1

©
കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
2021

കകേരള നനിയമസഭഭാ പനിനനിന്റിംഗറ പസറ.

2

പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി IV
(SUBJECT COMMITTEE IV)
വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം
(INDUSTRY AND MINERALS)
ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021 മഭാര്ചറ 31 വസര)
(PERIODICAL REPORT FROM 1 ST APRIL 2020 TO 31 ST MARCH 2021)

കകേരള നനിയമസഭയുസട നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച
ചട്ടേങ്ങളനിസല 239-ാം ചട്ടേതനിസന (1)-ാം ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ
[Under Rule 239 (1) of the Rules of Procedure and Conduct
of Business in the Kerala Legislative Assembly]
2021 ജജൂലല 26-ാംതതീയതനി സമര്പനിചതറ
(Presented on 26th July, 2021)
കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം
2021
SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE
THIRUVANANTHAPURAM
2021

3
പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി IV
(SUBJECT COMMITTEE IV)

വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം
(INDUSTRY AND MINERALS)
ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021 മഭാര്ചറ 31 വസര)
(PERIODICAL REPORT FROM 1 ST APRIL 2020 TO 31 ST MARCH 2021)

കകേരള നനിയമസഭയുസട നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച
ചട്ടേങ്ങളനിസല 239-ാം ചട്ടേതനിസന (1)-ാം ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ

[Under Rule 239 (1) of the Rules of Procedure and Conduct
of Business in the Kerala Legislative Assembly]

914/2021.

4

ഉള്ളടക്കന്റിം
സമനിതനിയുസട ഘടന
അവതഭാരനികേ
റനികപഭാര്ട്ടേറ
അനുബനന്റിം

..
..
..
..

കപജറ
v
vii
1
24

5

സബറജകേറടറ കേമനിറനി IV
വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം
(2021-2023)
ഘടന
സചയര്മഭാന :
ശതീ. പനി. രഭാജതീവറ,
നനിയമന്റിം വവ്യവസഭായന്റിം കേയര് വകുപ്പുമനനി.
അന്റിംഗങ്ങള:
ശതീ. മഞ്ഞളഭാന്റിംകുഴനി അലനി
ശതീ. സകേ. ബഭാബു (സനനഭാറ)
ശതീ. സകേ. പനി. കുഞ്ഞമദറ കുട്ടേനി മഭാസ്റ്റര്
ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന
ശതീ. വനി. ശശനി
ശതീ. സകേ. എന. ഉണനിക്കൃഷറണന
ശതീ. പനി. സനി. വനിഷറണുനഭാഥറ
ശതീ. കസവവ്യര് ചനിറനിലപനിള്ളനി.
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികേകൃഷറണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി
ശതീ. തനിദതീപറ സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി
ശതീമതനി ജയശതീ. എന്റിം., സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി
ശതീമതനി രജനി ഡെനി.ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ
വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം സന്റിംബനനിച സബറജകേറടറ കേമനിറനി IV-സന 2020 ഏപനില്
1 മുതല് 2021 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ കകേരള നനിയമസഭയുസട
നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 239(1) അനുസരനിചറ
സമനിതനി അദവ്യക്ഷനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.
1-4-2020 മുതല് 31-3-2021 വസരയുള്ള കേഭാലയളവനില് സമനിതനി പരനിഗണനിച
വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതറ.
റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലയളവനില് സമനിതനി 2 കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയുണ്ടഭായനി. 23-7-2020,
23-12-2020 എന്നതീ തതീയതനികേളനിലഭാണറ പസ്തുത കയഭാഗങ്ങള കചര്ന്നതറ. വനിവനിധ
വര്ഷങ്ങളനിസല

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട

പരനികശഭാധന

സന്റിംബനനിച

റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല

ശനിപഭാര്ശകേളനികനല് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റററസമന്റുകേള, 2020-സല
കകേരള വവ്യവസഭായ ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസറ കബഭാര്ഡുകേളന്റിം വവ്യവസഭായ നഗര പകദശ
വനികേസനവന്റിം (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങളസട കേരടറ പരനിഗണന, Kerala Micro and Small
Enterprises Facilatation Council Rules, 2019 (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 947/2019, തതീയതനി
3-12-2019), 2020-സല കകേരള സൂക്ഷ്മ സചറുകേനിട ഇടതരന്റിം വവ്യവസഭായ സഭാപനങ്ങള
സസുഗമമഭാക്കല് ചട്ടേങ്ങള (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 12/2020, തതീയതനി 6-1-2020), Kerala
Minor Mineral Concession (Amendment) Rules, 2020 (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര്
9/2020, തതീയതനി 6-1-2020) എന്നനിവയുസട പരനിഗണന എന്നനിവയഭായഭാണറ പസ്തുത
കയഭാഗങ്ങള കചര്ന്നതറ. പസ്തുത കയഭാഗങ്ങളനിസല ശരഭാശരനി ഹഭാജര്നനില 55% ആയനിരുന.
ഈ

റനികപഭാര്ട്ടേറ
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അധവ്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതറ.

ആയതനിസന

വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന.
അദവ്യഭായന്റിം I
അദവ്യഭായന്റിം II
അദവ്യഭായന്റിം III
അദവ്യഭായന്റിം IV

-

സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള
സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേള
നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 എ പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്ത വനിഷയങ്ങള
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അദവ്യഭായന്റിം V
അദവ്യഭായന്റിം VI

അദവ്യഭായന്റിം VII

- സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
- (a) 2020-21-സല ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടേനികനലുള്ള ആക്ഷന കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച
സന്റിംഗ്രഹന്റിം
(b) സമനിതനി പരനിഗണനിച വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസല ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനി
കനലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റററസമന്റുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള
- സമനിതനിയുസട പകതവ്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.
ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

2021 ജൂണ്

30-ാംതതീയതനി

കചര്ന്ന

കയഭാഗതനില്

പനി. രഭാജതീവറ,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,
2021 ജൂണ് 30.

സചയര്മഭാന,
സബറജകേറടറ കേമനിറനി IV.

സമനിതനി
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റനികപഭാര്ട്ടേറ
അദവ്യഭായന്റിം I
സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള
1. സമനിതനിയുസട 2019-20 വര്ഷസത ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ
23-7-2020-സല കയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേറ 2020 ആഗസ്റ്ററ-24 നറ
സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
2. 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള ആക്ഷന കടക്കണ്
റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ 23-7-2020-സല കയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേറ
2020 ആഗസ്റ്ററ 24-നറ സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
അദവ്യഭായന്റിം II
സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള
ഇല.
അദവ്യഭായന്റിം III
സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേള
1. 2020-സല കകേരള വവ്യവസഭായ ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസറ കബഭാര്ഡുകേളന്റിം വവ്യവസഭായ
നഗര പകദശ വനികേസനവന്റിം (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങളസട കേരടറ 23-7-2020-സല സമനിതനി കയഭാഗന്റിം
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനികേകളഭാസട അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
2. Kerala Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2019
(എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 947/2019, തതീയതനി 3-12-2019) 23-7-2020-സല കയഭാഗന്റിം
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
3. 2020-സല കകേരള സൂക്ഷ്മ സചറുകേനിട ഇടതരന്റിം വവ്യവസഭായ സഭാപനങ്ങള
സുഗമമഭാക്കല് ചട്ടേങ്ങള (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 12/2020, തതീയതനി 6-1-2020) 23-12-2020-സല
സമനിതനി കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
4. Kerala Minor Mineral Concession (Amendment) Rules, 2020
(എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 9/2020, തതീയതനി 6-1-2020) 23-12-2020-സല സമനിതനി കയഭാഗന്റിം
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
അദവ്യഭായന്റിം IV
നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 എ പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്ത വനിഷയങ്ങള
ഇല.
914/2021.
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അദവ്യഭായന്റിം V
നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236 (6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളസട വനിവരങ്ങള
ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന
നമ്പര്
1

വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേനിസന വനിശദഭാന്റിംശന്റിം
സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം

വകുപറ /സഭാപനന്റിം

2

3

2019-20

2018-19
XXXVII―
വവ്യവസഭായങ്ങള

സഭയനില്
സമര്പനിച
തതീയതനി
4

സഭാമ്പതനികേസനിതനിവനിവര കേണക്കറ
വകുപറ,
ഡെയറക്ടകറററ
ഓഫറ
ഇനഡെസതീസറ ആനറ കകേഭാകമഴറ
ടഭാവനകൂര് സകേഭാചനിന സകേമനിക്കല്സറ
ലനിമനിറഡെറ,
മലബഭാര്
സനിമനറസറ
ലനിമനിറഡെറ, ടഭാവനകൂര് സനിമനറസറ
ലനിമനിറഡെറ,
പബനികേറ
സസക്ടര് 24-8-2020
റതീ-സറടക്ചറനിന്റിംഗറ ആനറ ഇകനണല്
ആഡെനിററ കബഭാര്ഡെറ (റനിയഭാബറ), കകേരള
കസ്റ്റററ
മനിനറല്
സഡെവലപറസമനറ
കകേഭാര്പകറഷന, ടഭാകക്കഭാ കകേബനിള
കേമ്പനനി
ലനിമനിറഡെറ,
ടഭാവനകൂര്
ലടറഭാനനിയന്റിം കപഭാഡെക്ടറസറ ലനിമനിറഡെറ,
കകേരള ഇലകനിക്കല് ആനറ അലലഡെറ
എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ കേമ്പനനി ലനിമനിറഡെറ,
കകേരള
ആകട്ടേഭാസമഭാലബല്സറ
ലനിമനിറഡെറ

