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(സഭാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം)
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ഘടന

സചയര്മഭാന് :

ശതീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന്,
       പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ പനിനഭാക്ക വനിഭഭാഗ കക്ഷമ -കദേവസസന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഹ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം: 

കഡഭാ. ആര്. ബനിന,
       ഉനതവനിദേഹ്യഭാഭഹ്യഭാസവന്റിം സഭാമൂഹഹ്യനതീതനിയുന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശതീ. സകേ. ആന്സലന്

ശതീ. സഎ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന്

ശതീ.  ഒ. ആര്. കകേളു

ശതീ.  യു. എ. ലതതീഫറ

ശതീ. സനി. സനി. മുകുന്ദന്

ശതീ. എന്റിം. നനൗഷഭാദേറ

ശതീ. രകമശറ സചനനിതല

ശതീമതനി ശഭാന്തകുമഭാരനി സകേ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി.

ശതീ. മഭാതത്യൂക്കുട്ടേനി ജനി. , അഡതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി.

        ശതീ. അബ്ദുള നഭാസര് എന്റിം., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ 

സഭാമൂഹഹ്യകസവനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XIII-സന  2020-2021  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത  ധനഭാഭഹ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടപടനി  സന്റിംബനനിച്ച  ആക്ഷന്  കടക്കണ്
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന. 

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2021  ആഗസറ  2-ാം  തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 

                                                                                            സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                                          സചയര്മഭാന്,
2021 ആഗസറ 2.                                                                    സബ്ജകറ കേമനിറനി XIII.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   1

സപ്പോമൂഹദപസവനയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി  XIII-നന്റെ  2020-2021  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷനത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച   അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിനല
ശറിപപ്പോര്ശകളുയം ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്കപ്പോരറില്നറിനട ലഭറിച്ച മറുപടെറികളുയം.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  XXV―പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ/മറ്റു  പറിനപ്പോക/നന്യൂനപക്ഷ  വറിഭപ്പോഗങ്ങള
എനറിവരുനടെ പക്ഷമയം

ഖണറിക   1

2225-01-001-94-34―വറികസന വകുപറിനന്റെ നവവീകരണവയം ഇ  -  ഗപവണന്സട  സയംരയംഭവയം    -    മറ്റു
നചെലവകള

പടറികജപ്പോതറി വറികസന വകുപറിനന്റെ 14 ജറിലപ്പോ ഓഫവീസുകളറിലയം 2 പമഖലപ്പോ ഓഫവീസുകളറിലയം
2  ഐ.ടെറി.  പമഖലപ്പോ  ഓഫവീസുകളറിലയം   ഇ-ഓഫവീസട  സയംവറിധപ്പോനയം  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനയം
35 ഐ.ടെറി.ഐ., 43 പവീനമടറികട പഹപ്പോസ്റ്റല് 3 പപപ്പോസ്റ്റട നമടറികട പഹപ്പോസ്റ്റല് എനറിവറിടെങ്ങളറില്
സപ്പോപറിച്ച പസപ്പോളപ്പോര്  പപ്പോന്റുകളുനടെ  തുടെര്  നചെലവട  വഹറിക്കുനതറിനയം,  നനപ്പോവനയം  ഓഫവീസട,
അയംപബദ്കര് ഭവന് എനറിവറിടെങ്ങളറില് സപ്പോപറിച്ച പസപ്പോളപ്പോര് പപ്പോന്റുകളുനടെ തുടെര് നചെലവറിനതറിലയം
ജറിലപ്പോ ഓഫവീസുകളുനടെയയം പബപ്പോകട പടറികജപ്പോതറി വറികസന ഓഫവീസുകളുനടെയയം പുനരുദപ്പോരണ
പവര്തനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനനപടയം  നനപ്പോവനയം  ബറില്ഡറിയംഗറിനന്റെ  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി
ബനനപടയം  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  2 പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2225-01-001-94-34 (PV)―വകുപറിനന്റെ നവവീകരണവയം ഇ-ഗപവണന്സട സയംരയംഭവയം
എന  ശവീര്ഷകതറില്  നടെപട  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയതട  3  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട.   ഈ
വറിഹറിതതറില് നറിനയം 40.72 ലക്ഷയം രൂപ നചെലവട നചെയറിടണട.

പകപ്പോവറിഡട-19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയനടെ  സപ്പോഹചെരദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറികള  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറില്
പതറിവട  പവഗത  കകവരറികപ്പോനപ്പോയറിടറില.  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിനന്റെ
ആദദപപ്പോദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  നചെലവഴറിക്കുനതട
പപയപ്പോഗറികമല.



2

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  മുപനപ്പോടട  പപപ്പോകുപമ്പപ്പോള  കൂടുതല്  നചെലവട  വരുനമനപ്പോണട
കണകപ്പോക്കുനതട. ആ സപ്പോഹചെരദതറില് വറിഷയനറിര്ണ്ണയ സമറിതറിയനടെ ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം
നടെപട വര്ഷയം അധറിക തുക അനവദറിക്കുനതറിനള്ള നടെപടെറികള സസവീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

[പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന  (ബറി)  വകുപറിനന്റെ  5-10-2020-നല  SCSTDD-
B2/104/2020-SCSTDD നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   2

2225-01-102-96―നതപ്പോഴറിലറിനയം പരറിശവീലനതറിനമപ്പോയള്ള ധനസഹപ്പോയയം

ഇനദയറിലയം  വറിപദശതയം  സയംഘടെറിത  പമഖലയറില്  നതപ്പോഴറില്  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി പരറിശവീലനയം നല്കുനതറിനയം  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷനത  പരറിശവീലന
പരറിപപ്പോടെറികള  പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനയം   2020-21-നല  ബഡ്ജററിനല  10,000  പപര്കട
നതപ്പോഴറില്  നല്കണനമന  പഖദപ്പോപനയം  സഫലമപ്പോക്കുനതറിനയം  നറിലവറിലള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്  25  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2225-01-102-96  ശവീര്ഷകതറില്  ബജറട  വറിഹറിതയം  (50  പകപ്പോടെറി)  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയ
തറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്  25  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശദനപടറിരുന.
എനപ്പോല്  പകപ്പോവറിഡട  19  പശപ്പോതലതറില്  പരറിപപ്പോടെറികള  കൃതദമപ്പോയറി  നടെതനതറിനട
സപ്പോധറികപ്പോത സപ്പോഹചെരദതറില് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.  ടെറി ശവീര്ഷകതറില്
38,78,60,113 രൂപ നചെലവപ്പോയറിടണട.

[പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന (എ) വകുപറിനന്റെ 27-7-2021-നല പജപവവറിവ.
എ 2/77/2020-പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   3

2225-01-277-98-12―നമടറിക്കുപലഷനപശഷമുള്ള  പഠനങ്ങള    (100%    പകനപ്പോവറിഷ്കൃത
പദതറി  ) -  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം കസ്റ്റനപന്ഡുകളുയം

പസ്തുത ശവീര്ഷകതറില്നറിനയം  ഇ-ഗപ്പോന്റെടസട  പസപ്പോളര്ഷറിപറിനട  പുറനമ  GOK,  GOI
ബുകട ബപ്പോങട പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം നല്കറിവരുനതറിനപ്പോല് നറിലവറില് 50 പകപ്പോടെറി രൂപയനടെ ഇ-
ഗപ്പോന്റെടസട നക്ലെയറിമുകള നപന്ഡറിയംഗപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ടെറി
ശവീര്ഷകതറില്  30  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2225-01-277-98-12  ശവീര്ഷകതറില്  നറിനയം  ഇ-ഗപ്പോന്റെടസട  നക്ലെയറിമുകള
നപന്ഡറിയംഗറിലപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷപതയട  30  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ആവശദനപടറിരുന.  ടെറി  ശവീര്ഷകതറില്  100  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അഡവീഷണല്
ഒപ്പോതകറപസഷന് മുപഖന ലഭറിച്ചറിരുന. 268,57,13,208  രൂപ ടെറി ശവീര്ഷകതറില് നറിനയം
നചെലവഴറിച്ചറിടണട.

[പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന (എ) വകുപറിനന്റെ 27-7-2021-നല പജപവവറിവ.
എ 2/77/2020-പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   4

2225-01-277-58―നവള്ളപ്പോയണറി  -   അയ്യങപ്പോളറി നമപമപ്പോററിയല് പമപ്പോഡല്  നറസറിഡന്ഷദല്
പസപ്പോര്ട്സട  സ്കൂള  ഉളനപനടെയള്ള  പമപ്പോഡല്  നറസറിഡന്ഷദല്
സ്കൂളുകളുനടെ പരറിപപ്പോലനയം

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  കണ്ണൂര്,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട,  തൃശ്ശൂര്  ജറിലകളറില്
പവര്തനമപ്പോരയംഭറിക്കുന  പമപ്പോഡല് നറസറിഡന്ഷദല് സ്കൂളുകളുനടെ പവര്തനങ്ങളകപ്പോയറി
കൂടുതല് തുക ആവശദമപ്പോണട.  കൂടെപ്പോനത  തൃശ്ശൂര് ജറിലയറിനല വടെകപ്പോപഞരറി,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട
ജറിലയറിനല നവള്ളച്ചപ്പോല്  എനവീ പമപ്പോഡല് നറസറിഡന്ഷദല് സ്കൂളുകളറില്  +2  പകപ്പോഴ്സുകളുയം
ആരയംഭറിപകണതുണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി  ശവീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം   കണ്ണൂര്,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട,  തൃശ്ശൂര്  ജറിലകളറില്
പവര്തനമപ്പോരയംഭറിക്കുന  പമപ്പോഡല്  റസറിഡന്ഷദല്  സ്കൂളുകളുനടെ  പവര്തനങ്ങളകപ്പോയയം
തൃശ്ശൂര് ജറിലയറിനല വടെകപ്പോപഞരറി,  കപ്പോസര്പഗപ്പോ  ഡട ജറിലയറിനല നവള്ളച്ചപ്പോല് എനവീ പമപ്പോ  ഡല്
റസറിഡന്ഷദല് സ്കൂളുകളറില് +2 പകപ്പോഴ്സുകള ആരയംഭറിക്കുനതുമപ്പോയയം ബനനപടട കൂടുതല് തുക
ആവശദമപ്പോയറിവരുയം എനതറിനപ്പോല് 2225-01-277-58(പറി) എന ശവീര്ഷകതറില് നറിലവറില്
അനവദറിച്ച  15  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  പുറനമ  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  കൂടെറി  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമന ബഹ.
കമറിററിയനടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചുനവങറിലയം  പകപ്പോവറിഡട  19-നന്റെ  പശപ്പോതലതറില്
സ്കൂളുകള തുറനട പവര്തറികപ്പോന് കഴറിയപ്പോതറിരുന സപ്പോഹചെരദതറില് 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷനത  നചെലവട  കുറഞ്ഞതറിനപ്പോലയം  പുതറിയ  സ്കുളുകള  തുറനട  പവര്തറിപറിക്കുനതറിനയം
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ഹയര് നസകന്റെററി പകപ്പോഴ്സുകള പുതുതപ്പോയറി ആരയംഭറിക്കുനതറിനയം സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോലയം 2020-
21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരുന  15  പകപ്പോടെറിക്കു പുറനമ അധറിക തുക കൂടെറി
ആവശദമപ്പോയറി വരുനറില.

[പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന (ബറി) വകുപറിനന്റെ 3-5-2021-നല ബറി1/31/ 2020/
പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   5

2225-01-277-54―പപ്പോലകപ്പോടെട നമഡറികല് പകപ്പോപളജറിനന്റെ ഭരണനചെലവകള 

പപ്പോലകപ്പോടെട നമഡറികല് പകപ്പോപളജറിനന്റെ സുഗമമപ്പോയ പവര്തനങ്ങളകട ആവശദമപ്പോയ
ജവീവനകപ്പോരുനടെ  ശമ്പളവയം  മറട  ആനകൂലദങ്ങളുയം  മറട  ഭരണപരമപ്പോയ  നചെലവകളുയം  ടെറി
ശവീര്ഷകതറില്  നറിനയം  കനണപതണതുണട.  ആയതറിനപ്പോല്   പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്
39.66  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പപ്പോലകപ്പോടെട നമഡറികല് പകപ്പോപളജറിനന്റെ സുഗമമപ്പോയ പവര്തനങ്ങളകട ആവശദമപ്പോയ
ജവീവനകപ്പോരുനടെ  ശമ്പളവയം  മറട  ആനകൂലദങ്ങളുയം  മറട  ഭരണപരമപ്പോയ  നചെലവകളുയം  ടെറി
ശവീര്ഷകതറില്  നറിനയം  കനണപതണതുണട.  ടെറി  ശവീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്  1,000  രൂപയപ്പോണട
വകയറിരുതറിയറിടള്ളതട.  ആയതട  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ടെറി  സപ്പോഹചെരദതറില്  39.66  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയറിരുന. (2020-21)  ടെറി  ശവീര്ഷകതറില് അധറിക തുക ലഭറിച്ചറിടറില.
Supplementary  Demand  Grant  വഴറി  അധറിക  തുക  അവശദനപനടങറിലയം  ആയതട
ലഭദമപ്പോയറില.  ആയതറിനപ്പോല്  പമല്  ആവശദങ്ങളക്കുപവണ  തുക  2225-01-277-57-34  (പപ്പോന്)
ശവീര്ഷകതറില് നറിനയം വറിനറിപയപ്പോഗറിപകണറിവന.

[പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന (എഫട) വകുപറിനന്റെ 27-7-2021-നല എഫട1/106/
2021/പജപവവറിവ നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   6

2225-01-283-85―അയംപബദ്കര് ഗപ്പോമവറികസന പദതറി

അയംപബദ്കര് ഗപ്പോമയം പദതറി പകപ്പോരയം മുന് സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  100  പകപ്പോടെറി രൂപ
അനവദറിച്ചറിരുനനവങറിലയം നറിലവറില് 78.79 പകപ്പോടെറി രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട വകയറിരുതറിയറിടള്ള
നതനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന. 2019-20  വര്ഷയം പദതറി  പകപ്പോരയം  100  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അനവദറിച്ചറിരുന  സപ്പോഹചെരദതറിലയം  2016-17  വര്ഷയം  വറികസന  പവര്തനങ്ങള  നടെന
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230  പകപ്പോളനറികളുനടെയയം  2018-19  വര്ഷനത  90  പകപ്പോളനറികളുനടെയയം 2019-20  വര്ഷനത
200  പകപ്പോളനറികളുനടെയയം  പവൃതറികള  പൂര്തവീകരറികപ്പോനള്ളതറിനപ്പോലയം  പസ്തുത
ശവീര്ഷകതറില്  21.21  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അയംപബദ്കര് ഗപ്പോമയം പദതറികട  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 78.79 പകപ്പോടെറി രൂപ
വകയറിരുതറിയറിരുന.  ആയതറില്  46.598  പകപ്പോടെറി  രൂപ നചെലവഴറിച്ചറിടണട.  പകപ്പോവറി ഡട  19
സപ്പോഹചെരദതറില്  നറിശറിത  പവൃതറികള  യഥപ്പോസമയയം  നടെകപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക
തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ വറികസന  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല സറി2/100/
2020/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   7

2225-01-800-86―1955-  നല പപൗരപ്പോവകപ്പോശ സയംരക്ഷണ നറിയമയം നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനള്ള
സയംവറിധപ്പോനയം   (50%   പകനസഹപ്പോയയം  )

പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  (അതറിക്രമയം  തടെയല്)  നറിയമപകപ്പോരമുള്ള  ആശസപ്പോസ
ധനസഹപ്പോയ  തുക  വര്ദറിപറിച്ചതറിനപ്പോലയം  എഫട.  ഐ.  ആര്.  പസ്റ്റജറില്  തുക  നല്പകണ
തറിനപ്പോലയം  പദതറികള  പകപ്പോരയം  ധനസഹപ്പോയയം  വറിതരണയം  നചെയ്യുനതറിപലകട  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിരുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്
6 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  (അതറിക്രമയം  തടെയല്)  നറിയമപകപ്പോരമുള്ള  ആശസപ്പോസ
ധനസഹപ്പോയ തുക വര്ദറിപറിച്ചതറിനപ്പോലയം എഫട.  ഐ.  ആര്.  പസ്റ്റജറില് തുക നല്പകണതറിനപ്പോലയം
പദതറികള  പകപ്പോരയം  ധനസഹപ്പോയയം  വറിതരണയം  നചെയ്യുനതറിപലകട  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിടള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയറിരുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്
6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിരുന.  ടെറി  ശവീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ
റവീ-അപപപ്പോപറിപയഷന്  മുപഖന  ലഭറിച്ചറിരുന.  ആയതറില്  21.93  ലക്ഷയം  രൂപ   നചെലവട
വനറിടണട. 

[പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന (എഫട) വകുപറിനന്റെ 27-7-2021-നല എഫട1/106/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]
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ഖണറിക      8 

2225-01-800-57―പടറികജപ്പോതറികപ്പോര്കട  പവണറിയള്ള  നപപ്പോതുപശഖര  ഫണട  -(  ക്രറിടറികല്
ഗദപ്പോപട ഫറിലറിയംഗട സവീയം  )

ഈ  സവീമറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുകയനടെ  1/3  ഭപ്പോഗയം  പടറികജപ്പോതറി
ജനസയംഖദയനടെ അടെറിസപ്പോനതറില് ജറിലപ്പോ കളകര്മപ്പോര്കട അനവദറിപകണ വറിഹറിതമപ്പോണട.
മുന്വര്ഷങ്ങളറിനല  സറില്  ഓവര്  കൂടെറി  തനതട  വര്ഷതറില്നറിനട  അനവദറിപകണതുണട.
കൂടെപ്പോനത  പളയയംമൂലയം  ജവീവറിതമപ്പോര്ഗയം  നഷ്ടനപടവര്ക്കുളള  പപതദക  പദതറികള,  പടറികജപ്പോതറി
പകപ്പോളനറികളറിനല  പശപ്പോതല  വറികസന  പദതറികള, കപ്പോവകളുനടെ  പുനരുദപ്പോരണയം,
മരണപ്പോനനര  ചെടെങ്ങുകളക്കുളള  ധനസഹപ്പോയയം  മുതലപ്പോയവയയം, മറട  സവീമുകളുനടെ  ക്രറിടറികല്
ഗദപ്പോപട  നറികതനതറിനയം  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  നറിനയം  തുക  അനവദറിച്ചുവരുന.
അയംപബദ്കര് ഗപ്പോമയം പദതറിയറില് ഉളനപടുതപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത അടെറിയനര പപ്പോധപ്പോനദമുള്ള
പവൃതറികളുയം  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനവദറിക്കുന ഫണറില്നറിനയം
പൂര്തറിയപ്പോപകണതുണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്  40 പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2225-01-800-57  (പപ്പോന്)  പടറികജപ്പോതറികപ്പോര്കട  പവണറിയള്ള  നപപ്പോതുപശഖരണ
ഫണട  (ക്രറിടറികല്  ഗദപ്പോപട  ഫറിലറിയംഗട)  എന  ശവീര്ഷകതറില്  നടെപട  വര്ഷയം
വകയറിരുതനതട  60  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട.  ഈ  വറിഹറിതതറില്  നറിനയം  ഇതുവനര
9.03 പകപ്പോടെറി രൂപ നചെലവപ്പോയറിടണട. ടെറി ശവീര്ഷകതറില് 51,99,82,000 രൂപ അഡവീഷണല്
ഒപ്പോതകറപസഷനപ്പോയറി  അനവദറിക്കുവപ്പോന്  പടറികജപ്പോതറി  വറികസന  വകുപട  ഡയറകററില്
നറിനയം നപപ്പോപപപ്പോസല് ലഭദമപ്പോയറിടണട.

[പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന  (ബറി)  വകുപറിനന്റെ  5-10-2020-നല  SCSTDD-
B2/104/2020-SCSTDD നമ്പര് കതട.]

അനറിമ മറ റുപടെറി

പടറികജപ്പോതറി  വറികസന  വകുപട   ഡയറകപറററില്നറിനയം  ലഭദമപ്പോയ  നപപ്പോപപപ്പോസല്
ധനകപ്പോരദ  വകുപറിപലകട  അയച്ചറിരുന.  2225-01-800-57  എന  ശവീര്ഷകതറില്
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുകയനടെ 30% നചെലവട മപ്പോത്രമപ്പോണട വനറിടള്ളനതനയം
ഈ വര്ഷനത ബഡ്ജറട നപപ്പോവറിഷന് പകപ്പോരമുള്ള തുക തവീര്നതറിനട പശഷയം ആവശദമപ്പോയ
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അനബന   പരഖകള  സഹറിതയം  നപപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന.  പസറുത വറിവരയം പടറികജപ്പോതറി വറികസന വകുപട ഡയറകനറ അററിയറിച്ചറിടണട.
ഡയറകപറററില് നറിനയം നപപ്പോപപപ്പോസല് ലഭദമപ്പോകുന മുറയട തുടെര്നടെപടെറികള സസവീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

[പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന (ബറി) വകുപറിനന്റെ 30-12-2020-നല SCSTDD-
B2/104/2020-SCSTDD (Part 1) നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക  -9 

2225-80-800-99-12―മറട സമുദപ്പോയങ്ങളറില്നപട വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളകട സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയവയം

ഫവീസട  സപൗജനദവയം  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകള    -    പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം

കസ്റ്റനപന്ഡുകളുയം

കുമപ്പോരപറിളള  കമവീഷന് ററിപപപ്പോര്ടട അനസരറിച്ചട ഇതര വറിഭപ്പോഗതറില്നപട പകപ്പോപളജട

വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളകട  ഫവീസട  സപൗജനദയം  നല്കുനതറിനയം പപപ്പോസ്റ്റട  ഗപ്പോപജസറട/നപപ്പോഫഷണല്

പകപ്പോഴ്സുകളകട പഠറിക്കുനവര്കട ലയംപയം ഗപ്പോന്റട,  കസ്റ്റനപന്ഡട, ഫവീസട സപൗജനദയം എനറിവ

നല്കുനതറിനമപ്പോയറി  തുക  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്   കുടെറിശറിക

തവീര്ക്കുനതറിനയം  നടെപട  വര്ഷനത  ആനകൂലദയം  പൂര്ണമപ്പോയറി  വറിതരണയം  നചെയ്യുനതറിനയം

നറിലവറിനല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  97.93  പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  ഈ

ശവീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

FC/KPCR  തുടെങ്ങറിയ  ഇതര  വറിഭപ്പോഗതറില്നപട  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളകട  ഇ-ഗപ്പോന്റെടസട

പപപ്പോസ്റ്റട നമടറികട ആനകൂലദ വറിതരണതറിനപ്പോയറി 16 പകപ്പോടെറി രൂപ നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം

(2020-21)  വകയറിരുതറിയറിരുന.  ടെറി  തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  97.93  പകപ്പോടെറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ആവശദനപടറിരുന. ടെറി ശവീര്ഷകതറില് ആവശദനപടതട പകപ്പോരയം  15 പകപ്പോടെറി

രൂപ അഡവീഷണല് ഒപ്പോതപറപസഷന് അനവദറിച്ചറിരുന.  ആയതറില്  30,99,97,597  രൂപ

നചെലവപ്പോയറിടണട.

[പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന (എ) വകുപറിനന്റെ 27-7-2021-നല പജപവവറിവ.

എ 2/77/2020-പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]
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ഖണറിക   10

4225-01-277-89―പപ്പോലകപ്പോടെട നമഡറികല് പകപ്പോപളജറിനന്റെ നറിര്മപ്പോണയം

പപ്പോലകപ്പോടെട  നമഡറികല്  പകപ്പോപളജറിനന്റെ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള  2020

ഡറിസയംബററിനള്ളറില് പൂര്തവീകരറിച്ചട പവര്തന സജ്ജമപ്പോപകണതറിനപ്പോല് ടെറി പബപ്പോകറിനന്റെ

കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയ  പവര്തനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  പവൃതറികള  പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനട

അധറികതുക അനറിവപ്പോരദമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്   പസ്തുത ശവീര്ഷകതറില് 100 പകപ്പോടെറി രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പപ്പോലകപ്പോടെട  നമഡറികല്  പകപ്പോപളജറിനന്റെ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള  2020

ഡറിസയംബററിനള്ളറില്  പൂര്തവീകരറിച്ചട  പവര്തന  സജ്ജമപ്പോപകണതട  ലക്ഷദയം  വച്ചട

കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയ  പവര്തനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  പവൃതറികള  പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനട

അധറിക തുക അനറിവപ്പോരദമപ്പോയറിരുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത ശവീര്ഷകതറില്  100  പകപ്പോടെറി

രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിരുന.  ടെറി  ശറിര്ഷകതറില്  അധറിക  തുക

ആവശദമപ്പോയറി വരപ്പോത സപ്പോഹചെരദതറില് അധറിക തുക ആവശദനപടറിരുനറില.

(പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന (എഫട) വകുപറിനന്റെ 27-7-2021-നല എഫട1/106/

2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.)
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2225-02-102-89-01―പടറികവര്ഗ  നപപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോരുനടെ  ഓണപറററിയയം    -    പടറികവര്ഗ

നപപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോര്

പടറികവര്ഗ  വറികസന  വകുപറിനന്റെ  കവീഴറില്  1182  നപപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോരപ്പോണുള്ളതട.

നപപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോരുനടെ  ഓണപറററിയയം   9,000  രൂപയറില്നറിനയം  12,500  രൂപയപ്പോയയം

യപ്പോത്രപ്പോബത  625  രൂപയറില്നറിനയം  1,000  രൂപയപ്പോയയം  വര്ദറിപറിച്ചുനവങറിലയം  അതറിനട

ആനപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  തുക  വകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശവീര്ഷകതറില്  5.1484  പകപ്പോടെറി  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-2021 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 2225-02-102-89-01 പടറികവര്ഗ നപപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോരുനടെ
ഓണപറററിയയം  ശവീര്ഷകതറില്  14  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതറിയറിരുന.  സമറിതറിയനടെ
ശറിപപ്പോര്ശയനടെ അടെറിസപ്പോനതറില്  5-2-2021-നല  സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  1040/21/ധന.
നമ്പര് ഉതരവട പകപ്പോരയം അധറിക ധനപ്പോനമതറിയറിലൂനടെ  4.5  പകപ്പോടെറി രൂപ അനവദറിച്ചറിരുന.
ആനക അനവദറിച്ച 18.50 പകപ്പോടെറി രൂപയറില് 18.32 പകപ്പോടെറി രൂപ നചെലവഴറിച്ചറിടണട. 

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/103/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   12

2225-02-277-94-34-3―ഗറിരറിവര്ഗ പഹപ്പോസ്റ്റല്  -   മറട നചെലവകള

പടറികവര്ഗ വറികസന  വകുപറിനന്റെ  കവീഴറില് സയംസപ്പോനതട പവര്തറിക്കുന  106
പവീനമടറികട  പഹപ്പോസ്റ്റലകളറിനല  അപനവപ്പോസറികളുനടെ  നമസ്ചെപ്പോര്ജ്ജട,  യൂണറിപഫപ്പോയം,  കനറട
ഡ്രസട അലവന്സട ഉളനപനടെ മറട അലവന്സുകളുനടെ നറിരകട വര്ദറിപറിച്ചുനകപ്പോണട 2017-ല്
ഉതരവപ്പോയറിരുനനവങറിലയം  ഇതറിനപ്പോനപപ്പോതറികമപ്പോയ  ഫണട  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിടറില.
സയംസപ്പോനതട  വകുപറിന  കവീഴറിലള്ള  പവീനമടറികട  പഹപ്പോസ്റ്റലകളറില്  7500  ലധറികയം
കുടറികളുണട.  ഈ  കുടറികളുനടെ  നമസട  ചെപ്പോര്ജ്ജട  അനവദറിക്കുനതറിനമപ്പോത്രയം  പതറിവര്ഷയം
20  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ആവശദമപ്പോണട.  കൂടെപ്പോനത  യൂണറിപഫപ്പോയം,  പഠപനപ്പോപകരണങ്ങള,  മറട
അലവന്സുകള  എനറിവയപ്പോയറി  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  കൂടെറി  ആവശദമപ്പോയറിവരുന.   2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക  തവീനര  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  12.40 പകപ്പോടെറി  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  2225-02-277-94-34-3  ഗറിരറിവര്ഗ പഹപ്പോസ്റ്റല്-മറട
നചെലവകള  ശവീര്ഷകതറില്  12.6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരുന.
പകപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരറിയനടെ  പശപ്പോതലതറില്  സ്കൂളുകളുയം  പഹപ്പോസ്റ്റലകളുയം  പവര്തറികപ്പോതതുമൂലയം
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുക ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട പദതറി നടെപറിലപ്പോകറിയതറിനപ്പോല് അധറിക
ഫണട ആവശദമപ്പോയറി വനറില.  ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരുന  12.6  പകപ്പോടെറി രൂപയറില്
11.47 പകപ്പോടെറി രൂപ നചെലവഴറിച്ചു

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (പറി.എയം.)  വകുപറിനന്റെ  27-7-2021-നല
157/പറി.എയം/20/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

1182/2021.
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2225-02-277-52―പടറികവര്ഗ പഹപ്പോസ്റ്റലകളറിനല സപൗകരദങ്ങള നമച്ചനപടുതല്

പടറികവര്ഗ   വറികസന  വകുപറിനന്റെ  കവീഴറിലള്ള  എലപ്പോ  പഹപ്പോസ്റ്റലകളുയം  UNICEF

standard-ല് നവവീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി നറിലവറിലള്ള ഫണട അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    ഇപൗ

ശവീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  2225-02-277-52-  പടറികവര്ഗ പഹപ്പോസ്റ്റലകളറിനല

സപൗകരദങ്ങള നമച്ചനപടുതല്  ശവീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ വകയറിരുതറിയറിരുന.

ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുക ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട പദതറി നടെപറിലപ്പോകറിയതറിനപ്പോല് അധറിക

ഫണട ആവശദമപ്പോയറി വനറില. ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ 5 പകപ്പോടെറി രൂപയറില് 3.71 പകപ്പോടെറി

രൂപ നചെലവഴറിച്ചു.

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (പറി.എയം.)  വകുപറിനന്റെ  27-7-2021-നല

157/പറി.എയം/20/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]
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2225-02-277-39―ഐ  .  ഇ  .  സറി  .   പപപ്പോജകട   (  ഇന്ഫര്പമഷന്  ,   എഡന്യൂപകഷന്  ,   കമന്യൂണറിപകഷന്  )

പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറിഭപ്പോഗകപ്പോരുനടെ നപ്പോടെന് ഉല്പന പദര്ശന വറിപണനപമളയപ്പോയ

ഗദ്ദേറിക,  പമപ്പോഡല് റസറിഡന്ഷദല് സ്കൂള,  പഹപ്പോസ്റ്റല് കുടറികളുനടെ കലപ്പോകപ്പോയറിക പമളകളപ്പോയ

സര്പഗപ്പോത്സവയം,  കളറികളയം,  സപ്പോമൂഹദ  ഐകദദപ്പോര്ഢദ  പക്ഷപ്പോചെരണയം  തുടെങ്ങറിയ

പദതറികനളക്കുററിച്ചുള്ള  പത്രപരസദങ്ങള  നല്കുക,  പഗപ്പോളഡട  നമഡല്  വറിതരണയം,

വകുപറിനന്റെ  പദതറികനളയയം  ആനകൂലദങ്ങനളയയംകുററിച്ചട  ജനങ്ങളറില്  കൂടുതല്

പബപ്പോധവല്കരണയം  നടെതക,   ഇതുവനര  ആര്ജ്ജറിച്ച  പനടങ്ങള  ജനങ്ങളറിപലകട

എതറിക്കുനതറിനട  വറിഷസല്  പഡപ്പോകക്യുനമപന്റെഷന്  നടെതക,   വകുപറിനന്റെ  പനടങ്ങളുയം

പദതറികളുയം  ഉളനപടുതറി  ലഘുപലഖകളുയം  മപ്പോഗസറിനകളുയം  തയ്യപ്പോറപ്പോകറി  ജനങ്ങളറിലയം

തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലയം  ജനപതറിനറിധറികളറിലയം  എതറിക്കുക  തുടെങ്ങറിയ

പവര്തനങ്ങളകപ്പോയറി  നറിലവറിനല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇപൗ

ശവീര്ഷകതറില്  1.5 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2225-02-277-39-  ഐ.ഇ.സറി.  പപപ്പോജകട
(ഇന്ഫര്പമഷന്,  എഡന്യൂപകഷന്,  കമന്യൂണറിപകഷന്)   ശവീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരുനതട.  പകപ്പോവറിഡട മഹപ്പോമപ്പോരറിയനടെ പശപ്പോതലതറില് ഗദ്ദേറിക
കലപ്പോപമള,  കുടറികളുനടെ കലപ്പോപമളയപ്പോയ സര്പഗപ്പോത്സവയം കളറികളയം തുടെങ്ങറിയ പരറിപപ്പോടെറികള
നടെതപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതതറിനപ്പോല്  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  പദതറി
നടെപറിലപ്പോകപ്പോന് കഴറിഞ. അതറിനപ്പോല് അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (പറി.എയം.)  വകുപറിനന്റെ  27-7-2021-നല  157/
പറി.എയം/20/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]
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 2225-02-277-35―പടറികവര്ഗകപ്പോര്കറിടെയറില്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം പപപ്പോത്സപ്പോഹറിപറികല്

പടറികവര്ഗകപ്പോര്കറിടെയറില്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം  പപപ്പോത്സപ്പോഹറിപറികല്  എന  പദതറിയറില്
ഉളനപടുതറിയറിരറിക്കുന പഗപ്പോത്രസപ്പോരഥറി,  സപ്പോമൂഹദപഠനമുററി,  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളക്കുള്ള ടെന്യൂപടപ്പോററിയല്
ഗപ്പോന്റെട,  പവീ-കപമററി,  കപമററി  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  സപ്പോപനങ്ങളുനടെ  പവര്തനനച്ചലവട  എനവീ
ഘടെകങ്ങളകപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറിപലകട
5 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2225-02-277-35-  പടറികവര്ഗകപ്പോര്കറിടെയറില്
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം  പപപ്പോത്സപ്പോഹറിപറികല്  ശവീര്ഷകതറില്  25.6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരുന.  പകപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരറിയനടെ പശപ്പോതലതറില് ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ
തുക ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട പദതറി നടെപറിലപ്പോകറിയതറിനപ്പോല് അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി വനറില.
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ 25.6 പകപ്പോടെറി രൂപയറില് 17.76 പകപ്പോടെറി രൂപ നചെലവഴറിച്ചു. 

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (പറി.എയം.)  വകുപറിനന്റെ  27-7-2021-നല
157/പറി.എയം/20/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]
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2225-02-283-89―ഭവന രഹറിതര്കട ഭവനയം

2016-17  വര്ഷയം  പടറികവര്ഗ  വറികസന  വകുപട  മുപഖന  അനവദറിച്ച  വവീടുകളുനടെ
തുടെര്ഗഡുകള  അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയയം  2018,2019  എനവീ   വര്ഷങ്ങളറില്  ഉണപ്പോയ
കപ്പോലവര്ഷനകടുതറിയറില്   തകര്ന  വവീടുകളുനടെ  പുനര്നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയയം   2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  1500  വവീടുകളുനടെ പുനരുദപ്പോരണതറിനപ്പോയയം പസ്തുത ശവീര്ഷകതറില്
81.35   പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 2225-02-283-89- ഭവനരഹറിതര്കട ഭവനയം (പപ്പോന്)
ശവീര്ഷകതറില്  57.2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരുന.  സമറിതറിയനടെ
ശറിപപ്പോര്ശയനടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  മുപഖന
അനവദറിച്ചറിരുന.  ആനക  ലഭദമപ്പോയ  62.20  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്  31.63  പകപ്പോടെറി  രൂപ
നചെലവഴറിച്ചു.

