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സബ്ജകറ കേമനിറനി   XIV
(ആഭഭ്യന്തരകേഭാരഭ്യങ്ങള്)  

(2021-23)
ഘടെന  

സചയര്മഭാന :

ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന,
 മുഖഭ്യമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള് :

ശതീ. ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന

ശതീ. വനി. കജഭായനി

ശതീ. പനി. സകേ. കുഞഭാലെനിക്കുട്ടേനി

ശതീ. ടെനി. ഐ. മധുസൂദനൻ

ശതീ. മഭാതത്യു ടെനി. കതഭാമസറ

ശതീ. ഉമൻ ചഭാണനി

ശതീ. ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണൻ

ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശൻ

ശതീ. കേടെകേന്റിംപളനി സുകരന്ദ്രൻ

ശതീ. കതഭാമസറ സകേ. കതഭാമസറ.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ.വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായർ, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ഷബഭാന അഞന്റിം., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ദതീപ വനി., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. കജഭാമനി സകേ. കജഭാസഫറ, അണര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

ആഭഭ്യന്തര കേഭാരഭ്യങ്ങള് സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനിയുസടെ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള  ആക്ഷൻ  കടെക്കൺ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം
കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം  236(5)  പകേഭാരന്റിം  സമനിതനി
സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമർപനിക്കുന.

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ കേമനിറനി  XIV (ആഭഭ്യന്തര കേഭാരഭ്യങ്ങള്)-സന  അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
2-3-2020-നറ  സഭയനിൽ സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേൽ
സര്ക്കഭാരനിൽ നനിനന്റിം  ലെഭനിച്ച  മറുപടെനികേള്  30-11-2020,  24-2-2021,  28-6-2021  എനതീ
തതീയതനികേളനിൽ  കചര്ന  സമനിതനി  കയഭാഗങ്ങളനിൽ  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
സചയ. 

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ രണറ ഭഭാഗങ്ങളഭായഭാണറ തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതറ.  ഒനഭാന്റിം ഭഭാഗതനിൽ
2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേൽ  സര്ക്കഭാരനിൽ  നനിനന്റിം  ലെഭനിച്ച  മറുപടെനികേളുന്റിം,  രണഭാന്റിം
ഭഭാഗതനിൽ മറുപടെനി ലെഭനിക്കഭാത ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ വനിവരങ്ങളുന്റിം ഉള്സപടുതനിയനിരനിക്കുന. 

2021  ജൂലലെ മഭാസന്റിം  5-ാം തതീയതനി കചർന കയഭാഗതനിൽ ഈ റനികപഭാർട്ടേറ സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

പനിണറഭായനി വനിജയന,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2021 ജൂലലെ  5. സബ്ജകറ കേമനിറനി XIV. 
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

ഭഭാഗന്റിം   1

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
സബ് ജകറ  കേമനിറനി  XIV-സന  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അതനികന്മേൽ
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേളുന്റിം.

ശനിപഭാര്ശ

ബ ഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുൻവര്ഷങ്ങളനിസലെ  സചലെവറ  എനനിവ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചതനിസനയുന്റിം  ബനസപട്ടേ  വകുപനിസന  വനിശദതീകേരണതനിസനയുന്റിം  അടെനിസഭാനതനിൽ
ഈ  ഇനതനിൽ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുകേയുന്റിം
സചയ.  ആയതനിനഭാൽ,  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിൽ  20  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 1)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി 

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
40,00,000  രൂപയഭാണറ.  19-3-2021-സലെ  ജനി.  ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2569/2021/ഫനിൻ.
പകേഭാരന്റിം 5,00,000 രൂപ അധനികേ തുകേ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. ഈ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിൽ ടെനി
ശതീര്ഷകേതനിൽ 43,58,992 രൂപ സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി.ഡബത്യു2/41/2020/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 17-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2051-00-102-99- പബനികേറ സർവ്വതീസറ കേമതീഷൻ

പബനികേറ സർവ്വതീസറ കേമതീഷനറ വനിവനിധ കേണക്കനിനങ്ങളനിലെഭായനി വകേയനിരുതനിയ നടെപറ
വർഷസത ബജററ വനിഹനിതന്റിം, മുന വർഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ എനനിവ  സമനിതനി പരനികശഭാധനിച.
ജതീവനക്കഭാർ,  ദനിവസ  കവതനക്കഭാർ,  കേമതീഷൻ  അന്റിംഗങ്ങള്  എനനിവരുസടെ  ശമ്പളന്റിം,
ക്ഷഭാമബത,  സമഡനിക്കല്  റതീ  ഇന്റിംകമ്പഴറസമനറ,  യഭാതഭാബത,  പനി.എസറ.സനി.  പരതീക്ഷ
നടെതനിപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ സചലെവകേള്,  ഓഫതീസുകേളനിസലെയുന്റിം   ഗസറ  ഹഹൗസുകേളനിസലെയുന്റിം
സവളക്കരന്റിം,  ലവദത്യുതനി,  കേരന്റിം,  സടെലെനികഫഭാൺ  ചഭാർജറ,  സകേട്ടേനിടെ  വഭാടെകേ,  വഭാഹന
അറകുറപണനികേള്,  ഇനന  ചഭാർജറ,  പനി.എസറ.സനി.  ബുളറനിന  പസനിദതീകേരണന്റിം
എനനിവയുസടെ  സചലെവകേള് തുടെങ്ങനിയവയഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  തഭാസഴപറയുന  ശതീർഷകേങ്ങള്ക്കറ  കനസര
കേഭാണനിച്ചനിട്ടുള  തുകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

945/2021.
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01-1―ശമ്പളന്റിം - 13.0314 കകേഭാടെനി രൂപ

01-4―സമഡനിക്കല് റതീഇന്റിംകബഴറസമനറ - 9 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

04-1―യഭാതഭാബത - 2.8815 കകേഭാടെനി രൂപ

05-1―സവളക്കരന്റിം - 2.5 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

05-2―ലവദത്യുതനി സചലെവറ - 55 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

05-3―സടെലെനികഫഭാൺ സചലെവറ - 73.03 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

05-4―മറനിനങ്ങള് - 11.1 കകേഭാടെനി രൂപ

06―വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി - 1.33 കകേഭാടെനി രൂപ

16―കമജർ വർകറ - 2.83 കകേഭാടെനി രൂപ

18―സന്റിംരക്ഷണന്റിം - 99.99 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

21-2―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം - 8.09 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

28―സതഭാഴനിൽപരവന്റിം പകതഭ്യകേ 
കസവനങ്ങള്ക്കുമുള സചലെവകേള് - 34.58 കകേഭാടെനി രൂപ

34-3―മറനിനന്റിം - 19 കകേഭാടെനി രൂപ

45―പനി.ഒ.എൽ. - 22.36 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 2)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി  അധനികേ  തുകേ  വകേയനിരുതണസമനറ  ശനിപഭാര്ശ  സചയ
ശതീര്ഷകേങ്ങളനിൽ നനിലെവനിൽ  06 RRT  എന ഉപശതീര്ഷകേതനിൽ മഭാതമഭാണറ അധനികേതുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി  വരുനസതനന്റിം മററ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനിൽ വര്ഷഭാവസഭാനന്റിം ബഭാക്കനി നനിൽക്കുന
തുകേ  കേണക്കനിസലെടുതകശഷന്റിം  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭാസണങനിൽ  അഡതീഷണൽ
ഓതലറകസഷൻ  വഴനികയഭാ,  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാ
വനതഭാസണനന്റിം എനഭാൽ  06 RRT  എന ഉപശതീര്ഷകേതനിൽ ഏകേകദശന്റിം  1,80,00,000
രൂപ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സചലെവറ  വരുസമനന്റിം  ആയതനിനഭാൽ  പസ്തുത
ഉപശതീര്ഷകേതനിൽ  അനുവദനിക്കസപട്ടേ  1,17,00,000  രൂപയറ  പുറസമ  63,00,000  രൂപ
(അറുപതനി  മൂനറ  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനിൽ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനള പനി.എസറ.സനി സസക്രട്ടേറനിയുസടെ ശനിപഭാര്ശയുസടെ അടെനിസഭാനതനിൽ
പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനിൽ  63,00,000  രൂപ   (അറുപതനി  മൂനറ  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)
21-12-2020  തതീയതനിയനിസലെ  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  7405/2020/ധന.  പകേഭാരന്റിം
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് സസ.ഇ 1/56/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 8-1-2021)
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ശനിപഭാര്ശ

