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സബ്ജകറ കേമനിറനി V
(മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം)

(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന്   :

ശതീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
സപഭാതുമരഭാമതന്റിം വനികനഭാദസ ഞഭാരവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ.  ആനണനി രഭാജ,
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി.

ശതീ. അഹമദറ കദവര്കകേഭാവനില,
തുറമുഖവന്റിം മമ്യൂസനിയവന്റിം പുരഭാവസ്തുസന്റിംരക്ഷണവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശതീ. കമഭാന്സറ കജഭാസഫറ

കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനതീര്

ശതീ. പകമഭാദറ നഭാരഭായണ

ശതീ. സകേ. കപന്റിംകുമഭാര് 

ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷറ

ശതീ. പനി. പനി. സുകമഭാദറ

ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില കുമഭാര്

ശതീ. പനി. ടെനി. കതഭാമസറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ:

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി രജനനി വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ഷതീബഭാ വര്ഗതീസറ, സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി അമനിളനി പനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി
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അവതഭാരനികേ

2021-22  സഭാമതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില  സബ്ജകറ  കേമ നിറനി  V  (മരഭാമതന്റിം
ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം)-സന  പരനിധനിയനില  വരുന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനിയുസടെ ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന.

2021  ജൂണ  21,  29  എനതീ  തതീയതനികേളനില  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്ന.  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതു
സന്റിംബനമഭായനി  പുറസപടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം
തഭാസഴെപറയുന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില  ഉളസകഭാള്ളുന  വനിവനിധ  സചെലൈവനിനങ്ങള  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച:

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് IX    ―      വഭാഹന നനികുതനികേള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XV   ―      സപഭാതുമരഭാമതറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XL   ―      തുറമുഖങ്ങള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XLI  ―     ഗതഭാഗതന്റിം

ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില  നനിനന്റിം  ലൈഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം ആവശഭ്യമഭായ ഘട്ടേങ്ങളനില സനനിഹനിതരഭായനിരുന ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില നനിനന്റിം
കൂടുതല വനിശദതീകേരണങ്ങള ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയ.

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

2021  ജൂലലൈ  മഭാസന്റിം  7-ാം  തതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

    

പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം. സചെയര്മഭാന്,
2021 ജൂലലൈ 7. സബ്ജകറ കേമനിറനി V.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് IX―വഭാഹന നനികുതനികേള 

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ      : 211.6547 കകേഭാടെനി രൂപ 

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  : ഇല്ല  

2041 ―വഭാഹന നനികുതനികേള 

2041-00-001-99-01-4―വഭാഹന  നനികുതനികേള  -  നടെതനിപ്പുന്റിം  ഭരണവന്റിം  -  ഭരണസച്ചലൈവകേള  -
ശമളന്റിം  -  സമഡനികല റതീ  -  ഇന്റിംകബഴറസമനറ

വനിഹനിതന്റിം :  9.2 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

1. കമഭാകട്ടേഭാർ വഭാഹന വകുപനിസലൈ കജഭായനിനറ റതീജനിയണല ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ ഓഫതീസർമഭാർ,
സവഹനികനിളസറ  ഇൻസസകർമഭാർ,  ലഡ്രൈവര്മഭാർ  എനനിവർ  ഒഴെനിസകേയുള്ള  എല്ലഭാ
ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരുസടെയുന്റിം ശമളവന്റിം യഭാതഭാപടെനി ഒഴെനിസകേയുള്ള അലൈവൻസുകേള നലകുനതനിനഭായനി
ഈ ശതീർഷകേതനില 5   ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2041-00-001-99-05-3―വഭാഹന നനികുതനികേള    -    നടെതനിപ്പുന്റിം  ഭരണവന്റിം    -    ഭരണസച്ചലൈവകേള    -
ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   സടെലൈനികഫഭാണ സചെലൈവറ

വനിഹനിതന്റിം : 13.98  ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

2.  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹന വകുപനിസലൈ ഓൺലലൈൻ കസവനങ്ങളുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  അധനികേ
സചെലൈവറ  പതതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭാല  സടെലൈനികഫഭാണ  സചെലൈവറ  ഇനതനില  4    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2041-00-001-99-05-4―വഭാഹന  നനികുതനികേള  -  നടെതനിപ്പുന്റിം  ഭരണവന്റിം  -  ഭരണസച്ചലൈവകേള  -
ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള  -  മറനിനങ്ങള

വനിഹനിതന്റിം : 1.35  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

3.  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹന വകുപനിസന ഓഫതീസുകേള പൂര്ണമഭായുന്റിം കേമമ്യൂട്ടേര്വത്കേരനിച്ചനിരനി
ക്കുനതനിനഭാല  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി  അടെച്ചതനിനറ  സതളനിവഭായനി  നലകകേണ്ട  ടെഭാകറ
കടെഭാകണ,  വനിവനിധയനിനന്റിം  കസവനങ്ങളകറ  സപഭാതുജനന്റിം  പണന്റിം  അടെയ്ക്കുകമഭാള  നലകുന

921/2021.
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സുരക്ഷഭാ  കകേഭാഡറ  ഉളസപടുതനിയ രസതീതറ  എനനിവയുസടെ  പനിനനിന്റിംഗറ  ചെഭാര്ജറ,  വകുപനിനറ
ആവശഭ്യമഭായ  ഫര്ണനിച്ചര്,  സര്വ്വതീസറ  കപഭാകസ്റ്റേജറ  സ്റ്റേഭാമറ  എനനിവയ്ക്കുള്ള  തുകേ
തുടെങ്ങനിയവയഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില 5   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2041-00-001-99-06―വഭാഹന  നനികുതനികേള  -  നടെതനിപ്പുന്റിം  ഭരണവന്റിം  -  ഭരണസച്ചലൈവകേള  -
വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

വനിഹനിതന്റിം : 57 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

4.  വഭാടെകേസകട്ടേനിടെതനില  പവ ര്തനിക്കുന  മധഭ്യകമഖലൈഭാ  സഡപമ്യൂട്ടേനി  ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ
കേമതീഷണര്മഭാരുസടെ ഓഫതീസുകേള,  തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  ആറനിങ്ങല,  പതനന്റിംതനിട്ടേ,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ
റതീജനിയണല  ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ  ഓഫതീസുകേളുസടെ  വഭാടെകേയനിനതനില  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
20    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2041-00-001-96―വഭാഹന  നനികുതനികേള  -  നടെതനിപ്പുന്റിം  ഭരണവന്റിം  -  ഫുള്ളനി  ആകട്ടേഭാകമറഡറ
സര്വ്വതീസസറ ഓഫറ ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ

വനിഹനിതന്റിം : 15 കകേഭാടെനി  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

5.  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹന വകുപനിസലൈ എല്ലഭാ ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം ആധുനനികേവലകരണതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി  ആര്.ടെനി.  ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം  സബറ  ആര്.ടെനി.  ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം  നവതീകേരണ
പവര്തനങ്ങള  നടെതനതനിനന്റിം  ICT  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനന്റിം  അവയറ  FMS
(Facility  Management  Service)  ചെഭാര്ജ്ജുകേള  നലകുനതനിനന്റിം  ലവദദ്യുതനി  ചെഭാര്ജറ
അടെയ്ക്കുനതനിനന്റിം  സമഭാലബല  ആപ്പുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
10   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2041-00-102-99-06―വഭാഹന നനികുതനികേള   -    കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങളുസടെ പരനികശഭാധന –
കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങളുസടെ പരനികശഭാധന – വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

വനിഹനിതന്റിം : 69.8 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

6.  സസ്വകേഭാരഭ്യ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളനില  സ്ഥനിതനി  സചെയ്യുന  സബറ  റതീജനിയണല  ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ
ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം  സചെകറകപഭാസ്റ്റുകേളുസടെയുന്റിം  വഭാടെകേയനിനതനില  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
10    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2041-00-102-99-21-2―വഭാഹന നനികുതനികേള  -  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  പരനികശഭാധന    -
കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങളുസടെ പരനികശഭാധന  -  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള  -
സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 27.3 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

7.  സഹഡ്കേസ്വഭാര്കട്ടേഴനിസലൈ  വഭാഹനങ്ങള  ഒഴെനിസകേ  വകുപനിസലൈ  എല്ലഭാ  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസടെയുന്റിം  സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം  അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
8    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2041-00-102-99-45―വഭാഹന  നനികുതനികേള    -  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  പരനികശഭാധന  -
കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങളുസടെ പരനികശഭാധന – പനി  .  ഒ  .  എല  .

വനിഹനിതന്റിം : 1.1025 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

8.  സഹഡ്കേസ്വഭാര്കട്ടേഴനിസലൈ വഭാഹനങ്ങള ഒഴെനിസകേ വകുപനിസലൈ എല്ലഭാ  വഭാഹനങ്ങളുസടെയുന്റിം
ഇനനസച്ചലൈവനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  18    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XV―സപഭാതുമരഭാമതറ 

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ : 5465.9418 കകേഭാടെനി രൂപ 

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ : 32.809 കകേഭാടെനി രൂപ  

2059―സപഭാതുമരഭാമതറ

2059-01-051―സപഭാതുമരഭാമതറ   -   ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള   -   നനിര്മഭാണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   : 1.8279 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

9.  നനിയമസഭ,  നതീതനിനഭ്യഭായ  നനിര്വ്വഹണന്റിം,  ഇലൈക്ഷന്,  ഭൂനനികുതനി,  രജനികസ്ട്രേഷന്,
വനിലപന  നനികുതനി,  കപഭാലൈതീസറ,  വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസന്റിം  തുടെങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുസടെ  ഓഫതീസറ
സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ സചെറുകേനിടെ മരഭാമതറ പണനികേളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില  48.53    ലൈക്ഷന്റിം
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2059-01-053―സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   : 34.3426 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)
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10.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുസടെ  കേതീഴെനിലള്ള  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം
അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  8.1174    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2059-60-053―സപഭാതുമരഭാമതറ   -   മറ്റു സകേട്ടേനിടെങ്ങള   -   സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   : 58.0383 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

