ്റി XIII-നി അയെഗയക്കഷം
2.3നകല് ഇ്റെര്നഗഷം
2.3ണല് വും ദേവസ്വവുമണ് ലടക്കി
ലസ്റെര് ആരന്ധംഭകക്കുലമന്നാക്ി ബഹമഗനലപട് ധന കേഗരൂഹ്യ വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക പ്രമുഖേൂഹ്യഗപകക്കു കേയുന്ധം
ഒരു യ കേഗടക രൂപ യടഗക്കണ് വ കേോകരുത്തു കേയുന്ധം അ്ി ഷം
2.3ണല് ആതകൈകറയസഷം
2.3നഗോക
24 യ കേഗടക രൂപ കൂടക അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ്തകരു്ലവ പങ്കെകലുന്ധം  യ കേഗവക്ി സഗഹതി ചെരൂഹ്യത്കല്
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നകര്മ്മിറ്റി Xഗണപ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരന്ധംഭകക്കഗന്  കേഴാഴകോഗതകരുന്നാക്തുല കേഗണ്ടി പണന്ധം
ഗവണ്ലമ്റെകയെക്കി സറണ്ടര് ലതി ചെയയ്യണ്ടകവ്ലവ്ന്ധം 2021 ലഫബ്രുവരക മഗസത്കല്
ബഹമഗനലപട് മുമുഖേൂഹ്യമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക പകപണനയ കേന്ദ്രത്കല്റെ യ്ക്കുശേകെഗസ്ഥഗപന കേര്മ്മിറ്റി Xന്ധം നകര്്ഹകചലവ്ന്ധം
ആോതകനഗല്  കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെ വര്ഷം
2.3ന്ധം സറണ്ടര് ലതി ചെയ്ത തു കേ കൂടക ഈ വര്ഷം
2.3ന്ധം  അധക കേമഗോക
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം ലജ്റെര് പഗര്ക്കി തി ചെകഫി എകക കോത്യൂട്ി വി ഓഫി സര് സമകതക മുമ്പഗല കേ
യബഗധകപകച. 

ഇതകല്റെ പ്രവര്ത്നയമമുഖേെലോക്കുറകചന്ധം ഇത്രോധക കേന്ധം പണന്ധം ലതി ചെെവഴാഴകക്കുന്നാക്തു
ല കേഗണ്ടുണ്ടഗകുന്നാക് പ്രയോഗജനങ്ങലളക്കുറകചന്ധം സമകതക ആരഗഞ.

വും ദേവസ്വവുമണ് സ്റ്റഗര്ട്പി ആ്റെി ഇന് കോത്യൂയബഷം
2.3ന് ലസ്റെര് , സ്ത്രി  കേള്ക്കുമഗത്രമഗോക ബകസകനസി
ലഫസകെകയറ്റി XIII-നഷം
2.3ന് ലസ്റെര് ,  അവരുലട ഉല്പന്നാക്ങ്ങള് വകറ്റി XIII-നഴാഴകക്കുന്നാക്തകനി  ലറ്റെല് /െി സി
സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭലപയ്ഡഡ്സി, ലപര്യഫഗമന്സി ആര്സസി ആ്റെി  കേള്ച്ചര് ലസ്റെര് , സലസ്റ്റോകനബകള്
ല്വെപിലമ്റെി സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭയപയ്ഡഡ്സി, എസി.്ക.ജക.-ലോ യഫഗക്കസി ലതി ചെയ്തകട്ടും, വകുപള്ള
യഷം
2.3ഗപില കേോകസകന്ധംഗി അണ്ടര്സ്റ്റഗ്റെകന്ധംഗി സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭയപയ്ഡഡ്സി,  എലസന്ഷം
2.3ൂഹ്യല് ംകല് സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭലപയ്ഡഡ്സി,
വും ദേവസ്വവുമണ്സി ലഹല്ത്ി ആ്റെി ലവല്നസി സയപഗര്ട്ി ലസ്റെര് , സ്ത്രി  കേള്ക്കുയവണ്ടക മഗത്രമഗോക
നല്ലാ ഓഫീസ രി തകോക ല് തഗമസകക്കഗന്  കേഴാഴകയുന്നാക് ലറസക്ന്ഷം
2.3ൂഹ്യല് സാത്യൂട്ിസി, ഫഗമകെക ജനയറഷം
2.3ന്
ലസഗൊത്യൂഷം
2.3ന് തുടങ്ങകോ പത്ി ഘട കേങ്ങള് ഇതകല് ഉള്ലപടു്ലണ്ട്ന്ധം ഇതി സ്ത്രി  കേള്ക്കി
സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേകതമഗോക സന്ധംരന്ധംഭന്ധം തുടങ്ങുന്നാക്തകനുന്ധം വൂഹ്യഗപകപകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം ആയഗഗളമഗോക
വകറ്റി XIII-നഴാഴകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം പശ്ചഗത്െന്ധം സൃഷ്ടകക്കുലമ്ന്ധം  ലജന്്ര് പഗര്ക്കി വളലര
അടുത് കേഗെത്ഗോക യു.എന് . വും ദേവസ്വവുമണുമഗോക കൈകട അപി ലതി ചെയ്തകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം, ലജന്്ര്
പഗര്ക്കകലന സൗത്ി ഏഷം
2.3ൂഹ്യന് ഹബ്ബാക്കി മാറഗക്കക മഗറ്റി XIII-നഗനഗണി ഉയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം ലജന്്ര്
പഗര്ക്കി തി ചെി ഫി എകക കോത്യൂട്ി വി  ഓഫി സര്  സമകതക മുമ്പഗല കേ വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേി  കേരകച. 

വളലരയോലറ സഗമ്പത്ക കേ ബഗധൂഹ്യത വരുന്നാക് പദ്ധ്തകോഗോതകനഗല്
ലതി ചെെവഗക്കുന്നാക്തകല്റെ ഗുണന്ധം ആ വകഭഗഗത്കല് എത്ര യപര്ക്കി  കേകട്ടും, വകുപ്ലണ്ട്കൂടക
പരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കണലമ്ന്ധം ഇതകല്റെ ഭൗതക കേ യനട്ങ്ങള് സന്ധംബനകച്ചി പഠിക്കുന്നനന്ധം
നടയത്ണ്ടതുലണ്ട്ന്ധം ആോതി സന്ധംബനകച്ച വകവരങ്ങളും ഹാജരായന്ധം പദ്ധ്തക സന്ധംബനകച്ച വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേമഗോ
എസ്റ്റകയമറ്റുന്ധം സമകതകക്കി െഭൂഹ്യമഗക്കണലമ്ന്ധം സമകതക നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകച.  

ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 24.5 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി
സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-103-68 (01)  ― വനകതഗവക കേസന പദ്ധ്തക  -  നകര്ഭോ പദ്ധ്തക കേള്
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വകധവ കേള് , അവകവഗഹകതര് /വകവഗഹയമഗതി ചെനന്ധം യനടകോവര് , ഒറ്റി XIII-നയ്ക്കി തഗമസകക്കുന്നാക്വര് ,
പഗര്യ്ക്കുശേഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവല്ക്കരകക്കലപട് വനകത കേള് , ബ്ദുഷ്കരമഗോ സഗഹതി ചെരൂഹ്യങ്ങളകല് വസകക്കുന്നാക് സ്ത്രി  കേള്
എന്നാക്കവരുലട പുരനധകവഗസത്കനി അനുയോഗജൂഹ്യമഗോ പദ്ധ്തക കേള് രൂപി  കേരകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം
പിഭാഗക്ഷേമവും ദേവകപഠിക്കുന്നനന്ധം, സഗഹതി ചെരൂഹ്യവകയ്ക്കുശേ കേെനന്ധം സര്യ് കേള് /പഠിക്കുന്നനങ്ങള് എന്നാക്കവ നടത്തുന്നാക്തകനുന്ധം
നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല് അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമന്നാക്ി
വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച.

വനകത കേലളയുന്ധം കുട്ക കേലളയുന്ധം തട്കലക്കഗണ്ടുയപഗകുന്നാക്തി പ്രതകയരഗധകക്കഗനഗോക വകവരന്ധം
അറകോകക്കുന്നാക്വര്ക്കി ഇന്ലസ്റെി വി ല കേഗടുക്കു്യണ്ടഗലോന്നാക്ി സമകതക ആരഗഞ.
യപഗെി സകനഗണി  ഇത്രന്ധം അറകോകപ്പു കേള് പ്രധഗനമഗയുന്ധം  കേകട്ടും, വകുപന്നാക്ലത്ന്ധം. അവര് സി ക്രട്ി
ഫണ്ടുപയോഗഗകച്ചി ല കേഗടുക്കുന്നാക്തുല കേഗണ്ടി വനകത കേലളയുന്ധം കുട്ക കേലളയുന്ധം തട്കലക്കഗണ്ടു
യപഗകുന്നാക്തി സന്ധംബനകച്ച യ കേസു കേള് സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപകല് വരുന്നാക്കല്ലാ ഓഫീസ എ്ന്ധം കൈകയ്ക്കുശേയ്ക്കുശേവ
വകവഗഹവും ദേവസ്വവുന്ധം കുട്ക കേളും ഹാജരായലട ബഗെയവെയുന്ധം പ്രതകയരഗധകക്കഗനഗോക വകവരന്ധം നല് കേകോവര്ക്കി
ഇന്ലസ്റെി വി ല കേഗടുത്തു തുടങ്ങകോകട്ടും, വകുപണ്ടി എ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശുവക കേസന
വകുപി ലസക്രട്റക മറുപടക നല് കേക. കുട്ക കേലള തട്കലക്കഗണ്ടുയപഗകുന്നാക്തി സന്ധംബനകച്ച
വകവരങ്ങള് നല്കുന്നാക്വര്ക്കി  രഹസൂഹ്യമഗോക ഇന്ലസ്റെി വി നല്കുന്നാക്തി ഈ  കേഗെഘട്ത്കല്
നല്ലാ ഓഫീസതഗലണന്നാക്ി സമകതക അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ. വകവരങ്ങള് രഹസൂഹ്യമഗോക സൂാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കുന്നാക്തകനി ഒരു
കൈകഗഡ്സ കൈകെന് രൂപി  കേരകച്ചി വകവരന്ധം നല്കുന്നാക്വരുലട യപരി ഒരകക്കലുന്ധം ലപ്രഗസി ്കന്ധംഗസകല്
യപഗലുന്ധം വരഗത് രി തകോകലുള്ള ലമക്കഗനകസന്ധം ഇതകനുയവണ്ടക ഉണ്ടഗക്കകോകട്ടും, വകുപലണ്ടന്നാക്ി
സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് അറകോകച. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 2 യ കേഗടക രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-106-91―വകവകധ യ്ക്കുശേകശുസന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണ പദ്ധ്തക കേള് നടപകെഗക്കുന്നാക്തകനഗയുള്ള
ജുവകൈകനല് ജസ്റ്റകസി ഫണ്ടി

മഗതഗപകതഗക്കള്  ഇല്ലാ ഓഫീസഗത് കുട്ക കേള്ക്കി അടകോന്തരമഗോക  തി ചെക കേകത്സഗലച്ചെവി വരുന്നാക്
സമോത്ി ലപലട്ലന്നാക്ഗരു ംി മകല് ഉള്ലപടുത്ഗന്  സഗധകക്കഗത് യ കേസു കേളകല് മഗത്രന്ധം
ഉപയോഗഗകക്കുന്നാക്തഗണി ബഗെനകധക ഫലണ്ട്ന്ധം 2020-21 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം
ബഗെനകധക ഫണ്ടി ഇനത്കല്  13 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേയത്ഗളന്ധം രൂപ വകനകയോഗഗകച്ചതഗയുന്ധം അതകനഗല്
10 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ കൂടക അധക കേമഗോക അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശുവക കേസന വകുപി  
്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച.

സന്ധംസ്ഥഗനത്ി യ കേഗവക്ി 19 മഹഗമഗരക മുെന്ധം കുട്ക കേള്ക്കി മഗതഗപകതഗക്കലള
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നഷ്ടലപടു കേയുന്ധം അനഗഥരഗവും ദേവസ്വവു കേയുന്ധം ലതി ചെയ്യുന്നാക് സഗഹതി ചെരൂഹ്യന്ധം സന്ധംജഗതമഗോകരകക്കുന്നാക്തകനഗല് ടക
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് കൂടുതല് തു കേ വ കേോകരുയത്ണ്ടതി അനകവഗരൂഹ്യമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 25 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-60-200-72(01)―യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യ  സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ  പദ്ധ്തക  -   കേഗന്സര് ബഗധകതരഗോ
കുട്ക കേള്ക്കുയവണ്ടകയുള്ള സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പദ്ധ്തക

18 വോസകനി തഗലഴാഴയുള്ള  കേഗന്സര് ബഗധകതരഗോ കുട്ക കേള്ക്കി സൗജനൂഹ്യ തി ചെക കേകത്സ
നല്കുന്നാക് പ്രസ്തുത പദ്ധ്തക പ്ര കേഗരന്ധം 7408  കേൂഹ്യഗന്സര് ബഗധകതരഗോ കുട്ക കേള്ക്കി  തി ചെക കേകത്സ
നല് കേകവരു്ലണ്ട്ന്ധം പ്രതകവര്ഷം
2.3ന്ധം ആര് .സക.സക.ോകല് എത്തുന്നാക് 35000-യത്ഗളന്ധം
 കേഗന്സര് യരഗഗക കേളകല്  20 യ്ക്കുശേതമഗനയത്ഗളവും ദേവസ്വവുന്ധം കുട്ക കേളഗലണ്ന്ധം ഇവരകല് സഗമ്പത്ക കേമഗോക
പകയന്നാക്ഗക്കന്ധം നകല്ക്കുന്നാക്വര്ക്കഗണി പദ്ധ്തകോകലൂലട സഹഗോന്ധം നല്കുന്നാക്ലത്ന്ധം. ഈ
പദ്ധ്തക പ്ര കേഗരന്ധം എന്ധം പഗനെ ി ലതി ചെയ്തകട്ടും, വകുപള്ള ആശുപത്രക കേള്ക്കി മുന് വര്ഷം
2.3ലത് കുടകശ്ശിക തീര്ക കേ
നല്കുന്നാക്തകനി  നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക
മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച.

കുട്ക കേളും ഹാജരായലട  കേഗന്സര് തി ചെക കേകത്സയ്ക്കഗോക പ്രയതൂഹ്യ കേ ംി ന്ധം നകെവകലുണ്ടയല്ലാ ഓഫീസഗ എന്നാക്ി സമകതക
ആരഗുതായി തെരഞ്ഞെതകനി   കേഗന്സര് സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ ംി മകലൂലടോഗണി ഇതകനഗോക സഹഗോന്ധം
നല് കേകോകരുന്നാക്ലത്ന്ധം ആയരഗഗൂഹ്യ തി ചെക കേകത്സഗ പദ്ധ്തക കേലളല്ലാ ഓഫീസഗന്ധം ഒറ്റി XIII-ന യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
ഉള്ലപടുത്ണലമന്നാക് യസ്റ്ററ്റി XIII-നി ലഹല്ത്ി ഇന്ഷം
2.3ഗക്ഷേമവും ദേവസ്വറന്സി ഏജന്സക 2020 ജൂണകല്
തി രുമഗനലമടുത്തകല്റെോടകസ്ഥഗനത്കല് ഇവലോല്ലാ ഓഫീസഗന്ധം  കേഗരുണൂഹ്യ ആയരഗഗൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ
പദ്ധ്തകോകയെക്കി  ( കേഗപി)  ഉള്ലപടുത്തു കേയുണ്ടഗലോ്ന്ധം  യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക
മകഷം
2.3ന്  എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര്  അറകോകച.

പ്രസ്തുത ംി ന്ധം പ്ര കേഗരന്ധം സഹഗോധനന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനി പരകമകതകയുയണ്ടഗലോന്നാക്ി
സമകതക ആരഗഞ.

എന് .എച്ചി.എന്ധം-ല്റെ  കേി ഴാഴകല് യസ്റ്ററ്റി XIII-നി ലഹല്ത്ി ഏജന്സകയുലട യനതൃതഗക്ഷേമവും ദേവസ്വത്കല്
ധന കേഗരൂഹ്യവകുപ്പുന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവകുപ്പുമഗോക  തി ചെര്ച്ച നടത്തു കേയുന്ധം യരഗഗബഗധകതരഗോ ഒരു
കുട്കക്കുയപഗലുന്ധം തി ചെക കേകത്സ നകയഷം
2.3ധകക്കുന്നാക് സഗഹതി ചെരൂഹ്യമുണ്ടഗ കേഗന് പഗടകലല്ലാ ഓഫീസന്നാക്ി തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം
ഇതകനഗോക ഒരു സമകതക രൂപി  കേരകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയലവ്ന്ധം ആിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഘട്ത്കല് യസ്റ്ററ്റി XIII-നി
ലഹല്ത്ി ഏജന്സകയുലട  കേി ഴാഴകല്  കേഗസ്പികല്റെ നകബനന കേള്ക്കുള്ളകല് നക്ല കേഗണ്ടി
നല് കേഗവും ദേവസ്വവുന്നാക് സഹഗോ ന്ധം പൂര്ം പൂര്ണ്ണമഗോക ലതി ചെയല കേഗടുക്കുന്നാക് യതഗലടഗപന്ധം അതകലുപരകോഗോക
വരുന്നാക് ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്  കേഗന്സര് സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ ംി മകലൂലട നല്കു കേോഗണി ലതി ചെയ്യുന്നാക്ലത്ന്ധം യ കേരള
യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേി  കേരകച.

ഇാംൗ പദ്ധ്തക നകെനകര്ത്തുന്നാക്തകനി ഉയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകക്കു്യണ്ടഗലോന്നാക്ി സമകതക ആരഗഞ.