2015-16

ലകേതറനി ആനറ സടകറലറല്സറ
വകുപറ, കകേരള കസ്റ്റററ മനിനറല്
സഡെവലപറസമനറ
കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറഡെറ (സകേന്റിംഡെല്), സസയനില്
എസറ.സനി.എല്. കകേരള ലനിമനിറഡെറ

2019-20

ആസൂതണ
സഭാമ്പതനികേകേഭാരവ്യ 13-1-2021
(ബനി.പനി.ഇ.) വകുപറ, ആകട്ടേഭാകേഭാസ്റ്ററ
ലനിമനിറഡെറ, സസയനില് എസറ.സനി.എല്.
കകേരള ലനിമനിറഡെറ

2019-20

ടഭാവനകൂര് സനിമനറസറ ലനിമനിറഡെറ

22-1-2021
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അദവ്യഭായന്റിം VI
(a) 2020-21-സല ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനികനലുള്ള ആക്ഷന കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം
ആസകേ
ശനിപഭാര്ശകേളസട
എണന്റിം

റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ള
മറുപടനി ലഭനിച
ശനിപഭാര്ശകേളസട
ഖണനികേ നമ്പര്

മറുപടനി
ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളസട
ഖണനികേ നമ്പര്

മറുപടനി
ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളസട
ആസകേ എണന്റിം

44

1, 3, 29, 39, 41, 44

2, 4-28, 30-38, 40,
42, 43

38

(b)

സമനിതനി

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട

പരനിഗണനിചറ
പരനികശഭാധന

അന്റിംഗതീകേരനിച
സന്റിംബനനിച

വനിവനിധ

വര്ഷങ്ങളനിസല

റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല

ശനിപഭാര്ശ

കേളനികനലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റററസമന്റുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള
2019-20- സല ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(ഫയല് നമ്പര് 3018/സബറ.സനി.ബനി2/2019/നനി.സസ.)
ശനിപഭാര്ശ
സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളസട ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിനുന്റിം നവതീകേരണതനിനുന്റിം
ഉല്പന്നങ്ങളസട ലവവനിദവ്യവല്ക്കരണതനിനുന്റിംകവണ്ടനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 289.99 കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ

അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ

സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 30)
സസതീകേരനിച നടപടനി
അധനികേതുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് എചറ1/149/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 29-10-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
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ശനിപഭാര്ശ
2017-18 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ആധുനനികേവല്ക്കരണ
പദതനികേള അടുത സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം പൂര്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള ഉണ്ടഭാകുന്ന പദതനി
സചലവനിസന വര്ദനവറ, ടഭാവനകൂര് ലടറഭാനനിയന്റിം ഫഭാക്ടറനിയുസട പഭാറനിനന്റിം ജൂബനിലനി
വര്ഷതനില് ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി കേമ്പനനി പുറന്തള്ളുന്ന മഭാലനിനവ്യതനില്
നനിന്നറ ഉകപഭാല്പന്നങ്ങള നനിര്മനിക്കുന്ന പദതനിയുസട ആദവ്യഘട്ടേ നടതനിപറ എന്നനിവയഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരുന്ന തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് 57.20 കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 31)
സസതീകേരനിച നടപടനി
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേതുകേ
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടേനില.

കേമ്പനനിക്കറ അനുവദനിചറ നല്കുവഭാന

(റഫറനസറ നമ്പര് എചറ3/169/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 1-12-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021 -നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ സനിമനറ കേനിലന
നവതീകേരണ പദതനികേള പൂര്തതീകേരനിക്കുവഭാന ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ 1.5 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 32)
സസതീകേരനിച നടപടനി
2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ടഭാവനകൂര് സനിമനറസറ ലനിമനിറഡെനിനറ
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ സനിമനറ കേനിലന നവതീകേരണ പദതനിയറ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ അധനികേതുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചറ
നല്കേനിയനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് എചറ2/114/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 2-11-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021 -നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
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ശനിപഭാര്ശ
2018-19-ല് പഖവ്യഭാപനിച എല്.വനി.പനി., എസറ.വനി.പനി. പദതനിയുസട നടതനിപനിനഭായനി
23 കകേഭാടനി രൂപയുന്റിം പദതനി സചലവനില് ഉണ്ടഭാകുന്ന വര്ദനയുന്റിംകൂടനി കേണക്കനിസലടുതറ
ബഡ്ജററ തുകേകയഭാസടഭാപന്റിം ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ അഥവഭാ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് 27 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 33)
സസതീകേരനിച നടപടനി
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേതുകേ
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടേനില.

കേമ്പനനിക്കറ അനുവദനിചറ നല്കുവഭാന

ശനിപഭാര്ശ
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് രഭാമന്തളനി പഞഭായതനിസല വലനിയ കേടപ്പുറന്റിം അഴനിമുഖതറ അടനിഞ്ഞറ
കൂടനിയനിട്ടുള്ള മണല് ഡ്രഡ്ജറ സചയ്തറ മഭാറനി മതവ്യബനന കബഭാട്ടുകേളക്കറ സഞഭാര
കയഭാഗവ്യമഭാക്കുവഭാനുന്റിം മണല് കവര്തനിരനിചറ ജനിലഭാ കേളക്ടറുന്റിം പഞഭായതറ അധനികേഭാരനികേളന്റിം
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
സലതറ
നനികക്ഷപനിചറ
സകേഭാടുക്കുന്ന
പവൃതനി
ഏസറടുതറ
നടത്തുന്നതനിനഭാവശവ്യമഭായ പവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനഭായനി പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ 4 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 34)
സസതീകേരനിച നടപടനി
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേതുകേ
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടേനില.

