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സബ്ജകറ കേമനിറനി V
(മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം)

(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന്   :

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

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ.  ആനണനി രഭാജ ജ,
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി.

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

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശതീ. കമഭാന്സറ കജഭാസഫറ

കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനതീര്

ശതീ. പകമഭാദറ നഭാരഭായണ്

ശതീ. സകേ. കപന്റിംകുമഭാര് 

ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷറ

ശതീ. പനി. പനി. സുകമഭാദറ

ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില കുമഭാര്

ശതീ. പനി. ടെനി. കതഭാമസറ. ( 22-12-2021-നറ അന്തരനിച.)

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ:

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി രജനനി വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ഷതീബഭാ വര്ഗതീസറ, സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി അമനിളനി പനി., അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2022-23  സഭാമതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില  സബ്ജകറ  കേമ നിറനി  V  (മരഭാമതന്റിം
ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം)-സന  പരനിധനിയനില  വരുന്ന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച   രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനിയുസടെ  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന്
സമര്പനിക്കുന. 

2022  ഏപനില  27-ാം  തതീയതനി  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്ന.  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ
നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ  സന്റിംബനമഭായനി
പുറസപടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം  തഭാസഴെപറയുന്ന
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില ഉളസകഭാള്ളുന്ന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള സമനിതനി പരനികശഭാധനിച. 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് IX    ―      വഭാഹന നനികുതനികേള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XV   ―      സപഭാതുമരഭാമതറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XL   ―      തുറമുഖങ്ങള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XLI  ―     ഗതഭാഗതന്റിം

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

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

2022  കമയറ  മഭാസന്റിം  18-ാം  തതീയതനി  കചെര്ന്ന  കയഭാഗതനില  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

    

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



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് IX―വപ്പോഹന നറികുതറികള് 

പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്      : 217.7342 പകപ്പോടറി രൂപ 

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  : ഇല്ല  

2041―വപ്പോഹന നറികുതറികള്  

2041-00-001-99-01-4―വപ്പോഹന  നറികുതറികള്    -    നടതറിപപ്പും  ഭരണവപ്പും    -    ഭരണചച്ചെലവകള്
-  ശമ്പളപ്പും  -  ചമെഡറിക്കല് ററീ ഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 9.5 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

(1) ചമെഡറിക്കല് ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട് ഇനതറില് അധറിക ചചെലവട്ട് പ്രതറീകറിക്കുന്നതറിനപ്പോല് ഈ
ശറീർഷകതറില്  6.5    ലകപ്പും  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും :1.21  ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

(2)  ചവള്ളക്കരയറിനതറിലുള്ള  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഇഇൗ  ശറീര്ഷകതറില്
1   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2041-00-001-99-05-2―വപ്പോഹന നറികുതറികള്   -   നടതറിപപ്പും ഭരണവപ്പും   -   ഭരണചച്ചെലവകള്
-   ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്   -   ചചവദദ്യുതറി ചചെലവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും :39.9  ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(3)  ചചവദദ്യുതറി  ചചെലവറിനപ്പോയറി  ഇഇൗ ശറീര്ഷകതറില്  10    ലകപ്പും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും : 16.5  ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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(4)  ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചെലവറിനപ്പോയറി ഇഇൗ ശറീര്ഷകതറില് 4   ലകപ്പും രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും : 1.5  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

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

2041-00-001-98-34-3―വപ്പോഹന  നറികുതറികള്    -    നടതറിപപ്പും  ഭരണവപ്പും    -    ചഫയര്  ററിവറിഷന
കമറിററി  -  മെറ്റു ചചെലവകള്  -  മെററിനപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 15.86 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(6)  ഗതപ്പോഗത  പമെഖലയറിചല  നറിരക്കട്ട്  പുതുക്കറി  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതറിചനക്കുററിച്ചെട്ട്  പഠറിച്ചെട്ട്
ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമെര്പറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  രൂപറീകരറിച്ചെറിട്ടുള്ള  കമറിററിയുചട  പ്രവര്തനതറിനട്ട്
പവണ്ടറി വരുന്ന ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്        6   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും : 18 പകപ്പോടറി  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(7)  പമെപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹന  വകുപറിചല  എല്ലപ്പോ  ഓഫറീസുകളചടയുപ്പും
ആധുനറികവല്ക്കരണതറിചന  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  ആര്.ടറി.  ഓഫറീസുകളചടയുപ്പും  സബേട്ട്  ആര്.ടറി.
ഓഫറീസുകളചടയുപ്പും  നവറീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതറിനപ്പും  ICT  ഉപകരണങ്ങള്
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പും  അവയട്ട്  FMS  (Facility  Management  Service)  ചെപ്പോര്ജ്ജുകള്
നല്കുന്നതറിനപ്പും  വവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട്ട്  അടയ്ക്കുന്നതറിനപ്പും  ചമെപ്പോവബേല്  ആപകള്
സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  10    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .
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2041-00-102-99-04-1―വപ്പോഹന നറികുതറികള്    -    പമെപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന –
പമെപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന – യപ്പോതപ്പോ ചചെലവകള്    -
യപ്പോതപ്പോ ബേത

വറിഹറിതപ്പും : 10 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(8) ഇഇൗ ഇനതറില് അധറിക ചചെലവട്ട് പ്രതറീകറിക്കുന്നതറിനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില് 8
ലകപ്പും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2041-00-102-99-06―വപ്പോഹന നറികുതറികള്   -   പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന –
പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന – വപ്പോടക  ,   കരപ്പും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതപ്പും :71 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(9)  സസകപ്പോരഭ്യ  ചകടറിടങ്ങളറില്  സറിതറി  ചചെയ്യുന്ന സബേട്ട്  ററീജറിയണല്  ടപ്പോനപസപ്പോര്ടട്ട്
ഓഫറീസുകളചടയുപ്പും  ചചെക്കട്ട്  പപപ്പോസ്റ്റുകളചടയുപ്പും  വപ്പോടകയറിനതറില്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
25    ലകപ്പും  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും : 29.5 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

(10)  ചഹഡ്കസപ്പോര്പടഴറിചല  വപ്പോഹനങ്ങള്  ഒഴറിചക  വകുപറിചല  എല്ലപ്പോ  പമെപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങളചടയുപ്പും സപ്പുംരകണതറിനപ്പും അറകുറപണറികള്ക്കുമെപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  8
ലകപ്പും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2041-00-102-99-45―വപ്പോഹന നറികുതറികള്   -   പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന –
പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളചട പരറിപശപ്പോധന – പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതപ്പും : 1.2127 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

(11)  ചഹഡ്കസപ്പോര്പടഴറിചല  വപ്പോഹനങ്ങള്  ഒഴറിചക  വകുപറിചല  എല്ലപ്പോ
ഒപ്പോഫറീസുകളറിചലയുപ്പും  വപ്പോഹനങ്ങളചടയുപ്പും എനപഫപ്പോഴട്ട്ചമെനട്ട് വപ്പോഹനങ്ങളചടയുപ്പും ഇന്ധനചച്ചെലവറിനപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  56    ലകപ്പും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XV―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് 

പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്      : 6266.2299 പകപ്പോടറി രൂപ 

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  : 32.5609 പകപ്പോടറി രൂപ  

2059―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്

2059-01-053―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്   -   ഓഫറീസട്ട് ചകടറിടങ്ങള്   -   സപ്പുംരകണവപ്പും അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   : 36.6027 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(12)  വറിവറിധ വകുപകളചട കറീഴറിലുള്ള ഓഫറീസട്ട് ചകടറിടങ്ങളചട സപ്പുംരകണതറിനപ്പും

