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നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള സമനിതനിയസടെ  12-7-2022  തതീയതനിയനിസല   കയഭാഗതനില
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ശതീ. സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,              
2022 ജൂലല 12.     സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി-VII.

                                                       



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം    I

വറിദദ്യുച്ഛകറിയയം തതപ്പോഴറിലയം തതപ്പോഴറിലപ്പോളറിപക്ഷേമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി-VII-തന
2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച
ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിതല മറുപടെറി ലഭറിച്ച ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അവയട സര്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച്ച
നടെപടെറി പസ്റ്റേറടതമന്റുകളുയം.

തതപ്പോഴറിലയം നനപുണദവയം വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-001-99— ഭരണവയം നടെതറിപയം

വറിഹറിതയം : 8,09,74,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പലബര്  കമമ്മീഷണറുതടെ  ഓഫമ്മീസറിതല  യപ്പോതപ്പോബത,  തവള്ളകരയം,  തതവദദ്യുതറി
ചപ്പോര്ജട,  വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദദ  എനമ്മീ  ഇനങ്ങളറില്  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്,  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]
ഇനതറില്  1.5  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  തവള്ളകരയം  [05(1)]  ഇനതറില്  1.25  ലക്ഷേയം  രൂപയയം
നവദദ്യുതറി ചപ്പോര്ജട  [05(2)]  ഇനതറില്  5  ലക്ഷേയം രൂപയയം വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദദ  [99]
ഇനതറില്  1  ലക്ഷേയം രൂപയയം ഉള്തപതടെ ആതക  8.75  ലക്ഷേയം രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 1)

 സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത ശമ്മീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ച തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-001-98 —ജറിലപ്പോ ആഫമ്മീസുകള്

വറിഹറിതയം : 27,65,10,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

മൂനട റമ്മീജറിയണല് പജപ്പോയറിനട പലബര് കമമ്മീഷണര്മപ്പോരുതടെ ഓഫമ്മീസുകളറിതലയയം നപ്പോലട
തഡെപപ്യൂടറി  പലബര്  കമമ്മീഷണര്മപ്പോരുതടെ  ഒപ്പോഫമ്മീസുകളറിതലയയം  പതറിനപ്പോലട  ജറിലപ്പോ  പലബര്
ഓഫമ്മീസുകളറിതലയയം  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  വപ്പോടെക  [97]  ഇനതറില്  6  ലക്ഷേയം  രൂപയയം
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വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദദ  [99]  ഇനതറില്  1  ലക്ഷേയം രൂപയയം ഉള്തപതടെ ആതക  7  ലക്ഷേയം
രൂപ ഇഇൗ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.   

(ഖണറിക 2)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത ശമ്മീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ച തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-99 —കുറഞ്ഞ കൂലറി നറിശ്ചയറിക്കുനതറിനുള്ള ഉപപദശക പബപ്പോര്ഡെട

വറിഹറിതയം : 41,78,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

മറിനറിമയം  പവജസട  അനഡെസസററി  പബപ്പോര്ഡെറിതനയയം  സര്കപ്പോര്  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്
രൂപമ്മീകരറിക്കുന  മറിനറിമയം  പവജസട  കമറിററികളറിപലയയം  തചലവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  യപ്പോതപ്പോബത,  തതപ്പോഴറില്പരവയം  പ്രപതദക  പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള
തചലവകള്,  ഇനനയം  എനമ്മീ  ഇനങ്ങളറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  കുറവപ്പോകയപ്പോല്,
യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]  ഇനതറില്  3.5  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  തതപ്പോഴറില്പരവയം  പ്രപതദക
പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള തചലവകള് [28]  എന ഇനതറില് 0.5  ലക്ഷേയം രൂപയയം ഇനനയം [45]
ഇനതറില്  0.5  ലക്ഷേയം രൂപയയം ഉള്തപതടെ ആതക  4.5  ലക്ഷേയം രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 4)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

മറിനറിമയം  പവജസട  അനഡെസസററി  പബപ്പോര്ഡെറിതനയയം  സര്കപ്പോര്  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്
രൂപമ്മീകരറിക്കുന  മറിനറിമയം  പവജസട  കമറിററികളറിതല  ജമ്മീവനകപ്പോരുതടെയയം  യപ്പോതപ്പോബത
ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  കുറവപ്പോകയപ്പോല്,  2230-01-101-99-  കുറഞ്ഞകൂലറി
നറിശ്ചയറിക്കുനതറിനുള്ള ഉപപദശക പബപ്പോര്ഡെട  എന ശമ്മീര്ഷകതറില് യപ്പോതപ്പോബത [04(1)]
ഇനതറില്  3,50,000  രൂപയയം  തതപ്പോഴറില്പരവയം പ്രപതദക പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള തചലവകള്
[28] ഇനതറില് 50,000 രൂപയയം ഇനനയം [45] ഇനതറില് 50,000 രൂപയയം അഡെമ്മീഷണല്
ആതനറപസഷന്  മുപഖന  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പലബര്  കമമ്മീഷണര്  സമര്പറിച്ച
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്, ടെറി ശമ്മീര്ഷകങ്ങളറിതല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചതറിനട
പശഷയം  അധറികമപ്പോയറി  പവണറി  വരുന  തുകയതടെ  ആവശദകത  വദകമപ്പോകറി  ശറിപപ്പോര്ശ
സമര്പറിക്കുന മുറയട, വറിഷയനറിര്ണ്ണയ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് അധറിക തുക അനുവദറിക്കുന
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വറിഷയയം  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോവനതപ്പോതണനട  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  അഭറിപ്രപ്പോയതപടുകയണപ്പോയറി.  ടെറി
അഭറിപ്രപ്പോയപ്രകപ്പോരയം  ശറിപപ്പോര്ശ  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  18-12-2021-തല  ഇ 1/110/2021/
എല്.ബറി.ആര്.ഡെറി.നയം.  കതട  പ്രകപ്പോരയം  സര്കപ്പോര്  പലബര്  കമമ്മീഷണപറപ്പോടെട
ആവശദതപടുകയണപ്പോയറി.  എനപ്പോല് 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 2230-01-101-99-04-01-
(TA)  എന ശമ്മീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ച 6,50,000 രൂപയറില് 5,24,000 രൂപയയം  2230-01-
101-99-45(POL)  എന  ശമ്മീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയ  49,000 രൂപയറില്  
39,690 രൂപയയം 2230-01-101-99-28-(Honorarium)  എന ശമ്മീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയ
1,84,000 രൂപയറില്  1,80,000 രൂപയയം  മപ്പോതയം  അപലപ്പോടടതമനട  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതതനയം  ടെറി
സപ്പോഹചരദതറില്,  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോന്
കഴറിയപ്പോതതറിനപ്പോലപ്പോണട  പലബര്  കമമ്മീഷണര്  സര്കപ്പോരറിപലയട  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറികപ്പോതറിരുനതതനമുള്ള വറിവരയം സമറിതറി മുമ്പപ്പോതക അററിയറിക്കുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-102-98—പതപ്പോടങ്ങളുതടെ ഇന്തസ്പെകറപ്പോഫമ്മീസട 

വറിഹറിതയം : 4,32,48,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ചമ്മീഫട  പപ്പോപനഷന്  ഇന്തസ്പെകര്  ഓഫമ്മീസറിതനയയം  11  പപ്പോപനഷന്  ഇന്തസ്പെകര്
ഓഫമ്മീസുകളറിതലയയം ഓഫമ്മീസട തചലവകള്, ഇനനയം, വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദദ എനമ്മീ ഇനങ്ങളറില്
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഓഫമ്മീസട തചലവകള് [05(4)] ഇനതറില് 1
ലക്ഷേയം രൂപയയം ഇനനയം [45]  ഇനതറില് 1 ലക്ഷേയം രൂപയയം  വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദദ [99]
ഇനതറില്  1  ലക്ഷേയം രൂപയയം  ഉള്തപതടെ  ആതക  3  ലക്ഷേയം  രൂപ ഇഇൗ ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 5)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി  

പ്രസ്തുത  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ  

2230-01-103-99 —പക്ഷേമകപ്പോരദ പ്രവര്തനങ്ങള്   (  ജനറല്  )

വറിഹറിതയം : 21,97,98,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

    101 അസറിസ്റ്റേനട പലബര് ഓഫമ്മീസുകളുതടെയയം 5 തഡെപപ്യൂടറി പലബര് ഓഫമ്മീസുകളുതടെയയം
തചലവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്   തടെലറിപഫപ്പോണ്  തചലവട  ഇനതറില്
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വകയറിരുതറിയറിട്ടുളള തുക കുറവപ്പോകയപ്പോല് തടെലറിപഫപ്പോണ് തചലവട [05(3)]  ഇനതറില് 4 ലക്ഷേയം
രൂപ കൂടെറി ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 6)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി  

പ്രസ്തുത  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ  

2230-01-103-89—തതപ്പോഴറില് വകുപറിതന നവമ്മീകരണവയം പവതനയം ഇ  -  പപയ്തമനട 

                   മുപഖനയപ്പോകലയം

വറിഹറിതയം : 1,40,00,000 രൂപ (പദതറി)

തതപ്പോഴറില് വകുപറിതന ആധുനറികവത്കരണയം, ആധപ്പോര് ലറിങ്കേട തചയറിട്ടുള്ള ബപയപ്പോ-തമടറികട
പഞറിയംഗട  /  തതപ്പോഴറില് വകുപട നവമ്മീകരണയം,  പവതന സുരക്ഷേപ്പോ പദതറി നടെപറിലപ്പോകല്, AIIS
പസപ്പോതഫസയര്  പരറിഷ്ക്കരണയം  എനമ്മീ  പദതറികളുതടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  45  ലക്ഷേയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 7)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി  

പ്രസ്തുത  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-103-88-10—പകരള  ആര്ടറിസപ്പോന്സട  ആനട  സറില്ഡെട  വര്പകഴട  തബനറിഫറിറട
സമ്മീയം  -  സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം : 40,61,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പകരള ആര്ടറിസപ്പോന്സട  ആനട  സറില്ഡെട  വര്പകഴട  തബനറിഫറിറട  സമ്മീമറിനട  സര്കപ്പോര്
ഗപ്പോനട  കുടെറിശറിക  ലഭറിപകണതുള്ളതറിനപ്പോല്   ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  5.015  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 8)
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സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പകരള  ആര്ടറിസപ്പോന്സട  ആനട  സറില്ഡെട
വര്പകഴട തബനറിഫറിറട സമ്മീമറിനട തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-103-87-10—പൂടറികറിടെക്കുന കശുവണറി ഫപ്പോകററികളറിതല      തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
ധനസഹപ്പോയയം   -   സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം : 10,03,03,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പൂടറികറിടെക്കുന  കശുവണറി  ഫപ്പോകററികളറിതല  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  കൂടുതല്  തുക  ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്
4.9697  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 9)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി  

