
1

©

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
2021

കകേരള നനിയമസഭഭാ പനിനനിന്റിംഗറ പസറ.



2

പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബ്ജകറ കേമനിറനി XIV
(SUBJECT COMMITTEE XIV)

ആഭഭ്യന്തര കേഭാരഭ്യങ്ങള
(HOME AFFAIRS)

ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(2021 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ളതറ)

(PERIODICAL REPORT AS ON 31 st MARCH, 2021)

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച 
ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 239 (1) പകേഭാരമുള്ളതറ

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

2021  ജ ജൂലല 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)

സബ്ജകറ കേമനിറനി XIV
(SUBJECT COMMITTEE XIV)

ആഭഭ്യന്തര കേഭാരഭ്യങ്ങള
(HOME AFFAIRS)

ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(2021 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ളതറ )

(PERIODICAL REPORT AS ON 31st MARCH, 2021)

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച 
ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 239 (1) പകേഭാരമുള്ളതറ

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

946/2021.



4

ഉള്ളടെകന്റിം

കപജറ

സമനിതനിയുസടെ ഘടെന .. v

അവതഭാരനികേ .. vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ .. 1

അനുബനന്റിം .. 105

  



5

സബ്ജകറ കേമനിറനി   XIV
(ആഭഭ്യന്തര കേഭാരഭ്യങ്ങള)

(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന :

ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന,
      മുഖഭ്യമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന

ശതീ. വനി. കജഭായനി

ശതീ. പനി. സകേ. കുഞഭാലനിക്കുട്ടേനി

ശതീ. ടെനി. ഐ. മധുസൂദനന

ശതീ. മഭാതത്യു ടെനി. കതഭാമസറ

ശതീ. ഉമന ചഭാണനി

ശതീ. ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന

ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശേന                 

ശതീ. കേടെകേന്റിംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന

ശതീ. കതഭാമസറ സകേ. കതഭാമസറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി.

ശതീമതനി ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ദതീപ വനി., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി.

ശതീ. കജഭാമനി സകേ. കജഭാസഫറ, അണര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XIV-സന  2020  ഏപനില്  1
മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനിസല  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  ചട്ടേന്റിം
239(1) പകേഭാരന്റിം ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

2016  ജൂലല  7-ാം  തതീയതനിയനിസല  26-ാം  നമര് ബള്ളറനിന ഭഭാഗന്റിം  ― 2  പകേഭാരന്റിം
രൂപതീകേരനികസപട്ടേ പതനിനഭാലഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയുസടെ ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള സന്റിംബനനിച
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XIV  (2016-2018)-ല്  ബഹ.  മുഖഭ്യമനനി  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന
അദഭ്യക്ഷനുന്റിം  ബഹ.  പതനിപക്ഷകനതഭാവറ  ശതീ.  രകമശേറ  സചനനിത്തല,  ശതീ.  വനി.  എസറ.
അച്ചുതഭാനന്ദന,  ശതീ.  സജയനിന്റിംസറ  മഭാതത്യു,  ശതീ.  സകേ.  എന്റിം.  മഭാണനി,  ശതീ.  പനി.  സകേ.
കുഞഭാലനിക്കുട്ടേനി,  ശതീ.  സനി.  സകേ.  നഭാണ,  ശതീ.  ഉമന ചഭാണനി,  ശതീ.  എ.  പദതീപ് കുമഭാര്,
ശതീ.  രഭാജു എബ്രഹഭാന്റിം, ശതീ.  ആര്.  രഭാമചന്ദ്രന എനനിവര് അന്റിംഗങ്ങളന്റിം  23-9-2016  മുതല്
ബഹ.  പട്ടേനികേജഭാതനി  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക  സമുദഭായകക്ഷമവന്റിം  നനിയമവന്റിം  സഭാന്റിംസഭാരനികേവന്റിം
പഭാര്ലസമനറനികേഭാരഭ്യവന്റിം  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  എ.  സകേ.  ബഭാലന  പകതഭ്യകേ  ക്ഷണനിതഭാവമഭായനിരുന.
2019 ജനുവരനി  7-സല  598-ാം  നമര്  ബള്ളറനിന ഭഭാഗന്റിം  ― 2  പകേഭാരന്റിം  2019-2021
കേഭാലയളവനികലയഭായനി  സമനിതനി  പുനനഃസന്റിംഘടെനിപനിച്ചു.  സമനിതനി  അന്റിംഗമഭായ ശതീ.  സകേ.  എന്റിം.  മഭാണനി
9-4-2019-നറ അന്തരനിച്ചു.

പതനിനഭാലഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  കേഭാലയളവനിലുള്ള  സമനിതനി  2020  ഏപനില്  1
മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  പരനിഗണനിച  വനിഷയങ്ങളഭാണറ  ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതറ.

2020  ഏപനില്  1  മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള കേഭാലയളവനില്  23-7-2020,
30-11-2020, 24-2-2020 എനതീ തതീയതനികേളനിലഭായനി സമനിതനി വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസറ
മുകഖന  3  കയഭാഗങ്ങള  കചരുകേയുണഭായനി.   ഈ  മൂനറ  കയഭാഗങ്ങളന്റിം  കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള,
എസറ.ആര്.ഒ.-കേളസടെ  സഭാധൂകേരണന്റിം,  വനിവനിധ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടെകണ്
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസടെ പരനിഗണന,  വനിവനിധ റനികപഭാര്ട്ടുകേളസടെ കേരടെറ പരനിഗണന,  കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള,
സമനിതനിയുസടെ  പരനിഗണനയറ  ലഭഭ്യമഭാകഭാത്തതന്റിം നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള ലഭഭ്യമഭാകഭാത്തതന്റിം
സന്റിംബനനിച  സതളനിസവടുപ്പുകേള  എനനിവയ്ക്കുകവണനിയുന്റിം  ഉള്ളതഭായനിരുന.   കയഭാഗങ്ങളനില്
അന്റിംഗങ്ങളസടെ ശേരഭാശേരനി ഹഭാജര്  54.54 ശേതമഭാനമഭായനിരുന.

ആററ  അദഭ്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  തയഭാറഭാകനിയനിരനിക്കുനതറ.  ഒനഭാന്റിം
അദഭ്യഭായത്തനില്  സമനിതനി  സഭയനില്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സന്റിംബനനിച  വനിവരങ്ങളന്റിം
രണഭാന്റിം   അദഭ്യഭായത്തനില്   സമനിതനി  പരനിഗണനിച  ബനില്ലുകേളസടെ  വനിശേദഭാന്റിംശേങ്ങളന്റിം  മൂനഭാന്റിം
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അദഭ്യഭായത്തനില്  സമനിതനി  പരനിഗണനിച കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള,  എസറ.ആര്.ഒ.  വനിജഭാപനങ്ങള
എനനിവയുസടെ  വനിശേദഭാന്റിംശേങ്ങളന്റിം  നഭാലഭാന്റിം  അദഭ്യഭായത്തനില്   നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  235A
പകേഭാരമുളള കയഭാഗങ്ങളസടെ വനിവരങ്ങളന്റിം അഞഭാന്റിം അദഭ്യഭായത്തനില് നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6)
പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേളസടെ വനിവരങ്ങളന്റിം ആറഭാന്റിം
അദഭ്യഭായത്തനില് വനിവനിധ സഭാമത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിസല ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേല് സര്കഭാരനില്നനിനന്റിം ലഭനിചതന്റിം
സമനിതനി  പരനിഗണനിചതമഭായ  നടെപടെനിപതനികേകേളസടെയുന്റിം  കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളസടെയുന്റിം
വനിവരങ്ങളന്റിം  ഉളസപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  സമനിതനിയുസടെ  കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

2021  ജൂലല മഭാസന്റിം  5-ാംതതീയതനി കചര്ന കയഭാഗത്തനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

പനിണറഭായനി വനിജയന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2021 ജൂലല 5. സബ്ജകറ കേമനിറനി XIV.



8

റനികപഭാര്ട്ടേറ

അദഭ്യഭായന്റിം   I

സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളസടെ വനിശേദഭാന്റിംശേങ്ങള

1-4-2019 മുതല് 31-3-2020 വസരയുള്ള കേഭാലയളവനില് ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള സന്റിംബനനിച
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XIV  പരനിഗണനിച  വനിഷയങ്ങള  ഉളസപടുത്തനി  തയഭാറഭാകനിയ  ആനുകേഭാലനികേ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ സമനിതനിയുസടെ 23-7-2020-സല കയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020
ആഗസ്റ്റേറ 24-ാം തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

2019-20  സഭാമത്തനികേ വര്ഷസത്ത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ
23-7-2020-സല  കയഭാഗന്റിം  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020  ആഗസ്റ്റേറ  24-ാംതതീയതനി
സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.

അദഭ്യഭായന്റിം   II

സഭയനില് പരനികശേഭാധനിച ബനില്ലുകേളസടെ വനിശേദഭാന്റിംശേങ്ങള

ഈ കേഭാലയളവനില് സമനിതനി ബനില്ലുകേസളഭാനന്റിം പരനിഗണനിചനിട്ടേനില.

അദഭ്യഭായന്റിം   III

സമനിതനി പരനിഗണനിച കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേളസടെ വനിശേദഭാന്റിംശേങ്ങള

(എ) കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള

സമനിതനി  തഭാസഴെപറയുന  കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  കഭദഗതനി  കൂടെഭാസത
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

23-7-2020-സല കയഭാഗന്റിം

1. കകേരള സര്വ്വതീസറ റൂളസറ ഭഭാഗന്റിം - III-സന കഭദഗതനി

(ഫയല് നമര് 2110/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

2. കകേരള സര്വ്വതീസറ റൂളസറ പഭാര്ട്ടേറ - I ചട്ടേന്റിം 60(ac)യുസടെ കദദഗതനി

(ഫയല് നമര് 1817/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

3. 2020-സല കകേരള നനിയമ സഹഭായനനിധനി (കഭദഗതനി)  ചട്ടേങ്ങള

(ഫയല് നമര് 552/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

946/2021.
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4. 1958-സല കകേരള കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ റൂളസറ  പഭാര്ട്ടേറ  -  1,
സഷഡപ്യൂള ലനിസ്റ്റേറ III - കഭദഗതനി

(ഫയല് നമര് 434/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

5. 1958-സല  കകേരള  കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ  റൂളസറ  പഭാര്ട്ടേറ-  1,
സഷഡപ്യൂള ലനിസ്റ്റേറ III - കഭദഗതനി

(ഫയല് നമര് 2276/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

6. 1958-സല  കകേരള  കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ  റൂളസറ  പഭാര്ട്ടേറ-  1,
സഷഡപ്യൂള ലനിസ്റ്റേനിസന കഭദഗതനി

(ഫയല് നമര് 2277/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

7. 1958-സല  കകേരള  കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ  റൂളസറ  പഭാര്ട്ടേറ-  1,
സഷഡപ്യൂള ലനിസ്റ്റേറ  കഭദഗതനി

(ഫയല് നമര് 2623/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

8. കകേരള ലഭാസ്റ്റേറ കഗ്രേഡറ സര്വ്വതീസറ വനികശേഷഭാല് ചട്ടേന്റിം കഭദഗതനി

(ഫയല് നമര് 2810/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

30-11-2020-സല കയഭാഗന്റിം

9. 2020-സല കകേരള അഡഡ്വകകററ കഭാര്കറസറ കക്ഷമനനിധനി (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങള

(ഫയല് നമര് 3913/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

10. The Medical Attendance to the Ex-Members of the Legislative Assembly
(Amendment) Rules, 2020

(ഫയല് നമര് 4039/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

24-2-2021-സല കയഭാഗന്റിം

11.  The  Kerala  State  and Subordinate  Service  ( ...  Amendment)  Rules,…
2021

(ഫയല് നമര് 1904/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.)

12. The Kerala Government Servant's Conduct (Amendment) Rules, 2021

(ഫയല് നമര് 3091/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.)
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13. The Members  of the  Kerala  Legislative Assembly (Reimbursement  of
Amount incurred for the purchase of Books) Amendment Rules, 2021

(ഫയല് നമര് 3837/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.)

തഭാസഴെപറയുന കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനികേകളഭാസടെ
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ

23-7-2020-സല കയഭാഗന്റിം

1. കകേരള സര്വ്വതീസറ റൂളസറ ഭഭാഗന്റിം III ചട്ടേന്റിം 90(8) കഭദഗതനി

(ഫയല് നമര് 6257/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

2. കകേരള സര്വ്വതീസറ റൂളസറ ഭഭാഗന്റിം III ചട്ടേന്റിം 57, 64, 65 എനനിവയുസടെ കഭദഗതനി

(ഫയല് നമര് 7004/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

3. സകേമനികല് എകഭാമനികനഴറ ലകബഭാറട്ടേറനി സകബഭാര്ഡനികനററ സര്വ്വതീസറ വനികശേഷഭാല് ചട്ടേന്റിം

(ഫയല് നമര് 457/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

4. സകേ.എസറ  &  എസറ.എസറ.ആര്.-സല കേഭാലഹരണസപട്ടേ ചട്ടേങ്ങള നതീകന്റിംസചയ്യുനതനിനുന്റിം
ചനില ചട്ടേങ്ങള കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുമുള്ള കേരടെറ ചട്ടേന്റിം 

(ഫയല് നമര് 6491/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

5. 1958-സല കകേരള കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ  റൂളസറ  ചട്ടേന്റിം  17C-യുസടെ
കഭദഗതനി

(ഫയല് നമര് 987/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

24-2-2021-സല കയഭാഗന്റിം

6. The Special Rules for the post of Sergeants in the various Departments of
Government (Amendment) Rules, 2020.

(ഫയല് നമര് 5239/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

7. The Kerala Service ( .........Amendment) Rules, 2020…

(ഫയല് നമര് 5251/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/ നനി.സസ.)

8. The Kerala Public Service  Commission (Consultation by Corporations
and Companies) Amendment Rules, 2020

(ഫയല് നമര് 5351/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/ നനി.സസ.)
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(ബനി) സമനിതനി സഭാധൂകേരണന്റിം നല്കേനിയ ചട്ടേങ്ങളസടെ വനിശേദഭാന്റിംശേന്റിം

തഭാസഴെപറയുന എസറ.ആര്.ഒ.  വനിജഭാപനങ്ങള സമനിതനിയുസടെ  മുനകൂട്ടേനിയുള്ള പരനികശേഭാധന
കൂടെഭാസത  പുറസപടുവനികഭാനുണഭായ  സഭാഹചരഭ്യന്റിം  സന്റിംബനനിചറ  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേള  നല്കേനിയ
വനിശേദതീകേരണന്റിം  സമനിതനി  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  പസ്തുത  ചട്ടേങ്ങളകറ  സഭാധൂകേരണന്റിം    നല്കുകേയുന്റിം
സചയ.

23-7-2020-സല കയഭാഗന്റിം

1. 2019-സല മുസതീന്റിം കപഴണല് ലഭാ  (ശേരതീയത്തറ) ആപനികകഷന (കകേരള) കഭദഗതനി
റൂളസറ - (എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 849/2019) 

(ഫയല് നമര് 6525/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

2. 2019-സല കകേരള പകതഭ്യകേ വനിവഭാഹ (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങള - (എസറ.ആര്.ഒ. നമര്
777/2019)

(ഫയല് നമര് 7295/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

3. 2019-സല  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവറ  സര്വ്വതീസറ  (KAS)  കഭദഗതനി  ചട്ടേങ്ങള
(എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 464/2019)

(ഫയല് നമര് 1128/സബറ.സനി.ഡനി2/2018/നനി.സസ.)

4. കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവറ ടനിബപ്യൂണല് സ്റ്റേഭാഫറ (റനിക്രൂട്ടേറസമനറ ആനഡറ കേണതീഷനസറ
ഓഫറ സര്വ്വതീസറ) റൂളസറ, 2019 - (എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 877/2019)

  (ഫയല് നമര് 288/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

5. 2019-സല കകേരള കലഭാകേഭായുക്ത ആനഡറ ഉപകലഭാകേഭായുക്ത  (കേണതീഷനസറ ഓഫറ
സര്വ്വതീസറ) (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങള - (എസറ.ആര്.ഒ. നമര്620/2019)

  (ഫയല് നമര് 33/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

6. കകേരള  കസ്റ്റേഷനറനി  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസറ  (കഭദഗതനി)  സസ്പെഷഭ്യല്  റൂളസറ,
2019 (എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 918/2019 കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

  (ഫയല് നമര് 408/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

7. ദനി  കകേരള  ലപവററ  സസകേപ്യൂരനിറനി  ഏജനസതീസറ  (അസമനറസമനറ)  റൂളസറ,  2019
(എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 826/2019)

  (ഫയല് നമര് 495/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)
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30-11-2020-സല കയഭാഗന്റിം

8. “2020-സല  കകേരള  അഡഡ്വകകററസറ  കഭാര്കറസറ  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)
ചട്ടേങ്ങള.”(എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 263/2020)

  (ഫയല് നമര് 2907/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

9. പങഭാളനിത്ത സപനഷന പദതനി സന്റിംബനനിച വനിജഭാപനന്റിം (എസറ.ആര്.ഒ.നമര്
368/2020)

  (ഫയല് നമര് 3065/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

10. "ദനി  കകേരള ലപവററ  സസകേപ്യൂരനിറനി  ഏജനസതീസറ  (ലപവററ  സസകേപ്യൂരനിറനി  ടു  കേഭ്യഭാഷറ
ടഭാനകസ്പെഭാര്കട്ടേഷന ആകനിവനിറതീസറ) റൂളസറ, 2020.”(എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 351/2020)

  (ഫയല് നമര് 3372/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

24-2-2021-സല കയഭാഗന്റിം

11. The Kerala Service (Fifth Amendment) Rules, 2020 (എസറ.ആര്.ഒ.നമര്
756/2020)

(ഫയല് നമര് 4729/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.) 

12. The Kerala State and Subordinate Services (Fifth Amendment) Rules,
2020  (എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 733/2020)

(ഫയല് നമര് 4849/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.) 

13.  The  Kerala  Chemical  Examiner's  Laboratory  Service  (Amendment)
Special Rules, 2020.  (എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 909/2020)

(ഫയല് നമര് 1943/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.) 

14.  The  Kerala  Police  Subordinate  Service  (Driver  Categories)  Special
Rules, 2021 (എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 89/2020)

(ഫയല് നമര് 3467/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.) 

15.  The Special  Rules  for  the Personal  Staff  of  Ministers,  the  Leader  of
Opposition  and  the  Government  Chief  Whip  (Amendment)  Rules,  2021
(എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 232/2021)

 (ഫയല് നമര് 4057/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.) 
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അദഭ്യഭായന്റിം   IV

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച
ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 235 A പകേഭാരമുള്ള സമനിതനി കയഭാഗന്റിം 

സന്റിംബനനിച വനിശേദഭാന്റിംശേങ്ങള

റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലയളവനില് കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 235 A പകേഭാരന്റിം സമനിതനി കയഭാഗന്റിം കചര്നനിട്ടേനില.

അദഭ്യഭായന്റിം   V

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച
ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം   236(6)   പകേഭാരന്റിം സഭയുസടെ കമശേപ്പുറത്തുവച വഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തന

റനികപഭാര്ട്ടുകേളസടെ വനിവരങ്ങള

സഭാമത്തനികേ
വര്ഷന്റിം ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് വകുപറ/സഭാപനന്റിം

സഭയുസടെ
കമശേപ്പുറത്തറ
വച തതീയതനി

1 2 3 4

2010-11 III―നതീതനിനഭ്യഭായ
നനിര്വ്വഹണന്റിം

ആഭഭ്യന്തര (സനി) വകുപറ 24-8-2020

2011-12 " ആഭഭ്യന്തര (സനി) വകുപറ 24-8-2020

2012-12 " ആഭഭ്യന്തര (സനി) വകുപറ 24-8-2020

2013-14 " ആഭഭ്യന്തര (സനി) വകുപറ 24-8-2020

2014-15 " ആഭഭ്യന്തര (സനി) വകുപറ 24-8-2020

2015-16 " ആഭഭ്യന്തര (സനി) വകുപറ 24-8-2020

2016-17 " ആഭഭ്യന്തര (സനി) വകുപറ 24-8-2020

2017-18 " ആഭഭ്യന്തര (സനി) വകുപറ 24-8-2020

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XIII―ജയനിലുകേള ആഭഭ്യന്തര (ബനി) വകുപറ 24-8-2020

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

II―സന്റിംസഭാന
ഭരണത്തലവന്മേഭാര്,
മനനിമഭാര്,  ആസഭാന
ഉകദഭ്യഭാഗസന്മേഭാര്

സപഭാതഭരണ
(സസ്പെഷഭ്യല്-ഇ)  വകുപറ
(കകേരള  പബനികേറ
സര്വ്വതീസറ കേമതീഷന)

24-8-2020
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2018-19
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XXXVII―വഭ്യവസഭായങ്ങള ഇലകകഭാണനികറ & വനിവര
സഭാകങതനികേവനിദഭ്യ  (എ)
വകുപറ (സടെകകഭാപഭാര്കറ)

24-8-2020

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XIV―കസ്റ്റേഷനറനിയുന്റിം
അചടെനിയുന്റിം  മററ
ഭരണപരമഭായ
സര്വ്വതീസുകേളന്റിം

ഉനതവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ
(എചറ) വകുപറ

24-8-2020

2019-20 II―സന്റിംസഭാന
      ഭരണത്തലവന്മേഭാര്,
      മനനിമഭാര്, ആസഭാന
      ഉകദഭ്യഭാഗസന്മേഭാര്

ഉകദഭ്യഭാഗസ  ഭരണ
പരനിഷ്കഭാര  (എ.ആര്.II)
വകുപറ

24-8-2020

2019-20 XIV―കസ്റ്റേഷനറനിയുന്റിം
          അചടെനിയുന്റിം മററ
          ഭരണപരമഭായ
           സര്വ്വതീസുകേളന്റിം

ഉകദഭ്യഭാഗസ  ഭരണ
പരനിഷ്കഭാര  (ഔകദഭ്യഭാഗനികേ
ഭഭാഷ) വകുപറ

24-8-2020

2019-20 II―സന്റിംസഭാന
      ഭരണത്തലവന്മേഭാര്,
      മനനിമഭാര്, ആസഭാന
      ഉകദഭ്യഭാഗസന്മേഭാര്

പഭാര്ലസമനറനികേഭാരഭ്യ (എ)
വകുപറ

24-8-2020

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

II―സന്റിംസഭാന
      ഭരണത്തലവന്മേഭാര്,
      മനനിമഭാര്, ആസഭാന
      ഉകദഭ്യഭാഗസന്മേഭാര്

ആസൂതണ
സഭാമത്തനികേകേഭാരഭ്യ
(സനി.പനി.എന്റിം.യു.) വകുപറ

13-1-2021

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XII―കപഭാലതീസറ ആഭഭ്യന്തര (ഇ) വകുപറ
       (കപഭാലതീസറ)

13-1-2021

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XII―കപഭാലതീസറ ഉകദഭ്യഭാഗസ  ഭരണ
പരനിഷ്കഭാര  (എ.ആര്.12)
വകുപറ  (കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവറ
ടനിബപ്യൂണല്)

13-1-2021

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XIV―കസ്റ്റേഷനറനിയുന്റിം
          അചടെനിയുന്റിം മററ
          ഭരണപരമഭായ
          സര്വ്വതീസുകേളന്റിം

ഉനതവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ
(എചറ)  വകുപറ
(കസ്റ്റേഷനറനി)

13-1-2021
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2018-19
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XVII―ലവദഭ്യസഹഭായ രന്റിംഗവന്റിം
           സപഭാതജനഭാകരഭാഗഭ്യവന്റിം

ആഭഭ്യന്തര  (ഇ)  വകുപറ
(സകേമനികല്
എകഭാമനികനഴറ
ലകബഭാറട്ടേറനി)

13-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

II―സന്റിംസഭാന
      ഭരണത്തലവന്മേഭാര്,
      മനനിമഭാര്, ആസഭാന
      ഉകദഭ്യഭാഗസന്മേഭാര്

ആസൂതണ
സഭാമത്തനികേകേഭാരഭ്യ
(ബനി.പനി.ഇ.) വകുപറ

13-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

II―സന്റിംസഭാന
      ഭരണത്തലവന്മേഭാര്,
      മനനിമഭാര്, ആസഭാന
      ഉകദഭ്യഭാഗസന്മേഭാര്

സപഭാതഭരണ
(സസ്പെഷഭ്യല്-ഇ)  വകുപറ
(പനി.എസറ.സനി.)

13-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

II―സന്റിംസഭാന
     ഭരണത്തലവന്മേഭാര്,
     മനനിമഭാര്, ആസഭാന
     ഉകദഭ്യഭാഗസന്മേഭാര്

ആസൂതണ
സഭാമത്തനികേകേഭാരഭ്യ (ബനി)
വകുപറ  (സന്റിംസഭാന
ആസൂതണ കബഭാര്ഡറ)

13-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

IV―സതരസഞടുപ്പുകേള ഇലക്ഷന  (അകക്കൗണറസറ)
വകുപറ

13-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XII―കപഭാലതീസറ വനിജനിലനസറ (സനി)
വകുപറ

13-1-2021

2019-20 XIV―കസ്റ്റേഷനറനിയുന്റിം അചടെനിയുന്റിം
          മററ ഭരണപരമഭായ
          സര്വ്വതീസുകേളന്റിം

ഉകദഭ്യഭാഗസ
ഭരണപരനിഷ്കഭാര
(എ.ആര്13) വകുപറ
(ഐ.എന്റിം.ജനി.)

13-1-2021

2019-20 XIV―കസ്റ്റേഷനറനിയുന്റിം അചടെനിയുന്റിം
          മററ ഭരണപരമഭായ
          സര്വ്വതീസുകേളന്റിം

സപഭാതഭരണ
(സര്വ്വതീസസറ-ഡനി)
വകുപറ  (ഇന്തഭ്യന
ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ
പബനികേറ
അഡനിനനികസ്ട്രേഷൻ)

13-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XIV―കസ്റ്റേഷനറനിയുന്റിം അചടെനിയുന്റിം
          മററ ഭരണപരമഭായ
          സര്വ്വതീസുകേളന്റിം

സപഭാതഭരണ
(എ.ഐ.എസറ.-എ)
വകുപറ

13-1-2021



16

1 2 3 4

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XIV―കസ്റ്റേഷനറനിയുന്റിം അചടെനിയുന്റിം
          മററ ഭരണപരമഭായ
          സര്വ്വതീസുകേളന്റിം

ആഭഭ്യന്തര (എഫറ) വകുപറ
(ഫയര് ആനറ റസപ്യൂ)

13-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XXIII―വഭാര്ത്തഭാവനിതരണവന്റിം
            പചരണവന്റിം

ഇനകഫഭാര്കമഷന  &
പബനികേറ  റനികലഷനസറ
(ബനി) വകുപറ

13-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

II―സന്റിംസഭാന ഭരണത്തലവന്മേഭാര്,
      മനനിമഭാര്, ആസഭാന
      ഉകദഭ്യഭാഗസന്മേഭാര്

ധനകേഭാരഭ്യ
(അകക്കൗണറസറ എ) 
 വകുപറ

13-1-2021

2017-18 IV―സതരസഞടുപ്പുകേള
തകദ്ദേശേസഡ്വയന്റിംഭരണ
(ഇ.എന്റിം.) വകുപറ

13-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

II―സന്റിംസഭാന
      ഭരണത്തലവന്മേഭാര്,
      മനനിമഭാര്, ആസഭാന
      ഉകദഭ്യഭാഗസന്മേഭാര്

ആസൂതണ
സഭാമത്തനികേകേഭാരഭ്യ
(സനി.പനി.എന്റിം.യു.) വകുപറ

22-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XIII―ജയനിലുകേള ആഭഭ്യന്തര  (ബനി)  വകുപറ
(ജയനിലുകേള)

22-1-2021

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേസഹനിതന്റിം)

XXIV―സതഭാഴെനിലുന്റിം
            സതഭാഴെനിലഭാളനി
            കക്ഷമവന്റിം
            പവഭാസനികക്ഷമവന്റിം

കകേരളതീയ
പവഭാസനികേഭാരഭ്യ (ബനി)
വകുപറ

22-1-2021

അദഭ്യഭായന്റിം   VI

(എ) 2020-21 സഭാമത്തനികേ വര്ഷസത്ത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രേഹന്റിം

റനികപഭാര്ട്ടേറ ആസകേ
ശേനിപഭാര്
ശേകേള 

മറുപടെനി ലഭനിച
ഖണനികേകേളന്റിം
വകുപ്പുകേളന്റിം

സമനിതനിയനില്
സമര്പനിച

ഖണനികേകേള

മറുപടെനി
ലഭനികഭാനുള്ള
ഖണനികേകേള

ബനസപട്ടേ
വകുപറ

2020-21
സഭാമത്തനികേ
വര്ഷസത്ത
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥ

208 2,3―സപഭാതഭര
ണ  (സസ്പെഷഭ്യല്  -
ഇ) വകുപറ
1, 4, 10, 14, 15, 

1-4, 8-11, 
13-17, 
139-158, 
190-205

5, 6, 7, 23,
46-50,  56,
58,  62-65,
113, 171-177

നനിയമ(പഭാര്ല)
വകുപറ

946/2021.
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നകേളസടെ
പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച
അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ
(1775/സബറ.
സനി.
ഡനി2/2020/
നനി.സസ.)

