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4

 ഉളടക്കന്റിം

കപജറ

സമനിതനിയസട ഘടന ..           v

അവതഭാരനികേ ..           vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ ..           1

                



5

  സബ് ജകറ കേമനിറനി II
ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം

(2021-2023) 

ഘടന
സചയര്മഭാന്   : 

ശതീ. സകേ. രഭാജന്
റവനന്യൂ ഭവനനനിര്മഭാണ വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം : 

ശതീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന് 
പട്ടേനികേജഭാതനി, പട്ടേനികേവര്ഗ, പനിനഭാക്ക വനിഭഭാഗ കക്ഷമ കദേവസസ്വന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള: 

ശതീ. കഡഭാ. എന്. ജയരഭാജറ,  

ശതീ. എന്. എ. സനലനിക്കുനറ, 

ശതീ. സകേ.ഡനി. പകസനന്, 

ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീന്റിം,  

ശതീ. എന്റിം. രഭാജകഗഭാപഭാലെന്,  

ശതീ. രഭാമചന്ദ്രന് കേടനപളനി, 

ശതീ. സനതീഷറ കുമഭാര് കജഭാസഫറ, 

ശതീ. പനി. വനി. ശതീനനിജനിന്. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

 ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദേതീപറ. സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

         ശതീമതനി എന്റിം. ജയശതീ, സഡപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി രജനി ഡനി. ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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 അവതഭാരനികേ

ഭൂനനികുതനിയന്റിം  കദേവസസ്വവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  II-സന  2020-2021
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുളള ആക്ഷന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ കകേരള നനിയമസഭയസട
നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം  236  (5)  പകേഭാരന്റിം
സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന. 

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020  മഭാർച്ചറ  2-ാം  തതീയതനി  സഭയനില്  സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.
പസസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില് നനിനന്റിം ലെഭനിച്ച നടപടനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേള 23-12-2020, 25-2-2021, 1-7-2021 എനതീ തതീയതനികേളനില് കചര്ന സമനിതനി
കയഭാഗങ്ങളനില്  പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയനിരുന. 

1-7-2021- സലെ കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച.  

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സകേ.രഭാജന്, 
2021 ജൂസസലെ 1 സചയര്മഭാന്,

 സബ് ജകറ കേമനിറനി II.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ 

ഭൂനനികുതനിയന്റിം  കദേവസസ്വവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  II-സന
2020-2021  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച്ച  നടപടനികേള
അടങ്ങുനതഭാണറ ഇഇൗ റനികപഭാര്ട്ടേറ.  

സബ്ജകറ കേമനിറനി  II-സന 2020-2021  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020  സഫബ്രുവരനി   26-ാം  തതീയതനി
കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം 2020 മഭാർച്ചറ  2-ാം തതീയതനി സഭയനില്
സമര്പനിക്കുകേയന്റിം സചയ.  

പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം
ലെഭഭ്യമഭായ  നടപടനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള  23-12-2020,  25-2-2021,  1-7-2021   എനതീ
തതീയതനികേളനിസലെ കയഭാഗങ്ങളനില് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.  

2020-2021 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
സര്ക്കഭാരനില്  നനിനന്റിം  ലെഭനിച്ച  മറുപടനികേള  അദഭ്യഭായന്റിം  I  ആയന്റിം  മറുപടനി  ലെഭനിക്കഭാനുള
ശനിപഭാര്ശകേസള സന്റിംബനനിച്ച വനിവരന്റിം അദഭ്യഭായന്റിം II ആയന്റിം കചര്തനിരനിക്കുന. 



അദഭ്യഭായന്റിം   I  

2020-2021  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലെഭനിച്ച മറുപടനികേളുന്റിം.

ശനിപഭാര്ശ

2029-00-001-99―ലെഭാന്ഡറ റവനന്യൂ കേമതീഷണറുസട ഓഫതീസറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 16.3324 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

