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 സബ്ജകറ കേമനിറനി  IX
(തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവന നനിർമഭാണവന്റിം)

(2021 -2022)

ഘടെന
സചെയർമഭാന :  
  ശതീ. എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന മഭാസ്റ്റര്

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം എസസക്സെെസന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എക്സെെറ   -   ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള്   : 
ശതീ. സകേ. രഭാജന, 

 റവനന്യൂവന്റിം ഭവന നനിർമഭാണവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന, 
 കേഭായനികേവന്റിം വഖഫന്റിം  ഹജറ തതീര്ത്ഥഭാടെനവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള്  :

ശതീ. എന. സകേ. അക്ബര്

ശതീ. പനി. ബഭാലെെചെന്ദ്രന               

ശതീമതനി കേഭാനതനില് ജമതീലെെ                 

ശതീ. എ. സനി. സമഭായതീന   

ശതീ. വനി. സകേ. പശഭാന്തറ                                           

ശതീ. കറഭാജനി എന്റിം. കജഭാണ്                      

ശതീ. പനി. ഉബബദുള്ള                      

ശതീ. ടെനി. സജ. വനികനഭാദറ 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി.

ശതീമതനി ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ദതീപ .വനി, സഡെപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി.

ശതീ. കജഭാമനി. സകേ. കജഭാസഫറ, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവനനനിർമഭാണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ

കേമനിറനി  IX-സന  അദഭ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.  

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകേ  കരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ള  പകേഭാരന്റിം   2021  ജൂണ്  17,  23
തതീയതനികേളനില്  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ,  ചുവസടെ  കചെര്തനിട്ടുള്ള  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്
ഉള്സപടുന സചെലെെവനിനങ്ങള് പരനികശഭാധനിച.  

ധനഭാഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ XXI ― ഭവനനനിർമഭാണന്റിം
ധനഭാഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ XXII ― നഗരവനികേസനന്റിം
ധനഭാഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ XXV ― പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവർഗ്ഗ/മറ്റു      

        പനികനഭാക വനിഭഭാഗങ്ങള്/നന്യൂനപക്ഷ 
 വനിഭഭാഗങ്ങള് എനനിവരുസടെ കക്ഷമന്റിം 
                                                          സന്റിംബനനിച്ച മൂലെെധന സചെലെെവറ

ധനഭാഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ XXVIII ― പലെെവകേ സഭാമ്പതനികേ സർവ്വതീസകേള്
ധനഭാഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ XXXV ― പഞഭായതറ
ധനഭാഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ XXXVI ― ഗഭാമവനികേസനന്റിം
ധനഭാഭഭ്യർത്ഥന നമ്പർ XLVI ― സഭാമൂഹഭ്യസരക്ഷനിതതസ്വവന്റിം കക്ഷമവന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം
ലെെഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള്  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം   ആവശഭ്യമഭായ  അധനികേ  വനിവരങ്ങള്
കയഭാഗങ്ങളനില്  ഹഭാജരഭായ  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനറ  ആരഭായുകേയുന്റിം  ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം
സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേള്കറ വനികധയമഭായനി സമനിതനി അഭനിപഭായങ്ങള്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
നനിഗമനങ്ങളനില്  എതനികച്ചരുകേയുന്റിം  സചെയ.  വനിവനിധ  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേല്  ലെെഭനിച്ച  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  അധനികേ  തുകേ  വകേയനിരുത്തുനതനിനുള്ള
സമനിതനിയുസടെ ശനിപഭാര്ശകേള് ഉള്സകഭാള്ളുനതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ. 

2021  ജൂണ്  30-ാം  തതീയതനി  കചെർന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാർട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.     

 എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന മഭാസ്റ്റര്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയർമഭാന,
2021  ജൂണ് 30. സബ്ജകറ കേമനിറനി IX. 
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയുസടെ സബ്ജകറ കേമനിറനികേള് (2021-2023) 2021 ജൂണ് 7-ാം
തതീയതനിയനിസലെെ 26-ാംനമ്പര് ബുള്ളറനിന (ഭഭാഗന്റിം 2) പകേഭാരന്റിം രൂപതീകേരനികസപട്ടു.  

കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച
ചെട്ടേങ്ങളനിസലെെ  ചെട്ടേന്റിം  235(1)(i)  പകേഭാരന്റിം  2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനിസലെെ
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്  IX-ാം  സബ്ജകറ  കേമനിറനിയുസടെ  പരനിധനിയനില്  വരുന  തകദ്ദേശ
സസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം  ഗഭാമവനികേസനവന്റിം  ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേള്
2021  ജൂണ്  17, 23  തതീയതനികേളനില് കയഭാഗന്റിം കചെര്നറ സമനിതനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.
സമനിതനിയുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയുസടെയുന്റിം  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനറ  ലെെഭനിച്ച
കുറനിപ്പുകേളുസടെയുന്റിം  ബനസപട്ടേ  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനന്റിം  നടെതനിയ  സതളനിസവടുപനികനയുന്റിം
അടെനിസ്ഥഭാനതനില് സമനിതനി ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേള് വനിശകേലെെനന്റിം സചെയ്യുകേയുണ്ടഭായനി. ആയതനിസന
അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  ഓകരഭാ  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനസയ  സന്റിംബനനിചമുള്ള  സമനിതനിയുസടെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം
ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  ഉള്സകഭാള്ളനിചസകേഭാണ്ടുള്ളതഭാണറ  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ.  സമനിതനി  അധനികേ  തുകേ
ശനിപഭാര്ശ സചെയനിരനിക്കുനതറ കവഭാട്ടേറ സചെയ വനിഹനിതതനിലെെഭാണറ. 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന XXI ―ഭവനനനിര്മഭാണന്റിം

