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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  :  

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി എസറ. ജയശതീ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ഹരനിവനിശശ്വന, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി  VII-സന

2020  ഏപനില്  1  മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ,

കകേരള  നനിയമസഭയസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല

ചട്ടേന്റിം 239(1) അനുസരനിചറ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലയളവനില് സമനിതനി 22-7-2020, 21-1-2021 എനതീ തതീയതനികേളനിലഭായനി

ആസകേ  2  കയഭാഗങ്ങള  കചരുകേയണ്ടഭായനി.  ഇവയനില്  22-7-2020-സല  കയഭാഗതനില്

സമനിതനിയസടെ  വനിവനിധ  കേഭാലയളവകേളനിസല  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  വനിവനിധ  ഖണനികേകേളനിസല

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള  സര്കഭാര്  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള,  2019-20  സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  4-ാാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള

ആക്ഷേന കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ, 2019 ഏപനില് 1 മുതല് 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയള്ള

ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  എനനിവ  പരനിഗണനിച.  21-1-2021-സല  കയഭാഗതനില്

സമനിതനിയസടെ  വനിവനിധ  കേഭാലയളവകേളനിസല  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  വനിവനിധ  ഖണനികേകേളനിസല

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള സര്കഭാര് നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള, 2019-20-സല വനിവനിധ വഭാര്ഷനികേ

പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ  കേഭാലതഭാമസ  പതനികേകേള,  'KASE'-സന  പവര്തനന്റിം

സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ എനനിവ പരനിഗണനിച. പസ്തുത കയഭാഗങ്ങളനിസല

ശരഭാശരനി ഹഭാജര്നനില 50% ആയനിരുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദര്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുള്ളതറ.   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  കചര്ന  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം
സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

അദര്യഭായന്റിം V — നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236 (6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ
പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
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അദര്യഭായന്റിം VI — (a)  2020-21-സല  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള  ആക്ഷേന  കടെകണ്
റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

(b)  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിചറ  മുന
വര്ഷങ്ങളനിലള്ള  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
അതനിനകമല്  സര്കഭാര്  സശ്വതീകേരനിച  നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം പുതനിയ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത
ആദര്യന്റിം എന കേണകനില്

അദര്യഭായന്റിം VII — സമനിതനിയസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അതനിനകമല്
സര്കഭാര്  സശ്വതീകേരനിച  നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം.

കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 30-6-2021-ാംതതീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,    സചയര്മഭാന,
2021 ജൂണ് 30.   സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി VII.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

അദര്യഭായന്റിം   I  

സഭയനില് സമര്പനിച സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള

1. 2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന

സന്റിംബനനിച  നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള  ആക്ഷേന  കടെകണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ

24-8-2020-നറ സമര്പനിച.

2. 2019  ഏപനില്  1  മുതല്  2020  മഭാര്ചറ  31  വസരയളള  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

24-8-2020-നറ സമര്പനിച.

3. 'KASE'-സന  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിച  പകതര്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  22-1-2021-നറ

സമര്പനിച.

അദര്യഭായന്റിം   II  

സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള

ഇല.

അദര്യഭായന്റിം   III  

സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.കേള

ഇല.

അദര്യഭായന്റിം   IV  

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 A പകേഭാരന്റിം കച ർന കയഭാഗങ്ങളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

ഇല.
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അദര്യഭായന്റിം   V

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

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേനിസന
വനിശദഭാന്റിംശന്റിം

സഭയനില്
സമര്പനിച
തതീയതനി

സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം

വകുപറ/സഭാപനന്റിം

1 2 3 4

XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

2017-18 കകേരള  ഈറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,
തഴ  സതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷേമനനിധനി  കബഭാര്ഡെറ,
കകേരള  ബതീഡെനി,  ചുരുട്ടേറ
സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
കബഭാര്ഡെറ

24-8-2020

XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

2019-20
കകേരള  ചുമട്ടുസതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷേമകബഭാര്ഡെറ,  കകേരള
കമഭാകട്ടേഭാര്  സതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷേമനനിധനി  കബഭാര്ഡെറ,
കകേരള തയല് സതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷേമനനിധനി  കബഭാര്ഡെറ,
ഫഭാകറതീസറ & കബഭായനികലഴറ
വകുപറ

24-8-2020

XXXIX—വവദദ്യുത പദതനികേള 2018-19 എനര്ജനി  മഭാകനജറസമനറ
സസനര്-കകേരള,
ഇലകനികല്
ഇനസസ്പെകകറററ

24-8-2020

XVIII—വവദര്യസഹഭായരന്റിംഗവന്റിം
സപഭാതുജനഭാകരഭാഗര്യവന്റിം

2019-20 ഇനഷശ്വറനസറ  സമഡെനികല്
സര്വ്വതീസസറ വകുപറ

”

XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

2011-12 കകേരള കഷഭാപറ & കേകമഴര്യല്
എസ്റ്റേഭാബനിസഷ്മെനറസറ
സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
കബഭാര്ഡെറ

13-1-2021
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1 2 3 4

XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

2019-20
(കേഭാലതഭാമസ

പതനികേ
സഹനിതന്റിം)

സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണര്യവന്റിം (ഡെനി)
വകുപറ

13-1-2021

XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

2019-20 കേര്ഷകേ  സതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെറ

”

XXXIX—വവദദ്യുത പദതനികേള 2013-14 കകേരള  സന്റിംസഭാന
വവദദ്യുതനി  സറഗുകലററനി
കേമതീഷന

”

XXXIX—വവദദ്യുത പദതനികേള 2014-15 കകേരള സന്റിംസഭാന വവദദ്യുതനി
സറഗുകലററനി കേമതീഷന ”

XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

2019-20 കകേരള കഷഭാപറ & കേകമഴര്യല്
എസ്റ്റേഭാബനിസഷ്മെനറസറ
സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
കബഭാര്ഡെറ

22-1-2021

XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

2019-20 കകേരള  ഈറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,
തഴ  സതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷേമനനിധനി  കബഭാര്ഡെറ,
കകേരള  ബതീഡെനി,  ചുരുട്ടേറ
സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
കബഭാര്ഡെറ

22-1-2021

അദര്യഭായന്റിം   VI  

(a) 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസല ധനഭാഭര്യ   ർത്ഥനകേളുസടെ
സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ 

റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള ആക്ഷേന കടെകണ് 
റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനില് 78 ശനിപഭാര്ശകേളുണ്ടഭായനിരുനതനില് ഖണനികേ നന്റിം. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24-40, 44, 46, 48, 49, 62, 63,
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64,  65,  77  എനനിവയനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  മഭാതമഭാണറ  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള
ലഭര്യമഭായനിട്ടുള്ളതറ.  ഇനനിയന്റിം  മറുപടെനി  ലഭനികഭാനുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ  വനിശദഭാന്റിംശന്റിം  ചുവസടെ
കചര്തനിരനിക്കുന:

വകുപറ ശനിപഭാര്ശ/ഖണനികേകേള

സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണര്യവന്റിം വകുപറ 9, 12, 15, 23, 41, 42, 43, 45, 47, 50-61

ഊര്ജ്ജ വകുപറ 66-76, 78

(b)  ധനഭാഭര്യ   ർത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിചറ മുന വര്ഷങ്ങളനിലള്ള
സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അതനികന്മേല് സര്കഭാര് 

സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ 
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം പുതനിയ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 

ആദര്യന്റിം എന കേണകനില്

1. 2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസല ധനഭാഭര്യ   ർത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-001-99—ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 6,27,43,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

കലബര്  കേമതീഷണറുസടെയന്റിം  അകദ്ദേഹതനിസന  ഓഫതീസനിസല  ജതീവനകഭാരുസടെയന്റിം
കവതനന്റിം,  സവള്ളകരന്റിം,  സസവദദ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജറ,  ഇനനന്റിം,  വഭാഹനങ്ങളുസടെ അറകുറപണനികേള
എനതീ ഇനങ്ങളനില് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്,  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം—സവള്ളകരന്റിം    [05(1)]  
ഇനതനില്   2,00,000   രൂപയന്റിം  ,   വവദദ്യുത സചലവറ   [05(2)]   ഇനതനില്   4,00,000   രൂപയന്റിം  
വഭാഹനങ്ങളുസടെ സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം    [21(2)]    ഇനതനില്    1,50,000    രൂപയന്റിം  
ഉളപസടെ ആസകേ   7.5    ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 1 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2230-01-001-99-05-01—(Water  charges) ശതീര്ഷകേതനില്  47,000  രൂപയന്റിം
05-02—(electricity) ശതീര്ഷകേതനില്  3,20,000  രൂപയന്റിം റതീ-അകപഭാപനികയഷന മുകഖനയന്റിം
1,60,000  രൂപ അഡെതീഷണല് ഓതവറകസഷന മുകഖനയന്റിം  21-2—(R&M) ശതീര്ഷകേതനില്
1,07,000 രൂപ റതീ-അകപഭാപനികയഷന മുകഖനയന്റിം അനുവദനിചനിരുന.
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ശനിപഭാര്ശ

2230-01-001-98—ജനില ആഫതീസുകേള

വനിഹനിതന്റിം : 20,02,69,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

മൂനറ റതീജനിയണല് കജഭായനിനറ കലബര് കേമതീഷണര്മഭാരുസടെ ഓഫതീസുകേളനിസലയന്റിം നഭാലറ

സഡെപപ്യൂട്ടേനി  കലബര്  കേമതീഷണര്മഭാരുസടെ  ഒഭാഫതീസുകേളനിസലയന്റിം  പതനിനഭാലറ  ജനിലഭാ  കലബര്

ഓഫതീസുകേളനിസലയന്റിം  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി,  ഇനനന്റിം  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്  ഇഇൗ

ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.

ആയതനിനഭാല്  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  (06)  ഇനതനില്  4,00,000  രൂപയന്റിം  ഇനനന്റിം

(45) ഇനതനില് 1,50,000 രൂപയന്റിം ഉളസപസടെ ആസകേ   5.5   ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഇഇൗ   ശതീര്ഷകേതനില്  

അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ  സമനറ  സമനിതനി  

ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 2 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2230-01-001-98-06—(RRT)  ശതീര്ഷകേതനില്  6,65,000  രൂപ  അഡെതീഷണല്

ആതവറകസഷന  മുകഖനയന്റിം  -45—(POL)  ശതീര്ഷകേതനില്  2,00,000  രൂപ

റതീ-അകപഭാപനികയഷന മുകഖനയന്റിം അനുവദനിചനിരുന.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-101-99—കുറഞ്ഞ കൂലനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള ഉപകദശകേ കബഭാര്ഡെറ

വനിഹനിതന്റിം : 38,08,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

മനിനനിമന്റിം  കവജസറ  അവഡെശ്വസറനി  കബഭാര്ഡെനിസനയന്റിം  സര്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്

രൂപതീകേരനിക്കുന  മനിനനിമന്റിം  കവജസറ  കേമനിറനികേളനിസല  ജതീവനകഭാരുസടെയന്റിം  യഭാതഭാബത,

ഇനനന്റിം  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്   വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  കുറവഭാകേയഭാല്,  യഭാതഭാബത

[04(1)]    ഇനതനില്    5,00,000    രൂപയന്റിം  ഇനനന്റിം    (45)    ഇനതനില്    45,000    രൂപയന്റിം  

ഉളസപസടെ  ആസകേ    5.45    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  

ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 3 )
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അന്തനിമ മറുപടെനി

24-2-2020-സല സ. ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 1505/2020/സതഭാഴനില് ഉതരവനിന പകേഭാരന്റിം

2230-01-101-99-45—P.O.L എന ശതീര്ഷകേതനില് ഇനനയനിനതനില് 10,000 രൂപയന്റിം,

മനിനനിമന്റിം  കവജസറ  അവഡെശ്വസറനി  കബഭാര്ഡെറ  സസക്രട്ടേറനിയസടെ  ശനിപഭാര്ശയസടെ

അടെനിസഭാനതനില്  18-3-2020-സല  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2248/2020/സതഭാഴനില്

ഉതരവനിന  പകേഭാരന്റിം  2230-01-101-99-04-1  ശതീര്ഷകേതനില്  യഭാതഭാബതയനിനതനില്

5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  അധനികേഭാനുമതനി  വഴനി  അനുവദനിചനിട്ടുസണ്ടന  വനിവരന്റിം  സമനിതനിസയ