ലെഭാന്ഡറ റവനന്യൂ കേമതീഷണകററനിസലെ ഉപകയഭാഗതനിനഭായനി 10 ലെക്ഷന്റിം രൂപയനില് തഭാസഴ
വനിലെയള വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനറ  7-9-2019-സലെ  സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
2512/2019/റവ.  പകേഭാരന്റിം ഉതരവഭായനിട്ടുളതഭായന്റിം ആയതനിനറ  10  ലെക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം,  റവനന്യൂ
വകുപനിസലെ കേമ്പന്യൂട്ടേറനിസനയന്റിം അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുസടയന്റിം വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേള
ക്കഭായള കേരഭാര് തുകേ നല്കുനതനിനറ 40 ലെക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം അധനികേമഭായനി ആവശഭ്യമഭാസണനന്റിം
സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 50 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 1)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനതനില്  2029-00-001-99-21
എന ശതീര്ഷകേതനില് 10 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനി ലെഭഭ്യമഭാക്കുനതനിനറ
17-11-2020-ല് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടഭാസത  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത
അവസഭാനഘട്ടേ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനിയന്റിം ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2029-00-001-99-99-NP-V  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്
40,00,000  രൂപയസട അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിക്കഭായനി ശനിപഭാര്ശ 17-11-2020-നറ
സമര്പനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടഭാസത  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത അവസഭാനഘട്ടേ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനിയന്റിം ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിച്ചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ലെഭാന്ഡറ റവനന്യൂ കേമതീഷണര് അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2029-00-800-74―കകേരള സനല്വയല് തണതീര്തട സന്റിംരക്ഷണ   (  കഭദേഗതനി  ) നനിയമ 
പകേഭാരമുള സചലെവകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)
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കകേരള  സനല്വയല്  തണതീര്തട  സന്റിംരക്ഷണ  (കഭദേഗതനി)  നനിയമ  പകേഭാരമുള
സചലെവകേളക്കഭായനി  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 10 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 3)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ബഹ.  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനതനിലുന്റിം,  കകേരള  സനല്വയല്
തണതീര്തട സന്റിംരക്ഷണ നനിയമന്റിം വകുപറ  13  പകേഭാരന്റിം പൂര്വ്വസനിതനിയനിലെഭാക്കഭാന് ഉതരവറ
പുറസപടുവനിച്ച നനിരവധനി കകേസുകേള നടപനിലെഭാക്കഭാനുളതനിനഭാല് ഓകരഭാ ജനിലക്കുന്റിം  5  ലെക്ഷന്റിം
രൂപഭാ വതീതന്റിം ആസകേ 70 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദേനിച ഉതരവഭാകേണസമനമുള ലെഭാന്ഡറ റവനന്യൂ
കേമതീഷണറുസട റനികപഭാര്ട്ടേറ പകേഭാരവന്റിം ടനി വനിഷയതനില് ധനകേഭാരഭ്യ വകുപനിസന അഭനിപഭായന്റിം
ആരഭായകേയണ്ടഭായനി.

ആവശഭ്യമഭായ  തുകേ  കൃതഭ്യമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി,  ഉചനിതമഭായ  ഏസതങനിലുന്റിം  ശതീര്ഷകേതനില്
നനിനന്റിം  മനിച്ചന്റിം  കേസണ്ടതനി,  ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗ  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കണസമനഭാണറ
ധനകേഭാരഭ്യ വകുപറ അറനിയനിച്ചനിരുനതറ.

എനഭാല്,  തന്  വര്ഷന്റിം  മറ്റു  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  തുകേ  മനിച്ചന്റിം  ഇലഭാതതനിനഭാല്,
സന്റിംസഭാനത്തു വനിവനിധ ജനിലകേളനില് കകേരള സനല്വയല് തണതീര്തട സന്റിംരക്ഷണ നനിയമന്റിം
വകുപറ  പകേഭാരന്റിം  പൂര്വ്വസനിതനിയനിലെഭാക്കഭാന്  ഉതരവറ  പുറസപടുവനിച്ച  കകേസുകേള
നടപനിലെഭാക്കുനതനിനറ  ആവശഭ്യമഭായ  തുകേ  ''2029-00-800-74  NP  (V)''  എന
ശതീര്ഷകേതനികലെക്കറ മറ്റു ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് നനിനറ വകേ മഭാറഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനിസലനറ വനിവരന്റിം
അറനിയനിചസകേഭാള്ളുന.

ശനിപഭാര്ശ

2053-00-093-96―ഡനിഫന്സറ കപഴ റസണലെനിനുകവണ്ടനിയള റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  റഭാലെനികേള 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 15 ലെക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്) 

വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  റഭാലെനികേള  നടനറ  വരുനതനിനഭാല്  അധനികേന്റിം  തുകേ
ആവശഭ്യമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.  പതനികരഭാധ കസനകേളനികലെയ്ക്കുള റനിക്രൂട്ടേറസമനറ
റഭാലെനികേള സന്റിംസഭാനതറ സന്റിംഘടനിപനിക്കുകമ്പഭാള ജനിലഭാ ഭരണകൂടന്റിം നല്കുന അടനിസഭാന
സഇൗകേരഭ്യങ്ങളക്കഭായനി  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്,  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  35  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 4)
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സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2053-00-093-96-NP-V―ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്
28,95,158 രൂപ അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയഭായനി ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2053-00-094-42―കകേരള സന്റിംസഭാന ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്) 

സന്റിംസഭാന ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയസട പവര്തനതനിനറ  നനിലെവനിസലെ തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  3.919  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 6) 

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് കശഷനിക്കുന സചലെവകേളുന്റിം പദതനിയനിനതനില്
നനിന തസന കേസണ്ടതഭാവനതഭാണറ.  അടുത സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം മുതല് പദതനികയതര
ഇനതനില് തുകേ അനുവദേനിക്കുന കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ. 