    കവഭാട്ടേറ സചെയതറ               :           1,47,27,57,000 രൂപ  

    ചെഭാര്ജറ സചെയതറ               : 2,01,000 രൂപ  

2216-05-053-98―മറ്റു സന്റിംരക്ഷണ സചെലെെവകേള്

17―(  സര്കഭാര് ജതീവനകഭാര്ക്കുള്ള കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ  )

വനിഹനിതന്റിം: 1, 45, 00,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം) 

1.  സര്കഭാര്  ജതീവനകഭാര്ക്കുള്ള  കേസ്വഭാര്കട്ടേഴനിസന  സന്റിംരക്ഷണ  സചെലെെവകേള്കഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില് 25   ലെെക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2216-05-053-97―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

01―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

02―   പകതഭ്യകേ അറകുറപണനികേള്

03―സസവദദ്യുത സഭാമഗനികേളുസടെ സന്റിംരക്ഷണന്റിം   

വനിഹനിതന്റിം : 20, 32, 00, 000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

927/2021.
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2. സര്കഭാര് ജതീവനകഭാര്ക്കുള്ള കേസ്വഭാര്കട്ടേഴനില് സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം, പകതഭ്യകേ
അറകുറപണനികേള്,  സസവദദ്യുത സഭാമഗനികേളുസടെ സന്റിംരക്ഷണന്റിം എനനിവയഭായനി നനിലെെവനിസലെെ ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    1.50    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2216-05-053-95―തനിരുവനന്തപുരന്റിം നഗരതനിസലെെ മനനിമഭാരുസടെ കേസ്വഭാര്കട്ടേഴനിസന സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം

01―സഭാധഭാരണ അറകുറപണനികേള്

02―പകതഭ്യകേ അറകുറപണനികേള്

03―സസവദദ്യുത സഭാമഗനികേളുസടെ സന്റിംരക്ഷണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 1,29, 00, 000 രൂപ  (പദതനികയതരന്റിം)

3.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം നഗരതനിസലെെ എലഭാ മനനി മന്ദനിരങ്ങളുസടെയുന്റിം അറകുറപണനികേള്കഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്   2   കകേഭാടെനി രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2216-05-053-94―നനിയമസഭഭാസഭാമഭാജനികേരുസടെ  കഹഭാസ്റ്റലെെനിസന സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം
(  സനിവനിലന്റിം ഇലെെകനികലന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം: 1, 40, 00, 000 രൂപ ( പദതനികയതരന്റിം)

4.  നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേരുസടെ കഹഭാസ്റ്റലെെനിസന സന്റിംരക്ഷണതനിനുന്റിം അറകുറപണനികേള്ക്കുമഭായനി
നനിലെെവനില് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്   കമല് ശതീര്ഷകേതനില്   60
ലെെക്ഷന്റിം രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2216-80-001-99―ഹഹൗസനിന്റിംഗറ കേമതീഷണര്

01―ശമ്പളന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 67, 86, 000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

5.  ഹഹൗസനിന്റിംഗറ  കേമതീഷണറുസടെ  ശമ്പളന്റിം  2021  കമയറ  മുതല് ഹഹൗസനിന്റിംഗറ  കേമതീഷണറുസടെ
കേഭാരഭ്യഭാലെെയതനില്  നനിനന്റിം  സകേഭാടുകകണ്ടതനിനഭാല്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ
പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്   കമല് ശതീര്ഷകേതനില്    16.50    ലെെക്ഷന്റിം രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2216-80-103-99―സന്റിംസ്ഥഭാന ഹഹൗസനിന്റിംഗറ കബഭാര്ഡെറ 

01―സഹഭായധനന്റിം

36―സഹഭായധനന്റിം  ,   ശമ്പകളതരന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  85,65,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

6.  കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  ഹഹൗസനിന്റിംഗറ  കബഭാര്ഡെനിസന  ഭരണപരമഭായ  സചെലെെവകേള്കറ
കവണ്ടനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്   കമല് ശതീര്ഷകേതനില്
1.1435    കകേഭാടെനി  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4216-01-106-98―നനിര്മഭാണന്റിം

02―ഗവണ്സമനറ ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥനമഭാര്ക്കുള്ള കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ

16―വനകേനിടെ മരഭാമത്തു പണനികേള്  (  പഭാന  )

വനിഹനിതന്റിം : 5,69, 36, 000 രൂപ (പദതനി)

7.  ഗവണ്സമനറ  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള കേസ്വഭാര്കട്ടേഴനിസലെെ വനകേനിടെ  മരഭാമത്തു പണനികേള്കഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്   90.64      ലെെക്ഷന്റിം
രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4216-01-106-98―നനിര്മഭാണന്റിം

04―സതീനനിയര് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുള്ള പഭാര്പനിടെ പദതനി

16―വനകേനിടെ മരഭാമത്തു പണനികേള് (പഭാന)

വനിഹനിതന്റിം: ഇല

8.  സതീനനിയര്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുള്ള  പഭാര്പനിടെ  പദതനിയനില്  വനകേനിടെ  മരഭാമത്തു
പണനികേള്കഭായനി ബഡ്ജറനില് തുകേ നതീകനി വയഭാതതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില്    65    ലെെക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  . 