ചസക്രപടററിയററിചന  സപ്പുംരകണതറിനപ്പും  അറകുറപണറികള്ക്കുപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക

നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1.6473    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   : 55.9167 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(13)  നറീതറിനഭ്യപ്പോയ  നറിര്വഹണപ്പും,  ഭൂനറികുതറി,  രജറിപസ്ട്രേഷന,  പപപ്പോലറീസട്ട്,  ജയറില്,

വറില്പനനറികുതറി,  ആപരപ്പോഗഭ്യപ്പും  തുടങ്ങറിയ  വകുപകളചട  മെറട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്ക്കുള്ള

സപ്പുംരകണതറിനപ്പും  അറകുറപണറികള്ക്കുപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി

ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1.6518    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും  : 17.2953 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(14)  ചകടറിടങ്ങളചട  സപ്പുംരകണതറിനപ്പും  അറകുറപണറികള്ക്കുപ്പും  വവദദ്യുത

സപ്പോമെഗറികളചട  സപ്പുംരകണതറിനപ്പും  രപ്പോജ്ഭവന  സജറീകരറിക്കലറിനപ്പും  തറിരുവനന്തപുരപ്പും

നഗരതറിലുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  ചകടറിടങ്ങളചട   സപ്പുംരകണതറിനപ്പും  പറി.ഡബബ.ഡറി.

വറിശ്രമെമെനറിരങ്ങളചട നവറീകരണതറിനപ്പും കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട് കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി ഈ

ശറീര്ഷകതറില് 2.7047   പകപ്പോടറി   രൂപ അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3054―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും

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

വറിഹറിതപ്പും : 56.181 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(15)  നപ്പോഷണല്  വഹപവ  ചെറീഫട്ട്  എഞറിനറീയറുചട  ഓഫറീസറിനട്ട്  കറീഴറിചല  മൂന്നട്ട്
സര്ക്കറിള്  ഓഫറീസുകളറിചലയുപ്പും  എടട്ട്  ഡറിവറിഷന  ഓഫറീസുകളറിചലയുപ്പും  പവതനപ്പും,
യപ്പോതപ്പോചചെലവകള്,  ഓഫറീസട്ട്  ചചെലവകള്, പറി.ഒ.എല്.  ഇനതറിചല കുടറിശറിക,  പമെപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങളചട  സപ്പുംരകണവപ്പും  അറകുറപണറികളപ്പും  ചമെഡറിക്കല്  ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്  എന്നറീ
ഇനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 36   ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും : 1.1 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(16)  ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  വകുപറിചന  കറീഴറിലുള്ള  പപ്പോലങ്ങളചട   സപ്പോധപ്പോരണ
അറകുറപണറികള്ക്കുപ്പും കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പും പുതുതപ്പോയറി
ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ പ്രവൃതറികള് പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 7.54
പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും: 50 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(17)  ചവള്ളചപപ്പോക്കചക്കടുതറികള്മൂലപ്പും  നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള്  സപ്പുംഭവറിച്ചെ  പപ്പോലങ്ങളചട
അറകുറപണറികള്  പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി
നല്കുന്നതറിനപ്പും പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ പ്രവൃതറികള് പൂർതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി
ഈ ശറീര്ഷകതറില് 5.48   പകപ്പോടറി രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും : 115.7203 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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(18)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പും ചവള്ളചപപ്പോക്കപ്പും മൂലപ്പും
നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള്  സപ്പുംഭവറിച്ചെ  പറപ്പോഡുകളചട  അറകുറപണറികള്  ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പും  പുതുതപ്പോയറി
ഭരണപ്പോനമെതറി  ലഭറിച്ചെ പ്രവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പും  പവണ്ടറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്
200    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും : 2.5124 പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന) 

(19)  ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  ഗപവഷണ  ആസൂതണ  പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയുപ്പും  പുതുതപ്പോയറി
ഭരണപ്പോനമെതറി  ലഭറിച്ചെ പ്രവൃതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയുപ്പും  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  10
പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(20)  പപ്പോലപ്പും  നറിര്മപ്പോണവമെപ്പോയറി  ബേന്ധചപട  പുതറിയ  പദ്ധതറികളചട
പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികകമെതപ്പോ പഠനപ്പും നടത്തുന്നതറിനപ്പും പുതുതപ്പോയറി ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ പ്രവൃതറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  5    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3054-80-800-92-10―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും    -    ജനറല്    -    മെറ്റു  ചചെലവകള്    -    പകരള
പറപ്പോ ഡട്ട് ഫണ്ടട്ട്   -  സപ്പുംഭപ്പോവന

വറിഹറിതപ്പും : 282.2708 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

(21)  തറിരുവനന്തപുരപ്പും,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട്ട്,  ആലപഴ,  കണ്ണൂര്,  ചകപ്പോല്ലപ്പും  നഗരവറികസന
പദ്ധതറിയപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  497.7561    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .
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4059―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് മൂലധനചച്ചെലവട്ട് 

4059-01-051-99-16―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്    -
നറിര്മപ്പോണപ്പും   -   സപ്പുംസപ്പോന നറിയമെസഭ   -   വനകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 12 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന) 

(22)  സപ്പുംസപ്പോന  നറിയമെസഭയുചട  പരറിഷ്കരണ  പജപ്പോലറികള്ക്കുപ്പും  നവറീകരണ
പജപ്പോലറികള്ക്കുപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
1.08   പകപ്പോടറി രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-01-051-98-16―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്    -    നറിര്മപ്പോണപ്പും     -
നറീതറിനഭ്യപ്പോയ നറിർവഹണപ്പും  -   വൻകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 12 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന)  

(23)  വഹപക്കപ്പോടതറി,  പകപ്പോടതറി  സമുച്ചെയങ്ങള്  എന്നറിവയുചട  നറി ർമപ്പോണതറിനപ്പും
കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീർഷകതറില്  98    ലകപ്പും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-01-051-97-16―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്    -
നറിര്മപ്പോണപ്പും   -   ഇലകന   -   വനകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 60 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന) 

(24)  VVPAT  ചവയര്ഹഇൗസട്ട്  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയുപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക
നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്   15.4    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4059-01-051-96-16―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   ഓഫറീസട്ട് ചകടറിടങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണപ്പും   -
ഭൂനറികുതറി   -   വനകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 50 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന)  

(25) ഭൂനറികുതറി വകുപറിചല പണറികള്ക്കപ്പോയുപ്പും കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  85    ലകപ്പും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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4059-01-051-94-16―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   ഓഫറീസട്ട് ചകടറിടങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണപ്പും   -
പസ്റ്റേറട്ട് എചചക്സെെസട്ട്   -   വനകറിട     മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 1.6 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

(26)  എചചക്സെെസട്ട്  വകുപറിചന  വറിവറിധ  പണറികള്ക്കപ്പോയുപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക
നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  3.4    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന.

