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  സബ് ജകറ കേമനിറനി II
ഭൂനനികുതനിയന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം

(2021-2023) 

ഘടന
സചയര്മഭാന്   : 

ശതീ. സകേ. രഭാജന്,
റവനന്യൂ ഭവനനനിര്മഭാണ വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം : 

ശതീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന്, 
പട്ടേനികേജഭാതനി-പട്ടേനികേവര്ഗ,  പനിനഭാക്കവനിഭഭാഗ കക്ഷമവന്റിം കദേവസസ്വവന്റിം പഭാര്ലെസമനറനികേഭാരഭ്യവന്റിം

         വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള: 

 കഡഭാ. എന്. ജയരഭാജറ  

ശതീ. എന്. എ. സനലനിക്കുനറ 

ശതീ. സകേ.ഡനി. പകസനന്

ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീന്റിം  

ശതീ. എന്റിം. രഭാജകഗഭാപഭാലെന്  

ശതീ. രഭാമചന്ദ്രന് കേടനപളനി 

ശതീ. സനതീഷ് കേ കുമഭാര് കജഭാസഫറ 

ശതീ. പനി. വനി. ശതീനനിജനിന്. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

 ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന്, സസക്രട്ടേറനി-ഇന് -ചഭാര്ജറ

ശതീ. തനിദേതീപറ. സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

         ശതീമതനി  ജയശതീ എന്റിം., സഡപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. കമഭാഹനന്. ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



 അവതഭാരനികേ

ഭൂനനികുതനിയന്റിം  കദേവസസ്വവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  II-സന  2021-2022
സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുളള ആക്ഷന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ കകേരള നനിയമസഭയസട
നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം  236  (5)  പകേഭാരന്റിം
സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന. 

2021-22 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  2021  ജൂസസലെ  22-ാം  തതീയതനി  സഭയനില്  സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.
പസകുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില് നനിനന്റിം ലെഭനിച്ച നടപടനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേള  2022  ജൂലലെ  12- ാാാം  തതീയതനിയനിസലെ  കയഭാഗതനിൽ  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തു .

2022  ജൂലലെ  12-ാാാം  തതീയതനിയനിസലെ  കയഭാഗതനിൽ  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാർട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു .

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സകേ.രഭാജന്, 
2022 ജൂസസലെ 12. സചയര്മഭാന്,

 സബ് ജകറ കേമനിറനി II.



ററിപപപ്പോർടട

ഭൂനറികുതറിയയും പദേവസസ്വവയും സയുംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി  II-നന്റെ 2021-2022
സപ്പോമ്പതറികവർഷനത ധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥനകളുനടെ പരറിപശപ്പോധന സയുംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോർടറിനലെ ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേൽ സർകപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറികൾ അടെങ്ങുനതപ്പോണട
ഈ ററിപപപ്പോർടട .

2021-22  സപ്പോമ്പതറികവർഷനത ധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥനകളുനടെ പരറിപശപ്പോധന സയുംബനറിച്ച
ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോർടട  2021  ജൂലലെ  1-ാം തസ്വീയതറി പചേർന പയപ്പോഗതറിൽ സമറിതറി
അയുംഗസ്വീകരറിക്കുകയയും  2021  ജൂലലെ  22-ാം തസ്വീയതറി  സഭയറിൽ സമർപറിക്കുകയയും
നചേയ്തു .

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോർടറിനലെ ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേൽ ബനനപട വകുപ്പുകളറിൽ നറിനയും
ലെഭറിച്ച നടെപടെറി പസ്റ്റേറടനമന്റുകൾ 2022 ജൂലലെ 12-ാം തസ്വീയതറി പചേർന പയപ്പോഗതറിൽ
സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയയും അയുംഗസ്വീകരറിക്കുകയയും നചേയ്തു .

2021-22  സപ്പോമ്പതറികവർഷനത  ധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയുംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോർടറിനലെ  ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേൽ  സർകപ്പോരറിൽ  നറിനയും
ലെഭറിച്ച മറുപടെറികൾ അദഭ്യപ്പോയയും  I  ആയയും  മറുപടെറികൾ ലെഭറികപ്പോനുള്ള ശറിപപ്പോർശകനള
സയുംബനറിച്ച വറിവരയും  അദഭ്യപ്പോയയും II ആയയും പചേർതറിരറിക്കുന . 

അദഭ്യപ്പോയയും   I

2021-22  സപ്പോമ്പതറികവർഷനത  ധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയുംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോർടറിനലെ  ശറിപപ്പോർശകളുയും   ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേൽ
സർകപ്പോരറിൽ നറിനയും ലെഭറിച്ച മറുപടെറികളുയും. 

ശറിപപ്പോർശ

2029-00-001-99―ലെപ്പോൻഡട റവനന്യൂ കമസ്വീഷണറുനടെ ഓഫസ്വീസട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :  20,12,85,000  രൂപ (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)

ലെപ്പോൻഡട  റവനന്യൂ  കമസ്വീഷണപറററിനലെ  ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി  10  ലെകയും
രൂപയറിൽ തപ്പോനഴെ വറിലെയള്ള വപ്പോഹനയും വപ്പോങ്ങുനതറിനട 7-9-2019-നലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)
നമ്പർ  2512/2019/റവ.  പ്രകപ്പോരയും  സർകപ്പോർ  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതയും  ആയതറിനു
10  ലെകയും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശഭ്യമുള്ളതപ്പോയയും  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോൽ ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ
ഈ ശസ്വീർഷകതറിൽ 10  ലെകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ നചേയ്യുന .

