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സബ്ജകറ കേമനിറനി  VII

(വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം)

(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന  :  

ശതീ. സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,
     വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷര്യഭാ അന്റിംഗന്റിം  :  

ശതീ. വനി. ശനിവനകുട്ടേനി,
       സപഭാതുവനിദര്യഭാഭര്യഭാസവന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശതീ. അനവര് സഭാദതറ, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. എ. സകേ. എന്റിം. അഷ്റഫറ, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. എന്റിം. എന്റിം. മണനി, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. പനി. നന്ദകുമഭാര്, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. എ. പഭഭാകേരന, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. സകേ. സകേ. രഭാമചന്ദ്രന, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. വഭാഴൂര് കസഭാമന, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

ശതീമതനി  കേവനിത ഉണനിതഭാന, സസക്രട്ടേറനി-ഇന-ചഭാര്ജറ

ശതീ.ഷഭാജനി സനി. കബബനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  ഷതീന ശനിവദഭാസറ, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  അനനിത ഇ ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



 അവതഭാരനികേ

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം  സതഭാഴനിലന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VII-സന
2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള
നനിയമസഭയസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  ചട്ടേന്റിം
239(1) അനുസരനിചറ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന. 

പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയസടെ 2021 ജൂണ് 7-ാം തതീയതനിയനിസല 26-ാം നമ്പര്
ബുള്ളറനിന ഭഭാഗന്റിം-2 പകേഭാരന്റിം 2021-2023 കേഭാലയളവനികലയഭായനി രൂപതീകേരനിച വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം
സതഭാഴനിലന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VII,
2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  പരനിഗണനിച
വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസകഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതറ. 

റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി,  16-6-2021,  23 -6-2021,  30-6-2021,
20-9-2021,  29-10-2021,  1-11-2021,  28-12-2021  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിലഭായനി  ആസകേ
7 കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയണ്ടഭായനി. ഇവയനില് 16-6-2021, 23-6-2021 എന്നതീ തതീയതനികേളനിസല
കയഭാഗങ്ങളനില്  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനിസല  വനിവനിധ
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേല് പരനികശഭാധന നടെതനി.  30-6-2021-സല കയഭാഗതനില്  2021-22
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ഒന്നഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ,  2020  ഏപനില്  1  മുതല്  2021
മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ,  2020-21 -സല  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച 5- ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള ആക്ഷേന കടെകണ്
റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ,  സമനിതനിയസടെ വനിവനിധ കേഭാലയളവകേളനിസല റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല വനിവനിധ
ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള  സര്കഭാര്  നടെപടെനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള,  2018-2019,
2019-2020  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനിസല  വനിവനിധ  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ
കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള  എന്നനിവ  പരനിഗണനിച.  20-9-2021-സല  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി
ANERT-സന  ശഭാകതീകേരണതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  പവര്തനങ്ങളുസടെ  അവകലഭാകേനന്റിം,
ഉഉൗര്ജ്ജ  കേഭാരര്യക്ഷേമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ഉഉൗര്ജ്ജ  സന്റിംരക്ഷേണന്റിം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  EMC  നടെതനിവരുന്ന പവര്തനങ്ങളുസടെ അവകലഭാകേനന്റിം,
സസവദദ്യുതനി  സസലനുകേള  സപഭാട്ടേനി  വതീണറ  ഉണ്ടഭാകുന്ന  അപകേടെങ്ങള,  നനിര്മഭാണ
അറകുറപണനികേളകനിസടെ ഉണ്ടഭാകുന്ന അപകേടെങ്ങള തടെയവഭാനുള്ള മുനകേരുതലകേള എന്നതീ
വനിഷയങ്ങള  സന്റിംബനനിചറ  വകുപ്പുകദര്യഭാഗസ്ഥരുമഭായനി  ചര്ച  നടെതനി.  29-10-2021-സല
കയഭാഗതനില് 2021-സല കകേരള കേശുവണ്ടനി സതഭാഴനിലഭാളനി ആശസഭാസ കക്ഷേമനനിധനി (കഭദഗതനി)
ബനില്,  2021-സല  കകേരള  കേര്ഷകേ  സതഭാഴനിലഭാളനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്,  2021-സല  കകേരള
സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്,  2021-സല  കകേരള  തയ്യല്  സതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷേമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില് എന്നനിവ പരനിഗണനിച. 1-11-2021-സല കയഭാഗതനില് കകേരള
ഈറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴ  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്,  2021-സല  കകേരള
കഷഭാപറ  &  കേകമഴര്യല്  എസഭാബനിഷ് സമനറസറ  (കഭദഗതനി)  ബനില്,  2021-സല  കകേരള  ചുമട്ടു
സതഭാഴനിലഭാളനി കഭദഗതനി ബനില്, 2021-സല കകേരള കഷഭാപറ & കേകമഴര്യല് എസഭാബനിഷ് സമനറസറ
സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്,    2021-സല  കകേരള  സചറുകേനിടെ  കതഭാട്ടേന്റിം



സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  എന്നനിവ  പരനിഗണനിച.  28-12-2021-സല
കയഭാഗതനില്  സമനിതനിയസടെ  വനിവനിധ  കേഭാലയളവകേളനിസല  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  വനിവനിധ
ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള സര്കഭാര് നടെപടെനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം    2019-20,
2020-21  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനിസല  വനിവനിധ  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ
കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളുന്റിം പരനിഗണനിച.

പസ്തുത കയഭാഗങ്ങളനിസല ശരഭാശരനി ഹഭാജര്നനില  66% ആയനിരുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദര്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  തയ്യഭാറഭാകനിയനിട്ടുള്ളതറ.  ആയതനിസന
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള ചുവസടെ കചര്ക്കുന.  

അദര്യഭായന്റിം I — സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള

അദര്യഭായന്റിം II — സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള

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

അദര്യഭായന്റിം IV
—

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം  235 (A)  പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന സമനിതനി കയഭാഗന്റിം
സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

അദര്യഭായന്റിം V — നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  236  (6)  പകേഭാരന്റിം  സഭയനില്  സമര്പനിച
വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള

അദര്യഭായന്റിം VI — (a)  2021-22-സല  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച ഒന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള ആക്ഷേന കടെകണ്
റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

(b)  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിചറ  മുന
വര്ഷങ്ങളനിലള്ള  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
അതനിനകമല്  സര്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച
കസററസമന്റുകേളുസടെ  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം  പുതനിയ  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത ആദര്യന്റിം എന്ന കേണകനില്

അദര്യഭായന്റിം VII — സമനിതനിയസടെ  പകതര്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
അതനിനകമല്  സര്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച
കസററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം.

 കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2022  ജൂവല  12-ാം  തതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,    സചയര്മഭാന,
2022 ജൂസസല 12.   സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി VII.

viii



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

അദദപ്പോയയം   I

സഭയറില് സമര്പറിച്ച സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  

1. 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച

ഒനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  22-7-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച. 

2. 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച

അഞപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്   

26-7-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

3. 2020  ഏപറില്  1  മുതല്  2021  മപ്പോര്ച്ചട്ട്  31  വതരയുള്ള  ആനുകപ്പോലെറിക  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  

26-7-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

4. The Kerala Cashew Workers's Relief And Welfare Fund (Amendment) Bill,

2021 സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  2-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

5. The  Kerala  Agricultural  Workers'  (Amendment)  Bill,  2021  സയംബനറിച്ച

സബ്ജകട്ട് കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  2-11-2021 -നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

6. The  Kerala  Labour  Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  2021  സയംബനറിച്ച

സബ്ജകട്ട് കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 2-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

7. 2021-തലെ പകരള തയ്യല് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി  (പഭദഗതറി)  ബറില് സയംബനറിച്ച

സബ്ജകട്ട് കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  2-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

8. 2021-തലെ പകരള ഈറ, കപ്പോട്ടുവള്ളറി, തഴ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി (പഭദഗതറി) ബറില്

സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

989/2022.
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9. 2021-തലെ പകരള പഷപ്പോപട്ട് & കപമഴദല് എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്സട്ട് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി

(പഭദഗതറി)  ബറില് സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട്  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  3-11-2021  -നട്ട്  സഭയറില്

സമര്പറിച.

10. 2021-തലെ  പകരള  തചെറുകറിടെ  പതപ്പോടയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  (പഭദഗതറി)ബറില്

സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  3-11-2021 നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

11. The  Kerala   Shops  And  Commercial  Establishments  (Amendment)  Bill,

2021 സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

12. The Kerala Headload Workers (Amendment) Bill, 2021 സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട്

കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  3-11-2021 നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച. 

അദദപ്പോയയം    II 

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച ബറില്ലുകള് 

1. The Kerala Cashew Workers's Relief And Welfare Fund (Amendment) Bill,

29-10-2021-തലെ  പയപ്പോഗതറില്  പഭദഗതറിയറിലപ്പോതത സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

2. The  Kerala  Agricultural  Workers'  (Amendment)  Bill,  29-10-2021-തലെ

പയപ്പോഗതറില്  പഭദഗതറിയറിലപ്പോതത സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

3. The  Kerala  Labour  Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  29-10-2021-തലെ

പയപ്പോഗതറില്  പഭദഗതറിയറിലപ്പോതത സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

4. 2021-തലെ  പകരള  തയ്യല്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  (പഭദഗതറി)  ബറില്,  29-10-2021-തലെ

പയപ്പോഗതറില്  പഭദഗതറിപയപ്പോടുകൂടെറി സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

5. 2021-തലെ പകരള ഈറ, കപ്പോട്ടുവള്ളറി, തഴ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി (പഭദഗതറി) ബറില്,
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1-11-2021-തലെ  പയപ്പോഗതറില്  പഭദഗതറിയറിലപ്പോതത സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

6. 2021-തലെ പകരള പഷപ്പോപട്ട്  & കപമഴദല് എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്സട്ട് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി

(പഭദഗതറി)  ബറില്,  1 -11-2021-തലെ   പയപ്പോഗതറില്   പഭദഗതറിപയപ്പോടുകൂടെറി  സമറിതറി

അയംഗഗീകരറിച.  

7. 2021-തലെ  പകരള  തചെറുകറിടെ  പതപ്പോടയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  (പഭദഗതറി)ബറില്,  

1-11-2021-തലെ  പയപ്പോഗതറില്  പഭദഗതറിപയപ്പോടുകൂടെറി സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.  

8. The Kerala Shops And Commercial Establishments (Amendment) Bill, 

1-11-2021-തലെ  പയപ്പോഗതറില്  പഭദഗതറിയറിലപ്പോതത സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

9. The Kerala Headload Workers (Amendment) Bill, 1-11-2021-തലെ  പയപ്പോഗതറില്

പഭദഗതറിയറിലപ്പോതത സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

   അദദപ്പോയയം   III 

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച ചെടങ്ങള്/എസട്ട്.ആര്.ഒ.-കള് 

ഇല 

അദദപ്പോയയം   IV

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 235 A പകപ്പോരയം പചെ ർന പയപ്പോഗങ്ങളുതടെ വറിശദപ്പോയംശയം

ANERT-തന  ശപ്പോകഗീകരണതറിനപ്പോയറി  സസഗീകരറിച്ച  പവര്തനങ്ങളുതടെ

അവപലെപ്പോകനയം,  ഊര്ജ്ജകപ്പോരദക്ഷമത  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം  ഊര്ജ്ജസയംരക്ഷണയം

പപപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  EMC  നടെതറിവരുന പവര്തനങ്ങളുതടെ അവപലെപ്പോകനയം,

വവദദ്യുതറിവലെനുകള്  തപപ്പോടറിവഗീണട്ട്  ഉണപ്പോകുന  അപകടെങ്ങളുയം  നറിര്മപ്പോണ/അറകുറ

പണറികള്ക്കറിതടെ  ഉണപ്പോകുന  അപകടെങ്ങളുയം  തടെയുവപ്പോനുള്ള  മുന്കരുതലുകള്  എനഗീ
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വറിഷയങ്ങള്  സയംബനറിച്ചട്ട്  20-9-2021-തലെ  പയപ്പോഗതറില്  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി

സമറിതറി ചെര്ച്ച തചെയ.

അദദപ്പോയയം   V  

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 236(6) പകപ്പോരയം സഭയറില്
സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് 

Sl.
No.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
നമ്പര്

വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന ററിപപപ്പോര്ടറിതന വറിശദപ്പോയംശയം സഭയറില്
സമര്പറിച്ച
തഗീയതറിസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വകുപട്ട്/സ്ഥപ്പോപനയം

1 2 3 4

1 XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

2018-19
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം) 

പകരള ഈറ, കപ്പോട്ടുവള്ളറി,
തഴ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്,
പകരള ബഗീഡറി, ചുരുടട്ട്

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡട്ട്, പകരള പഷപ്പോപട്ട്

& കപമഴദല്
എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്സട്ട്

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡട്ട്

10-6-2021

2  XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

 2019-20
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

പകരള വകതററി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമനറിധറിപബപ്പോര്ഡട്ട്,
വദപ്പോവസപ്പോയറിക പരറിശഗീലെന
വകുപട്ട്, പകരള ആഭരണ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി

പബപ്പോര്ഡട്ട്, പകരള തചെറുകറിടെ
പതപ്പോടയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്

10-6-2021

3 XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

 2020-21  പകരള ചുമട്ടുതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്

10-6-2021
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4  XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

 2020-21  പകരള തയ്യല്
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി

പബപ്പോര്ഡട്ട്

10-6-2021

5 XXXIX-
വവദദ്യുത

പദതറികള്

2019-20
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

ഇലെകറിക്കല്
ഇന്തസ്പെകപററട്ട്

10-6-2021

6  XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

 2020-21 തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം
(ആര്) വകുപട്ട് [പകരള
കര്ഷക തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്,
പകരള വകതററി

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡട്ട്, പകരള

മരയംകയറ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
പക്ഷമ പദതറി]

12-8-2021

7  XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

 2020-21  ഫപ്പോകറഗീസട്ട് &
പബപ്പോയറിപലെഴട്ട് വകുപട്ട്

12-8-2021

8  XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

 2020-21  പകരള അസയംഘടെറിത
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി സപ്പോമൂഹദ

സുരക്ഷപ്പോ പബപ്പോര്ഡട്ട്, പകരള
കള്ളട്ട് വദവസപ്പോയ

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡട്ട്

12-8-2021
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9.  XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

 2019-20
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

 തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം
(ജറി) വകുപട്ട്

[വദപ്പോവസപ്പോയറിക
ടറിബബ്യൂണലുകള്, തതപ്പോഴറില്

പകപ്പോടെതറികള്, പകരള
ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് പലെബര്

& എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്,
നപ്പോഷണല്

എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് സര്വഗീസട്ട്
(പകരള) വകുപട്ട്,

ഓവര്സഗീസട്ട്
തഡവലെപട്ട്തമനട്ട് &
എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്
തപപ്പോപമപ്പോഷന്

കണ്സള്ടനട്ട്സട്ട്
ലെറിമറിറഡട്ട്]

 3-11-2021

10  XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

 2019-20
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

 പകരള കശുവണറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി ആശസപ്പോസ
പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്

3-11-2021

11 XXXIX-
വവദബ്യൂത

പദതറികള്

2019-20
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

ഊര്ജ്ജ വകുപട്ട് (എനര്ജറി
മപ്പോപനജ് തമനട്ട് തസനര്-

പകരള)

16 -3  -2022

12. XXXIX-
വവദബ്യൂത

പദതറികള്

2020-21
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

ഊര്ജ്ജ വകുപട്ട് (എനര്ജറി
മപ്പോപനജ് തമനട്ട് തസനര്-

പകരള)

16-3-2022
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13 XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

2020-21
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം
വകുപട്ട് (പലെബര്
ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്തമനട്ട്) 

16-3-2022

14  XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

 2020-21
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം
വകുപട്ട് (പകരള പഷപ്പോപട്ട് &

കപമഴദല്
എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്സട്ട്

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡട്ട്)

16-3-2022

15  XXIV-തതപ്പോഴറിലുയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമവയം
പവപ്പോസറിപക്ഷമവയം

2020-21
(കപ്പോലെതപ്പോമസ

പതറിക സഹറിതയം)

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം
വകുപട്ട് (പകരള കശുവണറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി ആശസപ്പോസ
പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്)

 16-3-2022

   അദദപ്പോയയം   VI 

(a) 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിതലെ ധനപ്പോഭദ   ർത്ഥനകളുതടെ
 സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള 

ആക്ഷന് പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സയംബനറിച്ച സയംഗ്രഹയം 
2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറില് 85 ശറിപപ്പോര്ശകളുണപ്പോയറിരുനതറില് ഖണറിക നമ്പര് 1, 2,
4-12,  14,  17,  20,  21,  23-66,  72-76,  79-82,  85  എനറിവയറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്
മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമന്റുകള്  ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇനറിയുയം  മറുപടെറി  ലെഭറിക്കപ്പോനുള്ള
ശറിപപ്പോര്ശകളുതടെ വറിശദപ്പോയംശയം ചുവതടെ പചെര്തറിരറിക്കുന. 

വകുപട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ / ഖണറികകള്

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട് 3, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 67-70

ഊര്ജ്ജ വകുപട്ട് 71, 78, 83, 84
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 (b)  ധനപ്പോഭദ   ർത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ചട്ട് മുന് വര്ഷങ്ങളറിലുള്ള സമറിതറി
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അതറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര്  സസഗീകരറിച്ച 

നടെപടെറി സയംബനറിച്ച പസറട്ട്തമന്റുകളുതടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം   
പുതറിയ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ആദദയം എന കണക്കറില്  

1.  2020-21    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിതലെ  ധനപ്പോഭദ   ർത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന  
സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-103-88-10―പകരള  ആര്ടറിസപ്പോന്സട്ട്  ആനട്ട്  സറില്ഡട്ട്  വര്പക്കഴട്ട്  തബനറിഫറിറട്ട്
സഗീയം  -  സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം  : 40,61,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

പകരള ആര്ടറിസപ്പോന്സട്ട്  ആനട്ട്  സറില്ഡട്ട്  വര്പക്കഴട്ട്  തബനറിഫറിറട്ട്  സഗീമറിനട്ട്  സര്ക്കപ്പോര്
ഗ്രപ്പോനട്ട്  കുടെറിശറിക  ലെഭറിപക്കണതുള്ളതറിനപ്പോല്   ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്    3.6509    പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 9 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരുന  തുക
അനുവദറിച്ചറിടറില. പസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-103-79-10―പകരള  തചെത്തുതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിപലെയട്ട്
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ വറിഹറിതയം അടെയ്ക്കുനതറിനുള്ള ഗ്രപ്പോനട്ട്   -   സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം : 2,43,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പകരള കള്ളട്ട് വദവസപ്പോയ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  സര്ക്കപ്പോര്  ഗ്രപ്പോനട്ട്
കുടെറിശറിക  ലെഭദമപ്പോപക്കണതുള്ളതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്    3.25    പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 12 )
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സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  കള്ളട്ട്  വദവസപ്പോയ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരുന തുക  (2,43,00,000  രൂപ)  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  പബപ്പോര്ഡറിതലെ  തപന്ഷന്
വറിതരണതറിനുപവണറി തചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. അധറിക തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-103-60―അസയംഘടെറിത പമഖലെയറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള സപ്പോമൂഹദ  സുരക്ഷ

വറിഹറിതയം : 4,50,00,000 രൂപ  (പദതറി)

അസയംഘടെറിത  പമഖലെയറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സപ്പോമൂഹറിക  സയംരക്ഷണ
പവര്തനങ്ങള് കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോക്കുനതറിനുയം ശപ്പോകഗീകരറിക്കുനതറിനുമപ്പോയുള്ള 3  വദതദസ്ത കര്മ
പദതറികള്ക്കുയം  ടെറി  പദതറിയറില്  ഉള്തപടറിട്ടുള്ള  അസയംഘടെറിത  പമഖലെയറിതലെ  സഗീ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  പസവപ്പോനുകൂലെദയം  കുടെറിശറിക  ഉള്തപതടെ  വറിതരണയം
തചെയ്യുനതറിനുമപ്പോയറി  20.0114    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 15 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അസയംഘടെറിത പമഖലെയറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള പസവപ്പോനുകൂലെദ പദതറി 

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അസയംഘടെറിത പമഖലെയറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
പസവപ്പോനുകൂലെദ  പദതറിയപ്പോയറി  2,50,00,000  (രണട്ട്  പകപ്പോടെറി  അമ്പതു  ലെക്ഷയം)  രൂപ
വകയറിരുത്തുകയുയം  ആയതട്ട്  വറിവറിധ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡുകള്  വഴറി
അര്ഹരപ്പോയ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട് വറിതരണയം നടെത്തുകയുയം തചെയറിട്ടുണട്ട്. 

അസയംഘടെറിത ദറിവസപവതന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള ആശസപ്പോസനറിധറി 

ഏതതങറിലുയം  പക്ഷമപദതറിയറില്  ഉള്തപടറിടറിലപ്പോതവരുയം  എനപ്പോല്  ദറിവസപവതന
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  എന  നറിര്വ്വചെനതറില്  വരുനവരുമപ്പോയ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്
തതപ്പോഴറിലെറിനറിടെയറില്  പരറിക്കട്ട്  പററിയപ്പോല്  ഒറതവണ  ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി  2000  രൂപ
നലറിവരുന പമല് പദതറിയപ്പോയറി 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 2230-01-103-60 (പപ്പോന്)
ശറിര്ഷകതറില്  15  ലെക്ഷയം  രൂപ  വകയറിരുത്തുകയുയം  13,36,000  (പതറിമൂനട്ട്  ലെക്ഷതറി
മുപതറിയപ്പോറപ്പോയറിരയം)  രൂപ  അര്ഹരപ്പോയ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ധനസഹപ്പോയ
വറിതരണതറിനപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം ബപ്പോലെന്സട്ട് തുകയപ്പോയ 1,64,000 (ഒരു ലെക്ഷതറി
അറുപതറിനപ്പോലെപ്പോയറിരയം) രൂപ തറിരറിച്ചടെയ്ക്കുകയുയം തചെയറിട്ടുണട്ട്. 

989/2022.
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   പകരള മരയംകയറ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി അവശത തപന്ഷന് 

പകരള മരയംകയറ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  അവശത തപന്ഷന് പദതറിയറിപലെയപ്പോയറി  2020-21

സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  2230-01-103-60  (പപ്പോന്)  ശഗീര്ഷകതറില്  185  ലെക്ഷയം  രൂപ

വകയറിരുതറിയറിരുന.  കൂടെപ്പോതത  അഡഗീഷണല്  ഓതതതറപസഷന്  മുപഖന  അനുവദറിച്ച

21,23,000 (ഇരുപതതപ്പോനട്ട് ലെക്ഷതറി ഇരുപതറി മൂവപ്പോയറിരയം)  രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക

2,06,23,000 (രണട്ട് പകപ്പോടെറി ആറട്ട് ലെക്ഷതറി ഇരുപതറിമൂവപ്പോയറിരയം) രൂപ അനുവദറിക്കുകയുയം

തപന്ഷന്  വറിതരണതറിപലെയപ്പോയറി  2,05,50,700  (രണട്ട്  പകപ്പോടെറി  അഞട്ട്  ലെക്ഷതറി

അമ്പതറിനപ്പോയറിരതറി എഴുന്നൂറട്ട്) രൂപ വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം തചെയ.

30-3-2021-തലെ സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.) 576/2021/തതപ്പോഴറില് ഉതരവട്ട് പകപ്പോരയം തപന്ഷന്

വറിതരണതറിപലെയപ്പോയറി  1,34,77,400  (ഒരു  പകപ്പോടെറി  മുപതറിനപ്പോലെട്ട്  ലെക്ഷതറി

എഴുപതറിഏഴപ്പോയറിരതറി നപ്പോനൂറട്ട്)  രൂപ റഗീ-അപപപ്പോപറിപയഷന് മുപഖന  2230-01-103-60

ശഗീര്ഷകതറില് അനുവദറിചതവങറിലുയം  BAMS  പസപ്പോ ഫട്ട്   തവയററില് പസ്തുത തഹഡട്ട് ഓഫട്ട്

അക്കക്കൗണട്ട് ലെഭദമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല് ടെറി തുക വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറിടറില. 

(20-9-2021-തലെ  ബറി1/122/2020/തതപ്പോഴറില്  നമ്പര്  കതട്ട്  മുപഖന  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ

9, 12, 15  എനഗീ നടെപടെറി പസറട്ട് തമന്റുകളുതടെ കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക  3-11-2021-നട്ട് സഭയറില്

സമര്പറിച.) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-103-10―ഓവര്സഗീസട്ട്  തഡവലെപ്തമനട്ട്    &    എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  തപപ്പോപമപ്പോഷന്

കണ്സള്ടനട്ട്സട്ട്   (  ഒതഡപറിസറി  )   ലെറിമറിറഡട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം: 90,00,000 രൂപ  (പദതറി)

ഒതഡതപക്കറിനപ്പോയറി  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത പദതറികളുതടെ നടെതറിപറിനട്ട്

അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  30    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണ

തമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 23 )
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സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ധനകപ്പോരദ വകുപറിതന  അഭറിപപ്പോയയം പതടുകയുയം ടെറി വകുപട്ട്
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിന് പകപ്പോരയം  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത പദതറികളുതടെ നടെതറിപറിനട്ട്
ആവശദമുള്ള  തുക  സയംബനറിച്ചട്ട്  കൃതദമപ്പോയ  ശറിപപ്പോര്ശ  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ഒതഡതപക്കറിനട്ട്
നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുകയുയം തചെയ.   ഒതഡതപക്കറില് നറിനയം ററിപപപ്പോര്തടപ്പോനയം ലെഭദമപ്പോയറിടറില.
ആയതറിനപ്പോല്  ഒതഡതപക്കറിതന  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  പദതറികളുതടെ
നടെതറിപറിനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(23-10-2021-തലെ LBRD-G2/136/2020-LBRD നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
ഖണറിക  23  സയംബനറിച്ച  നടെപടെറി  പസറട്ട് തമനറിതന  കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക  
16 -3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-001-99 ―ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം

വറിഹറിതയം : 61,08,22,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

സയംസ്ഥപ്പോനതത എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  എകട്ട്പചെഞ്ചുകളുതടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി  യപ്പോതപ്പോബത
[04(1)]   ഇനതറില്   5   ലെക്ഷയം രൂപയുയം അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം   [04(4)]   ഇനതറില്   2   ലെക്ഷയം
രൂപയുയം വവദദ്യുതതചെലെവട്ട്    [05(2)]    ഇനതറില്    5    ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഓഫഗീസട്ട് തചെലെവകള്  -
മററിനങ്ങള്   [05(4)]   ഇനതറില്   10   ലെക്ഷയം രൂപയുയം വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി   (06)   ഇനതറില്
30    ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  വപ്പോടെക    [97]    ഇനതറില്    3    ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  വറിവര
സപ്പോപങതറിക വറിദദ   [99]   ഇനതറില്   10   ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക   65   ലെക്ഷയം രൂപ
ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 41 ) 

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  അധറികതുക  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്
ഡയറകര്  സമര്പറിച്ച  തപപ്പോപപപ്പോസല്  അയംഗഗീകപ്പോരതറിനപ്പോയറി  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിപലെയട്ട്
അയച്ചപപപ്പോള് ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരമുള്ള ശഗീര്ഷകങ്ങളറില് നടെപട്ട് വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച പശഷയം നടെപട്ട് വര്ഷയം അധറികമപ്പോയറി ആവശദമുള്ള തുകയട്ട്,
തുകയുതടെ  ആവശദകത  വദകമപ്പോക്കറി  അനുബന  പരഖകള്  സഹറിതയം  ശറിപപ്പോര്ശ
സമര്പറിക്കുവപ്പോന് ആ വകുപട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 
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എനപ്പോല്  ഇതറിന്  പകപ്പോരയം  അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള  തപപ്പോപപപ്പോസല്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്

ഡയറകര്  സമര്പറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരമുള്ള  അധറികതുക

അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-101-98 ―തതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോതവര്ക്കട്ട് സഹപ്പോയയം നല്കപ്പോനുള്ള പദതറിയുയം  രജറിസര്

തചെയറിട്ടുള്ള തതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോതവര്ക്കുപവണറി പകരള  സസയയം തതപ്പോഴറില്

കതണതല് പദതറിയുയം

വറിഹറിതയം  : 3,80,56,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

തതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോയ് മ പവതനയം/സസയയംതതപ്പോഴറില് പദതറിയുതടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി അനുവദറിച്ച

സപ്പോഫറിതന ശമ്പളയം,  അലെവന്സുകള്,  ഓഫഗീസട്ട്  തചെലെവട്ട്  എനറിവയ്ക്കുയം തകസ്റു  99  എന

സസയയംതതപ്പോഴറില്  സഹപ്പോയ  പദതറിയുതടെ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട്ട്  ധനകപ്പോരദസ്ഥപ്പോപനങ്ങള്

അനുവദറിക്കുന  വപ്പോയ്പത്തുകയുതടെ  20%  സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി  നല്കുനതറിനുയം

വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  മറ്റുതചെലെവകള്    -    മററിനയം    [34(3)]

ഇനതറില്    20    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 42 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  അധറികതുക  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്

ഡയറകര്  സമര്പറിച്ച  തപപ്പോപപപ്പോസല്  അയംഗഗീകപ്പോരതറിനപ്പോയറി  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിപലെയട്ട്

അയച്ചപപപ്പോള് ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരമുള്ള ശഗീര്ഷകങ്ങളറില്  നടെപട്ട് വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള

തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച പശഷയം നടെപട്ട് വര്ഷയം അധറികമപ്പോയറി ആവശദമുള്ള തുകയട്ട്,

തുകയുതടെ  ആവശദകത  വദകമപ്പോക്കറി  അനുബന  പരഖകള്  സഹറിതയം  ശറിപപ്പോര്ശ

സമര്പറിക്കുവപ്പോന് ആ വകുപട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 

എനപ്പോല്  ഇതറിന്  പകപ്പോരയം  അധറികതുകയ്ക്കുള്ള  തപപ്പോപപപ്പോസല്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്

ഡയറകര്  സമര്പറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരമുള്ള  അധറികതുക

അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില. 



13

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-101-97―ഭറിനപശഷറിവറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കുള്ള  തസ്പെഷദല്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്
എകട്ട്പചെഞ്ചുകള്

വറിഹറിതയം : 39,62,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തറിരുവനന്തപുരയം  ആസ്ഥപ്പോനമപ്പോക്കറി  ഭറിനപശഷറിക്കപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറിക്കുള്ള
പസവനയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില്  വന  ഭറിനപശഷറിക്കപ്പോര്ക്കുള്ള  തസ്പെഷദല്
എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  എകട്ട്പചെഞറിതന  ജഗീവനക്കപ്പോരുതടെ  ശമ്പളയം,  അലെവന്സുകള്,  ഓഫഗീസട്ട്
തചെലെവട്ട്,  തകടറിടെ  വപ്പോടെക  എനഗീ  ഇനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  യപ്പോതപ്പോബത    [04(1)]    ഇനതറില്    10,000    രൂപയുയം
സ്ഥലെയംമപ്പോറബത    [04(2)]    ഇനതറില്    8,000    രൂപയുയം അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം    [04(4)]
ഇനതറില്    40,000    രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ  ആതക    58,000    രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /   ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 43 ) 

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  അധറികതുക  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്
ഡയറകര്  സമര്പറിച്ച  തപപ്പോപപപ്പോസല്  അയംഗഗീകപ്പോരതറിനപ്പോയറി  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിപലെയട്ട്
അയച്ചപപപ്പോള് ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരമുള്ള ശഗീര്ഷകങ്ങളറില് നടെപട്ട് വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച പശഷയം നടെപട്ട് വര്ഷയം അധറികമപ്പോയറി ആവശദമുള്ള തുകയട്ട്
തുകയുതടെ  ആവശദകത  വദകമപ്പോക്കറി  അനുബന  പരഖകള്  സഹറിതയം  ശറിപപ്പോര്ശ
സമര്പറിക്കുവപ്പോന് ആ വകുപട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 

എനപ്പോല്  ഇതറിന്  പകപ്പോരയം  അധറികതുകയ്ക്കുള്ള  തപപ്പോപപപ്പോസല്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്
ഡയറകര്  സമര്പറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരമുള്ള  അധറികതുക
അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-101-93-33―എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  എകട്ട്പചെഞ്ചുകളറില്  രജറിസര്  തചെയ
ഭറിനപശഷറിയുള്ളവര്ക്കപ്പോയുള്ള  പുനരധറിവപ്പോസവയം  പക്ഷമ
പവര്തനവയം   (  വകവലെദ  ) -   സബ്സറിഡറികള്

വറിഹറിതയം : 3,00,00,000 രൂപ (പദതറി) 
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വകവലെദ  പദതറിയറിലൂതടെ  സയംരയംഭങ്ങള്  ആരയംഭറിക്കുനവര്ക്കട്ട്  സബ്സറിഡറി
നല്കുനതറിനുയം  ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കപ്പോയറി  പരറിശഗീലെന  പരറിപപ്പോടെറികളുയം  പകപ്പോച്ചറിയംഗട്ട്
കപ്പോസ്സുകളുയം  സസയയം  തതപ്പോഴറില്  യൂണറിറ്റുകള്  സന്ദര്ശറിക്കുനതറിനുയം  മറ്റു  തചെലെവകള്ക്കുമപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശഗീര്ഷകതറില്    14.3075    പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം   /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 44 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് അധറിക തുക അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്
ഡയറകര്  സമര്പറിച്ച  തപപ്പോപപപ്പോസല്  അയംഗഗീകപ്പോരതറിനപ്പോയറി  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിപലെയട്ട്
അയച്ചപപപ്പോള് ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരമുള്ള ശഗീര്ഷകങ്ങളറില്  നടെപട്ട് വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച പശഷയം നടെപട്ട് വര്ഷയം അധറികമപ്പോയറി ആവശദമുള്ള തുകയട്ട്,
തുകയുതടെ  ആവശദകത  വദകമപ്പോക്കറി  അനുബന  പരഖകള്  സഹറിതയം  ശറിപപ്പോര്ശ
സമര്പറിക്കുവപ്പോന് ആ വകുപട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 

എനപ്പോല്  ഇതറിന്  പകപ്പോരയം  അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള  തപപ്പോപപപ്പോസല്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്
ഡയറകര്  സമര്പറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരമുള്ള  അധറികതുക
അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-101-92― മള്ടറി പര്പസട്ട് പജപ്പോബട്ട് കബ്ബുകള്

വറിഹറിതയം : 88,00,000 രൂപ  (പദതറി)

എയംപപപ്പോയ ട്ട്തമനട്ട്  എകട്ട്പചെഞ്ചുകളറില്  രജറിസര്  തചെയറിട്ടുള്ള  തതപ്പോഴറില്രഹറിതരപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികതള അവരുതടെ അഭറിരുചെറിക്കനുസരറിചയം സമത പകപ്പോരവയം വദതദസ്തങ്ങളപ്പോയ
ഗ്രൂപ്പുകളപ്പോയറി  തറിരറിച്ചട്ട്  ബപ്പോങ്കുകള്  വഴറി  പലെപ്പോണ്  സക്കൗകരദയം  ഏര്തപടുതറി,  വകുപറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക സബ് സറിഡറിയപ്പോയറി നല്കുനതറിനട്ട് ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ച തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  62    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 45 )
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സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് അധറിക തുക അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്
ഡയറകര്  സമര്പറിച്ച  തപപ്പോപപപ്പോസല്  അയംഗഗീകപ്പോരതറിനപ്പോയറി  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിപലെയട്ട്
അയച്ചപപപ്പോള് ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരമുള്ള ശഗീര്ഷകങ്ങളറില്  നടെപട്ട് വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച പശഷയം നടെപട്ട് വര്ഷയം അധറികമപ്പോയറി ആവശദമുള്ള തുകയട്ട്,
തുകയുതടെ  ആവശദകത  വദകമപ്പോക്കറി  അനുബന  പരഖകള്  സഹറിതയം  ശറിപപ്പോര്ശ
സമര്പറിക്കുവപ്പോന് ആ വകുപട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 

എനപ്പോല്  ഇതറിന്  പകപ്പോരയം  അധറിക  തുകയ്ക്കുള്ള  തപപ്പോപപപ്പോസല്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്
ഡയറകര്  സമര്പറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരമുള്ള  അധറികതുക
അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില. 

(26-8-2021-തലെ  നമ്പര്  G1/87/2020-തതപ്പോഴറില്   കതട്ട്  മുപഖന  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
41-45  വതരയുള്ള  ഖണറികകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി  പസറട്ട് തമനറിതന
കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-101-89―പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ്ഗക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  പരറിശഗീലെനവയം  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയം
നല്കപ്പോന് പകനയം സ്ഥപ്പോപറിക്കല്

വറിഹറിതയം : 85,16,000 രൂപ  (പദതറിപയതരയം)

ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട്ട്  നല്കുന  വസപന്റുകളുയം  ഫപ്പോക്കല്ററികള്ക്കുള്ള
ഓണപറററിയവയം  വര്ദറിപറിച്ചതറിതന അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് മറട്ട് തചെലെവകള്   -   മററിനയം   [34(3)]   ഇനതറില്   3   ലെക്ഷയം രൂപ
ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 47) 

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട്ട്-19 പപ്പോന്ഡമറിക്കറിതന പശപ്പോതലെതറില് പകപ്പോച്ചറിയംഗട്ട്  കപ്പോസുകള് നടെതപ്പോന്
കഴറിയപ്പോതതറിനപ്പോല് ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ചറിരുന മുഴുവന് തുകയുയം ടെറി ആവശദതറിനപ്പോയറി
തചെലെവഴറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.  ഇക്കൗ സപ്പോഹചെരദതറില് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ അധറികതുക
അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.



16

(26-8-2021-തലെ നമ്പര് G1/63/2021-തതപ്പോഴറില് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി
പസറട്ട് തമനറിതന കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-102-99 ―വദവസപ്പോയശപ്പോലെ ഡയറക ട്ട്ടെറപ്പോഫഗീസട്ട്

വറിഹറിതയം : 14,07,50,000 രൂപ  (പദതറിപയതരയം)

ഫപ്പോകറഗീസട്ട്  ആനട്ട്  പബപ്പോയറിപലെഴ ട്ട്സട്ട്  വകുപറിതന  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  യപ്പോതപ്പോബത
[04(1)],    വപ്പോടെക  ,    കരയം  ,    നറികുതറി    [06],    പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  സയംരക്ഷണവയം
അറകുറപണറികളുയം    [21(2)],    പറി  .  ഒ  .  എല്    [45]    എനഗീ ഇനങ്ങളറില് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    14.76    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 50 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഫപ്പോകറഗീസട്ട്  ആനട്ട്  പബപ്പോയറിപലെഴട്ട്  വകുപറിനട്ട്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്
2230-01-102-99  (പദതറിപയതരയം)  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  14,07,50,000 രൂപ
പരദപ്പോപ്തമപ്പോയറിരുന.  പസ്തുത തുകയറില്  12,18,39,075  രൂപ തചെലെവകഴറിഞട്ട് ബപ്പോക്കറി തുക
സറണര് തചെയറിട്ടുണട്ട്.  

പമല്  വസ്തുതകളുതടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ  സമറിതറി  VII
(വറിദദ്യുച്ഛകറിയുയം തതപ്പോഴറിലുയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമവയം)-തന  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ 50-ാം ഖണറിക
പകപ്പോരയം ഫപ്പോകറഗീസട്ട് ആനട്ട് പബപ്പോയറിപലെഴട്ട് വകുപറിനട്ട് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതപ്പോന് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ തുക ടെറി വകുപറിനട്ട്  ആവശദമറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-102-95―പജപ്പോലെറി സുരക്ഷറിതതസവയം ആപരപ്പോഗദ പവര്തനവയം

വറിഹറിതയം : 1,57,76,000 രൂപ  (പദതറിപയതരയം)

ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  പറി  .  ഒ  .  എല്  .  [45],    വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  സയംരക്ഷണവയം
അറകുറപണറികളുയം   [21(2)],    യപ്പോതപ്പോബത   [04(1)],    ഓഫഗീസട്ട് തചെലെവറിനങ്ങള്   [05]    എനഗീ
ഇനങ്ങളറില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    11.79    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ
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ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 51 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഫപ്പോകറഗീസട്ട്  ആനട്ട്  പബപ്പോയറിപലെഴട്ട്  വകുപറിനട്ട്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്
2230-01-102-95 (പദതറിപയതരയം) എന ശഗീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ച 1,57,76,000 രൂപ
പരദപ്പോപ്തമപ്പോയറിരുന.  പസ്തുത തുകയറില്  1,09,21,600  രൂപ തചെലെവകഴറിഞട്ട് ബപ്പോക്കറി തുക
സറണര് തചെയറിട്ടുണട്ട്. 

പമല്  വസ്തുതകളുതടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ  സമറിതറി  VII
(വറിദദ്യുച്ഛകറിയുയം തതപ്പോഴറിലുയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമവയം)-തന  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ 51-ാം ഖണറിക
പകപ്പോരയം ഫപ്പോകറഗീസട്ട് ആനട്ട് പബപ്പോയറിപലെഴട്ട് വകുപറിനട്ട് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതപ്പോന് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ തുക ടെറി വകുപറിനട്ട്  ആവശദമറില. 

(9-8-2021-തലെ നമ്പര്  B2/131/2020-തതപ്പോഴറില് നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
50, 51  ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട് തമനറിതന  കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക 
3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-03-101-66-36―പകരള  ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  പലെബര്  ആനട്ട്  എയംപപപ്പോയ്തമ നട്ട്
സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

വറിഹറിതയം - 2,00,00,000 രൂപ (പദതറി) 

'KILE  CAMPUS'  എന  പപരറില്  ഇന്സറിറബ്യൂടറിതന  പദശഗീയ  നറിലെവപ്പോരമുള്ള
ഇന്സറിറബ്യൂടപ്പോക്കറി  ഉയര്ത്തുനതറിതന  ഒനപ്പോയംഘട  പവര്തനങ്ങള്ക്കുയം,  കറിതലെയുതടെ  ഒരു
റഗീജറിയണല് തസനര് പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട് ആരയംഭറിക്കുനതറിനുയം പരമ്പരപ്പോഗത വദവസപ്പോയങ്ങളറിതലെ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  പവണറിയുള്ള  ഇന്ഡസറിയല്-കയം-സഡറി  ടൂര്  സയംഘടെറിപറിക്കുനതറിനുയം
നറിലെവറിലുള്ള മറട്ട്  പവര്തനങ്ങള്ക്കുയം അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
3.25    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി   അനുവദറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 52)

989/2022.
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സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശറിപപ്പോര്ശയുതടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഇക്കൗ  വറിഷയതറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിതന
അഭറിപപ്പോയയം ആരപ്പോഞപപപ്പോള് കറിതലെയുതടെ പദതറി/പദതറിപയതര ശഗീര്ഷകങ്ങളറില് നടെപട്ട്
വര്ഷയം  അനുവദറിച്ച  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച  പശഷയം  തുകയുതടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ
വറിവരങ്ങളുയം  അധറികമപ്പോയറി  ആവശദമുള്ള  തുകയുതടെ   വറിശദമപ്പോയ  എസറിപമറ്റുയം  സഹറിതയം
ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിയ്ക്കുന മുറയട്ട് സയംസ്ഥപ്പോനതറിതന വറിഭവ ലെഭദതയട്ട് വറിപധയമപ്പോയറി വറിഷയ
നറിര്ണ്ണയ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  അധറികതുക  അനുവദറിക്കുന  വറിഷയയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോവനതപ്പോണട്ട്  എനട്ട്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട്ട്  അററിയറിക്കുകയുയം  വറിവരയം  കറിതലെ
ഡയറകതറ  അററിയറിക്കുകയുമുണപ്പോയറി.   ഇതട്ട്  സയംബനറിച്ചട്ട്  കറിതലെ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലെഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-03-101-66-31―പകരള  ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  പലെബര്  ആനട്ട്  എയംപപപ്പോയ്തമ നട്ട്
സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം

വറിഹറിതയം : 25,08,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ജഗീവനക്കപ്പോരുതടെ  ശമ്പളവയം  ആനുകൂലെദങ്ങളുയം,  മറട്ട്  വദനയംദറിന  തചെലെവകള്
എനറിവയപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില്   17.6    ലെക്ഷയം
രൂപ   അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി    അനുവദറിക്കണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 53 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ശറിപപ്പോര്ശയുതടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഇക്കൗ  വറിഷയതറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിതന
അഭറിപപ്പോയയം ആരപ്പോഞപപപ്പോള് കറിതലെയുതടെ പദതറി/പദതറിപയതര ശഗീര്ഷകങ്ങളറില് നടെപട്ട്
വര്ഷയം  അനുവദറിച്ച  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച  പശഷയം  തുകയുതടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ
വറിവരങ്ങളുയം  അധറികമപ്പോയറി  ആവശദമുള്ള  തുകയുതടെ   വറിശദമപ്പോയ  എസറിപമറ്റുയം  സഹറിതയം
ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിയ്ക്കുന മുറയട്ട് സയംസ്ഥപ്പോനതറിതന വറിഭവ ലെഭദതയട്ട് വറിപധയമപ്പോയറി വറിഷയ
നറിര്ണ്ണയ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  അധറികതുക  അനുവദറിക്കുന  വറിഷയയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോവനതപ്പോണട്ട്  എനട്ട്  അററിയറിക്കുകയുയം  വറിവരയം  കറിതലെ  ഡയറകതറ
അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ജഗീവനക്കപ്പോരുതടെ  ശമ്പളയം  നല്കുനതറിനുയം  തപന്ഷന്
പകപ്പോണ്ടറിബബ്യൂഷന്  അടെയ്ക്കുനതറിനുയം  ഉള്തപതടെയുള്ള  തചെലെവകള്ക്കപ്പോയറി  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ  പകപ്പോരമുള്ള  17.6  ലെക്ഷയം  രൂപ  പനപ്പോണ്  പപ്പോന്  ഇനതറില്
അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട്  ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറികള് സസഗീകരറിക്കുനതറിനട്ട്  ആവശദതപട്ടുതകപ്പോണട്ട്
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2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  തചെലെവകള്  സയംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങളുയം  ഇനറി
ലെഭറിക്കപ്പോനുള്ള തുകയുതടെ എസറിപമറ്റുയം കറിതലെ ഡയറകര് ലെഭദമപ്പോക്കറിയറിരുന.  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിന്  പകപ്പോരയം  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിതന  അഭറിപപ്പോയയം  പതടുകയുണപ്പോതയങറിലുയം
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അവസപ്പോനറിച്ചതറിനപ്പോല് കറിതലെയുതടെ പവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി 2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് അധറിക തുക അനുവദറിച്ചറിരുനറില.

(23-10-2021-തലെ LBRD-G2/137/2020-LBRD നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
52,53  ഖണറികകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി  പസറട്ട് തമനറിതന
കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-101-95―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്  ,   പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്

വറിഹറിതയം : 1,04,60,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

വദപ്പോവസപ്പോയറിക  ടറിബബ്യൂണല്,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  എന  സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട്  വപ്പോടെക  ,    കരയം  ,

നറികുതറി    [06]    ഇനതറില്    1    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി    അനുവദറിക്കണതമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 54 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട് വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണലെറിനട്ട് വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി(06)  ഇനതറില്

1,14,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-101-94 ―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്  ,   തകപ്പോലയം

വറിഹറിതയം : 1,03,65,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വദപ്പോവസപ്പോയറിക  ടറിബബ്യൂണല്,  തകപ്പോലയം  എന  സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട്  തമഡറിക്കല്

റഗീ  -  ഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്    [01(4)]    ഇനതറില്    1    ലെക്ഷയം രൂപയുയം യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]    ഇനതറില്

1.63    ലെക്ഷയം രൂപയുയം വവദദ്യുതറി തചെലെവട്ട്    [05(2)]    ഇനതറില്    12,000    രൂപയുയം ഓഫഗീസട്ട്

തചെലെവകള്  -  മററിനങ്ങള്   [05(4)]   ഇനതറില്   44,000   രൂപയുയം വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി   [06]

ഇനതറില്    10,000      രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ  ആതക    3.29    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ    ശഗീര്ഷകതറില്
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അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി    അനുവദറിക്കണതമനട്ട്     സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 55 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

തകപ്പോലയം  വദപ്പോവസപ്പോയറിക  ടറിബബ്യൂണലെറിനട്ട്  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  (06)  ഇനതറില്

1,03,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  മറട്ട്  ശഗീര്ഷകങ്ങളറില്  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ അനുസരറിചള്ള അധറികതുക അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-93―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി  ,   തകപ്പോലയം

വറിഹറിതയം  : 85,53,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തതപ്പോഴറില്പകപ്പോടെതറി, തകപ്പോലയം എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട് ബപയപ്പോതമടറികട്ട് പഞറിയംഗട്ട് തമഷറിന്
തകല്പടപ്പോണറില്  നറിനയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ    [99]    ഇനതറില്
85,000   രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /   ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി   അനുവദറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 56 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ അനുസരറിചള്ള അധറികതുക അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-101-92―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി  ,   പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്

വറിഹറിതയം  : 84,60,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി, പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട് എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട് ശമ്പളയം   [01(1)]   ഇനതറില്
18.01    ലെക്ഷയം രൂപയുയം ക്ഷപ്പോമബത   [01(2)]    ഇനതറില്   16.66   ലെക്ഷയം രൂപയുയം വഗീട്ടുവപ്പോടെക
അലെവന്സട്ട്    [01(3)]    ഇനതറില്    3.86    ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  തമഡറിക്കല്  റഗീ  -  ഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്
[01(4)]    ഇനതറില്    1.91    ലെക്ഷയം രൂപയുയം മറട്ട്  അലെവന്സുകള്    [01(5)]    ഇനതറില്    1.28
ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  പവതനയം    [02(1)]    ഇനതറില്    92,000    രൂപയുയം  പവതനയം  -    ക്ഷപ്പോമബത
[02(2)]    ഇനതറില്    52,000    രൂപയുയം പവതനയം  -  മറ്റു  അലെവന്സുകള്    [02(3)]    ഇനതറില്
4,000    രൂപയുയം യപ്പോതബത    [04(1)]    ഇനതറില്    1.23    ലെക്ഷയം രൂപയുയം സ്ഥലെയംമപ്പോറബത
[04(2)]    ഇനതറില്    1.30    ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഓഫഗീസട്ട്  തചെലെവകള്  -    മററിനങ്ങള്    [05(4)]
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ഇനതറില്   1.15   ലെക്ഷയം രൂപയുയം വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി   [06]   ഇനതറില്   42,000   രൂപയുയം
ഉള്തപതടെ  ആതക    47.3    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അനുവദറിക്കണതമനട്ട്   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 57 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

തതപ്പോഴറില്  പകപ്പോടെതറി,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  എന  സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട്  സ്ഥലെയംമപ്പോറബത
[04(2)]  ഇനതറില്  37,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  മറട്ട്
ശഗീര്ഷകങ്ങളറില് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ അനുസരറിചള്ള അധറികതുക അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-101-91―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി  ,   എറണപ്പോകുളയം

വറിഹറിതയം  : 98,23,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

തതപ്പോഴറില്പകപ്പോടെതറി,  എറണപ്പോകുളയം എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട്  ഓഫഗീസട്ട് തചെലെവകള്   [05]
ഇനതറില്    10,000    രൂപയുയം വപ്പോടെക  ,    കരയം  ,    നറികുതറി    [06]    ഇനതറില്    2    ലെക്ഷയം രൂപയുയം
ഉള്തപതടെ  ആതക    2.1    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അനുവദറിക്കണതമനട്ട്   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന  .  

(ഖണറിക 58 ) 

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

എറണപ്പോകുളയം  തതപ്പോഴറില്  പകപ്പോടെതറിക്കട്ട്  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  [06]  ഇനതറില്
1,27,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  മറട്ട്  ശഗീര്ഷകങ്ങളറില്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ അനുസരറിചള്ള അധറികതുക അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-101-89 ― പലെബര് പകപ്പോടെതറി  ,   കണ്ണൂര്

വറിഹറിതയം : 88,39,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പലെബര്  പകപ്പോടെതറി,  കണ്ണൂര്  എന  സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട്  വപ്പോടെക  ,    കരയം  ,    നറികുതറി    [06]
ഇനതറില്    24,000    രൂപയുയം  പറി  .  ഒ  .  എല്  .  [45]    ഇനതറില്    13,000    രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ
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ആതക    37,000    രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി   അനുവദറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 59 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ അനുസരറിചള്ള അധറികതുക അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-101-86―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്  ,   ഇടുക്കറി

വറിഹറിതയം : 89,10,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്, ഇടുക്കറി എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട് ദറിവസപവതനയം   [02(5)]
ഇനതറില്    2.44    ലെക്ഷയം രൂപയുയം യപ്പോതപ്പോബത    [04(1)]    ഇനതറില്    1.12    ലെക്ഷയം രൂപയുയം
തടെലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവട്ട്   [05(3)]   ഇനതറില്   10,000   രൂപയുയം ഓഫഗീസട്ട് തചെലെവകള്   -  മററിനയം
[05(4)]    ഇനതറില്    1.30    ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  പമപ്പോപടപ്പോര്വപ്പോഹന  സയംരക്ഷണവയം
അറകുറപണറികളുയം   [21(2)]   ഇനതറില്   21,000   രൂപയുയം പറി  .  ഒ  .  എല്  . [45]   ഇനതറില്   1.66
ലെക്ഷയം രൂപയുയം വറിവരസപ്പോപങതറിക വറിദദ   [99]   ഇനതറില്   4.73   ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ
ആതക    11.56    ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 60 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഇടുക്കറി വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണലെറിനട്ട് പറി.ഒ.എല്. [45] ഇനതറില് 55,000 രൂപയുയം
ദറിവസപവതനയം  [02(5)]  ഇനതറില്  2,00,000  രൂപയുയം  വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ  [99]
ഇനതറില് 8,46,000 രൂപയുയം അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി. മറട്ട് ശഗീര്ഷകങ്ങളറില്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ അനുസരറിചള്ള അധറികതുക അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-101-79 ―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്  ,   തൃശൂര്

വറിഹറിതയം : 11,56,51,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്,  തൃശ്ശൂര് എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട്  ദറിവസപവതനയം    [02(5)]
ഇനതറില്   2.75   ലെക്ഷയം രൂപയുയം വവദദ്യുതറി തചെലെവട്ട്   [05(2)]   ഇനതറില്   19,000   രൂപയുയം
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ഉള്തപതടെ ആതക   2.94   ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 61 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

തൃശ്ശൂര് വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണലെറിനട്ട് ദറിവസപവതനയം [02(5)]  ഇനതറില് 1,10,000
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  മറട്ട്  ശഗീര്ഷകങ്ങളറില്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
അനുസരറിചള്ള അധറികതുക അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറില.