4059-01-051-92-16 ―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   ഓഫറീസട്ട് ചകടറിടങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണപ്പും 
-   പബറികട്ട് സര്വറീസട്ട് കമറീഷന   -   വനകറിട  മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 64 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന) 

(27)  പബറികട്ട്  സര്വറീസട്ട്  കമറീഷചന  വറിവറിധ  പണറികള്ക്കപ്പോയുപ്പും  പകപ്പോടയപ്പും
പറി.എസട്ട്.സറി.  ഓഫറീസറിനട്ട്  സലപ്പും  ഏചറടുതതുമെപ്പോയറി  ബേന്ധചപടട്ട്  തുക
അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
4.36    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-01-051-86-16―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   ഓഫറീസട്ട് ചകടറിടങ്ങള്   -   നറിര്മപ്പോണപ്പും   -
ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്   പണറികള്   (  സറിവറില് പജപ്പോലറികള്  ) -   വനകറിട മെരപ്പോമെതട്ട് 
പണറികള്

വറിഹറിതപ്പും :22.7201 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

(28)  സറിവറില്  പസ്റ്റേഷന,  മെറിനറി  സറിവറില്  പസ്റ്റേഷന  തുടങ്ങറിയവയുചട  പണറികള്
പൂര്തറീകരറിക്കപ്പോനപ്പും   കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  നല്കുവപ്പോനപ്പും  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  27.2799    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-01-051-72―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട് മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   ഓഫറീസട്ട് ചകടറിടങ്ങള്  -   നറിര്മപ്പോണപ്പും
-   വറിപല്ലജട്ട് ഓഫറീസുകളചട നറിര്മപ്പോണവപ്പും  പുനരുദ്ധപ്പോരണവപ്പും 

വറിഹറിതപ്പും : ഇല്ല   

(29)  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട് കുടറിശറിക നല്കുന്നതുള്ചപചടയുള്ള വറിവറിധ ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  90    ലകപ്പും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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4059-60-051-72-16―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്   മൂലധനചച്ചെലവട്ട്     -    മെറ്റു  ചകടറിടങ്ങള്    -    നറിര്മപ്പോണപ്പും
-  നറിയമെസഭപ്പോമെണ്ഡല ആസറി വറികസന പദ്ധതറി   -   വനകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 20  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(30)  നറിയമെസഭപ്പോ  മെണ്ഡല  ആസറി  വറികസന  പദ്ധതറിയറില്  ഉള്ചപടുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിവറിധ
പണറികള്ക്കപ്പോയുപ്പും കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട് കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 5    പകപ്പോടറി
രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും :1.5  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

(31)  ജയറിലുകളചട  ആധുനറികവല്ക്കരണതറിനപ്പോയുപ്പും  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക
നല്കുന്നതറിനപ്പോയുപ്പും  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  5.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

4059-80-051-79―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജനറല്    -     നറിര്മപ്പോണപ്പും    -    ചജനഡര്
ബേഡ്ജററിപ്പുംഗറിനട്ട് തുടക്കപ്പും

വറിഹറിതപ്പും :2.31 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

(32)  ചജൻ ഡർ  ബേഡ്ജററിപ്പുംഗറിപനപ്പോടനബേന്ധറിച്ചെട്ട്  നടക്കുന്ന  പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയുപ്പും
കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട്  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനമെപ്പോയുപ്പും  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1.19    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4059-80-051-78-16―ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജനറല്    -     നറിര്മപ്പോണപ്പും    -    വസനറിക
സ് കൂള്   -   വനകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 30 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(33) വസനറിക സ്കൂള് ചകടറിട നറിര്മപ്പോണവമെപ്പോയറി ബേന്ധചപടട്ട് കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട്ട് കുടറിശറിക
നല്കുന്നതുള്ചപചടയുള്ള  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  40    ലകപ്പും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

541/2022.
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5054―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്

5054-01-337-99 ―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -  നപ്പോഷണല് വഹപവകള്
-    പറപ്പോഡുപണറികള്  -  നപ്പോഷണല്   വഹപവ  കടന  പപപ്പോകുന്ന  വഴറിയറിലുള്ള
ചതരചഞ്ഞെടുത പടണങ്ങളറില് വബേവലനകള് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട്ട് 

വറിഹറിതപ്പും : 20.59 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന) 

(34)  ചകപ്പോല്ലപ്പും,  പതനപ്പുംതറിട,  വയനപ്പോടട്ട്,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട്ട്,  പകപ്പോടയപ്പും,  ഇടുക്കറി
ജറില്ലകളറിചല നപ്പോഷണല്  വഹപവ അര്ബേന ലറിങറിചല പറപ്പോഡുകളചട  പരറിഷ്കരണതറിനപ്പും
ഉപപപ്പോതകളചടയുപ്പും  പസവനപറപ്പോഡുകളചടയുപ്പും  നറിര്മപ്പോണതറിനമെപ്പോയറി   ഈ ശറീര്ഷകതറില്
3.4     പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-01-337-95―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്     -    നപ്പോഷണല്
വഹപവകള്    -    പറപ്പോഡുപണറികള്    -    ചകപ്പോല്ലപ്പും    -    ആലപഴ – പദശറീയപപ്പോത
വബേപപ്പോസട്ട്   (  പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരുമെപ്പോയറി ചചെലവട്ട് പങറിടല്  )

വറിഹറിതപ്പും    : 82,000 രൂപ (പപ്പോന) 

(35)  ചകപ്പോല്ലപ്പും,  ആലപഴ വബേപപ്പോസട്ട്  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  4.3    പകപ്പോടറി രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-03-337-97―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്     -    സപ്പുംസപ്പോന
പപ്പോതകള്   -    പറപ്പോഡു പണറികള്   -   പകരള പസ്റ്റേറട്ട് ടപ്പോൻപസപ്പോർടട്ട് പപ്രപ്പോജകട്ട്
(  പലപ്പോക ബേപ്പോങട്ട് സഹപ്പോയറിക്കുന്നതട്ട്  )

വറിഹറിതപ്പും     : 400 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

 (36)  പലപ്പോകബേപ്പോങട്ട് സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയപതപ്പോചട നടപറിലപ്പോക്കറി വരുന്ന  5  പറപ്പോഡട്ട്
വര്ക്കുകളപ്പും  നറിര്മപ്പോണപ്രവര്തനപ്പും  പൂര്തറീകരറിച്ചെട്ട്  വരുന്നതറിനപ്പോല്  ആയതറിചന  ബേറില്
തുകകള് ചകപ്പോടുത്തു തറീര്ക്കുവപ്പോന നടപവര്ഷപ്പും വകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഇഇൗ  ശറീര്ഷകതറില്  40    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-101-99-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്     -    ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളപ്പും  മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോലപ്പും  പണറികള്    -    പ്രധപ്പോന  ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകള്   -  പപ്പോലങ്ങളപ്പും കലുങ്കുകളപ്പും   -   വനകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും  : 54.3657 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)
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(37)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി  നല്കുന്നതറിനപ്പും  പുതുതപ്പോയറി

ഭരണപ്പോനമെതറി  ലഭറിച്ചെ  പ്രവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി ഈ  ശറീര്ഷകതറില്

80     പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി      വകയറിരുതണ

ചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-101-98-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്     -    ജറില്ലപ്പോതല

പറപ്പോഡുകളപ്പും മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും   -   പപ്പോലപ്പും പണറികള്   -   മെറ്റു ജറില്ലപ്പോതല പറപ്പോഡുകള്

പപ്പോലങ്ങളപ്പും കലുങ്കുകളപ്പും   -   വൻകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും  : ഇല്ല. 

