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സബ്ജകറ കേമനിറനി V
(മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം)

(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന്   :

ശതീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
   സപഭാതുമരഭാമതറ  -വനികനഭാദസ ഞഭാര വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫെതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. ആനണനി രഭാജ ജ,
    ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി.

ശതീ. അഹമദറ കദവര്കകേഭാവനില,
   തുറമുഖന്റിം, മമ്യൂസനിയന്റിം, പുരഭാവസ്തു  വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശതീ. കമഭാന്സറ കജഭാസഫെറ

കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനതീര്

ശതീ. പകമഭാദറ നഭാരഭായണ

ശതീ. സകേ. കപന്റിംകുമഭാര് 

ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷറ

ശതീ. പനി. പനി. സുകമഭാദറ

ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില കുമഭാര്

ശതീമതനി ഉമ കതഭാമസറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ:

ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി രജനനി വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ഷതീബഭാ വര്ഗതീസറ, സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. വനികനഭാദറ കുമഭാര് എന്റിം. സകേ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2023-24  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില  സബ്ജകറ  കേമ നിറനി  V  (മരഭാമതന്റിം
ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം)-സന  പരനിധനിയനില  വരുന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച   മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനിയുസടെ  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന്
സമര്പനിക്കുന. 

2023  സഫെബ്രുവരനി  15,  17  എനതീ തതീയതനികേളനില  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്ന.  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ
സന്റിംബനമഭായനി  പുറസപടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം
തഭാസഴെപറയുന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില  ഉളസകഭാള്ളുന  വനിവനിധ  സചെലവനിനങ്ങള  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച. 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് IX    ―      വഭാഹന നനികുതനികേള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XV   ―      സപഭാതുമരഭാമതറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XL   ―      തുറമുഖങ്ങള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLI  ―     ഗതഭാഗതന്റിം

ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില  നനിനന്റിം  ലഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില  നനിനന്റിം  ആവശഭ്യമഭായ  ഘട്ടേങ്ങളനില  കൂടുതല
വനിശദതീകേരണങ്ങള ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയ. 

ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
അതനിസന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം  രൂപന്റിം  നലകുകേയുന്റിം  അവ  റനികപഭാര്ട്ടേനില
ഉളസകഭാള്ളനിക്കുകേയുന്റിം സചെയനിരനിക്കുന. 

2023 സഫെബ്രുവരനി മഭാസന്റിം 22-ാം തതീയതനി കചെര്ന കയഭാഗതനില ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

    

പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന്,
2023 സഫെബ്രുവരനി 27. സബ്ജകറ കേമനിറനി V.



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് IX―വപ്പോഹന നറികുതറികള് 

  പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്      : 203.1367 പകപ്പോടറി രൂപ 
                                ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  : ഇല്ല  

2041―വപ്പോഹന നറികുതറികള് 

2041-00-001-99-01-4―വപ്പോഹന  നറികുതറികള്  -  നടതറിപപ്പും  ഭരണവപ്പും  -  ഭരണചച്ചെലവകള്    -   

ശമ്പളപ്പും  -  ചമെഡറിക്കല് ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 8 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(1)  ചമെഡറിക്കല്  ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്  ഇനതറില്  അധറിക  ചചെലവട്ട്  പ്രതറീകറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്

ഈ  ശറീർഷകതറില്    6.5    ലകപ്പും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2041-00-001-99-05-1―വപ്പോഹന  നറികുതറികള്    -    നടതറിപപ്പും  ഭരണവപ്പും    -    ഭരണചച്ചെലവകള്    -

ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്   -   ചവള്ളക്കരപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 89,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(2)  ചവള്ളക്കരയറിനതറില് അധറിക ചചെലവട്ട് പ്രതറീകറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ ശറീര്ഷകതറില്

1    ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2041-00-001-99-05-2―വപ്പോഹന നറികുതറികള് -  നടതറിപപ്പും ഭരണവപ്പും -  ഭരണചച്ചെലവകള് -

ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള് - ചചവദദ്യുതറി ചചെലവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 43  ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(3)  ചചവദദ്യുതറി ചചെലവറിനതറില് അധറിക തുക പ്രതറീകറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ ശറീര്ഷകതറില്

10   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2041-00-001-99-05-3―വപ്പോഹന നറികുതറികള്    -    നടതറിപപ്പും ഭരണവപ്പും    -    ഭരണചച്ചെലവകള്    -
ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്   -   ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചെലവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും :15.77    ലകപ്പും രൂപ   (  പനപ്പോണ് പപ്പോന  )

(4)  ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചെലവറിനപ്പോയറി ഇഇൗ ശറീര്ഷകതറില്   4   ലകപ്പും രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

2041-00-001-99-05-4―വപ്പോഹന നറികുതറികള്    -    നടതറിപപ്പും ഭരണവപ്പും    -    ഭരണചച്ചെലവകള്    -
ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്   -   മെററിനങ്ങള്

വറിഹറിതപ്പും : 1.5  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(5)  പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹന വകുപമെപ്പോയറി ബേന്ധചപട എല്ലപ്പോ പസവനങ്ങളപ്പും ഓണ്ചചലനറിപലക്കട്ട്
മെപ്പോറ്റുന്നതറിചന ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി പപപ്പോസ്റ്റല് ചെപ്പോര്ജട്ട് ഓണ്ചചലനപ്പോയറി സസറീകരറിച്ചെട്ട് ചചെലവട്ട് ചചെയ്യുക,
തപപ്പോല് വകുപറിനട്ട് നല്പകണ്ട തുക എന്നറിവയപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    12    പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2041-00-001-96―വപ്പോഹന  നറികുതറികള്  -  നടതറിപപ്പും  ഭരണവപ്പും  -  ഫുള്ളറി  ആപടപ്പോപമെറഡട്ട്
സര്വറീസസട്ട് ഓഫട്ട് ടപ്പോനപസപ്പോര്ടട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെനട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 16 പകപ്പോടറി  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(6)  പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹന വകുപറിചല എല്ലപ്പോ ഓഫറീസുകളചടയപ്പും ആധുനറികവല്ക്കരണതറിചന
ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  ആര്.ടറി.  ഓഫറീസുകളചടയപ്പും  സബേട്ട്  ആര്.ടറി.  ഓഫറീസുകളചടയപ്പും  നവറീകരണ
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതറിനപ്പും  ICT  ഉപകരണങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പും  അവയട്ട്  FMS
(Facility  Management  Service)  ചെപ്പോര്ജ്ജുകള്  നല്കുന്നതറിനപ്പും  വവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട്ട്
അടയ്ക്കുന്നതറിനപ്പും  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    10    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2041-00-102-99-21-2―വപ്പോഹന നറികുതറികള്   -   പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന   -
പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന – പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്
-     സപ്പുംരകണവപ്പും അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 30   ലകപ്പും രൂപ   (  പനപ്പോണ് പപ്പോന  )

(7)  പ്രതറീകറിതചചെലവകള്ക്കുപ്പും കൂടറിശറിക  ബേറില്ലുകള് തറീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    8    ലകപ്പും  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2041-00-102-99-45―വപ്പോഹന നറികുതറികള്   -   പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന –

പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതപ്പും : 1.334 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(8) ചഹഡ്കസപ്പോര്പടഴറിചല വപ്പോഹനങ്ങള് ഒഴറിചക വകുപറിചല എല്ലപ്പോ ഒപ്പോഫറീസുകളറിചലയപ്പും

വപ്പോഹനങ്ങളചടയപ്പും  എനപഫപ്പോഴട്ട്ചമെനട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങളചടയപ്പും  ഇന്ധനചച്ചെലവറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്

30   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XV―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് 

                         പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  :  4344.2601 പകപ്പോടറി രൂപ

                             ചെപ്പോർജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  :  38.1833 പകപ്പോടറി രൂപ

2059―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്

2059-60-053―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്   -   മെറ്റു ചകടറിടങ്ങള്   -   സപ്പുംരകണവപ്പും അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 59.7460 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(9)  നറീതറിനഭ്യപ്പോയ നറിര്വഹണപ്പും,  ഭൂനറികുതറി,  രജറിപസ്ട്രേഷന,  പപപ്പോലറീസട്ട്,  ജയറില്,  കഴക്കൂടപ്പും

വസനറിക  സ് കൂൾ,  ചെരക്കട്ട്  പസവനനറികുതറി,  ആപരപ്പോഗഭ്യപ്പും  തുടങ്ങറിയ  വകുപകളചട  മെറട്ട്

ചകടറിടങ്ങള്ക്കുള്ള  സപ്പുംരകണതറിനപ്പും  തറിരുവനന്തപുരപ്പും  നഗരതറിലുള്ള  മെറ്റു  സ ർക്കപ്പോർ

ചകടറിടങ്ങളചട  അറകുറപണറികള്ക്കുപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്    7.15    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2059-80-053 ―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്   -   ജനറല്   -   സപ്പുംരകണവപ്പും അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 17.7773 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(10)  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട് കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനപ്പും  ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് വറിശ്രമെമെനറിരങ്ങളചട

അറകുറപണറികള് എന്നറിവയട്ട് വവദദ്യൂത ചെപ്പോര്ജട്ട് ഇനതറിനമെപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്   5.85

പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3054―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും

3054-01-001-98―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   നപ്പോഷണല് വഹപവയ്സട്ട്   -   ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും -

പമെല്പനപ്പോടവപ്പും നറിര്വഹണവപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 34.6543 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(11) പമെൽപനപ്പോടവപ്പും നറിർവഹണവപ്പും എന്ന വറിഭപ്പോഗതറിൽ യപ്പോതപ്പോചചെലവകള്, പമെപ്പോപടപ്പോർ

വപ്പോഹനങ്ങളചട  സപ്പുംരകണപ്പും  എന്നറീ  ശറീർഷകതറിൽ  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ

മെപ്പോയതറിനപ്പോലുപ്പും നറിലവറിൽ പറി.ഒ.എല്.  ഇനതറിൽ ധപ്പോരപ്പോളപ്പും കുടറിശറിക നൽകപ്പോനള്ളതറിനപ്പോലുപ്പും

ഈ ശറീര്ഷകതറില്   11   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-01-800-99―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   നപ്പോഷണല് വഹപവയ്സട്ട്   -   മെറ്റു ചചെലവകള്   -

മുനറിസറിപൽ  അതറിർതറിയറിൽ    വരുന്ന  നപ്പോഷണൽ  വഹപവയചട

സപ്പുംരകണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 44 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(12)  മുനറിസറിപൽ അതറിർതറിയറിൽ വരുന്ന നപ്പോഷണൽ വഹപവകളചട സപ്പുംരകണ

തറിനപ്പോയറി  അനവദറിച്ചെ  പ്രവൃതറികൾ  പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്

20    ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണ

ചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-03-102-99―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   സപ്പുംസപ്പോന വഹപവകള്   -   പപ്പോലങ്ങള്   -   സപ്പോധപ്പോരണ

അറകുറപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 2.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(13)  ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് വകുപറിചന കറീഴറിലുള്ള പപ്പോലങ്ങളചട സപ്പോധപ്പോരണ അറകുറപണറി

കള്ക്കുപ്പും കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പും പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമെതറി

ലഭറിച്ചെ  പ്രവൃതറികള്  പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    2.5    പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3054-03-102-98―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   സപ്പുംസപ്പോന വഹപവകള്   -  പപ്പോലങ്ങള്  -  ചവള്ളചപപ്പോക്ക
ചകടുതറികളചട അറകുറപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും :  1.25 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

  (14)  ചവള്ളചപപ്പോക്കചക്കടുതറികള്  മൂലപ്പും  നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള്  സപ്പുംഭവറിച്ചെ  പപ്പോലങ്ങളചട
അറകുറപണറികള്  പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി
നല്കുന്നതറിനപ്പും പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ പ്രവൃതറികള് പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി
ഈ ശറീര്ഷകതറില്    3.75    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-03-337-96―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   സപ്പുംസപ്പോന  വഹപവകള്   -   പറപ്പോഡു പണറികള്
-   ചവള്ളചപപ്പോക്ക ചകടുതറികളചട അറകുറപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 13.7293 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(15)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പും ചവള്ളചപപ്പോക്കപ്പും മൂലപ്പും
നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള്  സപ്പുംഭവറിച്ചെ  പറപ്പോഡുകളചട  അറകുറപണറികള്  ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പും  പുതുതപ്പോയറി
ഭരണപ്പോനമെതറി  ലഭറിച്ചെ  പ്രവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പും പവണ്ടറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്
102    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-001-99―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   ജനറല്   -   ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   നടതറിപട്ട് 

വറിഹറിതപ്പും : 19.8022 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(16) നറിരത്തുകൾ വറിഭപ്പോഗപ്പും ചെറീഫട്ട് എഞറിനറീയറുചട കപ്പോരഭ്യപ്പോലയതറിചല യപ്പോതപ്പോബേത,
ചവള്ളക്കരപ്പും,  വവദദ്യുതറി  ചെപ്പോർജട്ട്,  വപ്പോഹനങ്ങളചട  അറകുറപണറികൾ,  ഇന്ധന  ചചെലവട്ട്
തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ ഈ ശറീര്ഷകതറില്   24.5
ലകപ്പും    രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-001-98―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   ജനറല്   -   ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   പമെൽപനപ്പോടപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 8.1455 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(17)  നറിരത്തുകൾ വറിഭപ്പോഗപ്പും  മൂന്നട്ട്  സർക്കറിൾ കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിചല എസ്റ്റപ്പോബേറിഷ ട്ട്ചമെനട്ട്
ചചെലവകൾ,  വപ്പോഹനങ്ങളചട അറകുറപണറികൾ,  ഇന്ധന ചചെലവട്ട്,  പറി.  ഒ.എൽ.  തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി
അനവദറിച്ചെ തുക അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ ഈ ശറീര്ഷകതറില്   2   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .
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3054-80-001-97―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   ജനറല്   -   ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   നറിർവഹണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 190.2559 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(18)  നറിരത്തുകൾ വറിഭപ്പോഗപ്പും  15  ഡറിവറിഷന കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിചലയപ്പും രണ്ടട്ട് ചമെക്കപ്പോനറിക്കല്

ഡറിവറിഷന  കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിചലയപ്പും  അതറിന  കറീഴറിൽ  വരുന്ന  എല്ലപ്പോ  സബേട്ട്  ഡറിവറിഷന,

ചസകൻ കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളചടയപ്പും ചമെഡറിക്കല് ററീ-ഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്,  യപ്പോതപ്പോ ബേത, വവദദ്യുതറി

ചെപ്പോർജട്ട്,  ചടലറിപഫപ്പോണ്  ചചെലവട്ട്,  മെററിനങ്ങൾ,  വപ്പോടക,  കരപ്പും,  നറികുതറി,  വപ്പോഹനങ്ങളചട

അറകുറപണറികൾ, ഇന്ധന ചചെലവട്ട് തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി അനവദറിച്ചെ തുക അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ

ഈ ശറീര്ഷകതറില്   1.23   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-001-94―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   ജനറല്   -   ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്

വകുപട്ട്   (  ചമെയറിനനൻസട്ട്  )

വറിഹറിതപ്പും : 1.4439 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(19)  ചമെയറിനനൻസട്ട്  വറിഭപ്പോഗപ്പും  ചെറീഫട്ട്  എഞറിനറീയറുചട  കപ്പോരഭ്യപ്പോലയതറിചല  യപ്പോതപ്പോ

ബേത, ചമെഡറിക്കല് ററീ-ഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്, അവധറി യപ്പോതപ്പോബേത തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി അനവദറിച്ചെ

തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    3    ലകപ്പും  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

3054-80-001-93―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    ഭരണവപ്പുംനടതറിപപ്പും    -    ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെ  തട്ട്

(  പപ്പോലങ്ങൾ  )  വകുപറിനട്ട്  കറീഴറിലുള്ള  സൂപ്രണ്ടറിങ്ങട്ട്  എഞറിനറീയറുചട

ഓഫറീസട്ട് 

വറിഹറിതപ്പും : 3.1773 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(20) പപ്പോലങ്ങൾ വറിഭപ്പോഗപ്പും 2 സർക്കറിൾ കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിചല ഇന്ധന ചചെലവട്ട്, ദറിവസപവതന

ചചെലവട്ട്,  സലമെപ്പോറ ബേത, അവധറി യപ്പോതപ്പോബേത, പറി.ഒ.എൽ. തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി അനവദറിച്ചെ

തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    4.85    ലകപ്പും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .



7

3054-80-001-92―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   ജനറല്   -   ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും  -  ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്
(  പപ്പോലങ്ങൾ  )    വകുപറിനട്ട്  കറീഴറിലുള്ള  എകറികദ്യൂടറീവട്ട്  എഞറിനറീയറുചട
ഓഫറീസട്ട് 