(25-8-2021-തലെ   G3/124/2020-തതപ്പോഴറില് നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ 54-
61  എനഗീ  ഖണറികകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി  പസറട്ട് തമനറിതന
കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക 3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)

II.  2019-20    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിതലെ  ധനപ്പോഭദ   ർത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച നപ്പോലെപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-103-96-10―കശുവണറിതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി അയംശദപ്പോയയം   -   സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം : 69,90,39,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പകരള കശുവണറി തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പകപ്പോരയം വര്ദറിപറിച്ച തപന്ഷന് തുകയുയം
അയംശദപ്പോയവയം  പചെര്തട്ട്  അധറികതുക  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  ആവശദമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്    28.44474    പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക  6 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  കശുവണറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  തപന്ഷന്
വറിതരണതറിനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതമപ്പോയറി  69,90,39,000  രൂപ   വകയറിരുതറിയറിരുന.
കൂടെപ്പോതത  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ  28,44,47,400  രൂപയുയം
അനുവദറിച നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

(13-10-2021-തലെ  നമ്പര്  49/J2/2021-തതപ്പോഴറില്   കതട്ട്  മുപഖന  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
6-ാംഖണറികയറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി  പസറട്ട് തമനറിതന  കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക
3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-103-87-10 ―പൂടറിക്കറിടെക്കുന കശുവണറി ഫപ്പോകററികളറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
ധനസഹപ്പോയയം   -   സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം : 10,03,03,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പൂടറിക്കറിടെക്കുന  കശുവണറി  ഫപ്പോകററികളറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  2019-2020
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷപതക്കട്ട്  വര്ദറിപറിച്ച  നറിരക്കറില്  തപന്ഷന്,  ധനസഹപ്പോയയം  എനറിവ
നല്കുനതറിനട്ട് കൂടുതല് തുക ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശഗീര്ഷകതറില്    12    പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 9 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പൂടറിക്കറിടെക്കുന  കശുവണറി  ഫപ്പോകററികളറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2230-01-103-87-10  ശഗീര്ഷകതറില്
10,03,03,000  രൂപ  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരുന.   പൂടറിക്കറിടെക്കുന  കശുവണറി
ഫപ്പോകററികളറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  2019  ഓണപതപ്പോടെനുബനറിച്ചട്ട്  എകട്ട്പഗ്രഷദ
വറിതരണയം നടെത്തുനതറിനട്ട്  6,95,49,750  രൂപ  (എകട്ട്പഗ്രഷദ  2,000,  കറിപലെപ്പോഗ്രപ്പോമറിനട്ട്  25
രൂപ  നറിരക്കറില്  10  കറിപലെപ്പോ  അരറി)  അനുവദറിച്ചട്ട്  നല്കറിയറിരുന.   പകരള  കശുവണറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി ആശസപ്പോസ പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട് പമല് തുകയറില് നറിനട്ട്  4,92,95,071  രൂപ
തചെലെവഴറിക്കുകയുയം പശഷറിച്ച  2,02,54,679  രൂപ  2230-01-911-99  എന ശഗീര്ഷകതറില്
തറിരറിതക  അടെയ്ക്കുകയുയം  തചെയറിട്ടുണട്ട്.   ശഗീര്ഷകതറില് അവപശഷറിച്ച  3,07,53,250  രൂപ
സറണര് തചെയറിട്ടുണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-103-71-10―പകരള ഈറ  ,   കപ്പോട്ടുവള്ളറി  ,   തഴപപ്പോയട്ട് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമ പബപ്പോര്ഡട്ട്  -
അയംശദപ്പോനയം   -   സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം : 7,85,52,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പക്ഷമ  തപന്ഷനുകള്  1200  രൂപയപ്പോയറി  വര്ദറിപറിച്ചതറിനപ്പോല്  2019-20  തലെ  തപന്ഷന്
വറിതരണതറിനട്ട്  അധറികതുക ആവശദമപ്പോതണനട്ട് കപ്പോണുനതറിനപ്പോല്,  ഈ ശഗീര്ഷകതറില്
6.7032    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 12 )
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സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  ഈറ,  കപ്പോട്ടുവള്ളറി,  തഴ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  2019-20
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2230-01-103-71-10  ശഗീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജററില്  7,85,52,000  രൂപ
വകയറിരുതറിയറിരുന.  പമല് തുകയറില് നറിനയം മപ്പോച്ചറിയംഗട്ട് ഗ്രപ്പോന്റട്ട് ഇനതറില്  50,00,000
രൂപ  (അന്പതട്ട്  ലെക്ഷയം  രൂപ  മപ്പോതയം)  പകരള  ഈറ,  കപ്പോട്ടുവള്ളറി,  തഴ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  അനുവദറിച്ചട്ട്  നല്കറിയറിരുന.  ശഗീര്ഷകതറില്  അവപശഷറിച്ച
7,35,52,000  രൂപ  പസപ്പോഷദല്  തസകബ്യൂരറിററി  തപന്ഷന്  ലെറിമറിറഡറിതന  അക്കക്കൗണറില്
തക്രെഡറിറട്ട്  തചെയ.  ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരുന  തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
തചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2230-01-103-33―പരമ്പരപ്പോഗത  പമഖലെയറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സപ്പോമ്പതറിക
സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം  :  80,00,00,000 രൂപ (പദതറി) 

2019-20  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  പദതറി  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്    101.66    പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 21 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പരമ്പരപ്പോഗത പമഖലെയറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി
2230-01-103-33  ശഗീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജററില്  80,00,00,000  രൂപ  വകയറിരുതറിയറിരുന.
2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുവദറിച്ച  തുകയുതടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ  വറിവരയം  ചുവതടെ
പചെര്ക്കുന.

1 കയര് വറികസന വകുപട്ട് 25,00,00,000

2 പകരള  ഈറ,  കപ്പോട്ടുവള്ളറി,  തഴ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡട്ട് 

10,00,00,000

3 പകരള  ബഗീഡറി  &  സറിഗപ്പോര്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡട്ട്

1,12,50,000

989/2022.
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4 പകരള ഖപ്പോദറി & വറിപലജട്ട് ഇന്ഡസഗീസട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട് 21,00,00,000

5 കപ്പോഷബ്യൂ പബപ്പോര്ഡട്ട് 4,85,47,500

6 ടഷററി കബ്യൂ ബറില് 18,02,02,500

 (21-10-2021-തലെ D1/170/2019-തതപ്പോഴറില് നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ 9, 12,

21 ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട് തമനറിതന  കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക 16 -3-

2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-001-99 ― എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് എകട്ട്പചെഞ്ചുകള്

വറിഹറിതയം : 60,39,67,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

സയംസ്ഥപ്പോനതത എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  എകട്ട്പചെഞ്ചുകളുതടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി  യപ്പോതപ്പോബത

04 (1)   ഇനതറില്   5   ലെക്ഷയം രൂപയുയം  അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം   04 (4)   ഇനതറില്   2   ലെക്ഷയം

രൂപയുയം വവദദ്യുത തചെലെവട്ട്    05 (2)    ഇനതറില്    5    ലെക്ഷയം രൂപയുയം വപ്പോടെക  ,    കരയം  ,    നറികുതറി

(06)    ഇനതറില്    10    ലെക്ഷയം രൂപയുയം വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ വപ്പോടെക    (97)    ഇനതറില്    3    ലെക്ഷയം

രൂപയുയം വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ   (99)   ഇനതറില്   10   ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക   35

ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 37)  

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2230-02-001-99-04(1) (പദതറിപയതരയം)―   യപ്പോതപ്പോബത 

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  10.08  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്  ഈ  ഇനതറില്

വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.  ആയതറില്  9,16,558  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന്

സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക  ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പുതറിയ

തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില. 
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2230-02-001-99-04(4)(പദതറിപയതരയം)―അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  1.50  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്  ഈ  ഇനതറില്
വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.  ആയതറില്  1,14,619  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക  ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പുതറിയ
തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില. 

2230-02-001-99-05(2) (പദതറിപയതരയം)―   വവദദ്യുതറി തചെലെവട്ട് 

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  28.87  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്  ഈ  ഇനതറില്
ബഡ്ജററില്   വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്  .   ആയതറില്  28,80,899   രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്
തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല് അധറികതുക ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പുതറിയ തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില.

2230-02-001-99-06(6) (പദതറിപയതരയം)―തകടറിടെ വപ്പോടെക  /  നറികുതറി   (RRT) 

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  75  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്  ഈ  ഇനതറില്
ബഡ്ജററില്   വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.   ആയതറില്  71,83,678   രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്
തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല് അധറികതുക ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പുതറിയ തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില. 

2230-02-001-99-97 (പദതറിപയതരയം) ―വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ വപ്പോടെക 

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2.5  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്  ഈ  ഇനതറില്
വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.  ആയതറില്  1,04,345  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക  ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പുതറിയ
തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില. 

2230-02-001-99-99 (പദതറിപയതരയം) ―ഇന്ഫര്പമഷന് തടെപകപ്പോളജറി 

കമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണയം  നടെപറിലെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള  ഓഫഗീസുകളറിതലെ  മറട്ട്  അനുബന
ഉപകരണങ്ങളുതടെ  തമയറിനനന്സറിനപ്പോയറി  2019-20  കപ്പോലെയളവറില്  7  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്
വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.   ആയതറില്  6,86,998   രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക  ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പുതറിയ
തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-001-98―എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  എപകഞ്ചുകളുതടെയുയം  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  -
ഡയറകപറററിതനയുയം കമ്പബ്യൂടര്വത്കരണയം

വറിഹറിതയം : 60,00,000 രൂപ (പദതറി) 
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2018-19-തലെ  പപ്പോന്  ഫണട്ട്  തവടറിക്കുറച്ചതട്ട്  കപ്പോരണയം  ഭക്കൗതറിക  സപ്പോഹചെരദയം

വറികസറിപറിക്കല്  ഉള്പതടെയുള്ള  കമ്പബ്യൂടര്വത്ക്കരണവമപ്പോയറി  ബനതപട  പദതറികളുതടെ

നടെതറിപറിനുയം  സബട്ട്  ഓഫഗീസുകളറിപലെക്കട്ട്  കമ്പബ്യൂടറുകളുയം  അനുബന  ഉപകരണങ്ങളുയം

വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  എപകഞ്ചുകളറിതലെ  നറിലെവറിലുള്ള  രജറിപസഷന്

ററിക്കപ്പോര്ഡുകള് സപ്പോന് തചെയട്ട് ആര്വക്കവട്ട് തചെയ്യല്, self operating kiosk  സ്ഥപ്പോപറിക്കല്,

സബ് ഓഫഗീസുകളറിതലെ ഭക്കൗതറിക സപ്പോഹചെരദയം വറികസറിപറിക്കല് എനഗീ പവൃതറികള്ക്കപ്പോയറി

2019-20-തലെ വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ ശഗീര്ഷകതറില്   1.10   പകപ്പോടെറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 38 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ബഡ്ജററില്  60  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്

വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.  ആയതറില്  52,85,893  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന്

സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക  ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പുതറിയ

തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-101-97―ഭറിനപശഷറി  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കുള്ള  പപതദക  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്

എകട്ട്പചെഞ്ചുകള്  

വറിഹറിതയം : 42,96,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഭറിനപശഷറി  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കുള്ള  തസ്പെഷദല്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  എകട്ട്പചെഞ്ചുകളുതടെ

നടെതറിപറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  യപ്പോതപ്പോബത    [04(1)]    ഇനതറില്    10,000    രൂപയുയം  ,

സ്ഥലെയംമപ്പോറബത    [04(2)]    ഇനതറില്    8,000    രൂപയുയം അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം    [04(4)]

ഇനതറില്    40,000    രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ  ആതക    58,000    രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 39 )
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സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2230-02-101-97-04 (1) (പദതറിപയതരയം) ―യപ്പോതപ്പോബത

2019-20 വര്ഷയം യപ്പോതപ്പോബത ഇനതറില് 15,000 രൂപയപ്പോണട്ട്  വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.
ആയതറില്  നറിനയം  തുക  ഒനയം  തചെലെവഴറിച്ചറിരുനറില.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് പുതറിയ തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില. 

2230-02-101-97-04 (2) (പദതറിപയതരയം)―സ്ഥലെയംമപ്പോറബത

2019-20  വര്ഷയം 5,000 രൂപയപ്പോണട്ട്  വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.  ആയതറില് നറിനയം
തുക  ഒനയം  തചെലെവഴറിച്ചറിരുനറില.  ആയതറിനപ്പോല്  അധറികതുക  ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പുതറിയ തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില.

2230-02-101-97-04 (4) (പദതറിപയതരയം) ―അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം 3,000 രൂപയപ്പോണട്ട് അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദതറിനപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.  ആയതറില് നറിനയം  തുക  ഒനയം തചെലെവഴറിച്ചറിരുനറില.    ആയതറിനപ്പോല്
അധറികതുക ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് പുതറിയ തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-101-89―പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ്ഗക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  പരറിശഗീലെനവയം    നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയം
നല്കപ്പോന് പകനയം സ്ഥപ്പോപറിക്കല് 

വറിഹറിതയം : 76,79,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട്ട്  നല്കുന  വസപന്റുകളുയം  ഫപ്പോക്കല്ററികള്ക്കുള്ള
ഓണപറററിയവയം  വര്ദറിപറിച്ചതറിതന അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശഗീര് ഷകതറില് മറ്റു തചെലെവകള്    -    മററിനയം    34  (03)
ഇനതറില്    3    ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 42 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പകപ്പോച്ചറിയംഗട്ട്  കപ്പോസ്സുകള്  നടെത്തുനതറിനട്ട്  2,75,000
രൂപയപ്പോണട്ട്   വകയറിരുതറിയറിരുനതട്ട്.   ആയതറില്  2,73,200  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്
തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല് അധറികതുക ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പുതറിയ തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-02-101-88―എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് എപകഞ്ചുകതള എയംപപപ്പോയബറിലെറിററി  തഡവലെപ്തമനട്ട്
പകനങ്ങളുയം മറികവറിതന പകനങ്ങളുമപ്പോക്കറി മപ്പോറല്                            

വറിഹറിതയം  :  6,00,00,000 രൂപ (പദതറി)



30

തറിരുവനന്തപുരയം,  ഇടുക്കറി എനഗീ ജറിലപ്പോ എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് എപകഞ്ചുകതള വനപുണദ
തതപ്പോഴറില്ക്ഷമതപ്പോ  വറികസന  പകനങ്ങളപ്പോക്കറി  പരറിവര്തനയം  തചെപയ്യണ്ടുനതറിനുയം  കരറിയര്
തഡവലെപ്തമനട്ട്  തസനറുകള്  ആരയംഭറിച്ചറിടറിലപ്പോത  ജറിലകളറില്  പുതറിയതപ്പോയറി  അവ
ആരയംഭറിപക്കണതറിനുയം  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശഗീര്ഷകതറില്    4    പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 43 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  6  പകപ്പോടെറി   രൂപയപ്പോണട്ട്   അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.
ആയതറില് 28,82,000 രൂപ മപ്പോതമപ്പോണട്ട് തചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്
അധറികതുക ആവശദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് പുതറിയ തപപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിച്ചറിരുനറില.

III.  2018-19    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിതലെ  ധനപ്പോഭദ   ർത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച മൂനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-103-86-10―പകരളതറിതലെ തയ്യല് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള പക്ഷമ  പദതറിയുയം
മറട്ട് പുതറിയ പക്ഷമപദതറികളുയം   -   സയംഭപ്പോവന

വറിഹറിതയം : 90,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തയ്യല്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കപ്പോയുള്ള  പക്ഷമ  പദതറികളറില്  2017-18-തലെ  തപന്ഷന്
കുടെറിശറികയുയം,  2018-19-തലെ  തപന്ഷന്  ഉള്തപതടെയുള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്ക്കുയം  തുക
ആവശദമപ്പോതണനട്ട് കപ്പോണുനതറിനപ്പോല്,  ഈ ശഗീര്ഷകതറില്   76,59,00,000   രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /   ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .  

(ഖണറിക 10 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അസയംഘടെറിത  പമഖലെയറിതലെ   സഗീ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള പസവപ്പോനുകൂലെദ  പദതറി
ഇനതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  2230-02-103-60(പറി)  ശഗീര്ഷകതറില്  250
ലെക്ഷയം രൂപ വകയറിരുത്തുകയുയം ആയതട്ട് വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനട്ട് ഭരണപ്പോനുമതറി നല്കുകയുയം
തചെയറിട്ടുണട്ട്.  അധറിക വറിവരങ്ങള് ഈ വകുപറില് നറിനയം ലെഭദമപ്പോക്കറിയതട്ട്  13 -3-2020-തലെ
സമറിതറി  പയപ്പോഗതറില്  പരറിഗണറിച്ചപപപ്പോള്  നടെപട്ട്  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  (2020-21)  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  രണരപകപ്പോടെറി  രൂപ  തഗീരുന  മുറയട്ട്  അഡഗീഷണല്  ഫണട്ട്
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അനുവദറിക്കുവപ്പോന്  ആവശദതപടുനതപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച്ചതറിന്  പകപ്പോരയം
അസയംഘടെറിത  പമഖലെയറിതലെ   സഗീ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  പസവപ്പോനുകൂലെദ  പദതറി
ഇനതറില്  17,32,26,782  രൂപ  (പതറിപനഴട്ട്  പകപ്പോടെറി  മുപതറിരണട്ട്  ലെക്ഷതറി
ഇരുപതറിയപ്പോറപ്പോയറിരതറി  എഴുന്നൂററി  എണ്പതറിരണട്ട്  രൂപ  മപ്പോതയം)  വറിവറിധ
പബപ്പോര്ഡുകളറില്  രജറിസര്  തചെയറിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  വറിതരണയം  തചെപയ്യണതുള്ളതറിനപ്പോല്  ആയതട്ട്
അഡഗീഷണല്  ഫണട്ട്  മുപഖന   അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള  തപപ്പോപപപ്പോസല്  ധനവകുപറിനട്ട്
സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  എനപ്പോല്  കുടെറിശറിക  അനുവദറിക്കുനതട്ട്  സയംസ്ഥപ്പോനതറിതന
സപ്പോമ്പതറിക  സ്ഥറിതറി  തമച്ചതപടുന  മുറയട്ട്  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതപ്പോതണനട്ട്  ധനവകുപട്ട്
അററിയറിച്ചറിട്ടുണട്ട് എന വറിവരയം അററിയറിക്കുന. 

അന്തറിമ ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

പകരള തയ്യല് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്  ചെഗീഫട്ട് എകറികബ്യൂടഗീവട്ട്  ഓഫഗീസര്
സമര്പറിച്ച തപപ്പോപപപ്പോസലെറിതന അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്, പകരള തയ്യല് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡറില്  31-12-2020  വതര  പസവ  ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  അപപക്ഷറിച്ച  44816
അപപക്ഷകര്ക്കട്ട്,  പസവപ്പോനുകൂലെദയറിനതറില്  സര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതമപ്പോയറി  നല്കപ്പോനുള്ള
കുടെറിശറിക  തുകയറില്  58  പകപ്പോടെറി  രൂപ,  അധറികതുക  വകയറിരുത്തുനതറിനട്ട്  വറിപധയമപ്പോയറി
2021  ഏപറില്  മപ്പോസയം,  വറിഷുവറിനട്ട്  മുന്പട്ട്  ററിലെഗീസട്ട്  തചെയട്ട്,  വറിതരണയം തചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി
പബപ്പോര്ഡട്ട്  ചെഗീഫട്ട്  എകറികബ്യൂടഗീവട്ട്  ഓഫഗീസര്ക്കട്ട്  നല്കുനതറിനട്ട്  പലെബര്  കമഗീഷണര്ക്കട്ട്
അനുമതറി നല്കറി  25-2-2021-തലെ സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്  439/2021/തതപ്പോഴറില് പകപ്പോരയം
ഉതരവട്ട് പുറതപടുവറിച്ചറിരുന.

തുടെര്നട്ട്,  സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവറിതലെ നറിര്പദ്ദേശപകപ്പോരയം, 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
'2230-01-103-60-പപ്പോന്'  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  'അസയംഘടെറിത  പമഖലെയറിതലെ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷപ്പോ  പദതറി' -യറിന്കഗീഴറില്  58  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികതുകയപ്പോയറി  വകയറിരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  പലെബര്  കമഗീഷണര്  തപപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിക്കുകയുയം തയ്യല് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിതലെ  പസവപ്പോനുകൂലെദ കുടെറിശറിക
തകപ്പോടുതട്ട്  തഗീര്ക്കുനതറിനപ്പോയറി  13-4-2021-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)  3471/2021/ധന.  നമ്പര്
ഉതരവട്ട്  പകപ്പോരയം  പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്  50.5 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികതുകയപ്പോയറി
വകയറിരുതറി അനുവദറിക്കുകയുമുണപ്പോയറി.

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  '2230-01-103-60-പപ്പോന്'  എന  ശഗീര്ഷകതറില്
'അസയംഘടെറിത  ദറിവസ  പവതന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  ആശസപ്പോസ  നറിധറി  (1  പകപ്പോടെറി),
അവശതയനുഭവറിക്കുന മരയംകയറ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള തപന്ഷന് പദതറി  (2  പകപ്പോടെറി),
അസയംഘടെറിത പമഖലെയറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള പസവ ആനുകൂലെദങ്ങള്  (4.5  പകപ്പോടെറി)
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എനഗീ  മൂനട്ട്  പദതറികള്  ഏപകപ്പോപറിപറിച്ചട്ട്'  അസയംഘടെറിത  പമഖലെയറിതലെ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സപ്പോമൂഹദ  സുരക്ഷപ്പോ  പദതറി'  എന   പദതറിക്കപ്പോയറി  ആതക  7.5
പകപ്പോടെറി  രൂപ   ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണപ്പോയറിരുന.   പമല്  പദതറിയറിന്  കഗീഴറില്
'2230-01-103-60-പപ്പോന്' ശഗീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമപ്പോയ 7.5
പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില് അധറികധനപ്പോനുമതറിയറിലൂതടെ അനുവദറിച്ച  50.5  പകപ്പോടെറി
രൂപയുയം പചെര്തട്ട് ആതക 58 പകപ്പോടെറി രൂപ, 2012-13  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിലുയം 2014-15
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം മുതല്  2020  ഡറിസയംബര് വതരയുയം പസവ ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി
അപപക്ഷറിച്ച  പകരള  തയ്യല്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിതലെ   അയംഗങ്ങള്ക്കട്ട്
പസവപ്പോനുകൂലെദ  കുടെറിശറിക  വറിതരണയം  തചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിയ്ക്കുനതറിനട്ട്  പലെബര്
കമഗീഷണര്ക്കട്ട്  അനുമതറി  നല്കറി  15-4-2021-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്  601/2021/തതപ്പോഴറില്
പകപ്പോരയം  ഉതരവട്ട്  പുറതപടുവറിക്കുകയുയം  ആയതട്ട്  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  അനുവദറിച്ചട്ട്  നല്കുകയുയം
തചെയറിട്ടുണട്ട് എന വറിവരയം അററിയറിക്കുന. 

IV.  2016-17    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിതലെ  ധനപ്പോഭദ   ർത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2230-01-103-58-10―പകരള  തചെറുകറിടെ  പതപ്പോടയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡട്ട്    -
സയംഭപ്പോവന  

വറിഹറിതയം : 1,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

2016-17  വര്ഷതറില്  പടെപ്പോക്കണ്  തപപ്പോവറിഷന്  മപ്പോതയം  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് 100 ലെക്ഷയം രൂപ വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 32)

2016-തലെ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  1-ാാമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ
ഖണറിക  32-നുള്ള  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്  പരറിഗണറിച്ചപപപ്പോള്  തയ്യല്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്,
തചെറുകറിടെ പതപ്പോടയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള് എനറിവര് ഉള്തപതടെയുള്ള അസയംഘടെറിത പമഖലെയറിതലെ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  പക്ഷമനറിധറി  അയംശദപ്പോയയം  തപന്ഷനറില്  ക്രെമഗീകരറിക്കരുതതനയം
പകനസര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലെഭറിക്കപ്പോനുള്ള പപ്പോപനഷന് ററിലെഗീഫട്ട് ഫണട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
തതപ്പോഴറില് വകുപറിതലെ ബനതപട ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് ശകമപ്പോയറി ഇടെതപടെണതമനയം ആവശദമപ്പോയ
തുക  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനുയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കുനതറിനുയം  പവണ
നടെപടെറി സസഗീകരറിക്കണതമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (ഇ) വകുപട്ട്

പകനസര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനയം  ലെഭറിക്കപ്പോനുള്ള  പപ്പോപനഷന്  ററിലെഗീഫട്ട്  ഫണട്ട്
ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  തതപ്പോഴറില്  വകുപറിതലെ  ബനതപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  ശകമപ്പോയറി
ഇടെതപടെണതമന ആവശദതറിപന്മേല് നടെപടെറിതയടുക്കുനതറിനപ്പോയറി തതപ്പോഴറില് (ഡറി) വകുപറിനുയം
തയ്യല്തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള് സയംബനറിച്ച വറിഷയതറില് നടെപടെറിതയടുക്കുനതറിനപ്പോയറി തതപ്പോഴറില്
(എച്ചട്ട്) വകുപറിനുയം ശറിപപ്പോര്ശ വകമപ്പോററിയറിട്ടുണട്ട്.

തചെറുകറിടെ പതപ്പോടയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ അയംശദപ്പോയയം തപന്ഷനറില് ക്രെമഗീകരറിക്കരുതതന
വറിഷയനറിര്ണ്ണയ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശയുതടെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് തചെറുകറിടെ പതപ്പോടയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  2018-19  വതരയുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  അയംശദപ്പോയ  കുടെറിശറികയപ്പോയ
63,41,558  രൂപ  2230-01-103-58-10  (NP)  ശഗീര്ഷകതറില്  നറിനയം
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനട്ട് അനുമതറി നല്കറി ഉതരവട്ട് പുറതപടുവറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (എച്ചട്ട്) വകുപട്ട്

തയ്യല്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  അയംശദപ്പോയ  ഇനതറില്  സര്ക്കപ്പോര്
നല്പകണ തുക തപന്ഷന് ഇനതറില് അനുവദറിച്ച തുകയറില് ക്രെമഗീകരറിപക്കണതപ്പോതണന
മുന്  നറിലെപപ്പോടെറില്,  വറിഷയനറിര്ണ്ണയ  സമറിതറിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിച്ചട്ട്  മപ്പോറയം
വരുത്തുനതപ്പോയറി ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട് അററിയറിച്ച വറിവരയം സമറിതറിതയ അററിയറിക്കുന. 

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (ഡറി) വകുപട്ട് 

പകനസര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം പപ്പോപനഷന് വര്പക്കഴട്ട് ററിലെഗീഫട്ട് ഫണട്ട് കമറിററി മുപഖനപയപ്പോ
മപറതതങറിലുയം  പകന  പദതറി  മുപഖനപയപ്പോ  പൂടറികറിടെക്കുന  പതപ്പോടയം  പമഖലെയറിതലെ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കപ്പോയറി  സമപ്പോശസപ്പോസ  പവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട്  തതപ്പോഴറില്  വകുപട്ട്  മുപഖന
തുകതയപ്പോനയം  ലെഭറിക്കുനറില.   പപ്പോപനഷന്  വര്പക്കഴട്ട്  ററിലെഗീഫട്ട്  ഫണട്ട്  കമറിററി  മുപഖന
പൂടറിക്കറിടെക്കുന പതപ്പോടയം പമഖലെയറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കപ്പോയറി സമപ്പോശസപ്പോസ പവര്തനങ്ങള്
നടെത്തുനതറിപലെയട്ട്  എലപ്പോ  വര്ഷവയം  "2230-01-103-62-10  പപ്പോപനഷന്
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  ആശസപ്പോസനറിധറി  സയംഭപ്പോവന  (പനപ്പോണ്  പപ്പോന്)”  ശഗീര്ഷകതറില്
നറിനട്ട് സയംസ്ഥപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് വഴറിയപ്പോണട്ട് തുക അനുവദറിചവരുനതട്ട്. 

അദദപ്പോയയം   VII

സമറിതറിയുതടെ  പപതദക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  അതറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്
സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകളുതടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം

989/2022.
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ഇതരസയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  ആപരപ്പോഗദ    /    പപ്പോര്പറിടെ  സുരക്ഷപ്പോ  പശ്നങ്ങള്    /
രജറിപസഷന്  എനഗീ  വറിഷയങ്ങള്  സയംബനറിച്ച  പപതദക  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ 

'ആവപ്പോസട്ട്  '  പദതറിയുതടെ പവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട് തുടെര്നറിര്പദ്ദേശയം നല്കുനതറിനുയം ബനതപട
വകുപ്പുകളുതടെ  ഏപകപ്പോപനയം  സപ്പോധദമപ്പോക്കുനതറിനുയം  പദതറിയുതടെ  പുപരപ്പോഗതറി
നറിരഗീക്ഷറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി എലപ്പോ ജറിലകളറിലുയം ജറിലപ്പോ കളകര് തചെയര്മപ്പോനപ്പോയുയം ജറിലപ്പോ പലെബര്
ഓഫഗീസര് (എന്പഫപ്പോഴട്ട്തമനട്ട്) കണ്വഗീനറപ്പോയുയം ജറിലപ്പോ തമഡറിക്കല് ഓഫഗീസര്, പഞപ്പോയതട്ട്
തഡപബ്യൂടറി  ഡയറകര്,  ജറിലപ്പോ  പപപ്പോലെഗീസട്ട്  പമധപ്പോവറി,  ഫപ്പോകറഗീസട്ട്  ആനട്ട്  പബപ്പോയറിപലെഴട്ട്
ഇന്ഡതസ്പെകര്  പഗ്രഡട്ട്  -I  എനറിവര്  അയംഗങ്ങളപ്പോയുയം  ജറിലപ്പോതലെ  പമപ്പോണറിറററിയംഗട്ട്  കമറിററി
രൂപഗീകരറിച്ചട്ട് ഉതരവട്ട് പുറതപടുവറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.   തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിതലെ വപ്പോര്ഡട്ട്
തമമ്പര്മപ്പോര്,  പസറിഡന്റുമപ്പോര്  തുടെങ്ങറിയവതരലപ്പോയം  സഹകരറിക്കുകയപ്പോതണങറില്  അണ്
ഓര്ഗവനസ്ഡട്ട്  തസകററിതലെ  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
രജറിപസഷന് പദതറിയറിപലെക്കട്ട്  തകപ്പോണ്ടുവരപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുതമനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
രജറിപസഷതന  പധപ്പോനദയം  സയംബനറിചയം  രജറിപസഷനട്ട്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുള്ള  പങട്ട്  സയംബനറിചയം  എലപ്പോ  പഞപ്പോയതട്ട്  തമമ്പര്മപ്പോതരയുയം
തസക്രെടററിമപ്പോതരയുയം  പബപ്പോധദതപടുപതണതുതണനയം  ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  പബപ്പോധവല്ക്കരണയം
നല്പകണതുതണനയം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്
വരുനതുയം  പപപ്പോകുനതുമപ്പോയ  വറിവരയം  വപ്പോര്ഡട്ട്  തമമ്പര്  അററിയണതമനയം  അവതര
രജറിപസഷനറിപലെക്കട്ട്   തകപ്പോണ്ടുവപരണതപ്പോതണനമുള്ള  ധപ്പോരണ  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിതലെ  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കുണപ്പോകണതമനയം  തതപ്പോഴറില്  വകപ്പുമപ്പോയറി  സഹകരറിച്ചട്ട്
ജറിലപ്പോടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഒരു  തസല്  രൂപഗീകരറിക്കണതമനയം  ഇതറില്  ജനപതറിനറിധറികതള
ഉള്തപടുതറി  ജറിലപ്പോതലെതറില്  മഗീററിയംഗട്ട്  /  ചെര്ച്ച  സയംഘടെറിപറിക്കണതമനയം  ജറിലപ്പോ  -  പബപ്പോക്കട്ട്  -
പഞപ്പോയതട്ട് തലെതറില് ഏപകപ്പോപനയം നടെതണതമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  . 

(ഖണറിക 12 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ആവപ്പോസട്ട്  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  എന്പറപ്പോള്തമനട്ട്/  രജറിപസഷന്  നടെപടെറികള്
സുഗമമപ്പോക്കുനതറിനുയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി  സഹകരറിച്ചട്ട്  പഞപ്പോയതട്ട്
തലെതറില്  പഞപ്പോയതട്ട്  പസറിഡനട്ട്,  തസക്രെടററി,  വപ്പോര്ഡട്ട്   തമമ്പര്,  തതപ്പോഴറില്  വകുപട്ട്
പതറിനറിധറികള്  എനറിവതര  ഉള്തപടുതറി  സമറിതറി  രൂപഗീകരറിക്കുവപ്പോനുയം  പലെബര്
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കമഗീഷണര്ക്കട്ട്  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.   കൂടെപ്പോതത  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശയറിന്  പകപ്പോരയം
ജറിലപ്പോതലെ പമപ്പോണറിറററിയംഗട്ട് കമറിററിയറില് വപ്പോര്ഡട്ട് തമമ്പര്/ ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട്ട്  പസറിഡന്റുമപ്പോര്
എനറിവതര കൂടെറി ഉള്തപടുത്തുനതറിനുയം പലെബര് കമഗീഷണര്ക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

ആവപ്പോസട്ട് പദതറി പകപ്പോരയം എന്പറപ്പോള്തമനട്ട് പദതറിയറില് സഹകരറിക്കുന കുടുയംബശഗീ
മറിഷന് ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  പൂര്തഗീകരറിക്കുന കപ്പോര്ഡട്ട്  ഒനറിനട്ട്  6  രൂപ നറിരക്കറില് പവതനയം
നല്കുനതണനട്ട്  ഉതരവറില്  പറയുനതണനട്ട്   സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   പദതറി
കുറമറതപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  കുടുയംബശഗീ  മറിഷനറില്  നറിനയം  പയപ്പോഗദരപ്പോയറിട്ടുള്ള  ആളുകതള
തതരതഞടുതട്ട്  തതപ്പോഴറില് വകുപട്ട്   ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുതടെ പനതൃതസതറിലുയം  പമല്പനപ്പോടതറിലുയം
സപ്പോമൂഹറിക  പതറിബദതപയപ്പോടുകൂടെറി  പരറിശഗീലെനയം  നല്കറി  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 14 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

8-8-2017-തലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.) 1032/2017/തതപ്പോഴറില് ഉതരവട്ട് പകപ്പോരയം കുടുയംബശഗീ
അയംഗങ്ങതള  ഫഗീല്ഡട്ട്  കഗീ  ഓഫഗീസര്മപ്പോരപ്പോയറി  നറിയമറിച്ചട്ട്  ഉതരവട്ട്  പുറതപടുവറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.
തുടെര്നട്ട് 15-11-2017-തലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.) 1509/2017/തതപ്പോഴറില് ഉതരവട്ട് പകപ്പോരയം തതപ്പോഴറില്
വകുപട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥതര  ഫഗീല്ഡട്ട്  കഗീ  ഓഫഗീസര്മപ്പോരപ്പോയറി  നറിശയറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശയറിന്  പകപ്പോരയം  പയപ്പോഗദരപ്പോയ  കുടുയംബശഗീ  അയംഗങ്ങള്ക്കട്ട്  തതപ്പോഴറില്  വകുപട്ട്
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുതടെ  പനതൃതസതറിലുയം  പമല്പനപ്പോടതറിലുയം  പരറിശഗീലെനയം  നല്കുനതറിനുള്ള
നടെപടെറികള് സസഗീകരറിക്കുവപ്പോന് പലെബര് കമഗീഷണര്ക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  പകരളതറില്  പജപ്പോലെറിക്കപ്പോയറി  വരുപമ്പപ്പോള്
അവരുതടെ  സയംസ്ഥപ്പോനതറിതലെ  തതപ്പോഴറില്/പപപ്പോലെഗീസട്ട്  വകുപ്പുകളറില്  നറിനമുള്ള  ഒരു
തവരറിഫറിപക്കഷന്  സര്ടറിഫറിക്കപറപ്പോ  ആധപ്പോര്  നമ്പരുയം  പഫപ്പോപടപ്പോയുമുള്ള  ഒരു  ഐ. ഡറി.
കപ്പോര് പഡപ്പോ സഹറിതയം വരുകയുയം ആയതട്ട് തതപ്പോഴറില് വകപട്ട് രജറിസര് തചെയട്ട് ഐ.ഡറി. കപ്പോര്ഡട്ട്
നല്കുകയുയം  തചെയപ്പോല്  ഇവര്  പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുന  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്  മനസറിലെപ്പോക്കുവപ്പോനുയം
ഇവര്തക്കതന്തങറിലുയം  അപകടെയം  സയംഭവറിച്ചപ്പോല്  കുടുയംബതറിനട്ട്  ആനുകൂലെദങ്ങള്
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ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  കുറവപ്പോളറികതള  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോനുയം  തഗീവ്രവപ്പോദറികള്  കടെനവരുനതുതടെയപ്പോനുയം
സഹപ്പോയകമപ്പോകുതമനട്ട് സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഏതതങറിലുയം തരതറിലുള്ള തറിരറിച്ചററിയല്
കപ്പോര്ഡട്ട്  ഉള്ളവര്ക്കട്ട്  മപ്പോതയം തതപ്പോഴറില് നല്കുവപ്പോന് ശദറിക്കണതമനട്ട്  തതപ്പോഴറിലുടെമകള്ക്കട്ട്
നറിര്പദ്ദേശയം നല്കണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 17 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

തതപ്പോഴറില് വകുപറില് ഇതര സയംസ്ഥപ്പോന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  തറിരറിച്ചററിയല് കപ്പോര് ഡട്ട്
നല്കുനതുയം ചെറികറിതപ്പോവശദങ്ങള് സയംബനറിചയം നടെപറിലെപ്പോക്കറി വരുന ആവപ്പോസട്ട് പദതറി
പകപ്പോരയം  അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള  രജറിസര്  തചെയവരുനണട്ട്.   2017  നവയംബററില്
ആരയംഭറിച്ച ടെറി പദതറി പകപ്പോരയം നറിലെവറില്  5  ലെക്ഷതറിലെധറികയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള രജറിസര്
തചെയറിട്ടുണട്ട്. ആവപ്പോസട്ട് പദതറി കൂടുതല് കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കറിയപ്പോല് അതറിഥറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  വറിവരപശഖരണവയം  രജറിപസഷന്  കപ്പോര്ഡട്ട്  നല്കലുയം  സപ്പോധദമപ്പോകുയം.
എതന്തങറിലുയം തരതറിലുള്ള തറിരറിച്ചററിയല് കപ്പോര്ഡട്ട് ഉള്ളവര്ക്കുമപ്പോതയം തതപ്പോഴറില് നല്കുവപ്പോന്
ശദറിക്കണതമനട്ട്  തതപ്പോഴറിലുടെമകള്ക്കട്ട്  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിതകപ്പോണട്ട്  സര്ക്കുലെര്
പുറതപടുവറിക്കപ്പോന് പലെബര് കമഗീഷണര്ക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോനക്കപ്പോരപ്പോയ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
നറിയമയം,  1979,  ബറില്ഡറിയംഗട്ട്  &  അദര്  കണ്സക്ഷന്  വര്പക്കഴട്ട്  ആകട്ട്,  1996,  കരപ്പോര്
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി നറിയമയം, 1970,  മറിനറിമയം പവതന നറിയമയം, 1948,  പപയ്തമനട്ട് ഓഫട്ട് പവജസട്ട്
നറിയമയം, 1936 തുടെങ്ങറി സയംസ്ഥപ്പോനതത വറിവറിധ വറിഭപ്പോഗയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട് ബപ്പോധകമപ്പോയ
വറിവറിധ  നറിയമപകപ്പോരമുള്ള സയംരക്ഷണയം  ലെഭറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.  പകരളതറില്  പജപ്പോലെറിതചെയ്യുന
ഇതര സയംസ്ഥപ്പോന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട് അവരുതടെ  നറിയമപരമപ്പോയ അവകപ്പോശങ്ങതളക്കുററിചയം
സര്ക്കപ്പോരറിതന  വറിവറിധ  ആനുകൂലെദങ്ങതളക്കുററിചയം  ആവപ്പോസട്ട്  പദതറിയുതടെ
ഗുണഫലെങ്ങതളക്കുററിചയം വറിവരങ്ങള് നല്കുവപ്പോനുയം സയംശയനറിവപ്പോരണതറിനുയം കൂടെപ്പോതത ടെറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  വദനയംദറിന  /  തതപ്പോഴറില്പരമപ്പോയ  പശ്നങ്ങള്  ഉനയറിക്കുനതറിനുയം
ആയതറിപന്മേലുള്ള  പരറിഹപ്പോരതറിനുയം  സഹപ്പോയകരമപ്പോയ  രഗീതറിയറില്  ജറിലകള്പതപ്പോറുയം
തഫസറിലെറിപറഷന്  തസനര്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്  തസരറിതതപടുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 19 )
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സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരളതറില്  പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുന  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  അവരുതടെ
നറിയമപരമപ്പോയ അവകപ്പോശങ്ങതളക്കുററിചയം  സര്ക്കപ്പോരറിതന വറിവറിധ ആനുകൂലെദങ്ങതളക്കുററിചയം
ആവപ്പോസട്ട്  പദതറിയുതടെ  ഗുണഫലെങ്ങതളക്കുററിചയം  വറിവരങ്ങള്  നല്കുവപ്പോനുയം
സയംശയനറിവപ്പോരണതറിനുയം ടെറി തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ വദനയംദറിന/ തതപ്പോഴറില്പരമപ്പോയ പശ്നങ്ങള്
ഉനയറിക്കുനതറിനുയം സഹപ്പോയകരമപ്പോയ രഗീതറിയറില് നറിലെവറില് തറിരുവനന്തപുരയം, എറണപ്പോകുളയം,
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലകളറില്  തഫസറിലെറിപറഷന്  തസനറുകള്  ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  കൂടെപ്പോതത
കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്, വയനപ്പോടെട്ട്, പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്, പകപ്പോടയയം, ആലെപ്പുഴ, തകപ്പോലയം, പതനയംതറിട, ഇടുക്കറി,
തൃശ്ശൂര്,  മലെപ്പുറയം,  കണ്ണൂര്  ജറിലകളറില്  തഫസറിലെറിപറഷന്  തസനറുകള്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനട്ട്
അനുമതറി നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഹറിന്ദറി  ,    ഒററിയ  ഭപ്പോഷകള്ക്കുപുറതമ  ആസപ്പോമഗീസട്ട്  ,    ബഗീഹപ്പോററി  ഭപ്പോഷകളറില്  കൂടെറി
പബപ്പോഷറുകള്  /  ലെഘുപലെഖകള് എനറിവ തഫസറിലെറിപറഷന് തസനറുകള്  ,    പബപ്പോധവല്ക്കരണ
കദപ്പോമ്പുകള്  എനറിവ  മുപഖന  വറിതരണയം  തചെപയ്യണതപ്പോതണനയം  പപതദകയം  സ്ഥലെയം
ഏര്തപടുത്തുവപ്പോന് പയപ്പോസമുള്ള സ്ഥലെങ്ങളറിതലെലപ്പോയം ഡറിസറികട്ട്  തലെവല് ഓഫഗീസര് തതന
തസനറുകള്  തുറനട്ട്  ആവശദമുള്ളപക്ഷയം  ഭപ്പോഷയററിയപ്പോവന  ആതരതയങറിലുയം  കരപ്പോര്
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് നറിയമറിക്കണതമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 20 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഇതര സയംസ്ഥപ്പോന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കറിടെയറില് പബപ്പോധവത്ക്കരണയം, തഫസറിലെറിപറഷന്
തസനറുകളറില്  അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുമപ്പോയറി  ആശയ  വറിനറിമയയം  നടെതല്  തുടെങ്ങറിയ
ആവശദങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ഹറിന്ദറി,  ഒററിയ,  ആസപ്പോമഗീസട്ട്,  ബഗീഹപ്പോററി  ഭപ്പോഷകളറില് പബപ്പോഷറുകളുയം
ലെഘുപലെഖകളുയം വറിതരണയം തചെയ വരുനണട്ട്.  തഫസറിലെറിപറഷന് തസനറുകളറില് വറിവറിധ
ഭപ്പോഷകള്  വകകപ്പോരദയം  തചെയ്യപ്പോന്  പപ്പോവഗീണദമുള്ള  തഫസറിലെറിപററതറ  നറിയമറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.
പപതദകയം  സക്കൗകരദയം  ഏര്തപടുത്തുവപ്പോന്  അസക്കൗകരദയം  ഉള്ള ജറിലകളറില്  ജറിലപ്പോ  പലെബര്
ഓഫഗീസുകളറില്  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ആവശദമപ്പോയ  പസവനങ്ങള്
ലെഭദമപ്പോക്കറി വരുനണട്ട്.  അനറിവപ്പോരദമപ്പോയ സപ്പോഹചെരദങ്ങളറില് വടെപക്ക ഇന്തദന് ഭപ്പോഷകളറില്
പപ്പോവഗീണദമുള്ളവരുതടെ പസവനവയം ജറിലപ്പോ പലെബര് ഓഫഗീസുകളറില് ലെഭദമപ്പോക്കറി വരുനണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഇതര സയംസ്ഥപ്പോന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള് തറയറില്പവ പസഷനറില് വനറിറങ്ങുപമ്പപ്പോള്തതന
എതന്തങറിലുയം  സഹപ്പോയയം  പവണറിവനപ്പോല്  തചെയതകപ്പോടുക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുന  തരതറില്
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പധപ്പോനതപട  തറയറില്പവ  പസഷന്  പരറിസരങ്ങളറില്  തഫസറിലെറിപറഷന്  തസനറുകള്
ആരയംഭറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോതയനട്ട്  പരറിപശപ്പോധറിക്കണതമനയം  അവറിതടെ  എലപ്പോ
ഭപ്പോഷകളറിലുമുള്ള പബപ്പോര്ഡുകള് സ്ഥപ്പോപറിക്കണതമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 21 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലെവറില് പകരളതറില്  3  ജറിലകളറില് തഫസറിലെറിപറഷന് തസനര് ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.
തറിരുവനന്തപുരയം,  എറണപ്പോകുളയം,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്.  ആയതറില്  തറിരുവനന്തപുരയം
തഫസറിലെറിപറഷന്  തസനര്  തമ്പപ്പോനൂര്  തറയറില്പവ  പസഷനു  സമഗീപമപ്പോണട്ട്.   കൂടെപ്പോതത
കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്, വയനപ്പോടെട്ട്, പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്, പകപ്പോടയയം, ആലെപ്പുഴ, തകപ്പോലയം, പതനയംതറിട, ഇടുക്കറി,
തൃശ്ശൂര്,  മലെപ്പുറയം,  കണ്ണൂര്  ജറിലകളറില്  തഫസറിലെറിപറഷന്  തസനറുകള്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനട്ട്
അനുമതറി  പലെബര്  കമഗീഷണര്ക്കട്ട്  നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.   പുതുതപ്പോയറി  ആരയംഭറിക്കുന
തസനറുകള്ക്കപ്പോയറി  തറയറില്പവ  പസഷനുകളുതടെ  സമഗീപ  പപദശത്തു  സ്ഥലെ  സക്കൗകരദയം
കതണത്തുനതറിനുള്ള ശമയം നടെതറി വരുന.  പകപ്പോവറിഡട്ട്-19 മഹപ്പോമപ്പോരറിതയ തുടെര്നട്ട് ഉണപ്പോയ
പലെപ്പോക്ഡക്കൗണ്  കപ്പോരണയം  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  കൂടുതല്  അവരുതടെ
നപ്പോടുകളറിപലെയട്ട്  മടെങ്ങറിയറിരുന.   രപ്പോജദയം  പലെപ്പോക്ഡക്കൗണറില്  നറിന  മപ്പോററി  സപ്പോധപ്പോരണ
നറിലെയറിപലെയട്ട്  നഗീങ്ങുപമ്പപ്പോള്  സയംസ്ഥപ്പോനപതയട്ട്  മടെങ്ങറിതയത്തുന  അതറിഥറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കപ്പോയറി  വറിവറിധ  കര്മ  പദതറികള്  ആവറിഷ്കരറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.   വറിവറിധ
തടയറിനുകളറിലെപ്പോയറി  സയംസ്ഥപ്പോനതട്ട്  എത്തുന  അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള  തറയറില്പവ
പസഷനുകളറില്  നറിനയം  സസഗീകരറിച്ചട്ട്  വറിവരപശഖരണയം  പൂര്തഗീകരറിച്ചട്ട്  പകപ്പോവറിഡട്ട്
പപപ്പോപടപ്പോപക്കപ്പോള് പകപ്പോരയം കസപ്പോറവനന് തചെയ്യുനതറിനുള്ള നടെപടെറിയുയം തതപ്പോഴറില് വകുപറിതന
പനതൃതസതറില് നടെന വരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ 

പതപ്പോടയം  പമഖലെകളറില്  തകപ്പോളുന്തട്ട്   കൂടുതലുള്ള  സഗീസണറില്  ബയംഗപ്പോള്,  ആസപ്പോയം
എനറിവറിടെങ്ങളറില്  നറിനട്ട്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  വരറികയുയം  സഗീസണ്  കഴറിയുപമ്പപ്പോള്  തറിരറിച
പപപ്പോകുകയുയം  തചെയ്യുനതുതകപ്പോണട്ട്  പതപ്പോടയം  പമഖലെയറിതലെ  സപ്പോധപ്പോരണ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്
ലെഭറിക്കുന   ആനുകൂലെദങ്ങതളപ്പോനയം  ഇവര്ക്കട്ട്  ലെഭറിക്കുനറിതലനയം  ഈ  വറിഷയയം  ഒരു
വകുപറിതനയുയം ശദയറില് വനറിടറിതലനയം സമറിതറി നറിരഗീക്ഷറിക്കുന.  സഗീസണ് അനുസരറിച്ചട്ട്
വരുകയുയം പപപ്പോവകയുയം തചെയ്യുനതുതകപ്പോണട്ട് ഇവതര സയംഘടെറിപറിക്കുനതറിനുയം ഇവര്ക്കട്ട് പവണറി
പക്ഷമപദതറികള് നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോനുയം ബുദറിമുടട്ട് പനരറിടുനതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല് മറ്റു പമഖലെകളറില് പജപ്പോലെറി തചെയ്യുന ഇതര സയംസ്ഥപ്പോന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്
ലെഭറിക്കുന  എലപ്പോ  ആനുകൂലെദങ്ങളുയം  നറിയമപരറിരക്ഷയുയം  പതപ്പോടയം  പമഖലെയറിതലെ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുയം ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസഗീകരറിക്കണതമനയം ഇവര്ക്കട്ട്
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അപകടെങ്ങളറില്  പരറിക്കട്ട്  പറ്റുകയപ്പോതണങറില്  ഇവരുതടെ  പശ്നങ്ങതളന്തപ്പോതണനട്ട്
പഡപ്പോകര്മപ്പോപരപ്പോടുയം  ബനതപട  അധറികപ്പോരറികപളപ്പോടുയം  അറയറിക്കുവപ്പോന്  സഹപ്പോയറിക്കുന
തരതറിലുള്ള  തഹല്പട്ട് വലെന് സയംവറിധപ്പോനയം നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോന് നടെപടെറി സസഗീകരറിക്കണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 22 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  പക്ഷമതറിനപ്പോയറി  ഉണപ്പോക്കറിയ  1951-തലെ  പപ്പോപനഷന്  പലെബര്
ആകട്ട്,  1959-തലെ  പകരള  പപ്പോപനഷന്  പലെബര്  റൂള്സട്ട്  എനറിവയറില്  അനുശപ്പോസറിക്കുന
പക്ഷമപവര്തനങ്ങള് പപ്പോപനഷന് ചെഗീഫട്ട് ഇന്തസ്പെകറുയം പപ്പോപനഷന് ചെഗീഫട്ട് ഇന്തസ്പെകറുതടെ
കഗീഴറില് പവര്തറിക്കുന 11 പപ്പോപനഷന് ഇന്തസ്പെകര്മപ്പോരുയം മുപഖന നടെപറിലെപ്പോക്കറി വരുന.

1959-തലെ   പകരള  പപ്പോപനഷന്  പലെബര്  റൂള്സട്ട്  പകപ്പോരയം  പതപ്പോടയം  പമഖലെയറിതലെ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ആവശദമപ്പോയ മറിനറിമയം  പവതനയം,  കുടെറിതവള്ള സക്കൗകരദയം,  തമഡറിക്കല്
സക്കൗകരദയം,  ആശുപതറി,  കദപ്പോനഗീന്,  ക്രെഷട്ട്,  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം,  തപ്പോമസസക്കൗകരദയം,  ഓവര്വടെയം
പവജസട്ട്,  നപ്പോഷണല്  &  തഫസറിവല്  പഹപ്പോളറിപഡയ്സട്ട്,  ആനുവല്  ലെഗീവട്ട്,  സറിതകസട്ട്
തബനറിഫറിറട്ട്,  തമപറര്ണറിററി  തബനറിഫറിറട്ട്,  തവതര്  പപപ്പോടകഗീവട്ട്  തുടെങ്ങറിയവ  മപ്പോപനജ് തമനട്ട്
നല്കുനതറിനട്ട് വദവസ്ഥയുണട്ട്.  ഇവയറില് ഏതതങറിലുയം നറിപഷധറിക്കതപടുനതപ്പോയറി പരപ്പോതറി
ലെഭറിച്ചപ്പോല്  ബനതപട  പപ്പോപനഷന്  ഇന്തസ്പെകര്  നടെപടെറികള്  സസഗീകരറിക്കപ്പോറുണട്ട്.
പരറിഹരറിക്കപ്പോതത  കറിടെക്കുന  നറിയമ  ലെയംഘനങ്ങളറില്  പപ്പോപനഷന്  ഇന്തസ്പെകര്മപ്പോര്
പപപ്പോസറികബ്യൂഷന് നടെപടെറിയുയം സസഗീകരറിക്കപ്പോറുണട്ട്.