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (പറി.എയം.)  വകുപറിനന്റെ  27-7-2021-നല
157/പറി.എയം/20/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   17

2225-02-800-56 ―ആദറികലപ്പോ ഗപ്പോമയം

കറിര്തപ്പോഡ്സട  മുപഖന  പടറികവര്ഗ  യവ  കലപ്പോകപ്പോരന്മപ്പോര്ക്കുപവണറി  സയംസപ്പോന
പദതറികള   നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനയം  ഭരണപരമപ്പോയ  ആവശദങ്ങളക്കുയം  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്
ഉളനപടുതറിയറിടള്ള മറട പദതറികള നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനയം  43  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനവദറിച്ച  40 ലക്ഷയം രൂപയറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം 8,13,719 രൂപ നചെലവഴറിച്ചറിടണട.  31,86,281 രൂപ സറണര് നചെയറിടണട.  പകപ്പോവറിഡറിനന്റെ
കപ്പോരണതപ്പോല്  മുഴുവന്  പദതറികളുയം  നടെപറിലപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിടറില.  ആയതറിനപ്പോലപ്പോണട
നചെലവറില് കുറവട വനതട. 

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/103/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   18

2225-80-001-99-04-1―പകരള സയംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /  പടറികവര്ഗ ഗപവഷണ പരറിശവീലന
വറികസന  ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )    യപ്പോത്രപ്പോ നചെലവകള  -
യപ്പോത്രപ്പോബത

കറിര്തപ്പോഡ്സട ഓഫവീസറിനല ജവീവനകപ്പോരുനടെ ശമ്പളയം,  പവജസട,  യപ്പോത്രപ്പോബത ഓഫവീസട
നചെലവകള, വപ്പോഹനങ്ങളുനടെ ഇനന നചെലവകള മുതലപ്പോയവയപ്പോയറി വകനകപ്പോള്ളറിച്ചറിരറിക്കുന
പസ്തുത ശവീര്ഷകതറില് യപ്പോത്രപ്പോബത ഇനതറിലള്ള  തുക പരദപ്പോപ്തമല. ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  4  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി അനവദറിച്ച ഒരു ലക്ഷയം രൂപയറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം 99,131 രൂപ നചെലവഴറിച്ചറിടണട.  869 രൂപ സറണര് നചെയറിടണട. 

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/103/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   19

2225-80-001-99-05-1―പകരള  സയംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി   /    പടറികവര്ഗ ഗപവഷണ പരറിശവീലന
വറികസന   ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട     (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )-  ഓഫവീസട  നചെലവകള  -
നവള്ളകരയം

വകുപറിനട  നവള്ളകരയം  ഇനതറില്  ഒരു  വര്ഷപതകട  അന്പതറിനപ്പോയറിരയം  രൂപ
ആവശദമുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്   നപ്പോല്പതറിനപ്പോയറിരയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനവദറിച്ച  10,000  രൂപ  2020-21  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം
പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം നചെലവഴറിച്ചറിടണട.

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/103/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   20

2225-80-001-99-05-2―പകരള സയംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /  പടറികവര്ഗ ഗപവഷണ പരറിശവീലന
വറികസന  ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  ) -  കവദക്യുതറി നചെലവട

വകുപറിനന്റെ പരറിശവീലന മനറിരയം  നവവീകരറിച്ചട  എയര്കണവീഷണറ റുകള സപ്പോപറിക്കുന
തറിനപ്പോലയം   ഒരു  ഫവീല്ഡട  പസ്റ്റഷന്  കൂടെറി  അയ്യങപ്പോളറി  ഭവനറില്  പവര്തനയം  ആരയംഭറിച്ച
തറിനപ്പോലയം ഈ ശവീര്ഷകതറില് നതപ്പോണ്ണൂറപ്പോയറിരയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര് വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി അനവദറിച്ച  1.6  ലക്ഷയം രൂപയറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം 1,12,897 രൂപ നചെലവഴറിക്കുകയയം 47,103 രൂപ സറണര് നചെയ്യുകയയം നചെയറിടണട.

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/103/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]
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ഖണറിക   21

2225-80-001-99-05-3―പകരള  സയംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /   പടറികവര്ഗ ഗപവഷണ പരറിശവീലന
വറികസന  ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  ) -  നടെലറിപഫപ്പോണ് നചെലവട

വകുപറിനട നറിലവറിലള്ള മൂനട നടെലറിപഫപ്പോണ് കണക്ഷനകള, ഇ-ഓഫവീസട സയംവറിധപ്പോനയം
ഏര്നപടുതനതറിനന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയള്ള KSWAN കണക്ഷനകള, മുന്വര്ഷങ്ങളറിനല കുടെറിശറിക
എനറിവയട  നറിലവറിനല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  ഒരു  ലക്ഷയം  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി 24,000 രൂപ അനവദറിച്ചറിടണട. ബഡ്ജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി
അനവദറിച്ച  45,000  രൂപയയം,  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി  അനവദറിച്ച  24,000 രൂപയയം
ഉളനപനടെ 69,000 രൂപയറില് 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷപ്പോവസപ്പോനയം വനര  12,762 രൂപ
നചെലവഴറിക്കുകയയം 56,238 രൂപ സറണര് നചെയ്യുകയയം നചെയറിടണട.

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/103/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   22

2225-80-001-99-05-4―പകരള സയംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /    പടറികവര്ഗ ഗപവഷണ പരറിശവീലന
വറികസന  ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  ) -  മററിനങ്ങള

കറിര്തപ്പോഡ്സറിനല  ഓഫവീസട  നചെലവകളകപ്പോയറി  നപ്പോമമപ്പോത്രമപ്പോയ  തുകയപ്പോണട
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിടള്ളതട.  കറിര്തപ്പോഡ്സറിനന്റെ കദപ്പോമ്പസട,  നകടറിടെങ്ങള എനറിവ
വൃതറിയപ്പോകല്, സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശപകപ്പോരയം ആധപ്പോര് അധറിഷറിത ബപയപ്പോപമപ്പോടറികട പഞറിയംഗട
സറിസ്റ്റയം  നടെപറിലപ്പോകല്,  തുടെങ്ങറി  മറട  അടെറിയനര   ഓഫവീസട  നചെലവകളകട  ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  6  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡവീഷണല്  ഓതനനറപസഷന്  വഴറി  50,000  രൂപ  അനവദറിച്ചറിടണട.  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനവദറിച്ച 12,000  രൂപയയം  അഡവീഷണല്  ഓതനനറപസഷന്വഴറി
അനവദറിച്ച  50,000  രൂപയയം  ഉളനപനടെ  62,000  രൂപയറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷപ്പോവസപ്പോനയം വനര  55,956  രൂപ നചെലവഴറിക്കുകയയം  6,044  രൂപ സറണര് നചെയ്യുകയയം
നചെയറിടണട.  

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/103/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]
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ഖണറിക   23

2225-80-001-99-06―പകരള സയംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /  പടറികവര്ഗ ഗപവഷണ പരറിശവീലന

വറികസന  ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട   (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  ) -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

നകടറിടെ  നറികുതറിയറിനതറില്  വകുപറിനട  ഒരു  വര്ഷപതകട  41,000  രൂപ

ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  11,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്

വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനവദറിച്ച  30,000  രൂപയറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷയം  തുകനയപ്പോനയം  നചെലവഴറിച്ചറിടറില.  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അവസപ്പോന  മപ്പോസയം  ബറില്

പപപ്പോസസട  നചെയ്യപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  വകയറിരുതറിയ  മുഴുവന്  തുകയയം

നചെലവഴറികപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറില. 

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/103/

2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   24

2225-80-001-99-21-2―പകരള  സയംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി  /  പടറികവര്ഗ ഗപവഷണ പരറിശവീലന

വറികസന  ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട    (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  )-  പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള-

സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളുയം

വകുപറിനല  വപ്പോഹനങ്ങളുനടെ  അറകുറപണറിക്കുയം  പരറിപപ്പോലനതറിനമുള്ള  നചെലവകള

വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറില് തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  വറിവറിധ പരറിശവീലന

ഗപവഷണ പരറിപപ്പോടെറികളക്കുയം ജപ്പോതറി സയംബനമപ്പോയ പകസ്സുകളുനടെ  അപനസഷണതറിനമപ്പോയറി

വകുപറിനന്റെ  വപ്പോഹനങ്ങള  പകരളതറിലടെനവീളയം  യപ്പോത്രകളകപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവരുനണട.

ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്  2.3 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2225-80-001-99-21-02  പകരള  സയംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണ

പരറിശവീലന വറികസന  ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട  (കറിര്തപ്പോഡ്സട)-പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള  -സയംരക്ഷണവയം

അറകുറപണറികളുയം എന ശവീര്ഷകതറില്  20,000  രൂപയപ്പോണട  (പനപ്പോണ് പപ്പോന്)  ബഡ്ജറട

വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനവദറിച്ചതട.  പസ്തുത തുകയറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷപ്പോവസപ്പോനയം

വനര  18,794  രൂപയപ്പോണട നചെലവഴറിച്ചറിടള്ളതട.  പശഷറിച്ച തുകയപ്പോയ  1,206  രൂപ സറണര്

നചെയറിടണട.  ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയപകപ്പോരമുള്ള  അധറിക  തുക

അനവദറിപകണതപ്പോയറി വനറില.

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഡറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഡറി3/53/

2020-പജപവവറിവ നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   25

2225-80-001-99-26―ഔപദദപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷപ്പോ പപയപ്പോഗയം

ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷയമപ്പോയറി  ബനനപട  വറിവറിധ  പരറിപപ്പോടെറികള  നടെതപ്പോനയം

ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ  നടെപപ്പോക്കുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികള  കകനകപ്പോള്ളപ്പോനയം

ബഡ്ജററില്  പടെപ്പോകണ്  തുക  മപ്പോത്രപമ  വകയറിരുതറിയറിടള്ളൂ  എനതറിനപ്പോല്  ഈ

ശവീര്ഷകതറില്  അന്പതറിനപ്പോയറിരയം  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2225-80-001-99-26  പകരള  സയംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണ

പരറിശവീലന വറികസന ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട (കറിര്തപ്പോഡ്സട)- ഔപദദപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷപ്പോ പപയപ്പോഗയം എന

ശവീര്ഷകതറില് 1,000 രൂപയപ്പോണട  (പനപ്പോണ് പപ്പോന്) ബഡ്ജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി അനവദറിച്ചതട.

പസ്തുത  തുകയറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷപ്പോവസപ്പോനയം  വനര  ഈയറിനതറില്

തുകനയപ്പോനയം  തനന  നചെലവഴറിച്ചറിടറില.  കൂടെപ്പോനത  പമല്പറഞ്ഞ  പകപ്പോരയം  വകയറിരുതറിയ

1,000  രൂപ സറണര് നചെയറിടമുണട.  ആയതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ പകപ്പോരമുള്ള

അധറിക തുക അനവദറിപകണതപ്പോയറി വനറില. 

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഡറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഡറി3/53/

2020-പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]
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ഖണറിക   26

2225-80-001-99-45―പകരള  സയംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  /  പടറികവര്ഗ  ഗപവഷണ  പരറിശവീലന
വറികസന  ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട   (  കറിര്തപ്പോഡ്സട  ) -  പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വകുപറിനല വപ്പോഹനങ്ങളുനടെ ഇനനനചെലവകള വഹറിക്കുനതറിനട  ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്  1.5  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡവീഷണല്  ഓതനനറപസഷന്  വഴറി  15,000  രൂപ  അനവദറിച്ചറിടണട.  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനവദറിച്ച  15,000  രൂപയയം  അഡവീഷണല്  ഓതനനറപസഷന്  വഴറി
അനവദറിച്ച  15,000  രൂപയയം  ഉളനപനടെ  30,000  രൂപയറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷപ്പോവസപ്പോനയം വനര 15,500 രൂപ നചെലവഴറിക്കുകയയം 14,500 രൂപ സറണര് നചെയ്യുകയയം
നചെയറിടണട.

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/103/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   27

2225-80-800-96-31―പകരള  സയംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  -  പടറികവര്ഗ  വറിഭപ്പോഗതറിനളള
കമവീഷന്  -  സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം

കമവീഷന്  അയംഗങ്ങളുനടെയയം  ജവീവനകപ്പോരുനടെയയം  ശമ്പള  ഇനതറില്  നറിലവറിനല
ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  1.1454  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന. 

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

11-1-2021-നല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നമ്പര്  261/2021/ധന  ഉതരവട  പകപ്പോരയം  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പകരള  സയംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  പടറിക  പഗപ്പോത്ര  വര്ഗ  കമവീഷന്
അയംഗങ്ങളുനടെയയം ജവീവനകപ്പോരുനടെയയം ശമ്പള ഇനതറില് 91.20 ലക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിടണട.

[പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  ഇ 2/102/
2021/പജപവവറിവ. നമ്പര് കതട.]

1182/2021.
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ഖണറിക   28

2225-03-102-99―നപപ്പോതുസസകപ്പോരദ  പങപ്പോളറിതപതപ്പോടുകൂടെറിയള്ള  ഓപടപ്പോനമപ്പോകബല്  നതപ്പോഴറില്

പരറിശവീലനയം

ഓപടപ്പോനമപ്പോകബല്  പമഖലയറില്  മപ്പോത്രയം  ആനകൂലദയം  അനവദറിച്ചുവരുന  പസ്തുത

പദതറി 2020-21  മുതല് പലപ്പോജറിസ്റ്ററികട,  പഹപ്പോടല് മപ്പോപനജ് നമന്റെട,  പടെപ്പോടല് പസ്റ്റഷന് സര്പവ,

പപപ്പോളറിമര് നടെപകപ്പോളജറി രയംഗങ്ങളറില് കൂടെറി വദപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനട ലക്ഷദമറിടുനതപ്പോയറി സമറിതറി

മനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്       50  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറി ഡട 19  പതറിപരപ്പോധ പവര്തനങ്ങളുനടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി സയംസപ്പോനതട പലപ്പോകടഡപൗണ്

നറിലനറിനറിരുനതറിനപ്പോല് പരറിശവീലന സപ്പോപനങ്ങള തുറന പവര്തറിക്കുനതറിനട അനമതറി

ഉണപ്പോയറിരുനറില.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പപതദക

നപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിടറില.

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ  വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  എ 1/103/2020/

പറി.വറി.വറി.വ. നമ്പര് കതട]

ഖണറിക   29

2225-03-102-98―ബപ്പോര്ബര് പഷപ്പോപ്പുകള നവവീകരറിക്കുനതറിനള്ള സഹപ്പോയയം

 സയംസപ്പോനനത  പറിനപ്പോക  സമുദപ്പോയങ്ങളറില്നപട  ബപ്പോര്ബര്  നതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുനടെ

നതപ്പോഴറില്പശഷറി വര്ദറിപറിക്കുനതറിനയം നതപ്പോഴറിലറിടെയം ആധുനറികവല്കരറിക്കുനതറിനയം നവവീന

ഉപകരണങ്ങള വപ്പോങ്ങുനതറിനയം ഗപ്പോന്റെട നല്കുന പസറുത പദതറി പകപ്പോരയം മുന്വര്ഷങ്ങളറില്

ഗപ്പോന്റെട  അനവദറിച്ചവര്കട  അര്ഹമപ്പോയ  രണപ്പോയം  ഗഡു  തുക  അനവദറിപകണതുണട  എനയം

2020-21  മുതല്  ഈ  പദതറി  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി.  പകപ്പോര്പപറഷന്  പരറിധറിയറിപലകട

വദപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിനട  നപപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിച്ചറിടണട  എനയം  സമറിതറി

മനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്   പസറുത നചെലവകള കൂടെറി വഹറിക്കുനതറിനട ഈ ശവീര്ഷകതറില്

15 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയമപ്പോയറി ബനനപട നറിയന്ത്രണങ്ങള നറിലനറിനറിരുനതറിനപ്പോല്
ബജറട  വറിഹറിതതറില്  കൂടുതല്  തുക  നചെലവഴറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറികറിലപ്പോനയനതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പപതദക നപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിടറില.

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ  വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  എ 1/103/2020/
പറി.വറി.വറി.വ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   30

2225-03-102-94―കുയംഭപ്പോര പകപ്പോളനറികളുനടെ വറികസനയം

സയംസപ്പോനനത പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറില് ഏറവയം പറിനപ്പോകയം നറില്ക്കുന കുയംഭപ്പോര/
കുശവ  സമുദപ്പോയങ്ങള  അധറിവസറിക്കുന  പകപ്പോളനറികളറിനല  അടെറിസപ്പോന  സപൗകരദ
വറികസനമപ്പോണട ഈ പദതറിയറിലൂനടെ നടെപപ്പോക്കുവപ്പോന് ലക്ഷദമറിടുനതട. പസ്തുത പദതറികപ്പോയറി
13  പകപ്പോളനറികളറില്നറിനയം നപപ്പോപപപ്പോസല് ലഭറിച്ചറിടണട.  2020-21-ല് പരമപ്പോവധറി  1  പകപ്പോടെറി
രൂപ  എന  നറിരകറില്  5  പകപ്പോളനറികളുനടെ  വറികസനയം  ലക്ഷദമറിടുനതറിനപ്പോല്   പസ്തുത
ശവീര്ഷകതറില്  5 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

കുയംഭപ്പോരപകപ്പോളനറി അടെറിസപ്പോന വറികസന പദതറി പകപ്പോരയം  2020-21  വര്ഷയം ബജറട
വറിഹറിതമപ്പോയറി തുകനയപ്പോനയം വകയറിരുതറിയറിരുനറില. 2225-03-102-94-  കുയംഭപ്പോരപകപ്പോളനറികളുനടെ
നവവീകരണയം എന ശവീര്ഷകതറില് 1 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറിക ധനപ്പോനമതറി അഭദര്ത്ഥറിച്ചതറിനന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  50  ലക്ഷയം  രൂപ  അനവദറിച്ചു  നല്കറി  ആയതട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം
വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചു.

