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സബ് ജകക്ട് കേമതിറതി XIV

(ആഭഭ്യന്തര കേഞരഭ്യങ്ങള്)
(2021-2023)

ഘടെന

ടചെയര്മഞന :

ശതീ. പതിണറഞയതി വതിജയന,
        മുഖഭ്യമനതി.

അഞ്ചാംഗങ്ങള് :

ശതീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന

ശതീ. വതി. കജഞയതി

ശതീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലതിക്കുടതി

ശതീ. ടെതി. ടഎ. മധുസൂദനന

ശതീ. മഞതത്യു ടെതി. കതഞമസക്ട്

ശതീ. ഉമന ചെഞണതി

ശതീ. ടെതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന

ശതീ. വതി. ഡതി. സതതീശന

ശതീ. കേടെകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന

ശതീ. കതഞമസക്ട്  ടകേ. കതഞമസക്ട്.

നതിയമസഭഞ  ടസക്രകടറതിയറക്ട് :

ശതീമതതി കേവതിതഞ ഉണതിതഞന, ടസക്രടറതി-ഇന-ചെഞര്ജക്ട്

ശതീമതതി ഷബഞന അ ഞഞ്ചാം, കജഞയതിനക്ട് ടസക്രടറതി

ശതീമതതി എന. ജതി. ദതീപ , ടഡപപ്യൂടതി ടസക്രടറതി

ശതീ. കജഞമതി ടകേ. കജഞസഫക്ട്,  അണര് ടസക്രടറതി.



അവതഞരതികേ

ആഭഭ്യന്തര  കേഞരഭ്യങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിച  സബ്ജകക്ട്  കേമതിറതി  XIV-ടന  2022-23
സഞമ്പതതികേ  വര്ഷടത  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുടടെ  പരതികശഞധന  സഞ്ചാംബനതിച  രണഞമതക്ട്
റതികപഞര്ടക്ട് സമതിതതി അദഭ്യക്ഷനഞയ ഞഞന സമർപതിക്കുന.

കകേരള  നതിയമസഭയുടടെ  നടെപടെതിക്രമവഞ്ചാം  കേഞരഭ്യനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച
ചെടങ്ങളതിലഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശ കരഖകേളതിലഞ്ചാം വഭ്യവസ്ഥ ടചെയതിട്ടുള്ള പകേഞരഞ്ചാം 2022 ഏഏ്രപതില് 4, 11
എനതീ  തതീയതതികേളതില്  സമതിതതി  കയഞഗഞ്ചാം  കചെര്നക്ട്  തഞടഴെപറയുന  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളതില്
ഉള്ടകഞള്ളുന വതിവതിധ ടചെലവതിനങ്ങള് പരതികശഞധതിച. 

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് II―സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഭരണതലവനമഞര്, മനതിമഞര്, 
                                    ആസ്ഥഞന ഉകദഭ്യഞഗസ്ഥനമഞര്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് III―നതീതതിനഭ്യഞയ നതിര്വ്വഹണഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് IV―ടതരടഞടുപ്പുകേള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XII―കപഞലതീസക്ട്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIII―ജയതിലകേള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIV―കസ്റ്റേഷനറതിയുഞ്ചാം അചടെതിയുഞ്ചാം മറക്ട് ഭരണപരമഞയ  
                                        സര്വ്വതീസുകേളുഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XV―ടപഞതുമരഞമതക്ട്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVII―വതിദഭ്യഞഭഭ്യഞസഞ്ചാം, കേഞയതികേവതികനഞദഞ്ചാം, കേല,   
                                         സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം

 ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII―വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIII―വഞര്തഞവതിതരണവഞ്ചാം പചെരണവഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIV―ടതഞഴെതിലഞ്ചാം ടതഞഴെതിലഞളതി കക്ഷമവഞ്ചാം 
പവഞസതികക്ഷമവഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലവകേ സഞമ്പതതികേ സര്വ്വതീസുകേള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVII―വഭ്യവസഞയങ്ങള്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLI―ഗതഞഗതഞ്ചാം

കമല്  പരഞമര്ശതിച  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേടള  സഞ്ചാംബനതിചക്ട്  ബനടപട  വകുപ്പുകേളതില്
നതിനഞ്ചാം  ലഭതിച  കുറതിപ്പുകേള്  പസ്തുത  കയഞഗങ്ങളതില്  സമതിതതി  പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം
സനതിഹതിതരഞയതിരുന  ബനടപട  ഉകദഭ്യഞഗസ്ഥരതില്  നതിനക്ട്  ആവശഭ്യമഞയ  അധതികേ
വതിവരങ്ങള് ആരഞയുകേയുഞ്ചാം ടചെയ.



ഭരണഘടെനഞപരവഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേവമഞയ  പരതിമതിതതികേള്കക്ട്  വതികധയമഞയതി,  സമതിതതി
അഭതിപഞയങ്ങള്  സസ്വരൂപതിക്കുകേയുഞ്ചാം  നതിഗമനങ്ങളതില്  എതതികചരുകേയുഞ്ചാം  ടചെയ.
വതിവതിധ  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളതില്  ലഭഭ്യമഞയ  ബഡ്ജറക്ട്  വതിഹതിതഞ്ചാം  അപരഭ്യഞപ്തമഞയ
ശതീര്ഷകേങ്ങളതികന്മേല് അധതികേ തുകേ  വകേയതിരുത്തുനതതിനുള്ള സമതിതതിയുടടെ ശതിപഞര്ശകേള്
ഉള്ടകഞള്ളതിചടകേഞണ്ടുള്ളതഞണക്ട് ഈ റതികപഞര്ടക്ട്. 

2022 ജൂണ്  9-ാം തതീയതതി കചെർന സമതിതതി  കയഞഗഞ്ചാം ഈ റതികപഞർടക്ട് അഞ്ചാംഗതീകേരതിച. 

                  

പതിണറഞയതി വതിജയന,
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം, ടചെയര്മഞന,
2022, ജൂണ് 9. സബ് ജകക്ട് കേമതിറതി  XIV.



ററിപപപ്പോര്ടട

2022-23  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ബഡ്ജറട  ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകളറില് ആഭഭ്യന്തരകപ്പോരഭ്യങ്ങള
സസംബനറിച്ച പതറിനപ്പോലപ്പോസം  സബ്ജകട  കമറിററിയുതടെ പരറിധറിയറില് വരുന്ന  II,  III,  IV,  XII,
XIII,  XIV,  XV,  XVII,  XVIII,  XXIII,  XXIV,   XXVIII,  XXXVII,  XLI  എന്നന
ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകള  2022  ഏപറില്  4,  11  എന്നന തനയതറികളറില് പചേര്ന്ന പയപ്പോഗങ്ങളറില്
പകരള  നറിയമസഭയുതടെ  നടെപടെറിക്രമവസം  കപ്പോരഭ്യനറിര്വ്വഹണവസം   സസംബനറിച്ച  ചേടങ്ങളറിതല
ചേടസം  235(1)  പകപ്പോരസം  സമറിതറി  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  നടെതറിയറിരുന.  ബനതപട
വകുപ്പുകളറില്നറിനസം  ലഭറിച്ച  കുററിപ്പുകളസം  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥരറില്  നറിനസം  ലഭറിച്ച  അധറിക
വറിവരങ്ങളസം  വറിശകലനസം  നടെതറിയതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശകള  ചുവതടെ
പചേര്ക്കുന.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് II―സസംസ്ഥപ്പോന ഭരണതലവനപ്പോര്, മനറിമപ്പോര്,
ആസ്ഥപ്പോന  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥനപ്പോര്

പവപ്പോടട തചേയ്തതട :  6,86,17,90,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട : 235,39,25,000 രൂപ

2013-00-104-99―അതറിഥറി സല്കപ്പോര തചേലവകള

വറിഹറിതസം : 45  ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

1. അതറിഥറി  സല്കപ്പോര  തചേലവകള  എന്ന  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയ  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെയുസം ബനതപട
വകുപറിതന്റെ വറിശദനകരണതറിതന്റെയുസം അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഇഇൗ ഇനതറില്  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില്   10   ലകസം
രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2051-00-102-99―പബറികട സർവ്വനസട കമനഷൻ

വറിഹറിതസം : 1.6807 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

2. പബറികട  സർവ്വനസട  കമനഷനട  വറിവറിധ  കണകറിനങ്ങളറിലപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ  നടെപട
വർഷതത  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വർഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ   സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച.
തചേയര്മപ്പോതന്റെ ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക വസതറിയറിതലയുസം ഓഫനസുകളറിതലയുസം ഗസട ഹഇൗസുകളറിതലയുസം തവള്ളകരസം,
കരസം,  തകടറിടെ  വപ്പോടെക,  പറി.എസട.സറി.  ബുള്ളററിന്/വജ്രജ ജൂബറിലറി  തസ്പെഷഭ്യല്  പതറിപട  എന്നറിവയുതടെ

554/2022.
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പസറിദ്ധനകരണതറിനുള്ള  തചേലവകള  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴപറയുന്ന  ശനർഷകങ്ങളകട  പനതര  സൂചേറിപറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

നറിലവറിതല ബഡ്ജറട       അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യതപടുന്ന 
                                                            വറിഹറിതസം                               തുക

05-1-തവള്ളകരസം - 4.50   ലകസം രൂപ           3.00   ലകസം രൂപ             

06-വപ്പോടെക കരസം നറികുതറി - 1.5357  പകപ്പോടെറി രൂപ        32.43   ലകസം രൂപ

07-പസറിദ്ധനകരണങ്ങള - 10.00  ലകസം രൂപ         65.00   ലകസം രൂപ

2052―തസക്രപടററിയറട തപപ്പോതുസര്വ്വനസുകള

2052-00-090-99―അഡ് മറിനറിപസ്ട്രേറനവട തസക്രപടററിയറട 

വറിഹറിതസം : 1.5719 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

3. അഡ് മറിനറിപസ്ട്രേറനവട  തസക്രപടററിയററില്  പവതനസം,  കപ്പോമബത,  മറട
അലവന്സുകള,  സ്ഥലസം  മപ്പോറ  ബത,  തടെലറിപഫപ്പോണ്  തചേലവട  എന്നന  ഇനങ്ങളറിലപ്പോയറി
നറിലവറില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന വറിഹറിതസം നടെപ്പുവര്ഷതത തചേലവകളകട പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴപറയുന്ന    ശനര്ഷകങ്ങളകട  പനതര
കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി    അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന.

നറിലവറിതല ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  

അധറികമപ്പോയറി
ആവശഭ്യതപടുന്ന തുക

02-1 -പവതനസം 64.97 ലകസം രൂപ

44.0  ലകസം രൂപ02-2- കപ്പോമബത 7.80  ലകസം രൂപ

02 -3-മറട അലവന്സുകള 1.44 ലകസം രൂപ

04-2-  സ്ഥലസംമപ്പോറ ബത 8.19 ലകസം രൂപ 5.00  ലകസം രൂപ

05-3-തടെലറിപഫപ്പോണ് തചേലവട 76.23 ലകസം രൂപ 15.00  ലകസം രൂപ

2052-00-090-95―നറിയമവകുപട

01-6―ഓവര്ടടെസം അലവന്സട

വറിഹറിതസം :  1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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4.  നറിയമസഭപ്പോ  സപമളന  കപ്പോലയളവറില്  നറിയമനറിര്മപ്പോണവസം  മറട  നറിയമസഭപ്പോ  പജപ്പോലറികളമപ്പോയറി
ബനതപടട അധറിക സമയ പജപ്പോലറികള തചേയ്യുന്ന നറിയമവകുപറിതല ജനവനകപ്പോര്കട ഓവര്ടടെസം അലവന്സട
അനുവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില് പടെപ്പോകണ് തപപ്പോവറിഷന് ആണട നല്കറിയറിരറിക്കുന്നതട  എന്നതറിനപ്പോല്
01-6    ഓവര്ടടെസം  അലവന്സട  എന്ന  ശനര്ഷകതറില്    4.99    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോ  ഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന.

2052-00-090-95―നറിയമ വകുപട

വറിഹറിതസം : 28.8 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)    

5. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെയുസം
നറിയമവകുപറിതന്റെ   വറിശദനകരണതറിതന്റെയുസം  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പദ്ധതറിപയതര
തചേലവകളകപ്പോയറി  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് സ്ഥലസംമപ്പോറബത,  വപ്പോടെക,  മററിനങ്ങള,  പമപ്പോപടപ്പോര്വപ്പോഹനങ്ങളതടെ സസംരകണവസം
അറകുറപണറികളസം,  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  പപയപ്പോഗസം,  ഇനന  തചേലവട  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി
തപ്പോതഴപറയുന്ന  ശനര്ഷകങ്ങളകട  പനപര  സൂചേറിപറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

നറിലവറിതല ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  

 അധറികമപ്പോയറി
ആവശഭ്യതപടുന്ന

തുക

04-2 സ്ഥലസംമപ്പോറബത 54,000  രൂപ 96,000  രൂപ

05-4 മററിനങ്ങള 23.11 ലകസം രൂപ 6.89  ലകസം രൂപ

06 - വപ്പോടെക, കരസം,  നറികുതറി ഇല്ലെ 2.50  ലകസം രൂപ

21-2 സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം 1.68 ലകസം രൂപ 1.82  ലകസം രൂപ

26- ഔപദഭ്യപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ പപയപ്പോഗസം 1000  രൂപ 49,000  രൂപ

45-പറി.ഒ.എല്. 3.46 ലകസം രൂപ 2.54 ലകസം രൂപ

2052-00-090-73―പപ്പോർലതമന്റെററികപ്പോരഭ്യ ഇന്സറിററ്റ്യൂടട ഗപ്പോന്റെട ഇന് എയ്ഡട 

31― സഹപ്പോയധനസം  -  ശമ്പളസം

36―സഹപ്പോയധനസം  -  ശമ്പപളതരസം
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വറിഹറിതസം : 33 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)    

വറിഹറിതസം : 71.50 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

6. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിതന്റെ അസംഗനകരറികതപട പരറിപപ്പോടെറികള,
ജനവനകപ്പോരുതടെ  ശമ്പളസം എന്നറിവയപ്പോയറി   ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  ഈ ഇനതറിതല തചേലവട
നറിർവഹറിക്കുവപ്പോന്  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്   ശമ്പള
ഇനതറില്    25.15722    ലകസം  രൂപയുസം  ശമ്പപളതര  ഇനതറില്    72.10    ലകസം  രൂപയുസം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോ  ര്ശ തചേയ്യുന  .

