
10.2  സാിക ഉപേദശം ിതിവിവരണകം
Economic Advice and Statistics

ബജ് ക ( പ ആയിരിൽ ) Budget Outlay (Rs. in Thousands)
സംാന പതികൾ
State Plan Schemes

േകാവിഷ്ത / സംാന പതികൾ് റെമ പതികൾ
Centrally Sponsored/ Other Outside State Plan Schemes

െമാം പതി വിഹിതം
Gross Plan Outlay

50000 827200 877200
േ്െമ്  IV - സംാന പതികൾ
STATEMENT IV - STATE PLAN

പരിപാടികെട വിവരൾ
SCHEMATIC DETAILS

േകാഡ്
നർ

Code No.

പതിെട േപര്
Name of Scheme

കണിനം
Demand/Head

of Account

കണ്
Accounts

2017-2018

കണ്
Accounts

2018-2019

കണ്
Accounts

2019-2020

കണ്
Accounts

2020-2021

ബജ്
എിേമ്
Budget

Estimate
2021-2022

ിയ
എിേമ്
Revised
Estimate

2021-2022

ബജ്
എിേമ്

Budget Estimate
2022-2023

പ ആയിരിൽ
(Rs. in Thousands)(പ ലിൽ)                                                      (Rs. in Lakh)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                   10.2  സാിക ഉപേദശം ിതിവിവരണകം                 Economic Advice and Statistics

EAS 001 സാിക ശാം
ിതിവിവരണകം വി
വിവരസാേതിക വിദെട
നിലവാരയ

Upgradation of
Computer Division
in the Directorate of
Economics and
Statistics

[XXVIII]
3454-02-203-98

42.07 32.85 37.14 37.67 50.00 23.23 6000

EAS 004 നിരീണം പഠനം Surveys and Studies [XXVIII]
3454-02-112-96

29.98 0.00 0.03 16.52 25.00 0.61 2500

EAS 006 ജിാ ാിി ഓഫീകളി
കംപ ഡിവിഷ
ശിെ

Strengthening of
Computer Division
in District Statistical
Offices

[XXVIII]
3454-02-203-95

38.97 44.53 40.30 67.95 60.00 51.16 8000

EAS 007 വാഹന മാിവാതിന് Replacement of
Vehicles

[XXVIII]
3454-02-203-97

7.26 0.00 7.67 0.00 0.00 0.00 1000

EAS 016 ഭാരതീയ ിതിവിവരണ്
ശിെ പതി
(ഐ.എസ്.എസ്.പി) -100%
േകസഹായം (75:25)

India Statistical
Strengthening
Project (ISSP)
(100% CSS) (
75:25)

[XXVIII]
3454-02-112-94

42.76 6.19 1.74 9.94 0.00 0.00 0

EAS 021 ിതിവിവരണ്
ഉേദാഗ പരിശീലനം

Inservice Training to
Statistical Personnel

[XXVIII]
3454-02-203-96

28.37 11.21 14.17 4.89 16.00 1.45 2000

415



േകാഡ്
നർ

Code No.

പതിെട േപര്
Name of Scheme

കണിനം
Demand/Head

of Account

കണ്
Accounts

2017-2018

കണ്
Accounts

2018-2019

കണ്
Accounts

2019-2020

കണ്
Accounts

2020-2021

ബജ്
എിേമ്
Budget

Estimate
2021-2022

ിയ
എിേമ്
Revised
Estimate

2021-2022

ബജ്
എിേമ്

Budget Estimate
2022-2023

പ ആയിരിൽ
(Rs. in Thousands)(പ ലിൽ)                                                      (Rs. in Lakh)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                   10.2  സാിക ഉപേദശം ിതിവിവരണകം                 Economic Advice and Statistics

EAS 022 ഭാരതീയ ിതിവിവരണ്
ശിെ പതി
(ഐ.എസ്.എസ്.പി)-സംാന
പതി

Support for
Statistical
Strengthening (India
Statistical
Strengthening
Project)

[XXVIII]
3454-02-112-90

25.98 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0

[XXVIII]
5475-00-112-99

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

EAS 023 (2)  സംാനെ ജനന മരണ
ിതിവിവര കണക
ശിെ (90% സംാന
വിഹിതം)

Strengthening of
Vital Statistics in the
State (State Share)

[XXVIII]
3454-02-111-88

(02)

12.79 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0

EAS 024 സംാനെ ജനന മരണ
ിതിവിവര കണക
ശിെ

Strengthening of
Vital Statistics in the
State

[XXVIII]
3454-02-111-86

0.00 0.00 13.08 11.96 14.00 20.19 1800

EAS 025 ഭാരതീയ ിതിവിവരണ്
ശിെ പതി
(ഐ.എസ്.എസ്.പി)-സംാന
പതി

Support  for
Statistical
Strengthening (India
Statistical
Strengthening
Project-State Plan)

[XXVIII]
3454-02-112-89

0.00 0.00 24.14 35.43 167.61 164.02 14100

EAS 027 േകരള സംാന ാിി
കീഷ

Kerala State
Statistical
Commission

[XXVIII]
3454-02-112-88

0.00 0.00 0.00 13.28 67.39 9.84 14600

ആെക െമാം
Sub Total

228.18 120.82 138.27 197.64 400.00 270.50 50000

ആെക
TOTAL

228.18 120.82 138.27 197.64 400.00 270.50 50000

416



േ്െമ്  V
STATEMENT V

ശതമാനം േക സഹായ േകാവിഷ്ത പതികൾ
Centrally Sponsored Schemes having 100% Central assistance

(പ ലിൽ)
(Rs. in Lakh)

േകാഡ്
നർ

Code No.

പതിെട േപര്
Name of Scheme

കണിനം
Demand/Head

of Account

കണ്
Accounts

2017-2018

കണ്
Accounts

2018-2019

കണ്
Accounts

2019-2020

കണ്
Accounts

2020-2021

ബജ്
എിേമ്
Budget

Estimate
2021-2022

ിയ
എിേമ്
Revised
Estimate

2021-2022

ബജ്
എിേമ്
Budget

Estimate
2022-2023

തീിാ േക സഹായം
Anticipated Central Assistance

2022-2023
ാ്
Grant

വായ്പ
Loan

ആെക
Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
10.1  െസേറിയ് സാിക സവീക
Secretariat Economic Services

SES 207 നിർഭയ ഫ് ീമിന് കീഴിൽ
േഫാറൻസിക് സയൻസ്
ലേബാററിെയ
ശിെ- 100%
സി.എസ്.എസ്
Strengthening of Forensic
Science Laboratary under
Nirbhaya Fund Scheme -100%
CSS.

