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സബ്ജകറ കേമനിറനി  IX
(തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവന നനിർമഭാണവന്റിം)

(2021-2023)

ഘടെന
സചെയർമഭാന :  
  ശതീ. എന്റിം. ബനി. രഭാകജഷറ,

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ-എസസക്സെെസറ വകുപ്പുമനനി.

എക്സെെറ   -   ഒഫെതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള
ശതീ. സകേ. രഭാജന, 

റവനന-ഭവന നനിർമഭാണ വകുപ്പുമനനി.
ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന, 

 നനനപക്ഷകക്ഷമന്റിം, കേഭായനികേന്റിം, വഖഫെറ, ഹജറ തതീര്ത്ഥഭാടെന വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :
ശതീ. എന. സകേ. അക്ബര്

ശതീ. പനി. ബഭാലചെന്ദ്രന

ശതീമതനി കേഭാനതനില് ജമതീല

ശതീ. എ. സനി. സമഭായതീന   

ശതീ. വനി. സകേ. പശഭാന്തറ 

ശതീ. കറഭാജനി എന്റിം. കജഭാണ്                      

ശതീ. പനി. ഉബബദുള്ള                      

ശതീ. ടെനി. സജ. വനികനഭാദറ .     

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി. ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി സുദര്ശന സകേ., സഡെപനട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. കജഭാമനി സകേ. കജഭാസഫെറ, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവനനനിർമഭാണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ

കേമനിറനി  IX-സന  അദഭ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന  2023-24  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകേ കരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ്ഥ സചെയനിട്ടുള്ള പകേഭാരന്റിം  2023  സഫെബ്രുവരനി  15,  21
എനതീ  തതീയതനികേളനില്  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ,  ചുവസടെ  കചെര്തനിട്ടുള്ള  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്
ഉളസപടുന സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXI ― ഭവനനനിര്മഭാണന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXII ― നഗരവനികേസനന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXV ― പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പനികനഭാക/
നനനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങള എനനിവരുസടെ കക്ഷമന്റിം 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII ― പലവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസുകേള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXV ― പഞഭായതറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVI ― ഗഭാമവനികേസനന്റിം

കമല്  പരഭാമര്ശനിച്ച  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേസള  സന്റിംബനനിച്ചറ  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്
നനിനന്റിം ലഭനിച്ച കുറനിപ്പുകേള പസ്തുത കയഭാഗങ്ങളനില് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കയഭാഗങ്ങളനില്
സനനിഹനിതരഭായനിരുന ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിനന്റിം കൂടുതല് വനിശദതീകേരണന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയ .

ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി,  സമനിതനി
അതനിസന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം  രൂപന്റിം  നല്കുകേയുന്റിം  അവ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസകഭാളളനിക്കുകേയുന്റിം സചെയനിരനിക്കുന. 

2023 സഫെബ്രുവരനി 22-ാം തതീയതനി കചെർന സമനിതനികയഭാഗന്റിം ഈ റനികപഭാർട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച.

എന്റിം. ബനി. രഭാകജഷറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയർമഭാന,
2023 സഫെബ്രുവരനി 27. സബ്ജകറ കേമനിറനി IX.



ററിപപപ്പോര്ടട

2023-2024  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ബഡ്ജററിതലെ  ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകളറില
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണവയം  ഗപ്പോമവറികസനവയം  ഭവനനറിര്മപ്പോണവയം  സയംബനറിച്ച  ഒന്പതപ്പോയം
സബ്ജകട  കമറിററിയുതടെ  പരറിധറിയറില  വരുന്ന  XXI,  XXII,  XXV,  XXVIII,  XXXV,
XXXVI  എന്നന്നീ  ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകള്  2023  തഫെബ്രുവരറി  15,  21  തന്നീയതറികളറില  പചേര്ന്ന
പയപ്പോഗങ്ങളറില പകരള  നറിയമസഭയുതടെ  നടെപടെറിക്രമവയം  കപ്പോരഭ്യനറിര്വ്വഹണവയം സയംബനറിച്ച
ചേടങ്ങളറിതലെ  ചേടയം  235(1)(i)  പ്രകപ്പോരയം   സമറിതറി  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  നടെതറിയറിരുന.
ബനതപട വകുപ്പുകളറില നറിന്നട ലെഭറിച്ച കുററിപ്പുകളയം ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥരറില നറിനയം ലെഭറിച്ച അധറിക
വറിവരങ്ങളയം  വറിശകലെനയം  നടെതറിയതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശകള്  ചുവതടെ
പചേര്ക്കുന.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന XXI―ഭവനനറിര്മപ്പോണയം

       പവപ്പോടട തചേയ്തതട  : 137,60,32,000 രൂപ

                         ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട : 15,00,000 രൂപ

2216-05-053-97―സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളയം

01―സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളയം

02 ―പ്രപതഭ്യക അറകുറപണറികള്

03―വവദദ്യുത സപ്പോമഗറികളതടെ സയംരക്ഷണയം

വറിഹറിതയം: 23.15 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

1. കരപ്പോറുകപ്പോര്കട  തകപ്പോടുക്കുവപ്പോനുള്ള  7.50  പകപ്പോടെറി  രൂപ തകപ്പോടുത്തു തന്നീര്ക്കുന്നതറിനുയം
പുതുതപ്പോയറി  ഭരണപ്പോനുമതറി  നലകറിയറിട്ടുള്ള  പ്രവൃതറികള്  പൂര്തന്നീകരറിക്കുന്നതറിനുള്ള
തചേലെവകള്ക്കുമപ്പോയറി  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല
ശന്നീര്ഷകതറില    2    പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2216-05-053-95―തറിരുവനന്തപുരയം  നഗരതറിതലെ  മനറിമപ്പോരുതടെ  കസ്വപ്പോര്പടഴറിതന്റെ  സയംരക്ഷണവയം
അറകുറപണറികളയം

01―സപ്പോധപ്പോരണ അറകുറപണറികള്

02―പ്രപതഭ്യക അറകുറപണറികള്
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03 ―വവദദ്യുത സപ്പോമഗറികളതടെ സയംരക്ഷണയം

വറിഹറിതയം: 1.39 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

2. കരപ്പോറുകപ്പോര്കട  തകപ്പോടുക്കുവപ്പോനുള്ള  1.82  പകപ്പോടെറി  രൂപ  തകപ്പോടുത്തു
തന്നീര്ക്കുന്നതുള്തപതടെയുള്ള  തചേലെവകള്കപ്പോയറി  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനുപുറപമ  പമല
ശന്നീര്ഷകതറില    1.50    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2216-80-001-99―ഹഹൗസറിയംഗട കമന്നീഷണര്

05―ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള്

വറിഹറിതയം : 50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

3. ഹഹൗസറിയംഗട കമന്നീഷണറുതടെ ഓഫെന്നീസട അസറിസ്റ്റന്റെറിനപ്പോയറി വര്ഷയം 42,000 രൂപയുയം
മററിനങ്ങളറില  8,000  രൂപയുയം  അധറികമപ്പോയറി  ആവശഭ്യയം  വരുന്നതറിനപ്പോല  ബഡ്ജററില
വകയറിരുതറിയ  തുകയട  പുറപമ  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    50,000      രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

06―വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതയം : 50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

4. ഹഹൗസറിയംഗട കമന്നീഷണറുതടെ വന്നീട്ടുവപ്പോടെക ഇനതറില 3,60,000 രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോയറി
വരുന്നതറിനപ്പോല ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുകയ്ക്കു പുറപമ 3.10   ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശന്നീര്ഷകതറില
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2216-80-001-96―ഹഹൗസറിയംഗട  കമന്നീഷണറുതടെ  ഓഫെന്നീസട    -    കമ്പമ്പ്യൂടര്വലകരണവയം
ആധുനറികവലകരണവയം

വറിഹറിതയം : 55 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറി)

5. പകരളതറില ഭവനപദ്ധതറികള്കപ്പോയറി തചേലെവട കുറഞ്ഞ മപ്പോതൃക രൂപന്നീകരറികല എന്ന
പദ്ധതറിയട  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വ ര്ഷതറില  50  ലെക്ഷയം  രൂപ  വകയറിരുതണതമന്നട
ആവശഭ്യതപടറിരുന.  എന്നപ്പോല പമല ശന്നീര്ഷകതറില  4  പദ്ധതറി ഘടെകങ്ങള്കപ്പോയറി  55  ലെക്ഷയം
രൂപ  വകയറിരുതറിയതറില  10  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  പദ്ധതറികപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  ഈ
പദ്ധതറിയുതടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി  40  ലെക്ഷയം രൂപ കൂടെറി  2216-80-001-96  എന്ന  ശന്നീര്ഷകതറില
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2216-80-001-95―പരറിശന്നീലെന പരറിപപ്പോടെറി  -  സപ്പോപങ്കേതറിക തസല

