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സബ്ജകറ കേമനിറനി  IX
(തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവന നനിർമഭാണവന്റിം)

(2022-2023)

ഘടെന
സചെയർമഭാന :  
  ശതീ. എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന മഭാസ്റ്റര്,

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണന്റിം ഗഭാമവനികേസനന്റിം എസസക്സെെസറ വകുപ്പുമനനി.

എക്സെെറ   -   ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള
ശതീ. സകേ. രഭാജന, 

റവനന്യൂ ഭവന നനിർമഭാണ വകുപ്പുമനനി.
ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന, 

 കേഭായനികേന്റിം വഖഫറ  ഹജറ തതീര്ത്ഥഭാടെന വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :
ശതീ. എന. സകേ. അക്ബര്

ശതീ. പനി. ബഭാലചെന്ദ്രന

ശതീമതനി കേഭാനതനില് ജമതീല

ശതീ. എ. സനി. സമഭായതീന   

ശതീ. വനി. സകേ. പശഭാന്തറ 

ശതീ. കറഭാജനി എന്റിം. കജഭാണ്                      

ശതീ. പനി. ഉബബദുള്ള                      

ശതീ. ടെനി. സജ. വനികനഭാദറ .     

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി. ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി. ദതീപ വനി., സഡെപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. കജഭാമനി സകേ. കജഭാസഫറ, അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവനനനിർമഭാണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ

കേമനിറനി  IX-സന  അദഭ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന  2022-23  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച രണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകേ  കരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ള  പകേഭാരന്റിം  2022  ഏഏ്രപനില്  12,  19
തതീയതനികേളനില്  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ,  ചുവസടെ  കചെര്തനിട്ടുള്ള  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്
ഉളസപടുന സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXI ― ഭവനനനിര്മഭാണന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXII ― നഗരവനികേസനന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXV ― പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ/മറ്റു 
പനികനഭാക വനിഭഭാഗങ്ങള/നന്യൂനപക്ഷ 
വനിഭഭാഗങ്ങള എനനിവരുസടെ കക്ഷമന്റിം 
സന്റിംബനനിച്ച മൂലധന സചെലവറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII ― പലവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസുകേള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXV ― പഞഭായതറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVI ― ഗഭാമവനികേസനന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം
ലഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  ആവശഭ്യമഭായ  അധനികേ  വനിവരങ്ങള
കയഭാഗങ്ങളനില്  ഹഭാജരഭായ  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനറ  ആരഭായുകേയുന്റിം  ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം
സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി  അഭനിപഭായങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം നനിഗമനങ്ങളനില് എതനികച്ചരുകേയുന്റിം സചെയ. വനിവനിധ ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനിൻ
കമല് ലഭനിച്ച  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  അധനികേ  തുകേ
വകേയനിരുത്തുനതനിനുള്ള സമനിതനിയുസടെ ശനിപഭാര്ശകേള ഉളസകഭാള്ളുനതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2022  ഏഏ്രപനില്  27-ാം  തതീയതനി  കചെര്ന  സമനിതനി  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച. 

എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന മഭാസ്റ്റര്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയർമഭാന,
2022 ഏഏ്രപനില് 27. സബ്ജകറ കേമനിറനി IX.



ററിപപപ്പോര്ടട

പതറിനഞപ്പോഞ്ചാം പകേരള നറിയമസഭയുടടെ സബ്ജകട കേമറിററികേള് (2021-2023) 2021 ജൂണ

7-ാം തതീയതറിയറിടലെ 26-ാംനമ്പര് ബുള്ളററിന് (ഭപ്പോഗഞ്ചാം 2) പ്രകേപ്പോരഞ്ചാം രൂപതീകേരറിക്കടപട. 

പകേരള  നറിയമസഭയുടടെ  നടെപടെറിക്രമവഞ്ചാം  കേപ്പോരര്യനറിര്വ്വഹണവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനറിച്ച  ചടങ്ങളറിടലെ

ചടഞ്ചാം  235(1)(i)  പ്രകേപ്പോരഞ്ചാം  2022-23  സപ്പോമ്പതറികേ വര്ഷടത ബഡ്ജററിടലെ ധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥനകേളറില

IX-ാം  സബ്ജകട  കേമറിററിയുടടെ  പരറിധറിയറില  വരുന്ന  തപദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം   ഗപ്പോമവറികേസനവഞ്ചാം

ഭവനനറിര്മപ്പോണവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനറിച്ച ധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥനകേള് 2022 ഏപ്രറില 12, 19 തതീയതറികേളറില

പയപ്പോഗഞ്ചാം  പചര്ന്നട  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.  സമറിതറിയുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയുടടെയുഞ്ചാം

ബനടപട  വകുപ്പുകേളറില  നറിന്നട  ലെഭറിച്ച  കുററിപ്പുകേളുടടെയുഞ്ചാം  ബനടപട  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരറില

നറിനഞ്ചാം  നടെതറിയ  ടതളറിടവടുപറിപന്റേയുഞ്ചാം  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില  സമറിതറി  ധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥനകേള്

വറിശകേലെനഞ്ചാം ടചയ്യുകേയുണപ്പോയറി.  ആയതറിടന്റേ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില ഓപരപ്പോ ധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥനടയ

സഞ്ചാംബനറിച്ചുമുള്ള  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം  ശറിപപ്പോര്ശകേളുഞ്ചാം  ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുള്ളതപ്പോണട

ഈ  ററിപപപ്പോര്ടട.  സമറിതറി  അധറികേ  തുകേ  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയറിരറിക്കുന്നതട  പവപ്പോടട  ടചയ

വറിഹറിതതറിലെപ്പോണട.

ധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന XXI―ഭവനനറിര്മപ്പോണഞ്ചാം

പവപ്പോടട ടചയതട : 142,97,18,000 രൂപ

ചപ്പോര്ജട ടചയതട : 15,01,000 രൂപ

2216-05-053-97―സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണറികേളുഞ്ചാം

01―സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണറികേളുഞ്ചാം

02―പ്രപതര്യകേ അറകുറപണറികേള്

03―ടടവദദ്യുത സപ്പോമഗറികേളുടടെ സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം 

വറിഹറിതഞ്ചാം: 22, 15, 00, 000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

1)  ചതീഫട എഞറിനതീയറുടടെ കേപ്പോരര്യപ്പോലെയതറിടലെ സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണറികേളുഞ്ചാം, പ്രപതര്യകേ

അറകുറപണറികേള്,  ടടവദദ്യുത  സപ്പോമഗറികേളുടടെ  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,  കേരപ്പോറുകേപ്പോര്ക്കട  ടകേപ്പോടുത

തതീര്ക്കുവപ്പോനുള്ള  തുകേ  എന്നതീ  ടചലെവകേള്ക്കപ്പോയറി   നറിലെവറിടലെ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതഞ്ചാം

പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    3.00    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /

ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

523/2022.
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2216-05-053-95―തറിരുവനന്തപുരഞ്ചാം നഗരതറിടലെ മനറിമപ്പോരുടടെ കേസ്വപ്പോര്പടഴറിടന്റേ സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം
അറകുറപണറികേളുഞ്ചാം

01―സപ്പോധപ്പോരണ അറകുറപണറികേള്

02―പ്രപതര്യകേ അറകുറപണറികേള്

03―ടടവദദ്യുത സപ്പോമഗറികേളുടടെ സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 1,30, 00, 000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

2)  തറിരുവനന്തപുരഞ്ചാം  നഗരതറിടലെ  എലപ്പോ  മനറി  മനറിരങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം  അറകുറപണറികേള്,
ടടവദദ്യുതസപ്പോമഗറികേളുടടെ  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,  കേരപ്പോറുകേപ്പോര്ക്കട  ടകേപ്പോടുത  തതീര്ക്കപ്പോനുള്ള  തുകേ
എന്നറിവയപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല
ശതീര്ഷകേതറില     1    പകേപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2216-80-001-99―ഹഹൗസറിഞ്ചാംഗട കേമതീഷണര്

01―ശമ്പളഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 46, 01, 000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

3)  ഹഹൗസറിഞ്ചാംഗട കേമതീഷണറുടടെ ശമ്പളഞ്ചാം നലകുന്നതറിനട ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല   പമല ശതീര്ഷകേതറില    23.85    ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

05―ഓഫതീസട ടചലെവകേള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : 53,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