പമല്പറഞ  പക്ഷമ  പവര്തനങ്ങള്  കൂടെപ്പോതത  മരണതപടുന  പതപ്പോടയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ നറിയമപ്പോനുസൃത ആശറിതര്ക്കട്ട് 2013-തലെ എപസറട്ട് ദുരറിതപ്പോശസപ്പോസ പദതറി
പകപ്പോരയം  അനുവദനഗീയമപ്പോയ  മരണപ്പോനന്തര  സഹപ്പോയയം  25,000  രൂപ   എനതട്ട്  1  ലെക്ഷയം
രൂപയപ്പോയറി  ഉയര്തറി  നറിശയറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കപ്പോര്  അനുവദറിച്ച  ധനസഹപ്പോയയം
അര്ഹതയുള്ളവര്ക്കട്ട്  ചെഗീഫട്ട്  പപ്പോപനഷന്  ഇന്തസ്പെകര്  മുപഖന  വറിതരണയം  തചെയ്യുനണട്ട്.
ഇപകപ്പോരയം  1951-തലെ  പപ്പോപനഷന്   പലെബര്  ആകട്ട്  വറിഭപ്പോവനയം  തചെയ്യുന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
പക്ഷമപവര്തനങ്ങള്  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോക്കറി  വരുന.   പതപ്പോടയം  പമഖലെയറില്
സഗീസണ് അനുസരറിച്ചട്ട്  പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുന ഇതര സയംസ്ഥപ്പോന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  പരറിക്കട്ട്
പറ്റുകയപ്പോതണങറില് ഇവരുതടെ പശ്നങ്ങള് പഡകര്മപ്പോപരപ്പോടുയം  ബനതപട അധറികപ്പോരറികതളയുയം
അററിയറിക്കുവപ്പോന്  സഹപ്പോയറിക്കുന  തരതറിലുള്ള  തഹല്പട്ട്  വലെന്  സയംവറിധപ്പോനയം
നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം  നടെപടെറികള്  സസഗീകരറിക്കുവപ്പോന്  പപ്പോപനഷന്  ചെഗീഫട്ട്  ഇന്തസ്പെകര്/
പലെബര് കമഗീഷണര് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

തതപ്പോഴറില് വകുപറില് കഗീഴറിലുള്ള  'ഭവനയം ഫക്കൗപണഷന്,  പകരള'  നടെപറിലെപ്പോക്കറി വരുന
"അപപ്പോഘര്"  ഭവനപദതറി  പകപ്പോരയം  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന   തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  പവണറി
നറിര്മറിക്കുന പഹപ്പോസല് രഗീതറിയറിലുള്ള പപ്പോര്പറിടെ സമുച്ചയതറിതന ആദദ സഗീയം പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്
ജറിലയറിതലെ കഞറിപക്കപ്പോടെട്ട് പൂര്തഗീകരറിച്ചറിട്ടുതണനട്ട് സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  എടട്ട് പകപ്പോടെറി
തചെലെവറില്  44200  സസയര്  ഫഗീററില്  620  പപര്ക്കട്ട്  തപ്പോമസറിക്കപ്പോവന  എലപ്പോവറിധ
സക്കൗകരദങ്ങളുമുള്ള  ഈ  തകടറിടെതറില്  അടുക്കള,  പടെപ്പോയ് തലെറട്ട്,  ഊണുമുററി  എനറിവയുയം
കുളറിക്കപ്പോനുയം  വസയം  അലെക്കുനതറിനുമുള്ള  സക്കൗകരദവയം  കൂടെപ്പോതത  വറിശമറിക്കപ്പോനപ്പോയറി
ഇരറിപറിടെവയം നറിര്മറിക്കുനണട്ട്.  ആതക 64  മുററികളുള്ളതറില് രണട്ട് മുററികള് പദതറിയുമപ്പോയറി
ബനതപട  മറട്ട്  ആവശദങ്ങള്ക്കട്ട്  വറിനറിപയപ്പോഗറിപക്കണറിവരുനതറിനപ്പോല്  ബപ്പോക്കറി  62
മുററികളപ്പോണട്ട്  ഇപപപ്പോള് തുറന തകപ്പോടുക്കപ്പോന് സജ്ജമപ്പോയറിരറിക്കുനതതനയം  62  മുററികളറിപലെയട്ട്
620  ആളുകതള  തതരതഞടുക്കുകയുയം  അവര്  പഹപ്പോസലെറില്  തപ്പോമസയം  ആരയംഭറിക്കുകയുയം
തചെയറിട്ടുണട്ട്.  പപ്പോരയംഭഘടതറില് 800 രൂപയപ്പോയറി നറിശയറിച്ചറിരുന വപ്പോടെക പറിനഗീടെട്ട്  1,000
രൂപയപ്പോയറി  ഉയര്തറിയറിട്ടുണട്ട്.   അപന്തവപ്പോസറികളപ്പോയ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ലെഹരറി
ഉപപയപ്പോഗയം  സയംബനറിച്ച  പരറിപശപ്പോധനയുയം  പബപ്പോധവല്ക്കരണവയം  നടെതറി  വരുനണട്ട്.
പസ്തുത  മപ്പോതൃകയറില്  തറിരുവനന്തപുരയം/  എറണപ്പോകുളയം/  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  നഗരങ്ങളറിലുയം
ഇതരസയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുപവണറി  പപ്പോര്പറിടെ  സക്കൗകരദയം  ഒരുക്കുനതറിനുള്ള
പദതറി സര്ക്കപ്പോരറിതന പരറിഗണനയറിലെപ്പോതണനതുയം ആശപ്പോവഹമപ്പോണട്ട്.  അപപ്പോഘര് പദതറി
കളമപശരറി  സഗീയം  (എറണപ്പോകുളയം  ജറില)  നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോന്  കറിന്ഫ്ര  വഹതടെകട്ട്  പപ്പോര്ക്കട്ട്,
കളമപശരറി,  എറണപ്പോകുളതട്ട്  ഒരു  ഏക്കര്  സ്ഥലെയം  30  വര്ഷപതയട്ട്  പപ്പോടതറിനട്ട്
എടുക്കപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികള്  പൂര്തഗീകരറിക്കുകയുയം  വറിശദമപ്പോയ  പദതറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  തചെയറിട്ടുണട്ട്.   കറിനപ്പോലൂരറില്  (പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  ജറില)  പദതറി
നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോന് തക.എസട്ട്.ഐ.ഡറി.സറി.-യറില് നറിനട്ട് ഒരു ഏക്കര്  സ്ഥലെയം  ദഗീര്ഘകപ്പോലെ
പപ്പോടതറിനട്ട്  ഏതറടുക്കപ്പോനുള്ള നടെപടെറികള് പൂര്തഗീകരറിച്ചതപ്പോയുയം സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  നല്കുന  സ്ഥലെയം  വൃതറിയപ്പോയുയം  സക്കൗകരദപദമപ്പോയുയം
സൂക്ഷറിക്കുനതവനതട്ട്  കൃതദമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധനകളറിലൂതടെ  ഉറപപ്പോക്കണതമനയം  എലപ്പോ
ജറിലകളറിലുയം പസ്തുത പമപ്പോഡല് വഗീടുകള് നറിര്മറിക്കുനതറിനട്ട് പദതറി ശകറിതപടുത്തുനതറിനട്ട്
നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കണതമനയം  തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  സ്ഥലെയം  വറിലെയട്ട്
വപ്പോങ്ങപ്പോതത റവനബ്യൂ ഭൂമറിപയപ്പോ മപറതതങറിലുയം ഏജന്സറികളുതടെ ഭൂമറിപയപ്പോ ലെഭദമപ്പോക്കറി തകടറിടെയം
നറിര്മറിക്കപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ നടെപടെറിയുണപ്പോകണതമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 23 )
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(തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (ഇ) വകുപട്ട്) 

അതറിഥറിതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ പമപ്പോശതപട ജഗീവറിത സപ്പോഹചെരദങ്ങള് കണക്കറിതലെടുത്തുയം
ഈ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  സയംസ്ഥപ്പോനതറിതന  സപ്പോമ്പതറിക  വറികസനതറിനട്ട്  നല്കറിയ
സയംഭപ്പോവനകള്  കണക്കറിതലെടുത്തുയം  ഇതരയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  തപ്പോങ്ങപ്പോവന  നറിരക്കറില്
വൃതറിയുള്ള സുരക്ഷറിതമപ്പോയ പഹപ്പോസല്  സക്കൗകരദവമപ്പോണട്ട് അപപ്പോഘര് പപപ്പോജകട്ട് വറിഭപ്പോവനയം
തചെയറിരറിക്കുനതട്ട്.  ഈ  പഹപ്പോസലെറില്  പങ്കുവയതപടുന  കറിടെപ്പുമുററികളുയം  ഒനറിലെധറികയം
അടുക്കളകളുയം  തമസട്ട്  ഏരദകളുയം  കുളറിമുററികളുയം  പടെപ്പോയ് തലെറ്റുകളുയം  ററിക്രെറിപയഷണല്
സക്കൗകരദങ്ങളുയം രൂപകല്പന തചെയ്യതപടറിരറിക്കുന.  ഈ പഹപ്പോസലുകള്ക്കട്ട് സഗീപവജട്ട് ടഗീറട്ട്തമനട്ട്
പപ്പോനട്ട്,  മഴതവള്ള  സയംഭരണയം,  ഡഗീസല്  ജനപററര്  ബപ്പോക്കപട്ട്,  സറി.സറി.ടെറി.വറി.
സയംവറിധപ്പോനങ്ങള് മുതലെപ്പോയവയുമുണട്ട്.

ഭവനയം  ഫക്കൗപണഷന്  പകരള  മുപഖന  ആദദമപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയ  അപപ്പോഘര്
പപപ്പോജകട്ട്  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലയറിതലെ കഞറിപക്കപ്പോടുള്ള കറിന്ഫ്രപ്പോ  ഇനപഗ്രറഡട്ട്  ഇന്ഡസറിയല്
ആനട്ട്  തടെകട്ട്വറല്  പപ്പോര്ക്കറില്  സ്ഥറിതറി  തചെയ്യുന.   ഏകപദശയം  47000  ചെതുരശ  അടെറി
വറിസ്തഗീര്ണ്ണപതപ്പോതടെ  നപ്പോലെട്ട്  നറിലെകളറിലുള്ള  ഈ  പഹപ്പോസല്  പകപ്പോയംപകറില്,  620  പുരുഷ
ഇതരസയംസ്ഥപ്പോന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട് തപ്പോമസറിക്കപ്പോനപ്പോവയം. ഈ പപപ്പോജകട്ട് 2019 തഫബ്രുവരറി
23-നട്ട് ബഹ. പകരള മുഖദമനറി ഉത്ഘപ്പോടെനയം തചെയറിരുന. 2019 മപ്പോര്ച്ചട്ട് 1-നു പഹപ്പോസലെറിതന
പവര്തനയം  ആരയംഭറിക്കുകയുയം  നറിലെവറില്  620  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്
പഹപ്പോസലെറില് തപ്പോമസറിചവരുകയുയം തചെയ്യുന.

ഇതര സയംസ്ഥപ്പോന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കപ്പോയറി  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലയറിതലെ  കറിനപ്പോലൂരറില്,
തക.എസട്ട്.ഐ.ഡറി.സറി.  ഇന്ഡസറിയല്  പഗ്രപ്പോതട്ട്  തസനററില്  ഒപരക്കര്  ഭൂമറിയറില്  എ+2
നറിലെകളറിലെപ്പോയറി  520  തബഡുകപളപ്പോടുകൂടെറി  14.67  പകപ്പോടെറി  രൂപ  നറിര്മപ്പോണ  ചെറിലെവള്ള
പഹപ്പോസല് സമുച്ചയവയം എറണപ്പോകുളതട്ട് കളമപശരറി കറിന്ഫ്രപ്പോ വഹതടെകട്ട് പപ്പോര്ക്കറിനുള്ളറില്
990  പപര്ക്കട്ട് തപ്പോമസറിക്കപ്പോവന പഹപ്പോസല് സമുച്ചയവയം നറിര്മറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള്
നടെനവരുന.

അപപ്പോഘര്  പദതറിയറിന്കഗീഴറില്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  നല്കുന  സ്ഥലെയം  വൃതറിയപ്പോയുയം
സക്കൗകരദപദമപ്പോയുയം  സൂക്ഷറിക്കണതമനട്ട്  കൃതദമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധനകളറിലൂതടെ
ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസഗീകരറിക്കുവപ്പോന് പലെബര് കമഗീഷണര്ക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം എലപ്പോ ജറിലയറിലുയം അപപ്പോഘര് പദതറി പകപ്പോരയം
വഗീടുകള്  നറിര്മറിക്കുനതറിനുള്ള  തകടറിടെനറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  സ്ഥലെയം  വറിലെയട്ട്
വപ്പോങ്ങപ്പോതത റവനബ്യൂ ഭൂമറിപയപ്പോ മപറതതങറിലുയം ഏജന്സറിയുതടെ ഭൂമറിപയപ്പോ ലെഭദമപ്പോക്കറി തകടറിടെയം
നറിര്മറിക്കുനതറിനട്ട്  ആവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികള്  സസഗീകരറിക്കുവപ്പോന്  'ഭവനയം  ഫക്കൗപണഷനട്ട്'
നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

989/2022.
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 (തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (ഡറി) വകുപട്ട്)

അപപ്പോഘര് പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട് പഹപ്പോസല് സമുച്ചയതറില് നറിലെവറിതലെ ഭക്കൗതറിക സക്കൗകരദങ്ങള്
വറിലെയറിരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലപ്പോ  പലെബര്  ഓഫഗീസര്  മുപഖന  അപനസഷണയം
നടെത്തുകയുണപ്പോയറി.   നറിലെവറില്  19  കമ്പനറികളറിതലെ  454  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്
തപ്പോമസറിക്കുനതതനയം,  പകപ്പോവറിഡട്ട്  നറിയനണങ്ങള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം പപ്പോലെറിചതകപ്പോണട്ട്  വദകറി
ശുചെറിതസയം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  തസകബ്യൂരറിററി  വപ്പോര്ഡന്മപ്പോര്,  തകയര്പടെക്കര്
വറിഭപ്പോഗതറിലുള്ള  ജഗീവനക്കപ്പോര്  എനറിവര്  മതറിയപ്പോയ  ശദ  തചെലുത്തുനതണനയം
അപന്തവപ്പോസറികള്ക്കട്ട് എയ്ഡ് സട്ട് കണ്പടപ്പോള്,  പകപ്പോവറിഡട്ട്,  മറട്ട്  പരറിപശപ്പോധനകള് എനറിവ
നടെതറി  വരുനതണനയം  അപപ്പോഘറുമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  മറട്ട്  പരപ്പോതറികതളപ്പോനയം  ഇതലനയം
അപനസഷണതറില് പബപ്പോധദതപടറിട്ടുണട്ട്.

അതറിഥറി തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കപ്പോയറി അപപ്പോഘര്  പപപ്പോജകട്ട്  കളമപശരറിയട്ട് കഗീഴറില് 990
പപര്ക്കട്ട്  തപ്പോമസറിക്കപ്പോവന  ഒരു  പഹപ്പോസല്  നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഭവനയം  ഫക്കൗപണഷന്
എറണപ്പോകുളതട്ട്  കളമപശരറി  കറിന്ഫ്രപ്പോ  വഹ-തടെകട്ട്  പപ്പോര്ക്കറിനുള്ളറില്  ഒപരക്കര്  ഭൂമറി
പപ്പോടതറിതനടുതറിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട് ജറിലകളറില് പസ്തുത മപ്പോതൃകയറില് പദതറികള് നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോന്
സ്ഥലെയം വറിലെയട്ട്  വപ്പോങ്ങപ്പോതത ജറിലപ്പോ കളകര്മപ്പോര് വഴറി റവനബ്യൂ  ഭൂമറി കതണത്തുവപ്പോനുള്ള നടെപടെറി
ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  കൂടെപ്പോതത മറട്ട് ഏജന്സറികളറില് നറിനയം  ഭൂമറി ലെഭദമപ്പോക്കപ്പോനുള്ള നടെപടെറികള്
സസഗീകരറിചവരുന.  സ്ഥലെയം ലെഭദമപ്പോകുന മുറയട്ട്  എലപ്പോ  ജറിലകളറിലുയം  അപപ്പോഘര്  പദതറി
നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറി സസഗീകരറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറിപബപ്പോര്ഡറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  2010-ല്
നറിലെവറില്  വന  പദതറി  പകപ്പോരയം  കുറച്ചട്ട്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ആനുകൂലെദങ്ങള്
ലെഭറിക്കുനതണങറിലുയം അതറിതന കണക്കട്ട് കൃതദമതലനട്ട് സമറിതറി നറിരഗീക്ഷറിക്കുന.

(ഖണറിക 24 )
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കുടെറിപയറ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമ പദതറി നറിലെവറില് വന സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷമപ്പോയ 2010-11 മുതല്
2019-20  വതരയുള്ള  ആനുകൂലെദ  വറിതരണതറില്  2010-11,  2011-12,  2012-13 എനഗീ
വര്ഷങ്ങളറില്  അപപക്ഷകള്  ഇല  എനതറിനപ്പോല്  ആനുകൂലെദ  വറിതരണയം  നടെതറിയറിടറില
എനട്ട് കപ്പോണുന.



43

ശറിപപ്പോര്ശ 

പരമ്പരപ്പോഗത പമഖലെകളറില് പജപ്പോലെറി തചെയവരുന ഇതര സയംസ്ഥപ്പോന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്
പനരറിടുന സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷപ്പോ പശ്നങ്ങള്ക്കട്ട് നറിലെവറിലുള്ള നറിയമ വദവസ്ഥ അനുസരറിചതതന
പരറിഹപ്പോരയം  കതണത്തുനതറിനുള്ള  ഇടെതപടെല്  സര്ക്കപ്പോരറിതന  ഭപ്പോഗത്തു
നറിനമുണപ്പോകണതമനയം  പകരളതറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ലെഭദമപ്പോകുന  എലപ്പോ  നറിയമ
പരറിരക്ഷയുയം  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുയം  ലെഭറിക്കതക്ക  നറിലെയറിലുള്ള
പവര്തനയം  തതപ്പോഴറില്  വകുപട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  മുന്വകതയടുതട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കണതമനയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 25 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരളതറില്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ലെഭദമപ്പോകുന  എലപ്പോ  നറിയമ  പരറിരക്ഷയുയം  ഇതര
സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുയം  ലെഭദമപ്പോകതക്ക  നറിലെയറിലുള്ള  പവര്തനയം  തതപ്പോഴറില്
വകുപട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  മുന്വകതയടുതട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കറി  വരുനണട്ട്.   പകരളതറിതലെ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ലെഭദമപ്പോക്കുന,  1923-തലെ  വര്ക്കട്ട്തമന്  പകപ്പോമ്പന്പസഷന്  ആകട്ട്,
പപതമനട്ട്  ഓഫട്ട്  പവജസട്ട്  ആകട്ട്  1936,  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ആകട്ട്  1948,  ഇ.പറി.എഫട്ട്.  &
മറിസപലെനറിയസട്ട്  പപപ്പോവറിഷന്സട്ട്  ആകട്ട്  1952,  തമപറണറിററി  തബനറിഫറിറട്ട്  ആകട്ട്  1961
എനറിവയറിതലെ  വദവസ്ഥകള്  പകപ്പോരമുള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുയം  ലെഭദമപ്പോകുനപണപ്പോതയനട്ട്  തതപ്പോഴറില്  വകുപട്ട്  ഇന്തസ്പെകര്മപ്പോര്
പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  സമയതട്ട്  ഉറപ്പുവരുതപ്പോറുണട്ട്.   ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
നറിയമതറിതന  പരറിധറിയറില്  വരുനതുയം  അലപ്പോതതുമപ്പോയ  എലപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം  തതപ്പോഴറില്  നറിയമ  ലെയംഘനങ്ങള്തക്കതറിതര  ശകമപ്പോയ  നടെപടെറികള്
സസഗീകരറിചവരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  തപ്പോമസപകനങ്ങള്  നറിര്ബനമപ്പോയുയം
പരറിപശപ്പോധനയട്ട്  വറിപധയമപ്പോക്കണതമനയം  പടെപ്പോയ് തലെറട്ട്  ഇലപ്പോത  സ്ഥലെങ്ങളറില്  സര്ക്കപ്പോര്
പദതറി  പകപ്പോരയം  അവ  നറിര്മറിചതകപ്പോടുക്കണതമനയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുയം
തതപ്പോഴറില്  വകുപ്പുയം  ഈ  വറിഷയതറില്  ശകമപ്പോയറി   ഇടെതപടെണതമനയം  സര്ക്കപ്പോര്
ഉതരവകള് പപ്പോലെറിക്കതപടുനതവനട്ട് ഉറപപ്പോക്കണതമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 27 )
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ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  പസവന  സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  പരദപ്പോപ്തമപ്പോപണപ്പോ
എനതട്ട് തതപ്പോഴറില് വകുപറിതന സസപ്പോഡട്ട് പരറിപശപ്പോധനയറില് പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട് ഉറപ്പുവരുതപ്പോറുണട്ട്.
തപ്പോമസപകനങ്ങള്  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതയനട്ട്  ശദയറില്തപടപ്പോല്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
തുടെര്നടെപടെറികള്  സസഗീകരറിക്കുകയുയം  തതപ്പോഴറിലുടെമതയതകപ്പോണട്ട്  ആവശദമപ്പോയ  സയംവറിധപ്പോനയം
എതയുയം പവഗയം തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുകയുയം തചെയ്യപ്പോറുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

8  ജറിലകളറില്  (തറിരുവനന്തപുരയം,  പതനയംതറിട,  എറണപ്പോകുളയം,  തൃശ്ശൂര്,  മലെപ്പുറയം,
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്,  കണ്ണൂര്,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്)  വപ്പോഹനങ്ങളറില്  പപപ്പോയറി  തമഡറിക്കല്  കദപ്പോമ്പട്ട്
നടെത്തുനതറിനട്ട് രൂപഗീകരറിച്ചറിട്ടുള്ള ഓപരപ്പോ വമഗ്രനട്ട് സഗീനറിയംഗട്ട് ടെഗീമറിലുയം ഒരു പഡപ്പോകര്,  രണട്ട്
ജൂനറിയര് തഹല്തട്ട് ഇന്തസ്പെകര്മപ്പോര്,  ഒരു ലെപ്പോബട്ട് തടെകഗീഷദന്,  ഒരു  വഡ്രൈവര് എനറിവതര
നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുതണനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   കദപ്പോമ്പട്ട്  നടെതറിയ  സ്ഥലെങ്ങളറിതലെലപ്പോയം
(ഫപറപ്പോക്കട്ട്  ഒഴറിച്ചട്ട്  )  പഡപ്പോകര്മപ്പോരുയം  ആപരപ്പോഗദ  വകുപ്പുയം  നല സഹകരണയം  തതനയപ്പോണട്ട്
വകുപറിനട്ട്  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതതനട്ട്  നറിരഗീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  ആപരപ്പോഗദ  വകുപട്ട്   തതപ്പോഴറില്
വകുപ്പുമപ്പോയറി  സഹകരറിച്ചട്ട്  ഇതരതറിലുള്ള  പദതറികള്  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി
നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുപവണ നടെപടെറികള് സസഗീകരറിക്കണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 28 )
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അതറിഥറി   തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  ആപരപ്പോഗദ  പരറിരക്ഷ  കണക്കറിതലെടുതട്ട്  ജറിലപ്പോ

തലെതറിലുയം തപ്പോലൂക്കട്ട് തലെതറിലുയം ആപരപ്പോഗദവകുപ്പുമപ്പോയറി പചെര്നട്ട് തമഡറിക്കല് കദപ്പോമ്പുകള്,

പബപ്പോധവല്ക്കരണ  കപ്പോസ്സുകള്  എനറിവ  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി  നടെതറി  വരപ്പോറുള്ളതുയം  കൂടെപ്പോതത

പകപ്പോടയയം ജറിലയറില് പപ്പോയറിപപ്പോടെട്ട് അതറിഥറി തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള് അധറികമപ്പോയറി തപ്പോമസറിചവരുന

പപദശമപ്പോയതറിനപ്പോല് ജറിലയട്ട് വമഗ്രനട്ട് സഗീനറിയംഗട്ട് ടെഗീയം അനുവദറിക്കുനതട്ട് ഉചെറിതമപ്പോയറിരറിക്കുയം

എനട്ട്  ജറിലപ്പോ  പലെബര്  ഓഫഗീസര്  (എന്പഫപ്പോഴട്ട്തമനട്ട്)  പകപ്പോടയയം  അററിയറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

ഇതരസയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കു  ആപരപ്പോഗദവകുപ്പുമപ്പോയറി  പചെര്നട്ട്  തതപ്പോഴറില്വകുപട്ട്

സയംഘടെറിപറിക്കുന തമഡറിക്കല് കദപ്പോമ്പുകളറില് ജറിലപ്പോ തമഡറിക്കല് ഓഫഗീസര് നറിപയപ്പോഗറിക്കുന

4 പഡപ്പോകര്മപ്പോരുയം 3 മുതല് 7 വതര മറട്ട് തമഡറിക്കല് സപ്പോഫുകളുയം ഉള്തപടുനണട്ട്. കദപ്പോമ്പുകള്

പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ സുരക്ഷപ്പോ സക്കൗകരദങ്ങളുയം ഉറപ്പു വരുത്തുനണട്ട്.  ഇതരയം

കദപ്പോമ്പുകള്  നടെത്തുനതറിനട്ട്  ആപരപ്പോഗദ  വകുപറില്  നറിനയം  നല  സഹകരണമപ്പോണട്ട്

ലെഭറിചവരുനതട്ട്.
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കുടുയംബപതപ്പോതടെപ്പോപയം  തപ്പോമസറിച്ചട്ട്  പജപ്പോലെറിക്കട്ട്  വരുന  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ മക്കള്ക്കട്ട് പകല് സമയയം മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോക്കളുതടെ പജപ്പോലെറിസ്ഥലെതറിനടുതട്ട്
സയംരക്ഷണയം  ഒരുക്കുനതറിനുള്ള  നറിര്പദ്ദേശയം  തതപ്പോഴറിലുടെമകള്ക്കട്ട്  നല്കണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 32 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരളതറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ലെഭദമപ്പോകുന  എലപ്പോ  നറിയമ  പരറിരക്ഷയുയം  ഇതര
സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുയം  ലെഭദമപ്പോകതക്ക  നറിലെയറിലുള്ള  പവര്തനയം  തതപ്പോഴറില്
വകുപട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  മുന്വകതയടുതട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കറി  വരുനണട്ട്.   പകരള  പഷപ്പോപട്ട്  &
പകപ്പോപമഴദല്  എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്  ചെടയം  6  (ബറി)  പകപ്പോരയം  20-പലെപ്പോ  അതറിലെധറികപമപ്പോ  സഗീ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള് പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുനറിടെതട്ട് ക്രെഷട്ട്   സക്കൗകരദയം  തതപ്പോഴറിലുടെമ നല്പകണതുണട്ട്.
ആയതട്ട്  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  പവളയറില്  തതപ്പോഴറില്  വകുപട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.
ആയതട്ട് സയംബനറിച്ചട്ട് പരപ്പോതറി ഉള്ളപക്ഷയം ജറിലപ്പോ പലെബര് ഓഫഗീസര് മുമ്പപ്പോതക അപപക്ഷ
സമര്പറിക്കപ്പോവനതപ്പോണട്ട്. 

KASE-  തന പവര്തനങ്ങള് സയംബനറിച്ച പപതദക ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ശറിപപ്പോര്ശ 

KASE  ഫണട്ട്  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  ഇപപപ്പോള്  പുതറിയതപ്പോയറി  ആരയംഭറിച്ച  ധനുസട്ട്  എന
പദതറിയറില്  ഒനപ്പോയംവര്ഷ  ബറിരുദ  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികതള  തതതരതഞടുതട്ട്  സര്ക്കപ്പോര്
പകപ്പോപളജറിതലെ  അദദപ്പോപകരുതടെ  കഗീഴറില്  പപതദക  പരറിശഗീലെനയം  നല്കറി
ഉയര്തറിതകപ്പോണ്ടുവരുവപ്പോനപ്പോണട്ട്  ലെക്ഷദമറിടറിരറിക്കുനതതനയം  പസ്തുത  പരറിപപ്പോടെറി
വറിജയറിപറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിഞപ്പോല്  പകരളതറിതലെ  എലപ്പോ  ജറിലകളറിലുയം  പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കപ്പോനപ്പോണട്ട്
ഉപദ്ദേശറിക്കുനതതനയം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   പപരപ്പോമ്പ്രയറിലുള്ള  സറി.ഡറി.സറി.യുതടെ
പരറിശമഫലെമപ്പോയറി  പകരളതറിനട്ട്  പുറതട്ട്  ഏകപദശയം  40-ലെധറികയം  പകപ്പോപളജുകളറിലുയം
യൂണറിപവഴറിററികളറിലുയം  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട്ട്  പപവശനയം  ലെഭറിച്ചറിട്ടുതണനയം  ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട്ട്
പറി.എസട്ട്.സറി. പരറിശഗീലെനതറിലൂതടെ വറിജയയം വകവരറിക്കപ്പോനുയം പുതറിയ തതപ്പോഴറിലെവസരങ്ങള്
പനടെപ്പോനുയം  സപ്പോധറിക്കുനതണനയം  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ഐ.എ.എസട്ട്.  പകപ്പോച്ചറിയംഗട്ട്  ഉള്തപതടെ
നടെത്തുനതണനയം  10  ജറിലകളറില്  എയംപപപ്പോയബറിലെറിററി  തസനറുകള്  പവര്തറിക്കുനതണനയം
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ഭപ്പോവറിയറിലുയം   പസ്തസ്തുത  പവര്തനങ്ങള്  ഊര്ജ്ജറിതമപ്പോയറി
നടെപപ്പോക്കണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന  .

(ഖണറിക 24 )
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വകുപറിതന പപ്പോന് ഫണട്ട് ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട് പപരപ്പോമ്പ്ര സറി.ഡറി.സറി.-യുതടെ ആഭറിമുഖദതറില്

ബറിരുദ  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട്ട്  രപ്പോജദതത മറികവറിതന  പകനങ്ങളറില്  ബറിരുദപ്പോനന്തര ബറിരുദ

പഠനതറിനപ്പോയറി   പപവശനയം  സപ്പോധദമപ്പോക്കുക  എന  ലെക്ഷദയം  മുന്നറിര്തറി  ആവറിഷ്കരറിച്ചട്ട്

നടെപറിലെപ്പോക്കുന  പദതറിയപ്പോണട്ട്  ധനുസട്ട്  പദതറി.   നറിലെവറില്  40  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്  മൂനട്ട്

വര്ഷതത  പരഗീക്ഷണപ്പോടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ള  പരറിശഗീലെനയം  പപരപ്പോമ്പ്ര  സറി.ഡറി.സറി.  മുപഖനയപ്പോണട്ട്

നടെത്തുനതട്ട്.  ഭപ്പോവറിയറില് പസ്തസ്തുത പദതറി മറട്ട് സറിഡറിസറികള് മുപഖനയുയം നടെത്തുനതറിനുള്ള

നടെപടെറികള് സസഗീകരറിച വരറികയപ്പോണട്ട്.

ഖണറിക  24-ല്  KASE  ഫണട്ട്  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണട്ട്  ധനുസട്ട്  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കറി

വരുനതട്ട്  എനപ്പോണട്ട്  പചെര്തറിരറിക്കുനതട്ട്.   എനപ്പോല്  ഫണട്ട്  KASE മുപഖന  വറിതരണയം

തചെയ്യുക  മപ്പോതപമ  തചെയ്യുനള്ളൂ  എനയം  ധനുസട്ട്  പദതറി  നപ്പോഷണല്  എയംപപപ്പോയ് തമനട്ട്

സര്വഗീസട്ട്  വകുപട്ട്  ആവറിഷ്കരറിച്ചട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  പദതറിയപ്പോണട്ട്   എന  വറിവരവയം  കൂടെറി

സമറിതറിയുതടെ ശദയറില്തപടുത്തുന.

ഒതഡതപക്കറിതന സയംബനറിച്ച പപതദക ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ഖണറികകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി

ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ

നഴറിയംഗട്ട്,   തഡപ്പോമസറികട്ട്  തഹല്പട്ട്,  പഹപ്പോയം  നഴട്ട്,  വഡ്രൈവര്  തുടെങ്ങറിയ  പമഖലെയറില്

ഡറിമപ്പോന്റുതണനതറിതനക്കുററിച്ചട്ട് തപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കറിടെയറില് പബപ്പോധവല്ക്കരണയം നടെത്തുവപ്പോന്

പസപ്പോഷദല്  മഗീഡറിയയറിലൂതടെയുയം  മറട്ട്  മപ്പോധദമങ്ങളറിലൂതടെയുയം  പരസദങ്ങള്  നല്കുനതറില്

കൂടുതല് ശദ തചെലുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 7 ) 
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ഒതഡതപക്കട്ട്  ഇപപപ്പോള്  വറിവറിധ  പമഖലെകളറില്  തതപ്പോഴറിലെവസരങ്ങള്  സയംബനറിച്ചട്ട്

പതമപ്പോധദമങ്ങള് വഴറിയുയം പസപ്പോഷദല് മഗീഡറിയയറിലൂതടെയുയം പരസദതപടുത്തുനണട്ട്.  കൂടുതല്

ഫണട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കുന മുറയട്ട് മറട്ട് മപ്പോധദമങ്ങളറിലൂതടെയുയം പരസദങ്ങള് നല്കപ്പോന് ശദറിക്കുനണട്ട്.
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പകരള  അക്കപ്പോദമറി  പഫപ്പോര്  സറില്സട്ട്  എകലെന്സട്ട്  (KASE)മപ്പോയറി  പചെര്നട്ട്
ഐ.ഇ.എല്.ററി.എസട്ട്. പകപ്പോച്ചറിയംഗട്ട് നഴറിയംഗട്ട് ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട്ട് കൂടുതല് ഫലെപദമപ്പോകുന
രഗീതറിയറില്  നടെപറിലെപ്പോക്കണതമനയം  ഇങ്ങതന  ആവശദങ്ങള്ക്കനുസരറിച്ചട്ട്  വദതദസ്തരഗീതറിയറിലുള്ള
സറില് തഡവലെപ്തമനട്ട് പപപ്പോഗ്രപ്പോമുകള് നടെപറിലെപ്പോക്കണതമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
ടെറി  പപപ്പോഗ്രപ്പോമുകളുതടെ  വറിവരങ്ങള്  ജനങ്ങളറിതലെതറിക്കപ്പോനുയം  നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കണതമനയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 8) 

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  അക്കപ്പോദമറി  പഫപ്പോര്  സറില്സട്ട്  എകലെന്സട്ട്  (KASE)മപ്പോയറി  പചെര്നട്ട്
അങമപ്പോലെറിയറില് ഐ.ഇ.എല്.ററി.എസട്ട്/ഒ.ഇ.ടെറി പരറിക്ഷകള്ക്കുയം മറട്ട്  ഭപ്പോഷപ്പോ പരറിശഗീലെനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി
ഒരു ഭപ്പോഷപ്പോ പരറിശഗീലെനപകനയം ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

വറിപദശപമഖലെയറിപലെയ്ക്കുള്ള  ററിക്രൂടട്ട്തമനട്ട്,  ടപ്പോവല്,  ടൂര്  എനഗീ  മൂനട്ട്  പമഖലെകളറിലുയം
ആവശദയം  വരുകയപ്പോതണങറില്  കൂടുതല്  തടയറിനറിയംഗട്ട്  തകപ്പോടുക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്
സസഗീകരറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 19 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറി സസഗീകരറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഒതഡതപക്കറിതന  പവര്തനയം  കൂടുതല്  തമച്ചതപടുത്തുനതറിനുയം  ഈ  സ്ഥപ്പോപനയം
നല്കുന പസവനയം സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് തപപ്പോതുജനങ്ങളറില് എതറിക്കുനതറിനുയം
പതദൃശദശവദ  മപ്പോധദമങ്ങള്  വഴറിയുയം  പസപ്പോഷദല്മഗീഡറിയ  വഴറിയുമുള്ള  പചെരണ
പരറിപപ്പോടെറികള് നടെതണതമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 20 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഒതഡതപക്കട്ട്  ഇപപപ്പോള്  വറിവറിധ  പമഖലെകളറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെവസരങ്ങള്  സയംബനറിച്ചട്ട്
പതമപ്പോധദമങ്ങള് വഴറിയുയം  പസപ്പോഷദല്മഗീഡറിയയറിലൂതടെയുയം പരസദതപടുത്തുനണട്ട്.  കൂടുതല്
ഫണട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കുന മുറയട്ട് മറട്ട് മപ്പോധദമങ്ങളറിലൂതടെയുയം പരസദങ്ങള് നല്കപ്പോന് ശദറിക്കുനണട്ട്.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

പപമപ്പോഷന്  കദപ്പോമ്പയറിനുകള്  നടെത്തുനതറിനുയം  പജപ്പോലെറി  സയംബനമപ്പോയ  ഒഴറിവകള്,
അഭറിമുഖങ്ങള്  എനറിവ  സയംബനറിച്ച  വറിവരയം  ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികളറിതലെതറിക്കുനതറിനുയം
പരസദ ഇനതറില് ഭപ്പോരറിച്ച തചെലെവട്ട്  ഉള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി  നടെപടെറികള്ക്കുയം ആവശദമപ്പോയ ഒരു
സ്ഥറിരയം പപ്പോന് ഫണട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 21 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഇതറിപലെയപ്പോയറി 2020-21 വര്ഷപതയട്ട് 90 ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

എയര്  ടെറിക്കറട്ട്  ബുക്കട്ട്  തചെയ  ഇനതറില്  സര്ക്കപ്പോര്  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനട്ട്
ഒതഡതപക്കറിനട്ട് മൂനട്ട് പകപ്പോടെറിപയപ്പോളയം രൂപ ലെഭറിക്കപ്പോനുതണനയം ഏതപ്പോണട്ട് അതപയതറ  തുകയട്ട്
സ്ഥപ്പോപനയം  നഷ്ടതറിലെപ്പോതണനയം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  തുക
ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനുപവണ  നടെപടെറികള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സസഗീകരറിക്കണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 22 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

കുടെറിശറിക  പറിരറിതച്ചടുക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്  തസരറിതഗതറിയറിലെപ്പോക്കുനണട്ട്.
കുടെറിശറിക  വരുതറിയവര്തക്കതറിതര  നറിയമനടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കുനതറിനുള്ള  ശമങ്ങളുയം
നടെത്തുനണട്ട്. 

2018   ആഗസട്ട് മപ്പോസതറിലുണപ്പോയ പളയതറില് വവദദ്യുതറി ഉത്പപ്പോദന  ,   പസരണ  ,
വറിതരണ പമഖലെയറില് വവദദ്യുതറി പബപ്പോര്ഡറിനു സയംഭവറിച്ച നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള്

സയംബനറിച്ച പപതദക ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ 

നറിലെവറില്  ലെഭറിച്ചറിട്ടുള്ള  പലെപ്പോണ്  8  മുതല്  10  ശതമപ്പോനയം  വതര  പലെറിശ  നറിരക്കറില്
ആതണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.   ആയതറിനപ്പോല്  എ.ഡറി.ബറി.  പവള്ഡട്ട്  ബപ്പോങറില്
നറിനയം  തചെററിയ  പലെറിശയ്പക്കപ്പോ  പസപ്പോഫട്ട്  പലെപ്പോണപ്പോപയപ്പോ  സഹപ്പോയയം  ലെഭദമപ്പോക്കറിയപ്പോല്
നറിലെവറിലുള്ള  പലെറിശ  തറിരറിച്ചടെവറിനട്ട്  ഏതറ  സഹപ്പോയകരമപ്പോകുതമനയം  സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയതപടുന.

(ഖണറിക 18 )
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ശറിപപ്പോര്ശ 

പകന  ഗവണ്തമനറില്  നറിപനപ്പോ  സയംസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിപനപ്പോ  ലെഭറിക്കുന
ധനസഹപ്പോയയം  പലെപ്പോണ്  രൂപതറിലെപ്പോതണങറില്  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.നട്ട്
ആശസപ്പോസകരമപ്പോകറിതലനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.    സയംസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  പലെപ്പോണ്
രൂപതറില്  ധനസഹപ്പോയയം  നല്കപ്പോതത  ഗ്രപ്പോനട്ട്  ഇനതറില്  ലെഭദമപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി
സസഗീകരറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.  അപതപ്പോതടെപ്പോപയം പകന ഗവണ്തമനറിതന
സഹപ്പോയയം അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഗ്രപ്പോനട്ട് ഇനതറില് ലെഭദമപ്പോക്കപ്പോന് പവണ നടെപടെറിയുയം സര്ക്കപ്പോര്
സസഗീകരറിക്കണതമനയം സമറിതറി ആവശദതപടുന.

(ഖണറിക 19 ) 

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി   (18 & 19)

നറിലെവറില്  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.  ലെറിമറിറഡറിനട്ട്  ഹ്രസസകപ്പോലെ  വപ്പോയ്പകള്  8  മുതല്  10.50
ശതമപ്പോനയം പലെറിശ നറിരക്കറിലുയം ദഗീര്ഘകപ്പോലെ വപ്പോയ്പകള് 8 മുതല് 12.50 ശതമപ്പോനയം വതരയുള്ള
പലെറിശ  നറിരക്കറിലുമപ്പോണട്ട്  ലെഭറിക്കുനതട്ട്.   ആയതറിനപ്പോല്  വന്  തുക  പലെറിശയറിനതറില്
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.-യട്ട്  ബപ്പോങ്കുകള്ക്കുയം  ധനകപ്പോരദസ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം  നല്പകണതപ്പോയറി
വരുന. 2018  ആഗസട്ട് മപ്പോസതറിലുണപ്പോയ പളയതറില് തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.-നുണപ്പോയ
ഏകപദശ നഷ്ടയം 824 പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട്ട്.  ഇതറില് ലെഭദമപ്പോയ 85.03 പകപ്പോടെറി രൂപ കഴറിചള്ള
തുകയുതടെ  50%  ഗ്രപ്പോനപ്പോയുയം  50%  നബപ്പോര്ഡട്ട്  പലെപ്പോണപ്പോയുയം  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.  ആവശദതപട്ടുതവങറിലുയം  സര്ക്കപ്പോരറിതന  സപ്പോമ്പതറിക  പതറിസനറി
കണക്കറിതലെടുതട്ട്  ലെഭദമപ്പോയറില.   മപ്പോതമല  നബപ്പോര്ഡറിതന  NIDA  അനുസരറിചള്ള
സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയവയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.-നട്ട് ലെഭറിച്ചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ 

ചെപ്പോലെക്കുടെറി പുഴയറിപലെക്കട്ട് ഓവര്പടെപ്പോപട്ട് തചെയ്യുന തപരറിങ്ങല്കുതട്ട് ആതക 37 മറിലെദണ്
കബ്യൂബറിക്കട്ട് മഗീറര് മപ്പോതയം തവള്ളയം തകപ്പോള്ളുന ഒരു തകപ്പോച ഡപ്പോമപ്പോതണനയം അതറിതന മുകളറില്
തമറിഴ് നപ്പോടെറിതന അധഗീനതയറില് പറമ്പറിക്കുളയം എന  570  ഓളയം മറിലെദണ് കബ്യൂബറിക്കട്ട് മഗീറര്
തവള്ളയം  തകപ്പോള്ളുന  ഡപ്പോമപ്പോണുള്ളതതനയം  ഈ  ഡപ്പോമുകള്  ഓവര്  പഫപ്പോ  തചെയ്യുപമ്പപ്പോഴപ്പോണട്ട്
ചെപ്പോലെക്കുടെറി പുഴ മുങ്ങുനതതനയം തവള്ളതറിതന കുതതപ്പോഴുക്കറില് മരങ്ങള് വനടെറിഞതറിതന
ഫലെമപ്പോയറി അവറിടെതത ഷടറുകതളലപ്പോയം തകര്ന പപപ്പോതയനയം സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. 

തപരറിങ്ങല്കുതട്ട്  ഡപ്പോമറിതന  300 എയം.സറി.എയം.  തവള്ളതമങറിലുയം  ഉള്തക്കപ്പോള്ളുന
ഡപ്പോമപ്പോക്കറി  മപ്പോററിയപ്പോല്  ചെപ്പോലെക്കുടെറി  പുഴയറിതലെ  തവള്ളതപപ്പോക്കതത  അതറിജഗീവറിക്കപ്പോതമനട്ട്  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന. ഇതറിതന സപ്പോധദത പരറിപശപ്പോധറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 22 )

989/2022.
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സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലെവറില്  തപരറിങ്ങല്കുതട്ട്  ഡപ്പോമറിതന  FRL  +  423.98m-ഉയം  പൂര്ണ്ണ  സയംഭരണ

പശഷറി  32  MCM  ഉയം  നഗീളയം  365.76-m  ഉയം  ആണട്ട്.   ഈ  സയംഭരണ  പശഷറിയ്ക്കുയം

തവള്ളതറിതന  മര്ദ്ദേതറിനുയം  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയ  ഉയരവയം  വഗീതറിയുയം  ആണട്ട്  കല്ലുതകപ്പോണട്ട്

നറിര്മറിച്ച ഈ ഡപ്പോമറിനുള്ളതട്ട്.  എനപ്പോല് അതറിതന സയംഭരണ പശഷറി  300 MCM  എന

നറിലെയറിപലെയട്ട്  ഉയര്തണതമങറില്  നറിലെവറിലുള്ള  ഡപ്പോമറിനു  പകരമപ്പോയറി  കൂടുതല്  ഉയരവയം

വഗീതറിയുയം  മറട്ട്  അടെറിസ്ഥപ്പോന  ഘടെകങ്ങളുയം  ഉള്തക്കപ്പോള്ളറിചതകപ്പോണട്ട്  മതറപ്പോരു  ഡപ്പോയം

പണറിപയണതപ്പോയറി  വരുയം.   അങ്ങതന  വരുപമ്പപ്പോള്  ഡപ്പോമറിതന  തലെപ്പോപക്കഷന്  തതന  ഒരു

പതക്ഷ മപ്പോപറണതപ്പോയറി വപനയപ്പോയം.  ഇപപപ്പോഴുള്ള പരമപ്പോവധറി സയംഭരണ നറിരപറിനുയം  (FRL)

മപ്പോറയം വരുയം.  ഇതുമൂലെയം തപരറിങ്ങല്കുതട്ട് - പഷപ്പോളയപ്പോര് വഴറിയുള്ള പസറട്ട് വഹപവയുതടെ കുറച

ഭപ്പോഗവയം പഫപ്പോറസട്ട്  ഭൂമറിയുയം  ആദറിവപ്പോസറി പകപ്പോളനറികളുയം മുങ്ങറിപപപ്പോകുയം.  നറിലെവറിതലെ നറിയമയം

അനുസരറിച്ചട്ട്  (FRL)  മപ്പോറയം  വരുത്തുനതറിനട്ട്  അനുമതറി  ആവശദമപ്പോണട്ട്.  ഇതറിനപ്പോയറി

പരറിസ്ഥറിതറി  ആഘപ്പോത  പഠനവയം  മറ്റു  സര്പവ്വകളുയം  നടെപതണതപ്പോണട്ട്.  കൂടെപ്പോതത  പളയ

നറിയനണയം,  അധറിക ഊര്പജ്ജപ്പോല്പപ്പോദനയം,  ലെവണതസയം ക്രെമതപടുതല്  (Salinity Control)

എനറിവ ലെക്ഷദമപ്പോക്കറി തപരറിങ്ങല്ക്കുതറില് പുതറിയ ഒരു ഡപ്പോയം നറിര്മറിക്കുനതറിനുള്ള ഒരു

സപ്പോധദതപ്പോപഠനയം  നടെത്തുനതറിനട്ട്  പബപ്പോര്ഡട്ട്  തലെതറില്  തഗീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം  അതറിനപ്പോയറി

ബനതപട ചെഗീഫട്ട് എഞറിനഗീയതറ അധറികപ്പോരതപടുത്തുകയുയം തചെയറിട്ടുണട്ട്.

എനപ്പോല് DRIP പദതറിയുതടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ഈ ഡപ്പോമറിതന വഹപഡ്രൈപ്പോളജറി സയംബനറിച്ചട്ട്

പഠനങ്ങള്  നടെത്തുകയുയം  അതനുസരറിച്ചട്ട്  ഡപ്പോമറിപലെയട്ട്  വനപചെരപ്പോന്  സപ്പോധദതയുള്ള

തവള്ളതറിതന  പരമപ്പോവധറി  അളവട്ട്  തസക്കനറില്  3811  കബ്യൂബറികട്ട്  മഗീറര്  എന

കണക്കപ്പോക്കുകയുയം തചെയറിട്ടുണട്ട്.  എനപ്പോല് ഡപ്പോമറിതന വറിവറിധ പഗറ്റുകളറില് കൂടെറി പുറപതയട്ട്

ഒഴുക്കറിവറിടെപ്പോന്  കഴറിയുന  പളയ  ജലെതറിതന  പരമപ്പോവധറി  അളവട്ട്  തസക്കനറില്  2265

കബ്യൂബറികട്ട്  മഗീറര്  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്.  അതപ്പോയതട്ട്  പതഗീക്ഷറിക്കുന  പളയജലെതറിതന  പരമപ്പോവധറി

അളവട്ട്  പുറയം  തള്ളപ്പോന്  ഈ  ഡപ്പോമറിനട്ട്  പശഷറിയറിലപ്പോതത  ആയറിട്ടുണട്ട്.   2018  ആഗസട്ട്

മപ്പോസതറിലുണപ്പോയ  പളയതത  തുടെര്നട്ട്  ഡപ്പോമറിനുണപ്പോയ  ആഘപ്പോതയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി

പകന  ജലെകമഗീഷതന  നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം  ഒരു  വറിദഗ്ധ  സമറിതറിതയ

നറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  കൂടെപ്പോതത  2018  ആഗസട്ട്  മപ്പോസതറിലുണപ്പോയ  പളയതറില്

തപരറിങ്ങല്കുതട്ട്  ഡപ്പോമറിതന  മുകളറിലുയം  ററിതസര്പവപ്പോയററിലുയം  മരങ്ങള്  വനടെറിഞട്ട്,

ഷടറുകളുതടെ  കണ്പടപ്പോള്  പപ്പോനലുകള്ക്കുയം,  പഹപ്പോയറിസറിയംഗട്ട്  അപറഞട്ട്തമനറിനുയം  സയംഭവറിച്ച

പകടുപപ്പോടുകള്ക്കട്ട് അറകുറപണറികള് നടെതറി പവര്തന സജ്ജമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട്ട്.
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1.  ചെപ്പോലെക്കുടെറി  പുഴയറിതലെ  പളയജലെയം  നറിയനറിക്കുനതറിനുയം  പളയയംമൂലെയം
തപരറിങ്ങല്കുതട്ട്  ഡപ്പോമറിനുണപ്പോകുന  തകരപ്പോറുകള്  ലെഘൂകരറിക്കുനതറിനുയം  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്
ജറിലയറിതലെ തനലറിയപ്പോമ്പതറി പഞപ്പോയതറിനുകഗീഴറില് കപ്പോരപപ്പോറയറില് ഒരു ഡപ്പോയം പണറിതട്ട് ജലെയം
ഭപ്പോരതപ്പുഴ  പബസറിനറിപലെയട്ട്  തറിരറിചവറിടുനതറിനുള്ള  ഡറി.പറി.ആര്.  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  'ടെപ്പോറപ്പോ
കണ്സള്ടന്സറി  സര്വ്വഗീസസറിതന'  ചുമതലെതപടുത്തുകയുയം  ആയതറിതന  തുടെര്
പവര്തനങ്ങള് നടെനവരുകയുയം തചെയ്യുന.

2.  പളയയംമൂലെയം  തപരറിങ്ങല്കുതട്ട്  ഡപ്പോമറിനട്ട്  പകടുപപ്പോടുകള്  സയംഭവറിക്കുനതറിനട്ട്  ഒരു
പരറിഹപ്പോരയം  എന  നറിലെയട്ട്  തപരറിങ്ങല്കുതട്ട്  ജലെവവദദ്യുത  പദതറിയുതടെ  പശഷറി  48
തമഗപ്പോവപ്പോടറിനട്ട്  പുറതമ  24  തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്  അധറികമപ്പോയറി  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോനുള്ള  പദതറിയുതടെ
പൂര്തഗീകരണയം  ഈ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  തതന  നടെക്കുയം.  ഇതുമൂലെയം  അധറികജലെയം
തപന്പസപ്പോക്കട്ട് വഴറി തറിരറിചവറിടട്ട്  ഡപ്പോമറിതന സയംരക്ഷറിക്കപ്പോന് കഴറിയുയം.  മപ്പോതമല,  ഭപ്പോവറിയറില്
24 തമഗപ്പോവപ്പോടറിതന അധറികപശഷറി വര്ദനവറിനുയം തപപ്പോവറിഷന് നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ 

തവള്ളതപപ്പോക്കയംമൂലെയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.-യട്ട്  സയംഭവറിച്ച  നഷ്ടയം  വളതര  വലുതപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.   തവള്ളതപപ്പോക്ക  പുനരധറിവപ്പോസ  പപ്പോപക്കതജന  പപരറില്  ഒരു
പുതറിയ ശഗീര്ഷകയം ഉള്തപടുതറി ബഡ്ജററില് തുക വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 23 )

സര്ക്കപ്പോര് സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

തവള്ളതപപ്പോക്കയംമൂലെയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.-നുണപ്പോയ നഷ്ടയം വലുതപ്പോണട്ട്.  ഏകപദശയം
824  പകപ്പോടെറി രൂപയുതടെ നഷ്ടമുണപ്പോയതപ്പോയറി കണക്കപ്പോക്കുന.  നഷ്ടയം നറികതപ്പോനപ്പോയറി  85.03
പകപ്പോടെറി  രൂപ  2245-02-101-94-F-other  items  under  SDRF,  എന  ശഗീര്ഷകതറില്
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.-നട്ട്  സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനയം  ലെഭറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.   2019-20,  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിതലെ ബഡ്ജററില് തക.എസട്ട്.ഇ.  പബപ്പോര്ഡട്ട് ലെറിമറിറഡറിനട്ട് ഗ്രപ്പോനട്ട് നയം.
XXXIX-ല് ഒരു പുതറിയ ശഗീര്ഷകയം ഉള്തപടുത്തുകപയപ്പോ ഈ ഇനതറില് യപ്പോതതപ്പോരു തുകയുയം
അനുവദറിക്കുകപയപ്പോ തചെയറിടറില. 

