
©
കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

2022

കകേരള നനിയമസഭഭാ പനിനനിന്റിംഗറ പസറ.



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII

(SUBJECT COMMITTEE VIII)

സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള
ECONOMIC AFFAIRS

 ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ 
(2022 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ളതറ)

(PERIODICAL REPORT AS ON 31ST MARCH 2022)

[കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 239 (1)  പകേഭാരമുള്ളതറ]

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

2022 ജൂലല 18-ാം തതീയതനി സമര്പനിചതറ
(Presented on 18th July, 2022)

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2022

SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE 
THIRUVANANTHAPURAM 

2022



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII

(SUBJECT COMMITTEE VIII)

സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള
ECONOMIC AFFAIRS

ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ 
(2022 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ളതറ)

(PERIODICAL REPORT AS ON 31ST MARCH 2022)

[കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച 
ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 239 (1)  പകേഭാരമുള്ളതറ]

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

893/2022.



ഉള്ളടെകന്റിം

 കപജറ

സമനിതനിയുസടെ ഘടെന .. v

അവതഭാരനികേ .. vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ  .. 1

അനുബനന്റിം .. 58



സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII
(സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള)

 (2021-2023)
ഘടെന

അദര്യക്ഷന :

ശതീ. സകേ. എന. ബഭാലകഗഭാപഭാല,
ധനകേഭാരര്യ വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷര്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന മഭാസ്റ്റര്,
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണന്റിം, ഗഭാമവനികേസനന്റിം, എലകസറ വകുപ്പുമനനി.

ശതീ. വനി.എന. വഭാസവന,
സഹകേരണ - രജനികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. സകേ. ബഭാബു (തൃപ്പുണനിത ത്തുറ)       

കഡഭാ. സകേ. ടെനി. ജലതീല         

ശതീ. ഡനി. സകേ. മുരളനി

ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന

ശതീ. കതഭാട്ടേതനില രവതീന്ദ്രന

ശതീ. എന. ഷന്റിംസുദ്ദേതീന

ശതീ. സകേ. വനി. സുകമഷറ

ശതീ. ഇ. സകേ. വനിജയന.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന, സസക്രട്ടേറനി-ഇന -ചഭാര്ജറ

ശതീമതനി ലനിമ ഫഭാനസനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ബനിന്ദു എസറ. എല., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ
സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII-സന സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന

സമനിതനിയുസടെ  2021  ഏപനില  1  മുതല  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ
കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല
ചട്ടേന്റിം  239 (1) പകേഭാരന്റിം സമര്പനിക്കുന.

2019  ജനുവരനി  7-ാം  തതീയതനി  രൂപതീകൃതമഭായ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VIII  (2019-2021)
പതനിനഭാലഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭ  2021  കമയറ  3-നറ   പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതുവസര  തുടെരുകേയുന്റിം
പതനിനഞഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VIII  (2021-2023)
2021 ജൂണ് 7-ാം തനിയതനി രൂപതീകൃതമഭാവകേയുന്റിം സചയ. സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള സന്റിംബനനിച
സബ്ജകറ കേമനിറനി  VIII   2021  ഏപനില  1  മുതല  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള കേഭാലയളവനില
പരനിഗണനിച വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളഭാണറ  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില ഉളസകഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതറ.  പസ്തുത
കേഭാലയളവനില  സമനിതനി  9  കയഭാഗങ്ങള  കചരുകേയുണ്ടഭായനി.  ഇതനില  3  കയഭാഗങ്ങള
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധനയന്റിം 3 കയഭാഗങ്ങള ബനില്ലുകേളുസടെ പരനിഗണനയന്റിം 3 കയഭാഗങ്ങള
കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള,  എസറ.ആര്.ഒ.-കേള,  ആക്ഷന കടെകണ് കസ്റ്റററസമന്റുകേള,  കേരടെറ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
എന്നനിവയുസടെ  പരനിഗണനയന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.  ഈ  കയഭാഗങ്ങളനില  ഹഭാജരഭായ  അന്റിംഗങ്ങളുസടെ
ഹഭാജര്നനില ശരഭാശരനി 86% ആയനിരുന. 

ഏഴറ അദര്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ തയഭാറഭാകനിയനിരനിക്കുന്നതറ.  സഭയനില സമര്പനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിവരങ്ങള അദര്യഭായന്റിം  I-ലന്റിം സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേളുസടെ
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള  അദര്യഭായന്റിം  II-ലന്റിം  സമനിതനി  പരനിഗണനിച  ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേളുസടെ
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള അദര്യഭായന്റിം III-ലന്റിം നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 എ പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം
സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള അദര്യഭായന്റിം IV-ലന്റിം നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില
സമര്പനിച  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ  വനിവരങ്ങള  അദര്യഭായന്റിം  V-ലന്റിം
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  ഒന്നഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള
(2021-22)  ആക്ഷന  കടെകണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സന്റിംബനനിച  സന്റിംഗഹന്റിം,  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിചറ  മുന  വര്ഷങ്ങളനിലള്ള  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
അവയനികന്മേല സര്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള
എന്നനിവ  അദര്യഭായന്റിം  VI-ലന്റിം  സമനിതനിയുസടെ  പകതര്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല
സര്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള അദര്യഭായന്റിം VII-ലന്റിം
ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന. കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന. 

2022  ജൂലല  14-ാം  തതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില   ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു. 

സകേ. എന ബഭാലകഗഭാപഭാല, 
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദര്യക്ഷന,
2022 ജൂലല 14. സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

സഭയറില് സമര്പറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സയംബനറിച്ച വറിവരങ്ങള്

2021  ഏപറില്  1  മുതല്  2022  മപ്പോര്ച്ചട  31  വരരയുള്ള കപ്പോലയളവറില് സപ്പോമ്പതറിക

കപ്പോരദങ്ങള് സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട കമറിററി  VIII  തപ്പോരഴെപറയുയം പകപ്പോരയം  9  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്

സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

1. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട (2021-22)

2. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട (2020-21)-രല

ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടട.

3. 2021 മപ്പോര്ച്ചട 31 വരരയുള്ള ആനുകപ്പോലറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

4. Report of the Subject Committee on the Kerala Finance Bill, 2021 and

the Bill as reported by the Subject Committee.

5. 2021-രല പകരള ധനകപ്പോരദ  (2-ാംനമ്പര്)  ബറില് സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി

ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം ററിപപപ്പോര്ടട രചെയ്ത പകപ്പോരമുള്ള ബറിലയം.

6. Report of the Subject Committee on the Kerala State Goods and Services

Tax (Amendment)  Bill,  2021  and the  Bill  as  reported  by the  Subject

Committee.

7. Report  of  the  Subject  Committee  on  the  Kerala  General  Sales  Tax

(Amendment) Bill, 2021 and the Bill as reported by the Subject Committee.

8. 2021-രല  പകരള  ധനസയംബനമപ്പോയ  ഉതരവപ്പോദറിത  (പഭദഗതറി)  ബറില്

സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം ററിപപപ്പോര്ടട രചെയ്ത പകപ്പോരമുള്ള ബറിലയം.

9. 2021-രല  പകരള  കള്ളട  വദവസപ്പോയ  വറികസന  പബപ്പോര്ഡട  ബറില്  സയംബനറിച്ച

സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം ററിപപപ്പോര്ടട രചെയ്ത പകപ്പോരമുള്ള ബറിലയം.

893/2022.
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അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ച ബറിലകളുരടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്

1.  The Kerala Finance Bill, 2021

The  Kerala  Finance  Bill,  2021,  പരറിഗണറിക്കുനതറിപലക്കപ്പോയറി  സപ്പോമ്പതറിക
കപ്പോരദങ്ങള് സയംബനറിച്ച സബ്ജകട  കമറിററി  VIII,  ഭൂനറികുതറിയുയം  പദവസസ്വവയം  സയംബനറിച്ച
സബ്ജകട  കമറിററി  II,  ആഭദന്തരകപ്പോരദങ്ങള്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി  XIV
എനറിവയുമപ്പോയറി  5-8-2021-ല്  സയംയുക്തപയപ്പോഗയം  പചെരുകയുയം  പസ്തുത  ബറില്
പഭദഗതറികപളപ്പോരടെ  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ബറില് സയംബനറിച്ച സബ്ജകട  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  
6-8-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ. 

2. 2021-  രല പകരള ധനകപ്പോരദ   (2-  ാംനമ്പര്  )   ബറില്

2021-രല  പകരള  ധനകപ്പോരദ  (2-ാംനമ്പര്)  ബറില്  പരറിഗണറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
5-8-2021-ല്  സപ്പോമ്പതറിക  കപ്പോരദങ്ങള്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി  VIII,
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണവയം  ഗപ്പോമവറികസനവയം  ഭവനനറിര്മപ്പോണവയം  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട
കമറിററി  IX-മപ്പോയറി  സയംയുക്തപയപ്പോഗയം  പചെരുകയുയം  പസ്തുത  ബറില്  പഭദഗതറികപളപ്പോരടെ
അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ബറില്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  6-8-2021-ല്
സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ. 

3. The Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021

പസ്തുത  ബറില്  5-10-2021-രല  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം
പഭദഗതറികള് കൂടെപ്പോരത അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം ബറില് സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട
11-10-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.

4. The Kerala General Sales Tax (Amendment) Bill, 2021

The  Kerala  General  Sales  Tax  (Amendment)  Bill,  2021,  5-10-2021-രല
സമറിതറിപയപ്പോഗയം  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറികള്  കൂടെപ്പോരത  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ബറില്
സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട 11-10-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.

5. 2021   രല പകരള ധനസയംബനമപ്പോയ ഉതരവപ്പോദറിത   (  പഭദഗതറി  )   ബറില്

സമറിതറി  5-10-2021-ല് പചെര്ന പയപ്പോഗതറില് പസ്തുത ബറില് പഭദഗതറികള് കൂടെപ്പോരത
അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ബറില്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  11-10-2021-ല്
സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.
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6. 2021-   രല പകരള കള്ളട വദവസപ്പോയ വറികസന പബപ്പോര്ഡട ബറില്

2021-രല  പകരള  കള്ളട  വദവസപ്പോയ  വറികസന  പബപ്പോര്ഡട  ബറില്  7-10-2021-ല്
പചെര്ന സമറിതറിപയപ്പോഗയം  പഭദഗതറികള് കൂടെപ്പോരത  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ബറില് സയംബനറിച്ച
സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട 13-10-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.

അദദപ്പോയയം   III

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച ചെടങ്ങള്/എസട.ആര്.ഒ.-കളുരടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്

(a) സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച കരടെട ചെടങ്ങള്

1. 2020-രല പകരള അടെറിസപ്പോന സസൗകരദ നറിപക്ഷപ നറിധറി പദതറി

(ഫയല് നമ്പര് 4661/സബട.സറി.ഇ 2/2017/നറി.രസ.;

റഫറന്സട നമ്പര് ഇന്ഫപ്പോ2/52/2018/ധന., തഗീയതറി 25-11-2020) 

2020-രല പകരള അടെറിസപ്പോന സസൗകരദ നറിപക്ഷപനറിധറി പദതറി സയംബനറിച്ച കരടെട
ചെടയം  27-7-2021-രല  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറികള്  കൂടെപ്പോരത
അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം രചെയ.

2. 2019-രല പകരള ട്രഷററി (പഭദഗതറി) ചെടങ്ങള്

(ഫയല് നമ്പര് 5294/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;

റഫറന്സട നമ്പര് 743050/എസട.എല്.3/50/ധന.,  തഗീയതറി 10-11-2020) 

പസ്തുത  കരടെട  ചെടയം  27-7-2021-രല  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം
പഭദഗതറികള് കൂടെപ്പോരത അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം രചെയ. 

3. എകക്സൈസട സര്ക്കറിള് ഇന്രസ്പെകര് തസറിക-രസ്പെഷദല് ററിക്രൂടടരമനട

(ഫയല് നമ്പര് 1865/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ.,

റഫറന്സട നമ്പര് നറികുതറി-എഫട1/16168/2014-നറി.വ.; തഗീയതറി 20-1-2021) 

പസ്തുത  കരടെട  ചെടയം  27 -7-2021-രല  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം
പഭദഗതറികള് കൂടെപ്പോരത അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം രചെയ.

4. 2019-രല പകരള ട്രഷററി (രണപ്പോമതട  പഭദഗതറി) ചെടങ്ങള്
(എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര്  942/2019)- തറിരുതല് വറിജപ്പോപനയം - കരടെട.

(ഫയല് നമ്പര് 2578/സബട.സറി.ഇ 2/2019/നറി.രസ.;

റഫറന്സട നമ്പര് SL.1/24/2018-ധന., തഗീയതറി 19-2-2022) 
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2019-രല  പകരള  ട്രഷററി  (രണപ്പോമതട  പഭദഗതറി)  ചെടങ്ങള്  എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്
942/2019-തറിരുതല് വറിജപ്പോപനതറിരന കരടെട  23-3-2022-രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയുയം പസ്തുത കരടെറിരല ERRATAM എന തലരക്കടട  ERRATUM എനട
തറിരുത്തുനതറിനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം മറട പഭദഗതറികള് കൂടെപ്പോരത അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം രചെയ.

(b)   സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച എസട  .  ആര്  .  ഒ  .-  കള്

ക്രമ
നമ്പര്

എസട.ആര്.ഒ.-കളുരടെ വറിശദപ്പോയംശയം
സമറിതറി സപ്പോധൂകരണയം
നല്കറിയ തഗീയതറി

(1) (2) (3)

I
    
1

2017 -  രല പകരള ചെരക്കുപസവന നറികുതറി നറിയമ പകപ്പോരയം
പുറരപടുവറിച്ച 
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 52/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 53/2020
     (ഫയല് നമ്പര് 1064/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;
     റഫ. നമ്പര് ബറി1/3/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 11-2-2020

27-7-2021

2 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 63/2020
    (ഫയല് നമ്പര് 1284/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.
    റഫ. നമ്പര് ബറി1/5/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 19-2-2020)

27-7-2021

        
3

എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 160/2020
   (ഫയല് നമ്പര് 1940/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;
  റഫ. നമ്പര് ബറി1/26/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 18-3-2020)

27-7-2021

        
4 

എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 285/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 286/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 287/2020
 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 288/2020
   (ഫയല് നമ്പര് 2013/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;
   റഫ. നമ്പര് ബറി1/33/2020/നറി.വ., തഗീയതറി  19-5-2020)

27-7-2021

    5 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 314/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 315/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 316/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 317/2020 27-7-2021
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(1) (2) (3)

എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 318/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 319/2020
 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 320/2020
 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 321/2020
 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 322/2020
 (ഫയല് നമ്പര് 2508/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;
 റഫ. നമ്പര് ബറി1/35/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 11-6-2020)

   6 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 349/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 353/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 354/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 355/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 356/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 357/2020
(ഫയല് നമ്പര് 2660/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;
 റഫ. നമ്പര് ബറി1/38/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 17-6-2020)

27-7-2021

7 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 470/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 471/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 472/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 473/2020
  (ഫയല് നമ്പര് 3240/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;
  റഫ. നമ്പര് ബറി1/54/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 18-8-2020)

27-7-2021

    8 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 631/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 643/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 646/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 648/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 649/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 650/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 651/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 652/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 653/2020

27-7-2021
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എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 654/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 655/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 672/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 673/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 674/2020
   (ഫയല് നമ്പര് 4337/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;
  റഫ. നമ്പര് ബറി1/58/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 23-10-2020)

9 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 685/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 686/2020
     (ഫയല് നമ്പര് 4527/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;
   റഫ. നമ്പര് ബറി1/68/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 5-11-2020)

27-7-2021

  10 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 749/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 750/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 752/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 753/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 758/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 759/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 760/2020
   (ഫയല് നമ്പര് 4819/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.;
  റഫ. നമ്പര് ബറി1/81/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 19-11-2020)

27-7-2021

11 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 883/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 884/2020
   (ഫയല് നമ്പര് 737/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ.;
   റഫ. നമ്പര് ബറി1/97/2020/നറി.വ., തഗീയതറി  8-1-2021)

15-12-2021

12 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 924/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 925/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 926/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 927/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 928/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 929/2020
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എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 930/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 931/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 933/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 934/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 935/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 936/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 937/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 938/2020
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 939/2020
(ഫയല് നമ്പര് 2018/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് ബറി1/94/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 28-1-2021)

15-12-2021

13 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 350/2021
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 351/2021
   (ഫയല് നമ്പര് 7588/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
   റഫ. നമ്പര് ബറി1/26/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 26-4-2021)

15-12-2021

 14 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 547/2021
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 548/2021
(ഫയല് നമ്പര് 13521/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് ബറി1/34/2021/നറി.വ., തഗീയതറി  18-8-2021)

15-12-2021

15 എസട. ആർ. ഒ. നമ്പര് 565/2021
എസട. ആർ. ഒ. നമ്പര് 567/2021
(ഫയല് നമ്പര് 15344/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് ബറി1/35/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 23-9-2021)

23-3-2022

16 എസട. ആര്. ഒ. നമ്പര് 670/2021
(ഫയല് നമ്പര് 15496/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് ബറി1/47/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 25-9-2021)

23-3-2022

17 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 752/2021
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 753/2021
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 754/2021
   (ഫയല് നമ്പര് 17994/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
   റഫ. നമ്പര് ബറി1/94/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 1-11-2021)

23-3-2022
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18 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 773/2021       
എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 777/2021               
   (ഫയല് നമ്പര് 18881/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ.;
   റഫ. നമ്പര് ബറി1/134/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 16-11-2021)

23-3-2022

19 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 1017/2021                      
   (ഫയല് നമ്പര് 1757/സബട.സറി.ഇ 2/2022/നറി.രസ;
   റഫ. നമ്പര് ബറി1/155/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 25-1-2022)

23-3-2022

II
1

 അബ്കപ്പോരറി നറിയമ പകപ്പോരയം പുറരപടുവറിച്ച
  എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 223/2019
  (ഫയല് നമ്പര് 2222/സബട.സറി.ഇ 2/2019/നറി.രസ.;
  റഫ. നമ്പര് 129/ജറി3/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 3-8-2020)

27-7-2021

   2  എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 547/2019
    (ഫയല് നമ്പര് 6463/സബട.സറി.ഇ 2/2019/നറി.രസ.;
     റഫ. നമ്പര് 31/ജറി3/2018/നറി.വ., തഗീയതറി 18-12-2020)

27-7-2021

    3 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര്203/2020
  (ഫയല് നമ്പര് 2162/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ; 
  റഫ.നമ്പര് 4301225/ജറി1/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 5-3-2021)

15-12-2021

   4 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര്21/2020
(ഫയല് നമ്പര് 5037/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് 3877518/ജറി1/2019/നറി.വ., തഗീയതറി 23-7-2021)

15-12-2021

    5 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 325/2020
(ഫയല് നമ്പര് 4200/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ; 
റഫ. നമ്പര് 34/ജറി1/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 3-11-2021)

23-3-2022

   6 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 240/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13984/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് 4316202/ജറി1/2019/നറി.വ. തഗീയതറി 7-12-2021)

23-3-2022

   7 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 241/2020
  (ഫയല് നമ്പര് 13985/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
  റഫ. നമ്പര് 4316202/ജറി1/2019/നറി.വ., തഗീയതറി 7-12-2021)

23-3-2022
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8 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 242/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13986/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ; 
റഫ. നമ്പര് 4316202/ജറി1/2019/നറി.വ., തഗീയതറി 7-12-2021)

23-3-2022

 9 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 343/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13988/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് 34/ജറി1/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 3-12-2021)

23-3-2022

10 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 344/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13989/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് 34/ജറി1/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 3-12-2021)

23-3-2022

11 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 521/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13548/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് 3701116/ജറി1/2019/നറി.വ., തഗീയതറി 6-12-2021)

23-3-2022

12 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 238/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13549/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് 4310763/ജറി1/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 29-12-2021)

23-3-2022

13 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 239/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13550/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് 4310763/ജറി1/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 29-12-2021)

23-3-2022

14 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 546/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13730/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ.;
റഫ. നമ്പര് 38/ജറി1/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 20-12-2021)

23-3-2022

 15 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 201/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13983/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;
റഫ. നമ്പര് 4301213/ജറി1/2020/നറി.വ.,  തഗീയതറി 11-1-2022)

23-3-2022

16 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 282/2020
(ഫയല് നമ്പര് 13987/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ.;
റഫ. നമ്പര്24/ജറി1/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 29-12-2021)

23-3-2022

893/2022.
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17 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 203/2021

(ഫയല് നമ്പര് 501/സബട.സറി.ഇ 2/2022/നറി.രസ;

റഫ. നമ്പര്35/ജറി2/2021/നറി.വ., തഗീയതറി  5-1-2022)

23-3-2022

 18 എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 520/2020

(ഫയല് നമ്പര് 13546/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;

റഫ. നമ്പര് 3701116/ജറി1/2019/നറി.വ., തഗീയതറി 17-1-2021)

23-3-2022

III 2003-  രല പകരള മൂലദവർദറിത നറികുതറി  നറിയമപകപ്പോരയം

പുറരപടുവറിച്ച

എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 51/2020

(ഫയല് നമ്പര് 849/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ;

റഫ. നമ്പര് ബറി3/196/18/നറി.വ., തഗീയതറി  3-2-2020)

27-7-2021

IV 1963-  രല പകരള രപപ്പോതു വറില്പന നറികുതറി  നറിയമപകപ്പോരയം

പുറരപടുവറിച്ച

എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 501/2020

(ഫയല് നമ്പര് 3477/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ;

റഫ. നമ്പര് ബറി3/233/2019/നറികുതറി, തഗീയതറി 18-2-2021)

15-12-2021

V 1982-  രല ചെറിറട ഫണട നറിയമപകപ്പോരയം പുറരപടുവറിച്ച

എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 595/2020

(ഫയല് നമ്പര് 4239/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ; 

റഫ. നമ്പര് നറികുതറി സറി2/146/2017/നറി.വ., തഗീയതറി 30-11-2020)

15-12-2021

VI 2020-  രല  പകരള  ധനകപ്പോരദ  നറിയമയം  /  പകരള  സയംസപ്പോന

ചെരക്കുപസവന നറികുതറി    (  രണപ്പോയം പഭദഗതറി  )    ഓർഡറിനൻസട

എനറിവ പകപ്പോരയം പുറരപടുവറിച്ച

എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 147/2021

എസട.ആർ.ഒ. നമ്പര് 148/2021

(ഫയല് നമ്പര് 3870/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ;

റഫ. നമ്പര് ബറി1/11/2021/നറി.വ., തഗീയതറി 20-2-2021

15-12-2021
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അദദപ്പോയയം   IV

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 235 എ പകപ്പോരയം പചെര്ന സമറിതറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിച്ച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്

പകരള  നറിയമസഭയുരടെ  നടെപടെറിക്രമവയം  കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണവയം  സയംബനറിച്ച
ചെടങ്ങളറിരല  ചെടയം  235  എ  പകപ്പോരയം  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പപതദക
വറിഷയങ്ങള് ഒനയം തരന ചെര്ച്ച രചെയ്തറിടറില.

അദദപ്പോയയം   V

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 236 (6) പകപ്പോരയം സഭയറില് സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക
പവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുരടെ  വറിവരങ്ങള്

ക്രമ 
നമ്പര്

ററിപപപ്പോര്ടട ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് വകുപട സഭയറില്
സമര്പറിച്ച
തഗീയതറി

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2016-17 സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷരത വപ്പോര്ഷറിക
പവര്തന ററിപപപ്പോര്ടട

VII—മുദ്രപത്രങ്ങളുയം
         രജറിപസ്ട്രേഷനുയം

നറികുതറി വകുപട
(രജറിപസ്ട്രേഷന്
വകുപട, ട്രഷററി
ഡയറകപററട,

ലപ്പോന്ഡട റവനന
കമഗീഷണപററട)

16-3-2022

2 2017-18 സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷരത വപ്പോര്ഷറിക
പവര്തന ററിപപപ്പോര്ടട

VII—മുദ്രപത്രങ്ങളുയം  
         രജറിപസ്ട്രേഷനുയം

നറികുതറി വകുപട
(രജറിപസ്ട്രേഷന്
വകുപട, ട്രഷററി
ഡയറകപററട,

ലപ്പോന്ഡട റവനന
കമഗീഷണപററട)

 16-3-2022

3 2018-19 സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷരത വപ്പോര്ഷറിക
പവര്തന ററിപപപ്പോര്ടട

XVI— രപന്ഷനുയം
            പലവകയുയം

കപ്പോയറിക
യുവജനകപ്പോരദ

വകുപട
(രപ്പോജഗീവ്ഗപ്പോനറി

അക്കപ്പോഡമറി പഫപ്പോര്
ഏവറിപയഷന്
രടെപകപ്പോളജറി)

10-6-2021
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(1) (2) (3) (4) (5)

VII—മുദ്രപത്രങ്ങളുയം
         രജറിപസ്ട്രേഷനുയം 

നറികുതറി വകുപട
(രജറിപസ്ട്രേഷന്
വകുപട, ട്രഷററി
ഡയറകപററട,

ലപ്പോന്ഡട റവനന
കമഗീഷണപററട)

16-3-2022

4 2019-20 സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷരത വപ്പോര്ഷറിക
പവര്തന ററിപപപ്പോര്ടട

XVI—രപന്ഷനുയം
           പലവകയുയം

കപ്പോയറിക
യുവജനകപ്പോരദ

വകുപട
(രപ്പോജഗീവ്ഗപ്പോനറി

അക്കപ്പോഡമറി പഫപ്പോര്
ഏവറിപയഷന്
രടെപകപ്പോളജറി)

10-6-2021

VIII—എകക്സൈസട നറികുതറി വകുപട
(എകക്സൈസട)

10-6-2021

XI—ജറിലപ്പോഭരണവയം
        പലവകയുയം 
XVI—രപന്ഷനുയം
           പലവകയുയം

റവനന വകുപട
(ലപ്പോന്ഡട റവനന
കമഗീഷണപററട)

10-6-2021

V—ചെരക്കട പസവന
       നറികുതറിയുയം 
       കപ്പോര്ഷറികപ്പോദപ്പോയ 
       നറികുതറിയുയം വറില്പന
       നറികുതറിയുയം 

ഇലകറിക്കല്
ഇന്രസ്പെകപററട 

10-6-2021

V—ചെരക്കട പസവന
 നറികുതറിയുയം

      കപ്പോര്ഷറികപ്പോദപ്പോയ
       നറികുതറിയുയം വറില്പന

നറികുതറിയുയം 

നറികുതറി വകുപട
(ചെരക്കട പസവന
നറികുതറി വകുപട)

10-6-2021

X—ട്രഷററികളുയം
      അക്കസൗണ്ടുകളുയം

ധനകപ്പോരദവകുപട 10-6-2021
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(1) (2) (3) (4) (5)

VII—മുദ്രപത്രങ്ങളുയം
         രജറിപസ്ട്രേഷനുയം

നറികുതറി വകുപട
(രജറിപസ്ട്രേഷന്
വകുപട, ട്രഷററി
ഡയറകപററട,

ലപ്പോന്ഡട റവനന
കമഗീഷണപററട)

16-3-2022

5
2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷരത  വപ്പോര്ഷറിക
പവര്തന ററിപപപ്പോര്ടട

XVI—രപന്ഷനുയം
           പലവകയുയം

കസനറികപക്ഷമ
വകുപട

12-8-2021

XXVIII—പലവക
  സപ്പോമ്പതറിക
             സര്വ്വഗീസുകള്

സപ്പോമ്പതറിക
സറിതറി

വറിവരക്കണക്കട
വകുപട

12-8-2021

XLV— പലവക
            വപ്പോയ്പകളുയം 
            മുന്കൂറുകളുയം 

രപപ്പോതുഭരണ
(എ.രഎ.എസട.-

സറി) വകുപട

12-8-2021

V—ചെരക്കട പസവന
നറികുതറിയുയം

     കപ്പോര്ഷറികപ്പോദപ്പോയ
      നറികുതറിയുയം വറില്പന

നറികുതറിയുയം 

സയംസപ്പോന ചെരക്കു
പസവന നറികുതറി

വകുപട 

12-8-2021

XVI—രപന്ഷനുയം
          പലവകയുയം

നറികുതറി വകുപട
(ഭപ്പോഗദക്കുററി വകുപട)

12-8-2021

XVI—രപന്ഷനുയം
          പലവകയുയം

രപപ്പോതുഭരണ
(നനനപക്ഷപക്ഷമ

വകുപട)

12-8-2021

X—ട്രഷററികളുയം
       അക്കസൗണ്ടുകളുയം
XI—ജറിലപ്പോഭരണവയം
        പലവകയുയം
XVI—രപന്ഷനുയം 
          പലവകയുയം
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(1) (2) (3) (4) (5)

XLIII—നഷ്ടപരറിഹപ്പോരവയം

അവകപ്പോശകകമപ്പോറങ്ങളുയം

XLV—പലവക

            വപ്പോയ്പകളുയം

            മുന്കൂറുകളുയം 

XLVI—സപ്പോമൂഹദ

  സുരക്ഷറിതതസ്വവയം

          പക്ഷമവയം 

ധനകപ്പോരദവകുപട 3-11-2021

 XVI—രപന്ഷനുയം   

  പലവകയുയം

കപ്പോയറികയുവജന

കപ്പോരദവകുപട

(രപ്പോജഗീവ്ഗപ്പോനറി

അക്കപ്പോഡമറി പഫപ്പോര്

ഏവറിപയഷന്

രടെപകപ്പോളജറി) 

16-3-2022

XVI—രപന്ഷനുയം   

  പലവകയുയം

രപപ്പോതുഭരണ

(രപപ്പോളറിററിക്കല്

വകുപട)

16-3-2022

VIII—എകക്സൈസട നറികുതറി (എകക്സൈസട

വകുപട)

16-3-2022

XI—ജറിലപ്പോഭരണവയം

പലവകയുയം 

XVI—രപന്ഷനുയം

പലവകയുയം

റവനന വകുപട

(ലപ്പോന്ഡട റവനന

കമഗീഷണപററട)

16-3-2022
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അദദപ്പോയയം  VI

a. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  
ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള  (2021-22)  ആക്ഷന്  പടെക്കണ്  ററിപപപ്പോര്ടട  
സയംബനറിച്ച സയംഗഹയം

(ഫയല് നമ്പര് 12979/സബട.സറി.ഇ 2/2021/നറി.രസ.)

ററിപപപ്പോര്ടട 
ആരക

ശറിപപ്പോര്ശകള്

നടെപടെറിപത്രറിക ലഭറിച്ച
ഖണറികകളുയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ

വകുപ്പുകളുയം

നടെപടെറിപത്രറിക
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത
ഖണറികകളുയം

ബനരപട വകുപ്പുകളുയം

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ
പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച

ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട
(2021-22)

63 ഖണറിക നമ്പര് 
1-9, 14-38, 42, 43, 

60-62
(നറികുതറി)

ഖണറിക നമ്പര്  11, 12,
13,  57,  58,  59
(നറികുതറി)

 

ഖണറിക  നമ്പര്   46
രപപ്പോതുഭരണ
(നനനപക്ഷപക്ഷമയം)

ഖണറിക നമ്പര് 10
(ഊര്ജയം)

ഖണറിക നമ്പര് 39, 40,
41, 44, 49-56
(ധനകപ്പോരദയം)

ഖണറിക നമ്പര് 45

(കസനറിക പക്ഷമയം)

ഖണറിക നമ്പര് 47
(റവനന)

ഖണറിക നമ്പര്   48
(ധനകപ്പോരദയം)

ഖണറിക നമ്പര് 63
(ഗതപ്പോഗതയം)
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b. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  മുന്വര്ഷങ്ങളറിലുള്ള
സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിരല ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അവയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര്
സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി സയംബനറിച്ച പസ്റ്റേറടരമന്റുകളുരടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം

i. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട  (2016-17)

(ഫയല് നമ്പര് 4943/സബട.സറി.ഇ 2/2016/നറി.രസ.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര്  15)

2030-01-102-99―മുദ്രപത്ര വറില്പനരചെലവകള്

ജ ജുഡഗീഷദല്  മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെ  വറില്പന  വര്ദറിക്കുനതനുസരറിച്ചട  ഡറിസസൗണട

ഇനതറിരല  രചെലവട  വര്ദറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജററില്

വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  40  ലക്ഷയം  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന. 