11.  നതീതനിനഭ്യഭായ  നനിര്വ്വഹണന്റിം,  ഭൂനനികുതനി,  രജനികസ്ട്രേഷന്,  കപഭാലൈതീസറ,  ജയനില,
വനിലപന  നനികുതനി,  ആകരഭാഗഭ്യന്റിം  തുടെങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുസടെ  മററ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളക്കുള്ള
സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  നഗരതനിലള്ള  മററ  സര്കഭാര്  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ
അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  19.4917    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2059-80-001-99-(01)―സപഭാതുമരഭാമതറ   -   ജനറല   -   ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   നടെതനിപറ   -
നടെതനിപറ    (  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുന്റിം  കലൈഭാകല
പണനികേളുന്റിം  )

(02)― നടെതനിപറ   (  ചെതീഫറ ആര്കനിസടെകറ  ,   സപഭാതുമരഭാമതറ  )

വനിഹനിതന്റിം : 11.2607 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

6.139 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

12.  സകേട്ടേനിടെ  വനിഭഭാഗന്റിം  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയറുസടെയുന്റിം  ജതീവനകഭാരുസടെയുന്റിം  ചെതീഫറ
ആര്കനിസടെകനിസനയുന്റിം ജതീവനകഭാരുസടെയുന്റിം ശമള പരനിഷ്കരണ കുടെനിശനികേ നലകുനതനിനഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  40.84    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2059-80-001-97-05 -3―സപഭാതുമരഭാമതറ    -    ജനറല  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  നനിര്വ്വഹണന്റിം  -
ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള  -  സടെലൈനികഫഭാൺ സചെലൈവറ

വനിഹനിതന്റിം  : 17.01 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

13.  സകേട്ടേനിടെ  വനിഭഭാഗതനിനറ  കേതീഴെനിലള്ള  23  ഡനിവനി ഷനകേളനിസലൈ  എകനികേമ്യൂട്ടേതീവറ
എഞനിനതീയര്മഭാരുസടെ ഓഫതീസുകേളനികലൈയുന്റിം ഇവയുസടെ കേതീഴെനിലള്ള സബ്ഡനിവനിഷൻ, സസക്ഷൻ
ഓഫതീസുകേളുകടെയുന്റിം സടെലൈനികഫഭാണ ചെഭാർജ്ജുകേളകഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില 10   ലൈക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2059-80-001-97-21-2―സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ജനറല  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  നനിർവ്വഹണന്റിം  -
കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം  : 6.87 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

14.  സകേട്ടേനിടെ  വനിഭഭാഗതനിനറ  കേതീഴെനിലള്ള  20  ഡനിവനിഷനകേളനിസലൈ  എകനികേമ്യൂട്ടേതീവറ
എഞനിനതീയർമഭാരുസടെ ഓഫതീസുകേളനികലൈയുന്റിം ഇവയുസടെ കേതീഴെനിലള്ള സബ്ഡനിവനിഷൻ ഓഫതീസുകേളുകടെയുന്റിം
വഭാഹനങ്ങളുസടെ അറകുറപണനികേളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില  10    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2059-80-053―സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ജനറല  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം  : 21.7753 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

15.  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം  ലവദദ്യുത
സഭാമഗനികേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം  രഭാജ്ഭവന്  സജതീകേരനികലൈനിനന്റിം  തനിരുവനന്തപുരന്റിം
നഗരതനിലള്ള സര്കഭാര് സകേട്ടേനിടെങ്ങള,  സസക്രകട്ടേറനിയററ  എനനിവയുസടെ സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം
കകേരള ഹഹൗസറ നമ്യൂഡലഹനിയനിസലൈ പണനികേളക്കുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില 7.9051   കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3054―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം

3054-01-001-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  നഭാഷണല  ലഹകവയ്സറ  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -
ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്  ,   നഭാഷണല ലഹകവ

വനിഹനിതന്റിം : 7.304 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

16.  നഭാഷണല ലഹകവ ചെതീഫറ  എഞനിനതീയറുസടെ ഓഫതീസനിസലൈ  കവതനന്റിം,  യഭാതഭാ
സചെലൈവകേള, ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള, സ്ഥലൈന്റിംമഭാറബത, അവധനി യഭാതഭാനകൂലൈഭ്യന്റിം,  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസടെ  അറകുറപണനികേള,  പനി.ഒ.എല.  ഇന്തഭ്യൻ  കറഭാഡറ  കകേഭാൺഗസനിസന
പരനിശതീലൈനന്റിം എനതീ ഇനങ്ങളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില 7.53   ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3054-01-001-98―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  നഭാഷണല  ലഹകവയ്സറ  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -
കമലകനഭാട്ടേവന്റിം നനിര്വ്വഹണവന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 68.261 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

17.  നഭാഷണല  ലഹകവ  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയറുസടെ  ഓഫതീസനിസലൈ  കവതനന്റിം,  യഭാതഭാ
സചെലൈവകേള,  ഓഫതീസറ  സചെലൈവകേള,  പനി.ഒ.എല.  ഇനതനിസലൈ  കുടെനിശനികേ,  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം  സമഡനികല  റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ  എനതീ
ഇനങ്ങളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില 36   ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3054-01-337-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  നഭാഷണല ലഹകവയ്സറ    -  കറഭാഡുപണനികേള  -
സന്റിംസ്ഥഭാനതനിനകേതള്ള  കദശതീയപഭാതയനിസലൈ  അതഭ്യഭാവശഭ്യ
അറകുറപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : കവഭാട്ടേറ സചെയതറ -5.5 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)  

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ   - 1000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

18.  സന്റിംസ്ഥഭാനതനിനകേതള്ള കദശതീയപഭാതകേളനിസലൈ അതഭ്യഭാവശഭ്യ അറകുറപണനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  സചെയതതീര്ക്കുനതനിനറ   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  4.5    കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3054-01-800-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  നഭാഷണല  ലഹകവയ്സറ  -  മറ്റു  സചെലൈവറ  -
മുന്സനിപല  അതനിര്തനികേളക്കുള്ളനില  വരുന  നഭാഷണല
ലഹകവയുസടെ സന്റിംരക്ഷണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :   കവഭാട്ടേറ സചെയതറ - 44 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)  

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ   - 1000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

19.  മുന്സനിപല  അതനിര്തനികേളക്കുള്ളനില  വരുന  നഭാഷണല  ലഹകവകേളനില
ധഭാരഭാളന്റിം അപകേടെങ്ങള ഉണ്ടഭാകുനതനിനഭാല കൂടുതല പണനികേളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില
4.56    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3054-03-102-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  സന്റിംസ്ഥഭാന  ലഹകവകേള  -  പഭാലൈങ്ങള  -  സഭാധഭാരണ
അറകുറപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 1 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

20. സന്റിംസ്ഥഭാന ലഹകവകേളനിസലൈ പഭാലൈങ്ങളുസടെ  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം കേരഭാറുകേഭാരുസടെ
കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി  നലകുനതനിനന്റിം പുതുതഭായനി ഭരണഭാനമതനി ലൈഭനിച്ച പവൃതനികേള
പൂർതനിയഭാക്കുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  10    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3054-03-102-98―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  സന്റിംസ്ഥഭാന ലഹകവകേള  -  പഭാലൈങ്ങള  -   സവള്ളസപഭാക
സകേടുതനികേളുസടെ അറകുറപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 40 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

21.  സവള്ളസപഭാകസകടുതനികേളമൂലൈന്റിം  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സന്റിംഭവനിച്ച  പഭാലൈങ്ങളുസടെ
അറകുറപണനികേള  പൂർതനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി
നലകുനതനിനന്റിം പുതുതഭായനി ഭരണഭാനമതനി ലൈഭനിച്ച പവൃതനികേള പൂർതനിയഭാക്കുനതനിനമഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില 5   ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3054-03-337-96―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  സന്റിംസ്ഥഭാന  ലഹകവകേള  -  കറഭാഡു പണനികേള   -
സവള്ളസപഭാക സകേടുതനികേളുസടെ അറകുറപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 75 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

22.  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നലകുനതനിനന്റിം  സവള്ളസപഭാകന്റിംമൂലൈന്റിം
നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സന്റിംഭവനിച്ച  കറഭാഡുകേളുസടെ  അറകുറപണനികേള  സചെയ്യുനതനിനന്റിം  പുതുതഭായനി
ഭരണഭാനമതനി  ലൈഭനിച്ച  പവൃതനികേള പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം കവണ്ടനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില
325    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3054-80-001-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  നടെതനിപറ 

വനിഹനിതന്റിം : 20.5832 കകേഭാടെനി  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

23.  പുതുതഭായനി അനവദനിച്ച ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  (പഭാലൈങ്ങള),  ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്
(നനിരതറ  പരനിപഭാലൈനന്റിം)  എനതീ  ഓഫതീസുകേളനിസലൈ  ജതീവനകഭാരുസടെ  യഭാതഭാ  സചെലൈവകേള,
ഓഫതീസറ  സചെലൈവകേള,  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം,
പനി.ഒ.എല.  എനതീ ഇനങ്ങളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില  24    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3054-80-001-98―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം   -   ജനറല   -   ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   കമലകനഭാട്ടേന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 10.9554 കകേഭാടെനി  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

24.  പുതുതഭായനി  അനവദനിച്ച  സര്കനിള  ഓഫതീസുകേളനിസലൈ  (പഭാലൈങ്ങള,  നനിരതറ
പരനിപഭാലൈനന്റിം)  ജതീവനകഭാരുസടെ   യഭാതഭാ  സചെലൈവകേള,  ഓഫതീസറ  സചെലൈവകേള,  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം,  പനി.ഒ.എല.  എനതീ  ഇനങ്ങളകഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  15      ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3054-80-001-97―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  നനിര്വ്വഹണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 238.0818 കകേഭാടെനി  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)      

