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സബ്ജകറ കേമനിറനി II

(ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം)  
(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന  :

ശപീ. സകേ. രഭാജന,
റവനന-ഭവനനനിര്മഭാണ വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫപീകഷര്യഭാ അന്റിംഗന്റിം : 

ശപീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന,
പട്ടേനികേജഭാതനി-പട്ടേനികേവര്ഗ,  പനിനഭാക്കവനിഭഭാഗകക്ഷേമവന്റിം,  കദേവസസ്വവന്റിം,  
പഭാര്ലെസമനറനി കേഭാരര്യവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള: 

കഡഭാ. എന. ജയരഭാജറ 

ശപീ. എന. എ. സനലനിക്കുനറ 

ശപീ. സകേ. ഡനി. പകസനന

ശപീ. പനി. ടെനി. എ. റഹപീന്റിം

ശപീ. എന്റിം. രഭാജകഗഭാപഭാലെന

ശപീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടെനപള്ളനി 

ശപീ. സനപീഷ് കുമഭാര് കജഭാസഫറ 

ശപീ. പനി. വനി. ശപീനനിജനിന. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

ശപീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാൻ, സസക്രട്ടേറനി-ഇൻ-ചഭാർജറ 

ശപീ. തനിദേപീപറ  സകേ. ജനി., കജഭായനിനറസസക്രട്ടേറനി

ശപീമതനി ജയശപീ  എന്റിം., സഡപനട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശപീ. കമഭാഹനൻ ഒ., അണ്ടർ സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

ഭൂനനികുതനിയന്റിം  കദേവസസ്വവന്റിം  സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ  കേമനിറനി  II-സന  2021  ഏപനില്  1

മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള  ആനുകേഭാലെനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള  നനിയമസഭയസടെ

നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസലെ ചട്ടേന്റിം  239 (1)  അനുസരനിചറ

സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

റനികപഭാർട്ടേറ   കേഭാലെയളവനിൽ   സമനിതനി  16-6-2021,  22-6-2021,  1-7-2021,

5-8-2021,  25-10-2021  എനപീ  തപീയതനികേളനിലെഭായനി  5  കയഭാഗങ്ങൾ  കചരുകേയണ്ടഭായനി.

2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വർഷസത  ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന,  വനിവനിധ

വർഷങ്ങളനിസലെ  ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാർട്ടുകേളനിസലെ

ശനിപഭാർശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷേൻ  കടെക്കൺ  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ  പരനിഗണന,  2020-21

സഭാമ്പതനികേ  വർഷസത  ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ

റനികപഭാർട്ടേനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷേൻ  കടെക്കൺ  റനികപഭാർട്ടേറ,  ആനുകേഭാലെനികേ  റനികപഭാർട്ടേറ,  2021-22

സഭാമ്പതനികേ  വർഷസത  ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  ഒനഭാമതറ

റനികപഭാർട്ടേറ  എനനിവയസടെ കേരടെറ റനികപഭാർട്ടേറ പരനിഗണന, 2021-സലെ കകേരള ധനകേഭാരര്യ ബനിൽ

പരനിഗണന, 2021-സലെ കകേരള ധനകേഭാരര്യ  (രണ്ടഭാന്റിം നമ്പർ)  ബനിൽ പരനിഗണന, 2021-സലെ

കകേരള കദേവസസ്വന്റിം റനിക്രൂട്ടേറസമനറ കബഭാർഡറ  (കഭദേഗതനി)  ബനിൽ പരനിഗണന എനനിവയഭായഭാണറ

സമനിതനി  കയഭാഗങ്ങൾ  കചർനതറ.  പസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനിസലെ  ശരഭാശരനി  ഹഭാജർനനിലെ

90 % ആയനിരുന . 

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദര്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതറ.  ആയതനിസന

വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങള ചുവസടെ കചര്ക്കുന.

അദര്യഭായന്റിം  I―സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള

അദര്യഭായന്റിം II―സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള

അദര്യഭായന്റിം III―സമനിതനി പരനിഗണനിച കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേള

അദര്യഭായന്റിം IV―നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  235  എ  പകേഭാരന്റിം  സമനിതനി  ചര്ച  സചയ്ത  

വനിഷയങ്ങള

അദര്യഭായന്റിം V―സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള



അദര്യഭായന്റിംVI (― a) 2021-22   സഭാമ്പതനികേ   വർഷസത   ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ
 പരനികശഭാധന   സന്റിംബനനിച   ഒനഭാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനികന്മേലുള്ള
 ആക്ഷേൻ കടെക്കൺ റനികപഭാർട്ടേറ   സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം .

(b) സമനിതനി  പരനിഗണനിച  വനിവനിധ  വര്ഷങ്ങളനിസലെ
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ 
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ
വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങള.

അദര്യഭായന്റിം  VII―സമനിതനിയസടെ  പകതര്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സന്റിംബനനിച
വനിശദേഭാന്റിംശങ്ങള

കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2022 ജൂലലെ  12-ാം  തപീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി
അന്റിംഗപീകേരനിച. 

            സകേ. രഭാജന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                 സചയര്മഭാന, 
2022 ജൂലലെ 12.                 സബ്ജകറ കേമനിറനി II.

                                                     viii



ററിപപപ്പോർടട

അദദപ്പോയയം   I

സഭയറിൽ സമർപറിച്ച ററിപപപ്പോർട്ടുകൾ

(1)  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക   വർഷതത  ധനപ്പോഭദർത്ഥനകളുതടെ   പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട   ററിപപപ്പോർടറിതലെ   ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേലുള്ള    ആക്ഷൻ  പടെക്കൺ

ററിപപപ്പോർടറിതന്റെ കരടെട  1-7-2021- തലെ പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിക്കുകയയം പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോർടട  26-7-2021 -നട

സഭയറിൽ സമർപറിക്കുകയയം തചെയ്തു .

(2)  സമറിതറിയതടെ  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വർഷതത ആനുകപ്പോലെറിക ററിപപപ്പോർടറിതന്റെ

കരടെട   1-7-2021-  തലെ പയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിക്കുകയയം പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോർടട   26-7-2021 -നട

സഭയറിൽ സമർപറിക്കുകയയം തചെയ്തു .

(3) 2021-22  സപ്പോമ്പതറികവർഷതത ധനപ്പോഭദർത്ഥനകളുതടെ  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോർടറി തന്റെ  കരടെട  1-7-2021  -തലെ  പയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കു കയയം  പ്രസ്തു ത ററിപപപ്പോ ർടട

22-7-2021 -നട  സഭയറിൽ സമർപറിക്കുകയയം തചെയ്തു .

അദദപ്പോയയം   II 

സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ച ബറില്ലുകൾ 

1. 2021 - തലെ പകരള ധനകപ്പോരദ ബറിൽ , 2021 - തലെ പകരള ധനകപ്പോരദ ( 2 -ാം നമ്പർ)

ബറിൽ  എനറിവ    5-8-2021  -നട  പചെർന   സബ്ജകട  കമറിററി  II  ,  VIII  ,  IX  ,  XIV

എനറിവയതടെ  സയംയക്ത പയപ്പോഗതറിൽ  പരറിഗണറിക്കുകയയം പഭദഗതറികപളപ്പോതടെ  അയംഗഗീകരറിക്കുകയയം

തചെയ്തു. പ്രസ്തുത  ബറിൽ സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോർടട  6-8-2021 -നട സഭയറിൽ സമർപറിച്ചു .

     2. 2021 - തലെ പകരള പദവസസയം ററിക്രൂടടതമന്റെട പബപ്പോർഡട (പഭദഗതറി ) ബറിൽ 25-10-2021 -തലെ

പയപ്പോഗതറിൽ  പരറിഗണറിക്കുകയയം  പഭദഗതറി  കൂടെപ്പോതത  അയംഗഗീകരറിക്കുകയയം  തചെയ്തു.  പ്രസ്തുത

ബറിൽ സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോർടട  27-10-2021 -നട സഭയറിൽ സമർപറിച്ചു .

854/2022.
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അദദപ്പോയയം   III 

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച കരടെട ചെടങ്ങൾ / എസട . ആർ . ഒ . -കൾ 

ഇല്ല 

അദദപ്പോയയം   IV

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 235 എ പ്രകപ്പോരയം സമറിതറി ചെർച്ച തചെയ്ത വറിഷയങ്ങൾ 

ഇല്ല 

അദദപ്പോയയം   V

സഭയറിൽ സമർപറിച്ച വപ്പോർഷറിക പ്രവർതന ററിപപപ്പോർട്ടുകൾ 

നറിയമസഭപ്പോചെടയം  236  (6)  പ്രകപ്പോരയം  സഭയറിൽ  സമർപറിച്ച  വപ്പോർഷറിക  പ്രവർതന

ററിപപപ്പോർട്ടുകളുതടെ വറിവരങ്ങൾ ചുവതടെ പചെർക്കുന്നു . 

ധനപ്പോഭദർത്ഥന നമ്പർ സപ്പോമ്പതറികവർഷയം വകുപട
സഭയറിൽ സമർപറിച്ച

തഗീയതറി 

VI—ഭൂനറികുതറി 

XI—ജറില്ലപ്പോഭരണവയം   

പലെവകയയം 

2019-20 റവനന്യൂ വകുപട 10-6-2021

XI—ജറില്ലപ്പോഭരണവയം 

പലെവകയയം 
2017-18

പകരള സയംസപ്പോന

ദുരന്ത നറിവപ്പോരണ

അപതപ്പോററിററി 

10-6-2021

VI—ഭൂനറികുതറി 

XI —ജറില്ലപ്പോഭരണവയം 

പലെവകയയം 

2020-21 
ലെപ്പോൻഡട റവനന്യൂ

കമഗീഷണപററട 
16-3-2022

VI — ഭൂനറികുതറി 

XI —ജറില്ലപ്പോഭരണവയം 

പലെവകയയം 

” റവനന്യൂ വകുപട 16-3-2022
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അദദപ്പോയയം   VI

(a)  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷതത  ധനപ്പോഭദർത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച   ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോർടറിപന്മേലുള്ള  ആക്ഷൻ  പടെക്കൺ  ററിപപപ്പോർടറിൽ
ഉൾതപടുത്തുന വറിവരങ്ങൾ സയംബനറിച്ച സയംഗ്രഹയം .

ആതക
ശറിപപ്പോർശകളുതടെ

എണയം 

ററിപപപ്പോർടറിൽ
ഉൾതപടുതറിയറിട്ടുള്ള

മറുപടെറി ലെഭറിച്ച
ശറിപപ്പോർശകളുതടെ
ഖണറിക നമ്പർ 

ററിപപപ്പോർടറിൽ
ഉൾതപടുതറിയറിട്ടുള്ള

മറുപടെറി
ലെഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള

ശറിപപ്പോർശകളുതടെ
ഖണറിക നമ്പർ  

മറുപടെറി
ലെഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള

ശറിപപ്പോർശകളുതടെ

ആതക എണയം 

26 1,2,3,5,6,7,10-25 4,8,9,26 4

(b)  സമറിതറി  പരറിഗണറിച്ച  വറിവറിധ  വർഷങ്ങളറിതലെ  ധനപ്പോഭദർത്ഥനകളുതടെ
പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ  ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി
പസ്റ്റേറടതമന്റുകളുതടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങൾ 

ഇല്ല 

അദദപ്പോയയം   VII

സമറിതറിയതടെ പ്രപതദക ററിപപപ്പോർട്ടുകളറിതലെ ശറിപപ്പോർശകളുയം അതറിപന്മേൽ സർക്കപ്പോർ
സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി  സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം

ഇല്ല 

       തക. രപ്പോജന,
തറിരുവനന്തപുരയം,                     തചെയര്മപ്പോന, 
2022 ജൂലലെ 12.                                                       സബ്ജകട കമറിററി II.
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അനുബനന 

2021 ജൂണ് 16-ാംതതീയതതിയതിലലെ യയയോഗനടപടതിക്കുറതിപപ

ഭൂനതികുതതിയന  യദേവസസ്വവന സനബനതിച്ച സബപ ജകപ  കമതിറതി  II,  2021  ജൂണ്  16-ാം
തതീയതതി  ബുധനയോഴ്ച  രയോവതിലലെ  11.30  മണതിയപ  നതിയമസഭയോ  സമുച്ചയതതിലലെ  '4  എ'
സയമളനഹയോളതില്  സമതിതതി  ലചെയര്മയോനയോയ  ബഹ.റവനന്യൂ  ഭവനനതിര്മയോണ  വകുപ്പുമനതി  
ശതീ. ലക. രയോജലന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയതില് യയയോഗന യചെര്ന. പ്രസ്തുത യയയോഗതതില് തയോലഴെപറയന
അനഗങ്ങളന സനതിഹതിതരയോയതിരുന.

1. യഡയോ. എന. ജയരയോജപ, ഗവ. ചെതീഫപ വതിപപ.

2. ശതീ. എന. എ. ലനലതിക്കുനപ, എന.എല്.എ.

3. ശതീ. ലക.ഡതി. പ്രയസനന, എന.എല്.എ.

4. ശതീ. എന. രയോജയഗയോപയോലെന, എന.എല്.എ.

5. ശതീ. രയോമചെന്ദ്രന കടനപളതി, എന.എല്.എ.

6. ശതീ. സനതീഷ്              കുമയോര് യജയോസഫപ, എന.എല്.എ.

7. ശതീ. പതി. വതി. ശതീനതിജതിന, എന.എല്.എ.