2052-00-090-66―തസക്രപടററിയറട  തപപ്പോതുഭരണ  വകുപറിതല  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള  ഇന്ഹഇൗസട
തട്രെയറിനറിസംഗട തസല്

വറിഹറിതസം  :  5.00 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

7. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് 2022-23 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് നടെതപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന ഓണ് ദറി
പജപ്പോബട,  ഇന്ഡകന്  പരറിശനലന  പരറിപപ്പോടെറികളക്കുസം  ഫപ്പോകല്ടറി  ഫനസട,  ററിതഫ്രെതഷ്മെന്റെട,
പസഷനററി  എന്നന  ഇനങ്ങളറിതലയുസം  തചേലവട  നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    3
ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2052-00-092-93―പകരളതറിതന്റെ പപതഭ്യക പതറിനറിധറി  ,  നറ്റ്യൂഡല്ഹറി  

05-3―തടെലറിപഫപ്പോണ് തചേലവട

വറിഹറിതസം : 13.89 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

8. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന്വർഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെയുസം
ബനതപട വകുപറിതന്റെ വറിശദനകരണതറിതന്റെയുസം  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
ഈ  ഇനതറിതല  തചേലവട  നറിർവ്വഹറിക്കുവപ്പോന്  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്     5.11    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2052-00-092-88―പകരള സസംസ്ഥപ്പോന വറിവരപ്പോവകപ്പോശ കമനഷന് 

വറിഹറിതസം : 31.15 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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9. പകരള  സസംസ്ഥപ്പോന  വറിവരപ്പോവകപ്പോശ  കമനഷനറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളറിതല
തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പുതറിയതപ്പോയറി  കമനഷണര്മപ്പോർ
നറിയമറിതരപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഇനനതചേലവട,  അവധറി  യപ്പോതപ്പോനൂകൂലഭ്യസം,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ
സസംരകണസം  അറകുറപണറി,  കമനഷതന്റെ  തതദനസംദറിന  തചേലവകള,  യപ്പോതപ്പോബത,  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ
വപ്പോടെക, തടെലറിപഫപ്പോണ് തചേലവട, വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക വറിദഭ്യ എന്നന ഇനങ്ങളറില് തചേലവട ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
വർദ്ധറിച്ചതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴപറയുന്ന  ശനര്ഷകങ്ങളക്കു  പനതര
കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .                                                           

  നറിലവറിതല ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  

അധറികമപ്പോയറി
ആവശഭ്യതപടുന്ന  തുക

04-1 യപ്പോതപ്പോബത 3.00  ലകസം രൂപ 3.00 ലകസം രൂപ

04-4 അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസം 90,000   രൂപ 90,000   രൂപ

05-3 തടെലറിപഫപ്പോണ് തചേലവട 2.20  ലകസം രൂപ 90,000   രൂപ

05-4   മററിനങ്ങള 11.02  ലകസം രൂപ 5.00  ലകസം രൂപ

21-2 സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം 1.48  ലകസം രൂപ 1.00  ലകസം രൂപ

34-3 മറ്റു തചേലവകള- മററിനസം 8.95  ലകസം രൂപ 10.00 ലകസം രൂപ

45 പറി.ഒ.എല്. 3.58  ലകസം രൂപ 7.00  ലകസം രൂപ

97 വപ്പോഹനങ്ങളതടെ വപ്പോടെക 1000 രൂപ 3.50  ലകസം രൂപ

99 വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക വറിദഭ്യ 1000  രൂപ 5.00  ലകസം രൂപ

3451 -00-092-99―പമപ്പോണറിറററിസംഗട യൂണറിറട

വറിഹറിതസം : 1.7603 പകപ്പോടെറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

10. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പുതറിയ  തസറികകള  അനുവദറിച്ചതുസം  അവരുതടെ  ശമ്പളവസം
മറപ്പോനുകൂലഭ്യങ്ങളസം  നല്കുന്നതറിനുമുള്ള  അധറിക  തചേലവകളകപ്പോയറി  കൂടുതല്  തുക
ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്   1.2413
പകപ്പോടെറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

3451-00-092-95―ബറ്റ്യൂപറപ്പോ ഓഫട പബറികട എന്റെര്ടപസസട   34-  മറട തചേലവകള

വറിഹറിതസം : 5.95 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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11. ബറ്റ്യൂപറപ്പോ  ഓഫട  പബറികട  എന്റെര്ടപസസറില്  അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,
മുന്വർഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ബറ്റ്യൂപറപ്പോ ഓഫട
പബറികട  എന്റെര്ടപസസട  ഡയറകര്കട  ശമ്പളവസം മറട  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളസം  നല്കുന്നതറിനുസം
വപ്പോഹനതറിതന്റെ വപ്പോടെകയറിനതറിനുസം വകുപറിതന്റെ തവബ്ടസറട നവനകരണതറിനുസം അധറിക
തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി     22.00    ലകസം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

3451-00-092-92―പകരള പസറട ഇന്നപവഷന് കഇൗണ്സറില്  

വറിഹറിതസം : 1.48 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

12.  പകരള  പസറട  ഇന്നപവഷന്  കഇൗണ്സറിലറിനട  അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,
മുന്വർഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വപ്പോടെകയറിനതറിലുസം
ശമ്പളസം, പവതനസം, ടവദദ്യുതറി ചേപ്പോര്ജട, മററിനങ്ങള എന്നറിവയറിലുമുള്ള തുകയുസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    1.02    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

3451-00-092-92―പകരള പസറട ഇന്നപവഷന് കഇൗണ്സറില്  

34-3―മററിനസം

വറിഹറിതസം : 25 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

13.  പകരള  പസറട  ഇന്നപവഷന്  കഇൗണ്സറിലറിനട  അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,
മുന്വർഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വറിവറിധ പദ്ധതറികള
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ശനര്ഷകതറില്     174.22   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

3451-00-092-87―പനപ്പോളജട ഇപകപ്പോണമറി ഫണട

വറിഹറിതസം : ഇല്ലെ

14.  ബഡജ്റട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പടറികജപ്പോതറി  യുവപ്പോകളകട  പരറിശനലനസം,
തതപ്പോഴറില്,  പനപ്പോളജട  ഇപകപ്പോണമറി  മറിഷന്  വഴറി  പകരളതറിതല  വറിദഭ്യപ്പോസമ്പന്നരപ്പോയ
തതപ്പോഴറില്രഹറിതര്കട തതപ്പോഴറില് നല്കുന്നതറിനുള്ള സമഗപരറിപപ്പോടെറി  എന്നന പദ്ധതറികളകപ്പോയറി
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തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്
180.03    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

3451-00-092-83―പപപ്പോഗപ്പോസം  ഇസംപറിതമപന്റെഷന്  ,    ഇവപ്പോലുപവഷന്  ആന്റെട  പമപ്പോണറിറററിസംഗട
ഡറിപപ്പോര്ടടതമന്റെറിതന്റെ ആധുനറികവല്കരണസം  .

വറിഹറിതസം : 70.00 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറി)

15. ബഡജ്റട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  എസട.  ഡറി.  ജറി.  വറിഷന്  പഡപ്പോകദ്യുതമന്റെട,  ഡപ്പോഷ്പബപ്പോര്ഡട  എന്നറിവ
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുസം  ശറില്പശപ്പോലകളസം  തസമറിനപ്പോറുകളസം  സസംഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനുസം  Hiring  of
Professional  Management  Services  and  Resources  for  programme  and  Project
Implementation-നട  പവണറിയുസം  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്   4.74   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ III―നനതറിനഭ്യപ്പോയ നറിർവ്വഹണസം

പവപ്പോട്ടുതചേയ്തതട : 10,11,07,00,000 രൂപ

ചേപ്പോർജട തചേയ്തതട : 181,46,19,000 രൂപ

2014-00-102-99―തതഹപകപ്പോടെതറി

01-4―തമഡറികല് റനഇസംപമ്പഴടതമന്റെട

വറിഹറിതസം : 2.20 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

16.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെയുസം  മുന്ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെയുസം  കഭ്യപ്പോഷ് തലസട  തമഡറികല്
സസംവറിധപ്പോനസം,  ഗസറഡട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥരുതടെയുസം  മറട  ജനവനകപ്പോരുതടെയുസം  തമഡറികല്
റനഇസംപമ്പഴടതമന്റെട  തചേലവകള എന്നറിവ വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്    2.80
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

05-3―തടെലറിപഫപ്പോൺ തചേലവട

വറിഹറിതസം : 21.53 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)
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17.ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് സപ്പോധപ്പോരണ തടെലറിപഫപ്പോണ് ചേപ്പോര്ജ്ജുകളകട പുറപമ BSNL-നട പപപ്പോയറിന്റെട
ടു  പപപ്പോയറിന്റെട  ലനസ്ഡട  തതലന്  ചേപ്പോര്ജസുസം  നല്പകണതറിനപ്പോല്  നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം   അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനര്ഷകതറില്   10   ലകസം രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

21―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള

1―വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങല്

വറിഹറിതസം: 1,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

18. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  നറിലവറിതല വപ്പോഹനങ്ങള മപ്പോററി പുതറിയതട  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസം ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെ
ആവശഭ്യതറിനപ്പോയറി  7  പുതറിയ  വപ്പോഹനങ്ങള  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസം  സര്ക്കുപലഷന്  ആവശഭ്യങ്ങളകപ്പോയറി
വപ്പോഹനങ്ങള  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം   അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    3.0899    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉ  പധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

34-3―മററിനസം

വറിഹറിതസം : 60 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)  (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

19.ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വറിരമറിച്ച  ചേനഫ്ജസറിസുമപ്പോരുതടെയുസം  ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെയുസം  പപപ്പോസട
ററിടയര്തമന്റെട ആനുകൂലഭ്യങ്ങള നല്കുന്നതറിനുസം ആനുകൂലഭ്യസം നല്പകണവരുതടെ എണസം ഈ
വര്ഷസം  വര്ദ്ധറിക്കുതമന്നതറിനപ്പോലുസം  നറിലവറിതല  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    10    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-102-95―ടഹപകപ്പോടെതറി  -  ഇ  -  ഗപവര്ണന്സട

വറിഹറിതസം : 3.50 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

20.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ടഹപകപ്പോടെതറിയറില്  ഒരു  ഡപ്പോറപ്പോ  തസന്റെര്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
അധറികതുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    5.144    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2014-00-103-96―അതറിപവഗ  പപതഭ്യക  പപപ്പോപകപ്പോ  പകപ്പോടെതറികളതടെ  സ്ഥപ്പോപനസം    (60%
പകനപ്പോവറിഷ്കൃതസം  )

 (02)-28―തതപ്പോഴറില്പരവസം പപതഭ്യക പസവനങ്ങളക്കുമുള്ളതചേലവകള

വറിഹറിതസം : 1.70  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

21.ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  28  ഫപ്പോസടട്രെപ്പോകട  തസ്പെഷഭ്യല്  പകപ്പോടെതറികളറിതല  തസ്പെഷഭ്യല്  പബറികട
പപപ്പോസറികറ്റ്യൂടര്മപ്പോര്കട പവതനസം നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി അധറിക തുക ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    31.60    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-105-99―സറിവറിലുസം തസഷന്സുസം പകപ്പോടെതറികള

01-4―തമഡറികല് റന ഇസംപബഴടതമന്റെട

വറിഹറിതസം : 2.50  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)  

22.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തമഡറികല്  തക്ലെയറിമുകളക്കുള്ള  തുക  നല്കുന്നതറിനട  നടെപ്പു  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    50    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

04-1―യപ്പോതപ്പോ ബത

വറിഹറിതസം : 2.0628 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)  

23.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പനപ്പോടനസട  നല്കുന്നതറിനുള്ള  യപ്പോതപ്പോബത
നല്കുന്നതറിനുസം  ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെ  തട്രെയറിനറിങ്ങറിനുസം  മറ്റു  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ആവശഭ്യങ്ങളക്കുമുള്ള
തചേലവകളക്കുമപ്പോയറി  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    87    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

21-1 ―വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങല് 

വറിഹറിതസം : ഇല്ലെ

554/2022.
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24.  വപ്പോഹനങ്ങള  വപ്പോങ്ങല്  എന്ന  ഇനസം  ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്  ആയതട
പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട പറിന്സറിപല് ജറില്ലെപ്പോ ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെ ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി  15  ലകസം രൂപ
നറിരകറില്  14  വപ്പോഹനങ്ങളസം  ഫസട  അഡനഷണല്  ജറില്ലെപ്പോ  ജഡ്ജറിമപ്പോരുതടെ
ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി  6  ലകസം  രൂപ  നറിരകറില്  3  വപ്പോഹനങ്ങളസം  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    2.28    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-105-98―പമപ്പോപടപ്പോര് അപകടെ നഷ്ടപരറിഹപ്പോര ട്രെറിബറ്റ്യൂണലുകള

21-1―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള  -  വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങല്

വറിഹറിതസം : 1,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

25. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പമപ്പോപടപ്പോര്  അപകടെ  നഷ്ടപരറിഹപ്പോര  ട്രെറിബറ്റ്യൂണലുകളതടെ
ആവശഭ്യങ്ങളകപ്പോയറി  3 വപ്പോഹനങ്ങള  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ശനര്ഷകതറില്   17.99
ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-105-91―വഖഫട ട്രെറിബറ്റ്യൂണല്

06―വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതസം : 18.85 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

26.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വഖഫട ട്രെറിബറ്റ്യൂണല് പവര്തറിക്കുന്ന തകടറിടെതറിതന്റെ വപ്പോടെക കുടെറിശറിക
നല്കുന്നതറിനുസം  ഒരു  ജൂഡനഷഭ്യല്  ഇതര  അസംഗതറിതന്റെ  വനട്ടു  വപ്പോടെക  നല്കുന്നതറിനുസം
നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    23.89    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

97―വപ്പോഹനങ്ങളതടെ വപ്പോടെക

വറിഹറിതസം : 3 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

27.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  വപ്പോടെക  ഇനതറില്  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്    7.78
ലകസം  രൂപ  കൂടെറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2014-00-108-99―ക്രറിമറിനല് പകപ്പോടെതറികള

01-4―തമഡറികല് റനഇസംപമ്പഴടതമന്റെട

വറിഹറിതസം : 57.00 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

28.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തമഡറികല്  തക്ലെയറിമുകളക്കുള്ള  കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനുസം
നടെപ്പുവര്ഷതത തക്ലെയറിമുകളക്കുമപ്പോയറി നറിലവറിതല ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    23    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

02-5―ദറിവസപവതനസം

വറിഹറിതസം : 5.4576 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

29.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തസകറ്റ്യൂരറിററി  ജനവനകപ്പോര്ക്കുസം  മറട  ദറിവസ  പവതന  ജനവനകപ്പോര്ക്കുസം
പവതനസം  നല്കുന്നതറിനട നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    1.30    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യ  ര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

21-1―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള  -   വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങല്

വറിഹറിതസം : 1,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

30. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തലപശരറി,  പകപ്പോടയസം,  തറിരുവനന്തപുരസം  എന്നറിവറിടെങ്ങളറിതല  ചേനഫട
ജുഡനഷഭ്യല്  മജറിപസ്ട്രേറ്റുമപ്പോരുതടെ  ഒഇൗപദഭ്യപ്പോഗറിക  വപ്പോഹനങ്ങള  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലവറിതല
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    17.99    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-110-99―അഡറിനറിപസ്ട്രേറര്സട ജനറലുസം ഒഫനഷഭ്യല് ട്രെസറികളസം

