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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി  VIII

(സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള)
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ശതീ. സകേ. എന്. ബഭാലെകഗഭാപഭാല,

ധനകേഭാരര്യ വകുപ്പുമനനി.

എകറ   -  ഒഫതീകഷര്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള  :  

ശതീ. എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന് മഭാസ്റ്റര്,

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം എകകസന്റിം വകുപ്പുമനനി,

ശതീ. വനി. എന്. വഭാസവന്,

 സഹകേരണവന്റിം രജനികസ്ട്രേഷനന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :  

ശതീ.  സകേ. ബഭാബു  (ത തൃപ്പുണനിത്തുറ)

കഡഭാ.  സകേ. ടനി. ജലെതീല

ശതീ.  ഡനി. സകേ. മുരളനി

        ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്

        ശതീ.  കതഭാട്ടേതനില രവതീന്ദ്രന്

        ശതീ.  എന്. ഷന്റിംസദ്ദേതീന്

        ശതീ.  സകേ. വനി. സകമഷറ  

        ശതീ.  ഇ. സകേ. വനിജയന്.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

ശതീ.  എസറ. വനി.  ഉണനികേ തൃഷ്ണന് നഭായര്,  സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  ലെനിമ ഫഭാന്സനിസറ,  കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  ബനിന്ദു എസറ. എല., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി. 
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അവതഭാരനികേ
സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  VIII-സന  സചയര്മഭാനഭായ

ഞഭാന് സമനിതനിയുസട ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസട   പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(2020-21)-സലെ   ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള   ആക്ഷന്  കടക്കണ്   റനികപഭാര്ട്ടേറ,   കകേരള
നനിയമസഭയുസട നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ ചട്ടേന്റിം 236(5)
പകേഭാരന്റിം സമര്പനിക്കുന.

സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി VIII-സന  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2020-21),  2-3-2020-നറ  സഭയനില  സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.
പസസ്തുത   റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല സര്ക്കഭാരനില നനിനന്റിം സമനിതനിക്കറ  നഭാളനിതുവസര
ലെഭനിച്ച   നടപടനിപതനികേകേള   2021   ജ ജൂണ്  30-ാം തതീയതനി  കചര്ന്ന   സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 

രണ്ടറ   അദര്യഭായങ്ങളഭായനി   തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന അദര്യഭായന്റിം  I-ല
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2020-21)-സലെ
ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അവയനികന്മേല  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച്ച  നടപടനി  സന്റിംബനനിച്ച
കസ്റ്റററസമന്റുകേളുമഭാണറ  ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചനിരനിക്കുന്നതറ.  അദര്യഭായന്റിം  II-ല  സര്ക്കഭാരനില  നനിനന്റിം
മറുപടനി ലെഭനിക്കഭാത ശനിപഭാര്ശകേളുസട വനിവരങ്ങള വകുപറ  തനിരനിച്ചറ  ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന.

2021   ജ ജൂണ്  30-ാം  തതീയതനി   കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില സമനിതനി  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

സകേ. എന്. ബഭാലെകഗഭാപഭാല,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദര്യക്ഷന്,
2021 ജ ജൂണ് 30. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി VIII.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ
അദര്യഭായന്റിം   I  

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച

അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അവയനികന്മേല സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ച   

നടപടനി സന്റിംബനനിച്ച ആക്ഷന് കടക്കണ് കസ്റ്റററസമന്റുകേളുന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് V―ചരക്കറ കസവന നനികുതനിയുന്റിം കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ   

                                      നനികുതനിയുന്റിം വനിലപന നനികുതനിയുന്റിം

ഊര്ജ്ജ വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര്  5)

2045-00-103-99-06―ഇലെകനിക്കല ഇന്സസ്പെക്ടകറററ  -  വഭാടകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി  

ഇലെകനിക്കല ഇന്സസ്പെക്ടകറററ വകുപനിസന ചതീഫറ ഓഫതീസറ പവര്തനിക്കുന്ന ഹഹൗസനിന്റിംഗറ

കബഭാര്ഡറ  സകേട്ടേനിട  സമുച്ചയതനിസന  വഭാടകേയഭായനി  30.39379  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ഹഹൗസനിന്റിംഗറ

കബഭാര്ഡനിനറ  കുടനിശനികേയഭായനി  നലകകേണ്ടതുണ്ടറ.   പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില  ഇകപഭാള

അനവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല  30.39379  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ   അധനികേമഭായനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഇലെകനിക്കല ഇന്സസ്പെക്ടകറററ വകുപനിസന ചതീഫറ ഓഫതീസറ പവര്തനിക്കുന്ന ഹഹൗസനിന്റിംഗറ

കബഭാര്ഡറ  മന്ദനിര  സമുച്ചയതനിസന  വഭാടകേയഭായനി  ഹഹൗസനിന്റിംഗറ  കബഭാര്ഡനിനറ  നലകകേണ്ട

30.39379  ലെക്ഷന്റിം രൂപ ഉളസപസടയുള്ള കുടനിശനികേകേള  4-5 -2020  തതീയതനിയനിസലെ  G.  O.