(ഖണറിക 1)

853/2022.
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സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

ലെപ്പോൻഡട റവനന്യൂ കമസ്വീഷണപറററിൽ പതറിയ വപ്പോഹനയും വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  10  ലെകയും

രൂപയനടെ അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗപ്പോനുമതറി  സർകപ്പോരറിപലെകട  ശറിപപ്പോർശ സമർപറിച്ചതറിനന്റെ

അടെറിസപ്പോനതറിൽ 13-10-2021-നലെ REV-F2/292-REV നമ്പർ കതട പ്രകപ്പോരയും വപ്പോഹനയും

വപ്പോടെകയട  എടുക്കുനതറിനട  നറിർപദ്ദേശയും നൽകുകയണപ്പോയറി  .  ആയതറിനന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ

വപ്പോഹനയും  വപ്പോടെകയട  എടുക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറി  ലെപ്പോൻഡട  റവനന്യൂ  കമസ്വീഷണർ സസ്വസ്വീകരറിച

വരുന .

ശറിപപ്പോർശ

2029-00-101-99―വറിപല്ലേജട എസ്റ്റേപ്പോബറിഷട നമന്റെട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും : 4,96,82,12,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

തപദ്ദേശസസ്വയയുംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങൾകട  വറിപല്ലേജട  ഓഫസ്വീസുകളുനടെ  വസ്തു  നറികുതറി

നൽകുനതറിനുയും  വറിവറിധ  വറിപല്ലേജട  ഓഫസ്വീസുകളുനടെ  വപ്പോടെക  നൽകുനതറിനുയും  വറിപല്ലേജട

ഓഫസ്വീസുകളുനടെ  ലവദേദ്യുതറിചേപ്പോർജട,  നവള്ളകരയും  ഇനതറിലയും  അധറികമപ്പോയറി  തക

ആവശഭ്യമപ്പോനണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറിപയപ്പോ

അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്  70  ലെകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 2)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിപല്ലേജട ഓഫസ്വീസുകളുനടെ ആർ.ആർ.ടെറി. ഇനതറിൽ 35 ലെകയും രൂപ ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും

മുപഖനയയും  ഇലെകറിസറിററി  ചേപ്പോർജട  ഇനതറിൽ  30  ലെകയും  രൂപ  അധറിക  ധനസഹപ്പോയയും

മുപഖനയയും 2021 - 22 സപ്പോമ്പതറികവർഷയും അനുവദേറിച്ചറിട്ടുണട . വപ്പോടർ ചേപ്പോർജട  ഇനതറിൽ

40,42,752  രൂപയനടെ  റസ്വീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷൻ  നപ്രപ്പോപപപ്പോസലകൾ  സമർപറിച്ചറിരുനനവങറിലയും

ആയതട അനുവദേറിക്കുകയണപ്പോയറില്ലേ .

ശറിപപ്പോർശ

2029-00-103-95―ഭൂപരഖപ്പോ പസവനലെഭഭ്യതയയും ഉദേട ഗ്രഥനവയും 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും : 12,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)
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ആധുനറിക സർപവ്വേ സപ്പോപങതറികവറിദേഭ്യയപ്പോയ Cors , Rtk എനറിവ പ്രപയപ്പോജനനപടുതറി

2  വർഷയും  നകപ്പോണട  മുഴുവൻ  വറിപല്ലേജുകളറിലയും  റസ്വീസർപവ്വേ  പൂർതറിയപ്പോക്കുവപ്പോൻ  നറിലെവറിനലെ

പദതറി  വറിഹറിതയും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോനണനയും  2021-2022  വർഷനത  ററിലവസ്ഡട  പപ്പോൻ

നപ്രപ്പോപപപ്പോസൽ പ്രകപ്പോരയും അധറികമപ്പോയറി തക ആവശഭ്യമുള്ളതപ്പോയയും സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന .

ആയതറിനപ്പോല് ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ ഈ

ശസ്വീര്ഷകതറില്  217  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 3)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയുംസപ്പോനനത എല്ലേപ്പോ വറിപല്ലേജുകളുനടെയയും ഡറിജറിറൽ സർപവ്വേ നപ്പോലവർഷയും നകപ്പോണട

പൂർതറിയപ്പോക്കുനതറിനട " Digital Resurvey of 1550 villages in the State " എന 809.98

പകപ്പോടെറി   രൂപയനടെ ബൃഹതട  പദതറികട  തതസ്വതറിൽ അയുംഗസ്വീകപ്പോരയും ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുള്ളതയും  ,  ആദേഭ്യ

ഘടതറിനപ്പോയറി  റസ്വീ  ബറിൽഡട  പകരള  ഇനറിഷറിപയറസ്വീവറിൽ  ഉൾനപടുതറി  339.438  പകപ്പോടെറി

രൂപയനടെ ഭരണപ്പോനുമതറി 18-8-2021-നലെ സ.ഉ.(ലക.) 24/2021/പപ്പോനറിയുംഗട നമ്പർ പ്രകപ്പോരയും

നൽകുകയയും  12-10-2021-നലെ  G.O.(Rt.)  No.442/2021/P&EA  ഉതരവട  അനുസരറിച്ചട

പദതറിയനടെ പ്രപ്പോരയുംഭ നടെപടെറികൾകട ആവശഭ്യമപ്പോയ  3  മപ്പോസനത നചേലെവറിനുള്ള തകയനടെ

ആദേഭ്യ ഗഡുവപ്പോയറി  10,50,30,000  രൂപ അനുവദേറിചനകപ്പോണട  ഉതരവട  ആവകയയും നചേയറിട്ടുണട.

ആയതറിൻ  പ്രകപ്പോരയും  റസ്വീ  സർപവ്വേ  പ്രപ്പോരയുംഭ  പ്രവർതനങ്ങൾ  ആരയുംഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോൽ

ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെറിപയപ്പോ  2029-00-103-95(plan)

ശസ്വീർഷകതറിൽ സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വരുനറില്ലേ .