[XII]
2055-00-116-97

0.00 0.00 0.00 69.36 0.00 255.64 0.00 0.00 0.00 0.00

ആെക െമാം
Sub Total

235.79 1838.29 3187.97 7119.32 2550.00 8816.92 2550.00 2550.00 0.00 2550.00

ആെക
TOTAL

235.79 1838.29 3187.97 7119.32 2550.00 8816.92 2550.00 2550.00 0.00 2550.00

10.2  സാിക ഉപേദശം ിതിവിവരണകം
Economic Advice and Statistics

EAS 008 െചകിട ജലേസചന
പതിെയറി് മായി
സമി ിതി
വിവരണക (100%
േകാവിതം)
Rationalisation of Minor
Irrigation Statistics (100%
CSS)

[XXVIII]
3454-02-112-97

36.34 44.13 79.31 83.74 122.00 74.50 72.00 72.00 0.00 72.00

EAS 009 കാഷിക െസസസ് (100%
േകാവിതം)
Agricultural Census (100%
CSS)

[XXIX]
2401-00-111-99

150.27 136.60 95.57 98.79 206.00 115.68 200.00 200.00 0.00 200.00

562



േ്െമ്  V
STATEMENT V

ശതമാനം േക സഹായ േകാവിഷ്ത പതികൾ
Centrally Sponsored Schemes having 100% Central assistance

(പ ലിൽ)
(Rs. in Lakh)

േകാഡ്
നർ

Code No.

പതിെട േപര്
Name of Scheme

കണിനം
Demand/Head

of Account

കണ്
Accounts

2017-2018

കണ്
Accounts

2018-2019

കണ്
Accounts

2019-2020

കണ്
Accounts

2020-2021

ബജ്
എിേമ്
Budget

Estimate
2021-2022

ിയ
എിേമ്
Revised
Estimate

2021-2022

ബജ്
എിേമ്
Budget

Estimate
2022-2023

തീിാ േക സഹായം
Anticipated Central Assistance

2022-2023
ാ്
Grant

വായ്പ
Loan

ആെക
Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
10.2  സാിക ഉപേദശം ിതിവിവരണകം
Economic Advice and Statistics

EAS 014 െചകിട ജലേസചന
പതിെയറി് മായി
സമി ിതി
വിവരണക (100%
േകാവിതം)
Timely Reporting Survey of
Agricultural Statistics
Scheme-EARAS(100%CSS)

[XXVIII]
3454-02-111-89

4411.96 4318.70 4257.46 3760.63 6500.00 5884.00 8000.00 8000.00 0.00 8000.00

EAS 016 ഭാരതീയ ിതിവിവരണ്
ശിെ പതി
(ഐ.എസ്.എസ്.പി) -100%
േകസഹായം (75:25)
India Statistical Strengthening
Project (ISSP) (100% CSS) (
75:25)

[XXVIII]
3454-02-112-94

128.27 18.58 5.22 29.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ആെക െമാം
Sub Total

4726.84 4518.01 4437.56 3972.97 6828.00 6074.18 8272.00 8272.00 0.00 8272.00

ആെക
TOTAL

4726.84 4518.01 4437.56 3972.97 6828.00 6074.18 8272.00 8272.00 0.00 8272.00

10.3  െപാവായ മ് സാിക സവീക
Other General Economic Services
I
Regulation of Weights and Measures

OGE 028 വർിംഗ് ാൻേഡർഡ്
ലേബാററികെട നിർാണം
(േകാവിതം)
Construction of Working
Standard Laborataries (CSS)

[XXVIII]
5475-00-800-81

(01)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

563
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may be adopted. RKI is a state level institutional modality for formulating and coordinating 
the implementation of a resilient Kerala, and mandated to develop, coordinate facilitate and 
monitor the Rebuild Kerala Development Programme (RKDP) through participatory and 
inclusive process. 

RKI will be a multi-sector programme involving several government departments and 
agencies over a period that may vary from 2 to 3 years. Hence appropriate institutional 
arrangements are crucial for the success of RKI. Multi-disciplinary and often complex nature 
of the package that must be bundled into RKI and stakeholder perspective is brought into 
institutional arrangements at all levels. The scale of disaster, planning required, 
implementation complexities, financial management and service delivery calls for a dedicated 
institutional framework. 

The finance department would provide funds as provided in the Annual Plan through 
the mechanism envisaged for the RKI. Funds necessary for implementing the project will 
have to be raised from multiple sources viz. state budget (including assistance from 
Multilateral Agencies like World Bank, ADB, JICA, KfW etc.) , additional allocation under 
Central Government schemes, crowd funding, mobilization through CMDRF, NABARD 
funding through NIDA, HUDCO and other loans.  
 An outlay of ₹ 160000.00 lakh is provided for the year 2022-23 to facilitate the 
smooth and timely implementation of the projects under RKI covering LSG ( Roads),PWD 
(Roads and Bridges), Public building repairs, water supply and sanitation, disaster 
preparedness, livelihood activities etc. . Finance Department will release funds based on the 
recommendation of Planning & Economic Affairs Department.  

10.2 ECONOMIC ADVICE AND STATISTICS 
Department of Economics and Statistics 
1. Up gradation of Computer Division in the Directorate of Economics and Statistics 

(Outlay:  ₹ 60.00 lakh) 
 Department of Economics & Statistics is the nodal agency in the State responsible for 
the systematic collection, compilation, analysis, objective interpretation and dissemination of 
statistics relating to various sectors of the economy. The department also publishes time 
series data on various socio economic aspects. Recognizing the growing demand for data 
DES gave top priority to modernize and strengthen the IT division in the Directorate, thereby 
improving the State Statistical System and uplift the statistical system in the State to the level 
of national and international standards. Hence to equip the directorate with IT infrastructure, 
purchase of Laptop computers, LCD projector and other ICT peripherals are proposed in this 
scheme. 

An outlay of ₹ 60.00 lakh is provided in the budget for the year 2022-23 to undertake 
the following activities. 