ശനിപഭാര്ശ

2053-00-094-43―കേനിഫ്ബനിക്കുകവണ്ടനി ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനുള പകതഭ്യകേ സ്റ്റേഭാഫറ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്) 

കേനിഫ്ബനിയനിസലെ  സ്റ്റേഭാഫനിസന  ശമ്പളവന്റിം  അലെവന്സുകേളുന്റിം  ലെഭഭ്യമഭാക്കുനതനികലെക്കുന്റിം
ഓഫതീസറ  സചലെവകേള,  യഭാതഭാബത,  സകേട്ടേനിട  വഭാടകേ  എനതീ  ആവശഭ്യങ്ങളക്കഭായന്റിം
നനിലെവനിസലെ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
2.0256 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 7)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി  

കേനിഫ്ബനിയ്ക്കുകവണ്ടനി ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനറ നനിയമനിതരഭായ ഉകദേഭ്യഭാഗസരുസട ശമ്പളന്റിം,
ഓഫതീസറ  സന്റിംബനമഭായ  മറഭാവശഭ്യങ്ങള  എനനിവയ്ക്കുകവണ്ടനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  2.0256  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന
ഭൂനനികുതനിയന്റിം  കദേവസസ്വവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  വനിഷയനനിര്ണയ  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശയനില്
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ലെഭാന്ഡറ റവനന്യൂ കേമതീഷണര് 24-6-2021 തതീയതനിയനില് പുനനഃസമര്പനിച്ച റനികപഭാര്ട്ടേറ പകേഭാരന്റിം,
2053-00-094-43  NP-V  ശതീര്ഷകേതനില്,  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്,
12-5-2020 തതീയതനിയനിസലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  3003/2020/ധന. നമ്പര് ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 1.5
കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  16-12-2020  തതീയതനിയനിസലെ  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  7302/2020/ധന.
ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  11  കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയഭായനി
12.5 കകേഭാടനി രൂപ ലെഭനിച്ചനിട്ടുളതഭാണറ.  അതനില് 5,59,98,425 രൂപ ചനിലെവഴനിച്ചനിട്ടുസണ്ടന വനിവരന്റിം
സമനിതനിയസട അറനിവനികലെക്കഭായനി സമര്പനിയ്ക്കുന. 

ശനിപഭാര്ശ

2053-00-094-99―മററ എസ്റ്റേഭാബനിഷ് സമന്റുകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 234.5911 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

തഭാലൂക്കഭാഫതീസുകേളനിസലെ വഭാഹനങ്ങളുസട ഇനനസച്ചലെവകേളക്കഭായനി 2053-00-094-99-45
ശതീര്ഷകേതനില്  50  ലെക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  വഭാഹനങ്ങളുസട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി
2053-00-094-99-21-2—ശതീര്ഷകേതനില്  25  ലെക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  അധനികേമഭായനി
ആവശഭ്യമഭാസണനന്റിം ദുരന്ത നനിവഭാരണ പവര്തനങ്ങള,  റവനന്യൂ റനിക്കവറനി,  ഇതര നനികുതനി
പനിരനിവകേള  എനനിവയറ  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാല്  കമല്  അധനികേത്തുകേ
ഒഴനിചകൂടഭാനഭാവഭാതതഭാസണനന്റിം സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  75  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 8)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2053-00-094-99-21  NP-V,  2053-00-094-99-45  NP-V,  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് കകേരള
നനിയമസഭ വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനി  II  ശനിപഭാര്ശ സചയ തുകേ ലെഭനിക്കുനതനിനറ  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  അവസഭാനഘട്ടേ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനില്  ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിച്ചനിട്ടുസണ്ടനറ ലെഭാന്ഡറ റവനന്യൂ കേമതീഷണര് അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-101-99―സന്റിംസഭാന ധര്മകേഭാരഭ്യന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

തനിരുവനന്തപുരന്റിം എസറ.എന്റിം.വനി. സ്ക്കൂളനില് സനിതനി സചയ്യുന കക്ഷതതനിസലെ പൂജഭാരനിക്കറ
നല്കുന ഓണകററനിയന്റിം പതനിമഭാസന്റിം ആയനിരന്റിം രൂപയനില് നനിനന്റിം രണ്ടഭായനിരന്റിം രൂപയഭായനി
ഉയര്തനി സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ പുറസപടുവനിച്ചനിട്ടുള സഭാഹചരഭ്യതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
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വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി 12,000
രൂപ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 9)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ  വര്ഷന്റിം  മുന്  വര്ഷങ്ങളനിസലെ  കുടനിശനികേ  ഉളസപസട  പതനിമഭാസന്റിം  2000  രൂപ
നനിരക്കനില് അഡതീഷണല് ഓതററകസഷന് വഴനി 52,000 രൂപ അനുവദേനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-102-98―കകേരള കദേവസസ്വന്റിം റനിക്രൂട്ടേറസമനറ കബഭാര്ഡറ  -31   സഹഭായധനന്റിം  -   ശമ്പളന്റിം 

36―സഹഭായധനന്റിം-ശമ്പകളതരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം

(31)―1.5 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

(36)―40.14 ലെക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

ആസകേ 1.9014 കകേഭാടനി (കനഭാണ് പഭാന്)