05-4―മററിനങ്ങള

വറിഹറിതസം : 10,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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31. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  എഫട.ടെറി.ടെറി.എച്ചട  തനറട  കണകന്  സ്ഥപ്പോപറിച്ചതുമപ്പോയറി  ബനതപട
തചേലവകളകപ്പോയറി  05-4  എന്ന  ശനര്ഷകതറില്    10,000    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-114-99―ലപ്പോ ഓഫനസര്മപ്പോര്

വറിഹറിതസം:  70.7533 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

32. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഗവണ്തമന്റെട  പലപ്പോ  ഓഫനസര്മപ്പോര്കട  ലപ്പോപട  പടെപ്പോപട  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള
വപ്പോങ്ങുന്നതറിപലകപ്പോയറി നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര് ഷകതറില്    1.495    പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-114-98―ഗവണ്തമന്റെട  പനഡർമപ്പോർക്കുള്ള  തചേലവകളസം  പബറികട
പപപ്പോസറികറ്റ്യൂടർമപ്പോർക്കുള്ള ഫനസുസം

വറിഹറിതസം : 14.6381 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

33. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് നറിയമവകുപട മുപഖന നറിയമറികതപടുന്ന ജറില്ലെപ്പോ ഗവണ്തമന്റെട പനഡർമപ്പോര്,
അഡനഷണല്  ഗവണ്തമന്റെട  പനഡര്മപ്പോര്,  ഗവണ്തമന്റെട  അഡഡ്വപകറടസട  എന്നറിവരുതടെ
ശമ്പളസം,  ആഭഭ്യന്തര വകുപട  നറിയമറിക്കുന്ന തസ്പെഷഭ്യല് പബറികട  പപപ്പോസറികറ്റ്യൂടർ,  തസ്പെഷഭ്യല്
ഗവൺതമന്റെട  പനഡര്  എന്നറിവരുതടെ  പതറിഫലസം,  ലനഗല്  അസറിസന്റെടമപ്പോരുതടെ
ശമ്പളതറിലുണപ്പോകുന്ന ആനുപപ്പോതറിക  വര്ദ്ധനവട,  ഗവണ്തമന്റെട  പനഡർമപ്പോര്കട  അനുവദറിച്ച
വപ്പോഹനതറിതന്റെ  ടഡ്രൈവർമപ്പോർക്കുള്ള  ദറിവസ  പവതനസം,  ഇനനതച്ചലവട,  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ
ഇന്ഷുറന്സട, വപ്പോഹനങ്ങളതടെ അറകുറപണറി എന്നന തചേലവകളകട നറിലവറിലുള്ള ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോവകയറിതല്ലെന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനർഷകതറില്   6   പകപ്പോടെറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2014-00-114-97―അസറിസന്റെട  പബറികട പപപ്പോസറികറ്റ്യൂടർമപ്പോർ 

വറിഹറിതസം : 22.7647 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

34.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട  പപ,  ഓഫനസട  തചേലവട,  യപ്പോതപ്പോപടെറി  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി
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അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനർഷകതറില്    50    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2014-00-114-96―പബറികട പപപ്പോസറികറ്റ്യൂഷന് ഡയറകര് 

വറിഹറിതസം : 1.9027 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

35.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്   വപ്പോടെകയറിനതറിതല  തചേലവകളകപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനർഷകതറില്    1.48
ലകസം രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2014-00-114-93―പകരള സസംസ്ഥപ്പോന നറിയമ സഹപ്പോയ സമറിതറി

വറിഹറിതസം : 2.9391 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

36. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ   പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ജഡ് ജറിമപ്പോരുതടെയുസം  ഓഫനസട  ജനവനകപ്പോരുതടെയുസം  തമഡറികല്
റന-ഇസംപബഴ് സ് തമന്റെട,  യപ്പോതപ്പോബത,  അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസം,  ഓഫനസുകളതടെ  വപ്പോടെക,  മറട
ഓഫനസട തചേലവകള,  വപ്പോഹന അറകുറപണറികള തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന
വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോതഴപറയുന്ന ശനര് ഷകങ്ങളക്കു
പനതര  കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .         

നറിലവറിതല ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം

    അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുപതണ തുക

01-4-തമഡറികല് റന-ഇസംപബഴ് സ് തമന്റെട 4.2 ലകസം രൂപ 11.8 ലകസം രൂപ

04-1-യപ്പോതപ്പോബത 4.5 ലകസം രൂപ 3.5 ലകസം രൂപ

04-2-  സ്ഥലസംമപ്പോറ ബത 1.61 ലകസം രൂപ  8.39  ലകസം രൂപ

04-4- അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസം 60,000 രൂപ 29.40 ലകസം രൂപ

05-1  - തവള്ളകരസം 40,000 രൂപ 90,000 രൂപ 

05-2 -ടവദദ്യുതറി തചേലവട 3.53 ലകസം രൂപ 2.47 ലകസം രൂപ

05-3-തടെലറിപഫപ്പോണ് തചേലവട 4.93 ലകസം രൂപ 3.07 ലകസം രൂപ

05-4 -മററിനങ്ങള 6.61 ലകസം രൂപ 18.39 ലകസം രൂപ
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06  – വപ്പോടെക, കരസം, നറികുതറി 11 ലകസം രൂപ 24 ലകസം രൂപ

21-2  -  സസംരകണവസം 
           അറകുറപണറികളസം

2.90 ലകസം രൂപ 7.10 ലകസം രൂപ

34  -    മറ്റു തചേലവകള 2.5004 പകപ്പോടെറി രൂപ 57.4996 പകപ്പോടെറി രൂപ

45  -   പറി.ഒ.എല്. 2.59 ലകസം രൂപ 1.41 ലകസം രൂപ

99  -   വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക വറിദഭ്യ 1.00 ലകസം രൂപ 6.50 ലകസം രൂപ

2014-00-114-92―സ്ഥറിര പലപ്പോക അദപ്പോലതട

വറിഹറിതസം : 5.91 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

37.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഓഫനസറിതന്റെ സുഗമമപ്പോയ പവര്തനതറിനട നറിലവറില് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള
ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോതഴപറയുന്ന
ശനര്ഷകങ്ങളകട  പനതര  തകപ്പോടുതറിട്ടുള്ള  തുക    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

 

                                   നറിലവറിതല ബഡ്ജറട
                                 വറിഹറിതസം

 അധറികമപ്പോയറി 
വകയറിരുപതണ തുക
               

01-4 തമഡറികല് റന-ഇസംപബഴ് സ് തമന്റെട 20,000 രൂപ 5.00 ലകസം രൂപ

04-1 യപ്പോതപ്പോ ബത 10,000  രൂപ 1.90 ലകസം രൂപ

04-2 സ്ഥലസംമപ്പോറ ബത 1,000 രൂപ 14,000 രൂപ

05-2 ടവദദ്യുതറി തചേലവട 10,000 രൂപ 10,000 രൂപ

05-3 തടെലറിപഫപ്പോണ് തചേലവട 60,000 രൂപ 50,000 രൂപ

05-4 മററിനങ്ങള 2.50 ലകസം രൂപ 1.70  ലകസം രൂപ

06- വപ്പോടെക, കരസം, നറികുതറി 2.40 ലകസം രൂപ 1.60 ലകസം രൂപ

2014-00-114-90―പപപ്പോസറികറ്റ്യൂഷന് വകുപറിതന്റെ നവനകരണസം

വറിഹറിതസം : 4 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

38.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പപപ്പോസറികറ്റ്യൂഷന്  ഡയറകപറററിതന്റെ  തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനട  അനുവദറിച്ചറിട്ടുളള
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ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്
11   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-116-99―പകരള ഭരണ നറിര്വ്വഹണ മദ്ധഭ്യസ്ഥ പകപ്പോടെതറി

വറിഹറിതസം : 15.94 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

39.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ   സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ജനവനകപ്പോരുതടെ തമഡറികല് റന-ഇസംപമ്പഴ് സ ടതമന്റെട,
വപ്പോഹനങ്ങളതടെ അറകുറപണറികള, ഇനന തചേലവട എന്നന ആവശഭ്യങ്ങളകപ്പോയറി നറിലവറില്
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
തപ്പോതഴപറയുന്ന  ശനര്ഷകങ്ങളകട  പനതര  തകപ്പോടുതറിട്ടുള്ള  തുക
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

                                                        നറിലവറിതല ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുപതണ തുക

01-4 തമഡറികല് റന-ഇസംപബഴ് സ് തമന്റെട 4.73 ലകസം രൂപ 5.27 ലകസം രൂപ

21-2 പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള-സസംരകണവസം
അറകുറപണറികളസം

3.13 ലകസം രൂപ 2.32 ലകസം രൂപ

45 പറി.ഒ.എല്. 8.08 ലകസം രൂപ 2.92 ലകസം രൂപ

2014-00-117-99―കുടുസംബ പകപ്പോടെതറികള

01-4―തമഡറികല് റന ഇസംപബഴടതമന്റെട

വറിഹറിതസം : 12.25 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

40.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് തക്ലെയറിമുകളക്കുള്ള തുക നല്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനർഷകതറില്    47.75    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ
തചേയ്യുന  .

21-1―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള   -   വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങല്

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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41. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വർഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  7  കുടുസംബപകപ്പോടെതറി  ജഡ്ജറിമപ്പോര്കട  പുതറിയ  വപ്പോഹനങ്ങള  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അനുവദറിച്ചറിടറിതല്ലെന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനർഷകതറില്    41.99    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2014-00-800-94―നറിയമസഹപ്പോയ നറിധറി അസംശദപ്പോനസം

വറിഹറിതസം : 20.00 പകപ്പോടെറി രൂപ   (പദ്ധതറിപയതരസം)

42. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് നറിയമസഹപ്പോയ നറിധറിയട അനുവദറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,   ഈ  ശനര്ഷകതറില്    50    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-800-93―സുപനസം  പകപ്പോടെതറിയുതടെ  നറിര്പദ്ദേശസം  സപ്പോധൂകരറികപ്പോന്  സസംസ്ഥപ്പോന
ജുഡനഷഭ്യല്  ഓഫനസര്മപ്പോര്കട  പസവന    നറിലവപ്പോരസം
തമച്ചതപടുത്തുന്നതറിപലകപ്പോയറി വകയറിരുത്തുന്ന   തമപ്പോതസം തുക

06―വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതസം : 3.6865  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

43. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ജുഡനഷഭ്യല്  ഓഫനസര്മപ്പോരുതടെ  വനട്ടുവപ്പോടെക  കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനട
നടെപട ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,
ഈ  ശനര്ഷകതറില്    1.32    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

21-1―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള  -  വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങല് 

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ   (പദ്ധതറിപയതരസം)

44. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വറിവറിധ പകപ്പോടെതറികളതടെ ആവശഭ്യതറിനപ്പോയറി 9 പൂള വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അനുവദറിച്ചറിടറിതല്ലെന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ
ശനര്ഷകതറില്   53.99    ലകസം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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34-3―മറ്റു തചേലവകള  -  മററിനസം

വറിഹറിതസം : 8.4 ലകസം രൂപ   (പദ്ധതറിപയതരസം)

45. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  കനഴ് പകപ്പോടെതറികളറില് ആവശഭ്യമപ്പോയ നറിയമ പുസകങ്ങള വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ശനര്ഷകതറില്   10   ലകസം
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-800-91―മനുഷഭ്യപ്പോവകപ്പോശ  സസംരകണ  ആകട  ,  1993    പകപ്പോരമുള്ള  പകരള
മനുഷഭ്യപ്പോവകപ്പോശ സസംരകണ കമനഷന്  , 1998   സഹപ്പോയധനസം

വറിഹറിതസം :7.1101 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

46.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പപററിവറിഷന്  അരറിയര്  ഉളതപതടെയുള്ള  സപ്പോലററി,  പനപ്പോണ്  സപ്പോലററി
തചേലവകളകട  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ശനര്ഷകതറില് സപ്പോലററി ഇനതറില്   4.22885   പകപ്പോടെറി രൂപയുസം പനപ്പോണ്
സപ്പോലററി  ഇനതറില്    66.605    ലകസം  രൂപയുസം  ഉളതപതടെ    4.8949    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-800-89―പതറിതനപ്പോന്നപ്പോസം  ധനകപ്പോരഭ്യ  കമനഷന്  ശുപപ്പോര്ശയറിപനല്
സ്ഥപ്പോപറിയതപട അതറിപവഗ പകപ്പോടെതറികള

01-4―തമഡറികല് റനഇസംപമ്പഴടതമന്റെട

വറിഹറിതസം : 5 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

47. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സസംസ്ഥപ്പോനതത  38  പകപ്പോടെതറികളകപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്   20   ലകസം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-800-85―ഇ  -  പകപ്പോടെതറി നടെപപ്പോകല്

വറിഹറിതസം : 2 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

554/2022.
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48.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് 167 പകപ്പോടെതറി സമുച്ചയങ്ങളറില് WAN കണകറിവറിററിയുമപ്പോയറി ബനതപടട
മുന്വര്ഷതത കുടെറിശറിക നല്കുന്നതറിനുസം തുടെര് തചേലവകളക്കുമപ്പോയറി നറിലവറിതല വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,   ഈ  ശനര്ഷകതറില്
11.8360    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2014-00-800-81―നനതറിനഭ്യപ്പോയ സസംവറിധപ്പോനതറിതന്റെ സപ്പോപങ്കേതറിക ആധുനനകരണസം

വറിഹറിതസം : 3.30  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

49.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് സമ്പൂര്ണ ഡറിജറിറല് വര്കട ഫ്പളപ്പോയുമപ്പോയറി ബനതപടട തപപ്പോടപറററി
പസപ്പോഫട തവയര്  ആപറിപകഷനുകള  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസം  തമപ്പോടബല്  ആപറിപകഷനുകള
വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  2  പകപ്പോടെറി രൂപയുസം ഇ-പകപ്പോര്ടട പദ്ധതറിയുതടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി പുതറിയ
കമ്പറ്റ്യൂടറുകള  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  2.2  പകപ്പോടെറി  രൂപയുസം  ഐ.സറി.ടെറി.  സസംരസംഭങ്ങള
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിതന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  ജുഡനഷഭ്യററിയറിതല  ജനവനകപ്പോര്കട
തഡസടപടെപ്പോപട  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള വപ്പോങ്ങുന്നതറിതന്റെ ആദഭ്യഘടമപ്പോയറി  5  പകപ്പോടെറി രൂപയുസം ഉളതപതടെ
ഈ  ശനര്ഷകതറില്    9.2      പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  IV―തതരതഞ്ഞെടുപ്പുകള

പവപ്പോടട തചേയ്തതട  : 33,61,93,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട :  1,000 രൂപ