തക. കൃഷ്ണന്കുടറി,
തറിരുവനന്തപുരയം,    തചെയര്മപ്പോന്,
2022 ജൂതതലെ 12.   സബട്ട് ജകട്ട് ടെട്ട് കമറിററി VII.
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    അനുബനയം 

16-6-2021-തലെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട് 

വറിദബ്യൂസ്തുച്ഛകറിയുയം തതപ്പോഴറിലുയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി-VII
2021 ജൂണ് 16-ാം തഗീയതറി ബുധനപ്പോഴ ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം 2.30-നട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ സമുച്ചയതറിതലെ
'5  എ'  സപമളന  ഹപ്പോളറില്  സമറിതറി  തചെയര്മപ്പോനുയം  ഉക്കൗര്ജ്ജ  വകുപ്പുമനറിയുമപ്പോയ
ശഗീ.  തക.  കൃഷ്ണന്കുടറിയുതടെ  അദദക്ഷതയറില്  പയപ്പോഗയം  പചെര്ന.  തദവസരതറില്
സമറിതറിയുതടെ  എകട്ട്-ഒഫഗീപഷദപ്പോ  അയംഗവയം  തപപ്പോതുവറിദദപ്പോഭദപ്പോസവയം  തതപ്പോഴറിലുയം  വകുപ്പു
മനറിയുമപ്പോയ ശഗീ.വറി. ശറിവന്കുടറിയുയം സനറിഹറിതരപ്പോയറിരുന. 

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള് :

1. ശഗീ.എ.തക.എയം. അഷ്റഫട്ട്, എയം.എല്.എ.

2. ശഗീ. എയം.എയം. മണറി, എയം.എല്.എ.

3. ശഗീ.എ. പഭപ്പോകരന്, എയം.എല്.എ.

4. ശഗീ.തക.തക. രപ്പോമചെനന്, എയം.എല്.എ.

5. ശഗീ.വപ്പോഴൂര് പസപ്പോമന്, എയം.എല്.എ. 

ഗൂഗറിള് മഗീറട്ട് മുപഖന പതങടുത അയംഗങ്ങള്:

1. ശഗീ. അന്വര് സപ്പോദതട്ട്,  എയം.എല്.എ.

2. ശഗീ.പറി. നന്ദകുമപ്പോര്,  എയം.എല്.എ. 

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രെപടററിപയറട്ട്

1. ശഗീമതറി എസട്ട്. ജയശഗീ, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി.

2. ശഗീ. ഹരറി വറിശസന്, തഡപബ്യൂടറി തസക്രെടററി.

3. ശഗീ.ജയകുമപ്പോര് ജറി., അണര് തസക്രെടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  :

1. ശഗീമതറി മറിനറി ആനണറി, തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്.

2. പഡപ്പോ. ചെറിത എസട്ട്., കമഗീഷണര്, പലെബര് കമഗീഷണപററട്ട്

3. ശഗീ. ഡറി . ലെപ്പോല്, അഡഗീഷണല്  തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്.
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4. ശഗീമതറി ലെത എസട്ട്., അഡഗീഷണല് തസക്രെടററി, ധനകപ്പോരദവകുപട്ട്.

5. ശഗീ. അനറില്കുമപ്പോര് എയം., പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി, ധനകപ്പോരദവകുപട്ട്.

6. ശഗീമതറി എന്. തക. ചെന, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്.

7. ശഗീ. പപമപ്പോദട്ട് പറി., ഡയറകര്, ഫപ്പോകറഗീസട്ട് ആനട്ട് പബപ്പോയറിപലെഴട്ട് വകുപട്ട്.

8.  ശഗീ.  വറി.  ആര്.  പപയംകുമപ്പോര്,  ഡയറകര്,  ഇന്ഡസറിയല്  തടയറിനറിയംഗട്ട്  ആന്ഡട്ട്

എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് ഡയറകപററട്ട്.

9.  പഡപ്പോ.  സുധഗീര്  ബപ്പോബു  പറി.  തക.,  ഡയറകര്,  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  തമഡറിക്കല്     

സര്വ്വഗീസസട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്തമനട്ട് 

10.  ശഗീ.  അനൂപട്ട്.  തക.  എ.,  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്,  ഓവര്സഗീസട്ട് തഡവലെപ്തമനട്ട്  

&എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് തപപ്പോപമപ്പോഷന് കണ്സള്ടനട്ട്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട് (ഒതഡതപകട്ട്) 

11.  ശഗീമതറി  ഷജഗീന  എയം.,  എകറികബ്യൂടഗീവട്ട്  ഡയറകര്,  പകരള  ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  

പലെബര് ആന്ഡട്ട് എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് (കറിതലെ) 

12. ശഗീമതറി സുനഗീജ ബഗീഗയം എയം., തഡപബ്യൂടറി തസക്രെടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട്.

13. ശഗീമതറി ദഗീപ ശറിവദപ്പോസന് , തഡപബ്യൂടറി തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്. 

14.  ശഗീ.  അനറില്കുമപ്പോര്  എസട്ട്.,  മപ്പോപനജര്  ഓവര്സഗീസട്ട്  തഡവലെപ്തമനട്ട്  &  

എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് തപപ്പോപമപ്പോഷന് കണ്സള്ടനട്ട്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട് (ഒതഡതപകട്ട്) 

15. ശഗീമതറി മറിനറിറപ്പോണറി തക., അണര് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്.

16. ശഗീ. ഷറിബു ആര്., അണര് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്.

17. ശഗീ. റൂസറി ആര്. എസട്ട്., അണര് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്.

18. ശഗീ. തക. സറി. ബറിനു, ഫറിനപ്പോന്സട്ട് ഓഫഗീസര്, ഇന്ഷസറന്സട്ട് തമഡറിക്കല്  സര്വ്വഗീസസട്ട്  

വകുപട്ട്.

സമറിതറി 2021-2022 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ബഡ്ജററില് ഉള്തപട ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

നമ്പര്  XXIV, XVII,  XVIII  എനറിവയുതടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന നടെത്തുകയുയം ബനതപട

ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില് നറിനട്ട് തതളറിതവടുപട്ട് നടെത്തുകയുയം തചെയ.  ചെര്ച്ചയുതടെ പൂര്ണ്ണരൂപയം ചുവതടെ

പചെര്ക്കുന.
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ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് - XXIV

2230-01-001-99―ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം 

പലെബര്  കമഗീഷണറുതടെ  ഓഫഗീസറിതലെ  യപ്പോതപ്പോബത,  തവള്ളക്കരയം,  തതവദദ്യുതറി
ചെപ്പോര്ജ്ജട്ട്,  വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ  എനഗീ  ഇനങ്ങളറില്  ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  മനസറിലെപ്പോക്കറിയ  സമറിതറി  യപ്പോതപ്പോബത
[04(1)]  ഇനതറില്  1.5  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  തവള്ളക്കരയം  [05(1)]  ഇനതറില്  1.25  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം വവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജ്ജട്ട് [05(2)] ഇനതറില് 5 ലെക്ഷയം രൂപയുയം വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ
[99]  ഇനതറില്  1  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ  ആതക  8.75  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-001-98―ജറില ആഫഗീസുകള് 

മൂനട്ട്  റഗീജറിയണല്  പജപ്പോയറിനട്ട്  പലെബര്  കമഗീഷണര്മപ്പോരുതടെ  ഓഫഗീസുകളറിതലെയുയം
നപ്പോലെട്ട് തഡപബ്യൂടറി പലെബര് കമഗീഷണര്മപ്പോരുതടെ ഒപ്പോഫഗീസുകളറിതലെയുയം പതറിനപ്പോലെട്ട് ജറിലപ്പോ പലെബര്
ഓഫഗീസുകളറിതലെയുയം  വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  വപ്പോടെക[97]  ഇനതറില്  6  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,
വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ  [99]  ഇനതറില്  1  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക  7  ലെക്ഷയം
രൂപ ഇക്കൗ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-001-95―പകരളതറിതലെ  കടെകള്ക്കുയം  വപ്പോണറിജദസ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി
പഗ്രഡറിയംഗട്ട് സയംവറിധപ്പോനയം 

പകരളതറിതലെ വദപ്പോപപ്പോര വദവസപ്പോയ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുതടെ പഗ്രഡറിയംഗട്ട്,  തതപ്പോഴറില് പശഷ
അവപ്പോര്ഡട്ട്  എനഗീ  പദതറികള്ക്കപ്പോയുള്ള  പസപ്പോഫട്ട് തവയര്  നറിര്മപ്പോണയം,  പരറിപപ്പോലെനയം,
നവഗീകരണയം, അവപ്പോര്ഡട്ട് വറിതരണയം മുതലെപ്പോയവയട്ട് അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്  20  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-101-99―കുറഞ കൂലെറി നറിശയറിക്കുനതറിനുള്ള ഉപപദശക പബപ്പോര്ഡട്ട് 

മറിനറിമയം  പവജസട്ട്  അവഡസസററി  പബപ്പോര്ഡറിതനയുയം  സര്ക്കപ്പോര്  കപ്പോലെപ്പോകപ്പോലെങ്ങളറില്
രൂപഗീകരറിക്കുന  മറിനറിമയം  പവജസട്ട്  കമറിററികളറിപലെയുയം  തചെലെവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്  യപ്പോതപ്പോബത,  തതപ്പോഴറില്പരവയം  പപതദക  പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള
തചെലെവകള്,  ഇനനയം  എനഗീ  ഇനങ്ങളറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  കുറവപ്പോകയപ്പോല്,
യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]  ഇനതറില്  3.5  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  തതപ്പോഴറില്  പരവയം  പപതദക
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പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള തചെലെവകള് [28]  എന ഇനതറില് 0.5  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഇനനയം [45]
ഇനതറില്  0.5  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക  4.5  ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-102-98―പതപ്പോടങ്ങളുതടെ ഇന്തസ്പെകറപ്പോഫഗീസട്ട്  

ചെഗീഫട്ട്  പപ്പോപനഷന്  ഇന്തസ്പെകര്  ഓഫഗീസറിതനയുയം  11  പപ്പോപനഷന്  ഇന്തസ്പെകര്
ഓഫഗീസുകളറിതലെയുയം  ഓഫഗീസട്ട്  തചെലെവകള്,  ഇനനയം,  വറിവരസപ്പോപങതറിക  വറിദദ എനഗീ
ഇനങ്ങളറില് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഓഫഗീസട്ട് തചെലെവകള് [05(4)]
ഇനതറില്  1  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഇനനയം  [45]   ഇനതറില്  1  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം
വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ  [99]  ഇനതറില്  1  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക  3  ലെക്ഷയം
രൂപ  ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി
അനുവദറിക്കണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-103-99―പക്ഷമകപ്പോരദ പവര്തനങ്ങള്   (  ജനറല്  ) 

101  അസറിസനട്ട്  പലെബര്  ഓഫഗീസുകളുതടെയുയം  5  തഡപബ്യൂടറി  പലെബര്
ഓഫഗീസുകളുതടെയുയം  തചെലെവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്   തടെലെറിപഫപ്പോണ്
തചെലെവട്ട്  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  കുറവപ്പോകയപ്പോല്  തടെലെറിപഫപ്പോണ്  തചെലെവട്ട്
[05(3)]  ഇനതറില്  4 ലെക്ഷയം  രൂപ  കൂടെറി  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യുവപ്പോന്
സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-01-103-89―തതപ്പോഴറില്  വകുപറിതന  നവഗീകരണവയം  പവതനയം  ഇ  -  പപയ്തമനട്ട്
മുപഖനയപ്പോക്കലുയം 

തതപ്പോഴറില്  വകുപറിതന  ആധുനറികവത്ക്കരണയം,  ആധപ്പോര്  ലെറിങട്ട്  തചെയറിട്ടുള്ള  ബപയപ്പോ-
തമടറികട്ട് പഞറിയംഗട്ട്/തതപ്പോഴറില് വകുപട്ട് നവഗീകരണയം, പവതന സുരക്ഷപ്പോ പദതറി നടെപറിലെപ്പോക്കല്,
AIIS  പസപ്പോഫട്ട് തവയര്  പരറിഷ്കരണയം  എനഗീ  പദതറികളുതടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില്  45  ലെക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-01-103-88-10―പകരള ആര്ടറിസപ്പോന്സട്ട് ആനട്ട് സറില്ഡട്ട് വര്പക്കഴട്ട്       തബനറിഫറിറട്ട്
സഗീയം  -  സയംഭപ്പോവന 

പകരള ആര്ടറിസപ്പോന്സട്ട്  ആനട്ട്  സറില്ഡട്ട്  വര്പക്കഴട്ട്  തബനറിഫറിറട്ട്  സഗീമറിനട്ട്  സര്ക്കപ്പോര്
ഗ്രപ്പോനട്ട്  കുടെറിശറിക  ലെഭറിപക്കണതുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  5.015  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  അനുവദറിക്കണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.
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2230-01-103-87-10  ―പൂടറിക്കറിടെക്കുന കശുവണറി ഫപ്പോകററികളറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
ധനസഹപ്പോയയം   -   സയംഭപ്പോവന

പൂടറിക്കറിടെക്കുന  കശുവണറി  ഫപ്പോകററികളറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി കൂടുതല് തുക ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില്  4.9697
പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-103-84―തതപ്പോഴറില് വകുപറിതന പവര്തനങ്ങതളക്കുററിചള്ള പബപ്പോധവത്ക്കരണ
പരറിപപ്പോടെറി 

തതപ്പോഴറില്  വകുപട്ട്  വഴറി  ലെഭദമപ്പോകുന  പരപ്പോതറി  പരറിഹപ്പോര  പസവനയം,  വകുപട്ട്
നടെതറിവരുന  പരറിപപ്പോടെറികള്,  പദതറികള്  എനറിവതയക്കുററിചള്ള  പബപ്പോധവത്ക്കരണ
പരറിപപ്പോടെറികള്ക്കപ്പോയറി കൂടുതല് തുക ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില്  15  ലെക്ഷയം
രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-103-79-10―പകരള  തചെത്തു  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിപലെയ്ക്കു
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ വറിഹറിതയം അടെയ്ക്കുനതറിനുള്ള ഗ്രപ്പോനട്ട്   -   സയംഭപ്പോവന

പകരള കള്ളട്ട് വദവസപ്പോയ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  സര്ക്കപ്പോര്  ഗ്രപ്പോനട്ട്
കുടെറിശറിക  ലെഭദമപ്പോപക്കണതുള്ളതറിനപ്പോല്,    ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  36.66  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-01-103-72―പകരള കര്ഷക തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമപബപ്പോര്ഡട്ട്  -  അയംശദപ്പോനയം   

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട് അധറിവര്ഷപ്പോനുകൂലെദയം ലെഭറിക്കപ്പോതതുമപ്പോയറി ബനതപടട്ട് നറിരവധറി
പരപ്പോതറികള്  വരുനതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  ആവശദതപടുപമ്പപ്പോള്  കുടെറിശറിക  തകപ്പോടുത്തു
തഗീര്ക്കുനതറിനുള്ള തുക കൂടെറി അതറില് ഉള്തപടുതണതമനട്ട് സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപടപപപ്പോള്
കഴറിഞ  സര്ക്കപ്പോരറിതന  കപ്പോലെതട്ട്  ഒരു  പപതദക  ഫയല്  ആരയംഭറിച്ചട്ട്  ധനകപ്പോരദവകുപ്പു
മനറിയുയം  തതപ്പോഴറില്  വകുപ്പുമനറിയുയം   പനരറിടട്ട്  ചെര്ച്ച  നടെതറിയതറിതന  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്
അധറിവര്ഷപ്പോനുകൂലെദയം   നല്കുനതറിനപ്പോയറിടപ്പോണട്ട്  കര്ഷക  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡറിനട്ട് ഒറ ഗ ഡുവപ്പോയറി 100 രൂപ അനുവദറിച്ചതതനയം ഇനറിയുയം ഇതരതറിലുള്ള നഗീക്കയം
നടെതപ്പോവനതപ്പോതണനയം  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര്  അററിയറിച്ചതറിനട്ട്  ഇക്കപ്പോരദതറില്
തഗീരുമപ്പോനതമടുക്കുനതപ്പോതണനട്ട് ബഹ. സമറിതറി തചെയര്മപ്പോന് ഉറപ്പു നല്കറി.
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പകരള  കര്ഷകതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമപബപ്പോര്ഡറിതലെ  അധറിവര്ഷ  ആനുകൂലെദയം
ഒഴറിതകയുള്ള ആനുകൂലെദ  കുടെറിശറിക  തകപ്പോടുതട്ട്  തഗീര്ക്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ ശഗീര്ഷകതറില്
50.93  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-103-62-10 ―പപ്പോപനഷന് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള ആശസപ്പോസനറിധറി  -  സയംഭപ്പോവന  

പൂടറിക്കറിടെക്കുന  പതപ്പോടങ്ങളറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  പവണറി  സമപ്പോശസപ്പോസ
പവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  10  ലെക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട് വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ അററിയറിച. 

പകപ്പോവറിഡട്ട്  പതറിപരപ്പോധ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുപവണറി  എയം.എല്.എ.-മപ്പോരുതടെ  ആസ്തറി
വറികസന  ഫണറില്  നറിനയം  എടുതറിട്ടുള്ള  4  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്  നറിനയം  ഒരു  വറിഹറിതയം
കര്ഷകതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെയുയം  പതപ്പോടയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെയുയം  ആവശദങ്ങള്ക്കപ്പോയറി,
നല്കണതമനയം  പതപ്പോടങ്ങളറിതലെ  ശുചെഗീകരണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുയം  സപ്പോനറിപറഷന്
തഫസറിലെറിററിക്കുയം  ശക്കൗചെപ്പോലെയ  നറിര്മപ്പോണങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി  ഒരു  വറിഹറിതവയം  പൂടറിക്കറിടെക്കുന
പതപ്പോടങ്ങളറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട് സമപ്പോശസപ്പോസ പവതനമപ്പോയറി  പറഷന് കപ്പോര്ഡുള്ള ഓപരപ്പോ
കുടുയംബതറിനുയം  25,000  രൂപ  വഗീതയം  നല്കുനതറിനുമുള്ള  നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കുനതറിനട്ട്
സമറിതറിയുതടെ  ഇടെതപടെലുകളുണപ്പോകണതമനട്ട്  സമറിതറിയയംഗമപ്പോയ    ശഗീ.  വപ്പോഴൂര്  പസപ്പോമന്
അഭറിപപ്പോയതപട്ടു. 

തതന മണലെതറിതലെ നപ്പോലെട്ട് പതപ്പോടങ്ങള് 13-12-2000-ല് പൂടറിയതപ്പോതണനയം അവറിതടെ
10x12  ചെതുരശയടെറി  വറിസ്തഗീര്ണ്ണമുള്ള  മുററികളറില്  ഏപഴപ്പോളയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളപ്പോണട്ട്
തപ്പോമസറിക്കുനതതനയം പപ്പോപനഷന് നയയം പഖദപ്പോപറിച്ചറിട്ടുതണങറിലുയം സമപ്പോശസപ്പോസതമന നറിലെയട്ട്
അവര്ക്കട്ട് ഗണദമപ്പോയ തുക അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  നല്കണതമനയം ശഗീ.  തക.  പറി.  രപ്പോപജനന്
റവനബ്യൂ മനറിയപ്പോയറിരുനപപപ്പോള് ലെയയം നവഗീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഒരു പപ്പോവശദയം  5000  രൂപ
അനുവദറിച്ചറിരുനതവങറിലുയം തുടെര് നടെപടെറികളുണപ്പോയറിതലനയം സമറിതറിയയംഗയം അററിയറിച. 

28-5-2021-നട്ട്  513  ലെക്ഷയം  രൂപ  പപ്പോപനഷന്  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  അഡഗീഷണല്
ആതവറപസഷനപ്പോയറി  നല്കറിയറിട്ടുതണനയം  പപ്പോപനഷന്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  കൂലെറിയുയം
ഗ്രപ്പോറ്റുവറിററിയുയം എതയുയം പവഗയം നല്കുനതപ്പോതണനയം ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ അററിയറിച. 

ടെറി വറിഷയയം സയംബനറിച്ചട്ട് സമറിതറിയയംഗയം സുപഗീയം പകപ്പോടെതറിയറില് നല്കറിയ പകസറില്
ഇപപപ്പോള്  ററിടപയര്ഡട്ട്  ജഡ്ജറി  അദദക്ഷനപ്പോയ  കമഗീഷതന  നറിയമറിച്ചട്ട്  തതളറിതവടുപട്ട്
നടെതറിതകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോതണങറിലുയം  പകപ്പോവറി ഡട്ട്  മൂലെയം  കപ്പോലെതപ്പോമസയം  വരുനതണനയം
കഴറിഞ  14-ാം  തഗീയതറി  കൂടെപ്പോന്  നറിശയറിച്ചറിരുന  മഗീററിയംഗട്ട്  അടുത  മപ്പോസയം  13-പലെയട്ട്
മപ്പോററിവച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോതണനയം സമറിതറിയയംഗയം അററിയറിച.

989/2022.
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പകരളതറില്  നറിനട്ട്  തമറിഴ് നപ്പോടറിപലെയട്ട്  പപപ്പോകുന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  ഇതറിതന
പതറിന്മേടെങ്ങട്ട്  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ലെഭറിക്കുനതട്ട്  ആളുകളുതടെ  ഇടെയറില്  വറിഭപ്പോഗഗീയ  പവണത
വളര്ത്തുകയുയം അക്രെമ പവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട് ഇടെയപ്പോക്കുകയുയം തചെയ്യുനതണനയം ഓണ്വലെന്
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം,  വഗീടുകളുതടെ  പുനരുദപ്പോരണയം,  തതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോയ്മ  എനറിങ്ങതന  പലെതരയം
പശ്നങ്ങള്തകപ്പോണട്ട്  ദുരറിതയം  അനുഭവറിക്കുന  പതപ്പോടയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  ഏറവമധറികയം
സഹപ്പോയങ്ങള്  അര്ഹറിക്കുന ഒരു  വറിഭപ്പോഗമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  തഹഡറില്  കൂടുതല്  തുക
അധറികമപ്പോയറി ആവശദതപപടെണതുതണനയം സമറിതറി വറിലെയറിരുതറി. 

പപ്പോപനഷന്  തഹഡറിലെനുവദറിച്ച  54  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്  50  പകപ്പോടെറി  റബ്ബര്
കര്ഷകര്ക്കുള്ള സബ്സറിഡറിയപ്പോതണനയം 4 പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട്ട് പപ്പോപനഷന്  ഡയറകപറററിനട്ട്
നഗീക്കറിവച്ചറിട്ടുള്ളതതനയം സമറിതറിയയംഗയം ചൂണറിക്കപ്പോണറിച. 

പൂടറിക്കറിടെക്കുന  പതപ്പോടങ്ങളറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  സമപ്പോശസപ്പോസ  പവര്തനങ്ങള്
നടെത്തുനതറിനുപവണറി  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യുവപ്പോന്
സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-103-60―അസയംഘടെറിത പമഖലെയറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സപ്പോമൂഹദ സുരക്ഷ

അസയംഘടെറിത  പമഖലെയറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സപ്പോമൂഹറിക  സയംരക്ഷണ
പവര്തനങ്ങള്  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോക്കുനതറിനുയം  ശപ്പോകഗീകരറിക്കുനതറിനുമപ്പോയുള്ള  3  വദതദസ്ത
കര്മപദതറികള്ക്കുയം  ടെറി  പദതറിയറില്  ഉള്തപടറിട്ടുള്ള  അസയംഘടെറിത  പമഖലെയറിതലെ  സഗീ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  പസവപ്പോനുകൂലെദയം  കുടെറിശറിക  ഉള്തപതടെ  വറിതരണയം
തചെയ്യുനതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  9.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യുവപ്പോന്
സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

അസയംഘടെറിത  പമഖലെയറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സപ്പോമൂഹറിക  സയംരക്ഷണ
പവര്തനങ്ങള്  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോക്കുനതറിനുയം  ശപ്പോകഗീകരറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറിട്ടുള്ള  3  വദതദസ്ത
കര്മ  പദതറികളുതടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങതളക്കുററിച്ചട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  സഗീ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  പസവപ്പോനുകൂലെദ  പദതറി,  മരയംകയറ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  അവശതപ്പോ
തപന്ഷന്  പദതറി,  തപന്ഷന്  വറിതരണയം  എനഗീ  മൂനട്ട്  വദതദസ്ത  കര്മപദതറികളപ്പോണട്ട്
ഉള്തപടുതറിയറിരറിക്കുനതതനട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് മറുപടെറി നല്കറി. 

2230-01-103-53―എപസറട്ട് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള ആശസപ്പോസനറിധറി 

2013-തലെ  എപസറട്ട്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  ദുരറിതപ്പോശസപ്പോസ  പദതറി  പഭദഗതറി  തചെയട്ട്

മരണതപടുന  എപസറട്ട്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  നറിയമപ്പോനുസൃത  അനന്തരപ്പോവകപ്പോശറികള്ക്കട്ട്
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നല്കറി വനറിരുന ഒറതവണ സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയ വറിഹറിതയം 25,000 രൂപയറില് നറിനയം

1,00,000  രൂപയപ്പോയറി  വര്ദറിപറിച്ചതറിനപ്പോല്  2021  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ധനസഹപ്പോയ

വറിതരണതറിനപ്പോയറി  50  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-01-103-34-(10)―പകരള  ഓപടപ്പോതമപ്പോവബല്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമനറിധറി   പദതറി    -

സയംഭപ്പോവന 

പകരള ഓപടപ്പോതമപ്പോവബല് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമ പദതറിയട്ട് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-01-103-33-(01)―പരമ്പരപ്പോഗത പമഖലെയറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള   സപ്പോമ്പതറിക

സഹപ്പോയയം   -   സയംസ്ഥപ്പോന പദതറികള്   (  ജനറല്  )

പരമ്പരപ്പോഗത  പമഖലെയറിലുള്ള  വറിവറിധ  വകുപ്പുകള്/പബപ്പോര്ഡുകള്  എനറിവയട്ട്

കുടെറിശറികയപ്പോയറിട്ടുള്ള  ധനസഹപ്പോയയം  നല്പകണതുള്ളതറിനപ്പോല്  22  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ

ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-103-16―അനദസയംസ്ഥപ്പോന കുടെറിപയറ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  പുനരധറിവപ്പോസപദതറി 

ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  കുറഞ  വപ്പോടെകയട്ട്  പഹപ്പോസല്  സക്കൗകരദയം

ഒരുക്കുനതറിനുള്ള  പദതറിയപ്പോയ  അപപ്പോഘര്  പദതറിക്കട്ട്  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യുവപ്പോന്

സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-103-15―നഗരങ്ങളറിതലെ  അസയംഘടെറിതരപ്പോയ  ദരറിദ്ര  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കപ്പോയുള്ള

തചെലെവ  കുറഞ  ഭവന  നറിര്മപ്പോണവയം  പപ്പോപനഷന്

പുനരറിധവപ്പോസപദതറിയുയം 

ജനനറി/ഭവനയം  പദതറികളുതടെ   പൂര്തഗീകരണതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  20

ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണ

തമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 
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2230-01-800-86―കര്മചെപ്പോരറി പദതറി 

പഠനപതപ്പോതടെപ്പോപയം തതപ്പോഴറിലെറിതന മഹതസയം മനസറിലെപ്പോക്കുക എന ഉപദ്ദേശപതപ്പോടുകൂടെറി 9,

11  എനഗീ കപ്പോസറിതലെ കുടറികള്ക്കട്ട് ഒരു വര്ഷതറിതലെ 25  ശനറിയപ്പോഴകളറില് രണട്ട് മണറിക്കൂര്

(ആതക 50 മണറിക്കൂര്) തപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സ്ഥപ്പോപനയം, സഹകരണ സ്ഥപ്പോപനയം, കടെകള് എനഗീ

സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില് തതപ്പോഴറില് നല്കറി അവര്ക്കട്ട് ഒരു പവതനയം നല്കുന പദതറിക്കപ്പോയറി ഇക്കൗ

ശഗീര്ഷകതറില് 24.99 ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-800-87-അതറിഥറി―അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  രജറിപസഷനുപവണറിയുള്ള

പസപ്പോഫട്ട്  തവയര്   (  തമപ്പോതതബല് ആപട്ട്  ) 

സയംസ്ഥപ്പോനതട്ട്  കൂടെറിപയറ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  പശഖരറിക്കുനതറിനട്ട്

അതറിഥറി തമപ്പോതതബല് ആപട്ട് വറികസറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഇക്കൗ ശഗീര്ഷകതറില് 19.79 ലെക്ഷയം

രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-800-85―പവതന  സയംരക്ഷണ  സയംവറിധപ്പോനതറിലൂതടെ  പവതനയം  വകമപ്പോറുന

സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിതലെ ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള ആപരപ്പോഗദ ഇന്ഷുറന്സട്ട് പദതറി 

സയംസ്ഥപ്പോനതട്ട്  പവതന  സുരക്ഷപ്പോ  പദതറി  പപപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി

പദതറിയറില്  അയംഗമപ്പോയറിട്ടുള്ള  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിതലെ  ആകറിഡനട്ട്  ഇന്ഷുറന്സട്ട്

നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  4.7699  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി

തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-001-99―തടയറിനറിയംഗട്ട് ഡയറക ട്ട്ടെപററട്ട് 

തടയറിനറിയംഗട്ട്  ഡയറകപറററിതന  വറിവറിധ  തചെലെവകള്ക്കപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് തമഡറിക്കല് റഗീ ഇപമ്പഴ ട്ട്സ ട്ട്തമനട്ട്  [01(4)]  ഇനതറില് 4.74  ലെക്ഷയം

രൂപയുയം യപ്പോതപ്പോബത [04(1)] ഇനതറില് 8.2 ലെക്ഷയം രൂപയുയം സ്ഥലെയംമപ്പോറ ബത [04(2)]

ഇനതറില് 0.95 ലെക്ഷയം രൂപയുയം അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം [04(4)] ഇനതറില് 3.23 ലെക്ഷയം

രൂപയുയം  തവള്ളക്കരയം  [05(1)]  ഇനതറില്  1.21  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  വവദദ്യുതറി  തചെലെവകള്

[05(2)] ഇനതറില് 2.6 ലെക്ഷയം രൂപയുയം തടെലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവകള് [05(3)] ഇനതറില് 2.7
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ലെക്ഷയം രൂപയുയം മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്  4.2  ലെക്ഷയം രൂപയുയം തചെറുകറിടെമരപ്പോമതട്ട്

പണറികള്  [17]  ഇനതറില്  5  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  സയംരക്ഷണവയം

അറകുറപണറികളുയം  [21(2)]  ഇനതറില്  1.24  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  മറ്റു  തചെലെവകള്-  മററിനയം

[34(3)] ഇനതറില് 15.75 ലെക്ഷയം രൂപയുയം പറി.ഒ.എല് [45] ഇനതറില് 2.6 ലെക്ഷയം രൂപയുയം

ഉള്തപതടെ  ആതക  52.42  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-03-001-98―സപ്പോഫട്ട് തടയറിനറിയംഗട്ട് സയംവറിധപ്പോനയം വറികസറിപറിക്കല് 

നറിലെവറില്  വകുപറിനട്ട്  കഗീഴറിതലെ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്ക്കട്ട്  പരറിശഗീലെനയം  നല്കുനതട്ട്
വഹദരപ്പോബപ്പോദറിലെപ്പോതണനട്ട്  നറിരഗീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥ  പരഗീശഗീലെനതറിനപ്പോയറി
പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറിയറിലുള്തപടുതറി  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ഐ.ടെറി.ഐ.  -യറില്  ആരയംഭറിച്ച
സയംവറിധപ്പോനയം  ഉപപയപ്പോഗതപടുതറി  വകുപറിനട്ട്  കഗീഴറിതലെ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്ക്കട്ട്  പരറിശഗീലെനയം
നല്കുക  എന  ലെക്ഷദപതപ്പോടുകൂടെറിയപ്പോപണപ്പോ  തുക  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുനതതനട്ട്
ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  പസ്തസ്തുത  പരറിശഗീലെന  പരറിപപ്പോടെറി  ഇതറില്  ഉള്തപടുനറില  എനട്ട്
വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച്ചപപപ്പോള്  ഇതരയം  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥ  പരറിശഗീലെനങ്ങള്
പകരളതറില്തതന  നടെത്തുക  എന  ലെക്ഷദപതപ്പോതടെ  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ഐ.ടെറി.ഐ.-തയ
അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലെവപ്പോരതറിപലെക്കുയര്ത്തുന  പവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട്  പരദപ്പോപ്തമപ്പോയ  തുക
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുതറി. 

പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  രണട്ട്  ഐ.ടെറി.ഐ.-കളറില്  പസ്തുത  പരറിപപ്പോടെറി  ആരയംഭറിചതവനയം  മറട്ട്
ജറിലകളറിതലെ  ഐ.ടെറി.ഐ.-കളറിപലെയട്ട്  കൂടെറി  ഈ  പരറിപപ്പോടെറി  വദപ്പോപറിപറിക്കുനതപ്പോതണനയം
വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ അററിയറിച. 

വകുപറിതലെ ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ആധുനറിക സപ്പോപങതറിക വറിദദയറിലുയം  കപ്പോലെപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി
ഡറി.ജറി.ററി പരറിഷ്കരറിക്കുന പപ്പോഠദപദതറിയറിപന്മേലുയം പരറിശഗീലെനയം നല്കുനതറിനട്ട് അനുവദറിച്ച
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  9  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അനുവദറിക്കണതമനട്ട്   ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യുവപ്പോന്
സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-001-98―സപ്പോഫട്ട് തടയറിനറിയംഗട്ട് സയംവറിധപ്പോനയം വറികസറിപറിക്കല് 

സപ്പോഫട്ട്  തടയറിനറിയംഗട്ട്  സയംവറിധപ്പോനയം  വറികസറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]  ഇനതറില്  0.35  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,
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സ്ഥലെയംമപ്പോറബത  [04(2)]  ഇനതറില്  0.05  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം

[04(4)]  ഇനതറില്  0.14  ലെക്ഷയം രൂപയുയം,  തവള്ളക്കരയം  [05(1)]  ഇനതറില്  0.15  ലെക്ഷയം

രൂപയുയം,  വവദദ്യുതതചെലെവകള്  [05(2)]  ഇനതറില്  1  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  തടെലെറിപഫപ്പോണ്

തചെലെവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  0.29  ലെക്ഷയം രൂപയുയം,  മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്

0.23 ലെക്ഷയം രൂപയുയം  തചെറുകറിടെമരപ്പോമതട്ട് പണറികള് [17] ഇനതറില് 0.60 ലെക്ഷയം രൂപയുയം

മറ്റുതചെലെവകള്-മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  0.23  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക  3.04

ലെക്ഷയം  രൂപ  പദതറിപയതര  ഇനതറില്  ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി

തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-03-001-96―വദപ്പോവസപ്പോയറിക പരറിശഗീലെന വകുപറിതന വനപുണദയം തമച്ചതപടുതല് പദതറി 

KASE-തന വറിവറിധ പദതറികള്ക്കട്ട് അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ

ശഗീര്ഷകതറില് 4.9 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-001-95―ഐ  .  ടെറി  .-  തയ ശകറിതപടുത്തുന പവര്തനങ്ങള് 

സയംസ്ഥപ്പോന  ഡയറകപറററിതന  ആധുനറികവത്ക്കരണതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന്

സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-001-90- (01)―സങല്പട്ട്   -   അഭറിലെപ്പോഷ ജറിലപ്പോ പരറിപപ്പോടെറി   -   വയനപ്പോടെട്ട് 

2018-19  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനുവദറിച്ച പുതറിയ ഐ.ടെറി.ഐ.-കള്ക്കുയം  2020-21

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ആരയംഭറിക്കുതമനട്ട്  പഖദപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  5  പുതറിയ  ഐ.ടെറി.ഐ.-കള്ക്കുമുള്ള

പശപ്പോതലെ സക്കൗകരദതമപ്പോരുക്കല്,  തടയറിനറികള്ക്കട്ട്  ആവശദമപ്പോയ ഉപകരണ സയംഭരണയം,

അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലെവപ്പോരതറിലുള്ള  തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണയം  എനറിവയട്ട്  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  16.66  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി

തഗീരുമപ്പോനറിച.
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2230-03-003-98―തതപ്പോഴറിലുകളുതടെ വവവറിധദവല്ക്കരണയം 

തതപ്പോഴറിലുകളുതടെ  വവവറിധദവല്ക്കരണതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം വസതപന്റുകളുയം [12] ഇനതറില് 65,000  രൂപ

ഇക്കൗ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറിക്കണ

തമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-003-97―പകരള പലെബര് തവല്തഫയര് ഫണട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  വദകറികള്ക്കട്ട്

പരറിശഗീലെനയം

പകരള  പലെബര്  തവല്തഫയര് ഫണട്ട്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  വദകറികള്ക്കട്ട്  പരറിശഗീലെനയം

നല്കുനതറിനട്ട് അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ ശഗീര്ഷകതറില് 59,000 രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അനുവദറിക്കണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-03-101-99―വദപ്പോവസപ്പോയറിക പരറിശഗീലെന പകനങ്ങള് 

വറിവറിധ  വദപ്പോവസപ്പോയറിക  പരറിശഗീലെന  പകനങ്ങളുതടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  തമഡറിക്കല്

റഗീ-ഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്  [01(4) ]  ഇനതറില്  54.85  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]

ഇനതറില്  286.38  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  സ്ഥലെയംമപ്പോറബത  [04(2)]  ഇനതറില്  4  ലെക്ഷയം

രൂപയുയം, അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം   [04(4)] ഇനതറില് 5.2 ലെക്ഷയം രൂപയുയം, തടെലെറിപഫപ്പോണ്

തചെലെവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  11.95  ലെക്ഷയം രൂപയുയം,  മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്

11.88  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  [06]  ഇനതറില്  2.5  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,

പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം  വസതപന്റുകളുയം  [12]  ഇനതറില്  137  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  തചെറുകറിടെമരപ്പോമതട്ട്

പണറികള്  [17]  ഇനതറില്  255  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  തതപ്പോഴറില്പരവയം  പപതദക

പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള  തചെലെവകള്  [28]  ഇനതറില്  114  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  തവള്ളക്കരയം

[34(1)]  ഇനതറില്  14 ലെക്ഷയം രൂപയുയം,  വവദദ്യുതതചെലെവകള്  [34(2)]  ഇനതറില്  79.2

ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  മറട്ട്  തചെലെവകള്-മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  291.94  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം

ഉള്തപതടെ  ആതക  12.679  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന്

സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 
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2230-03-101-96 ―വനറിത വദപ്പോവസപ്പോയറിക പരറിശഗീലെന പകനയം  ,   തറിരുവനന്തപുരയം     

തറിരുവനന്തപുരത്തുള്ള  വനറിതപ്പോ  ഐ.ടെറി.ഐ-യുതടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  തമഡറിക്കല്
റഗീ-ഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്   [01(4)]  ഇനതറില്  1.35  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]
ഇനതറില്  3.15  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  സ്ഥലെയംമപ്പോറബത  [04(2)]  ഇനതറില്  0.93  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം  [04(4)]ഇനതറില്  0.41  ലെക്ഷയം രൂപയുയം തടെലെറിപഫപ്പോണ്
തചെലെവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  0.09  ലെക്ഷയം രൂപയുയം  മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്
0.32  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം  തതസതപന്റുകളുയം  [12]   ഇനതറില്  5  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം  തവള്ളക്കരയം  [34(1)]  ഇനതറില്  0.15  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  തതവദദ്യുതറി  തചെലെവകള്
[34(2)] ഇനതറില് 2.55 ലെക്ഷയം രൂപയുയം മറട്ട് തചെലെവകള്-മററിനയം [34(3)] ഇനതറില് 4.43
ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക ഈ ശഗീര്ഷകതറില്  18.38  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-101-87―ഐ  .  ടെറി  .  ഐ  .-   കളുതടെ നവഗീകരണയം 

പകന വറിഹറിതപതപ്പോതടെപ്പോപയം സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതയം കൂടെറി കണക്കപ്പോക്കറിയപ്പോണട്ട് മലെമ്പുഴ
മണലെതറിലുള്ള  ഒരു  ഐ.ടെറി.ഐ.-യുതടെ  നവഗീകരണ  പവര്തനയം  ആരയംഭറിച്ചതതനയം  പസ്തുത
പവൃതറിക്കുള്ള തുക തപപ്പോപപപ്പോസലെറില് ഉള്തപടുതറിയറിട്ടുപണപ്പോതയനയം വകയറിരുതറിയ തുക
പണറിപൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  പരദപ്പോപ്തമപ്പോപണപ്പോതയനയം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  പസ്തുത
പവൃതറി  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറിയപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  ഉള്തപടെറില  എനട്ട്
ഇന്ഡസറിയല്  തടയറിനറിയംഗട്ട്  ആന്ഡട്ട്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  ഡയറകപററട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്
വറിശദഗീകരറിച.

ഐ.ടെറി.ഐ.-കളറിതലെ  നറിലെവറിലുള്ള  പടഡുകള്,  ഉപകരണങ്ങള്  എനറിവയുതടെ
നവഗീകരണതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക അപരദപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല് മറ്റു  തചെലെവകള്  [34]
ഇനതറില് 282.05 ലെക്ഷയം രൂപയുയം തചെറുകറിടെ മരപ്പോമത്തു പണറികള് [17] ഇനതറില് 117.95
ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ  ആതക  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യുവപ്പോന്
സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-03-101-76―വദപ്പോവസപ്പോയറിക  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുയം  പരറിശഗീലെകര്ക്കുയം  ആധുനറിക
തതപ്പോഴറില് പരറിശഗീലെനയം

വദപ്പോവസപ്പോയറിക  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുയം  പരറിശഗീലെകര്ക്കുയം  ആധുനറിക  തതപ്പോഴറില്

പരറിശഗീലെനയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  എ.വറി.ററി.എസട്ട്.  കളമപശരറി  എന
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സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട്  തമഡറിക്കല് റഗീ-ഇപമ്പഴട്ട്തമനട്ട്  [01(4)]  ഇനതറില്  2.32  ലെക്ഷയം രൂപയുയം

യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]  ഇനതറില്  1.54  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  സ്ഥലെയംമപ്പോറബത  [04(2)]

ഇനതറില് 0.34 ലെക്ഷയം രൂപയുയം അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം [04(4)] ഇനതറില് 0.43 ലെക്ഷയം

രൂപയുയം തടെലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  0.23  ലെക്ഷയം രൂപയുയം മററിനങ്ങള്

[05(4)]  ഇനതറില് 0.15  ലെക്ഷയം രൂപയുയം തചെറുകറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള് [17]  ഇനതറില്

2.39  ലെക്ഷയം രൂപയുയം മറട്ട്  തചെലെവകള് മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  3.67  ലെക്ഷയം രൂപയുയം

ഉള്തപതടെ  ആതക  11.07  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി

തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-101-74―വനറിതപ്പോ  തഎ.ടെറി.തഎ.-കള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കല്  (തതപ്പോഴറില്  പരറിശഗീലെനതറിതലെ

 ലെറിയംഗ വറിപവചെനയം ലെഘൂകരറിക്കല്) 

തതപ്പോഴറില്  പരറിശഗീലെനതറിതലെ  ലെറിയംഗവറിപവചെനയം  ലെഘൂകരറിക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിച്ചട്ട്

സ്ഥപ്പോപറിക്കുന വനറിതപ്പോ തഎ.ടെറി.തഎ.-കളുതടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി തമഡറിക്കല് റഗീ-ഇപമ്പഴട്ട്തമനട്ട്

[01(4)]  ഇനതറില്  2.3  ലെക്ഷയം രൂപയുയം യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]  ഇനതറില്  3.02  ലെക്ഷയം

രൂപയുയം  സ്ഥലെയംമപ്പോറബത  [04(2)]  ഇനതറില്  0.25  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം

അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം  [04(4)]  ഇനതറില്  0.39  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  തടെലെറിപഫപ്പോണ്

തചെലെവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  0.44  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഓഫഗീസട്ട്  തചെലെവകള്  [05(4)]

ഇനതറില് 0.40 ലെക്ഷയം രൂപയുയം പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം വസതപന്റുകളുയം [12] ഇനതറില് 1.65

ലെക്ഷയം രൂപയുയം  വവദദ്യുതറി തചെലെവകള്  [34(2)]  ഇനതറില്  0.54  ലെക്ഷയം രൂപയുയം മറട്ട്

തചെലെവകള്-മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  0.75  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ  ആതക  9.74

ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-101-73―ഭപ്പോഷപ്പോ നബ്യൂനപക്ഷ പപദശങ്ങളറിതലെ തഎ  .   ടെറി  .   തഎ  .-  കള് ശകറിതപടുതല് 

ഭപ്പോഷപ്പോ  നബ്യൂനപക്ഷ  പപദശമപ്പോയ  ഇടുക്കറി  ജറിലയറിതലെ  ചെറിതറിരപുരയം,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്

ജറിലയറിതലെ കുററിപക്കപ്പോല്,  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലയറിതലെ തകപ്പോഴറിഞപ്പോമ്പപ്പോറ  എനഗീ തഎ.ടെറി.തഎ.-

കള്ക്കുള്ള  തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണയം,  ഉപകരണ  സയംഭരണയം  എനറിവയനുവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  4.12  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന്

സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

989/2022.
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2230-03-101-70 ―തഎ  .   ടെറി  .   തഎ  .   തടയറിനറികള്ക്കുള്ള പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര പദതറി 

പസ്തുത  പദതറി  ബപ്പോധകമപ്പോകുന  ഐ.ടെറി.ഐ.-കളുതടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങതളക്കുററിച്ചട്ട്
സമറിതറി  ആരപ്പോഞപപപ്പോള്  എലപ്പോ  ഐ.ടെറി.ഐ.-കളറിലുയം  മുടയുയം  പപ്പോലുയം/പപപ്പോടഗീനുള്ള
മപറതതങറിലുയം ഭക്ഷണസപ്പോധനങ്ങള് ലെഭദമപ്പോകുന പദതറി,  ഉച്ചഭക്ഷണയം നല്കുന പദതറി
എനറിങ്ങതന രണട്ട് പദതറികളപ്പോണട്ട് ഇപപപ്പോള്  നറിലെവറിലുള്ളതതനയം  ഉച്ചഭക്ഷണയം നല്കുന
പദതറി  5  വനറിതപ്പോ  ഐ.ടെറി.ഐ.-കളറില്  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതതനയം  ഏറവയം
പറിപനപ്പോക്കയം  നറില്ക്കുന  ഇടുക്കറി,  വയനപ്പോടെട്ട്,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്  എനഗീ  ജറിലകളറിതലെ  എലപ്പോ
ഐ.ടെറി.ഐ.-യറിലുയം പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട് ജറിലയറിതലെ തകപ്പോഴറിഞപ്പോമ്പപ്പോറയറിലുയം നടെപ്പുവര്ഷയം ടെറി പദതറി
ആരയംഭറിക്കപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുനതണനയം വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ അററിയറിച.

തഎ.ടെറി.തഎ.  തടയറിനറികള്ക്കട്ട് നറിലെവറിലുള്ള പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര പദതറി തുടെരുനതറിനുയം
2021-22-തലെ  ബഡ്ജററില്  പഖദപ്പോപറിച്ച  ഇടുക്കറി,  വയനപ്പോടെട്ട്,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്  എനഗീ
ജറിലകളറിതലെ  തഎ.ടെറി.തഎ.-കള്ക്കുയം  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലയറിതലെ  തകപ്പോഴറിഞപ്പോമ്പപ്പോറ
തഎ.ടെറി.തഎ.-യ്ക്കുയം  ടെറി  പദതറിയുതടെ  ഗുണഫലെയം  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനുയം  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  6.8  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-101-68―പരസദയം  /   പബ്ളറിസറിററി  . 

വകുപറിതന  പരസദയം,  പചെരണയം  ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  5  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-03-101-65-03―വദപ്പോവസപ്പോയറിക  മൂലെദ  വര്ദറിത  പപപ്പോഗ്രപ്പോമറിനു  പവണറിയുള്ള
വനപുണദ ശപ്പോകഗീകരണയം   (  വസവട്ട്  ) 

നറിലെവറിലുള്ള ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതയം  3  ലെക്ഷയം രൂപയപ്പോയറിരറിതക്ക അധറികമപ്പോയറി  1282
ലെക്ഷയം  രൂപ  ആവശദതപപടെണതറിതന  ആവശദകതതയ  സയംബനറിച്ചട്ട്  സമറിതറി
ആരപ്പോഞപപപ്പോള് ആയതട്ട് പകന സര്ക്കപ്പോരറിതന പദതറിയപ്പോതണനയം തുക  പസററിതന പപ്പോന്
പദതറിയറില് വരുനതതലനയം വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ അററിയറിച. 

തതരതഞടുത തഎ.ടെറി.തഎ.-കളറില് വസവട്ട്  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോന് അനുവദറിച്ച
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  12.82  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 
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2230-03-101-56―വനപുണദ കര്മപസന 

തഎ.ടെറി.തഎ.-കളറില് വനപുണദ കര്മപസന രൂപഗീകരറിക്കുനതറിനട്ട് അനുവദറിച്ച തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  25  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-101-54―പകരള  പസറട്ട്  അപനറിസ്ഷറിപട്ട്  പപമപ്പോഷന്  സ് ക്കഗീയം    (  തക  .  എസട്ട്  .
എ  .  പറി  .  എസട്ട്  ) 

അപനറിസ്ഷറിപട്ട്  നല്കുന  തചെറുകറിടെ  വദവസപ്പോയ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കട്ട്  സപ്പോമ്പതറിക
സഹപ്പോയയം  നല്കുന  ഈ  പദതറിയട്ട്  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് 10  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-102-99―പദശഗീയ തതപ്പോഴറിലെഭദസന പരറിപപ്പോടെറികള് 

പദശഗീയ  തതപ്പോഴറിലെഭദസന  പരറിപപ്പോടെറികള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  തമഡറിക്കല്
റഗീ-ഇപമ്പഴട്ട്തമനട്ട്  [01(4)]  ഇനതറില്  10.55  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]
ഇനതറില് 6.3 ലെക്ഷയം രൂപയുയം സ്ഥലെയംമപ്പോറബത [04(2)] ഇനതറില് 0.4 ലെക്ഷയം രൂപയുയം
അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം  [04(4)]  ഇനതറില്  0.71  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  തവള്ളക്കരയം  [34(1)]
ഇനതറില്  0.36  ലെക്ഷയം രൂപയുയം വവദദ്യുതറി തചെലെവകള്  [34(2)]  ഇനതറില്  1.6  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം തടെലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവകള്  [05(3)]  ഇനതറില്  0.62  ലെക്ഷയം രൂപയുയം മററിനങ്ങള്
[05(4)] ഇനതറില് 0.75 ലെക്ഷയം രൂപയുയം പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുയം വസതപന്റുകളുയം [12] ഇനതറില്
7.5  ലെക്ഷയം രൂപയുയം തചെറുകറിടെ മരപ്പോമതട്ട് പണറികള്  [17]  ഇനതറില്  50  ലെക്ഷയം രൂപയുയം
തതപ്പോഴറില്പരവയം പപതദക പസവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള തചെലെവകള്  [28]  ഇനതറില്  7.3  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ  ആതക  86.09  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-102-98―തതപ്പോഴറിലെഭദസന പരറിശഗീലെന പദതറി ശകറിതപടുതല് 

പനപ്പോര്ക്ക,  ഇന്ഡസഗീസട്ട്  ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്തമനട്ട്  എനറിവയുതടെ  സഹകരണപതപ്പോതടെ
ആര്. ഐ. തസനറുകളറില് എയംപപപ്പോയബറിലെറിററി തസനറുകള് തുടെങ്ങുവപ്പോനുയം ഓപരപ്പോ ആര്.ഐ.
തസനറുകളറിലുയം തടയറിനറികള്ക്കട്ട് എയംപപപ്പോയബറിലെറിററി എന്ഹപ്പോന്തസ്മെനട്ട് പപപ്പോഗ്രപ്പോയം എനറിവ
ആരയംഭറിക്കുനതറിനുയം  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  35
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ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

4250-00-190-95 ―ഇകസററി സയംഭപ്പോവന   -   പകസട്ട്  

 KASE-തന വറിവറിധ പദതറികള്ക്കട്ട് അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് 7.1 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.  

4250-00-800-98―ഇന്ഡസറിയല്  തടയറിനറിയംഗട്ട്  വകുപറിതന  സപ്പോഫട്ട്  തടയറിനറിയംഗട്ട്
സയംവറിധപ്പോനയം വറികസറിപറിക്കല് 

ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ആധുനറിക  സപ്പോപങതറിക  വറിദദയറിലുയം  കപ്പോലെപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി  ഡറി.ജറി.ററി
പരറിഷ്കരറിക്കുന  പപ്പോഠദപദതറിയറിപന്മേലുയം  പരറിശഗീലെനയം  നല്കുനതറിനട്ട്  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  3  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 

4250-00-800-95―പുതറിയ ഐ  .  ടെറി  .  ഐ  .-  കള് സജ്ജഗീകരറിക്കുന 

കരുണപ്പോപുരയം,  ഏലെപപ്പോറ,  വപ്പോഴക്കപ്പോടെട്ട്,  കുളത്തുപ്പുഴ,  പപപ്പോരുവഴറി എനറിവയപ്പോണട്ട് പുതറിയ
ഐ.ടെറി.ഐ.-കള്  എനട്ട്  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര്  അററിയറിച.  പസ്തുത  പദതറിക്കപ്പോയറി  ആവശദതപട
തുക  പരദപ്പോപ്തമപ്പോകുപമപ്പോ  എന  ആശങ  സമറിതറി  അററിയറിച്ചപപപ്പോള്  അനുവദറിക്കതപട  തുക
തചെലെവഴറിച്ചതറിനുപശഷയം അഡഗീഷണല് ആതവറപസഷന് നല്കപ്പോതമനട്ട് വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര്
അററിയറിച. 