2051-00-102-98-19―പബനികേറ സര്വ്വതീസറ കേമതീഷനനില് കേമ്പപ്യൂട്ടേർവൽക്കരണന്റിം

ബജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവർഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനില് ഓണ്ലലെന പരതീക്ഷഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുന്റിം  ഓഫതീസുകേള് കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരനി
ക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായുന്റിം  ഉപകേരണങ്ങള്  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  റനിപയർ  സചയ്യുനതനിനുമഭായനി
വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാൽ ഈ
ശതീർഷകേതനിൽ  1.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 3)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

കമൽ ശതീര്ഷകേങ്ങളനിൽ അധനികേ തുകേ നനിലെവനിൽ ആവശഭ്യമനിസല്ലെനള പനി.എസറ.സനി.
സസക്രട്ടേറനിയുസടെ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന അടെനിസഭാനതനിൽ അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില്ലെ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് സസ.ഇ 1/56/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 8-1-2021)

ശനിപഭാര്ശ

കവതനന്റിം,  ക്ഷഭാമബത,  വഭാഹന അറകുറപണനികേള്,  സടെലെനികഫഭാൺ  സചലെവറ  എനതീ
ഇനങ്ങളനിലെഭായനി നനിലെവനിൽ അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന വനിഹനിതന്റിം നടെപ്പുവര്ഷസത സചലെവകേള്ക്കറ
പരഭ്യഭാപ്തമസല്ലെനറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാൽ, തഭാസഴപറയുന ശതീര്ഷകേങ്ങള്ക്കറ
കനസര  കേഭാണനിച്ചനിട്ടുള  തുകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

01-4―സമഡനിക്കല് റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ - 5 ലെക്ഷന്റിം  രൂപ

02―കവതനന്റിം - 30 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

04-4―അവധനി യഭാതഭാനുകൂലെഭ്യന്റിം - 2.5 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

05-3―സടെലെനികഫഭാൺ സചലെവറ - 5.85 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

24―സഭാധന സഭാമഗനികേള് - 40,000  രൂപ
(ഖണനികേ 4)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

01-4

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
52,28,000  രൂപയഭാണറ.  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം  42,85,236  രൂപ സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ.
ആയതനിനഭാൽ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില്ലെ.
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02 

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 3,76,50,000 രൂപയഭാണറ.
അതനിൽ നനിനന്റിം 3,87,47,681 രൂപ സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ. 

04-4  

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
13,50,000  രൂപയഭാണറ.  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ  നനിനന്റിം  11,70,275  രൂപ  സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ.
ആയതനിനഭാൽ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില്ലെ.

05-3  

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
69,15,000  രൂപയഭാണറ.  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം  68,46,986  രൂപ സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ.
ആയതനിനഭാൽ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില്ലെ.

24  

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 3,60,000
രൂപയഭാണറ.  ടെനി ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം  3,55,645  രൂപ സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ.  ആയതനിനഭാൽ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ   നമ്പര് ബനി.ഡബത്യു2/41/2020/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 17-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2052-00-090-73-31―പഭാർലെസമനറനികേഭാരഭ്യ ഇനസനിറപ്യൂട്ടേറ ഗഭാനറ  -  ഇന  -  എയ്ഡറ ശമ്പളന്റിം

36- സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പകളതരന്റിം    

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവർഷങ്ങളനിസലെ  സചലെവറ  എനനിവ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന അടെനിസഭാനതനില് ഇനസനിറപ്യൂട്ടേനിസന അന്റിംഗതീകേരനിക്കസപട്ടേ പരനിപഭാടെനികേള്,
ജതീവനക്കഭാരുസടെ  ശമ്പളന്റിം എനനിവയഭായനി   ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  ഈ ഇനതനിസലെ സചലെവറ
നനിർവ്വഹനിക്കുവഭാന അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ശമ്പള
ഇനതനില്  5.16  ലെക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  ശമ്പകളതര  ഇനതനില്  43.785  ലെക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 8)
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സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  എനനിവയനിലൂസടെ  അധനികേ  തുകേ  അനുവദനി
ക്കുനതനിനഭായനി സപഭാകപഭാസൽ സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം ധനഭാനുമതനി ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ലെ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് പഭാ.കേഭാ.വ-എ 2/12/2020-പഭാ.കേഭാ.വ. തതീയതനി 23-12-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2052-00-090-66―സസക്രകട്ടേറനിയററ  സപഭാതുഭരണ  വകുപനിസലെ  ഉകദഭ്യഭാഗസർക്കുള
ഇന ഹഹൗസറ സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ സസല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവർഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനില്  നടെപ്പുവര്ഷന്റിം  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള പരനിശതീലെന  പരനിപഭാടെനികേള്  സുഗമമഭായനി
നടെത്തുനതനിനറ  നനിലെവനിസലെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീർഷകേതനില്  1.69  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 9)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

കകേഭാവനിഡറ  വഭ്യഭാപനന്റിം  കേഭാരണമുള നനിയനണങ്ങള് നനിലെനനിൽക്കുനതനിനഭാൽ നടെപറ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസലെ കപഭാഗഭാന്റിം ചഭാര്ട്ടേറ സചയനിട്ടേനില്ലെ. ആയതനിനഭാൽ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയനിട്ടുള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമനില്ലെഭാത സഭാഹചരഭ്യമഭാണറ നനിലെനനിൽക്കുനതറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് എ.ആര് 11-1/5/2020/ഉ.ഭ.പ.വ. തതീയതനി 9-12-2020)

ശനിപഭാര്ശ

ബഡ റജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുൻവര്ഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനില്  കേഭ്യഭാനതീൻ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  കവതനന്റിം,  ഗഭ്യഭാസറ  സബ്സനിഡനി  എനതീ
ഇനങ്ങളനിസലെ സചലെവറ നനിര്വ്വഹനിക്കുവഭാൻ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാൽ,  ഈ ശതീര്ഷകേതനിൽ  20  ലെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 10)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-2021  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
30,00,000  രൂപയഭാണറ.  23-9-2020-സലെ  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  5418/2020/ഫനിൻ.
പകേഭാരന്റിം 30,00,000 രൂപയുന്റിം, 24-3-2021-സലെ ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) നമ്പര്  2810/2021/ഫനിൻ.
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പകേഭാരന്റിം  1,96,000  രൂപയുന്റിം  30-3-2021-സലെ  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)നമ്പര്  3209/2021/ഫനിൻ.
പകേഭാരന്റിം  2,88,000  രൂപയുന്റിം  (ആസകേ  34,84,000  രൂപ)  അധനികേമഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.  
ടെനി ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം 64,83,719 രൂപ സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി.ഡബത്യു2/41/2020/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 17-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2052-00-092-93―കകേരളതനിസന പകതഭ്യകേ പതനിനനിധനി  ,   നപ്യൂഡല്ഹനി  