4216-01-700-87―ജഡ്ജനിമഭാര്ക്കുള്ള കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ നനിര്മഭാണന്റിം   (75%   കകേന്ദ്ര   വനിഹനിതന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം : ഇല
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9.  ജഡ്ജനിമഭാര്ക്കുള്ള  കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ  നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  കേരഭാറുകേഭാര്കറ  കുടെനിശനികേ

സകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുനതനിനറ ബഡ്ജറനില് വനിഹനിതന്റിം ഇലഭാതതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില്   65

ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4216-01-700-85―റവനന്യൂ ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ

വനിഹനിതന്റിം : ഇല

10.  റവനന്യൂ  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള  കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ  നനിര്മഭാണതനിനറ  കേരഭാറുകേഭാര്കറ  കുടെനിശനികേ

ഉള്സപസടെയുള്ള തുകേ  സകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില് വനിഹനിതന്റിം  ഇലഭാതതനിനഭാല്

കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    2.65    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃ  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /     ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4216-80-201-96―കേടെകേന്റിംപള്ളനി റവനന്യൂ ടെവര് പദതനി

വനിഹനിതന്റിം : ഇല

11. കേടെകേന്റിംപള്ളനി റവനന്യൂ ടെവര് പദതനി നനിര്മഭാണന്റിം പൂര്തതീകേരനിച്ച വകേയനില് ബഭാകനി

നല്കുനതനിനറ  ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്

3    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4216-80-201-94―കകേഭാഴനികകഭാടെറ  സ്ഥനിതനിസചെയ്യുന  കകേരള  ഹഹൗസനിന്റിംഗറ     കബഭാര്ഡെറ

ഉടെമസ്ഥതയനിലള്ള വസ്തുവനില് സര്കഭാര്  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥര്ക്കുന്റിം മുതനിര്ന

ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുമുള്ള   ഫഭാററ  /  കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ 

വനിഹനിതന്റിം : ഇല

12.  കകേഭാഴനികകഭാടെറ സ്ഥനിതനിസചെയ്യുന കകേരള ഹഹൗസനിന്റിംഗറ കബഭാര്ഡെറ ഉടെമസ്ഥതയനിലള്ള

വസ്തുവനില്  സര്കഭാര്  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥര്ക്കുന്റിം  മുതനിര്ന  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുമുള്ള  ഫഭാററ/കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ

നനിര്മഭാണതനിനറ ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില്

4    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന XXII―നഗരവനികേസനന്റിം

കവഭാട്ടുസചെയതറ   : 20,84,44,22,000 രൂപ. 

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  : 1,00,000 രൂപ. 

2217-05-051-98―(  പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിച്ച  മുനനിസനിപഭാലെെനിറനികേള്ക്കുള്ള   സകേട്ടേനിടെ
നനിര്മഭാണന്റിം  ).

വനിഹനിതന്റിം  : 7,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

13.  പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിച്ച  മുനനിസനിപഭാലെെനിറനികേള്ക്കുള്ള  സകേട്ടേനിടെനനിര്മഭാണതനിനറ
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി    3.5    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2217-05-191-48 ― (കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള്ക്കുള്ള കബഭാകറ ഗഭാനറ )

04―(  പധഭാനമനനി  ആവഭാസറ  കയഭാജന  –നഗരന്റിം    (60%    സനി  .  എസറ  .    എസറ  .)  (  ജനറല്  )
കകേഭാര്പകറഷനുകേള്

വനിഹനിതന്റിം:- 70,80,00,000  രൂപ  (പദതനി) 

2217-05-192-48―(  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള്ക്കുള്ള കബഭാകറ ഗഭാനറ   )

04―(  പധഭാനമനനി ആവഭാസറ  കയഭാജന – നഗരന്റിം    (60%    സനി  .  എസറ  .    എസറ  .)  (  ജനറല്  )
മുനനിസനിപഭാലെെനിറനികേള്

വനിഹനിതന്റിം:-2, 83, 20,00,000 രൂപ  (പദതനി)