കകേരള  കദേവസസ്വന്റിം  റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  കബഭാര്ഡനിനറ  5  കദേവസസ്വന്റിം  കബഭാര്ഡുകേളനിസലെ  വനിവനിധ
തസനികേകേളനികലെക്കുള  പരതീക്ഷ  നടതനിപനിനുള  സചലെവനിനുന്റിം  അധനികേ  ജതീവനക്കഭാസര
നനിയമനികക്കണ്ടതനിനുള ശമ്പള സചലെവനിനുമഭായനി  കൂടുതല് തുകേ ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  5  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 10)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അഡതീഷണല്  ഓതററകസഷന്  വഴനി  ശമ്പള  സചലെവനിനഭായനി  45  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദേനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-102-99―1951-  സലെ മദഭാസറ എച്ചറ  .  ആര്  . &   സനി  .  ഇ  .   നനിയമന്റിം നടപഭാക്കല്  - 01-  ശമ്പളന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 4.1265 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)
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ഹനിന്ദുമത  ധര്മസഭാപന  (ഭരണ)  വകുപറ  ജതീവനക്കഭാരുസട  ശമ്പളന്റിം  നല്കുന
ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദേനിച്ച ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 2019-20-സലെ കുടനിശനികേ ക്ഷഭാമബത കൂടനി
അനുവദേനികക്കണ്ടതനിനഭാല്  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്
ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
37.35 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 11)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേന്റിം തുകേ അനുവദേനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-103-80―കക്ഷതങ്ങകളഭാടറ കചര്നള കേഭാവകേളുസടയന്റിം കുളങ്ങളുസടയന്റിം ആല്തറ
കേളുസടയന്റിം സന്റിംരക്ഷണന്റിം 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

സന്റിംസഭാനന്റിം  രൂക്ഷമഭായ  വര്ളച്ച  കനരനിടുന  ഘട്ടേതനില്  വനിവനിധ  പകദേശങ്ങളനിസലെ
ജലെസമൃദനി  ഉറപഭാക്കഭാന്  കേഭാവകേസളയന്റിം  കുളങ്ങസളയന്റിം  സന്റിംരക്ഷനികക്കണ്ടതറ
അനനിവഭാരഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  പസ്തുത
ആവശഭ്യതനികലെയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  19  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 12)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേന്റിം തുകേ അനുവദേനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-103-82―റവക്കന്റിം കക്ഷത കേലെഭാപതീഠന്റിം 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്) 

തനിരുവനിതഭാന്റിംകൂര്  കദേവസസ്വന്റിം  കബഭാര്ഡനിസന  കേതീഴനില്  റവക്കതറ  പവര്തനിക്കുന
കക്ഷത  കേലെകേസള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  രൂപന്റിം
സകേഭാടുത  കക്ഷത  കേലെഭാപതീഠന്റിം  എന  സഭാപനതനിസന  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചരഭ്യന്റിം
സമച്ചസപടുത്തുനതനിനറ  നനിലെവനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
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മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  49.99  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 13) 

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേന്റിം തുകേ അനുവദേനിച്ചനിട്ടേനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-103-85―മലെബഭാര്  കദേവസസ്വന്റിം  കബഭാര്ഡനിനറ  കേതീഴനില്  ഒരു  കക്ഷതകേലെഭാ  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടേറ
തുടങ്ങുനതനിനറ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5 ലെക്ഷന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

മലെബഭാര്  കദേവസസ്വന്റിം  കബഭാര്ഡനിസന  നനിയനണതനില്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിസലെ
മഭാടഭായനിക്കഭാവനില്  കക്ഷതകേലെഭാ  അക്കഭാദേമനി  സഭാപനിക്കുനതനിനറ  ഭരണഭാനുമതനി
ലെഭഭ്യമഭായതനിനഭാല്  പസ്തുത  അക്കഭാദേമനി  സമച്ചസപട്ടേ  രതീതനിയനില്  നടത്തുനതനിനുന്റിം  മന്യൂസനിയന്റിം,
റലെബ്രറനി എനനിവ വനിപുലെതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം അന്റിംഗങ്ങളക്കറ ഓണകററനിയന്റിം അനുവദേനിക്കുനതനിനുന്റിം
ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചരഭ്യങ്ങള  ഉളസപസടയളവ  ലെഭഭ്യമഭാക്കുനതനിനുന്റിം  അക്കഭാദേമനിയസട  വനിവനിധ
പവര്തനതനിനുന്റിം നടതനിപനിനുന്റിം തുകേ അധനികേമഭായനി അനുവദേനികക്കണ്ടതഭാസണനറ സമനിതനി
മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  45  ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 14) 

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേന്റിം തുകേ അനുവദേനിച്ചനിട്ടേനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-103-86―ആചഭാരഭ്യസഭാനനികേര്ക്കുന്റിം കകേഭാലെധഭാരനികേളക്കുമുള മഭാസ അലെവന്സറ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.25 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