അറനിയനിക്കുന.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-102-98—കതഭാട്ടേങ്ങളുസടെ ഇനസസ്പെകറഭാഫതീസറ 

വനിഹനിതന്റിം : 3,47,70,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

ചതീഫറ  പഭാകനഷന  ഇനസസ്പെകര്  ഓഫതീസനിസനയന്റിം  11  പഭാകനഷന  ഇനസസ്പെകര്

ഓഫതീസുകേളനിസലയന്റിം  സവള്ളകരന്റിം,  സസവദദ്യുതനി  സചലവറ,  സടെലനികഫഭാണ്,  മറനിനങ്ങള

വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദര്യ,  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി എനതീ ഇനങ്ങളനില്  ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്

സവള്ളകരന്റിം    [05(01)]    ഇനതനില്    20,000    രൂപയന്റിം  സസവദദ്യുതനി  സചലവറ    [05(02)]  

ഇനതനില്   5,000   രൂപയന്റിം സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ    [05(03)]    ഇനതനില്   45,000   രൂപയന്റിം  

മറനിനങ്ങള   [05(04)]   ഇനതനില്   67,000   രൂപയന്റിം വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി   (06)   ഇനതനില്  

6,75,000   രൂപയന്റിം  വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദര്യഭാ   (99)   ഇനതനില്   10,000   രൂപയന്റിം ഉളസപസടെ  

ആസകേ    8.22    ലക്ഷേന്റിം   രൂപ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  

ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 4 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബ ഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ മുഴുവന വനിനനികയഭാഗനിചതനിനുകശഷന്റിം അധനികേ തുകേ

ആവശര്യമഭായനി  വരനികേയഭാസണങ്കേനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ  സഭാദര്യതകൂടെനി  പരനികശഭാധനിചറ

ശനിപഭാര്ശ ലഭര്യമഭാക്കുവഭാന കലബര് കേമതീഷണര്കറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനിയനിരുന.  എനഭാല്

അധനികേ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-99—കക്ഷേമകേഭാരര്യ പവര്തനങ്ങള   (  ജനറല്  )  

വനിഹനിതന്റിം : 17,55,35,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

101 അസനിസ്റ്റേനറ കലബര് ഓഫതീസുകേളുസടെയന്റിം 5 സഡെപപ്യൂട്ടേനി കലബര് ഓഫതീസുകേളുസടെയന്റിം
സചലവകേള നനിര്വ്വഹനിക്കുന ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ എന ഇനതനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ കുറവഭായതനിനഭാല്,  സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ    [05(3)]    ഇനതനില്  
3.5    ലക്ഷേന്റിം  രൂപകൂടെനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 5 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2230-01-103-99-05-03—(Telephone)  ശതീര്ഷകേതനില്  56,000  രൂപ
റതീ-അകപഭാപനികയഷന മുകഖന വകേയനിരുതനിയനിരുന.

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-89—സതഭാഴനില്  വകുപനിസന  നവതീകേരണവന്റിം  കവതനന്റിം  ഇ  -  കപയ്സമനറ  
മുകഖനയഭാകലന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1,50,00,000 രൂപ (പദതനി)

വകുപനിസന ആധുനനികേവത്കരണതനിനുന്റിം,  അസനിസ്റ്റേനറ കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുള്ള
വഭാഹനന്റിം  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം,  അസനിസ്റ്റേനറ  കലബര്  ഓഫതീസറ  സജ്ജതീകേരണതനിനുന്റിം,
ഇ-സപയ്സമനറ  സന്റിംവനിധഭാനതനിനുമഭായനി  2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  അനുവദനിച  തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.457    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 7 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേ തുകേയ്ക്കുള്ള ശനിപഭാര്ശ ലഭര്യമഭാകനിയനില.

(20-1-2021-സല  നമ്പര്  D3/381/2019/സതഭാഴനില്  നമ്പര്  കേതറ  മുകഖന  സതഭാഴനിലന്റിം
വനപുണര്യവന്റിം  (ഡെനി)  വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഖണനികേ നമ്പര്  1,  2,  4,  5,  7  എനനിവയ്ക്കുള്ള
കേഭാലതഭാമസപതനികേ 22-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)
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ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-86-10—കകേരളതനിസല തയല് സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള കക്ഷേമപദതനിയന്റിം മററ

പുതനിയ കക്ഷേമപദതനികേളുന്റിം  -  സന്റിംഭഭാവന  

വനിഹനിതന്റിം : 46,80,33,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

തയല്  സതഭാഴനിലഭാളനികേളകഭായള്ള  കക്ഷേമപദതനികേളനില്  സപനഷന  കുടെനിശനികേയന്റിം,

2019-20-സല  സപനഷന  ഉളസപസടെയള്ള  ആനുകൂലര്യങ്ങളക്കുന്റിം  തുകേ  ആവശര്യമഭാസണനറ

കേഭാണുനതനിനഭാല്,  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    102.7138    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  

സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 10 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനിയസടെ ശനിപഭാര്ശയമഭായനി ബനസപട്ടേറ,  സപനഷന വനിതരണന്റിം

സചയ്ത  ഇനതനില്  കബഭാര്ഡെനിനറ  ലഭനികഭാനുള്ള  തുകേയന്റിം  കുടെനിശനികേ  സപനഷന  വനിതരണന്റിം

സചയ്യുനതനിനറ  ആവശര്യമഭായ  തുകേയന്റിം  2019-20-സല  സപനഷന  വനിതരണതനിനറ

ആവശര്യമഭായ തുകേയന്റിം കചര്തറ, കബഭാര്ഡെനില് അന്റിംഗമഭായനിട്ടുള്ള സപനഷകണഴനിനറ സപനഷന

നല്കുനതനിനഭായനി  Rs.  149,70,46,000  (നൂറനിനഭാല്പതനിസയഭാനപതറ  കകേഭാടെനി  എഴുപതറ

ലക്ഷേതനി നഭാല്പതനിയഭാറഭായനിരന്റിം  രൂപ)-യന്റിം പകതര്യകേ പസവ ധനസഹഭായന്റിം വനിതരണന്റിം

സചയ്യുനതനിനഭായനി  Rs.  66,40,40,000  (അറുപതനിയഭാററ  കകേഭാടെനി  നഭാല്പതറ  ലക്ഷേതനി

നഭാല്പതനിനഭായനിരന്റിം  രൂപ)-യന്റിം  ഉളസപസടെ  ആസകേ  216,10,86,000  (ഇരുന്നൂറനി  പതനിനഭാററ

കകേഭാടെനി  പതറ  ലക്ഷേതനി  എണ്പതനിയഭാറഭായനിരന്റിം  രൂപ)  കബഭാര്ഡെനിനറ  അനുവദനിചറ

നല്കേണസമനറ  കകേരള  തയല്  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  കബഭാര് ഡെറ  ചതീഫറ  എകനികേപ്യൂട്ടേതീവറ

ഓഫതീസര്  സര്കഭാരനികനഭാടെറ  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  എനഭാല്,  കക്ഷേമനനിധനി

കബഭാര്ഡുകേളുസടെ  സപനഷന  സര്കഭാര്  ഏസറടുക്കുനതനിനറ  മുനപറ  കബഭാര്ഡുകേള  സശ്വന്തന്റിം

ഫണ്ടനില് നനിനമഭാണറ സപൻഷൻ വനിതരണന്റിം സചയ്തനിരുനതറ എനതനിനഭാല് ഇകഭാലയളവനില്

സപനഷന വനിതരണതനിനറ കബഭാര്ഡെറ സചലവഭാകനിയ തുകേ അനുവദനികഭാനഭാവനിലഭാ എനന്റിം,

സപൻഷൻ  വനിതരണതനിനഭായനി  സര്കഭാര്  ഫണ്ടറ  അനുവദനിച  തുടെങ്ങനിയതനിനുകശഷന്റിം

കുടെനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള തുകേ,  സപൻഷൻ കുടെനിശനികേ നല്കുനതനിനഭായനി ഫണ്ടറ അനുവദനിക്കുന

സമയതറ  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാസണനന്റിം,  2019  ഏപനില്  മുതല്  2020  ഏപനില്  വസര
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സപൻഷൻ വനിതരണന്റിം സചയ്യുനതനിനറ കവണ്ടനി തയല് സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെനിനറ

84,17,13,700  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം,  സന്റിംസഭാനന്റിം  കേടുത  സഭാമ്പതനികേ

സഞരുകതനിലൂസടെ  കേടെനറ  കപഭാകുന  സഭാഹചരര്യതനില്  പസഭാവഭാനുകൂലര്യ  കുടെനിശനികേ

ഇനതനില് ഫണ്ടറ അനുവദനികണസമന ആവശര്യന്റിം പരനിഗണനികഭാനഭാവനില എനന്റിം ധനകേഭാരര്യ

വകുപനില് നനിനന്റിം അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(13-11-2020-സല  നമ്പര്  LBRD-H1/119/2019-LBRD  നമ്പര്  കേതറ  മുകഖന

സതഭാഴനിലന്റിം  വനപുണര്യവന്റിം  (എചറ)  വകുപറ  ലഭര്യമഭാകനിയ  ഖണനികേ  10  സന്റിംബനനിച

കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-103-59-10—കകേരള  പതീടെനികേ  വഭാണനിജര്യ  സഭാപന  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി

കബഭാര്ഡെറ  -  സന്റിംഭഭാവന  

വനിഹനിതന്റിം : 1,50,00,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

മഭാചനിന്റിംഗറ  ഗ്രഭാനറ  ഇനതനില്  2018-19  വസര  സര്കഭാരനില്  നനിനന്റിം  ലഭനികകണ്ട

കുടെനിശനികേയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    14.2592    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  

സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 15 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ  1.5  കകേഭാടെനി  രൂപ

വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനറ പതീടെനികേ വഭാണനിജര്യ സഭാപന സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെനിനറ

അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  എനഭാല്  കകേഭാവനിഡെറ-19  മഭായനി  ബനസപട്ടേറ  കലഭാകറ   ഡെഇൗണ്

പഖര്യഭാപനിചതനിസന  തുടെര്നറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അവസഭാനനിചതനിനഭാല്  പസ്തുത  തുകേ

വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിരുനനില.  കകേഭാവനിഡുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ആശശ്വഭാസ

ധനസഹഭായമഭായനി  കബഭാര്ഡെനിനറ  15-4-2020-സല  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)  438/2020/സതഭാഴനില്

നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  അനുവദനിച  38,56,85,840  രൂപ  (മുപസതട്ടേറ  കകേഭാടെനി

അനപതനിആററ ലക്ഷേതനി എണ്പതനി അയഭായനിരതനി എണ്ണൂറനി നഭാല്പതറ രൂപ മഭാതന്റിം)

2006-2007  മുതല്  2019-2020  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വസരയള്ള  അന്റിംശദഭായ  കുടെനിശനികേ

ഇനതനില് ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന ധനകേഭാരര്യ വകുപറ അനുവഭാദന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

958/2021.
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(10-12-2020-സല നമ്പര് ആര്1/138/2019/സതഭാഴനില് നമ്പര് കേതറ മുകഖന സതഭാഴനിലന്റിം
വനപുണര്യവന്റിം (ആര്) വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഖണനികേ 15 സന്റിംബനനിച കേഭാലതഭാമസപതനികേ
13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-001-99—സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ ഡെയറകകറററ

വനിഹനിതന്റിം : 6,79,17,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ  ഡെയറകകററനിനറ  വനിവനിധ  സചലവകേളകഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് അവധനി യഭാതഭാനുകൂലര്യന്റിം   04 (4)   ഇനതനില്   2.63   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  
സവളളകരന്റിം   5 (1)   ഇനതനില്   71,000   രൂപയന്റിം സസവദദ്യുത സചലവറ   5(2)   ഇനതനില്   65,000  
രൂപയന്റിം സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ    05(3)    ഇനതനില്    2    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹന  
സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം   21 (2)    ഇനതനില്   43,000   രൂപയന്റിം പനി  .  ഒ  .  എല്  . (45)  
ഇനതനില്    97,000    രൂപ  യന്റിം  ഉളസപസടെ    ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    7.39    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 24 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

'2230-03-001-99—സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ  ഡെയറകകറററ  '  എന ശതീര്ഷകേതനില്  വവദദ്യുത
സചലവറ ഇനതനില് 2,50,000 രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-001-98—സ്റ്റേഭാഫറ സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം വനികേസനിപനികല്

വനിഹനിതന്റിം : 75,00,000  രൂപ (പദതനി)

