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സബ്ജകറ കേമനിറനി II
(ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം)
(2021-2023)
ഘടെന
സചയര്മഭാന:
ശപീ. സകേ. രഭാജന,
റവനന്യൂ ഭവനനനിര്മഭാണന്റിം വകുപ്പുമനനി.
എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള് :
ശപീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന,
പട്ടേനികേജഭാതനി, പട്ടേനികേവര്ഗ, പനിനഭാക്ക വനിഭഭാഗ കക്ഷേമ കദേവസസ്വന്റിം വകുപ്പുമനനി.
അന്റിംഗങ്ങള്:
കഡഭാ. എന. ജയരഭാജറ
ശപീ. എന. എ. സനലനിക്കുനറ
ശപീ. സകേ. ഡനി. പകസനന
ശപീ. പനി. ടെനി. എ. റഹപീന്റിം
ശപീ. എന്റിം. രഭാജകഗഭാപഭാലെന
ശപീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടെനപള്ളനി
ശപീ. സനപീഷ്കുമഭാര് കജഭാസഫറ
ശപീ. പനി. വനി. ശപീനനിജനിന.
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
ശപീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി
ശപീ. തനിദേപീപറ. സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി
ശപീമതനി എന്റിം. ജയശപീ, സഡപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി
ശപീമതനി രജനി ഡനി. ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

6
അവതഭാരനികേ
ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി II-സന 2020 ഏപനില് 1 മുതല്
2021 മഭാര്ചറ 31 വസരയള്ള ആനുകേഭാലെനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ കകേരള നനിയമസഭയസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം
കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസലെ ചട്ടേന്റിം 239 (1) അനുസരനിചറ സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ
ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.
റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലെയളവനില് സമനിതനി 23-7-2020, 23-12-2020, 25-2-2020 എനപീ
തപീയതനികേളനിലെഭായനി 3 കയഭാഗങ്ങള് കചരുകേയണ്ടഭായനി. വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷേന കടെക്കണ
കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്, 2019-20-സലെ സമനിതനിയസടെ ആക്ഷേന കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ, ആനുകേഭാലെനികേ
റനികപഭാര്ട്ടേറ എനനിവയസടെ കേരടെറ റനികപഭാര്ട്ടേറ പരനിഗണന, ചട്ടേതനിസന സഭാധൂകേരണന്റിം എനനിവയഭായഭാണറ
സമനിതനി കയഭാഗങ്ങള് കചര്നതറ. പസ്തുത കയഭാഗങ്ങളനിസലെ ശരഭാശരനി ഹഭാജര്നനിലെ 55% ആയനിരുന.
ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 7 അദര്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതറ. ആയതനിസന വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങള്
ചുവസടെ കചര്ക്കുന.
അദര്യഭായന്റിം I―സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള്
അദര്യഭായന്റിം II―സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള്
അദര്യഭായന്റിം III―സമനിതനി പരനിഗണനിച കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള്/എസറ.ആര്.ഒ.-കേള്
അദര്യഭായന്റിം IV―നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 എ പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്ത വനിഷയങ്ങള്
അദര്യഭായന്റിം V―സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള്
അദര്യഭായന്റിംVI―(a) 2020-21-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള
ആക്ഷേന കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം.
(b) സമനിതനി പരനിഗണനിച വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ
വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങള്.
അദര്യഭായന്റിം VII―സമനിതനിയസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള് സന്റിംബനനിച വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങള്
കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള് അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.
ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2021 ജൂലലെ 1 -ാം തപീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,
2021 ജൂലലെ 1.

സകേ. രഭാജന,

സചയര്മഭാന,
സബ്ജകറ കേമനിറനി II.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ
അദര്യഭായന്റിം I
സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള്
(1) 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷേന കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ,
23-7-2020-സലെ കയഭാഗന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേറ 24-8-2020-നറ സഭയനില്
സമര്പനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
(2) ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി II-സന 2019-20
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ആനുകേഭാലെനികേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ, 23-7-2020-സലെ കയഭാഗന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേറ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
അദര്യഭായന്റിം II
സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള്
ഇല.
അദര്യഭായന്റിം III
സമനിതനി പരനിഗണനിച എസറ.ആര്.ഒ.
1) The Kerala Service Inam Land (Vesting and Enfranchisement)
Amendment Rules, 2019 (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 996/2019 തപീയതനി 23-12-2019)
23-7-2020-സലെ കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം സഭാധൂകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
അദര്യഭായന്റിം IV
നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 എ പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്ത വനിഷയങ്ങള്
ഇല.
അദര്യഭായന്റിം V
സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള്
നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ വനിവരങ്ങള് ചുവസടെ കചര്ക്കുന.
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സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര്

XI―ജനിലഭാഭരണവന്റിംപലെവകേയന്റിം

വകുപറ

സഭയനില്
സമര്പനിച
തപീയതനി

കകേരള സന്റിംസഭാന
ദുരന്തനനിവഭാരണ
24-8-2020
അകതഭാറനിറനി
(സകേ.എസറ.ഡനി.എന്റിം.എ.)

2016-17

അദര്യഭായന്റിം VI
a) 2020-21-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള
ആക്ഷേന കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉള്സപടുത്തുന വനിവരങ്ങള് സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം.
ആസകേ
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ
എണന്റിം

റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉള്സപടുതനിയനിട്ടുള്ള
മറുപടെനി ലെഭനിച
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ
ഖണനികേ നമ്പര്

മറുപടെനി
ലെഭനിക്കുവഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ
ഖണനികേ നമ്പര്

മറുപടെനി
ലെഭനിക്കുവഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ
ആസകേ എണന്റിം

30

1,3,4,6 -27

2,5,18,28,29,30
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(b) വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്കേളനിനകമല് സഭയനില് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ആക്ഷേന കടെക്കണ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില് ഉള്സപടെഭാത തഭാസഴെപറയന റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള
ഡനികലെ കസ്റ്റേററസമനറ ബഹ.വകുപ്പുമനനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയന്റിം നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്
സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.

2019-20-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(ഫയല് നമ്പര് 3015/സബറ.സനി.ബനി1/2019/നനി.സസ.)
ശനിപഭാര്ശ
2053-00-093-98―സന്റിംസഭാനസത വനികലജറ, തഭാലൂക്കറ, റവനന്യൂ ഡനിവനിഷനുകേളുസടെ പുനസന്റിംഘടെന
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 25 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
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പുതുതഭായനി രൂപപീകേരനിച റവനന്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫപീസുകേള്, തഭാലൂക്കുകേള് എനനിവയസടെ
പുനനഃസന്റിംഘടെനയസടെ പഭാരന്റിംഭ സചലെവകേള്ക്കഭായനി നനിലെവനിസലെ തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി

മനസനിലെഭാക്കുന.

ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ

ആയതനിനഭാല്
ഈ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ

ശപീര്ഷകേതനില്

1.4

കകേഭാടെനി

രൂപ

അഥവഭാ

അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 1)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനിയസടെ ശനിപഭാര്ശയസടെ അടെനിസഭാനതനില് 2019-20 വര്ഷന്റിം
2053-00-093-98 NPV ശപീര്ഷകേതനില് അധനികേധനഭാനുമതനിയഭായനി 15,04,000 രൂപ
അനുവദേനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
2053-00-093-99―കേളകേറടെര്മഭാരുന്റിം മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാരുന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 163.645 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
ഔകദേര്യഭാഗനികേ വഭാഹനങ്ങള് ഇലഭാത പുതനിയതുന്റിം പഴെയതുമഭായ ആര്.ഡനി.ഒ. ഓഫപീസുകേള്,
തഭാലൂക്കുകേള് എനനിവയറ 10 ലെക്ഷേന്റിം രൂപയനില് കുറവള്ള വഭാഹനങ്ങള് വഭാങ്ങുനതനിനറ
നനിലെവനില് സര്ക്കഭാര് ഉതരവഭായ തുകേ കൂടെഭാസത കൂടുതല് തുകേ ആവശര്യമഭാസണനറ സമനിതനി
മനസനിലെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന

വഴെനികയഭാ ഈ ശപീര്ഷകേതനില് 20 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിക്കണസമനറ
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 2)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
2019-20 വര്ഷതനില് 2053-00-093-99-21(1) ശപീര്ഷകേതനില് 60 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ
അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയഭായനി വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനറ അനുവദേനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
2250-00-101-99―സന്റിംസഭാന ധര്മകേഭാരര്യന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
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തനിരുവനന്തപുരന്റിം എസറ.എന്റിം.വനി. സറകൂളനില് സനിതനിസചയ്യുന കക്ഷേതതനിസലെ പൂജഭാരനിക്കറ
നല്കുന ഓണകററനിയന്റിം പതനിമഭാസന്റിം ആയനിരന്റിം രൂപയനില്നനിനന്റിം രണ്ടഭായനിരന്റിം രൂപയഭായനി
ഉയര്തനി സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള സഭാഹചരര്യതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ ഈ ശപീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി 12,000
രൂപ അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 3)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
2019-20 വര്ഷതനില് 2250-00-101-99 ശപീര്ഷകേതനില് കുടെനിശനികേ സഹനിതന്റിം
28,000 രൂപ അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയഭായനി അനുവദേനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
റവനന്യൂ വകുപനിനറ കേപീഴെനിസലെ സപഭാതുസചലെവകേള്ക്കുള്ള തുകേ ഈ വര്ഷവന്റിം
സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനിസന ശപീര്ഷകേതനില് ഉള്സപടുതനിയനിരനിക്കുനതഭായന്റിം ആയതറ
തുടെര്നഭാല് മുനവര്ഷങ്ങളനികലെതുകപഭാസലെതസന നനിര്മഭാണ പവൃതനികേള്ക്കറ ഈ വര്ഷവന്റിം
പതനിസനനി കനരനിടുസമനന്റിം സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് റവനന്യൂ വകുപനിനറ
കേപീഴെനില് 'ജനറല് എകറസപനഡനിചര്' എന നഭാമതനില് ജനറല് സര്വ്വപീസനില് പുതനിസയഭാരു
ശപീര്ഷകേന്റിം അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 20)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
5475-00-800-80-Works assigned to other agencies' എന ശപീര്ഷകേതനിനറ
കേപീഴെനില് '02-Land Revenue' എന സബറ ശപീര്ഷകേന്റിം ബഡ്ജററ കസഭാഫറസവയറനില്
തുറനനിട്ടുണ്ടറ. 25-6-2019-സലെ 4853/2019/ധന. നമ്പര് ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 2019-20 സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം റവനന്യൂ വകുപനിസന നനിര്മഭാണ പവൃതനികേള്ക്കഭായനി അനുവദേനിച പഭാന ഫണ്ടറ 202900-001-98-PV എന റവനന്യൂ വകുപനിസനതസന ശപീര്ഷകേതനികലെക്കറ അധനികേ
ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെ മഭാറനി അനുവദേനിചനിട്ടുള്ളതുന്റിം ആയതനിനഭാല് 2019-20-സലെ പഭാന ഫണ്ടറ
പുതനിയ ശപീര്ഷകേതനികലെയറ മഭാറണസമന സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചസവങനിലുന്റിം ആയതറ
അനുവദേനിക്കുകേയണ്ടഭായനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് എഫറ2/259/2019/റവ. തപീയതനി 11-11-2020)
(ഡനിസലെ കസ്റ്റേററസമനറ 13-1-2021 -നറ സഭയനില് സമര്പനിച)
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2018-19-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(ഫയല് നമ്പര് 1605/സബറ.സനി.ബനി1/2018/നനി.സസ.)
ശനിപഭാര്ശ
2053-00-094-50―ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജ്സമനറ, ദുരന്ത നനിവഭാരണവന്റിം പുനരധനിവഭാസവന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം: 500 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന)
നനിലെവനില് ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയനിലുന്റിം കസ്റ്റേററ എമര്ജനസനി ഓപകറഷനസറ
സസനറനിലുന്റിം കജഭാലെനി സചയ്യുന ജപീവനക്കഭാരുസടെ ശമ്പളന്റിം വര്ക്കനിന്റിംഗറ ഗ്രൂപറ അന്റിംഗപീകേഭാരകതഭാസടെ
പഭാന ഫണ്ടനില് നനിനമഭാണറ നല്കേനിവരുനസതനന്റിം അകതഭാറനിറനിയസടെ പവര്തനന്റിം 10
വര്ഷന്റിം പൂര്തപീകേരനിചതഭായന്റിം സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശപീര്ഷകേതനില്
കനഭാണ പഭാന സഹഡറ (ശമ്പള സഹഡറ) അനുവദേനിചറ 150 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേന്റിം
അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 6)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
5-8-2019-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 6193/2019/ധന ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം ദുരന്ത
നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയനിലുന്റിം കസ്റ്റേററ എമര്ജനസനി ഓപകറഷനസറ സസനറനിലുന്റിം കജഭാലെനി
സചയ്യുന ജപീവനക്കഭാരുസടെ ശമ്പളന്റിം മഭാറുനതനിനറ "2053-00-094-42-00-00-0-N-VKERALA STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY' എന കനഭാണ
പഭാന ശപീര്ഷകേന്റിം അനുവദേനിചറ നലനിയനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
2053-00-094-47―സന്റിംസഭാന ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജ്സമനറ അകതഭാറനിറനിയസടെയന്റിം ജനിലഭാ ഡനിസഭാസ്റ്റേര്
മഭാകനജ്സമനറ അകതഭാറനിറനിയസടെയന്റിം ശഭാകപീകേരണന്റിം (100% കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതന്റിം)
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം: ഇല.
ഈ കപഭാജകനിനഭായനി കകേന്ദ്ര ഗവണസമനനില്നനിനന്റിം 55 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അനുവദേനിചനിട്ടുള്ളതഭായന്റിം
അതനില് 24.73 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ ഇതനിനകേന്റിം ലെഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.
ബഭാക്കനി തുകേയഭായ 30.27 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ശപീര്ഷകേതനില്
അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 7)
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സന്റിംസഭാന ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജ്സമനറ അകതഭാറനിറനിയസടെയന്റിം ജനിലഭാ ഡനിസഭാസ്റ്റേര്
മഭാകനജ്സമനറ അകതഭാറനിറനിയസടെയന്റിം ശഭാകപീകേരണന്റിം എന കപഭാജക്ടുമഭായനി ബനസപട്ടുള്ള
MOU -വനില് ഈ കപഭാജകറ 1-10-2015 മുതല് 31-1-2017 വസര നടെപനിലെഭാക്കണസമനന്റിം
ഇതനിനഭായനി 55 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദേനിക്കുസമനന്റിം പതനിപഭാദേനിചനിരുന.
2053-00-094-47 Strengthening of SDMA & DDMA എന ശപീര്ഷകേതനില്നനിനറ
26-3-2016-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 2186/2016/ഡനിഎന്റിംഡനി പകേഭാരന്റിം 39,39,000 രൂപയന്റിം
23-1-2017-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 54/2017/ഡനിഎന്റിംഡനി പകേഭാരന്റിം അഡപീഷണല്
ആതലറകസഷന വഴെനി 24,73,000 രൂപയന്റിം ഉള്സപസടെ 64,12,000 രൂപ (അറുപതനിനഭാലെറ
ലെക്ഷേതനി പനണ്ടഭായനിരന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം) സന്റിംസഭാന ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജറസമനറ
അകതഭാറനിറനിയസടെയന്റിം ജനിലഭാ ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജറസമനറ അകതഭാറനിറനിയസടെയന്റിം ശഭാകപീകേരണന്റിം
എന കപഭാജകനിനഭായനി അനുവദേനിചറ നല്കുകേയന്റിം ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചറ 14 ജനിലകേളനിലുന്റിം
വനിദേഗറദരുസടെ കസവനന്റിം ലെഭര്യമഭാക്കുകേയന്റിം ഈ കപഭാജകനിലൂസടെ നടെപനിലെഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിച
പവൃതനികേസളലഭാന്റിം പൂര്തപീകേരനിക്കുകേയന്റിം നനിലെവനില് ഈ കപഭാജകനിസന തുടെര്നടെതനിപറ
സന്റിംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏസറടുക്കുകേയന്റിം സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
2053-00-094-46―ലെഭാനറ ആനഡറ ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജറസമനറ ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂട്ടേറ - ധനസഹഭായന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 160 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന)
റവനന്യൂ ലഗഡറ, റവനന്യൂ വഭാര്ത എനനിവ പസനിദപീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം പനിനര്, സഭാനര്
ഉള്സപസടെ ഉപകേരണങ്ങള് വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം ഓപണ എയര് ആഡനികറഭാറനിയന്റിം
നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം സട്രെയനിനനിന്റിംഗനിനുന്റിം കൂടുതല് തുകേ ആവശര്യമഭായനി വരുസമനറ സമനിതനി
മനസനിലെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശപീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി 40 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ
അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 8)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
2017-18 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത പഭാന ഫണ്ടനില് ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂട്ടേറ ഓഫറ ലെഭാനഡറ
ആനഡറ ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജ്സമനനില് ഓപണ ഓഡനികറഭാറനിയന്റിം നനിര്മനിക്കുനതനിനഭായനി 10
ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അനുവദേനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം 31-3-2018-നറ സര്ക്കഭാര് ബഭാലെനസറ തുകേ TSB
അക്കക്കൗണ്ടനില്നനിനന്റിം പനിനവലെനിചതനിനഭാല് ടെനി വനിഷയതനില് മററ നടെപടെനികേസളഭാനന്റിം
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സസ്വപീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടേനിലഭാതതഭാണറ. നനിലെവനില് ഓപണ എയര് ഓഡനികറഭാറനിയന്റിം
നനിര്മനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് പസസ്തുത കേഭാരര്യഭാലെയതനില്നനിനന്റിം സസ്വപീകേരനിചവരുനനില.
ആയതനിനഭാല് ഇക്കഭാരര്യതനില് തുടെര്നടെപടെനികേളുന്റിം അധനികേ ഫണന്റിം അനുവദേനികക്കണ്ടതനില എനറ
ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂട്ടേറ ഓഫറ ലെഭാനഡറ ആനഡറ ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജ്സമനറ ഡയറകര് അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടറ
എനറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയസകേഭാള്ളുന.
(റഫനസറ നമ്പര് ജനി1/49/2020/റവ., തപീയതനി 23-1-2021)
ശനിപഭാര്ശ
2245-80-102-94―ഇന്തര്യയനില് സവള്ളസപഭാക്ക ഭപീഷണനി ഏറവന്റിം കൂടുതല് കനരനിടുന
സതരസഞ്ഞെടുത 30 ജനിലകേളനില് സഭാമൂഹനികേ സനദ പവര്തകേര്ക്കറ
പരനിശപീലെനന്റിം നല്കുനതനിനറ (ആപറത മനിത) –കകേഭാട്ടേയന്റിം ജനില
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : ഇല
ദുരന്ത
പതനികേരണവമഭായനി
ബനസപട്ടേറ
പഭാകദേശനികേ
കവഭാളനനിയര്മഭാസര
പരനിശപീലെനിപനിക്കുനതനിനഭായള്ള ഈ പദതനിക്കറ അനുവദേനിച തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന. ആകേയഭാല് പസ്തുത പദതനിയമഭായനി (ആപ്തമനിത) ബനസപട്ടേ ഈ
ശപീര്ഷകേതനില് 22.70 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 20)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
12-6-2019-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 371/19/ഡനിഎന്റിംഡനി ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം ആപ്തമനിത
കപഭാജകനിനഭായനി 22,70,000 രൂപ അനുവദേനിക്കുകേയന്റിം 7-11-2019-സലെ സ.ഉ.(ആര്റനി.) നമ്പര്
8797/2019/ധന. ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം ബനസപട്ടേ ശപീര്ഷകേതനില് അഡപീഷണല് ആതലറകസഷന
മുഖഭാന്തരന്റിം തുകേ വകേയനിരുതനി 21-12-2019-സലെ സ.ഉ.(ആര്റനി.) നമ്പര് 919/2019/ഡനിഎന്റിംഡനി
പകേഭാരന്റിം തുകേ റനിലെപീസറ സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
2245-80-800-80―പലെവകേ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പവര്തനതനിനുള്ള സചലെവകേള്
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 500 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
ഓഖനി ദുരന്ത ബഭാധനിതര്ക്കറ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ ധനസഹഭായന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന
ഈ ശപീര്ഷകേതനില് 10000 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 21)
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18-6-2018-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 5143/2018/ധന ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 2,00,00,000 രൂപ
റപീ-അകപഭാപനികയഷന മുഖഭാന്തരവന്റിം 16-8-2018-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 6967/2018/ ധന.
ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 5,00,00,000 രൂപയന്റിം 10-10-2018-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നന്റിം.8428/ 2018/ധന.
ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 3,00,00,000 രൂപയന്റിം അഡപീഷണല് ആതലറകസഷന മുഖഭാന്തരന്റിം
പസ്തുത ശപീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുത്തുകേയണ്ടഭായനി.
(റഫറനസറ നമ്പര് DMA4/406/2018-DMD, തപീയതനി 8-9-2020)
(ഡനികലെ കസ്റ്റേററസമനറ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച)