വറിഹറിതപ്പും : 26.8524 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(21)  പപ്പോലങ്ങൾ വറിഭപ്പോഗപ്പും  7  എകറികദ്യൂടറീവട്ട് എഞറിനറീയർമെപ്പോരുചട കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിചലയപ്പും
സബ്ഡറിവറിഷനകളറിചലയപ്പും ഇന്ധന ചചെലവട്ട്,  വപ്പോഹനങ്ങളചട സപ്പുംരകണവപ്പും അറകുറപണറികളപ്പും,
അവധറി  യപ്പോതപ്പോബേത  തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി  അനവദറിച്ചെ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    16    ലകപ്പും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-001-91―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്   -    ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -    ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്
(  പറപ്പോഡട്ട് പരറിപപ്പോലനപ്പും  )    വകുപറിനട്ട്  കറീഴറിലുള്ള എകറികദ്യൂടറീവട്ട് എഞറിനറീയ  റുചട
ഓഫറീസട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 19.1056 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(22)  ചമെയറിനനൻസട്ട്  വറിഭപ്പോഗപ്പും 7 എകറികദ്യൂടറീവട്ട് എഞറിനറീയർമെപ്പോരുചട കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിചലയപ്പും
സബ്ഡറിവറിഷനകളറിചലയപ്പും  കൺപസപ്പോളറിപഡറഡട്ട്  പപ,  യപ്പോതപ്പോബേത,  ചവള്ളക്കരപ്പും
തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി  അനവദറിച്ചെ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
6.5   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-004-99-06―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവപ്പും പരറിഷ്കരണവപ്പും    -
പകരള വഹപവ ററിസർച്ചെട്ട് ഇൻസ്റ്ററിറദ്യൂടട്ട്   -   വപ്പോടക  ,   കരപ്പും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതപ്പും : 1,000 രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(23)  പകരള വഹപവ ററിസർച്ചെട്ട് ഇൻസ്റ്ററിറദ്യൂടട്ട് കപ്പോമ്പസറിചല മൂന്നട്ട് ചകടറിടങ്ങളചട  2013-14
മുതലുള്ള  കുടറിശറിക  ഇനതറിപലക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    44.53    ലകപ്പും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-004-98―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവപ്പും പരറിഷ്കരണവപ്പും      -
പബറികട്ട്  വർകട്ട്  ഡറിവസൻ  ഇൻചവസ്റ്ററിപഗഷൻ  കസപ്പോളറിററി  കൺപടപ്പോൾ
ആനട്ട് ററിസർച്ചെട്ട്  പബേപ്പോർഡട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 11.7384 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(24) രൂപകൽപനപ്പോ വറിഭപ്പോഗപ്പും ചെറീഫട്ട് എഞറിനറീയറുചട കപ്പോരഭ്യപ്പോലയതറിചല യപ്പോതപ്പോബേത,
സലമെപ്പോറബേത,  അവധറിയപ്പോതപ്പോ ആനകൂലഭ്യപ്പും,  ചടലറിപഫപ്പോൺ,  മെററിനങ്ങൾ,  വപ്പോഹനങ്ങളചട
അറകുറപണറികൾ, ഇന്ധന ചചെലവട്ട്, ചെറികറിതപ്പോ ചചെലവട്ട് തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി അനവദറിച്ചെ തുക
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അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    7.69    ലകപ്പും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3054-80-004-96―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവപ്പും    പരറിഷ്കരണവപ്പും    -
പുതറിയ പദ്ധതറികളചട പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക കമെതപ്പോപഠനപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 3.33 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(25) ഭരണപ്പോനമെതറി നൽകറി പൂർതറീകരറിച്ചുചകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുന്ന പ്രവൃതറികളചട ബേറില്ലുകള്
മെപ്പോററി നൽകുന്നതറിനപ്പും പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമെതറി നൽകുന്നതറിനപ്പും പവണ്ടറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്
1.67    പകപ്പോടറി  രൂപ     അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-004-93―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവപ്പും    പരറിഷ്കരണവപ്പും    -
ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് വകുപറിൻ കറീഴറിചല ഇ  -  ഗപവണൻസട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 1.3179 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(26)  ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  വകുപറിന കറീഴറിചല ഇ-ഗപവണൻസട്ട് പദ്ധതറികൾക്കപ്പോയറി ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    3.6821    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-004-92―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവപ്പും  പരറിഷ്കരണവപ്പും     -
കസപ്പോളറിററി കൺപടപ്പോൺ യൂണറിറട്ട്          സപ്പോപറിക്കലുപ്പും   പകരളപ്പോ വഹപവ ററിസർച്ചെട്ട്
ഇൻസ്റ്ററിറദ്യൂടറിചന കസപ്പോളറിററി   കൺപടപ്പോൾ യൂണറിറപ്പോക്കറി ഉയർതലുപ്പും

വറിഹറിതപ്പും :  8.2373 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(27) ചമെപ്പോവബേൽ കദ്യൂ.സറി.ലപ്പോബേറിചന നടതറിപറിനപ്പും ഇൻചവസ്റ്ററിപഗഷൻ പ്രവൃതറികള്ക്കുമെപ്പോയറി ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    2    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-004-91―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവപ്പും    പരറിഷ്കരണവപ്പും    -
ഗപവഷണ ആസൂതണ പ്രവൃതറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 3.2949 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(28)  പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ പ്രവൃതറികള് പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    1.7    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി     വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .



9

3054-80-004-89―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവപ്പും    പരറിഷ്കരണവപ്പും    -
പുതറിയ പപ്പോലപ്പും നറിർമപ്പോണവമെപ്പോയറി ബേന്ധചപട പദ്ധതറികളചട പ്രപയപ്പോഗറിക
കമെതപ്പോപഠനപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 10 ലകപ്പും രൂപ ( പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(29)  പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ പ്രവൃതറികള് പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    4.9    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-107-97―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    ചറയറിൽപവ  സുരകറിതതസ  പണറികൾ–
കപ്പോവൽക്കപ്പോർ  ഇല്ലപ്പോത  ചലവൽപകപ്പോസറിങ്ങുകളറിൽ   കപ്പോവൽ  സപ്പുംവറിധപ്പോനപ്പും
ഏർചപടുതൽ

വറിഹറിതപ്പും : 3.3 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(30)  കപ്പോവൽക്കപ്പോർ  ഇല്ലപ്പോത  ചലവൽപകപ്പോസറിങ്ങുകളറിൽ  കപ്പോവൽ  സപ്പുംവറിധപ്പോനപ്പും
ഏർചപടുത്തുന്നതറിനട്ട്  ചറയറിൽപവയട്ട്  നൽപകണ്ട കുടറിശറിക നൽകുന്നതറിനട്ട്  അനവദറിച്ചെ തുക
അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    8.9851    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3054-80-800-95-17―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    മെറ്റു  ചചെലവകള്    -  പറപ്പോഡട്ട്
സുകറിതതസ പണറികൾ –ചചെറുകറിട മെരപ്പോമെത്തു പണറികൾ

വറിഹറിതപ്പും : 10.51 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(31) ഭരണപ്പോനമെതറി നൽകറി പൂർതറീകരറിച്ചുചകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുന്ന പ്രവൃതറികളചട ബേറില്ലുകള്
മെപ്പോററി  നൽകുന്നതറിനപ്പും  പുതുതപ്പോയറി  ഭരണപ്പോനമെതറി  നൽകുന്നതറിനപ്പും  പവണ്ടറി ഈ
ശറീര്ഷകതറില്   4.49   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3054-80-800-92―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   ജനറല്   -   മെറ്റു ചചെലവകള്   -   പകരള പറപ്പോഡട്ട് ഫണ്ടട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 342.177 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(32)  തറിരുവനന്തപുരപ്പും,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട്ട്,  ആലപഴ,  കണ്ണൂര്,  ചകപ്പോല്ലപ്പും  തുടങ്ങറിയ നഗര
വറികസന പദ്ധതറികള്ക്കപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    233.1551    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

179/2023.
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3054-80-800-87―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   -   ജനറല്   -   മെറ്റു ചചെലവകള്   -  ബേറിൽ ഡറിസ് കഇൗണ്ടറിപ്പുംഗട്ട്
ചെപ്പോർജ്ജുകൾ

വറിഹറിതപ്പും : 5.45 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(33)  ചപൻഡറിപ്പുംഗട്ട്  ബേറിൽ  ഡറിസ് കഇൗണ്ടറിപ്പുംഗട്ട്  ചെപ്പോർജട്ട്  കമെറീകരറിക്കപ്പോനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    25    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് മൂലധനചച്ചെലവട്ട്

4059-01-051-99―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്  -  നറിര്മപ്പോണപ്പും    -
സപ്പുംസപ്പോന നറിയമെസഭ

വറിഹറിതപ്പും : 12 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോൻ)

(34)  സപ്പുംസപ്പോന നറിയമെസഭയചട പരറിഷ്കരണ പജപ്പോലറികൾക്കുപ്പും നവറീകരണ പജപ്പോലറികൾക്കുപ്പും
കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട് കുടറിശറിക നല്കുന്നതുൾചപചടയള്ള ചചെലവകൾക്കുമെപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്
58    ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-01-051-98―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്  -  നറിര്മപ്പോണപ്പും    -
നറീതറി നഭ്യപ്പോയ നറിർവഹണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും :12 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോൻ)

(35)  വഹപക്കപ്പോടതറി,  പകപ്പോടതറി  സമുച്ചെയങ്ങൾ  എന്നറിവയചട  നറിർമപ്പോണതറിനപ്പും
കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    10    ലകപ്പും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-01-051-97―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്  -  നറിര്മപ്പോണപ്പും    -
ഇലകന

വറിഹറിതപ്പും : 60 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോൻ)

(36)  ഇലകന  കമറീഷചന  ആസപ്പോന  മെനറിരപ്പും,  VVPAT,  ചവയർഹഇൗസട്ട്
എന്നറിവയചട  നറിർമപ്പോണതറിനപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    6.9    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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4059-01-051-96―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്  -    നറിര്മപ്പോണപ്പും    -

ഭൂനറികുതറി

വറിഹറിതപ്പും : 50 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോൻ)

(37)  ഭൂനറികുതറി വകുപറിചല പണറികൾക്കപ്പോയപ്പും കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട് കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി

ഈ ശറീര്ഷകതറില്   75   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-01-051-92―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്  -    നറിര്മപ്പോണപ്പും    -

പബറികട്ട് സർവറീസട്ട്  കമറിഷൻ 

വറിഹറിതപ്പും : 64 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോൻ)

(38)  പബറികട്ട്  സർവറീസട്ട്  കമറിഷചന  വറിവറിധ  പണറികൾക്കപ്പോയപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്

കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്   1.16      പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-01-051-86―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്    -    നറിര്മപ്പോണപ്പും    -

ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെത്തു   പണറികള്   (  സറിവറില് പജപ്പോലറികള്  )

വറിഹറിതപ്പും : 22.7201 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(39)  സറിവറില്  പസ്റ്റഷന,  മെറിനറി  സറിവറില്  പസ്റ്റഷന  തുടങ്ങറിയവയചട  പണറികള്

