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 ഘടെന

സചയർമഭാന് :  

  ശതീ. എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന് മഭാസ്റ്റര്
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം എസസക്സെെസന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എക്സെെറ   -   ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള  : 

ശതീ. സകേ. രഭാജന്, (എക്സെെറ-ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം) 
റവനന്യൂവന്റിം ഭവന നനിർമഭാണവന്റിം വകുപ്പുമനനി. 

ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന്, (എക്സെെറ-ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം) 
കേഭായനികേവന്റിം വഖഫന്റിം ഹജറ തതീര്ത്ഥഭാടെനവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശതീ. എന്. സകേ. അക്ബര്

ശതീ. പനി. ബഭാലെചന്ദ്രന്               

ശതീമതനി കേഭാനതനില് ജമതീലെ                 

ശതീ. എ. സനി. സമഭായതീന്   

ശതീ. വനി. സകേ. പശഭാന്തറ                                           

ശതീ. കറഭാജനി എന്റിം. കജഭാണ്                      

ശതീ. പനി. ഉബബദുള്ള  

ശതീ. ടെനി. സജ. വനികനഭാദറ  

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി
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ശതീ. കജഭാമനി സകേ. കജഭാസഫറ, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ

കേമനിറനി  IX-സന  സചയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടെക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന. 

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ
കേമനിറനി  IX-സന  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020  മഭാര്ച്ചറ  2-ാം  തതീയതനി  സഭയനില്
സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം
ലെഭഭ്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി  കസ്റ്റററസമന്റുകേള  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
സചയ. 

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ   രണ്ടറ  ഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.  ഒനഭാന്റിം ഭഭാഗതറ  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനില്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനന്റിം  മറുപടെനി  ലെഭനിച്ച  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
സസ്വതീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേളുന്റിം  രണ്ടഭാന്റിം  ഭഭാഗതറ  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനന്റിം  മറുപടെനി  ലെഭനിക്കഭാത
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ വനിവരങ്ങളുന്റിം കചര്തനിരനിക്കുന. 

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

എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന് മഭാസ്റ്റര്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയർമഭാന്,
2021 ജൂണ് 30. സബ്ജകറ കേമനിറനി IX.



റനികപഭാര്ട്ടേറ

   ഭഭാഗന്റിം   - I 

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ
കേമനിറനി  IX-സന  5-ാം  മതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  മറുപടെനി  ലെഭനിച്ച  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച്ച
നടെപടെനികേളുന്റിം. 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXI―ഭവന നനിര്മഭാണന്റിം

ശനിപഭാര്ശ 

2216-80-101-99―(നനിര്മനിതനി കകേന്ദ്രങ്ങള)

നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രതനിനറ  കേതീഴനില്,  ബഡ്ജറനില്   ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന
കേഭാസര്കഗഭാഡെറ,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലകേളനില്  പുതനിയ  കേലെവറ  ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനന്റിം  സകേസനിക്കനിസന
കേഭ്യഭാമ്പസറ  നവതീകേരണ  പവര്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  നനിലെവനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില്  2.10  കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 5)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സന്റിംസഭാന  നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രതനിസന  2216-80-101-99
ശതീര്ഷകേതനില് വനിവനിധ പദ്ധതനികേളക്കറ വകേയനിരുതനിയ 710 ലെക്ഷന്റിം രൂപയനില് 242 ലെക്ഷന്റിം
രൂപയുസടെ  3  പദ്ധതനികേളക്കറ  ഭരണഭാനമതനി  നല്കുകേയുന്റിം,  ആയതറ  പകേഭാരന്റിം  തുകേ
അനവദനിക്കുനതനിനള്ള  സപഭാകപഭാസലുകേള  ധനകേഭാരഭ്യ  വകുപനിസന  പരനിഗണനയനിലുമഭാണറ.
കകേഭാവനിഡെറ  പശഭാതലെതനില്  സന്റിംസഭാന  നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രതനിസന  2216-80-101-99
ശതീര്ഷകേതനില്  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  2  പദ്ധതനികേളുസടെ  ഭരണഭാനമതനി
സപഭാകപഭാസലുകേള  സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ  പദ്ധതനികേളഭായതനിനഭാല്  വര്ക്കനിന്റിംഗറ  ഗ്രൂപറ  കയഭാഗന്റിം
നനിരഭാകേരനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  മററ 2 പദ്ധതനികേളുസടെ സപഭാകപഭാസലുകേള സഭാപനന്റിം സമര്പനിച്ചനിട്ടേനില്ല. 