2016-17-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(ഫയല് നമ്പര് 4577/സബറ.സനി.ബനി.1/2016/നനി.സസ.)
ശനിപഭാര്ശ
2053-00-093-99―കേളകര്മഭാരുന്റിം മജനികസ്ട്രേട്ടേറമഭാരുന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,30,77.08 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
ശബരനിമലെ സപീസകണഭാടെനുബനനിചള്ള സചലെവനിനുന്റിം സസ്വഭാതനര്യ ദേനിനന്റിം, റനിപബനികേറ ദേനിനന്റിം
എനനിവ ജനിലകേളനില് സന്റിംഘടെനിപനിക്കുനതനിനുള്ള സചലെവനിനുമഭായനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള
തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന. ആകേയഭാല് പസ്തുത ആവശര്യതനികലെയഭായനി
100 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 5)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
2016-17-സലെ ശബരനിമലെ മണലെ-മകേരവനിളക്കറ കേഭാലെയളവനില് ഇടുക്കനി ജനിലയറ പതറ
ലെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം പതനന്റിംതനിട്ടേ ജനിലയറ 1.78 ലെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മനിനനി പമ്പയനിസലെ സചലെവകേള്ക്കറ
10 ലെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഈ വകുപനില്നനിനന്റിം അനുവദേനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
2215-02-105-95―ഗ്രഭാമപീണ ശുചപീകേരണ സര്വ്വപീസുകേള് (ശബരനിമലെ ശുചപീകേരണ പദതനിക്കുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം)
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 105.38 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
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ശബരനിമലെയനിസലെ പഭാസ്റ്റേനികേറ മഭാലെനിനര്യ നനിര്മഭാര്ജ്ജനതനിനുന്റിം ശുചപീകേരണ പവര്തനങ്ങള്ക്കുന്റിം
വനിശുദനി കസനഭാന്റിംഗങ്ങള്ക്കുള്ള ആനുകൂലെര്യങ്ങള്, സഭാനനികറഷന സസഭാലസറനിയസടെ സചലെവകേള്,
കടെഭാള്ഫപീ ലലെന കവഭാളനനിയര് രജനികസ്ട്രേഷന, കസഫറ ശബരനിമലെ കപഭാജകറ എനനിവയന്റിം പമ്പഭാ
നദേനിയനില്

നനികക്ഷേപനിക്കുന

തുണനികേള്

നപീക്കന്റിംസചയ്യുനതനിനുള്ള

സചലെവകേള്ക്കുമഭായനി

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന. ആകേയഭാല് ഈ
ഇനതനില് 819.62 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 15)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
2016-17-സലെ ശബരനിമലെ മണലെ-മകേരവനിളക്കറ കേഭാലെയളവനില് ശബരനിമലെ ശുചപീകേരണ
പദതനിക്കുള്ള ധനസഹഭായന്റിം ഇനതനില് ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനിനുപുറസമ അധനികേന്റിം തുകേ
ആവശര്യമഭായനി വനതനിനഭാല് 1.5 കകേഭാടെനി രൂപ അഡപീഷണല് ആതലറകസഷന മുഖഭാന്തരന്റിം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.
(റഫറനസറ നമ്പര് റവ-കദേവ.2/506/2020-റവ. തപീയതനി 2-2-2021)
ശനിപഭാര്ശ
3475-00-201-93―കേര്ഷകേ പുനരധനിവഭാസ ഫണ്ടനില്നനിനന്റിം സകേഭാടുക്കുനതനിനറ - മററ സചലെവകേള്
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 18 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമന്റിം നടെപനിലെഭാക്കനിയതുസകേഭാണ്ടറ നഷന്റിം സന്റിംഭവനിച ജന്മേനിമഭാര്ക്കറ
സഭാന്തസ്വന പതനിഫലെന്റിം നല്കുനതനിനുന്റിം മററ സഭാമ്പതനികേ സഹഭായന്റിം നല്കുനതനിനുമഭാണറ ഈ
ഇനതനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളസതനറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന. 1-9-2014-സലെ
ജനി.ഒ.(എന്റിം.എസറ) നമ്പര് 380/2014/റവനന്യൂ

ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം ജന്മേനി സപനഷന 1,500

രൂപയനില്നനിനന്റിം 3,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിസചങനിലുന്റിം ബഡ്ജറനില് അതനിനറ അനുസൃതമഭായ
വര്ദനവറ വരുതനിയനിട്ടേനിസലനറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന. ആകേയഭാല് പസ്തുത ആവശര്യന്റിം
കേണക്കനിസലെടുതറ 43.92 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 13)
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സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
ജന്മേനി സപനഷന നല്കുനതനിനഭായനി 43.92 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിക്കഭാന
വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ. പസ്തുത ശനിപഭാര്ശയസടെ അടെനിസഭാനതനില്
സപനിസമനറനി ഡനിമഭാനസറ കഫഭാര് ഗ്രഭാനനില് (ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന) ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുകേയന്റിം
1-11-2016-സലെ G.O.(Rt)No.8576/2016/Fin. പകേഭാരന്റിം 3475-00-201-93 ശപീര്ഷകേതനില്
43.92 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അനുവദേനിക്കുകേയന്റിം സചയ. 2016-17 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 3475-00-201-93
ശപീര്ഷകേതനില് ആസകേ 61.92 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ (18 ലെക്ഷേന്റിം + 43.92 ലെക്ഷേന്റിം) ലെഭനിചതനില്
49,41,154 രൂപ സചലെവറ സചയ്യുകേയന്റിം ബഭാക്കനി തുകേ 12,20,846 രൂപ സറണ്ടര് സചയ്യുകേയന്റിം
സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.
നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 3475-00-201-93 ശപീര്ഷകേതനില് 39.96 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ
അനുവദേനിചതനില് നഭാളനിതുവസര 20,86,900 രൂപയസടെ സചലെവറ വനനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
3475-00-201-89―1963-സലെ ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമപകേഭാരന്റിം ഏസറടുക്കസപട്ടേ മനിചഭൂമനിയസടെ
തഭാല്ക്കഭാലെനികേ നനിയനണ സചലെവറ
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമ പകേഭാരന്റിം സര്ക്കഭാരനികലെയറ ഏസറടുത എലഭാ ജനിലകേളനിലുമുള്ള
മനിചഭൂമനി ഭൂരഹനിത കേര്ഷകേസതഭാഴെനിലെഭാളനികേള്ക്കറ പതനിചറ നല്കുനതുവസരയന്റിം സന്റിംരക്ഷേനിക്കു
നതനിനുള്ള സചലെവകേള്ക്കഭായനി 20 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ പസ്തുത ശപീര്ഷകേതനില് അനുവദേനിക്കണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 14)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
ഏസറടുത മനിചഭൂമനി സന്റിംരക്ഷേനിക്കുനതനിനറ 20 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിക്കഭാന
വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ. പസ്തുത തുകേയസടെ അടെനിസഭാനതനില് 20 ലെക്ഷേന്റിം
അനുവദേനിക്കുനതനിനഭായനി സപനിസമനറനി ഡനിമഭാനറസറ കഫഭാര് ഗ്രഭാനനില് ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിചസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദേനിചനിരുനനില.
നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 3475-00-201-89 ശപീര്ഷകേതനില് 10 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ
അനുവദേനിചതനില് നഭാളനിതുവസര 1,78,800 രൂപയസടെ സചലെവറ വനനിട്ടുണ്ടറ.
(റഫറനസറ നമ്പര് എന 1/128/2020/റവ. തപീയതനി 24-2-2021)
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ശനിപഭാര്ശ
റവനന്യൂ വകുപനില്നനിനന്റിം യഥഭാസമയന്റിം സപഭാകപഭാസല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനറ
നല്കേഭാതതുസകേഭാണ്ടഭാണറ കേഴെനിഞ്ഞെ വര്ഷന്റിം NLRMP പദതനിക്കറ കകേന്ദ്രഭാനുമതനിയന്റിം കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതവന്റിം ലെഭനിക്കഭാതസതനന്റിം ആയതനിനഭാല് 2015-16 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദേനിച
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം സചലെവഴെനിക്കഭാന സഭാധനിചനിസലനന്റിം സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല് ഈ പദതനിക്കറ 100% കകേന്ദ്ര സഹഭായന്റിം ലെഭനിക്കുനതനിനുള്ള റനിലവസ്ഡറ
കപഭാകപഭാസല് അടെനിയന്തരമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനറ സമര്പനിക്കണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 16)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
2015-16 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം NLRMP പദതനിക്കറ കകേന്ദ്രവനിഹനിതസമഭാനന്റിം ലെഭനിചനിട്ടേനില.
2016 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം മുതല് ടെനി പദതനി 100% കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായനി (DILRMP)
മഭാറനിയനിട്ടുണ്ടറ. 2016-17 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം സമര്പനിച റനിലവസ്ഡറ സപഭാകപഭാസലെനിനറ
കകേന്ദ്രഭാനുമതനിയന്റിം 12.49 കകേഭാടെനി രൂപ കകേന്ദ്രവനിഹനിതവന്റിം (100%) ലെഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
കകേരളതനിസലെ 879 വനികലജുകേളനില് റപീസര്കവ്വ പൂര്തനിയഭാസയങനിലുന്റിം പലെര്ക്കുന്റിം ഭൂമനി
നഷസപട്ടേതഭായന്റിം നനിലെവനിസലെ രപീതനിയനില് ബഭാക്കനിയള്ള വനികലജുകേളനില്കൂടെനി റപീസര്കവ്വ
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനറ 50 വര്ഷസമങനിലുന്റിം കവണ്ടനിവരുസമനന്റിം സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല് റപീസര്കവ്വ നടെപടെനിക്രമങ്ങള് ലെഘൂകേരനിക്കണസമനന്റിം ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ
വനിദേര്യയസടെ സഹഭായകതഭാസടെ ഒരു സസ്പെഷര്യല് ടെപീമനിസനസക്കഭാകണ്ടഭാ ഏസതങനിലുന്റിം
ഏജനസനിസയസക്കഭാകണ്ടഭാ ചുരുങ്ങനിയ കേഭാലെയളവനില് റപീസര്കവ്വ നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
സസ്വപീകേരനിക്കണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 17)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
റപീസര്കവ്വ നടെപടെനികേള് ലെഘൂകേരനിചറ ആധുനനികേ സര്കവ്വ ഉപകേരണങ്ങളഭായ GPS
(Global Positioning System), ETS (Electronic Total Station) തുടെങ്ങനിയവയസടെ
സഹഭായതഭാല് ഡനിജനിറലെഭായനി റപീസര്കവ്വ നടെപടെനികേള് കുറമറ രപീതനിയനിലുന്റിം സമയബനനിതമഭായന്റിം
പൂര്തപീകേരനിക്കുനതനിനഭായള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വപീകേരനിച വരുന. 24-1-2017-സലെ സ.ഉ.
(എന്റിം.എസറ) 28/2017/റവനന്യൂ പകേഭാരന്റിം റപീസര്കവ്വ പുനസഭാപനിചതനിനുകശഷന്റിം 29
വനികലജുകേള് പൂര്ണമഭായന്റിം 18 വനികലജുകേള് ഭഭാഗനികേമഭായന്റിം പൂര്തപീകേരനിചറ റനിക്കഭാര്ഡുകേള്
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റവനന്യൂ ഭരണതനിനറ ലകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം അപകേഭാരന്റിം സന്റിംസഭാനതറ ആസകേ 908
വനികലജുകേളുസടെ റപീസര്കവ്വ പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ. റപീസര്കവ്വ സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനറ സര്കവ്വ വകുപനിസന മഭാനവകശഷനി അപരര്യഭാപ്തമഭായ സഭാഹചരര്യതനില്
കകേന്ദ്രസന്റിംസഭാന സര്ക്കഭാര് അന്റിംഗപീകൃത ഏജനസനികേളുസടെ കസവനന്റിം പകയഭാജനസപടുതനിയന്റിം
സര്കവ്വ സന്റിംബനനിചറ സഭാകങതനികേ പരനിജഭാനന്റിം ഉള്ളവകരയന്റിം സര്കവ്വ സ്കൂളനില്നനിനറ
സര്കവ്വ സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ ലെഭനിചവസരയന്റിം ഉള്സപടുതനിയന്റിം വഭാലെനികഡഷന കജഭാലെനികേള് സര്കവ്വ
വകുപനിസലെ നനിലെവനിലുള്ള ജപീവനക്കഭാസരസക്കഭാണ്ടറ നനിര്വ്വഹനിചന്റിം സന്റിംസഭാനതറ ഡനിജനിറല്
സര്കവ്വ നടെപനിലെഭാക്കുനതനിനറ തതസ്വതനില് അന്റിംഗപീകേഭാരന്റിം നല്കേനി 10-5-2018-സലെ സ.ഉ.
(എന്റിം.എസറ.) 181/2018/റവ. പകേഭാരന്റിം ഉതരവറ പുറസപടുവനിചനിട്ടുണ്ടറ. കൂടെഭാസത കൃതര്യവന്റിം
കേഭാരര്യക്ഷേമവമഭായ കസവനന്റിം ജനങ്ങള്ക്കറ ലെഭര്യമഭാക്കുനതനിനഭായനി ഭൂകരഖഭാ പരനിപഭാലെനതനിനുള്ള
തനങ്ങള് ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ, കപഭാക്കുവരവനിസന എലഭാ നടെപടെനികേളുന്റിം ഓണലലെന
സന്റിംവനിധഭാനവമഭായനി
സന്റിംകയഭാജനിപനിക്കുകേ,
ഭൂകരഖകേളുസടെ
പരനിപഭാലെനതനിനഭായനി
ഇനഫര്കമഷന
സടെകകഭാളജനിയനില്
അധനിഷനിതമഭായ
ചട്ടേക്കൂടുകേള്
അന്തനിമമഭായനി
നനിര്ണയനിക്കുകേ, റപീസര്കവ്വ ആധുനപീകേരനിക്കുകേ, സര്കവ്വ ഡനിജനിലറകസഷന നടെപടെനികേള്
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ എനപീ ലെക്ഷേര്യങ്ങള് മുനനനിര്തനി, ബനസപട്ടേ എലഭാ വകുപ്പുകേളുസടെയന്റിം
സഹകേരണന്റിം ഉറപഭാക്കനി പവര്തനിക്കുനതനിനുന്റിം, DILRMP മഭാര്ഗകരഖകേള്ക്കനുസൃതമഭായനി
കപഭാജകറ മഭാകനജ്സമനറ യൂണനിററ (PMU) ആയനി പവര്തനിചറ കപഭാജകറ പവര്തനങ്ങള്
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുന്റിംകവണ്ടനി 25-6-2018-സലെ സ.ഉ (എന്റിം.എസറ) 236/2018/റവ.
പകേഭാരന്റിം കകേരള ലെഭാനഡറ റനിക്കഭാര്ഡറ കമഭാഡലണകസഷന മനിഷന (KLRMM) എന കപരനില്
ഒരു സസഭാലസറനിയന്റിം രൂപപീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ. റവനന്യൂ ഭരണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി RELIS എന