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 16)

2030-02-102-99―മുദ്രപത്ര വറില്പനരചെലവകള്

പനപ്പോണ് ജൂഡഗീഷദല് മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെ വറില്പന വര്ദറിക്കുനതനുസരറിച്ചട ഡറിസസൗണട

ഇനതറിരല  രചെലവട  വര്ദറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജററില്

വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  1,100  ലക്ഷയം  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ഇ 3/99/2020/നറി.വ., തഗീയതറി 9-11-2020.  15, 16 എനഗീ

ഖണറികകളറിരല   ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  നറികുതറി  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറിപത്രറിക

27-7-2021-രല സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം ആയതറിപന്മേലുള്ള കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക

13-1-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]
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ii. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച മൂനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട  (2018-19)

(ഫയല് നമ്പര്1744/സബട.സറി.ഇ 2/2018/നറി.രസ.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 1)

2043-00-001-97-04(2)―കമഗീഷണറുരടെ കപ്പോരദപ്പോലയയം  -  യപ്പോത്രപ്പോ രചെലവകള്  -  സലയംമപ്പോറ ബത

നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഈ  ഇനതറില്  ഇതുവരരയുള്ള  രചെലവട
75,514  രൂപയപ്പോണട.   ഈ  ഇനതറിലുള്ള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  58,000  രൂപയപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി 42,000 രൂപ അനുവദറിക്കണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഈ ശഗീര്ഷകതറിരല ആരക രചെലവട 20,000 രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല് അധറിക
തുക സസ്വഗീകരറിപക്കണതപ്പോയറി വനറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 2)

2043-00-001-97-05(1)―കമഗീഷണറുരടെ കപ്പോരദപ്പോലയയം  -  ഓഫഗീസട രചെലവകള്  -  രവള്ളക്കരയം

ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്   ഇതുവരരയുള്ള   രചെലവട  1.41  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട.   ഈ
ശഗീര്ഷകതറിരല ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 1 ലക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കപ്പോന്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2018-19  വര്ഷയം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചുകറിടറിയ  തുകയട  പുറരമ
റഗീ-അപപപ്പോപറിപയഷന് വഴെറി പതറിനപ്പോയറിരയം രൂപ  G.O. (Rt.) No.1204/2019 dated 18-2-2019
പകപ്പോരയം അനുവദറിച്ചറിരുന.  ഈ ശഗീര്ഷകതറിരല ആരക രചെലവട 1.54 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 3)

2043-00-001-97-05(2)―കമഗീഷണറുരടെ കപ്പോരദപ്പോലയയം  -  ഓഫഗീസട  രചെലവകള്    -  കവദനത
രചെലവട

പതറിമപ്പോസയം  ശരപ്പോശരറി  രണരലക്ഷയം  രൂപ  നറിരക്കറില്  ഒരു  വര്ഷയം  ഏകപദശയം
30 ലക്ഷയം  രൂപ  ഈ ഇനതറില്  രചെലവട  പതഗീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്
7 ലക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കപ്പോന്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

പസ്തുത  വര്ഷയം  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചുകറിടറിയ  തുകയട  പുറരമ
റഗീ-അപപപ്പോപറിപയഷന്വഴെറി  130  ലക്ഷയം  രൂപ  G.O.  (Rt.)  No.  5628/2018  dated
18-2-2019  പകപ്പോരയം  അനുവദറിച്ചറിരുന.  ഈ  ശഗീര്ഷകതറിരല  ആരക  രചെലവട
100.08 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട. പസ്തുത തുക റഗീ-അപപപ്പോപറിപയഷന് വഴെറി ക്രമഗീകരറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 

893/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 4)

2043-001-97-21(1)―കമഗീഷണറുരടെ കപ്പോരദപ്പോലയയം  -  പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  -  വപ്പോഹനയം വപ്പോങ്ങല്

ജറി.ഒ. (എയംഎസട.)  നമ്പര്  09/2018/ടെപ്പോക്സൈട,  തഗീയതറി  27-1-2018  പകപ്പോരയം പജപ്പോയറിനട
കമഗീഷണറുരടെ ഉപപയപ്പോഗതറിനട ഒരു പുതറിയ വപ്പോഹനയം വപ്പോങ്ങുവപ്പോന് 12,97,908  രൂപയുരടെ
ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിക്കുകയുയം  ഇതറിനുപവണറി  അഡഗീഷണല്  ആതകറപസഷന്
സമര്പറിക്കുകയുയം  രചെയരവങറിലുയം  ഇതുവരര  അനുമതറി  ലഭറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് 13 ലക്ഷയം രൂപ  അനുവദറിക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

G.O.  (Ms.)  No.09/2018/Taxes,  dated  27-4-2018  പകപ്പോരയം  പജപ്പോയറിനട
കമഗീഷണറുരടെ ഉപപയപ്പോഗതറിനട ഒരു പുതറിയ വപ്പോഹനയം വപ്പോങ്ങുവപ്പോന് 12,97,908  രൂപയുരടെ
ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിക്കുകയുയം  ഇതറിനുപവണറി  അഡഗീഷണല്  ആതകറപസഷന്
സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയരവങറിലുയം ടെറി  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനുമതറി ലഭറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്
ഈ ശഗീര്ഷകതറില് രചെലവട ഒനയം തരന ഇല.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 5)

2043-00-001-97-34 (03)―കമഗീഷണറുരടെ കപ്പോരദപ്പോലയയം-മറ്റു രചെലവകള് -മററിനയം

ജറി.ഒ.  (ആര്ടെറി.)  നമ്പര്  06/2018/ടെപ്പോക്സൈട,  തഗീയതറി  3-1-2018  പകപ്പോരയം  ജറി.എസട.ടെറി.
രനറട വര്ക്കട  അഡസ്വപ്പോന്സട  യൂസര്  ചെപ്പോര്ജറിരന  രണപ്പോയം  ഗഡുവപ്പോയറി  4.3  പകപ്പോടെറി  രൂപ
നല്കുനതറിനട ഭരണപ്പോനുമതറി ലഭറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില്  4.3  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചട  കറിടറിയ
തുകയട പുറപമ  566  ലക്ഷയം രൂപ  G.O. (Rt.)  No.4595/2018/Taxes,  dated 30-5-2018
പകപ്പോരയം  അഡഗീഷണല് ആതകറപസഷന് ആയറി ലഭറിച്ചറിരുന.  പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില്
ആരക രചെലവട 840.29 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 6)

2043-00-001-97-05(1)―ചെരക്കുപസവന നറികുതറി കപ്പോരദപ്പോലയങ്ങള്  -  ഓഫഗീസട രചെലവകള്  -
രവള്ളക്കരയം

ഈ ശഗീര്ഷകതറില് ഇതുവരരയുള്ള രചെലവട  6.86  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട.   നറിലവറില്
എറണപ്പോകുളയം ജറിലപ്പോ  ഓഫഗീസറിനട  1  ലക്ഷയം രൂപപയപ്പോളയം ഈ ഇനതറില് കുടെറിശറികയുണട.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില് 1 ലക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറിരല  ആരക  രചെലവട  5.94  ലക്ഷയം  രൂപ  ആയറിരുനതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 7)

2043-00-101-97-06―ചെരക്കുപസവന നറികുതറി കപ്പോരദപ്പോലയങ്ങള്  -  വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി 

പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  ഇതുവരരയുള്ള  രചെലവട  1.4  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട.
എറണപ്പോകുളയം ജറിലയട മപ്പോത്രമപ്പോയറി ഈ വര്ഷയം ഇനറിയുയം  6  ലക്ഷയം രൂപ കൂടെറി ആവശദമുണട.
വപ്പോടെക  രകടറിടെതറില്  പവര്തറിക്കുന  വകുപറിരന  രഫസറിലറിപറഷന്  രസനറുകള്ക്കട
18%  ജറി.എസട.ടെറി.  ആവശദരപടറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല്  വപ്പോടെക  ഇനതറില്  അധറികരചെലവട
പതഗീക്ഷറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്   1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കപ്പോന്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് ആരക രചെലവട  143.43  ലക്ഷയം രൂപ ആണട.  അധറിക തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 8)

2043-00-101-97-18―ചെരക്കുപസവന നറികുതറി കപ്പോരദപ്പോലയങ്ങള്  -   സയംരക്ഷണയം 

ഈ ശഗീര്ഷകതറില് ഇതുവരരയുള്ള രചെലവട 9.94 ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട. ഭരണപ്പോനുമതറി
കറിടറിയ പവൃതറികളറില് ആലപ്പുഴെ,  പകപ്പോടയയം എനഗീ ജറിലകള്ക്കട യഥപ്പോക്രമയം  13.95  ലക്ഷയം
രൂപയുയം 40.31  ലക്ഷയം രൂപയുയം രകപ്പോടുക്കപ്പോനുണട.  അസറിസ്റ്റേനട കമഗീഷണര് (രട്രയറിനറിയംഗട)
തറിരുവനന്തപുരയം  ഓഫഗീസറിരന  നവഗീകരണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  17.44  ലക്ഷയം
രൂപയുരടെ ഭരണപ്പോനുമതറി ലഭറിച്ചറിട്ടുണട.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില് 75 ലക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  ആരക  രചെലവട  5  ലക്ഷയം  രൂപ  ആണട.  അധറിക  തുക
സസ്വഗീകരറിച്ചറില.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  ഡറി3/763/2019/നറി.വ.,  തഗീയതറി  2-12-2020;  1  മുതല്
8 വരരയുള്ള   ഖണറികകളറിരല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് നറികുതറി വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി
പത്രറിക  27-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള
കപ്പോലതപ്പോമസ പത്രറിക  13-1-2021-ല് സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 27)

2075-00-800-98―രപ്പോജഗീവ്ഗപ്പോനറി അക്കപ്പോഡമറി പഫപ്പോര് ഏവറിപയഷന് രടെപകപ്പോളജറി   -   വറിഹറിതയം

ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്

125 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2018-19  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ബഡ്ജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി അനുവദറിച്ച തുകയപ്പോയ

2,42,48,000 രൂപയട പുറപമ അധറിക തുക അനുവദറിച്ചറിടറില. 

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  22/ബറി1/2020/കപ്പോ.യു.വ.  തഗീയതറി  9-4-2021;

27-ാം  ഖണറികയറിരല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  കപ്പോയറികയുവജനകപ്പോരദ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ

നടെപടെറിപത്രറിക  23-3-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള

കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 10-6-2021-ല് സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]

iii.  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച നപ്പോലപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  (2019-20)

(ഫയല് നമ്പര് 3721/സബട.സറി.ഇ 2/2019/നറി.രസ.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 14)

2045-00-103-99-06

ഇലകറിക്കല് ഇന്രസ്പെകപററട ―വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി 

ഇലകറിക്കല് ഇന്രസ്പെകപററട വകുപറിരന ചെഗീഫട ഓഫഗീസട പവര്തറിക്കുന ഹസൗസറിയംഗട

പബപ്പോര്ഡട മനറിര സമുച്ചയതറിരന വപ്പോടെകയപ്പോയറി 30.39 ലക്ഷയം രൂപ ഹസൗസറിയംഗട പബപ്പോര്ഡറിനട

കുടെറിശറികയപ്പോയറി നല്പകണതുണട.  പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് ഇപപപ്പോള് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന

തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  30.39379  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് "2045-00-103-99-06-RRT(NP)''  ശഗീര്ഷകതറില്

അവസപ്പോന ബപ്പോച്ചട ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറില് വറിഷയനറിര്ണ്ണയ സമറിതറി  VIII-രന  ശറിപപ്പോര്ശ

അനുസരറിച്ചട  30,39,379  രൂപ  വകയറിരുത്തുനതറിനുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശ  ചെഗീഫട  ഇലകറിക്കല്

ഇന്രസ്പെകര് സമര്പറിച്ചറിരുനരവങറിലുയം ധനകപ്പോരദ വകുപട പസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ പരറിഗണറിച്ചറില.
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ധനകപ്പോരദ വകുപട പസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ നറിരസറിച്ച സപ്പോഹചെരദതറില് "2045-00-103-99-06-

RRT(NP)''  ശഗീര്ഷകതറില് 30.39379  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി  വകയറിരുതണരമന  ബഹ.  സമറിതറിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറി ഗണറിക്കപ്പോന്

നറിര്വപ്പോഹമറില.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  PWR-A3/146/2019-POWER,  തഗീയതറി  12-3-2021;
14-ാം  ഖണറികയറിരല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ഊര്ജ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറിപത്രറിക
15-12-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസ
പത്രറിക 10-6-2021-ല് സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 15)

2030-01-101-99―മുദ്രപത്രങ്ങള് ജ ജുഡഗീഷദല്   -   സ്റ്റേപ്പോമ്പറിരന വറില

നപ്പോസറികട  ഇന്തദ  രസകനരറിററി  പസറില്  നറിനയം  വപ്പോങ്ങറിയ  മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെയുയം
സ്റ്റേപ്പോമ്പുകളുരടെയുയം  അച്ചടെറി  കൂലറിയപ്പോയറി  78.342  ലക്ഷയം  രൂപ  നല്കപ്പോനുള്ളതറിനപ്പോലുയം
1-7-2017 മുതല് അച്ചടെറി കൂലറി ബറിലറിപന്മേല് 12% ബറില് തുക ജറി.എസട.ററി. ആയറി അധറികയം
നല്പകണതറിനപ്പോലുയം  നറിലവറിരല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആകയപ്പോല്  പസ്തുത
ശഗീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2030-01-101-99(NP)  ശഗീര്ഷകതറില്  71,81,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  [സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ.)  നയം.  2237/2020/ധന.  തഗീയതറി  17-3-2020,
സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.) നയം. 535/2020/ധന. തഗീയതറി 20-1-2020]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 16)

2030-02-101-99―മുദ്രപത്രങ്ങള് പനപ്പോണ്  ജ ജുഡഗീഷദല്   -   സ്റ്റേപ്പോമ്പറിരന വറില 

നപ്പോസറികട  ഇന്തദ  രസകനരറിററി  പസറില്  നറിനയം  വപ്പോങ്ങറിയ  മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെയുയം
സ്റ്റേപ്പോമ്പുകളുരടെയുയം  അച്ചടെറി  കൂലറിയപ്പോയറി  14.146212  പകപ്പോടെറി  രൂപ  കൂടെറി  നല്പകണതറിനപ്പോലുയം
1-7-2017 മുതല് അച്ചടെറി കൂലറി ബറിലറിന്പമല് 12% ബറില് തുക ജറി.എസട.ററി. ആയറി അധറികയം
നല്പകണതറിനപ്പോലുയം  ഇപപപ്പോള്  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  തറികച്ചുയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  പമല്സപ്പോഹചെരദതറില് ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി 10 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2030-02-101-99-(NP)  ശഗീര്ഷകതറില്  11,50,38,000  രൂപയുയം   അധറിക

ധനപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി  ഇതറിപനപ്പോടെകയം  നല്കറിയറിട്ടുണട.  [സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്  2237/2020/

ധന. തഗീയതറി 17-3-2020, സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.) നമ്പര്  535/2020/ധന. തഗീയതറി 20-1-2020]

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് രജ3/183/2019/നറി.വ. തഗീയതറി 20-7-2021: 15, 16   എനഗീ

ഖണറികകളറിരല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  നറികുതറി  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറിപത്രറിക

15-12-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം   പരറിഗണറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസ

പത്രറിക 3-11-2021-ല് സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 36)

2075-00-103-99-08―ഭപ്പോഗദക്കുററി  ടെറിക്കറട  വറില്പന  -  പരസദയം  ,    പചെരണയം  എനറിവയ്ക്കുള്ള

രചെലവകള്

 ദൃശദ-ശ്രവദ,  അച്ചടെറി  മപ്പോധദമങ്ങളറിലൂരടെയുള്ള  പലപ്പോടററിയുരടെ  പരസദയം,  നറുരക്കടുപട,

ഫലപസറിദഗീകരണയം എനറിവയപ്പോയറി ഈ ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയ തുക തറികച്ചുയം

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട. ഉയര്ന വറിറ്റുവരവട ലക്ഷദയം കകവരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി കൂടുതല് പരസദങ്ങള്

നല്കുനതറിപലക്കട 25 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഈ  ശഗീര്ഷകതറിരല  ബ ഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷന്

25 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ആരക രചെലവട 28.16 പകപ്പോടെറി രൂപയുമപ്പോണട.

ബ ഡ്ജറട രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി അനുവദറിച്ച 25 പകപ്പോടെറി രൂപ പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച

പശഷയം  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനട  രപപ്പോപപപ്പോസല്  ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം

റഗീ-അപപപ്പോപറിപയഷന്  മുപഖന  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിക്കുകയുയം

രചെയ്തറിട്ടുണട.  ആരക 30 പകപ്പോടെറി രൂപ (RS.25 Crore (BE)+Rs. 5 crore(RE)=30 Crore)

2020  മപ്പോര്ച്ചട  മപ്പോസയം  പലപ്പോക്കട  ഡസൗണ്,  ട്രഷററി  നറിയന്ത്രണയം  എനറിവ  കപ്പോരണയം

യഥപ്പോസമയയം  ബറിലകള്  സമര്പറിക്കപ്പോന്  ഓഫഗീസുകള്ക്കട  സപ്പോധറിക്കപ്പോരത  വനതറിനപ്പോല്

റഗീ-അപപപ്പോപറിപയഷന്  മുപഖന  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ഫണട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന്

കഴെറിഞറിരുനറില.  ബപ്പോലന്സട തുക സറണര് രചെയ്യുനതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 37)

2075-00-103-98―സയംസപ്പോന ഭപ്പോഗദക്കുററി ഏജന്റുമപ്പോരുരടെ കമഗീഷന്

പലപ്പോടററി വറിറ്റുവരവട കൂടുനതനുസരറി ച്ചട ഡറിസസൗണട, ഏജനറിനുള്ള സമപ്പോനയം എനറിവയട
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയ  വര്ദനവണപ്പോകുയം.  രമപ്പോതയം  വറിറ്റുവരവറിരന  30%  ഈ  ഇനതറില്
രചെലവഴെറിപക്കണറിവരുരമനതറിനപ്പോല്  ഏകപദശയം  3559  പകപ്പോടെറി  രൂപ  രചെലവട
പതഗീക്ഷറിക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ഇനതറില്  614  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2019-20  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  ഈ  ശഗീര്ഷകതറിരല  ബ ഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷന്
2,945 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം രചെലവട 3,003.83 പകപ്പോടെറി രൂപയുമപ്പോണട.

ബ ഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  2945  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച പശഷയം അധറിക തുക ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട  രപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിക്കുകയുയം
അഡഗീഷണല് ആതകറപസഷന് മുപഖന  155  പകപ്പോടെറി രൂപ  (RS.2945 Crore (BE)+Rs.
155 crore(AA)=Rs.3100 Crore) ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് അനുവദറിക്കുകയുയം രചെയ്തറിട്ടുണട.

അധറിക രചെലവട റഗുലകറസട രചെയ്യുനതറിനട നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 38)

2075-00-103-93-05-(2)―ജറിലപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി   ഓഫഗീസുകള്  -  ഓഫഗീസട  രചെലവകള്  
കവദനത രചെലവട

ജറിലപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഓഫഗീസുകളറില് കവദനത രചെലവട  ഇനതറില് അനുവദറിച്ച തുക
2019-2020  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷരത  രചെലവട  വഹറിക്കുനതട  തറികച്ചുയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  9  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2019-20  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  ഈ  ശഗീര്ഷകതറിരല  ബ ഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷന്
11,00,000  രൂപയുയം ആരക രചെലവട  19,14,559  രൂപയുമപ്പോണട.  വകുപട  ആവശദരപടതറിന്
പകപ്പോരയം ബഡ്ജറട രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി അനുവദറിച്ച  11,00,000 രൂപയട പുറപമ 2,50,000 രൂപ
റഗീ  അപപപ്പോപറിപയഷന്  മുപഖനയുയം  7,50,000 രൂപ  അഡഗീഷണല്  ആതകറപസഷന്
മുപഖനയുയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

അധറിക രചെലവട റഗുലകറസട രചെയ്യുനതറിനട നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 39)

2075-00-103-93-05-(3)―ജറിലപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി   ഓഫഗീസുകള്  -  ഓഫഗീസട  രചെലവകള്  
രടെലറിപഫപ്പോണ്  രചെലവട

ഈ ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  4  ലക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  ഈ  ശഗീര്ഷകതറിരല  ബ ഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷന്
11,02,000 രൂപയുയം ആരക രചെലവട 11,30,635  രൂപയുമപ്പോണട. 

ബഡ്ജറട രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി അനുവദറിച്ച 11,02,000 രൂപ പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച
പശഷയം  അധറികതുക  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട  രപപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുകയുയം
റഗീ  അപപപ്പോപറിപയഷന്  മുപഖന  1,37,000  രൂപ  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിക്കുകയുയം
രചെയ്തറിട്ടുണട. 

2020  മപ്പോര്ച്ചട  മപ്പോസരത പലപ്പോക്കട  ഡസൗണ്,  ട്രഷററി  നറിയന്ത്രണയം എനറിവ കപ്പോരണയം
യഥപ്പോസമയയം  ബറിലകള് സമര്പറിക്കപ്പോന് ഓഫഗീസുകള്ക്കട  സപ്പോധറിക്കപ്പോരത വനതറിനപ്പോല് റഗീ
അപപപ്പോപറിപയഷന്  മുപഖന  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ഫണട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന്
കഴെറിഞറിടറില.  

ബപ്പോലന്സട തുക സറണര് രചെയ്യുനതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 40)

2075-00 -103-93-06―ജറിലപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി ഓഫഗീസുകള്   -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

നപ്പോലട ജറിലപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി ഓഫഗീസുകളുയം  15 സബട ഓഫഗീസുകളുയം വപ്പോടെകരക്കടറിടെതറില്
പവര്തറിക്കുനതറിനപ്പോല്   2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  വപ്പോടെകയറിനതറില്
50.92  ലക്ഷയം  രൂപ  രചെലവട  പതഗീക്ഷറിക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്
15.21  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2019-20  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  ഈ  ഇനതറിരല  ആരക  രചെലവട  59,64,031
രൂപയപ്പോണട.

ബഡ്ജറട രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി അനുവദറിച്ച 35,71,000 രൂപ പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച
പശഷയം  അധറിക  ത ജുക  അനുവദറിക്കുനതറിനട  രപപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുകയുയം
23,25,000 രൂപ അഡഗീഷണല് ആതകറപസഷന് മുപഖന അനുവദറിക്കുകയുയം രചെയ്തറിട്ടുണട.  

അധറികരചെലവട റഗുലകറസട രചെയ്യുനതറിനട നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 41)

2075-00-103-89―സയംസപ്പോന ഭപ്പോഗദക്കുററി  -  രസകനരറിററി ഡറികസന് ലപ്പോബട   സപ്പോപറിക്കല് 

രസകനരറിററി  ഡറികസന്  ലപ്പോബറിരല  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  ശമ്പളയം,  കണ്സല്ടന്സറി
ചെപ്പോര്ജട,   യപ്പോത്രപ്പോബത,   ടെറിക്കറട   എകട സപ്പോമറിപനഷന്  ചെപ്പോര്ജട   എനറിവ    ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്    നറിനയം   വഹറിക്കുനതറിനപ്പോല്   ഈ  ഇനതറില്  12  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2019-20  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  ഈ  ഇനതറിരല  ആരക  രചെലവട  7,36,320
രൂപയപ്പോണട. 

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി
തുകരയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറില.  അഡഗീഷണല്  ആതരറപസഷന്  മുപഖന  ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില്  24,45,000 രൂപ  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

അധറികരചെലവട റഗുകലകറസട രചെയ്യുനതറിനട നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്   Taxes-H1/246/2019-Taxes.  തഗീയതറി  13-11-2020;
36  മുതല്  41  വരരയുള്ള   ഖണറികകളറിരല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  നറികുതറി  വകുപട
ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  പത്രറിക  27-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം   അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം
ആയതറിപന്മേലുള്ള കപ്പോലതപ്പോമസ പത്രറിക 13-1-2021-ല് സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 44)

2075-00-800-94―ഡറിഫന്സട  സര്വ്വഗീസുകളറിരല  ധഗീരതയ്ക്കുള്ള  കഗീര്തറിമുദ്ര
ക്കര്ഹരപ്പോയവര്ക്കുയം  ആശ്രറിതര്ക്കുയം  കദപ്പോഷട   അവപ്പോര്ഡട   മറ്റു
രചെലവകള്

ഗപ്പോലനററി  അവപ്പോര്ഡട പജതപ്പോക്കള്ക്കട  1  ലക്ഷയം രൂപ മുതല് 25  ലക്ഷയം രൂപ വരര
നല്കറി വനറിരുന കദപ്പോഷട അവപ്പോര്ഡട  2  ലക്ഷയം രൂപ മുതല് 50  ലക്ഷയം രൂപ  വരരയപ്പോയുയം
പനപ്പോണ് ഗപ്പോലനററി  അവപ്പോര്ഡട പജതപ്പോക്കള്ക്കട  10,000  രൂപ മുതല്  50,000  രൂപ  വരര
നല്കറി  വനറിരുന  കദപ്പോഷട അവപ്പോര്ഡട  25,000  രൂപ മുതല്  1  ലക്ഷയം രൂപ വരരയപ്പോയുയം
വര്ദറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  50  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

893/2022.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2075-00-800-94  ഡറിഫന്സട  സര്വ്വഗീസുകളറിരല  ധഗീരതയ്ക്കുള്ള  കഗീര്തറിമുദ്ര

ക്കര്ഹരപ്പോയവര്ക്കുയം  ആശ്രറിതര്ക്കുയം  കദപ്പോഷട   അവപ്പോര്ഡട   മറ്റു   രചെലവകള്  എന

കണക്കറിനതറില്  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ആരക  50 ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട

അനുവദറിച്ചതട.   അതറില്  നറിനയം  45,99,000  രൂപ  വറിവറിധ  പുരസപ്പോര  പജതപ്പോക്കള്ക്കട

അനുവദറിച്ചറിരുന.

സബ്ജകട  കമറിററിയുരടെ  ശറിപപ്പോര്ശപകപ്പോരയം  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുക

അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  രപപ്പോപപപ്പോസല്  ധനകപ്പോരദവകുപറിനട

സമര്പറിച്ചറിരുരനങറിലുയം  പസ്തുത  രപപ്പോപപപ്പോസല്  ധനവകുപട   നറിരസറിച്ചറിട്ടുള്ളതുയം  പമല്

ആവശദയം അടുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷപതയട മപ്പോററി വയ്ക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.

ഇപകപ്പോരയം  അധറിക  തുക  അനുവദറിയപ്പോതതറിനപ്പോല്  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം

പസജുത ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം അനുവദറിപക്കണ 32,00,000 രൂപ 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷരത ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറില് നറിനമപ്പോണട അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  SW3/11/2020/കസ.പക്ഷ.വ.  തഗീയതറി  19-10-2020

44-ാം  ഖണറികയറിരല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് കസനറികപക്ഷമ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി

പത്രറിക  27-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം   അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള

കപ്പോലതപ്പോമസ പത്രറിക 13-1-2021-ല് സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 48)

2075-00-800-78―മറട  രചെലവകള്  -  വഖഫട  പബപ്പോര്ഡറിരന  സപ്പോമൂഹദപക്ഷമ

പവര്തനതറിനുപവണറിയുള്ള പപതദക ധനസഹപ്പോയയം

പകരള  പസ്റ്റേറട  വഖഫട  പബപ്പോര്ഡട  പസപ്പോഷദല്  രവല്ഫയര്   (പകരള)  സട കഗീയം  പകപ്പോരയം

നല്കറിവരുന മപ്പോരകപരപ്പോഗ ചെറികറില്സപ്പോ ധനസഹപ്പോയയം,   വറിവപ്പോഹധനസഹപ്പോയയം  എനഗീ

ഇനങ്ങളറില്   2014  വര്ഷയം   മുതല്   ലഭറിച്ച  അപപക്ഷകര്ക്കട  മുടെങ്ങറി  കറിടെക്കുന

ധനസഹപ്പോയയം  നല്കുനതറിനുയം പതറിമപ്പോസ രപന്ഷന് വറിതരണയം സമയബനറിതമപ്പോയറി

രകപ്പോടുത്തു തഗീര്ക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറിപലക്കട   ഇപപപ്പോള് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന

തുക   അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്   8.68  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.
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2017-18  മുതല്  2019-20  വരരയുള്ള  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷങ്ങളറില്  പകരള  പസ്റ്റേറട

വഖഫട  പബപ്പോര്ഡറിനട  പസപ്പോഷദല്  രവല്രഫയര്  ഗപ്പോനട  ഇനതറില്  നല്കപ്പോന്  കുടെറിശറിക

ആയറിട്ടുള്ള 119.76 ലക്ഷയം രൂപ 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  റവ-എഫട2/301/2019-റവ.,  തഗീയതറി  11 -11-2020;

ഖണറിക നമ്പര്  48-രല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് റവനന വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പത്രറിക

27-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം   അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസ

പത്രറിക 13-1-2021-ല് സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 50)

3454-02-112-89―സപ്പോമ്പതറികസറിതറി  വറിവരകണക്കുകള്  -  ഭപ്പോരതഗീയ  സറിതറി  വറിവര

കണക്കട  ശക്തറിരപടുതല്   പദതറി     (  ഐ  .  എസട  .  എസട  .  പറി  .)

സയംസപ്പോന പദതറി

പസ്റ്റേറട അക്കപ്പോദമറി ഓണ് സ്റ്റേപ്പോററിസ്റ്റേറിക്കല് അഡട മറിനറിപസ്ട്രേഷന്  (SASA) രട്രയറിനറിയംഗട

ഇന്സട ററിറനടറിരന   നറിര്മപ്പോണപവര്തനങ്ങള്ക്കട   4.41  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഭരണപ്പോനുമതറി

ലഭറിച്ചറിരുനരവങറിലുയം   2018-19 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  ലഭദമപ്പോയ തുക   3.31 പകപ്പോടെറി രൂപ

മപ്പോത്രമപ്പോണട.  രകടറിടെ നറിര്മപ്പോണ പവര്തനങ്ങള്  അടുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  തരന

പൂര്തറിയപ്പോപക്കണതറിനപ്പോല്   ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  1.10  പകപ്പോടെറി   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി   വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറിക  തുക  അനുവദറിച്ചറില.  സപ്പോസപ്പോയുരടെ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള്

സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്തറികരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  വറിഷയ  നറിര്ണ്ണയ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

രചെയ്ത 1.10 പകപ്പോടെറി രൂപ (ഒരു പകപ്പോടെറി പതട ലക്ഷയം രൂപ മപ്പോത്രയം) ''3454-02-112-89-00-

34-03-P-V''  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുകയപ്പോയറി  അനുവദറിക്കണരമന  ആവശദയം

തല്ക്കപ്പോലയം പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് നറിര്വപ്പോഹമറില എനയം പദതറിക്കപ്പോയറി പകന്ദ്രതറില് നറിനയം

ലഭറിച്ച  തുകയുരടെ  വറിനറിപയപ്പോഗയം,  പവര്തറികളുരടെ  പുപരപ്പോഗതറി,  തഗീര്പപ്പോക്കപ്പോന്
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അവപശഷറിക്കുന  ബറിലകളുരടെ  വറിശദപ്പോയംശയം  എനറിവ സഹറിതയം  ശറിപപ്പോര്ശ  ലഭദമപ്പോക്കുന

മുറയട അധറിക തുക വകയറിരുത്തുന കപ്പോരദയം പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട എനയം 23/09/2020-രല

ബറി1/368/2019/പപ്പോനറിയംഗട  നമ്പര്  കതട  പകപ്പോരയം  സപ്പോമ്പതറിക  സറിതറിവറിവരക്കണക്കട

വകുപട ഡയറകരറ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്   368/ബറി1/2019/പപ്പോനറിയംഗട,  തഗീയതറി  17-11-2020;
50-ാം  ഖണറികയറിരല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ആസൂത്രണ  സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരദ  വകുപട
ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  പത്രറിക  27-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം   അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം
ആയതറിപന്മേലുള്ള കപ്പോലതപ്പോമസ പത്രറിക 13-1-2021-ല് സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 52)

7610-00-800-95(02)―സര്ക്കപ്പോര്  ഉപദദപ്പോഗസന്മപ്പോര്ക്കട  നല്കുന  പലറിശയറിലപ്പോത
മുന്കൂറുകള്   -   പനപ്പോണ് ഗസറഡട ഉപദദപ്പോഗസര്

ഈ ഇനതറില് മുന്വര്ഷരത രചെലവട കണക്കറിരലടുതട നടെപട വര്ഷയം  കൂടുതല്
രചെലവട  പതഗീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ശഗീര്ഷകതറില്  ഇപപപ്പോള്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയം പരദപ്പോപ്തമല. ആയതറിനപ്പോല്  3 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

സയംസപ്പോനരത  പനപ്പോണ്  ഗസറഡട  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട  നല്കറി  വരുന  മുന്കൂര്
പലറിശരഹറിത ചെറികറിതപ്പോ വപ്പോയ്പകള്ക്കപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  8,25,00,000  രൂപ
(എട്ടുപകപ്പോടെറി  ഇരുപതറിയഞ്ചു ലക്ഷയം രൂപ മപ്പോത്രയം)  വകയറിരുതറിയറിരുന.  അപപക്ഷകര്
അധറികമപ്പോയറി  വന  സപ്പോഹചെരദതറില്,  അധറിക  ധനപ്പോനുമതറി  വഴെറി  75,00,000  രൂപ
(എഴുപതറിയഞട  ലക്ഷയം  രൂപ  മപ്പോത്രയം)  അനുവദറിക്കരപടറിട്ടുണട  [G.O.  (Rt.)  No.1770/
2020/Fin.  dated  2-3-2020  പകപ്പോരയം  50,00,000  G.O.  (Rt.)  No.1549/2020/Fin.
dated 25-2-2020 പകപ്പോരയം 25,00,000], എനപ്പോല് പലറിശരഹറിത വപ്പോയ്പയുരടെ  പപ്പോധപ്പോനദയം
കണക്കറിരലടുതട  ബഹ.ധനമന്ത്രറിയുരടെ ഉതരവറിരന കൂടെറി അടെറിസപ്പോനതറില്  അനുമതറി
ലഭദമപ്പോക്കറി  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  നറിനയം  ആരക  9,18,22,611  രൂപ  (as  per  BAMS)
അധറികമപ്പോയറി 18,22,611 രൂപ രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട. 

ഇതറില് അധറിക ധനപ്പോനുമതറി വഴെറി  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  75,00,000  രൂപയുയം കൂടുതലപ്പോയറി
രചെലവഴെറിച്ച 18,22,611 രൂപയുയം പചെര്തട ആരക 93,22,611 രൂപ G. O. (Rt.) No.3273/
2020/Fin.  dated 28-5-2020 പകപ്പോരയം ക്രമഗീകരറിച്ചട ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 53)

7610-00-800-90―മറട  വപ്പോയ്പകള്  -  കപ്പോസട    IV      ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  രപണ്  മക്കളുരടെ
വറിവപ്പോഹരച്ചലവകള് പനരറിടുനതറിനപ്പോയുള്ള  മുന്കൂര് വപ്പോയ്പ

മുന്വര്ഷരത  രചെലവട  കണക്കറിരലടുതട  2019-2020 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്
ഈ ശഗീര്ഷകതറില് കൂടുതല് രചെലവട പതഗീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്   അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള ത ജുക
പരദപ്പോപ്തമല.   ആയതറിനപ്പോല്   50  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

കപ്പോസട പഫപ്പോര് ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ രപണ്മക്കളുരടെ വറിവപ്പോഹരചെലവകള് പനരറിടുനതറിനുള്ള
മുന്കൂര്  വപ്പോയ്പകള്ക്കപ്പോയറി   2019-20-രല  ബഡ്ജററില്  35,00,000  രൂപ  (മുപതറിയഞ്ചു
ലക്ഷയം രൂപ മപ്പോത്രയം)  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.  അപപക്ഷകര് കൂടുതലപ്പോയ സപ്പോഹചെരദതറില്
55,00,000  (അന്പതറിയഞട  ലക്ഷയം  രൂപ  മപ്പോത്രയം)  അധറിക  ധനപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി
പനടെറിയറിരുന.  ആയതറില്  പശഷറിച്ച  73,40,000 രൂപ   (എ ഴുപതറിമൂനട  ലക്ഷതറി
നപ്പോല്പതറിനപ്പോയറിരയം രൂപ മപ്പോത്രയം) രചെലവപ്പോയറിട്ടുണട. പശഷറിച്ച 38,40,000 രൂപ (മുപതറിരയടട
ലക്ഷതറി നപ്പോല്പതറിനപ്പോയറിരയം രൂപ മപ്പോത്രയം) ക്രമഗീകരറിക്കപ്പോനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട. 