കേമ്പനനിക്കറ അനുവദനിചറ നല്കുവഭാന

(റഫറനസറ നമ്പര് എചറ3/169/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 1-12-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച)
ശനിപഭാര്ശ
കദശതീയ അന്തര്കദ്ദേശതീയ തലതനില് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള മഭാനദണപകേഭാരന്റിം
ടഭാനകസഭാര്മറുകേളസട
സടസ്റ്റനിന്റിംഗറ
നടത്തുന്നതനിനഭായനി
തതീ
കഫസറ
ജനകററര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം
കേകമ്പഭാളതനിനറ
ആവശവ്യമഭായ
ഉയര്ന്ന
കേപഭാസനിറനിയനിസല
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ടഭാനകസഭാര്മറുകേളസട
ഉല്പഭാദനതനിനഭായനി
നനിലവനിസല
സക്രയനിന
കേപഭാസനിറനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമഭായനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ 8.50 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 36)
സസതീകേരനിച നടപടനി
അധനികേതുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് എചറ1/149/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 29-10-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021 -നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
കകേരളഭാ ആകട്ടേഭാസമഭാലബല്സറ ലനിമനിറഡെറ തതീവതീലര് കപഭാജക്ടറ
പുതനിയ ഇ-സവഹനിക്കനിള കപഭാളനിസനി പകേഭാരന്റിം ഇലകനികേറ വഭാഹന നനിര്മഭാണതനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ 34 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 40)
സസതീകേരനിച നടപടനി
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
ഇലകകഭാണനികറ വവ്യവസഭായ കമഖലയനിസല മഭാറങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി പുതനിയ
ഉല്പന്നങ്ങള നനിര്മനിക്കുകേ, ഉല്പഭാദന മനികേവറ വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി നനിലവനിലുള്ള
നനിര്മഭാണശഭാല നവതീകേരനിക്കുകേ, കസഭാളഭാര് സമഭാഡെപ്യൂളനിസന നനിര്മഭാണന്റിം, സഭാര്ട്ടേറ മതീററനിന്റിംഗറ,
സസൗകരഭാര്ജ്ജ ലവദദ്യുതനി നനിലയന്റിം എന്നനിവ നടപഭാക്കുകേ കൂടഭാസത കസ്പേസറ ഇലകകഭാണനികറ,
ഡെനിഫനസറ ഇലകകഭാണനികറ, പവര് ഇലകകഭാണനികറ എന്നതീ രന്റിംഗങ്ങളനിസല വനിവനിധ പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചറ
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേമ്പനനിയുസട
ഉല്പഭാദന
സസൗകേരവ്യങ്ങള
ആധുനതീകേരനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയഭായനി നനിലവനില് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ 21.74 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 41)
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സസതീകേരനിച നടപടനി
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
സകേല്കടഭാണ് കേന്റിംകപഭാണനറ കകേഭാന്റിംപകറ ലനിമനിറഡെനിനുള്ള വഭായ്പകേള
പദതനി സചലവനിനങ്ങളനിലുണ്ടഭാകയക്കഭാവന്ന വര്ദനവറ കേണക്കനിസലടുക്കുകമ്പഭാള
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ 1.50 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 42)
സസതീകേരനിച നടപടനി
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് ഡെനി3/124/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 2-12-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
കകേരള
സനിറഭാമനികറ
ലനിമനിറഡെനിസന
സമഗ്ര
പുനരുദഭാരണതനിനഭായുള്ള
ആധുനനികേവല്ക്കരണ പദതനികേളക്കഭായനി വനിവനിധ ഘട്ടേങ്ങളനിലഭായനി അനുവദനിച തുകേകേള
പൂര്ണമഭായനി ലഭനിചനിട്ടേനിസലനന്റിം തുകേകേള ലഭനിക്കുന്നതനിനറ കേഭാലതഭാമസന്റിം കനരനിട്ടേതനിസന
തുടര്ന്നറ അധനികേസചലവണ്ടഭാസയനന്റിം സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് പദതനി
സചലവനിനുണ്ടഭാകുന്ന
വര്ദനവകൂടനി
കേണക്കനിസലടുതറ
കമല്ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 6.79 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 43)
സസതീകേരനിച നടപടനി
കകേരള സനിറഭാമനികറ ലനിമനിറഡെനിസന സമഗ്ര പുനരുദഭാരതനിനഭായുള്ള ആധുനനികേവല്ക്കരണ
പദതനികേളക്കഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
അധനികേ തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ
2018-19-ല് സഡെയറനിഫഭാന്റിം/കകേഭാക്കനട്ടേറ കപഭാസസനിന്റിംഗറ പദതനിയറ ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിസയങനിലുന്റിം പണന്റിം ലഭനിചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല് പസ്തുത പദതനി ആരന്റിംഭനിക്കുവഭാന
ഇതുവസര കേഴനിഞ്ഞനിസലനന്റിം യനസഭാമഗ്രനികേളസടയുന്റിം സകേട്ടേനിട നനിര്മഭാണ സഭാമഗ്രനികേളസടയുന്റിം
വനില വര്ദനവറ ഉണ്ടഭായതുമൂലന്റിം പസ്തുത പദതനി പൂര്തതീകേരനിക്കുവഭാന അധനികേസചലവറ
ഉണ്ടഭാകുസമനന്റിം
സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്
കമല്ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ 3.50 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 44)
സസതീകേരനിച നടപടനി
കകേരള സകയ്സറ ആനഡെറ സനിറഭാമനികേറ കപഭാഡെക്ടറ ലനിമനിറഡെനിസന ലവവനിദവ്യ
വല്ക്കരണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന 9.50 കകേഭാടനി രൂപയുസട ഇനകഗ്രറഡെറ
ലലവ്കസ്റ്റഭാക്കറ ആനഡെറ കകേഭാക്കനട്ടേറ കപഭാസസനിന്റിംഗറ പദതനിക്കറ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ അധനികേ തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച
നല്കേനിയനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് എചറ2/114/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 2-11-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളസട പവര്തനങ്ങള കൂടുതല് സമചസപടുത്തുന്നതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി ദതീര്ഘകേഭാല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി സഭാപനങ്ങള സസയന്റിംപരവ്യഭാപ്തത
കനടുകേ എന്ന ലക്ഷവ്യകതഭാടുകൂടനിയുള്ള ഈ പദതനിക്കറ നനിലവനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ കമല്ശതീര്ഷകേതനില് 30 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 53)
സസതീകേരനിച നടപടനി
അധനികേതുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് എചറ1/149/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 29-10-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021 -നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
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2018-19- സല ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(ഫയല് നമ്പര് 1325/സബറ.സനി.ബനി.2/2018/നനി.സസ.)
ശനിപഭാര്ശ
കേരകേസൗശല കമഖലയനില് 11 കസ്റ്ററുകേള വനിവനിധ ഘട്ടേങ്ങളനില് പവര്തന
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാസണനന്റിം കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദനിചനിരുന്ന 85 ലക്ഷന്റിം രൂപ
കമല്പറഞ്ഞവയനില് 2 കസ്റ്ററുകേളക്കറ സപഭാതുസസൗകേരവ്യ കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ
കവണ്ടനി മഭാതസമ നല്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളൂസയനന്റിം സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഇതരതനില് ചുരുങ്ങനിയതറ 5 കേരകേസൗശല കസ്റ്ററുകേളക്കറ
കൂടനിസയങനിലുന്റിം സപഭാതുസസൗകേരവ്യകകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിചനല്കകേണ്ടതുണ്ടറ എന്നതനിനഭാല്
കമല്ശതീര്ഷകേതനില് 100 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 4)
സസതീകേരനിച നടപടനി
തുകേ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചറ നല്കേനിയനിട്ടേനില. ആയതനിനഭാല് ഇതറ പകേഭാരമുള്ള
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് വവ്യവ-സകേ3/140/2018-വവ്യവ., തതീയതനി 4-10-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
കസ്റ്റററ ബഭാന്റിംബൂ മനിഷസന ആഭനിമുഖവ്യതനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേസളയുന്റിം, ബഭാന്റിംബൂ
കകേഭാര്പകറഷന, സുരഭനി, കേഭാഡ്കകേഭാ, ഹഭാനനിക്രഭാഫറ സഡെവലപ്സമനറ കകേഭാര്പകറഷന
തുടങ്ങനിയ ഏജനസനികേസളയുന്റിം ഉളസപടുതനി മുള വവ്യവസഭായ വനികേസന പദതനിയുസട കേതീഴനില്
വരുന്ന പവര്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില്
120 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 5)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2851-00-104-76 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം തുകേ അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് സകേ1/133/2018-വവ്യവ., തതീയതനി 13-11-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 6-2-2020 -നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
914/2021.
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ശനിപഭാര്ശ
കേരകേസൗശല സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള സഹഭായ (ആശ) പദതനിക്കറ ഉചനിതമഭായ
പരനിഗണന നല്കേണസമനന്റിം കേരകേസൗശല കമഖലയനിസല ആര്ട്ടേനിസഭാനമഭാര് പുതനിയ
സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനറ വളസര തഭാല്പരവ്യന്റിം കേഭാണനിക്കുന്ന സഭാഹചരവ്യതനില്
അവര്ക്കറ സൂക്ഷ്മ സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള ആരന്റിംഭനിക്കഭാന പനിന്തുണ നല്കേഭാനുന്റിം സതീ സന്റിംരന്റിംഭകേര്ക്കറ
ഒറതവണ സഹഭായന്റിം നല്കേഭാനുന്റിം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനന്റിം
സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് 15 ലക്ഷന്റിം രൂപ കമല്ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 6)
സസതീകേരനിച നടപടനി
തുകേ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചറ നല്കേനിയനിട്ടേനില. ആയതനിനഭാല് ഇതറ പകേഭാരമുള്ള തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് വവ്യവ-സകേ3/140/2018-വവ്യവ., തതീയതനി 4-10-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ നടപനിലഭാക്കനിയ ശമ്പള പരനിഷ്കരണവന്റിം സപനഷന പരനിഷ്കരണവന്റിം
മൂലമുണ്ടഭായ അധനികേ സചലവറ, ശമ്പള പരനിഷ്കരണവമഭായനി ബനസപട്ടേറ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുന്റിം
സപനഷനകേഭാര്ക്കുന്റിം നല്കകേണ്ട കുടനിശനികേ, ഡെനി.എ.കുടനിശനികേ എന്നനിവ കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള
ഖഭാദനിഗ്രഭാമ കബഭാര്ഡെനിനറ അനുവദനിച തുകേ കുറവഭാസണനന്റിം കൂടഭാസത ഈ ഇനതനിസല തുകേ
കുറവഭായനിരുന്നതനിനഭാല് കബഭാര്ഡെറ 1991 മുതല് വകേമഭാറനി സചലവഴനിച തുകേകൂടനി കചര്തറ
ആസകേ 10039.95 ലക്ഷന്റിം രൂപ കബഭാര്ഡെനിനറ ബഭാധവ്യത ഉസണ്ടന്നറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല് ഈ ഇനതനില് 1000 ലക്ഷന്റിം രൂപ എങനിലുന്റിം അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 7)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2851-00-105-99-31 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില്
16-3-2019-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 260/19/വവ്യവ. പകേഭാരന്റിം 4 കകേഭാടനി രൂപ മഭാതസമ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞുള്ളൂ.
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ശനിപഭാര്ശ
സന്റിംസഭാനസത ഖഭാദനി ചനിലറ വനില്പന കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള റനികബറനിനഭായനി
അനുവദനിച തുകേ കുറവഭാസണന്നറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. കൂടഭാസത ഖഭാദനി കേമതീഷന
റനികബററ നനിര്തലഭാക്കനിയ സഭാഹചരവ്യതനില് എലഭാ വര്ഷവന്റിം വനിവനിധ സസ്പേല്ലുകേളനിലഭായനി
കനഭാര്മല് റനികബറനിനുപുറസമ 70 ദനിവസന്റിം ഉതവ കേഭാലങ്ങളഭായനി കേണക്കഭാക്കനി 10% അധനികേ
റനികബററ ഖഭാദനി ചനിലറ വനില്പനയറ നല്കേനിവരുനണ്ടറ. ഇതനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില് റനികബറനിനതനില് 2490 ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 8)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2851-00-105-96-33 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില്
2018-2019 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം റനികബറനിനതനില് അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് സകേ1/133/2018-വവ്യവ., തതീയതനി 13-11-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 6-2-2020 -നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
കകേരള ഖഭാദനി സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിന്നറ സപനഷനുന്റിം ആനുകൂലവ്യങ്ങളന്റിം
നല്കുന്ന ആവശവ്യതനികലക്കറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരവ്യഭാപ്ത
മഭായതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില് സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതന്റിം ഇനതനില് 878.02912 ലക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 9)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2851-00-105-95 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായ 44,95,000 രൂപ (നഭാല്പതനി നഭാലറ ലക്ഷതനി
സതഭാണ്ണൂറയഭായനിരന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം) അനുവദനിചനിരുന. സബ്ജക്ടറ കേമനിറനിയുസട ശനിപഭാര്ശയുസട
അടനിസഭാനതനില് കകേരള ഖഭാദനി സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിന്നറ സപനഷനുന്റിം
ആനുകൂലവ്യങ്ങളന്റിം നല്കുന്ന ആവശവ്യതനികലക്കഭായനി 4,67,65,000 രൂപ (നഭാലറ കകേഭാടനി
അറുപകതഴറ
ലക്ഷതനി
അറുപതയഭായനിരന്റിം
രൂപ
മഭാതന്റിം)
അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കുകേയുണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടറ.
(റഫറനസറ നമ്പര് വവ്യവ-സകേ1/20/2020-വവ്യവ., തതീയതനി 6-2-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
