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സബ്ജകറ കേമനിറനി XIII

(സഭാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം)  
(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ.  സകേ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന,

       പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ പനിനഭാക വനിഭഭാഗ കക്ഷേമ-കദേവസസന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എകറ   -   ഒഫതീകഷഹ്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം:

കഡഭാ. ആര്. ബനിന,  

      ഉനത വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസ -സഭാമൂഹഹ്യനതീതനി വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. സകേ. ആനസലെെന

ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലെെകൃഷ്ണന

ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു

ശതീ. യു. എ. ലെെതതീഫറ

ശതീ. സനി. സനി. മുകുന്ദൻ

ശതീ. എന്റിം. നനൗഷഭാദേറ

ശതീ. രകമശറ സചെനനിതലെെ

ശതീമതനി ശഭാന്തകുമഭാരനി സകേ.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ.  എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി  ജനി., അഡതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി

ശതീ.  അബ്ദുള നഭാസര് എന്റിം., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി. 
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അവതഭാരനികേ

2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനില്,  സഭാമൂഹഹ്യ കസവനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XIII-സന  പരനിധനിയനില്വരുന  ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനിയുസടെ സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

2021  ജൂണ്  17,  23  എനതീ  തതീയതനികേളനില്  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ   നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഹ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഹ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ള  പകേഭാരന്റിം  തഭാസഴെപറയുന
ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനകേളനില് ഉളസകഭാള്ളുന വനിവനിധ സചെലെെവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

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

                                    എനനിവരുസടെ  കക്ഷേമന്റിം

ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സഭാമൂഹഹ്യസുരക്ഷേനിതതസവന്റിം കക്ഷേമവന്റിം

ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം  ലെെഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  കയഭാഗതനില്
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം   സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദേഹ്യഭാഗസ്ഥരനില്നനിനന്റിം  വനിശദേതീകേരണന്റിം
ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയനിരുന.

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

2021  ജൂണ്  30-ാം  തതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഇനൗ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

    

 സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2021 ജൂണ് 30. സബ്ജകറ കേമനിറനി  XIII. 
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  XXV―പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ/മററ  പനിനഭാക/
നന്യൂനപക്ഷേ  വനിഭഭാഗങ്ങള  എനനിവരുസടെ
കക്ഷേമന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ : 3202.0458 കകേഭാടെനി രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  : 2,000 രൂപ

പട്ടേനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപറ

2225-01-001-94-34―വനികേസന വകുപനിസന നവതീകേരണവന്റിം ഇ  -  ഗകവണനസറ     സന്റിംരന്റിംഭവന്റിം  -  
മററ സചെലെെവകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 3 കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)

1.  പട്ടേനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിസന  14  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലന്റിം  2  കമഖലെെ
ഓഫതീസുകേളനിലന്റിം  2  ഐ.  ടെനി.  കമഖലെെ  ഓഫതീസുകേളനിലന്റിം  ഇ-ഓഫതീസറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനന്റിം  35  ഐ.ടെനി.ഐ.,  43  പതീ-സമടനികേറ  കഹഭാസ്റ്റല്, 3  കപഭാസ്റ്ററ-സമടനികേറ
കഹഭാസ്റ്റല്  എനനിവനിടെങ്ങളനില്  സ്ഥഭാപനിച്ച  കസഭാളഭാര്  പഭാന്റുകേളുസടെ  തുടെര്സചെലെെവറ
വഹനിക്കുനതനിനന്റിം നന്ദഭാവനന്റിം ഓഫതീസറ,  അന്റിംകബദ്കേര് ഭവന എനനിവനിടെങ്ങളനില് സ്ഥഭാപനിച്ച
കസഭാളഭാര്  പഭാന്റുകേളുസടെ  തുടെര്സചെലെെവനിനതനിലന്റിം  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം കബഭാകറ
പട്ടേനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം  പുനരുദഭാരണ  പവര്തനങ്ങളുമഭായനി
ബനസപട്ടുന്റിം നന്ദഭാവനന്റിം ബനില്ഡനിന്റിംഗനിസന നനിര്മഭാണവമഭായനി ബനസപട്ടുന്റിം അധനികേ തുകേ
ആവശഹ്യമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.5    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-01-102-91  ―വഭാത്സലെെഹ്യനനിധനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

2.    വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാന  പരനിധനി  1  ലെെക്ഷേതനില്  തഭാസഴെയുള്ള  പട്ടേനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗ
തനില്സപട്ടേ കുടുന്റിംബങ്ങളനിസലെെ സപണ്കുട്ടേനികേളുസടെ സമഗ്ര വനികേസനന്റിം ലെെക്ഷേഹ്യമഭാകനിയുള്ള  ഇനഷസറനസറ
അധനിഷനിത പദതനിപകേഭാരന്റിം നനിലെെവനില് 4500-ഓളന്റിം കുട്ടേനികേളകറ 39,000 രൂപ നനിരകനില് ആദേഹ്യ
ഗഡു തുകേ എല്.ഐ.സനി.കറ  കകേമഭാറുനതനിനന്റിം നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  4000-തനിലെെധനികേന്റിം
അകപക്ഷേകേള  ലെെഭനിക്കുസമനന്റിം  പതതീക്ഷേനിക്കുനതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    13    കകേഭാടെനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

918/2021.
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2225-01-192-50―റവനന്യൂ സചെലെെവകേളക്കുള്ള കബഭാകറ ഗ്രഭാനറ  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 92.05 ലെെക്ഷേന്റിം (കനഭാണ് പഭാന)

3.  വകുപനിസന  നനിയനണതനിലന്റിം  കബഭാകറ  പഞഭായത്തുകേളുസടെ  കമല്കനഭാട്ടേതനിലന്റിം

പവര്തനിചവരുന പതീ-സമടനികേറ കഹഭാസ്റ്റലകേളുസടെ അകന്തവഭാസനികേളകഭാവശഹ്യമഭായ ഭക്ഷേണന്റിം,

യൂണനികഫഭാന്റിം ഇനങ്ങളനിലെെഭായനി വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ തതീസര അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്

ആയതറ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടെ  പവര്തനങ്ങസള  പതനികൂലെെമഭായനി  ബഭാധനിക്കുസമനറ  സമനിതനി

വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    5    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-01-198-50―റവനന്യൂ സചെലെെവകേളക്കുള്ള കബഭാകറ ഗ്രഭാനറ  -  വനികലജറ       പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള  

ധനസഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 26.05 ലെെക്ഷേന്റിം ( കനഭാണ് പഭാന)

4.  വകുപനിസന  നനിയനണതനിലന്റിം  വനികലജറ  പഞഭായതനിസന  കമല്കനഭാട്ടേതനിലന്റിം

പവര്തനിചവരുന നഴ്സറനി  സ്കൂളുകേളനിസലെെ കുട്ടേനികേളകഭാവശഹ്യമഭായ ഭക്ഷേണന്റിം,  മററ  സസദേനന്റിംദേനിന

സചെലെെവകേള  എനനിവയറ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്

ടെനി സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടെ സുഗമമഭായ പവര്തനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   15   ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ  

അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണ

സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-01-277-67-05-01―വഹ്യവസഭായനികേ പരനിശതീലെെന കകേന്ദ്രങ്ങള   -  ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള  -

സവള്ളകരന്റിം 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2,000 രൂപ ( കനഭാണ് പഭാന)

5.   വകുപനിസന നനിയനണതനില് പവര്തനിചവരുന  44  വഹ്യവസഭായ പരനിശതീലെെന

കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സവള്ളകരന്റിം ഇനതനില്  ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ തതീസര

അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    3.94    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2225-01-277-67-05(02)―വഹ്യവസഭായനികേ പരനിശതീലെെന കകേന്ദ്രങ്ങള  -  ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള  -  
കവദേത്യുതനി സചെലെെവറ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ ( കനഭാണ് പഭാന)

6.  വകുപനിസന  നനിയനണതനില്  പവര്തനിചവരുന  44  വഹ്യവസഭായ  പരനിശതീലെെന
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കവദേത്യുതനി  സചെലെെവറ  ഇനതനില്   വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  തതീസര
അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    14.3    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-01-277-67-05(03)―വഹ്യവസഭായനികേ പരനിശതീലെെന കകേന്ദ്രങ്ങള  -  ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള  -  
സടെലെെനികഫഭാണ് സചെലെെവറ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 31,000 രൂപ ( കനഭാണ് പഭാന)

7.  വകുപനിസന  നനിയനണതനില്  പവര്തനിചവരുന  44  വഹ്യവസഭായ  പരനിശതീലെെന
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സടെലെെനികഫഭാണ്  സചെലെെവറ  ഇനതനില്   വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  തതീസര
അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    16.25    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-01-277-67-05(04)―വഹ്യവസഭായനികേ പരനിശതീലെെന കകേന്ദ്രങ്ങള  -  ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള  -
മറനിനങ്ങള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 52,000 രൂപ  ( കനഭാണ് പഭാന)

8.   വകുപനിസന  നനിയനണതനില് പവര്തനിചവരുന  44  വഹ്യവസഭായ പരനിശതീലെെന
കകേന്ദ്രങ്ങളുസടെ  ഓഫതീസറ  സചെലെെവകേള,  തപഭാല്  സചെലെെവകേള  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  തതീസര  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
34.58    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  
വഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-01-277-67-45―വഹ്യവസഭായനികേ പരനിശതീലെെന കകേന്ദ്രങ്ങള  -  പനി  .  ഒ  .  എല്  .  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 6,000 രൂപ  ( കനഭാണ് പഭാന)

9.   വകുപനിസന നനിയനണതനില് പവര്തനിചവരുന  44  വഹ്യവസഭായ പരനിശതീലെെന
കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലെെ  കകേഭാഴ്സറ  നടെതനിപറ  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനന്റിം  ബനസപട്ടേ  സ്ഥഭാപനങ്ങള
സന്ദര്ശനിക്കുനതനിനന്റിം ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാഹനങ്ങളുസടെ ഇനന സചെലെെവറ വഹനിക്കുനതനിനറ
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നനിലെെവനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  തതീസര  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    19,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-01-277-54―പഭാലെെകഭാടെറ സമഡനികല് കകേഭാകളജനിസന ഭരണസചെലെെവകേള 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

10.   പഭാലെെകഭാടെറ  സമഡനികല്  കകേഭാകളജനിസന  സുഗമമഭായ  പവര്തനങ്ങളകറ
ആവശഹ്യമഭായ  ജതീവനകഭാരുസടെ  ശമ്പളവന്റിം  മററ  ആനകൂലെെഹ്യങ്ങളുന്റിം  മററ  ഭരണപരമഭായ
സചെലെെവകേളുന്റിം  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം  കേസണ്ടകതണ്ടതുണ്ടറ.  ആയതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    62    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-01-283-89―ഭവനനനിര്മഭാണന്റിം  -  ഭവനരഹനിതര്കറ ഭവനന്റിം  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 200 കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)

11.   ഭവനപൂര്തതീകേരണ പദതനികേളനില് 10,000  കപര്കറ പുതുതഭായനി ധനസഹഭായന്റിം
അനവദേനിക്കുനതനിനന്റിം  പുതുതഭായനി  സതര സഞ്ഞെടുകസപടുനവര്കറ  പഠനമുറനി  നനിര്മനിക്കുന
തനിനള്ള  ധനസഹഭായന്റിം  അനവദേനിക്കുനതനിനന്റിം  ഭവനനനിര്മഭാണന്റിം,  ഭവന  പൂര്തതീകേരണന്റിം,
പഠനമുറനി  എനതീ  പദതനികേളുസടെ  സനില്ഓവര് ഗുണകഭഭാകഭാകളകറ  തുകേ  നല്കുനതനിനന്റിം
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    100    കകേഭാടെനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-01-800-86―1955-  സലെെ പനൗരഭാവകേഭാശ സന്റിംരക്ഷേണ നനിയമന്റിം നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനള്ള  
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം   (50%   കകേന്ദ്രസഹഭായന്റിം  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 20 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന) 