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ  വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  എ 1/103/2020/
പറി.വറി.വറി.വ. നമ്പര് കതട]

ഖണറിക   31

2225-03-277-99-12―നമടറിക്കുപലഷനപശഷമുള്ള  പഠനങ്ങള    (100%    പകനപ്പോവറിഷ്കൃത
പദതറി  )-  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം കസ്റ്റനപന്ഡുകളുയം

 പപപ്പോസ്റ്റട  നമടറികട  തലതറില്  പഠറിക്കുന  ഒ.ഇ.സറി.  വറിഭപ്പോഗയം  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളകട
വരുമപ്പോന  പരറിധറിയറിലപ്പോനതയയം  തറിരനഞ്ഞടുകനപട  30  സമുദപ്പോയങ്ങളറിനല  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറി
കളകട  6  ലക്ഷയം  രൂപ  വപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോന  പരറിധറികട  വറിപധയമപ്പോയയം  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസപ്പോന
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കൂലദവയം   എസട.ഇ.ബറി.സറി.  വറിഭപ്പോഗതറില്നപട  വറിദദര്ത്ഥറികളകട  ഒരു  ലക്ഷയം  രൂപ
വരുമപ്പോന പരറിധറികട വറിപധയമപ്പോയറി നക.പറി.സറി.ആര്. ആനകൂലദവയം അനവദറിക്കുന പസ്തുത
പദതറികട  ഒരു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ശരപ്പോശരറി  275  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ആവശദമുണട.
നറിലവറിലള്ള ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില് 12 പകപ്പോടെറി
രൂപ  പപ്പോന്  ഇനതറിലയം  33  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പനപ്പോണ്  പപ്പോന്  ഇനതറിലയം  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പനപ്പോണ്  പപ്പോന്  ശവീര്ഷകതറില്  3.37  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  മുപഖന
അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി നപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനനവങറിലയം തുക അനവദറിച്ചറില.

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ  വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021  നല  എ 1/103/2020/
പറി.വറി.വറി.വ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   32

2225-03-277-92-12―മറ്റു  പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗങ്ങളകട  പവണറിയള്ള പവീനമടറികട  പസപ്പോളര്ഷറിപട
(50%    പകന സഹപ്പോയയം  )-  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം കസ്റ്റനപന്ഡുകളുയം  )  

സയംസപ്പോനനത  സര്കപ്പോര്,  സര്കപ്പോര്  എയ്ഡഡട  സ്കുളുകളറില്  1  മുതല്  10  വനര
ക്ലെപ്പോസ്സുകളറില്  പഠറിക്കുന  കുടുയംബവപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോനയം  2.5  ലക്ഷയം  രൂപയറില്
അധറികരറികപ്പോത  പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗങ്ങളറില്നപട  സമര്ത്ഥരപ്പോയ  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളകട
പകനസഹപ്പോയപതപ്പോനടെ  പതറിവര്ഷയം  1,500  രൂപ  നറിരകറില്  പസപ്പോളര്ഷറിപട
അനവദറിച്ചുവരുന പദതറികട  മുന് വര്ഷങ്ങളറില്  50  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട   വകയറിരുതറി
യറിരുനതട.  പകന  വറിഹറിതമപ്പോയറി  സയംസപ്പോന  ബഡ്ജററില്  25  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരു
തപ്പോറുനണങറിലയം  കുറ ഞ്ഞ  തുക  മപ്പോത്രമപ്പോണട  പകനസര്കപ്പോര്  ററിലവീസട  നചെയ്യപ്പോറുള്ളനതനട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ഈ  ശവീര്ഷകതറില്   14   പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

50%  പകന സഹപ്പോയപതപ്പോനടെ നടെപപ്പോക്കുന പദതറികട  2020-21-ല് പകനവറിഹറിതമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോയതട  756.82  ലക്ഷയം  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണട.  ആനപപ്പോതറികമപ്പോയറി  സയംസപ്പോനവറിഹറിതയം
ററിലവീസട നചെയ്യുനതറിനട ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരുന തുക പരദപ്പോപ്തമപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്
അധറിക തുകയപ്പോയറി നപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിടറില.

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021  നല എ 1/103/2020/പറി.
വറി.വറി.വ. നമ്പര് കതട.]
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ഖണറിക   33

2225-03-277-91-12―ഒ  .  ബറി  .  സറി  .-  കട വറിപദശപഠനതറിനള്ള ധനസഹപ്പോയയം   -(  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം
കസ്റ്റനപന്ഡുകളുയം

വറിപദശ  സര്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില്  നമഡറിസറിന്,  അഗറികളച്ചറല്  സയന്സട,  പന്യൂവര്
സയന്സട മപ്പോപനജ് നമന്റെട  എഞറിനവീയററിയംഗട,  നറിയമയം,  പസപ്പോഷദല് സയന്സട പമഖലകളറില്
ബറിരുദപ്പോനനര ബറിരുദവയം  Phd യയം നചെയ്യുന പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗകപ്പോരപ്പോയ വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളകട
6  ലക്ഷയം  രൂപ  വപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോന  പരറിധറികട  വറിപധയമപ്പോയറി  10  ലക്ഷയം  രൂപ  വനര
അനവദറിക്കുന.  പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിടള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയമപ്പോയറി  ബനനപട  നറിയന്ത്രണങ്ങള നറിലനറിനറിരുനതറിനപ്പോല്
വറിപദശ സര്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില് പപവശനയം പനടെറി  പഠനയം  നടെതനതറിനട  സപ്പോധറികപ്പോത
സപ്പോഹചെരദതറില് ബജറട  വറിഹറിതതറില് കൂടുതല് തുക നചെലവഴറിക്കുവപ്പോനപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പപതദക നപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിടറില..

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല എ 1/103/2020/പറി.
വറി.വറി.വ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   34

2225-03-277-90 ―എയംപപപ്പോയബറിലറിററി എന്ഹപ്പോന്നസ്മെന്റെട പപപ്പോഗപ്പോയം  /  നടയറിനറിയംഗട

പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗതറില്നപട  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളക്കുയം  ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികളക്കുയം
നമഡറികല് എഞറിനവീയററിയംഗട,  എന്ടന്സട,  ബപ്പോങറിയംഗട  സര്വവീസട,  സറിവറില് സര്വവീസസട
തുടെങ്ങറിയ  മത്സരപരവീക്ഷപ്പോ  പരറിശവീലനതറിനള്ള  ധനസഹപ്പോയയം,  നപപ്പോഫഷണലകളകട
സസയയംനതപ്പോഴറില്  സയംരയംഭങ്ങള  ആരയംഭറിക്കുനതറിനള്ള  വപ്പോയപ്പോ  സബ്സറിഡറി  തുടെങ്ങറിയ
ഘടെകങ്ങള ഉളനപടുന പദതറിയറിനല മപ്പോനദണങ്ങള പകപ്പോരയം മത്സരപരവീക്ഷപ്പോ പരറിശവീലന
സഹപ്പോയതറിനട  അപപക്ഷറികപ്പോന്  അര്ഹതയള്ളവരറില്  പകുതറി  പപര്കട  ധനസഹപ്പോയയം
അനവദറിക്കുനതറിനട പപപ്പോലയം നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിടള്ള തുക പരദപ്പോപ്തമനലനട സമറിതറി
വറിലയറിരുതന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയമപ്പോയറി ബനനപടട പരറിശവീലന സപ്പോപനങ്ങളുനടെ പവര്തനയം

സപ്പോധപ്പോരണ  ഗതറിയറില്  നടെതവപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  അപപക്ഷകരുനടെ  എണ്ണയം

കുറവപ്പോയറിരുന.  അര്ഹരപ്പോയ മുഴുവന്പപര്ക്കുയം ഗപ്പോന്റെട അനവദറിക്കുനതറിനട ബജറട വറിഹറിതയം

പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുകയപ്പോയറി നപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിടറില.

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ  വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  എ 1/103/2020/പറി.വറി.

വറി.വ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക      35

2225-03-277-88―പറിനപ്പോക  വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്കറിടെയറിലള്ള  പരമ്പരപ്പോഗത  കരകപൗശല

പണറികപ്പോര്ക്കുള്ള  കനപുണദവറികസന  പരറിശവീലനതറിനയം

ടൂളകറിററിനമുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

മറട പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗതറില്നപട പരമ്പരപ്പോഗത കരകപൗശല പണറികപ്പോര്,  കകപണറികപ്പോര്

തുടെങ്ങറിയവര്കട  കനപുണദ  വറികസനതറിനയം  ആധുനറിക  പണറിയപ്പോയധങ്ങള

വപ്പോങ്ങുനതറിനയം  നടെപറിലപ്പോക്കുന  പദതറിയറില്  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിടള്ള  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയമപ്പോയറി  ബനനപടട  നറിയന്ത്രണങ്ങള  നറിലനറിനറിരുനതറിനപ്പോല്

സയംസപ്പോനനതപ്പോടപ്പോനകയള്ള അപപക്ഷകരുനടെ ഫവീല്ഡട പരറിപശപ്പോധന സമയബനറിതമപ്പോയറി

പൂര്തവീകരറിക്കുനതറിനട  സപ്പോധറിച്ചറിരുനറില.  ടെറി  സപ്പോഹചെരദതറില്  ബജറട  വറിഹറിതതറില്

കൂടുതല്  തുക  നചെലവഴറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറികറിലപ്പോനയനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  അനവദറിക്കു

നതറിനപ്പോയറി പപതദക നപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിടറില.

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ  വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  എ 1/103/2020/പറി.വറി.

വറി.വ. നമ്പര് കതട.]
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2225-03-800-99―പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്ക്കുള്ള പകരള സയംസപ്പോന കമവീഷന്   (  സഹപ്പോയധനയം  ) 

കമവീഷനറില് പുതറിയതപ്പോയറി ചെപ്പോര്നജടുത നചെയര്മപ്പോന്,  നമമ്പര്മപ്പോര്,  മറട ജവീവനകപ്പോര്

എനറിവര്കട  ഓഫവീസട  പവര്തനങ്ങളകപ്പോവശദമപ്പോയ  കമ്പന്യൂടറുകള  അനബന

ഉപകരണങ്ങള,  അടെറിസപ്പോന  സപൗകരദങ്ങനളപ്പോരുകല്  തുടെങ്ങറിയ  നചെലവകള

നറിര്വഹറിക്കുനതറിനട  2225-03-800-99-35-മൂലധന  ആസറികളുനടെ  രൂപവീകരണയം  എന

ശവീര്ഷകതറില്  നറിലവറിനല  ബഡ്ജററില്  തുക  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ

ശവീര്ഷകതറില്  15  ലക്ഷയം  രൂപയയം  കമവീഷന്  നചെയര്മപ്പോനന്റെയയം  അയംഗങ്ങളുനടെയയം

ഔപദദപ്പോഗറിക  ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി   പുതറിയ  വപ്പോഹനയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനട  2225-03-800-99-36-

ശമ്പപളതരയം എന ശവീര്ഷകതറില് ഉളനപടുതറി 45 ലക്ഷയം രൂപയയം ഉളനപനടെ ആനക  60

ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  സയംസപ്പോന  പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ  കമവീഷന്  നചെയര്മപ്പോനന്റെ  ഔപദദപ്പോഗറിക

ആവശദതറിനട  ഒരു  ഇപനപ്പോവ  ക്രറിസ്റ്റ  കപ്പോറുയം,  കമവീഷന്  നമമ്പര്മപ്പോരുനടെ  ഔപദദപ്പോഗറിക

ആവശദതറിനട 10 ലക്ഷയം രൂപയറില് അധറികരറികപ്പോത മനറപ്പോരു കപ്പോറുയം വപ്പോങ്ങുനതറിനട സ.ഉ.

(കക)  നമ്പര്  05/2021/പറി.വറി.വറി.വ.  തവീയതറി  19-2-2021  പകപ്പോരയം സര്കപ്പോര് അനമതറി

നല്കുകയണപ്പോയറി.  പസ്തുത  ആവശദതറിപലകപ്പോയറി  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  31/2024/

പറി.വറി.വറി.വ.  തവീയതറി  24-3-2021  പകപ്പോരയം  കമവീഷനന്റെ  2225-03-800-99-36

സഹപ്പോയധനയം  (ശമ്പപളതരയം)  ശവീര്ഷകതറില്  29  ലക്ഷയം  രൂപ  സര്കപ്പോര്  അധറിക

സഹപ്പോയധനമപ്പോയറി വകയറിരുതറി അനവദറിക്കുകയണപ്പോയറി.  കൂടെപ്പോനത സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്

79/2020/പറി.വറി.വറി.വ. തവീയതറി 2-12-2020 പകപ്പോരയം 1,35,000 രൂപയയം സ. ഉ. (സപ്പോധപ്പോ)

നമ്പര് 25/2021/പറി.വറി.വറി.വ.  തവീയതറി  26-2-2021  പകപ്പോരയം  3,95,000  രൂപയയം അടെകയം

ആനക  5,30,000  രൂപ കമവീഷനന്റെ  2225-03-800-99-36  ശമ്പപളതരയം ശവീര്ഷകതറില്

നറിനയം  കമവീഷനന്റെ  2225-03-800-99-35  മൂലധന  ആസറികളുനടെ  രൂപവീകരണയം

സയംബനറിച്ച ശവീര്ഷകതറിപലകട  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അനവദറിക്കുകയണപ്പോയറി.
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കമവീഷനന്റെ പമല്പറഞ്ഞ നചെലവകളകട പസ്തുത തുകകള സ.ഉ.  (അച്ചടെറി)  നമ്പര്
57/2021/ധന.  തവീയതറി  27-3-2021  പകപ്പോരയം  സര്കപ്പോര്  തറിരറിനകപറിടെറിക്കുകയണപ്പോയറി.
(Resumed)  പശഷയം സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  35/2021/പറി.വറി.വറി.വ.  തവീയതറി  16-4-2021
പകപ്പോരയം  2225-03-800-99-36  ശമ്പപളതരയം  ശവീര്ഷകതറില്  77.14  ലക്ഷയം  രൂപ
അനവദറിച്ചറിരുന.  എനപ്പോല് 9-6-2021-നല സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര് 42/2021/പറി.വറി.വറി.വ.
പകപ്പോരയം നടെപട വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിടള്ള 17.14 ലക്ഷയം രൂപയറില് നറിനയം 15.52 ലക്ഷയം
രൂപ വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചട പകരള സയംസപ്പോന പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗ കമവീഷന് നചെയര്മപ്പോനട ഇപനപ്പോവ
ക്രറിസ്റ്റ  ജറി.പസട  കപ്പോര്  നറിലവറിനല  മപ്പോനദണങ്ങള  പപ്പോലറിച്ചട  വപ്പോങ്ങുനതറിനയം  അനമതറി
സര്കപ്പോര് നല്കറിയറിരുന.  ടെറി  17.14  ലക്ഷയം രൂപയറില് വപ്പോഹന വറില  5,52,876  രൂപയയം
ഇന്ഷസറന്സട  തുക  42,583  രൂപയയം  ഉളനപനടെ  15,95,459  രൂപ  ഇതറിപനപ്പോടെകയം
നചെലവഴറിച്ചറിടണട.  കൂടെപ്പോനത  2225-03-800-99-35  മൂലധന  ആസറികളുനടെ  രൂപവീകരണയം
സയംബനറിച്ച ശവീര്ഷകതറില് 16-4-2021-നല ഉതരവട പകപ്പോരയം 1,61,000 രൂപയയം നടെപട
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്  ഉളനപടുതറി  നചെലവഴറിക്കുനതറിനട
അനവദറിച്ചറിടണട

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല എ 1/103/ 2020/പറി.
വറി.വറി.വ. നമ്പര് കതട.]
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2225-03-800-81―ഒ  .  ബറി  .  സറി  .-  യളള അ ഡസപകറട ഗപ്പോന്റെട

സപ്പോമൂഹദനവീതറി ഉറപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ജുഡവീഷദററിയറില് മറട പറിനപ്പോക സമുദപ്പോയങ്ങളുനടെ
പപ്പോതറിനറിധദയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനട  അഭറിഭപ്പോഷകരപ്പോയറി  പപ്പോകവീസട  നചെയ്യുനവര്കട  ഗപ്പോന്റെട
നല്കുന  പദതറി  പകപ്പോരയം  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിടള്ള  തുക  തറികച്ചുയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്  65  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡസപകറട  ഗപ്പോന്റെട  പദതറി  പകപ്പോരയം  2020-21  വര്ഷയം  ബ ഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോയ  12  ലക്ഷയം  രൂപയട  പുറനമ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുനടെ  ബപ്പോഹലദയം  കണകറിനലടുതട
വകുപട  ഡയറകര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  ശറിപപ്പോര്ശയനടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  81,40,000  രൂപ
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അനവദറിച്ചു.

(പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ  വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  എ 1/103/2020/
പറി.വറി.വറി.വ. നമ്പര് കതട)



25

ഖണറിക   38

4225-03-190-99―ഹരറിജനങ്ങളറില്നറിനയം ക്രറിസ്തുമതയം സസവീകരറിച്ചവര്കപ്പോയള്ള സയംസപ്പോന
വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് 

പസ്തുത വറിഭപ്പോഗയം ജനങ്ങളുനടെ അടെറിസപ്പോന ആവശദങ്ങളുനടെ സഫലവീകരണതറിനപ്പോയറി
കുറഞ്ഞ  നറിരകറില് വപ്പോയകള  നല്കുന ടെറി  സപ്പോപനയം  സര്കപ്പോരറില് നറിന  ലഭറിക്കുന
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതകയയം വപ്പോയപ്പോ തറിരറിച്ചടെവട  വഴറി  ലഭറിക്കുന തുകയയം കൂടറിപച്ചര്തപ്പോണട
വറിവറിധ  വപ്പോയകള  വറിതരണയം  നടെതനതുയം  ടെറി  വറിഭപ്പോഗയം  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളകട  വറിവറിധ
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  സഹപ്പോയയം  നല്കറിവരുനതുയം.   ഫണറിനന്റെ  ദപൗര്ലഭദയംമൂലയം  കഴറി ഞ്ഞ വര്ഷയം
പകപ്പോര്പപറഷനട  വപ്പോയകളകപ്പോയറി  അപപക്ഷ  സസവീകരറിക്കുനതട  നറിര്തറിവയ്പകണ
സപ്പോഹചെരദയം  വനറിടളളതപ്പോയയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  64/2020/പറി.വറി.വറി.വ.  തവീയതറി  29-9-2020  പകപ്പോരയം  3  പകപ്പോടെറി
രൂപയയം  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  26/2021/പറി.വറി.വറി.വ.  തവീയതറി  6-3-2021  പകപ്പോരയം
50 ലക്ഷയം രൂപയയം പകപ്പോവറിഡട ഗപ്പോന്റെപ്പോയയം അധറിക തുക അനവദറിച്ചട നല്കുറി.

