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 പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി  VII 

(SUBJECT COMMITTEE VII)

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം

(ELECTRICITY, LABOUR AND LABOUR WELFARE)

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന
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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി VII  
 വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം 

(2019-2021)

ഘടന

അദഭ്യക്ഷേന് :

ശതീ. സകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടേനി, 
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം :

ശതീ. വനി. ശനിവന്കുട്ടേനി,
       സപഭാതുവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസവന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. അന്വര് സഭാദതറ, എന്റിം.എല.എ.

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

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

ശതീ. പനി. നന്ദകുമഭാര്, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. എ. പഭഭാകേരന്, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. സകേ. സകേ. രഭാമചന്ദ്രന്, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. വഭാഴൂര് കസഭാമന്, എന്റിം.എല.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  എസറ. ജയശതീ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ഹരനി വനിശശ്വന്, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര്. ജനി, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  VII-സന
2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി സന്റിംബനനിച്ച
സമനിതനിയസട  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള  നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 236(5) പകേഭാരന്റിം ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന. 

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകേറ ടറ കേമനിറനി  VII-സന
2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധനയസട
അടനിസഭാനതനിലള്ള  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  സതഭാഴനിലന്റിം  വനപുണഭ്യവന്റിം,  ഊര്ജന്റിം
എനതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  സര്ക്കഭാര്  സശ്വതീകേരനിച്ച  അനന്തര
നടപടനികേള ഉളസപടുനതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ. 

സബ്ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  VII-സന  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020  മഭാര്ച്ചറ  2-ാംതതീയതനി  സഭയനില
സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച
അനന്തര  നടപടനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള  സമനിതനിയസട  21-1-2021,  30-6-2021  എനതീ
തതീയതനികേളനിസല  കയഭാഗങ്ങളനില പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ. 

2021  ജൂണ്  30-ാംതതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടേനി,
2021 ജൂണ് 30. അദഭ്യക്ഷേന്,

സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VII.



റനികപഭാര്ട്ടേറ

അദഭ്യഭായന്റിം   I

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ കേമനിറനി  VII-സന
2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല മറുപടനി ലഭനിച്ച ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അവയറ സര്ക്കഭാരനില നനിനന്റിം ലഭനിച്ച
നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുന്റിം. 

സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണഭ്യവന്റിം വകുപറ

   ശനിപഭാര്ശ

2230-01-001-99―ഭരണവന്റിം നടതനിപ്പുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 6,24,47,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

കലബര് കേമതീഷണറുസട ഓഫതീസനിസല സവള്ളക്കരന്റിം, സസവദദ്യുതനി ചഭാര്ജറ, സടലനികഫഭാണ്
ചഭാര്ജറ,  ഔകദഭ്യഭാഗനികേ  ഭഭാഷഭാ  പകയഭാഗന്റിം,  വഭാഹനങ്ങളുസട  അറകുറപണനികേള,  ഇനനന്റിം,
വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി,  മററ  സചലവകേള  എനതീ  ഇനങ്ങളനില  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല,
ഭരണവന്റിം  നടതനിപ്പുന്റിം-  സവള്ളക്കരന്റിം    [05(1)]    ഇനതനില    2    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  വവദദ്യുതനി
സചലവറ   [05(2)]   ഇനതനില   6   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ് സചലവറ   [05(3)]    ഇനതനില
2      ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഔകദഭ്യഭാഗനികേ  ഭഭാഷഭാ  പകയഭാഗന്റിം    [26]    ഇനതനില    1    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം
കമഭാകട്ടേഭാര്വഭാഹനങ്ങള സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം    [21(2)]    ഇനതനില    3.51    ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം വഭാടകേ  ,    കേരന്റിം  ,    നനികുതനി    [06]    ഇനതനില    2.3    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  ,    പനി  .  ഒ  .  എല  . [45]
ഇനതനില    3    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  മററ  സചലവകേള    [34(3)]    ഇനതനില    2    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം
ഉളസപസട  ആസകേ    21.81    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 1)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചതനിനുകശഷന്റിം
അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവരുന  തുകേയസട  ആവശഭ്യകേത  വഭ്യകമഭാക്കനി  അനുബനകരഖകേള
സഹനിതന്റിം  ശനിപഭാര്ശ  ലഭഭ്യമഭാക്കുനമുറയറ  സന്റിംസഭാനതനിസന  വനിഭവ  ലഭഭ്യതകൂടനി
കേണക്കനിസലടുതറ അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കുന കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ എന വനിവരന്റിം
കലബര്  കേമതീഷണസറ  അറനിയനിച്ചനിരുന.  എനഭാല  അധനികേതുകേയ്ക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.  

959/2021.
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2230-01-001-98―ജനില ആഫതീസുകേള

വനിഹനിതന്റിം : 21,25,37,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

ശനിപഭാര്ശ

മൂനറ റതീജനിയണല കജഭായനിനറ കലബര് കേമതീഷണര്മഭാരുസട ഓഫതീസുകേളനിസലയന്റിം നഭാലറ
സഡെപപ്യൂട്ടേനി  കലബര്  കേമതീഷണര്മഭാരുസട  ഒഭാഫതീസുകേളനിസലയന്റിം  പതനിനഭാലറ  ജനിലഭാ  കലബര്
ഓഫതീസുകേളനിസലയന്റിം  വഭാഹനങ്ങളുസട  വഭാടകേ  [97]  ഇനതനിനറ  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിച്ചറ
ആയതനികലക്കറ  7.2  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം [21(2) ] ഇനതനില 3 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ   10.20   ലക്ഷേന്റിം
രൂപ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 2)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച്ചതനിനുകശഷന്റിം
അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവരുന  തുകേയസട  ആവശഭ്യകേത  വഭ്യകമഭാക്കനി  അനുബനകരഖകേള
സഹനിതന്റിം,  ശനിപഭാര്ശ  ലഭഭ്യമഭാക്കുനമുറയറ  സന്റിംസഭാനതനിസന  വനിഭവ  ലഭഭ്യതകൂടനി
കേണക്കനിസലടുതറ അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കുന കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ എന വനിവരന്റിം
കലബര്  കേമതീഷണസറ  അറനിയനിച്ചനിരുന.  എനഭാല  അധനികേതുകേയ്ക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.     

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-001-95―കകേരളതനിസല  കേടകേളക്കുന്റിം  വഭാണനിജഭ്യ   സഭാപനങ്ങളക്കുമഭായനി
കഗ്രേഡെനിന്റിംഗറ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 8,00,000 രൂപ (പദതനി)      

കകേരളതനിസല വഭ്യഭാപഭാര വഭ്യവസഭായ സഭാപനങ്ങളുസട കഗ്രേഡെനിന്റിംഗറ,  സതഭാഴനില കശഷ
അവഭാര്ഡെറ  എനതീ  പദതനികേളക്കഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല 17   ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 3)
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അന്തനിമ മറുപടനി

കഗ്രേഡെനിന്റിംഗറ,  സതഭാഴനില  കശഷ  അവഭാര്ഡെറ  എനതീ  പദതനികേളക്കഭായനി  ആസകേ
24,04,203 രൂപ (ഇരുപതനിനഭാലറ ലക്ഷേതനി നഭാലഭായനിരതനി ഇരുന്നൂറനി മൂനറ രൂപ മഭാതന്റിം)
കൂടനി  2230-01-001-95  ശതീര്ഷകേതനില  വകേയനിരുത്തുനതനിനുള്ള  സപഭാകപഭാസല  കലബര്
കേമതീഷണര്  സമര്പനിക്കുകേയന്റിം  ആയതറ  പരനിഗണനിച്ചറ  29-1-2021-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)
നമ്പര്  807/2021/ധന  നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  24,05,000  രൂപ  (ഇരുപതനിനഭാലറ
ലക്ഷേതനി  അയഭായനിരന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  നടത്തുനതനിനറ  സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി നലകുകേയമുണ്ടഭായനി.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-101-99―കുറഞ്ഞ കൂലനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള ഉപകദശകേ കബഭാര്ഡെറ

വനിഹനിതന്റിം : 34,77,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)  

മനിനനിമന്റിം  കവജസറ  അവഡെശ്വസറനി  കബഭാര്ഡെനിസനയന്റിം  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി
രൂപതീകേരനിക്കുന  മനിനനിമന്റിം  കവജസറ  കേമനിറനികേളനിസലയന്റിം  സചലവകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  യഭാതഭാബത,  ഇനനന്റിം  എനതീ  ഇനങ്ങളനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ
കുറവഭാകേയഭാല, യഭാതഭാബത   [04(1)]   ഇനതനില   10   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഇനനന്റിം   (  പനി  .  ഒ  .  എല  )
[45]    ഇനതനില    1    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം   ഉളസപസട  ആസകേ    11    ലക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .   