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര്  എല്.2/213/2020-ധന.,  തഗീയതറി 5-10-2020;  52, 53
എനഗീ  ഖണറികകളറിരല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി
പത്രറിക 27-7-2021-രല സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിച്ചു. ]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 58)

ഇലകട ട്രറിക്കല്  ഇന്സട രപകട ടെപറററില്   NOC  ലഭറിക്കുനതറിനുള്ള   കപ്പോലതപ്പോമസയം
കപ്പോരണയം നറിരവധറി പറി.ഡബന.ഡറി വര്ക്കുകള് പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോനുയം  പണറി  പൂര്തറിയപ്പോയ
രകടറിടെങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോനുയം  കഴെറിയുനറിരലനയം,  കറിഫട ബറിയറിലുള്രപടുതറി ആരയംഭറിച്ച
കപ്പോതട  ലപ്പോബുകള്,  ആശുപത്രറികള്   തുടെങ്ങറിയവ   പവര്തന  സജമപ്പോക്കപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുനറിരലനയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ഇതരതറിലുള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസയം
ഒഴെറിവപ്പോക്കുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ   സയംവറിധപ്പോനയം  ഏര്രപടുതണരമനയം   കപ്പോലതപ്പോമസയം
വനറിട്ടുള്ള പകസ്സുകള് ആഭദന്തരമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  അടെറിയന്തരനടെപടെറി സസ്വഗീകരറിക്കണരമനയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

ഇലകട ട്രറിക്കല് ഇന്സട രപകട ടെപറററില് നറിനയം  NOC  ലഭറിക്കുനതറിനുള്ള കപ്പോലതപ്പോമസയംമൂലയം
പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കപ്പോരത പപപ്പോയ  43  പറി.ഡബന.ഡറി.  വര്ക്കുകള്ക്കപ്പോണട  വറിവറിധ
ജറിലകളറിലപ്പോയറി  NOC  നല്കപ്പോനുള്ളതട.  പഡപ്പോയറിയംഗുകളറിരല  നനനതകള്  പരറിഹരറിച്ചട
പുതുക്കറി  സമര്പറിക്കപ്പോത  17  എണ്ണവയം  പതറിഷപ്പോപനങ്ങളുരടെ  പരറിപശപ്പോധന
നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  പൂര്തറികരണ  ററിപപപ്പോര്ടട   സമര്പറിക്കപ്പോത  14  എണ്ണവയം  കവദനത



30

പതറിഷപ്പോപന  പരറിപശപ്പോധനയറില്  കണ  നനനതകള്  പരറിഹരറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കപ്പോത 12  എണ്ണവയം  ഇതറില്  ഉള്രപടുന.  ഈ  നനനതകള്  പരറിഹരറിച്ചട
രപപ്പോതുമരപ്പോമതട വകുപറില് നറിനയം മറുപടെറി ലഭറിക്കുന മുറയട  NOC നല്കുന നടെപടെറികള്
ഉടെന് സസ്വഗീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്   PWR-A3/146/2019-POWER.  തഗീയതറി  12-3-2021;
58-ാം ഖണറികയറിരല രപപ്പോതുശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ഊര്ജ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി
പത്രറിക  15-12-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം   അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള
കപ്പോലതപ്പോമസ പത്രറിക 10-6-2021-ല് സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് 61)

എകട കസസട  വകുപറിരന  പനരറിട്ടുള്ള  പമല്പനപ്പോടതറില്  സട കൂള്/പകപ്പോപളജട
വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികരള   ഉള്രപടുതറി  ലഹരറിവറിരുദ  കബുകളുരടെ  പനതൃതസ്വതറില്  നടെത്തുന
ലഹരറിമരുനപപയപ്പോഗതറിരനതറിരരയുള്ള  പബപ്പോധവല്ക്കരണവയം  ലഹരറിവറിരുദ
പവര്തനങ്ങളുയം  രപപ്പോതുജനങ്ങളറിപലയട ക്കട  എത്തുനറിരലനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ലഹരറിമരുനപപയപ്പോഗതറിരന  ദൂഷദഫലങ്ങരളക്കുററിച്ചട  അവപബപ്പോധയം സൃഷ്ടറിക്കുനതറിപലയപ്പോയറി
പബപ്പോധവല്ക്കരണ  പസയംഗങ്ങള്ക്കട  പകരയം  ലഹരറിമരുനട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനവര്ക്കു
ണപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധദതയുള്ള  പരപ്പോഗങ്ങള്, ലഹരറിമരുനപപയപ്പോഗയംമൂലയം വപ്പോയട,  ശസ്വപ്പോസപകപ്പോശയം,
വൃക്കകള് തുടെങ്ങറി വറിവറിധ ശരഗീരഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കട പരപ്പോഗയം ബപ്പോധറിക്കുപമ്പപ്പോഴുണപ്പോകുന മപ്പോറങ്ങള്,
ലഹരറിമരുനപപയപ്പോഗയം   മൂലമുണപ്പോകുന  ശപ്പോരഗീരറിക  മപ്പോനസറിക  പശ്നങ്ങള്  ഇവരയലപ്പോയം
തുറനകപ്പോട്ടുന  വറിവറിധ  ദൃശദങ്ങള്  രപപ്പോതുസലങ്ങളറില്  പദര്ശറിപറിക്കുനതറിനുയം
ഹൃസസ്വചെറിത്രങ്ങള് കലണറുകള് എനറിവ  കപ്പോമ്പസുകളറില് പദര്ശറിപറിക്കുകയുയം  വറിതരണയം
രചെയ്യുകയുയം രചെയ്യുനതറിനുയം   ഇവയുരടെ ദൂഷദഫലങ്ങള്  പത്ര-ദൃശദ-ശ്രവദ മപ്പോധദമങ്ങളറിലൂരടെ
നറിരന്തരയം  പരസദരപടുത്തുനതറിനുമുള്ള നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിക്കണരമനട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

ജറിലകളറില് നടെത്തുന പബപ്പോധവത്കരണ പവര്തനങ്ങളറില് ലഹരറിമരുനട ഉപപയപ്പോഗയം
മൂലമുണപ്പോകുന  ശപ്പോരഗീരറിക  മപ്പോനസറിക പശ്നങ്ങള്  വറിവരറിക്കുന പനപ്പോടഗീസുകളുയം  പപപ്പോസ്റ്റേറുകളുയം
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനണട.  രപപ്പോതുസലങ്ങളറില് സയംഘടെറിപറിക്കുന പബപ്പോധവത്കരണ സ്റ്റേപ്പോളുകളറില്
ലഹരറിമരുനപപയപ്പോഗയം മൂലയം വപ്പോയട,  ശസ്വപ്പോസപകപ്പോശയം,  കരള് ഹൃദയയം,  വൃക്ക തുടെങ്ങറി വറിവറിധ
ശരഗീരഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കട  പരപ്പോഗയം  ബപ്പോധറിക്കുപമ്പപ്പോഴുണപ്പോകുന  മപ്പോറങ്ങള്  എനറിവയുള്രക്കപ്പോള്ളുന
പബപ്പോധവത്കരണ ചെറിത്രങ്ങളുയം പനപ്പോടഗീസുകളുയം പദര്ശറിപറിക്കുകയുയം  ലഘുപലഖകള് വറിതരണയം
നടെത്തുകയുയം രചെയ്തറിട്ടുളളതപ്പോണട.  സ്കൂളുകളറിലുയം പകപ്പോപളജുകളറിലുയം ലഹരറിയുരടെ ദൂഷദഫലങ്ങള്
പതറിപപ്പോദറിക്കുന  പപപ്പോസ്റ്റേര്  പദര്ശനയം,  ഹൃസസ്വചെറിത്ര  പദര്ശനയം  എനറിവ  നടെതറിയറിട്ടുണട.
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എഫട.എയം.  പറഡറിപയപ്പോകള്,  പമുഖ ടെറി.വറി.  ചെപ്പോനലുകള്,  അച്ചടെറി മപ്പോധദമങ്ങള് എനറിവ വഴെറി
ലഹരറി  വറിരുദ  പചെപ്പോരണയം  ലക്ഷദയംവച്ചുള്ള  സപനശങ്ങള്  പചെരറിപറിക്കുനണട.  വറിമുക്തറി
മറിഷരന  രവബ്രസറട,   നവമപ്പോധദമങ്ങളപ്പോയ  പഫസ്ബുക്കട,  വപ്പോട്സടആപട  എനറിവയറിലൂരടെ
അനറിപമഷന്  പപപ്പോരലയുള്ള  സപ്പോധദതകള്  ഉപപയപ്പോഗരപടുതറിയുയം,  പപപ്പോസ്റ്റേറുകള്  പട്രപ്പോള്
ഇപമജുകള് തുടെങ്ങറിയവയറിലുരടെയുയം ലഹരറി വറിരുദ സപനശങ്ങള് പചെരറിപറിക്കുനണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  73/ജറി2/2019/നറി.വ.,  തഗീയതറി  21-12-2020;
61-ാം  ഖണറികയറിരല  രപപ്പോതുശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  നറികുതറി  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി
പത്രറിക  27-7-2021-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള
കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 13-1-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]

(iv) ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുരടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട   ററിപപപ്പോര്ടട  (2020-21)
(ഫയല് നമ്പര്1810/സബട.സറി.ഇ 2/2020/നറി.രസ.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 5)

2045-00-103-99-06―ഇലകറിക്കല് ഇന്രസ്പെകപററട   -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

ഇലകറിക്കല് ഇന്രസ്പെകപററട വകുപറിരന ചെഗീഫട ഓഫഗീസട പവര്തറിക്കുന ഹസൗസറിയംഗട
പബപ്പോര്ഡട  രകടറിടെ  സമുച്ചയതറിരന  വപ്പോടെകയപ്പോയറി  30.39379  ലക്ഷയം  രൂപ  ഹസൗസറിയംഗട
പബപ്പോര്ഡറിനട  കുടെറിശറികയപ്പോയറി  നല്പകണതുണട.  പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  ഇപപപ്പോള്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  30.39379  ലക്ഷയം  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഇലകറിക്കല് ഇന്രസ്പെകപററട വകുപറിരന ചെഗീഫട ഓഫഗീസട പവര്തറിക്കുന ഹസൗസറിയംഗട
പബപ്പോര്ഡട  മനറിര  സമുച്ചയതറിരന  വപ്പോടെകയപ്പോയറി  ഹസൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡറിനട  നല്പകണ
30.39379  ലക്ഷയം  രൂപ  ഉള്രപരടെയുള്ള  കുടെറിശറികകള്  4-5-2020  തഗീയതറിയറിരല
G.O. (Rt) No. 2922/2020/Fin നമ്പര് സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട പകപ്പോരയം രസററില് രചെയ്തറിട്ടുള്ള
വറിവരയം പകരള പസ്റ്റേറട ഹസൗസറിയംഗട പബപ്പോര്ഡട രസക്രടററി, 2-6-2020 തഗീയതറിയറിരല KSHB
HO/253/2019-R1-Rent  നമ്പര്  കതറിലൂരടെ,  ചെഗീഫട  ഇലകറിക്കല്  ഇന്രസ്പെകരറ
അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.  ആയതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്ത പകപ്പോരയം 30.39379 ലക്ഷയം രൂപ
വപ്പോടെകയറിനതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുപതണതറില എനട കപ്പോണുന.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  :  PWR-A3/63/2020-POWER  തഗീയതറി  7-12-2021;
5-ാംഖണറികയറിരല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ഊര്ജ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറിപത്രറിക
30-6-2021-രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച്ചു]
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 6)

2030-01-101-99―മുദ്രപത്രങ്ങള് ജുഡഗീഷദല്   -   സ്റ്റേപ്പോമ്പറിരന വറില

നപ്പോസറികട  ഇന്തദ  രസകനരറിററി  പസറില്  നറിനയം  വപ്പോങ്ങറിയ  മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെയുയം
സ്റ്റേപ്പോമ്പുകളുരടെയുയം  അച്ചടെറി  കൂലറിയപ്പോയറി  44.14  ലക്ഷയം  രൂപയുരടെ  ബറിലകള്  കൂടെറി
ലഭറിച്ചതറിനപ്പോലുയം 1-10-2019 മുതല് 31-3-2020 വരരയുള്ള കപ്പോലയളവറിപലക്കട സയംസപ്പോനതറി
നപ്പോവശദമപ്പോയ  മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെയുയം  സ്റ്റേപ്പോമ്പുകളുരടെയുയം  അച്ചടെറി  കൂലറിയുരടെ  30%  മുന്കൂര്  തുക
നല്കുനതറിനുയം  1-7-2017 മുതല് അച്ചടെറി കൂലറി ബറിലറിപന്മേല്  12%  ബറില്തുക ജറി.എസട.ററി.
ആയറി അധറികയം നല്പകണതറിനപ്പോലുയം  നറിലവറിരല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആകയപ്പോല്
പസ്തുത  ശഗീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരറി   കപ്പോരണയം  പലപ്പോക്ഡസൗണ്  ആയതറിനപ്പോല്  മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെയുയം
സ്റ്റേപ്പോമ്പുകളുരടെയുയം  ആവശദയം  ഗണദമപ്പോയറി  കുറഞതറിനപ്പോലുയം  അച്ചടെറി  സയംബനറിച്ച
അനറിശറിതപ്പോവസ  കപ്പോരണവയം  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി  വനറില.   ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക
വകയറിരുതറിയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് -7)

2030-02-101-99―മുദ്രപത്രങ്ങള് പനപ്പോണ് ജൂഡഗീഷദല്   -   സ്റ്റേപ്പോമ്പറിരന വറില 

നപ്പോസറികട  ഇന്തദ  രസകനരറിററി  പസറില്  നറിനയം  വപ്പോങ്ങറിയ  മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെയുയം
സ്റ്റേപ്പോമ്പുകളുരടെയുയം അച്ചടെറി കൂലറിയപ്പോയറി  20.2483580  പകപ്പോടെറി രൂപ കൂടെറി നല്പകണതറിനപ്പോലുയം
1-10-2019 മുതല്  31-3-2020 വരരയുള്ള  കപ്പോലയളവറിപലക്കട  സയംസപ്പോനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെയുയം  സ്റ്റേപ്പോമ്പുകളുരടെയുയം  അച്ചടെറികൂലറിയുരടെ  30%മുന്കൂര്  തുക  നല്കുനതറിനുയം
1-7-2017 മുതല് അച്ചടെറി കൂലറി ബറിലറിന്പമല് 12% ബറില് തുക ജറി.എസട.ററി ആയറി അധറികയം
നല്പകണതറിനപ്പോലുയം  ഇപപപ്പോള്  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  തറികച്ചുയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  പമല്സപ്പോഹചെരദതറില് ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി 32 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരറി   കപ്പോരണയം  പലപ്പോക്ഡസൗണ്  ആയതറിനപ്പോല്  മുദ്രപത്രങ്ങളുരടെയുയം
സ്റ്റേപ്പോമ്പുകളുരടെയുയം  ആവശദയം  ഗണദമപ്പോയറി  കുറഞതറിനപ്പോലുയം  അച്ചടെറി  സയംബനറിച്ച
അനറിശറിതപ്പോവസ  കപ്പോരണവയം  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി  വനറില.   ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക
വകയറിരുതറിയറിടറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് -8)

2030-02-102-99―മുദ്രപത്ര വറില്പനരച്ചലവകള്

പനപ്പോണ് ജ ജുഡഗീഷദല് മുദ്രപത്ര വറില്പന വര്ദറിച്ചറിട്ടുള്ള സപ്പോഹചെരദതറില് ഡറിസസൗണട
ഇനതറില്  നല്കുന  തുകയുയം  (രചെലവട)  വര്ദറിക്കുനതറിനപ്പോല്  പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
3.5 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

24-4-2021  തഗീയതറിയറിരല  ജറി.ഒ.  (ആര്ടെറി.)  നമ്പര്  3699/2021/ഫറിന്.  ഉതരവട
പകപ്പോരയം 78,91,000 രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴെറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് -9)

2030-03-001-96-05-4―ജറിലപ്പോ ഓഫഗീസുകള്  -  ഓഫഗീസട രചെലവകള്  -   മററിനങ്ങള്

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  അണര്വപ്പോലനപവഷന്  നടെപടെറികളറിലൂരടെ
വകുപറിനട  100 പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്പരയം  സമപ്പോഹരറിക്കുവപ്പോന്  കഴെറിഞറിട്ടുരണങറിലുയം
2020-2021 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ബപ്പോക്കറിയുള്ള  അണര്വപ്പോലനപവഷന്  നടെപടെറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന്  സ്റ്റേപ്പോമ്പട  ആവശദമപ്പോകയപ്പോല്  ആയതറിപലക്കപ്പോയറി  ഇപപപ്പോള്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  തറികച്ചുയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  പമല്  സപ്പോഹചെരദതറില്
ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് 50 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അണര്  വപ്പോലനപവഷന്  നടെപടെറികള്ക്കപ്പോണട  അധറിക  ഫണട  ആവശദരപടറിരുനതട.
നറിലവറിരല ഫണട പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി വനറില.  അതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴെറിപയപ്പോ/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
അധറിക തുക വകയറിരുതറിയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് -10)

2030-03-001-95-05-4―സബട രജറിസ്ട്രേറി ഓഫഗീസുകള്  -  ഓഫഗീസട രചെലവകള്  -   മററിനങ്ങള്

കറിഫ്ബറി  പദതറി  പകപ്പോരയം  പണറികഴെറിപറിച്ച  ഓഫഗീസട  രകടറിടെങ്ങളറിപലക്കുള്ള മപ്പോറയം
സയംബനറിച്ച  രചെലവകള്ക്കുയം  മറട  കദനയംദറിന  രചെലവകള്ക്കുയം  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
10  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

893/2022.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

കഴെറിഞ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത പലപ്പോക്ഡസൗണുയം ആയതറിരന തുടെര്നട കദനയംദറിന
രചെലവകള് കുറഞതുയം കപ്പോരണയം നറിലവറിരല ഫണട പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക ഫണട
ആവശദമപ്പോയറി  വനറില.  അതറിനപ്പോല്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴെറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറിപയപ്പോ 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക വകയറിരുതറിയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് -11)

2030-03-001-95-06―സബട രജറിസ്ട്രേറി ഓഫഗീസുകള്   -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

സബ് രജറിസ്ട്രേപ്പോര്  ഓഫഗീസുകളുരടെ  വപ്പോടെകയറിനതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്,  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  25  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.  (Rt.)  6218/2020/Fin.  Dated  2-11-2020  പകപ്പോരയം  20  ലക്ഷയം  രൂപയുയം
G.O. (Rt)850/2021/Fin. Dated 30-1-2020 പകപ്പോരയം 58 ലക്ഷയം രൂപയുയം അഡഗീഷണല്
ആതകറപസഷന്  ആയുയം  G.O.  (Rt.)  3080/21/Fin.  Dated  28-3-2021  പകപ്പോരയം
45 ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴെറിയുയം അനുവദറിച്ചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് -12)

2030-03-001-90―രജറിപസ്ട്രേഷന് വകുപറിരന ആധുനറികവല്ക്കരണയം

കറിഫ്ബറി  പദതറിയറില്  ഉള്രപടുതറി  പണറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന  30 ഓഫഗീസട
രകടറിടെങ്ങളറില്  സബ് രജറിസ്ട്രേപ്പോര്  ഓഫഗീസുകള്  പവര്തന  സജമപ്പോക്കുനതറിനട  ഇരറിപറിടെ
സസൗകരദയം,  രറപക്കപ്പോര്ഡുകളുരടെ  സൂക്ഷറിപറിനട  ആധുനറിക  രഗീതറിയറിലുള്ള  പകപ്പോയംപപ്പോക്റ്റുകളുരടെ
സപ്പോപനയം എനറിവയപ്പോയറി നറിലവറില് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്   ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില്   2.54  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

G.O.  (Rt.)  2035/2021/Fin.  Dated  4-3-2021  പകപ്പോരയം  2,51,75,000  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴെറി അനുവദറിച്ചറിരുന.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട  നമ്പര് രജ3/101/2020/നറി.വ.,  തഗീയതറി  22-12-2021;  6  മുതല്
12  വരരയുള്ള  ഖണറികകളറിരല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  നറികുതറി  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നടെപടെറിപത്രറിക  23-3-2022-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിച്ചു.  ആയതറിപന്മേലുള്ള
കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-ല് സഭയറില് സമര്പറിച്ചു. 
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 13)

2039-00-001-99-04-1―പമല്പനപ്പോടയം   -   യപ്പോത്രപ്പോ രചെലവകള് യപ്പോത്രപ്പോബത

എകക്സൈസട  ഉപദദപ്പോഗസരുരടെ  യപ്പോത്രപ്പോബത  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  മപ്പോററി  നല്കപ്പോന്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി 15 ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി വകയറിരുതണരമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില് വകുപറിനട അനുവദറിച്ച വറിഹറിതതറില്  15-6-2020-വരര  49  ലക്ഷയം രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അധറിക ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 14)

2039-00-001-99-05 -1―പമല്പനപ്പോടയം   -   ഓഫഗീസട രചെലവകള്   -   രവള്ളക്കരയം

രവള്ളക്കരയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം അടെച്ചുതഗീര്ക്കപ്പോന് നറിലവറിരല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്,
ഈ ശഗീര്ഷകതറില് 3 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതയം  രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.  അധറികതുകയ്ക്കുള്ള
(300  in  thousands)   അപപക്ഷ  എഫട3/362/2020/നറി.വ.  എന  ഫയല്  നമ്പററില്
കകകപ്പോരദയം രചെയവരുന.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 15)

2039-00-001-99-05-4―പമല്പനപ്പോടയം   -   ഓഫഗീസട രചെലവകള്   -   മററിനങ്ങള്

എകക്സൈസട  സര്ക്കറിള്  ഓഫഗീസുകളറിരല  ഓഫഗീസട  രചെലവകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറിരല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത
ശഗീര്ഷകതറിപലക്കട  10  ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില് വകുപറിനട അനുവദറിച്ച വറിഹറിതതറില്  15-6-2020  വരര  17  ലക്ഷയം രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 16)

2039-00-001-99-15―പമല്പനപ്പോടയം   -   രഹസദ പസവന രചെലവകള്

എന്പഫപ്പോഴ് സ് രമനട പവര്തനയം കൂടുതല് ശക്തമപ്പോക്കുനതറിനട നറിലവറിരല വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  10  ലക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 17)

2039-00-001-99-21-2―പമല്പനപ്പോട യംപമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള് സയംരക്ഷണവയം  അറകുറപണറികളുയം

എകക്സൈസട  ഓഫഗീസുകളറില്  ഉപപയപ്പോഗതറില്  ഇരറിക്കുന  വപ്പോഹനങ്ങളുരടെ
സയംരക്ഷണതറിനുയം  അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   പമല്സപ്പോഹചെരദതറില്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറിപലക്കട  10  ലക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതയം  രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.   അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള
(Rs. 1,000 in thousands)   അപപക്ഷ എഫട3/362/2020/നറി.വ. എന ഫയല് നമ്പററില്
കകകപ്പോരദയം രചെയവരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 18)

2039-00-001-99-34-3―പമല്പനപ്പോടയം   -   മറട രചെലവകള്   -   മററിനയം

എകക്സൈസട  സര്ക്കറിള്  ഓഫഗീസുകളറിരല  ഓഫഗീസട  രചെലവകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  തറികച്ചുയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  10  ലക്ഷയം  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില് വകുപറിനട അനുവദറിച്ച വറിഹറിതതറില്  15 -6-2020-വരര  16  ലക്ഷയം രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില. 
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 19)

2039-00-001-99-45―പമല്പനപ്പോടയം   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  .

എകക്സൈസട  സര്ക്കറിള്  ഓഫഗീസുകളറിപലക്കട  അനുവദറിക്കരപടറിട്ടുള്ള  വപ്പോഹനങ്ങളുരടെ
പറി.ഒ.എല്. രചെലവകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട നറിലവറില് ഈ ശഗീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  25  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില് വകുപറിനട അനുവദറിച്ച വറിഹറിതതറില്  15-6-2020-വരര  96  ലക്ഷയം രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 20)

2039-00-001-98-02-4 ―പറഞട ഓഫഗീസുകള്  -  പവതനയം  -  കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ

എകക്സൈസട പറഞട ഓഫഗീസുകളറിരല കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട  രചെലവകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്
7 ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില് വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച വറിഹറിതതറില്  15-6-2020-വരര  3  ലക്ഷയം രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 21)

2039-00-001-98-04-1―പറഞട ഓഫഗീസുകള്  -  യപ്പോത്രപ്പോ രചെലവകള്  -  യപ്പോത്രപ്പോബത

എകക്സൈസട  പറഞട  ഓഫഗീസുകളറിരല  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള  യപ്പോത്രപ്പോബത  രചെലവകള്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   പമല്  സപ്പോഹചെരദതറില്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  5 ലക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില് വകുപറിനട അനുവദറിച്ച വറിഹറിതതറില്  15-6-2020-വരര  49  ലക്ഷയം രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില. 
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 22)

2039-00-001-98-05-4―പറഞട ഓഫഗീസുകള്  -  ഓഫഗീസട രചെലവകള്  -  മററിനങ്ങള്

എകക്സൈസട  പറഞട  ഓഫഗീസുകളറിരല  ഓഫഗീസട  രചെലവകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്
10 ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില് വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച വറിഹറിതതറില്  15-6-2020-വരര  7  ലക്ഷയം രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 23)

2039-00-001-98-06―പറഞട ഓഫഗീസുകള്  -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

എകക്സൈസട പറഞട ഓഫഗീസുകളറിരല വപ്പോടെക, കരയം,  നറികുതറി രചെലവകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറിരല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില് 25 ലക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതയം  രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.  അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള
Rs. 2,500  (in thousands)   അപപക്ഷ എഫട3/362/2020/നറി.വ. എന ഫയല് നമ്പററില്
കകകപ്പോരദയം രചെയവരുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 24)

2039-00-001-98-21-2―പറഞട  ഓഫഗീസുകള്  -    പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  -  സയംരക്ഷണവയം
അറകുറപണറികളുയം

എകക്സൈസട  പറഞട  ഓഫഗീസുകളറിരല  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളുരടെ  അറകുറപണറികളുരടെ
രചെലവകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട നറിലവറിരല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്
ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്  25 ലക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതയം  രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.   അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള
Rs. 2,500 (in thousands)  അപപക്ഷ എഫട3/362/2020/നറി.വ. എന ഫയല് നമ്പററില്
കകകപ്പോരദയം രചെയവരുന. 
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 25)

2039-00-001-98-34-3―പറഞട ഓഫഗീസുകള്  -   മറട രചെലവകള്  -  മററിനയം

എകക്സൈസട  പറഞട  ഓഫഗീസുകളറിരല  ഓഫഗീസട  രചെലവകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
10 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതയം  രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.   അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള
Rs. 1,000 (in thousands)  അപപക്ഷ എഫട3/362/2020/നറി.വ.  എന ഫയല് നമ്പററില്
കകകപ്പോരദയം രചെയവരുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 26)

2039-00-001-98-45―പറഞട ഓഫഗീസുകള്  -  പറി  .  ഒ  .  എല്  .

എകക്സൈസട  പറഞട  ഓഫഗീസുകളറിരല  ഇനന  രചെലവകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറിരല  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില് 45 ലക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതയം  രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.   അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള
Rs. 4,500 (in thousands)  അപപക്ഷ എഫട3/362/2020/നറി.വ. എന ഫയല് നമ്പററില്
കകകപ്പോരദയം രചെയവരുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 27)

2039-00-001-97-05-4―വറിജറിലന്സട വറിഭപ്പോഗയം   -   ഓഫഗീസട രചെലവകള്  -  മററിനങ്ങള്

വറിജറിലന്സട ഓഫഗീസറിരല ഓഫഗീസട രചെലവകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട
നറിലവറിരല  വറിഹറിതയം  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്,  10,000  രൂപ  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതതറില്  15-6-2020  വരര  15,000  രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 28)

2039-00-001-97-21-2―വറിജറിലന്സട വറിഭപ്പോഗയം   -   പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -   സയംരക്ഷണവയം
അറകുറപണറികളുയം

വറിജറിലന്സട  ഓഫഗീസുകളറിരല  വപ്പോഹനങ്ങളുരടെ  അറകുറപണറികളുയം  സയംരക്ഷണവയം
സയംബനറിച്ച  രചെലവകള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ച
വറിഹറിതയം  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്,  അധറികമപ്പോയറി  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  25,000  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതതറില്  15-6-2020  വരര  5,000  രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 29)

2039-00-001-97-45―വറിജറിലന്സട വറിഭപ്പോഗയം   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  .

വറിജറിലന്സട  ഓഫഗീസറിരല  ഇനന രചെലവകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനട
നറിലവറിരല വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്,  ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് 25,000  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതയം  രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.   അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള
Rs.  50  (in  thousands)   അപപക്ഷ എഫട3/362/2020/നറി.വ.  എന ഫയല് നമ്പററില്
കകകപ്പോരദയം രചെയവരുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 30)

2039-00-001-94-21-1―എകക്സൈസട  വകുപറിരന നവഗീകരണയം  -    പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്    -
വപ്പോഹനങ്ങള് വപ്പോങ്ങല്

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  എകക്സൈസട  വകുപറില്  65  മഹഗീന്ദ്ര  ററി.യു.വറി.
വപ്പോങ്ങറിയതറില്  4.98  പകപ്പോടെറി രൂപ കമ്പനറിക്കട നല്കപ്പോനുണട.  പമല് സപ്പോഹചെരദതറില് ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില് 4.98 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  എകക്സൈസട  വകുപറില്  65  മഹഗീന്ദ്ര  ററി.യു.വറി.
വപ്പോങ്ങറിയതറില്  4.98  പകപ്പോടെറി രൂപ കമ്പനറിക്കട നല്കുനതറിനടെക്കയം മറട  രചെലവകള്ക്കപ്പോയറി
2039-00-001-94  എകക്സൈസട  വകുപറിരന  നവഗീകരണയം  (പദതറിയറിനയം)  എന
ശഗീര്ഷകതറില്  8.33  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുനതട
എഫട3/133/2020/നറി.വ. എന ഫയല് നമ്പററില് കകകപ്പോരദയം രചെയവരുനതുയം എകക്സൈസട
കമഗീഷണപറപ്പോടെട അധറിക വറിവരയം ആരപ്പോയുകയുയം രചെയ്തറിട്ടുണട.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 31)

2039-00-001-94-3―എകക്സൈസട വകുപറിരന നവഗീകരണയം  -   മററിനയം

എകക്സൈസട  വകുപറിരന കഗീഴെറില് വറിവറിധ ജറിലകളറില് ഡറിജറിറല് വയര്ലസട  സറിസ്റ്റേയം
സപ്പോപറിക്കുനതുമപ്പോയറി  ബനരപട  പവര്തനങ്ങള്  നടെക്കുനതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട. ആകയപ്പോല് ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  4.2714  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2039-00-001-94  എകക്സൈസട  വകുപറിരന  നവഗീകരണയം  (പദതറിയറിനയം)  എന
ശഗീര്ഷകതറില്  8.33  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുനതട
എഫട3/133/2020/നറി.വ. എന ഫയല് നമ്പററില് കകകപ്പോരദയം രചെയവരുനതുയം എകക്സൈസട
കമഗീഷണപറപ്പോടെട അധറിക വറിവരയം ആരപ്പോയുകയുയം രചെയ്തറിട്ടുണട.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 32)

2039-00-001-90―പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി പശഖരറിക്കരപടുന മദദ സപ്പോമ്പറിളറിരന വറില

പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  പശഖരറിക്കരപടുന  മദദസപ്പോമ്പറിളറിരന  വറില  നല്കുനതറിനട  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം തറികച്ചുയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആകയപ്പോല് ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില് 1 ലക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലവറില്  വകുപറിനട  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതതറില്  15-6-2020-വരര  70,000  രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷ ലഭറിച്ചറിടറില. 

893/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 33)

2039-00-001-88―വറിമുക്തറി

പകരള സയംസപ്പോന ലഹരറിവര്ജന മറിഷന്  (വറിമുക്തറി)  പദതറി പവര്തനതറിനുയം

നറിലവറിലുള്ള  ഡഗീ-അഡറിക്ഷന്  രസനററിരന  നടെതറിപറിനുയം  പുതറിയ  ഡഗീ-അഡറിക്ഷന്

രസനറുകളുരടെ  സപ്പോപറിക്കലറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  തറികച്ചുയം

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  പദതറിയറിനതറില്

30.01  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്4829/2020/ധന.,  തഗീയതറി  19 -8-2020  പകപ്പോരയം  2  പകപ്പോടെറി

രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 34)

2039-00-001-86―എകക്സൈസട   -   കക്രയംബപ്പോഞട വറിഭപ്പോഗയം

എകക്സൈസട-കക്രയംബപ്പോഞട  വറിഭപ്പോഗതറിനട  യപ്പോത്രപ്പോബതയട  2039-00-001-86  എന

ശഗീര്ഷകതറില് ഉപശഗീര്ഷകയം അനുവദറിച്ചട  ആയതറില്  50,000  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുകയ്ക്കുള്ള  Rs. 340 (in thousands)  അപപക്ഷ എഫട3/362/ 2020/നറി.വ.

എന ഫയല് നമ്പററില് കകകപ്പോരദയം രചെയവരുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 35)

2039-00-001-86―എകക്സൈസട   -   കക്രയംബപ്പോഞട വറിഭപ്പോഗയം

എകക്സൈസട-കക്രയംബപ്പോഞട  വറിഭപ്പോഗതറിനട  വപ്പോഹനങ്ങളുരടെ  സയംരക്ഷണതറിനുയം

അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി  2039-00-001-86  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  ഉപശഗീര്ഷകയം

അനുവദറിച്ചട  50,000  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള  Rs.  340  (in  thousands)  രൂപയ്ക്കുള്ള  അപപക്ഷ  എഫട3/362/
2020/നറി.വ. എന ഫയല് നമ്പററില് കകകപ്പോരദയം രചെയവരുന.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  നറികുതറി/എഫട3/116/2020-നറി.വ.-തഗീയതറി  12-1-2021,
13 മുതല് 35 വരരയുള്ള ഖണറികകളറിരല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് നറികുതറി വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നടെപടെറി പത്രറിക 30-6-2021- രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച്ചു]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 36)

2054-00-098-99-01-4―പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട   വകുപട    -    ശമ്പളയം    -    രമഡറിക്കല്
റഗീ  -  ഇപമ്പഴട രമനട

രമഡറിക്കല്  റഗീ-ഇപമ്പഴടരമനട  ഇനതറില്  നറിലവറില്  12.32  ലക്ഷയം  രൂപ
അനുവദറിക്കുനതറിനട  സബടഓഫഗീസുകളറില്  അപപക്ഷകള്  സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരദതറില്,
ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി
12.32  ലക്ഷയം   രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷരത  ബഡ്ജറട  എസ്റ്റേറിപമറട  പകപ്പോരയം  രമഡറിക്കല്
റഗീഇപമ്പഴടരമനട ഇനതറില്  16,17,000  രൂപ അനുവദറിച്ചതറില് ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം
15,35,958 രൂപ സബട ഓഫഗീസുകളുരടെ രചെലവകള്ക്കപ്പോയറി നല്കറിയറിട്ടുണട.  അവപശഷറിക്കുന
തുക  കൂടെറി  രചെലവഴെറിക്കുനമുറയട  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  പകപ്പോരയം  അനുവദറിച്ച  തുകയ്ക്കുള്ള
അനുമതറിക്കപ്പോയറി നടെപടെറികള് സസ്വഗീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 37)

2054-00-098-99-06―പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട   -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിരന രട്രയറിനറിയംഗട രസനററിനുയം, തറിരുവനന്തപുരതട
പവര്തറിക്കുന സബടഓഫഗീസുകള്ക്കുയം കണ്ണൂര് ജറിലപ്പോ ഓഫഗീസറിനുയം പുതുക്കറിയ നറിരക്കറില്
വപ്പോടെക  രകടറിടെങ്ങളറില്  പവര്തറിക്കപ്പോന്  സര്ക്കപ്പോര്  അനുമതറി  നല്കറിയറിട്ടുള്ള
സപ്പോഹചെരദതറില്  ടെറി  ഇനതറിപലക്കപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  23  ലക്ഷയം   രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.
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2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷരത  ബഡ്ജറട  ഇനതറില്  12,00,000  രൂപ
അനുവദറിച്ചതറില്  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  നറിനയം  9,96,855  രൂപ  സബട  ഓഫഗീസുകളുരടെ
രചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  നല്കറിയറിട്ടുണട.   അവപശഷറിക്കുന  തുക  കൂടെറി  രചെലവഴെറിക്കുനമുറയട
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  പകപ്പോരയം  അനുവദറിച്ച  തുകയ്ക്കുള്ള  അനുമതറിക്കപ്പോയറി  നടെപടെറികള്
സസ്വഗീകരറിക്കുനതപ്പോണട. പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിരല സബട ഓഫഗീസുകളപ്പോയ കണ്ണൂര്
ജറിലപ്പോ ഓഫഗീസട,  ടൂററിസയം വഗീക്കട രസലറിപബഷന് ഓഡറിറട  എനറിവ പുതുക്കറിയ നറിരക്കറില്
പുതറിയ  വപ്പോടെക  രകടറിടെങ്ങളറിപലക്കുയം,  രട്രയറിനറിയംഗട  രസനര്  ഗുലപ്പോതറി  ഇന്സ്റ്റേറിറനടട  ഓഫട
കഫനപ്പോന്സട  ആനട  ടെപ്പോപക്സൈഷനറിപലക്കുയം  മപ്പോററിയ  സപ്പോഹചെരദതറിലപ്പോണട  ആര്.ആര്.ടെറി.
ശഗീര്ഷകതറില്  കൂടുതല്  തുക  ആവശദരപടുവപ്പോനുള്ള  സപ്പോഹചെരദയം  ഉണപ്പോയരതനയം  കൂടെറി
അററിയറിക്കുന.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എസ്റ്റേപ്പോഡറി4/148784/2019/ധന തഗീയതറി 18-1-2021; 36, 37
എനഗീ  ഖണറികകളറിരല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നടെപടെറിപത്രറിക 30-6-2021-രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച്ചു]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 38)

2047-00-103-87―പദശഗീയ  സമ്പപ്പോദദ  പദതറിയറിരല  ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കുയം  എസട  .  എ  .  എസട  .
ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കുയം അധറിക പസവനതറിനട നല്കുന പതറിഫലയം

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കട അധറികപസവനതറിനുള്ള പതറിഫലയം
പതറിമപ്പോസയം ഏകപദശയം 18.5 പകപ്പോടെറി  രൂപ നറിരക്കറില് 12 മപ്പോസരത പതറിഫലയം വറിതരണയം
രചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  222  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം മുന്വര്ഷങ്ങളറിരല പതറിഫല കുടെറിശറിക  (കവകറി
ലഭറിച്ച രകയറിമുകള്, രതറപ്പോയറി പരഖരപടുതറിയ രകയറിമുകള്) വറിതരണയം രചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി
3 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം പവണറി വരുരമനതറിനപ്പോല് ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി 50 പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പമല്  ശറിപപ്പോര്ശയുരടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയ  175,00,00,000
രൂപയട പുറപമ  39,40,00,000  രൂപയുയം  SDG August 2020 മുപഖന '2047-00-103-87-
പദശഗീയ സമ്പപ്പോദദ പദതറിയറിരല ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കുയം എസട.എ.എസട.  ഏജന്റുമപ്പോര്ക്കുയം അധറിക
പസവനതറിനട  നല്കുന  പതറിഫലയം'  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ചറിരുന.
പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്  ആരക  അനുവദറിക്കരപടറിട്ടുള്ള  214,40,00,000  രൂപയറില്
214,18,52,624 രൂപ  2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 39)

2047-00-103-85-10―എയം  .  പറി  .  രക  .  ബറി  .  കവ  /  എസട  .  എ  .  എസട  ഏജന്റുമപ്പോരുരടെ  പക്ഷമനറിധറി
ക്കപ്പോയുള്ള  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരറിരന  തത്തുലദ  വറിഹറിതയം    -
സയംഭപ്പോവന

പദശഗീയ സമ്പപ്പോദദ  പദതറി  ഏജന്റുമപ്പോര്  ഒരു വര്ഷയം പക്ഷമനറിധറിയറിപലയട  അടെയ്ക്കുന
രമപ്പോതയം തുകയുരടെ 50% സര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതമപ്പോയറി പമല് ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുപതണ
തപ്പോരണങറിലുയം നറിലവറില്  ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിഹറിതയം വകയറിരുപതണ
വറിഹറിതരതക്കപ്പോള് കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് 1.8816 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പമല് ശറിപപ്പോര്ശയുരടെ അടെറിസപ്പോനതറില്  1,54,56,000  രൂപ  SDG August  2020
മുപഖന അനുവദറിക്കുകയുയം ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയ  65,00,000  രൂപ ഉള്രപരടെയുള്ള തുക
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം രചെയ്തറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര്1660724/ഭരണയം സറി1/1/2021-ധന.,  തഗീയതറി  23-6-2021;
38,  39  എനഗീ  ഖണറികകളറിരല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നടെപടെറിപത്രറിക 15-12-2021-രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച്ചു.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 40)

2075-00-103-99-08―ഭപ്പോഗദക്കുററി ടെറിക്കറട വറില്പന  -  പരസദയം  ,   പചെരണയം എനറിവയ്ക്കുള്ള
രചെലവകള്

രമപ്പോതയം  വറിറ്റുവരവറിരന  1%  തുക  വരര  പറി.ആര്.ഡറി.  നറിരക്കറിനട  വറിപധയമപ്പോയുയം
ബഡ്ജറട വറിഹറിതമനുസരറിച്ചുയം പരസദരചെലവകള്ക്കപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോരമനട സര്ക്കപ്പോര്
ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരദതറില്,  ദൃശദ-ശ്രവദ,  അച്ചടെറി  മപ്പോധദമങ്ങളറിലൂരടെയുള്ള
പലപ്പോടററിയുരടെ  പരസദയം,  നറുരക്കടുപട,  ഫലപസറിദഗീകരണയം  എനറിവയപ്പോയറി  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  തറികച്ചുയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ഉയര്ന  വറിറ്റുവരവട
ലക്ഷദയം കകവരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി കൂടുതല് പരസദങ്ങള് നല്കുനതറിപലക്കട  5  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2075-00-103-99-02-08  എന  ശഗീര്ഷകതറില്
ബഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചതട  25  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  യഥപ്പോര്ത്ഥ  രചെലവട
32.75 പകപ്പോടെറി രൂപയുമപ്പോണട.  G.O. (Rt.) No. 515/2021/Fin Dated 21-1-2021 പകപ്പോരയം ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില്  അഡഗീഷണല്  ആതകറപസഷന്  മുപഖന  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  അധറികമപ്പോയറി  രചെലവഴെറിച്ച  തുക  റഗുലകറസട  രചെയ്യുനതറിനട  നടെപടെറി
സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 41)

2075-00-103-97―സമപ്പോനദപ്പോനയം

സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  പനരറിടട  നടെത്തുന  ഭപ്പോഗദക്കുററികളുരടെ  GST നറിരക്കട
1-3-2020 മുതല്  28%  വര്ധറിപറിക്കുകയുയം,   ഭപ്പോഗദക്കുററി  ടെറിക്കറ്റുകളുരടെ  വറില്പന  വറില
ഏകഗീകരറിക്കുകയുയം,  സമപ്പോനഘടെന പരറിഷ്ക്കരറിച്ചട ആകര്ഷകമപ്പോക്കുകയുയം രചെയ്തറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്
നറിലവറിരല  സമപ്പോനഘടെന  അനുസരറിച്ചട  വറിറ്റുവരവറിരന  ഏകപദശയം  58%  തുക
സമപ്പോനയറിനതറില്  രചെലവഴെറിപക്കണതപ്പോയറി  വരുയം.   പമല്  സപ്പോഹചെരദതറില്  ഈ
ഇനതറില് നറിലവറിരല വറിഹറിതയം പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല് ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി
1099 പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2075-00-103-97  സമപ്പോന  വറിതരണയം  എന
ശഗീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചതട  5605.60  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം
യഥപ്പോര്ത്ഥ രചെലവട 2761.27 പകപ്പോടെറി രൂപയുമപ്പോണട. 