ശറിപപ്പോർശ

2053-00-093-99―കളക ടടെര്മപ്പോരുയും മജറിപസ്ട്രേറ്റുമപ്പോരുയും

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :  1,99,85,65,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

കളകപറററിനലെയയും  റവനന്യൂ  ഡറിവറിഷണല്  ഓഫസ്വീസുകളറിനലെയയും  IAS  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസര്
ഉള്നപനടെയള്ളവരുനടെ അവധറി യപ്പോതപ്പോ ആനുകൂലെഭ്യയും നല്കുനതറിനട 2053-00-093-99-04-4 എന
ശസ്വീര്ഷകതറില്  5  ലെകയും രൂപയയും  IAS  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസരുനടെ നകടറിടെ വപ്പോടെക നല്കുനതറിനുയും
തപദ്ദേശസസ്വയയുംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള്കട  നകടറിടെ  നറികുതറി  നല്കുനതറിനുയും  2053-00-093-99-06
എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  15  ലെകയും  രൂപയയും  അധറികമപ്പോയറി  ആവശഭ്യമപ്പോനണനട  സമറിതറി
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മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെറിപയപ്പോ ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് 20 ലെകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 5)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

കളകപറററിനലെയയും  റവനന്യൂ  ഡറിവറിഷണൽ  ഓഫസ്വീസുകളറിനലെയയും  IAS  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസർ
ഉൾപനടെയള്ളവരുനടെ  LTC  നൽകുനതറിനട  1,34,000  രൂപയയും   IAS  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസരുനടെ
നകടറിടെ  വപ്പോടെക  നൽകുനതറിനട  (RRT)  5,00,000  രൂപയയും  അധറിക
ധനവറിനറിപയപ്പോഗപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി ലെഭറിച്ചറിട്ടുണട .

ശറിപപ്പോർശ

2053-00-093-96―ഡറിഫനസട പപഴെ ടസണലെറിനട പവണറിയള്ള ററിക്രൂടടനമന്റെട റപ്പോലെറികള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :  15,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

പ്രതറിപരപ്പോധ  പസനകളറിപലെയട  വറിവറിധ  ജറില്ലേകളറില്  ററിക്രൂടടനമന്റെട  റപ്പോലെറികള്  നടെനട
വരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തക  ആവശഭ്യമപ്പോനണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രതറിപരപ്പോധ
പസനകളറിപലെയ്ക്കുള്ള  ററിക്രൂടടനമന്റെട  റപ്പോലെറികള്  സയുംസപ്പോനതട  സയുംഘടെറിപറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ജറില്ലേപ്പോ
ഭരണകൂടെയും  നല്കുന  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങള്കപ്പോയറി  തക  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന  ടെറി
ശസ്വീര്ഷകതറില്,  ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ  35
ലെകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 6)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

വറിഷയനറിർണ്ണയ സമറിതറിയനടെ ശറിപപ്പോർശയനടെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ ആർമറി ററിക്രൂടടനമന്റെട
റപ്പോലെറികൾ  സയുംഘടെറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  5-7-2021  -നലെ  G.O.(Rt.)  4806/21/Fin.  നമ്പർ
ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയും  5,00,000  രൂപയയും  20-7-2021-നലെ  G.O.(Rt.)  5052/21/Fin.  നമ്പർ
ഉതരവട പ്രകപ്പോരയും  16,46,000 രൂപയയും അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി ലെഭറിച്ചറിട്ടുണട
. 

ശറിപപ്പോർശ

2053-00-094-99―തപ്പോലൂകട ഓഫസ്വീസുകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :  2,89,81,30,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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തപ്പോലൂകട ഓഫസ്വീസുകള്,  ദുരന്ത നറിവപ്പോരണ പ്രവര്തനങ്ങള്,  റവനന്യൂ  ററികവററി,  ഇതര
നറികുതറി  പറിരറിവകള്  എനറിവയട  വപ്പോഹനങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോല് വപ്പോഹനങ്ങളുനടെ
ഇനനനച്ചലെവകള്കപ്പോയറി  2053-00-094-99-45  എന  ശസ്വീര്ഷകതറില്  50  ലെകയും
രൂപയയും  വപ്പോഹനങ്ങളുനടെ  അറകുറപണറികള്കപ്പോയറി  2053-00-094-99-21-2  എന
ശസ്വീര്ഷകതറില്  25  ലെകയും  രൂപയയും  അധറികമപ്പോയറി  ആവശഭ്യമപ്പോനണനട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെറിപയപ്പോ  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  75  ലെകയും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 7)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

തപ്പോലൂകട  ഓഫസ്വീസുകളുനടെ  ഇനന  ചേപ്പോർജറിനതറിൽ  25  ലെകയും  രൂപ  അധറിക
ധനസഹപ്പോയയും  മുപഖന  2021-2022  സപ്പോമ്പതറികവർഷയും  അനുവദേറിച്ചറിട്ടുണട.  തപ്പോലൂകട
ഓഫസ്വീസുകളറിനലെ  വപ്പോഹനങ്ങളുനടെ  അറകുറപണറി  ഇനതറിൽ  25  ലെകയും  രൂപ  അധറിക
ധനസഹപ്പോയയും മുപഖന അനുവദേറികപ്പോനുള്ള നപ്രപ്പോപപപ്പോസൽ സമർപറിച്ചറിരുനനവങറിലയും ആയതട
അനുവദേറിക്കുകയണപ്പോയറില്ലേ .