25.  പുതുതഭായനി  അനവദനിച്ച  ഡനിവനിഷന്  ഓഫതീസുകേളനിസലൈ  (പഭാലൈങ്ങള,  നനിരതറ
പരനിപഭാലൈനന്റിം)  ജതീവനകഭാരുസടെ   കവതനന്റിം,  യഭാതഭാ  സചെലൈവകേള,  ഓഫതീസറ  സചെലൈവകേള,
കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം,  പനി.ഒ.എല.,  കടഡറ
അപനതീസ് മഭാര്ക്കുള്ള  ലസ്റ്റേപനറ,  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  എനതീ  ഇനങ്ങളകഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില 7   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3054-80-004-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല  -  ഗകവഷണവന്റിം പരനിഷ്കരണവന്റിം  -   കകേരള
ലഹകവ റനിസര്ച്ചറ ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂട്ടേറ

വനിഹനിതന്റിം : 4.0852 കകേഭാടെനി  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

26.  കകേരള  ലഹകവ  റനിസര്ച്ചറ  ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂട്ടേനിസലൈ  ജതീവനകഭാരുസടെ   യഭാതഭാബത,
വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം,  പനി.ഒ.എല.  എനനിവയഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില 90,000   രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3054-80-004-98―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല  -  ഗകവഷണവന്റിം  പരനിഷ്കരണവന്റിം  -
പബനികേറ  വര്കറ  ഡനിലസന് ഇന്സവസ്റ്റേനികഗഷന് കേസ്വഭാളനിറനി കേണകടഭാള
ആനറ റനിസര്ച്ചറ കബഭാര്ഡറ 

വനിഹനിതന്റിം : 12.0822 കകേഭാടെനി  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

27.  പബനികേറ  വര്കറ  ഡനിലസന്  ഇന്സവസ്റ്റേനികഗഷന്  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  ആനറ
റനിസര്ച്ചറ  കബഭാര്ഡനിസലൈ രണ്ടറ  വഭാഹനങ്ങളുസടെ അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം ഇനന സചെലൈവനിനമഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില  2.5    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3054-80-004-96―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല  -  ഗകവഷണവന്റിം  പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  പുതനിയ
പദ്ധതനികേളുസടെ പഭാകയഭാഗനികേ ക്ഷമതഭാപഠനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 2.883 കകേഭാടെനി  രൂപ (പഭാന്)

28.  പുതനിയ  പദ്ധതനികേളുസടെ  പഭാകയഭാഗനികേക്ഷമതഭാ  പഠനന്റിം,  ഇന്സവസ്റ്റേനികഗഷന്
കജഭാലൈനികേള,  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാകല എനനിവയഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില  1.5    കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3054-80-107-97―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല  -  സറയനിലകവ സുരക്ഷനിതതസ്വ പണനികേള  -
കേഭാവലകഭാര്  ഇല്ലഭാത  സലൈവല  കക്രഭാസനിങ്ങുകേളനില  കേഭാവല
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം ഏര്സപടുതല

വനിഹനിതന്റിം : 2.4712 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

29.  കേഭാവലകഭാര്  ഇല്ലഭാത  സലൈവല  കക്രഭാസനിങ്ങുകേളനില  കേഭാവല  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
ഏര്സപടുതനതനിനറ സറയനിലകവയറ നലകകേണ്ട കുടെനിശനികേ ഇനതനില ഈ ശതീര്ഷകേതനില
3.5    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3054-80-800-92―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല  -  മറ്റു സചെലൈവകേള  -  കകേരള കറഭാ ഡറ ഫണ്ടറ

വനിഹനിതന്റിം : 452.6586 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

30. തനിരുവനന്തപുരന്റിം, കകേഭാഴെനികകഭാടെറ, ആലൈപ്പുഴെ, കേണ്ണൂര് നഗരവനികേസന പദ്ധതനിയഭായുന്റിം
ഡനി.എഫറ.സഎ.പനി.,  കേൺസളട്ടേൻസനി  ചെഭാർജറ  എനനിവയഭായുന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
18.15    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3054-80-800-87―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല  -  മറ്റു  സചെലൈവകേള  -  ബനില  ഡനിസ് കേഹൗണ്ടനിന്റിംഗറ
ചെഭാർജ്ജുകേള

വനിഹനിതന്റിം : 5.45 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

31.  ബനില  ഡനിസ് കേഹൗണ്ടനിന്റിംഗറ  ചെഭാർജറ  കുടെനിശനികേ  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീർഷകേതനില  10    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059―സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലൈധനസച്ചലൈവറ

4059-01-051-99-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -
സന്റിംസ്ഥഭാന നനിയമസഭ  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 12 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

32.  സന്റിംസ്ഥഭാന  നനിയമസഭയുസടെ  പരനിഷ്കരണ  കജഭാലൈനികേളക്കുന്റിം  നവതീകേരണ
കജഭാലൈനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  2.62    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

4059-01-051-98-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -
നതീതനിനഭ്യഭായ നനിർവ്വഹണന്റിം  -  വൻകേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 12 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

33. ലഹകകഭാടെതനി, കകേഭാടെതനി സമുച്ചയങ്ങള എനനിവയുസടെ നനി ർമഭാണതനിനഭായനി ഈ
ശതീർഷകേതനില  53    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

921/2021.
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4059-01-051-97-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -
ഇലൈക്ഷന്  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 60 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

34.  ഇലൈക്ഷന് കേമതീഷസന  ആസ്ഥഭാനമനനിര  നനിര്മഭാണവമഭായനി  ബനസപട്ടേ ബനില
കുടെനിശനികേ  നലകുനതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില   6.9    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

4059-01-051-96-16―സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -   നനിര്മഭാണന്റിം   -
ഭൂനനികുതനി   -   വന്കേനിടെ മരഭാമത പണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 50 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

35.  വനിവനിധ  തഭാലൂകറ,  റവനമ്യൂ  ഓഫതീസുകേളുസടെ  സകേട്ടേനിടെ  നനിര്മഭാണതനിനന്റിം
നവതീകേരണതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  1.673    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

4059-01-051-95-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -
മുദ്രപതങ്ങള  ,   രജനികസ്ട്രേഷന്   -  വന്കേനിടെ    മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 1.9 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

36. രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളുസടെ പണനികേളകഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില 1.5105   കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-01-051-94-16―സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -    നനിര്മഭാണന്റിം    -
കസ്റ്റേററ എസസകസറ   -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 1.9 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

37.  എസസകസറ  കകേഭാന്റിംപകന്റിം  ഓഫതീസുകേളുന്റിം  ഉളസപസടെ  പലൈ  കമജര്  പണനികേളുന്റിം
പൂര്തനിയഭാകഭാനളളതനിനഭാല   ഈ ശതീര്ഷകേതനില  4.4735    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .
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4059-01-051-92-16―സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -    നനിര്മഭാണന്റിം    -
പബനികേറ സര്വ്വതീസറ കേമതീഷന്   -   വന്കേനിടെ  മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 10 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

38. പബനികേറ സര്വ്വതീസറ കേമതീഷസന ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  പണനികേളകഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  1.31    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-01-051-90-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -
ടഷറനിയുന്റിം അകഹൗണ്ടുഭരണവന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമത പണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 40 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്) 

39. ടഷറനി ഓഫതീസുകേളുസടെ നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില
7.88    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-01-051-88-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -
ജയനില   -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 1 ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ (പഭാന്)

40. ജയനില ഡനി.ജനി.പനി., ഐ.ജനി., ഡനി.ഐ.ജനി. ഓഫതീസുകേളുസടെ നനിര്മഭാണതനിനഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  1.04     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-01-051-86-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം     -
സപഭാതുമരഭാമതപണനികേള    (  സനിവനില  കജഭാലൈനികേള  )-  വന്കേനിടെ
മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 27.0067 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

41.  സനിവനില  കസ്റ്റേഷന്,  മനിനനി  സനിവനില  കസ്റ്റേഷന്  തുടെങ്ങനിയവയുസടെ  പണനികേള
പൂര്തതീകേരനികഭാനന്റിം  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള നലകുവഭാനന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനില
42.6465    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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4059-01-051-83-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -

രഭാജ്ഭവന് മരഭാമതപണനികേള  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 11 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ ( പഭാന്)

42.  രഭാജ്ഭവന്  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില

26.5    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-01-051-82-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം    -

കസ്റ്റേററ പഭാനനിന്റിംഗറ കബഭാര്ഡറ   -   വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം :  50 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ ( പഭാന്)

43.  കസ്റ്റേററ  പഭാനനിന്റിംഗറ  കബഭാര്ഡനിസന ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ നനിര്മഭാണതനിനഭായനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  11      ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം  /

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-01-051-75-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -

വഭാണനിജഭ്യ നനികുതനി വകുപറ  -  വന്കേനിടെ  മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം :  7 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ ( പഭാന്)

44.  വഭാണനിജഭ്യ  നനികുതനി  വകുപനിസന  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  പണനികേള

പൂർതതീകേരനിച്ചറ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള നലകുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില 25.06   ലൈക്ഷന്റിം

രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-01-051-72―സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലൈധനസച്ചലൈവറ   -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം   -

വനികല്ലജറ ഓഫതീസുകേളുസടെ നനിര്മഭാണവന്റിം  പുനരുദ്ധഭാരണവന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം :   ഇല്ല 

45. വനികല്ലജറ ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം റസനിഡന്ഷഭ്യല കേസ്വഭാര്കട്ടേഴനിസനയുന്റിം പണനികേളകഭായനി

ഈ ശതീര്ഷകേതനില  1.4455    കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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4059-01-051-71-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -    നനിര്മഭാണന്റിം  -
മഭാനഭ്യ  -  വനിരുദ്ധ  ഉകതജകേ  പഭാകകജനിന്  കേതീഴെനിലള്ള  പദ്ധതനികേള  -
സപഭാതുമരഭാമതപണനികേള     (  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  )-  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം :   10 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

46.  മഭാനഭ്യ-വനിരുദ്ധ പഭാകകജനിസലൈ പണനികേളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില 40   ലൈക്ഷന്റിം
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-01-051-64―സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം    -
നനിയമസഭഭാമണ്ഡലൈ ആസനി വനികേസന പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം :  50 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

47.  നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലൈ ആസനി വനികേസന പദ്ധതനിയനിസലൈ പവൃതനികേളകഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  30    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-01-051-63―സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലൈധനസച്ചലൈവറ   -   ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിർമഭാണന്റിം  -
സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധനഭാ പവൃതനികേള

വനിഹനിതന്റിം :   ഇല്ല.