12.  പട്ടേനികേജഭാതനി  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  (അതനിക്രമന്റിം  തടെയല്)  നനിയമപകേഭാരമുള്ള  ആശസഭാസ
ധനസഹഭായ  തുകേ  വര്ദനിപനിച്ചതനിനഭാലന്റിം  എഫറ.  ഐ.  ആര്.  കസ്റ്റജനില്  തുകേ  നല്കകേണ്ടനി
വരുനതനിനഭാലന്റിം  നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ജനിലകേളനില്  ലെെഭഹ്യമഭായതുന്റിം  അനമതനി
നല്കേഭാതതുമഭായ  മനിശ  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായ  അകപക്ഷേകേര്ക്കുകൂടെനി  ആനകൂലെെഹ്യന്റിം
അനവദേനിക്കുനതനികലെെക്കുന്റിം  നനിലെെവനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ   ശതീര്ഷകേതനില്    10    കകേഭാടെനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2225-80-800-99-12―മററ  സമുദേഭായങ്ങളനില്സപട്ടേ  വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനികേളകറ  സഭാമ്പതനികേ
സഹഭായവന്റിം  ഫതീസറ  സനൗജനഹ്യവന്റിം  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള  -
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം കസ്റ്റസപനഡുകേളുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 16 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

13.   കുമഭാരപനിളള   കേമതീഷന  റനികപഭാര്ട്ടേറ  അനസരനിച്ചറ  ഇതര  വനിഭഭാഗതനില്സപട്ടേ
കകേഭാകളജറ  വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനികേളകറ  ഫതീസറ  സനൗജനഹ്യന്റിം  നല്കുനതനിനന്റിം  കപഭാസ്റ്ററ
ഗ്രഭാകജസററ/സപഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേളകറ  പഠനിക്കുനവര്കറ  ലെെന്റിംപന്റിം  ഗ്രഭാനറ,  കസ്റ്റസപനഡറ,
ഫതീസറ  സനൗജനഹ്യന്റിം  എനനിവ  നല്കുനതനിനമഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   കപഭാസ്റ്ററ-സമടനികേറ  വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസഭാനൂകൂലെെഹ്യതനിനഭായുള്ള  വരുമഭാന  പരനിധനി
2014  മുതല്  42,000  രൂപയനില് നനിനന്റിം  1,00,000  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചതനിന പകേഭാരന്റിം
വര്ദനിച്ച  അകപക്ഷേകേരുസടെ  എണതനിനറ  ആനപഭാതനികേമഭായ  തുകേ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിസലന  വസ്തുത  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെെ  കുടെനിശനികേ
തതീര്ക്കുനതനിനന്റിം  നടെപ്പുവര്ഷസത  ആനകൂലെെഹ്യന്റിം  പൂര്ണമഭായനി  വനിതരണന്റിം  സചെയ്യുനതനിനന്റിം
നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
58.35    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  
വഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപറ

2225-02-102-93―ക്രനിട്ടേനികല് ഗഹ്യഭാപറ ഫനിലനിന്റിംഗറ സതീന്റിം   (  കകേഭാര്പസറ ഫണ്ടറ  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 40 കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)

14.   ബഹ.  കഹകകഭാടെതനിയുസടെ  23-2-2021-സലെെ  WP(c)  31570/2011  നമ്പര്
വനിധനിനഹ്യഭായപകേഭാരന്റിം  എലഭാ  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  ഊരുകേളനിലന്റിം  അടെനിസ്ഥഭാന  സനൗകേരഹ്യങ്ങള
ഒരുക്കുനതനിനറ  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനന്റിം  43  കകേഭാടെനി
രൂപയുസടെ  സപഭാകപഭാസലകേള  ലെെഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  കേഴെനിഞ്ഞെ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനവദേനിചനല്കകേണ്ടനിയനിരുന തുകേ ഉളസപസടെ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
50   കകേഭാടെനി രൂപ    അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-02-102-92―ഭക്ഷേണസഹഭായ പരനിപഭാടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 25 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

15.   2019-20 സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം സന്റിംസ്ഥഭാനസത പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗകഭാര്കറ ഓണതനിനറ
ഭക്ഷേഹ്യധഭാനഹ്യകേനിററ  വനിതരണന്റിം  സചെയ  ഇനതനില്  സനിവനില്  സകപസറ  കകേഭാര്പകറഷനറ
കുടെനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള  തുകേ  നല്കുനതനിനന്റിം  കകേഭാവനിഡറ  19  മഹഭാമഭാരനിസയത്തുടെര്നറ
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കേസണ്ടയനിനസമനറ  കമഖലെെകേളനിലള്ള  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനിലന്റിം  കരഭാഗബഭാധനിതരുള്ള
പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുന്റിംബങ്ങളക്കുന്റിം  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  കേനിററ  വനിതരണന്റിം  സചെകയ്യേണ്ട
സഭാഹചെരഹ്യമുള്ളതനിനഭാലന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    25    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-02-102-85―പകതഹ്യകേന്റിം നനിര്ണയനികസപട്ടേ അധനിവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലെെ പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗകഭാരുസടെ
സന്റിംകയഭാജനിത സമഗ്രവനികേസനന്റിം   (  എ  .  ടെനി  .  എസറ  .  പനി  .   ഫണ്ടറ  /   പകതഹ്യകേ പഭാകകജറ  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 52 കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)

16.   കദേശതീയ സതഭാഴെനിലറപറ പരനിപഭാടെനിയുസടെ ഭഭാഗമഭായനി നല്കേനിവരുന 100 ദേനിവസസത
സതഭാഴെനിലെെനിനറ  പുറസമ  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗകഭാര്കറ  100  ദേനിവസന്റിം  വസര  അധനികേ  സതഭാഴെനില്
നല്കുനതനിനള്ള  പദതനിയഭായ  കടബല്  പസറ  ഉളസപസടെ  5  പദതനികേളകഭായഭാണറ
ടെനി ശതീര്ഷകേതനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതറ.  കടബല് പസനിനകവണ്ടനി മഭാത്രമഭായനി
50  കകേഭാടെനി  രൂപ  കവണ്ടനിവരുസമനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്    ഈ  
ശതീര്ഷകേതനില്    50    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-02-277-99―സമടനിക്കുകലെെഷനറ മുമ്പുള്ള പഠനങ്ങള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 16.5 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

17.   സന്റിംസ്ഥഭാനസത  പതഭാന്റിംകഭാസറ  വസരയുള്ള  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനികേളുസടെ
ലെെന്റിംപന്റിംഗ്രഭാന്റുന്റിം  പതനിമഭാസ  കസ്റ്റസപന്റുന്റിം  9-1-2020-സലെെ  സ.  ഉ.  (അച്ചടെനി)  നമ്പര്
1/2020/പ.ജ.പ.വ.വനി.വ.  പകേഭാരന്റിം  വര്ദനിപനിച്ചറ  ഉതരവഭായനിട്ടുള്ള  സഭാഹചെരഹ്യതനില്
നനിലെെവനിസലെെ വനിഹനിതന്റിം അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    1    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-02-277-52―പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ കഹഭാസ്റ്റലകേളനിസലെെ സനൗകേരഹ്യങ്ങള സമച്ചസപടുതല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 8.5 കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)

18.   പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ   വനികേസന  വകുപനിനറ  കേതീഴെനിലള്ള  എലഭാ  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിസലെെയുന്റിം
ഭനൗതനികേ  സഭാചെരഹ്യങ്ങള  UNICEF  നനിഷ്കര്ഷനിച്ച  മഭാതൃകേയനില്  ഉയര്ത്തുനതനിനറ  നനിരവധനി
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചറ  നടെപനിലെെഭാകകണ്ടതുണ്ടറ.  ആയതനിനറ  നനിലെെവനിലള്ള  ഫണ്ടറ
അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്    ഈ   ശതീര്ഷകേതനില്    6.5    കകേഭാടെനി  രൂപ   അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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 2225-02-277-35―പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗകഭാര്കനിടെയനില്  വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസന്റിം കപഭാത്സഭാഹനിപനികല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 25.6 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

19.  2021-22 സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം 150 സഭാമൂഹഹ്യപഠനമുറനികേള സ്ഥഭാപനിക്കുനതനികലെെക്കുന്റിം
പഠനമുറനികേളുസടെ പവര്തന സചെലെെവകേളക്കുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    18.25    കകേഭാടെനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-02-282-89―ജനനതീ ജന്മരക്ഷേ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 16.5 കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)

20.  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗതനിസലെെ ഗര്ഭഭാവസ്ഥയനിലള്ള അമയുസടെയുന്റിം കുഞ്ഞെനിസനയുന്റിം
ആകരഭാഗഹ്യസന്റിംരക്ഷേണന്റിം  ലെെക്ഷേഹ്യമനിട്ടേറ  ഗര്ഭനിണനിയഭായതനിനറ  കശഷമുള്ള  മൂനറ  മഭാസന്റിം  മുതല്
18 മഭാസകഭാലെെയളവനില് കുഞ്ഞെനിനറ ഒരു വയസറ പൂര്തനിയഭാകുനതുവസര 2,000 രൂപ വതീതന്റിം
ഓകരഭാ  മഭാസവന്റിം  കനരനിട്ടേറ  ഗുണകഭഭാകഭാവനിസന  ബഭാങറ  അകനൗണ്ടറ  വഴെനി  ധനസഹഭായന്റിം
നല്കുന  പസ്തുത  പദതനികറ  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    4    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

കേനിര്തഭാഡ്സറ 

2225-80-001-99-04-1―കകേരള   സന്റിംസ്ഥഭാന   പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ   ഗകവഷണ
പരനിശതീലെെന  വനികേസന   ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ     (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  )    യഭാത്രഭാ  
സചെലെെവകേള  -  യഭാത്രഭാബത  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ  (കനഭാണ് പഭാന)

21.  വനിവനിധ  തഭാലൂക്കുകേളനില്നനിനന്റിം  പട്ടേനികേജഭാതനി  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  കഗഭാത്ര കേമതീഷന,
ബഹ. കഹകകഭാടെതനി എനനിവനിടെങ്ങളനില്നനിനന്റിം വരുന ജഭാതനി സന്റിംബനമഭായ കകേസുകേളനില്
സ് ക്രൂട്ടേനിനനി  കേമനിറനി,  സതീനനിന്റിംഗറ  കേമനിറനി  എനനിവയ്ക്കുകവണ്ടനി  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനറ  വകുപറ  ഉകദേഹ്യഭാഗസ്ഥര്കറ  സന്റിംസ്ഥഭാനസമഭാട്ടേഭാസകേ  യഭാത്ര  സചെകയ്യേണ്ടനി
വരുനതനിനഭാല് മുനവര്ഷങ്ങളനില് കുടെനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള യഭാത്രഭാബത അനവദേനിക്കുനതനിനന്റിം
നടെപ്പുവര്ഷസത  യഭാത്രഭാസചെലെെവനിനമഭായനി  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി വനിലെെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   3   ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2225-80-001-99-05-1―കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  ഗകവഷണ  
പരനിശതീലെെന  വനികേസന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ    (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  )-  ഓഫതീസറ  
സചെലെെവകേള  -  സവള്ളകരന്റിം  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 10,000 രൂപ  (കനഭാണ് പഭാന)

22.   വകുപനിനറ  സവള്ളകരന്റിം  ഇനതനില്  ഒരു  വര്ഷകതകറ  30,000  രൂപ
ആവശഹ്യമുള്ളതനിനഭാലന്റിം  അയ്യേങഭാളനി  ഭവനനില്  പവര്തനിക്കുന  ഫതീല്ഡറ  കസ്റ്റഷനനിസലെെ
സവള്ളകരന്റിം  ഇനതനില്  72,000  രൂപ  കുടെനിശനികേയുള്ളതനിനഭാലന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
92,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-80-001-99-05-2―കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  ഗകവഷണ  
പരനിശതീലെെന വനികേസന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ    (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  )-  കവദേത്യുതനി  
സചെലെെവറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.6 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ  (കനഭാണ് പഭാന)