Sl. 
No. 

Component Name 
Outlay                           

(₹  in lakh) 

1 Purchase of Laptop, Computers 

60.00 

2 Procurement of Server 

3 Purchase of Laser jet printers 

4 Procurement of LCD projector 

5 Purchase of data backup storage 
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Sl. 
No. 

Component Name 
Outlay                           

(₹  in lakh) 

6 Development of Mobile Application 

7 Maintenance of DESCAS online application software 

8 
Miscellaneous [Stationery, Consumables, AMC/Internet charges, 
repair & maintenance of IT gadgets etc.] 

9 Repair and Maintenance of Computer Division 

10 Training on software development and data analysis 

11 Aadhar based Bio metric Punching 

12 Salary of Deputy Director 

 Total 60.00 

2. Strengthening of Computer Division in Districts 
(Outlay:  ₹ 80.00 lakh) 

The Department of Economics and Statistics has 14 District Statistical Offices [DSO] 
and 61 Taluk Statistical Offices [TSO]. Each DSO has a computer unit. The main activities of 
these computer units are data entry, data processing, DTP work etc. The majority of data 
entry work of Censuses/Surveys is carried out by the computer units, of District and Taluk 
Offices and they transfer it to Directorate through network system. An outlay of ₹ 80.00 lakh 
is provided in the budget for the year 2022-23 to modernize and strengthen the computer 
units in the district/taluk offices, by providing IT infrastructure including purchase of 
computers and other IT peripherals, photocopiers and UPSs. Key activities proposed are 
listed below. 

Sl. 
No. 

Component Name Outlay       
(₹  in lakh) 

1 AMC and Other Recurring Charges 80.00 

2 IT Infrastructure 

3 e-Office implementation in Districts 

4 Office furnishing and Electrification work of District Office 

 Total 80.00 

3. In-service Training to Statistical Personnel 
(Outlay: ₹ 20.00 lakh) 

The objective of the scheme is to impart adequate training to the staff for improving 
quality in collection of data. An outlay of ₹ 20.00 lakh is provided in the budget for the year 
2022-23 to meet the expenses in connection with the following training programmes. 
 Regional level training to price collectors/Statistical Inspectors/Research Assistants / 

TSOs involved in collection of Market Intelligent Price. 
 Regional level training to officers engaged in daily price, dietary price, farm retails and 

wholesale price. 
 Annual State level training on 80th round of National Sample Survey 
 National Sample Survey Scrutiny Training 
 Training on sample design and Estimation Procedure training on NSS estimation 

procedure 
 In service training to field staff engaged in EARAS 
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 In service training to staff engaged in Spot Check Survey 
 In service training to staff engaged in Sample Registration System 
 State level training on Evaluation studies 
 State level training on Cost of Cultivation Survey. 
 Training on wage structure survey and building statistics 
 In service training programme to statistical personnel engaged in ASI 
 Scrutiny training program to statistical personal engaged in ASI 
 Capacity enhancement programme for supervisors and field staff. 
 Conduct workshop/ seminar in connection with Statistics Day Celebration 
 Data Dissemination programmes, advocacy, workshops on data analysis, Statistical 

Quality Improvement Workshop and Training 

Sl.  
No. 

Component Name 
Outlay                       

(₹  in lakh) 

1 Training and Workshops 

20.00 2 Travelling Allowances 

3 Purchase of Gadgets for Conference Hall 

 Total 20.00 

4. Surveys and Studies 
(Outlay: ₹ 25.00 lakh) 

Surveys and studies are necessary for bridging the data gaps in statistical system. The 
expert committees formed as part of the KLSSP project identified certain gaps in different 
sectors and suggested samples surveys to improve the coverage. To bridge these data gaps 
following surveys have been proposed in this scheme. An outlay of ₹ 25.00 lakh is provided 
in the budget for the year 2022-23. 

Sl. 
 No. 

Component Name 
Outlay                           

(₹  in lakh) 

1 Study on incidence of infertility and scope of treatment in Kerala 15.00 

2 Study on impact of Covid -19 on Pravasis in Kerala  10.00 

 Total 25.00 

5. Support for Statistical Strengthening Project (State Plan) 
(Outlay: ₹ 287.00lakh) 

The major activities of the project, such as develop the State Academy on Statistical 
Administration (SASA) into a premier institute for training and research, provide training to 
statistical officials, support all the activities of Kerala Statistical Commission and continue 
the compilation process of Consumer Price Index (Rural/Urban/Combined). In 2022-23, an 
outlay of ₹ 287.00 lakh is provided for the scheme to continue the statistical activities 
initiated as part of Support for Statistical Strengthening Project. Key activities proposed are 
listed below. 

Sl. 
No. 

Component Name 
Outlay                          

(₹  in lakh) 
1 Administrative Expenses for SASA 

51.00 
2 Furnishing of SASA Building 
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Sl. 
No. 

Component Name 
Outlay                          

(₹  in lakh) 

3 

KERALA STATE STATISTICAL COMMISSION (KSSC): 
Sitting fee and honorarium of members, travelling allowances, 
Expenses for Organising Workshop/Studies Surveys/ 
Consultations/Internship including Travelling Allowances, man 
power cost and allowances to the staff of Statistical Cell in 
KSSC, rent for vehicle and building and other contingent 
expenses, Honorarium for Experts/Consultants. 

146.00 

4 Computation of Consumer Price Index (R,U &C) 20.0 

5 Periodic Labour Force Survey 70.00 

 Total 287.00 

6. Strengthening of Vital Statistics in the state  
(Outlay: ₹ 18.00 lakh) 

Registration of Births and Deaths Act 1969 has made reporting and registration of 
births and deaths compulsory throughout the country.  One of the main objectives of the act is 
to collect information about medical certification of causes of death. An amount of                
₹ 18.00 lakh is provided for the year 2022-23 for meeting the cost of Nosologist. 
7. Replacement / Purchase   of  Vehicle  

(Outlay: ₹ 10.00 lakh) 
It is proposed to purchase new Vehicle for Wayanad District Office. An amount of  

₹ 10.00 lakh is provided in the budget for the purchase new vehicle during 2022-23. 

