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ഘടെന

സചെയര്മഭാന്   :  

ശതീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
 സപഭാതുമരഭാമതറ-വനികനഭാദസ ഞഭാരന്റിം യുവജനകേഭാരഭ്യ വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള   :  

ശതീ. ആനണനി രഭാജ,
 ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി,

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

അന്റിംഗങ്ങള  :  

ശതീ. കമഭാന്സറ കജഭാസഫറ

കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനതീര്

ശതീ. പകമഭാദറ നഭാരഭായണ്

ശതീ. സകേ. കപന്റിംകുമഭാര് 

ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷറ

ശതീ. പനി. പനി. സുകമഭാദറ

ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര്

ശതീമതനി  ഉമ കതഭാമസറ.*

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന്, സസക്രട്ടേറനി-ഇന്-ചെഭാര്ജറ

ശതീമതനി രജനനി വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ഷതീബഭാ വര്ഗതീസറ, സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി അമ്പനിളനി പനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

* പനി.ടെനി. കതഭാമസറ 22-12-2021 -നറ അന്തരനിച്ചതനിസന തുടെര്നറ 30-6-2022-സലെെ 242 -ാം നമ്പര് ബുളളറനിന് 
-ഭഭാഗന്റിം 2 പകേഭാരന്റിം നഭാമനനിര്കദ്ദേശന്റിം സചെയ്യസപട.



അവതഭാരനികേ 

മരഭാമതന്റിം  ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  V-സന
സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന്, 2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനിയുസടെ  ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച
നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച്ച റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച ചെട്ടേങ്ങളനിസലെെ ചെട്ടേന്റിം 236(5) പകേഭാരന്റിം സര്പനിക്കുന. 

സബ്ജകറ  കേമനിറനി  V-സന  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  22-7-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച. പസ്തുത
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെെ  സപഭാതുമരഭാമതറ,  ഗതഭാഗതന്റിം,  തുറമുഖന്റിം  കകേഭാസ്റ്റല്  ഷനിപനിന്റിംഗറ  ആനറ  ഇന്ലെെഭാനറ
നഭാവനികഗഷന് എനതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനസപട്ടേ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് ലെെഭഭ്യമഭാക്കനിയ
അനന്തര  നടെപടെനികേള  സന്റിംബനനിച്ച  കസ്റ്റററസമനറ  18-7-2022-സലെെ  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചെയ. 

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ രണ്ടറ അദഭ്യഭായങ്ങളഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന. ഒനഭാന്റിം അദഭ്യഭായതനില്
സമനിതനിയുസടെ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനന്റിം  ലെെഭനിച്ചതുന്റിം  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചതുമഭായ  അനന്തര  നടെപടെനിക്കുറനിപ്പുന്റിം,  രണ്ടഭാന്റിം  അദഭ്യഭായതനില്  വകുപനില്  നനിനന്റിം
മറുപടെനി ലെെഭഭ്യമഭാക്കഭാത ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന. 

2022  ജൂസസലെെ  18-ാംതതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന്, 
2022 ജൂലലെെ 18. സബ്ജകറ കേമനിറനി V.



ററിപപപ്പോര്ടട്ട്    

അദദപ്പോയയം - I   

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളയം അവ സയംബനറിചട്ട്  സര്കപ്പോരറില് 
നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറികളയം 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2059-01-051  ― ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണയം 

നറിയമസഭ, നഫീതറിനദപ്പോയ നറിര്വ്വഹണയം, ഇലക്ഷന, ഭൂനറികുതറി, രജറിപസ്ട്രേഷന, വറില്പന
നറികുതറി,  പപപ്പോലഫീസട്ട്,  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം  തുടെങ്ങറിയ  വകുപ്പുകളടടെ  ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങളടടെ
ടചെറുകറിടെ  മരപ്പോമതട്ട്  പണറികള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  48.53  ലക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.             

(ഖണറിക നമ്പര് 9)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  1.81  പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പോല്  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2059-01-053―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്   -  സയംരക്ഷണവയം അറ്റകുറ്റപണറികളയം 

വറിവറിധ  വകുപ്പുകളടടെ  കഫീഴറിലുള  ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങളടടെ  സയംരക്ഷണതറിനയം
അറ്റകുറ്റപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  8.1174  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.           

(ഖണറിക നമ്പര് 10)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 42.39 പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറി വന
തുക  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ  ഉതരവട്ട്  വഴറി  അനവദറിചട്ട്
തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.  

ശറിപപ്പോര്ശ

2059-60-053―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്   -   മറ്റു ടകടറിടെങ്ങള്   -   സയംരക്ഷണവയം അറ്റകുറ്റപണറികളയം  

968/2022.
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നഫീതറിനദപ്പോയ നറിര്വ്വഹണയം,  ഭൂനറികുതറി,  രജറിപസ്ട്രേഷന,  പപപ്പോലഫീസട്ട്,  ജയറില്,  വറില്പന
നറികുതറി,  ആപരപ്പോഗദയം  തുടെങ്ങറിയ വകുപ്പുകളടടെ  മറ്റട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്ക്കുള  സയംരക്ഷണതറിനയം
തറിരുവനന്തപുരയം നഗരതറിലുള മറ്റട്ട്  സര്കപ്പോര് ടകടറിടെങ്ങളടടെ അറ്റകുറ്റപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  19.4917  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.      

 (ഖണറിക നമ്പര് 11) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  54.66  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ  

2059-80-001-99 (01)―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്   -   ജനറല്   -   ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -   നടെതറിപട്ട്   -
നടെതറിപട്ട്    (  ചെഫീഫട്ട്  എഞറിനഫീയര്  ടകടറിടെങ്ങളയം  പലപ്പോകല്
പണറികളയം  )

(02)―നടെതറിപട്ട്   (  ചെഫീഫട്ട് ആര്കറിടടെകട്ട്  ,   ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  ) 

ടകടറിടെ  വറിഭപ്പോഗയം  ചെഫീഫട്ട്  എഞറിനഫീയറുടടെയുയം  ജഫീവനകപ്പോരുടടെയുയം  ചെഫീഫട്ട്
ആര്കറിടടെകറിടന്റെയുയം ജഫീവനകപ്പോരുടടെയുയം ശമ്പള പരറിഷ്കരണ കുടെറിശറിക നല്കുനതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്   40.84  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.       

(ഖണറിക നമ്പര് 12)  

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  യഥപ്പോക്രമയം  12.97  &  6.18  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില്
അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന  തുക  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ
ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ  

2059-80-001-97-05-3―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്    -    ജനറല്    -    ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം  -  നറിര്വ്വഹണയം  -
ഓഫഫീസട്ട് ടചെലവകള്  -  ടടെലറിപഫപ്പോൺ ടചെലവട്ട് 

ടകടറിടെ  വറിഭപ്പോഗതറിനട്ട്  കഫീഴറിലുള  23  ഡറിവറി ഷനകളറിടല  എകറികക്യൂടഫീവട്ട്
എഞറിനഫീയര്മപ്പോരുടടെ ഓഫഫീസുകളറിപലയുയം ഇവയുടടെ കഫീഴറിലുള സബ്ഡറിവറിഷൻ, ടസക്ഷൻ
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ഓഫഫീസുകളപടെയുയം  ടടെലറിപഫപ്പോണ് ചെപ്പോർജ്ജുകള്കപ്പോയറി   ഈ ശഫീര്ഷകതറില്  10  ലക്ഷയം
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

      (ഖണറിക നമ്പര് 13) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  14.02  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ  

2059-80-001-97-21-2―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്   -   ജനറല്   -   ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -   നറിർവ്വഹണവയം
-   പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -   സയംരക്ഷണവയം അറ്റകുറ്റപണറികളയം

ടകടറിടെവറിഭപ്പോഗതറിനട്ട്  കഫീഴറിലുള  20  ഡറിവറിഷനകളറിടല  എകറികക്യൂടഫീവട്ട്
എഞറിനഫീയർമപ്പോരുടടെ  ഓഫഫീസുകളറിപലയുയം  ഇവയുടടെ  കഫീഴറിലുള  സബ്ഡറിവറിഷൻ
ഓഫഫീസുകളപടെയുയം  വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  അറ്റകുറ്റപണറികള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്   10
ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

      (ഖണറിക നമ്പര് 14) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  5.68  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2059-80-053 ―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്   -   ജനറല്   -   സയംരക്ഷണവയം അറ്റകുറ്റപണറികളയം 

ടകടറിടെങ്ങളടടെ സയംരക്ഷണതറിനയം അറ്റകുറ്റപണറികള്ക്കുയം വവദദ്യുത സപ്പോമഗറികളടടെ
സയംരക്ഷണതറിനയം  രപ്പോജ്ഭവന  സജഫീകരറികലറിനയം  തറിരുവനന്തപുരയം  നഗരതറിലുള
സര്കപ്പോര് ടകടറിടെങ്ങള്,  ടസക്രപടററിയറ്റട്ട്  എനറിവയുടടെ സയംരക്ഷണതറിനയം പകരള ഹഹൗസട്ട്
നക്യൂഡല്ഹറിയറിടല  പണറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  7.9051  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

     

 (ഖണറിക നമ്പര് 15)  
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  17.66  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3054-01-001-99―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം    -    നപ്പോഷണല്  വഹപവയ്സട്ട്    -    ഭരണവയം
നടെതറിപ്പുയം   -   ചെഫീഫട്ട് എഞറിനഫീയര്  ,   നപ്പോഷണല് വഹപവ

നപ്പോഷണല്  വഹപവ  ചെഫീഫട്ട്  എഞറിനഫീയറുടടെ  ഓഫഫീസറിടല   പവതനയം,  യപ്പോതപ്പോ
ടചെലവകള്, ഓഫഫീസട്ട് ടചെലവകള്, സ്ഥലയംമപ്പോറ്റബത, അവധറി യപ്പോതപ്പോനകൂലദയം,  പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  അറ്റകുറ്റപണറികള്,  പറി.ഒ.എല്.  ഇന്തദൻ  പറപ്പോഡട്ട്  പകപ്പോൺഗസറിടന്റെ
പരറിശഫീലനയം എനഫീ ഇനങ്ങള്കപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 7.53 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 16) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  704  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ടചെലവട്ട്  ബഡ്ജറ്റട്ട്
വറിഹറിതതറിനളറിലപ്പോയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്ത  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

3054-01-001-98―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം    -    നപ്പോഷണല്  വഹപവയ്സട്ട്    -    ഭരണവയം
നടെതറിപ്പുയം   -   പമല്പനപ്പോടവയം നറിര്വ്വഹണവയം

നപ്പോഷണല്  വഹപവ  ചെഫീഫട്ട്  എഞറിനഫീയറുടടെ  ഓഫഫീസറിടല  പവതനയം,
യപ്പോതപ്പോടചെലവകള്,  ഓഫഫീസട്ട്  ടചെലവകള്,  പറി.ഒ.എല്.  ഇനതറിടല കുടെറിശറിക,  പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  സയംരക്ഷണവയം  അറ്റകുറ്റപണറികളയം  ടമഡറികല്  റഫീഇയംപബഴട്ട്ടമന്റെട്ട്  എനഫീ
ഇനങ്ങള്കപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 36 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 17)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  5869 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ടചെലവട്ട് ബഡ്ജറ്റട്ട് വറിഹറിതതറിനളറിലപ്പോയതറിനപ്പോല്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്ത അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3054-01-337-99―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം    -    നപ്പോഷണല് വഹപവയ്സട്ട്    -    പറപ്പോഡുപണറികള്  -
സയംസ്ഥപ്പോനതറിനകത്തുള  പദശഫീയപപ്പോതയറിടല  അതദപ്പോവശദ
അറ്റകുറ്റപണറികള്  .