ശറിപപ്പോർശ

2250-00-103-89―വഖഫട പബപ്പോര്ഡറിനുള്ള അഡ ടമറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട ഗ്രപ്പോന്റെട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :  72,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

പകപ്പോവറിഡട-19 പരപ്പോഗ വഭ്യപ്പോപനയും മൂലെയും വഖഫട സപ്പോപനങ്ങള് പ്രവര്തറികപ്പോതതറിനപ്പോല് ടെറി
സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനള്ള  വരുമപ്പോനയും  ഗണഭ്യമപ്പോയറി  കുറഞ്ഞതറിനപ്പോല്  പബപ്പോര്ഡറിനന്റെ
അഡ് മറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട  നചേലെവകള്കട  കൂടുതല്  തക  ആവശഭ്യമപ്പോനണനട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ 6.98 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 10)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22 സപ്പോമ്പതറികവർഷയും "2250-00-103-89-അഡറിനറിസട പട്രേറസ്വീവട ഗ്രപ്പോന്റെട" എന
ശസ്വീർഷകതറിൽ അഡറിനറിസട പട്രേറസ്വീവട ഗ്രപ്പോന്റെട ഇനതറിൽ വകയറിരുതറിയറിരുന 72  ലെകയും രൂപ ടെറി
സപ്പോമ്പതറികവർഷയും തനന പകരള പസ്റ്റേറട  വഖഫട പബപ്പോർഡറിനട അനുവദേറിച നൽകറിയറിട്ടുണട.
സബ്ജകട കമറിററിയനടെ ശറിപപ്പോർശയനടെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ അഡറിനറിസട പട്രേറസ്വീവട ഗ്രപ്പോന്റെട ഇനതറിൽ



6

അധറിക ധനസഹപ്പോയയും/ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന പ്രകപ്പോരയും  തക വകയറിരുതണനമന നപ്രപ്പോപപപ്പോസൽ
സമർപറിച്ചതറിനന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  ഇനതറിൽ  50  ലെകയും  രൂപ  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറിനട പറനമ അധറികമപ്പോയറി അനുവദേറിച നൽകുകയണപ്പോയറി.

ശറിപപ്പോർശ

2053-00-094-40―സപ്പോമൂഹറിക സനദപസനയ്ക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയയും

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :  ഇല്ലേ

നപപ്പോതഭരണ (ഏപകപ്പോപനയും) വകുപറിന കസ്വീഴെറില് പതതപ്പോയറി രൂപസ്വീകരറികനപട  സപ്പോമൂഹറിക
സനദപസന  ഡയറകപററട  എന  വകുപറിനട  അഡസ്വീഷണല്  ഓതലറപസഷന  മുപഖന
അനുവദേറിച്ച 25 ലെകയും രൂപയപ്പോണട മുന വര്ഷയും നചേലെവഴെറിച്ചനതനയും ഈ ബഡ്ജററില് തകനയപ്പോനയും
വകയറിരുതറിയറിടറില്ലേപ്പോനയനയും  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദേഭ്യ  നചേലെവകള്
സയുംബനറിച്ചട മുന വര്ഷനത 24 ലെകയും രൂപ ബറില് കുടെറിശറിക തസ്വീര്പപ്പോകപ്പോനുനണനതറിനപ്പോല്
ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില്
63 ലെകയും രൂപ വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 11)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2021-22 സപ്പോമ്പതറികവർഷയും ആനക 58,15,000 രൂപയപ്പോണട അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗയും
വഴെറി അനുവദേറിച്ചതട  .  ഐ.ടെറി.  ആവശഭ്യങ്ങൾകപ്പോയറി സപ്പോമ്പതറികവർഷയും  49,82,000  രൂപ
അനുവദേറിച്ചറിരുന.  ഇതറിൽ  നവബട ലസറട  വറികസറിപറിച്ച  ഇനതറിലയും  നസർവർ  ചേപ്പോർജട
ഇനതറിലയും  നൽപകണറിയറിരുന  24  ലെകയും  രൂപയനടെ  വറിവറിധ  ബറില്ലുകൾ  നകപ്പോടുത
തസ്വീർക്കുകയയും  നഫബ്രുവരറി മപ്പോസയും വനരയള്ള 20,27,740  രൂപയനടെ നസർവർ ചേപ്പോർജ ജുകൾ
കൃതഭ്യമപ്പോയറി  നൽകുകയയും  നചേയറിട്ടുണട  .  കൂടെപ്പോനത  സപ്പോമൂഹറിക സനദപസനയനടെ  ഓഫസ്വീസട
ആവശഭ്യങ്ങൾകപ്പോയറി വറിവറിധ ഐ.ടെറി.  ഉപകരണങ്ങൾ വപ്പോങ്ങറിയ ഇനതറിൽ  2,30,726 രൂപ
വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോർശ

2250-00-102-98―പകരള പദേവസസ്വയും ററിക്രൂടടനമന്റെട പബപ്പോര്ഡട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും : (31)―1,50,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

(36)―40,14,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

ആനക ―1,90,14,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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പകരള പദേവസസ്വയും ററിക്രൂടടനമന്റെട പബപ്പോര്ഡറിനട അഞട പദേവസസ്വയും പബപ്പോര്ഡുകളറിനലെ വറിവറിധ
തസറികകളറിപലെക്കുള്ള  പരസ്വീകപ്പോ  നടെതറിപറിനുള്ള  നചേലെവറിനുയും  അധറികയും  ജസ്വീവനകപ്പോനര
നറിയമറിപകണതറിനുള്ള  ശമ്പളനച്ചലെവറിനുമപ്പോയറി  കൂടുതല്  തക  ആവശഭ്യമപ്പോനണനട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്വീര്ഷകതറില് ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ ശമ്പളയറിനതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപയയും ശമ്പപളതരയറിനതറില്
2  പകപ്പോടെറി  രൂപയയും പചേര്തട  ആനക  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

 (ഖണറിക 12)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അഡസ്വീഷണൽ  ആതലറപസഷൻ  വഴെറി  ശമ്പളയറിനതറിൽ  50  ലെകയും  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അനുവദേറിച്ചറിട്ടുണട .