(ഖണനികേ 4)

അന്തനിമ നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ-19 മഹഭാമഭാരനിസയ തുടര്നറ 2230-01-101-99-04-01 (TA), 2230-01-101-
99-45  (POL)  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില  അധനികേതുകേയസട  സചലവറ  പതതീക്ഷേനിക്കുനനിലഭാസയനന്റിം
വനിഷയനനിര്ണയ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്ത  അധനികേതുകേ  ആവശഭ്യമനിലഭാസയനന്റിം  കലബര്
കേമതീഷണര് റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയ്തനിട്ടുസണ്ടന വനിവരന്റിം അറനിയനിക്കുന.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-102-98―കതഭാട്ടേങ്ങളുസട ഇന്സസ്പെകറഭാഫതീസറ 

വനിഹനിതന്റിം  : 3,42,38,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)
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ചതീഫറ  പഭാകനഷന്  ഇന്സസ്പെകര്  ഓഫതീസനിസനയന്റിം  11  പഭാകനഷന്  ഇന്സസ്പെകര്
ഓഫതീസുകേളനിസലയന്റിം യഭാതഭാബത, ഓഫതീസറ സചലവകേള, വഭാടകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി, കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസട അറകുറപണനി, ഇനനന്റിം, വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദഭ്യ എനതീ ഇനങ്ങളനില  ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതനില വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല യഭാതഭാബത   [04(1)]    ഇനതനില    2    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഓഫതീസറ സചലവകേള
[05(4)]    ഇനതനില    2    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം വഭാടകേ  ,    കേരന്റിം  ,    നനികുതനി    (06)    ഇനതനില    2    ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസട അറകുറപണനി    [21(2)]    ഇനതനില    3    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
പനി  .  ഒ  .  എല  . [45]    ഇനതനില    2    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദഭ്യ    [99]    ഇനതനില
50,000   രൂപയന്റിം  ഉളസപസട ആസകേ   11.5   ലക്ഷേന്റിം  രൂപ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനിക്കണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 5)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച്ചതനിനുകശഷന്റിം
അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവരുന  തുകേയസട  ആവശഭ്യകേത  വഭ്യകമഭാക്കനി  അനുബനകരഖകേള
സഹനിതന്റിം,  ശനിപഭാര്ശ  ലഭഭ്യമഭാക്കുനമുറയറ  സന്റിംസഭാനതനിസന  വനിഭവ  ലഭഭ്യതകൂടനി
കേണക്കനിസലടുതറ അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കുന കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ എന വനിവരന്റിം
കലബര്  കേമതീഷണസറ  അറനിയനിച്ചനിരുന.  എനഭാല  അധനികേതുകേയ്ക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-99―സപഭാതുവഭായ  സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമന്റിം    -    കക്ഷേമകേഭാരഭ്യ  പവര്തനങ്ങള
(  ജനറല  )

വനിഹനിതന്റിം : 17,22,13,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

101 അസനിസ്റ്റേനറ കലബര് ഓഫതീസുകേളുസടയന്റിം 5 സഡെപപ്യൂട്ടേനി കലബര് ഓഫതീസുകേളുസടയന്റിം
സചലവകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  സടലനികഫഭാണ്  സചലവറ,  ഓഫതീസറ
സചലവകേള എനതീ ഇനങ്ങളനില വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള തുകേ കുറവഭായതനിനഭാല, സടലനികഫഭാണ്
സചലവറ   [05(3)]   ഇനതനില   5   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഓഫതീസറ സചലവകേള   [05(4)]   ഇനതനില   5
ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    10    ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .        

(ഖണനികേ 6)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച്ചതനിനുകശഷന്റിം
അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവരുന  തുകേയസട  ആവശഭ്യകേത  വഭ്യകമഭാക്കനി  അനുബനകരഖകേള
സഹനിതന്റിം,  ശനിപഭാര്ശ  ലഭഭ്യമഭാക്കുനമുറയറ  സന്റിംസഭാനതനിസന  വനിഭവ  ലഭഭ്യതകൂടനി
കേണക്കനിസലടുതറ അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കുന കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ എന വനിവരന്റിം
കലബര്  കേമതീഷണസറ  അറനിയനിച്ചനിരുന.  എനഭാല  അധനികേതുകേയ്ക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ 

2230-01-103-94-10―മരന്റിംകേയറ സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള സഭാമ്പതനികേ സഹഭായന്റിം   (  ജനറല  )
സന്റിംഭഭാവന

വനിഹനിതന്റിം :  3,00,00,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം) 

മരന്റിംകേയറ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായ  വനിതരണതനിനഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  50    ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 7)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി 

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  കകേരള  മരന്റിംകേയറ  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമ  പദതനി
പകേഭാരമുള്ള ധനസഹഭായ വനിതരണതനിനഭായനി  2230-01-103-94-10-NP  ശതീര്ഷകേതനില
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  3,00,00,000  (മൂനറ  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാതന്റിം)  രൂപയനിലനനിനന്റിം
1,71,85,000  രൂപ  (ഒരു കകേഭാടനി  എഴുപതനിസയഭാനറ  ലക്ഷേതനി എണ്പതയഭായനിരന്റിം  രൂപ
മഭാതന്റിം)  2019  സഫബ്രുവരനി  മുതല  2020  കമയറ  വസര  പഭാസഭാക്കനിയ  അകപക്ഷേകേളക്കറ
വനിതരണന്റിം സചയ്യുനതനിനഭായനി  25-8-2020-സല സ.ഉ(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  847/2020/സതഭാഴനില
പകേഭാരന്റിം കലബര് കേമതീഷണര്ക്കറ അനുമതനി നലകേനി ഉതരവറ പുറസപടുവനിച്ചനിരുന. പസ്തുത
തുകേ  അനുവദനിച്ചതനിനുകശഷന്റിം  കമലശതീര്ഷകേതനില  അവകശഷനിക്കുന  1,28,15,000  രൂപ
(ഒരു  കകേഭാടനി  ഇരുപതനിസയട്ടേറ  ലക്ഷേതനി  പതനിനയഭായനിരന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  2020-21
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷകതയറ പരഭ്യഭാപ്തമഭാകുസമനതനിനഭാല വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനി ഖണനികേ '7' -ല
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേതുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വരുനനില.



6

   ശനിപഭാര്ശ 

2230-01-103-89―സതഭാഴനില  വകുപനിസന  നവതീകേരണവന്റിം  കവതനന്റിം  ഇ  -  കപസമനറ
മുകഖനയഭാക്കലന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :   1,32,00,000 രൂപ (പദതനി) 

സതഭാഴനില  വകുപനിസന  ആധുനനികേവലക്കരണന്റിം,  ആധഭാര്  ലനിങ്കേറ  സചയ്തനിട്ടുള്ള
ബകയഭാസമടനികേറ  പഞനിന്റിംഗറ/സതഭാഴനില  വകുപറ  നവതീകേരണന്റിം,  കവതന  സുരക്ഷേഭാ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കല, AIIS  കസഭാഫറ സവയര് പരനിഷ്കരണന്റിം എനതീ പദതനികേളുസട നടതനിപനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല ഈ ശതീര്ഷകേതനില    1.18
കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 8)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച്ചതനിനുകശഷന്റിം
അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവരുന  തുകേയസട  ആവശഭ്യകേത  വഭ്യകമഭായനി  അനുബനകരഖകേള
സഹനിതന്റിം,  ശനിപഭാര്ശ  ലഭഭ്യമഭാക്കുനമുറയറ  സന്റിംസഭാനതനിസന  വനിഭവ  ലഭഭ്യതകൂടനി
കേണക്കനിസലടുതറ അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കുന കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ എന വനിവരന്റിം
കലബര്  കേമതീഷണസറ  അറനിയനിച്ചനിരുന.  എനഭാല  അധനികേതുകേയ്ക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ 

2230-01-103-87-10―പൂട്ടേനിക്കനിടക്കുന കേശുവണ്ടനി ഫഭാകറനികേളനിസല  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം  -  സന്റിംഭഭാവന

വനിഹനിതന്റിം : 10,03,03,000   രൂപ   (  പദതനികയതരന്റിം  ) 

പൂട്ടേനിക്കനിടക്കുന കേശുവണ്ടനി ഫഭാകറനികേളനിസല സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായതനിനഭായനി
കൂടുതല  തുകേ  ആവശഭ്യമഭായതനിനഭാല   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    4.9697    കകേഭാടനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 10) 
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി 

ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
കശഷനിക്കുനണ്ടറ.  ഫണ്ടറ പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യതനില അധനികേതുകേ
നനിലവനില ആവശഭ്യമനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-84―സതഭാഴനില വകുപനിസന പവര്തനങ്ങസളക്കുറനിചള്ള  കബഭാധവലക്കരണ
പരനിപഭാടനി

വനിഹനിതന്റിം              :  85,00,000 രൂപ (പദതനി)