05-3―സടെലെനികഫഭാണ് സചലെവറ

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവർഷങ്ങളനിസലെ  സചലെവറ  എനനിവ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചതനിസനയുന്റിം,  ബനസപട്ടേ  വകുപനിസന  വനിശദതീകേരണതനിസനയുന്റിം  അടെനിസഭാനതനില്
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  ഈ  ഇനതനിസലെ  സചലെവറ  നനിർവ്വഹനിക്കുവഭാന  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്,   ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  5.40  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 11)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സമനിതനിയുസടെ  ശനിപഭാര്ശ  അന്റിംഗതീകേരനിച്ചറ  2052-00-092-93-05-3-സടെലെനികഫഭാൺ
സചലെവറ എന ശതീര്ഷകേതനിൽ നഭാലെറ  ലെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി  2020-21
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 77/കപഭാള്4/2020/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 13-1-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2052-00-092-81―ഭരണപരനിഷഭാര കേമതീഷൻ

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവർഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ  എനനിവ സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനിൽ  കേമതീഷൻ  സചയര്മഭാൻ,  അന്റിംഗങ്ങള്  എനനിവരുസടെ  സമഡനിക്കൽ
റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ,  വഭാഹനങ്ങളുസടെ വഭാടെകേ,  കേമതീഷസന പവര്തനങ്ങസള സഹഭായനിക്കുന
സപഭാഫഷണൽ ഏജൻസനികേളുസടെ കസവനതനിനുള സചലെവറ എനനിവയഭായനി വകേയനിരുതനി
യനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം   അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്,
ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  8.14  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 13)
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സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സമഡനിക്കൽ  റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ  ശതീര്ഷകേതനിൽ
2,56,000  രൂപയഭാണറ  അനുവദനിച്ചനിരുനതറ.  മുൻ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  സചലെവറ
കേണക്കനിസലെടുതറ  4  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  കൂടെനി  അനുവദനിക്കണസമനറ  ആവശഭ്യസപട്ടേതനുസരനിച്ചറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുകേയുന്റിം സചയ. ടെനി ശതീര്ഷകേതനിൽ 12-7-2020-സലെ G.O. (Rt.) No.
4101/2020/Fin.  ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം  10  ലെക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം, 11-2-2021-സലെ  G.O. (Rt.) No.
1232/2021/Fin.  പകേഭാരന്റിം  3,03,000  രൂപയുന്റിം,  6-3-2021-സലെ  G.O.  (Rt.)  No.
2082/2021/Fin.  പകേഭാരന്റിം  2  ലെക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  അഡതീഷണല്  ആതലറകസഷനഭായനി
അനുവദനിച്ചനിരുന.  ആയതനിനറ  പുറസമ  22-3-2021-സലെ  G.O. (Rt.)  No.  2730/2021/Fin.
പകേഭാരന്റിം 5,20,000 രൂപ കൂടെനി റതീ അകപഭാപനികയഷൻ ആയനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. 

'2052-00-092-81-00-28  സതഭാഴനിൽപരവന്റിം  പകതഭ്യകേ  കസവനങ്ങള്ക്കുമുള
സചലെവകേള്'  എന ശതീര്ഷകേതനിൽ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  ലെഭഭ്യമഭായ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിനറ പുറസമ 30-1-2021-സലെ  G.O. (Rt.) No. 831/2021/Fin. ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം
7,14,000 രൂപയുന്റിം, 20-2-2021-സലെ G.O. (Rt.) No. 1622/2021/Fin.  ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം
7,31,000  രൂപയുന്റിം  അഡതീഷണല്  ആതലറകസഷനഭായനി  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.  ആയതനിനറ
പുറസമ 22-3-2021-സലെ G.O. (Rt.) No. 2730/2021/Fin. പകേഭാരന്റിം 1,50,000 രൂപ കൂടെനി റതീ
അകപഭാപനികയഷൻ ആയനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. 

'2052-00-092-81-00-97  വഭാഹനങ്ങളുസടെ വഭാടെകേ'  എന ശതീര്ഷകേതനിൽ  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായ  6  ലെക്ഷതനിനുപുറസമ  30-1-2021-സലെ
G.O.(Rt.)  No.  831/2021/Fin.   പകേഭാരന്റിം  1,00,000  രൂപ   അഡതീഷണല്
ആതലറകസഷനഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. ടെനി തുകേ നടെപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം പരഭ്യഭാപ്തമഭാണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് എ.ആര്. 19(1)/2020/ഉ.ഭ.പ.വ.  തതീയതനി 17-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

നനിലെവനിൽ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാൽ,  ഈ ശതീര്ഷകേതനിൽ  15  ലെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 14)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
25,00,000  രൂപയഭാണറ.  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം  17,64,105  രൂപ സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ.
ആയതനിനഭാൽ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി.ഡബത്യു2/41/2020/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 17-6-2021)
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ശനിപഭാര്ശ

2020-21  ബ ഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാൽ, ഈ ശതീര്ഷകേതനിൽ 5 ലെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 15)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 3,00,000
രൂപയഭാണറ.  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം  2,24,178  രൂപ സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ.  ആയതനിനഭാൽ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില്ലെ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി.ഡബപ്യൂ2/41/2020/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 17-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

ബ ഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുൻവര്ഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ  എനനിവ സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനിൽ  നനിലെവനിൽ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിൽ  2  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 16)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
29,17,000 രൂപയഭാണറ. 1-2-2021-സലെ ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) നമ്പര് 860/2021/ഫനിൻ. പകേഭാരന്റിം
3,00,000  രൂപയുന്റിം, 16-3-2021-സലെ ജനി.ഒ. (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2175/2021/ഫനിൻ.  പകേഭാരന്റിം
4,17,000 രൂപയുന്റിം (ആസകേ 7,17,000 രൂപ) അധനികേമഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. ടെനി ശതീര്ഷകേതനിൽ
നനിനന്റിം 24,14,929 രൂപ സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി.ഡബത്യു2/41/2020/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 17-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

3451-00-092-95―ബപ്യൂകറഭാ ഓഫറ പബനികേറ എനര്ലപസസറ

34―മററ സചലെവകേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവർഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനില് ബപ്യൂകറഭാ ഓഫറ പബനികേറ എനര്ലപസസറ ഡയറകര്ക്കറ ശമ്പളവന്റിം മററ
ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളുന്റിം  നല്കുനതനിനുന്റിം  വഭാഹനതനിസന  വഭാടെകേയനിനതനിനുന്റിം  വകുപനിസന
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സവബ്ലസറനിസന  നവതീകേരണതനിനുന്റിം  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്,  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി 20.10  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 17)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ബപ്യൂകറഭാ  ഓഫറ  പബനികേറ  എനര്ലപസസറ  ഡയറകര്ക്കറ  ശമ്പളവന്റിം  മററ
ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളുന്റിം  നല്കുനതനിനഭായുന്റിം  വഭാഹനതനിസന  വഭാടെകേയനിനതനിനുമഭായനി  2020-21
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിൽ  3451-00-092-95-34-3  ശതീര്ഷകേതനിൽ  1 -7-2020-സലെ  G.O.
(Rt.)  No.  3997/2020/Fin.  നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  18,60,000  രൂപ  (പതനിസനട്ടേറ
ലെക്ഷതനി  അറുപതനിനഭായനിരന്റിം  രൂപ)  അധനികേ  ധനഭാനുമതനിയഭായനി  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.
2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിൽ ആസകേ  24,00,000  രൂപ  (ഇരുപതനിനഭാലെറ  ലെക്ഷന്റിം
രൂപ)  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.  വകുപനിസന  സവബ് ലസററ  നവതീകേരണന്റിം  ഈ  വര്ഷന്റിം
നടെതഭാതതനിനഭാൽ പസസ്തുത തുകേ നടെപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിൽ മതനിയഭാകുനതഭാണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് സനി.പനി.ഇ 3/68/2020-PLGEA തതീയതനി 29-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2062 -00- 104-98―വനിജനിലെനസറ വകുപനിസന നവതീകേരണന്റിം 