16  –
സപഭാതഭരണ
(അകക്കൗണറസറ
ബഡ്ജററ  വനിന്റിംഗറ)
വകുപറ

8-പഭാര്ലസമനറനി
കേഭാരഭ്യ  (എ)
വകുപറ

9- ഉകദഭ്യഭാഗസ
ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര
(എ.ആര്11)
വകുപറ

11-സപഭാതഭരണ
(സപഭാളനിറനികല്)
വകുപറ
13-ഉകദഭ്യഭാഗസ
ഭരണപരനിഷ്കഭാര
(എ.ആര്12)
വകുപറ

17-ആസൂതണ
സഭാമത്തനികേ
കേഭാരഭ്യ
(ബനി.പനി.ഇ.)
വകുപറ
139-151-
വനിജനിലനസറ
(സനി) വകുപറ

152-158-
ആഭഭ്യന്തര  (ബനി)
വകുപറ

12

52

18, 19

20, 21

22,  166,
167  പുതനിയ
ശേതീര്ഷകേന്റിം
(i)

24-45,  53-
55,  57,  59-
61,  പുതനിയ
ശേതീര്ഷകേന്റിം(ii)

66, 69, 70

   
67, 78

സപഭാതഭരണ
(ഏകകേഭാപനന്റിം)
വകുപറ

ഉകദഭ്യഭാഗസ
ഭരണ
പരനിഷ്കഭാര
(എ.ആര്  12)
വകുപറ 
ആസൂതണ
സഭാമത്തനികേ
കേഭാരഭ്യ(ഡനി)
വകുപറ

ആസൂതണ
സഭാമത്തനികേ
കേഭാരഭ്യ(ബനി)
വകുപറ
ഉകദഭ്യഭാഗസ
ഭരണപരനിഷ്കഭാര
(എ.ആര്13)
വകുപറ

ആഭഭ്യന്തര
(സനി) വകുപറ

തകദ്ദേശേസഡ്വയന്റിംഭ
രണ(ഇ.എന്റിം)
വകുപറ

ഇലക്ഷന
(അകക്കൗണറസറ)
വകുപറ
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190-204-
ഇനഫര്കമഷന
ആനറ  പബനികേറ
റനികലഷനസറ
വകുപറ

205-ഗതഭാഗത
(ഡനി) വകുപറ

71-112, 
114- 138

(പുതനിയ
ശേതീര്ഷകേന്റിം
(iii)

159-165

168-170

178, 179 

180

181-189

ആഭഭ്യന്തര  (ഇ)
വകുപറ

വനിജനിലനസറ
(സനി) വകുപറ

ഉനതവനിദഭ്യഭാ
ഭഭ്യഭാസ  (എചറ)
വകുപറ

ആഭഭ്യന്ത
(എഫറ) വകുപറ

ഉകദഭ്യഭാഗസ
ഭരണ
പരനിഷ്കഭാര
(ഔകദഭ്യഭാഗനികേ
ഭഭാഷഭാ) വകുപറ

സപഭാതമരഭാമ
ത്തറ വകുപറ

ശേഭാസ
സഭാകങതനികേ
(എ) വകുപറ

(ബനി)  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന  സന്റിംബനനിച  വനിവനിധ  വര്ഷങ്ങളനിസല
സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേല്  സര്കഭാര്  സഡ്വതീകേരനിച  നടെപടെനി
സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസടെ വനിശേദഭാന്റിംശേന്റിം

1.  2017-18  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച രണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം  കസഭാണല്  ഓഫതീസനിസലയുന്റിം  കറഞറ  സഎ.ജനി.
ഓഫതീസനികലയുന്റിം യഭാതഭാബത്ത കമല്ശേതീര്ഷകേത്തനില് നനിനഭായതനിനഭാല്  7,50,000  രൂപ  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണനികേ 35)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതനിസപടുത്തനി. അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം,  കസഭാണല്  ഓഫതീസനിസലയുന്റിം  കറഞറ  സഎ.ജനി.
ഓഫതീസനികലയുന്റിം വഭാഹനങ്ങളസടെ ഇനഷഡ്വറനസറ അടെയ്ക്കുനതന്റിം ഓഫതീസറ ആവശേഭ്യങ്ങളക്കുള്ള
സചലവകേള നനിര്വ്വഹനിക്കുനതന്റിം കമല്ശേതീര്ഷകേത്തനില് നനിനഭായതനിനഭാല്  57,35,000  രൂപ
ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണനികേ 36)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതനിസപടുത്തനി. അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം  കസഭാണല്  ഓഫതീസനിസലയുന്റിം  കറഞറ  സഎ.ജനി.
ഓഫതീസനികലയുന്റിം  അറകുറപണനികേളകറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്   1  കകേഭാടെനി  30  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ഈ  ഇനത്തനില്
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

                                                                              (ഖണനികേ 37)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  വര്ഷസത്ത  ബഡ്ജററ  സപഭാവനിഷനനില്നനിനറ  സചലവഴെനികഭാന  സര്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശേന്റിം നല്കേനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  വകുപനിസന  ആവശേഭ്യത്തനികലയഭായനി  പുതനിയ  248  ബസ്സുകേളന്റിം  കകേരള
ആനനി  സടെററനിസ്റ്റേറ  കസഭാഡനിസന  പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  36  പുതനിയ  വഭാഹനങ്ങളന്റിം
വഭാങ്ങുനതനികലയഭായനി ഈ ഇനത്തനില് 48,82, 50,000 രൂപ അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

                                                                                        (ഖണനികേ 38)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)നമര് 1485/ആഭഭ്യന്തരന്റിം/17/തതീയതനി 5-6-2017 പകേഭാരന്റിം 25,32,818 രൂപയറ
2 വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) നമര് 243/ആഭഭ്യന്തരന്റിം/17, തതീയതനി 24-11-2017
പകേഭാരന്റിം  24,51,440  രൂപയറ  2  വഭാഹനന്റിം  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)  നമര്
242/ആഭഭ്യന്തരന്റിം/17  തതീയതനി  24-11-2017  പകേഭാരന്റിം  51,23,228  രൂപയറ  4  വഭാഹനന്റിം
വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം  കസഭാണല്  ഓഫതീസനിസലയുന്റിം  കറഞറ  സഎ.ജനി.
ഓഫതീസനികലയുന്റിം  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനന  സചലവനിനറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തനി.  ആയതനിനഭാല് ഈ ഇനത്തനില്  3,81,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

                                                                                       (ഖണനികേ 39)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)നമര്  5395/17/ഫനിന.  തതീയതനി  6-7-2017,  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമര്
5395/17/ഫനിന. തതീയതനി 13-12-2017 പകേഭാരന്റിം പസ്തുത തകേ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ കുടെനിശനികേ  (ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന ഡപ്യൂട്ടേനികേള
തടെങ്ങനിയവ)  നല്കകേണതഭായുള്ളതനിനഭാല് ഈ ഇനത്തനില്  8,50,000  രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

                                                                                           (ഖണനികേ 40)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)
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നനിലവനില് 9,00,000 രൂപകയഭാളന്റിം ടെനി ശേതീര്ഷകേത്തനില് കുടെനിശനികേ ബഭാധഭ്യതയുള്ളതഭായനി
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  9,00,000  രൂപ ഈ ഇനത്തനില് അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന

                                                                                              (ഖണനികേ 41)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2055-00-003-99-05-1―സവള്ളകരന്റിം  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)
നമര് 4989/17/ഫനിന. തതീയതനി 17-6-2017 പകേഭാരന്റിം 2,00,000 രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ സടയനിനനിന്റിംഗറ കകേഭാകളജനിസല വഭാഹനങ്ങളസടെ ഇനഷഡ്വറനസറ അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം
പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടെനികേളമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഓഫതീസറ  ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള  കസ്റ്റേഷനറനി
മുതലഭായ സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള സചലവകേളകഭായനി 10 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണനികേ 42)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ സടയനിനനിന്റിംഗറ  കകേഭാകളജനിസല സചറുകേനിടെ മരഭാമത്തറ പണനികേളകറ  15  ലക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 43)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

11-9-2017-സല  ബനി2-57932/2017/പനി.എചറ.കേപ്യൂ  കേത്തറ  പകേഭാരന്റിം  ആവശേഭ്യസപട്ടേ
5,50,000 രൂപ  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമര്  8281/17/ഫനിന.  തതീയതനി  2-11-2017  പകേഭാരന്റിം
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)
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കപഭാലതീസറ  സടയനിനനിന്റിംഗറ  കകേഭാകളജനിസല  വഭാഹനങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേള
നടെത്തുനതനിനറ  2,37,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 44)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ കുടെനിശനികേ  (ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന ഡപ്യൂട്ടേനികേള
തടെങ്ങനിയവ) തതീര്കകണതഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഈ ഇനത്തനില് 9,50,000 രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 45)

 സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി. 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കകേരള  കപഭാലതീസറ  സടയനിനനിന്റിംഗറ  കകേഭാകളജനിസല  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ
അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടെനികേളമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഓഫതീസറ  ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള
കസ്റ്റേഷനറനി മുതലഭായ സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള സചലവകേള വഹനികകണതനിനഭാല് ഈ
ഇനത്തനില് 5 ലക്ഷന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 46)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)
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കകേരള  കപഭാലതീസറ  അകഭാദമനിയനിസല  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം
സന്റിംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  2,40,00,000  രൂപ അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

 (ഖണനികേ 47)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2055-00-003-98-18―സന്റിംരക്ഷണന്റിം  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  7  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  കസനയനിസല  സനിവനില്  കപഭാലതീസറ  ഓഫതീസര്,  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസറ
ഓഫതീസര്, സസഡ്രെെവര്,  സടെലനികേമപ്യൂണനികകഷന വനിന്റിംഗറ എനതീ തസനികേകേളനില് നടെനവരുന
പരനിശേതീലനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സചലവകേളകഭായനി  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തനി.  ആയതനിനഭാല് ഈ ഇനത്തനില്  23,70,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 48)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി. 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  സബറ  ഇനസസ്പെകര്  (ജനറല് എകനികേപ്യൂട്ടേതീവറ),  ആന്റിംഡറ  കപഭാലതീസറ  സബറ
ഇനസസ്പെകര്  തസനികേകേളനിസല  പരനിശേതീലനഭാര്ത്ഥനികേളകറ  പതനിമഭാസ  സസസ്റ്റേസപനറ
നല്കകേണതനിനഭായനി  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ഇനത്തനില്  13 കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 49)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

റതീ-അകപഭാപനികയഷന വഴെനി 10.90 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)
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ശേനിപഭാര്ശേ

വനിവനിധ  ഓഫതീസറ  സചലവകേളക്കുപുറസമ  സസക്രന്റിം  കകേസുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  വനിവനിധ
സടെസ്റ്റുകേള  നടെത്തുനതനിനുള്ള  സചലവറ  എനനിവയഭായനി  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  60  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 50)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബനി1-58223/2017/പനി.എചറ.കേപ്യൂ തതീയതനി 30-10-2017 കേത്തറ പകേഭാരന്റിം ആവശേഭ്യസപട്ടേ
25 ലക്ഷന്റിം രൂപയനില് ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) നമര് 9386/17/ഫനിന. തതീയതനി 16-12-2017 പകേഭാരന്റിം
17,37,000 രൂപ   അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

സനി.ബനി.സനി.സഎ.ഡനി.  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേളകഭായനി  7  ലക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 51)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകേ അനുവദനിചനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല ടെനി.  എ.  ബനില്ലുകേളസടെ കുടെനിശനികേ  (ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന ഡപ്യൂട്ടേനികേള
തടെങ്ങനിയവ)  തതീര്കകണതനിനഭാല്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  3,72,50,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ
സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 52)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സര്കഭാര് ആവശേഭ്യസപട്ടേ വനിവരങ്ങള കപഭാലതീസറ കമധഭാവനി ലഭഭ്യമഭാകനിയനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

946/2021.
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ശേനിപഭാര്ശേ

എസറ.ബനി.സനി.സഎ.ഡനി.യനിസല  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം
ഓഫതീസറ ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള കസ്റ്റേഷനറനി മുതലഭായ  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള സചലവകേള
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ഇനത്തനില്  20  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 53)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

എസറ.ബനി.സനി.സഎ.ഡനി.  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി
7,90,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

 (ഖണനികേ 54)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

30-3-2018  വസരയുള്ള  ആവശേഭ്യത്തനിനഭായനി  20  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ആവശേഭ്യസപട്ടേകപഭാള
ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)  നമര്  8066/17/ഫനിന.  തതീയതനി  26-10-2017  പകേഭാരന്റിം  2,76,000  രൂപ
അധനികേതകേയഭായനി  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കഗഭാവ,  ഉത്തര്പകദശേറ,  നനിയമസഭഭാ ഇലക്ഷനുന്റിം ശേബരനിമല ഡപ്യൂട്ടേനി സന്റിംബനമഭായനി  8
ബറഭാലനിയനുകേളനിസല ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ കുടെനിശനികേ തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി  28-2-2017  വസര
ഏകേകദശേന്റിം  1,60,00,000  രൂപ  കുടെനിശനികേ  ബഭാധഭ്യതയുസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്  കുടെനിശനികേ  തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി  1  കകേഭാടെനി  60  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 55)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2055-00-104-99-04―യഭാതഭാ സചലവകേള-1  യഭാതഭാബത്ത എന ശേതീര്ഷകേത്തനില്
ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)  നമര്  988/17/ഫനിന.  തതീയതനി  8-2-2018  പകേഭാരന്റിം  4,00,00,000  രൂപ
അധനികേതകേയഭായനി  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനകേഭാല  കുടെനിശനികേ  തതീര്ക്കുനതനികലകഭായുന്റിം  ഈ  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനിസല
സചലവനിനഭായുന്റിം  ഈ  ഇനത്തനില്  45  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ
സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 56)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി. 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബറഭാലനിയനുകേളനിസല  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം  ഓഫതീസറ
സചലവകേളക്കുന്റിം നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  1,02,25,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 57)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സര്കഭാര് ആവശേഭ്യസപട്ടേ വനിവരങ്ങള ലഭഭ്യമഭാകനിയനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബറഭാലനിയനുകേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി
8,68,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 58)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  തകേ  സചലവഴെനിചകശേഷന്റിം  അധനികേതകേ  ആവശേഭ്യസമങനില്  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനികഭാന സര്കഭാര് ആവശേഭ്യസപട്ടു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കകേരളത്തനിസല  8  ബറഭാലനിയന  യൂണനിറ്റുകേളനിസലയുന്റിം  ഗസ്റ്റേറ  അദഭ്യഭാപകേര്ക്കുള്ള
പതനിഫലന്റിം,  പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി  പനി.എസറ.സനി.  അസസഡഡ്വസറ  സചയ്യുന  കപഭാലതീസറ
സടയനിനനികേളസടെ  സമഡനികല്  സടെസ്റ്റുകേള  നടെത്തുന  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുള്ള  പതനിഫലന്റിം,
സ്തുതഭ്യര്ഹമഭായ  കസവനത്തനിനുള്ള  സമഡലുകേള,  റനിവഭാര്ഡുകേള,  കപഭാലതീസറ  കസനയനിസല
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കുള്ള   ഡയററ  അലവനസറ  തടെങ്ങനിയ  സചലവകേസളലഭാന്റിംതസന
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനറ  നനിലവനിസല  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തനി.  ആയതനിനഭാല്  ബറഭാലനിയനുകേളസടെ  പരനിശേതീലനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ
പരനിപഭാടെനികേളസടെ  സുഗമമഭായ  നടെത്തനിപനിനറ  കമല്ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേതകേയഭായനി
1,35,00,000 രൂപ അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 59)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനില്നനിനന്റിം സചലവഴെനികഭാന നനിര്കദ്ദേശേനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബറഭാലനിയന  യൂണനിറ്റുകേളനില്  കേട്ടേനിലുകേള  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  12  കകേഭാടെനി  രൂപ
ബറഭാലനിയന സഹഡുകേളനില് അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 60)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഇകപഭാള ബറഭാലനിയന യൂണനിറ്റുകേളകറ 19―യകനഭാപകേരണങ്ങള എന ശേതീര്ഷകേന്റിം ഇല.
ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേന്റിം  ആരന്റിംഭനികഭാനുന്റിം  ഇതനില്  ആവശേഭ്യമഭായ  തകേ  അനുവദനിചറ
നല്കേഭാനുന്റിം  സര്കഭാരനികലയറ  B2-176320/2017/PHQ  dated  14-12-2017  കേത്തറ പകേഭാരന്റിം
കപഭാലതീസറ  കമധഭാവനി  അഭഭ്യര്ത്ഥനിചനിരുന.  പസ്തുത  ആവശേഭ്യന്റിം  സഭാധൂകേരനിക്കുന  കരഖകേള
സഹനിതന്റിം സപഭാകപഭാസല് ലഭഭ്യമഭാക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശേനിചറ സപഭാകപഭാസല് നനിരസനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)
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ഇന്തഭ്യഭാ റനിസര്വറ  ബറഭാലനിയസന പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി സന്റിംസഭാനത്തനിനറ  അകേത്തുന്റിം
പുറത്തുന്റിം  കസനഭാന്റിംഗങ്ങളകറ  യഭാത  സചകയണനിവരുനതറ  കേണകനിസലടുത്തുന്റിം  ശേബരനിമല,
ഇലക്ഷന  ഡപ്യൂട്ടേനി  സന്റിംബനനിചറ  28-2-2017  വസര  73,30,000  രൂപ  കുടെനിശനികേ
ബഭാധഭ്യതയുള്ളതനിനഭാല്  2,58,30,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 61)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2055-00-104-98-04-1―യഭാതഭാബത്ത  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)
നമര് 8281/2017/ഫനിന. തതീയതനി 2-11-2017 പകേഭാരന്റിം 11,56,000 രൂപ  അധനികേതകേയഭായനി
അനുവദനിച്ചു.  തടെര്നറ  ഇലക്ഷന  ഡപ്യൂട്ടേനികറ  നനികയഭാഗനിച  കസനഭാന്റിംഗങ്ങളകറ  ടെനി.എ.
അഡഡ്വഭാനസറ  നല്കുനതനിനഭായനി  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)നമര്  1392/2018/ഫനിന.  തതീയതനി
23-2-2018 പകേഭാരന്റിം 50,00,000 രൂപ അധനികേതകേ അനുവദനിചനിരുന.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

സഎ.ആര്.  ബറഭാലനിയനനിസല  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  ചഭാര്ജറ,  ഓഫതീസറ
ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള  കസ്റ്റേഷനറനി  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിസന  സചലവറ  എനനിവയഭായനി
17,50,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 62)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)  നമര്  282/2018/ഫനിന.  തതീയതനി  11-1-2018  പകേഭാരന്റിം  6,00,000
രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

സഎ.ആര്.ബറഭാലനിയനനിസല സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ അറകുറപണനികേളകഭായനി 2,46,000 രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 63)
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സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമര് 1997/2018/ധന. തതീയതനി 14-3-2018 പകേഭാരന്റിം 25,000 രൂപ ലഭനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

സഎ.ആര്.ബറഭാലനിയനനിസല  വഭാഹനങ്ങളന്റിം  ആനനി  നകല്  ഓപകറഷനറ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങളസടെയുന്റിം   അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയന്റിം  നടെത്തുനതനിനറ
6,77,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 64)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമര് 282/2018/ധന. തതീയതനി 11-1-2018 പകേഭാരന്റിം 3 ലക്ഷന്റിം രൂപ ലഭനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിസല ബജററ  വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  8  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 65)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനകേത്തറ സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശേന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

സഎ.ആര്.  ബറഭാലനിയസന  വഭാഹനങ്ങളന്റിം  മഭാകവഭായനിസ്റ്റേറ  കവട്ടേയറ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള
തണര്കബഭാളട്ടേറ  കേമഭാകനഭാകേളസടെ  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനനസചലവന്റിം  വഹനിക്കുനതനിനഭായനി
7,12,07,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 66)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി. 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)
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മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ  കുടെനിശനികേ  ഇനത്തനില്  6,10,00,000
നല്കകേണതനിനഭാല്  16,94,76,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 67)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

5 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  2,31,50,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 68)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2055-00-109-99-05-1―സവള്ളകരന്റിം എന ശേതീര്ഷകേത്തനില് 2-11-2017 തതീയതനിയനിസല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  8281/17/ധന.  എന  ഉത്തരവറ  അനുസരനിചറ  50,00,000  രൂപ
അധനികേ തകേയഭായനി അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ വകുപനിസല വഭാഹനങ്ങളസടെ ഇനഷഡ്വറനസറ അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം മററ  ഓഫതീസറ
സചലവകേളക്കുന്റിം ബജററ വനിഹനിതത്തനിസല തകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  1,50,00,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 69)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമര്  1523/2018/ധന.  തതീയതനി  27-2-2018  പകേഭാരന്റിം  60  ലക്ഷന്റിം
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)
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കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷന സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെയുന്റിം ജനിലഭാ കപഭാലതീസറ ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെയുന്റിം
മരഭാമത്തുപണനികേളകഭായനി നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  1,50,00,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 70)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി. 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷനുകേളസടെ നവതീകേരണത്തനിനുന്റിം കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷനുകേളസടെ  സക്കൗകേരഭ്യന്റിം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  32,00,00,000  രൂപ  സചലവറ  പതതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭാല് ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  36,34,50,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 71)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സര്കഭാര് ആവശേഭ്യസപട്ടേ വനിവരങ്ങള ലഭഭ്യമഭാകനിയനില. 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

2017-18  വര്ഷസത്ത  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
52,40,000 രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 72)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സര്കഭാര് ആവശേഭ്യസപട്ടേ വനിവരങ്ങള ലഭഭ്യമഭാകനിയനില. 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷനുകേളനിസലയുന്റിം ജനിലഭാ കപഭാലതീസറ ഓഫതീസുകേളനിസലയുന്റിം വഭാഹനങ്ങളസടെ
അറകുറപണനികേളകഭായനി  72,36,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 73)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19-സല  ബഡ്ജററ  നനിര്കദ്ദേശേത്തനിസന  അടെനിസഭാനത്തനില്  പുതകനിയ
സപഭാകപഭാസല് സമര്പനികഭാന ആവശേഭ്യസപട്ടു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ കുടെനിശനികേ നല്കകേണതനിനഭാല്  1,93,40,000
രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 74)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സര്കഭാര് ആവശേഭ്യസപട്ടേ വനിവരങ്ങള അകത സഭാമത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ലഭഭ്യമഭാകനിയനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  13,92,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 75)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന  ഡപ്യൂട്ടേനികേള  തടെങ്ങനിയവയുസടെ  ടെനി.  എ.  ബനില്ലുകേളസടെ  കുടെനിശനികേ
തതീര്കകണതള്ളതനിനഭാല്  5,00,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 76)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

29-11-2017 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര് 8925/17/ധന. എന ഉത്തരവനുസരനിചറ
10,00,000 രൂപ അധനികേ തകേയഭായനി അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

946/2021.
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ശേനിപഭാര്ശേ

തതീരകദശേ  കപഭാലതീസറ  കസ്റ്റേഷനുകേളകറ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വഭാഹനങ്ങള,  കബഭാട്ടുകേള
എനനിവയുസടെ അറകുറപണനികേള യഥഭാസമയന്റിം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി 18,88,000 രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 77)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

5,00,000  രൂപ അധനികേ തകേയഭായനി സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമര് 9143/2017/ധന തതീയതനി
8-12-2017 പകേഭാരന്റിം അനുവദനിച്ചു

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ  കുടെനിശനികേ  തതീര്കകണതള്ളതനിനഭാല്  ഈ
ഇനത്തനില് 3,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 78)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമര് 2030/2018/ധന. തതീയതനി 14-3-2018 പകേഭാരന്റിം 10 ലക്ഷന്റിം രൂപ
കുടെനിശനികേ തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി അധനികേതകേയഭായനി അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം  ഓഫതീസറ  ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള
കസ്റ്റേഷനറനി  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  നനിലവനിസല  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  18,85,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 79)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സര്കഭാര്  ആവശേഭ്യസപട്ടേ  വനിവരങ്ങള  അകത  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ലഭഭ്യമഭാകനിയനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)
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ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിസല ബജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 4,60,000 രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 80)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സര്കഭാര്  ആവശേഭ്യസപട്ടേ  വനിവരങ്ങള  അകത  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ലഭഭ്യമഭാകനിയനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിസല ബജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 11,74,000 രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 81)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കഫഭാറനസനികേറ  സയനസറ  ലഭാബനിസന  അറകുറപണനികേളമഭായനി  ബനസപട്ടേറ
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  15,00,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 82)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സര്കഭാര് ആവശേഭ്യസപട്ടേ വനിവരങ്ങള അകത സഭാമത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ലഭഭ്യമഭാകനിയനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

13―കപഭാലതീസറ  കസ്റ്റേഷനുകേളസടെ  നനിര്മഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
13 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 83)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകേ അനുവദനിചനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)

2018-19 സഭാമത്തനികേ വര്ഷസത്ത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന സന്റിംബനനിച
മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശേനിപഭാര്ശേ

പബനികേറ  സര്വ്വതീസറ  കേമതീഷനറ  വനിവനിധ  കേണകനിനങ്ങളനിലഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ
വനിഹനിതന്റിം  സമനിതനി  പരനികശേഭാധനിച്ചു.  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികസപട്ടേ  ജതീവനകഭാര്,  ദനിവസ
കവതനകഭാര്,  കേമതീഷന  അന്റിംഗങ്ങള  എനനിവരുസടെ  ക്ഷഭാമബത്ത,  സമഡനികല്
റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ,  യഭാതഭാബത്ത,  അവധനി  ആനുകൂലഭ്യന്റിം,  പനി.എസറ.സനി.  പരതീക്ഷ
നടെത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സചലവകേള,  സവള്ളകരന്റിം,  സസവദത്യുതനി  കേരന്റിം,  സടെലനികഫഭാണ്
ചഭാര്ജറ,  സകേട്ടേനിടെ  വഭാടെകേ,  വഭാഹന  അറകുറപണനികേള,  ഇനന  ചഭാര്ജറ  തടെങ്ങനിയ
സചലവകേളകഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് തഭാസഴെപറയുന ശേതീര്ഷകേങ്ങളകറ കനസര കേഭാണനിചനിരനിക്കുന
തകേകേള അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

01-2 ക്ഷഭാമബത്ത 6,23,53,000 രൂപ

01-4 സമഡനികല് റതീ-ഇന്റിംകമഴറസമനറ 89,16,000 രൂപ

02-2 ക്ഷഭാമബത്ത 3,06,000 രൂപ

04-1 യഭാതഭാബത്ത 1,57,03,000 രൂപ

04-2 സലമഭാറ ബത്ത 46,20,000 രൂപ

04-4 അവധനിയഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം 40,50,000 രൂപ

05-1 സവള്ളകരന്റിം 30,88,000 രൂപ

05-2 സസവദഭ്യ ദ്യുതനി കേരന്റിം 1,20,00,000 രൂപ

05-3 സടെലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജറ 55,00,000 രൂപ

05-4 മറനിനങ്ങള 31,51,84,000 രൂപ

06 വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി 1,39,65,000 രൂപ
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07 പസനിദതീകേരണങ്ങള 57,00,000 രൂപ

18 സന്റിംരക്ഷണന്റിം 99,99,000 രൂപ

21-1 കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങല് 90,00,000 രൂപ

21-2 സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളന്റിം 15,47,000 രൂപ

26 ഔകദഭ്യഭാഗനികേ ഭഭാഷഭാ പകയഭാഗന്റിം 3,00,000 രൂപ

28 സതഭാഴെനില്പരവന്റിം പകതഭ്യകേ കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള സചലവകേള 21,20,00,000 രൂപ

34-3 മറനിനന്റിം 15,00,00,000 രൂപ

45 പനി.ഒ.എല്. 15,88,000  രൂപ

(ഖണനികേ 1)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

22-3-2019  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  2277/2019/ഫനിന.  പകേഭാരന്റിം
കകേരള  പബനികേറ  സര്വ്വതീസറ  കേമതീഷസന  '2051-00-102-99'  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനിസല
06―വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി എന ഉപശേതീര്ഷകേത്തനില് 5,00,000 രൂപയുന്റിം 21-2 ―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
അറകുറപണനികേളന്റിം  എന  ഉപശേതീര്ഷകേത്തനില്  79,000  രൂപയുന്റിം  അഡതീഷണല്
ഓതസസറകസഷന ആയനി 2018-19 സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സസ്പെ.ഇ 1/71/2018/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 9-12-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

സകേഭാലന്റിം,  പത്തനന്റിംതനിട്ടേ,  ആലപ്പുഴെ,  കേഭാസര്കഗഭാഡറ  എനതീ  ജനിലകേളനില്  പബനികേറ
സര്വ്വതീസറ  കേമതീഷനറ  സഡ്വന്തമഭായനി സലന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനറ  നപ്യൂ സര്വ്വതീസസറ സപഭാസതീജഭ്യര്
പകേഭാരന്റിം 50 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 2)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ജനിലഭാ/കമഖലഭാ  ഓഫതീസുകേളകറ  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനറ  നനിലവനിസല  സഭാഹചരഭ്യത്തനില്
തകേ  ആവശേഭ്യമനിസലന  പനി.എസറ.സനി.  സസക്രട്ടേറനിയുസടെ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  അടെനിസഭാനത്തനില്
പസദ്യുത ആവശേഭ്യത്തനികലയഭായനി അധനികേ തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സസ്പെ.ഇ 1/71/2018/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 9-12-2019)
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ശേനിപഭാര്ശേ

ഓഫതീസുകേള  കേമപ്യൂട്ടേസസറകസഷന  സചയ്യുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  ഉപകേരണങ്ങള

വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  റനിപയര്  സചയ്യുനതനിനുമഭായനി  നടെപ്പുസഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുത്തനിയ

തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  120  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി

അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 3)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഓഫതീസുകേള  കേമപ്യൂട്ടേസസറകസഷന  സചയ്യുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  ഉപകേരണങ്ങള

വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  റനിപയര്  സചയ്യുനതനിനുമഭായനി  പസ്തുത  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേതകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സസ്പെ.ഇ 1/71/2018/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 9-12-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

വര്ദനിപനിച  നനിരകനിലുള്ള  കവതനന്റിം,  ക്ഷഭാമബത്ത  എനനിവ  നല്കകേണതനിനഭാല്

അനുവദനിചനിരനിക്കുന  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  നടെപ്പുവര്ഷസത്ത  സചലവകേളകറ  പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ

സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 10 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി

അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 4)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമത്തനികേ വര്ഷത്തനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 3,01,67,000 രൂപയഭായനിരുന.