23.  വകുപനിസന  നവതീകേരനിച്ച  പരനിശതീലെെന  മന്ദനിരതനില്  എയര്കേണ്ടതീഷനകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനഭാലന്റിം  അയ്യേങഭാളനി  ഭവനനില്  പവര്തനിക്കുന  ഫതീല്ഡറ  കസ്റ്റഷനനിസലെെ
കവദേത്യുതനി  ചെഭാര്ജനിനതനില്  57,000  രൂപ കുടെനിശനികേയുള്ളതനിനഭാലന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
85,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-80-001-99-05-3―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ ഗകവഷണ പരനിശതീലെെന  
വനികേസന   ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ    (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  )  -  ഓഫതീസ്സചെലെെവകേള  -  
സടെലെെനികഫഭാണ് സചെലെെവറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 47,000 രൂപ  (കനഭാണ് പഭാന)

24.  വകുപനിനറ  നനിലെെവനിലള്ള  മൂനറ  സടെലെെനികഫഭാണ്  കേണക്ഷേനകേള,  ഇ-ഓഫതീസറ
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ഏര്സപടുത്തുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായുള്ള  KSWAN  കേണക്ഷേനകേള  എനനിവയറ
നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    40,000  
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ
വകേയനിരുതണ സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2225-80-001-99-05-4―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ ഗകവഷണ പരനിശതീലെെന  
വനികേസന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ    (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  )  -  ഓഫതീസറ  സചെലെെവകേള  -  
മറനിനങ്ങള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12,000 രൂപ  (കനഭാണ് പഭാന)

25.  കേനിര്തഭാഡ്സനിസലെെ  ഓഫതീസറ  സചെലെെവകേളകഭായനി  നഭാമമഭാത്രമഭായ  തുകേയഭാണറ
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളസതനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  കേനിര്തഭാഡ്സനിസന
കേഹ്യഭാമ്പസറ,  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  എനനിവ  വൃതനിയഭാകല്, അപകേടെകേരമഭായ മരങ്ങള മുറനിചമഭാറല്
മററ  അടെനിയന്തര   ഓഫതീസറ  സചെലെെവകേള  എനനിവയറ  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    60,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-80-001-99-06―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ ഗകവഷണ പരനിശതീലെെന  
വനികേസന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  ) -   വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 30,000 രൂപ  (കനഭാണ് പഭാന)

26.   6-3-2019-സലെെ  540/2019/ത.സസ.ഭ.വ.  നമ്പര്  സര്കഭാര്  ഉതരവനിസന
അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  ഈ  വകേപനിസന  വസ്തു  നനികുതനി  1,50,000  രൂപയഭായനി  പുതുകനി
നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാലന്റിം  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെെ  കുടെനിശനികേ  തുകേയഭായ  7,83,983  രൂപ
അടെയ്ക്കുനതനിനന്റിം നനിലെെവനിസലെെ വനിഹനിതന്റിം അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലെെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    9.04    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-80-001-99-21-2―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ ഗകവഷണ പരനിശതീലെെന  
വനികേസന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ     (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  )-  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള  -
സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 21,000  രൂപ  (കനഭാണ് പഭാന)

27.  കേനിര്തഭാഡ്സറ  എലഭാ  വര്ഷവന്റിം  സന്റിംസ്ഥഭാനസത  പട്ടേനികേവനിഭഭാഗകഭാര്കഭായനി
വനിവനിധ പരനിശതീലെെന ഗകവഷണ പരനിപഭാടെനികേള സന്റിംഘടെനിപനികഭാറുണ്ടറ.  ടെനി പരനിപഭാടെനികേളക്കുന്റിം
ജഭാതനി  സന്റിംബനമഭായ  കകേസുകേളുസടെ  അകനസഷണതനിനമഭായനി  വകുപനിസന  വഭാഹനങ്ങള
കകേരളതനിലടെനതീളന്റിം  യഭാത്രകേളകഭായനി ഉപകയഭാഗനിചവരുന.  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  അറകുറപണനി
കേളക്കുന്റിം  പരനിപഭാലെെനതനിനമുള്ള  സചെലെെവകേള  വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
1.5      ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

918/2021.
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2225-80-001-99-26―കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  ഗകവഷണ  പരനിശതീലെെന  

വനികേസന   ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ    (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  )-  ഔകദേഹ്യഭാഗനികേ  ഭഭാഷഭാ  

പകയഭാഗന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

28.  ഔകദേഹ്യഭാഗനികേ  ഭഭാഷയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  വനിവനിധ  പരനിപഭാടെനികേള  നടെതഭാനന്റിം

ഔകദേഹ്യഭാഗനികേ ഭഭാഷഭാ നയന്റിം നടെപഭാക്കുനതനിനറ ആവശഹ്യമഭായ നടെപടെനികേള കകേസകഭാള്ളഭാനന്റിം

ബഡ്ജറനില്  കടെഭാകണ്  തുകേ  മഭാത്രകമ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളൂ  എനതനിനഭാല്  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്    50,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  

ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-80-001-99-45―കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  ഗകവഷണ  

പരനിശതീലെെന വനികേസന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ   (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  ) -  പനി  .  ഒ  .  എല്  .  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 16,000 രൂപ  (കനഭാണ് പഭാന)

29.   വനിവനിധ  പരനിശതീലെെന  പരനിപഭാടെനികേളക്കുന്റിം  ജഭാതനി  സന്റിംബനമഭായ  കകേസുകേളുസടെ

അകനസഷണതനിനമഭായനി  വകുപനിസന  വഭാഹനങ്ങള  കകേരളതനിലടെനതീളന്റിം  യഭാത്രകേളകഭായനി

ഉപകയഭാഗനിചവരുനതനിനഭാല്  ഇനനസചെലെെവകേള  വഹനിക്കുനതനിനറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം

അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്

1.5   ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-80-001-99-99―കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  ഗകവഷണ  പരനിശതീലെെന  

വനികേസന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ   (  കേനിര്തഭാഡ്സറ  )-  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദേഹ്യ  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

30.  വകുപനില്  ഇ-ഓഫതീസറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി

കേമ്പന്യൂട്ടേറുകേളുന്റിം  അനബന  ഉപകേരണങ്ങളുന്റിം  വഭാങ്ങുനതനിനന്റിം  പരനിശതീലെെന  പരനിപഭാടെനികേള

സന്റിംഘടെനിപനിക്കുനതനിനന്റിം  വകുപനികലെെകറ  ആവശഹ്യമഭായ  കസഭാഫറ സവയറുകേള  വഭാങ്ങുനതനിനന്റിം

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്     1.5    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ   അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  

ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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പനിനഭാക വനിഭഭാഗ വനികേസന വകുപറ

2225-03-001-98―ഓഫതീസറ ഓകട്ടേഭാകമഷന ഉപകേരണങ്ങളുന്റിം ഭരണവന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 25 ലെെക്ഷേന്റിം (പഭാന)

31.   വകുപനിനകേതീഴെനില്  സകേഭാലന്റിം,  പഭാലെെകഭാടെറ  എനതീ  ജനിലകേളനില്  രണ്ടറ  പുതനിയ
ആഫതീസുകേള ആരന്റിംഭനിചസകേഭാണ്ടറ സര്കഭാര് ഉതരവറ പുറസപടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള സഭാഹചെരഹ്യതനില്
പസ്തുത ആഫതീസുകേള സജ്ജമഭാക്കുനതനിനന്റിം അവനിടെങ്ങളനികലെെകറ ആവശഹ്യമഭായ കേമ്പന്യൂട്ടേറുകേള,
പനിനര്, കഫഭാകട്ടേഭാകകേഭാപനിയര്, സഭാനര്, ഫര്ണനിച്ചറുകേള തുടെങ്ങനിയവ വഭാങ്ങുനതനിനന്റിം വഭാഹന
വഭാടെകേയ്ക്കുമഭായനി അധനികേ തുകേ ആവശഹ്യമഭായതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    25    ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ  
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-03-102-99―സപഭാതുസസകേഭാരഹ്യ പങഭാളനിതകതഭാടുകൂടെനിയുള്ള   ഓ  കട്ടേഭാസമഭാകബല് സതഭാഴെനില്  
പരനിശതീലെെനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 50 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന)

32.  ഇതുവസര ഓകട്ടേഭാസമഭാകബല് കമഖലെെയനില് മഭാത്രന്റിം ആനകൂലെെഹ്യന്റിം അനവദേനിചവരുന
പസ്തുത  പദതനി  കലെെഭാജനിസ്റ്റനികറ,  കഹഭാട്ടേല്  മഭാകനജറ സമനറ,   കടെഭാട്ടേല്  കസ്റ്റഷന  സര്കവ്വ,
കപഭാളനിമര് സടെകകഭാളജനി രന്റിംഗങ്ങളനില്കൂടെനി വഹ്യഭാപനിപനിക്കുനതനിനറ ലെെക്ഷേഹ്യമനിടുനതഭായനി സമനിതനി
മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    50    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-03-102-98―ബഭാര്ബര് കഷഭാപ്പുകേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനള്ള സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 35 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന)

33.  സന്റിംസ്ഥഭാനസത പനിനഭാക സമുദേഭായങ്ങളനില്സപട്ടേ ബഭാര്ബര് സതഭാഴെനിലെെഭാളനികേളുസടെ
സതഭാഴെനില്കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനന്റിം സതഭാഴെനിലെെനിടെന്റിം ആധുനനികേവല്കരനിക്കുനതനിനന്റിം നവതീന
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനന്റിം ഗ്രഭാനറ നല്കുന പദതനി പകേഭാരന്റിം മുനവര്ഷങ്ങളനില് ഗ്രഭാനറ
അനവദേനിച്ചവര്കറ  അര്ഹമഭായ  രണ്ടഭാന്റിം  ഗഡു  തുകേ  കൂടെനി  നല്കകേണ്ടതനിനഭാലന്റിം  2020-21
മുതല്  ഈ  പദതനി  മുനനിസനിപഭാലെെനിറനി.  കകേഭാര്പകറഷന  പരനിധനിയനികലെെക്കുകൂടെനി
വഹ്യഭാപനിപനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാലന്റിം  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശനിര്ഷകേതനില്    25    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2225-03-102-94―കുന്റിംഭഭാര കകേഭാളനനികേളുസടെ വനികേസനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : ഇല 

34.  സന്റിംസ്ഥഭാനസത  പനിനഭാക  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ഏറവന്റിം  പനിനഭാകന്റിം  നനില്ക്കുന
പരമ്പരഭാഗത  മണ്പഭാത്ര  നനിര്മഭാണ  സതഭാഴെനിലെെഭാളനി   സമുദേഭായങ്ങള   അധനിവസനിക്കുന
കകേഭാളനനികേളനിസലെെ  അടെനിസ്ഥഭാന  സനൗകേരഹ്യ  വനികേസനമഭാണറ  ഈ  പദതനിയനിലൂസടെ
നടെപഭാക്കുവഭാന  ലെെക്ഷേഹ്യമനിടുനതറ.  2020-21-ല്  പരമഭാവധനി  5 കകേഭാടെനി  രൂപ  സചെലെെവഴെനിച്ചറ
കകേഭാളനനികേളുസടെ  വനികേസനന്റിം  ലെെക്ഷേഹ്യമനിടുനതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    5      കകേഭാടെനി  രൂപ  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-03-277-99-12―സമടനിക്കുകലെെഷനകശഷമുള്ള  പഠനങ്ങള    -    കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  
കസ്റ്റസപനഡുകേളുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 182 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

