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സബ്ജകറ കേമനിറനി  V

(മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന്   :  

ശതീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
     സപഭാതുമരഭാമതറ-വനികനഭാദസ ഞഭാരന്റിം, യുവജനകേഭാരര്യ വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷര്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള്   :  

ശതീ. ആനണനി രഭാജ,
        ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി

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

അന്റിംഗങ്ങള്  :  

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

ശതീമതനി ഉമ കതഭാമസറ *.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന്, സസക്രട്ടേറനി-ഇന്-ചഭാര്ജറ

ശതീമതനി രജനനി വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ഷതീബഭാ വര്ഗതീസറ, സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി അമനിളനി പനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

*പനി.ടെനി. കതഭാമസറ 22-12-2021-നറ അന്തരനിചതനിസന തുടെര്നറ 30-6-2022-സല 242-ാം നമര് ബുള്ളറനിന്-ഭഭാഗന്റിം 2 
പകേഭാരന്റിം നഭാമനനിര്കദ്ദേശന്റിം സചയ്യസപട.



അവതഭാരനികേ

മരഭാമതന്റിം  ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  V-സന
2021  ഏപനില  1  മുതല  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം  239(1)
അനുസരനിചറ സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന.

മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി V (2021-2023),
7-6-2021-സല  26-ാം  നമര്  ബുള്ളറനിന്  പകേഭാരന്റിം  രൂപതീകൃതമഭായനി.  പസ്തുത  സമനിതനി  2021
ഏപനില  1  മുതല  2022  മഭാര്ചറ  31  വസര  പരനിഗണനിച  വനിഷയങ്ങളഭാണറ  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേനില
ഉള്സകഭാള്ളനിചനിരനിക്കുനതറ.

റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലയളവനില  സമനിതനി  21-6-2021,  29-6-2021,  7-7-2021,  28-9-2021,
 24-11-2021, 28-1-2022 എനതീ തതീയതനികേളനിലഭായനി 6 കയഭാഗങ്ങള് കചരുകേയുണ്ടഭായനി. വനിവനിധ
വര്ഷങ്ങളനിസല  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ടകേളനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  കടെകണ  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്,  കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള്,  2020-21
സഭാമതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടെകണ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ,  2020  എപനില  1  മുതല  2021
മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  പതീരനികയഭാഡനികല  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  എനനിവയുസടെ  പരനിഗണന,
ചട്ടേങ്ങളുസടെ സഭാധൂകേരണന്റിം,  ചട്ടേന്റിം  235  എ പകേഭാരന്റിം വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളനികന്മേലുള്ള ചര്ച, 2021-22
സഭാമതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന,  വനിവനിധ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേള് ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനി റനികപഭാര്ടകേളുസടെ പരനിഗണന
എനനിവയഭായഭാണറ  സമനിതനി  കയഭാഗങ്ങള്  കചര്നതറ.  പസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനിസല  ശരഭാശരനി
ഹഭാജര്നനില 78.78% ആയനിരുന. 

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദര്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ  തയ്യഭാറഭാകനിയനിടള്ളതറ.  ആയതനിസന
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള് ചുവസടെ കചര്ക്കുന.

അദര്യഭായന്റിം I –   സമനിതനി സഭയനില സമര്പനിച റനികപഭാര്ടകേള് 

അദര്യഭായന്റിം II –  സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള്

അദര്യഭായന്റിം III – സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള്/എസറ.ആര്.ഒ.-കേള്

അദര്യഭായന്റിം IV-  നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 എ പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്ത വനിഷയങ്ങള്

അദര്യഭായന്റിം V –  നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ   
        പവര്തന റനികപഭാര്ടകേള്



അദര്യഭായന്റിംVI  -  a)  2021-22-സല  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  
    സന്റിംബനനിച   റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടെകണ റനികപഭാര്ട്ടേറ 
    സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം.

 b)  വനിവനിധ  വര്ഷങ്ങളനിസല  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  
     സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ടകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ലഭനിചതുന്റിം  
     സമനിതനി പരനിഗണനിചതുമഭായ നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള്

അദര്യഭായന്റിം VII – സമനിതനിയുസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ടകേള് സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള്

കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള് അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2022 ജൂസസല 18-ാംതതീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

    
  പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,  
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന്,
2022 ജൂലല 18. സബ്ജകറ കേമനിറനി V.
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1-4-2021 മുതല് 31-3-2022 വരരെയുള്ള പപീരെരിയയയോഡരിക്കല് റരിയപയോ  ര്ടട

അദദയോയയം   - I

സമരിതരി സഭയരില് സമര്പരിച്ച റരിയപയോര്ട്ടുകള

1)  മരെയോമതയം ഗതയോഗതവയം വയോര്തയോവരിനരിമയവയം സയംബനരിച്ച സബ്ജകട കമരിറരി  V-രന
2021-22  സയോമ്പതരിക  വര്ഷരത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച
ഒനയോമതട  റരിയപയോര്ടരിരന കരെടെട  7-7-2021-രലെ യയയോഗതരില് സമരിതരി അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം
പ്രസ്തുത റരിയപയോര്ടട 22-7-2021-നട സഭയരില് സമര്പരിക്കുകയുയം രചെയ.

2)  മരെയോമതയം ഗതയോഗതവയം വയോര്തയോവരിനരിമയവയം സയംബനരിച്ച സബ്ജകട  കമരിറരി  V-രന
2020-21  സയോമ്പതരിക  വര്ഷരത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച
അഞയോമതട  റരിയപയോര്ടരിയന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  യടെക്കണ്  റരിയപയോര്ടരിരന  കരെടെട  7-7-2021-രലെ
യയയോഗതരില്  സമരിതരി  അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത  റരിയപയോര്ടട  26-7-2021-നട  സഭയരില്
സമര്പരിക്കുകയുയം രചെയ.

3)  സമരിതരിയുരടെ  2020  ഏപ്രരില്  1  മുതല്  2021  മയോര്ച്ചട  31  വരരെയുള്ള ആനുകയോലെരിക
റരിയപയോര്ടരിരന കരെടെട  7-7-2021-രലെ യയയോഗതരില് അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം പ്രസ്തുത റരിയപയോര്ടട
26-7-2021-നട സഭയരില് സമര്പരിക്കുകയുയം രചെയ.

അദദയോയയം   - II

സമരിതരി പരെരിയശയോധരിച്ച ബരില്ലുകളുരടെ വരിശദയോയംശങ്ങള

ഇല.

അദദയോയയം   - III

സമരിതരി പരെരിഗണരിച്ച ചെടങ്ങള/എസട.ആര്.ഒ.-കളുരടെ വരിശദയോയംശങ്ങള

സമരിതരിയുരടെ  28-1-2022-രലെ  യയയോഗയം  2022-രലെ  യകരെള  ടയോന്യസയോര്ടട  സര്വപീസട(അരമന്ഡട രമനട)
രസഷദല് റൂളസരിരന കരെടെട പരെരിഗണരിക്കുകയുയം യഭദഗതരികളരിലയോരത അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം രചെയ. 

സമരിതരിയുരടെ  28-9-2021-രലെ യയയോഗയം  2019-രലെ യകരെള യമയോയടയോര് വയോഹന  (രെണയോയം
യഭദഗതരി)  ചെടങ്ങള  (S.R.O.  841/2020)  സയോധൂകരെരിച.  സമരിതരിയുരടെ  24-11-2021-രലെ
യയയോഗയം  2020 -രലെ യകരെള രമയടയോയപയോളരിറന് ടയോന്യസയോര്ടട  അയതയോറരിറരി  ചെടങ്ങള(S.R.O.
611/2020) സയോധൂകരെരിച.

981/2022.
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അദദയോയയം   - IV

ചെടയം 235 എ  പ്രകയോരെയം യചെര്ന യയയോഗങ്ങള സയംബനരിച്ച വരിശദയോയംശയം

സമരിതരിയുരടെ 28-1-2022-രലെ യയയോഗയം 'രപയോതുമരെയോമതട പ്രവൃതരികരള സയംബനരിച്ചട
രപയോതുജനങ്ങളക്കുണയോകുന  പരെയോതരി  പരെരിഹരെരിക്കുനതരിനുയം  വകുപരിരന  പ്രവര്തനങ്ങള
കൂടുതല്  ജനസസൗഹൃദമയോക്കുനതരിനുയം  സസപീകരെരിച  വരുന  നടെപടെരികള',  'KSRTC-യുരടെ
പ്രവര്തനയം',  'യകരെളതരിരലെ  വരിവരിധ  തുറമുഖങ്ങള'  എനപീ  വരിഷയങ്ങള  സയംബനരിച്ചട
ബനരപട ഉയദദയോഗസ്ഥരുമയോയരി ചെര്ച്ച നടെതരി. 

അദദയോയയം   - V

യകരെള  നരിയമസഭയുരടെ  നടെപടെരിക്രമവയം  കയോരെദനരിര്വഹണവയം  സയംബനരിച്ച
ചെടങ്ങളരിരലെ  ചെടയം  236(6)  പ്രകയോരെയം  സഭയുരടെ  യമശപ്പുറതവച്ച വയോര്ഷരിക
പ്രവര്തന റരിയപയോര്ട്ടുകള  

ധനയോഭദര്ത്ഥന 
നമ്പര്

സയോമ്പതരിക
വര്ഷയം വകുപട

സഭയുരടെ
യമശപ്പുറത
വച്ച തപീയതരി

(1) (2) (3) (4)

XLI ―ഗതയോഗതയം 2018-19
യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട & ഇന്ലെയോനട

നയോവരിയഗഷന്
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം)

10-6-2021

XLI ―ഗതയോഗതയം 2019-20
യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട & ഇന്ലെയോനട

നയോവരിയഗഷന്
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം)

10-6-2021

XL ―തുറമുഖങ്ങള 2019-20 തുറമുഖ വകുപട
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം) 10-6-2021

XV―രപയോതുമരെയോമതട 2019-20 രപയോതുമരെയോമതട വകുപട
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം) 10-6-2021

XLI ―ഗതയോഗതയം 2016-17 ഗതയോഗതയം
(രറയരില്യവ) 12-8-2021

XLI ―ഗതയോഗതയം 2017-18 ഗതയോഗതയം
(രറയരില്യവ) 12-8-2021

XLI ―ഗതയോഗതയം 2018-19
ഗതയോഗതയം

(രറയരില്യവ)
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം)

12-8-2021
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(1)  (2) (3) (4)

 XLI ―ഗതയോഗതയം 2020-21
യകയോസ്റ്റല്  ഷരിപരിയംഗട  &  ഇന്ലെയോനട
നയോവരിയഗഷന്
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം)

3-11-2021

 XLI ―ഗതയോഗതയം 2016-17 ഗതയോഗതയം
(KSRTC) 16-3-2022

 XLI ―ഗതയോഗതയം 2017-18 ഗതയോഗതയം
(KSRTC) 16-3-2022

 XLI ―ഗതയോഗതയം 2018-19
ഗതയോഗതയം
(KSRTC)
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം)

16-3-2022

 XLI ―ഗതയോഗതയം 2019-20
ഗതയോഗതയം
(KSRTC)
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം)

16-3-2022

 XLI ―ഗതയോഗതയം 2020-21
ഗതയോഗതയം
(KSRTC)
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം)

16-3-2022

XV ―രപയോതുമരെയോമതട 2020-21 രപയോതുമരെയോമതട വകുപട
(കയോലെതയോമസപതരിക സഹരിതയം) 16-3-2022

അദദയോയയം   - VI

(a)  2021-22-രലെ     ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ     പരെരിയശയോധന        സയംബനരിച്ച
      റരിയപയോര്ടരിയന്മേലുള്ള ആക്ഷന് യടെക്കണ് റരിയപയോര്ടട സയംബനരിച്ച സയംഗ്രഹയം

ആരക
ശരിപയോര്ശകളുരടെ

എണയം

റരിയപയോര്ടരില് ഉളരപടുതരി
യരിട്ടുള്ള, മറുപടെരി ലെഭരിച്ച

ശരിപയോര്ശകളുരടെ
ഖണരിക നമ്പര്

മറുപടെരി
ലെഭരിക്കുവയോനുള്ള
ശരിപയോര്ശകളുരടെ
ഖണരിക നമ്പര്

മറുപടെരി
ലെഭരിക്കുവയോനുള്ള
ശരിപയോര്ശകളുരടെ
ആരക എണയം

131 9-107,117-120,129-131 1-8,108-116,121-128 25

b)  2020-21,2019-20  എനപീ  സയോമ്പതരിക  വര്ഷങ്ങളരിരലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ
പരെരിയശയോധന സയംബനരിച്ച റരിയപയോര്ട്ടുകളരിരലെ ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേലുള്ള  ആക്ഷന് യടെക്കണ്
റരിയപയോര്ട്ടുകളരില് ഉളരപടെയോത തയോരഴെപറയുന ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേലുള്ള നടെപടെരി യസ്റ്ററടരമനട
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സമരിതരി പരെരിഗണരിക്കുകയുയം അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം രചെയ.   കൂടെയോരത  2019-20-രലെ ഡരിയലെ
യസ്റ്ററടരമനട ബഹ. വകുപ്പുമനരി സഭയരില് സമര്പരിക്കുകയുയം രചെയ.

2020-21 സയോമ്പതരിക വര്ഷരത ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരെരിയശയോധന
 സയംബനരിച്ച അഞയോമതട റരിയപയോര്ടട

ശരിപയോര്ശ

3075-60-001-98-05-3― മറ്റു  ഗതയോഗത  സര്വപീസുകള    -    മറ്റുള്ളവ  –  ഭരെണവയം

നടെതരിപ്പുയം    -    യമല്യനയോടയം    -    ഓഫപീസട  രചെലെവകള

-  രടെലെരിയഫയോണ് രചെലെവട

രടെലെരിയഫയോണ് ചെയോര്ജട കൂടെരിശരികയരിനതരില് ബരി.എസട.എന്.എല്.-നട നല്കുനതരിനയോയരി

ഇസൗ ശപീര്ഷകതരില് 15,000  രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട സമരിതരി ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുന.

 (ഖണരിക : 128)

സസപീകരെരിച്ച നടെപടെരി

ബഡ്ജറട വരിഹരിതയം പൂര്ണമയോയരി രചെലെവഴെരിച. അധരിക തുക അനുവദരിച്ചരിടരില.

(റഫ. നയം.  : എ 1/73/2020/സരി.എസട.രഎ.എന്.ഡരി.,   തപീയതരി  : 19-7-2021)   

ശരിപയോര്ശ

3075-60-001-98-21-2― മറ്റു  ഗതയോഗത  സര്വപീസുകള    -    മറ്റുള്ളവ  –  ഭരെണവയം

നടെതരിപ്പുയം    -    യമല്യനയോടയം    -    യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങള    -

സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം

വരിവരിധ  മപീറരിയംഗുകളക്കുയം  പരെരിയശയോധനയ്ക്കുമയോയരി  യയോത  കൂടുതലെയോകുനതുയം  വയോഹനതരിരന

കയോലെപഴെക്കവയം കയോരെണയം അറകുറപണരികള നടെയതണതുള്ളതരിനയോലുയം രസയര് പയോര്ടടസുകളുരടെ

വരിലെയരിലുയം ഇന്ഷസറന്സട പ്രപീമരിയതരിലുമുണയോയ വര്ദനവയം മൂലെയം ഉള്ള അധരിക രചെലെവരിനുമയോയരി

ഇസൗ ശപീര്ഷകതരില് 45,000 രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട സമരിതരി ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുന.

 (ഖണരിക : 129)
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സസപീകരെരിച്ച നടെപടെരി
ബഡ്ജറട  വരിഹരിതയം പൂര്ണമയോയരി രചെലെവഴെരിച. അധരികതുകഅനുവദരിച്ചരിടരില.

(റഫ. നയം.  : എ 1/73/2020/സരി.എസട.രഎ.എന്.ഡരി.,   തപീയതരി : 19-7-2021)    

ശരിപയോര്ശ

3075-60-001-98-45―മറ്റു  മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകള    -    മറ്റുള്ളവ    -    ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം    -  
യമ   യമല്യനയോടയം   -   പരി  .  ഒ  .  എല്  .

പരി.ഒ.എല്.  ഇനതരിലുള്ള  കൂടെരിശരിക  നല്കുനതരിനയോയരി  ഇസൗ  ശപീര്ഷകതരില്  27,000  രൂപ
അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥനവഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  സമരിതരി  ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുന.

 (ഖണരിക : 130)

സസപീകരെരിച്ച നടെപടെരി

ബഡ്ജറട വരിഹരിതയം പൂര്ണമയോയരി രചെലെവഴെരിച്ചരിടരിരലനതരിനയോല് അധരിക തുക ആവശദമയോയരി വനരില.

 (റഫ. നയം.  : എ 1/73/2020/സരി.എസട.രഎ.എന്.ഡരി.,   തപീയതരി : 19-7-2021)   

ശരിപയോര്ശ

3075-60-800-97―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകള  -  മറ്റുള്ളവ – മറട  രചെലെവകള -ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗത
കനയോലുകളുരടെ സയംരെക്ഷണയം

യകയോവളയം -  യബക്കല് രവസ്റ്റട യകയോസ്റ്റട കനയോലെരിരന 555 കരിയലെയോമപീറയറയോളയം ഭയോഗയം ജലെഗതയോഗതതരിനട
പരെദയോപ്തമയോയതരിനയോല്  കനയോലുകളുരടെയുയം  അനുബന  നരിര്മരിതരികളുരടെയുയം  അറകുറപണരികളക്കയോയരി  ഇസൗ
ശപീര്ഷകതരില്  4.5  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥനവഴെരി
വകയരിരുതണരമനട സമരിതരി ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുന. 

 (ഖണരിക : 131)

സസപീകരെരിച്ച നടെപടെരി

148  ലെക്ഷയം രൂപ  5075-60-800-86  ശപീര്ഷകതരില് നരിനയം വകമയോറരിയതട ഉളരപരടെ ആരക  198
ലെക്ഷയം രൂപ രചെലെവഴെരിച്ചരിട്ടുണട.

 (റഫ. നയം.  : എ 1/73/2020/സരി.എസട.രഎ.എന്.ഡരി.,   തപീയതരി : 19-7-2021)         

ശരിപയോര്ശ

3075-60-800-87(01)  ―  മറ്റുറ്റുു ഗതയോഗത സര്വപീസുകള   -    മറ്റുള്ളവ – മറട രചെലെവകള   -    ഉളനയോടെന് കപല്
ഗതയോഗതയം യപ്രയോതയോഹരിപരിക്കുനതരിനുള്ള നരിധരി  -  ഉളനയോടെന് കപല്     ഗതയോഗതയം
യപ്രയോതയോഹരിപരിക്കുനതരിനുള്ള നരിധരി
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ജലെപയോതകള വഴെരിയുള്ള ചെരെക്കട ഗതയോഗതയം പ്രയോരെയംഭദശയരിലെയോയതരിനയോല് കയോര്യഗയോ സബ്സരിഡരി
നരിലെനരില്യക്കണതട  ആവശദമയോണട.  ആയതരിനയോല്  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  1.99  യകയോടെരി  രൂപ
അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥനവഴെരി വകയരിരുതണരമനട സമരിതരി ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുന.

 (ഖണരിക : 132)

സസപീകരെരിച്ച നടെപടെരി

ബഡ്ജറട  വരിഹരിതയം  പൂര്ണമയോയരി  രചെലെവഴെരിക്കയോതതരിനയോല്  അധരിക  തുക  ആവശദമയോയരി
വനരില.  

    (റഫ. നയം.  : എ 1/73/2020/സരി.എസട.രഎ.എന്.ഡരി.,   തപീയതരി  : 19-7-2021)  

ശരിപയോര്ശ

5075-60-800-86―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകളക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട   -   മറ്റുള്ളവ –മറട രചെലെവകള  -
യദശപീയ ജലെപയോത    III-  മയോയരി  അനുബന കനയോലുകരള ബനരിപരിക്കുനതരിനുള്ള
പദതരി   (  ആര്  .  രഎ  .  ഡരി  .  എഫട  .)

NABARD-RIDF  ഉളരപടുതരി  ഭരെണയോനുമതരി  ലെഭരിച്ചട  നടെപരിലെയോക്കരിയരിട്ടുള്ള  മൂഴെരിക്കല്
നയോവരിയഗഷന്  യലെയോക്കട,  രവളരിയയംയകയോടെട  നയോവരിയഗഷന്  യലെയോക്കട  എനപീ  പദതരികളക്കയോയരി  ഈ
ശപീര്ഷകതരില് 20  യകയോടെരി രൂപ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥനവഴെരി വകയരിരുതണരമനട
സമരിതരി ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുന.

 (ഖണരിക : 141)

സസപീകരെരിച്ച നടെപടെരി

അധരിക തുക ആവശദമയോയരി വനരില.  

(റഫ. നയം.  : എ 1/73/2020/സരി.എസട.രഎ.എന്.ഡരി.,   തപീയതരി  : 19-7-2021)  

2019-20 സയോമ്പതരിക വര്ഷരത ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരെരിയശയോധന സയംബനരിച്ച 
നയോലെയോമതട റരിയപയോര്ടട

ശരിപയോര്ശ

5075-60-190-94―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകളക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട - മറ്റുള്ളവ-രപയോതുയമഖലെയരിലുയം
മറ്റു  സ്ഥയോപനങ്ങളരിലുമുള്ള  നരിയക്ഷപങ്ങള-യകരെള  റയോപരിഡട  ടയോന്സരിറട
യകയോര്പയറഷന്  നരിയക്ഷപങ്ങള  (തരിരുവനന്തപുരെയം,  യകയോഴെരിയക്കയോടെട  നഗരെങ്ങളരിരലെ
രരലെറട രമയടയോ പദതരി)(MIDP)
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തരിരുവനന്തപുരെയം, യകയോഴെരിയക്കയോടെട നഗരെങ്ങളരിരലെ രരലെറട രമയടയോ പദതരികളുരടെ പ്രയോരെയംഭ
നടെപടെരികളക്കുയം  കണ്സളടന്സരി  ഫപീസരിനതരിലുയം  യകരെള  റയോപരിഡട  ടയോന്സരിറട
യകയോര്പയറഷരന ഭരെണപരെമയോയ രചെലെവകളക്കുമയോയരി ഇസൗ ശപീര്ഷകതരില്  56.99  യകയോടെരി
രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  അനുവദരിക്കണരമനട
സമരിതരി ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുന.

    (ഖണരിക : 123)

സസപീകരെരിച്ച നടെപടെരി

തരിരുവനന്തപുരെയം,  യകയോഴെരിയക്കയോടെട  രരലെറട  രമയടയോ പദതരികളുരടെ പ്രവര്തനങ്ങളക്കയോയരി
2019 -20-ല്  5075-60-190-94  എന ശപീര്ഷകതരില്  1  ലെക്ഷയം രൂപ വകയരിരുതരിയരിരുന.
യകരെള  റയോപരിഡട  ടയോന്സരിറട  യകയോര്പയറഷരന  രരദനയംദരിന  രചെലെവകളക്കുയം  മറ്റു
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുമയോയരി 2019 -20-ല് 1,09,02,645 രൂപ രചെലെവയോയരിട്ടുണട. ഇതട മുന്കയോലെ
നപീക്കരിയരിരുപട  തുകയരില്  നരിനയോണട  രചെലെവയോക്കരിയരിട്ടുള്ളതട.  രരലെറട  രമയടയോ  പദതരിയുരടെ
പുതുക്കരിയ പദതരി യരെഖയട ഭരെണയോനുമതരി ലെഭദമയോയരിടരിലയോതതരിനയോല് സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച്ച
അധരിക തുക ആവശദമയോയരി വനരില.

(റഫ. നയം.  : PWD-PS1/197/2019-PWD,   തപീയതരി  : 9-4-2021)   

(കയോലെതയോമസപതരിക  10-6-2021-നട സഭയരില് സമര്പരിച.)   

അദദയോയയം   - VII

സമരിതരിയുരടെ പ്രയതദക റരിയപയോർട്ടുകള സയംബനരിച്ച വരിശദയോയംശങ്ങള

2021 ഏപ്രരില് 1 മുതല് 2022 മയോർച്ചട 31 വരരെയുള്ള കയോലെയളവരില് സമരിതരി പ്രയതദക
റരിയപയോർട്ടുകള ഒനയം സമർപരിച്ചരിടരില.

2021-22   വര്ഷരത ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരെരിയശയോധന

21-6-2021, 29-6-2021 എനപീ തപീയതരികളരില് യയയോഗയം യചെര്നട സമരിതരി 2021-22
സയോമ്പതരിക  വര്ഷരത  IX,XV,XL,XLI  എനപീ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളരിയന്മേല്  സൂക
പരെരിയശയോധന നടെതകയുയം ശരിപയോര്ശകള നല്കുകയുയം രചെയ. 7-7-2021-രലെ യയയോഗതരില്
പ്രസറ്റുുത ശരിപയോര്ശകളടെങ്ങരിയ  കരെടെട റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

                                    പരി. എ. മുഹമദട റരിയയോസട
തരിരുവനന്തപുരെയം,     രചെയര്മയോന്,     
2022 ജൂലലെ 18.                                                                  സബ്ജകട കമരിറരി V.
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അനുബനയം

21-6-2021-രലെ യയയോഗനടെപടെരിക്കുറരിപട

മരെയോമതയം  ഗതയോഗതവയം  വയോർതയോവരിനരിമയവയം  സയംബനരിച്ച  സബ്ജകട  കമരിറരി  V,
2021 ജൂൺ 21-ാം തപീയതരി തരിങ്കളയോഴ്ച്ച രെയോവരിരലെ 11 മണരിക്കട നരിയമസഭയോ സമുച്ചയതരിരലെ
'5 എ'  സയമളനഹയോളരില്  സമരിതരി  രചെയർമയോൻ  ബഹ.  രപയോതുമരെയോമതട -  വരിയനയോദസഞയോരെ
വകുപ്പുമനരി  ശപീ.  പരി.  എ.  മുഹമദട  റരിയയോസരിരന  അദദക്ഷതയരില്  യയയോഗയം  യചെർന.
തദവസരെതരില്  സമരിതരിയുരടെ  എകട-ഒഫപീയഷദയോ  അയംഗങ്ങളയോയ      ബഹ.  തുറമുഖയം,
മമ്യൂസരിയയം,  പുരെയോവസ്തു  വകുപ്പുമനരി  ശപീ.  അഹമദട  യദവർയകയോവരില്,  ബഹ.  ഗതയോഗത
വകുപ്പുമനരി ശപീ. ആനണരി രെയോജു എനരിവരുയം  ഹയോജരെയോയരിരുന.

ഹയോജരെയോയ അയംഗങ്ങള   :

1. ശപീ. യമയോന്സട യജയോസഫട, എയം.എല്.എ.

2. ശപീ. പ്രയമയോദട നയോരെയോയണ്,             ''

3. ശപീ. രക. യപ്രയംകുമയോര്,                  ''

4. ശപീ. പരി. പരി. സുയമയോദട,                 ''

5. ശപീ. വരി. ആര്. സുനരില് കുമയോര്,      ''

വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖന പരങ്കടുത അയംഗയം:

ശപീ. പരി. ടെരി. യതയോമസട, എയം.എല്.എ.

നരിയമസഭയോ രസക്രയടറരിയറട :

1. ശപീമതരി രെജനരി വരി. ആര്., യജയോയരിനട രസക്രടറരി

2. ശപീമതരി ഷപീബയോ വര്ഗപീസട, രഡപമ്യൂടരി രസക്രടറരി

3. ശപീമതരി അമ്പരിളരി പരി., അണര് രസക്രടറരി.

ഹയോജരെയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര്:

1. ശപീ. സഞ്ജയട കസൗള, രസക്രടറരി, തുറമുഖ വകുപട.

2. ശപീ. ആനനട സരിയംഗട, രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

3. ശപീ.  എല്.  രെയോധയോകൃഷ്ണന്,  മയോയനജരിയംഗട  ഡയറകര്  &  സരി.ഇ.ഒ.,  മലെബയോര്
ഇനര്നയോഷണല് യപയോര്ടട & സപീസട ലെരിമരിറഡട.
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4. ശപീ.  ജയോഫര്  മയോലെരികട,  മയോയനജരിയംഗട  ഡയറകര്,  യറയോഡ്സട  &  ബരിഡ്ജസട

രഡവലെപ്രമനട യകയോര്പയറഷന് ഓഫട യകരെള ലെരിമരിറഡട (ആര്.ബരി.ഡരി.സരി.രക).

5. ശപീമതരി  ലസജയമയോള എന്.  യജക്കബട,  മയോയനജരിയംഗട  ഡയറകര്,  യകരെള യസ്റ്ററട

കണ്സ്ട്രക്ഷന് യകയോര്പയറഷന് ലെരിമരിറഡട.

6. ശപീമതരി  ബപീന എല്.,  ചെപീഫട  എകരികമ്യൂടപീവട  ഓഫപീസര്,  യകരെള  യറയോഡട  ഫണട

യബയോര്ഡട (രക.ആര്.എഫട.ബരി).

7. ശപീ. ടെരി. പരി. സലെപീയം കുമയോര്, ചെപീഫട എകരികമ്യൂടപീവട ഓഫപീസര്, യകരെള മയോരെരിലടെയം യബയോര്ഡട.

8. ശപീമതരി  ലഹജപീന്  ആല്ബര്ടട,  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്  (രകടരിടെവരിഭയോഗയം),

രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

9. ശപീ.  യജയോയമയോന് രക.  യജയോര്ജട,  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്,  ഹയോര്ബര് എഞരിനപീയറരിയംഗട

ഡരിപയോര്ടടരമനട.

10. ശപീമതരി ഡയോര്ലെരിന് ഡരിക്രൂസട,  ചെപീഫട എഞരിനപീയര്,  യകരെള യസ്റ്ററട ടയോന്യസയോര്ടട

യപ്രയോജകട (രക.എസട.ടെരി.പരി).

11. ശപീ.  അയശയോകട  കുമയോര്  എയം.,  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്  (നയോഷണല്  ലഹയവ),

രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

12. ശപീ. എസട. മയനയോയമയോഹന്, ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (ബരിഡ്ജസട), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

13. ശപീ. അജരിതട രെയോമചെന്ദ്രന്, ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (യറയോഡ്സട), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

14. ശപീമതരി സരിന്ധു ടെരി. എസട., ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (ആര്.എയം), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

15. ശപീമതരി ശപീലെത സുകുമയോരെന്, യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ധനകയോരെദ വകുപട.

16. ശപീമതരി യശയോഭ വരി. ആര്., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ധനകയോരെദ വകുപട.

17. ശപീ. അനരില് കുമയോര് എയം., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ധനകയോരെദ വകുപട.

18. യഡയോ.  സയന്തയോഷട  സതദപയോല്,  ജനറല്  മയോയനജര്  (രടെകരിക്കല്),  വരിഴെരിഞയം

ഇനര്നയോഷണല് സപീയപയോര്ടട ലെരിമരിറഡട.

19. ശപീ.  രക.  രെവപീന്ദ്രന് ആശയോരെരി,  സപീനരിയര് ഫരിനയോന്സട ഓഫപീസര്  (രകടരിടെ വരിഭയോഗയം),
രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

981/2022.
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20. ശപീ.  ലൂയരിസട  എ.  രഫര്ണയോണസട,  സപീനരിയര്  ഫരിനയോന്സട  ഓഫപീസര്  (നയോഷണല്

ലഹയവ), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

21. ശപീ.  സതപീഷട  എന്.,  സപീനരിയര്  ഫരിനയോന്സട  ഓഫപീസര്  (യറയോഡ്സട),  

രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

22. ശപീ.  ശരിവപ്രകയോശന് നയോയര് എയം.,  ഫരിനയോന്സട ഓഫപീസര്,  ലഹയഡയോഗ്രയോഫരികട

സര്യവ വരിയംഗട.

23. ശപീ. അയലെയോഷദസട ഫയോന്സരിസട, ഫരിനയോന്സട ഓഫപീസര്, തുറമുഖ വകുപട.

24. ശപീ. ശങ്കരെന് സുമ,  കമ്പനരി രസക്രടറരി,  വരിഴെരിഞയം ഇനര്നയോഷണല് സപീയപയോര്ടട

ലെരിമരിറഡട.

സമരിതരി,  2021-22  സയോമ്പതരിക വര്ഷരത ബഡ്ജറരില് ഉളരക്കയോള്ളരിച്ചരിരെരിക്കുന

ധനയോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  XV (രപയോതുമരെയോമതട),  XL (തുറമുഖങ്ങള)  എനരിവ സയംബനരിച്ച

സൂകപരെരിയശയോധനയുരടെ  ഭയോഗമയോയരി  ബനരപട  ഉയദദയോഗസ്ഥരുമയോയരി  ചെര്ച്ച  നടെതകയുയം

ശരിപയോര്ശകള നല്കുകയുയം രചെയ.

ധനയോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  XV (രപയോതുമരെയോമതട)

രപയോതുമരെയോമതട വകുപരിനട  2059, 3054, 4059, 5054  എനരിങ്ങരന നയോലെട യമജര്

രഹഡ്ഡുകളരിലെയോയരി  5500  യകയോടെരി  രൂപയയോണട  ഈ  വര്ഷരത  ബഡ്ജറരില്

അനുവദരിച്ചരിരെരിക്കുനരതനയം  രപയോതുമരെയോമതട  വകുപട  ഏകയദശയം  32000  കരിയലെയോമപീറര്

യറയോഡുകളയോണട സയംസ്ഥയോനതട പരെരിപയോലെരിക്കുനരതനയം ബരി.എയം. & ബരി.സരി. യറയോഡരിനുള്ള

രചെലെവട  ഒരു  കരിയലെയോമപീററരിനട  80  ലെക്ഷയം  രൂപയയോരണനയം  രപയോതുമരെയോമതട  വകുപട

രസക്രടറരി  ആമുഖമയോയരി  പറഞ.   കൂടെയോരത  2812  പയോലെങ്ങളുയം  11724  രകടരിടെങ്ങളുയം

രപയോതുമരെയോമതട  വകുപരിരന  കപീഴെരില്  വരുനതയോയുയം  ബഡ്ജറരില്  അനുവദരിക്കുന

തുകയ്ക്കുപുറയമ റപീബരില്ഡട യകരെള ഇനരിയഷദറപീവട വഴെരിയുയം ഫണട ലെഭരിക്കുനതയോയുയം കഴെരിഞ

വര്ഷരത 1500 യകയോടെരി രൂപയുരടെ ബരില് കുടെരിശരിക ഉള്ളതയോയുയം ഈ സയോഹചെരെദതരിലെയോണട

എലയോ  ശപീര്ഷകങ്ങളരിലുയം  കൂടുതല്  തുക  ആവശദരപടരിരെരിക്കുനരതനയം  അയദ്ദേഹയം

കൂടരിയച്ചര്ത. 