2015―തതരതഞ്ഞെടുപ്പുകള

2015-00-101-99―സസംസ്ഥപ്പോന തതരതഞ്ഞെടുപട കമനഷന്

വറിഹറിതസം : 6.54 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

50.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസം,  ടവദദ്യുത തചേലവട,  ഇനന തചേലവട  എന്നന
ഇനങ്ങളറില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴപറയുന്ന  ശനര്ഷകങ്ങളകട  പനതര  തകപ്പോടുതറിട്ടുള്ള  തുക
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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നറിലവറിതല ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം

അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുപതണ തുക

04-4-അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസം      1.35 ലകസം രൂപ        5 ലകസം രൂപ

05-2-ടവദദ്യുതറി തചേലവട      2.86 ലകസം രൂപ        5 ലകസം രൂപ

45-പറി.ഒ.എല്.      2.33 ലകസം രൂപ        2 ലകസം രൂപ

2015-00-106-99―നറിയമസഭ

വറിഹറിതസം : 5,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

51.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  നടെപ്പുവര്ഷതത  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  ഈ  ഇനതറിതല  തചേലവട

നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന്  പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെനസം  എറണപ്പോകുളസം  ജറില്ലെയറിതല  തൃകപ്പോകര  നറിപയപ്പോജക

മണ്ഡലതറിപലയ്ക്കുള്ള  ഉപതതരതഞ്ഞെടുപട  നടെത്തുന്നതറിപലകപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  തചേലവട

നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട  അധറികവറിഹറിതസം  ആവശഭ്യമപ്പോതണനസം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    3.50    പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2015-00-109-99―പഞപ്പോയത്തുകളറിപലക്കുസം  തപദ്ദേശസഡ്വയസംഭരണസ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിപലക്കുസം

തതരതഞ്ഞെടുപ്പുകള നടെതറിപട

വറിഹറിതസം  : 1.05 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

52.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി

പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുസം  ബനതപട  വകുപറിതന്റെ  വറിശദനകരണതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്

നടെപ്പുവര്ഷതത  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  ഈ  ഇനതറിതല  തചേലവട  നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന്

പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെനസം 2021-തല  ഉപതതരതഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി  ബനതപട  ബറില്ലുകള

തകപ്പോടുത്തുതനര്ക്കുവപ്പോനുസം   2022-23-ല്  മടന്നൂര്  നഗരസഭപ്പോ  തതരതഞ്ഞെടുപട

നടെത്തുന്നതറിപലയ്ക്കുസം മറട തചേലവകളക്കുമപ്പോയറി അധറികവറിഹറിതസം ആവശഭ്യമപ്പോതണനസം സമറിതറി

വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    1      പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XII―പപപ്പോലനസട

പവപ്പോടട തചേയ്തതട  : 4690,06,11,000    രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട  :   6,23,35,000 രൂപ

2055―പപപ്പോലനസട

2055-00-001 -99―പമല്പനപ്പോടസം

04―യപ്പോതപ്പോ തചേലവകള   -  1   യപ്പോതപ്പോബത

വറിഹറിതസം : 40.30 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

53.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്   പപപ്പോലനസട  ആസ്ഥപ്പോനതതയുസം  പസപ്പോണല്  ഓഫനസറിപലയുസം  പറഞട
തഎ.  ജറി.  ഓഫനസറിപലയുസം  യപ്പോതപ്പോ  ബത  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട  അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    19.70    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-001 -99―ഓഫനസട തചേലവകള

05-2―തതവദദ്യുതറി തചേലവട

വറിഹറിതസം : 12.8992 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

54.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ   പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പകനനകൃത  ബറില്ലെറിസംഗട  സറിസസം  ആയതറിനപ്പോല്  പപപ്പോലനസട  വകുപറിതല
തതവദദ്യുതറി  തചേലവട  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ഇനതറില്    12.1008    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

05-3―തടെലറിപഫപ്പോണ് ചേപ്പോര്ജട

വറിഹറിതസം : 2.9767 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

55. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്   തടെലറിപഫപ്പോണ്  തചേലവട ഇനതറില്  ലഭഭ്യമപ്പോകറിയ  തുക   അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ഇനതറില്    3.0233    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചേയ്യുന  .
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05-4―മററിനങ്ങള

വറിഹറിതസം :73.50  ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

56. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വപ്പോഹനങ്ങളതടെ ഇന്ഷുറന്സട പനമറിയസം, ഓഫനസട തചേലവട എന്നറിവയട വകയറിരുതറിയ
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ ഇനതറില്    1.465    ലകസം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചേയ്യുന  .

2055-00-001 -99-06―വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതസം : 10 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

57. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്    തകടറിടെങ്ങളതടെ  വപ്പോടെക,  കരസം,  നറികുതറി ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയ തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ഇനതറില്   15.00   ലകസം
രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-001 -99-15―രഹസഭ്യ പസവന തചേലവകള

വറിഹറിതസം : 1.42 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

58.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  രഹസഭ്യ  പസവന  തചേലവകള  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ ഇനതറില്    3.58    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-001 -99-17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള

വറിഹറിതസം : 1 ,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസം)

59. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് മരപ്പോമത്തു പണറികളകപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില്    44.59    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2055-00-001 -99-18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം - 18 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

60.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്    1.50    പകപ്പോടെറി    രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചേയ്യുന  .

2055-00-001 -99-19―യപനപ്പോപകരണങ്ങള

വറിഹറിതസം : 8.70 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

61.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വപ്പോഹനങ്ങളതടെ അറകുറപണറികള യഥപ്പോസമയസം നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട  ഇഇൗ
ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില്   80   ലകസം   രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-001-99-21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള  -  സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം

വറിഹറിതസം : 36.70 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

62.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില്    44.80    ലകസം
രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-001 -99-34-3―മററിനസം

വറിഹറിതസം : 1.7860 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

63.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്    തതരതഞ്ഞെടുപ്പുമപ്പോയറി ബനതപട തചേലവകള,  മറട  ആകസറിക തചേലവകള,
എന്നറിവ  വഹറിക്കുന്നതറിനട  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    71.40    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി  അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2055-00-001 -99-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതസം : 5.7172 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

64.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്    പപപ്പോലനസട ആസ്ഥപ്പോനപതയുസം പസപ്പോണല് ഓഫനസുകളറിതലയുസം പറഞട
ഐ.ജറി.  ഓഫനസുകളറിതലയുസം  ഇനന  തചേലവറിനപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    3.8543    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-003-99-17―പപപ്പോലനസട  പരറിശനലന  സ്കൂളകളസം  പകപ്പോപളജുകളസം  -  തചേറുകറിടെ
മരപ്പോമത്തുപണറികള 

വറിഹറിതസം : 3.5 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

65.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പപപ്പോലനസട  പരറിശനലന  സ്കൂളറിതല  മരപ്പോമത്തു  പണറികള  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    41.50    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-003 -99―പപപ്പോലനസട പരറിശനലന സ്കൂളകളസം പകപ്പോപളജുകളസം

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 3.25 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

66.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്   പപപ്പോലനസട   പരറിശനലന  സ്കൂളറിതല  അറകുറപണറികളകപ്പോയുള്ള
തചേലവകള  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറിതല  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ  ശനര്ഷകതറില്    41.75    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-003-98―പകരള പപപ്പോലനസട അകപ്പോഡമറി

05-4―ഓഫനസട തചേലവകള  -    മററിനങ്ങള

വറിഹറിതസം : 16.86 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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67. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പപപ്പോലനസട  വകുപറിതല  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇന്ഷുറന്സട  പനമറിയസം,
ഓഫനസട ആവശഭ്യങ്ങളക്കുള്ള തചേലവകള എന്നറിവ നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന
തുക പരറിമറിതമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില്   2.34   ലകസം
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-003-98-17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള   (  പകരള പപപ്പോലനസട അകപ്പോഡമറി  )

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

68.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പകരള  പപപ്പോലനസട  അകപ്പോഡമറിയറിതല  മരപ്പോമതട  പണറികള  നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ
ശനര്ഷകതറില്    3.1317    പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോ  ഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 57.50 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

69. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പകരള  പപപ്പോലനസട അകപ്പോഡമറിയറിതല അറകുറപണറികളക്കുള്ള തചേലവട
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട നറിലവറിതല വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    5.4394    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-003-98-34―മറ്റു തചേലവകള  -3-  മററിനസം

വറിഹറിതസം : 55.56 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

70.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് തട്രെയറിനറിസംഗട ആവശഭ്യങ്ങളകപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ വറിഹറിതസം ഇഇൗ ഇനതറിതല
തചേലവട  നറിര്വ്വഹറികപ്പോന്  പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ
ശനര്ഷകതറില്    3.4444    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-101-99―കുറപ്പോപനഡ്വഷണ വറിഭപ്പോഗസം

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള
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71.  ടക്രസംബപ്പോഞട  ഓഫനസുകളതടെ  മരപ്പോമത്തുപണറികള  നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശനര്ഷകസം  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട    1    ലകസം  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 2 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

72. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സറി.ബറി.സറി.ഐ.ഡറി.  ഓഫനസട  തകടറിടെങ്ങളതടെ   അറകുറപണറികളകപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    98    ലകസം   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-101-98―തസ്പെഷഭ്യല് ബപ്പോഞട സറി  .  ഐ  .  ഡറി  .

04―യപ്പോതപ്പോ തചേലവകള   -  1   യപ്പോതപ്പോബത

വറിഹറിതസം : 2.16 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

73. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല ടെറി.എ. ബറില്ലുകളതടെ കുടെറിശറിക (ശബരറിമല, ഇലകന്
ഡറ്റ്യൂടറികള  തുടെങ്ങറിയവ)  തനര്പകണതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറിൽ      2.84   പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

74.  എസട.ബറി.സറി.ഐ.ഡറി.  ഓഫനസട  തകടറിടെങ്ങളതടെ  മരപ്പോമത്തുപണറികള
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശനര്ഷകസം  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട    10.23    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചേയ്യുന  .

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 4.50 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

75. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് എസട.ബറി.സറി.തഎ.ഡറി.  ഓഫനസട  തകടറിടെങ്ങളതടെ  അറകുറപണറികള

554/2022.
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നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി

വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനർഷകതറിൽ    10.50    ലകസം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ   തചേയ്യുന  .

2055-00-104-99―സപ്പോയുധ പപപ്പോലനസട

05-1―തവള്ളകരസം

വറിഹറിതസം : 54.00 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

76. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ബറപ്പോലറിയന് യൂണറിറ്റുകളതടെ തവള്ളകരസം കുടെറിശറിക തനര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

ഈ  ശനര്ഷകതറിൽ  കൂടുതൽ  തുക  പവണറി  വരുതമന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറിൽ    1.0735    പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

05―ഓഫനസട തചേലവകള 

04―മററിനങ്ങള

വറിഹറിതസം : 1.0616 പകപ്പോടെറി രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസം)

77. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് 10 ബറപ്പോലറിയനുകളറിതല വപ്പോഹനങ്ങളതടെ ഇന്ഷുറന്സട പനമറിയസം അടെയ്ക്കുന്നതറിനുസം,

ഓഫനസട  ആവശഭ്യങ്ങളക്കുള്ള  തചേലവകളക്കുസം  കുടെറിശറിക  തനര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  കൂടുതല്  തുക

ആവശഭ്യസം  വരുതമന്നതറിനപ്പോല് ഈ  ശനര്ഷകതറില്    4.2732    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-104-99 -06―വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി 

വറിഹറിതസം : 27.24 ലകസം രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസം)

78. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് 10 ബറപ്പോലറിയനുകളതടെ തകടറിടെങ്ങളതടെ വപ്പോടെക, കരസം, നറികുതറി എന്നറിവയപ്പോയറി

ഈ  ശനര്ഷകതറില്    70.96    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി

അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2055-00-104-99 -17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള

79. തചേറുകറിടെ  മരപ്പോമതട  പണറികള  എന്ന  ഇനസം  ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്  ആയതട
പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട  പസ്തുത  ഇനതറില്  4.0262     പകപ്പോടെറി   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 1.0475 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

80. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഫണറിതന്റെ അപരഭ്യപ്പോപ്തത മൂലസം ബറപ്പോലറിയനുകളറില് ഭരണപ്പോനുമതറി ലഭറിച്ച
അറകുറപണറികള  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുന്നറില്ലെ  എന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    54.4525    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

19―യപനപ്പോപകരണങ്ങള

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

81.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ബറപ്പോലറിയന് യൂണറിറ്റുകളറിപലകട കമ്പറ്റ്യൂടറുസം മറട അനുബന ഉപകരണങ്ങളസം
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  19-  യപനപ്പോപകരണങ്ങള  എന്ന  ശനര്ഷകതറില്    14.49    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി  അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

34―മറ്റു തചേലവകള   - 3   മററിനസം

വറിഹറിതസം : 65.48 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

82. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പകരളതറിതല  10  ബറപ്പോലറിയന് യൂണറിറ്റുകളറിതല  ഗസട  അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കുള്ള
പതറിഫലസം, പരറിശനലനതറിനപ്പോയറി പറി.എസട.സറി അടഡഡ്വസട തചേയ്യുന്ന പപപ്പോലനസട തട്രെയറിനറികളതടെ
തമഡറികല്  തടെസ്റ്റുകള  നടെത്തുന്ന  ഓഫനസര്മപ്പോര്ക്കുള്ള  പതറിഫലസം,  സ്തുതഭ്യര്ഹമപ്പോയ
പസവനതറിനുള്ള തമഡലുകള,  ററിവപ്പോര്ഡുകള,  പപപ്പോലനസട പസനയറിതല കപ്പോയറിക തപ്പോരങ്ങളക്കുള്ള
ഡയറട അലവന്സട തുടെങ്ങറിയ തചേലവകള നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട നറിലവറിതല ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്,  ബറപ്പോലറിയനുകളതടെ
പരറിശനലനവമപ്പോയറി  ബനതപട  പരറിപപ്പോടെറികളതടെ  സുഗമമപ്പോയ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    1.3452    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2055-00-104-98―ഇന്ഡഭ്യന് ററിസര്വട ബറപ്പോലറിയന്

04―യപ്പോതപ്പോ തചേലവകള   - 1   യപ്പോതപ്പോബത

വറിഹറിതസം : 85.5 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

83.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഇന്തഭ്യപ്പോ ററിസര്വട  ബറപ്പോലറിയതന്റെ പരറിശനലനതറിനപ്പോയറി സസംസ്ഥപ്പോനതറിനട അകത്തുസം
പുറത്തുസം പസനപ്പോസംഗങ്ങളകട യപ്പോത തചേപയണറി വരുന്നതട കണകറിതലടുത്തുസം ശബരറിമല,  ഇലകന്   ഡറ്റ്യൂടറി
സസംബനറിച്ച  കുടെറിശറിക  ബപ്പോദ്ധഭ്യത  തനർക്കുന്നതറിനുസം  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷപ്പോവസപ്പോനസംവതരയുള്ള
തചേലവകളക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശനര്ഷകതറില്    2.145    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-104-98 -05―ഓഫനസട തചേലവകള  -4   മററിനങ്ങള