4)  ഹഹൗസറിഞ്ചാംഗട  കേമറിഷണറുടടെ  ഓഫതീസട  അസറിസ്റ്റന്റേറിനട  പവതനഞ്ചാം  നലകുന്നതറിനുഞ്ചാം
ടടവദദ്യുതറി  ടചലെവറിനതറിപലെയ്ക്കുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    1.61    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

06―വപ്പോടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതഞ്ചാം : 50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

5) ഹഹൗസറിഞ്ചാംഗട കേമതീഷണറുടടെ ഓഫതീസട ടകേടറിടെതറിനുള്ള മപ്പോസ വപ്പോടെകേയപ്പോയറി ബഡ്ജററില
വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    7.90    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /     ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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21―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്

2―സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണറികേളുഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 5,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

6)  ANERT  മുപഖേന  വപ്പോടെകേയട  എടുക്കുന്ന  ഔപദര്യപ്പോഗറികേ  വപ്പോഹനതറിനുള്ള
ടചലെവറിനതറില  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല
ശതീര്ഷകേതറില   5.95   ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /     ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

26―ഔപദര്യപ്പോഗറികേ ഭപ്പോഷപ്പോ പ്രപയപ്പോഗഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 3,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

7)  ഔപദര്യപ്പോഗറികേ ഭപ്പോഷപ്പോ  പ്രചപ്പോരണപ്പോര്ത്ഥഞ്ചാം കൂടുതല കേപ്പോരര്യപരറിപപ്പോടെറികേള്  നടെതന്നതറിനട
ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില    27,000
രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /     ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2216-80-001-93―ഹഹൗസറിഞ്ചാംഗട  സ്റ്റപ്പോറസട  സഞ്ചാംബനറിച്ചട  ജറി  .  ടഎ  .  എസട  .    അടെറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോക്കറിയുള്ള
വറിവരങ്ങള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : 50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

8)  ഹഹൗസറിഞ്ചാംഗട  സ്റ്റപ്പോറസട  സഞ്ചാംബനറിച്ചട  ജറി.ടഎ.എസട.  അടെറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോക്കറിയുള്ള
വറിവരങ്ങള് ഉള്ടക്കപ്പോള്ളുന്ന പദ്ധതറി നറിര്വ്വഹണതറിനട ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില     5      ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2216-80-001-92―പകേരളതറില  ഭവനപദ്ധതറികേള്ക്കപ്പോയറി  ടചലെവട  കുറഞ്ഞ  മപ്പോതൃകേ
രൂപതീകേരറിക്കല

വറിഹറിതഞ്ചാം :  5,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

9)  പകേരളതറില ടചലെവട കുറഞ്ഞ ഭവന പദ്ധതറികേള്ക്കപ്പോയറി മപ്പോതൃകേ രൂപതീകേരറിക്കപ്പോന്
ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില
5.00    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /     ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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2216-80-101-98―ലെപ്പോററിപബക്കര് നറിര്മറിതറി പരറിശതീലെന ഗപവഷണ സ്ഥപ്പോപനഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം :  2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

10)  ലെപ്പോററിപബക്കര് നറിര്മറിതറി പരറിശതീലെന ഗപവഷണ സ്ഥപ്പോപനതറിടന്റേ ഹഹൗസറിഞ്ചാംഗട
പപ്പോര്ക്കട  നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം,  ലെപ്പോബറിഷപ്പോസട  കേര്യപ്പോഞ്ചാംപസട  നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം,  ഫറിനറിഷറിഞ്ചാംഗട  സ്കൂള്,  സ്കൂള്
ഓഫട ഡറിടടസന്  &  സ്കൂള് ഓഫട മപ്പോപനജ് ടമന്റേട,  അവയര്ടനസട  &  പബറിപക്കഷന് എന്നതീ
ഇനങ്ങളറിലുള്ള ടചലെവകേള് വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ
തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില     7.00    പകേപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2216-80-103-99―സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന ഹഹൗസറിഞ്ചാംഗട പബപ്പോര്ഡട 

(01)―സഹപ്പോയധനഞ്ചാം

(36)―സഹപ്പോയധനഞ്ചാം  ,   ശമ്പപളതരഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം :  85,65,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

11)  സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റേ  ഭരണപരമപ്പോയ  ടചലെവകേള്ക്കപ്പോയറി
ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല   പമല ശതീര്ഷകേതറില    5.1435
പകേപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

(02)―വര്ക്കറിഞ്ചാംഗട പജര്ണലെറിസ്റ്റുകേള്ക്കട ഭവന നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 10,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

12) വര്ക്കറിഞ്ചാംഗട  പജര്ണലെറിസ്റ്റുകേള്ക്കുള്ള  ഭവന  നറിര്മപ്പോണതറിനട  ബഡ്ജററില
വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    20    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

(09)―മമതറി ഭവന പദ്ധതറി

വറിഹറിതഞ്ചാം : 1000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

13)  തപദ്ദേശ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിടലെ  ടമമ്പര്മപ്പോര്ക്കുള്ള  ഭവന  വപ്പോയപ്പോ  പദ്ധതറി,
സഹൗഹൃദഞ്ചാം പപ്പോര്പറിടെ  പദ്ധതറി,  പബപ്പോര്ഡറിടന്റേ മകേവശമുള്ള സ്ഥലെങ്ങളറിടലെ ഭവന പദ്ധതറിക്കുള്ള
ഹയര്  പര്പച്ചസട  വപ്പോയപ്പോ  പദ്ധതറി,  സഹൗഹൃദഞ്ചാം  പപ്പോര്പറിടെ  പദ്ധതറി-സസ്വന്തഞ്ചാം  സ്ഥലെതട  ഭവന
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നറിര്മപ്പോണതറിനുള്ള  വപ്പോയപ്പോ  പദ്ധതറി  എന്നതീ  തനതു  പദ്ധതറികേള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിപലെയപ്പോയറി
മമതതീ  ഭവന  വപ്പോയപ്പോ  പദ്ധതറി  മറപറപ്പോഫട  ഇനതറില  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    243    പകേപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

(38)―ടട്രെയറിനറിഞ്ചാംഗട പപ്പോന്

വറിഹറിതഞ്ചാം―3,62,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

14)  പകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റേ  2022-23  സപ്പോമ്പതറികേ
വര്ഷപതയ്ക്കുള്ള  ടട്രെയറിനറിഞ്ചാംഗട  പപ്പോന്  ആന്റേട  ഓപടപ്പോപമഷന്  പദ്ധതറിപയപ്പോടുഞ്ചാം  ടട്രെയറിനറിഞ്ചാംഗട
ഇന്സ്റ്ററിററ്റ്യൂടറിപനപ്പോടുഞ്ചാം അനുബനറിച്ച ടചലെവകേള് വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ
തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    6.13    പകേപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4216-01-106-98―നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം

(03)―ഗവണടമന്റേട ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള പഹപ്പോസ്റ്റല

16―വന്കേറിടെ മരപ്പോമത പണറികേള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : 1,54,45,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

15)  പകേരള സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന  ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിടലെ വന്കേറിടെ  മരപ്പോമത പണറികേളറിടലെ
കേരപ്പോറുകേപ്പോര്ക്കട ടകേപ്പോടുത തതീര്ക്കുന്നതറിനുള്ള കുടെറിശറികേ തുകേയുള്ടപടടെയുള്ള ടചലെവകേള്ക്കുമപ്പോയറി
ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   1   പകേപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4216-01-106-94―സര്ക്കപ്പോര് ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട സര്ക്കപ്പോര് ഭൂമറിയറില ഭവന പദ്ധതറികേള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : 1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

16)സര്ക്കപ്പോര്  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കട  സര്ക്കപ്പോര്  ഭൂമറിയറിലുള്ള  ഭവന  പദ്ധതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം  പുപരപ്പോഗമറിച്ചുടകേപ്പോണറിരറിക്കുന്ന  പദ്ധതറികേളുടടെ  ടചലെവകേള്  പനരറിടുന്നതറിനപ്പോയറി
നറിലെവറില  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില
13.67    പകേപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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4216-01-700-85―റവനറ്റ്യൂ ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള കേസ്വപ്പോര്പടഴട

(01)―റവനറ്റ്യൂ ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള കേസ്വപ്പോര്പടഴട  നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : ഇല.