35.   കപഭാസ്റ്ററസമടനികേറ തലെെതനില് പഠനിക്കുന ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗന്റിം വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനികേളകറ
വരുമഭാന  പരനിധനിയനിലഭാസതയുന്റിം  സതരസഞ്ഞെടുകസപട്ടേ  30  സമുദേഭായങ്ങളനിസലെെ  വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനി
കേളകറ 6 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനികറ വനികധയമഭായുന്റിം വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസഭാനകൂലെെഹ്യന്റിം
അനവദേനിക്കുനതനിനന്റിം എസറ.ഇ.ബനി.സനി. വനിഭഭാഗതനില്സപട്ടേ വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനികേളകറ ഒരു ലെെക്ഷേന്റിം
രൂപ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാന  പരനിധനികറ  വനികധയമഭായനി  സകേ.പനി.സനി.ആര്.  ആനകൂലെെഹ്യന്റിം
അനവദേനിക്കുനതനിനന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  പസ്തുത
പദതനിയനില്  സകേ.പനി.സനി.ആര്.  പകേഭാരമുള്ള  വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസഭാനകൂലെെഹ്യതനിസന  നനിരകറ
നനിലെെവനിസലെെ നനിരകനിസന ഇരട്ടേനിയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചറ സര്കഭാര് ഉതരവഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഈ
ശനിര്ഷകേതനില്    25    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-03-277-92-12―മററ    പനിനഭാക വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണ്ടനിയുള്ള പതീസമടനികേറ    കസഭാളര്ഷനിപറ
(50%   കകേന്ദ്ര സഹഭായന്റിം  )  -  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം കസ്റ്റസപനഡുകേളുന്റിം  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 36 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

36.  സന്റിംസ്ഥഭാനസത സര്കഭാര്/സര്കഭാര് എയ്ഡഡറ സ്കുളുകേളനില്  1  മുതല്  10  വസര
കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന  കുടുന്റിംബവഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനന്റിം  2.5  ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപയനില്
അധനികേരനികഭാത  മററ  പനിനഭാകവനിഭഭാഗങ്ങളനില്സപട്ടേ  സമര്ത്ഥരഭായ  വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനികേളകറ
കകേന്ദ്രസഹഭായകതഭാസടെ  പതനിവര്ഷന്റിം  1,500  രൂപ  നനിരകനില്  കസഭാളര്ഷനിപറ
അനവദേനിചവരുന പസസ്തുത പദതനികറ മുന വര്ഷങ്ങളനില്  50  കകേഭാടെനി രൂപ വകേയനിരുതനി
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യനിരുനസവങനിലന്റിം  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  മുതല്  36  കകേഭാടെനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണറ
അനവദേനിചവരുനതറ.  സന്റിംസ്ഥഭാന  വനിഹനിതതനിനറ  തുലെെഹ്യമഭായ  തുകേ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതഭാറുസണ്ടങനിലന്റിം കുറ ഞ്ഞെ തുകേ മഭാത്രമഭാണറ കകേന്ദ്രസര്കഭാര് റനിലെെതീസറ
സചെയ്യേഭാറുള്ളസതനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  സന്റിംസ്ഥഭാന  വനിഹനിതതനില്  7  കകേഭാടെനി
രൂപകയഭാളന്റിം  കുറവവനതുമൂലെെന്റിം  46666  വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനികേളകറ  കസഭാളര്ഷനിപറ
അനവദേനികഭാനഭായനിട്ടേനില. ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    14    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-03-277-91-12―ഒ  .  ബനി  .  സനി  .  കറ  വനികദേശപഠനതനിനള്ള  ധനസഹഭായന്റിം  -  
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം കസ്റ്റസപനഡുകേളുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.1 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

37.     വനികദേശ സര്വ്വകേലെെഭാശഭാലെെകേളനില് സമഡനിസനിന,  അഗ്രനികളച്ചറല് സയനസറ,
പന്യൂവര്  സയനസറ,  മഭാകനജറ സമനറ,  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ,  നനിയമന്റിം,  കസഭാഷഹ്യല്  സയനസറ
കമഖലെെകേളനില്  ബനിരുദേഭാനന്തര  ബനിരുദേവന്റിം  Phd.യുന്റിം  സചെയ്യുന  പനിനഭാകവനിഭഭാഗകഭാരഭായ
വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനികേളകറ  6  ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാന  പരനിധനികറ  വനികധയമഭായനി
പരമഭാവധനി  10  ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  വസര  അനവദേനിക്കുന  പസ്തുത  പദതനികറ  നനിലെെവനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    1    കകേഭാടെനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-03-277-90―എന്റിംകപഭായബനിലെെനിറനി എനഹഭാനസസ്മെനറ കപഭാഗ്രഭാന്റിം  /  സടയനിനനിന്റിംഗറ  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 6 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

38.  പനിനഭാകവനിഭഭാഗതനില്സപട്ടേ  വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കുന്റിം  ഉകദേഹ്യഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കുന്റിം
സമഡനികല്/എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  എനടനസറ,  ബഭാങനിന്റിംഗറ  സര്വ്വതീസറ,  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസറ
UGC/JRF/NET, GATE, MAT തുടെങ്ങനിയ മത്സരപരതീക്ഷേഭാ പരനിശതീലെെനതനിനള്ള ധനസഹഭായന്റിം,
സപഭാഫഷണലകേളകറ സസയന്റിംസതഭാഴെനില് സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനള്ള വഭായഭാ സബ്സനിഡനി,
ധനസഹഭായന്റിം തുടെങ്ങനിയ  ഘടെകേങ്ങള ഉളസപടുന പസ്തുത പദതനിയനിനതനില്,  മഭാനദേണ്ഡങ്ങള
പകേഭാരന്റിം മത്സരപരതീക്ഷേഭാ പരനിശതീലെെന ധനസഹഭായതനിനറ  അകപക്ഷേനികഭാന അര്ഹതയുള്ളവരനില്
പകുതനി കപര്ക്കുകപഭാലന്റിം ധനസഹഭായന്റിം അനവദേനിക്കുനതനിന റ  നനിലെെവനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ
അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലെെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   2   കകേഭാടെനി രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.
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2225-03-277-88―പനിനഭാക  വനിഭഭാഗകഭാര്കനിടെയനിലള്ള  പരമ്പരഭാഗത  കേരകേനൗശലെെ
പണനികഭാര്ക്കുള്ള  കനപുണഹ്യവനികേസന  പരനിശതീലെെനതനിനന്റിം
ടൂളകേനിറനിനമുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2.5 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

39.  മററ പനിനഭാക വനിഭഭാഗതനില്സപട്ടേ പരമ്പരഭാഗത കേരകേനൗശലെെ വനിദേഗ്ദ്ധര്, കകേപണനികഭാര്,
പൂര്ണ  കവദേഗ്ദ്ധഹ്യമനിലഭാത  സതഭാഴെനിലെെഭാളനികേള  തുടെങ്ങനിയവര്കറ  സതഭാഴെനില്  കനപുണഹ്യ
വനികേസനതനിനന്റിം  ആധുനനികേ  പണനിയഭായുധങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനമഭായനി  നടെപനിലെെഭാക്കുന  പസ്തുത
പദതനിപകേഭാരന്റിം  23000-ല്പരന്റിം  അകപക്ഷേകേര്കറ  ആദേഹ്യഗഡുവന്റിം  മുനവര്ഷങ്ങളനില്
സതരസഞ്ഞെടുകസപട്ടേ  ഗുണകഭഭാകഭാകളകറ  രണ്ടഭാന്റിംഗഡുവന്റിം  അനവദേനിക്കുനതനിനറ  നനിലെെവനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.5    കകേഭാടെനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2225-03-800-99―പനിനഭാക വനിഭഭാഗകഭാര്ക്കുള്ള കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന കേമനിഷന   (  സഹഭായധനന്റിം  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :   19.759 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

40.  കേമനിഷന  സചെയര്മഭാന,  സമമ്പര്മഭാര്,  മററ  ജതീവനകഭാര്  എനനിവര്കറ  ഓഫതീസറ
പവര്തനങ്ങളകഭാവശഹ്യമഭായ കേമ്പന്യൂട്ടേറുകേള,  അനബന ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല്,  അടെനിസ്ഥഭാന
സനൗകേരഹ്യങ്ങസളഭാരുകല്,  മററ  അനബന  സചെലെെവകേള  എനനിവ  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനറ
2225-03-800-99-35―മൂലെെധന ആസനികേളുസടെ  രൂപതീകേരണന്റിം എന ശതീര്ഷകേതനില്  നനിലെെവനിസലെെ
ബഡ്ജറനില്  കടെഭാകണ്  സപഭാവനിഷന  മഭാത്രസമ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളൂ  എനതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേ
തനില് 15  ലെെക്ഷേന്റിം രൂപയുന്റിം കേമതീഷന അന്റിംഗങ്ങളുസടെ ഔകദേഹ്യഭാഗനികേ ഉപകയഭാഗതനിനഭായനി പുതനിയ
വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനറ  2225-03-800-99-36―ശമ്പകളതരന്റിം എന ശതീര്ഷകേതനില് ഉളസപടുതനി
20  ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപയുന്റിം  ഉളസപസടെ  ആസകേ    35    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  
വഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2225-03-800-85―പരമ്പരഭാഗത മണ്പഭാത്ര സതഭാഴെനിലെെഭാളനികേളക്കുള്ള സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 28 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന)

41.   ഒരു ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനികറ വനികധയമഭായനി പരമ്പരഭാഗത മണ്പഭാത്ര
നനിര്മഭാണ  സതഭാഴെനിലെെഭാളനികേളകറ  സതഭാഴെനില്സ്ഥലെെന്റിം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനന്റിം  യനവല്കരനി
ക്കുനതനിനന്റിംകവണ്ടനി  രണ്ടുഗ ഡുകളഭായനി  പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ  വസര  ധനസഹഭായന്റിം
അനവദേനിക്കുന  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരന്റിം  മുനവര്ഷങ്ങളനില്  ആദേഹ്യഗഡു  തുകേ അനവദേനിച്ചവര്കറ
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രണ്ടഭാന്റിം  ഗഡു  അനവദേനിക്കുനതനിനറ  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   22   ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  
വഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2225-03-800-81―ഒ  .  ബനി  .  സനി  .   യ്ക്കുളള അ ഡസകകററ ഗ്രഭാനറ  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12 ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

42.  സഭാമൂഹഹ്യനതീതനി  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജുഡതീഷഹ്യറനിയനില്  മററ  പനിനഭാക
സമുദേഭായങ്ങളുസടെ  പഭാതനിനനിധഹ്യന്റിം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനറ  അഭനിഭഭാഷകേരഭായനി  പഭാകതീസറ
സചെയ്യുനവര്കറ ഒരു ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ വഭാര്ഷനികേവരുമഭാനതനിനറ വനികധയമഭായനി പനണ്ടഭായനിരന്റിം
രൂപ നനിരകനില്  3  വര്ഷകതകറ ഗ്രഭാനറ നല്കുന പദതനി പകേഭാരന്റിം  2019-20, 2020-21
സഭാമ്പതനികേവര്ഷങ്ങളനില്  സതരസഞ്ഞെടുകസപട്ടേവര്കറ  മുനഭാന്റിം  ഗഡു,  രണ്ടഭാന്റിം  ഗഡു
എനനിവയുന്റിം  2021-22-സലെെ  പതതീക്ഷേനിത  അകപക്ഷേകേര്കറ  ആദേഹ്യഡഡുധനസഹഭായവന്റിം
അനവദേനിക്കുനതനിനറ  നനിലെെവനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  തനികേചന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി വനിലെെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഈ   ശതീര്ഷകേതനില്   1   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

4225-03-190-99―ഹരനിജനങ്ങളനില്  നനിനന്റിം  ക്രനിസ്തുമതന്റിം  സസതീകേരനിച്ചവര്കഭായുള്ള  
സന്റിംസ്ഥഭാന വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