2059―രപയോതുമരെയോമതട

2059-01-051―രപയോതുമരെയോമതട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം
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നരിയമസഭയുരടെയുയം നപീതരിനദയോയ നരിര്വഹണയം,  ഇലെക്ഷന്,  ഭൂനരികുതരി,  രെജരിയസ്ട്രഷന്,
വരില്പന  നരികുതരി,  യപയോലെപീസട,  വരിദദയോഭദയോസയം  തുടെങ്ങരിയ  വകുപ്പുകളുരടെയുയം  ഓഫപീസട
രകടരിടെങ്ങളുരടെ രചെറുകരിടെ മരെയോമതട പണരികളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  48.53  ലെക്ഷയം
രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2059-01-053―രപയോതുമരെയോമതട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള   -   സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം

വരിവരിധ  വകുപ്പുകളുരടെ  കപീഴെരിലുള്ള  ഓഫപീസട  രകടരിടെങ്ങളുരടെ  സയംരെക്ഷണതരിനുയം
അറകുറപണരികളക്കുമയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  8.1174  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2059-60-053―രപയോതുമരെയോമതട   -   മറ്റു രകടരിടെങ്ങള   -   സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം

നപീതരിനദയോയ  നരിര്വഹണയം,  ഭൂനരികുതരി,  രെജരിയസ്ട്രഷന്,  യപയോലെപീസട,  ജയരില്,
വരില്പനനരികുതരി,  ആയരെയോഗദയം  തുടെങ്ങരിയ  വകുപ്പുകളുരടെ  മറട  രകടരിടെങ്ങളക്കുള്ള
സയംരെക്ഷണതരിനുയം  തരിരുവനന്തപുരെയം  നഗരെതരിലുള്ള  മറട  സര്ക്കയോര്  രകടരിടെങ്ങളുരടെ
അറകുറപണരികളക്കുമയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  19.4917  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2059-80-001-99 (01)―രപയോതുമരെയോമതട   -   ജനറല്   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   നടെതരിപട   -
നടെതരിപട    (  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്  രകടരിടെങ്ങളുയം  യലെയോക്കല്
പണരികളുയം  )

                           (02)―നടെതരിപട   (  ചെപീഫട ആര്ക്കരിരടെകട  ,   രപയോതുമരെയോമതട  )

രകടരിടെ  വരിഭയോഗയം  ചെപീഫട  എഞരിനപീയറുരടെയുയം ജപീവനക്കയോരുരടെയുയം ചെപീഫട  ആര്ക്കരിരടെകരിരനയുയം
ജപീവനക്കയോരുരടെയുയം ശമ്പള പരെരിഷ്കരെണ കുടെരിശരിക നല്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്
40.84  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2059-80-001-97-05 (3)―രപയോതുമരെയോമതട    -    ജനറല്   -    ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം  -  നരിര്വഹണയം  -
ഓഫപീസട രചെലെവകള  -  രടെലെരിയഫയോൺ രചെലെവട

   രകടരിടെ  വരിഭയോഗതരിനട  കപീഴെരിലുള്ള  23  ഡരിവരി ഷനുകളരിരലെ  എകരികമ്യൂടപീവട
എഞരിനപീയര്മയോരുരടെ ഓഫപീസുകളരിയലെയുയം ഇവയുരടെ കപീഴെരിലുള്ള സബ്ഡരിവരിഷൻ, രസക്ഷൻ
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ഓഫപീസുകളുയടെയുയം രടെലെരിയഫയോണ് ചെയോർജ്ജുകളക്കയോയരി   ഈ ശപീര്ഷകതരില്  10  ലെക്ഷയം
രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2059-80-001-97-21(2)―രപയോതുമരെയോമതട   -   ജനറല്   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   നരിർവഹണയം   -
യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള   -   സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം

രകടരിടെവരിഭയോഗതരിനട കപീഴെരിലുള്ള  20  ഡരിവരിഷനുകളരിരലെ എകരികമ്യൂടപീവട എഞരിനപീയർ
മയോരുരടെ  ഓഫപീസുകളരിരലെയുയം  ഇവയുരടെ  കപീഴെരിലുള്ള  സബ്ഡരിവരിഷൻ  ഓഫപീസുകളരിരലെയുയം
വയോഹനങ്ങളുരടെ  അറകുറപണരികളക്കയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  10  ലെക്ഷയം  രൂപ
അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2059-80-053―രപയോതുമരെയോമതട   -   ജനറല്   -   സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം

രകടരിടെങ്ങളുരടെ സയംരെക്ഷണതരിനുയം അറകുറപണരികളക്കുയം ലവദദ്യുത സയോമഗ്രരികളുരടെ
സയംരെക്ഷണതരിനുയം  രെയോജ്ഭവന്  സജപീകരെരിക്കലെരിനുയം  തരിരുവനന്തപുരെയം  നഗരെതരിലുള്ള
സര്ക്കയോര്  രകടരിടെങ്ങള,  രസക്രയടറരിയറട  എനരിവയുരടെ  സയംരെക്ഷണതരിനുയം
നമ്യൂഡല്ഹരിയരിരലെ  യകരെള  ഹസൗസരിരന  അറകുറപണരികളക്കുമയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്
7.9051  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം.

3054-01-001-99―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   -   നയോഷണല് ലഹയവയ്സട   -    ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -
ചെപീഫട എഞരിനപീയര്  ,   നയോഷണല് ലഹയവ

നയോഷണല്  ലഹയവ  ചെപീഫട  എഞരിനപീയറുരടെ  ഓഫപീസരിരലെ   യവതനയം,  യയോതയോ
രചെലെവകള, ഓഫപീസട രചെലെവകള, സ്ഥലെയംമയോറബത, അവധരി യയോതയോനുകൂലെദയം,  യമയോയടയോര്
വയോഹനങ്ങളുരടെ  അറകുറപണരികള,  പരി.ഒ.എല്.,  ഇന്തദൻ  യറയോഡട  യകയോൺഗ്രസരിരന
രമമ്പര്ഷരിപട  തുക  എനപീ  ഇനങ്ങളക്കയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  7.53  ലെക്ഷയം  രൂപ
അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-01-001-98―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം  -  നയോഷണല്  ലഹയവയ്സട    -    ഭരെണവയം  നടെതരിപ്പുയം    -
യമല്യനയോടവയം നരിര്വഹണവയം

നയോഷണല്  ലഹയവ  ചെപീഫട  എഞരിനപീയറുരടെ  ഓഫപീസരിരലെ  യവതനയം,
യയോതയോരചെലെവകള, ഓഫപീസട  രചെലെവകള,  പരി.ഒ.എല്  ഇനതരിരലെ  കുടെരിശരിക,  യമയോയടയോര്
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വയോഹനങ്ങളുരടെ സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം,  രമഡരിക്കല് റപീ-ഇയംയബഴടരമനട  എനപീ
ഇനങ്ങളക്കയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  36  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി   വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-01-337-99―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം    -    നയോഷണല് ലഹയവയ്സട    -    യറയോഡുപണരികള-
സയംസ്ഥയോനതരിനകതള്ള  യദശപീയപയോതയരിരലെ  അതദയോവശദ
അറകുറപണരികള  .

സയംസ്ഥയോനതരിനകതള്ള യദശപീയപയോതകളരിരലെ  അതദയോവശദ  അറകുറപണരികള
സമയബനരിതമയോയരി  രചെയതപീര്ക്കുനതരിനട   ഈ  ശപീര്ഷകതരില് 4.5  യകയോടെരി  രൂപ
അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-01-800-99―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം    -    നയോഷണല് ലഹയവയ്സട    -    മറ്റു രചെലെവട    -
മുന്സരിപല്  അതരിര്തരികളക്കുള്ളരില്  വരുന  നയോഷണല്
ലഹയവയുരടെ സയംരെക്ഷണയം  .

പടണതരിയലെക്കട ബനരിപരിക്കുന യറയോഡട നരിര്മയോണതരിരലെ അപയോകത,  മലെയയയോരെ
പ്രയദശങ്ങളരില്  ഉളരപരടെ  മരെരക്കയോമ്പുകള  വപീണട  ലസഡുകള  മറയുനതട,  സരിഗ്നല്
സയംവരിധയോനയം  പ്രവര്തരിക്കയോത പ്രശ്നങ്ങള എനരിവ സയംബനരിച്ചട  ശയോസപീയമയോയ പഠനയം
നടെതരിയരിട്ടുയണയോരയനട സമരിതരി ആരെയോഞതരിനട നയോറടപയോകട പഠനയം നടെതരി 270 ബയോക്കട
യസയോട്ടുകള കരണതരിയരിട്ടുരണനയം ആയതരിനട യകരെള യറയോഡട സുരെക്ഷയോ അയതയോറരിറരി ഫണട
നല്കുനതയോയുയം രപയോതുമരെയോമതട രസക്രടറരി മറുപടെരി നല്കരി. 

മുന്സരിപല് അതരിര്തരികളക്കുള്ളരില് വരുന നയോഷണല് ലഹയവകളരില് ധയോരെയോളയം
അപകടെങ്ങള ഉണയോകുനതരിനയോല് കൂടുതല് പണരികളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 4.56  യകയോടെരി
രൂപ  അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-03-102-99―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം    -    സയംസ്ഥയോന  ലഹയവകള    -    പയോലെങ്ങള    -
സയോധയോരെണ അറകുറപണരികള

കരെയോറുകയോരുരടെ കുടെരിശരിക ബരില്ലുകള മയോറരി നല്കുനതരിനുയം പുതുതയോയരി ഭരെണയോനുമതരി
ലെഭരിച്ച  പ്രവൃതരികള  പൂര്തരിയയോക്കുനതരിനുമയോയരി  73  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി
വകയരിരുതണരമനട  ആവശദരപടരിട്ടുരണങ്കരിലുയം  പ്രസ്തുത  തുക  അപരെദയോപ്തമയോരണനയം
സയംസ്ഥയോനതട ആരകയുള്ള 2754 പയോലെങ്ങളുരടെ അറകുറപണരികളക്കയോയരി 10 യകയോടെരി രൂപ
അധരികമയോയരി അനുവദരിക്കണരമനയം ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (ബരിഡ്ജസട) അഭദര്ത്ഥരിച.
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സയംസ്ഥയോന  ലഹയവകളരിരലെ  പയോലെങ്ങളുരടെ   അറകുറപണരികളക്കുയം  കരെയോറുകയോരുരടെ
കുടെരിശരിക ബരില്ലുകള മയോറരി നല്കുനതരിനുയം പുതുതയോയരി ഭരെണയോനുമതരി ലെഭരിച്ച പ്രവൃതരികള
പൂർതരിയയോക്കുനതരിനുമയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  10 യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-03-102-98―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം    -    സയംസ്ഥയോന  ലഹയവകള    -    പയോലെങ്ങള    -
രവള്ളരപയോക്ക രകടുതരികളുരടെ അറകുറപണരികള

രവള്ളരപയോക്കരക്കടുതരികള  മൂലെയം  നയോശനഷ്ടങ്ങള  സയംഭവരിച്ച  പയോലെങ്ങളുരടെ
അറകുറപണരികള  പൂർതരിയയോക്കുനതരിനുയം  കരെയോറുകയോരുരടെ  കുടെരിശരിക  ബരില്ലുകള  മയോറരി
നല്കുനതരിനുയം പുതുതയോയരി ഭരെണയോനുമതരി ലെഭരിച്ച പ്രവൃതരികള പൂർതരിയയോക്കുനതരിനുമയോയരി
ഈ ശപീര്ഷകതരില്  5  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

സയംസ്ഥയോനരമയോടയോരക  തകര്നകരിടെക്കുന  പയോലെങ്ങളരില്  മുന്ഗണന  നല്കരി
പുനരുദരെരിയക്കണ പയോലെങ്ങളുരടെ ലെരിസ്റ്റട തയയോറയോക്കുനതരിനട ബനരപട ചെപീഫട എഞരിനപീയര്
കൂടുതല് ശദ നല്കണരമനട സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച.

3054-03-337-96―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   -   സയംസ്ഥയോന  ലഹയവകള   -    യറയോഡു പണരികള   -
രവള്ളരപയോക്ക രകടുതരികളുരടെ അറകുറപണരികള

കരെയോറുകയോരുരടെ  കുടെരിശരിക  ബരില്ലുകള  മയോറരി  നല്കുനതരിനുയം   രവള്ളരപയോക്കയം  മൂലെയം
നയോശനഷ്ടങ്ങള  സയംഭവരിച്ച  യറയോഡുകളുരടെ  അറകുറപണരികള  രചെയ്യുനതരിനുയം  പുതുതയോയരി
ഭരെണയോനുമതരി ലെഭരിച്ച പ്രവൃതരികള പൂര്തരിയയോക്കുനതരിനുയം യവണരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്
325  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

ഈ  വര്ഷയം  അടെരിയന്തരെമയോയരി  അറകുറപണരി  നടെയതണതുയം  പൂര്ണമയോയരി
തകര്നതുമയോയ  യറയോഡുകളുരടെ  ലെരിസ്റ്റട  തയയോറയോക്കരി  നല്കയോന്  ബഹ.  രപയോതുമരെയോമതട  -
വരിയനയോദസഞയോരെ  വകുപ്പുമനരി  നരിര്യദ്ദേശരിച്ചതട  പ്രകയോരെയം  ആയതട  ജൂലലെ  15-നട  മുന്പട
സമര്പരിക്കുനതയോരണനട ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (യറയോഡ്സട) മറുപടെരി നല്കരി.

3054-80-001-99―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   -   ജനറല്   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   നടെതരിപട 

പുതുതയോയരി  അനുവദരിച്ച  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്  (പയോലെങ്ങള),  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്
(നരിരെതട  പരെരിപയോലെനയം)  എനപീ  ഓഫപീസുകളരിരലെ  ജപീവനക്കയോരുരടെ  യയോതയോ  രചെലെവകള,
ഓഫപീസട  രചെലെവകള,  യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങളുരടെ  സയംരെക്ഷണവയം  അറകുറപണരികളുയം,
പരി.ഒ.എല്.  എനപീ ഇനങ്ങളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  24  ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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3054-80-001-98―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   -   ജനറല്   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   യമല്യനയോടയം

പുതുതയോയരി  അനുവദരിച്ച  സര്ക്കരിള  ഓഫപീസുകളരിരലെ  (പയോലെങ്ങള,  നരിരെതട  പരെരിപയോലെനയം)

ജപീവനക്കയോരുരടെ   യയോതയോ  രചെലെവകള,  ഓഫപീസട  രചെലെവകള,  യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങളുരടെ

സയംരെക്ഷണവയം  അറകുറപണരികളുയം,  പരി.ഒ.എല്.  എനപീ  ഇനങ്ങളക്കയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്

15 ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട

ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-80-001-97―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   -   ജനറല്   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   നരിര്വഹണയം

പുതുതയോയരി  അനുവദരിച്ച  ഡരിവരിഷന്  ഓഫപീസുകളരിരലെ  (പയോലെങ്ങള,  നരിരെതട

പരെരിപയോലെനയം)  ജപീവനക്കയോരുരടെ   യവതനയം,  യയോതയോ  രചെലെവകള,  ഓഫപീസട  രചെലെവകള,

യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങളുരടെ  സയംരെക്ഷണവയം  അറകുറപണരികളുയം,  പരി.ഒ.എല്.,  യടഡട

അപ്രനപീസുമയോര്ക്കുള്ള  ലസ്റ്റപനട,  വയോടെക,  കരെയം,  നരികുതരി  എനപീ  ഇനങ്ങളക്കയോയരി  ഈ

ശപീര്ഷകതരില്  7  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-80-004-99―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം    -    ജനറല്    -    ഗയവഷണവയം പരെരിഷ്കരെണവയം    -

യകരെള ലഹയവ റരിസര്ച്ചട ഇന്സ്റ്റരിറമ്യൂടട

യകരെള ലഹയവ റരിസര്ച്ചട ഇന്സ്റ്റരിറമ്യൂടരിരലെ ജപീവനക്കയോരുരടെ യയോതയോബത, വയോഹനങ്ങളുരടെ

സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം,  പരി.ഒ.എല്.  എനരിവയയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്  90,000

രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട

ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-80-004-98―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   -   ജനറല്   -   ഗയവഷണവയം പരെരിഷ്കരെണവയം   -   പബരികട വര്കട

ഡരിലസന് ഇന്രവസ്റ്റരിയഗഷന് കസയോളരിറരി കണ്യടയോള ആനട റരിസര്ച്ചട യബയോര്ഡട 

പബരികട വര്കട ഡരിലസന് ഇന്രവസ്റ്റരിയഗഷന് കസയോളരിറരി കണ്യടയോള ആനട റരിസര്ച്ചട

യബയോര്ഡരിരലെ രെണട വയോഹനങ്ങളുരടെ അറകുറപണരികളക്കുയം ഇനന രചെലെവരിനുമയോയരി ഈ

ശപീര്ഷകതരില്  2.5  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന

വഴെരി വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-80-004-96―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം    -    ജനറല്    -    ഗയവഷണവയം പരെരിഷ്കരെണവയം    - പുതരിയ

പദതരികളുരടെ പ്രയോയയയോഗരിക ക്ഷമതയോപഠനയം
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പുതരിയ പദതരികളുരടെ പ്രയോയയയോഗരികക്ഷമതയോ പഠനയം, ഇന്രവസ്റ്റരിയഗഷന് യജയോലെരികള,

ഡരി.പരി.ആര്. തയയോറയോക്കല് എനരിവയയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 1.5 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി

ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന്

സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-80-107-97―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം  -  ജനറല്  -  രറയരില്യവ സുരെക്ഷരിതതസ പണരികള   - കയോവല്ക്കയോര്

ഇലയോത രലെവല് യക്രയോസരിങ്ങുകളരില് കയോവല് സയംവരിധയോനയം   ഏര്രപടുതല്

കയോവല്ക്കയോര്  ഇലയോത  രലെവല്  യക്രയോസരിങ്ങുകളരില്  കയോവല്  സയംവരിധയോനയം

ഏര്രപടുതനതരിനട രറയരില്യവയട നല്യകണ കുടെരിശരിക ഇനതരില് ഈ ശപീര്ഷകതരില്

3.5  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-80-800-92―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   -   ജനറല്   -   മറ്റു രചെലെവകള   -   യകരെള യറയോ ഡട ഫണട

തരിരുവനന്തപുരെയം,  യകയോഴെരിയക്കയോടെട,  ആലെപ്പുഴെ,  കണ്ണൂര്  നഗരെവരികസന  പദതരിയയോയുയം

District Flagship Infrastructure Project, കൺസളടൻസരി ചെയോർജട എനരിവയയോയുയം ഈ

ശപീര്ഷകതരില്  18.15  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/

ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3054-80-800-87―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   -   ജനറല്   -   മറ്റു രചെലെവകള  -  ബരില് ഡരിസ് കസൗണരിയംഗട ചെയോർജ്ജുകള

ബരില് ഡരിസ് കസൗണരിയംഗട ചെയോർജട കുടെരിശരിക ക്രമപീകരെരിക്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീർഷകതരില്

10  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട

ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059 ―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട

4059-01-051-99-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം   -

സയംസ്ഥയോന നരിയമസഭ   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

സയംസ്ഥയോന  നരിയമസഭയുരടെ  പരെരിഷ്കരെണ  യജയോലെരികളക്കുയം  നവപീകരെണ  യജയോലെരികള

ക്കുമയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  2.62  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/

ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-98-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള    -    നരിര്മയോണയം    -

നപീതരിനദയോയ നരിർവഹണയം  -   വൻകരിടെ മരെയോമതപണരികള
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ലഹയക്കയോടെതരി, യകയോടെതരി സമുച്ചയങ്ങള എനരിവയുരടെ നരി ർമയോണതരിനയോയരി ഈ ശപീർഷകതരില് 53
ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-97-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം   - ഇലെക്ഷന്
-   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

ഇലെക്ഷന്  കമപീഷരന  ആസ്ഥയോനമനരിരെ  നരിര്മയോണവമയോയരി  ബനരപട  ബരില്  കുടെരിശരിക
നല്കുനതരിനയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്  6.9 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-96-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം   - ഭൂനരികുതരി
-   വന്കരിടെ മരെയോമത പണരികള

വരിവരിധ തയോലൂക്കട,  റവനമ്യൂ ഓഫപീസുകളുരടെ രകടരിടെ നരിര്മയോണതരിനുയം നവപീകരെണതരിനുമയോയരി  ഈ
ശപീര്ഷകതരില്  1.673  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-95-16―രപയോതുമരെയോമതട  മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ഓഫപീസട  രകടരിടെങ്ങള    -    നരിര്മയോണയം    -
മുദ്രപതങ്ങള  ,   രെജരിയസ്ട്രഷന്   -  വന്കരിടെ    മരെയോമതപണരികള  . 

രെജരിസ്ട്രയോര് ഓഫപീസുകളുരടെ പണരികളക്കയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില് 1.5105 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്  സമരിതരി
തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-94-16―രപയോതുമരെയോമതട  മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ഓഫപീസട  രകടരിടെങ്ങള    -    നരിര്മയോണയം    -    യസ്റ്ററട
എരരകസട   -   വന്കരിടെ  മരെയോമതപണരികള

എരരകസട യകയോയംപ്ലകയം ഓഫപീസുകളുയം ഉളരപരടെ പലെ യമജര് പണരികളുയം പൂര്തരിയയോക്കയോനുളളതരിനയോല്
ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  4.4735  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-92-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള    -    നരിര്മയോണയം    - പബരികട
സര്വപീസട കമപീഷന്   -   വന്കരിടെ  മരെയോമതപണരികള

പബരികട  സര്വപീസട  കമപീഷരന ഓഫപീസട  രകടരിടെങ്ങളുരടെ  പണരികളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്
1.31  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

981/2022.
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4059-01-051-90-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം   -
ടഷറരിയുയം അക്കസൗണ്ടുഭരെണവയം   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

ടഷറരി  ഓഫപീസുകളുരടെ  നരിര്മയോണ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്
7.88  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥനവഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-88-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം   -
ജയരില്   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

ജയരില് ഡരി.ജരി.പരി,  ഐ.ജരി,  ഡരി.ഐ.ജരി ഓഫപീസുകളുരടെ നരിര്മയോണതരിനയോയരി ഈ
ശപീര്ഷകതരില്  1.04   യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-86-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള     -   നരിര്മയോണയം   -
രപയോതുമരെയോമത പണരികള   (  സരിവരില് യജയോലെരികള  ) -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

സരിവരില് യസ്റ്റഷന്,  മരിനരി സരിവരില് യസ്റ്റഷന് തുടെങ്ങരിയവയുരടെ പണരികള പൂര്തപീകരെരിക്കുവയോനുയം
കരെയോറുകയോരുരടെ കുടെരിശരിക ബരില്ലുകള നല്കുവയോനുയം  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  42.6465  യകയോടെരി
രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/  ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-83-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം -
രെയോജ്ഭവന് മരെയോമതപണരികള   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

രെയോജ്ഭവന് രകടരിടെങ്ങളുരടെ നരിര്മയോണതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  26.5  ലെക്ഷയം
രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനനഃപുനവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-82-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള   -    നരിര്മയോണയം   -
യസ്റ്ററട പ്ലയോനരിയംഗട യബയോര്ഡട   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

യസ്റ്ററട പ്ലയോനരിയംഗട യബയോര്ഡരിരന ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങളുരടെ നരിര്മയോണതരിനയോയരി ഈ
ശപീര്ഷകതരില്  11 ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനനഃപുനവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-75-16―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള  -   നരിര്മയോണയം   -
വയോണരിജദ നരികുതരി വകുപട   -   വന്കരിടെ  മരെയോമതപണരികള



19

    വയോണരിജദ  നരികുതരി  വകുപരിരന ഓഫപീസട  രകടരിടെങ്ങളുരടെ  പണരികള പൂർതപീകരെരിച്ചട
കുടെരിശരിക  ബരില്ലുകള  നല്കുനതരിനയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  25.06 ലെക്ഷയം  രൂപ
അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-72―രപയോതുമരെയോമതട  മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ഓഫപീസട  രകടരിടെങ്ങള  -    നരിര്മയോണയം -
വരിയലജട ഓഫപീസുകളുരടെ നരിര്മയോണവയം  പുനരുദയോരെണവയം 

വരിയലജട  ഓഫപീസുകളുരടെയുയം  റസരിഡന്ഷദല്  കസയോര്യടഴരിരനയുയം  നരിര്മയോണ
പ്രവൃതരികളക്കയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  1.4455  യകയോടെരി  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-71-16―രപയോതുമരെയോമതട  മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ഓഫപീസട  രകടരിടെങ്ങള  -    നരിര്മയോണയം  -
മയോനദ  -  വരിരുദ  ഉയതജക  പയോയക്കജരിന്  കപീഴെരിലുള്ള  പദതരികള  -
രപയോതുമരെയോമത പണരികള   (  രകടരിടെങ്ങള  ) -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

മയോനദവരിരുദ  പയോയക്കജരിനട  കപീഴെരില്  എലയോ  വകുപ്പുകളരിരലെയുയം  രകടരിടെ  നരിര്മയോണ
പണരികളക്കയോയരി ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  40  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-64―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള  -    നരിര്മയോണയം   -    നരിയമസഭയോമണലെ
ആസരി വരികസന പദതരി

നരിയമസഭയോമണലെ  ആസരി  വരികസന  പദതരിയരിരലെ  പ്രവൃതരികളക്കയോയരി  ഈ
ശപീര്ഷകതരില് 30 ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-01-051-63―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ഓഫപീസട രകടരിടെങ്ങള  -  നരിർമയോണയം-
സൂക പരെരിയശയോധനയോ പ്രവൃതരികള

ഭരെണയോനുമതരി നല്കുനതരിനട മുയനയോടെരിയയോയുള്ള പ്രയോരെയംഭ ഇൻരവസ്റ്റരിയഗഷൻ നടെപടെരികളക്കയോയരി
ഈ  ശപീർഷകതരില്  2  യകയോടെരി  രൂപ   ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-60-051-77-16―രപയോതുമരെയോമതട  മൂലെധനരച്ചലെവട    -    മറ്റു രകടരിടെങ്ങള    -    നരിര്മയോണയം    -  നരിയമസഭയോ
യഹയോസ്റ്റല്   യകയോമ്പസൗണരില്  നരിയമസഭയോ  സയോമയോജരികര്ക്കട  യവണരിയുള്ള  ഫയോറട
നരിര്മയോണയം  -  വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള 

നരിയമസഭയോ സയോമയോജരികര്ക്കട യവണരിയുള്ള ഫയോറട നരിര്മയോണതരിനയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്
55.6  ലെക്ഷയം  രൂപ അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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4059-60-051-72-16―രപയോതുമരെയോമതട  മൂലെധനരച്ചലെവട    -   മറ്റു രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം

-  നരിയമസഭയോമണലെ ആസരി വരികസന പദതരി   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

നരിയമസഭയോമണലെ  ആസരി  വരികസന  പദതരിയരില്  ഉളരപടുതരിയരിട്ടുള്ള  വരിവരിധ

പണരികളക്കയോയരി ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  3.4576  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി

ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്

സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-60-051-71―രപയോതുമരെയോമതട  മൂലെധനരച്ചലെവട    -   മറ്റു രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം   -   ജയരിലുകളുരടെ

ആധുനരികവല്കരെണയം

ജയരിലുകളുരടെ ആധുനരികവല്ക്കരെണതരിനയോയരി അനുവദരിച്ചരിരെരിക്കുന തുക അപരെദയോപ്തമയോയതരിനയോല്

ഈ ശപീര്ഷകതരില് 5.8065 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-60-051-69―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   മറ്റു രകടരിടെങ്ങള   -   നരിര്മയോണയം   -   ജുഡപീഷദറരിയുരടെ

അടെരിസ്ഥയോന  സസൗകരെദവരികസനയം    (  യകയോടെതരി  രകടരിടെങ്ങള  ,    ജഡ്ജരിമയോരുരടെ

വയോസസ്ഥലെങ്ങള എനരിവയുരടെ   നരിര്മയോണയം   - 60 %   യകന്ദ്ര വരിഹരിതയം  ) 

60%  യകന്ദ്ര സഹയോയയം ഉള്ള ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  യകയോടെതരി  രകടരിടെങ്ങളുരടെ

പണരികളക്കയോയരി  11.5887  യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന

വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-60-051-68―രപയോതുമരെയോമതട  മൂലെധനരച്ചലെവട  -  മറ്റുറ്റുുരകടരിടെങ്ങള  -  നരിര്മയോണയം  -  സൂക  പരെരിയശയോധനയോ

പ്രവൃതരികള

ഭരെണയോനുമതരി  നല്കുനതരിനട  മുയനയോടെരിയയോയുള്ള  പ്രയോരെയംഭ  ഇൻരവസ്റ്റരിയഗഷൻ

നടെപടെരികളക്കയോയരി  ഈ  ശപീർഷകതരില്  1  യകയോടെരി  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/

ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-80-051-79―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജനറല്   -   നരിര്മയോണയം   -   രജന്ഡര്

ബഡ്ജറരിയംഗരിനട    തുടെക്കയം

  രജൻ ഡർ  ബഡ്ജറരിയംഗരിയനയോടെനുബനരിച്ചട  നടെക്കുന  പ്രവൃതരികളക്കയോയരി  ഈ

ശപീര്ഷകതരില് 1.0965 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/  ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന

വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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4059-80-051-78-16  ―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ജനറല്    -     നരിര്മയോണയം    -    ലസനരിക
സസ്കുൂള -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

ലസനരിക സ്കൂള രകടരിടെതരിരലെ യഡയോർമരിററരി നരിര്മയോണതരിനട ഈ ശപീര്ഷകതരില്
13 ലെക്ഷയം രൂപ  അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

4059-80-051-75―രപയോതുമരെയോമതട മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ജനറല്    -    നരിര്മയോണയം    -    സൂക പരെരിയശയോധനയോ
പ്രവ വൃതരികള

ഭരെണയോനുമതരി  നല്കുനതരിനട  മുയനയോടെരിയയോയുള്ള  പ്രയോരെയംഭ  ഇൻരവസ്റ്റരിയഗഷൻ
നടെപടെരികളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 1 യകയോടെരി രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054 -യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട

5054-01-337-99―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -  നയോഷണല് ലഹയവകള    -
യറയോഡുപണരികള  -  നയോഷണല്  ലഹയവ കടെനയപയോകുന വഴെരിയരിലുള്ള രതരെരഞടുത
പടണങ്ങളരില് ലബലലെനുകള നരിര്മരിക്കുനതരിനട  .

നയോഷണല്  ലഹയവ  അര്ബന്  ലെരിങ്കരിരലെ  യറയോഡുകളുരടെ  പരെരിഷ്കരെണതരിനുയം
ഉപപയോതകളുരടെയുയം യസവനയറയോഡുകളുരടെയുയം നരിര്മയോണതരിനുമയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില് 7
യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-01-337-98-16―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം  സയംബനരിച്ച  മൂലെധനരച്ചലെവട  -  നയോഷണല്
രരഹയവകള  -  യറയോഡുപണരികള  -  യദശപീയപയോതരയ  നഗരെങ്ങളുമയോയരി
ബനരിക്കുന ഭയോഗതരിരന വരികസനയം  -  വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള  .

  യദശപീയപയോതരയ  നഗരെങ്ങളുമയോയരി  ബനരിപരിക്കുന  ഭയോഗതരിരന  വരികസന
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുയം കരെമന  -  കളരിയരിക്കയോവരിള പയോതയരിരലെ ഒനയോയം  ഘടയം രെണയോയം റപീച്ചട
പ്രയോവച്ചമ്പലെയം  -  വഴെരിമുക്കട യറയോഡരിരന യശഷരിക്കുന നരിർമയോണ പ്രവൃതരികളക്കുമയോയരി ഈ
ശപീര്ഷകതരില്  8  യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥനവഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-01-337-95―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -   നയോഷണല് ലഹയവകള    -
യറയോഡുപണരികള    -    രകയോലയം    -    ആലെപ്പുഴെ – യദശപീയപയോത ലബപയോസട    (  യകന്ദ്ര
സര്ക്കയോരുമയോയരി രചെലെവട പങ്കരിടെല്  )
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ആലെപ്പുഴെ ലബപയോസട  നരിര്മയോണ  പ്രവൃതരികളുരടെ  ബരില്ലുകള  തപീര്പയോക്കുനതരിനയോയരി
ഈ ശപീര്ഷകതരില്  20  യകയോടെരി രൂപ  അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-05-101-99-16―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട    -    സയംസ്ഥയോനയോന്ത  രെമയോയയയോ  ,
സയോമ്പതരികമയോയയയോ  പ്രയോധയോനദമുള്ള  യറയോഡുകള    -    പയോലെങ്ങള    -
സരി  .  ആര്  .  എഫട  .   പയോലെങ്ങള   (  സയോധയോരെണ വരിഹരിതയം  ) -   വന്കരിടെ മരെയോമത പണരികള 

യദശപീയപയോതയോ  വരിഭയോഗതരിരന  പയോലെങ്ങളുമയോയരി  ബനരപടട  രെണട  പയോലെങ്ങളുരടെ
നരിര്മയോണ പ്രവൃതരികളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 48 യകയോടെരി രൂപ  ധനനഃപുനവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-05-337-97-16―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം  സയംബനരിച്ച  മൂലെധനരച്ചലെവട    -
സയംസ്ഥയോനയോന്തരെമയോയയയോ  , സയോമ്പതരികമയോയയയോ  പ്രയോധയോനദമുള്ള  യറയോഡുകള    -
യറയോഡട പണരികള    - സരി  .  ആര്  .  എഫട  .    യറയോഡുകള    (  സയോധയോരെണ വരിഹരിതയം  )  -
വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള  .

നരിലെവരിലുള്ള  പ്രവൃതരികള  പൂർതരിയയോക്കുനതരിനയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  400
യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനനഃപുനവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-03-337-98-16― യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -    സയംസ്ഥയോന പയോതകള  -
യറയോഡട പണരികള   -   വരികസനവയം പരെരിഷ്കരെണവയം   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള  .

കരെയോറുകയോരുരടെ  കുടെരിശരിക  ബരില്ലുകള  മയോറരി  നല്കുനതരിനുയം  നരിലെവരിലുള്ള  പ്രവൃതരികള
പൂര്തരിയയോക്കുനതരിനുയം  സ്ഥലെയമരറടുക്കലെരിനുയം  രവള്ളരപയോക്കയം  മൂലെയം  നയോശനഷ്ടങ്ങള  സയംഭവരിച്ച
സയംസ്ഥയോന  പയോതകളുരടെ  പുനര്നരിര്മയോണതരിനുമയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  30  യകയോടെരി  രൂപ
അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി   വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-03-337-97― യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം    -    സയംസ്ഥയോന പയോതകള    -    യറയോഡട പണരികള    -    യകരെള
യസ്റ്ററട ടയോൻയസയോർടട യപ്രയോജകട   (  യലെയോക ബയോങ്കട സഹയോയരിക്കുനതട  )

നരിലെവരില്  പണരി  നടെക്കുന പുനലൂർ-രപയോൻകുനയം  യറയോഡരിരനയുയം  മറട  മൂനട  ആർ.രക.ഐ.
യറയോഡുകളുരടെയുയം  (അടൂർ-രചെങ്ങന്നൂർ,  ലപനയോവട-തയോനരിക്കണയം,  രചെമണ്ണൂർ  ഗദയോപട)
പ്രവൃതരികളക്കയോയരി  300  യകയോടെരി  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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രക.എസട.ടെരി.പരി.  യറയോഡട  പ്രവൃതരികളരില്  സ്ഥലെയം  ഏരറടുക്കയോന്  പയോടെരിരലനട  യലെയോകബയോങ്കട
നരിബനന വച്ചരിട്ടുയണയോരയനട സമരിതരി ആരെയോഞതരിനട  സ്ഥലെയം ഏരറടുക്കല് ഇലയോത യറയോഡുകള
മയോതയമ യലെയോകബയോങ്കരിരന സഹയോയയതയോരടെ നരിര്മരിക്കയോന് സയോധരിക്കുകയുള്ളൂരവനട രപയോതുമരെയോമതട
വകുപട രസക്രടറരി മറുപടെരി നല്കരി.

