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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി VII 

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
(2021-23)

ഘടന

സചെയര്മഭാന  :  

ശതീ. സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം  :  

ശതീ. വനി. ശനിവനകുട്ടേനി,
സപഭാതുവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസവന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശതീ. അനവര് സഭാദതറ, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. എ. സകേ. എന്റിം. അഷ്റഫറ, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. എന്റിം. എന്റിം. മണനി, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. പനി. നന്ദകുമഭാര്, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. എ. പഭഭാകേരന, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. സകേ. സകേ. രഭാമചെന്ദ്രന, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. വഭാഴൂര് കസഭാമന, എന്റിം.എല.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ഷഭാനവഭാസറ പനി. പനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ഷതീന ശനിവദഭാസറ, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ദതീപ എന. ജനി., അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2022-2023  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  ബഡെറ ജറനില  വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം  സതഭാഴനിലന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  VII-സന  പരനിധനിയനില  വരുന
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച രണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

2022 ഏഏ്രപനില 12, 19 എനതീ തതീയതനികേളനിസല കയഭാഗങ്ങളനില കകേരള നനിയമസഭയസട
നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം
വഭ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം  തഭാസഴപറയന ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില  ഉളസകഭാള്ളുന വനിവനിധ
സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച:

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII—വവദഭ്യസഹഭായരന്റിംഗവന്റിം സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഭ്യവന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം 
            പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIX—വവദദ്യുതപദ്ധതനികേള

ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില നനിനന്റിം ലഭനിച്ച കുറനിപ്പുകേള പരനികശഭാധനഭാകവളയനില സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം  സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില  നനിനന്റിം  കൂടുതല
വനിശദതീകേരണങ്ങള  ആരഭായകേയന്റിം സചെയ.

ഭരണഘടനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
അതനിസന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം രൂപന്റിം നലകുകേയന്റിം അവ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില
ഉളസകഭാള്ളനിക്കുകേയന്റിം സചെയനിരനിക്കുന.

2022 ഏഏ്രപനില മഭാസന്റിം 26-ാം തതീയതനി കചെര്ന കയഭാഗതനില സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

                                                      സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,
 തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2022 ഏഏ്രപനില 26. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി VII. 

                                                     



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭര്തന നമര്―XXIV
തതപ്പോഴറിലലും തതപ്പോഴറിലപ്പോളറിപക്ഷേമവലും പ്രവപ്പോസറിപക്ഷേമവലും

പവപ്പോടട തചെയ്തതട ―1421,84,70,000  രൂപ

ചെപ്പോര്ജട തചെയ്തതട ―ഇല

തതപ്പോഴറിലലും നനപുണഭവലും വകുപട

2230-01-001-99 ―ഭരണവലും നടതറിപലും

വറിഹറിതലും : 7,17,81,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

1.  പലബര്  കമമ്മീഷണറുതട  ഓഫമ്മീസറിതല  തവള്ളക്കരലും,  തതവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട,
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ എനമ്മീ ഇനങ്ങളറില് ഇഇൗ ശമ്മീര്ഷകതറില് വകയേറിരുതറിയേറിട്ടുള്ള തുക
അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയേതറിനപ്പോല്,  തവള്ളക്കരലും    [05(1)]
ഇനതറില്   1.25   ലക്ഷേലും രൂപയലും നവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട   [05(2)]   ഇനതറില്   5   ലക്ഷേലും രൂപയലും
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ   [99]   ഇനതറില്   1   ലക്ഷേലും രൂപയലും ഉള്തപതട ആതക   7.25   ലക്ഷേലും
രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-001-98 ―ജറിലപ്പോ ആഫമ്മീസുകള്

വറിഹറിതലും : 27,03,15,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

2.  മൂനട  റമ്മീജറിയേണല്  പജപ്പോയേറിനട  പലബര് കമമ്മീഷണര്മപ്പോരുതട  ഓഫമ്മീസുകളറിതലയലും
നപ്പോലട തഡെപപ്യൂടറി പലബര് കമമ്മീഷണര്മപ്പോരുതട ഒപ്പോഫമ്മീസുകളറിതലയലും പതറിനപ്പോലട ജറിലപ്പോ പലബര്
ഓഫമ്മീസുകളറിതലയലും  വപ്പോഹനങ്ങളുതട  വപ്പോടക  [97]    ഇനതറില്    6    ലക്ഷേലും  രൂപയലും  ,
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ    [99]    ഇനതറില്    1    ലക്ഷേലും രൂപയലും ഉള്തപതട ആതക    7    ലക്ഷേലും
രൂപ ഇഇൗ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-001-95-34-3―പകരളതറിതല  കടകള്ക്കുലും  വപ്പോണറിജഭ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയേറി
പഗ്രേഡെറിലുംഗട സലുംവറിധപ്പോനലും

വറിഹറിതലും : 12,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

3. പകരളതറിതല  വഭപ്പോപപ്പോര  വഭവസപ്പോയേ  സപ്പോപനങ്ങളുതട  പഗ്രേഡെറിലുംഗട,  തതപ്പോഴറില്
പശ്രേഷ്ഠ അവപ്പോര്ഡെട എനമ്മീ പദ്ധതറികള്ക്കപ്പോയള്ള പസപ്പോഫട തവയേര് നറിര്മപ്പോണലും, പരറിപപ്പോലനലും,
നവമ്മീകരണലും, അവപ്പോര്ഡെട വറിതരണലും മുതലപ്പോയേവയട അനുവദറിച്ച തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്
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ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    28    ലക്ഷേലും  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /
ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-101-99 ―കുറഞ്ഞ കൂലറി നറിശ്ചയേറിക്കുനതറിനുള്ള ഉപപദശക പബപ്പോര്ഡെട

വറിഹറിതലും : 45,49,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

4.  മറിനറിമലും പവജസട അനഡെഡ്വൈസററി പബപ്പോര്ഡെറിതനയലും സര്ക്കപ്പോര് കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്
രൂപമ്മീകരറിക്കുന  മറിനറിമലും  പവജസട  കമറിററികളറിപലയലും  തചെലവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  യേപ്പോതപ്പോബത,  തതപ്പോഴറില്പരവലും  പ്രപതഭക  പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള
തചെലവകള്,  ഇന്ധനലും  എനമ്മീ  ഇനങ്ങളറില്  വകയേറിരുതറിയേറിട്ടുള്ള  തുക  കുറവപ്പോകയേപ്പോല്,
യേപ്പോതപ്പോബത    [04(1)]    ഇനതറില്    3.5    ലക്ഷേലും  രൂപയലും  തതപ്പോഴറില്പരവലും  പ്രപതഭക
പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള തചെലവകള്   [28]    എന ഇനതറില്   0.5    ലക്ഷേലും രൂപയലും ഇന്ധനലും   [45]
ഇനതറില്    0.5    ലക്ഷേലും രൂപയലും ഉള്തപതട ആതക    4.5    ലക്ഷേലും രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി    
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-102-98 ―പപ്പോപനഷന് ഇന്തസ്പെക്ടപററട