വകുപനിസല  ജതീവനകഭാര്കറ  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദര്യയനിലന്റിം  ഡെനി.ജനി.റനി
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന  പഭാഠര്യപദതനിയനില്  പരനിശതീലനന്റിം  നല്കേല്,
കസഭാഫറ സവയറുകേള, ഗ്രന്ഥശഭാലയഭാവശര്യമഭായ പുസ്തകേസന്റിംഭരണന്റിം, മനികേച അദര്യഭാപകേര്ക്കുള്ള
അവഭാര്ഡെറ,  സട്രെയനിനനിന്റിംഗനിനഭാവശര്യമഭായ  മളട്ടേനിമതീഡെനിയ  സ്റ്റുഡെനികയഭായസടെ  നനിര്മഭാണന്റിം
തുടെങ്ങനിയവയറ അനുവദനിച തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്    60    ലക്ഷേന്റിം  
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  അനുവദനികണസമനറ  
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 25 )
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സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബജററ വനിഹനിതന്റിം സചലവഴനികസപടെഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-001-98—സ്റ്റേഭാഫറ സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം വനികേസനിപനികല് 

വനിഹനിതന്റിം : 28,31,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

സ്റ്റേഭാഫറ  സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ബഡ്ജററ
സപഭാകപഭാസലനില്  ആവശര്യസപട്ടേ  തുകേ  മുഴുവനുന്റിം  അനുവദനികഭാതതനിനഭാല്  ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതനില്  സസവദദ്യുത  സചലവറ  05  (2)  ഇനതനില്   30,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 26 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

'2230-03-001-98—സ്റ്റേഭാഫറ  സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  വനികേസനിപനികല്'  എന
ശതീര്ഷകേതനില് വവദദ്യുത സചലവറ  ഇനതനില്  68,000  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-001-95—സഎ  .  ടെനി  .  സയ ശകനിസപടുത്തുന പവര്തനങ്ങള  

വനിഹനിതന്റിം : 3,66,00,000 രൂപ (പദതനി)

വനിവരസഭാകങ്കേതനികേ  വനിദര്യഭാധനിഷനിത  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങളുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇ-ഒഭാഫതീസനിസന
പൂര്തതീകേരണന്റിം,  ജനി.സഎ.എസറ.  ആപനികകഷന  സവര്ചശ്വല്  കഭാസറ  സന്റിംവനിധഭാനതനിസന
റതീ-വഭാമ്പനിന്റിംഗറ, ഓണ്സസലന പരതീക്ഷേയ്ക്കുള്ള കസഭാഫറ സവയര്, സഎ.ടെനി. സസലനിസന പശ്ചഭാതല
വനികേസനന്റിം, മൂഡെനില് എകനബനിളസറ കലണനിന്റിംഗറ പഭാററകഫഭാന്റിം, സഎ.ടെനി. സസല് ജനിവനകഭാരുസടെ
ശമ്പളന്റിം  എനനിവയറ  അനുവദനിച  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
1.34    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 27)
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സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബജററ വനിഹനിതന്റിം സചലവഴനികസപടെഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-99—വര്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള

വനിഹനിതന്റിം : 162,56,05,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

വനിവനിധ  വര്യഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുസടെ  നടെതനിപനിനഭായനി  സമഡെനികല്
റതീ  -  ഇന്റിംകബഴറസമനറ    01  (4)    ഇനതനില്    25.71    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  യഭാതഭാബത     04(1)  
ഇനതനില്    2.2638    കകേഭാടെനി  രൂപയന്റിം   സടെലനികഫഭാണ്  സചലവറ    05  (03)    ഇനതനില്    6.23  
ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  വസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം    (12)    ഇനതനില്    90    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  
സതഭാഴനില്പരവന്റിം  ,    പകതര്യകേ കസവനങ്ങളക്കുള്ള സചലവകേള    (28)    ഇനതനില്    10    ലക്ഷേന്റിം  
രൂപയന്റിം  സസവദദ്യുത  സചലവറ     34(2)    ഇനതനില്    15.2    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസടെ  
3.7352    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  
വകേയനിരുതണ സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 28 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

'2230-03-101-99—വര്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള '  എന ശതീര്ഷകേതനില്
സടെലനികഫഭാണ് സചലവറ ഇനതനില് 2,69,000 രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനിയന്റിം വസ്റ്റേപനറ
ഇനതനില് 20 ലക്ഷേന്റിം രൂപ വവദദ്യുത സചലവറ ഇനതനില് 10 ലക്ഷേന്റിം രൂപ അഡെതീഷണല്
ആതവറകസഷന വഴനിയന്റിം അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-96—വനനിതഭാ വര്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രന്റിം  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം    

വനിഹനിതന്റിം : 3,11,58,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

തനിരുവനന്തപുരസത  വനനിതഭാ  വര്യഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രതനിസന
നടെതനിപനിനഭായനി  സമഡെനികല്  റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ   01(04)    ഇനതനില്    87,000    രൂപയന്റിം  
യഭാതഭാബത  04(1)    ഇനതനില്    2.72    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം സസസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം  
(12)    ഇനതനില്   1    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം   സസവദദ്യുതനി സചലവറ    34(02)    ഇനതനില്   1.46    ലക്ഷേന്റിം  
രൂപയന്റിം   ഉളസപസടെ    6  .05    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 29 )
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സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

'2230-03-101-96—വനനിതഭാ വര്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രന്റിം,  തനിരുവനന്തപുരന്റിം'
എന  ശതീര്ഷകേതനില്  വസ്റ്റേപനറ  ഇനതനില്  2  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  വവദദ്യുത  സചലവറ
ഇനതനില് 2 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം അഡെതീഷണല് ആതവറകസഷന വഴനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-87—സഎ  .  ടെനി  .  സഎ  .  കേളുസടെ നവതീകേരണന്റിം   

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

വകുപനിനറ  കേതീഴനിസല  ഐ.ടെനി.ഐ.കേളനിസല  നനിലവനിലള്ള  കട്രെഡുകേള,  ഉപകേരണങ്ങള
എനനിവയസടെ  നവതീകേരണന്റിം  അഫനിലനികയഷന/റതീ-അഫനിലനികയഷന  അന്തഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരതനികലയറ  ഉയര്ത്തുനതനിനുകവണ്ടനിയള്ള  യകനഭാപകേരണങ്ങളുസടെ  സന്റിംഭരണന്റിം,
കട്രെഡുകേളുസടെ  റതീ-വഭാമ്പനിന്റിംഗറ,  വര്കേറ  കഷഭാപറ/സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  നവതീകേരണന്റിം,  പുനരുദഭാരണന്റിം,
വവദദ്യുതതീകേരണന്റിം,  റതീവയറനിന്റിംഗറ,  ഐ.ടെനി.  ലഭാബുകേള,  ജലവനിതരണ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം,  മററ
സചറുകേനിടെമരഭാമതറ  പണനികേള  തുടെങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള  തുകേ  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിചതറ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് സചറുകേനിടെ മരഭാമതറ പണനികേള  (17)  ഇനതനില്  12.3782  കകേഭാടെനി
രൂപയന്റിം  മറ്റു  സചലവകേള  (34)  ഇനതനില്  17.6218    കകേഭാടെനി  രൂപയന്റിം  ഉളസപസടെ  ഇഇൗ  
ശതീര്ഷകേതനില്    30    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  
വഴനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 30 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം സചലവഴനികസപടെഭാതതനിനഭാല് അധനികേതുകേ ആവശര്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-76—വര്യഭാവസഭായനികേ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുന്റിം  പരനിശതീലകേര്ക്കുന്റിം  ആധുനനികേ
സതഭാഴനില് പരനിശതീലനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 86,23,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

വര്യഭാവസഭായനികേ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുന്റിം  പരനിശതീലകേര്ക്കുന്റിം  ആധുനനികേ  സതഭാഴനില്
പരനിശതീലനന്റിം  നല്കുനതനിനറ  2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  അനുവദനിച  തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  യഭാതഭാബത    04(1)    ഇനതനില്    74,000    രൂപയന്റിം  
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മറനിനന്റിം    34(3)    ഇനതനില്    2.68    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസടെ ആസകേ    3.42    ലക്ഷേന്റിം രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 31 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അഡെതീഷണല്  ആതവറകസഷന/ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്ത തുകേ ആവശര്യസപട്ടുസവങ്കേനിലന്റിം വനിഭവലഭര്യതയസടെ അഭഭാവതനില് തുകേ അനുവദനികസപട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-74—വനനിതഭാ സഎ  .  ടെനി  .  സഎ  .  കേള സഭാപനികല്   

വനിഹനിതന്റിം : 2,28,83,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

വനനിതഭാ സഎ.ടെനി.സഎ.കേള സഭാപനികലമഭായനി ബനസപട്ടേ പവൃതനികേളകറ ബഡ്ജററ
സപഭാകപഭാസലനില്  ആവശര്യസപട്ടേ  തുകേ  മുഴുവനുന്റിം  അനുവദനികഭാതതനിനഭാല്  29,000    രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 32 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അഡെതീഷണല്  ആതവറകസഷന/ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്ത തുകേ ആവശര്യസപട്ടുസവങ്കേനിലന്റിം വനിഭവലഭര്യതയസടെ അഭഭാവതനില് തുകേ അനുവദനികസപട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-73—ഭഭാഷഭാ നപ്യൂനപക്ഷേ പകദശങ്ങളനിസല സഎ  .  ടെനി  .  സഎ  .  കേള ശകനിസപടുതല്  

വനിഹനിതന്റിം  : 1,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

ഭഭാഷഭാ  നപ്യൂനപക്ഷേ  പകദശങ്ങളഭായ  ഇടുകനി  ജനിലയനിസല  കദവനികുളന്റിം  തഭാലൂകനിസല
ചനിതനിരപുരന്റിം,  പഭാലകഭാടെറ  ജനിലയനിസല  സകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ,  കേഭാസര്കഗഭാഡെറ  ജനിലയനിസല
കുറനികകഭാല്  എനനിവനിടെങ്ങളനില്  ഭഭാഷഭാ  നപ്യൂനപക്ഷേ  സഎ.ടെനി.സഎ.കേള  സഭാപനിചതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി 2019-20 സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം അനുവദനിച തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 1   കകേഭാടെനി  
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  അനുവദനികണസമനറ  
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 33 )
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സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബജററ വനിഹനിതന്റിം സചലവഴനികസപടെഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-65-01—കജഭാബ്സറ ആനറ സനില് സഡെവലപ്സമനറ  കപഭാഗ്രഭാന്റിം   -    കസ്റ്റേററ     സനില്  
സഡെവലപ്സമനറ മനിഷന  ,   കകേരള  

വനിഹനിതന്റിം : 2,00,000 രൂപ (പദതനി)

കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിസന സനില് സഡെവലപ്സമനറ & എനര്പണര്ഷനിപറ മനഭാലയതനിസന
ലക്ഷേര്യങ്ങള  കനടുനതനിനുന്റിം  നടെപഭാക്കുനതനിനുന്റിം  രൂപതീകേരനിച  കദശതീയ  വനപുണര്യ
വനികേഭാസയജ്ഞ  (NSDM)  തനികനഭാടെനുബനനിചറ  സനില്  ഇന്തര്യ  മനിഷന  ഓപകറഷന
(SIMO) സന ഭഭാഗമഭായനി, സന്റിംസഭാന സര്കഭാര് കകേരള അകഭാദമനി കഫഭാര് സനില് എകലനസറ
(KASE)സന  കനഭാഡെല്  ഏജനസനിയഭായനി  പരനിഗണനിചസകേഭാണ്ടറ  വനപുണര്യ  വനികേസന
തനിനഭായനി  നടെപനിലഭാകനിവരുന  വനിവനിധ  പദതനികേളകഭായള്ള  സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി
2019-20  വര്ഷതനില്  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  ടെനി  പദതനികറ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  3.98    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 34 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബജററ വനിഹനിതന്റിം സചലവഴനികസപടെഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-62—ഐ  .  ടെനി  .  ഐ  .  കേള സമചസപടുതല്  

വനിഹനിതന്റിം : 4,47,00,000 രൂപ (പദതനി)