പൂര്തറീകരറിക്കപ്പോനപ്പും   കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്   മെപ്പോററി  നല്കുന്നതറിനപ്പും  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്    13.28    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-01-051-82―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്  -    നറിര്മപ്പോണപ്പും    -

പസ്റ്ററട്ട് പപ്പോനറിപ്പുംഗട്ട് പബേപ്പോർഡട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 20 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോൻ)

(40)  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട് കുടറിശറിക നല്കുന്നതുൾചപചടയള്ള വറിവറിധ ചചെലവകൾക്കപ്പോയറി

ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    70    ലകപ്പും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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4059-60-051-72―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റു ചകടറിടങ്ങള്    -  നറിര്മപ്പോണപ്പും    -
നറിയമെസഭപ്പോമെണ്ഡല ആസറി വറികസന പദ്ധതറി

വറിഹറിതപ്പും : 20 പകപ്പോടറി രൂപ ( പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(41)  നറിയമെസഭപ്പോമെണ്ഡല  ആസറി  വറികസന  പദ്ധതറിയറില്  ഉള്ചപടുതറി  ഭരണപ്പോനമെതറി
ലഭറിച്ചെറിട്ടുള്ള  പ്രവൃതറികൾ  പൂർതറീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    5    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-60-051-71―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റു ചകടറിടങ്ങള്    -    നറിര്മപ്പോണപ്പും  -
ജയറിലുകളചട ആധുനറികവല്ക്കരണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 1.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(42)  ജയറിലുകളചട  ആധുനറികവല്ക്കരണതറിനപ്പോയപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക
നല്കുന്നതറിനപ്പോയപ്പും  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    4    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്

5054-03-337-97―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   സപ്പുംസപ്പോന പപ്പോതകൾ –
പറപ്പോഡുപണറികൾ –  പകരള പസ്റ്ററട്ട് ടപ്പോൻപസപ്പോർടട്ട് പപ്രപ്പോജകട്ട്  (  പലപ്പോക ബേപ്പോങട്ട്
സഹപ്പോയറിക്കുന്നതട്ട്  )

വറിഹറിതപ്പും : 100 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(43) ചക.എസട്ട്.ററി.പറി. രണ്ടപ്പോപ്പുംഘടതറിൽ നടന്നട്ട് വരുന്ന വറിവറിധ മെരപ്പോമെതട്ട് പ്രവൃതറികൾക്കുപ്പും
ഒന്നപ്പോപ്പുംഘടതറിൽ  പകപ്പോടതറിയറിൽ  നറിലനറിൽക്കുന്ന  വഭ്യവഹപ്പോരങ്ങളറിൽ  തറീർപകൽപറിക്കുന്ന
പകപ്പും ഉണ്ടപ്പോകപ്പോവന്ന ചചെലവകൾക്കുപ്പും ഓഫറീസട്ട് ജറീവനക്കപ്പോരഭ്യങ്ങൾക്കുപ്പും വരപ്പോവന്ന പ്രതറീകറിത
ചചെലവകൾക്കുമെപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    380    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-101-99―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്     -    ജറില്ലപ്പോതല പറപ്പോഡുകളപ്പും
മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും   -   പപ്പോലപ്പും പണറികള്   -   പ്രധപ്പോന ജറില്ലപ്പോതല പറപ്പോഡുകള് പപ്പോലങ്ങളപ്പും
കലുങ്കുകളപ്പും 

വറിഹറിതപ്പും : 54.3658 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(44)   കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക മെപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പും പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ
പ്രവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    50    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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5054-04-101-98―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്     -    ജറില്ലപ്പോതല പറപ്പോഡുകളപ്പും
മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോലപ്പും പണറികള്    -    മെറ്റു  ജറില്ലപ്പോതല പറപ്പോഡുകള് പപ്പോലങ്ങളപ്പും
കലുങ്കുകളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും :  ഇല്ല. 

(45)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതുള്ചപചടയള്ള ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി
ഈ  ശറീർഷകതറില്    4    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-101-95―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്  -  ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളപ്പും മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോലപ്പും പണറികള്   -  നറിലവറിലുള്ള പൂർതറിയപ്പോകപ്പോ  ത
പണറികളചട പൂർതറീകരണപ്പും   -   പപ്പോലങ്ങൾ

വറിഹറിതപ്പും : 1,000 രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(46)  വറിവറിധ  പപ്പോലങ്ങളചട  അപപ്രപ്പോച്ചെട്ട്  പറപ്പോഡറിചന  പൂർതറീകരണതറിനപ്പോയറി   ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    30     പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-101-93―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളപ്പും  മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോലപ്പും  പണറികള്    -    നറിലവറിലുള്ള
പപ്പോലങ്ങളചട പുനരുദ്ധപ്പോരണപ്പും  /   പുനർനറിർമപ്പോണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 8.2373 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(47)  നറിലവറിലുള്ള  പപ്പോലങ്ങളചട  പുനർനറിർമപ്പോണതറിനപ്പും  പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനമെപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്   91.776     പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-101-92―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളപ്പും  മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോലപ്പും  പണറികള്    -    ആദറിവപ്പോസറി
പകപ്പോളനറികളറിപലക്കുള്ള പപ്പോലങ്ങളചട നറിർമപ്പോണപ്പും  /  പുനർനറിർമപ്പോണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 5.7661 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(48)  ആദറിവപ്പോസറി  സമൂഹതറിചന  ഉന്നമെനപ്പും  ലകഭ്യമെപ്പോക്കറി  പകപ്പോളനറികളറിപലക്കുള്ള
ഗതപ്പോഗതതറിനപ്പോയറി കൂടുതൽ പപ്പോലങ്ങൾ നറിർമറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ   ശറീര്ഷകതറില്   44.24     പകപ്പോടറി
രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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5054-04-101-86―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്  -    ജറില്ലപ്പോതല പറപ്പോഡുകളപ്പും
മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോലപ്പും പണറികള്    -    മെപ്പോനഭ്യ  -  വറിരുദ്ധ ഉപതജക പപ്പോപക്കജറിന
കറീഴറിലുള്ള പദ്ധതറികള്   -   ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെത്തു പണറികള്   (  പപ്പോലങ്ങള്  )

വറിഹറിതപ്പും : ഇല്ല. 

(49)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക മെപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പും പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ
പ്രവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി ഈ  ശറീർഷകതറില്    14    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-337-98―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -  ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോ ഡുകളപ്പും മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും   -   പപ്പോതകളചട  പണറികള്   -   മെറ്റു ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകൾ   -   പുതറിയ പണറികൾ

വറിഹറിതപ്പും : ഇല്ല. 

(50)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതുള്ചപചടയള്ള ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-337-97―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -  ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോ ഡുകളപ്പും മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോതകളചട     പണറികള്    -    മെറട്ട്  ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകൾ   -   വറികസനവപ്പും പരറിഷ്കരണവപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : ഇല്ല. 

(51) കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതുള്ചപചടയള്ള ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    25    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-337-89―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോ ഡുകളപ്പും  മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോതകളചട     പണറികള്    -    ശബേരറിമെല
പറപ്പോഡട്ട് പപ്രപ്പോജകട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 12.8253 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)

(52)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതുള്ചപചടയള്ള ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്     55.53    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .



15

5054-04-337-79―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജറില്ലപ്പോതല

പറപ്പോ ഡുകളപ്പും  മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോതകളചട     പണറികള്    -    ചകപ്പോച്ചെറിയറിൽ

സറീപപപ്പോർടട്ട്   -   എയർപപപ്പോർടട്ട് പറപ്പോഡറിചന  നറിർമപ്പോണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 83000 രൂപ (പപ്പോൻ)

(53)  HMT  &  NAD  ഭൂമെറി  ലഭഭ്യമെപ്പോയപ്പോൽ  ഈ  ററീച്ചെറിചന  നറിർമപ്പോണപ്പും

പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    9.9917    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

5054-05-337-97-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്  -  സപ്പുംസപ്പോനപ്പോന്തരമെപ്പോപയപ്പോ  ,

സപ്പോമ്പതറികമെപ്പോപയപ്പോ  പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യമുള്ള  പറപ്പോഡുകൾ    -    പറപ്പോഡു  പണറികള്     -

സറി  .  ആര്  .  എഫട്ട്  .   പറപ്പോഡുകൾ   (  സപ്പോധപ്പോരണ വറിഹറിതപ്പും  ) -   വനകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 50.9472 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)    

(54)  അനവദറിച്ചെ  പ്രവർതറികൾ  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്

300      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര് ശ ചചെയ്യുന  .