കസഭാഫറസവയറുന്റിം, വസ്തുക്കള് രജനികസ്ട്രേഷനുകവണ്ടനി PEARL എന കസഭാഫറസവയറുന്റിം ആണറ നനിലെവനില്
ഉപകയഭാഗനിചവരുനതറ. ഈ രണ്ടറ കസഭാഫ്റ്റുസവയറുന്റിം NIC തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
സര്കവ്വ വകുപനിനഭായനി NIC തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള 'ഭൂനക്ഷേ' എന കസഭാഫറസവയര്കൂടെനി
ഉപകയഭാഗനിചറ സര്കവ്വ, റവനന്യൂ, രജനികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുകേളുസടെ ഭൂമനി സന്റിംബനമഭായ കസവനങ്ങള്
സന്റിംകയഭാജനിപനിചറ ഓണലലെന മുകഖന മഭാപറ ഉള്സപസടെയള്ളവയസടെ ഭൂപരനിപഭാലെനന്റിം
സഭാധര്യമഭാക്കുനതനിനഭാണറ ലെക്ഷേര്യമനിടുനതറ. ഇതനികലെക്കഭായനി NIC യമഭായനി ബനസപട്ടേറ
'ഭൂനക്ഷേ' എന കസഭാഫറസവയര് കേസ്റ്റേലമകസഷന നടെപടെനി സസ്വപീകേരനിചവരുന. സര്കവ്വ
പവര്തനങ്ങള് കവഗതനില് നടെപനിലെഭാക്കുനതനിനറ ആധുനനികേ സര്കവ്വ സമ്പ്രദേഭായമഭായ
CORS (Continuously Operating Reference Stations) സനററവര്ക്കറ സഭാപനിക്കുനതനിനറ
16-10-2020-സലെ സ.ഉ. (സഭാധഭാ)3179/2020/ആര്.ഡനി. നമ്പര് ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം
12 കകേഭാടെനി രൂപ സചലെവഴെനിക്കുനതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം സര്കവ്വ ഓഫറ
ഇന്തര്യ മുഖഭാന്തരന്റിം CORS സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി ടെനി സഭാപനവമഭായനി MoU ഒപ്പുവചറ തുടെര്
നടെപടെനികേള് സസ്വപീകേരനിചവരുനതുമഭാണറ.
(റഫറനസറ നമ്പര് E1/284/2017-REV, തപീയതനി 24-2-2021)
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ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാര്ഭൂമനിയനിസലെ അനധനികൃത കേകയറങ്ങള് അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം ഭൂമനി
തനിരനിചപനിടെനിക്കുനതനിനുമുള്ള പദതനിയനില് നനിലെവനിലുള്ള സന്റിംവനിധഭാനന്റിം ഉപകയഭാഗനിചറ
ദേപീര്ഘനഭാളുകേള്സകേഭാണ്ടറ മഭാതസമ നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പൂര്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയകേയള്ളൂ എനറ
സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന. അതനിനഭാല് 2016-17-സലെ ബഡ്ജറനില് അനുവദേനിചനിട്ടുള്ള തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചറ കൂടുതല് കവഭാളനനിയര്മഭാസര ഉള്സപടുതനി പവൃതനി കേഴെനിയനതകവഗന്റിം
പൂര്തപീകേരനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. കൂടെഭാസത ഇടുക്കനി, തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനിസലെ
കേകയറഭൂമനി പൂര്ണമഭായന്റിം തനിരനിചപനിടെനിക്കുനതനിനുന്റിം തനിരനിചപനിടെനിചവ സന്റിംരക്ഷേനിക്കുനതനിനുന്റിം
ബനസപട്ടേ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള് ജഭാഗ്രത പുലെര്തണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 21)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയറന്റിം 27-5-2016-നുകശഷന്റിം കേര്ശനമഭായനി നനികരഭാധനിക്കണസമനന്റിം
പുതനിയ കേകയറങ്ങള് ശദയനില്സപട്ടേഭാല് ആയവ ഒഴെനിവഭാക്കുനതനികലെയഭായനി കേര്ശന
നടെപടെനികേള് സസ്വപീകേരനിക്കണസമനമുള്ള സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശതനിസന അടെനിസഭാനതനില് ലെഭാനറ
റവനന്യു കേമപീഷണര് 30-5-2016 -ല് LRK4-19704/2016-ാം നമ്പര് കേതറ പകേഭാരന്റിം
സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയറസപടെഭാസത സന്റിംരക്ഷേനിക്കുനതനിനറ ആവശര്യമഭായ അടെനിയന്തര നടെപടെനികേള്
സസ്വപീകേരനിക്കുവഭാന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ. കമല്ഉതരവറ യഥഭാവനിധനി
പഭാലെനിയനതനികലെയഭായന്റിം സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയറങ്ങളുന്റിം ടെനി ഭൂമനിയനികന്മേലുള്ള അനധനികൃത
നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളുന്റിം കമലെനില് ഉണ്ടഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനികലെയഭായന്റിം കേകയറങ്ങള്
ഒഴെനിപനിസചടുത സലെങ്ങള് വപീണന്റിം കേകയറസപടെഭാസത സന്റിംരക്ഷേനിക്കുനതനികലെയമഭായനി
നനിതഭാന്ത ജഭാഗ്രത പുലെര്ത്തുവഭാനുന്റിം ഇതരന്റിം അനധനികൃത പവര്തനങ്ങള്സക്കതനിരഭായനി
സമയബനനിതമഭായനിതസന നടെപടെനികേള് സസ്വപീകേരനിക്കുവഭാനുന്റിം എലഭാ ഉപകേഭാരര്യഭാലെയങ്ങള്ക്കുന്റിം
നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.
കകേരള ഭൂസന്റിംരക്ഷേണ നനിയമ പകേഭാരമുള്ള നടെപടെനികേള് കുറമറതുന്റിം സമയബനനിതവ
മഭാക്കുനതനികലെയഭായനി സസ്വപീകേരനികക്കണ്ട നടെപടെനിക്രമന്റിം സന്റിംബനനിച ഒരു സര്ക്കുലെര് എലഭാ
ഉപകേഭാരര്യഭാലെയങ്ങളനികലെയന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം ഓകരഭാ മഭാസവന്റിം അവസഭാനസത പവൃതനി
ദേനിവസന്റിം തഭാലൂക്കുതലെതനില് അഡപീഷണല് തഹസനില്ദേഭാര്/സസ്പെഷര്യല് റവനന്യു ആഫപീസര്,
മൂനഭാര് എനനിവര് സകേ.എല്.സനി. റനിവന്യു മപീറനിന്റിംഗറ വനിളനിചകചര്തറ ഓകരഭാ കകേസുന്റിം വനിശകേലെനന്റിം
സചയ്തറ പവര്തന പുകരഭാഗതനി വനിലെയനിരുകതണ്ടതുന്റിം ആയതറ സന്റിംബനനിച പതനിമഭാസ
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമയബനനിതമഭായനിതസന ബനസപട്ടേ സബറ ഡനിവനിഷന അധനികേഭാരനി
മുഖഭാന്തരന്റിം ഇടുക്കനി ജനിലഭാ കേളകര്ക്കറ ലെഭര്യമഭാക്കുനതനിനറ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്റിം
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നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ. ആയതനിസന അടെനിസഭാനതനില് സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി, പുഴെ, പുഴെ പുറകമ്പഭാക്കുകേള്
എനനിവയനികന്മേല് തുടെര്ചയഭായ അവധനി ദേനിവസങ്ങളനിലുന്റിം രഭാതനികേഭാലെങ്ങളനിലുന്റിം ഉണ്ടഭാകയക്കഭാവന
അനധനികൃത കേകയറങ്ങളുന്റിം നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളുന്റിം നനിയനനിക്കുനതനികലെയഭായനി
തഭാലൂക്കുതലെതനില് തഭാലൂക്കറ, വനികലജറ ആഫപീസനിസലെ വനിവനിധ തസനികേയനിലുള്ള
ജപീവനക്കഭാരുസടെ ഒരു പകതര്യകേ സന്റിംഘസത നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതുന്റിം ടെനി സന്റിംഘന്റിം ഇപകേഭാരമുള്ള
നനിയമലെന്റിംഘനങ്ങള്സക്കതനിസര സമയബനനിതമഭായനിതസന കകേരള ഭൂസന്റിംരക്ഷേണ നനിയമ
പകേഭാരമുള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വപീകേരനിചറ കപഭാരുനതുമഭാണറ.
സര്ക്കഭാര്ഭൂമനിയനികന്മേല് ഉണ്ടഭാകയക്കഭാവന അനധനികൃത കേകയറങ്ങള് യഥഭാസമയന്റിം
കേണപനിടെനിചറ ഒഴെനിപനിക്കുനതനികലെയന്റിം കേകയറസമഭാഴെനിപനിച സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി വപീണന്റിം കേകയറസപടെഭാസത
സന്റിംരക്ഷേനിക്കുനതനികലെയമഭായനി തഭാലൂക്കുതലെതനില് ഭൂസന്റിംരക്ഷേണ കസനയസടെ പകട്രെഭാളനിന്റിംഗന്റിം
നടെതനികപഭാരുന.
കകേരള ഭൂസന്റിംരക്ഷേണ നനിയമ പകേഭാരന്റിം സസ്വപീകേരനിച ഒഴെനിപനിക്കല്
നടെപടെനികേള്സക്കതനിരഭായനി വനിവനിധ കകേഭാടെതനികേളനില് വനിവനിധ വര്യകനികേള് ഫയല് സചയ്ത
കകേസുകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് ഭഭാഗന്റിം കബഭാധനിപനിക്കുനതനികലെയഭായനി യഥഭാസമയന്റിം വസ്തുതഭാ
വനിവരണ പസഭാവന, എതനിര് സതര്യവഭാങ്മൂലെന്റിം എനനിവ ഫയല് സചയകപഭാരുനതുമഭാണറ.
സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി അനര്യഭാധപീനസപടെഭാതനിരനിക്കുനതനികലെയഭായനി കമല്പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന നടെപടെനികേള്
സസ്വപീകേരനിക്കുനതനില് അതപീവ ജഭാഗ്രത പുലെര്തനികപഭാരുനതഭാണറ. ശനിപഭാര്ശ 22-നുള്ള
നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടേറ തഭാമസന്റിംവനിനഭാ ലെഭര്യമഭാക്കുനതഭാണറ. ഇക്കഭാരര്യന്റിം ബഹ. സമനിതനിയസടെ
ശദയനില്സപടുതണസമനറ തഭാല്പരര്യസപടുന.
(റഫറനസറ നമ്പര് എ 4/12/2018/RD, തപീയതനി 24-1-2020)
(ഡനികലെ കസ്റ്റേററസമനറ 24-8-2020 -നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
വനഭൂമനിക്കറ പട്ടേയന്റിം നല്കുനതനിനറ ഇടുക്കനിയനിലുന്റിം തൃശ്ശൂരനിലുന്റിം പകതര്യകേ യൂണനിറ്റുകേള്
ആരന്റിംഭനിസചങനിലുന്റിം 13200-ഓളന്റിം എന. ആര്. എഫറ. പട്ടേയങ്ങളുന്റിം 2600-ഓളന്റിം ആര്. എഫറ.
പട്ടേയങ്ങളുന്റിം ഇനനിയന്റിം അനുവദേനികക്കണ്ടതഭായനിട്ടുസണ്ടനറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന. തൃശ്ശൂര്,
ഇടുക്കനി ജനിലകേളനിസലെ ആര്. എഫറ., എന. ആര്. എഫറ. പട്ടേയങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി വര്ഷങ്ങളഭായനി
കേഭാതനിരനിക്കുന പഭാവസപട്ടേ ജനങ്ങളുസടെ ബുദനിമുട്ടേറ കേണക്കനിസലെടുതറ അവര്ക്കറ
പകയഭാജനസപടുനവനിധതനില് സമയബനനിതമഭായനി പസ്തുത പട്ടേയങ്ങള് വനിതരണന്റിം
സചയ്യുനതനിനറ അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസ്വപീകേരനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 22)
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സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
വനഭൂമനിക്കറ പട്ടേയന്റിം നല്കുനതനിനറ ഇടുക്കനിയനിലുന്റിം തൃശ്ശൂരനിലുന്റിം പകതര്യകേന്റിം യൂണനിററ
ആരന്റിംഭനിചറ ആര്. എഫറ, എന. ആര്. എഫറ. തുടെങ്ങനിയ പട്ടേയങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ടെനി
പട്ടേയങ്ങള് നല്കുനതനിസലെ അവര്യകത 22-6-2019-സലെ റവനന്യു (എല്) വകുപനിസന
സ.ഉ (ലകേ.) 189/2019/റവ., 6-3-2020 -സലെ സ.ഉ. (ലകേ.) 90/20/റവ. എനപീ സര്ക്കഭാര്
ഉതരവകേളനിലൂസടെ നപീക്കനിയഭാണറ ടെനി പട്ടേയങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതറ.