(Rt.)  No.  2922/2020/Fin.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  സസറനില  സചയനിട്ടുള്ള

വനിവരന്റിം കകേരള കസ്റ്റററ ഹഹൗസനിന്റിംഗറ കബഭാര്ഡറ സസക്രട്ടേറനി, 2-6-2020 തതീയതനിയനിസലെ KSHB

HO/253/2019-R1-Rent  നമ്പര്  കേതനിലൂസട,  ചതീഫറ  ഇലെകനിക്കല  ഇന്സസ്പെക്ടസറ

അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  ആയതനിനഭാല സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ പകേഭാരന്റിം 30.39379 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

വഭാടകേയനിനതനില അധനികേമഭായനി വകേയനിരുകതണ്ടതനില്ല എന്നറ കേഭാണുന.

[സര്ക്കഭാര്  കേതറ  നമ്പര്  PWR-A3/63/2020/POWER  തതീയതനി  7-12-2021;

5-ാംഖണനികേയനിസലെ  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല  ഊര്ജ്ജ  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ

നടപടനിപതനികേ 30-6-2021-സലെ കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച]
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ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VIII―എകകസറ
നനികുതനി വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 13)

2039-00-001-99-04-1―കമലകനഭാട്ടേന്റിം  -  യഭാതഭാ സചലെവകേള  -  യഭാതഭാബത

എകകസറ  ഉകദര്യഭാഗസ്ഥരുസട  യഭാതഭാബത  പൂര്ണമഭായുന്റിം  മഭാറനി  നലകേഭാന്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല ടനി ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി  15  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില വകുപനിനറ അനവദനിച്ച വനിഹനിതതനില  15-6-2020  വസര  49  ലെക്ഷന്റിം രൂപ
സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  അധനികേ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 14)

2039-00-001-99-05-1―കമലകനഭാട്ടേന്റിം  -  ഓഫതീസറ സചലെവകേള  -  സവള്ളക്കരന്റിം

സവള്ളക്കരന്റിം  പൂര്ണമഭായുന്റിം അടചതതീര്ക്കഭാന് നനിലെവനിസലെ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല,
ഈ ശതീര്ഷകേതനില 3 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില വകുപനിനറ അനവദനിച്ച വനിഹനിതന്റിം സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. അധനികേ തുകേ ₹ 300 (in
thousands)  അകപക്ഷ  എഫറ3/362/2020/നനി.വ.  എന്ന  ഫയല  നമ്പറനില  കകേകേഭാരര്യന്റിം
സചയവരുന.  

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 15)

2039-00-001-99-05-4―കമലകനഭാട്ടേന്റിം  -  ഓഫതീസറ സചലെവകേള  -  മറനിനങ്ങള

എകകസറ  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസകേളനിസലെ  ഓഫതീസറ  സചലെവകേള  പൂര്ണമഭായുന്റിം
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലെവനിസലെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല  പസ്തുത
ശതീര്ഷകേതനികലെക്കറ  10  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില വകുപനിനറ അനവദനിച്ച വനിഹനിതതനില  15-6-2020  വസര  17  ലെക്ഷന്റിം രൂപ
സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല.
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ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 16)

2039-00-001-99-15―കമലകനഭാട്ടേന്റിം  -  രഹസര്യ കസവന സചലെവകേള

എന്കഫഭാഴ് സറ സമനറ പവര്തനന്റിം കൂടുതല ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനറ നനിലെവനിസലെ വനിഹനിതന്റിം

അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല  അധനികേമഭായനി  10  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 17)

2039-00-001-99-21-2―കമലകനഭാട്ടേന്റിം  -  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

എകകസറ  ഓഫതീസകേളനില  ഉപകയഭാഗതനില  ഇരനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളുസട

സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം  അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  നനിലെവനില  അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം

അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.   കമലസഭാഹചരര്യതനില  ഈ  ശതീര്ഷകേതനികലെക്കറ  10  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ

അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില  വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച  വനിഹനിതന്റിം  സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.   അധനികേ  തുകേ

Rs. 1,000 (in thousands)  അകപക്ഷ എഫറ3/362/2020/നനി.വ.  എന്ന ഫയല നമ്പറനില

കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന.

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 18)

2039-00-001-99-34-3―കമലകനഭാട്ടേന്റിം  -  മററ സചലെവകേള  -  മറനിനന്റിം

എകകസറ  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസകേളനിസലെ  ഓഫതീസറ  സചലെവകേള  പൂര്ണമഭായുന്റിം

നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  തനികേചന്റിം

അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ. ആയതനിനഭാല  അധനികേമഭായനി  10  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/

ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില വകുപനിനറ അനവദനിച്ച വനിഹനിതതനില  15-6-2020-വസര  16  ലെക്ഷന്റിം രൂപ

സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല. 



10

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 19)

2039-00-001-99-45―കമലകനഭാട്ടേന്റിം  -  പനി  .  ഒ  .  എല  .