സയംസ്ഥപ്പോനതറിനകത്തുള  പദശഫീയപപ്പോതകളറിടല  അതദപ്പോവശദ  അറ്റകുറ്റപണറികള്
സമയബനറിതമപ്പോയറി  ടചെയ്തുതഫീര്ക്കുനതറിനട്ട്   ഈ  ശഫീര്ഷകതറില് 4.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 18) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  491.993  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ടചെലവട്ട്  ബഡ്ജറ്റട്ട്
വറിഹറിതതറിനളറിലപ്പോയതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്ത അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

3054-01-800-99―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം    -    നപ്പോഷണല് വഹപവയ്സട്ട്    -    മറ്റു ടചെലവട്ട്    -
മുനസറിപല്  അതറിര്തറികള്ക്കുളറില്  വരുന  നപ്പോഷണല്
വഹപവയുടടെ സയംരക്ഷണയം

മുനസറിപല് അതറിര്തറികള്ക്കുളറില് വരുന നപ്പോഷണല് വഹപവകളറില് ധപ്പോരപ്പോളയം
അപകടെങ്ങള്  ഉണപ്പോകുനതറിനപ്പോല്  കൂടുതല്  പണറികള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  4.56
പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 19) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  2.03  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ടചെലവട്ട്  ബഡ്ജറ്റട്ട്
വറിഹറിതതറിനളറിലപ്പോയതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്ത അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

3054-03-102-99―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം    -    സയംസ്ഥപ്പോന  വഹപവകള്    -    പപ്പോലങ്ങള്    -
സപ്പോധപ്പോരണ അറ്റകുറ്റപണറികള്
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സയംസ്ഥപ്പോന  വഹപവകളറിടല  പപ്പോലങ്ങളടടെ   അറ്റകുറ്റപണറികള്ക്കുയം  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ
കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് മപ്പോററി  നല്കുനതറിനയം പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമതറി ലഭറിച പ്രവൃതറികള്
പൂർതറിയപ്പോക്കുനതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  10 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 20) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 231.14 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറി വന
തുക  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ  ഉതരവട്ട്  വഴറി  അനവദറിചട്ട്
തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

3054-03-102-98―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം    -    സയംസ്ഥപ്പോന  വഹപവകള്    -    പപ്പോലങ്ങള്    -
ടവളടപപ്പോകടകടുതറികളടടെ അറ്റകുറ്റപണറികള്

ടവളടപപ്പോകടകടുതറികള്മൂലയം  നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള്  സയംഭവറിച  പപ്പോലങ്ങളടടെ
അറ്റകുറ്റപണറികള്  പൂർതറിയപ്പോക്കുനതറിനയം  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  മപ്പോററി
നല്കുനതറിനയം പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമതറി ലഭറിച പ്രവൃതറികള് പൂർതറിയപ്പോക്കുനതറിനമപ്പോയറി
ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 5 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 21) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  83.52  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറി വന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

3054-03-337-96―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം    -    സയംസ്ഥപ്പോന   വഹപവകള്    -     പറപ്പോഡു
പണറികള്   -   ടവളടപപ്പോക ടകടുതറികളടടെ അറ്റകുറ്റപണറികള് 

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  മപ്പോററി  നല്കുനതറിനയം   ടവളടപപ്പോകയംമൂലയം
നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള്  സയംഭവറിച  പറപ്പോഡുകളടടെ  അറ്റകുറ്റപണറികള്  ടചെയ്യുനതറിനയം  പുതുതപ്പോയറി
ഭരണപ്പോനമതറി  ലഭറിച  പ്രവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനയം പവണറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില്
325  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 22)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  പവപ്പോടട്ട്  ടചെയ്തതട്ട്  42192.04  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില്

അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന  തുക  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ

ഉതരവയം ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിയുയം അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

3054-80-001-99―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം   -   ജനറല്   -   ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -   നടെതറിപട്ട് 

പുതുതപ്പോയറി  അനവദറിച  ചെഫീഫട്ട്  എഞറിനഫീയര്  (പപ്പോലങ്ങള്),  ചെഫീഫട്ട്  എഞറിനഫീയര്

(നറിരതട്ട്  പരറിപപ്പോലനയം)  എനഫീ  ഓഫഫീസുകളറിടല  ജഫീവനകപ്പോരുടടെ  യപ്പോതപ്പോ  ടചെലവകള്,

ഓഫഫീസട്ട്  ടചെലവകള്,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  സയംരക്ഷണവയം  അറ്റകുറ്റപണറികളയം,

പറി.ഒ.എല്.  എനഫീ ഇനങ്ങള്കപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില്  24  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 23) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 2415.43 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട്  വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3054-80-001-98―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം   -   ജനറല്   -   ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -   പമല്പനപ്പോടയം

പുതുതപ്പോയറി  അനവദറിച  സര്കറിള്  ഓഫഫീസുകളറിടല  (പപ്പോലങ്ങള്,  നറിരതട്ട്

പരറിപപ്പോലനയം)  ജഫീവനകപ്പോരുടടെ   യപ്പോതപ്പോ  ടചെലവകള്,  ഓഫഫീസട്ട്  ടചെലവകള്,  പമപ്പോപടപ്പോര്

വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  സയംരക്ഷണവയം  അറ്റകുറ്റപണറികളയം,  പറി.ഒ.എല്.  എനഫീ  ഇനങ്ങള്കപ്പോയറി

ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  15 ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 24)  

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 1200.63 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട്  വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3054-80-001-97―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം   -   ജനറല്   -   ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -   നറിര്വ്വഹണയം

പുതുതപ്പോയറി  അനവദറിച  ഡറിവറിഷന  ഓഫഫീസുകളറിടല  (പപ്പോലങ്ങള്,  നറിരതട്ട്
പരറിപപ്പോലനയം)  ജഫീവനകപ്പോരുടടെ   പവതനയം,  യപ്പോതപ്പോ  ടചെലവകള്,  ഓഫഫീസട്ട്  ടചെലവകള്,
പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  സയംരക്ഷണവയം  അറ്റകുറ്റപണറികളയം,  പറി.ഒ.എല്.,  പട്രേഡട്ട്
അപ്രന്റെഫീസ് മപ്പോര്ക്കുള വസ്റ്റൈടപന്റെട്ട്,  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  എനഫീ  ഇനങ്ങള്കപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  7  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 25) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  25402.36  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില്  അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന  തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.  

ശറിപപ്പോര്ശ

3054-80-004-99―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവയം പരറിഷ്കരണവയം    -
പകരള വഹപവ ററിസര്ചട്ട് ഇനസ്റ്റൈറിറ്റക്യൂടട്ട് 

പകരള  വഹപവ  ററിസര്ചട്ട്  ഇനസ്റ്റൈറിറ്റക്യൂടറിടല  ജഫീവനകപ്പോരുടടെ   യപ്പോതപ്പോബത,
വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  സയംരക്ഷണവയം  അറ്റകുറ്റപണറികളയം  പറി.ഒ.എല്.  എനറിവയപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില് 90,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 26)  

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  372.07  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

3054-80-004-98―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവയം പരറിഷ്കരണവയം    -
പബറികട്ട് വര്കട്ട് ഡറിവസന ഇനടവസ്റ്റൈറിപഗഷന കസപ്പോളറിറ്ററി കണ്പട്രേപ്പോള്
ആന്റെട്ട് ററിസര്ചട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട് 
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പബറികട്ട് വര്കട്ട് ഡറിവസന ഇനടവസ്റ്റൈറിപഗഷന കസപ്പോളറിറ്ററി കണ്പട്രേപ്പോള് ആന്റെട്ട് ററിസര്ചട്ട്
പബപ്പോര്ഡറിടല രണട്ട് വപ്പോഹനങ്ങളടടെ അറ്റകുറ്റപണറികള്ക്കുയം ഇനന ടചെലവറിനമപ്പോയറി ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  2.5  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 27) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 1277.72 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

3054-80-004-96―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം    -    ജനറല്    -    ഗപവഷണവയം പരറിഷ്കരണവയം    -
പുതറിയ പദതറികളടടെ പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക ക്ഷമതപ്പോപഠനയം

പുതറിയ പദതറികളടടെ പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികക്ഷമതപ്പോ പഠനയം, ഇനടവസ്റ്റൈറിപഗഷന പജപ്പോലറികള്,
ഡറി.പറി.ആര്.  തയപ്പോറപ്പോകല്,  എനറിവയപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 28) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  335.75  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില്  അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന  തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

3054-80-107-97―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം    -    ജനറല്    -    ടറയറില്പവ  സുരക്ഷറിതതസ
പണറികള്    -    കപ്പോവല്കപ്പോര്  ഇലപ്പോത  ടലവല്  പക്രപ്പോസറിങ്ങുകളറില്
കപ്പോവല് സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്ടപടുതല്

കപ്പോവല്കപ്പോര്  ഇലപ്പോത  ടലവല്  പക്രപ്പോസറിങ്ങുകളറില്  കപ്പോവല്  സയംവറിധപ്പോനയം
ഏര്ടപടുത്തുനതറിനട്ട് ടറയറില്പവയട്ട് നല്പകണ കുടെറിശറിക ഇനതറില് ഈ ശഫീര്ഷകതറില്
3.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

(ഖണറിക നമ്പര് 29)

968/2022.
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  127.98  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

3054-80-800-92―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം   -   ജനറല്   -   മറ്റു ടചെലവകള്   -   പകരള പറപ്പോ ഡട്ട് ഫണട്ട്