8. ശതീ. പതി.ടതി.എ. റഹതീന, എന.എല്.എ. (ഓണ്ലലെനതിലൂലട ഹയോജരയോയതി)

നതിയമസഭയോ ലസക്രയട്ടേറതിയറപ

1. ശതീ. ലക. ജതി. തതിദേതീപപ, യജയോയതിന്റെപ ലസക്രട്ടേറതി

2. ശതീമതതി ജയശതീ എന., ലഡപന്യൂട്ടേതി ലസക്രട്ടേറതി

3. ശതീമതതി രജതി ഡതി.ഒ., അണ്ടര് ലസക്രട്ടേറതി.

ഹയോജരയോയ ഉയദേദ്ധ്യയോഗസ്ഥര്

1. യഡയോ. എ. ജയതതിലെകപ, അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രട്ടേറതി, റവനന്യൂ & ഡതിസയോസ്റ്റര് മയോയനജ് ലമന്റെപ

2. ശതീ. ബതിജു ലക., കമതീഷണര്, ലെയോന്റെപ റവനന്യൂ കമതീഷണയററപ

3. യഡയോ. എ. കകൗശതികന, കമതീഷണര്, യകരള സനസ്ഥയോന ദുരന-നതിവയോരണ അയതയോറതിറതി

4. ശതീമതതി ആര്. ഗതിരതിജ, ഡയറകര്, സര്യവ്വേയന ഭൂയരഖയന വകുപപ
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5.  ശതീ.  സയോജു  എസപ.,  അഡതീഷണല്  ലസക്രട്ടേറതി,  യകരള  സനസ്ഥയോന  ദുരന-
നതിവയോരണവകുപപ

6. ശതീമതതി ലെത എസപ., അ  ഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറതി, ധനകയോരദ്ധ്യവകുപപ

7. ശതീമതതി യശയോഭ വതി. ആര്., യജയോയതിന്റെപ ലസക്രട്ടേറതി, ധനകയോരദ്ധ്യവകുപപ

8.  ശതീ.  യവണുയഗയോപയോല്  എന.,  യപ്രയോഗയോന  ഓഫതീസര്,  ഇനസ്റ്റതിറന്യൂട്ടേപ  ഓഫപ  ലെയോന്റെപ  &
ഡതിസയോസ്റ്റര്  മയോയനജ് ലമന്റെപ

9.  ശതീമതതി ഗനഗ എസപ.  എസപ.,  ഫതിനയോനസപ ഓഫതീസര്,  ഡയറകയററപ ഓഫപ സര്യവ്വേ 
& ലെയോന്റെപ  റതിയകയോര്ഡ്സപ

സമതിതതി,  2021-2022  സയോമ്പതതിക വര്ഷലത ബഡ്ജറതില് ഉള്ലകയോളതിച്ചതിരതിക്കുന
ധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  VI, XI, XXVI  എനതിവയലട പരതിധതിയതില് വരുന ശതീര്ഷകങ്ങളതിലലെ
കണകതിനങ്ങള്  സൂക്ഷ്മപരതിയശയോധന  നടത്തുകയന  ബനലപട്ടേ  ഉയദേദ്ധ്യയോഗസ്ഥരുമയോയതി  ചെര്ച്ച
നടതതി  ശതിപയോര്ശകള്  നല്കുകയന  ലചെയ.  പ്രസ്തുത  ചെര്ച്ചയലട  വതിശദേയോനശങ്ങള്  ചുവലട
യചെര്ക്കുന.

ധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര് VI—ഭൂനതികുതതി

2029-00-001-99—ലെയോനഡപ റവനന്യൂ കമതീഷണറുലട ഓഫതീസപ

ലെയോനഡപ റവനന്യൂ കമതീഷണയററതിലലെ ഉപയയയോഗതതിനയോയതി  10  ലെക്ഷന രൂപയതില് തയോലഴെ
വതിലെയള  വയോഹനന  വയോങ്ങുനതതിനപ  7-9-2019-ലലെ  (സയോധയോ)  നന.2512/2019/റവ  പ്രകയോരന
സര്കയോര് ഉതരവയോയതിട്ടുളതന ആയതതിനപ  10  ലെക്ഷന രൂപ അധതികമയോയതി ആവശദ്ധ്യമുളതയോയന
മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി   10  ലെക്ഷന  രൂപ  അധതികമയോയതി  അനുവദേതികണലമനപ  ശതിപയോര്ശ
ലചെയ.
2029-00-101-99—വതിയലജപ എസ്റ്റയോബതിലഷ്മെന്റെപ 

14  ജതിലകളതിലലെയന  വതിയലജപ  ഓഫതീസുകളതിലലെ  ജതീവനകയോരുലട  ശമ്പളന,  യവതനന,
ഓഫതീസപ  ലചെലെവകള്,  ഓഫതീസുകളലട  വസ്തു  നതികുതതി  എനതിവയയോയതി  496.8212  യകയോടതി
രൂപയയോണപ  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയലതനപ  മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  തക
അപരദ്ധ്യയോപ്തമയോലണനപ കലണ്ടത്തുകയന ലവളകരന ഇനതതില് 10  ലെക്ഷന രൂപയന ലവദേദ്യുതതി
ചെയോര്ജതിനതതില്  30  ലെക്ഷന രൂപയന വതിയലജപ  ഓഫതീസുകളലട വസ്തു നതികുതതി   നല്കുനതതിനപ
30 ലെക്ഷന രൂപയന ഉള്ലപലട 70 ലെക്ഷന രൂപ അധതികമയോയതി അനുവദേതിക്കുനതതിനപ ശതിപയോര്ശലചെയ.
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സയോര്ട്ടേപ  വതിയലജുകളലട നതിര്മയോണ പ്രവര്തനങ്ങള് തസ്വരതിതലപടുത്തുനതതിനുള നടപടതി
സസ്വതീകരതിച്ചതിട്ടുയണ്ടയോലയനപ  സമതിതതി  ആരയോഞ്ഞതതിനപ,  റതീബതില്ഡപ  യകരള  ഇനതിയഷദ്ധ്യറതീവപ
പദതതിയതില് അനുവദേതിച്ച സയോര്ട്ടേപ വതിയലജുകള്കപ യമയപ മയോസതതില് ഭരണയോനുമതതി ലെഭതിച്ചുലവനന
ആയതതിലന്റെ  നതിര്മയോണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൃതദ്ധ്യമയോയതി  യമയോണതിറര്  ലചെയ്യുനതതിനുള  നടപടതി
സസ്വതീകരതിക്കുനതയോലണനന ലെയോന്റെപ റവനന്യൂ കമതീഷണര് മറുപടതി നല്കതി.  തദേവസരതതില് സയോര്ട്ടേപ
വതിയലജപ  ഓഫതീസപ  പദതതിയലട  പ്രവര്തന  പുയരയോഗതതി  സനബനതിച്ചപ  പഠനന  നടയതണ്ടതപ
ആവശദ്ധ്യമയോലണനപ സമതിതതി അഭതിപ്രയോയലപട്ടു.

യകയോവതിഡപ  കയോലെമയോയതതിനയോല്  വതിദേദ്ധ്യയോര്ത്ഥതികള്കപ  വതിയലജപ  ഓഫതീസുകളതില്  നതിനപ

സര്ട്ടേതിഫതികറപ  ലെഭതിക്കുനതതില്  ബുദതിമുട്ടുണ്ടയോകുനലണ്ടനന  സ്റ്റയോഫപ  പയോയറണതില്  ആവശദ്ധ്യമയോയ

ക്രമതീകരണന  നടതതിയയോല്  പ്രശന  പരതിഹരതികയോന  സയോധതിക്കുലമനന  വതിയലജപ  ഓഫതീസുകള്

നല്കുന യസവനങ്ങളമയോയതി ബനലപട്ടേ കയോരദ്ധ്യങ്ങളതില്  പ്രയതദ്ധ്യകമയോയതി ശദയണ്ടയോകണലമനപ

സമതിതതി അഭതിപ്രയോയലപട്ടു.

2029-00-103-95—ഭൂയരഖ യസവനലെഭദ്ധ്യതയന ഉദേ പഗഥനവന

ലെയോന്റെപ ലറകയോര്ഡ്സപ സനയയയോജതിപതിക്കുനതമയോയതി ബനലപട്ടേ ശതീര്ഷകതതില് 12  യകയോടതി

രൂപ വകയതിരുതതിയതിട്ടുളതയോയന 87 വതിയലജുകളതില് ഡതിജതിറല് സര്യവ്വേ നടതതിയതിട്ടുളതയോയന 8

വതിയലജുകളലട  സര്യവ്വേ  100  ദേതിന  കര്മപരതിപയോടതിയതില്  ഉള്ലപടുതതി  നടത്തുനലണ്ടനന

ആധുനതിക  സയോയങ്കേതതിക  വതിദേദ്ധ്യയയോയ  Cors,  Rtk  എനതിവ  പ്രയയയോജനലപടുതതി  മുഴുവന

വതിയലജുകളതിലന  റതീസര്യവ  പൂര്തതിയയോക്കുവയോന  നതിലെവതിലലെ  പദതതി  വതിഹതിതന

അപരദ്ധ്യയോപ്തമയോലണനന  2021-2022  വര്ഷലത  റതിലവസ്ഡപ  പയോന  ലപ്രയോയപയോസല്  പ്രകയോരന

അധതികമയോയതി തക ആവശദ്ധ്യമുളതയോയന മനസതിലെയോകതിയ സമതിതതി 217 യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി

അനുവദേതികയോന ശതിപയോര്ശ ലചെയ.

ധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI—ജതിലയോഭരണവന പലെവകയന

2053-00-094-42—യകരള സനസ്ഥയോന ദുരന നതിവയോരണ അയതയോറതിറതി

സനസ്ഥയോന  ദുരന നതിവയോരണ അയതയോറതിറതിയലട  പദതതിയയതര  ഇനതതില്  1000  രൂപ

മയോതയമ  വകയതിരുതതിയതിട്ടുള്ളൂലവനന  അയതയോറതിറതിയലട  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുന,  അയതയോറതിറതിയലടയന
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യസ്റ്ററപ  എമര്ജനസതി  ഓപയറഷന  ലസന്റെറതിലലെയന  ജതീവനകയോര്കപ  ശമ്പളതതിനുന  മറപ

അലെവനസുകള്ക്കുന  ലചെലെവകള്  പദതതിവതിഹതിതതതില്  നതിനമയോണപ  ലചെലെവഴെതിക്കുനലതനന

സമതിതതി മനസതിലെയോകതി. 2019-ലലെ സര്കയോര് ഉതരവപ പ്രകയോരന ശമ്പളമടകമുള ലചെലെവകള്കപ

പയോന ഫണ്ടതില് നതിനന തക കലണ്ടതണലമനപ നതിര്യദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുലണ്ടനന പദതതിയതിനതതില് ഈ

വര്ഷന 5 യകയോടതി രൂപ വകയതിരുതതിയതിട്ടുലണ്ടനന ഭൂരതിഭയോഗന ജതീവനകയോരുന കരയോറടതിസ്ഥയോനതതിലെയോണപ

യജയോലെതി ലചെയ്യുനലതനന പദതതി വതിഹതിതതതില് നതിനന നതിലെവതില് എസ്റ്റയോബതിലഷ്മെന്റെപ ചെയോര്ജപ

വഹതികയോന സയോധതിക്കുനലണ്ടനന കരയോറടതിസ്ഥയോനതതിലള ജതീവനകയോരുലട ശമ്പളലചെലെവകള്

വഹതിക്കുനതതിനപ  പദതതിയയതര വതിഹതിതന  അനുവദേതിക്കുനതതില് സയോയങ്കേതതിക തടസമുലണ്ടനന

ധനകയോരദ്ധ്യവകുപപ ഉയദേദ്ധ്യയോഗസ്ഥന വദ്ധ്യക്തമയോകതി.

യകരള  സനസ്ഥയോന  ദുരന  നതിവയോരണ  അയതയോറതിറതിയലട  ഭൂരതിഭയോഗന  ജതീവനകയോരുന

തയോല്കയോലെതിക  ജതീവനകയോരയോലണനന  അവരുലട  യവതനവന  മറപ  അലെവനസുകളന  നതിലെവതില്

പയോന  ലഹഡതില്  നതിനതലന  നതിര്വഹതികയോവനതയോലണനന  മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി  ഈ

ആവശദ്ധ്യതതിനയോയതി യനയോണ്പയോന ലഹഡതില് തക വകയതിരുയതണ്ടതതിലലനന എനയോല് പയോന-

ലഹഡതില്  (2053-00-094-50-plan)  ആവശദ്ധ്യമുള പക്ഷന അധതികതക വകയതിരുതണലമനന

ശതിപയോര്ശ ലചെയ.