വനിഹനിതന്റിം :1.55 കകേഭാടനി രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

എകകസറ  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസകേളനികലെക്കറ  അനവദനിക്കസപട്ടേനിട്ടുള്ള  വഭാഹനങ്ങളുസട
പനി.ഒ.എല. സചലെവകേള പൂര്ണമഭായുന്റിം നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ നനിലെവനില ഈ ശതീര്ഷകേതനില
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  പരര്യഭാപ്തമല്ലഭാതതനിനഭാല  അധനികേമഭായനി  25  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില വകുപനിനറ അനവദനിച്ച വനിഹനിതതനില  15-6-2020  വസര  96  ലെക്ഷന്റിം രൂപ
സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 20)

2039-00-001-98-02-4―കറഞറ ഓഫതീസകേള  -  കവതനന്റിം  -  കേണ്കസഭാളനികഡറഡറ കപ

എകകസറ കറഞറ ഓഫതീസകേളനിസലെ കേണ്കസഭാളനികഡറഡറ  സചലെവകേള പൂര്ണമഭായുന്റിം
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല
7 ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ
സമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച വനിഹനിതതനില  15-6 -2020  വസര  3  ലെക്ഷന്റിം രൂപ
സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 21)

2039-00-001-98-04-1―കറഞറ ഓഫതീസകേള  -  യഭാതഭാ സചലെവകേള  -  യഭാതഭാബത

എകകസറ  കറഞറ  ഓഫതീസകേളനിസലെ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  യഭാതഭാബത  സചലെവകേള
പൂര്ണമഭായുന്റിം  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.   കമല  സഭാഹചരര്യതനില  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  5 ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില വകുപനിനറ അനവദനിച്ച വനിഹനിതതനില  15-6-2020 വസര  49  ലെക്ഷന്റിം രൂപ
സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല. 
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ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 22)

2039-00-001-98-05-4―കറഞറ ഓഫതീസകേള  -  ഓഫതീസറ സചലെവകേള  -  മറനിനങ്ങള

എകകസറ  കറഞറ  ഓഫതീസകേളനിസലെ  ഓഫതീസറ  സചലെവകേള  പൂര്ണമഭായുന്റിം
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല
10 ലെക്ഷന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ
സമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച വനിഹനിതതനില  15-6-2020  വസര  7  ലെക്ഷന്റിം രൂപ
സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 23)

2039-00-001-98-06―കറഞറ ഓഫതീസകേള  -  വഭാടകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

എകകസറ കറഞറ ഓഫതീസകേളനിസലെ വഭാടകേ, കേരന്റിം,  നനികുതനി സചലെവകേള പൂര്ണമഭായുന്റിം
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലെവനിസലെ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല ടനി  ശതീര്ഷകേ
തനില  25 ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില  വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച  വനിഹനിതന്റിം  സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  അധനികേ  തുകേ
Rs. 2,500 (in thousands)  രൂപയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ എഫറ3/362/2020/നനി.വ.  എന്ന ഫയല
നമ്പറനില കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 24)

2039-00-001-98-21-2―കറഞറ  ഓഫതീസകേള  -  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം

എകകസറ  കറഞറ  ഓഫതീസകേളനിസലെ  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസട  അറകുറപണനികേളുസട
സചലെവകേള പൂര്ണമഭായുന്റിം നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ നനിലെവനിസലെ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല
ടനി ശതീര്ഷകേതനില  25 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില  വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച  വനിഹനിതന്റിം  സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  അധനികേ  തുകേ
Rs. 2,500 (in thousands)  രൂപയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ എഫറ3/362/2020/നനി.വ.  എന്ന ഫയല
നമ്പറനില കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന. 
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ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 25)

2039-00-001-98-34-3―കറഞറ ഓഫതീസകേള  -   മററ സചലെവകേള  -  മറനിനന്റിം

എകകസറ  കറഞറ  ഓഫതീസകേളനിസലെ  ഓഫതീസറ  സചലെവകേള  പൂര്ണമഭായുന്റിം
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലെവനില  അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
10 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ടനി ശതീര്ഷകേതനില ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില  വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച  വനിഹനിതന്റിം  സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  അധനികേ  തുകേ
Rs. 1,000 (in thousands)  രൂപയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ എഫറ3/362/2020/നനി.വ.  എന്ന ഫയല
നമ്പറനില കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 26)

2039-00-001-98-45―കറഞറ ഓഫതീസകേള  -  പനി  .  ഒ  .  എല  .

എകകസറ  കറഞറ  ഓഫതീസകേളനിസലെ  ഇനന  സചലെവകേള  പൂര്ണമഭായുന്റിം
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലെവനിസലെ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല ടനി  ശതീര്ഷകേ
തനില  45 ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില  വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച  വനിഹനിതന്റിം  സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  അധനികേ  തുകേ
Rs. 4,500 (in thousands)  രൂപയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ എഫറ3/362/2020/നനി.വ.  എന്ന ഫയല
നമ്പറനില കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 27)

2039-00-001-97-05-4―വനിജനിലെന്സറ വനിഭഭാഗന്റിം  -  ഓഫതീസറ സചലെവകേള  -  മറനിനങ്ങള

വനിജനിലെന്സറ ഓഫതീസനിസലെ ഓഫതീസറ സചലെവകേള പൂര്ണമഭായുന്റിം നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ
നനിലെവനിസലെ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമല്ലഭാതതനിനഭാല,  10,000  രൂപ  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില  വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച  വനിഹനിതതനില  15-6-2020  വസര  15,000  രൂപ
സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല.
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ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 28)

2039-00-001-97-21-2―വനിജനിലെന്സറ  വനിഭഭാഗന്റിം  -  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം

അറകുറപണനികേളുന്റിം

വനിജനിലെന്സറ  ഓഫതീസകേളനിസലെ  വഭാഹനങ്ങളുസട  അറകുറപണനികേളുന്റിം  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം

സന്റിംബനനിച്ച  സചലെവകേള  പൂര്ണമഭായുന്റിം  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലെവനില  അനവദനിച്ച

വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമല്ലഭാതതനിനഭാല,  അധനികേമഭായനി  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  25,000  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില  വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച  വനിഹനിതതനില  15-6-2020  വസര  5,000  രൂപ

സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല.