നടെപ്പുവര്ഷസത ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുന വര്ഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ എനനിവ സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചതനിസനയുന്റിം  ബനസപട്ടേ  വകുപനിസന  വനിശദതീകേരണതനിസനയുന്റിം  അടെനിസഭാനതനില്
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം ഇഹൗ ഇനതനിസലെ സചലെവറ നനിര്വ്വഹനിക്കുവഭാന പരഭ്യഭാപ്തമസല്ലെനറ സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്,  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  2  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 139)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

നടെപ്പു വര്ഷസത പദതനി തുകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യതനിൽ
അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണനിവനനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി-സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)

945/2021.
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ശനിപഭാര്ശ

2062-00-104-99―വനിജനിലെനസറ

അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമല്ലെഭാതതനിനഭാല്  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
40  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 140)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

24-2-2021  തതീയതനിയനിസലെ  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  1755/2021/ധന.  പകേഭാരന്റിം
2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിൽ  2062-104-99-01-4  സമഡനിക്കല് റതീ  ഇന്റിംകബഴറസമനറ
എന ശതീര്ഷകേതനിൽ  12,00,000  രൂപയുന്റിം  2062-104-99-01-4-06  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി
എന ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനിൽ  11,00,000  രൂപയുന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗതനിലൂസടെ
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി-സനി3/207/2020  വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2062 -00- 105-99―വനിജനിലെനസറ ട്രെനിബപ്യൂണല്

കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  90380  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 141)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

അധനികേതുകേയ്ക്കു  കവണനിയുള  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  ഉണഭാകേഭാതതനിനഭാൽ  അനുവദനികക്കണനി
വനനില്ലെ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി-സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2062-00-105-97―എനകേസയറനി കേമതീഷണര് ആനഡറ സസഷഭ്യല് ജഡ്ജറ  ,   തൃശൂര്

കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണന്റിം,  മററ  ഓഫതീസറ  സചലെവകേള്  എനനിവയഭായനി  നനിലെവനില്
അനുവദനിച്ചനിട്ടുള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
10  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 142)
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സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സന്റിംസഭാനസത  വനിജനിലെൻസറ  സസഷഭ്യല്  കകേഭാടെതനികേളനിലുന്റിം  ലട്രെബപ്യൂണലുകേളനിലുന്റിം
കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വൽക്കരണമടെക്കമുള വനികേസന പവര്തനങ്ങള്ക്കറ പണന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനറ
പദതനി  ശതീര്ഷകേന്റിം പുതുതഭായനി  തുറക്കുന വനിഷയന്റിം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിചവരുനതനിനഭാൽ
ഈ  ഇനതനിൽ  പദതനികയതര  ശതീര്ഷകേതനിൽ  അധനികേമഭായനി  തുകേസയഭാനന്റിം
അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി-സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2062-00-105-96―എനകേസയറനി കേമതീഷണര് ആനറ സസഷഭ്യല് ജഡ്ജറ  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം

നനിലെവനിസലെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  84,000
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 143)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

22-12-2020  തതീയതനിയനിസലെ ജനി.  ഒ. (ആര്റനി.)  നമ്പര്  7444/2020/ധന.  പകേഭാരന്റിം
2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്   2062-00-105-96  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  എന
ബഡ്ജററ ശതീര്ഷകേതനില് ₹ 1,04,000 അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗതനിലൂസടെ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി- സനി3/207/2020-വനിജനി തതീയതനി 3-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2062-00-105-94―എനകേസയറനി കേമതീഷണര് ആനറ സസഷഭ്യല് ജഡ്ജറ  ,   കകേഭാട്ടേയന്റിം

നനിലെവനിലുള വനിഹനിതന്റിം പരഭ്യഭാപ്തമല്ലെഭാതതനിനഭാല് 05-04 ഓഫതീസറ സചലെവറ മറനിനങ്ങള്
എനതനിനറ  50,000 രൂപയുന്റിം 45 പനി ഒ.എല്. എനതനിനറ  10,000 രൂപയുന്റിം ഉള്സപസടെ ഇഹൗ
ശതീര്ഷകേതനില്  ₹  60,000   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 144)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

അധനികേ തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില്ലെ

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി- സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)
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ശനിപഭാര്ശ

2062 -00-105-90―എനകേസയറനി കേമതീഷണര് ആനറ സസഷഭ്യല് ജഡ്ജറ  ,   മൂവഭാറ്റുപുഴ

നനിലെവനില് സമഡനിക്കല് റതീ-ഇന്റിംകബഴ് സ് സമനറ, യഭാതഭാബത, വനിവര സഭാകങതനികേവനിദഭ്യ,
മറനിനന്റിം  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  2.35  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 145)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

11 -8-2020  തതീയതനിയനിസലെ  ജനി.  ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  4625/2020/ധന.  പകേഭാരന്റിം
2062-105-90-04-02―സലെന്റിംമഭാറ  ബത  എന  ശതീര്ഷകേതനില്  ₹  40,000  അധനികേ
ധനവനിനനികയഭാഗതനിലൂസടെ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.

27-11-2020  തതീയതനിയനിസലെ  ജനി.  ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  6912/2020/ധന.  പകേഭാരന്റിം
2062-105-90-01-4-സമഡനിക്കല്  റതീ  ഇന്റിംകബഴറസമനറ  എന ശതീര്ഷകേതനില്   ₹  40,000
അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗതനിലൂസടെ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി- സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2062-00-105-89-06―എനകേസയറനി കേമതീഷണര് ആനറ സസഷഭ്യല് ജഡ്ജറ  ,    തലെകശ്ശേരനി

ഓഫതീസറ  പവര്തനന്റിം ആരന്റിംഭനിച്ച  20-2-2016  മുതലുള സകേട്ടേനിടെ  വഭാടെകേ സകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കുനതനിനഭായുന്റിം  പുതനിയ സകേട്ടേനിടെതനികലെയറ  ഓഫതീസറ  സനിരമഭായനി  മഭാറ്റുനതനികലെയഭായുന്റിം
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  31  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 146)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

16-1-2021  തതീയതനിയനിസലെ  ജനി.  ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  382/2021/ധന.  പകേഭാരന്റിം
2062-105-89-06―വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി എന ശതീര്ഷകേതനില് 7,00,000 രൂപ അധനികേ
ധനവനിനനികയഭാഗതനിലൂസടെ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.