തറിരുവനന്തപുരയം,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്,  ആലപ്പുഴ,  കണ്ണൂര്  നഗരവറികസന  പദതറിയപ്പോയുയം
ഡറി.എഫട്ട്.ടഎ.പറി., കൺസള്ടൻസറി ചെപ്പോർജട്ട് എനറിവയപ്പോയുയം ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 18.15 പകപ്പോടെറി
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 30) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ബഡ്ജറ്റട്ട്  വറിഹറിതയം  പനപ്പോണ്  പപ്പോനറില്  നറിനയം  പപ്പോനറിപലയട്ട്  റഫീഅപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന
മുഖപ്പോന്തരയം സര്കപ്പോര് അനവദറിക്കുകയുയം ആയതറില് നറിനട്ട് ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  38901.82  ലക്ഷയം
രൂപയപ്പോണട്ട്. ആയതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദയം വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3054-80-800-87―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം    -    ജനറല്    -    മറ്റു  ടചെലവകള്    -  ബറില്
ഡറിസ് കഹൗണറിയംഗട്ട് ചെപ്പോർജ്ജുകള് 

ബറില്  ഡറിസ് കഹൗണറിയംഗട്ട്  ചെപ്പോർജട്ട്  കുടെറിശറിക  ക്രമഫീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശഫീർഷകതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 31)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 5223.12 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ  ഉതരവയം  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിയുയം  അനവദറിചട്ട്
തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-01-051-99-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്    -
നറിര്മപ്പോണയം   -   സയംസ്ഥപ്പോന നറിയമസഭ   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്
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സയംസ്ഥപ്പോന  നറിയമസഭയുടടെ  പരറിഷ്ക്കരണ  പജപ്പോലറികള്ക്കുയം  നവഫീകരണ
പജപ്പോലറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  2.62  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 32)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 199.62 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-01-051-98-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്    -
നറിര്മപ്പോണയം    -    നഫീതറിനദപ്പോയ  നറിർവ്വഹണയം  -    വൻകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള് 

വഹപകപ്പോടെതറി,  പകപ്പോടെതറി  സമുചയങ്ങള്  എനറിവയുടടെ  നറി ർമപ്പോണതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശഫീർഷകതറില്  53  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 33) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  111.79  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-01-051-97-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്    -
നറിര്മപ്പോണയം   -   ഇലക്ഷന   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള് 

ഇലക്ഷന  കമഫീഷടന്റെ  ആസ്ഥപ്പോനമനറിര  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബനടപട  ബറില്
കുടെറിശറിക  നല്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്   6.9  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 34) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 1466.88 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-96-16 ―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്     -   നറിര്മപ്പോണയം   -
ഭൂനറികുതറി   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തു പണറികള്

വറിവറിധ തപ്പോലൂകട്ട്,  റവനക്യൂ ഓഫഫീസുകളടടെ ടകടറിടെ നറിര്മപ്പോണതറിനയം നവഫീകരണതറിനമപ്പോയറി
ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 1.673 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 35) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  120.06  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-95-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്     -   നറിര്മപ്പോണയം   -
മുദ്രപതങ്ങള്  ,   രജറിപസ്ട്രേഷന   -  വനകറിടെ    മരപ്പോമത്തുപണറികള്

രജറിസ്ട്രേപ്പോര്  ഓഫഫീസുകളടടെ  പണറികള്കപ്പോയറി   ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്   1.5105  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 36)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  122.10  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-94-16―   ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണയം   -
പസ്റ്റൈറ്റട്ട് എടടകസട്ട്   -   വനകറിടെ     മരപ്പോമത്തു പണറികള്

എടടകസട്ട്  പകപ്പോയംപകയം  ഓഫഫീസുകളയം  ഉള്ടപടടെ  പല  പമജര്  പണറികളയം
പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോനളളതറിനപ്പോല്    ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  4.4735  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 37)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  538.44  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-92-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണയം   -
പബറികട്ട് സര്വ്വഫീസട്ട് കമഫീഷന   -   വനകറിടെ  മരപ്പോമത്തുപണറികള്

പബറികട്ട്  സര്വ്വഫീസട്ട്  കമഫീഷടന്റെ  ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങളടടെ   പണറികള്കപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  1.31  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 38) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  270.43  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-01-051-90-16―   ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണയം   -
ട്രേഷററിയുയം അകഹൗണ്ടുഭരണവയം   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തു പണറികള്

ട്രേഷററി  ഓഫഫീസുകളടടെ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  7.88
ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 39)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 18.15 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-88-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണയം   -
ജയറില്   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്  .
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ജയറില്  ഡറി.ജറി.പറി,  ഐ.ജറി,  ഡറി.ഐ.ജറി  ഓഫഫീസുകളടടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  1.04  പകപ്പോടെറി രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 40) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  ടചെലടവപ്പോനയം  തടനയറില.  അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-86-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണയം   -
ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തു   പണറികള്    (  സറിവറില്  പജപ്പോലറികള്  )  -    വനകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള്

സറിവറില് പസ്റ്റൈഷന, മറിനറി സറിവറില് പസ്റ്റൈഷന തുടെങ്ങറിയവയുടടെ പണറികള് പൂര്തഫീകരറികപ്പോനയം
കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  നല്കുവപ്പോനയം  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  42.6465  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 41)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 5173.69 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-83-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്    മൂലധനടചലവട്ട്     -    ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്    -
നറിര്മപ്പോണയം    -    രപ്പോജ്ഭവന  മരപ്പോമത്തു  പണറികള്    -    വനകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള് 

രപ്പോജ്ഭവന ടകടറിടെങ്ങളടടെ നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില്  26.5  ലക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 42)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  55.51  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന തുക

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-01-051-82-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്    മൂലധനടചലവട്ട്     -    ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്    -

നറിര്മപ്പോണയം   -   പസ്റ്റൈറ്റട്ട് പപ്പോനറിയംഗട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്

പസ്റ്റൈറ്റട്ട്  പപ്പോനറിയംഗട്ട്  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങളടടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശഫീര്ഷകതറില്  11 ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 43) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  4.56 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. അതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള

അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-75-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്    മൂലധനടചലവട്ട്     -    ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്  -

നറിര്മപ്പോണയം   -   വപ്പോണറിജദ നറികുതറി വകുപട്ട്   -   വനകറിടെ  മരപ്പോമത്തുപണറികള്

വപ്പോണറിജദ നറികുതറി വകുപറിടന്റെ ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങളടടെ പണറികള് പൂർതഫീകരറിചട്ട് കുടെറിശറിക

ബറില്ലുകള്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  25.06 ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 44)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് ടചെലടവപ്പോനയം തടനയറില. അതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള

അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

4059-01-051-72―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്  -   നറിര്മപ്പോണയം
-   വറിപലജട്ട് ഓഫഫീസുകളടടെ നറിര്മപ്പോണവയം  പുനരുദപ്പോരണവയം 

വറിപലജട്ട്  ഓഫഫീസുകളടടെയുയം  റസറിഡനഷദല് കസപ്പോര്പടഴറിടന്റെയുയം  പണറികള്കപ്പോയറി ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  1.4455  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 45)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  87.51  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-71-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്  -
നറിര്മപ്പോണയം    -    മപ്പോനദ  -  വറിരുദ  ഉപതജക  പപ്പോപകജറിന  കഫീഴറിലുള
പദതറികള്   -    ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തു പണറികള്   (  ടകടറിടെങ്ങള്  ) -    വനകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള്

മപ്പോനദ-വറിരുദ പപ്പോപകജറിടല പണറികള്കപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില്  40  ലക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 46)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  258.46  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പോല്   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-01-051-64―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്  -    നറിര്മപ്പോണയം    -
നറിയമസഭപ്പോമണല ആസറി വറികസന പദതറി

നറിയമസഭപ്പോ  മണല  ആസറി  വറികസന  പദതറിയറിടല  പ്രവർതറികള്കപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില് 30 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 47)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 33.59 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-01-051-63―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -    ഓഫഫീസട്ട് ടകടറിടെങ്ങള്  -  നറിർമപ്പോണയം  -
സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ പ്രവൃതറികള് 

ഭരണപ്പോനമതറി  നല്കുനതറിനട്ട്  മുപനപ്പോടെറിയപ്പോയുള  പ്രപ്പോരയംഭ  ഇൻടവസ്റ്റൈറിപഗഷൻ
നടെപടെറികള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീർഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.          

 (ഖണറിക നമ്പര് 48) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് ടചെലടവപ്പോനയം തടനയറില. അതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-60-051-77-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചലവട്ട്    -   മറ്റു ടകടറിടെങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണയം   -  നറിയമസഭപ്പോ
പഹപ്പോസ്റ്റൈല് പകപ്പോമ്പഹൗണറില് നറിയമസഭപ്പോ  സപ്പോമപ്പോജറികര്കട്ട്  പവണറിയുള ഫ്ളപ്പോറ്റട്ട്
നറിര്മപ്പോണയം  -  വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്  

നറിയമസഭപ്പോ  സപ്പോമപ്പോജറികര്കട്ട്  പവണറിയുള  ഫപ്പോറ്റട്ട്  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി   ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  55.6  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 49) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  171.73  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-60-051-72-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്   മൂലധനടചലവട്ട്     -    മറ്റു  ടകടറിടെങ്ങള്    -    നറിര്മപ്പോണയം
-  നറിയമസഭപ്പോമണല ആസറി വറികസന പദതറി   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്
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 നറിയമസഭപ്പോ  മണല  ആസറി  വറികസന  പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുതറിയറിട്ടുള  വറിവറിധ
പണറികള്കപ്പോയറി ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  3.4576  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 50) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 2178.67 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-60-051-71―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചലവട്ട്    -   മറ്റു ടകടറിടെങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണയം   -   ജയറിലുകളടടെ
ആധുനറികവല്കരണയം

ജയറിലുകളടടെ  ആധുനറികവല്കരണതറിനപ്പോയറി  അനവദറിചറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  5.8065  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 51) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  894.28  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-60-051-69―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചലവട്ട്    -    മറ്റു  ടകടറിടെങ്ങള്    -     നറിര്മപ്പോണയം    -
ജുഡഫീഷദററിയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സഹൗകരദവറികസനയം    (    പകപ്പോടെതറി  ടകടറിടെങ്ങള്  ,
ജഡ്ജറിമപ്പോരുടടെ  വപ്പോസസ്ഥലങ്ങള്  എനറിവയുടടെ  നറിര്മപ്പോണയം    -  60  %    പകന
വറിഹറിതയം  )  

60%  പകന സഹപ്പോയയം ഉള ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  പകപ്പോടെതറി  ടകടറിടെങ്ങളടടെ
പണറികള്കപ്പോയറി 11.5887 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 52)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  3283.09  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4059-60-051-68―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചലവട്ട്    -    മറ്റു  ടകടറിടെങ്ങള്    -     നറിര്മപ്പോണയം    -    സൂക്ഷ്മ
പരറിപശപ്പോധന  പ്രവൃതറികള് 

ഭരണപ്പോനമതറി  നല്കുനതറിനട്ട്  മുപനപ്പോടെറിയപ്പോയുള  പ്രപ്പോരയംഭ  ഇൻടവസ്റ്റൈറിപഗഷൻ
നടെപടെറികള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീർഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 53)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് ടചെലടവപ്പോനയം തടനയറില. അതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-80-051-79―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  മൂലധനടചെലവട്ട്    -    ജനറല്    -     നറിര്മപ്പോണയം    -    ടജനഡര്
ബഡ്ജറ്ററിയംഗറിനട്ട് തുടെകയം 

ടജൻ ഡർ  ബഡ്ജറ്ററിയംഗറിപനപ്പോടെനബനറിചട്ട്  നടെക്കുന  പ്രവൃതറികള്കപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  1.0965  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 54) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  281.78  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

4059-80-051-78-16―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ജനറല്   -    നറിര്മപ്പോണയം   -   വസനറിക സ്ക്കൂള്
-   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള് 

വസനറിക  സ്കൂള്  ടകടറിടെതറിടല  പഡപ്പോർമറിറ്റററി  നറിര്മപ്പോണതറിനട്ട്  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  13
ലക്ഷയം  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.       