690/2022.
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 കേഗസ്പികല്റെ മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡങ്ങളകല് ഉള്ലപടഗത് ഗുണയഭഗക്തഗക്കള്ക്കി  കേഗന്സര് സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേ
ംി മകലൂലട ആനുകൂെൂഹ്യന്ധം െഭൂഹ്യമഗക്കഗന് സഗധകക്കുലമ്ന്ധം ഇങ്ങലനലോഗരു സന്ധംവകധഗനന്ധം
ല കേഗണ്ടുവരുയമ്പഗള് യരഗഗക കേള്ക്കി ോഗതഗലാംരു ബദ്ധ്കമുട്ടും, വകുപമകല്ലാ ഓഫീസഗലത തുടര്ച്ചോഗോക  ആനുകൂെൂഹ്യന്ധം
െഭൂഹ്യമഗകുലമ്ന്ധം വൂഹ്യഗപന സഗധൂഹ്യതയുള്ള  കേൂഹ്യഗന്സര് യരഗഗങ്ങള് തടയുന്നാക്തകനഗോക
ആയരഗഗൂഹ്യവകുപി പ്രയതൂഹ്യ കേ പദ്ധ്തക കേള് നടപകെഗക്കകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം ്ോറക്ട് കമ്ര് വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേി  കേരകച.
ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 23 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

2235-60-200-72(03)―യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ  പദ്ധ്തക  അവകവഗഹകതരഗോ അമ്മിറ്റി Xമഗരുലടയുന്ധം
അവരുലട  കുട്ക കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം പുനരധകവഗസന്ധം   (  യ്നേഹസ്പിര്യ്ക്കുശേന്ധം  )

അവകവഗഹകതരഗോ അമ്മിറ്റി Xമഗലരയുന്ധം അവരുലട കുട്ക കേലളയുന്ധം പുനരധകവസകപകക്കു കേ
എന്നാക് ഉയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേൂഹ്യയത്ഗലട ആവകഷ്കരകച്ചി നടപകെഗക്കുന്നാക് യ്നേഹസ്പിര്യ്ക്കുശേന്ധം  പദ്ധ്തകോകലൂലട
പ്രതകമഗസന്ധം 2,000 രൂപ ധനസഹഗോന്ധം നല് കേകവരു്ലണ്ട്ന്ധം  ചൂഷം
2.3ണത്കനകരോഗോ
അവകവഗഹകതരഗോ അമ്മിറ്റി Xമഗര്ക്കി സഹഗോന്ധം നല്കുന്നാക്തകനുയവണ്ടകോഗണി പ്രസ്തുത പദ്ധ്തക
ആരന്ധംഭകച്ചലത പങ്കെകലുന്ധം പകന്നാക്ി ടി ഇതകല്റെ മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡങ്ങളകല് കുറചകൂടക അോവി
വരുത്കോയപഗള്  ടക പദ്ധ്തകയുലട അനുകൂെൂഹ്യന്ധം െഭകക്കുന്നാക്വരുലട എം പൂര്ണ്ണത്കല് ഗണൂഹ്യമഗോ
വര്ദ്ധ്നവും ദേവസ്വവുണ്ടഗലോ്ന്ധം നകെവകലുള്ള ഗുണയഭഗക്തഗക്കള്ക്കി കുടകശ്ശിക തീര്ക കേയുന്ധം പുതകോ
ഗുണയഭഗക്തഗക്കള്ക്കി ധനസഹഗോവും ദേവസ്വവുന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനി നകെവകലെ വകഹകതന്ധം
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി    ് ോറക്ട് കമ്ര്
സമകതകലോ അറകോകച.

ലടലാംബല് വകഭഗഗക്കഗരഗോ സ്ത്രി  കേള്ക്കകടോകല് മഗനസക കേമഗോക ലവല്ലുവകളക
യനരകടുന്നാക്വലര ചൂഷം
2.3ണത്കനി വകയധോമഗക്കഗറുലണ്ട്ന്ധം അത്രന്ധം യ കേസു കേളകല്
ഒന്നാക്കെധക കേന്ധം മക്കള്ക്കി സഗദ്ധ്ൂഹ്യതയുലണ്ട്ന്ധം അത്രത്കല് ചൂഷം
2.3ണത്കനകര
ോഗകുന്നാക്വര്ക്കി ആനുകൂെൂഹ്യന്ധം നകയഷം
2.3ധകക്കലപടഗന് ഇടോഗ കേരുലത്ന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശുയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം
അയരഗഗൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക  അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ.

ലടലാംബല് വകഭഗഗങ്ങള്ക്കകടോകെഗണി അവകവഗഹകതരഗോ അമ്മിറ്റി Xമഗര് ഏറ്റി XIII-നവും ദേവസ്വവുന്ധം
കൂടുതലുള്ളലത്ന്ധം അവകവഗഹകതരഗോ അമ്മിറ്റി Xമഗരഗോകക്കഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെഗല് അവലര സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കഗനുള്ള
നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കുന്നാക്യതഗലടഗപന്ധം ഇാംൗലോഗരു സഗഹതി ചെരൂഹ്യന്ധം ഇല്ലാ ഓഫീസഗതഗക്കഗനുള്ള സമഗമഗോ
ഇടലപടല് നടത്തു കേോഗണി യവണ്ടലത്ന്ധം 1996-ല് ഇതകനുള്ള നടപടക ആരന്ധംഭകച്ചയപഗള്
വോനഗട്കലെയുന്ധം അട്പഗടകോകലെയുന്ധം അവകവഗഹകതരഗോ അമ്മിറ്റി Xമഗരുലട എം പൂര്ണ്ണന്ധം
കുറഞവന്നാക്കരു്ലവ്ന്ധം സമകതക നകരകാക്ക വിഭാഗക്ഷേകച. ്ക.എന് .എ. പരകയയ്ക്കുശേഗധനഗ സന്ധംവകധഗനന്ധം
ആരന്ധംഭകച്ചതകലുലട അവകവഗഹകതരഗോ അമ്മിറ്റി Xമഗരുലട എം പൂര്ണ്ണന്ധം കുറോഗന് തുടങ്ങകലോ്ന്ധം
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അവകവഗഹകതരഗോ അമ്മിറ്റി Xമഗലരയോഗ അവരുലട കുട്ക കേലളയോഗ  ലപഗതുസമൂഹത്കല്
ഐ്്റെകകൈകഫ ലതി ചെയ്യഗത് രി തകോകല് അവലര സഹഗോകക്കു കേോഗണി യവണ്ടലത്ന്ധം
സമകതക അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ. കൈകടബല് വകഭഗഗങ്ങള്ക്കകടോകല് ഇതുസന്ധംബനകച്ചി
ലപഗതുവഗലോഗരു യബഗധവത്പദ് കേരണന്ധം നടത്തുന്നാക്യതഗലടഗപന്ധം ചൂഷം
2.3ണത്കനി  കേഗരണക്കഗരഗോവലര
നകോമത്കനുമുന്നാക്കല് ല കേഗണ്ടുവരഗനുന്ധം യ്ക്കുശേകാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കഗനുന്ധം  കേഴാഴകോണലമ്ന്ധം സമകതക
അഭകപ്രഗോലപടു കേയുന്ധം  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  9.6832 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി തി രുമഗനകക്കുകുയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-60-200-72(05)―യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യ സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പദ്ധ്തക  -  തഗയെഗെന്ധം പദ്ധ്തക

ജവിധ പദ്ധതികളിന്മേനഗയുള്ള ഹൃിഭാഗക്ഷേമവും ദേോകൈകവ കേെൂഹ്യങ്ങള് , ജനകത കേ യരഗഗങ്ങള് മറ്റി XIII-നി ഗുരുതര യരഗഗങ്ങള്
എന്നാക്കവോഗല്  കേഷ്ടലപടുന്നാക് 18 വോസ്സുവലരയുള്ള കുട്ക കേള്ക്കി പൂര്ം പൂര്ണ്ണമഗയുന്ധം സൗജനൂഹ്യ
തി ചെക കേകത്സ െഭൂഹ്യമഗക്കുന്നാക് തഗയെഗെന്ധം പദ്ധ്തക നടപകെഗക്കകോതകല്റെ ഭഗഗമഗോക SCTIMST-നി
4 യ കേഗടക രൂപ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകയക്കണ്ടതുള്ളതകനഗലുന്ധം നടപ്പുസഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് പദ്ധ്തക
നടത്കപകനുമഗോക നകെവകലെ വകഹകതന്ധം  അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല്
ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി    ് ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച.

സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപ്പുവഴാഴക നടപകെഗക്കകവരുന്നാക് വക  ല കേോര് പദ്ധ്തകലോപറ്റി XIII-നക സമകതക
ആരഗഞ. 

വക-ല കേോര് -ല്റെ മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡങ്ങളകല് ഈ യപ്രഗജക്ട് കമ്കനഗോക ബഡ്സജറ്റി XIII-നകതര
മഗര്കവര്ഗ്ഗങ്ങളകലൂലട ഫണ്ടി  കേലണ്ടത്ഗനുള്ള അനുമതകോഗണി നല് കേകോകരകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം.
ബഡ്സജറ്റി XIII-നകലൂലട അതകല്റെ ഭരണ ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുന്ധം  കേൂഹ്യഗമ്പോകനുമുള്ള തു കേ മഗത്രമഗണി
വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ളലത്ന്ധം സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭയപഗണ്സര്മഗര് മുയമുഖേനോഗണി ഫണ്ടി
സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വരൂപകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി    ് ോറക്ട് കമ്ര്
സമകതകലോ അറകോകച.

സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭയപഗണ്സര്മഗര് മുയമുഖേന സമഗഹരകക്കുന്നാക് ഫണ്ടി ഗുണയഭഗക്തഗക്കള്ക്കി
നല്കുയമ്പഗള് അതകലനഗരു പരകധക വയ്ക്കഗതകരുന്നാക്ഗല് അര്ഹരഗോ മുഴും
വന് യപര്ക്കുന്ധം
സഹഗോന്ധം നല് കേഗന് സഗധകക്കഗത് സ്ഥകതകയുണ്ടഗകുലമ്ന്ധം വക ല കേോര് -ല്റെ
മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡങ്ങളും ഹാജരായന്ധം സി െകന്ധംഗുലമഗലക്ക പുനര്നകര്ം പൂര്ണ്ണോകയക്കണ്ടതഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗലണ്ന്ധം സമകതക
അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ.

യനരലത് ടക പദ്ധ്തകക്കി സി െകന്ധംഗി ഉണ്ടഗോകരുന്നാക്കലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം എന്നാക്ഗല് ഇയപഗള്
15  ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ നല് കേഗലമലന്നാക്ഗരു പരകധകയുന്ധം അതി വളലര അപൂര്്മഗോ
യരഗഗങ്ങള്ക്കുമഗത്രന്ധം  അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കഗലമലന്നാക്ഗരു നകബനനയുന്ധം വച്ചകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം  ജി വന്
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രാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കഗന് മറ്റി XIII-നി മഗര്കവര്ഗ്ഗങ്ങളകലല്ലാ ഓഫീസ പങ്കെകല് മഗത്രന്ധം 15 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേയമഗ അതകനുമു കേളകയെഗ തു കേ
നല് കേഗനുലള്ളഗരു വൂഹ്യവസ്ഥോഗണി  ഇയപഗഴും
ള്ളലത്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക
മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി    ് ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച. ഫെപ്രിഭാഗക്ഷേമവും ദേമഗലോഗരു പദ്ധ്തകലോന്നാക്
നകെയ്ക്കി  തഗയെഗെന്ധം പദ്ധ്തകക്കഗോക 10 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി
സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-60-200-72-(11)―യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യ സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പദ്ധ്തക  -  യ്നേഹപൂര്്ന്ധം 

മഗതഗയവഗ പകതഗയവഗ അലല്ലാ ഓഫീസ പങ്കെകല് ഇരുവരുന്ധം മരണലപട് സഗമ്പത്ക കേമഗോക
പകന്നാക്ഗക്കന്ധം നകല്ക്കുന്നാക് കുട്ക കേള്ക്കി വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസത്കനി ധനസഹഗോന്ധം നല്കുന്നാക് പ്രസ്തുത
പദ്ധ്തകോകല് 2018-19 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ന്ധം മുതലുള്ള കുടകശ്ശിക തീര്ക കേയുന്ധം പുതകോ
അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേര്ക്കുള്ള സഹഗോവും ദേവസ്വവുന്ധം നല്കുന്നാക്തകനി കൂടുതല് തു കേ വ കേോകരുയത്ണ്ടതി
അനകവഗരൂഹ്യമഗലണന്നാക്ി യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി    ് ോറക്ട് കമ്ര്
സമകതകലോ അറകോകച. 

സ്കൂളും ഹാജരായ കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം തയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേഭരണ സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായലടയുന്ധം സഹ കേരണയത്ഗലട ഇാംൗ പദ്ധ്തക
നടപകെഗക്കകോഗല് ഓയരഗ വഗര്്കലുന്ധം അനഗഥമഗക്കലപടുന്നാക് കുട്ക കേലള ലപലട്ന്നാക്ി
തകരകച്ചറകുതായി തെരഞ്ഞെി, അവലര കൂടുതല് ശദ്ധ്കക്കുന്നാക്തകനി സഗധകക്കുലമ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക
വകുപകല്റെ  യമല്യനഗട്ത്കല് തയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേഭരണ സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായലട ംി മഗോക ഇതുല കേഗണ്ടുവന്നാക്ഗല്
ഉതി ചെകതമഗോകരകക്കുലമ്ന്ധം തയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേഭരണസ്ഥഗപനവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുന്ധം സന്ധംയുക്തമഗോക നടത്തു കേോഗലണ പങ്കെകല്
ഫെപ്രിഭാഗക്ഷേമവും ദേമഗോക ഇടലപടുന്നാക്തകനുന്ധം അവരുലട ഗഗ്റെി-ഇന് -എയ്ഡഡ്്ി-ല്നക്ന്ധം തു കേ
നി ക്കകവയ്ക്കുന്നാക്തകനുന്ധം സഗധകക്കുലമ്ന്ധം സമകതക അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ. ഇക്കഗരൂഹ്യന്ധം പരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കഗലമന്നാക്ി
വകുപി ലസക്രട്റക മറുപടക നല് കേക. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 50.9447 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ
ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-60-200-72-21―യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യ സുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പദ്ധ്തക പ്രയമഹന്ധം ബഗധകച്ച
കുട്ക കേള്ക്കുള്ള സഗമൂഹൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ പദ്ധ്തക   (  മകഠിക്കുന്നഗോക  )

ലടലാംപി 1 ്ോബറ്റി XIII-നി സുളള കുട്ക കേള്ക്കി ഇന്സുെി നുന്ധം പമ്പുന്ധം തുടര്ച്ചോഗോ ഗ്ലൂയക്കഗസി
യമഗണകറ്റി XIII-നറകന്ധംഗുന്ധം  നല്കുന്നാക് പദ്ധ്തകോഗണകലത്ന്ധം  ഇത്രന്ധം കുട്ക കേളും ഹാജരായലട ലതി ചെറുപന്ധം മുതലുളള
ആയരഗഗൂഹ്യസന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണവും ദേവസ്വവുന്ധം പുനരധകവഗസവും ദേവസ്വവുമഗണി  ഇാംൗ പദ്ധ്തകോകലൂലട
ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേൂഹ്യമകടുന്നാക്ലത്ന്ധം. സന്ധംസ്ഥഗനത്ി ലടലാംപി 1 ്ോബറ്റി XIII-നി സി ബഗധകച്ച 900
കുട്ക കേള്ക്കഗണി ഇന്സുെി ന് ല കേഗടുത്കരുന്നാക്ലത പങ്കെകല് ഇയപഗള് 200 യപര്ക്കുകൂടക
അധക കേമഗോക ല കേഗടുക്കഗനുലണ്ട്ന്ധം പ്രസ്തുത യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ച തു കേ
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി    ് ോറക്ട് കമ്ര്
സമകതകലോ അറകോകച.



53

കുട്ക കേ കേളകലെ ലടലാംപി 1 ്ോബറ്റി XIII-നി സി തി ചെക കേകത്സഗ രി തക സന്ധംബനകച്ചി സമകതക
ആരഗഞ.

ലടലാംപി 1 ്ോബറ്റി XIII-നി സി തി ചെക കേകത്സകച്ചി യഭഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേമഗക്കുന്നാക്തകനി   കേഴാഴകോകലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം
തുടര്ച്ചോഗോക ഇന്സുെി ന് നല്കുന്നാക്തകലൂലടയോഗ പമ്പി വയച്ചഗ ബദ്ധ്കമുട്കല്ലാ ഓഫീസഗലത നകോന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകച്ചി
ല കേഗണ്ടുയപഗകുന്നാക്തകനുമഗത്രയമ സഗധകക്ക കേയുള്ളുലവ്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക
മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി    ് ോറക്ട് കമ്ര് വൂഹ്യക്തമഗക്കക. ജൂവലനലാംല് ്ോബറ്റി XIII-നകസകല്റെ
ആിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യൊക്ക വിഭാഗക്ഷേണങ്ങള്

ജൂവലനലാംല് ്ോബറ്റി XIII-നകസഗലണന്നാക്ി സന്ധംയ്ക്കുശേോകയക്കണ്ട സഗഹതി ചെരൂഹ്യന്ധം, നല്യ കേണ്ട
തി ചെക കേകത്സ എന്നാക്കവ സന്ധംബനകച്ചി സര്്ി സകലുളള നകരവധക യ്ഗക്ട് കമ്ര്മഗര്ക്കി പരകയ്ക്കുശേി െനന്ധം
നല് കേകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം പതകനഗെി ജകല്ലാ ഓഫീസ കേളകലുന്ധം ആരന്ധംഭകച്ചകട്ടും, വകുപള്ള യനഗ്ല് ലസ്റെറു കേളകയെയ്ക്കുന്ധം
അഞി ലമ്കക്കല് യ കേഗയളജു കേളകലുള്ള  മകഠിക്കുന്നഗോക ലസ്റെറു കേളകയെയ്ക്കുന്ധം ഇത്രന്ധം കുട്ക കേലള
റഫര് ലതി ചെയ്യു കേോഗണി ലതി ചെയ്യുന്നാക്ലത്ന്ധം യ കേരള യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി
   ് ോറക്ട് കമ്ര് വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേി  കേരകച.