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല എ 1/103/2020/പറി.
വറി.വറി.വ നമ്പര് കതട]
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4225-03-190-98―പകരള സയംസപ്പോന പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന്

സയംസപ്പോനനത  മറ്റു  പറിനപ്പോക  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുനടെയയം  മതനന്യൂനപക്ഷങ്ങളുനടെയയം
സപ്പോമൂഹറിക  സപ്പോമ്പതറിക  പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി  നറിലനകപ്പോള്ളുന  പസ്തുത  സപ്പോപനയം  പദശവീയ
ധനകപ്പോരദ  സപ്പോപനങ്ങളുനടെ  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയപതപ്പോനടെ  ടെറി  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുനടെ
പുപരപ്പോഗതറിക്കുതകുന  പരറിപപ്പോടെറികള  നടെപപ്പോകറിവരുന.  പദശവീയ  ഏജന്സറികളറില്നറിനട
ലഭറിക്കുന  തുകയട  10%  ആനപപ്പോതറിക  വറിഹറിതയം  നല്പകണതുള്ളതറിനപ്പോല്  നറിലവറിനല
വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോനണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുതന.  ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത
ശവീര്ഷകതറില്  31.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

1182/2021.
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ബ ഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിന  പുറനമ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയ  തുക  അനവദറിക്കുന
തറിനപ്പോയറി  പകരള  സയംസപ്പോന  പറിനപ്പോക  വറിഭപ്പോഗ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്  മപ്പോപനജറിയംഗട
ഡയറകര് ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിച്ചറിരുനനവങറിലയം തുക അനവദറിച്ചറില.

[പറിനപ്പോകവറിഭപ്പോഗ  വറികസന  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  എ 1/103/2020/
പറി .വറി.വറി.വ. നമ്പര് കതട]

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷറിതതസവയം പക്ഷമവയം

ഖണറിക   40

2235-02-101-85―ബധറിരര്ക്കുയം മൂകര്ക്കുയം പവണറിയള്ള ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂടട 

നറിഷറിനന്റെ വറികസനതറിനട  BOT/MSC പകപ്പോഴ്സുകള തുടെങ്ങുനതറിനട  പുതറിയ അകപ്പോഡമറികട /
ക്ലെറിനറികല് പബപ്പോക്കുയം പഹപ്പോസ്റ്റലയം  നറിര്മറിക്കുനതറിപലകപ്പോയറി  ഈ ശവീര്ഷകതറില്  6.32
പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് അധറികമപ്പോയറി തുക വകയറിരുതകയണപ്പോയറില.
എങറിലയം  നറിലവറിലള്ള  സപൗകരദങ്ങള  ഉപപയപ്പോഗനപടുതറി  2020-21  കപ്പോലയളവറില്
BOT/MSC പകപ്പോഴ്സുകള ആരയംഭറിച്ചറിടണട. 

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (എ)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  എ 3/2/2021/സപ്പോനവീവ.  നമ്പര്
കതട.]

ഖണറിക   41

2235-02-101-69-01―കവകലദയം മുന്കൂര് കണ്ടുപറിടെറിക്കുനതറിനയം തടെയനതറിനയം കവകലദബപ്പോധറിതരുനടെ
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസതറിനയം  നതപ്പോഴറിലറിനയം  പുനരധറിവപ്പോസതറിനമുള്ള  സയംസപ്പോന
സയംരയംഭയം   -   എയം  .  എയം  .  ആര്  .   വപ്പോകറിപനഷന്

ഭറിനപശഷറി  പതറിപരപ്പോധതറിനന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  നടെപപ്പോകറിവരുന  എയം.എയം.ആര്.
വപ്പോകറിപനഷനട  ശരപ്പോശരറി 4.5 ലക്ഷയം പഡപ്പോസട ഒരു വര്ഷയം ആവശദമപ്പോയറിവരുന. ആയതറിനട
5.76  പകപ്പോടെറി രൂപ ആവശദമപ്പോണട.  കൂടെപ്പോനത മുന് വര്ഷയം വപ്പോകറിന് വപ്പോങ്ങറിയ വകയറില് 182
ലക്ഷയം  രൂപ  നക.എയം.എസട.സറി.എല്.-നട  കുടെറിശറികയണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  6.58 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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പകരള  സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷപ്പോ  മറിഷന്  മുന്കൂര്  നടെപറിലപ്പോകറിവരുന  എയം.എയം.ആര്.
വപ്പോകറിപനഷന് പദതറി പദശവീയ പരപ്പോഗപതറിപരപ്പോധ പദതറിയറിലൂനടെ ആപരപ്പോഗദവകുപട നടെപറിലപ്പോകറി.
കൂടെപ്പോനത  നറിലവറിനല  സപ്പോമ്പതറിക  പതറിസനറി  പരറിഗണറിച്ചട  ആപരപ്പോഗദ  വകുപറിനന
ഏല്പറിക്കുനതറിനട തവീരുമപ്പോനമപ്പോയറിടണട. ആയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക  ആവശദമറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ഡറി) വകുപറിനന്റെ 29-7-2021-നല  ഡറി2/162/2020/സപ്പോനവീവ. നമ്പര്
കതട.]

ഖണറിക   42

2235-02-101-57―നവള്ളനപപ്പോകതറിനട ഇരയപ്പോയവരറില് കവകലദമുള്ളവര്ക്കുള്ള സഹപ്പോയയം 

പളയ  ദുരറിതയം  പനരറിട  ജറിലകളറിനല  ഭറിനപശഷറി  വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്കട  നഷ്ടനപടപപപ്പോയ
സഹപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങളക്കുപകരയം   ഉപകരണങ്ങള  നല്കുനതറിപലകപ്പോയറി  2019-20
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് 2 പകപ്പോടെറി രൂപ നല്കുനതറിനട അനമതറി ലഭറിച്ചറിടണട.  സഹപ്പോയ
ഉപകരണ നറിര്ണ്ണയ കദപ്പോമ്പുകള  2019-20  മപ്പോര്ച്ചട മപ്പോസയം മപ്പോത്രമപ്പോണട അവസപ്പോനറിക്കുനതട
എനതറിനപ്പോല്  നറിലവറിനല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്നറിന  മപ്പോത്രപമ  ആയതട
അനവദറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിയകയള്ളൂ  എനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനവദറിച്ചറിടറില. 

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ഡറി) വകുപറിനന്റെ 29-7-2021-നല  ഡറി2/162/2020/സപ്പോനവീവ. നമ്പര്
കതട.]

ഖണറിക   43

2235-02-104-89 -(31)―അനപ്പോഥപ്പോലയ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട   -  സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം 

അനപ്പോഥപ്പോലയ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  നമമ്പര്,  നസക്രടററി  ഉളനപനടെയള്ള
ജവീവനകപ്പോരുനടെ  ശമ്പളവയം   മറട  ആനകൂലദങ്ങളുയം,  കപൗണ്സറിലര്മപ്പോര്കട  ഓണപറററിയയം
എനറിവ  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  97.33  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭദര്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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2235-02-104-89 -(31)  ശവീര്ഷകതറില് അധറികധനപ്പോനമതറി മുപഖന 1  പകപ്പോടെറി രൂപ
(ഒരു പകപ്പോടെറി രൂപ മപ്പോത്രയം)  അനവദറിച്ചറിടണട.  ഇതുപപയപ്പോഗറിച്ചട കപൗണ്സറിലര്മപ്പോര്കട  2019
നസപ്തയംബര് മുതല് 2021 ജനവരറി 1  വനരയള്ള ഒപ്പോണപറററിയവയം  പബപ്പോര്ഡട നമമ്പര്മപ്പോര്കട
2018  ജൂകല  മുതല്  2019  നസപ്റയംബര്  വനരയള്ള  ഓണപറററിയവയം  ജവീവനകപ്പോരുനടെ
ശമ്പളവയം നല്കറിയറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (സറി) വകുപറിനന്റെ 29-7-2021-നല സപ്പോനവീവ. സറി1/174/ 2020/സപ്പോനവീവ.
നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   44

2235-02-106-93―ജയറില് വറിമുകരപ്പോയ കുറവപ്പോളറികള  ,    പവീഡറിതര് എനറിവരുനടെ പുനരധറിവപ്പോസവയം
തുടെര് പസവനവയം

ജയറില് വറിമുകരപ്പോയ കൂറവപ്പോളറികളക്കുയം പവീഡറിതര്ക്കുമപ്പോയറി മുന് വര്ഷയം നപപ്പോപബഷന്,
ആഫ്റ്റര്  നകയര്,  പനര്വഴറി  എനവീ  പദതറികളകട  മപ്പോത്രമപ്പോയറി  തുക  അനവദറിച്ചറിരുന.
നതരുവറില് ജവീവറിക്കുന വദകറികളുനടെ പുനരധറിവപ്പോസയം,  ജയറിലറില് നറിനട  പുറതറിറങ്ങുനവര്കട
നപപ്പോപബഷന്  ഇടെകപ്പോല  ഭവനയം,  മപ്പോനസറിക  പരപ്പോഗയം  പഭദമപ്പോയറിടയം  ആരുയം  ഏനറടുകപ്പോനത
പപപ്പോകുന മുന് തടെവകപ്പോരുനടെ പുനരധറിവപ്പോസയം,  വറിവറിധ വറിഭപ്പോഗങ്ങളുനടെ സപ്പോമൂഹദ മനനഃശപ്പോസ
സയംരക്ഷണ  പവര്തനങ്ങള  തുടെങ്ങറിയവകൂടെറി  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  ഉളനപടുതറി
വറിപുലവീകരറിച്ചറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശവീര്ഷകതറില്  നറിലവറിലള്ള  വറിഹറിതയം
ആപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  50  ലക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം   2235-02-106-93  (പപ്പോന്)  ശവീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയ 2,50,00,000 രൂപയറില് 1,57,43,643 രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട നചെലവഴറിച്ചതട. ടെറി
ശവീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുക  പവണറിവരപ്പോത  സപ്പോഹചെരദതറില്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
നചെയനവങറിലയം  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  തുക
അനവദറിക്കുനതറിനള്ള ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിച്ചറിരുനറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (ബറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  സപ്പോനവീവ-ബറി3/259/2020-
സപ്പോനവീവ. പപ്പോര്ടട-1 നമ്പര് കതട.]
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2235-02-190-98―പകരള സയംസപ്പോന വറികലപ്പോയംഗപക്ഷമ പകപ്പോര്പപറഷന്

പകപ്പോര്പപറഷനറിനല  ജവീവനകപ്പോരുനടെ  ശമ്പളതറിനയം  ഭരണ  നചെലവകളക്കുയം  നറിലവറിനല

വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  73  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    വകയറിരുതണനമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനവദറിച്ചറിടറില. 

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ഡറി) വകുപറിനന്റെ 29-7-2021-നല  ഡറി2/162/2020/സപ്പോനവീവ. നമ്പര്

കതട.]
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2235 -60-200-83―പപ്പോര്ശസവല്കരറികനപടുനവര്കപ്പോയറി പുതറിയ സപ്പോമൂഹദ സുരക്ഷറിതതസ

സയംരയംഭങ്ങള

ഭറിനപശഷറികപ്പോര്,  എച്ചട.ഐ.വറി.  ബപ്പോധറിതര്,  മറട  പപ്പോര്ശസവല്കരറികനപടവര്

എനറിവര്കപ്പോയറി  സപ്പോമൂഹദനവീതറി  വകുപട  മുപഖന  നടെപറിലപ്പോകറിവരുന  ഭൂരറിഭപ്പോഗയം

പദതറികളക്കുയം  തുക  കനണതനതട  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  നറിനപ്പോണട.   ഭറിനപശഷറി

ചെടങ്ങളറിനല  വദവസകളക്കുവറിപധയമപ്പോയറി  പുതറിയ  പദതറികളുയം  പവര്തനങ്ങളുയം

ആവറിഷ്കരറിച്ചട നടെപറിലപ്പോപകണതുണട. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില് 1.20 പകപ്പോടെറി രൂപ

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  19  പകര്ച്ചവദപ്പോധറിമൂലയം അനവദറിച്ച തുക നചെലവഴറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറില.

അയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ഡറി) വകുപറിനന്റെ 29-7-2021-നല  ഡറി2/162/2020/സപ്പോനവീവ. നമ്പര്

കതട.]
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2235-60-200-79―1995-  നല അവശ വറിഭപ്പോഗ ആകറിന്   (  തുലദ അവസരപ്പോവകപ്പോശ സയംരക്ഷണവയം
പൂര്ണ്ണപങപ്പോളറിതവയം  )    കവീഴറിലള്ള  അവശവദകറികളുനടെ  സയംസപ്പോനതല
കമവീഷണര്

വറികലപ്പോയംഗ കമവീഷണപറററില് ദറിവസപവതന വദവസയറിലള്ള ജവീവനകപ്പോര്കട പവതനയം
നല്കുനതറിനയം, നവള്ളകരയം, വപ്പോടെക, കവദുതറി ചെപ്പോര്ജ്ജട എനവീ ഇനങ്ങളറിലയം കൂടുതല് തുക
ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  9.65  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  തുക  Re-appropriation  വഴറി  ലഭദമപ്പോയറിടണട.
ആയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ഡറി) വകുപറിനന്റെ 29-7-2021-നല  ഡറി2/162/2020/സപ്പോനവീവ. നമ്പര്
കതട.] 
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2235-60-200-72(02)―പകരള സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷപ്പോ പദതറി   -    തവീവ്രമപ്പോയ മപ്പോനസറിക നവല്ലുവറിളറി
പനരറിടുനതറിനപ്പോല്  വവീടെറിനള്ളറില്തനന  കഴറിപയണറിവരുനവനര
പരറിചെരറിക്കുനവര്ക്കുള്ള സഹപ്പോയയം   - (  ആശസപ്പോസ കറിരണയം  )

ആശസപ്പോസകറിരണയം  പദതറിയറില് പതറിമപ്പോസയം 600 രൂപയപ്പോണട നറിലവറില് അനവദറിക്കുനതട.
നറിലവറിനല  1,13,717  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളക്കുയം  2020-21  വര്ഷയം പുതുതപ്പോയറി പതവീക്ഷറിക്കുന
20,000  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളക്കുയം ധനസഹപ്പോയയം  നല്കുനതറിനട  നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോനണനട സമറിതറി വറിലയറിരുതന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്
61.0901  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന പകപ്പോരയം 58.1204 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  സറി2/88/2021/സപ്പോ.നവീ.വ.  നമ്പര്
കതട.]
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2235-60-200-72  (06)―പകരള  സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷപ്പോ  പദതറി  -  സപ്പോമൂഹദപക്ഷമ  വകുപറിനന്റെ
കവീഴറിലള്ള സപ്പോപനങ്ങളറിനല  അപനവപ്പോസറികളുനടെ പരറിചെപ്പോരകര് 

സപ്പോമൂഹദനവീതറി  വകുപറിനന്റെയയം  വനറിതപ്പോ  ശറിശു  വറികസന  വകുപറിനന്റെയയം  കവീഴറിലള്ള
പക്ഷമ സപ്പോപനങ്ങളറില് നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിടള്ള മളടറിടെപ്പോസട നകയര് നപപ്പോകവഡര്മപ്പോര്,  സ്റ്റപ്പോഫട
പനഴ്സുമപ്പോര്,  നസഷദല് എഡന്യൂപകറര്മപ്പോര് എനറിവര്കട പവതനയം നല്കുനതറിനട നറിലവറിനല
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോനണനട സമറിതറി വറിലയറിരുതന.  ആയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  5.8306  പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന പകപ്പോരയം 70 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  സറി2/88/2021/സപ്പോനവീവ.  നമ്പര്
കതട.]
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2235-60-200-72 (07)―പകരള സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷപ്പോ പദതറി   -     വപയപ്പോമറിത്രയം

വപയപ്പോജനങ്ങളകട  നമപ്പോകബല്  ക്ലെറിനറികറിലൂനടെ  സപൗജനദ  ചെറികറിത്സ,  സപൗജനദ  മരുനട,
കപൗണ്സറിലറിയംഗട  എനറിവ  നല്കറി  ആപരപ്പോഗദസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതന  പസ്തുത  പദതറി  പതട
ജറിലകളറിനല  ഓപരപ്പോ  പബപ്പോകറില്  കൂടെറി  ആരയംഭറിക്കുനതറിനയം  മുന്  വര്ഷനത  കുടെറിശറിക
നല്കുനതറിനമപ്പോയറി  45.5130  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന പകപ്പോരയം 23.0010 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  സറി2/88/2021/സപ്പോനവീവ.  നമ്പര്
കതട.]

ഖണറിക   51

2235-60-200-72 (25)―പകരള സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷപ്പോ പദതറി   -  സമപ്പോശസപ്പോസയം

സമപ്പോശസപ്പോസയം   പദതറി  പകപ്പോരയം  നറിലവറിനല  9,554  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളക്കുയം  2020-21-നല
പതവീക്ഷറിത  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളക്കുയം  ധനസഹപ്പോയയം  നല്കുനതറിനയം  കുടെറിശറിക  അനവദറിക്കുനതറിനയം
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ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോനണനട സമറിതറി വറിലയറിരുതന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്
25.1342  പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന പകപ്പോരയം 8.7695 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  സറി2/88/2021/സപ്പോനവീവ.  നമ്പര്
കതട.]