സന്റിംസഭാനസത 10 രണ്ടഭാന്റിം നനിര ഐ.ടെനി.ഐ.കേളഭായ ആരര്യനഭാടെറ, കേല്പറ, കുഴല്മന്ദന്റിം,
കദശമന്റിംഗലന്റിം,  സകേഭായനിലഭാണ്ടനി,  ചഭാതന്നൂര്,  ബനി.റനി.സനി.സകേഭാലന്റിം,  നനിലമ്പൂര്,  അട്ടേപഭാടെനി,
കപരഭാമ്പ്ര  എനനിവസയ  ഒനഭാന്റിംനനിര  ഐ.ടെനി.ഐ.കേള  ആകനി  മഭാറഭാന  ലക്ഷേര്യമനിടുന
പവര്തനങ്ങളകഭായനി 2019-20   സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി  
53    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 35 )
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സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബജററ വനിഹനിതന്റിം സചലവഴനികസപടെഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-102-99—കദശതീയ സതഭാഴനിലഭര്യസന പരനിപഭാടെനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 4,78,20,000 രൂപ  (പദതനികയതരന്റിം)

കദശതീയ  സതഭാഴനിലഭര്യസന  സസനറുകേളനില്  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  സസസ്റ്റേസപന്റുകേളുന്റിം    (12)  

ഇനതനില്    1.9665    കകേഭാടെനി  രൂപയന്റിം  സതഭാഴനില്പരവന്റിം  പകതര്യകേ  കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള  

സചലവകേള    (28)    ഇനതനില്    3    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസടെ  ഇഇൗ     ശതീര്ഷകേതനില്  

1.9965    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  

അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 36 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

'2230-03-102-99—കദശതീയ സതഭാഴനിലഭര്യസന പരനിപഭാടെനികേള'  എന ശതീര്ഷകേതനില്

വസ്റ്റേപനറ ഇനതനില് 1,50,000 രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(28-9-2020-സല  നമ്പര്  C4/168/2019/സതഭാഴനില് നമ്പര് കേതറ  മുകഖന സതഭാഴനിലന്റിം

വനപുണര്യവന്റിം  (സനി)  വകുപറ  ലഭര്യമഭാകനിയ  ഖണനികേ  24-36,  55  എനനിവയ്ക്കുള്ള

കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2230-01-102-99—വര്യവസഭായശഭാലഭാ ഡെയറകറഭാഫതീസറ

വനിഹനിതന്റിം : 13,38,09,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്

8.06    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി     ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  

വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 46 )
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ശനിപഭാര്ശ

2230-01-102-95—കജഭാലനി സുരക്ഷേനിതതശ്വവന്റിം ആകരഭാഗര്യ പവര്തനവന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :   1,45,70,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിചനിരനിക്കുന തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്   57.66   ലക്ഷേന്റിം  
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 47)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി   (  ഖണനികേ   46 & 47)  

ഫഭാകറതീസറ  ആനറ  കബഭായനികലഴറ  വകുപനിനറ  2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്
2230-01-102-99  (പദതനികയതരന്റിം)  എന  ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച
13,38,09,000  രൂപ  പരര്യഭാപ്തമഭായനിരുന.  പസ്തുത  തുകേയനില്  13,35,21,639  രൂപ
സചലവകേഴനിഞ്ഞറ ബഭാകനി തുകേ സറണ്ടര് സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.

ഫഭാകറതീസറ  ആനറ  കബഭായനികലഴറ  വകുപനിനറ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്
2230-01-102-95 (പദതനികയതരന്റിം) എന ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച 1,45,70,000 രൂപ
പരര്യഭാപ്തമഭായനിരുന.  പസ്തുത തുകേയനില്  1,41,99,341  രൂപ സചലവകേഴനിഞ്ഞറ ബഭാകനി തുകേ
സറണ്ടര് സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.

കമല്  വസ്തുതകേളുസടെ  അടെനിസഭാനതനില്,  വനിഷയ  നനിര്ണയ  സമനിതനി  VII
(വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം  സതഭാഴനിലന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം)  -  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ നഭാലഭാമതറ പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ട്ടേനിസല 46,47 ഖണനികേകേള പകേഭാരന്റിം
ഫഭാകറതീസറ & കബഭായനികലഴറ വകുപനിനറ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതഭാന ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത തുകേ
ആവശര്യമനില.

(11-11 -2020-സല നമ്പര്  B2/205/2019/സതഭാഴനില് നമ്പര് കേതറ മുകഖന സതഭാഴനിലന്റിം
വനപുണര്യവന്റിം  (ബനി)  വകുപറ  ലഭര്യമഭാകനിയ  ഖണനികേ  46,  47  എനനിവയ്ക്കുള്ള
കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1 -2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-66-36—കകേരള  ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ  കലബര്  ആനറ  എന്റിംകപഭായ്സമ നറ
ധനസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം ; 2,50,00,000 രൂപ (പദതനി)

KILE  CAMPUS  എന  കപരനില്  ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേനിസന  കദശതീയ  നനിലവഭാരമുള്ള
ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേഭാകനി  ഉയര്ത്തുനതനിസന  ഒനഭാന്റിംഘട്ടേ  പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം,  കേനിസലയസടെ  ഒരു

958/2021.
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റതീജനിയണല് സസനര് കകേഭാഴനികകഭാടെറ ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനുന്റിം പരമ്പരഭാഗത വര്യവസഭായങ്ങളനിസല
സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ  കവണ്ടനിയള്ള  ഇനഡെസനിയല്  കേന്റിം  എനര്വടെനസമനറ  ടൂര്
സന്റിംഘടെനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം  Existing  Scheme-സല  മററ  പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം  ടെനി  തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    3.60    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 48 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത പകേഭാരമുള്ള തുകേ അനുവദനിക്കുനതറ  സന്റിംബനനിചറ  നടെപറ
സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  പദതനി,  പദതനിയനിതര  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ
പൂര്ണമഭായന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച  കശഷന്റിം  തുകേയസടെ  വനിനനികയഭാഗ  സഭാക്ഷേര്യപതന്റിം  സഹനിതന്റിം
ആവശര്യമഭായ  തുകേയറ  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കുനമുറയറ  സന്റിംസഭാനതനിസന  സഭാമ്പതനികേ
സനിതനിയന്റിം കൂടെനി കേണകനിസലടുതറ പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാസണനറ എകനികേപ്യൂട്ടേതീവറ ഡെയറകസറ
അറനിയനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  പസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  അനുസരനിചറ  സപഭാകപഭാസല്  സര്കഭാരനിനറ
ലഭര്യമഭാകഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2230-03-101-66-31—കകേരള  ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ  കലബര്  ആനറ  എന്റിംകപഭായ്സമ നറ
ധനസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം - 27,87,000 രൂപ  (പദതനികയതരന്റിം)

ജതീവനകഭാരുസടെ  ശമ്പളവന്റിം  ആനുകൂലര്യങ്ങളുന്റിം,  മററ  വദനന്റിംദനിന  സചലവകേള
എനനിവയഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
10.58    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി  
അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ  49)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത പകേഭാരമുള്ള തുകേ അനുവദനിക്കുനതറ  സന്റിംബനനിചറ  നടെപറ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം പദതനി,  പദതനിയനിതര ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ
പൂര്ണമഭായന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച  കശഷന്റിം  തുകേയസടെ  വനിനനികയഭാഗ  സഭാക്ഷേര്യപതന്റിം  സഹനിതന്റിം
ആവശര്യമഭായ  തുകേയറ  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കുന  മുറയറ  സന്റിംസഭാനതനിസന  സഭാമ്പതനികേ
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സനിതനിയന്റിം കൂടെനി കേണകനിസലടുതറ പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാസണനറ എകനികേപ്യൂട്ടേതീവറ ഡെയറകസറ
അറനിയനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  പസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  അനുസരനിചറ  സപഭാകപഭാസല്  സര്കഭാരനിനറ
ലഭര്യമഭാകഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(6-1-2021-സല  നമ്പര്  G2/132/2019-LBRD  നമ്പര്  കേതറ  മുകഖന  സതഭാഴനിലന്റിം
വനപുണര്യവന്റിം  (ജനി)  വകുപറ  ലഭര്യമഭാകനിയ  ഖണനികേ  48,  49  എനനിവയ്ക്കുള്ള
കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

4202-02-105-85—സഎ  .  ടെനി  .  സഎ  .   സകേട്ടേനിടെ കജഭാലനികേള  

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

പനിണറഭായനി സഎ.ടെനി.സഎ.യറ  സലന്റിം,  സകേട്ടേനിടെനനിര്മഭാണന്റിം എനനിവയ്ക്കുന്റിം കകേഭാഴനികകഭാടെറ
ജനിലയനിസല  കപരഭാമ്പ്ര,  കേഭാസര്കഗഭാഡെറ  ജനിലയനിസല  പതീലനികകഭാടെറ,  തനിരുവനന്തപുരന്റിം
ജനിലയനിസല വര്കല എനതീ സഎ.ടെനി.സഎ.കേളകറ സകേട്ടേനിടെ നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം അധനികേതുകേ
ആവശര്യമഭായതനിനഭാല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്   42   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

(ഖണനികേ 55 )

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബജററ വനിഹനിതന്റിം സചലവഴനികസപടെഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വനനില.

അദര്യഭായന്റിം   VI  I

സമനിതനിയസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അതനികന്മേല്
സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ

വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം

1. സന്റിംസഭാനസത  വഭാണനിജര്യ  വര്യവസഭായ  സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം  ആശൂപതനികേളക്കുന്റിം
കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ നല്കുനതറ സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

സഭാപനങ്ങസള  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള  ടെനി  സഭാപനങ്ങളനില്
സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെ  കസവന-കവതന  വര്യവസകേള  കൃതര്യമഭായനി  പഭാലനിക്കുനകണ്ടഭാ
എനതനിസന പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാകണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 8)
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സഭാപനങ്ങസള  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള  ടെനി  സഭാപനങ്ങളനില്
സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ നനിയമപരമഭായനി ലഭനികകണ്ട ആനുകൂലര്യങ്ങള കൃതര്യമഭായനി ലഭനിക്കുനകണ്ടഭാ
എനതറ പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനു കവണ്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ബനസപട്ടേ ഉകദര്യഭാഗസര്കറ ഇതനിനകേന്റിം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ.   അടുത തവണ കഗ്ര  ഡെനിന്റിംഗറ  നടെപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ടെനി  പരനികശഭാധനകേള
കൂടുതല് കേര്ശനമഭാക്കുനതനിനുകവണ്ട നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

സതഭാഴനിലടെമകേള  നല്കുന  ഉതരങ്ങള  സതഭാഴനില്  വകുപറ  ഉകദര്യഭാഗസര്  കക്രഭാസറ
സചകനിന്റിംഗറ നടെത്തുകമ്പഭാള സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെ അഭനിപഭായന്റിം കൂടെനി കേണകനിസലടുക്കുനസണ്ടനന്റിം
കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  സകേഭാണ്ടറ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുതസന  കഷഭാപ്പുകേളനില്  മനിനനിമന്റിം  കവജസറ  കപഭാലള്ള
നനിയമങ്ങള  നടെപനിലഭാക്കുനകണ്ടഭാസയനള്ള  പരനികശഭാധനയഭാസണനന്റിം  എലഭാ  നനിയമങ്ങളുന്റിം
പഭാലനിചസകേഭാണ്ടറ  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനില്  വരുന  ഉടെമകേളസകഭാരു  അവഭാര്ഡെറ  നല്കുനതനിനുന്റിം  നല
സര്വ്വതീസുന്റിം കസവനവന്റിം കേണകഭാകനി സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ 'കശഷ അവഭാര്ഡെറ ' നല്കേഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനവന്റിം  ഗവണ്സമനനിനുസണ്ടനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  സതഭാഴനിലടെമകേള
സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ  മനിനനിമന്റിം  കവതനന്റിം,  സറസ്റ്റേറ  റന്റിം,  ഓവര്വടെന്റിം  കവജസറ  എനനിവ
ലഭര്യമഭാക്കുനകണ്ടഭാസയനന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികേള സന്റിംതൃപ്തരഭാകണഭാസയനന്റിം അവരുസടെ അഭനിപഭായന്റിം
കൂടെനി ആരഭായനതനിനുള്ള സന്റിംവനിധഭാനന്റിം ഏര്സപടുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 9)
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സതഭാഴനിലടെമകേള  പൂരനിപനിചറ  സമര്പനിക്കുന  കചഭാദര്യഭാവലനി  സതഭാഴനില്  വകുപറ
ഉകദര്യഭാഗസര് ഓണ്വലന  ആയനികക്രഭാസ്സചകനിന്റിംഗറ  നടെത്തുകമ്പഭാള,  ടെനി  സഭാപനതനില്
അവസഭാനന്റിം  നടെതനിയനിട്ടുള്ള  പരനികശഭാധനകേളുന്റിം  നനിയമ  ലന്റിംഘനങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച
വനിവരങ്ങളുന്റിം  കൂടെനി  ഓണ്വലന  ആയനി  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സഇൗകേരര്യന്റിം
കസഭാഫറ സവയറനില്  ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.   ടെനി  വനിവരങ്ങളുസടെയന്റിം,  സഭാപനങ്ങളനില്  കനരനിട്ടേറ
നടെത്തുന പരനികശഭാധനകേള മുകഖന ലഭനിക്കുന വസ്തുതകേളുസടെയന്റിം പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായനി  കനരനിട്ടേറ  സന്റിംവദനിചറ  കശഖരനിക്കുന  വനിവരങ്ങളുസടെയന്റിം
അടെനിസഭാനതനിലഭാണറ  ഉകദര്യഭാഗസര്  നനിലവനില്  കക്രഭാസ്സചകനിന്റിംഗറ  നടെപടെനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതറ.  എനനിരുനഭാലന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേനിസല നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണന്റിം,  സഭാപന ഉടെമ
കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന  അകപക്ഷേയനികന്മേല്  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെ  അഭനിപഭായന്റിംകൂടെനി
ആരഭായനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണറ.