കഴറിഞ  വര്ഷയം  അനുവദറിച്ച  ഐ.ടെറി.ഐ.-കളുതടെ  തകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനുയം
ഉപകരണ  സയംഭരണതറിനുയം  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് 10  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-102-99 ―വദവസപ്പോയശപ്പോലെ ഡയറക ട്ട്ടെറപ്പോഫഗീസട്ട് 

ഫപ്പോകറഗീസട്ട് ആനട്ട് പബപ്പോയറിപലെഴട്ട് വകുപറിതന നടെതറിപറിനപ്പോയറി യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]
ഓഫഗീസട്ട്  തചെലെവകള്  [05]  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  [06],  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്
സയംരക്ഷണവയം  അറകുറപണറികളുയം  [21(2)]  പറി.ഒ.എല്.[45]  എനഗീ  ഇനങ്ങളറില്
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  16.76  ലെക്ഷയം  രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 
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2230-01-102-95―പജപ്പോലെറി സുരക്ഷറിതതസവയം ആപരപ്പോഗദ പവര്തനവയം 

ഈ ശഗീര്ഷകതറില് യപ്പോതപ്പോബത [04(1)] ഓഫഗീസട്ട് തചെലെവറിനങ്ങള് [05] പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  സയംരക്ഷണവയം  അറകുറപണറികളുയം  [21(2)]  പറി.ഒ.എല്.[45]  എനഗീ
ഇനങ്ങളറില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  കുറവപ്പോകയപ്പോല്  12.53  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-101-95―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്  ,   പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട് 

വദപ്പോവസപ്പോയറിക  ടറിബബ്യൂണല്  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  എന  സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട്  വപ്പോടെക,  കരയം,
നറികുതറി  [06]  ഇനതറില്  1.14  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-101-94―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്  ,   തകപ്പോലയം 

വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്,  തകപ്പോലയം എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട് വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി
[06] ഇനതറില് 10,000 രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-101-93―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി  ,     തകപ്പോലയം 

തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി, തകപ്പോലയം എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട് അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം [04(4)]
ഇനതറില്  1.5  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഓഫഗീസട്ട്  തചെലെവകള് മററിനയം  [05(4)]  ഇനതറില്  1.47
ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക  2.97  ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-01-101-92 ―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി  ,   പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട് 

തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി, പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട് എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട് ശമ്പളയം [01(1)] ഇനതറില്
3.35 ലെക്ഷയം രൂപയുയം ക്ഷപ്പോമബത  [01(2)] ഇനതറില് 34.68 ലെക്ഷയം രൂപയുയം വഗീട്ടുവപ്പോടെക,
അലെവന്സട്ട്  [01(3)]  ഇനതറില്  3.35  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  തമഡറിക്കല്  റഗീ-ഇപമ്പഴ ട്ട്സ് തമനട്ട്
[01(4)] ഇനതറില് 1.91 ലെക്ഷയം രൂപയുയം പവതനയം [02(1)] ഇനതറില് 0.7 ലെക്ഷയം രൂപയുയം
ക്ഷപ്പോമബത  [02(2)]  ഇനതറില്  0.7  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  മറട്ട്  അലെവന്സുകള്  [02(3)]
ഇനതറില്  0.01  ലെക്ഷയം രൂപയുയം യപ്പോതപ്പോബത [04(1)]  ഇനതറില്  0.93  ലെക്ഷയം രൂപയുയം
ഓഫഗീസട്ട്  തചെലെവകള് മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്  0.61  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ
ആതക  46.24  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 
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2230-01-101-91―തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി  ,   എറണപ്പോകുളയം 

തതപ്പോഴറില് പകപ്പോടെതറി, എറണപ്പോകുളയം എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട് വവദദ്യുതറി തചെലെവട്ട് [05(2)]

ഇനതറില്  0.15  ലെക്ഷയം രൂപയുയം തടെലെറിപഫപ്പോണ് ചെപ്പോര്ജ്ജട്ട്  [05(3)]  ഇനതറില്  0.1  ലെക്ഷയം

രൂപയുയം വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  [06]  ഇനതറില് 2  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക 2.25  ലെക്ഷയം

രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-101-86―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്  ,   ഇടുക്കറി 

വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്,  ഇടുക്കറി എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട്  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]

ഇനതറില് 2.12 ലെക്ഷയം രൂപയുയം അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം [04(4)] ഇനതറില് 1.45 ലെക്ഷയം

രൂപയുയം  ഓഫഗീസട്ട്  തചെലെവകള്  മററിനങ്ങള്  [05(4)]  ഇനതറില്  1.27  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം

പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹന  സയംരക്ഷണവയം  അറകുറപണറികളുയം  [21(2)]  ഇനതറില്  0.23  ലെക്ഷയം

രൂപയുയം പറി.ഒ.എല് [45] ഇനതറില് 2.52 ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക 7.59 ലെക്ഷയം

രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-01-101-80―വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്  ,   തറിരുവനന്തപുരയം 

വദപ്പോവസപ്പോയറിക ടറിബബ്യൂണല്, തറിരുവനന്തപുരയം എന സ്ഥപ്പോപനതറിനട്ട് വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ

വപ്പോടെക ഇനതറില് തുക അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  [97]  എന ഇനതറില്  3.6  ലെക്ഷയം

രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-02-001-99―എയംപപപ്പോയ ട്ട്തമനട്ട് എക ട്ട്സ്പചെഞ്ചുകള് 

എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  എകട്ട്പചെഞ്ചുകളുതടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  യപ്പോതപ്പോബത  [04(1)]

ഇനതറില്  0.5  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  വവദദ്യുതറി  തചെലെവകള്  [05(2)]  ഇനതറില്  5  ലെക്ഷയം

രൂപയുയം  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  [06]  ഇനതറില്  10  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  പമപ്പോപടപ്പോര്

വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളുയം [21(2)] ഇനതറില് 0.1 ലെക്ഷയം രൂപയുയം

ഉള്തപതടെ  ആതക  15.6  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി

തഗീരുമപ്പോനറിച. 
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2230-02-101-93-33―എയംപപപ്പോയ ട്ട്തമനട്ട്  എക ട്ട്സ്പചെഞ്ചുകളറില്  രജറിസര്  തചെയ
ഭറിനപശഷറിയുള്ളവര്ക്കപ്പോയുള്ള  പുനരധറിവപ്പോസവയം  പക്ഷമ  പവര്തനവയം
(  വകവലെദ  )-   സബ്സറിഡറികള്  

വകവലെദ പദതറി നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട്ട് അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-02-101-92―മള്ടറിപര്പസട്ട് പജപ്പോബട്ട് കബുകള് 

മള്ടറിപര്പസട്ട്  പജപ്പോബട്ട്  കബുകള്  എന  പദതറി  മുപഖന  സബ്സറിഡറി
നല്കുനതറിനപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 12 ലെക്ഷയം രൂപ ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-02-101-91-33―രജറിസര്  തചെയറിട്ടുള്ള  തതപ്പോഴറില്  രഹറിതരപ്പോയ  വറിധവകള്  /
ഉപപക്ഷറിക്കതപടവര്    /    പവര്പറിരറിഞവര്    /    അവറിവപ്പോഹറിതര്  /    വറിവപ്പോഹയം
കഴറിക്കപ്പോത   അമമപ്പോര് എനറിവര്ക്കുള്ള സസയയം        തതപ്പോഴറില്  പദതറി
—  സബ്സറിഡറികള് 

ശരണദ പദതറി പകപ്പോരയം വപ്പോയ ട്ട്പകള് അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന്
സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-02-101-89―പടറികജപ്പോതറി  പടറിക  വര്ഗ്ഗക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  പരറിശഗീലെനവയം  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയം
നല്കപ്പോന് പകനയം സ്ഥപ്പോപറിക്കല്

ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട്ട്  നല്കുന  വസതപന്റുകളുയം  ഫപ്പോക്കല്ററികള്ക്കുള്ള
ഓണപറററിയവയം  വര്ദറിപറിച്ചതറിനപ്പോല് മറ്റു  തചെലെവകള്-മററിനയം  [34(3)]  ഇനതറില്  1.479
ലെക്ഷയം രൂപ ഇക്കൗ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

6250-60-800-96―രജറിസര്  തചെയ  തതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോത  വറിധവകള്    /    വറിജനമപ്പോയ    /
വറിവപ്പോഹപമപ്പോചെറിത    /    അവറിവപ്പോഹറിതയപ്പോയ  സഗീ    /    അവറിവപ്പോഹറിതയപ്പോയ
അമ എനറിവര്ക്കുള്ള സസയയം തതപ്പോഴറില് പദതറി   (SARANYA) 

ശരണദ  പദതറി  മുപഖന  വപ്പോയ്പ  നല്കുനതറിനട്ട്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 
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2230-03-101-66-36 ―പകരള ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് പലെബര് ആനട്ട് എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്   -  

സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം 

കറിതലെയറില്  നറിലെവറിലുള്ള  സഗീമുകളറില്  കൂടുതല്  ഗപവഷണ  പഠനങ്ങളുയം

പസറിദഗീകരണങ്ങളുയം  ഉള്തപടുത്തുന  പവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്  1.7  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി

തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-101-66-31―പകരള  ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  പലെബര്  ആനട്ട്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്    -

സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം 

കറിതലെയറിതലെ  ജഗീവനക്കപ്പോരുതടെ  ശമ്പളവയം  ആനുകൂലെദങ്ങളുയം  മറട്ട്  തതദനയംദറിന

തചെലെവകള്ക്കുയം  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്

19.35  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2230-03-101-52―പകരള ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് പലെബര് ആനട്ട് എയംപപപ്പോയ്തമനറിതന    (KILE)

പദശഗീയ തലെതറിലുള്ള ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട് ആയറി  വറികസറിപറിക്കല് 

കറിതലെ കപ്പോമ്പസറിതന പദശഗീയ നറിലെവപ്പോരമുള്ള പരറിശഗീലെന ഗപവഷണ സ്ഥപ്പോപനമപ്പോയറി

ഉയര്ത്തുനതറിനുള്ള പവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്

ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്  1.9999  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2230-03-101-51―പകരള ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് പലെബര് ആനട്ട് എയംപപപ്പോയ്തമനറിതന   (KILE)

പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട് ജറിലയറിലുള്ള പപ്പോപദശറിക പകനയം 

കറിതലെയുതടെ  പവര്തനയം  മലെബപ്പോര്  പമഖലെയറിപലെക്കട്ട്  കൂടുതല്  വദപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനട്ട്

പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  റഗീജറിയണല്  തസനര്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇക്കൗ  ശഗീര്ഷകതറില്  14.99  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി

തഗീരുമപ്പോനറിച. 
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2230-01-103-10―ഓവര്സഗീസട്ട്  തഡവലെപട്ട്തമനട്ട്  ആനട്ട്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  പപമപ്പോഷന്
കണ്സള്ടനട്ട്സട്ട്   (  ഒതഡപറിസറി  )   ലെറിമറിറഡട്ട്  

ഒതഡതപക്കറിതന  2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത പദതറികളുതടെ നടെതറിപറിനട്ട്
അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 20 ലെക്ഷയം രൂപ ഇക്കൗ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം / ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  ― XVII

4202-02-800-95―ഐ  .  ടെറി  .  ഐ  .   തകടറിടെങ്ങള്  -  മരപ്പോമത്തു പണറികള് 

2018-19  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനുവദറിച്ച പുതറിയ ഐ.ടെറി.ഐ.-കള്ക്കുയം  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  ആരയംഭറിക്കുതമനട്ട്  പഖദപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  5  പുതറിയ ഐ.ടെറി.ഐ.-കള്ക്കുമുള്ള
പശപ്പോതലെ സക്കൗകരദതമപ്പോരുക്കല്,  തടയറിനറികള്ക്കട്ട്  ആവശദമപ്പോയ ഉപകരണ സയംഭരണയം,
അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലെവപ്പോരതറിലുള്ള  തകടറിടെനറിര്മപ്പോണയം  എനറിവയട്ട്  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  11.97  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന്
സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  ― XVIII 

2210-01-102-99―ഭരണവറിഭപ്പോഗയം 

ഇന്ഷുറന്സട്ട് തമഡറിക്കല് സര്വ്വഗീസസട്ട് ഡയറകറുതടെ ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങള് വപ്പോങ്ങല് 21[1]  ഇനതറില് 10 ലെക്ഷയം രൂപയുയം വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ  [99]
ഇനതറില് 2.5 ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉള്തപതടെ ആതക 12.5 ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2210-01-102-98―ഡറിതസ്പെന്സററികള് 

ഡറിതസ്പെന്സററികളറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്
സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളുയം  [21(2)]  ഇനതറില്  2.34  ലെക്ഷയം രൂപയുയം തവള്ളക്കരയം
[34(1)]  ഇനതറില്  10  ലെക്ഷയം രൂപയുയം പറി.ഒ.എല്. [45]  ഇനതറില്  4  ലെക്ഷയം രൂപയുയം
ഉള്തപതടെ  ആതക  16.34  ലെക്ഷയം  രൂപ   ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 

989/2022.
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2210-01-102-96―ഇ  .  എസട്ട്  .  ഐ  .-  യുതടെ  കഗീഴറിലുള്ള  പപതദക  ഘടെക  പദതറികള്ക്കുള്ള

തചെലെവട്ട്

ഇ.എസട്ട്.ഐ.യുതടെ കഗീഴറിലുള്ള പപതദക ഘടെക പദതറികളുതടെ 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷതത നടെതറിപറിനപ്പോയറി ഡ്രൈഗ്സുയം ഡ്രൈസറിയംഗ്സുയം [01]  ഇനതറില് 19  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം

തമഡറിക്കല് റഗീ-ഇപമ്പഴട്ട്തമനട്ട്  [04]  ഇനതറില് 5  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം വപ്പോഹനയം വപ്പോങ്ങല് [05]

ഇനതറില്  0.9999  ലെക്ഷയം രൂപയുയം  യൂണറിതറപ്പോനറിനട്ട്  25,000  രൂപയട്ട്  മുകളറില് തചെലെവട്ട്

വരുന യപനപ്പോപകരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങല്  [07] ഇനതറില് 6 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ഇ.എസട്ട്.ഐ

പദതറികള്ക്കട്ട് വവദദസുരക്ഷ നല്കുനതറിനട്ട് പവണറിയുള്ള തചെലെവട്ട് [12] ഇനതറില് 2.03

പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ  ആതക  33.0299  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

സമറിതറി ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം 3.35-നട്ട് പയപ്പോഗയം പറിരറിഞ. 

23-6-2021-തലെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട് 

വറിദബ്യൂച്ഛകറിയുയം തതപ്പോഴറിലുയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി-VII

2021  ജൂണ്  23-ാം തഗീയതറി ബുധനപ്പോഴ രപ്പോവറിതലെ  11.30-നട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ സമുച്ചയതറിതലെ

'3  എ'  സപമളന  ഹപ്പോളറില്  സമറിതറി  തചെയര്മപ്പോനുയം  ഉക്കൗര്ജ്ജ  വകുപ്പുമനറിയുമപ്പോയ

ശഗീ.തക. കൃഷ്ണന്കുടറിയുതടെ അദദക്ഷതയറില് പയപ്പോഗയം പചെര്ന.  

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള്  : 

1. ശഗീ.എ.തക.എയം. അഷ്റഫട്ട്, എയം.എല്.എ.

2. ശഗീ. എയം.എയം. മണറി, എയം.എല്.എ.

3. ശഗീ. പറി. നന്ദകുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

4. ശഗീ. എ. പഭപ്പോകരന്, എയം.എല്.എ.

5. ശഗീ.വപ്പോഴൂര് പസപ്പോമന്, എയം.എല്.എ. 

ഗൂഗറിള് മഗീറട്ട് മുപഖന പതങടുത അയംഗങ്ങള് 

1. ശഗീ. അന്വര് സപ്പോദതട്ട്,  എയം.എല്.എ.

2. ശഗീ. തക.തക. രപ്പോമചെനന്,  എയം.എല്.എ. 
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നറിയമസഭപ്പോ തസക്രെപടററിപയറട്ട്

1. ശഗീമതറി എസട്ട്. ജയശഗീ, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി.

2. ശഗീ. ഹരറി വറിശസന്, തഡപബ്യൂടറി തസക്രെടററി.

3. ശഗീ. ജയകുമപ്പോര് ജറി., അണര് തസക്രെടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്

1. ശഗീ. ബറി. അപശപ്പോകട്ട്, തസക്രെടററി, ഊര്ജ്ജ വകുപട്ട്.

2. ശഗീമതറി ററി. നറിതപ്പോ കുമപ്പോരറി, തസ്പെഷദല് തസക്രെടററി, ധനകപ്പോരദവകുപട്ട്

3. ശഗീ. പറി. കുമപ്പോരന്, ഡയറകര്, പകരള സയംസ്ഥപ്പോന വവദദ്യുതറി പബപ്പോര്ഡട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട്

4. ശഗീ. ആര്. ഹരറികുമപ്പോര്, ഡയറകര്, എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട്ട് തസനര്

5. ശഗീ. സുശഗീല് കുമപ്പോര്, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി, ധനകപ്പോരദവകുപട്ട്.

6. ശഗീ. അനഗീഷട്ട് എസട്ട്. പസപ്പോദട്ട്, ചെഗീഫട്ട് എകറികബ്യൂടഗീവട്ട് ഓഫഗീസര്, ഏജന്സറി പഫപ്പോര്-
പനപ്പോണ് കണ്തവന്ഷണല് എനര്ജറി ആനട്ട് റൂറല് തടെപകപ്പോളജറി (അതനര്ടട്ട്) 

7. ശഗീമതറി പലെഖ ജറി., ചെഗീഫട്ട് ഇപനണല് ഓഡറിറര് & കമ്പനറി തസക്രെടററി, പകരള - 
സയംസ്ഥപ്പോന വവദദ്യുതറി പബപ്പോര്ഡട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട് 

8.  ശഗീ.  അനറില്കുമപ്പോര്  വറി.  സറി.,  ചെഗീഫട്ട്  ഇലെകറിക്കല് ഇന്തസ്പെകര്,  ഇലെകറിക്കല്  
ഇന്തസ്പെകപററട്ട് 

9. പഡപ്പോ. സുഭപ്പോഷട്ട് ബപ്പോബു ബറി. വറി., രജറിസപ്പോര്, എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട്ട് തസനര്  

10. ശഗീ. വറിപനപ്പോദട്ട് കുമപ്പോര് വറി., ഫറിനപ്പോന്സട്ട് ഓഫഗീസര്, പകരള സയംസ്ഥപ്പോന വവദദ്യുതറി 
പബപ്പോര്ഡട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട് 

11.  ശഗീ.  ബറിജു ആര്.,  ഫറിനപ്പോന്ഷദല് അ വഡസസര്,  പകരള സയംസ്ഥപ്പോന വവദദ്യുതറി  
പബപ്പോര്ഡട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട്.

 സമറിതറി 2021-2022 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ബഡ്ജററില് ഉള്തപട ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
നമ്പര് XXXIX-തന സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന നടെത്തുകയുയം ബനതപട ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില് നറിനട്ട്
തതളറിതവടുപട്ട് നടെത്തുകയുയം തചെയ. ചെര്ച്ചയുതടെ പൂര്ണ്ണരൂപയം ചുവതടെ പചെര്ക്കുന.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്―XXXIX (വവദദ്യുത പദതറികള്)

പകരള പസറട്ട് ഇലെകറിസറിററി പബപ്പോര്ഡട്ട് ലെറിമറിറഡറിതന പദതറികള്ക്കുപവണറി 2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ബഡ്ജററില്  1093.75  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട്ട്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതതനയം 2019-20-ല് 292 പകപ്പോടെറി വകയറിരുതറിയതറില് 17 പകപ്പോടെറിയുയം
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2020-21-ല്  478  പകപ്പോടെറി  രൂപ വകയറിരുതറിയതറില്  30  പകപ്പോടെറി   രൂപയുമപ്പോണട്ട്  ററിലെഗീസട്ട്
തചെയതതനയം  ഇതവണ  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  മുഴുവനുയം  അനുവദറിക്കണതമനയം
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല് വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ അററിയറിച.

നബപ്പോര്ഡറില്  നറിനയം  അനുവദറിക്കുന  തുക  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-നട്ട്
ലെഭദമപ്പോക്കപ്പോതതട്ട് സയംബനറിച്ചട്ട് സമറിതറി ആരപ്പോഞപപപ്പോള് നബപ്പോര്ഡട്ട്  4% പലെറിശയട്ട് വപ്പോയ്പ
അനുവദറിച്ചറിട്ടുതണനയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്  പജപ്പോലെറി  നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ  പശഷയം  തുക  
റഗീ-ഇയംപബഴട്ട്തമനറിനപ്പോയറി  ഗവണ്തമനറിപലെക്കട്ട്  അയയ്ക്കുപമ്പപ്പോള് നബപ്പോര്ഡറില്  നറിനട്ട്  പസ്തുത
തുക  ഗവണ്തമനറിനട്ട്  ലെഭറിക്കുതമനയം  പലെപപപ്പോഴുയം  ബ ഡ്ജററില്  തുക
വകയറിരുതപ്പോതതുതകപ്പോണട്ട്  ഗവണ്തമനറില്  നറിനയം  തുക  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-നട്ട്
ററിലെഗീസട്ട് തചെയട്ട് നല്കപ്പോററിതലനയം ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ പബപ്പോധദതപടുതറി. 

ബഡ്ജററില്  തുക  വകയറിരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-തന  ഭപ്പോഗത്തു
നറിനണപ്പോയ  ശമങ്ങതളക്കുററിച്ചട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞപപപ്പോള്  ആയതറിനപ്പോയറി
ശമറിച്ചറിട്ടുതണങറിലുയം സപ്പോമ്പതറിക പതറിസനറിമൂലെയം തുക ററിലെഗീസട്ട് തചെയ്യപ്പോന് കപ്പോലെതപ്പോമസയം
വരപ്പോറുതണനട്ട് വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ അററിയറിച.

2801-80-101-99―വറിദദ്യുച്ഛകറി  സക്കൗജനദ  നറിരക്കറില്  വറിതരണയം  തചെയ്യുനതറിനട്ട്
വറിദദ്യുച്ഛകറി പബപ്പോര്ഡറിനുള്ള ദ്രവദസഹപ്പോയയം 

പകരള  പസറട്ട്  ഇലെകറിസറിററി  തറഗുപലെറററി  കമഗീഷന്  ഫറികട്ട്  തചെയ്യുന  തപ്പോരറിഫട്ട്
വര്ദനയറില്  നറിനയം  ചെറിലെ  വറിഭപ്പോഗക്കപ്പോതര  സര്ക്കപ്പോര്  ഒഴറിവപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  തപ്പോരറിഫറില്
ഉണപ്പോകുന  കുറവട്ട്  അഡസപ്പോന്സട്ട്  സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി  നല്കണതമന  വദവസ്ഥപകപ്പോരയം
ഗവണ്തമനട്ട്  ഒരു  മപ്പോസയം  32  പകപ്പോടെറിപയപ്പോളയം  രൂപ  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-നട്ട്
നല്കുനതറിനുപകരയം  പബപ്പോര്ഡട്ട്  സര്ക്കപ്പോരറിനു  നല്പകണ  ഇലെകറിസറിററി  ഡബ്യൂടറിയുമപ്പോയറി
തടറിക്കറിഴറിക്കുകയപ്പോണട്ട് തചെയ്യുനതതനയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-  തന കണക്കുകളറില് ഇതട്ട്
കൃതദമപ്പോയറി  വരവട്ട്  വയ്ക്കുനതണങറിലുയം  സര്ക്കപ്പോര് തലെതറില് തപപ്പോപഫപ്പോര്മ അഡ്ജസട്ട്തമനട്ട്
പലെപപപ്പോഴുയം നടെക്കുനറിതലനയം 2020 വതരയുള്ള കണക്കുകള് അക്കക്കൗണനട്ട് ജനറല് ഓഡറിറട്ട്
തചെയറിട്ടുതണനയം  ഇലെകറിസറിററി  ഡബ്യൂടറിയറില്  അഡ്ജസട്ട്  തചെയ്യുന  തുകയപ്പോയതുതകപ്പോണട്ട്
ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട് ഇതട്ട് ബഡ്ജററില് ഉള്തപടുത്തുനറിലപ്പോതയനയം ബഡ്ജററിതലെ പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഇനതറില്  ഇതട്ട്  ഉള്തപടുതറി  തുക  വര്ദറിപറിച്ചട്ട്  നല്കണതമനയം  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര്
സമറിതറിപയപ്പോടെട്ട് ആവശദതപട്ടു.

പതറിമപ്പോസ ഉപപഭപ്പോഗയം  120  യൂണറിററില് തപ്പോതഴയുള്ള ഗപ്പോര്ഹറിക ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കതളയുയം
കപ്പോര്ഷറിക  ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കതളയുയം  തപ്പോരറിഫട്ട്  വര്ദനയറില്  നറിനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതു  മൂലെമുള്ള
നഷ്ടയം നറികതപ്പോനുള്ള സബ്സറിഡറി  2021-22  വര്ഷതറില് തുടെരുനതറിനട്ട്  768.24  പകപ്പോടെറി
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രൂപയുയം 20 യൂണറിറട്ട് വതര വവദദ്യുതറി ഉപപഭപ്പോഗമുള്ള ഗപ്പോര്ഹറിക ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കതള വവദദ്യുതറി
ചെപ്പോര്ജ്ജട്ട് അടെയ്ക്കുനതറില് നറിനട്ട് ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതട്ട് മൂലെമുള്ള നഷ്ടയം നറികതപ്പോനുള്ള സബ്സറിഡറി
2021-22-ല്  തുടെരുനതറിനട്ട്  80  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉള്തപതടെ  769.04  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2801-80-101-92―പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയറില്  നറിനയം  ലെഭറിപക്കണ  വവദദ്യുതറി
ചെപ്പോര്ജ്ജറിതന  കുടെറിശറിക  എഴുതറി  തള്ളറിയതു  മൂലെമുണപ്പോയ  നഷ്ടയം
പരറിഹരറിക്കുനതറിനട്ട്  പകരള  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിദദ്യുച്ഛകറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്
നല്കുന ധനസഹപ്പോയയം 

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയറില് നറിനയം ലെഭറിപക്കണ വവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജ്ജറിതന കുടെറിശറിക
എഴുതറിതള്ളറിയതട്ട്  മൂലെമുണപ്പോയ  നഷ്ടയം  പരറിഹരറിക്കുനതറിനട്ട്  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിദദ്യുച്ഛകറി
പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  നല്കുന ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  52.4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ ശഗീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2801-80-101-91―നവഗീകരണ നറിധറി   (  ഊര്ജ്ജ സമ്പപ്പോദദ ഏപകപ്പോപന സമറിതറി  ) 

ഇ.ആര്.പറി,  വടെഡല്  പവവട്ട്  എനര്ജറി,  സ്മെപ്പോര്ടട്ട്  ഗ്രറിഡട്ട്  തകപ്പോച്ചറി,  വറി.ജറി.എഫട്ട്
തപന്ഡറിയംഗട്ട്, മറട്ട് പുനരപ്പോവര്തക പദതറികള് തുടെങ്ങറിയവയ്ക്കുയം ടപ്പോന്സ് മറിഷന് വലെനുകളുതടെ
അറകുറപണറികള്  തപതടനട്ട്  കതണത്തുനതറിനട്ട്  പഡ്രൈപ്പോണ്  വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  മറ്റുമപ്പോയറി
നവഗീകരണ നറിധറിയറിനതറില് കൂടുതല് തുക ആവശദമുതണനട്ട് സമറിതറിതയ അററിയറിച.  

2017-18,  2018-19,  2019-20  എനഗീ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷങ്ങളറില്
പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയ ഇപനപ്പോപവഷന്  &  എപസപ്പോടട്ട്  പവര്തറികള്ക്കപ്പോയറി  12.500054  പകപ്പോടെറി
രൂപ ഈ ശഗീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2801-80-190-99―നറിയമസഭപ്പോ മണലെ ആസ്തറി വറികസന പദതറികള് 

എയം.എല്.എ.  ഫണട്ട്  അനുവദറിക്കുന  പദതറികളുമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  വവദദ്യുതറി
പബപ്പോര്ഡട്ട് സസഗീകരറിക്കുന നടെപടെറികളുതടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങതളക്കുററിച്ചട്ട് സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട്ട്
നറിപയപ്പോജക മണലെ ആസ്തറി വറികസന ഫണറില് ഉള്തപടുതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന പവൃതറികളുതടെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം  ഭരണപരമപ്പോയ  അനുമതറിയുയം  ലെഭദമപ്പോയപശഷയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.-എല് തചെയ്യുന
പവൃതറികള്ക്കട്ട്  ധനകപ്പോരദവകുപപ്പോണട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദറിക്കുനതതനയം  ആസ്തറി  വറികസനയം
സയംബനറിച്ച  തചെലെവകള്ക്കപ്പോയറി  മുന്കൂറപ്പോയറി  ലെഭറിക്കുന  തുക  എയം.എല്.എ.-മപ്പോരുതടെ
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തസ്പെഷദല് തഡവലെപ്തമനട്ട് ഫണറില് നറിനയം കളകര് ററിലെഗീസട്ട് തചെയതകപ്പോടുക്കുനതപ്പോതണനയം
ഭരണപ്പോനുമതറി  ലെഭദമപ്പോയപശഷയം  വവദദ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡട്ട്  നടെതറിയ  പവൃതറികള്ക്കട്ട്  3.78
പകപ്പോടെറി  രൂപ  തചെലെവപ്പോയറിട്ടുതണനയം  ബഡ്ജററില്  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട്ട്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതതനയം മുന് വര്ഷങ്ങളറില് ബഡ്ജററില് തുക വകയറിരുതപ്പോതതുതകപ്പോണട്ട് ഫണട്ട്
ലെഭദമപ്പോയറിടറിലപ്പോതയനയം  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച.  എയം.എല്.എ.  ഫണട്ട്
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  തചെയ്യുന  പവൃതറികള്  എലപ്പോ  മണലെങ്ങളറിലുയം  പൂര്തഗീകരറിക്കണതമനട്ട്
സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

നറിയമസഭപ്പോ  മണലെ  ആസ്തറി  വറികസന  പദതറിയറില്  ഉള്തപടുതറിയ  11
പവര്തറികള്ക്കപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശഗീര്ഷകതറില്
3.5 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

4801-80-101-98―നറിയമസഭപ്പോ മണലെ ആസ്തറി വറികസന പദതറി ഉപപയപ്പോഗറിചതകപ്പോണ്ടുള്ള
സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതഗീകരണയം 

നറിയമസഭപ്പോ  മണലെ  ആസ്തറി  വറികസന  പദതറി  ഉപപയപ്പോഗറിചതകപ്പോണ്ടുള്ള  സമ്പൂര്ണ്ണ
വവദദ്യുതഗീകരണ  പദതറിക്കപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില്  4.616445  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2801-80-101-83―ഇടെമണ്    -  തകപ്പോച്ചറി  തസകററിതലെ    400      തക  .  വറി  .    ടപ്പോന്സ്മെറിഷന്    തതലെനറിനു
പവണറിയുള്ള നഷ്ടപരറിഹപ്പോര പപ്പോപക്കജട്ട് 

2015-തലെ  G.O.(MS)No.29/2015/PD dated,  Thiruvananthapuram, 30-7-2015
ഉതരവട്ട്  വഴറി  പഖദപ്പോപറിച്ച  നഷ്ടപരറിഹപ്പോര  പപ്പോപക്കജട്ട്   അടെറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോക്കറി  പണറി
പുനരപ്പോരയംഭറിച്ച  ഇടെമണ്-തകപ്പോച്ചറി  400  തക.വറി.  ടപ്പോന്സ്മെറിഷന്തതലെന്  വലെറിക്കുനതറിനുള്ള
നഷ്ടപരറിഹപ്പോരതറില് ഗവണ്തമനറില് നറിനയം ലെഭറിപക്കണ തുകയപ്പോയ 128 പകപ്പോടെറി രൂപയറില്
3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഗീര്ഷകതറില്
125 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  തുക  വകയറിരുതറിയതുയം  ഇപപപ്പോള്
നടെനതകപ്പോണറിരറിക്കുനതുമപ്പോയ തപ്പോതഴപറയുന പദതറികള്ക്കട്ട്  മുമ്പുണപ്പോയറിരുന ശഗീര്ഷകയം
പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട്ട്  തപ്പോതഴപറയുയം  പകപ്പോരയം  തുക വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന്
സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 
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6801-00-190-85―ജലെവവദദ്യുത പദതറികള്   /   പസപ്പോളപ്പോര് പദതറികള്

ജലെവവദദ്യുത പദതറികള് / പസപ്പോളപ്പോര് പദതറികള് എനറിവയുതടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങതള
ക്കുററിച്ചട്ട് സമറിതറി ആരപ്പോഞപപപ്പോള് അപര്കലപ്പോര്-2MW,  തപരുവണ്ണപ്പോമൂഴറി-6MW  എനഗീ  2
ജലെവവദദ്യുത  പദതറികളുയം  4  പസപ്പോളപ്പോര്  പദതറികളുമടെക്കയം  ആതക  6  പദതറികളപ്പോണുള്ളതതനയം
പസപ്പോളപ്പോര്  പദതറികള് പൂര്തഗീകരറിച്ചട്ട്  യൂടറിവലെപസഷന് സര്ടറിഫറിക്കറട്ട്  സര്ക്കപ്പോരറിപലെക്കട്ട്
നല്കറിയറിട്ടുതണനയം അപര്  കലപ്പോര് ജലെവവദദ്യുത പദതറി രണട്ട് മപ്പോസതറിനകയം കമഗീഷന്
തചെയ്യപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുതമനയം  തപരുവണ്ണപ്പോമൂഴറി  ജലെവവദദ്യുത  പദതറിയുതടെ  പവൃതറി
നലരഗീതറിയറില്  പുപരപ്പോഗമറിക്കുനതണനയം  പസപ്പോളപ്പോര്  പദതറികളറില്  നറിനയം  വവദദ്യുതറി
ഉത്പപ്പോദനയം തുടെങ്ങറിയറിട്ടുതണനയം ഭൂമറിശപ്പോസപരമപ്പോയ പശ്നങ്ങള് ധപ്പോരപ്പോളമുള്ളതറിനപ്പോല് അപര്
കലപ്പോര് പദതറിയുതടെ ആദദ ഘടതറിനട്ട് കുറച്ചട്ട് കപ്പോലെതപ്പോമസയം വനതവനയം എനറിരുനപ്പോലുയം
അപര്  കലപ്പോര്  പദതറിയറില്  നറിനയം  രണട്ട്  മൂനട്ട്  മപ്പോസതറിനുള്ളറില്  വവദദ്യുതറി
ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുതമനയം വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ അററിയറിച. വവദദ്യുത
പദതറികതളലപ്പോയം സമയബനറിതമപ്പോയറി നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി കൃതദമപ്പോയ ആക്ഷന് പപ്പോന്
തയ്യപ്പോറപ്പോക്കപ്പോന് തഗീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുതണനട്ട് ബഹ. സമറിതറി തചെയര്മപ്പോന് അററിയറിച. 

തചെറുകറിടെ ജലെവവദദ്യുത പദതറി/പസപ്പോളപ്പോര് പദതറി സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള വപ്പോയ്പയപ്പോയറി
തക.എസട്ട്.ഇ.  പബപ്പോര്ഡട്ട്  ലെറിമറിറഡറിനട്ട്  തചെലെവപ്പോയ തുക നല്കുനതറിനട്ട്  (പഴയ ശഗീര്ഷകയം
6801-00-190-85)(പപ്പോന്)  87.8963  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.  

4801-80-101-99―മുടതറ സബട്ട് പസഷന്

തറിരുവനന്തപുരയം  ജറിലയറിതലെ  മുടതറയറില്  110  തക.വറി  സബട്ട്  പസഷന്
നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  2015-16-തലെ ബഡ്ജററില് ഉള്തപടുതറി തുക അനുവദറിചതവങറിലുയം
ഭൂമറി  വകമപ്പോറപ്പോതതറിനപ്പോല് തുക തറിരറിച്ചടെയ്പക്കണറിവനതവനയം  28-5-2020-ല് പദതറി
പൂര്തഗീകരറിതച്ചങറിലുയം  സര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതയം  ഇതുവതര  ലെഭദമപ്പോയറിടറിതലനയം  ആയതറിനപ്പോല്
അധറികതുക അനുവദറിക്കണതമനയം ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് ആവശദതപട്ടു.

തറിരുവനന്തപുരയം ജറിലയറിതലെ മുടതറയറിതലെ 110 തക.വറി സബട്ട് പസഷന് നറിര്മപ്പോണയം
പൂര്തഗീകരണതറിനട്ട്  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതയം  -   (പഴയ  ശഗീര്ഷകയം  4801-80-101-99-
മുടതറ  സബ്പസഷന്)  (പപ്പോന്)  ആയറി  41.6319  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

സമറിതറി  മുമ്പപ്പോതക ലെഭദമപ്പോക്കുന കുററിപ്പുകളറിതലെ ചെറിലെ പകപ്പോളങ്ങളറില് തുക മപ്പോററിയപ്പോണട്ട്
പരഖതപടുതറിയറിട്ടുള്ളതതനട്ട് ചൂണറിക്കപ്പോടറിയ സമറിതറി പസ്തുത കുററിപട്ട്  അയയ്ക്കുനതറിനട്ട്  മുമ്പട്ട്
ഉതരവപ്പോദറിതതപടവര് പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോതതുതകപ്പോണപ്പോണട്ട് ഇപകപ്പോരയം സയംഭവറിക്കുനതതനട്ട്



80

വറിലെയറിരുത്തുകയുയം  ഇതരതറിലുള്ള  നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയ  സമഗീപനയം  സസഗീകരറിച്ചതറിതന
കപ്പോരണതമതന്തനട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥപരപ്പോടെട്ട് ആരപ്പോയുകയുയം തചെയ.

സമപ്പോഹരറിച്ച  വറിവരങ്ങള്  വകുപട്ട്  തസക്രെടററിക്കട്ട്  സമര്പറിക്കുകയുയം  വകുപട്ട്  മറട്ട്
വറിവരങ്ങള് കൂടെറി  പശഖരറിച്ചട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ  തസക്രെപടററിയററിപലെയട്ട്  പനരറിടട്ട്  അയയ്ക്കുകയുമപ്പോണട്ട്
തചെയതതനയം  പമലെറില്  സമറിതറിക്കട്ട്  ലെഭദമപ്പോക്കുന  വറിവരങ്ങള്  ആവര്തറിച്ചട്ട്
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതപ്പോതണനയം  ഇതരയം  പറിഴവകള്  ആവര്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന്  ശമറിക്കുതമനയം
വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിക്കട്ട് ഉറപ്പുനല്കറി.

ദഗീന്ദയപ്പോല് ഉപപ്പോദദപ്പോയ ഗ്രപ്പോമപജദപ്പോതറി പയപ്പോജന (ഡറി.ഡറി.യു.ജറി.തജ.വവ) സയംസ്ഥപ്പോന
വറിഹറിതയം  (പഴയ  ശഗീര്ഷകയം  2801-80-101-87)  (പപ്പോന്)  ആയറി  48.30  പകപ്പോടെറി  രൂപ
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.

സയംപയപ്പോജറിത ഊര്ജ്ജ വറികസന പദതറി (ഐ.പറി.ഡറി.എസട്ട്.) സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതയം
(പഴയ ശഗീര്ഷകയം  2801-80-101-86) (പപ്പോന്)  ആയറി  59.21  പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

RGGVY  –  സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതയം  (പഴയ ശഗീര്ഷകയം  2801-80-101-90)  (പപ്പോന്)
ആയറി 2.44 പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

സയംസ്ഥപ്പോനതത  ബറി.പറി.എല്  വറിഭപ്പോഗതറില്  വരുന  പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗ
ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കളുതടെ  സുരക്ഷ  മുന്നറിര്തറി  അവരുതടെ  വഗീടുകളറില്  ELCB  സയംവറിധപ്പോനയം
സക്കൗജനദമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിതന  ആദദഘടയം  എന  നറിലെയറില്  പടറികജപ്പോതറി/
പടറികവര്ഗ്ഗ വറിഭപ്പോഗതറില്തപടുന  30,000  കുടുയംബങ്ങള്ക്കട്ട്  ELCB  ഏര്തപടുത്തുനതറിനട്ട്
പുതറിയ  ശഗീര്ഷകയം  അനുവദറിച്ചട്ട്  ആയതറിപലെക്കട്ട്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.  

2810-00-800-99―ഗ്രപ്പോമഗീണ  സപ്പോപങതറിക  വറിദദയുയം  പപ്പോരമ്പപരദതര  ഉക്കൗര്ജ്ജ
ഏജന്സറിയുയം   (  അതനര്ടട്ട് ധനസഹപ്പോയയം   ) 

അതനര്ടറിതന  വറിവറിധ  പദതറികള്  നടെപപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  ശമ്പളയം,  ശമ്പളകുടെറിശറിക,
യപ്പോതപ്പോതചെലെവട്ട്,  വപ്പോടെകകള്,  ഓഫഗീസട്ട്  തചെലെവട്ട്  എനറിവ  ഉള്തപതടെയുള്ള
ഭരണതചെലെവകള്ക്കപ്പോയറി  7.1627  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

2810-00-800-93―എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട്ട് തസനര് ധനസഹപ്പോയയം 

എനര്ജറി  മപ്പോപനജ് തമനട്ട്  തസനററിതലെ  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ശമ്പളയം  നല്കുനതറിനുയം  മറട്ട്
തതദനയംദറിന  തചെലെവകള്ക്കുയം  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശഗീര്ഷകതറില് 2.5428 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അനുവദറിക്കണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.
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സമറിതറി 2021 ജൂവലെ 1, 2 തഗീയതറികളറില് ഇടുക്കറി ജറിലയറിതലെ മൂലെമറയം പവര്ഹക്കൗസട്ട്,

PETARC  (Power  Engineers  Training  and  Research  centre)  ഇടുക്കറി  ഡപ്പോയം,

പള്ളറിവപ്പോസല് ഡപ്പോയം എനറിവ സന്ദര്ശറിക്കപ്പോന് തഗീരുമപ്പോനറിച. 

പയപ്പോഗയം ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം 12.10-നട്ട്  പറിരറിഞ. 

30-6-2021-തലെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട് 

വറിദബ്യൂച്ഛകറിയുയം തതപ്പോഴറിലുയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി-VII

2021  ജൂണ്  30-ാം തഗീയതറി ബുധനപ്പോഴ രപ്പോവറിതലെ  11.30-നട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ സമുച്ചയതറിതലെ  '4  എ'

സപമളന  ഹപ്പോളറില്  സമറിതറി  തചെയര്മപ്പോനുയം  ഉക്കൗര്ജ്ജ  വകുപ്പുമനറിയുമപ്പോയ

ശഗീ.തക. കൃഷ്ണന്കുടറിയുതടെ അദദക്ഷതയറില് പയപ്പോഗയം പചെര്ന. തദവസരതറില് സമറിതറിയുതടെ

എകട്ട്-ഒഫറിപഷദപ്പോ  അയംഗവയം  തപപ്പോതുവറിദദപ്പോഭദപ്പോസവയം  തതപ്പോഴറിലുയം  വകുപ്പുമനറിയുമപ്പോയ

ശഗീ. വറി. ശറിവന്കുടറിയുയം ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന. 

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള്  : 

1. ശഗീ. എ.തക.എയം. അഷ്റഫട്ട്, എയം.എല്.എ.

2. ശഗീ. പറി. നന്ദകുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

3. ശഗീ. എ. പഭപ്പോകരന്, എയം.എല്.എ.

4. ശഗീ. വപ്പോഴൂര് പസപ്പോമന്, എയം.എല്.എ. 

ഗൂഗറിള് മഗീറട്ട് മുപഖന പതങടുത അയംഗങ്ങള് 

1. ശഗീ. അന്വര് സപ്പോദതട്ട്,  എയം.എല്.എ.

2. ശഗീ. എയം. എയം. മണറി, എയം.എല്.എ.

3. ശഗീ. തക. തക. രപ്പോമചെനന്,  എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രെപടററിപയറട്ട്

1. ശഗീമതറി എസട്ട്. ജയശഗീ, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി

2. ശഗീ. ഹരറി വറിശസന്, തഡപബ്യൂടറി തസക്രെടററി

3. ശഗീ. ജയകുമപ്പോര് ജറി., അണര് തസക്രെടററി .

989/2022.
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ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്

1. പഡപ്പോ. ചെറിത എസട്ട്., കമഗീഷണര്, പലെബര് കമഗീഷണപററട്ട്

2. ശഗീ. ഡറി. ലെപ്പോല്, അഡഗീഷണല് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്

3. ശഗീമതറി  ശഗീകലെ  സറി.  എസട്ട്.,  അഡഗീഷണല്  തസക്രെടററി,  തതപ്പോഴറിലുയം  
വനപുണദവയം വകുപട്ട്

4. ശഗീ. ഉദയന് സറി. സറി., പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട് & ഫറിനപ്പോന്സട്ട് 
ഓഫഗീസര്, പകരള അക്കപ്പോഡമറി പഫപ്പോര് സറില്സട്ട് എകലെന്സട്ട് 

5. ശഗീമതറി എന്. തക. ചെന, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്

6. ശഗീ.  വറി.  ആര്.  പപയംകുമപ്പോര്,  ഡയറകര്,  ഇന്ഡസറിയല്  തടയറിനറിയംഗട്ട്  &   
എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് ഡയറകപററട്ട് 

7. പഡപ്പോ.  സുധഗീര്  ബപ്പോബു  പറി.  തക.,  ഡയറകര്,  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  തമഡറിക്കല്  
സര്വ്വഗീസസട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്തമനട്ട് 

8. ശഗീ. അനൂപട്ട് തക. എ., മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്, ഓവര്സഗീസട്ട് തഡവലെപ്തമനട്ട് & 
എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് തപപ്പോപമപ്പോഷന് കണ്സള്ടനട്ട്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട് (ഒതഡതപകട്ട്) 

9. ശഗീ. പപമപ്പോദട്ട് പറി., ഡയറകര്, ഫപ്പോകറഗീസട്ട് & പബപ്പോയറിപലെഴട്ട് വകുപട്ട് 

10. ശഗീ. അരുണ് ബറി., പജപ്പോയറിനട്ട് കമഗീഷണര് (പപ്പോനറിയംഗട്ട്), പലെബര് കമഗീഷണപററട്ട്

11. ശഗീ. റൂസറി ആര്. എസട്ട്., അണര് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട് 

12.  ശഗീ.  പറി.  വറി.  രപ്പോജഗീവന്,  ഡറിവറിഷണല്  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  ഓഫഗീസര്,  
എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് ഡയറകപററട്ട് 

13. ശഗീ. തക. സറി. ബറിനു, ഫറിനപ്പോന്സട്ട് ഓഫഗീസര്, ഇന്ഷൂറന്സട്ട് തമഡറിക്കല്
സര്വ്വഗീസസട്ട് ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്തമനട്ട് .

വഗീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണ്ഫറന്സട്ട് മുപഖന പതങടുത ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് 

  ശഗീ. ബറി. അപശപ്പോകട്ട്, തസക്രെടററി, ഊര്ജ്ജവകുപട്ട്.

 സമറിതറി, 2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിതന  കരടെട്ട്,  2020  ഏപറില്  1  മുതല്  2021 മപ്പോര്ച്ചട്ട്  31

വതരയുള്ള  ആനുകപ്പോലെറിക  ററിപപപ്പോര്ടറിതന  കരടെട്ട്,  2020-21-തലെ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ

പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച 5- ാാമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ്

ററിപപപ്പോര്ടറിതന  കരടെട്ട്,  സമറിതറിയുതടെ  വറിവറിധ  കപ്പോലെയളവകളറിതലെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ
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ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള സര്ക്കപ്പോര് നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്, കപ്പോലെതപ്പോമസപതറികകള് എനറിവ

പരറിഗണനയ്തക്കടുക്കുകയുയം തപ്പോതഴപറയുന തഗീരുമപ്പോനങ്ങപളപ്പോതടെ അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.

ചെര്ച്ചയുതടെ പൂര്ണ്ണരൂപയം ചുവതടെ പചെര്ക്കുന.

I.  2021-22    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിതന കരടെട്ട്

(ഫയല് നമ്പര് 9147/സബട്ട്.സറി.സറി1/2021/നറി.തസ.)

സമറിതറി,  2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിതന  കരടെട്ട്  പരറിഗണനയ്തക്കടുക്കുകയുയം  തപ്പോതഴപറയുന

പഭദഗതറികപളപ്പോതടെ അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.

ഖണറിക  76-ല്  നപ്പോലെപ്പോമതത  വരറിയറില്  'ഗവണ്തമനറില്  നറിനയം  ലെഭറിപക്കണ

തുകയപ്പോയ 128 പകപ്പോടെറി രൂപയറില് 3 പകപ്പോടെറി രൂപ മപ്പോതമപ്പോണട്ട് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതതനട്ട് സമറിതറി

മനസറിലെപ്പോക്കുന  '  എനതറിനുപകരയം   “ഗവണ്തമനറില് നറിനയം ലെഭറിപക്കണ തുകയപ്പോയ  

128 പകപ്പോടെറി രൂപയറില് 3 പകപ്പോടെറി രൂപ മപ്പോതപമ അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളൂ  ”എനട്ട് മപ്പോറയം വരുതപ്പോന്

തഗീരുമപ്പോനറിച.

II.  2020   ഏപറില്   1    മുതല്   2021      മപ്പോര്ച്ചട്ട്    31    വതരയുള്ള ആനുകപ്പോലെറിക ററിപപപ്പോര്ടറിതന

കരടെട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച  .

(ഫയല് നമ്പര് 8677/സബട്ട്.സറി.സറി1/2021/നറി.തസ.) 

III.  2020-21-  തലെ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട്ട്

ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടറിതന കരടെട്ട് അയംഗഗീകരറിച  .

(ഫയല് നമ്പര് 8678/സബട്ട്.സറി.സറി1/2021/നറി.തസ.)

IV.  സമറിതറിയുതടെ  വറിവറിധ  കപ്പോലെയളവകളറിതലെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ  വറിവറിധ

ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള സര്ക്കപ്പോര് നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് 

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്

1. 2018-19-  തലെ ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച   3-  ാപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
തുടെര്നടെപടെറികള് സയംബനറിച്ചട്ട്

(ഫയല് നമ്പര്2051/സബട്ട്.സറി.സറി1/2018/നറി.തസ.)



84

തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം  വകുപട്ട്  21-1-2021-തലെ  LBRD-E3/118/2019-LBRD
നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നയം. 10 സയംബനറിച്ച അധറികവറിവരയം സമറിതറി
അയംഗഗീകരറിച.

2. ഒതഡതപക്കറിതന സയംബനറിച്ച പപതദക ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

(ഫയല് നമ്പര് 3857/സബട്ട്.സറി.സറി1/2018/നറി.തസ.)

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (G)  വകുപറിതന 17-3-21-തലെ നയം. LBRD-G2/203/2018-
LBRD  നമ്പര്  കതട്ട്  മുപഖന  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  ഖണറിക  നയം.  7,  8,  19,  20,  21,  22
എനറിവയറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

ഊര്ജ്ജ വകുപട്ട്

3.  2018    ആഗസട്ട് മപ്പോസതറിലുണപ്പോയ പളയതറില് ഇടുക്കറി പവര്ഹക്കൗസട്ട് ഉള്തപതടെ
വന്കറിടെ  തചെറുകറിടെ  വവദദ്യുത  ഉത്പപ്പോദന  പസരണ  വറിതരണ  പമഖലെയറില്  വവദദ്യുതറി
വകുപറിനുണപ്പോയ നഷ്ടങ്ങളുതടെ അവപലെപ്പോകനയം

(ഫയല് നമ്പര് 5113/സബട്ട്.സറി.സറി1/2018/നറി.തസ.)

ഊര്ജ്ജ (സറി)  വകുപറില് നറിനയം 24-3-20-നട്ട് ലെഭദമപ്പോയ  291/സറി1/18/ഊ.വ നമ്പര്
കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നയം.  18,  19,  23  എനറിവയറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശറിപന്മേല്
ലെഭറിച്ച നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. ഖണറിക 22-തലെ നടെപടെറി പസറട്ട്തമനറില്
ചുവതടെ  പചെര്തറിരറിക്കുന  അധറികവറിവരയംകൂടെറി  ഉള്തപടുതണതമനട്ട്  ബഹ.  സമറിതറി
തചെയര്മപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച. 

1.  ചെപ്പോലെക്കുടെറി പുഴയറിതലെ പളയജലെയം നറിയനറിക്കുനതറിനുയം പളയയംമൂലെയം തപരറിങ്ങല്കുതട്ട്
ഡപ്പോമറിനുണപ്പോക്കുന  തകരപ്പോറുകള്  ലെഘൂകരറിക്കുനതറിനുയം  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലയറിതലെ
തനലറിയപ്പോമ്പതറി പഞപ്പോയതറിനുകഗീഴറില് കപ്പോരപപ്പോറയറില് ഒരു ഡപ്പോയം പണറിതട്ട് ജലെയം ഭപ്പോരതപ്പുഴ
പബസറിനറിപലെയട്ട് തറിരറിചവറിടുനതറിനുള്ള ഡറി.പറി.ആര്.  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  'ടെപ്പോറപ്പോ കണ്സള്ടന്സറി
സര്വ്വഗീസസറിതന'  ചുമതലെതപടുത്തുകയുയം  ആയതറിതന  തുടെര്പവര്തനങ്ങള്  നടെനവരുകയുയം
തചെയ്യുന. 