ദുരനനതിവയോരണതതിനയോയതി  ഓയരയോ  ജതിലയതിലന  ഏര്ലപടുതതിയതിട്ടുള  സനവതിധയോനങ്ങള്

എലനലയോലമനപ  സമതിതതി  ആരയോഞ്ഞതതിനപ  14  ജതിലകളതില്  District  Emergency  Operation

Centre-ഉന  77  തയോലൂക്കുകളതില്  Taluk  Emergency  Operation  Centre-ഉന  ജതിലയോ  കളകര്

യനതൃതസ്വന  നല്കുന  District  Disaster  Management  Authority  (DDMA)-യന  National

Cyclone  Risk  Mitigation  Project  (NCRMP)-യമുലണ്ടനന,  യകയോവതിഡപ,  പ്രളയന  എനതീ

ദുരനങ്ങളമയോയതി  ബനലപട്ടേ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏയകയോപതിപതിച്ചപ  ലചെയ്യുനതപ  ജതിലയോ  കളകറുലട

യനതൃതസ്വതതില്  DDMA  ആലണനന  ഇതതിനുപുറയമ  എലയോ  കണ്യടയോള്  റൂമുകളന

ശക്തതിലപടുത്തുനതതിനുള പ്രവര്തനങ്ങളന പുയരയോഗമതിച്ചു വരതികയയോലണനന യകരള സനസ്ഥയോന

ദുരനനതിവയോരണ അയതയോറതിറതി കമതീഷണര് മറുപടതി നല്കതി.
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ദുരനയമഖലെയതില്  അടതിയനര  ഘട്ടേങ്ങളതിലെതിടലപടയോനുള  സനവതിധയോനന  വതിയലജപ

ഓഫതീസുകളതിലെതിലലനന  ഡതിസയോസ്റ്റര്  മയോയനജ് ലമന്റെതിലന്റെ  ഭയോഗമയോയതി  വതിയലജപ  ഓഫതീസര്മയോര്കപ

ലടയതിനതിനഗപ  നല്കണലമനന  സമതിതതി  അഭതിപ്രയോയലപട്ടു.  വതിയലജപ  ഓഫതീസര്മയോര്

അഡതിനതിയസ്ട്രേഷനുന  യകയോ-ഓര്ഡതിയനഷനുമുള്ലപലടയള  കയോരദ്ധ്യങ്ങളയോണപ  ലചെയ്യുനലതനന

വതിയലജപ  ഓഫതീസര്മയോര്കപ  കപയോസതിറതി  ബതില്ഡതിനഗപ  യപ്രയോഗയോമുലണ്ടനന  KSMDA  വഴെതി

ഓണ്ലലെന  ലടയതിനതിനഗപ  നല്കയോലമനന  കമതീഷണര്  സമതിതതിലയ  അറതിയതിക്കുകയന

സമതീപകയോലെതപ  യകരളന  യനരതിട്ടേ  പ്രകൃതതി  ദുരനങ്ങളലട  പശയോതലെതതില്

ദുരനനതിവയോരണതതിനുള  പ്രയോധയോനദ്ധ്യന  കണകതിലലെടുതപ  ദുരനനതിവയോരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ

ചുകയോന  പതിടതിക്കുന  റവനന്യൂ  വകുപതിലലെ  ജതീവനകയോര്കപ  വതിവതിധ  ദുരനനതിവയോരണ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള  കപയോസതിറതി  ബതില്ഡതിനങ്ങതിനയോയതി  Institute  of  Land  and  Disaster

Management-ലന്റെ ആഭതിമുഖദ്ധ്യതതില് പ്രയതദ്ധ്യക ലടയതിനതിനഗപ നല്കണലമനപ ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന

സമതിതതി തതീരുമയോനതിക്കുകയന ലചെയ.

ധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVI

പ്രകൃതതിയക്ഷയോഭന മൂലെമുള ദുരതിതയോശസ്വയോസതതിനപ

2245-80-102-95—ചുഴെലെതികയോറ്റുമൂലെമുള അപകട സയോദദ്ധ്യത ശമതിപതികയോനുള യദേശതീയ പദതതി

(01) ചുഴെലെതികയോറ്റുമൂലെമുള അപകട സയോദദ്ധ്യത ശമതിപതികയോനുള അടതിസ്ഥയോന സകൗകരദ്ധ്യങ്ങള് 

(75% യകന്ദ്രയോവതിഷ പകൃതന)

യദേശതീയ ചുഴെലെതികയോറപ  അപകടസയോധദ്ധ്യത ലെഘൂകരണ പദതതിയലട ശതീര്ഷകതതില് നയോലെപ

ഘടകങ്ങളയോണുളലതനന  മള്ട്ടേതിപര്പസപ  ലസയകയോണ്  പദതതികപ  75%  തക

യകന്ദ്രവതിഹതിതമയോയന  25%  തക  സനസ്ഥയോന  വതിഹതിതമയോയന  വകയതിരുയതണ്ടലതനന

ദുരനനതിവയോരണ അയതയോറതിറതി കമതീഷണര് വദ്ധ്യക്തമയോകതി.  പദതതിയലട കയോലെയോവധതി  2021-22-ല്

അവസയോനതിക്കുന  സയോഹചെരദ്ധ്യതതില്  നതിര്മയോണ  പുയരയോഗതതിയതില്  ആയതിരതിക്കുന

ലഷല്ട്ടേറുകള്ക്കുന  മറ്റു  ലചെലെവകള്ക്കുമയോയതി  ഏകയദേശന  35  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി

ആവശദ്ധ്യമുളതയോയതി  മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി  കൂടുതല്  യകന്ദ്രവതിഹതിതന  ലെഭതിക്കുന  മുറയ പകപ

ആനുപയോതതിക സനസ്ഥയോനവതിഹതിതന അനുവദേതികയോന ശതിപയോര്ശ ലചെയ്യുകയന ലചെയ .
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തടര്നപ, ഡതിജതിറല് സര്യവ്വേയമയോയതി ബനലപട്ടേ പ്രവര്തനങ്ങള് സനസ്ഥയോനലത 87

വതിയലജുകളതില്  പൂര്തതീകരതിച്ചതയോയന  നതിലെവതില്  മൂനപ  വതിയലജുകളതില്  പ്രവര്തതി  നടന

വരുനതയോയന  ആധുനതിക  സര്യവ്വേ  സയോയങ്കേതതിക  വതിദേദ്ധ്യയയോയ  CORS  (Continuously

Operating  Reference  Station)  നടപതിലെയോകയോന  തതീരുമയോനതിച്ചതിട്ടുളതയോയന  ലചെയര്മയോന

വദ്ധ്യക്തമയോകതി.  സയോര്ട്ടേപ  വതിയലജപ  പദതതി  നടപതിലെയോക്കുനതതിലന്റെ  ഭയോഗമയോയതി  അടുത  100

ദേതിവസതതിനുളതില്  50  വതിയലജുകളതില്  ലകട്ടേതിടങ്ങലളയോഴെതിലകയള  യസവനങ്ങള്

പൂര്ണ്ണമയോയന  സയോര്ട്ടേയോക്കുനതയോലണനന  സയോര്ട്ടേപ  വതിയലജപ  പദതതിയതില്  നതിനള  തക

വതിനതിയയയോഗതികയോലത തലന ചെയോതന്നൂര് മണ്ഡലെതതിലലെ എലയോ വതിയലജുകളന അതദ്ധ്യയോധുനതിക

നതിലെവയോരതതിലള ലകട്ടേതിടങ്ങളതിയലെകപ മയോറതിയതിട്ടുലണ്ടനന ഇതതിനയോയതി എന.എല്.എ. ഫണന

അതതപ  സമയതപ  ലെഭതിക്കുന റവനന്യൂ  വരുമയോനവമയോണപ  ഉപയയയോഗതിച്ചലതനന ലചെയര്മയോന

കൂട്ടേതിയച്ചര്ത്തു. ഇതതിയനയോലടയോപന  SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with

Improvised Technology in Village Areas)  പദതതി ഉപയയയോഗതിച്ചപ സര്യവ്വേ നടതയോന

സര്യവ്വേ  ഓഫപ  ഇനദ്ധ്യയലട  നതിര്യദ്ദേശമുണ്ടയോയതിട്ടുലണ്ടനന  CORS  യസ്റ്റഷന  സ്ഥയോപതിച്ചു

കഴെതിഞ്ഞയോല് ലപലട്ടേനതലന സര്യവ്വേ പൂര്തതീകരതികയോലമനന  ILDM (Institute of Land

and  Disaster  Management)  എന  സനവതിധയോനന  നതിലെവതിലളതതിലന  ലസന്റെര്  ഓഫപ

എക്സലെനസയോകതി  വളര്തതിലകയോണവയരണ്ടതയോലണനന  ലചെയര്മയോന  സമതിതതിലയ

അറതിയതിക്കുകയന  തദേവസരതതില്  CORS  യസ്റ്റഷന  പൂര്തതീകരതിച്ച  സനസ്ഥയോനങ്ങള്

സന്ദര്ശതിച്ചപ വതിലെയതിരുതയോവനതയോലണനപ സമതിതതി അഭതിപ്രയോയലപട്ടു.

യകരള  നതിയമസഭയലട  നടപടതിക്രമവന  കയോരദ്ധ്യനതിര്വ്വേഹണവന  സനബനതിച്ച

ചെട്ടേങ്ങളതിലലെ ചെട്ടേന 235(iii) പ്രകയോരന പഠനന നടതയോവനതയോലണനന ഇതതില് യമല്പറഞ്ഞ

വതിഷയങ്ങള് പഠനവതിയധയമയോകയോവനതയോലണനന സമതിതതി അഭതിപ്രയോയലപട്ടു.

സമതിതതി യയയോഗന  ഉച്ചയപ 12.15-നപ പതിരതിഞ.

854/2022.
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2021 ജൂണ് 22-ാംതതീയതതിയതിലലെ യയയോഗനടപടതിക്കുറതിപപ

ഭൂനതികുതതിയയും  യദേവസസ്വവയും  സയുംബനതിച്ച  സബ്ജകപ  കമതിറതി  II,  2021  ജൂണ്  മയോസയും
22-ാം തതീയതതി  ലചയോവയോഴപ ച  ഉച്ചയ്ക്കു യശേഷയും  2.30  മണതികപ  നതിയമസഭയോ  സമുച്ചയതതിലലെ
'5 എ' സയമളനഹയോളതില് സമതിതതി ലചയര്മയോനയും റവനന്യൂ ഭവനനതിര്മയോണ വകുപ്പുമനതിയമയോയ
ശതീ.  ലക.  രയോജലന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയതില് യയയോഗയും യചര്ന.  തദേവസരതതില് എകപ-ഒഫതീയഷദ്ധ്യയോ
അയുംഗവയും പടതികജയോതതി,  പടതികവര്ഗ,  പതിയനയോകവതിഭയോഗ  യക്ഷമ-യദേവസസ്വയും,പയോര്ലെലമന്റെറതികയോരദ്ധ്യ
വകുപ പ്പു മനതിയമയോയ ശതീ. ലക. രയോധയോകൃഷ് ണനയും തയോലഴപറയന അയുംഗങ്ങളയും ഹയോജരയോയതിരുന.

1. യഡയോ. എന. ജയരയോജപ, ഗവ. ചതീഫപ വതിപപ.

2. ശതീ. എന. എ. ലനലതിക്കുനപ, എയും.എല്.എ.

3. ശതീ. ലക. ഡതി. പ്രയസനന, എയും. എല്. എ.

4. ശതീ. എയും. രയോജയഗയോപയോലെന, എയും. എല്. എ.

5. ശതീ. രയോമചന്ദ്രന കടനപളതി, എയും. എല്. എ.

6. ശതീ. സനതീഷപ കുമയോര് യജയോസഫപ, എയും. എല്. എ.

7. ശതീ. പതി. വതി. ശതീനതിജതിന, എയും. എല്. എ.

നതിയമസഭയോ ലസക്രയടറതിയറപ   :

1. ശതീ. ലക. ജതി. തതിദേതീപപ, യജയോയതിന്റെപ ലസക്രടറതി

2. ശതീമതതി ജയശതീ. എയും., ലഡപന്യൂടതി ലസക്രടറതി

3. ശതീമതതി രജതി. ഡതി. ഒ., അണ്ടര് ലസക്രടറതി

ഹയോജരയോയ ഉയദേദ്ധ്യയോഗസ്ഥര്  :

1. യഡയോ.  എ.  ജയതതിലെകപ,  അഡതീഷണല്  ചതീഫപ  ലസക്രടറതി,  റവനന്യൂ  ആന്റെപ  
ഡതിസയോസ്റ്റര് മയോയനജ് ലമന്റെപ  

2. ശതീ.  മുഹമദേപ  ഹനതീഷപ,  പ്രതിനസതിപല്  ലസക്രടറതി,  യകരള  യസ്റ്ററപ  വഖഫപ  
യബയോര്ഡപ

3. ശതീ. ലക. ആര്. യജദ്ധ്യയോതതിലെയോല്, പ്രതിനസതിപല് ലസക്രടറതി, യദേവസസ്വയും വകുപപ
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4. ശതീ.  യഗയോകുല്.  ജതി.  ആര്,  ലസക്രടറതി-ഇന-ചയോര്ജപ,  ഫതിനയോനസപ  
(റതിയസയോഴ് സസപ) വകുപപ

        5. ശതീ. ബതിജ. ലക, ലെയോന്റെപ റവനന്യൂ കമതീഷണര്

6. ശതീ. അനൂപപ. എസപ., അഡതീഷണല് ലസക്രടറതി, ധനകയോരദ്ധ്യ വകുപപ

7. ശതീ.  ടതി.  ആര്.  ജയപയോല്,  അഡതീഷണല്  ലസക്രടറതി,  റവനന്യൂ  (യദേവസസ്വയും)  
വകുപപ

8. ശതീ. ആര്. ഉണതികൃഷ് ണന, ലസക്രടറതി, യകരള യദേവസസ്വയും റതിക്രൂടപലമന്റെപ  യബയോര്ഡപ

9. ശതീ. ബതി. എസപ. പ്രകയോശേപ, കമതീഷണര്, തതിരുവതിതയോയുംകൂര് യദേവസസ്വയും യബയോര്ഡപ

10.ശതീ. നതീലെകണ്ഠന. എ. എന., കമതീഷണര്, മലെബയോര് യദേവസസ്വയും യബയോര്ഡപ

11. ശതീ. ലക. ലക. രയോജന, ലഡപന്യൂടതി ലസക്രടറതി, ലകയോച്ചതിന യദേവസസ്വയും യബയോര്ഡപ

12.ശതീ.  ശതീകുമയോര്.  വതി.  എയും.,  അഡ് മതിനതിയസ്ട്രേറതീവപ ഓഫതീസര്,  ഇനസ്റ്റതിറന്യൂടപ  ഓഫപ  
ലെയോന്റെപ ആന്റെപ ഡതിസയോസ്റ്റര് മയോയനജ് ലമന്റെപ

13. ശതീമതതി ബതിന. എ. ആര്., യജയോയതിന്റെപ ലസക്രടറതി, ധനകയോരദ്ധ്യ വകുപപ

14.ശതീമതതി കൃഷ് ണപ്രതിയ. ഡതി., യജയോയതിന്റെപ ലസക്രടറതി, ധനകയോരദ്ധ്യ വകുപപ.