ടെറി  ശമ്മീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോത സപ്പോഹചരദതറില് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ  

2230-01-103-84—തതപ്പോഴറില്  വകുപറിതന  പ്രവര്തനങ്ങതളക്കുററിച്ചുള്ള പബപ്പോധവത്കരണ
പരറിപപ്പോടെറി

വറിഹറിതയം : 85,00,000 രൂപ (പദതറി)

തതപ്പോഴറില് വകുപട വഴറി ലഭദമപ്പോകുന പരപ്പോതറി പരറിഹപ്പോര പസവനയം, വകുപട നടെതറി വരുന
പരറിപപ്പോടെറികള്,  പദതറികള് എനറിവതയക്കുററിച്ചുള്ള പബപ്പോധവത്കരണ  പരറിപപ്പോടെറികള്കപ്പോയറി
കൂടുതല്  തുക  ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  15  ലക്ഷേയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 10)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി  

പ്രസ്തുത  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-103-79-10—പകരള  തചത്തു  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷേമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡെറിപലയ
തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുതടെ വറിഹറിതയം അടെയനതറിനുള്ള ഗപ്പോനട   -   സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം : 2,43,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പകരള കള്ളട വദവസപ്പോയ തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷേമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡെറിനട  സര്കപ്പോര്  ഗപ്പോനട
കുടെറിശറിക  ലഭദമപ്പോപകണതുള്ളതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  36.66  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 11)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പകരള  തചത്തു  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷേമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡെറിനട  ഗപ്പോനറിനതറില്  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്കട
തപന്ഷന് വറിതരണതറിനപ്പോയറി തചലവഴറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-103-72—പകരള കര്ഷക തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷേമപബപ്പോര്ഡെട  -  അയംശദപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 100,00,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പകരള  കര്ഷകതതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷേമപബപ്പോര്ഡെറിതല  അധറിവര്ഷ  ആനുകൂലദയം
ഒഴറിതകയള്ള  ആനുകൂലദ  കുടെറിശറിക  തകപ്പോടുതട  തമ്മീര്ക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്
50.93  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 12)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

22-10-2018-തല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം.1209/18/തതപ്പോഴറില്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം
100,00,00,000 (നൂറട പകപ്പോടെറി രൂപ മപ്പോതയം) രൂപയയം 29-9-2021-തല 1158/2021/തതപ്പോഴറില്
പ്രകപ്പോരയം  20,00,00,000  (ഇരുപതട  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോതയം)  രൂപയയം  പകരള  കര്ഷക
തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷേമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡെറിനട  അനുവദറിച്ചു  നലറിയറിരുന.  ടെറി  പബപ്പോര്ഡെറിതല
അയംഗങ്ങള്കട  നലറി  വരുന  വറിവപ്പോഹ  ധനസഹപ്പോയയം,  മരണപ്പോനന്തര  ധനസഹപ്പോയയം,
ചറികറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയയം  എനറിവയതടെ  നറിരകട  16-8-2021-തല  സ.ഉ.
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(സപ്പോധപ്പോ)നയം.986/2021/തതപ്പോഴറില് പ്രകപ്പോരയം വര്ദറിപറിച്ചട  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട. അയംശദപ്പോയതറിനു
തുലദമപ്പോയറി  സര്കപ്പോര്  നല്പകണ  തുക  കര്ഷക  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  തപന്ഷന്  തുകയറില്
ക്രമമ്മീകരറിപകണതപ്പോതണനയം അതറിവര്ഷപ്പോനുകൂലദയം ഒഴറിതകയള്ള പബപ്പോര്ഡെറിതന മറ്റുള്ള എലപ്പോ
ആനുകൂലദങ്ങളുയം  നറിലവറില്  വര്ദനവട  വരുതറിയറിട്ടുള്ള  പബപ്പോര്ഡെറിതന  വറിവപ്പോഹ
ധനസഹപ്പോയയം,  മരണപ്പോനന്തര  ധനസഹപ്പോയയം,  ചറികറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയയം  എനമ്മീ
ആനുകൂലദങ്ങളുയം  പബപ്പോര്ഡെറിതന  തനതട  ഫണറില്  നറിനയം  കതണതണതമനയം
ആയതറിനപ്പോല്, അതറിവര്ഷപ്പോനുകൂലദയം ഒഴറിതകയള്ള ആനുകൂലദ വറിതരണതറിനട അധറിക തുക
വകയറിരുതപ്പോനപ്പോവറിതലനയം  പബപ്പോര്ഡെറിതല  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  വറിഹറിതവയം  തതപ്പോഴറിലടെമപ്പോ
വറിഹറിതവയം  കൃതദമപ്പോയറി  പറിരറിതച്ചടുതട  ആനുകൂലദ  വറിതരണതറിനുള്ള  തുക
കതണപതണതപ്പോതണനയം ധനകപ്പോരദ വകുപട അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-103-60—അസയംഘടെറിത പമഖലയറിതല തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള സപ്പോമൂഹദ സുരക്ഷേ

വറിഹറിതയം : 7,50,00,000 രൂപ (പദതറി)

അസയംഘടെറിത  പമഖലയറിതല  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സപ്പോമൂഹറിക  സയംരക്ഷേണ
പ്രവര്തനങ്ങള്  കപ്പോരദക്ഷേമമപ്പോക്കുനതറിനുയം  ശപ്പോകമ്മീകരറിക്കുനതറിനുമപ്പോയള്ള  3  വദതദസ
കര്മപദതറികള്ക്കുയം  ടെറി  പദതറിയറില്  ഉള്തപടറിട്ടുള്ള  അസയംഘടെറിത  പമഖലയറിതല  സമ്മീ
തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  പ്രസവപ്പോനുകൂലദയം  കുടെറിശറിക  ഉള്തപതടെ  വറിതരണയം
തചയ്യുനതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  9.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 14)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

അസയംഘടെറിത  പമഖല  സപ്പോമൂഹദ  സയംരക്ഷേണയം  പദതറിയറില്  മൂനട  വദതദസ
കര്മപദതറികള് ഉള്തപടുതറിയറിട്ടുണട.

എ)  അസയംഘടെറിത പമഖലയറിതല സമ്മീ തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള പ്രസവപ്പോനുകൂലദ പദതറി 

പ്രസ്തുത  പദതറിയപ്പോയറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരുന  7.5  പകപ്പോടെറി  രൂപയയം  അഡെമ്മീഷണല്  ഓതനറപസഷന്  മുപഖന
അനുവദറിച്ച  50.5  പകപ്പോടെറി രൂപയയം ഉള്തപതടെ  58  പകപ്പോടെറി രൂപ പകരള തയ്യല് തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി
പക്ഷേമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡെറിനട  കുടെറിശറികയള്ള  ആനുകൂലദ  വറിതരണതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചട
നലറിയതറില്  48,31,84,000  (നപ്പോല്പതതടട  പകപ്പോടെറി  മുപതതപ്പോനട  ലക്ഷേതറി
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എണ്പതറിനപ്പോലപ്പോയറിരയം  രൂപ  മപ്പോതയം)  രൂപ  ആനുകൂലദ  വറിതരണതറിനപ്പോയറി
തചലവഴറിച്ചറിട്ടുണട.  ബപ്പോകറി  തുകയറില്  10  ലക്ഷേയം  രൂപ  പബപ്പോര്ഡെറിതന  തപന്ഷന്
അകഇൗണറില്  നറിലനറിര്തറി,  പശഷറിച്ച  9,58,16,000(ഒന്പതട  പകപ്പോടെറി  അന്പതറിതയടട
ലക്ഷേതറി പതറിനപ്പോറപ്പോയറിരയം രൂപ മപ്പോതയം) രൂപ തറിരറിച്ചടെച്ചറിട്ടുണട.

 ബറി) മരയംകയറതതപ്പോഴറിലപ്പോളറി അവശതപ്പോതപന്ഷന്

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പ്രസ്തുത  പദതറിയപ്പോയറി  അധറിക
ധനപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി  4,27,91,600(നപ്പോലട  പകപ്പോടെറി  ഇരുപതറിപയഴട  ലക്ഷേതറി
തതപ്പോണ്ണൂററിതയപ്പോനപ്പോയറിരതറി അറുന്നൂറട  രൂപ മപ്പോതയം)  രൂപ അനുവദറിച്ചതറില്  4,04,80,300
(നപ്പോലട പകപ്പോടെറി നപ്പോലട ലക്ഷേതറി എണ്പതറിനപ്പോയറിരതറി മുന്നൂറട രൂപ മപ്പോതയം) രൂപ തപന്ഷന്
വറിതരണതറിനപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചു. ബപ്പോകറിത്തുക തറിരറിച്ചടെച്ചറിട്ടുണട.