2.  പളയയം മൂലെയം  തപരറിങ്ങല്കുതട്ട് ഡപ്പോമറിനട്ട്  പകടുപപ്പോടുകള് സയംഭവറിക്കുനതറിനട്ട്  ഒരു
പരറിഹപ്പോരയം  എന  നറിലെയട്ട്  തപരറിങ്ങല്കുതട്ട്  ജലെവവദബ്യൂത  പദതറിയുതടെ  പശഷറി  48
തമഗപ്പോവപ്പോടറിനട്ട്  പുറതമ  24  തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്  അധറികമപ്പോയറി  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോനുള്ള  പദതറിയുതടെ
പൂര്തഗീകരണയം  ഈ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  തതന  നടെക്കുയം.  ഇതുമൂലെയം  അധറികജലെയം
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തപന്പസപ്പോക്കട്ട് വഴറി തറിരറിചവറിടട്ട്  ഡപ്പോമറിതന സയംരക്ഷറിക്കപ്പോന് കഴറിയുയം.  മപ്പോതമല,  ഭപ്പോവറിയറില്
24 തമഗപ്പോവപ്പോടറിതന അധറികപശഷറി വര്ദനവറിനുയം തപപ്പോവറിഷന് നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

ചെപ്പോലെക്കുടെറിപ്പുഴയുതടെ  കപ്പോരദതറില്  ഒരു  വറിദഗ്ദ്ധ  സമറിതറിതയ  നറിപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്

അപനസഷറിക്കണതമനട്ട്  ആവശദതപടറിരുനതറിതന  നറിലെവറിതലെ  സ്ഥറിതറിതയക്കുററിച്ചട്ട്

സമറിതറിയയംഗയം ആരപ്പോഞപപപ്പോള് ചെപ്പോലെക്കുടെറി  പുഴയറിതലെ പളയജലെയം നറിയനറിക്കുനതുമപ്പോയറി

ബനതപട  പവൃതറിയുതടെ  ഡറി.പറി.ആര്.  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കപ്പോനപ്പോയറി  ജലെപസചെന  വകുപട്ട്  ടെപ്പോറപ്പോ

കണ്സള്ടന്സറി  സര്വ്വഗീസസറിതന  ചുമതലെതപടുത്തുകയുയം  തുടെര്പവര്തനങ്ങള്

നടെനതകപ്പോണറിരറിക്കുകയുമപ്പോതണനട്ട്  ബഹ.  സമറിതറി  തചെയര്മപ്പോന്  അററിയറിച.  ചെപ്പോലെക്കുടെറി

പുഴയറിതലെ  തവള്ളതപപ്പോക്കയം  ആലുവ  ഭപ്പോഗതത  ജനങ്ങതളയുയം  ബപ്പോധറിക്കുന  വറിഷയമപ്പോയതറിനപ്പോല്

ആയതറിനട്ട് ശപ്പോശസത പരറിഹപ്പോരയം കപ്പോണണതമനട്ട് സമറിതറിയയംഗയം അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

2018-പലെയുയം  2019-പലെയുയം  തവള്ളതപപ്പോക്കതറിതന  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ജലെപസചെന

വകുപട്ട്  അഞട്ട്  ഡപ്പോമറിതന  തപപ്പോപപപ്പോസല്  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറിയറിരുതനങറിലുയം  അതറിതന

സപ്പോദദതപ്പോപഠനയം നടെതപ്പോനുള്ള തഗീരുമപ്പോനമപ്പോയറിടറിതലനയം ഇപപപ്പോള് പറമ്പറിക്കുളതറിനുതപ്പോതഴ

കുരറിയപ്പോര്ക്കുററിയറില്  ചെപ്പോലെക്കുടെറി  പുഴയുതടെ  മുകളറിലെപ്പോയറി  ഒരു  ഡപ്പോയം  പണറിതട്ട്  ചെപ്പോലെക്കുടെറി

പുഴയറിപലെയട്ട് വരുന തവള്ളതറിതന ഒഴുക്കട്ട് നറിയനറിക്കപ്പോനുയം അധറികജലെയം ഭപ്പോരതപ്പുഴയറിപലെയട്ട്

തറിരറിചവറിടട്ട്  വവദദ്യുതറി  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോനുമപ്പോണട്ട്  തഗീരുമപ്പോനറിച്ചറിരറിക്കുനതതനയം ഇപപപ്പോള്

പശ്നങ്ങതളപ്പോതക്ക  പരറിഹരറിക്കുകയുയം  പസ്തുത  പദതറിയുതടെ  ഡറി.പറി.ആര്  ഏകപദശയം

പൂര്തഗീകരറിക്കുകയുയം തചെയറിട്ടുതണനയം ഊര്ജ്ജവകുപറിതനക്കൂടെറി സഹകരറിപറിചതകപ്പോണപ്പോണട്ട്

പദതറി തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുനതതനയം ബഹ. സമറിതറി തചെയര്മപ്പോന് അററിയറിച.

ജലെപസചെന  വകുപട്ട്  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന  പദതറി  ഊര്ജ്ജ  വകുപറിതന

സഹകരണപതപ്പോടുകൂടെറി  തചെയ്യുനതുതകപ്പോണട്ട്  വവദദ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  എതന്തങറിലുയം

പപയപ്പോജനമുപണപ്പോതയനട്ട്  പരറിപശപ്പോധറിക്കണതമനട്ട്  സമറിതറിയയംഗയം  ചൂണറിക്കപ്പോണറിച്ചപപപ്പോള്

ഇതു സയംബനറിച്ചട്ട് ആപലെപ്പോചെറിച്ചട്ട് തഗീരുമപ്പോനതമടുക്കുനതപ്പോതണനട്ട് ബഹ. സമറിതറി തചെയര്മപ്പോന്

അററിയറിച.  തുടെര്നട്ട്  ഖണറിക  22-തലെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്  സമറിതറി

അയംഗഗീകരറിച. 

4.  2019-20    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച   4-  ാംമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്   -  തുടെര് നടെപടെറികള് സയംബനറിച്ചട്ട്  .

                     (ഫയല് നമ്പര് 3181/സബട്ട്.സറി.സറി1/2019/നറി.തസ)
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തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (ജറി) വകുപട്ട് 24-3-2021-തലെ നയം.G1/86/2019 – തതപ്പോഴറില്
നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നയം.  37,  38,  39,  42,  43  എനറിവയറിതലെ
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

5.  2020-21    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച    5-  ാം     മതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്   -  തുടെര് നടെപടെറികള് സയംബനറിച്ചട്ട്  .

 (ഫയല് നമ്പര് 1999/സബട്ട്.സറി.സറി1/2020/നറി.തസ)

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം  (ഇ)  വകുപട്ട്  1-3-2021-തലെ  LBRD-E3/62/2020-LBRD
നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നമ്പര്  3  സയംബനറിച്ച നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്
സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം  (ഡറി)  വകുപട്ട്  31-3-2021-തലെ  D1/102/2020/  തതപ്പോഴറില്
നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നമ്പര് 10, 17 എനറിവ സയംബനറിച്ച നടെപടെറി
പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം  (ഡറി)  വകുപട്ട്  5-3-2021-തലെ  D2/250/  2020/തതപ്പോഴറില്
നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നമ്പര് 14, 19, 20,22 എനറിവ സയംബനറിച്ച
നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

ഊര്ജ്ജ  (എ)  വകുപട്ട്  6-5-2021-തലെ എ 1/201/2020/ഊ.വ നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന
ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നയം. 77 സയംബനറിച്ച നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം  (തജ)  വകുപട്ട്  29-6-2021-തലെ തജ1/281/2020/  തതപ്പോഴറില്
നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നമ്പര്  18  സയംബനറിച്ച നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട്
സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം  (ഡറി)  വകുപട്ട്  29-6-2021-തലെ  നമ്പര്  സറി4/118/
2020/തതപ്പോഴറില്  നമ്പര്  കതട്ട്  മുപഖന  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  ഖണറിക  നമ്പര്  24-40,  62
എനറിവയറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം  (എഫട്ട്)  വകുപട്ട്  28.06.2021-തലെ  നമ്പര്  LBRD-
F1/98/2020-LBRD  നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നമ്പര്  63  മുതല്  65
വതരയുള്ള ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച
5-ാംമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  ഊര്ജ്ജ  വകുപട്ട്  മറുപടെറി
ലെഭദമപ്പോക്കപ്പോതതറിതനക്കുററിച്ചട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  തസക്ഷനറില്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്
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കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്  കുറച്ചട്ട്  സപ്പോവകപ്പോശയം  നല്കണതമനട്ട്  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര്  സമറിതറിതയ
അററിയറിച.  മറുപടെറി  നല്കപ്പോന്  കപ്പോലെതപ്പോമസയം  വരുത്തുനതട്ട്  സയംബനറിച്ചട്ട്  തസക്രെടററി
പരറിപശപ്പോധറിപക്കണതപ്പോണനട്ട്  അഭറിപപ്പോയതപട  സമറിതറി  കപ്പോലെതപ്പോമസ  പതറിക  ഉള്തപതടെ
എനപതക്കട്ട്  മറുപടെറി  നല്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുതമനട്ട്  ആരപ്പോഞപപപ്പോള്  ഒരപ്പോഴയ്ക്കുള്ളറില്
നല്കപ്പോതമനട്ട് വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ അററിയറിച.

V.  സമറിതറിയറില്  സമര്പറിച്ച  വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകതള  സയംബനറിച്ച
കപ്പോലെതപ്പോമസപതറികകള്

വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകതള  സയംബനറിച്ച  ചുവതടെ  പചെര്ക്കുന
കപ്പോലെതപ്പോമസപതറികകള് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

1. പകരള വകതററി തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട് (2019-20)

(ഫയല് നമ്പര്454/സബട്ട്.സറി.സറി1/2020/നറി.തസ)

സര്ക്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് R3/30/2020/തതപ്പോഴറില് 2-2 -2021 

2. 4810-00-800-99-PV 

            2810-00-800-94-PV      (2019-20)

            2810-00-800-79-PV

(ഫയല് നമ്പര് 454/സബട്ട്.സറി.സറി1/2020/നറി.തസ)

സര്ക്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് PWR-A3/64/2020-POWER- തഗീയതറി 12 -3-2021 

3. വദപ്പോവസപ്പോയറിക പരറിശഗീലെന വകുപട്ട് (2019-20)

(ഫയല് നമ്പര്.454/സബട്ട്.സറി.സറി1/2020/നറി.തസ)

സര്ക്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് C4/42/2010/തതപ്പോഴറില് തഗീയതറി 31-3-2021 

4. പകരള ആഭരണ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്,  പകരള തചെറുകറിടെ പതപ്പോടയം  
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട് (2019-20)

(ഫയല് നമ്പര്454/സബട്ട്.സറി.സറി1/2020/നറി.തസ)

സര്ക്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് ആ 2/60/2020-LBRD തഗീയതറി 3-5-2021

5. പലെബര് കമഗീഷണപററട്ട് (2018-19) 

            (ഫയല് നമ്പര്143/സബട്ട്.സറി.സറി1/2019/നറി.തസ)
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സര്ക്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് D1/218/2019/തതപ്പോഴറില് തഗീയതറി 30-1-2021 

6. പകരള പഷപ്പോപട്ട് & എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്സട്ട് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട് (2018-19)

(ഫയല് നമ്പര്143/സബട്ട്.സറി.സറി1/2019/നറി.തസ)

സര്ക്കപ്പോര് കതട്ട് നമ്പര് R1/115/2020/തതപ്പോഴറില് 3-4-2021  

എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  എബറിലെറിററി  തസനററിതന  പവര്തനതതക്കുററിച്ചട്ട്  സമറിതറി

ആരപ്പോഞപപപ്പോള് എലപ്പോ വര്ഷവയം തഫബ്രുവരറി മപ്പോസപതപ്പോതടെ എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് എബറിലെറിററി

തസനര് മുപഖന പകപ്പോപളജുകളറിതലെ അവസപ്പോനവര്ഷ വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട്ട് സഹപ്പോയകരമപ്പോയ

രഗീതറിയറില്  വറിവറിധ  കമ്പനറികളറിപലെയട്ട്  പജപ്പോബട്ട്  ററിക്രൂടട്ട്തമനട്ട്  നടെതറിവരുനതണനട്ട്

വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥര്  മറുപടെറി  നല്കറിയതറിനട്ട്  ആയതട്ട്  ശരറിയപ്പോയ  രഗീതറിയറില്

പവര്തറിക്കുനറിതലനപ്പോണട്ട് മനസറിലെപ്പോക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുനതതനയം അതറിതന ഇപപപ്പോഴതത

അവസ്ഥ  മപ്പോററിതയടുക്കണതമനയം  ഓപരപ്പോ  കമ്പനറിക്കുയം  ആവശദമപ്പോയതട്ട്  എന്തപ്പോതണനട്ട്

മനസറിലെപ്പോക്കറിയുള്ള  തടയറിനറിയംഗട്ട്  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  ശമറിക്കണതമനയം  ചെറിറ്റൂരറിതലെ

എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് എബറിലെറിററി തസനര് മുപഖന 2500-പലെതറ പപര്ക്കട്ട് ഇതുവതര  തപയ്തസ്മെനട്ട്

നല്കറിയറിട്ടുതണങറിലുയം  ആയതട്ട്  ശകറിതപടുതറിയപ്പോല്  ധപ്പോരപ്പോളയം  ആളുകള്ക്കട്ട്  തതപ്പോഴറില്

ലെഭറിക്കുനതപ്പോതണനയം  ഇതുസയംബനറിച്ചട്ട്  ചെര്ച്ച  തചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  ഒരു  പയപ്പോഗയം

വറിളറിചകൂട്ടുനതട്ട്  ഉചെറിതമപ്പോയറിരറിക്കുതമനയം  ബഹ.  സമറിതറി  തചെയര്മപ്പോന്  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

ഇതുസയംബനറിച്ചട്ട്  പയപ്പോഗയം  വറിളറിചകൂട്ടുനതപ്പോതണനട്ട്  തപപ്പോതുവറിദദപ്പോഭദപ്പോസവയം  തതപ്പോഴറിലുയം

വകുപ്പുമനറി  ഉറപട്ട്  നല്കറി.  കര്ഷകതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  അധറിവര്ഷ  ആനുകൂലെദയം

ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കണതമനട്ട്  സമറിതയയംഗയം  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയപപപ്പോള്

അക്കപ്പോരദയം പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട് ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറി സസഗീകരറിക്കപ്പോതമനട്ട് തപപ്പോതുവറിദദപ്പോഭദപ്പോസവയം

തതപ്പോഴറിലുയം വകുപ്പുമനറി അററിയറിച. 

പയപ്പോഗയം ഉച്ചയട്ട്  12.00 മണറിക്കട്ട് പറിരറിഞ. 

20-9-2021-തലെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട് 

വറിദദ്യുച്ഛകറിയുയം തതപ്പോഴറിലുയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി-

VII,  2021  തസപ്തയംബര്  20-ാം തഗീയതറി  തറിങളപ്പോഴ  ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  2.30-നട്ട്   നറിയമസഭപ്പോ

സമുച്ചയതറിതലെ  '5  ഡറി'  സപമളന  ഹപ്പോളറില്  സമറിതറി  തചെയര്മപ്പോനുയം  വവദദ്യുതറി

വകുപ്പുമനറിയുമപ്പോയ ശഗീ. തക. കൃഷ്ണന്കുടറിയുതടെ അദദക്ഷതയറില് പയപ്പോഗയം പചെര്ന. 
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ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള്  : 

1. ശഗീ. പറി. നന്ദകുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

2. ശഗീ. വപ്പോഴൂര് പസപ്പോമന്, എയം.എല്.എ. 

വഗീ ഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണ്ഫറന്സട്ട് മുപഖന പതങടുത അയംഗയം  : 

ശഗീ. തക. തക. രപ്പോമചെനന്,  എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രെപടററിയറട്ട്   :

1. ശഗീ. ഷപ്പോനവപ്പോസട്ട് പറി. പറി., പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി

2. ശഗീ. ജയകുമപ്പോര് ജറി., അണര് തസക്രെടററി. 

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  : 

1.  ശഗീ.  ബറി.  അപശപ്പോകട്ട്,  തചെയര്മപ്പോന്  &  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട്   ഡയറകര്,  പകരള പസറട്ട്  -  

ഇലെകറിസറിററി പബപ്പോര്ഡട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട് (തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്)

2. ശഗീമതറി മറിനറി പജപ്പോര്ജ്ജട്ട്, ഡയറകര് (പപ്പോനറിയംഗട്ട് & പസഫറി),  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല് 

3. ശഗീ. ആര്. ഹരറികുമപ്പോര്, ഡയറകര്, എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട്ട് തസനര്

4. ശഗീ. രപ്പോജ്കുമപ്പോര് എസട്ട്., ഡയറകര് (ഡറിസറിബബ്യൂഷന് & ഐ.ടെറി.), തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്

5.  ശഗീ.  നപരന നപ്പോഥട്ട്  പവലൂരറി,  ചെഗീഫട്ട് എകറികബ്യൂടഗീവട്ട് ഓഫഗീസര്,  ഏജന്സറി പഫപ്പോര്  

പനപ്പോണ്-കണ്തവന്ഷണല് എനര്ജറി & റൂറല് തടെപകപ്പോളജറി (അതനര്ടട്ട്)

6. ശഗീമതറി ശഗീജ വറി., പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി, ഊര്ജ്ജവകുപട്ട്

7. ശഗീ. സുഭപ്പോഷട്ട് ബപ്പോബു ബറി. വറി., രജറിസപ്പോര്, എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട്ട് തസനര് .

അതനര്ടറിതന  ശപ്പോകഗീകരണതറിനപ്പോയറി  സസഗീകരറിച്ച  പവര്തനങ്ങള്,  ഊര്ജ്ജ

കപ്പോരദക്ഷമത വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം ഊര്ജ്ജ സയംരക്ഷണയം പപപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി

EMC  നടെതറിവരുന  പവര്തനങ്ങള്,  വവദദ്യുതറി  വലെനുകള്  തപപ്പോടറിവഗീണുണപ്പോകുന

അപകടെങ്ങളുയം  നറിര്മപ്പോണ  /  അറകുറ  പവൃതറികള്ക്കറിതടെയുണപ്പോകുന  അപകടെങ്ങളുയം  തടെയപ്പോനുള്ള

മുന്കരുതലുകള്  എനഗീ  വറിഷയങ്ങള്  സയംബനറിച്ചട്ട്  സമറിതറി  ബനതപട

ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി ചെര്ച്ചതചെയ്യുകയുയം തപ്പോതഴപറയുന തഗീരുമപ്പോനങ്ങതളടുക്കുകയുയം തചെയ.

989/2022.
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1.  അതനര്ടറിതന  ശപ്പോകഗീകരണതറിനപ്പോയറി  സസഗീകരറിച്ച  പവര്തനങ്ങളുതടെ
അവപലെപ്പോകനയം 

അതനര്ടട്ട്  ഇതുവതര  36.7  തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്  പശഷറിയുള്ള സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജ പപ്പോന്റുകള് വറിവറിധ
സ്ഥലെങ്ങളറിലെപ്പോയറി  സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുതണനയം  2018  വതര  15,299  വഗീടുകളറിലെപ്പോയറി  29.12
തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്  സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജ  പപ്പോന്റുകള്  സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുതണനയം  കൂടെപ്പോതത  2  തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്
പശഷറിയുള്ള  സയംസ്ഥപ്പോനതത  ആദദതത  ശയംഖലെപ്പോബനറിത  പസപ്പോളപ്പോര്  പവര്  പപ്പോനട്ട്
കുഴല്മന്ദതട്ട്  സ്ഥപ്പോപറിച്ചട്ട്  കഴറിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷമപ്പോയറി  ഊര്പജ്ജപ്പോല്പപ്പോദനയം
നടെതറിവരുനതണനയം അടപപ്പോടെറി  പമഖലെയറില്  70  തമഗപ്പോവപ്പോടറിതന  കപ്പോറപ്പോടെറി  നറിലെയങ്ങള്
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള സപ്പോപങതറിക സഹപ്പോയയം നല്കറിയറിട്ടുതണനയം ഇടുക്കറി ജറിലയറിതലെ 300
ഏക്കര് സ്ഥലെതട്ട്  സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജവയം  കപ്പോററില്  നറിനള്ള  ഊര്ജ്ജവയം  പപയപ്പോജനതപടുതറി
ബപ്പോറററി  സയംഭരണപതപ്പോടുകൂടെറിയ  അക്ഷയ  ഊര്ജ്ജ  പപ്പോര്ക്കട്ട്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള
പദതറിയുതടെ  ആദദഘടമപ്പോയ  500KW  സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജ  നറിലെയതറിതന  നറിര്മപ്പോണയം
ഏകപദശയം പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുതണനയം അതനര്ടട്ട് ചെഗീഫട്ട് എകറികബ്യൂടഗീവട്ട് ഓഫഗീസര് സമറിതറിതയ
അററിയറിച.  

കപ്പോറപ്പോടെറിയനങ്ങളറില് നറിനയം വവദദ്യുതറി ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഇടുക്കറി ജറിലയറിതലെ
പുഷ്പകണതട്ട്  200  ഏക്കററിലുയം  രപ്പോമക്കല്പമടറില്  100  ഏക്കററിലുയം  സ്ഥലെയം
കതണതറിയറിട്ടുതണനയം  പസ്തുത  പപപ്പോജകട്ട്  ആരയംഭറിക്കുവപ്പോന്  കപ്പോലെതപ്പോമസയം  വനതറിതന
ഫലെമപ്പോയറി  കുറച്ചട്ട്  ഭൂമറിക്കട്ട്  പടയയം  നല്കറിയതറിനപ്പോല് സര്പവ്വ നടെതറി ബപ്പോക്കറി  ഭൂമറി  കൂടെറി
കതണതറി  ഒരു  മപ്പോസതറിനുള്ളറില്  പദതറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതപ്പോതണനയം  അവറിതടെ  500
കറിപലെപ്പോവപ്പോടറിതന  പസപ്പോളപ്പോര്  പപ്പോനട്ട്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്  ഏകപദശയം
പൂര്തറിയപ്പോയറി കഴറിഞതവനയം അതനര്ടട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് വദകമപ്പോക്കറി. 

കപ്പോററില്  നറിനള്ള  വവദദ്യുതറി  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനട്ട്  ഏറവയം  സപ്പോധദതയുള്ള
സ്ഥലെതപ്പോണട്ട്  സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജ  പപ്പോനട്ട്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുവപ്പോന്  ശമറിക്കുനതതനട്ട്  സമറിതറി
ചൂണറിക്കപ്പോണറിച്ചപപപ്പോള് വറിന്ഡട്ട്-പസപ്പോളപ്പോര് വഹബറിഡപ്പോണട്ട്  ഇവറിതടെ സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതതനയം
മലെപയപ്പോരപപദശങ്ങളറില്  പസപ്പോളപ്പോര്  പപ്പോനലുകളുയം  മറട്ട്  അനുപയപ്പോജദമപ്പോയ  സ്ഥലെങ്ങളറില്
വറിന്ഡട്ട്  മറില്ലുകളുയം  സ്ഥപ്പോപറിക്കപ്പോനപ്പോണട്ട്  ഉപദ്ദേശറിക്കുനതതനയം  രപ്പോമക്കല്പമടറില്  നറിനയം  5
തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്  വതര  വവദദ്യുതറി  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുതമനപ്പോണട്ട്  പതഗീക്ഷറിക്കുനതതനയം
ഇതുസയംബനറിച്ച  പഠനതമലപ്പോയം  പൂര്തറിയപ്പോയറിക്കഴറിഞതവനയം,  വഴറിയുതടെ  പശ്നയം  ജറിലപ്പോ
കളകറുതടെ  ശദയറില്തപടുതറിയറിട്ടുതണനയം  പശ്നയം  പരറിഹരറിച്ചപ്പോല്  ഉടെന്തതന  പപപ്പോജകട്ട്
നടെപപ്പോക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുതമനയം അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് വറിശദമപ്പോക്കറി.  വഴറിക്കപ്പോവശദമപ്പോയ
സ്ഥലെയം ഏതറടുക്കുനതറിനപ്പോയറിട്ടുള്ള ലെപ്പോന്ഡട്ട് അകസറിസറിഷന് നടെപടെറികളുതടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങതള
സയംബനറിച്ചട്ട്  സമറിതറി ആരപ്പോഞപപപ്പോള്  2011-ല് പടയയം ലെഭറിച്ച സ്ഥലെമുടെമയുമപ്പോയറി ചെര്ച്ച
നടെതറി  പശ്നയം  പരറിഹരറിക്കുനതറിനട്ട്  നടെപടെറി  സസഗീകരറിചവരറികയപ്പോതണനട്ട്  അതനര്ടട്ട്
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച. 
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പപപ്പോജകട്ട്  വസററില്  നറിനയം  തമയറിന്  പറപ്പോഡട്ട്  വതര  8  മഗീറര്  വഗീതറിയറില്
വഴറിയുതണങറിലുയം  പറപ്പോ ഡറിപനപ്പോടെട്ട്  പചെര്നള്ള  സ്ഥലെതറിനട്ട്  പഞപ്പോയതട്ട്  പടയയം
നല്കറിയറിരറിക്കുകയപ്പോതണനയം  അവറിതടെ  3  മഗീറര്  വഗീതറി  മപ്പോതമപ്പോണുള്ളതതനയം  ഇതറിലൂതടെ
സപ്പോധനങ്ങള് വസററില് എതറിക്കുവപ്പോന് ബുദറിമുടപ്പോതണനയം പസ്തുത സ്ഥലെതട്ട് ഒരു വഗീടെട്ട്
സ്ഥറിതറിതചെയ്യുനതണങറിലുയം  അതറിതന  ഉടെമസ്ഥന്  പപ്പോലെപ്പോയറിലെപ്പോണട്ട്  തപ്പോമസറിക്കുനതതനയം
ഉയര്ന  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം  നല്കപ്പോതമനട്ട്  പഞപ്പോയതട്ട്  അററിയറിതച്ചങറിലുയം  ഭൂമറി
വറിട്ടുതകപ്പോടുക്കറിതലന നറിലെപപ്പോടെപ്പോണട്ട്  അപദ്ദേഹയം  സസഗീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതതനയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമറിതറിതയ പബപ്പോധറിപറിച.  പസ്തസ്തുത പടയയം റദ്ദേട്ട്  തചെയട്ട്  ഭൂമറി ഏതറടുക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ എനട്ട് സമറിതറി ആരപ്പോഞപപപ്പോള് ഇതു സയംബനറിച്ചട്ട് രണപ്പോഴയ്ക്കുള്ളറില് പയപ്പോഗയം
വറിളറിചകൂട്ടുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കപ്പോതമനട്ട്  അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്
വദകമപ്പോക്കറി.  

പുഷ്പകണതട്ട്  200  ഏക്കര്  സ്ഥലെതട്ട്  വഹബറിഡട്ട്  ആയപ്പോണട്ട്  പദതറി
നടെപപ്പോക്കുനതതനയം ഒരു ടെഗീയം രൂപഗീകരറിച്ചട്ട് പടയയം തകപ്പോടുതതട്ട് ഒഴറിതകയുള്ള സ്ഥലെങ്ങളുതടെ
ജറി.പറി.എസട്ട്.  സര്പവ്വ  ഒരപ്പോഴയ്ക്കുള്ളറില്  പൂര്തഗീകരറിച്ചട്ട്  ഡറി.പറി.ആര്  നടെപടെറികളുമപ്പോയറി
മുപനപ്പോട്ടുപപപ്പോകപ്പോനപ്പോണട്ട്  ഉപദ്ദേശറിക്കുനതതനയം  15  ദറിവസതറിനകയം  ഡറി.പറി.ആര്
പൂര്തറിയപ്പോക്കറി  മൂനട്ട്  മപ്പോസതറിനകയം   തടെണര്  തചെയ്യപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുതമനയം   അതനര്ടട്ട്
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  അററിയറിച.  പകബറിയംഗട്ട്  ഒരു  പപപ്പോജകപ്പോയറി  ഏതറടുതട്ട്  നടെപപ്പോക്കണതമനട്ട്
പപ്പോനറിയംഗട്ട് പബപ്പോര്ഡറിപനപ്പോടെട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച. 

തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല് മുപഖന വവദദ്യുതറി വകുപട്ട് ലെക്ഷദമറിടുന പുരപ്പുറ സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജ
പദതറിയറില്  അതനര്ടട്ട്  നടെപപ്പോക്കുന  25  തമഗപ്പോവപ്പോടറിതന  പപ്പോരയംഭ  പവര്തനങ്ങള്
ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുതണനട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച.  വഗീടുകള്ക്കട്ട് മുകളറില് പസപ്പോളപ്പോര് പപ്പോനലുകള്
സ്ഥപ്പോപറിച്ചട്ട്  ആവശദമപ്പോയ  വവദദ്യുതറി  എടുതപശഷയം  അധറികയം  വരുനതട്ട്
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-നട്ട്  വകമപ്പോറുന  പദതറിയുതടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ലെഭദമപ്പോക്കണതമനയം പസ്തുത പദതറി സയംബനറിച്ചട്ട് പബപ്പോധവല്ക്കരണയം നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി
ഒരു വകപ്പുസ്തകയം തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറി,  ബറില് അടെയപ്പോനുയം മറ്റുയം വരുനവര്ക്കട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കണതമനയം
സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയതപടപപപ്പോള്  ഇതറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഒരു  വഗീഡറിപയപ്പോ  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കപ്പോന്
ഉപദ്ദേശറിക്കുനതണനട്ട് അതനര്ടട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച.

 പസപ്പോളപ്പോര് പപ്പോനല് സ്ഥപ്പോപറിക്കുപമ്പപ്പോള്  3KW വതര  40  ശതമപ്പോനമപ്പോണട്ട് സബ്സറിഡറി
നല്കുനതതനയം  5KW-തന പസപ്പോളപ്പോര് പപ്പോനല് സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്  ടെപ്പോറ കമ്പനറി മതറപ്പോരു
സ്ഥപ്പോപനതത  ഏല്പറിച്ചപപപ്പോള്  അവര്  20  ശതമപ്പോനയം  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  സബ്സറിഡറി
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നല്കുനതതനയം  ഇതരയം  കപ്പോരദങ്ങള്  പപതദകയം  ശദറിക്കണതമനയം  സമറിതറി
ചൂണറിക്കപ്പോണറിച.  എത കറിപലെപ്പോവപ്പോടട്ട് എടുക്കുനതണനള്ളതട്ട് കണക്കപ്പോക്കറി തബനറിഫറിഷദററി
തഷയറപ്പോയറി  നല്പകണ  തുക  സയംബനറിച്ചട്ട്  'വബ  വമ  സണ്'  എന  ഇ-പകപ്പോപമഴട്ട്
തവബ്പപപ്പോര്ടല്  വഴറി  അററിയപ്പോന്  കഴറിയുതമനട്ട്  അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  വറിശദമപ്പോക്കറി.
100KW  ആണട്ട്  പപ്പോനറിതന  കപ്പോരദക്ഷമതതയങറില്  80KW  പവര്  മപ്പോതപമ
ലെഭറിക്കുകയുള്ളൂതവനയം  ആയതറിനപ്പോല്  80KW-തന  ഇന്തവര്ടര്  മതറിയപ്പോകുതമനയം
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.   എയം.ഡറി  വദകമപ്പോക്കറി.  പസപ്പോളപ്പോര്  പപ്പോനല്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതു
തകപ്പോണ്ടുള്ള  പപയപ്പോജനങ്ങതളക്കുററിച്ചട്ട്  ജനങ്ങതള  പബപ്പോധവല്ക്കരറിക്കണതമനട്ട്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി. 

2018-19  വര്ഷയം  മുതല്  അതനര്ടറിതന  പമല്പനപ്പോടതറില്  സയംസ്ഥപ്പോനതത  എലപ്പോ
അസയംബറി  നറിപയപ്പോജകമണലെങ്ങളറിലുയം  ററിനബ്യൂവബറിള്  എനര്ജറിയുമപ്പോയറി  ബനതപട
വറിവരങ്ങള്  നല്കുനതറിനുയം  ഇതുസയംബനറിച്ചട്ട്  പഞപ്പോയത്തുകളുതടെയുയം  വദകറികളുതടെയുയം
സയംശയങ്ങള്  ദൂരഗീകരറിക്കുനതറിനുയം  പവണറി  'ഊര്ജ്ജമറിത  '  എന  പപരറില്  അക്ഷയ
ഊര്ജ്ജ  പസവന  പകനങ്ങള്  ആരയംഭറിച്ചട്ട്  തതരതഞടുത  സസകപ്പോരദ  സയംരയംഭകര്ക്കട്ട്
തടയറിനറിയംഗട്ട്  നല്കുനതണനട്ട്  അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച.  വകുപട്ട്
ധപ്പോരപ്പോളയം  പദതറികള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതണങറിലുയം  ആയവ  തപ്പോപഴതടറിപലെയ്തക്കത്തു-
നറിതലനസ്തുയം  ജനപതറിനറിധറികള്പപപ്പോലുയം  അററിയുനറിലപ്പോതയനയം  ചൂണറിക്കപ്പോണറിച്ച  സമറിതറി
പദതറികളുതടെ  പബപ്പോധവല്ക്കരണതറിനപ്പോയറി  തപ്പോല്ക്കപ്പോലെറികമപ്പോയറി  ആളുകതള
നറിയമറിക്കണതമനട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിച. 

PM-KUSUM,  സക്കൗര തുടെങ്ങറിയ പദതറികള്ക്കപ്പോയറി തപ്പോല്ക്കപ്പോലെറികമപ്പോയറി ആളുകതള
നറിയമറിച്ചട്ട് തടയറിനറിയംഗട്ട് പപപ്പോഗ്രപ്പോയം സയംഘടെറിപറിച്ചട്ട് ആയതറിതന സപ്പോദദത വര്ദറിപറിക്കപ്പോനുള്ള
ശമയം നടെത്തുനതപ്പോതണനയം ഓപരപ്പോ ജറിലയറിതലെയുയം ജറിലപ്പോ ഓഫഗീസര്മപ്പോരപ്പോണട്ട് ഇക്കപ്പോരദങ്ങള്
ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുനതതനയം മപ്പോസര് തടയറിനറികള്ക്കപ്പോയറി കഴറിഞമപ്പോസയം ഒരു തടയറിനറിയംഗട്ട്
സയംഘടെറിപറിച്ചറിട്ടുണപ്പോയറിരുനതവനയം  അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  വറിശദമപ്പോക്കറി.  പസപ്പോളപ്പോര്
പപ്പോനല്  സ്ഥപ്പോപറിച്ചപ്പോലുള്ള  ഗുണയം  എന്തപ്പോതണനട്ട്  അററിയപ്പോതതുതകപ്പോണപ്പോണട്ട്  ആളുകള്
മുപനപ്പോടട്ട്  വരപ്പോതതതനട്ട്  ചൂണറിക്കപ്പോണറിച്ച  സമറിതറി  ഇതുസയംബനറിച്ചട്ട്  ജറിലപ്പോതലെതറില്
പഞപ്പോയതട്ട്  തമമ്പര്മപ്പോര്ക്കുയം  എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്ക്കുമപ്പോയറി  ഒരു  കപ്പോസട്ട്
സയംഘടെറിപറിക്കണതമനട്ട്  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  തവണറുയം തബനഫറിഷദററിയുയം  രജറിസര് തചെയ്യുന
'വബ വമ സണ്' എന തവബ്പപപ്പോര്ടല് വഴറി അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ ഉപകരണങ്ങള് വളതര
എളുപതറില് വപ്പോങ്ങപ്പോന് കഴറിയുതമനയം ഇതുവതര 32 പകപ്പോടെറി രൂപയുതടെ ഗൃപഹപ്പോപകരണങ്ങളുയം
പസപ്പോളപ്പോര് ഉപകരണങ്ങളുയം ഇതറിലൂതടെ വറിതരണയം തചെയറിട്ടുതണനയം അതനര്ടട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്
വദകമപ്പോക്കറി. 
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പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  തമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറില്  വപ്പോകറിനുയം  മറ്റുയം  സൂക്ഷറിക്കപ്പോനപ്പോയറി
സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജയം  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  പവര്തറിക്കുന  ശഗീതഗീകരണറി  നൂറട്ട്  ദറിന  പരറിപപ്പോടെറിയുതടെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സ്ഥപ്പോപറിക്കുതമനയം  2020-21-ല്  അതനര്ടട്ട്  പപതദകമപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കുന
പദതറിയപ്പോയ  കപ്പോര്ബണ്  നബ്യൂടല്  ഗപവണന്സറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്  വകുപ്പുകളറിലുയം
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിലുയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന  വവദദ്യുതറി  ഘടയംഘടമപ്പോയറി  പസപ്പോളപ്പോററിപലെയട്ട്  മപ്പോറപ്പോന്
ശമറിക്കുതമനയം അതനര്ടട്ട് ഉപപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച.  

തറിരുവനന്തപുരയം ജറിലതയ ഗ്രഗീന് സറിററിയപ്പോക്കുന പദതറിക്കട്ട്  MNRE (Ministry  of
New  and  Renewable  Energy)-യുതടെ  അനുമതറി  ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുതണനട്ട്  അതനര്ടട്ട്
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് വദകമപ്പോക്കറി.  ഭൂരറിപക്ഷയം ആളുകളുയം വവദദ്യുതറി ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുകയുയം അതുവഴറി
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-തന ഗ്രറിഡറില്  50  ശതമപ്പോനതറില് കൂടുതല് ററിനബ്യൂവബറിള് എനര്ജറി
തകപ്പോണ്ടുവരറികയുയം  തചെയ്യുക  എനള്ളതപ്പോണട്ട്  ഗ്രഗീന്  സറിററി  (പസപ്പോളപ്പോര്  സറിററി)
തകപ്പോണ്ടുപദ്ദേശറിക്കുനതതനയം  ആയതറിനപ്പോയറി  തറിരുവനന്തപുരയം  ജറിലതയയപ്പോണട്ട്
തതതരതഞടുതറിരറിക്കുനതതനയം  ആയതറിതന പപ്പോന്  സയംബനറിച്ചട്ട്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം,
തപപ്പോതുഭരണയം,  തപപ്പോതുമരപ്പോമതട്ട്  തുടെങ്ങറിയ  വകുപ്പുകതള  ഉള്തപടുതറി  ഒരു  പയപ്പോഗയം
പചെപരണതുതണനയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.  എയം.ഡറി  വദകമപ്പോക്കറി.  ഇതറിനപ്പോയറി
മനറിതലെതറില് പയപ്പോഗയം പചെരപ്പോതമനട്ട് തചെയര്മപ്പോന് അററിയറിച. 

സര്ക്കപ്പോര്/തപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില്  അതനര്ടറിതന  വറിവറിധ
പദതറികളറിലുള്തപടുതറി  സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജ  നറിലെയങ്ങള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
എറണപ്പോകുളയം ജറിലയറിതലെ 48 പപപ്പോലെഗീസട്ട് പസഷനുകളറില് പുരപ്പുറ സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജ നറിലെയങ്ങള്
സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുതണനയം അതറില്  25  എണ്ണയം കണകട്ട്  തചെയകഴറിഞതവനയം ബപ്പോക്കറിയുള്ളവ
ഉടെന്തതന കണകട്ട്  തചെയ്യുനതപ്പോതണനയം ഇതറില് അധറികയം  വരുന ഊര്ജ്ജയം പസപ്പോളപ്പോര്
ഗ്രറിഡറിപലെയട്ട്  തകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുതമനയം  പപപ്പോലെഗീസട്ട്  പസഷനട്ട്  അക്കക്കൗണറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
RESCO  (Renewable  Energy  Service  Company)  പമപ്പോഡലെറിലെപ്പോണട്ട്
തചെയറിരറിക്കുനതതനയം  തന്മൂലെയം  പസവറിയംഗ്സട്ട്  മപ്പോതമപ്പോണുണപ്പോകുകതയനയം  സപ്പോധപ്പോരണ
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കപ്പോതണങറില് അക്കക്കൗണട്ട് ടു അക്കക്കൗണട്ട് വഴറിയപ്പോണട്ട് തഗീര്പപ്പോക്കുനതതനയം
അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  വറിശദമപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  പസവറിയംഗ്സട്ട്  ഉണപ്പോകതക്ക  രഗീതറിയറില്
പസപ്പോളപ്പോര് പപ്പോനട്ട് സ്ഥപ്പോപറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

ഇ-തമപ്പോബറിലെറിററി സഗീയം വദപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  20  സര്ക്കപ്പോര് വകുപ്പുകളറിലെപ്പോയറി  127
ഇലെകറികട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങള്  അതനര്ടട്ട്  നല്കറിയറിട്ടുതണനയം  ഇതറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
തപപ്പോതുനറിരത്തുകളറില് 8 റഗീ ചെപ്പോര്ജറിയംഗട്ട് പസഷനുകള് സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുതണനയം ഈ വര്ഷയം 12
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എണ്ണയം  കൂടെറി  സ്ഥപ്പോപറിക്കുതമനയം  സസകപ്പോരദവദകറികളറില്  നറിനയം  46  അപപക്ഷകള്
ലെഭറിച്ചറിട്ടുതണനയം അതനര്ടറിതന അറുപപതപ്പോളയം ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട് പസഷനുകള് മപ്പോര്ച്ചട്ട്  31-നകയം
തയ്യപ്പോറപ്പോകുതമനയം എലപ്പോ ജറിലകളറില് നറിനയം ചെപ്പോര്ജറിയംഗട്ട് പസഷനുകള്ക്കുള്ള അപപക്ഷകള്
ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുതണനയം  25-30  കറിപലെപ്പോമഗീറര്  അകലെയം  കണക്കപ്പോക്കറിയപ്പോണട്ട്  ഇപപപ്പോള്
ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷനുകള് സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതതനയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-തന വസററില്  
62  പസഷനുകള്  തയ്യപ്പോറപ്പോയറികഴറിഞതവനയം  അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  സമറിതറിതയ
അററിയറിച. 

നറിലെവറില് ഏകപദശയം  110  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷനുകളുതണനയം  IOCL (TATA) 25
ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷനുകള്  സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുതണനയം  മപ്പോര്ച്ചട്ട്  31  ആകുപമ്പപ്പോപഴയ്ക്കുയം  ഇതട്ട്  150
എണ്ണമപ്പോയറി വര്ദറിപറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുതമനയം ദൂരപരറിധറി കണക്കപ്പോക്കറി എലപ്പോ വഹപവകളുയം
ഉള്തപടുന  തരതറില്  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷനുകള്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനുള്ള  മപ്പോപട്ട്
തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുനതണനയം  തറയറില്പവ  പസഷനുകളറില്  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷന്
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട് സ്ഥലെപരറിമറിതറിയുതണനയം സ്ഥലെയം ലെഭദമപ്പോകുകയപ്പോതണങറില് ഇക്കപ്പോരദയം
പരറിഗണറിക്കുതമനയം അതനര്ടട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച. 

സസകപ്പോരദ  വദകറികള്  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷന്  നടെതപ്പോന്  തയ്യപ്പോറപ്പോയപ്പോല്  അനുമതറി
നല്കുതമനട്ട് അതനര്ടട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച.  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട് പസഷനുകളുതടെ കുറവമൂലെയം
ജനങ്ങള്  ഇലെകറികട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങപ്പോന്  മടെറിക്കുനതണനട്ട്  വറിലെയറിരുതറിയ  സമറിതറി
ഓപരപ്പോ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറിലുയം  ഒരു  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷന്  എന  നറിലെയറില്  ഇലെകറികട്ട്
വപ്പോഹനങ്ങള് കൂടുതലുള്ളറിടെതട്ട് സ്ഥപ്പോപറിക്കണതമനയം ഇക്കപ്പോരദയം വഹപവകളറില് തറപസപ്പോറനട്ട്
നടെത്തുനവതര  ഏല്പറിച്ചപ്പോല്  മതറിതയനയം  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.   തക.എസട്ട്.ആര്.ടെറി.സറി
ഡറിപപപ്പോകളറില്  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷനുകള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്  അനുപയപ്പോജദമപ്പോയ  സ്ഥലെയം
കതണത്തുനതറിനപ്പോയറി  തക.എസട്ട്.ആര്.ടെറി.സറി  അധറികൃതരുമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  നടെത്തുതമനയം
അതനര്ടട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച. 

2021-22-തലെ  ബഡ്ജററില്  പദതറിയറിനതറില്  43  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം
പദതറിപയതരയറിനതറില്  മൂനര  പകപ്പോടെറി  രൂപയുമപ്പോണട്ട്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതതനയം
പദതറിയറിനതറില് റൂഫട്ട് പടെപ്പോപട്ട്  പസപ്പോളപ്പോര്,  തറപസപ്പോ പമപ്പോഡല് പസപ്പോളപ്പോര്,  ഇ-തമപ്പോബറിലെറിററി,
PM-KUSUM തുടെങ്ങറിയവ നടെപറിലെപ്പോക്കുനതണനയം PM-KUSUM പദതറിയുതടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
160 അപപക്ഷകള് ലെഭറിച്ചതറില് 100 എണ്ണതറിനട്ട് MNRE-യുതടെ അനുമതറി ലെഭറിച്ചറിട്ടുതണനയം
ഒരു  മപ്പോസതറിനുള്ളറില്  ആദദഘടയം  പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോനപ്പോകുതമനയം  തടയറിനറിയംഗറിനുയം  പഠന
ററിസര്ച്ചറിനുയം ഔടട്ട് റഗീച്ചറിയംഗട്ട് പപപ്പോഗ്രപ്പോമറിനുമപ്പോയറി 468 ലെക്ഷയം രൂപ വകയറിരുതറിയറിട്ടുതണനയം
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ഇനപഗ്രറഡട്ട്  ററിനബ്യൂവബറിള്  എനര്ജറി  പനപ്പോളജട്ട്  ഹബ്ബട്ട്  ആക്കുനതറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
കുഴല്മന്ദതട്ട്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന  2MW  പസപ്പോളപ്പോര്  പപ്പോനട്ട്  പകപ്പോപളജട്ട്  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കട്ട്
പസപ്പോളപ്പോറുമപ്പോയറി  ബനതപട  കപ്പോരദങ്ങള്  മനസറിലെപ്പോക്കപ്പോനുയം  സയനറിസ്റ്റുകള്ക്കട്ട്  ററിസര്ച്ചട്ട്
തചെയ്യപ്പോനുയം ഉപപയപ്പോഗതപടുതപ്പോവനതപ്പോതണനയം അതനര്ടട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് വറിശദമപ്പോക്കറി. 

കപ്പോര്ഷറിക  പമഖലെയറിതലെ  ധപ്പോരപ്പോളയം  ആളുകള്ക്കട്ട്  ഉപപയപ്പോഗപദമപ്പോയ  PM-KUSUM
പദതറിയുതടെ ഫണറിതനക്കുററിച്ചട്ട് സമറിതറി ആരപ്പോഞപപപ്പോള് ഈ വര്ഷയം  100  അപപക്ഷകള്
തഗീര്പപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  ഫണ്ടുതണനയം  30  ശതമപ്പോനയം  തുക  വഗീതയം  പകന/സയംസ്ഥപ്പോന
സര്ക്കപ്പോരുകളുയം  40  ശതമപ്പോനയം  തുക  വദകറികളുമപ്പോണട്ട്  നല്കുനതതനയം  പസ്തുത  പദതറി
തടെണര്  തചെയപപപ്പോള്  നറിരക്കട്ട്  കൂടെറിപപപ്പോതയങറിലുയം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട്ട്  ബുദറിമുടട്ട്  വരപ്പോത
രഗീതറിയറില്  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതയം  വര്ദറിപറിച്ചറിരുനതവനയം  പസ്തുത  പദതറിയറിലുള്ള
കര്ഷകതര  ഉള്തപടുതറി  വപ്പോടട്ട്സപ്പോപട്ട്  ഗ്രൂപ്പുണപ്പോക്കറി  ഇതുമപ്പോയറി  ബനതപട  കപ്പോരദങ്ങള്
അററിയറിക്കപ്പോനുള്ള സയംവറിധപ്പോനയം ഒരുക്കറിയറിട്ടുതണനയം അതനര്ടട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് വദകമപ്പോക്കറി.

സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജവയം  കപ്പോററില്  നറിനള്ള  ഊര്ജ്ജവയം  പപയപ്പോജനതപടുതറിതക്കപ്പോണ്ടുള്ള
വഹബറിഡട്ട്  പദതറിയുതടെ  സപ്പോധദതതയക്കുററിച്ചട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  തവര്ടറിക്കല്
തമഷഗീനറിതന  ഉപപയപ്പോഗവയം  കപ്പോരദക്ഷമതയുയം  ഇതുവതര  പഠറിക്കപ്പോന്  കഴറിഞറിടറിതലനയം
തറിരുവനന്തപുരത്തുയം  പപ്പോലെക്കപ്പോടുമുള്ള  രണ്ടുമൂനട്ട്  കമ്പനറികപളപ്പോടെട്ട്  തഡപമപ്പോണ്പസഷന്
നടെതപ്പോന്  ആവശദതപടറിട്ടുതണനയം  ആയതറിതന  പുപരപ്പോഗതറി  മനസറിലെപ്പോക്കപ്പോന്  കുറഞതട്ട്
മൂനമപ്പോസതമങറിലുയം  പവണറിവരുതമനയം  അതറിനുപശഷയം  മപ്പോതപമ  പസ്തുത  പദതറി
നടെപപ്പോക്കപ്പോന് കഴറിയുകയുള്ളതവനയം തമഷഗീനട്ട് കൂടുതല് തചെലെവട്ട് വരുനതറിനപ്പോല് കര്ഷകര്ക്കട്ട്
തപ്പോങ്ങപ്പോന് കഴറിയറിതലനയം അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച.  കര്ഷകര്ക്കട്ട്
ഏഴു  ശതമപ്പോനയം  പലെറിശനറിരക്കറില്  പലെപ്പോതണടുതട്ട്  നല്കറിയപ്പോല്  അവരുതടെ  ആവശദയം
കഴറിഞട്ട്  ബപ്പോക്കറി  വരുന  വവദദ്യുതറി  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എലറിനട്ട്  നല്കുകയപ്പോതണങറില്
പലെപ്പോണ്  അടെയപ്പോനുള്ള  പണയം  ലെഭറിക്കുതമനട്ട്  കര്ഷകതര  പബപ്പോദദതപടുതറിയപ്പോല്  അവര്
ഇതറിനട്ട് തയ്യപ്പോറപ്പോകുതമനട്ട് സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു. 

പസപ്പോളപ്പോര്  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷനുകള്ക്കട്ട്  സബ്സറിഡറി  നല്കുനതുമൂലെയം  ഒരു വര്ക്കട്ട്
പൂര്തറിയപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  3  ശതമപ്പോനയം സര്വ്വഗീസട്ട് ചെപ്പോര്ജ്ജപ്പോണട്ട് അതനര്ടറിനട്ട് ലെഭറിക്കുനതതനയം
പസപ്പോളപ്പോര് ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണട്ട് തചെയ്യുനതതങറില് ഗ്രഗീന് തമപ്പോബറിലെറിററി പൂര്ണ്ണമപ്പോയുണപ്പോകുതമനയം
അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  മറുപടെറി  നല്കറി.  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷന്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്
വവദദ്യുതറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുപമ്പപ്പോള്  സക്കൗകരദപദമപ്പോയറി  പപപ്പോസ്റ്റുകള്  സ്ഥപ്പോപറിച്ചട്ട്  വവദദ്യുതറി
കണക്ഷന്  നല്കപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചപ്പോല്  അതട്ട്  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-നട്ട്  ലെപ്പോഭമുണപ്പോക്കുതമനട്ട്
അഭറിപപ്പോയതപട സമറിതറി ഇക്കപ്പോരദയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല് തചെയര്മപ്പോനുമപ്പോയറി ആപലെപ്പോചെറിച്ചട്ട്
തഗീരുമപ്പോനതമടുക്കണതമനട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിച.  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല് പപപ്പോസട്ട് സ്ഥപ്പോപറിക്കുകയപ്പോതണങറില്
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അതട്ട്  തപ്പോരറിഫറില്  ഉള്തപടുത്തുതമനയം  ഇലെകറിസറിററി  തറഗുപലെറററി  കമഗീഷന്
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരറിക്കുന  തപ്പോരറിഫറില്  ഇളവട്ട്  നല്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കറിതലനയം
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല് എയം.ഡറി. വദകമപ്പോക്കറി. 

ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷനുകള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതുമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  വപ്പോഹനനറിര്മപ്പോണ
കമ്പനറികളുതടെ  ഒരു  പയപ്പോഗയം  വറിളറിചകൂട്ടുനതട്ട്  ഉചെറിതമപ്പോയറിരറിക്കുതമനട്ട്  സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയതപടപപപ്പോള് നറിലെവറിലുള്ള സര്ക്കപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള് ഇലെകറികട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങളപ്പോക്കറി
മപ്പോറ്റുനതുമപ്പോയറി ബനതപടട്ട് ചെഗീഫട്ട് തസക്രെടററിയുയം ഗതപ്പോഗതവകുപട്ട് തസക്രെടററിയുയം ഒരു പയപ്പോഗയം
കൂടെറിയറിരുനതവനയം സയംസ്ഥപ്പോനതത ഒരു ലെക്ഷയം വപ്പോഹനങ്ങതളങറിലുയം  2022-ല് ഇലെകറികട്ട്
വപ്പോഹനങ്ങളപ്പോക്കറി  മപ്പോറണതമനതപ്പോണട്ട്  ലെക്ഷദതമനയം  ഇപപപ്പോള്  ആതക  5500  ഇലെകറികട്ട്
വപ്പോഹനങ്ങള് മപ്പോതപമ പകരളതറില് ഇറങ്ങറിയറിട്ടുള്ളൂതവനയം സര്ക്കപ്പോര് വകുപ്പുകളറില് 15600
ഓളയം എസട്ട്.യു.വറി-കളുള്ളതറില്  9000  എണ്ണയം ലെഗീസറിലെപ്പോണട്ട് എടുതറിരറിക്കുനതതനയം ഇവ
കണ്ടെയം തചെപയ്യണറി വരുപമ്പപ്പോള് ഇലെകറികട്ട് വപ്പോഹനങ്ങള് മപ്പോതപമ വപ്പോങ്ങപ്പോവൂ എനട്ട് സര്ക്കപ്പോര്
തഗീരുമപ്പോനറിച്ചപ്പോല് നനപ്പോയറിരറിക്കുതമനയം 1000 സറി.സറി-യുതടെ ഒരു ഡഗീസല് കപ്പോററിനട്ട് 8 ലെക്ഷയം
രൂപയുയം  ഇലെകറികട്ട്  കപ്പോററിനട്ട്  13  ലെക്ഷയം  രൂപയുമപ്പോതണനയം  എനപ്പോല്  ഇലെകറികട്ട്  കപ്പോറുകള്
കറിപലെപ്പോമഗീറററിനട്ട് ഒരു രൂപയുയം ഡഗീസല് കപ്പോറുകള്ക്കട്ട് കറിപലെപ്പോമഗീറററിനട്ട് 4 രൂപയുമപ്പോണട്ട് തചെലെവ
വരുനതതനയം ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച. 