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 29)

2039-00-001-97-45―വനിജനിലെന്സറ വനിഭഭാഗന്റിം  -  പനി  .  ഒ  .  എല  .

വനിജനിലെന്സറ  ഓഫതീസനിസലെ  ഇനന സചലെവകേള പൂര്ണമഭായുന്റിം  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ

നനിലെവനിസലെ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല,  ടനി ശതീര്ഷകേതനില 25,000  രൂപ

അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില  വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച  വനിഹനിതന്റിം  സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  അധനികേ  തുകേ

Rs.  50  (in  thousands)  രൂപയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ എഫറ3/362/2020/നനി.വ.  എന്ന ഫയല

നമ്പറനില കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 30)

2039-00-001-94-21-1―എകകസറ  വകുപനിസന  നവതീകേരണന്റിം  -  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  -

വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങല

2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  എകകസറ  വകുപനില  65  മഹതീന്ദ്ര  റനി.യു.വനി.

വഭാങ്ങനിയതനില  4.98  കകേഭാടനി  രൂപ  കേമ്പനനിക്കറ  നലകേഭാനണ്ടറ.  കമല  സഭാഹചരര്യതനില

ടനി ശതീര്ഷകേതനില 4.98 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന

വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  എകകസറ  വകുപനില  65  മഹതീന്ദ്ര  റനി.യു.വനി.

വഭാങ്ങനിയതനില  4.98  കകേഭാടനി രൂപ കേമ്പനനിക്കറ നലകുന്നതനിനടക്കന്റിം മററ  സചലെവകേളക്കഭായനി

2039-00-001-94  എകകസറ  വകുപനിസന  നവതീകേരണന്റിം  (പദതനിയനിനന്റിം)  എന്ന

ശതീര്ഷകേതനില  8.33  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനവദനിക്കുന്നതറ

എഫറ3/133/2020/നനി.വ. എന്ന ഫയല നമ്പറനില കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന്നതുന്റിം എകകസറ

കേമതീഷണകറഭാടറ അധനികേ വനിവരന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.  

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 31)

2039-00-001-94-3―എകകസറ വകുപനിസന നവതീകേരണന്റിം  -   മറനിനന്റിം

എകകസറ  വകുപനിസന കേതീഴനില വനിവനിധ ജനില്ലകേളനില ഡനിജനിറല വയര്ലെസറ  സനിസ്റ്റന്റിം

സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  പവര്തനങ്ങള  നടക്കുന്നതനിനഭാല  നനിലെവനില  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ. ആകേയഭാല ടനി ശതീര്ഷകേതനില

അധനികേമഭായനി  4.2714  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2039-00-001-94  എകകസറ  വകുപനിസന  നവതീകേരണന്റിം  (പദതനിയനിനന്റിം)  എന്ന

ശതീര്ഷകേതനില  8.33  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനവദനിക്കുന്നതറ

എഫറ3/133/2020/നനി.വ. എന്ന ഫയല നമ്പറനില കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന്നതുന്റിം എകകസറ

കേമതീഷണകറഭാടറ അധനികേ വനിവരന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.  

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 32)

2039-00-001-90―പരനികശഭാധനയഭായനി കശഖരനിക്കസപടുന്ന മദര്യ സഭാമ്പനിളനിസന വനിലെ

പരനികശഭാധനയഭായനി കശഖരനിക്കസപടുന്ന മദര്യ സഭാമ്പനിളനിസന വനിലെ നലകുന്നതനിനറ ഈ

ശതീര്ഷകേതനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  തനികേചന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആകേയഭാല

ടനി ശതീര്ഷകേതനില 1 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലെവനില  വകുപനിനറ  അനവദനിച്ച  വനിഹനിതതനില  15-6-2020-വസര  70,000  രൂപ

സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ല. 
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ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 33)

2039-00-001-88―വനിമുക്തനി

കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന ലെഹരനിവര്ജ്ജനിത മനിഷന്  (വനിമുക്തനി)  പദതനി പവര്തനതനിനന്റിം
നനിലെവനിലുള്ള  ഡതീ-അഡനിക്ഷന്  സസനറനിസന  നടതനിപനിനന്റിം  പുതനിയ  ഡതീ-അഡനിക്ഷന്
സസനറുകേളുസട  സ്ഥഭാപനിക്കലെനിനമഭായനി  ഈ  ഇനതനില  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  തനികേചന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  പദതനിയനിനതനില
30.01  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സ.  ഉ. (സഭാധഭാ.)  നമ്പര് 4829/2020/ധന.  തതീയതനി  19-8-2020  പകേഭാരന്റിം  2  കകേഭാടനി
രൂപ അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 34)