(38)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി  നല്കുന്നതുള്ചപചടയുള്ള

ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീർഷകതറില്  2.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-101-94―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്  -    ജറില്ലപ്പോതല

പറപ്പോഡുകളപ്പും  മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോലപ്പും  പണറികള്  -    ഭൂമെറി

ഏചറടുക്കലറിനള്ള നഷ്ടപരറിഹപ്പോരപ്പും   (  പപ്പോലപ്പും  )

വറിഹറിതപ്പും :  പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്      - 5 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്   - 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

(39)  ഭരണപ്പോനമെതറി  ലഭറിച്ചെ  പ്രവൃതറിയുചട  സലപമെചറടുക്കലറിനപ്പോയറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്

5     പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-101-86-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും   സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജറില്ലപ്പോതല

പറപ്പോഡുകളപ്പും മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും   -   പപ്പോലപ്പും പണറികള്   -   മെപ്പോനഭ്യ  -  വറിരുദ്ധ ഉപതജക

പപ്പോപക്കജറിന  കറീഴറിലുള്ള  പദ്ധതറികള്    -    ചപപ്പോതുമെരപ്പോമെതട്ട്  പണറികള്

(  പപ്പോലങ്ങള്  ) -  വൻകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും  :40 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോന)  

(40)  ഭരണപ്പോനമെതറി  ലഭറിച്ചെ  പ്രവൃതറിയുചട  തുക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശറീർഷകതറില്  8   പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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 5054-04-337-99-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്     -    ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളപ്പും മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും   -     പപ്പോതകളചട   പണറികള്   -   പ്രധപ്പോന
ജറില്ലപ്പോതല  പറപ്പോഡുകള്  വറികസനവപ്പും  പരറിഷ്കരണവപ്പും    -    വനകറിട
മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും  : 51.4827 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

(41)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പും ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ
പ്രവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഇഇൗ  ശറീര്ഷകതറില്  750    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-337-98-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളപ്പും  മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോതകളചട  പണറികള്    -    മെറട്ട്
ജറില്ലപ്പോതല  പറപ്പോഡുകള്  പുതറിയ  പണറികള്    -    വനകറിട  മെരപ്പോമെത്തു
പണറികള് 

വറിഹറിതപ്പും : ഇല്ല  

(42)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി  നല്കുന്നതുള്ചപചടയുള്ള
ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  20    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-337-97-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്     -    ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോഡുകളപ്പും  മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോതകളചട  പണറികള്    -    മെറട്ട്
ജറില്ലപ്പോതല  പറപ്പോഡുകള്  വറികസനവപ്പും  പരറിഷ്കരണവപ്പും    -    വൻകറിട
മെരപ്പോമെത്തുപണറികള് 

വറിഹറിതപ്പും : ഇല്ല  

(43)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി  നല്കുന്നതറിനപ്പോയുപ്പും  ഭരണപ്പോനമെതറി
ലഭറിച്ചെ  പ്രവൃതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  50    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

5054-04-337-89-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോ ഡുകളപ്പും മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും   -   പപ്പോതകളചട പണറികള്   -   ശബേരറിമെല
പറപ്പോ ഡട്ട് പപ്രപ്പോജകട്ട്   -   വനകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും : 14.827 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)
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(44)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി  നല്കുന്നതുള്ചപചടയുള്ള
ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  120    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-337-80―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജറില്ലപ്പോതല
പറപ്പോ ഡുകളപ്പും  മെറ്റു  പറപ്പോഡുകളപ്പും    -    പപ്പോതകളചട   പണറികള്    -    ഭൂമെറി
എചറടുക്കലറിനള്ള നഷ്ടപരറിഹപ്പോരപ്പും

വറിഹറിതപ്പും :  പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട് - 75 പകപ്പോടറി (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  - 10 പകപ്പോടറി (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(45)  വറിവറിധ ജറില്ലകളചട എല്.എ.ആര്.  പകസുകളചട തുക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  50    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-04-337-79―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ   മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   ജറില്ലപ്പോതല പറപ്പോ ഡുകളപ്പും മെറ്റു പറപ്പോഡുകളപ്പും   -
പപ്പോതകളചട പണറികള്   -   ചകപ്പോച്ചെറിയറില് സറീപപപ്പോര്ടട്ട് എയര്പപപ്പോര്ടട്ട് പറപ്പോഡറിചന നറിര്മപ്പോണപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 1 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന)  

(46)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട  കുടറിശറിക  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി  നല്കുന്നതറിനപ്പും  HMT  &  NAD  ഭൂമെറി
ലഭഭ്യമെപ്പോയപ്പോല് ററീച്ചെട്ട് II-ചന നറിര്മപ്പോണപ്പും പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 1  0   പകപ്പോടറി
രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-05-101-99-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ    മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    സപ്പുംസപ്പോനപ്പോന്തരമെപ്പോപയപ്പോ  ,
സപ്പോമ്പതറികമെപ്പോപയപ്പോ  പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യമുള്ള പറപ്പോഡുകള്    -    പപ്പോലങ്ങള്    -    സറി  .  ആര്  .  എഫട്ട്  .
പപ്പോലങ്ങള്   (  സപ്പോധപ്പോരണ വറിഹറിതപ്പും  ) -   വനകറിട മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും  : 10 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

(47)  എളമെരപ്പുംകടവട്ട്,  അരറില്  കടവട്ട്,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്  പപ്പോലങ്ങളചട  പണറി
പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  17    പകപ്പോടറി  രൂപ     അധറികമെപ്പോയറി
ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര് ശ ചചെയ്യുന  .

5054-80-107-99―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജനറല്    -
ചറയറില്പവ സുരകറിതതസ പണറികള്   -   ചറയറില്പവ സുരകറിതതസ പണറികള്

വറിഹറിതപ്പും  : 9.9671 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 
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(48) K-rail  നറിര്മറിക്കുന്ന  27  ചറയറില്പവ  പമെല്പപ്പോലങ്ങളചട/അടറിപപ്പോതകളചട
സലപമെചറടുക്കലറിനപ്പും ചലവല്പക്രപ്പോസറിനമെപ്പോയറി  ഈ ശറീർഷകതറില്  48.3129    പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും   /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-80-337-88-16―പറപ്പോഡുകളപ്പും  പപ്പോലങ്ങളപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജനറല്  -
പറപ്പോഡട്ട്  പണറികള്  -    പ്രളയ  ബേപ്പോധറിത  പ്രപദശങ്ങളറിചല  തകര്ന്ന
പറപ്പോഡുകളചടയുപ്പും  പപ്പോലങ്ങളചടയുപ്പും  പുനര്നറിര്മപ്പോണപ്പും    -    വനകറിട
മെരപ്പോമെത്തുപണറികള്

വറിഹറിതപ്പും  : ഇല്ല 

(49)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനപ്പും ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചെ പ്രവൃതറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  150    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5054-80-800-81―പറപ്പോഡുകളപ്പും പപ്പോലങ്ങളപ്പും   സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    ജനറല്   -     മെറ്റു
ചചെലവട്ട്   -   ചറയറില്പവ സുരകറിതതസ പണറികള്

വറിഹറിതപ്പും  : ഇല്ല 

(50)  കരപ്പോറുകപ്പോരുചട കുടറിശറിക ബേറില്ലുകള് മെപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പും ആർ.ബേറി.ഡറി.സറി.ചക.-യുചട
പമെല്പനപ്പോടതറില്  കപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടട്ട്,  ഫപറപ്പോക്കട്ട്,  കപ്പോരറിതപ്പോസട്ട്  എന്നറീ  ചറയറില്പവ
പമെല്പപ്പോലങ്ങളചട  പൂർതറീകരണതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില് 10    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XL―തുറമുഖങ്ങള്

പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  :  130.7251 പകപ്പോടറി രൂപ                   

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട് :   ഇല്ല    

3051 – തുറമുഖങ്ങളപ്പും വലറട്ട് ഹഇൗസുകളപ്പും 

3051-02-001-99―തുറമുഖങ്ങളപ്പും വലറട്ട് ഹഇൗസുകളപ്പും   -    ചചെറുകറിട തുറമുഖങ്ങള്   -    ഭരണവപ്പും
നടതറിപപ്പും   -   പപപ്പോർടട്ട് ഡയറകപററട്ട്