റയോനരിയരിരലെ ഉതരിമൂടെട എന സ്ഥലെതകൂടെരി വലെരിയ കരണയ് നറുകളക്കട ഭയോവരിയരില്
യപയോകയോന്  കഴെരിയരിലയോരയനട  സമരിതരി  അഭരിപ്രയോയരപടയപയോള  അക്കയോരെദയം
പരെരിയശയോധരിക്കയോരമനട ചെപീഫട എഞരിനപീയര് രക.എസട.ടെരി.പരി.  മറുപടെരി നല്കരി.  യകയോടയയം-
മൂവയോറ്റുപുഴെ  യറയോഡരില്  ഏറ്റുമയോനൂര്  മുതല്  കൂതയോട്ടുകുളയം  വരരെ  അപകടെ  യമഖലെയയോരണന
മയോധദമവയോര്തകള ശദയരില്രപടുതരിയ സമരിതരി,   യറയോഡട സുരെക്ഷയുമയോയരി ബനരപടട
പ്രസ്തുത  യമഖലെയരില്  സസപീകരെരിച്ച  നടെപടെരി  എന്തയോരണനട  ആരെയോഞ.  രചെങ്ങന്നൂര്  മുതല്
അങ്കമയോലെരി  വരരെയുള്ള  യറയോഡരിരന  സയംരെക്ഷണതരിനട  ഏഴെട  വര്ഷയതക്കട  കരെയോര്
നല്കരിയരിട്ടുരണനയം  കരെയോറരില്  ആനുകയോലെരിക  അറകുറപണരികള,  അതദയോവശദ
പ്രവൃതരികള,  യറയോഡട  സുരെക്ഷയുമയോയരി  ബനരപട  വരിഷയങ്ങള  എനരിവ
ഉളരപടുതരിയരിട്ടുരണനയം   യകരെള  യസ്റ്ററട  ടയോന്യസയോര്ടട  യപ്രയോജകട  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്
സമരിതരിരയ അറരിയരിച.  കൂടെയോരത കഴെരിഞ സര്ക്കയോരെരിരന കയോലെതട യറയോഡട സുരെക്ഷയുമയോയരി
ബനരപട കയോരെദങ്ങള പഠരിക്കുവയോന് നരിയയയോഗരിച്ച വരിദഗട ദ സമരിതരിയുരടെ റരിയപയോര്ടരിയന്മേല്
നടെപടെരി സസപീകരെരിക്കണരമന സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശതരിനട  പ്രസ്തുത വരിഷയയം ശദരിക്കയോരമനട
രക.എസട.ടെരി.പരി. ചെപീഫട എഞരിനപീയര് മറുപടെരി നല്കരി.

5054-04-101-99-16―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം  സയംബനരിച്ച  മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ജരിലയോതലെ
യറയോഡുകളുയം  മറ്റു യറയോഡുകളുയം    -    പയോലെയം പണരികള    -    പ്രധയോന ജരിലയോതലെ
യറയോഡുകള   -   പയോലെങ്ങളുയം കലുങ്കുകളുയം   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

കരെയോറുകയോരുരടെ  കുടെരിശരിക  ബരില്ലുകള  മയോറരി  നല്കുനതരിനുയം  നരിലെവരിലുള്ള  പ്രവൃതരികള
പൂര്തരിയയോക്കുനതരിനുയം  സ്ഥലെയമരറടുക്കലെരിനുമയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  50 യകയോടെരി  രൂപ
അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി    വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-04-101-98-16―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം    -    ജരിലയോതലെ യറയോഡുകളുയം മറ്റുറ്റുു  യറയോഡുകളുയം    -    പയോലെയം
പണരികള   -    മറട ജരിലയോതലെ യറയോഡുകള   -    പയോലെങ്ങളുയം കലുങ്കുകളുയം   -    വൻകരിടെ
മരെയോമതപണരികള

കരെയോറുകയോരുരടെ കുടെരിശരിക ബരില്ലുകള മയോറരി നല്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീർഷകതരില്  3  യകയോടെരി
രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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5054-04-101-86-16―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം  സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട  -    ജരിലയോതലെ യറയോഡുകളുയം
മറ്റു യറയോഡുകളുയം    -    പയോലെയം പണരികള  -    മയോനദവരിരുദ ഉയതജക  പയോയക്കജരിന്
കപീഴെരിലുള്ള പദതരികള –രപയോതുമരെയോമത പണരികൾ    (  പയോലെങ്ങള  ) –   വന്കരിടെ
മരെയോമതപണരികള

കരെയോറുകയോരുരടെ  കുടെരിശരിക ബരില്ലുകള മയോറരി  നല്കുനതരിനുയം പുതുതയോയരി  ഭരെണയോനുമതരി  ലെഭരിച്ച
പ്രവൃതരികള  പൂർതരിയയോക്കുനതരിനുമയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  8 യകയോടെരി  രൂപ
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി
തപീരുമയോനരിച.

5054-04-101-86-16― യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം  സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട  -   ജരിലയോതലെ യറയോഡുകളുയം
മറ്റു യറയോഡുകളുയം   -    പയോലെയം പണരികള   -    മയോനദവരിരുദ ഉയതജക പയോയക്കജരിന്
കപീഴെരിലുള്ള പദതരികള   -   രപയോതുമരെയോമതട പണരികള   (  പയോലെങ്ങള  ) -  വൻകരിടെ
മരെയോമതപണരികള

അഴെരിമയോവ്കടെവട പയോലെതരിരന നരിര്മയോണതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 2.6 യകയോടെരി
രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുന:വരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-04-337-99-16―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജരിലയോതലെ യറയോഡുകളുയം
മറ്റു യറയോഡുകളുയം    -      യറയോഡട  പണരികള    -    പ്രധയോന ജരിലയോതലെ യറയോഡുകള
വരികസനവയം പരെരിഷ്കരെണവയം   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

കരെയോറുകയോരുരടെ  കുടെരിശരിക  ബരില്ലുകള  മയോറരി  നല്കുനതരിനുയം  നരിലെവരിലുള്ള  പ്രവൃതരികള
പൂര്തരിയയോക്കുനതരിനുയം  രവള്ളരപയോക്കയം  മൂലെയം  നയോശനഷ്ടങ്ങള  സയംഭവരിച്ച  യറയോഡുകളുരടെ
പുനര്നരിര്മയോണതരിനുമയോയരി 650 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-04-337-98-16―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ജരിലയോതലെ യറയോഡുകളുയം
മറ്റു  യറയോഡുകളുയം  -    യറയോഡട  പണരികള    -    മറ്റു  ജരിലയോതലെ  യറയോഡുകള  -  പുതരിയ
പണരികള   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള 

കരെയോറുകയോരുരടെ കുടെരിശരിക ബരില്ലുകള മയോറരി നല്കുനതരിനുയം പുതരിയ പ്രവൃതരികളക്കുയം
യവണരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  20  യകയോടെരി  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-04-337-97-16―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജരിലയോതലെ യറയോഡുകളുയം
മറ്റു യറയോഡുകളുയം   -   യറയോഡട പണരികള   -   മറ്റു ജരിലയോതലെ യറയോഡുകള വരികസനവയം
പരെരിഷ്കരെണവയം   -   വൻകരിടെ മരെയോമതപണരികള
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കരെയോറുകയോരുരടെ കുടെരിശരിക ബരില്ലുകള മയോറരി നല്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  
20  യകയോടെരി  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-04-337-92  ― യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജരിലയോതലെ യറയോഡുകളുയം
മറ്റു യറയോഡുകളുയം   -   യറയോഡട പണരികള   -   മലെയയയോരെ ലഹയവ

കരെയോറുകയോരുരടെ കുടെരിശരിക ബരില്ലുകള മയോറരി നല്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 1 യകയോടെരി
രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി   വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-04-337-89-16  ―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച    മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ജരിലയോതലെ
യറയോ ഡുകളുയം  മറ്റു  യറയോഡുകളുയം    -    യറയോഡട  പണരികള    -    ശബരെരിമലെ
യറയോ ഡട യപ്രയോജകട   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

കരെയോറുകയോരുരടെ  കുടെരിശരിക  ബരില്ലുകള  മയോറരി  നല്കുനതരിനുയം  പ്രവൃതരികള
പൂര്തരിയയോക്കുനതരിനുമയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  125  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി
തപീരുമയോനരിച.

5054-04-337-80 ―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച   മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജരിലയോതലെ യറയോ ഡുകളുയം മറ്റു യറയോഡുകളുയം
-   യറയോഡട പണരികള   -   ഭൂമരി എരറടുക്കലെരിനുള്ള നഷ്ടപരെരിഹയോരെയം

വരിവരിധ  ജരിലകളുരടെ  എല്.എ.ആര്.  യകസുകളുരടെ  തുക  നല്കുനതരിനയോയരി  ഈ
ശപീര്ഷകതരില്  50  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-80-001-99―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം  സയംബനരിച്ച  മൂലെധനരച്ചലെവട  -    ജനറല്    -    ഭരെണവയം
നടെതരിപ്പുയം   - 3054   യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം എന കണക്കരിനതരില് നരിനള്ള
എസ്റ്റയോബരിരഷ്മെനട ചെയോർജട വരിഹരിതയം

എസ്റ്റയോബരിരഷ്മെനട  ചെയോർജട  വരിഹരിതയരിനതരില്  ഈ  ശപീർഷകതരില്  198 യകയോടെരി
രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതയോരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-80-004-98―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജനറല്   -   ഗയവഷണയം  -
കസയോളരിറരി  കണ്യടയോള  യൂണരിറട  സ്ഥയോപരിക്കലുയം  യകരെളയോ  ലഹയവ  റരിസര്ച്ചട
ഇന്സ്റ്റരിറമ്യൂടരിരന കസയോളരിറരി കണ്യടയോള യൂണരിറയോക്കരി ഉയര്തലുയം  .

ഡരിലസന് ഓഫപീസട,  രക.എച്ചട.ആര്.ഐ, കസയോളരിറരി കണ്യടയോള കയോരെദയോലെയങ്ങളുരടെ
അടെരിസ്ഥയോന  വരികസനയം,  ഉപകരെണങ്ങള  ലെഭദമയോക്കല്,  കമ്പമ്യൂടര്  &  യസയോഫ് റട രവയര്
ലെഭദമയോക്കല്,  ലപലെറരിയംഗട യപ്രയോജകടസട ലെയോബരിരനയുയം രകടരിടെതരിരനയുയം വരിപുലെപീകരെണയം,

981/2022.
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ഓഫപീസട ഫര്ണരിച്ചറുകള എനരിവയയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 8 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി അനുവദരിക്കണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-80-052-99―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം  സയംബനരിച്ച  മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ജനറല്  -

യയനയോപകരെണങ്ങള    - 3054    യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം എന കണക്കരിനതരില്

നരിനയം പണരിയയോയുധങ്ങളക്കുയം യനസയോമഗ്രരികളക്കുയം യവണരി മയോറരിയ വരിഹരിതയം

പണരിയയോയുധങ്ങളക്കുയം  യനസയോമഗ്രരികളക്കുമയോയരി  ഈ  ശപീർഷകതരില്  15 യകയോടെരി

രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ

രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-80-107-99  ―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ജനറല്   -    രറയരില്യവ

സുരെക്ഷരിതതസ പണരികള  -   രറയരില്യവ സുരെക്ഷരിതതസ പണരികള

K-rail  2  ROB/RUB  നരിർമയോണതരിനയോയരി  ഈ  ശപീർഷകതരില്  5  യകയോടെരി  രൂപ

ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി

തപീരുമയോനരിച.

5054-80-107-97―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -  ജനറല്   -   രറയരില്യവ

സുരെക്ഷരിതതസ പണരികള   -   പുതരിയ രറയരില്യവ യമല്പയോലെതരിനയോയുള്ള ഭൂമരി

ഏരറടുക്കല്  .

K-rail നരിർമയോണയം നടെനട വരുന 20 ROB/RUB -യുരടെ ഭൂമരി ഏരറടുക്കുനതരിനയോയരി

ഈ ശപീര്ഷകതരില്  54  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന

വഴെരി   വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-80-337-88-16―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -    ജനറല്  -    യറയോഡട

പണരികള  -    പ്രളയബയോധരിത പ്രയദശങ്ങളരിരലെ തകര്ന യറയോഡുകളുരടെയുയം

പയോലെങ്ങളുരടെയുയം പുനര്നരിര്മയോണയം   -   വന്കരിടെ മരെയോമതപണരികള

കരെയോറുകയോരുരടെ കുടെരിശരിക നല്കുനതരിനുയം നരിലെവരിലുള്ള പ്രവൃതരികള പൂര്തരിയയോക്കുനതരിനുമയോയരി

ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  150  യകയോടെരി  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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5054-80-800-81―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ജനറല്   -     മറട രചെലെവകള  -
രറയരില്യവ സുരെക്ഷരിതതസ പണരികള

കരെയോറുകയോരുരടെ  കുടെരിശരിക  ബരില്ലുകള  മയോറരി  നല്കുനതരിനുയം  ആർ.ബരി.ഡരി.സരി.രക.  യുരടെ
യമല്യനയോടതരില് കയോഞങ്ങയോടെട,  ഫയറയോക്കട,  കയോരെരിതയോസട എനപീ രറയരില്യവ യമല്പയോലെങ്ങളുരടെ
പൂർതപീകരെണതരിനുമയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  10  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-80-800-71―യറയോഡുകളുയം  പയോലെങ്ങളുയം    -    ജനറല്    -    മറട  രചെലെവകള    -    രകയോച്ചരിയരില്  സപീയപയോർടട
-  എയർ യപയോർടട യറയോഡരിരന നരിർമയോണയം  .

കരെയോറുകയോരുരടെ കുടെരിശരിക ബരില്ലുകള മയോറരി നല്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീർഷകതരില്
2.5  യകയോടെരി  രൂപ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5054-80-800-69―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം   സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജനറല്   -    മറട രചെലെവകള  -
സയംസ്ഥയോന യറയോഡട പുനരുദയോരെണ പദതരി

പയോയക്കജട  -  എ,  പയോയക്കജട  -  ബരി  എനരിവയുരടെ  യമല്യനയോടതരില്  പൂര്തരിയയോക്കരിയ
യറയോഡുകളുരടെ പുനരുദയോരെണ പ്രവൃതരികയളയോടെനുബനരിച്ചട യൂടരിലെരിറരി ഷരിഫരിയംഗട,  ലപപ്പുകള മയോറ്റുക
തുടെങ്ങരിയ  പണരികള  നടെതനതരിനട  കണ്രസഷരണയര്മയോര്ക്കട  കരെയോർപ്രകയോരെയം  ആനസരിറരി
നല്കുനതരിനയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  2.8857  യകയോടെരി  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥനയരിലൂരടെ  അധരികമയോയരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്  സമരിതരി
തപീരുമയോനരിച.

5054-80-800-68―യറയോഡുകളുയം പയോലെങ്ങളുയം    സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട    -    ജനറല്    -    മറട
രചെലെവട  -   പരി  .  പരി  .  പരി  . (  അനസരിറരി  )   നടെപയോക്കല് യറയോഡട സയംരെക്ഷണയം

RICK-രന  യമല്യനയോടതരില്  പയോയക്കജട-എ,  പയോയക്കജട  ബരി  എനരിവയരിലെയോയരി
പൂര്തരിയയോക്കരിയ  യറയോഡുകളുരടെ  കണ്രസഷരണയര്മയോര്ക്കട  കരെയോര്  പ്രകയോരെയം  അനസരിറരി
നല്കുനതരിനട  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  10.3757  യകയോടെരി  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി   വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

ധനയോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XL - തുറമുഖങ്ങള

തുറമുഖങ്ങള എന ധനയോഭദര്ത്ഥനയരില് 3051, 5051 എനപീ രെണട ശപീര്ഷകങ്ങളയോണുള്ളരതനയം
യകരെള  മയോരെരിലടെയം  യബയോര്ഡട,  ലഹയഡയോഗ്രയോഫരികട  സര്യവ,  ഹയോര്ബര്  എഞരിനപീയറരിയംഗട  എനപീ
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വരിഭയോഗങ്ങളക്കയോണട  പ്രസ്തുത  ശപീര്ഷകങ്ങളരില്  തുക  വകയരിരുതരിയരിട്ടുള്ളരതനയം  തുറമുഖ  വകുപട
രസക്രടറരി ആമുഖമയോയരി പറഞ.                          

3051- തുറമുഖങ്ങളുയം ലലെറട ഹസൗസുകളുയം

3051-02-001-99―തുറമുഖങ്ങളുയം ലലെറട ഹസൗസുകളുയം   -    രചെറുകരിടെ തുറമുഖങ്ങള   -    ഭരെണവയം
നടെതരിപ്പുയം   -   യപയോർടട ഡയറകയററട

യകരെള  മയോരെരിലടെയം  യബയോർഡട,  തരിരുവനന്തപുരെയം  ഓഫപീസരിരലെ  ജപീവനക്കയോരുരടെ  TA,
ലവദദ്യുതരി  ചെയോർജട  എനരിവയയോയരി  ഈ  ശപീർഷകതരില്  10  ലെക്ഷയം രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-001-97―തുറമുഖങ്ങളുയം  രരലെറട  ഹസൗസുകളുയം    -    രചെറുകരിടെ  തുറമുഖങ്ങള    -    ഭരെണവയം
നടെതരിപ്പുയം  -  രസന്ടലെട വര്ക്കടയഷയോപ്പുയം യസ്റ്റയോഴട ഓര്ഗരരനയസഷന് സ്ഥയോപരിക്കലുയം

ടെഗ്ഗുകള,  ബയോര്ജ്ജുകള,  മറട  ജലെവയോഹനങ്ങള  എനരിവയുരടെ  അറകുറപണരികള
രചെയ്യുനതരിനയോയരി  നപീണകരെയരിലുയം  യബപ്പൂരെരിലുയം  പ്രവര്തരിക്കുന  വര്ക്കടയഷയോപരിരലെ
ജപീവനക്കയോരുരടെയുയം  തുറമുഖ  ഡയറകയററരില്  ചെപീഫട  രമക്കയോനരിക്കല്  എഞരിനപീയറുരടെ
ഓഫപീസരിരലെ ജപീവനക്കയോരുരടെയുയം യയോതയോബത, രടെലെരിയഫയോണ് ചെയോര്ജട, മറരിനങ്ങള, അദർ
ഐറയംസട  അദർ ചെയോർജസട എനപീ ശപീര്ഷകങ്ങളരിലെയോയരി  11  ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-102-99―തുറമുഖങ്ങളുയം  രരലെറട  ഹസൗസുകളുയം    -    രചെറുകരിടെ  തുറമുഖങ്ങള    -    തുറമുഖ
കയോരെദയോയനസഷണയം   -   യപയോര്ടയോഫപീസുകളുയം എസ്റ്റയോബരിഷട രമന്റുകളുയം

നപീണകരെ, ആലെപ്പുഴെ, യകയോഴെരിയക്കയോടെട യപയോര്ടയോഫപീസര്മയോരുരടെ ഓഫപീസുകളരിയലെയുയം മറട
സബട  ഓഫപീസുകളരിയലെയുയം  ജപീവനക്കയോരുരടെയുയം  ടെഗ്ഗുകള,  ബയോര്ജുകള,  ക്രയരിനുകള
എനരിവയരിരലെ  ജപീവനക്കയോരുരടെയുയം  ഓവര്ലടെയം  അലെവന്സട,  ദരിവസയവതനയം,  യയോതയോ
രചെലെവകള, രടെലെരിയഫയോണ് ചെയോര്ജ്ജുകള, വയോടെക, കരെയം, നരികുതരി, യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങളുരടെ
സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം എനരിവയയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്  17  ലെക്ഷയം രൂപ
അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-102-98―തുറമുഖങ്ങളുയം രരലെറട ഹസൗസുകളുയം   -   രചെറുകരിടെ തുറമുഖങ്ങള   -  തുറമുഖ കയോരെദയോയനസഷണയം
-   അയനസഷണവയം  രെക്ഷയോനടെപടെരിയുയം
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കടെലെരിരലെ രെക്ഷയോപ്രവര്തനങ്ങളക്കുളള ജലെവയോഹനങ്ങളരിരലെ ജപീവനക്കയോരുരടെ ഓവര്രരടെയം
അലെവന്സട,  യയോതയോബത,  ജലെവയോഹനങ്ങളക്കുളള ഇനനരചെലെവട,  പരി.ഒ.എല് എനരിവയയോയരി
ഈ ശപീര്ഷകതരില് 11 ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-103-97―തുറമുഖങ്ങളുയം രരലെറട ഹസൗസുകളുയം   -   രചെറുകരിടെ തുറമുഖങ്ങള   -   രഡഡ്ജരിയംഗുയം സര്യവയരി  ങ്ങുയം
-   രഡഡ്ജരിയംഗട  യൂണരിറട

തുറമുഖങ്ങളരിരലെ അതദയോവശദ മണ്ണുമയോന്തല് പ്രവര്തനതരിനു യവണരിയുള്ള ഗ്രയോബട രഡഡ്ജറുരടെ
പ്രവര്തനവമയോയരി  ബനരപട ജപീവനക്കയോരുരടെ  അലെവന്സട,  യയോതയോബത,  മറരിനയം  എനരിവയയോയരി
ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  3  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/  ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-001-98-04-1―തുറമുഖങ്ങളുയം രരലെറട ഹസൗസുകളുയം   -    രചെറുകരിടെ തുറമുഖങ്ങള   -    ഭരെണവയം നടെതരി  പ്പുയം
-  ഹയോര്ബര്  എഞരിനപീയറരിയംഗട  ഡരിപയോര്ടടരമനട    -    യയോതയോ  രചെലെവകള    -
യയോതയോ  ബത

യയോതയോബതയയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 2 ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-001-98-05-1―തുറമുഖങ്ങളുയം രരലെറട ഹസൗസുകളുയം   -   രചെറുകരിടെ തുറമുഖങ്ങള   -   ഭരെണവയം നടെതരി  പ്പുയം
-   ഹയോര്ബര് എഞരിനപീയറരിയംഗട ഡരിപയോര്ടടരമനട  -   ഓഫപീസട രചെലെവകള   -     രവള്ളക്കരെയം

രവള്ളക്കരെതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 2 ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-001-98-05-2―തുറമുഖങ്ങളുയം  രരലെറട  ഹസൗസുകളുയം    -    രചെറുകരിടെ  തുറമുഖങ്ങള    -
ഭരെണവയംനടെതരിപ്പുയം    -    ഹയോര്ബര്  എഞരിനപീയറരിയംഗട  ഡരിപയോര്ടടരമനട    -
ഓഫപീസട രചെലെവകള   -   ലവദദ്യുതരി രചെലെവട

ലവദദ്യുതരി  രചെലെവകളക്കയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  1  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി   വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-001-98-05-3―തുറമുഖങ്ങളുയം  രരലെറട  ഹസൗസുകളുയം    -    രചെറുകരിടെ  തുറമുഖങ്ങള    -    ഭരെണവയം
നടെതരിപ്പുറ്റുുയം     -    ഹയോര്ബര്  എഞരിനപീയറരിയംഗട  ഡരിപയോര്ടടരമനട    -    ഓഫപീസട
രചെലെവകള   -   രടെലെരിയഫയോണ് രചെലെവട

രടെലെരിയഫയോൺ രചെലെവകളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 1.5 ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി

ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട   ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്

സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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3051-02-001-98-05-4―തുറമുഖങ്ങളുയം രരലെറട ഹസൗസുകളുയം   -   രചെറുകരിടെ തുറമുഖങ്ങള   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുറ്റുുയം

-    ഹയോര്ബര് എഞരിനപീയറരിയംഗട  ഡരിപയോര്ടടരമനട    -    ഓഫപീസട രചെലെവകള    -

മറരിനങ്ങള

മറട രചെലെവകളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  7  ലെക്ഷയം രൂപ  അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/

ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-001-98-06―തുറമുഖങ്ങളുയം രരലെറട ഹസൗസുകളുയം    -    രചെറുകരിടെ തുറമുഖങ്ങള    -    ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുറ്റുുയം ഹയോര്ബര്

എഞരിനപീയറരിയംഗട ഡരിപയോര്ടടരമനട   -   വയോടെക  ,   കരെയം നരികുതരി

വയോടെക,  കരെയം,  നരികുതരി ഇനതരിലെയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  15  ലെക്ഷയം രൂപ  അധരികമയോയരി

ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി    വകയരിരുതണരമനട   ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്

സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-001-98-12―തുറമുഖങ്ങളുയം  രരലെറട  ഹസൗസുകളുയം    -    രചെറുകരിടെ  തുറമുഖങ്ങള    -    ഭരെണവയം

നടെതരിപ്പുയം   -   ഹയോര്ബര് എഞരിനപീയറരിയംഗട ഡരിപയോര്ടടരമനട   -   യസയോളര്ഷരിപ്പുകളുയം

ലസ്റ്റപന്ഡുകളുയം

യസയോളർഷരിപ്പുകളക്കുയം ലസ്റ്റപന്റുകളക്കുമയോയ ഈ ശപീര്ഷകതരില്  5  ലെക്ഷയം രൂപ

അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട

ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-001-98-21-2―തുറമുഖങ്ങളുയം രരലെറട ഹസൗസുകളുയം   -   രചെറുകരിടെ തുറമുഖങ്ങള   -   ഭരെണവയം

നടെതരിപ്പുയം   -    ഹയോര്ബര് എഞരിനപീയറരിയംഗട ഡരിപയോര്ടടരമനട    -    യമയോയടയോര്

വയോഹനങ്ങള   -   സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം  

കയോലെപഴെക്കയം രചെന വയോഹനങ്ങളുരടെ അറകുറപണരികളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്

4.5  ലെക്ഷയം രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  അധരികമയോയരി

വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-001-98-45―തുറമുഖങ്ങളുയം  രരലെറട  ഹസൗസുകളുയം    -    രചെറുകരിടെ  തുറമുഖങ്ങള    -    ഭരെണവയം

നടെതരിപ്പുയം   -   ഹയോര്ബര് എഞരിനപീയറരിയംഗട ഡരിപയോര്ടടരമനട   -   പരി  .  ഒ  .  എല്  .

പരി.ഒ.എല്.  ഇനതരിനയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  6  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി

ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി    വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന്

സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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3051-02-101-98―തുറമുഖങ്ങളുയം  രരലെറട  ഹസൗസുകളുയം    -    രചെറുകരിടെ  തുറമുഖങ്ങള    -    നരിര്മയോണവയം

അറകുറപണരികളുയം   -    ഹയോര്ബര് എഞരിനപീയറരിയംഗട ഡരിപയോര്ടടരമനട

ഈ ശപീര്ഷകതരില് 15 ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന

വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-103-99―തുറമുഖങ്ങളുയം ലലെറട ഹസൗസുകളുയം    -    രചെറുകരിടെ തുറമുഖങ്ങള  -    രഡഡ്ജരിയംഗുയം

സര്യവയരിങ്ങുയം  -   ലഹയഡയോഗ്രയോഫരികട സര്യവ വരിഭയോഗയം 

ജപീവനക്കയോരുരടെ രമഡരിക്കല് റപീ  ഇയംയബഴടരമനട,  പരി.ഒ.എല്.,  യമയോയടയോർ  വയോഹനങ്ങളുരടെ

സയംരെക്ഷണവയം  അറകുറപണരികളുയം  എനരിവയയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  യഥയോക്രമയം  12

ലെക്ഷയം, 1 ലെക്ഷയം, 1 ലെക്ഷയം എനരിങ്ങരന ആരക 14 ലെക്ഷയംരൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/

ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-02-103-96―തുറമുഖങ്ങളുയം രരലെറടഹസൗസുകളുയം   -   രചെറുകരിടെതുറമുഖങ്ങള   -   രഡഡ്ജരിയംഗുയം സര്യവയരിങ്ങുയം

-    ലഹ യഡയോഗ്രയോഫരികട  സർയവ  മൺസുണരിനു  മുൻപുയം  പരിൻപുയം    ഉള്ള  മണ്ണുമയോന്തലെരിരന

നരിരെപീക്ഷണയം

ഈ ശപീർഷകതരില് അനുവദരിച്ചരിരെരിക്കുന തുക അപരെദയോപ്തമയോയതരിനയോല്  15  ലെക്ഷയം

രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ

രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3051-80-800-94―തുറമുഖങ്ങളുയം രരലെറട ഹസൗസുകളുയം  -   ജനറല്  -  രപയോതുവയോയ –  HSW   യരിരലെ ഡരിജരിറല്

ഗവർണൻസട

ലഹയഡയോഗ്രയോഫരികട  സർയവ  വരിഭയോഗതരില്  ഡരിജരിറല്  ഗയവർണൻസരിനയോയരി  ഈ

ശപീർഷകതരില്  70  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5051 – തുറമുഖങ്ങള, ലലെറട ഹസൗസുകള എനരിവയ്ക്കുള്ള മുലെധനരച്ചലെവട

5051-80-001-98―തുറമുഖങ്ങള  ,   ലലെറടഹസൗസുകള എനരിവയ്ക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജനറല്  -   ഭരെണവയംനടെതരിപ്പുയം

-    തുറമുഖ എഞരിനപീയറരിയംഗട  വകുപരില്നവപീകരെണയം  ,   ഗയവഷണയം  ,   വരികസനയം

പുതരിയപ്രവ വൃതരികളക്കയോയുയം  കുടെരിശരിക  ബരില്ലുകള  നല്കുനതരിനയോയുയം  ഈ

ശപീര്ഷകതരില്  2  യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/  ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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5051-80-001-93―തുറമുഖങ്ങള രരലെറട ഹസൗസുകള   -   എനരിവയ്ക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജനറല്   -
ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   ലഹയഡയോഗ്രയോഫരിക്കട സർയവ വരിയംഗരിരന കപീഴെരിലുള്ള
യബയോടട  രഷല്യടഴട  ,    ഓഫപീസട  രകടരിടെങ്ങള  ,    കസയോര്യടഴട  എനരിവയുരടെ
നരിർമയോണവയം പുനരുദയോരെണവയം

ലഹയഡയോഗ്രയോഫരികട  സർയവ  വരിയംഗരിരന  കപീഴെരിലുള്ള  യബയോടട  രഷല്യടഴട  ഓഫപീസട
രകടരിടെങ്ങള,  കസയോർയടഴട  എനരിവയുരടെ  നരിർമയോണതരിനുയം  പുനരുദയോരെണതരിനുമയോയരി  ഈ
ശപീർഷകതരില്  50  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5051-80-800-75―തുറമുഖങ്ങള  ,   ലലെറട ഹസൗസുകള എനരിവയ്ക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജനറല്   -
മറ്റു രചെലെവകള   -   നരിരെപീക്ഷണ കപലുകളുരടെ നവപീകരെണയം

പുതരിയ രവസലെരിരന  യസ്റ്റജട  യപയ്രമനരിനുയം  2  രവസലുകളുരടെ  നവപീകരെണതരിനുമയോയരി
ഈ ശപീര്ഷകതരില്  50  ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5051-80-800-72―തുറമുഖങ്ങള  ,   ലലെറട ഹസൗസുകള എനരിവയ്ക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട   -   ജനറല്   -
മറ്റു രചെലെവകള   -   ഇരെവരിപുരെയം പരെവൂര് തപീരെയദശ യറയോഡട

ബരില് കുടെരിശരിക നല്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 10 ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

അഴെപീക്കല് യപയോര്ട്ടുമയോയരി ബനരപട  '5051-80-190-97 (01)'  എന ശപീര്ഷകയം അടുത
യയയോഗതരില് പരെരിഗണരിക്കയോരമനട രചെയര്മയോന് നരിര്യദ്ദേശരിച.

ഉച്ചയ്ക്കുയശഷയം 1.15 നട യയയോഗയം പരിരെരിഞ.
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29-6-2021 രലെ യയയോഗനടെപടെരിക്കുറരിപട

മരെയോമതയം ഗതയോഗതവയം വയോർതയോവരിനരിമയവയം സയംബനരിച്ച സബ്ജകട കമരിറരി  V,
2021  ജൂൺ 29-ാം തപീയതരി രചെയോവയോഴ്ച രെയോവരിരലെ 11  മണരിക്കട നരിയമസഭയോ സമുച്ചയതരിരലെ
'5 ഡരി' സയമളനഹയോളരില് സമരിതരി രചെയർമയോൻ ബഹ. രപയോതുമരെയോമതട - വരിയനയോദസഞയോരെ
വകുപ്പുമനരി  ശപീ.  പരി.  എ.  മുഹമദട  റരിയയോസരിരന  അദദക്ഷതയരില്  യയയോഗയം  യചെർന.
സമരിതരിയുരടെ  എകട  ഒഫപീയഷദയോ  അയംഗങ്ങളയോയ  ബഹ.  തുറമുഖയം,  മമ്യൂസരിയയം,  പുരെയോവസ്തു
വകുപ്പുമനരി ശപീ. അഹമദട യദവർയകയോവരില് വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖനയുയം ബഹ.
ഗതയോഗത വകുപ്പുമനരി ശപീ. ആനണരി രെയോജു യനരെരിട്ടുയം യയയോഗതരില് പരങ്കടുത. 

ഹയോജരെയോയ അയംഗങ്ങള

1. ശപീ. യമയോന്സട യജയോസഫട, എയം.എല്.എ.

2. ശപീ. പ്രയമയോദട നയോരെയോയണ്,         ''

3. ശപീ. രക. യപ്രയംകുമയോര്,              ''

4. ശപീ. വരി. ആര്. സുനരില് കുമയോര്,  ''

വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖന പരങ്കടുത അയംഗയം

ശപീ. പരി. പരി. സുയമയോദട, എയം.എല്.എ.

നരിയമസഭയോ രസക്രയടറരിയറട

1. ശപീമതരി രെജനരി വരി. ആര്., യജയോയരിനട രസക്രടറരി

2. ശപീമതരി ഷപീബയോ വര്ഗപീസട, രഡപമ്യൂടരി രസക്രടറരി

3. ശപീമതരി അമ്പരിളരി പരി., അണര് രസക്രടറരി.

ഹയോജരെയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര്

1. ശപീ. ബരിജു പ്രഭയോകര്, രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

2. ശപീ. ആനനട സരിയംഗട, രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

3. ശപീ. അനരില് കയോന്തട, യറയോഡട യസഫരി കമപീഷണര്, യകരെള യറയോഡട യസഫരി അയതയോറരിറരി.