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ശനിപഭാര്ശ
ഖഭാദനി വനിപണന സഭാധവ്യതകേള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 2018-19-സല ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില് 185 ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 10)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2851-00-105-87 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അധനികേ തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
പധഭാനമനനിയുസട സതഭാഴനില്ദഭാന പദതനിക്കറ (PMEGP) അനുസൃതമഭായനി എലഭാ ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലുന്റിം പുതനിയ ഖഭാദനിഗ്രഭാമ വവ്യവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുവഭാനകവണ്ട
ധനസഹഭായന്റിം (മഭാര്ജനിന മണനി/സബ്സനിഡെനി) നല്കുവഭാനുന്റിം ഈ കമഖലയനില് പുതനിയ
സതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുവഭാനുന്റിം ഈ പദതനി പകേഭാരന്റിം ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഭായനി സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന. വവ്യവസകേളക്കറ വനികധയമഭായനി സമഭാതന്റിം കപഭാജക്ടറ സചലവനിസന
പരമഭാവധനി 40 ശതമഭാനന്റിം തുകേ സന്റിംസഭാന സര്ക്കഭാര് മഭാര്ജനിന മണനിയഭായനി
നല്കുന്നതഭാസണനന്റിം ആസകേ പദതനി സചലവനിസന 90-95 ശതമഭാനന്റിം വസര തുകേ ബഭാങറ
വഭായ്പയുന്റിം 5-10 ശതമഭാനന്റിം വസര തുകേ ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതവന്റിം ആയനിരനിക്കണസമനന്റിം
ആയതനില് സന്റിംരന്റിംഭകേര്ക്കറ ആവശവ്യമഭായ സഭാകങതനികേ സഹഭായന്റിം, വനിപണന സഹഭായന്റിം
എന്നനിവയുന്റിം ഖഭാദനിഗ്രഭാമ വവ്യവസഭായ കബഭാര്ഡെറ നല്കുനസണ്ടനന്റിം സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.
പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 75 ലക്ഷന്റിം രൂപ
കമല്ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 11)
സസതീകേരനിച നടപടനി
2851-00-105-85 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് വനിഭവ ലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം തുകേ അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനില.
ശനിപഭാര്ശ
സനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കറ 180 ലപസ നനിരക്കനിലുന്റിം നൂല്പ്പുകേഭാര്ക്കറ 60 ലപസ നനിരക്കനിലുന്റിം
ഉത്പഭാദന കപഭാതഭാഹനന്റിം നല്കുന്നതനിനുന്റിം ഉതവ കേഭാലങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര് പഖവ്യഭാപനിക്കുന്ന
ഉതവകേഭാലബത നല്കുന്നതനിനുന്റിം ലക്ഷവ്യമനിടുന്ന പദതനി പകേഭാരന്റിം, കകേരളതനിസല ഖഭാദനി
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സഭാപനങ്ങള
ഉളസപസടയുള്ളവയനില്
പണനിസയടുക്കുന്ന
13600-ഓളന്റിം
ഖഭാദനി
സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ ഉല്പഭാദന ഉതവകേഭാല ഇനസസനതീവറ വനിതരണന്റിം സചകയണ്ടതഭാസണന്നറ
സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. 2018-19 ബഡ്ജറനില് ഈ പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 500 ലക്ഷന്റിം രൂപ കമല്ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 12)
സസതീകേരനിച നടപടനി
2851-00-105-73 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായുന്റിം
നല്കുകേയുന്റിം സചയ. വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത
500 ലക്ഷന്റിം രൂപയനില് 28-3-2019-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 290/2019/വവ്യവ., പകേഭാരന്റിം
300 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
ശനിപഭാര്ശ
വകുപ്പുതല ഗ്രഭാമ വവ്യവസഭായ യൂണനിറ്റുകേളസട പവര്തനങ്ങള ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം
പുതനിയവ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള
തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 30 ലക്ഷന്റിം രൂപ കമല്ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 13)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2851-00-105-73 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനില.
ശനിപഭാര്ശ
ഖഭാദനി കമഖലയനില് കസഭാളഭാര് എനര്ജനി ഉപകയഭാഗസപടുതനി ചര്ക്കകേളനിലുന്റിം തറനികേളനിലുന്റിം
സനയറ അനുബന ഉപകേരണങ്ങളനിലുന്റിം ഭഭാഗനികേ യനവല്ക്കരണന്റിം നടപഭാക്കനി ഉല്പഭാദന
വര്ദനവറ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ
ഉയര്ന്ന
കവതനന്റിം
ലഭവ്യമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായുള്ള പദതനിക്കറ 500 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 14)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2851-00-105-71 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനില.
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ശനിപഭാര്ശ
സന്റിംസഭാനസത 14 ജനിലകേളനിസലയുന്റിം 2 പഞഭായത്തുകേളനില് വതീതന്റിം വര്ഷന്റിംകതഭാറുന്റിം
1000 കപര്ക്കറ പുതുതഭായനി ഖഭാദനി നൂല്പറ-സനയറ കമഖലയനില് സതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനറ ലക്ഷവ്യമനിടുന്ന പദതനിക്കഭായനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില് 118
ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 15)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2851-00-105-69 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനില.
ശനിപഭാര്ശ
ഖഭാദനി ഉല്പന്നങ്ങസള സന്റിംബനനിചറ സപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില് അവകബഭാധന്റിം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനറ
വവ്യഭാപകേമഭായ
വനിപണന
കപഭാതഭാഹന
പവര്തനങ്ങള
ആവശവ്യമഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 25 ലക്ഷന്റിം രൂപ കമല്ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 16)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 2851-00-10566(02) എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനില.
ശനിപഭാര്ശ
ഖഭാദനി
കബഭാര്ഡെനിസന
പവര്തനന്റിം
കൂടുതല്
കേഭാരവ്യക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
നടതനിവരുന്ന കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണതനിനറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 17 ലക്ഷന്റിം രൂപ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 17)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 2851-00-10566(03) എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനില.
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സന്റിംസഭാനസത മുഴുവന നൂല്പറ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുന്റിം ആവശവ്യമഭായ ലസ്ലൈവര്, കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിസല ഏറ്റുകുടുക്കയനില് പവര്തനിക്കുന്ന ലസ്ലൈവര് കപഭാജക്ടനില്നനിനന്റിം യഥഭാസമയന്റിം
വനിതരണന്റിം സചയഭാന കേഴനിയഭാസത വരുന്ന സഭാഹചരവ്യതനില് സന്റിംസഭാനസത സതക്കന
കമഖലകേളനില് സുഗമമഭായനി ലസ്ലൈവര് വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനഭായനി സകേഭാലന്റിം ജനിലയനില് ഒരു
മനിനനി
കകേഭാട്ടേണ്
കപഭാസസനിന്റിംഗറ
യൂണനിററ
ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനറ
ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില് 39 ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 18)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 2851-00-105-65
എന്ന ശതീര്ഷകേതനില്
സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് സകേ1/133/2018-വവ്യവ., തതീയതനി 13-11-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
സന്റിംസഭാന കേരകേസൗശല കമഖലയുസട വനികേസനതനിനഭായനി എചറ. ഡെനി. സനി. സകേ.,
കേഭാഡ്കകേഭാ, സുരഭനി, സകേല്പഭാന്റിം, ബഭാന്റിംബൂ കകേഭാര്പകറഷന തുടങ്ങനിയ സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളസട സഭാപനിതലക്ഷവ്യങ്ങള ലകേവരനിക്കുന്നതനിനറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള
തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില് 450 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 31)
സസതീകേരനിച നടപടനി
തുകേ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചറ നല്കേനിയനിട്ടേനില. ആയതനിനഭാല് ഇതറ പകേഭാരമുള്ള തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് സകേ3/140/2018-വവ്യവ., തതീയതനി 4-10-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
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കകേന്ദ്ര സഹഭായതനിനറ ആനുപഭാതനികേമഭായനി സന്റിംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതന്റിം
നനിലനനിര്തനിസക്കഭാണ്ടറ
കചര്തലയനിസല
സമഗഭാഫുഡെറ
പഭാര്ക്കറ
പദതനി
പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 600
ലക്ഷന്റിം രൂപ കമല്ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 39)
സസതീകേരനിച നടപടനി
സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.യുസട കചര്തലയനിസല സമഗഭാഫുഡെറ പഭാര്ക്കറ എന്ന
പദതനിയഭായനി നഭാളനിതുവസര സന്റിംസഭാന സര്ക്കഭാര് 18 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.
സന്റിംസഭാന സര്ക്കഭാര് 2018-19-സല ബഡ്ജറനില്നനിനന്റിം നനിയുക പദതനിയഭായനി അനുവദനിച
12.33 കകേഭാടനി രൂപ E-Lams കലയറ മഭാറനിയനിട്ടുണ്ടറ. പസ്തുത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത
സഭാഹചരവ്യതനില് 2018-19-സല സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേതുകേയഭായ
6
കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുള്ള
സപഭാകപഭാസല്
സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.
സര്ക്കഭാരനില്
ലഭവ്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനില.
ശനിപഭാര്ശ
വവ്യവസഭായ വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള പശഭാതല സസൗകേരവ്യ വനികേസന
പദതനിയനില് ഉളസപടുതനി സകേട്ടേനിട നനിര്മഭാണന്റിം, കറഭാഡുകേളസട നനിര്മഭാണന്റിം, സഡ്രയനികനജറ
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ 2183 ലക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം ജലവനിതരണന്റിം,
ലവദദ്യുതനി വനിതരണന്റിം എന്നതീ ആവശവ്യങ്ങളക്കഭായനി 1517 ലക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം ഉളസപസട ആസകേ
3700 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 40)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വവ്യവസഭായ വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുള്ള പശഭാതല സസൗകേരവ്യ വനികേസന പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 2018-19-സല സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേതുകേയഭായ
37 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനില. എന്നഭാല് 2019-20 ബജറനില് വവ്യവസഭായ
വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കറ പശഭാതല സസൗകേരവ്യ വനികേസനതനിനഭായനി 17 കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.
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കുറവ്യഭാടനിയനിസല നഭാളനികകേര വവ്യവസഭായ പഭാര്ക്കനിസന ചുറ്റുമതനില്, ഭൂവനികേസനന്റിം, ഭൂമനി
ഏസറടുക്കല് തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് പസ്തുത ആവശവ്യതനിനഭായനി 500 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 41)
സസതീകേരനിച നടപടനി
കുറവ്യഭാടനിയനിസല നഭാളനികകേര വവ്യവസഭായ പഭാര്ക്കനിസന ചുറ്റുമതനിലുന്റിം മററ അടനിസഭാന
സസൗകേരവ്യങ്ങളന്റിം നനിര്മനിക്കുന്നതനിനഭായനി 2018-19-സല സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി 5 കകേഭാടനി രൂപ ഈ
പദതനിക്കഭായനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്തനിരുന. എന്നഭാല് അടനിസഭാന സസൗകേരവ്യങ്ങളസട നനിര്മഭാണന്റിം
വളസര നഭാളഭായനി നതീണ്ടുകപഭായതറ ഭൂവടമയുമഭായുള്ള നനിയമനടപടനികേള നടക്കുന്നതനിനഭാലഭാണറ.
ബഹുമഭാനസപട്ടേ
കകേഭാടതനി
ഭൂവടമയുമഭായുള്ള
കകേസുകേള
തള്ളനിയതനിനഭാല്
സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.യുസട ലതീഗല് കേസൗണ്സനിലനിസന ഉപകദശമനുസരനിചറ സബ്ജക്ടറ
കേമനിറനിയനില് അനുവദനിച ഫണ്ടറ ഉപകയഭാഗനിചറ നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതനിനറ
തതീരുമഭാനനിചനിരുന.
എന്നഭാല്
ഈ
അവസരതനില്
മുനപുണ്ടഭായനിരുന്ന ഭൂവടമ പഴയ ഉതരവകേളക്കറ എതനിസര ബഹുമഭാനസപട്ടേ ലഹകക്കഭാടതനി
മുനപഭാസകേ സമതീപനിക്കുകേയുന്റിം നനിയമനടപടനികേള തതീര്പഭാക്കഭാതതനിനഭാല് തുടര്നള്ള
കജഭാലനികേള സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.-യറ നടത്തുവഭാനുന്റിം സഭാധനിചനില. അതനിനഭാല് 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത 5 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള
സപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനികലയറ സമര്പനിക്കുവഭാനുന്റിം സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.-യറ സഭാധനിചനില.
പസ്തുത സഭാഹചരവ്യതനില് സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേതുകേയഭായ 5 കകേഭാടനി
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് സജ3/61/2019-വവ്യവ., തതീയതനി 24-8-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളസട ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിനുന്റിം നവതീകേരണതനിനുന്റിം
ഉല്പന്നങ്ങളസട ലവവനിധവ്യവല്ക്കരണതനിനുന്റിംകവണ്ടനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 36057 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
914/2021.

