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അവതഭാരനികേ

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവന നനിര്മഭാണവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ
കേമനിറനി  IX-സന 1-4-2020  മുതല് 31-3-2021  വസരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  239-ാം
ചട്ടേതനിസന (1)-ാം ഉപചട്ടേന്റിം അനുസരനിചറ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

പതനിനഭാലഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  2019-2021  കേഭാലയളവനികലയ്ക്കുള്ള  സമനിതനി
രൂപതീകേരണന്റിം  598-ാം നമ്പര് ബുള്ളറനിന ഭഭാഗന്റിം-2  പകേഭാരന്റിം  2019  ജനുവരനി  7-ാം തതീയതനി
സചയര്മഭാന ഉളസപസടെ ആസകേ 11 അന്റിംഗങ്ങകളഭാസടെയഭാണറ നനിലവനില് വന്നതറ.

2020  ഏപനില്  1  മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  പരനിഗണനിച
വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ.

2020-21  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി  ആസകേ  2  കയഭാഗങ്ങള  കചര്ന.  ഇതനില്
19-8-2020-സല കയഭാഗന്റിം 2019-സല കകേരള വഖഫറ റൂളസറ (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 18/2019)-സന
സഭാധൂകേരണന്റിം,  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസല ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച  നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  നടെപടെനി  കസ്റ്റററസമന്റുകേള,
2020  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ,  2019-20  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടെകണ്  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  എന്നനിവയുന്റിം
പരനിഗണനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.

10-2-2021-സല  കയഭാഗന്റിം  2019-സല   കകേരള  മദ്രസഭാധര്യഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനി  പദ്ധതനി
എസറ. ആര്. ഒ. നമ്പര് 491/2019, 2019-സല കകേരള മദ്രസഭാധര്യഭാപകേ കക്ഷമനനിധനി ചട്ടേങ്ങള
എസറ.ആര്.ഒ.  നമ്പര് 492/19  എന്നനിവയുസടെ സഭാധൂകേരണന്റിം, 2014-15, 2016-17, 2017 -18,
2018-19, 2019-20, 2020-21  എന്നതീ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷങ്ങളനിസല ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി  കസ്റ്റററസമന്റുകേള,
2018-19,  2019 -20  എന്നതീ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷങ്ങളനിസല  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേലുള്ള  കേഭാലതഭാമസപതനികേ,  കുടുന്റിംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുസടെ  ശഭാകതീകേരണവന്റിം
വനിപുലതീകേരണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സസ്പെഷര്യല്  റനികപഭാര്ട്ടേറ,  സന്റിംസഭാനന്റിം  കനരനിടുന്ന
മഭാലനിനര്യപശ്നങ്ങളുന്റിം  മഭാലനിനര്യനനിര്മഭാര്ജനന്റിം  കേഭാരര്യക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള
സന്റിംബനനിച  സസ്പെഷര്യല്  റനികപഭാര്ട്ടേറ,  പളയദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  പവര്തനങ്ങളനികന്മേലുള്ള സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനികന്മേലുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടേറ  എന്നനിവയനിസല  നടെപടെനി  കസ്റ്റററസമന്റുകേള  എന്നനിവ
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം   2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേല് സപഭാതുവനിദര്യഭാഭര്യഭാസ വകുപനില്നനിനന്റിം സതളനിസവടുപറ നടെത്തുകേയുന്റിം സചയ.



7

സമനിതനി കയഭാഗങ്ങളനിസല ശരഭാശരനി ഹഭാജര്നനില 54.2 ശതമഭാനമഭായനിരുന. 

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  VII  അദ്ധര്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ തയഭാറഭാകനിയനിരനിക്കുന്നതറ.  അദ്ധര്യഭായന്റിം  I-ല്
സമനിതനി സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിവരങ്ങളുന്റിം അദ്ധര്യഭായന്റിം  II-ല്
സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച  ബനില്ലുകേളുസടെ  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം  അദ്ധര്യഭായന്റിം  III-ല്  സമനിതനി
പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം അദ്ധര്യഭായന്റിം IV-ല് നനിയമസഭഭാ
ചട്ടേന്റിം  235 A പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന സമനിതനി കയഭാഗന്റിം സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം അദ്ധര്യഭായന്റിം
V-ല്  നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  236(6)  പകേഭാരന്റിം  സഭയനില്  സമര്പനിച  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ വനിവരങ്ങളുന്റിം അദ്ധര്യഭായന്റിം  VI(എ)-ല്  2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസല
ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന
കടെകണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സന്റിംബനനിച  സന്റിംഗഹവന്റിം  ഉളസപടുന.  അദ്ധര്യഭായന്റിം  VI(ബനി)-ല്
ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിചറ  മുനവര്ഷങ്ങളനിലുള്ള  സമനിതനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അതനികന്മേല് സര്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച
കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെയുന്റിം  ഡെനികല  കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെയുന്റിം  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം  കചര്തനിരനിക്കുന.
അദ്ധര്യഭായന്റിം  VII-ല് സമനിതനിയുസടെ  പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അതനികന്മേല്
സര്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച  നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച  കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെ  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം
കചര്തനിരനിക്കുന.

കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

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

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

അദ്ധര്യഭായന്റിം   I

സമനിതനി സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള

1. 2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച  നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടെകണ്
റനികപഭാര്ട്ടേറ   19-8-2020-സല  കയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിചറ  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  2020  ആഗസ്റ്ററ
24-ാം തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

2. 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള കേഭാലയളവനിസല ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ 19-8-2020-സല
സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  2020  ആഗസ്റ്ററ  24-ാം തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം
സചയ.

അദ്ധര്യഭായന്റിം   II

സമനിതനി പരനിഗണനിച ബനില്ലുകേള

പസ്തുത കേഭാലയളവനില് ബനില്ലുകേള ഒനന്റിം പരനിഗണനിചനിട്ടേനില.

അദ്ധര്യഭായന്റിം    III

I. പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേള

പസ്തുത കേഭാലയളവനില് കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള ഒനന്റിം പരനിഗണനിചനിട്ടേനില.

II. എസറ. ആര്. ഒ. വനിജഭാപനങ്ങള

1. 2019-സല കകേരള വഖഫറ റൂളസറ (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 18/2019) 19-8-2020-സല
കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സഭാധൂകേരണന്റിം നല്കുകേയുന്റിം സചയ.

2.  2019-സല  കകേരള  മദ്രസഭാധര്യപകേ  കക്ഷമനനിധനി  പദ്ധതനി  (എസറ.ആര്.ഒ.  നമ്പര്
491/2019) 2019-സല കകേരള മദ്രസഭാധര്യഭാപകേ കക്ഷമനനിധനി ചട്ടേങ്ങള (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര്
492/2019)  എന്നനിവ  10-2-2021-സല  കയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  സഭാധൂകേരണന്റിം
നല്കുകേയുന്റിം സചയ.

അദ്ധര്യഭായന്റിം    IV

നനിയമസഭഭാചട്ടേന്റിം  235 എ  പകേഭാരന്റിം  കചര്ന്ന  സമനിതനി  കയഭാഗങ്ങള  സന്റിംബനനിച
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

പസ്തുത കേഭാലയളവനില് 235 (എ) പകേഭാരന്റിം കയഭാഗന്റിം  കചര്ന്നനിട്ടേനില.

932/2021.
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അദ്ധര്യഭായന്റിം   V

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

ക്രമ
നമ്പര്

ധനഭാഭര്യര്തന 
നമ്പര്

സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്

സഭയനില്
സമര്പനിച
തതീയതനി

1 XXI―ഭവനനനിര്മഭാണന്റിം 2018-19
കേഭാലതഭാമസ

പതനികേ
സഹനിതന്റിം

SW3/152/2019/സസസ.
കക്ഷമ.

 തതീയതനി 
9-10-2020

13-1-2021

2 XXI―ഭവനനനിര്മഭാണന്റിം 2019-20
കേഭാലതഭാമസ

പതനികേ
സഹനിതന്റിം

HSGP5/29/
2020-HSG 

തതീയതനി 20-1-2021

22-1-2021

അദ്ധര്യഭായന്റിം    VI

എ. 2020-21-സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസല  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  
സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  
കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗഹന്റിം

ആസകേ
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ

എണന്റിം

റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ള

മറുപടെനി ലഭനിച
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ
ഖണനികേ നമ്പര്

മറുപടെനി ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ
ഖണനികേ നമ്പര് 

മറുപടെനി
ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ
ആസകേ എണന്റിം

52 5, 6, 7, 8 1-4, 9-52 48

ബനി. ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിചറ  മുനവര്ഷങ്ങളനിലുള്ള
സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അതനികന്മേല് സര്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച
നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച  കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെയുന്റിം  കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളുസടെയുന്റിം
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സഭയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  ആക്ഷന  കടെകണ്
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  ഉളസപടെഭാത തഭാസഴെപറയുന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള
കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള  ബഹ.  വകുപ്പുമനനി  സഭയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  നടെപടെനി
കസ്റ്റററസമന്റുകേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
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2014-15  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

6216-80-190-99 ― കകേരള  കസ്റ്റററ  കപഭാലതീസറ  ഹഹൗസനിന്റിംഗറ  കേണ്സ്ട്രക്ഷന
കകേഭാര്പകറഷനുള്ള വഭായ്പകേള ഇഹൗ ശതീര്ഷകേതനില് പഭാന,  കനഭാണ് പഭാന ഇനങ്ങളനിലഭായനി
കകേഭാര്പകറഷന  സമര്പനിചനിരുന്ന  എലഭാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിലവനിസല ബജററ വനിഹനിതതനിനറ പുറസമ പഭാന ഇനതനില് 105.4 ലക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം കനഭാണ്
പഭാന  ഇനതനില്  1832.13  ലക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 19)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബജററ വനിഹനിതതനിനുള്ളനില് സചലവറ പരനിമനിതസപടുതനിയതനിനഭാല് അധനികേ വനിഹനിതന്റിം
അനുവദനികകണ്ട ആവശര്യന്റിം ഉണ്ടഭായനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഇ 4/191/2018/ ആഭര്യന്തരന്റിം, തതീയതനി 1-10-2020)

ശനിപഭാര്ശ

കകേരള  കപഭാലതീസറ  ഹഹൗസനിന്റിംഗറ  കേണ്സ്ട്രക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
ഉപകയഭാഗനിചറ  സസ്വന്തമഭായനി  യഭാസതഭാരുവനിധ ആസനികേളുന്റിം സഭാപനിക്കുന്നനില.  പസ്തുത വഭായ്പഭാ
തുകേ ഉപകയഭാഗനിചറ ആസൂതണ കബഭാര്ഡെറ  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുന്ന നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങള
പൂര്തതീകേരനിചറ കപഭാലതീസറ വകുപനിനറ സസകേമഭാറുകേയഭാണറ സചയ്യുന്നതറ.  ഇപകേഭാരന്റിം കപഭാലതീസറ
വകുപനിനുകവണ്ടനി  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങള  സചയസകേഭാടുക്കുന്നതനിനറ  കകേഭാര്പകറഷന
മുതലുന്റിം  പലനിശയുന്റിം  ഗഡുകളഭായനി  തനിരനിസകേ  ഒടുകണസമനള്ള  സര്കഭാര്  ഉതരവറ
കകേഭാര്പകറഷസന നനിലനനില്പനിസനതസന്ന ബഭാധനിക്കുന്നതഭാസണന്നറ സമനിതനി വതീക്ഷനിക്കുന.
ഇതുകൂടെഭാസത  കകേഭാര്പകറഷസന  സസദനന്റിംദനിന  സചലവന്റിം  ജതീവനകഭാരുസടെ  ശമ്പളന്റിം
ഉളസപസടെയുള്ള എലഭാ സചലവകേളുന്റിം കകേഭാര്പകറഷന സസ്വരൂപനിക്കുന്ന സൂപര്വനിഷന ചഭാര്ജറ
എന്ന ഫണ്ടനില് നനിന്നഭാണറ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതറ.  ഇഹൗ സഭാഹചരര്യതനില് കകേഭാര്പകറഷനറ
നനിലവനില്  "കലഭാണ്”  ശതീര്ഷകേതനില്  വകേയനിരുതനി  നല്കുന്ന  തുകേ  പുതനിയ
ശതീര്ഷകേതനില് ഗഭാനഭായനി അനുവദനിചറ ലഭനിക്കുന്നതനികലകറ നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 21)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കകേരള  കപഭാലതീസറ  ഹഹൗസനിന്റിംഗറ  ആനറ  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷനറ  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്ന കലഭാണ്  ശതീര്ഷകേതനില്  നഭാളനിതുവസര  അനുവദനിച  തുകേകേള ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുകേളുസടെ  ശതീര്ഷകേതനികലയറ  റതീ  കഭാസനിസസഫ  സചയതനിനുകശഷന്റിം  കകേഭാര്പകറഷനറ
ഗഭാനഭായനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  ഒരു  പുതനിയ  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനി അവസഭാന ഘട്ടേതനിലഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഇ 4/191/2018/ ആഭര്യന്തരന്റിം,  തതീയതനി 1-10-2020)