സറി)  അസയംഘടെറിത  പമഖലയറിതല  ദറിവസപവതനകപ്പോരപ്പോയ  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
ആശസപ്പോസനറിധറി    

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് പ്രസസ്തുത പദതറിയപ്പോയറി തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-103-33-(01)—പരമ്പരപ്പോഗത  പമഖലയറിതല  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള സപ്പോമ്പതറിക
സഹപ്പോയയം   -   സയംസപ്പോന പദതറികള്   (  ജനറല്  )

വറിഹറിതയം :78,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

പരമ്പരപ്പോഗത  പമഖലയറിലള്ള  വറിവറിധ  വകുപകള്/പബപ്പോര്ഡുകള്  എനറിവയട
കുടെറിശറികയപ്പോയറിട്ടുള്ള  ധനസഹപ്പോയയം  നല്പകണതുള്ളതറിനപ്പോല്  22  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 17)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

     ടെറി  ശമ്മീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോത സപ്പോഹചരദതറില് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ  

2230-01-800-86—കര്മചപ്പോരറി പദതറി

വറിഹറിതയം : 1000 രൂപ (  പദതറി  )

പഠനപതപ്പോതടെപ്പോപയം തതപ്പോഴറിലറിതന മഹതസയം മനസറിലപ്പോക്കുക എന ഉപദ്ദേശദപതപ്പോടുകൂടെറി 9, 11
എനമ്മീ കപ്പോസറിതല കുടറികള്കട ഒരു വര്ഷതറിതല 25 ശനറിയപ്പോഴ്ചകളറില് രണട മണറിക്കൂര് (ആതക
50  മണറിക്കൂര്)  തപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനയം,  സഹകരണ  സപ്പോപനയം,  കടെകള്  എനമ്മീ
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സപ്പോപനങ്ങളറില് തതപ്പോഴറില് നല്കറി അവര്കട ഒരു പവതനയം നല്കുന പദതറികപ്പോയറി ഇഇൗ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  24.99  ലക്ഷേയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 20)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി  

 ടെറി പദതറി 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം പരറിഗണറിച്ചറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-800-87—അതറിഥറി    -    അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുതടെ  രജറിപസ്ട്രേഷനുപവണറിയള്ള
പസപ്പോഫട  തവയര്   (  തമപ്പോതതബല് ആപട  )

വറിഹറിതയം: 1,000 രൂപ (പദതറി)

സയംസപ്പോനതട  കുടെറിപയറ  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുതടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  പശഖരറിക്കുനതറിനട
അതറിഥറി തമപ്പോതതബല് ആപട വറികസറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഇഇൗ ശമ്മീര്ഷകതറില് 19.79 ലക്ഷേയം
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 21)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22        സസമതതക വരഷഷ കകരള അതതഥത മമസബബല ആപപ പദതതകസയത
“2230-01-800-87-പപ്പോന്”ശമ്മീര്ഷകതറില് പടെപ്പോകണ് തപ്രപ്പോവറിഷനപ്പോയറി 1,000 രൂപ മപ്പോതയം
അനുവദറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല് പസപ്പോഫട തവയര് രൂപമ്മീകരണതറിനപ്പോയറി  19,79,000 രൂപ അധറിക
ധനപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി ലഭദമപ്പോകണതമനട പലബര് കമമ്മീഷണര് അഭദര്ത്ഥറിച്ചറിരുന.  എനപ്പോല്,
17-3-2022-തല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നയം.  1960/2022/ധന  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം
2230-01-103-52-ആവപ്പോസട  ശമ്മീര്ഷകതറില്  നറിനയം  2230-01-800-87-ATHIDHI
ശമ്മീര്ഷകതറിപലയട  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി  21,80,000(ഇരുപതതപ്പോനട  ലക്ഷേതറി
എണ്പതറിനപ്പോയറിരയം  രൂപ)  രൂപ  അനുവദറിച്ചറിരുന.  19-3-2022-തല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം.
342/2022/തതപ്പോഴറില് പ്രകപ്പോരയം  ടെറി  തുക വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനട  പലബര് കമമ്മീഷണര്കട
അനുമതറി നല്കറിയറിട്ടുണട.

വദപ്പോവസപ്പോയറിക പരറിശമ്മീലന വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-001-99—തടയറിനറിയംഗട ഡെയറക ടടെപററട

വറിഹറിതയം  :  8,69,09,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തടയറിനറിയംഗട  ഡെയറകപറററിതന  വറിവറിധ  തചലവകള്കപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് തമഡെറികല് റമ്മീ ഇപമ്പഴ ടസ ടതമനട  [01(4)]  ഇനതറില് 4.74  ലക്ഷേയം

988/2022.
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രൂപയയം യപ്പോതപ്പോബത [04(1)] ഇനതറില് 8.2 ലക്ഷേയം രൂപയയം സലയംമപ്പോറ ബത [04(2)]

ഇനതറില് 0.95 ലക്ഷേയം രൂപയയം അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം [04(4)] ഇനതറില് 3.23 ലക്ഷേയം

രൂപയയം  തവള്ളകരയം  [05(1)]  ഇനതറില്  1.21  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  നവദദ്യുതറി  തചലവകള്

[05(2)] ഇനതറില് 2.6 ലക്ഷേയം രൂപയയം തടെലറിപഫപ്പോണ് തചലവകള് [05(3)] ഇനതറില് 2.7

ലക്ഷേയം രൂപയയം മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്  4.2  ലക്ഷേയം രൂപയയം തചറുകറിടെമരപ്പോമതട

പണറികള്  [17]  ഇനതറില്  5  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  സയംരക്ഷേണവയം

അറകുറപണറികളുയം  [21(2)]  ഇനതറില്  1.24  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  മറ്റു  തചലവകള്-  മററിനയം

[34(3)]  ഇനതറില്  15.75  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  പറി.ഒ.എല്.  [45]  ഇനതറില്  2.6  ലക്ഷേയം

രൂപയയം  ഉള്തപതടെ  ആതക  52.42  ലക്ഷേയം  രൂപ  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

തചയ്യുന.

(ഖണറിക 23)

 സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2230-03-001-99—തടയറിനറിയംഗട  ഡെയറകപററട  ശമ്മീര്ഷകതറില്  തമഡെറികല്

റമ്മീഇയംപബഴടതമനട  [01(4)]  ഇനതറില്  50,0000  രൂപ  അഡെമ്മീഷണല്  ആതതതറപസഷന്

വഴറിയയം തമഡെറികല് റമ്മീഇയംപബഴടതമനട  [01(4)]  ഇനതറില് 60,0000 രൂപയയം തവള്ളകരയം

[05(1)]   ഇനതറില്  70,000  രൂപയയം  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  സയംരക്ഷേണവയം

അറകുറപണറികളുയം  [21(2)]  ഇനതറില്  15,000  രൂപയയം  പറി.ഒ.എല്.  [45]  ഇനതറില്

80,000 രൂപയയം ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിയയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-001-98—സ്റ്റേപ്പോഫട തടയറിനറിയംഗട സയംവറിധപ്പോനയം വറികസറിപറികല്

വറിഹറിതയം:66,00,000  രൂപ (പദതറി)

വകുപറിതല  ജമ്മീവനകപ്പോര്കട  ആധുനറിക  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദദയറിലയം  കപ്പോലപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി

ഡെറി.ജറി.ററി.  പരറിഷ്കരറിക്കുന പപ്പോഠദപദതറിയറിപന്മേലയം പരറിശമ്മീലനയം നല്കുനതറിനട അനുവദറിച്ച

തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  9  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

തചയ്യുന.

(ഖണറിക 24)
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സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

 ബജറട  വറിഹറിതയം  തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-001-98—സ്റ്റേപ്പോഫട തടയറിനറിയംഗട സയംവറിധപ്പോനയം വറികസറിപറികല്

വറിഹറിതയം:38,18,000  രൂപ (പദതറിപയതരയം)

സ്റ്റേപ്പോഫട  തടയറിനറിയംഗട  സയംവറിധപ്പോനയം  വറികസറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറിഅനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]  ഇനതറില്  0.35  ലക്ഷേയം  രൂപയയം,
സലയംമപ്പോറബത  [04(2)]  ഇനതറില്  0.05  ലക്ഷേയം  രൂപയയം,  അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം
[04(4)]  ഇനതറില്  0.14  ലക്ഷേയം രൂപയയം,  തവള്ളകരയം  [05(1)]  ഇനതറില്  0.15  ലക്ഷേയം
രൂപയയം,  നവദദ്യുതതചലവകള്  [05(2)]  ഇനതറില്  1  ലക്ഷേയം  രൂപയയം,  തടെലറിപഫപ്പോണ്
തചലവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  0.29  ലക്ഷേയം രൂപയയം,  മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്
0.23 ലക്ഷേയം രൂപയയം  തചറുകറിടെമരപ്പോമതട പണറികള് [17] ഇനതറില് 0.60 ലക്ഷേയം രൂപയയം
മറ്റുതചലവകള്-മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  0.23  ലക്ഷേയം രൂപയയം ഉള്പതടെ ആതക  3.04
ലക്ഷേയം രൂപ ഇഇൗ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 25)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2230-03-001-98—സ്റ്റേപ്പോഫട  തടയറിനറിയംഗട  സയംവറിധപ്പോനയം  വറികസറിപറികല്  ശമ്മീര്ഷകതറില്
സലയംമപ്പോറ  ബത  [04(2)]   ഇനതറില്  7,000  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-001-96—വദപ്പോവസപ്പോയറിക പരറിശമ്മീലന വകുപറിതന നനപുണദയം തമച്ചതപടുതല് പദതറി

വറിഹറിതയം: 20,00,00,000  രൂപ (പദതറി)

KASE-തന വറിവറിധ പദതറികള്കട അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില് 4.9 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 26)
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സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബജറട വറിഹറിതയം തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-001-95—ഐ  .  ടെറി  .-  തയ ശകറിതപടുത്തുന പ്രവര്തനങ്ങള്

വറിഹറിതയം: 3,00,00,000  രൂപ (പദതറി)

സയംസപ്പോന  ഡെയറകപറററിതന  ആധുനറികവത്കരണതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറികണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 27)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബജറട വറിഹറിതയം തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-001-90- (01)—സങ്കേല്പട   -   അഭറിലപ്പോഷ ജറിലപ്പോ പരറിപപ്പോടെറി   -   വയനപ്പോടെട

വറിഹറിതയം: 1,000 രൂപ (പദതറി)

2018-19  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനുവദറിച്ച പുതറിയ ഐ.ടെറി.ഐ.-കള്ക്കുയം  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ആരയംഭറിക്കുതമനട  പ്രഖദപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  5  പുതറിയ  ഐ.ടെറി.ഐ.-കള്ക്കുമുള്ള
പശ്ചപ്പോതല സഇൗകരദതമപ്പോരുകല്,  തടയറിനറികള്കട  ആവശദമപ്പോയ ഉപകരണ സയംഭരണയം,
അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലവപ്പോരതറിലള്ള  തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണയം  എനറിവയട  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  16.66  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 28)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2230-03-001-90-(01)-സങ്കേല്പട-അഭറിലപ്പോഷ  ജറിലപ്പോ  പരറിപപ്പോടെറി  -  വയനപ്പോടെട
ശമ്മീര്ഷകതറില്  16.67  ലക്ഷേയം  രൂപ  അഡെമ്മീഷണല്  ആതതതറപസഷന്  വഴറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-003-98-  തതപ്പോഴറിലകളുതടെ നവവറിധദവല്കരണയം

വറിഹറിതയം : 52,41,000 രൂപ  (പദതറിപയതരയം)

തതപ്പോഴറിലകളുതടെ  നവവറിധദവല്കരണതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പസപ്പോളര്ഷറിപകളുയം നസ്റ്റേപന്റുകളുയം  [12]  ഇനതറില്  65,000  രൂപ
ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 29)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