വറിഹറിതലും : 4,25,07,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

5.  ചെമ്മീഫട  പപ്പോപനഷന്  ഇന്തസ്പെക്ടര്  ഓഫമ്മീസറിതനയലും  11  പപ്പോപനഷന്  ഇന്തസ്പെക്ടര്
ഓഫമ്മീസുകളറിതലയലും  ഓഫമ്മീസട  തചെലവകള്,  ഇന്ധനലും,  വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ,  എനമ്മീ
ഇനങ്ങളറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്   ഓഫമ്മീസട  തചെലവകള്  -
മററിനങ്ങള്   [05(4)]   ഇനതറില്   1   ലക്ഷേലും രൂപയലും ഇന്ധനലും   [45]   ഇനതറില്   1   ലക്ഷേലും രൂപയലും    
വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ    [99]    ഇനതറില്    1    ലക്ഷേലും രൂപയലും ഉള്തപതട ആതക    3    ലക്ഷേലും
രൂപ  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തനവഴറി
അനുവദറിക്കണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-103-99―തപപ്പോതുവപ്പോയേ തതപ്പോഴറില്പക്ഷേമലും  -  പക്ഷേമകപ്പോരഭ പ്രവര്തനങ്ങള്   (  ജനറല്  )

വറിഹറിതലും : 19,99,34,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

6. 101  അസറിസ്റ്റനട പലബര് ഓഫമ്മീസുകളുതടയലും  5  തഡെപപ്യൂടറി പലബര് ഓഫമ്മീസുകളുതടയലും
തചെലവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്   തടലറിപഫപ്പോണ്  തചെലവട  ഇനതറില്
വകയേറിരുതറിയേറിട്ടുള്ള  തുക  കുറവപ്പോകയേപ്പോല്  തടലറിപഫപ്പോണ്  തചെലവട    [05(3)]    ഇനതറില്    3
ലക്ഷേലും  രൂപ  കൂടറി  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .
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2230-01-103-89―തതപ്പോഴറില്  വകുപറിതന  നവമ്മീകരണവലും  പവതനലും  ഇ  -  പപയ്തമനട
മുപഖേനയേപ്പോക്കലലും

വറിഹറിതലും : 1,40,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

7.  തതപ്പോഴറില് വകുപറിതന ആധുനറികവത്ക്കരണലും,  ആധപ്പോര് ലറിങ്കേട തചെയ്തറിട്ടുള്ള ബപയേപ്പോ-
തമടറികട  പഞറിലുംഗട  /  തതപ്പോഴറില്  വകുപട  നവമ്മീകരണലും,  പവതന  സുരക്ഷേപ്പോ  പദ്ധതറി
നടപറിലപ്പോക്കല്, AIIS  പസപ്പോ ഫട തവയേര് പരറിഷ്കരണലും എനമ്മീ പദ്ധതറികളുതട നടതറിപറിനപ്പോയേറി
ബഡ്ജററില് വകയേറിരുതറിയേറിട്ടുള്ള തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്    60
ലക്ഷേലും രൂപ അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-103-88-10―പകരള  ആര്ടറിസപ്പോന്സട  ആനട  സറില്ഡെട  വര്പക്കഴട  തബനറിഫറിറട
സമ്മീലും  -  സലുംഭപ്പോവന

വറിഹറിതലും : 40,61,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

8.   പകരള ആര്ടറിസപ്പോന്സട ആനട സറില്ഡെട വര്പക്കഴട തബനറിഫറിറട സമ്മീമറിനട സര്ക്കപ്പോര്
ഗ്രേപ്പോനട  കുടറിശറിക  നല്പകണ്ടതുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    7.5720    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-103-87-10 ―പൂടറിക്കറിടക്കുന കശുവണ്ടറി ഫപ്പോക്ടററികളറിതല തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
ധനസഹപ്പോയേലും   -   സലുംഭപ്പോവന

വറിഹറിതലും : 10,03,03,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

9. പൂടറിക്കറിടക്കുന കശുവണ്ടറി ഫപ്പോക്ടററികളറിതല തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള എകട- പഗ്രേഷഭ
വറിതരണതറിനപ്പോയേറി  കൂടുതല്  തുക  ആവശഭമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    4.9697
പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-103-79-10―പകരള  തചെത്തു  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷേമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡെറിപലയട
തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുതട വറിഹറിതലും അടയ്ക്കുനതറിനുള്ള ഗ്രേപ്പോനട   -   സലുംഭപ്പോവന

വറിഹറിതലും : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

10. പകരള കള്ളട വഭവസപ്പോയേ തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷേമനറിധറി പബപ്പോര്ഡെറിനട സര്ക്കപ്പോര്  ഗ്രേപ്പോനട
കുടറിശറിക  നല്പകണ്ടതുള്ളതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    47.8679    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .
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2230-01-103-72-10―പകരള കര്ഷക തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷേമപബപ്പോര്ഡെട  -  അലുംശദപ്പോനലും  -  സലുംഭപ്പോവന

വറിഹറിതലും : 100,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

11. പകരള  കര്ഷകതതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷേമപബപ്പോര്ഡെറിതല  അധറിവര്ഷ  ആനുകൂലഭലും

ഒഴറിതകയള്ള ആനുകൂലഭ കുടറിശറിക തകപ്പോടുതട തമ്മീര്ക്കുനതറിനപ്പോയേറി  ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്   50

പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-103-62-10―പപ്പോപനഷന് തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള ആശഡ്വൈപ്പോസനറിധറി  -  സലുംഭപ്പോവന

വറിഹറിതലും : 1,10,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

12. പൂടറിക്കറിടക്കുന പതപ്പോടങ്ങളറിതല തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കട സമപ്പോശഡ്വൈപ്പോസ പ്രവര്തനങ്ങള്

നടത്തുനതറിനുപവണ്ടറി ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്   2   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും   /

ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  . 

2230-01-103-60 ―അസലുംഘടറിത പമഖേലയേറിതല തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള സപ്പോമൂഹഭ സുരക്ഷേ

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

13.  അസലുംഘടറിത  പമഖേലയേറിതല  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സപ്പോമൂഹറിക  സലുംരക്ഷേണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  കപ്പോരഭക്ഷേമമപ്പോക്കുനതറിനുലും  ശപ്പോകമ്മീകരറിക്കുനതറിനുമുള്ള  3  വഭതഭസ

കര്മപദ്ധതറികള്ക്കുലും  ടറി  പദ്ധതറിയേറില്  ഉള്തപടറിട്ടുള്ള  അസലുംഘടറിത  പമഖേലയേറിതല  സമ്മീ

തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള പ്രസവപ്പോനുകൂലഭ കുടറിശറിക ഉള്തപതട വറിതരണലും തചെയ്യുനതറിനുമപ്പോയേറി

ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്    5    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന

വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-103-34-10―പകരള  ഓപടപ്പോതമപ്പോനബല്  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറിപക്ഷേമനറിധറി  പദ്ധതറി  -

സലുംഭപ്പോവന

വറിഹറിതലും : 1,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

14.പകരള ഓപടപ്പോതമപ്പോനബല് തതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷേമപദ്ധതറിയട വകയേറിരുതറിയേറിട്ടുള്ള തുക

അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    1.65    ലക്ഷേലും  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി  വകയേറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയ്യുന  .
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4250-00-201-92―മൂനപ്പോററില് പലബര് പകപ്പോലുംപകട നറിര്മപ്പോണലും

വറിഹറിതലും: 40,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

15.  മൂനപ്പോര് പലബര് പകപ്പോലുംപകറിതന നറിര്മപ്പോണ ഏജന്സറിയേപ്പോയേ ഊരപ്പോളുങ്കേല് പലബര്
പകപ്പോണ്ടപ്പോകട പകപ്പോ-ഓപപററമ്മീവട തസപ്പോനസററി ലറിമറിറഡെറിനട നറിര്മപ്പോണ തചെലവട പൂര്ണ്ണമപ്പോയലും
വറിതരണലും  തചെയ്യുനതറിനപ്പോയേറി  2    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി  വകയേറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