സമതിതതി 2021-22 സയോമ്പതതിക വര്ഷലത ബഡ് ജറതിലലെ XI, XXVIII, XX, XXIX
എനതീ  ധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകളലട  പരതിധതിയതില്  വരുന  ശേതീര്ഷകങ്ങളതിലലെ  കണകതിനങ്ങളതില്
സൂക്ഷ്മപരതിയശേയോധന  നടത്തുകയയും  ബനലപട  ഉയദേദ്ധ്യയോഗസ്ഥരുമയോയതി  ചര്ച്ച  നടതതി
ശേതിപയോര്ശേകള് നല്കുകയയും ലചയ. ആയതതിലന്റെ വതിശേദേയോയുംശേങ്ങള് ചുവലട യചര്ക്കുന. 

ധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI — ജതിലയോഭരണവയും പലെവകയയും

2053-00-093-99 — കളക പ ടര്മയോരുയും മജതിയസ്ട്രേറ്റുമയോരുയും

കളക പ ടയററതിലലെയയും  റവനന്യൂ  ഡതിവതിഷണല്  ഓഫതീസുകളതിലലെയയും  IAS  ഓഫതീസര്
ഉള്പലടയളവരുലട  അവധതി  യയോതയോ  ആനകൂലെദ്ധ്യയും  നല്കുനതതിനപ  2053-00-093-99-04-4  എന
ശേതീര്ഷകതതില്  5  ലെക്ഷയും രൂപയയും  IAS  ഉയദേദ്ധ്യയോഗസ്ഥരുലട ലകടതിടവയോടക നല്കുനതതിനയും
തയദ്ദേശേസസ്വയയുംഭരണ  സ്ഥയോപനങ്ങള്കപ  ലകടതിടനതികുതതി  നല്കുനതതിനയും  00-093-99-06
എന ശേതീര്ഷകതതില് 15 ലെക്ഷയും രൂപയയും അധതികമയോയതി ആവശേദ്ധ്യമയോലണനപ മനസതിലെയോകതിയ
സമതിതതി  ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും  വഴതിയയയോ  അഥവയോ  ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  ഈ
ശേതീര്ഷകതതില് 20 ലെക്ഷയും രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയ.
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2053-00-093-96—ഡതിഫനസപ യപഴ് സണലെതിനപ യവണ്ടതിയള റതിക്രൂടപലമന്റെപ റയോലെതികള്

പ്രതതിയരയോധ  യസനകളതിയലെയപ  വതിവതിധ  ജതിലകളതില്  റതിക്രൂടപലമന്റെപ  റയോലെതികള്  നടനപ

വരുനതതിനയോല്  അധതികതുക  ആവശേദ്ധ്യമയോലണനപ  മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി  പ്രതതിയരയോധ

യസനകളതിയലെയ്ക്കുള  റതിക്രൂടപലമന്റെപ  റയോലെതികള്  സയുംസ്ഥയോനതപ  സയുംഘടതിപതിക്കുയമ്പയോള്

ജതിലയോഭരണകൂടയും  നല്കുന  അടതിസ്ഥയോന  സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള്കയോയതി  തുക  ഉപയയയോഗതിക്കുന  ടതി

ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ അഥവയോ ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന വഴതിയയയോ  35

ലെക്ഷയും രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയ.

2053-00-094-99— തയോലൂകപ ഓഫതീസുകള്

തയോലൂകപ ഓഫതീസുകള്,  ദുരന്തനതിവയോരണ പ്രവര്തനങ്ങള്,  റവനന്യൂ റതികവറതി,  ഇതര

നതികുതതി  പതിരതിവകള്  എനതിവയപ  വയോഹനങ്ങള്  ഉപയയയോഗതിക്കുനതതിനയോല്  വയോഹനങ്ങളലട

ഇനനലചലെവകള്കയോയതി  2053-00-094-99-45  എന  ശേതീര്ഷകതതില്  50  ലെക്ഷയും

രൂപയയും  വയോഹനങ്ങളലട  അറകുറപണതികള്കയോയതി   2053-00-094-99-21-2  എന

ശേതീര്ഷകതതില്  25  ലെക്ഷയും  രൂപയയും  അധതികമയോയതി  ആവശേദ്ധ്യമയോലണനപ  മനസതിലെയോകതിയ

സമതിതതി  ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും  വഴതിയയയോ  അഥവയോ  ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  ഈ

ശേതീര്ഷകതതില്  20  ലെക്ഷയും രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയയോന

തതീരുമയോനതിച.

2053-00-094-39—സയുംസ്ഥയോനതതിലന്റെ  വനയമഖലെയ്ക്കുളതിലലെ  സസ്വകയോരദ്ധ്യ  എയസ്റ്ററപ  ഏലറടുക്കുനതതിനള

പ്രയതദ്ധ്യക സ്റ്റയോഫപ 

സയുംസ്ഥയോനലത  വനയമഖലെയ്ക്കുളതിലലെ  സസ്വകയോരദ്ധ്യ  എയസ്റ്ററപ  ഏലറടുക്കുനതതിനള  പ്രയതദ്ധ്യക

സ്റ്റയോഫതിലന്റെ  ശേമ്പളവയും  അലെവനസുകളയും  ലെഭദ്ധ്യമയോക്കുനതതിയലെകപ  വകയതിരുതതിയതിട്ടുള  തുക

അപരദ്ധ്യയോപ് തമയോലണനപ വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ അഥവയോ

ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  ഈ  ശേതീര്ഷകതതില്  20  ലെക്ഷയും  രൂപ  അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയയോന തതീരുമയോനതിച.

2250-00-101-99 —സയുംസ്ഥയോന ധര്മകയോരദ്ധ്യയും

സയുംസ്ഥയോന  ധര്മകയോരദ്ധ്യയും  എന  ശേതീര്ഷകതതില്  തതിരുവനന്തപുരയും  എസപ.എയും.വതി.

സ്കൂളതില്  സ്ഥതിതതി  ലചയ്യുന  അമ്പലെതതിലലെ  പൂജയോരതികപ  മതപതതിവപ  നല്കുനതതിനയോയതി

അധതികതുക  ആവശേദ്ധ്യമയോലണനപ  മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി  ഈ  ശേതീര്ഷകതതില്
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ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും  വഴതിയയയോ  അഥവയോ  ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  23,000  രൂപ

അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയയോന തതീരുമയോനതിച.

2250-00-103-89— വഖഫപ യബയോര്ഡതിനള അഡ് മതിനതിയസ്ട്രേറതീവപ ഗയോന്റെപ 

യകയോവതിഡപ-19 യരയോഗവദ്ധ്യയോപനയും മൂലെയും വഖഫപ സ്ഥയോപനങ്ങള് പ്രവര്തതികയോതതതിനയോല്

ടതി  സ്ഥയോപനങ്ങളതില്  നതിനള  വരുമയോനയും  ഗണദ്ധ്യമയോയതി  കുറഞ്ഞതതിനയോല്  യബയോര്ഡതിലന്റെ

അഡ് മതിനതിയസ്ട്രേറതീവപ  ലചലെവകള്കപ  കൂടുതല്  തുക  ആവശേദ്ധ്യമയോലണനപ  മനസതിലെയോകതിയ

സമതിതതി ഈ ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ അഥവയോ ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന

വഴതിയയയോ  6.98 യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി  വകയതിരുതണലമനപ  ശേതിപയോര്ശേ  ലചയയോന

തതീരുമയോനതിച. 

2053-00-094-40— സയോമൂഹതിക സനദയസനയ്ക്കുള ധനസഹയോയയും 

ലപയോതുഭരണ  (ഏയകയോപനയും)  വകുപതിന കതീഴതില് പുതുതയോയതി രൂപതീകരതികലപട സയോമൂഹതിക

സനദയസന  ഡയറക പ ടയററപ  എന  വകുപതിനപ  അഡതീഷണല്  ഓതററയസഷന  മുയഖന

അനവദേതിച്ച  25  ലെക്ഷയും  രൂപയയോണപ  മുനവര്ഷയും  ലചലെവഴതിച്ചലതനയും  ഈ  ബഡ് ജറതില്

തുകലയയോനയും വകയതിരുതതിയതിടതിലയോലയനയും മനസതിലെയോകതിയ സമതിതതി വതിവരസയോയങ്കേതതികവതിദേദ്ധ്യ

ലചലെവകള്  സയുംബനതിച്ചപ  മുന  വര്ഷലത  24  ലെക്ഷയും  രൂപ  ബതില്  കുടതിശതിക

തതീര്പയോകയോനലണ്ടനതതിനയോല് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ അഥവയോ ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന

വഴതിയയയോ ഈ ശേതീര്ഷകതതില് 63 ലെക്ഷയും രൂപ വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയ.

2250-00-102-98— യകരള യദേവസസ്വയും റതിക്രൂടപലമന്റെപ യബയോര്ഡപ 

യകരള യദേവസസ്വയും റതിക്രൂടപലമന്റെപ യബയോര്ഡതിനപ അഞപ യദേവസസ്വയും യബയോര്ഡുകളതിലലെ വതിവതിധ

തസതികകളതിയലെയ്ക്കുള  പരതീക്ഷയോ  നടതതിപതിനള  ലചലെവതിനയും   അധതികയും  ജതീവനകയോലര

നതിയമതിയകണ്ടതതിനള  ശേമ്പളലച്ചലെവതിനമയോയതി  കൂടുതല്  തുക  ആവശേദ്ധ്യമയോലണനപ

മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി  ഈ  ശേതീര്ഷകതതില്  ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും  വഴതിയയയോ  അഥവയോ

ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  ശേമ്പളയതിനതതില്  1 യകയോടതി  രൂപയയും  ശേമ്പയളതരയതിനതതില്

2 യകയോടതി  രൂപയയും  യചര്തപ ആലക  3  യകയോടതി  രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ

ശേതിപയോര്ശേ ലചയ. 



14

2250-00-103-99— യദേവസസ്വയും ഫണ്ടതിയലെക്കുയും ശതീപണ്ടയോരയുംവക ഫണ്ടതിയലെക്കുയും ഉള      സഹയോയയും 

യദേവസസ്വയും ഫണ്ടപ/ശതീപണ്ടയോരയുംവക ഫണ്ടപ തതിരുവതിതയോയുംകൂര് യദേവസസ്വയും  യബയോര്ഡതിനയും
ശതീപത്മനയോഭ സസ്വയോമതി  യക്ഷതതതിനയും ആനസ്വല് യകയോണ്ടതിബന്യൂഷന ഇനതതില്  2003-ലലെ
സ.ഉ.  (സയോധയോ.)  നമ്പര്  378/2003/റവ.  പ്രകയോരയും  1  യകയോടതി  രൂപയയോണപ  നല്കതി
വരുനലതനയും  15  വര്ഷങ്ങള്കപ  മുമ്പുള  നതിരകയോയതതിനയോല്  തുക  വര്ദതിപതിയകണ്ടതപ
അനതിവയോരദ്ധ്യമയോലണനയും മനസതിലെയോകതിയ സമതിതതി ഈ ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും
വഴതിയയയോ  അഥവയോ  ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  5 യകയോടതി  രൂപ   അധതികമയോയതി
വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയ. 

2250-00-103-98—   ലകയോച്ചതി യദേവസസ്വയും യബയോര്ഡതിനള സഹയോയയും 

ലകയോച്ചതി  യദേവസസ്വയും  യബയോര്ഡതിന  കതീഴതിലുള  യക്ഷതങ്ങളതില്  ഭക്തജനങ്ങള്കയോയതി
അടതിസ്ഥയോനസസൗകരദ്ധ്യങ്ങള്  ഒരുക്കുനതതിനയും  ഹരതിതയകരളയും  പദതതിയലട  ചുവടപ  പതിടതിച്ചപ
ഹരതിതയക്ഷതയും  പദതതി  നടപതിലെയോക്കുനതതിനയും  വയോദേദ്ധ്യകലെയോപതീഠയും,  യക്ഷതസയോയുംസയോരതിക
മന്യൂസതിയയും,  മഴലവള  സയുംഭരണതി,  മയോലെതിനദ്ധ്യ  സയുംസരണ  പയോന്റെപ  തുടങ്ങതിയ  പദതതികള്കപ
ഭയോരതിച്ച  ലചലെവപ  വരുനലണ്ടനയും  യക്ഷതതതിലന്റെ  തനതപ  ഫണ്ടതില്  നതിനയും  തുക
കലണ്ടത്തുനതപ  പ്രയയോസമയോലണനയും   മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി  ഈ  ശേതീര്ഷകതതില്
ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും  വഴതിയയയോ  അഥവയോ  ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  25 യകയോടതി  രൂപ
അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയ. 