(ഖണനികേ 42)

25
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനിയുസട 42-ാാമതറ ശനിപഭാര്ശയഭായനി 36057 ലക്ഷന്റിം രൂപ
അനുവദനിക്കണസമനള്ളതറ

വവ്യവസഭായ

വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള

എലഭാ

സപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിംകവണ്ടനിയുള്ള സമഭാതന്റിം അധനികേതുകേയഭാണറ. ഇതനിസന പനിരനിവഭായനി ഓകരഭാ
സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം കവണ്ടനിവരുന്ന അധനികേതുകേ പകതവ്യകേന്റിം അനുവദനിക്കണ
സമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ
നഷതനില് പവര്തനിക്കുന്ന സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ലഭാഭതനിലഭാക്കുന്നതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി

വനിവനിധ

നവതീകേരണ/വനിപുലതീകേരണ/ആധുനനികേവല്ക്കരണ

വരനികേയഭാസണനന്റിം

ഈ

പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനി

പദതനികേള

സഭാപനങ്ങളസട

പവര്തനന്റിം സമചസപടുതനി ധനകേഭാരവ്യ സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നറ പവര്തന മൂലധനന്റിം
ലഭവ്യമഭാകുന്നതുവസര

ആയതറ

നല്കകേണ്ടതറ

ഇവയുസട

നനിലനനില്പനിനറ

അതവ്യന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാസണനന്റിം സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. പസ്തുത ആവശവ്യതനിനഭായനി 3000
ലക്ഷന്റിം രൂപ കമല്ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 43)
സസതീകേരനിച നടപടനി
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത 3000 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് വവ്യവ-എചറ1/130/2018/വവ്യവ., തതീയതനി 23-11-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
6851-00-190-86 – കകേരള ബഭാന്റിംബൂ കകേഭാര്പകറഷനുള്ള വഭായ്പകേള
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 500 ലക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന)
സന്റിംസഭാന ബഭാന്റിംബൂ കകേഭാര്പകറഷസന ഉല്പഭാദന യൂണനിറഭായ ബഭാന്റിംബൂ കബഭാര്ഡെറ
ഫഭാക്ടറനിയുസട ആധുനതീകേരണതനിനുന്റിം വനിപുലതീകേരണതനിനുന്റിം ചുവസട കചര്ക്കുന്റിംവനിധന്റിം തുകേ
അധനികേമഭായനി ആവശവ്യമഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.

26
നമ്പര്

പദതനികേള

1

ബഭാന്റിംബൂ ലപ മുറനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ സസമനി
ഓകട്ടേഭാസമറനികേറ ടനിമനിന്റിംഗറ സമഷതീനുന്റിം അതനികനഭാസടഭാപന്റിം ഡെസ്റ്ററ
എകറടഭാക്ഷന സനിസ്റ്റവന്റിം വഭാങ്ങുന്നതനിനറ

2

ബഭാന്റിംബൂ ലപ നനിര്മനിക്കുന്നതനിനഭാവശവ്യമഭായ അസന്റിംസ്കൃത
വസ്തുവഭായ ഫനികനഭാള സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള ടഭാങറ വഭാങ്ങുന്നതനിനറ

3

ഫഭാക്ടറനിയനിസല
ഉല്പഭാദനതനിനഭാവശവ്യമഭായ
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനറ സഷഡെറ നനിര്മനിക്കുന്നതനിനറ

ചനിരട്ടേ

80.00

4

ബഭാനഡെറ ഡ്രയറനിസന 3 കേണ്സവയര് ബഭാനഡെറ മഭാറനി പുതനിയതറ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ

10.00

5

ഒരു കൂളനിന്റിംഗറ ടവറുന്റിം
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനറ

30.00

6

3 യനവല്കൃത പനമ്പറ സനയറ കകേന്ദ്രന്റിം നനിര്മനിക്കുന്നതനിനറ

50.00

7

പനമ്പറ കകേടുകൂടഭാസത സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശവ്യമഭായ കഗഭാഡെസൗണ്
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനറ

40.00

3

തുകേ
(ലക്ഷതനില്)

ലമല്ഡെറ

സ്റ്റതീല്

ടഭാങന്റിം

ആസകേ
കമല്പറഞ്ഞ

ആവശവ്യങ്ങളക്കഭായനി

240

10.00

20.00

240.00
ലക്ഷന്റിം

രൂപ

അധനികേമഭായനി

അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 46)
സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിഭവലഭവ്യതയുസട പരനിമനിതനിമൂലന്റിം സന്റിംസഭാന ബഭാന്റിംബൂ കകേഭാര്പകറഷസന ഉല്പഭാദന
യൂണനിറഭായ ബഭാന്റിംബൂ കബഭാര്ഡെറ ഫഭാക്ടറനിയുസട ആധുനതീകേരണതനിനുന്റിം വനിപുലതീകേരണതനിനുന്റിം
സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത 240 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞനില. എന്നഭാല് 28-3-2019-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 287/19/വവ്യവ., പകേഭാരന്റിം
6851-00-190-86 ശതീര്ഷകേതനില് ബഭാന്റിംബൂ കകേഭാര്പകറഷനറ അടനിയന്തര ധനസഹഭായമഭായ
ധനപുനര്വനിനവ്യഭാസന്റിം മുകഖന 50 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.
(റഫറനസറ നമ്പര് സകേ1/133/2018-വവ്യവ., തതീയതനി 13-11-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
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കകേരള
സന്റിംസഭാന
മനിനറല്
സഡെവലപ്സമനറ
കകേഭാര്പകറഷനറ
ഖനനന്റിം
നടത്തുന്നതനിനഭാവശവ്യമഭായ
യനസഭാമഗ്രനികേള/ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 500 ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 47)
സസതീകേരനിച നടപടനി
2018-19-സല ബഡ്ജററ വനിഹനിത പകേഭാരന്റിം ഖനനന്റിം നടത്തുന്നതനിനഭാവശവ്യമഭായ യന
സഭാമഗ്രനികേള/ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി 13-7-2018-സല സ.ഉ (സഭാധഭാ.) നമ്പര്
824/2018/വവ്യവ. ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 450 ലക്ഷന്റിം രൂപയുസട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി
ഉതരവഭാസയങനിലുന്റിം ടനി തുകേ റനിലതീസറ സചയ്യുന്നതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ കേമ്പനനി
സമര്പനിചനിരുന്നനില.
ശനിപഭാര്ശ
2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം എല്.വനി.പനി., എസറ.വനി.പനി., പനി.എഫറ.എസറ.,
ഓഫഭാല്മനികേറ
മരുനകേള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിയറ
ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള
തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനന്റിം
2700
ലക്ഷന്റിം
രൂപകൂടനി
ആവശവ്യമഭാസണനന്റിം സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. അകതഭാസടഭാപന്റിം കേവ്യഭാനസര് മരുനകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പഭാരന്റിംഭ സചലവകേളക്കഭായനി 2000 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ആവശവ്യമുസണ്ടന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് പസ്തുത ആവശവ്യങ്ങളക്കഭായനി
ആസകേ 4700 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 48)
സസതീകേരനിച നടപടനി
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടേനില.