വറിഹറിതപ്പും  : ഇല്ല 
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(51) തുറമുഖ  വകുപറില്  നറിന്നട്ട്  പകരള  മെപ്പോരറിവടപ്പും  പബേപ്പോർഡറിപലക്കട്ട്  മെപ്പോറചപട
തറിരുവനന്തപുരപ്പും ഓഫറീസറിചല ജറീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളപ്പും,  അലവനസട്ട്,  പവതനപ്പും,  യപ്പോതപ്പോ
ചചെലവകള്,  വപ്പോഹനങ്ങളചട  അറകുറപണറികള്  ഇന്ധനപ്പും,  ഓഫറീസട്ട്  ചചെലവകള്
എന്നറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശറീർഷകതറില്  3.4165    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-05-2―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  ചചലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്    -    ഭരണവപ്പും

നടതറിപപ്പും    -    ഹപ്പോര്ബേര്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ട്ടുചമെനട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്

ചചെലവകള്   -   വവദദ്യുതറി ചചെലവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും : 9.81 ലകപ്പും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

(52)  വവദദ്യുതറി  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  3   ലകപ്പും  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-05-4―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  ചചലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്    -    ഭരണവപ്പും

നടതറിപപ്പും    -    ഹപ്പോര്ബേര്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ട്ടുചമെനട്ട്    -    ഓഫറീസട്ട്

ചചെലവകള്   -   മെററിനങ്ങള്

വറിഹറിതപ്പും : 3.32 ലകപ്പും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(53)  മെറട്ട്  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  5   ലകപ്പും  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

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

ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   ഹപ്പോര്ബേര് എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട് ഡറിപപ്പോര്ട്ടുചമെനട്ട്

-   വപ്പോടക  ,   കരപ്പും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതപ്പും: 13 ലകപ്പും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(54)  വപ്പോടക,  കരപ്പും,  നറികുതറി  ഇനതറിലപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  15    ലകപ്പും  രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്  സമെറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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3051-02-001-98-12―തുറമുഖങ്ങളപ്പും ചചലറട്ട് ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട തുറമുഖങ്ങള്    -    ഭരണവപ്പും
നടതറിപപ്പും    -    ഹപ്പോര്ബേര്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ട്ടുചമെനട്ട്    -
പസപ്പോളര്ഷറിപകളപ്പും വസ്റ്റേപന്റുകളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും: 26 ലകപ്പും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(55) പസപ്പോളർഷറിപകള്ക്കുപ്പും വസ്റ്റേപന്റുകള്ക്കുമെപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്    4   ലകപ്പും
രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-21-1―തുറമുഖങ്ങളപ്പും ചചലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട തുറമുഖങ്ങള്    -    ഭരണവപ്പും
നടതറിപപ്പും    -    ഹപ്പോര്ബേര്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ട്ടുചമെനട്ട്    -    പമെപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങള്   -   വപ്പോഹനങ്ങള് വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട്ട്

വറിഹറിതപ്പും  : ഇല്ല 

(56)  വകുപറില് നറിലവറില് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന വപ്പോഹനങ്ങള് വളചര പഴക്കപ്പും ചചെന്നതുപ്പും
സര്ചവ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ചചെപയ്യേണ്ട  അവസയറിലുള്ളതുമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  വപ്പോഹനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  20    ലകപ്പും  രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-21-2―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  ചചലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും    -    ഹപ്പോര്ബേര്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്
ഡറിപപ്പോര്ട്ടുചമെനട്ട്    -    പമെപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്    -    സപ്പുംരകണവപ്പും
അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : 4.01 ലകപ്പും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(57)  കപ്പോലപഴക്കപ്പും  ചചെന്ന  വപ്പോഹനങ്ങളചട  അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  3    ലകപ്പും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമെപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-45―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  ചചലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്    -
ഭരണവപ്പും  നടതറിപപ്പും    -    ഹപ്പോര്ബേര്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്
ഡറിപപ്പോര്ട്ടുചമെനട്ട്  -   പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതപ്പും  : 8.83 ലകപ്പും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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(58)  പറി.ഒ.എല്.  ഇനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  3      ലകപ്പും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3051-02-001-97―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  ചചലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്    -    ഭരണവപ്പും
നടതറിപപ്പും    -    ചസനടല്  വര്ക്കട്ട്പഷപ്പോപപ്പും  പസ്റ്റേപ്പോഴട്ട്  ഓര്ഗചചനപസഷന
സപ്പോപറിക്കലുപ്പും

വറിഹറിതപ്പും :  ഇല്ല  

(59) തുറമുഖ വകുപറില് നറിന്നട്ട് പകരള മെപ്പോരറിചചടപ്പും പബേപ്പോര്ഡറിപലക്കട്ട് മെപ്പോറചപട ചകപ്പോല്ലപ്പും,
പബേപ്പൂര്  ചമെക്കപ്പോനറിക്കല്  എഞറിനറീയററിപ്പുംഗട്ട്  ഓഫറീസറിപലയുപ്പും  തറിരുവനന്തപുരപ്പും  ചെറീഫട്ട്
ചമെക്കപ്പോനറിക്കല്  എഞറിനറീയറുചട  ഓഫറീസറിപലയുപ്പും  ജറീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളപ്പും,  അലവനസട്ട്,
പവതനപ്പും,  യപ്പോതപ്പോ ചചെലവകള്,  ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള് എന്നറിവയപ്പോയറി ഇഇൗ ശറീര്ഷകതറില്
2.4797    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-102-99―തുറമുഖങ്ങളപ്പും ചചലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട തുറമുഖങ്ങള്    -    തുറമുഖ
കപ്പോരഭ്യപ്പോപനസഷണപ്പും   -   പപപ്പോര്ടപ്പോഫറീസുകളപ്പും എസ്റ്റേപ്പോബറിഷട്ട് ചമെന്റുകളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും: ഇല്ല 

(60) തുറമുഖ വകുപറില് നറിന്നട്ട് പകരള മെപ്പോരറിചചടപ്പും പബേപ്പോര്ഡറിപലക്കട്ട് മെപ്പോറചപട നറീണ്ടകര,
ആലപഴ,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട്ട് പപപ്പോര്ടപ്പോഫറീസര്മെപ്പോരുചട ഓഫറീസുകളറിപലയുപ്പും അവര്ക്കട്ട് കറീഴറിലുള്ള
മെറട്ട് സബേട്ട് ഓഫറീസുകളറിപലയുപ്പും ജറീവനക്കപ്പോരുചടയുപ്പും  ശമ്പളപ്പും, അലവനസട്ട്, പവതനപ്പും, യപ്പോതപ്പോ
ചചെലവകള്, ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്, ഇന്ധന ചചെലവട്ട് എന്നറിവയപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്
15.6819   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-102-98―തുറമുഖങ്ങളപ്പും ചചലറട്ട് ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട തുറമുഖങ്ങള്    -    തുറമുഖ
കപ്പോരഭ്യപ്പോപനസഷണപ്പും   - അപനസഷണവപ്പും  രകപ്പോനടപടറിയുപ്പും

വറിഹറിതപ്പും : ഇല്ല 

(61) തുറമുഖ വകുപറില് നറിന്നട്ട് പകരള മെപ്പോരറിചചടപ്പും പബേപ്പോര്ഡറിപലക്കട്ട് മെപ്പോറചപട കടലറിചല
രകപ്പോപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ജലവപ്പോഹനങ്ങളറിചല  ജറീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളപ്പും,  അലവനസട്ട്,
പവതനപ്പും, യപ്പോതപ്പോ ചചെലവകള്, ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്, യപനപ്പോപകരണങ്ങളചട സപ്പുംരകണ
ചചെലവട്ട്,  മെറ്റു  ചചെലവകള്  എന്നറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  2.6772    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