28

ശനിപഭാര്ശ

കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായനി സതരസഞ്ഞടുക്കുന സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള മഭാര്കറ പരനിധനി ഉയര്തനി

50  ശതമഭാനതനില്  കൂടുതല്  വരുനതനിനറ  വജ്രയന്റിം  80  മുതല്  90  വസര  സുവര്ണയന്റിം

70 മുതല് 80 വസര രജതയന്റിം എന രതീതനിയനിലഭായഭാല് നനഭാകുസമനന്റിം ആയതനിനഭാല് കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ

സനിസ്റ്റേതനില്  നനിനന്റിം  അകയഭാഗര്യരഭാവന  എലഭാ  സഭാപനങ്ങസളയന്റിം  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനികലകറ  തനിരനിചറ

സകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള  നടെപടെനി  സശ്വതീകേരനികണസമനന്റിം,  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷേകേളനില്

അകയഭാഗര്യരഭായ  സഭാപനങ്ങള  സതഭാഴനില്  നനിയമന്റിം  പഭാലനികഭാതവരഭായതുസകേഭാണ്ടറ

അവര്സകതനിസര  വകുപറ  തലതനില്  നടെപടെനികേള  സശ്വതീകേരനികണസമനന്റിം  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 10)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

രണ്ടഭാന്റിം  ഘട്ടേമഭായനി  2018-ല്  നടെതനിയ  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനില്  മഭാര്കറ  പരനിധനി  ഉയര്തനി,

90-ഉന്റിം അതനിലധനികേവന്റിം മഭാര്കറ ലഭനിക്കുന സഭാപനങ്ങളകറ വജ്രയന്റിം 80  മുതല് 89  വസര

മഭാര്കറ ലഭനിക്കുന സഭാപനങ്ങളകറ സുവര്ണയന്റിം  70  മുതല്  79  വസര മഭാര്കറ ലഭനിക്കുന

സഭാപനങ്ങളകറ രജത അവഭാര്ഡുന്റിം നല്കുന രതീതനിയനിലഭാണറ രണ്ടഭാന്റിം ഘട്ടേ കഗ്രഡെനിന്റിംഗനില്

നടെപടെനി  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതറ.  അവഭാര്ഡുകേളുസടെ  എണന്റിം  കുറചറ  സമചസപട്ടേ  സമഭാസമകനഭാ

നല്കേനിസകഭാണ്ടറ  മൂലര്യന്റിം  കൂട്ടുനതഭാണറ  സമചസപട്ടേ  രതീതനി  എന  നനിഗമനതനിസന

അടെനിസഭാനതനില്,  മഭാര്കറ  പരനിധനി  ഉയര്തനി,  ഏറവന്റിം  കൂടുതല്  മഭാര്കറ  വഭാങ്ങുന

സഭാപനങ്ങളകറ  വജ്ര  അവഭാര്ഡുന്റിം  സതഭാട്ടുതഭാസഴ  മഭാര്കറ  ലഭനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളകറ

സുവര്ണ  അവഭാര്ഡുന്റിം  അതനിനു  സതഭാട്ടുതഭാസഴ  മഭാര്കറ  ലഭനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളകറ  രജത

അവഭാര്ഡുന്റിം  നല്കേനി  അവഭാര്ഡുകേളുസടെ  എണന്റിം  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  കലബര്  കേമതീഷണര്

സമര്പനിച  ശനിപഭാര്ശ  സര്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചവരുന.  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  പദതനി

നടെപനിലഭാകനിയതനിസന  തുടെര്നറ  മനികേച  കഗ്രഡെറ  കേരസമഭാക്കുനതനിനഭായനി  സഭാപനങ്ങളുസടെ

ഇടെയനില് ആകരഭാഗര്യകേരമഭായ ഒരു മത്സരന്റിം നടെക്കുനതനിനഭാല് കൂടുതല് സമചസപടുനതനിനുള്ള

ശമങ്ങള  സഭാപന  ഉടെമകേളുസടെ  ഭഭാഗതറ  നനിനറ  ഉണ്ടഭാകുനണ്ടറ.  സതഭാഴനില്  നനിയമ

ലന്റിംഘനങ്ങളനില്  നടെപടെനി  കനരനിടുന  സഭാപനങ്ങള  ഉടെനടെനി  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിസന  പരനിധനിയനില്

നനിനറ  ഒഴനിവഭാകുന  രതീതനിയനിലഭാണറ  പരനികശഭാധനഭാ  നടെപടെനികേള  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതറ.

കഗ്രഡെനിന്റിംഗനില്  നനിനറ  പുറതഭാവന  സഭാപനങ്ങളനില്  സതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  പകേഭാരന്റിം

പരനികശഭാധന നടെതനി നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണറ.
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കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ സനിസ്റ്റേതനികലയറ ഘട്ടേന്റിം ഘട്ടേമഭായനി എലഭാവസരയന്റിം ഉളസപട്ടുത്തുനതനിനഭായനി
ഇകപഭാള നനിലവനില് വനനിരനിക്കുന ഉതരവനില് കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായനി അകപക്ഷേ നല്കുനതനിനറ
ഒരു  സമയപരനിധനി  നനിശ്ചയനികണസമനന്റിം  പസ്തുത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  അകപക്ഷേ
നലഭാത സതഭാഴനിലടെമകേളനില് നനിനറ നനിശ്ചനിത തുകേ പനിഴയഭായനി ഈടെഭാകണസമനന്റിം സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 11)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  ഒരു  തുടെര്ചയഭായ  സന്റിംവനിധഭാനമഭാകനി  വകുപനിസന  ഓണ്വലന
കസഭാഫറ സവയര്  ആയ  എല്.സനി.എ.എസറ.ല്  ഉളസപടുതനി,  ഓകരഭാ  വര്ഷവന്റിം  നനിശ്ചനിത
കേഭാലയളവനില്  സഭാപന  ഉടെമകേളനില്  നനിനറ  കചഭാദര്യഭാവലനികേള  പൂരനിപനിചവഭാങ്ങനി
സഭാപനങ്ങസള കഗ്രഡെറ സചയ്യുനതനിനുള്ള നടെപടെനി ടെനി കസഭാഫറ സവയറനിസന നവതീകേരണതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി  എല്.സനി.എ.എസറ.-ല്  ഒരു  സമഭാഡൂള  ആയനി  ഉളസപടുതനി,  യഥഭാസമയന്റിം
അകപക്ഷേകേള സശ്വതീകേരനിചറ, നടെപടെനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള ഒരു
സനിരന്റിം സന്റിംവനിധഭാനന്റിം രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

ഫഭാകറതീസറ  ആനറ  കബഭായനികലഴറ  നനിയമന്റിം  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങസളയന്റിം
അതനിനുതഭാസഴയള്ള  സചറുകേനിടെ  സഭാപനങ്ങസളയന്റിം  കഷഭാപറ  ആനറ  സകേഭാകമഴര്യല്
എസ്റ്റേഭാബനിഷ് സമനറസറ ആകനിസന പരനിധനിയനില് വരുന എലഭാ സഭാപനങ്ങസളയന്റിം കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ
സനിസ്റ്റേതനില് ഉളസപടുത്തുകമ്പഭാള സതഭാഴനിലഭാളനികേകളഭാടെറ  മനുഷര്യതശ്വപരമഭായനി  സപരുമഭാറുനതനിനുന്റിം
അവരുസടെ  മഭാനുഷനികേ  അവകേഭാശങ്ങള  സന്റിംരക്ഷേനികസപടുനതനിനുതകുന  തരതനിലള്ള
ക്രമതീകേരണങ്ങളുണ്ടഭാക്കുനതനിനുന്റിം  എസന്തങ്കേനിലന്റിം  പുതനിയ  ഉതരകവഭാ  മകറഭാ  ആവശര്യമഭായനി
വനഭാല് ആയതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 12)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സതഭാഴനിലഭാളനികേകളഭാടെറ  മനുഷര്യതശ്വപരമഭായനി  സപരുമഭാറുനതനിനുന്റിം  അവരുസടെ  മഭാനുഷനികേ
അവകേഭാശങ്ങള സന്റിംരക്ഷേനികസപടുനതനിനുമുതകുന സഭാഹചരര്യന്റിം സഭാപനങ്ങളനില് ഉസണ്ടനറ
ഉറപ്പുവരുതനിയഭാണറ  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  അകപക്ഷേയനില്  നടെപടെനികേള  സശ്വതീകേരനിചവരുനതറ.
ആയതനികലകറ  ഏസതങ്കേനിലന്റിം  തരതനിലള്ള  ഉതരവകേള  ആവശര്യമഭായനി  വരുനപക്ഷേന്റിം
അതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

കഷഭാപ്പുകേളനിസല സതീ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ കജഭാലനി സചയ്യുന സമയതറ അതര്യഭാവശര്യന്റിം
ഇരനികഭാനുള്ള  സഇൗകേരര്യന്റിം,  പഭാഥമനികേ  ആവശര്യതനിനുള്ള  സഇൗകേരര്യന്റിം,  മുലയൂട്ടുന
അമമഭാരുസണ്ടങ്കേനില്  അതനിനുള്ള  സഇൗകേരര്യന്റിം,  കുട്ടേനികേസള  പരനിപഭാലനിക്കുവഭാനുള്ള  സഇൗകേരര്യന്റിം
തുടെങ്ങനിയ ആവശര്യങ്ങള ഉളസപടുതനിസകേഭാണ്ടുള്ള ബനില് കകേരള നനിയമസഭ പഭാസഭാകനിയതറ
ശഭാഘനതീയമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.

(ഖണനികേ 13)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

നനിയമതനിസല  ടെനി  വര്യവസകേള  സഭാപനങ്ങളനില്  പഭാലനികസപടുനസണ്ടനതറ
പരനികശഭാധനകേളനിലൂസടെ  സതഭാഴനില്  വകുപറ  ഉറപ്പുവരുത്തുനണ്ടറ.  ലന്റിംഘനങ്ങളസകതനിസര
നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനിചവരുനമുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

ഓണ്വലനവഴനി  സമര്പനിക്കുന  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചറ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ  എലഭാ
സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഭാണറ  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  സകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനസതനന്റിം  അതനിനഭായനി
സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെയന്റിം  ഉടെമകേളുസടെയന്റിം  സന്റിംഘടെനഭാ  തലതനിസല  അഭനിപഭായങ്ങള  കതടെനിയനിട്ടേഭാണറ
കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  സമ്പ്രദഭായന്റിം  നടെപനിലഭാകനിയനിട്ടുള്ളസതനന്റിം  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.   ഏറവന്റിം  മനികേച
രതീതനിയനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന  സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ  അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം  നല്കേണസമന  കട്രെഡെറ
യൂണനിയന സന്റിംഘടെനകേളുസടെ അഭനിപഭായന്റിം പരനിഗണനിചറ  2018-19-സല ബഡ്ജറനിസല  ''സതഭാഴനിലഭാളനി
കശഷ അവഭാര്ഡെറ'' പഖര്യഭാപനിചറ ആയതറ നടെപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശര്യമഭായ നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനിചതറ
പശന്റിംസനതീയമഭാസണനറ സമനിതനി നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.