വറിഹറിതസം : 15.87 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

84. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് തഎ.ആര്.  ബറപ്പോലറിയനറിതല  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇന്ഷഡ്വറന്സട
പനമറിയസം  അടെയ്ക്കുന്നതറിനുസം  ഓഫനസട  ആവശഭ്യങ്ങളക്കുള്ള  തചേലവകളക്കുമപ്പോയറി  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    23.33    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

വറിഹറിതസം : 1 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

85.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഐ.ആര്.  ബറപ്പോലറിയതന്റെ  മരപ്പോമത്തുപണറികള  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഈ ശനര്ഷകതറില്    36.00    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-104-98-18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 1 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

86.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് തഎ.ആര്.  ബറപ്പോലറിയനറിതല  തകടറിടെങ്ങളതടെ  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി
ഈ ശനര്ഷകതറില്    2.6759    പകപ്പോടെറി രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2055-00-104-98 -45―പറി  .  ഒ  .  എല്

വറിഹറിതസം―27.54 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

87. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഐ.  ആര്.  ബറപ്പോലറിയതന്റെ വപ്പോഹനങ്ങളതടെയുസം മപ്പോപവപ്പോയറിസട
പവടയട  നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുള്ള  തണര്പബപ്പോളടട  കമപ്പോപന്റെപ്പോകളതടെ  വപ്പോഹനങ്ങളതടെയുസം  ഇനനതചേലവട
വഹറിക്കുന്നതറിനട നറിലവറിതല വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ഈ ശനര്ഷകതറില്   67.57   ലകസം രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വ  കയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-107-99―സസംസ്ഥപ്പോന വഭ്യവസപ്പോയ സുരക പസന

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

88.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് എസട.ഐ.എസട. എഫട .
ഓഫനസറിതല  മരപ്പോമത്തുപണറികള  നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  കൂടുതല്  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    2.49    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

18―സസംരകണസം

89.  സസംരകണസം  എന്ന  ഇനസം  ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്  ആയതട  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട
എസട.ഐ.എസട.എഫട  ഓഫനസട  അറകുറപണറികള  നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ഇനതറില്
1    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-108-99―വറികറിസം പകപ്പോമ്പന്പസഷന് ഫണട

വറിഹറിതസം : 3,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

90.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  കുടെറിശറികയുള്ള നഷ്ടപരറിഹപ്പോരതുക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ
വറിഹറിതസം  തനതര  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    3    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2055-00-108-98―തസന്ട്രെല്  വറികറിസം  പകപ്പോമ്പന്പസഷന്  ഫണട  സനസം    (  ഇന്തഭ്യപ്പോ
ഗവണ്തമന്റെറിതന്റെ ഒറതവണ ഗപ്പോന്റെട  )

വറിഹറിതസം : ഇല്ലെ

91.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തക്ലെയറിസം തനര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശനര്ഷകതറില്
8    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-109-99―ജറില്ലെപ്പോ പസന

04―യപ്പോതപ്പോ തചേലവകള   - 2   സ്ഥലസംമപ്പോറബത

വറിഹറിതസം : 33.30 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

92.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  നറിലവറിതല  കുടെറിശറിക  തനര്ക്കുന്നതറിനുസം  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത
തചേലവകളക്കുമപ്പോയറി   ഈ ശനര്ഷകതറില്    84.02    ലകസം രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

05-1―തവള്ളകരസം

വറിഹറിതസം :1 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

93.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ജറില്ലെപ്പോ പപപ്പോലനസട ഓഫനസുകളറിതലയുസം പപപ്പോലനസട പസഷനുകളറിതലയുസം
തവള്ളകരസം  അടെയ്ക്കുന്നതറിനുസം  കുടെറിശറിക  തനര്ക്കുന്നതറിനുസം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്
3.5120    പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

05―ഓഫനസട തചേലവകള   - 4   മററിനങ്ങള

വറിഹറിതസം : 5.4573 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

94.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പപപ്പോലനസട  വകുപറിതല  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇന്ഷഡ്വറന്സട  പനമറിയസം

അടെയ്ക്കുന്നതറിനുസം  തഎ.പറി.എസട.ഓഫനസര്മപ്പോരുതടെ  AIS  അലവന്സട  നല്കുന്നതറിനുസം  മറട
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ഓഫനസട  തചേലവകളക്കുസം  നറിലവറിതല  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശനര്ഷകതറില്    9.5927    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി

അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

06―വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതസം : 2.40 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

95.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വറിവറിധ  ജറില്ലെപ്പോ  പപപ്പോലനസട  ഓഫനസുകളതടെയുസം  പപപ്പോലനസട

പസഷനുകളതടെയുസം തകടറിടെങ്ങളതടെ വപ്പോടെക, കരസം, നറികുതറി എന്നറിവ അടെയ്ക്കുന്നതറിനട ബഡ്ജറട

വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശനര്ഷകതറില്    4.96    പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

വറിഹറിതസം : 50 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

96.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പപപ്പോലനസട  പസഷന്  തകടറിടെങ്ങളതടെയുസം  ജറില്ലെപ്പോ  പപപ്പോലനസട  ഓഫനസട

തകടറിടെങ്ങളതടെയുസം മരപ്പോമത്തുപണറികളകപ്പോയറി നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന വറിഹറിതസം

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്    42.50    പകപ്പോടെറി രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 1 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

97.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പപപ്പോലനസട  പസഷനുകളതടെ  നവനകരണതറിനുസം  സഇൗകരഭ്യങ്ങള

വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  നറിലവറിതല  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ

ശനര്ഷകതറില്    40     പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി

അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

19―യപനപ്പോപകരണങ്ങള

വറിഹറിതസം : 75 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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98. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് നറിലവറിൽ  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    5.5820    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

21―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള   - 2   സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം

വറിഹറിതസം : 6.4496 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

99. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പപപ്പോലനസട  പസഷനുകളറിതലയുസം  ജറില്ലെപ്പോ  പപപ്പോലനസട  ഓഫനസുകളറിതലയുസം
വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    12.5516    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

34-3―മററിനസം

വറിഹറിതസം : 2.5721 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

100.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തനര്ത്ഥപ്പോടെന  സമയത്തുസം  മകരവറിളകട  സമയത്തുസം  തസ്പെഷഭ്യല്
ഡറ്റ്യൂടറികപ്പോയറി  നറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നവര്കട  പതറിഫലസം  നല്കല്,  ഫനഡറിസംഗട  ചേപ്പോര്ജട
എന്നറിവയപ്പോയറി നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശനര്ഷകതറില്    12.5279    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

45―പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതസം : 38.9812 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

101.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പപപ്പോലനസട പസഷനുകളറിതലയുസം ജറില്ലെപ്പോ പപപ്പോലനസട ഓഫനസുകളറിപലയുസം
വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇനന  തചേലവട  വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    40.4070
പകപ്പോടെറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

77―മൃഗങ്ങളക്കുള്ള ഭകണസം

വറിഹറിതസം :75 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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102.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പപപ്പോലനസട  വകുപറിതല  കുതറിരകളക്കുസം  പഡപ്പോഗുകളക്കുകസം
ഭകണതറിനപ്പോയറി  വലറിതയപ്പോരു  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്   2   പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-111-99―തറയറില്പവ പപപ്പോലനസട

04―യപ്പോതപ്പോ തചേലവകള   - 1   യപ്പോതപ്പോബത

വറിഹറിതസം : 90 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

103.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  ടെറി.എ.  ഇനതറിലുള്ള  കുടെറിശറിക  (ശബരറിമല,
ഇലകന്  ഡറ്റ്യൂടറി)  നല്പകണതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    4.6017    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

വറിഹറിതസം : ഇല്ലെ

104.  തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള എന്ന ഇനസം ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് ആയതട
പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട തറയറില്പവ പപപ്പോലനസട ഓഫനസുകളറിതല മരപ്പോമത്തുപണറികളകപ്പോയറി പസ്തുത
ഇനതറില്    7.69    ലകസം  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

 18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

105. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില് തറയറില്പവ പപപ്പോലനസട ഓഫനസുകളതടെ
അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    18.27    ലകസം  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-111-99 -34―ഓഫനസട തചേലവകള  -3   മററിനസം

വറിഹറിതസം : 98,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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106.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഓഫനസട  ആവശഭ്യങ്ങളക്കുള്ള  തതദനസംദറിന  തചേലവട
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില്    4.02    ലകസം രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  . 

2055-00-112-99―തകപ്പോച്ചറി തുറമുഖ പപപ്പോലനസട

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

107.  തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള എന്ന ഇനസം ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് ആയതട
പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട തകപ്പോച്ചറി തുറമുഖ പപപ്പോലനസട ഓഫനസറിതല മരപ്പോമത്തു പണറികളകപ്പോയറി പസ്തുത
ഇനതറില്   1    ലകസം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം :ഇല്ലെ

108.  സസംരകണസം എന്ന ഇനസം ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് ആയതട  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട
തകപ്പോച്ചറി  തുറമുഖ  പപപ്പോലനസട  ഓഫനസറിതല  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  പസ്തുത  ഇനതറില്
5    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന.

2055-00-112-98―തനരപദശ പപപ്പോലനസട പസഷനുകള

04―യപ്പോതപ്പോ തചേലവകള   - 1   യപ്പോതപ്പോബത

വറിഹറിതസം : 11.70 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

109.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ശബരറിമല, ഇലകന് ഡറ്റ്യൂടറികള തുടെങ്ങറിയവയുതടെ ടെറി.എ
ബറില്ലുകളതടെ  കുടെറിശറിക  തനര്പകണതുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    63.30    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

110.  തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള എന്ന ഇനസം ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് ആയതട
പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട പകപ്പോസല്  പപപ്പോലനസട  പസഷനുകളതടെ  മരപ്പോമത്തുപണറികളകപ്പോയറി  പസ്തുത
ഇനതറില്    1.3824    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം :4.5 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

111.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പകപ്പോസല്  പപപ്പോലനസട  പസഷനുകളതടെ  അറകുറപണറികളകപ്പോയറി
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനര്ഷകതറില്    2.88    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

19―യപനപ്പോപകരണങ്ങള

വറിഹറിതസം : 1.50 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

112.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പകപ്പോസല് പപപ്പോലനസട പസഷനുകളതടെ 16 ഓപപറഷണല് പബപ്പോട്ടുകളകട
ഓപടപ്പോമപ്പോററികട  ഐഡന്റെറിഫറിപകഷന്  സറിസസം  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട   ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്  
20    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

45―പറി  .  ഒ  .  എല്

വറിഹറിതസം : 88 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

113.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പകപ്പോസല് പപപ്പോലനസട പസഷനുകളറിതല വപ്പോഹനങ്ങളതടെ ഇനന തചേലവട
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശനര്ഷകതറില്   4.1682   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

97―വപ്പോഹനങ്ങളതടെ വപ്പോടെക

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസം)

114.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പകപ്പോസല് തസകറ്റ്യൂരറിററി എകര്ടസസുകളകട പബപ്പോടട വപ്പോടെകയട എടുത
വകയറിലുളള  കുടെറിശറിക  തനര്ക്കുന്നതറിനട  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    15.99    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2055-00-113-98―പസ്പെപ്പോര്ട്സട ഗപ്പോന്റെട

വറിഹറിതസം : 9.9 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

115.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സസംസ്ഥപ്പോന  അത് ലററികട  മനറട,  All  India  Police  Meet  എന്നറിവ
നടെത്തുന്നതറിനുസം  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  കറിറട,  കപ്പോയറിക  തപ്പോരങ്ങളക്കുള്ള  സഹപ്പോയധനസം,  കഭ്യപ്പോഷട
അവപ്പോര്ഡുകള,  മറട  അപതനകറിത  തചേലവകള  എന്നറിവയപ്പോയറി  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്
1.9790    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-114-99-04―വയര്തലസട യൂണറിറട   -   യപ്പോതപ്പോ തചേലവകള   - 1      യപ്പോതപ്പോബത

വറിഹറിതസം : 74.70 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

116.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് മുന് വര്ഷങ്ങളറിതല ടെറി.എ.  ബറില്ലുകളതടെ കുടെറിശറിക തനര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശനര്ഷകതറില്    1.2530    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-114-99―വയര്തലസട യൂണറിറട  -  ഓഫനസട തചേലവകള  

05-03―തടെലറിപഫപ്പോണ് തചേലവട

വറിഹറിതസം : 13.33 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

117.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പപപ്പോലനസട വകുപറിതല എല്ലെപ്പോ യൂണറിറ്റുകളറിതലയുസം BSNL leased circuit
ബറില്ലുകള  തനര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഇഇൗ  ഇനതറില്    11.67    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

118.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പപപ്പോലനസട  തടെലറികമറ്റ്യൂണറിപകഷന്  യൂണറിറ്റുകളറിതല  മരപ്പോമത്തുപണറികളകപ്പോയറി
ഈ ശനര്ഷകതറില്    15.79    ലകസം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2055-00-114-99-18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 2.7 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

119.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പപപ്പോലനസട  തടെലറികമറ്റ്യൂണറിപകഷന്  യൂണറിററിതല  അറകുറപണറികള
നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്    37.30    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-114-98―കസംപറ്റ്യൂടര് തസന്റെര് 

05―ഓഫനസട തചേലവകള  - 4   മററിനസം  

വറിഹറിതസം : 8.09 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

120.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പപപ്പോലനസട  വകുപറിതല  സര്കപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇന്ഷഡ്വറന്സട
പനമറിയസം  അടെയ്ക്കുന്നതറിനുസം,  തഎ.പറി.എസട.  ഒപ്പോഫനസര്മപ്പോരുതടെ  AIS  അലവന്സട
നല്കുന്നതറിനുസം ഓഫനസട  തചേലവകളക്കുമപ്പോയറി  ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില്    27.91    ലകസം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

17―  തചേറുകറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള

121.  തചേറുകറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള എന്ന ഇനസം ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് ആയതട
പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട എസട.സറി.ആര്.ബറി യൂണറിറ്റുകളതടെ മരപ്പോമതട പണറികള നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
പസ്തുത  ഇനതറില്    10    ലകസം  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-114-98-18―  സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 1.8 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

122.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  എസട.സറി.ആര്.ബറി.  യൂണറിറ്റുകളറിതല  അറകുറപണറികള
നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്    5.70    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-116-99―പഫപ്പോറന്സറികട സയന്സട

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള
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123.  തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള എന്ന ഇനസം ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് ആയതട

പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട പഫപ്പോറന്സറികട  സയന്സട ലപബപ്പോറടററികളറിതല മരപ്പോമതട പണറികളകപ്പോയറി

പസ്തുത  ഇനതറില്    1    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

124.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി

പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പഫപ്പോറന്സറികട  സയന്സട  ലപബപ്പോറടററികളറിതല

അറകുറപണറികള  നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    17.99    ലകസം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2055-00-117-96―പകരള ആന്റെറി തടെറര് സഡ്വപ്പോഡട

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള

125.  തചേറുകറിടെ മരപ്പോമത്തുപണറികള എന്ന ഇനസം ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് ആയതട

പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട പകരള ആന്റെറി തടെറര് സഡ്വപ്പോഡട  യൂണറിറ്റുകളറിതല മരപ്പോമതട  പണറികളകപ്പോയറി

പസ്തുത  ഇനതറില്    10    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

18―സസംരകണസം

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

126.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പകരള  ആന്റെറി  തടെറര്  സഡ്വപ്പോഡട  യൂണറിററിതല  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇനന

തചേലവട  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട   ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി

വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    29.99    ലകസം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

45―പറി  .  ഒ  .  എല്

വറിഹറിതസം :5.50 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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127.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പകരള  ആന്റെറി  തടെറര്  സഡ്വപ്പോഡട  യൂണറിററിതല  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  ഇനന
തചേലവട  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    35.65    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4055-00-207-92―പപപ്പോലനസട വകുപട നവനകരറിക്കുന്നതറിനട

14―മറട തകടറിടെങ്ങളതടെ നറിര്മപ്പോണസം

വറിഹറിതസം : 18.05 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

128.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വറിവറിധ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങളകപ്പോയറി  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല് ഈ  ശനര്ഷകതറില്
164.4801    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2062-00-103-99―പകരള പലപ്പോകപ്പോയുക ടത  , 1998

01 1-― ശമ്പളസം

വറിഹറിതസം : 3.4415 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

129.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഈ  ഇനതറില്    55.85    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

01-2―കപ്പോമബത

വറിഹറിതസം : 41.30 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

130.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഈ  ഇനതറില്  തചേലവകളകപ്പോയറി    23.70    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

01-3―വനട്ടുവപ്പോടെക അലവന്സട

വറിഹറിതസം : 47.36 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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131. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഈ  ഇനതറിതല  തചേലവകളകപ്പോയറി    10.00    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന.