സതഭാഴനില  വകുപറ  വഴനി  ലഭഭ്യമഭാകുന  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കസവനന്റിം,  വകുപറ
നടതനിവരുന  പരനിപഭാടനികേള,  പദതനികേള  എനനിവസയക്കുറനിചള്ള  കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനിക്കഭായനി കൂടുതല തുകേ ആവശഭ്യമഭായതനിനഭാല ഈ ശതീര്ഷകേതനില   15   ലക്ഷേന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 11)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച്ചതനിനുകശഷന്റിം
അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവരുന  തുകേയസട  ആവശഭ്യകേത  വഭ്യകമഭാക്കനി  അനുബനകരഖകേള
സഹനിതന്റിം,  ശനിപഭാര്ശ  ലഭഭ്യമഭാക്കുനമുറയറ  സന്റിംസഭാനതനിസന  വനിഭവ  ലഭഭ്യതകൂടനി
കേണക്കനിസലടുതറ  അധനികേതുകേ  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരഭ്യന്റിം  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ  എന  വനിവരന്റിം
കലബര് കേമതീഷണസറ അറനിയനിച്ചനിരുന. എനഭാല അധനികേതുകേയ്ക്കുള്ള ശനിപഭാര്ശ ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-72―കകേരള കേര്ഷകേ സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമ കബഭാര്ഡെറ  -  അന്റിംശദഭാനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 100,00,00,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം) 

കകേരള  കേര്ഷകേസതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമകബഭാര്ഡെനിനറ  2014  മുതലള്ള  അധനിവര്ഷ
ആനുകൂലഭ്യ  കുടനിശനികേയന്റിം  മററ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുന്റിം  സകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില    121    കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 13)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

22-10-2018-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1209/18/ധന ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  കകേരള
കേര്ഷകേ  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനിനറ  100  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിച
നലകേനിയനിരുന.  പസ്തുത തുകേ പൂര്ണമഭായന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചകശഷന്റിം,  തുകേയസട വനിനനികയഭാഗ
സഭാക്ഷേഭ്യപതന്റിം സഹനിതന്റിം, ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുനമുറയറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേന്റിം
തുകേ വകേയനിരുത്തുനതറ പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാസണനറ ധനകേഭാരഭ്യ വകുപറ അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-62-10―പഭാകനഷന് സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ആശശ്വഭാസ നനിധനി സന്റിംഭഭാവന

വനിഹനിതന്റിം    : 1,10,00,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം) 

പഭാകനഷന് വര്കക്കഴറ  റനിലതീഫറ  ഫണ്ടറ  കേമനിറനിക്കറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ  കുട്ടേനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം,  പുനരധനിവഭാസന്റിം  എനനിവയ്ക്കുകവണ്ടനി
അധനികേതുകേ  ആവശഭ്യമുള്ളതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    40    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 14)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
കശഷനിക്കുനണ്ടറ.  അനുവദനിച്ച ഫണ്ടറ  പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യതനില
പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില അധനികേതുകേ നനിലവനില ആവശഭ്യമനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-59-10―കകേരള  പതീടനികേ  വഭാണനിജഭ്യ  സഭാപന  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
കബഭാര്ഡെറ  -  സന്റിംഭഭാവന

വനിഹനിതന്റിം : 1,50,00,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

കകേരള പതീടനികേ വഭാണനിജഭ്യ സഭാപന സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെനിനറ സര്ക്കഭാര്
ഗ്രേഭാനറ  കുടനിശനികേ  ലഭനികക്കണ്ടതുള്ളതനിനഭാല  18.3025    കകേഭാടനി  രൂപ    ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 16)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ-19-സന  പശ്ചഭാതലതനില  15-4-2020-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
2768/2020/ധന. ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം കകേരള കഷഭാപറ ആന്ഡെറ കേകമഴഭ്യല എസ്റ്റേഭാബനിസഷ്മെനറസറ
സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനിനറ  37,06,86,000  രൂപ  (മുപതനികയഴറ  കകേഭാടനി  ആററ
ലക്ഷേതനി എണ്പതനി ആറഭായനിരന്റിം  രൂപ മഭാതന്റിം)  അഡെതീഷണല ആതവറകസഷന് വഴനി
അനുവദനിചസകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  അന്റിംശദഭായ  കുടനിശനികേയനിനതനില  ഇനനി  സര്ക്കഭാരനില
നനിനന്റിം  തുകേസയഭാനന്റിം  ലഭനിക്കഭാനനിലഭാസയനറ  കകേരള  കേടകേളുന്റിം  വഭാണനിജഭ്യ  സഭാപന
സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  കബഭാര്ഡെറ  ചതീഫറ  എകനികേപ്യൂട്ടേതീവറ  ഓഫതീസര്  അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
ആയതനിനഭാല  ഖണനികേ  16-ല  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്ത  അധനികേതുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-33―പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിസല  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  സഭാമ്പതനികേ
സഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 75,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനിലള്ള,  ഈറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴ സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമ കബഭാര്ഡെറ,
ഫനിഷറതീസറ  വകുപറ,  ഖഭാദനി  ആനറ  വനികലജറ  ഇന്ഡെസതീസറ  കബഭാര്ഡെറ,  ഹഭാന്ഡ് ലന്റിം  ആനറ
സടകേറ വസ്റ്റേലസറ,  കേയര് ഡെയറകകറററ,  ബതീഡെനി ആനറ സനിഗഭാര്,  ഹഭാന്ഡെറ ലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെറ,  കകേരള കേശുവണ്ടനി സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെറ  എനനിവയറ
കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം  നലകകേണ്ടതുള്ളതനിനഭാല  25    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 17)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
കശഷനിക്കുനണ്ടറ.  ഫണ്ടറ പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യതനില അധനികേതുകേ
നനിലവനില ആവശഭ്യമനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-29―ആന്റിം ആദ്മനി ബതീമഭാ കയഭാജന  -(50%  കകേന്ദ്ര സഹഭായന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം  :  5,60,00,000 രൂപ (പദതനി)

959/2021.
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ആന്റിം  ആദ്മനി  ബതീമഭാകയഭാജന,  പധഭാന്മനനി  ജതീവന്കജഭ്യഭാതനി  ബതീമഭാ  കയഭാജന,

പധഭാനമനനി സുരക്ഷേഭാ ബതീമഭാ കയഭാജന എനതീ പദതനികേള കൂട്ടേനികയഭാജനിപനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല

ടനി പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.

ആയതനിനഭാല   5.4   കകേഭാടനി രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 18)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

1-4-2020  മുതല  ആബനി  ഗുണകഭഭാകഭാക്കസള  മുഴുവന്  പതീമനിയന്റിം  കപസമനറ

വഭ്യവസയനികലയറ മഭാറനിയതനിനഭാല ടനി കപഭാളനിസനികേള 2020-21 വര്ഷകതയറ പുതുക്കനിയനിട്ടേനില.

ആയതനിനഭാല  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  2230-01-103-29 പഭാന്

ശതീര്ഷകേതനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  ചനിസറ  പസറ  പദതനി  കുടനിശനികേ  ഇനതനില

വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി  റതീ-അകപഭാപനികയഷന്  മുകഖസന  30-3-2021-സല  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)

569/2021/സതഭാഴനില ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം  2230-01-103-30-01 (പഭാന്)  ശതീര്ഷകേതനികലക്കറ

അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-16―അനഭ്യ സന്റിംസഭാന കുടനികയറ സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട പുനരധനിവഭാസ പദതനി

വനിഹനിതന്റിം : 3,75,00,000 രൂപ (പദതനി)

ഇതരസന്റിംസഭാന  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ  കുറഞ്ഞ  വഭാടകേയറ  കഹഭാസ്റ്റേല  സഇൗകേരഭ്യന്റിം

ഒരുക്കുനതനിനുള്ള പദതനിയഭായ അപഭാഘര് പദതനിക്കറ അനുവദനിച്ച തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല

1.25    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 19)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം

കശഷനിക്കുനണ്ടറ.  അനുവദനിച്ച ഫണ്ടറ പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യതനില

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില അധനികേതുകേ നനിലവനില ആവശഭ്യമനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-15―നഗരങ്ങളനിസല  അസന്റിംഘടനിതരഭായ  ദരനിദ്രസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായള്ള
സചലവറ കുറഞ്ഞ ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം പഭാകനഷന് പുനരധനിവഭാസന്റിം പദതനിയന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 80,00,000 രൂപ (പദതനി)

ഭവനന്റിം ഫഇൗകണ്ടഷന് കകേരള വനിഭഭാവനന്റിം സചയ്യുന  400  സശ്വയര്ഫതീററ  യൂണനിറനില  2
കേനിടപ്പുമുറനികേളുന്റിം ഹഭാളുന്റിം,  അടുക്കളയന്റിം ഉള്ള G+ 2  നനിലകേകളഭാടുകൂടനിയ സകേട്ടേനിടങ്ങളുള്ള ഭവനന്റിം
പദതനിയസട  പൂര്തതീകേരണതനിനഭായനി  19.2    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 20) 

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
കശഷനിക്കുനണ്ടറ.  അനുവദനിച്ച ഫണ്ടറ പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യതനില
പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില അധനികേതുകേ നനിലവനില ആവശഭ്യമനില.