പസ്തുത തകേ പരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് അധനികേതകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില. (സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്

ബനി.ഡബത്യു2/30/2018/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-12-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

2017-18  വര്ഷന്റിം  24,420  രൂപ  സചലവറ  വനനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ

വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  50,000  രൂപ

ഈയനിനത്തനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 5)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  സഭാമത്തനികേ വര്ഷത്തനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  15,000  രൂപയഭായനിരുന.
കൂടെഭാസത ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 30-5-2018-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമര് 4617/2018/ധന. പകേഭാരന്റിം
10,000 രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി.ഡബത്യു2/30/2018/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-12-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

വനിവരസഭാകങതനികേവനിദഭ്യ  അടെനിസഭാനമഭാകനി  സസക്രകട്ടേറനിയററ  സസനടല്  സസലബ്രറനി
നവതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  21,98,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 10)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സസക്രകട്ടേറനിയററ സസനടല് സസലബ്രറനിയനില് ആധുനനികേവല്കരണത്തനിസന ഭഭാഗമഭായനി
KOHA based RFID management System  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായുള്ള ഉപകേരണങ്ങള
സഭാപനിക്കുകേ,  കസഭാഫറ സവയര്  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  തയഭാറഭാക്കുകേ  എനതീ  ചുമതലകേള
സകേല്കടഭാണനിസനയുന്റിം സവബ്സസസററ  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി സനി-ഡനിററ-സനയുന്റിം ചുമതലസപടുത്തനി
സകഭാണന്റിം  30  ലക്ഷന്റിം  രൂപയുസടെ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള
2018-19  വര്ഷന്റിം  പൂര്ത്തനിയഭാകഭാനഭാകുന്റിം  എനഭാണറ  പതതീക്ഷനിചനിരുനതറ.  അപകേഭാരന്റിം
പൂര്ത്തനിയഭാകുനമുറയറ  സകേല്കടഭാണനിനറ  നല്കുനതനിനുന്റിം  സവബ്സസസററ  നനിര്മഭാണന്റിം
ഉളസപസടെയുള്ള  സചലവകേളക്കുമഭായഭാണറ  അധനികേതകേ  ആവശേഭ്യസപട്ടേനിരുനതറ.  ഏകേകദശേന്റിം
60000-ഓളന്റിം  വരുന  പുസകേങ്ങളനില്  ആര്.എഫറ.സഎ.ഡനി.  ടെഭാഗുകേള  പതനിപനിക്കുനതന്റിം
പുതതഭായനി  സഭാപനിച  ആപനികകഷനനില് ആ  പുസകേങ്ങളസടെ  ഡഭാറഭാ  എനടനി  നടെത്തുനതന്റിം
സന്റിംബനനിച  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകഭാന  2018-19  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം
സഭാധനിചനിരുനനില.  ആയവയുസടെ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുകശേഷന്റിം  മഭാതസമ  സവബ്സസസററ  നനിര്മഭാണന്റിം
സന്റിംബനനിച പവൃത്തനികേളനികലയറ  നതീങ്ങുവഭാന സഭാധനിക്കുമഭായനിരുനള.  ആയതനിനഭാല് ശേനിപഭാര്ശേ
സചയസപട്ടേ  അധനികേതകേ  2018-19  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  ആവശേഭ്യമഭായനി  വനനില.
നനിലവനില്  സകേല്കടഭാണ്  ഉപകേരണങ്ങളസടെ  സഭാപനവന്റിം  അനുബന  കജഭാലനികേളന്റിം
പൂര്ത്തനിയഭാകനിയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി.ഡബത്യു2/30/2018/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 28-5-2019)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം  കസഭാണല്  ഓഫതീസനികലയുന്റിം  കറഞറ  സഎ.ജനി.
ഓഫതീസനികലയുന്റിം യഭാതഭാബത്ത കമല്ശേതീര്ഷകേത്തനില് നനിനഭായതനിനഭാല് 13,37,000 രൂപ ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 40)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

10 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം  കസഭാണല്  ഓഫതീസനിസലയുന്റിം,  കറഞറ  സഎ.ജനി.
ഓഫതീസുകേളനിസലയുന്റിം  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  അടെയ്ക്കുനതന്റിം  ഓഫതീസറ
ആവശേഭ്യങ്ങളക്കുള്ള  സചലവകേള  എലഭാന്റിം  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതന്റിം  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
നനിനഭായതനിനഭാല്  79,00,000  രൂപ  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ
സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 41)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

7 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം  കസഭാണല്  ഓഫതീസനിസലയുന്റിം  കറഞറ  സഎ.ജനി.
ഓഫതീസനിസലയുന്റിം  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേളകറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  5  കകേഭാടെനി രൂപ ഈ ഇനത്തനില്
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 42)
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ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

2017-18  വര്ഷസത്ത കുടെനിശനികേ തതീര്ക്കുനതനിനുന്റിം അടുത്ത സഭാമത്തനികേ വര്ഷസത്ത
സചലവകേളക്കുമഭായനി  ഈ  ഇനത്തനില്  2  കകേഭാടെനി  രൂപ  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 43)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

SDG-വഴെനി 75.76 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ സടയനിനനിന്റിംഗറ കകേഭാകളജനിസല വഭാഹനങ്ങളസടെ ഇനഷഡ്വറനസറ അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം
സഎ.പനി.എസറ.  ഓഫതീസര്മഭാരുസടെ  AIS  അലവനസറ  നല്കുനതനിനുന്റിം  പരനിശേതീലന
പരനിപഭാടെനികേളമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഓഫതീസറ  ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള  കസ്റ്റേഷനറനി  മുതലഭായ
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള സചലവകേളക്കുമഭായനി ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 9,60,000 രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 44)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനി.  ആയതനിനഭാല് അധനികേ
തകേ ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

946/2021.
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കപഭാലതീസറ സടയനിനനിന്റിംഗറ കകേഭാകളജനിസല സചറുകേനിടെ മരഭാമത്തറ പണനികേളകറ നനിലവനിസല
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  9,50,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 45)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ആവശേഭ്യസപട്ടേ വനിവരങ്ങള ലഭഭ്യമഭാകഭാത്തതനിനഭാല് തകേ അനുവദനിചനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  സടയനിനനിന്റിംഗറ  കകേഭാകളജനിസല  വഭാഹനങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേള
നടെത്തുനതനിനറ നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഈ ഇനത്തനില് 1,96,000
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 46)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനി.  ആയതനിനഭാല് അധനികേ
തകേ ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ കുടെനിശനികേ  (ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന ഡപ്യൂട്ടേനികേള
തടെങ്ങനിയവ)  തതീര്ക്കുനതനിനറ  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല്   ഈ
ഇനത്തനില്  9,00,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 47)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

10 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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കകേരള കപഭാലതീസറ  അകഭാദമനിയനിസല  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം
സഎ.പനി.എസറ.  ഓഫതീസര്മഭാരുസടെ  AIS  അലവനസറ  നല്കുനതനിനുന്റിം  പരനിശേതീലന
പരനിപഭാടെനികേളമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഓഫതീസറ  ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള  കസ്റ്റേഷനറനി  മുതലഭായ
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  സചലവകേളന്റിം  വഹനികകണതനിനഭാല്  ഈ  ഇനത്തനില്
4,20,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 48)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കകേരള  കപഭാലതീസറ  അകഭാദമനിയനിസല  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം
സന്റിംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഈ  ഇനത്തനില്
2,40,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 49)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20 ബജറനില് നനിനറ സചലവറ കേസണത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശേന്റിം നല്കേനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  കസനയനിസല  സനിവനില്  കപഭാലതീസറ  ഓഫതീസര്,  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസറ
ഓഫതീസര്, സസഡ്രെെവര്,  സടെലനികേമപ്യൂണനികകഷന വനിന്റിംഗറ എനതീ തസനികേകേളനില് നടെനവരുന
പരനിശേതീലനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സചലവകേളകഭായനി  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ഇനത്തനില് 26,70,000 രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 50)



43

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിച  തകേ  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച  കശേഷന്റിം
അധനികേ തകേയ്ക്കുള്ള സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുവഭാന ആവശേഭ്യസപട്ടു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

സനിവനില്  കപഭാലതീസറ  ഓഫതീസര്,  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസറ  ഓഫതീസര്,  സസഡ്രെെവര്
സടെലനികേമപ്യൂണനികകഷന  വനിന്റിംഗറ  എനതീ  തസനികേകേളനില്  നടെനവരുന  പരനിശേതീലനവമഭായനി
ബനസപട്ടേ  സചലവകേളകഭായനി  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല്  തഭാസഴെപറയുന
പകേഭാരന്റിം തകേ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 51)

01-1―ശേമളന്റിം - 8,22,20,000 രൂപ

01-2―ക്ഷഭാമബത്ത - 13, 90, 000 രൂപ

01-5―മററ അലവനസുകേള - 5, 65, 000 രൂപ

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

വനിവനിധ  ഓഫതീസറ  സചലവകേളക്കുപുറസമ  സസക്രന്റിം  കകേസുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  വനിവനിധ
സടെസ്റ്റുകേള  നടെത്തുനതനിനുള്ള  സചലവറ  എനനിവയഭായനി  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  15  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 52)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

7 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

സനി.ബനി.സനി.സഎ.ഡനി.  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ അറകുറപണനികേളകഭായനി നനിലവനിസല
തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ഇനത്തനില്  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 53)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ആവശേഭ്യസപട്ടേ വനിവരങ്ങള ലഭഭ്യമഭാകഭാത്തതനിനഭാല് തകേ അനുവദനിചനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ കുടെനിശനികേ  (ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന ഡപ്യൂട്ടേനികേള
തടെങ്ങനിയവ)  തതീര്കകണതനിനഭാല്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ഇനത്തനില്  2,20,00,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 54)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

5.45 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020 നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

എസറ.ബനി.സനി.സഎ.ഡനി.  യനിസല  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം
സഎ.പനി.എസറ.ഓഫതീസര്മഭാരുസടെ  AIS  അലവനസറ  നല്കുനതനിനുന്റിം  ഓഫതീസറ
ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള  കസ്റ്റേഷനറനി  മുതലഭായ  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  സചലവകേള
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ഈ  ഇനത്തനില്  23  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 55)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

എസറ.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേള  നനിർവ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി
നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശേതീർഷകേത്തനില് 1 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാ ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 56)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

ഇലക്ഷന,  ശേബരനിമല  ഡപ്യൂട്ടേനി  എനനിവയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ടെനി.  എ.  ബനില്ലുകേള
മഭാകറണതനിനഭാലുന്റിം  പുതനിയ വനനിതഭാ ബറഭാലനിയന രൂപതീകേരനിചതസകേഭാണന്റിം  ഈ ഇനത്തനില്
കൂടുതല്  തകേ  അധനികേമഭായനി  കവണനിവരുസമനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്
ഈ  ഇനത്തനില്  10,02,50,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 57)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനി.  എനഭാല്  ഇലക്ഷന
ആവശേഭ്യത്തനിനഭായനി 1 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)
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മുനകേഭാല  കുടെനിശനികേ  തതീർക്കുനതനികലകഭായുന്റിം  9  ബറഭാലനിയനനികലക്കുള്ള  അടുത്ത
സഭാമത്തനികേ വർഷസത്ത സചലവനിനഭായുന്റിം ഈ ഇനത്തനില്  42,25,000  രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 58)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

93.68 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

ബറഭാലനിയനനിസല  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം  ഓഫതീസറ
സചലവകേളക്കുന്റിം  ഐ.പനി.എസറ.  ഓഫതീസർമഭാരുസടെ  AIS  അലവനസറ  നല്കുനതനിനുന്റിം
നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശേതീർഷകേത്തനില് 1,43,00,000
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 59)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

ബറഭാലനിയനുകേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലനിഭനിച  അറകുറപണനികേള  പൂർത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി
8,68,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 60)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

5 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)
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കകേരളത്തനിസല  8  ബറഭാലനിയന  യൂണനിറ്റുകേളനിസലയുന്റിം  ഗസ്റ്റേറ  അദഭ്യഭാപകേർക്കുള്ള
പതനിഫലന്റിം,  പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി  പനി.എ.സറ.സനി.  അലഡഡ്വസറ  സചയ്യുന  സപഭാലതീസറ
സടയനിനനികേളസടെ  സമഡനികല്  സടെസ്റ്റുകേള  നടെത്തുന  ഓഫതീസർമഭാർക്കുള്ള  പതനിഫലന്റിം,
സ ദ്യുതഭ്യർഹമഭായ  കസവനത്തനിനുള്ള  സമഡലുകേള,  റനിവഭാർഡുകേള,  കപഭാലതീസറ  കസനയനിസല
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കുളള  ഡയററ  അലവനസറ  തടെങ്ങനിയ  സചലവകേസളലഭാന്റിംതസന
നനിർവ്വഹനിക്കുനതനിനറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ബറഭാലനിയനുകേളസടെ  പരനിശേതീലനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ
പരനിപഭാടെനികേളസടെ  സുഗമമഭായ  നടെത്തനിപനിനറ  കമല്ശേതീർഷകേത്തനില്  1,35,00,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 61)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

22 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

ഇന്തഭ്യഭാ റനിസർവറ  ബറഭാലനിയസന പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി സന്റിംസഭാനത്തനിനറ  അകേത്തുന്റിം
പുറത്തുന്റിം  കസനഭാന്റിംഗങ്ങളകറ  യഭാതസചകയണനിവരുനതറ  കേണകനിസലടുത്തുന്റിം  ശേബരനിമല
ഇലക്ഷന ഡപ്യൂട്ടേനി സന്റിംബനനിച   കുടെനിശനികേ ബഭാധഭ്യത തതീര്ക്കുനതനിനുന്റിം സഭാമത്തനികേ  വർഷന്റിം
അവസഭാനന്റിംവസരയുള്ള  സചലവകേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശേതീർഷകേത്തനില്  1,10,00,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 62)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

1 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)



48

ശേനിപഭാർശേ

ഐ.ആർ.  ബറഭാലനിയനനിസല വഭാഹനങ്ങളസടെ ഇനഷഡ്വറനസറ  ചഭാർജറ,  ഐ.പനി.എസറ.
ഓഫതീസ ർമഭാരുസടെ AIS അലവനസറ, ഓഫതീസറ ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള കസ്റ്റേഷനറനി സഭാധനങ്ങള,
സകമളനത്തനിസന  സചലവറ  എനനിവയഭായനി  ഈ  ശേതീർഷകേത്തനില്  14,00,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 63)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

ഐ.ആർ.  ബറഭാലനിയനനിസല  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേളകഭായനി  50,00,000
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 64)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേ തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

ഐ.ആർ.  ബറഭാലനിയസന  വഭാഹനങ്ങളസടെയുന്റിം  ആനനി  നകല്  ഓപകറഷനറ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങളസടെയുന്റിം  അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയന്റിം  നടെത്തുനതനിനറ
നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീർഷകേത്തനില്  6,23,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന

(ഖണനികേ 65)
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ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ഇനത്തനില് 33  ലക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 66)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

ഐ.ആർ.  ബറഭാലനിയസന വഭാഹനങ്ങളസടെയുന്റിം മഭാകവഭായനിസ്റ്റേറ കവട്ടേയറ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള
തണർകബഭാളട്ടേറ  കേമഭാകനഭാകേളസടെ  വഭാഹനങ്ങളസടെയുന്റിം  ഇനനസചലവറ  വഹനിക്കുനതനിനഭായനി
ഈ  ശേതീർഷകേത്തനില്  14,18,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 67)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

5 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാർശേ

മുനവർഷങ്ങളനിസല ടെനി. എ. ബനില്ലുകേളസടെ ഇനത്തനില് വനകുടെനിശനികേ നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്
കുടെനിശനികേ  തതീർക്കുനതനിനഭായനി  ഈ ശേതീർഷകേത്തനില്  19,49,00,000 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 68)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സർകഭാർ കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമ ർപനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
2,25,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 69)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ വകുപനിസല വഭാഹനങ്ങളസടെ ഇനഷഡ്വറനസറ അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം മററ  ഓഫതീസറ
സചലവകേളക്കുന്റിം ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  4  കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 70)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷന സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെയുന്റിം ജനിലഭാ കപഭാലതീസറ ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെയുന്റിം
മരഭാമത്തുപണനികേളകഭായനി നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്
2 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 71)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ആവശേഭ്യസപട്ടേ  വനിവരങ്ങള  സന്റിംസഭാന  കപഭാലതീസറ  കമധഭാവനി  ലഭഭ്യമഭാകഭാത്തതനിനഭാല്
തകേ അനുവദനിചനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷനുകേളസടെ നവതീകേരണത്തനിനുന്റിം കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷനുകേളസടെ സക്കൗകേരഭ്യന്റിം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  45  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 72)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമര് 10494/2018/ധനന്റിം തതീയതനി 22-12-2018 പകേഭാരന്റിം 25 ലക്ഷന്റിം
രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനില്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില് 1,05,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 73)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ആവശേഭ്യസപട്ടേ  വനിവരങ്ങള  സന്റിംസഭാന  കപഭാലതീസറ  കമധഭാവനി  ലഭഭ്യമഭാകഭാത്തതനിനഭാല്
തകേ അനുവദനിചനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷനുകേളനിസലയുന്റിം ജനിലഭാ കപഭാലതീസറ ഓഫതീസുകേളനിസലയുന്റിം വഭാഹനങ്ങളസടെ
അറകുറപണനികേളകഭായനി നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്
2,50,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 74)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

75 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  ടെനി.  എ  ബനില്ലുകേളസടെ  കുടെനിശനികേ  നല്കകേണതനിനഭാല്  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  30,25,000  രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 75)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

25 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
16,16,000 രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 76)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേ തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)



53

ശേനിപഭാര്ശേ

ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന  ഡപ്യൂട്ടേനികേള  തടെങ്ങനിയവയുസടെ  ടെനി.  എ.  ബനില്ലുകേളസടെ  കുടെനിശനികേ
തതീര്കകണതള്ളതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  3,00,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 77)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

12 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ  കുടെനിശനികേ  തതീര്കകണതള്ളതനിനഭാല്  ഈ
ഇനത്തനില് 29,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 78)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം  ഓഫതീസറ  ആവശേഭ്യത്തനിനുള്ള
കസ്റ്റേഷനറനി  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  8  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 79)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20 ബഡ്ജറനില് നനിനറ സചലവറ കേസണത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശേന്റിം നല്കേനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
4,55,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 80)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേ തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
7,09,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 81)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേ തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കഫഭാറനസനികേറ  സയനസറ  ലഭാബനിസന  അറകുറപണനികേളമഭായനി  ബനസപട്ടേറ
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
15,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 82)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

2017-18 വര്ഷന്റിം അനുവദനിച മുഴുവന തകേയുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടേനിസലങനിലുന്റിം നടെപടെനികേള
തടെര്ന  വരുനതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  25  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 83)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

10.83 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

2017-18  വര്ഷന്റിം  അനുവദനിച  തകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടേനിസലനറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  എനഭാല്  തടെര്നടെപടെനികേള  സഡ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതനിനഭാലുന്റിം  പുതനിയ
പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകകണതനിനഭാലുന്റിം  ഈ ഇനത്തനില്  17  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 84)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

7.22 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  വകുപനിസല  കമജര്  നനിര്മഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  89  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 85)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേ തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

പുതനിയ കപഭാലതീസറ  കസ്റ്റേഷനുകേളസടെ  പവർത്തനങ്ങളകഭായനി  2,68,40,000  രൂപ  ഈ
ഇനത്തനില് അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 86)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുത്തനി.  അതനിനഭാല് അധനികേ തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാന  മന്ദനിരങ്ങളസടെ  നനിർമഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി  ഈ
ശേതീർഷകേത്തനിൽ 8,83,03,000 രൂപ അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 87)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകേ അനുവദനിചനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

തടെവകേഭാരുസടെ ബഭാഹലഭ്യന്റിം നനിമനിത്തന്റിം ജയനിലുകേളനില് സവള്ളത്തനിസന ഉപകഭഭാഗന്റിം വളസര
കൂടുതലഭായതനിനഭാല്  സവള്ളകരന്റിം  ഇനത്തനില്  ഭതീമമഭായ  തകേ  ആവശേഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  20  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 107)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

“2056-101-99-ജയനിലുകേള-05-01  വഭാട്ടേര്  ചഭാര്ജ്ജസറ"  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
2018-19  വര്ഷന്റിം  70  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ജയനിലുകേളനില്
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തടെവകേഭാരുസടെ  ബഭാഹലഭ്യന്റിം  നനിമനിത്തന്റിം  സവള്ളത്തനിസന  ഉപകഭഭാഗന്റിം  വളസര  കൂടുതലഭായതനിനഭാല്
സവള്ളകരയനിനത്തനില്  ഭതീമമഭായ  തകേ  ആവശേഭ്യമഭാസണനള്ള  വനിലയനിരുത്തലനിസന
അടെനിസഭാനത്തനില്  20  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  സമനിതനി  അധനികേമഭായനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയനിരുന.
ടെനി  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേ  തകേസയഭാനന്റിം  ലഭനിചനിരുനനില.  2018-19  വര്ഷന്റിം  ടെനി
ശേതീര്ഷകേത്തനില് ആസകേ 67,45,944 രൂപ സചലവറ സചയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര്  കേത്തറ  നമര്  ബനി2/195/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി  5-8-2019  &
ബനി2/280/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 29-7-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

തടെവകേഭാരുസടെ  കവതനന്റിം  2-3-2016  തതീയതനിയനിസല  78/16/ആഭഭ്യന്തരന്റിം  എന നമര്
സര്കഭാര് ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം പരനിഷ്കരനിചതമൂലവന്റിം തടെവകേഭാരുസടെ ചനികേനിതഭാ സചലവറ, മരുനറ
എനനിവയനിലുണഭാകുന വര്ദനവമൂലവന്റിം ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേതകേ ആവശേഭ്യമഭായനി
വരുനതനിനഭാലുന്റിം  വനിവനിധ  ജയനിലുകേളനിസല  സനി.സനി.ടെനി.വനി.  ഇലകകഭാണനികേറ  ഉപകേരണങ്ങള
എനനിവയുസടെ വഭാര്ഷനികേ സമയനിനനനസനിനുള്ള തകേ കേസണത്തുനതന്റിം ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്
നനിനഭായതനിനഭാലുന്റിം  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുപുറസമ
8 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 108)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

“2056-101-99-ജയനിലുകേള-34-അദര് ചഭാര്ജ്ജസറ  -3 മറനിനന്റിം"  എന ശേതീര്ഷകേത്തനില്
2018-19  വര്ഷന്റിം  10,00,00,000  രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  തടെവകേഭാരുസടെ
കവതനന്റിം  പരനിഷ്കരനിചതമൂലവന്റിം  തടെവകേഭാരുസടെ  ചനികേനിതഭാ  സചലവറ,  മരുനറ
എനനിവയനിലുണഭാകുന  വര്ദനവമൂലവന്റിം  വനിവനിധ  ജയനിലുകേളനിസല  സനി.സനി.ടെനി.വനി.,
ഇലകകഭാണനികേറ  ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവയുസടെ  വഭാര്ഷനികേ  സമയനിനനനസനിനുള്ള  തകേ
കേസണത്തുനതനിനുന്റിം  ടെനി  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  ബജററ  വനിഹനിതത്തനിനുപുറസമ  8  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനറ  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയനിരുന.  അതനിസന
അടെനിസഭാനത്തനില്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  അധനികേമഭായനി  6,00,00,000  രൂപ
എസറ.ഡനി.ജനി. ബഭാചറ 3 പകേഭാരന്റിം അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണറ.  ടെനി ശേതീര്ഷകേത്തനില് ആസകേ
15,66,63,713 രൂപ സചലവറ സചയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര്  കേത്തറ  നമര്  ബനി2/195/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി  5-8-2019  &
ബനി2/280/2019/ ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 29-7-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

ജയനിലുകേളനിസല ഒക്കൗകദഭ്യഭാഗനികേ ആവശേഭ്യങ്ങളക്കുന്റിം തടെവകേഭാരുസടെ  കഹഭാസ്പെനിറല്,  കകേഭാടെതനി
യഭാതകേളക്കുന്റിം  ജയനില്  വഭാഹനന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാലുന്റിം  ചനില  ജയനിലുകേളനില്  കേഭാര്ഷനികേ
ആവശേഭ്യത്തനിനഭായനി  ടഭാകറുന്റിം  സജ.സനി.ബനി.യുന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാലുന്റിം  ഇനന  ഇനത്തനില്
കൂടുതല്  സചലവറ  വരുനതഭായനി  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇനന
വനിലയനിലുണഭാകുന ഗണഭ്യമഭായ വര്ദനവകൂടെനി  കേണകനിസലടുത്തറ  ഇക്കൗ ഇനത്തനില്  10  ലക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 109)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

“2056-101-99-ജയനിലുകേള-45-പനി.ഒ.എല്." എന ശേതീര്ഷകേത്തനില് 2018-19 വര്ഷന്റിം
33,33,000  രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ജയനിലുകേളനിസല  ഒക്കൗകദഭ്യഭാഗനികേ
ആവശേഭ്യങ്ങളക്കുന്റിം  തടെവകേഭാരുസടെ  ആശുപതനി,  കകേഭാടെതനി  യഭാതകേളക്കുന്റിം  ജയനില്  വഭാഹനന്റിം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാലുന്റിം  ചനില  ജയനിലുകേളനില്  കേഭാര്ഷനികേ  ആവശേഭ്യത്തനിനഭായനി  ടഭാകറുന്റിം
സജ.സനി.ബനി.യുന്റിം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാലുന്റിം ഇനന ഇനത്തനില് കൂടുതല് സചലവറ വരുനതഭായനി
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുന്റിം  ടെനി  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  10,00,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കുനതനിനറ  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയ്യുകേയുന്റിം  സചയനിരുന.   അതനിസന  അടെനിസഭാനത്തനില്
9-1-2019-സല  ജനി.ഒ.189/2019  പകേഭാരന്റിം  18,00,000  രൂപയുന്റിം  28-3-2019-സല  ജനി.ഒ.
2592/2019 പകേഭാരന്റിം 6,36,000 രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിരുന. ടെനി ശേതീര്ഷകേത്തനില്
ആസകേ 52,75,157 രൂപ സചലവറ സചയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര്  കേത്തറ  നമര്  ബനി2/195/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി  5-8-2019  &
ബനി2/280/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 29-7-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

തടെവകേഭാരുസടെ  കറഷന  സമ്പ്രദഭായന്റിം  പുന:സഭാപനിചനിട്ടേനിലഭാത്തതനിനഭാല്   സപഭാതവനിപണനി
വനിലയറ  കറഷന സഭാധനങ്ങള വഭാകങ്ങണനിവരുനതനിനഭാലുന്റിം തടെവകേഭാരുസടെ എണത്തനിലുണഭാകുന
വര്ദനവന്റിം ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളസടെയുന്റിം മററ ലദനന്റിംദനിന പദഭാര്ത്ഥങ്ങളസടെയുന്റിം വനിലയനിലുണഭാകുന
വര്ദനവമൂലമുണഭാകുന  സചലവന്റിം  കേണകഭാക്കുകമഭാള  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 4  കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 110)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

“2056-101-99-ജയനിലുകേള-56-ഭക്ഷണവന്റിം  ധനസഹഭായവന്റിം"  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
2018-19  വര്ഷന്റിം  24,00,00,000  രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. തടെവകേഭാരുസടെ
എണത്തനിലുണഭാകുന  വര്ദനവന്റിം  ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളസടെയുന്റിം  മററ  ലദനന്റിംദനിന
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളസടെയുന്റിം  വനിലയനിലുണഭാകുന  വര്ദനവന്റിം  കേണകഭാക്കുകമഭാള  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായനി സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുകേയുന്റിം ടെനി ഇനത്തനില്  4,00,00,000  രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കുനതനിനറ  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയ്യുകേയുന്റിം  സചയനിരുന.   എസറ.ഡനി.ജനി.  ബഭാചറ  3  പകേഭാരന്റിം
6,00,00,000  രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം ടെനി ശേതീര്ഷകേത്തനില് ആസകേ 29,97,73,310
രൂപ സചലവറ വനനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര്  കേത്തറ  നമര്  ബനി2/195/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി  5-8-2019  &
ബനി2/280/2019/ ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 29-7-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കേണ്ണൂര്  സസനടല്  പനിസണനിസല  വതീവനിന്റിംഗറ  യൂണനിറനികലയറ  പുതനിയ  യനങ്ങള  വഭാങ്ങനി
വതീവനിന്റിംഗറ  യൂണനിററ  നവതീകേരനിചറ  കൂടുതല് തടെവകേഭാര്കറ  സതഭാഴെനില് പരനിശേതീലനന്റിം നല്കുനതനിനുന്റിം
വഭാണനിജഭ്യഭാടെനിസഭാനത്തനില്  തണനിത്തരങ്ങള  നനിര്മനിക്കുനതനിനുമഭായനി  54,98,324  രൂപയുസടെ
എസ്റ്റേനികമററ കകേരള സര്കഭാര് സഭാപനമഭായനി ഇന്തഭ്യന ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ ഹഭാനറ ലന്റിം സടെകകഭാളജനി,
കേണ്ണൂര്  എന  സഭാപനത്തനില്നനിനന്റിം  ലഭഭ്യമഭാകനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  പസ്തുത  പദതനി
നടെപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  55  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 111)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

“2056-00-102-99-ജയനില്  നനിര്മനിത  സഭാധനങ്ങള-19 യകനഭാപകേരണങ്ങള" എന
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2018-19  വര്ഷന്റിം  1,000  രൂപ  മഭാതകമ  അനുവദനിചനിരുനള.  കേണ്ണൂര്
സസനടല് ജയനിലനിസല വതീവനിന്റിംഗറ യൂണനിറനികലയറ പുതനിയ യനങ്ങള വഭാങ്ങനി വതീവനിന്റിംഗറ യൂണനിററ
നവതീകേരനിചറ  കൂടുതല്  തടെവകേഭാര്കറ  സതഭാഴെനില്  പരനിശേതീലനന്റിം  നല്കുനതനിനുന്റിം
വഭാണനിജഭ്യഭാടെനിസഭാനത്തനില്  തണനിത്തരങ്ങള  നനിര്മനിക്കുനതനിനുമഭായനി  55  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനറ  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയനിരുന.  എനഭാല്  ടെനി
ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേതകേസയഭാനന്റിംതസന അനുവദനിചനിരുനനില.

(സര്കഭാര്  കേത്തറ  നമര്  ബനി2/195/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി  5-8-2019  &
ബനി2/280/2019/ ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 29-7-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

കൂത്തുപറമനില്  സസ്പെഷഭ്യല്  സബ് ജയനില്  നനിര്മനിക്കുനതനിനുന്റിം  സന്റിംസഭാനസത്ത  ജയനിലുകേളസടെ
നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില് 330 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 112)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

“2056-00-001-ജയനിലുകേളസടെ നവതീകേരണന്റിം-34 അദര് ചഭാര്ജ്ജസറ- 3 മറനിനന്റിം (പഭാന)"
എന ശേതീര്ഷകേത്തനില് 2018-19 വര്ഷന്റിം 1,30,00,000 രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.
കൂത്തുപറമനില്  സസ്പെഷഭ്യല്  സബറ  ജയനില്  നനിര്മനിക്കുനതനിനഭായനി ടെനി  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
3,30,00,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനറ  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയനിരുന.
എനഭാല്  2018-19  വര്ഷന്റിം ജയനിലുകേളസടെ നവതീകേരണന്റിം പദതനിയനില് ഉളസപടുത്തനി.  “4059-60-
051-71-ജയനിലുകേളസടെ  നവതീകേരണന്റിം  (പഭാന)”എന  സപഭാതമരഭാമത്തറ വകുപനിസന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
13,20,00,000 രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ടെനി ശേതീര്ഷകേത്തനില്നനിനന്റിം കൂത്തുപറമറ സസ്പെഷഭ്യല് സബറ
ജയനിലനിസന  നനിര്മഭാണത്തനിനറ 3,02,88,000  രൂപയുസടെ  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭഭ്യമഭാകനി.   ടെനി
ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേ തകേ ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര്  കേത്തറ  നമര്  ബനി2/195/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി  5-8-2019  &
ബനി2/280/2019/ ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 29-7-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

സന്റിംസഭാന  സര്കഭാര്  ജതീവനകഭാര്കറ  മലയഭാളന്റിം  കേമപ്യൂട്ടേനിന്റിംഗറ  പരനിശേതീലനന്റിം  നല്കേല്,
ഔകദഭ്യഭാഗനികേ  ഭഭാഷഭാ  ആകനിസല  വഭ്യവസകേള,  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള,  പധഭാനസപട്ടേ  ഉത്തരവകേള
എനനിവസയ  കുറനിചറ  സര്കഭാര്  ജതീവനകഭാസര  കബഭാധവല്കരനികല്,  ഭഭാഷഭാമഭാറ
പവര്ത്തനങ്ങള തഡ്വരനിതസപടുത്തല് എനനിവ ഉളസപസടെയുളള കേഭാരഭ്യങ്ങളകറ  98  ലക്ഷന്റിം രൂപ
ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 126)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  സഭാമത്തനികേ വര്ഷകത്തയറ രണറ ലക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ  "2070-00-119-97-
00-05-04-മററ  സചലവകേള”എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അനുവദനിചനിരുനതറ.  നവന്റിംബര്
ദനിനഭാകഘഭാഷന്റിം,  മഭാതൃഭഭാഷ ദനിനഭാകഘഭാഷന്റിം,  ഭഭാഷഭാമഭാറ  പവര്ത്തനങ്ങള തഡ്വരനിതസപടുത്തല്
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തടെങ്ങനിയ  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  രണറ  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അപരഭ്യഭാപ്ത
മഭായതനിനഭാല്  അഡതീഷണല്  ആതലറകസഷന  മുകഖന  5,00,000  രൂപ  കൂടെനി
അനുവദനിചനിരുന.