5054-80-004-98―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജനറല്     -

ഗപവഷണവപ്പും  പരറിഷ്കരണവപ്പും    -    കസപ്പോളറിററി  കൺപടപ്പോൾ  യൂണറിറട്ട്

സപ്പോപറിക്കലുപ്പും  പകരള  വഹപവ  ററിസർച്ചെട്ട്  ഇൻസ്റ്ററിറദ്യൂടറിചന  കസപ്പോളറിററി

കൺപടപ്പോൾ യൂണറിറപ്പോക്കറി ഉയർതലുപ്പും

വറിഹറിതപ്പും :  5.3542 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)    

(55) കദ്യൂ.സറി.ലപ്പോബുകൾ എൻ.എ.ബേറി.എൽ.  അചകഡറിപറഷൻ പദവറിയറിപലയട്ട്  ഉയർത്തു

ന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങൾ  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പും  ചമെപ്പോവബേൽ  ലപ്പോബേറിനമെപ്പോയറി  ഈ

ശറീർഷകതറില്   2   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി   ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും     /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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5054-80-107-99―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജനറല്    -
ചറയറില്പവ സുരകറിതതസ പണറികള്  -  ചറയറില്പവ സുരകറിതതസ പണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 9.9671 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ)   

(56) KRDCL-ചല  27  ചറയറില്പവ പമെല്പപ്പോലങ്ങളചട/അടറിപപ്പോതകളചട ഭൂമെറിപയചറടുക്കൽ
തുകയപ്പും  നഷ്ടപരറിഹപ്പോര  തുകയപ്പും  നൽകുന്നതറിനപ്പോയപ്പും  ചലവൽപകപ്പോസുകൾക്കട്ട്  പകരമെപ്പോയള്ള
അടറിപപ്പോത/പമെൽപപ്പോത നറിർമപ്പോണതറിനപ്പോയറി  RBDCK-യചട നറിർമപ്പോണ പ്രവർതനങ്ങൾക്കപ്പോയപ്പും
വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോൽ ഈ ശറീർഷകതറില്   158.8229   പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-80-337-88―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജനറല്  -    പറപ്പോഡട്ട്
പണറികള്  -    പ്രളയ ബേപ്പോധറിത  പ്രപദശങ്ങളറിചല തകര്ന്ന പറപ്പോഡുകളചടയപ്പും
പപ്പോലങ്ങളചടയപ്പും പുനര്നറിര്മപ്പോണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : ഇല്ല. 

(57)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതുള്ചപചടയള്ള ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    21    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-80-800-82―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും    സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -  ജനറല്    -    മെറ്റു
ചചെലവട്ട്   -   ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് വകുപറിന  കറീഴറിചല ഇ  -  ഗപവണൻസട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 3.9127 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോൻ) 

(58)  ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് വകുപറിന കറീഴറിചല ഇ-ഗപവണൻസട്ട് പദ്ധതറികൾക്കപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്   3.0873    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-80-800-69―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും    സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജനറല്    -    മെറ്റു
ചചെലവട്ട്   -   സപ്പുംസപ്പോന പറപ്പോഡട്ട് പുനരുദ്ധപ്പോരണ പദ്ധതറി

വറിഹറിതപ്പും :  1 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോൻ) 

(59) പപ്പോപക്കജട്ട്-എ, പപ്പോപക്കജട്ട്-ബേറി എന്നറിവയചട പമെൽപനപ്പോടതറിൽ പൂർതറിയപ്പോക്കറിയ
പറപ്പോഡുകളചട കൺചസഷചണയർമെപ്പോർക്കട്ട് കരപ്പോർ പ്രകപ്പോരപ്പും അനസറിററി നൽകുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ
ശറീര്ഷകതറില്   5.4125   പകപ്പോടറി രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XL―തുറമുഖങ്ങള് 

       പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്   :   142.8004  പകപ്പോടറി രൂപ

                               ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്    :    ഇല്ല

3051―തുറമുഖങ്ങളപ്പും വലറട്ട് ഹഇൗസുകളപ്പും 

3051-02-001-98-01-4―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -
ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും  -  ഹപ്പോര്ബേര് എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെനട്ട്    -
ശമ്പളപ്പും  -  ചമെ ഡറിക്കല് ററീ ഇപമ്പഴട്ട്ചമെനട്ട് 

വറിഹറിതപ്പും : 4.8 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(60)  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷപ്പും  അനവദറിച്ചെ  ചമെ ഡറിക്കല്  അ  ഡസപ്പോനസട്ട്
കമെചപടുത്തുന്നതറിനപ്പും  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  തറീര്പറീക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  അനവദറിച്ചെ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില്   4   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-04-4―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -
ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   ഹപ്പോര്ബേര് എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെ  നട്ട്   -
യപ്പോതപ്പോ ചചെലവകള്   -   അവധറി യപ്പോതപ്പോനകൂലഭ്യപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 1.57 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(61)  വകുപറിചല  ജറീവനക്കപ്പോര്  LTC  ഉപയക്തമെപ്പോക്കറിയ  വകയറില്  നറിലനറില്ക്കുന്ന
കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് തറീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി അനവദറിച്ചെ തുക അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    2      ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-05-2―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -
ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -    ഹപ്പോര്ബേര് എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെ  നട്ട്  -
ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്  -  വവദദ്യുതറി ചചെലവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 10.79 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(62)  KSEB യചട ചസനടവലസ്ഡട്ട് ബേറില്ലറിപ്പുംഗട്ട്  സറിസ്റ്റപ്പും വഴറി ഇലകറിസറിററി ചെപ്പോര്ജട്ട്
ഒടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി അനവദറിച്ചെ തുക അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശറീര്ഷകതറില്   20    ലകപ്പും രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

179/2023.
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3051-02-001-98-05-4―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -

ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും  -  ഹപ്പോര്ബേര്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെ  നട്ട്  -

ഓഫറീസട്ട്  ചചെലവകള്  -  മെററിനങ്ങള്

വറിഹറിതപ്പും: 3.32 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(63)  വകുപറിചന  വറിവറിധ  കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറില്  സ്റ്റപ്പോമ്പറിനതറിലുപ്പും  വദനപ്പുംദറിന

പ്രവര്തനതറിനള്ള  മെറ്റു  ചചെലവകള്ക്കുമെപ്പോയറി  അനവദറിച്ചെ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

ഈ ശറീര്ഷകതറില്    5    ലകപ്പും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-06―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -

ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -  ഹപ്പോര്ബേര് എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെനട്ട്  -

വപ്പോടക  ,   കരപ്പും  ,    നറികുതറി

വറിഹറിതപ്പും : 13 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(64)  വകുപറിചന  എറണപ്പോകുളപ്പും  സൂപ്രണ്ടറിപ്പുംഗട്ട്  എഞറിനറീയറുചട  കപ്പോരഭ്യപ്പോലയതറില്

പ്രവര്തറിക്കുന്ന ചകടറിടതറിചന വപ്പോടക കുടറിശറിക ഒടുകുന്നതറിനപ്പോയറി ഇഇൗ ശറീര്ഷകതറില്   25

ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-12―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -

ഭരണവപ്പും    നടതറിപപ്പും    -  ഹപ്പോര്ബേര്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെനട്ട്  -

പസപ്പോളർഷറിപകളപ്പും വസട്ട്റപൻഡുകളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 29 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(65)   അപ്രനറീസട്ട് ചടയറിനറികള്ക്കട്ട് വസട്ട്റപൻഡട്ട് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി അനവദറിച്ചെ തുക

അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ ശറീര്ഷകതറില്    5    ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3051-02-001-98-21-1―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും  -  ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -

ഭരണവപ്പും    നടതറിപപ്പും  -  ഹപ്പോര്ബേര്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെനട്ട്  -

പമെപ്പോപടപ്പോര്വപ്പോഹനങ്ങള്  -   വപ്പോഹനങ്ങള്   വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : ഇല്ല

(66)  വകുപറില് നറിലവറില് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന വപ്പോഹനങ്ങള് വളചര പഴക്കപ്പും ചചെന്നതുപ്പും സർപവ

ററിപപപ്പോർടട്ട്  ചചെപയ്യേണ്ട  അവസയറിലുള്ളതുമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  വപ്പോഹനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  ഇഇൗ

ശറീര്ഷകതറില്   20   ലകപ്പും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-21-2―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -

ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -  ഹപ്പോര്ബേര് എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെനട്ട്  -

പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -  സപ്പുംരകണവപ്പും അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും :  4.21 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(67)  വകുപറില് നറിലവറില് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന പഴക്കപ്പും ചചെന്ന ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക വപ്പോഹനങ്ങളചട

അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി തുക അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശറീര്ഷകതറില്   5      ലകപ്പും രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-45―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -

ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -  ഹപ്പോര്ബേര് എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ചമെനട്ട്  -

പറി  .  ഒ  .  എല്

വറിഹറിതപ്പും : 9.71 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(68) 2022-23  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷപ്പും ഇന്ധന ചെപ്പോര് ജട്ട്  ഇനതറില് അനവദറിച്ചെ തുക

അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  അടച്ചു  തറീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്   10    ലകപ്പും രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3051-02-103-99-05-1―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -  ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -
ഡ്രഡ്ജറിപ്പുംഗപ്പും സര്പവയപ്പും   -  വഹ പഡ്രപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട് സര്പവ വറിഭപ്പോഗപ്പും  -
ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്  -  ചവള്ളക്കരപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 21,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(69)  ചവള്ളക്കരപ്പും  ഒടുക്കുന്നതറിനട്ട്  അനവദറിച്ചെ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    15,000    രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന

3051-02-103-99-05-2―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും  -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -
ഡ്രഡ്ജറിപ്പുംഗപ്പും സര്പവയപ്പും   -  വഹ പഡ്രപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട് സര്പവ വറിഭപ്പോഗപ്പും
-  ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്   -  വവദദ്യൂതറി ചചെലവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 2.52 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(70)  വവദഭ്യ ദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട്ട്  ഒടുക്കുന്നതറിനട്ട്  അനവദറിച്ചെ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ ശറീര്ഷകതറില്    48,000    രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന

3051-02-103-99-21-2―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്     -
ഡ്രഡ്ജറിപ്പുംഗപ്പും സര്പവയപ്പും   -  വഹ പഡ്രപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട് സര്പവ വറിഭപ്പോഗപ്പും  -
പമെപ്പോപടപ്പോര്വപ്പോഹനങ്ങള് സപ്പുംരകണവപ്പും   -  അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 1.14 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(71)  10  വര്ഷതറിപലചറ  പഴക്കമുള്ള  വപ്പോഹനങ്ങളചട  ററിപയററിപ്പുംഗറിനട്ട്  തുക
അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    50,000    രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന

3051-02-103-99-45―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഡ്രഡ്ജറിപ്പുംഗപ്പും  സര്പവയപ്പും    -  വഹ പഡ്രപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട്  സര്പവ വറിഭപ്പോഗപ്പും  -
പറി  .  ഒ  .  എല്.