ശറിപപ്പോർശ

2250-00-103-99―പദേവസസ്വയും ഫണറിപലെക്കുയും ശസ്വീപണപ്പോരയുംവക ഫണറിപലെക്കുയും ഉള്ള സഹപ്പോയയും

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :  1,00,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

പദേവസസ്വയും  ഫണട/ശസ്വീപണപ്പോരയുംവക  ഫണട  തറിരുവറിതപ്പോയുംകൂര്  പദേവസസ്വയും  പബപ്പോര്ഡറിനുയും
ശസ്വീപത്മനപ്പോഭ സസ്വപ്പോമറി  പകതതറിനുയും ആനസ്വല് പകപ്പോണ്ട്രേറിബന്യൂഷന ഇനതറില്  2003-നലെ
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)  നയും.378/2003/റവ.  പ്രകപ്പോരയും  1  പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട നല്കറി വരുനനതനയും
15  വര്ഷങ്ങള്കട  മുമ്പുള്ള  നറിരകപ്പോയതറിനപ്പോല്  തക  വര്ദറിപറിപകണതട
അനറിവപ്പോരഭ്യമപ്പോനണനയും  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്
ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെറിപയപ്പോ  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 13)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ .

ശറിപപ്പോർശ

2250-00-103-98―നകപ്പോച്ചറി പദേവസസ്വയും  പബപ്പോര്ഡറിനുള്ള സഹപ്പോയയും

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :  1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 
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നകപ്പോച്ചറിന  പദേവസസ്വയും  പബപ്പോര്ഡറിന  കസ്വീഴെറിലള്ള  പകതങ്ങളറില്  ഭക്തജനങ്ങള്കപ്പോയറി

അടെറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങള്  ഒരുക്കുനതറിനുയും  ഹരറിതപകരളയും  പദതറിയനടെ  ചുവടുപറിടെറിച്ചട

ഹരറിതപകതയും  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയും  വപ്പോദേഭ്യകലെപ്പോപസ്വീഠയും,  പകത  സപ്പോയുംസപ്പോരറിക

മന്യൂസറിയയും,  മഴെനവള്ള  സയുംഭരണറി,  മപ്പോലെറിനഭ്യ  സയുംസരണ  പപ്പോന്റെട  തടെങ്ങറിയ  പദതറികള്കട

ഭപ്പോരറിച്ച  നചേലെവട  വരുനനണനയും  പകതതറിനന്റെ  തനതട  ഫണറില്  നറിനയും  തക

കനണതനതട  പ്രയപ്പോസമപ്പോനണനയും  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇസൗ

ശസ്വീര്ഷകതറില് ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ  25

പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 14)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ .

ശറിപപ്പോർശ

2250-00-103-91―മലെബപ്പോര്  പ്രപദേശതളള  പകതങ്ങളറിനലെ  ജസ്വീവനകപ്പോര്ക്കുയും  എകറികന്യൂടസ്വീവട

ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര്ക്കുമുളള പകമനറിധറിയറിപലെയട സര്കപ്പോര് നല്കുന സയുംഭപ്പോവന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

മലെബപ്പോര്  പ്രപദേശതള്ള  പകതങ്ങളറിനലെ  ജസ്വീവനകപ്പോര്,  എകറികന്യൂടസ്വീവട  ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര്

എനറിവരുനടെ  പകമനറിധറി  മപ്പോസവറിഹറിതയും,  പകത  വറിഹറിതയും,  എഫട.ഡറി.-യറില്  നറിന

ലെഭറിക്കുന പലെറിശ എനറിവയറില് നറിനള്ള വരുമപ്പോനയും ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണട നറിലെവറില് നപനഷന,

ഗ്രപ്പോറ്റുവറിററി, 25,000 രൂപ വനരയള്ള ചേറികറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയയും എനസ്വീ നചേലെവകള് നറിര്വ്വേഹറിച

വരുനനതനയും  എകറികന്യൂടസ്വീവട  ഓഫസ്വീസര്മപ്പോരുനടെ  നപനഷന  പകത  ജസ്വീവനകപ്പോരുപടെതറില്

നറിനയും  വര്ദറിപറിച്ചറിട്ടുനണങറിലയും  നറിലെവറില്  പകമനറിധറി  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങള്  തനതട  ഫണറില്

നറിനയും  നല്കറി  വരുനതട  പരഭ്യപ്പോപ്തമനല്ലേനയും  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെറിപയപ്പോ

4.9999 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 15)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ .
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ശറിപപ്പോർശ

2250-00-103-87―മലെബപ്പോര് പദേവസസ്വയും പബപ്പോര്ഡട

ബഡ്ജറട വറിഹറിത യും: (31)―ശമ്പളയും―22,40,10,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

 (36)―ശമ്പപളതരയും―10,34,82,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

ആനക ―32,74,92,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

മലെബപ്പോര്  പദേവസസ്വയും  പബപ്പോര്ഡറിനലെ  ജസ്വീവനകപ്പോരുനടെ  ശമ്പളപരറിഷ ടകരണയും
നടെതറിയതറിനപ്പോലയും ശമ്പപളതര നചേലെവകളപ്പോയ പകതഭൂമറി സയുംരകണയും, കയുംഫര്ടട പസ്റ്റേഷന,
ഗസ്റ്റേട ഹസൗസട,  പകതങ്ങളുനടെ ജസ്വീര്പണ്ണപ്പോദപ്പോരണ ഗ്രപ്പോന്റെട എനറിവയപ്പോയയും വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തക  പരഭ്യപ്പോപ്തമനല്ലേനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്
ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെറിപയപ്പോ  ശമ്പള  ഇനതറില്
32.599  പകപ്പോടെറി രൂപയയും ശമ്പപളതര ഇനതറില്  4.651  പകപ്പോടെറി രൂപയയും ഉള്നപനടെ  37.25
പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 16)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ .

ശറിപപ്പോർശ

2250-00-103-86 ―ആചേപ്പോരഭ്യ സപ്പോനറികര്ക്കുയും പകപ്പോലെധറികപ്പോരറികള്ക്കുമുള്ള മപ്പോസ അലെവനസട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും : 1,25,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

മലെബപ്പോര് പ്രപദേശതള്ള പകതങ്ങളറിനലെ ആചേപ്പോരഭ്യസപ്പോനറികര്ക്കുയും പകപ്പോലെധറികപ്പോരറികള്ക്കുയും
സര്കപ്പോര്  വര്ഷപ്പോവര്ഷയും  അനുവദേറിക്കുന  തക  തറികയപ്പോനത  വരുന  സപ്പോഹചേരഭ്യതറില്
പബപ്പോര്ഡറിനന്റെ തനതട ഫണട ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണട ധനസഹപ്പോയയും വറിതരണയും നചേയ്തുവരുനനതനയും
പതതപ്പോയറി  ഉള്നപടുതറിയവനരയയും  പചേര്തട  1811  ആചേപ്പോരഭ്യ  സപ്പോനറികര്ക്കുയും  397
പകപ്പോലെധറികപ്പോരറികള്ക്കുയും 1400 രൂപ നറിരകറില് ധനസഹപ്പോയയും വറിതരണയും നചേപയ്യേണതനണനയും
കൂടെപ്പോനത  മുന  വര്ഷങ്ങളറിനലെ  തക  കുടെറിശറികയനണനയും  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെറിപയപ്പോ  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 17)

853/2022.



10

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ . 

ശറിപപ്പോർശ

2250-00-103-85―മലെബപ്പോര് പദേവസസ്വയും പബപ്പോര്ഡറിനട കസ്വീഴെറില് ഒരു പകതകലെപ്പോ ഇനസ്റ്റേറിറന്യൂടട
തടെങ്ങുനതറിനട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും : 5,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

മലെബപ്പോര്  പദേവസസ്വയും  പബപ്പോര്ഡറിനന്റെ  നറിയന്ത്രണതറില്  കണ്ണൂര്  ജറില്ലേയറിനലെ
മപ്പോടെപ്പോയറികപ്പോവറില് പകതകലെപ്പോ അകപ്പോദേമറി സപ്പോപറിക്കുനതറിനട ഭരണപ്പോനുമതറി ലെഭഭ്യമപ്പോനയങറിലയും
പ്രസ്തുത  അകപ്പോദേമറി  നമച്ചനപട  രസ്വീതറിയറില്  നടെതനതറിനുയും  കലെപ്പോകപ്പോരനമപ്പോര്കട  ആദേരയും,
അവപ്പോര്ഡട  ദേപ്പോനയും,  പകതകലെപ്പോ  പരസ ടകപ്പോരങ്ങള്,  അവശരപ്പോയ  പകതകലെപ്പോകപ്പോരനമപ്പോര്കട
സഹപ്പോയയും, ലലെബ്രററി വറിപലെസ്വീകരണയും, മന്യൂസറിയയും വറിപലെസ്വീകരണയും എനറിവയ്ക്കുയും അയുംഗങ്ങള്കട
ഓണപറററിയയും  അനുവദേറിക്കുനതറിനുയും  അകപ്പോദേമറിയനടെ  വറിവറിധ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുയും
നടെതറിപറിനുയും അധറിക തക ആവശഭ്യമപ്പോനണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറില് ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ  45
ലെകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 18)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ . 

ശറിപപ്പോർശ

2250-00-103-82―ലവകയും പകത കലെപ്പോപസ്വീഠയും

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

തറിരുവറിതപ്പോയുംകൂര്  പദേവസസ്വയും  പബപ്പോര്ഡറിനന്റെ  ആഭറിമുഖഭ്യതറില്  പകതകലെകനള
പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനുയും  വളര്തനതറിനുമപ്പോയറി  ലവകയും  മഹപ്പോപദേവപകതപതപ്പോടെട
അനുബനറിച്ചട  പ്രവര്തറിചവരുന  പകതകലെപ്പോപസ്വീഠതറില്  100-ല്പരയും  വറിദേഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികനള
പഞവപ്പോദേഭ്യയും,  നപ്പോദേസസ്വരയും,  നചേണ,  തകറില്  തടെങ്ങറിയവ  പ്രഗത്ഭരപ്പോയ  അദഭ്യപ്പോപകര്
അഭഭ്യസറിപറിചവരുനതപ്പോയയും  കലെപ്പോപസ്വീഠതറിനന്റെ  കപ്പോലെപഴെകമുള്ള  നകടറിടെതറിനന്റെ
അറകുറപണറികള്ക്കുയും  വറിദേഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുള്ള  തപ്പോമസസസൗകരഭ്യതറിനുയും  പഠപനപ്പോപകരണങ്ങള്ക്കുയും
പ്രധപ്പോനമപ്പോയയും ധനസഹപ്പോയയും ആവശഭ്യമുള്ളതപ്പോയയും സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
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ഇസൗ ശസ്വീര്ഷകതറില് ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ
49.99 ലെകയും രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 19)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ . 

ശറിപപ്പോർശ

2250-00-103-80―പകതങ്ങപളപ്പോടെട പചേര്നള്ള കപ്പോവകളുനടെയയും കുളങ്ങളുനടെയയും ആല്തറകളുനടെയയും   
സയുംരകണയും

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :   1,00,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

മലെബപ്പോര്  പദേവസസ്വതറിനന്റെ  കസ്വീഴെറിലള്ള  പകതങ്ങപളപ്പോടെട  പചേര്നള്ള  കപ്പോവകളുനടെയയും
കുളങ്ങളുനടെയയും  ആല്തറകളുനടെയയും  സയുംരകണതറിനപ്പോയറി  20  പകപ്പോടെറിപയപ്പോളയും  രൂപയനടെ
പ്രപപപ്പോസലകള്  പരറിഗണനയറിലനണനയും  വറിവറിധ  പ്രപദേശങ്ങളറിനലെ  ജലെസമൃദറി
ഉറപപ്പോക്കുനതറിനട  കപ്പോവകനളയയും  കുളങ്ങനളയയും  സയുംരകറിപകണതട  അനറിവപ്പോരഭ്യമപ്പോനണനയും
ഹരറിതപകരളയും  പദതറിയറില്  ഇകപ്പോരഭ്യയും  മുനഗണന  അര്ഹറിക്കുന  ഒനപ്പോനണനയും  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഇസൗ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ  19  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 20)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ . 