48.  ഭരണഭാനമതനി  നലകുനതനിനറ  മുകനഭാടെനിയഭായുള്ള  പഭാരന്റിംഭ  ഇൻസവസ്റ്റേനികഗഷൻ
നടെപടെനികേളകഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില  2    കകേഭാടെനി  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .          

4059-60-051-77-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ    -  മറ്റു സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം   -
നനിയമസഭഭാ  കഹഭാസ്റ്റേല  കകേഭാമഹൗണ്ടനില  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേര്കറ  കവണ്ടനിയുള്ള  ഫഭാററ  നനിര്മഭാണന്റിം  -  വന്കേനിടെ
മരഭാമതപണനികേള 

വനിഹനിതന്റിം :  82.4  ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

49.  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്കറ  കവണ്ടനിയുള്ള  ഫഭാററ  നനിര്മഭാണതനിനഭായനി   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില 55.6    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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4059-60-051-72-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ   -  മറ്റു സകേട്ടേനിടെങ്ങള   -  നനിര്മഭാണന്റിം   -
നനിയമസഭഭാമണ്ഡലൈ  ആസനി  വനികേസന  പദ്ധതനി  -  വന്കേനിടെ
മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 20  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

 50. നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലൈ ആസനി വനികേസന പദ്ധതനിയനില ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ള വനിവനിധ
പണനികേളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില 3.4576   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-60-051-71―സപഭാതുമരഭാമതറ   മൂലൈധനസച്ചലൈവറ    -  മറ്റു  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -
ജയനിലകേളുസടെ ആധുനനികേവലകരണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

51.  ജയനിലകേളുസടെ  ആധുനനികേവലകരണതനിനഭായനി  അനവദനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  5.8065    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

4059-60-051-69―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റു  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -
ജഡതീഷഭ്യറനിയുസടെ  അടെനിസ്ഥഭാന  സഹൗകേരഭ്യവനികേസനന്റിം    (  കകേഭാടെതനി
സകേട്ടേനിടെങ്ങള  ,    ജഡ്ജനിമഭാരുസടെ  വഭാസസ്ഥലൈങ്ങള  എനനിവയുസടെ
നനിര്മഭാണന്റിം   - 60 %   കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്റിം  ) 

വനിഹനിതന്റിം : 37.0675 കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന്) 

52.  60%  കകേന്ദ്ര സഹഭായന്റിം  ഉള്ള ഈ ശതീര്ഷകേതനില  കകേഭാടെതനി  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ
പണനികേളകഭായനി  11.5887    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-60-051-68―സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലൈധനസച്ചലൈവറ   -   മറ്റു സകേട്ടേനിടെങ്ങള   -       നനിര്മഭാണന്റിം   -
സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധനഭാ പവൃതനികേള

വനിഹനിതന്റിം : ഇല്ല.

53.  ഭരണഭാനമതനി  നലകുനതനിനറ  മുകനഭാടെനിയഭായുള്ള  പഭാരന്റിംഭ  ഇൻസവസ്റ്റേനികഗഷൻ
നടെപടെനികേളകഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില  1    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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4059-80-051-79―സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലൈധനസച്ചലൈവറ   -   ജനറല   -    നനിര്മഭാണന്റിം   -   സജന്ഡര്
ബഡ്ജറനിന്റിംഗനിനറ തുടെകന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 2.8 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

54.  സജൻ ഡർ  ബഡ്ജറനിന്റിംഗനികനഭാടെനബനനിച്ചറ  നടെക്കുന  പവൃതനികേളകഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  1.0965    കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-80-051-78-16―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  ലസനനികേ
സ്കൂള   -   വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 30 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

55.  ലസനനികേ  സ്കൂള  സകേട്ടേനിടെതനിസലൈ  കഡഭാർമനിററനി  നനിര്മഭാണതനിനറ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  13    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4059-80-051-75―സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനഭാ
പവ വൃതനികേള

വനിഹനിതന്റിം : ഇല്ല

56.  ഭരണഭാനമതനി  നലകുനതനിനറ  മുകനഭാടെനിയഭായുള്ള  പഭാരന്റിംഭ  ഇൻസവസ്റ്റേനികഗഷൻ
നടെപടെനികേളകഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  1      കകേഭാടെനി  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലൈധനസച്ചലൈവറ

5054-01-337-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  നഭാഷണല
ലഹകവകേള  -  കറഭാഡുപണനികേള  -  നഭാഷണല  ലഹകവ കേടെന കപഭാകുന
വഴെനിയനിലള്ള  സതരസഞ്ഞെടുത  പട്ടേണങ്ങളനില  ലബലലൈനകേള
നനിര്മനിക്കുനതനിനറ 

വനിഹനിതന്റിം : 3.4596 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

57.  നഭാഷണല  ലഹകവ  അര്ബന്  ലൈനിങനിസലൈ  കറഭാഡുകേളുസടെ  പരനിഷ്കരണതനിനന്റിം
ഉപപഭാതകേളുസടെയുന്റിം കസവനകറഭാഡുകേളുസടെയുന്റിം നനിര്മഭാണതനിനമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില
7    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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5054-01-337-98-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  നഭാഷണല
ലഹകവകേള  -  കറഭാഡുപണനികേള  -  കദശതീയപഭാതസയ  നഗരങ്ങളുമഭായനി
ബനനിക്കുന ഭഭാഗതനിസന   വനികേസനന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 2.0676 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

58.  കദശതീയപഭാതസയ  നഗരങ്ങളുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന  ഭഭാഗതനിസന  വനികേസന
പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം  കേരമന-കേളനിയനികഭാവനിള  പഭാതയനിസലൈ  ഒനഭാന്റിം   ഘട്ടേന്റിം  രണ്ടഭാന്റിം  റതീച്ചറ
പഭാവച്ചമലൈന്റിം  -  വഴെനിമുകറ കറഭാഡനിസന കശഷനിക്കുന നനിർമഭാണ പവൃതനികേളക്കുമഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില 8   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-01-337-95―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  നഭാഷണല
ലഹകവകേള   -   കറഭാഡുപണനികേള   -   സകേഭാല്ലന്റിം   -   ആലൈപ്പുഴെ   -   കദശതീയപഭാത
ലബപഭാസറ   (  കകേന്ദ്ര സര്കഭാരുമഭായനി സചെലൈവറ പങനിടെല  )

വനിഹനിതന്റിം    : 82,000 രൂപ (പഭാന്)

59.  ആലൈപ്പുഴെ ലബപഭാസറ നനിര്മഭാണ പവൃതനികേളുസടെ ബനില്ലുകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  20    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-05-101-99-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  സന്റിംസ്ഥഭാനഭാന്തരമഭാകയഭാ  ,
സഭാമതനികേമഭാകയഭാ  പഭാധഭാനഭ്യമുള്ള  കറഭാഡുകേള  -  പഭാലൈങ്ങള  -
സനി  .  ആര്  .  എഫറ  .    പഭാലൈങ്ങള    (  സഭാധഭാരണ  വനിഹനിതന്റിം  )  -    വന്കേനിടെ
മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം     : ഇല്ല.

60.  കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗതനിസന പഭാലൈങ്ങളുമഭായനി ബനസപട്ടേറ  രണ്ടറ  പഭാലൈങ്ങളുസടെ
നനിര്മഭാണ  പവൃതനികേളകഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  48    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര് ശ
സചെയ്യുന  .

5054-05-337-97-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -
സന്റിംസ്ഥഭാനഭാന്തരമഭാകയഭാ  ,    സഭാമതനികേമഭാകയഭാ  പഭാധഭാനഭ്യമുള്ള
കറഭാഡുകേള  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  സനി  .  ആര്  .  എഫറ  .    കറഭാഡുകേള
(  സഭാധഭാരണ വനിഹനിതന്റിം  ) -   വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം     :   60 കകേഭാടെനി രൂപ  (പഭാന്)

61.  നനിലൈവനിലള്ള  പവൃതനികേള  പൂർതനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
400    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര് ശ സചെയ്യുന  .
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5054-03-337-98-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  സന്റിംസ്ഥഭാന
പഭാതകേള  -  കറഭാഡറ പണനികേള  -  വനികേസനവന്റിം പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  വന്കേനിടെ
മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം     :   44.6458 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

62.  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നലകുനതനിനന്റിം  നനിലൈവനിലള്ള
പവൃതനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  സ്ഥലൈകമസറടുകലൈനിനന്റിം  സവള്ളസപഭാകന്റിംമൂലൈന്റിം
നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സന്റിംഭവനിച്ച  സന്റിംസ്ഥഭാന  പഭാതകേളുസടെ  പുനര്നനിര്മഭാണതനിനമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  30    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-03-337-97 ―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം   -   സന്റിംസ്ഥഭാന പഭാതകേള   -   കറഭാഡറ പണനികേള   -
കകേരള  കസ്റ്റേററ  ടഭാൻകസഭാർട്ടേറ  കപഭാജകറ    (  കലൈഭാകേ  ബഭാങറ
സഹഭായനിക്കുനതറ  )

വനിഹനിതന്റിം     :  200 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

63.  നനിലൈവനില  പണനി  നടെക്കുന  പുനലൂർ  സപഭാൻകുനതനിസനയുന്റിം  മററ  മൂനറ
ആർ.സകേ.ഐ.  കറഭാഡുകേളുസടെ  (അടൂർ-സചെങ്ങന്നൂർ,  ലപനഭാവറ-തഭാനനികണ്ടന്റിം,  സചെമണ്ണൂർ
ഗഭ്യഭാപറ)  പവൃതനികേളകഭായനി  300    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-04-101-99-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  പഭാലൈന്റിം  പണനികേള  -  പധഭാന  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേള   -  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം കേലങ്കുകേളുന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം  :  47.7513 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

64.  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നലകുനതനിനന്റിം  നനിലൈവനിലള്ള
പവൃതനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം   സ്ഥലൈകമസറടുകലൈനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
50    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-04-101-98-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനില്ലഭാതലൈ  കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -
പഭാലൈന്റിം  പണനികേള  -  മററ  ജനില്ലഭാതലൈ  കറഭാഡുകേള  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം
കേലങ്കുകേളുന്റിം  -  വൻകേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം  :  ഇല്ല.

65. കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നലകുനതനിനഭായനി ഈ ശതീർഷകേതനില
3    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

921/2021.
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5054-04-101-86-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -    ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  പഭാലൈന്റിം  പണനികേള  -  മഭാനഭ്യ  -  വനിരുദ്ധ
ഉകതജകേ   പഭാകകജനിന്  കേതീഴെനിലള്ള  പദ്ധതനികേള  -  സപഭാതുമരഭാമത
പണനികേൾ    (  പഭാലൈങ്ങള  )-  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : ഇല്ല. 

66.  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നലകുനതനിനന്റിം  പുതുതഭായനി
ഭരണഭാനമതനി  ലൈഭനിച്ച  പവൃതനികേള  പൂർതനിയഭാക്കുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
8    കകേഭാടെനി  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-04-101-86-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -    ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  പഭാലൈന്റിം  പണനികേള  -  മഭാനഭ്യ  -  വനിരുദ്ധ
ഉകതജകേ  പഭാകകജനിന്  കേതീഴെനിലള്ള  പദ്ധതനികേള  -  സപഭാതുമരഭാമതറ
പണനികേള   (  പഭാലൈങ്ങള  )-  വൻകേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം  :  40 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാൺ പഭാന്)

67.  അഴെനിമഭാവ്കേടെവറ  പഭാലൈതനിസന  നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില
2.6    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-04-337-99-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേളുന്റിം മറ്റു കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  പധഭാന ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേള വനികേസനവന്റിം പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം :  47.4382 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

68.  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നലകുനതനിനന്റിം  നനിലൈവനിലള്ള
പവൃതനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  സവള്ളസപഭാകന്റിംമൂലൈന്റിം  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സന്റിംഭവനിച്ച
കറഭാഡുകേളുസടെ  പുനര്നനിര്മഭാണതനിനമഭായനി  650    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

5054-04-337-98-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  മറ്റു  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേള  -  പുതനിയ പണനികേള  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള 

വനിഹനിതന്റിം :   ഇല്ല 

69.  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നലകുനതനിനന്റിം  പുതനിയ
പവൃതനികേളക്കുന്റിം കവണ്ടനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില  20    കകേഭാടെനി രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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5054-04-337-97-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  മറ്റു  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേള വനികേസനവന്റിം പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  വൻകേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല്ല 

70. കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നലകുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില
20    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-04-337-92―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാഡുകേളുന്റിം മറ്റു കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ പണനികേള  -  മലൈകയഭാര ലഹകവ

വനിഹനിതന്റിം :  12.36 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

71. കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നലകുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില
1      കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-04-337-89-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാ ഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  ശബരനിമലൈ  കറഭാ ഡറ
കപഭാജകറ  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം :   14.4975 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

72.  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നലകുനതനിനന്റിം  പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  125    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

5054-04-337-80―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനില്ലഭാതലൈ
കറഭാ ഡുകേളുന്റിം മറ്റു കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ പണനികേള  -  ഭൂമനി എസറടുകലൈനിനള്ള
നഷ്ടപരനിഹഭാരന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  കവഭാട്ടേറ സചെയതറ -75 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)  

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ   - 10 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

73.  വനിവനിധ ജനില്ലകേളുസടെ എല.എ.ആര്.  കകേസ്സുകേളുസടെ തുകേ നലകുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  50    കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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5054-80-001-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല  -
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -3054    കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  എന
കേണകനിനതനില നനിനള്ള എസ്റ്റേഭാബനിസഷ്മെനറ ചെഭാർജറ വനിഹനിതന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :   102.1812 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

74. എസ്റ്റേഭാബനിസഷ്മെനറ ചെഭാർജറ വനിഹനിതയനിനതനില ഈ ശതീർഷകേതനില 198   കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-80-004-98―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല  -
ഗകവഷണന്റിം  -  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  യൂണനിററ  സ്ഥഭാപനികലന്റിം  കകേരളഭാ
ലഹകവ  റനിസര്ച്ചറ  ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂട്ടേനിസന  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണകടഭാള
യൂണനിറഭാകനി ഉയര്തലന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :   9.5 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

75.  ഡനിലസന്  ഓഫതീസറ,  സകേ.എച്ചറ.ആര്.ഐ.  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണകടഭാള
കേഭാരഭ്യഭാലൈയങ്ങളുസടെ  അടെനിസ്ഥഭാന  വനികേസനന്റിം,  ഉപകേരണങ്ങള  ലൈഭഭ്യമഭാകല,  കേമമ്യൂട്ടേര്  &
കസഭാഫ് ററ സവയര് ലൈഭഭ്യമഭാകല,  ലപലൈറനിന്റിംഗറ കപഭാജകറസറ ലൈഭാബനിസനയുന്റിം സകേട്ടേനിടെതനിസനയുന്റിം
വനിപുലൈതീകേരണന്റിം,  ഓഫതീസറ ഫര്ണനിച്ചറുകേള എനനിവയഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില  8    കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  അനവദനികണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-80-052-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല    -
യകനഭാപകേരണങ്ങള  -3054    കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  എന
കേണകനിനതനില  നനിനന്റിം  പണനിയഭായുധങ്ങളക്കുന്റിം  യനസഭാമഗനികേളക്കുന്റിം
കവണ്ടനി മഭാറനിയ വനിഹനിതന്റിം  .

വനിഹനിതന്റിം :   7.1527 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

76.  പണനിയഭായുധങ്ങളക്കുന്റിം  യനസഭാമഗനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില
15    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-80-107-99―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല  -
സറയനിലകവ  സുരക്ഷനിതതസ്വ  പണനികേള  -  സറയനിലകവ  സുരക്ഷനിതതസ്വ
പണനികേള

 വനിഹനിതന്റിം :  ഇല്ല.

77.   2  ROB/RUB  നനിർമഭാണതനിനഭായനി  K-rail-നറ   ഈ  ശതീർഷകേതനില
5    കകേഭാടെനി  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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5054-80-107-97―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച   മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല  -
സറയനിലകവ  സുരക്ഷനിതതസ്വ  പണനികേള  -  പുതനിയ  സറയനിലകവ
കമലപഭാലൈതനിനഭായുള്ള ഭൂമനി ഏസറടുകല

വനിഹനിതന്റിം  : 1,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

78. K-rail നനിർമഭാണന്റിം നടെനവരുന 20 ROB/RUB-യുസടെ ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില  54    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-80-337-88-16―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല  -
കറഭാഡറ  പണനികേള  -  പളയബഭാധനിത  പകദശങ്ങളനിസലൈ  തകേര്ന
കറഭാഡുകേളുസടെയുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുസടെയുന്റിം  പുനര്നനിര്മഭാണന്റിം  -  വന്കേനിടെ
മരഭാമതപണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : ഇല്ല

79.  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  നലകുനതനിനന്റിം  നനിലൈവനിലള്ള  പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില 150   കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-80-800-81―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല  -  മററ
സചെലൈവകേള  -  സറയനിലകവ സുരക്ഷനിതതസ്വ പണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 9.061 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാൻ)

80.  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നലകുനതനിനന്റിം ആർ.ബനി.ഡനി.സനി.സകേ.
യുസടെ  കമലകനഭാട്ടേതനില  കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടെറ,  ഫകറഭാകറ,  കേഭാരനിതഭാസറ  എനതീ  സറയനിലകവ
കമലപഭാലൈങ്ങളുസടെ  പൂർതതീകേരണതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  10    കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-80-800-71―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല  -  മററ  സചെലൈവകേള  -  സകേഭാച്ചനിയനില
സതീകപഭാർട്ടേറ   -  എയർകപഭാർട്ടേറ കറഭാഡനിസന നനിർമഭാണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : ഇല്ല.

81. കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നലകുനതനിനഭായനി ഈ ശതീർഷകേതനില
2.5    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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5054-80-800-69―കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലൈങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  ജനറല  -  മററ
സചെലൈവകേള  -  സന്റിംസ്ഥഭാന കറഭാഡറ പുനരുദ്ധഭാരണ പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം : 1.1862 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

82.  RICK-സന ഭഭാഗമഭായനി  പഭാകകജറ-എ,  പഭാകകജറ-ബനി  എനനിവയുസടെ കമലകനഭാട്ടേതനില
കറഭാഡുകേളുസടെ പുനരുദ്ധഭാരണ പവൃതനികേകളഭാടെനബനനിച്ചറ യൂട്ടേനിലൈനിറനി ഷനിഫനിന്റിംഗറ,  ലപപ്പുകേള
മഭാറ്റുകേ  തുടെങ്ങനിയ  പണനികേള  നടെതനതനിനറ  കേണസസഷസണയര്മഭാര്കറ  കേരഭാർപകേഭാരന്റിം
ആനസ്വനിറനി  നലകുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  2.8857    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5054-80-800-68―കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലൈങ്ങളുന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലൈധനസച്ചലൈവറ   -   ജനറല   -    മററ
സചെലൈവകേള  -   പനി  .  പനി  .  പനി  . (  അനസ്വനിറനി  )   നടെപഭാകല കറഭാഡറ സന്റിംരക്ഷണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 48.4843 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