17)  കേരപ്പോര്  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ടകേപ്പോടുത  തതീര്ക്കപ്പോനുള്ള  കുടെറിശറികേ  തുകേ  ഉള്ടപടടെയുള്ള
ടചലെവറിനപ്പോയറി പദ്ധതറിയറിനതറില തുകേ അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   1.40
പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4216-80-201-98―ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥകേളുടടെ പപ്പോര്പറിടെഞ്ചാം

(60 ശതമപ്പോനഞ്ചാം പകേന്ദ്രവറിഹറിതഞ്ചാം)

വറിഹറിതഞ്ചാം : 5,63,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

18) 2020-21,  2021-22  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷങ്ങളറില  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലെഭറിച്ച  പകേപ്പോടയഞ്ചാം
ഗപ്പോനറിനഗര്,  റപ്പോന്നറി  പഴവങ്ങപ്പോടെറി  എന്നറിവറിടെങ്ങളറില  വനറിതപ്പോ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള  പഹപ്പോസ്റ്റല
നറിര്മപ്പോണ  പദ്ധതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    11.26    പകേപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4216-80-201-97―ആശസ്വപ്പോസട വപ്പോടെകേ ഭവന പദ്ധതറി

വറിഹറിതഞ്ചാം : 15,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

19)  2019-20, 2020-21, 2021-22 സപ്പോമ്പതറികേ വര്ഷങ്ങളറില ആലെപ്പുഴ, തൃശൂര്, കേണ്ണൂര്
ജറിലകേളറില ആശസ്വപ്പോസട  വപ്പോടെകേ വതീടെട  പദ്ധതറി  പ്രകേപ്പോരഞ്ചാം  ടചലെവപ്പോയ തുകേ അനുവദറിപക്കണതുണട.
പ്രസസ്തുത  ടചലെവട  പനരറിടുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    13.20    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4216-80-201-94―പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  സ്ഥറിതറി  ടചയ്യുന്ന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റേ
ഉടെമസ്ഥതയറിലുള്ള  വസ്തുവറില  സര്ക്കപ്പോര്  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുഞ്ചാം  മുതറിര്ന്ന
ഓഫതീസര്മപ്പോര്ക്കുമുള്ള ഫപ്പോറട  /   കേസ്വപ്പോര്പടഴട

20)  4216-80-201―എന്ന  ശതീര്ഷകേതറില  94  എന്ന  ഉപശതീര്ഷകേഞ്ചാം  ബഡ്ജററില

ഉള്ടപടുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേഞ്ചാം പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട സ്ഥറിതറി   ടചയ്യുന്ന
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ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റേ ഉടെമസ്ഥതയറിലുള്ള വസ്തുവറില സര്ക്കപ്പോര് ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥര്ക്കുഞ്ചാം   മുതറിര്ന്ന

ഓഫതീസര്മപ്പോര്ക്കുമുള്ള ഫപ്പോറട  /  കേസ്വപ്പോര്പടഴട  ഭവന പദ്ധതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനട    4.00    പകേപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന XXII- നഗരവറികേസനഞ്ചാം

പവപ്പോടടചയതട   :  1904,77,50,000 രൂപ.

ചപ്പോര്ജട ടചയതട  : 1,000 രൂപ.

2217-05-051-98―പുതറിയതപ്പോയറി രൂപതീകേരറിച്ച മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേള്ക്കുള്ള   ടകേടറിടെ നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം  : 8,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

21) പുതറിയതപ്പോയറി രൂപതീകേരറിച്ച മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേള്ക്കുള്ള ടകേടറിടെനറിര്മപ്പോണഞ്ചാം പദ്ധതറി

പ്രകേപ്പോരഞ്ചാം ഒരു നഗരസഭയട 3 പകേപ്പോടെറി രൂപപ്പോ നറിരക്കറില 5 നഗരസഭകേള്ക്കട ആടകേ 15 പകേപ്പോടെറി

രൂപ  ആവശര്യമപ്പോയതറിനപ്പോല  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.

ആയതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില    7    പകേപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /    ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന

വഴറി അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2217-80-001-99―ഡയറകപററട ഓഫട അര്ബന് അഫപയഴട

05-2―ഓഫതീസട ടചലെവകേള്  -  ടടവദദ്യുതറി ടചലെവട

വറിഹറിതഞ്ചാം : 2,98,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

22) നഗരകേപ്പോരര്യ ഡയറകപറററിടലെ മവദദ്യുതറി ടചലെവറില വര്ദ്ധനയുണപ്പോകുന്നതറിനപ്പോലുഞ്ചാം

ടകേപ്പോലഞ്ചാം,  പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പമഖേലെപ്പോ  കേപ്പോരര്യപ്പോലെയങ്ങളറിടലെ  ടടവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  ഏകേതീകേ കൃത

സഞ്ചാംവറിധപ്പോനഞ്ചാം  വഴറി  പമല  ശതീര്ഷകേതറില  നറിനഞ്ചാം  ഒടുക്കുന്നതറിനപ്പോലുഞ്ചാം  ബഡ്ജററില

വകേയറിരുതറിയ തുകേ അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില    1.50    ലെക്ഷഞ്ചാം

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2217-80-001-99―ഡയറകപററട ഓഫട അര്ബന് അഫപയഴട

45―പറി  .  ഒ  .  എല

വറിഹറിതഞ്ചാം : 1, 58,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)
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23)  നഗരകേപ്പോരര്യ ഡയറകപറററിടലെ ഇനന ടചലെവറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ

തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   40,000    രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /

ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2217-80-001-98―റതീജറിയണല ആഫതീസുകേള്

97―വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ വപ്പോടെകേ

വറിഹറിതഞ്ചാം: 1,000  ― രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

24)  നഗരകേപ്പോരര്യ  വകുപറിടന്റേ ടകേപ്പോലഞ്ചാം,  ടകേപ്പോച്ചറി,  പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പമഖേലെപ്പോ  ഓഫതീസുകേളറിടലെ
വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  വപ്പോടെകേ  ടചലെവറിനതറില  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില    17.99    ലെക്ഷഞ്ചാം    രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2217-80-001-95―കേമ്പറ്റ്യൂടര് വലക്കരണ പദ്ധതറികേള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : 9,00,000  രൂപ (പദ്ധതറി)

25)  നഗരകേപ്പോരര്യ  വകുപറില  ഇ-ഓഫതീസട  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി    നറിലെവറില
ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില
6.50    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2217-80-001-92―നഗരകേപ്പോരര്യ വകുപറിടലെ ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരുടടെ കേപ്പോരര്യപശഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കലുഞ്ചാം
പരറിശതീലെനവഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 20,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

26)  നഗരകേപ്പോരര്യ  വകുപറിടലെയുഞ്ചാം  നഗരസഭ  ഓഫതീസുകേളറിടലെയുഞ്ചാം  ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ
പസവന  കേപ്പോരര്യക്ഷമത  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  കൂടുതല  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  പരറിശതീലെനഞ്ചാം
നലകുന്നതറിനുള്ള ടചലെവകേള് വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില വകേയറിരുതറിയ ബഡ്ജറട
വറിഹറിതഞ്ചാം  അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    10    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2217-80-001-91―മുനറിസറിപല പകേപ്പോമണ സര്വ്വതീസട ടസന്ട്രെല ടപന്ഷന് ഫണറിപലെയ്ക്കുള്ള
സഞ്ചാംഭപ്പോവന

വറിഹറിതഞ്ചാം :  50,00,00,000 (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)
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27)  നഗരസഭകേളറില നറിനഞ്ചാം വറിരമറിച്ച ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ടപന്ഷന് ആനുകൂലെര്യങ്ങള്
നലകുന്നതറിനപ്പോയറി  ടസന്ട്രെല  ടപന്ഷന്  ഫണറില  നതീക്കറിയറിരറിപ്പു  തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  നഗരസഭകേള്ക്കട  അപലെപ്പോടട ടമന്റേട  നലകുവപ്പോന്  കേഴറിയുന്നറില.
ഈ  ഇനതറില  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല   പമല
ശതീര്ഷകേതറില    650.00    പകേപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2217-80-800-76―അയ്യങപ്പോളറി  നഗര ടതപ്പോഴറിലുറപട പദ്ധതറി  

വറിഹറിതഞ്ചാം : 125,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

28)  അയ്യങപ്പോളറി  നഗരടതപ്പോഴറിലുറപട  പദ്ധതറി  പ്രകേപ്പോരഞ്ചാം  കൂടുതല  ടതപ്പോഴറില  ദറിനങ്ങള്
സൃഷറിക്കടപടുന്ന സപ്പോഹചരര്യതറില പവതനഞ്ചാം നലകുന്നതറിനപ്പോയറി   നറിലെവറില ബ ഡ്ജററില
വകേയറിരുതറിയറിടള്ള തുകേ  അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   25   പകേപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /   ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2217-80-800-62―മലെഫട പപ്പോര്പറിടെ മറിഷന് സതീഞ്ചാം നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന് ഹഡ്പകേപ്പോ     ലെഭര്യമപ്പോക്കറിയ പലെപ്പോണറിനട
KURDFC   നലപകേണ പലെറിശയ്ക്കുള്ള സഹപ്പോയധനഞ്ചാം  .