 വറിഹറിതപ്പും : 1.81 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(72)  ഇന്ധനവറില  കൂടറിയ  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    1    ലകപ്പും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന
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5051―തുറമുഖങ്ങള്, വലറട്ട് ഹഇൗസുകള് എന്നറിവയ്ക്കുള്ള മൂലധന ചചെലവട്ട്

5051-80-001-93―തുറമുഖങ്ങള്  ,    വലറട്ട്  ഹഇൗസുകള്  എന്നറിവയ്ക്കുള്ള  മൂലധന  ചചെലവട്ട്     -
ജനറല്    -    ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും    -     വഹപഡ്രപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട്  സര്പവ
വറിപ്പുംഗറിചനകറീഴറിലുള്ള  പബേപ്പോടട്ട്  ചഷല്പടഴട്ട്  ,    ഒപ്പോഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്  ,
കസപ്പോര്പടഴട്ട് എന്നറിവയചട നറിര്മപ്പോണവപ്പും പുനരുദ്ധപ്പോരണവപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 30 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന)

(73)  ആലപഴയറില് പുതറിയ ഒപ്പോഫറീസട്ട് ചകടറിടവപ്പും ഉപഗഹപകന്ദ്രവപ്പും നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട്ട്
തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    70    ലകപ്പും    രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന

5051-80-800-91―തുറമുഖങ്ങള്  ,    വലറട്ട്  ഹഇൗസുകള്  എന്നറിവയ്ക്കുള്ള  മൂലധന  ചചെലവട്ട്    -
ജനറല്    -    മെറട്ട്ചചെലവകള്    -    ഇലപകപ്പോണറികട്ട്  ഉപകരണങ്ങള്  ,    സര്പവ
ഉപകരണങ്ങള് ഇവ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 1.15 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

(74) മെള്ടറി ബേറീപ്പും എപക്കപ്പോ സഇൗണ്ടര് അനബേന്ധ ഉപകരണങ്ങള് എന്നറിവ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട്ട്
തുക  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    35      ലകപ്പും  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLI―ഗതപ്പോഗതപ്പും

    പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട്ട്  : 1833.7360  പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്    :     61.9800 പകപ്പോടറി രൂപ  

3055―പറപ്പോഡട്ട് ഗതപ്പോഗതപ്പും

3055-00-800-95―പറപ്പോഡട്ട്  ഗതപ്പോഗതപ്പും    -    മെറട്ട്  ചചെലവകള്    -    പകരള  പറപ്പോഡട്ട്  സുരക
ഫണ്ടറിപലക്കട്ട് മെപ്പോറൽ 

വറിഹറിതപ്പും   :  61.9352  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(75)  പകരള  പറപ്പോഡട്ട്  സുരകപ്പോ  അപതപ്പോററിററി  ചകപ്പോടുത്തു  തറീര്ക്കപ്പോനള്ള  ബേപ്പോധഭ്യത
ഇനതറില്  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    56    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3056―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും

3056-00-001-99-05-1―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും   -   ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   മെപ്പോപനജ് ചമെനട്ട്
-   ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്   -   ചവള്ളക്കരപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   : 1.61 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(76)  ചവള്ളക്കരനറിരക്കട്ട്  വര്ദ്ധനവറിചന  അടറിസപ്പോനതറിണ്ടപ്പോയ  അധറികബേപ്പോധഭ്യത
ചകപ്പോടുതട്ട്  തറീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    1.5    ലകപ്പും  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി     വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-99-05-2  ―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -    മെപ്പോപനജ് ചമെനട്ട്    -
ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്   -   വവദദ്യുതറി ചചെലവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും   : 10.79 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(77) വകുപട്ട് ഇ—ഓഫറീസട്ട് സപ്പുംവറിധപ്പോനതറിപലക്കട്ട് മെപ്പോററിയപപപ്പോള് കൂടുതല് ചചവദദ്യുതറി
ആവശഭ്യമുള്ളതറിനപ്പോല് ആ ഇനതറിലുള്ള ചചെലവകള്ക്കപ്പോയപ്പും തപ്പോരറിഫട്ട് നറിരക്കട്ട് വര്ദ്ധറിപറിച്ചെ
സപ്പോഹചെരഭ്യപ്പും  പനരറിടുന്നതറിനപ്പോയപ്പും   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    1.21    ലകപ്പും  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി     വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-99-053―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -    മെപ്പോപനജ് ചമെനട്ട്    -
ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്   -   ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചെലവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും   : 3.32 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(78) ചടലറിപഫപ്പോണ് ചെപ്പോര്ജട്ട് വര്ദ്ധന, ഇ-ഓഫറീസട്ട് സപ്പുംവറിധപ്പോനപ്പും നറിലവറില് വന്നപപപ്പോള്
ഇനര്ചനറട്ട്  കണകറിവറിററി  എന്നറിവയപ്പോയറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    1.18     ലകപ്പും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി     വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-99-06―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും    -    മെപ്പോപനജ് ചമെനട്ട്    -
വപ്പോടക  ,   കരപ്പും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതപ്പും   : 1.35 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(79)  പബേപ്പോട്ടുകളചടയപ്പും,  ചകടറിടങ്ങളചടയപ്പും വലസനസട്ട്/നറികുതറി നറിരക്കറില് ഉണ്ടപ്പോയ
വര്ദ്ധനവറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്   2   ലകപ്പും രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3056-00-001-99-17―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും    -    മെപ്പോപനജ് ചമെനട്ട്    -

ചചെറുകറിട ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും   : 50,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(80)  സപ്പോധന സപ്പോമെഗറികള്,  കൂലറി എന്നറിവയറില് ഉണ്ടപ്പോയ നറിരക്കു വര്ദ്ധനവറിനപ്പോല്  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്    2    ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-99-21-2―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -    മെപ്പോപനജ് ചമെനട്ട്    -

പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  -  സപ്പുംരകണവപ്പും അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   : 92,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(81)  വകുപറിചല  വപ്പോഹനങ്ങളചട  ചസയര്  പപ്പോര്ട്സട്ട്  വറില,  പലബേര്  ചെപ്പോര്ജട്ട്

എന്നറിവയറിലുണ്ടപ്പോയറിരുന്ന  വര്ദ്ധനവട്ട്  കപ്പോരണപ്പും  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    2    ലകപ്പും  രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി     വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-99-99―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും    -    മെപ്പോപനജ് ചമെനട്ട്    -

വറിവര സപ്പോപങതറിക വറിദഭ്യ

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല

(82)  ഇ-ഓഫറീസട്ട്  സപ്പുംവറിധപ്പോനപ്പും സബേട്ട്ഓഫറീസുകളറിപലക്കട്ട് വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    25    ലകപ്പും  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-98-02-5―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -    ഓപപറഷന    -

പവതനപ്പും   -   ദറിവസപവതനപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   : 1.6087 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(83)  ടൂററിസപ്പും ഉള്ചപചടയള്ള അധറിക സര്വറീസുകളചട നടതറിപറിനട്ട് ദറിവസപവതന

ജറീവനക്കപ്പോർക്കട്ട്  പവതനപ്പും  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    89.13    ലകപ്പും  രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3056-00-001-98-34-3―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും   -   ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   ഓപപറഷന   -   മെറ്റു
ചചെലവകള്  -  മെററിനപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   : 8 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(84)  സര്വറീസട്ട് നടതറിപമെപ്പോയറി ബേന്ധചപടട്ട് ടറിക്കറട്ട് ചവനറിപ്പുംഗട്ട് ചമെഷറിന,  പപപര് പറപ്പോള്,
പപപ്പോര്ടര്ചെപ്പോര്ജ്സട്ട്, മെറട്ട് അനബേന്ധ ചചെലവകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ഇഇൗ  ശറീർഷകതറില്   12   ലകപ്പും
രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-98-45―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും    -    ഓപപറഷന    -
പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതപ്പും   : 12 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(85) പബേപ്പോട്ടുകളചട  പ്രധപ്പോന ഇന്ധനമെപ്പോയ ഡറീസലറിനട്ട്  കപ്പോലകപ്പോലങ്ങളറില്  ഉണ്ടപ്പോകുന്ന
വര്ദ്ധനവട്ട്  നറിമെറിതപ്പും  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    13      പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-97-12―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -    അറകുറപണറികളപ്പും
സപ്പുംരകണവപ്പും   -   പസപ്പോളര്ഷറിപകളപ്പും വസ്റ്റചപനഡുകളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   : 2.2 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(86) ചചസ്റ്റപനട്ട് നറിരക്കട്ട് വര്ദ്ധനവട്ട് നറിമെറിതപ്പും   ഈ ശറീര്ഷകതറില്   2.3   ലകപ്പും രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-97-19―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -    അറകുറപണറികളപ്പും
സപ്പുംരകണവപ്പും   -   യപനപ്പോപകരണങ്ങള്