സഗധഗരണഗതകോകല് ഒരു ിഭാഗക്ഷേമവും ദേകവസന്ധം ഒരു കുട്കക്കി ആറി പ്രഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യലമ പങ്കെകലുന്ധം രക്ത
പരകയയ്ക്കുശേഗധന നടയത്ണ്ടകവരുലമ്ന്ധം അതകനുപ കേരന്ധം Continuous Glucose Meter  എന്നാക്
ലമഷം
2.3ി ന് സ്ഥഗപകച്ചി അതകലൂലട കുട്കയുലട യ്ക്കുശേരി രത്കലെ ഗ്ലൂയക്കഗസകല്റെ അളവി
അറകയു കേോഗണി ലതി ചെയ്യുന്നാക്ലത്ന്ധം 15 ിഭാഗക്ഷേമവും ദേകവസന്ധം ഇതി നകരി ാക്ക വിഭാഗക്ഷേകച്ചി ഇത്രന്ധം കുട്ക കേള്ക്കുള്ള
തി ചെക കേകത്സഗപട്ക കേ തയ്യഗറഗക്കഗന്  കേഴാഴകയുലമ്ന്ധം ഇത്രത്കലുള്ള 1200 കുട്ക കേളും ഹാജരായലട റകയപഗര്ട്ി
ആയരഗഗൂഹ്യ വകുപകല്റെ ല കേലാംവയ്ക്കുശേമുലണ്ട്ന്ധം ഏതി കുട്കക്കഗണി രഗത്രക സമോത്ി ഗ്ലൂയക്കഗസി
ലെവല് തഗഴും
ന്നാക്ലതന്നാക്ി ലമഷം
2.3ി നകല് നകന്നാക്ി ബകപി യ്ക്കുശേബ്ദം വരുന്നതുവന്ധം വരുന്നാക്തുവഴാഴക അറകോഗന്
സഗധകക്കുലമ്ന്ധം ഒരു യസഗഫ്റ്റ് വെയറി ലവോര് ഉപയോഗഗകച്ചി ഇതകല്റെ പട്ക കേ തയ്യഗറഗക്കകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം
യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലസ കോത്യൂരകറ്റി XIII-നക മകഷം
2.3ന് എകക കോത്യൂട്ി വി    ് ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച.  ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 2.35 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

4235-02-102-85―ഹാന്സ്മെഗര്ട്ി അ പങ്കെണവഗടക കേളും ഹാജരായലട നകര്മ്മിറ്റി Xഗണന്ധം

2020-21 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ത്കല് ഹാന്സ്മെഗര്ട്ി അ പങ്കെണവഗടക നകര്മ്മിറ്റി Xകക്കുന്നാക്തകനഗോക
ഇാംൗ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1000 രൂപ വ കേോകരുത്കോകരു്ലവ പങ്കെകലുന്ധം നടപ്പുസഗമ്പത്ക കേ
വര്ഷം
2.3ലത് ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് ടക യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേവും ദേവസ്വവുന്ധം തു കേയുന്ധം  അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചകട്കലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം നകെവകല്
ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം ഇല്ലാ ഓഫീസഗത്തകനഗല് ആോകരന്ധം രൂപ യടഗക്കണ് അ്ഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗന്സഗോക
വ കേോകരുത്ണലമ്ന്ധം വനകത-യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച. 
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മുന്വര്ഷം
2.3ന്ധം വ കേോകരുത്കോ തു കേ ലതി ചെെവഴാഴകച്ചകട്ടും, വകുപയണ്ടഗ എന്നാക്ി സമകതക ആരഗ ഞ.

50 പഞഗോത്തു കേള്ക്കി ഇാംൗ വര്ഷം
2.3ന്ധം തു കേ നല് കേകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം കൂടുതല്
പഞഗോത്തു കേള്ക്കി ഇനകയുന്ധം തു കേ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോക വരു്ലണ്ട്ന്ധം ഇയപഗള് യടഗക്കണ്
അ്ഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗന്സഗോക വച്ചഗല് എസി.്ക.ജക. വഴാഴക ബഗക്കകയുളള പഞഗോത്തു കേള്ക്കി കൂടക
ല കേഗടുക്കഗന്  കേഴാഴകയുലമ്ന്ധം  79 അ പങ്കെണവഗടക കേള്ക്കി  ജനുവരക-ലഫബ്രുവരക മഗസങ്ങളകല് തു കേ
നല് കേകലോ്ന്ധം അതകല്റെ ലടണ്ടര് നടപടക കേള് നട്ല കേഗണ്ടകരകക്കു കേോഗലണ്ന്ധം
വനകത-യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് അറകോകച. 2021-22 -ലെ ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് ടക യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേന്ധം
അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചി അതകല് 1000 രൂപ ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

4235-02-102-86―ലവള്ളലപഗക്കത്കല് നഗയ്ക്കുശേന്ധം സന്ധംഭവകച്ച അ പങ്കെണവഗടക യ കേന്ദ്രങ്ങളും ഹാജരായലട
പുതുക്കല്

2018-ലെ പ്രളോത്കല് നയ്ക്കുശേകച്ച 9 അ പങ്കെണവഗടക കേളും ഹാജരായലട പുനര്നകര്മ്മിറ്റി Xഗണത്കനഗോക
1.55 യ കേഗടക രൂപ വകനകയോഗഗകക്കുന്നാക്തകനി ഭരണഗനുമതക െഭകച്ചകട്ടും, വകുപള്ളതകനഗല് ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1.35 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

2235-02-001-90―വനകതഗ യ്ക്കുശേകശുവക കേസന ്ോറക്ട് കമ്റഗഫി സി 

വനകതഗ യ്ക്കുശേകശുവക കേസന വകുപകനി  കേി ഴാഴകല് ജകല്ലാ ഓഫീസഗ തെത്കല് ഓഫി സി സന്ധംവകധഗനന്ധം
നകെവകല് വന്നാക്കട്ടും, വകുപള്ളതകനഗല് 14 ജകല്ലാ ഓഫീസഗ ഓഫി സു കേളകലെയുന്ധം ജി വനക്കഗര്ക്കുി യ്ക്കുശേമ്പളത്കനുന്ധം
മറ്റി XIII-നി ഓഫി സി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുന്ധം നകെവകലെ വകഹകതന്ധം തക കേചന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക
വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 11.5763 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-102-55―അ പങ്കെണവഗടക ലതഗഴാഴകെഗളക കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം സഹഗോക കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം പ്രതകഫെന്ധം 

പത്ി വര്ഷം
2.3ത്കനുതഗലഴാഴ യസവന കേഗെോളവി ഉള്ള അ പങ്കെണവഗടക പ്രവര്ത് കേര്ക്കി
500 രൂപയുന്ധം അതകനു മു കേളകല് യസവന കേഗെോളവും ദേവസ്വവുള്ളവര്ക്കി 1000 രൂപയുന്ധം പ്രതകമഗസ
അെവന്സകല് വര്ദ്ധ്നവി  അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചതകന്പ്ര കേഗരന്ധം വര്ദ്ധ്കപകച്ച നകരക്കകലുള്ള തു കേ
നല്കുന്നാക്തകനി  നകെവകലുള്ള വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം
ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 65.0466 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക  ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥനവഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി
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തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-103-85―ഗഗര്ഹക കേ  പി ്ന നകയരഗധന നകോമന്ധം നടപഗക്കല്

ഗഗര്ഹക കേ പി ്ന നകയരഗധന നകോമന്ധം നടപഗക്കുന്നാക്തകനഗോക എല്ലാ ഓഫീസഗ ജകല്ലാ ഓഫീസ കേളകലുന്ധം
വനകതഗ ലപ്രഗട്ാക്ക വിഭാഗക്ഷേന് ഓഫി സര്മഗലര നകോമകച്ചകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം. ഈ ഓഫി സു കേളകലെ
കൈകവിഭാഗക്ഷേമവും ദേ്യുതക തി ചെഗര്  ജി, ലടെയഫഗണ് തി ചെഗര്ജി, മറ്റി XIII-നി ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് എന്നാക്കവ വഹകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം
ഇവരുലട ടക.എ. നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം നകെവകലുള്ള വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം വനകത-യ്ക്കുശേകശു
വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച.  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
2 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-103-77―വകധവ കേളും ഹാജരായലട കുട്ക കേള്ക്കി ഉന്നാക്ത വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസത്കനുയവണ്ടകയുള്ള
ധനസഹഗോന്ധം   (  പടവും ദേവസ്വവു കേള്   )

വകധവ കേളും ഹാജരായലട  കുട്ക കേള്ക്കി  ഉന്നാക്ത വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസത്കനി ധനസഹഗോത്കനഗോക
െഭകക്കുന്നാക് അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേളും ഹാജരായലട എം പൂര്ണ്ണന്ധം കൂടുതെഗോതകനഗല് അര്ഹതയുള്ള എല്ലാ ഓഫീസഗ
അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേര്ക്കുന്ധം ധനസഹഗോന്ധം അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്തകനി  കേഴാഴകോഗത് സഗഹതി ചെരൂഹ്യമഗണുളള
ലത്ന്ധം അധക കേ തു കേ വ കേോകരുത്ണലമ്ന്ധം വനകതഗ-യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര്
സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച.

ലമറകറ്റി XIII-നി സി റ്റി XIII-നകല് അഡ്മിഷകഷം
2.3ന് െഭകക്കുന്നാക്വരുലട എം പൂര്ണ്ണന്ധം വളലര കുറവഗോതകനഗല്  ഇാംൗ
ംി മകല്റെ മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡങ്ങള് പുനര്നകര്ം പൂര്ണ്ണോകക്കുന്നാക്തി ഉതി ചെകതമഗോകരകക്കലമ്ന്ധം  മഗയനജ്മ ലമ്റെി
സ്ഥഗപനങ്ങളകല് പഠിക്കുന്നകക്കുയമ്പഗള് വളലരോധക കേന്ധം പഠിക്കുന്നന ലതി ചെെവി വരുന്നാക്തകനഗല്  അത്രന്ധം
വകധവ കേളും ഹാജരായലട കുട്ക കേലളക്കൂടക സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേകയക്കണ്ട ബഗദ്ധ്ൂഹ്യത സര്ക്കഗരകനുലണ്ട്ന്ധം ഈ ംി ന്ധം
ഒ്കൂടക പുനപരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കണലമ്ന്ധം സമകതക വകുപകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല്കുാംക. ഈ
യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 20 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

2235-02-103-52―ശി മതക ിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗോണക യവെഗയുധന് അവഗര്്ി

 കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെ വര്ഷം
2.3ന്ധം ിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗോണക യവെഗയുധന് അവഗര്്ി എന്നാക് യപരകല്
സ്ത്രി  കേള്ക്കുയവണ്ടകയുള്ള ഒരു അവഗര്്ി പ്രമുഖേൂഹ്യഗപകച്ചകരു്ലവ പങ്കെകലുന്ധം അതകനി യടഗക്കണ് തു കേ
മഗത്രയമ വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ളൂ എന്നാക്ി വനകത-യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക
മുമ്പഗല കേ അറകോകച.  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 1.14 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
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യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക  തി രുമഗനകച.

2235-02-104-96―സഗധുഭവനങ്ങള്   ,   ോഗതി ചെ കേയ കേന്ദ്രങ്ങള് അബെഗമന്ദകരന്ധം മുതെഗോവ

വകുപകല്റെ  കേി ഴാഴകല് ആെപ്പുഴാഴോകലുള്ള ബഗെസിഭാഗക്ഷേമവും ദേനത്കല്റെയുന്ധം യ കേഗഴാഴകയക്കഗടി
പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക് ആയ്ക്കുശേഗ ഭവന് ,  യഷം
2.3ഗര്ട്ി യസ്റ്റ യഹഗന്ധം എന്നാക്ി  സ്ഥഗപനങ്ങളകലെയുന്ധം
അയന്തവഗസക കേളും ഹാജരായലട ഭാക്ക വിഭാഗക്ഷേണന്ധം, മരുന്നാക്ി, വസ്ത്രന്ധം എന്നാക്ി  ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുന്ധം 15 യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ
സ്ഥഗപനങ്ങളകലെ കൈകവിഭാഗക്ഷേമവും ദേ്യുതക തി ചെഗര്ജി, ലടെയഫഗണ് തി ചെഗര്ജി തഗല്ക്കഗെക കേ ജകവനക്കഗരുലട
ിഭാഗക്ഷേമവും ദേകവസയവതനന്ധം, എന്നാക്ി  ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള് വഹകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം  നകെവകലെ വകഹകതന്ധം
അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണന്നാക്ി സമകതക വകെോകരുത്തു കേയുന്ധം  ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 16.82 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2235-02-104-94―ബഗെമന്ദകരങ്ങളകല് വൂഹ്യഗവസഗോക കേ ഘട കേങ്ങള് ആരന്ധംഭകക്കല് 
   (  ലട്കക്കല് ലടോകനകന്ധംഗുന്ധം ല്വെപലമന്റുന്ധം  )

വകുപകല്റെ  കേി ഴാഴകലുള്ള  ജുവകൈകനല് യഹഗമു കേളകലുന്ധം  സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭലപഷം
2.3ൂഹ്യല് യഹഗമു കേളകലുന്ധം
പരകയ്ക്കുശേി െനപരകപഗടക കേള് ആവകഷ്കരകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം ഇന്  ് സകോല് യൂണകറ്റു കേള്
ആരന്ധംഭകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം അസഗപി, ല കേയ്ഡഡ്സി
എന്നാക്ി  സ്ഥഗപനങ്ങളകല് നക്ന്ധം ലപ്രഗയപഗസലു കേള് െഭകച്ചകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം അധക കേ തു കേ
വ കേോകരുത്ണലമ്ന്ധം വനകത-യ്ക്കുശേകശുയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് അറകോകച. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്
2.50 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-106-94―സയ പങ്കെത ഭവനങ്ങളും ഹാജരായന്ധം പരകരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗെോങ്ങളും ഹാജരായന്ധം

വകുപകല്റെ  കേി ഴാഴകലുള്ള  ജുവകൈകനല് യഹഗമു കേള് , സ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭലപഷം
2.3ൂഹ്യല് യഹഗമു കേള് , ല കേോര് /
ആഫ്റ്റ് വെയറര് ല കേോര് യഹഗമു കേള് , പ കേല്പരകപഗെനയ കേന്ദ്രന്ധം എന്നാക്കവകടങ്ങളകലെ  വഗട്ര ി തി ചെഗര്ജി,
കൈകവിഭാഗക്ഷേമവും ദേ്യുതക തി ചെഗര്ജി, ലടെകയഫഗണ് തി ചെഗര്ജി, അിഭാഗക്ഷേമവും ദേര് തി ചെഗര്ജസി എന്നാക്ി  ഇനങ്ങളകല്
വ കേോകരുത്കോകരുന്നാക് തു കേ അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല്   ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 40.45 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-102-53―ലതി ചെലാംല്  ് ി ലറലാംറ്റി XIII-നിസി  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ന്

ലതി ചെലാംല്്ി ലറലാംറ്റി XIII-നിസി  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3നി നകെവകലെ ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതത്കല്
വഗഹനവഗട കേോകനത്കല് വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ള തു കേ അപരൂഹ്യഗപ്തമഗോതകനഗല് ഈ
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യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 15 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന
വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-103-99―സഗമൂഹൂഹ്യയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ യബഗര്്ി  -   അന്ധംയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗനന്ധം 

ഇതി ലസന്ടല് യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലവല്ലഫോര് യബഗര്്കല്റെ യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന
ലവല്ലഫോര് യബഗര്്ഗലണ്ന്ധം യസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് ലവല്ലഫോര് യബഗര്്കനി  അതകല്റെ ഭരണ
ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേളും ഹാജരായലട അമ്പതുയ്ക്കുശേതമഗനവും ദേവസ്വവുന്ധം ലതി ചെോര്യപഴ്സല്റെ ഓണയററകോവും ദേവസ്വവുമഗണി  യ കേന്ദ്ര സര്ക്കഗര്
ഗഗ്റെഗോക നല്കുന്നാക്ലത്ന്ധം യബഗര്്കല്റെ ഭരണ ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുന്ധം ലതി ചെോര്യപഴ്സല്റെ
ഒാംഗണയററകോത്കനുമഗോക 2020-21 വര്ഷം
2.3യത്യ്ക്കി യബഗര്്കല്റെ ഫകനഗന്സി  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക
അന്ധംഗി  കേരകച്ച ബഡ്സജറ്റി XIII-നി എസ്റ്റകയമറ്റി XIII-നി പ്ര കേഗരന്ധം സന്ധംസ്ഥഗന വകഹകതമഗോക 1,30,75,140 രൂപ
ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോക വരു്ലണ്ട്ന്ധം ഇതകനു പുറയമ 2018-19 വര്ഷം
2.3ലത് ഭരണലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കഗോക
യ കേന്ദ്ര യബഗര്്ി അന്ധംഗി  കേരകച്ചതകന്പ്ര കേഗരമുള്ള 59,52,225 രൂപ കുടകശ്ശിക തീര്ക കേ ഇനത്കല്
സര്ക്കഗരകല് നക്ന്ധം െഭകയക്കണ്ടതുലണ്ട്ന്ധം അധക കേ തു കേ അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കണലമ്ന്ധം വനകത-യ്ക്കുശേകശു
വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല്  94.07 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ
അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ
വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-104-99―ശി  തി ചെകത്രഗ യഹഗന്ധം സഹഗോധനന്ധം

80 വര്ഷം
2.3യത്ഗളന്ധം പഴാഴക്കമുള്ള ല കേട്കടങ്ങളഗണി ശി തി ചെകത്രഗ യഹഗമകയ്റെലത്ന്ധം
മഴാഴോത്ി യതി ചെഗര്ലന്നാക്ഗെകക്കുന്നാക് അവസ്ഥോകെഗലണ്ന്ധം പുതകോ ല കേട്കടന്ധം
നകര്മ്മിറ്റി Xകക്കുന്നാക്തകനഗോക 60 യ കേഗടക രൂപ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗലണ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം
വനകതഗയ്ക്കുശേകശുവക കേസനവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപി ലസക്രട്റക സമകതകലോ അറകോകച. കൂടഗലത
ജി വനക്കഗര്ക്കി യ്ക്കുശേമ്പള പരകഷ്കരണന്ധം നടത്ക യ്ക്കുശേമ്പളന്ധം ന്െ കുന്നാക്തകനുന്ധം കുട്ക കേളും ഹാജരായലട
വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസ സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണ ലതി ചെെവും ദേവസ്വവു കേള്ക്കുന്ധം നകെവകലെ വകഹകതന്ധം അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം
അയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേഹന്ധം അറകോകച. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 61.7001 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക
ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച.

2235-02-103-89―വനകത കേള്ക്കുയവണ്ടകയുള്ള ഫകനകഷം
2.3കന്ധംഗി സ്കൂള്

വകയിഭാഗക്ഷേമവും ദേയ്ക്കുശേരഗജൂഹ്യങ്ങളകല് യജഗെക ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി നഴ്സുമഗലര പ്രഗപ്തരഗക്കുന്നാക്വകധന്ധം കൈകനപുണൂഹ്യ
വക കേസന പരകയ്ക്കുശേി െനന്ധം (ASEP-N-Advanced  Skill  Enhancement  Programme  for
Nurses),  അവസഗനവര്ഷം
2.3 ബക.എസി.സക. നഴ്സകന്ധംഗി വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥകനക കേള്ക്കഗയുള്ള ഭഗഷം
2.3ഗ
കൈകനപുണൂഹ്യ പരകയ്ക്കുശേി െനന്ധം എന്നാക്ി  പദ്ധ്തക കേള് ആരന്ധംഭകക്കുന്നാക്തകനഗോക 8.2 യ കേഗടക രൂപ
ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്കരു്ലവ പങ്കെകലുന്ധം 1.3 യ കേഗടക രൂപ മഗത്രമഗണി അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകച്ചകട്ടും, വകുപള്ളലതന്നാക്ി യ കേരള
സന്ധംസ്ഥഗന വനകതഗ വക കേസന യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന് ലതി ചെോര്മഗന് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച.