(ഖണറിക നമ്പര് 55)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  139.76  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

4059-80-051-75―ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട് മൂലധനടചലവട്ട്   -   ജനറല്   -    നറിര്മപ്പോണയം   -   സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ
പ്രവ വൃതറികള്

ഭരണപ്പോനമതറി  നല്കുനതറിനട്ട്  മുപനപ്പോടെറിയപ്പോയുള  പ്രപ്പോരയംഭ  ഇൻടവസ്റ്റൈറിപഗഷൻ
നടെപടെറികള്കപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില്  1 പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 56) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  4.27  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-01-337-99―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട്ട്    -  നപ്പോഷണല് വഹപവകള്
-    പറപ്പോഡുപണറികള്  -  നപ്പോഷണല്   വഹപവ  കടെന  പപപ്പോകുന  വഴറിയറിലുള
ടതരടഞ്ഞെടുത പടണങ്ങളറില് വബവലനകള് നറിര്മറിക്കുനതറിനട്ട് 

നപ്പോഷണല് വഹപവ അര്ബന ലറിങറിടല പറപ്പോഡുകളടടെ പരറിഷ്കരണതറിനയം ഉപപപ്പോതകളടടെയുയം
പസവനപറപ്പോഡുകളടടെയുയം നറിര്മപ്പോണതറിനമപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 7 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 57) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 748.889 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

5054-01-337-98-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്     - നപ്പോഷണല്
വഹപവകള്    -    പറപ്പോഡുപണറികള്    -    പദശഫീയപപ്പോതടയ നഗരങ്ങളമപ്പോയറി
ബനറിക്കുന ഭപ്പോഗതറിടന്റെ വറികസനയം  -  വനകറിടെ മരപ്പോമത്തു പണറികള്  . 
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പദശഫീയപപ്പോതടയ നഗരങ്ങളമപ്പോയറി  ബനറിപറിക്കുന ഭപ്പോഗതറിടന്റെ വറികസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുയം
കരമന -  കളറിയറികപ്പോവറിള പപ്പോതയറിടല ഒനപ്പോയം  ഘടയം രണപ്പോയം റഫീചട്ട് പ്രപ്പോവചമ്പലയം -  വഴറിമുകട്ട് പറപ്പോഡറിടന്റെ
പശഷറിക്കുന  നറിർമപ്പോണ  പ്രവൃതറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  8  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 58) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  64.793  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ  

5054-01-337-95―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്     -    നപ്പോഷണല്
വഹപവകള്    -   പറപ്പോഡുപണറികള്    -   ടകപ്പോലയം   -   ആലപ്പുഴ  -   പദശഫീയപപ്പോത
വബപപ്പോസട്ട്   (  പകന സര്കപ്പോരുമപ്പോയറി ടചെലവട്ട് പങറിടെല്  ) 

ആലപ്പുഴ വബപപ്പോസട്ട് നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികളടടെ ബറില്ലുകള് തഫീര്പപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 59) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  682.73  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

5054-05-101-99-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്    -
സയംസ്ഥപ്പോനപ്പോന്തരമപ്പോപയപ്പോ  ,    സപ്പോമ്പതറികമപ്പോപയപ്പോ  പ്രപ്പോധപ്പോനദമുള  പറപ്പോഡുകള്    -
പപ്പോലങ്ങള്   -    സറി  .  ആര്  .  എഫട്ട്  .    പപ്പോലങ്ങള്   (  സപ്പോധപ്പോരണ വറിഹറിതയം  ) -    വനകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള് 

പദശഫീയപപ്പോതപ്പോ വറിഭപ്പോഗതറിടന്റെ പപ്പോലങ്ങളമപ്പോയറി ബനടപടട്ട് രണട്ട് പപ്പോലങ്ങളടടെ നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൃതറികള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  48  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര് ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 60)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 2248.187 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

5054-05-337-97-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്    -
സയംസ്ഥപ്പോനപ്പോന്തരമപ്പോപയപ്പോ  ,    സപ്പോമ്പതറികമപ്പോപയപ്പോ  പ്രപ്പോധപ്പോനദമുള പറപ്പോഡുകള്    -
പറപ്പോഡട്ട് പണറികള്   -    സറി  .  ആര്  .  എഫട്ട്  .    പറപ്പോഡുകള്   (  സപ്പോധപ്പോരണ വറിഹറിതയം  ) -
വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്  . 

നറിലവറിലുള  പ്രവൃതറികള്  പൂർതറിയപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  400  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി  ശറിപപ്പോര് ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 61) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 27416.58 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ  

5054-03-337-98-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്    -    സയംസ്ഥപ്പോന
പപ്പോതകള്    -    പറപ്പോഡട്ട്  പണറികള്    -    വറികസനവയം  പരറിഷ്ക്കരണവയം    -
വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്  .

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  മപ്പോററി  നല്കുനതറിനയം  നറിലവറിലുള  പ്രവൃതറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനയം സ്ഥലപമടറ്റടുകലറിനയം ടവളടപപ്പോകയം മൂലയം നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള് സയംഭവറിച സയംസ്ഥപ്പോന
പപ്പോതകളടടെ  പുനര്നറിര്മപ്പോണതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  30  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 62) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 8971.76 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.
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ശറിപപ്പോര്ശ

5054-03-337-97―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം   -    സയംസ്ഥപ്പോന പപ്പോതകള്   -    പറപ്പോഡട്ട് പണറികള്   -
പകരള  പസ്റ്റൈറ്റട്ട്  ട്രേപ്പോൻപസപ്പോർടട്ട്  പപ്രപ്പോജകട്ട്    (  പലപ്പോക  ബപ്പോങട്ട്
സഹപ്പോയറിക്കുനതട്ട്  ) 

നറിലവറില് പണറി നടെക്കുന പുനലൂർ ടപപ്പോൻകുനതറിടന്റെയുയം മറ്റട്ട് മൂനട്ട് ആർ.ടക.ഐ. പറപ്പോഡുകളടടെ
(അടൂർ-ടചെങ്ങന്നൂർ, വപനപ്പോവട്ട്-തപ്പോനറികണയം, ടചെമണ്ണൂർ ഗദപ്പോപട്ട്)  പ്രവൃതറികള്കപ്പോയറി 300 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 63) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  64454.09  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന
തുക സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനനുുവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-04-101-99-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്     -    ജറിലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളയം  മറ്റു  പറപ്പോഡുകളയം    -    പപ്പോലയം  പണറികള്    -    പ്രധപ്പോന  ജറിലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകള്  പപ്പോലങ്ങളയം കലുങ്കുകളയം   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള് 

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  മപ്പോററി  നല്കുനതറിനയം  നറിലവറിലുള  പ്രവൃതറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനയം  സ്ഥലപമടറ്റടുകലറിനമപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 50  പകപ്പോടെറി രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 64) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 8156.97 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ  ഉതരവയം  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥ  വഴറിയുയം
അനനുുവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-04-101-98-16―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം    -    ജറിലപ്പോതല പറപ്പോഡുകളയം മറ്റു പറപ്പോഡുകളയം    -    പപ്പോലയം
പണറികള്    -    മറ്റട്ട്  ജറിലപ്പോതല പറപ്പോഡുകള് പപ്പോലങ്ങളയം കലുങ്കുകളയം    -    വൻകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള്
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കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് മപ്പോററി നല്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീർഷകതറില്  3
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 65)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  244.32  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-04-101-86-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്  - ജറിലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളയം  മറ്റു  പറപ്പോഡുകളയം    -    പപ്പോലയം  പണറികള്  -    മപ്പോനദ  -  വറിരുദ
ഉപതജക   പപ്പോപകജറിന  കഫീഴറിലുള  പദതറികള്  –
ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തു  പണറികൾ     (  പപ്പോലങ്ങള്  )  –    വനകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള്

 കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറിലകള് മപ്പോററി നല്കുനതറിനയം പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമതറി ലഭറിച
പ്രവൃതറികള്  പൂർതറിയപ്പോക്കുനതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  8  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

 (ഖണറിക നമ്പര് 66) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  824.08  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-04-101-86-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം   സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട്ട്  -    ജറിലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളയം  മറ്റു  പറപ്പോഡുകളയം    -    പപ്പോലയം  പണറികള്    -  മപ്പോനദവറിരുദ  ഉപതജ
പപ്പോപകജറില്  കഫീഴറിലുള  പദതറികള്  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  പണറികള്
(  പപ്പോലങ്ങള്  ) -  വൻകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്

 അഴറിമപ്പോവ്കടെവട്ട് പപ്പോലതറിടന്റെ നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീർഷകതറില് 2.6 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 67)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് ടചെലവട്ട് ഇലപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്ത തുക ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

5054-04-337-99-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്     -    ജറിലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളയം  മറ്റു  പറപ്പോഡുകളയം    -      പറപ്പോഡട്ട്   പണറികള്    -    പ്രധപ്പോന
ജറിലപ്പോതല  പറപ്പോഡുകള്  വറികസനവയം  പരറിഷ്കരണവയം    -    വനകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള് 

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  മപ്പോററി  നല്കുനതറിനയം  നറിലവറിലുള  പ്രവൃതറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനയം  ടവളടപപ്പോകയംമൂലയം  നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള്  സയംഭവറിച  പറപ്പോഡുകളടടെ
പുനര്നറിര്മപ്പോണതറിനമപ്പോയറി  650  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 68) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 96318.67 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ  ഉതരവയം  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിയുയം
അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