ശറിപപ്പോർശ

2215-02-105-95―ഗ്രപ്പോമസ്വീണ ശുചേസ്വീകരണ സര്വ്വേസ്വീസുകള്   (  ശബരറിമലെ ശുചേസ്വീകരണ പദതറിക്കുള്ള   
സഹപ്പോയയും  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും :  1,20,48,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

ശബരറിമലെയറിലയും  എരുപമലെറിയറിലയും  മറ്റു  പരറിസര  പ്രപദേശങ്ങളറിലയും  ശുചേസ്വീകരണയും
നടെപതണതട  പരമപ്രധപ്പോന  കപ്പോരഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇകപ്പോരഭ്യതറില്  ഉണപ്പോകുന  ബുദറിമുട്ടുകള്
ഒഴെറിവപ്പോകപ്പോന  കൂടുതല്  തക  വകയറിരുപതണതട  അനറിവപ്പോരഭ്യമപ്പോനണനട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇസൗ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെറിപയപ്പോ  2.127075  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

 (ഖണറിക 21)
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സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ . 

(പകപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരറി  കപ്പോരണയും  ശബരറിമലെ  തസ്വീർത്ഥപ്പോടെനയും  പൂർണപതപ്പോതറിൽ
നടെകപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോൽ  2020-21  വർഷയും  സർകപ്പോർ  അനുവദേറിച്ച  തക  ജറില്ലേപ്പോ  കളകർ
നചേലെവഴെറിച്ചറിരുനറില്ലേ . 2021-22 വർഷനത നചേലെവകൾകപ്പോയറി 2020-21 വർഷയും അനുവദേറിച്ച
തക നചേലെവഴെറിക്കുനതറിനട   അനുമതറി  നൽകുക  മപ്പോതമപ്പോണട  നചേയറിട്ടുള്ളതട  .  ആയതറിനപ്പോൽ
2021-22  വർഷയും ഈ ശസ്വീർഷകതറിൽ നറിനയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ .)

ശറിപപ്പോർശ

2245-80-102-95―ചുഴെലെറികപ്പോറ്റുമൂലെമുള്ള അപകടെ സപ്പോദഭ്യത ശമറിപറികപ്പോനുള്ള പദേശസ്വീയ പദതറി 

(01)―ചുഴെലെറികപ്പോറ്റുമൂലെമുള്ള അപകടെ സപ്പോദഭ്യത ശമറിപറികപ്പോനുള്ള അടെറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങള്
(75%   പകനപ്പോവറിഷ ടകൃതയും  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും (01) : 10,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

പ്രസ്തുത  പദതറിയനടെ  നടെതറിപട  കപ്പോലെപ്പോവധറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയും
അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനപ്പോല് നറിര്മപ്പോണ പപരപ്പോഗതറിയറില് ആയറിരറിക്കുന നഷല്ടറുകള്ക്കുയും മറ്റു
നചേലെവകള്ക്കുമപ്പോയറി ഏകപദേശയും  35  പകപ്പോടെറി രൂപപയപ്പോളയും അധറികമപ്പോയറി ആവശഭ്യമുള്ളതപ്പോയറി
സമറിതറി  കരുതന.   എനപ്പോല്  75%  പകനപ്പോവറിഷ്കൃതമപ്പോയ  പ്രസ്തുത  പദതറിയറില്  കൂടുതല്
പകന  വറിഹറിതയും  ലെഭറിക്കുന  മുറകട  ആനുപപ്പോതറിക  സയുംസപ്പോന  വറിഹറിതയും
ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ    അനുവദേറികണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 22)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

ചുഴെലെറികപ്പോറടമൂലെമുള്ള  അപകടെ  സപ്പോധഭ്യത  ശമറിപറികപ്പോനുള്ള  പദേശസ്വീയ  പദതറിയനടെ
നടെതറിപട  കപ്പോലെപ്പോവധറി  പലെപ്പോകബപ്പോങ്കുമപ്പോയള്ള  ഉടെമ്പടെറി  പ്രകപ്പോരയും  2021  മപ്പോർച്ചട  15  വനര
ആയറിരുന.  ഈ  കപ്പോലെയളവറിൽ  നഷൽടറുകളുനടെ  നറിർമപ്പോണയും  പൂർതസ്വീകരറിക്കുവപ്പോൻ
സപ്പോധറികപ്പോത  സപ്പോഹചേരഭ്യതറിലെപ്പോണട  35  പകപ്പോടെറിപയപ്പോളയും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  സയുംസപ്പോന
സർകപ്പോരറിൽ  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയയും  ആവശഭ്യനപടതട  .  എനപ്പോൽ  നറിലെവറിൽ  പദതറി
കപ്പോലെപ്പോവധറി 2022 നസപ്റയുംബർ 15  വനര പലെപ്പോക ബപ്പോങട ദേസ്വീർഘറിപറിച നൽകറിയറിട്ടുണട .

നറിലെവറിനലെ  outlay  പ്രകപ്പോരയും  15 .97  പകപ്പോടെറി രൂപ സയുംസപ്പോന വറിഹറിതയും ഘടെകയും

ബറി  -യട ആവശഭ്യമപ്പോണട  .  കൂടെപ്പോനത മറ്റു നചേലെവകൾകപ്പോയറി  (കടെപ്പുറയും നഷൽടർ  ) 2  ലെകയും
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രൂപയയും അധറിക നചേലെവപ്പോയറി  പ്രതസ്വീകറിക്കുന  4 .5  പകപ്പോടെറി  രൂപയനടെ  25  ശതമപ്പോനമപ്പോയ

112 .5  ലെകയും രൂപയയും ഉൾപനടെ പദതറി പൂർതസ്വീകരറിക്കുനതറിനട സയുംസപ്പോനവറിഹറിതമപ്പോയറി

പവണതട 1711 .5  ലെകയും (1597 + 2 + 112 .5 )  രൂപയപ്പോണട.  ഇതറിൽ നപ്പോളറിതവനര ലെഭറിച്ച

978  ലെകയും  രൂപ  കഴെറിചള്ള  തകയപ്പോയ  733.5  ലെകയും  രൂപയറിൽ  300  ലെകയും  ഈ

സപ്പോമ്പതറികവർഷവയും  (2021-22)  ബപ്പോകറി  433.50  ലെകയും രൂപ  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക

വർഷവയും പവണറി വരുനമനട കണകപ്പോക്കുന. 