ഇനനിയന്റിം പട്ടേയന്റിം

ലെഭനിക്കഭാന കശഷനിക്കുനവര്, ടെനിയഭാളുകേള് അകപക്ഷേകേള് സമര്പനിക്കുനമുറയറ അര്ഹത
പരനികശഭാധനിചറ പട്ടേയന്റിം നല്കുനതഭാണറ.
ശനിപഭാര്ശ
ആര്. എഫറ, എന. ആര്. എഫറ. പട്ടേയങ്ങള് അനുവദേനിചറ നല്കുനതനിനുള്ള സന്റിംവനിധഭാനസമന
നനിലെയറ തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ഒല്ലൂര് മണലെതനില് ഒരു സസ്പെഷര്യല് ഓഫപീസസറ നനിയമനിക്കുസമനറ
സര്ക്കഭാര് ഉറപ്പുനല്കേനിയനിരുസനങനിലുന്റിം നഭാളനിതുവസര അതറ പഭാവര്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടേനിസലനന്റിം
ആയതനിനഭാല് നനിലെവനിലുള്ള സഭാപനതനിനറ ഫലെപദേമഭായനി പവര്തനിക്കഭാന കേഴെനിയനനിസലനന്റിം
സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് ഒല്ലൂര് മണലെതനിസലെ ആര്. എഫറ, എന. ആര്.
എഫറ. പട്ടേയങ്ങസള സന്റിംബനനിച വനിശദേവനിവരങ്ങള് സമനിതനിക്കറ ലെഭര്യമഭാക്കണസമനന്റിം
ഇനനിയന്റിം കൂടുതല് പട്ടേയന്റിം വനിതരണന്റിം സചയ്യുനതനിനുള്ള സഭാധര്യത സന്റിംബനനിചറ സര്ക്കഭാര്
വനിശദേമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 24)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേമണലെതനില് ആസകേ പട്ടേയന്റിം നല്കുനതനിനുള്ള 826 കകേസുകേള്
ഉള്ളതനില് 200 പട്ടേയങ്ങള് തയഭാറഭാക്കനി വനിതരണ നടെപടെനി മഭാതന്റിം ബഭാക്കനിയള്ളതുന്റിം
കശഷനിക്കുന 626 കകേസുകേളനില് നടെപടെനി പുകരഭാഗമനിചവരനികേയന്റിം സചയ്യുന.
(റഫറനസറ നമ്പര് 71/എല്3/2020/റവ., തപീയതനി 26-11-2020)
(ഡനികലെ കസ്റ്റേററസമനറ 13-1-2021 -നറ സഭയനില് സമര്പനിച)
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2015-16-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(ഫയല് നമ്പര് 3409/സബറ.സനി.ബനി1/2015/നനി.സസ.)
ശനിപഭാര്ശ
2029-00-102-97―അന്തര് സന്റിംസഭാന അതനിര്തനി കൂട്ടേഭായനി പരനികശഭാധനിക്കല്
ബഡറജററ വനിഹനിതന്റിം : 2,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
കകേരളവമഭായനി ബനസപട്ടേറ കേനിടെക്കുന തമനിഴെറനഭാടെനിസനയന്റിം കേര്ണഭാടെകേതനിസനയന്റിം സപഭാതു
അതനിര്തനികേള് കൂട്ടേഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുന്റിം ജപീവനക്കഭാരുസടെ യഭാതഭാസചലെവകേള്ക്കുന്റിം
മററ അനുബന സചലെവകേള്ക്കുന്റിം ഈ വര്ഷന്റിം അനുവദേനിച തുകേയഭായ 2,000 രൂപ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 20,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 3)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
കകേരളവമഭായനി ബനസപട്ടുകേനിടെക്കുന തമനിഴ്നഭാടെനിസനയന്റിം കേര്ണഭാടെകേതനിസനയന്റിം സപഭാതു
അതനിര്തനി പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിചറ റനി. എ. ഇനതനില് അധനികേതുകേ ആവശര്യമഭായനി
വനനിരുനനില.
ശനിപഭാര്ശ
2029-00-102-99-21(1) ―(കനഭാണ പഭാന) സര്കവ്വ വകുപറ (ജനറല്)
2029-00-102-95-21(1)―(കനഭാണപഭാന) ഭൂപരനിഷ്കേരണന്റിംനടെപനിലെഭാക്കുനതനികലെക്കറ ഭൂമനി
സന്റിംബനമഭായ കരഖകേള് തയഭാറഭാക്കല്, കരഖകേള് കമഭാശമഭായ
പകദേശങ്ങളുസടെ പുനര് സര്കവ്വ (കേണഭാടെനി സര്കവ്വ)
റവനന്യൂ വകുപനില് നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം പുതനിയ വഭാഹനങ്ങള് വഭാങ്ങുനതനികലെക്കറ
തുകേ അനുവദേനിചനിട്ടേനില. ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള് ഫപീല്ഡനില് എതനിക്കുനതനിനഭായനി
കടെഭാട്ടേല് കസ്റ്റേഷന സര്കവ്വ നടെക്കുന മലെമ്പ്രകദേശങ്ങളനിലുന്റിം മറ്റുന്റിം ദേപീര്ഘദൂരന്റിം സഞരനിക്കുനതനിനറ
15 വര്ഷതനികലെസറ പഴെക്കന്റിംസചന നനിലെവനിലുള്ള വഭാഹനങ്ങള് അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.
ആയതനിനഭാല് ഈ ശപീര്ഷകേങ്ങളനില് യഥഭാക്രമന്റിം 112 ലെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം 44 ലെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
(ആസകേ 156 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ) അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 4)
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സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
സര്കവ്വ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനനികലെയഭായനി വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി 2029-102-95-21(1)- ല്
(12,28,000+75,000+39,000) രൂപ അനുവദേനിചനിരുന. ആയതനില് 2 സബഭാകലെകറഭാകേള്
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
2029-00-102-93―സര്കവ്വ സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ സ്കൂളുകേളുസടെ നവപീകേരണന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1750,00,00,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
തനിരുവനന്തപുരതറ കഹഭാസ്റ്റേലുകേളുന്റിം സ്റ്റേഭാഫറ കേസ്വഭാര്കട്ടേഴ്സുന്റിം അടെങ്ങുന സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ
സസനറനിസന പുതനിയ സകേട്ടേനിടെന്റിം നനിര്മനിക്കുനതനിനുന്റിം കേണ്ണൂര് സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ സസനറനില് പുതനിയ
സകേട്ടേനിടെന്റിം നനിര്മനിക്കുനതനിനുന്റിം പസ്തുത സകേട്ടേനിടെതനിലുന്റിം സര്കവ്വ സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ സ്കൂളനിലുന്റിം
അടെനിസഭാന സക്കൗകേരര്യന്റിം ഒരുക്കുനതനിനുന്റിം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേയപുറസമ
13.75 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 5)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ സസനറനിസന സലെലെഭര്യത സന്റിംബനനിചറ തപീരുമഭാനന്റിം ആകേഭാത സഭാഹചരര്യതനില്
അധനികേതുകേ ആവശര്യമഭായനിരുനനില.
ശനിപഭാര്ശ
2506-00-103-94―ഭൂകരഖകേളുസടെ ആധുനനികേവല്ക്കരണന്റിം (എന.എല്.ആര്.എന്റിം.പനി.)ഭൂകരഖകേളുസടെ കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണന്റിം (100% കകേന്ദ്രസഹഭായന്റിം)
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : ഇല
റവനന്യൂ സന്റിംബനമഭായ ഭരണതനിസന സുതഭാരര്യതയന്റിം കേഭാരര്യക്ഷേമതയന്റിം ലെക്ഷേര്യന്റിംവചറ
100% കകേന്ദ്രസഹഭായകതഭാടുകൂടെനി നടെപനിലെഭാക്കുന ഈ പദതനി റവനന്യൂ വകുപനിസലെ
കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണവന്റിം റനിക്കഭാര്ഡുകേളുസടെ ആധുനനികേവല്ക്കരണവന്റിം ഒപന്റിം സര്കവ്വ, രജനികസ്ട്രേഷന
എനപീ വകുപ്പുകേള് സന്റിംകയഭാജനിപനിചസകേഭാണ്ടറ പൂര്തപീകേരനിചവരുന. 2014-15 വര്ഷതനില്
992.76 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ വകേയനിരുതനിയനിരുസനങനിലുന്റിം തുകേ സചലെവഴെനിചനില എനറ സമനിതനി
മനസനിലെഭാക്കുന. ആകേയഭാല് 2015-16 വര്ഷകതക്കറ സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുന
2 കകേഭാടെനി 7 ലെക്ഷേന്റിം രൂപകയഭാസടെഭാപന്റിം മുനവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരുന 992.76 ലെക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിംകൂടെനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 9)
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2506-00-103-93(02)―ഭൂകരഖകേളുസടെ കേഭാകലെഭാചനിതമഭായ സര്കവ്വയന്റിം തപീര്പഭാക്കലുന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 4,20,00, 000 രൂപ (50% കകേന്ദ്രവനിഹനിതന്റിം) (പഭാന)
ഭൂകരഖകേളുസടെ കേഭാകലെഭാചനിതമഭായ സര്കവ്വയന്റിം തപീര്പഭാക്കലുന്റിം പദതനിക്കുകവണ്ടനി
3510 ലെക്ഷേന്റിം രൂപയസടെ സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുന. എനഭാല് 420 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ
മഭാതകമ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളൂ. ആകേയഭാല് കശഷനിക്കുന 3090 ലെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മുനവര്ഷന്റിം
ഇകത ശപീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതനിയ 420 ലെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം കചര്ത്തുള്ള തുകേ ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതഭാന സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 10)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
Empowered Committee തപീരുമഭാനപകേഭാരന്റിം മുനവര്ഷസത ബഭാക്കനി തുകേ
നപീക്കനിവചനിട്ടുണ്ടഭായനിരുന. ഈ സഭാഹചരര്യതനില് ആ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് കൂടുതല്
തുകേ ആവശര്യമഭായനി വനനില.
ശനിപഭാര്ശ
2506-00-103-93(03)―രജനികസ്ട്രേഷനുകേളുസടെ കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 3,20,00,000 രൂപ (25% കകേന്ദ്രവനിഹനിതന്റിം) (പഭാന)
രജനികസ്ട്രേഷനുകേളുസടെ കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണതനിനഭായനി 7 കകേഭാടെനി 10 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ
വകേയനിരുതണസമനറ ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം 3 കകേഭാടെനി 20 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ മഭാതമഭാണറ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതറ. കശഷനിച 3 കകേഭാടെനി 90 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 11)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
2015-16 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് പസ്തുത ശനിപഭാര്ശയസടെ അടെനിസഭാനതനില് തുകേ
അനുവദേനിചനിരുനനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് E1/154/2018-REV, തപീയതനി 11-8-2020)
(ഡനികലെ കസ്റ്റേററസമനറ 13-1-2021 നറ സഭയനില് സമര്പനിച)
ശനിപഭാര്ശ
2053-00-093-99―ജനിലഭാ എസ്റ്റേഭാബനിഷ്സമനറ -കേളകേറടെര്മഭാരുന്റിം മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാരുന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 120,85,56,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന)
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ശബരനിമലെ സപീസകണഭാടെനുബനനിച സചലെവകേള്ക്കുന്റിം ബഹ. മുഖര്യമനനിയസടെ ജനസമ്പര്ക്ക
പരനിപഭാടെനിക്കുന്റിം കഗഭാള്ഫറ കകേഭാഴ്സനിനുള്ള കുടെനിശനികേ തുകേ അനുവദേനിക്കുനതനികലെക്കുമഭായനി
കൂടുതല് തുകേ കവണ്ടനിവരുസമനതനിനഭാല് ഈ ശപീര്ഷകേതനില് 2 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 12)
സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
പസ്തുത ശനിപഭാര്ശയസടെ അടെനിസഭാനതനില് 2053-00-093-99-34 Other charges
(NP-V) എന ശപീര്ഷകേതനില് 2015-16 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ബഡ്ജററ സപഭാവനിഷനഭായനി
ഉണ്ടഭായനിരുന 50 ലെക്ഷേന്റിം രൂപ കൂടെഭാസത ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ 10,46,73,000 രൂപ കൂടെനി
അധനികേമഭായനി

അനുവദേനിക്കസപട്ടേനിട്ടുളളതുന്റിം

ഇതുസഹനിതന്റിം

ആസകേ

ലെഭര്യമഭായനിരുന

10,96,73,000 രൂപയനില് ടെനി ആവശര്യങ്ങള്ക്കഭായനി 9,74,88,000 രൂപ സചലെവഴെനിചനിട്ടുള്ളതുന്റിം
ബഭാക്കനി തുകേ സറണ്ടര് സചയറതനിട്ടുള്ളതുമഭാസണന വനിവരന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയ്യുന.
(റഫറനസറ നമ്പര് എഫറ2/373/2017-റവ, തപീയതനി 21-1-2021)
അദര്യഭായന്റിം VII
സമനിതനിയസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അതനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച
നടെപടെനി സന്റിംബനനിച വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം
ഇല.

സകേ.രഭാജന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,
2021 ജൂസസലെ 1.