5054-04-337-98-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ജറിലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളയം മറ്റു പറപ്പോഡുകളയം  -   പറപ്പോഡട്ട് പണറികള്   -   മറ്റു ജറിലപ്പോതല പറപ്പോഡുകള്
പുതറിയ പണറികള്   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് മപ്പോററി നല്കുനതറിനയം പുതറിയ പ്രവൃര്തറികള്ക്കുയം പവണറി
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 69) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  1542  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.
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ശറിപപ്പോര്ശ

5054-04-337-97-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്     -    ജറിലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളയം മറ്റു പറപ്പോഡുകളയം    -    പറപ്പോഡട്ട് പണറികള്    -    മറ്റു ജറിലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകള്  വറികസനവയം  പരറിഷ്കരണവയം    -    വൻകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള് 

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് മപ്പോററി നല്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 20 പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 70) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 3900.70 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ  

5054-04-337-92 ―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം സയംബനറിച   മൂലധനടചലവട്ട്     -   ജറിലപ്പോതല പറപ്പോഡുകളയം
മറ്റു പറപ്പോഡുകളയം   -   പറപ്പോഡട്ട് പണറികള്   -   മലപയപ്പോര വഹപവ

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  മപ്പോററി  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്
1 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 71)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  73.93  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-04-337-89-16―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്    -    ജറിലപ്പോതല
പറപ്പോ ഡുകളയം  മറ്റു  പറപ്പോഡുകളയം    -    പറപ്പോഡട്ട്  പണറികള്    -    ശബരറിമല
പറപ്പോ ഡട്ട് പപ്രപ്പോജകട്ട്   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  മപ്പോററി  നല്കുനതറിനയം  പ്രവൃതറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  125  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 72)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 18544.39 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ  ഉതരവയം  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിയുയം

അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-04-337-80―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച    മൂലധനടചലവട്ട്    -    ജറിലപ്പോതല

പറപ്പോ ഡുകളയം  മറ്റു  പറപ്പോഡുകളയം    -    പറപ്പോഡട്ട്  പണറികള്    -    ഭൂമറി

എടറ്റടുകലറിനള നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം 

വറിവറിധ  ജറിലകളടടെ  എല്.എ.ആര്.  പകസുകളടടെ  തുക  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശഫീര്ഷകതറില്  50  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 73) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് പവപ്പോട്ടു ടചെയ്തതുയം ചെപ്പോര്ജട്ട് ടചെയ്തതുമപ്പോയ വറിഹറിതയം  പനപ്പോണ് പപ്പോനറില്

നറിനയം പപ്പോന ടഹഡറിപലയട്ട് റഫീഅപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന മുഖപ്പോന്തറിരയം സര്കപ്പോര് അനവദറിച്ചു തനറിട്ടുണട്ട്.

ആയതറില് ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  പവപ്പോടട്ട്  ടചെയ്തതട്ട്  14202.29  ലക്ഷയം രൂപയുയം ചെപ്പോര്ജട്ട് ടചെയ്തതട്ട്

4008.84  ലക്ഷയം രൂപയുയം ആണട്ട്.  ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന തുക സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ  ഉതരവയം  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിയുയം  അനവദറിചട്ട്

തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-80-001-99―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട്ട്  -    ജനറല്    -

ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -  3054    പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  എന

കണകറിനതറില് നറിനള എസ്റ്റൈപ്പോബറിടഷ്മെന്റെട്ട് ചെപ്പോർജട്ട് വറിഹറിതയം 

എസ്റ്റൈപ്പോബറിടഷ്മെന്റെട്ട് ചെപ്പോർജട്ട് വറിഹറിതയറിനതറില് ഈ ശഫീർഷകതറില് 198 പകപ്പോടെറി രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 74)  
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 33614.66 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-80-004-98―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ജനറല്    -
ഗപവഷണയം    -    കസപ്പോളറിറ്ററി  കണ്പട്രേപ്പോള്  യൂണറിറ്റട്ട്  സ്ഥപ്പോപറികലുയം  പകരളപ്പോ
വഹപവ ററിസര്ചട്ട് ഇനസ്റ്റൈറിറ്റക്യൂടറിടന കസപ്പോളറിറ്ററി കണ്പട്രേപ്പോള് യൂണറിറ്റപ്പോകറി
ഉയര്തലുയം  . 

ഡറിവസന  ഓഫഫീസട്ട്,  ടക.എചട്ട്.ആര്.ഐ  കസപ്പോളറിറ്ററി  കണ്പട്രേപ്പോള്  കപ്പോരദപ്പോലയങ്ങളടടെ
അടെറിസ്ഥപ്പോന വറികസനയം,  ഉപകരണങ്ങള് ലഭദമപ്പോകല്,  കമ്പക്യൂടര്  &  പസപ്പോഫ് റ്റട്ട് ടവയര് ലഭദമപ്പോകല്,
വപലറ്ററിയംഗട്ട് പപ്രപ്പോജകട്ട്സട്ട് ലപ്പോബറിടന്റെയുയം ടകടറിടെതറിടന്റെയുയം വറിപുലഫീകരണയം, ഓഫഫീസട്ട് ഫര്ണറിചറുകള്
എനറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  8  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 75)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  689.83  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.   ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദയം വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-80-052-99―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ജനറല്
-  യപനപ്പോപകരണങ്ങള്    -  3054    പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  എന
കണകറിനതറില്  നറിനയം  പണറിയപ്പോയുധങ്ങള്ക്കുയം  യനസപ്പോമഗറികള്ക്കുയം
പവണറി മപ്പോറ്ററിയ വറിഹറിതയം  . 

പണറിയപ്പോയുധങ്ങള്ക്കുയം  യനസപ്പോമഗറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീർഷകതറില്  15  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 76) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 2353.02 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.
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ശറിപപ്പോര്ശ

5054-80-107-99―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ജനറല്    -

ടറയറില്പവ  സുരക്ഷറിതതസ  പണറികള്  -    ടറയറില്പവ  സുരക്ഷറിതതസ

പണറികള് 

2  ROB/RUB  നറിർമപ്പോണതറിനപ്പോയറി  K-rail-നട്ട്   ഈ  ശഫീർഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 77) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി  

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില് ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട്  343.46  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  എനപ്പോല്

5054-80-800-81  എന ശഫീര്ഷകതറിടല ബഡ്ജറ്റട്ട്  വറിഹറിതമപ്പോയ  906.10  ലക്ഷയം രൂപ

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറിപലയട്ട് റഫീഅപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന മുഖപ്പോന്തറിരയം അനവദറിചറിട്ടുണട്ട്. അതറിനപ്പോല് ടെറി

ശഫീര്ഷകതറിടല  ടചെലവമുള്ടപടടെ  ആടക  594.72  ലക്ഷയം(343.46+251.26)  രൂപ

ആയറിട്ടുണട്ട്.  ടെറി  തുക  ബഡ്ജറ്റട്ട്  വറിഹറിതതറിനളറിലപ്പോയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-80-107-97―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം  സയംബനറിച   മൂലധനടചലവട്ട്    -  ജനറല്    -

ടറയറില്പവ  സുരക്ഷറിതതസ  പണറികള്    -    പുതറിയ  ടറയറില്പവ

പമല്പപ്പോലതറിനപ്പോയുള ഭൂമറി ഏടറ്റടുകല്  .  

K-rail  നറിർമപ്പോണയം  നടെനട്ട്  വരുന 20 ROB/RUB -യുടടെ  ഭൂമറി  ഏടറ്റടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശഫീര്ഷകതറില്  54  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 78) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  പനപ്പോണ്  പപ്പോനറില്  ടചെലവകടളപ്പോനയം  തടനയറില.  എനപ്പോല്  പപ്പോന

ശഫീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജറ്റട്ട്  വറിഹറിതയം  ഇടലങറിലുയം  258.11  ലക്ഷയം  രൂപ  ആടക  ടചെലവപ്പോയറിട്ടുണട്ട്.

ഇതറില്  അധറികമപ്പോയറി  പവണറിവന  തുക  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ

ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 
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ശറിപപ്പോര്ശ 

5054-80-337-88-16―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട്ട്   -   ജനറല്  -   പറപ്പോഡട്ട്
പണറികള്  -    പ്രളയബപ്പോധറിത പ്രപദശങ്ങളറിടല തകര്ന പറപ്പോഡുകളടടെയുയം
പപ്പോലങ്ങളടടെയുയം പുനര്നറിര്മപ്പോണയം   -   വനകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള്  . 

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക നല്കുനതറിനയം നറിലവറിലുള പ്രവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനമപ്പോയറി
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  150  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 79) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 16888.25 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ  

5054-80-800-81―പറപ്പോഡുകളയം  പപ്പോലങ്ങളയം    സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട്ട്    -    ജനറല്    -      മറ്റട്ട്
ടചെലവകള്   -   ടറയറില്പവ സുരക്ഷറിതതസ പണറികള്

കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് മപ്പോററി നല്കുനതറിനയം ആർ.ബറി.ഡറി.സറി.ടക.-യുടടെ
പമല്പനപ്പോടതറില്  കപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട്ട്,  ഫപറപ്പോകട്ട്,  കപ്പോരറിതപ്പോസട്ട്  എനഫീ  ടറയറില്പവ
പമല്പപ്പോലങ്ങളടടെ  പൂർതഫീകരണതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില് 10  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 80) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ആടക  ടചെലവപ്പോയതട്ട്  251.26  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ടെറി  തുക  ബഡ്ജറ്റട്ട്
വറിഹറിതതറിനളറിലപ്പോയതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക ആവശദയം വനറില. കൂടെപ്പോടത
ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറിടല ബഡ്ജറ്റട്ട് വറിഹറിതവയം ടചെലവയം എലപ്പോയം 5054-80-107-99 എന ശഫീര്ഷകതറിപലയട്ട്
റഫീഅപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന മുഖപ്പോന്തറിരയം സര്കപ്പോര് അനവദറിച്ചു ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-80-800-71―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം   -   ജനറല്   -   മറ്റട്ട് ടചെലവകള്   -   ടകപ്പോചറിയറില് സഫീപപപ്പോർടട്ട്
-  എയർപപപ്പോർടട്ട് പറപ്പോഡറിടന്റെ നറിർമപ്പോണയം  .
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കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് മപ്പോററി നല്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീർഷകതറില്
2.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.       