ശനിപഭാര്ശ

4250-00-201-92―മൂനഭാറനില കലബര് കകേഭാന്റിംപകറ നനിര്മഭാണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 40,00,000 രൂപ (പദതനി)

മൂനഭാര്  കലബര്  കകേഭാന്റിംപകറ  നനിര്മഭാണന്റിം  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിംതസന
പൂര്തനിയഭാകക്കണ്ടതുള്ളതനിനഭാല  1.36    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 21)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച്ചതനിനുകശഷന്റിം
അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവരുന  തുകേയസട  ആവശഭ്യകേത  വഭ്യകമഭാക്കനി  അനുബനകരഖകേള
സഹനിതന്റിം,  ശനിപഭാര്ശ  ലഭഭ്യമഭാക്കുനമുറയറ  സന്റിംസഭാനതനിസന  വനിഭവ  ലഭഭ്യതകൂടനി
കേണക്കനിസലടുതറ അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കുന കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ എന വനിവരന്റിം
കലബര്  കേമതീഷണസറ  അറനിയനിച്ചനിരുന.   എനഭാല  അധനികേ  തുകേയ്ക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ

4250-00-201-91―നഗര  പകദശതറ  കജഭാലനി  സചയ്യുന  സതീകേളക്കുള്ള  സ്റ്റുഡെനികയഭാ
അപഭാര്ട്ടേറസമനറ 

വനിഹനിതന്റിം : 1,80,00,000 രൂപ (പദതനി)

കകേരളതനിസല  നഗര  പകദശങ്ങളനില  കജഭാലനി  സചയ്യുന  സതീ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ
വഭാടകേയറ  നല  നനിലവഭാരതനിലള്ളതുന്റിം  മഭാനഭ്യവന്റിം  സുരക്ഷേനിതവമഭായ  തഭാമസസഇൗകേരഭ്യന്റിം  ഒരു
സ്റ്റുഡെനികയഭാ  അപഭാര്ട്ടേറസമനനിസന  രൂപതനില  നലകുനതനിനുള്ള  പദതനിയസട  ഭഭാഗമഭായനി
കമനന്റിംകുളസത  സ്റ്റുഡെനികയഭാ  അപഭാര്ട്ടേറസമനനിസന  പണനി  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിംതസന
പൂര്തതീകേരനികക്കണ്ടതുള്ളതനിനഭാല  51    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 22)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
കശഷനിക്കുനണ്ടറ.  അനുവദനിച്ച ഫണ്ടറ പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യതനില
പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില അധനികേതുകേ നനിലവനില ആവശഭ്യമനില. 

വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-001-99―സടയനിനനിന്റിംഗറ ഡെയറകേ റടകറററ

വനിഹനിതന്റിം  :  6,81,46,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

സടയനിനനിന്റിംഗറ  ഡെയറകകററനിനറ  വനിവനിധ  സചലവകേളക്കഭായനി  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  സമഡെനിക്കല റതീ ഇകമ്പഴ റസ റസമനറ    [01(4)]    ഇനതനില    3.54    ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം യഭാതഭാബത    [04(1)]    ഇനതനില    5    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സലന്റിംമഭാറബത    [04(2)]
ഇനതനില    65,000    രൂപയന്റിം അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം    [04(4)]    ഇനതനില    3.23    ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം സവള്ളക്കരന്റിം   [05(1)]   ഇനതനില   81,000   രൂപയന്റിം വവദദ്യുതനി സചലവകേള   [05(2)]
ഇനതനില    1.3    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ് സചലവകേള    [05(3)]    ഇനതനില    2    ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം  ഓഫതീസറ  സചലവകേള  -    മറനിനങ്ങള    [05(4)]    ഇനതനില    3.05    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം    [21(2)]    ഇനതനില    96,000
രൂപയന്റിം മററ സചലവകേള  -   മറനിനന്റിം   [34(3)]   ഇനതനില   12   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം പനി  .  ഒ  .  എല   [45]
ഇനതനില   1.75   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ   34.29   ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ   ശതീര്ഷകേതനില



13

അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ    സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 24)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ  -19  കരഭാഗബഭാധ  രൂക്ഷേമഭായതുമൂലമുള്ള  പതനിസനനികേള  കേഭാരണന്റിം
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേതുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-001-98―സ്റ്റേഭാഫറ സടയനിനനിന്റിംഗറ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം വനികേസനിപനിക്കല

വനിഹനിതന്റിം    : 31,08,000  രൂപ (പദതനികയതരന്റിം) 

 സ്റ്റേഭാഫറ  സടയനിനനിന്റിംഗറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  യഭാതഭാബത    [04(1)]    ഇനതനില    25,000    രൂപയന്റിം
സലന്റിംമഭാറബത    [04(2)]    ഇനതനില    3,000    രൂപയന്റിം  അവധനിയഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം    [04(4)]
ഇനതനില    8,000    രൂപയന്റിം  സവള്ളക്കരന്റിം    [05(1)]    ഇനതനില    11,000    രൂപയന്റിം
വവദദ്യുതസചലവകേള    [05(2)]    ഇനതനില    70,000    രൂപയന്റിം  സടലനികഫഭാണ്  സചലവകേള
[05(3)]    ഇനതനില    15,000    രൂപയന്റിം ഓഫതീസറ  സചലവകേള  -  മറനിനന്റിം    [05(4)]    ഇനതനില
18,000    രൂപയന്റിം  സചറുകേനിടമരഭാമതറ  പണനികേള    [17]    ഇനതനില    11,000    രൂപയന്റിം
മറ്റുസചലവകേള  -  മറനിനന്റിം   [34(3)]   ഇനതനില   14,000   രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ   1.75   ലക്ഷേന്റിം
രൂപ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
അനുവദനിക്കണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 25)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ -19 കരഭാഗബഭാധ രൂക്ഷേമഭായതുമൂലമുള്ള പതനിസനനികേള കേഭാരണന്റിം ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേതുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-003-98―സതഭാഴനിലകേളുസട വവവനിധഭ്യവലക്കരണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 43,35,000 രൂപ  (പദതനികയതരന്റിം)
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സതഭാഴനിലകേളുസട  വവവനിധഭ്യവലക്കരണതനിനഭായനി  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം വസ്റ്റേസപന്റുകേളുന്റിം   [12]   ഇനതനില   45,000   രൂപ
ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
അനുവദനിക്കണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 26)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ  -19  കരഭാഗബഭാധ  രൂക്ഷേമഭായതുമൂലമുള്ള  പതനിസനനികേള  കേഭാരണന്റിം  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേതുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-003-97―കകേരള കലബര് സവലസഫയര് ഫണ്ടറ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  വഭ്യകനികേളക്കറ
പരനിശതീലനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 95,92,000 രൂപ  (പദതനികയതരന്റിം)

കകേരള  കലബര്  സവലസഫയര് ഫണ്ടറ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  വഭ്യകനികേളക്കറ  പരനിശതീലനന്റിം
നലകുനതനിനറ  അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  വസ്റ്റേസപന്റുകേളുന്റിം
[12] ഇനതനില 49,000   രൂപ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനിക്കണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 27)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ  -19  കരഭാഗബഭാധ  രൂക്ഷേമഭായതുമൂലമുള്ള  പതനിസനനികേള  കേഭാരണന്റിം  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേതുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-99―വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള

വനിഹനിതന്റിം  : 170,94,09,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

വനിവനിധ വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുസട നടതനിപനിനഭായനി  സമഡെനിക്കല റതീ  -
ഇന്റിംകബഴറസമനറ    [01(4) ]    ഇനതനില    29.85    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  യഭാതഭാബത    [04(1)]
ഇനതനില    226.38    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സലന്റിംമഭാറബത    [04(2)]    ഇനതനില    2.2    ലക്ഷേന്റിം
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രൂപയന്റിം  ,   അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം     [04(4)]   ഇനതനില   4.4   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ്
സചലവകേള    [05(3)]    ഇനതനില    8.23    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഓഫതീസറ  സചലവകേള  -  മറനിനന്റിം
[05(4)]   ഇനതനില   8.5   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  ,   വഭാടകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി   [06]   ഇനതനില   2   ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം   കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  വസ്റ്റേസപന്റുകേളുന്റിം    [12]    ഇനതനില    100    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം
സചറുകേനിടമരഭാമതറ  പണനികേള    [17]    ഇനതനില    175    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സതഭാഴനിലപരവന്റിം
പകതഭ്യകേ  കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള  സചലവകേള    [28]    ഇനതനില    74    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം
സവള്ളക്കരന്റിം    [34(1)]    ഇനതനില    10      ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  വവദദ്യുതസചലവകേള    [34(2)]
ഇനതനില    35.20    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  മററ  സചലവകേള  -  മറനിനന്റിം    [34(3)]    ഇനതനില    213.75
ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ   889.51   ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അനുവദനിക്കണസമനറ   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 28)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2230-03-101-99―വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള എന ശതീര്ഷകേതനില
സടലനികഫഭാണ് സചലവറ ഇനതനില 4,50,000 രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-96―വനനിത വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രന്റിം  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം : 3,05,98,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

തനിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വനനിതഭാ ഐ.ടനി.ഐ-യസട നടതനിപനിനഭായനി  സമഡെനിക്കല റതീ  -
ഇന്റിംകബഴറസമനറ     [01(4)]    ഇനതനില    85,000    രൂപയന്റിം യഭാതഭാബത    [04(1)]    ഇനതനില
2.65    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സലന്റിംമഭാറബത    [04(2)]    ഇനതനില    43,000    രൂപയന്റിം  അവധനി
യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം    [04(4)]  ഇനതനില    31,000    രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ് സചലവകേള    [05(3)]
ഇനതനില   5,000   രൂപയന്റിം ഓഫതീസറ സചലവകേള  -  മറനിനങ്ങള   [05(4)]   ഇനതനില   14,000
രൂപയന്റിം കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം സസസ്റ്റേസപന്റുകേളുന്റിം    [12]    ഇനതനില    4    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സവള്ളക്കരന്റിം
[34(1)]    ഇനതനില    10,000    രൂപയന്റിം  സസവദദ്യുതനി  സചലവകേള    [34(2)]    ഇനതനില    2.3
ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മററ സചലവകേള   [34(3)]    ഇനതനില   3    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ
13.83    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 29)



16

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2230-03-101-96―വനനിത  വഭ്യഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രന്റിം,  തനിരുവനന്തപുരന്റിം
ശതീര്ഷകേതനില മററ സചലവകേള ഇനതനില 61,000 രൂപ അഡെതീഷണല ഓതവറകസഷന്
വഴനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-87―ഐ  .  ടനി  .  ഐ  . -  കേളുസട നവതീകേരണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 15,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിസല  നനിലവനിലള്ള  കടഡുകേള,  ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവയസട
നവതീകേരണതനിനഭായനി  അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല  മറ്റു  സചലവകേള    [34]
ഇനതനില   371.64   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സചറുകേനിട മരഭാമതറ പണനികേള   [17]   ഇനതനില   128.36
ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ    500    ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 30)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ-19  കരഭാഗബഭാധ  രൂക്ഷേമഭായതുമൂലമുള്ള  പതനിസനനികേള  കേഭാരണന്റിം
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേ  തുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-76―വഭ്യഭാവസഭായനികേ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുന്റിം  പരനിശതീലകേര്ക്കുന്റിം  ആധുനനികേ
സതഭാഴനില പരനിശതീലനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 56,95,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

വഭ്യഭാവസഭായനികേ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുന്റിം  പരനിശതീലകേര്ക്കുന്റിം  ആധുനനികേ  സതഭാഴനില
പരനിശതീലനന്റിം  നലകുനതനിനഭായനി  സഭാപനിച്ചനിട്ടുള്ള  എ.വനി.റനി.എസറ,  കേളമകശരനി  എന
സഭാപനതനിനറ  സമഡെനിക്കല  റതീ  -  ഇന്റിംകമ്പഴ് സ് സമനറ    [01(4)]    ഇനതനില    1.92     ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം യഭാതഭാബത   [04(1)]   ഇനതനില    1.24   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സലന്റിംമഭാറബത   [04(2)]
ഇനതനില   28,000   രൂപയന്റിം അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം   [04(4)]  ഇനതനില   33,000   രൂപയന്റിം
സടലനികഫഭാണ്  സചലവകേള    [05(3)]    ഇനതനില    17,000    രൂപയന്റിം  ഓഫതീസറ  സചലവകേള
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മറനിനന്റിം    [05(4)]    ഇനതനില    10,000    രൂപയന്റിം    സചറുകേനിട  മരഭാമതറ  പണനികേള    [17]
ഇനതനില   1.99   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മററ സചലവകേള മറനിനന്റിം   [34(3)]    ഇനതനില   3.18    ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    9.21    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 31)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ -19 കരഭാഗബഭാധ രൂക്ഷേമഭായതുമൂലമുള്ള പതനിസനനികേള കേഭാരണന്റിം ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല അധനികേതുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-74―വനനിത  ഐ  .  ടനി  .  ഐ  .-    കേള  സഭാപനിക്കല    (  സതഭാഴനില  പരനിശതീലനതനിസല
ലനിന്റിംഗ വനികവചനന്റിം ലഘൂകേരനിക്കല  )

വനിഹനിതന്റിം : 2,29,56,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

സതഭാഴനില  പരനിശതീലനതനിസല  ലനിന്റിംഗവനികവചനന്റിം  ലഘൂകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിച്ചറ
സഭാപനിക്കുന  വനനിതഭാ  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളുസട  നടതനിപനിനഭായനി  സമഡെനിക്കല
റതീ  -  ഇന്റിംകമ്പഴ് സ് സമനറ    [01(4)]    ഇനതനില    1.9     ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  യഭാതഭാബത    [04(1)]
ഇനതനില    2.22   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സലന്റിംമഭാറബത   [04(2)]   ഇനതനില   20,000   രൂപയന്റിം
അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം    [04(4)]  ഇനതനില    39,000    രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ് സചലവകേള
[05(3)]    ഇനതനില    36,000    രൂപയന്റിം ഓഫതീസറ സചലവകേള  -    മറനിനന്റിം    [05(4)]    ഇനതനില
30,000    രൂപയന്റിം  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  വസ്റ്റേസപന്റുകേളുന്റിം    [12]    ഇനതനില    35,000    രൂപയന്റിം
വവദദ്യുതനി  സചലവകേള    [34(2)]    ഇനതനില    39,000    രൂപയന്റിം  മറ്റുസചലവകേള  -  മറനിനന്റിം
[34(3)]    ഇനതനില    60,000    രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    6.71    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 32)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2230-03-101-74―വനനിതഭാ  ഐ.ടനി.ഐ.-കേള  സഭാപനിക്കല  എന  ശതീര്ഷകേതനില
സടലനികഫഭാണ്  സചലവറ  ഇനതനില  20,000  രൂപയന്റിം  വവദദ്യുതനി
സചലവറ  ഇനതനില  35,000  രൂപയന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

959/2021.
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ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-73―ഭഭാഷഭാ നപ്യൂനപക്ഷേ പകദശങ്ങളനിസല ഐ  .  ടനി  .  ഐ  .-  കേള  ശകനിസപടുതല

വനിഹനിതന്റിം : 88,00,000 രൂപ (പദതനി)

ഭഭാഷഭാ  നപ്യൂനപക്ഷേ  പകദശമഭായ  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിസല  ചനിതനിരപുരന്റിം,  കേഭാസര്കഗഭാഡെറ
ജനിലയനിസല കുറനികക്കഭാല,  പഭാലക്കഭാടറ  ജനിലയനിസല സകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ  എനതീ ഐ.ടനി.ഐ.-
കേളക്കുള്ള  സകേട്ടേനിട  നനിര്മഭാണന്റിം,  ഉപകേരണ  സന്റിംഭരണന്റിം  എനനിവയറ  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല  12    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 33)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ-  19  കരഭാഗബഭാധ രൂക്ഷേമഭായതുമൂലമുള്ള പതനിസനനികേള കേഭാരണന്റിം ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേതുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-70―ഐ  .  ടനി  .  ഐ  .-  സടയനിനനികേളക്കുള്ള കപഭാഷകേഭാഹഭാര പദതനി 

വനിഹനിതന്റിം : 7,20,00,000 രൂപ (പദതനി)

ഐ.ടനി.ഐ.  സടയനിനനികേളക്കറ നനിലവനിലള്ള കപഭാഷകേഭാഹഭാര പദതനി തുടരുനതനിനുന്റിം
ഈ സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം ബഡ് ജറനില പഖഭ്യഭാപനിച്ച ഇടുക്കനി, വയനഭാടറ, കേഭാസര്കഗഭാഡെറ എനതീ
ജനിലകേളനിസല ഐ.  ടനി.  ഐ.-കേളക്കുന്റിം പഭാലക്കഭാടറ ജനിലയനിസല സകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ ഐ.ടനി.ഐ.-യ്ക്കുന്റിം
ടനി പദതനിയസട ഗുണഫലന്റിം ലഭഭ്യമഭാക്കുനതനിനുന്റിം അനുവദനിച്ച തുകേ അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല
2.8      കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിലഅധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 34)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ-19  കരഭാഗബഭാധ  രൂക്ഷേമഭായതുമൂലമുള്ള  പതനിസനനികേള  കേഭാരണന്റിം  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേതുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-68―പരസഭ്യന്റിം  /  പബനിസനിറനി 

വനിഹനിതന്റിം : 95,00,000 രൂപ (പദതനി)