പകപ്പോവറിഡട  19  വദപ്പോപനരത തുടെര്നട  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ടെറിക്കറ്റുകളുരടെ വറില്പന ഗണദമപ്പോയറി
കുറഞറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ആയതറിനട  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  സമപ്പോനയറിനതറിരല  രചെലവറിലുയം
കുറവട വനറിട്ടുണട.

ബഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  ഫണട  ടെറി  ഇനതറിരല  രചെലവട
വഹറിക്കുനതറിനട  പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറില് ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്ത പകപ്പോരമുള്ള
അധറിക ഫണട ആവശദരപടട രപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിപക്കണറി വനറില. 

ടെറി  ശഗീര്ഷകതറിരല  ബപ്പോലന്സട  തുക  സറണര്  രചെയ്യുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 42)

2075-00 -103-93-97 ―ജറിലപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി ഓഫഗീസുകള്   -   വപ്പോഹനങ്ങളുരടെ വപ്പോടെക

ഭപ്പോഗദക്കുററി  ജറില/സബട  ഓഫഗീസുകളറിരല  ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി  നറിലവറില്  തൃശ ശ്ശൂര്,
പതനയംതറിട,  ആലപ്പുഴെ,  പകപ്പോഴെറിപക്കപ്പോടെട,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട,  കണ്ണൂര് എനഗീ ജറിലകളറില് കരപ്പോര്
അടെറിസപ്പോനതറില്  വപ്പോഹനയം  വപ്പോടെകയ്രക്കടുക്കുകയുയം  മറ്റു  ജറിലകളറില്  വപ്പോഹനയം
വപ്പോടെകയ്രക്കടുക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വഗീകരറിച്ചുവരറികയുയം രചെയ്യുന സപ്പോഹചെരദതറില്
പമല് ശഗീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  33.6  ലക്ഷയം   രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2075-00-103-93-97-Hire  charges  of  vehicle
എന ശഗീര്ഷകതറില് ബഡ്ജറട രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട  11,50,000  രൂപയുയം
യഥപ്പോര്ത്ഥ രചെലവട 21,98,070 രൂപയുമപ്പോണട.

അധറിക ഫണട ലഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഭപ്പോഗദക്കുററി ഡയറകര് ലഭദമപ്പോക്കറിയ രപപ്പോപപപ്പോസല്
പകപ്പോരയം  G.  O.  (Rt.)  No.  5473/2020/Fin.  Dated  24-9-2020  (Rs.  4,69,000)  &
G.  O.  (Rt.)  No.  7668/2020/Fin.  Dated  31-12-2020  (Rs.7,03,000)  പകപ്പോരയം  ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില്  അഡഗീഷണല്  ആതകറപസഷന്  മുപഖന  11,72,000  രൂപ
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

അധറികമപ്പോയറി  രചെലവഴെറിച്ച  തുക  രറഗുലകറസട  രചെയ്യുനതറിനട  നടെപടെറി
സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 43)

2075-00  -103-92-06―സയംസപ്പോന  ഭപ്പോഗദക്കുററിയുരടെ  റഗീജറിയണല്  രഡപനടറി  ഡയറകര്  ,
എറണപ്പോകുളയം  -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

എറണപ്പോകുളയം റഗീജറിയണല് രഡപനടറി ഡയറകപററട  ഓഫഗീസറിരന വപ്പോടെകയറിനതറില്
2020-2021 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 50.4 ലക്ഷയം രൂപ രചെലവട പതഗീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല് ഈ
ഇനതറിരല  വറിഹറിതയം  തറികച്ചുയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  14.02  ലക്ഷയം   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

എറണപ്പോകുളയം  പമഖലപ്പോ  പജപ്പോയറിനട  ഡയറകപററട  ഓഫഗീസറിരന  വപ്പോടെകയറിനതറിരല
രചെലവട  വഹറിക്കുന  2075-00-103-92-06-RRT  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജറട
രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട  36,38,000  രൂപയുയം  യഥപ്പോര്ത്ഥ  രചെലവട
33,31,496 രൂപയുമപ്പോണട. 

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഏപറില്  മുതല്  ജൂണ്  വരരയുള്ള  മപ്പോസങ്ങളറിരല
വപ്പോടെക ക്രമഗീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി ഹസൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡട  അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.   ഇക്കപ്പോരണതപ്പോല്
ബഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  ഫണട  ടെറി  ഇനതറിരല  രചെലവട  വഹറിക്കുനതറിനട
പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറില് ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്ത പകപ്പോരമുള്ള അധറിക ഫണട
ആവശദരപടറിടറില.

ടെറി  ശഗീര്ഷകതറിരല  ബപ്പോലന്സട  തുക  സറണര്  രചെയ്യുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 44)

2075-00 -103-89  ― രസകനരറിററി ഡറികസന് ലപ്പോബട സപ്പോപറിക്കല്

രസകനരറിററി  ഡറികസന്  ലപ്പോബറിരല  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  ശമ്പളയം,  കണ്സല്ടന്സറി
ചെപ്പോര്ജട,   യപ്പോത്രപ്പോബത,   ടെറിക്കറട   എകട സപ്പോമറിപനഷന്  ചെപ്പോര്ജട   എനറിവ    ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്  നറിനയം   വഹറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ  ഇനതറില്  16.49  ലക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2075-00-103-89-setting  up  of  security  design  lab  എന  ശഗീര്ഷകതറില്
ബഡ്ജറട  രപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി  തുകരയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറില.   G.  O.  (Rt.)  No.
3995/2020/Fin.  dated  1-7-2020  പകപ്പോരയം  14,25,000  രൂപ  അഡഗീഷണല്
ആതകറപസഷന് മുപഖന അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ടെറി ശഗീര്ഷകതറിരല രചെലവട 14,23,095 രൂപയപ്പോണട.
അഡഗീഷണല്  ആതകറപസഷന്  മുപഖന  ലഭദമപ്പോയ  തുക  രറഗുലകറസട  രചെയ്യുനതറിനട
നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  Taxes/H1/206-Taxes,  തഗീയതറി  28-10-2021,  40  മുതല്
44  വരരയുള്ള  ഖണറികകളറിരല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  നറികുതറി  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നടെപടെറിപത്രറിക  23-3-2022-രല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള
കപ്പോലതപ്പോമസ പത്രറിക 16-3-2022-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 45)

2075-00-795-98―വഗീടെട വപ്പോയ്പ എഴുതറിതള്ളല്

ഭവന നറിര്മപ്പോണ വപ്പോയ്പ എഴുതറിതള്ളല് തുക 5 ലക്ഷമപ്പോയറി വര്ദറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്
ഈ  ഇനതറില്  രചെലവട  വര്ദറിക്കപ്പോനറിടെയുണട.   പമല്  സപ്പോഹചെരദതറില്  ഇപപപ്പോള്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  25  ലക്ഷയം   രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഈ  ശഗീര്ഷകതറിരല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
16.5  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോണട.  ടെറി ശഗീര്ഷകതറില് നപ്പോളറിതുവരരയപ്പോയറി ആരക 31,67,463 രൂപ
രചെലവഴെറിച്ചറിട്ടുണട.  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്  കവറിഞ്ഞുള്ള  തുക  (15,17,463)
ക്രമഗീകരറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്1773247/എച്ചട.ബറി.എ-2/47/2021-ധന.,  തഗീയതറി
8-6-2021;  45-ാം  ഖണറികയറിരല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നടെപടെറിപത്രറിക 30-6-2021 രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച്ചു.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 46)

2075-00-795-93―ചെറികറിതയട നല്കുന പലറിശരഹറിത വപ്പോയ്പ എഴുതറിതള്ളല്

ചെറികറിതയട  നല്കുന  പലറിശരഹറിത  വപ്പോയ്പ  എഴുതറിതള്ളുനതറിനട  നറിലവറിരല
വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  15  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  ജഗീവനക്കപ്പോര്  എയ്ഡഡട  സ്കൂള്  ജഗീവനക്കപ്പോര്  എനറിവര്ക്കട
നല്കറി വരുന പലറിശരഹറിത ചെറികറിതപ്പോവപ്പോയ്പ തുക എഴുതറിതള്ളുനതറിനപ്പോയറി 2020-21-രല
ബഡ്ജററില് 15,00,000  രൂപ (പതറിനഞട ലക്ഷയം രൂപ മപ്പോത്രയം)  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.  ടെറി
ശഗീര്ഷകതറില് നറിനയം  ആരക  14,47,205 (പതറിനപ്പോലട  ലക്ഷതറി നപ്പോല്പപതഴെപ്പോയറിരതറി
ഇരുന്നൂററി  അഞട  രൂപ  മപ്പോത്രയം)  രൂപയട  അനുമതറി  നല്കറിയറിട്ടുണട.   ബപ്പോക്കറി  തുകയപ്പോയ
52,795  രൂപ  (അമ്പതറിരണപ്പോയറിരതറി  എഴുന്നൂററി  രതപ്പോണ്ണൂറഞട  രൂപ  മപ്പോത്രയം)  സറണര്
രചെയപ്പോനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  എല്2/205/2020/ധന.,  തഗീയതറി  8-6-2021;
46-ാം  ഖണറികയറിരല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  (പലപ്പോണ്സട)  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നടെപടെറിപത്രറിക 30-6-2021 രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച്ചു.]
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 47)

2075-00-800-94―ഡറിഫന്സട  സര്വ്വഗീസുകളറിരല  ധഗീരതയ്ക്കുള്ള  കഗീര്തറി
മുദ്രക്കര്ഹരപ്പോയവര്ക്കുയം  ആശ്രറിതര്ക്കുയം  കദപ്പോഷട  അവപ്പോര്ഡട    -    മറട
രചെലവകള്

ഗപ്പോലനററി  അവപ്പോര്ഡട  പജതപ്പോക്കള്ക്കട  1  ലക്ഷയം രൂപ മുതല്  25  ലക്ഷയം രൂപ വരര
നല്കറിവനറിരുന കദപ്പോഷട അവപ്പോര്ഡട  2  ലക്ഷയം രൂപ മുതല്  50  ലക്ഷയം രൂപ വരരയപ്പോയുയം
പനപ്പോണ് ഗപ്പോലനററി പജതപ്പോക്കള്ക്കട  10,000  രൂപ മുതല്  50,000  വരര നല്കറിവനറിരുന
കദപ്പോഷട അവപ്പോര്ഡട  25,000  രൂപ മുതല്  1,00,000  രൂപയപ്പോയുയം വര്ദറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം
2020  ആഗസ്റ്റേട  15-നുയം  2021  ജനുവരറി  26-നുയം  പുരസപ്പോരങ്ങള്  പഖദപ്പോപറിക്കുപമ്പപ്പോള്
വളരരയധറികയം  പകരളഗീയര്  ഉള്രപടെപ്പോന്  സപ്പോധദതയുള്ളതറിനപ്പോലുയം  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്
75  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ധഗീരതയ്ക്കുള്ള  കഗീര്തറി  മുദ്രക്കര്ഹരപ്പോയവര്ക്കുയം  ആശ്രറിതര്ക്കുയം  കദപ്പോഷട  അവപ്പോര്ഡട
നല്കുനതറിനപ്പോയറി  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  50 ലക്ഷയം  രൂപ  അനുവദറിച്ചറിരുന.
ആഗസ്റ്റേട  15-നുയം ജനുവരറി  26-നുയം പുരസപ്പോരങ്ങള് പഖദപ്പോപറിക്കുപമ്പപ്പോള് കൂടുതല് പകരളഗീയര്
ഉള്രപടെപ്പോന്  സപ്പോധദതയുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  കണക്കറിനതറില്  അധറികത്തുകയട  ശറിപപ്പോര്ശ
സമര്പറിച്ചറിരുന.  എനപ്പോല് അപപക്ഷകര് കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ കണക്കറിനതറില് അധറിക
തുക  ആവശദമപ്പോയറി  വനറില.   2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഈ  കണക്കറിനതറിരല
രചെലവട 40,50,000/- രൂപ ആണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  SW3/31/2021/കസ.പക്ഷ.വ.,  തഗീയതറി  13-7-2021;
47-ാം ഖണറികയറിരല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് കസനറിക പക്ഷമവകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി
പത്രറിക 15-12-2021 രല സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച്ചു.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 48)

2075-00-800-89―തറിരുവറിതപ്പോയംക ശ്ശൂര്   രപ്പോജകുടുയംബപ്പോയംഗങ്ങള്ക്കുള്ള   അലവന്സുകള്
രപന്ഷന്

 ഈ ശഗീർഷകതറില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി
6    ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി   വകയറിരുതണരമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2075-00-800-89  (പനപ്പോണ്  പപ്പോന്)  ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷരത ബഡ്ജറട വറിഹറിതമപ്പോയ  35,00,000  രൂപയട പുറപപമ  1,07,000 രൂപ അധറിക
തുകയപ്പോയറി വകയറിരുത്തുകയുയം ആയതറില് 36,06,100 രൂപ രചെലവഴെറിക്കുകയുയം രചെയ്തറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്116/പപപ്പോള്3/2021/രപപ്പോ.ഭ.വ.  തഗീയതറി  4-2-2012;
ഖണറിക 48-രല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  രപപ്പോതുഭരണ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  പത്രറിക
23-3-2022-രല സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം ആയതറിപന്മേലുള്ള കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക
16-3-2022-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 50)

2075-00-800-78―വഖഫട പബപ്പോര്ഡറിരന സപ്പോമൂഹദപക്ഷമ പവര്തനതറിനു പവണറിയുള്ള
പപതദക ധനസഹപ്പോയയം

പകരള  പസ്റ്റേറട വഖഫട പബപ്പോര്ഡട പസപ്പോഷദല് രവല്ഫയര്  (പകരള) സട കഗീയം പകപ്പോരയം
നല്കറിവരുന  മപ്പോരകപരപ്പോഗ  ചെറികറില്സപ്പോ  ധനസഹപ്പോയയം,   വറിവപ്പോഹധനസഹപ്പോയയം  എനഗീ
ഇനങ്ങളറില്  അപപക്ഷകര്ക്കട മുടെങ്ങറി കറിടെക്കുന ധനസഹപ്പോയയം നല്കുനതറിനുയം പതറിമപ്പോസ
രപന്ഷന് സമയബനറിതമപ്പോയറി   വറിതരണയം രചെയ്യുനതറിനുമപ്പോയറി  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറിപലക്കട
ഇപപപ്പോള് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്  13.68  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2017-18 മുതല് 2019-20 വരരയുള്ള സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷങ്ങളറില് പകരള സയംസപ്പോന
വഖഫട  പബപ്പോര്ഡറിനട  പസപ്പോഷദല്  രവല്ഫയര്  ഗപ്പോനട  ഇനതറില്  നല്കപ്പോന്  കുടെറിശറിക
ആയറിരുന  119.76  ലക്ഷയം രൂപ  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷരത  '2075-00-800-78
രസ്പെഷദല്  ഗപ്പോനട  ടു  വഖഫട  പബപ്പോര്ഡട  ' എന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരുന
1  പകപ്പോടെറി  32  ലക്ഷയം  രൂപയറില്  നറിനയം  ററിലഗീസട  രചെയ്തട  നല്കറിയറിട്ടുണട.   പസ്തുത
ശഗീര്ഷകതറില് അവപശഷറിച്ച  12,24,000  രൂപയുയം പസ്തുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം തരന
ററിലഗീസട  രചെയ്തട  നല്കുകയുണപ്പോയറി.  കൂടെപ്പോരത  2020  ഡറിസയംബര്  മപ്പോസയം  വരരയുള്ള
ധനസഹപ്പോയയം  രകപ്പോടുത്തുതഗീര്ക്കുനതറിനട  7,52,25,000  രൂപ  അധറിക  ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണരമന  വഖഫട  പബപ്പോര്ഡട  ചെഗീഫട  എക്സൈറികനടഗീവട  ഓഫഗീസറുരടെ
രപപ്പോപപപ്പോസലറിരന അടെറിസപ്പോനതറില്   2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
അധറിക ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  എഫട2/279/2020-റവ.  തഗീയതറി  29-11-2021;
50-ാം ഖണറികയറിരല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് റവനന  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി  പത്രറിക
23-3-2022-രല  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള
കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക  16-3-2022-ല് സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം രചെയ.]
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 51)

7610-00-201-99―അഖറിപലന്തദപ്പോ സര്വ്വഗീസട ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര്

അഖറിപലന്തദപ്പോ സര്വ്വഗീസട ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുള്ള ഭവനനറിര്മപ്പോണ വപ്പോയ്പയപ്പോയറി 2019-20
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ലഭറിച്ച  2  അപപക്ഷകളറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസ്വഗീകരറിച്ചുവരുനതറിനപ്പോലുയം
2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ശരപ്പോശരറി  3  അപപക്ഷകള്  ലഭറിക്കപ്പോനുള്ള
സപ്പോധദതയുള്ളതറിനപ്പോലുയം  ഈ  ഇനതറില്  ഒരു  പകപ്പോടെറിയുരടെ  രചെലവട  പതഗീക്ഷറിക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്  75  ലക്ഷയം  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഈ  ശഗീര്ഷകതറിരല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
25  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട.   എനപ്പോല്  നപ്പോളറിതുവരരയപ്പോയറി  ലഭറിച്ച  അപപക്ഷയറില്  പരഖകള്
പൂര്ണ്ണമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  തുക  രചെലവഴെറിച്ചറിടറില.   അതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  രചെയ്ത
അധറിക തുക ലഭറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറി ആവശദമപ്പോയറി വനറില.  ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം വഴെറി
ലഭറിച്ച തുക (25 ലക്ഷയം രൂപ) സറണര് രചെയപ്പോനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്1773247/എച്ചട.ബറി.എ 2/47/2021-ധന,  തഗീയതറി  8-6-2021;
51-ാം ഖണറികയറിരല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ധനകപ്പോരദ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറിപത്രറിക
30-6-2021-രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച്ചു.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 52)

7610-00-800-95(02)―സര്ക്കപ്പോര്  ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര്ക്കട  നല്കുന  പലറിശയറിലപ്പോത
മുന്കൂറുകള്   -   പനപ്പോണ് ഗസറഡട ഉപദദപ്പോഗസര്

മുന്വര്ഷരത രചെലവട  കണക്കറിരലടുതട  ഈ ഇനതറില് നടെപട  വര്ഷയം  കൂടുതല്
രചെലവട പതഗീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില് ഇപപപ്പോള് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയം പരദപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല്  1 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസപ്പോനരത  പനപ്പോണ്  ഗസറഡട  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട  നല്കറി  വരുന  മുന്കൂര്
പലറിശരഹറിത ചെറികറിതപ്പോവപ്പോയ്പകള്ക്കപ്പോയറി  2020-21-രല ബഡ്ജററില്  8,25,00,000  രൂപ
(എടട പകപ്പോടെറി ഇരുപതറിയഞട ലക്ഷയം രൂപ മപ്പോത്രയം)  വകരകപ്പോള്ളറിച്ചറിരുന.  ഇതറില് നറിനയം
6,78,00,573  രൂപ  (ആറട  പകപ്പോടെറി  എഴുപതറിരയടട  ലക്ഷതറി അഞ്ഞൂററി  എഴുപതറി മൂനട
രൂപ മപ്പോത്രയം)  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുണട.   ബപ്പോക്കറി തുകയപ്പോയ  1,46,99,427  രൂപ  (ഒരു പകപ്പോടെറി
നപ്പോല്പതറിയപ്പോറട  ലക്ഷതറി  രതപ്പോണ്ണൂററിരയപ്പോന്പതറിനപ്പോയറിരതറി  നപ്പോനൂററി  ഇരുപപതഴെട  രൂപ
മപ്പോത്രയം) സറണര് രചെയപ്പോനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 53)

7610-00-800-91―സയംസപ്പോന  സഹപ്പോയമുള്ള  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  സപ്പോപനങ്ങളറിരല

ഉപദദപ്പോഗസന്മപ്പോര്ക്കട പലറിശരഹറിത മുന്കൂര് വപ്പോയ്പ

സയംസപ്പോന  സഹപ്പോയമുള്ള  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  സപ്പോപനങ്ങളറിരല  എയ്ഡഡട

ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട  പലറിശരഹറിത  മുന്കൂര്  വപ്പോയ്പ  അനുവദറിക്കുനതറിപലക്കപ്പോയറി  നറിലവറില്

വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല് ടെറി ശഗീര്ഷകതറില്  50  ലക്ഷയം  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  വകയറിരുതണരമനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസപ്പോന  സഹപ്പോയമുള്ള  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  സപ്പോപനങ്ങളറിരല  എയ്ഡഡട

ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട  നല്കറി  വരുന  പലറിശരഹറിത  മുന്കൂര്  വപ്പോയ്പകള്ക്കപ്പോയറി  2020-21-രല

ബഡ്ജററില്  1,00,00,000  പകപ്പോടെറി രൂപ  (ഒരു പകപ്പോടെറി രൂപ മപ്പോത്രയം)  വക രകപ്പോള്ളറിച്ചറിരുന.

അപപക്ഷകര്  കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  നറിനയം  ആരക  43,50,000  രൂപ

(നപ്പോല്പതറിമൂനട ലക്ഷതറി അമ്പതറിനപ്പോയറിരയം രൂപ മപ്പോത്രയം)  രചെലവപ്പോയറിട്ടുണട.  ബപ്പോക്കറിയുള്ള

56,50,000  രൂപ  (അമ്പതറിയപ്പോറട  ലക്ഷതറി  അമ്പതറിനപ്പോയറിരയം  രൂപ  മപ്പോത്രയം)  സറണര്

രചെയപ്പോനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 54)

7610-00-800-90―കപ്പോസട    IV    ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  രപണ്മക്കളുരടെ  വറിവപ്പോഹ  രചെലവകള്

പനരറിടുനതറിനപ്പോയുള്ള മുന്കൂര് വപ്പോയ്പ

മുന്വര്ഷരത രചെലവട പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്, 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ഈ

ശഗീര്ഷകതറില്  കൂടുതല്  രചെലവട  പതഗീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം

പരദപ്പോപ്തമല.  ആയതറിനപ്പോല്  20  ലക്ഷയം   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

കപ്പോസട  പഫപ്പോര്  ജഗീവനക്കപ്പോരുരടെ  രപണ്മക്കളുരടെ  വറിവപ്പോഹ  രചെലവകള്
പനരറിടുനതറിനുള്ള മുന്കൂര്   വപ്പോയ്പകള്ക്കപ്പോയറി  2020-21-രല ബഡ്ജററില്  75,00,000  രൂപ
(എഴുപതറിയഞട  ലക്ഷയം  രൂപ  മപ്പോത്രയം)  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട.   അപപക്ഷകര്  കുറവപ്പോയ
സപ്പോഹചെരദതറില്  50,25,000  രൂപ  (അമ്പതട ലക്ഷതറി ഇരുപതയപ്പോയറിരയം രൂപ മപ്പോത്രയം)
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രചെലവപ്പോയറിട്ടുണട.  ബപ്പോക്കറി  തുകയപ്പോയ  24,75,000  (ഇരുപതറിനപ്പോലട  ലക്ഷതറി
എഴുപതയപ്പോയറിരയം രൂപ മപ്പോത്രയം) സറണര് രചെയപ്പോനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര്എല്2/205/2020/ധന തഗീയതറി 8-6-2021; 52, 53, 54
എനഗീ ഖണറികകളറിരല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ധനകപ്പോരദ  (പലപ്പോണ്സട)  വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നടെപടെറിപത്രറിക 30-6-2021-രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച്ചു.]

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 55)

2235-60-110-99-06―സയംസപ്പോന ഇന്ഷസ്വറന്സട ഡറിപപ്പോര്ടടരമനട   -   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

രക.എസട.ഐ.ഡറി.-യുയം  രക.ടെറി.ഡറി.എഫട.സറി.-യുമപ്പോയുള്ള  കരപ്പോറനുസരറിച്ചട  ഓപരപ്പോ
3  വര്ഷയം  കൂടുപമ്പപ്പോഴുയം  വപ്പോടെകയറിനതറില്  15%  വര്ദനവട  വരുപതണതറിനപ്പോല്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്  30  ലക്ഷയം   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്  42,00,000  രൂപ കറിടറിയറിട്ടുണട.   ആയതറില്
5,40,680  രൂപ  ബപ്പോക്കറിയുണട.   ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അവപശഷറിക്കുന  തുക  കൂടെറി
രചെലവഴെറിക്കുനമുറയട  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്തറിട്ടുളള അധറിക തുക വകയറിരുത്തുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വഗീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 56)

2235-60-110-99-21―സയംസപ്പോന ഇന്ഷസ്വറന്സട ഡറിപപ്പോര്ടടരമനട   -   പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്

ഇന്ഷസ്വറന്സട  വകുപറിരന  രണട  ജറിലപ്പോ  ഓഫഗീസുകളറിപലക്കട  ഓപരപ്പോ  വപ്പോഹനയം  വഗീതയം
ലഭദമപ്പോപക്കണതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  12  ലക്ഷയം  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴെറി വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശറിപപ്പോര്ശറിത  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുക  വകയറിരുത്തുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സസ്വഗീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 57)

2235-60-110-98-01-4―ജറിലപ്പോ ഓഫഗീസുകള്  -  ശമ്പളയം  -  രമഡറിക്കല് റഗീ  -  ഇയംപപഴടരമനട

ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  നറിലവറിരല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
3.15  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.
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സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  3,85,000  രൂപ  കറിടറിയറിട്ടുണട.   ആയതറില്
1,94,597  രൂപ  ബപ്പോക്കറിയുണട.   ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അവപശഷറിക്കുന  തുക  കൂടെറി
രചെലവഴെറിക്കുനമുറയട  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്തറിട്ടുള്ള അധറിക തുക വകയറിരുത്തുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വഗീകരറിക്കുനതപ്പോണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 58)

2235-60-110-97―സയംസപ്പോന ഇന്ഷസ്വറന്സട വകുപട   -   കമ്പനടര്വല്ക്കരണയം

പസപ്പോഫട രവയററില്  കപ്പോലപ്പോനുസൃതമപ്പോയ  മപ്പോറങ്ങള്  വരുതല്,  വപ്പോര്ഷറിക
അറകുറപണറികള്,  വറിവര സപ്പോപങതറിക വറിഭപ്പോഗതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ ഉപകരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങല്,
പഴെയവ  മപ്പോറല്,  എസട.എല്.ഐ.  പപപ്പോളറിസറി  ഫയലുകളുരടെ  സപ്പോനറിയംഗട  എനറിവയപ്പോയറി
ഇപപപ്പോള്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി 2 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴെറി
വകയറിരുതണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്  40,00,000  രൂപ കറിടറിയറിട്ടുണട.   ആയതറില്
20,29,770  രൂപ  ബപ്പോക്കറിയുണട.   ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അവപശഷറിക്കുന  തുക  കൂടെറി
രചെലവഴെറിക്കുനമുറയട  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴെറി  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
രചെയ്തറിട്ടുള്ള അധറിക തുക വകയറിരുത്തുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വഗീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  എസ്റ്റേപ്പോ.ഡറി4/148784/2019/ധന.  തഗീയതറി  18 -1-2021;
55  മുതല്  58  വരരയുള്ള  ഖണറികകളറിരല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട
ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പത്രറിക 30-6-2021-രല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച്ചു]

അദദപ്പോയയം   VII

സമറിതറിയുരടെ പപതദക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിരല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര്
സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി സയംബനറിച്ച പസ്റ്റേറടരമന്റുകളുരടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്

മദദപ്പോസക്തറിക്കുയം മയക്കുമരുനട  ഉപപയപ്പോഗതറിനുരമതറിരപ്പോയറി  വറിവറിധ സര്ക്കപ്പോര് വകുപ്പുകള്
മുപഖന  നടെപറിലപ്പോപക്കണ  പബപ്പോധവല്ക്കരണ/പചെരണ  പരറിപപ്പോടെറികള്  സയംബനറിച്ച
ററിപപപ്പോര്ടട.

(ഫയല് നമ്പര് 3993/സബട.സറി.ഇ 2/2014/നറി.രസ.)
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറിക നമ്പര് - 57)

കുടുയംബശ്രഗീ,  മറട  അയല്ക്കൂട  സയംവറിധപ്പോനങ്ങള്  എനറിവ  മുപഖന  മദദമയക്കുമരുനട
അടെറിമകളപ്പോയവരരയുയം  ഗൃഹപ്പോന്തരഗീക്ഷതറിലുയം  രപപ്പോതുസലങ്ങളറിലുയം  ശലദക്കപ്പോരുയം
അക്രമറികളപ്പോയുയം  തഗീരുനവരരയുയം  കരണതറി  ആപരപ്പോഗദപകന്ദ്രങ്ങളറില്  എതറിക്കപ്പോനുയം
സപ്പോമൂഹദ ആപരപ്പോഗദ പവര്തകരുരടെ സഹപ്പോയപതപ്പോരടെ തുടെര് ചെറികറിത നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോനുമുള്ള
പദതറി രൂപകല്പന രചെയണരമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ രചെയ്യുന.

സസ്വഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

1. ആര്ദ്രയം മറിഷരന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോക്കുന സമ്പൂര്ണ്ണ മപ്പോനസറികപ്പോപരപ്പോഗദ പദതറി
പകപ്പോരയം  ഓപരപ്പോ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിപലയുയം  എലപ്പോ  ആശമപ്പോര്ക്കുയം  പരറിശഗീലനയം  നല്കുന.
തുടെര്നട  ആശമപ്പോര്  എലപ്പോ  വഗീടുകളുയം  സനര്ശറിച്ചട  മദദപപ്പോനയം,  മറട  ലഹരറി  വസ്തുക്കളുരടെ
ഉപപയപ്പോഗയം  തുടെങ്ങറിയവ  മൂലമുണപ്പോകുന  മപ്പോനസറിക  പശ്നങ്ങള്  കരണതറി  പഞപ്പോയതട
ആശുപത്രറിയറില്  നടെത്തുന  മപ്പോനസറികപ്പോപരപ്പോഗദ  കദപ്പോമ്പറില്  വച്ചട  ചെറികറിത  ലഭദമപ്പോക്കുന.
കറിടെതറി ചെറികറിത ആവശദമുള്ളവരര ഡറി-അഡറിക്ഷന് രസനറുകളറിപലക്കട റഫര് രചെയ്യുന.
ഇവരുരടെ തുടെര് ചെറികറിതയുയം ആശമപ്പോര് തരന ഉറപപ്പോക്കുന.

2. ഇതറിനട  പുറരമ  പഞപ്പോയതറിരല  അയംഗന്വപ്പോടെറി  വര്ക്കര്മപ്പോര്,  കുടുയംബശ്രഗീ
അയംഗങ്ങള്,  ആപരപ്പോഗദപസനപ്പോ പവര്തകര് എനറിവര്ക്കുയം സമ്പൂര്ണ്ണ മപ്പോനസറികപ്പോപരപ്പോഗദയം
പദതറിയറിന്കഗീഴെറില് പബപ്പോധവല്ക്കരണയം നല്കുന.  ഇതുവഴെറി മദദയം,  മയക്കുമരുനട തുടെങ്ങറി
ലഹരറി  വസ്തുക്കളുരടെ  ഉപപയപ്പോഗയം  ഉള്ളവരര  പനരരത  തരന  കരണതറി  ചെറികറിത
നല്കുവപ്പോനുയം  തുടെര്  ചെറികറിത  ഉറപപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  കഴെറിയുന.  ഇതുവരരയപ്പോയറി  സമ്പൂര്ണ്ണ
മപ്പോനസറികപ്പോപരപ്പോഗദ  പദതറി  366  പഞപ്പോയത്തുകളറില്  നടെപറിലപ്പോക്കുകയുണപ്പോയറി.  അടുത
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷതറില്  380  പഞപ്പോയത്തുകളറില്  കൂടെറി  നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന്  സര്ക്കപ്പോര്
ലക്ഷദമറിടുന.  ഇതറിനു  പുറപമ  ആര്ദ്രയം  ജനകഗീയ  കദപ്പോമ്പയറിരന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  വപ്പോര്  ഡുതല
സപ്പോനറിപറഷന്  കമറിററി  മദദയം  തുടെങ്ങറി  ലഹരറി  വസ്തുക്കളുരടെ  ഉപപയപ്പോഗമുള്ളവരര
ചെറികറിതയറില്  എതറിക്കുവപ്പോനുയം  അവരുരടെ  തുടെര്ചെറികറിത  ഉറപപ്പോക്കപ്പോനുമുള്ള
പവര്തനങ്ങള് വറിലയറിരുതണരമനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുണട.

3. കൂടെപ്പോരത സയംസപ്പോന ആപരപ്പോഗദ വകുപട ജനങ്ങളറില്, പപതദകറിച്ചട യുവതലമുറയറില്,

അവപബപ്പോധയം  സൃഷ്ടറിക്കുനതറിനട  വറിവറിധ  പചെരണ  പദതറികള്  നടെപറിലപ്പോക്കറി  വരുന.