വറിഹറിതഞ്ചാം : 66,75,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

29)  ടടലെഫട-പറി.എഞ്ചാം.എ.ടടവ. (അര്ബന്)  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പതറികേ
വര്ഷഞ്ചാം  ഹഡ്പകേപ്പോ  ലെഭര്യമപ്പോക്കറിയ  പലെപ്പോണറിനട  നലപകേണ  പലെറിശയറിനതറില   ബഡ്ജററില
വകേയറിരുതറിയ തുകേ അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   6.79   പകേപ്പോടെറി   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /    ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4217-60-051-95―സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദ്ധതറി   -   നഗരഞ്ചാം   (  ടടലെഫട   -   പപ്പോര്പറിടെ മറിഷന്  )

വറിഹറിതഞ്ചാം―192,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

30)  ടടലെഫട പപ്പോര്പറിടെ മറിഷന് പദ്ധതറിയുടടെ കേതീഴറില നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം പുപരപ്പോഗമറിക്കുന്ന
10  ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭറിക്കുന്ന  9  ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി
ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില
11.00    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

523/2022.
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4217-60-051-94―വറിശദമപ്പോയ  ബഡ്ജറട  എസ്റ്ററിപമറ്റുകേളുടടെ  അനുബനഞ്ചാം    II  (  മരപ്പോമതട
പണറികേളുടടെ വറിശദ വറിവരങ്ങളറില ഉള്ടപട പ്രവൃതറികേള്  )

വറിഹറിതഞ്ചാം―1000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം) 

31)   വറിശദമപ്പോയ ബഡ്ജറട എസ്റ്ററിപമറ്റുകേളുടടെ അനുബനഞ്ചാം  II   മരപ്പോമതട പണറികേളുടടെ
വറിശദ  വറിവരങ്ങളറില  ഉള്ടപട പ്രവൃതറികേള്ക്കപ്പോയറി  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില    25    പകേപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭര്യര്ഥന―XXV 

പടറികേജപ്പോതറി/പടറികേവര്ഗ/മറ്റു പറിപന്നപ്പോക്ക/നറ്റ്യൂനപക്ഷ വറിഭപ്പോഗങ്ങള് എന്നറിവരുടടെ പക്ഷമഞ്ചാം

പവപ്പോടട ടചയതട :  33,33,52,85,000 രൂപ

ചപ്പോര്ജട ടചയതട : 2,000 രൂപ

2225-04-102-93―നറ്റ്യൂനപക്ഷ പകേന്ദ്രതീകൃത പ്രപദശങ്ങളറില ജലെവറിതരണ പദ്ധതറി

വറിഹറിതഞ്ചാം : 2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

32) നറ്റ്യൂനപക്ഷ പകേന്ദ്രതീകൃത പമഖേലെയറിടലെ കുടെറിടവള്ള വറിതരണ പദ്ധതറിയപ്പോയറി ബഡ്ജററില
വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    3    പകേപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2225-04-102-91―പകേരള സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന നറ്റ്യൂനപക്ഷ കേമതീഷന്

31―സഹപ്പോയധനഞ്ചാം  -  ശമ്പളഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 1,60,59,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

33)ഡറി.എ.  വര്ദ്ധനവട,  വപ്പോര്ഷറികേ  വര്ദ്ധനവട,  ടെറി.എ./ഡറി.എ.,  ശമ്പള  കുടെറിശറികേ  എന്നതീ
ഇനങ്ങളറിലുള്ള  ടചലെവകേള്ക്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല
പമല  ശതീര്ഷകേതറില    1.1950    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

36―സഹപ്പോയധനഞ്ചാം  -  ശമ്പപളതരഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം :27,66,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

34) ജറിലപ്പോ പകേപ്പോണഫറന്സുകേള്, ടസമറിനപ്പോറുകേള്, സറിററിഞ്ചാംഗുകേള്, ഗപവഷണങ്ങള് എന്നറിവ
നടെതന്നതറിനുഞ്ചാം,  ടമമ്പര്മപ്പോര്ക്കുള്ള  ഇനന  അലെവന്സട  (ടപന്ഡറിഞ്ചാംഗട  ഉള്ടപടടെ)  ഓഫതീസട
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ടകേടറിടെ  വപ്പോടെകേ  തുടെങ്ങറിയ  ശമ്പപളതര  ഇനങ്ങളറിലുള്ള  ടചലെവട  വഹറിക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില 
അനുവദറിച്ച  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    61.84    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന―XXVIII 

പലെവകേ സപ്പോമ്പതറികേ സര്വ്വതീസുകേള്

പവപ്പോടട ടചയതട : 4777,93,05,000 രൂപ

ചപ്പോര്ജട ടചയതട : ഇല

3454-02-111-95―ജനന മരണ സ്ഥറിതറി വറിവരക്കണക്കുകേള്  രജറിസ്റ്ററപ്പോക്കല

01-1―ശമ്പളഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 1,22,50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

35)  പഞപ്പോയതട   ഡയറകപറററിടന്റേ  കേതീഴറിലുള്ള  വറിവറിധ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളഞ്ചാം
നലകുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില
27.50    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

01-2―ക്ഷപ്പോമബത

വറിഹറിതഞ്ചാം : 13,50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

36)  പഞപ്പോയതട  ഡയറകപറററിടന്റേ  കേതീഴറിലുള്ള  വറിവറിധ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ക്ഷപ്പോമബത
നലകുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില  അനുവദറിച്ച  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില
11.50    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

01-3―വതീടവപ്പോടെകേ അലെവന്സട

വറിഹറിതഞ്ചാം : 10,41,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

37)  പഞപ്പോയതട   ഡയറകപറററിടന്റേ  കേതീഴറിലുള്ള  വറിവറിധ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  വതീടവപ്പോടെകേ
അലെവന്സട  നലകുന്നതറിനട   അനുവദറിച്ച  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില
1.59    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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3454-02-111-94―ജനന മരണ വറിവപ്പോഹ രജറിപസ്ട്രേഷന് 

01-1―ശമ്പളഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 17,25,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

38) പഞപ്പോയതട  ഡയറകര് ഓഫതീസറിടലെ ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട ശമ്പളഞ്ചാം നലകുന്നതറിനട ബഡ്ജററില

അനുവദറിച്ച  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    7.75    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

01-2―ക്ഷപ്പോമബത

വറിഹറിതഞ്ചാം : 2,07,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

39)  പഞപ്പോയതട  ഡയറകര്  ഓഫതീസറിടലെ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ക്ഷപ്പോമബത  നലകുന്നതറിനട

ബഡ്ജററില അനുവദറിച്ച തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില    2.93    ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

01-3―വതീടവപ്പോടെകേ അലെവന്സട

വറിഹറിതഞ്ചാം : 1,64,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

40)  പഞപ്പോയതട  ഡയറകര്  ഓഫതീസറിടലെ  ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ  വതീടവപ്പോടെകേ  അലെവന്സട

നലകുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല   പമല ശതീര്ഷകേതറില

61,000    രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന XXXV―പഞപ്പോയതട

പവപ്പോടട ടചയതട : 12,35,47,98,000 രൂപ

ചപ്പോര്ജട ടചയതട : ഇല

2515-00-001-99―പമലപനപ്പോടഞ്ചാം

01-1―ശമ്പളഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 7,52,51,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)
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41)  പഞപ്പോയതട  ഡയറകര് ഓഫതീസറിടലെ ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  പുതുക്കറിയ നറിരക്കറിലുള്ള
ശമ്പളവഞ്ചാം  കുടെറിശറികേയുഞ്ചാം  നല്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല   ശതീര്ഷകേതറില    1.4749    പകേപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികേമപ്പോയറി   വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