2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
ഒന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-102-99 ―അഗതനികേളക്കുള്ള സപൻഷൻ

അഗതനികേളക്കുള്ള കക്ഷമ സപനഷന നനിരകറ 800 രൂപയനില്നനിന്നറ 1,000 രൂപയഭായനി
വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതുന്റിം  സപനഷന  ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവന്റിം
കേഭാരണന്റിം നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല് ഇഹൗ ശതീര്ഷകേതനികലയറ
2,41,30,99,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 36)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-60-102-99  അഗതനികേളക്കുള്ള സപനഷന പദ്ധതനി ഇനതനില് അധനികേ തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയതനിനപകേഭാരന്റിം  2017  മഭാര്ചറ  വസരയുള്ള
സപനഷന  വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ  1291,37,60,585  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം  ആയതറ
പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 195/എഫറ.എന്റിം.2/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 12-3-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-102-98―കേര്ഷകേ സതഭാഴെനിലഭാളനി സപൻഷൻ

കേര്ഷകേ  സതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  പണന്റിം  അടെയ്ക്കുന്നവര്കറ  സപനഷന
വര്ദ്ധനിപനിച  നല്കുന്ന  കേഭാരര്യന്റിം  പരനിഗണനികണസമന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുതനി.  കേര്ഷകേ
സതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമസപനഷന  നനിരകറ  600  രൂപയനില്നനിന്നറ  1,000  രൂപയഭായനി
വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതുന്റിം  ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവന്റിം  കേഭാരണന്റിം
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നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനികലയറ
18,27,77,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 37)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-60-102-98―കേര്ഷകേ സതഭാഴെനിലഭാളനി  സപനഷന പദ്ധതനി ഇനതനില് അധനികേ
വനിഹനിതന്റിം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയതനിനപകേഭാരന്റിം  2017  മഭാര്ചറ
വസരയുള്ള  സപഷന  വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനറ  451,63,71,090  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം
ആയതറ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 195/എഫറ.എന്റിം.2/2016/ ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 12-3-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-102-97―കദശതീയ വഭാര്ദ്ധകേര്യകേഭാല സപൻഷൻ പദ്ധതനി

കദശതീയ വഭാര്ദ്ധകേര്യകേഭാല സപനഷന നനിരകറ 600 രൂപയനില്നനിന്നറ 1,000 രൂപയഭായനി
വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതുന്റിം ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന വര്ദ്ധനവന്റിം  75  വയസനിനറ
കമല്  പഭായമുള്ള  ഗുണകഭഭാകഭാകളകറ  1,500  രൂപയഭായനി  സപനഷന  വര്ദ്ധനിപനിചതുന്റിം
കേഭാരണന്റിം നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല് ഇഹൗ ശതീര്ഷകേതനികലയറ
17,20,51,47,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 38)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-60-102-97-കദശതീയ വഭാര്ദ്ധകേര്യകേഭാല സപനഷന പദ്ധതനി ഇനതനില് അധനികേ
വനിഹനിതന്റിം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയതനിന  പകേഭാരന്റിം  2017  മഭാര്ചറ
വസരയുള്ള സപനഷന വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ 2044,70,22,985 രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം
ആയതറ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 195/എഫറ.എന്റിം.2/2016/ ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 12-3-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2235-02-101-92―അന്റിംഗസസവകേലര്യമുള്ളവര്ക്കുന്റിം  മന്ദബുദ്ധനികേളക്കുമഭായുള്ള  പകതര്യകേ
സപനഷന പദ്ധതനി

കക്ഷമസപനഷന നനിരകറ 800 രൂപയനില്നനിന്നറ 1,000 രൂപയഭായനി വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതുന്റിം
ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവന്റിം  കേഭാരണന്റിം  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനികലകറ  40,16,46,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമനന്റിം മന്ദബുദ്ധനി എന്നതനിനറ പകേരന്റിം ഭനിന്നകശഷനികഭാര് എന്നറ
കചര്കഭാന വകുപറ ശദ്ധനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 39)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-02-101-92―അന്റിംഗസസവകേലര്യമുള്ളവര്ക്കുന്റിം  ഭനിന്നകശഷനികഭാര്കഭായുള്ള  പകതര്യകേ
സപനഷന പദ്ധതനി ഇനതനില് അധനികേ വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയതനിന പകേഭാരന്റിം  2017  മഭാര്ചറ മഭാസന്റിം വസരയുള്ള സപനഷന വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ
337,46,51,255  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം  ആയതറ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  സചലവഴെനിക്കുകേയുന്റിം
സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 195/എഫറ.എന്റിം.2/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 12-3-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-102-96―സഭാമൂഹര്യ  സരക്ഷനിതതസ്വ  പദ്ധതനിയനുസരനിചറ    50    വയസനിനുകമല്
പഭായമുള്ളവര്ക്കുള്ള സപനഷന പദ്ധതനി

കക്ഷമസപനഷന  നനിരകറ  800  രൂപയനില്  നനിന്നറ  1,000  രൂപയഭായനി
വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതുന്റിം  ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവന്റിം  കേഭാരണന്റിം
നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനികലകറ
14,87,69,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 40)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-60-102-96―അനപതറ   വയസനിനുകമല്  പഭായമുള്ളവര്ക്കുള്ള  സപനഷന
പദ്ധതനി ഇനതനില് അധനികേ വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയതനിന
പകേഭാരന്റിം 2017 മഭാര്ചറ വസരയുള്ള സപനഷന വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ 79,71,88,780 രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം ആയതറ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 195/എഫറ.എന്റിം.2/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 12-3-2020)

2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
രണ്ടഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

2216-05-053-97(01)―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം 

പദ്ധതനി  നടെതനിപനിനറ  നനിലവനിലുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  99  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 11)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2216-05-053-97  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  01-സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം
02-പകതര്യകേ  അറകുറപണനികേള  03-സസവദദ്യുതനി  സഭാമഗനികേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണന്റിം  ഉളസപസടെ
25,11,00,000  രൂപയഭായനിരുന  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം.  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനിസല
ആസകേ  സചലവറ  24,80,43,620  രൂപയഭാണറ.  01-ശതീര്ഷകേതനില്  1024  ലക്ഷന്റിം
രൂപയഭായനിരുന സചലവറ. 02-പകതര്യകേ അറകുറപണനികേള, 03-സസവദദ്യുതനി സഭാമഗനികേളുസടെ
സന്റിംരക്ഷണന്റിം എന്നതീ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് ബഡ്ജററ വനിഹനിതകതകഭാള സചലവറ അധനികേമഭായനി
വന്നനിട്ടുണ്ടറ.  പസ്തുത  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അധനികേരനികസപട്ടേ  തുകേ  അഡെതീഷണല്
ഓതസസറകസഷന  ആയനി  അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം  18-5-2018-സല  G.O.  (Rt.)  No.
4290/2018/Fin.  എന്ന ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം ഇഹൗ തുകേ സറഗുലസസറസറ സചയനിട്ടുള്ളതുമഭാകുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഇ 3/155/2019/സപഭാ.മ.വ.,  തതീയതനി 28-11-2019)

ശനിപഭാര്ശ

2216-05-053-94―നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരുസടെ  കഹഭാസ്റ്റലനിസന  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം    (  സനിവനിലുന്റിം ഇലകനികലുന്റിം  )

പദ്ധതനി നടെതനിപനിനറ നനിലവനിലുളള ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഇഹൗ
ശതീര്ഷകേതനില്  70  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 12)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതകതകഭാള  അധനികേമഭായനിവന്ന  സചലവകേളകറ  അധനികേ  തുകേ
അനുമതനി   അനുവദനിച.  പസസ്തുത  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അധനികേരനികസപട്ടേ  65,61,000
രൂപയറ റതീ-അകപഭാപനികയഷന സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചതനുസരനിചറ 18-5-2018-സല G.O.
(Rt.)  No.  4290/2018/Fin.   എന്ന  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  ഇഹൗ  തുകേ  സറഗുലസസറസറ
സചയനിട്ടുള്ളതഭാകുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഇ 3/155/2019/സപഭാ.മ.വ.,  തതീയതനി 28-11-2019)

ശനിപഭാര്ശ

4216-01-106-97―ടെനി ആനറ പനി സഷയര് സഡെബനിററ

സഷയര്  സഡെബനിററ  ടഭാനസ്ഫറനിനറ  മററ  ശതീര്ഷകേങ്ങളകറ  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
83.32 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 19)



15

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഇഹൗ  പദ്ധതനിയറ  1,40,000  രൂപ  അധനികേന്റിം  സചലവഭായതറ  കസവനിന്റിംഗ്സള്ള
ശതീര്ഷകേതനില്  നനിനന്റിം  കേസണ്ടതഭാന  റതീ-അകപഭാപനികയഷന  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  അധനികേമഭായ  1,40,000  രൂപ  18-5-2018-സല
G.O. (Rt.) No. 4290/2018/Fin. പകേഭാരന്റിം സറഗുലസസറസറ സചയനിട്ടുള്ളതഭാകുന.

 (സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഇ 3/155/2019/സപഭാ.മ.വ. തതീയതനി 28-11-2019)

ശനിപഭാര്ശ

4216-80-195-99(05)―സഹകേരണ വകുപറ

അന്റിംഗ  സന്റിംഘങ്ങളകറ  സര്കഭാര്  ഓഹരനി  വനിഹനിതന്റിം  നല്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിലുള്ള
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്ശതീര്ഷകേതനില്  2.5  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 20)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സര്കഭാരനിസന  ധനദഹൗര്ലഭര്യത  കേഭാരണന്റിം  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
അധനികേമഭായനി തുകേ അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി3/478/2019/സഹ., തതീയതനി 21-1-2020)

ശനിപഭാര്ശ

4216-01-106-98-02―സര്കഭാര് ജതീവനകഭാര്ക്കുള്ള കേസ്വഭാര്കട്ടേഴറ   (  വനകേനിടെ മരഭാമതറപണനികേള  )

നനിലവനിലുള്ള  പദ്ധതനി  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  25  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 22)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേമഭായനിവന്ന  തുകേയ്ക്കുള്ള  അധനികേ  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടഭായനിരുന.
റതീ-അകപഭാപനികയഷന  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചതനിന  പകേഭാരന്റിം  അധനികേരനികസപട്ടേ
85,88,000 രൂപ 18-5-2018-സല G.O. (Rt.) No.4290/2018/Fin.  പകേഭാരന്റിം സറഗുലലറസറ
സചയനിട്ടുള്ളതഭാകുന.

(സര്കഭാര് കേതറ  നമ്പര് ഇ 3/155/2019/സപഭാ.മ.വ., തതീയതനി 28-11-2019)
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ശനിപഭാര്ശ

4216-01-106-98(3)―സര്കഭാര്  ജതീവനകഭാര്ക്കുള്ള  കഹഭാസ്റ്റല്  -  വനകേനിടെ  മരഭാമതറ
പണനികേള

സര്കഭാര്  ജതീവനകഭാര്ക്കുള്ള  കഹഭാസ്റ്റല്  നനിര്മഭാണതനിനറ  ബഡ്ജറനില്
തുകേസയഭാനന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  15  കകേഭാടെനി  രൂപ
അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 23)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഇഹൗ പദ്ധതനികറ  13,89,447  രൂപയഭായനിരുന സചലവറ.  പസ്തുത തുകേയ്ക്കുള്ള അധനികേ
തുകേ  അനുവദനിയ്ക്കുകേയുന്റിം  അതറ   സറഗുലസസറസറ  സചയ്യുന്നതനിനറ  റതീ-അകപഭാപനികയഷന
സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  അധനികേരനികസപട്ടേ  തുകേയഭായ
13,89,000 രൂപ 18-5-2018-സല G.O. (Rt.) No. 4290/2018/Fin. പകേഭാരന്റിം അനുവദനിചനി
ട്ടുള്ളതഭാകുന.