10.3 OTHER GENERAL ECONOMIC SERVICES  

Regulation of Weights and Measures (Legal Metrology) 
1. Improvement in Quality and Efficiency of Verification- Computerization & 

Modernization 
(Outlay: ₹ 278.50 lakh) 

The scheme is intended to modernize the Legal Metrology Department for ensuring 
the efficient and standard functioning. An amount of₹278.50 lakh is provided for the year 
2022-23 to implement the following components to improve the Calibration and 
Measurement Capability of the Standards Laboratories of the department and for other 
modernization programmes. 

Sl. No. Component Name Outlay (₹  in lakh) 

 A-Modernisation  

1 Setting up of  Working Standards Laboratories  51.00 

2 
Maintenance and improvement of Standards of laboratories 
and Testing Equipment. 

40.00 

3 
Purchase of Stamping punches, sealing studs and stamping 
pliers 

14.00 

4 Setting up of Gold Assaying and Testing Laboratories 106.50 

5 
Development of dedicated Departmental Portal (LMOMS) 
and e- Governance projects 

60.00 

 Sub Total 271.50 
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റീ ില്ഡ് ട്ടഔരള സഡവലപ് സമേ് ട്ടപ്രാോമിലൂസേ (അര്വ്.സഔ.ഡി.പി) ട്ടഔരളസത്ത പുനര്വ്നിര്വ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 
സമേമായ പദ്ധതി അവിഷ് ഔരിചൃിരിക്കുഔയാണ് റീ ില്ഡ് ട്ടഔരള ആനിട്ടഷേറൃീവ് (അര്വ്സഔഐ).  ഈയര്വ്ന്ന 
നിലവാരമുള്ള ഄേിസ്ഥാന സൗഔരേ വിഔസനത്തിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിഔ്  വിഭാവനം സങയ്യുന്നു. ദുരന്ത 
പ്രതിട്ടരാധട്ടശഷിയുള്ള ട്ടഔരളത്തിസേ രൂപീഔരണത്തിനും ഏട്ടഔാപനത്തിനും ട്ടവണൃിയുള്ള സംസ്ഥാനതല 
സ്ഥാപന രീതിയാണ് അര്വ്.സഔ.ഐ ോസത പോളിത്തപരവം ഈ്സക്കാള്ളുന്നതുമായ പ്രക്രിയയിലൂസേ 
പുനര്വ്നിര്വ്മാണ ട്ടഔരള വിഔസന പരിപാേിസയ (അര്വ്.സഔ.ഡി.പി) വിഔസിെിക്കാനും ഏട്ടഔാപിെിക്കാനും 
നിരീക്ഷിക്കാനും ഈത്തരവാദിതൃസെേിരിക്കുന്നു.  
 അര്വ്.സഔ.ഐ വിവിധ സര്വ്ക്കാര്വ്  വൄപ്പുഔസളയും, ഏ്ന്സിഔസളയും ഈ്സെടുത്തിസക്കാണൃ് 2 മുതല്  

3 വര്വ്ഷം വസര നീളുന്ന മ്േി – സസടരര്വ്  പരിപാേിയായിരിക്കും.  അയതിനാല്  അര്വ്.സഔ.ഐ യുസേ 
വി്യത്തിന് ഈങിതമായ സ്ഥാപനതല സജ്ജീഔരണങ്ങ്  നിര്വ്ണ്ണായഔമാണ്.   വിവിധ ട്ടമകലയിലള്ളതും 
സേീര്വ്ണ്ണവമായ പാട്ടക്കജുഔസള ട്ടഔരള പുനര്വ് നിര്വ്മാണ ഈദേമത്തിട്ടേയും ട്ടസ്റ്റക്ക് ട്ടഹാ്ഡര്വ്മാരുസേയും 
ഔാഴ്ചൊേിട്ടലക്ക് േിയിണക്കുന്നതിനായി എല്ലാ തലങ്ങളിലം  സ്ഥാപനപരമായ സജ്ജീഔരണങ്ങ്  
രുക്കിയിട്ടുണൃ്. ദുരന്തത്തിസേ ട്ടതാത്, അവശേമായ അസൂത്രണം, നിര്വ്വഹണ സേീര്വ്ണ്ണതഔ്, 
സാമ്പത്തിഔ മാട്ടനജുസമേ്, വനലഭേത എന്നിവ രു പ്രട്ടതേഔ സ്ഥാപന ങേക്കൂേിസേ അവശേഔത 
വേക്തമാക്കുന്നു. 
 ധനഔാരേ വൄെ് വാര്വ്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നതിനനുസൃതമായി അവശേമായ 
 ണൄഔ്  ട്ടഔരള പുനര്വ് നിര്വ്മാണ ഈദേമങ്ങ്ക്ക് നല്ൄന്നതാണ്. നിര്വ്വഹണത്തിനായി വിവിധ 
ട്ടരാതസ്സഔളില്  നിന്ന്  ണൄഔ്  സമാഹരിട്ടക്കണൃതുണൃ്. സംസ്ഥാന  ഡ്്റൃ് വിഹിതം വിവിധ 
ഈറവിേങ്ങളില്  നിന്നുള്ള  ണൄഔ്  (ട്ടലാഔ  ാേ്, എ.ഡി. ി, സ്.ഐ.സി.എ, സഔ.എ ്.ഡബ്ലൂ മുതലായവ), 
ട്ടഔന്ദ്ര സര്വ്ക്കാര്വ്  സ്കീമുഔളില്  നിന്നുള്ള ഄധിഔ വിഹിതം, ക്രൗഡ്  ണൃിംഖ്, സി.എം.ഡി.അര്വ്.എ ില്  നിന്ന് 
ലഭേമായ തുഔ, എന്.ഐ.ഡി.എ വഴിയുള്ള ന ാര്വ്ഡ്  ണൃ് , ഹഡ്ട്ടഔാ, മറൃ് ട്ടലാണുഔ്  എന്നിവയാണ് 
വിവിധ ട്ടരാതസ്സഔ് .   
 സുകഖമമായും സമയ ന്ധിതമായും അര്വ്.സഔ.ഐ യുസേ ഔീഴിലള്ള എല്  എസ് ്ി (ട്ടറാഡുഔ്), 
പിഡബ്ല്യൂഡി (ട്ടറാഡുഔ്/പാലങ്ങ്), സപാതു സഔേിേങ്ങളുസേ ഄറൃൄറൃപണി, ്ലവിതരണവം ശുങിതൃവം, 
ദുരന്ത പ്രതിട്ടരാധ മുസന്നാരുക്കങ്ങ്, ഈപ്ീവന പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങ്  എന്നീ പദ്ധതിഔ്  നേൊക്കുന്നതിനായി 
2022-23 വാര്വ്ഷിഔ  ഡ്്റൃില്  160000.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു. അസൂത്രണ സാമ്പത്തിഔഔാരേ 
വൄെിസേ ശിപാര്വ്ശ ഄനുസരിചൃ ് ിനാന്സ് വൄെ്  ണൄഔ്  നല്ൄന്നതാണ്. 

