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സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി II

ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ. സകേ. രഭാജന

  റവനന്യൂ ഭവനനനിര്മഭാണ വകുപ്പുമനനി

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം:

ശതീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ് ണന

   പട്ടേനികേജഭാതനി, പട്ടേനികേവര്ഗ, പനിനഭാക വനിഭഭാഗ കക്ഷേമ കദേവസസ്വന്റിം വകുപ്പുമനനി

അന്റിംഗങ്ങള :

കഡഭാ. എന. ജയരഭാജറ

ശതീ. എന. എ. സനലനിക്കുനറ

ശതീ. സകേ. ഡനി. പകസനന

ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീന്റിം

ശതീ. എന്റിം. രഭാജകഗഭാപഭാലെെന

ശതീ. രഭാമചെന്ദ്രന കേടനപള്ളനി

ശതീ. സനതീഷ് കുമഭാര് കജഭാസഫറ

ശതീ. പനി. വനി. ശതീനനിജനിന. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദേതീപറ. സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജയശതീ. എന്റിം., സഡപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി രജനി. ഡനി. ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  ഭൂനനികുതനിയന്റിം  കദേവസസ്വവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  II-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന.

2021  ജൂണ്  16,  22  എനതീ  തതീയതനികേളനില്  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ,  കകേരള
നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ
സന്റിംബനനിച്ചറ  പുറസപടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ്ഥ സചെയനിട്ടുള്ള വനിധന്റിം
തഭാസഴെപറയന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്  ഉളസകഭാള്ളുന  വനിവനിധ  സചെലെെവനിനങ്ങള  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് VI―ഭൂനനികുതനി

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജനിലഭാ ഭരണവന്റിം പലെെവകേയന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX―ശുദ്ധജലെെ വനിതരണവന്റിം ശുചെതീകേരണവന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVI―പകൃതനികക്ഷേഭാഭന്റിം മൂലെെമുള്ള ദുരനിതഭാശസ്വഭാസതനിനറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനനമ്പര് XXVIII―പലെെവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസുകേള

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX― കൃഷനി

കമല് പസഭാവനിച്ച ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേള സന്റിംബനനിച്ചറ ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില് നനിനന്റിം
ലെെഭനിച്ച കുറനിപ്പുകേള പരനികശഭാധനഭാകവളയനില് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം ആവശഭ്യമഭായ ഘട്ടേങ്ങളനില്
കയഭാഗങ്ങളനില്  സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദേഭ്യഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനന്റിം  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള
ആരഭായകേയന്റിം സചെയ.

ഭരണഘടനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
അതനിസന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം  രൂപന്റിം  നല്കുകേയന്റിം  അവ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസകഭാള്ളനിക്കുകേയന്റിം സചെയനിരനിക്കുന.

2021 ജൂലലെെ 1-ാംതതീയതനി കചെര്ന കയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

                                                                                 സകേ. രഭാജന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                                           സചെയര്മഭാന,
2021 ജ ജൂലലെെ 1.                                                                    സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി II.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് VI―ഭൂനനികുതനി

കവഭാട്ടുസചെയതറ  : 8,96,01,84,000 രൂപ

                         ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  : 1,38,000 രൂപ

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

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  20,12,85,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

1.  ലെെഭാനഡറ  റവനന്യൂ കേമതീഷണകററനിസലെെ ഉപകയഭാഗതനിനഭായനി  10  ലെെക്ഷേന്റിം രൂപയനില്
തഭാസഴെ വനിലെെയള്ള വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനറ  7-9-2019-സലെെ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2512/2019/റവ പകേഭാരന്റിം
സര്കഭാര് ഉതരവഭായനിട്ടുള്ളതന്റിം ആയതനിനറ  10  ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  ആവശഭ്യമുള്ളതഭായന്റിം
സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   10   ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2029-00-101-99―വനികലജറ എസഭാബനിഷ റസമനറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  4,96,82,12,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