ശനിപഭാര്ശ

4216-01-106-99―ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം എസ്റ്റഭാബനിസഷ്മെനറ സഷയര് സഡെബനിററ ടഭാനസ്ഫര്

മററ  ശതീര്ഷകേങ്ങളകറ  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സഷയര്  സഡെബനിററ  ശതീര്ഷകേതനില്
11.9038 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 26)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ  പദ്ധതനിയറ  1,68,22,450  രൂപയഭായനിരുന  2017-18  വര്ഷസത  സചലവറ.
അധനികേമഭായനി സചലവറ വന്ന 19.95 ലക്ഷന്റിം രൂപ കസവനിന്റിംഗ്സറ ഉള്ള ശതീര്ഷകേതനില് നനിനന്റിം
കേസണ്ടതനി  റതീ-അകപഭാപനികയഷന  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്
അധനികേരനികസപട്ടേ  തുകേയഭായ  19.95  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  18.05.2018-സല  G.O.  (Rt.)  No.
4290/2018/Fin. പകേഭാരന്റിം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാകുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഇ 3/155/2019/സപഭാ.മ.വ., തതീയതനി 28-11-2019)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-64―മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളകറ സഡെവലപ്സമനറ  പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദ്ധതനികേള

മഭാസ്റ്റര് പഭാന സമയബനനിതമഭായനി പൂര്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം കപഭാജകറ സസലനിസന
പവര്തനതനിനുമഭായനി  നനിലവനിസല  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 28)

932/2021.
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്  2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  220  ലക്ഷന്റിം രൂപയഭായനിരുന.
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 1 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേ തുകേ ആവശര്യസപട്ടേനിരുന.  ടെനി ശതീര്ഷകേതനില്
2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 230 ലക്ഷന്റിം രൂപ ബജററ വനിഹനിതന്റിം ആയനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ഇതനില്  171.65  ലക്ഷന്റിം രൂപ സചലവഭാക്കുകേയുന്റിം  38.34  ലക്ഷന്റിം രൂപ സറണ്ടര് സചയ്യുകേയുന്റിം
സചയനിട്ടുണ്ടറ.  2017-18-സന  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേസളഭാനന്റിം  നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാല്  തുടെര്
നടെപടെനി ആവശര്യമനില. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-65―ജനിലഭാ  പഭാനനിന്റിംഗറ  ഓഫതീസകേളനിസല  ശമ്പളവന്റിം  എസ്റ്റഭാബനിഷറ സമന്റുന്റിം
സചലവകേളുന്റിം

01-4―സമഡെനികല് റതീ  -  ഇന്റിംകപഴറസമനറ

വനിവനിധ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസകേളനില്  2013  മുതലുള്ള  സമഡെനികല്  റതീ-ഇന്റിംകപഴറസമനറ
കുടെനിശനികേയഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  നനിലവനിസല  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമല.
ആയതനിനഭാല് ഈയനിനതനില് 3 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 29)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം സമഡെനികല് റതീ-ഇന്റിംകപഴറസമനറ എന്ന ശതീര്ഷകേതനില്
8,00,000  രൂപയഭായനിരുന  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം.  3  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേ  തുകേ
ആവശര്യസപട്ടേനിരുന.  ടെനി ശതീര്ഷകേതനില്  2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  8,40,000  രൂപ
ബജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.  2017-18-സല  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള
നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാല് തുടെര്നടെപടെനി ആവശര്യമനില.  

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

06―വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

ജനിലഭാ  ഓഫതീസകേളുസടെ  വഭാടെകേ  തുകേ  സകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല  ബജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനികലകറ  5  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 30)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  RRT  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില്  15,00,000

രൂപയഭായനിരുന ബജററ വനിഹനിതന്റിം.  3  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേ തുകേ ആവശര്യസപട്ടേനിരുന.  ടെനി

ശതീര്ഷകേതനില് 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 30,35,000 രൂപ ബജററ വനിഹനിതന്റിം ആയനി

അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.   2017-18-സല  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാല്

തുടെര്നടെപടെനി ആവശര്യമനില.  

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

21―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനന്റിം

പുതനിയ  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുന്റിം  പഴെയവ  പുതുക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നനിലവനില്

അനുവദനിച ബജററ  വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില്  90  ലക്ഷന്റിം

രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 31)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ടെനി ശതീര്ഷകേതനില് 2017-18 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 1,000 രൂപയഭായനിരുന ബഡ്ജററ

വനിഹനിതന്റിം.   28-7-2017-സല  G.O.(Rt.)  No.2626/2017/LSGD  സര്കഭാര്  ഉതരവറ

പകേഭാരന്റിം  പുതനിയ  വഭാഹനന്റിം  വഭാങ്ങുന്നതനിനറ  കേന്റിംപന്യൂട്ടേലറകസഷന  ആന ഡെറ

കമഭാകഡെലണകസഷന സതീമനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

21-2―അറകുറപണനികേളുന്റിം സമയനിനനനസന്റിം

വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സരക്ഷഭാസചലവന്റിം  അറകുറപണനിയുന്റിം  നടെത്തുന്നതനിനറ  നനിലവനില്

അനുവദനിച  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  25,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി

അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 32)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  റനിപയര്  ആനഡെറ  സമയനിനനനസറ  എന്ന
ശതീര്ഷകേതനില്  2,30,000  രൂപയഭായനിരുന ബജററ  വനിഹനിതന്റിം.   ഇതനില്  1,49,173  രൂപ
സചലവഭാക്കുകേയുന്റിം  ബഭാകനി  തുകേ  സറണ്ടര്  സചയ്യുകേയുന്റിം  സചയനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടെഭാസത  ടെനി
ശതീര്ഷകേതനില്  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  2,41,000  രൂപ  ബജററ  വനിഹനിതമഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.   2017-18-സല  കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള നനിലവനിലഭാതതനിനഭാല് തുടെര്നടെപടെനി
ആവശര്യമനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

45―പനി  .  ഒ  .  എല്  .

അനുവദനിച ബജററ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 25,000
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 33)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  പനി.ഒ.എല്.  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില്  3,79,000
രൂപയഭായനിരുന  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം.   ഇതനില്  3,17,101  രൂപ  സചലവഭാക്കുകേയുന്റിം  ബഭാകനി
സറണ്ടര് സചയ്യുകേയുന്റിം  സചയനിട്ടുണ്ടറ.   കൂടെഭാസത ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്  2018-19  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  3,97,000  രൂപ ബജററ വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.  2017-18-സല കുടെനിശനികേ
ബനില്ലുകേള നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാല് തുടെര്നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-69―നഗരഭാസൂതണ വകുപനിസന നവതീകേരണവന്റിം കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്കരണവന്റിം 

നഗരഭാസൂതണ  വകുപനിസന  നവതീകേരണതനിനുന്റിം  കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്കരണതനിനുമഭായനി
അനുവദനിച  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് പസ്തുത സചലവകേളകഭായനി  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്  45  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 34)
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ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  55,00,000  രൂപയഭായനിരുന
ബജററ വനിഹനിതന്റിം.  കൂടെഭാസത ടെനി ശതീര്ഷകേതനില് 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 100 ലക്ഷന്റിം
രൂപ ബജററ വനിഹനിതന്റിം ആയനി അനുവദനിചട്ടുണ്ടറ.  2017-18 വര്ഷസത കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള
നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാല് ടെനി ശനിപഭാര്ശയനില് തുടെര്നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-99―മുഖര്യനഗരഭാസൂതകേസന ഓഫതീസറ

21-1 ―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള

21-2―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

മുഖര്യനഗരഭാസൂതകേസന  ഓഫതീസനിസല  ശമ്പളവന്റിം  മററ  എസ്റ്റഭാബനിഷറ സമനറ
സചലവകേളക്കുമഭായനി  അനുവദനിച ബജററ  വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  21-1―കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങള,  21-2―കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹന  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം  എന്നതീ
ഇനങ്ങളനില്  50,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 35)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  മുഖര്യനഗരഭാസൂതകേയുസടെ  ഓഫതീസനിസല  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹന സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് 61,000 രൂപയഭായനിരുന
ബജററ വനിഹനിതന്റിം.  50,000  രൂപ അധനികേ തുകേ ആവശര്യസപട്ടേനിരുന.  ടെനി വര്ഷന്റിം  38,361
രൂപ  സചലവഭാക്കുകേയുന്റിം  ബഭാകനി  തുകേ  സറണ്ടര്  സചയ്യുകേയുന്റിം  സചയനിട്ടുണ്ടറ.   2017-18-സല
കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാല് തുടെര്നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

45―പനി  .  ഒ  .  എല്  .

മുഖര്യനഗരഭാസൂതകേസന  ഓഫതീസനിസല  ശമ്പളവന്റിം  മററ  എസ്റ്റഭാബനിഷറ  സമനറ
സചലവകേളക്കുമഭായനി  അനുവദനിച  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
45―പനി.ഒ.എല്.  എന്ന  ഇനതനില്  50,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 36)
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2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  പനി.ഒ.എല്.  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില്  1,62,000

രൂപയഭായനിരുന ബജററ വനിഹനിതന്റിം.  ടെനി വര്ഷന്റിം  1,60,713 രൂപ സചലവഭാക്കുകേയുന്റിം ബഭാകനി

തുകേ സറണ്ടര് സചയ്യുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.  ടെനി ശതീര്ഷകേതനില് 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം

1,50,000  രൂപ  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  ആയനി  അനുവദനിചനിരുന.   2017-18-സല  കുടെനിശനികേ

ബനില്ലുകേള നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാല് തുടെര്നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-051-98―പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളകറ സകേട്ടേനിടെ നനിര്മഭാണന്റിം

പുതുതഭായനി  രൂപന്റിംസകേഭാണ്ട  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്  സകേട്ടേനിടെവന്റിം  അടെനിസഭാന

സഹൗകേരര്യങ്ങളുന്റിം  ഒരുക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ

നനിരതീക്ഷനിച  സമനിതനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  17  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

അനുവദനികണസമന്നറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 37)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പുതുതഭായനി  രൂപന്റിംസകേഭാണ്ട  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളകറ  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെ

നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  10  കകേഭാടെനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

9  സപഭാകപഭാസലുകേള  വനിവനിധ  നഗരസഭകേളനില്  നനിനന്റിം  ലഭനിച.   പകയഭാളനി,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,

കൂതഭാട്ടുകുളന്റിം  എന്നതീ  നഗരസഭകേളുസടെ  കപഭാജക്ടുകേള  സര്കഭാരനിസന  28-9-2017-സല

വര്കനിന്റിംഗറ ഗ്രൂപനിസന തതീരുമഭാനപകേഭാരന്റിം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  ആസകേ 3 കകേഭാടെനി

രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയഭാണറ ലഭര്യമഭായനിട്ടുള്ളതറ. ആയതനിനഭാല് കൂടുതല് തുകേ ആവശര്യമനില.

കൂടെഭാസത  KIIFB  ധനസഹഭായന്റിം  പകയഭാജനസപടുതനി  പുതനിയ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളകറ

സകേട്ടേനിടെന്റിം  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനറ  100  കകേഭാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.   KIIFB

കപഭാജക്ടുകേളുസടെ  നടെതനിപനിനഭായനി  ഒരു  സസ്പെഷര്യല്  പര്പസറ  സവഹനികനിള

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുന്റിം  IMPACT  Kerala  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  കേമ്പനനി  രജനിസ്റ്റര്

സചയനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)
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2217-80-800-71―നഗരങ്ങളനിസല ഖരമഭാലനിനര്യ സന്റിംസരണ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം

ഖരമഭാലനിനര്യ സന്റിംസരണ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  ശുചനിതസ്വ മനിഷന മുകഖന
നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  നനിരതീക്ഷനിച  സമനിതനി
ഈയനിനതനില് 11 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 38)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18  ബഡ്ജറനില്  ഖരമഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി
1909  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിരുന.   ആയതനില്  791.89  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ശുചനിതസ്വ
മനിഷനറ  അനുവദനിചറ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  നനിലവനിലുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
പരനിഗണനികസപട്ടേനിരുന്ന കപഭാജക്ടുകേളകറ പരര്യഭാപ്തമഭായനിരുന്നതനിനഭാല് അധനികേ തുകേയഭായനി ടെനി
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-001-92―നഗരകേഭാരര്യ വകുപനിസല ഉകദര്യഭാഗസരുസടെ കേഭാരര്യകശഷനി വര്ദ്ധനിപനികലുന്റിം
പരനിശതീലനവന്റിം