2039-00-001-86―എകകസറ  -  കക്രന്റിംബഭാഞറ വനിഭഭാഗന്റിം

എകകസറ-കക്രന്റിംബഭാഞറ  വനിഭഭാഗതനിനറ  യഭാതഭാബതയറ  2039-00-001-86  എന്ന
ശതീര്ഷകേതനില ഉപശതീര്ഷകേന്റിം അനവദനിച്ചറ ആയതനില 50,000 രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ  തുകേ  Rs.  340  (in  thousands)  രൂപയ്ക്കുള്ള  അകപക്ഷ
എഫറ3/362/2020/നനി.വ. എന്ന ഫയല നമ്പറനില കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 35)

2039-00-001-86―എകകസറ  -  കക്രന്റിംബഭാഞറ വനിഭഭാഗന്റിം

എകകസറ-കക്രന്റിംബഭാഞറ  വനിഭഭാഗതനിനറ  വഭാഹനങ്ങളുസട  സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം
അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  2039-00-001-86  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില  ഉപശതീര്ഷകേന്റിം
അനവദനിച്ചറ 50,000 രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ  തുകേ  Rs.  340  (in  thousands)  രൂപയ്ക്കുള്ള  അകപക്ഷ
എഫറ3/362/2020/നനി.വ. എന്ന ഫയല നമ്പറനില കകേകേഭാരര്യന്റിം സചയവരുന.

[സര്ക്കഭാര്  കേതറ  നമ്പര്  നനികുതനി/എഫറ3/116/2020-നനി.വ.,  തതീയതനി  12-1-2021;
13 മുതല 35 വസരയുള്ള ഖണനികേകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല നനികുതനി വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ
നടപടനിപതനികേ 30-6-2021-സലെ കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച]

890/2021.
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ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് X―ട്രഷറനികേളുന്റിം അക്കഹൗണ്ടുകേളുന്റിം
ധനകേഭാരര്യ വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 36)

2054-00-098-99-01-4―കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  -  ശമ്പളന്റിം  -  സമഡനിക്കല  
റതീ  -  ഇകമ്പഴറ സമനറ  

സമഡനിക്കല  റതീ-ഇകമ്പഴറസമനറ  ഇനതനില  നനിലെവനില  12.32  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
അനവദനിക്കുന്നതനിനറ  സബറ  ഓഫതീസകേളനില  അകപക്ഷകേള  സമര്പനിച്ചനിട്ടുള്ള  സഭാഹചരര്യ
തനില,  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
അധനികേമഭായനി  12.32  ലെക്ഷന്റിം   രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  
വകേയനിരുതണസമന്നറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  എസ്റ്റനികമററ  പകേഭാരന്റിം  സമഡനിക്കല
റതീ-ഇകമ്പഴറസമനറ  ഇനതനില  16,17,000  രൂപ അനവദനിച്ചതനില ടനി ശതീര്ഷകേതനിലനനിനന്റിം
15,35,958  രൂപ  സബറ  ഓഫതീസകേളുസട  സചലെവകേളക്കഭായനി  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.
അവകശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  കൂടനി  സചലെവഴനിക്കുന്നമുറയറ  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  പകേഭാരന്റിം  അനവദനിച്ച
തുകേയ്ക്കുള്ള അനമതനിക്കഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 37)

2054-00-098-99-06―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന ഓഡനിററ വകുപറ   -   വഭാടകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന ഓഡനിററ വകുപനിസന സട്രയനിനനിന്റിംഗറ സസനറനിനന്റിം, തനിരുവനന്തപുരതറ
പവര്തനിക്കുന്ന സബറ ഓഫതീസകേളക്കുന്റിം കേണ്ണൂര് ജനില്ലഭാ ഓഫതീസനിനന്റിം പുതുക്കനിയ നനിരക്കനില
വഭാടകേ  സകേട്ടേനിടങ്ങളനില  പവര്തനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  അനമതനി  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  സഭാഹചരര്യ
തനില ടനി ഇനതനികലെയഭായനി നനിലെവനില അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ടനി ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി  23  ലെക്ഷന്റിം രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  ഇനതനില  12,00,000  രൂപ
അനവദനിച്ചതനില  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  നനിനന്റിം  9,96,855  രൂപ  സബറ  ഓഫതീസകേളുസട
സചലെവകേളക്കഭായനി  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   അവകശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  കൂടനി  സചലെവഴനിക്കുന്നമുറയറ
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  പകേഭാരന്റിം  അനവദനിച്ച  തുകേയ്ക്കുള്ള  അനമതനിക്കഭായനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.  കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  ഓഡനിററ  വകുപനിസലെ  സബറ  ഓഫതീസകേളഭായ
കേണ്ണൂര്  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസറ,  ടൂറനിസന്റിം  വതീക്കറ  സസലെനികബഷന്  ഓഡനിററ  എന്നനിവ  പുതുക്കനിയ
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നനിരക്കനില പുതനിയ വഭാടകേ സകേട്ടേനിടങ്ങളനികലെയ്ക്കുന്റിം, സട്രയനിനനിന്റിംഗറ സസനര് ഗുലെഭാതനി ഇന്സ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ
ഓഫറ കഫനഭാന്സറ ആനറ ടഭാകകഷനനികലെയ്ക്കുന്റിം മഭാറനിയ സഭാഹചരര്യതനിലെഭാണറ ആര്.ആര്.ടനി.
ശതീര്ഷകേതനില  കൂടുതല  തുകേ  ആവശര്യസപടുവഭാനള്ള  സഭാഹചരര്യന്റിം  ഉണ്ടഭായസതനന്റിം  കൂടനി
അറനിയനിക്കുന.