2.  തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളകറ  വനികലജറ  ഓഫതീസുകേളുസട  വസ്തു  നനികുതനി
നല്കുനതനിനന്റിം  വനിവനിധ  വനികലജറ  ഓഫതീസുകേളുസട  വഭാടകേ  നല്കുനതനിനന്റിം  വനികലജറ
ഓഫതീസുകേളുസട  ലവദേദ്യുതനി  ചെഭാര്ജറ,  സവള്ളകരന്റിം  ഇനതനിലന്റിം  അധനികേമഭായനി  തകേ
ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    70    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2029-00-103-95―ഭൂകരഖ കസവനലെെഭഭ്യതയന്റിം ഉദേ റഗ്രഥനവന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  12,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

3.  ആധുനനികേ സര്കവ സഭാകങ്കേതനികേവനിദേഭ്യയഭായ  Cors, Rtk  എനനിവ പകയഭാജനസപടുതനി
2  വര്ഷന്റിം സകേഭാണ്ടറ മുഴുവന വനികലജുകേളനിലന്റിം റതീസര്കവ പൂര്തനിയഭാക്കുവഭാന നനിലെെവനിസലെെ പദ്ധതനി
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനന്റിം  2021-2022  വര്ഷസത റനിലവസ്ഡറ  പഭാന കപഭാകപഭാസല്
പകേഭാരന്റിം  അധനികേമഭായനി  തകേ  ആവശഭ്യമുള്ളതഭായന്റിം  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
217   കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജനിലഭാഭരണവന്റിം പലെെവകേയന്റിം

കവഭാട്ടുസചെയതറ  :  8,38,73,07,000 രൂപ

                                ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  :  1,11,83,000 രൂപ

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

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

4.  സന്റിംസ്ഥഭാന  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയസട  പഭാന  ഫണ്ടനില്  നനിനഭാണറ
നനിലെെവനില് അകതഭാറനിറനിയസട പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം അകതഭാറനിറനിയസടയന്റിം കസററ എമര്ജനസനി
ഓപകറഷന സസനറനിസലെെയന്റിം ജതീവനകഭാര്കറ ശമ്പളതനിനന്റിം മററ അലെെവനസുകേളക്കുന്റിം ഉള്ള
തകേ നല്കേനി വരുനസതനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.  കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന ദുരന്ത നനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനിയനിസലെെ ഭൂരനിഭഭാഗന്റിം ജതീവനകഭാരുന്റിം തഭാല്കഭാലെെനികേ ജതീവനകഭാരഭാസണനന്റിം അവരുസട
കവതനവന്റിം മററ  അലെെവനസുകേളുന്റിം നനിലെെവനില് പഭാന സഹഡനില് നനിനതസന നനിര്വഹനികഭാവനതഭാസണനന്റിം
സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില് ഈ ആവശഭ്യതനിനഭായനി തകേ
വകേയനിരുകതണ്ടതനിലഭാസയനന്റിം  എനഭാല്  പഭാന  സഹഡനില്    (2053-00-094-50-Plan)
ആവശഭ്യമുള്ള പക്ഷേന്റിം അധനികേ തകേ വകേയനിരുതണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2053-00-093-99―കേളകേ റടര്മഭാരുന്റിം മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാരുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  1,99,85,65,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

5.  കേളക്ടകററനിസലെെയന്റിം റവനന്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസുകേളനിസലെെയന്റിം  IAS  ഉകദേഭ്യഭാഗസ്ഥര്
ഉളസപസടയള്ളവരുസട  അവധനി  യഭാതഭാ  ആനകൂലെെഭ്യന്റിം  നല്കുനതനിനറ  2053-00-093-99-04-4
എന ശതീര്ഷകേതനില് 5 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം IAS ഉകദേഭ്യഭാഗസ്ഥരുസട സകേട്ടേനിട വഭാടകേ നല്കുനതനിനന്റിം
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളകറ സകേട്ടേനിട നനികുതനി നല്കുനതനിനന്റിം 2053-00-093-99-06
എന  ശതീര്ഷകേതനില്  15  ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  അധനികേമഭായനി  ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലെെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   20   ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2053-00-093-96―ഡനിഫനസറ കപഴെ റസണലെെനിനറ കവണ്ടനിയള്ള റനിക്രൂട്ടേറസമനറ റഭാലെെനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  15,00,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