01-4―തമഡറികൽ റന  -  ഇസംപബഴടതമന്റെട

വറിഹറിതസം : 5 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോ ര്ജട തചേയ്തതട) 

132.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പലപ്പോകപ്പോയുക,  ഉപപലപ്പോകപ്പോയുക,  രജറിസ്ട്രേപ്പോർ,  തഡപറ്റ്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോർ,
ഓഫനസട  സപ്പോഫട  എന്നറിവരുതടെ  തമഡറികല്  റനഇസംപബഴടതമന്റെട  തക്ലെയറിമുകള
മപ്പോററിനല്കുന്നതറിനട നറിലവറിൽ വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ ഈ
ശനര്ഷകതറില്    10    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

01-5―മറ്റു അലവന്സുകള

വറിഹറിതസം : 14.49 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

133. ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഈ ഇനതറിതല തചേലവകളകപ്പോയറി    5.51    ലകസം രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

02-5 പവതനസം ദറിവസ പവതനസം―

വറിഹറിതസം : 67.45 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

134.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ദറിവസപവതനസം,  പകപ്പോ-തടെര്മറിനസട  ജനവനകപ്പോരുതടെ  പവതനസം  എന്നറിവ
നല്കുന്നതറിനട ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  12.55
ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

04- 2―യപ്പോതപ്പോബത  -  സ്ഥലസംമപ്പോറബത

വറിഹറിതസം : 50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

135.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് തഡപറ്റ്യൂടറി രജറിസ്ട്രേപ്പോര്കട ട്രെപ്പോന്സ്ഫര് ഗപ്പോന്റെട,  ററി.എ. എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനട
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ഈ  ശനര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

04-4―അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസം

വറിഹറിതസം : 6.3 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

136.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പലപ്പോകപ്പോയുക,  ഉപപലപ്പോകപ്പോയുക,  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,  തഡപറ്റ്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്
എന്നറിവര്കട  അവധറി  യപ്പോതപ്പോനുകൂലഭ്യസം  നല്കുന്നതറിനട  നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
പരഭ്യപ്പോപ്തമല്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്    3.70    ലകസം രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

06―  വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതസം :  5 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

137.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പലപ്പോകപ്പോയുക  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,  പുതുതപ്പോയറി
ചുമതലപയല്ക്കുന്ന  തഡപറ്റ്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്  എന്നറിവരുതടെ  വനട്ടു  വപ്പോടെക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
അധറിക  വറിഹറിതസം  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശനര്ഷകതറില്    5    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

21-1―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള

138.  വപ്പോഹനങ്ങള  വപ്പോങ്ങല്  എന്ന  ഇനസം  ഉളതപടറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്  ആയതട
പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട പസ്തുത ഇനതറില്  രണട ഇലകറികട  വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി    40
ലകസം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി       വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

21-2―സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം

വറിഹറിതസം : 4.16 ലകസം രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

139.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വപ്പോഹനങ്ങളതടെ കപ്പോലപഴകസം കപ്പോരണസം അറകുറപണറികളകട കൂടുതല്
തുക തചേലവപ്പോകുതമന്നതറിനപ്പോല് നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള വറിഹറിതസം പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട
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സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്    1.30    ലകസം   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

67―തപപ്പോതുജനങ്ങളക്കുളള അടെറിസ്ഥപ്പോന സഇൗകരഭ്യങ്ങള

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

140.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തപപ്പോതുജനങ്ങളക്കുസം  ജനപതറിനറിധറികളക്കുസം  അടെറിസ്ഥപ്പോന
സഇൗകരഭ്യങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശനര്ഷകതറില്    24,000    രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന.

2062-00-104-99―വറിജറിലന്സട

വറിഹറിതസം : 1.9129 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

141.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  വറിഹറിതസം  പരഭ്യപ്പോപ്തമല്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴപറയുന്ന
ശനര്ഷകങ്ങളറില്    98    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധ  നപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

നറിലവറിതല
ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം

അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയ തുക

01-4 - തമഡറികല് റനഇസംപബഴ് സ് തമന്റെട 28 ലകസം രൂപ 5 ലകസം രൂപ

05-1 - തവള്ളകരസം 2.5 ലകസം രൂപ 2 ലകസം രൂപ

05-4 - മററിനങ്ങള 60 ലകസം രൂപ 10 ലകസം രൂപ

06 - വപ്പോടെക, കരസം, നറികുതറി 50 ലകസം രൂപ 10 ലകസം രൂപ

15 - രഹസഭ്യപസവന തചേലവകള 14 ലകസം രൂപ 6 ലകസം രൂപ

21-2 - പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള  -
സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം

36.70  ലകസം
രൂപ

15 ലകസം രൂപ

17 - തചേറുകറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള 9000 രൂപ 50 ലകസം രൂപ

2062 -00- 105-99―വറിജറിലന്സട ടട്രെബറ്റ്യൂണല്

വറിഹറിതസം : 1.1368 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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142.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വറിരമറിച്ച വറിജറിലന്സട ടട്രെബറ്റ്യൂണലുകളതടെ തമ ഡറികല് റനഇസംപബഴടതമന്റെട
തക്ലെയറിമുകളക്കുസം  തകടറിടെ  വപ്പോടെക  തുക  തനര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുസം  ഓഫനസട  കമ്പറ്റ്യൂടര്  ശസംഖല
നവനകരറിക്കുന്നതറിനുസം  പഫപ്പോപടപ്പോപകപ്പോപറിയര്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസം  പമല്  ശനര്ഷകതറില്
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    5.87    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2062-00-105-98―അഡനഷണല് വറിജറിലന്സട ടട്രെബദ്യുണല്  ,   പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട

വറിഹറിതസം : 89.02 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

143.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വകുപ്പുതലവതന്റെ  വനട്ടുവപ്പോടെക  ഇനതറില്  3  ലകസം  രൂപയുസം  പുതറിയ  കപ്പോര്
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  10  ലകസം  രൂപയുസം  ഉളതപതടെ  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    13    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2062-00-105-97―എന്കഡ്വയററി കമനഷണര് ആന്റട തസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജട  ,   തൃശ  ര് 

വറിഹറിതസം : 76.43 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

144.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വകുപട  പമധപ്പോവറികളതടെ   യപ്പോതപ്പോബത,
സ്ഥലസംമപ്പോറബത,  ഇനനസം,  ടവദദ്യുതറി,  കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്കരണസം,  മറട  ഓഫനസട തചേലവകള
എന്നറിവയപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശനര്ഷകതറില്    19.75    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2062 -00- 105-96―എന്കഡ്വയററി കമനഷണര് ആന്റെട തസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജട  ,   തറിരുവനന്തപുരസം

04-2―സ്ഥലസംമപ്പോറബത

വറിഹറിതസം : 58,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

145.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  എന്കഡ്വയററി  കമനഷണര്  ആന്റെട  തസ്പെഷഭ്യല്  ജഡ്ജറിതന്റെ
സ്ഥലസംമപ്പോറബത അനുവദറിക്കുന്നതറിനട നറിലവറിതല വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശനര്ഷകതറില്   12,000   രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി     അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2062-00-105-94―എന്കഡ്വയററി കമനഷണര് ആന്റെട തസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജട  ,   പകപ്പോടയസം

06―വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതസം : 1 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

146.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വനട്ടുവപ്പോടെക ഇനതറില് നറിലവറിലുള്ള വറിഹറിതസം പരഭ്യപ്പോപ്തമല്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്
ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്    2    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2062 -00- 105-90―എന്കഡ്വയററി കമനഷണര് ആന്റെട തസ്പെഷഭ്യല് ജഡ്ജട മൂവപ്പോറ്റുപുഴ 

വറിഹറിതസം : 73.82 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

147.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  നറിലവറില്  തമഡറികല്  റന-ഇസംപബഴ് സ് തമന്റെട,
യപ്പോതപ്പോബത, ഓഫനസട തചേലവകള, വറിവര സപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ്യ, ശമ്പളസം എന്നന ഇനങ്ങളറില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ  ശനര്ഷകതറില്
16.50    ലകസം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി     അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

തറിരുവനന്തപുരസം വറിജറിലന്സട ടട്രെബറ്റ്യൂണലറിനട സ്ഥറിരമപ്പോയറി പുതറിയ തകടറിടെസം

148.  വറിജറിലന്സട ടട്രെബറ്റ്യൂണല് ഓഫനസട വപ്പോടെക തകടറിടെതറില് പവര്തറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്
ഭനമമപ്പോയ  സസംഖഭ്യ  വപ്പോടെകയറിനതറില്  തചേലവഴറിപകണറി  വരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഓഫനസട ആവശഭ്യങ്ങളകപ്പോയറി ശരപ്പോശരറി 3000 ചേതുരശ
അടെറി  വലറിപമുളള  ഒരു  തകടറിടെസം  അനുപയപ്പോജഭ്യമപ്പോയ  സ്ഥലസം  കതണതറി
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ തുക വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XIII ―ജയറിലുകള

പവപ്പോടട തചേയ്തതട : 184,21,57,000  രൂപ 

ചേപ്പോര്ജട  തചേയ്തതട : ഇല്ലെ

2056-00-001-98―ജയറിലുകള നവനകരറിക്കുന്നതറിനട 

05-3―തടെലറിപഫപ്പോണ് തചേലവട

വറിഹറിതസം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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149.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ബറി.എസട.എന്.എല്-നട  നല്കുവപ്പോനുളള  പബപ്പോഡ്ബപ്പോന്ഡട
കണകറിവറിററി ചേപ്പോര്ജറിനപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    1.0167    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന.

17―തചേറുകറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള

വറിഹറിതസം : 90 ലകസം രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരസം)

150.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വറിവറിധ ജയറിലുകളറിതല മരപ്പോമതട പണറികളകപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്   ഈ   ശനര്ഷകതറില്    50
ലകസം രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

34-3―മറ്റു തചേലവകള  -  മററിനസം

വറിഹറിതസം : 11.5 പകപ്പോടെറി രൂപ  (പദ്ധതറി)

151.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പതനസംതറിട ജറില്ലെപ്പോ ജയറില് പവര്തനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനുപവണറി  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ   ശനര്ഷകതറില്    5.50    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2056-00-001-89―തസന്ട്രെല്  ജയറിലുകളറിതല  തടെട്രെപ്പോ  കമറ്റ്യൂണറിപകഷന്  സസംവറിധപ്പോനസം
നടെപറിലപ്പോകല്

വറിഹറിതസം :  1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

152.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് Implementation of TETRA Communication System in Central Prisons
(Non-Plan) എന്ന ശനര്ഷകതറില് പടെപ്പോകണ് തുക മപ്പോതമപ്പോണട അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട. ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ
ശനര്ഷകതറില്    1.3397    പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2056-00-101-99―ജയറിലുകള

05-1―തവള്ളകരസം

വറിഹറിതസം :  63 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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153.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തടെവകപ്പോരുതടെ  ബപ്പോഹുലഭ്യസം  നറിമറിതസം  ജയറിലുകളറില്  തവള്ളതറിതന്റെ
ഉപപഭപ്പോഗസം  വളതര  കൂടുതലപ്പോയതറിനപ്പോല്  തവള്ളകരസം  ഇനതറില്  കൂടുതല്  തുക
ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്   50   ലകസം
രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

06―വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതസം : 25 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

154. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തകടറിടെ  നറികുതറിയുതടെ  പുതറിയ നറിരകട  പപ്പോബലഭ്യതറില്  വന്നതറിനപ്പോല്
തപദ്ദേശസഡ്വയസംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില് നറിനസം ലഭറിച്ച തകടറിടെ നറികുതറി ബറില്ലുകളതടെ കുടെറിശറിക
തനര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  കൂടുതല്  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്     50    ലകസം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

21-2―സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം

വറിഹറിതസം : 13.13 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

155. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പഴകസം  തചേന്ന  വപ്പോഹനങ്ങളതടെ  അറകുറപണറികളക്കുസം  തസ്പെയര്
പപ്പോര്ട്സുകളക്കുമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  വറിഹറിതസം   അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    10    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

34-3―മററിനസം

വറിഹറിതസം :  10.9147 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

156.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് തടെവകപ്പോരുതടെ  പവതനസം,  ചേറികറിതപ്പോ  തചേലവട,  മരുന്നറിതന്റെ
വറിലയറിലുണപ്പോകുന്ന വര്ദ്ധനവട, ജയറില് പമപ്പോചേറിതരപ്പോകുന്ന തടെവകപ്പോര്ക്കുള്ള പവതനസം എന്നറിവ
കണകറിതലടുക്കുപമ്പപ്പോള നറിലവറിതല വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്    2    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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45―പറി  .  ഒ  .   എല്  .