10.2 സാമ്പത്തിഔ ഈപട്ടദശവം സ്ഥിതിവിവര ഔണക്കുഔളും 
സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിവിവര ഔണക്്ക വൄെ്  
1. സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിവിവര ഔണക്ക് വൄെ്  ഡയറടരട്ടററൃിസല ഔമ്പൂേര്വ്  വിഭാഖം ശക്തിസെടുത്തല്  
   

(വിഹിതം: 60.00  ലക്ഷം രൂപ) 
ട്ടഔരള സമ്പദ്ഗേനയുസേ വിവിധ ട്ടമകലഔളുമായി  ന്ധസെേ സ്ഥിതിവിവര ഔണക്കുഔളുസേ 

ട്ടശകരണം, ട്ടക്രാഡീഔരണം, വിശഔലനം, വസ്തുനിഷ്ഠമായ വോകോനം, പ്രങാരണവം വോപനവം മുതലായ 
ചുമതലഔ്  നിറട്ടവറൄന്നതിനുള്ള ഈത്തരവാദിത്തസെേ ട്ടനാഡല്  ഏ്ന്സിയാണ് സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതി 
വിവര ഔണക്ക് വൄെ്. വിവിധ സാമൂഹിഔ-സാമ്പത്തിഔ ഔാരേങ്ങസളക്കുറിചൄള്ള ഔാലാനുക്രമവിവരങ്ങളും 
വൄെ് പ്രസിദ്ധീഔരിക്കുന്നുണൃ്. ഡാറൃഔളുസേ വര്വ്ദ്ധിചൄവരുന്ന അവശേം തിരിചൃറിഞകാ്, ഡയറടരട്ടററൃിസല 
ഐ.േി ഡിവിഷന് നവീഔരിക്കുന്നതിനും ശക്തിസെടുത്തുന്നതിനും വൄെ് മുന് ഖണന നല്ഔി, ഄതുവഴി 
സംസ്ഥാന സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് സിസ്റ്റം സമചൃസെടുത്തുഔയും സംസ്ഥാനസത്ത സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് സംവിധാനസത്ത 
ട്ടദശീയ ഄന്തര്വ്ട്ടദശീയ നിലവാരത്തിട്ടലക്ക് ഈയര്വ്ത്തുഔയും സങയ്തു. ഡയറടരട്ടററൃില്  ഐ.േി ആന്ഫ്രാേക്ചര്വ് 
സജ്ജീഔരിക്കുന്നതിന്, ലാപ് ട്ടോെ് ഔമ്പൂേറുഔ്, എല്സിഡി സപ്രാ്ടരര്വ്, മറൃ് ഐ.സി.േി ഄനു ന്ധ 
ഈപഔരണങ്ങ് വാങ്ങല് എന്നിവ ഇ പദ്ധതിയില് ഈ്സെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

താസഴ പറയുന്ന പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങ് ഏസറൃടുക്കുന്നതിന് 2022-23 വര്വ്ഷസത്ത  ്റൃില് 60.00 ലക്ഷം 
രൂപ വിഹിതം വഔയിരുത്തുന്നു. 
ക്രമ 
നമ്പര്വ്  ഗേഔം തുഔ 

(രൂപ ലക്ഷത്തില് ) 
1 ലാപ് ട്ടോെ്, ഔമ്പൂേറുഔ് വാങ്ങല് 

60.00 2 സസര്വ്വര്വ്  വാങ്ങല്  

3 ട്ടലസര്വ് സ്റൃ് പ്രിേറുഔ് വാങ്ങല് 
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ക്രമ 
നമ്പര്വ്  

ഗേഔം തുഔ 
(രൂപ ലക്ഷത്തില് ) 

4 എല്.സി.ഡി സപ്രാ്ടരര്വ് വാങ്ങല് 

5 ഡാറൃ  ാക്കെ് ട്ടസ്റ്റാട്ടറ ്് വാങ്ങല് 

6 സമാല ല് അപ്ലിട്ടക്കഷസേ വിഔസനം 

7 DESCAS ഒൺലലന് അപ്ലിട്ടക്കഷന് ട്ടസാഫ്റ്് സവയറിസേ പരിപാലനം 

8 
മറൄള്ളവ [ട്ടസ്റ്റഷനറി, ഈപട്ടഭാഖവസ്തുക്ക്, എഎംസി, ആേര്വ്സനറൃ് 
ങാര്വ്ജുഔ്, ഐ.േി ഖാഡ് സ്റൄഔളുസേ ഄറൃൄറൃെണിയും പരിപാലനവം 
മുതലായവ] 

9 ഔമ്പൂേര്വ് ഡിവിഷസേ ഄറൃൄറൃെണിയും പരിപാലനവം 

10 ട്ടസാഫ്റ്് സവയര്വ് വിഔസനം, ഡാറൃാ വിശഔലനം എന്നിവയില് പരിശീലനം 

11 അധാര്വ് ഄേിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  ട്ടയാസമട്രിഔ് പഞ്ചിംഖ് 

12 സഡപൂേി ഡയറടരറുസേ ശമ്പളം 
 അസഔ 60.00 

2. ്ില്ലാ ഒ ീസുകഔളിസല ഔമ്പൂേര്വ്  വിഭാഖം ശക്തിസെടുത്തല്   
        (വിഹിതം: 80.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 