2250-00-103-91—മലെബയോര്  പ്രയദേശേത്തുള  യക്ഷതങ്ങളതിലലെ  ജതീവനകയോര്ക്കുയും
എകതികന്യൂടതീവപ  ഓഫതീസര്മയോര്ക്കുമുള  യക്ഷമനതിധതിയതിയലെയപ  സര്കയോര്
നല്കുന സയുംഭയോവന

മലെബയോര് പ്രയദേശേത്തുള യക്ഷതങ്ങളതിലലെ ജതീവനകയോര്,  എകതികന്യൂടതീവപ ഓഫതീസര്മയോര്
എനതിവരുലട  യക്ഷമനതിധതി  മയോസവതിഹതിതയും,  യക്ഷതവതിഹതിതയും,  എഫപ.ഡതി.-യതില്  നതിനപ
ലെഭതിക്കുന  പലെതിശേ  എനതിവയതില്  നതിനള  വരുമയോനയും  ഉപയയയോഗതിച്ചയോണപ  നതിലെവതില്
ലപനഷന,  ഗയോറ്റുവതിറതി,  25,000  രൂപ  വലരയള  ചതികതിതയോ  ധനസഹയോയയും  എനതീ
ലചലെവകള് നതിര്വഹതിച വരുനലതനയും എകതികന്യൂടതീവപ ഓഫതീസര്മയോരുലട ലപനഷന യക്ഷത
ജതീവനകരുയടതതില്  നതിനയും  വര്ദതിപതിച്ചതിട്ടുലണ്ടങ്കേതിലുയും  നതിലെവതില്  യക്ഷമനതിധതി
ആനകൂലെദ്ധ്യങ്ങള്  തനതപ  ഫണ്ടതില്  നതിനയും  നല്കതി  വരുനതപ  പരദ്ധ്യയോപ് തമലലനയും
മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി  ഈ  ശേതീര്ഷകതതില്  ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും  വഴതിയയയോ  അഥവയോ
ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  4.9999 യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി  വകയതിരുതണലമനപ
ശേതിപയോര്ശേ ലചയയോന തതീരുമയോനതിച.
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2250-00-103-87 —മലെബയോര് യദേവസസ്വയുംയബയോര്ഡപ 

മലെബയോര് യദേവസസ്വയും യബയോര്ഡതിലലെ ജതീവനകയോരുലട ശേമ്പളപരതിഷ്കരണയും നടതതിയതതിനയോലുയും

ശേമ്പയളതര ലചലെവകളയോയ യക്ഷതഭൂമതി  സയുംരക്ഷണയും,  കയുംഫര്ടപ  യസ്റ്റഷന,  ഗസ്റ്റപ  ഹസൗസപ,

യക്ഷതങ്ങളലട  ജതീര്യണയോദയോരണ  ഗയോന്റെപ  എനതിവയയോയയും  വകയതിരുതതിയതിട്ടുള  തുക

പരദ്ധ്യയോപ്തമലലനപ നതിരതീക്ഷതിച്ച സമതിതതി ഈ ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ

അഥവയോ  ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  ശേമ്പളയതിനതതില്  32.599 യകയോടതി  രൂപയയും

ശേമ്പയളതരയതിനതതില് 4.651 യകയോടതി രൂപയയും  ഉള്ലപലട 37.25 യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയയോന തതീരുമയോനതിച. 

2250-00-103-87—ആചയോരദ്ധ്യസ്ഥയോനതികര്ക്കുയും  യകയോലെധതികയോരതികര്ക്കുമുള മയോസ അലെവനസപ

മലെബയോര് പ്രയദേശേത്തുള യക്ഷതങ്ങളതിലലെ ആചയോരദ്ധ്യസ്ഥയോനതികര്ക്കുയും  യകയോലെധതികയോരതികര്ക്കുയും

സര്കയോര്  വര്ഷയോവര്ഷയും  അനവദേതിക്കുന  തുക  തതികയയോലത  വരുന  സയോഹചരദ്ധ്യതതില്

യബയോര്ഡതിലന്റെ  തനതുഫണ്ടപ  ഉപയയയോഗതിച്ചയോണപ  ധനസഹയോയയും  വതിതരണയും

ലചയവരുനലതനയും  പുതുതയോയതി  ഉള്ലപടുതതിയവലരയയും  യചര്തപ  1811

ആചയോരദ്ധ്യസ്ഥയോനതികര്ക്കുയും 397 യകയോലെധതികയോരതികള്ക്കുയും 1400 രൂപ നതിരകതില് ധനസഹയോയയും

വതിതരണയും  ലചയണ്ടതുലണ്ടനയും  കൂടയോലത  മുനവര്ഷങ്ങളതിലലെ  തുക  കുടതിശതികയലണ്ടനയും

മനസതിലെയോകതിയ  സമതിതതി  ഈ  ശേതീര്ഷകതതില്  ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും  വഴതിയയയോ  അഥവയോ

ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന വഴതിയയയോ  5 യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ

ലചയ. 

2250-00-103-85— മലെബയോര് യദേവസസ്വയുംയബയോര്ഡതിനപ കതീഴതില് ഒരു യക്ഷതകലെയോ ഇനസ്റ്റതിറന്യൂടപ

തുടങ്ങുനതതിനപ 

മലെബയോര്  യദേവസസ്വയും  യബയോര്ഡതിലന്റെ  നതിയനണതതില്  കണ്ണൂര്  ജതിലയതിലലെ

മയോടയോയതികയോവതില്  യക്ഷതകലെയോ  അകയോദേമതി  സ്ഥയോപതിക്കുനതതിനപ  ഭരണയോനമതതി

ലെഭദ്ധ്യമയോലയങ്കേതിലുയും  പ്രസ്തുത  അകയോദേമതി  ലമച്ചലപട  രതീതതിയതില്  നടത്തുനതതിനയും

കലെയോകയോരനയോര്കപ  ആദേരയും,  അവയോര്ഡ്ദേയോനയും,യക്ഷതകലെയോ  പുരസയോരങ്ങള്,  അവശേരയോയ

യക്ഷതകലെയോകയോരനയോര്കപ സഹയോയയും, റലെബ്രറതി വതിപുലെതീകരണയും, മന്യൂസതിയയും വതിപുലെതീകരണയും

എനതിവയ്       ക്കുയും അയുംഗങ്ങള്കപ ഓണയററതിയയും അനവദേതിക്കുനതതിനയും അകയോദേമതിയലട വതിവതിധ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുയും  നടതതിപതിനയും  അധതികതുക  ആവശേദ്ധ്യമയോലണനപ  മനസതിലെയോകതിയ

സമതിതതി ഈ ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ അഥവയോ ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന
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വഴതിയയയോ 45 ലെക്ഷയും രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയ. 

2250-00-103-82— റവകയും യക്ഷത കലെയോപതീഠയും 

തതിരുവതിതയോയുംകൂര്  യദേവസസ്വയും  യബയോര്ഡതിലന്റെ  ആഭതിമുഖദ്ധ്യതതില്  യക്ഷതകലെകലള

യപ്രയോതയോഹതിപതിക്കുനതിനയും  വളര്ത്തുനതതിനമയോയതി  റവകയും  മഹയോയദേവയക്ഷതയതയോടപ

അനബനതിച്ചപ  പ്രവര്തതിചവരുന യക്ഷതകലെയോപതീഠതതില്  100-ല്പരയും  വതിദേദ്ധ്യയോര്ത്ഥതികലള

പഞവയോദേദ്ധ്യയും,  നയോദേസസ്വരയും,  ലചണ്ട,  തകതില് തുടങ്ങതിയവ പ്രഗത്ഭരയോയ അദദ്ധ്യയോപകര് അഭദ്ധ്യസതിപതിച്ചപ

വരുനതയോയയും  കലെയോപതീഠതതിലന്റെ  കയോലെപഴകമുള  ലകടതിടതതിലന്റെ  അറകുറപണതികള്ക്കുയും

വതിദേദ്ധ്യയോര്ത്ഥതികള്ക്കുള  തയോമസസസൗകരദ്ധ്യതതിനയും  പഠയനയോപകരണങ്ങള്ക്കുയും  പ്രധയോനമയോയയും

ധനസഹയോയയും ആവശേദ്ധ്യമുളതയോയയും മനസതിലെയോകതിയ സമതിതതി ഈ ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും

വഴതിയയയോ  അഥവയോ  ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  വഴതിയയയോ  49.99 ലെക്ഷയും  രൂപ  അധതികമയോയതി

വകയതിരുതയോന ശേതിപയോര്ശേ ലചയ.

2250-00-103-80—യക്ഷതങ്ങയളയോടപ  യചര്നള കയോവകളയടയയും കുളങ്ങളയടയയും ആല്തറകളയടയയും

സയുംരക്ഷണയും

മലെബയോര്  യദേവസസ്വതതിനപ  കതീഴതിലുള  യക്ഷതങ്ങയളയോടപ  യചര്നള  കയോവകളയടയയും

കളങ്ങളയടയയും  ആല്തറകളയടയയും  സയുംരക്ഷണതതിനയോയതി  20  യകയോടതിയയയോളയും  രൂപയലട

ലപ്രയോയപയോസലുകള്  പരതിഗണനയതിലുലണ്ടനയും  വതിവതിധ  പ്രയദേശേങ്ങളതിലലെ  ജലെസമൃദതി

ഉറപയോക്കുനതതിനപ  കയോവകലളയയും  കുളങ്ങലളയയും  സയുംരക്ഷതിയകണ്ടതപ  അനതിവയോരദ്ധ്യമയോലണനയും

ഹരതിതയകരളയും  പദതതിയതില്  ഇകയോരദ്ധ്യയും  മുനഗണന  അര്ഹതിക്കുന  ഒനയോലണനയും

മനസതിലെയോകതിയ സമതിതതി  ഈ ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ അഥവയോ

ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന വഴതിയയയോ 19 യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ

ലചയ. 

ധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX— ശുദജലെവതിതരണവയും ശുചതീകരണവയും

2215-02-105-95— ഗയോമതീണ ശുചതീകരണ സര്വതീസുകള്   (  ശേബരതിമലെ ശുചതീകരണ 

  പദതതിക്കുള സഹയോയയും  )

ശേബരതിമലെയതിലുയും  എരുയമലെതിയതിലുയും  മറ്റു  പരതിസര  പ്രയദേശേങ്ങളതിലുയും  ശുചതീകരണയും

നടയതണ്ടതപ  പരമപ്രധയോന കയോരദ്ധ്യമയോയതതിനയോല്  ഇകയോരദ്ധ്യതതില് ഉണ്ടയോകുന ബുദതിമുട്ടുകള്

ഒഴതിവയോകയോന കൂടുതല് തുക വകയതിരുയതണ്ടതപ അനതിവയോരദ്ധ്യമയോലണനപ    മനസതിലെയോകതിയ
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സമതിതതി  ഈ ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ അഥവയോ ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന

വഴതിയയയോ 2.127075 യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയയോന

തതീരുമയോനതിച. 

ധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII— പലെവക സയോമ്പതതിക സര്വതീസുകള്

5475-00-115-94 — യകരള പുനര്നതിര്മയോണ പദതതിയലട കതീഴതിലുള പ്രളയയോനന്തര

പദതതികള്കയോയതി പദതതി നതിര്വഹണ വകുപ്പുകളതില് നതിനപ യശേഖരതിച്ച പ്രതതീക്ഷതിത ലചലെവപ

കണകപ പ്രകയോരയും അധതിക തുകയലട ആവശേദ്ധ്യമുളതയോയതി  മനസതിലെയോകതിയ സമതിതതി  ഈ

ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ അഥവയോ ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന വഴതിയയയോ 170

യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയയോന തതീരുമയോനതിച.

5475-00-115-93— യകരള പുനര്നതിര്മയോണ പദതതിയലട കതീഴതിലുള പ്രളയയോനന്തര 

    യപ്രയോജക പ ടുകള്   (K.F.W.)   സഹയോയയും 

ബഡ്ജറതില്  തുക  വകയതിരുതതിയതിടതിലയോതതതിനയോലുയും,  ലക.എഫപ.ഡബ്ളള.

സഹയോയയതയോലട  നതിര്മതിക്കുന  യറയോഡുകള്കപ  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  500  യകയോടതി

രൂപലയങ്കേതിലുയും  യവണ്ടതിവരുലമനപ  നതിര്വഹണ  ഏജനസതിയയോയ  ലക.എസപ.ടതി.പതി.

അറതിയതിച്ചതിട്ടുളതയോയയും നതിരതീക്ഷതിച്ച സമതിതതി ഈയതിനതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ

അഥവയോ ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന വഴതിയയയോ  500  യകയോടതി  രൂപ വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ

ലചയയോന തതീരുമയോനതിച.

ധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX—കൃഷതി 

4551-60-800-99— ശേബരതിമലെ മയോസ്റ്റര് പയോന 

ശേബരതിമലെയതിലലെത്തുന തതീര്ത്ഥയോടകര്കയോയതി  അടതിസ്ഥയോന സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള് ഒരുക്കുനതതിനയോയതി

പമ്പയതിലുയും സനതിധയോനത്തുയും ശേബരതിമലെ മയോസ്റ്റര് പയോന പദതതി പ്രകയോരമുള ലകടതിടങ്ങളലടയയും

അനദേയോന  മണ്ഡപതതിലന്റെയയും  പ്രവൃതതികള്  നടനവരതികയയോലണനയും  അവയലട

പൂര്തതീകരണതതിനയോയതി കൂടുതല് തുക ആവശേദ്ധ്യമയോയതി വരുലമനയും  വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി

ഈ ശേതീര്ഷകതതില് ധനപുനനഃവതിനതിയയയോഗയും വഴതിയയയോ അഥവയോ ഉപധനയോഭദ്ധ്യര്ത്ഥന വഴതിയയയോ

22 യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ ശേതിപയോര്ശേ ലചയ. 

യയയോഗയും ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷയും 3.05 നപ പതിരതി ഞ. 