4250-00-201-89―അനഭസലുംസപ്പോന കുടറിപയേറ തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുതട പുനരധറിവപ്പോസ പദ്ധതറി

വറിഹറിതലും: 3,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

16.  ഇതര സലുംസപ്പോന തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കട കുറഞ്ഞ വപ്പോടകയട പഹപ്പോസ്റ്റല് സഇൗകരഭലും
ഒരുക്കുനതറിനുള്ള  പദ്ധതറിയേപ്പോയേ  അപപ്പോഘര്  പദ്ധതറിക്കട  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    2    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക പരറിശമ്മീലന വകുപട

2230-03-001-99―തടയേറിനറിലുംഗട ഡെയേറക ടടപററട

വറിഹറിതലും  :  7,75,30,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

17.  തടയേറിനറിലുംഗട  ഡെയേറക്ടപറററിതന  വറിവറിധ  തചെലവകള്ക്കപ്പോയേറി  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  തമഡെറിക്കല് റമ്മീ  ഇപമഴ ടസ ടതമനട    [01(4)]    ഇനതറില്    3.5    ലക്ഷേലും
രൂപയലും  തവള്ളക്കരലും    [05(1)]    ഇനതറില്    1.31    ലക്ഷേലും  രൂപയലും  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്
സലുംരക്ഷേണവലും അറകുറപണറികളുലും    [21(2)]    ഇനതറില്    1.43    ലക്ഷേലും രൂപയലും പറി  .  ഒ  .  എല്  .
[45]    ഇനതറില്    1.75    ലക്ഷേലും  രൂപയലും  ഉള്തപതട  ആതക    7.99    ലക്ഷേലും  രൂപ  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-03-001-98―സ്റ്റപ്പോഫട തടയേറിനറിലുംഗട സലുംവറിധപ്പോനലും വറികസറിപറിക്കല്

വറിഹറിതലും : 46,96,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

18.  ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ച തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല് നവദദ്യുതതചെലവട
[05(2)]    ഇനതറില്    1.16    ലക്ഷേലും  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /
ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .
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2230-03-001-89―വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക പരറിശമ്മീലന വകുപറിതന പ്രപ്പോപദശറിക ഡെയേറക്ടപററട

വറിഹറിതലും : 97,42,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

19.  വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക  പരറിശമ്മീലന  വകുപറിതന  പ്രപ്പോപദശറിക  ഡെയേറക്ടപററ്റുകള്ക്കട
അനുവദറിച്ച തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല് ശമളലും  [01(1)]  ഇനതറില്  20  ലക്ഷേലും രൂപയലും
വമ്മീട്ടുവപ്പോടക അലവന്സട  [01(3)]  ഇനതറില്  8  ലക്ഷേലും രൂപയലും തമഡെറിക്കല് റമ്മീ-ഇലുംപബഴടതമനട
[01(4)]  ഇനതറില്  1  ലക്ഷേലും രൂപയലും ഉള്തപതട ആതക  29    ലക്ഷേലും രൂപ അധറികമപ്പോയേറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

2230-03-003-98―തതപ്പോഴറിലകളുതട നവവറിധഭവല്ക്കരണലും

വറിഹറിതലും : 44,19,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയേതരലും)

20. തതപ്പോഴറിലകളുതട നവവറിധഭവല്ക്കരണതറിനപ്പോയേറി അനുവദറിച്ച തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്
പസപ്പോളര്ഷറിപകളുലും നസ്റ്റപന്റുകളുലും   [12]   ഇനതറില്   1.29   ലക്ഷേലും രൂപ ഇഇൗ ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി  അനുവദറിക്കണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-03-003-97―പകരള പലബര് തവല്തഫയേര് ഫണ്ടട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന വഭകറികള്ക്കട
പരറിശമ്മീലനലും

വറിഹറിതലും : 1,07,23,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയേതരലും)

21. പകരള പലബര് തവല്തഫയേര് ഫണ്ടട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന വഭകറികള്ക്കട പരറിശമ്മീലനലും
നല്കുനതറിനട അനുവദറിച്ച തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല് പസപ്പോളര്ഷറിപകളുലും നസ്റ്റപന്റുകളുലും
[12]    ഇനതറില്   0.6   ലക്ഷേലും രൂപ അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന
വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-03-101-99―വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക പരറിശമ്മീലന പകന്ദ്രങ്ങള്

വറിഹറിതലും : 200,56,44,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

22.  വറിവറിധ വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക പരറിശമ്മീലന പകന്ദ്രങ്ങളുതട നടതറിപറിനപ്പോയേറി  തമഡെറിക്കല്
റമ്മീ  -  ഇലുംപബഴടതമനട    [01(4) ]    ഇനതറില്    20    ലക്ഷേലും  രൂപയലും  ,    യേപ്പോതപ്പോബത    [04(1)]
ഇനതറില്    20    ലക്ഷേലും രൂപയലും  ,    തടലറിപഫപ്പോണ് തചെലവകള്    [05(3)]    ഇനതറില്    2    ലക്ഷേലും
രൂപയലും  ,    മററിനങ്ങള്   [05(4)]    ഇനതറില്    2    ലക്ഷേലും രൂപയലും  ,    വപ്പോടക  ,    കരലും  ,    നറികുതറി    [06]
ഇനതറില്   1   ലക്ഷേലും രൂപയലും  ,   പസപ്പോളര്ഷറിപകളുലും നസ്റ്റപന്റുകളുലും   [12]   ഇനതറില്   20   ലക്ഷേലും
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രൂപയലും  ,    ഉള്തപതട  ആതക    65    ലക്ഷേലും  രൂപ  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

2230-03-101-96―വനറിത വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക പരറിശമ്മീലന പകന്ദ്രലും  

വറിഹറിതലും : 140,50,42,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

23.  പതറിനപ്പോലട  വനറിതപ്പോ  ഐ.ടറി.ഐ.-കളുതട  നടതറിപറിനപ്പോയേറി  തമഡെറിക്കല്  റമ്മീ  -
ഇലുംപബഴടതമനട    [01(4)]   ഇനതറില്   10   ലക്ഷേലും രൂപയലും ദറിവസപവതനലും   [02(5)]   ഇനതറില്
1   പകപ്പോടറി രൂപയലും യേപ്പോതപ്പോബത   [04(1)]    ഇനതറില്   15    ലക്ഷേലും രൂപയലും സലലുംമപ്പോറബത
[04(2)]    ഇനതറില്    1    ലക്ഷേലും രൂപയലും അവധറി യേപ്പോതപ്പോനുകൂലഭലും    [04(4)]  ഇനതറില്    0.75
ലക്ഷേലും  രൂപയലും  തടലറിപഫപ്പോണ്  തചെലവകള്    [05(3)]    ഇനതറില്    3    ലക്ഷേലും  രൂപയലും
മററിനങ്ങള്   [05(4)]    ഇനതറില്   3    ലക്ഷേലും രൂപയലും പസപ്പോളര്ഷറിപകളുലും തതസ്റ്റപന്റുകളുലും   [12]
ഇനതറില്   10    ലക്ഷേലും രൂപയലും തതപ്പോഴറില്പരവലും പ്രപതഭക പസവനങ്ങള്ക്കുള്ള തചെലവകള്
[28]    ഇനതറില്   10    ലക്ഷേലും രൂപയലും തവള്ളക്കരലും   [34(1)]    ഇനതറില്   1.5    ലക്ഷേലും രൂപയലും
തതവദദ്യുതറി  തചെലവകള്    [34(2)]    ഇനതറില്    8    ലക്ഷേലും രൂപയലും മറട  തചെലവകള്  -  മററിനലും
[34(3)]    ഇനതറില്    4    ലക്ഷേലും  രൂപയലും  ഉള്തപതട  ആതക    1.6625    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-03-101-76―വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുലും പരറിശമ്മീലകര്ക്കുലും ആധുനറിക 
തതപ്പോഴറില് പരറിശമ്മീലനലും