നഗരകേഭാരര്യവകുപനിസലയുന്റിം  മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്സര്വ്വതീസനിസലയുന്റിം  ജതീവനകഭാരുസടെ
കേഭാരര്യകശഷനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനറ  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ഐ.എന്റിം.ജനി.,  തൃശ്ശൂര്  കേനില  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  നടെത്തുന്ന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടെനികേളകറ  30  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ആവശര്യമുള്ളതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനികലകറ  5  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 39)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  IMG,  KILA  മുകഖന  ലഭര്യമഭാകനിയനിരുന്ന
സടയനിനനിന്റിംഗറ  സഷഡെന്യൂള  പകേഭാരമുള്ള  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുന്ന
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായ  25  ലക്ഷന്റിം രൂപ പരര്യഭാപ്തമഭായനിരുന്നതനിനഭാല് അധനികേ തുകേയഭായനി
വതീണന്റിം സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ.എന്റിം.2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)
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ശനിപഭാര്ശ

2217-80-003-99-34―നഗരഗഭാമഭാസൂതണതനില്  ഉകദര്യഭാഗസനമഭാര്ക്കുന്റിം  അപനതീസകേളക്കുന്റിം
പരനിശതീലന്റിം നല്കേല്   -   മററ സചലവകേള 

നഗരകേഭാരര്യ  വകേപനിസല  ഉകദര്യഭാഗസര്കറ  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളുസടെ  നടെതനിപനിനഭായനി
കൂടുതല്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടെനികേള  നടെത്തുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമല.
ആയതനിനഭാല്  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനികലകറ  15  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 40)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം നഗര ഗഭാമഭാസൂതണ വകുപനിസല ഉകദര്യഭാഗസര്ക്കുന്റിം
അപനനിസകേളക്കുന്റിം  പരനിശതീലനന്റിം  നല്കേല്  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില്   10  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ആയനിരുന  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  15  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേ  തുകേ  ആവശര്യസപട്ടേനിരുന.  ടെനി
ശതീര്ഷകേതനില്  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  15  ലക്ഷന്റിം രൂപ  ബജററ  വനിഹനിതമഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതനില് 8,73,162 രൂപ സചലവഭാക്കുകേയുന്റിം ബഭാകനി സറണ്ടര് സചയ്യുകേയുന്റിം
സചയനിട്ടുണ്ടറ. ആയതനിനഭാല് ടെനി ശനിപഭാര്ശയനില് തുടെര് നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  125/എഫറ.എന്റിം2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-800-69―നഗരപകദശങ്ങളനില് രഭാതനികേഭാല അഭയകകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്മനികല്

അനര്യനഭാടുകേളനില് നനിനന്റിം സതഭാഴെനിലനിനഭായുന്റിം മററ അവശര്യങ്ങളകഭായുന്റിം  കകേരളതനിസല
നഗരങ്ങളനില്  എത്തുന്ന  കുറഞ്ഞവരുമഭാനകഭാര്കറ  രഭാതനികേഭാല  അഭയകകേന്ദ്രങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ
ശതീര്ഷകേതനികലയറ 50 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 41)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനില്  ടെനി പദ്ധതനികഭായനി  50 ലക്ഷന്റിം രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  കനഭാര്തറ  പറവൂര്  നഗരസഭയനില്  രഭാതനികേഭാല  അഭയകകേന്ദ്രന്റിം
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1  കകേഭാടെനി രൂപയുസടെ സപഭാകപഭാസല് ലഭര്യമഭായനിരുസന്നങനിലുന്റിം പദ്ധതനി
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കരഖ  പകേഭാരന്റിം  ഒരു  നഗരസഭയറ  പരമഭാവധനി  അനുവദനികഭാവന്ന  തുകേ  25   ലക്ഷമഭായനി
നനിജസപടുതനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുന്റിം  ടെനി  തുകേ  പസ്തുത  കപഭാജകറ  നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ
അപരര്യഭാപ്തമഭായനിരുന്നതനിനഭാലുന്റിം  ബഡ്ജററ  തുകേ  സചലവഴെനികസപട്ടേനിരുന്നനില.  കൂടെഭാസത  മററ
നഗരസഭകേളനില്നനിനന്റിം   കയഭാഗര്യമഭായ  സപഭാകപഭാസലുകേള  ലഭനിചനിരുന്നതുമനില.  ആയതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനറ സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  125/എഫറ. എന്റിം. 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-800-76―അയങഭാളനി നഗര സതഭാഴെനിലുറപറ പദ്ധതനി

സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  100  ദനിവസന്റിം  സതഭാഴെനില്  നല്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിലുള്ള
വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ നനിരതീക്ഷനിച സമനിതനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 25 കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 42)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18  വര്ഷതനില്  ടെനി  പദ്ധതനികഭായനി  25  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം  ടെനി   സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനിനുള്ളനില് തുകേ അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-800-72―ഹരനിത കകേരള മനിഷന   (  നഗരന്റിം  )

ജലവനിഭവ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണവന്റിം  ലജവ  പചകറനി  കൃഷനിയുന്റിം
കകേഭാര്തനിണകനി സന്റിംസഭാന സര്കഭാര് നടെപനിലഭാക്കുന്ന പദ്ധതനികറ നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  നനിരതീക്ഷനിച  സമനിതനി  കമല്ശതീര്ഷകേതനില്  9  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 43)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഹരനിത  കകേരളന്റിം  പദ്ധതനി  ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  മുകഖന  നടെപനിലഭാകനിവരുന.
ഹരനിതകകേരളന്റിം  പദ്ധതനികഭായനി  2017-18  വര്ഷന്റിം  ഹരനിത  കകേരളന്റിം  മനിഷനനില്  നനികന്നഭാ
ശുചനിതസ്വ  മനിഷനനില്നനികന്നഭാ  അധനികേ  തുകേയഭായുള്ള  സപഭാകപഭാസല്  ലഭനിചനിരുന്നനില

932/2021.
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ആയതനിനഭാല്  അധനികേ  തുകേയഭായനി  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടേനിസലന്നറ  നഗരകേഭാരര്യ
ഡെയറകര് റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-192-77―ശബരനിമല തതീര്തഭാടെനതനിനുള്ള പകതര്യകേ ഗഭാനറ

ശബരനിമല  തതീര്തഭാടെനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളകറ  അടെനിസഭാന
സഹൗകേരര്യങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനറ  ബജറനില് വകേയനിരുതനിയ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ
നനിരതീക്ഷനിച  സമനിതനി  1  കകേഭാടെനി  20 ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 44)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായ  80  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടെനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ  നഗരസഭകേളനില്
നനിനള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ  അടെനിസഭാനതനില്  21-11-2017-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
3733/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  സചങ്ങനറനൂര്  ,    പതനന്റിംതനിട്ടേ  ,    തനിരുവല  ,
ഏറ്റുമഭാനൂര്  ,    പഭാല  ,    പന്തളന്റിം  എന്നതീ  നഗരസഭകേളകഭായനി  ആസകേ    1    കകേഭാടെനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുന്റിം നഗരസഭകേളകറ തുകേ റനിലതീസറ  സചയറ സകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ  .

(  സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്   125/  എഫറ  .   എന്റിം   2/2017/  ത  .  സസ്വ  .  ഭ  .  വ  .,   തതീയതനി   11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-101-63  ―  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുകവണ്ടനിയുള്ള ടനിബന്യൂണല്

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുകവണ്ടനിയുള്ള ടനിബന്യൂണലനിസന പവര്തനങ്ങളകറ
നനിലവനിലുള്ള ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് തഭാസഴെപറയുന്റിം പകേഭാരമുള്ള തുകേ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  :

01-4  ―  സമഡെനികല് റതീ  -  ഇന്റിംകബഴറസമനറ     2,00,000    രൂപ

02―കവജസറ 1,50,000 രൂപ

04-1―യഭാതഭാബത 2,00,000 രൂപ

04-4-അവധനികഭാല യഭാതഭാ ആനുകൂലര്യന്റിം   3,96,000   രൂപ
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05-1-വഭാട്ടേര് ചഭാര്ജസറ   3,000   രൂപ

05-3-സടെലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജസറ   22,000   രൂപ

05-4-മറനിനങ്ങള   24,000   രൂപ

21-2-സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകേറപണനികേളുന്റിം   43,000   രൂപ

34-3-മറനിനങ്ങള   1,00,000   രൂപ

99-വനിവരസഭാകങതനികേവനിദര്യ    5,00,000   രൂപ

(ഖണനികേ 50)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

01-4―സമഡെനികല് റതീ  -  ഇന്റിംകപഴറസമനറ   2,00,000   രൂപ

ഈ  ഇനതനില്  അധനികേ  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടേനില.  എന്നഭാല്  ഈ  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനിസല  സചലവകേളകഭായനി  ഇനനി  83,565  രൂപ  ബഭാകനിയുള്ളതനിനഭാല്  കേമനിറനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ പകേഭാരമുള്ള തുകേ ആവശര്യമനില.

02-കവജസറ―1,50,000 രൂപ

G.O.  (Rt.)  No.6454/17/Fin.  തതീയതനി  17-8-2017  പകേഭാരന്റിം  1,50,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിരുന.

04-1―യഭാതഭാബത 2,00,000 രൂപ

ഈ  ഇനതനില്  G.O.  (Rt.)  No.  6454/17/Fin.  തതീയതനി  17-8-2017  പകേഭാരന്റിം
2,00,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിചനിരുന.  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസല
സചലവകേളകറ ഈ തുകേ മതനിയഭാവന്നതഭാണറ.

04-4―അവധനികഭാല യഭാതഭാനുകൂലര്യന്റിം   3,96,000      രൂപ

ഈ ഇനതനില് അധനികേ  തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

05-1―വഭാട്ടേര് ചഭാര്ജറ   3,000   രൂപ

ഈ ഇനതനില് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.  ഈ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസല
സചലവകേളകറ പസ്തുത തുകേ പരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശര്യമനില.

05-3―സടെലനികഫഭാണ്ചഭാര്ജസറ   22,000      രൂപ

G.  O.  (Rt.)  No.6454/17/Fin.  തതീയതനി  17-8-2017  പകേഭാരന്റിം  10,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിരുന.
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05-4―മറനിനങ്ങള   24,000    രൂപ

G.O.  (Rt.)  No.6454/17/Fin.  തതീയതനി   17-8-2017  പകേഭാരന്റിം  24,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിരുന.

21-2―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം   43,000   രൂപ

ഈ ഇനതനില്  G.O.  (Rt.)  No.  6454/17/Fin.  തതീയതനി   17-8-2017  പകേഭാരന്റിം
43,000 രൂപ അധനികേമഭായനി  അനുവദനിചനിരുന.

34-3―മറനിനങ്ങള   1,00,000   രൂപ  .

ഈ ഇനതനില് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

99―വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദര്യ   5,00,000   രൂപ

ഈ ഇനതനില് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-101-68―ശുചനിതസ്വ കകേരളന്റിം

ശുചനിതസ്വ  കകേരളന്റിം  പദ്ധതനിയുസടെ  വനിവനിധ  പവര്തനങ്ങളകഭായനി  നനിലവനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ബജററ വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് തഭാസഴെപറയുന്റിം പകേഭാരമുള്ള തുകേ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന:

മഴെകഭാലപൂര്വ്വ ശുചനിതസ്വ കേഭാമ്പയനിന―12 കകേഭാടെനി 96 ലക്ഷന്റിം രൂപ.

ഭരണ സചലവറ-1 കകേഭാടെനി രൂപ.

ഖര/ദ്രവ മഭാലനിനര്യ പരനിപഭാലനന്റിം/ഗഭാര്ഹനികേ-5,96,20,000 രൂപ.

ശുചതീകേരണന്റിം/സഭാമൂഹര്യ പരനിസനിതനി/ശുചതീകേരണന്റിം.

(ഖണനികേ 51)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേ തുകേയറ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)
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ശനിപഭാര്ശ

4515-00-800-98(02)―പനി  .  എന്റിം  .  ജനി  .  എസറ  .  ലവ  .    പദ്ധതനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം

(  സന്റിംസഭാനവനിഹനിതന്റിം  )

സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനികലയറ   14.67  കകേഭാടെനി  രൂപ

അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 52)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

12.753 കകേഭാടെനി രൂപ കൂടെനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി  ലഭനിക്കുകേയുന്റിം  റനിലതീസറ

സചയ്യുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുസണ്ടന്നറ ഗഭാമവനികേസന കേമതീഷണര് റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(ശതീര്ഷകേതനില് നനിനമുള്ള ആസകേ റനിലതീസറ-112.753 കകേഭാടെനി രൂപ).