ഇലെകറികട്ട് വപ്പോഹനങ്ങള്ക്കട്ട് പപ്പോരയംഭ തചെലെവട്ട് വളതര കൂടുതലെപ്പോതണങറിലുയം 10 വര്ഷതത
തചെലെവട്ട്  കണക്കപ്പോക്കറിയപ്പോല്  ലെപ്പോഭകരമപ്പോയറിരറിക്കുതമനയം  സര്ക്കപ്പോര്  രണപ്പോയറിരയം  ഇലെകറികട്ട്
വപ്പോഹനങ്ങതളങറിലുയം  വപ്പോങ്ങറിയപ്പോല്  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷനുകള്  കമ്പനറികള്  തതന
സ്ഥപ്പോപറിചനല്കുതമനയം   ഓര്ഡര്  ലെഭറിച്ചപ്പോലുടെതന  ഇലെകറികട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങള്  ലെഭദമപ്പോക്കപ്പോന്
വപ്പോഹന  ഉടെമകള്  തയ്യപ്പോറപ്പോതണനയം  പമപ്പോപടപ്പോര്  തവഹറിക്കറിള്  ടെപ്പോകട്ട്  ഇപപപ്പോള്  5
ശതമപ്പോനതമനതട്ട് രണര ശതമപ്പോനമപ്പോയറി കുറച്ചറിട്ടുതണനയം ടെപ്പോകട്ട്  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയപ്പോല് ഇലെകറികട്ട്
വപ്പോഹനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട്  കൂടുതല്  ആളുകള്  തയ്യപ്പോറപ്പോകുതമനയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്
അധറികൃതര്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച.  അപഞപ്പോ  ആപറപ്പോ  മപ്പോസയം  കഴറിയുപമ്പപ്പോൾ  ഇലെകറികട്ട്
വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ  ഉപപയപ്പോഗതറിൽ  വര്ദനവട്ട്  ഉണപ്പോകുതമനയം  ടെപ്പോറ  ഇറക്കറിയ  പുതറിയ
ഇലെകറികട്ട് കപ്പോററിനട്ട് ധപ്പോരപ്പോളയം ബുക്കറിയംഗട്ട് ലെഭറിക്കുനതണനയം സമറിതറി നറിരഗീക്ഷറിച. 

മറിക്ക  സയംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറിലുയം  ഇലെകറികട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങൾക്കട്ട്  പറപ്പോഡട്ട്  ടെപ്പോകട്ട്,  രജറിപസഷൻ
ചെപ്പോർജ്ജട്ട്   തുടെങ്ങറിയവ  ഈടെപ്പോക്കുനറിതലനട്ട്  അതനർടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥൻ  അററിയറിച്ചപപപ്പോൾ
ഇലെകറികട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങള്ക്കട്ട്  മറട്ട്  സയംസ്ഥപ്പോനങ്ങള്  നല്കുന  ഇളവട്ട്  പകരളതറിലുയം
അനുവദറിക്കണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തഗീരുമപ്പോനറിച.
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 സയംസ്ഥപ്പോനതത വറിവറിധ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുയം ഏജന്സറികളുയം സക്കൗപരപ്പോര്ജ്ജ പപ്പോന്റുകള്
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതണങറിലുയം  ഈ  രയംഗതത  ഏപകപ്പോപനമറിലപ്പോയ്മ  ഒരു  പശ്നമപ്പോയറി
മപ്പോററിയറിട്ടുതണനയം  ചെറിലെ  സര്ക്കപ്പോര്  വകുപ്പുകള്  പനരറിടട്ട്  എകട്ട്പഷന്  ഒപ്പോഫട്ട്  ഇനറസട്ട്
ക്ഷണറിക്കുനതണനയം അതനര്ടട്ട് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് വദകമപ്പോക്കറി.  ആയതറിനപ്പോല് അതനര്ടറിതന
സക്കൗപരപ്പോര്ജജ  പപ്പോന്റുകള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുളള  പനപ്പോഡല്  ഏജന്സറിയപ്പോയറി
പഖദപ്പോപറിക്കുകയുയം  സര്ക്കപ്പോരറിതന പസപ്പോളപ്പോറുമപ്പോയറി  ബനതപട പജപ്പോലെറികള് അതനര്ടട്ട്  വഴറി
നടെപപ്പോക്കുകയുയം  തചെയ്യണതമനട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  അതനര്ടപ്പോണട്ട്  പസറട്ട്
പനപ്പോഡല് ഏജന്സറിതയനയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല് മുപഖന തതവദദ്യുതറി വകുപട്ട് ലെക്ഷദമറിടുന
പുരപ്പുറ  സക്കൗപരപ്പോര്ജജ  പപ്പോന്റുകള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുക  എന  പദതറിയറില്  25  തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്
അതനര്ടറിനട്ട്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുതണനയം  അതനര്ടറിതന  പനപ്പോഡല്  ഏജന്സറിയപ്പോക്കുനതറിനട്ട്
പപതദക  തതലെസന്തസപ്പോനയം  ആവശദമറിതലനയം  പസറട്ട്  ഗവണ്തമനട്ട്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന
ഏജന്സറി വഴറിയപ്പോണട്ട് സബ്സറിഡറിയുളള പദതറികള് നടെപറിലെപ്പോക്കുനതതനയം ഏതതങറിലുയം
ഒരു  പബറികട്ട്  ഒപ്പോഫഗീസറില്  അതനര്ടട്ട്  വഴറിപയപ്പോ  അതനര്ടട്ട്  എയംപപ്പോനല്  തചെയറിരറിക്കുന
ഏജന്സറി  വഴറിപയപ്പോ  പനരറിടട്ട്  തടെണര്  തചെയ്യപ്പോവനതപ്പോതണനയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.
എയം.ഡറി  വദകമപ്പോക്കറി.  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷനുകള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്  അപപക്ഷ
സമര്പറിപക്കണതട്ട്  ആര്ക്കപ്പോതണനതട്ട്  സയംബനറിച്ചട്ട്  വദകത  വരുതറി  അവ
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുളള  പനപ്പോഡല്  ഏജന്സറിയപ്പോയറി  അതനര്ടറിതന  നറിശയറിച്ചപ്പോല്  ഈ
രയംഗതട്ട്  ഏപകപ്പോപനയം  തകപ്പോണ്ടുവരുനതറിനട്ട്  സപ്പോധറിക്കുതമനട്ട്  അതനര്ടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്
അഭറിപപ്പോയതപട്ടു. 

മൂനട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങള്  പപ്പോര്ക്കട്ട്  തചെയട്ട്  ചെപ്പോര്ജ്ജട്ട്  തചെയ്യപ്പോന്  സ്ഥലെമുളളറിടെതട്ട്
ആര്ക്കുപവണതമങറിലുയം  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷന്  സ്ഥപ്പോപറിക്കപ്പോതമനയം  ഇതറിനപ്പോയറി
അതനര്ടറിതനപയപ്പോ  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-തനപയപ്പോ  സമഗീപറിച്ചപ്പോല്  മതറിതയനയം,
സമഗീപതപ്പോയറി പവര് തതലെനുയം വപ്പോഹനയം ചെപ്പോര്ജ്ജട്ട് തചെയ്യപ്പോനുളള സക്കൗകരദവമുണപ്പോയറിരറിക്കണ
തമതനയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.  എയം.ഡറി  സമറിതറിതയ  അററിയറിച.  ഇന്തവസട്ട്തമനറിനുയം
ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷതന  ഇന്ഫ്രപ്പോസക്ചെററിനുയംപവണറി  25  ശതമപ്പോനയം  വഗീതയം
സബ്സറിഡറിയുതണനട്ട്  പമപ്പോപടപ്പോര്  തവഹറിക്കറിള്സറിതന  തതഗഡ് തതലെന്സറില്
പറയുനതണനയം  ചെപ്പോര്ജ്ജറിയംഗട്ട്  പസഷന്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്  ഒരു  തതലെസന്സറിതനയുയം
ആവശദമറിതലനയം  മനസറിലെപ്പോക്കറിയ  സമറിതറി  ഇതു  സയംബനറിച്ചട്ട്  തപപ്പോതുജനങ്ങതള
പബപ്പോധവല്ക്കരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പതവപ്പോര്ത നല്കണതമനട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിച.  

ഐ.ഒ.സറി.  പപപ്പോതലെയുള്ള  ചെറിലെ കമ്പനറികള് ബപ്പോറററി  മപ്പോററി  പകരയം റഗീ-ഫറിലബറിൾ
ബപ്പോറററി  നൽകുനതണനയം  കപ്പോറുകളറിതലെ  ബപ്പോറററി  ഫറികഡപ്പോതണനയം,  തഗീ  വഗീലെർ
വപ്പോഹനങ്ങൾക്കട്ട്  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  പകരയം  ബപ്പോറററി   നല്കുനതതനയം  അതനർടട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്
അററിയറിച.  ഇതു  സയംബനറിച്ചട്ട്  ജനങ്ങതള  പബപ്പോധവപ്പോന്വപ്പോരപ്പോക്കണതമനട്ട്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച. 

989/2022.
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ഗ്രഗീന്  വഹഡ്രൈജന്  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്
തചെയര്മപ്പോന്  വകുപട്ട്  തസക്രെടററിയുതടെ  ചുമതലെ  വഹറിച്ചറിരുന  സമയതട്ട്  വറിഴറിഞയം
ഇനര്നപ്പോഷണല്  സഗീപപപ്പോര്ടട്ട്  ലെറിമറിറഡട്ട്  (VISL)-മപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  നടെതറിയറിരുനതവനയം
വറിഴറിഞയം  പദതറി  പൂര്തറിയപ്പോകുപമ്പപ്പോപഴക്കുയം  ഏതപ്പോണട്ട്  30  ശതമപ്പോനപതപ്പോളയം  തുക
ററിനബ്യൂവബറിള് എനര്ജറിയറില് നറിപക്ഷപറിപക്കണതുതണനയം  15  തമഗപ്പോവപ്പോടറിതന ററിനബ്യൂവബറിള്
എനര്ജറി  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുതമങറില്  10  തമഗപ്പോവപ്പോടറിതന  ഗ്രഗീന്  വഹഡ്രൈജന്
ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന പപ്പോനട്ട് സ്ഥപ്പോപറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുതമനയം അതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ സ്ഥലെവയം മറ്റുയം
ലെഭദമപ്പോക്കപ്പോന്  വറി.ഐ.എസട്ട്.എല്.  തയ്യപ്പോറപ്പോതണനയം  ഗ്രഗീന്  വഹഡ്രൈജന്
ലെഭദമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഇന്തദയറില്  എവറിതടെയുയം  വഹഡ്രൈജന്  പപ്പോനട്ട്  ആരയംഭറിച്ചറിടറിതലനയം
ഗുജറപ്പോതറിതലെ ജപ്പോയംനഗററില് രപ്പോജദതത ആദദതത ഗ്രഗീന് വഹ ഡ്രൈജന് പപ്പോനറിതന തടെണര്
നടെപടെറികള്  നടെനവരറികയപ്പോതണനയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്  എയം.  ഡറി.  സമറിതറിതയ
അററിയറിച. 

അതനര്ടറിതന  പവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  ശകറിതപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്
അതനര്ടറിതന  പുനനഃസയംഘടെറിപറിച്ചട്ട്  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുതണനയം  അതനര്ടറിതന  14  ജറിലപ്പോ
ഓഫഗീസുകളറിതലെ  101  തസ്തറികകളറില്  25  എണ്ണതറില്  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  സ്ഥറിരയം
ജഗീവനക്കപ്പോരുളളതതനയം  ബപ്പോക്കറിയുളള  തസ്തറികകളറില്  പറി.എസട്ട്.സറി  മുപഖന  സ്ഥറിരയം
നറിയമനയം  നടെത്തുനതറിനുളള  തസ്പെഷദല്  റൂള്  നടെപറിലെപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  എലപ്പോ  ജറിലപ്പോ
ഒപ്പോഫഗീസുകളറിപലെയുയം  ജഗീവനക്കപ്പോരുതടെ  കുറവട്ട്  പരറിഹരറിക്കപ്പോന്  കഴറിയുതമനയം  അതനര്ടട്ട്
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച.  പറി.എസട്ട്.സറി.  നറിയമനയം  നടെക്കുനതുവതര  കരപ്പോര്
അടെറിസ്ഥപ്പോനതപ്പോല്  ആളുകതള  നറിയമറിക്കണതമനട്ട്  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയതപടപപപ്പോള്
പരപ്പോതറികൾ  പരറിഹരറിക്കുനതറിനട്ട്  ജഗീവനക്കപ്പോതര   ആവശദമുതണനട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്
സമറിതറിതയ അററിയറിച.  

II.  ഊര്ജ്ജകപ്പോരദക്ഷമത  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം  ഊര്ജ്ജ  സയംരക്ഷണയം
പപപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി   EMC   നടെതറി വരുന പവര്തനങ്ങളുതടെ അവപലെപ്പോകനയം  . 

ഊർജ്ജ  സയംരക്ഷണയം  പപപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കപ്പോനപ്പോയറി  സയംസ്ഥപ്പോന  സർക്കപ്പോർ  1996-ൽ
തറിരുവനന്തപുരതട്ട്  ആരയംഭറിച്ച  സസയയംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനമപ്പോയ  എനർജറി  മപ്പോപനജട്ട് തമനട്ട്
തസനററില് ആതക  22  ജഗീവനക്കപ്പോര് മപ്പോതമപ്പോണുള്ളതതനയം ആയതറിനപ്പോയറി  7  പകപ്പോടെറി  63
ലെക്ഷയം രൂപയുതടെ ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതമപ്പോണുള്ളതതനയം EMC ഡയറകര് അററിയറിച.  ഊർജ്ജ
സയംരക്ഷണവമപ്പോയറി ബനതപടട്ട്  വദവസപ്പോയ,  കപ്പോർഷറിക ഗപ്പോർഹറിക പമഖലെകൾ  ഉൾതപതടെ
എലപ്പോ  പമഖലെകളറിലുയം  പബപ്പോധവല്ക്കരണ  പവർതനങ്ങള്  നടെത്തുക,  പഞപ്പോയതട്ട്
തലെതറിലുയം  വദവസപ്പോയശപ്പോലെകളറിലുയം  പകപ്പോ-ഓപപററഗീവട്ട്  തസകറുകളറിലുയം  മപ്പോതൃകപ്പോ  ഊർജ്ജ
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സയംരക്ഷണ  പദതറികൾ  നടെപപ്പോക്കുക,  നയരൂപഗീകരണതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികൾ
സസഗീകരറിക്കുക  എനറിവയപ്പോണട്ട്  ഇ.എയം.സറി.യുതടെ  പധപ്പോന  പവര്തനങ്ങതളനട്ട്
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  അററിയറിച.  ഊർജ്ജ  സയംരക്ഷണ  നറിയമതറിതലെ  ഊർജ്ജ  സയംരക്ഷണ
ബറിൽഡറിയംഗട്ട്  പകപ്പോഡട്ട്  അനുസരറിചമപ്പോതപമ  100  KW  കണകഡട്ട്  പലെപ്പോഡറിനുമുകളറിലുള്ള
തകടറിടെങ്ങൾ നറിർമറിക്കപ്പോൻ പപ്പോടുള്ളൂതവന  വദവസ്ഥ തകപ്പോണ്ടുവരറികയുയം പകരള മുൻസറിപൽ
ബറിൽഡറിയംഗട്ട്  റൂളറിലുയം  പഞപ്പോയതട്ട്   ബറിൽഡറിയംഗട്ട്  റൂളറിലുയം   അതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  പഭദഗതറി
വരുത്തുകയുയം തചെയറിട്ടുതണനയം എലപ്പോ  എച്ചട്ട്.ററി.,  ഇ.എച്ചട്ട്.ററി.  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കൾക്കുയം മൂനട്ട്
വർഷതറിതലെപ്പോരറിക്കൽ  എനർജറി  ഓഡറിറട്ട്  നടെപപ്പോക്കുക,  പകരളതറിതലെ  എനർജറി
ഇനൻസഗീവപ്പോയ  പതറിനപഞപ്പോളയം  വദവസപ്പോയശപ്പോലെകൾ  ടെപ്പോർജറട്ട്  നല്കറിയതറിപനക്കപ്പോൾ
കൂടുതലെപ്പോയറി  ഊര്ജ്ജയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകയപ്പോതണങറിൽ  അവരറിൽ  നറിനയം  തപനപ്പോൽററി
ഈടെപ്പോക്കുക  തുടെങ്ങറിയ  കപ്പോരദങ്ങളുയം  തചെയ്യുനതണനയം  പകന ഊർജ്ജ  മനപ്പോലെയതറിതന
ബബ്യൂപറപ്പോ  ഓഫട്ട് എനർജറി എഫറിഷദൻസറി എന സ്ഥപ്പോപനതറിതന പസറട്ട് തഡസറിപഗ്നേറഡട്ട്
ഏജൻസറിയപ്പോയറി എനർജറി മപ്പോപനജട്ട് തമനട്ട് തസനർ പവർതറിക്കുനതണനയം ഊർജക്ഷമത
കൂടുതലുള്ള 5 സപ്പോർ ഉപകരണങ്ങൾക്കുട്ട്  സപ്പോർ പലെബലെറിയംഗട്ട് തചെയ്യുനതണനയം ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്
അററിയറിച. 

രപ്പോജദതട്ട്  ഹരറിപതപ്പോർജ്ജയം  ധപ്പോരപ്പോളമുള്ളതറിനപ്പോല്  പുറത്തുനറിനട്ട്  തപപടപ്പോളറിയയം
ഉൽപനങ്ങൾ  വപ്പോങ്ങുനതട്ട്  കുറയട്ട് ക്കണതമന  ലെക്ഷദപതപ്പോതടെ  ഗതപ്പോഗത  പമഖലെയറിൽ
ഇലെകറികട്ട്  കപ്പോറുകളറിപലെയ്ക്കുയം  പപ്പോചെകതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  എൽ.പറി.ജറി-യറിൽ  നറിനട്ട്
ഇലെകറിസറിററിയറിപലെക്കുയം മപ്പോറുക എന ഉപദ്ദേശദതറിൽ  "  പഗപ്പോ ഇലെകറിക്കട്ട് കദപ്പോമ്പയറിൻ"  എന
പപപ്പോഗ്രപ്പോയം  പകനസര്ക്കപ്പോര്  2021  തഫബ്രുവരറിയറില്  നടെപറിലെപ്പോക്കറിതയനയം  ഇതറിതന  പസറട്ട്
പനപ്പോഡൽ ഏജൻസറിയപ്പോയറിടപ്പോണട്ട് എനർജറി മപ്പോപനജട്ട് തമനട്ട് തസനർ പവർതറിക്കുനതതനയം,
കഴറിഞ പലെപ്പോക പരറിസ്ഥറിതറി ദറിനമപ്പോയ ജൂൺ  5-ാം തഗീയതറി പകരളതറിലുയം പഗപ്പോ ഇലെകറികട്ട്
കദപ്പോമ്പയറിൻ  നടെപപ്പോക്കറിതയനയം  ഇന്തദയറിലെപ്പോദദമപ്പോയറി  വഗീടറിലെറിരുനട്ട്  ആമപസപ്പോൺ,
ഫറിപ്കപ്പോർടട്ട്  തുടെങ്ങറിയ  തതസറ്റുകളറിലൂതടെ  ഇലെകറികട്ട്   ടൂ  വഗീലെറുകൾ  കളറുയം   പമപ്പോഡലുയം
അനുസരറിച്ചട്ട്  തതരതഞടുതട്ട്  ഓണ്തതലെനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങുവപ്പോനുള്ള പപപ്പോർടൽ  ബഹമപ്പോനതപട
വവദദ്യുതറി വകുപ്പുമനറി 2021 തസപ്തയംബര് 1-ാം തഗീയതറി പലെപ്പോഞട്ട് തചെയതവനയം ഇന്തദയറിൽ
മഹപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  കഴറിഞപ്പോൽ  പകരളതറിലെപ്പോണട്ട്  ഏറവയം  കൂടുതൽ  ഇലെകറികട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങൾ
വറിൽക്കുനതതനയം ഇലെകറികട്ട് ഓപടപ്പോററിക്ഷയുതടെ സബ്സറിഡറിതയക്കുററിച്ചട്ട് പകന ഗവൺതമനട്ട്
സ്ഥപ്പോപനവമപ്പോയറി ചെർച്ച തചെയവരുനതവനയം പകന സർക്കപ്പോരറിതന പസറട്ട് തഡസറിഗട്ട് പനറഡട്ട്
ഏജൻസറിയ്ക്കുള്ള  അവപ്പോര്ഡട്ട്  കഴറിഞ  5  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി  എനര്ജറി  മപ്പോപനജ് തമനട്ട്
തസനററിനപ്പോണട്ട് ലെഭറിക്കുനതതനയം ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച.  
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ഊര്ജ്ജ  സയംരക്ഷണ  അവപ്പോര്ഡട്ട്,  ഊര്ജ്ജ  സയംരക്ഷണ  പവര്തനങ്ങള്,
അടെറിസ്ഥപ്പോനസക്കൗകരദ  വറികസനവയം  സ്ഥപ്പോപനതറിതന  ശകറിതപടുതലുയം,  ഊര്ജ്ജ
സയംരക്ഷണ നറിധറി എനഗീ നപ്പോലെട്ട് ശഗീര്ഷകങ്ങളപ്പോണട്ട് പധപ്പോനമപ്പോയുമുള്ളതതനയം കഴറിഞ നപ്പോലെട്ട്
വര്ഷവയം  പപ്പോന്  ഫണറിതന  100  ശതമപ്പോനയം  തുകയുയം  തചെലെവപ്പോക്കപ്പോന്  ഇ.എയം.സറി-ക്കട്ട്
സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുതണനയം  ഈ  വര്ഷയം  പപ്പോന്  ഫണട്ട്  ലെഭറിച്ചറിടറിതലനയം  പകനഗവണ്തമനട്ട്
വറിഹറിതതറില്  ബപ്പോക്കറിയുണപ്പോയറിരുനതറില്നറിനയം  33  ലെക്ഷയം  രൂപ  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി
തചെലെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുതണനയം ഇ.എയം.സറി ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച.  

പഗീക്കട്ട്  അവററില്  വവദദ്യുതറിയുതടെ  ഉപപയപ്പോഗയം  കുറയപ്പോന്  ഇ.എയം.സറി.  നടെത്തുന
പചെരണതറിതന വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് സമറിതറി ആരപ്പോഞ.  പവപ്പോള്പടജട്ട് കുറവള്ള സമയങ്ങളറിലുയം
വവകുപനരങ്ങളറിലുയം മറികറി,  വപ്പോഷറിയംഗട്ട് തമഷഗീന്,  പമപ്പോപടപ്പോര് വഗ്രനര്,  ഇന്ഡക്ഷന് കുക്കര്
തുടെങ്ങറിയ ഉപകരണങ്ങള് പവര്തറിപറിച്ചപ്പോല് അവ പകടെപ്പോകുതമന ആശയയം നല്കറിതക്കപ്പോണട്ട്
ജനങ്ങതള പബപ്പോധവല്ക്കരറിക്കുനതണനയം ടെറി.  വറി.  ചെപ്പോനലുകളറില് പരസദയം നല്കുനതറിനട്ട്
ആവശദമപ്പോയ ഫണട്ട് ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല് എഫട്ട്.എയം.  പറപ്പോഡറിപയപ്പോയറിലൂതടെയുയം മറ്റുയം പചെപ്പോരണയം
നല്കപ്പോവനതപ്പോതണനയം ഇ.എയം.സറി ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച.  വഫവട്ട് സപ്പോര്
ഉപകരണങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതപ്പോണട്ട്  ഇലെകറിസറിററി  ലെപ്പോഭറിക്കപ്പോന്  നലതതനട്ട്  പചെരണയം
നല്കണതമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

കൃഷറി  ആവശദങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന  വവദദ്യുതറിക്കട്ട്  രണട്ട്  രൂപയറില്
തപ്പോതഴയപ്പോണട്ട്  ചെപ്പോര്ജ്ജട്ട്  വരുനതതനയം  അവറിതടെ  പഴയ  പമപ്പോപടപ്പോററിനു  പകരയം  സപ്പോര്  ഉള്ള
പമപ്പോപടപ്പോര്  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോല്  ലെഭറിക്കുന  മറിച്ചയം  വവദദ്യുതറി  ഇലെകറിസറിററി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന്  കഴറിയുതമനയം  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  പലെപ്പോ  പകപ്പോസട്ട്  വവദദ്യുതറി
എവറിതടെതയപ്പോതക്കയപ്പോണട്ട്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതതനയം  ഇങ്ങതനയുള്ള  പമപ്പോപടപ്പോറുകള്
എതയുതണനയം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  കൃഷറിക്കുപവണറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന കണക്ഷതന
കണക്കുതണനയം അതറില് വഫവട്ട്  സപ്പോര് പമപ്പോപടപ്പോറുകളുതടെയുയം അലപ്പോതവയുതടെയുയം എണ്ണയം
സയംബനറിച്ചട്ട്  5  ജറിലകളറില് നടെതറിയ പഠന ററിപപപ്പോര്ട്ടുതണനയം തുച്ഛമപ്പോയ വറിലെയട്ട്  സപ്പോര്
ഇലപ്പോത പമപ്പോപടപ്പോറുകള് ലെഭറിക്കുനതറിനപ്പോല് ചെറിലെര് അങ്ങതനയുള്ളവയപ്പോണട്ട് വപ്പോങ്ങുനതതനട്ട്
ഇ.എയം.സറി.  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  അററിയറിച.   സപ്പോര്  ഇലപ്പോത പമപ്പോപടപ്പോറുകളറില്  എത യൂണറിറട്ട്
വവദദ്യുതറി തചെലെവപ്പോകുനതവനട്ട് പരറിപശപ്പോധറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.  

തപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കട്ട്  പവണറിയുള്ള  ഊര്ജ്ജ  സയംരക്ഷണ  പബപ്പോധവല്ക്കരണ
പരറിപപ്പോടെറികള്  സയംഘടെറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  140  Non-Governmental  Organizations
(NGO)  മുപഖന  എലപ്പോ  ജറിലകളറിലുയം  പചെരണങ്ങള്  നടെത്തുനപതപ്പോതടെപ്പോപയം  പസപ്പോഷദല്
മഗീഡറിയ  വഴറിയുയം  പചെരണങ്ങള്  നടെത്തുനതണനയം  ഇപപപ്പോള്  ധപ്പോരപ്പോളയം  ആളുകള്
സറി.എഫട്ട്.എല്-നു  പകരയം  എല്.ഇ.ഡറി.  ബള്ബുകള്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം  ഇലെകറികട്ട്
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ഉപകരണങ്ങള്  സപ്പോര്  പനപ്പോക്കറി  വപ്പോങ്ങറിക്കുനതണനയം  7900  സ്കൂളുകളറില്  എനര്ജറി
കണ്സര്പവഷന്  കദപ്പോമ്പയറിനുകള്  നടെനതകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോതണനയം  സ്മെപ്പോര്ടട്ട്  മഗീറര്
വനപ്പോല് പഗീക്കട്ട് അവററിതലെ വവദദ്യുതറി ഉപപഭപ്പോഗയം കുറയപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുതമനയം ഇ.എയം.സറി.
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച. 

III.  വവദദ്യുതറി  വലെനുകള്  തപപ്പോടറിവഗീണുണപ്പോകുന  അപകടെങ്ങളുയം  നറിര്മപ്പോണയം  /
അറകുറപവൃതറികള്ക്കറിതടെയുണപ്പോകുന അപകടെങ്ങളുയം തടെയപ്പോനുള്ള മുന്കരുതലുകള്  . 

വവദദ്യുതറിയുമപ്പോയറി  ബനതപട അപകടെങ്ങളറില് ഈ വര്ഷയം ആതക  368  അപകടെ
മരണങ്ങള് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് തചെയതറില് 6 പബപ്പോര്ഡട്ട് ജഗീവനക്കപ്പോരുയം 13 കരപ്പോര് ജഗീവനക്കപ്പോരുയം 52
തപപ്പോതുജനങ്ങളുയം ഉള്തപടുനതവനയം കഴറിഞ സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം ആതക  556  അപകടെ
മരണങ്ങള് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് തചെയതറില് പബപ്പോര്ഡട്ട് ജഗീവനക്കപ്പോര് ഉള്തപടറിടറിതലനയം എനപ്പോല് 11
കരപ്പോര്  ജഗീവനക്കപ്പോരുയം  82  തപപ്പോതുജനങ്ങളുയം  മരണതപടറിരുനതവനയം  മറട്ട്
സയംസ്ഥപ്പോനങ്ങളുമപ്പോയറി  തപ്പോരതമദയം  തചെയ്യുപമ്പപ്പോള്  പകരളതറില്  അപകടെ  മരണങ്ങള്
കുറവപ്പോതണനയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല് തചെയര്മപ്പോന് അററിയറിച. ആതകയുള്ള പലെപ്പോ തടെന്ഷന്
വലെനുകള്  3  ലെക്ഷയം  കറിപലെപ്പോമഗീററുയം  വഹ  തടെന്ഷന്  വലെനുകള്  63000
കറിപലെപ്പോമഗീററുമപ്പോതണനയം  വഹ  തടെന്ഷന്  വലെനുകളറില്  അപകടെങ്ങള്  കുറവപ്പോതണനയം
നപ്പോലെപ്പോയറിരപതപ്പോളയം എല്.ടെറി. പകബറിളുയം 2250 ഏരറിയല് ബഞട്ട്ഡട്ട് പകബറിളുമപ്പോണുള്ളതതനയം
ഇപപപ്പോള്  തനറട്ട് വര്ക്കറില്  പസഫറി  പകബറിളുകളപ്പോണട്ട്  കൂടുതലുയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതതനയം
ഏരറിയല് ബഞട്ട്ഡട്ട് പകബറിള്, അണര് ഗ്രക്കൗണട്ട് പകബറിള്, ഇന്സുപലെറഡട്ട് കണകര് എനറിവ
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട് അപകടെങ്ങള് കുറയ്ക്കുക എനള്ളതപ്പോണട്ട് ലെക്ഷദതമനയം എല്.ടെറി. വലെനുകളറില്
കമ്പറി  തപപ്പോടറിവഗീഴുനതുതകപ്പോപണപ്പോ  ഇന്സുപലെറര്  തകരപ്പോററിലെപ്പോവനതുതകപ്പോപണപ്പോ  വവദദ്യുതറി
തടെസമുണപ്പോകുകയപ്പോതണങറില്  തകരപ്പോറുണപ്പോയ  സ്ഥലെയം  സറിയംകപ്പോര്ഡറിലൂതടെ  ഉടെനടെറി
കണ്പടപ്പോളറിയംഗട്ട്  ഓഫഗീസറില്  അററിയുനതറിനപ്പോയറി  കമബ്യൂണറിപക്കററിയംഗട്ട്  പഫപ്പോള്ടട്ട്  പപ്പോസട്ട്
ഡറിറകര്  (CFPD)  എന  ഉപകരണയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.  ജഗീവനക്കപ്പോര്
വറികസറിപറിച്ചറിട്ടുതണനയം  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ഇലെകറിക്കല്  സര്ക്കറിളറിനുകഗീഴറില്  തസ്പെയ്സര്
എതനപ്പോരു  തടെപകപ്പോളജറി  വറികസറിപറിച്ചറിട്ടുതണനയം  പഫപ്പോള്ടട്ട്  പപ്പോസട്ട്  ഡറിറകറുയം
തസ്പെയ്സറുമുള്ളറിടെതട്ട് എച്ചട്ട്.ടെറി. വലെന് തപപ്പോടറിവഗീണപ്പോല് അതറില് വവദദ്യുതറിയുണപ്പോവറിതലനയം
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച. 

കഴറിഞ  അഞ്ചു  വര്ഷയംതകപ്പോണട്ട്  പകനഗവണ്തമനറിതന  അമൃതട്ട്
പദതറിയറിലുള്തപടുതറി  43  പടണങ്ങളറിതലെ എലപ്പോ ഡറി.ററി.ആര്-കളുയം ഫഗീഡറുകളുയം സ്മെപ്പോര്ടട്ട്
ആക്കറിതയനയം  ഒരു  സ്ഥപ്പോപനതറില്  വവദദ്യുതറി  തടെസമുണപ്പോയപ്പോല്  ആ  പലെപ്പോക്കല്
ഫഗീഡററിലുള്ള  സറിമറില്  നറിനയം  തസന്ടല്  തസര്വററില്  അതറിതന  തപര്പഫപ്പോമന്സട്ട്
തതമയയം  അററിയപ്പോനുള്ള സയംവറിധപ്പോനമുതണനയം  കണ്സബ്യൂമര്  മഗീറര്  മുതല്  ജനപററററിതന
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തഡസ്പെപ്പോച്ചട്ട് മഗീറര് വതരയുള്ളതറിതന ഡപ്പോറകള് വകമപ്പോറുനതറിനപ്പോയറി ഇപപപ്പോള് 3 ലെക്ഷയം പകപ്പോടെറി
രൂപയുതടെ  Revamped  Distribution  Sector  Scheme  പഖദപ്പോപറിച്ചറിട്ടുതണനയം തഡസ്പെപ്പോച്ചട്ട്
പലെപ്പോസുയം  അപകടെ  മരണങ്ങളുയം  പരമപ്പോവധറി  കുറയപ്പോന്  ഒരു  ഇനലെറിജനട്ട്  ഗ്രറിഡപ്പോയറി
മപ്പോറപ്പോനപ്പോണുപദ്ദേശറിക്കുനതതനയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്-തന ഡറിസറിബബ്യൂഷനറില് ഉള്ള  5030
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  വഹ  ററിസട്ട്  പജപ്പോലെറിയപ്പോയതറിനപ്പോല്  പബപ്പോര്ഡട്ട്  കുറച്ചട്ട്  തുക
അവര്ക്കുപവണറി നറിപക്ഷപറിച്ചറിട്ടുതണനയം എലപ്പോ വലെന്മേപ്പോന്മപ്പോര്ക്കുയം പപഴണല് തപപ്പോടകഗീവട്ട്
എകദ്യുപ്തമനട്ട്സട്ട്  ഉള്തപതടെ  14  ഇന  സുരക്ഷപ്പോ  ഉപകരണങ്ങളടെങ്ങറിയ  പസഫറി  കറിറട്ട്
നല്കറിയറിട്ടുതണനയം  ഓപരപ്പോ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിയുതടെയുയം  പപരറില്  ഏകപദശയം  3000  രൂപ
നറിപക്ഷപറിക്കുനതണനയം  2022  'വര്പക്കഴട്ട്  പസഫറി  ഇയര്'  ആയറി  ആചെരറിക്കുനതറിനട്ട്
സര്ക്കപ്പോരറിനട്ട്  ഒരു  തപപ്പോപപപ്പോസല്  നല്കപ്പോനുപദ്ദേശറിക്കുനതണനയം  തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്.
എയം.ഡറി. വദകമപ്പോക്കറി.  

ഗ്രപ്പോമഗീണ  പമഖലെകളറിലെപ്പോണട്ട്  കൂടുതല്  അപകടെങ്ങള്ക്കട്ട്  സപ്പോധദതയുള്ളതതനയം
പകൃതറിപക്ഷപ്പോഭയം മൂലെവയം ധപ്പോരപ്പോളയം അപകടെങ്ങളുണപ്പോകുനതണനയം രപ്പോതറികപ്പോലെങ്ങളറില് പജപ്പോലെറി
തചെപയ്യണതറില എനള്ള നറിര്പദ്ദേശമുള്ളതുതകപ്പോണട്ട് രപ്പോതറി സമയതട്ട് ഫഗീഡറുകളറില് പജപ്പോലെറി
തചെയ്യുനറിതലനയം  എനപ്പോല്  പകൃതറിപക്ഷപ്പോഭയംമൂലെയം  വലെറിയ  അപകടെങ്ങളുണപ്പോകുപമ്പപ്പോള്
രപ്പോതറിയറില് പജപ്പോലെറി തചെയ്യുനതണനയം കൃതദമപ്പോയ മുന്കരുതലുകള് സസഗീകരറിക്കപ്പോതത പജപ്പോലെറി
തചെയ്യുനതുമൂലെയം അപകടെങ്ങളുണപ്പോകുനതുതകപ്പോണട്ട് രപ്പോതറികപ്പോലെങ്ങളറില് പപപ്പോസറില് കയററിയുള്ള
പണറികള് തചെയ്യപ്പോററിതലനയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്. ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച. 

പപപ്പോസറില് കയറപ്പോതത  ലെറിഫട്ട്  മുപഖന പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുനതറിനുള്ള വപ്പോഹനയം  വപ്പോങ്ങുന
നടെപടെറിതയക്കുററിച്ചട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  ഇതരതറിലുള്ള  ഒതരണ്ണയം  എറണപ്പോകുളയം
സര്ക്കറിളറിപലെയട്ട്  വപ്പോങ്ങപ്പോനപ്പോയറി അനുമതറി നല്കറിയറിട്ടുതണനയം ആയതട്ട് ഫലെപദമതലങറില്
മപറതതങറിലുയം  പമപ്പോഡല്  തതരതഞടുതട്ട്  ബപ്പോക്കറി  സ്ഥലെങ്ങളറില്
വദപ്പോപറിപറിക്കപ്പോനപ്പോണുപദ്ദേശറിക്കുനതതനയം  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  അററിയറിച.  വണറിതപരറിയപ്പോററില്
സപ്പോമ്പറിളപ്പോയറി  ഒരു  ടപ്പോന്പസപ്പോര്മററില്  എല്.ടെറി  തസ്പെയ്സര്  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിരറിക്കുനതട്ട്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് നല്കണതമനട്ട് പസഫറി കമഗീഷണപറപ്പോടെട്ട് ആവശദതപടറിട്ടുതണനയം
ആയതട്ട്  തടെകറിക്കലെപ്പോയറി  സപ്പോധദമപ്പോതണങറില്  വപലെറട്ട്  പപപ്പോജകപ്പോയറി  രണ്ടുമൂനട്ട്  സ്ഥലെതട്ട്
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതപ്പോതണനയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്. ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് വദകമപ്പോക്കറി. 

പകരളതറില് വറിതരണയം തചെയ്യപ്പോനപ്പോയറി കഴറിഞ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  8800  പകപ്പോടെറി
രൂപയുതടെ  വവദദ്യുതറിയപ്പോണട്ട്  പുറത്തുനറിനയം  വപ്പോങ്ങറിയതതനയം  തമപ്പോതയം  ഡറിമപ്പോനറിതന  78
ശതമപ്പോനമപ്പോണറിതതനയം അതുതകപ്പോണട്ട് പവര് ജനപറഷന് പപപ്പോജകറിനുപവണറി കുറച്ചട്ട് തുകകൂടെറി
പപ്പോന് ഫണറില് വകയറിരുതപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യണതമനട്ട് തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്. എയം.ഡറി
അഭറിപപ്പോയതപടപപപ്പോള് അപകപ്പോരയം ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യപ്പോതമനട്ട് സമറിതറി ഉറപ്പു നല്കറി.
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 500 തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട് പസപ്പോളപ്പോര് പപ്പോനട്ട് സ്ഥപ്പോപറിക്കുവപ്പോന് അനുമതറി ലെഭദമപ്പോതയങറിലുയം സ്ഥലെയം
ലെഭദമപ്പോയറിടറിതലനയം കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട് ലെഭറിച്ച സ്ഥലെയം റവനബ്യൂവകുപട്ട് തറിരറിതച്ചടുത്തുതവനയം 500
തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്  കുറഞ  പശഷറിയുള്ള  പസപ്പോളപ്പോര്  പപ്പോനറിനുപവണറി  അപപക്ഷ  നലറിയറിടട്ട്
സ്ഥലെമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  200  തമഗപ്പോവപ്പോടപ്പോയറി  ചുരുക്കറിതയനയം  ഇപപപ്പോള്  100  തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്
മപ്പോതപമ തചെയ്യപ്പോന് കഴറിയുനള്ളൂതവനയം ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച. രപ്പോമക്കല്പമടറിതലെ സ്ഥലെയം
പപ്പോപനഷന്  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  നറിനട്ട്  വറിട്ടുകറിടറിയറിടറിതലനയം  തവസട്ട്  കലടെയറില്  100
തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്  പപ്പോനറിനുള്ള  സ്ഥലെതറിനട്ട്  പപ്പോടെപശഖര  നറിയമപകപ്പോരയം  അനുമതറി
നറിപഷധറിചതവനയം  ആനക്കയതട്ട്  24  തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്  പപ്പോനറിനുള്ള  സ്ഥലെയം  വനയംവകുപറിതന
അനുമതറി ലെഭറിക്കപ്പോതതുമൂലെയം തപന്ഡറിയംഗറില് ആതണനയം ഇവ നടെപറിലെപ്പോയപ്പോല് പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്
ലെപ്പോഭമുണപ്പോകുതമനയം  ഇതറിനപ്പോയറി  കുറതച്ചങറിലുയം  മൂലെധന  നറിപക്ഷപയം  ലെഭദമപ്പോക്കണതമനയം
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്. എയം. ഡറി. വദകമപ്പോക്കറി. 

ഇടുക്കറിയറില്  800  തമഗപ്പോവപ്പോടറിതന  പവര്ഹക്കൗസട്ട്  സ്ഥപ്പോപറിക്കപ്പോനപ്പോണട്ട്
ഉപദ്ദേശറിക്കുനതതനയം അവറിതടെ 40  വർഷയം പഴക്കമുള്ള  ജനപറററുകളുതടെ ഭപ്പോഗങ്ങള് മപ്പോററിയുയം
അറകുറപണറി തചെയതമപ്പോതക്ക പവര്തറിപറിക്കുകയപ്പോതണനയം അടുത പതട്ട് വർഷതറിനകയം
ജനപററര്  മപ്പോപറണതറിനപ്പോൽ  200  തമഗപ്പോവപ്പോടറിതന   വഹഡൽ  പവർ  തപപ്പോജകട്ട്
ആവശദമുതണനയം  ഇതട്ട്  സയംസ്ഥപ്പോന  പദതറിയപ്പോയപ്പോണട്ട്  നടെപപ്പോക്കപ്പോനുപദ്ദേശറിക്കുനതതനയം
എനർജറി ജനപറഷനറിൽ  7000  പകപ്പോടെറി രൂപയുതടെ നറിപക്ഷപയം തകപ്പോണ്ടുവപരണതുതണനയം
അതലങറിൽ  തചെലെവട്ട്  നറിയനറിക്കപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതതവരുതമനയം  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  അററിയറിച.
ഇടുക്കറിയറിൽ നറിർമപ്പോണയം നടെതറിയപപപ്പോൾ പകന സർക്കപ്പോരറിതന പപ്പോന് ഫണ്ടുയം സയംസ്ഥപ്പോന
സർക്കപ്പോരറിതന  ഇനറിപഷദറഗീവമുണപ്പോയറിരുനതവനയം  ഇപപപ്പോൾ  പകന  സർക്കപ്പോരറിതന  പപ്പോൻ
ഫണട്ട് ലെഭറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോൽ തപ്പോരറിഫട്ട് അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിൽ പവൃതറികള് തചെപയ്യണതുണനയം
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എൽ.  തചെയര്മപ്പോന് അററിയറിക്കുകയുയം അതറിനുള്ള കുറച ഫണട്ട് സയംസ്ഥപ്പോന
സര്ക്കപ്പോര് നൽകണതമനട്ട് അഭദർത്ഥറിക്കുകയുയം തചെയ.  

നറിലെവറിലുള്ള  വഹഡൽ  പവർ  പപപ്പോജക്ടുകളുതടെ  സ്ഥറിതറിതയക്കുററിച  സമറിതറി
ആരപ്പോഞപപപ്പോൾ  ഊർജ്ജ  സയംരക്ഷണപതപ്പോതടെപ്പോപയം  സസകപ്പോരദ  സയംരയംഭകരുതടെ  തചെറുകറിടെ
ജലെവവദദ്യുത പദതറിക്കട്ട് ഇ.എയം.സറി.  സപ്പോപങതറിക അനുമതറി നൽകുനതണനയം സസകപ്പോരദ
സയംരഭകർവഴറി ഇതുവതര നപ്പോല്പതറിയഞര  തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്  വവദദ്യുതറിയപ്പോണട്ട് ലെഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതതനയം
സറിയപ്പോലെറിതന  നപ്പോലെര  തമഗപ്പോവപ്പോടറിതന  പദതറി  ഉദ്ഘപ്പോടെനതറിനട്ട്
തയ്യപ്പോറപ്പോയറിരറിക്കുകയപ്പോതണനയം ഇ.എയം.സറി. ഉപദദപ്പോഗസ്ഥൻ അററിയറിച. 

പകരളതറിനട്ട് ഇപപപ്പോൾ ഊര്ജ്ജസുരക്ഷയുതണനയം ഇടുക്കറിയറിൽ കഴറിഞ മപ്പോസയം ഒരു
ദറിവസയം  വവകറിടട്ട്   7.29-നട്ട്   സപ്പോപങതറിക  തകരപ്പോറുമൂലെയം  അപതഗീക്ഷറിതമപ്പോയറി  ആറട്ട്
ജനപറററുകൾ  നറിശലെമപ്പോതയങറിലുയം  7.40  -  നുതതന   വവദദ്യുതറി  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിക്കുവപ്പോന്
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സപ്പോധറിച്ചതട്ട്  സപ്പോപങതറികമപ്പോയറി  വകുപട്ട്  നടെതറിയ  ഇന്തവസട്ട്തമനറിതന
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലെപ്പോതണനയം. SLDC (State   Load   Despatch   Centre)  സയംവറിധപ്പോനയം
ഇലപ്പോയറിരുനതവങറിൽ  എതപ്പോണട്ട്   50   മറിനറിപറപ്പോളയം   പകരളയം  മുഴുവൻ
ഇരുടറിലെപ്പോകുമപ്പോയറിരുനതവനയം  എനപ്പോല്  20  മറിനറിററിനുള്ളറിൽ  പവർ  ഗ്രറിഡറിൽ  നറിനട്ട്
ഏതപ്പോണട്ട്  55  പകപ്പോടെറി  രൂപയുതടെ വവദദ്യുതറി അപപപ്പോൾതതന എടുക്കപ്പോൻ കഴറിഞതവനയം
400   തമഗപ്പോവപ്പോടട്ട്   ജനപറഷൻ  ഗ്രറിഡറിൽനറിനട്ട്  നഷ്ടതപടറിട്ടുയം  സപ്പോപങതറികമപ്പോയറി  ആയതട്ട്
മററികടെക്കപ്പോൻ  സപ്പോധറിചതവനയം  പസ്തുത  ജനപറഷന്  ഗ്രറിഡറിതന  കപ്പോലെപ്പോവധറി
കഴറിയപ്പോറപ്പോയതറിനപ്പോല്  ആപറപ്പോ  ഏപഴപ്പോ  ജനപറററുകള്കൂടെറി  പവണതമനയം  ആയതറിതന
സപ്പോധദതപ്പോ പഠന ററിപപപ്പോര്ടട്ട് തയ്യപ്പോറപ്പോതണനയം പകരളയം ഏതറടുപക്കണ ഏറവയം പധപ്പോനതപട
പപപ്പോജകപ്പോണറിതതനയം തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എൽ. എയം.ഡറി. സമറിതറിതയ അററിയറിച. 

പലെപ്പോഡ്തഷഡറിയംഗുയം  പവർകട്ടുമറിലപ്പോതതറിനപ്പോൽ  വവദദ്യുതറി  വളതര  സുഭറിക്ഷമപ്പോതണന
ധപ്പോരണയപ്പോണുള്ളതതനയം  വവദദ്യുതറി  വറിൽക്കുകയപ്പോതണനപ്പോണട്ട്  എലപ്പോവരുയം
ധരറിച്ചറിരറിക്കുനതതനയം സമറിതറി വറിലെയറിരുതറിയപപപ്പോള്  വറിൽക്കപ്പോൻ  വവദദ്യുതറിയറിതലനയം,
ററിയൽ വടെയം എകട്ട്പചെഞറിതലെ വരുമപ്പോനമപ്പോണട്ട് തസയറിൽ എനട്ട് പറയുനതതനയം, 15 മറിനറിടട്ട്
പബപ്പോക്കുകളറിലെപ്പോണട്ട് വവദദ്യുതറിയുതടെ പടഡറിയംഗട്ട് നടെക്കുനതതനയം ഇപകപ്പോരയം കഴറിഞ മപ്പോസയം
178  പകപ്പോടെറി  രൂപയുതടെ  വവദദ്യുതറി  ഇലെകറിസറിററി  പബപ്പോർഡട്ട്  വറിററിരുനതവനയം  ഇതു
സയംബനറിച്ച  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  സമറിതറിക്കട്ട്  നൽകപ്പോതമനയം
തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എൽ. എയം.ഡറി. വദകമപ്പോക്കറി.   

പയപ്പോഗയം വവകുപനരയം 4.00 മണറിക്കട്ട് പറിരറിഞ. 

29-10-2021-തലെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട് 

വറിദദ്യുച്ഛകറിയുയം തതപ്പോഴറിലുയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി-VII,
2021  ഒപകപ്പോബര്  29-ാം തഗീയതറി തവള്ളറിയപ്പോഴ സഭപ്പോ സപമളനയം കഴറി ഞട്ട് ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം
12.55-നട്ട് നറിയമസഭപ്പോ സമുച്ചയതറിതലെ  '5  ഡറി'  സപമളന ഹപ്പോളറില് സമറിതറി തചെയര്മപ്പോതന
അസപ്പോനറിദദതറില്,  എകട്ട്-ഒഫഗീപഷദപ്പോ  അയംഗവയം  തപപ്പോതുവറിദദപ്പോഭദപ്പോസവയം  തതപ്പോഴറിലുയം
വകുപ്പുമനറിയുമപ്പോയ ശഗീ. വറി. ശറിവന്കുടറിയുതടെ അദദക്ഷതയറില് പയപ്പോഗയം പചെര്ന.  

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള് 

1. ശഗീ. അന്വര് സപ്പോദതട്ട്, എയം.എല്.എ.

2. ശഗീ. എ. തക. എയം. അഷ്റഫട്ട്, എയം.എല്.എ.

3. ശഗീ. എയം. എയം. മണറി, എയം.എല്.എ.

4. ശഗീ. പറി. നന്ദകുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.
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നറിയമസഭപ്പോ തസക്രെപടററിയറട്ട് 

1. ശഗീ. ഷപ്പോനവപ്പോസട്ട് പറി. പറി., പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി

2. ശഗീമതറി ഷഗീന ശറിവദപ്പോസട്ട്, തഡപബ്യൂടറി തസക്രെടററി

3. ശഗീമതറി ദഗീപ എന്. ജറി., അണര് തസക്രെടററി .

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്

1. ശഗീമതറി മറിനറി ആനണറി, തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്

2. പഡപ്പോ. ചെറിത എസട്ട്., കമഗീഷണര്, പലെബര് കമഗീഷണപററട്ട്

3. ശഗീ. സുനറില് പതപ്പോമസട്ട്, കമഗീഷണര്, പകരള തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്

4. ശഗീമതറി ശഗീലെത തക. എ., അഡഗീഷണല് തസക്രെടററി, നറിയമ വകുപട്ട്

5. ശഗീ. ഡറി. ലെപ്പോല്, അഡഗീഷണല് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്

6. ശഗീമതറി എന്. തക. ചെന, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്

7. ശഗീ. തക. ജറി. വറിജയ കുമപ്പോര്, ചെഗീഫട്ട് എകറികബ്യൂടഗീവട്ട് ഓഫഗീസര്, പകരള കശുവണറി  
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി ആശസപ്പോസ പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട് 

8.  ശഗീമതറി സറിന്ധു  തക.  എസട്ട്.,  ചെഗീഫട്ട് എകറികബ്യൂടഗീവട്ട് ഓഫഗീസര്,  പകരള തയ്യല്  
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്

9.  ശഗീമതറി യമുന വറി.  പറി.,  ചെഗീഫട്ട് എകറികബ്യൂടഗീവട്ട് ഓഫഗീസര്,  പകരള കര്ഷക തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  
പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട് .

സമറിതറി, 2021-തലെ പകരള കശുവണറി തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി ആശസപ്പോസ പക്ഷമനറിധറി (പഭദഗതറി)
ബറില്,  2021-തലെ പകരള തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  (പഭദഗതറി)  ബറില്,  2021-തലെ പകരള
കര്ഷക തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി (പഭദഗതറി) ബറില്, 2021-തലെ പകരള തയ്യല് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി
(പഭദഗതറി) ബറില് എനറിവ പരറിഗണറിക്കുകയുയം തപ്പോതഴപറയുന തഗീരുമപ്പോനങ്ങതളടുക്കുകയുയം തചെയ. 

2021-തലെ പകരള കശുവണറി തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി ആശസപ്പോസ പക്ഷമനറിധറി (പഭദഗതറി) ബറില്,
2021-തലെ പകരള തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി  (പഭദഗതറി)  ബറില്, 2021-തലെ പകരള കര്ഷക
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  (പഭദഗതറി)  ബറില് എനറിവ സമറിതറി പഭദഗതറികളറിലപ്പോതത അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം
2021-തലെ  പകരള  തയ്യല്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  (പഭദഗതറി)  ബറില്  തപ്പോതഴപറയുന
പഭദഗതറിപയപ്പോതടെ അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം തചെയ. 

989/2022.
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പഗീഠറികയറില്  "തപ്പോതഴപറയുന"  എന  വപ്പോക്കറിനുപകരയം  "ഇതറിനുപശഷയം  കപ്പോണുന"

എനഗീ വപ്പോക്കുകള് പചെര്ക്കപ്പോന് തഗീരുമപ്പോനറിച. 

ശഗീ.  അന്വര്  സപ്പോദതട്ട്,  ശഗീ.  എ.  തക.  എയം.  അഷ്റഫട്ട്  എനഗീ  അയംഗങ്ങള്

വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട് നല്കറി. 

സമറിതറി ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം 1.10-നട്ട് പയപ്പോഗയം പറിരറിഞ.  

1-11-2021-തലെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട് 

വറിദദ്യുച്ഛകറിയുയം തതപ്പോഴറിലുയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി-VII,

2021  നവയംബര്  1-ാം  തഗീയതറി  തറിങളപ്പോഴ  സഭപ്പോസപമളനതറിനുപശഷയം  തതവകുപനരയം  5.45-നട്ട്

നറിയമസഭപ്പോ സമുച്ചയതറിതലെ  '5  ഡറി'  സപമളന ഹപ്പോളറില് സമറിതറി തചെയര്മപ്പോനുയം വവദദ്യുതറി

വകുപ്പുമനറിയുമപ്പോയ ശഗീ. തക. കൃഷ്ണന്കുടറിയുതടെ അദദക്ഷതയറില് പയപ്പോഗയം പചെര്ന. 