വറിഹറിതലും : 1,32,45,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

24.  വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക  തതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുലും  പരറിശമ്മീലകര്ക്കുലും  ആധുനറിക  തതപ്പോഴറില്
പരറിശമ്മീലനലും  നല്കുനതറിനപ്പോയേറി  സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  എ.വറി.ററി.എസട.  കളമപശരറി  എന
സപ്പോപനതറിനട  തമഡെറിക്കല് റമ്മീഇപമഴടതമനട    [01(4)]    ഇനതറില്   2.42   ലക്ഷേലും രൂപ ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-03-101-70―തഎ  .   ടറി  .   തഎ  .   തടയേറിനറികള്ക്കുള്ള പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര പദ്ധതറി

വറിഹറിതലും : 8,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

25.  തഎ.ടറി.തഎ.  തടയേറിനറികള്ക്കട  നറിലവറിലള്ള  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര  പദ്ധതറി
തുടരുനതറിനുലും  അടപപ്പോടറി, ആരഭനപ്പോടട, നറിലമ്പൂര് എനമ്മീ തഎ.ടറി.തഎ.-കളറിതല പഹപ്പോസ്റ്റലകളറില്



8

തപ്പോമസറിക്കുന തടയേറിനറികള്ക്കട പ്രഭപ്പോത,  രപ്പോതറികപ്പോല ഭക്ഷേണലും നല്കുനതറിനുലും അനുവദറിച്ച
തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    11.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

2230-03-102-99- പദശമ്മീയേ തതപ്പോഴറിലഭഭസന പരറിപപ്പോടറികള്

വറിഹറിതലും : 5,60,04,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

26. വകുപറിനട കമ്മീഴറിതല 9 ആര്.ഐ.തസനറുകളറിതല ജമ്മീവനക്കപ്പോരുതട തമഡെറിക്കല് റമ്മീ-
ഇലുംപബഴ് തമനട  നല്കുനതറിനപ്പോയേറി അനുവദറിച്ച തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോകയേപ്പോല് തമഡെറിക്കല് റമ്മീ-
ഇലുംപബഴ് തമനട  [01(4)]  ഇനതറില്  11.55    ലക്ഷേലും രൂപ അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /
ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

4250-00-203-99―ഭപ്പോഷപ്പോ നപ്യൂനപക്ഷേ പ്രപദശങ്ങളറിതല തഎ  .   ടറി  .   തഎ  . -  കള് ശകറിതപടുതല്

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

27. ഭപ്പോഷപ്പോ നപ്യൂനപക്ഷേ പ്രപദശമപ്പോയേ ഇടുക്കറി ജറിലയേറിതല ചെറിതറിരപുരലും, കപ്പോസര്പഗപ്പോഡെട
ജറിലയേറിതല  കുററിപക്കപ്പോല്,  പപ്പോലക്കപ്പോടട  ജറിലയേറിതല  തകപ്പോഴറിഞ്ഞപ്പോമപ്പോറ  എനമ്മീ  തഎ.ടറി.തഎ.
കള്ക്കുള്ള ഉപകരണ സലുംഭരണതറിനട അനുവദറിച്ച തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല് 1    പകപ്പോടറി
രൂപ  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

ഫപ്പോക ടടറമ്മീസട & പബപ്പോയേറിപലഴ ടസട വകുപട

2230-01-102-99 ―ഫപ്പോക്ടററികളുതടയലും പബപ്പോയേറിലറുകളുതടയലും   ഡെയേറക ടടപററട

വറിഹറിതലും : 18,34,79,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

28.  ഫപ്പോക്ടറമ്മീസട  ആനട പബപ്പോയേറിപലഴട  വകുപറിതന നടതറിപറിനപ്പോയേറി ശമളലും    [01(1)],
യേപ്പോതപ്പോബത   [04(1)],    ഓഫമ്മീസട തചെലവകള്   [05],   വപ്പോടക  ,   കരലും  ,   നറികുതറി   [06],   പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങള്  സലുംരക്ഷേണവലും  അറകുറപണറികളുലും    [21(2)],    പറി  .  ഒ  .  എല്  .[45] എനമ്മീ
ഇനങ്ങളറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  58.19    ലക്ഷേലും  രൂപ  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-102-95―ഫപ്പോക്ടറമ്മീസട  ആനട  പബപ്പോയേറിപലഴട  വകുപട  -  തതപ്പോഴറില്    സുരക്ഷേയലും
ആപരപ്പോഗഭ പ്രവര്തനവലും   (OSHA)

വറിഹറിതലും : 1,45,10,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)
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29.  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  ശമളലും  [01(1)],  യേപ്പോതപ്പോബത  [04(1)],  ഓഫമ്മീസട
തചെലവറിനങ്ങള് [05], പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങളുതട സലുംരക്ഷേണവലും അറകുറപണറികളുലും [21(2)],
പറി.ഒ.എല്.[45] എനമ്മീ ഇനങ്ങളറില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോകയേപ്പോല് 52.75
ലക്ഷേലും രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും   /   ഉപധനപ്പോഭഭര്തന
വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

നപ്പോഷണല് എലുംപപപ്പോയേ ടതമനട സര്വ്വമ്മീസട (പകരളലും)

2230-02-101-93-33―എലുംപപപ്പോയേ ടതമനട  എക ടസ്പചെഞ്ചുകളറില്  രജറിസ്റ്റര്  തചെയ്ത
ഭറിനപശഷറിയള്ളവര്ക്കപ്പോയള്ള പുനരധറിവപ്പോസവലും  പക്ഷേമ പ്രവര്തനവലും
(  നകവലഭ  )-   സബ്സറിഡെറികള്

വറിഹറിതലും : 3,30,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

30.  നകവലഭ  പദ്ധതറി  നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനുലും  കുടറിശറിക  തകപ്പോടുത്തുതമ്മീര്ക്കുനതറിനുലും
അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    70    ലക്ഷേലും  രൂപ
അധറികമപ്പോയേറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-02-101-88―എലുംപപപ്പോയേ ടതമനട  എക ടസ്പചെഞ്ചുകതള എലുംപപപ്പോയേബറിലറിററി  തഡെവലപടതമനട
പകന്ദ്രങ്ങളുലും മറികവറിതന പകന്ദ്രങ്ങളുമപ്പോക്കറി മപ്പോറല്

വറിഹറിതലും : 4,75,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

31.  പനമലും,  പചെലക്കര,  നവക്കലും  എനറിവറിടങ്ങളറിതല  കരറിയേര്  തഡെവലപടതമനട
തസനറുകളുതടയലും ഇടുക്കറി എലുംപപപ്പോയേറിബറിലറിററി തസനററിതനയലും നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുലും
വകുപറില് നറിലവറില് പ്രവര്തറിച്ചുവരുന  7  കരറിയേര് തഡെവലപടതമനട തസനറുകളുതടയലും  11
എലുംപപപ്പോയേബറിലറിററി  തസനറുകളുതടയലും  നദനലുംദറിന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയേറി  അനുവദറിച്ച
തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    1.25    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