14. പധഭാനമനനി ആവഭാസറ കയഭാജനയുസടെ  നഗരന്റിം പദതനിയറ ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി
2021-22-കലെെയറ  ലെെഭഭ്യമഭാകകണ്ട  488.20  കകേഭാടെനി  രൂപയനില്  പൂര്ണമഭായുന്റിം  തുകേ
അനുവദനിച്ചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാലന്റിം  പദതനി  കേഭാലെെഭാവധനി  31-3-2022-ല്  അവസഭാനനിക്കുനതനിനഭാലന്റിം
അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം  ലെെഭനിച്ച  എലഭാ  വതീടുകേളുസടെയുന്റിം  നനിര്മഭാണന്റിം  കേഭാലെെഭാവധനിക്കുള്ളനില്
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമല.  ആയതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് യഥഭാക്രമന്റിം    17.64    കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം    70.56    കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം കചെര്തറ ആസകേ
88.20    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2217-05-191-36―(  തനിരുവനന്തപുരന്റിം വനികേസന അകതഭാറനിറനി   )

35― (  മൂലെെധന ആസനികേളുസടെ രൂപതീകേരണതനിനുള്ള സഹഭായധനന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം:-80,00,000 രൂപ (പദതനി)
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15.  വട്ടേനിയൂര്കഭാവറ  ജന്റിംഗ്ഷന  വനികേസനവമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  കഷഭാപനിന്റിംഗറ  കകേഭാപക്സെെറ
നനിര്മനിക്കുനതനിനറ  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    25    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.  

2217-05-192-77― (  ശബരനിമലെെ തതീര്ത്ഥഭാടെനതനിനുള്ള പകതഭ്യകേ ഗഭാനറ  )

വനിഹനിതന്റിം  : 1,00,00,000 രൂപ. (പദതനികയതരന്റിം)

16.  ശബരനിമലെെ  തതീര്ത്ഥഭാടെനവമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  അടെനിസ്ഥഭാന  സഹൗകേരഭ്യ
സമഭാരുക്കുനതനിനഭായനി  നഗരസഭകേള്  കൂടുതല്  തുകേ  ആവശഭ്യസപട്ടുസകേഭാണ്ടറ  അകപക്ഷകേള്
നല്കുനതനിനഭാല്  ഈ  ഇനതനില്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാണറ.
ആയതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    50    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2217-80-001-99― (  ഡെയറകകറററ ഓഫറ അര്ബന അഫകയഴറ  )

05-2―ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള്    -   സസവദദ്യുതനി സചെലെെവറ

വനിഹനിതന്റിം :-2, 84,000  രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

17.  ഡെയറകകറററ  ഓഫറ  അര്ബന  അഫകയഴനിസലെെ  ഓഫതീസറ  ശതീതതീകേരനിച്ചതനിസന
തുടെര്നറ സസവദദ്യുതനി ചെഭാര്ജറ ഇനതനില് അധനികേമഭായനി തുകേ ആവശഭ്യമുള്ളതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്    1.50    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2217-80-001-99―(  ഡെയറകകറററ ഓഫറ അര്ബന അഫകയഴറ  )

45―പനി  .  ഒ  .  എല്.

വനിഹനിതന്റിം:-1, 44,000  രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

18.  ഡെയറകകറററ ഓഫറ അര്ബന അഫകയഴനില് ഇനന സചെലെെവനിനഭായനി ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    30,000    രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2217-80-001-95

95―കേമ്പന്യൂട്ടേര്  വല്കരണ പദതനികേള്

99―വനിവര സഭാകങ്കേതനികേ വനിദഭ്യ

വനിഹനിതന്റിം : 8,00,000  രൂപ. (പദതനി)
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19.  ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  ഓഫറ  അര്ബന  അഫകയഴ് സനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനില് സചെലെെവഭായനിട്ടുള്ള  2  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ ട്രഷറനിയനില് സപനഡെനിന്റിംഗറ ആയതറ കേഭാരണന്റിം
ഈ വര്ഷസത ഗഭാനനില് നനിനന്റിം സചെലെെവഴനികകണ്ടനിവരുനതുസകേഭാണ്ടറ നനിലെെവനില് ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    2    ലെെക്ഷന്റിം   രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2217-80-001-92―(  നഗരകേഭാരഭ്യ  വകുപനിസലെെ  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരുസടെ  കേഭാരഭ്യകശഷനി
വര്ദനിപനികലന്റിം പരനിശതീലെെനവന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം : 25,00,000 രൂപ (പദതനി)

20.  നഗരകേഭാരഭ്യ വകുപനിസനയുന്റിം കേതീഴറ  ഓഫതീസകേളനിസലെെയുന്റിം ജതീവനകഭാരുസടെ കസവന
കേഭാരഭ്യക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കൂടുതല് ജതീവനകഭാര്കറ പരനിശതീലെെനന്റിം നല്കുനതനിനറ
നനിലെെവനില്  വകേയനിരുതനിയ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്   5   ലെെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2217-80-001-91―മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വ്വതീസറ സസനട്രല് സപനഷന ഫണ്ടനികലെെയ്ക്കുള്ള
സന്റിംഭഭാവന  .

10―സന്റിംഭഭാവന

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല.