4.  ശപീമതരി മരിനരി എയം. അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട & ഇന്ലെയോനട
              നയോവരിയഗഷന് ഡരിപയോര്ടടരമനട. 

5. ശപീ. അനൂപട എസട., അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, ധനകയോരെദ വകുപട.

981/2022.



34

6. ശപീ. ഷയോജരി വരി. നയോയര്, ഡയറകര്, സയംസ്ഥയോന ജലെഗതയോഗത വകുപട, ആലെപ്പുഴെ.

7. ശപീ.  എല്.  രെയോധയോകൃഷ്ണന്,  മയോയനജരിയംഗട  ഡയറകര്  &  സരി.ഇ.ഒ.,  മലെബയോര്
              ഇനര്നയോഷണല് യപയോര്ടട & സപീസട ലെരിമരിറഡട.

8. ശപീ.  പ്രശയോന്തട  എന്.,  മയോയനജരിയംഗട  ഡയറകര്,  യകരെള  യസ്റ്ററട  ഇന്ലെയോനട
              നയോവരിയഗഷന് യകയോര്പയറഷന്.

9. ശപീ. ടെരി. ഇളയങ്കയോവന്, എകരികമ്യൂടപീവട ഡയറകര്, യകരെള യറയോഡട യസഫരി അയതയോറരിറരി.

10. ശപീ. എയം. ആര്. അജരിതട കുമയോര്, ടയോന്യസയോര്ടട കമപീഷണര്, യമയോയടയോര് വയോഹന വകുപട   .

11. ശപീമതരി വരിജയശപീ രക. എസട., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

12. ശപീമതരി ശപീലെത സുകുമയോരെന്, യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ധനകയോരെദ വകുപട.

13. ശപീ. അനരില് കുമയോര് എയം., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ധനകയോരെദ വകുപട.

14. ശപീ. പ്രയമയോജട ശങ്കര്, അഡപീഷണല് ടയോന്യസയോര്ടട കമപീഷണര്, യമയോയടയോര് വയോഹ നവകുപട.

15. ശപീ. ശദയോയം യഗയോപയോല്, ചെപീഫട എഞരിനപീയര്, ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന് & കുടനയോടെട പയോയക്കജട.

16. ശപീ.  ജയകുമയോര് പരി.,  യപ്രയോജകട  ഡയറകര്,  യകരെള രറയരില് രഡവലെപ്രമനട   
യകയോര്പയറഷന് ലെരിമരിറഡട.

17. ശപീ. ആനനട ഇളമണ്, ചെപീഫട ജനറല് മയോയനജര്, യകരെള റയോപരിഡട ടയോന്സരിറട      
യകയോര്പയറഷന് ലെരിമരിറഡട (രക.ആര്.റരി.എല്).

18. യഡയോ.  ജയസുധ  രജ.  എസട.,  പ്രരിന്സരിപയോള  (ഇന്  -ചെയോര്ജട),  ശപീചെരിതരിരെ  
തരിരുനയോള യകയോയളജട ഓഫട എഞരിനപീയറരിയംഗട.

19. ശപീ. ഷരിബരി എബഹയോയം, അണര് രസക്രടറരി, തുറമുഖ വകുപട.

വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖന പരങ്കടുത ഉയദദയോഗസ്ഥന്

ശപീ.  ടെരി.  രക.  യജയോസട,  അഡപീഷണല് ചെപീഫട  രസക്രടറരി,  യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട  &
ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന് ഡരിപയോര്ടടരമനട.

സമരിതരി,  2021-22  സയോമ്പതരിക  വര്ഷരത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  സൂക
പരെരിയശയോധനയുരടെ ഭയോഗമയോയരി XL (തുറമുഖങ്ങള), XLI (ഗതയോഗതയം), IX (വയോഹന നരികുതരികള)
എനപീ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകള  പരെരിഗണരിക്കുകയുയം  ബനരപട  ഉയദദയോഗസ്ഥരുമയോയരി  ചെര്ച്ച
നടെതകയുയം ശരിപയോര്ശകള നല്കുകയുയം രചെയ.
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ധനയോഭദര്ത്ഥന നയം. XL (തുറമുഖങ്ങള)

അഴെപീക്കല് യപയോര്ടട ലെരിമരിറഡട ഗ്രപീന് ഫപീല്ഡട ഫപീഡര് യപയോര്ടരിരന നവപീകരെണയം

5051-80-190-97(01)―തുറമുഖങ്ങള രരലെറട  ഹസൗസുകള എനരിവയ്ക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട    -
ജനറല്    -    രപയോതുയമഖലെയരിലുയം  മറ്റു  സ്ഥയോപനങ്ങളരിലുമുള്ള മൂലെധന
നരിയക്ഷപയം    -    അഴെപീക്കല്  യപയോർടട  ലെരിമരിറഡട    -    ഗ്രപീൻ  ഫപീല്ഡട
ഫപീഡർ യപയോർടരിരന നവപീകരെണയം 

ഗ്രപീന്  ഫപീല്ഡട  ഫപീഡര്  യപയോര്ടരിരന  നവപീകരെണതരിരന  ഭയോഗമയോയരി  വരിശദമയോയ
യപ്രയോജകട  റരിയപയോര്ടട  തയയോറയോക്കല്,  പയോരെരിസ്ഥരിതരിക  പഠനയം,  തുറമുഖയോധരിഷരിത
രസസട/വദവസയോയ യമഖലെ എനരിവയുരടെ വരികസനയം എനരിവയയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്
10  യകയോടെരി  രൂപ  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച

ധനയോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് IX-വയോഹന നരികുതരികള 

2041 –വയോഹന നരികുതരികള 

2041-00-001-99-01-4―വയോഹന നരികുതരികള   -   നടെതരിപ്പുയം ഭരെണവയം   -   ഭരെണരച്ചലെവകള
-  ശമ്പളയം  -  രമഡരിക്കല് റപീ ഇയംയബഴടരമനട യമയോയടയോർ വയോഹന വകുപരിരലെ
യജയോയരിനട  റപീജരിയണല്   ടയോന്യസയോര്ടട  ഓഫപീസർമയോർ  ,
രവഹരിക്കരിളസട  ഇൻരസകർമയോർ  ,    ലഡവര്മയോർ  എനരിവർ
ഒഴെരിരകയുള്ള  എലയോ  ഉയദദയോഗസ്ഥരുരടെയുയം  രമഡരിക്കല്  റപീ
ഇയംയബഴടരമനട നല്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീർഷകതരില്   5   ലെക്ഷയം
രൂപ അധരികമയോയരി     ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം  /  ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട   ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്  സമരിതരി
തപീരുമയോനരിച  .

2041-00-001-99-05-3―വയോഹനനരികുതരികള  -  നടെതരിപ്പുയംഭരെണവയം  -  ഭരെണരച്ചലെവകള
ഓഫപീസട രചെലെവകള   -   രടെലെരിയഫയോണ് രചെലെവട  .

യമയോയടയോര്  വയോഹന  വകുപരിരലെ  ഓൺലലെൻ  യസവനങ്ങളുരടെ  ഭയോഗമയോയരി  അധരികരചെലെവട
പ്രതപീക്ഷരിക്കുനതരിനയോല്  രടെലെരിയഫയോണ്  രചെലെവട ഇനതരില്  4 ലെക്ഷയം രുപ അധരികമയോയ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം
/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2041-00-001-99-05-4―വയോഹനനരികുതരികള    -    നടെതരിപ്പുയംഭരെണവയം    -    ഭരെണരച്ചലെവകള    -
ഓഫപീസട രചെലെവകള   -   മറരിനങ്ങള
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യമയോയടയോര്  വയോഹന  വകുപരിരന  ഓഫപീസുകള  പൂര്ണമയോയുയം  കമ്പമ്യൂടര്വത്കരെരിച്ചരിരെരിക്കുനതരിനയോല്
യമയോയടയോര്  വയോഹന  നരികുതരി  അടെച്ചതരിനട  രതളരിവയോയരി  നല്യകണ  ടെയോകട  യടെയോക്കണ്,  വരിവരിധയരിനയം
യസവനങ്ങളക്കട രപയോതുജനയം പണയം അടെയ്ക്കുയമ്പയോള നല്കുന സുരെക്ഷയോ  യകയോഡട  ഉളരപടുതരിയ രെസപീതട
എനരിവയുരടെ  പ്രരിനരിയംഗട  ചെയോര്ജട,  വകുപരിനട  ആവശദമയോയ  ഫര്ണരിച്ചര്,  സര്വപീസട  യപയോയസ്റ്റജട  സ്റ്റയോമ്പട
എനരിവയ്ക്കുള്ള രചെലെവകളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 5 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2041-00-001-99-06―വയോഹന  നരികുതരികള    -    നടെതരിപ്പുയംഭരെണവയം    -    ഭരെണരച്ചലെവകള    -    വയോടെക  ,    കരെയം  ,
നരികുതരി  .

മധദയമഖലെയോ  രഡപമ്യൂടരി  ടയോന്യസയോര്ടട  കമപീഷണര്മയോരുരടെ  ഓഫപീസുകള,
തരിരുവനന്തപുരെയം,  ആറരിങ്ങല്,  പതനയംതരിട,  മൂവയോറ്റുപുഴെ  റപീജരിയണല്  ടയോന്യസയോര്ടട
ഓഫപീസുകള  എനരിവയുരടെ  വയോടെകയരിനതരില്  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  20  ലെക്ഷയം  രൂപ
അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2041-00-001-96―വയോഹന നരികുതരികള    -    നടെതരിപ്പുയം ഭരെണവയം    -    ഫുള്ളരി ആയടയോയമറഡട
സര്വപീസസട ഓഫട ടയോന്യസയോര്ടട ഡരിപയോര്ടടരമനട

യമയോയടയോര് വയോഹന വകുപരിരലെ ആര്.ടെരി.  ഓഫപീസുകളുരടെയുയം സബട ആര്.ടെരി.  ഓഫപീസുകളുരടെയുയം
നവപീകരെണ പ്രവര്തനങ്ങള നടെതനതരിനുയം  ICT  ഉപകരെണങ്ങള വയോങ്ങുനതരിനുയം അവയട  FMS
(Facility Management Service) ചെയോര്ജ്ജുകള നല്കുനതരിനുയം ലവദദ്യുതരി ചെയോര്ജട അടെയ്ക്കുനതരിനുയം
രമയോലബല് ആപ്പുകള സ്ഥയോപരിക്കുനതരിനുമയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 10 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി
തപീരുമയോനരിച.

2041-00-102-99-06―വയോഹന നരികുതരികള    -    യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങളുരടെ പരെരിയശയോധന –
യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങളുരടെ പരെരിയശയോധന – വയോടെക  ,   കരെയം  ,   നരികുതരി  .

സസകയോരെദ  വയോടെക  രകടരിടെങ്ങളരില്  സ്ഥരിതരി  രചെയ്യുന  സബട  റപീജരിയണല്  ടയോന്യസയോര്ടട
ഓഫപീസുകളുരടെയുയം രചെക്കട  യപയോസ്റ്റുകളുരടെയുയം വയോടെക നല്കുനതരിനയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്  10
ലെക്ഷയം  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2041-00-102-99-21-2―വയോഹന നരികുതരികള    -    യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങളുരടെ പരെരിയശയോധന –   യമയോയടയോര്
വയോഹനങ്ങളുരടെ  പരെരിയശയോധന  യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങള    -    സയംരെക്ഷണവയം
അറകുറപണരികളുയം
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രഹഡ്കസയോര്യടഴരിരലെ  വയോഹനങ്ങള  ഒഴെരിരക  വകുപരിരലെ  എലയോ  യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങളുരടെയുയം
സയംരെക്ഷണതരിനുയം അറകുറപണരികളക്കുമയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്  8  ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി
തപീരുമയോനരിച.

2041-00-102-99-45―വയോഹന നരികുതരികള   -   യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങളുരടെ പരെരിയശയോധന –യമയോയടയോര്
വയോഹനങ്ങളുരടെ പരെരിയശയോധന   -   പരി  .  ഒ  .  എല്  .

രഹഡ്കസയോര്യടഴരിരലെ  വയോഹനങ്ങള  ഒഴെരിരക  വകുപരിരലെ  എലയോ   വയോഹനങ്ങളുരടെയുയം
ഇനനരച്ചലെവരിനയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്  18  ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

'അപകടെ  രെഹരിത  നരിരെതകള'   എന  ആശയയം  പലെ  യലെയോകരെയോജദങ്ങളരിലുയം  ഉരണനട
അഭരിപ്രയോയരപട  സമരിതരി,  യകരെളതരില്  ലഡവര്മയോരുരടെയുയം  യയോതക്കയോരുരടെയുയം  സുരെക്ഷയയോയരി
സയംവരിധയോനയം ഏര്രപടുതനതരിരനക്കുറരിച്ചട യമയോയടയോര് വയോഹന വകുപട പഠനയം നടെതരിയരിട്ടുയണയോരയനട
ആരെയോഞ. 'യസഫട  യകരെള'  പദതരിയുരടെ  ഭയോഗമയോയരി  എലയോ  ജരിലകളരിലുയം  കണ്യടയോള റൂമുകളുയം  എലയോ
യറയോഡുകളരിലുയം കദയോമറകളുയം സ്ഥയോപരിക്കയോന് തപീരുമയോനരിച്ചരിട്ടുള്ളതയോയുയം അമരിത യവഗത, വദയോജ നമ്പര് യപ്ലറട
ഉപയയയോഗരിക്കല് തുടെങ്ങരിയ കുറകൃതദങ്ങള കണ്ടുപരിടെരിക്കുനതരിനുള്ള സയംവരിധയോനങ്ങളയോണട ഒരുക്കുനരതനയം 77
ശതമയോനയം  വയോഹനങ്ങളരിലുയം  ജരി.പരി.എസട.  സയംവരിധയോനയം  ഏര്രപടുതരിയരിട്ടുള്ളതയോയുയം  ടയോന്യസയോര്ടട
കമപീഷണര്  മറുപടെരി  നല്കരി.   എനയോല്  മറട  സയംസ്ഥയോനങ്ങള  വയോഹനങ്ങളരില്  ജരി.പരി.എസട.
ഘടെരിപരിക്കുനതരില്  പരിനരിലെയോരണനയം  അനദസയംസ്ഥയോന  വയോഹനങ്ങളരില്  ജരി.പരി.എസട.
ഘടെരിപരിച്ചരിട്ടുയണയോരയനട  പരെരിയശയോധന  നടെതയോറുയണയോരയനയം  സമരിതരി  ആരെയോഞ.  ജരി.പരി.എസട.
ഘടെരിപരിക്കയോരത  അനദസയംസ്ഥയോനങ്ങളരില്  നരിനയം  വരുന  വയോഹനങ്ങള  പരിടെരികൂടുനരിലയോരയനയം
ബഹ. യകരെള ലഹയക്കയോടെതരി  ഇക്കയോരെദതരില് ഇടെരപടട  എലയോ വയോഹനങ്ങളരിലുയം ജൂണ്  30-നട
മുന്പട  ജരി.പരി.എസട.  ഘടെരിപരിക്കയോന്  കര്ശന  നരിര്യദ്ദേശയം  നല്കരിയരിട്ടുള്ളതയോയുയം
രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരിക്കട  മയോതമയോണട  ഇളവള്ളരതനയം  ടയോന്യസയോര്ടട  കമപീഷണര്  മറുപടെരി
നല്കരി.

യറയോഡട  അപകടെങ്ങള  കുറയയോന്  യവണരി  രൂപപീകരെരിച്ചരിട്ടുള്ള യറയോഡട  യസഫരി  അയതയോറരിറരിയുരടെ
ഇടെരപടെലുകള കയോരെദക്ഷമമയോയണയോരയനട സമരിതരി ആരെയോയുകയുയം തുടെര്നട അതരിരന പ്രവര്തനങ്ങരളക്കുറരിച്ചട
യകരെള യറയോഡട യസഫരി അയതയോറരിറരി എകരികമ്യൂടപീവട ഡയറകര് വരിശദമയോക്കുകയുയം രചെയ.  ജരിലയോ യറയോഡട
സുരെക്ഷയോ  കസൗണ്സരിലുകള  വര്ഷതരില്  രെണട  പ്രയോവശദയം  യയയോഗങ്ങളകൂടെരി  തപീരുമയോനങ്ങള
എടുക്കയോറുള്ളതയോയുയം  40  ശതമയോനയതയോളയം  വയോഹനയോപകടെങ്ങള കുറഞരിട്ടുള്ളതയോയുയം  നരിലെവരില്
കരണതരിയരിട്ടുള്ള 238 ബയോക്കട യസയോട്ടുകള യനരരെയയോക്കരിയയോല് വയോഹനയോപകടെങ്ങളുയം മരെണങ്ങളുയം
കുറയയോന് സയോധരിക്കുരമനയം അയദ്ദേഹയം സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

യറയോഡട സുരെക്ഷയുമയോയരി ബനരപടട യകരെളതരിനട ലെഭരിയക്കണ അര്ഹതരപട യകന്ദ്രവരിഹരിതയം
ലെഭരിക്കുനയണയോരയനട സമരിതരി ആരെയോഞ. പദതരികള സമര്പരിക്കുനതരിരന അടെരിസ്ഥയോനതരിലെയോണട
ഫണട ലെഭദമയോകുനരതനയം പദതരി തയയോറയോക്കുനയതയുള്ളൂരവനയം യകരെള യറയോഡട യസഫരി അയതയോറരിറരി
എകരികമ്യൂടപീവട ഡയറകര് മറുപടെരി നല്കരി. 
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യറയോഡട സുരെക്ഷയുമയോയരി ബനരപടട യകരെളതരിനട ലെഭരിയക്കണ അര്ഹതരപട യകന്ദ്രവരിഹരിതയം
ലെഭരിക്കുനതരിനയോയരി  ഒരു  മയോസതരിനകയം  പദതരി  സമര്പരിക്കണരമനട  യകരെള  യറയോഡട  യസഫരി
അയതയോറരിറരി കമപീഷണര്ക്കട  സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശയം നലരി. 

XLI - ഗതയോഗതയം

3055 – യറയോഡട ഗതയോഗതയം

3055-00-800-95―യറയോഡട ഗതയോഗതയം   -   മറ്റു രചെലെവകള   -   യകരെള യറയോഡട സുരെക്ഷ ഫണരിയലെക്കട മയോറല്

യകരെള യറയോഡട സുരെക്ഷ അയതയോറരിറരിക്കട  യഥയോസമയയം ഫണട ലെഭരിക്കയോതതട യറയോ ഡട സുരെക്ഷയോ
പ്രവര്തനങ്ങരള സയോരെമയോയരി ബയോധരിക്കുനണട.  ആയതരിനയോല്  ഈ ശപീര്ഷകതരില് 36.95 യകയോടെരി
രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

യറയോഡട യസഫരി  അയതയോറരിറരിക്കട അനുവദരിക്കുന ഫണട ഫലെപ്രദമയോയരി വരിനരിയയയോഗരിക്കുനരിലയോരയനയം
പ്രസ്തുത ഫണട വരിവരിധ വകുപ്പുകള അവരുരടെ ആവശദങ്ങളക്കട ഉപയയയോഗരിക്കുനതയോയുയം ആയതരിനയോല്
യകരെള യറയോഡട സുരെക്ഷയോ അയതയോറരിറരിയുരടെ ജരിലയോതലെതരിലുള്ള കസൗണ്സരിലുകള പുനനഃസയംഘടെരിപരിക്കുനതരിരനക്കുറരിച്ചട
ആയലെയോചെരിക്കണരമനയം സമരിതരി അഭരിപ്രയോയരപട്ടു.

യകരെള  യറയോഡട  സുരെക്ഷയോ  അയതയോറരിറരിയുരടെ  ജരിലയോതലെതരിലുള്ള  കസൗണ്സരിലുകള
ഫലെപ്രദമയോയരി  പ്രവര്തരിക്കയോതതയോയരി  സബ്ജകട  കമരിറരി  വരിലെയരിരുതരിയതരിരന  അടെരിസ്ഥയോനതരില്
ജരിലയോ കസൗണ്സരിലുകള പുനനഃസയംഘടെരിപരിക്കുനതരിനയോയരി യകരെള യറയോഡട സുരെക്ഷ അയതയോറരിറരി ആകരില്
ആവശദമയോയ യഭദഗതരി വരുതണരമനട സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച.  

3056 –ഉളനയോടെന്  ജലെഗതയോഗതയം

3056-00-001-99-05-1―ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   മയോയനജ് രമനട
-   ഓഫപീസട രചെലെവകള   -   രവള്ളക്കരെയം

സയംസ്ഥയോന  ജലെഗതയോഗത  വകുപരിരന  യകന്ദ്രകയോരെദയോലെയയം,  യഡയോക്കട  ആനട  റരിപയർ
വരിഭയോഗയം,  യമഖലെയോ  ഓഫപീസുകള  എനരിവരിടെങ്ങളരിരലെ  രവള്ളക്കരെതരിനയോയരി  ഈ
ശപീര്ഷകതരില്  75000  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3056-00-001-99-05-3―ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   മയോയനജ് രമനട
- ഓഫപീസട രചെലെവകള   -   രടെലെരിയഫയോണ് രചെലെവട

വകുപരിരലെ നരിലെവരിലുള്ള യബയോഡ്ബയോനട,  സരി.യു.ജരി കണക്ഷനുകളക്കുളരപരടെയുള്ള
രചെലെവകള  നരിർവഹരിക്കുനതരിനയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  50000  രൂപ  അധരികമയോയരി
ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി   വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ  രചെയ്യുവയോന്
സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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3056-00-001-99-21-2―ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   മയോയനജ് രമനട   -   ഓഫപീസട
രചെലെവകള   -   യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള  -  സയംരെക്ഷണവയം അറകുറപണരികളുയം

വകുപരിരലെ  മൂനട  വയോഹനങ്ങളുരടെ  അറകുറപണരികള  നടെതനതരിനയോയരി  ഈ
ശപീര്ഷകതരില്  50000  രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3056-00-001-98-02-5―ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   ഓപയറഷന്
-   യവതനയം   -   ദരിവസയവതനയം

പുതുതയോയരി  സർവപീസട  ആരെയംഭരിക്കുന  യബയോട്ടുകള  തയോലയോലെരിക  ജപീവനക്കയോർ  മുയഖന
പ്രവര്തരിപരിയക്കണതരിനയോലുയം ദരിവസയവതനനരിരെക്കരില് വർദനവട വനരിട്ടുള്ളതരിനയോലുയം ഈ
ശപീര്ഷകതരില്  1  യകയോടെരി രൂപ  അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3056-00-001-98-06―ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം   -   ഭരെണവയംനടെതരിപ്പുയം   -   ഓപയറഷന്   -   വയോടെക  ,
കരെയം  ,   നരികുതരി 

വയോടെക,  കരെയം,  നരികുതരി ഇനതരിരലെ രചെലെവകളക്കയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്  1 ലെക്ഷയം
രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3056-00-001-98-34-3―ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം   -    ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -    ഓപയറഷന്
-   മറ്റു രചെലെവകള  -  മറരിനയം

വരിവരിധ  രചെലെവകള  നരിർവഹരിക്കുനതരിനയോയരി  ഈ  ശപീർഷകതരില്  15 ലെക്ഷയം  രൂപ
അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3056-00-001-98-45―ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   ഓപയറഷന്   -   പരി  .  ഒ  .   എല്  .   

വകുപരിരന  ഇനനരച്ചലെവകളക്കുയം  പുതുതയോയരി  സർവപീസട  ആരെയംഭരിക്കുന
കയോറയോമലറൻ  യബയോട്ടുകളുരടെ  പ്രവർതനതരിനുള്ള രചെലെവകള  യനരെരിടുനതരിനുമയോയരി  ഈ
ശപീര്ഷകതരില് 12 യകയോടെരി രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3056-00-001-97-19―ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം   -   ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം   -   അറകുറപണരികളുയം സയംരെക്ഷണ  വയം   -
യയനയോപകരെണങ്ങള
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ലഡയഡയോക്കട,  സപീപ് യവ  സയംവരിധയോനങ്ങളക്കട  രസയര്  പയോര്ട്സുകളുയം  അനുബന
ഉപകരെണങ്ങളുയം വയോങ്ങുനതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  37 ലെക്ഷയം രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3056-00-800-99-34-3―ഉളനയോടെന് ജലെയോഗതയോഗതയം  -  മറ്റു രചെലെവകള  -  മറ്റു  രചെലെവകള  -  മറ്റു
രചെലെവകള  -  മറരിനയം

യബയോട്ടുകളുരടെ  യതർഡട  പയോർടരി ഇൻഷസറൻസട,  ജരി.പരി.എ.  ഇൻഷസറൻസട  പ്രപീമരിയയം
എനരിവ അടെയ്ക്കുനതരിനയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്  1  ലെക്ഷയം രൂപ  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട & ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന് വകുപട

3075- മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകള

3075-60-001-98-01-4―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകള   -   മറ്റുള്ളവ – ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം    -   യമല് യനയോടയം
-   ശമ്പളയം   -   രമഡരിക്കല് റപീ  -  ഇയംയബഴടരമനട

രമഡരിക്കല് റപീഇയംയബഴടരമനട കുടെരിശരിക നല്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  1.62
ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3075-60-001-98-21-2―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകള   -    മറ്റുള്ളവ – ഭരെണവയം നടെതരിപ്പുയം
-    യമല്യനയോടയം    -    യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങള    -    സയംരെക്ഷണവയം
അറകുറപണരികളുയം

വരിവരിധ  മപീറരിയംഗുകളക്കുയം  പരെരിയശയോധനയ്ക്കുമയോയരി  കൂടുതല്  യയോതകള  നടെയതണരി
വരുനതുയം  വയോഹനതരിരന  കയോലെപഴെക്കയം  കയോരെണയം  അറകുറപണരികള  നടെയതണരി
വരുനതുയം  രസയര്  പയോര്ട്സുകളുരടെ  വരിലെയരിലുയം  ഇന്ഷസറന്സട  പ്രപീമരിയതരിലുമുണയോയ
വര്ദനവയം  മൂലെയം  ഉണയോയ  അധരിക  രചെലെവരിനയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  55,000  രൂപ
അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

3075-60-800-97―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകള   -   മറ്റുള്ളവ – മറ്റു രചെലെവകള   -   ഉളനയോടെന്
ജലെഗതയോഗത കനയോലുകളുരടെ സയംരെക്ഷണയം

യകയോവളയം-യബക്കല് രവസ്റ്റട  യകയോസ്റ്റട  കനയോലെരിരന  555  കരിയലെയോമപീറയറയോളയം  ഭയോഗരത
കനയോലുകളുരടെയുയം  അനുബന  നരിര്മരിതരികളുരടെയുയം  അറകുറപണരികളക്കയോയരി  ഈ
ശപീര്ഷകതരില്  75  ലെക്ഷയം രൂപ അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.



41

രകയോലയം  -  യകയോടപ്പുറയം ജലെപയോതയരിരലെ രകയോലയം  -  ചെവറ യമഖലെയരില് പലെയരിടെതയം
ഡയോഫട  0.6  മപീററരില്  തയോരഴെയയോരണനട  വരിലെയരിരുതരിയ  സമരിതരി,   പ്രസ്തുത  ജലെപയോത
ജലെഗതയോഗതതരിനട  യയയോഗദമയോരണനട  പറയുനരതങ്ങരനരയനട  ആരെയോഞ.   ഇന്ലെയോനട
വയോടര്യവയ്സട അയതയോറരിറരി  ഓഫട ഇന്തദയയോണട  രകയോലയം  -  യകയോടപ്പുറയം ജലെപയോതയുരടെ പ്രവൃതരികള
രചെയ്യുനരതനയം പലെ തവണ രഡഡ്ജട രചെയ്രതങ്കരിലുയം മണട അടെരിയുനതയോണട പ്രശ്നരമനയം യകയോസ്റ്റല്
ഷരിപരിയംഗട & ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന് അഡപീഷണല് ചെപീഫട രസക്രടറരി മറുപടെരി നല്കരി. ഏറവയം
കുറഞതട  2  മപീറരറങ്കരിലുയം  ഡയോഫട  ആവശദമുള്ള  പലെയരിടെങ്ങളരിലുയം  ഡയോഫട  0.6  മപീറര്
മയോതമയോണുള്ളരതനയം  പയോറകളുരടെ  പ്രശ്നവമുരണനയം  ഈ  പ്രശ്നയം  ഗസൗരെവമയോയരി
പരെരിയശയോധരിയക്കണതയോരണനയം  ഐ.ഡബദ്യു.എ.ഐയട ഡയോഫട  മയോറ്റുനതരിനട  കൂടുതല്  സമയയം
യവണരിവരുരമനയം സമരിതരി വരിലെയരിരുതരി.  

രകയോലയം  -  ചെവറ  ജലെപയോതയരില്  പരെരിയശയോധന  നടെതരി  ഡയോഫട  കുറവള്ള
പ്രയദശങ്ങരളക്കുറരിച്ചട  റരിയപയോര്ടട  തയയോറയോക്കരി  ഐ.ഡബദ.എ.ഐയട  സമര്പരിക്കയോരമനട
ഇന്ലെയോനട  നയോവരിയഗഷന്  &  കുടനയോടെട  പയോയക്കജട  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്  സമരിതരിരയ
അറരിയരിച്ചയപയോള അതരിനട കയോലെതയോമസമുണയോകയോന് ഇടെയുള്ളതരിനയോല് സയംസ്ഥയോനതലെതരില്
എന്തട നടെപടെരി  സസപീകരെരിക്കയോന് കഴെരിയുരമനട  സമരിതരി  ആരെയോഞ.  ലഫബര് ഗയോസട/എഫട.ആര്.പരി.
യബയോട്ടുകള ഉപയയയോഗരിച്ചട പ്രസ്തുത പയോതയരിലൂരടെ യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട &  ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന്
എഞരിനപീയര്മയോര് പരെരിയശയോധന നടെതയോരമനട യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട ആനട ഇൻലെയോനട നയോവരിയഗഷന് &
കുടനയോടെട പയോയക്കജട ചെപീഫട എഞരിനപീയര് സമരിതരിരയ അറരിയരിച.  സമയബനരിതമയോയരി റരിയപയോര്ടട
നല്കണരമനട സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച.

രകയോലയം  മുതല്  വള്ളക്കടെവട  വരരെയുള്ള  ഭയോഗങ്ങളുരടെ  പുനരുദയോരെണവയം
പുനരുജപീവരിപരിക്കലുയം  KWIL (യകരെള വയോടര്യവയ്സട  &  ഇന്ഫയോസ്ട്രക്ച്ചര്സട ലെരിമരിറഡട)
എന ഏജന്സരിയയോണട രചെയ്യുനരതനയം ഏപ്രരില്,  യമയട മയോസങ്ങളരില് യകയോവരിഡട രൂക്ഷമയോയതരിനയോല്
പണരി നരിര്തരിവച്ചരിരെരിക്കുകയയോരണനയം രകയോലയം മുതല് വള്ളക്കടെവട വരരെയുള്ള ഭയോഗതരിരന പ്രവൃതരിയുയം
KWIL- രനയയോണട ഏലരിച്ചരിരെരിക്കുനരതനയം വള്ളക്കടെവരിനുയശഷയം യകയോവളയതക്കട യപയോകുന പനതറ
ഭയോഗതട  കുയറ  ഭയോഗങ്ങള തകരെയോറരിലെയോയതയോയുയം  കുയറ  ഭയോഗങ്ങള കടെലെരിയനയോടെട  യചെര്നട  യപയോയതയോയുയം
അവരിരടെ സ്ഥലെയമരറടുക്കുനതരിനുള്ള നടെപടെരികള സരി.എസട.ഐ.എന്. വകുപയോണട രചെയയണരതനയം
സരി.എസട.ഐ.എന്. അഡപീഷണല് ചെപീഫട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

രകയോലയം - ചെവറ, ചെവറ – യകയോടപ്പുറയം ജലെപയോതകളരില് ഡയോഫട കുറവള്ള പ്രയദശങ്ങള കരണതരി
ഒരു  മയോസതരിനകയം  സമരിതരിക്കട  റരിയപയോര്ടട  നല്കണരമനട  സമരിതരി  നരിര്യദ്ദേശരിച.   കൂടെയോരത
ജലെപയോതയുരടെ രകയോലയം -  വള്ളക്കടെവട,  വള്ളക്കടെവട -  യകയോവളയം ഭയോഗതരിരന സ്ഥരിതരി സയംബനരിച്ച
റരിയപയോര്ട്ടുയം സമരിതരിക്കട ലെഭദമയോക്കണരമനട നരിര്യദ്ദേശരിച. 

981/2022.
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വര്ക്കലെ  തുരെപട  ജലെഗതയോഗതതരിനട  യയയോഗദമയോയയയോ  എനട  സമരിതരി  ആരെയോഞ.
വര്ക്കലെ തുരെപരില് രവള്ളയം നരിറച്ചയോല് യബയോടട യപയോകുരമനയം തുരെപരിരന ഇരുവശങ്ങളരിരലെയുയം
മുന്ഭയോഗയം  വൃതരിയയോക്കയോനുരണനയം  ബനരപട  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്  മറുപടെരി  നല്കരി.
വര്ക്കലെ തുരെപരിലൂരടെ ജലെഗതയോഗതയം സയോധദമയോക്കുനതരിനയോയരി സസപീകരെരിചവരുന നടെപടെരികള
എരന്തലയോമയോരണനട  അറരിയരിക്കണരമനട സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച.

5075-60-800-58―മറ്റു  ഗതയോഗത  സര്വപീസുകളക്കുള്ള  മൂലെധനരച്ചലെവട    -    മറ്റുള്ളവ    -    മറ്റു
രചെലെവകള  -  മയോഹരി  മുതല്  വളപടണയം  വരരെയുള്ള  രവസ്റ്റട  യകയോസ്റ്റട
കനയോലുകളുരടെയുയം ഫപീഡർ കനയോലുകളുരടെയുയം രമച്ചരപടുതല്

രവസ്റ്റടയകയോസ്റ്റട  കനയോലെരിരന  ഭയോഗമയോയുള്ള  മയോഹരി  വളപടണയം  രസ്ട്രച്ചരിരന  ഇനരിയുയം
പൂർതപീകരെരിക്കയോനുള്ള  ഭയോഗതരിരന  സ്ഥലെയമരറടുപരിനയോയരി  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  16.25
യകയോടെരി  രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട
ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5055 – യറയോഡട ഗതയോഗതയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട

5055-00-800-79―യറയോഡട ഗതയോഗതയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട    -    മറ്റു രചെലെവകള    -
വയോഹനവമ്യൂഹങ്ങളുരടെ നവപീകരെണവയം ഗുണനരിലെവയോരെയം രമച്ചരപടുതലുയം

700  സരി.എൻ.ജരി.  ബസ്സുകള  വയോങ്ങുനതരിയലെയയോയരി  455  യകയോടെരി  രൂപയുയം  3000
ഡപീസല് ബസ്സുകരള സരി.എൻ.ജരി. ബസ്സുകള ആക്കുനതരിരന പ്രയോരെയംഭ രചെലെവകളക്കയോയരി 100 യകയോടെരി
രൂപയുയം  ഈ  ശപീര്ഷകതരില്  അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി
വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

2016-രലെ ബഡ്ജറരില് പ്രഖദയോപരിച്ച  1000  സരി.എന്.ജരി.  ബസുകളരില്  300  എണയം മയോതയമ
അനുവദരിച്ചരിട്ടുള്ളൂരവനയം രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി  -  സസരിഫട  രൂപപീകരെരിക്കുനമുറയട  ബയോക്കരിയുള്ള  700
സരി.എന്.ജരി. ബസുകള കരിഫ്ബരി മുഖയോന്തരിരെയം അനുവദരിക്കുരമനയോണട പറഞരിരുനരതനയം ആയതട
പ്രകയോരെയം  കരിഫ്ബരിരയ  സമപീപരിച്ചയപയോള  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതരി ഏരറടുക്കയോന്  സയോധരിക്കരിരലനയോണട
കരിഫ്ബരി അറരിയരിച്ചരിരെരിക്കുനരതനയം ഗതയോഗത രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.  കൂടെയോരത 3000
ഡപീസല്  ബസുകള  സരി.എന്.ജരി.  യരിയലെക്കട  മയോറരിയയോല്  മയോതയമ  രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി-ക്കട
പരിടെരിചനരില്ക്കയോന് സയോധരിക്കുകയുള്ളൂരവനയം അയദ്ദേഹയം തുടെര്നട അറരിയരിച.

രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.  ബസ് സ്റ്റയോന്റുകളരിരലെ  രപയോതു  ശസൗചെയോലെയങ്ങളുരടെ  അവസ്ഥരയക്കുറരിച്ചട

സമരിതരി  ആരെയോഞ.  17  സ്ഥലെങ്ങളരില്  തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ  സ്ഥയോപനങ്ങളുമയോയരി  യചെര്നട

ശസൗചെയോലെയങ്ങള  നവപീകരെരിക്കുനതയോയുയം  സപീകളക്കട തയോമസരിക്കയോനുള്ള  ഷപീ  യലെയോഡ്ജട

നരിര്മരിക്കയോനയോണട  മുന്ഗണന  നല്കുനരതനയം  94  ഡരിയപയോകളരില് ഷപീ  യലെയോഡ്ജട  രകയോണ്ടുവരെയോന്

ഉയദ്ദേശരിക്കുനതയോയുയം  30 –35  ലെക്ഷയം രൂപയയയോളയം മുതല് മുടെക്കരിയയോല് മയോതയമ ആധുനരിക രെപീതരിയരിലുള്ള
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ശസൗചെയോലെയങ്ങള നരിര്മരിക്കയോന് കഴെരിയുകയുള്ളൂരവനയം ഗതയോഗത വകുപട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

പ്രസ്തുത  ആവശദതരിനട  സരി.എസട.ആര്.  ഫണട  ലെഭരിക്കരിയലരയനട  സമരിതരി  ആരെയോഞയപയോള

യൂണരിയഫയോമരിനയോയരി  50  ലെക്ഷയം രൂപ എണക്കമ്പനരികള നല്കരിയരിട്ടുള്ളതയോയുയം   65  സ്ഥലെങ്ങളരില്

ഇന്തദന്  ഓയരില്  യകയോര്പയറഷനുമയോയുയം  8  സ്ഥലെങ്ങളരില് ഭയോരെതട  രപയടയോളരിയവമയോയുയം  സഹകരെരിച്ചട

ശസൗചെയോലെയ സയംവരിധയോനയം ഒരുക്കുനതയോയുയം ഗതയോഗത വകുപട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച. 

രകയോച്ചരി രമയടയോ രറയരില് ലെരിമരിറഡട

5056 – ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട

5056-00-190-90―ഉളനയോടെന് ജലെഗതയോഗതയം സയംബനരിച്ച മൂലെധനരച്ചലെവട   -   രപയോതു യമഖലെയരിലുയം മറ്റു

സ്ഥയോപനങ്ങളരിലുമുള്ള  നരിയക്ഷപങ്ങള    -    രകയോച്ചരി  സയംയയയോജരിത  ജലെഗതയോഗത

പദതരി

രകയോച്ചരിയരിരലെ സയംയയയോജരിത ജലെഗതയോഗത പദതരിയുമയോയരി ബനരപട ഭൂമരി  ഏരറടുക്കലെരിനുയം

സരിവരില് യജയോലെരികളക്കുമയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 72.3 യകയോടെരി രൂപ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗ/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന

വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5075 – മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകളക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട

5075-60-190-96―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകളക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട    -    മറ്റുള്ളവ –രപയോതു യമഖലെയരിലുയം

മറ്റു സ്ഥയോപനങ്ങളരിലുമുള്ള നരിയക്ഷപങ്ങള   -   രകയോച്ചരി രമയടയോ രറയരില് ലെരിമരിറഡട

രകയോച്ചരി രമയടയോയുരടെ ജവഹര്ലെയോല് രനഹ്റു യസ്റ്റഡരിയയം മുതല് കയോക്കനയോടെട വരരെയുള്ള

രമയടയോ ലലെന് നരിര്മയോണ പ്രവൃതരികളക്കട യകന്ദ്ര സര്ക്കയോരെരിരന ഭരെണയോനുമതരി ലെഭരിച്ചയോലുടെരന പ്രയോരെയംഭ

നരിര്മയോണ പ്രവൃതരികള ആരെയംഭരിക്കുനതരിനയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 100 യകയോടെരി രൂപ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/

ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5075-60-800-83―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകളക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട   -   മറ്റുള്ളവ– മറ്റു രചെലെവകള

-   രകയോച്ചരി നഗരെതരിരലെ രമയടയോ രറയരില് പദതരി

രകയോച്ചരി രമയടയോയുരടെ വരിവരിധ നരികുതരി ഇളവട/കപീഴ്ക്കടെയം/വയോയ്പ തരിരെരിച്ചടെവട എനരിവയയോയരി

ഈ ശപീര്ഷകതരില് 667.66 യകയോടെരി  രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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5075-60-800-59―മറ്റു  ഗതയോഗത  സര്വപീസുകളക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട    -    മറ്റുള്ളവ  –മറ്റു
രചെലെവകള   -   യമയോയടയോര്രെഹരിത ഗതയോഗതയം   (EAP)

യമയോയടയോർ  രെഹരിത ഗതയോഗത പദതരികളക്കയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  70.46  യകയോടെരി   രൂപ
അധരികമയോയരി  ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന  വഴെരി  വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ
രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

രകയോച്ചരി രമയടയോ രറയരില് ലെരിമരിറഡുമയോയരി ബനരപട ഉയദദയോഗസ്ഥര് 29-6-2021-രലെ
യയയോഗതരില്  ഹയോജരെയോകയോതതരിനയോല്  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച
കരെടെട  റരിയപയോര്ടട  പരെരിഗണരിക്കുന  7-7-2021-നട  പ്രസ്തുത ഉയദദയോഗസ്ഥയരെയോടെട  ഹയോജരെയോകയോന്
സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച.

യകരെള റയോപരിഡട ടയോന്സരിറട യകയോര്പയറഷന് ലെരിമരിറഡട

5075-60-190-94(1)―മറ്റു  ഗതയോഗത  സര്വപീസുകളക്കുള്ള  മൂലെധനരച്ചലെവട    -    മറ്റുള്ളവ  –
രപയോതുയമഖലെയരിലുയം  മറ്റു  സ്ഥയോപനങ്ങളരിലുമുള്ള  നരിയക്ഷപങ്ങള    -    യകരെള
രെപരെരിയപ്രഷദ  പദതരി    2030    രന    കപീഴെരിലുള്ള  മുൻഗണനയോ  പദതരികളുരടെ
നടെപരിലെയോക്കല്   -   യകരെള റയോപരിഡട ടയോൻസരിറട യകയോർപയറഷൻ നരിയക്ഷപങ്ങള 

തരിരുവനന്തപുരെയം,  യകയോഴെരിയക്കയോടെട  നഗരെങ്ങളരിരലെ  ലലെറട  രമയടയോ  പദതരികളുരടെ  പ്രയോരെയംഭനടെപടെരികളക്കു
കൺസളടൻസരി  ഫപീസരിനതരിലുയം  യകരെള  റയോപരിഡട  ടയോൻസരിറട  യകയോർപയറഷരന  ഭരെണപരെമയോയ
രചെലെവകളക്കുമയോയരി  ഈ ശപീര്ഷകതരില്  56.5 യകയോടെരി  രൂപ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

തരിരുവനന്തപുരെയം,  യകയോഴെരിയക്കയോടെട  നഗരെങ്ങളരിരലെ ലലെറട  രമയടയോ  പദതരിയുരടെ പ്രയോരെയംഭ
നടെപടെരികളക്കുയം  കണ്സളടന്സരി  ഫപീസരിനതരിലുമയോയരിടയോണട അധരിക  തുക  ആവശദമയോയരി
വരുനരതനട രപയോതുമരെയോമതട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.  തരിരുവനന്തപുരെയം ലലെറട രമയടയോയുരടെ
പദതരിയരെഖ മയോതയമ യകന്ദ്ര സര്ക്കയോരെരിനട സമര്പരിച്ചരിട്ടുള്ളൂവനയം അയദ്ദേഹയം കൂടരിയച്ചര്ത.

 തുടെര്നട ലലെറട രമയടയോയുയം രകയോച്ചരി രമയടയോയുയം തമരിലുള്ള വദതദയോസയം സമരിതരി ആരെയോഞ.
ഭൂപ്രകൃതരിയനുസരെരിച്ചട  തരിരുവനന്തപുരെതട  ധയോരെയോളയം  വളവകളുയം  തരിരെരിവകളുമുള്ളതരിനയോലെയോണട  രചെറരിയ
യകയോചകള ഉപയയയോഗരിക്കുനരതനയം ജനസയംഖദയനുസരെരിച്ചട  രമയടയോയ്ക്കുള്ള പ്രയോയയയോഗരികത തരിരുവനന്തപുരെതട
ഇരലനറ്റുുയം വരിവരിധ സ്ഥലെങ്ങളരിരലെ കുതരനയുള്ള കയറങ്ങളുയം കണക്കരിരലെടുതയോണട ലലെറട
രമയടയോ  രതരെരഞടുതരതനയം  രചെറരിയ  യകയോചകള,  വളയയോനുയം തരിരെരിയയോനുമുള്ള സസൗകരെദയം,
കുറഞ  രചെലെവട  എനരിവയയോണട  ലലെറട  രമയടയോയുരടെ  പ്രയതദകതരയനയം  യകരെള  റയോപരിഡട
ടയോന്സരിറട യകയോര്പയറഷന് ലെരിമരിറഡട ജനറല് മയോയനജര് മറുപടെരി നല്കരി.  പയോര്ക്കരിയംഗട സസൗകരെദയം
കണക്കരിരലെടുതയോണട പദതരി വരിഭയോവനയം രചെയ്യുനരതനയം ലപതൃക രകടരിടെങ്ങളുരടെ മുന്പരില്
ഭൂഗര്ഭ പയോതയയോണട ഉയദ്ദേശരിക്കുനരതനയം അയദ്ദേഹയം കൂടരിയച്ചര്ത.  



45

യകരെള രറയരില് രഡവലെപ്രമനട യകയോര്പയറഷന് ലെരിമരിറഡട

5075-60-800-66―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകളക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട   -   മറ്റുള്ളവ – മറ്റു രചെലെവകള

-    യകരെള  രറയരില്  രഡവലെപ്രമനട  യകയോര്പയറഷന്    -    യജയോയരിനട  രവഞര്

കമ്പനരിയരിരലെ പദതരികള

സരില്വര്ലലെൻ പദതരിയുരടെ ഭൂമരി ഏരറടുക്കല് നടെപടെരികളക്കുയം നരിർമയോണ പ്രവൃതരികളക്കുമയോയരി

ഈ ശപീര്ഷകതരില്  300  യകയോടെരി   രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി

വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

സരില്വര്  ലലെന്  പയോത  നരിര്മരിക്കുനതട  ഏതുവരരെരയനയം  പ്രതപീക്ഷരിക്കുന

രമയോതയം രചെലെവട എതരയനയം സമരിതരി ആരെയോഞ. തരിരുവനന്തപുരെയം മുതല് കയോസര്യഗയോഡട

വരരെയയോണട  സരില്വര്ലലെന്  പയോത  വരിഭയോവനയം  രചെയരിരെരിക്കുനരതനയം  പദതരിയുരടെ

രമയോതയം രചെലെവട  64000  യകയോടെരി രൂപയയോരണനയം യകന്ദ്ര രറയരില്യവ മനയോലെയതരിരന

തതസതരിലുള്ള അയംഗപീകയോരെവയം ഭൂമരി ഏരറടുക്കലെരിനുള്ള നടെപടെരികളുമയോയരി മുയനയോടട യപയോകയോന്

യകന്ദ്ര  ധനകയോരെദ  മനയോലെയതരിരന  അനുവയോദവയം  ലെഭരിച്ചരിട്ടുള്ളതയോയുയം  യകരെള  രറയരില്

രഡവലെപ്രമനട യകയോര്പയറഷന് ലെരിമരിറഡട യപ്രയോജകട ഡയറകര് മറുപടെരി നല്കരി.

5075-60-190-93, 5075-60-190-92 

5075-60-190-93―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകളക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട   -   മറ്റുള്ളവ  -  രപയോതുയമഖലെയരിലുയം മറ്റു

സ്ഥയോപനങ്ങളരിലുമുള്ള  നരിയക്ഷപങ്ങള    -    യകരെള  രറയരില്  രഡവലെപ്രമനട

യകയോര്പയറഷന്   -   യജയോയരിനട രവഞര് കമ്പനരിയരിരലെ പദതരികള

തലെയശരെരി-ലമസൂർ  രറയരില്  പദതരിയുരടെ  വരിശദമയോയ  പഠന  റരിയപയോർടട  തയയോറയോക്കുനതരിനുയം

സർയവ നടെതരിപരിനുമയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില് 5 യകയോടെരി രൂപ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന

വഴെരി വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

5075-60-190-92―മറ്റു ഗതയോഗത സര്വപീസുകളക്കുള്ള മൂലെധനരച്ചലെവട    -    മറ്റുള്ളവ – രപയോതുയമഖലെയരിലുയം

മറ്റു  സ്ഥയോപനങ്ങളരിലുമുള്ള  നരിയക്ഷപങ്ങള    -    യകരെള  രറയരില്  രഡവലെപ്രമനട

യകയോര്പയറഷന്   -   യജയോയരിനട രവഞര് കമ്പനരിയരിരലെ പദതരികള

നരിലെമ്പൂര് -  നഞൻഗുഡട രറയരില്പദതരിയുരടെ വരിശദമയോയ പഠന റരിയപയോർടട തയയോറയോക്കുനതരിനുയം

സർയവ നടെതരിപരിനുമയോയരി ഈ ശപീര്ഷകതരില്  5 യകയോടെരി രൂപ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന

വഴെരി വകയരിരുതണരമനട  ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.
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തലെയശരെരി  -  ലമസൂര്,  നരിലെമ്പൂര്  -  നഞന്ഗുഡട രറയരില് പദതരികള എനട ആരെയംഭരിക്കുവയോന്
കഴെരിയുരമനതട  സയംബനരിച്ചട  ധയോരെണ  ആയരിട്ടുയണയോരയന  സമരിതരിയുരടെ  യചെയോദദതരിനട   പ്രസ്തുത
പദതരികളുമയോയരി ബനരപടട കര്ണയോടെക സര്ക്കയോരെരിരന തടെസ്സവയോദങ്ങള സര്ക്കയോര് തലെതരില് ചെര്ച്ച
രചെയട പരെരിഹയോരെയം കയോയണണതയോരണനയം രെണട സയംസ്ഥയോനങ്ങള തമരിലുള്ള തര്ക്കയം ആയതരിനയോലെയോണട
ഇതയധരികയം  കയോലെതയോമസമുണയോകുനരതനയം  പദതരിയുമയോയരി  ബനരപട  ചെര്ച്ചകളക്കുയവണരി
അഡപീഷണല് ചെപീഫട രസക്രടറരിരയ ചുമതലെരപടുതരിയതയോയരി അറരിയരിചരകയോണ്ടുള്ള കതട കര്ണയോടെക
സര്ക്കയോരെരില്  നരിനയം  ലെഭരിച്ചരിട്ടുരണനയം  യകരെള  രറയരില്  രഡവലെപ്രമനട  യകയോര്പയറഷന്  ലെരിമരിറഡട
യപ്രയോജകട ഡയറകര് മറുപടെരി നല്കരി.  പ്രസ്തുത പദതരികളുരടെ കയോരെദതരില് കര്ണയോടെക സര്ക്കയോര്
ശക്തമയോയ  വരിയയയോജരിപട  പ്രകടെരിപരിക്കുന  സയോഹചെരെദതരില്  ഈ  പദതരികള  പ്രയോയയയോഗരികമയോകുവയോനുള്ള
സയോധദത  തപീര്തയം  കുറവയോരണനയം  മുടെക്കുന  പണയം  പയോഴെയോകുവയോന്  കൂടുതല്  സയോധദതയുരണനയം
അഭരിപ്രയോയരപട സമരിതരി, സയംസ്ഥയോനങ്ങള തമരില് നടെതന പ്രസ്തുത ചെര്ച്ചയുരടെ അന്തരിമ തപീരുമയോനയം
സയംബനരിച്ച റരിയപയോര്ടട സമരിതരിക്കട നല്കണരമനട നരിര്യദ്ദേശരിച.

7055 - യറയോഡട ഗതയോഗതതരിനുള്ള വയോയ്പകള

7055-00-190-99―യറയോഡട  ഗതയോഗതതരിനുള്ള വയോയ്പകള    -    രപയോതുയമഖലെയ്ക്കുയം മറ്റു  സ്ഥയോപനങ്ങളക്കുമുള്ള
വയോയ്പകള     -   യകരെള യസ്റ്ററട യറയോഡട ടയോന്യസയോര്ടട യകയോര്പയറഷനുള്ള വയോയ്പകള

രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.  ജപീവനക്കയോര്ക്കട  ശമ്പളവയം  രപന്ഷനുയം  നല്കുനതരിനയോയരി  ഈ
ശപീര്ഷകതരില് 1258.78 യകയോടെരി  രൂപ അധരികമയോയരി ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/ ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന
വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിച.

സമരിതരിയുരടെ അധരിക ശരിപയോർശ

മുടെങ്ങരി   കരിടെക്കുന വയോണരിജദ സമുച്ചയങ്ങളുരടെ പണരി പൂര്തപീകരെരിക്കുനതരിനട

രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരിയുരടെ  യകയോഴെരിയക്കയോടുള്ള  വയോണരിജദ  സമുച്ചയയം  അടുത  മയോസയം
തുറക്കുവയോനുയം രതയോടുപുഴെയരിരലെ വയോണരിജദ സമുച്ചയയം ഒയകയോബര്  2-ാംതപീയതരി ഉദ്ഘയോടെനയം
രചെയയോന്  കഴെരിയുന  രെപീതരിയരിലുയം  രഷഡമ്യൂള  ആയരിട്ടുള്ളതയോയുയം  മലെപ്പുറയം,  ഹരെരിപയോടെട
പദതരികളുരടെ  പ്രശ്നങ്ങള  പരെരിഹരെരിച്ചട  പ്രവൃതരി  പൂര്തപീകരെരിക്കയോനുള്ള  സമയക്രമയം
ആയരിട്ടുള്ളതയോയുയം  യകയോടയയം  ബസട  സ്റ്റയോനട  പുതുക്കരി  പണരിയുനതരിനുള്ള  തപീരുമയോനയം
ആയതയോയുയം ബഹ. ഗതയോഗത മനരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

രക.എസട.ആർ.ടെരി.സരി.  യുരടെ കപീഴെരില് വരിവരിധ സ്ഥലെങ്ങളരില് വയോണരിജദ സമുച്ചയങ്ങളുരടെ പണരി
ആരെയംഭരിചരവങ്കരിലുയം ആയതട പൂർതരിയയോക്കയോനയോവയോരത മുടെങ്ങരികരിടെക്കുകയയോരണനട നരിരെപീക്ഷരിച്ച സമരിതരി,
ആയവ പൂർതപീകരെരിക്കുനതരിനട പുതരിയ ശപീർഷകയം അനുവദരിച്ചട 50 യകയോടെരി  രൂപ ധനപുനനഃവരിനരിയയയോഗയം/
ഉപധനയോഭദര്ത്ഥന വഴെരി വകയരിരുതണരമനട ശരിപയോര്ശ രചെയ്യുവയോന് തപീരുമയോനരിച.

5-7-2021-നട  യചെരെയോന്  നരിശ്ചയരിച്ചരിരുന  യയയോഗയം  7-7-2021  യലെക്കട  മയോറ്റുവയോന്  സമരിതരി
തപീരുമയോനരിച.

ഉച്ചയ്ക്കുയശഷയം 1.15 –നട സമരിതരി യയയോഗയം പരിരെരിഞ.
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7-7-2021-രലെ യയയോഗനടെപടെരിക്കുറരിപട

മരെയോമതയം  ഗതയോഗതവയം  വയോർതയോവരിനരിമയവയം  സയംബനരിച്ച  സബ്ജകട  കമരിറരി  V,
2021 ജൂലലെ 7-ാം തപീയതരി ബുധനയോഴ്ച രെയോവരിരലെ 11 മണരിക്കട നരിയമസഭയോ സമുച്ചയതരിരലെ
'5 ഡരി' സയമളനഹയോളരില് സമരിതരി രചെയർമയോൻ ബഹ. രപയോതുമരെയോമതട - വരിയനയോദസഞയോരെ
വകുപ്പുമനരി  ശപീ.  പരി.  എ.  മുഹമദട  റരിയയോസരിരന  അദദക്ഷതയരില്  യയയോഗയം  യചെർന.
തദവസരെതരില് സമരിതരിയുരടെ എകട-ഒഫപീയഷദയോ അയംഗങ്ങളയോയ ബഹ. തുറമുഖയം, മമ്യൂസരിയയം,
പുരെയോവസ്തു  വകുപ്പുമനരി  ശപീ.  അഹമദട  യദവർയകയോവരിലുയം  ഗതയോഗത  വകുപ്പുമനരി   
ശപീ. ആനണരി രെയോജുവയം ഹയോജരെയോയരിരുന. 

ഹയോജരെയോയ അയംഗങ്ങള :

1. ശപീ. യമയോന്സട യജയോസഫട, എയം.എല്.എ.

2. ശപീ. പരി. പരി. സുയമയോദട,             '' 

3. ശപീ. വരി. ആര്. സുനരില് കുമയോര്,  '' 

വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖന പരങ്കടുത അയംഗയം

            ശപീ. പരി. ടെരി. യതയോമസട, എയം.എല്.എ.

നരിയമസഭയോ രസക്രയടറരിയറട :

1. ശപീമതരി രെജനരി വരി. ആര്., യജയോയരിനട രസക്രടറരി

2. ശപീമതരി ഷപീബയോ വര്ഗപീസട, രഡപമ്യൂടരി രസക്രടറരി

3. ശപീമതരി അമ്പരിളരി പരി., അണര് രസക്രടറരി.

ഹയോജരെയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര്  :

1. ശപീ. രക. ആര്. യജദയോതരിലെയോല്, പ്രരിന്സരിപല് രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

2. ശപീ. അജരിതട രക. യജയോസഫട, അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

3. ശപീമതരി ലഹജപീന് ആല്ബര്ടട, ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (ഡരിലസന്), രപയോതുമരെയോമ തട വകുപട.

4. ശപീമതരി ഡയോര്ലെരിന് ഡരിക്രൂസട,  ചെപീഫട എഞരിനപീയര്,  യകരെള യസ്റ്ററട ടയോന്യസയോര്ടട
യപ്രയോജകട (രക.എസട.ടെരി.പരി).

5. ശപീ. അയശയോകട കുമയോര് എയം., ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (നയോഷണല് ലഹയവ), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.
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6. ശപീ. എസട. മയനയോയമയോഹന്, ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (ബരിഡ്ജസട), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

7. ശപീ. ടെരി. പരി. സലെരിയംകുമയോര്, ചെപീഫട എകരികമ്യൂടപീവട ഓഫപീസര്, യകരെള മയോരെരിലടെയം യബയോര്ഡട.

8. ശപീമതരി  ബപീന എല്.,  ചെപീഫട  എകരികമ്യൂടപീവട  ഓഫപീസര്,  യകരെള  യറയോഡട  ഫണട
യബയോര്ഡട (രക.ആര്.എഫട.ബരി).

9. ശപീ.  രജയറയോഷട  കുമയോര്  വരി.,  ചെപീഫട  ലഹയഡയോഗ്രയോഫര്,  ലഹയഡയോഗ്രയോഫരികട
സര്യവ വരിയംഗട, തുറമുഖ വകുപട.

10. ശപീ.  ആനനട  ഇളമണ്,  ചെപീഫട  ജനറല്  മയോയനജര്,  യകരെള  റയോപരിഡട  ടയോന്സരിറട
യകയോര്പയറഷന് ലെരിമരിറഡട (രക.ആര്.റരി.എല്).

11. ശപീ. കുമയോര് രക. ആര്., ഡയറകര് (ഫരിനയോന്സട), രകയോച്ചരി രമയടയോ രറയരില് ലെരിമരിറഡട.

12. ശപീ.  അനരില്  കുമയോര്  ജരി.,  യജയോയരിനട  ജനറല്  മയോയനജര്,  യകരെള  രറയരില്
രഡവലെപ്രമനട യകയോര്പയറഷന് ലെരിമരിറഡട.

13. ശപീമതരി യഷര്ളരി ടെരി. ദയോസട, രഡപമ്യൂടരി ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (യറയോഡ്സട), രപയോതുമ രെയോമതട വകുപട.

14. ശപീ.  സതപീഷട  എന്.,  സപീനരിയര്  ഫരിനയോന്സട  ഓഫപീസര്  (യറയോഡ്സട  &
ബരിഡ് ജസട), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖന പരങ്കടുത ഉയദദയോഗസ്ഥന്:

ശപീ. ആനനട സരിയംഗട, രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

2020-21-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  അഞയോമതട
റരിയപയോര്ടരിരലെ  ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേല്  രപയോതുമരെയോമതട,  തുറമുഖയം  എനപീ  വകുപ്പുകള
ലെഭദമയോക്കരിയ  നടെപടെരിപതരികകള,  രകയോച്ചരി  രമയടയോയുമയോയരി  ബനരപട  2021-22-രലെ
ധനയോഭദര്ത്ഥനകള,  2021-22-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  സൂകപരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച
ഒനയോമതട റരിയപയോര്ടരിരന കരെടെട, 2020-21-രലെ ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരെരിയശയോധന സയംബനരിച്ച 

അഞയോമതട  റരിയപയോര്ടരിയന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  യടെക്കണ്  റരിയപയോര്ടരിരന  കരെടെട,  2020-21
സയോമ്പതരിക  വര്ഷരത  പപീരെരിയയയോഡരിക്കല്  റരിയപയോര്ടരിരന  കരെടെട  എനരിവ  സമരിതരി
പരെരിഗണനയ്രക്കടുക്കുകയുയം തയോരഴെപറയുന തപീരുമയോനങ്ങള ലകരക്കയോള്ളുകയുയം രചെയ.

1. 2020-21-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  അഞയോമതട
റരിയപയോര്ടരിരലെ  ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേല്  രപയോതുമരെയോമതട  വകുപട  ലെഭദമയോക്കരിയ
നടെപടെരിപതരികകള
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(ഫയല് നയം. 1576/സബട.സരി.എ 2/2020/നരി.രസ)

2020-21-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  അഞയോമതട

റരിയപയോര്ടരിരലെ ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേല് രപയോതുമരെയോമതട വകുപ്പുമയോയരി ബനരപട 11–97, 139

എനപീ  ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേലുള്ള  നടെപടെരി  പതരികകള  സമരിതരി  പരെരിഗണരിക്കുകയുയം

അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം രചെയ.

2. 2020-21-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  അഞയോമതട

റരിയപയോര്ടരിരലെ  ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേല്  മതദബനന  തുറമുഖ  വകുപട  ലെഭദമയോക്കരിയ

നടെപടെരിപതരികകള

(ഫയല് നയം. 1576/സബട.സരി.എ 2/2020/നരി.രസ)

2020-21-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  അഞയോമതട

റരിയപയോര്ടരിരലെ ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേല് മതദബനന തുറമുഖ വകുപ്പുമയോയരി  ബനരപട  98 -

121  ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേലുള്ള  നടെപടെരി  പതരികകള  സമരിതരി  പരെരിഗണരിക്കുകയുയം

അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം രചെയ.

3. രകയോച്ചരി  രമയടയോയുമയോയരി  ബനരപട 2021-22-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകള,  2021-22-രലെ

ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ സൂക പരെരിയശയോധന സയംബനരിച്ച ഒനയോമതട റരിയപയോര്ടരിരന കരെടെട

(ഫയല് നയം. 9275/സബട.സരി.എ 2/2021/നരി.രസ)

രകയോച്ചരി രമയടയോ രറയരില് ലെരിമരിറഡുമയോയരി ബനരപട  5056-00-190-90, 5075-60-

190-96,  5075-60-800-83,  5075-60-800-59  എനപീ  ശപീര്ഷകങ്ങള  29 -6-2021-രലെ

സമരിതരിയയയോഗതരില്  പരെരിഗണരിക്കുകയുയം  ശരിപയോര്ശകള  നല്കുകയുയം  രചെയ.

തദവസരെതരില് ഹയോജരെയോകയോതരിരുന രകയോച്ചരി രമയടയോ രറയരില് ലെരിമരിറഡട ഉയദദയോഗസ്ഥയരെയോടെട

7-7-2021-രലെ യയയോഗതരില് ഹയോജരെയോകയോന് സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച്ചതരിരന അടെരിസ്ഥയോനതരില്

ബനരപട ഉയദദയോഗസ്ഥര് ഹയോജരെയോയരി സമരിതരിക്കട ആവശദമയോയ വരിവരെങ്ങള നല്കരി.

രകയോച്ചരി  സയംയയയോജരിത  ജലെഗതയോഗത  പദതരിയുരടെ  ഭയോഗമയോയുള്ള  വയോടര്

രമയടയോയ്ക്കുയവണരി രകയോച്ചരിന് ഷരിപട യയോര്ഡരിനട  23 യബയോട്ടുകളുരടെ ഓര്ഡര് രകയോടുതട ആയതട

രചെയവരെരികയയോരണനയം ജൂലലെ  5 -നട  ആദദ യബയോടട  ലവറരിലെ–കയോക്കനയോടെട  പയോതയരില്

ഓടെരിതടെങ്ങുരമനയം രകയോച്ചരിയരിരലെ സയംയയയോജരിത ജലെഗതയോഗത പദതരിയുമയോയരി ബനരപട

സ്ഥലെയമരറടുക്കലെരിനുയം  സരിവരില്   യജയോലെരികളക്കുമയോയയോണട  72.3  യകയോടെരി  രൂപ

ആവശദമുള്ളരതനയം ഗതയോഗത വകുപട പ്രരിന്സരിപല് രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.  

981/2022.
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വയോടര് രമയടയോയുരടെ റൂടരില് ഡയോഫരിരന പ്രശ്നമുയണയോരയനട സമരിതരി ആരെയോഞയപയോള
നരിലെവരില്  യബയോടട  ഓടെരിരക്കയോണരിരെരിക്കുന  റൂടയോയതരിനയോല്   ഡയോഫരിരന  പ്രശ്നമരിരലനയം
രകയോച്ചരിക്കുയവണരി  മയോതയം  വരിഭയോവനയം  രചെയരിട്ടുള്ള  സയംയയയോജരിത  ജലെഗതയോഗത  പദതരി,
ഭയോവരിയരില്  മറട  സ്ഥലെങ്ങളരിയലെക്കുയം  വദയോപരിപരിക്കയോവനതയോരണനയം  ഗതയോഗത  വകുപട
പ്രരിന്സരിപല് രസക്രടറരി മറുപടെരി നല്കരി.

യബക്കല്  -  യകയോവളയം  ജലെപയോതയരില്  പലെയരിടെങ്ങളരിലുയം  ഡയോഫട  ഒരു  മപീററരില്
തയോരഴെയയോരണനയം ഏറവയം കുറഞതട  2  മപീറര് ഡയോഫട  എങ്കരിലുയം യവണരമനയം പയോത മറട
സ്ഥലെങ്ങളരിയലെക്കട വദയോപരിപരിക്കുനതട  നലതയോരണങ്കരിലുയം ജലെഗതയോഗതയയയോഗദമയോരണനട ഉറപട
വരുയതണതയോരണനയം സമരിതരി അഭരിപ്രയോയരപട്ടു.

തുടെര്നട  രകയോച്ചരി  രമയടയോയുരടെ  വരിവരിധ  നരികുതരി  ഇളവട/കപീഴ് ക്കടെയം/വയോയ്പ  തരിരെരിച്ചടെവട
എനരിവയയോയരി  667.66  യകയോടെരി  രൂപയുയം  രകയോച്ചരി  രമയടയോയുരടെ  ജവഹര്ലെയോല്  രനഹ്റു
യസ്റ്റഡരിയയം മുതല് കയോക്കനയോടെട വരരെയുള്ള രമയടയോ ലലെന് നരിര്മയോണ പ്രവൃതരികളക്കട യകന്ദ്ര
സര്ക്കയോരെരിരന  ഭരെണയോനുമതരി  ലെഭരിച്ചയോലുടെരന  പ്രയോരെയംഭ  നരിര്മയോണ  പ്രവൃതരികള
ആരെയംഭരിക്കുനതരിനയോയരി 100 യകയോടെരി രൂപയുയം യമയോയടയോര് രെഹരിത ഗതയോഗത പദതരികളക്കയോയരി
70.46 യകയോടെരി രൂപയുയം അധരികമയോയരി അനുവദരിക്കണരമനട ഗതയോഗത വകുപട പ്രരിന്സരിപല്
രസക്രടറരി ആവശദരപടുകയുയം രകയോച്ചരി രമയടയോയുമയോയരി ബനരപട വരിവരിധ ശപീര്ഷകങ്ങളരില്
അധരികമയോയരി  ആവശദരപട  തുക  അനുവദരിക്കണരമന  ശരിപയോര്ശ  അന്തരിമ  റരിയപയോര്ടരില്
ഉളരപടുതയോന് സമരിതരി തപീരുമയോനരിക്കുകയുയം രചെയ.

സമരിതരി,  2021-22  സയോമ്പതരിക  വര്ഷരത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  സൂക
പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  ഒനയോമതട  റരിയപയോര്ടരിരന  കരെടെട  പരെരിഗണരിക്കുകയുയം
യഭദഗതരികളരിലയോരത അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം രചെയ.

4. 2020-21-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  അഞയോമതട
റരിയപയോര്ടരിയന്മേലുള്ള ആക്ഷന് യടെക്കണ് റരിയപയോര്ടരിരന കരെടെട

(ഫയല് നയം. 10470/സബട.സരി.എ 2/2021/നരി.രസ)

2020-21-രലെ ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരെരിയശയോധന സയംബനരിച്ച അഞയോമതട റരിയപയോര്ടരിയന്മേലുള്ള
ആക്ഷന്  യടെക്കണ്  റരിയപയോര്ടരിരന  കരെടെട  സമരിതരി  പരെരിഗണരിക്കുകയുയം  യഭദഗതരികളരിലയോരത  
അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം രചെയ.