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

4515-00-800-98(03)―പനി  .  എന്റിം  .  ജനി  .  എസറ  .  സസവ  .    പദ്ധതനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം

(  അധനികേ സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം  )

സന്റിംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനികലയറ  3  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 53)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

റനിലതീസറ  സചയഭാന  സര്കഭാര്  അനുമതനി   നല്കേനിയതറ  ആസകേ  53  കകേഭാടെനി  രൂപ

മഭാതമഭാണറ.  അതനിനഭാല്  ബജററ  വനിഹനിതതനിനുന്റിം  ഉപരനിയഭായനി  തുകേ  ലഭനിചനിട്ടേനിസലന്നറ

ഗഭാമവനികേസന കേമതീഷണര് റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(റനിലതീസറ സചയഭാന അനുമതനി നല്കേനിയ 53 കകേഭാടെനി രൂപയനില് 30 കകേഭാടെനി രൂപ ടഷറനി

കേന്യൂവനില്  ഉളസപടുതനിയതനിനഭാല്  2017-18-ല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  നനിനമുള്ള  ആസകേ

റനിലതീസറ 23 കകേഭാടെനി രൂപ).

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)
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ശനിപഭാര്ശ

2501-01-196-48―കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

കകേന്ദ്ര-സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതന്റിം  ഉളസപസടെ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനികലയറ  5  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്യുന.  (കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതന്റിം
3 കകേഭാടെനി + സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം 2 കകേഭാടെനി).

(ഖണനികേ 54)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതന്റിം  ശതീര്ഷകേതനില്  4.12  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതന്റിം
ശതീര്ഷകേതനില് 3.57 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം അടെകന്റിം ആസകേ 7.69  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ലഭനിക്കുകേയുന്റിം  റനിലതീസറ  സചയ്യുകേയുന്റിം  സചയസവന്നറ  ഗഭാമവനികേസന  കേമതീഷണര്  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(ശതീര്ഷകേതനില്നനിനമുള്ള ആസകേ റനിലതീസറ 17.69 കകേഭാടെനി രൂപ)

(സര്കഭാര് കേതറ  നമ്പര് 125/എഫറ. എന്റിം2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2505-02-101-99―മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  സതഭാഴെനിലുറപറ  പദ്ധതനി  
(90%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനി  )

വര്ദ്ധനിച  സമറതീരനിയല്  പവൃതനികേളകറ  ആനുപഭാതനികേമഭായുന്റിം  വരളചഭാ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസതനിനുമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ
നനിരതീക്ഷനിച  സമനിതനി  200  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 55)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേമഭായനി  തുകേ  ആവശര്യമഭായനി  വന്നനില.  ആസകേ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് നനിനന്റിം റനിലതീസറ സചയതറ  264.47 കകേഭാടെനി രൂപ അതനില് 202.02  കകേഭാടെനി
കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്റിം + 62.45 കകേഭാടെനി സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)
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ശനിപഭാര്ശ

2505-02-101-92―എന്റിം  .  ജനി  .  എന  .  ആര്  .  ജനി  .  പനി  .-  ക്കുകേതീഴെനിലുള്ള  സതഭാഴെനിലനിലഭായ്മ  കവതനന്റിം
നല്കേല്

പദ്ധതനി നടെതനിപനിനറ നനിലവനിലുള്ള ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  9  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 56)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേമഭായനി  തുകേ  ആവശര്യമഭായനി  വന്നനില.  (ശതീര്ഷകേതനില്  നനിനമുള്ള  ആസകേ
റനിലതീസറ-nil)

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2505-02-101-91―എന്റിം  .  ജനി  .  എന  .  ആര്  .  ഇ  .  ജനി  .  പനി  .    പദ്ധതനിയനില്  കവതനന്റിം  അനുവദനി
ക്കുന്നതനിനറ  കേഭാലതഭാമസന്റിം  ഉണ്ടഭാകുകമ്പഭാള  സകേഭാടുകകണ്ടനിവരുന്ന
നഷ്ടപരനിഹഭാരന്റിം

പദ്ധതനി നടെതനിപനിനറ നനിലവനിലുള്ള ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  5  ലക്ഷന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 57)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേമഭായനി തുകേ  ആവശര്യമഭായനി വന്നനില.

(ശതീര്ഷകേതനില് നനിനമുള്ള ആസകേ റനിലതീസറ-nil)

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-003-47-34―വനികേസന പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുസടെ   (  ഇ  .  ടെനി  .  സനി  .)   ശഭാകതീകേരണന്റിം

വനികലജറ  എക്സെെറസറനഷന  ഓഫതീസര്മഭാരുസടെ  ഇന-സര്വ്വതീസറ  പരനിശതീലനന്റിം
പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 58)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

വനികേസന പരനിപഭാലന കകേന്ദ്രതനിസല ചനില പവൃതനികേള പൂര്തനിയഭാകഭാതതനിനഭാല്

അധനികേന്റിം തുകേ ആവശര്യമഭായനി വന്നനില.

(ശതീര്ഷകേതനില് നനിനമുള്ള ആസകേ റനിലതീസറ-89.25 ലക്ഷന്റിം).

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 125/എഫറ. എന്റിം 2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-102-35―നഭാഷണല് റര്ബന മനിഷന

ഓകരഭാ  പകദശതനിസനയുന്റിം സഭാമ്പതനികേ ഉന്നമനതനിനുന്റിം ലനപുണര്യ വനികേസതനിനുന്റിം

സന്റിംരഭകേതസ്വ  വനികേസനതനിനുന്റിം  പശഭാതല  വനികേസനതനിനുന്റിം  ഊന്നല്  നല്കുന്ന

പദ്ധതനികറ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതതനിനറ ആനുപഭാതനികേമഭായ സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം  ബഡ്ജറനില്

വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  കമല്ശതീര്ഷകേതനില്  സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  53

കകേഭാടെനി 33 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 59)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

76.06 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ലഭനിക്കുകേയുന്റിം റനിലതീസറ സചയ്യുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച

മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

2216-80-103-99―സന്റിംസഭാന ഹഹൗസനിന്റിംഗറ കബഭാര്ഡെറ 

(01)―സഹഭായധനന്റിം

ദുര്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  പഭാര്പനിടെ  പദ്ധതനി  നടെപനിലഭാകനിയതനിലുള്ള  കേമനി

നനികേത്തുന്നതുളസപസടെയുള്ള  നടെപടെനികേളകറ  നനിലവനിലുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം

അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി  4  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി

അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 3)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  2216-80-103-99(01)  ഗഭാനറ-ഇന -എയ്ഡെറ
ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതനിയ 95.17 ലക്ഷന്റിം രൂപയനില് 60 ലക്ഷന്റിം രൂപ റനിലതീസറ സചയറ
നല്കേനിയനിരുന.  കശഷനിക്കുന്ന 35.17  ലക്ഷന്റിം രൂപയ്ക്കുളള സപഭാകപഭാസല് കകേരള സന്റിംസഭാന
ഭവന നനിര്മഭാണ കബഭാര്ഡെറ സമര്പനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം സകേ.എസറ. എചറ.ബനി.-യുസടെ STSB
അകഹൗണ്ടറ  701010200000083 -ല്  8,51,90,865  രൂപ  കശഷനിക്കുന്നതനിനഭാലുന്റിം
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അവസഭാനനിചതനിനഭാലുന്റിം  പസ്തുത  തുകേ  നല്കേനിയനിരുന്നനില.
ആയതനിനഭാല് സമനിതനിയുസടെ ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ഇഹൗ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
അനുവദനിചനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  HSG/B2/58/2018/HSG, തതീയതനി 23-4-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2216-80-103-99(35)―ലക്ഷന്റിം വതീടെറ ബമ്പര് കലഭാട്ടേറനി  -  തനതറ വരുമഭാനന്റിം

സകേഭാലന്റിം,  എറണഭാകുളന്റിം,  കകേഭാഴെനികകഭാടെറ,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡെറ ജനിലകേളനിസല ലക്ഷന്റിം
വതീടെറ കകേഭാളനനികേളനില് അടെനിസഭാന സഹൗകേരര്യ വനികേസനതനിനറ 616.06 ലക്ഷന്റിം രൂപ സചലവറ
വരുന്ന  സപഭാകപഭാസല്  സര്കഭാരനിനറ  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്  പസ്തുത  പദ്ധതനി  നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  6  കകേഭാടെനി  16  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 4)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സകേഭാലന്റിം,  എറണഭാകുളന്റിം,  കകേഭാഴെനികകഭാടെറ,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡെറ ജനിലകേളനിസല ലക്ഷന്റിം
വതീടെറ  കകേഭാളനനികേളനില്  അടെനിസഭാന  സഹൗകേരര്യ  വനികേസനതനിനറ  ബമ്പര് കലഭാട്ടേറനി  നടെതനി
സമഭാഹരനിച തുകേയഭായ  6.16  കകേഭാടെനി രൂപയനില്  1.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  2018-19  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  റനിലതീസറ  സചയറ  നല്കേനിയനിരുന.  ബഭാകനി  തുകേയ്ക്കുള്ള  സപഭാകപഭാസല്  2018-19
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഭവന  നനിര്മഭാണ  കബഭാര്ഡെറ  സമര്പനികഭാതതനിനഭാല്  തുകേ
അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  HSG/B2/58/2018/HSG, തതീയതനി 23-4-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2216-80-103-99(37)― ഗൃഹശതീ   -   സബ്സനിഡെനി

അകപക്ഷകേര് ധഭാരഭാളമുള്ളതനിനഭാല് നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം പരര്യഭാപ്തമല.  ആയതനിനഭാല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  74  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 5)

932/2021.
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ഗൃഹശതീ സബ്സനിഡെനികഭായനി  2018-19 വര്ഷന്റിം  2600  ലക്ഷന്റിം രൂപ  2216-80-103-
99-(37)  എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതനിയനിരുന.  അതനില്  433  ലക്ഷന്റിം രൂപയുസടെ
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുനസവങനിലുന്റിം  തുകേ  അനുവദനിചനില.  ആയതനിനഭാല്  സമനിതനി
അധനികേമഭായനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  74  കകേഭാടെനി  രൂപ  ടെനി  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  HSG/B2/58/2018/HSG, തതീയതനി 23  -4-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2225-02-283-89―ജനറല് ഹഹൗസനിന്റിംഗറ

2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  10000  പുതനിയ വതീടുകേള നനിലവനിലുള്ള  3.5  ലക്ഷന്റിം
രൂപ നനിരകനില് അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ കമല്ശതീര്ഷകേതനില് 350 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 14)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  2225-02-283-89-(പനി)―ഭവനരഹനിതര്കറ ഭവനന്റിം
ശതീര്ഷകേതനില്  1,27,00,00,000  രൂപ വകേയനിരുത്തുന.  കൂടെഭാസത ധനപുനര്വനിനകയഭാഗന്റിം
വഴെനി  11,51,85,000  രൂപയുന്റിം  അഡെതീഷണല്  ഓതസസറകസഷന   മുകഖന  5,39,00,000
രൂപയുന്റിം അനുവദനിചനിരുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് എന്റിം.18/പജ.പവ.വനിവ., തതീയതനി 10-1-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-69―നഗരഭാസൂതണ വകുപനിസന നവതീകേരണവന്റിം കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്കരണവന്റിം

നഗരഭാസൂതണ വകുപനിസന പവര്തനങ്ങള സമചസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം വകുപനിസല എലഭാ
കേഭാരര്യഭാലയങ്ങളുന്റിം  കപപര്രഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  സഭാകങതനികേ  ഉകദര്യഭാഗസര്കറ
സന്റിംസഭാനത്തുടെനതീളന്റിം  യഭാത  സചയ്യുന്നതനിനറ  ഓഫതീസറ  വഭാഹനന്റിം  സജമഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം
നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമസലന്നറ  കേഭാണുന.  ആയതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്  10  കകേഭാടെനി  50  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 21)
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2018 -19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസല നഗരഗഭാമഭാസൂതണ വകുപനിസന നവതീകേരണവന്റിം
കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്കരണവന്റിം  2217-05-001-69-34  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില്  1,00,00,000
രൂപയഭായനിരുന. ബജററ വനിഹനിതന്റിം 29-9-2018-സല G.O.(P) 153/18/Fin.പകേഭാരന്റിം പദ്ധതനി
വനിഹനിതന്റിം  80%  ആയനി  നനിജസപടുത്തുകേയുണ്ടഭായനി.  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം
10,50,000 രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-68―മഭാനുഷനികേ അധനിവഭാസതനിസന തനിരസഞ്ഞടുകസപട്ടേ പകതര്യകേതകേളുസടെ
ഗകവഷണവന്റിം വനികേസനവന്റിം  ,   ആസൂതണവന്റിം വനികേസനവന്റിം