541/2022.
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3051-02-103-99-01-4―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -
ചഡ്രെഡ്ജറിപ്പുംഗപ്പും  സര്പവയറിങ്ങുപ്പും  -    വഹപഡ്രെപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട്  സര്പവ
വറിഭപ്പോഗപ്പും   -  ശമ്പളപ്പും  -  ചമെഡറിക്കല് ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്

വറിഹറിതപ്പും  : 3.15 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(62)  കൂടറിശറികയുള്ള  ചമെഡറിക്കല്  ബേറില്ലുകള്  മെപ്പോററി  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  8    ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-103-99-21-2―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -
ചഡ്രെഡ്ജറിപ്പുംഗപ്പും  സര്പവയറിങ്ങുപ്പും  -    വഹപഡ്രെപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട്  സര്പവ
വറിഭപ്പോഗപ്പും   -  പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  -  സപ്പുംരകണവപ്പും അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും  : 1.14  ലകപ്പും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(63)  പതട്ട് വര്ഷതറിപലചറ പഴക്കമുള്ള വപ്പോഹനങ്ങളചട അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  1    ലകപ്പും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3051-02-103-99-45―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  വലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്  -
ചഡ്രെഡ്ജറിപ്പുംഗപ്പും സര്പവയറിങ്ങുപ്പും  -   വഹപഡ്രെപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട് സര്പവ വറിഭപ്പോഗപ്പും  -
പറി  .  ഒ  .  എല്.  

വറിഹറിതപ്പും : 1.58  ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(64) പറി.ഒ.എല്. ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 1   ലകപ്പും രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3051-02-103-97―തുറമുഖങ്ങളപ്പും  ചചലറട്ട്  ഹഇൗസുകളപ്പും    -    ചചെറുകറിട  തുറമുഖങ്ങള്    -
ചഡ്രെഡ്ജറിപ്പുംഗപ്പും സര്പവയറിങ്ങുപ്പും   -   ചഡ്രെഡ്ജറിപ്പുംഗട്ട്  യൂണറിറട്ട്

വറിഹറിതപ്പും  :    ഇല്ല 

(65)  തുറമുഖ  വകുപറില്  നറിന്നട്ട്  പകരള  മെപ്പോരറിചചടപ്പും  പബേപ്പോര്ഡറിപലക്കട്ട്  മെപ്പോറചപട
ചഡ്രെഡ്ജറിപ്പുംഗട്ട് സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ പജപ്പോലറികള് ചചെയ്യുന്ന  ജറീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളപ്പും,  അലവനസട്ട്,
യപ്പോതപ്പോചചെലവകള്  എന്നറിവയപ്പോയറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  55.13    ലകപ്പും  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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 5051―തുറമുഖങ്ങള്, വലറട്ട് ഹഇൗസുകള് എന്നറിവയ്ക്കുള്ള മുലധനചച്ചെലവട്ട് 

5051-80-001-93―തുറമുഖങ്ങള് ചചലറട്ട് ഹഇൗസുകള് എന്നറിവയ്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   ജനറല്   -
ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -    വഹപഡ്രെപ്പോഗപ്പോഫറികട്ട് സർപവ വറിപ്പുംഗറിചന കറീഴറിലുള്ള
പബേപ്പോടട്ട്  ചഷല്പടഴട്ട്  ,    ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടങ്ങള്  ,    കസപ്പോപടഴട്ട്  എന്നറിവയുചട
നറിർമപ്പോണവപ്പും പുനരുദ്ധപ്പോരണവപ്പും

വറിഹറിതപ്പും :  ഇല്ല.

(66)  ആലപഴയറില്  പുതറിയ  ഓഫറീസട്ട്  ചകടറിടപ്പും  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ
ശറീർഷകതറില്  1   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5051-80-800-91―തുറമുഖങ്ങള്  ,   വലറട്ട് ഹഇൗസുകള് എന്നറിവയ്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -   ജനറല്   -
മെറ്റു ചചെലവകള്   -   ഇലപകപ്പോണറികട്ട് ഉപകരണങ്ങള്  ,   സര്പവ ഉപകരണങ്ങള്
ഇവ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട്ട് 

വറിഹറിതപ്പും  :  55 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന)

(67) മെള്ടറി ബേറീപ്പും എപക്കപ്പോ സഇൗണ്ടര് വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്    1.45   പകപ്പോടറി
രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XLI―ഗതപ്പോഗതപ്പും 

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട്ട്  : 1571.5331 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്   : 67.8837 പകപ്പോടറി രൂപ   

3056―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും

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

വറിഹറിതപ്പും   : 1.61 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(68)   ചവള്ളക്കരതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  89000    രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി     വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   : 9.81 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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(69) വകുപറിചല ററിപയര് യപ്പോര്ഡുകളറിപലക്കട്ട് കൂടുതല് ചചവദദ്യുതറി ആവശഭ്യമുള്ളതറിനപ്പോല്
ആ  ഇനതറിലുള്ള  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയുപ്പും  തപ്പോരറിഫട്ട്  നറിരക്കട്ട്  വര്ദ്ധറിപറിച്ചെ  സപ്പോഹചെരഭ്യപ്പും
പനരറിടുന്നതറിനപ്പോയുപ്പും   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1.19    ലകപ്പും  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി     വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-99-05-3―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും   -   ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   മെപ്പോപനജ് ചമെനട്ട്
-   ഓഫറീസട്ട് ചചെലവകള്   -   ചടലറിപഫപ്പോണ് ചചെലവട്ട്

വറിഹറിതപ്പും   :  3.32 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(70)  വകുപറിചല  നറിലവറിലുള്ള  കണകനകള്  ഉള്ചപചടയുള്ള  ചചെലവകള്
നറിർവഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  68000    രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണചമെന്നട്ട് സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   :  1.35 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(71)  വകുപറിചല  ചനടുമുടറി  ഓഫറീസട്ട്  വപ്പോടക  ചകടറിടതറിപലയട്ട്  മെപ്പോററിയതറിനപ്പോല്  ആ
ഇനതറിലുള്ള ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  1.15     ലകപ്പും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി     വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

3056-00-001-99-21-2―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും   -   ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും   -   മെപ്പോപനജ് ചമെനട്ട്
-   പമെപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  -  സപ്പുംരകണവപ്പും അറകുറപണറികളപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   :  88,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

(72)  വകുപറിചല  മൂന്നട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങളചട  അറകുറപണറികള്  നടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  62000    രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതപ്പും   :  1.375 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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(73) പുതുതപ്പോയറി സർവറീസട്ട് ആരപ്പുംഭറിക്കുന്ന പബേപ്പോട്ടുകള് തപ്പോലപ്പോലറിക ജറീവനക്കപ്പോർ മുപഖന
പ്രവൃതറിപറിപക്കണ്ടതറിനപ്പോലുപ്പും  ദറിവസപവതനനറിരക്കറില് വർദ്ധനവട്ട്  വന്നറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുപ്പും  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  1.125    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതപ്പും   :  8 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(74)  പബേപ്പോട്ടുകളചട ഫറിറട്ട്നസട്ട്  ഫറീസുകള്ക്കപ്പോയറി ഈ ശറീർഷകതറില്  22    ലകപ്പും രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   :  5 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(75)  വകുപറിചന  ഇന്ധനചച്ചെലവകള്ക്കുപ്പും  പുതുതപ്പോയറി  സർവറീസട്ട്  ആരപ്പുംഭറിക്കുന്ന
പബേപ്പോട്ടുകളചട ഇന്ധനചച്ചെലവറിനമെപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  10      പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   :  2 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(76)  വകുപറിചല  അപ്രനറീസുകള്ക്കട്ട്  ചചസ്റ്റേപനട്ട്  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  4    ലകപ്പും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതപ്പും   :  67.5 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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(77)  പബേപ്പോട്ടുകളചട  അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോവശഭ്യമെപ്പോയ  ചസയര്  പപ്പോര്ടട്ട്സുകളപ്പും
അനബേന്ധ ഉപകരണങ്ങളപ്പും  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  32.5    ലകപ്പും രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും  : പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട് - 25000 രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