6250-60-800-97―നകവലഭ പദ്ധതറിയതട കമ്മീഴറിതല വപ്പോയ്പകള്

വറിഹറിതലും : 3,30,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

32.  നകവലഭ  പദ്ധതറി  മുപഖേന  വപ്പോയ്പ  നല്കുനതറിനുലും  മുന്വപ്പോയ്പകളുതട  കുടറിശറിക
നല്കുനതറിനുലും അനുവദറിച്ച തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല് ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്   70   ലക്ഷേലും
രൂപ അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

478/2022.
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പകരള ഇന്സ്റ്ററിറപ്യൂടട ഓഫട പലബര് ആനട എലുംപപപ്പോയ്തമ നട (കറിതല)

2230-03-101-66-31―പകരള  ഇന്സ്റ്ററിറപ്യൂടട  ഓഫട  പലബര്  ആനട  എലുംപപപ്പോയ്തമനട    -
സഹപ്പോയേധനലും   -   ശമളലും

വറിഹറിതലും : 25,08,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

33.  കറിതലയേറിതല  ജമ്മീവനക്കപ്പോരുതട  ശമളവലും  ആനുകൂലഭങ്ങളുലും  മറട  തതദനലുംദറിന
തചെലവകള്ക്കുലും  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്
25.58    ലക്ഷേലും  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-03-101-66-36 ―പകരള  ഇന്സ്റ്ററിറപ്യൂടട  ഓഫട  പലബര്  ആനട  എലുംപപപ്പോയ്തമനട    -
സഹപ്പോയേധനലും   -   ശമപളതരലും

വറിഹറിതലും : 2,10,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

34.  കറിതലയേറില്  നറിലവറിലള്ള  സമ്മീമുകളറില്  ഉള്തപടുതറിയേറിട്ടുള്ള  പദ്ധതറി
പ്രവര്തനങ്ങളുതട പൂര്തമ്മീകരണതറിനപ്പോയേറി അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്
ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    1.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /
ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-03-101-52―പകരള ഇന്സ്റ്ററിറപ്യൂടട ഓഫട പലബര് ആനട എലുംപപപ്പോയ്തമനറിതന   (KILE)
പദശമ്മീയേ തലതറിലള്ള ഇന്സ്റ്ററിറപ്യൂടട ആയേറി  വറികസറിപറിക്കല്

വറിഹറിതലും : ഇല   (പദ്ധതറി)

35. കറിതല  കപ്പോമസറിതന  പദശമ്മീയേ  നറിലവപ്പോരമുള്ള  പരറിശമ്മീലന  ഗപവഷണ
സപ്പോപനമപ്പോയേറി ഉയേര്ത്തുനതറിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട തുക അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    10    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-03-101-51―പകരള ഇന്സ്റ്ററിറപ്യൂടട ഓഫട പലബര് ആനട എലുംപപപ്പോയ്തമനറിതന   (KILE)
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട ജറിലയേറിലള്ള പ്രപ്പോപദശറിക പകന്ദ്രലും

വറിഹറിതലും : ഇല  (പദ്ധതറി)

36.  കറിതലയതട  പ്രവര്തനലും മലബപ്പോര്  പമഖേലയേറിപലക്കട  കൂടുതല് വഭപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനട
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട റമ്മീജറിയേണല് തസനര് ആരലുംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയേറി തുക അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
ഇഇൗ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    20    ലക്ഷേലും  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .
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ഒതഡെതപകട

2230-01-103-10―ഓവര്സമ്മീസട  തഡെവലപടതമനട  ആനട  എലുംപപപ്പോയ്തമനട  പ്രപമപ്പോഷന്
കണ്സള്ടനടസട   (  ഒതഡെപറിസറി  )   ലറിമറിറഡെട                    

വറിഹറിതലും : 90,00,000  രൂപ  (പദ്ധതറി)

37.  ഒതഡെതപക്കറിതന  2022-2023  സപ്പോമതറിക  വര്ഷതത  പദ്ധതറികളുതട
നടതറിപറിനട  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  1.1    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഇഇൗ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക ടറിബപ്യൂണലകള് ആനട പലബര് പകപ്പോടതറികള്

2230-01-101-93―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടതറി  ,     തകപ്പോലലും

വറിഹറിതലും : 93,78,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

38. തതപ്പോഴറില്  പകപ്പോടതറി,  തകപ്പോലലും  എന സപ്പോപനതറിനട  അവധറി  യേപ്പോതപ്പോനുകൂലഭലും
[04(4)]    ഇനതറില്    1.96    ലക്ഷേലും  രൂപയലും  സലലുംമപ്പോറബത    [04(2)]    ഇനതറില്    0.61
ലക്ഷേലും രൂപയലും    പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹന സലുംരക്ഷേണവലും അറകുറപണറികളുലും    [21(2)]    ഇനതറില്
0.33    ലക്ഷേലും  രൂപയലും  ഉള്തപതട  ആതക    2.9    ലക്ഷേലും  രൂപ  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയേറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-101-91―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടതറി  ,   എറണപ്പോകുളലും

വറിഹറിതലും : 1,35,94,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

39.  തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടതറി,  എറണപ്പോകുളലും  എന സപ്പോപനതറിനട  ശമളലും    [02(1)]
ഇനതറില്    0.5    ലക്ഷേലും രൂപയലും യേപ്പോതപ്പോബത    [04(1)]    ഇനതറില്    0.72    ലക്ഷേലും രൂപയലും
നവദദ്യുതറി  തചെലവട    [05(2)]    ഇനതറില്    0.14    ലക്ഷേലും  രൂപയലും  തടലറിപഫപ്പോണ്  ചെപ്പോര്ജട
[05(3)]    ഇനതറില്    0.13    ലക്ഷേലും രൂപയലും മററിനങ്ങള്    [05(4)]    ഇനതറില്    0.24    ലക്ഷേലും
രൂപയലും  വപ്പോടക  ,    കരലും  ,    നറികുതറി    [06]    ഇനതറില്    2    ലക്ഷേലും  രൂപയലും    പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹന
സലുംരക്ഷേണവലും അറകുറപണറികളുലും    [21(2)]    ഇനതറില്    0.23    ലക്ഷേലും രൂപയലും പറി  .  ഒ  .  എല്  .
[45]    ഇനതറില്    0.31    ലക്ഷേലും രൂപയലും വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ    [99]    ഇനതറില്    2.7364
ലക്ഷേലും രൂപയലും   ഉള്തപതട ആതക   7.0064   ലക്ഷേലും രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയേറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .
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2230-01-101-89 ―പലബര്   പകപ്പോടതറി  ,   കണ്ണൂര്

വറിഹറിതലും : 97,19,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

40.  തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടതറി,  കണ്ണൂര് എന സപ്പോപനതറിനട വപ്പോടക,  കരലും,  നറികുതറി [06]
ഇനതറില്  1.16    ലക്ഷേലും രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /
ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-101-86―വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക ടറിബപ്യൂണല്  ,   ഇടുക്കറി