'2230-03-003-98-തതപ്പോഴറിലകളുതടെ  തതവവറിധദവല്കരണയം'  ശമ്മീര്ഷകതറില്
പസപ്പോളര്ഷറിപകളുയം നസ്റ്റേപന്റുകളുയം  [12]  ഇനതറില്  10,000  രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട 

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-003-97—പകരള പലബര് തവല്തഫയര് ഫണട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന വദകറികള്കട
പരറിശമ്മീലനയം

വറിഹറിതയം : 1,77,47,000 രൂപ  (പദതറിപയതരയം)

പകരള  പലബര് തവല്തഫയര്  ഫണട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന വദകറികള്കട  പരറിശമ്മീലനയം
നല്കുനതറിനട അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശമ്മീര്ഷകതറില് 59,000 രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 30)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബജറട വറിഹറിതയം തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-99—വദപ്പോവസപ്പോയറിക പരറിശമ്മീലന പകന്ദ്രങ്ങള്

വറിഹറിതയം: 215,15,38,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വറിവറിധ  വദപ്പോവസപ്പോയറിക  പരറിശമ്മീലന  പകന്ദ്രങ്ങളുതടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  തമഡെറികല്  
റമ്മീ-ഇയംപബഴടതമനട  [01(4) ]  ഇനതറില്  54.85  ലക്ഷേയം  രൂപയയം,  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]
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ഇനതറില്  286.38  ലക്ഷേയം  രൂപയയം,  സലയംമപ്പോറബത  [04(2)]  ഇനതറില്  4  ലക്ഷേയം
രൂപയയം, അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം   [04(4)] ഇനതറില് 5.2 ലക്ഷേയം രൂപയയം, തടെലറിപഫപ്പോണ്
തചലവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  11.95  ലക്ഷേയം രൂപയയം,  മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്
11.88  ലക്ഷേയം  രൂപയയം,  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  [06]  ഇനതറില്  2.5  ലക്ഷേയം  രൂപയയം,
പസപ്പോളര്ഷറിപകളുയം നസ്റ്റേപന്റുകളുയം [12] ഇനതറില് 137 ലക്ഷേയം രൂപയയം, തചറുകറിടെമരപ്പോമതട
പണറികള്  [17]  ഇനതറില്  255  ലക്ഷേയം  രൂപയയം,  തതപ്പോഴറില്പരവയം  പ്രപതദക
പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള  തചലവകള്  [28]  ഇനതറില്  114  ലക്ഷേയം  രൂപയയം,  തവള്ളകരയം
[34(1)]  ഇനതറില്  14 ലക്ഷേയം രൂപയയം,  നവദദ്യുതതചലവകള്  [34(2)]  ഇനതറില്  79.2
ലക്ഷേയം  രൂപയയം,  മറട  തചലവകള്-മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  291.94  ലക്ഷേയം  രൂപയയം
ഉള്തപതടെ  ആതക  12.679  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 31)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

'2230-03-101-99—വദവസപ്പോയറിക  പരറിശമ്മീലന  പകന്ദ്രങ്ങള്'  ശമ്മീര്ഷകതറില്
തമഡെറികല്  റമ്മീ-ഇയംപബഴടതമനട  [01(04)]  ഇനതറില്  2,65,000  രൂപയയം  വപ്പോടെക  കരയം,
നറികുതറി [06] ഇനതറില് 1,74,000 രൂപയയം ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-96 —വനറിത വദപ്പോവസപ്പോയറിക പരറിശമ്മീലന പകന്ദ്രയം തറിരുവനന്തപുരയം

വറിഹറിതയം : 3,78,53,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തറിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വനറിതപ്പോ ഐ.ടെറി.ഐ-യതടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി തമഡെറികല് റമ്മീ-
ഇയംപബഴടതമനട  [01(4)] ഇനതറില് 1.35 ലക്ഷേയം രൂപയയം യപ്പോതപ്പോബത [04(1)] ഇനതറില്
3.15 ലക്ഷേയം രൂപയയം സലയംമപ്പോറബത [04(2)] ഇനതറില് 0.93 ലക്ഷേയം രൂപയയം അവധറി
യപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം  [04(4)]ഇനതറില്  0.41  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  തടെലറിപഫപ്പോണ്  തചലവകള്
[05(3)]  ഇനതറില്  0.09  ലക്ഷേയം രൂപയയം മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്  0.32  ലക്ഷേയം
രൂപയയം പസപ്പോളര്ഷറിപകളുയം തതസ്റ്റേപന്റുകളുയം [12]  ഇനതറില് 5 ലക്ഷേയം രൂപയയം തവള്ളകരയം
[34(1)] ഇനതറില് 0.15 ലക്ഷേയം രൂപയയം തതവദദ്യുതറി തചലവകള്  [34(2)] ഇനതറില് 2.55
ലക്ഷേയം  രൂപയയം  മറട  തചലവകള്-മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  4.43  ലക്ഷേയം  രൂപയയം
ഉള്തപതടെ  ആതക  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  18.38  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 32)  
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സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2230-03-101-96-വനറിത  വദവസപ്പോയറിക  പരറിശമ്മീലന  പകന്ദ്രയം  തറിരുവനന്തപുരയം
ശമ്മീര്ഷകതറില് തതവദദ്യുത തചലവകള് [34(2)] ഇനതറില് 3,00,000 രൂപ അഡെമ്മീഷണല്
ആതതതറപസഷന് വഴറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-87—ഐ  .  ടെറി  .  ഐ  .-  കളുതടെ നവമ്മീകരണയം

വറിഹറിതയം : 16,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

ഐ.ടെറി.ഐ-കളറിതല  നറിലവറിലള്ള  പടഡുകള്,  ഉപകരണങ്ങള്  എനറിവയതടെ

നവമ്മീകരണതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  മറ്റു  തചലവകള്  [34]

ഇനതറില് 282.05 ലക്ഷേയം രൂപയയം തചറുകറിടെ മരപ്പോമത്തു പണറികള് [17] ഇനതറില് 117.95

ലക്ഷേയം  രൂപയയം  ഉള്തപതടെ  ആതക  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

തചയ്യുന.

(ഖണറിക 33)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബജറട വറിഹറിതയം തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-76—വദപ്പോവസപ്പോയറിക തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുയം പരറിശമ്മീലകര്ക്കുയം ആധുനറിക 

തതപ്പോഴറില് പരറിശമ്മീലനയം

വറിഹറിതയം:  1,12,25,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വദപ്പോവസപ്പോയറിക  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുയം  പരറിശമ്മീലകര്ക്കുയം  ആധുനറിക  തതപ്പോഴറില്

പരറിശമ്മീലനയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  എ.വറി.ററി.എസട.  കളമപശരറി  എന

സപ്പോപനതറിനട  തമഡെറികല് റമ്മീഇപമ്പഴടതമനട  [01(4)]  ഇനതറില്  2.32  ലക്ഷേയം രൂപയയം

യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]  ഇനതറില്  1.54  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  സലയംമപ്പോറബത  [04(2)]

ഇനതറില് 0.34 ലക്ഷേയം രൂപയയം അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം [04(4)] ഇനതറില് 0.43 ലക്ഷേയം

രൂപയയം തടെലറിപഫപ്പോണ് തചലവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  0.23  ലക്ഷേയം രൂപയയം മററിനങ്ങള്

[05(4)]  ഇനതറില് 0.15  ലക്ഷേയം രൂപയയം തചറുകറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള് [17]  ഇനതറില്
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2.39  ലക്ഷേയം രൂപയയം മറട  തചലവകള് മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  3.67  ലക്ഷേയം രൂപയയം

ഉള്തപതടെ  ആതക  11.07  ലക്ഷേയം  രൂപ  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

തചയ്യുന.

(ഖണറിക 34)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബജറട വറിഹറിതയം തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-74—വനറിതപ്പോ തഎ  .  ടെറി  .  തഎ  .-  കള് സപ്പോപറികല്   (  തതപ്പോഴറില്പരറിശമ്മീലനതറിതല
ലറിയംഗ വറിപവചനയം ലഘൂകരറികല്  )

വറിഹറിതയം:  2,86,67,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തതപ്പോഴറില്  പരറിശമ്മീലനതറിതല  ലറിയംഗവറിപവചനയം  ലഘൂകരറികപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിച്ചട
സപ്പോപറിക്കുന വനറിതപ്പോ തഎ.ടെറി.തഎ.-കളുതടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി തമഡെറികല് റമ്മീ-ഇപമ്പഴടതമനട
[01(4)]  ഇനതറില്  2.3  ലക്ഷേയം രൂപയയം യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]  ഇനതറില്  3.02  ലക്ഷേയം
രൂപയയം  സലയംമപ്പോറബത  [04(2)]  ഇനതറില്  0.25  ലക്ഷേയം  രൂപയയം
അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം  [04(4)]  ഇനതറില്  0.39  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  തടെലറിപഫപ്പോണ്
തചലവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  0.44  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  ഓഫമ്മീസട  തചലവകള്  [05(4)]
ഇനതറില്  0.40  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  പസപ്പോളര്ഷറിപകളുയം  നസ്റ്റേപന്റുകളുയം  [12]  ഇനതറില്
1.65 ലക്ഷേയം രൂപയയം  നവദദ്യുതറി തചലവകള് [34(2)] ഇനതറില് 0.54 ലക്ഷേയം രൂപയയം മറട
തചലവകള്-മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  0.75  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  ഉള്തപതടെ  ആതക  9.74
ലക്ഷേയം രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 35)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

'2230-03-101-74—വനറിതപ്പോ  തഎ.ടെറി.തഎ.-കള്  സപ്പോപറികല്  (തതപ്പോഴറില്
പരറിശമ്മീലനതറിതല  ലറിയംഗ  വറിപവചനയം  ലഘൂകരറികല്)'   ശമ്മീര്ഷകതറില്  തടെലറിപഫപ്പോണ്
തചലവട  [05(3)]  ഇനതറില്  8,000  രൂപയയം തതവദദ്യുത തചലവകള്  [34(2)]  ഇനതറില്
53,000 രൂപയയം ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-73—ഭപ്പോഷപ്പോ നപ്യൂനപക്ഷേ പ്രപദശങ്ങളറിതല തഎ  .   ടെറി  .   തഎ  .-  കള് ശകറിതപടുതല്

വറിഹറിതയം:  88,00,000 രൂപ (പദതറി)