സന്റിംസഭാന  നനിര്മനിതനികകേന്ദ്രതനിസന  മുന്  വര്ഷസത  യഥഭാര്ത്ഥ  സചലെവകേളുമഭായനി
തഭാരതമഭ്യസപടുത്തുകമ്പഭാള  പരഭ്യഭാപ്തമഭായ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭാണറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  വനിവനിധ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതറ.   2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  2216-80-101-99  ശതീര്ഷകേതനില് അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായ  710
ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  സന്റിംസഭാന  നനിര്മനിതനികകേന്ദ്രന്റിം  ഇതുവസര  വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടേനില്ലഭാത
സഭാഹചരഭ്യതനില്  പദ്ധതനികേളുസടെ  മുന്ഗണനഭാ  ക്രമന്റിം  നനിശയനിച്ചറ  നനിര്വ്വഹണന്റിം  നടെതനി



ബഡ്ജറനിസലെ  പദ്ധതനികേളക്കറ  ടെനി  വനിഹനിതതനില്  നനിനന്റിം  സചലെവറ  വരുതഭാവനതഭാണറ.
നടെപറ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച്ച  കശഷന്റിം  അധനികേ
ധനഭാനമതനിക്കുള്ള സപഭാകപഭാസല് ലെഭനിക്കുകേയഭാസണങനില് ആയതറ പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ എന
കൂടെനി സമനിതനിസയ അറനിയനിക്കുന.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് HSG-A3/29/2020/HSG, തതീയതനി 18-11-2020) 

ശനിപഭാര്ശ 

2216-80-103-99-(01)

(01)36―(സഹഭായധനന്റിം) - ശമ്പകളതരന്റിം 

ദുര്ബലെ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  പഭാര്പനിടെ  പദ്ധതനി  നടെപനിലെഭാക്കനിയതനിലുള്ള  കേമനി
നനികേത്തുനതനിനറ  നനിലെവനിലുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  1.1435  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 6)

സസ്വതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  2216-80-103-99-(01)-36-NV  ശതീര്ഷകേതനില്
നടെപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനവദനിച്ച 0.8565 കകേഭാടെനി രൂപ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലെവഴനിച്ചനിട്ടേനില്ല.
തുകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  സചലെവഴനിച്ചതനിന  കശഷന്റിം  കബഭാര്ഡെറ  ഇകപഭാള  അഭനിമുഖതീകേരനിച
സകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന സഭാമ്പതനികേ പതനിസനനി തരണന്റിം സചയ്യുനതനിനഭായനി സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ  1.1435  കകേഭാടെനി  രൂപ  നനിലെവനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനിനറ  പുറകമ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി ഉചനിത മഭാര്കഗ്ഗേന അനവദനിക്കഭാവനതഭാണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് HSG-A3/29/2020-HSG, തതീയതനി 21-4-2021) 

ശനിപഭാര്ശ

4216-80-201-98―(ഉകദഭ്യഭാഗസകേളുസടെ പഭാര്പനിടെന്റിം 60% കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്റിം) 

കേഭാസര്കഗഭാഡെറ  ജനില്ലനിയനിസലെ കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടെറ  വര്ക്കനിന്റിംഗറ  വനിമന്സറ  കഹഭാസ്റ്റല് പദ്ധതനി
നടെപനിലെഭാക്കുനതനിനറ  നനിലെവനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ്തമല്ലഭാതതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില് 7 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്7)



   സസ്വതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  4216-80-201-98-PV  ശതീര്ഷകേതനില്  നടെപറ

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനവദനിച്ച  5.63  കകേഭാടെനി  രൂപ  (ഗഭാനനിനഗര് വര്ക്കനിന്റിംഗറ  വനിമന്സറ

കഹഭാസ്റ്റലെനിനറ കവണ്ടനി അനവദനിച്ചതറ)  റനിലെതീസറ സചയറ നല്കുനതനിനള്ള നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിച്ചറ

വരുന.  ടെനി തുകേ ചനിലെവഴനിച്ചതനിന കശഷന്റിം അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിംവരുന സഭാഹചരഭ്യതനില്

ഉചനിത മഭാര്കഗ്ഗേന അനവദനിക്കഭാവനതഭാണറ.

(സര്ക്കഭാര് കേതറ നമ്പര് HSG-B2/40/2020-HSG, തതീയതനി 21-4-2021) 

ശനിപഭാര്ശ

4216-80-201-96 ―(കേടെകേന്റിംപള്ളനി റവനന്യൂ ടെവര് പദ്ധതനി) 

കേടെകേന്റിംപള്ളനി  റവനന്യൂ  ടെവര്  പദ്ധതനിക്കഭായനി  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്

അനവദനിച്ചനിരുന  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  സചലെവഴനിച്ചതഭായനി  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷനിച.