വറിഹറിതസം : 41.58 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

157.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ജയറിലുകളറിതല ഒഇൗപദഭ്യപ്പോഗറിക ആവശഭ്യങ്ങളക്കുസം തടെവകപ്പോരുതടെ ആശുപതറി,
പകപ്പോടെതറി  യപ്പോതകളക്കുസം  ജയറില്  വപ്പോഹനസം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോലുസം  ചേറില  ജയറിലുകളറില്
കപ്പോര്ഷറിക  ആവശഭ്യതറിനപ്പോയറി  ട്രെപ്പോകറുസം  തജ.സറി.ബറി.-യുസം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോലുസം  ഇനന
ഇനതറില് കൂടുതല് തചേലവട വരുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇനന
വറിലയറിലുണപ്പോകുന്ന ഗണഭ്യമപ്പോയ വര്ദ്ധനവട   കൂടെറി കണകറിതലടുതട  ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില്    30
ലകസം രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

56―ഭകണവസം ധനസഹപ്പോയവസം

വറിഹറിതസം : 25 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

158.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് തറിപവണറി,  സതതപപകപ്പോ,  പഹപ്പോര്ടറിപകപ്പോപട,  മതഭ്യതഫഡട,  മറില്മ,  ഗഭ്യപ്പോസട
ഏജന്സറി  തുടെങ്ങറിയ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനസം  തക്രഡറിറട  വഭ്യവസ്ഥയറില്   സപ്പോധനങ്ങള വപ്പോപങ്ങണറി
വരുനതവന്നതുസം  തടെവകപ്പോരുതടെ   ബപ്പോഹുലഭ്യവസം  ആഹപ്പോരസപ്പോധനങ്ങളതടെയുസം  മറ്റു  നറിപതഭ്യപ്പോപപയപ്പോഗ
സപ്പോധനങ്ങളതടെയുസം വറിലയറിലുണപ്പോകുന്ന വര്ദ്ധനവട എന്നറിവയുസം കണകപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള നറിലവറിതല വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്    1    പകപ്പോടെറി    രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്―XIV

പസഷനററിയുസം അച്ചടെറിയുസം മറട ഭരണപരമപ്പോയ സര്വ്വനസുകളസം

പവപ്പോടട തചേയ്തതട : 654,30,74,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട : 1,000 രൂപ

2058―പസഷനററിയുസം അച്ചടെറിയുസം

2058-00-001-99―ഭരണവസം നടെതറിപ്പുസം

വറിഹറിതസം : 14.6859 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

159.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പതറിതനപ്പോന്നപ്പോസം  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  നടെപടെറികളതടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  കപ്പോമബത,
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വനട്ടുവപ്പോടെകബത തുടെങ്ങറിയ അധറിക തചേലവകളക്കുമപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതസം
പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്   2.3141   പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറി  നറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2058-00-103-99―ഗവണ്തമന്റെട പസ്സുകള

വറിഹറിതസം : 2.5043 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

160.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്     ജനവനകപ്പോരുതടെ  ഓവര്ടടെസം  അലവന്സട  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതല  കുടെറിശറിക
ഉളതപതടെ  തകപ്പോടുക്കുന്നതറിനുസം   വപ്പോടെക,  കരസം,  നറികുതറി,  മറട  അലവന്സുകള  എന്നറിവ
തകപ്പോടുക്കുന്നതറിനുസം  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളസം  തതസപന്റുകളസം  നല്കുന്നതറിനുസം  അച്ചടെറികട  പവണ
സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുമപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴപറയുന്ന ശനര്ഷകങ്ങളകട
പനതര  കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള്ള   തുക    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

നറിലവറിതല ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം

അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുപതണ

തുക

01-6 - ഓവര് ടടെസം അലവന്സട 1,000 രൂപ 1 പകപ്പോടെറി രൂപ

05-4 - മററിനങ്ങള 42.99 ലകസം രൂപ 3 ലകസം രൂപ

21-2 - സസംരകണവസം അറകുറപണറികളസം 2.1 ലകസം രൂപ 1 ലകസം രൂപ

24 - സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള 1.818 പകപ്പോടെറി രൂപ 2.30 പകപ്പോടെറി രൂപ

34-3 - മറ്റു തചേലവകള- മററിനസം 14.87 ലകസം രൂപ 21 ലകസം രൂപ

45 - പറി.ഒ.എല്. 8.66  ലകസം രൂപ 4  ലകസം രൂപ

2070-00-003-97―ഇന്സറിററ്റ്യൂടട ഓഫട മപ്പോപനജ് തമന്റെട ഇന് ഗവണ്തമന്റെട  -   

31―സഹപ്പോയധനസം  -  ശമ്പളസം

വറിഹറിതസം : 8.1175 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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161.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്   ജനവനകപ്പോര്കട  ശമ്പളവസം ഇ.പറി.എഫട,  ഗപ്പോറ്റുവറിററി   തുടെങ്ങറിയ മറട
ആനുകൂലഭ്യങ്ങളസം  നല്കുന്നതറിനട  നറിലവറില്   അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശനർഷകതറില്    13.0220    പകപ്പോടെറി    രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2070-106-99―സറിവറില് ഡറിഫന്സട

വറിഹറിതസം: 76.04 ലകസം  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

162.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സറിവറില്  ഡറിഫന്സട  പവപ്പോളന്റെറിയര്മപ്പോതര  ററിക്രൂടട  തചേയ്യുന്നതറിനുസം
പരറിശനലനസം  നല്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശനർഷകതറില്    1    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2070-00-108-99―അഗറിപതറിപരപ്പോധവസം നറിയനണവസം

വറിഹറിതസം : 4.3252 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

163.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഇ-ഗപവണന്സട പവര്തനങ്ങള കപ്പോരഭ്യകമമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം കമ്പറ്റ്യൂടറുസം
അനുബന  ഉപകരണങ്ങളസം  വപ്പോങ്ങുന്നതറിപലയ്ക്കുമപ്പോയറി  നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  വറിലയറിരുതറിയ  സമറിതറി,  ഈ  ശനര്ഷകതറില്     25    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2070-00-108-98―പതറിപരപ്പോധവസം നറിയനണവസം

01―ജറില്ലെപ്പോ ജനവനകപ്പോര്

വറിഹറിതസം : 298.6557 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

164.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ജനവനകപ്പോരുതടെ  നറിലവറിതല  യപ്പോതപ്പോബതപ്പോ  കുടെറിശറികകള,  സസംരകണവസം
അറകുറപണറികളസം,  ഇനനസം  എന്നറിവയപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്
7   പകപ്പോടെറി രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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2070-00-108-97―പരറിശനലനസം

വറിഹറിതസം : 3.9606 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

165.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ജനവനകപ്പോരുതടെ  യപ്പോതപ്പോബത,   പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള,  ഇനനസം
എന്നറിവയപ്പോയറി  നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്    14    ലകസം രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2070-00-119-98―ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷപ്പോ കമനഷന്

02―പവതനസം

വറിഹറിതസം : 5.4 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

166.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പപ ററിവറിഷന് സസംബനറിച്ച ശമ്പള വര്ദ്ധനവട പതനകറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  ഈ  ഇനതറിതല  തചേലവട  നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന്  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    4.06    ലകസം   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

04―യപ്പോതപ്പോ തചേലവകള

വറിഹറിതസം : 1.46 ലകസം  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

167.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഓഫനസട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥര്കട   യപ്പോതപ്പോതചേലവറിനട  അധറിക  തുക
ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട   സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്   1.04   ലകസം
രൂപ       ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി  അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

05―ഓഫനസട തചേലവകള

വറിഹറിതസം : 4.32 ലകസം  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

168.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ടവദദ്യുതറി  ചേപ്പോര്ജട,  തവള്ളകരസം  തുടെങ്ങറിയവയട  അധറികതുക
ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്   11,000   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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06―വപ്പോടെക  ,   കരസം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതസം : 4.8 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

169.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം, മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തകടറിടെതറിതന്റെ  വപ്പോടെക  വര്ദ്ധറിച്ചതറിനപ്പോല്   ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  ഈ
ഇനതറിതല തചേലവട  നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന് അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട   സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്   12    ലകസം  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട      സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

2070-00-119-97―ഭരണഭപ്പോഷ നടെപപ്പോകല്

05-4―ഓഫനസട തചേലവകള  -  മററിനങ്ങള

വറിഹറിതസം: 2.1 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

170.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് സസംസ്ഥപ്പോന സര്കപ്പോര് ജനവനകപ്പോര്കട മലയപ്പോളസം കമ്പറ്റ്യൂടറിസംഗട  പരറിശനലനസം
നല്കല്,  ഭപ്പോഷപ്പോമപ്പോറ  പവര്തനങ്ങള  തഡ്വരറിതതപടുതല്,  ശറില്പശപ്പോലകള  സസംഘടെറിപറികല്,
ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  വകുപറിനട  സഡ്വന്തമപ്പോയറി  ഒരു  തവബ്തതസറട  രൂപനകരറികല്,
ഭരണഭപ്പോഷപ്പോവപ്പോരപ്പോപഘപ്പോഷസം,  ഭപ്പോഷപ്പോ  സഹപ്പോയ  ഗന്ഥങ്ങള  വപ്പോങ്ങറി  നല്കല്  എന്നറിവ
ഉളതപതടെയുളള കപ്പോരഭ്യങ്ങള  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട നറിലവറിതല വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്   ഈ   ശനർഷകതറില്    2.8990    പകപ്പോടെറി   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗ സം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട         സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

4058―പസഷനററിയുസം അച്ചടെറിയുസം ഇവയ്ക്കുള്ള മൂലധനതചേലവട

4058-00-103-95―സര്കപ്പോര് പസ്സുകളതടെ ആധുനറികവല്കരണസം

വറിഹറിതസം : 6.0 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

171.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സര്കപ്പോരറിതന്റെ  അച്ചടെറി  പജപ്പോലറികള  സമയബനറിതമപ്പോയറി
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനുസം പപ്പോന് ടററട അപട പകപ്പോരമുള്ള  തമഷനന് പര്പച്ചസറിനുമപ്പോയറി ബഡ്ജറട
വറിഹറിതസം ഈ ഇനതറിതല തചേലവട നറിര്വ്വഹറികപ്പോന് പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശനര്ഷകതറില്   50   ലകസം രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4058-00-800-97―യൂണറിറട ഓഫനസുകളതടെ നറിര്മപ്പോണസം  /  സ്ഥലസം വപ്പോങ്ങല്

വറിഹറിതസം : 1.10 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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172.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വയനപ്പോടെട  ജറില്ലെപ്പോ  പസഷനററി  ഓഫനസറിനട  തകടറിടെസം  പണറിയുന്നതറിനുസം
ഉപഓഫനസുകളതടെ  അറകുറപണറികളക്കുമപ്പോയറി  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്, ഈ ശനര്ഷകതറില്   1.10   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XV―തപപ്പോതുമരപ്പോമതട

പവപ്പോടട തചേയ്തതട : 6266,22,99,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട : 32,56,09,000 രൂപ

4059-01-051-55―പകരള  അഡറിനറിപസ്ട്രേറനവട  ടട്രെബറ്റ്യൂണലറിതന്റെ  പുതറിയ  തകടറിടെതറിനട
രണപ്പോസം  നറില  നറിര്മപ്പോണവസം  നറിലവറിലുള്ള  തകടറിടെതറിതന്റെ
നവനകരണവസം   -   വന്കറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള

വറിഹറിതസം : 1  ലകസം രൂപ (പദ്ധതറി)  

173.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പകരള അഡറിനറിപസ്ട്രേറനവട ടട്രെബറ്റ്യൂണലറിതന്റെ തകടറിടെതറിനട രണപ്പോസം നറില
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുസം  നറിലവറിലുള്ള  തകടറിടെതറിതന്റെ  നവനകരണതറിനുസം  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള
വറിഹറിതസം  ഈ  ഇനതറിതല  തചേലവട  നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന്  പരഭ്യപ്പോപ്തമതല്ലെന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    7.2152385    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് ―XVII  
വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസം, കപ്പോയറികവറിപനപ്പോദസം, കല,സസംസപ്പോരസം

പവപ്പോടട തചേയ്തതട  : 25,655,97,42,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട  :  18,00,000 രൂപ

3425-60-200-71―പകരള   പസറട കഇൗണ്സറില് പഫപ്പോര് സയന്സട  ,     തടെപകപ്പോളജറി ആന്റെട 
എന്വപയപ്പോണ്തമന്റെട

31― സഹപ്പോയധനസം  -   ശമ്പളസം

വറിഹറിതസം : 55 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)
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174.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് കഇൗണ്സറിലറിനട  കനഴറിലുള്ള ഗപവഷണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളതടെ പവര്തനങ്ങള,
ശമ്പള  പരറിഷ്കരണസം  നടെപറിലപ്പോകല്  എന്നറിവയപ്പോയറി   അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ ശനര്ഷകതറില്    16
പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

3425-60-200-55―ഇന്സറിററ്റ്യൂടട ഓഫട അഡഡ്വപ്പോന്സ്ഡട ടവപറപ്പോളജറി   (  ഐ  .  എ  .  വറി  .)