(ഖണറിക നമ്പര് 81)  

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

 ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 174.95 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-80-800-69―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം    സയംബനറിച മൂലധനടചലവട്ട്    -    ജനറല്    -    മറ്റട്ട്
ടചെലവകള്   -   സയംസ്ഥപ്പോന പറപ്പോഡട്ട് പുനരുദപ്പോരണ പദതറി

RICK-ടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി പപ്പോപകജട്ട്  -  എ,  പപ്പോപകജട്ട്  -  ബറി എനറിവയുടടെ പമല്പനപ്പോടതറില്
പറപ്പോഡുകളടടെ പുനരുദപ്പോരണ പ്രവൃതറികപളപ്പോടെനബനറിചട്ട് യൂടറിലറിറ്ററി ഷറിഫറിയംഗട്ട്,  വപപ്പുകള്
മപ്പോറ്റുക  തുടെങ്ങറിയ  പണറികള്  നടെത്തുനതറിനട്ട്  കണ്ടസഷടണയര്മപ്പോര്കട്ട്  കരപ്പോർപ്രകപ്പോരയം
ആനസറിറ്ററി  നല്കുനതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില് 2.8857  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 82)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  ടചെലവറിലപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്ത  തുക
ആവശദയം വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5054-80-800-68―പറപ്പോഡുകളയം പപ്പോലങ്ങളയം    സയംബനറിച മൂലധനടചലവട്ട്    -    ജനറല്    -    മറ്റട്ട്
ടചെലവട്ട്   -   പറി  .  പറി  .  പറി  . (  അനസറിറ്ററി  )   നടെപപ്പോകല് പറപ്പോഡട്ട് സയംരക്ഷണയം

RICK-ടന്റെ  പമല്പനപ്പോടതറില്  പപ്പോപകജട്ട്-എ,  പപ്പോപകജട്ട്-ബറി  എനറിവയറിലപ്പോയറി
പൂര്തറിയപ്പോകറിയ   പറപ്പോഡുകളടടെ  കണ്ടസഷടണയര്മപ്പോര്കട്ട്  കരപ്പോര്  പ്രകപ്പോരയം  അനസറിറ്ററി
നല്കുനതറിനട്ട്  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  10.3757  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 83)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ആടക ടചെലവപ്പോയതട്ട് 6641.74 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട്. ഇതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറിവന തുക
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവട്ട് വഴറി അനവദറിചട്ട് തനറിട്ടുളതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-001-99―തുറമുഖങ്ങളയം  വലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -    ഭരണവയം
നടെതറിപ്പുയം   -   പപപ്പോർടട്ട് ഡയറകപററ്റട്ട് 

പകരള മപ്പോരറിവടെയം പബപ്പോർഡട്ട്,  തറിരുവനന്തപുരയം ഓഫഫീസറിടല ജഫീവനകപ്പോരുടടെ  TA,
വവദദ്യുതറി ചെപ്പോർജട്ട് എനറിവയപ്പോയറി ഈ ശഫീർഷകതറില്  10  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 84)  

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് ടടവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട്ട് ഇനതറില് 10 ലക്ഷയം രൂപ അധറിക ഫണട്ട്
അനവദറിക്കുനതറിനട്ട്  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിച്ചുടവങറിലുയം  5  ലക്ഷയം  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്
അനവദറിചതട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

3051-02-001-97―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -    ഭരണവയം
നടെതറിപ്പുയം    -    ടസനട്രേല് വര്കട്ട്പഷപ്പോപ്പുയം  പസ്റ്റൈപ്പോഴട്ട്  ഓര്ഗടടനപസഷന
സ്ഥപ്പോപറികലുയം

ടെഗ്ഗുകള്,  ബപ്പോര്ജ്ജുകള്,  മറ്റട്ട്  ജലവപ്പോഹനങ്ങള്  എനറിവയുടടെ  അറ്റകുറ്റപണറികള്
ടചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  നഫീണകരയറിലുയം  പബപ്പൂരറിലുയം  പ്രവര്തറിക്കുന  വര്കട്ട്പഷപ്പോപറിടല
ജഫീവനകപ്പോരുടടെയുയം  തുറമുഖ  ഡയറകപററ്ററില്  ചെഫീഫട്ട്  ടമകപ്പോനറികല്  എഞറിനഫീയറുടടെ
ഓഫഫീസറിടല  ജഫീവനകപ്പോരുടടെയുയം  യപ്പോതപ്പോബത,  ടടെലറിപഫപ്പോണ്  ചെപ്പോര്ജട്ട്,  മറ്ററിനങ്ങള്,
അദർ  ഐറ്റയംസട്ട്,  അദർ  ചെപ്പോർജസട്ട്  എനഫീ  ശഫീര്ഷകങ്ങളറിലപ്പോയറി  11  ലക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 85)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് ഓവര് ടടടെയം അലവനസട്ട് അനവദറിക്കുനതറിനട്ട്   5.6  ലക്ഷയം
രൂപയുടടെ ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചുടവങറിലുയം ഫടണപ്പോനയം അനവദറിചറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

3051-02-102-99―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -    തുറമുഖ

കപ്പോരദപ്പോപനസഷണയം   -   പപപ്പോര്ടപ്പോഫഫീസുകളയം എസ്റ്റൈപ്പോബറിഷട്ട് ടമന്റുകളയം

നഫീണകര, ആലപ്പുഴ, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട് പപപ്പോര്ടപ്പോഫഫീസര്മപ്പോരുടടെ ഓഫഫീസുകളറിപലയുയം മറ്റട്ട്

സബട്ട്  ഓഫഫീസുകളറിപലയുയം  ജഫീവനകപ്പോരുടടെയുയം  ടെഗ്ഗുകള്,  ബപ്പോര്ജുകള്,  ക്രയറിനകള്

എനറിവയറിടല ജഫീവനകപ്പോരുടടെയുയം ഓവര്വടെയം  അലവനസട്ട്,  പവതനയം,  ദറിവസപവതനയം,

യപ്പോതപ്പോ  ടചെലവകള്,  ടടെലറിപഫപ്പോണ്  ചെപ്പോര്ജ്ജുകള്,  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി,  പമപ്പോപടപ്പോര്

വപ്പോഹനങ്ങളടടെ സയംരക്ഷണവയം അറ്റകുറ്റപണറികള് എനറിവയപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില്

17  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 86)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി(RRT) ഇനതറില് 2.8 ലക്ഷയം രൂപയയം

ഓവര്  ടടടെയം  അലവനസറിനട്ട്  48  ലക്ഷയം  രൂപയയം  അധറിക  തുകയള  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്

സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം അതറില്  RRT  ശഫീര്ഷകതറില് 2.55  ലക്ഷയം രൂപ മപ്പോതമപ്പോണട്ട്

അനവദറിചതട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-102-98―തുറമുഖങ്ങളയം ടടലറ്റട്ട് ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ തുറമുഖങ്ങള്    -    തുറമുഖ

കപ്പോരദപ്പോപനസഷണയം   -   അപനസഷണവയം  രക്ഷപ്പോനടെപടെറിയുയം 

കടെലറിടല  രക്ഷപ്പോപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുളള  ജലവപ്പോഹനങ്ങളറിടല  ജഫീവനകപ്പോരുടടെ

ഓവര്ടടടെയം  അലവനസട്ട്,  യപ്പോതപ്പോബത,  ജലവപ്പോഹനങ്ങള്ക്കുളള  ഇനനടചെലവട്ട്,  പറി.ഒ.എല്.

എനറിവയപ്പോയറി   ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  11  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 87) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  ഓവര് ടടടെയം  അലവനസട്ട്  അനവദറിക്കുനതറിനട്ട്   7  ലക്ഷയം

രൂപയുടടെ ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചുടവങറിലുയം ഫടണപ്പോനയം അനവദറിചറില.

968/2022
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ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-103-97―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -
ടഡ്രെഡ്ജറിയംഗയം സര്പവ്വയറിങ്ങുയം   -   ടഡ്രെഡ്ജറിയംഗട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട് 

തുറമുഖങ്ങളറിടല അതദപ്പോവശദ മണ്ണുമപ്പോന്തല് പ്രവര്തനതറിനട്ട് പവണറിയുളള ഗപ്പോബട്ട്
ടഡ്രെഡ്ജറുടടെ  പ്രവര്തനവമപ്പോയറി  ബനടപട  ജഫീവനകപ്പോരുടടെ   അലവനസട്ട്,
യപ്പോതപ്പോബത, മറ്ററിനയം  എനറിവയപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില്   3 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 88)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  അനവദറിച  തുക  മതറിയപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുകയള
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-001-98-04-1―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -  ഹപ്പോര്ബര്  എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട്
ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട്   -   യപ്പോതപ്പോ ടചെലവകള്   -    യപ്പോതപ്പോബത 

യപ്പോതപ്പോബതയപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  2 ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 89)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുകയള  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിച്ചുടവങറിലുയം
തുകടയപ്പോനയം അനവദറിചറില.  ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  9.02
ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട് ടചെലവഴറിചതട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

3051-02-001-98-05-1―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    ഹപ്പോര്ബര്  എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട്
ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടചെലവകള്   -   ടവളകരയം 

ടവളകരതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  2 ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 90)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുകയള  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിച്ചുടവങറിലുയം
തുകടയപ്പോനയം അനവദറിചറില.  ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  1.36
ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട് ടചെലവഴറിചതട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

3051-02-001-98-05-2―തുറമുഖങ്ങളയം ടടലറ്റട്ട് ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ തുറമുഖങ്ങള്    -    ഭരണവയം
നടെതറിപ്പുയം    -    ഹപ്പോര്ബര് എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട്    -    ഓഫഫീസട്ട്
ടചെലവകള്   -   വവദദ്യുതറി ടചെലവട്ട് 

വവദദ്യുതറി  ടചെലവകള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  1  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 91)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി  

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 4.59  ലക്ഷയം രൂപ അഡഫീഷണല് ആതടടറപസഷന മുപഖന
അനവദറിച്ചു.  ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  13.81  ലക്ഷയം  രൂപ
ടചെലവഴറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-001-98-05-3―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    ഹപ്പോര്ബര്  എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട്
ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടചെലവകള്   -   ടടെലറിപഫപ്പോണ് ടചെലവട്ട്  

ടടെലറിപഫപ്പോൺ  ടചെലവകള്കപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില്  1.5  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 92) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുകയള  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിച്ചുടവങറിലുയം
തുകടയപ്പോനയം അനവദറിചറില.  ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  2.49
ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട് ടചെലവഴറിചതട്ട്.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-001-98-05-4―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    ഹപ്പോര്ബര്  എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട്
ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട്   -   ഓഫഫീസട്ട് ടചെലവകള്   -   മറ്ററിനങ്ങള്  