വറിഹറിതയം : ഇല (പദ്ധതറി)

6. ഭവന പമഖലെയുമപ്പോയറി ബനതപടട പരറിശന്നീലെന പരറിപപ്പോടെറികള് സയംഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനട  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില   5   ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2216-80-001-93―ഹഹൗസറിയംഗട  സ്റ്റപ്പോറസട  സയംബനറിച്ചട  ജറി  .  ഐ  .  എസട  .    അടെറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയുള്ള
വറിവരങ്ങള്

വറിഹറിതയം : 60 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറി)

7. പകരളതറിതലെ  ഭവന  പമഖലെയുതടെ  നറിലെവറിതലെ  സ്ഥറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന്നതറിനുയം
ഇതറിനനുസൃതമപ്പോയറി ഒരു Perspective Plan ഭവന പമഖലെയട രൂപകല്പന തചേയ്യുന്നതറിനുമപ്പോണട
ഈ പദ്ധതറി വറിഭപ്പോവനയം തചേയ്തറിട്ടുള്ളതട. ഇതറിതന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി സയംസ്ഥപ്പോനതത വറിവറിധങ്ങളപ്പോയ
ഭൂപ്രപദശങ്ങളറില പസപ്പോപഷഭ്യപ്പോ എകപണപ്പോമറികട സര്പവ്വ പുപരപ്പോഗമറിച്ചു വരറികയപ്പോണട.  പദ്ധതറി
നറിര്വ്വഹണതറിനട നടെപ്പു വര്ഷയം 1 പകപ്പോടെറി രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല ശന്നീര്ഷകതറില
പശഷറിച്ച    40    ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .  

2216-80-101-99―നറിര്മറിതറി പകന്ദ്രങ്ങള്

വറിഹറിതയം : 5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

8. നറിര്മറിതറി പകന്ദ്രയം മുപഖന നടെപറിലെപ്പോക്കുന്ന വറിവറിധ പദ്ധതറികളതടെ നടെതറിപറിനട
ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല ശന്നീര്ഷകതറില   6   പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2216-80-101-98―ലെപ്പോററിപബകര് നറിര്മറിതറി പരറിശന്നീലെന ഗപവഷണ  സ്ഥപ്പോപനയം  

വറിഹറിതയം: 3 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

9. ലെപ്പോററിപബകര് നറിര്മറിതറി  പരറിശന്നീലെന ഗപവഷണ സ്ഥപ്പോപനതറിതന്റെ ഹഹൗസറിയംഗട
പപ്പോര്കട നറിര്മപ്പോണയം, ലെപ്പോബറിഷപ്പോസട കഭ്യപ്പോയംപസട നറിര്മപ്പോണയം, ററിസര്ച്ചട ആന്റെട ഡവലെപ്തമന്റെട,
ഫെറിനറിഷറിയംഗട സ്കൂള്, അവയര്തനസട ആന്റെട പബറിപകഷന് എന്നന്നീ ഇനങ്ങളറിലുള്ള തചേലെവകള്
വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പരഭ്യപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല  പമല
ശന്നീര്ഷകതറില    5.5    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2216-80-103-99―സയംസ്ഥപ്പോനതത ഹഹൗസറിയംഗട പബപ്പോര്ഡട

38―തട്രെയറിനറിയംഗട പപ്പോന്

വറിഹറിതയം : 2.62 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

10.  സയംസ്ഥപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം

തട്രെയറിനറിയംഗട  പപ്പോന് പദ്ധതറിയപ്പോയറി  325  ലെക്ഷയം രൂപ ആവശഭ്യതപടതറില  262  ലെക്ഷയം രൂപയപ്പോണട

വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതട. ടെറി പദ്ധതറിയുതടെ നടെതറിപറിപലെയട പമല ശന്നീര്ഷകതറില   63   ലെക്ഷയം

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4216-01-106-98―നറിര്മപ്പോണയം

(03)―ഗവണ്തമന്റെട ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള പഹപ്പോസ്റ്റല

16―വന്കറിടെ മരപ്പോമത്തു പണറികള്

വറിഹറിതയം: 1.4209 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

11. പകരള  സയംസ്ഥപ്പോനതത  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിതലെ  വന്കറിടെ  മരപ്പോമത്തു

പണറികളറിതലെ കരപ്പോറുകപ്പോര്കട തകപ്പോടുത്തു തന്നീര്ക്കുന്നതറിനുള്ള കുടെറിശറിക തുക ഉള്തപതടെയുള്ള

തചേലെവകള്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല

ശന്നീര്ഷകതറില    50    ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4216-01-106-91―സര്കപ്പോര്  ജന്നീവനകപ്പോര്കട  പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ

പബപ്പോര്ഡറിതന്റെ ഉടെമസ്ഥതയറിലുള്ള ഭൂമറിയറില വപ്പോടെകവന്നീടെട പദ്ധതറി

വറിഹറിതയം: 9.5 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

12.  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറിന്  കന്നീഴറില   പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ആര്.എച്ചട.എസട.  പഫെപ്പോര്

ഗവണ്തമന്റെട എയംപപപ്പോയന്നീസട ഇന് തക.എസട.എച്ചട.ബറി. ഓണ്ഡട ലെപ്പോന്റെട പദ്ധതറി നടെതറിപറിനട

തുക ആവശഭ്യതപടതട ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയറിടറില. ആയതറിനപ്പോല ടെറി പദ്ധതറിയറിപലെയട

പമല ശന്നീര്ഷകതറില   8.2959    പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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4216-01-700-85―റവനമ്പ്യൂ ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള കസ്വപ്പോര്പടഴട

(01)―റവനമ്പ്യൂ ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള കസ്വപ്പോര്പടഴട നറിര്മപ്പോണയം

വറിഹറിതയം: ഇല 

13. കരപ്പോറുകപ്പോര്കട  തകപ്പോടുത്തു  തന്നീര്കപ്പോനുള്ള  കുടെറിശറിക  തുക  ഉള്തപതടെയുള്ള

തചേലെവകള്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില തുക വകയറിരുതപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല ശന്നീര്ഷകതറില    1

പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4216-80-190-96―ഗൃഹശന്നീ ഭവന പദ്ധതറി  

വറിഹറിതയം: 12.45 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിയറിനയം)

14. വറിവറിധ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില പപ്പോന് ഫെണട അനുവദറിച്ചട  നടെപറിലെപ്പോകറിവരുന്ന

ഗൃഹശന്നീ  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പദ്ധതറി  ആനുകൂലെഭ്യയം  കൂടുതല  പപര്കട  നലകുന്നതറിപലെയട

നറിലെവറിതലെ വറിഹറിതതറിനു പുറപമ    60      പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4216-80-201-98― ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥകളതടെ പപ്പോര്പറിടെയം   (60%   പകന്ദ്ര വറിഹറിതയം  )

(02)―വനറിതപ്പോ  ജന്നീവനകപ്പോര്കട  പവണറിയുള്ള  പഹപ്പോസ്റ്റല   (40%    സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതയം  )  

വറിഹറിതയം : 1 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിയറിനയം)

15. വനറിതപ്പോ ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുള്ള പഹപ്പോസ്റ്റല നറിര്മപ്പോണതറിനട ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ

തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല ശന്നീര്ഷകതറില   2.6350    പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4216-80-201-93―സന്നീകള്ക്കുള്ള  പപയറിയംഗട    ഗസ്റ്റട   പഹപ്പോസ്റ്റല

വറിഹറിതയം: 1 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിയറിനയം)

16.  സന്നീകള്ക്കുള്ള പപയറിയംഗട ഗസ്റ്റട പഹപ്പോസ്റ്റല നറിര്മപ്പോണ പദ്ധതറിയപ്പോയറി    2023-24

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  1000  ലെക്ഷയം  രൂപ  ആവശഭ്യതപടതറില  100  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട

ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക.  ഇതട അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല ശന്നീര്ഷകതറില    9

പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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6216-80-190-97―സര്കപ്പോര് ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുള്ള പകരള സയംസ്ഥപ്പോന   ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിതന്റെ    

ഭവന വപ്പോയപ്പോ പദ്ധതറി  

വറിഹറിതയം : 2 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിയറിനയം)

17.  സര്കപ്പോര് ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുള്ള പകരള സയംസ്ഥപ്പോന ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിതന്റെ

പുതറിയ ഭവന നറിര്മപ്പോണ പദ്ധതറിയപ്പോണറിതട. ഈ ഭവന വപ്പോയ പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരയം നടെപ്പുവര്ഷയം