വറിഹറിതലും : 1,05,53,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

41. വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക  ടറിബപ്യൂണല്,  ഇടുക്കറി  എന  സപ്പോപനതറിനട  യേപ്പോതപ്പോബത
[04(1)]    ഇനതറില്    1.62    ലക്ഷേലും രൂപയലും  അവധറി യേപ്പോതപ്പോനുകൂലഭലും    [04(4)]    ഇനതറില്
0.95    ലക്ഷേലും രൂപയലും ഓഫമ്മീസട തചെലവകള് മററിനങ്ങള്    [05(4)] ഇനതറില്    1.24    ലക്ഷേലും
രൂപയലും പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹന സലുംരക്ഷേണവലും അറകുറപണറികളുലും    [21(2)]    ഇനതറില്    0.23
ലക്ഷേലും രൂപയലും പറി  .  ഒ  .  എല്  . [45]   ഇനതറില്   2.52   ലക്ഷേലും രൂപയലും ഉള്തപതട ആതക   6.56
ലക്ഷേലും രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും   /   ഉപധനപ്പോഭഭര്തന
വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2230-01-101-80-97―വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക ടറിബപ്യൂണല്  ,   തറിരുവനന്തപുരലും  - 

വപ്പോഹനങ്ങളുതട വപ്പോടക

വറിഹറിതലും : 1,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

42.  വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക  ടറിബപ്യൂണല്,  തറിരുവനന്തപുരലും  എന  സപ്പോപനതറിനട
വപ്പോഹനങ്ങളുതട  വപ്പോടക    [97]    എന  ഇനതറില്    3.8    ലക്ഷേലും  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

2230-01-101-79―വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക ടറിബപ്യൂണല്  ,   തൃശ്ശൂര്

വറിഹറിതലും : 1,45,62,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

43.  വഭപ്പോവസപ്പോയേറിക  ടറിബപ്യൂണല്,  തൃശ്ശൂര്  എന സപ്പോപനതറിനട  നവദദ്യുതറിതചെലവട
[05(2)]  ഇനതറില്  0.31  ലക്ഷേലും  രൂപയലും  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹന  സലുംരക്ഷേണവലും
അറകുറപണറികളുലും  [21(2)]  ഇനതറില്  0.25  ലക്ഷേലും രൂപയലും   ഉള്തപതട  ആതക    0.56
ലക്ഷേലും രൂപ ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും   /   ഉപധനപ്പോഭഭര്തന
വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭര്തന നമര്―XVII

വറിദഭപ്പോഭഭപ്പോസലും, കപ്പോയേറികവറിപനപ്പോദലും,കല, സലുംസപ്പോരലും

പവപ്പോടട തചെയ്തതട ―25655,97,42,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട തചെയ്തതട ―18,00,000 രൂപ 

4202-02-800-95―ഐ  .  ടറി  .  ഐ  .   തകടറിടങ്ങള്  -  മരപ്പോമത്തു പണറികള്

വറിഹറിതലും : 12,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

44.  വകുപറില്  പുതുതപ്പോയേറി  അനുവദറിക്കുന  ഐ.ടറി.ഐ.-കള്ക്കുലും  സഡ്വൈന്തമപ്പോയേറി
ഭൂമറിയള്ള  ഐ.ടറി.ഐ.-കള്ക്കുലും  ആവശഭമപ്പോയേ  തകടറിടനറിര്മപ്പോണലും,  നറിലവറിലള്ള
ഐ.ടറി.ഐ.-കള്ക്കട ആവശഭമപ്പോയേ പുതറിയേ തകടറിട നറിര്മപ്പോണലും,  കപ്പോസ്റലും,  വര്ക്കടപഷപ്പോപട,
അഡറിനറിപസ്ട്രേറമ്മീവട  പബപ്പോക്കട,  സ്റ്റപ്പോഫട  കഡ്വൈപ്പോര്പടഴട,  തടയേറിനമ്മീസട  പഹപ്പോസ്റ്റല്  എനറിവയട
അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്    3.5    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /   ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭര്തന നമര്―XVIII 
നവദഭസഹപ്പോയേരലുംഗവലും തപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗഭവലും

പവപ്പോടട തചെയ്തതട : 9425,18,26,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട തചെയ്തതട: 12,18,000 രൂപ

ഇന്ഷുറന്സട തമഡെറിക്കല് വറിഭപ്പോഗലും

2210-01-102-99-99―ഭരണവറിഭപ്പോഗലും   -   വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ

വറിഹറിതലും : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

45.  ഇന്ഷുറന്സട  തമഡെറിക്കല്  സര്വ്വമ്മീസസട  ഡെയേറക്ടപറററിലലും  മറട  ഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറിലലും  ഇ-ഓഫമ്മീസറിതന  പ്രവര്തനതറിനപ്പോയേറി  വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ    [99]
ഇനതറില്    3    ലക്ഷേലും രൂപ അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2210-01-102-98-99―ഡെറിതസ്പെന്സററികള്   -   വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ

വറിഹറിതലും : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)
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46. ഡെറിതസ്പെന്സററികളറില് ഇ-ഓഫമ്മീസറിതന പ്രവര്തനതറിനപ്പോയേറി വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ
[99]   ഇനതറില്   7.19   ലക്ഷേലും രൂപ അധറികമപ്പോയേറി ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /   ഉപധനപ്പോഭഭര്തന
വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2210-01-102-96―ഇ  .  എസട  .  ഐ  .-  യതട  കമ്മീഴറിലള്ള  പ്രപതഭക  ഘടക  പദ്ധതറികള്ക്കുള്ള
തചെലവട

വറിഹറിതലും : 87,83,95,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

47.  ഇ.എസട.ഐ.-യതട  കമ്മീഴറിലള്ള  പ്രപതഭക  ഘടക  പദ്ധതറികളുതട  2022-23
സപ്പോമതറിക  വര്ഷതത  നടതറിപറിനപ്പോയേറി  ഡ്രഗ്സുലും  ഡ്രസറിലുംഗ്സുലും    [01]    ഇനതറില്
31.7379   പകപ്പോടറി രൂപയലും സൂപര് തസ്പെഷഭപ്പോലറിററി ചെറികറിത്സ   [03]    ഇനതറില്   4.2155    പകപ്പോടറി
രൂപയലും തമഡെറിക്കല് തകയേറിലുംസറിതന റമ്മീ  -  ഇലുംപമഴടതമനട    [04]    ഇനതറില്    4.8496    പകപ്പോടറി
രൂപയലും വപ്പോഹനലും വപ്പോങ്ങല്   [05]   ഇനതറില്   0.93   പകപ്പോടറി രൂപയലും യൂണറിതറപ്പോനറിനട   25,000
രൂപയട മുകളറില് തചെലവട വരുന യേപനപ്പോപകരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങല്   [07]   ഇനതറില്   7      പകപ്പോടറി
രൂപയലും ഇ  .  എസട  .  ഐ  .   പദ്ധതറികള്ക്കട നവദഭസുരക്ഷേ നല്കുനതറിനട പവണ്ടറിയള്ള തചെലവട
[12]    ഇനതറില്    3.35    പകപ്പോടറി  രൂപയലും  ഉള്തപതട  ആതക    52.083    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭര്തനനമര്―XXXIX
നവദദ്യുത പദ്ധതറികള്

പവപ്പോടട തചെയ്തതട ―450,30,44,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട തചെയ്തതട ―ഇല

പകരള പസ്റ്ററട ഇലകറിസറിററി പബപ്പോര്ഡെട ലറിമറിറഡെട

2801-80-101-99-33―വറിദഭ ദ്യുച്ഛകറി  സഇൗജനഭ  നറിരക്കറില്  വറിതരണലും  തചെയ്യുനതറിനട
വറിദദ്യു ദ്യുച്ഛകറി പബപ്പോര്ഡെറിനുള്ള ദ്രവഭസഹപ്പോയേലും  -  സബ്സറിഡെറികള്