വറിഹറിതപ്പും   :  67.5 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(87) പബേപ്പോട്ടുകളചട ചസയര് പപ്പോര്ട്സുകളചട വറില വര്ദ്ധനവപ്പും ടൂററിസപ്പും ഉള്ചപചടയള്ള
സര്വറീസുകള് വര്ദ്ധറിപറിച്ചെതുപ്പും അറകുറപണറികളചട ഇനതറില് ചചെലവട്ട് വര്ദ്ധറിപറിച്ചെതറിനപ്പോല്
ഈ ശറീര്ഷകതറില്   32.5   ലകപ്പും രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3056-00-001-97-34-3―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -    അറകുറപണറികളപ്പും
സപ്പുംരകണവപ്പും   -  മെറട്ട് ചചെലവകള്   -   മെററിനപ്പും  

വറിഹറിതപ്പും  : 10,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(88)  പബേപ്പോട്ടുകളചട  അറകുറപണറി  വറിഭപ്പോഗതറില്  അനബേന്ധ  ചചെലവകളറില്
ആനകപ്പോലറികമെപ്പോയറി  ഉണ്ടപ്പോയ  വര്ദ്ധനവട്ട്  നറിമെറിതപ്പും  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    25,000    രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3056-00-003-99―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    -    പരറിശറീലനവപ്പും  ഗപവഷണവപ്പും    -    ഉള്നപ്പോടന
ജലഗതപ്പോഗത വകുപറിചല ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള പരറിശറീലനപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   : 20,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

  (89)  സ്റ്റപ്പോഫുകള്ക്കട്ട്  ആവശഭ്യമെപ്പോയ  പരറിശറീലനപ്പും  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വറിഹറിതപ്പും
അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില്   30,000   രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3056-00-800-99-34-3―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും   -    മെറ്റു ചചെലവകള്   -    മെറ്റു ചചെലവകള്   -    മെറ്റു
ചചെലവ കള്   -   മെററിനപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട് - 25000 രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

ചെപ്പോർജട്ട് ചചെയ്തതട്ട് - 4.45 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(90)  സര്വറീസട്ട്  നടതറിപറിചല  മെററിനങ്ങളറിലുള്ള  അനബേന്ധ  ചചെലവകള്
നല്കുന്നതറിനട്ട്  നറിലവറിചല  വറിഹറിതപ്പും  അപരഭ്യപ്പോപമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പവപ്പോടഡട്ട്  ശറീര്ഷകതറില്
35,000   രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3075―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്

3075-60-001-98-01-4 ―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്   -   മെറ്റുള്ളവ – ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും
-   പമെല്പനപ്പോടപ്പും   -   ശമ്പളപ്പും   -   ചമെഡറിക്കല് ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്

വറിഹറിതപ്പും   : 86,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(91)  ചമെഡറിക്കല്  ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്  കുടറിശറികയറിനതറില്   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
2.94   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി     ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

179/2023.



26

3075-60-001-98-21-2―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്   -    മെറ്റുള്ളവ – ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും
-    പമെല്പനപ്പോടപ്പും    -    പമെപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്    -    സപ്പുംരകണവപ്പും
അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   :14,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

   (92)  പകപ്പോവളപ്പും  മുതല്  നറീപലശസരപ്പും  വചരയള്ള  ജലപപ്പോതയചട  നറിര്മപ്പോണവമെപ്പോയറി
ബേന്ധചപട പ്രവൃതറികള് ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോല് വറിവറിധ മെറീററിപ്പുംഗകള്ക്കുപ്പും പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുമെപ്പോയറി
യപ്പോത  കൂടുതലപ്പോകുന്നതുപ്പും  വപ്പോഹനതറിചന  കപ്പോലപഴക്കപ്പും  കപ്പോരണപ്പും  അറകുറപണറികള്
നടപതണ്ടതുള്ളതറിനപ്പോലുപ്പും  ചസയര്  പപ്പോര്ട്സുകളചട  വറിലയറിലുപ്പും  ഇനഷസറനസട്ട്
പ്രറീമെറിയതറിലുമുണ്ടപ്പോയ വര്ദ്ധനവപ്പും മൂലമുള്ള അധറിക ചചെലവറിനമെപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്
36,000   രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

3075-60-001-98-45―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്   -   മെറ്റുള്ളവ – ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -
പമെല്പനപ്പോടപ്പും   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  . 

വറിഹറിതപ്പും   : 83,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(93)  പറി.ഒ.എല്.  ചചെലവറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    47,000    രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3075-60-001-98-99―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്   -   മെറ്റുള്ളവ – ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -
പമെല്പനപ്പോടപ്പും   -   വറിവരസപ്പോപങതറിക വറിദഭ്യ

വറിഹറിതപ്പും   : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(94)  കമ്പദ്യൂടര് അനബേന്ധ ഉപകരണങ്ങള് കപ്പോപലപ്പോചെറിതമെപ്പോയറി വകകപ്പോരഭ്യപ്പും  ചചെയ്യുന്നതറിനട്ട്
ഈ ശറീര്ഷകതറില്   34,000   രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3075-60-800-97―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്   -   മെറ്റുള്ളവ – മെറ്റു ചചെലവകള്   -   ഉള്നപ്പോടന
ജലഗതപ്പോഗത കനപ്പോലുകളചട സപ്പുംരകണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   : 90 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

     (95)  പകപ്പോവളപ്പും-പബേക്കല് ചവസ്റ്റട്ട് പകപ്പോസ്റ്റട്ട് കനപ്പോലറിചന നവറീകരണതറിനപ്പും അനബേന്ധ
നറിര്മറിതറികളചട  അറകുറപണറികള്ക്കുമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    50    ലകപ്പും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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5055―പറപ്പോഡട്ട് ഗതപ്പോഗതപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്

5055-00-800-79― പറപ്പോഡട്ട് ഗതപ്പോഗതപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -    മെറ്റു ചചെലവകള്   -

വപ്പോഹനവദ്യൂഹങ്ങളചട നവറീകരണവപ്പും ഗണനറിലവപ്പോരപ്പും ചമെച്ചെചപടുത  ലുപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   :75 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

(96)  കപ്പോലപഴക്കപ്പും ചചെന്ന ബേസ്സുകള് സപ്പോപട്ട് ചചെയ്തട്ട്  പുതറിയ ബേസ്സുകള് നറിരതറിലറിറ

ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    25    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5055-00-800-74―പറപ്പോഡട്ട് ഗതപ്പോഗതപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റു ചചെലവകള്    -

ശ്രറീ ചെറിതറിര തറിരുനപ്പോള് എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട് പകപ്പോപളജറില് അക്കപ്പോദമെറികട്ട്

അടറിസപ്പോന സഇൗകരഭ്യപ്പും വറികസറിപറിക്കല്

വറിഹറിതപ്പും   : 9 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

(97) 2022-23-ല് ഒരു അക്കപ്പോഡമെറികട്ട് പബപ്പോക്കട്ട് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 10.48 പകപ്പോടറി

രൂപയട്ട്  ഭരണപ്പോനമെതറി  ലഭറിചച്ചെങറിലുപ്പും  സപ്പോപങതറികപ്പോനമെതറി  ലഭറിപക്കണ്ടതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത

പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  തുക  ചചെലവപ്പോക്കപ്പോന  സപ്പോധറിക്കുകയറില്ല.  ആയതറിനപ്പോല്  2023-24

വര്ഷപതയട്ട്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    10    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5056―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്

5056-00-104-99 ―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ   മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   നപ്പോവറിപഗഷന

-   പുതറിയ എഞറിനകള് വപ്പോങ്ങലുപ്പും പഴയ പബേപ്പോട്ടുകളചട പുതുക്കറിപണറിയലുപ്പും 

വറിഹറിതപ്പും   : 18 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(98)  പബേപ്പോട്ടുകളചട  വമെനര്  ററിപയര്  വര്ക്കുകള്,  ഹഇൗളറിപ്പുംഗട്ട്  ചെപ്പോര്ജസട്ട്  എന്നറിവ

ചകപ്പോടുത്തു  തറീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    12    ലകപ്പും  രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .
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5056-00-190-90―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -

ചപപ്പോതുപമെഖലയറിലുപ്പും മെറ്റു സപ്പോപനങ്ങളറിലുമുള്ള നറിപകപങ്ങള്  -   ചകപ്പോച്ചെറി

സപ്പുംപയപ്പോജറിത ജലഗതപ്പോഗത പദ്ധതറി   (  എപ്പും  .  ചഎ  .  ഡറി  .  പറി  .) 