ഖണറിക   52

2235-60-200-68―മപ്പോനസറിക നവല്ലുവറിളറി പനരറിടുന വദകറികളക്കു പവണറിയള്ള സപ്പോമൂഹദ മനനഃശപ്പോസ
പസവനയം

നപപ്പോതു നറിരതറില് കപ്പോണുന അനപ്പോഥരപ്പോയറിടള്ള മപ്പോനസറിക പരപ്പോഗറികളകട അടെറിയനര
സയംരക്ഷണവയം  പുനരധറിവപ്പോസവയം  ഉറപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പകരള  കസപകപ്പോ  പസപ്പോഷദല്
റവീഹപ്പോബറിലറിപറഷന്  രജറിപസ്ട്രേഷന്  ചെടയം  അനസരറിച്ചട  രജറിസ്റ്റര്  നചെയട  പവര്തറിക്കുന
34  സപ്പോപനങ്ങളകട   ഗപ്പോന്റട  അനവദറിച്ചു  വരുനനവനയം   കൂടെപ്പോനത  ആറട  പുതറിയ
സപ്പോപനങ്ങള കൂടെറി ഗപ്പോന്റെറിനട അപപക്ഷറിക്കുകയയം നചെയനവനയം സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
പസ്തുത സപ്പോപനങ്ങളക്കു കൂടെറി ഗപ്പോന്റെട അനവദറിക്കുനതറിനട നറിലവറിനല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം
പരദപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശവീര്ഷകതറില് 80 ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2235-60-200-68  പപ്പോന് ശവീര്ഷകതറില് നറിനയം  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറി ലഭദമപ്പോയറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ഡറി) വകുപറിനന്റെ 30-7-2021-നല ഡറി2/162/2020/സപ്പോനവീവ.  നമ്പര്
കതട]

ഖണറിക   53

2235-02-101-89―വറികലപ്പോയംഗര്ക്കുപവണറി ഭവനങ്ങള നടെതന സനദ സയംഘടെനകളക്കുയം
സപ്പോപനങ്ങളക്കുമുള്ള ധനസഹപ്പോയയം
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ശപ്പോരവീരറിക  കവകലദമുള്ളവനര  സയംരക്ഷറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളറിനല  അപനവപ്പോസറികളകട
ഗപ്പോന്റട  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  ഫണട  യഥപ്പോസമയയം
ലഭദമപ്പോകപ്പോതറിരുനതുമൂലയം ഗപ്പോന്റെട ലഭറികപ്പോത സപ്പോപനങ്ങളകട പസ്തുത തുക 2019-20-നല
ഫണറില് നറിനയം നല്കുകയണപ്പോയറി. ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശവീര്ഷകതറില്  30 ലക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുത
ണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനവദറിച്ചറിടറില. 

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ഡറി) വകുപറിനന്റെ 29-7-2021-നല  ഡറി2/162/2020/സപ്പോനവീവ. നമ്പര്
കതട.]

ഖണറിക   54

2235-02-104-97―യപ്പോചെക പകനങ്ങള

യപ്പോചെക  പകനങ്ങളറിനല  അപനവപ്പോസറികളകട  ഗപ്പോന്റെട  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  2018-19
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷനത ഫണട യഥപ്പോസമയയം ലഭദമപ്പോകപ്പോതറിരുനതുമൂലയം   2019-20-നല ഫണറില്
നറിനയം  നല്കുകയണപ്പോയറി.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്   28  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ തുക ലഭദമപ്പോയറിടറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  29-7-2021-നല  സപ്പോനവീവ.  സറി1/174/2020/സപ്പോനവീവ
നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   55

2235-02-103-96―വറിധവകളുനടെ നപണ്കുടറികളുനടെ വറിവപ്പോഹതറിനള്ള ധനസഹപ്പോയയം 

നറിര്ദനരപ്പോയ  വറിധവകളുനടെ  നപണ്കുടറികളകട  വറിവപ്പോഹധനസഹപ്പോയയം  കുടെറിശറിക
കൂടെപ്പോനത വറിതരണയം നചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശവീര്ഷകതറില് 3.8651  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

1182/2021.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിധവകളുനടെ നപണ്മകളക്കുള്ള വറിവപ്പോഹധനസഹപ്പോയയം അനവദറിക്കുനതട 2235-02-
191-50,  2235-02-192-50,  2235-02-198-50  എനവീ  ശവീര്ഷകങ്ങളറിലപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്
2235-02-103-96 ശവീര്ഷകതറില് അധറിക തുക ആവശദനപടറിടറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  30-7-2021-നല   സപ്പോനവീവ-സറി1/174/2020/സപ്പോനവീവ.
നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   56

4235-02-102-88 ―ഡറിസ്ട്രേറികട ഏര്ലറി ഇന്റെര്നവന്ഷന് നസന്റെറുകളുനടെ നറിര്മപ്പോണയം

കുടറികളറിനല കവകലദങ്ങളുയം വളര്ച്ചപ്പോ മുരടെറിപ്പുയം പപ്പോയംരയംഭ പരറിപശപ്പോധനയറില് തനന
കനണതപ്പോനയം  ഇടെനപടെല്  നടെതപ്പോനയം  ഉപദ്ദേശറിച്ചട  എലപ്പോ  ജറിലകളറിലയം  ഡറിസ്ട്രേറികട  ഏര്ലറി
ഇന്റെര്നവന്ഷന്  നസന്റെറുകള  തുടെങ്ങുവപ്പോന്  സര്കപ്പോര്  തവീരുമപ്പോനറിച്ചറിടണട.  മരപ്പോമതട
പണറികളകപ്പോയറി  5  നസന്റെറുകളക്കുകൂടെറി പണയം അനവദറിക്കുവപ്പോനള്ളതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്
6.5  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനവദറിച്ചറിടറില. 

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ഡറി) വകുപറിനന്റെ 29-7-2021-നല  ഡറി2/162/2020/സപ്പോനവീവ. നമ്പര്
കതട.]

ഖണറിക  -57

2235-02-001-90―വനറിതപ്പോ ശറിശുവറികസന ഡയറകറപ്പോഫവീസട 

വനറിതപ്പോ ശറിശുവറികസന വകുപറിന കവീഴറില് ജറിലപ്പോ തലതറില് ഓഫവീസട സയംവറിധപ്പോനയം
നറിലവറില്  വനറിടള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ഓഫവീസുകളറിനല  ജവീവനകപ്പോര്ക്കുട  ശമ്പളതറിനയം  മറട
ഓഫവീസട നചെലവകളക്കുയം നറിലവറിനല തുക തറികച്ചുയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശവീര്ഷകതറില്   7.0211  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2235-02-001-90(NP)നല  വറിവറിധ  സബട  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്  G.O.  (Rt)  No.
5581/2020/dated 30-09-2020, G.O.(Rt) No.6990/2020 dated 1-12-2020, G.O.(Rt)
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No.  6456/2020  dated  9-11-2020  എനവീ  സര്കപ്പോര്  ഉതരവകള  പകപ്പോരയം  അധറിക
ധനവറിഭവ  സമപ്പോഹരണയം  മുപഖന  ആനക  10,77,000  രൂപ  വകയറിരുതറിയറിടണട.  G.O.
(Rt)No. . 6456/2020 dated 9-11-2020  പകപ്പോരയം അനവദറിച്ച  9,000  രൂപ  SDG  വഴറി
regularise നചെയറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (എ)  വകുപറിനന്റെ  22-5-2021-നല  സപ്പോനവീവ-എ 1/103/2020/സപ്പോനവീവ.
നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   58

2235-02-001-88 ―ഡറിപപ്പോര്ടടനമന്റെല് ഓഫവീസര്മപ്പോര്ക്കുള്ള ഇന് സര്വവീസട നടയറിനറിയംഗട

വനറിതപ്പോ ശറിശു വറികസന വകുപറിനല ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുയം മറട പസ്റ്റകട പഹപ്പോളപഡഴറിനയം
നടയറിനറിയംഗട  നല്കുനതറിനയം  ബറിഡ്ജട  പകപ്പോഴ്സുകള  സയംഘടെറിപറിക്കുനതറിനയം  തുക
ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  30  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശവീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറി ഡട  19  മഹപ്പോമപ്പോരറിമൂലയം  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പനരറിടള്ള
പരറിശവീലനയം നടെതനതറിനട  നറിയന്ത്രണയം ഉള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി ശവീര്ഷകതറില്  22-2-2021
വനര 4,01,500 രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട നചെലവഴറിച്ചറിടള്ളതട. ആയതറിനപ്പോല് ടെറി ശവീര്ഷകതറിപന്മേല്
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ തുക കണപതണതറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (എ)  വകുപറിനന്റെ  22-5-2021-നല സപ്പോനവീവ.  എ 1/103/2020/സപ്പോനവീവ.
നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക      59 

2235-02-102-62 (1  )―കപൗമപ്പോരപപ്പോയതറിലള്ള  നപണ്കുടറികളകട സപ്പോമൂഹദ മനനഃശപ്പോസ
പസവനയം   (  സയംസപ്പോന വറിഹറിതയം  )

സ്കൂളുകളറില് കപൗമപ്പോരകപ്പോരപ്പോയ വറിദദപ്പോര്ത്ഥറിനറികളകട  കപൗണ്സറിലറിയംഗുയം മപ്പോര്ഗനറിര്പദ്ദേശവയം
നല്കുനതറിനട നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിടള്ള കസപകപ്പോ പസപ്പോഷദല് കപൗണ്സറിലര്മപ്പോരുനടെ ഓണപറററിയയം
വര്ദറിപറിച്ചട   സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  പുറനപടുവറിച്ചറിടള്ളതറിനപ്പോല്  വര്ദറിപറിച്ച  നറിരകറില്
ഓണപറററിയയം  നല്കുനതറിനയം  മറട  പതവീക്ഷറിത  നചെലവകളക്കുയം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്  55 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  19  പശപ്പോതലതറില് കസപകപ്പോ പസപ്പോഷദല് കപൗണ്സറിലര് തസറികയട
നടയറിനറിയംഗട  നടെതപ്പോതതറിനപ്പോലയം  അനവദറിച്ച  സ്കൂള  കപൗണ്സറിലര്  തസറികകളറില്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  നറിയമനയം  നടെകപ്പോതതറിനപ്പോലയം  2235-02-102-62(p)  ശവീര്ഷകതറില്
അനവദറിച്ച തുക പരദപ്പോപ്തമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് കസപകപ്പോ പസപ്പോഷദല് കപൗണ്സറിലര്മപ്പോര്കട
വര്ദറിപറിച്ച  ഓണപറററിയയം  നല്കുനതറിനട  പവണറി  2235-02-102-62  ശവീര്ഷകതറില്
അധറിക തുക ആവശദമറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  21-1-2021-നല   SJD-E2/112/2020/SJD  നമ്പര്
കതട.]

ഖണറിക  -60

2235-02-102-56―അയംഗന്വപ്പോടെറി  പകനങ്ങനള  സവീകളക്കുയം  കുടറികളക്കുയം  പവണറിയള്ള
സപ്പോമൂഹദ  വറിഭവ  പകനങ്ങളപ്പോയറി  വറികസറിപറികല്  -  ഒരു  ജവീവറിതചെക്ര
സമവീപനയം

സവീകളുനടെയയം കുടറികളുനടെയയം സമഗ വറികസനയം ലക്ഷദമറിടനകപ്പോണട അയംഗന്വപ്പോടെറികനള
സപ്പോമൂഹറിക  വറിഭവ  പകനങ്ങളപ്പോയറി  വറികസറിപറിക്കുനതറിനട  ഉപദ്ദേശറിക്കുന  പസ്തുത  പദതറി
പകപ്പോരയം  അടപപ്പോടെറിയറില്  പവര്തറിക്കുന  കമന്യൂണറിററി  കറിച്ചനള്ള തുക  കനണപതണതട
ഈ ശവീര്ഷകതറില് നറിനപ്പോണട.  ആയതറിനട നറിലവറിനല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21 -നല അവസപ്പോന ബപ്പോച്ചട ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി 2,09,73,917 രൂപ 2235-
02-102-56  ശവീര്ഷകതറില്നറിനയം  അനവദറിക്കുനതറിനട  ലഭദമപ്പോയ  നപപ്പോപപപ്പോസല്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിരുനനവങറിലയം ഈ ശവീര്ഷകതറില് അധറിക തുക അനവദറിക്കുകയണപ്പോയറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ബറി) വകുപറിനന്റെ 28-7-2021-നല സപ്പോനവീവ. ബറി1/276/2020/സപ്പോനവീവ. നമ്പര്
കതട.]

ഖണറിക-61

2235-02-102-55―അയംഗന്വപ്പോടെറി നതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുനടെയയം സഹപ്പോയറികളുനടെയയം പതറിഫലയം 

അയംഗന്വപ്പോടെറികളറിനല  വര്കര്,  നഹല്പര്,  മറിനറി  അയംഗന്വപ്പോടെറികളറിനല  വര്കര്
എനറിവര്കട യഥപ്പോക്രമയം  5300/-, 4300/-, 5300/-  ക്രമതറില് ഓണപറററിയയം നല്കുനതറിനയം
ഒപ്പോണയം നഫസ്റ്ററിവല് അലവന്സട നല്കുനതറിനയം ഈ ശവീര്ഷകതറില്  36.2456  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അയംഗന്വപ്പോടെറി  ജവീവനകപ്പോര്കട  ഓണപറററിയയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറില്  അധറിക  ധനസഹപ്പോയയം  അനവദറിക്കുകയണപ്പോയറില.  എനപ്പോല്  ബഡ്ജററില്നറിനയം
അധറികരറിച്ചട  നചെലവഴറിച്ച  13,47,07,273  രൂപ  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  3975/2021/ധന  തവീയതറി
12-5-2021 പകപ്പോരയം ക്രമവീകരറിച്ചറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ബറി) വകുപറിനന്റെ 28-7-2021-നല ബറി2/83/2020/സപ്പോനവീവ.  നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക  -62

2235-02-102-53 ―നനചെല്  ഡട നനററടസട കമവീഷന്

നനചെല്ഡട  നനററടസട കമവീഷനട നറിലവറിനല ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറില് വപ്പോഹനവപ്പോടെക
യറിനതറില് വകയറിരുതറിയറിടള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 1.5 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21-ല് ബഡ്ജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ 250 ലക്ഷയം രൂപയറില് ആനക
127 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട അനവദറിച്ചറിടള്ളതട. അധറിക തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (എ) വകുപറിനന്റെ 29-7-2021-നല  എ 2/127/2020/സപ്പോനവീവ.  നമ്പര് കതട.]
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2225-02-102-50―അടപപ്പോടെറിയറിനല നവജപ്പോത ശറിശുകളക്കുപവണറിയള്ള ആദദ      1000   ദറിന
പരറിപപ്പോടെറി

ശറിശുകളുനടെ  ശരറിയപ്പോയ  വറികപ്പോസതറിനപ്പോയറി  ഗര്ഭധപ്പോരണയം  മുതല്   ആദദനത
ആയറിരയം ദറിവസതറിനന്റെ പപ്പോധപ്പോനദയം സയംബനറിച്ചട യവതവീയവപ്പോകളകട കപൗണ്സറിലറിയംഗട,
പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരയം,  പരപ്പോഗപതറിപരപ്പോധയം, മുലയൂടലറിനന്റെ പപ്പോധപ്പോനദയം,  മറട പൂരക ആഹപ്പോരങ്ങള
എനറിവ  സയംബനറിച്ചട  പബപ്പോധവല്കരണയം  നല്കുനതറിനപ്പോയള്ള  പരറിപപ്പോടെറികളപ്പോണട  ഈ
പദതറിയറില്  ഉളനപടുതറിയറിരറിക്കുനതട.  നറിലവറില്  11  പപപ്പോജക്ടുകളറില്  നടെപറിലപ്പോകറി
വരുന പസ്തുത പദതറി  2020-2021-ല്  28 പപപ്പോജക്ടുകളറിപലകട കൂടെറി വദപ്പോപറിപറിക്കുവപ്പോന്
ലക്ഷദമറിടറിരറിക്കുന.  കൂടെപ്പോനത  THRS  പഫപ്പോര്ടറിഫറിപകഷന്,  കറസട  പഫപ്പോര്ടറിഫറിപകഷന്
എനറിവയറുള്ള തുകയയം ഈ ശവീര്ഷകതറില്നറിനയം വറിനറിപയപ്പോഗറിപകണതുള്ളതറിനപ്പോല് ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അടപപ്പോടെറിയറിനല നവജപ്പോത ശറിശുകളക്കുപവണറിയള്ള  ആദദ 1000 ദറിന പരറിപപ്പോടെറിയട
2235-02-102-50  ശവീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണനമന  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശയനടെ അടെറിസപ്പോനതറില്  നപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറികപ്പോന് വനറിതപ്പോശറിശു വറികസന
വകുപട  ഡയറകര്കട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുകയണപ്പോയറി.  എനപ്പോല്  പകപ്പോവറിഡട  19  മഹപ്പോമപ്പോരറി
വദപ്പോപകമപ്പോയതുകപ്പോരണയം  ചെറില  ഘടെകങ്ങളറില്  മപ്പോറയംവരുതറിയതറിനപ്പോല്  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ടെറി  ശവീര്ഷകതറില് അധറിക തുക ആവശദമറില എന വറിവരയം
വനറിതപ്പോശറിശു വറികസന വകുപട  ഡയറകര് ററിപപപ്പോര്ടട നചെയറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (ബറി)  വകുപറിനന്റെ  16-1-2021-നല സപ്പോനവീവ.  ബറി1/275/2020/സപ്പോനവീവ.
നമ്പര് കതട.]
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2235-02-102-42―ഇതര സയംസപ്പോന നതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുനടെ കുടറികളകപ്പോയള്ള പഡ നകയര്
നസന്റെറുകളുയം നമപ്പോകബല് ക്രഷുകളുയം 