21.  നഗരസഭകേളനില്  നനിനന്റിം  വനിരമനിച്ച  ജതീവനകഭാര്കറ  സപനഷന  ആനുകൂലെെഭ്യങ്ങള്
നല്കുനതനിനഭായനി  സസനട്രല്  സപനഷന  ഫണ്ടനില്  നതീകനിയനിരനിപ്പു  തുകേ
പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  നഗരസഭകേള്കറ  അകലെെഭാട്ടേറ സമനറ  നല്കുവഭാന  കേഴനിയുനനില.  ഈ
ഇനതനില് ബഡ്ജറനില് തുകേസയഭാനന്റിം നതീകനിവച്ചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്
550    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2217-80-800-76―അയ്യങ്കേഭാളനി  നഗര സതഭാഴനിലറപറ പദതനി  

വനിഹനിതന്റിം : 100,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

22.  കകേഭാവനിഡെറ  മഹഭാമഭാരനി  സൃഷനിച്ച  സതഭാഴനില്  പതനിസനനി  കേഭാരണന്റിം  ധഭാരഭാളന്റിം
വഭ്യകനികേള്  അയ്യങ്കേഭാളനി  നഗരസതഭാഴനിലറപറ  പദതനി  പകേഭാരന്റിം  സതഭാഴനിലെെനിനഭായനി  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന സഭാഹചെരഭ്യതനില്  നനിലെെവനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്ത
മഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    50    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2217-80-800-62―ബലെെഫറ പഭാര്പനിടെ മനിഷന സതീന്റിം നടെപനിലെെഭാക്കുവഭാന ഹഡ്കകേഭാ   ലെെഭഭ്യമഭാകനിയ കലെെഭാണനിനറ
KURDFC   നല്കകേണ്ട പലെെനിശയ്ക്കുള്ള സഹഭായ ധനന്റിം  .

വനിഹനിതന്റിം : 55,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

23.  സസലെെഫറ-പനി.എന്റിം.എ.സസവ.  (അര്ബന)  ഗുണകഭഭാകഭാകള്കറ  2021-22  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം പലെെനിശയനിനതനില് 72  കകേഭാടെനി രൂപ  നല്കകേണ്ടതനിനഭാല് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    17    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4217-60-051-94  ―വനിശദമഭായ ബഡ്ജററ  എസ്റ്റനികമറ്റുകേളുസടെ അനുബനന്റിം    II   (  മരഭാമതറ
പണനികേളുസടെ വനിശദ വനിവരങ്ങളനില് ഉള്സപട്ടേ  പവൃതനികേള്  )

വനിഹനിതന്റിം :1000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം) 

24.  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  തങ്ങളുസടെ  മണ്ഡലെെങ്ങളനിസലെെ  വനികേസന
പവ ര്തനങ്ങള്കഭായനി  ബ ഡ്ജറനിസലെെ  തുകേ  വകേയനിരുതനി  നടെത്തുന
നനിര്മഭാണപവൃതനികേള്ക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശ  പരനിഗണനിച്ചറ  ബഡ്ജററ  എസ്റ്റനികമറനില്
അനുബനന്റിം  2-ല്  ഉള്സപടുതനിയനിരനിക്കുന  നനിര്മഭാണ  പവൃതനികേള്കറ  തുകേ
നല്കകേണ്ടതുണ്ടറ.  ആയതനിനഭായനി  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    25    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന XXV―പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ/ മറ്റു പനികനഭാക/
നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങള് എനനിവരുസടെ കക്ഷമന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ : 32,02,04,58,000 രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  : 2,000 രൂപ 

2225-04-001-99― (  നടെതനിപറ  )

06 ―വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

വനിഹനിതന്റിം : 18,40,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

25.  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വകുപനിനറ  കേതീഴനില്  പവര്തനിക്കുന  നന്യൂനപക്ഷ  യുവജനതയ്ക്കുള്ള
പരനിശതീലെെന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വഭാടെകേ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളനില്  പവര്തനിക്കുനവയറ  വഭാടെകേ  നല്കുനതനിനറ
ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച്ച തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില്   78.575   ലെെക്ഷന്റിം രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2225-04-102-91―(കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന നന്യൂനപക്ഷ കേമതീഷന)

31―സഹഭായധനന്റിം - ശമ്പളന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1,60,59,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

26.  കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  നന്യൂനപക്ഷ  കേമതീഷനനില്  ഡെനി.എ.  വര്ദനവറ,  വഭാര്ഷനികേ

വര്ദനവറ,  ടെനി.എ./ഡെനി.എ.,  ശമ്പളപരനിഷ്കരണന്റിം ഇനതനിലള്ള സചെലെെവകേള് എനനിവ വഹനിക്കുനതനിനറ

ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്    91.39

ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2225-04-102-91―(കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന നന്യൂനപക്ഷ കേമതീഷന) 

36 ―സഹഭായധനന്റിം   -   ശമ്പകളതരന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 27,66,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

27. കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന നന്യൂനപക്ഷ കേമതീഷനനില് ജനിലഭാ കകേഭാണ്ഫറനസകേള്, സസമനിനഭാറുകേള്,

സനിറനിന്റിംഗുകേള്,  ഗകവഷണങ്ങള്  എനനിവ  നടെത്തുനതനിനുന്റിം,  സമമ്പര്മഭാര്ക്കുള്ള  ഇനന  അലെെവനസറ