ഭപ്പോഷപ്പോ  നപ്യൂനപക്ഷേ  പ്രപദശമപ്പോയ  ഇടുകറി  ജറിലയറിതല  ചറിതറിരപുരയം,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡെട
ജറിലയറിതല  കുററിപകപ്പോല്,  പപ്പോലകപ്പോടെട  ജറിലയറിതല  തകപ്പോഴറിഞ്ഞപ്പോമ്പപ്പോറ  എനമ്മീ
തഎ.ടെറി.തഎ.-കള്ക്കുള്ള  തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണയം,  ഉപകരണ  സയംഭരണയം  എനറിവയനുവദറിച്ച
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  4.12  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 36)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറിവനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-70—തഎ  .   ടെറി  .   തഎ  .   തടയറിനറികള്ക്കുള്ള പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര പദതറി

വറിഹറിതയം:  8,20,00,000 രൂപ (പദതറി)

തഎ.ടെറി.തഎ.  തടയറിനറികള്കട നറിലവറിലള്ള പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര പദതറി തുടെരുനതറിനുയം
2021-22-തല  ബഡ്ജററില്  പ്രഖദപ്പോപറിച്ച  ഇടുകറി,  വയനപ്പോടെട,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡെട  എനമ്മീ
ജറിലകളറിതല തഎ.ടെറി.തഎ.-കള്ക്കുയം പപ്പോലകപ്പോടെട ജറിലയറിതല തകപ്പോഴറിഞ്ഞപ്പോമ്പപ്പോറ തഎ.ടെറി.തഎ.-യയം
ടെറി  പദതറിയതടെ ഗുണഫലയം ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുയം അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  6.8  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 37)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡെട  വദപ്പോപനയം  കപ്പോരണയം  തഎ.ടെറി.തഎ.-കളറില്  തടയറിനറിയംഗട  നടെനറിടറില.  
ആയതുമൂലയം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-68—പരസദയം  /   പബ്ളറിസറിററി

വറിഹറിതയം:  95,00,000 രൂപ (പദതറി)

വകുപറിതന  പരസദയം,  പ്രചരണയം  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  5  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

988/2022.
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ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 38)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-65-03—വദപ്പോവസപ്പോയറിക  മൂലദ  വര്ദറിത  പപ്രപ്പോഗപ്പോമറിനു  പവണറിയള്ള
നനപുണദ ശപ്പോകമ്മീകരണയം   (  നസ്ട്രേവട  )

വറിഹറിതയം:  3,00,000 രൂപ (പദതറി)

തതരതഞ്ഞടുത തഎ.ടെറി.തഎ.-കളറില് നസ്ട്രേവട  പദതറി  നടെപറിലപ്പോകപ്പോന് അനുവദറിച്ച
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  12.82  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 39)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

തതരതഞ്ഞടുത തഎ.ടെറി.തഎ-കളറില് തതസടവട  പദതറി നടെപറിലപ്പോകപ്പോന്  2230-03-
101-57  എന ശമ്മീര്ഷകതറില്  തുക  ആവശദതപടറിരുനതവങ്കേറിലയം  2230-03-101-65-03-
വദപ്പോവസപ്പോയറിക  മൂലദവര്ദറിത  പപ്രപ്പോഗപ്പോമറിനട  പവണറിയള്ള  തതനപുണദശപ്പോകമ്മീകരണയം
(തതസടവട)  എന  ശമ്മീര്ഷകതറില്  ആണട  3,00,000  രൂപ  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരുനതട.  തുടെര്നട  ടെറി  ആവശദതറിനു  ഡെയറകര്  ജനറല്  ഓഫട
തടയറിനറിയംഗറില്  നറിനയം  ഗപ്പോനട  ലഭറിച്ചതറിനുസരറിച്ചട  271  ലക്ഷേയം  രൂപ  അഡെമ്മീഷണല്
ആതതതറപസഷന് വഴറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-56—നനപുണദ കര്മപസന

വറിഹറിതയം:  75,00,000 രൂപ (പദതറി)

തഎ.ടെറി.തഎ.-കളറില് നനപുണദ കര്മപസന രൂപമ്മീകരറിക്കുനതറിനട അനുവദറിച്ച തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  25  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 40)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-54 —പകരള പസ്റ്റേറട അപ്രനറിസ്ഷറിപട പ്രപമപ്പോഷന് സ് കമ്മീയം  (  തക  .  എസട  .   എ  .  പറി  .  എസട  )

വറിഹറിതയം:  50,00,000 രൂപ (പദതറി)

അപ്രനറിസ്ഷറിപട  നല്കുന  തചറുകറിടെ  വദവസപ്പോയ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  സപ്പോമ്പതറിക
സഹപ്പോയയം  നല്കുന  ഈ  പദതറിയട  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില് 10  ലക്ഷേയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 41)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-102-99—പദശമ്മീയ തതപ്പോഴറിലഭദസന പരറിപപ്പോടെറികള്

വറിഹറിതയം:  6,18,47,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

  പദശമ്മീയ  തതപ്പോഴറിലഭദസന  പരറിപപ്പോടെറികള്  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  തമഡെറികല്  
റമ്മീ-ഇപമ്പഴടതമനട  [01(4)]  ഇനതറില്  10.55  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]
ഇനതറില് 6.3 ലക്ഷേയം രൂപയയം സലയംമപ്പോറബത [04(2)] ഇനതറില് 0.4 ലക്ഷേയം രൂപയയം
അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം  [04(4)]  ഇനതറില്  0.71  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  തവള്ളകരയം  [34(1)]
ഇനതറില്  0.36  ലക്ഷേയം രൂപയയം നവദദ്യുതറി തചലവകള്  [34(2)]  ഇനതറില്  1.6  ലക്ഷേയം
രൂപയയം തടെലറിപഫപ്പോണ് തചലവകള് [05(3)]  ഇനതറില്  0.62  ലക്ഷേയം രൂപയയം മററിനങ്ങള്
[05(4)]  ഇനതറില്  0.75  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  പസപ്പോളര്ഷറിപയം  നതസ്റ്റേതപന്റുകളുയം  [12]
ഇനതറില് 7.5 ലക്ഷേയം രൂപയയം തചറുകറിടെ മരപ്പോമതട പണറികള് [17] ഇനതറില് 50 ലക്ഷേയം
രൂപയയം തതപ്പോഴറില്പരവയം പ്രപതദക പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള തചലവകള് [28]  ഇനതറില് 7.3
ലക്ഷേയം രൂപയയം ഉള്തപതടെ ആതക 86.09 ലക്ഷേയം രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 42)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-102-98—തതപ്പോഴറിലഭദസന പരറിശമ്മീലന പദതറി ശകറിതപടുതല്

വറിഹറിതയം:  65,00,000 രൂപ (പദതറി)

പനപ്പോര്ക,  ഇന്ഡെസ്ട്രേമ്മീസട  ഡെറിപപ്പോര്ടടതമനട  എനറിവയതടെ  സഹകരണപതപ്പോതടെ  
ആര്. ഐ. തസനറുകളറില് എയംപപപ്പോയബറിലറിററി തസനറുകള് തുടെങ്ങുവപ്പോനുയം ഓപരപ്പോ ആര്.ഐ.
തസനറുകളറിലയം തടയറിനറികള്കട എയംപപപ്പോയബറിലറിററി എന്ഹപ്പോന്തസ്മെനട പപ്രപ്പോഗപ്പോയം എനറിവ
ആരയംഭറിക്കുനതറിനുയം  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്
35 ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 43)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4250-00-190-95—ഇകസററി സയംഭപ്പോവന പകസട 

വറിഹറിതയം:  14,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

KASE-തന വറിവറിധ പദതറികള്കട അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില് 7.1  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 44)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4250-00-800-98—ഇന്ഡെസ്ട്രേറിയല് തടയറിനറിയംഗട വകുപറിതന സ്റ്റേപ്പോഫട തടയറിനറിയംഗട 
    സയംവറിധപ്പോനയം വറികസറിപറികല്

വറിഹറിതയം:  22,00,000 രൂപ (പദതറി)

ജമ്മീവനകപ്പോര്കട  ആധുനറിക  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദദയറിലയം  കപ്പോലപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി  ഡെറി.ജറി.ററി
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പരറിഷ്കരറിക്കുന  പപ്പോഠദപദതറിയറിപന്മേലയം  പരറിശമ്മീലനയം  നല്കുനതറിനട  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  3  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 45)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4250-00-800-95 —പുതറിയ ഐ  .  ടെറി  .  ഐ  .-  കള് സജമ്മീകരറിക്കുന

വറിഹറിതയം : 7,90,00,000 രൂപ (പദതറി)

കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷയം  അനുവദറിച്ച  ഐ.ടെറി.ഐ.-കളുതടെ  തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനുയം
ഉപകരണ  സയംഭരണതറിനുയം  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില് 10  ലക്ഷേയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 46)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

പുതുതപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തഎ.ടെറി.തഎ.-കള്കട  സലയം  ലഭദമപ്പോയറിടറില.  ആയതുമൂലയം
ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം തചലവഴറികതപടെപ്പോതതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ഫപ്പോകറമ്മീസട & പബപ്പോയറിപലഴട വകുപട 

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-102-99 —വദവസപ്പോയശപ്പോല ഡെയറക ടടെറപ്പോഫമ്മീസട

വറിഹറിതയം : 17,73,24,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഫപ്പോകറമ്മീസട ആനട പബപ്പോയറിപലഴട വകുപറിതന നടെതറിപറിനപ്പോയറി യപ്പോതപ്പോബത [04(1)],
ഓഫമ്മീസട  തചലവകള്[05],  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  [06],  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്
സയംരക്ഷേണവയം  അറകുറപണറികളുയം[21(2)],  പറി.ഒ.എല്.[45]  എനമ്മീ  ഇനങ്ങളറില്
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  16.76  ലക്ഷേയം രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 47)
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സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഫപ്പോകറമ്മീസട  ആനട  പബപ്പോയറിപലഴട  വകുപറിതന  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  ഓഫമ്മീസട
തചലവറിനങ്ങളറില്  (05)  വപ്പോടര് ചപ്പോര്ജസട  [05(1)]  എന ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി
പവണറി വന 9,000 രൂപ 2230-01-102-95-05-01 water charges എന ശമ്മീര്ഷകതറില്
നറിനയം  ഇലകറിസറിററി  ചപ്പോര്ജസറില്  (05-02)  അധറികമപ്പോയറി  പവണറി  വന  25,000 രൂപ
2230-01-102-95-05-02  electricity  charges  എന  ശമ്മീര്ഷകതറില്  നറിനയം  പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങള്  സയംരക്ഷേണവയം  അറകുറപണറികളുയം  (21-2)  എന  ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി പവണറി വന 16,000 രൂപ 2230-01-102-95-21-02 എന ശമ്മീര്ഷകതറില്
നറിനയം  പറി.ഒ.എല്. (45) എന ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി പവണറി വന 65,000 രൂപ
2230-01-102-95-45  POL  എന ശമ്മീര്ഷകതറില്  നറിനയം  റമ്മീ  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  വഴറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-102-95 —പജപ്പോലറി സുരക്ഷേറിതതസവയം ആപരപ്പോഗദ പ്രവര്തനവയം