83.  RICK-സന കമലകനഭാട്ടേതനില പഭാകകജറ-എ,  പഭാകകജറ-  ബനി എനനിവയനിലൈഭായനി
പൂര്തനിയഭാകനിയ   കറഭാഡുകേളുസടെ  കേണസസഷസണയര്മഭാര്കറ  കേരഭാര്  പകേഭാരന്റിം  അനസ്വനിറനി
നലകുനതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  10.3757    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XL―തുറമുഖങ്ങള

കവഭാ ട്ടേറ സചെയതറ : 145.5089 കകേഭാടെനി രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ       : ഇല്ല 

3051―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം ലലൈററ ഹഹൗസുകേളുന്റിം

3051-02-001-99―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  ലലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  ഭരണവന്റിം
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  കപഭാർട്ടേറ ഡയറകകറററ

വനിഹനിതന്റിം: 2.7618 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

84. കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാർഡറ, തനിരുവനന്തപുരന്റിം ഓഫതീസനിസലൈ ജതീവനകഭാരുസടെ TA,
ലവദദ്യുതനി  ചെഭാർജറ  എനനിവയഭായനി  ഈ ശതീർഷകേതനില  10    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .
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3051-02-001-97―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  ഭരണവന്റിം
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  സസന്ടല  വര്കറകഷഭാപ്പുന്റിം  കസ്റ്റേഭാഴറ  ഓര്ഗസസനകസഷന്
സ്ഥഭാപനികലന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1.5418 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

85.  ടെഗ്ഗുകേള,  ബഭാര്ജ്ജുകേള,  മററ  ജലൈവഭാഹനങ്ങള എനനിവയുസടെ  അറകുറപണനികേള
സചെയ്യുനതനിനഭായനി  നതീണ്ടകേരയനിലന്റിം  കബപ്പൂരനിലന്റിം  പവര്തനിക്കുന  വര്കറകഷഭാപനിസലൈ
ജതീവനകഭാരുസടെയുന്റിം  തുറമുഖ  ഡയറകകററനില  ചെതീഫറ  സമകഭാനനികല  എഞനിനതീയറുസടെ
ഓഫതീസനിസലൈ ജതീവനകഭാരുസടെയുന്റിം യഭാതഭാബത, സടെലൈനികഫഭാണ ചെഭാര്ജറ, മറനിനങ്ങള, അദർ
ഐറന്റിംസറ,  അദർ ചെഭാർജസറ എനതീ ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലൈഭായനി  11    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3051-02-102-99―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  തുറമുഖ
കേഭാരഭ്യഭാകനസ്വഷണന്റിം  -  കപഭാര്ട്ടേഭാഫതീസുകേളുന്റിം എസ്റ്റേഭാബനിഷറ സമന്റുകേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 12.1961 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

86.  നതീണ്ടകേര, ആലൈപ്പുഴെ,  കകേഭാഴെനികകഭാടെറ കപഭാര്ട്ടേഭാഫതീസര്മഭാരുസടെ ഓഫതീസുകേളനികലൈയുന്റിം
മററ  സബറ  ഓഫതീസുകേളനികലൈയുന്റിം ജതീവനകഭാരുസടെയുന്റിം ടെഗ്ഗുകേള,  ബഭാര്ജ്ജുകേള,  സക്രയനിനകേള
എനനിവയനിസലൈ  ജതീവനകഭാരുസടെയുന്റിം  ഓവര്ലടെന്റിം  അലൈവന്സറ,  കവതനന്റിം,  ദനിവസകവതനന്റിം,
യഭാതഭാ  സചെലൈവകേള,  സടെലൈനികഫഭാണ  ചെഭാര്ജ്ജുകേള,  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി,  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേള  എനനിവയഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
17    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3051-02-102-98―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  തുറമുഖ
കേഭാരഭ്യഭാകനസ്വഷണന്റിം  -  അകനസ്വഷണവന്റിം  രക്ഷഭാനടെപടെനിയുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1.4613 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

87.  കേടെലൈനിസലൈ  രക്ഷഭാപവര്തനങ്ങളക്കുളള  ജലൈവഭാഹനങ്ങളനിസലൈ  ജതീവനകഭാരുസടെ
ഓവര്സസടെന്റിം  അലൈവന്സറ,  യഭാതഭാബത,  ജലൈവഭാഹനങ്ങളക്കുളള  ഇനനസച്ചലൈവറ,
പനി.ഒ.എല.  എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  11    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .
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3051-02-103-97―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -
സഡ്രൈഡ്ജനിന്റിംഗന്റിം സര്കവ്വയനിന്റിംഗന്റിം  -  സഡ്രൈഡ്ജനിന്റിംഗറ  യൂണനിററ

വനിഹനിതന്റിം :   57.22 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

88.  തുറമുഖങ്ങളനിസലൈ അതഭ്യഭാവശഭ്യ മണ്ണുമഭാന്തല പവര്തനതനിനകവണ്ടനിയുളള ഗഭാബറ
സഡ്രൈഡ്ജറുസടെ പവര്തനവമഭായനി ബനസപട്ടേ ജതീവനകഭാരുസടെ  അലൈവന്സറ, യഭാതഭാബത,
മറനിനന്റിം   എനനിവയഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  3    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-04-1―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -
ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ    -
യഭാതഭാ സചെലൈവകേള  -   യഭാതഭാബത

വനിഹനിതന്റിം : 9.41 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

89.  യഭാതഭാബതയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  2      ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-05-1―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -
ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ    -
ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള  -   സവള്ളകരന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1.5 ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

90.  സവള്ളകരതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  2      ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-05-2―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -    ഭരണവന്റിം
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -
ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള  -   ലവദദ്യുതനി സചെലൈവറ

വനിഹനിതന്റിം: 9.35 ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

91. ലവദദ്യുതനി സചെലൈവകേളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില 1   ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .
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3051-02-001-98-05-3―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -
ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള  -   സടെലൈനികഫഭാണ സചെലൈവറ

വനിഹനിതന്റിം : 2.84 ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

92.  സടെലൈനികഫഭാൺ  സചെലൈവകേളകഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  1.5    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-05-4―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ
ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ   -   ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   മറനിനങ്ങള

വനിഹനിതന്റിം : 3.17 ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

93.  മററ  സചെലൈവകേളകഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  7    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-06―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം സസലൈററ ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങള  -   ഭരണവന്റിം
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ    -    വഭാടെകേ  ,
കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

വനിഹനിതന്റിം : 12 ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

94.  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  ഇനതനിലൈഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില  15    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-12―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങള  -  ഭരണവന്റിം
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റേപന്ഡുകേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 24 ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

95.  കസഭാളർഷനിപ്പുകേളക്കുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുകേളക്കുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില    5    ലൈക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി   വകേയനിരുതണസമനറ

921/2021.
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സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-21-2―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -
കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 3.82 ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

96.  കേഭാലൈപഴെകന്റിം  സചെന  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  അറകുറപണനികേളകഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  4.5    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3051-02-001-98-45―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം സസലൈററ ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങള  -   ഭരണവന്റിം
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  പനി  .  ഒ  .  എല  .

വനിഹനിതന്റിം : 8.03 ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

97.  പനി.ഒ.എല.  ഇനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില  6    ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3051-02-101-98―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  നനിര്മഭാണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ

വനിഹനിതന്റിം : 20 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

98.  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  15    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3051-02-103-99―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  ലലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -    സഡ്രൈഡ്ജനിന്റിംഗന്റിം
സര്കവ്വയനിന്റിംഗന്റിം  -  ലഹകഡ്രൈഭാഗഭാഫനികേറ സര്കവ്വ വനിഭഭാഗന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം: 9.7908  കകേഭാടെനി  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

99.  സമഡനികല  റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ,  പനി.ഒ.എല.,  കമഭാകട്ടേഭാർ  വഭാഹനങ്ങളുസടെ
സന്റിംരക്ഷണന്റിം,  അറകുറപണനികേള  എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  14    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3051-02-103-96―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  സഡ്രൈഡ്ജനിന്റിംഗന്റിം
സര്കവ്വയനിന്റിംഗന്റിം  -  ലഹ കഡ്രൈഭാഗഭാഫനികേറ  സർകവ്വ  മൺസൂണനിനമുൻപുന്റിം
പനിൻപുന്റിം ഉള്ള മണ്ണുമഭാന്തലൈനിസന നനിരതീക്ഷണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 95 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

100.  ഈ ശതീർഷകേതനില വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  15   ലൈക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി   വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3051-80-800-94―തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലൈററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  ജനറല  -  സപഭാതുവഭായ  -HSW-  യനിസലൈ
ഡനിജനിറല ഗകവർണൻസറ

വനിഹനിതന്റിം: 60 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

101.  ലഹകഡ്രൈഭാഗഭാഫനികേറ  സർകവ്വ  വനിഭഭാഗതനില  ഡനിജനിറല  ഗകവർണൻസനിനഭായനി
ഈ  ശതീർഷകേതനില  70    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5051 ―തുറമുഖങ്ങള  ,   ലലൈററ ഹഹൗസുകേള എനനിവയ്ക്കുള്ള മൂലൈധനസച്ചലൈവറ

5051-80-001-98―തുറമുഖങ്ങള  ,    ലലൈററ  ഹഹൗസുകേള  എനനിവയ്ക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -
ജനറല  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  തുറമുഖ  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  വകുപനില
നവതീകേരണന്റിം  ,   ഗകവഷണന്റിം  ,   വനികേസനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 6   കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

102.  പുതനിയ  പവ വൃതനികേളകഭായുന്റിം  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  നലകുനതനിനഭായുന്റിം  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില 2   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5051-80-001-93―തുറമുഖങ്ങള  ,    സസലൈററ  ഹഹൗസുകേള     എനനിവയ്ക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -
ജനറല  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ലഹകഡ്രൈഭാഗഭാഫനികറ സർകവ്വ വനിന്റിംഗനിസന
കേതീഴെനിലള്ള  കബഭാട്ടേറ  സഷലകട്ടേഴറ  ,    ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  ,    കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ
എനനിവയുസടെ നനിർമഭാണവന്റിം പുനരുദ്ധഭാരണവന്റിം