മറ്റട്ട്  ടചെലവകള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  7  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 93)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുകയള  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിച്ചുടവങറിലുയം
തുകടയപ്പോനയം അനവദറിചറില.  ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  3.17
ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട്ട് ടചെലവഴറിചതട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-001-98-06―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -   ഹപ്പോര്ബര് എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട്
-   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി 

വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി ഇനതറിലപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 15 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിവകയറിരുതണടമനട്ട്   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 94) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 18.92 ലക്ഷയം രൂപ അഡഫീഷണല് ആതടടറപസഷന മുപഖന
അനവദറിച്ചു.  ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  30.88  ലക്ഷയം രൂപ
ടചെലവഴറിച്ചു. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-001-98-12―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -   ഹപ്പോര്ബര് എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട്
-   പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം വസ്റ്റൈടപനഡുകളയം
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പസപ്പോളർഷറിപ്പുകള്ക്കുയം  വസ്റ്റൈടപന്റുകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  5  ലക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 95)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 7 ലക്ഷയം രൂപ റഫീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന മുപഖന അനവദറിച്ചു. ഇഹൗ
ശഫീര്ഷകതറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 30.38 ലക്ഷയം രൂപ ടചെലവഴറിച്ചു. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-001-98-21-2―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    ഹപ്പോര്ബര്  എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട്
ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട്    -    പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്    -    സയംരക്ഷണവയം
അറ്റകുറ്റപണറികളയം 

കപ്പോലപഴകയം  ടചെന  വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  അറ്റകുറ്റപണറികള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്
4.5 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 96) 

   സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില്  4.18  ലക്ഷയം രൂപ അഡഫീഷണല് ആതടടറപസഷന മുപഖന
അനവദറിച്ചു.  ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  7.94  ലക്ഷയം  രൂപ
ടചെലവഴറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ 

3051-02-001-98-45―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -    ഭരണവയം
നടെതറിപ്പുയം   -   ഹപ്പോര്ബര് എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട്   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  . 

പറി.ഒ.എല്.  ഇനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  6  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 97)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില്  3.94  ലക്ഷയം രൂപ അഡഫീഷണല് ആതടടറപസഷന മുപഖന

അനവദറിച്ചു.  ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  11.96  ലക്ഷയം  രൂപ

ടചെലവഴറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-101-98―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -

നറിര്മപ്പോണവയം  അറ്റകുറ്റപണറികളയം    -     ഹപ്പോര്ബര്  എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട്

ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെട്ട് 

ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  15  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 98)

 സസഫീകരറിച നടെപടെറി  

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് അധറിക ഫണട്ട് ആവശദമപ്പോയറി വനറില.  ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില്

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 9.63 ലക്ഷയം രൂപ ടചെലവഴറിച്ചു. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-103-99―തുറമുഖങ്ങളയം വലറ്റട്ട് ഹഹൗസുകളയം   -    ടചെറുകറിടെ തുറമുഖങ്ങള്  -   ടഡ്രെഡ്ജറിയംഗയം

സര്പവ്വയറിയംഗയം  -   വഹപഡ്രെപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട് സര്പവ്വ വറിഭപ്പോഗയം 

ടമഡറികല്  റഫീ-ഇയംപബഴട്ട്ടമന്റെട്ട്,  പറി.ഒ.എല്.,  പമപ്പോപടപ്പോർ  വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  സയംരക്ഷണയം,

അറ്റകുറ്റപണറികള്  എനറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  14  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 99) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

പറി.ഒ.എല്.  ശഫീര്ഷകതറില്  50,000  രൂപ  റഫീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന  മുപഖന

അനവദറിച്ചു.  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളടടെ  സയംരക്ഷണയം,  അറ്റകുറ്റപണറികള്  എനറിവയറില്

നറിലവറിടല ബഡ്ജറ്റട്ട് വറിഹറിതതറില് ടചെലവട്ട് പരറിമറിതടപടുത്തുകയുണപ്പോയറി.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3051-02-103-96―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ടചെറുകറിടെ  തുറമുഖങ്ങള്    -
ടഡ്രെഡ്ജറിയംഗയം സര്പവ്വയറിയംഗയം   -   വഹ പഡ്രെപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട് സർപവ്വ മൺസൂണറിനട്ട്
മുൻപുയം പറിൻപുയം ഉള മണ്ണുമപ്പോന്തലറിടന്റെ നറിരഫീക്ഷണയം 

ഈ ശഫീർഷകതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  15 ലക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 100)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  ശഫീര്ഷകതറില്  2021-22  വര്ഷതറില്  അനവദറിചറിട്ടുള  ബഡ്ജറ്റട്ട്
വറിഹറിതതറില് ടചെലവട്ട് പരറിമറിതടപടുതറി.

ശറിപപ്പോര്ശ 

3051-80-800-94―തുറമുഖങ്ങളയം  ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകളയം    -    ജനറല്    -    ടപപ്പോതുവപ്പോയ  –  
HSW-  യറിടല ഡറിജറിറ്റല് ഗവർണൻസട്ട് 

 വഹപഡ്രെപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട്  സർപവ്വ  വറിഭപ്പോഗതറില്  ഡറിജറിറ്റല്  ഗപവർണൻസറിനപ്പോയറി  ഈ
ശഫീർഷകതറില്  70  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 101) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത ശഫീര്ഷകതറില് നറിലവറിടല  ബഡ്ജറ്റട്ട് വറിഹറിതമപ്പോയ 60 ലക്ഷയം രൂപയറില്
ടചെലവട്ട് പരറിമറിതടപടുതറി.

ശറിപപ്പോര്ശ 

5051-80-001-98―തുറമുഖങ്ങള്  ,   വലറ്റട്ട് ഹഹൗസുകള് എനറിവയള മൂലധനടചലവട്ട്   -   ജനറല്   -
ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം    -    തുറമുഖ എഞറിനഫീയററിയംഗട്ട്  വകുപറില് നവഫീകരണയം  ,
ഗപവഷണയം  ,   വറികസനയം 

പുതറിയ  പ്രവ വൃതറികള്കപ്പോയുയം  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  നല്കുനതറിനപ്പോയുയം  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 102)
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സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് അധറിക ഫണട്ട് ആവശദമപ്പോയറി വനറില.  ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില്
2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 466.00 ലക്ഷയം രൂപ ടചെലവഴറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

5051-80-001-93―തുറമുഖങ്ങള്  ,   ടടലറ്റട്ട് ഹഹൗസുകള്  എനറിവയള മൂലധനടചലവട്ട്   -   ജനറല്   -
ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -    വഹപഡ്രെപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട് സർപവ്വ വറിയംഗറിടന്റെ കഫീഴറിലുള
പബപ്പോടട്ട്  ടഷല്പടഴട്ട്  ,    ഓഫഫീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങള്  ,    കസപ്പോര്പടഴട്ട്  എനറിവയുടടെ
നറിർമപ്പോണവയം പുനരുദപ്പോരണവയം 

വഹപഡ്രെപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട്  സർപവ്വ  വറിയംഗറിടന്റെ  കഫീഴറിലുള  പബപ്പോടട്ട്  ടഷല്പടഴട്ട്  ഓഫഫീസട്ട്
ടകടറിടെങ്ങള്,  കസപ്പോർപടഴട്ട്  എനറിവയുടടെ  നറിർമപ്പോണതറിനയം  പുനരുദപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി  ഈ
ശഫീർഷകതറില് 50 ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 103) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ടെറി ശഫീര്ഷകതറില് 2021-22 വര്ഷപതകട്ട്  അനവദറിച  25 ലക്ഷയം രൂപയളറില്
ടചെലവട്ട് പരറിമറിതടപടുതറി. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5051-80-190-97(01)―തുറമുഖങ്ങള്  ,    ടടലറ്റട്ട്  ഹഹൗസുകള്  എനറിവയള  മൂലധനടചലവട്ട്    -
ജനറല്    -    ടപപ്പോതുപമഖലയറിലുയം  മറ്റു  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിലുമുള  മൂലധന
നറിപക്ഷപയം   -    അഴഫീകല് പപപ്പോർടട്ട് ലറിമറിറ്റഡട്ട്    -    ഗഫീൻ ഫഫീല്ഡട്ട് ഫഫീഡർ
പപപ്പോർടറിടന്റെ നവഫീകരണയം 

ഗഫീൻ ഫഫീല്ഡട്ട് ഫഫീഡർ പപപ്പോർടറിടന്റെ നവഫീകരണതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി വറിശദമപ്പോയറി പപ്രപ്പോജകട്ട്
ററിപപപ്പോർടട്ട് തയപ്പോറപ്പോക്കുനതട്ട്, പപ്പോരറിസ്ഥറിതറിക പഠനയം, തുറമുഖപ്പോധറിഷറിത ടസസട്ട്/വദവസപ്പോയ പമഖല
എനറിവയുടടെ  വറികസനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീർഷകതറില്  10 പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 104) 
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ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് അധറിക തുകയള ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുനറില.  ഇഹൗ

ശഫീര്ഷകതറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 4.62  പകപ്പോടെറി രൂപ ടചെലവഴറിച്ചു. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5051-80-800-75―തുറമുഖങ്ങള്  ,   വലറ്റട്ട് ഹഹൗസുകള് എനറിവയള മൂലധനടചലവട്ട്   -   ജനറല്   -

മറ്റു ടചെലവകള്   -   നറിരഫീക്ഷണ കപലുകളടടെ നവഫീകരണയം 

പുതറിയ ടവസലറിടന്റെ പസ്റ്റൈജട്ട് പപയ്ടമന്റെറിനയം 2 ടവസലുകളടടെ നവഫീകരണതറിനമപ്പോയറി ഈ

ശഫീര്ഷകതറില്  50  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി

വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 105)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 2021-22 വര്ഷപതകട്ട് അനവദറിച 100 ലക്ഷയം രൂപയളറില്

ടചെലവട്ട് പരറിമറിതടപടുതറി. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5051-80-800-72―തുറമുഖങ്ങള്  ,   വലറ്റട്ട് ഹഹൗസുകള് എനറിവയള മൂലധനടചലവട്ട്   -   ജനറല്   -

മറ്റു ടചെലവകള്   -   ഇരവറിപുരയം പരവൂര് തഫീരപദശ പറപ്പോഡട്ട്  

ബറില്  കുടെറിശറിക  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  10  ലക്ഷയം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 106)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി  

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 23.25 ലക്ഷയം രൂപ അഡഫീഷണല് ആതടടറപസഷന മുപഖന

അനവദറിച്ചു.  ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  23.25  ലക്ഷയം രൂപ

ടചെലവഴറിച്ചു. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3055-00-800-95―പറപ്പോഡട്ട്  ഗതപ്പോഗതയം    -    മറ്റു  ടചെലവകള്    -    പകരള  പറപ്പോഡട്ട്  സുരക്ഷപ്പോ
ഫണറിപലകട്ട് മപ്പോറ്റല്