6.  പതനികരഭാധ കസനകേളനികലെെയറ  വനിവനിധ ജനിലകേളനില് റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  റഭാലെെനികേള നടനറ
വരുനതനിനഭാല്  അധനികേ  തകേ  ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  പതനികരഭാധ
കസനകേളനികലെെയ്ക്കുള്ള  റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  റഭാലെെനികേള  സന്റിംസ്ഥഭാനതറ  സന്റിംഘടനിപനിക്കുകമ്പഭാള  ജനിലഭാ
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ഭരണകൂടന്റിം  നല്കുന  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരഭ്യങ്ങളകഭായനി  തകേ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ടനി
ശതീര്ഷകേതനില്  ,    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ
35   ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2053-00-094-99  ― തഭാലൂകറ ഓഫതീസുകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  2,89,81,30,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

7. തഭാലൂകറ ഓഫതീസുകേള, ദുരന്ത നനിവഭാരണ പവര്തനങ്ങള, റവനന്യൂ റനികവറനി, ഇതര
നനികുതനി  പനിരനിവകേള  എനനിവയറ  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാല് വഭാഹനങ്ങളുസട
ഇനനസച്ചലെെവകേളകഭായനി  2053-00-094-99-45  എന ശതീര്ഷകേതനില്  50  ലെെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
വഭാഹനങ്ങളുസട അറകുറപണനികേളകഭായനി  2053-00-094-99-21-2  എന ശതീര്ഷകേതനില്
25  ലെെക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം അധനികേമഭായനി ആവശഭ്യമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
75   ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
2053-00-094-39―സന്റിംസ്ഥഭാനതനിസന വനകമഖലെെയ്ക്കുള്ളനിസലെെ സസ്വകേഭാരഭ്യ  എകസററ  ഏസറടുക്കുനതനിനള്ള
                             പകതഭ്യകേ സഭാഫറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  5,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

8. സന്റിംസ്ഥഭാനസത വനകമഖലെെയ്ക്കുള്ളനിസലെെ സസ്വകേഭാരഭ്യ എകസററ ഏസറടുക്കുനതനിനള്ള പകതഭ്യകേ
സഭാഫനിസന  ശമ്പളവന്റിം  അലെെവനസുകേളുന്റിം  ലെെഭഭ്യമഭാക്കുനതനികലെെകറ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുനതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    70    ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ  ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-101-99―സന്റിംസ്ഥഭാന ധര്മകേഭാരഭ്യന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

9.  സന്റിംസ്ഥഭാന ധര്മകേഭാരഭ്യന്റിം എന ശതീര്ഷകേതനില് തനിരുവനന്തപുരന്റിം എസറ.എന്റിം.വനി.
സ് കൂളനില്  സ്ഥനിതനി  സചെയ്യുന  അമ്പലെെതനിസലെെ  പൂജഭാരനികറ  മതപതനിവറ  നല്കുനതനിനഭായനി
അധനികേ തകേ ആവശഭ്യമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ    23,000    രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-103-89―വഖഫറ കബഭാര്ഡനിനള്ള അഡ റമനിനനികസ്ട്രേറതീവറ ഗ്രഭാനറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  72,00,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)
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10. കകേഭാവനിഡറ-19 കരഭാഗ വഭ്യഭാപനന്റിം മൂലെെന്റിം വഖഫറ സ്ഥഭാപനങ്ങള പവര്തനികഭാതതനിനഭാല്
ടനി  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനന്റിം  ഗണഭ്യമഭായനി  കുറഞ്ഞതനിനഭാല്  കബഭാര്ഡനിസന
അഡ് മനിനനികസ്ട്രേറതീവറ  സചെലെെവകേളകറ കൂടുതല് തകേ ആവശഭ്യമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനികയഭാ   6.98   കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2053-00-094-40―സഭാമൂഹനികേ സനദ്ധകസനയ്ക്കുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  ഇല