(ഖണനികേ 14)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

6-8-2019-സല  സ.  ഉ.  (വകേ.)  നമ്പര്  34/2019/സതഭാഴനില്  പകേഭാരന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനി
കശഷ അവഭാര്ഡെറ നല്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണങ്ങള നനിശ്ചയനിചറ ഉതരവറ പുറസപടുവനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

കകേരളതനില്  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  സമ്പ്രദഭായന്റിം  വര്യഭാപകേമഭായനി  നടെപനിലഭാക്കുനതനിനുന്റിം
20  സതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  തഭാസഴയള്ള  സഭാപനങ്ങസളയന്റിം  കകേഭാര്പകററനിസന  പരനിധനിയനില്
വരുന എലഭാ സഭാപനങ്ങസളയന്റിം കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിസന പരനിധനിയനില് സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള തുടെര്
നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേന്റിം 15)
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സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഇരുപതറ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  തഭാസഴയള്ള  സഭാപനങ്ങസളയന്റിം  കകേഭാര്പകറററ
വനിഭഭാഗതനിലള്ള എലഭാ  സഭാപനങ്ങസളയന്റിം  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിസന  പരനിധനിയനില്  സകേഭാണ്ടു
വരുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

സതഭാഴനിലടെമകേളനില് നനിനറ  ഓണ്വലനഭായനി  അകപക്ഷേ സശ്വതീകേരനിക്കുനതനികനഭാസടെഭാപന്റിം
സതഭാഴനില്  വകുപറ  അകപക്ഷേ  വനിതരണന്റിം  സചയ്തറ  നനിശ്ചനിത  ദനിവസതനിനകേന്റിം  അതറ
നനിര്ബനമഭായന്റിം  പൂരനിപനിചറ  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  നടെപടെനിയന്റിം  സശ്വതീകേരനികണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 16)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഏറവന്റിം  കവഗതനിലന്റിം  സുതഭാരര്യമഭായന്റിം  അകപക്ഷേകേള  സശ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം
പരനികശഭാധനകേള  നടെത്തുനതനിനുന്റിം  കമലകദര്യഭാഗസര്കറ  നടെപടെനികേള  വതീക്ഷേനിക്കുനതനിനുന്റിം
സതഭാഴനിലടെമകേളകറ  സമയഭാസമയങ്ങളനില്  അകപക്ഷേയസടെ  സ്റ്റേഭാറസറ  ലഭര്യമഭാക്കുനതനിനുമുള്ള
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  നനിലവനിലള്ളകപഭാള,  ഇപകേഭാരന്റിം  അകപക്ഷേകേള  പനിനറ  സചയ്തറ
സതഭാഴനിലടെമകേളകറ  ലഭര്യമഭാകനി,  തനിരനിസകേ  സശ്വതീകേരനിചറ,  പരനികശഭാധനകേള  നടെത്തുനതറ
സതഭാഴനിലടെമകേളകറ സതഭാഴനില് വകുപറ ഉകദര്യഭാഗസര്ക്കുന്റിം ബുദനിമുട്ടുണ്ടഭാക്കുകേയന്റിം കജഭാലനി ഭഭാരന്റിം
വര്ദനിപനിക്കുകേയന്റിം  പദതനിയസടെ  നടെതനിപറ  സചലവറ  വര്ദനിപനിക്കുകേയന്റിം  സചയ്യുസമനറ
കേഭാണുന.   കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  അകപക്ഷേകേളുസടെ  ആദര്യഘട്ടേ  പരനികശഭാധനകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതറ
അസനിസ്റ്റേനറ  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാരഭാണറ.  വകുപനിസന  പവര്തനങ്ങളകഭായനി
സന്റിംസഭാനസതഭാട്ടേഭാസകേ ആസകേ 102 അസനിസ്റ്റേനറ കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര് മഭാതമഭാണറ ഉള്ളതറ.
പനിനറ സചയ്ത അകപക്ഷേകേള സതഭാഴനിലടെമകേളകറ ലഭര്യമഭാക്കുകേയന്റിം സമയബനനിതമഭായനി അവ
കശഖരനിചറ  നടെപടെനികേള  പൂര്തതീകേരനിക്കുകേയന്റിം  സചയ്യുനതറ  അസനിസ്റ്റേനറ  കലബര്
ഓഫതീസര്മഭാരുസടെ  കജഭാലനി  ഭഭാരന്റിം  വളസരയധനികേന്റിം  വര്ദനിപനിക്കുസമനറ  കേഭാണുന.  മഭാതമല
സമയഭാസമയങ്ങളനില്  അകപക്ഷേകേളുസടെ  സ്റ്റേഭാറസറ  സതഭാഴനിലടെമകേളകറ  ലഭര്യമഭാക്കുനതനികനഭാ
അപതീല് അകപക്ഷേകേള യഥഭാസമയന്റിം  കൃതര്യമഭായനി  സശ്വതീകേരനിക്കുനതനികനഭാ  സഭാധനിക്കുകേയനില
എനന്റിം കേഭാണുന.  അകപക്ഷേകേള സശ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം വനിവനിധ തലങ്ങളനിലള്ള കേമനിറനികേള
മുകഖന  കപഭാസസറ  സചയ്യുനതനിനുമുള്ള  സമയപരനിധനി  കൃതര്യമഭായനി  പഭാലനികഭാന  ഹഭാര്ഡെറ
കകേഭാപനി  അകപക്ഷേകേള  സശ്വതീകേരനിക്കുനതനിലൂസടെ  കേഴനിയനിസലനറ  കേഭാണുന.  ആയതനിനഭാല്
സഭാപനങ്ങളകറ  സമചസപട്ടേ  സഇൗകേരര്യങ്ങളുന്റിം  പരനിശതീലനങ്ങളുന്റിം  നല്കേനി  കൂടുതല്
സഭാപനങ്ങസള  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിസന  പരനിധനിയനില്  സകേഭാണ്ടുവനറ,  ഓണ്വലന  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
തസന തുടെരുനതഭായനിരനിക്കുന്റിം ഉചനിതസമനറ കേഭാണുന.
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ഫഭാകറതീസറ   ആകനിസല  സസക്ഷേന  2(എന്റിം)  കേഭാറഗറനിയനില്  വരുനതുന്റിം  സന്റിംസഭാനതറ

പവര്തനിക്കുനതുമഭായ  ഫഭാകറനികേസള  അവയസടെ  വര്യതര്യസ്ത  തലതനിലള്ള  സുരക്ഷേനിതതശ്വ

ആകരഭാഗര്യകക്ഷേമ പവര്തന മനികേവനിസന അടെനിസഭാനതനില് കഗ്രഡെറ സചയ്യുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി

വകുപനിസന കസവനങ്ങള ഓണ്വലന ആയനി നല്കുന  "ഫഭാകബഭാസറ  "  എന കപഭാര്ട്ടേലനിസല

ഫഭാകറനി  മഭാകനജ് സമന്റുകേളുസടെ  സപഭാവഫലനില്  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  എന  സമഭാഡെപ്യൂള  കൂടെനി

ഉളസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  സതഭാഴനിലടെമയമഭായന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായന്റിം  ഫഭാകറനി  ഇനസസ്പെകറുമഭായന്റിം

ബനസപട്ടേ നനിശ്ചനിത മഭാനദണങ്ങള പകേഭാരന്റിം തയഭാറഭാകനിയ കചഭാദര്യഭാവലനികേള ഉളസപടുന ടെനി

കമഭാഡെപ്യൂള  ഉപകയഭാഗസപടുതനി  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായള്ള  കചഭാദര്യഭാവലനി  പൂരനിപനിചറ  ഓണ്വലനഭായനി

അകപക്ഷേ  സമര്പനിക്കുവഭാന  20  സതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  കൂടുതല്  കജഭാലനി  സചയ്യുന  2  (എന്റിം)

വനിഭഭാഗതനില് ഉളസപടുന എലഭാ രജനികസഡെറ യൂകസഴനിനുന്റിം (ഫഭാകറനി ഉടെമകേള) എസറ.എന്റിം.എസറ.,

ഇ-സമയനില് എനനിവ അയചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ഇനസസ്പെകര്മഭാര് ഫഭാകറനി പരനികശഭാധന സമയതറ ഇതറ

സന്റിംബനനിചറ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മഭാകനജ് സമന്റുകേളകറ  നല്കുനസണ്ടനന്റിം  കചഭാദര്യഭാവലനി  മുകഖന

ഇനസസ്പെകര്മഭാര് കനരനിട്ടേറ വനിവരകശഖരണന്റിം നടെതനി പവര്തനമനികേവറ വനിലയനിരുതനി ലഭനിക്കുന

മഭാര്കനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  ഡെയമണ്ടറ,  പഭാറനിനന്റിം,  കഗഭാളഡെറ,  സനില്വര്,  കബഭാണ്സറ

എനനിങ്ങസന കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.

(ഖണനികേ 17)

ശനിപഭാര്ശ

പസ്തുത  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  വകുപനില്  11-6-2018-ല്  നടെപനിലഭാകനിയകശഷന്റിം

കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായനി  സകേഭാലന്റിം  കമഖലയനില് നനിനറ  104  അകപക്ഷേകേളുന്റിം,  എറണഭാകുളന്റിം  കമഖലയനില്

നനിനറ 254 അകപക്ഷേകേളുന്റിം കകേഭാഴനികകഭാടെറ കമഖലയനില് നനിനറ 57 അകപക്ഷേകേളുന്റിം ഉളസപസടെ ആസകേ

415  അകപക്ഷേകേള ഓണ്സലന വഴനി വകുപനില് ലഭനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ആയതറ ഫഭാകറനി ഇനസസ്പെകര്

പരനികശഭാധനിചറ  കപഭാസസറ  സചയ്തുവരുനസവനന്റിം  കൂടുതല്  "കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ”അകപക്ഷേകേള

സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി മഭാകനജ് സമന്റുകേളകറ അറനിയനിപ്പുന്റിം കവണ്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം സഹഭായങ്ങളുന്റിം

നല്കുനതനിനഭായനി  കമഖലഭാ  കജഭായനിനറ  ഡെയറകര്മഭാര്ക്കുന്റിം  ഡെനിവനിഷണല്  ഇനസസ്പെകര്മഭാര്ക്കുന്റിം

നനിര്കദ്ദേശന്റിം  നല്കേനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  ഓകരഭാ  വര്ഷവന്റിം  മഭാര്ചറ  4-ാംതതീയതനി  കദശതീയ  സുരക്ഷേനിതതശ്വ

ദനിനകതഭാടെനുബനനിചറ  നടെത്തുന  കസഫനി  അവഭാര്ഡെനിനറ  മനികേച  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  ലഭനിക്കുനവസരയന്റിം

പരനിഗണനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.   ഫകറതീസറ  ആനറ

കബഭായനികലഴറ  വകുപനിലള്ള  22  ഇനസസ്പെകര്മഭാസര  മഭാതന്റിം ഉപകയഭാഗനിചറ  ഇതയന്റിം  അകപക്ഷേകേള

958/2021.
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സമയബനനിതമഭായനി പരനികശഭാധനികഭാന ബുദനിമുട്ടുസണ്ടനറ മനസനിലഭാകനിയ സമനിതനി നനിലവനിലള്ള

സ്റ്റേഭാഫനിസന  ഉളസപടുതനിസകഭാണ്ടറ  ഒരു  പൂള  തയഭാറഭാകനി  മുപകതഭാ  നഭാല്പകതഭാ  ദനിവസന്റിം

നല്കേനിസകഭാണ്ടറ ഇതരന്റിം കേഭാരര്യങ്ങള കപഭാസസറ സചയഭാന കേഴനിയകമഭാസയനറ പരനികശഭാധനികണ

സമനറ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

(ഖണനികേ 18)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി   (  ഖണനികേ   17 & 18)  