വറിഹറിതലും : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

48.  പ്രതറിമപ്പോസ ഉപപഭപ്പോഗലും  120  യൂണറിററില് തപ്പോതഴയള്ള ഗപ്പോര്ഹറിക ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കതളയലും
കപ്പോര്ഷറിക  ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കതളയലും  തപ്പോരറിഫട  വര്ദ്ധനയേറില്  നറിനലും  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയേതുമൂലമുള്ള
നഷലും നറികതപ്പോനുള്ള സബ്സറിഡെറി ഇനതറില് 2021-22-ലലും 2022-23-ലമപ്പോയേറി ലഭറിപക്കണ്ട
തുകയേപ്പോയേ 768.24    പകപ്പോടറി രൂപയലും 20  യൂണറിറട വതര നവദദ്യുതറി ഉപപഭപ്പോഗമുള്ള ഗപ്പോര്ഹറിക
ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കതള നവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട അടയ്ക്കുനതറില് നറിനട ഒഴറിവപ്പോക്കറിയേതുമൂലമുള്ള നഷലും
നറികതപ്പോനുള്ള  സബ്സറിഡെറി  ഇനതറില്  2021-22-ലലും  2022-23-ലമപ്പോയേറി  ലഭറിപക്കണ്ട
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തുകയേപ്പോയേ  80    ലക്ഷേലും  രൂപയലും പകപ്പോവറിഡെട  സപ്പോഹചെരഭലുംമൂലലും  ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കുണ്ടപ്പോയേ
ബുദ്ധറിമുടട  പരറിഹരറിക്കുനതറിനട  പ്രഖേഭപ്പോപറിച്ച  സബ്സറിഡെറി  ഇനതറിനട  174.73    പകപ്പോടറി
രൂപയലും ഉള്തപതട  ആതക  943.77    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി  വകയേറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

2801-80-101-92―പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയേറില്  നറിനലും  ലഭറിപക്കണ്ട  നവദദ്യുതറി
ചെപ്പോര്ജറിതന  കുടറിശറിക  എഴുതറി  തള്ളറിയേതുമൂലമുണ്ടപ്പോയേ  നഷലും
പരറിഹരറിക്കുനതറിനട  പകരള  സലുംസപ്പോന  വറിദഭ ദ്യുച്ഛകറി  പബപ്പോര്ഡെറിനട
നല്കുന ധനസഹപ്പോയേലും

വറിഹറിതലും : 331,67,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

49.  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയേറില്  നറിനലും  ലഭറിപക്കണ്ട  നവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജറിതന
കുടറിശറികയട  വപ്പോര്ഷറിക  നഷപരറിഹപ്പോരലും  നല്കുനതറിനട  52.4    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയേറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി
വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

ശമ്മീര്ഷകലും പുനനഃസപ്പോപറിക്കുനതറിനട

50.  2018-19  സപ്പോമതറിക  വര്ഷതറില്  തുക  വകയേറിരുതറിയേതുലും  ഇപപപ്പോള്
നടനതകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുനതുമപ്പോയേ തപ്പോതഴപറയന പദ്ധതറികള്ക്കട  മുമ്പുണ്ടപ്പോയേറിരുന ശമ്മീര്ഷകലും
പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട  സലുംസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയേറി  തപ്പോതഴപറയലും  പ്രകപ്പോരലും  തുക  വകയേറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

51.  RGGVY- (പഴയേ ശമ്മീര്ഷകലും 2801-80-101-90) (പപ്പോന്) 2.44 പകപ്പോടറി രൂപ.

52. ദമ്മീന്ദയേപ്പോല് ഉപപ്പോദ്ധഭപ്പോയേ ഗ്രേപ്പോമപജഭപ്പോതറി പയേപ്പോജന (ഡെറി.ഡെറി.യ.ജറി.തജ.നവ.) (പഴയേ
ശമ്മീര്ഷകലും 2801-80-101-87) (പപ്പോന്) 48.3 പകപ്പോടറി രൂപ.

53.സലുംപയേപ്പോജറിത ഊര്ജ വറികസന പദ്ധതറി (ഐ.പറി.ഡെറി.എസട.)(പഴയേ ശമ്മീര്ഷകലും
2801-80-101-86) (പപ്പോന്) 59.21 പകപ്പോടറി രൂപ.

54.  320KV  HDC തൃശ്ശൂര്  മുതല്  പുഗലൂര്  ടപ്പോന്സ് മറിഷന്  നലന് നഷപരറിഹപ്പോര
പപ്പോപക്കജട (പഴയേ ശമ്മീര്ഷകലും 2801-80-101-82) (പപ്പോന്) 15 പകപ്പോടറി രൂപ.

2801-80-101-83―ഇടമണ്    -  തകപ്പോച്ചറി  തസക്ടററിതല    400      തക  .  വറി  .    ടപ്പോന്സറിഷന്    തതലനറിനു
പവണ്ടറിയള്ള നഷപരറിഹപ്പോര പപ്പോപക്കജട

വറിഹറിതലും : ഇല
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55.  ഇടമണ്-തകപ്പോച്ചറി  400  തക.വറി.  ടപ്പോന്സറിഷന്  തതലന്  വലറിക്കുനതറിനുള്ള

നഷപരറിഹപ്പോരലും നല്കുനതറിനട  ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്    35    പകപ്പോടറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും    /

ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി  വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

2801-80-190-99―നറിയേമസഭപ്പോമണ്ഡല ആസറി വറികസന പദ്ധതറികള്

വറിഹറിതലും : 1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

56.  നറിയേമസഭപ്പോമണ്ഡല  ആസറി  വറികസന  പദ്ധതറിയേറില്  ഉള്തപടുതറിയേ  11

പ്രവൃര്തറികള്ക്കപ്പോയേറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ ശമ്മീര്ഷകതറില്

2.097    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /  ഉപധനപ്പോഭഭര്തന  വഴറി

വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

4801-80-101-98―നറിയേമസഭപ്പോമണ്ഡല ആസറി വറികസന പദ്ധതറി ഉപപയേപ്പോഗറിച്ചുതകപ്പോണ്ടുള്ള

സമ്പൂര്ണ്ണ നവദദ്യുതമ്മീകരണലും

വറിഹറിതലും : 1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

57. നറിയേമസഭപ്പോമണ്ഡല ആസറി വറികസന പദ്ധതറി ഉപപയേപ്പോഗറിച്ചുതകപ്പോണ്ടുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ

നവദദ്യുതമ്മീകരണലും  പദ്ധതറിക്കപ്പോയേറി  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ

ശമ്മീര്ഷകതറില്    4.6164    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /

ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

തപപ്പോതുശറിപപ്പോര്ശ

58. നറിയേമസഭപ്പോമണ്ഡല ആസറി വറികസന പദ്ധതറികള് എന ശമ്മീര്ഷകലും പരറിഗണറിച്ച

പവളയേറില് ടറി ശമ്മീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക വളതര കുറവപ്പോതണനലും പദ്ധതറികളുതട

പൂര്തമ്മീകരണതറിനപ്പോയേറി  കൂടുതല്  തുക  അനുവദറിക്കണതമനലും  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയേതപട്ടു.