690/2022.
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ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 6.86 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴകയോഗ
ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ  വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക തി രുമഗനകച..

2235-02-102-23―യ കേഗവക്ി   19   മഹഗമഗരകമൂെന്ധം അനഗഥരഗക്കലപട് കുട്ക കേള്ക്കുള്ള
ധനസഹഗോന്ധം 

യ കേഗവക്ി 19 മഹഗമഗരകമൂെന്ധം മഗതഗപകതഗക്കള് മരണലപട് കുട്ക കേളും ഹാജരായലട
സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണത്കനി 2021-22 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് 5 യ കേഗടക രൂപ
പ്രയതൂഹ്യ കേ പഗയക്കജഗോക പ്രമുഖേൂഹ്യഗപകച്ചകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം എന്നാക്ഗല് യടഗക്കണ് തു കേ മഗത്രയമ
വ കേോകരുത്കോകട്ടും, വകുപള്ളുലവ്ന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ
അറകോകച. ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് 4.9999 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക  ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം
വഴാഴകയോഗ ഉപധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴാഴകയോഗ വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്ി സമകതക യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി സമകതക
തി രുമഗനകച.

യോഗഗന്ധം കൈകവകുയന്നാക്രന്ധം 5.10 -നി അവസഗനകച.

30-6-2021-ലെ യോഗഗനടപടകക്കുറകപി

സഗമൂഹൂഹ്യയസവനന്ധം സന്ധംബനകച്ച സബ്ജക്ട് കമ്ി  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക XIII  2021  ജൂണ് മഗസന്ധം
30-ാംഗാംന്ധം തി ോതക ബധനഗഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം 2.30-നി നകോമസഭഗ സമുച്ചോത്കലെ 5 'എ'
സയമ്മിറ്റി Xളന ഹഗളകല് സമകതക ലതി ചെോര്മഗനുന്ധം ബഹ. പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ
പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം യിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ ശി . ല കേ. രഗധഗകൃഷ്ണല്റെ
അദ്ധ്ൂഹ്യാക്ക വിഭാഗക്ഷേതോകല് യോഗഗന്ധം യതി ചെര്്. പ്രസ്തുത യോഗഗത്കല് സമകതകയുലട എകി ഒഫി യഷം
2.3ൂഹ്യഗ
അന്ധംഗവും ദേവസ്വവുന്ധം ബഹ. ഉന്നാക്തവകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസവും ദേവസ്വവുന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ
യ്ഗ. ആര് . ബകന്ദു ഹഗജരഗോകരു്.  ബഹ. ആയരഗഗൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസനവും ദേവസ്വവുന്ധം
വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക ശി മതക വി ണഗ യജഗര്ജ്ജി പ്രയതൂഹ്യ കേ ാക്ക വിഭാഗക്ഷേണകതഗവഗോക വി ്കയോഗ
യ കേഗണ്ഫറന്സി മുയമുഖേന യോഗഗത്കല് പല പങ്കെടുത്തു. തഗലഴാഴപറയുന്നാക്  അന്ധംഗങ്ങളും ഹാജരായന്ധം
ഹഗജരഗോകരു്:

1. ശി .  ല കേ. ആന്സെന് , എന്ധം.എല് .എ.

2. ശി . ഐ. സക. ബഗെകൃഷ്ണന് , എന്ധം.എല് . എ.

3. ശി . യു. എ. െത്ി ഫി, എന്ധം.എല് . എ.

4. ശി . സക. സക. മുകുന്ദന് , എന്ധം.എല് .എ.

5. ശി . എന്ധം. നൗഷം
2.3ഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേി, എന്ധം.എല് .എ.

6. ശി . രയമയ്ക്കുശേി ലതി ചെന്നാക്കത്െ, എന്ധം.എല് .എ.

7. ശി മതക യ്ക്കുശേഗന്തകുമഗരക ല കേ., എന്ധം.എല് .എ.
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നകോമസഭഗ ലസക്രയട്റകോറ്റി XIII-നി :

ശി . അബ ബ്ദുള് നഗസര് എന്ധം., അണ്ടര് ലസക്രട്റക.

സമകതക 2021-22 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ബഡ്സജറ്റി XIII-നകല് ഉള്ലക്കഗള്ളകച്ചകരകക്കുന്നാക്
പട്ക കേജഗതക/പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ മറ്റു പകന്നാക്ഗക്ക നാത്യൂനപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ വകഭഗഗങ്ങളും ഹാജരായലട യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമന്ധം സന്ധംബനകച്ച
ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXV,  സഗമൂഹൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേകതതഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും ദേവസ്വവുന്ധം യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം സന്ധംബനകച്ച
ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI  എന്നാക്കവയുലട സൂക്ഷ്മ പരകയയ്ക്കുശേഗധന സന്ധംബനകച്ച  കേരടി
റകയപഗര്ട്ി പരകഗണകക്കു കേയുന്ധം  യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക കൂടഗലത അന്ധംഗി  കേരകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ. 

സമകതകയുലട 2021-22 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച 5-ാ-മതി റകയപഗര്ട്കലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് സര്ക്കഗര് സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകച്ച നടപടക കേള്
സന്ധംബനകച്ച ആാക്ക വിഭാഗക്ഷേന് യടക്കണ് റകയപഗര്ട്ി വരുന്നാക് സഭഗ സയമ്മിറ്റി Xളന  കേഗെോളവകല് സഭയുലട
യമയ്ക്കുശേപ്പുറത്ി വയ്ഡഡ്യക്കണ്ടതഗലണ്ന്ധം 85 യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളടങ്ങകോ പ്രസ്തുത റകയപഗര്ട്കലെ
8  യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേള്ക്കു മഗത്രയമ ബനലപട് വകുപ്പു കേളകല് നക്ന്ധം മറുപടക െഭകച്ചകട്ടും, വകുപള്ളുലവ്ന്ധം
സമകതക വകഭഗഗന്ധം അണ്ടര് ലസക്രട്റക സമകതകയുലട ശദ്ധ്ോകല്ലപടുത്ക.

വകുപ്പു കേള് സമോബനകതമഗോക നടപടക റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേള് െഭൂഹ്യമഗക്കകോകലല്ലാ ഓഫീസങ്കുാംകല്
വകുപ്പു ലസക്രട്റകമഗലര സമകതക മുമ്പഗല കേ വകളകചവരുത്ക ലതളകലവടുപി
നടയത്ണ്ടതഗലണ്ന്ധം 5-ാ-മതി റകയപഗര്ട്കലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് അടകോന്തരമഗോക
നടപടക റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കണലമന്നാക്ഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്ി ബനലപട് വകുപ്പു കേളകയെക്കി
 കേത്ോയ്ക്കുന്നാക്തകനി സമകതക നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ. 

യോഗഗന്ധം ഉച്ചയ്ഡഡ് ക്കുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം  2.45-നി അവസഗനകച.

29-7-2021-ലെ യോഗഗനടപടകക്കുറകപി

സഗമൂഹൂഹ്യയസവനന്ധം സന്ധംബനകച്ച സബ്ജക്ട് കമ്ി  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക XIII  2021  ജൂകൈകെ മഗസന്ധം
29-ാംഗാംന്ധം തി ോതക വൂഹ്യഗഴാഴഗഴ്ച സഭഗസയമ്മിറ്റി Xളനത്കനുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം 2.30-നി നകോമസഭഗ സമുച്ചോത്കലെ
5  'എ' സയമ്മിറ്റി Xളന ഹഗളകല് സമകതക ലതി ചെോര്മഗനുന്ധം ബഹ. പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ
പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം യിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ ശി . ല കേ. രഗധഗകൃഷ്ണല്റെ
അദ്ധ്ൂഹ്യാക്ക വിഭാഗക്ഷേതോകല് യോഗഗന്ധം യതി ചെര്്. പ്രസ്തുത യോഗഗത്കല് സമകതകയുലട എകി ഒഫി യഷം
2.3ൂഹ്യഗ
അന്ധംഗവും ദേവസ്വവുന്ധം ബഹ. ഉന്നാക്തവകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസവും ദേവസ്വവുന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ
യ്ഗ. ആര് . ബകന്ദു ഹഗജരഗോകരു്.  ബഹ. ആയരഗഗൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസനവും ദേവസ്വവുന്ധം
വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക ശി മതക വി ണഗ യജഗര്ജ്ജി പ്രയതൂഹ്യ കേ ാക്ക വിഭാഗക്ഷേണകതഗവഗോക യോഗഗത്കല്
പല പങ്കെടുത്തു.  കൂടഗലത തഗലഴാഴപറയുന്നാക്  അന്ധംഗങ്ങളും ഹാജരായന്ധം ഹഗജരഗോകരു്:

1. ശി .  ല കേ. ആന്സെന് , എന്ധം.എല് .എ.

2. ശി . ഒ. ആര് . യ കേളും ഹാജരായ, എന്ധം.എല് .എ.

3. ശി . സക. സക. മുകുന്ദന് , എന്ധം.എല് .എ.
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4. ശി . എന്ധം. നൗഷം
2.3ഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേി, എന്ധം.എല് .എ.

5. ശി മതക യ്ക്കുശേഗന്തകുമഗരക ല കേ., എന്ധം.എല് .എ.

നകോമസഭഗ ലസക്രയട്റകോറ്റി XIII-നി :

1. ശി . മഗതാത്യൂക്കുട്ക ജക., അ്കഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക,

2. ശി . അബ ബ്ദുള് നഗസര് എന്ധം., അണ്ടര് ലസക്രട്റക.

ഹഗജരഗോ മറ്റി XIII-നി ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗസ്ഥര് :

1. ശി മതക റഗണക യജഗര്ജി, ഐ.എ.എസി, പ്രകന്സകപല് ലസക്രട്റക,
സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസനവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപി

2. ശി മതക അനുപമ ടക.വക., ഐ.എ.എസി, ്ോറക്ട് കമ്ര് , വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസന
വകുപി

3. ശി മതക ബി നഗകുമഗരക എസി., അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക, പട്ക കേജഗതക
പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപി

4. ശി മതക  നകഷം
2.3 എസി., അ്ി ഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക, സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി
5. ശി . യ്ക്കുശേയ്ക്കുശേകധരന് എന്ധം., യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക, പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന
വകുപി

6. ശകമതക സകന പക.എന്ധം., സി നകോര് ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് ,  പട്ക കേജഗതക
പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപി

7. ശി മതക അന്ധംബക കേഗയിഭാഗക്ഷേമവും ദേവക ്ക., സി നകോര് ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് , വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു
വക കേസന വകുപി.

8. ശി . എ. അന്സഗര് , ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് , എസി.ടക. ്ോറക്ട് കമ്യററ്റി XIII-നി
9. ശി . അഭകെഗഷം
2.3ി സക.  യു., ജനറല് മഗയനജര് (എഫി&എ), ല കേ.എസി.ബക.സക. ്ക.സക.

സമകതക 2020-21സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച അഞഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് ബനലപട് വകുപ്പു കേള്
െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേള്  പരകഗണനയ്ഡഡ്ലക്കടുക്കു കേയുന്ധം  തഗലഴാഴപറയുന്നാക്
തി രുമഗനങ്ങള് കൈക കേലക്കഗള്ളു കേയുന്ധം ലതി ചെയ:

സഗമൂഹൂഹ്യനി തക, വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസനന്ധം എന്നാക്ി  വകുപ്പു കേളും ഹാജരായമഗോക ബനലപട്ി     40
മുതല് 75 വലരയുള്ള യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുള്ള മറുപടകോഗണി വകുപകല് നക്ന്ധം
െഭകക്കഗനുള്ളലത്ന്ധം അതകല് മൂലന്നാക്ലം പൂര്ണ്ണലമഗഴാഴകല കേ മലറ്റി XIII-നല്ലാ ഓഫീസഗ മറുപടക കേളും ഹാജരായന്ധം വകുപകല് നക്ന്ധം
അോച്ചകരു്ലവ്ന്ധം അതി മുഴും
വന് സമകതകക്കി െഭൂഹ്യമഗോകട്കലല്ലാ ഓഫീസന്നാക്ഗണി അറകോഗന്
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 കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെലത്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ലസക്രട്റക സമകതകലോ
അറകോകച. 

റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കഗത് 52, 55. 64 എന്നാക്ി  മുന്നാക്ി മുഖേണ്ഡക കേ കേള് പരകയയ്ക്കുശേഗധകച്ചതകല്
മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് 52, സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപകല്റെ  കേി ഴാഴകല് വരുന്നാക് മഗനസക കേ ലവല്ലുവകളക
യനരകടുന്നാക് വൂഹ്യക്തക കേള്ക്കി യവണ്ടകയുള്ള സഗമൂഹൂഹ്യ മനയ്ക്കുശേഗസ്ത്ര യസവനന്ധം എന്നാക് പദ്ധ്തകയുമഗോക
ബനലപട്തഗലണ്ന്ധം പ്രസ്തുത യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് ധനപുനര്വകനകയോഗഗന്ധം വഴാഴക 3 യ കേഗടക രൂപ
െഭൂഹ്യമഗോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം മുഖേണ്ഡക കേ 55 നകര്ദ്ധ്നരഗോ വകധവ കേളും ഹാജരായലട ലപണ്കുട്ക കേള്ക്കി
വകവഗഹധനസഹഗോന്ധം എന്നാക് യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് ധനസഹഗോന്ധം  കുടകശ്ശിക തീര്ക കേ കൂടഗലത വകതരണന്ധം
ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനഗോക 3.8651 യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക വ കേോകരുത്ണലമന്നാക്
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേോഗലണ്ന്ധം ഇതി  കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെവര്ഷം
2.3ന്ധം വലര സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം െഗ്റെി റവനാത്യൂ
 കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ണറുന്ധം ഒരുമകച്ചി കൈക കേ കേഗരൂഹ്യന്ധം ലതി ചെയ്തകരുന്നാക് യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേമഗോകരു്ലവ്ന്ധം െഗ്റെി റവനാത്യൂ
 കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ണര് പ ഞഗോത്കനുന്ധം മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നകക്കുന്ധം യ കേഗര്പയറഷം
2.3നുന്ധം ഈ തു കേ
നല് കേകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം ഈ വ്ര ഷം
2.3ന്ധം മുതല് ഇതി വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപകല്റെ
ലഹ്കയെക്കി മഗറ്റി XIII-നകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം ഈ യ്ക്കുശേകര്ഷം
2.3 കേത്കല് അധക കേ തു കേ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്കട്കല്ലാ ഓഫീസ
എ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി  ലസക്രട്റക സമകതകലോ അറകോകച.

ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് അധക കേമഗോക തു കേ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപടഗതകരുന്നാക്തകല്റെ  കേഗരണന്ധം
സമകതക ആരഗുതായി തെരഞ്ഞെതകനി യനരയത് സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം െഗ്റെി റവനാത്യൂ  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3നുന്ധം
സന്ധംയുക്തമഗോഗണി ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേന്ധം കൈക കേ കേഗരൂഹ്യന്ധം ലതി ചെയ്തകരുന്നാക്ലത്ന്ധം ഇതി സന്ധംബനകച്ചി
വൂഹ്യക്തത വരുയത്ണ്ടതുലണ്ട്ന്ധം ലസക്രട്റക മറുപടക നല് കേക.

മുഖേണ്ഡക കേ 64 അസന്ധംഘടകത യമമുഖേെോകലെ സ്ത്രി  കേളും ഹാജരായലട ലതഗഴാഴകല് പ പങ്കെഗളകത്ന്ധം
വര്ദ്ധ്കപകക്കുന്നാക്തകനഗോക അ പങ്കെണവഗടക യ കേന്ദ്രങ്ങള് സന്ധംയോഗജകപകച്ചി നടത്തുന്നാക് അ പങ്കെണവഗടക
ക്രുള്ള  ഇന്ഷു കേളും ഹാജരായലട പ്രവര്ത്നമഗലണ്ന്ധം  ഇതര സന്ധംസ്ഥഗന ലതഗഴാഴകെഗളക കേളും ഹാജരായലട കുട്ക കേള്ക്കി
യവണ്ടകയുള്ള ലമഗകൈകബല് ക്രുള്ള  ഇന്ഷു കേള് എന്നാക് പദ്ധ്തകോഗോകരു് ഇലത്ന്ധം കുടുന്ധംബമഗോക
തഗമസകച്ചകരുന്നാക് ഇതരസന്ധംസ്ഥഗനത്തുള്ളവര് യ കേഗവക്കയനഗടനുബനകച്ചി  കേഴാഴക ുതായി തെരഞ്ഞെവര്ഷം
2.3ന്ധം
തകരകചയപഗോതുല കേഗണ്ടി ക്രുള്ള  ഇന്ഷു കേലളല്ലാ ഓഫീസഗന്ധം നകര്ത്െഗക്കക സര്ക്കഗര് ഉത്രവഗലോ്ന്ധം
അതകനഗല് ഈ യ്ക്കുശേി ര്ഷം
2.3 കേത്കല് അധക കേതു കേ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യന്ധം വന്നാക്കട്കലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം  വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു
വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച. 

പ്രസ്തുത നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേള് തയ്യഗറഗോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം ഉടനടക സമകതക മുമ്പഗല കേ
സമര്പകക്കഗലമ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ലസക്രട്റക സമകതകലോ
യബഗധകപകച.

വകുപ്പു കേള് ോഥഗസമോന്ധം റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേള് െഭൂഹ്യമഗക്കഗതകരുന്നാക്തുല കേഗണ്ടി സമകതകയുലട
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ആാക്ക വിഭാഗക്ഷേന് യടക്കണ് റകയപഗര്ട്ി സഭോകല് സമര്പകക്കുവഗന്  കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെകട്കലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം മറ്റി XIII-നി
സമകതക കേള് എല്ലാ ഓഫീസഗന്ധം ആാക്ക വിഭാഗക്ഷേന് യടക്കണ് റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേള് സഭോകല് സമര്പകച കേഴാഴകഞലവ്ന്ധം
സമകതക വകഭഗഗന്ധം അ്കഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക സമകതകലോ അറകോകച.