18-1-2021  തതീയതനിയനിസലെ  ജനി.  ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  418/2021/ധന.  പകേഭാരന്റിം  
'89-05-4-മറനിനങ്ങള്'  എന  ശതീര്ഷകേതനില്   അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗതനിലൂസടെ  
₹ 15,00,000 രൂപ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി- സനി3/207/2020-വനിജനി തതീയതനി 3 -6-2021)
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ശനിപഭാര്ശ

2062-00-103-99―കകേരള കലെഭാകേഭായുകേ റത  , 1998

01-4―സമഡനിക്കൽ റതീ  -  ഇന്റിംകബഴറസമനറ

കലെഭാകേഭായുക,  ഉപകലെഭാകേഭായുക,  രജനിസഭാർ,  സഡപപ്യൂട്ടേനി  രജനിസഭാർ,  ഓഫതീസറ  സഭാഫറ

എനനിവരുസടെ  സമഡനിക്കല്  റതീഇന്റിംകബഴറസമനറ  സക്ലെയനിമുകേള്  മഭാറനിനല്കുനതനിനറ  നനിലെവനിൽ

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  2  ലെക്ഷന്റിം

രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 147)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

19-3-2021  തതീയതനിയനിസലെ  ജനി.  ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2595/2021/ധന.  പകേഭാരന്റിം  

'99-34-3-മറനിനങ്ങള്'  എന ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗതനിലൂസടെ  ₹ 1,50,000

അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി- സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2062-00-103-99―കകേരള കലെഭാകേഭായുക  , 1998

02―കവതനന്റിം

ഇഹൗ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  30  ലെക്ഷന്റിം രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി

ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 148)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

24-3-2021  തതീയതനിയനിസലെ  ജനി.  ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2803/2021/ധന.  പകേഭാരന്റിം  

 ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗതനിലൂസടെ ₹ 1,00,000  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി- സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)
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ശനിപഭാര്ശ

04- 2―യഭാതഭാബത  -  സലെന്റിംമഭാറബത

04- 4―അവധനി യഭാതഭാനുകൂലെഭ്യന്റിം

കലെഭാകേഭായുക, ഉപകലെഭാകേഭായുക, രജനിസഭാര്, സഡപപ്യൂട്ടേനി രജനിസഭാര് എനനിവര്ക്കറ അവധനി
യഭാതഭാനുകൂലെഭ്യന്റിം,സലെന്റിംമഭാറബത എനനിവ നല്കുനതനിനറ നനിലെവനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം
പരഭ്യഭാപ്തമല്ലെഭാതതനിനഭാല്  04-2  എന  ശതീര്ഷകേതനില്  2  ലെക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  04-4  എന
ശതീര്ഷകേതനില്  1.7  ലെക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 149)
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

അധനികേ തുകേ  അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില്ലെ

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി- സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2062-00-103-99 ―കലെഭാകേഭായുക  , 1998

21-1―വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങല്

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  തുകേ  ഒനന്റിം  വകേയനിരുതഭാതതനിനഭാല്  35 ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 150)
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പുതനിയ വഭാഹനങ്ങള് വഭാങ്ങുനതറ  തല്ക്കഭാലെകതക്കറ കവണഭാസയനറ തതീരുമഭാനനിച്ചനി
ട്ടുളതനിനഭാല് തുകേസയഭാനന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി- സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2062-00-103-99 ―കലെഭാകേഭായുക  , 1998

21-2―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

വഭാഹനങ്ങളുസടെ  കേഭാലെപഴക്കന്റിം  കേഭാരണതഭാല്  അറകുറപണനികേള്ക്കറ  കൂടുതല്  തുകേ
സചലെവഭാകുനതനിനഭാല് നനിലെവനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള വനിഹനിതന്റിം പരഭ്യഭാപ്തമസല്ലെനറ സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഇഹൗ ശതീര്ഷകേതനില് 96,000 രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 151)
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സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

തുകേസയഭാനന്റിം  അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില്ലെ

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് വനിജനി- സനി3/207/2020-വനിജനി. തതീയതനി 3-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2056-00-001-98―ജയനിലുകേള് നവതീകേരനിക്കുനതനിനറ 

സന്റിംസഭാനസത  ജയനിലുകേകളയുന്റിം  കകേഭാടെതനികേകളയുന്റിം  ബനനിപനിചള  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിന്റിംഗറ  സഭാപനിക്കുനതനിനറ  നനിലെവനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്ത
മഭായതനിനഭാല്  ഈ   ശതീര്ഷകേതനില്  5.92  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 152)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സന്റിംസഭാനസത  ജയനിലുകേകളയുന്റിം  കകേഭാടെതനികേകളയുന്റിം  ബനനിപനിക്കുന  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിന്റിംഗറ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം സഭാപനിക്കുനതനിനറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേയറ
പുറസമ  3,48,09,000  രൂപ അഡതീഷണല് ഓതസസറകസഷന മുകഖന ലെഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണറ.
(ഉതരവറ ജനി. ഒ. (ആര്റനി.) നമ്പര് 7065/2020/Fin. dated 2-12-2020 Rs. 3,00,00,000
& G.O.(Rt) No. 7230/2020/Fin. dtd. 11-12-2020 Rs. 48,09,000)

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  ബനി2/1/2021/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 25-5-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2056-00-101-99―ജയനിലുകേള്

05-1―സവളക്കരന്റിം

തടെവകേഭാരുസടെ ബഭാഹുലെഭ്യന്റിം നനിമനിതന്റിം ജയനിലുകേളനില് സവളതനിസന ഉപകഭഭാഗന്റിം വളസര
കൂടുതലെഭായതനിനഭാല്  സവളക്കരന്റിം  ഇനതനില്  കൂടുതല്  തുകേ  ആവശഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  2  കകേഭാടെനി രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 153)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2056-00-101-99 ജയനിലുകേള് 05 1-സവളക്കരന്റിം എന ശതീര്ഷകേതനില് 2,50,00,000
രൂപ  ലെഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യസപട്ടുസകേഭാണറ
സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം 29-3-2021-സലെ സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 3142/2021/ധന.
ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  2,87,92,000  രൂപ  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച്ചറ  നല്കുകേയുന്റിം
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സചയനിരുന.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  സസനട്രെല്  ജയനിലെനില്  സവളക്കരന്റിം  ഇനതനില്
നനിലെവനിലുണഭായനിരുന  കുടെനിശ്ശേനികേ  (2,87,91,857  രൂപ)  കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയുസടെ
ഒറതവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിയനില് ഉള്സപടുതനി തതീര്പഭാക്കനിയനിരുന.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/1/2021/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 25-5-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2056-00-101-99―ജയനിലുകേള്

34-3―മറനിനന്റിം

തടെവകേഭാരുസടെ  കവതനന്റിം,  ചനികേനിതഭാ  സചലെവറ,  മരുനനിസന  വനിലെയനിലുണഭാകുന
വര്ദനവറ  എനനിവ  കേണക്കനിസലെടുക്കുകമ്പഭാള്  നനിലെവനിസലെ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  3  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 154)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2056-00-101-99  ജയനിലുകേള്  34-3-മറനിനന്റിം  എന ശതീര്ഷകേതനില്  4  കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  അഡതീഷണല്  ഓതസസറകസഷന  മുകഖന  ലെഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണറ.  (ഉതരവറ
ജനി.  ഒ.  (ആര്.റനി)  നമ്പര്  6793/2020/Fin.  dated  22-11-2020  Rs.  2,00,00,000  &
G.O.  (Rt.)  No.  338/2021/Fin.  dated  13-1-2021  Rs.  2,00,00,000  പസ്തുത  തുകേ
പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുണഭായനി)

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  ബനി2/1/2021/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 25-5-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2056-00-101-99―ജയനിലുകേള്

45―പനി  .  ഒ  .   എല്  .