ആയേതറിനപ്പോല്  തക.എസട.ഇ.ബറി.എല്.-തന  നറിയേമസഭപ്പോമണ്ഡല  ആസറിവറികസന

പദ്ധതറികള്ക്കപ്പോയേറി  ഓപരപ്പോ  നറിപയേപ്പോജകമണ്ഡലതറിനുലും  ഒരു  പകപ്പോടറി  രൂപ  വമ്മീതലും

വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

6801-00-190-86―ഡെപ്പോലും  റമ്മീഹപ്പോബറിലറിപറഷനുലും  ഇലുംപ്രൂവ്തമനട  പപ്രപ്പോഗ്രേപ്പോമുലും    (  ഡ്രറിപട  )

ഉള്തപതടയള്ള  ഡെപ്പോലും  സുരക്ഷേപ്പോ  പ്രവര്തറികള്    (  വറിപദശ  സഹപ്പോയേ

പദ്ധതറികള്  )

വറിഹറിതലും : 17,20,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)
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59. ഡെപ്പോലും സുരക്ഷേയതട തുടര് പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയേറി 30.8   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയേറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /    ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി  വകയേറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

60.  നബപ്പോര്ഡെട  ബന്ധറിത  വറിവറിധ  പദ്ധതറികള്ക്കട  സലുംസപ്പോന  വറിഹറിതലും  തപ്പോതഴപറയലും
പ്രകപ്പോരലും വകയേറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

61.  2.0  തമഗപ്പോവപ്പോടട  പശഷറിയള്ള  അപര്  കലപ്പോര്  തചെറുകറിട  ജലനവദദ്യുത  പദ്ധതറി
സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയേറി  സലുംസപ്പോന  വറിദദ്യുച്ഛകറി  പബപ്പോര്ഡെറിനുള്ള  വപ്പോയ്പകള്  എന
ശമ്മീര്ഷകതറില് ( ശമ്മീര്ഷകലും 6801-00-190-85) (പപ്പോന്) 3.9128 പകപ്പോടറി രൂപ.

62.  പപപ്പോതന്പകപ്പോടറില്  2  തമഗപ്പോവപ്പോടട  പശഷറിയള്ള  ഗ്രേറിഡെട  കണക്ടഡെട  പസപ്പോളപ്പോര്
പഫപ്പോപടപ്പോ പവപ്പോള്ടപ്പോയേറിക്കട പവര് പപ്പോനട സപ്പോപറിക്കുനതറിനട സലുംസപ്പോന  നവദദ്യുത  പബപ്പോര്ഡെറി
നുള്ള  വപ്പോയ്പകള്  എന  ശമ്മീര്ഷകതറില്  (ശമ്മീര്ഷകലും  6801-00-190-83)  (പപ്പോന്)  2.1166
പകപ്പോടറി രൂപ.

63.  പപഴക്കപ്പോപള്ളറിയേറില്  1.25  തമഗപ്പോവപ്പോടട  പശഷറിയള്ള ഗ്രേറിഡെട  കണക്ടഡെട പസപ്പോളപ്പോര്
പഫപ്പോപടപ്പോ  പവപ്പോള്ടപ്പോയേറിക്കട  ഊര്ജപദ്ധതറി  ആരലുംഭറിക്കുനതറിനട  സലുംസപ്പോന  നവദദ്യുതറി
പബപ്പോര്ഡെറിനുള്ള  വപ്പോയ്പകള്  ശമ്മീര്ഷകലും  പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട  (ശമ്മീര്ഷകലും  6801-00-190-82)
(പപ്പോന്) 7.0205 പകപ്പോടറി രൂപ വകയേറിരുത്തുക.

64.   തലക്കുളത്തൂരറില്  0.65  തമഗപ്പോവപ്പോടട  പശഷറിയള്ള ഗ്രേറിഡെട  കണക്ടഡെട  പസപ്പോളപ്പോര്
പഫപ്പോപടപ്പോ  പവപ്പോള്ടപ്പോയേറിക്കട  ഊര്ജപദ്ധതറി  ആരലുംഭറിക്കുനതറിനട  സലുംസപ്പോന  നവദദ്യുതറി
പബപ്പോര്ഡെറിനുള്ള വപ്പോയ്പകള്  എന ശമ്മീര്ഷകതറില് (ശമ്മീര്ഷകലും  6801-00-190-81)  (പപ്പോന്)
0.817 പകപ്പോടറി രൂപ.

65.  6.0  തമഗപ്പോവപ്പോടട  പശഷറിയള്ള  തപരുവണ്ണപ്പോമൂഴറി  ജലനവദദ്യുത  പദ്ധതറി
സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയേറി  സലുംസപ്പോന  നവദദ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡെറിനുള്ള  വപ്പോയ്പകള്  എന
ശമ്മീര്ഷകതറില് (ശമ്മീര്ഷകലും 6801-00-190-80) (പപ്പോന്) 10.8831 പകപ്പോടറി രൂപ. 

ഇലകറിക്കല് ഇന്തസ്പെക്ടപററട

2810-00-800-79―ഇ  -  പസഫട പകരള

വറിഹറിതലും : 35,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

66.  ശറിപരപ്പോപരറി നലനുകള് തപപ്പോടറിവമ്മീഴുനതറില് നറിനലും ഉണ്ടപ്പോകുന നവദദ്യുതപ്പോപകടങ്ങള്
തടയനതറിനുള്ള മപ്പോര്ഗ്ഗ നറിര്പദ്ദേശ പദ്ധതറി തറിരുവനന്തപുരലും പപട ഇലകറിക്കല് തസക്ഷേനറില്
നടപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയേറി  0.75    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /
ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

478/2022.
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ഏജന്സറി പഫപ്പോര് പനപ്പോണ്-കണ്തവന്ഷണല് എനര്ജറി ആനട ററല്  തടപകപ്പോളജറി
(അതനര്ടട)

2810-00-104-99―ഗ്രേപ്പോമമ്മീണ  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദഭയലും  പപ്പോരമപരഭതര  ഉഇൗര്ജ  ഏജന്സറിയലും
(  അതനര്ടട  )   ധനസഹപ്പോയേലും

വറിഹറിതലും : 3,41,10,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

67.  അതനര്ടറിതന വറിവറിധ പദ്ധതറികള് നടപപ്പോക്കുനതറിനട ശമളലും,  ശമളകുടറിശറിക,
യേപ്പോതപ്പോതച്ചലവട,  വപ്പോടകകള്,  ഓഫമ്മീസട  തചെലവട  എനറിവ  ഉള്തപതടയള്ള
ഭരണതചെലവകള്ക്കപ്പോയേറി  6.9577    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /
ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

എനര്ജറി മപ്പോപനജട തമനട തസനര്, പകരള

2810-00-104-98 ―എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട തസനര് ധനസഹപ്പോയേലും

വറിഹറിതലും : 97,31,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയേതരലും)

68. എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട തസനററിതല ജമ്മീവനക്കപ്പോര്ക്കട ശമളലും നല്കുനതറിനുലും മറട
തതദനലുംദറിന  തചെലവകള്ക്കുലും  വകയേറിരുതറിയേ  തുക  അപരഭപ്പോപ്തമപ്പോയേതറിനപ്പോല്  ഈ
ശമ്മീര്ഷകതറില്    2.6769    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയേറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയേപ്പോഗലും  /
ഉപധനപ്പോഭഭര്തന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

 തക. കൃഷ്ണന്കുടറി,
 തറിരുവനന്തപുരലും, തചെയേര്മപ്പോന്,
2022 ഏഏ്രപറില് 26. സബട ജകട ടട കമറിററി VII. 