[സര്ക്കഭാര്  കേതറ  നമ്പര്  എസ്റ്റഭാ.ഡനി4/148784/2019/ധന.,  തതീയതനി  18-1-2021;
36,  37  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ
നടപടനിപതനികേ 30-6-2021-സലെ കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.]

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജനില്ലഭാഭരണവന്റിം പലെവകേയുന്റിം
ധനകേഭാരര്യ വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 45)

2075-00-795-98―വതീടറ വഭായ്പ എഴുതനിതള്ളല

ഭവന നനിര്മഭാണ വഭായ്പ എഴുതനിതള്ളല തുകേ 5 ലെക്ഷമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല
ഈ  ഇനതനില  സചലെവറ  വര്ദനിക്കഭാനനിടയുണ്ടറ.   കമല  സഭാഹചരര്യതനില  ഇകപഭാള  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  25  ലെക്ഷന്റിം   രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ    സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
16.5  ലെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ടനി ശതീര്ഷകേതനില നഭാളനിതുവസരയഭായനി ആസകേ 31,67,463 രൂപ
സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില  കേവനിഞ്ഞുള്ള  തുകേ  (15,17,463)
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്ക്കഭാര്  കേതറ  നമ്പര് 1773247/എച്ചറ.ബനി.എ-2/47/2021/ധന.,  തതീയതനി
8-6-2021;  45-ാം  ഖണനികേയനിസലെ  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ
നടപടനിപതനികേ 30-6-2021-സലെ കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.]

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 46)

2075-00-795-93―ചനികേനിത്സയറ നലകുന്ന പലെനിശരഹനിത വഭായ്പ എഴുതനിതള്ളല

ചനികേനിത്സയറ  നലകുന്ന  പലെനിശരഹനിത  വഭായ്പ  എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനറ  നനിലെവനിസലെ
വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  15    ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ    സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .
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സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സന്റിംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  എയ്ഡഡറ  സ്കൂള  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നനിവര്ക്കറ
നലകേനി വരുന്ന പലെനിശരഹനിത ചനികേനിത്സഭാവഭായ്പ തുകേ എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനഭായനി 2020-21-സലെ
ബഡ്ജറനില  15,00,000  രൂപ  (പതനിനഞറ  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.
ടനി ശതീര്ഷകേതനില നനിനന്റിം ആസകേ 14,47,205 (പതനിനഭാലെറ ലെക്ഷതനി നഭാല്പകതഴഭായനിരതനി
ഇരുന്നൂറനി  അഞറ  രൂപ  മഭാതന്റിം)  രൂപയറ  അനമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ബഭാക്കനി  തുകേയഭായ
52,795  രൂപ  (അമ്പതനിരണ്ടഭായനിരതനി  എഴുന്നൂറനി  സതഭാണ്ണൂറഞറ  രൂപ  മഭാതന്റിം)  സറണ്ടര്
സചയഭാനള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്ക്കഭാര്  കേതറ  നമ്പര് എന്2/205/2020/ധന.,  തതീയതനി  8-6-2021;
46-ാം  ഖണനികേയനിസലെ  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല  ധനകേഭാരര്യ  (കലെഭാണ്സറ)  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ
നടപടനിപതനികേ 30-6-2021-സലെ കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.]

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLV―പലെവകേ വഭായ്പകേളുന്റിം മുന്കൂറുകേളുന്റിം
ധനകേഭാരര്യ വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 51)

7610-00-201-99―അഖനികലെന്തര്യഭാ സര്വ്വതീസറ ഉകദര്യഭാഗസ്ഥന്മേഭാര്

അഖനികലെന്തര്യഭാ  സര്വ്വതീസറ  ഉകദര്യഭാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള  ഭവനനനിര്മഭാണ  വഭായ്പയഭായനി
2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ലെഭനിച്ച  2  അകപക്ഷകേളനികന്മേല  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന്നതനിനഭാലുന്റിം  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ശരഭാശരനി  3  അകപക്ഷകേള
ലെഭനിക്കഭാനള്ള  സഭാധര്യതയുള്ളതനിനഭാലുന്റിം  ഈ  ഇനതനില  ഒരു  കകേഭാടനിയുസട  സചലെവറ
പതതീക്ഷനിക്കുന.   ആയതനിനഭാല   ടനി  ശതീര്ഷകേതനില    75    ലെക്ഷന്റിം   രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ    സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
25  ലെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  എന്നഭാല  നഭാളനിതുവസരയഭായനി  ലെഭനിച്ച  അകപക്ഷയനില  കരഖകേള
പൂര്ണമല്ലഭാതതനിനഭാല  തുകേ  സചലെവഴനിച്ചനിട്ടേനില്ല.  അതനിനഭാല  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ
അധനികേ തുകേ ലെഭനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനി ആവശര്യമഭായനി വന്നനില്ല.  ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം വഴനി
ലെഭനിച്ച തുകേ (25 ലെക്ഷന്റിം രൂപ) സറണ്ടര് സചയഭാനള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്ക്കഭാര്  കേതറ  നമ്പര് 1773247/എച്ചറ.ബനി.എ 2/47/2021/ധന.,  തതീയതനി
8-6-2021;  51-ാം  ഖണനികേയനിസലെ  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ
നടപടനിപതനികേ 30-6-2021-സലെ കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.]
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ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 52)