ജയനിലുകേളനിസലെ ഒഹൗകദഭ്യഭാഗനികേ ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുന്റിം തടെവകേഭാരുസടെ ആശുപതനി,  കകേഭാടെതനി
യഭാതകേള്ക്കുന്റിം ജയനില് വഭാഹനന്റിം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാലുന്റിം ചനിലെ ജയനിലുകേളനില് കേഭാര്ഷനികേ
ആവശഭ്യതനിനഭായനി ട്രെഭാകറുന്റിം സജ.സനി.ബനി.യുന്റിം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാലുന്റിം ഇനന ഇനതനില്
കൂടുതല്  സചലെവറ  വരുനതഭായനി  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇനന
വനിലെയനിലുണഭാകുന ഗണഭ്യമഭായ വര്ദനവറ   കൂടെനി  കേണക്കനിസലെടുതറ  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
20  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 155)
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2056-00-101-99 ജയനിലുകേള് 45-പനി.ഒ.എല്. എന ശതീര്ഷകേതനില് 13-1-2021-സലെ
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.) നമ്പര്  310/2021/ധന. ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 20 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
അഡതീഷണല്  ഓതസസറകസഷന  മുകഖന  ലെഭഭ്യമഭാക്കുകേയുന്റിം  പസ്തുത  തുകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/1/2021/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 25-5-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2056-00-101-99―ജയനിലുകേള്

56―ഭക്ഷണവന്റിം ധനസഹഭായവന്റിം

തടെവകേഭാരുസടെ  കറഷന  സമ്പ്രദഭായന്റിം  പുനനഃസഭാപനിച്ചനിട്ടേനില്ലെഭാതതനിനഭാല്   തനികവണനി,
സസസപ്ലെെകകേഭാ,  കഹഭാര്ട്ടേനികകേഭാര്പറ,  മതഭ്യസഫഡറ,  മനില്മ,  ഗഭ്യഭാസറ  ഏജനസനി  തുടെങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനന്റിം സക്രഡനിററ  വഭ്യവസയനില് സഭാധനങ്ങള് വഭാകങ്ങണനിവരുനസവനതുന്റിം
തടെവകേഭാരുസടെ  ബഭാഹുലെഭ്യവന്റിം  ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളുസടെയുന്റിം  മറ്റു  നനികതഭ്യഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളുസടെയുന്റിം  വനിലെയനിലുണഭാകുന  വര്ദനവറ   എനനിവയുന്റിം  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള്
നനിലെവനിസലെ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 3 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 156)
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2056-00-101-99-ജയനിലുകേള്  56―ഭക്ഷണവന്റിം  ധനസഹഭായവന്റിം  എന ശതീര്ഷകേതനില്
സമനിതനി  3  കകേഭാടെനി  രൂപ ശനിപഭാര്ശ സചയനിരുനസവങനിലുന്റിം  അപതതീക്ഷനിതമഭായനി  കകേഭാവനിഡറ
മഹഭാമഭാരനി  പടെര്ന  സഭാഹചരഭ്യതനില്  ജയനിലുകേളനില്  തടെവകേഭാരുസടെ  ബഭാഹുലെഭ്യന്റിം
കുറയ്കക്കണനിവനതനിനഭാല്  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിനറ  പുറകമ  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി  വനനില്ലെ.  ആയതനിനഭാല്  അധനികേ
തുകേയഭായനി സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/1/2021/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 25-5-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2056-00-101-97-10―ജയനിലുകദഭ്യഭാഗസരുസടെ പരനിശതീലെനന്റിം

ദക്ഷനിണ  കമഖലെയനിസലെ  ജയനിലുകദഭ്യഭാഗസരുസടെ  പരനിശതീലെനതനിനുള  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഇഹൗ ശതീര്ഷകേതനില് 30  ലെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 157)

945/2021.
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2056-00-101-97-10―എന  ശതീര്ഷകേതനില്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  പകേഭാരന്റിം
അധനികേ  തുകേയറ  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുന  എങനിലുന്റിം  അധനികേ  തുകേ
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  ബനി2/1/2021/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 25-5-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2056-00-001-89―സസനട്രെല്  ജയനിലുകേളനിസലെ  സടെട്രെഭാ  കേമപ്യൂണനികക്കഷന  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
നടെപനിലെഭാക്കല്

Implementation  of  TETRA  Communication  System  in  Central  Prisons  
(Non-Plan)  എന  ശതീര്ഷകേതനില്  തുകേസയഭാനന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില്ലെ.  ആയതനിനഭാല്
ഇതനിനറ  1.3  കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 158)
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2056-00-001-89―സസനട്രെല്  ജയനിലുകേളനിസലെ  സടെട്രെഭാ  കേമപ്യൂണനികക്കഷന
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം നടെപനിലെഭാക്കല് എന ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുനതനിനഭായനി
സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം അധനികേ തുകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/1/2021/ആഭഭ്യന്തരന്റിം തതീയതനി 25-5-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-800-98―പസറ അക്കഭാദമനി സഹഭായധനന്റിം

35―മൂലെധന ആസനികേളുസടെ സഹഭായധനന്റിം

36―സഹഭായധനന്റിം ശമ്പകളതരന്റിം

മതീഡനിയ  അക്കഭാദമനിയുസടെ  അടെനിസഭാനസഹൗകേരഭ്യ  വനികേസനന്റിം,  പവര്തന
വനിപുലെതീകേരണന്റിം  എനനിവയഭായുള   ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല് ഇഹൗ ശതീര്ഷകേതനില്  2.5  കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 190)
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ആസഭാന  മനനിര  നനിര്മഭാണന്റിം  പദതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  2  കകേഭാടെനി  രൂപ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനിൽ  നതീക്കനിയനിരുപ്പുണഭായനിരുനതനിനഭാൽ  സബ്ജകറ  കേമനിറനിയുസടെ  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരന്റിം അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര് . തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-800-91―കകേരള സന്റിംസഭാന പതപവര്തകേ സപനഷന സതീന്റിം  -1993

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ  സചലെവറ  എനനിവ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  സപനഷന  കുടെനിശ്ശേനികേ  നല്കകേണതനിനഭാലുന്റിം,
സപനഷന വഭാങ്ങുനവരുസടെ എണന്റിം വര്ദനിച്ചതനിനഭാലുന്റിം  ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 191)
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സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ 5 കകേഭാടെനി രൂപയനിൽ അഞറ ഘട്ടേങ്ങളനിലെഭായനി 4.0163 കകേഭാടെനി രൂപ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന മുകഖന ധനവകുപറ  അനുവദനിച.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-800-89―പഗത്ഭ പതപവര്തകേര്ക്കറ കക്ഷമ പദതനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ  സചലെവറ  എനനിവ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  പതപവര്തകേ  സപനഷന  പദതനിയനില്
അന്റിംഗതസന്റിം  കനടെഭാസത  പതസഭാപനങ്ങളനില്  നനിനന്റിം  വനിരമനിച്ച  പമുഖ  വഭ്യകനികേള്ക്കുന്റിം
അവരുസടെ  ആശനിതര്ക്കുന്റിം  സപനഷന  നല്കുനതനിനറ  നനിലെവനിസലെ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
15  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 192)
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സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ 15  ലെക്ഷന്റിം രൂപയനിൽ അഞറ ഘട്ടേങ്ങളനിലെഭായനി  13.11  ലെക്ഷന്റിം

രൂപ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന മുകഖന ധനവകുപറ  അനുവദനിച.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-800-81― കകേരള സന്റിംസഭാന കനഭാണ് കജര്ണലെനിസറ സപനഷന സതീന്റിം   1999

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ  സചലെവറ  എനനിവ  സമനിതനി

പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  സപനഷന  വഭാങ്ങുന  പതപവര്തകകേതര

ജതീവനക്കഭാരുസടെ  എണന്റിം  വര്ദനിച്ചതനിനഭാലുന്റിം  സപനഷന  കുടെനിശ്ശേനികേ  നല്കകേണതനിനഭാലുന്റിം

നനിലെവനിസലെ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്  9.65  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 193)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  9.65  കകേഭാടെനി  രൂപയനിൽ  മൂനറ  ഘട്ടേങ്ങളനിലെഭായനി  6.4664

കകേഭാടെനി രൂപ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന മുകഖന ധനവകുപറ  അനുവദനിച.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-800-78―സർക്കഭാർ  സവബ്സസസറനിസന  രൂപതീകേരണവന്റിം  തപഭാല്  സർവ്വറനിസന

                             സമയനിനനനസുന്റിം 

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  സര്ക്കഭാര്

കസഭാഷഭ്യല്  മതീഡനിയ  സസല്  പവര്തനന്റിം  കേഭാരഭ്യക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുന്റിം  ഓഫതീസനിസന

അടെനിസഭാന സഹൗകേരഭ്യ വനികേസനതനിനുമഭായനി വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ പരഭ്യഭാപ്തമസല്ലെനറ

സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  1.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.  