ചെപ്പോർജട്ട് ചചെയ്തതട്ട് - 4.45 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

(78)  പബേപ്പോട്ടുകളചട  പതർഡട്ട്  പപ്പോർടറി ഇൻഷൂറൻസട്ട്,  ജറി.പറി.എ.  ഇൻഷൂറൻസട്ട്
എന്നറിവയുചട  പ്രറീമെറിയപ്പും  അടയ്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1.55    ലകപ്പും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്    സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

3075―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള് 

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

വറിഹറിതപ്പും   : 1.18 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(79)  ചമെഡറിക്കല്  ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനട്ട്  കുടറിശറികയറിനതറില്   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
2.27    ലകപ്പും രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണ
ചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി     ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും  : 14,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(80)  പകപ്പോവളപ്പും  മുതല്  നറീപലശസരപ്പും  വചരയുള്ള  ജലപപ്പോതയുചട  നറിര്മപ്പോണവമെപ്പോയറി
ബേന്ധചപട പ്രവൃതറികള് ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോല് വറിവറിധ മെറീററിപ്പുംഗകള്ക്കുപ്പും പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുമെപ്പോയറി
യപ്പോത  കൂടുതലപ്പോകുന്നതുപ്പും  വപ്പോഹനതറിചന  കപ്പോലപഴക്കപ്പും  കപ്പോരണപ്പും  അറകുറപണറികള്
നടപതണ്ടതുള്ളതറിനപ്പോലുപ്പും  ചസയര്  പപ്പോര്ട്സുകളചട  വറിലയറിലുപ്പും  ഇനഷൂറനസട്ട്
പ്രറീമെറിയതറിലുമുണ്ടപ്പോയ വര്ദ്ധനവപ്പുംമൂലപ്പും ഉള്ള അധറിക ചചെലവറിനമെപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്
50,000   രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.
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3075-60-001-98-45  ― മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്   -   മെറ്റുള്ളവ – ഭരണവപ്പും നടതറിപപ്പും    -
പമെല്പനപ്പോടപ്പും   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിഹറിതപ്പും   :  73,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

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

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

വറിഹറിതപ്പും   :  1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(82)  ഇ-ഓഫറീസുകളചട  സുഗമെമെപ്പോയ  പ്രവര്തനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
34,000   രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   : 90 ലകപ്പും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(83) പകപ്പോവളപ്പും-പബേക്കല് ചവസ്റ്റേട്ട് പകപ്പോസ്റ്റേട്ട് കനപ്പോലറിചന നവറീകരണതറിനപ്പും അനബേന്ധ
നറിര്മറിതറികളചട  അറകുറപണറികള്ക്കുമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  90    ലകപ്പും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3075-60-800-87(01)―മെറ്റു  ഗതപ്പോഗത  സര്വറീസുകള്    -    മെറ്റുള്ളവ  –  മെറ്റു  ചചെലവകള്    -
ഉള്നപ്പോടന കപല് ഗതപ്പോഗതപ്പും പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനള്ള നറിധറി
-    ഉള്നപ്പോടന  കപല്  ഗതപ്പോഗതപ്പും  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനള്ള
നറിധറി

വറിഹറിതപ്പും   : 1 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന)

(84)  ബേറില് കൂടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ ശറീര്ഷകതറില്  1.9    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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 5055―പറപ്പോഡട്ട് ഗതപ്പോഗതപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്

5055-00-800-79―പറപ്പോഡട്ട് ഗതപ്പോഗതപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റു ചചെലവകള്    -
വപ്പോഹനവബഹങ്ങളചട നവറീകരണവപ്പും ഗണനറിലവപ്പോരപ്പും ചമെച്ചെചപടുതലുപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   :  50 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

(85)  കപ്പോലപഴക്കപ്പും  ചചെന്ന  ബേസ്സുകള്  സപ്പോപട്ട്  ചചെയ്തട്ട്  പുതറിയ  ബേസ്സുകള്
നറിരതറിലറിറക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  50    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  . 

5056―ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ മൂലധനചച്ചെലവട്ട്

5056-00-104-83―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -
നപ്പോവറിപഗഷന   -  പദശറീയ ജലപപ്പോതയറില് പക്രപ്പോസട്ട് സ്ട്രേക്ചെര് നറിര്മപ്പോണപ്പും
(  നബേപ്പോര്ഡട്ട്  -  ആര്  .  ചഎ  .  ഡറി  .  എഫട്ട്  )

വറിഹറിതപ്പും   : 25 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

(86) പപ്പോലങ്ങളചടയുപ്പും കനപ്പോലുകളചടയുപ്പും പക്രപ്പോസട്ട് സ്ട്രേക്ചെര് നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി ഈ
ശറീര്ഷകതറില് 10   പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

5056-00-190-90―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതപ്പും  സപ്പുംബേന്ധറിച്ചെ  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -
ചപപ്പോതുപമെഖലയറിലുപ്പും  മെറ്റു  സപ്പോപനങ്ങളറിലുമുള്ള  നറിപകപങ്ങള്    -
ചകപ്പോച്ചെറി സപ്പുംപയപ്പോജറിത ജലഗതപ്പോഗത പദ്ധതറി

വറിഹറിതപ്പും   :  ഇല്ല

(87)  വപ്പോടര്  ചമെപടപ്പോ  പദ്ധതറിയ്ക്കുപവണ്ടറി  സപ്പുംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതമെപ്പോയറി
ലഭറിപക്കണ്ട തുക,  വപ്പോടര്  ചമെപടപ്പോ  പദ്ധതറി  IURWTS  പദ്ധതറിയുമെപ്പോയറി  സപ്പുംപയപ്പോജറിപറിക്കുക
എന്നറിവയപ്പോയറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  103.77    പകപ്പോടറി   രൂപ     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5075―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്  

5075-60-190-96―മെറ്റു  ഗതപ്പോഗത  സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള  മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ  –
ചപപ്പോതുപമെഖലയറിലുപ്പും  മെറ്റു  സപ്പോപനങ്ങളറിലുമുള്ള  നറിപകപങ്ങള്    -
ചകപ്പോച്ചെറി ചമെപടപ്പോ ചറയറില് ലറിമെറിറഡട്ട്

വറിഹറിതപ്പും   :  ഇല്ല
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(88)  ചകപ്പോച്ചെറി  ചമെപടപ്പോയുചട  ജവഹര്ലപ്പോല്  ചനഹ്റു  പസ്റ്റേഡറിയപ്പും  മുതല്  കപ്പോക്കനപ്പോടട്ട്
വചരയുള്ള ചമെപടപ്പോ വലന നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികള്ക്കട്ട് പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരറിചന ഭരണപ്പോനമെതറി
ലഭറിച്ചെപ്പോലുടചന  പ്രപ്പോരപ്പുംഭ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികള്  ആരപ്പുംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  100    പകപ്പോടറി   രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്     സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5075-60-190-94(1)―മെറ്റു  ഗതപ്പോഗത  സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ  –
ചപപ്പോതുപമെഖലയറിലുപ്പും  മെറ്റു  സപ്പോപനങ്ങളറിലുമുള്ള  നറിപകപങ്ങള്    -
പകരള  പരറിപപ്രഷഭ്യ  പദ്ധതറി    2030-  ചന  കറീഴറിലുള്ള  മുൻഗണനപ്പോ
പദ്ധതറികളചട  നടപറിലപ്പോക്കല്    -    പകരള  റപ്പോപറിഡട്ട്  ടപ്പോൻസറിറട്ട്
പകപ്പോർപപറഷൻ നറിപകപങ്ങള് 