സമകതകയുലട 2020-21 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന

സന്ധംബനകച്ച അഞഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ തഗലഴാഴപറയുന്നാക് മുഖേണ്ഡക കേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് ബനലപട്

വകുപ്പു കേള് െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേള് സമകതക അന്ധംഗി  കേരകച.

പട്ക കേജഗതക വക കേസനന്ധം 

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര്  - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസനന്ധം 

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് 12 മുതല് 16 വലര

പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ വക കേസനന്ധം

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര്  28 മുതല് 39 വലര

സഗമൂഹൂഹ്യനി തക

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് - 40, 41,42, 44, 45, 46, 47, 53, 56

വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസനന്ധം

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് -57, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 75

കൈകസനക കേയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമന്ധം

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് 81 മുതല് 85 വലര

പ്രസ്തുത റകയപഗര്ട്കലെ സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപ്പുമഗോക ബനലപട് 43, 48, 49, 50, 51,

52, 54, 55 വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപ്പുമഗോക ബനലപട് 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74,

ലപഗതുഭരണ വകുപ്പുമഗോക ബനലപട് 77, 78, 79, 80 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുള്ള നടപടക

യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേള് െഭൂഹ്യമഗക്കക ആോതി പരകഗണകക്കുന്നാക്തകനുന്ധം, 2020-21 സഗമ്പത്ക കേ

വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന സന്ധംബനകച്ച അഞഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ

യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുള്ള ആാക്ക വിഭാഗക്ഷേന് യടക്കണ് റകയപഗര്ട്കല്റെയുന്ധം 2020 എപ്രകല് 1 മുതല് 2021

മഗര്ച്ചി 31 വലരയുള്ള പി രകയോഗ്കക്കല് റകയപഗര്ട്കല്റെയുന്ധം  കേരടു കേള് പരകഗണകക്കുന്നാക്

തകനുമഗോക 2-8-2021 തക പങ്കെളഗഴ്ച സഭ പകരകുതായി തെരഞ്ഞെതകനുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം യോഗഗന്ധം യതി ചെരുവഗന് സമകതക
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തകരുമഗനകച.

യോഗഗന്ധം ഉച്ചയ്ഡഡ് ക്കുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം  2.45 -നി അവസഗനകച.                                    

2-8-2021-ലെ യോഗഗനടപടകക്കുറകപി

സഗമൂഹൂഹ്യയസവനന്ധം സന്ധംബനകച്ച സബ്ജക്ട് കമ്ി  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക XIII,  2021  ആഗസ്റ്റി മഗസന്ധം

2-ാംഗാംന്ധം തി ോതക തക പങ്കെളഗഴ്ച സഭഗസയമ്മിറ്റി Xളനത്കനുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം 4.05-നി നകോമസഭഗ സമുച്ചോത്കലെ

5  'എ' സയമ്മിറ്റി Xളന ഹഗളകല് സമകതക ലതി ചെോര്മഗനുന്ധം ബഹ. പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ

പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം യിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ ശി . ല കേ. രഗധഗകൃഷ്ണല്റെ

അദ്ധ്ൂഹ്യാക്ക വിഭാഗക്ഷേതോകല് യോഗഗന്ധം യതി ചെര്്. പ്രസ്തുത യോഗഗത്കല് സമകതകയുലട എകി ഒഫി യഷം
2.3ൂഹ്യഗ

അന്ധംഗവും ദേവസ്വവുന്ധം ബഹ. ഉന്നാക്തവകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസവും ദേവസ്വവുന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ

യ്ഗ. ആര് . ബകന്ദു ഹഗജരഗോകരു്. തഗലഴാഴപറയുന്നാക്  അന്ധംഗങ്ങളും ഹാജരായന്ധം യോഗഗത്കല് പല പങ്കെടുത്തു:

1. ശി .  ല കേ. ആന്സെന് , എന്ധം. എല് .എ.

2. ശി . ഐ. സക. ബഗെകൃഷ്ണന് , എന്ധം. എല് . എ.

3. ശി . ഒ.ആര് . യ കേളും ഹാജരായ, എന്ധം. എല് . എ.

4. ശി . യു. എ. െത്ി ഫി , എന്ധം. എല് . എ.

5. ശി . സക.സക. മുകുന്ദന് , എന്ധം. എല് . എ.

6. ശി . എന്ധം. നൗഷം
2.3ഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേി, എന്ധം. എല് . എ.

7. ശി . രയമയ്ക്കുശേി ലതി ചെന്നാക്കത്െ, എന്ധം. എല് . എ.

8. ശി മതക യ്ക്കുശേഗന്തകുമഗരക ല കേ., എന്ധം. എല് . എ.

നകോമസഭഗ ലസക്രയട്റകോറ്റി XIII-നി :

1. ശി . മഗതാത്യൂക്കുട്ക ജക., അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക,

2. ശി . അബ ബ്ദുള് നഗസര് എന്ധം., അണ്ടര് ലസക്രട്റക.

ഹഗജരഗോ മറ്റി XIII-നി ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥര് :

1. ശി മതക അ ഞന എന്ധം., ്ോറക്ട് കമ്ര് , സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി 

2. ശി മതക നകഷം
2.3 എസി.,  അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക, സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി

3. ശി . നകഷം
2.3ഗന്തി എസി., റി ജകോണല് ്ോറക്ട് കമ്ര് ,  യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ മകഷം
2.3ന്
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4. ശി . അനകല്കുമഗര് ജക., സി നകോര് ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് , സഗമൂഹൂഹ്യനി തക  ് ോറക്ട് കമ്യററ്റി XIII-നി

5. ശി മതക അല്ലാ ഓഫീസക റഗണക എ. എന്ധം., ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് , യ കേരള സഗമൂഹൂഹ്യസുരാക്ക വിഭാഗക്ഷേഗ

മകഷം
2.3ന്
6. ശി മതക െത എന്ധം. എസി., ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് , ഭകന്നാക്യയ്ക്കുശേഷം
2.3കക്കഗര്ക്കഗയുള്ള 
സന്ധംസ്ഥഗന  കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ണയററ്റി XIII-നി

7. ശി മതക ഷം
2.3ഗെി ന ്ക.എല് ., ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് , വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസന 
വകുപി

8. ശി . പ്രിഭാഗക്ഷേമവും ദേി പി പക., സി നകോര് സുപ്രണ്ടി, എസി. ടക. ്ോറക്ട് കമ്യററ്റി XIII-നി.

സമകതകയുലട 2020-21സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച അഞഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് സഗമൂഹൂഹ്യനി തക ലപഗതുഭരണന്ധം
എന്നാക്ി   വകുപ്പു കേള് െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേള് ,  2020-21  സഗമ്പത്ക കേ
വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന സന്ധംബനകച്ച അഞഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുള്ള ആാക്ക വിഭാഗക്ഷേന് യടക്കണ് റകയപഗര്ട്കല്റെ  കേരടി, 2020 ഏപ്രകല് 1 മുതല്
2021 മഗര്ച്ചി 31 വലരയുള്ള പി രകയോഗ്കക്കല് റകയപഗര്ട്കല്റെ  കേരടി എന്നാക്കവ
പരകഗണനയ്ഡഡ്ലക്കടുക്കു കേയുന്ധം  തഗലഴാഴപറയുന്നാക് തി രുമഗനങ്ങള് കൈക കേലക്കഗള്ളു കേയുന്ധം ലതി ചെയ:

1. 2020-21 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച അഞഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് സഗമൂഹൂഹ്യനി തക, 
വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസനന്ധം, ലപഗതുഭരണന്ധം എന്നാക്ി  വകുപ്പു കേള് െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക 
യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേള്

(ഫ.നന്ധം. 1687/സബി.സക ജക2/2020/നക.ലസ.)

പ്രസ്തുത റകയപഗര്ട്കലെ 43,48,49,50,51,52,54,55 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപ്പുന്ധം 64,65,70,71,72.73,74 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപ്പുന്ധം 77, 78, 79, 80 എന്നാക്ി 
മുഖേണ്ഡക കേ കേ കേളകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് ലപഗതുഭരണ (ഏയ കേഗപനന്ധം) വകുപ്പുന്ധം  െഭൂഹ്യമഗക്കകോ
നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേള് സമകതക പരകഗണകക്കു കേയുന്ധം അന്ധംഗി  കേരകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2. 2020-21 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധനസന്ധംബനകച്ച 
അഞഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുള്ള ആാക്ക വിഭാഗക്ഷേന് യടക്കണ് റകയപഗര്ട്കല്റെ
 കേരടി

(ഫ.നന്ധം. 1687/സബി.സക ജക2/20/നക.ലസ.)

പ്രസ്തുത റകയപഗര്ട്കല്റെ  കേരടി സമകതക പരകഗണകക്കു കേയുന്ധം യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക കൂടഗലത
അന്ധംഗി  കേരകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

3.  സമകതകയുലട 2020 എപ്രകല് 1 മുതല്  2021 മഗര്ച്ചി 31 വലരയുള്ള 
 കേഗെോളവകലെ പി രകയോഗ്കക്കല് റകയപഗര്ട്കല്റെ  കേരടി
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(ഫ.നന്ധം. 8555/സബി.സക ജക2/2021/നക.ലസ.)

പ്രസ്തുത റകയപഗര്ട്കല്റെ  കേരടി സമകതക പരകഗണകക്കു കേയുന്ധം യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക കൂടഗലത
അന്ധംഗി  കേരകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2016-17, 2017-18, 2019-20 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ങ്ങളകലെ ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട
പരകയയ്ക്കുശേഗധന സന്ധംബനകച്ച റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേളകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് ഇനകയുന്ധം നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമ്റെി
െഭൂഹ്യമഗക്കഗത് വകുപ്പു കേളും ഹാജരായലട സമി പനത്കല് സമകതക  കേടുത് അതൃപ്തക യരമുഖേലപടുത്തു കേയുന്ധം
സമകതകയുലട പരകഗണനോകലുള്ള തി ര്പഗക്കഗലത അവയയ്ക്കുശേഷം
2.3കക്കുന്നാക് ഫോലു കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല്
അടകോന്തരമഗോക റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കണലമന്നാക്ി വകുപ്പു കേള്ക്കി  നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം
റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കഗത്പാക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം വകുപി ലസക്രട്റകമഗരകല് നക്ന്ധം ലതളകലവടുപി നടത്തുന്നാക്തകനുന്ധം
സമകതക തി രുമഗനകച.

യോഗഗന്ധം കൈകവകുയന്നാക്രന്ധം  4.25 -നി അവസഗനകച.

                              29-9-2021-ലെ യോഗഗനടപടകക്കുറകപി

സഗമൂഹൂഹ്യയസവനന്ധം സന്ധംബനകച്ച സബ്ജക്ട് കമ്ി  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക XIII, 2021  ലസപറ്റി XIII-നന്ധംബര് മഗസന്ധം
29-ാംഗാംന്ധം തി ോതക ബധനഗഴ്ച രഗവകലെ 11.30-നി നകോമസഭഗ സമുച്ചോത്കലെ
ഐ. ടക. വി ്കയോഗ യ കേഗണ്ഫറന്സി ഹഗളകല്  സമകതക ലതി ചെോര്മഗനുന്ധം ബഹ. പട്ക കേജഗതക
പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം യിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ ശി . ല കേ. രഗധഗകൃഷ്ണല്റെ
അദ്ധ്ൂഹ്യാക്ക വിഭാഗക്ഷേതോകല് യോഗഗന്ധം യതി ചെര്്. പ്രസ്തുത യോഗഗത്കല് സമകതകയുലട എകി-ഒഫി യഷം
2.3ൂഹ്യഗ
അന്ധംഗമഗോ ബഹ. ഉന്നാക്തവകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസവും ദേവസ്വവുന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക യ്ഗ. ആര് . ബകന്ദുവും ദേവസ്വവുന്ധം
പ്രയതൂഹ്യ കേ ാക്ക വിഭാഗക്ഷേണകതഗവഗോക ബഹ. ആയരഗഗൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസനവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക
ശി മതക വി ണഗ യജഗര്ാന്ധം (വി ്കയോഗ യ കേഗണ്ഫറന്സി മുയമുഖേന) പല പങ്കെടുത്തു. കൂടഗലത
തഗലഴാഴപറയുന്നാക് അന്ധംഗങ്ങളും ഹാജരായന്ധം ഹഗജരഗോകരു്:

1. ശി .  ല കേ. ആന്സെന് , എന്ധം. എല് . എ.

2. ശി . സക. സക. മുകുന്ദന് , എന്ധം. എല് . എ.

3. ശി മതക യ്ക്കുശേഗന്തകുമഗരക ല കേ., എന്ധം. എല് . എ.

നകോമസഭഗ ലസക്രയട്റകോറ്റി XIII-നി :

1. ശി . മഗതാത്യൂക്കുട്ക ജക., അ്കഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക,

2. ശി . അബ ബ്ദുള് നഗസര് എന്ധം., അണ്ടര് ലസക്രട്റക.

ഹഗജരഗോ മറ്റി XIII-നി ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥര് :

1. ശി മതക നകഷം
2.3 എസി., അ്ി ഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക, വനകതഗയ്ക്കുശേകശു  വക കേസന വകുപി

2.   യ്ഗ. അിഭാഗക്ഷേമവും ദേി െ അബ്ദുല്ലാ ഓഫീസ, ഐ.എ.എസി., ്ോറക്ട് കമ്ര് , വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന
690/2022.
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വകുപി

3. ശി .  എന് . യിഭാഗക്ഷേമവും ദേവി ിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗസി, ്ോറക്ട് കമ്ര് , പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗ വക കേസന വകുപി.

4. ശി മതക ബകന്ദു യഗഗപകനഗഥി, അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ്ോറക്ട് കമ്ര് , വനകതഗ യ്ക്കുശേകശുവക കേസന
വകുപി

5. ശി . ആര് . ഷം
2.3കബ, ല്പാത്യൂട്ക ്ോറക്ട് കമ്ര് , പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗ വക കേസന വകുപി 

6. ശി മതക അനി റ്റി XIII-ന എസി., അസകസ്റ്റ്റെി ്ോറക്ട് കമ്ര് , വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി.

വക്കയോഗ യ കേഗണ്ഫറന്സി മുയമുഖേന പല പങ്കെടുത് ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥര് :

1. ശി മതക റഗണക യജഗര്ജി, ഐ.എ.എസി, പ്രകന്സകപല് ലസക്രട്റക,
സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസനവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപി

2. ശി മതക  ടക. വക. അനുപമ ഐ. എ. എസി,  ്ോറക്ട് കമ്ര് , പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ
വക കേസന വകുപി

3. ശി മതക സൂസന് യഗഗപക, രജകസഗര് , യ കേരള സന്ധംസ്ഥഗന പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗ
 കേമ്മിറ്റി Xി ഷം
2.3ന്

4. ശി മതക ബകന്ദു, മഗയനജകന്ധംഗി ്ോറക്ട് കമ്ര് , പരകവര്ത്കത കൈകക്രസവ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേകത
വകഭഗഗ വക കേസന യ കേര്പയറഷം
2.3ന് .

സമകതക യ കേരള സ്ത്രി ധന നകയരഗധന യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക തി ചെട്ങ്ങള് -2021 (എസി.ആര് .ഒ.നന്ധം.
520/2021), 2019-20സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച നഗെഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗ വക കേസന
വകുപി െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റുന്ധം  കേഗെതഗമസപത്രക കേയുന്ധം പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന
വകുപകല്റെ 2018-19 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് വഗര്ഷം
2.3ക കേ പ്രവര്ത്ന റകയപഗര്ട്കയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുള്ള
 കേഗെതഗമസ പത്രക കേ,  എന്നാക്കവ പരകഗണനയ്ഡഡ്ലക്കടുക്കു കേയുന്ധം  തഗലഴാഴപറയുന്നാക് തി രുമഗനങ്ങള്
കൈക കേലക്കഗള്ളു കേയുന്ധം ലതി ചെയ:

1. യ കേരള സ്ത്രി ധന നകയരഗധന (യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക) തി ചെട്ങ്ങള് (എസി.ആര് .ഒ.നന്ധം. 520/2021)  
സമകതകയുലട സഗധൂ കേരണന്ധം യനടുന്നാക്തി സന്ധംബനകച്ചി. 

(ഫ.നന്ധം 13218/സബി.സക ജക2/2021/നക.ലസ.)

2004-ല് നകെവകല് വന്നാക് സ്ത്രി ധന നകയരഗധന തി ചെട്ങ്ങള് പ്ര കേഗരന്ധം സ്ത്രി ധന നകയരഗധന
നകോമത്കല്റെ നടത്കപ്പുമഗോക ബനലപട് വകവകധ ചുമതെ കേള് സഗമൂഹൂഹ്യനി തക
വകുപകനഗോകരു്ലവ്ന്ധം നകര്്ഹണ ചുമതെ വഹകച്ചകരുന്നാക്തി Regional  Dowry
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Prohibition  Officer  ആോകരു്ലവ്ന്ധം 2017-ല് സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി വകഭജകച്ചി
വനകതഗ-യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപ്പുകൂടക രൂപി  കേരകചലവ പങ്കെകലുന്ധം തി ചെട്ങ്ങളകല് യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക
ല കേഗണ്ടുവന്നാക്കരുന്നാക്കലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം അടുത്  കേഗെത്ഗോക സ്ത്രി ധനവും ദേവസ്വവുമഗോക ബനലപട്ി
വളലരോധക കേന്ധം മരണങ്ങള് ഉണ്ടഗകു കേയുന്ധം വെകോ വകവഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേമഗവും ദേവസ്വവു കേയുന്ധം ലതി ചെയ്ത
അവസരത്കെഗണി വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപകനി സ്ത്രി ധനനകയരഗധന നകോമത്കല്റെ
 കേഗരൂഹ്യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമമഗോ നകര്്ഹണ ചുമതെ നല് കേകലക്കഗണ്ടി തി ചെട്ത്കല് Regional  Dowry
Prohibition  Officer  എന്നാക്തകനുപ കേരന്ധം District  Dowry  Prohibition  Officer  എ്ന്ധം
Prohibition  Officer  എന്നാക്തകനുപ കേരന്ധം Women  Protection  Officer  എ്ന്ധം ആക്കക
മഗറ്റി XIII-നകലക്കഗണ്ടി  അടകോന്തരമഗോക യനഗട്കഫകയക്കഷം
2.3ന് പുറലപടുവകയക്കണ്ടക വന്നാക്ലത്ന്ധം
കൂടഗലത  Director  Women  and  Child  Development  Department  എന്നാക്തി Chief
Dowry  Prohibition  Officer  എന്നാക്ഗക്കക യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക ലതി ചെയ്തകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശു
വക കേസന വകുപി പ്രകന്സകപല് ലസക്രട്റക സമകതക മുമ്പഗല കേ യബഗധകപകച.