01-2―ക്ഷപ്പോമബത

വറിഹറിതഞ്ചാം : 90,30,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

42)  പഞപ്പോയതട  ഡയറകര്  ഓഫതീസറിടലെ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  പുതുക്കറിയ  നറിരക്കറിലുള്ള
ക്ഷപ്പോമബത  നലകുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില   വകേയറിരുതറിയ തുകേ   അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല   പമല
ശതീര്ഷകേതറില   70.22    ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന   വഴറി    അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

01-3―വതീടവപ്പോടെകേ അലെവന്സട

വറിഹറിതഞ്ചാം : 74,51,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

43) പഞപ്പോയതട ഡയറകര് ഓഫതീസറിടലെ ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട പുതുക്കറിയ നറിരക്കറിലുള്ള വതീടവപ്പോടെകേ
അലെവന്സട  നലകുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില   വകേയറിരുതറിയ  തുകേ   അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല
ശതീര്ഷകേതറില    5.49    ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

02―പവതനഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 4,20,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

44)  പഞപ്പോയതട  ഡയറകര്  ഓഫതീസറിടലെ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  പവതനഞ്ചാം  നലകുന്നതറിനട
ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ തുകേ അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   1.55   ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികേമപ്പോയറി    വകേയറിരുതണടമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

05-2―ഓഫതീസട ടചലെവകേള് മവദദ്യുതറി ടചലെവട

വറിഹറിതഞ്ചാം : 2,25,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

45)  പഞപ്പോയതട  ഡയറകറുടടെ  ആഫതീസറിടലെ  മവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  ഇനതറിലുള്ള  ടചലെവട
വഹറിക്കുന്നതറിനു  നറിലെവറില  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല,  പമല
ശതീര്ഷകേതറില    7.75    ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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05-4―മററിനങ്ങള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : 5,32,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

46) പഞപ്പോയതട ഡയറകറുടടെ ആഫതീസട  സസ്വരപ്പോജട ഭവനറിപലെയട മപ്പോറ്റുന്നതറിപനപ്പോടെനുബനറിച്ചുള്ള
വറിവറിധ  ടചലെവകേള്ക്കപ്പോയറി   ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല  പമല
ശതീര്ഷകേതറില    4.68    ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  -   സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം അറകുറപണറികേളുഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 2,36,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

47)  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  സഞ്ചാംരക്ഷണതറിനുഞ്ചാം  അറകുറപണറികേള്ക്കുഞ്ചാം  ബഡ്ജററില
അനുവദറിച്ച  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    2.64    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികേമപ്പോയറി    വകേയറിരുതണടമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

45―പറി  .  ഒ  .  എല

വറിഹറിതഞ്ചാം : 3,85,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

48)  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  ഇനന  ടചലെവറിനതറില  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    3.15    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികേമപ്പോയറി   വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-001-97―ജറിലപ്പോഭരണഞ്ചാം

01-1―ശമ്പളഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 56,90,17,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

49) പഞപ്പോയതട ടഡപറ്റ്യൂടറി ഡയറകര് ഓഫതീസറിടലെ ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട ശമ്പളതറിനപ്പോയറി
ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില    3.0983    പകേപ്പോടെറി
രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന   വഴറി   അധറികേമപ്പോയറി   വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

01-2―ക്ഷപ്പോമബത

വറിഹറിതഞ്ചാം : 6,82,82,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)
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50) പഞപ്പോയതട  ടഡപറ്റ്യൂടറി  ഡയറകര്  ഓഫതീസറിടലെ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ക്ഷപ്പോമബത
നലകുന്നതറിനട ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില
2.0718    പകേപ്പോടെറി    രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

01-5―മറ്റു അലെവന്സുകേള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : 35,57,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

51)  പഞപ്പോയതട  ടഡപറ്റ്യൂടറി  ഡയറകര്  ഓഫതീസറിടലെ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  മറ്റു  അലെവന്സുകേള്
നലകുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില
9.43    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

02-1―പവതനഞ്ചാം  -  ശമ്പളഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 24,91,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

52)  പഞപ്പോയതട ടഡപറ്റ്യൂടറി ഡയറകര് ഓഫതീസറിടലെ ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട പവതനഞ്ചാം നലകുന്നതറിനട
ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   1.09    ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന    വഴറി    അധറികേമപ്പോയറി    വകേയറിരുതണടമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

05-2―ഓഫതീസട ടചലെവകേള്   -   മവദദ്യുതറി ടചലെവട

വറിഹറിതഞ്ചാം: 7,09,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

53)  പഞപ്പോയതട  ടഡപറ്റ്യൂടറി  ഡയറകര്  ഓഫതീസറിടലെ മവദദ്യുതറി  ടചലെവട  ഇനതറില
ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    2.91
ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

05-4―മററിനങ്ങള്

വറിഹറിതഞ്ചാം: 20,50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

54) പഞപ്പോയതട ടഡപറ്റ്യൂടറി ഡയറകര് ആഫതീസറിടലെ മററിനങ്ങള്ക്കുള്ള ചറിലെവറിനപ്പോയറി
ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    4.50
ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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06―വപ്പോടെകേ  ,   കേരഞ്ചാം  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതഞ്ചാം: 2,85,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

55)   പഞപ്പോയതട  ടഡപറ്റ്യൂടറി  ഡയറകര്  ആഫതീസറിനു  കേതീഴറിലുള്ള  കേണ്ണൂര്  ജറിലപ്പോ

ആഫതീസറിടന്റേ കുടെറിശറികേ  ഉള്ടപടടെയുള്ള വസ്തു നറികുതറിയുഞ്ചാം  മറട  ഓഫതീസുകേളറിടലെ അതതട

വര്ഷടത വപ്പോടെകേ,  കേരഞ്ചാം,  നറികുതറി എന്നറിവയ്ക്കുള്ള ടചലെവറിനുമപ്പോയറി ബഡ്ജററില അനുവദറിച്ച

തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   4   ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /

ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

45―പറി  .  ഒ  .  എല  .

വറിഹറിതഞ്ചാം: 9,45,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

56)  വര്ദ്ധറിപറിച്ച  ഇനന  വറിലെയട  അനുസൃതമപ്പോയറി  10  ജറിലകേളറിടലെ  ഓഫതീസട

വപ്പോഹനങ്ങള്ക്കട ആവശര്യമപ്പോയ ഇനന ടചലെവകേള്ക്കട ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ

പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില    3.55    ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /

ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-001-92―(  തപദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുള്ള എഞറിനതീയററിഞ്ചാംഗട വറിഭപ്പോഗഞ്ചാം  -

നടെതറിപട  )

വറിഹറിതഞ്ചാം: 292,76,01,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

57)  തപദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ എഞറിനതീയററിഞ്ചാംഗട  (നടെതറിപട)  വറിഭപ്പോഗതറിടലെ ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരുടടെ

ശമ്പളഞ്ചാം,  ക്ഷപ്പോമബത എന്നറിവയപ്പോയറി ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല

പമല ശതീര്ഷകേതറില    24.36    പകേപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /    ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-001-91―തപദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുള്ള എഞറിനതീയററിഞ്ചാംഗട വറിഭപ്പോഗഞ്ചാം    -

പമലപനപ്പോടഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 15,05,38,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

58)  തപദ്ദേശ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുള്ള  എഞറിനതീയററിഞ്ചാംഗട  (പമലപനപ്പോടഞ്ചാം)

വറിഭപ്പോഗതറിടലെ  ഓഫതീസുകേളറിടലെ  ശമ്പളഞ്ചാം,  ടമഡറിക്കല  റതീഞ്ചാംപബഴടടമന്റേട,  ക്ഷപ്പോമബത,

കേണപസപ്പോളറിപഡറഡട പപ,  സ്ഥലെഞ്ചാംമപ്പോറ ബത,  അവധറി യപ്പോതപ്പോ ആനുകൂലെര്യഞ്ചാം,  ഇലെകറിസറിററി
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ചപ്പോര്ജട,  എന്നറിവയട  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല

ശതീര്ഷകേതറില    2.4922    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-001-90―തപദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിടലെ  എഞറിനതീയററിഞ്ചാംഗട  വറിഭപ്പോഗഞ്ചാം
(  യഥപ്പോര്ത്ഥതറില  പകേപ്പോര്പപറഷന്  ,    മുന്സറിപപ്പോലെറിററി  ,    പ ഞപ്പോയതട  എന്നതീ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില   സൃഷറിക്കടപടറിരുന്ന തസറികേകേള്ക്കുള്ള ടചലെവട   )