സാമ്പത്തിഔ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വൄെിന് 14 ്ില്ലാ സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് ഒ ീസുകഔളും [ഡിഎസ്] 61 
താലൂക്ക് സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് ഒ ീസുകഔളും [േി.എസ്.] ഈണൃ്. ഒട്ടരാ ഡി.എസ്. യ്ക്കും രു ഔമ്പൂേര്വ് യൂണിറൃ് ഈണൃ്.  
ഡാറൃാ എന്ട്രി, ഡാറൃാ ട്ടപ്രാസസിംഖ്, ഡി.റൃി.പി ട്ട്ാലിഔ്  എന്നിവയാണ്  ഇ യൂണിറൃിസേ പ്രധാന 
പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങ്. സസന്സസ് /സര്വ്ട്ടവഔളുസേ ഡാറൃാ എന്ട്രി ട്ട്ാലിഔളില് ഭൂരിഭാഖവം ്ില്ലാ, താലൂക്ക് 
ഒ ീസുകഔളിസല ഔമ്പൂേര്വ് യൂണിറൄഔ് അണ് സങയ്യുന്നത്. ഄത് സനറൃ്വര്വ്ക്ക് സിസ്റ്റം വഴി 
ഡയറടരട്ടററൃിട്ടലക്ക് ലഔമാറുന്നു. ്ില്ലാ/താലൂക്ക് ഒ ീസുകഔളിസല ഔമ്പൂേര്വ് യൂണിറൄഔ് നവീഔരിക്കുന്നതിനും 
ശക്തിസെടുത്തുന്നതിനുമായി 2022-23 വര്വ്ഷസത്ത  ്റൃില് 80.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു.   
ഔമ്പൂേറുഔളും മറൃ് ഐ.േി ഄനു ന്ധ ഈപഔരണങ്ങളും ട്ട ാട്ടോ ട്ടഔാെിയറുഔളും യു.പി.എസുകം 
വാങ്ങുന്നതു്സെസേ ഐ.േി സൗഔരേങ്ങ് ആതില് ഈ്സെടുന്നു.  പ്രധാന പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങ് ചുവസേ 
ട്ടങര്വ്ക്കുന്നു.   

 
ക്രമ നമ്പര്വ്  

ഗേഔം തുഔ 
(രൂപ ലക്ഷത്തില് ) 

1 എ.എം.സിയും മറൃ് അവര്വ്ത്തന സങലവഔളും 

80.00 
2 ഐ.േി ആന്ഫ്രാേക്ചര്വ് 

 
3 ്ില്ലഔളില് ആ-ഒ ീസ് നേൊക്കല് 

4 ്ില്ലാ ഒ ീസിസേ ഒ ീസ്  ര്വ്ണിഷിംഖ്, ലവദുതീഔരണ 
പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങ് 

 അസഔ 80.00 

3. സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല്  ഈട്ടദോഖസ്ഥര്വ്ക്ക് പരിശീലനം     
(വിഹിതം: 20.00 ലക്ഷം രൂപ) 

വിവരട്ടശകരണത്തിസേ ഗുണനിലവാരം സമചൃസെടുത്തുന്നതിന് സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്സ് വൄെ് ഈട്ടദോഖസ്ഥര്വ്ക്ക് 
പരിശീലനം നല്ൄഔ എന്നതാണ് ഇ പരിപാേിയുസേ ലക്ഷേം. താസഴ പറയുന്ന പരിശീലന 
പരിപാേിഔ്ക്കായി 2022-23-ല്  20.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു.   

 ലപ്രസ് ഔളടരര്വ്മാര്വ്, സാറൃാറൃിസ്റ്റിക്കല്  ആന്സെടരര്വ്മാര്വ് , റിസര്വ്ചൃ ് ഄസിസ്റ്റന്റുമാര്വ്, മാര്വ്ക്കറൃ് 
ആേലിസ്േ് ലപ്രസ് ട്ടശകരണത്തില്  ഏര്വ്സെേിരിക്കുന്ന േി.എസ്. മാര്വ്  എന്നിവര്വ്ക്ക് 
റീ്ിയണല്  തല പരിശീലനം. 

 സഡയിലി ലപ്രസ്, ഡയറൃറി ലപ്രസ്,  ാം റീസേയില്, ട്ടഹാ്  സസയില്  ലപ്രസ് എന്നിവയില്  
ഏര്വ്സെേിരിക്കുന്ന ഈട്ടദോഖസ്ഥര്വ്ക്ക് റീ്ിയണല്  തല പരിശീലനം. 

 എൺപതാമത് റൗണൃ് നാഷണല്  സാമ്പി്  സര്വ്ട്ടവ വാര്വ്ഷിഔ സംസ്ഥാനതല പരിശീലനം. 
 ട്ടദശീയ സാമ്പി് സര്വ്ട്ടവ സൂക്ഷ്മ പരിട്ടശാധന പരിശീലനം 
 സാമ്പി് ഡിലസനിസനക്കുറിചൄള്ള പരിശീലനവം എന്.എസ്.എസ് എസ്റ്റിട്ടമഷന് 
നേപേിക്രമസത്തക്കുറിചൄള്ള പരിശീലനവം 
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 ആഎഅര്വ്എഎസ്–ല്  ഏര്വ്സെേിരിക്കുന്ന  ീല്ഡ് സ്റ്റാ ിന് ആന്  - സര്വ്വീസ് പരിശീലനം. 
 ‘ട്ടൊേ് സങക്ക് സര്വ്സവ’യില്  ഏര്വ്സെേിരിക്കുന്ന സ്റ്റാ ിന് ആന്-സര്വ്വീസ് പരിശീലനം. 
 സാമ്പി്  ര്ിട്ടേഷന്  സംവിധാനത്തില്  ഏര്വ്സെേിരിക്കുന്ന സ്റ്റാ ിന് ആന്-സര്വ്വീസ്  
പരിശീലനം 

 വിലയിരുത്തല്  പഠനങ്ങസളൄറിചൃ ്സംസ്ഥാനതല പരിശീലനം 
 െഷി സങലവ് സര്വ്ട്ടവസയക്കുറിചൄള്ള സംസ്ഥാനതല പരിശീലനം 
 ട്ടവതന ഗേനാ സര്വ്സവ, സഔേിേ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് എന്നിവയില്  പരിശീലനം 
 എ.എസ്.ഐ യില്  ഏര്വ്സെേിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ഈട്ടദോഖസ്ഥര്വ്ക്ക് ആന് -സര്വ്വീസ് 
പരിശീലനം 