'ആര്ദ്രയം'   പദതറിയുരടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ആരയംഭറിച്ച  ആര്ദ്രയം  ജനകഗീയ  കദപ്പോമ്പയറിരന  പധപ്പോന

ലക്ഷദങ്ങളറിരലപ്പോനപ്പോണട ജനങ്ങളറില് പറിടെറിമുറുക്കറിയറിരറിക്കുന മദദപ്പോസക്തറിയുരടെയുയം മറട ലഹരറി

മരുനകളുരടെയുയം  ഉപപയപ്പോഗയം  തടെയുക  എനതട.  ഇതറിരന  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  IEC,  BCC

പവര്തനങ്ങളറില്  മദദയം,  പുകയറില,  മയക്കുമരുനട  തുടെങ്ങറിയ  ലഹരറി  വസ്തുക്കളുരടെ
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ദൂഷദഫലങ്ങരളക്കുററിച്ചുള്ള പരസദങ്ങള്,  ലഘുപലഖകള്,  പപപ്പോസ്റ്റേറുകള്,  സപ്പോമൂഹറിക മപ്പോധദമ

സപനശങ്ങള്  എനറിവയുയം  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  പചെരറിപറിച്ചട  വരുന.  മുന്നറിര  തപ്പോരങ്ങരളയുയം

കലപ്പോസപ്പോയംസപ്പോരറിക  രയംഗരത  പമുഖരരയുയം  ഉള്രപടുതറിരക്കപ്പോണട  മദദപ്പോസക്തറിക്കുയം

ലഹരറിക്കുരമതറിരപ്പോയറി  പബപ്പോധവല്ക്കരണ  വഗീഡറിപയപ്പോ  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  പമപ്പോഹന്ലപ്പോല്

ഉള്രപടുന പമുഖരര രകപ്പോണട തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ ഈ വഗീഡറിപയപ്പോ സ്കൂളുകളറിലുയം തഗീപയററുകളറിലുയം

രടെലറിവറിഷനറിലുയം ആപരപ്പോഗദപകന്ദ്രങ്ങളറിലുയം പദര്ശറിപറിക്കുനതട നടെപടെറി സസ്വഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

[സര്ക്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്  362/ഇ 1/2020/ആ.കു.വ.  തഗീയതറി  9-11-2020;

57-ാം  ഖണറികയറിരല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ആപരപ്പോഗദകുടുയംബപക്ഷമ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ

നടെപടെറിപത്രറിക 27-7-2021-രല സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗഗീകരറിച്ചു]. 

രക.എന്. ബപ്പോലപഗപ്പോപപ്പോല്, 
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദക്ഷന്,
2022 ജൂകല 14. സബ്ജകട കമറിററി VIII.

893/2022.
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അനുബനന

1. 16-6-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടിക  കയോരര്യങ്ങള് സനബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി  VIII, 2021  ജൂണ് മയോസന
16-ാം  തതീയതടി  ബുധനയോഴ്ച  രയോവടിലലെ  11.30  മണടികപ  നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ
'5 ഡടി'  സയമളനഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചെയര്മയോനുന  ബഹ.  ധനകയോരര്യ  വകുപപ  മനടിയുമയോയ
ശതീ.  ലക.  എന.  ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന്റെ അദര്യക്ഷതയടില് യയയോഗന യചെര്ന.  തദവസരതടില്
സമടിതടിയുലട  എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ  അനഗവന  ബഹ.സഹകരണന-രജടിയസ്ട്രേഷന  വകുപപ
മനടിയുമയോയ  ശതീ.  വടി.  എന.  വയോസവനുന  സമടിതടിയുലട  പ്രയതര്യക  ക്ഷണടിതയോവന
ബഹ.  വവദദ്യുതടി  വകുപ്പുമനടിയുമയോയ  ശതീ.  ലക.  കൃഷ്ണനകുടടിയുന  (ഓണ്വലെന)
തയോലഴെപറയുന്ന അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയടിരുന:

ഹയോജരയോയ  അനഗങ്ങള്:

1.  ശതീ. ലക. ബയോബു (തൃപ്പുണടിത്തുറ)

2.  യഡയോ. ലക. ടടി. ജലെതീല്

3.  ശതീ. ഡടി. ലക. മുരളടി

4.  ശതീ. തടിരുവഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷ്ണന

5.  ശതീ. യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന (ഓണ്വലെന)

6.  ശതീ. എന. ഷനസുദതീന

7.  ശതീ. ലക. വടി. സുയമഷപ

8.   ശതീ. ഇ. ലക. വടിജയന.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ :

1. ശതീമതടി ലെടിമ  ഫയോനസടിസപ, യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി.

2. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര്: 

1. ശതീ.  എ.  പടി.  എന.  മുഹമദപ  ഹനതീഷപ,  പ്രടിനസടിപല്  ലസക്രടറടി,  ലപയോത
വടിദര്യയോഭര്യയോസവന വഖഫന വകുപപ.

2. യഡയോ.  എസപ.  കയോര്തടിയകയന,  ഡയറകര് ഓഫപ യലെയോടറതീസപ ആന്റെപ ലസ്പെഷര്യല്  
കമതീഷണര്, യകരള ചെരക്കുയസവന നടികുതടി വകുപപ.
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3. ശതീ. ജയോഫര് എ. എന., ഡയറകര് ഓഫപ ട്രഷറതീസപ, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

4. ശതീ. മനു എസപ., ഡയറകര്, നയോഷണല് യസവടിനഗ്സപ , ധനകയോരര്യ വകുപപ.

5. ശതീ. പടി. വടി. ബയോബു, ഡയറകര് ആസൂത്രണ സയോമ്പതടികകയോരര്യ വകുപപ.

6. ശതീ. സയോനഗടി ഡടി., ഡയറകര്, യകരള യസ്റ്റേറപ ആഡടിറപ വകുപപ.

7. ശതീ.  അനടില് കുമയോര് വടി.  സടി.,  ചെതീഫപ ഇലെകടികല് ഇനലസ്പെകര്,  ഇലെകടികല്    
ഇനലസ്പെകയററപ വകുപപ.

8. ശതീ.  ബടി.  സുനടില്  കുമയോര്,  അഡതീഷണല്  ലസക്രടറടി  ആന്റെപ  യസ്റ്റേറപ  
യപ്രയോയടയോയകയോള് ഓഫതീസര്, ലപയോതഭരണ വകുപപ.

9. ശതീ. അനൂപപ എസപ., അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

10. ശതീ. ടടി. ആര്. ജയപയോല്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, റവനന്യൂ വകുപപ.

11. ശതീമതടി സടിനടി ലജ. ഷുക്കൂര്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, നടികുതടി വകുപപ.

12. ശതീ. എസപ. ഡടി. ലഹയരയോള്ഡപ യസവര്യര്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

13. ശതീ. എ. ഹബതീബപ, ഡടിവടിഷണല് വഖഫപ ഓഫതീസര്, യകരള യസ്റ്റേറപ വഖഫപ യബയോര്ഡപ.

14. ശതീമതടി ടടികടി എസപ. ലനല്സണ്, യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

15. ശതീമതടി യസയോഫടിയ ലക., യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

16. ശതീമതടി കൃഷ്ണപ്രടിയ ഡടി. യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

17. ശതീ. പ്രതതീപപ കുമയോര് ബടി., യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

18. ശതീമതടി ശതീജ വടി., യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ഊര്ജ്ജ വകുപപ.

19. ശതീ.  വടി.  ആര്.  അനടില്കുമയോര്,  സതീനടിയര്  ഫടിനയോനസപ  ഓഫതീസര്,  ലെയോന്റെപ  റവനന്യൂ  
വകുപപ.

മതടിയയോയ  കയോരണന  കൂടയോലത  വകുപ്പു  ലസക്രടറടിമയോര്  സബ്ജകപ  കമടിറടി  മുമ്പയോലക

ഹയോജരയോകയോലത അവലര പ്രതടിനടിധതീകരടിച്ചപ മറയോലരലയങടിലന അയയ്ക്കുന്ന പ്രവണത വര്ദടിച

വരുകയയോലണനപ സമടിതടി വടിലെയടിരുതടി.  വര്യക്തമയോയ കയോരണന കൂടയോലത സമടിതടി മുമ്പയോലക

ഹയോജരയോകയോതടിരടിക്കുന്ന  വകുപ്പു  ലസക്രടറടിമയോരുലട  യപരുവടിവരന  സമടിതടിയുലട

ശദയടില്ലപടുത്തുന്നതടിനുള്ള  നടപടടി  സസതീകരടിയകണ്ടതയോലണന്നപ  സമടിതടി  നടിയമസഭയോ

ലസക്രയടറടിയറടിനപ  നടിര്യദശന  നല്കടി   തടര്ന്നപ   2021-22  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത
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V,  X,  XI,  XVI,  XXVIII,  XLIII,  XLV,  XLVI  എന്നതീ  ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളമയോയടി

ബനലപടപ  വകുപ്പുകളടില്  നടിനന  ലെഭടിച്ച  കുറടിപ്പുകള്  സമടിതടി  പരടിയശയോധടിക്കുകയുന

ആവശര്യമയോയ  ഘടങ്ങളടില്  ബനലപട  വകുപ്പുയദര്യയോഗസ്ഥരുമയോയടി  ചെര്ച്ച  നടത്തുകയുന

തയോലഴെപറയുന്ന ശടിപയോര്ശകളന നടിര്യദശങ്ങളന നല്കുകയുന ലചെയ.  

ധനയോഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് V 

ചെരക്കു യസവന നടികുതടിയുന കയോര്ഷടികയോദയോയ നടികുതടിയുന 
വടില്പന നടികുതടിയുന

2043-00-001-97―കമതീഷണറുലട കയോരര്യയോലെയന

ജടി.  എസപ.  റടി.  വകുപടിലന്റെ പുനനഃസനഘടന ഈ വർഷന നടപടിലെയോക്കുന്നതടിനുന  ടയോകപ

ലഫയർ  സർവതീസപ  യൂണടിറ്റുകളന,  ആഡടിറപ  ഓഫതീസുകളന  ആരനഭടിക്കുന്നതടിനുന,

ഇന്റെലെടിജനസപ  വടിഭയോഗന  ശക്തടിലപടുതടി  പുതടിയ  സസയോഡുകള്  ആരനഭടിക്കുന്നതടിനുന

ആവശര്യമയോയടിവരുന്ന  ഇലെകടികപ  വയോഹനങ്ങളലടയുന  മറപ  വയോഹനങ്ങളലടയുന

വയോടകയടിനതടില് ടടി ശതീർഷകതടില് 45.50 ലെക്ഷന രൂപ വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ

ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2043-00-001-97-05-2―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്  -  വവദദ്യുതടി ലചെലെവപ 

2021-22  സയോമ്പതടികവർഷന ഈ ശതീർഷകതടിയലെയപ  1.41  യകയോടടി   രൂപ വകുപപ

ആവശര്യലപടടിരുലന്നങടിലന  1.10  യകയോടടി  രൂപയയോണപ  വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്നതപ.

നടപ്പു  സയോമ്പതടിക  വർഷന  ഈ  ഇനതടില്  ഇതവലരയുള്ള  ലചെലെവപ  36.30  ലെക്ഷന

രൂപയയോകയയോല്  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്തമയോണപ.  ആയതടിനയോല്  യമല്

ശതീർഷകതടില്  10  ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന

സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2043-00-001-97-06―വയോടക  ,   കരന  ,   നടികുതടി

യമല് ശതീർഷകതടില് നടപ്പു സയോമ്പതടിക വർഷന നയോളടിതവലര  6.60  ലെക്ഷന രൂപ

ലചെലെവയോയടിട്ടുള്ളതടിനയോല് നടിലെവടില് വകയടിരുതടിയടിട്ടുള്ള വടിഹടിതന അപരര്യയോപ്തമയോണപ.  യമല്

സയോഹചെരര്യതടില് ടടി ശതീർഷകതടില് 7 ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ

ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.
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2043-00-001-97-17―ലചെറുകടിട മരയോമത്തുപണടികള്

നടപ്പു സയോമ്പതടിക വർഷന യമല് ശതീർഷകതടില് അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന തക ലചെറുകടിട

മരയോമതപ  പണടികള്കപ  അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  7  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2043-00-001-94-19―കമതീഷണറുലട  കയോരര്യയോലെയതടിലന്റെ  കമ്പന്യൂടർവല്കരണന  -

യയനയോപകരണങ്ങള്

നടപ്പു സയോമ്പതടിക വ ർഷന ഈ ഇനതടില് ഇതവലരയുള്ള ലചെലെവപ 73.39997 ലെക്ഷന

രൂപയയോയതടിനയോല്  യമല്  ശതീർഷകതടില്  ഇയപയോള്  അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള  വടിഹടിതന

അപരര്യയോപ്തമയോണപ.  ആയതടിനയോല്  അധടികമയോയടി  2.5  യകയോടടി  രൂപ  വകയടിരുതണലമന്നപ

ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2043-00-001-93―ലഎ  .  ടടി  .   അടടിസ്ഥയോന സസൗകരര്യ വടികസനന

 നടപ്പു  സയോമ്പതടിക  വർഷന  ടടി  ശതീർഷകതടില്  അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള  വടിഹടിതന

അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്,  12  യകയോടടി  രൂപ  പദതടിയടിനതടില്  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2043-00-101-99-01-4―ലെയോ ആഫതീസർ  -  ശമ്പളന  -  ലമഡടികല് റതീ ഇനയബഴപലമന്റെപ

യമല്  ശതീർഷകതടില്  നടിലെവടില്  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തക  അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്

3  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി   വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ  ലചെയയോന  സമടിതടി

തതീരുമയോനടിച. 

2043-00-101-97-05-2―ചെരകപ  യസവന  നടികുതടി  കയോരര്യയോലെയങ്ങള്  -  ഓഫതീസപ

ലചെലെവകള്  -  വവദദ്യുതടി ലചെലെവപ

നടപ്പു  സയോമ്പതടിക  വർഷന  ഈ  ഇനതടില്  ഇതവലര  4.62  ലെക്ഷന  രൂപ

ലചെലെവയോയതടിനയോല്  2021-22  സയോമ്പതടിക  വർഷയതയപ  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതന

അപരര്യയോപ്തമയോണപ.  ആയതടിനയോല്  യമല്  ശതീര്ഷകതടില്  അധടികമയോയടി  3  ലെക്ഷന  രൂപ

വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച. 
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2043-00-101-97-06―വയോടക  ,   കരന  ,   നടികുതടി

നടപ്പു സയോമ്പതടിക വർഷന ഈ ശതീർഷകതടില് വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന വടിഹടിതന

അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  55  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി   വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ

ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

വകുപപ ലെഭര്യമയോകടിയ Form A യടില് അധടിക തക ആവശര്യലപടുവയോനുണ്ടയോയ കയോരണന

വടിശദമയോകടിയടിടടിലല്ലെന്നപ  നടിരതീക്ഷടിച്ച സമടിതടി,  വരുന  വര്ഷങ്ങളടില്  പ്രസ്തുത വടിവരന  കൂടടി

Form A  യടില് ഉള്ലപടുതണലമന്നപ  ആവശര്യലപട്ടു.

2045-00-103-99-06―ഇലെകടികല്  ഇനലസ്പെകയററപ  -  വയോടക  ,    കരന  ,    നടികുതടി

പുതകടിയ  നടിരകപ  പ്രകയോരന  വയോടക  നല്കുന്നതടിനയോയടി  യമല്ശതീർഷകതടില്  നടിലെവടില്

അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തക  അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  53.42356  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

ധനയോഭര്യര്ത്ഥനന നമ്പര്  X-ട്രഷറടികളന അകസൗണ്ടുകളന

2054-00-098-99-06―യകരള സനസ്ഥയോന ഓഡടിറപ വകുപപ   -   വയോടക  ,   കരന  ,   നടികുതടി

യകരള സനസ്ഥയോന ഓഡടിറപ വകുപടിലന്റെ ലട്രയടിനടിനഗപ ലസന്റെറടിനുന, തടിരുവനന്തപുരതപ

പ്രവര്തടിക്കുന്ന സബപ ഓഫതീസുകള്ക്കുന, കണ്ണൂര് ജടില്ലെയോ ഓഫതീസടിനുന പുതകടിയ നടിരകടില്

വയോടക  നല്കുന്നതടിയലെയയോയടി  നടപ്പു  സയോമ്പതടിക  വര്ഷന  ടടി  ശതീര്ഷകതടില്

അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തക  അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  16  ലെക്ഷന  രൂപ   അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

ധനയോഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XI―ജടില്ലെയോ ഭരണവന പലെവകയുന

2047-00-103-  87―യദശതീയ സമ്പയോദര്യ  പദതടിയടിലലെ ഏജന്റുമയോര്ക്കുന    എസപ  .  എ  .  എസപ  .

ഏജന്റുമയോര്ക്കുന അധടിക    യസവനതടിനപ നല്കുന്ന പ്രതടിഫലെന

2021-22  സയോമ്പതടിക വര്ഷന ഏജന്റുമയോര്കപ അധടികയസവനതടിനുള്ള പ്രതടിഫലെന

പ്രതടിമയോസന ഏകയദശന 18.5 യകയോടടി  രൂപ നടിരകടില് 12 മയോസലത പ്രതടിഫലെന വടിതരണന

ലചെയ്യുന്നതടിനയോയടി  222  യകയോടടി  രൂപയുന മുനവര്ഷങ്ങളടിലലെ പ്രതടിഫലെ കുടടിശടിക  (വവകടി

ലെഭടിച്ച ലക്ലെയടിമുകള്, ലതറയോയടി യരഖലപടുതടിയ ലക്ലെയടിമുകള്) വടിതരണന ലചെയ്യുന്നതടിനയോയടി

1  യകയോടടി  രൂപയുന  യവണ്ടടി  വരുലമന്നതടിനയോല്  ടടി  ശതീര്ഷകതടില്  അധടികമയോയടി

23 യകയോടടി രൂപ  വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.
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2047-00-103-85-10―എന  .  പടി  .  ലക  .  ബടി  .  വവ  ./  എസപ  .  എ  .  എസപ  .  ഏജന്റുമയോരുലട യക്ഷമനടിധടി

കയോയുള്ള  സനസ്ഥയോന   സര്കയോരടിലന്റെ  തത്തുലെര്യ  വടിഹടിതന    -

സനഭയോവന

യദശതീയ സമ്പയോദര്യ  പദതടി  ഏജന്റുമയോര്  ഒരു വര്ഷന യക്ഷമനടിധടിയടിയലെയപ  അടയ്ക്കുന്ന

ലമയോതന തകയുലട  50%മയോയ സര്കയോര്  വടിഹടിതവന  2020-21  സയോമ്പതടിക വർഷലത

4  മയോസലത  കുടടിശടിക  ഉള്ലപലടയുള്ള  തകയുന  ടടി  ശതീർഷകതടില്

വകയടിരുയതണ്ടതയോലണങടിലന  നടിലെവടില്  അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള  വടിഹടിതന  വകയടിരുയതണ്ട

വടിഹടിതലതകയോള്  കുറവയോയതടിനയോല്  ടടി  ശതീര്ഷകതടില്  48.44  ലെക്ഷന  രൂപ

അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

ധനയോഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVI―ലപനഷനുന പലെവകയുന

2075-00-103-94-34-3―സനസ്ഥയോന ഭയോഗര്യക്കുറടി ഡയറകയററപ  -    മറ്റു ലചെലെവകള്  -    മറടിനന

സനസ്ഥയോന  ഭയോഗര്യക്കുറടി  വകുപടിലന്റെ  ജടില്ലെയോ  ഓഫതീസുകള്,  സബപ  ഓഫതീസുകള്

എന്നടിവയുലട  നവതീകരണതടിനയോയടി  ടടി  ശതീർഷകതടില്  നടിലെവടില്  വകയടിരുതടിയടിട്ടുള്ള

വടിഹടിതന അപരര്യയോപ്തമയോയതടിനയോല് അധടികമയോയടി 61.48 ലെക്ഷന രൂപ വകയടിരുതണലമന്നപ

ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2075-00-103-92-06―സനസ്ഥയോന  ഭയോഗര്യക്കുറടിയുലട  റതീജണല്  ലഡപന്യൂടടി   ഡയറകര്  ,

എറണയോകുളന  -   വയോടക  ,   കരന  ,   നടികുതടി  .

എറണയോകുളന  യമഖലെ യജയോയടിന്റെപ  ഡയറകര് ഓഫതീസപ,  ജടില്ലെയോ  ഭയോഗര്യക്കുറടി  ഓഫതീസപ

എന്നടിവയുലട വയോടക നല്കുന്നതടിനപ ടടി ശതീർഷകതടില് ഇയപയോള് വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന

വടിഹടിതന അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല് അധടികമയോയടി  50.24  ലെക്ഷന രൂപ  വകയടിരുതണലമന്നപ

ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2075-00 -795-98―വതീടപ വയോയപ പ എഴുതടിതള്ളല് 

ഭവനനടിര്മയോണ വയോയപ പ എഴുതടിതള്ളല്  തക 2 ലെക്ഷന രൂപയടില് നടിന്നപ 5 ലെക്ഷന

രൂപയയോയടി  വര്ദടിപടിച്ചടിട്ടുള്ളതടിനയോല്   ഈ  ഇനതടില്   ലചെലെവപ  വര്ദടികയോനടിടയുണ്ടപ.

യമല്സയോഹചെരര്യതടില്   ഇയപയോള്   ഈ  ശതീര്ഷകതടില്  അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള  തക

അപരര്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്   15   ലെക്ഷന  രൂപ   വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ  ലചെയയോന

സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.
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2075-00-800-94―ഡടിഫനസപ  സര്വതീസുകളടിലലെ  ധതീരതയ്ക്കുള്ള  കതീര്തടിമുദ്രകര്ഹരയോയ

വര്ക്കുന ആശടിതര്ക്കുന കയോഷപ അവയോര്ഡപ  മറ്റു  ലചെലെവകള്

ഈ ശതീര്ഷകതടില് അയപക്ഷ ലെഭടിക്കുന്ന മുറയപ ആവശര്യമയോയ തക  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2075-00 -800-81―യകരള സനസ്ഥയോന ഹജ്ജപ കമടിറടികപ അനശദയോനന  

നടിലെവടിലള്ള  ഹജ്ജപ  ഹസൗസടിയനയോടനുബനടിചള്ള  വനടിതയോ  യബയോകപ  നടിര്മയോണന

പൂർതതീകരടിക്കുന്നതടിയലെയയോയടി  യമല് ശതീര്ഷകതടിലലെ വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്

അധടികമയോയടി  6.56  യകയോടടി രൂപ  വകയടിരുതണലമന്നപ   ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി

തതീരുമയോനടിച.

2075-00 -800-78―വഖഫപ യബയോര്ഡടിലന്റെ സയോമൂഹര്യയക്ഷമ പ്രവര്തനതടിനു യവണ്ടടിയുള്ള

പ്രയതര്യക ധനസഹയോയന 

യകരള  യസ്റ്റേറപ വഖഫപ യബയോര്ഡപ യസയോഷര്യല് ലവല്ഫയര്  (യകരള) സപ കതീന പ്രകയോരന

നല്കടിവരുന്ന  മയോരകയരയോഗ  ചെടികടില്സയോ ധനസഹയോയന,  വടിവയോഹധനസഹയോയന എന്നതീ

ഇനങ്ങളടില്   അയപക്ഷകര്കപ  ധനസഹയോയന  നല്കുന്നതടിനുന  പ്രതടിമയോസ  ലപനഷന

സമയബനടിതമയോയടി   വടിതരണന  ലചെയ്യുന്നതടിനുമയോയടി  ടടി  ശതീര്ഷകതടിയലെകപ  ഇയപയോള്

അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തക  അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്   10.4075   യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി

വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2075-00 -800-52―തടിരുവനന്തപുരന നഗരതടിലലെ യുദസയോരകന 

തടിരുവനന്തപുരന  ജടില്ലെയടില്  യുദസയോരക  നടിർമയോണതടിനയോയടി  ടടി  ശതീർഷകതടില്

അധടികമയോയടി  8  യകയോടടി  രൂപ    വകയടിരുതണലമന്നപ    ശടിപയോര്ശ  ലചെയയോന  സമടിതടി

തതീരുമയോനടിച.

ലപയോതകടന തടിരടിച്ചടയല്

6003-00-109-89―സർകയോർ  ജതീവനകയോരുലട  ഭവന  പദതടിയുലട  അടടിസ്ഥയോനതടില്

2019   ജൂണ് മയോസന പഞയോബപ  നയോഷണല് ബയോങടില് നടിലന്നടുത വയോയ

നടപ്പു  സയോമ്പതടിക  വർഷന  ടടി  ശതീർഷകതടില്  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  തക

അപരര്യയോപ്തമയോയതടിനയോല് അധടികമയോയടി 1.5 യകയോടടി രൂപ  വകയടിരുതണലമന്നപ   ശടിപയോര്ശ

ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.
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ധനയോഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLV―പലെവക വയോയകളന മുനകൂറുകളന

7610-00-201-99―ഭവന നടിർമയോണ വയോയകള്  -  അഖടിയലെന്തര്യയോ സര്വതീസപ ഉയദര്യയോഗസ്ഥനയോര്

അഖടിയലെന്തര്യയോ  സര്വതീസപ  ഉയദര്യയോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള  ഭവന  നടിര്മയോണ  വയോയയയോയടി
2019-20  സയോമ്പതടിക  വര്ഷതടില്  ലെഭടിച്ച  ഒരു  അയപക്ഷയടിയനല്  നടപടടി
സസതീകരടിചവരുന്നതടിനയോലന  2021-22 സയോമ്പതടിക  വര്ഷന  ടടി  ഇനതടില്  അയപക്ഷകള്
ലെഭടികയോന സയോധര്യതയുള്ളതടിനയോലന  ടടി   ശതീര്ഷകതടില്  65  ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

7610-00-201-98―സനസ്ഥയോന സര്വതീസപ  ഉയദര്യയോഗസ്ഥനയോര്  .

സനസ്ഥയോന  സര്കയോര്  ജതീവനകയോരുലട  ഭവന  നടിര്മയോണ  വയോയ  തടിരടിച്ചടവടില്
അധടികമയോയടി  തടിരടിച്ചടച്ച വയോയയോ  തക റതീഫണ്ടപ  ലചെയ്യുന്നതടിയലെയയോയടി  ടടി  ശതീര്ഷകതടില്
അനുവദടിച്ച തക അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല് അധടികമയോയടി  1  ലെക്ഷന രൂപ വകയടിരുതണലമന്നപ
ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

ധനയോഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLVI―സയോമൂഹര്യ സുരക്ഷടിതതസവന യക്ഷമവന

2235-60-110-99-06―സനസ്ഥയോന ഇനഷസ  റ  നസപ ഡടിപയോര്ടപലമന്റെപ  -   വയോടക  ,    കരന  ,   നടികുതടി

ലക.എസപ.ഐ.ഡടി.-യുന  ലക.ടടി.ഡടി.എഫപ.സടി.-യുമയോയുള്ള  കരയോറനുസരടിച്ചപ  ഓയരയോ
3 വര്ഷന  കൂടുയമ്പയോഴുന  വയോടകയടിനതടില്  15%  വര്ദനവപ   വരുയതണ്ടതടിനയോല്  ഈ
ശതീര്ഷകതടില് 5 ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി    വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന
സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2235-60-110-99-21―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള് 

ഇനഷസറനസപ വകുപടിലന്റെ രണ്ടപ ജടില്ലെയോ ഓഫതീസുകളടിയലെകപ ഓയരയോ വയോഹനന വതീതന
ലെഭര്യമയോയകണ്ടതടിനയോല്   ഈ  ശതീര്ഷകതടില്  14  ലെക്ഷന  രൂപ   വകയടിരുതണലമന്നപ
ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2235-60-110-98-01-4―ജടില്ലെയോ ഓഫതീസുകള്  -   ശമ്പളന   -   ലമഡടികല് റതീ ഇനയബഴപലമന്റെപ

ടടി  ശതീര്ഷകതടില്  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്
4 ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

2235-60-110-98-05-4―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്  -   മറടിനങ്ങള്

32  പുതടിയ  തസടികകള്  സൃഷടിച്ചതടിയനയോടനുബനടിച്ചപ  10  ജടില്ലെയോ  ഇനഷസറനസപ
ഓഫതീസുകള്  കൂടുതല്  പ്രവര്തന  സജ്ജമയോക്കുന്നതടിയലെകയോയടി  ടടി  ശതീര്ഷകതടിയലെകപ
15  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി   വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ  ലചെയയോന  സമടിതടി
തതീരുമയോനടിച.

893/2022.
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2235-60-110-97―സനസ്ഥയോന ഇനഷസറനസപ വകുപപ  കനപന്യൂടര്വല്കരണന

യസയോഫപ ലവയറടില്  കയോലെയോനുസൃതമയോയ  മയോറങ്ങള്  വരുതല്,  വയോര്ഷടിക

അറകുറപണടികള്,  വടിവര സയോയങതടിക വടിഭയോഗതടിനയോവശര്യമയോയ ഉപകരണങ്ങള് വയോങ്ങല്,

പഴെയവ  മയോറടിവയോങ്ങല്,  ഒപ്റടികല്  വഫബര്  കണകടിവടിറടി  ചെയോര്ജുകള്  എന്നടിവയയോയടി

ഇയപയോള്  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതന  പരര്യയോപ്തമല്ലെയോതതടിനയോല്  ഈ

ശതീര്ഷകതടില്  അധടികമയോയടി 2.5 യകയോടടി രൂപ വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന

സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

നടികുതടി  വകുപടില്  നടപടിലെയോകയോനുയദശടിക്കുന്ന  ലപയോത  ആനലനസ്റ്റേടി  സ് കതീമടില്

ഓപ്ഷന  സമര്പടികയോനുള്ള  അവസയോന  തതീയതടി  2021  ഓഗസ്റ്റേപ  31-ല്  നടിനന  2021

നവനബര് 30 യലെകപ നതീട്ടുന്നതടിനപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

കുടടിശടിക  Turn Over  Tax  അടയ്ക്കുന്നതടിനുള്ള ഓപ്ഷന ഫയല് ലചെയ്യുന്ന തതീയതടി

2021  ജൂണ്  30 ല്  നടിനന  2021  ലസപ്റനബര്  30  ആയുന  നടികുതടി  ഒടുക്കുന്നതടിനുള്ള

തതീയതടി  2021  ജൂവലെ  31 ല് നടിനന  2021  ഒയകയോബര് 31  ആയുന നതീട്ടുന്നതടിനപ  ശടിപയോര്ശ

ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

യലെയോക്ഡസൗണ്  നടിയനണങ്ങള്  കയോരണന  വയോഹനങ്ങള്  നടിരതടില്  ഇറകയോത

സയോഹചെരര്യതടില്  ഓയടയോറടിക്ഷ,  ടയോകടി  എന്നടിവ  ഉള്ലപലടയുള്ള  യസ്റ്റേജപ  യകയോണ്ട്രയോകപ

കര്യയോയരജുകള്കപ  ഒന്നയോന കസയോര്ടര് നടികുതടി അടയ്ക്കുന്നതടിനുള്ള കയോലെയോവധടി 2021 ഓഗസ്റ്റേപ 31

വലര നതീടടി നല്കുന്നതടിനപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി തതീരുമയോനടിച.

(യയയോഗന ഉച്ചയ്ക്കുയശഷന 12.50 -നപ അവസയോനടിച.)
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2.   23-6-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടിക കയോരര്യങ്ങള് സനബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി  VIII,  2021  ജൂണ് മയോസന
23-ാം തതീയതടി ബുധനയോഴ്ച രയോവടിലലെ  11.30  മണടികപ നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ  '5  ഡടി'
സയമളനഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചെയര്മയോനുന ബഹ.  ധനകയോരര്യവകുപപ  മനടിയുമയോയ ശതീ.  ലക.  എന.
ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന്റെ  അദര്യക്ഷതയടില്  യയയോഗന  യചെര്ന.  തദവസരതടില്  സമടിതടിയുലട
എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ  അനഗങ്ങളയോയ  ബഹ.  തയദശസസയനഭരണന-ഗയോമവടികസനന-എവകസപ
വകുപ്പുമനടി,  ശതീ. എന. വടി. യഗയോവടിന്ദന മയോസ്റ്റേറുന  ബഹ. സഹകരണന - രജടിയസ്ട്രേഷന  വകുപ്പു
മനടി ശതീ. വടി. എന. വയോസവനുന  തയോലഴെപറയുന്ന അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയടിരുന.

ഹയോജരയോയ  അനഗങ്ങള്:

1.  ശതീ. ലക. ബയോബു (തൃപ്പുണടിത്തുറ)

2.  യഡയോ. ലക. ടടി. ജലെതീല്

3. ശതീ. ഡടി. ലക. മുരളടി (ഓണ്വലെന)

4. ശതീ. തടിരുവഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷ്ണന

5. ശതീ. യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന 

6. ശതീ. എന. ഷനസുദതീന

7. ശതീ. ലക. വടി. സുയമഷപ (ഓണ്വലെന)

8. ശതീ. ഇ. ലക. വടിജയന.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ 

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോനസടിസപ, യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി.

2. ശതീമതടി ബടിന്ദു എസപ. എല്., ലഡപന്യൂടടി  ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര്  

1. ശതീ. ബടിശസനയോഥപ സടിനഹ, പ്രടിനസടിപല് ലസക്രടറടി, നടികുതടി വകുപപ.

2. ശതീ. എസപ. അനന്ദകൃഷ്ണന, എവകസപ കമതീഷണര്.

3. ശതീ. ജയോഫര് എ. എന., ഡയറകര് ഓഫപ ട്രഷറതീസപ, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

4. ശതീ. പടി. വടി. ബയോബു, ഡയറകര്,  ആസൂത്രണ സയോമ്പതടിക വകുപപ.

5. ശതീ. ലക. ഇമ്പയശഖര്, ഇനലസ്പെകര് ജനറല്, രജടിയസ്ട്രേഷന വകുപപ.
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6. ശതീ. പടി. ലക. സയോജന കുമയോര്, യജയോയടിന്റെപ ഇനലസ്പെകര് ജനറല്,  രജടിയസ്ട്രേഷന വകുപപ.

7. ശതീ. ഡടി. രയോജതീവപ, അഡതീഷണല് എവകസപ കമതീഷണര്.

8. ശതീ. ബടി. രയോധയോകൃഷ്ണന, അസടിസ്റ്റേന്റെപ എവകസപ കമതീഷണര്.

9. ശതീമതടി യശയോഭ വടി. ആര്., യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

10. ശതീ. വടി. ആര്. അനടില് കുമയോര്, സതീനടിയര് ഫടിനയോനസപ ഓഫതീസര്, ലെയോന്റെപ റവനദ്യു 
കമതീഷണയററപ.

11. ശതീ. ലക. ലഷറടിന, ഫടിനയോനസപ ഓഫതീസര്, എവകസപ വകുപപ.

12. ശതീ. അനടില് കുമയോര് എന., സതീനടിയര് സൂപ്രണ്ടപ, ഓഫതീസപ ഓഫപ ദ ഇനലസ്പെകര് 
ജനറല്, രജടിയസ്ട്രേഷന വകുപപ.

13. ശതീ. മധുസൂദനന എ., സൂപ്രണ്ടപ, ലസനട്രല് സ്റ്റേയോമ്പപ ഡടിയപയോ.

2021-22  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  മുദ്രപത്രങ്ങളന  രജടിയസ്ട്രേഷനുന  സനബനടിച്ച
ധനയോഭര്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  VII,  എവകസപ  സനബനടിച്ച  ധനയോഭര്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  VIII
എന്നടിവയടിയനല് സമടിതടി സൂക്ഷ്മപരടിയശയോധന നടത്തുകയുന ബനലപട ഉയദര്യയോഗസ്ഥരുമയോയടി
ചെര്ച്ച നടതടി തയോലഴെപറയുന്ന ശടിപയോര്ശകളന നടിര്യദശങ്ങളന നല്കുകയുന ലചെയ.

ധനയോഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര്  VII—മുദ്രപത്രങ്ങളന രജടിയസ്ട്രേഷനുന

2030-02-102-99—മുദ്രപത്ര വടില്പനലച്ചലെവകള്

യനയോണ് ജ ജുഡതീഷര്യല് മുദ്രപത്രതടിലന്റെ വടില്പനകപ അനുസരടിച്ചപ സ്റ്റേയോമ്പപ ലവണ്ടര്മയോര്കപ
ഡടിസസൗണ്ടപ  നല്കുന്നതടിനയോല്  യമല്  ശതീര്ഷകതടില്  അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള  വടിഹടിതന
അപരര്യയോപ്തമയോണപ.   ആയതടിനയോല്  ടടി  ശതീര്ഷകതടില് അധടികമയോയടി  2.29  യകയോടടി  രൂപ
വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2030-03-001-95-06—സബപ രജടിസ്ട്രേടി ഓഫതീസുകള്   -   വയോടക  ,   കരന  ,   നടികുതടി.