സതഭാഴനിലസഭാധഭ്യതകേള  ഏറവന്റിം  കൂടുതല  ഉപയകമഭാക്കുനതനിനുന്റിം  സതഭാഴനിലനിലഭായ് മ
നനിര്മഭാര്ജനന്റിം സചയ്യുനതനിനുമഭായനി സതഭാഴനില വകുപനിസന പവര്തനങ്ങള, സഭാധഭ്യതകേള,
ഗുണങ്ങള  എനനിവസയക്കുറനിച്ചറ  മഭാധഭ്യമങ്ങളനിലസട  സപഭാതുജന  ശദ  കേനിട്ടുന  തരതനില
വലനിയ കതഭാതനിലള്ള പചരണ പരനിപഭാടനികേള സന്റിംഘടനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം സതഭാഴനില പരനിശതീലന
അവകബഭാധന്റിം സൃഷ് ടനിക്കുനതനിനുമഭായനി സതഭാഴനില കമളകേള,  വനപുണഭ്യ വവദഗഭ്യകമളകേള
എനനിവ സന്റിംഘടനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം  അനുവദനിച്ച  തുകേ അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല  15    ലക്ഷേന്റിം
രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 35)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേതുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-65-01―കസ്റ്റേററ സ് കേനില സഡെവലപ്സമനറ മനിഷന് കകേരള 

വനിഹനിതന്റിം : 3,00,000 രൂപ (പദതനി)

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന  സ് കേനില  സഡെവലപ്സമനറ  ആനറ  എനര്പണര്ഷനിപറ
മനഭാലയതനിസന  ലക്ഷേഭ്യങ്ങള  കനടുനതനിനുന്റിം  നടപഭാക്കുനതനിനുന്റിം  രൂപതീകേരനിച്ച  കദശതീയ
വനപുണഭ്യ  വനികേഭാസ  യജ്ഞ  (NSDM)-തനികനഭാടനുബനനിച്ചറ  സ് കേനില  ഇന്തഭ്യ  മനിഷന്
ഓപകറഷന്  (SIMO)-സന  ഭഭാഗമഭായനി,  സന്റിംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്
സ് കേനില  എക്സലന്സറ  (KASE)-സന  കനഭാഡെല  ഏജന്സനിയഭായനി  പരനിഗണനിചസകേഭാണ്ടറ
വനപുണഭ്യ  വനികേസനതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായള്ള
സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  2020-21  വര്ഷതനില  അനുവദനിച്ച  തുകേ  ടനി  പദതനിക്കറ
അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല  77    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിലഅധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 36)
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സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സനില  ഇന്തഭ്യ  മനിഷന്  ഓപകറഷസന  ഭഭാഗമഭായനി  അനുവദനിച്ച  SANKALP
പദതനിക്കഭായനി  2230-03-101-65-01-കസ്റ്റേററ  സനില സഡെവലപ്സമനറ  മനിഷന്  കകേരള  എന
ശതീര്ഷകേതനില സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം  ഉളസപസട  10,12,51,000  രൂപ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-61―വനികദശ രഭാജഭ്യങ്ങളനികലയറ സഭാകങ്കേതനികേ വകേമഭാറ പരനിപഭാടനി 

വനിഹനിതന്റിം : 75,00,000 രൂപ (പദതനി)

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സര്ക്കഭാര്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിസല  വനിവനിധ  കടഡുകേളനിസല
100 മനികേച്ച സടയനിനനികേളക്കറ വനികദശരഭാജഭ്യതറ  4 ആഴ് ചസത പരനിശതീലനന്റിം നലകുനതനിനറ
അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല  25    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 37)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ -19 കരഭാഗബഭാധ രൂക്ഷേമഭായതുമൂലമുള്ള പതനിസനനികേള കേഭാരണന്റിം ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല അധനികേതുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ 

2230-03-101-58―ഗ്രേതീന് കേഭാമ്പസറ 

വനിഹനിതന്റിം : 75,00,000 രൂപ (പദതനി) 

വകുപനിനുകേതീഴനിസല  സതരസഞ്ഞടുത  14  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില  കകേരള  സന്റിംസഭാന  ഹരനിത
കകേരള  മനിഷസന  സഹകേരണകതഭാസട  സഇൗകരഭാര്ജ  പഭാനറ,  വനിനറ  മനില,  മഴസവള്ള
സന്റിംഭരണനികേള,  ബകയഭാഗഭ്യഭാസറ  പഭാന്റുകേള,  ബകയഭാ  കവസ്റ്റേറ  ടതീററസമനറ  പഭാനറ  എനനിവ
ലഭഭ്യമഭാക്കനി  ഐ.ടനി.ഐ.-കേസള  ഹരനിത  കേഭ്യഭാമ്പസുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന  പവര്തനങ്ങള  ഈ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷവന്റിം നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല 25
ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന

(ഖണനികേ 38)
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സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേതുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-56―   വനപുണഭ്യ കേര്മകസന 

വനിഹനിതന്റിം : 25,00,000 രൂപ (പദതനി)

2018-ല  സന്റിംസഭാനത്തുണ്ടഭായ  മഹഭാപളയതനില  സന്റിംഭവനിച്ച  ഇലകേ റ ടനിക്കല,
പന്റിംബനിന്റിംഗറ,  കേഭാര്സപനറനി  വനിഭഭാഗതനിലള്ള കകേടുപഭാടുകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനറ  വകുപനിസല
സഭാകങ്കേതനികേ  പരനിജ്ഞഭാനമുള്ള  ഉകദഭ്യഭാഗസസരയന്റിം  സടയനിനനികേസളയന്റിം  കൂട്ടേനികച്ചര്തറ
രൂപതീകേരനിച്ച  വനപുണഭ്യ  കേര്മകസനസയ  ഒരു  സനിരന്റിം  സന്റിംവനിധഭാനമഭാക്കനി  മഭാറനി
സഭാമൂഹഭ്യമഭായന്റിം  സഭാമ്പതനികേമഭായന്റിം  പനിനഭാക്കന്റിം  നനിലക്കുന  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കറ
ഇലകേ റ ടനിക്കല,  വയറനിന്റിംഗറ,  പന്റിംമ്പനിഗറ,  കേഭാര്സപനറനി,  സവലഡെനിന്റിംഗറ  തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില
സഇൗജനഭ്യ കസവനന്റിം ലഭഭ്യമഭാക്കഭാനുന്റിം ജനിലഭാതല സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കഭാനുന്റിം സന്റിംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിസന  4  മനിഷനുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചറ  പവര്തനിക്കുനതനിനുന്റിം  വകുപറ  ലക്ഷേഭ്യമനിടുനസവനറ
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  വനപുണഭ്യകേര്മകസനയനില  അന്റിംഗങ്ങളഭാകുനവര്ക്കറ
യൂണനികഫഭാന്റിം,  ടൂളകേനിററ,  യഭാതഭാപടനി,  മറടനിയന്തരഭാവശഭ്യങ്ങള  എനനിവയഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല 25   ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 39)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല  അധനികേതുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-102-99―കദശതീയ സതഭാഴനിലഭഭ്യസന പരനിപഭാടനികേള

വനിഹനിതന്റിം          :  4,83,44,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

കദശതീയ സതഭാഴനിലഭഭ്യസന സസനറുകേളുസട  നടതനിപനിനഭായനി  സമഡെനിക്കല റതീ  -  ഇന്റിംകബഴറസമനറ
[01(4) ]    ഇനതനില    9.55    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം യഭാതഭാബത    [04(1)]    ഇനതനില    4.5    ലക്ഷേന്റിം
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രൂപയന്റിം സലന്റിംമഭാറബത    [04(2)]    ഇനതനില    24,000    രൂപയന്റിം അവധനിയഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം
[04(4)]    ഇനതനില    61,000    രൂപയന്റിം സവള്ളക്കരന്റിം    [05(1)]    ഇനതനില    26,000    രൂപയന്റിം
വവദദ്യുതനിസചലവകേള    [05(2)]    ഇനതനില    1.3    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ് സചലവകേള
[05(3)]    ഇനതനില    30,000    രൂപയന്റിം  ഓഫതീസറ  സചലവകേള  -  മറനിനങ്ങള    [05(4)]
ഇനതനില   50,000   രൂപയന്റിം കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം വസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം   [12]   ഇനതനില   5.5   ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം സചറുകേനിട മരഭാമതറ പണനികേള   [17]    ഇനതനില   2   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സതഭാഴനിലപരവന്റിം
പകതഭ്യകേ കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള സചലവകേള   [28]   ഇനതനില   5.3   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട
ആസകേ    30.06    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 40)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2230-03-102-99―കദശതീയ  സതഭാഴനിലഭഭ്യസന  പരനിപഭാടനികേള  എന  ശതീര്ഷകേതനില
സമഡെനിക്കല  റതീ-ഇകമ്പഴറസമനറ  ഇനതനില  1,75,000  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-02-101-93-33―എന്റിംകപഭായ്സമനറ  എകറകചഞ്ചുകേളനില  രജനിസ്റ്റേര്  സചയ്ത  ഭനിനകശഷനിയള്ള
വര്ക്കഭായള്ള പുനരധനിവഭാസവന്റിം  കക്ഷേമപവര്തനവന്റിം    (  വകേവലഭ്യ  )
-  സബ്സനിഡെനികേള 