 എ.എസ്.ഐ-ല്  ഏര്വ്സെേിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ഈട്ടദോഖസ്ഥര്വ്ക്ക് സ്ക്രൂേിനി പരിശീലനം 
 സൂെര്വ്ലവസര്വ്മാര്വ്ക്കും,  ീല്ഡ് സ്റ്റാ ിനും ഔാരേട്ടശഷി വര്വ്ദ്ധനവ് പരിപാേിഔ്  
 സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ദിനാട്ടഗാഷവമായി  ന്ധസെേ് ശില്പശാലഔളും സസമിനാറും 
സംഗേിെിക്കല്  

 ഡാറൃാ പ്രങാരണ ട്ടപ്രാോമുഔ്, ഄഭിഭാഷണം, ഡാറൃാ വിശഔലനസത്തക്കുറിചൄള്ള വര്വ്ക്ക് 
ട്ടഷാപ്പുഔ് സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല്  ഔൃാളിറൃി ആംപ്രൂവ്സമേ് വര്വ്ക്ക്ട്ടഷാപ്പും പരിശീലനവം 

ക്രമ 
നമ്പര്വ്  ഗേഔം തുഔ 

(രൂപ ലക്ഷത്തില് ) 

1. പരിശീലനവം ശില്പശാലയും 
20.00 2 യാത്രാ ത്ത 

3 ട്ടഔാൺ റന്സ് ഹാളിനുള്ള ഖാഡ് സ്റൄഔ് വാങ്ങല് 
 അസഔ 20.00 

4. സര്വ്ട്ടവഔളും പഠനങ്ങളും        
(വിഹിതം: 25.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 സ്ഥിതി വിവരഔണക്കു് സംവിധാനത്തില് , വിവരങ്ങളിസല വിേവഔ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് 
സര്വ്ട്ടവഔളും പഠനങ്ങളും അവശേമാണ്. സഔ.എല്.എസ്.പി പദ്ധതിയുസേ ഭാഖമായി രൂപീഔരിചൃ വിദഗ്ദ്ധ 
സമിതിഔ് വിവിധ ട്ടമകലഔളിസല ആത്തരം ങില വിേവഔ് തിരിചൃറിയുഔയും, സമചൃസെടുത്തുന്നതിന് 
സാമ്പി് സര്വ്ട്ടവഔ് നിര്വ്ട്ടേശിചൃിട്ടുമുണൃ്. ഇ ഡാറൃാ വിേവഔ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചുവസേ ട്ടങര്വ്ത്തിട്ടുള്ള 
സര്വ്ട്ടവഔ്  ഇ പദ്ധതിയില് നിര്വ്ട്ടേശിചൃിട്ടുണൃ്. 2022-23 വര്വ്ഷസത്ത  ്റൃില് 25.00 ലക്ഷം രൂപ വിഹിതം 
വഔയിരുത്തുന്നു.   

ക്രമ 
നമ്പര്വ്  ഗേഔത്തിസേ ട്ടപര് തുഔ 

(രൂപ ലക്ഷത്തില് ) 

1 ട്ടഔരളത്തിസല വന്ധേതസയ ൄറിചൄം ങിഔിത്സയുസേ 
വോപ്തിസയക്കുറിചൄമുള്ള പഠനം 15.00 

2 ട്ടഔരളത്തിസല പ്രവാസിഔളില് ട്ടഔാവിഡ്-19 സേ 
അഗാതസത്തക്കുറിചൄള്ള പഠനം 10.00 

 അസഔ 25.00 

5. സ്ഥിതി വിവര ഔണക്ക് സംവിധാനം ശക്തിസെടുത്തുന്നതിനുള്ള സഹായം (സംസ്ഥാന പദ്ധതി) 
(വിഹിതം: 287.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 സംസ്ഥാന സ്ഥിതി വിവരഔണക്ക് സംവിധാനത്തില്  അവശേമായ പരിഷ്കാരങ്ങ് നേൊക്കുന്നതിനും 
ശക്തിസെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള രു ട്ടഔന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതിയാണിത്. സംസ്ഥാന ഄക്കാദമി ഒൺ  
സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല്  ഄഡ്മിനിട്ടേഷന്  (എസ്.എ.എസ്.എ) പരിശീലനത്തിനും ഖട്ടവഷണത്തിനുമുള്ള രു പ്രമുക 
സ്ഥാപനമായി വിഔസിെിക്കുഔ, സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല്  ഈദോഖസ്ഥര്വ്ക്ക് പരിശീലനം നല്ൄഔ, ട്ടഔരള സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല്  
ഔമീഷസേ എല്ലാ പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങസളയും പിന്തുണയ്ക്കുഔ, ഈപട്ടഭാക്തൃ വിലസൂങിഔ (ോമം,നഖരം,സംട്ടയാ്ിതം) 
സമാഹരണ പ്രക്രിയ തുേരുഔ തുേങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങ് .  സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല്  സേംഖ്തനിംഖ് 
ട്ടപ്രാ്ടര് പദ്ധതിയുസേ ഭാഖമായി അരംഭിചൃ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔ് തുേരുന്നതിന് 2022-23-ല് ഇ 
പദ്ധതിൊയി 287.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു.  പ്രധാന പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങ് ചുവസേ ട്ടങര്വ്ക്കുന്നു. 
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ക്രമ 
നമ്പര്വ്  ഗേഔം 

തുഔ                            
(രൂപ ലക്ഷത്തില് ) 

1 എസ്.എ.എസ്.എ യുസേ ഭരണപരമായ സങലവഔ്  
51.00 

2 എസ്.എ.എസ് എ സഔേിേത്തിസേ  ര്വ്ണിഷിംഖ് 

3 

ട്ടഔരള സംസ്ഥാന സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് ഔമീഷന് (സഔ.എസ്.എസ്.സി ): 
ഄംഖങ്ങളുസേ സിറൃിംഖ്  ീസുകം ട്ടഹാണട്ടററിയവം, യാത്രാ ഄലവന്സുകഔ്, 
വര്വ്ക്ക്ട്ടഷാെ്/പഠന സര്വ്ട്ടവഔ്/ഔൺസ്ട്ടേഷനുഔ്/ആട്ടേൺഷിെ് 
എന്നിവ സംഗേിെിക്കുന്നതിനുള്ള സങലവഔ്, ട്രാവലിംഖ് 
ഄലവന്സുകഔ്, മനുഷേ വിഭവ സങലവ്, സഔ.എസ്.എസ്.സി യിസല  
സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് സസല്ലിസല ്ീവനക്കാര്വ്ക്കുള്ള ഄലവന്സുകഔ്, 
വാഹനത്തിനും സഔേിേത്തിനുമുള്ള വാേഔ, മറൃ് അഔമിഔ സങലവഔ്, 
വിദഖ്ധര്വ്/ഔൺസ്േന്റുഔ് എന്നിവര്വ്ക്കുളള ട്ടഹാണട്ടററിയം. 