ശറിപപ്പോർശ

5475-00-115-94―പകരള പനര്നറിര്മപ്പോണ പദതറിയനടെ കസ്വീഴെറിലള്ള പ്രളയപ്പോനന്തര നപ്രപ്പോജക്ടുകള്  

(  ആര്  .  നക  .  ഐ  )   —  പലെപ്പോക ബപ്പോങട സഹപ്പോയയും

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും  : 18,30,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

പകരള  പനര്നറിര്മപ്പോണ പദതറിയനടെ  കസ്വീഴെറിലള്ള പ്രളയപ്പോനന്തര പദതറികള്കപ്പോയറി

പദതറി നറിര്വ്വേഹണ വകുപ്പുകളറില് നറിന പശഖരറിച്ച പ്രതസ്വീകറിത നചേലെവട കണക്കു പ്രകപ്പോരയും

അധറിക  തകയനടെ  ആവശഭ്യമുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശസ്വീര്ഷകതറില് ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ 170

പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 23)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

പദതറി  നറിർവഹണ  വകുപ്പുകൾ  ഫണട  ആവശഭ്യനപടുന  മുറയട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ,

നറിലെവറിലള്ള ബജറട വറിഹറിതതറിൽ നറിനപ്പോണട തക അനുവദേറിച വരുനതട . പദതറികൾകട

ഫണട  സുഗമമപ്പോയറി  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി   5475-00-115-94  -  പകരള  പനർനറിർമപ്പോണ

പദതറിയനടെ  കസ്വീഴെറിലള്ള  പ്രളയപ്പോനന്തര  പപ്രപ്പോജക്ടുകൾ  (ആർ.നക.ഐ.)-പലെപ്പോകബപ്പോങട

സഹപ്പോയയും എന ശസ്വീർഷകതറിൽ  ഫണട കുറവള്ള സബട നഹഡുകളറിപലെകട  250  പകപ്പോടെറി

രൂപ വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട .

ശറിപപ്പോർശ

5475-00-115-93―പകരള പനര്നറിര്മപ്പോണ പദതറിയനടെ കസ്വീഴെറിലള്ള പ്രളയപ്പോനന്തര നപ്രപ്പോജക്ടുകള്    

(K.F.W.     സഹപ്പോയയും  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും  : ഇല്ലേ
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ബഡ്ജററില്  തക  വകയറിരുതറിയറിടറില്ലേപ്പോതതറിനപ്പോലയും,  നക.എഫട.ഡബ ടളന്യൂ

സഹപ്പോയപതപ്പോനടെ  നറിര്മറിക്കുന  പറപ്പോഡുകള്കട  പ്രസ്തുത  ശസ്വീര്ഷകതറില്  500  പകപ്പോടെറി

രൂപനയങറിലയും  പവണറി  വരുനമനട  നറിര്വഹണ  ഏജനസറിയപ്പോയ  നക.എസട.ടെറി.പറി.

അററിയറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയയും  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈയറിനതറില്

ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ  500  പകപ്പോടെറി  രൂപ

വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 24)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

5475-00-115-93―പകരള  പനര്നറിര്മപ്പോണ  പദതറിയനടെ  കസ്വീഴെറിലള്ള

പ്രളയപ്പോനന്തര  നപ്രപ്പോജക്ടുകള്  (K.F.W. സഹപ്പോയയും)  എന ശസ്വീർഷകതറിപലെയട  125  പകപ്പോടെറി

രൂപ ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും വഴെറി ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോർശ

4551-60-800-99―ശബരറിമലെ മപ്പോസ്റ്റേര് പപ്പോന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയും : 28,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

ശബരറിമലെയറിനലെതന  തസ്വീര്ത്ഥപ്പോടെകര്കപ്പോയറി  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങള്

ഒരുക്കുനതറിനപ്പോയറി പമ്പയറിലയും സനറിധപ്പോനതയും ശബരറിമലെ മപ്പോസ്റ്റേര് പപ്പോന പദതറി പ്രകപ്പോരമുള്ള

നകടറിടെങ്ങളുനടെയയും  അനദേപ്പോന  മണപതറിനന്റെയയും  പ്രവൃതറികള്  നടെന  വരറികയപ്പോനണനയും

അവയനടെ  പൂര്തസ്വീകരണതറിനപ്പോയറി  കൂടുതല്  തക  ആവശഭ്യമപ്പോയറി  വരുനമനയും  സമറിതറി

വറിലെയറിരുതന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപനനവറിനറിപയപ്പോഗയും  വഴെറിപയപ്പോ

അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെറിപയപ്പോ  22  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 25)

സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറികയും തക അനുവദേറിച്ചറിടറില്ലേ . 
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അദഭ്യപ്പോയയും   II

2021-22 സപ്പോമ്പതറികവർഷനത ധനപ്പോഭഭ്യർത്ഥനകളുനടെ പരറിപശപ്പോധന സയുംബനറിച്ച 
ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോർടറിനലെ നടെപടെറി പസ്റ്റേറടനമന്റുകൾ ലെഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള ഖണറികകൾ 

വകുപട ഖണറിക 

     റവനന്യൂ       8

പദേവസസ്വയും 9,26

ദുരന്തനറിവപ്പോരണ
വകുപട 

4

തറിരുവനന്തപരയും, നക.രപ്പോജന, 
2022 ജൂനനലെ 12. നചേയര്മപ്പോന,

 സബ് ജകട കമറിററി II.

    