അസയംഘടെറിത പമഖലയറിലള്ള സവീകളുനടെ നതപ്പോഴറില് പങപ്പോളറിതയം വര്ദറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
അങണവപ്പോടെറി  പകനങ്ങനള  സയംപയപ്പോജറിപറിച്ചട  നടെപറിലപ്പോക്കുന  അങണവപ്പോടെറി  ക്രഷുകളുനടെ
പവര്തനതറിനപ്പോയറി കൂടുതല് അടെറിസപ്പോന സപൗകരദങ്ങള ഒരുപകണതുണട. പുതറിയതപ്പോയറി
30  അങണവപ്പോടെറി  ക്രഷുകള  കൂടെറി  ആരയംഭറിക്കുവപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  94  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരളതറിനല  നറിര്മപ്പോണപമഖലയറിലയം  മറട  നതപ്പോഴറില്  പമഖലകളറിലയം  ഉള്ള
പവര്തനങ്ങളകപ്പോയറി  എതറിയറിടളള  ഇതര  സയംസപ്പോന  നതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള  പകല്
സമയങ്ങളറില് നതപ്പോഴറിലറില് ഏര്നപടുന സമയതട അവരുനടെ ആറു വയസറില് തപ്പോനഴയള്ള
കുഞങ്ങനള സുരക്ഷറിതമപ്പോയറി  പരറിചെരറിക്കുക എന ലക്ഷദപതപ്പോനടെ     2017-18  വര്ഷയം
എറണപ്പോകുളയം  ജറിലയറില്  നകപ്പോച്ചറി  (അര്ബന്-2)  ICDS  പപപ്പോജകറിനന്റെ  പരറിധറിയറില്
ആരയംഭറിച്ചതപ്പോണട  നമപ്പോകബല്  ക്രഷട  പദതറി.  തുടെര്നട  തറിരുവനനപുരയം,  പതനയംതറിട,
പകപ്പോടയയം, പപ്പോലകപ്പോടെട,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട,  കണ്ണൂര്, തൃശ്ശൂര്, ഇടുകറി, ആലപ്പുഴ എനവീ ജറിലകളറില്
കൂടെറി  പദതറി  ആവറിഷ്കരറിച്ചട  നടെപറിലപ്പോകറിയറിരുന.  എനപ്പോല് പകപ്പോവറിഡട  19  വദപ്പോപനനത
തടെര്നള്ള  പപതദക  സപ്പോഹചെരദയം  കണകറിനലടുതട   31-5-2020,  തവീയതറിപയപ്പോടുകൂടെറി
പദതറി  നറിര്തലപ്പോക്കുനതറിനട  12-7-2020-നല  സ.ഉ.  (ആര്.ററി.)  നമ്പര്  326/2020/
സപ്പോനവീവ.  പകപ്പോരയം ഉതരവപ്പോകുകയയം പസറുത തവീയതറി മുതല് പദതറി നറിര്തലപ്പോക്കുകയയം
നചെയറിടണട.  പസ്തുത തവീയതറി വനരയള്ള Committed expenditure-നള്ള 20 ലക്ഷയം രൂപ
ടെറി ഉതരവറിലൂനടെ അനവദറിച്ചു നല്കറിയറിടണട.
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ഇതര  സയംസപ്പോന  നതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുനടെ  കുടറികള  കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്  അവര്കട  ഒപയം
അസയംഘടെറിത  പമഖലയറിനല  നതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുനടെ  കുടറികനളകൂടെറി  ഉളനപടുതറി  നമപ്പോകബല്
ക്രഷറിനന്റെ   പവര്തനയം   കൂടുതല്  നമച്ചനപടുതനതറിനപ്പോയള്ള  നടെപടെറികള  സസവീകരറിച്ചു
വരറികയപ്പോയറിരുനനങറിലയം പകപ്പോവറിഡട  19  പരപ്പോഗ വദപ്പോപനതറിനന്റെ  സപ്പോഹചെരദതറില് ടെറി പദതറി
നറിര്തലപ്പോപകണറിവന.  കൂടെപ്പോനത അയംഗനവപ്പോടെറി-കയം-  ക്രഷട പദതറി നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനയം
പപ്പോപയപ്പോഗറിക  ബുദറിമുടകള  ഉണപ്പോയറി.  പമല്  സപ്പോഹചെരദതറില്  അധറിക  തുകയള്ള
ഫണറിനള്ള നപപ്പോപപപ്പോസല് ലഭദമപ്പോയറിടറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (ഇ)  വകുപറിനന്റെ  30-7-2021-നല  SJD-E1/214/2021/SJD  നമ്പര്
കതട.]
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2235-02-103-99-10―സപ്പോമൂഹദപക്ഷമ പബപ്പോര്ഡട  -   അയംശദപ്പോനയം   -   സയംഭപ്പോവന

പബപ്പോര്ഡറിനന്റെ  ഭരണ  നചെലവകളക്കുയം  നചെയര്പപഴനന്റെ  ഒപ്പോണപറററിയതറിനമപ്പോയറി
2020-21  വര്ഷപതയട  ബഡ്ജറട  എസ്റ്ററിപമറട  പകപ്പോരയം  സയംസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി
1,32,37,758   രൂപ ആവശദമപ്പോയറിവരുന..   ഇതറിന പുറപമ  2014-15,  2015-16,  2017-18
എനവീ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷങ്ങളറില്  പബപ്പോര്ഡട  നചെയര്പപഴനന്റെ  ഓണപറററിയയം  നല്കറിയ
വകയറില്  നചെലവപ്പോയ  3,84,000  രൂപ  കുടെറിശറിക  ഇനതറില്  സര്കപ്പോരറില്നറിനയം
പബപ്പോര്ഡറിന  ലഭറികപ്പോനണട.  നറിലവറിനല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  99.53  ലക്ഷയം  രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (സറി) വകുപറിനന്റെ 28-7-2021-നല  സറി2/88/2021/സപ്പോനവീവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   66

2235-02-103-95-34―സ്റ്റപ്പോറന്യൂടററി വറിമന്സട കമവീഷന്

വനറിതപ്പോ കമവീഷന് നചെയര്പപഴനന്റെയയം  അയംഗങ്ങളുനടെയയം ജവീവനകപ്പോരുനടെയയം ഡറി.എ.
കുടെറിശറിക നല്കുനതറിനയം മുന്കപ്പോല കമവീഷന് അയംഗങ്ങളുനടെ വറിരമറികല് ആനകൂലദങ്ങള
നല്കുനതറിനയം ഈ ശവീര്ഷകതറില് 24 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള വനറിതപ്പോ കമവീഷന് നചെയര്പപഴനന്റെയയം അയംഗങ്ങളുനടെയയം ജവീവനകപ്പോരുനടെയയം
ഡറി.എ.  കുടെറിശറിക   നല്കുനതറിനട  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  1906/2020/ധന.  തവീയതറി
5-3-2020  പകപ്പോരയം  8,00,000  രൂപയയം  മുന്കപ്പോല കമവീഷന്  അയംഗങ്ങളുനടെ  വറിരമറികല്
ആനകൂലദങ്ങള  നല്കുനതറിനട  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  2882/2020/ധന.  തവീയതറി
27-4-2020 പകപ്പോരയം 11,20,000 രൂപയയം അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ബറി) വകുപറിനന്റെ 28-7-2021-നല സപ്പോനവീവ. ബറി2/83/2020/സപ്പോനവീവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   67

2235-02-103-80―നജന്ഡര് പപ്പോര്കട

നജന്ഡര്  പപ്പോര്കറിനന്റെ  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടള്ള  കദപ്പോമ്പറിനന്റെ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള
പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനയം  ലറിയംഗസമതസയം  സയംബനറിച്ച  രണപ്പോയം  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  സപമളനയം
വറിളറിച്ചുപചെര്ക്കുനതറിനള്ള പപ്പോരയംഭ നടെപടെറികളക്കുയം അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര വനറിതപ്പോ വദപ്പോപപ്പോര പകനയം
ആരയംഭറിക്കുനതറിനള്ള ആദദഘട പവര്തനങ്ങളക്കുയം ഭരണപരമപ്പോയ മറട നചെലവകളക്കുയം
നറിലവറിനല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോനണനട സമറിതറി വറിലയറിരുതന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  2.6622  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് 2235-02-103-80  നജന്ഡര് പപ്പോര്കട  (പപ്പോന്)
ശവീര്ഷകതറില്  14.5878  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതറിയറിരുന.  നജന്ഡര്  പപ്പോര്കട
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  കദപ്പോമ്പസറിനന്റെ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള  പൂര്തറിയപ്പോനയങറിലയം  കരപ്പോര്
കമ്പനറി  നചെററിയ  തുകയള്ള  ബറിലട ല്ല്  മപ്പോത്രപമ  സമര്പറിച്ചറിരുനള്ളൂ.  2020-21  വര്ഷനത
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്നറിനയം  തനന ഈ തുക  അനവദറിച്ചു  നല്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടണട.
ലറിയംഗസമതസയം  സയംബനറിച്ച  രണപ്പോയം  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  സപമളനതറിനയം  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില് നറിനതനന ഫണട കനണതവപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചു.  കൂടെപ്പോനത  പകപ്പോവറിഡട  -19
മഹപ്പോമപ്പോരറിയനടെ  പശപ്പോതലതറില്  പരറിശവീലന  പരറിപപ്പോടെറികള  പപപ്പോലള്ള   പദതറികള
നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറില. ഈ  സപ്പോഹചെരദതറില് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയപപപ്പോനല
അധറിക  തുകയനടെ  ആവശദയം  ഉണപ്പോകപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  അതറിന  പവണറി  ശറിപപ്പോര്ശ
സമര്പറിച്ചറിടറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി (ബറി) വകുപറിനന്റെ 28-7-2021-നല സപ്പോനവീവ ബറി3/259/2020/സപ്പോനവീവ.
നമ്പര് കതട.]
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ഖണറിക   68

2235-02-103-77―വറിധവകളുനടെ  കുടറികളകട  ഉനത  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസതറിനപവണറിയള്ള 
ധനസഹപ്പോയയം

വറിധവകളുനടെ    കുടറികളകട   ഉനത വറിദദപ്പോഭദപ്പോസതറിനട ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി ലഭറിക്കുന
അപപക്ഷകളുനടെ എണ്ണയം കൂടുതലപ്പോയതറിനപ്പോല്  നറിലവറിലള്ള ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനട  പുറപമ
1 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനവദറിച്ചട നല്കറിയറിടറില.

(സപ്പോമൂഹദനവീതറി (എ) വകുപറിനന്റെ 28-7-2021 -നല എ 4/68/2020-സപ്പോനവീവ. നമ്പര് കതട.)

ഖണറിക   69

2235-02-103-68 ―വനറിതപ്പോ വറികസന പദതറികള

വനറിതകളുനടെ ഉനമനതറിനയം പക്ഷമതറിനമപ്പോയറി പുതറിയ പദതറികള ആവറിഷ്കരറിച്ചട
നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട  നറിലവറിനല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്
2 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഈ ശവീര്ഷകതറില്,  പദതറി നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ
24  പകപ്പോടെറി രൂപയട പുറപമ,സര്കപ്പോര് ഉതരവട  G.O.(Rt)No.1859/Fin dated 26-2-2021
പകപ്പോരയം 2.5 പകപ്പോടെറി രൂപ റവീ അപപപ്പോപറിപയഷന് മുപഖന ലഭദമപ്പോയറിടണട. 

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (ബറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  സപ്പോനവീവ.  ബറി3/259/2020/
സപ്പോനവീവ. നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക      70

2235-02-104-99―ശവീ ചെറിത്രപ്പോ പഹപ്പോയം സഹപ്പോയധനയം 

ശവീചെറിത്രപ്പോ  പഹപ്പോയം  ജവീവനകപ്പോര്കട  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണയം  നടെതറി  ശമ്പളയം
നല്കുനതറിനട നറിലവറിനല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില് 60.36
പകപ്പോടെറി രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

1182/2021.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന പകപ്പോരയം  11  ലക്ഷയം  രൂപ ശമ്പളയറിനതറില്  അധറികമപ്പോയറി
അനവദറിച്ചറിടണട.

(സപ്പോമൂഹദനവീതറി (സറി) വകുപറിനന്റെ 28-7-2021-നല  സറി2/88/2021/സപ്പോനവീവ. നമ്പര് കതട.)

ഖണറിക   71

2235-60-200-72(01)―പകരള സപ്പോമൂഹദ  സുരക്ഷപ്പോ  പദതറി  -    കദപ്പോന്സര് ബപ്പോധറിതരപ്പോയ
കുടറികളക്കുപവണറിയള്ള സുരക്ഷപ്പോ പദതറി

കപ്പോന്സര് പരപ്പോഗയം ബപ്പോധറിച്ച  18  വയസറിനതപ്പോനഴ പപ്പോയമുള്ള കുടറികളകട  സപൗജനദമപ്പോയറി
ചെറികറിത്സ  നല്കുന  ഈ  പദതറി  പകപ്പോരയം  പുതറിയ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളകട  ചെറികറിത്സ
നല്കുനതറിനയം കുടെറിശറിക അനവദറിക്കുനതറിനമപ്പോയറി ഈ ശവീര്ഷകതറില്   13 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക ആവശദനപടറിടറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല   സറി2/88/2021/സപ്പോനവീവ  നമ്പര്
കതട.]
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2235-60-200-72(03)―സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷപ്പോ പദതറി    -    അവറിവപ്പോഹറിതരപ്പോയ അമമപ്പോരുനടെയയം
അവരുനടെ കുടറികളുനടെയയം പുനരധറിവപ്പോസയം   (  പസ്നേഹസര്ശയം  )

അവറിവപ്പോഹറിതരപ്പോയ  അമമപ്പോനരയയം  അവരുനടെ  കുടറികനളയയം  പുനരധറിവസറിപറിക്കുക
എന  ഉപദ്ദേശദപതപ്പോനടെ  ആവറിഷ്കരറിച്ചട  നടെപറിലപ്പോക്കുന  പസ്നേഹസര്ശയം  പദതറിയറിലൂനടെ
പതറിമപ്പോസയം 2,000 രൂപ ധനസഹപ്പോയയം നല്കറിവരുന. നറിലവറിലള്ള ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളക്കുട
കുടെറിശറികയയം  പുതറിയ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളകട  സഹപ്പോയവയം  അനവദറിക്കുനതറിനട  നറിലവറിനല
വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില് 5.1792 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന പകപ്പോരയം 3.0348 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  സറി2/88/2021/സപ്പോനവീവ.  നമ്പര്
കതട.]
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2235-60-200-72(05)―പകരള സപ്പോമൂഹദ സുരക്ഷപ്പോ പദതറി  -  തപ്പോപലപ്പോലയം പദതറി

ജന്മേനപ്പോയള്ള ഹൃദയകവകലദങ്ങള,  ജനറിതക പരപ്പോഗങ്ങള മറട  ഗുരുതര  പരപ്പോഗങ്ങള
എനറിവയപ്പോല്  കഷ്ടനപടുന  18  വയസ്സുവനരയള്ള  കുടറികളകട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയം  സപൗജനദ
ചെറികറിത്സ  ലഭദമപ്പോക്കുന  തപ്പോപലപ്പോലയം  പദതറിയറില്  കഹപകപ്പോടെതറി  വറിധറിനദപ്പോയപകപ്പോരയം
അപൂര്വപരപ്പോഗമപ്പോയ  Pompe  ബപ്പോധറിച്ച  കുടറികളുനടെ  ചെറികറിത്സയപ്പോയയം  ധനസഹപ്പോയയം
നല്പകണതുള്ളതറിനപ്പോല് നറിലവറിനല വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോനണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുതന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശവീര്ഷകതറില് 10 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന പകപ്പോരയം 5.2917 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചറിടണട.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  സറി2/88/2021/സപ്പോനവീവ.  നമ്പര്
കതട.]
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2235-60-200-72-11―പകരള സപ്പോമൂഹദ സുരക്ഷപ്പോ പദതറി  -  പസ്നേഹപൂര്വയം 

മപ്പോതപ്പോപവപ്പോ  പറിതപ്പോപവപ്പോ  അനലങറില്  ഇരുവരുയം  മരണനപട  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി
പറിനപ്പോകയം നറില്ക്കുന കുടറികളകട  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസതറിനട  ധനസഹപ്പോയയം നല്കുന പസ്തുത
പദതറിയറില്  2017-18  മുതലള്ള  കുടെറിശറികയയം  പുതറിയ  അപപക്ഷകര്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയവയം
നല്കുനതറിനട  കൂടുതല്  തുക  വകയറിരുപതണതട  അനറിവപ്പോരദമപ്പോനണനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുതന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില് 28.7322 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക ആവശദനപടറിടറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (സറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല   സറി2/88/2021/സപ്പോനവീവ  നമ്പര്
കതട.]
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4235-02-103-99―നറിര്ഭയ പഹപ്പോമുകളുനടെ നറിര്മപ്പോണയം

പവീഡനതറിനട ഇരയപ്പോയ സവീകനള പുനരധറിവസറിപറിക്കുനതറിനള്ള അഭയ പകനങ്ങള
ആരയംഭറികപ്പോന്  ഈ  പദതറി  ലക്ഷദമറിടുന.  2  ജറിലകളറില്  കൂടെറി  പുതറിയ  പഹപ്പോമുകളുനടെ
നറിര്മപ്പോണയം  ആരയംഭറിക്കുനതറിനയം  വണ്  പസ്റ്റപ്പോപട  നസന്റെററിനന്റെ  നറിര്മപ്പോണതറിനട  പകന
സഹപ്പോയയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലയം  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

വയനപ്പോടെട ജറിലയറില് വമണ് ആന്റെട ചെറില്ഡ്രന്സട പഹപ്പോയം നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  PWD

ലഭദമപ്പോകറിയ  2,20,13,000  രൂപയനടെ  നപപ്പോപപപ്പോസല്  സര്കപ്പോരറിപലയട  നല്കറിയറിരുന.

കഴറിഞ്ഞ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷനത നറിര്ഭയ പഹപ്പോമുകളുനടെ നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  4235-02-

103-99 എന ശവീര്ഷകതറില് 1  പകപ്പോടെറി രൂപ മപ്പോത്രപമ വകയറിരുതറിയറിരുനള്ളൂ. വയനപ്പോടെട

പഹപ്പോമറിനന്റെ നറിര്മപ്പോണതറിനട അയംഗവീകപ്പോരയം ലഭറിക്കുന മുറയട തുക നല്കുനതറിനപ്പോയറി 2 പകപ്പോടെറി

രൂപ  കൂടെറി  ടെറി  ശവീര്ഷകതറില്  ലഭദമപ്പോകണനമനട  അഭദര്ത്ഥറിച്ചറിരുന.  എനപ്പോല്  PWD

നലറിയ  2,20,13,000 രൂപയനടെ  Estimate  പുനപരറിപശപ്പോധറികണനമന  സര്കപ്പോര്

നറിര്പദ്ദേശതറിനന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  Estimate  Revise  നചെയട  നലപ്പോന്  PWD  പയപ്പോടെട

ആവശദനപടറിരുനനങറിലയം,  ആയതട  യഥപ്പോസമയയം  ലഭദമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്  ബഡ്ജററില്

അനവദറിച്ച തുക പപപ്പോലയം നചെലവഴറിയപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറില.  ഈ സപ്പോഹചെരദതറില്,  ധനപുനര്

വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ,  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ  2  പകപ്പോടെറി

രൂപ ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട സര്കപ്പോരറിപലയട നപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിടറില.