5. 2020 ഏപ്രരില് 1 മുതല് 2021 മയോര്ച്ചട 31 വരരെയുള്ള പപീരെരിയയയോഡരിക്കല് റരിയപയോര്ടരിരന കരെടെട.

(ഫയല് നയം. 9141/സബട.സരി.എ 2/2021/നരി.രസ)

2020 ഏപ്രരില് 1 മുതല് 2021 മയോര്ച്ചട 31 വരരെയുള്ള പപീരെരിയയയോഡരിക്കല് റരിയപയോര്ടരിരന
കരെടെട സമരിതരി പരെരിഗണരിക്കുകയുയം യഭദഗതരികളരിലയോരത അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം രചെയ.

രെയോവരിരലെ 11.45-നട യയയോഗയം അവസയോനരിച.
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28-9-2021-  രലെ യയയോഗനടെപടെരിക്കുറരിപട

മരെയോമതയം  ഗതയോഗതവയം  വയോർതയോവരിനരിമയവയം  സയംബനരിച്ച  സബ്ജകട  കമരിറരി  V,

2021  രസപ്റയംബര്  28-ാം  തപീയതരി  രചെയോവയോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കുയശഷയം  3  മണരിക്കട  നരിയമസഭയോ

സമുച്ചയതരിരലെ '5 ഡരി' സയമളനഹയോളരില് സമരിതരി രചെയർമയോനുയം ബഹ. രപയോതുമരെയോമതട -

വരിയനയോദസഞയോരെ വകുപ്പുമനരിയുമയോയ ശപീ.  പരി.  എ.  മുഹമദട റരിയയോസരിരന അദദക്ഷതയരില് യയയോഗയം

യചെർന.   തദവസരെതരില്  സമരിതരിയുരടെ  എകട-ഒഫപീയഷദയോ  അയംഗങ്ങളയോയ   ബഹ.  ഗതയോഗത

വകുപ്പുമനരി  ശപീ.  ആനണരി  രെയോജു  യനരെരിട്ടുയം  ബഹ.  തുറമുഖയം,  മമ്യൂസരിയയം,  പുരെയോവസ്തു വകുപ്പുമനരി

ശപീ. അഹമദട യദവർയകയോവരില് വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖനയുയം പരങ്കടുത. 

ഹയോജരെയോയ അയംഗങ്ങള   :

1. ശപീ. യമയോന്സട യജയോസഫട, എയം.എല്.എ.

2. ശപീ. രക. യപ്രയംകുമയോര്,              ''

3. ശപീ. പരി. പരി. സുയമയോദട,             ''

4. ശപീ. പരി. ടെരി. യതയോമസട,         ''

വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖന പരങ്കടുത അയംഗങ്ങള :

1. ശപീ. പ്രയമയോദട നയോരെയോയണ്, എയം.എല്.എ.

2. ശപീ. വരി. ആര്. സുനരില് കുമയോര്,    ''

നരിയമസഭയോ രസക്രയടറരിയറട :

1. ശപീമതരി രെജനരി വരി. ആര്., യജയോയരിനട രസക്രടറരി

2. ശപീമതരി അമ്പരിളരി പരി., അണര് രസക്രടറരി

ഹയോജരെയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര് :

1. ശപീ. രക. ആര്. യജദയോതരിലെയോല്, പ്രരിന്സരിപല് രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

2. ശപീ. എയം. ആര്. അജരിത്കുമയോര്, ടയോന്യസയോര്ടട കമപീഷണര്, യമയോയടയോര് വയോഹന വകുപട.
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3. ശപീമതരി ആര്. തയോരെയോയദവരി, അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, റവനമ്യൂ വകുപട.

4. ശപീ. അജരിതട രക. യജയോസഫട, അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

5. ശപീ. അനൂപട എസട., അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, ധനകയോരെദ വകുപട.

6. ശപീമതരി വരിജയശപീ രക. എസട., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

7. ശപീമതരി യജയോസലഫന് രക., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

8. ശപീമതരി ലഷലെ പരി. എസട., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, നരിയമ വകുപട.

9. ശപീമതരി ശപീലെത സുകുമയോരെന്, യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ധനകയോരെദ വകുപട.

10. ശപീമതരി പ്രപീത ബരി., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

11. ശപീമതരി ഉമയോയദവരി എസട., രഡപമ്യൂടരി രസക്രടറരി, നരിയമ വകുപട.

12. ശപീമതരി സരിമരി എ. എസട., രഡപമ്യൂടരി രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

13. ശപീ. ടെരി. ഇളയങ്കയോവന്, എകരികമ്യൂടപീവട ഡയറകര്, യകരെള യറയോഡട യസഫരി അയതയോറരിറരി.

14. ശപീ. എച്ചട. ദരിയനശന്, ചെപീഫട എകരികമ്യൂടപീവട ഓഫപീസര്, യകരെള മയോരെരിലടെയം യബയോര്ഡട.

15. ശപീ. ശദയോയം യഗയോപയോല്,ചെപീഫട എഞരിനപീയര്, ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന് ഡരിപയോര്ടടരമനട & കുടനയോടെട പയോയക്കജട.

16. ശപീ. അയശയോകട കുമയോര് എയം., ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (എന്.എച്ചട.), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

17. ശപീ. എസട. മയനയോയമയോഹന്, ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (ബരിഡ്ജസട), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

18. ശപീ. രജയറയോഷട കുമയോര് വരി., ചെപീഫട ലഹ യഡയോഗ്രയോഫര്, ലഹയഡയോഗ്രയോഫരികട സര്യവ വരിയംഗട.

19. ശപീ. ആനനട ഇളമണ്, ചെപീഫട ജനറല് മയോയനജര്, യകരെള റയോപരിഡട ടയോന്സരിറട യകയോര്പയറഷന്

ലെരിമരിറഡട (രക.ആര്.റരി.എല്).

20. ശപീമതരി ശയോന്തരി യജയോസഫട പരി., രഡപമ്യൂടരി ചെപീഫട എഞരിനപീയര്, ഹയോര്ബര് എഞരിനപീയറരിയംഗട വകുപട.

21. ശപീ. ഉലയോസട ബയോബു, രഡപമ്യൂടരി ജനറല് മയോയനജര് (രടെകരിക്കല്), രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.

22. ശപീ. രെവപീന്ദ്രന് ആശയോരെരി രക., സപീനരിയര് ഫരിനയോന്സട ഓഫപീസര് (ബരില്ഡരിയംഗ്സട), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.
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23. ശപീ. സതപീഷട   എന്., സപീനരിയര് ഫരിനയോന്സട ഓഫപീസര് (യറയോഡ്സട & ബരിഡ്ജസട), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

24. ശപീ. വരി. ആര്. അനരില് കുമയോര്, സപീനരിയര് ഫരിനയോന്സട ഓഫപീസര്,ലെയോനട റവനമ്യൂ കമപീഷണയററട.

25. ശപീ. ജയശങ്കര് രക. ജരി., സപീനരിയര് ഫരിനയോന്സട ഓഫപീസര്, ടയോന്യസയോര്ടട കമപീഷണയററട.

26. ശപീ. യഗയോപരിനയോഥട ആര്., സപീനരിയര് അഡ് മരിനരിയസ്ട്രറപീവട ഓഫപീസര്, ടയോന്യസയോര്ടട കമപീഷണയററട.

27.ശപീ. ജയകുമയോര് ടെരി., അക്കസൗണടസട ഓഫപീസര്, യകരെള യറയോഡട യസഫരി അയതയോറരിറരി.

വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖന പരങ്കടുത ഉയദദയോഗസ്ഥന്

ശപീ.  ടെരി.  രക.  യജയോസട,  അഡപീഷണല് ചെപീഫട രസക്രടറരി,  യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട  &  ഇന്ലെയോനട
നയോവരിയഗഷന് ഡരിപയോര്ടടരമനട.

ഗതയോഗത  വകുപ്പുമയോയരി  ബനരപട  കരെടെട  ചെടയം,  വരിവരിധ  വകുപ്പുകളരില്  നരിനള്ള
റരിയപയോര്ട്ടുകള,  നടെപടെരി  യസ്റ്ററടരമന്റുകള,  കയോലെതയോമസ  പതരികകള,  എസട.ആര്.ഒ.  എനരിവ
സമരിതരി പരെരിഗണരിക്കുകയുയം തയോരഴെപറയുന തപീരുമയോനങ്ങള ലകരക്കയോള്ളുകയുയം രചെയ.

കരെടെട ചെടതരിരന പരെരിഗണന

1. യകരെള  ടയോന്യസയോര്ടട  സര്വപീസട    (  അരമനടരമനട  )    രസഷദല്  റൂളസട  ,  2021-  രന  
കരെടെട പരെരിഗണന

(ഫയല് നയം. 15315/സബട.സരി. എ 2/2021/നരി.രസ.)

പ്രസ്തുത  വരിഷയവമയോയരി  ബനരപടട  യകരെള  അഡ് മരിനരിയസ്ട്രറപീവട  ലടബമ്യൂണലെരില്
യകസട ഫയല് രചെയ ഹര്ജരിക്കയോരെരില് നരിനയം ഒരു ഹരിയറരിയംഗട കൂടെരി നടെതരിയതരിനുയശഷയം
മയോതയമ  കരെടെട  ചെടതരിയന്മേല്  അന്തരിമ  തപീരുമയോനയം  ലകരക്കയോള്ളയോവൂരവന 10-9-2021-രലെ
യകരെള അഡ് മരിനരിയസ്ട്രറപീവട ലടബമ്യൂണലെരിരന ഉതരെവട വനരിട്ടുള്ള സയോഹചെരെദതരില് പ്രസ്തുത
ഹരിയറരിയംഗട  കഴെരിഞതരിനുയശഷമുള്ള  സമരിതരിയയയോഗതരില്  വരിഷയയം  പരെരിഗണരിച്ചയോല്
മതരിരയനട തപീരുമയോനരിച.

റരിയപയോര്ട്ടുകളുരടെ പരെരിഗണന

2.  2020-21-  രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന–  18-2-2020-  രലെ  സമരിതരി  യയയോഗനരിര്യദ്ദേശതരിയന്മേല്
       ധനകയോരെദ വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ നടെപടെരി റരിയപയോര്ടട  .

        (ഫയല് നയം. 2214/സബട.സരി. എ 2/2020/നരി.രസ.)

18-2-2020-രലെ  സമരിതരി  യയയോഗനരിര്യദ്ദേശതരിയന്മേല്  ധനകയോരെദ  വകുപട  ലെഭദമയോക്കരിയ
നടെപടെരി റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.
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3.   24-2-2021-  രലെ സമരിതരിയയയോഗയം   -   രപയോതുമരെയോമതട വരിഭയോഗതരിരലെ രകടരിടെയം  ,   നരിരെതയം പയോലെങ്ങളുയം  ,

യദശപീയപയോത എനരിവയുരടെ അയലെയോയക്കഷന് തുക  ,   റരിലെപീസട രചെയ തുക  ,   രപനരിയംഗട ബരില് തുക എനരിവ

സയംബനരിച്ചട സമരിതരി ആരെയോഞ അധരികവരിവരെതരിയന്മേല് രപയോതുമരെയോമതട   (  സരി  )   വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ

റരിയപയോര്ടട  .

        (ഫയല് നയം. 2214/സബട.സരി. എ 2/2020/നരി.രസ.)

രപയോതുമരെയോമതട  വരിഭയോഗതരിരലെ  രകടരിടെയം,  നരിരെതയം  പയോലെങ്ങളുയം,  യദശപീയപയോത

എനരിവയുരടെ  അയലെയോയക്കഷന്  തുക,  റരിലെപീസട  രചെയ  തുക,  രപനരിയംഗട  ബരില്  തുക  എനരിവ

സയംബനരിച്ചട  സമരിതരി  ആരെയോഞ  അധരികവരിവരെതരിയന്മേല്  രപയോതുമരെയോമതട  (സരി)  വകുപട

ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

4. 2016-17    സയോമ്പതരിക  വര്ഷരത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  ഒനയോമതട

റരിയപയോര്ടരിരലെ ശരിപയോര്ശയരിയന്മേല് ഗതയോഗത വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ  റരിയപയോര്ടട  .

         (ഫയല് നയം. 3674/സബട.സരി. എ 2/2018/നരി.രസ.)

2016-17  സയോമ്പതരിക വര്ഷരത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച

ഒനയോമതട  റരിയപയോര്ടരിരലെ ഖണരിക  117-രലെ ശരിപയോര്ശ-  രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.  മുന്കരയടുതട

പ്രധയോനരപട എലയോ നഗരെങ്ങളരിലുയം സരി.എന്.ജരി.  പമ്പട ആരെയംഭരിക്കണരമനതരിയന്മേല് ഗതയോഗത

വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

5.  24-2-2021-  രലെ    സമരിതരിയയയോഗയം    -    രക  .  എസട  .  ആര്  .  ടെരി  .  സരി  .-  യുരടെ  ലകവശമുള്ള

പടയമരിലയോത ഭൂമരിക്കട  പടയയം  ലെഭദമയോക്കണരമന രപയോതുശരിപയോര്ശയരിയന്മേല് റവനമ്യൂ വകുപട

ലെഭദമയോക്കരിയ നടെപടെരി   റരിയപയോര്ടട  .

            (ഫയല് നയം. 2574/സബട.സരി. എ 2/2012/നരി.രസ.)

രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.-യുരടെ  ലകവശമുള്ള  പടയമരിലയോത  ഭൂമരിക്കട  പടയയം

ലെഭദമയോക്കണരമന രപയോതുശരിപയോര്ശയരിയന്മേല് റവനമ്യൂ വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ നടെപടെരി റരിയപയോര്ടട

സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.
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6.  യകരെള യറയോഡട യസഫരി അയതയോറരിറരിയുരടെ ഘടെന, ചുമതലെകള, ഫണട വരിനരിയയയോഗയം,

   പ്രവര്തനങ്ങള എനരിവ സയംബനരിച്ചട    27-9-2018, 25-11-2020 എനപീ  തപീയതരികളരില്
സമരിതരി  നല്കരിയ  നരിര്യദ്ദേശതരിയന്മേല്  ഗതയോഗതയം  ,    ധനകയോരെദയം  എനപീ  വകുപ്പുകള
ലെഭദമയോക്കരിയ ഇടെക്കയോലെ റരിയപയോര്ട്ടുകള  .

     (ഫയല് നയം. 3772/സബട.സരി. എ 2/2018/നരി.രസ.)

യകരെള  യറയോഡട  യസഫരി  അയതയോറരിറരിയുരടെ  ഘടെന,  ചുമതലെകള,  ഫണട  വരിനരിയയയോഗയം,
പ്രവര്തനങ്ങള  എനരിവ  സയംബനരിച്ചട  27-9-2018,  25-11-2020  എനപീ  തപീയതരികളരില്
സമരിതരി നല്കരിയ നരിര്യദ്ദേശതരിയന്മേല് ഗതയോഗതയം,  ധനകയോരെദയം എനപീ വകുപ്പുകള ലെഭദമയോക്കരിയ
ഇടെക്കയോലെ റരിയപയോര്ട്ടുകള സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

നടെപടെരി യസ്റ്ററടരമന്റുകളുരടെ പരെരിഗണന

7. 2019-20-  രലെ ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരെരിയശയോധന സയംബനരിച്ച നയോലെയോമതട റരിയപയോര്ടരിരന ഖണരിക
123-  രലെ   ശരിപയോര്ശയരിയന്മേല്    രപയോതുമരെയോമതട    വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ നടെപടെരി റരിയപയോര്ടട
(  കയോലെതയോമസ പതരിക സഹരിതയം  ).

       (ഫയല് നയം. 3014/സബട.സരി. എ 2/2019/നരി.രസ.)

2019-20-രലെ ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരെരിയശയോധന സയംബനരിച്ച നയോലെയോമതട റരിയപയോര്ടരിരന
ഖണരിക 123-രലെ  ശരിപയോര്ശയരിയന്മേല്  രപയോതുമരെയോമതട വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ  നടെപടെരി  റരിയപയോര്ടട
(കയോലെതയോമസ പതരിക സഹരിതയം) സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

8. 2020-21-  രലെ   ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  അഞയോമതട  
റരിയപയോര്ടരിരലെ ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേല് യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട   &   ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന്    വകുപട
ലെഭദമയോക്കരിയ നടെപടെരി റരിയപയോര്ടട  .

     (ഫയല് നയം. 1576/സബട.സരി. എ 2/2020/നരി.രസ.)

2020-21-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരെരിയശയോധന സയംബനരിച്ച അഞയോമതട റരിയപയോര്ടരിരലെ
ഖണരിക 128-132,  141  എനരിവയരിരലെ  ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേല്  യകയോസ്റ്റല്  ഷരിപരിയംഗട  &
ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന് വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ നടെപടെരി റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

9.കയോലെതയോമസപതരികകളുരടെ പരെരിഗണന

2018-19    സയോമ്പതരിക വര്ഷതരില് ധനയോഭദര്ത്ഥന നയം  .  XLI (  ഗതയോഗതയം  )-  നട  കപീഴെരില്
വരുന വരിവരിധ കണക്കരിനങ്ങളരിലെയോയരി യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട   &   ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന്  ,   ഗതയോഗതയം എനപീ
വകുപ്പുകളക്കുയം    2019-20    സയോമ്പതരിക  വര്ഷതരില്  ധനയോഭദര്ത്ഥന  നയം  .  XV  (  രപയോതുമരെയോമതട  ),
XL (  തുറമുഖങ്ങള  )   എനരിവയട കപീഴെരില് വരുന വരിവരിധ കണക്കരിനങ്ങളരിലെയോയരി രപയോതുമരെയോമതട  ,
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തുറമുഖയം  എനപീ  വകുപ്പുകളക്കുയം  ലെഭരിച്ച  ബഡ്ജറട  വരിഹരിതയം  രചെലെവഴെരിച്ചതട  സയംബനരിച്ച
വയോര്ഷരിക പ്രവര്തന റരിയപയോര്ട്ടുകള ലെഭദമയോക്കുനതരിനട  കയോലെതയോമസമുണയോയതട  സയംബനരിച്ച
യസ്റ്ററടരമന്റുകള  .

      (ഫയല് നയം. 132/സബട.സരി. എ 2/2019/നരി.രസ.)

      (ഫയല് നയം. 259/സബട.സരി. എ 2/2020/നരി.രസ.)

വയോര്ഷരിക പ്രവര്തന റരിയപയോര്ടട സമര്പരിക്കുവയോന് കയോലെതയോമസമുണയോയതട സയംബനരിച്ചട സമരിതരി
വരിശദപീകരെണയം  ആരെയോഞ.  യകയോവരിഡട  പകര്ച്ചവദയോധരിമൂലെയം  ഡരിവരിഷണല്  ഓഫപീസരില്  നരിനയം
വരിവരെങ്ങള  യശഖരെരിക്കുവയോന്  ലവകരിയതുരകയോണയോണട കയോലെതയോമസമുണയോയരതനട  സപീനരിയര്
ഫരിനയോന്സട ഓഫപീസര് (യറയോഡ്സട & ബരിഡ്ജസട),  രപയോതുമരെയോമതട വകുപട മറുപടെരി നല്കരി.  പ്രസ്തുത
വരിശദപീകരെണയം സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച

യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട & ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന് വകുപരിരന 2018-19 സയോമ്പതരിക വര്ഷരത
വയോര്ഷരിക പ്രവര്തന റരിയപയോര്ടട നരിയമസഭയരില് സമര്പരിക്കുനതരില് കയോലെതയോമസമുണയോയതട യകയോവരിഡട
പകര്ച്ചവദയോധരി കയോരെണമയോരണനട യനയോടരില് പറഞരിരെരിക്കുനതരിരനക്കുറരിച്ചട വരിശദപീകരെരിക്കുവയോന് സമതരി
ആവശദരപട്ടു. 2020 ജനുവരെരി മുതലെയോണട യകയോവരിഡട പകര്ച്ചവദയോധരിയുണയോയരതനയം 2019-ല്തരന
വയോര്ഷരിക പ്രവര്തന റരിയപയോര്ടട  നല്യകണതയോയരിരുനരവനയം യകയോവരിഡട,  യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട  &
ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന് എഞരിനപീയര് റരിയപയോര്ടട സമര്പരിച്ചതരിലുണയോയ കയോലെതയോമസയം എനരിവ കയോരെണമയോണട
കയോലെതയോമസമുണയോയരതനയം  2021  ജനുവരെരിയരിലെയോണട  ചെപീഫട  എഞരിനപീയറുരടെ  ഓഫപീസരില്  നരിനയം
റരിയപയോര്ടട  കരിടരിയരതനയം  യകയോസ്റ്റല്  ഷരിപരിയംഗട  &  ഇന്ലെയോനട  നയോവരിയഗഷന്  അഡപീഷണല്  ചെപീഫട
രസക്രടറരി മറുപടെരി നല്കരി. 

തുടെര്നട  'ഭരെണപരെമയോയ കയോരെണങ്ങള' എനട കയോലെതയോമസപതരികയരില് പറഞരിരെരിക്കുനതട
വരിശദപീകരെരിക്കുവയോന് സമരിതരി ആവശദരപട്ടു.  പലെതവണ ഓര്മക്കുറരിപകള അയച്ചതരിരനതടെര്നട
2021  ജനുവരെരിയരില് ചെപീഫട എഞരിനപീയറുരടെ ഓഫപീസരില് നരിനയം റരിയപയോര്ടട ലെഭരിരച്ചങ്കരിലുയം
യലെയോക്കടഡസൗണ്  കയോരെണയം  ഓഫപീസട  പ്രവര്തരിക്കയോതതുരകയോണയോണട  കയോലെതയോമസമുണയോയരതനട
യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട  &  ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന് വകുപട അഡപീഷണല് ചെപീഫട രസക്രടറരി മറുപടെരി
നല്കരി.

കയോലെതയോമസപതരികയരില്  'ഭരെണപരെമയോയ  കയോരെണങ്ങള'  എനപറയയോന്  പയോടെരിരലനയം
വദക്തമയോയ കയോരെണയം അറരിയരിക്കണരമനയം ബഹ. സപീക്കറുരടെ റൂളരിയംഗുരണനട സമരിതരി ചൂണരിക്കയോടരി.  

തുടെര്നട  2018-19  സയോമ്പതരിക വര്ഷതരില് ധനയോഭദര്ത്ഥന നയം. XLI (ഗതയോഗതയം)-നട കപീഴെരില്
വരുന വരിവരിധ കണക്കരിനങ്ങളരിലെയോയരി യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട  & ഇന്ലെയോനട നയോവരിയഗഷന്,  ഗതയോഗതയം
എനപീ വകുപ്പുകളക്കുയം 2019-20 സയോമ്പതരിക വര്ഷതരില് ധനയോഭദര്ത്ഥന നയം.XV (രപയോതുമരെയോമതട),
XL (തുറമുഖങ്ങള) എനരിവയട കപീഴെരില് വരുന വരിവരിധ കണക്കരിനങ്ങളരിലെയോയരി രപയോതുമരെയോമതട,
തുറമുഖയം  എനപീ  വകുപ്പുകളക്കുയം  ലെഭരിച്ച  ബഡ്ജറട  വരിഹരിതയം  രചെലെവഴെരിച്ചതട  സയംബനരിച്ച
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വയോര്ഷരിക പ്രവര്തന റരിയപയോര്ട്ടുകള ലെഭദമയോക്കുനതരിനട  കയോലെതയോമസമുണയോയതട  സയംബനരിച്ച
യസ്റ്ററടരമന്റുകള സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   -  യുരടെ സയോധൂകരെണയം 

10. യകരെള യമയോയടയോര് വയോഹന (രെണയോയം യഭദഗതരി) ചെടങ്ങള, 2020 [എസട.ആര്.ഒ. നയം. 841/2020]

     (ഫയല് നയം. 828/സബട.സരി. എ 2/2021/നരി.രസ)

ഫയോന്സരി നമ്പരുകള ബുക്കട രചെയ്യുനതരിനുള്ള ഫപീസരില് എന്തട മയോറമയോണട വരുതരിയരിരെരിക്കുനരതനട

സമരിതരി ആരെയോഞയപയോള അതു സയംബനരിച്ചട എസട.ആര്.ഒ.-യരില് വരിശദമയോയരി പറയുനതയോയുയം കൂടെയോരത

പുതുതയോയരി  കൂടുതല്  ഫയോന്സരി  നമ്പരുകള  ഉളരപടുതരിയരിട്ടുള്ളതയോയുയം  ഡമ്യൂപ്ലരിയക്കറട

ലഡവരിയംഗട  ലലെസന്സട  എടുക്കുനതരിനുള്ള  ഫപീസട  500 രൂപരയനതട  1,000

രൂപയയോക്കയോന് തപീരുമയോനരിച്ചരിട്ടുള്ളതയോയുയം ടയോന്യസയോര്ടട കമപീഷണര് മറുപടെരി നല്കരി.  

ഡമ്യൂപ്ലരിയക്കറട ലഡവരിയംഗട ലലെസന്സട എടുക്കുനതരിനുള്ള ഫപീസട 500 രൂപരയനതട

1000  രൂപയയോക്കയോനുയം,  ഫയോന്സരി  നമ്പരുകള  ബുക്കട  രചെയ്യുനതരിനുള്ള  ഫപീസരില്  മയോറയം

വരുതകയുയം,  കൂടുതല്  ഫയോന്സരി  നമ്പരുകള  ഉളരപടുതനതരിനുയം,  പരെസദ  ഫപീസട

വര്ദരിപരിക്കുനതട സയംബനരിചയം മറ്റുമുള്ള വദവസ്ഥകള ഉളരക്കയോള്ളരിച്ചരിട്ടുള്ള എസട.ആര്.ഒ.

നയം.  841/2020  തപീയതരി  27-11-2020  [2020-രലെ  യകരെള  യമയോയടയോര്  വയോഹന  (രെണയോയം

യഭദഗതരി) ചെടങ്ങള] സമരിതരി സയോധൂകരെരിച. 

ഉച്ചയ്ക്കുയശഷയം 3.30 - നട സമരിതരി യയയോഗയം പരിരെരിഞ.

981/2022.
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24-11-2021-  രലെ യയയോഗനടെപടെരിക്കുറരിപട

മരെയോമതയം  ഗതയോഗതവയം  വയോർതയോവരിനരിമയവയം  സയംബനരിച്ച  സബ്ജകട  കമരിറരി  V,

2021  നവയംബര് മയോസയം  24-ാം തപീയതരി ബുധനയോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കുയശഷയം  3  മണരിക്കട നരിയമസഭയോ

സമുച്ചയതരിരലെ '5 എ' സയമളനഹയോളരില് സമരിതരി രചെയർമയോനുയം ബഹ. രപയോതുമരെയോമതട -

വരിയനയോദസഞയോരെ വകുപ്പുമനരിയുമയോയ ശപീ. പരി. എ. മുഹമദട റരിയയോസരിരന അദദക്ഷതയരില്

യയയോഗയം  യചെർന.   തദവസരെതരില്  സമരിതരിയുരടെ  എകട-ഒഫപീയഷദയോ  അയംഗമയോയ

ബഹ. ഗതയോഗത വകുപ്പുമനരി ശപീ. ആനണരി രെയോജുവയം ഹയോജരെയോയരിരുന. 

ഹയോജരെയോയ അയംഗങ്ങള

1. ശപീ. യമയോന്സട യജയോസഫട, എയം.എല്.എ.

2. ശപീ. രക. യപ്രയംകുമയോര്,              ''

3. ശപീ. ഐ.ബരി. സതപീഷട,           ''

4. ശപീ. വരി. ആര്. സുനരില് കുമയോര്,  ''

വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖന പരങ്കടുത അയംഗങ്ങള

1. ശപീ. പ്രയമയോദട നയോരെയോയണ്, എയം.എല്.എ.

2. ശപീ. പരി. പരി. സുയമയോദട,            ''

നരിയമസഭയോ രസക്രയടറരിയറട

1. ശപീമതരി രെജനരി വരി. ആര്., യജയോയരിനട രസക്രടറരി

2. ശപീമതരി ഷപീബയോ വര്ഗപീസട, രഡപമ്യൂടരി രസക്രടറരി

3. ശപീമതരി അമ്പരിളരി പരി., അണര് രസക്രടറരി

ഹയോജരെയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര്

1. ശപീ. ആനനട സരിയംഗട, രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

2. ശപീ. എച്ചട. ദരിയനശന് ഐ.എ.എസട., ചെപീഫട എകരികമ്യൂടപീവട ഓഫപീസര്, തുറമുഖ വകുപട.

3. ശപീമതരി ലെപീമയോ മയോനുവല്, അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, ജലെവരിഭവ വകുപട.
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4. ശപീ. രെയമശട ടെരി., അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, തുറമുഖ വകുപട.

5. ശപീ. എയം. ആര്. അജരിത്കുമയോര്, ടയോന്യസയോര്ടട കമപീഷണര്, യമയോയടയോര് വയോഹന വകുപട. 

6. ശപീമതരി വരിജയശപീ രക. എസട., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

7. ശപീമതരി യജയോസലഫന് രക., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

8. ശപീമതരി ലഷലെ പരി. എസട., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, നരിയമ വകുപട.

9. ശപീ. ആര്. സുയരെഷട ബയോബു, യജയോയരിനട രസക്രടറരി, നരിയമ വകുപട.

10. ശപീ. അനരില്കുമയോര് ജരി., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ആഭദന്തരെ വകുപട.

11. ശപീമതരി ഡയോര്ലെരിന് ഡരിക്രൂസട, യപ്രയോജകടഡയറകര്, യകരെള യറയോഡട ഫണട യബയോര്ഡട (പരി.എയം.യു). 

12. ശപീ. ശദയോയം യഗയോപയോല്, ചെപീഫട എഞരിനപീയര്, ഇന്ലെയോന്ഡട നയോവരിയഗഷന് വകുപട.

13. ശപീ. രെത്നകുമയോര് എ., രമക്കയോനരിക്കല് മലറന് എഞരിനപീയര്.

14. ശപീമതരി ബപീന എല്., ചെപീഫട എഞരിനപീയര്, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട

ഗതയോഗത  വകുപരിരന  കരെടെട  ചെടവമയോയരി  ബനരപട  വരിഷയയം  സമരിതരി  ചെര്ച്ച
രചെയ്യുകയുയം  വരിവരിധ  വകുപ്പുകളരില്  നരിനള്ള  റരിയപയോര്ട്ടുകള,  കയോലെതയോമസപതരിക,
എസട.ആര്.ഒ.,  ശദയരില്രപടുതരിയ  ഫയലുകള  എനരിവ  പരെരിഗണരിക്കുകയുയം
തയോരഴെപറയുന തപീരുമയോനങ്ങള ലകരക്കയോള്ളുകയുയം രചെയ.

കരെടെട ചെടതരിരന പരെരിഗണന

1. യകരെള ടയോന്യസയോര്ടട സര്വപീസട   (  അരമനടരമനട  )   രസഷദല് റൂളസട  , 2021

(ഫയല് നയം. 15315/സബട.സരി. എ 2/2021/നരി.രസ.)

സമരിതരിയുരടെ  28-9-2021-രലെ  യയയോഗതരില്  യകരെള  ടയോന്യസയോര്ടട  സര്വപീസട
(അരമനടരമനട)  രസഷദല്  റൂളസട,  2021-  രന  കരെടുമയോയരി  ബനരപട  വരിഷയയം  ചെര്ച്ച
രചെയയവളയരില്, ബഹ. അഡ് മരിനരിയസ്ട്രറപീവട ടരിബമ്യൂണലെരിരന 10-9-2021-രലെ ഉതരെവരിരന
അടെരിസ്ഥയോനതരില്  ഹര്ജരിക്കയോരരെക്കൂടെരി  യകടതരിനുയശഷയം പ്രസ്തുത വരിഷയയം  സയംബനരിച്ചട
തപീരുമയോനരമടുക്കയോരമനട  സമരിതരി  തപീരുമയോനരിച്ചരിരുനതയോരണനയം  എനയോല്  ഹരിയറരിയംഗരിനട
ഹര്ജരിക്കയോര് ഹയോജരെയോയരിടരിലയോരയനയം സമരിതരി രചെയര്മയോന് ആമുഖമയോയരി പറഞ.

ഹര്ജരിക്കയോരരെ  യകളക്കയോന്  21-10-2021-നട  അവസരെയം നല്കരി  യനയോടപീസട  അയചരവങ്കരിലുയം
ഹരിയറരിയംഗരില്  ആരുയം  പരങ്കടുക്കയോതതരിനയോല്  വരിഷയയം  സയംബനരിച്ചട  7-11-2021-ല് സര്ക്കയോര്
ഉതരെവട പുറരപടുവരിച്ചരിട്ടുരണനമുള്ള ഗതയോഗതവകുപരിരന റരിയപയോര്ടട സമരിതരി ചെര്ച്ച രചെയ.
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ഹര്ജരിക്കയോര്  ഹരിയറരിയംഗരിനട  ഹയോജരെയോകയോതരിരുനതരിനട  കയോരെണയം  യബയോധരിപരിച്ചരിട്ടുയണയോരയനട
സമരിതരി  ആരെയോ ഞയപയോള മറുപടെരി  നല്കരിയരിരുനരിലയോരയനയം  21-10-2021-നട ഹരിയറരിയംഗരിനയോയരി
നടെതരിയ  യയയോഗതരില്  ഹര്ജരിക്കയോര്  പരങ്കടുതരിരുനരിലയോരയനയം  മരറയോരു  തപീയതരി
നല്കണരമനയോവശദരപടട കുറചയപര് പരിനപീടെട നരിയവദനയം നല്കരിയരിട്ടുരണനയം ഗതയോഗത
വകുപട യജയോയരിനട  രസക്രടറരി മറുപടെരി നല്കരി.  പരെയോതരിക്കയോരെയോയ പതയപര്ക്കുയം യനയോടപീസട
രകയോടുതരിരുനരവനയം  അതരിരന  ലകപറട  രെസപീതട  ലെഭരിച്ചരിട്ടുരണനയം  ഹരിയറരിയംഗട
തപീയതരിക്കട  മുന്പട  മറുപടെരി  നല്കയോരത  അതരിനുയശഷമയോണട  മറുപടെരി  നല്കരിയരതനയം
തപയോല് സയംബനരിച്ചട കയോലെതയോമസയം ഉണയോയയയോരയനട അറരിയരിലയോരയനയം ഗതയോഗത വകുപട
യജയോയരിനട രസക്രടറരി കൂടരിയച്ചര്ത.  ഹര്ജരിക്കയോര്ക്കട അവസരെയം രകയോടുതരിട്ടുയം ഹരിയറരിയംഗരിനട
വരെയോന്  കഴെരിയരിലയോരയന  വരിവരെയം  ഹര്ജരിക്കയോരെരില്  ഒരെയോളയപയോലുയം  അറരിയരിച്ചരിലയോരയനതട
ശരെരിയയോയ നടെപടെരിയരലനട സമരിതരി ചൂണരിക്കയോടരി.  