(ഖണനികേ 194)
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ഈ ശതീര്ഷകേതനിൽ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള 200 ലെക്ഷന്റിം രൂപയനിൽ അവകശഷനിച്ചനിട്ടുള
61.13  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  സവബ്ലസറ്റുകേളുസടെ  പരനിപഭാലെനതനിനുന്റിം  മററ  പവൃതനികേള്
നടെപനിലെഭാക്കുനതനിനുന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ 4-3-2021 തതീയതനിയനിസലെ സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര്
2044/2021/ധന. പകേഭാരന്റിം  '2220-60-106-93  പുറസമയുള  പചഭാരണ  കേഭ്യഭാമ്പയനിനുകേള്'
ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം മുകഖന 1.1573 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിച.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-800-77―സുതഭാരഭ്യകകേരളന്റിം   -   ദൂരദർശനനിലുന്റിം ആകേഭാശവഭാണനിയനിലുന്റിം ഉള കഫഭാണ്  -
ഇന  -  കപഭാഗഭാന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന അടെനിസഭാനതനില് നഭാന്റിം മുകനഭാട്ടേറ
എന  സടെലെനിവനിഷന  പരനിപഭാടെനി  കൂടുതല്,  ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിസലെ  പകക്ഷപണ  സചലെവറ
കേണക്കനിസലെടുതറ  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  1.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 195)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

"നഭാന്റിം  മുകനഭാട്ടേറ”സടെലെനിവനിഷൻ  പരനിപഭാടെനിയുസടെ  നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം  സന്റിംകപഷണ
തനിനുമഭായനി  '2220-60-102-98 പനി.ആര്.ഡനി.  സഹഭായകേ കകേന്ദ്രന്റിം'  ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം
25  ലെക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം  '2220-60-102-99  ഇൻഫര്കമഷൻ സസകനഴറ'  ശതീര്ഷകേതനിൽനനിനന്റിം
25  ലെക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  ഉള്സപസടെ  ആസകേ  50  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  25-3-2021  തതീയതനിയനിസലെ
സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര്2936/2021/ധന. പകേഭാരന്റിം ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം മുകഖന അനുവദനിച.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-800-69―കേലെഭാസഭാന്റിംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രന്റിം  ,   നപ്യൂഡല്ഹനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്
രഭാജഭ്യതലെസഭാനതറ  കകേരളതനിസന  കേലെഭാസഭാന്റിംസഭാരനികേ  പവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്
സസവവനിധഭ്യമഭാര്ന രതീതനിയനില് അവതരനിപനിക്കുവഭാന ഇഹൗ ശതീര്ഷകേതനില്  15  ലെക്ഷന്റിം രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി
ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 196)
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കകേഭാവനിഡറ-19-സന  പശ്ചഭാതലെതനിൽ  നപ്യൂഡല്ഹനിയനിൽ  സപഭാതുപരനിപഭാടെനികേള്
നടെത്തുവഭാൻ  സഭാധനിക്കഭാതതനിനഭാൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിൽ  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-110-99―പുസകേ പസനിദതീകേരണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനില്  പുതനിയ  പവൃതനികേള്  ഏസറടുതറ  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനറ  ഇഹൗ  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
8 ലെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 197)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനിൽ  23-11-2020  തതീയതനിയനിസലെ  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  6817/
2020/ധന പകേഭാരന്റിം 8 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-106-93―പുറസമയുള പചഭാരണ കേഭ്യഭാമ്പയനിനുകേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനില് പുറകമ നടെതനിവരുന പചഭാരണ സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള് മനികേവറ രതീതനിയനില്
ആവനിഷരനിക്കുവഭാനുന്റിം  സഭാധഭ്യതകേള്  പകയഭാജനസപടുത്തുവഭാനുന്റിം  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്   ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
2  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 198)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

കകേഭാവനിഡറ-19 സന പശ്ചഭാതലെതനിലുള  നനിയനണങ്ങള് നനിലെവനിലുണഭായനിരുനതനിനഭാൽ
വനിപുലെമഭായ കേഭ്യഭാമ്പയനിനുകേളുന്റിം പദതനി പവര്തനങ്ങളുന്റിം നടെതഭാനഭാകേഭാത സഭാഹചരഭ്യതനിൽ
ഈ ശതീര്ഷകേതനിൽ അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)
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ശനിപഭാര്ശ

2220-60-101-98―പചരണ സഭാമഗനികേള്

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ  സചലെവറ  എനനിവ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  പുതനിയ  പവൃതനികേള്  ഏസറടുതറ
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനറ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല്  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  20  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 199)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനിൽ  23-11-2020  തതീയതനിയനിസലെ  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  6817/
2020/ധന പകേഭാരന്റിം 20 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-60-101-97-01―പരസഭ്യതനിനുള സചലെവകേള്  -  അച്ചടെനി മഭാധഭ്യമന്റിം

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ  സചലെവറ  എനനിവ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  പരസഭ്യ  ബനില്ലുകേളുസടെ  കപയ്സമനറ  കുടെനിശ്ശേനികേ,
ജനി.എസറ.ടെനി.   തുടെങ്ങനിയവ  ഒടുകക്കണതഭായനിട്ടുളതനിനഭാലുന്റിം  സര്ക്കഭാരനിസന  സസദനന്റിംദനിന
പവര്തനങ്ങള്ക്കുന്റിം  ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല്   ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  35  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 200)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2017  ജനുവരനി  മുതൽ  2019  മഭാര്ച്ചറ  വസരയുള  സടെൻഡര്/കനഭാൺ  സടെൻഡര്
പരസഭ്യങ്ങള് നൽകേനിയ വകേയനിസലെ കുടെനിശ്ശേനികേ നൽകുനതനികലെയറ ഫണറ ആവശഭ്യസപട്ടേതനിൻ
പകേഭാരന്റിം  ധനകേഭാരഭ്യ  വകുപറ  27-6-2020  തതീയതനിയനിസലെ  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
3915/2020/ധന  പകേഭാരന്റിം  25.4613  കകേഭാടെനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചനിരുന.  ടെനി  കേഭാലെയളവനിസലെ
ലെഭഭ്യമഭായ എല്ലെഭാ ബനില്ലുകേള്ക്കുന്റിം സപയ്സമനറ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണറ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)
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ശനിപഭാര്ശ