സബ് രജടിസ്ട്രേയോര്  ഓഫതീസുകളലട  വയോടകയടിനതടില്  വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന  തക
പരര്യയോപ്തമല്ലെയോതതടിനയോല്,  ടടി  ശതീര്ഷകതടില്  അധടികമയോയടി  25  ലെക്ഷന  രൂപ
വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2030-03-001-94-05-4—കമ്പന്യൂടര്വല്കൃത  റടിയപയോര്ടടിനഗപ  സടിസ്റ്റേന  ഏര്ലപടുതല്    -
ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്    -   മറടിനങ്ങള്

സബ പ രജടിസ്ട്രേയോര്  ഓഫതീസുകളലട  പ്രവര്തനങ്ങള്കയോവശര്യമയോയ  കണ്സന്യൂമബടിള്സപ,
യു.പടി.എസപ.,  ബയോററടികള്  എന്നടിവ  യഥയോസമയന  ലെഭര്യമയോക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടില്
അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള  വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  ടടി  ശതീര്ഷകതടില്   1.5  യകയോടടി  രൂപ
അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.
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ധനയോഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് VIII -എവകസപ

2039-00-001-99-04-2―യമല്യനയോടന   -   യയോത്രയോ ലചെലെവകള് സ്ഥലെനമയോറബത

എവകസപ  ഉയദര്യയോഗസ്ഥരുലട  സ്ഥലെനമയോറബത  പൂര്ണ്ണമയോയുന  മയോറടി  നല്കയോന  ഈ
ശതീര്ഷകതടില് അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള തക അപരര്യയോപ്തമയോണപ.  ആയതടിനയോല് ടടി ശതീര്ഷകതടില്
അധടികമയോയടി  2   ലെക്ഷന  രൂപ   വകയടിരുതണലമന്നപ   ശടിപയോര്ശ  ലചെയയോന  സമടിതടി
തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-99-05-1―ഓഫതീസപ ലചെലെവകള്   -   ലവള്ളകരന

ലവള്ളകരന പൂര്ണ്ണമയോയുന  അടച  തതീര്കയോന  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതന
അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്,  ഈ  ശതീര്ഷകതടില്  3 ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-99-05-4― മറടിനങ്ങള്

എവകസപ  സര്കടിള്  ഓഫതീസുകളടിലലെ  ഓഫതീസപ  ലചെലെവകള്  പൂര്ണ്ണമയോയുന
നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ   നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്തമയോണപ.   ആയതടിനയോല്  പ്രസ്തുത
ശതീര്ഷകതടിയലെകപ  10  ലെക്ഷന രൂപ   അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ
ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-99-06 ―വയോടക  ,   കരന  ,   നടികുതടി

നടപ്പു  സയോമ്പതടിക  വര്ഷന  ടടി  ശതീര്ഷകതടില്  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  വടിഹടിതന
എവകസപ സര്കടിള് ഓഫതീസുകളടിലലെ വയോടക,  കരന,  നടികുതടി ലചെലെവകള് പൂര്ണ്ണമയോയുന
അടചതതീര്ക്കുന്നതടിനപ  അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  50  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-99-15―രഹസര്യ യസവന ലചെലെവകള്

എനയഫയോഴപലമന്റെപ  പ്രവര്തനന കൂടുതല് ശക്തമയോക്കുന്നതടിനപ   നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതന
അപരര്യയോപ്തമയോണപ.  ആയതടിനയോല്  അധടികമയോയടി  3  ലെക്ഷന  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകതടില്
വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-99-21-2―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്   -  സനരക്ഷണവന അറകുറപണടികളന

എവകസപ  സര്കടിള്  ഓഫതീസുകളടിലലെ   വയോഹനങ്ങളലട    അറകുറപണടികള്
പൂര്ണ്ണമയോയുന നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ നടിലെവടില് അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള വടിഹടിതന അപരര്യയോപ്തമയോണപ.
യമല്സയോഹചെരര്യതടില്  ഈ  ശതീര്ഷകതടിയലെകപ   15   ലെക്ഷന  രൂപ   അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.
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2039-00-001-99-34-3―മറപ ലചെലെവകള്   -   മറടിനന

എവകസപ  സര്കടിള്  ഓഫതീസുകളടിലലെ  ഓഫതീസപ  ലചെലെവകള്  പൂര്ണ്ണമയോയുന
നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ  ഈ  ശതീര്ഷകതടില്  വകയടിരുതടിയടിട്ടുള്ള  വടിഹടിതന  തടികചന
അപരര്യയോപ്തമയോണപ.   ആയതടിനയോല്  അധടികമയോയടി  10  ലെക്ഷന  രൂപ  വകയടിരുതണലമന്നപ
ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-99-45―പടി  .  ഒ  .  എല്  .

എവകസപ  സര്കടിള്  ഓഫതീസുകളടിലലെ  പടി.ഒ.എല്  ലചെലെവകള്  പൂര്ണ്ണമയോയുന
നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടില്  ഈ  ശതീര്ഷകതടില്  വകയടിരുതടിയടിട്ടുള്ള  തക
പരര്യയോപ്തമല്ലെയോതതടിനയോല്  അധടികമയോയടി  50  ലെക്ഷന രൂപ വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ
ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-98-04-2―യറഞപ ഓഫതീസുകള്  -  യയോത്രയോ ലചെലെവകള്   -  സ്ഥലെനമയോറബത 

എവകസപ യറഞപ ഓഫതീസുകളടിലലെ എവകസപ ഉയദര്യയോഗസ്ഥരുലട സ്ഥലെനമയോറബത
പൂര്ണ്ണമയോയുന  മയോറടി  നല്കുന്നതടിനപ  ഈ  ശതീര്ഷകതടില്  അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള  തക
അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  2  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ   ശടിപയോര്ശ
ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-98-05-1―ഓഫതീസപ  ലചെലെവകള്  -   ലവള്ളകരന

എവകസപ  യറഞപ  ഓഫതീസുകളടിലലെ ലവള്ളകരന   പൂര്ണ്ണമയോയുന  അടക്കുന്നതടിനപ  ടടി
ശതീര്ഷകതടില് വകയടിരുതടിയടിട്ടുള്ള തക അപരര്യയോപ്തമയോണപ.  യമല് സയോഹചെരര്യതടില് ഈ
ശതീര്ഷകതടില് 1  ലെക്ഷന  രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന
സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-98-05-4―മറടിനങ്ങള്

എവകസപ  യറഞപ  ഓഫതീസുകളടിലലെ  ഓഫതീസപ  ലചെലെവകള്  പൂര്ണ്ണമയോയുന
നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ  ഈ  ശതീര്ഷകതടില്  അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള  വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്ത
മയോകയയോല്   5  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ   ശടിപയോര്ശ  ലചെയയോന
സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-98-06―വയോടക  ,   കരന നടികുതടി

എവകസപ യറഞപ ഓഫതീസുകളടിലലെ വയോടക, കരന,  നടികുതടി ലചെലെവകള് പൂര്ണ്ണമയോയുന
നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്തമയോണപ.  ആയതടിനയോല്  ടടി
ശതീര്ഷകതടില് 50 ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന
സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.
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2039-00-001-98-21-2―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്   -   സനരക്ഷണവന അറകുറപണടികളന

എവകസപ യറഞപ ഓഫതീസുകളടിലലെ  യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങളലട അറകുറപണടികളലട
ലചെലെവകള് പൂര്ണ്ണമയോയുന നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതന അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്
ടടി  ശതീര്ഷകതടില്  10  ലെക്ഷന  രൂപ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ   ശടിപയോര്ശ
ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-98-34-3―മറ്റു ലചെലെവകള്   -  മറടിനന 

എവകസപ  യറഞപ  ഓഫതീസുകളടിലലെ  ഓഫതീസപ   ലചെലെവകള്  പൂര്ണ്ണമയോയുന
നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടില്  അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള  വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്  10
ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി ടടി ശതീര്ഷകതടില് വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന
സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-98-45―പടി  .  ഒ  .  എല്  .

എവകസപ  യറഞപ  ഓഫതീസുകളടിലലെ  ഇനന  ലചെലെവകള്  പൂര്ണ്ണമയോയുന
നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്തമയോണപ.   ആയതടിനയോല്  ടടി
ശതീര്ഷകതടില്  50 ലെക്ഷന രൂപ അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന
സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-97-21-2―വടിജടിലെനസപ  വടിഭയോഗന    -  യമയോയടയോര്  വയോഹനങ്ങള്  -  സനരക്ഷണവന
അറകുറപണടികളന.

വടിജടിലെനസപ  ഓഫതീസടിലലെ  വയോഹനങ്ങളലട  അറകുറപണടിയുന  സനരക്ഷണവന
ലചെലെവകള്  പൂര്ണ്ണമയോയുന   നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടിലലെ  വടിഹടിതന  പരര്യയോപ്തമല്ലെയോത
തടിനയോല്,   40,000 രൂപ   ടടി   ശതീര്ഷകതടില്  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ
ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-97-45―പടി  .  ഒ  .  എല്  .

വടിജടിലെനസപ  ഓഫതീസടിലലെ  ഇനന ലചെലെവകള് പൂര്ണ്ണമയോയുന  നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ
നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതന അപരര്യയോപ്തമയോണപ.  ആയതടിനയോല് ടടി  ശതീര്ഷകതടില്  50,000  രൂപ
അധടികമയോയടി വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-94-3 -4-3―എവകസപ വകുപടിലന്റെ നവതീകരണന   -   മറപ ലചെലെവകള്   -  മറടിനന

നടപ്പു  സയോമ്പതടിക  വര്ഷന  എവകസപ  വകുപടിലന്റെ  നവതീകരണതടിനപ
വകയടിരുതടിയടിട്ടുള്ള തക അപരര്യയോപ്തമയോയതടിനയോല് ടടി ശതീര്ഷകതടില് പദതടിയടിനതടില്
അധടികമയോയടി  10.7425  യകയോടടി രൂപ  വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി
തതീരുമയോനടിച.
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2039-00-001-88―വടിമുക്തടി

യകരള  സനസ്ഥയോന  ലെഹരടിവര്ജ്ജന  മടിഷന  (വടിമുക്തടി)  പദതടി  പ്രവര്തനങ്ങള്
സനഘടടിപടിക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടില്   വകയടിരുതടിയ  തക  തടികചന  അപരര്യയോപ്തമയോണപ.
ആയതടിനയോല് ടടി ശതീര്ഷകതടില് അധടികമയോയടി  പദതടിയടിനതടില്  22.93  യകയോടടി രൂപ
വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-87―സ്കൂളകളടില് ലെഹരടി വടിരുദ യബയോധവല്കരണന

പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതടില്  നടിലെവടില്  അനുവദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  വടിഹടിതന  തടികചന
അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  അധടികമയോയടി  5  ലെക്ഷന  രൂപ  വകയടിരുതണലമന്നപ   ശടിപയോര്ശ
ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-86-04-1―എകപ വസസപ  -  വക്രനബയോഞപ  വടിഭയോഗന  -  യയോത്രയോ  -  ലചെലെവകള്  -
യയോത്രയോബത

എകപ വസസപ-വക്രനബയോഞപ  ഓഫതീസുകളടിലലെ  എവകസപ  ഉയദര്യയോഗസ്ഥരുലട
യയോത്രയോബത  പൂര്ണ്ണമയോയുന  മയോറടി  നല്കുന്നതടിയലെകയോയടി  ടടി  ശതീര്ഷകതടില്  നടിലെവടില്
വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന വടിഹടിതന  അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  അധടികമയോയടി  1.5  ലെക്ഷന  രൂപ
വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-86-04-2―സ്ഥലെനമയോറബത

എകപ വസസപ-വക്രനബയോഞപ  ഓഫതീസുകളടിലലെ  എവകസപ  ഉയദര്യയോഗസ്ഥരുലട
സ്ഥലെനമയോറബത  പൂര്ണ്ണമയോയുന  മയോറടി  നല്കുന്നതടിയലെകയോയടി  നടിലെവടില്
വകയടിരുതടിയടിരടിക്കുന്ന  വടിഹടിതന   അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല്  10,000   രൂപ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-86-21-2―യമയോയടയോര് വയോഹനങ്ങള്   -   സനരക്ഷണവന അറകുറപണടികളന

എകപ വസസപ-വക്രനബയോഞപ  വടിഭയോഗതടിനപ  വയോഹനങ്ങളലട  സനരക്ഷണതടിനുന
അറകുറപണടികള്ക്കുമയോയടി ടടി ശതീര്ഷകതടിയലെകപ  1 ലെക്ഷന രൂപ   വകയടിരുതണലമനന
ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

2039-00-001-86-34-3―എകപ വസസപ  -  വക്രനബയോഞപ വടിഭയോഗങ്ങള്  -  മറപ ലചെലെവകള്   -   മറടിനന

എകപ വസസപ-വക്രനബയോഞപ  വടിഭയോഗതടിനപ  2039-00-001-86-എന്ന  ശതീര്ഷകതടില്
34-3 (മറ്റു ലചെലെവകള് -  മറടിനന) എന്ന  പുതടിയ ഉപശതീര്ഷകന അനുവദടികണലമനന  ടടി
ശതീര്ഷകതടില്  50,000  രൂപ  വകയടിരുതണലമനന  ശടിപയോര്ശ  ലചെയയോന  സമടിതടി
തതീരുമയോനടിച.
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2039-00-001-86-45―പടി  .  ഒ  .  എല്  .

എകപ വസസപ-വക്രനബയോഞപ  വടിഭയോഗതടിനപ  ഇനനലചെലെവകള്  പൂര്ണ്ണമയോയുന
നടിര്വഹടിക്കുന്നതടിനപ  നടിലെവടിലലെ വടിഹടിതന അപരര്യയോപ്തമയോകയയോല് അധടികമയോയടി  3  ലെക്ഷന
രൂപ   വകയടിരുതണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

സ്കൂള്/യകയോയളജപ  വടിദര്യയോര്ത്ഥടികള്കടിടയടില് ലെഹരടി മരുനപയയയോഗന വര്ദടിചവരുന്ന
സയോഹചെരര്യന  നടിലെനടില്ക്കുകയയോണപ.  ലെഹരടി  വസ്തുകളലട  ദൂഷര്യവശങ്ങലളക്കുറടിചള്ള
ശരടിയയോയ അറടിവപ  നമ്മുലട കുടടികള്കപ നല്കടി, അവലര ഈ മഹയോവടിപതടിലന്റെ പടിടടിയടില്
നടിനന  സസയനരക്ഷ  യനടുവയോന   പ്രയോപ്തരയോയകണ്ടതപ   ഈ  കയോലെഘടതടിലന്റെ
ആവശര്യകതയയോണപ.  ലെഹരടി മരുനപയയയോഗതടിലനതടിലര കുടടികള്കടിടയടില് അവയബയോധന
സൃഷടിക്കുന്നതടിയലെയയോയടി  ആയതടിലന്റെ   ദൂഷര്യവശങ്ങലളക്കുറടിച്ചപ  യബയോധവല്കരണന
നല്കുന്ന  പയോഠഭയോഗങ്ങള്  പയോഠര്യപദതടിയടില്  ഉള്ലപടുത്തുന്നതടിനുന  ആഴ്ചയടില്  ഒരു
പതീരടിയലഡങടിലന  പ്രസ്തുത  പയോ ഠഭയോഗങ്ങള്  കുടടികലള  പഠടിപടികയോന  സയോധടിക്കുന്ന  വടിധന
വടനയടബടിള്  പുനനഃക്രമതീകരടിക്കുന്നതടിനുമുള്ള  അടടിയന്തര  നടപടടി  സസതീകരടികണലമന്നപ
ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

വടിദര്യയോഭര്യയോസ സ്ഥയോപനങ്ങള്കപ സമതീപമുള്ള  കടകള് വഴെടിയുന വഴെടിയയയോര കച്ചവടകയോര്
മുയഖനയുന വടിദര്യയോര്ത്ഥടികള്കപ  ലെഹരടിവസ്തുകള് ലെഭടിക്കുന്നതയോയടി സമടിതടി മനസടിലെയോക്കുന.
യമല്  സയോഹചെരര്യതടില്  വടിദര്യയോഭര്യയോസ  സ്ഥയോപനങ്ങള്കപ  സമതീപന  ലെഹരടി  വസ്തുകള്
വടില്പന നടത്തുന്ന കടകയളയോ,  വഴെടിയയയോര  കച്ചവടകയോയരയോ  പ്രവര്തടിക്കുന്നടിലല്ലെന്നപ  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതടിനപ യപയോലെതീസപ - എവകസപ വകുപ്പുകളലട സനയുക്ത യമല്യനയോടതടില്  ഓയരയോ
വടിദര്യയോഭര്യയോസ  സ്ഥയോപനവന  പടി. ടടി.എ.-മദര്  പടി.ടടി.എ.  അനഗങ്ങള്,  അദര്യയോപകര്,
തയദശസസയനഭരണ  സ്ഥയോപനങ്ങളടിലലെ   വയോര്ഡ്തലെ  ജനപ്രതടിനടിധടികള്,   റസടിഡന്റെപസപ
അയസയോസടിയയഷന  ഭയോരവയോഹടികള്  എന്നടിവലര  കൂടടി  ഉള്ലപടുതടി  ജയോഗത  സമടിതടികള്
രൂപതീകരടിക്കുന്നതടിനുള്ള നടപടടി സസതീകരടികണലമന്നപ ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

യകരളതടില്  വര്യയോപകമയോയടി  കഞയോവപ  കൃഷടിയുന  വര്യയോജവയോറ്റുന  നടക്കുന്നതയോയുന
ലെഹരടിമരുന്നപ കച്ചവടന വളലരയധടികന വര്ദടിചവരുന്നതയോയുന റടിയപയോര്ട്ടുകള് ചൂണ്ടടികയോട്ടുന.
പ്രസ്തുത  സയോഹചെരര്യതടില്  എവകസപ  വകുപടിലന്റെ  എനയഫയോഴപലമന്റെപ  പ്രവര്തനന
ശക്തടിലപടുത്തുന്നതടിയനയോലടയോപന ഓയരയോ പ്രയദശലതയുന  കുടുനബശതീ - ജയോഗതയോ സമടിതടി -
മറപ   അയല്ക്കൂട  സനവടിധയോനങ്ങള്  മുയഖന  വര്യയോജവയോറപ,  കഞയോവപ  കൃഷടി,  മയക്കുമരുന്നപ
കച്ചവടന എന്നടിവ കലണ്ടത്തുന്നതടിനുന നടിയനടിക്കുന്നതടിനുമയോയുള്ള പദതടി രൂപകല്പന
ലചെയണലമന്നപ  ശടിപയോര്ശ ലചെയയോന സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

893/2022.



74

എവകസപ  വകുപടിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  മടികവറതയോക്കുന്നതടിനയോയടി

എവകസപ  യറഞ്ചുകള്  പുനര്നടിര്ണയടിച്ചപ  അവയുലട  എണ്ണന  വര്ദടിപടിയകണ്ട  സമയന

അതടിക്രമടിച കഴെടിഞ്ഞു എന്നപ സമടിതടി  വടിലെയടിരുതടി.   നടിലെവടിലള്ള  എവകസപ യറഞപ

ഓഫതീസുകളലട അധടികയോര പരടിധടിയടില് മയോറന വരുതടി എവകസപ  യറഞപ ഓഫതീസുകളലട

എണ്ണതടില്  ആവശര്യമയോയ  വര്ദനവപ  വരുതണലമനന  എവകസപ  വകുപടില്  അധടിക

ഉയദര്യയോഗസ്ഥലര  നടിയമടിക്കുന്നതടിനുന,  യറഞപ  ഓഫതീസുകളടില്  ലമച്ചലപട  പ്രവര്തന

സസൗകരര്യന  ഉറപയോക്കുന്നതടിനുമുള്ള  നടപടടി  സസതീകരടികണലമനന  ശടിപയോര്ശ  ലചെയയോന

സമടിതടി  തതീരുമയോനടിച.

(യയയോഗന ഉച്ചയ്ക്കുയശഷന 12.40 -നപ അവസയോനടിച.)
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3.  30-6-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടികകയോരര്യങ്ങള് സനബനടിച്ച സബ്ജകപ  കമടിറടി  VIII,  2021  ജൂണ് മയോസന
30-ാം തതീയതടി ബുധനയോഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുയശഷന 2.30 മണടികപ നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ '5-ഡടി'
സയമളനഹയോളടില്  സമടിതടി  അദര്യക്ഷനുന  ബഹ.  ധനകയോരര്യവകുപ്പുമനടിയുമയോയ
ശതീ.  ലക.  എന.  ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന്റെ അദര്യക്ഷതയടില് യയയോഗന യചെ ർന.  തദവസരതടില്
സമടിതടിയുലട  എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ  അനഗങ്ങളന  ബഹ.  തയദശസസയനഭരണന ഗയോമവടികസനന
എവകസപ വകുപ്പുമനടിയുമയോയ ശതീ.  എന.  വടി.  യഗയോവടിന്ദന മയോസ്റ്റേറുന,  ബഹ.  സഹകരണന
രജടിയസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനടിയുമയോയ ശതീ.  വടി.  എന.  വയോസവനുന സമടിതടിയുലട തയോലഴെപറയുന്ന
അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയടിരുന:

ഹയോജരയോയ അനഗങ്ങള് :

1.  ശതീ. ലക. ബയോബു (തൃപ്പുണടിത്തുറ)

2.  യഡയോ. ലക. ടടി. ജലെതീല്

3.  ശതീ. ഡടി. ലക. മുരളടി (ഓണ്വലെന)

4. ശതീ. തടിരുവഞ്ചൂർ രയോധയോകൃഷ്ണന

5. ശതീ. യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന

6. ശതീ. എന. ഷനസുദതീന (ഓണ്വലെന)

7. ശതീ. ലക. വടി. സുയമഷപ

8. ശതീ. ഇ. ലക. വടിജയന.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ :

1.  ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോനസടിസപ, യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി

2.  ശതീമതടി ബടിന്ദു. എസപ. എല്, ലഡപന്യൂടടി ലസക്രടറടി

3.  ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോ ർ, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര് :

1.  ശതീ. എസപ. അനന്ദകൃഷ്ണന, എവകസപ കമതീഷണർ

2.  ശതീ. ഡടി. രയോജതീവപ, അഡതീഷണല് എവകസപ കമതീഷണർ

3.  ശതീമതടി ശതീജ. വടി. യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ഊർജ്ജ വകുപപ
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4. ശതീ. എന. ശതീകുമയോർ, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ (ഓണ്വലെന)

5. ശതീമതടി യസയോഫടിയ. ലക., യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ(ഓണ്വലെന) 

6. ശതീ. ജടി. ശതീനടി, യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ. (ഓണ്വലെന)

സമടിതടി,  ധനയോഭര്യർത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞയോമതപ റടിയപയോർടടിലലെ
(2020-21)  വടിവടിധ ഖണടികകളടിലലെ ശടിപയോർശകളടിയനല് സർകയോരടില്നടിനന ലെഭര്യമയോയ
ആക്ഷന  യടകണ്  യസ്റ്റേറപലമന്റുകള്,  കരടപ  റടിയപയോർട്ടുകള്  എന്നടിവ  പരടിഗണടിക്കുകയുന
തയോലഴെപറയുന്ന തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുന ലചെയ.

I.   ആക്ഷന യടകണ് യസ്റ്റേറപലമന്റുകളലട പരടിയശയോധന :

ധനയോഭര്യർത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞയോമതപ റടിയപയോർടപ (2019-20)

(ഫയല് നന. 1810/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.)

(റഫ: നന: PWR-A3/63/2020-POWER തതീയതടി 7-12-2020,

നടികുതടി-എഫപ3/116/2020/നടി.വ. തതീയതടി 12-1-2021,

എസ്റ്റേയോ ഡടി4/148784/2019/ധന തതീയതടി 18-1-2021,

1773247/എച്ചപ.ബടി.എ 2/47/2021- ധന. തതീയതടി 8-6-2021,

എല്2/205/2020-ധന തതീയതടി 8-6-2021)

2020-21  സയോമ്പതടിക വർഷലത ധനയോഭര്യർത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച
അഞയോമതപ റടിയപയോർടടിലലെ ഖണടിക നന. 5-ലലെ ശടിപയോർശയടിയനല് ഊർജ്ജ(എ)  വകുപ്പുന
13 മുതല് 35 വലര ഖണടികകളടിലലെ ശടിപയോർശകളടിയനല് നടികുതടി (എഫപ) വകുപ്പുന, 36, 37,
55,  56,  57,  58  എന്നതീ  ഖണടികകളടിലലെ  ശടിപയോർശകളടിയനല്  ധനകയോരര്യ
(എസ്റ്റേയോബടിഷ് ലമന്റെപ-ഡടി)  വകുപ്പുന  45,  51  എന്നതീ  ഖണടികകളടിലലെ  ശടിപയോർശകളടിയനല്
ധനകയോരര്യ  (എച്ചപ.ബടി.എ)  വകുപ്പുന  46,  52,  53,  54  എന്നതീ  ഖണടികകളടിലലെ
ശടിപയോർശകളടിയനല്  ധനകയോരര്യ  (യലെയോണ്സപ)  വകുപ്പുന  ലെഭര്യമയോകടിയ  ആക്ഷന  യടകണ്
യസ്റ്റേറപലമന്റുകള്  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന  അനഗതീകരടിക്കുകയുന  ധനയോഭര്യർത്ഥനകളലട
പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞയോമതപ  റടിയപയോർടപ  (2020-21)-ലലെ ശടിപയോർശകളടിയനലള്ള
ആക്ഷന യടകണ് റടിയപയോർടടില് ഉള്ലപടുതയോന തതീരുമയോനടിക്കുകയുന ലചെയ.

വട്രബല് യമഖലെയടില് എവകസപ എനയഫയോഴപലമന്റെപ പ്രവർതനങ്ങള്കപ പ്രധയോനര്യന

നല്കടിലകയോണ്ടുള്ള ലപ്രയോയപയോസല്  ഗവണ്ലമന്റെടിലന്റെ  ഭയോഗതപ   നടിനന  ഉണ്ടയോകണലമനന

പലെയടിടങ്ങളടിലന  എവകസപ  ലറയടിഞപ  ഓഫതീസുകള്  വട്രബല്  യമഖലെയടില്  നടിന്നപ
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വളലരയധടികന  അകലലെയയോലണനന  തന്മൂലെന  എതടിയച്ചരയോന  ബുദടിമുടപ

അനുഭവടിക്കുനലണ്ടനന ആയതടിനയോല് വർകടിനഗപ  അയറഞപലമന്റെടില് വട്രബല് യമഖലെയപ

പ്രയോധയോനര്യന നല്കടിലകയോണ്ടപ എവകസപ ലറയടിഞപ  ഓഫതീസുകള് തടങ്ങുന്നതടിനുന വയോഹന

സസൗകരര്യന വർദടിപടിക്കുന്നതടിനുന നടപടടി സസതീകരടികണലമന്നപ സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.

വട്രബല്  യമഖലെയടില്  മദര്യതടിലന്റെ  ഉപയയയോഗന  കൂടുതലെയോയതടിനയോല്  അതപ

നടിയനടികയോന  ഉള്ള  നടപടടി  സസതീകരടികണലമന്നപ  സമടിതടി  അഭടിപ്രയോയലപടതടില്,

അടപയോടടി,  മയോനന്തവയോടടി  യമഖലെകളടില്  ധയോരയോളന  വയോറപ  പടിടടിക്കുനലണ്ടനന  അതടില്

കുലറലയയോലക തയദശവയോസടികള് ലചെയ്യുന്നതയോലണനന കുറലച്ചയോലക പുറത്തുള്ള ആള്കയോർ

അവലരലകയോണ്ടപ ലചെയടിക്കുന്നതയോലണനന ആദടിവയോസടികലള റടിമയോലന്റെപ  ലചെയയോല് അവരുലട

ജതീവടിതന  കൂടുതല് ദുരടിതതടിലെയോകുലമനന എനയഫയോഴപലമന്റെപ  ലകയോണ്ടപ  മയോത്രന അവലര ഈ

ശതീലെതടില്  നടിനന  പൂർണ്ണമയോയടി  മുക്തരയോകയോന  കഴെടിയടിലല്ലെനന  ആയതടിനയോല്

ജനവമത്രടിയടിലൂലട  യബയോധവല്കരണ  പ്രവൃതടികള്  നടന  വരുലന്നനന  ഉയദര്യയോഗസ്ഥർ

സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

II. കരടപ റടിയപയോട്ടുകളലട പരടിയശയോധന:

തയോലഴെപറയുന്ന റടിയപയോർട്ടുകളലട കരടപ സമടിതടി യഭദഗതടി കൂടയോലത അനഗതീകരടിച:

1. ധനയോഭര്യർത്ഥകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച ഒന്നയോമതപ റടിയപയോർടപ (2021-22)

(ഫയല് നന. 9276/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.)

2. ധനയോഭര്യർത്ഥകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞയോമതപ റടിയപയോർടപ 

(2020-21)-ലലെ ശടിപയോർശകളടിയനലള്ള ആക്ഷണ് യടകണ് റടിയപയോർടപ

(ഫയല് നന. 1810/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.)

3. 2021 മയോർച്ചപ 31 വലരയുള്ള ആനുകയോലെടിക റടിയപയോർടപ

(ഫയല് നന. 7824/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.)

ഉച്ചയ്ക്കുയശഷന 3.15-നപ യയയോഗന അവസയോനടിച.
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4.  27-7-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടിക കയോരര്യങ്ങള് സനബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി  VIII, 2021  ജൂവലെ മയോസന
27-ാം തതീയതടി ലചെയോവയോഴ്ച  സഭയോ സയമളനതടിനപ യശഷന വവകുയന്നരന  5.00  മണടികപ
യകയോവടിഡപ  മയോനദണങ്ങള്  പയോലെടിചലകയോണ്ടപ  നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ  '5 എ'
സയമളനഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചെയര്മയോനുന  ബഹ.  ധനകയോരര്യ  വകുപ്പുമനടിയുമയോയ
ശതീ.  ലക.  എന.  ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന്റെ  അദര്യക്ഷതയടില്  യയയോഗന  യചെര്ന.  പ്രസ്തുത
യയയോഗതടില്   സമടിതടിയുലട   എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ  അനഗവന ബഹ.  തയദശസസയനഭരണന,
ഗയോമവടികസനന,  എവകസപ  വകുപ്പുമനടിയുമയോയ  ശതീ.  എന.  വടി.  യഗയോവടിന്ദന  മയോസ്റ്റേറുന
തയോലഴെപറയുന്ന അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയടിരുന:

ഹയോജരയോയ  അനഗങ്ങള്:

1. യഡയോ. ലക. ടടി. ജലെതീല്

2. ശതീ. ഡടി. ലക. മുരളടി 

3. ശതീ. തടിരുവഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷ്ണന

4. ശതീ. യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന 

5. ശതീ. എന. ഷനസുദതീന

6. ശതീ. ലക. വടി. സുയമഷപ 

7. ശതീ. ഇ. ലക. വടിജയന.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ  :

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോനസടിസപ, യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ബടിന്ദു എസപ. എല്., ലഡപന്യൂടടി  ലസക്രടറടി

3. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി

ഹയോജരയോയ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര്: 

1. ശതീ. എസപ. ആനന്ദകൃഷ്ണന, എവകസപ കമതീഷണര്, എവകസപ വകുപപ.

2. ശതീ. ഡടി. രയോജതീവപ, അഡതീഷണല് എവകസപ കമതീഷണര്, എവകസപ വകുപപ.

3. ശതീ. ജയോഫര് എ. എന., ഡയറകര് ഓഫപ ട്രഷറതീസപ, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

4. ശതീ. ബയോബു. പടി. വടി. , ഡയറകര്,  ഇകയണയോമടികപ ആന്റെപ സ്റ്റേയോറടിസ്റ്റേടികപ  വകുപപ.
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5. ശതീ.  റടി.  പടി.  വടിയനയോദന,  യജയോയടിന്റെപ  ഡയറകര്,   ഇകയണയോമടികപ  ആന്റെപ  
സ്റ്റേയോറടിസ്റ്റേടികപ വകുപപ.

6. ശതീ.  മധു.  ലക.,  അഡതീഷണല്  കമതീഷണര്,  സനസ്ഥയോന  ചെരക്കു  യസവന  
നടികുതടി വകുപപ.

7. ശതീ. എന. ഐ. മനസൂര്, യജയോയടിന്റെപ കമതീഷണര് (ഇയന്റെണല് ഓഡടിറപ), 
ഓഫതീസപ  ഓഫപ  ദടി കമതീഷണര് ഓഫപ  ലകയോയമഴര്യല് ടയോകപ.

8. ശതീമതടി ലക. എ. ശതീലെത, അഡതീഷണല്  ലസക്രടറടി, നടിയമവകുപപ.

9. ശതീമതടി വടി. ആര്. രയോജമ, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

10. ശതീമതടി പ്രതീത ബടി. എസപ., അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യവകുപപ.

11. ശതീ. എ. ഹബതീബപ, ഡടിവടിഷണല് ഓഫതീസര്, വഖഫപ യബയോര്ഡപ.

വതീഡടിയയയോ യകയോണ്ഫറനസടിലൂലട യയയോഗതടില് പലങടുത ഉയദര്യയോഗസ്ഥര് :

1. യഡയോ. ഷര്മടിള യമരടി യജയോസഫപ, ലസക്രടറടി, നടികുതടി വകുപപ.

2. ശതീ. സസൗരവപ ജയടിന, ലസക്രടറടി, എവകസപ വകുപപ.

3. യഡയോ.  എസപ.  കയോര്തടിയകയന,  ഡയറകര് ഓഫപ യലെയോടറതീസപ ആന്റെപ ലസ്പെഷര്യല്
കമതീഷണര്, സനസ്ഥയോന ചെരക്കു യസവന നടികുതടി വകുപപ.

4. ശതീമതടി  വഷനടി  യജയോര്ജപ,  അഡതീഷണല്  ലസക്രടറടി,  ആസൂത്രണ  
സയോമ്പതടികകയോരര്യ വകുപപ.

5. ശതീമതടി ആനടി ജൂലെ യതയോമസപ, യജയോയടിന്റെപ ഫണ്ടപ മയോയനജര്, കടിഫ്ബടി.

പ്രസ്തുത യയയോഗതടില് കരടപ  ചെടങ്ങള്,  എസപ.ആര്.ഒ.കള് വടിവടിധ റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ
ശടിപയോര്ശകളടിയനല്  സര്കയോരടില്  നടിനന  ലെഭടിച്ച  ആക്ഷന  യടകണ്  യസ്റ്റേറപലമന്റുകള്,
വടിവടിധ  വകുപ്പുകള്കപ  അനുവദടിച്ച  ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതന  ലചെലെവഴെടിച്ചതപ  സനബനടിച്ച
വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന  റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയനല്   ലെഭര്യമയോയ  കയോലെതയോമസപത്രടിക  എന്നടിവ
പരടിഗണടിക്കുകയുന തയോലഴെപറയുന്ന തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുന ലചെയ. 

I. കരടപ ചെടങ്ങളലട പരടിഗണന:

ചുവലട  യചെര്തടിരടിക്കുന്ന  കരടപ  ചെടങ്ങള്  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന
യഭദഗതടികള്കൂടയോലത അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

  1. 2020-ലലെ യകരള അടടിസ്ഥയോന സസൗകരര്യ നടിയക്ഷപ നടിധടി പദതടി.

(ഫയല് നന. 4661/സബപ.സടി. ഇ 2/2017/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. ഇനഫയോ2/52/2018/ധന. ; തതീയതടി 25-11-2020)
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2. 2019-ലലെ യകരള ട്രഷറടി (യഭദഗതടി) ചെടങ്ങള്
(ഫയല് നന. 5294/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. 743050/എസപ.എല്3/50/ധന തതീയതടി 10-11-2020)

3. എവകസപ സര്കടിള് ഇനലസ്പെകര് തസടിക- ലസ്പെഷര്യല് റടിക്രൂടപലമന്റെപ.