854/2022.
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2021 ജൂലലൈ 1 -ാം തതീയതതിയതിലലൈ യയയോഗനടപടതിക്കുറതിപപ

ഭൂനതികുതതിയയും യദേവസസ്വവയും സയുംബനതിച്ച സബ്ജകപ കമതിറതി II, 2021 ജൂലലൈ 1-ാം തതീയതതി
വവയോഴയോഴ്ച രയോവതിലലൈ 11.00 മണതിയപ നതിയമസഭയോ സമുച്ചയതതിലലൈ '3 എ' സയമളനഹയോളതില് സമതിതതി
ലചെയര്മയോനയോയ ബഹ.റവനന-ഭവനനതിര്മയോണ വകുപ പ്പുമനതി ശതീ.ലക.രയോജലന്റെ അദവക്ഷതയതില്
യയയോഗയും  യചെര്ന.  സമതിതതിയലട എകപ-ഒഫതീയഷവയോ അയുംഗമയോയ ബഹ.പടതികജയോതതി,  പടതികവര്ഗ,
പതിനയോക്കവതിഭയോഗയക്ഷമ-യദേവസസ്വയും,പയോര്ലൈലമന്റെറതികയോരവ  വകുപ പ്പുമനതി ശതീ.ലക.  രയോധയോകൃഷ്ണനയും
തയോലഴപറയന അയുംഗങ്ങളയും പ്രസ്തുത യയയോഗതതില് സനതിഹതിതരയോയതിരുന.

1. യഡയോ.എന. ജയരയോജപ, ഗവ.ചെതീഫപ വതിപപ

2. ശതീ. എന. എ. ലനലതിക്കുനപ, എയും.എല്.എ. 

3. ശതീ. എയും. രയോജയഗയോപയോലൈന, എയും.എല്.എ. 

4. ശതീ. രയോമചെന്ദ്രന കടനപളതി, എയും.എല്.എ. 

5. ശതീ. പതി. ടതി. എ. റഹതീയും, എയും.എല്.എ. (ഓണ്ലലൈനതിലൂലട ഹയോജരയോയതി)

6. ശതീ. പതി. വതി. ശതീനതിജതിന, എയും.എല്.എ.(ഓണ്ലലൈനതിലൂലട ഹയോജരയോയതി).

നതിയമസഭയോ ലസക്രയടറതിയറപ  :

1. ശതീ.ലക.ജതി. തതിദേതീപപ, യജയോയതിന്റെപ ലസക്രടറതി.

2. ശതീമതതി ജയശതീ എയും., ലഡപനടതി ലസക്രടറതി

3. ശതീമതതി രജതി ഡതി.ഒ., അണ്ടര് ലസക്രടറതി.

ഹയോജരയോയ ഉയദേവയോഗസ്ഥര്  :

1. യഡയോ.എ.ജയതതിലൈകപ, അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രടറതി, റവനന ആന്റെപ ഡതിസയോസ്റ്റര് മയോയനജ് ലമന്റെപ

2. ശതീ.ലക.ആര്. യജവയോതതിലൈയോല്, പ്രതിനസതിപല് ലസക്രടറതി, യദേവസസ്വയും വകുപപ

3. ശതീ. ബതിജു ലക.,  കമതീഷണര്, ലൈയോന്റെപ റവനന കമതീഷണയററപ

4. ശതീ. ആര്. ഉണതികൃഷ്ണന, ലസക്രടറതി, യകരള യദേവസസ്വയും റതിക്രൂടപലമന്റെപ യബയോര്ഡപ

5. ശതീ. ടതി. ആര്. ജയപയോല്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറതി, റവനന (യദേവസസ്വയും) വകുപപ.

സമതിതതി,  2020-21  സയോമ്പതതിക  വര്ഷലത  ധനയോഭവര്ത്ഥനകളലട  പരതിയശയോധന
സയുംബനതിച്ച അഞയോമതപ  റതിയപയോര്ടതിലലൈ ശതിപയോര്ശകളതിയന്മേലുള നടപടതി  റതിയപയോര്ടപ,  2021-22
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സയോമ്പതതിക  വര്ഷലത  ധനയോഭവര്ത്ഥനകളലട  സൂക്ഷ്മ  പരതിയശയോധന  സയുംബനതിച്ച  ഒനയോമതപ
റതിയപയോര്ടതിലന്റെ  കരടപ,  2020-21  സയോമ്പതതിക  വര്ഷലത ആനകയോലൈതിക റതിയപയോര്ടതിലന്റെ കരടപ,
2020-21  സയോമ്പതതിക  വര്ഷലത   5- ാാമതപ  റതിയപയോര്ടതിലലൈ  ശതിപയോര്ശകളതിയന്മേലുള  ആക്ഷന
യടക്കണ്  റതിയപയോര്ടതിലന്റെ  കരടപ  എനതിവ  പരതിഗണനയ്ലക്കടുക്കുകയയും  തയോലഴപറയയും  പ്രകയോരയും
തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയയും ലചെയ.

I. നടപടതി യസ്റ്ററപലമന്റെപ പരതിഗണന സയുംബനതിച്ചപ

2020-21  സയോമ്പതതിക  വര്ഷലത  ധനയോഭവര്ത്ഥനകളലട  പരതിയശയോധന  സയുംബനതിച്ച
അഞയോമതപ റതിയപയോര്ടപ

(ഫയല്  നയും. 1517/സബപ.സതി.ബതി1/2020/നതി.ലസ .) 

സമതിതതിയലട  അ ഞയോമതപ  റതിയപയോര്ടതിലലൈ   3,7,  9-17,  19-22,  24,  27  എനതീ
ഖണതികകളതിലലൈ ശതിപയോര്ശകളതിയന്മേല് റവനന വകുപയും ദുരന്ത നതിവയോരണ വകുപയും ലൈഭവമയോക്കതിയ
നടപടതി  യസ്റ്ററപലമന്റുകള്  സമതിതതി  പരതിഗണതിക്കുകയയും  അയുംഗതീകരതിക്കുകയയും  ലചെയ.  തുടര്നപ,
യമല്പറഞ്ഞ  റതിയപയോര്ടതിലലൈ ഇനതിയയും  മറുപടതി  ലൈഭവമയോയക്കണ്ട  2,  5,  18,  28,  29,  30  എനതീ
ഖണതികകളതിലലൈ ശതിപയോര്ശകളതിയന്മേലുള റതിയപയോര്ടപ  ലൈഭവമയോക്കുനതതിനള അടതിയന്തര നടപടതി
സസ്വതീകരതിക്കയോന സമതിതതി നതിര്യദ്ദേശതിച.

II. റതിയപയോര്ട്ടുകളലട കരടപ പരതിഗണന സയുംബനതിച്ചപ

1.  സമതിതതി 2021-22 സയോമ്പതതിക വര്ഷലത ധനയോഭവര്ത്ഥനകളലട സൂക്ഷ്മ പരതിയശയോധന
സയുംബനതിച്ച  ഒനയോമതപ  റതിയപയോര്ടതിലന്റെ  കരടപ  സമതിതതി  പരതിഗണതിക്കുകയയും  തയോലഴപറയന
യഭദേഗതതിയയയോലട അയുംഗതീകരതിക്കുകയയും ലചെയ:

കരടപ  റതിയപയോര്ടതിലലൈ  12-ാം  യപജതില്  ലപയോതുശതിപയോര്ശയതിലലൈ  നയോലൈയോമലത  വരതിയതിലലൈ
'യകരള  ദുരന്ത  നതിവയോരണ  അയതയോറതിറതിയലട  എനതപ"  “ഇനസ്റ്റതിറനടപ  ഓഫപ  ലൈയോന്റെപ  ആന്റെപ
ഡതിസയോസ്റ്റര് മയോയനജ് ലമന്റെപ (ഐ.എല്.ഡതി.എയും)”-ലന്റെ  എനപ മയോറയോന സമതിതതി നതിര്യദ്ദേശതിച.

2.  2020-21  സയോമ്പതതിക വര്ഷലത സമതിതതിയലട ആനകയോലൈതിക റതിയപയോര്ടതിലന്റെ കരടപ
സമതിതതി അയുംഗതീകരതിച.

3.  സമതിതതി  ഈ  യയയോഗതതില്  അയുംഗതീകരതിച്ച  നടപടതി  യസ്റ്ററപലമന്റുകള്  ഉള്ലപടുതതിയ
പ്രകയോരമുള  2020-21-ലലൈ  ധനയോഭവര്ത്ഥനകളലട  പരതിയശയോധന  സയുംബനതിച്ച  അഞയോമതപ
റതിയപയോര്ടതിലലൈ  ശതിപയോര്ശകളതിയന്മേലുള  ആക്ഷന  യടക്കണ്  റതിയപയോര്ടതിലന്റെ  കരടപ  സമതിതതി
അയുംഗതീകരതിച.

രയോവതിലലൈ 11.20 -നപ സമതിതതി യയയോഗയും പതിരതിഞ.
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2021 ആഗസസ്റ്റ് 5 -ാം തതീയതതിയതിലലെ യയയോഗനടപടതിക്കുറതിപസ്റ്റ്

സയോമ്പതതിക   കയോരര്യങ്ങള്  സസംബനതിച്ച  സബ്ജകസ്റ്റ്  കമതിറതി  VIII,  ഭൂനതികുതതിയസം
യദേവസസ്വവസം  സസംബനതിച്ച  സബ്ജകസ്റ്റ്  കമതിറതി  II,  തയദ്ദേശസസ്വയസംഭരണവസം  ഗയോമവതികസനവസം
ഭവനനതിര്മയോണവസം സസംബനതിച്ച സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി IX, ആഭര്യന്തര കയോരര്യങ്ങള് സസംബനതിച്ച
സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി XIV എനതിവ സസംയക്തമയോയതി 'The Kerala Finance Bill, 2021' , '2021-ലലെ
യകരള ധനകയോരര്യ (2-ാം നമ്പര്) ബതില് എനതിവ പരതിഗണതിക്കുനതതിനയോയതി  2021  ആഗസസ്റ്റ്
മയോസസം  5-ാം  തതീയതതി  വര്യയോഴയോഴ്ച  സഭയോ  സയമളനതതിനസ്റ്റ്  യശഷസം  വവകുയനരസം  6.25-നസ്റ്റ്
നതിയമസഭയോ  സമുച്ചയതതിലലെ  '5 ഡതി'   സയമളനഹയോളതില്  സബ്ജകസ്റ്റ്  കമതിറതി  VIII-ലന
അദര്യക്ഷനസം  ബഹ.  ധനകയോരര്യ വകുപസ്റ്റ് മനതിയമയോയ ശതീ.  ലക.  എന. ബയോലെയഗയോപയോലെതിലന
അദര്യക്ഷതയതില്  യയയോഗസം യചേര്ന. 

തദേവസരതതില്  ഹയോജരയോയതിരുന,  സമതിതതി   അദര്യക്ഷനമയോര്/ എകസ്റ്റ്-ഒഫതീയഷര്യയോ
അസംഗങ്ങള്,  പ്രയതര്യക ക്ഷണതിതയോക്കള്,  മറസ്റ്റ്  അസംഗങ്ങള്   എനതിവരുലട  വതിശദേയോസംശസം  ചുവലട
യചേര്ക്കുന.

1. ശതീ. എസം. വതി. യഗയോവതിന്ദന മയോസര്

    (തയദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം,ഗയോമവതികസനസം, എവകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ് മനതി)

അദര്യക്ഷന, സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി IX; 

    എകസ്റ്റ്-ഒഫതീയഷര്യയോ അസംഗസം, സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി VIII.

2. ശതീ. ലക. രയോജന

    (റവനന്യൂ - ഭവനനതിര്മയോണ വകുപസ്റ്റ് മനതി)

അദര്യക്ഷന,  സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി II;  

    എകസ്റ്റ്-ഒഫതീയഷര്യയോ അസംഗസം, സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി IX.

3. ശതീ. ലക. രയോധയോകൃഷ്ണന

     (പടതികജയോതതി - പടതികവര്ഗ, പതിനയോക്ക വതിഭയോഗ യക്ഷമ- യദേവസസ്വസം വകുപസ്റ്റ് മനതി)

എകസ്റ്റ്-ഒഫതീയഷര്യയോ അസംഗസം, സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി II ; 

പ്രയതര്യക ക്ഷണതിതയോവസ്റ്റ്, സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി XIV
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4. ശതീ. വതി. അബ്ദുറഹതിമയോന

(കയോയതികസം, വഖഫസ്റ്റ്, ഹജസ്റ്റ് തതീര്തയോടന വകുപ്പു മനതി)

    എകസ്റ്റ്-ഒഫതീയഷര്യയോ അസംഗസം, സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി  IX

5. ശതീ. പതി. രയോജതീവസ്റ്റ്,

   (നതിയമസം, വര്യവസയോയസം, കയര് വകുപസ്റ്റ് മനതി)

പ്രയതര്യക ക്ഷണതിതയോവസ്റ്റ്, സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി XIV

ഹയോജരയോയ  അസംഗങ്ങള്  :-

   സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി   VIII

1.  ശതീ. ലക. ബയോബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ)

2. യഡയോ. ലക. ടതി. ജലെതീല്

3. ശതീ. ഡതി. ലക. മുരളതി 

4. ശതീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷ്ണന

5. ശതീ. യതയോടതതില് രവതീന്ദ്രന 

6. ശതീ. എന. ഷസംസുദ്ദേതീന

7. ശതീ. ലക. വതി. സുയമഷസ്റ്റ് 

8. ശതീ. ഇ. ലക. വതിജയന.

   സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി   II

1. യഡയോ. എന. ജയരയോജസ്റ്റ്

2. ശതീ. എന. എ. ലനലതിക്കുനസ്റ്റ്

3. ശതീ. ലക. ഡതി. പ്രയസനന (ഓണ്വലെന)

4. ശതീ. പതി. ടതി. എ. റഹതിസം

5. ശതീ. എസം. രയോജയഗയോപയോലെന

6. ശതീ. രയോമചേന്ദ്രന കടനപളതി
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7. ശതീ. സനതീഷസ്റ്റ് കുമയോര് യജയോസഫസ്റ്റ്

8. ശതീ. പതി. വതി. ശതീനതിജതിന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി   IX

1. ശതീ. എന. ലക. അക്ബര്

2. ശതീ. പതി. ബയോലെചേന്ദ്രന

3. ശതീമതതി കയോനതതില് ജമതീലെ

4. ശതീ. എ. സതി. ലമയോയതീന

5. ശതീ. വതി. ലക. പ്രശയോന്തസ്റ്റ്

6. ശതീ. യറയോജതി എസം. യജയോണ്

7. ശതീ. പതി. ഉവബദുള

8. ശതീ. ടതി. ലജ. വതിയനയോദേസ്റ്റ്

സബ്ജകസ്റ്റ് കമതിറതി   XIV

1. ശതീ. ഇ. ചേന്ദ്രയശഖരന

2. ശതീ. വതി. യജയോയതി

3. ശതീ. ടതി. ഐ. മധുസൂദേനന

4. ശതീ. ടതി. പതി. രയോമകൃഷ്ണന

5. ശതീ. യതയോമസസ്റ്റ് ലക. യതയോമസസ്റ്റ്

നതിയമസഭയോ ലസക്രയടറതിയറസ്റ്റ്

1. ശതീമതതി ലെതിമ ഫയോനസതിസസ്റ്റ് , യജയോയതിനസ്റ്റ് ലസക്രടറതി

2. ശതീമതതി ഷബയോന അഞസം, യജയോയതിനസ്റ്റ് ലസക്രടറതി

3. ശതീമതതി ബതിന്ദു എസസ്റ്റ്. എല്., ലഡപന്യൂടതി  ലസക്രടറതി

4. ശതീമതതി ജയശതീ എസസ്റ്റ്., ലഡപന്യൂടതി ലസക്രടറതി

5. ശതീ. എസം. എസസ്റ്റ്. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറതി

6. ശതീമതതി ഡതി. ഒ. ലരജതി, അണ്ടര് ലസക്രടറതി
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ഹയോജരയോയ മറസ്റ്റ് ഉയദേര്യയോഗസ്ഥര്:-  

1. ശതീമതതി ശയോരദേ മുരളതീധരന, അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രടറതി, തയദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപസ്റ്റ് (ഓണ്വലെന)

2. യഡയോ. ഷര്മതിള യമരതി യജയോസഫസ്റ്റ്, ലസക്രടറതി, നതികുതതി വകുപസ്റ്റ്.

3. യഡയോ. എസസ്റ്റ്. കയോര്തതിയകയന, ലസ്പെഷര്യല് കമതീഷണര്, ചേരക്കു യസവന നതികുതതി വകുപസ്റ്റ്.

4. ശതീ. സയോദേതിഖസ്റ്റ് എസം. ലക., ലസ്പെഷര്യല് ലസക്രടറതി, നതിയമവകുപസ്റ്റ്.

5. ശതീ. മധു. ലക., അഡതീഷണല് കമതീഷണര്, ചേരക്കു യസവന നതികുതതി വകുപസ്റ്റ്.

6. ശതീ. ജതി. ഐ. മനസൂര്, യജയോയതിനസ്റ്റ് കമതീഷണര്, യകന്ദ്ര ചേരക്കുയസവന നതികുതതി വകുപസ്റ്റ്

7. ശതീമതതി ലക. എ. ശതീലെത, അഡതീഷണല്  ലസക്രടറതി, നതിയമവകുപസ്റ്റ്.

സമതിതതി   'The  Kerala  Finance  Bill  2021,  2021-ലലെ യകരള  ധനകയോരര്യ  (2-ാം
നമ്പര്)  ബതില്  എനതിവ  ഖണസം  ഖണമയോയതി  പരതിഗണതിക്കുകയസം  ബനലപട
ഉയദേര്യയോഗസ്ഥരുമയോയതി ചേര്ച്ച നടത്തുകയസം ലചേയ.

I.The Kerala Finance Bill, 2021 പരതിഗണന

 The Kerala Finance Bill 2021-ലലെ 1, 2, 4, 6, 9, 10 എനതീ ഖണങ്ങളതിയന്മേല്
നതിയമവകുപസ്റ്റ് ഉയദേര്യയോഗസ്ഥര് ഔയദേര്യയോഗതിക യഭദേഗതതികള് അവതരതിപതിക്കുകയസം യഭദേഗതതികള്
ലകയോണ്ടുവരയോനതിടയയോയ  സയോഹചേരര്യസം  വതിശദേതീകരതിക്കുകയസം  ലചേയ.   പ്രസ്തുത  യഭദേഗതതികള്
സമതിതതി  ചേര്ച്ച  ലചേയ്യുകയസം  ചുവലട  യചേര്തതിരതിക്കുന  യഭദേഗതതികയളയോലട  The  Kerala
Finance Bill, 2021 അസംഗതീകരതിക്കുകയസം ലചേയ.

Clause 1

For sub-clause (2) the following clause shall be substituted, 

namely:— 

“(2) Save as otherwise provided in this Act,— 

(a) Sub-sections (3) and (4) of section 8 shall be deemed to have come into
force on the 1st day of August, 2021.

(b) sub- section (5) of section 8 shall be deemed to have come into force on
the 1st day of June, 2021, remaining provisions of section 8 shall come into force
on such  date  as  the  Government  may,  by  notification  in  the  official  Gazette,
appoint:
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Provided that different dates may be appointed for different provisions of
this section and any reference in any such provision to the commencement of this
Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

(c) the remaining sections of this Act, shall be deemed to have come into
force on the 10th day of June, 2021”

Clause 2

In Item (a) of sub-clause (3) of clause 2, for the words and figures,  “31st
August,  2021”, the  words  and  figures  “30th  November,  2021”, shall  be
substituted.

Clause 4

(1) In item (ii) of sub-clause (2),

(a) in sub-item (b) for the words and figures “30th June, 2021",the words
and figures “30th September, 2021” shall be substituted.

(b) in sub-item (c), for the words and figures “31st July, 2021, the words
and figures “31st October, 2021” shall be substituted.

(2) In sub-clause (3),

(a) item (1), (2), (3), (4), (5) shall be renumbered as (i), (ii), (iii), (iv), (v);

(b)  in sub-item (a)  of item (iii)  as  so renumbered,  for the  words  and
figures “31st  August, 2021”, the words and figures “30th November, 2021” shall
be substituted.

Clause 6

 In sub-clause (3), in item (a), for the words and figures “31st  August, 2021”,

the words and figures “30th November, 2021” shall be substituted.

Clause 9

 in sub-clause (3), in item (a), for the words and figures “31st  August, 2021”,

the words and figures “30th November, 2021” shall be substituted.
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Clause 10

in  sub-clause  (3),  in  item  (a),  for  the  words  and  figures  “31st  August,
2021”, the words and figures “30th November, 2021” shall be substituted.

After clause 10 the following clause shall be inserted, namely:— 

“  II. Validation.- (1) Notwithstanding the lapse of the Kerala Finance Bill,
2021 (Bill No. 280 of the Fourteenth Kerala Legislative Assembly) (hereinafter
referred  to  as  the  said  Bill)  and  the  cesser  of  force  of  law  of  the  declared
provisions of the said Bill, anything done or any action taken, including levy and
collection of tax or duty, during the period from the 1st day of April, 2021 to the
9th day of June, 2021, by virtue of the declared provisions contained in the said
Bill, under the Kerala Surcharge on Taxes Act, 1957 (11 of 1957) or under the
Kerala Court Fees and Suits Valuation Act, 1959 (10 of 1960) or under the Kerala
General Sales Tax Act, 1963 (15 of 1963) or under the Kerala Building Tax Act,
1975 (7 of 1975) or under the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991 (15 of
1991) or under the Kerala Value Added Tax Act, 2003 (30 of 2004) or under the
Kerala Finance Act, 2019 (5 of 2019) or under the Kerala Finance Act, 2020 (7 of
2020) (hereinafter referred to as the 'respective Acts'), as they stand amended by
the said Bill, shall be deemed to be and to have always been, for all purposes,
validly and effectively done or taken under the provisions of the respective Acts,
as if the said amendments had been in force at all material times.

(2) Notwithstanding anything contained in the respective Acts  during the
period from 1st day of April, 2021 to the 9 th day of June, 2021 during which the
declared provisions contained in the said Bill was in force, anything done or any
action taken by virtue of said provisions of the said Bill, shall be deemed to have
been validly done or taken under the respective Acts and no action shall lie against
any dealer or authority on the ground of short levy or refund of excess tax or duty
and tax or duty collected, if any, by a dealer or an authority, as the case may be,
shall be paid over to the Government.”

The  Kerala  Finance  Bill,  2021-യന്മേല്  ശതീ.  ലക.  ബയോബു  (തൃപ്പുണതിത്തുറ),
ശതീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രയോധയോകൃഷ്ണന,  ശതീ.  എന.  ഷസംസുദ്ദേതീന,  ശതീ.  എന.  എ.  ലനലതിക്കുനസ്റ്റ്,
ശതീ. സനതീഷ സ്റ്റ്കുമയോര് യജയോസഫസ്റ്റ് എനതീ അസംഗങ്ങള് ബനലപട വതിഷയങ്ങളതില് വതിയയയോജതിപസ്റ്റ്
യരഖലപടുതതി.

854/2022.
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II. 2021-ലലെ  യകരള ധനകയോരര്യ (2-ാം നമ്പര്) ബതില്:

2021 -ലലെ യകരള ധനകയോരര്യ (2-ാം നമ്പര്) ബതിലതിലലെ 1,2,3 എനതീ ഖണങ്ങളതിയന്മേല്

നതിയമവകുപസ്റ്റ്  ഉയദേര്യയോഗസ്ഥര് ഔയദേര്യയോഗതിക  യഭദേഗതതികള്  നതിര്യദ്ദേശതിക്കുകയസം  യഭദേഗതതികള്

ലകയോണ്ടുവരയോനതിടയയോയ  സയോഹചേരര്യസം  വതിശദേതീകരതിക്കുകയസം  ലചേയ.   പ്രസ്തുത  യഭദേഗതതികള്

സമതിതതി ചേര്ച്ച ലചേയ്യുകയസം ചുവലട യചേര്ക്കുന യഭദേഗതതികയളയോലട 2021-ലലെ യകരള ധനകയോരര്യ

(2-ാം നമ്പര്) ബതില് അസംഗതീകരതിക്കുകയസം ലചേയ.

1-  ാം ഖണസം

(എ) 1-ാം ഖണതതിനസ്റ്റ് പകരസം തയോലഴപറയന ഖണസം യചേര്യക്കണ്ടതയോണസ്റ്റ്

അതയോയതസ്റ്റ്:—  

“1. ചുരുക്കയപരുസം പ്രയോരസംഭവസം:-(1) ഈ ആകതിനസ്റ്റ്2021-ലലെ യകരള ധനകയോരര്യ

 (2-ാം നമ്പര്) ആകസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് യപരസ്റ്റ് പറയയോസം.

(2)  ഇതസ്റ്റ്  2021  ജൂണ്  10-ാം  തതീയതതി  പ്രയോബലെര്യതതില്  വനതയോയതി

കരുതലപയടണ്ടതയോണസ്റ്റ്".

2-  ാം ഖണസം

ബതിലതിലലെ  2-ാം ഖണസം  (1)-ാം ഉപഖണപ്രകയോരസം,  1994-ലലെ യകരള പഞയോയതസ്റ്റ്

രയോജസ്റ്റ്  ആകതിലന  2-ാം വകുപതില് യചേര്ക്കയോനയദ്ദേശതിക്കുന  (xviii  എ)  ഖണതതിന പകരസം

തയോലഴപറയന ഖണസം യചേര്യക്കണ്ടതയോണസ്റ്റ്, അതയോയതസ്റ്റ് :-

“(xviii എ)  'ഹരതിത  ലകടതിടസം'  എനയോല്  ഊര്ജസം,  ജലെസം,  മറസ്റ്റ്  വതിഭവങ്ങള്

എനതിവയലട ഉപയയയോഗതതില് കയോരര്യക്ഷമമയോയതസം,  പുനരുല്പയോദേതിപതിക്കയോവന ഊര്ജതതിലന

ഉപയയയോഗസം യപ്രയോതയോഹതിപതിക്കുനതസം,  മലെതിനതീകരണസം കുറയ്ക്കുനതസം,  മയോലെതിനര്യ ഉത്പയോദേനസം

കുറയ്ക്കുനതസം,  മയോലെതിനര്യങ്ങളുലട  യവര്തതിരതിക്കല്,  പുനരുപയയയോഗസം,  റതീവസകതിസംഗസ്റ്റ്  എനതിവ

യപ്രയോതയോഹതിപതിക്കുനതസം, ഊര്ജകയോരര്യക്ഷമത പരമയോവധതി നല്കുനതസം, പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങള്

സസംരക്ഷതിക്കുനതസം,  അധതിവസതിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ്  ആയരയോഗര്യകരമയോയ  ഇടങ്ങള്  നല്കുനതസം,

ഉയര്ന പയോരതിസ്ഥതിതതിക നതിലെവയോരസം പുലെര്ത്തുനതസം,  രൂപകല്പന,  നതിര്മയോണസം,  പ്രവര്തനസം,

നവതീകരണസം,  ജതീവതിത  ചേക്രസം  എനതീ  തലെങ്ങളതില്  പരതിസ്ഥതിതതി,  അധതിവസതിക്കുനവരുലട

ജതീവതിതയമന്മേ  എനതിവ  പരതിഗണതിക്കുനതസം  വതിഷരഹതിതവസം  വനതതികവസം  നതിലെനതില്ക്കു

നതമയോയ  വസ്തുക്കളുലട  ഉപയയയോഗസം  യപ്രയോതയോഹതിപതിക്കുനതസം,  മയോറുന  പരതിസ്ഥതിതതിക്കസ്റ്റ്
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അനരൂപമയോകുനതസം,  സുസ്ഥതിരമയോയ  ഒരതിടതതില്  നതിര്മതിച്ചതിരതിക്കുനതസം,  കയോലെയോവസ്ഥലയ

പ്രതതിയരയോധതിക്കുന തരതതില് രൂപകല്പനയയയോ നതിര്മയോണയമയോ നടതതിയതിരതിക്കുനതമയോയ

ലകടതിടസം എനര്തമയോകുന:

എനയോല് സര്ക്കയോരതിനസ്റ്റ് കയോലെയോകയോലെങ്ങളതില് നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടയോവന പ്രകയോരമുള  മറസ്റ്റ്

പരതിസ്ഥതിതതി സസൗഹൃദേ ലകടതിടങ്ങലള ഹരതിത ലകടതിടങ്ങളയോയതി പ്രഖര്യയോപതിക്കയോവനതയോണസ്റ്റ്.