(കുടെനിശനികേ ഉള്സപസടെ) നല്കുനതനിനുന്റിം ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെ വഭാടെകേ തുടെങ്ങനിയ ശമ്പകളതര ഇനങ്ങളനിലള്ള

സചെലെെവറ  വഹനിക്കുനതനിനുന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്

ശതീര്ഷകേതനില്    1.0164    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2225-04-277-91―(സമര്ത്ഥരഭായ നന്യൂനപക്ഷ വനിദഭ്യഭാര്ത്ഥനികേള്ക്കുള്ള കസഭാളര്ഷനിപറ )

12―കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ബസ്റ്റസപനഡുകേളുന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം  : 4,80,00,000 രൂപ (പദതനി)

28.  കജഭാസഫറ  മുണ്ടകശരനി  കസഭാളര്ഷനിപറ  പദതനിയഭായനി  നനിലെെവനില്   ബഡ്ജറനില്

വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    8.293    കകേഭാടെനി  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

927/2021.
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ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന XXXV―പഞഭായതറ

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ  : 12,53,37,31,000 രൂപ 

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ : ഇല 

2515-00-001-91―(തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിം ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള്ക്കുള്ള എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ വനിഭഭാഗന്റിം
- കമല് കനഭാട്ടേന്റിം)

വനിഹനിതന്റിം - 15,13,16,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

29.  തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണ  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  (കമല്കനഭാട്ടേന്റിം)  വനിഭഭാഗതനിസലെെ
ഓഫതീസകേളനിസലെെ സ്ഥലെെന്റിംമഭാറ ബത, അവധനി യഭാതഭാ ആനുകൂലെെഭ്യന്റിം,  ഇലെെകനിസനിറനി ചെഭാര്ജറ,
സട്രയനിനനിന്റിംഗറ  കപഭാഗഭാന്റിം  എനനിവയറ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ
പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    7.28    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2515-00-001-86―തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള്ക്കുള്ള എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  വനിഭഭാഗതനിന
കേതീഴനിലള്ള  ഓഫതീസകേളുസടെ  ആധുനനികേ   വല്കരണന്റിം,  കേമ്പന്യൂട്ടേര്
വല്കരണന്റിം, ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരുസടെ    കേഭാരഭ്യകശഷനി വര്ദനിപനികല് 

വനിഹനിതന്റിം - 2,25,00,000 രൂപ (പദതനി) 

30.  ഇ-ഗകവര്ണനസനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  ബപസറ  കസഭാഫറ  സവയറനിസന  രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേന്റിം
നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി   തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെെ
എഞനിനതീയര്മഭാര്കറ  ടെഭാബറ  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  ഗുണനനിലെെവഭാര  നനിര്ണയ  ലെെകബഭാറട്ടേറനികേള്
കബഭാക്കുതലെെതനില് വഭ്യഭാപനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം കറഭാ  ഡെറ കേണകനിവനിറനി മഭാപറ തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുന്റിം
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    3.71
കകേഭാടെനി രൂപ    ധനപുനനഃ  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2515-00-003-99―(കകേരള ഇനസ്റ്റനിറന്യൂട്ടേറ ഓഫറ കലെെഭാകല് അഡനിനനിസ് കട്രഷന)

വനിഹനിതന്റിം:-42,12,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

31. കേനിലെെയനിസലെെ ഓഫതീസറ സചെലെെവറ, ശമ്പളന്റിം,   സസദനന്റിംദനിന സചെലെെവകേള് മുതലെെഭായവയറ
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്    17.88
ലെെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2515-00-003-44―(മണ്ണൂതനി, തളനിപറമ്പറ, സകേഭാട്ടേഭാരകര എനനിവനിടെങ്ങളനിസലെെ കേനിലെെ   കകേന്ദ്രങ്ങള്) 

വനിഹനിതന്റിം : 1,50,00,000 രൂപ (പദതനി)
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32.  കേനിലെെയുസടെ  കേതീഴനിലള്ള  വനികേസന  പരനിശതീലെെന  കകേന്ദ്രങ്ങളുസടെ  ഓഫതീസറ
സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെയുന്റിം  കഹഭാസ്റ്റലകേളുകടെയുന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം  പരനിപഭാലെെനവന്റിം,  ചുറ്റുമതനില്
നനിര്മഭാണന്റിം,  പമ്പറ ഹഹൗസറ നനഭാകല്,  കേമ്പന്യൂട്ടേര് ലെെഭാബനികലെെക്കുന്റിം ഓഫതീസനികലെെക്കുന്റിം കവണ്ട
കേമ്പന്യൂട്ടേറുന്റിം  കേമ്പന്യൂട്ടേര്  ഉപകേരണങ്ങളുന്റിം  വഭാങ്ങല്,  ഫഭാമുകേളനിസലെെ  പവര്തനങ്ങള്
എനനിവയഭായനി  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്   1   കകേഭാടെനി രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2515-00-800-94―(സറയനില്കവ സലെെവല് കക്രഭാസനിങ്ങുകേളുസടെ സന്റിംരക്ഷണന്റിം-സഹഭായ ധനന്റിം)