250 പപര്കട ഭവന വപ്പോയ നലകപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നതറിനപ്പോല ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറിനു പുറപമ

ഈ ശന്നീര്ഷകതറില    98    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

എയം  .  എന്  .   ലെക്ഷയം വന്നീടെട പുനരുദ്ധപ്പോരണ പദ്ധതറി   (  പുതറിയ പദ്ധതറി  )

18.  എയം.എന്.  ലെക്ഷയം  വന്നീടെട  പുനരുദ്ധപ്പോരണ പദ്ധതറിയപ്പോയറി  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷയം  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ആവശഭ്യതപടറിരുനതവങ്കേറിലുയം  തുകതയപ്പോനയം   ബഡ്ജററില

വകയറിരുതറിയറിടറില.  ഇരട  വന്നീടുകള്  ഒറ  വന്നീടുകള്  ആക്കുന്നതറിനട  ഒരു  വന്നീടെറിനട

5 ലെക്ഷയം രൂപ നറിരകറില തുക കണകപ്പോകറി ഇതറില 2 ലെക്ഷയം രൂപ സര്കപ്പോര് സബട സറിഡറിയുയം

2 ലെക്ഷയം രൂപ പസപ്പോണ്സര്ഷറിപട മുപഖനയുയം 1 ലെക്ഷയം രൂപ അതതട പഞപ്പോയതട മുപഖനയുയം

വകയറിരുതറിതകപ്പോണട  5  വര്ഷതറിനുള്ളറില  പദ്ധതറി  പ്രവൃതറി  പൂര്തന്നീകരറികപ്പോനപ്പോണട

ലെക്ഷഭ്യമറിടുന്നതട.  ആയതറിനപ്പോല ഈ പദ്ധതറിയപ്പോയറി പുതറിയ ശന്നീര്ഷകയം സൃഷറിച്ചട    2023-24

സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം തതന്ന   20   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .   

ഭവന പമഖലെയപ്പോയറി ഒരു തമപ്പോവബല ആപറിപകഷന് വറികസറിപറിച്ചട പഹപ്പോസ്റ്റട തചേയ്യുന്നതട    -

ഇ  -  ഗൃഹ   (  പുതറിയ പദ്ധതറി  )

19.  ഭവന  പമഖലെയപ്പോയറി  ഒരു  തമപ്പോവബല  ആപറിപകഷന്  വറികസറിപറിച്ചട  പഹപ്പോസ്റ്റട

തചേയ്യുന്നതറിനട ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നതറിനപ്പോല ഈ പദ്ധതറിയുതടെ  (ഇ-ഗൃഹ)  നടെതറിപറിനപ്പോയറി പുതറിയ

ശന്നീര്ഷകയം അനുവദറികണതമനയം  ആയതറിപലെയട    30    ലെക്ഷയം രൂപ വകയറിരുതണതമനയം

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന XXII―നഗരവറികസനയം

       പവപ്പോടട തചേയ്തതട   : 186,08,580,000 രൂപ

                                    ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട  : 1,000 രൂപ

2217-05-001-69―നഗരപ്പോസൂത്രണ വകുപറിതന്റെ നവന്നീകരണവയം കമ്പമ്പ്യൂടര്വലകരണവയം 

വറിഹറിതയം : 85 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറി)

20.  മുഖഭ്യ നഗരപ്പോസൂത്രകതന്റെ ഓഫെന്നീസറിതലെയുയം  14  ജറിലപ്പോ ഓഫെന്നീസുകളറിതലെയുയം പഴയ
കമ്പമ്പ്യൂടറുകള്  അപ്പഗ  ഡട  തചേയ്യുന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  കമ്പമ്പ്യൂടറുയം  അനുബന  സപ്പോധനങ്ങളയം
പസപ്പോഫട തവയറുയം  വപ്പോങ്ങുന്ന തചേലെവറിപലെയട  ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമല.
ആയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    1.96    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2217-05-001-64―വറിശദമപ്പോയ മപ്പോസ്റ്റര് പപ്പോനുയം ടെഹൗണ് പപ്പോനുയം  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള പദ്ധതറി

വറിഹറിതയം : 1.48 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

21.  സയംസ്ഥപ്പോനതത 5 നഗരങ്ങളറില പലെപ്പോകല ഏരറിയ പപ്പോന് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട 125
ലെക്ഷയം രൂപ തചേലെവട  പ്രതന്നീക്ഷറിക്കുന.  ഈ തുകയുതടെ ഏകപദശയം  20%  ആയ  25  ലെക്ഷയം രൂപ
2023-24  സപ്പോമ്പതറിക വ ര്ഷയം ആവശഭ്യമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില   25    ലെക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2217-05-192-48―പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികള്ക്കുള്ള പബപ്പോകട ഗപ്പോന്റെട

(42) അമൃതട   2.0-  നട കന്നീഴറില പടണങ്ങളറില ജറി  .  ഐ  .  എസട  .   അടെറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയുള്ള മപ്പോസ്റ്റര്
പപ്പോന് രൂപതപടുത്തുന്നതറിനുള്ള പറിന്തുണപ്പോപദ്ധതറി

വറിഹറിതയം : 15 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറി)

22. അമൃതട 2.0 പദ്ധതറിയുതടെ കന്നീഴറില നഗരങ്ങള്കപ്പോയറി GIS അടെറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയുള്ള
മപ്പോസ്റ്റര്  പപ്പോന്  രൂപന്നീകരണതറിനുള്ള  സഹപ്പോയ  പദ്ധതറിയപ്പോയറി   35  ലെക്ഷയം  രൂപ
വകയറിരുതപ്പോന്  ആവശഭ്യതപതടങ്കേറിലുയം  15  ലെക്ഷയം  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണട  വകയറിരുതറിയതട.
ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല ശന്നീര്ഷകതറില   15   ലെക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2217-05-800-67―സയംസ്ഥപ്പോനതട സ്ഥലെസയംബനമപ്പോയ ആസൂത്രറിത രൂപപരഖ തയപ്പോറപ്പോകല

വറിഹറിതയം : 26 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറി)

23.  സയംസ്ഥപ്പോനതറിനപ്പോയുളള പസഷഭ്യല പപ്പോന് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ പഠനങ്ങള്
നടെത്തുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല
ശന്നീര്ഷകതറില    8    ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2217-80-001-99 ―ഡയറകപററട ഓഫെട അര്ബന് അപഫെഴട 

വറിഹറിതയം : 5.7858 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

   24.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപറിതന്റെ  ആസ്ഥപ്പോന  കപ്പോരഭ്യപ്പോലെയതറിപലെയുയം  പമഖലെപ്പോ
കപ്പോരഭ്യപ്പോലെയങ്ങളറിതലെയുയം  വവദദ്യുതറി  ചേപ്പോര്ജട  ഒടുക്കുന്നതറിനുയം  നഗരകപ്പോരഭ്യ  ഡയറകപറററിതലെ
ഇനന  തചേലെവറിനുയം  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല
05,2-  വവദദ്യുതറി തചേലെവട എന്ന കണകറിനതറില    1.33   ലെക്ഷയം രൂപയുയം   45 - POL   എന്ന
കണകറിനതറില    51,000    രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2217-80-001-95―കമ്പമ്പ്യൂടര്വലകരണ പദ്ധതറികള് 

വറിഹറിതയം : 10 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറി)

25.  നഗരകപ്പോരഭ്യ  വകുപറിതലെ ഓഫെന്നീസട  സപ്പോമഗറികള് വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    69.30    ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2217-80-001-92―നഗരകപ്പോരഭ്യവകുപറിതലെ ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥരുതടെ കപ്പോരഭ്യപശഷറി വര്ദ്ധറിപറികലുയം
പരറിശന്നീലെനവയം         

വറിഹറിതയം : 17 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറി)

26.  നഗരകപ്പോരഭ്യ  വകുപറിതലെ ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥരുതടെ കപ്പോരഭ്യപശഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള
തട്രെയറിനറിയംഗട പപ്രപ്പോഗപ്പോമറിനട ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല
ശന്നീര്ഷകതറില    13    ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2217-80-001-91―മുനറിസറിപല പകപ്പോമണ് സര്വ്വന്നീസട തസന്ട്രെല തപന്ഷന് ഫെണറിപലെയ്ക്കുള്ള
സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

27.  നഗരസഭകളറില നറിനയം വറിരമറിച്ച ജന്നീവനകപ്പോര്കട  തപന്ഷന് ആനുകൂലെഭ്യങ്ങള്
നലകുന്നതറിനട  തപന്ഷന്  ഫെണറില  നന്നീകറിയറിരുപട  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല
ശന്നീര്ഷകതറില    802    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2217-80-800-82―ആര്ടട ആന്റെട തഹററിപറജട കമന്നീഷന്