സചയര്മഭാന,
സബ്ജകേറട്കേമനിറനി II.
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അനുബനന്റിം

2020 ജൂലലെ 23-ാം തപീയതനിയനിസലെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ
ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി II, 2020 ജൂലലെ
23-ാം തപീയതനി വര്യഭാഴെഭാഴെറച ഉചയറകശഷന്റിം 3.00 മണനിക്കറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസലെ '5 ബനി'
സകമളനഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ബഹസ്തു. റവനന്യൂവന്റിം ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ.
ഇ. ചന്ദ്രകശഖരസന അദര്യക്ഷേതയനില് കകേഭാവനിഡറ -19 മഭാനദേണങ്ങള് പഭാലെനിചറ കയഭാഗന്റിം കചര്ന.
തദേവസരതനില് എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ അന്റിംഗമഭായ ബഹസ്തു. സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദേസഞഭാരവന്റിം
കദേവസസ്വവന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. കേടെകേന്റിംപളളനി സുകരന്ദ്രനുന്റിം സനനിഹനിതനഭായനിരുന. തഭാസഴെപറയന
അന്റിംഗങ്ങള് കനരനിട്ടുന്റിം ഓണലലെനഭായന്റിം പസ്തുത കയഭാഗതനില് പസങടുത്തു.
1. ശപീ. സനി. സകേ. ഹരപീന്ദ്രന, എന്റിം.എല്.എ.
2. ശപീ. കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന, എന്റിം.എല്.എ.
3. ശപീ. പുരുഷന കേടെലുണ്ടനി, എന്റിം.എല്.എ.(ഓണലലെന)
4. ശപീ. സകേ. രഭാജന, എന്റിം.എല്.എ.(ഓണലലെന)
5. ശപീമതനി ഷഭാനനികമഭാള് ഉസറമഭാന, എന്റിം.എല്.എ.(ഓണലലെന)
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ:
1. ശപീമതനി രജനി. ഡനി.ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
ഹഭാജരഭായ ഉകദേര്യഭാഗസര്:
1. കഡഭാ. എ. ജയതനിലെകേറ, പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി, റവനന്യൂ വകുപറ. (ഓണലലെന)
2. ശപീമതനി ലെത. സനി.എ, ലെഭാനറ റവനന്യൂ കേമപീഷണര്. (ഓണലലെന)
3. കഡഭാ. കശഖര് എല്. കുരര്യഭാകക്കഭാസറ, സമമ്പര് സസക്രട്ടേറനി, ദുരന്തനനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനി(ഓണലലെന)
4. ശപീ. വനി. വനിലെഭാസചന്ദ്രന നഭായര്, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, റവനന്യൂ(കദേവസസ്വന്റിം)വകുപറ
5. ശപീമതനി വനിജയശപീ. എസറ, സഡപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ
സമനിതനി, The Kerala Service Inam Land (Vesting and Enfranchisement)
Amendment Rules, വനിവനിധ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് ലെഭര്യമഭാക്കനിയ
നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള് എനനിവ സന്റിംബനനിചറ ബനസപട്ടേ ഉകദേര്യഭാഗസരുമഭായനി ചര്ച
നടെത്തുകേയന്റിം കേരടെറ റനികപഭാര്ട്ടുകേള് പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം സചയ. കയഭാഗതനിസന വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങള്
ചുവസടെ കചര്ക്കുന.
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I. ചട്ടേങ്ങളുസടെ സഭാധൂകേരണന്റിം സന്റിംബനനിചറ
The Kerala Service Inam Land (Vesting and Enfranchisement) Amendment
Rules, 2019 (എസറ.ആര്.ഒ.നമ്പര് 996/2019, തപീയതനി 23-12-2019)
(ഫയല് നമ്പര് 1695/സബറ.സനി.ബനി1/2020/നനി.സസ.)
The Kerala Service Inam Land (Vesting and Enfranchisement) Amendment
Rules, 2019 സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം സബ്ജകറ കേമനിറനിയസടെ അന്റിംഗപീകേഭാരന്റിം കതടെഭാസത
ചട്ടേന്റിം കഭദേഗതനി സചയ്തറ വനിജഭാപനന്റിം പുറസപടുവനിച നടെപടെനി സഭാധൂകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
II. നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ പരനിഗണന സന്റിംബനനിചറ
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ തഭാസഴെപറയന
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം
സചയ.
1. 2016-17-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ
ശനിപഭാര്ശ നമ്പര് 21
(ഫയല് നമ്പര് 4577/സബറ.സനി.ബനി1/2016/നനി.സസ.)
2. 2019-20-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശ നമ്പര് 3-10, 12-15, 19 എനനിവയനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടേറ,
പസസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ സപഭാതുശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് (ശനിപഭാര്ശ നമ്പര് 21, 22) സതഭാഴെനിലുന്റിം
ലനപുണര്യവന്റിം (ഡനി), (ജനി), പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ വനികേസന (ബനി), കകേഭാസ്റ്റേല് ഷനിപനിന്റിംഗറ
& ഇനലെഭാനറ നഭാവനികഗഷന (എ) എനപീ വകുപ്പുകേളനില് നനിനള്ള നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള്.
(ഫയല് നമ്പര് 3015/സബറ.സനി.ബനി1/2019/നനി.സസ.)
III. കേരടെറ റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ പരനിഗണന സന്റിംബനനിചറ
തഭാസഴെ പറയന കേരടെറ റനികപഭാര്ട്ടുകേള് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം കഭദേഗതനി കൂടെഭാസത
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
1. 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത സമനിതനിയസടെ ആനുകേഭാലെനികേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ
2. 2019-20-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷേന കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ.
കയഭാഗന്റിം ഉചയകശഷന്റിം 3.30 -നറ പനിരനിഞ്ഞു.

നഭാലെഭാമതറ
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A.

2020 ഡനിസന്റിംബര് 23-ാം തപീയതനിയനിസലെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി II, 2020 ഡനിസന്റിംബര് 23-ാം
തപീയതനി ബുധനഭാഴെറച രഭാവനിസലെ 10.30-നറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസലെ വപീഡനികയഭാ
കകേഭാണഫറനസറ ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ബഹ. റവനന്യൂവന്റിം ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം
വകുപ്പുമനനി ശപീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരസന അദര്യക്ഷേതയനില് കകേഭാവനിഡറ-19 മഭാനദേണങ്ങള്
പഭാലെനിചറ കയഭാഗന്റിം കചര്ന. തഭാസഴെപറയന അന്റിംഗങ്ങള് കനരനിട്ടുന്റിം ഓണലലെനഭായന്റിം പസ്തുത
കയഭാഗതനില് പസങടുത്തു.
1. ശപീ. റനി. എ. അഹമദേറ കേബപീര്, എന്റിം.എല്.എ.
2. ശപീ. സനി. സകേ. ഹരപീന്ദ്രന, എന്റിം.എല്.എ.
3. ശപീ. സകേ. എന. എ ഖഭാദേര്, എന്റിം.എല്.എ. (ഓണലലെന)
4. ശപീ. സകേ. ഡനി. പകസനന, എന്റിം. എല്. എ.
5. ശപീ. സകേ. രഭാജന, എന്റിം. എല്. എ.
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
1. ശപീമതനി രജനി. ഡനി. ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി
ഹഭാജരഭായ ഉകദേര്യഭാഗസര് :
1. കഡഭാ. എ. ജയതനിലെകേറ, പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി, റവനന്യൂ വകുപറ
2. ശപീമതനി രഭാരനി രഭാജന, സസ്പെഷര്യല് സസക്രട്ടേറനി, റവനന്യൂ വകുപറ
3. ശപീ. സജ. സബനസനി, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, റവനന്യൂ വകുപറ
4. ശപീ. സഭാജു. എസറ, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, ദുരന്തനനിവഭാരണ വകുപറ
5. ശപീ. സകേ. സുനനില് കുമഭാര്, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, ആര്. സകേ. ഐ (റപീബനില്ഡറ കകേരള
ഇനനിഷര്യറപീവറ)
6. ശപീമതനി ആര്. ഗനിരനിജ, ഡയറകേറടെര്, സര്കവ്വ ആനഡറ ലെഭാനറ റനികക്കഭാഡ്സറ.
സമനിതനിയസടെ വനിവനിധ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷങ്ങളനിസലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്, കകേരള
നദേപീതപീര സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം മണല്വഭാരല് നനിയനണവന്റിം (കഭദേഗതനി) ചട്ടേതനികന്മേല് തയഭാറഭാക്കനിയ
കുറനിപറ എനനിവ സന്റിംബനനിചറ ബനസപട്ടേ ഉകദേര്യഭാഗസരുമഭായനി സമനിതനി ചര്ച നടെതനി.
കയഭാഗതനിസന വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങള് ചുവസടെ കചര്ക്കുന.
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I. നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമനറ പരനിഗണന സന്റിംബനനിചറ
ചുവസടെ കചര്ക്കുന, വനിവനിധ സഭാമ്പതനികേവര്ഷങ്ങളനിസലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള് സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
1. 2015-16-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ
3, 4, 5, 9, 10, 11 എനപീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്
(ഫയല് നമ്പര് 3409/സബറ.സനി ബനി1/2015/നനി.സസ.)
2. 2018-19-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ
6, 7, 20, 21 എനപീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുന്റിം
കേഭാലെതഭാമസപതനികേയന്റിം
(ഫയല് നമ്പര് 1605/സബ്സനി.ബനി1/2018/നനി.സസ.)
3. 2019-20 സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ 1, 2, 3, 20 എനപീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുന്റിം കേഭാലെതഭാമസപതനികേയന്റിം
(ഫയല് നമ്പര് 3015/സബറ.സനി ബനി1/2019/നനി.സസ.)
4. 2020-21-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ 25, 26 എനപീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്.
(ഫയല് നമ്പര് 1517/സബറ.സനി ബനി1/2020/നനി.സസ.)
II. സമനിതനിയസടെ ശദയനില്സപടുതനിയ കുറനിപറ:കകേരള നദേപീതപീരസന്റിംരക്ഷേണവന്റിം മണല്വഭാരല് നനിയനണവന്റിം (കഭദേഗതനി) ചട്ടേതനിസന
(SRO No. 916/2019, തപീയതനി 30-10-2019) വനിശദേപീകേരണക്കുറനിപനില് മഭാറന്റിം
വരുതഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 4935/സബറ.സനി ബനി1/2018/നനി.സസ.)
കകേരള നദേപീതപീര സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം മണല്വഭാരല് നനിയനണവന്റിം (കഭദേഗതനി) ചട്ടേതനിസന
വനിശദേപീകേരണക്കുറനിപനിസലെ മഭാറന്റിം സന്റിംബനനിചറ റവനന്യൂ (പനി) വകുപനില് നനിനന്റിം ലെഭനിച
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
കയഭാഗന്റിം രഭാവനിസലെ 11.00 മണനിക്കറ അവസഭാനനിച.
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2021 സഫബ്രുവരനി 25-ാം തപീയതനിയനിസലെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ
ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി II, 2021 സഫബ്രുവരനി 25-ാം
തപീയതനി വര്യഭാഴെഭാഴെറച രഭാവനിസലെ 11.30 മണനിക്കറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസലെ '5 എ'
സകമളനഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ബഹ. റവനന്യൂവന്റിം ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം
വകുപ്പുമനനി ശപീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരസന അദര്യക്ഷേതയനില് കകേഭാവനിഡറ -19 മഭാനദേണങ്ങള്
പഭാലെനിചറ കയഭാഗന്റിം
കചര്ന. തദേവസരതനില്
എകേറസറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ അന്റിംഗമഭായ
ബഹ. സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദേസഞഭാരവന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. കേടെകേന്റിംപള്ളനി
സുകരന്ദ്രന ഓണലലെനനില് സനനിഹനിതനഭായനിരുന. തഭാസഴെപറയന അന്റിംഗങ്ങള് കനരനിട്ടുന്റിം
ഓണലലെനഭായന്റിം പസ്തുത കയഭാഗതനില് പസങടുത്തു.
1. ശപീ. സനി. സകേ. ഹരപീന്ദ്രന, എന്റിം.എല്.എ.
2. ശപീ. പുരുഷന കേടെലുണ്ടനി, എന്റിം.എല്.എ.
3. ശപീ. സകേ. ഡനി. പകസനന, എന്റിം. എല്. എ. (ഓണലലെന)
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
1. ശപീ. എ. ജഭാഫര്ഖഭാന, സഡപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി
2. ശപീമതനി രജനി. ഡനി. ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി
ഹഭാജരഭായ ഉകദേര്യഭാഗസര് :
1. ശപീമതനി ഗനിരനിജ കുമഭാരനി. ജനി, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, റവനന്യൂ വകുപറ
2. ശപീ. വനി. വനിലെഭാസചന്ദ്രന നഭായര്, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, റവനന്യൂ (കദേവസസ്വന്റിം) വകുപറ
3. ശപീ. ബനിജു. സകേ, ലെഭാനറ റവനന്യൂ കേമപീഷണര്
4. ശപീമതനി ആര് ഗനിരനിജ, ഡയറകേറടെര്, സര്കവ്വയന്റിം ഭൂകരഖയന്റിം വകുപറ
5. ശപീ. എന്റിം. ജനി. രഭാജമഭാണനികേര്യന്റിം, ഡയറകേറടെര്, വര്യവസഭായ വകുപറ.
സമനിതനിയസടെ
വനിവനിധ
സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷങ്ങളനിസലെ
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള
നടെപടെനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്, ദേനി ഗവണസമനറ ലെഭാനഡറ (അകലെഭാട്ടേറസമനറ ആനഡറ അലസനസമനറ കഫഭാര്
ഇനഡസ്ട്രെനിയല് പര്പസസറ) റൂള്സറ, 1998-കന്മേലുള്ള പുതുക്കനിയ കേരടെറ ചട്ടേന്റിം
ലെഭര്യമഭാക്കഭാതതുമഭായനി ബനസപട്ടേറ തയഭാറഭാക്കനിയ കുറനിപറ എനനിവ സന്റിംബനനിചറ ബനസപട്ടേ
ഉകദേര്യഭാഗസരുമഭായനി സമനിതനി ചര്ച നടെതനി. കയഭാഗതനിസന വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങള് ചുവസടെ
കചര്ക്കുന.
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I. നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമനറകേളുസടെ പരനിഗണന സന്റിംബനനിചറ
ചുവസടെ