വറിഹറിതയം : 2,00,25,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)],  ഓഫമ്മീസട  തചലവറിനങ്ങള്  [05],
പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  സയംരക്ഷേണവയം  അറകുറപണറികളുയം  [21(2)],  പറി.ഒ.എല്.[45]
എനമ്മീ  ഇനങ്ങളറില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  കുറവപ്പോകയപ്പോല്  12.53  ലക്ഷേയം  രൂപ  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 48)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2230-01-102-95 ശമ്മീര്ഷകതറിതല യപ്പോതപ്പോബത (04), ഓഫമ്മീസട തചലവകള് (05),
പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള് സയംരക്ഷേണവയം അറകുറപണറികളുയം (21-2), പറി.ഒ.എല്. (45) എനമ്മീ
ശമ്മീര്ഷകങ്ങളറില് ആവശദതപടറിരുന അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണലകള് & പലബര്പകപ്പോടെതറികള്

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-95—വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണല്  ,   പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട

വറിഹറിതയം : 1,07,50,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വദപ്പോവസപ്പോയറിക  ടറിബപ്യൂണല്  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  എന  സപ്പോപനതറിനട  വപ്പോടെക,  കരയം,
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നറികുതറി  [06]  ഇനതറില്  1.14  ലക്ഷേയം  രൂപ  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 49)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണലറിനട വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി (06) ഇനതറില്
1,14,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറി.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-94―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണല്  ,   തകപ്പോലയം

വറിഹറിതയം : 1,01,11,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണല്,  തകപ്പോലയം എന സപ്പോപനതറിനട വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി
[06] ഇനതറില് 10,000 രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 50)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

തകപ്പോലയം വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണലറിനട വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി (06) ഇനതറില് 7000 രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറി.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-93―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി  ,     തകപ്പോലയം

വറിഹറിതയം : 87,09,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി, തകപ്പോലയം എന സപ്പോപനതറിനട അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം [04(4)]
ഇനതറില്  1.5  ലക്ഷേയം രൂപയയം ഓഫമ്മീസട തചലവകള് മററിനയം  [05(4)]  ഇനതറില്  1.47
ലക്ഷേയം രൂപയയം ഉള്തപതടെ ആതക  2.97  ലക്ഷേയം രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 51)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

തകപ്പോലയം  തതപ്പോഴറില്  പകപ്പോടെതറിയട  അവധറി  യപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം  [04(4)]  ഇനതറില്
1,40,000 രൂപയയം ഓഫമ്മീസട തചലവകള് മററിനയം  [05(4)]  ഇനതറില്  14,52,000 രൂപയയം
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറി.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-92―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി  ,   പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട

വറിഹറിതയം : 84,13,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട എന സപ്പോപനതറിനട ശമ്പളയം [01(1)] ഇനതറില്
3.35 ലക്ഷേയം രൂപയയം ക്ഷേപ്പോമബത  [01(2)] ഇനതറില് 34.68 ലക്ഷേയം രൂപയയം വമ്മീട്ടുവപ്പോടെക,
അലവന്സട  [01(3)]  ഇനതറില്  3.35  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  തമഡെറികല്
റമ്മീ-ഇപമ്പഴ ടസ് തമനട  [01(4)]  ഇനതറില് 1.91 ലക്ഷേയം രൂപയയം പവതനയം [02(1)] ഇനതറില്
0.7  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  ക്ഷേപ്പോമബത  [02(2)]  ഇനതറില്  0.7  ലക്ഷേയം  രൂപയയം
മറട  അലവന്സുകള്  [02(3)]  ഇനതറില്  0.01  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]
ഇനതറില്  0.93  ലക്ഷേയം രൂപയയം ഓഫമ്മീസട  തചലവകള് മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്
0.61 ലക്ഷേയം രൂപയയം ഉള്തപതടെ ആതക 46.24 ലക്ഷേയം രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യു ന.

(ഖണറിക 52)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറിയട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ അനുസരറിച്ചുള്ള അധറിക തുക
അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-91―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി  ,   എറണപ്പോകുളയം

വറിഹറിതയം : 1,00,92,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി, എറണപ്പോകുളയം എന സപ്പോപനതറിനട നവദദ്യുതറി തചലവട [05(2)]
ഇനതറില്  0.15  ലക്ഷേയം രൂപയയം തടെലറിപഫപ്പോണ് ചപ്പോര്ജട  [05(3)]  ഇനതറില്  0.1  ലക്ഷേയം
രൂപയയം വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി [06] ഇനതറില് 2 ലക്ഷേയം രൂപയയം ഉള്തപതടെ ആതക 2.25 ലക്ഷേയം
രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 53)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

എറണപ്പോകുളയം  തതപ്പോഴറില്  പകപ്പോടെതറിയട   വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  [06]  ഇനതറില്
97,000 രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറി.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  തചയ  മറട
ശമ്മീര്ഷകങ്ങളറില് അധറിക തുക അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-86 ―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണല്  ,   ഇടുകറി

വറിഹറിതയം : 95,49,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണല്,  ഇടുകറി എന സപ്പോപനതറിനട  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]
ഇനതറില് 2.12 ലക്ഷേയം രൂപയയം അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലദയം [04(4)] ഇനതറില് 1.45 ലക്ഷേയം
രൂപയയം  ഓഫമ്മീസട  തചലവകള്  മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്  1.27  ലക്ഷേയം  രൂപയയം
പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹന  സയംരക്ഷേണവയം  അറകുറപണറികളുയം  [21(2)]  ഇനതറില്  0.23  ലക്ഷേയം
രൂപയയം പറി.ഒ.എല്. [45] ഇനതറില് 2.52 ലക്ഷേയം രൂപയയം ഉള്തപതടെ ആതക 7.59 ലക്ഷേയം
രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 54)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഇടുകറി  വദപ്പോവസപ്പോയറിക  ടറിബപ്യൂണലറിനട  ഓഫമ്മീസട  തചലവകള്  മററിനയം  [05(4)]
ഇനതറില് 48,000 രൂപയയം പറി.ഒ.എല് [45] ഇനതറില് 80,000 രൂപയയം  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറി.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  തചയ  മറട  ശമ്മീര്ഷകങ്ങളറില്  അധറിക  തുക
അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-80―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണല്  ,   തറിരുവനന്തപുരയം

വറിഹറിതയം : 1,10,56,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബപ്യൂണല്, തറിരുവനന്തപുരയം എന സപ്പോപനതറിനട വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ
വപ്പോടെക ഇനതറില് തുക അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  [97]  എന ഇനതറില്  3.6  ലക്ഷേയം
രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 55)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

തറിരുവനന്തപുരയം  വദവസപ്പോയറിക  ടറിബപ്യൂണലറിനട  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  വപ്പോടെക  [97]
ഇനതറില് 3,60,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറി.

988/2022.
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നപ്പോഷണല് എയംപപപ്പോയ്തമനട സര്വ്വമ്മീസട പകരള

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-02-001-99―എയംപപപ്പോയ ടതമനട എക ടസ്പചഞ്ചുകള്

വറിഹറിതയം : 76,40,96,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

എയംപപപ്പോയ്തമനട  എകടപചഞ്ചുകളുതടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]
ഇനതറില്  0.5  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  നവദദ്യുതറി  തചലവകള്  [05(2)]  ഇനതറില്  5  ലക്ഷേയം
രൂപയയം  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  [06]  ഇനതറില്  10  ലക്ഷേയം  രൂപയയം  പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ സയംരക്ഷേണവയം അറകുറപണറികളുയം [21(2)] ഇനതറില് 0.1 ലക്ഷേയം രൂപയയം
ഉള്തപതടെ  ആതക  15.6  ലക്ഷേയം  രൂപ  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 56)

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-02-101-89―പടറികജപ്പോതറി  പടറിക  വര്ഗ്ഗകപ്പോര്കട  പരറിശമ്മീലനവയം  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയം
നല്കപ്പോന് പകന്ദ്രയം സപ്പോപറികല്  

വറിഹറിതയം: 1,10,64,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികള്കട  നല്കുന  നസ്റ്റേതപന്റുകളുയം  ഫപ്പോകല്ററികള്ക്കുള്ള
ഓണപറററിയവയം വര്ദറിപറിച്ചതറിനപ്പോല് മറ്റു തചലവകള്-മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  1.479  ലക്ഷേയം
രൂപ ഇഇൗ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 60)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി   (  ശറിപപ്പോര്ശ   56 &60)

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതപ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  പവണറി
വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-02-101-93-33―എയംപപപ്പോയ ടതമനട  എക ടസ്പചഞ്ചുകളറില്  രജറിസ്റ്റേര്    തചയ
ഭറിനപശഷറിയള്ളവര്കപ്പോയള്ള  പുനരധറിവപ്പോസവയം പക്ഷേമ പ്രവര്തനവയം
(  നകവലദ  )-   സബ്സറിഡെറികള്

വറിഹറിതയം : 3,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

നകവലദ  പദതറി  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 57)
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ശറിപപ്പോര്ശ

2230-02-101-92 ―മള്ടറിപര്പസട പജപ്പോബട കബ്ബുകള്

വറിഹറിതയം : 88,00,000 രൂപ (പദതറി)

മള്ടറിപര്പസട  പജപ്പോബട  കബ്ബുകള്  എന  പദതറി  മുപഖന  സബ്സറിഡെറി
നല്കുനതറിനപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 12 ലക്ഷേയം രൂപ ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 58)

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-02-101-91-33―രജറിസ്റ്റേര്  തചയറിട്ടുള്ള  തതപ്പോഴറില്  രഹറിതരപ്പോയ  വറിധവകള്  /
ഉപപക്ഷേറികതപടവര്  /  പവര്പറിരറിഞ്ഞവര്  /  അവറിവപ്പോഹറിതര്  /    വറിവപ്പോഹയം
കഴറികപ്പോത അമമപ്പോര്  എനറിവര്ക്കുള്ള സസയയം  തതപ്പോഴറില്പദതറി  -
സബ്സറിഡെറികള്

വറിഹറിതയം : 9,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

ശരണദ പദതറി പ്രകപ്പോരയം വപ്പോയ ടപകള് അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 59)