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല

(99)  വപ്പോടര്  ചമെപടപ്പോ  പദ്ധതറിയ്ക്കു  പവണ്ടറി  സപ്പുംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതമെപ്പോയറി

ലഭറിപക്കണ്ട തുകയപ്പോയറി  (സറിവറില് പജപ്പോലറികള്)  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    38.77    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

5075―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്

5075-60-190-96―മെറ്റു  ഗതപ്പോഗത  സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ  –

ചപപ്പോതുപമെഖലയറിലുപ്പും മെറ്റു സപ്പോപനങ്ങളറിലുമുള്ള നറിപകപങ്ങള്   -   ചകപ്പോച്ചെറി

ചമെപടപ്പോ ചറയറില് ലറിമെറിറഡട്ട്

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല

(100)  ചകപ്പോച്ചെറി  ചമെപടപ്പോയചട  ജവഹര്ലപ്പോല്  ചനഹ്റു  പസ്റ്റഡറിയപ്പും  മുതല്  കപ്പോക്കനപ്പോടട്ട്

വചരയള്ള ചമെപടപ്പോ വലന നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികള്ക്കട്ട് പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരറിചന ഭരണപ്പോനമെതറി

ലഭറിച്ചെപ്പോലുടചന  പ്രപ്പോരപ്പുംഭ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികള്  ആരപ്പുംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്    174.9    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5075-60-190-92(01)―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ –

ചപപ്പോതുപമെഖലയറിലുപ്പും  മെറ്റു  സപ്പോപനങ്ങളറിലുമുള്ള  നറിപകപങ്ങള്    -

പകരള  ചറയറില്  ചഡവലപ്ചമെനട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷന    -    പജപ്പോയറിനട്ട്

ചവഞര് കമ്പനറിയറിചല പദ്ധതറികള്  -  സറില്വര് ചചലന ചപ്രപ്പോജകട്ട്

വറിഹറിതപ്പും   :  ഇല്ല

(101)  സറില്വര്  ചചലന  പപ്രപ്പോജകറിചന  ഭൂമെറി  ഏചറടുക്കലറിനള്ള  പ്രപ്പോരപ്പുംഭ  നടപടറി

കമെങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ചക.ആര്.ഡറി.സറി.എല്.-ല്  നറിന്നട്ട്  ചചെലവപ്പോയ  തുക  ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്

ചചെയ്യുന്നതറിനട്ട്  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    5.15    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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5075-60-800-94―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ – മെറ്റു
ചചെലവകള്    -    ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    (  പസ്റ്ററപ്പോവറിഷ്ക്കൃതപ്പും  )    ഭരണവപ്പും
നടതറിപപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   : 76.55 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

(102) 2024 ഡറിസപ്പുംബേററില് പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോന ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന പശറിമെതറീര കനപ്പോലറിചല
വറിവറിധ പ്രവൃതറികള്,  പപ്പോലങ്ങളചട നറിര്മപ്പോണപ്പും എന്നറിവയപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    40
പകപ്പോടറി രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5075-60-800-83 (01)―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ –
മെറ്റു ചചെലവകള്   -   ചകപ്പോച്ചെറി നഗരതറിചല ചമെപടപ്പോ ചറയറില് പദ്ധതറി
(  എപ്പും  .  ചഎ  .  ഡറി  .  പറി  .)-   സപ്പുംസപ്പോന നറികുതറി തറിരറിചക നല്കല്

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല.

(103) ചകപ്പോച്ചെറി ചമെപടപ്പോ ചറയറില് ലറിമെറിറഡറിചന ഘടപ്പും 1 ബേറി-യചട നറികുതറി തറിരറിച്ചെടവട്ട്,
പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരറിചന അനമെതറിക്കനസൃതമെപ്പോയറി  ഘടപ്പും  2-ചന സപ്പുംസപ്പോന നറികുതറി,  പകന്ദ്ര
നറികുതറി  തറിരറിച്ചെടവട്ട്  എന്നറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    131.14    പകപ്പോടറി   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

5075-60-800-83 (03)―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ –
മെറ്റു ചചെലവകള്   -   ചകപ്പോച്ചെറി നഗരതറിചല ചമെപടപ്പോ ചറയറില് പദ്ധതറി
-   വപ്പോയപ്പോ പലറിശ തറിരറിച്ചെടവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല.

(104)  വപ്പോയ തറിരറിച്ചെടവട്ട്,  പലറിശ അടവട്ട് എന്നറിവയപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്   493.15
പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5075-60-800-83 (04)―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -    മെറ്റുള്ളവ –
മെറ്റു ചചെലവകള്   -   ചകപ്പോച്ചെറി നഗരതറിചല ചമെപടപ്പോ ചറയറില് പദ്ധതറി
-   പ്രപ്പോവര്തറിക ധനനഷ്ടപ്പും  .

വറിഹറിതപ്പും   :ഇല്ല.

(105)  ചകപ്പോച്ചെറി ചമെപടപ്പോയചട പ്രവര്തന നഷ്ടപ്പും നറികത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്
34.74    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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5075-60-800-83 (05)―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ –
മെറ്റു ചചെലവകള്   -   ചകപ്പോച്ചെറി നഗരതറിചല   ചമെപടപ്പോ ചറയറില് പദ്ധതറി   -
സജറീകരണ പ്രവൃതറികള്

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല

(106) ചചലറട്ട് ചമെപടപ്പോ പദ്ധതറിയചട DPR, CMP, AAR എന്നറിവ തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയപ്പും
മെറട്ട് പ്രപ്പോരപ്പുംഭ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയപ്പും ആലുവ മുതല് അങമെപ്പോലറി വചരയള്ള ചകപ്പോച്ചെറി ചമെപടപ്പോ
ചറയറിലറിചന  ഘടപ്പും  3-ചന  മുചന്നപ്പോരുക്ക  പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയപ്പും  ചകപ്പോച്ചെറി  ചമെപടപ്പോയചട
CAPEX നപ്പോയറി ബേഹുനറില കപ്പോര്പപ്പോര്ക്കറിനപ്പോയപ്പും,  കപ്പോക്കനപ്പോടട്ട്   PWD  കസപ്പോര്പടഴട്ട്   പണറിതട്ട്
നല്കുന്നതറിനപ്പോയപ്പും   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്    237    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5075-60-800-66―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ – മെറ്റു
ചചെലവകള്    -    പകരള  ചറയറില്  ഡവലപ്ചമെനട്ട്    പകപ്പോര്പപറഷന    -
പജപ്പോയറിനട്ട് ചവഞര് കമ്പനറിയറിചല പദ്ധതറികള്

വറിഹറിതപ്പും   : 1 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന)

(107) തലപശരറി-ചചമെസൂര്, നറിലമ്പൂര്-നഞനഗഡട്ട് എന്നറീ ചറയറില് പദ്ധതറികള്ക്കപ്പോയറി
സര്പവ നടപടറികളപ്പും വറിശദ ററിപപപ്പോര്ട്ടുപ്പും തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പും പൂര്തറീകരറിക്കുന്നതറിനമെപ്പോയപ്പും
സപ്പോധഭ്യത  പഠന  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറിയ  വകയറിലുപ്പും,  സര്പവ  നടപടറികമെങ്ങള്,  മെറ്റു
ഏപകപ്പോപന  പ്രവര്തനങ്ങള്  എന്നറിവ  നടതറിയ  വകയറിലുപ്പും  ചചെലവപ്പോയ  തുക ററീഇപമ്പഴട്ട്
ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി 20 പകപ്പോടറി രൂപയപ്പും, അങമെപ്പോലറി- എരുപമെലറി-ശബേരറി ചറയറില്-ചന പകരള
സര്ക്കപ്പോര് വറിഹറിതമെപ്പോയ 350 പകപ്പോടറി രൂപയപ്പും ഉള്ചപചട  ഈ ശറീര്ഷകതറില് ആചക   370
പകപ്പോടറി  രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

7055―പറപ്പോഡട്ട് ഗതപ്പോഗതതറിനള്ള വപ്പോയകള്

7055-00-190-99―പറപ്പോഡട്ട്  ഗതപ്പോഗതതറിനള്ള  വപ്പോയകള്    -    ചപപ്പോതുപമെഖലയ്ക്കുപ്പും  മെറ്റു
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമുള്ള വപ്പോയകള്   -    പകരള പസ്റ്ററട്ട് പറപ്പോഡട്ട് ടപ്പോനപസപ്പോര്ടട്ട്
പകപ്പോര്പപറഷനള്ള വപ്പോയകള്

വറിഹറിതപ്പും   :  900 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

    (108)  ചക.എസട്ട്.ആര്.ടറി.സറി.  ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ശമ്പളവപ്പും  ചക.എസട്ട്.ആര്.ടറി.സറി.
ചപനഷനക്കപ്പോര്ക്കട്ട് ചപനഷനപ്പും നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്   588   പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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7056- ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതതറിനള്ള വപ്പോയകള് 

7056-00-190-98―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതതറിനള്ള വപ്പോയകള്    -    ചപപ്പോതുപമെഖലക്കുപ്പും മെറ്റു
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമുള്ള വപ്പോയകള്   -   സപ്പുംപയപ്പോജറിത ജലഗതപ്പോഗത പദ്ധതറി
നടതറിപറിനപ്പോയറി ചകപ്പോച്ചെറി  ചമെപടപ്പോ ചറയറില് ലറിമെറിറഡറിനള്ള വപ്പോയ  . 

വറിഹറിതപ്പും   :  ഇല്ല.

(109)  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് വപ്പോടര് ചമെപടപ്പോ പദ്ധതറിയ്ക്കുപവണ്ടറി  KfW-ല്
നറിനപ്പും  ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനപ്പോയറി  back  to  back  basis-ല്  പകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനപ്പും
സപ്പുംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് മുപഖന ചകപ്പോച്ചെറി ചമെപടപ്പോ ചറയറില് ലറിമെറിറഡറിനട്ട് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ
ശറീര്ഷകതറില്    228.11    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

                                       പറി. എ. മുഹമദട്ട് ററിയപ്പോസട്ട്
തറിരുവനന്തപുരപ്പും,       ചചെയര്മെപ്പോന,   
2023 ചഫബ്രുവരറി 22                                                          സബ്ജകട്ട് കമറിററി V.