വനിഹനിതന്റിം : 3,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

വകേവലഭ്യ  പദതനിയനിലസട  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള  ആരന്റിംഭനിക്കുനവര്ക്കറ  സബ്സനിഡെനി
നലകുനതനിനുന്റിം  ഉകദഭ്യഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുന്റിം  കകേഭാച്ചനിന്റിംഗറ  കഭാസ്സുകേളുന്റിം
സശ്വയന്റിം  സതഭാഴനില  യൂണനിറ്റുകേള  സന്ദര്ശനിക്കുനതനിനുന്റിം  മററ  സചലവകേളക്കുമഭായനി
വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ ശതീര്ഷകേതനില    14.3075    കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 44)

ശനിപഭാര്ശ

6250-60-800-97―വകേവലഭ്യ പദതനിയസട കേതീഴനിസല വഭായ്പകേള

വനിഹനിതന്റിം : 3,00,00,000 രൂപ (പദതനി)
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വകേവലഭ്യ പദതനിയനിലസട പുതനിയ വഭായ്പകേള നലകുനതനിനറ അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  14.3075    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 48)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി   (  ഖണനികേ   44 & 48-  സന മറുപടനി  )

'വകേവലഭ്യ'  പദതനിക്കഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില
2230-02-101-93-33-(P)  സബ്സനിഡെനികേള  എന  ശതീര്ഷകേതനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള
മൂനറ കകേഭാടനി രൂപയനിലനനിനന്റിം 1.5 കകേഭാടനി രൂപയന്റിം 6250-60-800-97 (P)-വഭായ്പകേള എന
ശതീര്ഷകേതനില വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള മൂനറ കകേഭാടനി  രൂപയനിലനനിനന്റിം  1.5  കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം
കചര്തറ  ആസകേ  മൂനറ  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനറ  22-7-2020-സല  
സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)753/2020/സതഭാഴനില നമ്പര് ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ. 

'വകേവലഭ്യ'  സമഗ്രേ  സതഭാഴനില  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പകേഭാരന്റിം  സശ്വയന്റിംസതഭാഴനില
വഭായ്പയഭായനി  അകപക്ഷേനിച്ചവരനിസല  തതീര്പഭാക്കഭാന്  അവകശഷനിക്കുന  അര്ഹമഭായ  മുഴുവന്
അകപക്ഷേകേര്ക്കുന്റിം  (7449  കപര്ക്കറ),  നഭാഷണല  ഹഭാന്ഡെനികേഭ്യഭാപറഡെറ  ഫനിനഭാന്സറ
സഡെവലപ്സമനറ കകേഭാര്പകറഷസന (NHFDC) സന്റിംസഭാന ചഭാനവലസനിന്റിംഗറ ഏജന്സനിയഭായ
കകേരള  സന്റിംസഭാന  വനികേലഭാന്റിംഗ  കക്ഷേമ  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  37.245  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭഭ്യമഭാക്കനി, ഒറതവണ തതീര്പഭാക്കല വഭ്യവസയനില എതയന്റിംകവഗന്റിം സശ്വയന്റിംസതഭാഴനില വഭായ്പ
അനുവദനിചനലകുന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനറ  30-9-2020 -സല സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്
42/2020/സതഭാഴനില  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   അതനിസന
അടനിസഭാനതനില,  നഭാഷണല  എന്റിംകപഭായ്സമനറ  സര്വ്വതീസറ  (കകേരളന്റിം)  വകുപ്പുന്റിം  കകേരള
സന്റിംസഭാന  വനികേലഭാന്റിംഗ  കക്ഷേമ  കകേഭാര്പകറഷനുന്റിം  തമനില  ധഭാരണഭാപതന്റിം  ഒപനിട്ടേറ
തുടര്നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചവരുനണ്ടറ.

'വകേവലഭ്യ'  പദതനിയസട  കലഭാണ്,  സബ്സനിഡെനി  ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായനി  റനിലതീസറ
സചയ്യുനതനിനറ  ആസകേ  3  കകേഭാടനി  രൂപ  അവകശഷനിക്കുനതനിനഭാലന്റിം  പദതനിക്കുകേതീഴനില
കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷേകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനറ  നഭാഷണല  ഹഭാന്ഡെനികേഭ്യഭാപറഡെറ
ഫനിനഭാന്സറ  സഡെവലപ്സമനറ  കകേഭാര്പകറഷസന  (NHFDC)  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായന്റിം
സശ്വതീകേരനിക്കുനതനിനറ അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുള്ള സഭാഹചരഭ്യതനിലന്റിം പദതനി ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേതുകേ  അനുവദനികക്കണ്ട  സഭാഹചരഭ്യന്റിം  നനിലവനിലനില  എനറ  ധനകേഭാരഭ്യ  വകുപറ
അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

2230-02-101-91-33―രജനിസ്റ്റേര്  സചയ്തനിട്ടുള്ള  സതഭാഴനിലരഹനിതരഭായ  വനിധവകേള  /
ഉകപക്ഷേനിക്കസപട്ടേവര്    /  കവര്പനിരനിഞ്ഞവര്  /  അവനിവഭാഹനിതര്  /  വനിവഭാഹന്റിം
കേഴനിക്കഭാത അമമഭാര്  എനനിവര്ക്കഭായള്ള സശ്വയന്റിം  സതഭാഴനില പദതനി
(  ശരണഭ്യ  ) –  സബ്സനിഡെനികേള 

വനിഹനിതന്റിം : 8,50,00,000 രൂപ (പദതനി)

ശരണഭ്യ  പദതനി  പകേഭാരന്റിം  സന്റിംരന്റിംഭകേതശ്വ  പരനിശതീലനന്റിം  ലഭനിച്ചവര്ക്കറ  സബ്സനിഡെനി
വനിതരണന്റിം സചയ്യുനതനിനറ വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല 75   ലക്ഷേന്റിം രൂപ   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 46)

ശനിപഭാര്ശ 

6250-60-800-96―രജനിസ്റ്റേര് സചയ്തനിട്ടുള്ള സതഭാഴനിലരഹനിതരഭായ വനിധവകേള    /  ഉകപക്ഷേനിക്കസപട്ടേവര്  /
കവര്പനിരനിഞ്ഞവര്   /   അവനിവഭാഹനിതര് വനിവഭാഹന്റിം കേഴനിക്കഭാത അമമഭാര്
എനനിവര്ക്കഭായള്ള സശ്വയന്റിം സതഭാഴനില പദതനി    (  ശരണഭ്യ  ) 

വനിഹനിതന്റിം : 8,50,00,000 രൂപ (പദതനി) 

ശരണഭ്യ  പദതനിയനിലസട  പുതനിയ  വഭായ്പകേള  നലകുനതനിനറ  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  45    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 49)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി     (  ഖണനികേ   46 & 49-  സന മറുപടനി  )

ശരണഭ്യ  പദതനിക്കറ  അധനികേതുകേ  ആവശഭ്യമുള്ളപക്ഷേന്റിം,  തുകേയസട  ആവശഭ്യകേത
വഭ്യകമഭാക്കനി,  അനുബനകരഖകേളുന്റിം  നടപറ  വര്ഷന്റിം  ശതീര്ഷകേതനിലനനിനന്റിം  അനുവദനിച്ച
തുകേയസട  വനിനനികയഭാഗ  വനിവരങ്ങളുന്റിം  സഹനിതന്റിം  ശനിപഭാര്ശ  ലഭഭ്യമഭാകക്കണ്ടതഭാസണനറ
ധനകേഭാരഭ്യ വകുപറ അറനിയനിച്ചനിരുന വനിവരന്റിം എന്റിംകപഭായ്സമനറ ഡെയറകസറ അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

4202-02-800-95―ഐ  .  ടനി  .  ഐ  .   സകേട്ടേനിടങ്ങള  -  മരഭാമതറ പണനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 15,00,00,000 രൂപ (പദതനി)
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വഭ്യഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനില  പുതുതഭായനി  അനുവദനിക്കുന  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളക്കുന്റിം
സശ്വന്തമഭായനി  ഭൂമനിയള്ള  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളക്കുന്റിം  ആവശഭ്യമഭായ  സകേട്ടേനിട  നനിര്മഭാണന്റിം,
നനിലവനിലള്ള ഐ.ടനി.ഐ.-കേളക്കറ ആവശഭ്യമഭായ പുതനിയ സകേട്ടേനിട നനിര്മഭാണന്റിം,  കഭാസറ റന്റിം,
വര്ക്കറകഷഭാപറ,  അഡ് മനിനനികസറതീവറ കബഭാക്കറ,  സ്റ്റേഭാഫറ കേശ്വഭാര്കട്ടേഴ് സറ,  സടയനിനതീസറ കഹഭാസ്റ്റേല
തുടങ്ങനിയവയഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല  25    കകേഭാടനി  രൂപ
ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 62)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം സചലവഴനിക്കസപടഭാതനിരുനതനിനഭാല അധനികേ തുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ഇന്ഷശ്വറന്സറ സമഡെനിക്കല വനിഭഭാഗന്റിം