43.  കകേഭാര്പകറഷന  നടെപനിലെെഭാകനിവരുന  വനിവനിധ  പദതനികേളനികന്മല്  വഭായഭാവനിതരണന്റിം
നടെത്തുനതനികലെെകഭായനി  ഈ   ശതീര്ഷകേതനില്    15    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

4225-03-190-98―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന പനികനഭാക വനിഭഭാഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 13.5 കകേഭാടെനി  രൂപ (പഭാന)

44.   സന്റിംസ്ഥഭാനസത  മററ  പനിനഭാക  വനിഭഭാഗങ്ങളുസടെയുന്റിം  മതനന്യൂനപക്ഷേങ്ങളുസടെയുന്റിം
സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പതനികേ  പുകരഭാഗതനികഭായനി  നനിലെെസകേഭാള്ളുന  പസ്തുത  സ്ഥഭാപനന്റിം  കദേശതീയ
ധനകേഭാരഹ്യ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടെ  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായകതഭാസടെ  ടെനി  വനിഭഭാഗങ്ങളുസടെ
പുകരഭാഗതനിക്കുതകുന  പരനിപഭാടെനികേള  നടെപഭാകനിവരുന.  കദേശതീയ  ഏജനസനികേളനില്നനിനറ
ലെെഭനിക്കുന  തുകേയറ  10%  ആനപഭാതനികേ  വനിഹനിതന്റിം  നല്കകേണ്ടതുള്ളതനിനഭാല്  നനിലെെവനിസലെെ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    16.5    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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4225-03-190-97―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന കേളനിമണ്പഭാത്ര നനിര്മഭാണ മഭാര്കറനിന്റിംഗറ വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  -  സഷയര് കേഹ്യഭാപനിറല്  കകേഭാണ്ടനിബന്യൂഷന  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 50 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന)

45.   സന്റിംസ്ഥഭാനസത പരമ്പരഭാഗത കേളനിമണ്പഭാത്ര നനിര്മഭാണ ജനവനിഭഭാഗതനിസന
സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പതനികേ  വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസ  വനികേസനന്റിം  ലെെക്ഷേഹ്യമഭാകനി  സര്കഭാരനിസന  പൂര്ണ
സഹഭായകതഭാസടെ  പവര്തനിക്കുന  ഈ  സ്ഥഭാപനതനിനറ  ബജററ  സപഭാകപഭാസല്
അനസരനിചള്ള  പദതനി  നനിര്വ്വഹണതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    4.5      കകേഭാടെനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സഭാമൂഹഹ്യസുരക്ഷേനിതതസവന്റിം കക്ഷേമവന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ : 10801.2058 കകേഭാടെനി രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ :   ഇല

സഭാമൂഹഹ്യനതീതനി വകുപറ

2235-02-101-89―വനികേലെെഭാന്റിംഗരുസടെ കക്ഷേമന്റിം  -  വനികേലെെഭാന്റിംഗര്ക്കുകവണ്ടനി ഭവനങ്ങള നടെത്തുന  
സനദ സന്റിംഘടെനകേളക്കുന്റിം സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുമുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 1.2334 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

46.  ശഭാരതീരനികേ കവകേലെെഹ്യമുള്ളവസര സന്റിംരക്ഷേനിക്കുന സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെെ അകന്തവഭാസനി
കേളകറ  ഗ്രഭാനറ  നല്കുനതനിനഭായനി  മുന  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ജനിലഭാ  പഞഭായതറ
മുനനിസനിപഭാലെെനിറനി  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  ലെെഭനിച്ച  തുകേ  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായനിരുനതനിനഭാലന്റിം  മുന
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ടഷറനി  കേന്യൂ  സനിസ്റ്റതനില്സപട്ടേ  ബനില്ലുകേളക്കുള്ള  തുകേ  നടെപറ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ഗ്രഭാനനില്നനിനന്റിം നല്കകേണ്ടനി വനതനിനഭാലന്റിം  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
1.5428656   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി   ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  
വഴെനികയഭാ     വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-101-85―ബധനിരര്ക്കുന്റിം മൂകേര്ക്കുന്റിംകവണ്ടനിയുള്ള ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 17 കകേഭാടെനി രൂപ  ( പഭാന)

47.  നനിഷനിസന വനികേസനതനിനറ പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനഭായനി ഉകദ്ദേശന്റിം
2  ലെെക്ഷേന്റിം  സസയര്ഫതീറ്റുള്ള  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുന്റിം  മററ  അനബന  സനൗകേരഹ്യങ്ങകളഭാടുന്റിംകൂടെനിയ
അകഭാഡമനികേറ/കനിനനികല്  കബഭാകറ   നനിര്മനിക്കുനതനിനള്ള  പഭാരന്റിംഭ  സചെലെെവനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    5.21    കകേഭാടെനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി    ധന  പുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ    വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2235-02-101-69(10)―കവകേലെെഹ്യന്റിം  മുനകൂര്  കേണ്ടുപനിടെനിക്കുനതനിനന്റിം  തടെയുനതനിനന്റിം
കവകേലെെഹ്യബഭാധനിതരുസടെ  വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസതനിനന്റിം  സതഭാഴെനിലെെനിനന്റിം
പുനരധനിവഭാസതനിനമുള്ള  സന്റിംസ്ഥഭാന  സന്റിംരന്റിംഭന്റിം  -  ഫനിസനികല്  
സമഡനിസനിസനയുന്റിം  റതീഹഭാബനിലെെനികറഷസനയുന്റിം  നഭാഷണല്
ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേനിനള്ള സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 8 കകേഭാടെനി രൂപ  ( പഭാന)

48.  കുട്ടേനികേളനിലന്റിം  മുതനിര്നവരനിലമുള്ള  വനിവനിധതരന്റിം  കവകേലെെഹ്യങ്ങസള  കേസണ്ടതനി
ആവശഹ്യമഭായ  രതീതനിയനില്   ഇടെസപടുനതനിനറ  പരനിശതീലെെനിപനിക്കുനതനിനന്റിം   പുനരധനിവഭാസ
തനിനന്റിം  ഗകവഷണതനിനമഭായുള്ള  സ്ഥഭാപനമഭാണറ  നനിപ്മര്.  ഈ  സ്ഥഭാപനസത
ഭനിനകശഷനി  കമഖലെെയനിസലെെ  മനികേവനിസന  കകേന്ദ്രമഭാകനി   ഉയര്കതണ്ടുന   നടെപടെനികേള
അവസഭാനഘട്ടേതനിലെെഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ഇതറ  പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം
ആവശഹ്യമഭായ  അടെനിസ്ഥഭാന  സനൗകേരഹ്യ  വനികേസനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
2    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധന  പുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-101-55―അനഭാമയന്റിം സമഗ്ര  ഇനഷസറനസറ പദതനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  1,000  രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

49.  ഉയര്ന  പനിന്തുണ  ആവശഹ്യമഭായ  ഭനിനകശഷനികഭാരുസടെ  ആകരഭാഗഹ്യ  പരനിരക്ഷേ
ഉറപഭാക്കുവഭാന  സന്റിംസ്ഥഭാന  സര്കഭാര്  പുതുതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച്ച  പദതനിയഭായ  അനഭാമയന്റിം
സമഗ്ര ഇനഷസറനസറ  പദതനികറ  വനിപുലെെമഭായ പവര്തനകമഖലെെയഭാണുള്ളസതനറ സമനിതനി
നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.  ടെനി  പദതനികറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി കടെഭാകണ് സപഭാവനിഷന മഭാത്രസമ
അനവദേനിച്ചനിട്ടുള്ളൂ എനതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    99.99    ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-104-98-(36)―വൃദനമഭാരുസടെയുന്റിം  ക്ഷേതീണനിതരുസടെയുന്റിം  അഗതനികേളുസടെയുന്റിം
സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പകളതരന്റിം  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  :  34.3872 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

50.  മുനനിസനിപഭാലെെനിറനി  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ഗ്രഭാനറ
കുടെനിശനികേയുള്ളതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    3.88385    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ   അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

918/2021.
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2235-02-104-89-(31)―അനഭാഥഭാലെെയ നനിയനണ കബഭാര്ഡറ   -  സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം   

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  31.23 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

51.  അനഭാഥഭാലെെയ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡറ  സമമ്പര്  സസക്രട്ടേറനി  ഉളസപസടെയുള്ള
ജതീവനകഭാരുസടെ ശമ്പളവന്റിം മററ ആനകൂലെെഹ്യങ്ങളുന്റിം കേനൗണ്സലെെര്മഭാര്കറ ഓണകററനിയന്റിം എനനിവ
നല്കുനതനിനഭായനി  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    1.38957    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-107-98-(36)―സനദ സന്റിംഘടെനകേളക്കുള്ള സഹഭായന്റിം  -  സനദ സഭാമൂഹഹ്യകക്ഷേമ  
സന്റിംഘടെനകേള  -  സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പകളതരന്റിം  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  :  11.5932 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

52.  2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  ടഷറനി  കേന്യൂ  സനിസ്റ്റതനില്സപട്ടേ  ബനില്ലുകേള
മഭാറനിനല്കേഭാന  സഭാധനികഭാതതനിനഭാലന്റിം  ടെനി  തുകേ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില്നനിനന്റിം  നല്കകേണ്ടനിവനതനിനഭാലന്റിം  നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
വകയഭാജന  സന്റിംരക്ഷേണ  കകേന്ദ്രങ്ങളകറ  ഗ്രഭാനറ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  നല്കുനതനിനറ  നനിലെെവനിസലെെ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.6164951    കകേഭാടെനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ഥനവഴെനികയഭാ   വകേയനിരുതണ  
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-190-98―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന വനികേലെെഭാന്റിംഗകക്ഷേമ കകേഭാര്പകറഷന

ബ ഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 35 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)         

53.  കകേഭാര്പകറഷനനിസലെെ ജതീവനകഭാരുസടെ ശമ്പളന്റിം നല്കുനതനിനന്റിം ഭരണ നനിര്വ്വഹണ
സചെലെെവകേളക്കുന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
65    ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-60-200-72(02)―കകേരള  സഭാമൂഹഹ്യസുരക്ഷേഭാ  പദതനി  -  തതീവ്രമഭായ   ശഭാരതീരനികേ  
മഭാനസനികേ  സവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുനതനിനഭാല്  വതീടെനിനള്ളനില്തസന
കേഴെനികയണ്ടനിവരുനവസര  പരനിചെരനിക്കുനവര്ക്കുള്ള  സഹഭായന്റിം  -  
(  ആശസഭാസ കേനിരണന്റിം  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  :  40 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

54.   ആശസഭാസകേനിരണന്റിം   പദതനിയനില്  പതനിമഭാസന്റിം  600  രൂപയഭാണറ  നനിലെെവനില്

അനവദേനിക്കുനതറ. നനിലെെവനിസലെെ 102505 ഗുണകഭഭാകഭാകളക്കുന്റിം 2021-22 വര്ഷന്റിം പുതുതഭായനി
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പതതീക്ഷേനിക്കുന  ഗുണകഭഭാകഭാകളക്കുന്റിം  കുടെനിശനികേ  തതീര്തറ  ധനസഹഭായന്റിം  വനിതരണന്റിം

സചെയ്യുനതനിനറ  നനിലെെവനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി

വനിലെെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    144.1254   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ    വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി  

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-60-200-72 (07)―കകേരള സഭാമൂഹഹ്യസുരക്ഷേഭാ പദതനി   -     വകയഭാമനിത്രന്റിം  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 24 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

55.   വകയഭാജനങ്ങളകറ സമഭാകബല് കനിനനികനിലൂസടെ സനൗജനഹ്യ ചെനികേനിത്സ,  സനൗജനഹ്യ

മരുനറ,  കേനൗണ്സലെെനിന്റിംഗറ  എനനിവ  നല്കേനി  ആകരഭാഗഹ്യസുരക്ഷേ  ഉറപ്പുവരുത്തുന  പസ്തുത