തദവസരതറില് സമറിതറിയുതടെ എകട്ട്- ഒഫറിപഷദപ്പോ അയംഗവയം തപപ്പോതുവറിദദപ്പോഭദപ്പോസവയം തതപ്പോഴറിലുയം

വകുപ്പുമനറിയുമപ്പോയ ശഗീ. വറി.ശറിവന്കുടറിയുയം ഹപ്പോ ജരപ്പോയറിരുന.  

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള് 

1. ശഗീ. അന്വര് സപ്പോദതട്ട്, എയം.എല്.എ.

2. ശഗീ. എ. തക. എയം അഷ്റഫട്ട്, എയം.എല്.എ.

3. ശഗീ. എയം. എയം.  മണറി, എയം.എല്.എ.

4. ശഗീ. പറി. നന്ദകുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

5. ശഗീ. എ. പഭപ്പോകരന്, എയം.എല്.എ.

6. ശഗീ. തക. തക രപ്പോമചെനന് എയം.എല്.എ. 

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രെപടററിയറട്ട് 

1. ശഗീ. ഷപ്പോനവപ്പോസട്ട്. പറി. പറി., പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി

2. ശഗീമതറി ഷഗീന ശറിവദപ്പോസട്ട്, തഡപബ്യൂടറി തസക്രെടററി

3. ശഗീമതറി ദഗീപ. എന്. ജറി.,  അണര് തസക്രെടററി .
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1. ശഗീമതറി മറിനറി ആനണറി, തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം തതനപുണദവയം വകുപട്ട്. 

2. പഡപ്പോ. ചെറിത.എസട്ട്, കമഗീഷണർ, പലെബർ കമഗീഷണപററട്ട്  

3. ശഗീ. സപ്പോദറിഖട്ട്. എയം. തക, തസ്പെഷദൽ തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം തതനപുണദവയം വകുപട്ട്. 

4. ശഗീമതറി ശഗീലെത. തക. എ, അഡഗീഷണൽ തസക്രെടററി, നറിയമ വകുപട്ട്.   

5. ശഗീ. ഡറി. ലെപ്പോൽ, അഡഗീഷണൽ തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം തതനപുണദവയം വകുപട്ട്. 

6. ശഗീമതറി  ശഗീകലെ.  സറി.എസട്ട്.,  അഡഗീഷണൽ  തസക്രെടററി,  തതപ്പോഴറിലുയം  

തതനപുണദവയം വകുപട്ട്. 

7. ശഗീ.  രഞറിതട്ട്.  പറി.എയം.,  അഡഗീഷണൽ  പലെബര്  കമഗീഷണർ,  പലെബർ  

കമഗീഷണപററട്ട്. 

8. ശഗീ.  പസപ്പോജറിഷട്ട്.  തക.  സപ്പോയം  ,  പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി,  തതപ്പോഴറിലുയം തതനപുണദവയം  

വകുപട്ട്. 

9. ശഗീമതറി പരണുക പദവറി. ബറി.എസട്ട്., പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി, നറിയമ വകുപട്ട്. 

സമറിതറി,  2021  -തലെ  പകരള   ഈറ,  കപ്പോട്ടുവള്ളറി,  തഴ   തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി

(പഭദഗതറി)  ബറിൽ, 2021-തലെ പകരള പഷപ്പോപട്ട് സട്ട് ആനട്ട് കപമഴദൽ എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്സട്ട് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമനറിധറി (പഭദഗതറി)  ബറിൽ,  2021 -തലെ പകരള തചെറുകറിടെ പതപ്പോടയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി

(പഭദഗതറി)   ബറിൽ,  2021-തലെ  പകരള  പഷപ്പോപട്ട് സട്ട്  ആനട്ട്  കപമഴദൽ എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്സട്ട്

(പഭദഗതറി)  ബറിൽ,  2021-തലെ  പകരള  ചുമട്ടുതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  (പഭദഗതറി) ബറിൽ  എനറിവ

പരറിഗണറിക്കുകയുയം  തപ്പോതഴപറയുന തഗീരുമപ്പോനങ്ങതളടുക്കുകയുയം തചെയ.  

2021 -തലെ പകരള ഈറ, കപ്പോട്ടുവള്ളറി, തഴ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി (പഭദഗതറി)  ബറിൽ,

2021 -തലെ പകരള പഷപ്പോപട്ട് സട്ട് ആൻഡട്ട് കപമഴദൽ എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്സട്ട്  (പഭദഗതറി)  ബറിൽ, 2021 -തലെ

പകരള ചുമട്ടുതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി (പഭദഗതറി) ബറിൽ  എനറിവ പഭദഗതറിയറിലപ്പോതത അയംഗഗീകരറിച. 

2021-തലെ  പകരള  പഷപ്പോപട്ട് സട്ട്  ആൻഡട്ട്  കപമഴദൽ  എസപ്പോബറിതഷ്മെനട്ട്സട്ട്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പക്ഷമനറിധറി   (പഭദഗതറി)  ബറിൽ,  2021-തലെ  പകരള  തചെറുകറിടെ  പതപ്പോടയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി

(പഭദഗതറി)  ബറിൽ എനറിവ  തപ്പോതഴപറയുന പഭദഗതറിപയപ്പോതടെ അയംഗഗീകരറിച. 
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പഗീഠറികയറില്  "തപ്പോതഴപറയുന”  എന വപ്പോക്കറിനുപകരയം  "ഇതറിനുപശഷയം കപ്പോണുന”എനഗീ

വപ്പോക്കുകള് പചെര്ക്കപ്പോന് തഗീരുമപ്പോനറിച.

 ശഗീ.  അന്വര്  സപ്പോദതട്ട്,  ശഗീ.  എ.  തക.  എയം.  അഷ്റഫട്ട്  എനഗീ  അയംഗങ്ങള്

വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട് നല്കറി. 

     സമറിതറി  തതവകുപനരയം 6.00 മണറിക്കട്ട് പയപ്പോഗയം പറിരറിഞ. 

28-12-2021 തലെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട്

വറിദദ്യുച്ഛകറിയുയം  തതപ്പോഴറിലുയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിപക്ഷമവയം  സയംബനറിച്ച  സബ് ജകട്ട്  കമറിററി  -  VII,

2021  ഡറിസയംബര്  മപ്പോസയം  28-ാം  തഗീയതറി  തചെപ്പോവ്വപ്പോഴ  ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  3.00  മണറിക്കട്ട്

നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിതലെ  'V-എ'  സപമളനഹപ്പോളറില്   പയപ്പോഗയം  പചെര്ന.   പസ്തുത

പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി തചെയര്മപ്പോനുയം വവദദ്യുതറി വകുപ്പുമനറിയുമപ്പോയ  ശഗീ.  തക. കൃഷ്ണന്കുടറി

വഗീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണ്ഫറന്സറിലൂതടെ അദദക്ഷത വഹറിച. 

തദവസരതറില്  സമറിതറിയുതടെ  എകട്ട്-ഒഫഗീപഷദപ്പോ  അയംഗവയം  തപപ്പോതു  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ-

തതപ്പോഴറില്  വകുപ്പു  മനറിയുമപ്പോയ  ശഗീ.  വറി.  ശറിവന്കുടറിയുയം  തപ്പോതഴപറയുന  അയംഗങ്ങളുയം

ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന. 

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള്

1. ശഗീ. എ.തക.എയം. അഷ്റഫട്ട്,  എയം. എല്. എ.

2. ശഗീ. എ. പഭപ്പോകരന്,  എയം. എല്. എ.

3. ശഗീ. തക. തക. രപ്പോമചെനന്, എയം. എല്. എ.

4. ശഗീ. വപ്പോഴൂര് പസപ്പോമന്,  എയം. എല്. എ.

ഗൂഗറിള് മഗീറട്ട് മുപഖന പതങടുത അയംഗയം

ശഗീ. അന്വര് സപ്പോദതട്ട്, എയം. എല്. എ.

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രെപടററിയറട്ട്

1. ശഗീ. പറി. പറി. ഷപ്പോനവപ്പോസട്ട്, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി

2. ശഗീമതറി ദഗീപ എന്. ജറി, അണര് തസക്രെടററി.
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1. ശഗീ. രപ്പോപജഷട്ട് കുമപ്പോര് സറിന്ഹ, പറിന്സറിപല് തസക്രെടററി,ഊര്ജ്ജ വകുപട്ട്.

2. പഡപ്പോ. ബറി. അപശപ്പോകട്ട്, തചെയര്മപ്പോന് ആന്ഡട്ട് മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്, പകരള പസറട്ട് 

ഇലെകറിസറിററി പബപ്പോര്ഡട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട് (തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്) 

3. ശഗീ. ഡറി  ലെപ്പോല്, അഡഗീഷണല് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്.

4. ശഗീമതറി ഇന്ദുകലെ പറി. അഡഗീഷണല് തസക്രെടററി, നറിയമവകുപട്ട്. 

5. ശഗീ. സറിജറി പജപ്പോസട്ട്, ഡയറകര് (ഫറിനപ്പോന്സട്ട്) തക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.എല്

6. ശഗീ.  അനറില് കുമപ്പോര് വറി.  സറി,  ചെഗീഫട്ട്  ഇലെകറിക്കല് ഇന്തസ്പെകര്,  ഇലെകറിക്കല്  

ഇന്തസ്പെകപററട്ട്.

7. ശഗീ.  ബറിച ബപ്പോലെന്,  അഡഗീഷണല് പലെബര് കമഗീഷണര്  (എന്പഫപ്പോഴട്ട്തമനട്ട്).  

പലെബര് കമഗീഷണപററട്ട്. 

8. ശഗീ.  തക.  ശഗീലെപ്പോല്,  അഡഗീഷണല്  പലെബര്  കമഗീഷണര്,  (ഇന്ഡസറിയല്  

ററിപലെഷന്സട്ട്), പലെബര് കമഗീഷണപററട്ട്. 

9. ശഗീമതറി എന്.തക. ചെന, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്. 

10.ശഗീ.  സുനറില്  പതപ്പോമസട്ട്,  എകറികബ്യൂടഗീവട്ട്  ഡയറകര്,  പകരള  ഇന്സറിറബ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  

പലെബര് ആന്ഡട്ട് എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് (കറിതലെ) 

11.ശഗീ.  പപമപ്പോദട്ട്  ആര്,  ചെഗീഫട്ട് എകറികബ്യൂടഗീവട്ട് ഓഫഗീസര്,  പകരള തചെറുകറിടെ പതപ്പോടയം  

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്. 

12.ശഗീ. ബറിജു. തക. എസട്ട്, ചെഗീഫട്ട് എകറികബ്യൂടഗീവട്ട് ഓഫഗീസര്, പകരള കള്ളട്ട് വദവസപ്പോയ

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്.

13.ശഗീമതറി ഷജഗീന എയം,  ചെഗീഫട്ട്  എകറികബ്യൂടഗീവട്ട്  ഓഫഗീസര്,  പകരള പഷപ്പോപട്ട്  ആനട്ട്  

തകപ്പോപമഴദല് എസപ്പോബറിഷ് തമനട്ട്സട്ട് തവല്ഫയര് ഫണട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്.

14.  ശഗീ. ഷപ്പോബുജന് ടെറി.തക, പജപ്പോയറിനട്ട് ഡയറകര്, ഫപ്പോകറഗീസട്ട് ആന്ഡട്ട് പബപ്പോയറിപലെഴട്ട്

വകുപട്ട്.

15.ശഗീമതറി ദഗീപ ശറിവദപ്പോസന്, തഡപബ്യൂടറി തസക്രെടററി, തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപട്ട്.
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16.ശഗീ.  അനറില്  കുമപ്പോര്.  എസട്ട്,  മപ്പോപനജര്,(ഫറിനപ്പോന്സട്ട്  &  അഡറിനറിപസഷന്)  
ഓവര്സഗീസട്ട്  തഡവലെപട്ട് തമനട്ട്  &  എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട്  തപപ്പോപമപ്പോഷന്  
കണ്സള്ടനട്ട്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട് (ഒതഡതപകട്ട്)

17.ശഗീ.  തഷഫഗീഖട്ട്  അഹമദട്ട്  എയം,  ഫറിനപ്പോന്സട്ട്   ഓഫഗീസര്,  പലെബര്  
കമഗീഷണപററട്ട്.

18.ശഗീമതറി  ബറിന്ദു  എസട്ട്.  ജറി,  ഫറിനപ്പോന്സട്ട്  ഓഫഗീസര്,  ഫപ്പോകറഗീസട്ട്  ആന്ഡട്ട്  
പബപ്പോയറിപലെഴട്ട് വകുപട്ട്.

19.ശഗീമതറി നറിഷ എസട്ട്, ഫറിനപ്പോന്സട്ട് ഓഫഗീസര്, പകരള സയംസ്ഥപ്പോന അസയംഘടെറിത  
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി സപ്പോമൂഹദ സുരക്ഷപ്പോ പദതറി. 

20. ശഗീമതറി റപ്പോണറി അഹമദട്ട്, അക്കക്കൗണട്ട്സട്ട് ഓഫഗീസര്, പകരള കള്ളട്ട് വദവസപ്പോയ  
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്. 

സമറിതറിയുതടെ വറിവറിധ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് വകുപറില് നറിനയം ലെഭറിച്ച
നടെപടെറി പസറ്റുതമന്റുകള്,  വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടെ കപ്പോലെതപ്പോമസപതറികകള്,
ശദയറില്തപടുതപ്പോനുള്ള  ഫയലുകള്  എനറിവ  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  തപ്പോതഴപറയുന
തഗീരുമപ്പോനങ്ങതളടുക്കുകയുയം തചെയ. 

   I  വറിവറിധ  കപ്പോലെയളവകളറിതലെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്
നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് 

1. 2018-19-  തലെ മൂനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് തുടെര്നടെപടെറി സയംബനറിച്ചട്ട്

(ഫയല് നമ്പര് 2051/സബട്ട്.സറി.സറി1/2018/നറി.തസ.)

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം(ഇ)  വകുപട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നയം. 10  സയംബനറിച്ച
അധറിക വറിവര ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച. 

2.     2016-17 -  തലെ ഒനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് തുടെര്നടെപടെറികള് സയംബനറിച്ചട്ട്

(ഫയല് നമ്പര് 4802/സബട്ട്.സറി.സറി1/2016/നറി.തസ.) 

തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം   (ഡറി,  ഇ,  എച്ചട്ട്)  എനഗീ വകുപ്പുകള് ഖണറിക നയം.  32
സയംബനറിച്ചട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  അധറികവറിവര ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് തപ്പോതഴപറയുന ചെര്ച്ചകള്ക്കുപശഷയം സമറിതറി
അയംഗഗീകരറിച.
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തയ്യല്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  അയംശദപ്പോയ  ഇനതറില്  സര്ക്കപ്പോര്
നല്പകണ  തുക,  തപന്ഷന്  ഇനതറില്  അനുവദറിച്ച  തുകയറില്  ക്രെമഗീകരറിക്കരുതതന
സമറിതറിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  ധനകപ്പോരദ  വകുപട്ട്  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  വരുയം  വര്ഷങ്ങളറില്
പപതദക  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയയം  നല്കപ്പോതമനട്ട്  ഉറപ്പു  നല്കുകയുയം  തചെയറിട്ടുതണനട്ട്
തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച.

പൂടറിക്കറിടെക്കുന  പതപ്പോടയം  പമഖലെയറിതലെ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  സമപ്പോശസപ്പോസ
പവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട്  പകന  ഗവണ്തമനട്ട്  തതപ്പോഴറില്  വകുപട്ട്  മുപഖന  തുകതയപ്പോനയം
അനുവദറിക്കുനറിതലനയം  നറിലെവറില്  സയംസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  മതറിയപ്പോയ  തുക
അനുവദറിക്കുനതണനയം  തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന്
വദകമപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ച  തുക  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോതത  അധറിക  തുക
അനുവദറിക്കണതമനട്ട് ആവശദതപട സന്ദര്ഭങ്ങളുണപ്പോയറിട്ടുതണനട്ട് സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോടറി. 

3. 2019-20-  തലെ നപ്പോലെപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് തുടെര് നടെപടെറികള് സയംബനറിച്ചട്ട്

         (ഫയല് നമ്പര് 3181/സബ്സറി.സറി1/2019/നറി.തസ.) 

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം  (ഡറി)  വകുപട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നയം. 9, 12, 21 ,
തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (തജ) വകുപട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നയം. 6 എനറിവ സയംബനറിച്ച
നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകളുയം കപ്പോലെതപ്പോമസപതറികകളുയം സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

4.  2020-21-  തലെ അഞപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് തുടെര്നടെപടെറികള് സയംബനറിച്ചട്ട്

(ഫയല് നമ്പര് 1999/സബട്ട്.സറി.സറി1/2020/നറി.തസ.)

2020-21 തലെ അഞപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ഖണറിക നയം. 9,12,15,23,41-45,47,50-61
എനഗീ  ഖണറികകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകള്  സയംബനറിച്ചട്ട്  തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം  വകുപട്ട്
ലെഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകള് ചുവതടെ പചെര്തറിരറിക്കുന ചെര്ച്ചകള്ക്കുപശഷയം സമറിതറി
അയംഗഗീകരറിച. 

പകരള കള്ളട്ട് വദവസപ്പോയ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിതലെ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ
അയംശദപ്പോയതറിതന  പതട്ട്  ശതമപ്പോനയം  ഗ്രപ്പോനപ്പോയറി  നല്കുനതട്ട്  ഇപപപ്പോള്
ലെഭറിക്കുനപണപ്പോതയനട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.   കഴറിഞ  വര്ഷയം  2.43  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ലെഭറിതച്ചങറിലുയം   നറിലെവറില്  42.73  പകപ്പോടെറി  രൂപയുതടെ  കുടെറിശറികയുതണനട്ട്  പകരള  കള്ളട്ട്
വദവസപ്പോയ തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട് സറി.ഇ.ഒ.  സമറിതറിതയ അററിയറിച.  പസ്തുത
വറിഷയയം  ഇതുവതര  ശദയറില്തപടറിടറിതലനയം  അതട്ട്  സയംബനറിച്ച  തപപ്പോപപപ്പോസല്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്  ധനകപ്പോരദ  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ആപലെപ്പോചെറിച്ചട്ട്  നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കുനതപ്പോതണനയം
തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച.
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5.  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോനതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  ആപരപ്പോഗദ  /  പപ്പോര്പറിടെ  /  സുരക്ഷപ്പോ   പശ്നങ്ങള്  /
രജറിപസഷന് മുതലെപ്പോയവ സയംബനറിച്ച പപതദക ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

(ഫയല് നമ്പര്5306/സബട്ട്.സറി.സറി1/2016/നറി.തസ.)

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം  (ഇ)  വകുപട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കറിയ നമ്പര്  12, 14, 17, 19-25, 27,
28,32  എനഗീ ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സമര്പറിച്ച  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമന്റുകളുയം
തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം  (ഡറി)  വകുപട്ട്  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ   ഖണറിക  നയം.   23-തലെ
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി  പസറട്ട്തമന്റുയം  ചുവതടെ  പചെര്തറിരറിക്കുന ചെര്ച്ചകള്ക്കുപശഷയം
അയംഗഗീകരറിച.

സയംസ്ഥപ്പോനതട്ട്  പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുന  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോനതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  തപ്പോമസ
സക്കൗകരദയം  ലെഭദമപ്പോക്കുക  എനതപ്പോണട്ട്  'അപപ്പോ  ഘര്'  ഭവന  പദതറിയറിലൂതടെ
ലെക്ഷദമറിടുനതതനയം   ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുള്ള  പഞപ്പോയത്തുകളറിലുയം
വപ്പോര്ഡുകളറിലുയം  പഞപ്പോയതട്ട്  പസറിഡനട്ട്,  തസക്രെടററി,  വപ്പോര്ഡട്ട്  തമമ്പര്  എനറിവതര
ഉള്തപടുതറി  ഒരു  പമപ്പോണറിറററിയംഗട്ട്  കമറിററി  രൂപഗീകരറിക്കപ്പോന്  പലെബര്  കമഗീഷണര്ക്കട്ട്
നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിരുനതവങറിലുയം  ആയതറിതന  പവര്തനങ്ങള്  ഇപപപ്പോള്  പലെവറിധ
കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  തടെസതപടറിരറിക്കുകയപ്പോതണനയം  ആവപ്പോസട്ട്  പദതറി  പകപ്പോരയം  ഏകപദശയം
അഞട്ട് ലെക്ഷപതപ്പോളയം തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളപ്പോണട്ട് ഇതുവതര രജറിസര് തചെയറിട്ടുള്ളതതനയം തതപ്പോഴറിലുയം
വനപുണദവയം  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന്  വദകമപ്പോക്കറി.  എറണപ്പോകുളതത  കറിതറകട്ട്  കമ്പനറി
പഞപ്പോയതറിതന  കഗീഴറിലെപ്പോണട്ട്  വരുനതതനയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  എണ്ണയം  സയംബനറിച്ചട്ട്
മപ്പോപനജ് തമന്റുയം പപപ്പോലെഗീസുയം തതപ്പോഴറില്വകുപ്പുയം  വദതദസ്ത കണക്കുകളപ്പോണട്ട്  പറയുനതതനയം
സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോടറി. 

സയംസ്ഥപ്പോനതട്ട്  ഏകപദശയം  മുപതറിയഞട്ട്  ലെക്ഷപതപ്പോളയം  അതറിഥറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതണനയം  മുന്  മുഖദമനറി  വറി.എസട്ട്.  അചെദ്യുതപ്പോനന്ദന്  ഭരണപരറിഷപ്പോര
കമഗീഷന്  തചെയര്മപ്പോനപ്പോയറിരുനപപപ്പോള്  എറണപ്പോകുളയം  ഗസട്ട്  ഹക്കൗസറില്  വച്ചട്ട്  തതളറിതവടുപട്ട്
നടെതറിയതറിതന  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ള  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  വനറിട്ടുതണങറിലുയം  അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ
കപ്പോരദതറില്  പകരളതറിതലെ  ഇതുവതരയുള്ള  പവര്തനങ്ങള്  പരപ്പോജയമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി
വറിലെയറിരുതറി.   ഫലെപദമപ്പോയ  പദതറികള്  ആവറിഷരറിച്ചട്ട്  നടെപപ്പോക്കറിയറിതലങറില് എറണപ്പോകുളതട്ട്
സയംഭവറിച്ചതുപപപ്പോലുള്ള  പശ്നങ്ങള്  വഗീണ്ടുയം  ആവര്തറിക്കുതമനയം  അതറിഥറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതളക്കുററിച്ചട്ട്  വദകമപ്പോയ  ധപ്പോരണയുണപ്പോയറിരറിപക്കണതട്ട്  അതദന്തപ്പോപപക്ഷറിത
മപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  രയംഗതട്ട്  പവര്തറിക്കുന  പടഡട്ട്  യൂണറിയന്  പനതപ്പോക്കന്മപ്പോതരയുയം
എയം.എല്.എ.മപ്പോതരയുയം  മറ്റുയം  ഉള്തപടുതറി  സയംസ്ഥപ്പോനതലെ  പമപ്പോണറിറററിയംഗട്ട്  സമറിതറി
രൂപഗീകരറിച്ചട്ട്  മപ്പോസതറിതലെപ്പോരറിക്കതലെങറിലുയം  ഇതുസയംബനറിച്ചട്ട്  വറിലെയറിരുതലുകള്
നടെതണതമനയം  എവറിതടെതയലപ്പോയം  അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  തപ്പോമസറിക്കുനതണനട്ട്
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കണക്കപ്പോക്കറി  അവരറിതലെപ്പോരു നറിയനണയം വരതക്കരഗീതറിയറില് പരറിപപ്പോടെറികള് ആസൂതണയം
തചെയ്യപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കണതമനയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച.   അസറിസനട്ട്  പലെബര്
ഓഫഗീസര്, ഇന്തസ്പെകര് ഓഫട്ട് പപ്പോപനഷന്സട്ട് തുടെങ്ങറിയ തതപ്പോഴറില് വകുപറിതലെ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്
അതതട്ട് പഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി സഹകരറിച്ചട്ട് അതറിഥറി തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള രജറിസര് തചെയ്യറിക്കപ്പോനുയം
ആയതറിതന  ലെറിതസടുക്കപ്പോനുമുള്ള  ശമങ്ങള്  നടെതറിയപ്പോല്  മപ്പോതപമ  ഇതട്ട്
വറിജയറിക്കുകയുള്ളൂതവനയം  ആയതറിനപ്പോല് നറിലെവറിലുള്ള സമറിതറിക്കട്ട് പുറപമ മതറപ്പോരു സമറിതറി
കൂടെറി  രൂപഗീകരറിച്ചട്ട്  മപ്പോസതറിതലെപ്പോരറിക്കല്  വറിലെയറിരുതല്  നടെതണതമനയം  സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  പമപ്പോണറിറററിയംഗട്ട്  കമറിററിയുതടെ  ഘടെന  പരറിഷരറിക്കപ്പോതമനട്ട്  തതപ്പോഴറിലുയം
വനപുണദവയം വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന് ഉറപ്പുനല്കറി. 

പഗീരുപമടെട്ട് തപ്പോലൂക്കറില് 6556 പപര്ക്കുയം ഉടുമ്പന്പചെപ്പോലെ മണലെതറില് 28000 പപര്ക്കുയം
തതപ്പോടുപുഴ  തപ്പോലൂക്കറില്  452  പപര്ക്കുയം   പദവറികുളയം  തപ്പോലൂക്കറില്  അയ്യപ്പോയറിരതറിലെധറികയം പപര്ക്കുയം
സക്കൗജനദ  പറഷന്  നല്കറിയറിട്ടുതണനയം  എനപ്പോല്  ഇവര്  സര്ക്കപ്പോരറിതന  പരഖയറില്
തപടെപ്പോതവരപ്പോതണനയം നറിരഗീക്ഷറിച്ച സമറിതറി ടെറി വറിഷയയം തതപ്പോഴറില് വകുപറിതലെ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്
വളതര  ഗക്കൗരവമപ്പോയറി  കപ്പോണണതമനയം  അസറിസനട്ട്  പലെബര്  ഓഫഗീസര്മപ്പോര്,  ഇന്തസ്പെകര്
ഓഫട്ട്  പപ്പോപനഷന്സട്ട്,  ചെഗീഫട്ട്  ഇന്തസ്പെകര്  ഓഫട്ട്  പപ്പോപനഷന്സട്ട്  തുടെങ്ങറിയവര്
ഇതുസയംബനറിച്ചട്ട്  അവപലെപ്പോകനയം  നടെതണതമനയം  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള
സയംബനറിച്ച  കൃതദമപ്പോയ  പരഖകളറിലപ്പോതതട്ട്  പലെ  അനറിഷ്ട  സയംഭവങ്ങള്ക്കുയം
കപ്പോരണമപ്പോകുനതണനയം  മറട്ട്  സയംസ്ഥപ്പോനങ്ങതളക്കപ്പോള്  പകരളതറില്  അതറിഥറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  എണ്ണയം  വര്ദറിക്കുകയപ്പോതണനയം  അതുതകപ്പോണട്ട്  അവരുതടെ  കൃതദമപ്പോയ
കണതക്കടുക്കപ്പോന് പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കണതമനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.
തതപ്പോഴറില്വകുപറിതലെ  അധറികപ്പോരതപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  ആവശദതപടപ്പോല്   മപ്പോതപമ
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  പപരുവറിവരങ്ങളുയം  മറട്ട്  അനുബന  പരഖകളുയം  തതപ്പോഴറിലുടെമകള്
നല്കുകയുള്ളൂതവനട്ട്  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോടറി.  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്
തപ്പോമസറിക്കുന  വഗീടുകളുതടെ  ഉടെമസ്ഥര്  അക്കപ്പോരദയം  പഞപ്പോയതറില്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  തചെയട്ട്
രജറിസററില്  വറിവരങ്ങള്  പചെര്ക്കണതമനയം  അങ്ങതന  തചെയ്യുനതറില്  വഗീഴ
വരുത്തുനവര്തക്കതറിതര  ശറിക്ഷപ്പോനടെപടെറികള്  സസഗീകരറിക്കുതമനട്ട്  അററിയറിച്ചപ്പോല്  മപ്പോതപമ
അവര് വറിവരങ്ങള് നല്കപ്പോന് തയ്യപ്പോറപ്പോകുകയുള്ളൂതവനയം  സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

പകരളതറില്  അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  എനട്ട്  വറിപശഷറിപറിക്കതപടുന  ഇതര

സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്   'അപപ്പോ  ഘര്'  പദതറിയറിലൂതടെയുയം  പകപ്പോവറി ഡട്ട് പതറിസനറി

സമയത്തുയം  ധപ്പോരപ്പോളയം  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കറിയറിട്ടുതണനയം  അതറിഥറി

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളറിലെപ്പോതരങറിലുയം മരണതപടപ്പോല് മൃതപദഹയം നപ്പോടറിതലെതറിക്കപ്പോനുള്ള സയംവറിധപ്പോനയം

ഏര്തപടുത്തുനതണനയം നഗീരഗീക്ഷറിച്ച സമറിതറി,    സര്ക്കപ്പോര് എതന്തപ്പോതക്ക ആനുകൂലെദങ്ങള്

989/2022.
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നല്കറിയപ്പോലുയം  അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  സയംശയപതപ്പോതടെയപ്പോണട്ട്  വഗീക്ഷറിക്കുനതതനയം

അനദസയംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറില്  നറിനട്ട്  പകരളതറിതലെതറിക്കുന  എജന്റുമപ്പോര്  പറയുനതപ്പോണട്ട്

അവര്ക്കട്ട്  വറിശസപ്പോസതമനയം  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  പശ്നങ്ങള്  മനസറിലെപ്പോക്കറി  കപ്പോരദങ്ങള്

ഏപകപ്പോപറിപറിക്കപ്പോനപ്പോയറി  ഹറിന്ദറി  അററിയപ്പോവന  ഉപദദപ്പോസ്ഥതര  ഓപരപ്പോ  ജറിലയറിലുയം

നറിപയപ്പോഗറിതച്ചങറിലുയം  അതതപ്പോനയം  ഫലെപദമപ്പോയറിതലനയം  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  തപരുമ്പപ്പോവൂര്,

ഇടുക്കറി,  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്,  വയനപ്പോടെട്ട്  എനറിവറിടെങ്ങളറിലെപ്പോണട്ട്  അതറിഥറി  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്

ധപ്പോരപ്പോളമുള്ളതതനയം  വഗീടുവഗീടെപ്പോന്തരമുള്ള  കണക്കുകള്  ലെഭറിക്കണതമങറില്  പഞപ്പോയതട്ട്

തലെതറില് നടെപടെറി സസഗീകരറിച്ചപ്പോല് മപ്പോതപമ സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളതവനയം സമറിതറി നറിരഗീക്ഷറിച.

ബഹമപ്പോനതപട  സ്പെഗീക്കറുമപ്പോയറി  ആപലെപ്പോചെറിച്ചട്ട്  പസ്തുത  സ്ഥലെയം  സന്ദര്ശറിക്കപ്പോതമനട്ട്  ബഹ.

തപപ്പോതുവറിദദപ്പോഭദപ്പോസവയം തതപ്പോഴറിലുയം വകുപ്പുമനറി വദകമപ്പോക്കറി. 

6.   KASE-തന പവര്തനയം സയംബനറിച്ച പപതദക ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

(ഫയല് നമ്പര് 4151/സബട്ട്.സറി.1/2019/നറി.തസ.)

തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (ജറി) വകുപട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക നയം. 24-തലെ ശറിപപ്പോര്ശ

സയംബനറിച്ച നടെപടെറിപസറട്ട്തമനട്ട് തപ്പോതഴപറയുന ചെര്ച്ചകള്ക്കുപശഷയം സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

സയംസ്ഥപ്പോനതപ്പോതക  ഏഴട്ട്  സറി.ഡറി.സറി.കളുതണനയം  പപരപ്പോമ്പ്രയറിതലെ  സറി.ഡറി.സറി.യറില് 40

പപതര  ഉള്തപടുതറി  ഒരു  വപലെറട്ട്  പപപ്പോജകപ്പോയറി  2020-ല്  ആരയംഭറിച്ച  പദതറിയറില്

ഇപപപ്പോള്  179  പപരുതണനയം  പസ്തുത  തടയറിനറികളറില്   139  പപര്ക്കട്ട്  ഐ.ഐ.ടെറി.,

ഐ.ഐ.എയം.,  ഡല്ഹറി  യൂണറിപവഴറിററി  പപപ്പോലുള്ള  പമുഖ  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില്

അഡറിഷന്  ലെഭറിച്ചറിട്ടുതണനയം  എണ്പതുശതമപ്പോനതറില്  കൂടുതല്  കുടറികള്ക്കട്ട്  പപപ്പോസട്ട്

ഗ്രപ്പോജുപവഷനുള്ള അവസരയം  ലെഭറിച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോതണനയം കറിതലെ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച.

അവസരയം  ലെഭദമപ്പോയ  139  കുടറികളുയം  സപ്പോധപ്പോരണ  കുടുയംബതറില്നറിനള്ളവരപ്പോതണന

മനസറിലെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി KASE-തന പനതൃതസതറിലുള്ള പപരപ്പോമ്പ്രയറിതലെ കരറിയര് തഡവലെപ്തമനട്ട്

തസനര് (സറി.ഡറി.സറി.) വളതര മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയറി പവര്തറിക്കുനതണനട്ട്  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

ആഴയറില് മൂനട്ട് ദറിവസങ്ങളറിലെപ്പോയറി  240  മണറിക്കൂര് തടെയറിനറിയംഗട്ട്  നല്കുനതണനയം എലപ്പോ

സറി.ഡറി.സറി.കളറിലുയം  തടയറിനറിയംഗട്ട്  നല്കപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കുനതണനയം   പമുഖ

ഇന്സറിറബ്യൂട്ടുകളറിതലെ  പഗത്ഭരപ്പോയ  തപപ്പോഫസര്മപ്പോരപ്പോണട്ട്  തടയറിനറിയംഗട്ട്  നല്കുനതതനയം  എലപ്പോ

ജറിലകളറിലുയം  സറി.ഡറി.സറി.കള് ആരയംഭറിക്കപ്പോന്  തഗീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുതണങറിലുയം  പപ്പോനറിയംഗട്ട് കമഗീഷതന

അനുമതറി  ലെഭറിച്ചറിടറിതലനയം  പപരപ്പോമ്പ്രയറിതലെ  സറി.ഡറി.സറി.ക്കപ്പോയറി  10  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്

വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതതനയം  കറിതലെ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് വദകമപ്പോക്കറി. 
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II സമറിതറിയുതടെ ശദയറില്തപടുതറിയ ഫയലുകള്

1.  പകരള പസറട്ട് ഇലെകറിസറിററി വലെസന്സറിയംഗട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട് റൂള്സട്ട്    1973    പുതുക്കുനതട്ട്
സയംബനറിച്ചട്ട്  .

(ഫയല് നമ്പര് 4047/സബട്ട്.സറി.സറി1 2017/നറി.തസ.)

സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  പഭദഗതറികള്  കൂടെപ്പോതത  പുതറിയ  പഭദഗതറികള്  കൂടെറി
ഉള്തപടുതറി പുറതപടുവറിച്ച SRO സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

2. പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  കഞറിപക്കപ്പോടെട്ട്  സഗീല് ഫപ്പോകററി സന്ദര്ശനയം 

(ഫയല് നമ്പര് 5957/സബട്ട്.സറി.സറി1/2014/നറി.തസ.)

പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  കഞറിപക്കപ്പോടെട്ട്  പുതുപശരറി  പഞപ്പോയതറിതലെ  ഒരു  വപ്പോര്ഡറില്തതനയുള്ള
നപ്പോല്പതറിമൂപനപ്പോളയം  സഗീല്  ഫപ്പോകററികളറില്  ഇതര  സയംസ്ഥപ്പോന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള
പുറത്തുപപപ്പോകപ്പോന്  പപപ്പോലുയം  അനുവദറിക്കപ്പോതത  അടെച്ചറിടട്ട്  പണറിതയടുപറിക്കുകയപ്പോതണനയം
ഫപ്പോകററിയറില് ഇടെയട്ട്  തപപ്പോടറിതതററിതയപ്പോതക്കയുണപ്പോയറി ആളുകള് മരറിക്കുപമ്പപ്പോഴപ്പോണട്ട്  വറിവരയം
പുറതട്ട്  അററിയുനതതനയം  പരപ്പോതറിയുതണനട്ട്  സമറിതറിയയംഗയം  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയപപപ്പോള് അവര്ക്കട്ട്
തപ്പോമസ  സക്കൗകരദങ്ങള് ഏര്തപടുത്തുനതറിനുയം ഫപ്പോകററികളറില് അപകടെങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനുയം
നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി   തതന  സ്ഥലെയം  സന്ദര്ശറിക്കുവപ്പോനുയം
കഞറിപക്കപ്പോടെട്ട് സബ്പസഷതന പശ്നവയം തദവസരതറില് ചെര്ച്ച തചെയ്യുവപ്പോനുയം തഗീരുമപ്പോനറിച. 

3.  നഗരങ്ങളറിതലെ  അസയംഘടെറിതരപ്പോയ  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  തചെലെവകുറഞ  ഭവന
നറിര്മപ്പോണവയം പപ്പോപനഷന് പുനരധറിവപ്പോസവയം

(ഫയല് നമ്പര് 349/സബട്ട്.സറി.സറി1/2017/നറി.തസ.)

സമറിതറിയുതടെ  നറിര്പദ്ദേശ  പകപ്പോരയം  പഗീ-ഫപ്പോബട്ട്  തടെപകപ്പോളജറി  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  നറിര്മപ്പോണയം
നടെത്തുനതട്ട്  ലെപ്പോഭകരമപ്പോപണപ്പോതയനട്ട് പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം പരമ്പരപ്പോഗത നറിര്മപ്പോണ രഗീതറിയുമപ്പോയറി
തപ്പോരതമദയം തചെയട്ട് അതു സയംബനറിച്ച പഠന ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം വകുപട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിന്
പകപ്പോരയം  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  മറുപടെറിയറില്  പരറിപശപ്പോധന  നടെതറിതയനയം  പഗീ-ഫപ്പോബട്ട്  തടെപകപ്പോളജറി
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട് തറിരുവനന്തപുരയം ജറിലയറിതലെ പറി.ടെറി.പറി.  നഗററിലുള്ള നറിര്മറിതറി പകനയം ഒരു
വഗീടെട്ട് മപ്പോതപമ നറിര്മറിച്ചറിട്ടുള്ളുതവനയം ടെറി മപ്പോതൃക തകപ്പോണ്ടുമപ്പോതയം തപ്പോരതമദപഠനയം നടെതപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കറിതലനസ്തുമപ്പോണട്ട്  ഭവനയം  ഫക്കൗപണഷന്  അററിയറിച്ചറിരറിക്കുനതതനയം  തതപ്പോഴറിലുയം
വനപുണദവയം വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ അററിയറിച. 

സര്ക്കപ്പോരറിതന കഗീഴറില് പഗീ-ഫപ്പോബട്ട് തടെപകപ്പോളജറി ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട് നറിര്മപ്പോണയം നടെതറിയ

സ്ഥപ്പോപനങ്ങള് കുറവപ്പോതണങറിലുയം സസകപ്പോരദപമഖലെയറിതലെ മുഴുവന് പഗപ്പോഡക്കൗണുകളുയം പസ്തുത
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തടെപകപ്പോളജറി  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണട്ട്  നറിര്മറിക്കുനതതനയം   പളയകപ്പോലെതറിനട്ട്

അനുപയപ്പോജദമപ്പോയതുയം  വറികസറിപറിക്കപ്പോനുയം   ചുരുക്കപ്പോനുമുള്ള സയംവറിധപ്പോനമുള്ളതുമപ്പോയ ഇതറില്

ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിരറിക്കുന  ഇരുമ്പട്ട്  തൂക്കറി  വറിറപ്പോല്  പപപ്പോലുയം  മുതലെറിപനക്കപ്പോള്  കൂടുതല്  തുക

ലെഭറിക്കുതമനയം  പരമ്പരപ്പോഗത രഗീതറിയറില് മൂനവര്ഷയം  തകപ്പോണട്ട്  നറിര്മറിക്കുന തകടറിടെങ്ങള്

പഗീഫപ്പോബട്ട് തടെപകപ്പോളജറി ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട് മൂനട്ട് മപ്പോസയം തകപ്പോണട്ട് പൂര്തഗീകരറിക്കപ്പോന് കഴറിയുതമനയം

സമറിതറിയയംഗയം  ചൂണറിക്കപ്പോടറി.  പഗീ-ഫപ്പോബട്ട്  പഗപ്പോഡക്കൗണുകള്  നറിര്മറിക്കപ്പോനപ്പോയറി  നല്കറിയ

അപപക്ഷകളുതടെ കപ്പോലെപ്പോവധറി ഡറിസയംബര്  31-നട്ട് അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനപ്പോല് ജനുവരറി മുതല്

പുതറിയ അപപക്ഷകള് ക്ഷണറിക്കുപമ്പപ്പോള് അവസരതമപ്പോരുക്കപ്പോതമനട്ട് ബഹ.  ധനകപ്പോരദവകുപട്ട്

മനറി  പറഞറിരറിക്കുനതറിനപ്പോലുയം  പകന  സര്ക്കപ്പോരുയം  നവരത്ന  കമ്പനറിയുതമപ്പോതക്ക

ഇക്കപ്പോരദതറില്  ഇടെതപടെപ്പോനുള്ള  സനദത  പകടെറിപറിച്ചട്ട്  ബഹമപ്പോനതപട  മുഖദമനറിക്കുയം

ധനകപ്പോരദ വകുപ്പുമനറിക്കുയം വദവസപ്പോയ വകുപ്പുമനറിക്കുയം കതട്ട് നല്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം സസകപ്പോരദ

പമഖലെയറില് ഇതു സയംബനറിച്ചട്ട് പഠനയം നടെതറി നറിര്ദന വറിഭപ്പോഗതറിനട്ട് പപതദകറിച്ചട്ട് പതപ്പോടയം

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട്  കൂടുതല് പധപ്പോനദയം  നല്കറി  നറിര്ദന വറിഭപ്പോഗതറിതന ഭവന പദതറി

നടെപറിലെപ്പോക്കണതമനട്ട് സമറിതറിയയംഗയം അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  പപ്പോവതപടവര്ക്കട്ട് സപ്പോധപ്പോരണ വഗീടെട്ട്

നറിര്മറിച  നല്കുനതപ്പോണട്ട്  ഉചെറിതതമനയം  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലപപപ്പോതലെ  ചൂടെട്ട്  കൂടുതലുള്ള

സ്ഥലെങ്ങളറില്  പഗീ-ഫപ്പോബട്ട്  സയംവറിധപ്പോനമുപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  നറിര്മറിക്കുന  തകടറിടെങ്ങളറില്  ചൂടെട്ട്

കൂടുതലെപ്പോയറിരറിക്കുതമനയം  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയതപടതറിനട്ട്  സ്ഥലെപരറിമറിതറിയുതണങറില്

നറിലെകളപ്പോയറി നല ബലെമുള്ള തകടറിടെങ്ങള് നറിര്മറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട് പഗീ-ഫപ്പോബട്ട്

തടെപകപ്പോളജറിതയക്കുററിച്ചട്ട്  ചെറിന്തറിചതുടെങ്ങറിയതതനയം കപ്പോലെപ്പോവസ്ഥ ഒരു പധപ്പോന ഘടെകമപ്പോയതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട്

പകന  സര്ക്കപ്പോരുയം  പപ്പോനറിയംഗട്ട്  പബപ്പോര്ഡുമുള്തപതടെ  എലപ്പോവരുയം  ഇതട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയ്യുനതതനയം   പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലപപപ്പോതലെ  ചൂടെട്ട്  കൂടുതലുള്ള  സ്ഥലെങ്ങളറില്  പഗീ-ഫപ്പോബട്ട്

സയംവറിധപ്പോനമുപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  നറിര്മറിക്കുന  തകടറിടെങ്ങളറില്  ചൂടെട്ട്  കുറയപ്പോന്   സഹപ്പോയറിക്കുന

ഫപ്പോന് ഉള്തപതടെയുള്ള സയംവറിധപ്പോനമുതണനയം സമറിതറിയയംഗയം ചൂണറിക്കപ്പോടറി. 

വലെഫട്ട്  പദതറി  പകപ്പോരയം  സപ്പോധപ്പോരണക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ലെഭറിക്കുന  നപ്പോലുലെക്ഷയം  രൂപയറില്

രണ്ടുലെക്ഷയം രൂപ മണലെറിനുയം തമറലെറിനുമപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയപ്പോതണനയം മണല് വപ്പോരപ്പോനുയം

പപ്പോറ തപപ്പോടറിക്കപ്പോനുയം ഇപപപ്പോള് അനുവപ്പോദമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് പപ്പോവതപട ആളുകള് വളതരയധറികയം

വറിഷമറിക്കുകയപ്പോതണനയം   സമറിതറിയയംഗയം  ചൂണറിക്കപ്പോടറി.   തുടെര്നട്ട്   പഗീ-ഫപ്പോബട്ട്

തടെപകപ്പോളജറിയുമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  ഒരറിക്കല്കൂടെറി  ഭവനയം   ഫക്കൗപണഷനുമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച

നടെതണതമനട്ട് വകുപറിനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി. 
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III സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച കപ്പോലെതപ്പോമസ പതറികകള്

 ചുവതടെ പചെര്തറിരറിക്കുന  2019-20,   2020-21  എനഗീ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത
വപ്പോര്ഷറികപവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടെ  കപ്പോലെതപ്പോമസപതറികകള് സമറിതറി അയംഗഗീകരറിച.

ക്രെമ
നമ്പര്

വര്ഷയം സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്/വകുപട്ട് ഫയല് നയം.
സര്ക്കപ്പോര്

കതട്ട് നമ്പര്

1 2019-20 വദപ്പോവസപ്പോയറിക
ടറിബബ്യൂണലുകള്, തതപ്പോഴറില്,
പകപ്പോടെതറികള്, നപ്പോഷണല്
എയംപപപ്പോയ്തമനട്ട് സര്വ്വഗീസട്ട്

(പകരള), കറിതലെ, ഒതഡതപകട്ട്.

454/സബട്ട്.സറി.സറി1/
2020/നറി.തസ

ജറി3/99/2020/
തതപ്പോഴറില് 

16-7-2021.

2 2019-20 പകരള കശുവണറി തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
ആശസപ്പോസ പക്ഷമനറിധറി

പബപ്പോര്ഡട്ട്

454/സബട്ട്.സറി.സറി1/
2020/നറി.തസ

78/J2/2020/
തതപ്പോഴറില് 8-

9-2021

3 2019-20 എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട്ട്
തസനര്, പകരള

454/സബട്ട്.സറി.സറി1/
2020/നറി.തസ

A1/45/2020/
ഊ.വ. 

2-11-2021

4 2020-21 തതപ്പോഴറിലുയം വനപുണദവയം (ഡറി)
വകുപട്ട്

1781/സബട്ട്.സറി.സറി1/
2021/നറി.തസ

D3/83/2021/
തതപ്പോഴറില്

29-10-2021

5 2020-21 എനര്ജറി മപ്പോപനജ് തമനട്ട്
തസനര്, പകരള

1781/സബട്ട്.സറി.സറി1/
2021/നറി.തസ

A1/118/2021
/ഊ.വ.

29-10-2021.

6 2020-21 പകരള പഷപ്പോപ് സട്ട് ആനട്ട്
തകപ്പോപമഴ് സദല്

എസപ്പോബറിഷ് തമനട്ട് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്

1781/സബട്ട്.സറി.സറി1/
2021/നറി.തസ

R1/52/2021/
തതപ്പോഴറില്

27-10-2021.



118

ശഗീ.  തക.  എയം.  മപ്പോണറി  ധനകപ്പോരദ  വകുപ്പു  മനറിയപ്പോയറിരുനപപപ്പോള്  പതപ്പോടയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ   ഭവന  പദതറിക്കുപവണറി  21  പകപ്പോടെറി  രൂപ  നഗീക്കറിവച്ചറിരുനതറിതന
നറിലെവറിതലെ സ്ഥറിതറിതയക്കുററിച്ചട്ട് സമറിതറി ആരപ്പോഞപപപ്പോള്  ആയതട്ട് ഏതട്ട് വര്ഷമപ്പോതണനട്ട്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്  സമറിതറിയുതടെ അടുത പയപ്പോഗതറില് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കപ്പോതമനട്ട് തതപ്പോഴറിലുയം
വനപുണദവയം  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന് അററിയറിച. 

അറുപതട്ട് വയസട്ട് കഴറിഞ കര്ഷക തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട് ലെഭറിക്കപ്പോനുള്ള പക്ഷമനറിധറി
കുടെറിശറിക  എനപതക്കട്ട്  നല്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുതമനട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  ഏഴട്ട്
വര്ഷതത  കുടെറിശറിക  നല്കപ്പോനുതണനയം  കഴറിഞ  സഭപ്പോ  സപമളനതറില്
കര്ഷകതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിതന  വരുമപ്പോനയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുള്ള  ബറില്
പപ്പോസപ്പോക്കറിയതറിതനയടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഒരു  വര്ഷതറിനകയം  കുടെറിശറികയപ്പോയ  എലപ്പോ
ആനുകൂലെദങ്ങളുയം  തകപ്പോടുത്തു  തഗീര്ക്കപ്പോന്  കഴറിയുതമനയം  തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം
വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന്  അററിയറിച്ചപപപ്പോള്   ഏകപദശയം   പതറിനഞട്ട്  വര്ഷതത
കുടെറിശറികയുതണനട്ട്  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോണറിച.  ചുമട്ടുതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്
അര്ഹതയറിലപ്പോത  അയംഗങ്ങളുതടെ  എണ്ണയം  വളതര  കുറവപ്പോതണങറിലുയം  മതറലപ്പോ  പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡുകളറിലുയം   അര്ഹതയറിലപ്പോതവര്  കടെനകൂടെറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്   യൂണറിയനുകളുതടെ
സഹപ്പോയപതപ്പോതടെ  പയപ്പോഗയം  വറിളറിച  പചെര്തട്ട്   പരറിപശപ്പോധന  നടെതറി  അര്ഹതയറിലപ്പോതവരുതടെ
തമമ്പര്ഷറിപട്ട്  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥതര  വറിളറിച്ചട്ട്
തതളറിതവടുപട്ട്  നടെതണതമനട്ട് സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  തയ്യല് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡറിതലെ   അയംഗങ്ങള്   തയ്യല്  അററിഞറിരറിക്കണതമന  വദവസ്ഥ  പുതുതപ്പോയറി
തകപ്പോണ്ടുവതനങറിലുയം   തയ്യല്  തമഷഗീന്  തവറുതത   ചെലെറിപറിക്കുക  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  അവറിടെതത
തടെസറിയംഗട്ട്  രഗീതറിതയനയം  അതുതകപ്പോണട്ട്  പലെ  അയംഗങ്ങള്ക്കുയം   വസങ്ങള്  തയപ്പോന്
അററിയപ്പോത  അവസ്ഥയപ്പോണുള്ളതതനയം  അഭറിപപ്പോയതപട  സമറിതറി,   തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
സയംഘടെനകതള  ഏപകപ്പോപറിപറിച്ചട്ട്  അനര്ഹതര  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  പരറിഹപ്പോരയം
കതണതറിയറിതലങറില്  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡുകള്  വലെറിയ  കടെതക്കണറിയറിലെപ്പോകുതമനട്ട്
വറിലെയറിരുതറി.

പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡുകളറില്   ഏറവയം  പഴയതുയം  വരുമപ്പോനമുള്ളതുയം  നറിലെവറില്  നല
രഗീതറിയറില്  പവര്തറിക്കുനതുയം  കൂടുതല്  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കുനതുയം  കള്ളട്ട്  വദവസപ്പോയ
പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  നറിപക്ഷപ തുകയറില്  നറിനള്ള
പലെറിശ  തകപ്പോണട്ട്  പവര്തറിച്ചറിരുന  പക്ഷമനറിധറികള്   പലെറിശ  കുറച്ചതുമൂലെയം
പതറിസനറിയറിലെപ്പോതയനട്ട്   അഭറിപപ്പോയതപട  സമറിതറി   ഓപരപ്പോ  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡുകതളയുയം
സയംബനറിച്ചട്ട്   വറിശദമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  തചെയ്യണതമനയം  പക്ഷമനറിധറിയറിതലെ  തമമ്പര്മപ്പോര്
എതയപ്പോതണനയം  ഇവരറില്  പണമടെയപ്പോതവര്  എതയപ്പോതണനമുള്ള    കണക്കുകള്
പരറിപശപ്പോധറിക്കണതമനയം  തഗീരുമപ്പോനറിച.
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പകരള  പലെബര്  തവല്ഫയര്  ഫണട്ട്  പബപ്പോര്ഡറില്  ഒരു  സ്ഥപ്പോപനയം  എന്പറപ്പോള്
തചെയ്യുപമ്പപ്പോള്  ആതക  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  എണ്ണയം  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  ആവശദതപടുനതതനയം
ആയതറിനപ്പോല് സ്ഥപ്പോപന ഉടെമകള്  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ പപരറിനട്ട് പകരയം  നമ്പര് വച്ചറിടപ്പോണട്ട്
അയംഗതസയം  നല്കറിയറിരുനതതനയം  എനപ്പോല്  ഇപപപ്പോള്  ചെടതറില്  മപ്പോറയം  വരുതറി
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  പപരട്ട്  സഹറിതയം  പരഖതപടുതറിയപ്പോണട്ട്  അയംഗതസയം   നല്കുനതതനയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ   പപരറിതനയുയം  ആധപ്പോര്  നമ്പററിതനയുയം  ബപ്പോങട്ട്  വറിശദപ്പോയംശതറിതനയുയം
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലെപ്പോണട്ട്  രണരലെക്ഷയം പപര്ക്കട്ട്  പകപ്പോവറിഡട്ട്  ധനസഹപ്പോയയം നല്കറിയതതനയം
തതപ്പോഴറിലുയം  വനപുണദവയം വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന് സമറിതറിതയ പബപ്പോധദതപടുതറി.  പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡുകതള  സയംബനറിച്ച  വറിഷയങ്ങള്   വറിശദമപ്പോയറി   ചെര്ച്ച  തചെയ്യുവപ്പോന്  സമറിതറി
തഗീരുമപ്പോനറിച. 

സമറിതറി വവകുപനരയം 4.00 മണറിക്കട്ട് പയപ്പോഗയം പറിരറിഞ.