ഇതി വളലര  കേഗെമഗോക നകോമവകുപകല് ലപ്റെകന്ധംഗകല് ഉണ്ടഗോകരുന്നാക് വകഷം
2.3ോ
മഗലണ്ന്ധം നകോമവകുപകലെ നടപടകക്രമങ്ങള് എല്ലാ ഓഫീസഗന്ധം തഗക്ഷേമവും ദേവസ്വരകതലപടുത്ക അന്ധംഗി  കേരകച്ചി
യനഗട്കഫകയക്കഷം
2.3ന് പുറലപടുവകക്കു കേോഗണുണ്ടഗോലത്ന്ധം ആയരഗഗൂഹ്യ വനകതഗയ്ക്കുശേകശു
വക കേസന വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക സമകതകലോ അറകോകച. തുടര്ന്നാക്ി പ്രസ്തുത എസി. ആര് . ഒ.
പ്രസകദ്ധ്ലപടുത്കോ നടപടക സമകതക സഗധൂ കേരകച.

2. 2019-20 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട  പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച നഗെഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ  12 മുതല് 15 വലര മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് പകന്നാക്ഗക്ക വകഭഗഗ വക കേസന വകുപി െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക
യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റുന്ധം  കേഗെതഗമസപത്രക കേയുന്ധം

(ഫ.നന്ധം 3334/സബി.സക ജക2/2019/നക.ലസ.) 

പ്രസ്തുത നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റുന്ധം  കേഗെതഗമസപത്രക കേയുന്ധം  സമകതക അന്ധംഗി  കേരകച.

3. 2018-19 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ത് പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗവക കേസന വകുപ്പുമഗോക ബനലപട്
വഗര്ഷം
2.3ക കേ പ്രവര്ത്ന റകയപഗര്ട്കയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുള്ള   കേഗെതഗമസപത്രക കേ (ഫ.നന്ധം. 111/സബി.സക
ജക2/2019/നക.ലസ.)

പ്രസ്തുത  കേഗെതഗമസപത്രക കേ സമകതക അന്ധംഗി  കേരകച.

സമകതകയുലട 2016-17 സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത്  ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച ഒന്നാക്ഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ മുഖേണ്ഡക കേ 7-ലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേോകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുന്ധം, 2017-18
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സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത്  ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന സന്ധംബനകച്ച രണ്ടഗമതി
റകയപഗര്ട്കലെ 3, 4, 6 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുന്ധം  പട്ക കേജഗതക
വക കേസന വകുപ്പുന്ധം  2019-20  സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത്  ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച  നഗെഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ 7 മുതല് 11 വലര മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേോകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല്
പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപ്പുന്ധം  17, 18, 29, 30 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപ്പുന്ധം 34, 35, 38, 40, 46 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല്  വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപ്പുന്ധം ടക മുഖേണ്ഡക കേ കേള് സന്ധംബനകച്ച
നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റുന്ധം  കേഗെതഗമസപത്രക കേയുന്ധം െഭൂഹ്യമഗക്കഗത്തകല് സമകതക അതൃപ്തക
യരമുഖേലപടുത്തു കേയുന്ധം അടകോന്തരമഗോക റകയപഗര്ട്ഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്ി വകുപ്പു കേളകയെക്കി
 കേത്ോയ്ക്കുന്നാക്തകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകക്കു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസനന്ധം എന്നാക്ി  വകുപ്പു കേളും ഹാജരായമഗോക ബനലപട്  2017-
18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 എന്നാക്ി  സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ങ്ങളകലെ വഗര്ഷം
2.3ക കേ
പ്രവര്ത്ന റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേള് ( കേഗെതഗമസപത്രക കേസഹകതന്ധം) ലപഗതുഭരണ ഏയ കേഗപനന്ധം
വകുപ്പുമഗോക ബനലപട് 2018-19, 2019-20, 2020-21 എന്നാക്ി  സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ങ്ങളകലെ
വഗര്ഷം
2.3ക കേ പ്രവര്ത്ന റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേള് ( കേഗെതഗമസപത്രക കേസഹകതന്ധം) എന്നാക്കവ
അടകോന്തരമഗോക െഭൂഹ്യമഗക്കണലമന്നാക്ഗവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്ി വകുപ്പു കേളകയെക്കി  കേത്ോയ്ക്കുന്നാക്തകനി
സമകതക നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകച.

സമകതക മുമ്പഗല കേ റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേള് സമര്പകക്കുന്നാക്തകനി  കേഗെതഗമസമുണ്ടഗകുന്നാക്തി
ഒഴാഴകവഗക്കുന്നാക്തകനുള്ള നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമന്നാക്ി സമകതക നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകച. ആോതി
സന്ധംബനകച്ചി 2-8-2021-ലെ യോഗഗത്കല് തി രുമഗനലമടുത്തകല്റെ അടകസ്ഥഗനത്കല്
ബനലപട് വകുപ്പു കേള്ക്കി  നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം ഇതുമഗോക ബനലപട്ി
ബഹമഗനലപട് സ്പിി ക്കര് വളലര  കേര്ക്കയ്ക്കുശേമഗോക ഒരു റൂളകന്ധംഗി നല് കേകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം
അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക യോഗഗത്കല് അറകോകച.

നടപടക റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേള് കൃതൂഹ്യസമോത്ി െഭകലച്ച പങ്കെകല് മഗത്രയമ ഫോലു കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല്
വൂഹ്യക്തമഗോക തി രുമഗനങ്ങലളടുക്കഗന് സഗധകക്കൂ എ്ന്ധം റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേള്
കൈകവകുന്നാക്തകനനുസരകച്ചി അതകല്റെ പ്രസക്തക നഷ്ടലപടു കേോഗലണ്ന്ധം സമകതക
അഭകപ്രഗോലപടു കേയുന്ധം സമകതകയുലട പരകഗണനോകലുള്ള തി ര്പഗക്കഗലത അവയയ്ക്കുശേഷം
2.3കക്കുന്നാക്
എല്ലാ ഓഫീസഗ ഫോലു കേളകലുന്ധം അടകോന്തരമഗോക  റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കണലമന്നാക്ി വകുപ്പു കേള്ക്കി
നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല്കുന്നാക്തകനുന്ധം റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കഗത്പാക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം വകുപി ലസക്രട്റകമഗരകല് നക്ന്ധം
ലതളകലവടുപി നടത്തുന്നാക്തകനുന്ധം സമകതക തി രുമഗനകച.
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യോഗഗന്ധം രഗവകലെ  11.50-നി അവസഗനകച.

8-12-2021-ലെ യോഗഗനടപടകക്കുറകപി

സഗമൂഹൂഹ്യയസവനന്ധം സന്ധംബനകച്ച സബ്ജക്ട് കമ്ി  കേമ്മിറ്റി Xകറ്റി XIII-നക XIII,  2021  ്കസന്ധംബര് മഗസന്ധം
8-ാംഗാംന്ധം തി ോതക ബധനഗഴ്ച രഗവകലെ 11.30-നി നകോമസഭഗ സമുച്ചോത്കലെ 5 ബക
സയമ്മിറ്റി Xളന ഹഗളകല് സമകതക ലതി ചെോര്മഗനുന്ധം ബഹ. പട്ക കേജഗതക പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ
പകന്നാക്ഗക്കവകഭഗഗയാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവുന്ധം യിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും ദേവസ്വവുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കകയുമഗോ ശി . ല കേ. രഗധഗകൃഷ്ണല്റെ
അദ്ധ്ൂഹ്യാക്ക വിഭാഗക്ഷേതോകല് യോഗഗന്ധം യതി ചെര്്. പ്രസ്തുത യോഗഗത്കല് സമകതകയുലട എകി-ഒഫി യഷം
2.3ൂഹ്യഗ
അന്ധംഗമഗോ ബഹ. ഉന്നാക്ത വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസവും ദേവസ്വവുന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തകയുന്ധം വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക യ്ഗ. ആര് .
ബകന്ദുവും ദേവസ്വവുന്ധം പ്രയതൂഹ്യ കേ ാക്ക വിഭാഗക്ഷേണകതഗവഗോക ബഹ. ആയരഗഗൂഹ്യവും ദേവസ്വവുന്ധം വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസനവും ദേവസ്വവുന്ധം
വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക ശി മതക വി ണഗ യജഗര്ാന്ധം (വി ്കയോഗ യ കേഗണ്ഫറന്സി മുയമുഖേന) പല പങ്കെടുത്തു.
കൂടഗലത തഗലഴാഴപറയുന്നാക് അന്ധംഗങ്ങളും ഹാജരായന്ധം ഹഗജരഗോകരു്:

1. ശി .  ല കേ. ആന്സെന് , എന്ധം. എല് . എ.

2. ശി . ഒ. ആര് . യ കേളും ഹാജരായ, എന്ധം. എല് . എ.

3. ശി . യു. എ.  െത്ി ഫി, എന്ധം. എല് . എ.

4. ശി . സക. സക. മുകുന്ദന് , എന്ധം. എല് . എ.

5. ശി . എന്ധം. നൗഷം
2.3ഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേി, എന്ധം. എല് . എ.

6. ശി . രയമയ്ക്കുശേി ലതി ചെന്നാക്കത്െ, എന്ധം. എല് . എ.

7. ശി മതക യ്ക്കുശേഗന്തകുമഗരക ല കേ., എന്ധം. എല് . എ.

നകോമസഭഗ ലസക്രയട്റകോറ്റി XIII-നി :

ശി . അബ ബ്ദുള് നഗസര് എന്ധം., അണ്ടര് ലസക്രട്റക.

ഹഗജരഗോ മറ്റി XIII-നി ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥര് :
1. ശി മതക നകഷം
2.3 എസി., അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക, വനകതഗയ്ക്കുശേകശു  വക കേസന വകുപി
2.   ശി . ല കേ. ലജ. യജഗസഫി, അ്ി ഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക, പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന
വകുപി

3. ശി . കൈകഷം
2.3ന് എ. ഹമുഖേി, അ്ി ഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക, ലപഗതുഭരണ വകുപി
4. ശി . ല കേ. പക. പുരുയഷം
2.3ഗത്മന് , അ ് ി ഷം
2.3ണെ ി ലസക്രട്റക & രജകസഗര് ,
ല കേ.എസി.സക.ഇ.ബക.സക.എഫി.സക .

5. ശി മതക എന്ധം. സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വപ, യജഗോക്റെി ലസക്രട്റക, പട്ക കേജഗതക വക കേസന വകുപി 
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6. ശി . ആര് . ഷം
2.3കബ, ല്പാത്യൂട്ക ലസക്രട്റക, സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി 
7. ശി മതക എസി. ജെജ, അ്ി ഷം
2.3ണല് ്ോറക്ട് കമ്ര് , സഗമൂഹൂഹ്യനി തക  വകുപി
8. ശി . വക. സജി വി, അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ്ോറക്ട് കമ്ര് (ഇന് -തി ചെഗര്ജ്ജി), പട്ക കേജഗതക
വക കേസന വകുപി

9. ശി മതക ബകന്ദു യഗഗപകനഗഥി, അ്ി ഷം
2.3ണല് ്ോറക്ട് കമ്ര് (ഇന് -തി ചെഗര്ജ്ജി)
വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി

10. ശി മതക എ. ജോശി , അസകസ്റ്റ്റെി ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് ,
ല കേ.എസി. സക.ഇ.ബക.സക.എഫി.സക.

11. ശി മതക സക. എസി. ശി ജ, സി നകോര് ഫകനഗന്സി ഓഫി സര് , സഗമൂഹൂഹ്യനി തക
വകുപി

വക്കയോഗ യ കേഗണ്ഫറന്സി മുയമുഖേന പല പങ്കെടുത് ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥ :

ശി മതക ടക. വക. അനുപമ, ഐ.എ.എസി., ്ോറക്ട് കമ്ര് , വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി

സമകതക 2017-18, 2018-19, 2019-20, എന്നാക്ി  സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ങ്ങളകലെ
ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന സന്ധംബനകച്ച റകയപഗര്ട്ടും, വകുപ കേളകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല്
െഭൂഹ്യമഗോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേളും ഹാജരായന്ധം  കേഗെതഗമസപത്രക കേ കേളും ഹാജരായന്ധം പരകഗണനയ്ഡഡ്ലക്കടുക്കു കേയുന്ധം
തഗലഴാഴപറയുന്നാക് തി രുമഗനങ്ങള് കൈക കേലക്കഗള്ളു കേയുന്ധം ലതി ചെയ:

1. 2019-20സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച നഗെഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗവക കേസനന്ധം, 
സഗമൂഹൂഹ്യനി തക, വനകതഗ- യ്ക്കുശേകശു വക കേസനന്ധം, ലപഗതുഭരണന്ധം എന്നാക്ി  വകുപ്പു കേള് 
െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേളും ഹാജരായന്ധം   കേഗെതഗമസപത്രക കേ കേളും ഹാജരായന്ധം

(ഫ.നന്ധം 3334/സബി.സക ജക2/2019/നക.ലസ.)

പട്ക കേവര്കവര്ഗ്ഗ വക കേസന വകുപി 

മുഖേണ്ഡക കേ  -6 

പ്രസ്തുത മുഖേണ്ഡക കേോകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേോകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് െഭൂഹ്യമഗോ നടപടക റകയപഗര്ട്ി സമകതക
അന്ധംഗി  കേരകച. നഗെഗമതി  റകയപഗര്ട്കലെ 7 മുതല് 11 വലര മുഖേണ്ഡ ക കേ കേളകലെ
യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുള്ള നടപടക റകയപഗര്ട്ി അടകോന്തരമഗോക െഭൂഹ്യമഗക്കുന്നാക്തകനി നടപടക
സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമന്നാക്ി  സമകതക വകുപകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേക.

സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി

പ്രസ്തുത റകയപഗര്ട്കലെ 23 മുതല് 28 വലര മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല്
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വകുപി െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേളും ഹാജരായന്ധം  കേഗെതഗമസപത്രക കേ കേളും ഹാജരായന്ധം  സമകതക
അന്ധംഗി  കേരകച.

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് 24 പരകഗണകക്കലവ 2235-02-101-89 -വക കേെഗന്ധംഗര്ക്കുയവണ്ടക
ഭവനങ്ങള് നടത്തുന്നാക് സന്നാക്ദ്ധ് സന്ധംഘടന കേള്ക്കുന്ധം സ്ഥഗപനങ്ങള്ക്കുമുള്ള ധനസഹഗോന്ധം
എന്നാക് ലഹ ് ി ഓഫി അക്കൗണ്ടകലെ 'വക കേെഗന്ധംഗര് ' എന്നാക് യപരി മഗറ്റി XIII-നക 'ഭകന്നാക്യയ്ക്കുശേഷം
2.3കക്കഗര് '
എന്നാക് പിഭാഗക്ഷേമവും ദേന്ധം യതി ചെര്ക്കണലമ്ന്ധം കൂടഗലത വക കേെഗന്ധംഗ യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ യ കേഗര്പയറഷം
2.3ല്റെ യപരകലുന്ധം മഗറ്റി XIII-നന്ധം
വരുത്തുന്നാക്തകനി  നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമ്ന്ധം സമകതക വകുപകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേക. 

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് 25 പരകഗണകക്കലവ 2235-02-104-98-36 അനഗഥയ്ക്കുശേഗെ കേള്
ധനസഹഗോന്ധം യ്ക്കുശേമ്പയളതരന്ധം എന്നാക് ലഹ  ഡ്ഡായതുകൊണ്ട് കലെ 'അനഗഥയ്ക്കുശേഗെ കേള് ' എന്നാക് യപരി മഗറ്റുന്നാക്തകനി
നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമ്ന്ധം ആോതകനഗോക Orphanages and Other Charitable Homes
Act യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക ലതി ചെയ്യണലമ്ന്ധം സമകതക യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ ലതി ചെയ.

ഇത്രത്കല് പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക് 316 യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമസ്ഥഗപനങ്ങള് അടചപൂട്ടും, വകുപവഗനുണ്ടഗോ
 കേഗരണങ്ങളും ഹാജരായന്ധം അടചപൂട്ഗന് സഗധൂഹ്യതയുണ്ടി എന്നാക്ി മനസകെഗക്കകലക്കഗണ്ടുതലന്നാക്
1.41312  യ കേഗടക രൂപ അധക കേമഗോക ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്തകല്റെ  കേഗരണവും ദേവസ്വവുന്ധം സമകതക വകുപി
ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥയരഗടി ആരഗ ഞ.

2018-19-ല് സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപകല്റെ വകഭജനന്ധം നടന്നാക് യയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം ഇത്രന്ധം
സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായലട ഗഗ്റെി ല കേഗടുക്കുന്നാക്  കേഗരൂഹ്യങ്ങലളല്ലാ ഓഫീസഗന്ധം ലതി ചെയ്യുന്നാക്തി വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന
വകുപഗലണ്ന്ധം ഇയപഗള് കുട്ക കേളും ഹാജരായലട എല്ലാ ഓഫീസഗ യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമ സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായന്ധം ജുവകൈകനല് ജസ്റ്റകസി
ആക്ട് കമ്ി അനുസരകചള്ള മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡപ്ര കേഗരന്ധം പ്രവര്ത്കക്കണലമന്നാക്ി നകഷ്കര്ഷം
2.3കച്ചകരക
ക്കുന്നാക്തകനഗല് പ്രസ്തുത ആക്ട് കമ്കലെ മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡങ്ങള് പഗെകക്കുന്നാക്തകനി  കേഴാഴകോഗത് പെ
സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായന്ധം അടചപൂയട്ണ്ട സഗഹതി ചെരൂഹ്യന്ധം വ്ലവ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി
അ ് ി ഷം
2.3ണെ ി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ അറകോകച.