വനിഹനിതന്റിം:-1,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

33.  വകന്റിം,  കേറുകുറനി,  മുതുതലെെ,  കുറനിപ്പുറന്റിം,  അഴനിയൂര്,  ഒഞനിയന്റിം,  മഭാടെഭായനി,  എനതീ
പഞഭായത്തുകേളനിസലെെ  സറയനില്സവ  സലെെവല്  കക്രഭാസറ  അറകുറ  പണനികേള്കറ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്    1.70    കകേഭാടെനി   രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4515-00-800-98― പനി.എന്റിം.ജനി.എസറ.ബവ. പദതനികേള്ക്കുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

03 ―അധനികേ സന്റിംസ്ഥഭാന വനിഹനിതന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 20,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

34.  പനി.എന്റിം.ജനി.എസറ.ബവ.  പദതനികേള്ക്കുള്ള  അധനികേ  സന്റിംസ്ഥഭാന  വനിഹനിതമഭായനി
ബഡ്ജറനില്   വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്
30    കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി   ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4515-00-800-97―പഭാകദശനികേമഭായ മുനഗണനഭാ പവൃതനികേള് 

വനിഹനിതന്റിം : ഇല.

35.  ധനകേഭാരഭ്യ  വകുപനിസന  നനിയനണതനിന  കേതീഴനില്  പഭാകദശനികേ  മുനഗണനഭാ
പവൃതനികേള്കഭായുള്ള  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  നനിര്മഭാണ  പവൃതനികേള്  2016-17
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  സര്കഭാര് നനിര്തലെെഭാകനിയനിരുസനങ്കേനിലന്റിം  ടെനി  വര്ഷതനിലന്റിം  അതനിനു
മുമന്റിം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പവൃതനികേളുസടെ ബനില്ലുകേള് ഒടുകകണ്ടതുണ്ടറ. ഈ ഇനതനില്
ബഡ്ജറനില്  തുകേസയഭാനന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    75
ലെെക്ഷന്റിം രൂപ    ധനപുനനഃ  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 
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4515-00-800-96―നനിയമസഭഭാമണ്ഡലെെ ആസനി വനികേസന പദതനി 

വനിഹനിതന്റിം: 3,00,00,00,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

36.  നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലെെ ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്  2018-19,  2019-20,  2020-21
എനതീ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷങ്ങളനിസലെെ നനിര്മഭാണ പവൃതനികേള് പുകരഭാഗമനിചസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന
സഭാഹചെരഭ്യതനില്  ഭഭാഗനികേ/ബഫനല്  ബനില്ലുകേള്  ഒടുക്കുനതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    100    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃ  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

സപഭാതുശനിപഭാര്ശ 

37.  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  തങ്ങളുസടെ  മണ്ഡലെെങ്ങളനിസലെെ  വനികേസന
പവ ര്തനങ്ങള്കഭായനി  ബ ഡ്ജറനിസലെെ  തുകേ  വകേയനിരുതനി  നടെത്തുന  നനിര്മഭാണ
പവര്തനികേള്ക്കുള്ള ശനിപഭാര്ശ  പരനിഗണനിച്ചറ  ബഡ്ജററ  എസ്റ്റനികമറനില്  അനുബനന്റിം  2-ല്
ഉള്സപടുതനിയനിരനിക്കുന  നനിര്മഭാണ  പവൃതനികേള്കറ  തുകേ  നല്കകേണ്ടതുണ്ടറ.  ഈ
ആവശഭ്യതനിനഭായനി  4515-00-800-92    എന  ശതീര്ഷകേന്റിം  പുനനഃസ്ഥഭാപനിച്ചറ  പസ്തുത
ശതീര്ഷകേതനില്    25    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന XXXVI―ഗഭാമവനികേസനന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ : 5640,49,44,000 രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ : 10,000 രൂപ 

2501-06-197-48―കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള്ക്കുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

10 ―പധഭാനമനനി ആവഭാസറ കയഭാജന ( പനി. എന്റിം. എ. ബവ. ഗഭാമതീണ)  60% സനി.എസറ.എസറ.

വനിഹനിതന്റിം : 25,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

2501-06-789-98―പധഭാനമനനി  ആവഭാസറ  കയഭാജന  (പനി.എന്റിം.എ.സസവ.ഗഭാമതീണ)  
(60% സനി.എസറ.എസറ.)

വനിഹനിതന്റിം : 12,50,00,000 രൂപ (പദതനി)

2501-06-796-98―പധഭാനമനനി  ആവഭാസറ  കയഭാജന  (പനി.എന്റിം.എ.ബവ.(ഗഭാമതീണ)  
(60% സനി.എസറ.എസറ.)