വറിഹറിതയം : 6 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറി)

28.  പസ്റ്റഷനററി സപ്പോമഗറികള്,  കമ്പമ്പ്യൂടര്-അനുബന ഘടെകങ്ങള് എന്നറിവ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുള്ള
തചേലെവട,  കരപ്പോര് അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില നറിയമറിച്ചറിട്ടുള്ള കമ്പമ്പ്യൂടര് അസറിസ്റ്റന്റുമപ്പോര്ക്കുള്ള ശമ്പളയം,
പകരളതറിതന്റെ  വപതൃകവമപ്പോയറി  ബനതപട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  പുതുകലുയം  പ്രസറിദ്ധന്നീകരറിക്കുകയുയം
തചേയ്യുക,  വപതൃകവമപ്പോയറി  ബനതപട  സപ്പോഹറിതഭ്യകൃതറികളയം  പരഖകളയം  ആനുകപ്പോലെറിക
പ്രസറിദ്ധന്നീകരണങ്ങളയം  വപ്പോങ്ങുക,  തപപ്പോതു  അവപബപ്പോധതറിനുള്ള  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദശങ്ങള്
രൂപതപടുത്തുക  എന്നന്നീ  ആവശഭ്യങ്ങള്കട  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    4    ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2217-80-800-76―അയന്കപ്പോളറി നഗര തതപ്പോഴറിലുറപ്പു പദ്ധതറി

വറിഹറിതയം : 150 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

29.  അയന്കപ്പോളറി  നഗരതതപ്പോഴറിലുറപട  പദ്ധതറി  മുപഖന  65  ലെക്ഷയം  തതപ്പോഴറില  ദറിനങ്ങള്
സൃഷറിക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല
ശന്നീര്ഷകതറില    30    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2217-80-800-71―ശുചേറിതസ്വപകരളയം   -   നഗരങ്ങളറിതലെ ഖരമപ്പോലെറിനഭ്യ സയംസ്കരണയം     -   സയംവറിധപ്പോനയം  

വറിഹറിതയം : 22 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

30.  ദ്രവമപ്പോലെറിനഭ്യ  പരറിപപ്പോലെനതറിനട  ഓപരപ്പോ  ജറിലയറിലുയം  STP/ETP  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്ന
ആവശഭ്യതറിപലെയപ്പോയറി  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    16    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

208/2023.
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2217-80-800-62―വലെഫെട പപ്പോര്പറിടെ മറിഷന് സ്കന്നീയം നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന് ഹഡട പകപ്പോ ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ
പലെപ്പോണറിനട    KURDFC    നലപകണ പലെറിശയ്ക്കുള്ള സഹപ്പോയധനയം

വറിഹറിതയം : 68.09 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

31. വലെഫെട പറി.എയം.എ.വവ. (അര്ബന്) ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട ഭവനയം നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഹഡ്പകപ്പോ അനുവദറിച്ച തുകയ്ക്കുള്ള പലെറിശ ഒടുക്കുന്നതറിനട    ബഡ്ജററില അനുവദറിച്ച തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല ശന്നീര്ഷകതറില   3.8693   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4217-60-051-94―വറിശദമപ്പോയ  ബഡ്ജറട  എസ്റ്ററിപമറ്റുകളതടെ  അനുബനയം  -II  (  മരപ്പോമതട
പണറികളതടെ വറിശദ വറിവരങ്ങള്  )-  ല ഉള്തപട പ്രവൃതറികള്

വറിഹറിതയം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

32.  നറിയമസഭപ്പോ സപ്പോമപ്പോജറികര് തങ്ങളതടെ മണ്ഡലെതറിതലെ വറികസന പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി
ബഡ്ജററിതലെ  തുക  വകയറിരുതറി  നടെത്തുന്ന  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തറികള്ക്കുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശ
പരറിഗണറിച്ചട ബഡ്ജറട എസ്റ്ററിപമററില  അനുബനയം II-ല ഉള്തപടുതറിയറിട്ടുള്ള നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൃതറികള്കട 1000 രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട. ആയതറിനപ്പോല  ,    ഇതറിപലെയപ്പോയറി
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില     25    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന XXV

പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗ/മറ്റു പറിപന്നപ്പോക/നമ്പ്യൂനപക്ഷ വറിഭപ്പോഗങ്ങള് എന്നറിവരുതടെ പക്ഷമയം

പവപ്പോടട തചേയ്തതട : 3109,21,90,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട : 2,000 രൂപ

2225-04-001-99―നമ്പ്യൂനപക്ഷപക്ഷമയം  -  ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം  -  നടെതറിപട

12―പസ്കപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം വസ്റ്റതപന്ഡുകളയം

വറിഹറിതയം : 8 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

33. 16-7-2021-തലെ സര്കപ്പോര് ഉതരവ പ്രകപ്പോരയം നമ്പ്യൂനപക്ഷ പക്ഷമ പദ്ധതറികളതടെ
ആനുകൂലെഭ്യയം  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്കറിടെയറില  വറിതരണയം  തചേയ്യുന്നതറിനുയം  നറിലെവറിതലെ
ആനുകൂലെഭ്യയം  ലെഭറിക്കുന്ന  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്കട  തുകയറിപലെപ്പോ  എണ്ണതറിപലെപ്പോ  കുറവട  വരപ്പോതത
വറിതരണയം തചേയ്യുന്നതറിനുയം ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല
ശന്നീര്ഷകതറില   2.85   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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97 ―വപ്പോഹനങ്ങളതടെ വപ്പോടെക

വറിഹറിതയം : 4.80 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

34. നമ്പ്യൂനപക്ഷപക്ഷമ വകുപറില ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക ആവശഭ്യങ്ങള്കപ്പോയറി വപ്പോടെകയ്തകടുത
വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  വപ്പോടെക  തുക  നലകുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല ശന്നീര്ഷകതറില    2.50    ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

99 ―വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക വറിദഭ്യ

വറിഹറിതയം : 50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

35. നപ്പോഷണല ഇന്പഫെപ്പോര്മപ്പോററികട തസന്റെര് മുപഖന മപ്പോപനജട തചേയ്യുന്ന തവബട പപപ്പോര്ടലെറിതന്റെ
സയംരക്ഷണ തചേലെവകള്,  പസപ്പോഫട തവയര് ഓഡറിറട തചേലെവകള്,  പസ്കപ്പോളര്ഷറിപട വറിതരണയം,
ഇ-ഗപ്പോന്റെടസട  മുപഖനയുള്ള  തചേലെവകള്  എന്നറിവയപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    8    ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2225-04-102-92―ജസ്റ്ററിസട  സച്ചപ്പോര്  കമറിററിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള     പദ്ധതറികളതടെ
നടെപപ്പോകല

34―മറ്റു തചേലെവകള്  -3-   മററിനയം

വറിഹറിതയം : 2.2003 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

36.  24  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  യുവജന  പരറിശന്നീലെന  പകന്ദ്രങ്ങളപടെയുയം  32  ഉപപകന്ദ്രങ്ങളപടെയുയം
നടെതറിപട തചേലെവട,  ഫെപ്പോകലററി തചേലെവട എന്നറിവ വഹറിക്കുന്നതറിനട നറിലെവറിതലെ ബജറട വറിഹറിതയം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    1    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2225-04-102-91―പകരള സയംസ്ഥപ്പോന നമ്പ്യൂനപക്ഷ കമന്നീഷന്

31―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം

വറിഹറിതയം : 1.6380 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

37. വപ്പോര്ഷറിക പവതന വര്ദ്ധനവട, ടെറി.എ./ഡറി.എ., ശമ്പള കുടെറിശറിക, ഡറി.എ. വര്ദ്ധനവട
എന്നന്നീ ഇനങ്ങളറിലുള്ള തചേലെവകള്കട ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല
പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    1.3267    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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36―സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

വറിഹറിതയം : 27.66 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

38. ജറിലപ്പോ പകപ്പോണ്ഫെറന്സുകള്,  തസമറിനപ്പോറുകള്,  സറിററിയംഗുകള്,  ഗപവഷണങ്ങള് എന്നറിവ
നടെത്തുന്നതറിനുയം  എലപ്പോ  ശമ്പപളതര  ഇനങ്ങളറിലുള്ള  തചേലെവകള്  വഹറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി
ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല ശന്നീര്ഷകതറില    45.79
ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന XXVIII―പലെവക സപ്പോമ്പതറിക സര്വ്വന്നീസുകള്

          പവപ്പോടട തചേയ്തതട    :  4496,59,72,000 രൂപ

                         ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട   :  ഇല

3454-02-111-95―ജനന മരണ സ്ഥറിതറി വറിവരകണക്കുകള് രജറിസ്റ്ററപ്പോകല

വറിഹറിതയം : 1.5525 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

39.  പഞപ്പോയതട   ഡയറകപറററിതന്റെ  കന്നീഴറില  ജനനമരണ  വറിവപ്പോഹ  രജറിപസ്ട്രേഷന്
പജപ്പോലെറികളമപ്പോയറി ബനതപടട  പ്രവര്തറിക്കുന്ന  ഓഫെന്നീസുകളറിതലെ  ജന്നീവനകപ്പോര്കട  ശമ്പളവയം  മറട
അലെവന്സുകളയം  നലകുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല
ശമ്പളയറിനതറില    1.1380    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ,    ക്ഷപ്പോമബതയറിനതറില    24.80    ലെക്ഷയം  രൂപ  ,    വന്നീട്ടു
വപ്പോടെകയറിനതറില    9.32    ലെക്ഷയം  രൂപ  എന്നറിങ്ങതന  തുക  അധറികമപ്പോയറി    പമല  ശന്നീര്ഷകതറില
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചേയ്യുന  .