ആസകേ അനുവദനികസപട്ടേ ഏഴെറ ലക്ഷന്റിം രൂപയനില് (2018-19 സഭാമത്തനികേ വര്ഷസത്ത
ബജററ വനിഹനിതമഭായ  2  ലക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി ലഭനിച  5  ലക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം കചര്ത്തറ)
2,34,398 രൂപ സചലവഭായനി.  ബഭാകനി 4,65,602 രൂപ രണറ ഘട്ടേങ്ങളഭായനി സറണര് സചയ.
അനുവദനിച  തകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനികസപടെഭാത്തതനിനഭാല്  അധനികേ  തകേയ്ക്കുള്ള
ശേനിപഭാര്ശേ സമര്പനികകണ സഭാഹചരഭ്യന്റിം ഉണഭായനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഔ.ഭഭാ1/55/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 20-12-2019)

ശേനിപഭാര്ശേ

കേണ്ണൂര്  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിസന  അടെനിസഭാന  സക്കൗകേരഭ്യങ്ങള
സമചസപടുത്തുനതനിനുന്റിം  നനിര്മഭാണ  പവര്ത്തനകത്തഭാടെനുബനനിചറ  കകേടുപഭാടുകേള  സന്റിംഭവനിച
വതീടുകേളസടെ അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം നനിലവനിലുള്ള വനിഹനിതന്റിം തതീര്ത്തുന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 283.41
കകേഭാടെനി  രൂപ  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്   അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 150)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കേണ്ണൂര്  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിസന  അടെനിസഭാന  സക്കൗകേരഭ്യങ്ങള
സമചസപടുത്തുനതനികലകഭായനി  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയ
തകേയനില് 237.17 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അനുവദനിചറ നല്കേനിയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 33/ഡനി2/2018/ഗതഭാ., തതീയതനി 21-1-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

തനിരുവനന്തപുരന്റിം  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവള  വനികേസനത്തനിനഭായനി  18  ഏകര്  ഭൂമനി
അടെനിയന്തരമഭായനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുന്റിം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  പഭാകകജറ  അനുവദനിക്കുനതനിനുന്റിം
വനിമഭാനത്തഭാവള വനികേസനത്തനിനറ  ഭൂമനി  ഏസറടുത്തതമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  വനിവനിധ എല്.എ.ആര്.
കകേസുകേളനില്  കകേഭാടെതനിവനിധനിപകേഭാരമുളള  അധനികേതകേ  നല്കുനതനിനുന്റിം  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല്  300  കകേഭാടെനി  രൂപ  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്   അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 151)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തനിരുവനന്തപുരന്റിം  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവള  വനികേസനത്തനിനഭായനി  18  ഏകര്  ഭൂമനി
അടെനിയന്തരമഭായനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുന്റിം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  പഭാകകജറ  അനുവദനിക്കുനതനിനുന്റിം
വനിമഭാനത്തഭാവള വനികേസനത്തനിനറ  ഭൂമനി  ഏസറടുത്തതമഭായനി  ബനസപട്ടേ വനിവനിധ എല്.എ.ആര്.
കകേസുകേളനില്  കകേഭാടെതനിവനിധനിപകേഭാരമുളള  അധനികേതകേ  നല്കുനതനിനുന്റിം  പതപരസഭ്യന്റിം
നല്കുനതനിനുന്റിം  ആവശേഭ്യമഭായ  1,78,20,796  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി അനുവദനിചറ നല്കേനിയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 33/ഡനി2/2018/ഗതഭാ., തതീയതനി 21-1-2020)

2019-20 സഭാമത്തനികേ വര്ഷസത്ത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശേനിപഭാര്ശേ

പബനികേറ സർവ്വതീസറ കേമതീഷനറ വനിവനിധ കേണകനിനങ്ങളനിലഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ വനിഹനിതന്റിം
സമനിതനി പരനികശേഭാധനിച്ചു. ജതീവനകഭാർ, ദനിവസ കവതനകഭാർ, കേമതീഷൻ അന്റിംഗങ്ങള എനനിവരുസടെ
ശേമളന്റിം,  ക്ഷഭാമബത്ത,  സമഡനികല് റതീ-ഇന്റിംകമഴറസമനറ,  യഭാതഭാബത്ത,  പനി.എസറ.സനി.  പരതീക്ഷ
നടെത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സചലവകേള,  ഓഫതീസുകേളനിസലയുന്റിം  ഗസ്റ്റേറ  ഹക്കൗസുകേളനിസലയുന്റിം
ലവദത്യുതനി,  കേരന്റിം,  സടെലനികഫഭാൺ  ചഭാർജറ,  സകേട്ടേനിടെ വഭാടെകേ,  വഭാഹന അറകുറപണനികേള,  ഇനന
ചഭാർജറ,  പനി.എസറ.സനി.  ബള്ളറനിന/വജ്രജ ജൂബനിലനി  സസ്പെഷഭ്യല്  പതനിപറ  എനനിവയുസടെ
പസനിദതീകേരണത്തനിനുള്ള  സചലവകേള  തടെങ്ങനിയവയഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് തഭാസഴെപറയുന ശേതീർഷകേങ്ങളകറ
കനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

01-1 ശേമളന്റിം 1.9883 കകേഭാടെനി രൂപ

01-4 സമഡനികല് റതീഇന്റിംകബഴറസമനറ 9 ലക്ഷന്റിം രൂപ

04-1 യഭാതഭാബത്ത 2.5350 കകേഭാടെനി രൂപ

05-2 ലവദത്യുതനി സചലവറ 25 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05-3 സടെലനികഫഭാൺ സചലവറ 67.25 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05-4 മറനിനങ്ങള 4 കകേഭാടെനി രൂപ

06 വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി 55 ലക്ഷന്റിം രൂപ

07 പസനിദതീകേരണങ്ങള 60 ലക്ഷന്റിം രൂപ

17 സചറുകേനിടെ മരഭാമത്തറ പണനികേള 1.155 കകേഭാടെനി രൂപ
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18 സന്റിംരക്ഷണന്റിം 99.99 ലക്ഷന്റിം രൂപ

21-1 കമഭാകട്ടേഭാർ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങല് 1 കകേഭാടെനി രൂപ

21-2 സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളന്റിം 17.25 ലക്ഷന്റിം രൂപ

28 സതഭാഴെനിൽപരവന്റിം പകതഭ്യകേ
കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള സചലവകേള

21.2 കകേഭാടെനി രൂപ

34-3 മറനിനന്റിം 15 കകേഭാടെനി രൂപ

45 പനി.ഒ.എൽ. 12 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 1)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  സചലവനിസന  അടെനിസഭാനത്തനില്  കകേരള  പബനികേറ  സര്വ്വതീസറ
കേമതീഷസന  ശേമളമടെകമുള്ള  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  വര്ദനവറ
വരുത്തനിയനിട്ടുണറ.   വനിവനിധ ഭരണ സചലവകേളകറ അനുവദനിചനിരനിക്കുന നനിലവനിസല ബജററ
വനിഹനിതന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചറ തതീരുന മുറയറ പനി.എസറ.സനി. ശേനിപഭാര്ശേയനുസരനിചറ അധനികേ തകേ
ഉചനിതമഭാര്ഗ്ഗത്തനിലസടെ അനുവദനിക്കുനതഭാണറ.

കമല്ശേനിപഭാര്ശേകേളനില്  2051-00-102-99-17 Minor  Works  ― എന  ശേതീര്ഷകേത്തനി
സലഭാഴെനിസകേ  മസറലഭാ  ശേതീര്ഷകേങ്ങളനിലുന്റിം  ബജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിച  തകേ  മുഴുവനുന്റിം
സചലവഴെനിചനിട്ടേനില.  പസ്തുത ശേതീര്ഷകേത്തനില് 2019-20 സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം വനിഹനിതസമഭാനന്റിം
തസന  വകേയനിരുത്തനിയനിരുനനില.  കമല്സഭാഹചരഭ്യത്തനില്  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേകേളസടെ അടെനിസഭാനത്തനില് അധനികേതകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടേനില.  

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സസ്പെ.ഇ 1/92/2019-സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 10-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഓഫതീസുകേള  കേമപ്യൂട്ടേര്വല്കരനിക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം
റനിപയർ സചയ്യുനതനിനുമഭായനി നടെപ്പുസഭാമത്തനികേ വർഷന്റിം വകേയനിരുത്തനിയ തകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ
ഈ ശേതീർഷകേത്തനിൽ  2.6  കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 2)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഓഫതീസുകേള  കേമപ്യൂട്ടേര്വല്കരനിക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം
റനിപയർ  സചയ്യുനതനിനുമഭായനി  നടെപ്പുസഭാമത്തനികേ  വർഷന്റിം  പസ്തുത  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേതകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സസ്പെ.ഇ 1/92/2019-സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 10-8-2020)
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ശേനിപഭാര്ശേ

കവതനന്റിം,  ക്ഷഭാമബത്ത,  വഭാഹന  അറകുറപണനികേള,  സടെലനികഫഭാണ്  സചലവറ  എനതീ

ഇനങ്ങളനിലഭായനി  നനിലവനില്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം  നടെപ്പുവര്ഷസത്ത  സചലവകേളകറ

പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്   തഭാസഴെപറയുന  ശേതീര്ഷകേങ്ങളകറ

കനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

02 -കവതനന്റിം -   20 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05-3-സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ -   10 ലക്ഷന്റിം രൂപ

21-2-കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള   

സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളന്റിം -   1 ലക്ഷന്റിം രൂപ

34-3 – മററ സചലവകേള -    40 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 3)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

02-  കവതനന്റിം

2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  2052-00-090-99  ശേതീര്ഷകേത്തനിസല  01,  02,

03 എനതീ  ഉപശേതീര്ഷകേങ്ങളനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  ആസകേ  96,71,000  (യഥഭാക്രമന്റിം

78,18,000,  16,91,000,  1,62,000)  രൂപയഭാണറ.  ടെനി  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം

കമല്ശേതീര്ഷകേങ്ങളനില്നനിനന്റിം ആസകേ  91,75,999  രൂപ സചലവഭായനിട്ടുണറ.  അനുവദനിച തകേ

പരഭ്യഭാപ്തമഭായനിരുന.  അധനികേതകേ കവണനിവനനില.

05-3-  സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ

2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2052-00-090-99-05-OE-3  എന ശേതീര്ഷകേത്തനില്  

30-11-2019-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമര് 9433/2019/ധന ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം 30,00,000 ലക്ഷന്റിം രൂപ

അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

21-2

2019-20 സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 2,52,000

രൂപയഭാണറ.  അനുവദനിച തകേ പരഭ്യഭാപ്തമഭായനിരുന.  അധനികേതകേ കവണനിവനനില.
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34-3

2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി
20,00,000  രൂപയുന്റിം  അധനികേ  തകേയഭായനി  2,50,000  രൂപയുന്റിം  അനുവദനിചനിരുന.   ടെനി
ശേതീര്ഷകേത്തനില്നനിനന്റിം ആസകേ 21,96,871 രൂപ സചലവഴെനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 37/ബനി.ഡബപ്യൂ2/2019/സപഭാ.ഭ.വ.,  തതീയതനി 24-12-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിയമസഭഭാ  സകമളന  കേഭാലയളവനില്  നനിയമനനിര്മഭാണവന്റിം  മററ  നനിയമസഭഭാ
കജഭാലനികേളമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  അധനികേ  സമയ  കജഭാലനികേള  സചയ്യുന  നനിയമ  വകുപനിസല
ജതീവനകഭാര്കറ ഓവര്ലടെന്റിം അലവനസറ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി 01-6-ഓവര്ലടെന്റിം അലവനസറ
എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  30  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 4)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

“2052-00-090-95-01-6-ഓവര്ലടെന്റിം  അലവനസറ”എന  ബജററ  കേണകറ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേതകേ  അനുവദനിചറ  ഉത്തരവഭാകേണസമനറ  15-7-2019-സല
14823/അകക്കൗണറസറ- IV/2019/നനിയമന്റിം നമര് അനക്കൗകദഭ്യഭാഗനികേ കുറനിപറ പകേഭാരന്റിം ധനകേഭാരഭ്യ
വകുപനികനഭാടെറ  അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയുണഭായനി.   എനഭാല്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  സ്പെഷതീകേരണവന്റിം
പുറസപടുവനിച  സര്കഭാര്  ഉത്തരവകേളനില്  വഭ്യക്തതയുന്റിം  ധനകേഭാരഭ്യ  വകുപറ
ആവശേഭ്യസപട്ടേനിരുനതനിനഭാല് ആയതറ നനിയമ വകുപറ പരനികശേഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 14057/പഭാര്ല/2019/നനിയമന്റിം,  തതീയതനി 8-10-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഇനന  സചലവനിനത്തനികലകറ  നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2.5  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 5)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

“2052-00-090-95-45-പനി.ഒ.എല്”എന  ബജററ  കേണകറ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്

അധനികേ തകേ അനുവദനിചറ ഉത്തരവഭാകേണസമനറ ധനകേഭാരഭ്യ വകുപനികനഭാടെറ അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയുന്റിം

അതനിസന  അടെനിസഭാനത്തനില്  29-2-2020-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമര്  1715/2020/ധന

നമര്  സര്കഭാര്  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം  റതീഅകപഭാപനികയഷന  മുകഖന  1,34,000  രൂപ

അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം സചയ്യുകേയുണഭായനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 14057/പഭാര്ല/2019/നനിയമന്റിം,  തതീയതനി 8-10-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

സമഡനികല്  റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ  ഇനത്തനില്  നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന

വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്  ഇക്കൗ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 1

ലക്ഷന്റിം രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ

സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 6)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2052-00-090-94-00-01-4  എന

ശേതീര്ഷകേത്തനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  15,000  രൂപയഭാണറ.  അനുവദനിച  തകേ

പരഭ്യഭാപ്തമഭായനിരുന.  അധനികേ തകേ കവണനിവനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 37/ബനി.ഡബപ്യൂ2/2019/സപഭാ.ഭ.വ.,  തതീയതനി 24-12-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

നടെപ്പുവര്ഷന്റിം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടെനികേള  സുഗമമഭായനി  നടെത്തുനതനിനറ

നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീർഷകേത്തനില്  2.7  ലക്ഷന്റിം  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി

ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 7)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

23-9-2019-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്  7421/2019-ധന.  പകേഭാരന്റിം  1  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനവകുപറ  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  അധനികേവനിഹനിതന്റിം  ആവശേഭ്യസമങനില്
അനുകയഭാജഭ്യമഭായ സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുവഭാനുന്റിം ധനവകുപറ ആവശേഭ്യസപട്ടേനിട്ടുണറ.

നനിലവനില്  "ശ്രുതനി”ഹഭാളനിസന  ലഭഭ്യതയനുസരനിചഭാണറ  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടെനികേള
സന്റിംഘടെനിപനിക്കുനതറ.   പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടെനികേള  നടെത്തുനതനിനുകവണനി  മഭാതമഭായനി
പകതഭ്യകേ  ഹഭാള ഇലഭാത്തതറ  ഉകദ്ദേശേനിച  രതീതനിയനില് പരനിപഭാടെനികേള  സന്റിംഘടെനിപനിക്കുനതനിനറ
തടെസമഭാകുനണറ.  ഈ സഭാഹചരഭ്യത്തനില് ധനവകുപറ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തകേ
തടെര്നള്ള പരനിശേതീലന പരനിപഭാടെനികേള നടെത്തുവഭാന പരഭ്യഭാപ്തമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എ.ആര്11-I/11/2019/ഉഭപവ., തതീയതനി 7-1-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

കേമതീഷന  സചയര്മഭാന,  അന്റിംഗങ്ങള  എനനിവരുസടെ  സമഡനികല്  റതീ-ഇന്റിംകബഴ്  സ് സമനറ,
വഭാഹനങ്ങളസടെ  വഭാടെകേ,  കേമതീഷസന  പവര്ത്തനങ്ങസള  സഹഭായനിക്കുന  സപഭാഫഷണല്
ഏജനസനികേളസടെ  കസവനത്തനിനുള്ള  സചലവറ  എനനിവകേളകഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  01-4―സമഡനികല്  റതീ-ഇന്റിംകബഴ് സ് സമനറ  എന
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  5  ലക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  28―സതഭാഴെനില്പരവന്റിം  പകതഭ്യകേ  കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള
സചലവകേള  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  18  ലക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  97―വഭാഹനങ്ങളസടെ  വഭാടെകേ  എന
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2  ലക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 9)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  സമഡനികല്  റനി-ഇന്റിംകബഴറസമനറ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
3,15,000  രൂപയഭാണറ  അനുവദനിചനിരുനതറ.  മുനസഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  സചലവറ
കേണകനിസലടുത്തറ  5  ലക്ഷന്റിം  രൂപകൂടെനി  അനുവദനികണസമനറ  ആവശേഭ്യസപട്ടേനിരുനതനുസരനിചറ
സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുകേയുന്റിം സചയ.  എനഭാല് സമഡനികല് റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ ഇനത്തനില്
കേഭാബനിനററ പദവനിയനിലുള്ളവരുസടെ ബനില്ലുകേള '2013-00-101-99' എന ശേതീര്ഷകേത്തനില്നനിനറ
ടഷറനിയനില്നനിനന്റിം  പഭാസഭാകനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  '2052-00-092-81-00-01-4―സമ ഡനികല്
റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ'  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്നനിനന്റിം  സചയര്മഭാസന  സമഡനികല്
റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ  സചലവകേള  വനനിട്ടേനില.  ആയതനിനഭാല്  അധനികേമഭായനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയ
5 ലക്ഷന്റിം രൂപ ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.
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'2052-00-092-81-00-28―സതഭാഴെനില്പരവന്റിം  പകതഭ്യകേ  കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള
സചലവകേള'  എന ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം  ലഭഭ്യമഭായ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതത്തനിനുപുറസമ  17-6-2019-സല  G.O.(Rt.)No.4577/2019/Fin.  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം
12,00,000  രൂപ  അഡതീഷണല്  ആതലറകസഷന  ആയുന്റിം  22-2-2020-സല  G.O.
(Rt.)No.1467/2020/Fin.  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം  10,36,000  രൂപ  റതീ-അകപഭാപനികയഷന
മുകഖനയുന്റിം അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.  

'2052-00-092-81-00-97―വഭാഹനങ്ങളസടെ വഭാടെകേ' എന ശേതീര്ഷകേത്തനില് 2019-20
സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായ  6  ലക്ഷത്തനിനുപുറസമ  22-2-2020-സല
G.O.(Rt.)No.1467/2020/Fin.  പകേഭാരന്റിം  54,000  രൂപ  റതീ-അകപഭാപനികയഷന  മുകഖന
അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.  അധനികേമഭായനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ തകേ അനുവദനികകണതഭായനി
വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്എ.ആര്12-I/134/2019/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 5-11-2020 & 27-1-2021)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില് 10 ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 10)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  സഭാമത്തനികേ വര്ഷത്തനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  17,00,000  രൂപയഭാണറ.
19-3-2020-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമര് 2341/2020/ധന ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം 7,00,000 രൂപ
റതീ-അകപഭാപനികയഷന  മുകഖന  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അനുവദനിചനിരുന. ആസകേ  വനിഹനിതന്റിം
24,00,000 രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് 16,54,047 രൂപ സചലവഴെനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 37/ബനി.ഡബപ്യൂ2/2019/സപഭാ.ഭ.വ.,  തതീയതനി 24-12-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബപ്യൂകറഭാ  ഓഫറ  പബനികേറ  എനര്ലപസസറ  ഡയറകര്കറ  ശേമളവന്റിം  മററ
ആനുകൂലഭ്യങ്ങളന്റിം നല്കുനതനിനുന്റിം വകുപനിസന സവബ്ലസറനിസന നവതീകേരണത്തനിനുന്റിം അധനികേ
തകേ  ആവശേഭ്യമഭാസണനറ സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി 34  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 11)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബപ്യൂകറഭാ  ഓഫറ  പബനികേറ  എനര്ലപസസറ  ഡയറകര്കറ  ശേമളവന്റിം  മറഭാനുകൂലഭ്യങ്ങളന്റിം
നല്കുനതനിനുന്റിം വകുപനിനറ പുതനിയ കഫഭാകട്ടേഭാകകേഭാപനിയര് ഇനസ്റ്റേഭാള സചയ്യുനതനിനുമഭായനി 2019-20
സഭാമത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 3451-00-092-95-34-3 ശേതീര്ഷകേത്തനില് 9-7-2019-സല G.O.(Rt.)
No.5394/2019/Fin നമര് ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം 10 ലക്ഷന്റിം (പത്തുലക്ഷന്റിം) രൂപയുന്റിം 19-11-2019-സല
G.O.(Rt.)  No.9112/2019/Fin.  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം  22,55,000  രൂപയുന്റിം  (ഇരുപത്തനിരണറ
ലക്ഷത്തനി അമത്തനി അയഭായനിരന്റിം രൂപ) അധനികേ ധനഭാനുമതനിയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.  2019-20
സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആസകേ  32,55,000  രൂപ  (മുപത്തനി  രണറ  ലക്ഷത്തനി  അമത്തനി
അയഭായനിരന്റിം  രൂപ)  അധനികേ  ധനഭാനുമതനിയഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണറ.   പസ്തുത  തകേ  നടെപറ  സഭാമത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് മതനിയഭാകുനതഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി.പനി.ഇ 3/177/2019-PLGEA, തതീയതനി 21-1-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

സര്കഭാരനിസന  പുതനിയ  പരനിശേതീലന  നയത്തനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  ജതീവനകഭാര്ക്കുന്റിം
പരനിശേതീലനന്റിം  നല്കുനതനിനറ  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  16.72  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 13)

ഗുഡ്  ഗകവണനസറ സസനര് ആരന്റിംഭനിക്കുകേ, നവ കകേരള സൃഷനികഭായനി ഉകദഭ്യഭാഗസസര
പഭാപ്തരഭാക്കുനതനിനറ  പരനിശേതീലനന്റിം  നല്കുകേ,  ഓൺലലന  സടയനിനനിന്റിംഗറ  കപഭാര്ട്ടേല്  തടെങ്ങുകേ,
ഫഭാകല്റനികേളകറ ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള്ള പരനിശേതീലനന്റിം നല്കുകേ എനതീ ആവശേഭ്യങ്ങളകഭായനി
നപ്യൂ  സര്വ്വതീസറ  സപഭാസതീജഭ്യര്  പകേഭാരന്റിം  11.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 14)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയ  അധനികേ  വനിഹനിത്തനിനഭായനി  ഐ.എന്റിം.ജനി.  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം പസ്തുത സപഭാകപഭാസല് ധനകേഭാരഭ്യ വകുപനിസന പരനിഗണനയഭായനി നല്കുകേയുന്റിം
സചയനിരുന.



70

എനഭാല്  വനിഭവലഭഭ്യതകൂടെനി  കേണകനിസലടുത്തു  മഭാതകമ  അധനികേ  തകേ  അനുവദനിക്കുന
കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനികഭാനഭാവൂ എനന്റിം സര്കഭാരനിസന നനിലവനിസല സഭാമത്തനികേസനിതനിയനില് ബജററ
വനിഹനിതത്തനിനുന്റിം അധനികേമഭായനി ടെനി ശേതീര്ഷകേങ്ങളനില് തകേ അനുവദനികഭാനഭാവനില എന ധനകേഭാരഭ്യ
വകുപനിസന  അഭനിപഭായന്റിംകൂടെനി  പരനിഗണനിചറ  അധനികേതകേ  അനുവദനികകണതനില  എനന്റിം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 23/എ.ആര്.13(1)/2019/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 4-11-2020 & 20-1-2021)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഓഫതീസറ  സചലവകേളകഭായനി  അനുവദനിചനിരനിക്കുന  തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  10,000  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 21)
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എ.  ജനി.  &  ഒ.  റനി.  കേഭാരഭ്യഭാലയത്തനില് ഓഫതീസറ  സചലവകേളകഭായനി  2014-00-110-99
ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേഫണഭായനി 1,89,000 രൂപ 16-10-2019 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)
നമര് 8129/2019/ധനന്റിം ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 14057/പഭാര്ല/2019/നനിയമന്റിം, തതീയതനി 8-10-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  തഭാസഴെപറയുന
ശേതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  സമഭാത്തന്റിം  1.64  കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

05-2- ലവദത്യുതനിസചലവറ -  5 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05-4- മറനിനങ്ങള -  20 ലക്ഷന്റിം രൂപ

34-3- മററ സചലവകേള -  1 കകേഭാടെനി രൂപ

99 -  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദഭ്യ -  39 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 22)
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അഡഡ്വകകററ  ജനറല് കേഭാരഭ്യഭാലയത്തനിസന  2014-00-114-99―ലഭാ ഓഫതീസര്മഭാര് എന
ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേ വനിഹനിതമഭായനി 1,44,33,000 രൂപ ചുവസടെ പറയുന്റിം പകേഭാരന്റിം അനുവദനിച്ചു.

1. 05-2―ലവദത്യുതനിസചലവറ  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2,00,000  രൂപ  അധനികേ
 ഫണഭായനി  10-1-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  295/2020/ധനന്റിം

ഉത്തരവറ  പകേഭാരവന്റിം  19-2-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)
 നമര്  1383/2020/ധനന്റിം.  നമര്  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം  05-1  വഭാട്ടേര്  ചഭാര്ജസറ
 ശേതീര്ഷകേത്തനില്  നനിനറ  2,00,000  രൂപയുന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനി
 അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  (ആസകേ 4,00,000 രൂപ).

2. 05-4―മറനിനങ്ങള  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  3,88,000  രൂപ  28-1-2020
 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്  770/2020/ധനന്റിം നമര് ഉത്തരവറ പകേഭാരവന്റിം,
 5,00,000 രൂപ 27-2-2020 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമര്1637/2020/ധനന്റിം
 ഉത്തരവറ  പകേഭാരവന്റിം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  കൂടെഭാസത  3,00,000  രൂപ  10-3-2020
 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്  2064/2020/ധനന്റിം നമര് ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം

06-വഭാടെകേ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്നനിനന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളത
 മഭാണറ.  (ആസകേ 11,88,000 രൂപ).

3. 34-3―മററ  സചലവകേള  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  10-1-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.
 (സഭാധഭാ.)  നമര്  295/2020/ധനന്റിം  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം  1  കകേഭാടെനി
 അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

4. 99―വനിവരസഭാകങതനികേവനിദഭ്യ  എന ശേതീര്ഷകേത്തനില്  28,45,000  രൂപ  12-7-2019
തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര് 5488/2020/ധന.  നമര് ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 14057/പഭാര്ല/2019/നനിയമന്റിം,  തതീയതനി 8-10-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിയമവകുപറ  മുകഖന  നനിയമനികസപടുന  ജനിലഭാ  ഗവണ്സമനറ  പതീഡർ,  ഗവണ്സമനറ
അഡഡ്വകകററസറ  എനനിവരുസടെ  ശേമളന്റിം,  ആഭഭ്യന്തര  വകുപറ  നനിയമനിക്കുന  സസ്പെഷഭ്യല്  പബനികേറ
കപഭാസനികേപ്യൂട്ടേർ,  സസ്പെഷഭ്യല്  ഗവൺസമനറ  പതീഡര്  എനനിവരുസടെ  പതനിഫലന്റിം,  ഗവണ്സമനറ
പതീഡർമഭാര്കറ  അനുവദനിച  വഭാഹനത്തനിസന  ലഡ്രെെവർമഭാർക്കുള്ള  ദനിവസ  കവതനന്റിം,
ഇനനസചലവറ,  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ,  വഭാഹനങ്ങളസടെ  അറകുറപണനി  എനതീ
സചലവകേളകറ  നനിലവനിലുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമഭാവകേയനിസലനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശേതീർഷകേത്തനില്  2  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 23)
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ബഹ.  വനിഷയനനിര്ണയ  സമനിതനിയുസടെ  കമല്ശേനിപഭാര്ശേയുസടെ  അടെനിസഭാനത്തനില്
"2014-00-114-98”ശേതീര്ഷകേത്തനിനകേതീഴെനില്  വരുന  ബനസപട്ടേ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  നനിയമ
(കമഭാണനിററനിന്റിംഗറ സസല്) വകുപനിനറ അധനികേ തകേ അനുവദനിചറ ഉത്തരവഭാകേണസമനറ 22-7-2019-സല
15086/എന്റിം.സനി.1/2019/നനിയമന്റിം നമര് അനക്കൗകദഭ്യഭാഗനികേ കുറനിപറ മുകഖന ധനകേഭാരഭ്യ വകുപനികനഭാടെറ
അഭഭ്യര്ത്ഥനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  ധനകേഭാരഭ്യ  വഭ്യയന്റിം  (ബനി)  വകുപനിസന  1287581/വഭ്യയന്റിം
(ബനി2)/474/2019-ധന  നമര്  കേത്തറ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേധനന്റിം  ഉചനിതമഭാര്കഗ്ഗന
അനുവദനിക്കുനതഭാസണനറ  അറനിയനിചനിരുനതന്റിം  27-12-2019-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്
10195/19/ധന  എന  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം  1,50,00,000  (ഒരു  കകേഭാടെനി  അമതറ  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
മഭാതന്റിം) രൂപയുന്റിം അധനികേധനമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 14057/പഭാര്ല/2019/നനിയമന്റിം,  തതീയതനി 8-10-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

ജഡ് ജനിമഭാരുസടെയുന്റിം  ഓഫതീസറ  ജതീവനകഭാരുസടെയുന്റിം  സമഡനികല്  റതീ-ഇന്റിംകബഴ് സ് സമനറ,
യഭാതഭാബത്ത,  അവധനിയഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം,  ഓഫതീസുകേളസടെ  വഭാടെകേ,  മററ  ഓഫതീസറ  സചലവകേള,
വഭാഹന  അറകുറപണനികേള  തടെങ്ങനിയവയഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  തഭാസഴെപറയുന  ശേതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

01-4―സമഡനികല് റതീ-ഇന്റിംകബഴ് സ് സമനറ - 5 ലക്ഷന്റിം രൂപ

04-1―യഭാതഭാബത്ത - 2 ലക്ഷന്റിം രൂപ

04-2―സലന്റിംമഭാറ ബത്ത - 90,000 രൂപ

04-4―അവധനിയഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം - 20 ലക്ഷന്റിം രൂപ   

05-3―സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ - 4 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05-4―മറനിനങ്ങള - 9.49 ലക്ഷന്റിം രൂപ

06―വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി - 15.05 ലക്ഷന്റിം രൂപ

21 -1―കമഭാകട്ടേഭാർ വഭാഹനങ്ങള- വഭാങ്ങല് -     1.1199 കകേഭാടെനി രൂപ

21-2―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളന്റിം - 5.43 ലക്ഷന്റിം രൂപ

34―മററ സചലവകേള                           - 25.2 ലക്ഷന്റിം രൂപ

99―വനിവരസഭാകങതനികേവനിദഭ്യ - 4 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 26)
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2014-00-114-93―സകേല്സ  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  ജഡ്ജനിമഭാര്കഭായനി  സമഡനികല്
റതീ-ഇകമഴറസമനറ, യഭാത ബത്ത, സലന്റിം മഭാറ ബത്ത, അവധനി യഭാത ആനുകൂലഭ്യന്റിം, സടെലനികഫഭാണ്
സചലവറ,  മറനിനങ്ങള,  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനന്റിം-വഭാങ്ങല്,  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനന്റിം-സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
അറകുറപണനികേളന്റിം,  മറ്റു സചലവകേള, വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദഭ്യ എനതീ ശേതീര്ഷകേത്തനില് ആസകേ
14.5999  കകേഭാടെനി  രൂപ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയനിരുന  എങനിലുന്റിം  സമഡനികല്
റതീ-ഇകമഴറസമനറ എന ശേതീര്ഷകേത്തനില് 2,25,000 രൂപ 25-11-2019 തതീയതനിയനിസല സര്കഭാര്
ഉത്തരവറ (സഭാധഭാ.) നമര് 9240/2019/ഫനിന. പകേഭാരന്റിം സര്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 14057/പഭാര്ല/2019/നനിയമന്റിം,  തതീയതനി 8-10-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഓഫതീസനിസന  സുഗമമഭായ  പവര്ത്തനത്തനിനറ  നനിലവനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  തഭാസഴെപറയുന
ശേതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

01-ശേമളന്റിം 20 ലക്ഷന്റിം രൂപ

04-2-സലന്റിംമഭാറബത്ത 9,000 രൂപ

04-4-അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം 90,000 രൂപ

05-3-സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ 12,000 രൂപ

05-4- മറനിനന്റിം 5.8 ലക്ഷന്റിം രൂപ

99-വനിവരസഭാകങതനികേവനിദഭ്യ 2.9 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 27)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

(01) ശേമളന്റിം, (04-2) സലന്റിം മഭാറബത്ത, (04-4) അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം, (05-3) സടെലനികഫഭാണ്
സചലവറ, (05-4) മറനിനങ്ങള, (99)-വനിവരസഭാകങതനികേന്റിം എനതീ ശേതീര്ഷകേത്തനില് ആസകേ 2,98,100 രൂപ
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയനിരുന  എങനിലുന്റിം  (05-4)  മറനിനങ്ങള  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
1,50,000 രൂപയുന്റിം (99)-വനിവരസഭാകങതനികേന്റിം എനതീ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 5,00,000 രൂപയുന്റിം കൂടെനി ആസകേ
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6,50,000 രൂപ 29-2-2020 തതീയതനിയനിസല സര്കഭാര് ഉത്തരവറ (സഭാധഭാ.) നമര് 1704/2020/ഫനിന.
പകേഭാരന്റിം സര്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 14057/പഭാര്ല/2019/നനിയമന്റിം,  തതീയതനി 8-10-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

ജതീവനകഭാരുസടെ സമഡനികല് റതീ-ഇന്റിംകമഴ് സ റസമനറ, സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ വഭാടെകേ, വഭാഹനങ്ങളസടെ
ഇനന  സചലവറ  എനതീ  ആവശേഭ്യങ്ങളകഭായനി  നനിലവനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം
പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്   തഭാസഴെപറയുന ശേതീര്ഷകേങ്ങളകറ
കനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

01-4―സമഡനികല് റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ -4.73 ലക്ഷന്റിം രൂപ

06―വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി -10 ലക്ഷന്റിം രൂപ

45―പനി.ഒ.എല്. -4.5 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 28)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സമഡനികല് റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ  ഇനത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം  G.O.(Rt.)
No.8973/2019/Fin dated 14-11-2019,  G.O.(Rt.) No.425/2020/Fin. dated 16-1-2020
എനതീ  ഉത്തരവകേള  പകേഭാരന്റിം  2,17,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം  അതവഴെനി
സഭാപനത്തനിസന ആവശേഭ്യങ്ങള നനിറകവറസപടുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണറ.

വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  ഇനത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  G.O.(Rt.)
No.7450/2019/Fin dated 23-9-2019,  G.O.(Rt.) No.425/2020/Fin. dated 16-1-2020,
G.O.(Rt.) No.1914/2020/Fin. dated 5-3-2020 എനതീ ഉത്തരവകേള പകേഭാരന്റിം 7,28,000 രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.  അതവഴെനി സഭാപനത്തനിസന ആവശേഭ്യങ്ങള നനിറകവറസപടുകേയുന്റിം
സചയനിട്ടുണറ.

വഭാഹനങ്ങളസടെ ഇനന സചലവറ ഇനത്തനില് 2019-20 സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം  G.O.(Rt.)
No.7450/2019/Fin  dated 23-9-2019,  G.O.(Rt.)  No.425/2020/Fin.  dated 16-1-2020,
G.O.(Rt.) No.1914/2020/Fin. dated 5-3-2020 എനതീ ഉത്തരവകേള പകേഭാരന്റിം 2,86,000 രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.  അതവഴെനി സഭാപനത്തനിസന ആവശേഭ്യങ്ങള നനിറകവറസപടുകേയുന്റിം
സചയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എ.ആര്.12-2/48/2019/ഉഭപവ., തതീയതനി 5-11-2020 & 22-12-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)
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ശേനിപഭാര്ശേ

2019-സല  കലഭാകേറ സഭഭാ  സതരസഞടുപനിസന  പഭാരന്റിംഭസചലവകേളക്കുന്റിം  മററ  അനുബന
സചലവകേളക്കുമഭായനി അധനികേതകേ ആവശേഭ്യമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്
ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  27.60  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 33)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേമഭായനി  56,66,90,000  രൂപ  സര്കഭാര്
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 6129/ഇ.എ 1/2019/ഇലകേറ., തതീയതനി 11-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

സന്റിംസഭാന  നനിയമസഭയനികലകറ  ഏസതങനിലുന്റിം  വനികശേഷഭാല്  സഭാഹചരഭ്യത്തനില്
സതരസഞടുപറ  നടെത്തഭാനനിടെയഭായഭാല്  ആയതനികലക്കുള്ള  സചലവകേള  വഹനിക്കുനതറ  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  നനിനമഭാണറ.  നനിലവനില്  മകഞശേഡ്വരന്റിം  നനിയമസഭഭാ  മണലത്തനില്
ഉപസതരസഞടുപറ  നടെകത്തണതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  1  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 34)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേമഭായനി 7,71,00,000 രൂപ സര്കഭാര് അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 6129/ഇ.എ 1/2019/ഇലകേറ., തതീയതനി 11-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

2018-19  സഭാമത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  3.6  കകേഭാടെനി രൂപകയഭാളന്റിം സചലവറ  വനനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 37)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമര് 1969/2020/ധനന്റിം, തതീയതനി 7-3-2020 പകേഭാരന്റിം 56,63,000 രൂപ
അധനികേതകേ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം  കസഭാണല്  ഓഫതീസനികലയുന്റിം  കറഞറ  സഎ.ജനി.
ഓഫതീസുകേളനികലയുന്റിം  വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ  പതീമനിയന്റിം  അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം  ഓഫതീസറ
ആവശേഭ്യങ്ങളക്കുളള  മറ്റു  സചലവകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുന്റിം  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  19  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 38)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്
10240/ 2019/ധനന്റിം, തതീയതനി 30-12-2019, സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമര് 1797/2020/ധനന്റിം, തതീയതനി
2-3-2020 പകേഭാരന്റിം ആസകേ 51,55,000 രൂപ അധനികേതകേയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം  കസഭാണല്  ഓഫതീസനികലയുന്റിം  കറഞറ  സഎ.ജനി.  ഓഫതീസനികലയുന്റിം
സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേളകഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  4.8  കകേഭാടെനി   രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 39)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര് 478/2020/ധനന്റിം, തതീയതനി 17-1-2020 പകേഭാരന്റിം 25 ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേതകേ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

2019-സല കലഭാകേറ സഭഭാ സതരസഞടുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ സചലവകേള, മററ  ആകേസനികേ
സചലവകേള എനനിവ  വഹനിക്കുനതനിനറ  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  4.2  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി   അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 40)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
931/2020/ധനന്റിം,  തതീയതനി  3-2-2020,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  1343/2020/ധനന്റിം,  തതീയതനി
18-2-2020 പകേഭാരന്റിം ആസകേ 2,25,57,000 രൂപ അധനികേ തകേയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാനകത്തയുന്റിം  കസഭാണല്  ഓഫതീസുകേളനിസലയുന്റിം  കറഞറ  ഐ.ജനി.
ഓഫതീസുകേളനിസലയുന്റിം  ഇനന  സചലവനിനഭായനി  നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  2019-സല കലഭാകേ റസഭഭാ ഇലക്ഷനുമഭായനി ബനസപട്ടേറ
വഭാഹനങ്ങളസടെ ഇനന ഉപകഭഭാഗന്റിം കൂടുനതകൂടെനി കേണകനിസലടുത്തറ  ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 3 കകേഭാടെനി
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ
സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 41)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
1083/2020/ധനന്റിം,  തതീയതനി  7-2-2020,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  1770/2020/ധനന്റിം,  തതീയതനി
2-3-2020 പകേഭാരന്റിം ആസകേ 2,10,30,000 രൂപ അധനികേ തകേയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ  കുടെനിശനികേ  (ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന  ഡപ്യൂട്ടേനികേള
തടെങ്ങനിയവ) തതീര്ക്കുനതനിനറ  നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്
29  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 42)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമര് 3004/2019/ധനന്റിം, തതീയതനി 12-4-2019 പകേഭാരന്റിം 1,43,000 രൂപ
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കകേരള  കപഭാലതീസറ  അകഭാഡമനിയനിസല  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം
സന്റിംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി നനിലവനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാൽ ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനിൽ  6.39  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 43)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേ  തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  വകുപനിസല  മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല്  ജതീവനകഭാര്  ഉളസപസടെ  മുഴുവന
ജതീവനകഭാര്ക്കുന്റിം  സടയനിനനിന്റിംഗറ  നല്കുനതനിനറ   ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനിൽ  50  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 44)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേ  തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

സനി.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേളകഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  47  ലക്ഷന്റിം രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 45)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേ  തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ കുടെനിശനികേ  (ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന ഡപ്യൂട്ടേനികേള
തടെങ്ങനിയവ) തതീര്കകണതനിനഭാല് നനിലവനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനിൽ  2.6  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 46)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമര് 3004/2019/ധനന്റിം, തതീയതനി 12-4-2019 പകേഭാരന്റിം  18,08,000 രൂപ
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

എസറ.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെ അറകുറപണനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  ഈ ശേതീർഷകേത്തനിൽ  45.2  ലക്ഷന്റിം രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 47)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേ  തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഇലക്ഷൻ,  ശേബരനിമല  ഡപ്യൂട്ടേനി  എനനിവയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേള
മഭാറുനതനിനുന്റിം,  പുതനിയ  വനനിതഭാ  ബറഭാലനിസന  രൂപതീകേരണന്റിം,  2019-സല  കലഭാകേറ സഭഭാ
സതരസഞടുപറ എനനിവമൂലന്റിം ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനിൽ കൂടുതൽ തകേ കവണനിവരുസമനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനിൽ  11.015  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.  

(ഖണനികേ 48)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര് 3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി 12-4-2019 പകേഭാരന്റിം  1,71,07,000 രൂപ
അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനകേഭാല  കുടെനിശനികേ  തതീര്ക്കുനതനികലക്കുന്റിം  9  ബറഭാലനിയനനികലക്കുള്ള  അടുത്ത
സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  സചലവനിനഭായുന്റിം  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  1.9  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 49)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേ  തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

ഫണനിസന  അപരഭ്യഭാപ്തതമൂലന്റിം  ബറഭാലനിയനുകേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച
അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകഭാന  സഭാധനിക്കുനനില  എനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 23.67 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 50)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബറഭാലനിയന  യൂണനിറ്റുകേളനികലകറ  കേമപ്യൂട്ടേറുന്റിം  മററ  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളന്റിം
വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  19-യകനഭാപകേരണങ്ങള  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  70  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 51)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേ  തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കകേരളത്തനിസല 9 ബറഭാലനിയന യൂണനിറ്റുകേളനിസല ഗസ്റ്റേറ അദഭ്യഭാപകേര്ക്കുള്ള പതനിഫലന്റിം,
പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി  പനി.എസറ.സനി.  അലഡഡ്വസറ  സചയ്യുന  കപഭാലതീസറ  സടയനിനനികേളസടെ
സമഡനികല്  സടെസ്റ്റുകേള  നടെത്തുന  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുള്ള  പതനിഫലന്റിം,  സ്തുതഭ്യര്ഹമഭായ
കസവനത്തനിനുള്ള  സമഡലുകേള,  റനിവഭാര്ഡുകേള,  കപഭാലതീസറ  കസനയനിസല  കേഭായനികേ
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തഭാരങ്ങളക്കുള്ള  ഡയററ  അലവനസറ  തടെങ്ങനിയ  സചലവകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനറ
നനിലവനിസല ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  കൂടെഭാസത
2019-സല  കലഭാകേറ സഭഭാ  ഇലക്ഷനുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനിവരുസമനതനിനഭാലുന്റിം  ബറഭാലനിയനുകേളസടെ  പരനിശേതീലനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ
പരനിപഭാടെനികേളസടെ  സുഗമമഭായ നടെത്തനിപനിനഭായുന്റിം  ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2.54  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 52)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
7857/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  3-10-2019  പകേഭാരന്റിം  ആസകേ  20,23,000  രൂപ  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഇന്തഭ്യഭാ റനിസര്വറ  ബറഭാലനിയസന പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി സന്റിംസഭാനത്തനിനറ  അകേത്തുന്റിം
പുറത്തുന്റിം  കസനഭാന്റിംഗങ്ങളകറ  യഭാത  സചകയണനിവരുനതറ  കേണകനിസലടുത്തുന്റിം  ശേബരനിമല,
ഇലക്ഷന    ഡപ്യൂട്ടേനി  സന്റിംബനനിച  കുടെനിശനികേ  ബഭാദഭ്യത  തതീർക്കുനതനിനുന്റിം  സഭാമത്തനികേ
വർഷഭാവസഭാനന്റിംവസരയുള്ള  സചലവകേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2.05  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 53)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
3121/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  22-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്  9915/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി
18-12-2019 പകേഭാരന്റിം ആസകേ 46,77,000 രൂപ അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ഐ.  ആര്.  ബറഭാലനിയസന  വഭാഹനങ്ങളസടെയുന്റിം  ആനനി  നകല്  ഓപകറഷനറ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങളസടെയുന്റിം  അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയന്റിം  നടെത്തുനതനിനറ
നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ   ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  9.68  ലക്ഷന്റിം രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ   സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 54)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
3121/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  22-4-2019  പകേഭാരന്റിം  ആസകേ  5,00,000  രൂപ  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഐ. ആര്. ബറഭാലനിയസന വഭാഹനങ്ങളസടെയുന്റിം മഭാകവഭായനിസ്റ്റേറ കവട്ടേയറ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള
തണര്കബഭാളട്ടേറ  കേമഭാകനഭാകേളസടെ  വഭാഹനങ്ങളസടെയുന്റിം  ഇനനസചലവറ  വഹനിക്കുനതനിനറ
നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  കലഭാകേറ സഭഭാ
ഇലക്ഷനുമഭായനി ബനസപട്ടേറ   ഉണഭാകേഭാവന അധനികേ സചലവറ  കൂടെനി കേണകനിസലടുത്തറ ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  26.42 ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 55)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
3121/  2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  22-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  1997/2020/ധനന്റിം,  തതീയതനി
7-3-2020 പകേഭാരന്റിം ആസകേ 12,20,000 രൂപ അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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കുറകൃതഭ്യന്റിം നടെനറ  15  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് ഇടെകഭാല നഷപരനിഹഭാരന്റിം നല്കുനതനിനുന്റിം

യഥഭാസമയന്റിം  തസന  നഷപരനിഹഭാര  തകേ  ലഭഭ്യമഭാക്കുനതനിനുന്റിം  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം

പരഭ്യഭാപ്തമല എനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 3 കകേഭാടെനി

രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ

സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 56)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2055-00-108-99―വനികനിന്റിം  കകേഭാമനകസഷന  ഫണറ  എന  ശേതീര്ഷകേന്റിം  2019-20  സഭാമത്തനികേ

വര്ഷസത്ത III SDG യനില് അനുവദനിച്ചു.  കടെഭാകണ് തകേയഭായനി 1000 രൂപയുന്റിം അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  ടെനി.എ.  ഇനത്തനിലുള്ള  കുടെനിശനികേ  സകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കുനതനിനുന്റിം,

2019-സല  കലഭാകേ റസഭഭാ  സതരസഞടുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഡപ്യൂട്ടേനികറ  നനികയഭാഗനിക്കുന

കപഭാലതീസുകേഭാര്കറ  ടെനി.എ.  നല്കുനതനിനുമഭായനി  ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  20.50  കകേഭാടെനി  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി

ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 57)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്

8309/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  22-10-2019  പകേഭാരന്റിം  ആസകേ  6,78,76,000  രൂപ  അധനികേതകേ

അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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കപഭാലതീസറ  വകുപനിസല വഭാഹനങ്ങളസടെ ഇനഷഡ്വറനസറ  പതീമനിയന്റിം അടെയ്ക്കുനതനിനുന്റിം മററ
ഓഫതീസറ  സചലവകേളക്കുന്റിം  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാലുന്റിം  കലഭാകേ റസഭഭാ
സതരസഞടുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ സചലവകേളകൂടെനി കേണകനിസലടുത്തുന്റിം ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്
9.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 58)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
8309/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  22-10-2019  പകേഭാരന്റിം  ആസകേ  16,50,500  രൂപ  അധനികേതകേ
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷന സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെയുന്റിം ജനിലഭാ കപഭാലതീസറ ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങളസടെയുന്റിം
മരഭാമത്തുപണനികേളകഭായനി  നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  48  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 59)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

പളയന്റിം  ബഭാധനിച  ജനിലകേളനിസല  കപഭാലതീസറ  കസ്റ്റേഷനുകേളസടെ  അറകുറപണനികേള
അടെനിയന്തരമഭായനി  നടെത്തുനതനിനുന്റിം  കപഭാലതീസറ  കസ്റ്റേഷനുകേളസടെ  നവതീകേരണത്തനിനുന്റിം
നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  67.47  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 60)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനിൽ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  7.25  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 61)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷനുകേളനിസലയുന്റിം ജനിലഭാ കപഭാലതീസറ ഓഫതീസുകേളനിസലയുന്റിം വഭാഹനങ്ങളസടെ
അറകുറപണനികേളകഭായനി  നനിലവനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാലുന്റിം
2019-സല  കലഭാകേ റസഭഭാ  സതരസഞടുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഉണഭാകുന  സചലവകേള  കൂടെനി
കേണകനിസലടുത്തുന്റിം ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  8.4614  കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 62)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
8309/  2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  22-10-2019  പകേഭാരന്റിം ആസകേ  1,51,00,000  രൂപ അധനികേതകേ
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

ജനിലഭാ കപഭാലതീസറ ഓഫതീസുകേളസടെ ലദനന്റിംദനിന സചലവകേള,  ശേബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടെന
സമയത്തുന്റിം  മകേരവനിളകറ  സമയത്തുന്റിം  സസ്പെഷഭ്യല്  ഡപ്യൂട്ടേനികഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുനവര്കറ
പതനിഫലന്റിം നല്കേല്, 2019-സല കലഭാകേ റസഭഭാ സതരസഞടുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ സചലവകേള
എനനിവയഭായനി നനിലവനില് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  11.4  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 63)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
3121/  2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  22-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  8309/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി
22-10-2019, സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമര് 8405/2019/ധനന്റിം, തതീയതനി 24-11-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)
നമര്  7857/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  3-10-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്  413/2020/ധനന്റിം,
തതീയതനി 16-1-2020 പകേഭാരന്റിം ആസകേ 6,22,61,000 രൂപ അധനികേതകേ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  ടെനി.എ.  ഇനത്തനിലുള്ള  കുടെനിശനികേ  നല്കകേണതനിനഭാല്  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില് 4 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.  

(ഖണനികേ 64)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്  3004/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  12-4-2019,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമര്
9843/2019/ധനന്റിം,  തതീയതനി  13-12-2019  പകേഭാരന്റിം  ആസകേ  5,01,000  രൂപ  അധനികേതകേ
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

ശേബരനിമല,  ഇലക്ഷന  ഡപ്യൂട്ടേനികേള  തടെങ്ങനിയവയുസടെ  ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേളസടെ  കുടെനിശനികേ
തതീര്കകണതള്ളതനിനഭാലുന്റിം  2019-സല  കലഭാകേ റസഭഭാ  സതരസഞടുപറ  നടെക്കുന  സഭാഹചരഭ്യന്റിം
കേണകനിസലടുത്തുന്റിം  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  28  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 65)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

തൃശ്ശൂര് കഫഭാറനസനികേറ സയനസറ ലഭാബനിസന അറകുറപണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി
ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  40  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 66)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സന്റിംസഭാനന്റിം  കേടുത്ത  സഭാമത്തനികേ  പതനിസനനിയനിലഭായതനിനഭാല്  അടുത്ത  വര്ഷസത്ത
പദതനി/പദതനികയതര ബഡ്ജററ വനിഹനിതത്തനില് നനിനന്റിം തകേ കേസണത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശേനിച്ചു..

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

പുതനിയ കപഭാലതീസറ കസ്റ്റേഷനുകേളസടെ പവർത്തനങ്ങളകഭായനി ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനിൽ  2.684
കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ
സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

ഖണനികേ 67)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  ആസഭാന  മന്ദനിരങ്ങളസടെ  നനിർമഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി  ഈ
ശേതീർഷകേത്തനിൽ  8.8303  കകേഭാടെനി   രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 68)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

കപഭാലതീസറ  വകുപനിസല  കമജര്  നനിര്മഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി  നപ്യൂ  സര്വ്വതീസറ
സപഭാസതീജഭ്യര് പകേഭാരന്റിം 88.0419575 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 69)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുള്ളനില്  സചലവറ  പരനിമനിതസപടുത്തനിയതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)
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ശേനിപഭാര്ശേ

വഭാര്ഷനികേ പരനിപഭാലന കേരഭാര് (AMC)

കപഭാലതീസറ വകുപനിസന ആധുനതീകേരണത്തനിസന ഭഭാഗമഭായനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ള വനിലകയറനിയ
ഉപകേരണങ്ങളസടെയുന്റിം,  നവതീന  സഭാകങതനികേവനിദഭ്യ  അടെനിസഭാനമഭാകനിയുള്ള  കഫഭാറനസനികേറ
ഉപകേരണങ്ങളസടെയുന്റിം,  സുരക്ഷഭാഉപകേരണങ്ങളസടെയുന്റിം മററ  ആശേയവനിനനിമയ ഉപകേരണങ്ങളസടെയുന്റിം
പവര്ത്തന  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം  കുറഞ  കേഭാലയളവനില്  വതീണന്റിം  പസ്തുത
ഉപകേരണന്റിം  വഭാങ്ങുനതമൂലമുള്ള  അധനികേബഭാധഭ്യത  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുന്റിം  ഉപകേരണങ്ങള
പൂര്ണമഭായുന്റിം  പവര്ത്തനസജ്ജമഭാകനി  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുന്റിം  പസ്തുത  ഉപകേരണങ്ങളസടെ
വഭാറനനി കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുനമുറയറ അവ ലഭഭ്യമഭാകനിയ ഏജനസനിയുമഭായനി വഭാര്ഷനികേ
പരനിപഭാലന  കേരഭാര്  (AMC)  ഉണഭാകകണതറ  അതഭ്യഭാവശേഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.

നനിലവനില്  വഭാര്ഷനികേ  പരനിപഭാലന  കേരഭാറനിനുള്ള  സചലവറ  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനറ
19―യകനഭാപകേരണങ്ങള  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അനുവദനിക്കുന  തകേ  തതീസര
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്, വഭാര്ഷനികേ പരനിപഭാലന കേരഭാറനില് ഏര്സപടുനതനിനുന്റിം ലലസനസറ ഫതീ
നല്കുനതനിനുമഭായനി  പുതനിയ  ശേതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനികണസമനന്റിം  ആനുപഭാതനികേമഭായ  തകേ
വകേയനിരുത്തണസമനന്റിം സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 70)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

നനിലവനിസല സനിതനി തടെരുന.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

വനിജനിലനസനിസന  വയനഭാടെറ  യൂണനിറനിനുകവണനി  കുപഭാടെനി  വനികലജനില്  സകേട്ടേനിടെന്റിം
നനിര്മനിക്കുനതനിനഭായനി  2  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം,  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  മുട്ടേത്തറയനില്  വനിജനിലനസറ
കകേഭാന്റിംപകറ  നനിര്മനിക്കുനതനിനഭായനി  15  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം,  വനിജനിലനസറ  ഡയറകകററനിസല
സലദക്കൗര്ലഭഭ്യന്റിം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി നനിലവനിസല പധഭാന സകേട്ടേനിടെത്തനിനു മുകേളനില് ലലററ
റൂഫറ  സഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം  അനുബന  നനിര്മഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  1  കകേഭാടെനി
രൂപയുന്റിം  അടെകന്റിം  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  ആസകേ  18  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 71)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

വനിജനിലനസറ  കകേഭാന്റിംപകനിസന നനിര്മഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ആരന്റിംഭനിചനിട്ടേനിലഭാത്തതനിനഭാല്

ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേ തകേ വകേയനിരുകത്തണ ആവശേഭ്യന്റിം വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

വഭാടെകേ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  ഓഫതീസുകേളസടെ  വഭാടെകേ,  സവള്ളകരന്റിം,

വഭാഹനങ്ങളസടെ  ഇനഷഡ്വറനസറ,  വഭാഹനങ്ങളസടെ  അറകുറപണനികേള,  സലന്റിംമഭാറബത്ത

തടെങ്ങനിയ  സചലവകേളകഭായനി  നനിലവനില്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം

പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല്  തഭാസഴെപറയുന  ശേതീര്ഷകേങ്ങളകറ  കനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി

ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

04-2―സലമഭാറബത്ത - 2 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05-1―സവള്ളകരന്റിം - 1 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05-4―മറനിനങ്ങള - 15 ലക്ഷന്റിം രൂപ

06―വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി - 5 ലക്ഷന്റിം രൂപ

15―രഹസഭ്യകസവനസചലവകേള - 15 ലക്ഷന്റിം രൂപ

21-2―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള - 5 ലക്ഷന്റിം രൂപ

സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളന്റിം

(ഖണനികേ 72)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

14-1-2020-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  374/2020/ധന  പകേഭാരന്റിം  തഭാസഴെപറയുന

ശേതീര്ഷകേങ്ങളനില് അധനികേതകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണറ:

05-1―സവള്ളകരന്റിം - 2 ലക്ഷന്റിം രൂപ

06―വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി - 2 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)



92

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനില്   ഒഴെനിവള്ള  എൻകേഡ്വയറനി  കേമതീഷണർ  ആനഡറ  സസ്പെഷഭ്യൽ  ജഡ റജനിയുസടെ
തസനികേയനികലകറ  നനിയമനിതനഭാകുന  ഓഫതീസര്കറ  ടഭാനസ്ഫര്  ഗ്രേഭാനറ  നല്കുനതനിനറ
നനിലവനില്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  പസ്തുത  സചലവകൂടെനി
പരനിഗണനിചറ  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  70,000  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 73)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

നനിലവനിസല  ജഡ്ജനിയുസടെ  സലന്റിംമഭാറവമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ടഭാനസ്ഫര്  ഗ്രേഭാനറ
ആവശേഭ്യസപടെഭാത്തതനിനഭാല് അധനികേതകേ വകേയനിരുകത്തണനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

കേമപ്യൂട്ടേര്വല്കരണന്റിം,  മററ  ഓഫതീസറ  സചലവകേള  എനനിവയഭായനി  നനിലവനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
7  ലക്ഷന്റിം രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണ
സമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 74)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

14-2-2020  തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമര്  1227/20/ധന.  ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം
2062-00-105-67-01-4  സമഡനികല്  റതീ-ഇകമഴറസമനറ  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
65,000 രൂപയുന്റിം 19-3-2020 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമര് 2320/20/ധന ഉത്തരവറ
പകേഭാരന്റിം 2062-00-105-67-99-IT എന ശേതീര്ഷകേത്തനില് 1,76,000 രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

നനിലവനില്  സമഡനികല്  റതീ-ഇന്റിംകബഴ് സ് സമനറ  ഇനത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  50,000  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 75)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

10-7-2019  തതീയതനിയനിസല  G.O.(Rt)No.  5436/2019/Fin.  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം
50,000 രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

ദനിവസ  കവതനഭാടെനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  ജതീവനകഭാര്കറ  കവതനന്റിം
നല്കുനതനിനറ നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 75,000
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ
സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 76)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

10-7-2019  തതീയതനിയനിസല  G.O.(Rt)  No.  5436/2019/Fin.  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം
1,00,000  രൂപയുന്റിം 22-1-2020 തതീയതനിയനിസല ഉത്തരവറ  G.O.(Rt) No. 646/2020/Fin.
പകേഭാരന്റിം 1,50,000 രൂപയുന്റിം അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

കേഭ്യഭാന്റിംപറ  സനിറനിന്റിംഗറ  നടെത്തുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാകുന  ജതീവനകഭാര്കറ
യഭാതഭാബത്ത  നല്കുനതനിനുന്റിം  മുന  വര്ഷസത്ത  കുടെനിശനികേ  നല്കുനതനിനുന്റിം  നനിലവനിസല
വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്   75,000  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 77)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

10-7-2019  തതീയതനിയനിസല  G.O.(Rt)  No.  5436/2019/Fin.  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം
75,000 രൂപയുന്റിം 2-3-2020 തതീയതനിയനിസല ഉത്തരവറ  G.O.(Rt) No. 1798/2020/Fin പകേഭാരന്റിം
60,000 രൂപയുന്റിം അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)
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ശേനിപഭാര്ശേ

വനിജനിലനസറ  കകേസുകേള  ലകേകേഭാരഭ്യന്റിം  സചയ്യുന  എറണഭാകുളന്റിം,  ഇടുകനി  എനതീ
ജനിലകേളനില്  നടെക്കുന  കേഭ്യഭാമറ  കകേഭാടെതനികേളനില്  പസങടുക്കുനതനിനഭായനി  ഓഫതീസറ  വഭാഹനങ്ങള
നനിരന്തരമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  50,000  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 78)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

G.O.(Rt) No. 5436/2019/Fin. dated 10-7-2019 ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം 50,000 രൂപ
അനുവദനിച്ചു.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഓഫതീസറ  പവര്ത്തനന്റിം ആരന്റിംഭനിച  20-2-2016  മുതലുള്ള സകേട്ടേനിടെ  വഭാടെകേ സകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 79)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സകേട്ടേനിടെ  ഉടെമ  വഭാടെകേ  കേരഭാര്  ഒപ്പുവയഭാത്തതനിനഭാല്  അധനികേ  തകേസയഭാനന്റിം  അനുവദനികകണനി
വനനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

കമല്  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  ഈ
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  25,000  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 80)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അനുവദനിച  തകേയുസടെ  പരനിധനിക്കുള്ളനില്  യഭാതഭാ  സചലവകേള  നനിനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേന്റിം തകേ അനുവദനികകണനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)
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ശേനിപഭാര്ശേ

2012  ഡനിസന്റിംബര്  മുതല്  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ലതയഭാടെറ  വഭാടെകേ  സകേട്ടേനിടെത്തനില്
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന വനിജനിലനസറ  ലടബപ്യൂണലനിനറ  പതനിവര്ഷന്റിം  ഏകേകദശേന്റിം  7.10  ലക്ഷന്റിം
രൂപ വഭാടെകേ ഇനത്തനില് സചലവഴെനികകണനിവരുനസണനന്റിം വനിജനിലനസറ ലടബപ്യൂണലനിനറ
സനിരന്റിം മന്ദനിരന്റിം നനിര്മനിക്കുനതനിനഭായനി അനുകയഭാജഭ്യമഭായ സലന്റിം കേസണത്തനി നല്കുവഭാന
സര്കഭാര് തനിരുവനന്തപുരന്റിം ജനിലഭാ കേളകര്കറ നനിര്കദ്ദേശേന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം ബനസപട്ടേ
ഉകദഭ്യഭാഗസര് സമനിതനിയനില് കബഭാധനിപനിചനിട്ടുള്ളതനിസന അടെനിസഭാനത്തനില് വഭാടെകേ ഇനത്തനില്
സര്കഭാരനിനുണഭാകുന  അധനികേ  ബഭാധഭ്യത  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന  വനിജനിലനസറ  ലടബപ്യൂണലനിനറ
സകേട്ടേനിടെന്റിം  നനിര്മനിക്കുനതനിനഭായനി  പുതനിയ  ശേതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിചറ,  അതനില്  കടെഭാകണ്
സപഭാവനിഷന വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 81)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പുതനിയ മന്ദനിരന്റിം നനിര്മനിക്കുനതനികലകറ പുതനിയ ശേതീര്ഷകേന്റിം ലഭഭ്യമഭാകഭാന വനിശേദമഭായ
റനികപഭാര്ട്ടേറ  വനിജനിലനസറ  ലടബപ്യൂണല്  സമര്പനിട്ടേനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അധനികേതകേ
അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

കലഭാകേഭായുക്ത,  ഉപകലഭാകേഭായുക്ത,  രജനിസ്ട്രേഭാർ,  സഡപപ്യൂട്ടേനി  രജനിസ്ട്രേഭാർ,  ഓഫതീസറ  സ്റ്റേഭാഫറ
എനനിവരുസടെ  സമഡനികല് റതീഇന്റിംകബഴറസമനറ  സകയനിമുകേള മഭാറനിനല്കുനതനിനറ   നനിലവനിൽ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  4  ലക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ
സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 82)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേ തകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി., തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