കചര്ക്കുന,

വനിവനിധ

സഭാമ്പതനികേവര്ഷങ്ങളനിസലെ

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ

പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്
സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
1. 2015-16-സലെ

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ

പരനികശഭാധന

സന്റിംബനനിച

അഞഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ 12-ാംഖണനികേയനിസലെ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമനറ.
(ഫയല് നമ്പര് 3409/സബറ.സനി ബനി1/2015/നനി.സസ.)
2.

2016-17-സലെ

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ

പരനികശഭാധന

സന്റിംബനനിച

ഒനഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ 5, 15, 22, 24 എനപീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്.
(ഫയല് നമ്പര് 4577/സബ്സനി.ബനി1/2016/നനി.സസ.)
3. 2018-19-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ
8-ാംഖണനികേയനിസലെ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുന്റിം കേഭാലെതഭാമസപതനികേയന്റിം.
(ഫയല് നമ്പര് 1605/സബറ.സനി ബനി1/2018/നനി.സസ.)
4. 2020-21-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ

പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ 1,4,6,8,23 എനപീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്.
(ഫയല് നമ്പര് 1517/സബറ.സനി ബനി1/2020/നനി.സസ.)
2016-17-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ
22, 24 എനപീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി

കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്

പരനിഗണനിക്കസവ, പഭാറശഭാലെ, ബഭാലുകശരനി നനികയഭാജകേമണലെങ്ങളനിസലെ പട്ടേയവനിതരണന്റിം
സന്റിംബനനിച കേഭാലെതഭാമസന്റിം സമനിതനി ചൂണ്ടനിക്കഭാട്ടുകേയന്റിം ആയതനിസന കേഭാരണന്റിം ആരഭായകേയന്റിം
സചയ. പസ്തുത വനിഷയവമഭായനി ബനസപട്ടേ ഫയല് സര്ക്കഭാരനികലെയറ അയചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം
ആയതനില് അനുവഭാദേന്റിം ലെഭനിക്കുനപക്ഷേന്റിം പട്ടേയവനിതരണതനിനഭായനി, ബനസപട്ടേ കേളകേറടെര്ക്കറ
നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേഭാസമനന്റിം ലെഭാനറ റവനന്യൂ കേമപീഷണര് സമനിതനിക്കറ മറുപടെനി നല്കേനി. തുടെര്നറ
നടെപടെനിക്രമങ്ങള്

പൂര്തനിയഭാക്കനിയ

കകേസുകേള്ക്കറ

മൂനറ

ദേനിവസതനിനകേന്റിം

പട്ടേയന്റിം

നല്കേഭാനുള്ള നടെപടെനി സസ്വപീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി തനിരുവനന്തപുരന്റിം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടെറ എനപീ
ജനിലകേളനിസലെ

കേളകേറടെര്മഭാര്ക്കറ

ചുമതലെസപടുതനി.

നനിര്കദ്ദേശന്റിം

നല്കുവഭാന

സമനിതനി

ഉകദേര്യഭാഗസസര
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II. സമനിതനിയസടെ ശദയനില്സപടുതനിയ കുറനിപറ സന്റിംബനനിചറ
ദേനി ഗവണസമനറ ലെഭാനഡറ (അകലെഭാട്ടേറസമനറ ആനഡറ അലസനസമനറ കഫഭാര് ഇനഡസ്ട്രെനിയല്
പര്പസറ) റൂള്സറ, 1998 - പുതുക്കനിയ കേരടെറ ചട്ടേന്റിം ലെഭര്യമഭാക്കഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ.
(ഫയല് നമ്പര് 15150/സബറ.സനി ബനി1/99/നനി.സസ.)
ദേനി ഗവണസമനറ ലെഭാനഡറ (അകലെഭാട്ടേറസമനറ ആനഡറ അലസനസമനറ കഫഭാര് ഇനഡസ്ട്രെനിയല്
പര്പസസറ) റൂള്സനിസന കേരടെറ ചട്ടേന്റിം വര്യവസഭായ-റവനന്യൂ വകുപ്പുകേള് സന്റിംയകേറതമഭായനി
പരനികശഭാധനിചറ, 1964-സലെ മൂലെചട്ടേതനില് മഭാറങ്ങള് വരുതനി റവനന്യൂ വകുപറ സര്ക്കഭാരനിനറ
സമര്പനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ആയതനിസന റനികപഭാര്ട്ടേറ 24-2-2021-നറ നനിയമ വകുപനിസന
പരനികശഭാധനയഭായനി അയചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം നയപരമഭായ തപീരുമഭാനമഭായതനിനഭാല് മനനിസഭ കൂടെനി
പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷന്റിം ആയതറ സമനിതനിയസടെ പരനിഗണനയനില് സകേഭാണവരുന
തഭായനിരനിക്കുന്റിം ഉചനിതസമനന്റിം ലെഭാനഡറ റവനന്യൂ കേമപീഷണര് സമനിതനിസയ അറനിയനിച.
ഈയവസരതനില്, സലെവന്റിം കമഖലെയന്റിം അനുവദേനിക്കുവഭാന ഹയര് പര്കചഴ്സറ
ചട്ടേങ്ങളുന്റിം ലെപീസറ ചട്ടേങ്ങളുന്റിം 1998-ല് സമര്പനിച ചട്ടേങ്ങളുന്റിം നനിലെവനിലുസണ്ടനന്റിം,
2013-ല് ഹയര് പര്കചഴ്സറ റൂളനിനുപകേരന്റിം ലെപീസറ റൂളനികലെയറ മഭാറുനതനിനുള്ള
തപീരുമഭാനസമടുതതനിസന അടെനിസഭാനതനില് 2013 മുതല് 2020 വസരയള്ള കേഭാലെയളവനില്
വര്യഭാവസഭായനികേഭാവശര്യതനിനുള്ള ഭൂമനി ലെപീസറ ചട്ടേങ്ങള് പകേഭാരന്റിം അനുവദേനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം
എനഭാല് ലെപീസറ കറററ കൂടുതലെഭായതുമൂലെന്റിം വര്യവസഭായനികേള്ക്കുണ്ടഭാകുന ബുദനിമുട്ടേറ പരനിഗണനിചറ,
2020-വസര ഹയര് പര്കചഴ്സറ റൂളനികലെക്കറ മഭാറഭാന തപീരുമഭാനസമടുസതനന്റിം വര്യവസഭായ
വകുപറ ഡയറകേറടെര് സമനിതനിക്കറ വനിശദേപീകേരണന്റിം നല്കേനി. കൂടെഭാസത 1998-സലെ റൂള്സനിസന
അടെനിസഭാനതനില് വര്യവസഭായ-റവനന്യൂ വകുപ്പുകേള് സന്റിംയകമഭായനി പരനികശഭാധനിചറ
കേഭാലെഭാനുസസൃതമഭായ മഭാറന്റിം റൂള്സനില് വരുതനിയഭാണറ ഇകപഭാള് സര്ക്കഭാരനികലെയറ
സമര്പനിചനിരനിക്കുനസതനന്റിം അകദ്ദേഹന്റിം കൂട്ടേനികചര്ത്തു. തുടെര്നറ പസ്തുത വനിഷയവമഭായനി
ബനസപട്ടേ നനിലെവനിസലെ സനിതനി സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേറ അടെനിയന്തരമഭായനി സമനിതനിക്കറ
ലെഭര്യമഭാക്കഭാന സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനി.
കയഭാഗന്റിം ഉചയറ 12.00 മണനിയറ പനിരനിഞ്ഞു.