[സപ്പോമൂഹദനവീതറി  (ബറി)  വകുപറിനന്റെ  28-7-2021-നല  സപ്പോനവീവ.  ബറി3/259/2020 സപ്പോനവീവ.

നമ്പര് കതട]
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2235-02-106-98-34-3―ദുര്ഗുണ പരറിഹപ്പോര പപ്പോഠശപ്പോല –മറ്റു നചെലവകള  -   മററിനയം

  ദുര്ഗുണ പരറിഹപ്പോര പപ്പോഠശപ്പോലയറിനല അപനവപ്പോസറികളക്കുള്ള അടെറിയനര ചെറികറിത്സപ്പോ

നചെലവട,  മരുനട,  മറട നചെലവകള എനറിവയറിലണപ്പോകുന വര്ദനവട കണകറിനലടുതട ഈ

ശവീര്ഷകതറില്  3  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം തവീരുന മുറയട ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന തുക വകയറിരുതവപ്പോന്

നടെപടെറി സസവീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

[ആഭദനര  (ബറി)  വകുപറിനന്റെ  11-8-2020-നല  ബറി2/157/2020/ആഭദനരയം  നമ്പര്

കതട.]



45

ഖണറിക   77

2235-02-800-81-31―മുനപ്പോക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിനല സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി പറിനപ്പോകയം   നറില്ക്കുന
വറിഭപ്പോഗങ്ങളക്കുപവണറിയളള   പകരള  സയംസപ്പോന  കമവീഷന്    -
സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം

മുനപ്പോക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിനല സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി പറിനപ്പോകയം നറില്ക്കുന വറിഭപ്പോഗങ്ങളകട
പവണറിയള്ള  പകരള  സയംസപ്പോന  കമവീഷനറിനല  അയംഗങ്ങളുനടെ  ശമ്പളയം,  മറലവന്സുകള
എനറിവയപ്പോയറി നറിലവറിലളള ബജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്
1.26 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

മുനപ്പോക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിനല സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി പറിനപ്പോകയം നറില്ക്കുന വറിഭപ്പോഗങ്ങളക്കു
പവണറിയള്ള  പകരള  സയംസപ്പോന  കമവീഷനന്റെ  ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വ൪ഷതറില് നറിലവറിനല ബഡ്ജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി 60 ലക്ഷയം രൂപയട (പനപ്പോണ് പപ്പോന്) പുറനമ
111.7  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുന൪വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി  നപ്പോലട  ഗഡുകളപ്പോയറി  കമവീഷനട
അനവദറിച്ചറിടണട.

[നപപ്പോതുഭരണ (ഏപകപ്പോപനയം) വകുപറിനന്റെ 30-7-2021-നല സറി.ഡറി എന്3/24/ 2021/നപപ്പോഭവ.
നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   78

2235-02-800-80―പഡപ്പോ.  അയംപബദ്കര്  പപപ്പോസ്റ്റട  നമടറികട  പസപ്പോളര്ഷറിപട  പഫപ്പോര്
ഇകപണപ്പോമറികലറി ബപ്പോകട പവഡട സ്റ്റുഡന്റെടസട

പസ്തുത  പദതറിപകപ്പോരയം  മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയങ്ങളറിനല  പപ്പോവനപട  കുടറികളുനടെ  പഠന
നചെലവകളകപ്പോയറി നറിലവറിലള്ള ബഡ്ജറട വറിഹറിതപതകപ്പോള കൂടുതല് തുക ആവശദമപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശവീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്,  100%  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറിയപ്പോയ  Dr.
Ambedkar Post Matric Scholarships for Economically Backward Classes Students
എന  പദതറിയറില്  91.19  ലക്ഷയം  രൂപ  സയംസപ്പോന  ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിടണപ്പോ
യറിരുനനവങറിലയം  തുകനയപ്പോനയംതനന  അനവദറിച്ചറിടറില..  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറിയപ്പോ
യതറിനപ്പോല്,  പകരളസയംസപ്പോന  മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയ  പക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷന്,  കൂടുതല്  തുക
ആവശദനപടറിരുനമറില.

[നപപ്പോതുഭരണ  (ഏപകപ്പോപനയം)  വകുപറിനന്റെ  30-7-2021-നല  സറി.ഡറി.എന്4/83/2021/നപപ്പോഭവ.
നമ്പര് കതട.]
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2235-02-190-97―പകരള  സയംസപ്പോന  മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷനളള

ധനസഹപ്പോയയം  -(  പപ്പോന്  )

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വറിജയകരമപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോകറിയ  ഏനറ  ജനശദ

പറിടെറിച്ചുപററിയ മയംഗലദ സമുനതറി പദതറികട നറിലവറില് ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഇല.  കൂടെപ്പോനത

കഴറി ഞ്ഞ രണട വര്ഷമപ്പോയറി വറിജയകരമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോകറിവരുന മുനപ്പോക സമുദപ്പോയങ്ങളറിനല

ഏറവയം ജനശദ പനടെറിയ പദതറിയപ്പോയ ഭവന സമുനതറി പദതറിയറില് അഗഹപ്പോരങ്ങളുനടെയയം

വവീടുകളുനടെയയം  നവവീകരണതറിനയം  പുനരുദപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി  കഴറി ഞ്ഞ  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷയം  11.40  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതറിയറിരുന.  നറിലവറില്  അഗഹപ്പോരങ്ങളുനടെ

നവവീകരണതറിനയം പുനരുദപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി മപ്പോത്രമപ്പോണട തുക വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുനതട.

പസ്തുത  പദതറികളുനടെ  സുഗമമപ്പോയ  നടെതറിപറിപലകപ്പോയറി  മയംഗലദ  സമുനതറി  പദതറികട

5 പകപ്പോടെറി രൂപയയം ഭവനപുനരുദപ്പോരണ പദതറികപ്പോയറി 6 പകപ്പോടെറി രൂപയയം ഉളനപനടെ ആനക

11  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്,  മുനപ്പോക സമുദപ്പോയങ്ങളറിനല സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി

പറിനപ്പോകയം നറില്ക്കുന കുടുയംബങ്ങളറിനല  നപണ്കുടറികളുനടെ  വറിവപ്പോഹതറിനട  ധനസഹപ്പോയയം

നല്കുന മയംഗലദ സമുനതറി പദതറിയനടെ നടെതറിപറിപലകപ്പോയറി 5 പകപ്പോടെറി രൂപയയം, മുനപ്പോക

സമുദപ്പോയങ്ങളറിനല അശരണരപ്പോയ വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്  ഏനറ  പതവീക്ഷപയപ്പോനടെ  കപ്പോണുന ഏറവയം

വലറിയ  ജനപങപ്പോളറിതമുള്ള  ഭവനസമുനതറി  പദതറിയനടെ  വറിജയകരമപ്പോയ

നടെതറിപറിപലകപ്പോയറി  6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയയം,  ഉപധനപ്പോഭദര്ഥനവഴറിപയപ്പോ

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അനവദറികണനമനട  വറിഷയ  നറിര്ണ്ണയ  സമറിതറി  XIII

(സപ്പോമൂഹദപസവനയം)  ശറിപപ്പോര്ശ നചെയറിരുനനവങറിലയം,  “മയംഗലദ സമുനതറി”  പദതറികട

മപ്പോത്രമപ്പോണട ഉപധനപ്പോഭദര്ഥന മുഖപ്പോനറിരയം ഒരു പകപ്പോടെറി രൂപയയം ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി

1.5 പകപ്പോടെറി രൂപയയം അനവദറിച്ചറിടള്ളതട.

[നപപ്പോതുഭരണ  (ഏപകപ്പോപനയം)  വകുപറിനന്റെ  30-07-2021-നല  സറി.ഡറി  എന്4/83/

2021/നപപ്പോഭവ. നമ്പര് കതട.]



47

ഖണറിക   80

2235-02-190-97―പകരള  സയംസപ്പോന  മുനപ്പോക  സമുദപ്പോയപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷനളള
ധനസഹപ്പോയയം  -(  പനപ്പോണ്പപ്പോന്  )

പകരള  സയംസപ്പോന  മുനപ്പോകപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷനറിനല  നചെയര്മപ്പോനന്റെ  പപഴണല്
സ്റ്റപ്പോഫറിലള്ളവര്കട ശമ്പള നചെലവകളകപ്പോയറി ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശവീര്ഷകതറില്   40  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  സയംസപ്പോന  മുനപ്പോകപക്ഷമ  പകപ്പോര്പപറഷന്  നചെയര്മപ്പോനന്റെ  പപഴണല്
സ്റ്റപ്പോഫയംഗങ്ങളകട ശമ്പള ഇനതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   40
ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറികണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചെയറിരുനനവങറിലയം അധറിക
തുകനയപ്പോനയം തനന അനവദറിച്ചറിടറില.

[നപപ്പോതുഭരണ (ഏപകപ്പോപനയം) വകുപറിനന്റെ 30-7-2021-നല സറി.ഡറി.  എന്4/83/ 2021/നപപ്പോഭവ.
നമ്പര് കതട.]

ഖണറിക   81

2235-60-200-94-  വറിമുകഭടെന്മപ്പോരുനടെ കുടറികളകട ധനസഹപ്പോയയം

വറിമുക  ഭടെന്മപ്പോരുനടെ  കുടറികളക്കുള്ള  ധനസഹപ്പോയതറിന  പുറനമ  അമപ്പോല്ഗപമറഡട
ഫണറിനല രണ്ടു പദതറികള കൂടെറി ഈ ശവീര്ഷകതറില് ഉളനപടുതറിയ സപ്പോഹചെരദതറില് ഈ
ശവീര്ഷകതറില്  25  ലക്ഷയം  രൂപ   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിമുക ഭടെന്മപ്പോരുനടെ കുടറികളക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയയം എന കണകറിനതറില് 2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  50,00,000  രൂപ അനവദറിച്ചറിരുന.  ഈ കണകറിനതറില് നറിനയം
29,19,000  രൂപ  നചെലവപ്പോക്കുകയയം  5,13,000  രൂപ  2235-60-200-87-06  എന
കണകറിനതറിപലകട  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  നടെതകയയം  ബപ്പോകറി  15,68,000  രൂപ
സറണര്  നചെയ്യുകയയം  നചെയറിരുന.  അപപക്ഷകര്  കുറവപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്  ഈ
ശവീര്ഷകതറില് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

(കസനറികപക്ഷമ വകുപറിനന്റെ  8-7-2021-നല  SW3/20/2021/കസ.പക്ഷ.വ.  നമ്പര്
കതട.)
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ഖണറിക   82

2235-60-200-88―കസനറിക പക്ഷമ ഡയറകപററട 

ഇ-ഓഫവീസട  നടെപറിലപ്പോകറിയതുമപ്പോയറി  ബനനപടട  പുതറിയതപ്പോയറി  കമ്പന്യൂടറുകളുയം
അനബന സപ്പോധനങ്ങളുയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനള്ള നചെലവറിപലകപ്പോയറി    ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  
5  ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഇ-ഓഫവീസട നടെപറിലപ്പോക്കുനതുമപ്പോയറി ബനനപടട ഈ ശവീര്ഷകതറില് 5 ലക്ഷയം രൂപ
കൂടെറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി  ശവീപപ്പോര്ശ  നചെയറിരുനനവങറിലയം  കസനറികപക്ഷമ
ഡയറകപറററില്  നറിലവറിലള്ള   സയംവറിധപ്പോനങ്ങളുമപ്പോയറി  തനന  ഇ-ഓഫവീസട  നടെപറിലപ്പോകറി
യതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(കസനറികപക്ഷമ  വകുപറിനന്റെ 8-7-2021-നല SW3/20/2021/കസ.പക്ഷ.വ.  നമ്പര്
കതട.)

ഖണറിക   83

2235-60-200-87―ജറിലപ്പോ കസനറിക പക്ഷമ ഓഫവീസുകള   (  സപ്പോപന നചെലവട  )

ഇ-ഓഫവീസട  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനയം  പുതറിയതപ്പോയറി  കമ്പന്യൂടറുകളുയം  അനബന
സപ്പോധനങ്ങളുയം വപ്പോങ്ങുനതറിനയം  K-swan connectivity-ക്കു പവണറിയയം  ഈ ശവീര്ഷകതറില്
55 ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ജറിലപ്പോ  കസനറിക  പക്ഷമ  ഓഫവീസുകളറില്  ഇ-ഓഫവീസട  സമ്പ്രദപ്പോയയം
നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പുതുതപ്പോയറി  കമ്പന്യൂടറുകളുയം  അനബന  സപ്പോധനങ്ങളുയം
വപ്പോങ്ങുനതറിനയം  K-swan  connectivity-ക്കു  പവണറിയയം  55  ലക്ഷയം  രൂപ  നചെലവട
പതവീക്ഷറിച്ചറിരുന.  പസ്തുത  തുക  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയ്യുകയയം  നചെയറിരുന.  എനപ്പോല്
പകപ്പോവറിഡ ട  19  രൂക്ഷമപ്പോയതറിനപ്പോല്  BSNL/Keltron  എനവീ  ഏജന്സറികളറില്നറിനയം
സമയബനറിതമപ്പോയറി എസ്റ്ററിപമറട ലഭദമപ്പോയറില. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ഇനതറില് അധറിക തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

(കസനറികപക്ഷമ  വകുപറിനന്റെ  8-7-2021-നല  SW3/20/2021/കസ.പക്ഷ.വ.  നമ്പര്
കതട.)
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ഖണറിക   84

2235-60-200-82―അവശതയനഭവറിക്കുന  രണപ്പോയം  പലപ്പോക  മഹപ്പോയദ  പയപ്പോദപ്പോകളകട
ധനസഹപ്പോയയം

31-8-2017-നല  സ.ഉ.(എയം.എസട.)  നമ്പര്  289/17/നപപ്പോ.ഭ.വ.  പകപ്പോരയം  രണപ്പോയം
പലപ്പോകമഹപ്പോയദ  പസനപ്പോനറികളക്കുയം  അവരുനടെ  വറിധവകളക്കുയം  നല്കറിവനറിരുന
സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയയം  വര്ദറിപറിച്ചതറിനട  ആനപപ്പോതറികമപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിടറില. നറിലവറില്  139 പസനപ്പോനറികളക്കുയം 1500 വറിധവകളക്കുയം ആനകൂലദയം
നല്പകണതുണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്   7.7344  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

അവശതയനഭവറിക്കുന  രണപ്പോയം  പലപ്പോകമഹപ്പോയദ  പയപ്പോദപ്പോകളക്കുയം  അവരുനടെ
വറിധവകളക്കുയം പതറിമപ്പോസയം 8,000 രൂപ വവീതയം സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയയം നല്കുനതറിനപ്പോയറി
8  പകപ്പോടെറി രൂപ  ഈ കണകറിനതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനവദറിച്ചറിരുന.
സമറിതറിയനടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനടെ  അടെറിസപ്പോനതറിലയം  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത
കുടെറിശറിക  ധനസഹപ്പോയതകയയം  കൂടെറി  കണകറിനലടുതട  ഈ  കണകറിനതറില്
11,86,74,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനവദറിക്കുകയയം  നചെയ.  ഇതറില്നറിനയം  നചെലവപ്പോയ
19,66,47,626  രൂപ കുറിഴറിച്ചട  ബപ്പോകറി  തുകയപ്പോയ  20,26,374  രൂപ സറണര് നചെയ്യുകയയം
നചെയ.

(കസനറികപക്ഷമ  വകുപറിനന്റെ  8-7-2021-നല  SW3/20/2021/കസ.പക്ഷ.വ.  നമ്പര്
കതട.)

ഖണറിക   85

2235-60-200-71―ജവപ്പോന്മപ്പോര്കട  പവണറിയളള  ക്രറിസ് തുമസട  നന്യൂ ഇയര്  ബമ്പര് പലപ്പോടററിയനടെ
അറപ്പോദപ്പോയയം  -  ഫപ്പോഗട പഡ ഫണട   അകപൗണറിപലക്കുളള   ററിലവീസട

4-1-2013-ല് നറുനകടുപട നടെന ജയ്ജവപ്പോന് പലപ്പോടററിയനടെ നനറട പപപ്പോഫറിററില് നറിന
മുഴുവന്  തുകയയം  ലഭദമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്  നറിലവറിലളള  സവീമുകളറില്നറിനയം  നല്കറിവരുന
വറിവറിധയറിനയം സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയയം വര്ദറിപറിക്കുവപ്പോന് നറിര്വപ്പോഹമറിലപ്പോത സപ്പോഹചെരദയം
നറിലനറില്ക്കുന.  കൂടെപ്പോനത  പുതറിയ  സവീമുകള  ഉളനപടുതവപ്പോനയം  പരറിമറിതറിയണട.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  8.97  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

1182/2021.
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സസവീകരറിച്ച നടെപടെറി

ജയട ജവപ്പോന് പലപ്പോടററിയനടെ നനറട പപപ്പോഫറിറട തുക  12  പകപ്പോടെറി  97  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട.
ആയതറില്നറിനയം  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോത്രപമ  ലഭദമപ്പോയറിരുനള്ളൂ.  സമറിതറിയനടെ
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനവദറിച്ചറിടണട.
ബപ്പോകറി 7 പകപ്പോടെറി 97 ലക്ഷയം രൂപ ഈ കണകറിനതറില് അനവദറിച്ചു കറിടപ്പോനണട.

(കസനറികപക്ഷമ  വകുപറിനന്റെ  8-7-2021-നല  SW3/20/2021/കസ.പക്ഷ.വ.  നമ്പര്
കതട.)            

നക. രപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണന്,
തറിരുവനനപുരയം,     നചെയര്മപ്പോന്,
2021 ആഗസ്റ്റട 2.                                                                  സബ്ജകട കമറിററി XIII.