കലഭാകേഭായുക്ത, ഉപകലഭാകേഭായുക്ത, രജനിസ്ട്രേഭാര്, സഡപപ്യൂട്ടേനി രജനിസ്ട്രേഭാര് എനനിവര്കറ അവധനി
യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം  നല്കുനതനിനറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല്
ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  3  ലക്ഷന്റിം  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 83)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേ തകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

അടെനിയന്തര ആവശേഭ്യന്റിം കേണകനിസലടുത്തറ പുതനിയ വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനറ സര്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 84)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

19-12-2019  തതീയതനിയനിസല  G.O.(Rt)  No.  9958/2019/Fin.  ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം
20,41,000 രൂപ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

കേഭ്യഭാമറ  സനിറനിന്റിംഗുകേളമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഓഫതീസറ  വഭാഹനങ്ങള  നനിരന്തരന്റിം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാലുന്റിം  വഭാഹനങ്ങളസടെ  കേഭാലപഴെകന്റിം  കേഭാരണത്തഭാലുന്റിം
അറകുറപണനികേളകറ കൂടുതല് തകേ സചലവഭാകുനതനിനഭാല് നനിലവനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള
വനിഹനിതന്റിം പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല് ഇക്കൗ ശേതീര്ഷകേത്തനില്
1  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 85)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേ തകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/2019/വനിജനി, തതീയതനി 13-8-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

തളനിപറമറ  സസ്പെഷഭ്യല്  സബ് ജയനില്  നനിര്മഭാണ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനറ
നനിലവനില് വകേയനിരുത്തനിയ തകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  10  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി   അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 86)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തളനിപറമറ  സസ്പെഷഭ്യല്  സബറ  ജയനിലനിസല  നനിര്മഭാണ  പവൃത്തനികേളക്കുകവണനി
16-10-2019-സല  സ.ഉ.(ലകേ)നമര്  154/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം   ഉത്തരവറ   പകേഭാരന്റിം   7.75
കകേഭാടെനി രൂപയുസടെ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന. 2019-20  സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം ടെനി തകേ
മുഴുവനുന്റിം വനിനനികയഭാഗനികഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല് അധനികേ തകേ ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/32/2020/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി 29-7-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

തടെവകേഭാരുസടെ ബഭാഹലഭ്യന്റിം നനിമനിത്തന്റിം ജയനിലുകേളനില് സവള്ളത്തനിസന ഉപകഭഭാഗന്റിം വളസര
കൂടുതലഭായതനിനഭാല്  സവള്ളകരന്റിം  ഇനത്തനില്  കൂടുതല്  തകേ  ആവശേഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  80  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 87)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2056-00-101-99-ജയനിലുകേള  05-01  സവള്ളകരന്റിം  ഇനത്തനില്  രണഭാന്റിം  ബഭാചറ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന പകേഭാരന്റിം അധനികേ തകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/32/2020/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി 29-7-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

തടെവകേഭാരുസടെ  കവതനന്റിം,  ചനികേനിതഭാ  സചലവറ,  മരുനനിസന  വനിലയനിലുണഭാകുന
വര്ദനവറ  എനനിവ  കേണകനിസലടുക്കുകമഭാള  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 4 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 88)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

'2056-00-101-99-ജയനിലുകേള  3-4  അദര് ചഭാര്ജ്ജസറ  '  എന ശേതീര്ഷകേത്തനില് സര്കഭാര്
വകേയനിരുത്തനിയ ബജററ തകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചതനിസന തടെര്നറ അധനികേ തകേയഭായനി
സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  16-1-2020-സല  G.O.(Rt)  No.418/2020/Fin.  പകേഭാരന്റിം
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50,00,000  രൂപയുന്റിം  G.O.(Rt.)  No.1041/2020/Fin.  തതീയതനി  6-2-2020  പകേഭാരന്റിം
2,00,00,000  രൂപയുന്റിം  അനുവദനിയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  എനഭാല്  ടഷറനി  നനിയനണന്റിംമൂലന്റിം
അനുവദനിച അധനികേതകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനികഭാന സഭാധനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/32/2020/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി 29-7-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

ജയനിലുകേളനിസല  ഒക്കൗകദഭ്യഭാഗനികേ  ആവശേഭ്യങ്ങളക്കുന്റിം  തടെവകേഭാരുസടെ  ആശുപതനി,  കകേഭാടെതനി
യഭാതകേളക്കുന്റിം  ജയനില്  വഭാഹനന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാലുന്റിം  ചനില  ജയനിലുകേളനില്  കേഭാര്ഷനികേ
ആവശേഭ്യത്തനിനഭായനി  ടഭാകറുന്റിം  സജ.സനി.ബനി.യുന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാലുന്റിം  ഇനന  ഇനത്തനില്
കൂടുതല്  സചലവറ  വരുനതഭായനി  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇനന
വനിലയനിലുണഭാകുന  ഗണഭ്യമഭായ  വര്ദനവറ   കൂടെനി  കേണകനിസലടുത്തറ  ഇക്കൗ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
10  ലക്ഷന്റിം രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണ
സമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 89)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2056-00-101-99-ജയനിലുകേള  45-പനി.ഒ.എല്.  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  സര്കഭാര്
അനുവദനിച തകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുന്റിം തടെര്നറ  ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനി
അധനികേ തകേയഭായനി സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം 13-2-2020-സല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമര്
1211/2020/ധന  പകേഭാരന്റിം  ടെനി  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി.  എനഭാല്
ടഷറനി  നനിയനണന്റിംമൂലന്റിം  അനുവദനിച  അധനികേ  തകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  സചലവഴെനികഭാന
സഭാധനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/32/2020/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി 29-7-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

തടെവകേഭാരുസടെ  കറഷന  സമ്പ്രദഭായന്റിം  പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടേനിലഭാത്തതനിനഭാല്   സപഭാതവനിപണനി
വനിലയറ  ഭക്ഷഭ്യ  സഭാധനങ്ങള വഭാകങ്ങണനിവരുനസവനതന്റിം  തടെവകേഭാരുസടെ  എണത്തനിലുണഭാകുന
വര്ദനവറ,  ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളസടെയുന്റിം  മറ്റു  നനികതഭ്യഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളസടെയുന്റിം
വനിലയനിലുണഭാകുന  വര്ദനവറ  എനനിവയുന്റിം  കേണകഭാക്കുകമഭാള  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  4  കകേഭാടെനി
രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 90)
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“2056-101-99-ജയനിലുകേള-56-ഫതീഡനിന്റിംഗറ  &  കേഭ്യഭാഷറ  കഡഭാളസറ  എന
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദനിച  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
പൂര്ണമഭായുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടഷറനി  നനിയനണന്റിംമൂലന്റിം  അധനികേ  തകേയ്ക്കുള്ള
സപഭാകപഭാസല് ജയനില് വകുപറ സമര്പനിചനിരുനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/32/2020/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി 29-7-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഐ.എന്റിം.ജനി.യുസടെ   തനിരുവനന്തപുരത്തുന്റിം  സകേഭാചനിയനിലുന്റിം,  കകേഭാഴെനികകഭാടുന്റിം  ഉള്ള
കമഖലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിസല  കഹഭാസ്റ്റേല്  സക്കൗകേരഭ്യന്റിം  വനിപുലസപടുത്തുകേ,  കഭാസറ  റൂന്റിം  സക്കൗകേരഭ്യന്റിം
സമചസപടുത്തുകേ,  പരനിശേതീലന  ഉപകേരണങ്ങള  സമചസപടുത്തുകേയുന്റിം  പുതനിയതറ  വഭാങ്ങുകേയുന്റിം
സചയ്യുകേ,  പുതനിയ  പരനിശേതീലന  നയത്തനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  സര്കഭാര്  ജതീവനകഭാര്ക്കുന്റിം
ഇനഡക്ഷന  പരനിശേതീലനവന്റിം  ഓറനിയകനഷന  പരനിശേതീലനവന്റിം  നടെപനിലഭാകഭാന  പശ്ചഭാത്തല
സക്കൗകേരഭ്യന്റിം  ഒരുക്കുകേ    എനതീ ആവശേഭ്യങ്ങള  നനിര്വ്വഹനിക്കുവഭാന  നനിലവനിലുള്ള  ബജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീർഷകേത്തനില്  6.3  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി
ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 96)

ശേനിപഭാര്ശേ

ജതീവനകഭാര്കറ ശേമളവന്റിം ഇ.പനി.എഫറ,  ഗ്രേഭാറ്റുവനിറനി,  ചനികേനിതഭാ  സചലവറ  തടെങ്ങനിയ മററ
ആനുകൂലഭ്യങ്ങളന്റിം  നല്കുനതനിനറ  നനിലവനില്   അനുവദനിച  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ഈ ശേതീർഷകേത്തനില്  10.4125  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 97)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയ  അധനികേവനിഹനിതത്തനിനഭായനി  ഐ.എന്റിം.ജനി.  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം പസ്തുത സപഭാകപഭാസല് ധനകേഭാരഭ്യ വകുപനിസന പരനിഗണനയഭായനി നല്കുകേയുന്റിം
സചയനിരുന.   എനഭാല്  വനിഭവ  ലഭഭ്യത  കൂടെനി  കേണകനിസലടുത്തു  മഭാതകമ  അധനികേ  തകേ
പരനിഗണനികഭാനഭാവൂ  എനന്റിം  സര്കഭാരനിസന  നനിലവനിസല  സഭാമത്തനികേ  സനിതനിയനില്  ബജററ
വനിഹനിതത്തനിനുന്റിം  അധനികേമഭായനി  ടെനി  ശേതീര്ഷകേങ്ങളനില്  തകേ  അനുവദനികഭാനഭാവനില  എന
ധനകേഭാരഭ്യവകുപനിസന അഭനിപഭായന്റിംകൂടെനി പരനിഗണനിച്ചു അധനികേ തകേ അനുവദനികകണതനില എനന്റിം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 23/എ.ആര് 13(1)/2019/ഉ.ഭ.പ.വ.  തതീയതനി 4-11-2020 & 20-1-2021)
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കപഭാലതീസനിസനയുന്റിം  അഗനിശേമന  കസനകയയുന്റിം  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
കഹഭാന്റിം  ഗഭാര്ഡുമഭാരുസടെ  എണന്റിം  മൂവഭായനിരത്തനില്  നനിനറ  അയഭായനിരമഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുന്റിം
കഹഭാന്റിംഗഭാര്ഡുമഭാരുസടെ ദനിവസകവതനന്റിം 750  രൂപ നനിരകനില്   പതനിമഭാസന്റിം പരമഭാവധനി  21000
രൂപവതീതന്റിം  നല്കുനതനിനുന്റിം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  തകേസകേഭാണറ
ഈ  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  മുഴുവനുന്റിം  കവതനന്റിം  നല്കേഭാന  കേഴെനിയുകേയനിസലനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആകേയഭാല്  ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  16  കകേഭാടെനി രൂപ  ധനപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 98)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സമനിതനിയുസടെ ശേനിപഭാര്ശേയുസടെ അടെനിസഭാനത്തനില്  11,72,00,000  രൂപ അഡതീഷണല്
ഫണഭായനി  ടെനി  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണറ.  ഈ  തകേ  ഉപകയഭാഗനിചറ  കഹഭാന്റിം
ഗഭാര്ഡുകേളകറ കവതനന്റിം പൂര്ണമഭായുന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതമഭാണറ.  നനിലവനിലുന്റിം കഹഭാന്റിംഗഭാര്ഡുകേളസടെ
എണന്റിം 3000 ആയനി തടെരുന.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എഫറ2/241/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 30-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

സവള്ളകരന്റിം,  സകേട്ടേനിടെ  വഭാടെകേ,  മററ  ഓഫതീസറ  സചലവകേള എനനിവയഭായനി  നനിലവനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്  തഭാസഴെപറയുന  ശേതീര്ഷകേങ്ങളകറ  കനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള   തകേ
ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

05―ഓഫതീസറ സചലവകേള 1-സവള്ളകരന്റിം - 10 ലക്ഷന്റിം രൂപ

3―സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ - 3 ലക്ഷന്റിം രൂപ

06―വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി - 15 ലക്ഷന്റിം രൂപ

34―മററ സചലവകേള 3- മറനിനന്റിം -   5 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 99)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  ടെനി  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേതകേ  ആവശേഭ്യമഭായനി
വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എഫറ2/241/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 30-6-2020)
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ശേനിപഭാര്ശേ

വനിയ്യൂര്  ഫയര്  ആനററ  സറസ് കേപ്യൂ  സര്വ്വതീസസറ  അകഭാഡമനിയനിസല  ജതീവനകഭാരുസടെ
യഭാതഭാസചലവകേള,  സസദനന്റിംദനിന  ഓഫതീസറ  സചലവകേള  എനനിവയ്ക്കുഭായനി  വനിവനിധ
ശേതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായനി   അനുവദനിചനിരനിക്കുന തകേ  തതീര്ത്തുന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് തഭാസഴെപറയുന ശേതീര്ഷകേങ്ങളകറ കനസര കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ   സമനിതനി
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

04-1―യഭാതഭാബത്ത - 1 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05―ഓഫതീസറ സചലവകേള  1 -സവള്ളകരന്റിം - 5000 രൂപ

4―- മറനിനങ്ങള  - 50,000  രൂപ

21-2―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
        അറകുറപണനികേളന്റിം                        -  1 ലക്ഷന്റിം  രൂപ

45―പനി.ഒ.എല് - 3 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 100)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സമനിതനിയുസടെ ശേനിപഭാര്ശേയുസടെ അടെനിസഭാനത്തനില്  04-01―യഭാതഭാബത്ത ശേതീര്ഷകേത്തനില്
1,50,000  രൂപയുന്റിം  05-01―വഭാട്ടേര് ചഭാര്ജനിനത്തനില്  2,000  രൂപയുന്റിം,  21-2―റനിപയര്  &
സമയനിനനനസറ  ഇനത്തനില്  2,00,000  രൂപയുന്റിം  റതീ-അകപഭാപനികയഷന  മുകഖന
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതന്റിം ടെനി തകേകേള പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എഫറ2/241/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 30-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

അഗനിശേമന  കസനയുസടെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  നടെപ്പുവര്ഷന്റിം  വകുപറ  ആസൂതണന്റിം
സചയനിട്ടുള്ള ബൃഹത്തഭായ കേര്മ പദതനികേള ഫലപദമഭായനി നടെപനിലഭാക്കുനതനിനുന്റിം വഭാഹനങ്ങളന്റിം
അതഭ്യഭാധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  37.3  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 101)



102

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  ടെനി  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  അധനികേ  തകേ  ആവശേഭ്യമഭായനി
വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എഫറ2/241/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 30-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

ഓഫതീസറ കേമപ്യൂട്ടേര്വല്കരനിക്കുനതനിനുന്റിം യഭാതഭാ സചലവകേള, സകേട്ടേനിടെ വഭാടെകേ എനനിവ
അടെകമുള്ള മററ  അതഭ്യഭാവശേഭ്യ ഓഫതീസറ  സചലവകേള വഹനിക്കുനതനികലക്കുമഭായനി  നനിലവനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്
തഭാസഴെപറയുന  ശേതീര്ഷകേങ്ങളകറ  കനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ   സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

01―ശേമളന്റിം - 17.17  ലക്ഷന്റിം രൂപ

04―യഭാതഭാസചലവകേള - 1.67 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05―ഓഫതീസറ സചലവകേള - 2.85 ലക്ഷന്റിം രൂപ

06―വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി - 40,000 രൂപ

26―ഔകദഭ്യഭാഗനികേഭഭാഷഭാ പകയഭാഗന്റിം - 10,000 രൂപ

(ഖണനികേ 102)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഔകദഭ്യഭാഗനികേ ഭഭാഷഭാ പകയഭാഗത്തനിനഭായനി  10,000  രൂപ  5-11-2019-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)
8725/2019/ഫനിന. നമര് ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 14057/പഭാര്ല/2019/നനിയമന്റിം തതീയതനി  18-10-2020)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു)

ശേനിപഭാര്ശേ

സന്റിംസഭാന  സര്കഭാര്  ജതീവനകഭാര്കറ  മലയഭാളന്റിം  കേമപ്യൂട്ടേനിന്റിംഗറ  പരനിശേതീലനന്റിം  നല്കേല്,
ഔകദഭ്യഭാഗനികേ  ഭഭാഷഭാ  ആകനിസല  വഭ്യവസകേള,  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള,  പധഭാനസപട്ടേ  ഉത്തരവകേള
എനനിവസയക്കുറനിചറ സര്കഭാര് ജതീവനകഭാസര കബഭാധവല്കരനികല്, ഭഭാഷഭാമഭാറ പവര്ത്തനങ്ങള
തഡ്വരനിതസപടുത്തല്,  ശേനില്പശേഭാലകേള  സന്റിംഘടെനിപനികല്  എനനിവ  ഉളസപസടെയുളള കേഭാരഭ്യങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനറ  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീർഷകേത്തനില് 24.90 ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ ന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ   സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 103)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20 സഭാമത്തനികേ വര്ഷകത്തയറ 2.1 ലക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ "2070-00-119-97-00-05-
04-മററ  സചലവകേള"  എന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  ഔകദഭ്യഭാഗനികേ  ഭഭാഷഭാ  വകുപനിനഭായനി  ബജററ
വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിചനിരുനതറ.  നവന്റിംബര്  ദനിനഭാകഘഭാഷന്റിം,  മഭാതൃഭഭാഷഭാ  ദനിനഭാകഘഭാഷന്റിം,
ഭഭാഷഭാമഭാറ  പവര്ത്തനങ്ങള  തഡ്വരനിതസപടുത്തല്  തടെങ്ങനിയ  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  2.1  ലക്ഷന്റിം രൂപ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഭരണ ഭഭാഷഭാമഭാറ പുകരഭാഗതനിയുസടെ
ഭഭാഗമഭായനി  മലയഭാള  ദനിനഭാകഘഭാഷവന്റിം  ഭരണഭഭാഷഭാ  വഭാരഭാകഘഭാഷവന്റിം  സന്റിംഘടെനിപനിക്കുനതനിനറ
അഡതീഷണല്  ആതലറകസഷന  മുകഖന  '2070-119-97-34-3-മററ  സചലവകേള'  എന
ശേതീര്ഷകേത്തനില് 10 ലക്ഷന്റിം രൂപകൂടെനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഔ.ഭഭാ1/103/2019/ഉ.ഭ.പ.വ. തതീയതനി 10-3-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

2018-19  വര്ഷസത്ത  കുടെനിശനികേ  സകേഭാടുക്കുനതനിനുന്റിം  പുതനിയ  പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്
16  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 114)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പസ്തുത ശേതീര്ഷകേത്തനില് 2019-20 സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം ബജററ വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിച
1.05  കകേഭാടെനി  രൂപയ ദ്യുപുറസമ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  മുകഖന  61.65  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/11/2018/ഐ.പനി.ആര്.,  തതീയതനി 10-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

വനിവനിധ ഗവണ്സമനറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമന്റുകേളനില്നനിനന്റിം പതങ്ങളനില് സകേഭാടുക്കുന സടെനഡര്
പരസഭ്യങ്ങളസടെയുന്റിം  വനിജഭാപനങ്ങളസടെയുന്റിം  പരസഭ്യക്കൂലനി  ഇനത്തനില്  2016  മുതലുളള
കുടെനിശനികേ സകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതനിനറ നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം പരഭ്യഭാപ്തമഭാവകേയനിസലനറ സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  35  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ ന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 115)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അധനികേ  തകേസയഭാനന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/11/2018/ഐ.പനി.ആര്.,  തതീയതനി 10-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

പുതനിയ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം  2018-19  വര്ഷസത്ത  കുടെനിശനികേ
നല്കുനതനിനുന്റിം  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്
19  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ  സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 116)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ബജററ  വനിഹനിതമഭായനി
ലഭനിച 12 ലക്ഷന്റിം രൂപ കൂടെഭാസത 11.63 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/11/2018/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 10-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

പതപവര്ത്തകേ സപനഷന പദതനിയനില് അന്റിംഗതഡ്വന്റിം  കനടെഭാസത പത സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനന്റിം  വനിരമനിചവരുന്റിം  60  വയസറ  കേഴെനിഞവരുന്റിം  അവശേത  അനുഭവനിക്കുനവരുമഭായ  പത
പവര്ത്തകേര്ക്കുന്റിം അവരുസടെ ആശനിതര്ക്കുന്റിം സപനഷന നല്കുനതനിനറ  നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം
പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  3.56  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ   സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 117)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പതപവര്ത്തകേര്ക്കുന്റിം അവരുസടെ ആശനിതര്ക്കുന്റിം സപനഷന നല്കുനതനിനറ  പസ്തുത
ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അനുവദനിച  തകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനവകുപനികനഭാടെറ  അധനികേതകേ ആവശേഭ്യസപടുകേയുന്റിം അതനുസരനിചറ
4.98 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/11/2018/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 10-6-2020)
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ശേനിപഭാര്ശേ

സപനഷന  കുടെനിശനികേ  നല്കകേണതനിനഭാലുന്റിം  സപനഷന  വഭാങ്ങുനവരുസടെ  എണന്റിം
വര്ദനിചതനിനഭാലുന്റിം ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  4  കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 118)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അധനികേമഭായനി  3.8136
കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/11/2018/ഐ.പനി.ആര്.,  തതീയതനി 10-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

പതപവര്ത്തകേ  സപനഷന  പദതനിയനില്  അന്റിംഗതഡ്വന്റിം  കനടെഭാസത  പതസഭാപനങ്ങളനില്  നനിനന്റിം
വനിരമനിച  പമുഖ  വഭ്യക്തനികേളക്കുന്റിം  അവരുസടെ  ആശനിതര്ക്കുന്റിം  സപനഷന  നല്കുനതനിനറ  നനിലവനിസല
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  14  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 119)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അധനികേമഭായനി  13.66
ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/11/2018/ഐ.പനി.ആര്.,  തതീയതനി 10-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

സപനഷന വഭാങ്ങുന പതപവര്ത്തകകേതര ജതീവനകഭാരുസടെ എണന്റിം വര്ദനിചതനിനഭാലുന്റിം
സപനഷന  കുടെനിശനികേ  നല്കകേണതനിനഭാലുന്റിം  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  6.6120  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ   സമനിതനി
ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 120)
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സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  6.612  കകേഭാടെനി  രൂപ
ആവശേഭ്യസപസട്ടേങനിലുന്റിം 3.6171 കകേഭാടെനി രൂപ മഭാതകമ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അനുവദനിച്ചുള.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/11/2018/ഐ.പനി.ആര്.,  തതീയതനി 10-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

കേമതീഷനനിസല  ഉകദഭ്യഭാഗസര്കറ   ശേമളവന്റിം   മററ  അലവനസുകേളന്റിം  നല്കുനതനിനറ
നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല്
ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്   30  ലക്ഷന്റിം  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ ന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 121)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പവഭാസനി ഭഭാരതതീയര്  (കകേരളതീയര്)  കേമതീഷനറ  കനഭാണ് പഭാന ഇനത്തനില്  2019-20
ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിരുന തകേ കൂടെഭാസത കേമതീഷനനില് ഉകദഭ്യഭാഗസര്കറ ശേമളവന്റിം മററ
അലവനസുകേളന്റിം നല്കുനതനിനറ പവഭാസനി ഭഭാരതതീയര് (കകേരളതീയര്)  കേമതീഷസന 2230-01-
103-28  എന  കനഭാണ്  പഭാന  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  12.46  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  കൂടെനി  അധനികേമഭായനി
അനുവദനിചനിരുന.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി1/74/2020/കനഭാര്ക തതീയതനി 23-6-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

കേണ്ണൂര്  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനുള്ള  ഫണറ  സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി
രൂപതീകേരനിച  കേണ്ണൂര്  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവള  സപഭാകമഭാഷന  സസഭാലസറനിയുസടെ
(കേനിയഭാപ് സറ)  ലദനന്റിംദനിന  സചലവകേളക്കുന്റിം  കസഭാഫ് ററ സവയര്,  സവബ്ലസററ  എനനിവ
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  18  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ ന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 122)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകേ ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഡനി2/366/2019/ഗതഭാ., തതീയതനി 3-11-2020 & 2-1-2021)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)
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ശേനിപഭാര്ശേ

കേണ്ണൂര്  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിസന  അടെനിസഭാന  സക്കൗകേരഭ്യങ്ങള
സമചസപടുത്തുനതനിനുന്റിം  മററ  അനുബന  നനിര്മഭാണ  പവൃത്തനികേളക്കുന്റിം  നനിര്മഭാണ
പവര്ത്തനകത്തഭാടെനുബനനിചറ  കകേടുപഭാടുകേള  സന്റിംഭവനിച   വതീടുകേളസടെ  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം
നനിലവനിലുള്ള വനിഹനിതന്റിം തതീര്ത്തുന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 317.95 കകേഭാടെനി
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ ന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ
സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 123)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കേണ്ണൂര്  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിസന  അടെനിസഭാന  സക്കൗകേരഭ്യങ്ങള
സമചസപടുത്തുനതനികലകഭായനി  അധനികേമഭായനി  363.65  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അനുവദനിചറ നല്കേനിയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഡനി2/366/2019/ഗതഭാ., തതീയതനി 3-11-2020 & 2-1-2021)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

കകേഭാഴെനികകഭാടെറ അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിസന വനികേസനത്തനിനഭായനി 500.55 ഏകര്
ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുന്റിം കുടെനിസയഭാഴെനിപനികസപട്ടേവര്ക്കുള്ള നഷപരനിഹഭാര തകേ നല്കുനതനിനുന്റിം
മററ  അനുബന  സചലവകേളക്കുമഭായനി  നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം
പരഭ്യഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില്  2764.09  കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുന:വനിനനികയഭാഗ ന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 124)'

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകേ ആവശേഭ്യമഭായനി വനനില.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഡനി2/366/2019/ഗതഭാ. തതീയതനി 3-11-2020 & 2-1-2021)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

ശേനിപഭാര്ശേ

തനിരുവനന്തപുരന്റിം  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവള  വനികേസനത്തനിനഭായനി  18  ഏകര്  ഭൂമനി
അടെനിയന്തരമഭായനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള  സചലവറ,  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകകജറ  എനനിവയഭായുന്റിം
വനിമഭാനത്തഭാവള വനികേസനത്തനിനറ  ഭൂമനി  ഏസറടുത്തതമഭായനി  ബനസപട്ടേ വനിവനിധ എല്.എ.ആര്.



108

കകേസുകേളനില് കകേഭാടെതനി  വനിധനിപകേഭാരമുളള  അധനികേതകേ നല്കുനതനിനുന്റിം നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 205 കകേഭാടെനി
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ ന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനറ
സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 125)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തനിരുവനന്തപുരന്റിം അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവള വനികേസനത്തനിനഭായനി ഭൂമനി ഏസറടുപ്പുമഭായനി
ബനസപട്ടേ  എല്.എ.ആര്.  കകേസ്സുകേളനില്  കകേഭാടെതനി  വനിധനി  പകേഭാരന്റിം  8.98  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അനുവദനിചറ നല്കേനിയനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഡനി2/366/2019/ഗതഭാ. തതീയതനി 3-11-2020 & 2-1-2021)

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച്ചു.)

2020-21 സഭാമത്തനികേ വര്ഷസത്ത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന 
സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശേനിപഭാര്ശേ

പബനികേറ  സർവ്വതീസറ  കേമതീഷനറ  വനിവനിധ  കേണകനിനങ്ങളനിലഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ നടെപറ
വര്ഷസത്ത ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസല സചലവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശേഭാധനിച്ചു.
ജതീവനകഭാർ, ദനിവസ കവതനകഭാർ, കേമതീഷൻ അന്റിംഗങ്ങള എനനിവരുസടെ ശേമളന്റിം, ക്ഷഭാമബത്ത,
സമഡനികല്  റതീ-ഇന്റിംകമഴറസമനറ,  യഭാതഭാബത്ത,  പനി.എസറ.സനി.  പരതീക്ഷഭാ  നടെത്തനിപ്പുമഭായനി
ബനസപട്ടേ സചലവകേള, ഓഫതീസുകേളനിസലയുന്റിം ഗസ്റ്റേറ ഹക്കൗസുകേളനിസലയുന്റിം സവള്ളകരന്റിം,  ലവദത്യുതനി
കേരന്റിം,  സടെലനികഫഭാൺ  ചഭാർജറ,  സകേട്ടേനിടെ  വഭാടെകേ,  വഭാഹന  അറകുറപണനികേള,  ഇനന  ചഭാർജറ,
പനി.എസറ.സനി.  ബള്ളറനിന  പസനിദതീകേരണന്റിം  എനനിവയുസടെ   സചലവകേള  തടെങ്ങനിയവയഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.   ആയതനിനഭാല്
തഭാസഴെപറയുന  ശേതീർഷകേങ്ങളക്കുകനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാർശേ സചയ്യുന.

01-1 ശേമളന്റിം 13.034 കകേഭാടെനി രൂപ

01-4 സമഡനികല് റതീഇന്റിംകബഴറസമനറ 9 ലക്ഷന്റിം രൂപ

04-1 യഭാതഭാബത്ത 2.8815 കകേഭാടെനി രൂപ

05-1 സവള്ളകരന്റിം 2.5 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05-2 ലവദത്യുതനി സചലവറ 55 ലക്ഷന്റിം രൂപ
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05-3 സടെലനികഫഭാൺ സചലവറ 73.03 ലക്ഷന്റിം രൂപ

05-4 മറനിനങ്ങള 11.1 കകേഭാടെനി രൂപ

06 വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി 1.33 കകേഭാടെനി രൂപ

16 കമജര് വര്കറ 2.83 കകേഭാടെനി  രൂപ

18 സന്റിംരക്ഷണന്റിം 99.99 ലക്ഷന്റിം രൂപ

21-2 സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളന്റിം 8.09  ലക്ഷന്റിം രൂപ

28 സതഭാഴെനിൽപരവന്റിം  പകതഭ്യകേ  കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള
സചലവകേള

34.58 കകേഭാടെനി രൂപ

34-3 മറനിനന്റിം 19 കകേഭാടെനി രൂപ

45 പനി.ഒ.എൽ. 22.36 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 2)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി  അധനികേതകേ  വകേയനിരുത്തണസമനറ  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയ
ശേതീര്ഷകേങ്ങളനില്  നനിലവനില്  06  RRT  എന ഉപശേതീര്ഷകേത്തനില്  മഭാതമഭാണറ  അധനികേ  തകേ
ആവശേഭ്യമഭായനി  വരുനസതനന്റിം മററ  ശേതീര്ഷകേങ്ങളനില് വര്ഷഭാവസഭാനന്റിം ബഭാകനിനനില്ക്കുന തകേ
കേണകനിസലടുത്തകശേഷന്റിം  അധനികേതകേ  ആവശേഭ്യമഭാസണങനില്  അഡതീഷണല്  ഓതലറകസഷന
വഴെനികയഭാ,  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ തകേ അനുവദനികഭാവനതഭാസണനന്റിം എനഭാല്  06
RRT എന ഉപശേതീര്ഷകേത്തനില് ഏകേകദശേന്റിം 1,80,00,000 രൂപ 2020-21 സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം
സചലവറ വരുസമനന്റിം ആയതനിനഭാല് പസദ്യുത ഉപശേതീര്ഷകേത്തനില് അനുവദനികസപട്ടേ 1,17,00,000
രൂപയ ദ്യുപുറസമ 63,00,000 രൂപ (അറുപത്തനി മൂനറ ലക്ഷന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം) പസ്തുത ശേതീര്ഷകേത്തനില്
അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമനള്ള  പനി.എസറ.സനി.  സസക്രട്ടേറനിയുസടെ  ശേനിപഭാര്ശേയുസടെ
അടെനിസഭാനത്തനില് പസ്തുത ശേതീര്ഷകേത്തനില്  63,00,000  രൂപ  (അറുപത്തനി മൂനറ ലക്ഷന്റിം രൂപ
മഭാതന്റിം)  21-12-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമര്  7405/2020/ധന  പകേഭാരന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടുണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സസ്പെ. ഇ 1/56/2020 സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 8-1-2021)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസല സചലവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശേഭാധനിചതനിസന
അടെനിസഭാനത്തനില്  ഓണ്ലലന  പരതീക്ഷഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുന്റിം  ഓഫതീസുകേള,
കേമപ്യൂട്ടേര്വല്കരനിക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായുന്റിം  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  റനിപയർ
സചയ്യുനതനിനുമഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ തകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  ഈ
ശേതീർഷകേത്തനിൽ  1.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി
വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 3)
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കമല് ശേതീര്ഷകേത്തനില് അധനികേ തകേ നനിലവനില് ആവശേഭ്യമനിസലനള്ള പനി.എസറ.സനി.
സസക്രട്ടേറനിയുസടെ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന അടെനിസഭാനത്തനില് അധനികേതകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടേനില. 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സസ്പെ. ഇ 1/56/2020 പ.ഭ.വ., തതീയതനി 8-1-2021)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസല സചലവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശേഭാധനിചതനിസന
അടെനിസഭാനത്തനില് ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേനിസന അന്റിംഗതീകേരനികസപട്ടേ പരനിപഭാടെനികേള, ജതീവനകഭാരുസടെ ശേമളന്റിം
എനനിവയഭായനി  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  ഈ  ഇനത്തനിസല  സചലവറ  നനിര്വ്വഹനിക്കുവഭാന
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്, ശേമള ഇനത്തനില് 5.16 ലക്ഷന്റിം
രൂപയുന്റിം  ശേമകളതര  ഇനത്തനില്  43.785  ലക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 8)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന എനനിവയനിലസടെ അധനികേതകേ അനുവദനിക്കുനതനി
നഭായനി സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം ധനഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടേനില.