2220-01-105-98―വതീഡനികയഭാ കഡഭാക്കപ്യൂസമനറനി ചനിതങ്ങളുസടെ നനിര്മഭാണന്റിം

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ  സചലെവറ  എനനിവ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  സഹൗണറ  ബൂതറ
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം,  ഇനര്സനററ  കറഡനികയഭായറ  ആവശഭ്യമഭായ  സസവവനിധഭ്യമഭാര്ന  കപഭാഗഭാന്റിം,
സപഭാഡക്ഷന  എനനിവയുസടെ  സചലെവറ  കേണക്കനിസലെടുതറ,  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്   ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
1.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 201)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ ശതീര്ഷകേതനിൽ നടെപ്പു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത പദതനിയനിസലെ  6  പവൃതനികേള്
കൂടെനി നടെപഭാക്കുനതനിനറ 108.75 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി കവണനിവനതനിനഭാൽ '2220-60-
106-93  ഔട്ടേറ  കഡഭാര്  പബനിസനിറനി  കേഭ്യഭാമ്പയനിൻ'  ശതീര്ഷകേതനിൽ  നനിനന്റിം  78.6  ലെക്ഷന്റിം
രൂപയുന്റിം  '2220-60-106-94  വഭാര്തഭാവനിതരണ  വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസവന്റിം  കേമപ്യൂണനികക്കഷനുന്റിം'
ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം 20 ലെക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം '2220-60-102-98 പനി.ആര്.ഡനി. സഹഭായ കകേന്ദ്രന്റിം'
ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം 10.15 ലെക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം ഉള്സപസടെ 108.75 ലെക്ഷന്റിം രൂപ 19-3-2021
തതീയതനിയനിസലെ സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)  നമ്പര് 2585/2021/ധന.  പകേഭാരന്റിം ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം മുകഖന
അനുവദനിച്ചറ ഉതരവഭായനിട്ടുണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2220-01-001-96―പകതഭ്യകേ സപഭാതുജന സമ്പർക്ക കമളകേള് സന്റിംഘടെനിപനിക്കുനതനിനറ

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ  എനനിവ സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനില്  സര്ക്കഭാരനിസന  ഫഭാഗ്ഷനിപറ  പദതനി  മനികേവറതഭാക്കുനതനിനറ  ഇഹൗ
ശതീര്ഷകേതനില്  2.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.  

(ഖണനികേ 202)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

കകേഭാവനിഡറ-19-സന പശ്ചഭാതലെതനിലുള നനിയനണങ്ങള് നനിലെവനിലുണഭായനിരുനതനിനഭാൽ
വനിപുലെമഭായ  കേഭ്യഭാമ്പയനിനുകേളുന്റിം  പദതനി  പവര്തനങ്ങളുന്റിം  നടെതഭാനഭാകേഭാത
സഭാഹചരഭ്യതനിൽ ഈ ശതീര്ഷകേതനിൽ അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)
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ശനിപഭാര്ശ

2220-01-001-95―നപ്യൂസറ ഗനിഡനിസന   സന്റിംകയഭാജനിത വനികേസന പദതനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ എനനിവ സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനില് കൂടുതല് കേണനറ എഡനിറര്മഭാരുസടെ കസവനന്റിം ആവശഭ്യമഭാസണനറ സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇഹൗ ശതീര്ഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 203)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

'2260-60-103-99  പസറ സഫസനിലെനിറതീസറ ശതീര്ഷകേതനിൽ'  നനിനന്റിം  15  ലെക്ഷന്റിം രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിൽ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ധനകേഭാരഭ്യ
വകുപനിനറ ഫയൽ സമര്പനിസച്ചങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിച്ചനില്ലെ. 

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

4220-60-101-64―ടെഭാകഗഭാര് തനികയററനിസന നവതീകേരണന്റിം

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ സചലെവറ  എനനിവ സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച്ചതനിസന
അടെനിസഭാനതനില് ടെഭാകഗഭാര് തനികയററനിസന സസദനന്റിംദനിന പവര്തനങ്ങള്ക്കുന്റിം തനികയററനിസന
പവര്തനന്റിം കേഭാരഭ്യക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുന്റിം ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  2.4  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 204)

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

കകേഭാവനിഡറ-19  മൂലെമുണഭായ  പതനിസനനികേള്മൂലെന്റിം  പുതനിയ  പവര്തനികേസളഭാനന്റിം
നടെപഭാക്കഭാൻ  കേഴനിയഭാതതറ  സകേഭാണറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിൽ  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില്ലെ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി2/10/2020/ഐ.പനി.ആര്.  തതീയതനി 28-6-2021)

ശനിപഭാര്ശ

18 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനുള അവഭാര്ഡറ തുകേയുന്റിം എൽ.എ.ആര്. കകേഭാടെതനി
വനിധനി  പകേഭാരമുള  നഷ്ടപരനിഹഭാരന്റിം  അനുവദനിക്കുനതനിനുന്റിം  കവണനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിൽ
257.3010038  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 205)

945/2021.
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സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

തനിരുവനന്തപുരന്റിം അന്തഭാരഭാഷഭാ വനിമഭാനതഭാവള വനികേസനതനിനറ 257.30 കകേഭാടെനി രൂപ
വകേയനിരുത്തുവഭാൻ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയനിരുനസവങനിലുന്റിം  ഭൂമനി  ഏസറടുതതുമഭായനി
ബനസപട്ടേ  എൽ.എ.ആര്.  കകേസുകേളനിൽ  കകേഭാടെതനി  വനിധനി  പകേഭാരന്റിം  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി
നൽകകേണ  3.17  കകേഭാടെനി  രൂപ  മഭാതകമ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
അനുവദനികക്കണതഭായനി വനനിട്ടുള.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഡനി2/205/2020/ഗതഭാ.  തതീയതനി 8-6-2021)

ഭഭാഗന്റിം   - 2

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ   റനികപഭാര്ട്ടേനില്  205  സപഭാതു ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം സൃഷ്ടനിച്ചറ  തുകേ
വകേയനിരുത്തുനതനിനുള  3  ശനിപഭാര്ശകേളുമഭാണുണഭായനിരുനതറ.  അതനില്  58  ശനിപഭാര്ശകേള്ക്കുള
മറുപടെനി സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലെഭനിച. 147 ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുന്റിം പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം സ സൃഷ്ടനിച്ചറ
തുകേ വകേയനിരുത്തുനതനിനുള 3 ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുന്റിം ഇനനിയുന്റിം മറുപടെനി  ലെഭനിക്കഭാനുണറ.

സര്ക്കഭാരനില്നനിനന്റിം  മറുപടെനി  ലെഭനിച്ചനിട്ടേനില്ലെഭാത  ശനിപഭാര്ശകേസള  സന്റിംബനനിച്ച
വനിവരങ്ങളഭാണറ ചുവസടെ കചര്തനിട്ടുളതറ:

ശനിപഭാര്ശ/ഖണനികേ നമ്പര് വകുപറ

5,  6,  7,  23,  46-50,  56,  58,  
62-65, 113, 171-177

നനിയമ (പഭാര്ലെ.) വകുപറ

12 സപഭാതുഭരണ (ഏകകേഭാപനന്റിം) വകുപറ

18, 19 ആസൂതണ സഭാമ്പതനികേകേഭാരഭ്യ (ഡനി) വകുപറ

20, 21 ആസൂതണ സഭാമ്പതനികേകേഭാരഭ്യ (ബനി)വകുപറ

 പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം (i) ഉകദഭ്യഭാഗസ ഭരണപരനിഷഭാര (എ.ആര്. 13) വകുപറ 

24-45,  51,  53-55,  57,  59-61,
പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം (ii)

ആഭഭ്യന്തര (സനി) വകുപറ

52 ഉകദഭ്യഭാഗസ ഭരണപരനിഷഭാര (എ.ആര്. 12) വകുപറ 
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67, 68 ഇലെക്ഷന (അക്കഹൗണറസറ ) വകുപറ

71-112, 114-138 ആഭഭ്യന്തര (ഇ) വകുപറ

159-165 ഉനതവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ (എച്ചറ) വകുപറ

178-179 ഉകദഭ്യഭാഗസ ഭരണ പരനിഷഭാര (ഔകദഭ്യഭാഗനികേ ഭഭാഷഭാ)
വകുപറ

180 സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

181-189 ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ വകുപറ

പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം (iii) വനിജനിലെനസറ (സനി ) വകുപറ

പനിണറഭായനി വനിജയന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2021  ജൂലലെ 5. സബ്ജകറ കേമനിറനി XIV.