സചയ്ത

അധനികേതുകേ

കേമ്പനനിയറ

അനുവദനിചറ

നല്കുവഭാന

(റഫറനസറ നമ്പര് എചറ3/174/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 13-10-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
പതീസപയ്ഡെറ എനര്ജനി മതീറര്, സഭാര്ട്ടേറ മതീറര്, ഗവ്യഭാസറ മതീറര് എന്നനിവയുസട
ഉല്പഭാദനതനിനറ 500 ലക്ഷന്റിം രൂപ മഭാതസമ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളൂ എന്നറ സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന. പസ്തുത തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 150 ലക്ഷന്റിം രൂപ കമല്
ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 51)
സസതീകേരനിച നടപടനി
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2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരുന്ന 500 ലക്ഷന്റിം
രൂപയനില് 340 ലക്ഷന്റിം രൂപ മഭാതസമ അനുവദനിചനിരുനള്ളു. ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്തനിട്ടുള്ള 150 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികക്കണ്ടനി വന്നനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് വവ്യവ-എചറ1/130/2018/വവ്യവ., തതീയതനി 23-11-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
ഇലകനിക്കല് ആകട്ടേഭാറനിക്ഷയുസട നനിര്മഭാണതനിനുള്ള പദതനിയുസട ഒന്നഭാന്റിംഘട്ടേന്റിം
നടപഭാക്കുന്നതനിനറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് പസ്തുത
ആവശവ്യങ്ങളക്കഭായനി 1000 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 52)
സസതീകേരനിച നടപടനി
2018-19-സല സപനിസമനറനി ഡെനിമഭാനറസറ ഗ്രഭാനനില് 1000 ലക്ഷന്റിം രൂപ
ഉളസപടുതണസമന്നറ സപഭാകപഭാസല് നല്കേനിയനിരുനസവങനിലുന്റിം ആയതറ ധനകേഭാരവ്യ വകുപറ
അനുവദനിചനില. ഇലകനികേറ ആകട്ടേഭാറനിക്ഷയുസട നനിര്മഭാണ പദതനിയഭായനി 633 ലക്ഷന്റിം രൂപ
6858-03-190-99 എന്ന (പഭാന) ശതീര്ഷകേതനില് 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതറ റനിലതീസറ സചയ്തതനിനുകശഷന്റിം സന്റിംസഭാനതനിസന വനിഭവ
ലഭവ്യതയുസടകൂടനി അടനിസഭാനതനില് ആവശവ്യസമങനില് അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരവ്യന്റിം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാസണന്ന വനിവരന്റിം അറനിയനിചസകേഭാള്ളുന.
(റഫറനസറ നമ്പര് 69/ഡെനി3/130/2018/വവ്യവ., തതീയതനി 25-11-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
സഷഭാര്ണ്ണൂര് സമറല് ഇനഡെസതീസറ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളക്കറ
ലഭാഭന്റിം കുറവഭായതനിനഭാല് കേമ്പനനി പവര്തനിക്കുന്നതറ നഷതനിലഭാസണനന്റിം ആസനി
വനികേസനതനിനുള്ള ഫണ്ടറ കേസണ്ടതഭാന സഭാധവ്യമസലനന്റിം കേമ്പനനിയുസട ആവശവ്യങ്ങളക്കഭായനി
ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിസലനന്റിം സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് സ്റ്റതീല്
ആനഡെറ ഇനഡെസനിയല് കഫഭാര്ജനിന്റിംഗ്സറ ലനിമനിറഡുന്റിം സമറല് ഇനഡെസതീസറ ലനിമനിറഡുന്റിം
തമനില് സന്റിംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിസന ഭഭാഗമഭായനി 3T ഹഭാമറുന്റിം മററ അനുബന സഭാമഗ്രനികേളന്റിം
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി 1124 ലക്ഷന്റിം രൂപ, റനിയഭാബനിസന പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
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HSRP പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനറ 820 ലക്ഷന്റിം രൂപ, ഫഭാക്ടറനി കമല്ക്കൂര
പുനരുദഭാരണതനിനറ 50 ലക്ഷന്റിം രൂപ, ഓഫതീസറ ബനില്ഡെനിന്റിംഗറ പുനരുദഭാരണതനിനറ 9
ലക്ഷന്റിം രൂപ, KAMCO SIFL Athani, Cochin Refinery, BPCL മുതലഭായവര്ക്കറ
ആവശവ്യമഭായ സഭാധനങ്ങള ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരവ്യങ്ങള നനിര്മനിക്കുന്നതനിനറ 300
ലക്ഷന്റിം രൂപ ഉളസപസട ആസകേ 2303 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 53)
സസതീകേരനിച നടപടനി
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
സ്റ്റതീല് ആനഡെറ ഇനഡെസനിയല് കഫഭാര്ജനിന്റിംഗ്സറ ലനിമനിറഡെനിസന അസന്റിംബനി
സസൗകേരവ്യങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ സമഷതീനനിന്റിംഗറ കഷഭാപനിസന വനിപുലതീകേരണതനിനറ 6860-60-190-84
എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് 500 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുസണ്ടങനിലുന്റിം കമല്ശതീര്ഷകേതനില്
ഇകത ആവശവ്യതനിനഭായനി തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനിസലന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല് 6860-60-190-84 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേ
6858-60-190-84 എന്ന ശതീര്ഷകേതനികലക്കറ മഭാറനിനല്കേണസമനന്റിം കൂടഭാസത കേമ്പനനിയുസട
ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിനുന്റിം അടനിസഭാന സസൗകേരവ്യവനികേസനതനിനുമഭായനി 1100 ലക്ഷന്റിം രൂപ
കമല്ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 54)
സസതീകേരനിച നടപടനി
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് ഡെനി2/180/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 23-8-2019)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
ശനിപഭാര്ശ
പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണ പശന്റിംമൂലന്റിം കകേരള സകയ്സറ ആനഡെറ സനിറഭാമനികേറ
ലനിമനിറഡെനിസന 5 യൂണനിറ്റുകേളനില് 3 യൂണനിറ്റുകേളസടയുന്റിം പവര്തനന്റിം നനിര്തനിവചനിരനിക്കുകേ
യഭാസണനന്റിം കേമ്പനനിയുസട ലവവനിദവ്യവല്ക്കരണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന കേമ്പനനി ഡെയറക്ടര് കബഭാര്ഡെറ തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതഭായുന്റിം സമനിതനി
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മനസനിലഭാക്കുന. പസ്തുത ആവശവ്യതനിനഭായനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 68 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 59)
സസതീകേരനിച നടപടനി
കകേരള സകയ്സറ ആനഡെറ സനിറഭാമനികറ കപഭാഡെക്ടറസറ ലനിമനിറഡെറ കേമ്പനനിയുസട
ലവവനിദവ്യവല്ക്കരണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ ഇനകഗ്രറഡെറ ലലവ്കസ്റ്റഭാക്കറ
ആനഡെറ കകേഭാക്കനട്ടേറ കപഭാസസനിന്റിംഗറ പദതനിക്കറ അധനികേതുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചറ
നല്കേനിയനിട്ടേനില.
(റഫറനസറ നമ്പര് എചറ 2/118/2019/വവ്യവ., തതീയതനി 14-10-2020)
(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച).
അദവ്യഭായന്റിം VII
സമനിതനിയുസട പകതവ്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം അതനികനല് സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച നടപടനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റററസമന്റുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം
ഇല.

പനി. രഭാജതീവറ,

സചയര്മഭാന,
സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി IV.

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,
2021 ജജൂണ് 30.