7610-00-800-95(02)―സര്ക്കഭാര്  ഉകദര്യഭാഗസ്ഥന്മേഭാര്ക്കറ  നലകുന്ന  പലെനിശയനില്ലഭാത
മുന്കൂറുകേള   -   കനഭാണ് ഗസറഡറ ഉകദര്യഭാഗസ്ഥര്

മുന്വര്ഷസത സചലെവറ  കേണക്കനിസലെടുതറ  ഈ ഇനതനില നടപറ  വര്ഷന്റിം  കൂടുതല
സചലെവറ  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  ഇകപഭാള  അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമല്ല.  ആയതനിനഭാല  1    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ    സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സന്റിംസ്ഥഭാനസത  കനഭാണ്  ഗസറഡറ  ഉകദര്യഭാഗസ്ഥര്ക്കറ  നലകേനി  വരുന്ന  മുന്കൂര്
പലെനിശരഹനിത ചനികേനിത്സഭാവഭായ്പകേളക്കഭായനി  2020-21-സലെ ബഡ്ജറനില  8,25,00,000  രൂപ
(എട്ടേറ കകേഭാടനി ഇരുപതനിയഞറ ലെക്ഷന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം)  വകേസകേഭാള്ളനിച്ചനിരുന.  ഇതനില നനിനന്റിം
6,78,00,573  രൂപ  (ആററ  കകേഭാടനി  എഴുപതനിസയട്ടേറ  ലെക്ഷതനി അഞ്ഞൂറനി എഴുപതനി മൂന്നറ
രൂപ  മഭാതന്റിം)  വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  ബഭാക്കനി  തുകേയഭായ  1,46,99,427  രൂപ  (ഒരു  കകേഭാടനി
നഭാല്പതനിയഭാററ  ലെക്ഷതനി സതഭാണ്ണൂറനിസയഭാന്പതനിനഭായനിരതനി  നഭാന്നൂറനി  ഇരുപകതഴറ  രൂപ
മഭാതന്റിം) സറണ്ടര് സചയഭാനള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 53)

7610-00-800-91―സന്റിംസ്ഥഭാന  സഹഭായമുള്ള  വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെ
ഉകദര്യഭാഗസ്ഥന്മഭാര്ക്കറ പലെനിശരഹനിത മുന്കൂര് വഭായ്പ

സന്റിംസ്ഥഭാന  സഹഭായമുള്ള  വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെ  എയ്ഡഡറ
ഉകദര്യഭാഗസ്ഥര്ക്കറ  പലെനിശരഹനിത  മുന്കൂര്  വഭായ്പ  അനവദനിക്കുന്നതനികലെക്കഭായനി  നനിലെവനില
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല  ടനി ശതീര്ഷകേതനില    50    ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ    സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സന്റിംസ്ഥഭാന  സഹഭായമുള്ള  വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെ  എയ്ഡഡറ
ഉകദര്യഭാഗസ്ഥര്ക്കറ  നലകേനി  വരുന്ന  പലെനിശരഹനിത  മുന്കൂര്  വഭായ്പകേളക്കഭായനി  2020-21-സലെ
ബഡ്ജറനില  1,00,00,000  രൂപ  (ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാതന്റിം)  വകേസകേഭാള്ളനിച്ചനിരുന.
അകപക്ഷകേര്  കുറവഭായതനിനഭാല  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  നനിനന്റിം  ആസകേ  43,50,000  രൂപ
(നഭാല്പതനിമൂന്നറ ലെക്ഷതനി അമ്പതനിനഭായനിരന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം)  സചലെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.  ബഭാക്കനിയുള്ള
56,50,000  രൂപ  (അമ്പതനിയഭാററ  ലെക്ഷതനി  അമ്പതനിനഭായനിരന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  സറണ്ടര്
സചയഭാനള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 54)

7610-00-800-90―കഭാസറ    IV    ജതീവനക്കഭാരുസട  സപണ്മക്കളുസട  വനിവഭാഹ  സചലെവകേള
കനരനിടുന്നതനിനഭായുള്ള മുന്കൂര് വഭായ്പ