11.  സപഭാതഭരണ  (ഏകകേഭാപനന്റിം)  വകുപനിന കേതീഴെനില് പുതതഭായനി രൂപതീകേരനികസപട്ടേ  സഭാമൂഹനികേ
സനദ്ധകസന  ഡയറക്ടകറററ  എന  വകുപനിനറ  അഡതീഷണല്  ഓതലറകസഷന  മുകഖന
അനവദേനിച്ച 25 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപയഭാണറ മുന വര്ഷന്റിം സചെലെെവഴെനിച്ചസതനന്റിം ഈ ബഡ്ജറനില് തകേസയഭാനന്റിം
വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.   വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദേഭ്യ  സചെലെെവകേള
സന്റിംബനനിച്ചറ മുന വര്ഷസത 24 ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ ബനില് കുടനിശനികേ തതീര്പഭാകഭാനസണ്ടനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
63   ലെെക്ഷേന്റിം രൂപ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-102-98―കകേരള കദേവസസ്വന്റിം റനിക്രൂട്ടേറസമനറ കബഭാര്ഡറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : (31) 1,50,00,000―  രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

                     (36) 40,14,000 ― രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

                   ആസകേ―1,90,14,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

12.  കകേരള കദേവസസ്വന്റിം  റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  കബഭാര്ഡനിനറ  അഞറ  കദേവസസ്വന്റിം  കബഭാര്ഡുകേളനിസലെെ
വനിവനിധ തസനികേകേളനികലെെക്കുള്ള പരതീക്ഷേഭാ നടതനിപനിനള്ള സചെലെെവനിനന്റിം അധനികേന്റിം ജതീവനകഭാസര
നനിയമനികകണ്ടതനിനള്ള  ശമ്പളസച്ചലെെവനിനമഭായനി  കൂടുതല്  തകേ  ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ശമ്പളയനിനതനില്    1    കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം ശമ്പകളതരയനിനതനില്
2    കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം കചെര്തറ  ആസകേ    3    കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-103-99―കദേവസസ്വന്റിം ഫണ്ടനികലെെക്കുന്റിം ശതീപണ്ടഭാരന്റിംവകേ ഫണ്ടനികലെെക്കുന്റിം ഉള്ള സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  1,00,00,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

      13.  കദേവസസ്വന്റിം ഫണ്ടറ  /ശതീപണ്ടഭാരന്റിംവകേ ഫണ്ടറ തനിരുവനിതഭാന്റിംകൂര് കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡനിനന്റിം
ശതീപത്മനഭാഭ സസ്വഭാമനി  കക്ഷേതതനിനന്റിം ആനസ്വല് കകേഭാണ്ടനിബന്യൂഷന ഇനതനില്  2003-സലെെ



11

സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 378/2003/റവ. പകേഭാരന്റിം 1 കകേഭാടനി രൂപയഭാണറ നല്കേനി വരുനസതനന്റിം
15  വര്ഷങ്ങളകറ മുമ്പുള്ള നനിരകഭായതനിനഭാല് തകേ വര്ദ്ധനിപനികകണ്ടതറ അനനിവഭാരഭ്യമഭാസണനന്റിം
സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ    5    കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

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

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 

14. സകേഭാച്ചനിന കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡനിന കേതീഴെനിലള്ള കക്ഷേതങ്ങളനില് ഭക്തജനങ്ങളകഭായനി

അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരഭ്യങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനന്റിം  ഹരനിതകകേരളന്റിം  പദ്ധതനിയസട  ചുവടറ  പനിടനിച്ചറ

ഹരനിതകക്ഷേതന്റിം പദ്ധതനി നടപനിലെെഭാക്കുനതനിനന്റിം വഭാദേഭ്യകേലെെഭാപതീഠന്റിം,  കക്ഷേത സഭാന്റിംസഭാരനികേ മന്യൂസനിയന്റിം,

മഴെസവള്ള സന്റിംഭരണനി, മഭാലെെനിനഭ്യ സന്റിംസരണ പഭാനറ തടങ്ങനിയ പദ്ധതനികേളകറ ഭഭാരനിച്ച സചെലെെവറ

വരുനസണ്ടനന്റിം കക്ഷേതതനിസന തനത ഫണ്ടനില് നനിനന്റിം തകേ കേസണ്ടത്തുനതറ പയഭാസമഭാസണനന്റിം

സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ    ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം

വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ    25    കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-103-91―മലെെബഭാര് പകദേശത്തുളള കക്ഷേതങ്ങളനിസലെെ ജതീവനകഭാര്ക്കുന്റിം എകനികേന്യൂട്ടേതീവറ

                              ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുമുളള കക്ഷേമനനിധനിയനികലെെയറ സര്കഭാര് നല്കുന സന്റിംഭഭാവന

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

15.  മലെെബഭാര് പകദേശത്തുള്ള കക്ഷേതങ്ങളനിസലെെ ജതീവനകഭാര്,  എകനികേന്യൂട്ടേതീവറ ഓഫതീസര്മഭാര്

എനനിവരുസട  കക്ഷേമനനിധനി  മഭാസവനിഹനിതന്റിം,  കക്ഷേത  വനിഹനിതന്റിം,  എഫറ.ഡനി.യനില്  നനിന

ലെെഭനിക്കുന പലെെനിശ എനനിവയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനന്റിം ഉപകയഭാഗനിച്ചഭാണറ നനിലെെവനില് സപനഷന,

ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി, 25,000  രൂപ വസരയള്ള ചെനികേനിതഭാ ധനസഹഭായന്റിം എനതീ സചെലെെവകേള നനിര്വ്വഹനിച

വരുനസതനന്റിം  എകനികേന്യൂട്ടേതീവറ  ഓഫതീസര്മഭാരുസട  സപനഷന  കക്ഷേത  ജതീവനകഭാരുകടതനില്

നനിനന്റിം വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിട്ടുസണ്ടങ്കേനിലന്റിം നനിലെെവനില് കക്ഷേമനനിധനി ആനകൂലെെഭ്യങ്ങള തനതറ ഫണ്ടനില്

നനിനന്റിം നല്കേനി വരുനതറ പരഭ്യഭാപ്തമസലനന്റിം സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ
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ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ

4.9999   കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-103-87―മലെെബഭാര് കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിത ന്റിം : (31)―ശമ്പളന്റിം— 22,40,10,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

                    (36)―ശമ്പകളതരന്റിം —10,34,82,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

   ആസകേ―32,74,92,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

16. മലെെബഭാര് കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡനിസലെെ ജതീവനകഭാരുസട ശമ്പളപരനിഷ റകേരണന്റിം നടതനിയതനിനഭാലന്റിം

ശമ്പകളതര സചെലെെവകേളഭായ കക്ഷേതഭൂമനി  സന്റിംരക്ഷേണന്റിം,  കേന്റിംഫര്ട്ടേറ  കസഷന,  ഗസറ  ഹസൗസറ,

കക്ഷേതങ്ങളുസട ജതീര്കണഭാദ്ധഭാരണ ഗ്രഭാനറ എനനിവയഭായന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തകേ പരഭ്യഭാപ്തമസലനറ

സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം

വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ശമ്പള ഇനതനില്   32.599   കകേഭാടനി രൂപയന്റിം

ശമ്പകളതര ഇനതനില്   4.651   കകേഭാടനി രൂപയന്റിം ഉളസപസട   37.25   കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-103-86―ആചെഭാരഭ്യ സ്ഥഭാനനികേര്ക്കുന്റിം കകേഭാലെെധനികേഭാരനികേളക്കുമുള്ള മഭാസ അലെെവനസറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,25,00,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

17.  മലെെബഭാര് പകദേശത്തുള്ള കക്ഷേതങ്ങളനിസലെെ ആചെഭാരഭ്യസ്ഥഭാനനികേര്ക്കുന്റിം കകേഭാലെെധനികേഭാരനികേളക്കുന്റിം

സര്കഭാര്  വര്ഷഭാവര്ഷന്റിം  അനവദേനിക്കുന  തകേ  തനികേയഭാസത  വരുന  സഭാഹചെരഭ്യതനില്

കബഭാര്ഡനിസന  തനത  ഫണ്ടറ  ഉപകയഭാഗനിച്ചഭാണറ  ധനസഹഭായന്റിം  വനിതരണന്റിം  സചെയവരുനസതനന്റിം