നനിര്മഭാണ പവൃതനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിച വരുനതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില്

4 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 8) 

സസ്വതീകേരനിച്ച നടെപടെനി 

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  4216-80-201-96-PV  ശതീര്ഷകേതനില്  G.O.(Rt.)

No.4033/2020-Fin dated 2-7-2020, G.O.(Rt.) No.5913/2020-Fin., dated 14-10-2020

എനതീ  ഉതരവകേള പകേഭാരന്റിം  2  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേ ധനഭാനമതനിയനിലൂസടെ  അനവദനിക്കുകേയുന്റിം,

11-8-2020-സലെ സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 25/2020 ഭവനന്റിം, 19-11-2020-സലെ 44/2020/ഭവനന്റിം

നമ്പര്  എനതീ  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവകേള  പകേഭാരന്റിം  കേടെകേന്റിംപള്ളനി  റവനന്യൂ  ടെവര്  പദ്ധതനിയറ

1  കകേഭാടെനി രൂപ വതീതന്റിം റനിലെതീസറ സചയ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  അനവദനിച്ച തുകേയുസടെ വനിനനികയഭാഗ

സര്ട്ടേനിഫനിക്കററ സഹനിതന്റിം വനിശദമഭായ സപഭാകപഭാസല് ലെഭഭ്യമഭാക്കുന മുറയറ ടെനി പദ്ധതനിയറ തുകേ

അനവദനിക്കുന കേഭാരഭ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണറ. 



ഭഭാഗന്റിം   - II

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച  5-ാംമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  കടെക്കണ്
കസ്റ്റററസമനറ ലെഭനിക്കഭാത ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ വനിവരങ്ങള  

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വകുപറ ശനിപഭാര്ശകേള/ ഖണനികേകേള

XXI ഭവന നനിര്മഭാണന്റിം 1, 2, 3, 4, 9

XXII നഗരവനികേസനന്റിം 10 മുതല് 25 വസര

XXV
പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗേ/മറ

പനികനഭാക്ക നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങള
എനനിവരുസടെ കക്ഷമന്റിം

26 മുതല് 35 വസര

XXXV പഞഭായതറ 36 മുതല് 43 വസര

XXXVI ഗഭാമവനികേസനന്റിം 44 മുതല് 52 വസര

കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച
ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം  236(5)  പകേഭാരന്റിം  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  വകുപറ  സസ്വതീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള  അടെങ്ങുന റനികപഭാര്ട്ടേറ
അതതറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷഭാവസഭാനകമഭാ  അതുകേഴനിഞ്ഞുള്ള  സഭഭാ  സകമളന  കേഭാലെകതഭാ
സമനിതനി സചയര്മഭാന് സഭയനില് സമര്പനികക്കണ്ടതഭാണറ,  ഏസതങനിലുന്റിം ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള
മറുപടെനി  വകുപറ  അയചതനനിട്ടേനില്ലഭാസയങനില് അതനിനള്ള കേഭാരണന്റിം ബനസപട്ടേ വകുപ്പുമനനി
ആക്ഷന്  കടെക്കണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിച്ചറ  15  ദനിവസതനിനകേകമഭാ  അടുത  സഭഭാ
സകമളനഭാരന്റിംഭതനികലെഭാ ഏതഭാകണഭാ ആദഭ്യന്റിം അകപഭാള സഭയുസടെ കമശപ്പുറതറ വയ്കക്കണ്ടതഭാണറ. 

ആയതനിനഭാല്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  ഇനനിയുന്റിം  നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടേനില്ലഭാത  ശനിപഭാര്ശകേള  സന്റിംബനനിച്ച
വനിവരന്റിം  (ഭഭാഗന്റിം  II)  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിച്ചറ  15  ദനിവസതനിനകേകമഭാ  അടുത  സഭഭാ
സകമളന  കേഭാലെകതഭാ  ഏതഭാകണഭാ  ആദഭ്യന്റിം  അകപഭാള  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേള  ഡെനികലെ
കസ്റ്റററസമനറ  സഹനിതന്റിം  സഭയുസടെ  കമശപ്പുറതറ  വയ്കക്കണ്ടതഭാസണനറ  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന് മഭാസ്റ്റര്,
2021 ജൂൺ 30. സചയര്മഭാന്,

സബ്ജകറ കേമനിറനി IX.