(ഫയല് നന. 1865/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. നടികുതടി - എഫപ1/16168/2014- നടിവ തതീയതടി 20-1-2021)

II. എസപ  .   ആര്  .  ഒ  .-  കളലട സയോധൂകരണന

ചുവലട  യചെര്തടിരടിക്കുന്ന  എസപ.ആര്.ഒ.-കള്  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന
യഭദഗതടികള് കൂടയോലത സയോധൂകരണന നല്കുകയുന ലചെയ:

a. 2017-ലലെ യകരള ചെരക്കുയസവന നടികുതടി നടിയമപ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച

1. എസപ.ആര്.ഒ.നന. 52/2020
എസപ. ആര്.ഒ.നന. 53/2020
(ഫയല് നന. 1064/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ബടി1/3/2020/നടി.വ. തതീയതടി 11-2-2020)

2. എസപ. ആര്.ഒ. നന. 63/2020
(ഫയല് നന. 1284/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ബടി1/5/2020/നടി.വ. തതീയതടി 19-2-2020)

3. എസപ. ആര്.ഒ. നന. 160/2020
(ഫയല് നന. 1940/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ബടി1/26/2020/നടി.വ. തതീയതടി 18-3-2020)

4. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 285/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 286/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 287/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 288/2020

(ഫയല് നന. 2103/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. ബടി1/33/2020/നടി.വ. തതീയതടി 19-5-2020)

5. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 314/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 315/2020
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എസപ. ആര്. ഒ. നന. 316/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 317/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 318/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 319/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 320/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 321/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 322/2020
(ഫയല് നന. 2508/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ബടി1/35/2020/നടി.വ. തതീയതടി 11-6-2020)

6. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 349/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 353/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 354/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 355/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 356/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 357/2020
(ഫയല് നന. 2660/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ബടി1/38/2020/നടി.വ. തതീയതടി 17-6-2020)

7. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 470/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 471/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 472/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 473/2020
(ഫയല് നന. 3240/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ബടി1/54/2020/നടി.വ. തതീയതടി 18-8-2020)

8. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 631/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 643/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 646/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 648/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 649/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 650/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 651/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 652/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 653/2020

893/2022.
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എസപ. ആര്. ഒ. നന. 654/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 655/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 672/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 673/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 674/2020
(ഫയല് നന. 4337/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ബടി1/58/2020/നടി.വ. തതീയതടി 23-10-2020)

9. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 685/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 686/2020
(ഫയല് നന. 4527/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ബടി1/68/2020/നടി.വ. തതീയതടി 5-11-2020)

10. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 749/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 750/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 752/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 753/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 758/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 759/2020
എസപ. ആര്. ഒ. നന. 760/2020
(ഫയല് നന. 4819/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ബടി1/81/2020/നടി.വ. തതീയതടി 19-11-2020)

b. അബ്കയോരടി ആകപ പ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച
1. എസപ. ആര്.ഒ. നന. 223/2019

(ഫയല് നന. 2222/സബപ.സടി.ഇ 2/2019/നടി.ലസ. ;
റഫ.നന. 129/ജടി3/2020/നടി.വ. തതീയതടി 3-8-2020)

2. എസപ. ആര്.ഒ. നന. 547/2019
(ഫയല് നന. 6463/സബപ.സടി.ഇ 2/2019/നടി.ലസ. ;
റഫ.നന. 31/ജടി3/2018/നടി.വ. തതീയതടി 18-12-2020)

c. 2003 -ലലെ യകരള മൂലെര്യവര്ദടിത നടികുതടി നടിയമപ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 51/2020
(ഫയല് നന. 849/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;
റഫ.നന. ബടി3/196/18/നടി.വ. തതീയതടി 3-2-2020)
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III. സമടിതടിയുലട വടിവടിധ റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല് സര്കയോര്       വകുപ്പുകള് 
ലെഭര്യമയോകടിയ നടപടടിപത്രടികകളലട പരടിഗണന

1. ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച ഒന്നയോമതപ റടിയപയോര്ടപ (2016-17).
(ഫയല് നന. 4943/സബപ. സടി. ഇ 2/2016/നടി.ലസ.;
റഫ. നന. ഇ 3/99/2020/നടി.വ. തതീയതടി 9-11-2020)

2016-17  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച
ഒന്നയോമതപ റടിയപയോര്ടടിലലെ 15, 16 എന്നതീ ഖണടികകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല് നടികുതടി (ഇ)
വകുപപ ലെഭര്യമയോകടിയ നടപടടിപത്രടിക സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

2. ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച മൂന്നയോമതപ റടിയപയോര്ടപ (2018-19)

(ഫയല് നന. 1744/സബപ.സടി.ഇ 2/2018/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. ഡടി3/763/2019/നടി.വ. തതീയതടി 2-12-2020)

2018-19  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച
മൂന്നയോമതപ  റടിയപയോര്ടടിലലെ  1  മുതല്  8  വലരയുള്ള  ഖണടികകളടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനല്
നടികുതടി (ഡടി) വകുപപ ലെഭര്യമയോകടിയ നടപടടിപത്രടിക, കയോലെതയോമസപത്രടിക സഹടിതന സമടിതടി
പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

3. ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച നയോലെയോമതപ റടിയപയോര്ടപ (2019-20)

(ഫയല് നന. 3721/സബപ.സടി.ഇ 2/2019/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. Taxes-H1/246/2019-Taxes തതീയതടി 13-11-2020) 

 SW3/11/2020/വസ.യക്ഷ.വ. തതീയതടി 19-10-2020,

റവ-എഫപ2/301/2019-റവ. തതീയതടി 11-11-2020,

368/ബടി1/2019/പയോനടിനഗപ തതീയതടി 17-11-2020,

എല്2/213/2020-ധന തതീയതടി 5-10-2020,

73/ജടി2/2019/നടിവ. തതീയതടി 21-12-2020)

2019-20  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച

നയോലെയോമതപ  റടിയപയോര്ടടിലലെ  36  മുതല്  41  വലരയുള്ള ഖണടികകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല്

നടികുതടി  (എച്ചപ)  വകുപ്പുന,  44-ാം  ഖണടികയടിലലെ  ശടിപയോര്ശയടിയനല്  വസനടികയക്ഷമ
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വകുപ്പുന,  48-ാം  ഖണടികയടിലലെ  ശടിപയോര്ശയടിയനല്  റവനന്യൂ  (എഫപ)  വകുപ്പുന

50-ാം ഖണടികയടിലലെ ശടിപയോര്ശയടിയനല് ആസൂത്രണ സയോമ്പതടിക കയോരര്യ  (ബടി)  വകുപ്പുന,

52,  53  എന്നതീ  ഖണടികകളടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനല്  ധനകയോരര്യ  (യലെയോണ്സപ)  വകുപ്പുന

61-ാം  ഖണടികയടിലലെ  ശടിപയോര്ശയടിയനല്  നടികുതടി  (ജടി)  വകുപ്പുന  ലെഭര്യമയോകടിയ  നടപടടി

പത്രടികകള്,  ആയവ  സനബനടിച്ച  കയോലെതയോമസപത്രടികകള്  സഹടിതന  സമടിതടി

പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

4.  മദര്യയോസക്തടിക്കുന  മയക്കുമരുനപയയയോഗതടിനുലമതടിരയോയടി  വടിവടിധ  സര്കയോര്

വകുപ്പുകള്  മുയഖന  നടപടിലെയോയകണ്ട  യബയോധവല്കരണ/പ്രചെരണ  പരടിപയോടടികള്

സനബനടിച്ച റടിയപയോര്ടപ.

(ഫയല് നന. 3993/സബപ.സടി.ഇ 2/2014/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. 362/ഇ 1/2020/ആ.കു.വ. തതീയതടി 9-11-2020)

പ്രസ്തുത റടിയപയോര്ടടിലലെ  57-ാം ഖണടികയടിലലെ ശടിപയോര്ശയടിയനല് ആയരയോഗര്യകുടുനബ

യക്ഷമ  (ഇ)  വകുപപ  ലെഭര്യമയോകടിയ  നടപടടിപത്രടിക  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന

അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

IV. ബഡ്ജറപ  വടിഹടിതന  ലചെലെവഴെടിച്ചതപ  സനബനടിച്ച  വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന   

റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയനല്  വടിവടിധ  വകുപ്പുകള്  ലെഭര്യമയോകടിയ  കയോലെതയോമസ  

പത്രടികകളലട പരടിഗണന  .

2019-20 സയോമ്പതടിക വര്ഷതടില് നടികുതടി (ഭയോഗര്യക്കുറടി), വസനടികയക്ഷമന എന്നതീ

വകുപ്പുകള്കപ  ധനയോഭര്യര്ത്ഥന നന.  XVI-യനലന  (ലപനഷനുന പലെവകയുന),  ലപയോതഭരണ

വകുപടിനപ  ധനയോഭര്യര്ത്ഥന  നന.  XLV-ലന  (പലെവക  വയോയകളന  മുനകൂറുകളന)  അനുവദടിച്ച

ബഡ്ജറപ വടിഹടിതന ലചെലെവഴെടിച്ചതപ സനബനടിച്ച വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയനല്

ലെഭര്യമയോകടിയ  കയോലെതയോമസപത്രടികകള്  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന  അനഗതീകരടിക്കുകയുന

ലചെയ. 

യയയോഗന വവകുയന്നരന 5.20 മണടികപ അവസയോനടിച.
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5.  5-8-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടിക  കയോരര്യങ്ങള്  സനബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  VIII,  ഭൂനടികുതടിയുന
യദവസസവന  സനബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  II,  തയദശസസയനഭരണവന  ഗയോമവടികസനവന
ഭവനനടിര്മയോണവന സനബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി IX, ആഭര്യന്തര കയോരര്യങ്ങള് സനബനടിച്ച
സബ്ജകപ  കമടിറടി  XIV  എന്നടിവ  സനയുക്തമയോയടി  The  Kerala  Finance  Bill,  2021,
2021-ലലെ  യകരള  ധനകയോരര്യ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബടില്  എന്നടിവ  പരടിഗണടിക്കുന്നതടിനയോയടി
2021 ആഗസ്റ്റേപ  മയോസന 5-ാം തതീയതടി വര്യയോഴെയോഴ്ച സഭയോ സയമളനതടിനപ യശഷന വവകുയന്നരന
6.25-നപ നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ '5 ഡടി'  സയമളനഹയോളടില് സബ്ജകപ കമടിറടി VIII-ലന്റെ
അദര്യക്ഷനുന  ബഹ.  ധനകയോരര്യ വകുപപ മനടിയുമയോയ ശതീ.  ലക.  എന. ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന്റെ
അദര്യക്ഷതയടില്  യയയോഗന യചെര്ന. 

തദവസരതടില്  ഹയോജരയോയടിരുന്ന,  സമടിതടി   അദര്യക്ഷനമയോര്/എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ
അനഗങ്ങള്, പ്രയതര്യക ക്ഷണടിതയോകള്, മറപ അനഗങ്ങള്  എന്നടിവരുലട വടിശദയോനശന ചുവലട
യചെര്ക്കുന:

1. ശതീ. എന. വടി. യഗയോവടിന്ദന മയോസ്റ്റേര്
(തയദശസസയനഭരണന,ഗയോമവടികസനന, എവകസപ  വകുപപ മനടി)
അദര്യക്ഷന, സബ്ജകപ കമടിറടി IX; 
എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ അനഗന, സബ്ജകപ കമടിറടി VIII.

2. ശതീ. ലക. രയോജന
(റവനന്യൂ - ഭവനനടിര്മയോണ വകുപപ മനടി)
അദര്യക്ഷന,  സബ്ജകപ കമടിറടി II;  
എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ അനഗന, സബ്ജകപ കമടിറടി IX.

3. ശതീ. ലക. രയോധയോകൃഷ്ണന
(പടടികജയോതടി - പടടികവര്ഗ, പടിന്നയോക വടിഭയോഗ യക്ഷമ- യദവസസന വകുപപ മനടി)
എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ അനഗന, സബ്ജകപ കമടിറടി II ; 
പ്രയതര്യക ക്ഷണടിതയോവപ, സബ്ജകപ കമടിറടി XIV

4. ശതീ. വടി. അബ്ദുറഹടിമയോന
(കയോയടികന, വഖഫപ, ഹജ്ജപ തതീര്ത്ഥയോടന വകുപ്പു മനടി)
എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ അനഗന, സബ്ജകപ കമടിറടി  IX

ശതീ. പടി. രയോജതീവപ,
(നടിയമന, വര്യവസയോയന, കയര് വകുപപ മനടി)
പ്രയതര്യക ക്ഷണടിതയോവപ, സബ്ജകപ കമടിറടി XIV.
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ഹയോജരയോയ  അനഗങ്ങള്:

സബ്ജകപ കമടിറടി   VIII :

1.  ശതീ. ലക. ബയോബു (തൃപ്പുണടിത്തുറ)

2. യഡയോ. ലക. ടടി. ജലെതീല്

3. ശതീ. ഡടി. ലക. മുരളടി 

4. ശതീ. തടിരുവഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷ്ണന

5. ശതീ. യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന 

6. ശതീ. എന. ഷനസുദതീന

7. ശതീ. ലക. വടി. സുയമഷപ 

8. ശതീ. ഇ. ലക. വടിജയന.

സബ്ജകപ കമടിറടി   II :

1. യഡയോ. എന. ജയരയോജപ

2. ശതീ. എന. എ. ലനല്ലെടിക്കുന്നപ

3. ശതീ. ലക. ഡടി. പ്രയസനന (ഓണ്വലെന)

4. ശതീ. പടി. ടടി. എ. റഹതീന

5. ശതീ. എന. രയോജയഗയോപയോലെന

6. ശതീ. രയോമചെന്ദ്രന കടന്നപള്ളടി

7. ശതീ. സനതീഷ് കുമയോര് യജയോസഫപ

8. ശതീ. പടി. വടി. ശതീനടിജടിന.

സബ്ജകപ കമടിറടി   IX :

1. ശതീ. എന. ലക. അക്ബര്

2. ശതീ. പടി. ബയോലെചെന്ദ്രന

3. ശതീമതടി കയോനതടില് ജമതീലെ

4. ശതീ. എ. സടി. ലമയോയതീന

5. ശതീ. വടി. ലക. പ്രശയോന്തപ
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6. ശതീ. യറയോജടി എന. യജയോണ്

7. ശതീ. പടി. ഉവബദുള്ള

8. ശതീ. ടടി. ലജ. വടിയനയോദപ

സബ്ജകപ കമടിറടി   XIV :

1. ശതീ. ഇ. ചെന്ദ്രയശഖരന

2. ശതീ. വടി. യജയോയടി

3. ശതീ. ടടി. ഐ. മധുസൂദനന

4. ശതീ. ടടി. പടി. രയോമകൃഷ്ണന

5. ശതീ. യതയോമസപ ലക. യതയോമസപ

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോനസടിസപ , യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ഷബയോന അഞന, യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി

3. ശതീമതടി ബടിന്ദു എസപ. എല്., ലഡപന്യൂടടി  ലസക്രടറടി

4. ശതീമതടി ജയശതീ എസപ., ലഡപന്യൂടടി ലസക്രടറടി

5. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി

6. ശതീമതടി ഡടി. ഒ. ലരജടി, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ മറപ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര്: 

1. ശതീമതടി ശയോരദ മുരളതീധരന, അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രടറടി, തയദശസസയനഭരണ
വകുപപ (ഓണ്വലെന)

2. യഡയോ. ഷര്മടിള യമരടി യജയോസഫപ, ലസക്രടറടി, നടികുതടി വകുപപ.

3. യഡയോ. എസപ. കയോര്തടിയകയന, ലസ്പെഷര്യല് കമതീഷണര്, ചെരക്കു യസവന നടികുതടി വകുപപ.

4. ശതീ. സയോദടിഖപ എന. ലക., ലസ്പെഷര്യല് ലസക്രടറടി, നടിയമവകുപപ.

5. ശതീ. മധു. ലക., അഡതീഷണല് കമതീഷണര്, ചെരക്കു യസവന നടികുതടി വകുപപ.

6. ശതീ.  ജടി.  ഐ.  മനസൂര്,  യജയോയടിന്റെപ കമതീഷണര്,  യകന്ദ്ര ചെരക്കുയസവന നടികുതടി
വകുപപ

7. ശതീമതടി ലക. എ. ശതീലെത, അഡതീഷണല്  ലസക്രടറടി, നടിയമവകുപപ.
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സമടിതടി  The  Kerala  Finance  Bill  2021,  2021-ലലെ  യകരള  ധനകയോരര്യ
(2-ാം  നമ്പര്)  ബടില്  എന്നടിവ  ഖണന  ഖണമയോയടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന  ബനലപട
ഉയദര്യയോഗസ്ഥരുമയോയടി ചെര്ച്ച നടത്തുകയുന ലചെയ.

I.  The Kerala Finance Bill, 2021   പരടിഗണന

The Kerla  Finance Bill  2021-ലലെ  1,  2,  4,  6,  9,  10  എന്നതീ ഖണങ്ങളടിയനല്
നടിയമവകുപപ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര് ഔയദര്യയോഗടിക യഭദഗതടികള് അവതരടിപടിക്കുകയുന യഭദഗതടികള്
ലകയോണ്ടുവരയോനടിടയയോയ  സയോഹചെരര്യന  വടിശദതീകരടിക്കുകയുന  ലചെയ.   പ്രസ്തുത  യഭദഗതടികള്
സമടിതടി  ചെര്ച്ച  ലചെയ്യുകയുന  ചുവലട  യചെര്തടിരടിക്കുന്ന  യഭദഗതടികയളയോലട  The  Kerala
Finance Bill, 2021 അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

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:

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.
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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.

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

893/2022.
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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 9th 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-യനല്  ശതീ.  ലക.  ബയോബു  (തൃപ്പുണടിത്തുറ),
ശതീ.  തടിരുവഞ്ചൂര്  രയോധയോകൃഷ്ണന,  ശതീ.  എന.  ഷനസുദതീന,  ശതീ.  എന.  എ.  ലനല്ലെടിക്കുന്നപ,
ശതീ. സനതീഷ പകുമയോര് യജയോസഫപ എന്നതീ അനഗങ്ങള് ബനലപട വടിഷയങ്ങളടില് വടിയയയോജടിപപ
യരഖലപടുതടി.

II.  2021-  ലലെ യകരള ധനകയോരര്യ   (2-  ാം നമ്പര്  )   ബടില്  :

2021 -ലലെ യകരള ധനകയോരര്യ (2-ാം നമ്പര്) ബടില്ലെടിലലെ 1,2,3 എന്നതീ ഖണങ്ങളടിയനല്
നടിയമവകുപപ  ഉയദര്യയോഗസ്ഥര് ഔയദര്യയോഗടിക  യഭദഗതടികള്  നടിര്യദശടിക്കുകയുന  യഭദഗതടികള്
ലകയോണ്ടുവരയോനടിടയയോയ  സയോഹചെരര്യന  വടിശദതീകരടിക്കുകയുന  ലചെയ.   പ്രസ്തുത  യഭദഗതടികള്
സമടിതടി ചെര്ച്ച ലചെയ്യുകയുന ചുവലട യചെര്ക്കുന്ന യഭദഗതടികയളയോലട 2021-ലലെ യകരള ധനകയോരര്യ
(2-ാം നമ്പര്) ബടില് അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

1-ാം ഖണന

(എ)  1-ാം  ഖണതടിനപ  പകരന  തയോലഴെപറയുന്ന  ഖണന  യചെര്യകണ്ടതയോണപ
അതയോയതപ:-

“1.  ചുരുകയപരുന  പ്രയോരനഭവന  :― (1)  ഈ  ആകടിനപ  2021-ലലെ  യകരള  ധനകയോരര്യ
(2-ാം നമ്പര്) ആകപ എന്നപ യപരപ പറയയോന.

(2)  ഇതപ  2021  ജൂണ്  10-ാം  തതീയതടി  പ്രയോബലെര്യതടില്  വന്നതയോയടി
കരുതലപയടണ്ടതയോണപ".
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2-ാം ഖണന

ബടില്ലെടിലലെ  2-ാം ഖണന  (1)-ാം ഉപഖണപ്രകയോരന,  1994-ലലെ യകരള പഞയോയതപ
രയോജപ  ആകടിലന്റെ  2-ാം വകുപടില് യചെര്കയോനുയദശടിക്കുന്ന  (xviii  എ)  ഖണതടിനു പകരന
തയോലഴെപറയുന്ന ഖണന യചെര്യകണ്ടതയോണപ, അതയോയതപ :―

“(xviiiഎ)  'ഹരടിത  ലകടടിടന'  എന്നയോല്  ഊര്ജ്ജന,  ജലെന,  മറപ  വടിഭവങ്ങള്
എന്നടിവയുലട  ഉപയയയോഗതടില്  കയോരര്യക്ഷമമയോയതന,  പുനരുല്പയോദടിപടികയോവന്ന
ഊര്ജ്ജതടിലന്റെ  ഉപയയയോഗന  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുന്നതന,   മലെടിനതീകരണന  കുറയ്ക്കുന്നതന,
മയോലെടിനര്യ  ഉത്പയോദനന  കുറയ്ക്കുന്നതന,  മയോലെടിനര്യങ്ങളലട  യവര്തടിരടികല്,  പുനരുപയയയോഗന,
റതീവസക്ലെടിനഗപ  എന്നടിവ  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുന്നതന,  ഊര്ജ്ജകയോരര്യക്ഷമത  പരമയോവധടി
നല്കുന്നതന,  പ്രകൃതടി  വടിഭവങ്ങള്  സനരക്ഷടിക്കുന്നതന,  അധടിവസടിക്കുന്നവര്കപ
ആയരയോഗര്യകരമയോയ  ഇടങ്ങള്  നല്കുന്നതന,  ഉയര്ന്ന  പയോരടിസ്ഥടിതടിക  നടിലെവയോരന
പുലെര്ത്തുന്നതന,  രൂപകല്പന,  നടിര്മയോണന,  പ്രവര്തനന,  നവതീകരണന,  ജതീവടിത  ചെക്രന
എന്നതീ  തലെങ്ങളടില്  പരടിസ്ഥടിതടി,  അധടിവസടിക്കുന്നവരുലട  ജതീവടിതയമന  എന്നടിവ
പരടിഗണടിക്കുന്നതന  വടിഷരഹടിതവന  വനതടികവന  നടിലെനടില്ക്കുന്നതമയോയ  വസ്തുകളലട
ഉപയയയോഗന  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുന്നതന,  മയോറുന്ന  പരടിസ്ഥടിതടികപ  അനുരൂപമയോകുന്നതന,
സുസ്ഥടിരമയോയ  ഒരടിടതടില്  നടിര്മടിച്ചടിരടിക്കുന്നതന,  കയോലെയോവസ്ഥലയ  പ്രതടിയരയോധടിക്കുന്ന
തരതടില്  രൂപകല്പനയയയോ  നടിര്മയോണയമയോ  നടതടിയടിരടിക്കുന്നതമയോയ  ലകടടിടന
എന്നര്ത്ഥമയോകുന:

എന്നയോല് സര്കയോരടിനപ കയോലെയോകയോലെങ്ങളടില് നടിര്ണ്ണയടികലപടയോവന്ന പ്രകയോരമുള്ള മറപ
പരടിസ്ഥടിതടി സസൗഹൃദ ലകടടിടങ്ങലള ഹരടിത ലകടടിടങ്ങളയോയടി പ്രഖര്യയോപടികയോവന്നതയോണപ.

വടിശദതീകരണന  :― ഏലതയോരു വടിനടിയയയോഗ ഗണതടിലള്ള ലകടടിടവന 'ഹരടിത ലകടടിടന'
എന്നതടിലന്റെ നടിര്വചെനതടില് വരയോവന്നതയോണപ ."

3-ാം ഖണന

(എ)    ബടില്ലെടിലലെ  3-ാം  ഖണന  (1) ാം  ഉപഖണപ്രകയോരന,  1994-ലലെ  യകരള
മുനടിസടിപയോലെടിറടി  ആകടിലന്റെ  2-ാം വകുപടില് യചെര്കയോനുയദശടിക്കുന്ന  (18  എ)  ഖണതടിനു
പകരന തയോലഴെപറയുന്ന ഖണന യചെര്യകണ്ടതയോണപ, അതയോയതപ:―

“(18 എ) 'ഹരടിത ലകടടിടന' എന്നയോല് ഊര്ജ്ജന, ജലെന, മറപ വടിഭവങ്ങള് എന്നടിവയുലട

ഉപയയയോഗതടില്  കയോരര്യക്ഷമമയോയതന,  പുനരുല്പയോദടിപടികയോവന്ന  ഊര്ജ്ജതടിലന്റെ

ഉപയയയോഗന  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുന്നതന,  മലെടിനതീകരണന കുറയ്ക്കുന്നതന,  മയോലെടിനര്യ  ഉത്പയോദനന
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കുറയ്ക്കുന്നതന,  മയോലെടിനര്യങ്ങളലട  യവര്തടിരടികല്,  പുനരുപയയയോഗന,  റതീവസക്ലെടിനഗപ  എന്നടിവ

യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുന്നതന,  ഊര്ജ്ജ  കയോരര്യക്ഷമത  പരമയോവധടി  നല്കുന്നതന,  പ്രകൃതടി

വടിഭവങ്ങള്  സനരക്ഷടിക്കുന്നതന,  അധടിവസടിക്കുന്നവര്കപ  ആയരയോഗര്യകരമയോയ  ഇടങ്ങള്

നല്കുന്നതന,  ഉയര്ന്ന  പയോരടിസ്ഥടിതടിക  നടിലെവയോരന  പുലെര്ത്തുന്നതന,  രൂപകല്പന,

നടിര്മയോണന,  പ്രവര്തനന,  നവതീകരണന,  ജതീവടിത ചെക്രന എന്നതീ തലെങ്ങളടില് പരടിസ്ഥടിതടി,

അധടിവസടിക്കുന്നവരുലട  ജതീവടിതയമന  എന്നടിവ  പരടിഗണടിക്കുന്നതന  വടിഷരഹടിതവന

വനതടികവന  നടിലെനടില്ക്കുന്നതമയോയ  വസ്തുകളലട  ഉപയയയോഗന  യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുന്നതന,

മയോറുന്ന  പരടിസ്ഥടിതടികപ  അനുരൂപമയോകുന്നതന,  സുസ്ഥടിരമയോയ  ഒരടിടതടില്

നടിര്മടിച്ചടിരടിക്കുന്നതന,  കയോലെയോവസ്ഥലയ  പ്രതടിയരയോധടിക്കുന്ന  തരതടില്  രൂപകല്പനയയയോ

നടിര്മയോണയമയോ നടതടിയടിരടിക്കുന്നതമയോയ ലകടടിടന എന്നര്ത്ഥമയോക്കുന: 

എന്നയോല് സര്കയോരടിനപ കയോലെയോകയോലെങ്ങളടില്, നടിര്ണ്ണയടികലപടയോവന്ന പ്രകയോരമുള്ള മറപ

പരടിസ്ഥടിതടി സസൗഹൃദ ലകടടിടങ്ങലള ഹരടിത ലകടടിടങ്ങളയോയടി പ്രഖര്യയോപടികയോവന്നതയോണപ.

വടിശദതീകരണന:― ഏലതയോരു  വടിനടിയയയോഗ  ഗണതടിലള്ള  ലകടടിടവന  'ഹരടിത  ലകടടിടന'

എന്നതടിലന്റെ  നടിര്വചെനതടില് വരയോവന്നതയോണപ.”

(ബടി) 3-ാം ഖണതടിനപ യശഷന തയോലഴെപറയുന്ന ഖണന യചെര്യകണ്ടതയോണപ.

അതയോയതപ:-

“4.  സയോധൂകരണന.― (1)  2021-ലലെ  യകരള  ധനകയോരര്യ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബടില്

(പതടിനയോലെയോന യകരള നടിയമസഭയുലട 281 -ാം നമ്പര് ബടില്) (ഇതടിനുയശഷന പ്രസ്തുത ബടില്

എന്നയോണപ  പരയോമര്ശടികലപടുക)  കയോലെഹരണലപടുകയുന  പ്രസ്തുത  ബടില്ലെടിലലെ  പ്രഖര്യയോപടിത

വര്യവസ്ഥകള്കപ  നടിയമപ്രയോബലെര്യന  ഇല്ലെയോതയോയടിതതീരുകയുന  ലചെയടിരുന്നയോല്  തലന്നയുന

പ്രസ്തുത ബടില് പ്രകയോരന യഭദഗതടി ലചെയലപട 1994-ലലെ യകരള പഞയോയതപ രയോജപ ആകടിയലെയോ

(1994-ലലെ  13)  1994-ലലെ  യകരള  മുനടിസടിപയോലെടിറടി  ആകടിയലെയോ  (1994-ലലെ  20)  പ്രസ്തുത

ബടില്ലെടിലലെ  പ്രഖര്യയോപടിത  വര്യവസ്ഥകള് അനുസരടിച്ചപ  2021  ഏപ്രടില്  1-ാം തതീയതടി  മുതല്

2021 ജൂണ് 9-ാം തതീയതടി വലരയുള്ള കയോലെയളവടില്, ലചെയ ഏലതങടിലന കയോരര്യയമയോ എടുത

ഏലതങടിലന  നടപടടിയയയോ  എല്ലെയോ  ആവശര്യങ്ങള്ക്കുന  എല്ലെയോയ്യപയോഴുയമയോ  പ്രസ്തുത

യഭദഗതടികലളല്ലെയോന  പ്രസക്തമയോയ  എല്ലെയോ  കയോലെങ്ങളടിലന  പ്രയോബലെര്യതടിലണ്ടയോയടിരുന

ലവന്നയപയോലലെ ബനലപട ആക്ടുകളടിലലെ വര്യവസ്ഥകള് പ്രകയോരന സയോധുവയോയുന ഫലെപ്രദമയോയുന

ലചെയതയോയയയോ എടുതതയോയയയോ കരുതലപയടണ്ടതയോണപ.
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(2)  പ്രസ്തുത  ബടില്ലെടിലലെ  പ്രഖര്യയോപടിത  വര്യവസ്ഥകള്  നടിലെവടിലണ്ടയോയടിരുന്ന  2021

ഏപ്രടില്  1-ാം  തതീയതടി  മുതല്  2021  ജൂണ്  9-ാം  തതീയതടി  വലരയുള്ള  കയോലെയളവടില്,

ബനലപട ആക്റ്റുകളടില് എന്തുതലന്ന അടങ്ങടിയടിരുന്നയോലന പ്രസ്തുത ബടില്ലെടിലലെ വര്യവസ്ഥകള്

അനുസരടിച്ചപ ലചെയ ഏലതങടിലന കയോരര്യയമയോ എടുത ഏലതങടിലന നടപടടിയയയോ ബനലപട

ആക്റ്റുകള് പ്രകയോരന സയോധുവയോയടി ലചെയതയോയയയോ എടുതതയോയയയോ കരുതലപയടണ്ടതയോണപ.”

പ്രസ്തുത ബടില്ലെടിയനല് ശതീ. യറയോജടി എന. യജയോണ്, ശതീ പടി. ഉവബദുള്ള,  ശതീ. ടടി. ലജ.

വടിയനയോദപ എന്നതീ അനഗങ്ങള് വടിയയയോജടിപപ യരഖലപടുതടി.

യയയോഗന രയോത്രടി 7.00  മണടികപ അവസയോനടിച.
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6. 5-10-2021-ലലെ   യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടിക കയോരര്യങ്ങള്  സനബനടിച്ച സബപ ജകപ ടപ കമടിറടി VIII,  2021 ഒയകയോബര്
5-ാം  തതീയതടി  ലചെയോവയോഴ്ചപ  സഭയോസയമളനതടിനുയശഷന  വവകുയന്നരന  6.45  മണടികപ
നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ    '5   എ'    സയമളനഹയോളടില്   സമടിതടി   അദര്യക്ഷനുന
ബഹ. ധനകയോരര്യ വകുപ്പുമനടിയുമയോയ ശതീ. ലക.എന. ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന്റെ  അദര്യക്ഷതയടില്
യയയോഗന യചെര്ന.  തദവസരതടില് സമടിതടിയുലട എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ  അനഗങ്ങളയോയ ബഹ.
തയദശസസയനഭരണന,  ഗയോമവടികസനന,  എവകസപ വകുപപ മനടി ശതീ.എന.വടി.  യഗയോവടിന്ദന
മയോസ്റ്റേര്,    ബഹ.  സഹകരണ-രജടിസപ യട്രഷന   വകുപപ  മനടി  ശതീ.  വടി.എന.  വയോസവന
എന്നടിവരുന തയോലഴെപറയുന്ന അനഗങ്ങളന  ഹയോജരയോയടിരുന.

1. ശതീ. ലക. ബയോബു  (തൃപ്പുണടിത്തുറ)

2. ശതീ.  തടിരുവഞ ഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷപ ണന 

3. ശതീ.  യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന

4. ശതീ.  എന. ഷനസുദതീന

5. ശതീ.  ലക.വടി. സുയമഷപ

6. ശതീ.  ഇ.ലക. വടിജയന

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ:

1. ശതീമതടി  ലെടിമ ഫയോനസടിസപ, യജയോയടിന്റെപ  ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി  ബടിന്ദു. എസപ.എല്,  ലഡപന്യൂടടി  ലസക്രടറടി

ഹയോജരയോയ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ. വടി. ഹരടിനയോയര്,  ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

2. ശതീ.  സയോദടിഖപ  എന. ലക., ലസ്പെഷര്യല് ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

3. ശതീ. എബഹയോന ലറന. എസപ., അഡതീഷണല് കമതീഷണര്,ചെരക്കു   യസവന നടികുതടി 
വകുപപ.

4. ശതീ.  എന. ഐ. മനസൂര്, യജയോയടിന്റെപ കമതീഷണര്, യകന്ദ്ര ചെരക്കു യസവന നടികുതടി
വകുപപ.

5. ശതീമതടി  സടിനടി ലജ. ഷുക്കൂര്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, നടികുതടി വകുപപ.

6. ശതീമതടി  ശതീലെത  ലക.എ., അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, നടികുതടി വകുപപ.

7. ശതീമതടി  ലെത  എസപ.,  അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി,  ധനകയോരര്യ വകുപപ.
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സമടിതടി, The Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021,
The  Kerala  General  Sales  Tax  (Amendment)  Bill,  2021,  2021-ലലെ   യകരള
ധനസനബനമയോയ   ഉതരവയോദടിത   (യഭദഗതടി)  ബടില്  എന്നടിവ  പരടിഗണടിക്കുകയുന
ബനലപട ഉയദര്യയോഗസ്ഥരുമയോയടി  ചെര്ച്ച നടത്തുകയുന  ലചെയ.

1.  The Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021

സമടിതടി, The Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021
ഖണന ഖണമയോയടി പരടിഗണടിക്കുകയുന യഭദഗതടികള് കൂടയോലത അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

പ്രസ്തുത  ബടില്ലെടിലലെ  വര്യവസ്ഥകളടിയനല്  ശതീ.  ലക.  ബയോബു   (തൃപ്പുണടിത ജുറ),
ശതീ. തടിരുവഞ ഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷപ ണന, ശതീ. എന. ഷനസുദതീന എന്നതീ  അനഗങ്ങള് വടിയയയോജടിപപ
യരഖലപടുതടി.

2.  The Kerala  General  Sales Tax (Amendment) Bill, 2021

The Kerala  General  Sales Tax (Amendment)  Bill,  2021,  സമടിതടി ഖണന
ഖണമയോയടി പരടിഗണടിക്കുകയുന യഭദഗതടികള് കൂടയോലത അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

പ്രസ്തുത   ബടില്ലെടിലലെ   വര്യവസ്ഥകളടിയനല്   ശതീ.  ലക.  ബയോബു  (തൃപ്പുണടിത ജുറ),
ശതീ.   തടിരുവഞ ഞ്ചൂര്  രയോധയോകൃഷപ ണന,  ശതീ.   എന.  ഷനസുദതീന  എന്നതീ   അനഗങ്ങള്
വടിയയയോജടിപപ  യരഖലപടുതടി.

3.  2021   ലലെ യകരള ധനസനബനമയോയ ഉതരവയോദടിത    (  യഭദഗതടി  )   ബടില്

2021-ലലെ  യകരള  ധനസനബനമയോയ  ഉതരവയോദടിത  (യഭദഗതടി)  ബടില്  സമടിതടി
ഖണന ഖണമയോയടി പരടിഗണടിക്കുകയുന  യഭദഗതടികള് കൂടയോലത അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

ശതീ. ലക. ബയോബു  (തൃപ്പുണടിത ജുറ),  ശതീ.   തടിരുവഞ ഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷപ ണന, ശതീ.  എന.
ഷനസുദതീന എന്നതീ  അനഗങ്ങള്   പ്രസ്തുത  ബടില്ലെടിലലെ വര്യവസ്ഥകളടിയനല്  വടിയയയോജടിപപ
യരഖലപടുതടി.

സര്കയോര്  ഉടമസ്ഥതയടിലള്ള  K  S  B  C,  കണ്സന്യൂമര്  ലഫഡപ  തടങ്ങടിയ
സ്ഥയോപനങ്ങള് മുയഖനയുള്ള മദര്യവടില്പനയപ  നടിശ്ചയടിച്ചടിട്ടുള്ള  വടിറ്റുവരവപ നടികുതടി (Turnover
Tax)  5%  ആലണന്നടിരടിലക   ബയോര്യഹയോടലകള്കപ  ടടി  നടികുതടി  10%  ആയടി
നടിജലപടുതടിയടിട്ടുള്ളതപ  വടിയവചെനപരമയോലണന്നപ   സമടിതടി  വടിലെയടിരുതടി.   കൂടയോലത
യകയോവടിഡടിലന്റെ  പശ്ചയോതലെതടില്,  കുടടിശടിക നടികുതടി സനബനടിചള്ള റടിയടണ് ഫയല്
ലചെയ്യുന്നതടിനുള്ള സമയപരടിധടി ദതീര്ഘടിപടിയകണ്ടതയോലണനന സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു. ഈ
വടിഷയങ്ങളടില്  നടിയമപരമയോയ  പരടിയശയോധനകള്  നടതടി  സയോധര്യമയോകുന്ന  നടപടടികള്
സസതീകരടിക്കുന്നതപ ഉചെടിതമയോയടിരടിക്കുലമന്നപ സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു. 

 യയയോഗന രയോത്രടി 7.00  മണടിയപ   അവസയോനടിച.
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7.  7-10-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടിക  കയോരര്യങ്ങള്  സനബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  VIII,  2021  ഒയകയോബർ
മയോസന  7-ാം  തതീയതടി  വര്യയോഴെയോഴ്ച  സഭയോസയമളനതടിനുയശഷന  വവകുയന്നരന  3.55-നപ
2021-ലലെ യകരള കള്ളപ വര്യവസയോയ വടികസന യബയോർഡപ ബടില് പരടിഗണടിക്കുന്നതടിനയോയടി
നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ  '4 എ'  സയമളനഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചെയർമയോനുന
ബഹ. ധനകയോരര്യ വകുപ്പുമനടിയുമയോയ ശതീ. ലക. എന. ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന്റെ അദര്യക്ഷതയടില്
യയയോഗന  യചെ ർന.  തദവസരതടില്  സമടിതടിയുലട  എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ  അനഗങ്ങളയോയ
ബഹ.  തയദശസസയനഭരണന,  ഗയോമവടികസനന,  എവകസപ  വകുപ്പുമനടി
ശതീ.  എന.  വടി.  യഗയോവടിന്ദന  മയോസ്റ്റേറുന,   ബഹ.  സഹകരണ-രജടിയസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനടി
ശതീ. വടി. എന. വയോസവനുന സമടിതടിയുലട തയോലഴെപറയുന്ന അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയടിരുന.