ഈ വരിഷയയം സയംബനരിച്ചട അടുത യയയോഗതരില് തപീരുമയോനരമടുക്കയോരമനയം അവസരെയം
രകയോടുരതങ്കരിലുയം ഹരിയറരിയംഗരിനട ഹര്ജരിക്കയോര് ഹയോജരെയോയരില എനതയോണട വസ്തുതരയങ്കരിലുയം
ഹര്ജരിക്കയോര്ക്കട  ഹരിയറരിയംഗരിനട  ഒരെവസരെയം  കൂടെരി  രകയോടുക്കണരമനയം  ഹര്ജരിക്കയോര്ക്കട
യനയോടപീസട  രകയോടുക്കുയമ്പയോള  അവസയോന  അവസരെമയോരണനട  സൂചെരിപരിക്കണരമനയം
ഹരിയറരിയംഗരില്  പരങ്കടുക്കയോതതരിലൂരടെ  സമരിതരി  തപീരുമയോനരത  അവര്
വകവയ്ക്കുനരിരലനള്ളതയോണട  മനസ്സരിലെയോകുനരതനയം  അടുത  സമരിതരി  യയയോഗതരിനുമുമ്പട
ഹരിയറരിയംഗട നടെതയോരമനയം സമരിതരി അഭരിപ്രയോയരപട്ടു.

യകരെള  ടയോന്യസയോര്ടട  സര്വപീസട  (അരമനടരമനട)  രസഷദല്  റൂളസട,  2021-രന
കരെടുമയോയരി ബനരപടട  ബഹ.  യകരെള അഡ് മരിനരിയസ്ട്രറപീവട  ടരിബമ്യൂണലെരില് യകസട  ഫയല്
രചെയ  ഹര്ജരിക്കയോരരെ  യനരെരില്  യകളക്കണരമന  ബഹ.  യകരെള  അഡ് മരിനരിയസ്ട്രറപീവട
ടരിബമ്യൂണലെരിരന  10-9-2021-രലെ  ഉതരെവരിരന  അടെരിസ്ഥയോനതരില്  21-10-2021-നട
നരിശ്ചയരിച്ചരിരുന  ഹരിയറരിയംഗരിനട  ഹര്ജരിക്കയോര്  ഹയോജരെയോകയോതരിരുനതട  ശരെരിയയോയ
നടെപടെരിയരലനട  സമരിതരി  വരിലെയരിരുതകയുയം  ഹരിയറരിയംഗരിനട  ഹയോജരെയോകയോതരിരുനവര്ക്കട
അവസയോനമയോയരി ഒരു അവസരെയംകൂടെരി നല്കണരമനട നരിര്യദ്ദേശരിക്കുകയുയം രചെയ.  

റരിയപയോര്ട്ടുകളുരടെ പരെരിഗണന

2. ലസന്യബയോര്ഡുകള സ്ഥയോപരിക്കുക  ,   യറയോഡട കയയറയം ഒഴെരിപരിക്കുക എനപീ സമരിതരി
നരിര്യദ്ദേശങ്ങളരിയന്മേല് രപയോതുമരെയോമതട വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട

(ഫയല് നയം. 2563/സബട.സരി. എ 2/2017/നരി.രസ.)

ലസന്യബയോര്ഡട  സ്ഥയോപരിക്കുനതരില്  പ്രധയോന  സ്ഥലെങ്ങള  ഒഴെരിവയോയരി  യപയോകുനരവന
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ആയക്ഷപയം  പരെരിയശയോധരിക്കണരമനട  സമരിതരി  അഭരിപ്രയോയരപട്ടു.   7  ജരിലകളരില് കയയറങ്ങള
ഒഴെരിപരിച്ചരിടരിരലനയോണട  റരിയപയോര്ടരില്  പറയുനരതനട  നരിരെപീക്ഷരിച്ച  സമരിതരി,  ഇയപയോള
കരണതരിയ  സ്ഥലെങ്ങളരില്  ലസന്യബയോര്ഡുകള  സ്ഥയോപരിക്കുന  പ്രക്രരിയ
പൂര്തരിയയോക്കരിയരിട്ടുയണയോരയനട  ആരെയോഞ.  ലസന്യബയോര്ഡുകള  സ്ഥയോപരിക്കുന
കയോരെദതരില്  ഫണരിരന  പ്രശ്നമുരണനയം  യറയോഡട  സുരെക്ഷയരിലെയോണട  ലസന്യബയോര്ഡുകള
വരുനരതനയം എലയോ യറയോഡട  പണരികളുരടെയുയം കുറഞതട അഞട ശതമയോനയം തുക യറയോഡട
സുരെക്ഷയ്ക്കുയവണരി  മയോറരി  വയണരമനട  സര്ക്കുലെര്  പുറരപടുവരിച്ചരിട്ടുരണനയം  അതനുസരെരിച്ചട  ഇയപയോള
അനുമതരി  നല്കുന  യറയോഡട  പണരികളരക്കലയോയം  അനുവദരിക്കുന  തുകയുരടെ  5 ശതമയോനയം  യറയോഡട
സുരെക്ഷയയോയരി  നപീക്കരിവയ്ക്കുനരണനയം  ദൂരെയം,  ദരിശ,  സ്കൂള   തുടെങ്ങരിയ  കയോരെദങ്ങള  സൂചെരിപരിക്കുന
ലസന്യബയോര്ഡുകള  വയ്ക്കുനതരിനയോയരി  ഇതരില്നരിനയോണട  തുക  രചെലെവയോക്കുനരതനയം
രപയോതുമരെയോമതട  വകുപട  രസക്രടറരി  മറുപടെരി  നല്കരി.   DLP  (Defect  Liability  Period)
യബയോര്ഡട എലയോ യറയോഡുകളരിലുയം സ്ഥയോപരിക്കുനതരിനയോയരി തപീരുമയോനരമടുതരിട്ടുരണനയം എലയോ
യറയോഡുകളരിലുയം പണരി രചെയ യകയോണ്ടയോകറരിരന യപരെട,  ഡരി.എല്.പരി.  കയോലെയോവധരി തുടെങ്ങരിയ
കയോരെദങ്ങള യരെഖരപടുതരിയ യബയോര്ഡട  സ്ഥയോപരിക്കയോനയോണട  തപീരുമയോനരമടുതരിട്ടുള്ളരതനയം
അയദ്ദേഹയം കൂടരിയച്ചര്ത. 

അനധരികൃതമയോയരി സ്ഥയോപരിച്ചരിരെരിക്കുന ലസന്യബയോര്ഡുകളുരടെ ലെരിസ്റ്റട നല്കണരമനട
ബഹമയോനരപട ലഹയക്കയോടെതരിയുരടെ നരിര്യദ്ദേശമരിയലരയനട  സമരിതരി ആരെ യോഞ. യറയോഡരിലുയം
ഡരിലവഡറുകളരിലുയം  മറ്റുയം  അനധരികൃതമയോയരി  സ്ഥയോപരിച്ചരിരെരിക്കുന  രകയോടെരികള,  പരെസദ
യബയോര്ഡുകള  തുടെങ്ങരിയവരയ  സയംബനരിച്ചയോണട  ബഹമയോനരപട  ലഹയക്കയോടെതരിയുരടെ
നരിര്യദ്ദേശരമനയം  അവരയലയോയം  നപീക്കയംരചെയ്യുനതരിനയോയരി  നടെപടെരി  സസപീകരെരിച്ചരിട്ടുരണനയം
രെണ്ടുമയോസതരിരലെയോരെരിക്കല് ലഹയക്കയോടെതരിയരില് ഇതു സയംബനരിച്ചട  റരിയപയോര്ടട  രചെയയോനുള്ള
തപീരുമയോനരമടുതരിട്ടുരണനയം രപയോതുമരെയോമതട  യറയോഡുകളുരടെ കയോരെദതരില് രപയോതുമരെയോമതട
വകുപ്പുയം യദശപീയപയോതയുരടെ കയോരെദതരില് എന്.എച്ചട.എ.ഐ.-യുയം കൂടെയോരത അനധരികൃതമയോയരി
സ്ഥയോപരിച്ചരിട്ടുള്ള  ഇതരെയം  യബയോര്ഡുകള  നപീക്കയം  രചെയയോന്  തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ  വകുപ്പുയം
നടെപടെരി സസപീകരെരിച്ചരിട്ടുരണനട രപയോതുമരെയോമതട വകുപട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

രപയോതുമരെയോമതട  വകുപരിരന  സ്ഥലെതട  പരെസദ  യബയോര്ഡട  സ്ഥയോപരിക്കണരമങ്കരില്  വകുപരിരന
അനുമതരി  യവണരമനയം  എനയോല്  ഒരു  സ്ഥലെതയം  അനുമതരി  വയോങ്ങരിയരിടരിരലനയോണട
മനസ്സരിലെയോക്കുനരതനയം വളരരെ ഗുരുതരെമയോയ പ്രശ്നമയോണരിരതനയം സ്ഥലെയം അളനട  തരിടരപടുതയോന്
തപീരുമയോനരമടുതരിരുരനങ്കരിലുയം  സര്യവ  നടെതയോനുള്ള  ആളരിലയോതതരിനയോല്  സ്ഥലെയം
അളക്കല് പലെ സ്ഥലെങ്ങളരിലുയം നടെക്കുനരിരലനയം രപയോതുമരെയോമതട വകുപരിരന സ്ഥലെരത
പരെസദ യബയോര്ഡരിനുയവണരി യകയോര്പയറഷന് തുക ഈടെയോക്കുനരവനതട പരെരിയശയോധരിയക്കണ
വരിഷയമയോരണനയം  സമരിതരി  രചെയര്മയോന്  അഭരിപ്രയോയരപട്ടു.   രപയോതുമരെയോമതട  വകുപരിരന
സ്ഥലെങ്ങളരില്  പരെസദയബയോര്ഡട  സ്ഥയോപരിക്കയോന്  തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ  സ്ഥയോപനങ്ങള
ലലെസന്സട  രകയോടുക്കുകയുയം  ആയതരിനട  അനധരികൃതമയോയരി  തുക  ഈടെയോക്കുകയുയം
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രചെയ്യുനതയോയുയം  ആയതട  നരിയമ  വരിരുദമയോരണനയം  അഭരിപ്രയോയരപട  സമരിതരി,
തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ വകുപരിനട ഇതു സയംബനരിച്ചട  ഒരു അറരിയരിപട രകയോടുക്കുനതരിരനപറരി
അഭരിപ്രയോയയം ആരെയോഞ. എല്.എസട.ജരി.ഡരി.-യുരടെ ആകട അനുസരെരിച്ചട തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ
സ്ഥയോപനങ്ങളക്കട ഇതരെതരില് തുക ഈടെയോക്കയോനുള്ള അധരികയോരെമുരണനയം   ഏരതങ്കരിലുയം
യറയോഡട പഞയോയതട ഭയോഗതകൂടെരി യപയോകുനരണങ്കരില് അതട അവരെരില് നരിക്ഷരിപ്തമയോരണനയം
അങ്ങരനരയയോരു ഉപയോധരി എല്.എസട.ജരി.-ഡരിയുരടെ  നരിയമതരിലുരണനമയോണട തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ
വകുപരിരന വദയോഖദയോനരമനട രപയോതുമരെയോമതട വകുപട രസക്രടറരി മറുപടെരി നല്കരി.

യകയോഴെരിയക്കയോടെട  ജരിലയരിരലെ  ഒരു  ബസട  കയോതരിരെരിപട  യകന്ദ്രയം  രഡയരിയനജരിനട
മുകളരിലെയോണട സ്ഥയോപരിച്ചരിരുനരതനയം രഡയരിയനജട നനയോക്കയോന് സയോധരിക്കയോരത നഗരെഹൃദയ
ഭയോഗതട  രവള്ളരക്കട്ടുണയോയതട  സയംബനരിച്ചട  ലെഭരിച്ച  പരെയോതരി  അയനസഷരിച്ചയപയോള
രപയോതുമരെയോമതട  വകുപരിരന  സ്ഥലെതട   വകുപരിരന  അനുമതരി  വയോങ്ങയോരത  ബസട
കയോതരിരെരിപട  യകന്ദ്രയം  നരിര്മരിക്കുവയോന്  യകയോര്പയറഷന്  അനുമതരി  രകയോടുതതയോയുയം
അവസയോനയം ജരിലയോ  കളകറുരടെ യനതൃതസതരില് ബസട  കയോതരിരെരിപട  യകന്ദ്രയം രപയോളരിചമയോറരി
രഡയരിയനജട  ശരെരിയയോക്കരിയതയോയുയം  സമരിതരി  രചെയര്മയോന് അറരിയരിച.   ഇതട  ഒരു ഒറരപട
സയംഭവമരലനയം  പലെ  സ്ഥലെങ്ങളരിലുയം  ഈ  പ്രശ്നമുള്ളതയോയുയം  ഇക്കയോരെദയം
ഗസൗരെവമയോരയടുക്കണരമനമുള്ള  സമരിതരിയുരടെ   നരിര്യദ്ദേശതരിനട  ആയതട  ശദരിക്കയോരമനട
രപയോതുമരെയോമതട വകുപട രസക്രടറരി ഉറപ്പു നല്കരി.

യകരെളതരിരലെ പരി.ഡബദ്യു.ഡരി.  യറയോഡുകളുയം  മുനരിസരിപയോലെരിറരി/യകയോര്പയറഷന്/
ഗ്രയോമപഞയോയതട എനരിവയുരടെ കപീഴെരില്വരുന യറയോഡുകളുയം യനയോടരിലഫ രചെയരിട്ടുരണനയം
അതുരകയോണട രപയോതുമരെയോമതട വകുപരിനട അവകയോശരപട യറയോഡട കയയറയം രചെയയോല് അതട
അനധരികൃതമയോയ  കയയറയം  തരനയയോരണനയം  രപയോതുമരെയോമതട  വകുപട  മുന്ലകരയടുതട
നടെപടെരി  സസപീകരെരിച്ചരിരലങ്കരില്  ഇതട  തര്ക്കവരിഷയമയോയരി  നരിലെനരില്ക്കുരമനയം  ഇതട
സയംബനരിച്ചട വദക്തത വരുയതണതരിരന ആവശദകതരയക്കുറരിചയം സമരിതരി ചൂണരിക്കയോടരി.
എല്.എസട.ജരി.ഡരി.-യുരടെ  ആകട  അനുസരെരിച്ചട  യറയോഡുകളരില്  രപയോതുമരെയോമതട  വകുപരിനട
അധരികയോരെമരിരലനയോണട  എല്.എസട.ജരി.ഡരി.  പറയുനരതനയം  പരി.ഡബദ്യു.ഡരി.  യറയോഡരില്
പലെ  സ്ഥലെതയം  പയോര്ക്കരിയംഗട  ഫപീസട  തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ  സ്ഥയോപനങ്ങളയോണട
പരിരെരിക്കുനരതനയം  ഇതുസയംബനരിച്ചട  നരിയമ  വകുപരിയനയോടെട  വദക്തത  വരുതവയോന്
ആവശദരപടരിട്ടുരണനയം രപയോതുമരെയോമതട വകുപട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

രപയോതുമരെയോമതട വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

3. യറയോഡട സുരെക്ഷ  ,    ലസന്യബയോര്ഡുകള സ്ഥയോപരിക്കല് എനപീ വരിഷയങ്ങളരില് സമരിതരി നല്കരിയ  
നരിര്യദ്ദേശങ്ങളരിയന്മേല് ആഭദന്തരെയം  ,   ഗതയോഗതയം എനപീ വകുപ്പുകള ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ട്ടുകള  .

(ഫയല് നയം. 2563/സബട.സരി. എ 2/2017/നരി.രസ)

(ഫയല് നയം. 13/സബട.സരി. എ 2/2020/നരി.രസ)
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യറയോഡട  സുരെക്ഷ,  ലസന്യബയോര്ഡുകള  സ്ഥയോപരിക്കല്  എനപീ  വരിഷയങ്ങളരില്  സമരിതരി
നല്കരിയ നരിര്യദ്ദേശങ്ങള സയംബനരിച്ചട  ആഭദന്തരെയം, ഗതയോഗതയം എനപീ വകുപ്പുകള ലെഭദമയോക്കരിയ
റരിയപയോര്ട്ടുകള സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

4. 9-8-2016-  രലെ യയയോഗ നരിര്യദ്ദേശയം    -    യകരെളതരിരലെ പ്രധയോനരപട വയോണരിജദ നഗരെങ്ങളരിയലെക്കട ചെരെക്കട
ലകമയോറയം  നടെതവയോന്  ജലെമയോര്ഗയം  രതരെരഞടുക്കണരമന  സമരിതരി  നരിര്യദ്ദേശതരിയന്മേല്
രപയോതുമരെയോമതട വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട  .

        (ഫയല് നയം. 5616/സബട.സരി. എ 2/2016/നരി.രസ.)

ജലെമയോര്ഗയം  വഴെരി  നരിര്മയോണ വസ്തുക്കള രകയോണ്ടുവരുനതരിനട  രപയോതുമരെയോമതട  വകുപരിനട
പ്രയതദക  സസൗകരെദങ്ങളരിലയോരയനയം  ആനയോപ്രയദശരില്  നരിനയം  തമരിഴ് നയോടരില്  നരിനയം
നരിര്മയോണവസ്തുക്കള കപല് മയോര്ഗയം രകയോണ്ടുവരുനതട രചെലെയവറരിയതയോരണനയം ബയോര്ജട മുയഖന
രകയോണ്ടുവനയോല്  എലയോയരിടെതയം  ബയോര്ജരിരന  കരെയടുപരിക്കുന  സ്ഥലെങ്ങളരിലയോതതയോണട
പ്രശ്നരമനയം  ഭയോരെയമറരിയ  വയോഹനങ്ങളരില്  നരിര്മയോണ  വസ്തുക്കള  യറയോഡട  മയോര്ഗയം
രകയോണ്ടുവരുയമ്പയോള  യറയോഡരിനട  യകടുപയോടുകളുണയോകുനതരിനയോല്  രപയോതുമരെയോമതട  വകുപരിനട
നഷ്ടമുണയോകുനരണനയം  ജലെമയോര്ഗയം  വഴെരിയുള്ള  ചെരെക്കട  നപീക്കതരിരന  കയോരെദതരില്  വകുപരിനട
യനരെരിടട  ഇടെരപടെയോന്  സയോധരിക്കരിരലനയം  ജലെവരിഭവ/തുറമുഖ  വകുപ്പുകളുമയോയരി
ആയലെയോചെരിയക്കണതയോരണനയം  തപീരെയദശസുരെക്ഷയോ  പ്രവൃതരികളക്കയോയുള്ള  വസ്തുക്കള
അനദസയംസ്ഥയോനങ്ങളരില്  നരിനയം  രകയോണ്ടുവരുനതരിനട  ജലെമയോര്ഗമയോണട  ഏറവയം  രചെലെവട
കുറഞരതനയം  തപീരെയദശ  യറയോഡുരണങ്കരില്  അതവര്ക്കട  പ്രയയയോജനപ്രദമയോകുരമനയം
രപയോതുമരെയോമതട  വകുപട  രസക്രടറരി  സമരിതരിരയ  അറരിയരിച.   ഭയോരെമുള്ള  വയോഹനങ്ങളുരടെ
കടെനകയറയം  യറയോഡുകളരില് വലെരിയ പ്രശ്നമയോയരി  മയോറരിയരിട്ടുരണനയം അതുരകയോണട  ജലെഗതയോഗത
വരികസനയം കൂടുതല് ഫലെപ്രദമയോയരി നടെപരിലെയോയക്കണതുരണനയം സമരിതരി അഭരിപ്രയോയരപട്ടു.

ജലെഗതയോഗത  വരികസനയം  സയംബനരിച്ച  കയോരെദങ്ങള  നനയോയരി  മുയനയോടട
യപയോകുനതയോയുയം  അറുന്നൂറരിലെധരികയം  കരിയലെയോമപീറര്  നപീളയം  വരുന  യബക്കല്  വരരെയുള്ള
ജലെഗതയോഗത മയോര്ഗതരിരന പണരി നടെക്കുനതയോയുയം ആയതട നടെപരിലെയോയയോല് കുരറയധരികയം
ചെരെക്കട  അതുവഴെരി  മയോറയോന്  സയോധരിക്കുരമനയം  2025  അവസയോനയതയോരടെ  പ്രവൃതരി
പൂര്തരിയയോക്കയോന്  കഴെരിയുരമനയോണട  പ്രതപീക്ഷരിക്കുനരതനയം  സമരിതരി  രചെയര്മയോന്
അറരിയരിച. 

രപയോതുമരെയോമതട വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

5.  25-11-2020-  രലെ  സമരിതരി  യയയോഗനരിര്യദ്ദേശയം    -    യമയോയടയോര്  ആകരിഡനട  രക്ലെയരിയം   ലടബമ്യൂണലുകളരില്
ജലെഗതയോഗതയയോനങ്ങളുമയോയരി  ബനരപട ഇന്ഷസറന്സട    രക്ലെയരിയം സയംബനരിച്ചട യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട    &
ഇന്ലെയോന്ഡട നയോവരിയഗഷന്  വകുപട   ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട  .

             (ഫയല് നയം. 617/സബട.സരി. എ 2/2019/നരി.രസ.)
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25-11-2020-രലെ സമരിതരിയയയോഗതരിരന 16-ാംമരത നരിര്യദ്ദേശമയോയ യമയോയടയോര് ആകരിഡനട രക്ലെയരിയം

ലടബമ്യൂണലുകളരില്  ജലെഗതയോഗത  യയോനങ്ങളുമയോയരി  ബനരപട  ഇന്ഷസറന്സട  രക്ലെയരിയം  സയംബനരിച്ചട

യകയോസ്റ്റല് ഷരിപരിയംഗട & ഇന്ലെയോന്ഡട നയോവരിയഗഷന്  വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

കയോലെതയോമസപതരിക

6.  2020-21    സയോമ്പതരിക വര്ഷതരില് ധനയോഭദര്ത്ഥന നയം  .  XLI  (  ഗതയോഗതയം  )-  രന കപീഴെരില് യകയോസ്റ്റല്  

ഷരിപരിയംഗട    &     ഇന്ലെയോന്ഡ്നയോവരിയഗഷന്  വകുപരിനട  ലെഭരിച്ച  ബഡ്ജറട  വരിഹരിതയം  രചെലെവഴെരിച്ചതട

സയംബനരിച്ച  വയോര്ഷരിക  പ്രവര്തന റരിയപയോര്ടട  ലെഭദമയോക്കുനതരിരലെ  കയോലെതയോമസയം  സയംബനരിച്ച   

യസ്റ്ററടരമനട  .

          (ഫയല് നയം. 488/സബട.സരി. എ 2/2021/നരി.രസ)

2020-21  സയോമ്പതരിക വര്ഷതരില് ധനയോഭദര്ത്ഥന നയം. XLI (ഗതയോഗതയം)-രന കപീഴെരില് വരുന

വരിവരിധ  കണക്കരിനങ്ങളരിലെയോയരി  യകയോസ്റ്റല്  ഷരിപരിയംഗട  &  ഇന്ലെയോന്ഡട  നയോവരിയഗഷന്  വകുപരിനട  ലെഭരിച്ച

ബഡ്ജറട  വരിഹരിതയം  രചെലെവഴെരിച്ചതട  സയംബനരിച്ച വയോര്ഷരിക പ്രവര്തന റരിയപയോര്ടട  ലെഭദമയോക്കുനതരിരലെ

കയോലെതയോമസയം സയംബനരിച്ച യസ്റ്ററടരമനട  സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

എസട  .  ആര്  .  ഒ  . -   യുരടെ സയോധൂകരെണയം

7. 2020-  രലെ യകരെള  രമയടയോയപയോളരിറന്  ടയോന്യസയോര്ടട അയതയോറരിറരി ചെടങ്ങള   (  എസട  .  ആര്  .  ഒ  .  നയം  . 611/2020)  .

        (ഫയല് നയം. 841/സബട.സരി. എ 2/2020/നരി.രസ)

2020-രലെ  യകരെള  രമയടയോയപയോളരിറന്  ടയോന്യസയോര്ടട  അയതയോറരിറരി  ചെടങ്ങള  (എസട.ആര്.ഒ.  

നയം. 611/2020) സമരിതരി സയോധൂകരെരിച.

സമരിതരിയുരടെ ശദയരില്രപടുതരിയ ഫയലുകള

8. യകരെള  യപയോര്ടടസര്വപീസട  രസഷദല്  റൂളസരില്  തുറമുഖവകുപരിരലെ  രടെകരിക്കല്  വരിഭയോഗയം  ജപീവനക്കയോരരെ

ഉളരപടുതനതട സയംബനരിച്ചട

(ഫയല് നയം. 4353/സബട.സരി. എ 2/2015/നരി.രസ)

2018-ല് യകരെള മയോരെരിരരടെയം യബയോര്ഡട രൂപപീകരെരിരച്ചങ്കരിലുയം   ആയതരിരന റൂളുയം ചെടങ്ങളുയം രറഗുയലെഷന്സുയം

വരെയോന് യപയോകുനയതയുള്ളൂരവനയം മുഴുവന് തസരികകളക്കുയം പുതരിയതയോയരി റൂളസട രൂപപീകരെരിയക്കണരിവരുരമനയം

റൂളസട  പ്രസരിദപീകരെരിച്ചട  രപയോതുജനയോഭരിപ്രയോയയം  എടുതകഴെരിഞതയോയുയം  തുറമുഖ  വകുപട  അഡപീഷണല്

രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.
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ചെടങ്ങള രൂപപീകരെരിക്കുയമ്പയോള തുറമുഖ വകുപരില് നരിനള്ള ജപീവനക്കയോര്ക്കട അവസരെയം
ഇലയോരത  യപയോയയോല്  മറ്റുള്ളവര്  അനദതയസവന  വദവസ്ഥയരില്  വരെയോനുള്ള  സയോധദത
പ്രയയയോജനരപടുതരമരനയോരു  ആശങ്ക  ജപീവനക്കയോര്  പ്രകടെരിപരിക്കുനതയോയരി  സമരിതരി
അഭരിപ്രയോയരപടയപയോള  ആകരിരലെ  രസക്ഷന്  17  പ്രകയോരെയം  നരിലെവരിലുള്ള  ജപീവനക്കയോരുരടെ  സര്ക്കയോര്
യസവന വദവസ്ഥകള അയതപടെരി നരിലെനരിര്തരിയരിട്ടുരണനട തുറമുഖ വകുപട അഡപീഷണല് രസക്രടറരി
കൂടരിയച്ചര്ത. 

2010-ലെയോണട യകരെള ഇന്ലെയോന്ഡട നയോവരിയഗഷന് രവരസല്സട ചെടങ്ങള നരിലെവരില് വനരതനയം
ആയതരിരന നടെതരിപ്പുമയോയരി ബനരപടട എകരികമ്യൂടപീവട ഓര്ഡര് പ്രകയോരെയം സൃഷ്ടരിച്ച അഞട തസരികകളുയം
രസഷദല്  റൂളരില്  ഉളരപടുതരിയരിട്ടുരണനയം  അരതലയോയം  യബയോര്ഡരില്  നരിക്ഷരിപ്തമയോയരിരെരിക്കുനതട
രകയോണട യബയോര്ഡരിനട സമഗ്രമയോയ നരിയമനരിര്മയോണതരിനട  സയോധരിക്കുരമനയം ചെടരൂപപീകരെണയം അന്തരിമ
ഘടതരിലെയോരണനയം  അതുരകയോണട  സമരിതരിയുരടെ  ശദയരില്രപടുതരിയ  ഫയല്  വരിഷയതരില്
തുടെര്നടെപടെരി ആവശദമരിരലനയം തുറമുഖ വകുപട അഡപീഷണല് രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

പ്രസ്തുത മറുപടെരി സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.  

9.  2015-16-  രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച   അഞയോമതട  റരിയപയോര്ടരിരലെ
      രപയോതുമരെയോമതട  വകുപ്പുമയോയരി  ബനരപട  ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേല്    20-12-2017-  ല്  സമരിതരി
      ആരെയോഞ അധരിക വരിവരെയം

(ഫയല് നയം. 1046/സബട.സരി. എ 2/2018/നരി.രസ.)

സമരിതരിയുരടെ  2015-16-രലെ  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  അഞയോമതട
റരിയപയോര്ടരിരലെ രപയോതുമരെയോമതട വകുപ്പുമയോയരി ബനരപട ശരിപയോര്ശകളരിയന്മേല് 20-12-2017-ല് സമരിതരി
ആരെയോഞ അധരികവരിവരെതരിനയോയരി 17-6-2020-ല് വകുപട രസക്രടറരിക്കട രനയരിയം കവര് കതയച്ചരിട്ടുയം
ആയതരിനുള്ള മറുപടെരി ലെഭദമയോക്കയോതതരിരന കയോരെണയം സമരിതരി ആരെയോഞ.

രപയോതുമരെയോമതട വകുപട സമരിതരിയരില് അധരികതുക ആവശദരപടരിരുരനങ്കരിലുയം ധനകയോരെദ വകുപട
അതട  അനുവദരിച്ചരിരലനയം  രപയോതുമരെയോമതട  സയംവരിധയോനമനുസരെരിച്ചട  ബരില്ലുകളരക്കലയോയം  ആറട
മയോസതരിനുയശഷമയോണട  പണയം  നല്കുനരതനയം  ബരില്  വരുയമ്പയോള  ധനകയോരെദ  വകുപട  യവരറ
ശപീര്ഷകതരില്  നരിനട  രപയോതുമരെയോമതട  രഹഡരിയലെക്കട  ധനപുനര്വരിനരിയയയോഗയം  രചെയ്യുനതയോയുയം
എലയോവര്ഷവയം കൂടുതല് തുക യചെയോദരിക്കുനരണങ്കരിലുയം ധനകയോരെദവകുപട ധനപുനര്വരിനരിയയയോഗയം രചെയട
നല്കയോറരിരലനയം രപയോതുമരെയോമതട വകുപട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

2017-ല് സമരിതരി ആരെയോഞ അധരികവരിവരെതരിനട ദപീര്ഘനയോളയോയരി മറുപടെരിയുണയോകയോതതരിനയോല്
2020-ല് വകുപട രസക്രടറരിക്കട രനയരിയംകവര് കതയച്ചരിട്ടുയം മറുപടെരി നല്കുനരിലയോരയനതട ഗുരുതരെമയോയ
വപീഴ്ചയയോരണനയം  സമരിതരിയയയോടുള്ള  അവയഹളനമയോരണനയം  അഭരിപ്രയോയരപട  സമരിതരി,  പ്രസ്തുത
അധരികവരിവരെവമയോയരി ബനരപടട വരിശദമയോയ മറുപടെരി നല്കണരമനട നരിര്യദ്ദേശരിച.

981/2022.



66

10.  30-7-2019-  രലെ  സമരിതരിയയയോഗയം    -    അസരിസ്റ്റനടയമയോയടയോര്  രവഹരിക്കരിള  ഇന്രസകര്
          തസരികയരിയലെക്കട തസരികമയോറയം വഴെരിയുള്ള നരിയമനയം സയംബനരിച്ചട

(ഫയല് നയം. 1046/സബട.സരി. എ 2/2018/നരി.രസ)

തസരികമയോറയം  വഴെരി  അസരിസ്റ്റനട  യമയോയടയോര്  രവഹരിക്കരിള  ഇന്രസകര്  തസരികയരിയലെക്കുള്ള
നരിയമനവമയോയരി  ബനരപടട  30-7-2019-നട  സമരിതരി  നല്കരിയ  നരിര്യദ്ദേശങ്ങളരിയന്മേല്  മറുപടെരി
ലെഭദമയോക്കയോതതട  സയംബനരിച്ചട  ഗതയോഗത  വകുപരിരന  വരിശദപീകരെണയം സമരിതരി  ആരെയോഞ.
ഇക്കയോരെദതരില്  നരിയമ  വകുപരില് നരിനയോണട  നടെപടെരിരയടുയക്കണരതനയം  ഫയല് നരിയമ
വകുപരിയലെക്കട അയച്ചരിട്ടുരണനയം നരിയമവകുപരില് നരിനയം രെണ്ടുതവണ അഡസയക്കറട ജനറല്
ഓഫപീസരിയലെക്കട കതട അയച്ചരിരുനതയോയുയം ഗതയോഗത വകുപട യജയോയരിനട രസക്രടറരി മറുപടെരി
നല്കരി.22-9-2020-നുയശഷയം  സമരിതരിക്കട  ഒരു  അറരിയരിപ്പുയം  വകുപരില്  നരിനയം  ലെഭരിച്ചരിടരിരലനയം
അഡസയക്കറട  ജനറല്  ഓഫപീസരില്  നരിനയം  ഒരു  വരിവരെവയം  ലെഭരിച്ചരിരലങ്കരില്  മൂനട  മയോസയം  കഴെരിഞട
ഓര്മക്കുറരിപട  അയയ്യക്കണതയോരണനയം   ഒരു  വര്ഷയം  കഴെരിഞയം  അഡസയക്കറട  ജനറലെരിരന
റരിയപയോര്ടട  ലെഭരിച്ചരിടരിരലനട  പറയുനതട  ശരെരിയരലനയം അഭരിപ്രയോയരപട  സമരിതരി,  പ്രധയോനരപട
വരിഷയങ്ങളരില് വകുപ്പുതലെതരില് കുയറക്കൂടെരി  ഉതരെവയോദരിതസയം  ആവശദമയോരണനട  സമരിതരി
ചൂണരിക്കയോടരി.

നരിയമവകുപരില് നരിനയം 6-7-2021-ല് അര്ദ ഔയദദയോഗരിക കതട അയച്ചരിട്ടുയം മറുപടെരി
ലെഭരിച്ചരിടരിലയോരയനട ഗതയോഗത വകുപട യജയോയരിനട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച. വരിഷയയം
സയംബനരിച്ചട സബ്ജകട കമരിറരിക്കട അടെരിയന്തരെമയോയരി റരിയപയോര്ടട ലെഭദമയോയക്കണതുരണനറരിയരിചരകയോണട
നരിയമവകുപരില്  നരിനയം  അഡസയക്കറട  ജനറലെരിനട  ഓര്മക്കുറരിപട  അയയ്ക്കുനതരിനുള്ള നടെപടെരി
സസപീകരെരിക്കണരമനയം അടെരിയന്തരെമയോയരി ആയതട ലെഭദമയോക്കണരമനയം സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച.

11. 2017-18      സയോമ്പതരിക  വര്ഷരത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന  സയംബനരിച്ച  രെണയോമതട
റരിയപയോര്ടട    -    ഗതയോഗത  വകുപ്പുമയോയരി  ബനരപട  ശരിപയോര്ശ    125-  യന്മേല്  നടെപടെരി  യസ്റ്ററടരമനട
ലെഭദമയോക്കുനതട സയംബനരിച്ചട

(ഫയല് നയം. 4540/സബട.സരി. എ 2/2017/നരി.രസ)

2017-18  സയോമ്പതരിക  വര്ഷരത  ധനയോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരെരിയശയോധന
സയംബനരിച്ച  രെണയോമതട  റരിയപയോര്ടരിരലെ  ഗതയോഗത  വകുപ്പുമയോയരി  ബനരപട  ശരിപയോര്ശ
125-യന്മേല് നടെപടെരി യസ്റ്ററടരമനട ലെഭദമയോക്കയോതതരിരന കയോരെണയം സമരിതരി ആരെയോഞ.  പ്രസ്തുത
ശരിപയോര്ശയരിയന്മേല്   332.92  യകയോടെരി  രൂപ  അനുവദരിച്ചരിട്ടുരണനയം  റരിയപയോര്ടട
അയംഗപീകയോരെതരിനയോയരി ബഹ. മുഖദമനരിക്കട സമര്പരിച്ചരിട്ടുരണനയം ആയതട എതയുയം യവഗയം
സമരിതരിക്കട സമര്പരിക്കുനതയോരണനയം ഗതയോഗത വകുപട യജയോയരിനട രസക്രടറരി വരിശദപീകരെണയം
നല്കരി.