പുതതഭായനി  ഉളസപടുതനിയവസരയന്റിം  കചെര്തറ  1811  ആചെഭാരഭ്യ  സ്ഥഭാനനികേര്ക്കുന്റിം  397

കകേഭാലെെധനികേഭാരനികേളക്കുന്റിം 1400 രൂപ നനിരകനില് ധനസഹഭായന്റിം വനിതരണന്റിം സചെകയ്യേണ്ടതസണ്ടനന്റിം

കൂടഭാസത മുന വര്ഷങ്ങളനിസലെെ തകേ കുടനിശനികേയസണ്ടനന്റിം സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്

ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ

5   കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-103-85―മലെെബഭാര് കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡനിനറ കേതീഴെനില് ഒരു കക്ഷേതകേലെെഭാ ഇനസനിറന്യൂട്ടേറ

                            തടങ്ങുനതനിനറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5,00,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)
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18.  മലെെബഭാര് കദേവസസ്വന്റിം കബഭാര്ഡനിസന നനിയനണതനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനിസലെെ മഭാടഭായനികഭാവനില്

കക്ഷേതകേലെെഭാ  അകഭാദേമനി  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനറ  ഭരണഭാനമതനി  ലെെഭഭ്യമഭാസയങ്കേനിലന്റിം  പസ്തുത

അകഭാദേമനി സമച്ചസപട്ടേ രതീതനിയനില് നടത്തുനതനിനന്റിം കേലെെഭാകേഭാരനമഭാര്കറ ആദേരന്റിം,  അവഭാര്ഡറ

ദേഭാനന്റിം,  കക്ഷേതകേലെെഭാ പുരസ റകേഭാരങ്ങള,  അവശരഭായ കക്ഷേതകേലെെഭാകേഭാരനമഭാര്കറ  സഹഭായന്റിം,

ലലെെബ്രറനി വനിപുലെെതീകേരണന്റിം, മന്യൂസനിയന്റിം വനിപുലെെതീകേരണന്റിം എനനിവക്കുന്റിം അന്റിംഗങ്ങളകറ ഓണകററനിയന്റിം

അനവദേനിക്കുനതനിനന്റിം അകഭാദേമനിയസട വനിവനിധ പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം നടതനിപനിനന്റിം അധനികേ

തകേ  ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ    45    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-103-82―ലവകന്റിം കക്ഷേത കേലെെഭാപതീഠന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :   1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

19.  തനിരുവനിതഭാന്റിംകൂര്  കദേവസസ്വന്റിം  കബഭാര്ഡനിസന  ആഭനിമുഖഭ്യതനില്  കക്ഷേതകേലെെകേസള

കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനന്റിം  വളര്ത്തുനതനിനമഭായനി  ലവകന്റിം  മഹഭാകദേവകക്ഷേതകതഭാടറ  അനബനനിച്ചറ

പവര്തനിചവരുന  കക്ഷേതകേലെെഭാപതീഠതനില്  100-ല്പരന്റിം  വനിദേഭ്യഭാര്ത്ഥനികേസള  പഞവഭാദേഭ്യന്റിം,

നഭാദേസസ്വരന്റിം,  സചെണ്ട,  തകേനില് തടങ്ങനിയവ പഗത്ഭരഭായ അദ്ധഭ്യഭാപകേര് അഭഭ്യസനിപനിചവരുനതഭായന്റിം

കേലെെഭാപതീഠതനിസന  കേഭാലെെപഴെകമുള്ള  സകേട്ടേനിടതനിസന  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം  വനിദേഭ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള

തഭാമസസസൗകേരഭ്യതനിനന്റിം  പഠകനഭാപകേരണങ്ങളക്കുന്റിം  പധഭാനമഭായന്റിം  ധനസഹഭായന്റിം  ആവശഭ്യമുള്ളതഭായന്റിം

സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം

വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ    49.99    ലെെക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതഭാന സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2250-00-103-80―കക്ഷേതങ്ങകളഭാടറ  കചെര്നള്ള കേഭാവകേളുസടയന്റിം കുളങ്ങളുസടയന്റിം ആല്തറകേളുസടയന്റിം

                            സന്റിംരക്ഷേണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :   1,00,00,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