വറിഹറിതഞ്ചാം : 64,45,48,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

59)  തപദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിടലെ  എഞറിനതീയററിഞ്ചാംഗട  വറിഭപ്പോഗതറിടലെ
പകേപ്പോര്പപറഷന്,  മുന്സറിപപ്പോലെറിററി,  പ ഞപ്പോയതട  എന്നതീ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില  ശമ്പളഞ്ചാം,
ക്ഷപ്പോമബത എന്നറിവയട ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല
ശതീര്ഷകേതറില    12.16    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-001-86―(  തപദ്ദേശ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുള്ള     എഞറിനതീയററിഞ്ചാംഗട
വറിഭപ്പോഗതറിന്  കേതീഴറിലുള്ള  ഓഫതീസുകേളുടടെ  ആധുനറികേവലക്കരണഞ്ചാം  ,
കേമ്പറ്റ്യൂടര്വലക്കരണഞ്ചാം  ,   ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരുടടെ   കേപ്പോരര്യപശഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കല  )

വറിഹറിതഞ്ചാം : 2,25,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

60)  തപദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപറിടന്റേ ഏകേതീകേരണവമപ്പോയറി  ബനടപടള്ള വകുപറിടന്റേ
ഓഫതീസട ഷറിഫറിഞ്ചാംഗട,  ഓഫതീസട ക്രമതീകേരണഞ്ചാം,  ഇപന്റേണല ടട്രെയറിനറികേളുടടെ നറിയമനവമപ്പോയറി
ബനടപട  പവതനഞ്ചാം,  റതീജണല  കേസ്വപ്പോളറിററി  കേണപട്രെപ്പോള്  ലെപ്പോബുകേളുടടെ  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവര്തനങ്ങള്,  എഞറിനതീയര്മപ്പോര്ക്കട  ടെപ്പോബട,  ചതീഫട  എഞറിനതീയറുടടെ  ഓഫതീസറിപലെയട
ഉപകേരണങ്ങള് എന്നറിവ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുഞ്ചാം കൂടെപ്പോടത ഇ-ഓഫതീസറിടന്റേ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി സപ്പോനറുകേള്
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുഞ്ചാം   കേസ്വപ്പോളറിററി  കേണപട്രെപ്പോള്  ടടെസ്റ്ററിഞ്ചാംഗട  പ്രവര്തറികേള്ക്കുമപ്പോയറി   ബഡ്ജററില
വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   6.8655    പകേപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-001-85―ഇന്ഫര്പമഷന്  പകേരള  മറിഷന്  -  വറിവരവറിനറിമയ  സപ്പോപങതറികേ  വറിദര്യ
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട പ്രപ്പോപദശറികേ ഭരണഞ്ചാം ശകറിടപടുതല

99―വറിവരസപ്പോപങതറികേവറിദര്യ 

വറിഹറിതഞ്ചാം: 8,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

523/2022.
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61)  ഇന്ഫര്പമഷന് പകേരള  മറിഷടന്റേ ഓഫതീസട  നവതീകേരണതറിനുഞ്ചാം  തപദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില  സമഗ  ഓണമലെന്  പസവന  വറിതരണ  സഞ്ചാംവറിധപ്പോനഞ്ചാം

നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  രൂപതീകേരറിച്ച  പപ്രപ്പോജകട  ഇഞ്ചാംപറിടമപന്റേഷന്  യൂണറിററിടന്റേ

നടെതറിപറിനുമപ്പോയുഞ്ചാം  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  രൂപ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല

ശതീര്ഷകേതറില   2.70   പകേപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി

വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-101-98―പഞപ്പോയതട രപ്പോജട പജര്ണലെറിടന്റേ പ്രസറിദ്ധതീകേരണഞ്ചാം

07―പ്രസറിദ്ധതീകേരണങ്ങള്

വറിഹറിതഞ്ചാം: 2,86,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

62)  പഞപ്പോയതട രപ്പോജട  മപ്പോസറികേയുടടെ  വരറിസഞ്ചാംഖേര്യയുഞ്ചാം  മററിനങ്ങളുഞ്ചാം പചര്തട  ആടകേ

ലെഭറിക്കുന്ന  വപ്പോര്ഷറികേ  വരുമപ്പോനപതക്കപ്പോള്  ടചലെവട  കൂടുതലെപ്പോയതറിനപ്പോലുഞ്ചാം  ബഡ്ജററില

വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോലുഞ്ചാം പമല ശതീര്ഷകേതറില   1.1242   പകേപ്പോടെറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-101-56

56―രപ്പോഷതീയഗപ്പോമ സസ്വരപ്പോജട അഭറിയപ്പോന്  (60%   സറി  .  എസട  .  എസട  )

01―രപ്പോഷതീയഗപ്പോമസസ്വരപ്പോജട അഭറിയപ്പോന്   (60%   സറി  .  എസട  .   എസട  -  പകേന്ദ്രവറിഹറിതഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 12,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

02―രപ്പോഷതീയ ഗപ്പോമ സസ്വരപ്പോജട അഭറിയപ്പോന്   (40%   എസട  .  എസട  .-  സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതഞ്ചാം  )

വറിഹറിതഞ്ചാം : 8,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

63)  രപ്പോഷതീയ  ഗപ്പോമ  സസ്വരപ്പോജട  അഭറിയപ്പോന്  പദ്ധതറിയറിന്  കേതീഴറിടലെ  സപ്പോപങതറികേ

അടെറിസ്ഥപ്പോന  സഹൗകേരര്യ  വറികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  അനുവദറിച്ച  തുകേ

പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില പകേന്ദ്രവറിഹറിതമപ്പോയറി    7.39    പകേപ്പോടെറി രൂപയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി    4.9267    പകേപ്പോടെറി  രൂപയുഞ്ചാം  ഉള്ടപടടെ  ആടകേ    12.3167    പകേപ്പോടെറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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2515-00-800-94―ടറയറിലപവ ടലെവല പക്രപ്പോസറിങ്ങുകേളുടടെ സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  -  സഹപ്പോയ ധനഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം :1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

64)  വക്കഞ്ചാം,  കേറുകുററി,  മുതുതലെ,  കുററിപ്പുറഞ്ചാം,  തലെക്കപ്പോടെട,  അഴറിയൂര്,  ഒഞറിയഞ്ചാം,  മപ്പോടെപ്പോയറി,
എന്നതീ  പഞപ്പോയതകേളറിടലെ  ടറയറിലടവ  ടലെവല  പക്രപ്പോസട  അറകുറപണറികേള്ക്കട
ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില
2.2080094    പകേപ്പോടെറി   രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-800-74―പ്രധപ്പോനമനറി ഗപ്പോമസഡക്കട പയപ്പോജന

(01)―പകേന്ദ്രവറിഹറിതഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം 150,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

(02)―സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം:-100,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

65)  പ്രധപ്പോനമനറി  ഗപ്പോമസഡക്കട  പയപ്പോജന  പ്രകേപ്പോരഞ്ചാം  പറപ്പോഡുകേളുടടെ  പണറി
പൂര്തതീകേരറിക്കുവപ്പോന്  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല
ശതീര്ഷകേതറില പകേന്ദ്രവറിഹറിതമപ്പോയറി    150    പകേപ്പോടെറി  രൂപയുഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി    100
പകേപ്പോടെറി  രൂപയുഞ്ചാം  ഉള്ടപടടെ  ആടകേ    250    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4515-00-800-98―പറി  .  എഞ്ചാം  .  ജറി  .  എസട  .  മവ പദ്ധതറികേള്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയഞ്ചാം

(03)―അധറികേ സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 20,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

66) പറി.എഞ്ചാം.ജറി.എസട.മവ പദ്ധതറികേള്ക്കുള്ള സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി ബഡ്ജററില
വകേയറിരുതറിയറിടള്ള തുകേ അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    65.95     പകേപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4515-00-800-97―പ്രപ്പോപദശറികേമപ്പോയ മുന്ഗണനപ്പോ പ്രവൃതറികേള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : ഇല.
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67)  ധനകേപ്പോരര്യ  വകുപറിടന്റേ  നറിയനണതറിന്  കേതീഴറില  പ്രപ്പോപദശറികേ  മുന്ഗണനപ്പോ
പ്രവൃതറികേള്ക്കപ്പോയുള്ള പദ്ധതറി പ്രകേപ്പോരമുള്ള നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്  2016-17  സപ്പോമ്പതറികേ
വര്ഷഞ്ചാം  സര്ക്കപ്പോര്  നറിര്തലെപ്പോക്കറിയറിരുടന്നങറിലുഞ്ചാം  ടെറി  വര്ഷതറിലുഞ്ചാം  അതറിനു  മുമഞ്ചാം
ഭരണപ്പോനുമതറി നലകേറിയ പ്രവൃതറികേളുടടെ ബറില്ലുകേള് ഒടുപക്കണതുണട.  പമല ശതീര്ഷകേതറില
ബഡ്ജററില  തുകേടയപ്പോനഞ്ചാം  വകേയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല  ഒരു  പകേപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