  (സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് പഭാ.കേഭാ.വ. എ 2/12/2020,  തതീയതനി 23-12-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസല സചലവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശേഭാധനിചതനിസന
അടെനിസഭാനത്തനില്  നടെപ്പുവര്ഷന്റിം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടെനികേള  സുഗമമഭായനി
നടെത്തുനതനിനറ  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല്,  ഈ  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  1.69  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 9)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കകേഭാവനിഡറ  വഭ്യഭാപനന്റിം  കേഭാരണമുള്ള  നനിയനണങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്  നടെപറ
സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനിസല  കപഭാഗ്രേഭാന്റിം  ചഭാര്ട്ടേറ  സചയനിട്ടേനില.   ആയതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശേനിപഭാര്ശേ
സചയനിട്ടുള്ള അധനികേതകേ ആവശേഭ്യമനിലഭാത്ത സഭാഹചരഭ്യമഭാണറ നനിലനനില്ക്കുനതറ.

  (സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്11-1/5/2020/ഉ.ഭ.പ.വ.,  തതീയതനി 9-12-2020)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  സചലവറ  എനനിവ  സമനിതനി
പരനികശേഭാധനിചതനിസനയുന്റിം  ബനസപട്ടേ  വകുപനിസന  വനിശേദതീകേരണത്തനിസനയുന്റിം  അടെനിസഭാനത്തനില്
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ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം ഈ ഇനത്തനിസല സചലവറ നനിര്വ്വഹനിക്കുവഭാന അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല്, ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് 5.40 ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 11)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സമനിതനിയുസടെ  ശേനിപഭാര്ശേ  അന്റിംഗതീകേരനിചറ  2052-00-092-93-05-3 horizontal―
bar സടെലനികഫഭാണ്  സചലവറ  എന ശേതീര്ഷകേത്തനില് നഭാലറ  ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനി 2020-21 സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദനിചനിട്ടുണറ.  

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 77/കപഭാള 4/2020/സപഭാ.ഭ.വ.,  തതീയതനി 13-1-2021)

ശേനിപഭാര്ശേ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം, മുന വര്ഷങ്ങളനിസല സചലവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശേഭാധനിചതനിസന
അടെനിസഭാനത്തനില്  ബപ്യൂകറഭാ  ഓഫറ  പബനികേറ  എനര്ലപസസറ  ഡയറകര്കറ  ശേമളവന്റിം  മററ
ആനുകൂലഭ്യങ്ങളന്റിം  നല്കുനതനിനുന്റിം  വഭാഹനത്തനിസന  വഭാടെകേയനിനത്തനിനുന്റിം  വകുപനിസന  സവബറ
ലസറനിസന  നവതീകേരണത്തനിനുന്റിം  അധനികേതകേ  ആവശേഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല് ഈ ശേതീര്ഷകേത്തനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനി 20.10 ലക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമനറ സമനിതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 17)

സഡ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബപ്യൂകറഭാ  ഓഫറ  പബനികേറ  എനര്ലപസസറ  ഡയറകര്കറ  ശേമളവന്റിം  മറഭാനുകൂലഭ്യങ്ങളന്റിം
നല്കുനതനിനഭായുന്റിം  വഭാഹനത്തനിസന  വഭാടെകേയനിനത്തനിനുമഭായനി  2020-21  സഭാമത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  3451-00-092-95-34-3  ശേതീര്ഷകേത്തനില്  1-7-2020-സല  G.O.(Rt.)No.
3997/2020/Fin. ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം 18,60,000 രൂപ (പതനിസനട്ടേറ ലക്ഷത്തനി അറുപതനിനഭായനിരന്റിം
രൂപ)  അധനികേ  ധനഭാനുമതനിയഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണറ.  2020-21  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ആസകേ  24,00,000  രൂപ  (ഇരുപത്തനിനഭാലറ  ലക്ഷന്റിം  രൂപ)  അനുവദനിചനിട്ടുണറ.   വകുപനിസന
സവബ്ലസററ നവതീകേരണന്റിം ഈ വര്ഷന്റിം നടെത്തഭാത്തതനിനഭാല് പസ്തുത തകേ നടെപറ സഭാമത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് മതനിയഭാകുനതഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി.പനി.ഇ 3/68/2020-PLGEA തതീയതനി 29-9-2020)

പനിണറഭായനി വനിജയന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന, 
2021 ജൂലല 5. സബ്ജകറ കേമനിറനി  XIV.
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അനുബനന്റിം

23-7-2020-സല കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ  കേമനിറനി XIV, 2020 ജൂലല മഭാസന്റിം  23-ാം
തതീയതനി  വഭ്യഭാഴെഭാഴ്ച  ഉചയ്ക്കുകശേഷന്റിം  3.00  മണനികറ  നനിയമസഭഭാ  സമുചയത്തനിസല  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസറ ഹഭാളനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന.  സമനിതനി സചയര്മഭാന ബഹ. മുഖഭ്യമനനി  ശതീ. പനിണറഭായനി
വനിജയസന അദഭ്യക്ഷതയനില് കചര്ന കയഭാഗത്തനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനുന്റിം  തഭാസഴെപറയുന അന്റിംഗങ്ങളന്റിം
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലസടെ പസങടുത്തു:

1. കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനതീര്

2. ശതീ. സനി. സകേ. നഭാണ

3. ശതീ. ഉമന ചഭാണനി

4. ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര്

5. ശതീ. രഭാജു ഏബ്രഹഭാന്റിം

6. ശതീ. ആര്. രഭാമചന്ദ്രന

7. ശതീ. രകമശേറ സചനനിത്തല.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

1. ശതീമതനി ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി.

2. ശതീ.   സുകരഷ റകുമഭാര് ജനി. എസറ.,  സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി.

3. ശതീ. അനനില്കുമഭാര് ബനി., അണര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദഭ്യഭാഗസര്   :

1 ശതീ. സകേ. കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണ ഭട്ടേറ, സസക്രട്ടേറനി, ഉകദഭ്യഭാഗസ ഭരണപരനിഷ്കഭാര   വകുപറ

2. ശതീമതനി. എസറ.സനഭ്യ, അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

3. ശതീമതനി. ഇന്ദുകേല പനി., അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

4. ശതീമതനി. സകേ. എ. ശതീലത, അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

5. ശതീ. പതഭാപചന്ദ്രന ബനി., അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

6. ശതീമതനി. ആര്. തഭാരഭാകദവനി,അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, ഉനതവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ വകുപറ.
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വതീഡനികയഭാകകേഭാണ്ഫറനസനിലസടെ പസങടുത്ത   ഉകദഭ്യഭാഗസര്   :

1. ശതീ. ടെനി. സകേ. കജഭാസറ., അഡതീഷണല് ചതീഫറ സസക്രട്ടേറനി.

2. ശതീ. അരവനിന്ദബഭാബ. പനി. സകേ., സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ. 

3. കഡഭാ. സകേ. ഇളകങഭാവന., സസക്രട്ടേറനി, സപഭാതഭരണ വകുപറ. 

കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള, എസറ.ആര്.ഒ. വനിജഭാപനങ്ങള, ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേല് സര്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലഭനിച നടെപടെനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേള,  കേഭാലതഭാമസ  പതനികേകേള,  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസനയുന്റിം  ആക്ഷന
കടെകണ്  റനികപഭാര്ട്ടേനിസനയുന്റിം  കേരടെറ  എനനിവ  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  ബനസപട്ടേ
ഉകദഭ്യഭാഗസരുസടെ  വനിശേദതീകേരണത്തനിസന  അടെനിസഭാനത്തനില്  തഭാസഴെപറയുന
തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ:

I. സമനിതനി  പരനിഗണനിച കേരടെറ  ചട്ടേത്തനികന്മേല് വനിജഭാപനന്റിം പുറസപടുവനികഭാനുള്ളതറ
സന്റിംബനനിചറ

(ഫയല് നമര് 5636/സബറ.സനി.ഡനി2/2014/നനി.സസ.)

കകേരള പവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമ കബഭാര്ഡറ റനിക്രൂട്ടേറസമനറ റൂളസറ  2014  സന്റിംബനനിചറ
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശേപകേഭാരന്റിം കേരടെറ ചട്ടേന്റിം  പുറസപടുവനികഭാത്തതറ സന്റിംബനനിചറ ബനസപട്ടേ വകുപറ
സമര്പനിച വനിശേദതീകേരണന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

II. കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള

(1)  കകേരള സര്വ്വതീസറ റൂളസറ ഭഭാഗന്റിം  III-സല ചട്ടേന്റിം  90(8)  കഭദഗതനി സചയ്യുനതനിനുള്ള
കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  ചട്ടേത്തനിസന  ചുരുകകപരനില്  "2019”എനതറ
“2020”എനറ മഭാറണസമന കഭദഗതനികയഭാസടെ അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 6257/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 1012379/PEN-B4/2018-Fin. തതീയതനി 5-11-2019).

(2)  കകേരള  സര്വ്വതീസറ  റൂളസറ  ഭഭാഗന്റിം  III  ചട്ടേന്റിം  57,  64,  65  എനനിവ  കഭദഗതനി
സചയ്യുനതനിനുള്ള  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  ചട്ടേത്തനിസന  ചുരുകകപരനില്
"2019”എനതറ  “2020”എനറ മഭാറണസമന കഭദഗതനികയഭാസടെ അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 7004/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 1071618/PEN-B3/2019-Fin. തതീയതനി 30-11-2019).
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(3)  കകേരള സര്വ്വതീസറ റൂളസറ  -  ഭഭാഗന്റിം- III-സന കഭദഗതനിയ്ക്കുള്ള  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിയ്ക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 2110/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 1374578/PEN-B4/30/2019/Fin., തതീയതനി 16-5-2020).

(4) കകേരള സര്വ്വതീസറ റൂളസറ -  പഭാര്ട്ടേറ  - I  ചട്ടേന്റിം 60(ac) കഭദഗതനി വരുത്തുനതനിനുള്ള
കേരടെറ ചട്ടേന്റിം സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 1817/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ-എ 1/39/2018/ധന, തതീയതനി 13-3-2020)

(5) സകേമനികല് എകഭാമനികനഴറ ലകബഭാറട്ടേറനി സകബഭാര്ഡനികനററ സര്വ്വതീസറ വനികശേഷഭാല്
ചട്ടേന്റിം  കഭദഗതനികഭായുള്ള  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം തഭാസഴെപറയുന
കഭദഗതനികേകളഭാസടെ അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ:

(എ) കേരടെറ ചട്ടേത്തനിസല ചട്ടേന്റിം 2(1) തഭാസഴെപറയുനപകേഭാരന്റിം കഭദഗതനി സചയ്യുകേ:

“(1) in The table under rule 3, against category 1, for item (iii) in Column
(2), the following item and note shall be substituted, namely:―

“(iii) In the absence of suitable candidates from categories 2 and 3, by
direct recruitment. (The ratio between promotion and direct recruitment shall be 3:1)

Note: Direct Recruitment shall be resorted to on the basis of a report from
the Chief Chemical Examiner to the effect that qualified departmental candidates
are not available.”

(ബനി)  കേരടെറ  ചട്ടേത്തനിസല  ചട്ടേന്റിം  2  (2)  (c)  (ii)-ല്  രണഭാമസത്ത  വരനിയനില്  “Pre-
Degree”എന വഭാകനിനുകശേഷമുള്ള “Examination” എന വഭാകറ ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

(ഫയല് നമര് 457/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/99/2017-ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 20-1-2020)

(6)  1991-സല കകേരള നനിയമ സഹഭായനനിധനി ചട്ടേങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തുനതനിനഭായുള്ള
കേരടെറ ചട്ടേന്റിം സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 552/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 21829/സകേ.എല്.ബനി.എഫറ1/19/നനിയമന്റിം, തതീയതനി 22-1-2020)
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(7)  സകേ.എസറ  &എസറ.എസറ.  ആര്-സല  കേഭാലഹരണസപട്ടേ  ചട്ടേങ്ങള  നതീകന്റിം
സചയ്യുനതനിനുന്റിം  ചനില  ചട്ടേങ്ങള  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുമുള്ള  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം
സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം   ചട്ടേത്തനിസന  ചുരുകകപരനില്  "2019”എനതറ  “2020.”
എനറ മഭാറണസമന കഭദഗതനികയഭാസടെ അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 6491/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 9906/ആര്1/12/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 18-11-2019)

(8)  1958-സല  കകേരള  കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ  റൂളസറ  പഭാര്ട്ടേറ-I
സഷഡപ്യൂള ലനിസ്റ്റേറ  III  കഭദഗതനി സചയ്യുനതനിനഭായുള്ള കേരടെറ ചട്ടേന്റിം സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 434/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ 1/497/2018/ഉ. ഭ.പ.വ., തതീയതനി 6-1-2020)

(9)  1958-സല  കകേരള  കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ  റൂളസറ  
ചട്ടേന്റിം  17C-യുസടെ  കഭദഗതനികഭായുള്ള   കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം
തഭാസഴെപറയുനപകേഭാരന്റിം കഭദഗതനി സചയറ അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

ചട്ടേന്റിം  2  ല്  “documents”  എന വഭാകനിനുന്റിം ചനിഹ്നത്തനിനുന്റിം കശേഷന്റിം  “The date
shall be fixed along with the Gazette notification for the post concerned."  എന
വഭാക്കുകേളന്റിം ചനിഹ്നവന്റിം കചര്ക്കുകേ

(ഫയല് നമര് 987/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ-1/109/2018-ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 3-2-2020)

(10)  1958-സല  കകേരള  കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ  റൂളസറ  
പഭാര്ട്ടേറ- I  സഷ ഡപ്യൂള ലനിസ്റ്റേറ  III-സന കഭദഗതനിക്കുള്ള കേരടെറ ചട്ടേന്റിം സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 2276/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ-1/192/2019/ഉ.ഭ.പ.വ.,  തതീയതനി 27-5-2020).

(11)  1958-സല  കകേരള  കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ  റൂളസറ
പഭാര്ട്ടേറ  -  I  സഷ ഡപ്യൂള ലനിസ്റ്റേനിസന കഭദഗതനിക്കുള്ള കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 2277/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ-1/234/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.,  തതീയതനി 27-5-2020)
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(12)  1958-സല  കകേരള  കസ്റ്റേററ  &  സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസസറ  റൂളസറ
പഭാര്ട്ടേറ-I  സഷ ഡപ്യൂള  ലനിസ്റ്റേറ  III-സന  കഭദഗതനിക്കുള്ള  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  (കേടെചനിസകഭാലന
സമുദഭായസത്ത  ഉളസപടുത്തുനതറ   സന്റിംബനനിചറ)  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  കഭദഗതനി
കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 2623/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ-1/238/2019/ഉ.ഭ.പ.വ.,  തതീയതനി 15-6-2020)

(13)  കകേരള ലഭാസ്റ്റേറ കഗ്രേഡറ സര്വ്വതീസറ വനികശേഷഭാല് ചട്ടേന്റിം കഭദഗതനി സചയ്യുനതനിനുള്ള
കേരടെറ ചട്ടേന്റിം സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമര് 2810/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 10324/റൂളസറ-2/2015/ഉ.ഭ.പ.വ.,  തതീയതനി 24-6-2020)

III. സമനിതനിയുസടെ സഭാധൂകേരണത്തനിനഭായുള്ള ചട്ടേങ്ങള

തഭാസഴെപറയുന ചട്ടേങ്ങളകറ  കഭദഗതനി കൂടെഭാസത സമനിതനി സഭാധൂകേരണന്റിം നല്കേനി.

(1) 2019-സല മുസതീന്റിം കപഴണല് ലഭാ (ശേരനിയത്തറ) ആപനികകഷന (കകേരള)

(കഭദഗതനി) റൂളസറ  - (എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 849/2019) 

(ഫയല് നമര് 6525/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 22577/ഒപതീനനിയന ഇ 2/2018/നനിയമന്റിം, തതീയതനി 20-11-2019).

(2)2019-സല കകേരള പകതഭ്യകേ വനിവഭാഹ  (കഭദഗതനി)  ചട്ടേങ്ങള- (എസറ.ആര്.ഒ.നമര്
777/2019) 

(ഫയല് നമര് 7295/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 7569/ഒപതീനനിയന ഇ 2/2018/നനിയമന്റിം, തതീയതനി 20-12-2019).

(3)  2019-സല  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവറ  സര്വ്വതീസറ  (KAS)  കഭദഗതനി  ചട്ടേങ്ങള
(എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 464/2019)

(ഫയല് നമര് 1128/സബറ.സനി.ഡനി2/2018/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  എ.ആര്.12-1/138/2019/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 30-8-2019).

(4) കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവറ ടനിബപ്യൂണല് സ്റ്റേഭാഫറ(റനിക്രൂട്ടേറസമനറ ആനഡറ കേണതീഷനസറ
ഓഫറ സര്വ്വതീസറ)  റൂളസറ, 2019 -(എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 877/2019)
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(ഫയല് നമര് 288/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  എ.ആര്.12-2/29/2018/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 7-1-2020).

(5) 2019-സല കകേരള കലഭാകേഭായുക്ത ആനഡറ  ഉപകലഭാകേഭായുക്ത (കേണതീഷനസറ ഓഫറ
സര്വ്വതീസറ) (കഭദഗതനി ) ചട്ടേങ്ങള –(എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 620/2019)

(ഫയല് നമര് 33/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  വനിജനി-സനി3/89/18-വനിജനി., തതീയതനി 24-12-2019 & 7-2-2020).

(6)  കകേരള കസ്റ്റേഷനറനി സകബഭാര്ഡനികനററ  സര്വ്വതീസറ  (കഭദഗതനി)  സസ്പെഷഭ്യല് റൂളസറ,
2019  (എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 918/2019-കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

(ഫയല് നമര് 408/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  905/എചറ2/2014/ഉ.വനി.വ., തതീയതനി 11-3-2020).

(7)  ദനി  കകേരള  ലപവററ  സസകേപ്യൂരനിറനി  ഏജൻസതീസറ  (അസമനറസമനറ)  റൂളസറ,  2019
(എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 826/2019)

(ഫയല് നമര് 495/സബറ.സനി.ഡനി2/2018/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എസറ.എസറ.ബനി2/98/2017-ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 29-2-2020).

IV.  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന  സന്റിംബനനിച  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല
ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേൽ  സര്കഭാര്  വകുപ്പുകേള  സമര്പനിച  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസടെയുന്റിം
കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളസടെയുന്റിം പരനിഗണന

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന  സന്റിംബനനിച  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല
ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേൽ  വകുപ്പുകേളനിൽനനിനന്റിം  ലഭഭ്യമഭാകനിയ  തഭാസഴെപറയുന  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളന്റിം
കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളന്റിം  സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

(1)  2017-18  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച രണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ 

(ഫയല് നമര് 1986/സബറ.സനി.ഡനി2/2017/നനി.സസ.)

ഖണനികേ നമര് 35 മുതൽ 83 വസര

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/292/2019-ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 23-10-2019)
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(2) 2018-19  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 1254/സബറ.സനി.ഡനി2/2018/നനി.സസ.)

(i) ഖണനികേ നമര്  1, 2, 3

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  സസ്പെ.ഇ 1/71/2018/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 9-12-2019)

(ii)ഖണനികേ നമര് 4, 5

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  ബനി ഡബപ്യൂ2/30/18/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-12-2019)

(iii) ഖണനികേ നമര് 10

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  ബനി ഡബപ്യൂ2/30/18/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 28-5-2020)

(iv) ഖണനികേ നമര് 40 മുതൽ 87 വസര

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  ഇ 4/223/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 24-1-2020)

(v)ഖണനികേ നമര് 126

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  ഔ.ഭഭാ1/55/2018/ഉഭപവ., തതീയതനി 20-12-2019)

(vi) ഖണനികേ നമര് 150, 151

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  33/ഡനി2/2018/ഗതഭാ., തതീയതനി 21-1-2020).

(3)  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയൽ നമര് 3276/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

(i) ഖണനികേ നമര് 7

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  എ.ആര്.11-1/11/2019/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 7-1-2020)

(ii)ഖണനികേ നമര് 11

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  ബനി.പനി.ഇ 3/177/2019-PLGEA, തതീയതനി 21-1-2020)

(iii) ഖണനികേ നമര് 33, 34

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  6129/ഇ.എ 1/2019/ഇലകേറ., തതീയതനി 11-6-2020)
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(iv) ഖണനികേ നമര് 98 മുതൽ 101 വസര

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  എഫറ2/241/2019-ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി 30-6-2020)

(v)ഖണനികേ നമര് 103

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  ഔ.ഭഭാ1/103/2019/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 10-3-2020)

(vi)  ഖണനികേ  നമര്   114  മുതൽ  120  വസര  (സര്കഭാര്  കേത്തറ  നമര്
ബനി2/11/2018/ഐ.പനി.ആര്., തതീയതനി 10-6-2020)

(vii) ഖണനികേ നമര് 121

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര്  ബനി1/74/2020/കനഭാര്ക., തതീയതനി 23-6-2020).

V.  2018-19  വര്ഷസത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സന്റിംബനനിച
കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള 

 (ഫയൽ നമര് 85/സബറ.സനി.ഡനി2/നനി.സസ.)

2018-19  വര്ഷസത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സന്റിംബനനിചറ   തഭാസഴെപറയുന
വകുപ്പുകേള സമര്പനിച  കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

(i) നനിയമ വകുപറ

(ii)ധനകേഭാരഭ്യ (ഭരണന്റിം & അകക്കൗണറസറ) വകുപറ

(iii) സപഭാതഭരണ (എ.ഐ.എസറ-എ) വകുപറ

(iv) വനിവര സപഭാതജന സമര്ക വകുപറ

(v)ഇലക്ഷൻ വകുപറ

(vi) ഉകദഭ്യഭാഗസ ഭരണപരനിഷ്കഭാര (എ.ആര് II) വകുപറ.

VI. റനികപഭാര്ട്ടുകേളസടെ (കേരടെറ ) പരനിഗണന

തഭാസഴെപറയുന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  (കേരടെറ)  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  കഭദഗതനി  കൂടെഭാസത
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(i) 2019 ഏപനിൽ  1 മുതൽ 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള കേഭാലയളവനിസല സമനിതനിയുസടെ
പവര്ത്തനന്റിം സന്റിംബനനിച ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ii)  2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷൻ കടെകൺ റനികപഭാര്ട്ടേറ.       

കയഭാഗന്റിം ഉചയ  ദ്യുകശേഷന്റിം 3.45-നറ അവസഭാനനിച്ചു.
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30-11-2020-സല കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി XIV,  2020  നവന്റിംബര്  മഭാസന്റിം
30-ാം  തതീയതനി  തനിങളഭാഴ്ച  ഉചയ്ക്കുകശേഷന്റിം 3.30  മണനികറ  നനിയമസഭഭാ  സമുചയത്തനിസല
വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസറ  ഹഭാളനില്  കയഭാഗന്റിം  കചര്ന.  സമനിതനി  സചയര്മഭാന
ബഹ.  മുഖഭ്യമനനി  ശതീ.  പനിണറഭായനി വനിജയസന അദഭ്യക്ഷതയനില് കചര്ന കയഭാഗത്തനില്
സമനിതനി  സചയര്മഭാനുന്റിം  തഭാസഴെപറയുന  അന്റിംഗങ്ങളന്റിം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലസടെ
പസങടുത്തു.

1. ശതീ. സനി. സകേ. നഭാണ

2. ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര്

3. ശതീ. രഭാജു എബ്രഹഭാന്റിം.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

1. ശതീമതനി ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശതീ.   സുകരഷ റ കുമഭാര് ജനി. എസറ.,  സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശതീ. അനനില്കുമഭാര് ബനി., അണര് സസക്രട്ടേറനി.

വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലുസടെ പസങടുത്ത ഉകദഭ്യഭാഗസര്   :

1 ശതീ. ടെനി. സകേ. കജഭാസറ, അഡതീഷണല് ചതീഫറ സസക്രട്ടേറനി, ആഭഭ്യന്തര വകുപറ.

2. കഡഭാ.  ആശേഭാ  കതഭാമസറ,  അഡതീഷണല്  ചതീഫറ  സസക്രട്ടേറനി,   പനി  &  എ.ആര്.ഡനി.,
പഭാര്ലസമനറനികേഭാരഭ്യ വകുപറ.

3. കഡഭാ.  കവണ  വനി.,  അഡതീഷണല്  ചതീഫറ  സസക്രട്ടേറനി,  ആസൂതണ  
സഭാമത്തനികേകേഭാരഭ്യ വകുപറ.

4. ശതീ. സകേ. ആര്. കജഭ്യഭാതനിലഭാല്, പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി, സപഭാതഭരണ വകുപറ.

5. ശതീ. അരവനിന്ദബഭാബ പനി. സകേ., സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

6. ശതീ. സകേ. കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണ ഭട്ടേറ, സസക്രട്ടേറനി, ഉനതവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ വകുപറ.

7. ശതീ. സജയറ എന്റിം. കേക്കൗള, സസക്രട്ടേറനി, ആഭഭ്യന്തര വകുപറ.

8. ശതീ. ഋഷനിരഭാജറ സനിന്റിംഗറ, ഡയറകര് ജനറല് ഓഫറ പനിസണ്സറ ആനഡറ കേറക്ഷണല് 
സര്വ്വതീസസറ, ജയനില് വകുപറ.
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ഹഭാജരഭായ   ഉകദഭ്യഭാഗസര്   :

1. ശതീ. സഭാദനിഖറ എന്റിം. സകേ., സസ്പെഷഭ്യല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

2. ശതീമതനി സകേ. എ. ശതീലത, അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ. 

3. ശതീമതനി ഇന്ദുകേല പനി., അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

4. ശതീ. എന. ജതീവന, അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

5. ശതീമതനി ടെനികനി എസറ. സനല്സണ്, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, ധനകേഭാരഭ്യ വകുപറ.

6. ശതീ. നഭാസറുദ്ദേതീന എ., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, പനി & എ. ആര്. ഡനി.

7. ശതീമതനി കരണകേകദവനി ബനി. എസറ., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

8. ശതീമതനി ജനിഷ ഡനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള, എസറ.ആര്.ഒ. വനിജഭാപനങ്ങള, ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച  വനിവനിധ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേല്  സര്കഭാരനില്നനിനന്റിം
ലഭനിച നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള, കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള, സമനിതനിയുസടെ ശദയനില്സപടുത്തനിയ
ഫയലുകേള എനനിവ സമനിതനി പരനിഗണനയ്സകടുക്കുകേയുന്റിം ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകദഭ്യഭാഗസരനില്
നനിനന്റിം സതളനിസവടുപറ നടെത്തുകേയുന്റിം തഭാസഴെപറയുന തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ:

I. കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള

തഭാസഴെപറയുന കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള സമനിതനി കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു:

(1) “2020-സല കകേരള അഡഡ്വകകററ കഭാര്കറസറ കക്ഷമനനിധനി (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങള."

(ഫയല് നമര് 3913/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 11459/സകേ.എല്.ബനി.എഫറ2/14/നനിയമന്റിം, തതീയതനി 27-8-2020)

(2) “The  Medical  Attendance  to  the  Ex-Members  of  the  Legislative
Assembly (Amendment) Rules, 2020."

(ഫയല് നമര് 4039/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് പഭാ.കേഭാ.വ-എ 2/148/2018-പഭാ.കേഭാ.വ., തതീയതനി 1-10-2020).

II. സമനിതനിയുസടെ സഭാധൂകേരണത്തനിനുള്ള ചട്ടേങ്ങള 

തഭാസഴെപറയുന ചട്ടേങ്ങളകറ സമനിതനി സഭാധൂകേരണന്റിം നല്കേനി:
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(1) “2020-സല കകേരള അഡഡ്വകകററ  കഭാര്കറസറ  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ചട്ടേങ്ങള."
(എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 263/2020 )

(ഫയല് നമര് 2907/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 6686/സകേ.എല്.ബനി.എഫറ/2020/നനിയമന്റിം, തതീയതനി 3-7-2020).

(2) പങഭാളനിത്ത സപനഷന  പദതനി  സന്റിംബനനിച വനിജഭാപനന്റിം  (എസറ.ആര്.ഒ.നമര്
368/2020)

(ഫയല് നമര് 3065/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 1369663/സപന.എ 5/106/2019-ധന, തതീയതനി 4-8-2020).

(3) "ദനി കകേരള ലപവററ സസകേപ്യൂരനിറനി ഏജനസതീസറ (ലപവററ സസകേപ്യൂരനിറനി ടു കേഭ്യഭാഷറ
ടഭാനകസ്പെഭാര്കട്ടേഷൻ ആകനിവനിറതീസറ ) റൂളസറ, 2020.”(എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 351/2020)

(ഫയല് നമര് 3372/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എസറ.എസറ.ബനി2/166/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 26-8-2020).

III. സമനിതനിയുസടെ ശദയനില്സപടുത്തനിയ ഫയലുകേള

(1) കകേരള സര്വ്വതീസറ റൂളസറ ഭഭാഗന്റിം III ചട്ടേന്റിം 31 കഭദഗതനി സചയ്യുനതനിനുള്ള കേരടെറ ചട്ടേന്റിം
സമനിതനിയുസടെ  അന്റിംഗതീകേഭാരമനിലഭാസത  വനിജഭാപനത്തനില്  തനിരുത്തല്  വരുത്തനിയതറ
സന്റിംബനനിചറ.

(ഫയല് നമര് 3458/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 1530222/സപന.ബനി4/28/2014/ധന, തതീയതനി 14-7-2020)

വനിജഭാപനത്തനിസന പഭാബലഭ്യ തതീയതനിയനില്വന പനിശേകേറ  സന്റിംബനനിചറ  ധനകേഭാരഭ്യ
വകുപറ ലഭഭ്യമഭാകനിയ ഇടെകഭാല മറുപടെനി സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

(2) ദനി കകേരള കസ്റ്റേററ & സകബഭാര്ഡനികനററ സര്വ്വതീസറ (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങള, 2015 (റൂള
10 A കൂട്ടേനികചര്കല്) കേരടെറ ചട്ടേന്റിം.