പദതനി പകേഭാരന്റിം  2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം മരുനറ വഭാങ്ങനിയ വകേയനില് KMSCL-നറ

നല്കകേണ്ട  കുടെനിശനികേ  തുകേയഭായ  24  കകേഭാടെനി  രൂപ  നല്കുനതനിനന്റിം  നടെപ്പുവര്ഷസത

സചെലെെവകേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    36.1764    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ    വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-60-200-72 (25)―കകേരള സഭാമൂഹഹ്യസുരക്ഷേഭാ പദതനി   -  സമഭാശസഭാസന്റിം  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  5 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

56.   സമഭാശസഭാസന്റിം  പദതനി പകേഭാരന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  8479  ഗുണകഭഭാകഭാകളകറ  പതനിമഭാസ

ധനസഹഭായന്റിം  നല്കുനതനിനറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്

25.2325    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-800-98―മനിശവനിവഭാഹങ്ങള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  1.456 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

57.  പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗതനില്സപടെഭാത മനിശവനിവഭാഹനിതരനില് നനിനന്റിം

2014 മുതല് 2019 വസര ലെെഭനിച്ച 2979 സപനഡനിന്റിംഗറ അകപക്ഷേകേളകറ 30,000 രൂപ വതീതന്റിം

ധനസഹഭായന്റിം  അനവദേനിക്കുനതനിനറ  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്    8.937    കകേഭാടെനി  രൂപ     അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  

ഉപധനഭാഭഹ്യര്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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4235-02-102-88―ഡനിസനികറ ഏര്ലെെനി ഇനര്സവനഷന സസനറുകേളുസടെ നനിര്മഭാണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 1.5 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

58.  കുട്ടേനികേളനിസലെെ  കവകേലെെഹ്യങ്ങളുന്റിം  വളര്ച്ചഭാമുരടെനിപ്പുന്റിം  പഭാന്റിംരന്റിംഭ  പരനികശഭാധനയനില്
തസന  കേസണ്ടതഭാനന്റിം  ഇടെസപടെല്  നടെതഭാനന്റിം  ഉകദ്ദേശനിച്ചറ  എലഭാ  ജനിലകേളനിലന്റിം  ഡനിസനികറ
ഏര്ലെെനി ഇനര്സവനഷന സസനറുകേള തുടെങ്ങുവഭാന സര്കഭാര് തതീരുമഭാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  മരഭാമതറ
പണനികേളകഭായനി  5  സസനറുകേളക്കുകൂടെനി  പണന്റിം  അനവദേനിക്കുവഭാനള്ളതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    6.5    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

വനനിതഭാ ശനിശുവനികേസന വകുപറ

2235-02-001-90―വനനിതഭാ ശനിശുവനികേസന ഡയറകറഭാഫതീസറ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 3.0074 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

59.   വനനിതഭാ  ശനിശുവനികേസന  വകുപനിനകേതീഴെനില്  ജനിലഭാ  തലെെതനില്  ഓഫതീസറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
നനിലെെവനില്വനനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  14  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിസലെെയുന്റിം  ജതീവനകഭാര്ക്കുറ  ശമ്പളതനിനന്റിം  മററ
ഓഫതീസറ  സചെലെെവകേളക്കുന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം  തനികേചന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    11.5763    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി     ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-102-62―കേനൗമഭാരപഭായതനിലള്ള  സപണ്കുട്ടേനികേളകറ സഭാമൂഹഹ്യ മനനഃശഭാസ്ത്ര കസവനന്റിം     

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 26.8 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന) 

60.  സ്കൂളുകേളനില്  കേനൗമഭാരകഭാരഭായ  വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനിനനികേളകറ  കേനൗണ്സലെെനിന്റിംഗുന്റിം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവന്റിം  നല്കുനതനിനറ  നനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുള്ള  കസകകഭാ  കസഭാഷഹ്യല്
കേനൗണ്സലെെര്മഭാര്കറ വര്ദനിപനിച്ച നനിരകനില് ഓണകററനിയന്റിം നല്കുനതനിനന്റിം മററ പതതീക്ഷേനിത
സചെലെെവകേളക്കുന്റിം  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
2.8842    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  
വഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-102-55―അങണവഭാടെനി സതഭാഴെനിലെെഭാളനികേളുസടെയുന്റിം  സഹഭായനികേളുസടെയുന്റിം പതനിഫലെെന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 396.9985 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

61.  പതറ  വര്ഷതനിനതഭാസഴെ  കസവനകേഭാലെെയളവള്ള  അങണവഭാടെനി  പവര്തകേര്കറ
500 രൂപയുന്റിം അതനിനമുകേളനില് കസവനകേഭാലെെയളവള്ളവര്കറ 1,000 രൂപയുന്റിം പതനിമഭാസ അലെെവനസനില്
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വര്ദനവറ  അനവദേനിച്ചതനിനപകേഭാരന്റിം  വര്ദനിപനിച്ച നനിരകനിലള്ള തുകേ നല്കുനതനിനറ   നനിലെെവനിലള്ള
വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    65.0466    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .  

2235-02-102-53―സസചെല്  ഡറ സസറററസറ കേമതീഷന

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 4.4054 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 

62.  സസചെല്ഡറ  സസറററസറ  കേമതീഷനറ  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില്
വഭാഹനവഭാടെകേയനിനതനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ഈ   ശതീര്ഷകേതനില്    15    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ    അധനികേമഭായനി    ധന  പുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-102-47―ശനിശുകളുസടെ  അഭനിവൃദനിക്കുകവണ്ടനിയുള്ള  എകേതീകൃത  കസവനന്റിം    (60%  
കകേന്ദ്രസഹഭായന്റിം  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  :  470 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന) 

63.  വനനിതഭാ  ശനിശുവനികേസന  വകുപനിനകേതീഴെനിസലെെ  174  ഐ.സനി.ഡനി.എസറ.കേളനികലെെയുന്റിം
3  കപഭാഗ്രഭാന്റിം ഓഫതീസുകേളനിസലെെയുന്റിം ഡയറകകററനിസലെെയുന്റിം കേരഭാര് വഭാഹനങ്ങളകറ വഭാടെകേ നല്കുനതനിനറ
ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  കേരഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസടെ  വഭാടെകേ  നല്കുനതനിനന്റിം  സര്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  അറകുറപണനിക്കുന്റിം   നനിലെെവനിസലെെ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    4.326    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .  

2235-02-102-23―കകേഭാവനിഡറ    19    മഹഭാമഭാരനിമൂലെെന്റിം  അനഭാഥരഭാകസപട്ടേ  കുട്ടേനികേളക്കുള്ള  
ധനസഹഭായന്റിം 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

64.   കകേഭാവനിഡറ  19  മഹഭാമഭാരനിമുലെെന്റിം  മഭാതഭാപനിതഭാകള  മരണസപട്ടേ  കുട്ടേനികേളുസടെ
സന്റിംരക്ഷേണതനിനറ 2021-22 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത കഭദേഗതനി ബഡ്ജറനില് 5 കകേഭാടെനി രൂപ
പകതഹ്യകേ  പഭാകകജഭായനി  പഖഹ്യഭാപനിച്ചനിട്ടുള്ള  സഭാഹചെരഹ്യതനില്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
4.9999    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി      ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ    ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  
വഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2235-02-103-99―സഭാമൂഹഹ്യകക്ഷേമ കബഭാര്ഡറ  -   അന്റിംശദേഭാനന്റിം   

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  96.20 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

65.  കബഭാര്ഡനിസന ഭരണ സചെലെെവകേളക്കുന്റിം സചെയര്കപഴ്സസന ഒഭാണകററനിയതനിനമഭായനി

2020-21  വര്ഷകതയറ  കബഭാര്ഡനിസന  ഫനിനഭാനസറ  കേമനിറനി  അന്റിംഗതീകേരനിച്ച  ബഡ്ജററ

എസ്റ്റനികമററ  പകേഭാരന്റിം  സന്റിംസ്ഥഭാന വനിഹനിതമഭായനി  1,30,75,140  രൂപ ആവശഹ്യമഭായനി  വരുന.

ഇതനിനപുറസമ  2018-19  വര്ഷസത ഭരണസചെലെെവകേളകഭായനി കകേന്ദ്ര കബഭാര്ഡറ അന്റിംഗതീകേരനിച്ച

ബഡ്ജററ  പകേഭാരമുള്ള  59,52,225  രൂപ  കുടെനിശനികേയനിനതനില്  സര്കഭാരനില്നനിനന്റിം

ലെെഭനികകണ്ടതുണ്ടറ.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    94.07      ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ    ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-103-89―വനനിതകേളക്കുകവണ്ടനിയുള്ള ഫനിനനിഷനിന്റിംഗറ സ്കൂള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.34 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

66.   വനികദേശരഭാജഹ്യങ്ങളനില്  കജഭാലെെനി  സചെയ്യുനതനിനറ  നഴ്സുമഭാസര  പഭാപ്തരഭാക്കുനവനിധന്റിം

കനപുണഹ്യ  വനികേസന  പരനിശതീലെെനന്റിം  (ASEP-N-Advanced  Skill  Enhancement

Programme  for  Nurses),  അവസഭാന  വര്ഷ  ബനി.എസറ.സനി.  നഴ്സനിന്റിംഗറ  വനിദേഹ്യഭാര്ത്ഥനിനനി

കേളകഭായുള്ള ഭഭാഷഭാ കനപുണഹ്യ പരനിശതീലെെനന്റിം എനതീ പദതനികേള ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനഭായനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    6.86    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  

ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-103-85―ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡന നനികരഭാധന നനിയമന്റിം നടെപഭാകല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.725 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

67. ഗഭാര്ഹനികേ പതീഡന നനികരഭാധന നനിയമന്റിം നടെപഭാക്കുനതനിനഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനിലന്റിം

വനനിതഭാ  സപഭാട്ടേക്ഷേന  ഓഫതീസര്മഭാസര  നനിയമനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  ഈ  ഓഫതീസുകേളനിസലെെ  കവദേത്യുതനി

ചെഭാര്  ജറ, സടെലെെനികഫഭാണ് ചെഭാര്ജറ, മററ സചെലെെവകേള എനനിവ വഹനിക്കുനതനിനന്റിം ഇവരുസടെ ടെനി.എ.