3454-02-111-94―ജനന മരണ വറിവപ്പോഹ രജറിപസ്ട്രേഷന് 

വറിഹറിതയം : 28.25 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

40.  ജനനമരണ  വറിവപ്പോഹ  രജറിപസ്ട്രേഷന്  സയംബനറിച്ച  വറിഷയയം  വകകപ്പോരഭ്യയം  തചേയ്യുന്ന
പഞപ്പോയതട  ഡയറകര്  ഓഫെന്നീസറിതലെ  4  ജന്നീവനകപ്പോര്കട  ശമ്പളവയം  ക്ഷപ്പോമബതയുയം നലകുന്നതറിനട
ബഡ്ജററില  അനുവദറിച്ച  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  ഈ  കണകറിനങ്ങളറില  യഥപ്പോക്രമയം
2.55   ലെക്ഷയം രൂപയുയം   63000   രൂപയുയം പചേര്തട ആതക     3.18   ലെക്ഷയം രൂപ    പമല ശന്നീര്ഷകതറില
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന XXXV―പഞപ്പോയതട

പവപ്പോടട തചേയ്തതട :  1145,12,90,000 രൂപ

                                 ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട  : ഇല

2515-00-001-99―പമലപനപ്പോടയം

വറിഹറിതയം : 8.8405 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

41. പഞപ്പോയതട ഡയറകര് ഓഫെന്നീസറിതലെ ജന്നീവനകപ്പോര്കട പുതുകറിയ നറിരകറിലുള്ള ശമ്പളവയം
അലെവന്സുകളയം  കൂടെപ്പോതത  ശമ്പള  കുടെറിശറികയുയം  നലകുന്നതറിനുയം  ഓഫെന്നീസറിതലെ  വവദദ്യുത  തചേലെവട,
വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  സയംരക്ഷണതറിനുയം  അറകുറപണറികള്ക്കുയം,  ഇനന  തചേലെവറിനുയം  ബനതപട
കണകറിനങ്ങളറില  അനുവദറിച്ച  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല,  പ്രസ്തുത  കണകറിനങ്ങളറില
ഓപരപ്പോന്നറിലുയം  തപ്പോതഴപറയുയം  പ്രകപ്പോരയം  തുക    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന്ന തുക

01-1- ശമ്പളയം 1.1288 പകപ്പോടെറി രൂപ

01-2- ക്ഷപ്പോമബത 56.84 ലെക്ഷയം രൂപ

01-3- വന്നീട്ടുവപ്പോടെക അലെവന്സട 13.48 ലെക്ഷയം രൂപ

05-2- വവദദ്യുതറി തചേലെവട 8.41 ലെക്ഷയം രൂപ

21-2- പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്-സയംരക്ഷണവയം 
അറകുറപണറികളയം

4.46 ലെക്ഷയം രൂപ

45- പറി.ഒ.എല. 12.32 ലെക്ഷയം രൂപ

05-4―മററിനങ്ങള്

42. പഞപ്പോയതട ഡയറകറുതടെ ഒഫെന്നീസട  സസ്വരപ്പോജട ഭവനറിപലെയട മപ്പോറ്റുന്നതറിപനപ്പോടെനുബനറിച്ചുള്ള
വറിവറിധ  തചേലെവകള്കപ്പോയറി   ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല  പമല
ശന്നീര്ഷകതറില    20.15    ലെക്ഷയം രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി    അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2515-00-001-97―ജറിലപ്പോഭരണയം

വറിഹറിതയം : 68.0067 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

43.  പഞപ്പോയതട  തഡപമ്പ്യൂടറി  ഡയറകറുതടെ  കപ്പോരഭ്യപ്പോലെയതറിതലെ  പ്രവര്തനങ്ങള്കട

വറിവറിധ ശന്നീര്ഷകങ്ങളറിലെപ്പോയറി അനുവദറിച്ച തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമതലന്നട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല തപ്പോതഴപറയുന്ന കണകറിനങ്ങളറില ഓപരപ്പോന്നറിനുയം പനതര സൂചേറിപറിക്കുന്ന തുക

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന്ന തുക

01-1- ശമ്പളയം 4.3974 പകപ്പോടെറി രൂപ

01-2- ക്ഷപ്പോമബത 4.5860 പകപ്പോടെറി രൂപ

02-1- പവതനയം-ശമ്പളയം 1.97 ലെക്ഷയം രൂപ

05-2- വവദദ്യുതറി ചേപ്പോര്ജട 7.20 ലെക്ഷയം രൂപ

05-4- മററിനങ്ങള് 5.50 ലെക്ഷയം രൂപ

06- വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി 1.51 ലെക്ഷയം രൂപ

45-പറി.ഒ.എല. 6.15 ലെക്ഷയം രൂപ

2515-00-001-96―പഞപ്പോയതട ജന്നീവനകപ്പോര്കട പപ്രപ്പോവറിഡന്റെട ഫെണട  പദ്ധതറി

വറിഹറിതയം : 94.80 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

44.  ഈ ശന്നീര്ഷകതറിന് കന്നീഴറിതലെ 01-2-ക്ഷപ്പോമബത, 05-4-ഓഫെന്നീസട തചേലെവകള്-

മററിനങ്ങള്  എന്നറിവയറില  അനുവദറിച്ച  ബ ഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല

അവയറില യഥപ്പോക്രമയം    2.24    ലെക്ഷയം രൂപ  , 13,000    രൂപ എന്നറിങ്ങതന ഓപരപ്പോന്നറിലുയം തുക

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2515-00-001-95―പഞപ്പോയതട ജന്നീവനകപ്പോര്കട പകപ്പോമണ് സര്വ്വന്നീസട  നടെപപ്പോക്കുന്നതറിനട  

01-2―ക്ഷപ്പോമബത  

വറിഹറിതയം : 6.25 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

45.   പഞപ്പോയതട ഡയറകര് ഓഫെന്നീസറിതലെ ജന്നീവനകപ്പോര്കട പുതുകറിയ നറിരകറിലുള്ള ക്ഷപ്പോമബത

നലകുന്നതറിനട ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല ശന്നീര്ഷകതറില   2.15

ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .  

2515-00-001-91―തപദ്ദേശ സസ്വയയം ഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുള്ള എഞറിനന്നീയററിയംഗട വറിഭപ്പോഗയം   -   പമല

പനപ്പോടയം

വറിഹറിതയം :  13.8250 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

46.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുള്ള എഞറിനന്നീയററിയംഗട  (പമലപനപ്പോടയം)  വറിഭപ്പോഗതറിതലെ

ഓഫെന്നീസുകളറിതലെ അവധറി യപ്പോത്രപ്പോനുകൂലെഭ്യയം, ഇലെകറിസറിററി ചേപ്പോര്ജട, തട്രെയറിനറിയംഗട പപ്രപ്പോഗപ്പോയം, തമഡറികല

റന്നീഇയംപബഴടതമന്റെട  എന്നറിവയട  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല

ശന്നീര്ഷകതറില    1.9699    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2515-00-001-86―തപദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുള്ള എഞറിനന്നീയററിയംഗട വറിഭപ്പോഗതറിന്

കന്നീഴറിലുള്ള ഓഫെന്നീസു  കളതടെ ആധുനറികവലകരണയം  ,    കമ്പമ്പ്യൂടര്വലകരണയം  ,    

ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥരുതടെ കപ്പോരഭ്യപശഷറി വര്ദ്ധറിപറികല

വറിഹറിതയം : 3.25 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

47.  പറപ്പോഡട  കണ്കറിവറിററി   മപ്പോപട  തയപ്പോറപ്പോകല,  ഗുണനറിലെവപ്പോര  പരറിപശപ്പോധന,

സഹൗകരഭ്യയം  വര്ദ്ധറിപറികല,  റന്നീജറിയണല  കസ്വപ്പോളറിററി  കണ്പട്രെപ്പോള്  ലെപ്പോബുകള്  സ്ഥപ്പോപറികല,

എഞറിനന്നീയര്മപ്പോര്കട  ടെപ്പോബ് തലെറട,  ലെപ്പോപ് പടെപ്പോപട  വപ്പോങ്ങല,  കസ്വപ്പോളറിററി  കണ്പട്രെപ്പോള്  തടെസ്റ്ററിയംഗട

പ്രവൃതറികള്ക്കുയം മറ്റുമപ്പോയറി അനുവദറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം പരഭ്യപ്പോപ്തല.   ആയതറിനപ്പോല ഈ

ശന്നീര്ഷകതറില    4.0532    പകപ്പോടെറി  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .



16

2515-00-101-98―പഞപ്പോയതട രപ്പോജട പജര്ണലെറിതന്റെ പ്രസറിദ്ധന്നീകരണയം

വറിഹറിതയം : 20.91 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

48.  ഈ ശന്നീര്ഷകതറിന് കന്നീഴറിതലെ വറിവറിധ കണകറിനങ്ങളറില ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ

തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല  ,    തപ്പോതഴപറയുന്ന കണകറിനങ്ങളറില ഓപരപ്പോന്നറിനുയം പനതര കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള്ള

തുക   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

  അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന്ന തുക

01-1- ശമ്പളയം 1.45 ലെക്ഷയം രൂപ

01-2- ക്ഷപ്പോമബത 1.13 ലെക്ഷയം രൂപ

01-3- വന്നീട്ടുവപ്പോടെക അലെവന്സട 50,000 രൂപ

07- പ്രസറിദ്ധന്നീകരണങ്ങള് 2.14 ലെക്ഷയം രൂപ

34-3- മറ്റുതചേലെവകള്-മററിനയം 15,000 രൂപ

2515-00-101-68- ശുചേറിതസ്വ പകരളയം

വറിഹറിതയം : 25 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

49.  എഫെട.എസട.ടെറി.പറി.കള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  ആവശഭ്യമപ്പോയ  സ്ഥലെയം  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുള്ള  തുക

കതണതപ്പോന് സയംസ്ഥപ്പോന ആവറിഷ്കൃത പദ്ധതറിയപ്പോയ ശുചേറിതസ്വ പകരളയം റൂറല സ്കന്നീമറില  50 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം

ഇതറിനുപുറതമ പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ് കൃത പദ്ധതറികളറില സ്ഥപ്പോപനതലെ എസട.ടെറി.പറി./ഇ.ടെറി.പറി. സ്ഥപ്പോപറികപ്പോന്

വഭ്യവസ്ഥയറിലപ്പോത  സപ്പോഹചേരഭ്യതറില  42  സ്ഥപ്പോപനതലെ  എസട.ടെറി.പറി./ഇ.ടെറി.പറി.കള്  (ഒരു

ജറിലയറില 3 എണ്ണയം എന്ന കണകറില) സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ 48 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം പചേര്തട

ആതക  98  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട  ആവശഭ്യമപ്പോയറിട്ടുള്ളതട.  ആയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    98

പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2515-00-101-63―തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുപവണറിയുള്ള വട്രെബമ്പ്യൂണല

വറിഹറിതയം : 1.0671 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

50.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുപവണറിയുള്ള ട്രെറിബമ്പ്യൂണലെറില ശമ്പളയം,  ഓഫെന്നീസട തചേലെവട,
വദനയംദറിന തചേലെവകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബഡ്ജററില   വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല
പമല   ശന്നീര്ഷകതറില    2.60    ലെക്ഷയം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2515-00-101-56―രപ്പോഷന്നീയഗപ്പോമ സസ്വരപ്പോജട അഭറിയപ്പോന്  -  തപപ്പോതുവറിഭപ്പോഗയം   (60%   സറി  .  എസട  .   എസട  .)

(01)―പകന്ദ്രവറിഹറിതയം

വറിഹറിതയം : 12 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

(02)―സയംസ്ഥപ്പോനവറിഹറിതയം

വറിഹറിതയം : 8 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

51. രപ്പോഷന്നീയ ഗപ്പോമ സസ്വരപ്പോജട അഭറിയപ്പോന് പദ്ധതറിയട  പകന്ദ്രവറിഹറിതമപ്പോയറി   7.39   പകപ്പോടെറി രൂപയുയം
സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി    4.9267    പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക    12.3167    പകപ്പോടെറി   രൂപ
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2515-00-800-94 -തറയറിലപവ തലെവല പക്രപ്പോസറിങ്ങുകളതടെ സയംരക്ഷണയം  -   സഹപ്പോയധനയം

വറിഹറിതയം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

52.  വകയം,  കറുകുററി,  മുതുതലെ,  കുററിപ്പുറയം,  തലെകപ്പോടെട,  അഴറിയൂര്,  ഒഞറിയയം,  മപ്പോടെപ്പോയറി,
എന്നന്നീ  പഞപ്പോയത്തുകളറിതലെ  തറയറിലതവ  തലെവല  പക്രപ്പോസട  അറകുറ  പണറികള്കട  പമല
ശന്നീര്ഷകതറില   2.2080094   പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4515-00-800-98―പറി  .  എയം  .  ജറി  .  എസട  .  വവ  .     പദ്ധതറികള്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയയം 

(01)―പകന്ദ്രവറിഹറിതയം  - 120   പകപ്പോടെറി രൂപ   (  പദ്ധതറി  ) 

(02)―സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതയം  - 80   പകപ്പോടെറി രൂപ   (  പദ്ധതറി  )

53. പ്രധപ്പോനമനറി ഗപ്പോമ സഡകട പയപ്പോജന പ്രകപ്പോരയം പറപ്പോഡുകളതടെ പണറി പൂര്തന്നീകരറിക്കുവപ്പോന്
ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില
പകന്ദ്രവറിഹറിതമപ്പോയറി    108    പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി    72    പകപ്പോടെറി രൂപയുയം
ഉള്തപതടെ  ആതക    180    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

208/2023.
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(03)―അധറിക സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതയം (പദ്ധതറി)

വറിഹറിതയം : 20 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

54.  പറി.എയം.ജറി.എസട.വവ.  പദ്ധതറികള്ക്കുള്ള  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല ശന്നീര്ഷകതറില   40     പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4515-00-800-97―   പ്രപ്പോപദശറികമപ്പോയ മുന്ഗണനപ്പോ പ്രവൃതറികള്

വറിഹറിതയം : ഇല

55. ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിതന്റെ നറിയനണതറിന് കന്നീഴറില പ്രപ്പോപദശറിക മുന്ഗണനപ്പോ പ്രവൃതറികള്
കപ്പോയുള്ള  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരമുള്ള  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികളതടെ  2021-22,  2022-23  എന്നന്നീ
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷങ്ങളറിലുള്ള  ബറില്ലുകളറിതലെ  തുക  നലകുന്നതറിപലെയപ്പോയറി ബഡ്ജററില
തുകതയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല    75    ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4515-00-800-96―നറിയമസഭപ്പോമണ്ഡലെ ആസറി വറികസന പദ്ധതറി

വറിഹറിതയം : 300 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

56.  നറിയമസഭപ്പോ മണ്ഡലെ ആസറി വറികസന പദ്ധതറിയറില 2020-21, 2021-22, 2022-23
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷങ്ങളറിതലെ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികള്  പുപരപ്പോഗമറിച്ചു  തകപ്പോണറിരറിക്കുന്ന
സപ്പോഹചേരഭ്യതറില  ഭപ്പോഗറിക/വഫെനല  ബറില്ലുകളറിതലെ  തുക  മപ്പോററിതകപ്പോടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല ശന്നീര്ഷകതറില    150    പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4515-00-800-92―വറിശദമപ്പോയ  ബഡ്ജറട  എസ്റ്ററിപമറ്റുകളതടെ  അനുബനയം    II  (  മരപ്പോമതട
പണറികളതടെ വറിശദ വറിവരങ്ങള്  )-  ല ഉള്തപട പ്രവൃതറികള്

വറിഹറിതയം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

57. നറിയമസഭപ്പോ സപ്പോമപ്പോജറികര് തങ്ങളതടെ മണ്ഡലെതറിതലെ വറികസന പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി
ബഡ്ജററിതലെ  തുക  വകയറിരുതറി  നടെത്തുന്ന  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തറികള്ക്കുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശ
പരറിഗണറിച്ചട ബഡ്ജറട എസ്റ്ററിപമററില  അനുബനയം II-ല ഉള്തപടുതറിയറിട്ടുള്ള നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൃതറികള്കട 1000 രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട. ആയതറിനപ്പോല  ,    ഇതറിപലെയപ്പോയറി
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില     25    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന XXXVI―ഗപ്പോമവറികസനയം

പവപ്പോടട തചേയ്തതട: 6006,26,51,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട: 10,000 രൂപ

2501-06-197-48―പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികള്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

2501-06-789-98―പ്രധപ്പോനമനറി  ആവപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  പറി  .  എയം  .  എ  .  വവ  .(  ഗപ്പോമന്നീണ  )
(60%   സറി  .  എസട  .  എസട  .)