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

വറിഹറിതഞ്ചാം : 300,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

68) നറിയമസഭപ്പോ മണ്ഡലെ ആസറി വറികേസന പദ്ധതറിയറില 2020-21, 2021-22 എന്നതീ
സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷങ്ങളറിടലെ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികേള്  പുപരപ്പോഗമറിച്ചുടകേപ്പോണറിരറിക്കുന്ന
സപ്പോഹചരര്യതറില  ഭപ്പോഗറികേ/മഫനല  ബറില്ലുകേള്  ഒടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില
വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    100    പകേപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4515-00-800-92―വറിശദമപ്പോയ ബഡ്ജറട  എസ്റ്ററിപമറ്റുകേളുടടെ അനുബനഞ്ചാം    II  (  മരപ്പോമതട
പണറികേളുടടെ വറിശദവറിവരങ്ങള് ഉള്ടപട പ്രവൃതറികേള്  )

വറിഹറിതഞ്ചാം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരഞ്ചാം)

69)  2022-23  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷതറില  വറിശദമപ്പോയ  ബഡ്ജറട  എസ്റ്ററിപമറ്റുകേളുടടെ
അനുബനഞ്ചാം  II  മരപ്പോമതട പണറികേളുടടെ വറിശദവറിവരങ്ങള് ഉള്ടപട പ്രവര്തറികേള്ക്കപ്പോയറി
ബഡ്ജററില അനുവദറിച്ച തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല ശതീര്ഷകേതറില    25    പകേപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

ധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന―XXXVI ഗപ്പോമവറികേസനഞ്ചാം

പവപ്പോടട ടചയതട: 5768,41,36,000 രൂപ

ചപ്പോര്ജട ടചയതട: 10,000 രൂപ

2501-06-197-48―പകേന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികേള്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയഞ്ചാം

(11)―പ്രധപ്പോനമനറി ആവപ്പോസട പയപ്പോജന    (    പറി  .    എഞ്ചാം  .    എ  .    മവ  .    ഗപ്പോമതീണ  ) (60%    സറി  .  എസട  .  എസട  )
പകേന്ദ്രവറിഹറിതഞ്ചാം  .

വറിഹറിതഞ്ചാം : 15,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)



21

(12)―പ്രധപ്പോനമനറി ആവപ്പോസട പയപ്പോജന   (  പറി  .  എഞ്ചാം  .  എ  .  മവ  .  ഗപ്പോമതീണ  ) (40%   എസട  .   എസട  )
സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 10,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

2501-06-789-98―പ്രധപ്പോനമനറി ആവപ്പോസട പയപ്പോജന    (  പറി  .  എഞ്ചാം  .  എ  .  മവ  .    ഗപ്പോമതീണ  ) (60%
സറി  .  എസട  .  എസട  .)

(01)―(  പറി  .  എഞ്ചാം  .  എ  .  മവ  ഗപ്പോമതീണ  )    പടറികേജപ്പോതറി  ഉപപദ്ധതറി    (60%    സറി  .  എസട  .  എസട  )
പകേന്ദ്രവറിഹറിതഞ്ചാം 

വറിഹറിതഞ്ചാം : 7,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

(02)―പറി  .    എഞ്ചാം  .  എ  .  മവ    (  ഗപ്പോമതീണ  )    പടറികേജപ്പോതറി  ഉപപദ്ധതറി    (60%    സറി  .  എസട  .    എസട  )
സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതഞ്ചാം 

വറിഹറിതഞ്ചാം : 5,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

2501-06-796-98―പ്രധപ്പോനമനറി ആവപ്പോസട പയപ്പോജന    (  പറി  .  എഞ്ചാം  .  എ  .  മവ  .    ഗപ്പോമതീണ  ) (60%
സറി  .  എസട  .   എസട  )

(01)―പ്രധപ്പോനമനറി  ആവപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  പറി  .  എഞ്ചാം  .  എ  .  മവ  .    ഗപ്പോമതീണ  )    പടറികേവര്ഗ
ഉപപദ്ധതറി   (60%   സറി  .  എസട  .   എസട  )   പകേന്ദ്രവറിഹറിതഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 3,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

(02)―പ്രധപ്പോനമനറി  ആവപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  പറി  .  എഞ്ചാം  .  എ  .  മവ  .    ഗപ്പോമതീണ  )    പടറികേവര്ഗ
ഉപപദ്ധതറി   (60%   സറി  .  എസട  .   എസട  )   സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോനവറിഹറിതഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി).

70)  2021-22  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷഞ്ചാം  പറി.എഞ്ചാം.എ.മവ.  പദ്ധതറിയറില  അനുവദറിച്ച
13307  വതീടുകേളുടടെ  പൂര്തതീകേരണതറിനട  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില  പകേന്ദ്രവറിഹറിതമപ്പോയറി    71.9391768    പകേപ്പോടെറി
രൂപയുഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോനവറിഹറിതമപ്പോയറി    47.9594512    പകേപ്പോടെറി രൂപയുഞ്ചാം ഉള്ടപടടെ    119.8986280
പകേപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /    ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2505-02-101-99―മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദശതീയ  ഗപ്പോമതീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദ്ധതറി    (90%
സറി  .  എസട  .  എസട  ) 

(01)―പകേന്ദ്രവറിഹറിതഞ്ചാം   : 3139,64,00,000   രൂപ   (  പദ്ധതറി  )

02―സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതഞ്ചാം   : 75,00,000      രൂപ  (  പദ്ധതറി  )
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71)  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദശതീയ ഗപ്പോമതീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട പദ്ധതറി പ്രകേപ്പോരഞ്ചാം ടതപ്പോഴറിലുറപട
ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിടന്റേ  പ്രവര്തനഞ്ചാം  2022-23  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷഞ്ചാം
ആരഞ്ചാംഭറിക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല
ശതീര്ഷകേതറില  സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി    8.452    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2505-02-101-92―എഞ്ചാം  .  ജറി  .  എന്  .  ആര്  .  ഇ  .  ജറി  .  പറി  .  ക്കു  കേതീഴറിലുള്ള  ടതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോയ്മ    പവതനഞ്ചാം
നലകേല 

വറിഹറിതഞ്ചാം: ഇല

72) ടതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോയ്മ പവതനഞ്ചാം കൃതര്യസമയതട നലകുന്നതറിനട  പമല ശതീര്ഷകേതറില
ബഡ്ജററില തുകേ വകേയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല    പദ്ധതറി ഇനതറില       2    ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന  .

2505-02-101-91―എഞ്ചാം  .  ജറി  .  എന്  .  ആര്  .  ഇ  .  ജറി  .  പറി  .     പദ്ധതറിയറില പവതനഞ്ചാം അനുവദറിയ്ക്കുന്നതറിനട
കേപ്പോലെതപ്പോമസഞ്ചാം ഉണപ്പോകുപമ്പപ്പോള് ടകേപ്പോടുപക്കണറി വരുന്ന നഷപരറിഹപ്പോരഞ്ചാം  .

വറിഹറിതഞ്ചാം: ഇല

73)  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദശതീയ  ഗപ്പോമതീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദ്ധതറിയറില  പവതനഞ്ചാം
അനുവദറിക്കുന്നതറിനട കേപ്പോലെതപ്പോമസഞ്ചാം ഉണപ്പോകുപമ്പപ്പോള് ടകേപ്പോടുപക്കണറി വരുന്ന നഷപരറിഹപ്പോരതറിനട
പമല ശതീര്ഷകേതറില ബഡ്ജററില തുകേ വകേയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല പദ്ധതറി ഇനതറില
ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /    ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-001-42―സസ്വരപ്പോജട ഭവനറില പകേപ്പോണഫറന്സട ഹപ്പോള് നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം  : ഇല.