മുഖര്യമനനിയുസടെ  ലഹ ഇന്റിംപഭാകറ  കപഭാജക്ടുകേളനിൽ  ഉളസപട്ടേ  പഭാര്കനിന്റിംഗറ  കപഭാളനിസനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പഠനവന്റിം സനൽവയൽ തണതീര്തടെ സന്റിംരക്ഷണന്റിം/വനികേസനന്റിം എന്ന
പഠനവന്റിം 2018-ഓസടെ എലഭാ കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുന്റിം പൂര്തനിയഭാകകണ്ടതനിനഭാൽ നനിലവനിൽ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ബജററ  വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് കമൽശതീര്ഷകേതനിൽ
2 കകേഭാടെനി 6 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 22)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2217-05-001-68  മഭാനുഷനികേ  അധനിവഭാസതനിസന  സതരസഞ്ഞടുകസപട്ടേ
പകതര്യകേതകേളുസടെ  ഗകവഷണവന്റിം  വനികേസനവന്റിം  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില്  20,00,000
രൂപയഭായനിരുന  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം.  29-9-2018-സല  G.  O.  (P)153/18/Fin.  പകേഭാരന്റിം
പദ്ധതനി  വനിഹതീതന്റിം  80%  ആയനി  നനിജസപടുത്തുകേയുണ്ടഭായനി.  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരന്റിം 2,06,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-65―ജനിലഭാ പഭാനനിന്റിംഗറ യൂണനിറ്റുകേള

06―വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

നഗര-ഗഭാമഭാസൂതണ  വകുപനിസന  കേതീഴെനിലുള്ള  നഭാലറ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസകേള  വഭാടെകേ
സകേട്ടേനിടെതനിൽ  പവര്തനിക്കുന്നതനിനഭാൽ  വഭാടെകേ  കുടെനിശനികേ  തതീർക്കുന്നതനിനഭായനി  കമൽ
ശതീര്ഷകേതനില്  9,70,000  രൂപ അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 23)
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19-11-2018-സല  G.O.  (Rt.)  No.  9523/2018/Fin.  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  ജനിലഭാ

പഭാനനിന്റിംഗറ  ഓഫതീസകേളനിസല  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  (2217-05-001-65-06)  എന്ന

ഇനതനില്  വഭാടെകേ  കുടെനിശനികേ  തതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി  8,00,000  രൂപ  അനുവദനിചറ

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

21-1―വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങൽ

നനിലവനിസല  ബ ഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  കമൽശതീർഷകേതനിൽ

60 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 24)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2217-05-001-69-34 നഗര ഗഭാമഭാസൂതണ വകുപനിസന നവതീകേരണവന്റിം കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്

കരണവന്റിം എന്ന ശതീര്ഷകേതനിസല തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചസകേഭാണ്ടറ ഏഴെറ ജനിലഭാ ഓഫതീസകേളകറ

പുതനിയ വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങുന്നതനിനറ  11-6-2018-സല  G.  O.  (Rt.)  No.  1583/2018/LSGD

ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം അനുവഭാദന്റിം ലഭനിചതനിസന അടെനിസഭാനതനില് ഏഴെറ  പുതനിയ  വഭാഹനന്റിം

വഭാങ്ങനി ജനിലകേളകറ നല്കുകേയുണ്ടഭായനി. ഇഹൗ സഭാഹചരര്യതനില് ടെനി ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേ

തുകേ ആവശര്യസപകടെണ്ടനിവന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-64―വനിശദമഭായ മഭാസ്റ്റര്പഭാനുന്റിം ടെഹൗണ്   പഭാനുന്റിം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദ്ധതനി

മഭാസ്റ്റര്പഭാന  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  കപഭാജകറ  സസലനിസന

പവര്തനതനിനുമഭായനി  നനിലവനിസല  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്

ശതീര്ഷകേതനില്  20  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 25)
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2217-05-001-64  വനിശദമഭായ  മഭാസ്റ്റര്പഭാനുന്റിം  ടെഹൗണ്  പഭാനുന്റിം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

പദ്ധതനി ശതീര്ഷകേതനില് 2,30,00,000 രൂപയഭായനിരുന ബജററ വനിഹനിതന്റിം. 29-9-2018-സല

GO(P)  153/18/Fin.  പകേഭാരന്റിം  പദ്ധതനി  വനിഹനിതന്റിം  80%  ആയനി  നനിജസപടുതനിയ

സഭാഹചരര്യതനില് സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം  10,50,000  രൂപ അധനികേമഭായനി

ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

സന്റിംസഭാനസത  6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിസലയുന്റിം  മഭാസ്റ്റര്പഭാൻ  സമയബനനിതവന്റിം
കുറമറ  രതീതനിയനിലുന്റിം   തയഭാറഭാക്കുന്ന നടെപടെനികേള ഈ രന്റിംഗതറ  ലവദഗര്യന്റിം  കനടെനിയനിട്ടുള്ള
കദശതീയ/അന്തര്കദ്ദേശതീയ  ഏജൻസനികേളകറ  പുറന്റിംകേരഭാർ  നൽകുന്നതനിനറ  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം  പഭാരന്റിംഭസമന്ന  നനിലയനിൽ  ഈ  പദ്ധതനികറ  6  കകേഭാടെനി  രൂപ
വകേയനിരുതണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 26)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കകേരള  നഗരഗഭാമഭാസൂതണ നനിയമന്റിം  2016  പകേഭാരന്റിം  ഇപകേഭാരമുള്ള ഏജനസനികേള
വഴെനി മഭാസ്റ്റര്പഭാന തയഭാറഭാകഭാവന്നതഭാണറ. നനിലവനിലുള്ള എലഭാ നഗരസഭ പകദശങ്ങളുസടെയുന്റിം
മഭാസ്റ്റര്പഭാനുകേള  ഇഹൗ  വകുപറ  തയഭാറഭാക്കുനണ്ടറ.  ഇവ  വനിവനിധ  ഘട്ടേങ്ങളനിലഭാണറ.
ആയതനിനഭാല്  ഇനനി  തയഭാറഭാകകണ്ടനിവരുന്ന  മഭാസ്റ്റര്പഭാനുകേള  ഇതരന്റിം  ഏജനസനികേസള
ഏല്പനിക്കുന്ന കേഭാരര്യന്റിം പരനിഗണനികഭാവന്നതഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ.,തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

21-2―കമഭാട്ടേഭാര് വഭാഹന സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

മുഖര്യനഗരഭാസൂതകേസനയുന്റിം  വനിജനിലൻസനികനയുന്റിം  ഓഫതീസനിസല  മൂന്നറ  വഭാഹനങ്ങളുസടെ
അറകുറപണനികേളകഭായനി  അനുവദനിച  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
21-2―കമഭാട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള-സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം  എന്ന  ഇനതനില്
50,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 27)
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ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്  ബജററ  വനിഹനിതമഭായനി  35,000  രൂപ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
50,000 രൂപ അധനികേന്റിം ആവശര്യസപട്ടേനിരനിനസവങനിലുന്റിം അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

45―പനി.ഒ.എല്.  എന്ന  ഇനതനില്  അനുവദനിച  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമൽശതീര്ഷകേതനില്  50,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 28)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  POL  ശതീര്ഷകേതനില്  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  50,000  രൂപ  അധനികേന്റിം  ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം  തുകേ
അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-800-91―ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര വനിവര സന്റിംവനിധഭാനവന്റിം വഭാനഭൂപടെ നനിര്മഭാണവന്റിം

നഗര-ഗഭാമഭാസൂതണ  വകുപനിസല  ജനി.ഐ.എസറ.  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ശകനിസപടുത്തുകേ,
ജതീവനകഭാര്കറ  ജനി.ഐ.എസനിൽ  പരനിശതീലനന്റിം  നൽകുകേ,  ആവശര്യമഭായ
കസഭാഫറ സവയര്/ഹഭാര്ഡ് സവയര്  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ  വഭാങ്ങുകേ
സപഭാതുജനങ്ങളകറ  അന്റിംഗതീകൃത/പസനിദ്ധതീകൃത  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേളുസടെയുന്റിം  വനിശദ
നഗരഭാസൂതണ  പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം  വര്യവസകേള  വതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  അകനസ്വഷണങ്ങള
നടെത്തുന്നതനിനുമഭായനി  സവബറ  അധനിഷനിത  ജനി.ഐ.എസറ.  തുടെങ്ങനിയ  പവര്തനങ്ങള
നടെത്തുന്നതനിനുന്റിം  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമല.  ആയതനിനഭാൽ  കമൽ
ശതീര്ഷകേതനില്  5  ലക്ഷന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 29)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര  വനിവര  സന്റിംവനിധഭാനവന്റിം  വഭാനഭൂപടെ
നനിര്മഭാണവന്റിം  2217-05-800-91   ശതീര്ഷകേതനില്  15,00,000  രൂപയഭായനിരുന  ബജററ
വനിഹനിതന്റിം. 29-9-2018  സല GO(P) 153/18/Fin.  പകേഭാരന്റിം പദ്ധതനി വനിഹനിതന്റിം  80% ആയനി
നനിജസപടുതനിയ സഭാഹചരര്യതനില് സബ്ജകറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം  5,00,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)
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2217-05-191-74―പധഭാനമനനി ആവഭാസറ കയഭാജന  -  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനി

നനിലവനിലുള്ള  പദ്ധതനികേള  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമൽശതീര്ഷകേതനിൽ
160 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 30)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കുടുന്റിംബശതീ  മുകഖനയഭാണറ  ഇഹൗ  പദ്ധതനി  നടെപനിലഭാകനിവരുന്നതറ.  പദ്ധതനിയഭായനി
2018-19  വര്ഷന്റിം  കുടുന്റിംബശതീയനില്നനിനന്റിം  അധനികേ  തുകേയഭായുള്ള  സപഭാകപഭാസല്
ലഭനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-192-72―പധഭാനമനനി ആവഭാസറ കയഭാജന  -  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനി

പദ്ധതനി  പൂര്തതീകേരണതനിനറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമസലന്നറ
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാൽ  കമൽ  ശതീര്ഷകേതനില്  640  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 31)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കുടുന്റിംബശതീ മുകഖനയഭാണറ ഇഹൗ പദ്ധതനി നടെപനിലഭാകനിവരുന്നതറ. പദ്ധതനിയഭായനി 2018-
19 വര്ഷന്റിം കുടുന്റിംബശതീയനില് നനിനന്റിം അധനികേ തുകേയഭായുള്ള സപഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-051-99―ലലഫറ പഭാര്പനിടെ മനിഷൻ   (  അര്ബൻ  )

ഭൂമനിയനിലഭാത  ഭവനരഹനിതര്കഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുന്റിം  ഭവന  സമുചയങ്ങള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനറ  ലലഫറ  മനിഷൻ  തയഭാറഭാകനിയ  പദ്ധതനികറ  ബഡ്ജറനിൽ
വനിഹനിതസമഭാനന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാൽ ഈ ശതീർഷകേതനിൽ 207 കകേഭാടെനി രൂപ
അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 32)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സസലഫറ മനിഷന മുകഖനയഭാണറ ടെനി പദ്ധതനി നടെപനിലഭാകനിവരുന്നതറ. ഇഹൗ പദ്ധതനിയ്ക്കുള്ള
സപഭാകപഭാസല്  നല്കകേണ്ടതറ  സസലഫറ  മനിഷനനില്  നനിനമഭാണറ.  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

നഗരസഭകേളുസടെ  അടെനിസഭാന  സഹൗകേരര്യ  വനികേസന  പദ്ധതനികേള  ഏസറടുക്കുന്നതനിനറ
ഇന്റിംപഭാകറ  കകേരള  ലനിമനിറഡെറ  എന്ന  കേമ്പനനികറ  പഭാരന്റിംഭ  പവര്തനങ്ങളകഭായനി  നന്യൂ
സര്വ്വതീസറ  സപഭാസതീജനിയര്  പകേഭാരന്റിം  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 33)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

23-8-2018-സല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)  777/2018/എല്.എസറ.ജനി.ഡെനി.  നമ്പര്  ഉതരവറ
പകേഭാരന്റിം  IMPACT KERALA Ltd.-നറ  '4217-60-190-91-Share Capital Contribution
to  IMPACT  KERALA  Ltd.'  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം  Share  Capital  ആയനി
10  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം  ടെനി  തുകേ  നഗരകേഭാരര്യ  ഡെയറകറുസടെ  Special  TSB
അകഹൗണ്ടനികലയറ  മഭാറ്റുകേയുന്റിം  സചയനിരുന.  തുടെര്ന്നറ  ഇഹൗ  തുകേ  നഗരകേഭാരര്യ  ഡെയറകര്
29-9-2018-നറ IMPACT KERALA കേമ്പനനിയുസടെ Canara Bank- സല  അകഹൗണ്ടനികലയറ
ടഭാനസ്ഫര് സചയ നല്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