ശനിപഭാര്ശ

2210-01-102-99―ഭരണവനിഭഭാഗന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 7,55,89,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

ഇനനവനില  വര്ദനിക്കുന  സഭാഹചരഭ്യതനില  2020-21-ല  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല പനി  .  ഒ  .  എല  . [45]   ഇനതനില   1.5   ലക്ഷേന്റിം രൂപ  ഈ   ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ     സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 63)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-01-102-99-45 ശതീര്ഷകേതനില ബഡ്ജറനില അനുവദനിച്ചനിരുന തുകേ 2020-21
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത സചലവകേളക്കറ  പരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത
അധനികേതുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില 

ശനിപഭാര്ശ

2210-01-102-98―ഡെനിസസ്പെന്സറനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 1,75,06,55,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

959/2021.
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ഡെനിസസ്പെന്സറനികേളനില  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  സടലനികഫഭാണ്  സചലവറ
[05(3)]    ഇനതനില    11    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം    [21(2)]    ഇനതനില    2.46    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സഭാധനസഭാമഗ്രേനികേള    [24]
ഇനതനില    5    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സവള്ളക്കരന്റിം    [34(1)]    ഇനതനില    10    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം
പനി  .  ഒ  .  എല  . [45]   ഇനതനില   3   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ   31.46   ലക്ഷേന്റിം രൂപ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 64)

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി 

സ.ഉ  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  5875/2020/ധന,  തതീയതനി:  13-10-2020  പകേഭാരന്റിം
2210-01-102-98-05-3  ശതീര്ഷകേതനില  4,45,000  രൂപ  (നഭാലറ  ലക്ഷേതനി  നഭാല്പതനി
അയഭായനിരന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം) ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അനുവദനിച്ചറ നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ. 

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1640/2021/ധന,  തതീയതനി:  20-2-2021  പകേഭാരന്റിം
2210-01-102-98-21-2  ശതീര്ഷകേതനില  2,50,000  രൂപ  (രണ്ടറ  ലക്ഷേതനി
അന്പതനിനഭായനിരന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം) ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അനുവദനിച്ചറ നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ. 

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1640/2021/ധന,  തതീയതനി:  20-2-2021  പകേഭാരന്റിം
2210-01-102-98-45  ശതീര്ഷകേതനില  40,000  രൂപ  (നഭാല്പതനിനഭായനിരന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)
ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അനുവദനിച്ചറ നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ. 

2210-01-102-98-24-NP-V,  2210-01-102-98-34-01-NP-V  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില
ബഡ്ജറനില  അനുവദനിച്ചനിരുന  തുകേ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  സചലവകേളക്കറ
പരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേതുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2210-01-102-96―ഇ  .  എസറ  .  ഐ  .  യസട  കേതീഴനിലള്ള  പകതഭ്യകേ  ഘടകേ  പദതനികേളക്കുള്ള
സചലവറ

വനിഹനിതന്റിം : 62,41,97,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

ഇ.എസറ.ഐ.യസട  കേതീഴനിലള്ള  പകതഭ്യകേ  ഘടകേ  പദതനികേളുസട  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത നടതനിപനിനഭായനി  ഡ്രഗ്സുന്റിം ഡ്രസനിന്റിംഗ്സുന്റിം    [01]    ഇനതനില    14
കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  സൂപര്  സസ്പെഷഭ്യഭാലനിറനി  ചനികേനിത്സ    [03]    ഇനതനില    3    കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം
സമഡെനിക്കല റതീ  -  ഇന്റിംകമ്പഴറസമനറ   [04]   ഇനതനില   2   കകേഭാടനി രൂപയന്റിം യൂണനിസറഭാനനിനറ   25,000
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രൂപയറ മുകേളനില സചലവറ വരുന യകനഭാപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല    [07]   ഇനതനില   6   കകേഭാടനി
രൂപയന്റിം  വവദഭ്യസുരക്ഷേ  നലകുനതനിനുകവണ്ടനിയള്ള  സചലവറ    [12]    ഇനതനില    6    കകേഭാടനി
രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    31    കകേഭാടനി  രൂപ   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 65) 

സര്ക്കഭാര്   സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  5696/2020/ധന,  തതീയതനി:  6-10-2020  പകേഭാരന്റിം
2210-01-102-96-01 ശതീര്ഷകേതനില 25,00,00,000 രൂപ (ഇരുപതനിയഞറ കകേഭാടനി രൂപ)
അഡെതീഷണല ഓതവറകസഷന്വഴനി അനുവദനിച്ചറ നലനിയനിട്ടുണ്ടറ. 

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 2224/2021/ധന, തതീയതനി: 10-3-2021 പകേഭാരന്റിം 2210-01-102-96-07
ശതീര്ഷകേതനില 7,02,83,000  രൂപ (ഏഴറ കകേഭാടനി രണ്ടറ ലക്ഷേതനി എണ്പതനി മൂവഭായനിരന്റിം
രൂപ മഭാതന്റിം) അഡെതീഷണല ഓതവറകസഷന് വഴനി അനുവദനിച്ചറ നലനിയനിട്ടുണ്ടറ. 

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2224/2021/ധന,  തതീയതനി:  10-3-2021  പകേഭാരന്റിം
2210-01-102-96-12 ശതീര്ഷകേതനില 2,90,00,000  രൂപ (രണ്ടറ കകേഭാടനി സതഭാണ്ണൂററ ലക്ഷേന്റിം
രൂപ മഭാതന്റിം) അഡെതീഷണല ഓതവറകസഷന് വഴനി അനുവദനിച്ചറ നലനിയനിട്ടുണ്ടറ. 

2210-01-102-96-03,  2210-01-102-96-04  എനതീ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില  ബഡ്ജറനില
അനുവദനിച്ചനിരുന  തുകേ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  സചലവകേളക്കറ
പരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേതുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ഊര്ജ വകുപറ 

ശനിപഭാര്ശ

എനര്ജനി മഭാകനജറ സമനറ സസനര്, കകേരള 

2810-00-800-93―എനര്ജനി മഭാകനജറ സമനറ സസനര്   ധനസഹഭായന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം : 88,87,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം) 

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില  ആവശഭ്യസപട്ടേ  തുകേ  മുഴുവനുന്റിം
അനുവദനിക്കഭാതതനിനഭാല,  സസനറനിസല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  ശമ്പളന്റിം  നലകുനതനിനുന്റിം  മററ
സസദനന്റിംദനിന  പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  2.4147  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 77)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  എനര്ജനി  മഭാകനജ് സമനറ   സസനറനിനറ
2810-00-800-93 (NP)  എന ശതീര്ഷകേതനില അനുവദനിച്ചനിരുന  88.87  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
2021  ജനുവരനികയഭാടുകൂടനി  റനിലതീസറ  സചയ്തറ  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില അവസഭാന
ബഭാച്ചറ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനില  വനിഷയനനിര്ണയ  സമനിതനി  VII-സന  ശനിപഭാര്ശയനുസരനിച്ചറ
ആദഭ്യഘട്ടേമഭായനി 150 ലക്ഷേന്റിം രൂപ വകേയനിരുത്തുനതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ എനര്ജനി മഭാകനജ് സമനറ
സസനര്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങ്കേനിലന്റിം  ധനകേഭാരഭ്യ  വകുപറ  പസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  പരനിഗണനിച്ചനില.
ധനകേഭാരഭ്യ വകുപറ പസ്തുത ശനിപഭാര്ശ നനിരസനിച്ച സഭാഹചരഭ്യതനില  2810-00-800-93(NP)
ശതീര്ഷകേതനില  2.4147  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അനുവദനിക്കണസമന  ബഹ.  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ
പരനിഗണനിക്കഭാന് നനിര്വ്വഭാഹമനില എന വനിവരന്റിം കബഭാധനിപനിചസകേഭാള്ളുന. 

അദഭ്യഭായന്റിം   II 

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനില സര്ക്കഭാരനില നനിനള്ള മറുപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള
ലഭഭ്യമഭാക്കഭാത ഖണനികേകേള

വകുപറ ഖണനികേ നമ്പര്

സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണഭ്യവന്റിം വകുപറ 9, 12, 15, 23, 41-43, 45, 47, 50-61

ഊര്ജ വകുപറ 66-76, 78

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടേനി,
2021 ജൂണ് 30. അദഭ്യക്ഷേന്,

സബ്ജകറ കേമനിറനി  VII.