വനിഹനിതന്റിം:ഇല്ല.
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103. ലഹകഡ്രൈഭാഗഭാഫനികേറ സർകവ്വ വനിന്റിംഗനിസന കേതീഴെനിലള്ള കബഭാട്ടേറ സഷലകട്ടേഴറ, ഓഫതീസറ

സകേട്ടേനിടെങ്ങള,  കേസ്വഭാർകട്ടേഴറ  എനനിവയുസടെ  നനിർമഭാണതനിനന്റിം  പുനരുദ്ധഭാരണതനിനമഭായനി

ഈ  ശതീർഷകേതനില  50    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5051-80-190-97(01)―തുറമുഖങ്ങള  ,    സസലൈററ  ഹഹൗസുകേള  എനനിവയ്ക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -

ജനറല  -  സപഭാതുകമഖലൈയനിലന്റിം  മറ്റു  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലമുള്ള  മൂലൈധന

നനികക്ഷപന്റിം  -  അഴെതീകല കപഭാർട്ടേറ ലൈനിമനിറഡറ   -  ഗതീൻ ഫതീലഡറ ഫതീഡർ

കപഭാർട്ടേനിസന നവതീകേരണന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം : 5 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാൻ)

104. ഗതീൻ ഫതീലഡറ ഫതീഡർ കപഭാർട്ടേനിസന നവതീകേരണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി വനിശദമഭായനി

കപഭാജകറ  റനികപഭാർട്ടേറ  തയഭാറഭാക്കുനതറ,  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  പഠനന്റിം,  തുറമുഖഭാധനിഷനിത

സസസറ/വഭ്യവസഭായ  കമഖലൈ  എനനിവയുസടെ  വനികേസനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില

10      കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5051-80-800-75―തുറമുഖങ്ങള  ,    ലലൈററ  ഹഹൗസുകേള  എനനിവയ്ക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -

ജനറല  -  മറ്റു സചെലൈവകേള  -  നനിരതീക്ഷണ കേപലകേളുസടെ നവതീകേരണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം:1 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

105.  പുതനിയ സവസലൈനിസന കസ്റ്റേജറ കപയ്സമനനിനന്റിം  2  സവസലകേളുസടെ നവതീകേരണതനിനമഭായനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  50    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5051-80-800-72―തുറമുഖങ്ങള  ,    ലലൈററ  ഹഹൗസുകേള  എനനിവയ്ക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -

ജനറല  -  മറ്റു സചെലൈവകേള  -  ഇരവനിപുരന്റിം പരവൂര് തതീരകദശ കറഭാഡറ

വനിഹനിതന്റിം: ഇല്ല

106.  ബനില  കുടെനിശനികേ  നലകുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  10    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചെയ്യുന  .
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ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XLI―ഗതഭാഗതന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ       : 1525.3138 കകേഭാടെനി രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ    : 113.1034 കകേഭാടെനി രൂപ  

3055― കറഭാഡറ ഗതഭാഗതന്റിം

3055-00-800-95―കറഭാഡറ  ഗതഭാഗതന്റിം  -  മറ്റു  സചെലൈവകേള  -  കകേരള  കറഭാഡറ  സുരക്ഷഭാ
ഫണ്ടനികലൈകറ മഭാറല

വനിഹനിതന്റിം   : ചെഭാര്ജറ സചെയതറ - 113.0577 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

107.  കകേരള  കറഭാഡറ  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനികറ  യഥഭാസമയന്റിം  ഫണ്ടറ  ലൈഭനികഭാതതറ
കറഭാ ഡറ  സുരക്ഷഭാ  പവര്തനങ്ങസള  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണ്ടറ.   ആയതനിനഭാല   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില 36.95   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3056―ഉളനഭാടെന്  ജലൈഗതഭാഗതന്റിം

3056-00-001-99-05-1―ഉളനഭാടെന് ജലൈഗതഭാഗതന്റിം  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  മഭാകനജ് സമനറ    -
ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള  -  സവള്ളകരന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   : 1.61 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

108. സന്റിംസ്ഥഭാന ജലൈഗതഭാഗത വകുപനിസന കകേന്ദ്രകേഭാരഭ്യഭാലൈയന്റിം, കഡഭാകറ ആനറ റനിപയർ
വനിഭഭാഗന്റിം,  കമഖലൈഭാ  ഓഫതീസുകേള  എനനിവനിടെങ്ങളനിസലൈ  സവള്ളകരതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില 75,000   രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3056-00-001-99-05-3―ഉളനഭാടെന് ജലൈഗതഭാഗതന്റിം  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  മഭാകനജ് സമനറ    -
ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   സടെലൈനികഫഭാണ സചെലൈവറ

വനിഹനിതന്റിം   : 3.17 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

109.  വകുപനിസലൈ നനിലൈവനിലള്ള കബഭാഡ്ബഭാനറ,  സനി.യു.ജനി.  കേണക്ഷനകേളക്കുളസപസടെയുള്ള
സചെലൈവകേള  നനിർവ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  50000    രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .
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3056-00-001-99-21 -2―ഉളനഭാടെന് ജലൈഗതഭാഗതന്റിം  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  മഭാകനജ് സമനറ    -
ഓഫതീസറ  സചെലൈവകേള  -  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   : 84000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

110.  വകുപനിസലൈ  മൂനറ  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  അറകുറപണനികേള  നടെതനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില 50,000   രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3056-00-001-98-02-5―ഉളനഭാടെന്  ജലൈഗതഭാഗതന്റിം  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഓപകറഷന്  -
കവതനന്റിം  -  ദനിവസകവതനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   :  1.25 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

111. പുതുതഭായനി സർവ്വതീസറ ആരന്റിംഭനിക്കുന കബഭാട്ടുകേള തഭാലഭാലൈനികേ ജതീവനകഭാർ മുകഖന
പവൃതനിപനികകണ്ടതനിനഭാലന്റിം  ദനിവസകവതനനനിരകനില വർദ്ധനവറ  വനനിട്ടുള്ളതനിനഭാലന്റിം  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില 1   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3056-00-001-98-06―ഉളനഭാടെന്  ജലൈഗതഭാഗതന്റിം  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഓപകറഷന്  -
വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി 

വനിഹനിതന്റിം   : 1.5 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

112.  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി ഇനതനിസലൈ സചെലൈവകേളകഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില
1      ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3056-00-001-98-34-3―ഉളനഭാടെന് ജലൈഗതഭാഗതന്റിം  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഓപകറഷന്  -   മറ്റു
സചെലൈവകേള  -  മറനിനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   : 10 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

113.  വനിവനിധ സചെലൈവകേള നനിർവ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീർഷകേതനില  15      ലൈക്ഷന്റിം
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3056-00-001-98-45―ഉളനഭാടെന്  ജലൈഗതഭാഗതന്റിം  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഓപകറഷന്  -
പനി  .  ഒ  .  എല  .

വനിഹനിതന്റിം   : 15,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

114.  വകുപനിസന  ഇനനസച്ചലൈവകേളക്കുന്റിം  പുതുതഭായനി  സർവ്വതീസറ  ആരന്റിംഭനിക്കുന
കേഭാറഭാമലറൻ  കബഭാട്ടുകേളുസടെ  പവർതനതനിനള്ള  സചെലൈവകേള  കനരനിടുനതനിനമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  12      കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3056-00-001-97-19―ഉളനഭാടെന് ജലൈഗതഭാഗതന്റിം  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -   അറകുറപണനികേളുന്റിം
സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  -  യകനഭാപകേരണങ്ങള

വനിഹനിതന്റിം   : 63 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

115.  ലഡ്രൈകഡഭാകറ,  സതീപ് കവ  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങളകറ  സസയര്  പഭാര്ട്ടേറസുകേളുന്റിം
അനബന  ഉപകേരണങ്ങളുന്റിം  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  37    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3056-00-800-99-34-3―ഉളനഭാടെന് ജലൈഭാഗതഭാഗതന്റിം  -  മറ്റു  സചെലൈവകേള  -  മറ്റു  സചെലൈവകേള  -  മറ്റു
സചെലൈവകേള  -  മറനിനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  ചെഭാർജറ സചെയതറ  - 4.45 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാൺ പഭാൻ)

116. കബഭാട്ടുകേളുസടെ കതർഡറ പഭാർട്ടേനി ഇൻഷസ്വറൻസറ, ജനി.പനി.എ. ഇൻഷസ്വറൻസറ പതീമനിയന്റിം
എനനിവ  അടെയ്ക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  1    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3075―മറ്റു ഗതഭാഗത സര്വ്വതീസുകേള

3075-60-001-98-01-4―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേള  -  മറ്റുള്ളവ  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -
കമലകനഭാട്ടേന്റിം  -  ശമളന്റിം   -  സമഡനികല റതീ  -  ഇന്റിംകബഴറസമനറ

വനിഹനിതന്റിം   : 1.18 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

117.  സമഡനികല  റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ  കുടെനിശനികേയനിനതനില   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
1.62    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3075-60-001-98-21-2―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേള  -  മറ്റുള്ളവ  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -
കമലകനഭാട്ടേന്റിം  -  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   : 14,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

118.  വനിവനിധ  മതീറനിന്റിംഗകേളക്കുന്റിം  പരനികശഭാധനയ്ക്കുമഭായനി  യഭാത  കൂടുതലൈഭാകുനതുന്റിം
വഭാഹനതനിസന  കേഭാലൈപഴെകവന്റിം  കേഭാരണന്റിം  അറകുറപണനികേള  നടെകതണ്ടതുള്ളതനിനഭാലന്റിം
സസയര്  പഭാര്ട്സുകേളുസടെ  വനിലൈയനിലന്റിം  ഇന്ഷസ്വറന്സറ  പതീമനിയതനിലമുണ്ടഭായ  വര്ദ്ധനവന്റിം
മൂലൈമുള്ള  അധനികേ  സചെലൈവനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  55,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

3075-60-800-97―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേള  -  മറ്റുള്ളവ  -  മറ്റു  സചെലൈവകേള  -  ഉളനഭാടെന്
ജലൈഗതഭാഗത കേനഭാലകേളുസടെ സന്റിംരക്ഷണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   : 75 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