നഗരസഭഭാ ദനിനഭാകഘഭാഷതനിസന ഭഭാഗമഭായനി മനികേച നഗരസഭകേസള സതരസഞ്ഞടുതറ
സമഭാനന്റിം  നൽകുന്നതനിനുന്റിം  മുൻവര്ഷസത  സമഭാന  തുകേകേള  നൽകുന്നതനിനുമഭായനി  നന്യൂ
സര്വ്വതീസറ  സപഭാസതീജനിയര്  പകേഭാരന്റിം  1  കകേഭാടെനി  50  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അനുവദനികണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 34)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

മനികേച  നഗരസഭകേളകഭായുള്ള  അവഭാര്ഡെറ  തുകേ  3604-00-20-91(NP)   ജനറല്
സസകര് ഇനതനിലഭാണറ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതറ.  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനിസല  മനികേച
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയഭായനി സതരസഞ്ഞടുക്കുന്ന  ഒന്നറ,  രണ്ടറ,  മൂന്നറ സഭാനകഭാര്കറ യഥഭാക്രമന്റിം
25  ലക്ഷന്റിം, 15  ലക്ഷന്റിം, 10  ലക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം മനികേച കകേഭാര്പകറഷനഭായനി സതരസഞ്ഞടുക്കുന്ന
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കകേഭാര്പകറഷനറ  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  എന്ന  ക്രമതനില്  2  വര്ഷസത  അവഭാര്ഡെറ  തുകേ
നല്കുന്നതനിനഭായനി  1,50,00,000 (ഒന്നരകകഭാടെനി രൂപ മഭാതന്റിം)  ജനറല് സസകറനില് നനിന്നറ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

നഗരകേഭാരര്യ ഡെയറകകററനിൽ  2  കജഭായനിനറ ഡെയറകര്മഭാര്ക്കുന്റിം ഫനിനഭാൻസറ ഓഫതീസര്
എന്നനിവര്ക്കുമഭായനി  ഒരു  കേഭാര്  മഭാതമഭാണുള്ളസതനന്റിം  ആയതനിനറ  10  വര്ഷസത
പഴെകമുസണ്ടനന്റിം  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഒരു  പുതനിയ  വഭാഹനന്റിം
വഭാകങ്ങണ്ടതനികലകറ  നന്യൂ  സര്വ്വതീസറ  സപഭാസതീജനിയര്  പകേഭാരന്റിം  30  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 35)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  വര്ഷതനില്  ഇഹൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  തുകേകേസളഭാനന്റിം  അനുവദനിചറ
നല്കേനിയനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-800-92―അടെനിസഭാന സഹൗകേരര്യ വനികേസന സസൽ

നഗരകേഭാരര്യ  ഡെയറകകററനിസല  സഫയര്കകേഭാപനി  സസക്ഷൻ ഫര്ണനിഷറ  സചയ്യുന്നതനിനറ
നനിലവനിൽ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതസമഭാനന്റിം  അനുവദനിചനിട്ടേനില.  ആയതനിനഭാൽ  കമൽ
ശതീര്ഷകേതനില്  10 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 36)
സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-192-77―ശബരനിമല തതീര്തഭാടെനതനിനുള്ള പകതര്യകേ ഗഭാനറ

ശബരനിമല തതീര്തഭാടെനകേഭാലതറ തനിരകകറുന്ന പന്തളന്റിം ഉളസപസടെയുള്ള നഗരങ്ങളനിൽ
അടെനിസഭാന  സഹൗകേരര്യങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനറ  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  വനിഹനിതന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീർഷകേതനിൽ  20
ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 37)

932/2021.
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19   സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരുന്ന  1  കകേഭാടെനി
രൂപ 11-10-2018-സല സ. ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 2615/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ. ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം
നഗരസഭകേളകറ വകേയനിരുതനിയനിരുന. അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-001-91―മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്  സര്വ്വതീസറ  സസൻടൽ  സപൻഷൻ
ഫണ്ടനികലക്കുള്ള സന്റിംഭഭാവന

നഗരസഭകേളനിൽ നനിന്നറ വനിരമനിചവര്കറ സപൻഷൻ നൽകുന്ന ഇനതനിൽ 250 കകേഭാടെനി
രൂപയുസടെ  ബഭാധര്യതയുള്ളതഭായനിട്ടുന്റിം  എന്നഭാൽ  ആയതനിനറ  ബഡ്ജറനിൽ  വനിഹനിതസമഭാനന്റിം
വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിസലനന്റിം സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാൽ  കമൽശതീര്ഷകേതനിൽ
100 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 38)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്   SDG 1st Batch ആയനി 50  കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം
SDG  final  Batch  ആയനി  50  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  ഉളസപസടെ  100  കകേഭാടെനി  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.  ആയതനില്  സസനടല്  സപനഷന  ഫണ്ടനില്നനിനന്റിം  സര്കഭാര്
പനിനവലനിച  21,13,59,173  രൂപ  മഭാതമഭാണറ  റനിലതീസറ  സചയറ  സസനടല്   സപനഷന
ഫണ്ടനില്  സക്രഡെനിററ  സചയ്യുവഭാന  സഭാധനിചതറ.  മററ  തുകേകേസളഭാനന്റിം  2018-19  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനില് ലഭര്യമഭായനിരുന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

2515-00-101-63―തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുകവണ്ടനിയുള്ള ടനിബന്യൂണല്

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുകവണ്ടനിയുള്ള ടനിബന്യൂണലനിസന പവര്തനങ്ങളകറ
നനിലവനിലുള്ള ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് തഭാസഴെപറയുന്റിം പകേഭാരമുള്ള തുകേ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന:

01-4―സമഡെനികല് റതീ  -  ഇന്റിംകബഴറസമനറ          25,000   രൂപ

02-5―ദനിവസ കവതനന്റിം      37,000   രൂപ

04-1―യഭാതഭാബത   50,000   രൂപ
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04-4―അവധനി യഭാതഭാനുകൂലര്യന്റിം   2,50,000      രൂപ

05-3―സടെലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജസറ   24,000   രൂപ

05-4―മറനിനങ്ങള   41,000   രൂപ

21-2―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം   10,000      രൂപ

45―പനി  .  ഒ  .  എൽ  .   36,000   രൂപ

99―വനിവരസഭാകങതനികേവനിദര്യ   5,85,000   രൂപ

(ഖണനികേ 48)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

01-4―സമഡെനികല് റതീ  -  ഇന്റിംകബഴറസമനറ    25,000   രൂപ

ഇഹൗ  ഇനതനില്  അനുവദനിച  തുകേയനില്  38,679  രൂപ  സചലവഴെനിച.  അധനികേമഭായനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വന്നനില.

02-5―ദനിവസ കവതനന്റിം      37,000   രൂപ

ഇഹൗ ഇനതനില് അനുവദനിച തുകേയനില്  3,82,020  രൂപ സചലവഴെനിച.  അധനികേമഭായനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വന്നനില.

04-1―യഭാതഭാബത   50,000   രൂപ

ഇഹൗ ഇനതനില് അനുവദനിച തുകേയനില്  1,73,585  രൂപ സചലവഴെനിച.  അധനികേമഭായനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വന്നനില.

04-4―അവധനി യഭാതഭാനുകൂലര്യന്റിം   2,50,000      രൂപ

ഇഹൗ ഇനതനില് അനുവദനിച തുകേ ഒനന്റിം തസന്ന സചലവഭായനിട്ടേനില

05-3―സടെലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജസറ   24,000   രൂപ

ഇഹൗ  ഇനതനില്  അനുവദനിച  തുകേയനില്  27,993  രൂപ  സചലവഴെനിച.  അധനികേമഭായനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വന്നനില.

05-4―മറനിനങ്ങള   41,000   രൂപ

ഇഹൗ ഇനതനില് അനുവദനിച തുകേ ഒനന്റിം തസന്ന സചലവയഭായനിട്ടേനില.

21-2―സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം   10,000      രൂപ

ഇഹൗ ഇനതനില് അനുവദനിച തുകേയനില് 14,944  രൂപ സചലവഴെനിച.  അധനികേമഭായനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ തുകേ ആവശര്യമഭായനി വന്നനില.
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45―പനി  .  ഒ  .  എൽ  .   36,000   രൂപ

നനിലവനിലുള്ള ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനില് 25,806 രൂപ സചലവഭായനിട്ടുണ്ടറ. അധനികേ തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടേനില.

99―വനിവരസഭാകങതനികേവനിദര്യ   5,85,000   രൂപ

ഇഹൗ ഇനതനില് അനുവദനിച തുകേ ഒനന്റിംതസന്ന സചലവയഭായനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനിസന  പുതനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പകേഭാരന്റിം  ധനസഹഭായ  തുകേ  ഒരു
വര്ഷകതകറ  പരമഭാവധനി  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ആയനി  പരനിമനിതസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതഭായനി
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാൽ  സന്റിംസഭാന സര്കഭാരനിസന വനിഹനിതമഭായനി  കമൽ
ശതീര്ഷകേതനില് 1  കകേഭാടെനി  20  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 49)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

14-5-2018-ല് ഇഹൗ വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിചറ  വനിശദമഭായ സപഭാകപഭാസല് സപനിസമനറനി
ഡെനിമഭാനറ  വഴെനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ  തുകേ
ലഭര്യമഭായനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

4515-00-103-98―മൂവഭാറ്റുപുഴെ  ഗവണ്സമനറ  ടഭാൻകസ്പെഭാര്ട്ടേറ  ആനറ  എകേദ്യുപറസമനറ
ഓര്ഗലനകസഷനറ  പുതനിയ  സകേട്ടേനിടെ  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കുള്ള
സഹഭായന്റിം

സകേട്ടേനിടെതനിസന  ഭരണഭാനുമതനി  തുകേ  41,54,000  രൂപയഭാസണനന്റിം  അതനിനഭാൽ
8,31,000  രൂപയുസടെ  പഭാര്ട്ടേറ  ബനിൽ  തുകേ നൽകേനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.
സകേട്ടേനിടെന്റിം പണനി നടെപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം പൂര്തനിയഭാകണസമന്നതനിനഭാൽ  കശഷനിക്കുന്ന
33,22,000  രൂപ  കമൽശതീര്ഷകേതനില്  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 50)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

G.O.  (Rt.)  No.  1037/2017/LSGD  dated  31-3-2017  പകേഭാരന്റിം  മൂവഭാറ്റുപുഴെ
ഗവണ്സമനറ  ടഭാനകസ്പെഭാര്ട്ടേറ   ആനഡെറ  എകേദ്യുപ്സമനറ  ഓര്ഗസസനകസഷനറ  പുതനിയ സകേട്ടേനിടെ
നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  തുകേ  4,154,000  രൂപയഭായതനിനഭാല്
2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം പഭാര്ട്ടേറ  ബനിലഭായനി അനുവദനിച  8,31,000  കേനിഴെനിചറ  ബഭാകനി
തുകേയഭായ  33,22,000  രൂപ  4515-00-103-98 എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില്  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമന്നഭാണറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയനിട്ടുള്ളതറ.  എന്നഭാല്  ടെനി  പവൃതനിയുസടെ
സസഫനല്  ബനില്  തുകേ   32,91,560  രൂപയഭാണറ  എന്നറ  അസനിസ്റ്റനറ  എക്സെെനികേദ്യുട്ടേതീവറ
എഞനിനതീയര്,  LSGD Sub  Division,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  അറനിയനിചതനിനപകേഭാരന്റിം  ബഭാകനി  തുകേ
24,60,560  രൂപ അഡെതീഷണല് ഓതസസറകസഷന വഴെനി അനുവദനിചറ ടഷറനിയനില് നനിന്നറ
പനിനവലനിക്കുകേയുന്റിം തുടെര്ന്നറ  2018 ഡെനിസന്റിംബര് മഭാസസത ഉപധനഭാഭര്യര്തനയനില് ടെനി തുകേ
ഉളസപടുതനി അധനികേസചലവറ ക്രമതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2501-01-196-48―കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേളക്കുള്ള കബഭാകറ ഗഭാനറ

ദഭാരനിദ്രര്യ  ലഘൂകേരണ  യൂണനിറനിസല  ഉകദര്യഭാഗസരുസടെ  ശമ്പളവന്റിം  കേണ്ടനിനജൻസനി
സചലവകേളുന്റിം  വഹനിക്കുന്നതനിനറ  സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  4  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം   കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമഭായനി  6  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 51)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അധനികേ തുകേ അനുവദനിച നല്കേനിയനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

2215-102-34―ലലഫറ പഭാര്പനിടെ മനിഷൻ   (  റൂറൽ  ) (  പദ്ധതനി  )