നല്കുനതനിനന്റിം നനിലെെവനിലള്ള വനിഹനിതന്റിം അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    2  

ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ    ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2235-02-103-80―സജനഡര് പഭാര്കറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  15.5046 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

68.   കകേഭാഴെനികകഭാട്ടുള്ള  സജനഡര്  പഭാര്കനില്  വനനിതകേളകഭായനി  അന്തഭാരഭാഷ

വനിപണന  കകേന്ദ്രതനിസന  നനിര്മഭാണപവര്തനങ്ങള  ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനറ  ഭരണഭാനമതനി

ലെെഭനിച്ചനിട്ടുസണ്ടങനിലന്റിം  ആയതനിനറ  തുകേസയഭാനന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാസയനറ  സമനിതനി

മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    24.5    കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-103-77―വനിധവകേളുസടെ  കുട്ടേനികേളകറ  ഉനത  വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസതനിനകവണ്ടനിയുള്ള

ധനസഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 40 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

69.  വനിധവകേളുസടെ  കുട്ടേനികേളകറ  ഉനത വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസതനിനറ ധനസഹഭായതനിനഭായനി

ലെെഭനിക്കുന  അകപക്ഷേകേളുസടെ  എണന്റിം  കൂടുതലെെഭായതനിനഭാല്  അര്ഹതയുള്ള  എലഭാ

അകപക്ഷേകേര്ക്കുന്റിം  ധനസഹഭായന്റിം  അനവദേനിക്കുനതനിനറ  കേഴെനിയഭാത  സഭാഹചെരഹ്യമുള്ളതഭായനി

സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    20    ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-103-68 (01)―വനനിതഭാ വനികേസന പദതനി  -  നനിര്ഭയ പദതനികേള  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  24 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

70.   വനിധവകേള,  അവനിവഭാഹനിതര്/വനിവഭാഹകമഭാചെനന്റിം  കനടെനിയവര്,  ഒറയറ  തഭാമസനി

ക്കുനവര്, പഭാര്ശസവല്കരനികസപട്ടേ വനനിതകേള, ദുഷ്കരമഭായ സഭാഹചെരഹ്യങ്ങളനില് വസനിക്കുന

സ്ത്രതീകേള  എനനിവരുസടെ  പുരനധനിവഭാസതനിനറ  അനകയഭാജഹ്യമഭായ  പദതനികേള

രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനന്റിം  പദേവനിപഠനന്റിം,  സഭാഹചെരഹ്യവനിശകേലെെനന്റിം  സര്കവ്വകേള/പഠനങ്ങള

എനനിവ  നടെത്തുനതനിനന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്    2    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  

ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2235-02-103-52―ശതീമതനി ദേഭാക്ഷേഭായണനി കവലെെഭായുധന അവഭാര്ഡറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

71.   2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  മുതല്   പസ്തുത  അവഭാര്ഡറ  നല്കുനതനിനറ

സര്കഭാരനില്നനിനന്റിം  ഭരണഭാനമതനി  ഉതരവറ  ലെെഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്

1.14     ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-104-99―ശതീ ചെനിത്രഭാ കഹഭാന്റിം സഹഭായധനന്റിം 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 74.01 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

72.   ശതീചെനിത്രഭാ  കഹഭാമനിസന  അടെനിസ്ഥഭാന  സനൗകേരഹ്യവനികേസനതനിനഭായനി  2017-18

സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  2  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേതുകേയഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിരുന

സവങനിലന്റിം ആയതറ  സ്ഥഭാപനതനിനറ  ലെെഭനിച്ചനിട്ടേനില എനറ സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ടെനി  തുകേ

അനവദേനിക്കുനതനിനന്റിം ജതീവനകഭാര്കറ ശമ്പള പരനിഷ്കരണന്റിം നടെതനി ശമ്പളന്റിം നല്കുനതനിനന്റിം

കുട്ടേനികേളുസടെ  വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസ  സന്റിംരക്ഷേണ  സചെലെെവകേളക്കുന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം

അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    61.7001    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-104-96―സഭാധുഭവനങ്ങള  ,   യഭാചെകേകകേന്ദ്രങ്ങള  ,   അബലെെഭാമന്ദനിരന്റിം മുതലെെഭായവ  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 4.176 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

73.  വകുപനിസനകേതീഴെനില്  ആലെെപ്പുഴെയനിലള്ള  ബഭാലെെസദേനതനിസനയുന്റിം  കകേഭാഴെനികകഭാടെറ

പവര്തനിക്കുന  ആശഭാ  ഭവന,   കഷഭാര്ട്ടേറ  കസ്റ്റ  കഹഭാന്റിം  എനതീ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെെയുന്റിം

അകന്തവഭാസനികേളുസടെ  ഭക്ഷേണന്റിം,  മരുനറ,  വസ്ത്രന്റിം  എനതീ  സചെലെെവകേളക്കുന്റിം  15  കക്ഷേമ

സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെെ കവദേത്യുതനി ചെഭാര്ജറ, സടെലെെനികഫഭാണ് ചെഭാര്ജറ, തഭാല്കഭാലെെനികേ ജനിവനകഭാരുസടെ

ദേനിവസകവതനന്റിം  എനതീ  സചെലെെവകേള  വഹനിക്കുനതനിനന്റിം   നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം

അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    16.82    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2235-02-104-94―ബഭാലെെമന്ദനിരങ്ങളനില്  വഹ്യഭാവസഭായനികേ  ഘടെകേങ്ങള  ആരന്റിംഭനികല്
(  സടെകനികല് സടയനിനനിന്റിംഗുന്റിം സഡവലെെപ്സമന്റുന്റിം  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 5,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

74.  വകുപനിസനകേതീഴെനിലള്ള  ജുവകനല് കഹഭാമുകേളനിലന്റിം  സസഷഹ്യല് കഹഭാമുകേളനിലമുള്ള
കുട്ടേനികേളകറ   ആശഭാരനിപണനി,  തയ്യേല്,  സനയറ,  മൂനചെക്രവഭാഹനങ്ങളുസടെ അറകുറപണനികേള,
കേമ്പന്യൂട്ടേര്വര്കറസറ,  പന്റിംബനിന്റിംഗറ,  ഇലെെകകഭാണനികറ  ഉല്പനങ്ങളുസടെ  കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്കല്
തുടെങ്ങനിയ  പവര്തനങ്ങളകറ  പരനിശതീലെെനപരനിപഭാടെനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനകവണ്ടനി
നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.50      ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-106-94―സകങത ഭവനങ്ങളുന്റിം പരനിരക്ഷേഭാലെെയങ്ങളുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം    : 2.9625 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

75.   വകുപനിസനകേതീഴെനിലള്ള   ജുവകനല്  കഹഭാമുകേള,  സസഷഹ്യല്  കഹഭാമുകേള,
സകേയര്/ആഫര്  സകേയര്  കഹഭാമുകേള,  പകേല്പരനിപഭാലെെനകകേന്ദ്രന്റിം  എനനിവനിടെങ്ങളനിസലെെ
അകന്തവഭാസനികേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷേണ  സചെലെെവനിനന്റിം  ജനിവനകഭാരുസടെ  ശമ്പളന്റിം,  അലെെവനസുകേള,
യഭാത്രഭാബത,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  എനതീ ആവശഹ്യങ്ങളക്കുമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനിസലെെ തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന.  മുനസഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്   വഭാട്ടേര്  ചെഭാര്ജറ,
കവദേത്യുതനി  ചെഭാര്ജറ,  സടെലെെനികഫഭാണ്  ചെഭാര്ജറ,  അദേര്  ചെഭാര്ജസറ  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്
വകേയനിരുതനിയനിരുന  തുകേ  മുഴുവനന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചതനിനഭാലന്റിം  കേതീഴ് കേഭാരഹ്യഭാലെെയങ്ങളനില്
കുടെനിശനികേ നല്കുവഭാനള്ളതനിനഭാലന്റിം  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്     40.45    ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-106-91―വനിവനിധ  ശനിശുസന്റിംരക്ഷേണ  പദതനികേള  നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനഭായുള്ള
ജുവകനല് ജസ്റ്റനിസറ   ഫണ്ടറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം    :   10 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന)

76.    2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ബഭാലെെനനിധനി  ഫണ്ടറ  ഇനതനില് അനവദേനിച്ച
10  ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപയുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  സന്റിംസ്ഥഭാനതറ
കകേഭാവനിഡറ  19  മഹഭാമഭാരനിമൂലെെന്റിം  കുട്ടേനികേളകറ  മഭാതഭാപനിതഭാകസള  നഷ്ടസപടുകേയുന്റിം
അനഭാഥരഭാവകേയുന്റിം സചെയ്യുന സഭാഹചെരഹ്യന്റിം സന്റിംജഭാതമഭായനിരനിക്കുനതനിനഭാല് ടെനി ശതീര്ഷകേതനില്
കൂടുതല്  തുകേ  വകേയനിരുകതണ്ടതറ  അനനിവഭാരഹ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   25    ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  
വഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

918/2021.
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2235-60-200-72(01)―കകേരള  സഭാമൂഹഹ്യ   സുരക്ഷേഭാ   പദതനി  -  കേഹ്യഭാനസര്  ബഭാധനിതരഭായ  
കുട്ടേനികേളക്കുകവണ്ടനിയുള്ള സുരക്ഷേഭാ പദതനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം     :   3 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

77.  കേഹ്യഭാനസര്  കരഭാഗന്റിം  ബഭാധനിച്ച  18  വയസനിനതഭാസഴെ  പഭായമുള്ള  കുട്ടേനികേളകറ
സനൗജനഹ്യമഭായനി  ചെനികേനിത്സ  നല്കുന  ഈ  പദതനി  പകേഭാരന്റിം  എന്റിം.-പഭാനല്  സചെയനിട്ടുള്ള
ആശുപത്രനികേളകറ മുനവര്ഷസത കുടെനിശനികേയനിനതനില്  18  കകേഭാടെനി രൂപ നല്കുനതനിനന്റിം
ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  മനികേച്ച  രതീതനിയനില്  പദതനി  നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    23    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-60-200-72(03)―കകേരള   സഭാമൂഹഹ്യസുരക്ഷേഭാ പദതനി  -  അവനിവഭാഹനിതരഭാ  യ   അമമഭാരുസടെയുന്റിം  
അവരുസടെ      കുട്ടേനികേളുസടെയുന്റിം പുനരധനിവഭാസന്റിം   (  കസ്നേഹസര്ശന്റിം  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 2 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

78.  അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമമഭാസരയുന്റിം അവരുസടെ കുട്ടേനികേസളയുന്റിം പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേ
എന  ഉകദ്ദേശഹ്യകതഭാസടെ  ആവനിഷ്കരനിച്ചറ  നടെപനിലെെഭാക്കുന  കസ്നേഹസര്ശന്റിം   പദതനിയനിലൂസടെ
പതനിമഭാസന്റിം 2,000 രൂപ ധനസഹഭായന്റിം നല്കേനിവരുന. നനിലെെവനിലള്ള ഗുണകഭഭാകഭാകളകറ
കുടെനിശനികേയുന്റിം  പുതനിയ  ഗുണകഭഭാകഭാകളകറ  ധനസഹഭായവന്റിം  അനവദേനിക്കുനതനിനറ
നനിലെെവനിസലെെ വനിഹനിതന്റിം അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    9.6832      കകേഭാടെനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-60-200-72(05)―കകേരള സഭാമൂഹഹ്യ സുരക്ഷേഭാ പദതനി  -  തഭാകലെെഭാലെെന്റിം പദതനി  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  :   2 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

79.   ജന്മനഭായുള്ള  ഹൃദേയകവകേലെെഹ്യങ്ങള,  ജനനിതകേ  കരഭാഗങ്ങള,  മററ  ഗുരുതര
കരഭാഗങ്ങള  എനനിവയഭാല്  കേഷ്ടസപടുന  18  വയസ്സുവസരയുള്ള  കുട്ടേനികേളകറ  പൂര്ണമഭായുന്റിം
സനൗജനഹ്യ  ചെനികേനിത്സ  ലെെഭഹ്യമഭാക്കുന  തഭാകലെെഭാലെെന്റിം  പദതനി  നടെപനിലെെഭാകനിയതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി
SCTIMST-നറ  4  കകേഭാടെനി  രൂപ  അനവദേനികകണ്ടതുള്ളതനിനഭാലന്റിം  നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത പദതനി നടെതനിപനിനമഭായനി നനിലെെവനിസലെെ വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി
വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    10    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2235-60-200-72-(11)―കകേരള സഭാമൂഹഹ്യ സുരക്ഷേഭാ പദതനി  -  കസ്നേഹപൂര്വ്വന്റിം   

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  :  17  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

80.   മഭാതഭാകവഭാ  പനിതഭാകവഭാ  അസലങനില്  ഇരുവരുന്റിം  മരണസപട്ടേ  സഭാമ്പതനികേമഭായനി
പനിനഭാകന്റിം നനില്ക്കുന കുട്ടേനികേളകറ  വനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസതനിനറ  ധനസഹഭായന്റിം നല്കുന പസ്തുത
പദതനിയനില്  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  മുതലള്ള  കുടെനിശനികേയുന്റിം  പുതനിയ
അകപക്ഷേകേര്ക്കുള്ള  സഹഭായവന്റിം  നല്കുനതനിനറ  കൂടുതല്  തുകേ  വകേയനിരുകതണ്ടതറ
അനനിവഭാരഹ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
50.9447    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  
വഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-60-200-72-21―കകേരള  സഭാമൂഹഹ്യ  സുരക്ഷേഭാ  പദതനി  പകമഹന്റിം  ബഭാധനിച്ച
കുട്ടേനികേളക്കുള്ള സഭാമൂഹഹ്യസുരക്ഷേഭാ പദതനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  :  3.8  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