119.  കകേഭാവളന്റിം-കബകല  സവസ്റ്റേറ  കകേഭാസ്റ്റേറ  കേനഭാലൈനിസന  555  കേനികലൈഭാമതീറകറഭാളന്റിം
ഭഭാഗസത കേനഭാലകേളുസടെയുന്റിം അനബന നനിര്മനിതനികേളുസടെയുന്റിം അറകുറപണനികേളകഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  75    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5055―കറഭാഡറ ഗതഭാഗതന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലൈധനസച്ചലൈവറ

5055-00-800-79―കറഭാഡറ  ഗതഭാഗതന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റു  സചെലൈവകേള  -
വഭാഹനവമ്യൂഹങ്ങളുസടെ നവതീകേരണവന്റിം ഗണനനിലൈവഭാരന്റിം സമച്ചസപടുതലന്റിം

വനിഹനിതന്റിം   : 50 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

120. 700 സനി.എൻ.ജനി. ബസ്സുകേള വഭാങ്ങുനതനികലൈയഭായനി 455   കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം 3000
ഡതീസല  ബസ്സുകേസള  സനി.എൻ.ജനി.  ബസ്സുകേള  ആക്കുനതനിനറ  100    കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5056―ഉളനഭാടെന് ജലൈഗതഭാഗതന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലൈധനസച്ചലൈവറ

5056-00-190-90―ഉളനഭാടെന്  ജലൈഗതഭാഗതന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -
സപഭാതുകമഖലൈയനിലന്റിം മറ്റു സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലമുള്ള നനികക്ഷപങ്ങള  -  സകേഭാച്ചനി
സന്റിംകയഭാജനിത ജലൈഗതഭാഗത പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം   : ഇല്ല
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121.  സകേഭാച്ചനിയനിസലൈ  സന്റിംകയഭാജനിത  ജലൈഗതഭാഗത  പദ്ധതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഭൂമനി
ഏസറടുകലൈനിനന്റിം സനിവനില കജഭാലൈനികേളക്കുമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില  72.3    കകേഭാടെനി   രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

5075―മറ്റു ഗതഭാഗത സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള മൂലൈധനസച്ചലൈവറ

5075-60-190-96―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -
സപഭാതുകമഖലൈയനിലന്റിം മറ്റു സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലമുള്ള നനികക്ഷപങ്ങള  -  സകേഭാച്ചനി
സമകടഭാ സറയനില ലൈനിമനിറഡറ

വനിഹനിതന്റിം   : ഇല്ല

122.  സകേഭാച്ചനി  സമകടഭായുസടെ  ജവഹര്ലൈഭാല  സനഹ്റു  കസ്റ്റേഡനിയന്റിം  മുതല  കേഭാകനഭാടെറ
വസരയുള്ള സമകടഭാ ലലൈന് നനിര്മഭാണ പവൃതനികേളകറ കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിസന ഭരണഭാനമതനി
ലൈഭനിച്ചഭാലടെസന  പഭാരന്റിംഭ  നനിര്മഭാണ  പവൃതനികേള  ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  100    കകേഭാടെനി   രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5075-60-190-94(1)―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -
സപഭാതുകമഖലൈയനിലന്റിം  മറ്റു  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലമുള്ള  നനികക്ഷപങ്ങള  -
കകേരള  പരനികപഷഭ്യ  പദ്ധതനി    2030-  സന  കേതീഴെനിലള്ള  മുൻഗണനഭാ
പദ്ധതനികേളുസടെ  നടെപനിലൈഭാകല  -  കകേരള  റഭാപനിഡറ  ടഭാൻസനിററ
കകേഭാർപകറഷൻ നനികക്ഷപങ്ങള 

വനിഹനിതന്റിം   : 50 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാൻ)

123.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  കകേഭാഴെനികകഭാടെറ  നഗരങ്ങളനിസലൈ ലലൈററ  സമകടഭാ  പദ്ധതനികേളുസടെ
പഭാരന്റിംഭ  നടെപടെനികേളക്കുന്റിം കേൺസളട്ടേൻസനി ഫതീസനിനതനിലന്റിം കകേരള  റഭാപനിഡറ  ടഭാൻസനിററ
കകേഭാർപകറഷസന ഭരണപരമഭായ സചെലൈവകേളക്കുമഭായുന്റിം  ഈ ശതീര്ഷകേതനില  56.5    കകേഭാടെനി
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5075-60-190-93―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -
സപഭാതുകമഖലൈയനിലന്റിം  മറ്റു  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലമുള്ള  നനികക്ഷപങ്ങള  -  കകേരള
സറയനില  സഡവലൈപ്സമനറ  കകേഭാര്പകറഷന്  -  കജഭായനിനറ  സവഞര്
കേമനനിയനിസലൈ പദ്ധതനികേള

വനിഹനിതന്റിം   : ഇല്ല

921/2021.
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124.  തലൈകശരനി-ലമസൂർ  സറയനില  പദ്ധതനിയുസടെ  വനിശദമഭായ  പഠന  റനികപഭാർട്ടേറ
തയഭാറഭാക്കുനതനിനന്റിം  സർകവ്വ നടെതനിപനിനമഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  5    കകേഭാടെനി   രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

5075-60-190-92―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -
സപഭാതുകമഖലൈയനിലന്റിം  മറ്റു  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലമുള്ള  നനികക്ഷപങ്ങള  -  കകേരള
സറയനില  സഡവലൈപ്സമനറ  കകേഭാര്പകറഷന്  -  കജഭായനിനറ  സവഞര്
കേമനനിയനിസലൈ പദ്ധതനികേള

വനിഹനിതന്റിം   : ഇല്ല

125.  നനിലൈമ്പൂര്  നഞൻഗഡറ  സറയനിലപദ്ധതനിയുസടെ  വനിശദമഭായ  പഠന  റനികപഭാർട്ടേറ
തയഭാറഭാക്കുനതനിനന്റിം  സർകവ്വ  നടെതനിപനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  5    കകേഭാടെനി   രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

5075-60-800-83―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -  മറ്റു
സചെലൈവകേള  -  സകേഭാച്ചനി നഗരതനിസലൈ സമകടഭാ സറയനില പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം   : 1 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

126.  സകേഭാച്ചനി  സമകടഭായുസടെ  വനിവനിധ  നനികുതനി  ഇളവറ/കേതീഴ്ക്കടെന്റിം/വഭായ്പ  തനിരനിച്ചടെവറ
എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  667.66    കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5075-60-800-66―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -  മറ്റു
സചെലൈവകേള  -  കകേരള  സറയനില  സഡവലൈപ്സമനറ  കകേഭാര്പകറഷന്  -
കജഭായനിനറ സവഞര് കേമനനിയനിസലൈ പദ്ധതനികേള

വനിഹനിതന്റിം   : 1 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

127.  സനിലവര്ലലൈൻ  പദ്ധതനിയുസടെ  ഭൂമനി  ഏസറടുകല നടെപടെനികേളക്കുന്റിം നനിർമഭാണ
പവൃതനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  300    കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

5075-60-800-59―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -  മറ്റു
സചെലൈവകേള  -  കമഭാകട്ടേഭാര്രഹനിത ഗതഭാഗതന്റിം   (EAP)

വനിഹനിതന്റിം   : 50 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

128.  കമഭാകട്ടേഭാർരഹനിത  ഗതഭാഗത  പദ്ധതനികേളകഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
70.46    കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ    സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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5075-60-800-58―മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള  മൂലൈധനസച്ചലൈവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -  മറ്റു
സചെലൈവകേള  -  മഭാഹനി  മുതല  വളപട്ടേണന്റിം  വസരയുള്ള  സവസ്റ്റേറ  കകേഭാസ്റ്റേറ
കേനഭാലകേളുസടെയുന്റിം ഫതീഡർ കേനഭാലകേളുസടെയുന്റിം സമച്ചസപടുതല

വനിഹനിതന്റിം   : 1,000 രൂപ (പഭാന്)

129.  സവസ്റ്റേറകകേഭാസ്റ്റേറ കേനഭാലൈനിസന ഭഭാഗമഭായുള്ള മഭാഹനി വളപട്ടേണന്റിം സസ്ട്രേച്ചനിസന ഇനനിയുന്റിം
പൂർതതീകേരനികഭാനള്ള  ഭഭാഗതനിസന  സ്ഥലൈകമസറടുപനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
16.25    കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

7055―കറഭാഡറ ഗതഭാഗതതനിനള്ള വഭായ്പകേള

7055-00-190-99―കറഭാഡറ  ഗതഭാഗതതനിനള്ള  വഭായ്പകേള  -  സപഭാതുകമഖലൈയ്ക്കുന്റിം  മറ്റു
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുമുള്ള  വഭായ്പകേള  -  കകേരള  കസ്റ്റേററ  കറഭാഡറ  ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ
കകേഭാര്പകറഷനള്ള വഭായ്പകേള

വനിഹനിതന്റിം   : 1,000 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

130.  സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.  ജതീവനകഭാര്കറ  ശമളതനിനന്റിം സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.
സപന്ഷന്കഭാര്കറ സപന്ഷനന്റിം നലകുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില  1258.78    കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

സമനിതനിയുസടെ അധനികേ ശനിപഭാർശ

131.  സകേ.എസറ.ആർ.ടെനി.സനി.-യുസടെ  കേതീഴെനില  വനിവനിധ  സ്ഥലൈങ്ങളനില  വഭാണനിജഭ്യ
സമുച്ചയങ്ങളുസടെ  പണനി  ആരന്റിംഭനിചസവങനിലന്റിം  ആയതറ  പൂർതനിയഭാകഭാനഭാവഭാസത
മുടെങ്ങനികേനിടെക്കുകേയഭാണറ.  ആയതറ  പൂർതതീകേരനിക്കുനതനിനറ  പുതനിയ  ശതീർഷകേന്റിം  അനവദനിച്ചറ
50    കകേഭാടെനി   രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന്,
2021 ജൂലലൈ 7. സബ്ജകറ കേമനിറനി V.

                                                                               