2501-06-796-98―പ്രധപ്പോനമനറി  ആവപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  പറി  .  എയം  .  എ  .  വവ  .    ഗപ്പോമന്നീണ  )
(60%   സറി  .  എസട  .  എസട  .)

പകന്ദ്രവറിഹറിതയം : 25.50 പകപ്പോടെറി രൂപ

സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതയം : 17 പകപ്പോടെറി രൂപ

58.  പ്രധപ്പോനമനറി ആവപ്പോസട  പയപ്പോജന പദ്ധതറി  2024  മപ്പോര്ച്ചറില അവസപ്പോനറിക്കുന്നതറിനപ്പോല
നറിലെവറില  സപ്പോങ്ഷന്  തചേയ്ത  പറി.എയം.എ.വവ.  പദ്ധതറിയറില  അനുവദറിച്ച  13307  വന്നീടുകളതടെ
പൂര്തന്നീകരണതറിനട  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല
ശന്നീര്ഷകതറില പകന്ദ്രവറിഹറിതമപ്പോയറി    41.6088    പകപ്പോടെറി രൂപയുയം സയംസ്ഥപ്പോനവറിഹറിതമപ്പോയറി    27.7392
പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ഉള്തപതടെ    69.3480    പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2505-02-101-99―മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദശന്നീയ ഗപ്പോമന്നീണ തതപ്പോഴറിലുറപട പദ്ധതറി   (90%   സറി  .  എസട  .   എസട  .) 

(02) ―സയംസ്ഥപ്പോനവറിഹറിതയം 

വറിഹറിതയം : 75   ലെക്ഷയം രൂപ   (  പദ്ധതറി  )

59.  പകരള സര്കപ്പോര് മറിഷന് ഡയറകര്ക്കുയം മറട തഡപമ്പ്യൂപടഷന് ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുയം  2019-20
മുതല  2022-23  വതരയുള്ള  കപ്പോലെയളവറിതലെ  ശമ്പളയം  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില  നറിനയം  വറിതരണയം
തചേയപ്പോന്  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.  ഈ  സപ്പോഹചേരഭ്യതറില  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    2.2735    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2505-02-101-99―മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദശന്നീയ ഗപ്പോമന്നീണ തതപ്പോഴറിലുറപട പദ്ധതറി   (90%   സറി  .  എസട  .   എസട  .) 

(04)―തഫെസ്റ്ററിവല അലെവന്സട വറിതരണയം തചേയ്യുന്നതറിനുള്ള അധറിക സയംസ്ഥപ്പോന  സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : ഇല.



20

60. മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദശന്നീയ  ഗപ്പോമന്നീണ  തതപ്പോഴറിലുറപട  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരയം  തതപ്പോഴറിലുറപട
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കട തഫെസ്റ്ററിവല അലെവന്സട നലകുന്ന ആവശഭ്യതറിപലെയട പമല ശന്നീര്ഷകതറില
60    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2505-02-101-92―എയം  .  ജറി  .  എന്  .  ആര്  .  ഇ  .  ജറി  .  പറി  .  കട കന്നീഴറിലുള്ള തതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോയ്മ പവതനയം നലകല   

വറിഹറിതയം : ഇല

61.  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദശന്നീയ ഗപ്പോമന്നീണ തതപ്പോഴറിലുറപട നറിയമപ്രകപ്പോരയം 15 ദറിവസതറിനുള്ളറില
തതപ്പോഴറില  നലകറിയറിതലങ്കേറില  തതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോയ്മ  പവതനതറിനട  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികട  അര്ഹതയുണട.
ആയതറിന്പ്രകപ്പോരയം  തതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോയ്മ  പവതന   വറിതരണതറിനട  കപ്പോലെതപ്പോമസയം  ഉണപ്പോകുപമ്പപ്പോള്
തകപ്പോടുപകണറി  വരുന്ന  നഷപരറിഹപ്പോരതറിനട  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില  ബഡ്ജററില  തുക
വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല   1   ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദശന്നീയ ഗപ്പോമന്നീണ തതപ്പോഴറിലുറപട പദ്ധതറിയറില പവതനയം 
അനുവദറിക്കുന്നതറിനട കപ്പോലെതപ്പോമസയം ഉണപ്പോകുപമ്പപ്പോള് 

തകപ്പോടുപകണറി വരുന്ന നഷപരറിഹപ്പോരയം

62.  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദശന്നീയ  ഗപ്പോമന്നീണ  തതപ്പോഴറിലുറപട  പദ്ധതറിയറില  പവതനയം
അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  കപ്പോലെതപ്പോമസയം  ഉണപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  തകപ്പോടുപകണറി  വരുന്ന  നഷപരറിഹപ്പോരയം
നലകുന്നതറിനുള്ള തുക വകയറിരുത്തുന്നതറിപലെയപ്പോയറി പുതറിയ ശന്നീര്ഷകയം അനുവദറിച്ചട ആയതറിപലെയട
1   ലെക്ഷയം രൂപ വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2505-02-101-88―പകരള എയംപപപ്പോയ്തമന്റെട ഗഭ്യപ്പോരണറി വര്പകഴട തവലതഫെയര് ഫെണട  - (10)   സയംഭപ്പോവന 

വറിഹറിതയം : 1000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

63. അയങ്കേപ്പോളറി തതപ്പോഴറിലുറപട പദ്ധതറിയുയം മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദശന്നീയ ഗപ്പോമന്നീണ തതപ്പോഴറിലുറപട
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനതപട പക്ഷമപദ്ധതറി നടെപപ്പോക്കുന്നതറിനട  പമല ശന്നീര്ഷകതറില   കൂടുതല തുക
ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല      8.5419    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2515-00-001-50―ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം  -   പമലപനപ്പോടയം 

വറിഹറിതയം : 14.7389 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

64.  ഗപ്പോമവറികസന  കമന്നീഷണപറററിതലെ  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥന്മപ്പോരുതടെ  ശമ്പളയം,  പവതനയം,
യപ്പോത്രപ്പോതചേലെവകള്,  മറട ആഫെന്നീസട തചേലെവകള്,  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളയം,
ഇനനതചേലെവട എന്നറിവയപ്പോയറി ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയ തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല
പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    5.2611    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2515-00-001-49―എന്  .  ഇ  .  എസട  .    പപ്പോപറണറില  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥന്മേപ്പോതര  നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറിനുള്ള
ആവര്തന   തചേലെവട

വറിഹറിതയം : 245.4955 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

65. എന്.ഇ.എസട.  പപ്പോപറണറില  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥന്മേപ്പോതര  നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറിനുള്ള
ആവര്തന തചേലെവറിനുയം മുന്വ ര്ഷതത കുടെറിശറിക നലകുന്നതുള്തപതടെയുളള തചേലെവകള്ക്കുയം
ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല  ശന്നീര്ഷകതറില
54.5045    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2515-00-001-48―പബപ്പോക്കുകളതടെ ഭരണയം വറിപുലെന്നീകരറിക്കുന്നതറിനട

വറിഹറിതയം :  18.3932 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

66. പബപ്പോക്കുകളതടെ ഭരണ തചേലെവകള്ക്കുയം ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥന്മേപ്പോരുതടെ ശമ്പളവയം,  മറട ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളയം
നലകുന്നതറിനുയം  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  പരറിപപ്പോലെനതറിനുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില   വകയറിരുതറിയ തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    6.6068    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2515-00-003-50―ഗപ്പോമപസവക പരറിശന്നീലെന പകന്ദ്രങ്ങള്  

വറിഹറിതയം : 5.3003 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

67. ഗപ്പോമവറികസന  വകുപറിതലെ  പരറിശന്നീലെന  പകന്ദ്രങ്ങളതടെ  നടെതറിപറിനുയം
ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ  ശമ്പളയം,  യപ്പോത്രപ്പോബത,  ഓഫെന്നീസട  തചേലെവകള്,  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇനന
തചേലെവറിനുമപ്പോയറി   ബഡ്ജററില   വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല
ശന്നീര്ഷകതറില    4.6997    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2515-00-102-89―പ്രയുക പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര പരറിപപ്പോടെറികള്  