മുന്വര്ഷസത സചലെവറ പരനികശഭാധനിച്ചതനില, 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  കൂടുതല  സചലെവറ  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാല  അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം
പരര്യഭാപ്തമല്ല.  ആയതനിനഭാല  20    ലെക്ഷന്റിം   രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കഭാസറ  കഫഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുസട  സപണ്മക്കളുസട  വനിവഭാഹ  സചലെവകേള
കനരനിടുന്നതനിനള്ള മുന്കൂര്   വഭായ്പകേളക്കഭായനി  2020-21-സലെ ബഡ്ജറനില  75,00,000  രൂപ
(എഴുപതനിയഞറ  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.   അകപക്ഷകേര്  കുറവഭായ
സഭാഹചരര്യതനില  50,25,000  രൂപ  (അമ്പതറ ലെക്ഷതനി ഇരുപതയഭായനിരന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം)
സചലെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.   ബഭാക്കനി  തുകേയഭായ  24,75,000  (ഇരുപതനിനഭാലെറ  ലെക്ഷതനി
എഴുപതയഭായനിരന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം) സറണ്ടര് സചയഭാനള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്ക്കഭാര് കേതറ  നമ്പര് എന്2/205/2020/ധന.,  തതീയതനി  8-6-2021; 52, 53, 54
എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ  (കലെഭാണ്സറ)  വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ
നടപടനിപതനികേ 30-6-2021-സലെ കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.]

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സഭാമൂഹര്യ സരക്ഷനിതതസ്വവന്റിം കക്ഷമവന്റിം
ധനകേഭാരര്യ വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 55)

2235-60-110-99-06―സന്റിംസ്ഥഭാന ഇന്ഷസ്വറന്സറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  വഭാടകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

സകേ.എസറ.ഐ.ഡനി.യുന്റിം  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫറ.സനി.യുമഭായുള്ള  കേരഭാറനസരനിച്ചറ  ഓകരഭാ
3  വര്ഷന്റിം  കൂടുകമ്പഭാഴുന്റിം  വഭാടകേയനിനതനില  15%  വര്ദനവറ  വരുകതണ്ടതനിനഭാല  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  30  ലെക്ഷന്റിം   രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില  42,00,000  രൂപ കേനിട്ടേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   ആയതനില
5,40,680  രൂപ  ബഭാക്കനിയുണ്ടറ.  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അവകശഷനിക്കുന്ന  തുകേകൂടനി
സചലെവഴനിക്കുന്നമുറയറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയനിട്ടുളള അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 56)

2235-60-110-99-21―സന്റിംസ്ഥഭാന ഇന്ഷസ്വറന്സറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള

ഇന്ഷസ്വറന്സറ  വകുപനിസന  രണ്ടറ  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസകേളനികലെക്കറ  ഓകരഭാ  വഭാഹനന്റിം  വതീതന്റിം

ലെഭര്യമഭാകക്കണ്ടതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  12  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/

ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ശനിപഭാര്ശനിത  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേ  തുകേ  വകേയനിരുത്തുന്നതനിനള്ള  നടപടനികേള

അടനിയന്തരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 57)

2235-60-110-98-01-4―ജനില്ലഭാ ഓഫതീസകേള  -  ശമ്പളന്റിം  -  സമഡനിക്കല റതീ  -  ഇകമ്പഴറസമനറ

ടനി  ശതീര്ഷകേതനില  നനിലെവനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല

3.15  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  3,85,000  രൂപ  കേനിട്ടേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   ആയതനില

1,94,597  രൂപ  ബഭാക്കനിയുണ്ടറ.  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അവകശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  കൂടനി

സചലെവഴനിക്കുന്നമുറയറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയനിട്ടുള്ള അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ. 

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ നമ്പര് 58)

2235-60-110-97―സന്റിംസ്ഥഭാന ഇന്ഷസ്വറന്സറ വകുപറ  -  കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വലക്കരണന്റിം

കസഭാഫറ സവയറനില  കേഭാലെഭാനസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുതല,  വഭാര്ഷനികേ

അറകുറപണനികേള,  വനിവര സഭാകങ്കേതനികേ വനിഭഭാഗതനിനഭാവശര്യമഭായ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല,

പഴയവ  മഭാറല,  എസറ.എല.ഐ.  കപഭാളനിസനി  ഫയലുകേളുസട  സഭാനനിന്റിംഗറ  എന്നനിവയഭായനി

ഇകപഭാള  അനവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമല്ലഭാതതനിനഭാല  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി 2 കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില  40,00,000  രൂപ കേനിട്ടേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   ആയതനില
20,29,770  രൂപ  ബഭാക്കനിയുണ്ടറ.   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അവകശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  കൂടനി
സചലെവഴനിക്കുന്നമുറയറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയനിട്ടുള്ള അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ. 

[സര്ക്കഭാര്  കേതറ  നമ്പര്  എസ്റ്റഭാ.ഡനി4/148784/2019/ധന.,  തതീയതനി  18-1-2021;
55  മുതല  58  വസരയുള്ള  ഖണനികേകേളനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ
ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടപടനിപതനികേ 30-6-2021-സലെ കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.]

അദര്യഭായന്റിം   II

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല സര്ക്കഭാര് 
സസ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി സന്റിംബനനിച്ച കസ്റ്റററസമനറ ലെഭനിക്കഭാത ഖണനികേകേള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനികേ വകുപറ

1 1 - 4 
6 -12

40 - 44

നനികുതനി

2 38, 39 ധനകേഭാരര്യന്റിം

3 47,  48, 49 സപഭാതുഭരണന്റിം

4 50 റവനപ്യൂ

സകേ. എന്. ബഭാലെകഗഭാപഭാല,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദര്യക്ഷന്, 
2021 ജൂണ് 30. സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി VIII.