31―സഹപ്പോയധനസം  -  ശമ്പളസം

വറിഹറിതസം : 2 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

175.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല  തചേലവട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിതല  ജനവനകപ്പോര്കട  CSIR  നറിരകറിലുസം  സസംസ്ഥപ്പോന
സര്കപ്പോര്  നറിരകറിലുസം  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണസം  അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ഈ ശനര്ഷകതറില്    1.4627236    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്―XVIII 

ടവദഭ്യസഹപ്പോയരസംഗവസം തപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗഭ്യവസം

പവപ്പോടട തചേയ്തതട  : 9425,18,26,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട :  12,18,000 രൂപ

2210-06-107-97―രപ്പോസപദപ്പോര്ത്ഥ പരറിപശപ്പോധനശപ്പോല

19―യപനപ്പോപകരണങ്ങള

വറിഹറിതസം : 42.94 ലകസം രൂപ  (പദ്ധതറി)

176. ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്   ഏറവസം  കൂടുതല്  മയകടമരുന്നട  പകസുകള  ടകകപ്പോരഭ്യസം  തചേയ്യുന്ന
എറണപ്പോകുളസം ലപബപ്പോറടററിയറിതല പവര്തനരഹറിതമപ്പോയ ജറി.സറി.എസം.എസട. മപ്പോററി പുതറിയതട
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്
ഈ ശനര്ഷകതറില്    80    ലകസം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉ  പധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIII―വപ്പോര്തപ്പോവറിതരണവസം പചേരണവസം

പവപ്പോടട തചേയ്തതട :  108,59,87,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട :   ഇല്ലെ

2220-60-101-99―പരസഭ്യവസം ദൃശഭ്യപചേരണവസം

വറിഹറിതസം : 13.60  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

177.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സര്കപ്പോരറിതന്റെ  പകമപവര്തനങ്ങതളക്കുററിചസം  വറികസന

പവര്തനങ്ങതളക്കുററിചസം  പരസഭ്യങ്ങള  നല്കറിയ  വകയറിലുള്ള  കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനട

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ

ശനര്ഷകതറില്    17    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി

അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2220-60-101-98―പചേരണ സപ്പോമഗറികള

വറിഹറിതസം : 1.71  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

178.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തക-തറയറില്  പദ്ധതറി  ''സറില്വര്  ടലന്  അററിപയണതതല്ലെപ്പോസം''  എന്ന

പുസകതറിതന്റെ  അച്ചടെറികപ്പോയറി  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി

വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്    6.15    പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2220-60-101-97-02―പരസഭ്യതറിനുള്ള തചേലവകള  -  ഇലപകപ്പോണറികട  /  ദൃശഭ്യ മപ്പോധഭ്യമസം

വറിഹറിതസം : 4.125  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

179.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സര്കപ്പോര്  പരസഭ്യങ്ങള നല്കറിയ വകയറില്  ഇലപകപ്പോണറികട  മനഡറിയ

വറിഭപ്പോഗതറിലുള്ള  കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട

സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്    8    പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി

ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .
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2220-60-800-97―പതപവര്തകര്കട പകമനറിധറി സസംഭപ്പോവന

വറിഹറിതസം : 37.44 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം) 

180.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്   തപന്ഷന്  വപ്പോങ്ങുന്നവരുതടെ  എണസം  വര്ദ്ധറിച്ചതറിനപ്പോലുസം  തപന്ഷന്
കുടെറിശറിക  നല്പകണതറിനപ്പോലുസം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്    17.56    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2220-60-800-91―പകരള സസംസ്ഥപ്പോന പതപവര്തക തപന്ഷന് സനസം  -1993

വറിഹറിതസം : 7.0613 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

181.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് തപന്ഷന് കുടെറിശറിക നല്പകണതറിനപ്പോലുസം,  തപന്ഷന് വപ്പോങ്ങുന്നവരുതടെ
എണസം  വര്ദ്ധറിച്ചതറിനപ്പോലുസം   ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്    4.5022    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

2220-60-800-89―പഗത്ഭ പതപവര്തകര്കട പകമ പദ്ധതറി

വറിഹറിതസം : 24.63 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

182.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പതപവര്തക  തപന്ഷന്  പദ്ധതറിയറില്  അസംഗതഡ്വസം  പനടെപ്പോതത
പതസ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില് നറിനസം വറിരമറിച്ച പമുഖ വഭ്യകറികളക്കുസം അവരുതടെ ആശറിതര്ക്കുസം
തപന്ഷനുസം  കുടെറിശറികയുസം  നല്കുന്നതറിനട  നറിലവറിതല  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    21.92    ലകസം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  . 

2220-60-800-81―പകരള സസംസ്ഥപ്പോന പനപ്പോണ് പജര്ണലറിസട തപന്ഷന് സനസം   1999

വറിഹറിതസം : 9.4644 പകപ്പോടെറി  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

183.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തപന്ഷന്  വപ്പോങ്ങുന്ന  പതപവര്തപകതര  ജനവനകപ്പോരുതടെ  എണസം

വര്ദ്ധറിച്ചതറിനപ്പോലുസം  തപന്ഷന്  കുടെറിശറിക  നല്പകണതറിനപ്പോലുസം  നറിലവറിതല  വറിഹറിതസം
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അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്

11.1329    പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി    അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്   XXVIII―പലവക സപ്പോമ്പതറിക സര്വ്വനസുകള

പവപ്പോടട തചേയ്തതട  : 4777,93,05,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട :  ഇല്ലെ

3475-00-115-99―പകരള  പുനര്  നറിര്മപ്പോണ  പദ്ധതറിയുതടെ  കനഴറിലുള്ള   പളയപ്പോനന്തര

പപപ്പോജക്ടുകള   (  ആര്  .   തക  .   തഎ  .)

വറിഹറിതസം : 1,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

184.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  റനബറില്ഡട  പകരള  ഇനറിപഷഭ്യറനവറിതന്റെ  റവനറ്റ്യൂ  തചേലവകളകപ്പോയറി

അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    3.5    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

5475-00-115-93―പകരള  പുനര്നറിര്മപ്പോണ  പദ്ധതറിയുതടെ  കനഴറിലുള്ള   പളയപ്പോനന്തര

പപപ്പോജക്ടുകള    (  തക  .    എഫട  .    ഡബദ്യു  .    സഹപ്പോയസം  -  ആര്  .    തക  .    ഡറി  .    പറി  .-

പപപ്പോജകട പലപ്പോണ്  )

വറിഹറിതസം: ഇല്ലെ 

185.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തക.  എഫട.  ഡബദ്യു.  സഹപ്പോയപതപ്പോതടെയുള്ള  പറപ്പോഡുകളകപ്പോയറി  തുക

വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശനര്ഷകതറില്    500

പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറി    വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

5475-00-190-99―വറിഷന്  വര്കല  ഇന്ഫ്രെപ്പോസ്ട്രേക്ച്ചര്  തഡവലപ്തമന്റെട  പകപ്പോര്പപറഷന്

(  വറിവറിധട  )

വറിഹറിതസം:  2.30 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)
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186.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്
വര്കല  രസംഗകലപ്പോപകനതറിതന്റെ  അധറിക  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സഇൗകരഭ്യ  വറികസനസം,  വര്കല-
ശറിവഗറിരറി  തറയറില്പവ പസഷന് വറികസനസം,  ജറിപയപ്പോ പസ്പെഷഭ്യല് ഇന്ഫര്പമഷന് പദ്ധതറി,
വര്കല  ജറിപയപ്പോ-തഹരറിപറജറിതന്റെ  ഇന്റെര്നപ്പോഷണല്  തസമറിനപ്പോര്  എന്നറിവയുതടെ
നടെതറിപറിനപ്പോയറി  നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശനര്ഷകതറില്   2   പകപ്പോടെറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVII―വഭ്യവസപ്പോയങ്ങള 

പവപ്പോടട തചേയ്തതട  :  1913,13,37,000 രൂപ

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട : 1,000 രൂപ

4859-02-004-96―ടസബര് പപ്പോര്കട 

01―സസംസ്ഥപ്പോന സഹപ്പോയസം

വറിഹറിതസം :  11.83 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

187.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ടസബര്  പപ്പോര്കറിതന്റെ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങളതടെ  സുഗമമപ്പോയ
നടെതറിപറിനട  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശനര്ഷകതറില്    14.37    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4859-02-004-95―വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദഭ്യയപ്പോയറി  സ്ഥലതമടുക്കുന്നതറിനുസം    അടെറിസ്ഥപ്പോന
സഇൗകരഭ്യസം വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനുസം 

വറിഹറിതസം :  25.50 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

188.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തടെപകപ്പോപപ്പോര്കറിതന്റെ  ഘടസം-I-ല്  തകപ്പോപമഴഭ്യല്  ബറില്ഡറിസംഗട
നറിര്മപ്പോണതറിനുസം  ഘടസം-IV ആയ  തടെക ടപനപ്പോസറിററിയ്ക്കുള്ളറിതല  പറപ്പോ ഡറിനുസം  പകപ്പോമ്പഇൗണട
വപ്പോളറിനുസം  തടെപകപ്പോപപ്പോര്കറിതന്റെ  ഭൂമറി  ഏതറടുകലറിനുസം  എല്.എ.ആര്.  പകസുകളതടെ
തനര്പപ്പോകലറിനുസം  പവണറി  അധറിക  തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    16    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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4859-02-004-94-01―ഇന്പഫപ്പോപപ്പോര്കട  ,   തകപ്പോച്ചറി

വറിഹറിതസം : 24 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി) 

189.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഇന്പഫപ്പോപപ്പോര്കട  ഒന്നപ്പോസം  ഘടതറിതന്റെയുസം  രണപ്പോസം  ഘടതറിതന്റെയുസം
അടെറിസ്ഥപ്പോനസഇൗകരഭ്യവറികസനതറിനുസം ഇന്പഫപ്പോപപ്പോര്കട, തകപ്പോച്ചറിയുതടെ വറികസനതറിനപ്പോയറി
ഭൂമറി  ഏതറടുക്കുന്നതറിനുസം  നറിലവറിതല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    28    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4859-02-004-94-02―ഇന്പഫപ്പോ പപ്പോര്കട  ,   തൃശര്

വറിഹറിതസം : 9 പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറി)

190.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഇന്പഫപ്പോ  പപ്പോര്കട,  തകപ്പോരടറി  വറില്ലെകളതടെ  നവനകരണ
പവൃതറികളകപ്പോയറി  അധറിക തുക  ആവശഭ്യമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ   ശനര്ഷകതറില്   1   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറി  പയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

4859-02-004-91―ഇന്തഭ്യപ്പോ ഇതന്നപ്പോപവഷന് തസന്റെര് പഫപ്പോര് ഗപ്പോഫനന്

വറിഹറിതസം : 3  പകപ്പോടെറി രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)

191.  പകന-സസംസ്ഥപ്പോന സര്കപ്പോരുകളതടെ  സസംയുക വറികസന പദ്ധതറിയപ്പോയ ഇന്തഭ്യ
ഇന്നപവഷന്  തസന്റെര്  പഫപ്പോര്  ഗപ്പോഫനനറിതന്റെ  മൂലധന  ഇന്ഫ്രെപ്പോസ്ട്രേക്ച്ചററിനപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  വറിഹറിതസം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോതണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശനര്ഷകതറില്    12    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XLI―ഗതപ്പോഗതസം

പവപ്പോടട തചേയ്തതട : 1571,53,31,000  രൂപ 

ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട : 67,88,37,000 രൂപ

5053-02-190-97―കണ്ണൂര്  വറിമപ്പോനതപ്പോവളതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സഇൗകരഭ്യങ്ങള
തമച്ചതപടുതല്

വറിഹറിതസം :  1 ലകസം രൂപ (പദ്ധതറി)

      :  10,000   രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)  (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)
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192.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  മണ്സൂണ്
മറിററിപഗഷന്  വര്കറിനട  55.67  ലകസം  രൂപ,  പകടുപപ്പോടുകള  സസംഭവറിച്ച  വനടുകളതടെ
അറകുറപണറികളകപ്പോയറി  69.39  ലകസം രൂപ,  ഭൂമറി  അകഡ്വയര് തചേയ്യുന്നതറിനട  കറിന്ഫ്രെകട
46.66  ലകസം രൂപ,  പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയറില് ജലവറിതരണ തതപപ്പുകള മപ്പോററിയറിട
വകയറിലുള്ള  1.15  പകപ്പോടെറി  രൂപ,  പതപ്പോടുകള  വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനുട  തകപ്പോടുപകണ  തുക
10.66  പകപ്പോടെറി  രൂപ,  കൃഷറി  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  നല്കറിയ  44.60  ലകസം  രൂപ,  റഇൗണട
എബഇൗടട  വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  PWD-യ്ക്കു  തകപ്പോടുത  തുക  18  ലകസം  രൂപ,
അഞരകണറി  പറപ്പോഡറിതന്റെ  സ്ട്രേനറട  ടലററിനുപവണറി  1.59  പകപ്പോടെറി  രൂപ,  പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററിയറില്  നറിനസം  ലഭറികപ്പോനുള്ള  തഡപപപ്പോസറിറട  തുക  1.28  പകപ്പോടെറി  രൂപ
തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്  ആതക    17.738103    പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി അധറികമപ്പോയറി       വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

5053-02-190-93―പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട എയര്പപപ്പോര്ടറിനപ്പോയുള്ള ഭൂമറി ഏതറടുകല്

വറിഹറിതസം :  ഇല്ലെ

193.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  152.5 ഏകര് ഭൂമറി ഏതറടുക്കുന്നതറിനുസം സപ്പോമൂഹഭ്യ പതഭ്യപ്പോഘപ്പോത പഠനസം,
സര്പവ്വ, നഷ്ടപരറിഹപ്പോര വറിതരണസം എന്നറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്   650   പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി       വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചേയ്യുന  .

7053-02-190-99―തറിരുവനന്തപുരസം  എയര്പപപ്പോര്ടട  തഡവലപ്തമന്റെട  അപതപ്പോററിററിയ്ക്കുള്ള
വപ്പോയ്പകള

വറിഹറിതസം:   1,000   രൂപ (പദ്ധതറിപയതരസം)  (ചേപ്പോര്ജട തചേയ്തതട)

194.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതസം,  മുന്വര്ഷങ്ങളറിതല തചേലവട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിതന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  18.53  ഏകര് ഭൂമറി  ഏതറടുക്കുന്നതറിനുസം എല്.എ.ആര്.  പകസുകളറില്
പകപ്പോടെതറി  വറിധറി  പകപ്പോരമുള്ള  അധറിക  തുക  നല്കുന്നതറിപലയ്ക്കുമപ്പോയറി  ഇഇൗ  ശനര്ഷകതറില്
5    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

195.  സസംസ്ഥപ്പോന ഗവണ്തമന്റെറിനട സറിയപ്പോലറിലുള്ള ഓഹരറി വറിഹറിതസം നറിലനറിര്തപ്പോന്
5053-02-190-99 എന്ന ശനര്ഷകസം പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട 17   പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന     വഴറി   വകയറിരുതണതമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .
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196.  ജുഡനഷഭ്യററികട  സമഗമപ്പോയ  ഡറിജറിറല്  അന്തരനകസം  പദപ്പോനസം  തചേയ്യുന്നതറിതന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഐ.സറി.ടെറി  ഇന്ഫ്രെപ്പോസ്ട്രേക്ചേര്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുസം  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുസം  പവണറി
7.745  പകപ്പോടെറി  രൂപയുസം  രണട  മപ്പോതൃകപ്പോ  ഡറിജറിറല്  പകപ്പോടെതറി  മുററികള  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട
2 പകപ്പോടെറി രൂപയുസം രണട പകപ്പോടെതറി മുററികളറിലപ്പോയറി തതമയ വനഡറിപയപ്പോ സ്ട്രേനമറിസംഗുസം പകപ്പോടെതറി
മുററിയറിതല  നടെപടെറികളതടെ  തറകപ്പോര്ഡറിസംഗുസം  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട  2  പകപ്പോടെറി  രൂപയുസം
ഉളതപതടെ  11.745    പകപ്പോടെറി  രൂപ  പുതറിയ  ശനര്ഷകസം  സൃഷ്ടറിച്ചട  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗസം  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന  .

തസ്പെകസം ചേപ്പോര്ജസട

197.  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷസം  തസ്പെകസം  ചേപ്പോര്ജട  ഇനതറില്  തുക  പകന
സര്കപ്പോരറിപലകട  അടെയ്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  ശനര്ഷകസം  സൃഷ്ടറിച്ചട  പസ്തുത  തചേലവകള
നറിര്വഹറിക്കുന്നതറിനട  ആയതറില്  2.25    പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതണതമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചേയ്യുന.

പറിണറപ്പോയറി വറിജയന്,
തറിരുവനന്തപുരസം, തചേയര്മപ്പോന്,
2022 ജൂണ് 9. സബ്ജകട കമറിററി XIV.