വറിഹറിതയം : 13.1424 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

68.  പ്രയുക  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര  പരറിപപ്പോടെറി  നടെതറിപറിനു  പവണറി  സൃഷറികതപട
തസറികകളറില  തുടെരുന്ന  ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ  ശമ്പളയം,  യപ്പോത്രപ്പോബത,  ഓഫെന്നീസട  തചേലെവകള്,
വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  പരറിപപ്പോലെനയം,  ഇനന  തചേലെവയം  ഇതറിതലെ  മുന്വര്ഷതത  കുടെറിശറിക
നലകുന്നതുള്തപതടെയുളള  തചേലെവകള്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില   വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    4.3576    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .  
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2515-00-102-85―പ്രയുക പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര പരറിപപ്പോടെറിയുതടെ സമപ്പോഹരണയം യൂണറിതസഫെട

വറിഹറിതയം : 57.96 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

69.  പ്രയുക  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര  പരറിപപ്പോടെറിയുതടെ  സമപ്പോഹരണതറിതന്റെ  ചുമതലെയുള്ള
ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുള്ള  ശമ്പളവയം  മറട  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളയം  നലകുന്നതറിനട   ബഡ്ജററില
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല  ശന്നീര്ഷകതറില    17.04    ലെക്ഷയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .  

2515-00-102-83―സയംപയപ്പോജറിത  പൂരക  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരയം  ,    സപ്പോമൂഹഭ്യ  വറികസനയം  എന്നന്നീ
പദ്ധതറികളതടെ വപ്പോഹന പരറിപപ്പോലെനതറിനുളള മൂവപ്പോറ്റുപുഴയറിതലെ സര്കപ്പോര്
ട്രെപ്പോന്പസപ്പോര്ടട  ഉപകരണസ്ഥപ്പോപനയം

വറിഹറിതയം : 33.25 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

70. സ്ഥപ്പോപനതറിതലെ  ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുള്ള  ശമ്പളയം,  ബത  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ
അറകുറപണറികള് എന്നറിവയപ്പോയറി ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല
പമല ശന്നീര്ഷകതറില    16.75    ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2515-00-102-81―ഗപ്പോമഭൂമറി എന്ന മപ്പോസറികയുതടെ പ്രസറിദ്ധന്നീകരണയം

വറിഹറിതയം : 72.60 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

71.  ഗപ്പോമഭൂമറി  എന്ന  മപ്പോസറികയുതടെ  പ്രസറിദ്ധന്നീകരണ  തചേലെവറിനുയം  ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ
ശമ്പളയം മറട തചേലെവകൾക്കുമപ്പോയറി ബഡ്ജററിൽ വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ
പമൽ ശന്നീർഷകതറിൽ    27.40    ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2515-00-102-80―ബപ്പോലുപശരറിയറിൽ ഭക്ഷഭ്യ സയംസ്കരണ പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരപകന്ദ്രയം

വറിഹറിതയം : 32.26 ലെക്ഷയം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയം)

72. ബപ്പോലുപശരറിയറിതലെ ഭക്ഷഭ്യ  സയംസ്കരണ  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരപകന്ദ്രതറിതലെ ജന്നീവനകപ്പോരുതടെ
ശമ്പളയം, യപ്പോത്രപ്പോബത, ഓഫെന്നീസട തചേലെവകൾ മുതലെപ്പോയവയപ്പോയറി ബഡ്ജററിൽ വകയറിരുതറിയ തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  പമൽ  ശന്നീർഷകതറിൽ    37.74    ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  . 
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2515-00-102-62―പബപ്പോകട ഇന്ഫെര്പമഷന് തസന്റെറുകള്

വറിഹറിതയം : 1 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

73. പബപ്പോകട  ഇന്ഫെര്പമഷന്  തസന്റെറുകളതടെ  പ്രവര്തനയം  വറിപുലെന്നീകരറിക്കുന്നതറിനുയം

ഭഹൗതറിക സപ്പോഹചേരഭ്യയം  തമച്ചതപടുത്തുന്നതറിനുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില     4    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

പ്രധപ്പോനമനറി  കൃഷറി  സറിഞപ്പോയട  പയപ്പോജന     (  പറി  .  എയം  .  തക  .  എസട  .  വവ  .)  -    വപ്പോടര്  തഷഡട

കയംപപപ്പോണന്റെട    (60%   പകന്ദ്ര വറിഹറിതയം  )

2515-00-102-37―ജനറല   (CS-13.35   പകപ്പോടെറി രൂപ  , SS-8.9   പകപ്പോടെറി രൂപ  )  

2515-00-789-99―എസട  .  സറി  .  പറി  . (CS-1.5   പകപ്പോടെറി രൂപ  , SS- 1   പകപ്പോടെറി രൂപ  )

2515-00-796-99―ടെറി  .  എസട  .  പറി  . (CS-15   ലെക്ഷയം രൂപ  , SS- 10   ലെക്ഷയം രൂപ  )

74. വപ്പോടര്  തഷഡട  കയംപപപ്പോണന്റെട  പദ്ധതറി  മൂന്നട  വര്ഷയം  തകപ്പോണട  പൂര്തന്നീകരറിക്കുന്നതറിനട

ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശന്നീര്ഷകതറില

പകന്ദ്രവറിഹറിതമപ്പോയറി    9    പകപ്പോടെറി   രൂപയുയം  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി    6    പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം

പചേര്തട ആതക   15   പകപ്പോടെറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .  

2515-00-102-33―ഹരറിതപകരളയം മറിഷന്   (  ഗപ്പോമയം  )

വറിഹറിതയം : 10 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

75.  യു.എന്.ഡറി.പറി.  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനതപട തുടെര്പ്രവര്തനങ്ങളതടെ പമലപനപ്പോടതറിലുള്ള

പപ്രപ്പോജകട  മപ്പോപനജ് തമന്റെട  യൂണറിററിതന്റെ  ഭരണപരമപ്പോയ  തചേലെവകള്ക്കുയം,  മറിഷനുകളതടെ

പ്രവര്തനങ്ങള്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനതലെതറില  നടെത്തുന്നതറിനട  ജറിലപ്പോ

പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറര്മപ്പോതര  സഹപ്പോയറിക്കുന്ന ററിപസപ്പോഴട  പപഴണ്മപ്പോര്,  ഇപന്റെണ്ഷറിപട തട്രെയറിനറികള്

എന്നറിവര്കട ഓണപറററിയയം,  വസ്റ്റപന്റെട എന്നറിവ നലകുന്നതറിനുയം മറിഷനുകളതടെ  തഎ.ഇ.സറി.

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുയം   ബഡ്ജററില  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല

ശന്നീര്ഷകതറില   7.8   പകപ്പോടെറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 
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2515-00-102-30―വലെഫെട  പപ്പോര്പറിടെ  മറിഷന്  സ്കന്നീയം  നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന്  ഹഡ്പകപ്പോ  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ
പലെപ്പോണറിനട   KURDFC   നലപകണ പലെറിശയ്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം: 211.17 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

76.  ഗപ്പോമന്നീണ  തതപ്പോഴറില  പമഖലെയറിതലെ  വലെഫെട  ഭവന  പദ്ധതറി  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കപ്പോയറി
ഹഡ്പകപ്പോ തക.യു.ആര്.ഡറി.എഫെട.സറി.  മുപഖന അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള വപ്പോയയറിപന്മേലുള്ള പലെറിശ തറിരറിച്ചടെവറിനപ്പോയറി
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില    91.49    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2515-00-102-29―കുടുയംബശന്നീ നറിലെവറിലുള്ള പരറിപപ്പോടെറികള്

വറിഹറിതയം : 220 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

77.  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  തചേലെവറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പരഭ്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  148.55    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2515-00-102-26―പദശന്നീയ റര്ബന് മറിഷനുള്ള ഒറതവണ സയംസ്ഥപ്പോന സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 4.50 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

78. പദശന്നീയ  റര്ബന്  മറിഷന്  പദ്ധതറി  31-3-2023-ല  അവസപ്പോനറിക്കുന്നതറിനപ്പോല
1-4-2022  മുതല  18-7-2022   വതരയുള്ള  കപ്പോലെയളവറില  ആരയംഭറിച്ച  പ്രവൃതറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററിൽ  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  പമൽ
ശന്നീർഷകതറിൽ    28.66    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

                                                                                               എയം.ബറി. രപ്പോപജഷട,
തറിരുവനന്തപുരയം,       തചേയര്മപ്പോന്,
2023, തഫെബ്രുവരറി 22. സബട  ജകട കമറിററി  IX.