വതിശദേതീകരണസം  :—ഏലതയോരു വതിനതിയയയോഗ ഗണതതിലുള ലകടതിടവസം 'ഹരതിത ലകടതിടസം'

എനതതിലന നതിര്വചേനതതില് വരയോവനതയോണസ്റ്റ് ."

3-  ാം ഖണസം

(എ)  ബതിലതിലലെ  3-ാം ഖണസം  (1) ാം  ഉപഖണപ്രകയോരസം, 1994-ലലെ യകരള മുനതിസതിപയോലെതിറതി

ആകതിലന  2-ാം  വകുപതില്  യചേര്ക്കയോനയദ്ദേശതിക്കുന  (18  എ)  ഖണതതിന  പകരസം

തയോലഴപറയന ഖണസം യചേര്യക്കണ്ടതയോണസ്റ്റ്, അതയോയതസ്റ്റ്:-

“(18 എ) 'ഹരതിത ലകടതിടസം' എനയോല് ഊര്ജസം, ജലെസം, മറസ്റ്റ് വതിഭവങ്ങള് എനതിവയലട

ഉപയയയോഗതതില്  കയോരര്യക്ഷമമയോയതസം,  പുനരുല്പയോദേതിപതിക്കയോവന  ഊര്ജതതിലന

ഉപയയയോഗസം  യപ്രയോതയോഹതിപതിക്കുനതസം,  മലെതിനതീകരണസം കുറയ്ക്കുനതസം,  മയോലെതിനര്യ  ഉത്പയോദേനസം

കുറയ്ക്കുനതസം,  മയോലെതിനര്യങ്ങളുലട  യവര്തതിരതിക്കല്,  പുനരുപയയയോഗസം,  റതീവസകതിസംഗസ്റ്റ്  എനതിവ

യപ്രയോതയോഹതിപതിക്കുനതസം,  ഊര്ജ  കയോരര്യക്ഷമത  പരമയോവധതി  നല്കുനതസം,  പ്രകൃതതി

വതിഭവങ്ങള്  സസംരക്ഷതിക്കുനതസം,  അധതിവസതിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ്  ആയരയോഗര്യകരമയോയ  ഇടങ്ങള്

നല്കുനതസം,  ഉയര്ന  പയോരതിസ്ഥതിതതിക  നതിലെവയോരസം  പുലെര്ത്തുനതസം,  രൂപകല്പന,

നതിര്മയോണസം,  പ്രവര്തനസം,  നവതീകരണസം,  ജതീവതിത ചേക്രസം എനതീ തലെങ്ങളതില് പരതിസ്ഥതിതതി,

അധതിവസതിക്കുനവരുലട  ജതീവതിതയമന്മേ  എനതിവ  പരതിഗണതിക്കുനതസം  വതിഷരഹതിതവസം

വനതതികവസം  നതിലെനതില്ക്കുനതമയോയ  വസ്തുക്കളുലട  ഉപയയയോഗസം  യപ്രയോതയോഹതിപതിക്കുനതസം,

മയോറുന  പരതിസ്ഥതിതതിക്കസ്റ്റ്  അനരൂപമയോകുനതസം,  സുസ്ഥതിരമയോയ  ഒരതിടതതില്

നതിര്മതിച്ചതിരതിക്കുനതസം,  കയോലെയോവസ്ഥലയ  പ്രതതിയരയോധതിക്കുന  തരതതില്  രൂപകല്പനയയയോ

നതിര്മയോണയമയോ നടതതിയതിരതിക്കുനതമയോയ ലകടതിടസം എനര്തമയോക്കുന: 

എനയോല് സര്ക്കയോരതിനസ്റ്റ് കയോലെയോകയോലെങ്ങളതില്, നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടയോവന പ്രകയോരമുള മറസ്റ്റ്

പരതിസ്ഥതിതതി സസൗഹൃദേ ലകടതിടങ്ങലള ഹരതിത ലകടതിടങ്ങളയോയതി പ്രഖര്യയോപതിക്കയോവനതയോണസ്റ്റ്.

വതിശദേതീകരണസം:—ഏലതയോരു  വതിനതിയയയോഗ  ഗണതതിലുള  ലകടതിടവസം  'ഹരതിത  ലകടതിടസം'

എനതതിലന  നതിര്വചേനതതില് വരയോവനതയോണസ്റ്റ്.”
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(ബതി) 3-ാം ഖണതതിനസ്റ്റ് യശഷസം തയോലഴപറയന ഖണസം യചേര്യക്കണ്ടതയോണസ്റ്റ്.

അതയോയതസ്റ്റ്:— 

“4.  സയോധൂകരണസം.—(1)  2021-ലലെ  യകരള  ധനകയോരര്യ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബതില്
(പതതിനയോലെയോസം യകരള നതിയമസഭയലട 281 -ാം നമ്പര് ബതില്) (ഇതതിനയശഷസം പ്രസ്തുത ബതില്
എനയോണസ്റ്റ്  പരയോമര്ശതിക്കലപടുക)  കയോലെഹരണലപടുകയസം  പ്രസ്തുത  ബതിലതിലലെ  പ്രഖര്യയോപതിത
വര്യവസ്ഥകള്ക്കസ്റ്റ്  നതിയമപ്രയോബലെര്യസം  ഇലയോതയോയതിതതീരുകയസം  ലചേയതിരുനയോല്  തലനയസം
പ്രസ്തുത ബതില് പ്രകയോരസം യഭദേഗതതി ലചേയ്യലപട 1994-ലലെ യകരള പഞയോയതസ്റ്റ് രയോജസ്റ്റ് ആകതിയലെയോ
(1994-ലലെ 13) 1994-ലലെ യകരള മുനതിസതിപയോലെതിറതി ആകതിയലെയോ      (1994-ലലെ 20) പ്രസ്തുത
ബതിലതിലലെ  പ്രഖര്യയോപതിത  വര്യവസ്ഥകള് അനസരതിച്ചസ്റ്റ്  2021  ഏപ്രതില്  1-ാം തതീയതതി  മുതല്
2021 ജൂണ് 9-ാം തതീയതതി വലരയള കയോലെയളവതില്, ലചേയ ഏലതങതിലുസം കയോരര്യയമയോ എടുത
ഏലതങതിലുസം  നടപടതിയയയോ  എലയോ  ആവശര്യങ്ങള്ക്കുസം  എലയോയ്യപയോഴുയമയോ  പ്രസ്തുത
യഭദേഗതതികലളലയോസം പ്രസക്തമയോയ എലയോ കയോലെങ്ങളതിലുസം പ്രയോബലെര്യതതിലുണ്ടയോയതിരുനലവനയപയോലലെ
ബനലപട  ആക ക്റ്റുകളതിലലെ  വര്യവസ്ഥകള്   പ്രകയോരസം  സയോധുവയോയസം  ഫലെപ്രദേമയോയസം
ലചേയതയോയയയോ എടുതതയോയയയോ കരുതലപയടണ്ടതയോണസ്റ്റ്.

(2)  പ്രസ്തുത  ബതിലതിലലെ  പ്രഖര്യയോപതിത  വര്യവസ്ഥകള്  നതിലെവതിലുണ്ടയോയതിരുന  2021
ഏപ്രതില്  1-ാം  തതീയതതി  മുതല്  2021  ജൂണ്  9-ാം  തതീയതതി  വലരയള  കയോലെയളവതില്,
ബനലപട ആക്റ്റുകളതില് എന്തുതലന അടങ്ങതിയതിരുനയോലുസം പ്രസ്തുത ബതിലതിലലെ വര്യവസ്ഥകള്
അനസരതിച്ചസ്റ്റ് ലചേയ ഏലതങതിലുസം കയോരര്യയമയോ എടുത ഏലതങതിലുസം നടപടതിയയയോ ബനലപട
ആക്റ്റുകള് പ്രകയോരസം സയോധുവയോയതി ലചേയതയോയയയോ എടുതതയോയയയോ കരുതലപയടണ്ടതയോണസ്റ്റ്.”

പ്രസ്തുത ബതിലതിയന്മേല് ശതീ. യറയോജതി എസം. യജയോണ്, ശതീ പതി. ഉവബദുള, ശതീ. ടതി. ലജ. വതിയനയോദേസ്റ്റ്
എനതീ അസംഗങ്ങള് വതിയയയോജതിപസ്റ്റ് യരഖലപടുതതി.

യയയോഗസം രയോതതി 7.00  മണതിക്കസ്റ്റ് അവസയോനതിച.

2021 ഒയകയോബര്  25-ാം തതീയതതിലലെ  യയയോഗനടപടതിക്കുറതിപസ്റ്റ്

ഭൂനതികുതതിയസം യദേവസസ്വവസം സസംബനതിച്ച സബ്കസ്റ്റ് കമതിറതി  II 2021  ഒയകയോബര് മയോസസം
25-ാം തതീയതതി തതിങളയോഴ്ച സഭയോ സയമളതതിനയശഷസം ലലവകുയനരസം 6.25-നസ്റ്റ് നതിയമസഭയോ
സമുച്ചയതതിലലെ  '5  എ'  സയമളന ഹയോളതില് സമതിതതി  ലചേയര്മയോനസം,      ബഹ.  റവനന്യൂ
ഭവനനതിര്മയോണ വകുപസ്റ്റ് മനതിയമയോയ ശതീ. ലക. രയോജലന അദര്യക്ഷതയതില് യയയോഗസം യചേര്ന.
തദേവസരതതില്  എകസ്റ്റ്  ഒഫതീയഷര്യയോ  അസംഗവസം  പടതികജയോതതി-പടതികവര്ഗ  പതിനയോക്ക
വതിഭയോഗയക്ഷമ യദേവസസ്വസം വകുപസ്റ്റ് മനതിയമയോയ ശതീ. ലക. രയോധയോകൃഷ്ണന സനതിഹതിതനയോയതിരുന.
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ഹയോജരയോയ അസംഗങ്ങള് :

1. യഡയോ. എന. ജയരയോജസ്റ്റ്, എസം. എല്. എ.

2. ശതീ. എന. എ. ലനലതിക്കുനസ്റ്റ്, എസം. എല്. എ.

3. ശതീ. ലക. ഡതി. പ്രയസനന, എസം. എല്. എ.

4. ശതീ. പതി. ടതി. എ. റഹതീസം, എസം. എല്. എ.

5. ശതീ. എസം. രയോജയഗയോപയോലെന, എസം. എല്. എ.

6. ശതീ. സനതീഷസ്റ്റ് കുമയോര് യജയോസഫസ്റ്റ്, എസം. എല്. എ.

7. ശതീ. പതി. വതി. ശതീനതിജതിന, എസം. എല്. എ.

നതിയമസഭയോ ലസക്രയടറതിയറസ്റ്റ് :

1. ശതീ. ലക. ജതി. തതിദേതീപസ്റ്റ്, യജയോയതിനസ്റ്റ് ലസക്രടറതി

2. ശതീമതതി. ജയശതീ. എസം. ലഡപന്യൂടതി ലസക്രടറതി

3. ശതീ. സജതീവന. പതി.ലക. അണ്ടര് ലസക്രടറതി.

ഹയോജരയോയ ഉയദേര്യയോഗസ്ഥര്:

1. ശതീ. ലക. ആര്. യജര്യയോതതിലെയോല്, പ്രതിനസതിപല് ലസക്രടറതി, റവനന്യൂ(യദേവസസ്വസം) വകുപസ്റ്റ്

2. ശതീ. ടതി. ആര്. ജയപയോല്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറതി, റവനന്യൂ (യദേവസസ്വസം) വകുപസ്റ്റ്

3. ശതീ. വതി. ഹരതി നയോയര്, ലസക്രടറതി, നതിയമ വകുപസ്റ്റ്

4. ശതീ. എസം. ലക. സയോദ്ദേതിഖസ്റ്റ്, ലസ്പെഷര്യല് ലസക്രടറതി, നതിയമ വകുപസ്റ്റ്

5. ശതീമതതി  ലക. എ. ശതീലെത, അഡതീഷണല് ലസക്രടറതി, നതിയമ വകുപസ്റ്റ്

6. ശതീമതതി യരണുക യദേവതി. ബതി. എസസ്റ്റ്, യജയോയതിനസ്റ്റ് ലസക്രടറതി, നതിയമ വകുപസ്റ്റ്

സമതിതതി  2021-ലലെ  യകരള  യദേവസസ്വസം  റതിക്രൂടസ്റ്റ്ലമനസ്റ്റ്  യബയോര്ഡസ്റ്റ്  (യഭദേഗതതി)  ബതില്
പരതിഗണനയ്ലക്കടുക്കുകയസം യഭദേഗതതി കൂടയോലത അസംഗതീകരതിക്കുകയസം ലചേയ.

സമതിതതി അസംഗങ്ങളയോയ ശതീ. എന. എ. ലനലതിക്കുനസ്റ്റ്,  ശതീ.  സനതീഷസ്റ്റ് കുമയോര് യജയോസഫസ്റ്റ്
എനതിവര് വതിയയയോജന കുറതിപസ്റ്റ് നല്കതി.

സമതിതതി ലലവകുയനരസം 6.45 -നസ്റ്റ് യയയോഗസം പതിരതിഞ.