1.  ശതീ. ലക. ബയോബു (തൃപ്പുണടിത ജുറ)

2.  ശതീ. ഡടി. ലക. മുരളടി

3.  ശതീ. തടിരുവഞ്ചൂർ രയോധയോകൃഷ്ണന

4. ശതീ. യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന

5. ശതീ. ലക. വടി. സുയമഷപ

6. ശതീ. ഇ. ലക. വടിജയന

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ :

ശതീമതടി ബടിന്ദു. എസപ. എല്., ലഡപന്യൂടടി ലസക്രടറടി

ഹയോജരയോയ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര് :

1.  ശതീ. ലക. ആർ. യജര്യയോതടിലെയോല്, പ്രടിനസടിപല് ലസക്രടറടി, എവകസപ

 വകുപപ (ഓണ്വലെന)

2.  ശതീ. ആനന്ദക കൃഷ്ണന എസപ., കമതീഷണർ, എവകസപ വകുപപ

3.  ശതീ. രയോജതീവപ ഡടി., അഡതീഷണല് കമതീഷണർ, എവകസപ വകുപപ

4. ശതീ. എന. ലക. സയോദടിഖപ, ലസ്പെഷര്യല് ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ

5. ശതീ. രയോധയോകൃഷ്ണന ബടി., അസടിസ്റ്റേന്റെപ എവകസപ കമതീഷണർ.

സമടിതടി,  2021-ലലെ  യകരള  കള്ളപ  വര്യവസയോയ വടികസന  യബയോർഡപ  ബടില് ഖണന
ഖണമയോയടി പരടിഗണടിക്കുകയുന  യഭദഗതടികള് കൂടയോലത അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

പ്രസ്തുത  ബടില്ലെടിലലെ  വര്യവസ്ഥകളടിയനല്  സർവശതീ  ലക.  ബയോബു  (തൃപ്പുണടിത ജുറ),
തടിരുവഞ്ചൂർ രയോധയോകൃഷ്ണന എന്നതീ അനഗങ്ങള് വടിയയയോജടിപപ യരഖലപടുതടി.

യയയോഗന വവകുയന്നരന 4.10-നപ അവസയോനടിച.
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8.  15-12-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടിക  കയോരര്യങ്ങള് സനബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി VIII, 2021 ഡടിസനബര് മയോസന
15-ാം  തതീയതടി  ബുധനയോഴ്ച  ഉച്ചയപ  12.15  മണടികപ    നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ  '3 എ'
സയമളനഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചെയര്മയോനുന  ബഹ.  ധനകയോരര്യവകുപ്പു  മനടിയുമയോയ
ശതീ.  ലക.  എന. ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന്റെ  അദര്യക്ഷതയടില്   യയയോഗന  യചെര്ന.  യകയോവടിഡപ
മയോനദണങ്ങള് പയോലെടിചലകയോണ്ടപ യചെര്ന്ന പ്രസ്തുത യയയോഗതടില് സമടിതടിയുലട എകപ-ഒഫതീയഷര്യയോ
അനഗവന  ബഹ.  തയദശസസയനഭരണന,  ഗയോമവടികസനന,  എവകസപ   വകുപ്പുമനടിയുമയോയ
ശതീ.  എന.  വടി.  യഗയോവടിന്ദന  മയോസ്റ്റേറുന  (ഗൂഗടിള്  മതീറപ  മുയഖന)  തയോലഴെപറയുന്ന  അനഗങ്ങളന
ഹയോജരയോയടിരുന.

1.  ശതീ. ലക. ബയോബു (തൃപ്പുണടിത്തുറ) [ഗൂഗടിള് മതീറപ]

2. ശതീ. ഡടി. ലക. മുരളടി 

3. ശതീ. തടിരുവഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷ്ണന

4. ശതീ. യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന 

5. ശതീ. എന. ഷനസുദതീന

6. ശതീ. ലക. വടി. സുയമഷപ.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ :

1. ശതീമതടി ബടിന്ദു എസപ. എല്., ലഡപന്യൂടടി  ലസക്രടറടി

2. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ മറപ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര്:-  

1. ശതീ.  രയോയജഷപ കുമയോര് സടിനഗപ,  അഡതീഷണല് ചെതീഫപ ലസക്രടറടി,  നടികുതടി,  ധനകയോരര്യ
വകുപ്പുകള് (ഗൂഗടിള് മതീറപ)

2. ശതീ. ലക. ആര്. യജര്യയോതടിലെയോല്, പ്രടിനസടിപല് ലസക്രടറടി, എവകസപ വകുപപ (ഗൂഗടിള് മതീറപ)

3. ശതീ. രയോയജഷ് കുമയോര് സടിനഹ,  പ്രടിനസടിപല് ലസക്രടറടി, ഊര്ജ്ജ വകുപപ (ഗൂഗടിള് മതീറപ)

4. യഡയോ. രതന യു. യകല്കര്, കമതീഷണര്, ലക. ജടി. എസപ.ടടി. വകുപപ.

5. ശതീ. രയോജതീവപ ഡടി. അഡതീഷണല് കമതീഷണര്, എവകസപ വകുപപ.

6. ശതീ. പടി. ലക. സയോജന കുമയോര്, യജയോയടിന്റെപ ഇനലസ്പെകര് ജനറല്, രജടിയസ്ട്രേഷന വകുപപ.

893/2022.
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7. ശതീ. മനു. എസപ. ഡയറകര്, നയോഷണല് യസവടിനഗ്സപ വകുപപ.

8. ശതീ. എബഹയോന ലറന എസപ.,  അഡതീഷണല് കമതീഷണര്, ലക. ജടി. എസപ. ടടി. വകുപപ.

9. ശതീ. മധു. ലക., അഡതീഷണല് കമതീഷണര്, ലക. ജടി. എസപ. ടടി വകുപപ.

10. ശതീ. ശതീരയോജപ ലക. പടിള്ള, അസടിസ്റ്റേന്റെപ കമതീഷണര്, ലക. ജടി. എസപ. ടടി വകുപപ.

11. ശതീ. പ്രദതീപ് കുമയോര് ലക., ലഡപന്യൂടടി ഏവകസപ കമതീഷണര്, എവകസപ വകുപപ.

12. ശതീമതടി യരണുക യദവടി ബടി. എസപ., യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

13. ശതീമതടി വടിജയശതീ എന. എസപ., യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

പ്രസ്തുത  യയയോഗതടില്  എസപ.ആര്.ഒ.-കള്,  ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന
സനബനടിച്ച  സമടിതടിയുലട  വടിവടിധ  റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനല്  സര്കയോരടില്
നടിനന  ലെഭടിച്ച  ആക്ഷന  യടകണ്  യസ്റ്റേറപലമന്റുകള്  എന്നടിവ  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന
തയോലഴെപറയുന്ന തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുന ലചെയ.

I. എസപ. ആര്. ഒ.-കളലട പരടിഗണന

എസപ.  ആര്.  ഒ.-കള്  സമടിതടി  മുമ്പയോലക  സയോധൂകരണതടിനപ  സമര്പടിക്കുന്നതടില്
കയോലെതയോമസന  വരുന്നതയോയടി  അഭടിപ്രയോയലപട  സമടിതടി  അവ  സമയബനടിതമയോയടി
സയോധൂകരടിക്കുന്നതടിനുള്ള  നടപടടി  സസതീകരടികണലമന്നപ  നടിര്യദശടിച.  എസപ.ആര്.ഒ.  കള്
പുറലപടുവടിച്ചപ  30  ദടിവസതടിനുള്ളടില് സമടിതടിയുലട പരടിഗണനയപ ലെഭര്യമയോയകണ്ടതയോലണങടിലന
എവകസപ വകുപ്പുമയോയടി  ബനലപടപ   പുറലപടുവടിക്കുന്ന എസപ.ആര്.ഒ.  കള് സമടിതടിയുലട
പരടിഗണനയപ  ലെഭര്യമയോക്കുന്നതടില്  ബനലപട  വകുപപ  സമയക്രമന  പയോലെടിക്കുന്നടിലല്ലെനന,
അങ്ങലന ലെഭര്യമയോക്കുന്ന എസപ.  ആര്.  ഒ.-കയളയോലടയോപന  അനുബനയരഖകള് ലെഭര്യമയോകയോതതടിനയോലന
യകയോവടിഡപ  സയോഹചെരര്യങ്ങള്  മൂലെവമയോണപ  കയോലെതയോമസന  വരുന്നലതന്നപ  അണ്ടര് ലസക്രടറടി
സമടിതടിലയ അറടിയടിച. എസപ.ആര്.ഒ.-കള്  പുറലപടുവടിച്ചപ സമയബനടിതമയോയടി അനുബന
യരഖകള്  സഹടിതന  സമടിതടിയുലട  സയോധൂകരണതടിനപ  ലെഭര്യമയോക്കുവയോന  ബനലപട
വകുപ്പുകള് ജയോഗത കയോണടികണലമന്നപ നടിര്യദശടിച്ച സമടിതടി നടിലെവടില് സയോധൂകരണതടിനപ
ലെഭര്യമയോയ എസപ. ആര്. ഒ.കളലട ലെടിസ്റ്റേപ തയയോറയോകടി അവ സയോധൂകരടിക്കുന്നതടിനയോയടി അടുത
സഭയോ  സയമളനതടിനപ  മുമ്പപ  ഒരു  സമടിതടിയയയോഗന  യചെരുന്നതപ  ഉചെടിതമയോയടിരടിക്കുലമന്നപ
അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.  തടര്ന്നപ  ചുവലട  യചെര്തടിരടിക്കുന്ന  എസപ.  ആര്.  ഒ.-കള്  സമടിതടി
പരടിഗണടിക്കുകയുന യഭദഗതടികള് കൂടയോലത സയോധൂകരണന  നല്കുകയുന ലചെയ.

a. അബ്കയോരടി നടിയമപ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച 

1. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 203/2020

(ഫയല് നന. 2162/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. 4301225/ജടി1/2020/നടി.വ., തതീയതടി 5-3-2021)
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2. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 21/2020

(ഫയല് നന. 5037/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ;

റഫ. നന. 3877518/ജടി1/2019/നടി.വ., തതീയതടി 23-7-2021)

b. 1963-   ലലെ യകരള ലപയോത വടില്പന നടികുതടി നടിയമപ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 501/2020

(ഫയല് നന. 3477/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. ബടി3/233/2019/നടികുതടി.,  തതീയതടി 18.02.2021)

c. 1982 ലലെ ചെടിറപ ഫണ്ടപ  നടിയമപ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 595/2020

(ഫയല് നന. 4239/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. നടികുതടി സടി2/146/2017/നടി.വ., തതീയതടി 30-11-2020)

d. 2017 ലലെ യകരള ചെരക്കു യസവന നടികുതടി നടിയമപ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച

1. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 883/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 884/2020

(ഫയല് നന. 737/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. ബടി1/97/2020/നടി.വ., തതീയതടി 08.01.2021)

2. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 924/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 925/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 926/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 927/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 928/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 929/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 930/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 931/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 933/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 934/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 935/2020
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എസപ. ആര്. ഒ. നന. 936/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 937/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 938/2020

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 939/2020

(ഫയല് നന. 2018/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. ബടി1/94/2020/നടി.വ., തതീയതടി 28-1-2021)

3. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 350/2021

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 351/2021

(ഫയല് നന. 7588/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. ബടി1/26/2021/നടി.വ., തതീയതടി 26-4-2021)

4. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 547/2021

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 548/2021

(ഫയല് നന. 13521/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. ബടി1/34/2021/നടി.വ., തതീയതടി 18-8-2021)

(e) 2020-ലലെ യകരള ധനകയോരര്യ നടിയമന/യകരള സനസ്ഥയോന ചെരക്കു യസവന നടികുതടി 
(രണ്ടയോന യഭദഗതടി) ഓര്ഡടിനനസപ  എന്നടിവ പ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 147/2021.

എസപ. ആര്. ഒ. നന. 148/2021

(ഫയല് നന. 3870/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. ബടി1/11/2021/നടി.വ., തതീയതടി 20-2-2021)

II. സമടിതടിയുലട  വടിവടിധ  റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനല്  സര്കയോര്
വകുപ്പുകള് ലെഭര്യമയോകടിയ നടപടടിപത്രടികകളലട പരടിഗണന :

1. ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച നയോലെയോമതപ റടിയപയോര്ടപ (2019-20)

(ഫയല് നന. 3721/സബപ.സടി.ഇ 2/2019/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. PWR-A3/146/2019- POWER, തതീയതടി 12-3-2021;

ലജ3/183/2019/നടി.വ, തതീയതടി 20-7-2021)
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2019-20  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച

നയോലെയോമതപ  റടിയപയോര്ടടിലലെ  14,  58  എന്നതീ ഖണടികകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല് ഊര്ജ്ജ

(എ)  വകുപ്പുന  15, 16  എന്നതീ ഖണടികകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല് നടികുതടി  (ലജ)  വകുപ്പുന

ലെഭര്യമയോകടിയ  നടപടടിപത്രടികകള് കയോലെതയോമസപത്രടിക സഹടിതന  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന

അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

2. ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞയോമതപ റടിയപയോര്ടപ (2020-21)

(ഫയല് നന. 1810/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;

റഫ. നന. 1660724/ഭരണന സടി1/1/2021- ധന തതീയതടി 23-6-2021 ;

SW3/31/2021/വസ.യക്ഷ.വ. തതീയതടി 13-7-2021)

2020-21  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച

അഞയോമതപ റടിയപയോര്ടടിലലെ 38,  39 എന്നതീ ഖണടികകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല് ധനകയോരര്യ

(ഭരണന-സടി) വകുപ്പുന 47-ാം ഖണടികയടിലലെ ശടിപയോര്ശയടിയനല് വസനടിക യക്ഷമ വകുപ്പുന

ലെഭര്യമയോകടിയ നടപടടിപത്രടികകള് സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

III. സമടിതടിയുലട ശദയടില്ലപടുത്തുന്നതടിനുള്ള  കുറടിപ്പുകളലട പരടിഗണന

1. 2016-17  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ടപ  യഥയോസമയന

ലെഭര്യമയോകയോതതപ  സനബനടിച്ചപ.

(ഫയല് നന. 478/സബപ.സടി.ഇ 2/2017/നടി.ലസ.)

2016-17  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ടപ  നടികുതടി വകുപപ

ലെഭര്യമയോകടിയ വടിവരന സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

2. 2017-18  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ടപ യഥയോസമയന

ലെഭര്യമയോകയോതതപ സനബനടിച്ചപ

(ഫയല് നന. 639/സബപ.സടി.ഇ 2/2018/നടി.ലസ.)

2017-18 സയോമ്പതടിക വര്ഷലത വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ടപ നടികുതടി വകുപപ

ലെഭര്യമയോകടിയ വടിവരന സമടിതടിലയ അറടിയടിച. 

യയയോഗന ഉച്ചയ്ക്കുയശഷന 1.00 മണടിയപ അവസയോനടിച.
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9. 23-3-2022-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

സയോമ്പതടിക കയോരര്യങ്ങള് സനബനടിച്ച സബ്ജകപ കമടിറടി  VIII 2022  മയോര്ച്ചപ മയോസന
23-ാംതതീയതടി ബുധനയോഴ്ച രയോവടിലലെ 11.30 മണടികപ നടിയമസഭയോ സമുച്ചയതടിലലെ വതീഡടിയയയോ
യകയോണ്ഫറനസപ  ഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചെയര്മയോനുന  ബഹ.  ധനകയോരര്യ  വകുപപ  മനടിയുമയോയ
ശതീ.  ലക.  എന.  ബയോലെയഗയോപയോലെടിലന്റെ  അദര്യക്ഷതയടില്  യയയോഗന  യചെര്ന.   യകയോവടിഡപ
മയോനദണങ്ങള് പയോലെടിചലകയോണ്ടപ യചെര്ന്ന പ്രസജുത യയയോഗതടില് തയോലഴെപറയുന്ന അനഗങ്ങള്
സന്നടിഹടിതരയോയടിരുന.

1. ശതീ. ലക. ബയോബു (തൃപ്പൂണടിത്തുറ)  [ഗൂഗടിള് മതീറപ]

2. ശതീ. ഡടി. ലക. മുരളടി

3. ശതീ. തടിരുവഞ്ചൂര് രയോധയോകൃഷ്ണന  [ഗൂഗടിള് മതീറപ]

4. ശതീ. യതയോടതടില് രവതീന്ദ്രന

5. ശതീ. എന. ഷനസുദതീന  [ഗൂഗടിള് മതീറപ]

6. ശതീ. ലക. വടി. സുയമഷപ  [ഗൂഗടിള് മതീറപ]

7. ശതീ. ഇ. ലക. വടിജയന.

നടിയമസഭയോ ലസക്രയടറടിയറപ :

1. ശതീമതടി ലെടിമ ഫയോനസടിസപ, യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി

2. ശതീമതടി ബടിന്ദു എസപ. എല്., ലഡപന്യൂടടി ലസക്രടറടി

3. ശതീ. എന. എസപ. ശതീകുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദര്യയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ. ആനന്ദകൃഷ്ണന എസപ., കമതീഷണര്, എവകസപ വകുപപ.

2.  യഡയോ.  വതീണ എന.  മയോധവന,  ലസ്പെഷര്യല് കമതീഷണര്,  ചെരക്കുയസവന നടികുതടി
വകുപപ.

3. ശതീ. ഡടി. രയോജതീവപ, അഡതീഷണല് കമതീഷണര്, എവകസപ വകുപപ.

4. ശതീ.  മധു ലക.,  അഡതീഷണല് കമതീഷണര്  (ജനറല്),  ചെരക്കുയസവന നടികുതടി
വകുപപ.

5. ശതീ.  നടിസയോര്  എച്ചപ.,  ലസക്രടറടി,  രയോജതീവപ  ഗയോനടി  അകയോഡമടി  യഫയോര്
ഏവടിയയഷന ലടക പ യനയോളജടി.
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6. ശതീമതടി പ്രതീത ബടി. എസപ. അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

7. ശതീ. ടടി. രഘുനയോഥപ, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, നടിയമ വകുപപ.

8. ശതീ. ടടി. ആര്. ജയപയോല്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, റവനന്യൂ വകുപപ.

9. ശതീമതടി സടിനടി ലജ. ഷുക്കൂര്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, നടികുതടി വകുപപ.

10. ശതീമതടി ആനടി ജൂലെയോ യതയോമസപ, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ധനകയോരര്യ വകുപപ.

11. ശതീ. വഷന എ. ഹഖപ, അഡതീഷണല് ലസക്രടറടി, ലപയോതഭരണ വകുപപ.

12. ശതീ.  പടി.  ലക.  സയോജന കുമയോര്,  യജയോയടിന്റെപ  ഇനലസ്പെകര് ജനറല്,  രജടിയസ്ട്രേഷന
വകുപപ.

13. ശതീമതടി സരടിത ഡടി., യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി, കയോയടിക - യുവജനകയോരര്യ വകുപപ.

14. ശതീ. വടി. സയോജന, ഡയറകര് (ഇന-ചെയോര്ജ്ജപ), ട്രഷറതീസപ വകുപപ.

15. ശതീ. ബടി. സുയരന്ദ്രന, യജയോയടിന്റെപ ഡയറകര്, യസ്റ്റേറപ യലെയോടറതീസപ ഡയറകയററപ. 

16. ശതീ.  എ.  ഹബതീബപ,  ഡടിവടിഷണല്  ഓഫതീസര്,  യകരള  സനസ്ഥയോന  വഖഫപ
യബയോര്ഡപ.

പ്രസ്തുത  യയയോഗതടില്  2019-ലലെ  യകരള  ട്രഷറടി  (രണ്ടയോമതപ  യഭദഗതടി)  ചെടങ്ങള്,
തടിരുതല്  വടിജയോപനതടിലന്റെ  കരടപ,  ചെടങ്ങള്  സനബനടിച്ച  എസപ.ആര്.ഒ-കള്,
ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച സമടിതടിയുലട  വടിവടിധ  റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ
ശടിപയോര്ശകളടിയനല്  സര്കയോരടില്  നടിനന  ലെഭടിച്ച  ആക്ഷന  യടകണ്  യസ്റ്റേറപലമന്റുകള്,
സമടിതടിയുലട  ശദയടില്ലപടുത്തുന്നതടിനുള്ള  വടിഷയങ്ങള്,  വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന
റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയനലള്ള  കയോലെതയോമസ  പത്രടികകള്  എന്നടിവ  പരടിഗണനയ്ലകടുക്കുകയുന
തയോലഴെപറയുന്ന തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുന ലചെയ. 

I . കരടപ ചെടതടിലന്റെ പരടിഗണന

2019-ലലെ യകരള ട്രഷറടി (രണ്ടയോമതപ യഭദഗതടി) ചെടങ്ങള്
എസപ.ആര്.ഒ. നന. 942/2019-തടിരുതല് വടിജയോപനന (കരടപ)

(ഫയല് നന. 2578/സബപ.സടി. ഇ 2/2019/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. S.L.I/24/2018. Fin തതീയതടി 19-2-2022)

2019-ലലെ  യകരള  ട്രഷറടി  (രണ്ടയോമതപ  യഭദഗതടി)  ചെടങ്ങള്-എസപ.ആര്.ഒ.
നന. 942/2019-തടിരുതല് വടിജയോപനതടിലന്റെ കരടപ സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന, പ്രസ്തുത
കരടടിലലെ  ERRATAM  എന്ന  തലെലകടപ  ERRATUM  എന്നപ  തടിരുത്തുന്നതടിനപ
നടിര്യദശടിക്കുകയുന മറപ യഭദഗതടികള് കൂടയോലത കരടപ ചെടന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.
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II. ചെടങ്ങളലട സയോധൂകരണന :

ചുവലട  യചെര്തടിരടിക്കുന്ന  ചെടങ്ങള്  സനബനടിച്ച  എസപ.ആര്.ഒ.-കള്  സമടിതടി
പരടിഗണടിക്കുകയുന യഭദഗതടികള് കൂടയോലത സയോധൂകരണന നല്കുകയുന ലചെയ.  

(a) അബ്കയോരടി നടിയമ പ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച:

1.  എസപ.ആർ.ഒ. നന. 325/2020

(ഫയല് നന. 4200/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.; 

റഫറനസപ നന. 34/ജടി1/2020/നടി.വ. തതീയതടി 3-11-2021)

2. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 240/2020

(ഫയല് നന. 13984/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 4316202/ജടി1/2019/നടി.വ. തതീയതടി 7-12-2021)

3. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 241/2020

(ഫയല് നന. 13985/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 4316202/ജടി1/2019/നടി.വ. തതീയതടി 7-12-2021)

4. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 242/2020

(ഫയല് നന. 13986/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 4316202/ജടി1/2019/നടി.വ. തതീയതടി 7-12-2021)

5. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 343/2020

(ഫയല് നന. 13988/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 34/ജടി1/2020/നടി.വ. തതീയതടി 3-12-2021)

6. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 344/2020

(ഫയല് നന. 13989/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 34/ജടി1/2021/നടി.വ. തതീയതടി 3-12-2021)

7. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 521/2020

(ഫയല് നന. 13548/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 3701116/ജടി1/2019/നടി.വ. തതീയതടി 6-12-2021)
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8. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 238/2020

(ഫയല് നന. 13549/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 4310763/ജടി1/2021/നടി.വ. തതീയതടി 29-12-2021)

9. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 239/2020

(ഫയല് നന. 13550/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 4310763/ജടി1/2021/നടി.വ. തതീയതടി 29-12-2021)

10. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 546/2020

(ഫയല് നന. 13730/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 38/ജടി1/2020/നടി.വ. തതീയതടി 20-12-2021)

11. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 201/2020

(ഫയല് നന. 13983/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 4301213/ജടി1/2020/നടി.വ. തതീയതടി 11-1-2022)

12. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 282/2020

(ഫയല് നന. 13987/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 24/ജടി1/2020/നടി.വ. തതീയതടി 29-12-2021)

13. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 203/2021

(ഫയല് നന. 501/സബപ.സടി.ഇ 2/2022/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 35/ജടി2/2021/നടി.വ. തതീയതടി 5-1-2022)

14. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 520/2020

(ഫയല് നന. 13546/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 3701116/ജടി1/2019/നടി.വ. തതീയതടി 17-1-2021)

(b) 2017-ലലെ യകരള ചെരക്കുയസവന നടികുതടി  നടിയമപ്രകയോരന പുറലപടുവടിച്ച:

1. എസപ. ആർ. ഒ. നന. 565/2021

എസപ. ആർ. ഒ. നന. 567/2021

(ഫയല് നന. 15344/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. ബടി1/35/2021/നടി.വ. തതീയതടി 23-9-2021)

893/2022.
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2. എസപ. ആര്. ഒ. നന. 670/2021

(ഫയല് നന. 15496/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. ബടി1/47/2021/നടി.വ. തതീയതടി 25-9-2021)

3. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 752/2021

എസപ.ആർ.ഒ. നന. 753/2021

എസപ.ആർ.ഒ. നന. 754/2021

(ഫയല് നന. 17994/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. ബടി1/94/2021/നടി.വ. തതീയതടി 1-11-2021)

4. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 773/2021       

എസപ.ആർ.ഒ. നന. 777/2021               

(ഫയല് നന. 18881/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. ബടി1/134/2021/നടി.വ. തതീയതടി 16-11-2021)

5. എസപ.ആർ.ഒ. നന. 1017/2021                      

(ഫയല് നന. 1757/സബപ.സടി.ഇ 2/2022/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. ബടി1/155/2021/നടി.വ. തതീയതടി 25-1-2022)

അബ്കയോരടി  നടിയമതടിലലെ  24,  29  എന്നതീ വകുപ്പുകള് പ്രകയോരന  യഫയോറടിന ലെടികസര്

റൂളടില്  യഭദഗതടി  വരുതടി  വര്യതര്യസ  തതീയതടികളടിലെയോയടി  പുറലപടുവടിച്ച  രണ്ടപ

വടിജയോപനങ്ങളടില്  (SRO No.  325/2020,  SRO No.  343/2020)  Foreign  Liquor

(3rd Amendment) Rules, 2020  എന്നപ പരയോമര്ശടിച്ചടിട്ടുള്ള വടിവരന യജയോയടിന്റെപ ലസക്രടറടി

സമടിതടിയുലട ശദയടില്ലപടുതടി. ഒരു ചെടതടില് ഒയര വര്ഷന വന്ന രണ്ടപ യഭദഗതടികള്കപ

ഒയര യഭദഗതടി നമ്പര് വരയോന പയോടടില്ലെയോതതടിനയോല് അവലയ യഥയോക്രമന  3rd Amendment,

3rd A Amendment  എന്നപ തടിരുത്തുന്നതടിനപ  നടപടടികള് സസതീകരടികയോന സമടിതടി നടിയമ

വകുപടിയനയോടപ  ആവശര്യലപടുകയുന  ഭയോവടിയടില്  ഇതരന  വതീഴ്ചയുണ്ടയോകയോതടിരടികയോന

ശദടിയകണ്ടതയോലണന്നപ ബനലപട ഉയദര്യയോഗസ്ഥര്കപ നടിര്യദശന നല്കുകയുന ലചെയ.  
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III ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന  സനബനടിച്ച  സമടിതടിയുലട  വടിവടിധ
റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനല്  വകുപ്പുകള്  ലെഭര്യമയോകടിയ  നടപടടി
പത്രടികകളലട പരടിഗണന

1. ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച മൂന്നയോമതപ റടിയപയോര്ടപ   (2018-19)

ഫയല് നന. 1744/സബപ.സടി.ഇ 2/2018/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 22/ബടി1/20/കയോ.യു.വ. തതീയതടി 9-4-2021

2018-19  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച
മൂന്നയോമതപ റടിയപയോര്ടടിലലെ  27-ാംഖണടികയടിലലെ ശടിപയോര്ശയടിയനല് കയോയടിക യുവജനകയോരര്യ
(ബടി)  വകുപപ  ലെഭര്യമയോകടിയ  നടപടടി  പത്രടിക  കയോലെതയോമസ  പത്രടിക  സഹടിതന  സമടിതടി
പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ. 

2. ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞയോമതപ റടിയപയോര്ടപ   (2020-21)

(ഫയല് നന. 1810/സബപ.സടി.ഇ 2/2020/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. ലജ3/101/2020/നടി.വ. തതീയതടി 22-12-2021;

റഫറനസപ നന. TAXES-H1/206/2020-TAXES തതീയതടി 28-10-2021; 

റഫറനസപ നന. 116/യപയോള്3/2021/ലപയോ.ഭ.വ. തതീയതടി 4-2-2012;

റഫറനസപ നന. എഫപ2/279/2020-റവ തതീയതടി 29-11-2021)

ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച അഞയോമതപ റടിയപയോര്ടടിലലെ (2020-21)
6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12 എന്നതീ ഖണടികകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല് നടികുതടി (ലജ) വകുപ്പുന
40, 41, 42, 43, 44 എന്നതീ ഖണടികകളടിലലെ ശടിപയോര്ശകളടിയനല് നടികുതടി (എച്ചപ) വകുപ്പുന
ഖണടിക  48  ലലെ ശടിപയോര്ശയടിയനല് ലപയോതഭരണ  (ലപയോളടിറടികല്)  വകുപ്പുന ഖണടിക  50-ലലെ
ശടിപയോര്ശയടിയനല് റവനന്യൂ  (എഫപ)  വകുപ്പുന ലെഭര്യമയോകടിയ നടപടടിപത്രടികകള് കയോലെതയോമസ
പത്രടികകള് സഹടിതന സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചെയ.

IV. സമടിതടിയുലട ശദയടില്ലപടുതടിയ വടിഷയങ്ങള്

1. ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശയോധന  സനബനടിച്ച  മൂന്നയോമതപ  റടിയപയോര്ടടിലലെ
(2018-19)  ശടിപയോര്ശകളടിയനലള്ള നടപടടി  പത്രടിക റവനന്യൂ വകുപപ  യഥയോസമയന
ലെഭര്യമയോകയോതതപ സനബനടിച്ചപ

(ഫയല് നന. 1744/സബപ.സടി.ഇ 2/2018/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. പടി.എസപ1/158/2018/റവനന്യൂ തതീയതടി 11-5-2018)
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ധനയോഭര്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശയോധന സനബനടിച്ച മൂന്നയോമതപ റടിയപയോര്ടടിലലെ (2018-19)

റവനന്യൂ  വകുപ്പുമയോയടി  ബനലപട  32,  33  എന്നതീ  ഖണടികകളടിലലെ  ശടിപയോര്ശകളടിയനല്

സര്കയോര്  സസതീകരടിച്ച  നടപടടി  സനബനടിച്ച  നടപടടി  പത്രടിക  ആയതപ  യഥയോസമയന

ലെഭര്യമയോകയോതടിരുന്നതടിനുള്ള  കയോലെതയോമസ  പത്രടിക  സഹടിതന  എത്രയുന  യവഗന

ലെഭര്യമയോക്കുന്നതയോലണന്നപ ബനലപട ഉയദര്യയോഗസ്ഥന സമടിതടിലയ അറടിയടിച. 

2. 2021-ലലെ  യകരള  അടടിസ്ഥയോന  സസൗകരര്യ  നടിയക്ഷപനടിധടി  പദതടി-സമടിതടി

അനഗതീകരടിച്ച  കരടപ  പദതടിയുന  ആയതടിയനല്  ധനകയോരര്യ  വകുപപ  പുറലപടുവടിച്ച

വടിജയോപനവന തമടിലള്ള വര്യതര്യയോസന - സനബനടിച്ചപ

(ഫയല് നന. 4661/സബപ.സടി.ഇ 2/2017/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. ഇനഫയോ-2/52/2018/ധന(പയോര്ടപ) തതീയതടി 29-12-2021)

2016-ലലെ  യകരള  അടടിസ്ഥയോന  സസൗകരര്യ  നടിയക്ഷപനടിധടി  (യഭദഗതടി)  ആകടിനപ

അനുസൃതമയോയടി  തയയോറയോകടി  27-7-2021-ല്  സമടിതടി  അനഗതീകരടിച്ച  2021-ലലെ  യകരള

അടടിസ്ഥയോന  സസൗകരര്യ  നടിയക്ഷപനടിധടി  പദതടി  (കരടപ)  സനബനടിച്ചപ  ധനകയോരര്യ  വകുപപ

പുറലപടുവടിച്ച വടിജയോപനതടിലന്റെ  (എസപ.ആര്.ഒ.  നന. 986/2021)  മലെയയോളന പകര്പടില്

സമടിതടി  അനഗതീകരടിച്ച  കരടപ  ചെടതടില്  നടിന്നപ  വര്യതര്യസമയോയടി  വന്ന  നയോലെപ  മയോറങ്ങളടില്

മൂലന്നണ്ണതടിനപ  സമടിതടി  സയോധൂകരണന  നല്കടി.  എന്നയോല്  പ്രസ്തുത  എസപ.ആര്.ഒ.-യുലട

ഖണന 16 (1)-ല്  'നടിബനനകള്ക്കുന' എന്ന വയോകടില് 'കള്' എന്ന അക്ഷരങ്ങള് ലതറയോയടി

ആവര്തടിച്ചടിട്ടുള്ളതപ തടിരുത്തുന്നതടിയലെകയോയടി തടിരുതല് വടിജയോപനന പുറലപടുവടിയകണ്ട

തയോലണന്നപ  ബനലപട ഉയദര്യയോഗസ്ഥയരയോടപ സമടിതടി നടിര്യദശടിച.

V.  വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയനലള്ള കയോലെതയോമസ പത്രടികകളലട പരടിഗണന

(a) 2020-21  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന  റടിയപയോര്ടടിയനലള്ള   

കയോലെതയോമസപത്രടിക

(ഫയല് നന. 605/സബപ.സടി.ഇ 2/2021/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. റവ.എഫപ2/61/2021/റവ. തതീയതടി 22-12-2021;

നടികുതടി എഫപ3/49/2021-നടി.വ. തതീയതടി 9-11-2021;

38/ബടി1/21/കയോ.യു.വ. തതീയതടി 22-11-2021;

63/യപയോള്3/2021/ലപയോ.ഭ.വ., തതീയതടി 18-1-2022)
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2020-21  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ബഡ്ജറപ വടിഹടിതന ലചെലെവഴെടിച്ചതപ സനബനടിച്ച
വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ട്ടുകള് യഥയോസമയന ലെഭര്യമയോകയോതതപ സനബനടിച്ചപ റവനന്യൂ,
നടികുതടി,  കയോയടിക  യുവജനകയോരര്യന,  ലപയോതഭരണന  (ലപയോളടിറടികല്)  എന്നതീ  വകുപ്പുകള്
ലെഭര്യമയോകടിയ  കയോലെതയോമസ  പത്രടികകള്  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുന  അനഗതീകരടിക്കുകയുന
ലചെയ. 

(b) 2019-20  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന  റടിയപയോര്ടടിയനലള്ള  
കയോലെതയോമസ പത്രടിക

(ഫയല് നന.249/സബപ.സടി.ഇ 2/2022/നടി.ലസ.,

റഫറനസപ നന. 3/46/2020/നടി.വ. തതീയതടി 9-12-2021)

2019-20  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ബഡ്ജറപ വടിഹടിതന ലചെലെവഴെടിച്ചതപ സനബനടിച്ച
വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന  റടിയപയോര്ടപ  യഥയോസമയന  ലെഭര്യമയോകയോതതപ  സനബനടിച്ചപ  നടികുതടി
വകുപപ ലെഭര്യമയോകടിയ കയോലെതയോമസപത്രടിക സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന
ലചെയ. 

(c) 2018-19  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന  റടിയപയോര്ടടിയനലള്ള
കയോലെതയോമസ പത്രടിക

(ഫയല് നന. 118/സബപ.സടി.ഇ 2/2019/നടി.ലസ.;

റഫറനസപ നന. 3/73/2019/നടി.വ. തതീയതടി 16-12-2021)

2018-19  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ബഡ്ജറപ വടിഹടിതന ലചെലെവഴെടിച്ചതപ സനബനടിച്ച
വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന  റടിയപയോര്ടപ  യഥയോസമയന  ലെഭര്യമയോകയോതതപ  സനബനടിച്ചപ  നടികുതടി
വകുപപ ലെഭര്യമയോകടിയ കയോലെതയോമസപത്രടിക സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന
ലചെയ. 

യയയോഗന ഉച്ചയപ യശഷന 12.45-നപ അവസയോനടിച.