(ഫയല് നമര് 5746/സബറ.സനി.ഡനി2/2015/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 11955/ആര്1/14/ഉ.പ.ഭ.വ., തതീയതനി 14-10-2015)

2015-സല  മലയഭാള  ഭഭാഷഭാ  (വഭ്യഭാപനവന്റിം  പരനികപഭാഷണവന്റിം)  നനിയമന്റിം  നനിലവനില്
ബഹമഭാനസപട്ടേ  രഭാഷ്ട്രപതനിയുസടെ  അന്റിംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിരനിക്കുനതനിനഭാല്
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നനിലവനില്  സമനിതനിയുസടെ  പരനിഗണനയറ  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം
പരനിഗണനികകണതനിസലനറ  ഉകദഭ്യഭാഗസഭരണപരനിഷ്കഭാര  വകുപറ  അഡതീഷണല്  ചതീഫറ
സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച്ചു.  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലുള്ള കേരടെറ ചട്ടേന്റിം സന്റിംബനനിച
തടെര്നടെപടെനികേള അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന സമനിതനി തതീരുമഭാനനിച്ചു.

IV. ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന സന്റിംബനനിച സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല
ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേല്  സര്കഭാര്  വകുപ്പുകേള  സമര്പനിച  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസടെയുന്റിം
കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളസടെയുന്റിം പരനിഗണന

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന  സന്റിംബനനിച  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല
ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേല്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം  ലഭനിച  തഭാസഴെപറയുന  നടെപടെനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളന്റിം കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു:

(1)  2018-19  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമര് 1254/സബറ.സനി.ഡനി2/2018/നനി.സസ.)

ഖണനികേ നമര് 107 മുതല് 112 വസര (കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

(സര്കഭാര്  കേത്തറ  നമര്  ബനി2/195/2018/ആഭഭ്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി  5-8-2019  &
ബനി2/280/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 29-7-2020).

(2) 2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 3276/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

(i) ഖണനികേ നമര് 86 മുതല് 90 വസര 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി2/32/2020/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 29-7-2020)

(ii)ഖണനികേ നമര് 1, 2

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സസ്പെ.ഇ 1/92/2019-സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 10-8-2020)

(iii) ഖണനികേ നമര് 71 മുതല് 85 വസര 

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനിജനി-സനി3/222/19-വനിജനി., തതീയതനി 13-8-2020)

(iv) ഖണനികേ നമര് 4, 5, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 102

(കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)
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(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 14057/പഭാര്ല/2019/നനിയമന്റിം, തതീയതനി 8-10-2020).

(3) 2020-21  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമര് 1775/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

ഖണനികേ നമര് 17

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ബനി.പനി.ഇ 3/68/2020-PLGEA, തതീയതനി 29-9-2020).

V. തഭാസഴെപറയുന ഫയലുകേളനിസല വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിച സതളനിസവടുപറ

(1) 2016-സല ദനി കകേരള ഗവണ്സമനറ പസസറ സകബഭാര്ഡനികനററ സര്വ്വതീസറ സസ്പെഷഭ്യല്
റൂളസറ (എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 616/2016) സന്റിംബനനിചറ.

(ഫയല് നമര് 5718/സബറ.സനി.ഡനി2/2013/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 913554/എചറ1/18/ഉ.വനി.വ., തതീയതനി 22-10-2019).

സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശേനിച  കഭദഗതനികേള  ഉളസപടുത്തനിയുന്റിം  നനിയമ  വകുപനിസനയുന്റിം  പനി  &
എ.ആര്.ഡനി.യുസടെയുന്റിം  അഭനിപഭായങ്ങള  കതടെനിസകഭാണന്റിം  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  രൂപതീകേരനിക്കുന നടെപടെനി
അന്തനിമ  ഘട്ടേത്തനിലഭാസണനന്റിം  ഉകദഭ്യഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിസനയുന്റിം
പനി.എസറ.സനി.യുസടെയുന്റിം അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം ലഭനിക്കുനമുറയറ വനിജഭാപനന്റിം സചയഭാന കേഴെനിയുസമനന്റിം
ആയതറ  രണറ  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനികഭാന  സഭാധനിക്കുസമനഭാണറ
പതതീക്ഷനിക്കുനസതനന്റിം അചടെനിയുന്റിം കസ്റ്റേഷനറനിയുന്റിം വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച്ചു.
പസ്തുത മറുപടെനി സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

(2)2004-സല കകേരള പബനികേറ സര്വ്വതീസറ കേമതീഷന (കലഭാകേഭായുക്തസയ സന്റിംബനനിച
കൂടുതല് ചുമതലകേള) ആകറ പകേഭാരമുള്ള കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള.

(ഫയല് നമര് 5005/സബറ.സനി.ഡനി2/2014/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് വനി.ജനി.സനി3/263/17, തതീയതനി 23-10-2019)

കലഭാകേഭായുക്തയനിസല  ജതീവനകഭാരുസടെ  സസ്പെഷഭ്യല്  റൂളസറ  രൂപതീകേരണവമഭായനി

ബനസപട്ടേ കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം ലഭഭ്യമഭാകണസമനറ രജനിസ്ട്രേഭാര്കറ നനിര്കദ്ദേശേന്റിം നല്കേനിയനിരുനതഭായുന്റിം

കകേഭാവനിഡറ  വഭ്യഭാപനസത്ത തടെര്നറ  കലഭാകേഭായുക്തയുന്റിം ഉപകലഭാകേഭായുക്തയുന്റിം കയഭാഗന്റിം  കചരഭാന

സഭാധനികഭാത്തതനിനഭാല്  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  സമര്പനികഭാന  സഭാധനിചനിട്ടേനിസലനറ  അറനിയനിചതഭായുന്റിം

തടെര്നറ  6-5-2020-സല  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗന്റിം  ഇകഭാരഭ്യത്തനില്  അടെനിയന്തര

തതീരുമഭാനസമടുകണസമനറ നനിര്കദ്ദേശേന്റിം നല്കേനിയതനിസന അടെനിസഭാനത്തനില് ചട്ടേങ്ങളസടെ കേരടെറ

ഒരഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്  ലഭഭ്യമഭാകണസമനറ  രജനിസ്ട്രേഭാസറ  അറനിയനിസചങനിലുന്റിം  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  ലഭനിചനിട്ടേനില
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എനന്റിം  ആഭഭ്യന്തര  വകുപറ  അഡതീഷണല്  ചതീഫറ  സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ  അറനിയനിച്ചു.

മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനപകേഭാരന്റിം  ഒരഭാഴ്ചയഭാണറ  സമയന്റിം  അനുവദനിചനിരുനതറ

എനതനിനഭാല് കേരടെറ ചട്ടേന്റിം എതയുന്റിംകവഗന്റിം സമര്പനിക്കുനതനിനറ നടെപടെനി സഡ്വതീകേരനികണസമനറ

സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശേന്റിം  നല്കുകേയുന്റിം  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  എതയുന്റിംകവഗന്റിം  ലഭഭ്യമഭാക്കുനതനിനറ  നടെപടെനി

സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാസണനറ വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി സമനിതനികറ ഉറപ്പുനല്കുകേയുന്റിം സചയ.

(3)  2011-സല  കകേരള  കപഭാലതീസറ  ആകറ  പകേഭാരമുള്ള  കേരടെറ  ചട്ടേത്തനികന്മേലുള്ള

എസറ.ആര്.ഒ. വനിജഭാപനന്റിം.

(ഫയല് നമര് 3373/സബറ.സനി.ഡനി2/2018/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/280/17/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 9-11-2020)

എസറ.ആര്.ഒ.  വനിജഭാപനന്റിം  11-11-2020  തതീയതനിയഭായനി  നനിയമസഭഭാ

സസക്രകട്ടേറനിയറനിനറ  ലഭഭ്യമഭാകനിയതനിനഭാല്  പസ്തുത  വനിഷയന്റിം  സന്റിംബനനിച  സതളനിസവടുപറ

സമനിതനി ഒഴെനിവഭാകനി.

(4)  2017-18  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന

സന്റിംബനനിച രണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമര് 1986/സബറ.സനി.ഡനി2/2017/നനി.സസ.)

2017-18  സഭാമത്തനികേ വര്ഷസത്ത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന സന്റിംബനനിച

രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഖണനികേ  നമര്  9-സല  ശേനിപഭാര്ശേയനികന്മേല്  സഡ്വതീകേരനിച  നടെപടെനി

റനികപഭാര്ട്ടേറ  സപഭാതഭരണ  (ഏകകേഭാപനന്റിം)  വകുപനില്നനിനന്റിം  ലഭഭ്യമഭാകനിയനിരുനനില.

സതളനിസവടുപറ  കയഭാഗത്തനില്  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമനറ  ഹഭാജരഭാക്കുകേയുന്റിം  വനിവരഭാവകേഭാശേ

കേമനിഷണസറ  നനിയമനികഭാതനിരുനതനിനഭാല്  സടെലനികഫഭാണ്,  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദഭ്യഭാ

ഇനങ്ങളനില്  അധനികേതകേ  ആവശേഭ്യമനിലഭാതനിരുനതനിനഭാലഭാണറ  തടെര്നടെപടെനി

സഡ്വതീകേരനികഭാതനിരുനസതനന്റിം   സപഭാതഭരണ  വകുപറ  പനിനസനിപല്  സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ

കബഭാധനിപനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമനനികനഭാസടെഭാപന്റിം  കേഭാലതഭാമസപതനികേ

സമര്പനിചനിട്ടേനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കേഭാലതഭാമസപതനികേ  സഹനിതന്റിം  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമനറ

സമര്പനിക്കുവഭാന സമനിതനി ആവശേഭ്യസപട്ടു.

കയഭാഗന്റിം ഉചയ ദ്യുകശേഷന്റിം 3.50-നറ അവസഭാനനിച്ചു.
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24-2-2021-സല കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ കേമനിറനി  XIV-സന ഒരു കയഭാഗന്റിം  2021
സഫബ്രുവരനി  മഭാസന്റിം  24-ാം  തതീയതനി  ബധനഭാഴ്ച  ഉചയ്ക്കുകശേഷന്റിം  3:00-മണനികറ  നനിയമസഭഭാ
സമുചയത്തനിസല വതീഡനികയഭാ  കകേഭാൺഫറൻസറ   ഹഭാളനില്  കചര്ന.  സമനിതനി  സചയര്മഭാൻ
ബഹ. മുഖഭ്യമനനി ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയസന അദഭ്യക്ഷതയനിൽ വതീഡതീകയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലസടെ
കചര്ന കയഭാഗത്തനിൽ തഭാസഴെപറയുന അന്റിംഗങ്ങള  പസങടുത്തു.

(1) ശതീ. സനി. സകേ. നഭാണ

(2) ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര്

(3) ശതീ. രഭാജു എബ്രഹഭാന്റിം.

തഭാസഴെപറയുന സമനിതനി അന്റിംഗങ്ങള കയഭാഗത്തനിൽ കനരനിട്ടേറ ഹഭാജരഭായനിരുന:

(1) ശതീ. ജയനിന്റിംസറ മഭാതത്യു

(2) ശതീ. ആര്. രഭാമചന്ദ്രൻ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

(1) ശതീമതനി ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

(2) ശതീ.  സുകരഷറ കുമഭാര്  ജനി. എസറ., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

(3) ശതീ.  അനനിൽ കുമഭാര് ബനി., അണര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദഭ്യഭാഗസര് :

(1) ശതീമതനി സകേ. എ. ശതീലത, അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.   

(2)ശതീമതനി ഇന്ദുകേല പനി., അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

(3)ശതീമതനി എസറ. സനഭ്യ, അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

(4)ശതീമതനി കരണകേകദവനി ബനി.എസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

വതീഡനികയഭാ കകേഭാൺഫറൻസനിലസടെ പസങടുത്ത  ഉകദഭ്യഭാഗസര് :

(1) കഡഭാ.  ആശേഭാ  കതഭാമസറ,  അഡതീഷണല്  ചതീഫറ  സസക്രട്ടേറനി,  ഉകദഭ്യഭാഗസ
ഭരണപരനിഷ്കഭാര വകുപറ.  

(2)ശതീ.  സകേ.  ആര്.  കജഭ്യഭാതനിലഭാൽ,  പനിൻസനിപൽ  സസക്രട്ടേറനി,  സപഭാതഭരണ/ഗതഭാഗത
(ഡനി)വകുപറ.

(3)  കഡഭാ.  രഭാജു നഭാരഭായണ സഡ്വഭാമനി,  പനിൻസനിപൽ  സസക്രട്ടേറനി,  പഭാര്ലസമനറനികേഭാരഭ്യ
വകുപറ.
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(4)ശതീ. സകേ. കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണ ഭട്ടേറ, സസക്രട്ടേറനി, ഉനതവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ(എചറ) വകുപറ.

(5)ശതീമതനി ഒ. സസറതീന, അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, ആഭഭ്യന്തര വകുപറ.

(6)ശതീ. മകനഭാജറ എബ്രഹഭാന്റിം, അഡതീഷണല് ഡയറകര് ജനറൽ ഓഫറ കപഭാലതീസറ,

കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള, എസറ.ആര്.ഒ. വനിജഭാപനങ്ങള, ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേൽ  സര്കഭാരനിൽനനിനന്റിം  ലഭനിച  നടെപടെനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേള,  വഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേലുള്ള  കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള
എനനിവ  സമനിതനി  പരനിഗണനയ്സകടുക്കുകേയുന്റിം  ബനസപട്ടേ  ഉകദഭ്യഭാഗസരനിൽനനിനന്റിം
സതളനിസവടുപറ നടെത്തുകേയുന്റിം തഭാസഴെപറയുന തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ:

 I.  കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള

1.  The Special rules for the post of Sergeants in the Various Departments of
Government (Amendment) Rules, 2020.

(ഫയൽ നമര് 5239/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ-1/341/2018-ഉഭപവ., തതീയതനി 18-12-2020)

ചട്ടേത്തനിസന കപരനിസല  '2020'  എനതറ  '2021'  എനറ മഭാറണസമന കഭദഗതനികയഭാസടെ
ചട്ടേന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

2. The Kerala Service ( ..Amendment) Rules, 2020. ………

(ഫയൽ നമര് 5251/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ-ബനി1/150/2019-ധന, തതീയതനി 13-12-2020)

ചട്ടേത്തനിസന കപരനിസല  '2020'  എനതറ  '2021'  എനറ മഭാറണസമന കഭദഗതനികയഭാസടെ
ചട്ടേന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

3. The Kerala  Payment  of  Pension  to  Members of  Legislature   (Amendment)
Rules, 2020.

(ഫയൽ നമര് 553/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് പഭാ.കേ.വ.-എ 2/234/2018-പഭാ.കേ.വ., തതീയതനി 23-12-2020).

90  വയസറ  കേഴെനിഞ  നനിയമസഭഭാന്റിംഗങ്ങളകറ  നനിലവനിലുണഭായനിരുന  ആനുകൂലഭ്യന്റിം
എടുത്തുകേളയുന എന രതീതനിയനിൽ  കഭദഗതനി വഭ്യഭാഖഭ്യഭാനനികസപടുകമഭാ എനറ സമനിതനി സചയർമഭാൻ
സന്റിംശേയന്റിം പകേടെനിപനിച്ചു. വതീഡനികയഭാ കകേഭാൺഫറൻസനിന്റിംഗനിസന സഭാകങതനികേ തകേരഭാറുമൂലന്റിം ബനസപട്ടേ
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വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനികറ ഇകഭാരഭ്യത്തനിൽ മറുപടെനി പറയഭാൻ കേഴെനിഞനില.  നനിയമ വകുപനിസല ബനസപട്ടേ
ഉകദഭ്യഭാഗസയ്ക്കുന്റിം  ഇകഭാരഭ്യത്തനിൽ  വഭ്യക്തമഭായ  വനിശേദതീകേരണന്റിം  നൽകേഭാനഭായനില.  ആയതനിനഭാൽ
ചട്ടേത്തനിസന പരനിഗണന കയഭാഗന്റിം മഭാറനിവച്ചു.

4. The Kerala  Public Service  Commission (Consultation by Corporations
and Companies) Amendment Rules, 2020.

(ഫയൽ നമര് 5351/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഉപ.സനി1/140/2017-ഉഭപവ., തതീയതനി 23-12-2020)

ചട്ടേത്തനിസന കപരനിസല  '2020'  എനതറ  '2021'  എനറ മഭാറണസമന കഭദഗതനികയഭാസടെ
ചട്ടേന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

5. The Kerala State and Subordinate Services ( ...Amendment) Rules,……
2021. 

(ഫയൽ നമര് 1904/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ-1/26/2020-ഉഭപവ., തതീയതനി 7-1-2021)

ചട്ടേന്റിം സമനിതനി കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

6. The Kerala Government Servants' Conduct (Amendment) Rules, 2021.

(ഫയൽ നമര് 3091/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഉപ.സനി2/578/2017-ഉഭപവ., തതീയതനി 1-2-2021)

ചട്ടേന്റിം സമനിതനി കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

II. സമനിതനിയുസടെ സഭാധൂകേരണത്തനിനുള്ള ചട്ടേങ്ങള

തഭാസഴെപറയുന ചട്ടേങ്ങളകറ സമനിതനി കഭദഗതനി കൂടെഭാസത സഭാധൂകേരണന്റിം നൽകേനി:

1.  The Kerala Service  (Fifth Amendment) Rules, 2020.

(എസറ.ആര്. ഒ.  നമര് 756/2020)

(ഫയൽ നമര് 4729/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 1071618/സപൻ-ബനി3/2019-ധന(1), തതീയതനി 6-11-2020).

2.  The Kerala State and Subordinate Services (Fifth Amendment) Rules, 2020.
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(എസറ.ആര്. ഒ.  നമര് 733/2020)

(ഫയൽ നമര് 4849/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് റൂളസറ-1/382/2019-ഉഭപവ., തതീയതനി 23-11-2020).

3.  The Kerala Chemical Examiner's Laboratary Service (Amendment) Special Rules,
2020.  (എസറ.ആര്. ഒ.  നമര് 909/2020)

(ഫയൽ നമര് 1943/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് E4/444/2019-ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 16-1-2021).

III.  തഭാസഴെപറയുന  കേഭാരഭ്യങ്ങള  സന്റിംബനനിചറ  സമനിതനി  ബനസപട്ടേ  വകുപറ
സസക്രട്ടേറനിമഭാരനിൽനനിനന്റിം സതളനിസവടുപറ നടെത്തനി:

(1) The  Special  Rules  for  the  Kerala  Government  Presses  State  Service
(Amendment) Rules, 2020 (എസറ.ആര്. ഒ.  നമര് 436/2020)

(ഫയൽ നമര് 4515/സബറ.സനി.ഡനി2/2016/നനി.സസ.)

6-2-2017-സല സമനിതനികയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനികേകളഭാസടെ അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
സചയ  The  Special  Rules  for  the  Kerala  Government  Presses  State  Service
(Amendment) Rules, 2016 സന്റിംബനനിച കേരടെറ ചട്ടേത്തനികന്മേൽ ഉനതവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ (എചറ)
വകുപറ  ലഭഭ്യമഭാകനിയ  എസറ.ആര്.ഒ.  വനിജഭാപനത്തനിൽ  കേരടെറ  ചട്ടേത്തനിൽനനിനന്റിം
വഭ്യതഭ്യസമഭായനി  ഘടെനയനിലുന്റിം  വഭാകേഭ്യങ്ങളനിലുന്റിം  അന്തനഃസത്തയനിലുന്റിം  മഭാറന്റിം  വരുത്തനിയതഭായനി
ശദയനിൽസപട്ടേ  സമനിതനി,  സമനിതനിയുസടെ  അനുവഭാദമനിലഭാസത  തനിരുത്തലുകേള  വരുത്തുനതറ
ക്രമപകേഭാരമസലനറ അഭനിപഭായസപടുകേയുന്റിം ഇതറ സന്റിംബനനിചറ  വകുപറ സസക്രട്ടേറനിയനിൽനനിനന്റിം
വനിശേദതീകേരണന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം സചയ. 

'The Special Rules for the Kerala Government Presses State Service' എനതറ
വനിജഭാപനത്തനിൽ  'State'  എന  വഭാകറ  ഒഴെനിവഭാകനി  'Special  Rules  for  the  Kerala
Government Presses Service'  എനറ  മഭാറനിയതറ  1959-സല ഒറനിജനിനൽ റൂളസനിൽ  'State'
എന  വഭാകറ  ഇലഭാത്തതസകേഭാണറ  കഭദഗതനിയനിലുന്റിം  കവസണന  നനിയമ  വകുപനിസന
അഭനിപഭായത്തനിസന അടെനിസഭാനത്തനിലുന്റിം പനി.എസറ.സനി. ആയതറ സവററ സചയ്യുകേയുന്റിം പനി.ആനറ
എ.ആര്.ഡനി.  അപകേഭാരന്റിം  അഭനിപഭായന്റിം  കരഖസപടുത്തുകേയുന്റിം  സചയതനിനഭാലഭാസണനന്റിം
റൂള  2(2)-ൽ  Assistant  Engineer  (Electrical  and Electronics)-സന ഫതീഡര് കേഭാറഗറനി
Chief  Foreman  ആസണനന്റിം  Chief  Foreman  (Electrical  and  Electronics)
ഉള്ളതസകേഭാണറ  'Electronics'  എന  വഭാകറ  കചര്കകണനിവനതഭായുന്റിം  ചട്ടേന്റിം  2(3)-ൽ
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നനിയമനത്തനിസന  കേഭാരഭ്യത്തനിൽ  'for  By  Transfer/Promotion  appointments'  എനതറ
വനിജഭാപനത്തനിൽ  'By  transfer'  എനഭാകനിയതറ  ഫതീഡര്  കചഭായ്സനിൽ  ടഭാൻസ്ഫര്
കപഭാസ്റ്റേനിന്റിംഗറ  മഭാതമുള്ളതസകേഭാണഭാസണനന്റിം  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ
കബഭാധനിപനിച്ചു.  പസദ്യുത  വനിശേദതീകേരണത്തനിസന  അടെനിസഭാനത്തനിൽ  ഇകഭാരഭ്യത്തനിൽ
ബനസപട്ടേ  ഉകദഭ്യഭാഗസര്സകതനിസര  തടെര്നടെപടെനികേള  സഡ്വതീകേരനികകണതനിസലനറ  സമനിതനി
തതീരുമഭാനനിച്ചു. 2017-ൽ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിചറ നൽകേനിയ കേരടെറ ചട്ടേന്റിം വനി ജഭാപനന്റിം സചയതറ
2020-ൽ  ആയതനിനഭാലഭാണറ  ഇതയധനികേന്റിം  മഭാറങ്ങള  ആവശേഭ്യമഭായനി  വനസതനറ
വനിലയനിരുത്തനിയ  സമനിതനി,  സമനിതനി  അന്റിംഗതീകേരനിചറ  നൽകേനിയ  ചട്ടേങ്ങള  വനിജഭാപനന്റിം
സചയ്യുനതനിൽ  കേഭാലതഭാമസന്റിം ഉണഭാകേരുസതനറ  നനിര്കദ്ദേശേന്റിം നൽകേനി.  സമനിതനി  അന്റിംഗതീകേരനിചറ
നൽകേനിയ  ചട്ടേങ്ങളനിൽ  ഘടെനഭാപരമഭായ  മഭാറങ്ങള  നടെത്തുനതറ  ആവര്ത്തനികരുസതനന്റിം
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശേന്റിം നൽകേനി. 

(2) 2017-18  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ
ലഭഭ്യമഭാകഭാത്തതറ സന്റിംബനനിചറ

(ഫയൽ നമര് 294/സബറ.സനി.ഡനി2/2018/നനി.സസ.)

സപഭാതഭരണ  (ഏകകേഭാപനന്റിം),  ഗതഭാഗത  (ഡനി)  എനതീ  വകുപ്പുകേളമഭായനി  ബനസപട്ടേ
2017-18  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ  നഭാളനിതവസര
ലഭഭ്യമഭാകഭാത്തതറ  സന്റിംബനനിചറ  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളസടെ  സസക്രട്ടേറനിമഭാരനിൽനനിനന്റിം  സമനിതനി
വനിശേദതീകേരണന്റിം ആരഭാഞ.  മൂനവര്ഷസത്ത വഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ പനിനറ സചയറ
ലഭഭ്യമഭാക്കുനതനിനറ  കേഭാലതഭാമസമുണഭായതഭായുന്റിം  ആയതറ  ഡനികല  കസ്റ്റേററസമനറ  സഹനിതന്റിം
സഭയനിൽ  സമര്പനിക്കുനതനിനറ  അടെനിയന്തരമഭായനി  ലഭഭ്യമഭാക്കുനതഭാസണനന്റിം  ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച്ചു.  പസ്തുത വനിശേദതീകേരണത്തനിസന അടെനിസഭാനത്തനിൽ
ബനസപട്ടേ  ഉകദഭ്യഭാഗസര്സകതനിസര  നടെപടെനി  സഡ്വതീകേരനികകണതനിസലനറ  സമനിതനി
തതീരുമഭാനനിച്ചു. 

IV. ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശേഭാധന സന്റിംബനനിച സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല
ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേൽ  സര്കഭാര്  സമര്പനിച  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസടെയുന്റിം
കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളസടെയുന്റിം പരനിഗണന

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന  സന്റിംബനനിച  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല
ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേൽ  സര്കഭാരനിൽനനിനന്റിം  ലഭനിച  തഭാസഴെപറയുന  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളന്റിം
കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു:

1. 2019-20  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.
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(ഫയൽ നമര് 3276/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

(i) ഖണനികേ നമര് 3, 6, 10 (കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 37/ബനി.ഡബത്യു2/2019/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 24-12-2020)

(ii)ഖണനികേ നമര് 9 (കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എ.ആര് 12-1/134/2019/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 5-11-2020 &
27-1-2021)

(iii) ഖണനികേ നമര് 13, 14, 96, 97 (കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 23/എ.ആര് 13(1)/2019/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 4-11-2020 &
20-1-2021)

(iv) ഖണനികേ നമര് 28 (കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എ.ആര് 12-2/48/2019/ഉ.ഭ.പ.വ.,  തതീയതനി 5-11-2020 &
22-12-2020)

(v)ഖണനികേ നമര് 37 മുതൽ 70 വസര (കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഇ 4/333/2019/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 4-11-2020)

(vi) ഖണനികേ നമര് 122 മുതൽ 125 വസര (കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് ഡനി2/366/2019/ഗതഭാ., തതീയതനി 3-11-2020 & 2-1-2021)

2. 2020-21  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശേഭാധന
സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയൽ നമര് 1775/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

(i) ഖണനികേ നമര് 2, 3

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സസ്പെ.ഇ 1/56/2020/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 8-1-2021)

(ii)ഖണനികേ നമര് 8

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് പഭാ.കേഭാ.വ-എ 2/12/2020-പഭാ.കേഭാ.വ., തതീയതനി 23-12-2020)

(iii) ഖണനികേ നമര് 9

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 11-1/5/2020/ഉ.ഭ.പ.വ., തതീയതനി 9-12-2020)

(iv) ഖണനികേ നമര് 11

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് 77/കപഭാള4/2020/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി 13-1-2021)
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V. വഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേലുള്ള  കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളസടെ
പരനിഗണന

വഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേലുള്ള  തഭാസഴെപറയുന  കേഭാലതഭാമസ
പതനികേകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു:

സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം    2018-19

(ഫയൽ നമര് 85/സബറ.സനി.ഡനി2/2019/നനി.സസ.)

1. ഉനതവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ (എചറ) വകുപറ (അചടെനി).

2. ഉനതവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ (എചറ) വകുപറ (കസ്റ്റേഷനറനി).

3. സപഭാതഭരണ (സസ്പെഷഭ്യല്-ഇ) വകുപറ.

4. ആഭഭ്യന്തര (ബനി) വകുപറ.

5. ആഭഭ്യന്തര (ഇ) വകുപറ (കപഭാലതീസറ).

6. ആഭഭ്യന്തര (ഇ) വകുപറ (സകേമനികല് എകഭാമനികനഴറ ലകബഭാറട്ടേറനി)

7. ആസൂതണ സഭാമത്തനികേകേഭാരഭ്യ (സനി.പനി.എന്റിം.യു.) വകുപറ.

8. ഇലകകഭാണനികറ & വനിവരസഭാകങതനികേവനിദഭ്യഭാ വകുപറ.

9. ഉകദഭ്യഭാഗസ ഭരണപരനിഷ്കഭാര (എ. ആര് 12) വകുപറ.

സഭാമത്തനികേ വര്ഷന്റിം    2019-20

(ഫയല് നമര് 168/സബറ.സനി.ഡനി2/2020/നനി.സസ.)

1. വനിവരസപഭാതജനസമര്ക (ബനി) വകുപറ.

2. ആഭഭ്യന്തര (എഫറ) വകുപറ.

3. സപഭാതഭരണ (എ.സഎ.എസറ-എ) വകുപറ.

4. വനിജനിലനസറ (സനി) വകുപറ.

5. ആസൂതണ സഭാമത്തനികേകേഭാരഭ്യ (ബനി.പനി.ഇ.) വകുപറ.

6. ആസൂതണ സഭാമത്തനികേകേഭാരഭ്യ (ബനി) വകുപറ.

7. ആസൂതണ സഭാമത്തനികേകേഭാരഭ്യ (സനി.പനി.എന്റിം.യു.) വകുപറ.



133

8. സപഭാതഭരണ (സസ്പെഷഭ്യല്-ഇ) വകുപറ.

9. ഇലക്ഷന (അകക്കൗണറസറ) വകുപറ.

10. കകേരളതീയ പവഭാസനികേഭാരഭ്യ (ബനി) വകുപറ.

11. ആഭഭ്യന്തര (ബനി) വകുപറ.

12. നനിയമ (പഭാര്ലസമനറനി) വകുപറ.

VI കേഭാരഭ്യവനിവരപട്ടേനികേയനില് ഉളസപടെഭാത്ത ഇനങ്ങളസടെ പരനിഗണന

(1) കേരടെറ ചട്ടേന്റിം

തഭാസഴെപറയുന കേരടെറ ചട്ടേന്റിം സമനിതനി കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരച്ചു.

The  Members  of  the  Kerala  Legislative  Assembly  (Reimbursement  of
Amount incurred for the purchase of Books) Amendment Rules, 2021.

(ഫയല് നമര് 3837/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് പഭാ.കേഭാ.വ-എ 2/225/2019-പഭാ.കേഭാ.വ., തതീയതനി 18-2-2021).

(2) സഭാധൂകേരണത്തനിനുള്ള ചട്ടേങ്ങള

തഭാസഴെപറയുന ചട്ടേങ്ങളകറ സമനിതനി കഭദഗതനി കൂടെഭാസത സഭാധൂകേരണന്റിം നല്കേനി:

(i) The Kerala Police Subordinate Service (Driver Categories) Special Rules,
2021 (എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 89/2021)

(ഫയല് നമര് 3567/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് സകേ1/24/2021/ആഭഭ്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 15-2-2021

(ii)  The Special  Rules  for  the Personal  Staff  of  Ministers,  the Leader of
Opposition  and  the  Government  Chief  Whip  (Amendment)  Rules,  2021
(എസറ.ആര്.ഒ.നമര് 232/2021)

(ഫയല് നമര് 4057/സബറ.സനി.ഡനി2/2021/നനി.സസ.)

(സര്കഭാര് കേത്തറ നമര് എസറ.എചറ2/214/2018-സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി  24-2-2021)

കയഭാഗന്റിം ഉചയ്ക്കുകശേഷന്റിം 3.45-നറ അവസഭാനനിച്ചു.