അനുബനന്റിം
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2020 ജൂലല 23-ാംതതീയതനിയനിസല കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ
വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി IV, 2020 ജൂലല 23,
വവ്യഭാഴഭാഴ്ച ഉചയറക്കുകശഷന്റിം 3.00 മണനിക്കറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസല 110-ാംനമ്പര്
സകമളനഹഭാളനില് കകേഭാവനിഡെറ-19 മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിചസകേഭാണ്ടറ സമനിതനി സചയര്മഭാന
ബഹു. വവ്യവസഭായവന്റിം കസ്പേഭാര്ട്സുന്റിം യുവജനകേഭാരവ്യവന്റിം വകുപ്പുമനനി ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജസന
അദവ്യക്ഷതയനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന. തദവസരതനില് തഭാസഴപറയുന്ന സമനിതനി അന്റിംഗങ്ങളന്റിം
സന്നനിഹനിതരഭായനിരുന.
1. ശതീ. സകേ. ബനി. ഗകണഷറ കുമഭാര്, എന്റിം.എല്.എ.
2. ശതീ. സകേ. എസറ. ശബരതീനഭാഥന, എന്റിം.എല്.എ.
വതീഡെനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസറ മുകഖന ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങള :
1. ശതീ. ആനണനി കജഭാണ്, എന്റിം.എല്.എ.
2. സപഭാഫ. സകേ. യു. അരുണന, എന്റിം.എല്.എ.
3. ശതീ. സനി. കൃഷറണന, എന്റിം.എല്.എ.
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
ശതീ. ബനി. സറജനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി.
ഹഭാജരഭായ ഉകദവ്യഭാഗസര് :
1. കഡെഭാ. സകേ. ഇളകങഭാവന, പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി, വവ്യവസഭായ വകുപറ.
2. ശതീ. മുഹമദറ ഹനതീഷറ, സസക്രട്ടേറനി, വവ്യവസഭായ വകുപറ.
3. ശതീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, വവ്യവസഭായ വകുപറ.
4. ശതീമതനി സകേ. എ. ശതീലത, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.
5. ശതീമതനി ബതീനഭാകുമഭാരനി. എസറ, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, വവ്യവസഭായ വകുപറ.
6. ശതീ. എ.എന്റിം. അബറദുള റഷതീദറ, മഭാകനജനിന്റിംഗറ ഡെയറക്ടര്, ബഭാന്റിംബൂ കകേഭാര്പകറഷന.
7. ശതീ. സുധതീര്. സകേ, ഡെയറക്ടര്, ലകേതറനി ആനഡെറ സടകേറലസ്റ്റല്സറ വകുപറ.
സമനിതനി
കേഭാരവ്യവനിവരപട്ടേനികേ
പകേഭാരമുള്ള
വനിഷയങ്ങള
തഭാസഴപറയുന്ന തതീരുമഭാനങ്ങള ലകേസക്കഭാള്ളുകേയുന്റിം സചയ.

പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

I. 2020-സല കകേരള വവ്യവസഭായ ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസറ കബഭാര്ഡുകേളന്റിം വവ്യവസഭായ
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നഗര പകദശ വനികേസനവന്റിം (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങളസട കേരടറ പരനിഗണന സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 2827/സബറ.സനി.ബനി2/2018/നനി.സസ.)
സമനിതനി 2020-സല കകേരള വവ്യവസഭായ ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസറ കബഭാര്ഡുകേളന്റിം
വവ്യവസഭായ നഗര പകദശ വനികേസനവന്റിം (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങളസട കേരടറ പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
തഭാസഴപറയുന്ന കഭദഗതനികേകളഭാസട അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
(1) കേരടറ ചട്ടേന്റിം 2(3)-സല കഭദഗതനി
"ചട്ടേന്റിം 16-ല് വവ്യവസ സചയ്തനിട്ടുള്ള സര്വ്വതീസറ ചഭാര്ജ്ജുകേള.....” എന്നതറ "ചട്ടേന്റിം
16(1)-ല് വവ്യവസ സചയ്തനിട്ടുള്ള സര്വ്വതീസറ ചഭാര്ജ്ജുകേള.....” എന്നറ മഭാകറണ്ടതഭാണറ.
(2) കേരടറ ചട്ടേന്റിം 2(7)-സല കഭദഗതനി
17-ാം ചട്ടേതനില് (1) ഉപചട്ടേതനിനുപകേരന്റിം കചര്ത ഉപചട്ടേതനില് "സര്വ്വതീസറ
ചഭാര്ജ്ജറ സന്റിംബനനിച രജനിസ്റ്ററുന്റിം വചകപഭാകരണ്ടതഭാണറ " എന്ന വവ്യവസകൂടനി
കചര്കക്കണ്ടതഭാണറ.
(3) കഫഭാറന്റിം സനിയനില് ആക്ടനിസന കപരനില് ഒഴനിസകേ കനിയറനസറ എന്നറ പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളനില് കനിയറനസറ /സര്ട്ടേനിഫനിക്കററ / ലലസനസറ എന്നറ കചര്കക്കണ്ടതഭാണറ.
II. കകേരള ലമകക്രഭാ ആനഡെറ സറമഭാള എനര്ലപസസറ സഫസനിലനികറഷന
കേസൗണ്സനില് റൂളസറ, 2019-സന സഭാധൂകേരണന്റിം (SRO No.947/2019 dated 3-12-2019)
സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 1580/സബറ.സനി.ബനി2/2020/നനി.സസ.)
സമനിതനി, കകേരള ലമകക്രഭാ ആനഡെറ സറമഭാള എനര്ലപസസറ സഫസനിലനികറഷന
കേസൗണ്സനില് റൂളസറ, 2019 (SRO No.947/2019, dated 3-12-2019) പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
III. 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റററസമനറ
പരനിഗണന സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 3018/സബറ.സനി.ബനി2/2019/നനി.സസ.)
2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല 2, 12-18, 51, 52 എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള
നടപടനി കസ്റ്റററസമനറ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
IV.

2018-19

സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷസത

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട

പരനികശഭാധന
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സന്റിംബനനിച

മൂന്നഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേറ-ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള

നടപടനി

കസ്റ്റററസമനറ,

ആയതനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേ എന്നനിവയുസട പരനിഗണന സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 1325/സബറ.സനി.ബനി2/2018/നനി.സസ.)
സമനിതനി, 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച

മൂന്നഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസല

4-18,

31,

39-41,

46,

52-54

എന്നതീ

ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റററസമനറ, ആയതനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേ എന്നനിവ
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
V. 2018-19-സല വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള
സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 129/സബറ.സനി.ബനി2/2019/നനി.സസ.)
കേയര് വനികേസന വകുപറ, കകേരള സനിറഭാമനികറ ലനിമനിറഡെറ, സകേല്കടഭാണ് ഇലകകഭാ
സനിറഭാമനികറ

ലനിമനിറഡെറ,

സകേല്കടഭാണ്

കേന്റിംകപഭാണനറ

കകേഭാന്റിംപകറ

ലനിമനിറഡെറ,

സ്റ്റതീല്

ഇനഡെസനിയല്സറ കകേരള ലനിമനിറഡെറ എന്നനിവയുസട 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത
പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
VI. സമനിതനിയുസട തഭാസഴ പറയുന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേളസട കേരടറ, കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
കഭദഗതനി കൂടഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ
1. സമനിതനിയുസട 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന
കേരടറ.
(ഫയല് നമ്പര് 2690/സബറ.സനി.ബനി2/2020/നനി.സസ.)
2.

2019-20

സന്റിംബനനിച

സഭാമ്പതനികേ

നഭാലഭാമതറ

വര്ഷസത

റനികപഭാര്ട്ടേനിസല

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട

ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള

പരനികശഭാധന

ആക്ഷന

റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ.
(ഫയല് നമ്പര് 2691/സബറ.സനി.ബനി2/2020/നനി.സസ.)
കയഭാഗന്റിം ഉചയറക്കുകശഷന്റിം 3.25-നറ അവസഭാനനിച.

2020 ഡെനിസന്റിംബര് 23-ാം തതീയതനിയനിസല കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ

കടക്കണ്
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വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി IV, 2020 ഡെനിസന്റിംബര്
23-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിസല 10.30-നറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസല 110-ാം നമ്പര്
സകമളന ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനുന്റിം ബഹു. വവ്യവസഭായവന്റിം കസ്പേഭാര്ട്സുന്റിം യുവജനകേഭാരവ്യവന്റിം
വകുപ്പുമനനിയുമഭായ ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജസന അദവ്യക്ഷതയനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന. പസ്തുത
കയഭാഗതനില് തഭാസഴപറയുന്ന അന്റിംഗങ്ങള സന്നനിഹനിതരഭായനിരുന.
ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങള :
1. ശതീ. സനി. ദനിവഭാകേരന, എന്റിം.എല്.എ.
2. ശതീ. സകേ. ബനി. ഗകണഷറകുമഭാര്. എന്റിം.എല്.എ.
3. ശതീ. സനി. കൃഷ്ണന. എന്റിം.എല്.എ.
4. സപഭാഫ. സകേ. യു അരുണന, എന്റിം.എല്.എ.
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
1. ശതീ.ബനി. സറജനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി
ഹഭാജരഭായ ഉകദവ്യഭാഗസര് :
1. ശതീ. മുഹമദറ ഹനതീഷറ, സസക്രട്ടേറനി, വവ്യവസഭായ വകുപറ.
2. ശതീ. എന്റിം. ജനി. രഭാജമഭാണനിക്കന്റിം, മഭാകനജനിന്റിംഗറ ഡെയറക്ടര്, സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.
3. ശതീമതനി, സകേ. എ. ശതീലത, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.
സമനിതനി,
സഭാധൂകേരണതനിനഭായുള്ള
ചട്ടേങ്ങള,
വനിവനിധ
വര്ഷങ്ങളനിസല
ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള
നടപടനി കസ്റ്റററസമന്റുകേള, വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസ
പതനികേകേള എന്നനിവ പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം തഭാസഴപറയുന്ന തതീരുമഭാനങ്ങള ലകേസക്കഭാള്ളുകേയുന്റിം
സചയ.
1. 2020-സല കകേരള സൂക്ഷ്മ സചറുകേനിട ഇടതരന്റിം വവ്യവസഭായ സഭാപനങ്ങള
സുഗമമഭാക്കല് ചട്ടേങ്ങളസട (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 12/2020, തതീയതനി 6-1-2020)
സഭാധൂകേരണന്റിം, സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 672/സബറ.സനി.ബനി2/2020/നനി.സസ.)
2020-സല കകേരള സൂക്ഷ്മ സചറുകേനിട ഇടതരന്റിം വവ്യവസഭായ സഭാപനങ്ങള
സസുഗമമഭാക്കല് ചട്ടേങ്ങള സബ്ജക്ടറ കേമനിറനിയുസട സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന കൂടഭാസത
പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം പസ്തുത ചട്ടേങ്ങള പകേഭാരന്റിം സന്റിംരന്റിംഭകേര്ക്കറ സര്ട്ടേനിഫനിക്കററ വനിതരണന്റിം
സചയ്യുകേയുന്റിം സചയ്ത നടപടനി ഉചനിതമഭായനിസലനന്റിം ഇതനിലൂസട വവ്യവസഭായ വകുപനിസല
സുപധഭാനമഭായ ഒരു നനിയമതനിസല കഭദഗതനികേളനിലുന്റിം പുതനിയ വവ്യവസഭായ സന്റിംരന്റിംഭകേരുസട
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വനിഷയങ്ങളനിലുന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗങ്ങളക്കറ അഭനിപഭായന്റിം പറയുവഭാനുള്ള അവസരന്റിം
നഷസപടുകേയഭാണുണ്ടഭായസതനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടേതനിസനതുടര്ന്നറ പസ്തുത ചട്ടേങ്ങള
2020 ജനുവരനി മഭാസതനില് എസറ.ആര്.ഒ. ആയനി പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം ASCEND
KERALA 2020-യുസട ഭഭാഗമഭായനി ബഹു.മുഖവ്യമനനി പഖവ്യഭാപനിക്കുകേയുന്റിം സചയ്തതനിനഭാലഭാണറ
ചട്ടേങ്ങളസട അടനിസഭാനതനില് സന്റിംരന്റിംഭകേര്ക്കറ സര്ട്ടേനിഫനിക്കററ വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ
നടപടനി സസതീകേരനിചസതന്നറ വവ്യവസഭായ വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
കകേരള നനിയമസഭയുസട നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച ചട്ടേന്റിം 238
പകേഭാരന്റിം അടനിയന്തര സഭാഹചരവ്യങ്ങളനില് ഗവണ്സമനനിനറ സബ്ജക്ടറ കേമനിറനിയുസട
സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന കൂടഭാസത ചട്ടേങ്ങള പുറസപടുവനിക്കഭാവന്നതഭാസണനന്റിം അപകേഭാരന്റിം
പുറസപടുവനിക്കുന്ന
ചട്ടേങ്ങള
30
ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില്
സബ്ജക്ടറ
കേമനിറനിയുസട
സഭാധൂകേരണതനിനഭായനി സമര്പനിക്കണസമന്നതഭാണറ വവ്യവസസയനന്റിം 2020-സല കകേരള
സൂക്ഷ്മ സചറുകേനിട ഇടതരന്റിം വവ്യവസഭായസഭാപനങ്ങള സുഗമമഭാക്കല് ചട്ടേങ്ങളസട
ഇന്റിംഗതീഷനിലുള്ള പകേര്പറ 2020 ജനുവരനി മഭാസതനില് നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയറനില്
ലഭനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം മൂലനനിയമന്റിം മലയഭാളതനിലഭായതനിനഭാല് മലയഭാളതനിലുള്ള ചട്ടേങ്ങളഭാണറ
സമനിതനിയുസട പരനിഗണനയറ സമര്പനികക്കണ്ടസതന്നതനിനഭാല് ചട്ടേങ്ങളസട മലയഭാളതനിലുള്ള
പകേര്പറ വകുപനില്നനിനന്റിം ലഭനിക്കുന്നതനിനറ കേഭാലതഭാമസമുണ്ടഭായതനിനഭാലഭാണറ ടനി ചട്ടേന്റിം
സമനിതനിയുസട
പരനിഗണനയറ
സമര്പനിക്കുവഭാന
ലവകേനിയസതന്നറ
നനിയമസഭഭാ
സസക്രകട്ടേറനിയറനിസല കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനിയുന്റിം വനിശദതീകേരനിച.
കേരടറ ചട്ടേങ്ങള, എസറ.ആര്.ഒ.-കേള എന്നനിവ കേഭാലതഭാമസന്റിം കൂടഭാസത സബ്ജക്ടറ
കേമനിറനിയുസട അന്റിംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനറ പകതവ്യകേ ശദ സചലുതണസമന്നറ
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.
2020-സല കകേരള സൂക്ഷ്മ സചറുകേനിട ഇടതരന്റിം വവ്യവസഭായ സഭാപനങ്ങള
സുഗമമഭാക്കല് ചട്ടേങ്ങള (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 12/2020, തതീയതനി 6-1-2020) സമനിതനി
സഭാധൂകേരനിച.
2. കകേരള ലമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങള 2020 (എസറ.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 9/2020, തതീയതനി 6-1-2020)-സന സഭാധൂകേരണന്റിം, സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 3234/സബറ.സനി.ബനി2/2020/നനി.സസ.)
കകേരള ലമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങള (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര്
9/2020, തതീയതനി 6-1-2020) സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
3.

2019-20

സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷസത

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട

പരനികശഭാധന
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സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റററസമനറ ,
ആയതനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേ എന്നനിവയുസട പരനിഗണന, സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 3018/സബറ.സനി.ബനി2/2019/നനി.സസ.)
2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല 30-34, 36, 40-44, 53 എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള നടപടനിപതനികേകേള, ആയതനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേ എന്നനിവ
സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
4. 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റററസമനറ,
ആയതനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേ എന്നനിവയുസട പരനിഗണന, സന്റിംബനനിചറ
(ഫയല് നമ്പര് 1325/സബറ.സനി.ബനി2/2018/നനി.സസ.)
2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല 42, 43, 47, 48, 51, 59 എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റററസമനറ, ആയതനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേ എന്നനിവ
സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
5. 2018-19, 2019-20 എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനിസല
റനികപഭാര്ട്ടേനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള സന്റിംബനനിചറ

വഭാര്ഷനികേ

പവര്തന

(ഫയല് നമ്പര് 129/സബറ.സനി.ബനി2/2019/നനി.സസ.)
(ഫയല് നമ്പര് 248/സബറ.സനി.ബനി2/2020/നനി.സസ.)
2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത മലബഭാര് സനിമനറസറ ലനിമനിറഡെറ, ടഭാവനകൂര്
സകേഭാചനിന സകേമനിക്കല്സറ ലനിമനിറഡെറ, ടഭാവനകൂര് സനിമനറസറ ലനിമനിറഡെറ, കകേരള മനിനറല്
സഡെവലപ്സമനറ കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡെറ (സകേന്റിംഡെല്), ടഭാകക്കഭാ കകേബനിള കേമ്പനനി
ലനിമനിറഡെറ, ടഭാവനകൂര് ലടറഭാനനിയന്റിം കപഭാഡെക്ടറ ലനിമനിറഡെറ, കകേരള ഇലകനിക്കല് ആനഡെറ
അലലഡെറ എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ കേമ്പനനി ലനിമനിറഡെറ, കകേരള ആകട്ടേഭാസമഭാലബല്സറ ലനിമനിറഡെറ
എന്നതീ സഭാപനങ്ങളസടയുന്റിം 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ആകട്ടേഭാകേഭാസ്റ്ററ ലനിമനിറഡെറ,
2852-80-001-97-ബപ്യൂകറഭാ ഓഫറ പബനികേറ എനര്ലപസസറ (പഭാന) സഹഡെറ, സസയനില്
എസറ.സനി.എല്. കകേരള ലനിമനിറഡെറ എന്നതീ സഭാപനങ്ങളസടയുന്റിം വഭാര്ഷനികേ പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളസട കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
സചയ.
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സമനിതനിയുസട അന്റിംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി സമര്പനിച കകേരള ഇലകനിക്കല് ആനഡെറ
അലലഡെറ എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ കേമ്പനനി ലനിമനിറഡെറ, കകേരള ആകട്ടേഭാസമഭാലബല്സറ ലനിമനിറഡെറ,
ആകട്ടേഭാകേഭാസ്റ്ററ ലനിമനിറഡെറ, സസയനില് എസറ.സനി.എല്. കകേരള ലനിമനിറഡെറ എന്നതീ സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളസട വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേനികനലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേയനില്
"ഇതനിനറ
ബഹു.വവ്യവസഭായവന്റിം
കേഭായനികേവന്റിം
യുവജനകേഭാരവ്യവന്റിം
വകുപ്പുമനനിയുസട
അന്റിംഗതീകേഭാരമുണ്ടറ" എന്നറ കരഖസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ ഉചനിതമസലനന്റിം സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി
അന്റിംഗങ്ങളസട അന്റിംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്ന ഇതരന്റിം കരഖയനില് ആയതറ മനനി
അന്റിംഗതീകേരനിചതഭാണറ എന്നറ കരഖസപടുത്തുന്നതറ സതറഭായ നടപടനിക്രമമഭാസണനന്റിം സമനിതനി
അഭനിപഭായസപട്ടേതനുസരനിചറ ഈ വനിഷയന്റിം ആവര്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന ശദനിക്കഭാസമന്നറ
വവ്യവസഭായ വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
കയഭാഗന്റിം രഭാവനിസല 11.30-നറ പനിരനിഞ്ഞു.