 പകരള  പറപ്പോഡട്ട്  സുരക്ഷ  അപതപ്പോററിറ്ററികട്ട്  യഥപ്പോസമയയം  ഫണട്ട്  ലഭറികപ്പോതതട്ട്  പറപ്പോ ഡട്ട്
സുരക്ഷപ്പോ പ്രവര്തനങ്ങടള സപ്പോരമപ്പോയറി ബപ്പോധറിക്കുനണട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശഫീര്ഷകതറില്
36.95  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 107) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  3055-00-800-95-ല്  ടക.ആര്.എസട്ട്.എ.-യട്ട്  പവണറി
വകയറിരുതറിയറിരുന  113.05  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ററിലഫീസട്ട്  ടചെയ്തട്ട്  നല്കറിയറിട്ടുള
സപ്പോഹചെരദതറില്,  ടെറി  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  ഉപപയപ്പോഗറിച  പശഷയം,  ആയതറിടന്റെ
യൂടറിടടലപസഷന  സര്ടറിഫറികറ്റട്ട്  സമര്പറികപ്പോന  പറപ്പോഡട്ട്  സുരക്ഷപ്പോ  അപതപ്പോററിറ്ററികട്ട്
നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്. യൂടറിടടലപസഷന സര്ടറിഫറികറ്റട്ട് സമര്പറിക്കുന മുറയട്ട് അധറിക
തുക അനവദറിക്കുന കപ്പോരദയം പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3075-60-001-98-01-4― മറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വ്വഫീസുകള്   -   മറ്റുളവ – ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം
-   പമല്പനപ്പോടയം   -   ശമ്പളയം  -  ടമഡറികല് റഫീ  -  ഇയംപബഴട്ട്ടമന്റെട്ട്  

ടമഡറികല് റഫീ-ഇയംപബഴട്ട്ടമന്റെട്ട് കുടെറിശറികയറിനതറില്  ഈ ശഫീര്ഷകതറില്   1.62 ലക്ഷയം
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 117)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി  

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

3075-60-001-98-21-2―മറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വ്വഫീസുകള്   -   മറ്റുളവ – ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം    -
പമല്പനപ്പോടയം    -    പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്    -    സയംരക്ഷണവയം
അറ്റകുറ്റപണറികളയം  

വറിവറിധ  മഫീറ്ററിയംഗകള്ക്കുയം  പരറിപശപ്പോധനയമപ്പോയറി  യപ്പോത കൂടുതലപ്പോകുനതുയം  വപ്പോഹനതറിടന്റെ
കപ്പോലപഴകവയം കപ്പോരണയം അറ്റകുറ്റപണറികള് നടെപതണതുളതറിനപ്പോലുയം ടസയര് പപ്പോര്ട്സുകളടടെ



43

വറിലയറിലുയം ഇനഷസറനസട്ട് പ്രഫീമറിയതറിലുണപ്പോയ വര്ദനവയം മൂലയം ഉള അധറിക ടചെലവറിനമപ്പോയറി
ഈ ശഫീര്ഷകതറില്  55,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 118)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

3075-60-800-97―മറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വ്വഫീസുകള്   -   മറ്റുളവ – മറ്റു ടചെലവകള്   -   ഉള്നപ്പോടെന
ജലഗതപ്പോഗത കനപ്പോലുകളടടെ സയംരക്ഷണയം 

പകപ്പോവളയം-പബകല്  ടവസ്റ്റൈട്ട്  പകപ്പോസ്റ്റൈട്ട്  കനപ്പോലറിടന്റെ  555  കറിപലപ്പോമഫീറ്റപറപ്പോളയം  ഭപ്പോഗടത
കനപ്പോലുകളടടെയുയം  അനബന  നറിര്മറിതറികളടടെയുയം  അറ്റകുറ്റപണറികള്കപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  75  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 119)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ഇഹൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുകയപ്പോയറി  69.24  ലക്ഷയം  രൂപ  ടലറ്റര്  ഓഫട്ട്
ടക്രഡറിറ്റട്ട്(LOC) മുപഖന 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനവദറിചറിട്ടുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

5055-00-800-79―പറപ്പോഡട്ട്  ഗതപ്പോഗതയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട്ട്    -    മറ്റു ടചെലവകള്    -
വപ്പോഹനവക്യൂഹങ്ങളടടെ നവഫീകരണവയം ഗണനറിലവപ്പോരയം ടമചടപടുതലുയം 

700 സറി.എൻ.ജറി. ബസ്സുകള് വപ്പോങ്ങുനതറിപലയപ്പോയറി 455 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം 3000 ഡഫീസല്
ബസ്സുകടള സറി.എൻ.ജറി.  ബസ്സുകള് ആക്കുനതറിനട്ട്  100  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ഈ ശഫീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 120)

സസഫീകരറിച നടെപടെറി

ആസൂതണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ശറിപപ്പോര്ശകനസൃതമപ്പോയറിടപ്പോണട്ട്  ഓപരപ്പോ  പദതറിക്കുയം
വറിഹറിതയം  വകയറിരുതറിയറിട്ടുളതട്ട്.  പദതറി  നറിര്വ്വഹണ  പുപരപ്പോഗതറിയുടടെയുയം  ബഡ്ജറ്റട്ട്
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വറിനറിപയപ്പോഗതറിടന്റെയുയം  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  അധറികവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോയറി  വരുന
പക്ഷയം  ഉചെറിത  ശറിപപ്പോര്ശ  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിനട്ട്  സമര്പറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.  ആയതട്ട്
പരറിപശപ്പോധറിചട്ട്  സയംസ്ഥപ്പോനതറിടന്റെ വറിഭവ ലഭദത  കണകറിടലടുത്തുയം അധറിക വറിഹറിതയം
അനവദറിക്കുനതട്ട് പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

5075-60-800-58―മറ്റു  ഗതപ്പോഗത  സര്വ്വഫീസുകള്ക്കുള  മൂലധനടചലവട്ട്    -    മറ്റുളവ  -    മറ്റു
ടചെലവകള്  -  മപ്പോഹറി  മുതല്  വളപടണയം  വടരയുള  ടവസ്റ്റൈട്ട്  പകപ്പോസ്റ്റൈട്ട്
കനപ്പോലുകളടടെയുയം ഫഫീഡർ കനപ്പോലുകളടടെയുയം ടമചടപടുതല്  

ടവസ്റ്റൈട്ട്പകപ്പോസ്റ്റൈട്ട്  കനപ്പോലറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള  മപ്പോഹറി  വളപടണയം  ടസ്ട്രേചറിടന്റെ  ഇനറിയുയം
പൂർതഫീകരറികപ്പോനള  ഭപ്പോഗതറിടന്റെ  സ്ഥലപമടറ്റടുപറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  16.25
പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 129)
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ഇഹൗ ശഫീര്ഷകതറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനവദറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

7055-00-190-99―പറപ്പോഡട്ട്  ഗതപ്പോഗതതറിനള  വപ്പോയ്പകള്    -    ടപപ്പോതുപമഖലയയം  മറ്റു
സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമുള വപ്പോയ്പകള്   -    പകരള പസ്റ്റൈറ്റട്ട് പറപ്പോഡട്ട് ട്രേപ്പോനപസപ്പോര്ടട്ട്
പകപ്പോര്പപറഷനള വപ്പോയ്പകള് 

ടക.എസട്ട്.ആര്.ടെറി.സറി.  ജഫീവനകപ്പോര്കട്ട്  ശമ്പളതറിനയം  ടക.എസട്ട്.ആര്.ടെറി.സറി.
ടപനഷനകപ്പോര്കട്ട് ടപനഷനയം നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില്  1258.78  പകപ്പോടെറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 130) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ടക.എസട്ട്.ആര്.ടെറി.സറി.-യുടടെ പദതറി/പദതറിപയതര പ്രവര്തനങ്ങള്കട്ട് മതറിയപ്പോയ തുക
ബഡ്ജറ്ററില് വകറിയറിരുതറിയറിട്ടുണട്ട്.  ബഡ്ജറ്റട്ട്  വറിനറിപയപ്പോഗതറിടന്റെയുയം  ടക.എസട്ട്.ആര്.ടെറി.സറി.-യുടടെ
ആവശദതറിടന്റെയുയം അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് അധറിക വറിഹറിതയം ആവശദമപ്പോയറി വരുനപക്ഷയം
ഉചെറിത  ശറിപപ്പോര്ശ  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിനട്ട്  സമര്പറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.  സയംസ്ഥപ്പോനതറിടന്റെ
നറിലവറിടല വറിഭവ  ലഭദത കൂടെറി  കണകറിടലടുതട്ട്  അധറിക വറിഹറിതയം  അനവദറിക്കുനതട്ട്
പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട്ട്. 
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ടക.എസട്ട്.ആർ.ടെറി.സറി.-യുടടെ  കഫീഴറില്  വറിവറിധ  സ്ഥലങ്ങളറില്  വപ്പോണറിജദ  സമുചയങ്ങളടടെ  പണറി
ആരയംഭറിച്ചുടവങറിലുയം  ആയതട്ട്  പൂർതറിയപ്പോകപ്പോനപ്പോവപ്പോടത  മുടെങ്ങറികറിടെക്കുകയപ്പോണട്ട്.  ആയതട്ട്
പൂർതഫീകരറിക്കുനതറിനട്ട്  പുതറിയ  ശഫീർഷകയം  അനവദറിചട്ട്  50  പകപ്പോടെറി   രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 131) 

സസഫീകരറിച നടെപടെറി 

ടക.എസട്ട്.ആര്.ടെറി.സറി.-യുടടെ പദതറി/പദതറിപയതര പ്രവര്തനങ്ങള്കട്ട് മതറിയപ്പോയ
തുക  ബഡ്ജറ്ററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട്ട്.  ബഡ്ജറ്റട്ട്  വറിനറിപയപ്പോഗതറിടന്റെയുയം
ടക.എസട്ട്.ആര്.ടെറി.സറി.-യുടടെ ആവശദതറിടന്റെയുയം അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് അധറിക വറിഹറിതയം
ആവശദമപ്പോയറി വരുനപക്ഷയം ഉചെറിത ശറിപപ്പോര്ശ ധനകപ്പോരദ വകുപറിനട്ട് സമര്പറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.
സയംസ്ഥപ്പോനതറിടന്റെ നറിലവറിടല വറിഭവ ലഭദത കൂടെറി കണകറിടലടുതട്ട് അധറിക വറിഹറിതയം
അനവദറിക്കുനതട്ട് പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട്ട്. 
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