ശറിപപ്പോര്ശ

6250-60-800-96―രജറിസ്റ്റേര് തചയ തതപ്പോഴറിലറിലപ്പോത വറിധവകള്  /   വറിജനമപ്പോയ  /  വറിവപ്പോഹ
പമപ്പോചറിത  /  അവറിവപ്പോഹറിതയപ്പോയ സമ്മീ  /  അവറിവപ്പോഹറിതയപ്പോയ അമ 
എനറിവര്ക്കുള്ള സസയയം തതപ്പോഴറില് പദതറി   (SARANYA)

വറിഹറിതയം: 9,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

ശരണദ  പദതറി  മുപഖന  വപ്പോയ്പ  നല്കുനതറിനട  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 61)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി   (  ശറിപപ്പോര്ശ   57, 58, 59 &61)

നകവലദ, മള്ടറിപര്പസട പജപ്പോബട കബുകള്, എനമ്മീ പദതറികതള സയംബനറിച്ചട നടെപട
വര്ഷയം അനുവദറിച്ച തുകയതടെ വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോക്ഷേദപതയം  (പലപ്പോണ്,  സബ്സറിഡെറി,  ഘടെക
പദതറികള്,  വപ്പോയ്പ തറിരറിച്ചടെവട  എനമ്മീ ഇനങ്ങളറില് വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച  തുകയതടെ  വറിശദമപ്പോയ
സപ്പോക്ഷേദപതയം),  പദതറി  നടെതറിപറിനട  നടെപട  വര്ഷയം  അധറികമപ്പോയറി  ആവശദമുള്ള  തുക
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(ഓപരപ്പോ  പദതറി  ഇനങ്ങളറിലയം  ആവശദമപ്പോയ  തുകയതടെ  വറിശദവറിവരയം  ,  ആതക
അപപക്ഷേകള്, ടെറി ഇനതറിലപ്പോവശദമപ്പോയ പലപ്പോണ് തുക, സബ്സറിഡെറി തുക എനറിവ തറിരറിച്ചട)
എനറിവ  ഉള്തപടുതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  സമര്പറിക്കുന  മുറയട  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുനതട  സയംബനറിച്ചട  പരറിപപശപ്പോധറികപ്പോവന
തപ്പോതണനട  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  അഭറിപ്രപ്പോയതപടതറിതന  അടെറിസപ്പോനതറില്,  ആയതട
പ്രകപ്പോരമുള്ള ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിക്കുനതറിനട എയംപപപ്പോയ്തമനട  ഡെയറകര്കട  22-1-2022-തല
H1/174/2021-LBRD നമ്പര്. കതട പ്രകപ്പോരയം നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട. 

പകരള ഇന്സ്റ്റേറിറപ്യൂടട ഓഫട പലബര് & എയംപപപ്പോയ്തമനട (കറിതല) 

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-66-36 ―പകരള  ഇന്സ്റ്റേറിറപ്യൂടട  ഓഫട  പലബര്  ആനട  എയംപപപ്പോയ്തമനട    -
സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

വറിഹറിതയം:  2,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

കറിതലയറില്  നറിലവറിലള്ള  സമ്മീമുകളറില്  കൂടുതല്  ഗപവഷണ  പഠനങ്ങളുയം
പ്രസറിദമ്മീകരണങ്ങളുയം  ഉള്തപടുത്തുന  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  1.7  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 62)

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-66-31―പകരള  ഇന്സ്റ്റേറിറപ്യൂടട  ഓഫട  പലബര്  ആനട  എയംപപപ്പോയ്തമനട    -
സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം

വറിഹറിതയം : 25,08,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

കറിതലയറിതല  ജമ്മീവനകപ്പോരുതടെ  ശമ്പളവയം  ആനുകൂലദങ്ങളുയം  മറട  തതദനയംദറിന
തചലവകള്ക്കുയം  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്
19.35  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 63)

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-52―പകരള  ഇന്സ്റ്റേറിറപ്യൂടട  ഓഫട  പലബര്  ആനട  എയംപപപ്പോയ്തമനറിതന  
(KILE)   പദശമ്മീയ തലതറിലള്ള ഇന്സ്റ്റേറിറപ്യൂടട ആയറി  വറികസറിപറികല്

വറിഹറിതയം: 1,000  രൂപ  (പദതറി)

കറിതല കപ്പോമ്പസറിതന പദശമ്മീയ നറിലവപ്പോരമുള്ള പരറിശമ്മീലന ഗപവഷണ സപ്പോപനമപ്പോയറി
ഉയര്ത്തുനതറിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്കട അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
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ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  1.9999  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 64)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി   (  ശറിപപ്പോര്ശ   62, 63 &64)

ബഡ്ജറട വറിഹറിത പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക പവണറിവനറില.
 ശറിപപ്പോര്ശ

2230-03-101-51―പകരള ഇന്സ്റ്റേറിറപ്യൂടട ഓഫട പലബര് ആനട എയംപപപ്പോയ്തമനറിതന   (KILE)
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറിലയറിലള്ള പ്രപ്പോപദശറിക പകന്ദ്രയം

വറിഹറിതയം: 1,000  രൂപ (പദതറി)

കറിതലയതടെ  പ്രവര്തനയം  മലബപ്പോര്  പമഖലയറിപലകട  കൂടുതല്  വദപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനട
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  റമ്മീജറിയണല്  തസനര്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  14.99  ലക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചയ്യുന.

(ഖണറിക 65)

ഒതഡെതപകട

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-103-10 ―ഓവര്സമ്മീസട തഡെവലപടതമനട  ആനട എയംപപപ്പോയ്തമനട  തപ്രപ്പോപമപ്പോഷന്  
              കണ്സള്ടനടസട   (  ഒതഡെപറിസറി  )   ലറിമറിറഡെട                    

വറിഹറിതയം: 90,00,000  രൂപ  (പദതറി)

ഒതഡെതപകറിതന  2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത പദതറികളുതടെ നടെതറിപറിനട
അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  20  ലക്ഷേയം  രൂപ  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 66)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി   (  ശറിപപ്പോര്ശ   65 &66)

ബഡ്ജറട  വറിഹറിത  പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  പവണറി
വനറില. 
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പകരള പസ്റ്റേറട ഇലകറിസറിററി പബപ്പോര്ഡെട ലറിമറിറഡെട

ശറിപപ്പോര്ശ

2801-80-101-92―പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയറില് നറിനയം ലഭറിപകണ നവദദ്യുതറിചപ്പോര്ജറിതന
കുടെറിശറിക  എഴുതറിതള്ളറിയതട  മൂലമുണപ്പോയ  നഷയം  പരറിഹരറിക്കുനതറിനട
പകരള സയംസപ്പോന വറിദദ്യുച്ഛകറി പബപ്പോര്ഡെറിനട നല്കുന ധനസഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 3,31,67,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയറില് നറിനയം ലഭറിപകണ നവദദ്യുതറി ചപ്പോര്ജറിതന കുടെറിശറിക
എഴുതറിതള്ളറിയതട  മൂലമുണപ്പോയ  നഷയം  പരറിഹരറിക്കുനതറിനട  സയംസപ്പോന  വറിദദ്യുച്ഛകറി
പബപ്പോര്ഡെറിനട  നല്കുന ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  52.4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 72)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2011-തല സര്കപ്പോര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം അനുവദറിച്ച ആതക  524  പകപ്പോടെറി രൂപയറില്
2021-22-തല  ബഡ്ജററില്  ഉള്തപടുതറി  നല്പകണ  അവസപ്പോനതത  ഗഡുവപ്പോയ  52.40
പകപ്പോടെറി രൂപ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി നല്കറിയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2801-80-101-91―നവമ്മീകരണ നറിധറി   (  ഊര്ജ സമ്പപ്പോദദ ഏപകപ്പോപന സമറിതറി  )

വറിഹറിതയം : 23,20,00,000 രൂപ (പദതറി)

2017-18, 2018-19, 2019-20  എനമ്മീ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷങ്ങളറില് പൂര്തറിയപ്പോകറിയ
ഇപനപ്പോപവഷന്  &  എപസപ്പോര്ടട  പ്രവര്തറികള്കപ്പോയറി  12.500054  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 73)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഇപനപ്പോപവഷന്  &  എസ് പകപ്പോര്ടട  പദതറികട  പവണറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറില്  അനുവദറിച്ച  ആതക  സയംസപ്പോന  പദതറി  തുക  2320  ലക്ഷേയം  രൂപയപ്പോണട.
പ്രസ്തുത  പദതറികപ്പോയറി  ഇതുവതര  2286.08  ലക്ഷേയം  രൂപ  തചലവഴറിച്ചറിട്ടുണട.  500  Mwp
പസപ്പോളപ്പോര് പസ്റ്റേഷന് പ്രമ്മീ-തപ്രപ്പോജകട കപപ്പോസറിററി അസസ് തമനട പദതറികപ്പോയറി ഗവണ്തമനറില്
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നറിനയം  തക.എസട.ഇ.ബറി.എല്.-നട  64.14352  ലക്ഷേയം  രൂപ  നല്കറി.  ബപ്പോകറി  തുകയപ്പോയ
22.22 പകപ്പോടെറി രൂപ നല്കറിയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2801-80-190-99―നറിയമസഭപ്പോ മണല ആസറി വറികസന പദതറികള്

വറിഹറിതയം : 100,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

നറിയമസഭപ്പോ  മണല  ആസറി  വറികസന  പദതറിയറില്  ഉള്തപടുതറിയ  11
പ്രവര്തറികള്കപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്
3.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 74)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

വടെകപ്പോപഞരറി  നറിപയപ്പോജകമണലതറിതല  തതരുവവറിളക്കുകള്  മപ്പോറ്റുന
പ്രവൃതറികള്കപ്പോയറി  പ്രസ്തുത  ശമ്മീര്ഷകതറില്  ആതക  1,80,80,000 രൂപ  അഡെമ്മീഷണല്
ഓതനറപസഷന് വഴറി തക.എസട.ഇ.ബറി.എല്-നട ററിലമ്മീസട തചയട നലറി.