20. മലെെബഭാര് കദേവസസ്വതനിസന കേതീഴെനിലള്ള കക്ഷേതങ്ങകളഭാടറ കചെര്നള്ള കേഭാവകേളുസടയന്റിം

കുളങ്ങളുസടയന്റിം  ആല്തറകേളുസടയന്റിം  സന്റിംരക്ഷേണതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനികയഭാളന്റിം  രൂപയസട

പകപഭാസലകേള  പരനിഗണനയനിലസണ്ടനന്റിം  വനിവനിധ  പകദേശങ്ങളനിസലെെ  ജലെെസമൃദ്ധനി  ഉറപഭാക്കുനതനിനറ
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കേഭാവകേസളയന്റിം  കുളങ്ങസളയന്റിം  സന്റിംരക്ഷേനികകണ്ടതറ  അനനിവഭാരഭ്യമഭാസണനന്റിം  ഹരനിതകകേരളന്റിം

പദ്ധതനിയനില് ഇകഭാരഭ്യന്റിം മുനഗണന അര്ഹനിക്കുന ഒനഭാസണനന്റിം സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.

ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ    19    കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX―ശുദ്ധ ജലെെവനിതരണവന്റിം ശുചെതീകേരണവന്റിം

     കവഭാട്ടുസചെയതറ  : 15,24,94,81,000 രൂപ

   ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  :  ഇല

2215-02-105-95―ഗ്രഭാമതീണ ശുചെതീകേരണ സര്വ്വതീസുകേള   (  ശബരനിമലെെ ശുചെതീകേരണ പദ്ധതനിക്കുള്ള

                           സഹഭായന്റിം  )

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  1,20,48,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 

21.  ശബരനിമലെെയനിലന്റിം  എരുകമലെെനിയനിലന്റിം  മറ്റു  പരനിസര പകദേശങ്ങളനിലന്റിം  ശുചെതീകേരണന്റിം

നടകതണ്ടതറ  പരമപധഭാന കേഭാരഭ്യമഭായതനിനഭാല്  ഇകഭാരഭ്യതനില് ഉണ്ടഭാകുന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള

ഒഴെനിവഭാകഭാന കൂടുതല് തകേ വകേയനിരുകതണ്ടതറ അനനിവഭാരഭ്യമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.

ആയതനിനഭാല് ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴെനികയഭാ   2.127075   കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVI―പകൃതനികക്ഷേഭാഭന്റിം മൂലെെമുള്ള ദുരനിതഭാശസ്വഭാസതനിനറ

                           കവഭാട്ടുസചെയതറ   :  12,87,01,00,000 രൂപ

                          ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  :  ഇല

2245-80-102-95―ചുഴെലെെനികഭാറ്റു മൂലെെമുള്ള അപകേട സഭാദ്ധഭ്യത ശമനിപനികഭാനള്ള കദേശതീയ പദ്ധതനി

                            (01)   ചുഴെലെെനികഭാറ്റുമൂലെെമുള്ള അപകേട സഭാദ്ധഭ്യത ശമനിപനികഭാനള്ള അടനിസ്ഥഭാന

                            സസൗകേരഭ്യങ്ങള   (75%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ റകൃതന്റിം  )

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം (01) : 10,00,00,000 രൂപ (പഭാന)
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22.  പസ്തുത  പദ്ധതനിയസട  നടതനിപറ  കേഭാലെെഭാവധനി  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം

അവസഭാനനിക്കുനതനിനഭാല് നനിര്മഭാണ പുകരഭാഗതനിയനില് ആയനിരനിക്കുന സഷല്ട്ടേറുകേളക്കുന്റിം മറ്റു

സചെലെെവകേളക്കുമഭായനി ഏകേകദേശന്റിം  35  കകേഭാടനി രൂപകയഭാളന്റിം അധനികേമഭായനി ആവശഭ്യമുള്ളതഭായനി

സമനിതനി കേരുതന. എനഭാല് 75%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതമഭായ പസ്തുത പദ്ധതനിയനില് കൂടുതല് കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതന്റിം  ലെെഭനിക്കുന  മുറകറ  ആനപഭാതനികേ  സന്റിംസ്ഥഭാന  വനിഹനിതന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം

വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ അനവദേനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലെെവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വതീസുകേള

കവഭാട്ടുസചെയതറ   : 43,81,17,38,000 രൂപ

                               ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  :   ഇല

5475-00-115-94―കകേരള  പുനര്നനിര്മഭാണ  പദ്ധതനിയസട  കേതീഴെനിലള്ള  പളയഭാനന്തര  സപഭാജക്ടുകേള
                           (  ആര്  .  സകേ  .  ഐ  )   —  കലെെഭാകേ ബഭാങ്കേറ സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 18,30,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

23.  കകേരള  പുനര്നനിര്മഭാണ  പദ്ധതനിയസട  കേതീഴെനിലള്ള  പളയഭാനന്തര  പദ്ധതനികേളകഭായനി
പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണ വകുപ്പുകേളനില് നനിന കശഖരനിച്ച പതതീക്ഷേനിത സചെലെെവറ കേണക്കു പകേഭാരന്റിം
അധനികേ  തകേയസട  ആവശഭ്യമുള്ളതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ   170
കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5475-00-115-93―കകേരള  പുനര്നനിര്മഭാണ  പദ്ധതനിയസട  കേതീഴെനിലള്ള  പളയഭാനന്തര  സപഭാജക്ടുകേള
                        (K.F.W.     സഹഭായന്റിം  )

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : ഇല

24. ബഡ്ജറനില് തകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാലന്റിം, സകേ.എഫറ.ഡബ റളന്യൂ സഹഭായകതഭാസട
നനിര്മനിക്കുന കറഭാഡുകേളകറ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്  500  കകേഭാടനി രൂപസയങ്കേനിലന്റിം കവണ്ടനി
വരുസമനറ  നനിര്വഹണ ഏജനസനിയഭായ സകേ.എസറ.ടനി.പനി.  അറനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭായന്റിം  സമനിതനി
മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ഈയനിനതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ    500    കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .
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ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX―കൃഷനി

                                  കവഭാട്ടുസചെയതറ  : 38,00,72,20,000 രൂപ

                                 ചെഭാര്ജറ സചെയതറ :  10,04,000 രൂപ

4551-60-800-99―ശബരനിമലെെ മഭാസര് പഭാന

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 28,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

25.  ശബരനിമലെെയനിസലെെത്തുന തതീര്ത്ഥഭാടകേര്കഭായനി അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരഭ്യങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനഭായനി
പമ്പയനിലന്റിം സനനിധഭാനത്തുന്റിം ശബരനിമലെെ മഭാസര് പഭാന പദ്ധതനി പകേഭാരമുള്ള സകേട്ടേനിടങ്ങളുസടയന്റിം
അനദേഭാന  മണ്ഡപതനിസനയന്റിം  പവൃതനികേള  നടന  വരനികേയഭാസണനന്റിം  അവയസട
പൂര്തതീകേരണതനിനഭായനി കൂടുതല് തകേ ആവശഭ്യമഭായനി വരുസമനന്റിം സമനിതനി വനിലെെയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനികയഭാ   22   കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

സപഭാത ശനിപഭാര്ശ

26.  സമതീപ കേഭാലെെതറ  കകേരളന്റിം കനരനിട്ടേ  പകൃതനി ദുരന്തങ്ങളുസട പശഭാതലെെതനില് ദുരന്ത
നനിവഭാരണതനിനള്ള പഭാധഭാനഭ്യന്റിം  കേണകനിസലെെടുതറ  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ പവര്തനങ്ങളകറ
ചുകഭാന  പനിടനിക്കുന  റവനന്യൂ  വകുപനിസലെെ  ജതീവനകഭാര്കറ  വനിവനിധ  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ
പവര്തനങ്ങളക്കുള്ള കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിന്റിംങ്ങനിനഭായനി  Institute of Land and Disaster
Management-സന  ആഭനിമുഖഭ്യതനില്  പകതഭ്യകേ  സടയനിനനിന്റിംഗറ  നല്കേണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

                                             സകേ. രഭാജന

 തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                                          സചെയര്മഭാന,
 2021 ജൂലലെെ 1.                                                                   സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി II.