സന്റിംസഭാനതറ  20  സതഭാഴനിലഭാളനികേളനില് കൂടുതല് കജഭാലനി സചയ്യുന സസക്ഷേന  2(എന്റിം)
വനിഭഭാഗതനില്സപടുന  ഏഴഭായനിരതനി  ഇരുന്നൂകറഭാളന്റിം  ഫഭാകറനികേളഭാണറ  നനിലവനിലള്ളതറ.
ആയതനില്  2018  വര്ഷകതകറ  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായനി  415  അകപക്ഷേകേളുന്റിം  2019-ല്
407  അകപക്ഷേകേളുമഭാണറ  ലഭനിചതറ.   ഫഭാകറതീസറ  &  കബഭായനികലഴറ  വകുപനില് നനിലവനിലള്ള
22  ഫഭാകറനി  ഡെനിവനിഷനുകേളനില്  2018-ലന്റിം  2019-ലന്റിം  ലഭനിച  ശരഭാശരനി  അകപക്ഷേകേള
19  ആണറ.  കമല്  സഭാഹചരര്യതനില്  പസ്തുത  അകപക്ഷേകേള  സമയബനനിതമഭായനി
പരനികശഭാധനിചറ  നടെപടെനി  സശ്വതീകേരനിക്കുനതനിനറ  ബുദനിമുട്ടേനില.  എനഭാല്  സസക്ഷേന  2(എന്റിം),
സസക്ഷേന  85  എനതീ  കേഭാറഗറനിയനില്  വരുന  24,381  ഫഭാകറനികേള  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായള്ള
അകപക്ഷേ  സമര്പനിക്കുന  സഭാഹചരര്യമുണ്ടഭായഭാല്  നനിലവനിലള്ള  സ്റ്റേഭാഫനിസന  ഉളസപടുതനി
ഒരു  പൂള  തയഭാറഭാകനി  30 -ഓ  40-ഓ  ദനിവസന്റിം  സകേഭാണ്ടറ  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  കപഭാസസറ
സചയ്യുകേയഭാസണങ്കേനില്  ആയതറ  ഓകരഭാ  ഫഭാകറനി  ഡെനിവനിഷനനികലയന്റിം  ഉകദര്യഭാഗസരുസടെ
വദനന്റിംദനിന  പവര്തനസത  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്റിം.  പുതനിയ  വലസനസനിനു
കവണ്ടനിയള്ള  അകപക്ഷേകേള  പരനികശഭാധനികല്,  സപര്മനിററ  അകപക്ഷേകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മ
പരനികശഭാധന,  എന്റിം  ഇനസസകര്-ഇനസസ്പെക്ഷേന  സഷഡെപ്യൂള  മുഖഭാന്തരമുള്ള  ഫഭാകറനി,
കബഭായനിലര്  പരനികശഭാധന  വനിവനിധ  ജനിലഭാതല  മതീറനിന്റിംഗുകേള  എനനിവസയയന്റിം  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്റിം. ആയതനിനഭാല് കമല് സഭാഹചരര്യമുണ്ടഭായഭാല്  നനിലവനിസല സ്റ്റേഭാഫനിസന ഉളസപടുതനി
ഒരു പൂള തയഭാറഭാകനി കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനഭായനി ലഭനിക്കുന അകപക്ഷേകേള കപഭാസസറ സചയനിക്കുനതറ
പഭാകയഭാഗനികേമല എന സനിതനിയഭാണുള്ളതറ.

ശനിപഭാര്ശ

കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനുള്ള  അകപക്ഷേകേളുസടെ  കപഭാസസനിന്റിംഗറ  കസഭാഫറ  സവയര്  പകേഭാരന്റിം
സചയ്യുനതനിനഭാല് ഓകരഭാ അസനിസ്റ്റേനറ കലബര് ഓഫതീസറുസടെ കേതീഴനിലന്റിം എത സഭാപനങ്ങള
ഉസണ്ടനന്റിം  ടെനി  സഭാപനങ്ങളനില്  എത  സതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഉസണ്ടനന്റിം  ഏസതഭാസക
സഭാപനങ്ങളഭാണറ  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനറ  കേതീഴനില്  വരഭാതസതനന്റിം  അറനിയഭാന  സഭാധനിക്കുസമനറ
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനറ  കേതീഴനില്  വനനിട്ടേനിലഭാത
സഭാപനങ്ങളനില് ബനസപട്ടേ അസനിസ്റ്റേനറ കലബര് ഓഫതീസര് കേര്ശന പരനികശഭാധന നടെതനി
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നടെപടെനി സശ്വതീകേരനിക്കുകേയന്റിം അവനിടെസത സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ മനിനനിമന്റിം കൂലനി ഉറപ്പുവരുത്തുകേയന്റിം
അവരുസടെ  മഭാനുഷനികേമഭായ  അവകേഭാശങ്ങള  സന്റിംരക്ഷേനിക്കുകേയന്റിം  സചയ്യുകേ,  വഴനി  ടെനി
സഭാപനങ്ങളനില്  സമചസപട്ടേ  സതഭാഴനില്  അന്തരതീക്ഷേന്റിം  സൃഷനിക്കുനതനിനറ  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ
കേഭാരണമഭായനിതതീരുസമനറ സമനിതനി പതര്യഭാശനിക്കുന.

(ഖണനികേ 19)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനുള്ള  അകപക്ഷേകേളുസടെ  കപഭാസസനിന്റിംഗറ  കസഭാഫറ  സവയര്  മുകഖനയഭാണറ

നടെതനിവരുനതറ.  അസനിസ്റ്റേനറ കലബര് ഓഫതീസുകേളനില് രജനിസ്റ്റേര് സചയ്തറ രജനികസഷന നമ്പര്

കേരസമഭാകനിയനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങളകറ മഭാതമഭാണറ  കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ  കപഭാര്ട്ടേലനിലൂസടെ അകപക്ഷേ

സമര്പനിക്കുവഭാന  അവസരമുള്ളതറ  എനതനിനഭാല്  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനറ  കേതീഴനില്  വനനിട്ടേനിലഭാത

സഭാപനങ്ങസള കേസണ്ടത്തുനതനിനുന്റിം അവനിടെങ്ങളനില് അസനിസ്റ്റേനറ കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര്കറ

പരനികശഭാധന നടെത്തുനതനിനുന്റിം കേഴനിയന്റിം.  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനിനറ കേതീഴനില് വരഭാത  സഭാപനങ്ങളനില്

മഭാതമല.  മനിനനിമന്റിം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെ മഭാനുഷനികേമഭായ

അവകേഭാശങ്ങള  സന്റിംരക്ഷേനിക്കുനതനിനുന്റിം  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലന്റിം  അസനിസ്റ്റേനറ  കലബര്

ഓഫതീസര് പരനികശഭാധന നടെതനി,  സമചസപട്ടേ സതഭാഴനില് അന്തരതീക്ഷേന്റിം സ സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള

നടെപടെനി  സശ്വതീകേരനിചവരുനണ്ടറ.  സമനിതനിയസടെ  നനിര്കദ്ദേശ  പകേഭാരന്റിം  കഗ്രഡെനിന്റിംഗനില്

പസങ്കേടുകഭാത സഭാപനങ്ങളനില് പകതര്യകേ ശദ സചലതനി പരനികശഭാധനകേള നടെത്തുവഭാന

കവണ്ട നനിര്കദ്ദേശന്റിം അസനിസ്റ്റേനറ കലബല് ഓഫതീസര്മഭാര്കറ നല്കുനതഭാണറ.

2. ഇതര  സന്റിംസഭാന  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെ  ആകരഭാഗര്യ/പഭാര്പനിടെ/സുരക്ഷേഭാ  പശ്നങ്ങള/

രജനികസഷന എനതീ വനിഷയങ്ങള സന്റിംബനനിചള്ള പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

ഇതര സന്റിംസഭാന സതഭാഴനിലഭാളനികേസളലഭാന്റിം  ക്രനിമനിനലകേളഭാസണനറ  വര്യഭാഖര്യഭാനനിക്കുനതറ

ശരനിയസലനറ  ചൂണ്ടനികഭാട്ടേനിയ സമനിതനി,  ഒറസപട്ടേ അക്രമ സന്റിംഭവങ്ങളുന്റിം,  ലഹരനി  മരുനനിസന

ഉപകയഭാഗവന്റിം  തടെയഭാന  കപഭാലതീസറ  ഫലപദമഭായനി  ഇടെസപടെണസമനന്റിം  ഇകപഭാള  ഇതര

സന്റിംസഭാന  സതഭാഴനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന  കമഖലകേളനില്  നടെത്തുന  പകട്രെഭാളനിന്റിംഗറ

ശകനിസപടുതണസമനന്റിം അവരുസടെ പരഭാതനികേള സശ്വതീകേരനികഭാന നടെപടെനി എടുകണസമനന്റിം

ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 18 )
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സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അനര്യസന്റിംസഭാന  സതഭാഴനിലഭാളനികേളകനിടെയനില്  മയക്കുമരുനനിസന  ഉപകയഭാഗന്റിം
തടെയഭാനുന്റിം ഇവര്സകതനിസരയള്ള അതനിക്രമങ്ങള തടെയഭാനുന്റിം,  അനര്യസന്റിംസഭാന സതഭാഴനിലഭാളനി
തഭാമസനിക്കുന കേര്യഭാമ്പുകേളനിലന്റിം/കമഖലകേളനിലന്റിം ശകമഭായനി കപഭാലതീസറ പകട്രെഭാളനിങറ നടെതഭാനുന്റിം
ഇതരസന്റിംസഭാന  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെ  പരഭാതനികേള  സശ്വതീകേരനിചറ  അനന്തര  നടെപടെനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം  എലഭാ  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസറ  കമധഭാവനികേളക്കുന്റിം  സന്റിംസഭാന  കപഭാലതീസറ
കമധഭാവനി നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

                                                               
സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,    സചയര്മഭാന,
2021 ജൂണ് 30. സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി VII.
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അനുബനന്റിം

22-7-2020-സല കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം സന്റിംബനനിച സബറ ജകറ കേമനിറനി VII

2020  ജൂവല  മഭാസന്റിം  22-ാം  തതീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച  രഭാവനിസല  11.30-നറ   നനിയമസഭഭാ

സമുചയതനിസല 'V-ബനി'  സകമളന ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനുന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം എസസകസുന്റിം

വകുപ്പുമനനിയമഭായ  ശതീ.  റനി.  പനി.  രഭാമകൃഷ്ണസന  അദര്യക്ഷേതയനില്  കയഭാഗന്റിം  കചര്ന.

തദവസരതനില് സമനിതനിയസടെ എകറ-ഒഫതീകഷര്യഭാ അന്റിംഗവന്റിം വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിയമഭായ

ശതീ. എന്റിം. എന്റിം. മണനിയന്റിം ഹഭാജരഭായനിരുന. 

എന്റിം.എല്.എ.  മഭാരഭായ  ശതീ.  സകേ.  ദഭാസന,  ശതീ.  എന്റിം.  രഭാജകഗഭാപഭാലന  എനനിവര്

ഗൂഗനിള മതീററ മുകഖന കയഭാഗതനില് പസങ്കേടുത്തു.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

1. ശതീ. സകേ. ജനി. തനിദതീപറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശതീമതനി എ. വനി. കജഭാസവഫന, സഡെപപ്യൂട്ടേനി  സസക്രട്ടേറനി

3. ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഗൂഗനിള മതീററ മുകഖന ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര്  :  

1.  ശതീ.  സതര്യജനിതറ  രഭാജന,  അഡെതീഷണല്  ചതീഫറ  സസക്രട്ടേറനി,  സതഭാഴനിലന്റിം

വനപുണര്യവന്റിം വകുപറ

2.  കഡെഭാ. ദനികനശറ അകറഭാറ, സസക്രട്ടേറനി, ഊര്ജ്ജ വകുപറ.

സമനിതനിയസടെ വനിവനിധ കേഭാലയളവകേളനിസല റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല വനിവനിധ ഖണനികേകേളനിസല

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള  സര്കഭാര്  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള,  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന

റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സന്റിംബനനിച  കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള,  2019-2020  സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  4-ാാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള

ആക്ഷേന കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ, 2019 ഏപനില് 1 മുതല് 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയള്ള

ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  എനനിവ  പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം  ബനസപട്ടേ

ഉകദര്യഭാഗസരുമഭായനി ചര്ച നടെത്തുകേയന്റിം തഭാസഴപറയന തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയന്റിം സചയ്തു. 
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I. സമനിതനിയസടെ വനിവനിധ കേഭാലയളവകേളനിലള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല വനിവനിധ ഖണനികേകേളനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള സര്കഭാര് നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള

1. 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ-അനന്തര നടെപടെനികേള സന്റിംബനനിചറ

(ഫയല് നമ്പര് 3181/സബറ.സനി.സനി1/2019/നനി.സസ.)