ശറിപപ്പോര്ശ

4801-80-101-98―നറിയമസഭപ്പോ  മണല  ആസറി  വറികസന  പദതറി
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുതകപ്പോണ്ടുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ നവദദ്യുതമ്മീകരണയം

വറിഹറിതയം : 100,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

നറിയമസഭപ്പോ  മണല ആസറി  വറികസന  പദതറി  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുതകപ്പോണ്ടുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ
നവദദ്യുതമ്മീകരണയം  പദതറികപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  4.616445  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 75)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിയമസഭപ്പോ  മണല ആസറി  വറികസന  പദതറി  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുതകപ്പോണ്ടുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ
നവദദ്യുതമ്മീകരണ  പദതറികള്കപ്പോയറി  ആതക  5,61,64,454 രൂപ  തക.എസട.ഇ.ബറി.എല്.-നട
നല്കപ്പോനുണട.  2021-22-ല്  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ഇനതറില്  ബഡ്ജറട  തപ്രപ്പോവറിഷന്
ഉണപ്പോയറിരുന. ഈ തുക നല്കറിയറിടറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2801-80-101-83―ഇടെമണ്    -  തകപ്പോച്ചറി  തസകററിതല    400      തക  .  വറി  .    ടപ്പോന്സ്മെറിഷന്  തതലനറിനു
പവണറിയള്ള നഷപരറിഹപ്പോര പപ്പോപകജട

വറിഹറിതയം : ഇല

2015-തല  G.O.(MS)No.29/2015/PD dated,  Thiruvananthapuram,  30-7-2015
ഉതരവട  വഴറി  പ്രഖദപ്പോപറിച്ച  നഷപരറിഹപ്പോര  പപ്പോപകജട   അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറി  പണറി
പുനരപ്പോരയംഭറിച്ച  ഇടെമണ്-തകപ്പോച്ചറി  400  തക.വറി.  ടപ്പോന്സ്മെറിഷന്  തതലന്  വലറിക്കുനതറിനുള്ള
നഷപരറിഹപ്പോരതറില് ഗവണ്തമനറില് നറിനയം ലഭറിപകണ തുകയപ്പോയ 128 പകപ്പോടെറി രൂപയറില്
3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  
125  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 76)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

        2018-19 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം നല്കറിയ നഷപരറിഹപ്പോര തുകയതടെ സര്കപ്പോര്
വറിഹറിതമപ്പോയ  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  21-10-2020-ല്  ലഭറിച്ചറിട്ടുണട.  2019-20,  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷങ്ങളറില്  നല്കറിയ  നഷപരറിഹപ്പോര  തുകയതടെ  സര്കപ്പോര്  വറിഹറിതമപ്പോയ
17 പകപ്പോടെറി രൂപ 8-3-2022-ല് നല്കറി.

ശറിപപ്പോര്ശ

തറിരുവനന്തപുരയം ജറിലയറിതല മുടതറയറിതല 110 തക.വറി. സബട പസ്റ്റേഷന് നറിര്മപ്പോണയം
പൂര്തമ്മീകരണതറിനട സയംസപ്പോന വറിഹറിതയം - (പഴയ ശമ്മീര്ഷകയം 4801-80-101-99- മുടതറ
സബ്പസ്റ്റേഷന്) (പപ്പോന്) ആയറി 41.6319 പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുത്തുക.

(ഖണറിക 79)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

തറിരുവനന്തപുരയം മുടതറയറില്  110  തക.വറി.  സബ്പസ്റ്റേഷന് നറിര്മപ്പോണതറിനട പവണറി

45.26  പകപ്പോടെറി  രൂപ  2015-ല്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  2015-16  വര്ഷതത  വറിഹറിതമപ്പോയറി

ബഡ്ജററില്  13,62,81,000 രൂപ  ഉള്തപടുതറി  അനുവദറിച്ചുതവങ്കേറിലയം  സമയതട  ഭൂമറി

നകമപ്പോറപ്പോതതറിനപ്പോല്  തചലവപ്പോകപ്പോത  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  തറിരറിച്ചടെപകണറി  വന.  തുടെര്നട

സബ്പസ്റ്റേഷന്  നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഒരു  ഏകര്  ഭൂമറി  2016  ഒപകപ്പോബര്  പകുതറിപയപ്പോതടെ
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തക.എസട.ഇ.ബറി. ലറിമറിറഡെറിനട നകമപ്പോറുകയണപ്പോയറി. ടെറി പദതറി   നറിര്വ്വഹണയം 28   -5-2020-ല്

പൂര്തറിയപ്പോയറി.  ആയതറിനപ്പോല്  2015-16  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ലഭദമപ്പോകറിയ  3.6281

പകപ്പോടെറി  രൂപ  കഴറിച്ചട  ബപ്പോകറി  വരുന  41.6319  പകപ്പോടെറി  രൂപ  സര്കപ്പോരറില്  നറിനയം

നല്കപ്പോനുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

ദമ്മീന്ദയപ്പോല് ഉപപ്പോദദപ്പോയ ഗപ്പോമപജദപ്പോതറി പയപ്പോജന (ഡെറി.ഡെറി.യ.ജറി.തജ.നവ.) സയംസപ്പോന

വറിഹറിതയം  (പഴയ  ശമ്മീര്ഷകയം  2801-80-101-87)  (പപ്പോന്)  ആയറി  48.30  പകപ്പോടെറി  രൂപ

വകയറിരുത്തുക.

(ഖണറിക 80)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2016-17  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത സയംസപ്പോന സര്കപ്പോര് ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി

1  ലക്ഷേയം  രൂപ  (2801-80-101-87)  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അനുവദറിക്കുകയയം  2018-19

സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിതല ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളറില് 19.99 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിക്കുകയയം

തചയ.  പറിനമ്മീടുള്ള ഒരു ബഡ്ജററിലയം  ഉള്തപടുതപ്പോതതുമൂലയം  തക.എസട.ഇ.ബറി.എല്.-നട

പ്രസ്തുത പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത പദതറിയറില് വറിഭപ്പോവനയം തചയറിരറിക്കുന 10% സയംസപ്പോന സര്കപ്പോര്

വറിഹറിതയം നല്കറിയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

സയംപയപ്പോജറിത ഊര്ജ വറികസന പദതറി (ഐ.പറി.ഡെറി.എസട.) സയംസപ്പോന വറിഹറിതയം

(പഴയ ശമ്മീര്ഷകയം 2801-80-101-86) (പപ്പോന്) ആയറി 59.21 പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുത്തുക.

(ഖണറിക 81)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2016-17  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത സയംസപ്പോന സര്കപ്പോര് ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി

1  ലക്ഷേയം  രൂപ  (2801-80-101-86)  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അനുവദറിക്കുകയയം  2018-19

സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിതല ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളറില്  30  പകപ്പോടെറി  രൂപ അനുവദറിക്കുകയയം

തചയ.  പറിനമ്മീടുള്ള ഒരു ബഡ്ജററിലയം  ഉള്തപടുതപ്പോതതുമൂലയം  തക.എസട.ഇ.ബറി.എല്.-നട

പ്രസ്തുത പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത പദതറിയറില് വറിഭപ്പോവനയം തചയറിരറിക്കുന 10% സയംസപ്പോന സര്കപ്പോര്

വറിഹറിതയം നല്കറിയറിടറില.

988/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ

RGGVY  ―സയംസപ്പോന  വറിഹറിതയം  (പഴയ  ശമ്മീര്ഷകയം  2801-80-101-90)  (പപ്പോന്)

ആയറി 2.44 പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുത്തുക.

(ഖണറിക 82)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

224.4  പകപ്പോടെറി  രൂപയതടെ  പ്രസ്തുത  പദതറിയതടെ  10%  സയംസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയ

22.4  പകപ്പോടെറി രൂപ 2014-15-ല് ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയപ്പോയറി ആവശദതപടതുപ്രകപ്പോരയം 2014-15-ല്

10 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിച്ചു. 2015-തല തസ്പെഷദല് വര്കറിയംഗട ഗ്രൂപട പ്രസ്തുത പദതറികപ്പോയറി

12.44 പകപ്പോടെറി രൂപയള്ള ഭരണപ്പോനുമതറി നല്കറി.

2016-തല  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  22-2-2017-ല്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ

തക.എസട.ഇ.-പബപ്പോര്ഡെട-നട ലഭറിച്ചു. ബപ്പോകറി തുകയപ്പോയ 2.44 പകപ്പോടെറി രൂപ   നല്കപ്പോനുണട.

എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട തസനര്

ശറിപപ്പോര്ശ

2810-00-800-93―എനര്ജറി   മപ്പോപനജ് തമനട   തസനര്   ധനസഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 88,87,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട തസനററിതല ജമ്മീവനകപ്പോര്കട ശമ്പളയം നല്കുനതറിനുയം മറട

തതദനയംദറിന  തചലവകള്ക്കുയം  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശമ്മീര്ഷകതറില്  2.5428  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറികണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന.

(ഖണറിക 85)

സര്കപ്പോര് സസമ്മീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട തസനററിനട  2810-00-

800-93(NP)  ശമ്മീര്ഷകതറില്  ആതക  88.87  ലക്ഷേയം  രൂപ  അനുവദറിച്ചറിരുന.   പ്രസ്തുത

തുകയറില്  2022  മപ്പോര്ച്ചട  മപ്പോസപതപ്പോടുകൂടെറി  84.42  ലക്ഷേയം  രൂപ  ററിലമ്മീസട  തചയട

നല്കറിയറിട്ടുണട.  ടെറി  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അവസപ്പോന  ബപ്പോച്ചട  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറില്

വറിഷയനറിര്ണ്ണയ സമറിതറി VII-തന ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട ആദദ ഘടമപ്പോയറി 150 ലക്ഷേയം രൂപ
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വകുയറിരുത്തുനതറിനുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശ  എനര്ജറി  മപ്പോപനജ് തമനട  തസനര്

സമര്പറിച്ചറിരുനതവങ്കേറിലയം പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ ധനകപ്പോരദ വകുപട പരറിഗണറിച്ചറില.  ധനകപ്പോരദ

വകുപട  പ്രസസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ നറിരസറിച്ച സപ്പോഹചരദതറില് അധറിക  തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന്

കഴറിയകയണപ്പോയറില.

അദദപ്പോയയം   II

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച
ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിതല  ശറിപപ്പോര്ശകളറില് സര്കപ്പോരറില് നറിനള്ള മറുപടെറി  പസ്റ്റേറടതമന്റുകള്
ലഭദമപ്പോകപ്പോത ഖണറികകള്.

വകുപട ഖണറിക നമ്പര്

തതപ്പോഴറിലയം നനപുണദവയം വകുപട 3, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 67-70

ഊര്ജ വകുപട 71, 78, 83, 84

ശമ്മീ. തക. കൃഷ്ണന്കുടറി,
തറിരുവനന്തപുരയം, തചയര്മപ്പോന്,              
2022 ജൂനല 12.     സബട ജകട ടെട കമറിററി-VII.

                                                       