വനിഹനിതന്റിം : 5,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

38. 2021-22 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം പനി.എന്റിം.എ.ബവ. പദതനിയനില് 13307 വതീടുകേളുസടെ
പൂര്തതീകേരണതനിനറ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില് കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി   71.9391768   കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം സന്റിംസ്ഥഭാനവനിഹനിതമഭായനി
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47.9594512    കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2515-00-001-44―(ഗഭാമവനികേസന  വകുപനില്  ഇ-ഗകവണനസറ  നവതീകേരണവന്റിം
ശഭാകതീകേരണവന്റിം)

വനിഹനിതന്റിം : 50,00,000 രൂപ (പദതനി)സെ

39. 2021-22 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് വഭാഹന വഭാടെകേയനിനതനിലന്റിം ഗഭാമവനികേസന
കേമതീഷണകററനികലെെയുന്റിം അസനിസ്റ്റനറ  സഡെവലെെപ്സമനറ  കേമതീഷണര്  (ജനറല്)  ഓഫതീസകേളനിസലെെയുന്റിം
ഇ-ഗകവണനസറ  പവര്തനങ്ങള്  സമച്ചസപടുത്തുനതനിനഭായനി  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    21.15740    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ    സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2515-00-001-42―സസ്വരഭാജറ ഭവനനില് കകേഭാണ്ഫറനസറ ഹഭാള് നനിര്മഭാണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം  : 1,00,000 രൂപ (പദതനി)

40. “സസരഭാജറ ഭവനനില് കകേഭാണ്ഫറനസറ ഹഭാള് ക്രമതീകേരണന്റിം” എന പദതനിയഭായനി ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    10    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃ  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

2515-00-102-30―ബലെെഫറ  പഭാര്പനിടെ  മനിഷന  സതീന്റിം  നടെപനിലെെഭാക്കുവഭാന  ഹഡ്കകേഭാ  ലെെഭഭ്യമഭാകനിയ  കലെെഭാണനിനറ
KURDFC നല്കകേണ്ട പലെെനിശയ്ക്കുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 160,00,00,000 രൂപ  (പദതനി) 

41.  ഹഡ്കകേഭായുസടെ  വഭായഭാ  ഇനതനിലള്ള  പലെെനിശ  തനിരനിച്ചടെവനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    15.42    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃ  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ    സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4515-00-102-49―സമ്പൂര്ണ ഭവന പദതനി-ഗഭാമന്റിം-(ബലെെഫറ-പഭാര്പനിടെ മനിഷന)

വനിഹനിതന്റിം : 410,41,00,000 രൂപ (പദതനി)

42. ബലെെഫറ മനിഷസന മൂനഭാന്റിം ഘട്ടേതനിലന്റിം അഡെതീഷണല് ലെെനിസ്റ്ററ (ഫനിഷറതീസറ )ലമഭായനി
ഉള്സപട്ടേനിട്ടുള്ള  57,000  കപര്കറ  സന്റിംസ്ഥഭാന  വനിഹനിതമഭായ  1  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  വതീതന്റിം
അനുവദനിയ്ക്കുനതനിനറ  570 കകേഭാടെനി രൂപയുസടെ ആവശഭ്യകേതയുണ്ടഭാകുനതുസകേഭാണ്ടറ ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്    570    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃ  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ    സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 
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4515-00-103-97―മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ സതഭാഴനില് ഉറപറ പദതനി (സമറതീരനിയല്
സചെലെെവറ) (90% സനി.എസറ.എസറ.)

വനിഹനിതന്റിം : 917,40,00,000 രൂപ (പദതനി)

43.  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  സതഭാഴനിലറപറ  പദതനി  പകേഭാരന്റിം  സഭാധന
ഘടെകേ  സചെലെെവറ  ആവശഭ്യതനികലെെയറ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ
പരഭ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില്   150   കകേഭാടെനി രൂപ   (  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി   100
കകേഭാടെനിയുന്റിം സന്റിംസ്ഥഭാന    വനിഹനിതമഭായനി    50    കകേഭാടെനിയുന്റിം  )    ധനപുനനഃ  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി അധനികേമഭായനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

സപഭാതു ശനിപഭാര്ശകേള് 

44. മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ സതഭാഴനിലറപറ പദതനി  പകേഭാരന്റിം  പട്ടേനികേ വര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങള്കറ സതഭാഴനില് സചെയതനിനറ കവതനന്റിം ലെെഭനിയഭാനുസണ്ടനറ വനിലെെയനിരുതനിയ സമനിതനി പസ്തുത
വനിഭഭാഗങ്ങള്കറ ലെെഭനികകണ്ട  കവതന  കുടെനിശനികേ  തുകേ  അടെനിയന്തരമഭായനി  നല്കുനതനിനുള്ള
നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമനറ ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന. 

45.  ഭവന നനിര്മഭാണ വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേറ ചെതീഫറ എഞനിനതീയറുസടെ കേഭാരഭ്യഭാലെെയന്റിം
(സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപറ)  ലെെഭഭ്യമഭാകനിയ  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനില്  അധനികേ  തുകേ
ആവശഭ്യസപടുനതനിനുള്ള കേഭാരണന്റിം വഭ്യകമഭാകനിയനിട്ടേനില.  ആയതനിനഭാല്  ഭഭാവനിയനില്  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനികന്മേല്  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യപടുനതനിനുള്ള  കേഭാരണന്റിം  വഭ്യകമഭായനി
കരഖസപടുകതണ്ടതഭാസണനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,        എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന മഭാസ്റ്റര്,
2021, ജൂണ് 30.       സചെയര്മഭാന

          സബ്ജകറ കേമനിറനി IX.

 