മലെബഭാര്  കദേവസസ്വന്റിം  കബഭാര്ഡനിനറ  കേതീഴനിലുള  ആചഭാരഭ്യസഭാനനികേര്ക്കുന്റിം
കകേഭാലെധഭാരനികേളക്കുന്റിം  മഭാസ  അലെവന്സറ  നല്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  വര്ഷഭാ  വര്ഷന്റിം
അനുവദേനിക്കുന തുകേ അപരഭ്യപ്തമഭായനി വരുന സഭാഹചരഭ്യതനില് കബഭാര്ഡനിസന തനതറ ഫണ്ടറ
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ഉപകയഭാഗനിച്ചഭാണറ ധനസഹഭായന്റിം വനിതരണന്റിം സചയവരുനസതനന്റിം പുതനിയ അകപക്ഷകേകരയന്റിം
കൂടനി ഉളസപടുതനി ധനസഹഭായ വനിതരണന്റിം സചകയ്യേണ്ടതുളതനിനഭാല് നനിലെവനിലുള വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനന്റിം  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  1.665  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 15)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അഡതീഷണല്  ഓതററകസഷന് വഴനി 2.3932 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിച. 

ശനിപഭാര്ശ

സര്ക്കഭാര്  സപന്ഷനുകേളുസട  മനിനനിമന്റിം  തുകേ  1,300  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചനിട്ടുള
സഭാഹചരഭ്യതനില്  ആചഭാരഭ്യസഭാനനികേര്ക്കുന്റിം  കകേഭാലെധഭാരനികേളക്കുന്റിം  നല്കുന  അലെവന്സറ
തുകേ  1,100  രൂപയനില്  നനിനന്റിം  1,300  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം,  വര്ദനവനിനറ
അനുസൃതമഭായ തുകേ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തുനതനിനുന്റിം സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 16)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ആചഭാരഭ്യസഭാനനികേര്ക്കുന്റിം  കകേഭാലെധഭാരനികേളക്കുന്റിം  നല്കുന  അലെവന്സറ  തുകേ
1-09-2020  മുതല്  1,100  രൂപയനില്  നനിനന്റിം  1,400  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
അകതഭാസടഭാപമഭാണറ  അഡതീഷണല്  ഓതററകസഷന്  വഴനി  2.3932  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദേനിച്ചനിട്ടുളതറ. 

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-103-87―മലെബഭാര്  കദേവസസ്വന്റിം  കബഭാര്ഡറ    -  31-     സഹഭായധനന്റിം    -    ശമ്പളന്റിം   
36-  സഹഭായധനന്റിം   -   ശമ്പകളതരന്റിം 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം:

1(31)―22.401 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

(36)―10.3482 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

ആസകേ 32.7492 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)
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 മലെബഭാര് കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡനിനറ കേതീഴനില് വരുന ജതീവനക്കഭാരുസട ശമ്പളന്റിം ശമ്പകളതര

സചലെവകേളഭായ കക്ഷതങ്ങളുസട കക്ഷതഭൂമനി സന്റിംരക്ഷണന്റിം കേന്റിംഫര്ട്ടേറ കസ്റ്റേഷന്,  ഗസ്റ്റേറ ഹഇൗസറ

എനനിവയറ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമസലനന്റിം മലെബഭാര് കദേവസസ്വന്റിം  കബഭാര്ഡനില്

ഉടന് ശമ്പള പരനിഷ്കരണതനിനുള സഭാധഭ്യതയന്റിം സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്

കമല് ശതീര്ഷകേതനില് ശമ്പള ഇനതനില്  27.5  കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  ശമ്പകളതര ഇനതനില്

3  കകേഭാടനിയന്റിം  ഉളസപസട  ഈ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി 30.5 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 17)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേന്റിം തുകേ അനുവദേനിച്ചനിട്ടേനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-103-91―മലെബഭാര്  പകദേശത്തുള  കക്ഷതങ്ങളനിസലെ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുന്റിം  എകനികേന്യൂട്ടേതീവറ

ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുമുള  കക്ഷമ  നനിധനിയനികലെയറ  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന

സന്റിംഭഭാവന 

ബജററ വനിഹനിതന്റിം: 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

മലെബഭാര് പകദേശത്തുള കക്ഷതങ്ങളനിസലെ ജതീവനക്കഭാര്,  എകനികേന്യൂട്ടേതീവറ ഓഫതീസര്മഭാര്

എനനിവരുസട  കക്ഷമനനിധനി  മഭാസ  വനിഹനിതന്റിം,  കക്ഷത വനിഹനിതന്റിം,  എഫറ.ഡനി.  യനില്  നനിനറ

ലെഭനിക്കുന  പലെനിശ  എനനിവയനില്  നനിനള  വരുമഭാനന്റിം  ഉപകയഭാഗനിച്ചഭാണറ  നനിലെവനില്

സപന്ഷന്, ഗഭാറ്റുവനിറനി, 25000 രൂപ വസരയള ചനികേനിത ധനസഹഭായന്റിം എനതീ സചലെവകേള

നനിര്വ്വഹനിചവരുനസതനറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.   എകനികേന്യൂട്ടേതീവറ  ഓഫതീസര്മഭാരുസട

സപന്ഷന്  കക്ഷത  ജതീവനക്കഭാരുകടതനില്  നനിനന്റിം  വര്ദനിപനിച്ചനിട്ടുസണ്ടങനിലുന്റിം  നനിലെവനില്

കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങള  കബഭാര്ഡനിസന  തനതറ  ഫണ്ടനില്  നനിനന്റിം  നല്കേനിവരുനതറ

പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത സഭാഹചരഭ്യതനില്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ

അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  4.9999  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 19)
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സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേന്റിം തുകേ അനുവദേനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-103-98―സകേഭാച്ചനി കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡനിനുള സഹഭായന്റിം

 ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം: 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്) 

സകേഭാച്ചനിന് കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡനിസന കേതീഴനിലുള കക്ഷതങ്ങളനില് ഭക്തജനങ്ങളക്കഭായനി

അടനിസഭാന സഇൗകേരഭ്യങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുന്റിം ഹരനിതകക്ഷതന്റിം പദതനി നടപനിലെഭാക്കുനതനിനുന്റിം

വഭാദേഭ്യകേലെഭാപതീഠന്റിം,  കക്ഷത  സഭാന്റിംസഭാരനികേ  മന്യൂസനിയന്റിം,  മഴസവള  സന്റിംഭരണനി,  മഭാലെനിനഭ്യ

സന്റിംസരണ  പഭാനറ  എനനിവ  സഭാപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ഭഭാരനിച്ച  സചലെവറ  വരുനസണ്ടനന്റിം

കക്ഷതങ്ങളുസട  തനതു  ഫണ്ടനില്  നനിനന്റിം  തുകേ  കേസണ്ടത്തുകേ  പയഭാസമഭാസണനന്റിം  സമനിതനി

മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ

അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  31.9999  കകേഭാടനി  രൂപ

അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 20) 

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേന്റിം തുകേ അനുവദേനിച്ചനിട്ടേനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2250-00-103-99―കദേവസസ്വന്റിം ഫണ്ടനികലെക്കുന്റിം  ,   ശതീ പണ്ടഭാരന്റിം വകേ ഫണ്ടനികലെക്കുന്റിം ഉള സഹഭായന്റിം 

ബജററ വനിഹനിതന്റിം: 1 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

തനിരുവനിതഭാകൂര് കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡനിനുന്റിം ശതീ പത്മനഭാഭസസ്വഭാമനി കക്ഷതതനിനുന്റിം വഭാര്ഷനികേ

വനിഹനിതന്റിം  നല്കുന  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  15  വര്ഷന്റിം  മുമ്പുള  നനിരക്കഭാണറ  ഇകപഭാഴന്റിം

നല്കേനിവരുനസതനറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന,   ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി  50  കകേഭാടനി രൂപ

അനുവദേനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 21)
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സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേന്റിം തുകേ അനുവദേനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2215-02-105-95―ഗഭാമതീണ ശുചതീകേരണ സര്വ്വതീസുകേള   (  ശബരനിമലെ ശുചതീകേരണ പദതനിക്കുള   
ധനസഹഭായന്റിം 

ബജററ വനിഹനിതന്റിം: 1.2048 കകേഭാടനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

ശബരനിമലെയനിലുന്റിം  എരുകമലെനിയനിലുന്റിം  മറ്റു  പരനിസര  പകദേശങ്ങളനിലുന്റിം  ശുചതീകേരണന്റിം
നടകതണ്ടതറ പരമ പധഭാന കേഭാരഭ്യമഭായതനിനഭാല് ഇക്കഭാരഭ്യതനില് ഉണ്ടഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേള
ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  നനിലെവനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  വര്ദനിപനികക്കണ്ടതഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന.   ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 22)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അഡതീഷണല് ഓതററകസഷന് വഴനി 165,09,000  രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2245-80-102-93―മററ  ദുരന്തനനിവഭാരണ പദതനികേള   (  സ്കൂള സുരക്ഷ ഉളസപസട  ) ODMS 
(100%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതന്റിം  ) 

(01)—ദുരന്ത സഭാധഭ്യത കുറയ്ക്കുനതനിനുള സസന്ഡഭായറ സഫ്രെയനിന്റിം വര്ക്കറ നടപനിലെഭാക്കല്. 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം: ഇല

26-9-2019  -സലെ സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  6845/2019/ധന.  പകേഭാരന്റിം
19.64  ലെക്ഷന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി അനുവദേനിച്ചനിരുസനങനിലുന്റിം ടനി  തുകേ
ബഡ്ജറനില്  ഉളസക്കഭാളനിച്ചനിട്ടേനിലഭാതതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
19.64 ലെക്ഷന്റിം രൂപ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 23)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി 

സസന്ഡഭായറ സഫ്രെയനിന്റിം വര്ക്കറ നടപനിലെഭാക്കല് എന പദതനിയഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
അനുവദേനിച്ച  19.64  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  റനിലെതീസറ  സചയ്യുനതനിനറ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
തസന  അനുമതനി  നലനി  ഉതരവഭായനിരുന  (19-11-2019-സലെ  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
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803/2019/ഡനി.എന്റിം.ഡനി.  പകേഭാരന്റിം).  എനഭാല്  പസ്തുത  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  തുകേ
മഭാറഭാന് സഭാധനിക്കഭാതതനിനഭാല്  11-6-2020-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  3542/2020/  ധന.
പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനഭാനുമതനി  പകേഭാരന്റിം  ഈ തുകേ  2245-  80-  102-  93-  01  മററ  ദുരന്ത
നനിവഭാരണ പദതനികേള (സ്കൂള സുരക്ഷ ഉളസപസട) ODMS(100% കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്റിം) എന
ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുത്തുകേയന്റിം  30-6-2020-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  575/20/  ഡനി.എന്റിം.ഡനി.
പകേഭാരന്റിം തുകേ റനിലെതീസറ സചയ്യുനതനിനറ അനുമതനിയന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  