വറിഹറിതപ്പും   : 1 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോൻ)

(89)  തറിരുവനന്തപുരപ്പും,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട്ട്  നഗരങ്ങളറിചല വലറട്ട്  ചമെപടപ്പോ  പദ്ധതറികളചട
പ്രപ്പോരപ്പുംഭ  നടപടറികള്ക്കുപ്പും കൺസള്ടൻസറി ഫറീസറിനതറിലുപ്പും  പകരള  റപ്പോപറിഡട്ട്  ടപ്പോൻസറിറട്ട്
പകപ്പോർപപറഷചന ഭരണപരമെപ്പോയ ചചെലവകള്ക്കുമെപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  56.99    പകപ്പോടറി
രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5075-60-190-92(01)―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ –
ചപപ്പോതുപമെഖലയറിലുപ്പും  മെറ്റു  സപ്പോപനങ്ങളറിലുമുള്ള  നറിപകപങ്ങള്    -
പകരള  ചറയറില്  ചഡവലപ്ചമെനട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷന    -    പജപ്പോയറിനട്ട്
ചവഞര് കമ്പനറിയറിചല പദ്ധതറികള്  -  സറില്വര് ചചലന പപ്രപ്പോജകട്ട്

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല

(90)  സറില്വര്  ചചലന  പപ്രപ്പോജകറിചന  ഭൂമെറി  ഏചറടുക്കലറിനള്ള  എസ്റ്റേപ്പോബറിചഷ്മെനട്ട്
ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  20    പകപ്പോടറി   രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5075-60-800-94―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്    -    മെറ്റുള്ളവ – മെറ്റു
ചചെലവകള്    -    ഉള്നപ്പോടന ജലഗതപ്പോഗതപ്പും    (  പസ്റ്റേറപ്പോവറിഷ്ക്കൃതപ്പും  )    ഭരണവപ്പും
നടതറിപപ്പും

വറിഹറിതപ്പും   :  76.55 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

541/2022.
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(91) 2023  ഡറിസപ്പുംബേററില് പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോന ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന പശ്ചറിമെതറീര കനപ്പോലറിചല
പബേപ്പോട്ടുചജടറികളചട  നറിര്മപ്പോണപ്പും,  ആഴപ്പുംക്കൂടല്  പ്രവൃതറികള്,  പപ്പോലങ്ങളചട  നറിര്മപ്പോണപ്പും
എന്നറിവയപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  142    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല.

(92) ചകപ്പോച്ചെറി ചമെപടപ്പോ ചറയറില് ലറിമെറിറഡറിചന ഘടപ്പും 1 എ, 1 ബേറി എന്നറിവയുചട നറികുതറി
തറിരറിച്ചെടവട്ട്,  പകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോരറിചന  അനമെതറിക്കനസൃതമെപ്പോയറി  ഘടപ്പും  2 -ചന  സപ്പുംസപ്പോന
നറികുതറി,  പകന്ദ്ര നറികുതറി തറിരറിച്ചെടവട്ട് എന്നറിവയപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  204.91    പകപ്പോടറി
രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല.

(93)  വപ്പോയ തറിരറിച്ചെടവട്ട്, പലറിശ അടവട്ട് എന്നറിവയപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 441.04
പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   :  ഇല്ല. 

(94)  ചകപ്പോച്ചെറി  ചമെപടപ്പോയുചട  പ്രവര്തന  നഷ്ടപ്പും  നറികത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  45.68    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5075-60-800-83 (05)―മെറ്റു ഗതപ്പോഗത സര്വറീസുകള്ക്കുള്ള മൂലധനചച്ചെലവട്ട്   -    മെറ്റുള്ളവ –
മെറ്റു ചചെലവകള്   -   ചകപ്പോച്ചെറി നഗരതറിചല ചമെപടപ്പോ ചറയറില് പദ്ധതറി
-   സജറീകരണ പ്രവൃതറികള്

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല



27

(95)  ചചലറട്ട്  ചമെപടപ്പോ  പദ്ധതറിയുചട  DPR,  CMP,  AAR  എന്നറിവ
തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയുപ്പും  മെറട്ട്  പ്രപ്പോരപ്പുംഭ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയുപ്പും  ആലുവ  മുതല്  അങമെപ്പോലറി
വചരയുള്ള  ചകപ്പോച്ചെറി  ചമെപടപ്പോ  ചറയറിലറിചന  ഘടപ്പും  3-ചന  മുചന്നപ്പോരുക്ക  പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയുപ്പും
ചകപ്പോച്ചെറി  ചമെപടപ്പോയുചട  ടറിക്കററിപ്പുംഗപ്പും  പപ്പോസഞര്  സഇൗകരഭ്യങ്ങളപ്പും
ആധുനറികവല്ക്കരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുപ്പും  എക്സെെറികബടറീവട്ട്  ഓഫറീപസഴറിനപവണ്ടറി  ഭവന
സഇൗകരഭ്യങ്ങള്  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുപ്പും   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  115    പകപ്പോടറി   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

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

വറിഹറിതപ്പും   : 1 ലകപ്പും രൂപ (പപ്പോന)

(96)  അങമെപ്പോലറി-ശബേരറി,  തലപശരറി-ചചമെസൂര്, നറിലമ്പൂര്-നഞനഗഡട്ട് എന്നറീ ചറയറില്
പദ്ധതറികള്ക്കപ്പോയറി  സര്പവ  നടപടറികളപ്പും  വറിശദ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുപ്പും  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പും
പൂര്തറീകരറിക്കുന്നതറിനമെപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  20    പകപ്പോടറി   രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി    വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്      സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  . 

7055―പറപ്പോഡട്ട് ഗതപ്പോഗതതറിനള്ള വപ്പോയകള് 

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

വറിഹറിതപ്പും   : 1000 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(97)  ചക.എസട്ട്.ആര്.ടറി.സറി.  ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ശമ്പളതറിനപ്പും ചക.എസട്ട്.ആര്.ടറി.സറി.
ചപനഷനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ചപനഷനപ്പും  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1000    പകപ്പോടറി
രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

7056―ഉള്നപ്പോടന  ജലഗതപ്പോഗതതറിനള്ള വപ്പോയകള്  

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

വറിഹറിതപ്പും   : ഇല്ല
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 (98) വപ്പോടര് ചമെപടപ്പോ പദ്ധതറിയ്ക്കുപവണ്ടറി KfW -ല് നറിനപ്പും ററീഇപ്പുംപബേഴട്ട്ചമെനപ്പോയറി back to
back basis-ല് പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനപ്പും സപ്പുംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് മുപഖന ചകപ്പോച്ചെറി ചമെപടപ്പോ
ചറയറില്  ലറിമെറിറഡറിനട്ട്  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്   83.76    പകപ്പോടറി   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗപ്പും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണചമെന്നട്ട്   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന.

പറി. എ. മുഹമദട്ട് ററിയപ്പോസട്ട്,
തറിരുവനന്തപുരപ്പും, ചചെയര്മെപ്പോന,
2022 പമെയട്ട് 18. സബ്ജകട്ട് കമറിററി V.