146.00 

4 ഈപട്ടഭാക്തൃ വില സൂങിഔ ഔണക്കാക്കല്  (അര്വ് .യു അേ് സി) 20.0 
5 പീരിട്ടയാഡിഔ് ട്ടല ര്വ്  ട്ട ാര്വ്സ് സര്വ്സവ 70.00 
 അസഔ 287.00 

6. സംസ്ഥാനസത്ത ്നന മരണ സ്ഥിതിവിവരഔണക്കുഔ്  ശക്തിസെടുത്തല്    
(വിഹിതം: 18.00 ലക്ഷം രൂപ)   

 ്നന മരണ ര്ിട്ടേഷന്  നിയമം-1969   നേെില്  വന്നട്ടതാസേ രാ്േത്ത് ്നന മരണങ്ങളുസേ 
റിട്ടൊര്വ്േിംഗും ര്ിട്ടേഷനും നിര്വ് ന്ധമാക്കിയിരിക്കുഔയാണ്. മരണഔാരണങ്ങളുസേ സമഡിക്കല്  
സര്വ്േി ിട്ടക്കഷസേ വിവര ട്ടശകരണമാണ് ഇ നിയമത്തിസേ രു പ്രധാന ഈട്ടേശേം. 2022-23-ല്  18.00 

ലക്ഷം രൂപ ‘ട്ടനാട്ടസാള്ിസ്റ്റിസേ’ മാനവട്ടശഷി സങലവഔ് നല്ൄന്നതിനായി വഔയിരുത്തുന്നു.   

7. വാഹനം മാറൃി വാങ്ങല്/വാങ്ങല് 
(വിഹിതം: 10.00 ലക്ഷം രൂപ)   

വയനാേ് ്ില്ലാ ഒ ീസിട്ടലക്ക് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാന് ഈട്ടേശിക്കുന്നു. 2022-23 വാര്വ്ഷിഔ പദ്ധതിയില് 
പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് 10.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു.   

10.3 സപാതുവായ മറൃ് സാമ്പത്തിഔ സര്വ്വീസുകഔ്  

ഄളവഔളും തൂക്കങ്ങളും ക്രമീഔരണം (ലീഖല്  സമട്ടട്രാള്ി)  
1. പരിട്ടശാധനയുസേ ഗുണനിലവാരത്തിലം ഔാരേക്ഷമതയിലമുള്ള സമചൃസെടുത്തല്-ഔമ്പൂേലറട്ടസഷനും 
നവീഔരണവം 

(വിഹിതം: 278.50 ലക്ഷം രൂപ) 
ഔാരേക്ഷമവം ൄറൃമറൃതുമായ പ്രവര്വ്ത്തനം ഈറൊക്കുന്നതിന് ലീഖല്  സമട്ടട്രാള്ി വൄെിസന 

അധുനിഔവല്ക്കരിക്കുഔ എന്നതാണ് ഇ പരിപാേിയുസേ ലക്ഷേം.  2022-23 വര്വ്ഷത്തില്  ഡിൊര്വ്േ്സമേിസേ 
സ്റ്റാന്ട്ടഡര്വ്ഡ് ലട്ട ാറേറിഔളുസേ ഔാലിട്ടബ്രഷനും, ഄളസവടുക്കല്  ട്ടശഷിയും സമചൃസെടുത്തുന്നതിനും, മറൄ 
അധുനിഔവല്ക്കരണ പരിപാേിഔ്ക്കുമായി താസഴ പറയുന്ന ഗേഔങ്ങ്  നേൊക്കുന്നതിനായി 278.50 
ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു. 
ക്രമ 
നമ്പര്വ്  

ഗേഔം തുഔ                    
(രൂപ ലക്ഷത്തില് ) 

 എ.അധുനിഔവല്ക്കരണം  
1 വര്വ്ക്കിംഖ് സ്റ്റാന്ട്ടഡര്വ്ഡ് ലട്ട ാറേറിഔ്  സജ്ജമാക്കല്  51.00 

2 ലട്ട ാറേറിഔളുസേയും സേസ്റ്റിംഖ് പരിട്ടശാധനാ സാമേിഔളുസേയും  
ഄറൃൄറൃെണിഔളും,മാനദണ്ഡങ്ങളുസേ സമചൃസെടുത്തലം  

40.00 

3 സ്റ്റാമ്പിങ്ങ്  പഞ്ചം, സീലിംഖ് സ്റ്റഡും സ്റ്റാമ്പിംഖ് സപ്ലയറും വാങ്ങല്  14.00 

4 ട്ടഖാ്ഡ് ഄസസയിംഖ് അന്ഡ് സേസ്റ്റിംഖ് ലട്ട ാറേറിഔ് സ്ഥാപിക്കല് 106.50 

5 സമര്വ്െിത ഡിൊര്വ്േ്സമേല് ട്ടപാര്വ്േലിസേയും (എല് എം ഒ എസ്)      ആ-
ഖട്ടവണന്സ് ട്ടപ്രാ്ക്റ്റുഔളുസേയും വിഔസനം 

60.00 

 അസഔ 271.50 

  ി. ഔാെിറൃല്  സഹഡ്  
6 മലപ്പുറം നിലമ്പൂര്വ്  സിവില് ട്ടസ്റ്റഷനില്  പ്രവര്വ്ത്തിക്കുന്ന ലീഖല് സമട്ടട്രാള്ി 

ഒ ീസിസേ പാര്വ്േീഷന് വര്വ്ക്കുഔ്  
7.00 

 അസഔ (എ+ ി) 278.50 