സതഭാഴനിലന്റിം  വനപുണര്യവന്റിം  (എചറ)  വകുപറ  ലഭര്യമഭാകനിയ  ഖണനികേ  നമ്പര് 40-സല
ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലള്ള  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമനറ  ചുവസടെ  കചര്തനിരനിക്കുന  ചര്ചകേളക്കുകശഷന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിച:

അഡെതീഷണല്  ചതീഫറ  സസക്രട്ടേറനിയസടെ  സഭാനനിദര്യതനില്  സഭാമൂഹര്യനതീതനി  വകുപ്പുന്റിം
എന്റിംകപഭായറ സമനറ  എകറകചഞന്റിം  സന്റിംയകമഭായനി  നടെതനിയ  ഉകദര്യഭാഗസതല  മതീറനിന്റിംഗനില്,
വകേവലര്യ  പദതനിയനിലൂസടെ  ഭനിനകശഷനികഭാര്കറ  ലഭര്യമഭാക്കുന  ആനുകൂലര്യന്റിം  സന്റിംബനനിച
സപഭാകപഭാസല് അന്റിംഗതീകേരനിചറ കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിനറ സമര്പനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ടെനി സപഭാകപഭാസല്
സന്റിംബനനിച  തുടെര്പവര്തനന്റിം  ശകനിസപടുതനി  ഓണതനിനു  മുമ്പറ  പഭാവര്തനികേ
മഭാക്കുനതനിനുന്റിം  ആനുകൂലര്യന്റിം  നല്കുനതനിനറ  കകേന്ദ്രസഹഭായന്റിം  ലഭര്യമഭാക്കുനതനിനുന്റിം  ഉള്ള
നടെപടെനികേള സശ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

പസ്തുത  വനിഷയന്റിം  സന്റിംബനനിച  മതീറനിന്റിംഗനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്സമനനിസനകേതീഴനിലള്ള
ഹഭാനഡെനികേഭാപ്ഡെറ  സഡെവലപ്സമനറ  കകേഭാര്പകറഷനനിസല  ഉകദര്യഭാഗസര്  പസങ്കേടുതനിരുന
സവനന്റിം അവര് റനിവവസ് ഡെറ സപഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം പസ്തുത പദതനി ഈ
മഭാസന്റിം അവസഭാനന്റിം  പൂര്തനിയഭാകഭാന സഭാധനിക്കുസമനന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം  വനപുണര്യവന്റിം  വകുപറ
അഡെതീഷണല് ചതീഫറ സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണര്യവന്റിം  (എചറ)  വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഖണനികേ നമ്പര് 41, 44, 45
എനനിവയനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണര്യവന്റിം (ജനി) വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഖണനികേ നമ്പര് 50, 51, 52, 53,
54 എനനിവയനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണര്യവന്റിം (എഫറ)  വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഖണനികേ നമ്പര് 56, 57, 58
എനനിവയനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഊര്ജ്ജ  (എ)  വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഖണനികേ നമ്പര്  72-സല ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലള്ള
നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഊര്ജ്ജ (പനി.  എസറ.)  വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഖണനികേ നമ്പര് 73, 74 എനനിവയനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.
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2. സന്റിംസഭാനസത വഭാണനിജര്യ വര്യവസഭായ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം ആശുപതനികേളക്കുന്റിം

കഗ്രഡെനിന്റിംഗറ നല്കുനതറ സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേറ  

(ഫയല് നമ്പര് 4367/സബറ.സനി.സനി1/2018/നനി.സസ.)

സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണര്യവന്റിം (ഇ) വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഖണനികേ നമ്പര് 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 എനതീ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേറ്റുസമന്റുകേള സമനിതനി

അന്റിംഗതീകേരനിച.

II. സമനിതനിയനില്  സമര്പനിച  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാട്ടുകേസള  സന്റിംബനനിച

കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള   (2018-19)

വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാട്ടുകേസള  സന്റിംബനനിച  ചുവസടെ  കചര്തനിരനിക്കുന

കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച:

ഊര്ജ്ജ വകുപറ

1.  (എനര്ജനി മഭാകനജറസമനറ സസനര്) (2810-00-800-93-P-V)

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് എ 1/45/2020/ഊ.വ.തതീയതനി 18-6-2020)

2. (ഇലകനികല് ഇനസസ്പെകകറററ)

(4810-00-800-99-P-V,

 2810-00-800-94-P-V,

  2810-00-800-79-P-V).

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് PWR-A3/75/2019/Power തതീയതനി 18-6-2020)

3.  സമനിതനിയസടെ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ

പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള ആക്ഷേന കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന

കേരടെറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

4.  സമനിതനിയസടെ  2019  ഏപനില്  1  മുതല്  2020  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള ആനുകേഭാലനികേ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

കയഭാഗന്റിം രഭാവനിസല 11.45-നറ പനിരനിഞ.
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21-1-2021-സല കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ് ജകറ കേമനിറനി  VII,
2021  ജനുവരനി  മഭാസന്റിം  21-ാം  തതീയതനി  വര്യഭാഴഭാഴ് ച  സഭ  പനിരനിഞ്ഞതനിനുകശഷന്റിം  രഭാതനി
10.40-നറ  നനിയമസഭഭാ  സമുചയതനിസല  '5-എ'  സകമളനഹഭാളനില്  സമനിതനി  സചയര്മഭാനുന്റിം
സതഭാഴനിലന്റിം  എവകസുന്റിം  വകുപ്പുമനനിയമഭായ  ശതീ.  റനി.  പനി.  രഭാമകൃഷ്ണസന  അദര്യക്ഷേതയനില്
കയഭാഗന്റിം കചര്ന.  സമനിതനിയസടെ എകറ-ഒഫതീകഷര്യഭാ അന്റിംഗവന്റിം വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിയമഭായ
ശതീ. എന്റിം. എന്റിം മണനിയന്റിം തദവസരതനില് ഹഭാജരഭായനിരുന.

ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങള  :  

1. ശതീ. എന്റിം. രഭാജകഗഭാപഭാലന, എന്റിം. എല്. എ.

2. ശതീ. പനി. ഉണനി, എന്റിം. എല്. എ.

3. ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജറ, എന്റിം. എല്. എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

1. ശതീ. തനിദതീപറ സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര്  :  

1. ശതീമതനി   നനിഷ.  എസറ.,  അഡെതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി,  സതഭാഴനിലന്റിം  
വനപുണര്യവന്റിം വകുപറ

2. ശതീ. ഡെനി. ലഭാല്., അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണര്യവന്റിം വകുപറ

3. ശതീ. ടെനി. ശതീകുമഭാര്., അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണര്യവന്റിം വകുപറ

4. ശതീ. പനി. സുകരന്ദ്രന, ഡെനി. ഐ. ജനി. (Admn.)

5. ശതീ. ടെനി. എഫറ. കസവര്യര്, എ. ഐ. ജനി, കപഭാലതീസറ സഹഡെറ കേശ്വഭാര്കട്ടേഴ് സറ

6. ശതീ. ബനി. അരുണ്., കജഭായനിനറ കലബര് കേമതീഷണര്, സതഭാഴനില് വകുപറ

7. കഡെഭാ.  ചനിത,  ഡെയറകേ റ ടെര്,  ഡെയറകേ റ ടെകറററ  ഓഫറ  എന്റിംകപഭായ്സമനറ  ആനഡെറ  
സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ

8. ശതീ. പകമഭാദറ. പനി. ഡെയറകേ റ ടെര്, ഫഭാകേ റ ടെറതീസറ ആനഡെറ കബഭായനികലഴ് സറ വകുപറ

9. ശതീ.  ബനി.  ജസ്റ്റേനിന  രഭാജറ.,  അഡെതീഷണല്  ഡെയറകേ റ ടെര്,  ഇനഡെസ് ട്രെനിയല്  
സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ ഡെയറകേ റ ടെകറററ

10. ശതീ.  കജഭാര്ജറ  ഫഭാനസനിസറ  എന്റിം.  എ,  കജഭായനിനറ  ഡെയറകേ റ ടെര്,  ഡെയറകേ റ ടെകറററ
ഓഫറ എന്റിംകപഭായ്സമനറ ആനഡെറ സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ.
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സമനിതനി,  വനിവനിധ  കേഭാലയളവകേളനിസല  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള

സര്കഭാര്  നടെപടെനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള,  ആയതറ  സന്റിംബനനിച  കേഭാലതഭാമസ  പതനികേകേള;

'  KASE'-സന  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിച  പകതര്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  തുടെങ്ങനിയവ

പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം തഭാസഴപറയന തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയന്റിം സചയ് തു:

I. വനിവനിധ  കേഭാലയളവകേളനിസല  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  വനിവനിധ  ഖണനികേകേളനിസല

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള സര്കഭാര് നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള

1. 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന 

സന്റിംബനനിച 4- ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ 

(ഫയല് നമ്പര് 3181/സബറ.സനി.സനി1/2019/നനി.സസ.)

തഭാസഴപറയന  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേസള  സന്റിംബനനിചറ  സതഭാഴനിലന്റിം

വനപുണര്യവന്റിം വകുപറ  കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം സമര്പനിച  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള

സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം  കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളുന്റിം  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുന്റിം

അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തു:

ഖണനികേ നമ്പര്  1-5, 7, 10, 15, 24-36, 46-49, 55

2.   2020-21-സല  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ 

പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ 

(ഫയല് നമ്പര് 1999/സബറ.സനി.സനി1/2020/നനി.സസ.)

തഭാസഴപറയന  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേസള  സന്റിംബനനിചറ  സതഭാഴനിലന്റിം

വനപുണര്യവന്റിം  വകുപറ  സമര്പനിച  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമനറ  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം

അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തു:

ഖണനികേ നമ്പര് :- 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 21, 44, 46, 48, 49

3. ഇതര സന്റിംസഭാന സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെ ആകരഭാഗര്യ/പഭാര്പനിടെ/സുരക്ഷേഭാപശ്നങ്ങള/

രജനിസ് കട്രെഷന എനതീ വനിഷയങ്ങള സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 5306/സബ്സനി.സനി1/2016/നനി.സസ.)

ആഭര്യന്തര വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഖണനികേ നമ്പര് 18 സന്റിംബനനിച നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമനറ

സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച. 

958/2021.
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II. വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കമശപ്പുറതറ  സവയ്ക്കുനതനിനറ  ഉണ്ടഭായ
കേഭാലതഭാമസതനിനറ കേഭാരണങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുന പതനികേകേളുസടെ പരനിഗണന

2019-20 സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കമശപ്പുറതറ
സവയ്ക്കുനതനിനറ ഉണ്ടഭായ കേഭാലതഭാമസതനിനറ കേഭാരണങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുന തഭാസഴപറയന
പതനികേകേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തു:

1. സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണര്യവന്റിം (ഡെനി) വകുപറ (കലബര് കേമതീഷണകറററ)

(ഫയല് നമ്പര് 454/സബ്സനി.സനി1/20/നനി.സസ.)

സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് D3/125/2020/സതഭാഴനില്, തതീയതനി 28-12-2020

2. കകേരള കേര്ഷകേ സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെറ

(ഫയല് നമ്പര്  454/സബ്സനി.സനി1/20/നനി.സസ.)

സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ആര്2/84/2020/സതഭാഴനില്, തതീയതനി 7-1-2021

3. കകേരള കഷഭാപ് സറ & കേകമഴ് സര്യല് എസ്റ്റേഭാബനിഷ് സമനറ സറ സതഭാഴനിലഭാളനി 
കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെറ

(ഫയല് നമ്പര് 454/സബ്സനി.സനി1/20/നനി.സസ.)

സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ആര്1/16/2020/സതഭാഴനില്, തതീയതനി 13-1-2021

4.കകേരള ഈറ, കേഭാട്ടുവള്ളനി, തഴ സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെറ, 
കകേരള ബതീഡെനി, ചുരുട്ടേറ സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെറ

(ഫയല് നമ്പര് 454/സബ്സനി.സനി1/20/നനി.സസ.)

സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഡെനി1/39/20/സതഭാഴനില്, തതീയതനി 16-1-2021

III. 'KASE'-  സന പവര്തനന്റിം സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന പരനിഗണന

'KASE'-സന  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിച  പകതര്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തു.

കയഭാഗന്റിം രഭാതനി 11.00 മണനികറ പനിരനിഞ.