ശനിപഭാര്ശ

2245-80-102-95―ചുഴലെനിക്കഭാററ മൂലെമുള അപകേട സഭാധഭ്യത ശമനിപനിക്കഭാനുള  കദേശതീയ പദതനി 

(01)―ചുഴലെനിക്കഭാററ  മൂലെമുള  അപകേട  സഭാധഭ്യത  ശമനിപനിക്കഭാനുള  അടനിസഭാന
സഇൗകേരഭ്യങ്ങള (75% CSS) 

(02)―മുനറനിയനിപറ നല്കേഭാനുള സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള (100% CSS)

(03)―ബഹവനിധ ദുരന്തനനിവഭാരണതനിനുള സഭാകങതനികേ സഹഭായന്റിം (100% CSS)

(04)―കപഭാജകറ മഭാകനജറ സമനനിനുന്റിം നനിര്വ്വഹണതനിനുമുള സഹഭായന്റിം (100% CSS)

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം: (01) – 10 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

പസ്തുത  പദതനിയസട  നടതനിപറ  കേഭാലെഭാവധനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
അവസഭാനനിക്കുനതനിനഭാല് നനിര്മഭാണ പുകരഭാഗതനിയനില് ആയനിരനിക്കുന സഷല്ട്ടേറുകേളക്കുന്റിം മററ
സചലെവകേളക്കുന്റിം  കവണ്ടനി  കൂടുതല്  തുകേ  ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല് ചുവസട കചര്ക്കുന രതീതനിയനില് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  109.186  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(01) 51.9 ― കകേഭാടനി രൂപ

(02) 44.6    ”   ”―

(03) 7.576   ”   ”―

(04) 5.11     ”   ”―

(ഖണനികേ 24)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി 

2020-21 വര്ഷതനില് അധനികേ ധനഭാനുമതനി വഴനി 21 കകേഭാടനി രൂപ 2245-80-102-95-(01)
എന  ശതീര്ഷകേതനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.   ടനി  പദതനിയസട  കേഭാലെഭാവധനി  2022
സസപ്റന്റിംബര് 15 വസര ദേതീര്ഘനിപനിച്ചറ നല്കേനിയനിരനിക്കുന.
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(Rs. In Cr.)    

Component Amount Allotted Budget Provision Additional 
Allotment

B (75% CSS) 23.27 7.50 15.77

B (25% SS) 6.54 2.50 4.04

D 1.19 Nil 1.19

Total 21.00

കമല്  പറഞ്ഞ  പകേഭാരന്റിം  21.00  കകേഭാടനി  രൂപ  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്

അധനികേമഭായനി അനുവദേനിച്ചറ കേനിട്ടുകേയന്റിം പസ്തുത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചറ വരുകേയന്റിം സചയ്യുന.

ശനിപഭാര്ശ

3475-00-115-99―കകേരള പുനര്നനിര്മഭാണ പദതനിയസട കേതീഴനിലുള പളയഭാനന്തര  

കപഭാജക്ടുകേള   (  ആര്  .  സകേ  .  സഎ  .) 

ബജററ വനിഹനിതന്റിം  :  1000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

ആര്.സകേ.സഎ.യസട  പവര്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  വനിവനിധ  തലെങ്ങളനിലുള

പരനിപഭാടനികേള സന്റിംഘടനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം പുനര്നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളുമഭായനി ബനസപട്ടേ

നടപടനികേളക്കുന്റിം ആവശഭ്യമഭായ തുകേ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് നനിനന്റിം വഹനികക്കണ്ടതഭാസണനറ

സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ഥന  വഴനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  10  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 25)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

3475-00-115-99-കകേരള  പുനര്നനിര്മഭാണ  പദതനിയസട  കേതീഴനിലുള  പളയഭാനന്തര

കപഭാജക്ടുകേള എന ശതീര്ഷകേതനില്  4-5-2020-  സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2918/2020/ധന.

പകേഭാരന്റിം ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദേനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  
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ശനിപഭാര്ശ

5475-00-115-94―കകേരള പുനര്നനിര്മഭാണ പദതനിയസട കേതീഴനിലുള പളയഭാനന്തര  കപഭാജക്ടുകേള 
(  ആര്  .  സകേ  .  സഎ  .) 