316 സ്ഥഗപനങ്ങള് അടചപൂട്കോതി ജുവകൈകനല് ജസ്റ്റകസി രജകയസഷം
2.3നുയവണ്ടക
അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേകച്ചകട്ി നകരസകച്ചതുല കേഗണ്ടലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം മറകച്ചി ജുവകൈകനല് ജസ്റ്റകസി ആക്ട് കമ്ി പ്ര കേഗരമുള്ള
രജകയസഷം
2.3നി  യപഗ കേഗന് തയ്യഗറഗ കേഗലത  യനരയത്തലന്നാക് ഇത്രന്ധം സ്ഥഗപനങ്ങള്
അടചപൂട്ടും, വകുപ കേോഗണുണ്ടഗോലത്ന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി  ് ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ
അറകോകച. ജുവകൈകനല് ജസ്റ്റകസി രജകയസഷം
2.3നുയവണ്ടക അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ നല് കേകോ 814
സ്ഥഗപനങ്ങള് ഇയപഗള് സന്ധംസ്ഥഗനത്തുലണ്ട്ന്ധം കൂടഗലത സര്ക്കഗരകല്റെ  കേി ഴാഴകല്
പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക് 29 സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായമുലണ്ട്ന്ധം ഇത്രയുന്ധം സ്ഥഗപനങ്ങളകെഗോക 11000-ല്
തഗലഴാഴ കുട്ക കേളഗണുള്ളലത്ന്ധം പത്ി മുതല്  പതകനഞി കുട്ക കേള് മഗത്രമഗണി ഒരു
സ്ഥഗപനത്കലുള്ളലത്ന്ധം വനകതഗയ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേി  കേരകച. യ കേന്ദ്ര
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സര്ക്കഗര് 45 സ്ഥഗപനങ്ങള്ക്കി മഗത്രമഗണി ഇയപഗള് ഗഗ്റെി അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം
കുട്ക കേളും ഹാജരായലട എം പൂര്ണ്ണത്കനനുസരകച്ചി സ്ഥഗപനങ്ങള് അധക കേമഗലണന്നാക്  കേഗരണത്ഗല് കുറച്ചി
വര്ഷം
2.3ങ്ങളഗോക ഗഗ്റെി വകെക്കകോകരകക്കു കേോഗലണ്ന്ധം ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച.

ജുവകൈകനല് ജസ്റ്റകസി ആക്ട് കമ്ി അനുസരകചള്ള രജകയസഷം
2.3നി  സ്ഥഗപനങ്ങള് അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ
ല കേഗടുക്കുന്നാക് സമോത്ി  എവകലടോഗയണഗ  മഗറ്റി XIII-നങ്ങള് വരുത്ഗന്  സഗധൂഹ്യതയുള്ളതി അതി
ലതി ചെയ്യഗനുന്ധം അങ്ങലനയുള്ള മഗറ്റി XIII-നങ്ങള് വരുത്ഗനുന്ധം നകോമനന്ധം നടത്ഗനുന്ധം മൂന്നാക്ി മഗസന്ധം മുതല്
ആറി മഗസന്ധം വലര സമോന്ധം ല കേഗടുക്കു കേയുന്ധം അതുന്ധം അവര് പഗെകക്കുന്നാക്കലല്ലാ ഓഫീസ പങ്കെകല് മഗത്രമഗണി
രജകസ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭ യടഷം
2.3ന് നകരസകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം അത്രത്കലുള്ള റകജാക്ക വിഭാഗക്ഷേന്  കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെ  ഒന്നാക്ര
വര്ഷം
2.3മഗോക ഉണ്ടഗോകട്കലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം ്ോറക്ട് കമ്ര് വൂഹ്യക്തമഗക്കക.

ഈ സ്ഥഗപനങ്ങള് പ്രവര്ത്കച്ചകരുന്നാക് ല കേട്കടങ്ങലളല്ലാ ഓഫീസഗന്ധം പൂട്കക്കകടക്കു കേോഗയണഗ
ലോന്നാക്ി സമകതക ആരഗുതായി തെരഞ്ഞെതകനി ധഗരഗളന്ധം സ്ഥഗപനങ്ങള് യഹഗസ്റ്റലു കേളഗക്കക
മഗറ്റി XIII-നകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം യ കേഗവക്കല്റെ സമോത്ി യഹഗസ്റ്റല് എന്നാക് രി തകോകല് പ്രവര്ത്കക്കഗന്
 കേഴാഴകോഗത്തുല കേഗണ്ടി യ്ക്കുശേരകോഗോ  കേണക്കി െഭൂഹ്യമലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം സ്കൂള് തുറന്നാക്തകനുയയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം  കേണക്കി
െഭൂഹ്യമഗക്കഗലമ്ന്ധം വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി ്ോറക്ട് കമ്ര് മറുപടക നല് കേക.

316 യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമസ്ഥഗപനങ്ങള് അടചപൂട്ക യപഗ കേഗനുള്ള  കേഗരണങ്ങള് സന്ധംബനകചന്ധം ആ
സ്ഥഗപനങ്ങളകലെ നകെവകലെ സ്ഥകതക സന്ധംബനകചന്ധം യ കേരളത്കല് യ്ക്കുശേകശു സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണ
യ കേന്ദ്രങ്ങള് കുറഞവരുന്നാക്തകനുള്ള  കേഗരണങ്ങള് സന്ധംബനകചമുള്ള വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേ
വകവരങ്ങളടങ്ങകോ റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കണലമന്നാക്ി സമകതക വകുപകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേക.
സമകതക നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകച്ച റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കഗലമന്നാക്ി വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി
്ോറക്ട് കമ്ര് അറകോകച.

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് 26 പരകഗണകക്കലവ 2235-02-104-97-ോഗതി ചെ കേയ കേന്ദ്രങ്ങള്  എന്നാക്
ലഹ്ി ഓഫി അക്കൗണ്ടകലെ 'ോഗതി ചെ കേ യ കേന്ദ്രങ്ങള് ' എന്നാക് യപരി മഗറ്റി XIII-നക 'സന്ധംരാക്ക വിഭാഗക്ഷേണ
യ കേന്ദ്രങ്ങള് ' എന്നാക്ഗക്കണലമ്ന്ധം ആോതകനി Orphanage  Control  ആക്ട് കമ്കല് സമഗമഗോ
യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക ല കേഗണ്ടുവരുന്നാക്തകനി നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമ്ന്ധം സമകതക നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേക.

ഇത്രത്കലുള്ള ോഗതി ചെ കേയ കേന്ദ്രങ്ങള് സന്ധംബനകച്ചി വകുപകല്റെ ലവബകൈകസറ്റി XIII-നകല്
നക്ന്ധം അറകോഗന്  കേഴാഴകയുയമഗലോന്നാക്ി സമകതക ആരഗുതായി തെരഞ്ഞെതകനി സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപകല്റെ
ലവബകൈകസറ്റി XIII-നകല്  ഓയരഗ യാക്ക വിഭാഗക്ഷേമസ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായലട യപരുന്ധം sanctioned  strength-ഉന്ധം
നകെവകലെ സ്ഥകതകയുന്ധം സന്ധംബനകച്ച വകവരങ്ങള് അപ യെഗ്ി ലതി ചെയ്തകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം വൃദ്ധ്
സിഭാഗക്ഷേമവും ദേനത്കനുന്ധം അന്ധംഗപരകമകതരുലട സ്ഥഗപനത്കനുന്ധം കൈകസയക്കഗയസഗഷം
2.3ൂഹ്യല് യ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുന്ധം
പ്രയതൂഹ്യ കേന്ധം യനഗന്ധംസുലണ്ട്ന്ധം എന്നാക്ഗല് ഒരു യനഗന്ധംസി പ്ര കേഗരവും ദേവസ്വവുന്ധം ഉള്ലപടഗത് തി ചെകെ
പുനരധകവഗസ യ കേന്ദ്രങ്ങളഗണി ോഗതി ചെ കേയ കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നാക് യപരകല് വരുന്നാക്ലത്ന്ധം പ്രസ്തുത
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യപരി മഗറ്റുന്നാക്തകനഗോക ഓര്ഫയണജസി ആക്ട് കമ്കല് യഭിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗതക വരുത്തുന്നാക്തകനുള്ള
ലപ്രഗയപഗസല് ല കേഗടുക്കഗലമ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി അ്ി ഷം
2.3ണല് ്ോറക്ട് കമ്ര്
അറകോകച.

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് 27 പരകഗണകക്കലവ വൃദ്ധ് സിഭാഗക്ഷേമവും ദേനങ്ങളകലെ അയന്തവഗസക കേളും ഹാജരായലട
എലം പൂര്ണ്ണലമടുക്കുന്നാക്തി എങ്ങലനലോന്നാക്ി സമകതക ആരഗ ഞ. ഒരു വര്ഷം
2.3ന്ധം എത്ര
അയന്തവഗസക കേളും ഹാജരായണ്ടഗോകരു് എ്ള്ളതി അവരുലട ഹഗജര് രജകസ്റ്റര് ജകല്ലാ ഓഫീസഗ  ഓഫി സര്
പരകയയ്ക്കുശേഗധകച്ച യയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം  ഗഗ്റെി ഇന്ലസ്പിാക്ക വിഭാഗക്ഷേന് സമോത്ി കൃതൂഹ്യമഗോക  കേണ്ടുപകടകക്കഗന് ഒരു
ലപ്രഗയഫഗര്മയുലണ്ട്ന്ധം അതകനുയയ്ക്കുശേഷം
2.3മഗണി ഒരു അയന്തവഗസകക്കി 1,100 രൂപ വച്ചി  ഗഗ്റെി
ല കേഗടുക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി അ്ി ഷം
2.3ണല് ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ
അറകോകച. ഓയരഗ  സ്ഥഗപനത്കനുന്ധം  ഗഗ്റെി  ല കേഗടുക്കുന്നാക്തകനുമുമ്പി അവരുലട  ഹഗജര്
രജകസ്റ്റര്  ജകല്ലാ ഓഫീസഗ  ഓഫി സര് അവകലടലച്ചന്നാക്ി പരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കുലമ്ന്ധം ഓയരഗരുത്രുന്ധം എത്ര
ിഭാഗക്ഷേമവും ദേകവസന്ധം സ്ഥഗപനത്കലുണ്ടഗോകരു്ലവ്ന്ധം അവരുലട ്കസ്പെഷ്യല് കോടതികളുടെ ഭതി ചെഗര്ജി എന്നാക്ഗലണ്ന്ധം
മരണലപട്വരുലണ്ട പങ്കെകല് അവരുലട വകവരവും ദേവസ്വവുന്ധം പരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കുലമ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി
അ്ി ഷം
2.3ണല് ്ോറക്ട് കമ്ര് വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേമഗക്കക.

നടപ്പുസഗമ്പത്ക കേവര്ഷം
2.3ന്ധം ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമഗോ തു കേ െഭൂഹ്യമഗോകട്ടും, വകുപയണ്ടഗലോ്ന്ധം ബഡ്സജറ്റി XIII-നി
ലപ്രഗയപഗസല് എത്രോഗലണ്ന്ധം സമകതക ആരഗ ുതായി തെരഞ്ഞെതകനി ബഡ്സജറ്റി XIII-നി വകഹകതന്ധം 36 യ കേഗടക
രൂപോഗോകരു്ലവ്ന്ധം ജകല്ലാ ഓഫീസഗ പഞഗോത്ി, മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നക, യ കേഗര്പയറഷം
2.3ന് എന്നാക്കവയുലട
 കേി ഴാഴകലുള്ള സ്ഥഗപനങ്ങള്ക്കഗണി തു കേ ല കേഗടുക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം മുന് വര്ഷം
2.3ങ്ങളകലെ കുടകശ്ശിക തീര്ക കേ
നല് കേന്നാക്തകനഗണി അധക കേ തു കേ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപയടണ്ടകവരുന്നാക്ലത്ന്ധം ജകല്ലാ ഓഫീസഗ പ ഞഗോത്ി
4,23,000,67 രൂപയുന്ധം മുനകസകപഗെകറ്റി XIII-നകോകല് 1,25,12,000 രൂപയുന്ധം യ കേഗര്പയറഷം
2.3നകല്
47,81,620 രൂപയുന്ധം അധക കേമഗോക ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്കട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി
അ്ി ഷം
2.3ണെ ി ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച. ഇത്രന്ധം സ്ഥഗപനങ്ങളകലെ
അയന്തവഗസക കേള്ക്കി ല കേഗടുക്കുന്നാക് വകഹകതത്കല് തയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വോന്ധംഭരണ സ്ഥഗപനങ്ങള് ഒരു
ലഷം
2.3ോര് കൂടക വയ്ക്കഗനുള്ള നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേമുണ്ടഗോഗല് മഗത്രയമ ടക സ്ഥഗപനങ്ങള്
ഉത്രവഗിഭാഗക്ഷേമവും ദേകത്യത്ഗടു കേടക പ്രവര്ത്കക്കു കേയുള്ളുലവ്ന്ധം ഇയപഗള് തയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേസഗക്ഷേമവും ദേവസ്വോന്ധംഭരണ
സ്ഥഗപനങ്ങള്   കേഗഷം
2.3ൂഹ്യറഗോക മഗത്രന്ധം പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക് രി തകോഗലണ്ന്ധം സമകതക
അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ. അക്കഗരൂഹ്യന്ധം പരകയയ്ക്കുശേഗധകക്കഗലമന്നാക്ി ഉന്നാക്ത വകിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഭൂഹ്യഗസ സഗമൂഹൂഹ്യനി തക
വകുപി  മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക അറകോകച.

ജകല്ലാ ഓഫീസഗ പഞഗോത്തു കേള്ക്കി ഇങ്ങലനലോഗരു ഫണ്ടി കൈക കേമഗറുയന്നാക്ോകലല്ലാ ഓഫീസന്നാക്ി സമകതക
അന്ധംഗന്ധം അറകോകച. തി ചെകെോകടങ്ങളകല് ഇത്രത്കലെഗരു പ്രശ്നന്ധം വരുന്നാക്തി
ശദ്ധ്ോകല്ലപട്കട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം മൂന്നാക്ി തി ചെഗനെകല് കൂടക യപഗകുന്നാക്തി മൂെന്ധം  കേഗെതഗമസന്ധം
വരുന്നാക്തകനഗല് സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ഗവസഗനന്ധം ഫണ്ടി െഗപഗ കേഗലത ജകല്ലാ ഓഫീസഗ ഓഫി സകല്
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നക്തലന്നാക് ഇന്ധംപ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്കലമ്റെി ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം െഭകക്കുന്നാക്തി ല കേഗണ്ടഗണി
ജകല്ലാ ഓഫീസഗപഞഗോത്കനി വകഹകതന്ധം െഭൂഹ്യമഗ കേഗത്ലതന്നാക് പ്രശ്നന്ധം ഉണ്ടഗകുന്നാക്ലത്ന്ധം ആോതി
ശദ്ധ്കക്കഗലമ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി അ്ി ഷം
2.3ണല് ലസക്രട്റക അറകോകച.

കൃതൂഹ്യമഗോ മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡങ്ങള് പഗെകക്കഗത്തകനഗല് രജകയസഷം
2.3ന് പുതുക്കഗലത തി ചെകെ
സ്ഥഗപനങ്ങള് പ്രവര്ത്കക്കു്ലണ്ട്ന്ധം ഇത്രന്ധം യ കേന്ദ്രങ്ങളകലെ അയന്തവഗസക കേള് തി ചെകെ
പി ്നങ്ങള് അനുഭവകക്കു്ലണ്ട്ന്ധം പെ യ കേന്ദ്രങ്ങളകലുന്ധം ഇവലര പരകതി ചെരകക്കഗന്
ആളകല്ലാ ഓഫീസഗത് അവസ്ഥോഗലണ്ന്ധം ഇതകല്റെ മറവകല് സന്നാക്ദ്ധ് സന്ധംഘടന കേള് സഗമ്പത്ക കേ
െഗഭമുണ്ടഗക്കുന്നാക്തഗോക യരമുഖേഗമൂെന്ധം പരഗതക െഭകച്ചകട്ള്ളതഗയുന്ധം സമകതക അന്ധംഗന്ധം
ശദ്ധ്ോകല്ലപടുത്ക. 

2019 വലര സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി ഒറ്റി XIII-ന ്കപഗര്ട്ിലമ്റെഗോക പ്രവര്ത്കച്ചയപഗള്
തഗലഴാഴത്ട്കല് അ പങ്കെണവഗടക കേളും ഹാജരായലടയുന്ധം ഐ.സക.്ക.എസി.-ല്റെയുന്ധം സഗന്നാക്കദ്ധ്ൂഹ്യ
മുണ്ടഗോകരു്ലവ്ന്ധം എല്ലാ ഓഫീസഗ വര്ഷം
2.3വും ദേവസ്വവുന്ധം ഐ.സക.്ക.എസി.-ല്റെ  വഗര്ഷം
2.3ക കേ സര്യ്യുലട
ഭഗഗമഗോക വഗര്്കന കേയത്ഗ പഞഗോത്കന കേയത്ഗ അനധകകൃത സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായയണ്ടഗ
ലോ്ള്ള  കേര്യ്ക്കുശേന പരകയയ്ക്കുശേഗധന നടത്കോകരു്ലവ്ന്ധം എന്നാക്ഗല് സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി
വകഭജകച്ചയപഗള് ടക വകുപകനി ജകല്ലാ ഓഫീസയുലട തഗലഴാഴ ഘടനോകല്ലാ ഓഫീസഗതഗോക എ്ന്ധം ജകല്ലാ ഓഫീസഗ
ഓഫി സകനി മൂന്നാക്ി നഗെി ജി വനക്കഗര്  മഗത്രമഗണുള്ളലത്ന്ധം പരഗതക കേള് െഭകച്ചതകല്റെ
അടകസ്ഥഗനത്കല് പരകയയ്ക്കുശേഗധകച്ചയപഗള് നകരവധക സ്ഥഗപനങ്ങള് ഇതുയപഗലെ
പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക്തഗോക മനസകെഗക്കഗന്  കേഴാഴകഞലവ്ന്ധം ഇത്രന്ധം സ്ഥഗപനങ്ങലള
നകരി ാക്ക വിഭാഗക്ഷേകക്കുന്നാക്തകനഗോക എല് .എസി.ജക്ക.-യുന്ധം ലഹല്ത്ി ്കപഗര്ട്ിലമന്റുന്ധം യതി ചെര്ന്നാക്ി
തഗലഴാഴത്ട്കലെഗരു സകസ്റ്റന്ധം ഉണ്ടഗക്കണലമന്നാക്ി തി ചെി ഫി ലസക്രട്റക വകളകചയതി ചെര്ത് മി റ്റി XIII-നകന്ധംഗകല്
നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേമുണ്ടഗോതഗയുന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി അ്ി ഷം
2.3ണല് ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ
അറകോകച. ഇത്രന്ധം അനധകകൃത സ്ഥഗപനങ്ങളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന ഉള്ലപലടയുള്ള
യജഗെക കേള്ക്കഗോക പഞഗോത്ി ലസക്രട്റകലോ ചുമതെലപടുത്തുന്നാക്തഗണി ഉതി ചെകതലമന്നാക്ി
സമകതക അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ.

യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ നമ്പര് 28 പരകഗണകക്കലവ മകശവകവഗഹ ധനസഹഗോമഗോക
എസി.സക./എസി.ടക.  ്കപഗര്ട്ിലമ്റെി 75,000 രൂപയുന്ധം യ കേന്ദ്ര സര്ക്കഗര് 2.50 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപയുന്ധം
നല്കുമ്പഗള് സന്ധംസ്ഥഗന സ്രക്കാര് ക്കഗര് 2008-ല് തി രുമഗനകച്ച 30,000 രൂപ മഗത്രന്ധം നല്കുന്നാക്തി
പരകയയ്ക്കുശേഗധകയക്കണ്ടതഗലണ്ന്ധം ലതഗഴാഴകല് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നാക്തകനഗോക നല്കുന്നാക്
പ്രസ്തുത തു കേ തി ലര അപരൂഹ്യഗപ്തമഗലണ്ന്ധം അതകനഗല് ധനസഹഗോന്ധം വര്ദ്ധ്കപകക്കുന്നാക്
 കേഗരൂഹ്യന്ധം പരകഗണകക്കണലമ്ന്ധം സമകതക അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ.

2019 വര്ഷം
2.3ന്ധം മുതലുള്ള ലപന്്കന്ധംഗി അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ കേര്ക്കി 30000 രുപ വി തന്ധം വകതരണന്ധം
ലതി ചെയ്യുന്നാക്തകനി അധക കേമഗോക 8 യ കേഗടക 93 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം രൂപ ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപട്കട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം
അതകനനുസരകചള്ള തു കേ  കേകട്കോഗല് മഗത്രയമ ലപന് ് കന്ധംഗി തി ര്ക്കഗന്  കേഴാഴകയൂ എ്ന്ധം
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 കേടകശ്ശിക തീര്ക കേ ല കേഗടുത്തുതി ര്ക്കുവഗന്  കേഴാഴകുതായി തെരഞ്ഞെഗല് ധനസഹഗോന്ധം വര്ദ്ധ്കപകക്കുവഗന്
 കേഴാഴകയുമഗോകരു്ലവ്ന്ധം സഗമൂഹൂഹ്യനി തക വകുപി അ്ി ഷം
2.3ണല് ്ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ
അറകോകച.

അടകോന്തരമഗോക കുടകശ്ശിക തീര്ക കേ ല കേഗടുക്കുന്നാക്തകനുള്ള നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കുന്നാക്യതഗലടഗപന്ധം
പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന് ്കംഷം
2.3ല്റെ സമോത്ി  യനഗണ് പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന് ഫണ്ടകല് തു കേ അധക കേന്ധം
ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യലപടണലമന്നാക്ി  സമകതക  നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേക.

ഇതുവലരയുന്ധം റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കഗത് 17,18,29,30 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല്
സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകച്ച നടപടക സന്ധംബനകച്ച റകയപഗര്ട്ി ഒരഗഴ്ചയ്ക്കുള്ളകല് െഭൂഹ്യമഗക്കഗലമന്നാക്ി സഗമൂഹൂഹ്യനി തക
വകുപി അ ് ി ഷം
2.3ണെ ി   ് ോറക്ട് കമ്ര് സമകതകലോ അറകോകച.

വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപി

പ്രസ്തുത റകയപഗര്ട്കലെ 34, 38, 40, 46 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല്
െഭൂഹ്യമഗോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേളും ഹാജരായന്ധം  കേഗെതഗസപത്രക കേ കേളും ഹാജരായന്ധം സമകതക അന്ധംഗി  കേരകച.

മുഖേണ്ഡക കേ നമ്പര് 34 പരകഗണകക്കയവ 2235-02-102-55-01-5 എന്നാക് ലഹ്ി ഓഫി
അക്കൗണ്ടകെ ലാം 'അ പങ്കെണവഗടക വര്ക്കര് ' എന്നാക് വഗക്കകനു പ കേരന്ധം 'അ പങ്കെണവഗടക ജി വനക്കഗര് '
എന്നാക്ി തകരുത്തുന്നാക്തകനി നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കണലമന്നാക്ി സമകതക നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേക.

മുഖേണ്ഡക കേ 40 പരകഗണകക്കയവ 'അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3ക' എന്നാക് യപരകലുള്ള വനകതഗ  കേൗണ്സകെകന്ധംഗി
ലസ്റെറകനി സര്ക്കഗര് എല്ലാ ഓഫീസഗ വര്ഷം
2.3വും ദേവസ്വവുന്ധം പണന്ധം ല കേഗടുത്തുല കേഗണ്ടകരകക്കു കേോഗലണന്നാക്ി
അഭകപ്രഗോലപട് സമകതക അവര് സന്ധംസ്ഥഗനലമഗട്ഗല കേ പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക്
സന്ധംഘടനോഗയണഗലോ്ന്ധം എന്തി മഗനിഭാഗക്ഷേമവും ദേണ്ഡമനുസരകച്ചഗണി പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം
അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3കക്കുന്നാക്തകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകച.

'അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3ക'-ക്കി രണ്ടി തരത്കലുള്ള ഗഗ്റെി െഭകക്കു്ലണ്ട്ന്ധം അതകലെഗന്നാക്ി
Domestic violence-നി യ കേരളത്കലെ 81 എന് .ജക.ഒ.- കേള്ക്കി ല കേഗടുക്കുന്നാക് ഗഗ്റെഗലണ്ന്ധം
ഇതുകൂടഗലത അവര്ക്കുമഗത്രമഗയുള്ള ഒരു ലഹ്കല് നക്ന്ധം എല്ലാ ഓഫീസഗ വര്ഷം
2.3വും ദേവസ്വവുന്ധം ഗഗ്റെി
െഭകക്കു്ലണ്ട്ന്ധം ആോതി വകുപകല്റെ ലപ്രഗയപഗസല് മുയമുഖേന െഭകച്ചതലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം ബ ഡ്സജറ്റി XIII-നി
വകഹകതമഗോക െഭകക്കുന്നാക്തഗലണ്ന്ധം ഓയരഗ വര്ഷം
2.3വും ദേവസ്വവുന്ധം അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3കോകല് നക്ന്ധം അയപാക്ക വിഭാഗക്ഷേ
െഭകക്കുയമ്പഗള് വകുപകല് നക്ന്ധം ജകല്ലാ ഓഫീസഗ ഓഫി സര് ടക  സ്ഥഗപനത്കല്യപഗോക
പരകയയ്ക്കുശേഗധകച്ചി അവരുലട പ്രവര്ത്നങ്ങള് എങ്ങലനോഗലണന്നാക്ി വകെോകരുത്ക
സര്ക്കഗരകയെക്കി ഒരു റകയപഗര്ട്ി ല കേഗടുക്കു കേ മഗത്രമഗണി ലതി ചെയ്യുന്നാക്ലത്ന്ധം വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു
വക കേസന വകുപി  ് ോറക്ട് കമ്ര് സമകതക മുമ്പഗല കേ യബഗധകപകച.

Domestic  violence  അനുഭവകക്കുന്നാക് ആള്ക്കഗര്ക്കി െി ഗല് ലപ്രഗട്ാക്ക വിഭാഗക്ഷേന്
ല കേഗടുക്കുന്നാക്തകനുള്ള ലസ്റെറു കേള് എല്ലാ ഓഫീസഗ എന് .ജക.ഒ.- കേള്ക്കുന്ധം ആരന്ധംഭകക്കഗലമ്ന്ധം അതി
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അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3കയുന്ധം ആരന്ധംഭകച്ചകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3കയുലട മറ്റി XIII-നി  ലപഗതുവഗോ പ്രവര്ത്നങ്ങള്
സര്ക്കഗരകല്റെ വകുപകല് ഉള്ലപടുത്ക വന്നാക്കട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം അതി വകുപകല്റെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ
ോനുസരകച്ചി വന്നാക്തഗോകരുന്നാക്കലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം  ്ോറക്ട് കമ്ര് വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേി  കേരകച.

ടക സന്ധംഘടന എല്ലാ ഓഫീസഗ വര്ഷം
2.3വും ദേവസ്വവുന്ധം  യനഗണ് പ്ലാന്റുകളുടെ തുടര്ഗന് ഫണ്ടകല് നക്ന്ധം 25 ൊക്ക വിഭാഗക്ഷേന്ധം  രൂപ
വി തന്ധം ലതി ചെെവഴാഴകചല കേഗണ്ടകരകക്കു കേോഗലണ്ന്ധം  യ കേഗഴാഴകക്കഗടി ജകല്ലാ ഓഫീസ യ കേന്ദ്രി  കേരകച്ചി മഗത്രന്ധം
പ്രവര്ത്കക്കുന്നാക് ടക സ്ഥഗപനന്ധം അതകനനുസരകച്ചി എന്തി പ്രവര്ത്നമഗണി നടത്തുന്നാക്ലതന്നാക്ി
പരകയയ്ക്കുശേഗധകയക്കണ്ടതഗലണ്ന്ധം സമകതക അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ.

അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3കയുലട പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കഗോക ബഡ്സജറ്റി XIII-നകലൂലട  അനുവിഭാഗക്ഷേമവും ദേകക്കുന്നാക്
തു കേോഗണകലത്ന്ധം ജസ്റ്റകസി വക.ആര് . കൃഷ്ണയ്യരുലട സ്ഥഗപനത്കനുന്ധം സുഗതകുമഗരക
ടി ച്ചറകല്റെ സ്ഥഗപനത്കനുന്ധം  ഇത്രത്കല് ഗഗ്റെി ല കേഗടുത്കരു്ലവ്ന്ധം  ഇതി വകുപി
ല കേഗണ്ടുവന്നാക്തലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം ആയരഗഗൂഹ്യ വനകതഗ യ്ക്കുശേകശു വക കേസന വകുപ്പു മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. കക മറുപടക നല് കേക. 

'അയനഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഷം
2.3ക' എന്നാക് സന്ധംഘടനയുലട പ്രവര്ത്നങ്ങള് സന്ധംബനകച്ചി പരകയയ്ക്കുശേഗധകച്ചി
റകയപഗര്ട്ി െഭൂഹ്യമഗക്കണലമന്നാക്ി സമകതക വകുപകനി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേക.

ലപഗതുഭരണ വകുപി

മുഖേണ്ഡക കേ -50

പ്രസ്തുത നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റുന്ധം  കേഗെതഗമസപത്രക കേയുന്ധം സമകതക അന്ധംഗി  കേരകച.

2. 2018-19സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന
സന്ധംബനകച്ച   ഒന്നാക്ഗമതി   റകയപഗര്ട്കലെ 50, 51 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല്

ലപഗതുഭരണ വകുപി െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റുന്ധം  കേഗെതഗമസപത്രക കേയുന്ധം

(ഫ.നന്ധം. 1228/സബി.സക. ജക2/2018/നക.ലസ.)

പ്രസ്തുത നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റുന്ധം  കേഗെതഗമസപത്രക കേയുന്ധം സമകതക അന്ധംഗി  കേരകച.

4. 2017-18സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ലത് ധനഗഭൂഹ്യര്െ ധനാഭ്യര്ത്ഥന കേളും ഹാജരായലട പരകയയ്ക്കുശേഗധന സന്ധംബനകച്ച
രണ്ടഗമതി റകയപഗര്ട്കലെ 3,4,6 എന്നാക്ി  മുഖേണ്ഡക കേ കേളകലെ യ്ക്കുശേകപഗര്യ്ക്കുശേ കേളകയവിധ പദ്ധതികളിന്മേല് പട്ക കേജഗതക
വക കേസന വകുപി െഭൂഹ്യമഗക്കകോ നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേള്

(ഫ.നന്ധം. 1910/സബി.സക. ജക2/2017/നക.ലസ.)

പ്രസ്തുത നടപടക യസ്റ്ററ്റി XIII-നിലമന്റു കേള് സമകതക അന്ധംഗി  കേരകച.

മുഖേണ്ഡക കേ 3 പരകഗണകക്കലവ യ കേഗളനക കേളും ഹാജരായലട നവി  കേരണത്കനഗോക ഓയരഗ
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യ കേഗളനകക്കുന്ധം ഒരു യ കേഗടക രൂപ വി തന്ധം വ കേോകരുത്തു്ലണ്ട പങ്കെകലുന്ധം പ്രസ്തുത യജഗെക കേള്
പെോകടങ്ങളകലുന്ധം പൂര്ത്ി  കേരകച്ചകട്കലല്ലാ ഓഫീസന്നാക്ി സമകതക അന്ധംഗന്ധം അഭകപ്രഗോലപട്ടും, വകുപ. ഇതി
സന്ധംബനകച്ചി റകവാത്യൂ നടത്കോകട്ടും, വകുപയണ്ടഗലോന്നാക്ി ആരഗയു കേയുന്ധം ലതി ചെയ.

2012 മുതല് 2020-21 വലര സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വോന്ധംപരൂഹ്യഗപ്ത ഗഗമങ്ങള്ക്കി ഓയരഗന്നാക്കനുന്ധം ഒരു യ കേഗടക
രൂപ വി തന്ധം ല കേഗടുത്തുവന്നാക്കരു്ലവ്ന്ധം കൂടഗലത 2016-17-ല് അന്ധംയബദ കേര് ഗഗമവക കേസന
പദ്ധ്തകകൂടക നകെവകല്വ്ലവ്ന്ധം ഇതകലനല്ലാ ഓഫീസഗന്ധം കൂടക 9 ഏജന്സക കേലള ചുമതെലപടുത്ക
ോകരു്ലവ്ന്ധം പദ്ധ്തക കേള് പൂര്ത്ി  കേരകക്കുന്നാക്തകനുള്ള തഗല്പരൂഹ്യന്ധം പെ ഏജന്സക കേള്ക്കു
മകലല്ലാ ഓഫീസ്ന്ധം അവര് സബി യ കേഗണ്ടഗക്ട് കമ്ി ല കേഗടുക്കു കേോഗണി ലതി ചെയ്യുന്നാക്ലത്ന്ധം സമകതക
ലതി ചെോര്മഗന് അറകോകച. അതകനഗല് ്കസന്ധംബര് 31-ന കേവും ദേവസ്വവുന്ധം മഗര്ച്ചി 31-ന കേവും ദേവസ്വവുന്ധം
പൂര്ത്ി  കേരകയക്കണ്ട പ്രവൃത്ക കേളും ഹാജരായലട െകലസ്റ്റടുത്ി അതു സന്ധംബനകച്ച ഒരു റകവാത്യൂ നടത്തുവഗന്
തി രുമഗനകച്ചകരകക്കു കേോഗലണ്ന്ധം സന്ധംസ്ഥഗന നകര്മ്മിറ്റി Xകതക യ കേന്ദ്രന്ധം, ജകല്ലാ ഓഫീസഗ നകര്മ്മിറ്റി Xകതക യ കേന്ദ്രന്ധം,
ഹഗബകറ്റി XIII-നഗറ്റി XIII-നി തുടങ്ങക മുഴും
വന് ഏജന്സക കേലളയുന്ധം വകളകച്ചി ഓയരഗ ഏജന്സകയുന്ധം ഏലറ്റി XIII-നടുത്
വര്ക്കു കേളും ഹാജരായലട വകയ്ക്കുശേിഭാഗക്ഷേമവും ദേഗന്ധംയ്ക്കുശേങ്ങലളടുക്കു കേയുന്ധം ്കസന്ധംബര് 31-നുന്ധം മഗര്ച്ചി 31-നുന്ധം
പൂര്ത്ി  കേരകയക്ക ണ്ടവയുലട ടഗര്ജറ്റി XIII-നി പ്രസകദ്ധ്ി  കേരകക്കു കേയുന്ധം പ്രസ്തുത ടഗര്ജറ്റി XIII-നകനുള്ളകല്
ലതി ചെയതി ര്ത്കലല്ലാ ഓഫീസ പങ്കെകല് അവലര ലടര്മകയനറ്റി XIII-നി ലതി ചെയ്യഗനുള്ള നടപടക സഗക്ഷേമവും ദേവസ്വി  കേരകക്കുന്നാക്തഗലണന്നാക്ി
സമകതക ലതി ചെോര്മഗന് അറകോകച. ഈ സഗമ്പത്ക കേ വര്ഷം
2.3ത്കല് യ കേഗളനക കേള്ക്കി ഒരു
യ കേഗടക രൂപ അ ് ഗക്ഷേമവും ദേവസ്വഗന്സി ല കേഗടുക്കുന്നാക്തകനു പ കേരന്ധം ഓയരഗ യ കേഗളനകയുലടയുന്ധം
ഫി സകബകെകറ്റി XIII-നക സ്റ്റ  ് ക നടത്ക ആവയ്ക്കുശേൂഹ്യമുള്ള തു കേ എത്രലോന്നാക്ി  കേലണ്ടത്ക റകയപഗര്ട്ി
നല് കേഗന് വകുപകലെ ബനലപട് ഉയിഭാഗക്ഷേമവും ദേൂഹ്യഗഗസ്ഥര്ക്കി നകര്യെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേന്ധം നല് കേകോകട്ടും, വകുപലണ്ട്ന്ധം
എന്ധം.എല് .എ.-മഗരുലടകൂടക സഹ കേരണയത്ഗലട അവകലട ംി മുണ്ടഗക്കക
നടപകെഗക്കുവഗനഗണി  ഉയെന്ന് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേയ്ക്കുശേകക്കുന്നാക്ലത്ന്ധം ലതി ചെോര്മഗന് വൂഹ്യക്തമഗക്കക.

പഗെക്കഗടി ജകല്ലാ ഓഫീസോകലെ അട്പഗടകോകല് ഇടയ്ക്കകലടയുണ്ടഗകുന്നാക് യ്ക്കുശേകശുമരണങ്ങള്
സന്ധംബനകച്ചി  പഠിക്കുന്നനന്ധം നടത്തുന്നാക്തകനഗോക 10-1-2022-ല് അട്പഗടക സന്ദര്യ്ക്കുശേകക്കുന്നാക്തകനി
സമകതക തി രുമഗനകച.

യോഗഗന്ധം ഉച്ചയ്ക്കി  യയ്ക്കുശേഷം
2.3ന്ധം 1.00 മണകക്കി അവസഗനകച.