81.    ടെനി പദതനി പകേഭാരന്റിം നനിലെെവനിലള്ള 900 ഗുണകഭഭാകഭാകളക്കുന്റിം ഈ സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  പതതീക്ഷേനിക്കുന  200-ഓളന്റിം  ഗുണകഭഭാകഭാകളക്കുന്റിം  മരുനനിനന്റിം  ചെനികേനിത്സഭാ
ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനമഭായനി  നനിലെെവനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ
അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.35    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

4235-02-102-86―സവള്ളസപഭാകതനില്  നഭാശന്റിം  സന്റിംഭവനിച്ച  അങണവഭാടെനി    കകേന്ദ്ര  ങ്ങളുസടെ  
പുതുകല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   :   20 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന)

82.  2018-സലെെ  പളയതനില്  നശനിച്ച  9  അങണവഭാടെനികേളുസടെ  പുനര്നനിര്മഭാണ
തനിനഭായനി  1.55  കകേഭാടെനി  രൂപ വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനറ  ഭരണഭാനമതനി  ലെെഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.35      കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

4235-02-102-85―സ്മെഭാര്ട്ടേറ അങണവഭാടെനികേളുസടെ നനിര്മഭാണന്റിം   (  പഭാന  )  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   :  ഇല

83.  അങണവഭാടെനികേളനില്  എത്തുന  കുട്ടേനികേളുസടെ  ശഭാരതീരനികേവന്റിം  മഭാനസനികേവമഭായ
വനികേഭാസതനിനഭായനി  ആധുനനികേ  സനൗകേരഹ്യങ്ങകളഭാടുകൂടെനിയ  സ്മെഭാര്ട്ടേറ  അങണവഭാടെനി  സകേട്ടേനിടെന്റിം
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നനിര്മനിക്കുനതനിനന്റിം നനിലെെവനിലള്ള സകേട്ടേനിടെന്റിം നവതീകേരനിക്കുനതനിനന്റിം ഈ പദതനി ലെെക്ഷേഹ്യമനിടുന.
2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  SDG  മുകഖന  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്  1,000  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുനസവങനിലന്റിം നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനില് ടെനി ശതീര്ഷകേവന്റിം
തുകേയുന്റിം  അനവദേനിച്ചറ  നല്കേനിയനിട്ടേനിലഭാതതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്
2021-22-  സലെെ  ബഡ്ജറനില്  ടെനി  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനവദേനിച്ചറ  അതനില്    1,000    രൂപ  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

ആഭഹ്യന്തര വകുപറ

2235-02-106-98―ദുര്ഗുണ പരനിഹഭാര പഭാഠശഭാലെെ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   :  1.9850 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

84.  ദുര്ഗുണ  പരനിഹഭാര  പഭാഠശഭാലെെയനിസലെെ  അകന്തവഭാസനികേളക്കുള്ള  അടെനിയന്തര
ചെനികേനിത്സഭാ സചെലെെവറ. മരുനറ, മററ സചെലെെവകേള എനനിവയനിലന്റിം സ്ഥഭാപനതനിസലെെ സവള്ളകരന്റിം,
കവദേത്യുതനി  ചെഭാര്ജറ  എനനിവയനിലന്റിം  ഉണ്ടഭാകുന  വര്ദനവറ  കേണകനിസലെെടുതറ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    6    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  
ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

സപഭാതുഭരണ വകുപറ

2235-02-190-97―കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  മുനഭാക  സമുദേഭായകക്ഷേമ  കകേഭാര്പകറഷനളള
ധനസഹഭായന്റിം

ബ ഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 31.24 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

85.  2019-20 സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം വനിജയകേരമഭായനി നടെപനിലെെഭാകനിയ ഏസറ ജനശദ
പനിടെനിചപറനിയ മന്റിംഗലെെഹ്യ സമുനതനി പദതനികറ ഈ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ബഡ്ജറനില് തുകേ
വരുതനിയനിട്ടേനില.  കൂടെഭാസത   മുനഭാക  സമുദേഭായങ്ങളനിസലെെ   ഏറവന്റിം  ജനശദ  കനടെനിയ
പദതനിയഭായ  ഭവന  സമുനതനി  പദതനിയനില് ജതീര്ണഭാവസ്ഥയനിലള്ള  അഗ്രഹഭാരങ്ങളുസടെയുന്റിം
വതീടുകേളുസടെയുന്റിം  നവതീകേരണതനിനന്റിം  പുനരുദഭാരണതനിനമഭായനി  മുനസഭാമ്പതനികേ
വര്ഷങ്ങളനില്  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിരുനസവങനിലന്റിം  നനിലെെവനില്  ഇതറ  അഗ്രഹഭാരങ്ങളുസടെ
മഭാത്രന്റിം  നവതീകേരണതനിനന്റിം  പുനരുദഭാരണതനിനമഭായനി  പരനിമനിതസപടുതനിയനിരനിക്കുന.  പസ്തുത
പദതനികേളുസടെ  സുഗമമഭായ  നടെതനിപനികലെെകഭായനി  മന്റിംഗലെെഹ്യ  സമുനതനി  പദതനികറ
5  കകേഭാടെനി  രുപയുന്റിം ഭവനപുനരുദഭാരണ പദതനികഭായനി  7.26  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം ഉളസപസടെ
ആസകേ    12.26    കകേഭാടെനി    രൂപ    അധനികേമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  
വഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  



35

2235-02-190-97―കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  മുനഭാക  സമുദേഭായകക്ഷേമ  കകേഭാര്പകറഷനളള

ധനസഹഭായന്റിം

ബ ഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 88.53 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

86.  കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  മുനഭാക  സമുദേഭായകക്ഷേമ  കകേഭാര്പകറഷനനില്  ശമ്പള

പരനിഷ്കരണന്റിം നനിലെെവനില്വനനിരനിക്കുനതനിനഭാലന്റിം  2019  ജനവരനി മുതലള്ള ഡനി.എ.  അരനിയര്

നല്കകേണ്ടതഭായ  സഭാഹചെരഹ്യതനിലന്റിം  കൂടെഭാസത  പുതനിയ  സചെയര്മഭാന  ചെഭാര്സജടുകകണ്ട

സഭാഹചെരഹ്യന്റിം  സന്റിംജഭാതമഭായതനിനഭാലന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം

അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.25    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-800-81-31―മുനഭാക വനിഭഭാഗങ്ങളനിസലെെ സഭാമ്പതനികേമഭായനി പനിനഭാകന്റിം   നനില്ക്കുന  

വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണ്ടനിയുളള   കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  കേമതീഷന    -  

സഹഭായധനന്റിം   -   ശമ്പളന്റിം  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.877 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

87.   മുനഭാക വനിഭഭാഗങ്ങളനിസലെെ  സഭാമ്പതനികേമഭായനി  പനിനഭാകന്റിം നനില്ക്കുന വനിഭഭാഗ

ങ്ങളക്കുകവണ്ടനിയുള്ള  കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  കേമതീഷനനിസലെെ  അന്റിംഗങ്ങളകറ   കപ  റനിവനിഷന

അരനിയര്,  ഡനി.എ.  അരനിയര്,  പുതുകനിയ  ശമ്പളന്റിം  എനനിവ  നല്കുനതനിനറ  നനിലെെവനിലളള

ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.023      കകേഭാടെനി  രൂപ  

അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണ

സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-02-800-81-36―മുനഭാക വനിഭഭാഗങ്ങളനിസലെെ സഭാമ്പതനികേമഭായനി പനിനഭാകന്റിം   നനില്ക്കുന  

വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണ്ടനിയുളള  കകേരള     സന്റിംസ്ഥഭാന  കേമതീഷന  -  

സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പകളതരന്റിം  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 40 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

88.   കകേരള ആകറ  2/2016 പകേഭാരന്റിം രൂപതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള കേമതീഷസന 9-ാം വകുപനില്

നനിര്വ്വചെനിച്ചനിട്ടുള്ള ചുമതലെെകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി  സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പതനികേ
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സര്കവ്വ  നടെത്തുനതനിനറ  നനിലെെവനിസലെെ  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്    80    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  

ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-60-107-99-27―സസഭാതനഹ്യസമര  കയഭാദഭാകളക്കുള്ള  സപനഷന  സചെലെെവകേള  -  

സപനഷന

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 45 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

89.  സസഭാതനഹ്യസമര  കസനഭാനനികേളകറ  സപനഷകനഭാസടെഭാപമുള്ള  പുതുകനിയ

ക്ഷേഭാമഭാശസഭാസവന്റിം  ക്ഷേഭാമഭാശസഭാസ  കുടെനിശനികേയുന്റിം  നല്കുനതനിനറ  നനിലെെവനിസലെെ  വനിഹനിതന്റിം

അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷ  കേതനില്    12    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

സസസനനികേകക്ഷേമ വകുപറ

2235-60-200-94―വനിമുക ഭടെനമഭാരുസടെ കുട്ടേനികേളകറ ധനസഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 50 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

90.  വനിമുക ഭടെനമഭാരുസടെ കുട്ടേനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായതനിനപുറസമ അമഭാല്ഗകമറഡറ

ഫണ്ടനിസലെെ രണ്ടറ പദതനികേളകൂടെനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ഉളസപടുതനിയ സഭാഹചെരഹ്യതനില്  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്    10    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  

ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2235-60-200-85―കസനനികേകകേന്ദ്രന്റിം  നനിര്മനിക്കുനതനിനന്റിം  അറകുറപണനിക്കുന്റിം  രഭാജഹ്യ

കസനനികേ കബഭാര്ഡനിനറ സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 50 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ ( കനഭാണ് പഭാന)

91.  വയനഭാടെറ  കതഭാമഭാട്ടുച്ചഭാല്  ഉള്ള  സ്ഥലെെതനിസന  കകേഭാമ്പനൗണ്ടറ  വഭാള

നനിര്മനിക്കുനതനിനന്റിം സകേഭാലന്റിം കതവള്ളനിയനില് കസനനികേറ സറസ്റ്ററ ഹനൗസറ നനിര്മനിക്കുനതനിനന്റിം

നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഹ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്

3.1233    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥന  

വഴെനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2235-60-200-71―ജവഭാനമഭാര്ക്കുകവണ്ടനിയുളള  ക്രനിസ് തുമസറ  നന്യൂ  ഇയര്  ബമ്പര്
കലെെഭാട്ടേറനിയുസടെ അറഭാദേഭായന്റിം  -  ഫഭാഗറ കഡ ഫണ്ടറ   അ  കനൗണ്ടനികലെെക്കുളള   റനിലെെതീസറ  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : ഇല

92.   4-1-2013-ല് നറുസകടുപറ  നടെന ജയ്ജവഭാന  കലെെഭാട്ടേറനിയുസടെ  സനററ  കപഭാഫനിററ
തുകേയഭായ 12.97  കകേഭാടെനി  രൂപയനില്  7  കകേഭാടെനി  97  ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  സര്കഭാരനില്നനിനന്റിം
നഭാളനിതുവസരയുന്റിം  ലെെഭനികഭാതതനിനഭാല്  നനിലെെവനിലളള  സതീമുകേളനില്നനിനന്റിം  നല്കേനിവരുന
വനിവനിധയനിനന്റിം  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായന്റിം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനന്റിം  പുതനിയ  സതീമുകേള
ഉളസപടുത്തുവഭാനന്റിം  നനിര്വഭാഹമനിലഭാത  സഭാഹചെരഹ്യന്റിം  നനിലെെനനില്ക്കുനതഭായനി  സമനിതനി
മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    7.97    കകേഭാടെനി    രൂപ  
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

      
സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2021 ജൂണ് 30. സബ്ജകറ കേമനിറനി XIII.