ബജററ വനിഹനിതന്റിം: 

(01)―തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിസലെ കറഭാഡുകേള 
(ആര്.സകേ.സഎ.)  -  250 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(02)―ഉപജതീവന മഭാര്ഗതനിനുള സഹഭായന്റിം 
(ആര്.സകേ.സഎ.) -  250 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(03)―സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനിസന കറഭാഡുകേളുന്റിം, 
പഭാലെങ്ങളുന്റിം (ആര്.സകേ.സഎ.)          -  250 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(04)―സപഭാതു സകേട്ടേനിടങ്ങളുസട മുഖഭ്യ അറകുറപണനികേളുന്റിം 
പുനനഃനനിര്മഭാണവന്റിം (ആര്.സകേ.സഎ.) -  250 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്) 

റതീബനില്ഡറ   കകേരള  ഇനനികഷഭ്യറതീവനിസന  മൂലെധന  സചലെവകേളക്കഭായള  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് നനിലെവനില് ബഡ്ജറനില് നഭാലെറ ഉപശതീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി അനുവദേനിച്ച  1000
കകേഭാടനി രൂപയറ പുറകമ,  പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് പനിനതീടറ അനുവദേനിച്ച ജലെവനിതരണന്റിം(05),
ദുരന്തനനിവഭാരണ  തയ്യേഭാസറടുപറ  (06),  ശുചനിതസ്വന്റിം  (07),  ഗതഭാഗതന്റിം  (08)  എനതീ
ഉപശതീര്ഷകേങ്ങളക്കറ 250 കകേഭാടനി രൂപ വതീതന്റിം കവണ്ടനിവരുസമനറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്  5475-00-115-94  കകേരള  പുനര്നനിര്മഭാണ  പദതനിയസട  കേതീഴനിലുള
പളയഭാനന്തര പദതനികേള എന ശതീര്ഷകേതനില് ജലെവനിതരണന്റിം  (05),  ദുരന്തനനിവഭാരണ
തയ്യേഭാസറടുപറ  (06),  ശുചനിതസ്വന്റിം  (07),  ഗതഭാഗതന്റിം (08)  എനതീ ഉപശതീര്ഷകേങ്ങളക്കറ 250
കകേഭാടനി  രൂപ വതീതന്റിം ആസകേ  1000  കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 26) 

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

20-4-2020-സലെ  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2834/2020/ധന.  പകേഭാരന്റിം  5475-00-115-94
എന ശതീര്ഷകേതനിസലെ ആദേഭ്യ നഭാലെറ ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കഭായനി അനുവദേനിച്ചനിരുന 1000  കകേഭാടനി
രൂപ,  ചുവസട  പറയനതരതനില്  എട്ടേറ  ഉപശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുമഭായനി  പുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
നടതനി ഉതരവഭായനിട്ടുണ്ടറ.
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(01)―തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട കറഭാഡുകേള 
 (ആര്.സകേ.സഎ.)   - 250 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(02)―ഉപജതീവന മഭാര്ഗതനിനുള സഹഭായന്റിം 
 (ആര്.സകേ.സഎ.) - 200 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(03)―സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനിസന കറഭാഡുകേളുന്റിം, 
 പഭാലെങ്ങളുന്റിം (ആര്.സകേ.സഎ.)  -  100 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(04)―സപഭാതു സകേട്ടേനിടങ്ങളുസട മുഖഭ്യ അറകുറപണനികേളുന്റിം 
 പുനനഃനനിര്മഭാണവന്റിം (ആര്.സകേ.സഎ.)  -  100 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(05)—ജലെവനിതരണന്റിം (ആര്.സകേ.സഎ.) - 100 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(06)―ദുരന്ത നനിവഭാരണ തയഭാസറടുപറ (ആര്.സകേ.സഎ.)  - 150 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(07)―ശുചനിതസ്വന്റിം (ആര്.സകേ.സഎ.)    - 50 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

(08)―ഗതഭാഗതന്റിം (ആര്.സകേ.സഎ.)    - 50 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

അനുവദേനിച്ച തുകേ പദതനികേളക്കഭായനി പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച കേഴനിഞ്ഞ കശഷന്റിം
കൂടുതല് തുകേ അനുവദേനിക്കുന കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണറ. 

ശനിപഭാര്ശ

4551-60-800-99―ശബരനിമലെ മഭാസ്റ്റേര് പഭാന്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം: 29.9 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്) 

ശബരനിമലെയനിസലെത്തുന തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കറ അടനിസഭാന സഇൗകേരഭ്യങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനഭായനി
ശബരനിമലെ  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന്  പദതനി  പകേഭാരമുള  പവൃതനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനറ
നനിലെവനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധന  പുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി  20.1  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദേനിക്കുനതനിനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 27) 

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേന്റിം തുകേ അനുവദേനിച്ചനിട്ടേനില.
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   അദഭ്യഭായന്റിം   II  

2020-2021  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  നടപടനി
കസ്റ്റേറ്റുസമന്റുകേള ലെഭനിക്കുവഭാനുളള ഖണനികേകേള

വകുപറ ഖണനികേ

റവനന്യൂ 2, 5, 18, 28, 29, 30

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സകേ. രഭാജന്,
2021 ജൂസസലെ 1. സചയര്മഭാന്,

സബ്ജകറ കേമനിറനി II.
 