ഉച്ചയ്ക്കുയശഷയം 3.40 നട സമരിതരി യയയോഗയം പരിരെരിഞ.
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28-1-2022-  രലെ യയയോഗനടെപടെരിക്കുറരിപട

മരെയോമതയം  ഗതയോഗതവയം  വയോർതയോവരിനരിമയവയം  സയംബനരിച്ച  സബ്ജകട  കമരിറരി  V,

2022  ജനുവരെരി  മയോസയം  28-ാം  തപീയതരി  രവള്ളരിയയോഴ്ച  ലവകുയനരെയം  4.00  മണരിക്കട

നരിയമസഭയോ  സമുച്ചയതരിരലെ  '5 എ'  സയമളനഹയോളരില്  സമരിതരി  രചെയർമയോനുയം

ബഹ.  രപയോതുമരെയോമതട  -  വരിയനയോദസഞയോരെ  വകുപ്പുമനരിയുമയോയ  ശപീ.  പരി.  എ.  മുഹമദട

റരിയയോസരിരന  അദദക്ഷതയരില്  യയയോഗയം  യചെർന.   യയയോഗതരില്  തയോരഴെ  പറയുന

അയംഗങ്ങളുയം  ഹയോജരെയോയരിരുന. 

യനരെരിടട ഹയോജരെയോയ അയംഗങ്ങള

1. ശപീ. ആനണരി രെയോജു, ബഹ. ഗതയോഗത വകുപ്പു മനരി (എകട ഒഫരിയഷദയോ അയംഗയം)

2. ശപീ. യമയോന്സട യജയോസഫട, എയം.എല്.എ.

3. ശപീ. രക. യപ്രയംകുമയോര്,              ''

വപീഡരിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സട മുയഖന പരങ്കടുത അയംഗങ്ങള

1. ശപീ.  അഹമദട  യദവര്യകയോവരില്,  ബഹ.  തുറമുഖയം,  മമ്യൂസരിയയം,  പുരെയോവസ്തു വകുപ്പു

മനരി (എകട ഒഫരിയഷദയോ അയംഗയം)

2. യഡയോ. എയം. രക. മുനപീര്, എയം.എല്.എ.

3. ശപീ. പ്രയമയോദട നയോരെയോയണ്,        ''

4. ശപീ. ഐ. ബരി. സതപീഷട          ''

5. ശപീ. പരി. പരി. സുയമയോദട,            ''

6. ശപീ. വരി. ആര്. സുനരില് കുമയോര്  ''

നരിയമസഭയോ രസക്രയടറരിയറട

1. ശപീമതരി രെജനരി വരി. ആര്., യജയോയരിനട രസക്രടറരി

2. ശപീമതരി ഷപീബയോ വര്ഗപീസട, രഡപമ്യൂടരി രസക്രടറരി

3. ശപീമതരി അമ്പരിളരി പരി., അണര് രസക്രടറരി
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ഹയോജരെയോയ ഉയദദയോഗസ്ഥര്

1. ശപീ. ബരിജു പ്രഭയോകര്, രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

2. ശപീ. എസട. സയോയംബശരിവ റയോവ, യജയോയരിനട രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട. 

3. ശപീ. അജരിതട രക. യജയോസഫട, അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

4. ശപീ. രെയമശട ടെരി., അഡപീഷണല് രസക്രടറരി, തുറമുഖ വകുപട.

5. ശപീമതരി ലഷലെ പരി. എസട., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, നരിയമ വകുപട.

6. ശപീമതരി വരിജയശപീ രക. എസട., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട.

7. ശപീമതരി യജയോസലഫന് രക., യജയോയരിനട രസക്രടറരി, ഗതയോഗത വകുപട

8. ശപീ. രക. യഗയോപയോലെകൃഷ്ണന്, മയോയനജരിയംഗട ഡയറകര്, വരിഴെരിഞയം ഇനര്നയോഷണല്
സപീ യപയോര്ടട ലെരിമരിറഡട.

9. ശപീ. എയം. ആര്. അജരിതട കുമയോര്, ടയോന്യസയോര്ടട കമപീഷണര്, യമയോയടയോര് വയോഹന വകുപട.

10. ശപീ.  എയം.  ഷയോജരി,  ഫരിനയോന്ഷദല്  അലഡസസര്  &  ചെപീഫട  അക്കസൗണടസട
ഓഫപീസര്, രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.

11. ശപീമതരി  ഡയോര്ലെരിന്  സരി.  ഡരിക്രൂസട,  ചെപീഫട  എഞരിനപീയര്,  യകരെള  യസ്റ്ററട
ടയോന്യസയോര്ടട യപ്രയോജകട (രക.എസട.ടെരി.പരി.)

12. ശപീ. എസട. മയനയോയമയോഹന്, ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (ബരിഡ്ജസട), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

13. ശപീ. അജരിതട രെയോമചെന്ദ്രന്, ചെപീഫട എഞരിനപീയര് (യറയോഡ്സട), രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

14. ശപീമതരി മധുമതരി രക. ആര്., ചെപീഫട എഞരിനപീയര്, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

15. ശപീമതരി ലെരിസരി രക. എഫട., രഡപമ്യൂടരി ചെപീഫട എഞരിനപീയര്, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട

16. ശപീ. ശങ്കരെന് സുമ, കമ്പനരി രസക്രടറരി, വരിഴെരിഞയം ഇനര്നയോഷണല് സപീ യപയോര്ടട ലെരിമരിറഡട.

17. ശപീ. രക. രെവപീന്ദ്രന് ആശയോരെരി, സപീനരിയര് ഫരിനയോന്സട ഓഫപീസര്, രപയോതുമരെയോമതട വകുപട.

18. ശപീ.  വരിമല്  യശഖര്  എസട.,  യപ്രയോജകട  മയോയനജര്  (രകയോയമഴദല്),  വരിഴെരിഞയം
ഇനര്നയോഷണല് സപീ യപയോര്ടട ലെരിമരിറഡട.

19. ശപീ. പ്രസയോദട എയം., അക്കസൗണടസട ഓഫപീസര് (ഇന്-ചെയോര്ജട), ടയോന്യസയോര്ടട കമപീഷണയററട.

         20. ശപീമതരി അര്ച്ചനശപീ രക. എന്., സരി.എസട. & സരി. എ. ഒ. മലെബയോര് ഇനര്നയോഷണല് 
യപയോര്ടട & സപീസട ലെരിമരിറഡട.
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ഗതയോഗത വകുപരിരന യകരെള ടയോന്യസയോര്ടട  സര്വപീസട  (അരമന്ഡ് രമനട)  രസഷദല്
റൂളസട, 2022-രന കരെടെട സമരിതരി പരെരിഗണരിച. കൂടെയോരത  ചെടയം 235 (1)(iii) പ്രകയോരെയം രപയോതുമരെയോമതട,
ഗതയോഗതയം, തുറമുഖയം എനപീ വകുപ്പുകളരിരലെ ബനരപട ഉയദദയോഗസ്ഥരുമയോയരി സമരിതരി ചെര്ച്ച നടെതകയുയം
തയോരഴെപറയുന തപീരുമയോനങ്ങള ലകരക്കയോള്ളുകയുയം രചെയ.

കരെടെട ചെടതരിരന പരെരിഗണന

1. യകരെള ടയോന്യസയോര്ടട സര്വപീസട   (  അരമനടരമനട  )   രസഷദല് റൂളസട  , 2022

(ഫയല് നയം. 15315/സബട.സരി. എ 2/2021/നരി.രസ)

രഹവരി യമയോയടയോര് രവഹരിക്കരിളസരിരന ലലെസന്സട പുതുക്കുക, അസരിസ്റ്റനട യമയോയടയോര്
രവഹരിക്കരിള ഇന്രസകര്മയോരുയം യമയോയടയോര് രവഹരിക്കരിള ഇന്രസകര്മയോരുയം നരിര്വഹരിക്കുന
സയോയങ്കതരിക യജയോലെരികള പരെരിയശയോധരിക്കുക തുടെങ്ങരി വയോഹനങ്ങളുരടെ സുരെക്ഷയുമയോയരി ബനരപട എലയോ
കയോരെദങ്ങളുരടെയുയം ചുമതലെ വഹരിക്കുനതട യജയോയരിനട ആര്.ടെരി.ഒ.  മയോരെയോരണനയം പ്രസ്തുത  തസരികയുരടെ  
1/3 ഭയോഗയം യമയോടയോര് വയോഹന വകുപരിരലെ സപീനരിയര് സൂപ്രണ്ടുമയോര്ക്കയോയരി സയംവരെണയം രചെയരിരുനരവനയം
എനയോല് ബഹമയോനരപട സുപ്രപീയംയകയോടെതരി 2-7-2019-രലെ യറയോഡട സുരെക്ഷയോ കമരിറരിയുരടെ യയയോഗതരില്
സയംസ്ഥയോനങ്ങളരിരലെ മധദനരിരെ ഓഫപീസര്മയോര്ക്കട,  പ്രധയോനമയോയുയം ആര്.ടെരി.ഒ.,  യജയോയരിനട ആര്.ടെരി.ഒ.  മയോര്ക്കട
സയോയങ്കതരിക  പരെരിജയോനയം  ഉണയോയരിരെരിക്കണരമനട  നരിര്യദ്ദേശരിച്ചരിരുനരവനയം  അതരിരന
അടെരിസ്ഥയോനതരിലെയോണട  നരിലെവരിരലെ  നരിയമതരില്  മയോറയം രകയോണ്ടുവരെയോന്  തപീരുമയോനരിച്ചരതനയം
ഗതയോഗത വകുപട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

തുടെര്നട  യജയോയരിനട  ആര്.ടെരി.ഒ.  തസരികയട  ബനരപട  വരിഷയതരിലുള്ള  ഡരിയപ്ലയോമ
അരലങ്കരില്  ബരിരുദയം  ആവശദമയോരണന  യഭദഗതരി  പരി.എസട.സരി.  അയംഗപീകരെരിച്ചതയോയുയം
നരിലെവരില്  സപീനരിയര്  സൂപ്രണയോയരി  യസവനമനുഷരിക്കുനവര്ക്കട  യജയോയരിനട  ആര്.ടെരി.ഒ.  ആകുനതരിനട
തടെസ്സമരിരലനയം  പുതുതയോയരി  നരിയമരിതരെയോകുനവര്  അവരുരടെ  ഔയദദയോഗരിക  കയോലെയളവരിനുള്ളരില്
ഡരിയപ്ലയോമ  ആര്ജരിക്കുകയയോരണങ്കരില്  യജയോയരിനട  ആര്.ടെരി.ഒ.  തസരികയരിയലെക്കട  വരെയോരമനയം
യഭദഗതരിയരില് ഉളരപടുതരിയരിട്ടുരണനയം അയദ്ദേഹയം കൂടരിയച്ചര്ത.

ഇതുമയോയരി  ബനരപട  യകസരിരലെ   ബഹമയോനരപട  യകരെള  അഡ് മരിനരിയസ്ട്രറപീവട
ടരിബമ്യൂണലെരിരന വരിധരിയുരടെ അടെരിസ്ഥയോനതരില്  തപീരുമയോനരിച്ചരിരുന ഹരിയറരിയംഗരില് എതരിര്കക്ഷരികള
ആരുയം പരങ്കടുതരിരലനയം തുടെര്നട  സബ് ജകട  കമരിറരി  യയയോഗതപീരുമയോനതരിരന അടെരിസ്ഥയോനതരില്
വപീണ്ടുയം  നടെതരിയ  10-12-21-രലെ ഹരിയറരിയംഗരില്  എതരിര്കക്ഷരികള  ഹയോജരെയോയരി  എനയം
ആയതരിനട  യശഷമയോണട  17-12-21-ല്  ഹര്ജരിക്കയോരുരടെ  ആവശദയം  നരിരെസരിച്ചട  രകയോണട
ഉതരെവട പുറരപടുവരിച്ചരതനയം ഗതയോഗത വകുപ്പുമനരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.  

തുടെര്നട യകരെള ടയോന്യസയോര്ടട സര്വപീസട  (അരമനടരമനട)  രസഷദല് റൂളസട, 2022-രന
കരെടെട സമരിതരി പരെരിഗണരിക്കുകയുയം യഭദഗതരി കൂടെയോരത അയംഗപീകരെരിക്കുകയുയം രചെയ.
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ചെടയം   235   (1)(iii)     പ്രകയോരെമുള്ള ചെര്ച്ച

2.  രപയോതുമരെയോമതട  പ്രവൃതരികരള  സയംബനരിച്ചട  രപയോതുജനങ്ങളക്കുണയോകുന
  പരെയോതരികള   പരെരിഹരെരിക്കുനതരിനുയം  വകുപരിരന  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല്
         ജനസസൗഹൃദമയോക്കുനതരിനുയം സസപീകരെരിചവരുന നടെപടെരികള

(ഫയല് നയം. 20511/സബട.സരി. എ 2/2021/നരി.രസ)

രപയോതുജനങ്ങളക്കുള്ള പരെയോതരി പരെരിഹയോരെരസല് രെയോവരിരലെ  9.30  മുതല് രെയോതരി  7.30
വരരെ പ്രവര്തരിക്കുനതയോയുയം യറയോഡുകളുമയോയരി ബനരപട്ടുള്ള പരെയോതരികള രപയോതുമരെയോമതട
വകുപരിരന  യനരെരിടറരിയരിക്കുനതരിനയോയരി  'PWD4U'  എന  ആപട  നരിലെവരിലുരണനയം
സമൂഹമയോദദമങ്ങള  വഴെരി  വരുന  പരെയോതരികളക്കട  പരെരിഹയോരെയം  കയോണുനതരിനുള്ള
സയംവരിധയോനവമുരണനയം   ബഹ.  രപയോതുമരെയോമതട-വരിയനയോദസഞയോരെ  വകുപ്പുമനരി  എലയോ
മയോസതരിലുയം  'റരിയംഗട  യറയോഡട  '  എന  ജനസസൗഹൃദ  പരെരിപയോടെരി   നടെതനരണനയം
യറയോഡുകളരില് Defect Liability Period (D.L.P) യബയോര്ഡട സ്ഥയോപരിക്കുന പദതരി വളരരെ
വരിജയകരെമയോയരി  നടെപരിലെയോക്കരിവരുനതയോയുയം  രപയോതുമരെയോമതട  വകുപട  അഡപീഷണല്
രസക്രടറരി അറരിയരിച. 

ഡരി.എല്.പരി.  യബയോര്ഡട  സ്ഥയോപരിക്കുന  പദതരി  2022  രഫബ്രുവരെരിയയയോരടെ
പൂര്തരിയയോകുരമനയം  ഡരി.എല്.പരി.  യറയോഡട  ഏരതലയോയം  സ്ഥലെങ്ങളരിലെയോണുള്ളരതനട
'PWD4U'  ആപരിലൂരടെ  ജനങ്ങളക്കട  അറരിയയോനുയം  പരെയോതരികള  നല്കയോനുയം  കഴെരിയുരമനയം
രപയോതുമരെയോമതട യജയോയരിനട രസക്രടറരി കൂടരിയച്ചര്ത. DLP യബയോര്ഡട സ്ഥയോപരിക്കുനതരിനുള്ള
സ്ഥലെയം നരിശ്ചയരിക്കുനതുമയോയരി ബനരപട്ടുയം മറ്റുമുള്ള ആവശദങ്ങളക്കയോയുയം ഏര്രപടുയതണ
സസൗകരെദങ്ങരള  കുറരിച്ചട  സ്ഥലെയം  എയം.എല്.എ.-മയോരരെ  അറരിയരിച്ചട  ഒരു  കദയോമ്പയരിന്
സയംഘടെരിപരിച്ചയോല്  പദതരി  സമയബനരിതമയോയരി  പൂര്തരിയയോക്കയോന്  സയോധരിക്കുരമനയം
സമരിതരി അഭരിപ്രയോയരപട്ടു.

രപയോതുമരെയോമത  വകുപ്പുയം  വയോടര്  അയതയോറരിറരിയുയം  സയംയുക്തമയോയരി  രചെയയണ
വരിഷയങ്ങരളക്കുറരിചയം  വയോടര്  അയതയോറരിറരി  കുഴെരിക്കുന  യറയോഡുകള  കൃതദമയോയുയം
സമയബനരിതമയോയുയം പുനനഃസ്ഥയോപരിയക്കണതരിരന ആവശദകതരയക്കുറരിചയം സമരിതരി ചെര്ച്ച
രചെയ.

ജലെവരിഭവ വകുപ്പുമനരി, രപയോതുമരെയോമതട - വരിയനയോദസഞയോരെ വകുപ്പുമനരി   തലെതരില്

ചെര്ച്ച നടെതരി, രസക്രടറരി തലെതരില് സമരിതരി രൂപപീകരെരിച്ചട യറയോഡുപണരികളുമയോയരി ബനരപട

ഉതരെവട പുറരപടുവരിക്കുരമനയം രപയോതുമരെയോമത വകുപ്പുയം വയോടര് അയതയോറരിറരിയുയം സയംയുക്തമയോയരി



71

രചെയ്യുന  പദതരികളരില്  യറയോഡട  കുഴെരിക്കുനതുയം  അറകുറപണരികള  നടെതനതുരമലയോയം

ഒരുമരിച്ചട രചെയയോനയോണട തപീരുമയോനരിച്ചരിട്ടുള്ളരതനയം Right of Way (RoW) യപയോര്ടലെരില് ഒരു

വര്ഷയം മുമ്പട  പരി.ഡബദ്യു.ഡരി.-യുയം  വയോടര് അയതയോറരിറരിയുയം  തപീരുമയോനരിച്ചരിരുന പ്രവൃതരികള

മുന്കൂടരി പ്രസരിദപീകരെരിച്ചട ഏയകയോപരിപരിക്കുനതരിനട ശമരിക്കുനതയോയുയം, റണരിയംഗട യകയോണ്ടയോകട

സരിസ്റ്റയം സയംസ്ഥയോനയം മുഴുവന് നടെപയോക്കയോനുയം എലയോ യറയോഡുകളുയം  pothole free roads ആയരി

മയോറ്റുകരയന ലെക്ഷദയതയോടുകൂടെരി മുയനയോടട  യപയോകയോനുമയോണട വകുപട തപീരുമയോനരിച്ചരിരെരിക്കുനരതനയം

രപയോതുമരെയോമതട യജയോയരിനട രസക്രടറരി വരിശദമയോക്കരി.

ഓയരെയോ  ജരിലയരിരലെയുയം  നരിശ്ചരിത  യറയോഡുകളയോണട  നരിലെവരില്

അറകുറപണരികളക്കയോയരി  'Running  Contract'  -ല്  ഉളരപടുതരിയരിരെരിക്കുനരതനട സമരിതരി

ചൂണരിക്കയോടരിയയപയോള അടുത വര്ഷയം മുഴുവന് യറയോഡുകളുരടെ കയോരെദതരിലുയം 'Single Running

Contract'   നടെപയോക്കുന  വരിധതരില്  പദതരി  തയയോറയോക്കുനതയോയരി  രപയോതുമരെയോമതട

യജയോയരിനട രസക്രടറരി മറുപടെരി നല്കരി.

രപയോതുമരെയോമതട  വകുപരില്  രൂപപീകരെരിച്ച  രമയരിനനന്സട  വരിഭയോഗതരിനട  ആവശദമയോയ

ജപീവനക്കയോരുരടെ  പുനര്വരിനദയോസയം  സമയബനരിതമയോയരി  പൂര്തപീകരെരിക്കയോന്  സയോധരിച്ചരിട്ടുയണയോരയനയം

തപീവ്രമഴെരയ  യനരെരിടെയോന്  യവണരിയുള്ള  പുതരിയ  സയോയങ്കതരിക വരിദദരയക്കുറരിചയം  നരിയമപരെമയോയ

കുരുക്കുകളരില്രപടട  തടെസ്സരപടട  കരിടെക്കുന  'ശബരെരിമലെ  ഇടെതയോവളയം'  യപയോരലെയുള്ള  പ്രവൃതരികളുരടെ

തടെസ്സങ്ങള നപീക്കുനതരിരനക്കുറരിചയം സമരിതരി ആരെയോഞ.

രമയരിനനന്സട  വരിയംഗരിരലെ  ജപീവനക്കയോരുരടെ  കുറവട  പരെരിഹരെരിക്കുനതരിനയോയരി

മനരിതലെതരില്  'മരിഷന് ടെപീയം'  രൂപപീകരെരിച്ചരിട്ടുരണനയം  നയോഷണല് ലഹയവ വരിഭയോഗതരില്  നരിനയം

കുറച്ചട  ജപീവനക്കയോരരെ/എഞരിനപീയര്മയോരരെ  മറ്റു  വരിഭയോഗങ്ങളരിയലെക്കട  മയോറ്റുവയോന്  തപീരുമയോനരിച്ചരിട്ടുരണനയം

യജയോയരിനട  രസക്രടറരി  മറുപടെരി  നല്കരി.  കൂടെയോരത  മഴെ  കൂടുതലുള്ള  സ്ഥലെങ്ങളരിരലെ  പ്രശ്നങ്ങള

പരെരിഹരെരിക്കുനതരിനയോയരി  'Soil  stabilization'  യപയോലുളള രെപീതരികള അവലെയംബരിക്കുനതരിനുയം പുതരിയ

യറയോഡുകള  നരിര്മരിക്കുയമ്പയോള  ഡരി.എല്.പരി.യയയോരടെയോപയം  രമയരിനനന്സട  യകയോണ്ടയോക്ടുകൂടെരി

രമയരിന് യകയോണ്ടയോകരില് ഉളരപടുതരിയയോല് ഗുണനരിലെവയോരെയം രമച്ചരപടുരമനയം ഒരു യറയോഡട

ഏഴു  വര്ഷയം  നനയോയരി  അറകുറപണരി  രചെയട  പരെരിപയോലെരിക്കയോരമന  വദവസ്ഥയരിയലെക്കട

യപയോകണരമനയോണട  'മരിഷന് ടെപീയം'  തപീരുമയോനരിച്ചരിരെരിക്കുനരതനയം രപയോതുമരെയോമതട  യജയോയരിനട  രസക്രടറരി

സമരിതരിരയ  അറരിയരിച.  പ്രസ്തുത  രെണട  മയോര്ഗങ്ങളുയം  നടെപരിലെയോക്കരിയയോല്  യകരെളതരിരലെ  യറയോഡുകളുരടെ

നരിലെവയോരെതകര്ച്ചയട പരെരിഹയോരെമയോകുരമനയം അയദ്ദേഹയം കൂടരിയച്ചര്ത.
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ഡരി.എല്.പരി.  യബയോര്ഡുകള സ്ഥയോപരിക്കുനതരിരനയുയം കൃതദമയോയരി അറകുറപണരികള
രചെയട  പരെരിപയോലെരിക്കുനതരിരനയുയം ആവശദകത സയംബനരിച്ചട  ബഹ.  രചെയര്മയോന് ഉസൗനരി
പറഞ.  ഇസൗ  രെണ്ടു  കയോരെദങ്ങളരിലുയം  ബഹ.എയം.എല്.എ.മയോരുരടെ  യനതൃതസപരെമയോയ
പങ്കയോളരിതവയം യമല്യനയോടവയം ഉണയോകുന പക്ഷയം പദതരി ഫലെപ്രദമയോയരി നടെപരിലെയോക്കുവയോന്
സയോധരിക്കുരമനട  ബഹ.  രചെയര്മയോന്  സൂചെരിപരിച.  ആവശദമയോയ  അറകുറപണരികള
നടെക്കുനയണയോ  എനട  പരെരിയശയോധരിക്കുനതരിയനയോരടെയോപയം  അനയോവശദമയോയരി  അവ
നടെക്കുനയണയോ  എനയം  കൂടെരി  നരിരെപീക്ഷരിയക്കണതയോരണനട  അടുതയരിരടെ  ഉണയോയ  ചെരിലെ
സയംഭവങ്ങള  ചൂണരിക്കയോടരി  ബഹ.  രചെയര്മയോന്  ഓര്മരിപരിച.  എയം.എല്.എ.  മയോരുരടെ
യനതൃതസതരില്  അതതു  മണലെങ്ങളരില്  ഇതരെയം  പരെരിയശയോധന  നടെയതണതരിനട  ഒരു
സയംവരിധയോനയം  കൂടെരി  വനയോല്  യറയോഡു  നരിര്മയോണതരിരലെയുയം  അറകുറപണരികളരിരലെയുയം
രതറയോയ പ്രവണതകരള ഒഴെരിവയോക്കയോന് സയോധരിക്കുരമനട  ബഹ.  രചെയര്മയോന് കൂടരിയച്ചര്ത.
പരി.ഡബമ്യൂ.ഡരി.  മയോനുവലെരില്  ഡരി.എല്.പരി.യുരടെ  കയോരെദയം  വദക്തമയോക്കരിയരിട്ടുരണങ്കരിലുയം
ഇതയുയം  കയോലെതരിനരിടെയരില്  ആയതട  എതമയോതയം  നടെപരിലെയോക്കുവയോന്  സയോധരിചരവനതട
പരെരിയശയോധരിക്കരപയടെണതയോരണനയം  പരെരിപയോലെനകയോലെയോവധരിയരിരലെ  അറകുറപണരികള
നടെതവയോനുയം  നടെതരിക്കുവയോനുയം  ഉതരെവയോദരിതരപടവര്  അതട  യഥയോസമയയം
രചെയയോതരിരെരിക്കുകയുയം പപീനരിടെട  മറട  പദതരികളുരടെ ഭയോഗമയോക്കരി അതരിരന മയോറരി ഖജനയോവരിനട
നഷ്ടമുണയോക്കുകയുയം രചെയ്യുനരവനയം ഇസൗ പ്രവണത സമൂഹതരില് വളരരെ ഗസൗരെവയമറരിയ
ചെര്ച്ചകളക്കട  വരിയധയമയോയരിരക്കയോണരിരെരിക്കുകയയോരണനയം  ഇതു  പരെരിഹരെരിക്കുവയോന്
രപയോതുമരെയോമതട വകുപരിരന ഇസൗ സയംവരിധയോനതരിലൂരടെ സയോധരിക്കുരമനയം ബഹ. രചെയര്മയോന്
വദക്തമയോക്കരി.

രപയോതുമരെയോമതട വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

3.  രക  .  എസട  .  ആര്  .  ടെരി  .  സരി  .-  യുരടെ പ്രവര്തനയം സയംബനരിച്ച അവയലെയോകനയം

(ഫയല് നയം. 20511/സബട.സരി. എ 2/2021/നരി.രസ)

യകയോവരിഡട  കയോലെരത  രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.-യുരടെ  വരുമയോനരത  സയംബനരിച്ചട
ഗതയോഗത  രസക്രടറരി  വരിശദപീകരെരിച.   ഓയരെയോ  യകയോവരിഡട  തരെയംഗതരിനട  യശഷവയം
രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി  യയോതക്കയോരുരടെ  എണയം  കുറയുനതുമൂലെയം  വരുമയോനയം  ഗണദമയോയരി
കുറയുകയയോരണനയം രപയോതു ഗതയോഗതയം കുറഞയോല് രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി. -രയ സയോരെമയോയരി
ബയോധരിക്കുരമനതു  കൂടെയോരത സസകയോരെദ വയോഹനങ്ങളുരടെ വര്ദരിച്ച ഉപയയയോഗയംമൂലെയം യറയോഡരിരലെ
തരിരെക്കട വര്ദരിക്കുകയുയം  മലെരിനപീകരെണവയം അപകടെങ്ങളുയം കൂടുകയുയം രചെയ്യുരമനയം  ഗതയോഗത
വകുപട രസക്രടറരി സമരിതരിരയ ധരെരിപരിച.
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തുടെര്നട  'ഗ്രയോമവണരി'  പദതരിരയക്കുറരിച്ചട  സമരിതരി  ചെര്ച്ച രചെയ.   രപയോതു ഗതയോഗത
സസൗകരെദയം  രമച്ചരപടുതക  എന  ലെക്ഷദയം  മുന്നരിര്തരി  തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ
സ്ഥയോപനങ്ങളുരടെ  സഹയോയ  സഹകരെണയതയോരടെ  'ഗ്രയോമവണരി'  പദതരി  യകരെളതരില്
വരിപുലെമയോക്കുനതരിനുള്ള  തപീരുമയോനരമടുതരിട്ടുരണനയം  അതട  പ്രയോയയയോഗരിക  തലെതരില്
രകയോണ്ടുവരുനതരിനുള്ള നടെപടെരി സസപീകരെരിച്ചരിട്ടുരണനയം സമരിതരി വരിലെയരിരുതരി.  തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ
സ്ഥയോപനങ്ങള ഇനനരച്ചലെവട വഹരിക്കുക, വയോഹനവയം ബയോക്കരി രചെലെവകളുയം രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.
വഹരിക്കുക, തയദ്ദേശസസയയംഭരെണ സ്ഥയോപനങ്ങള ആവശദരപടുന റൂട്ടുകളരിലൂരടെ രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.
വയോഹനയം  ഓടെരിക്കുക  എനരിവയയോണട  'ഗ്രയോമവണരി'  പദതരിയുരടെ  ലെക്ഷദരമനയം  പദതരി
യയോഥയോര്ത്ഥദമയോയയോല്  യകരെളതരില്  രപയോതുഗതയോഗത  സയംവരിധയോനയം  എതരിയച്ചരെയോത  എലയോ
യമഖലെകളരിലുയം  ഗതയോഗത  സസൗകരെദയം  ഒരുക്കയോന്  സയോധരിക്കുരമനയം  പലെ  കമ്പനരികളുയം   വദക്തരികളുയം
ഇതരിനയോയരി  സരി.എസട.ആര്.  ഫണട  വയോഗയോനയം  രചെയരിട്ടുരണനയം   'ഗ്രയോമവണരി'  പദതരിയരിലൂരടെ
രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.-യുരടെ നഷ്ടയം കുറയയോന് സയോധരിക്കുരമനയം യയയോഗയം അഭരിപ്രയോയരപട്ടു.  

ഓയരെയോ  ജരിലയരിരലെയുയം  പ്രധയോന  ടൂറരിസ്റ്റട  യകന്ദ്രങ്ങരള  തമരില്  ബനരിപരിചരകയോണട
ഡരി.റരി.പരി.സരി.-രയയയയോ  അരലങ്കരില്   മറട  സയംവരിധയോനങ്ങരളയയയോ   യചെര്തരകയോണട
രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.  ഒരു  പയോയക്കജട  ആവരിഷ്കരെരിക്കുനതട  സയംബനരിചയം   ഇതരിയലെക്കയോയരി
ഡരി.റരി.പരി.സരി.-യുയം  ഡരി.റരി.ഒ-മയോരുമയോയരി  ഒരു  യകയോ-ഓര്ഡരിയനഷന്  കമരിറരി രൂപപീകരെരിക്കുനതട
സയംബനരിചയം  ആയലെയോചെരിക്കണരമനട  സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച.

ഒഴെരിവയോക്കരപടുന രക.എസട.ആര്.ടെരി.സരി.  ബസുകള Foodie wheels Project  എന
രറയസ്റ്റയോറനട  സയംവരിധയോനതരിനട  ഉപയയയോഗരപടുതനതട  സയംബനരിചയം ആയലെയോചെരിക്കണരമനട
സമരിതരി അഭരിപ്രയോയരപട്ടു.

ഗവണ്രമനട നല്കരിയ റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

4.   യകരെളതരിരലെ വരിവരിധ തുറമുഖങ്ങളുരടെ വരികസനയം

(ഫയല് നയം. 20511/സബട.സരി. എ 2/2021/നരി.രസ)

യകരെളതരില് 17 യനയോണ് യമജര് തുറമുഖങ്ങളുരണനയം വരിഴെരിഞയം, രകയോലയം,  രകയോച്ചരി, യബപ്പൂര്,
അഴെപീക്കല് എനപീ  തുറമുഖങ്ങരള ബനരപടുതരി ചെരെക്കു  നപീക്കയം   നടെക്കുനരണനയം  വരിഴെരിഞയം
തുറമുഖവമയോയരി ബനരപട യജയോലെരികള യവഗതരില് പുയരെയോഗമരിക്കുനരണനയം രകയോലയം തുറമുഖരത
'സയോഗര്മയോലെ'  പദതരിയരില്  ഉളരപടുതരി വയോര്ഫരിരന  പണരികള  പകുതരിയരിയലെരറ
പൂര്തരിയയോയതയോയുയം എലയോ തുറമുഖങ്ങളരിലുയം  ISPS Code (International Ship and  Port
Facility  Security)  അടെരിസ്ഥയോനരപടുതരിയുള്ള  നരിര്മയോണയം  നടെനവരുനതയോയുയം  ബഹ.
തുറമുഖയം, മമ്യൂസരിയയം, പുരെയോവസ്തു വകുപ്പുമനരി സമരിതരിരയ അറരിയരിച.

981/2022.
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ISPS  Code  പ്രകയോരെമുള്ള  സുരെക്ഷയോ  സയംവരിധയോനങ്ങള  ഏര്രപടുതനതരിരന
നരിലെവരിരലെ സ്ഥരിതരി സമരിതരി ആരെയോഞ. ഇന്സ്റ്റയലെഷനുമയോയരി ബനരപട  നടെപടെരിക്രമങ്ങള
നടെക്കുകയയോരണനയം  ഇതരിനയോവശദമയോയ  ഫണട  'സയോഗര്മയോലെ'  പദതരിയരില്  ഉളരപടുതരി
ലെഭരിക്കുയമയോരയനട  പരെരിയശയോധരിക്കുനരണനയം  ആയതട  ലെഭരിച്ചരിലയോരയങ്കരില്  സയംസ്ഥയോന
ഫണട  ഉപയയയോഗരിക്കുവയോനയോണട  ആയലെയോചെരിക്കുനരതനയം  തുറമുഖ  വകുപട  അഡപീഷണല്
രസക്രടറരി  മറുപടെരി  നല്കരി.   കൂടെയോരത  സയോഗര്മയോലെ  പദതരി  രകയോലയം  തുറമുഖതട
നടെപരിലെയോക്കരിരയനയം  യബപ്പൂര്  തുറമുഖതട  ആറട  മയോസതരിനുള്ളരില്   ഇതട  പൂര്ണമയോയരി
നടെപരിലെയോക്കുരമനയം തുറമുഖ വകുപട അഡപീഷണല് രസക്രടറരി കൂടരിയച്ചര്ത.

തുറമുഖ വകുപട ലെഭദമയോക്കരിയ റരിയപയോര്ടട സമരിതരി അയംഗപീകരെരിച.

ലവകുയനരെയം 4.50-നട സമരിതരി യയയോഗയം പരിരെരിഞ.

                                 _________