74) “സസ്വരപ്പോജട  ഭവനറില  പകേപ്പോണഫറന്സട  ഹപ്പോള്  ക്രമതീകേരണഞ്ചാം”  എന്ന  പദ്ധതറിയപ്പോയറി   പമല
ശതീര്ഷകേതറില    ബഡ്ജററില   വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല പദ്ധതറി ഇനതറില
5.27    ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  ധനപുനനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകേയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-102-35―നപ്പോഷണല റര്ബന് മറിഷന്   (  എന്  .  ആര്  .  യു  .  എഞ്ചാം  .) (60%   സറി  .  എസട  .  എസട  .)

(01)―പദശതീയ റര്ബന് മറിഷന്   (60%   സറി  .  എസട  .  എസട  .) 
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പകേന്ദ്രവറിഹറിതഞ്ചാം : 22,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

(02)―പദശതീയ റര്ബന് മറിഷന്   (40%   എസട  .  എസട  ) 

സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോനവറിഹറിതഞ്ചാം : 15,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

75)  നപ്പോഷണല  റര്ബന് മറിഷന് സതീഞ്ചാം  പദ്ധതറി  കേപ്പോലെപ്പോവധറി  2023  മപ്പോര്ച്ചട  മപ്പോസതറില
അവസപ്പോനറിക്കുന്നതറിനപ്പോല  മുഴുവന്  ക്ലസ്റ്ററുകേളുപടെയുഞ്ചാം  പ്രവൃതറികേള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട
ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില  പകേന്ദ്ര
വറിഹറിതമപ്പോയറി    94.5    പകേപ്പോടെറി രൂപയുഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി    63    പകേപ്പോടെറി രൂപയുഞ്ചാം  ഉള്ടപടടെ
157.50    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /  ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-102-33―ഹരറിത പകേരള മറിഷന്   (  ഗപ്പോമഞ്ചാം  )

വറിഹറിതഞ്ചാം :7,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

76) ഹരറിതപകേരളഞ്ചാം  മറിഷന്  ഉള്ടപടടെ  എലപ്പോ  ഉപമറിഷനുകേളറിലുഞ്ചാം   ഉള്ടപട  88
ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരുടടെ ശമ്പളഞ്ചാം, ടകേടറിടെ വപ്പോടെകേ ഉള്ടപടടെയുള്ള ഓഫതീസട ടചലെവകേള്, 4 മറിഷനുമപ്പോയറി
ബനടപട പ്രവര്തന പരറിപപ്പോടെറികേള്ക്കുള്ള ടഎ.ഇ.സറി തുകേ,  പകേരളതറിടലെ എലപ്പോ വറികേസന
പബപ്പോക്കുകേളുഞ്ചാം  ലെക്ഷര്യമപ്പോക്കറി  നവപകേരളഞ്ചാം  പദ്ധതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനട  ററിപസപ്പോഴട  പപഴണ
(ആര്.പറി.)മപ്പോരുടടെ  പസവനഞ്ചാം  ഉറപപ്പോക്കുകേ,  നപ്പോലെട  മറിഷനുകേളുമപ്പോയറി  ബനടപട  മപ്പോതൃകേപ്പോ
പദ്ധതറികേള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുകേ  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ
അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    2.50    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-102-30―മലെഫട പപ്പോര്പറിടെ മറിഷന് സതീഞ്ചാം നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന് ഹഡ്പകേപ്പോ ലെഭര്യമപ്പോക്കറിയ
പലെപ്പോണറിനട   KURDFC   നലപകേണ പലെറിശയ്ക്കുള്ള  ധനസഹപ്പോയഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം: 207,07,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

77)  ഹഡ്പകേപ്പോയുടടെ  വപ്പോയപ്പോ  ഇനതറിലുള്ള  പലെറിശ  തറിരറിച്ചടെവറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില
വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    16.97    പകേപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /    ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2515-00-102-29―കുടുഞ്ചാംബശതീ  -  നറിലെവറിലുള്ള പരറിപപ്പോടെറികേള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : 260,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)
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78)  കുടുഞ്ചാംബശതീയുടടെ തനതട പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ
പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല  പമല  ശതീര്ഷകേതറില    123    പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  . 

2515-00-197-36―പുതുതപ്പോയറി രൂപതീകേരറിച്ച പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതകേള്ക്കുള്ള ടകേടറിടെനറിര്മപ്പോണഞ്ചാം  .

വറിഹറിതഞ്ചാം: 2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

79)  പുതുതപ്പോയറി  രൂപതീകേരറിച്ച  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതകേള്ക്കുള്ള  ടകേടറിടെനറിര്മപ്പോണതറിനട
ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല ശതീര്ഷകേതറില   5   പകേപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /    ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികേമപ്പോയറി  വകേയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  . 

4515-00-102-49―സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദ്ധതറി  -  ഗപ്പോമഞ്ചാം  -(  മലെഫട  -  പപ്പോര്പറിടെ മറിഷന്  )

വറിഹറിതഞ്ചാം : 525,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

80)  മലെഫട  പപ്പോര്പറിടെ  പദ്ധതറി  പ്രകേപ്പോരഞ്ചാം  അര്ഹരപ്പോയ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുടടെ
ഭവനനറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  വകേയറിരുതറിയ  തുകേ  അപരര്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  പമല
ശതീര്ഷകേതറില   254.67   പകേപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /   ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി
വകേയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4515-00-103-99―സസ്വരപ്പോജട ഭവടന്റേ നറിര്മപ്പോണഞ്ചാം  .

(01)―പ്രവര്തറികേള്

വറിഹറിതഞ്ചാം : ഇല

81)  തപദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  വകുപട  ടപപ്പോതുസര്വ്വതീസട  രൂപതീകേരണതറിടന്റേ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
പ്രറിന്സറിപല ഡയറകപററ്റുഞ്ചാം അഞ്ചു വകുപ്പുകേളുഞ്ചാം നന്തന്പകേപ്പോടുള്ള സസ്വരപ്പോജട ഭവന് ടകേടറിടെതറില
പ്രവര്തനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭറിച്ച സപ്പോഹചരര്യതറില ടകേടറിടെതറിടന്റേ അറകുറപണറികേള്ക്കുഞ്ചാം ഓഫതീസുകേളുടടെ
പുനനഃക്രമതീകേരണതറിനുമപ്പോയറി  പമല ശതീര്ഷകേതറില ബഡ്ജററില തുകേ വകേയറിരുതപ്പോതതറിനപ്പോല
പദ്ധതറി  ഇനതറില     4    പകേപ്പോടെറി  രൂപ     ധനപുനനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /    ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4515-00-103-97―മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദശതീയ ഗപ്പോമതീണ ടതപ്പോഴറില ഉറപട പദ്ധതറി     (  ടമറതീരറിയല
ടചലെവട  ) 

(01)―മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദശതീയ  ഗപ്പോമതീണ  ടതപ്പോഴറില  ഉറപട  പദ്ധതറി     (  ടമറതീരറിയല  ടചലെവട  )
(  75%   സറി  .  എസട  .  എസട  )   പകേന്ദ്ര വറിഹറിതഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 688,05,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)
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(02)―മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദശതീയ  ഗപ്പോമതീണ  ടതപ്പോഴറില ഉറപട  പദ്ധതറി     (  ടമറതീരറിയല ടചലെവട  )
(  75%   സറി  .  എസട  .  എസട  )   സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതഞ്ചാം

വറിഹറിതഞ്ചാം : 229,35,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

82) മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദശതീയ ഗപ്പോമതീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട പദ്ധതറി പ്രകേപ്പോരഞ്ചാം സപ്പോധന ഘടെകേ
ടചലെവട  ആവശര്യതറിപലെയട  ബഡ്ജററില വകേയറിരുതറിയ തുകേ പരര്യപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല പമല
ശതീര്ഷകേതറില പകേന്ദ്ര വറിഹറിതമപ്പോയറി    183.38    പകേപ്പോടെറി  രൂപയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥപ്പോന    വറിഹറിതമപ്പോയറി
61.12    പകേപ്പോടെറി  രൂപയുഞ്ചാം  ഉള്ടപടടെ  ആടകേ     244.50    പകേപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗഞ്ചാം  /
ഉപധനപ്പോഭര്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികേമപ്പോയറി   വകേയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

എഞ്ചാം. വറി. പഗപ്പോവറിനന് മപ്പോസ്റ്റര്,
തറിരുവനന്തപുരഞ്ചാം, ടചയർമപ്പോന്,
2022 ഏഏ്രപറില 27. സബ്ജകട കേമറിററി IX.

523/2022.