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന നനിര്മനിക്കുന്ന വര്യകനിഗത ഭവനങ്ങളകറ
സര്കഭാര്  വനിഹനിതന്റിം  നൽകുന്നതനിനുന്റിം  ലലഫറ  മനിഷസന  ഭരണനനിര്വ്വഹണ
സചലവകേളക്കുമഭായനി കമൽശതീര്ഷകേതനില് 293 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 52)
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ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  സസലഫറ  മനിഷനറ
അനുവദനിചറ നല്കേനിയനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2235-02-50-92―ശഭാരതീരനികേ  -  മഭാനസനികേ  സവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്നവര്ക്കു  ള്ള  പകതര്യകേ
സപനഷന പദ്ധതനി

കക്ഷമ  സപനഷന  നനിരകറ  1,100  രൂപയഭായനി  വര്ദ്ധനിപനിചതനിനഭാലുന്റിം
ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവന്റിം  കേഭാരണന്റിം  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  75  കകേഭാടെനി  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 53)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-02-50-92―ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  സവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്നവര്ക്കുള്ള
പകതര്യകേ  സപനഷന  പദ്ധതനി  ഇനതനില്  2018-19 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സര്കഭാര്
നനിയനണതനിലുള്ള കകേരള കസഭാഷര്യല് സസകേന്യൂരനിറനി സപനഷന ലനിമനിറഡെറ എന്ന കേമ്പനനി
5,04,25,37,100  രൂപ  പഞഭായതറ  ഡെയറകറുസടെ  അകഹൗണ്ടനില്  ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം
പസ്തുത തുകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2235-03-48-99―കദശതീയ വഭാര്ദ്ധകേര്യകേഭാല സപനഷന പദ്ധതനി

കദശതീയ വഭാര്ദ്ധകേര്യകേഭാല സപനഷന നനിരകറ 1,100 രൂപയഭായനി വര്ദ്ധനിപനിചതനിനഭാലുന്റിം
ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവന്റിം   75  വയസനിന സ്തുകമല്  പഭായമുള്ള
ഗുണകഭഭാകഭാകളകറ സപനഷന 1,500  രൂപയഭായനി  വര്ദ്ധനിപനിചതുന്റിം കേഭാരണന്റിം നനിലവനിസല
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 3279 കകേഭാടെനി 52 ലക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 54)
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2235-03-48-99―കദശതീയ വഭാര്ദ്ധകേര്യകേഭാല സപനഷന പദ്ധതനി ഇനതനില് 2018-19

സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സര്കഭാര്  നനിയനണതനിലുള്ള  കകേരള  കസഭാഷര്യല്  സസകേന്യൂരനിറനി

സപനഷന ലനിമനിറഡെറ  എന്ന കേമ്പനനി  28,32,15,00,140  രൂപ  പഞഭായതറ  ഡെയറകറുസടെ

അകഹൗണ്ടനില് ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം പസസ്തുത തുകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-50-99 ―അഗതനികേളക്കുള്ള സപനഷന   

അഗതനികേളക്കുള്ള കക്ഷമ സപനഷന നനിരകറ 1100 രൂപയഭായനി വര്ദ്ധനിപനിചതനിനഭാലുന്റിം

സപനഷനഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവന്റിം  കേഭാരണന്റിം  നനിലവനിസല

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 444 കകേഭാടെനി 29 ലക്ഷന്റിം

രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 55)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-60-50-99  അഗതനികേളക്കുള്ള  സപനഷന  പദ്ധതനി  ഇനതനില്  2018-19

സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സര്കഭാര്  നനിയനണതനിലുള്ള  കകേരള  കസഭാഷര്യല്  സസകേന്യൂരനിറനി

സപനഷന ലനിമനിറഡെറ  എന്ന കേമ്പനനി  16,17,92,69,240  രൂപ പഞഭായതറ  ഡെയറകറുസടെ

അകഹൗണ്ടനില് ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം പസസ്തുത തുകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നന്റിം.117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-50-98―കേര്ഷകേ സതഭാഴെനിലഭാളനി സപനഷന

കേര്ഷകേ സതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമസപനഷന നനിരകറ 1,100 രൂപയഭായനി വര്ദ്ധനിപനിചതനിനഭാലുന്റിം

ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവന്റിം  കേഭാരണന്റിം  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ

വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  88  കകേഭാടെനി  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ

അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 56)
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2235-60-50-98―കേര്ഷകേ സതഭാഴെനിലഭാളനി  സപനഷന പദ്ധതനി ഇനതനില്  2018-19
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  5,99,81,1 0,020  രൂപ  സര്കഭാര്  നനിയനണതനിലുളള  കകേരള
കസഭാഷര്യല് സസകേന്യൂരനിറനി  സപനഷന ലനിമനിറഡെറ  എന്ന കേമ്പനനി  പഞഭായതറ  ഡെയറകറുസടെ
അകഹൗണ്ടനില് ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം പസസ്തുത തുകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-50-96―സഭാമൂഹര്യസരക്ഷനിതതസ്വ  പദ്ധതനിയനുസരനിചറ    50    വയസനിനുകമല്
പഭായമുള്ള അവനിവഭാഹനിതരഭായ സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള സപനഷന പദ്ധതനി

കക്ഷമസപനഷന  നനിരകറ  1,100  രൂപയഭായനി  വര്ദ്ധനിപനിചതനിനഭാലുന്റിം
ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവന്റിം  കേഭാരണന്റിം  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  8  കകേഭാടെനി  30  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 57)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-60-50-96  സഭാമൂഹര്യ സരക്ഷനിതതസ്വ പദ്ധതനി അനുസരനിചറ  50  വയസനിനുകമല്
പഭായമുള്ള  അവനിവഭാഹനിതരഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള  സപനഷന  പദ്ധതനി  ഇനതനില്  2018-19
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  1,01,68,11,460  രൂപ  സര്കഭാര്  നനിയനണതനിലുളള  കകേരള
കസഭാഷര്യല് സസകേന്യൂരനിറനി  സപനഷന ലനിമനിറഡെറ  എന്ന കേമ്പനനി  പഞഭായതറ  ഡെയറകറുസടെ
അകഹൗണ്ടനില് ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം പസസ്തുത തുകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം സചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  117/എഫറ.എന്റിം.2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-2-2021)

2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്തകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

2225-02-283-89―ഭവന രഹനിതര്കറ ഭവനന്റിം

ലലഫറ  മനിഷന  പദ്ധതനി  പകേഭാരന്റിം  പൂര്തതീകേരനികഭാത  2916  വതീടുകേളുസടെ
പൂര്തതീകേരണതനിനുന്റിം ഭവന പുനരുദ്ധഭാരണതനിനുമഭായനി 60 കകേഭാടെനി ഉളസപസടെ 100 കകേഭാടെനി
രൂപ  ആവശര്യമുള്ളതഭായനി  സമനിതനി  കേരുതുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
42.80  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 8)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

2019-2020  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  2225-02-283-89  (പഭാന)  ഭവന  രഹനിതര്കറ
ഭവനന്റിം  ശതീര്ഷകേതനില്  57,20,00,000  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിരുന.   ആയതനിനുപുറസമ
സമനിതനിയുസടെ  ശനിപഭാര്ശയുസടെ  അടെനിസഭാനതനില്  ടെനി  പദ്ധതനിയറ  ആവശര്യമഭായ
30,00,00,000  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനി  കേസണ്ടതനിയനിരുന.   അതരതനില്
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ആസകേ  87,20,00,000  രൂപ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി
ലഭര്യമഭായനിരുന.  ഭവന നനിര്മഭാണ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുത്തുന്ന തുകേ ലലഫറ മനിഷന
ഒന്നഭാന്റിം  ഘട്ടേ  പദ്ധതനിപകേഭാരന്റിം  പൂര്തതീകേരനികഭാത  ഭവനങ്ങളുസടെ  പൂര്തതീകേരണതനിനുന്റിം
വകുപറ  മുകഖന  അനുവദനിച  ഭവനങ്ങളുസടെ  പൂര്തതീകേരണതനിനുമഭായനിട്ടേഭാണറ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതറ.   അതരതനില്  ലലഫറ  മനിഷന  ഒന്നഭാന്റിംഘട്ടേ  പദ്ധതനി  പകേഭാരന്റിം
പൂര്തതീകേരനികഭാനുണ്ടഭായനിരുന്ന  12052  വതീടുകേളനില്  11134  എണന്റിം  നഭാളനിതുവസര
പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.   ആയതനില്  2019-2020  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  1302  ഭവനങ്ങള
പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടെഭാസത വകുപറ മുകഖന 2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദനിച
6709  വതീടുകേളനില് നഭാളനിതുവസര  818  എണന്റിം പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ആയതനില്  2019-20
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  639  ഭവനങ്ങള  പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.   2019-20  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  ബഡ്ജറനില്  ലഭര്യമഭായ  84,89,00,000  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിച  ടെനി  രണ്ടറ
പദ്ധതനികേളനിലൂസടെ ആസകേ 1941 വതീടുകേള പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ഇനനിയുന്റിം പൂര്തതീകേരനികഭാനുള്ള
ഭവനങ്ങളുസടെ നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങള വനിവനിധ ഘട്ടേങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് പനി.എന്റിം.1/313/2019/പ.ജ.പ.വ.വ., തതീയതനി 18-8-2020)

ശനിപഭാര്ശ

4216-80-195-99(05)―പഭാഥമനികേ  ഭവന  നനിര്മഭാണ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളക്കുള്ള
ഓഹരനി മൂലധന സഹഭായന്റിം

പഭാഥമനികേ  ഭവന  നനിര്മഭാണ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളകറ  ധന  സഹഭായന്റിം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  4  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തന
വഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 10)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  മൂലധന  സസ്വരൂപണതനില്  സര്കഭാരനിസന  പങഭാളനിതന്റിം
അനനിവഭാരര്യമഭായതനിനഭാല്  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  സന്റിംഘങ്ങളകറ  സര്കഭാര്  മൂലധന
സഹഭായന്റിം നല്കുന്നതനിനഭായനി  4216-80-195-99(05)  എന്ന ശതീര്ഷകേതനില്  400  ലക്ഷന്റിം

932/2021.
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രൂപ  കൂടെനി  Additional  Authorization/SDG  ആയനി  അനുവദനികണസമന്നറ
വനിഷയ നനിര്ണയ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയനിരുന്നതറ.  എന്നഭാല് നനിലവനിസല ചട്ടേങ്ങള പകേഭാരന്റിം
ബനസപട്ടേ  ശതീര്ഷകേതനിന  കേതീഴെനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായുന്റിം
സചലവഴെനിചകേഴെനിഞ്ഞഭാകല പസസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയന്റിം
പരനിഗണനികഭാന കേഴെനിയൂ.

എന്നഭാല് പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് തുകേ സമഭാതന്റിം സചലവഴെനികഭാഞ്ഞതനിനഭാല് കൂടുതല്
തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന്റിം രജനിസ്ട്രഭാറനില് നനിനന്റിം ലഭനിചനില.  ആയതനിനഭാല് തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന്റിം പരനിഗണനികഭാന കേഴെനിഞ്ഞനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് സഹ.ബനി3/386/2019/സഹ.വ., തതീയതനി 18-8-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-99―മുഖര്യനഗരഭാസൂതകേസന ഓഫതീസറ 

മുഖര്യനഗരഭാസൂതകേസനയുന്റിം  വനിജനിലൻസനികനയുന്റിം  ഓഫതീസമഭായനി  ബനസപട്ടേറ
തഭാസഴെപറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളകറ  കനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

04-1―വനികനഭാദസഞഭാര ബത  -26,000      രൂപ

45―പനി  .  ഒ  .  എല്  . 50000   രൂപ

21-2―കമഭാകട്ടേഭാര്വഭാഹനന്റിം  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം  -50,000   രൂപ

(ഖണനികേ നമ്പര് 12)
സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

04-1―വനികനഭാദ യഭാതഭാ ബത   -25,000   രൂപ

ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  2,00,000  രൂപയഭായനിരുന
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം. 2019-20  വര്ഷസത കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാൽ
ടെനി ശനിപഭാര്ശയനിൽ തുടെര് നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

45―പനി  .   ഒ  .   എല്  - 50,000   രൂപ

ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  1,65,000  രൂപയഭായനിരുന
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം.  ടെനി ശനിപഭാര്ശയനിൽ തുടെര്  നടെപടെനി ആവശര്യമനില.
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21-2―കമഭാട്ടേഭാര് വഭാഹനന്റിം  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറ പണനികേളുന്റിം   -50,000   രൂപ

ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  40,000  രൂപയഭായനിരുന
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം.  24-1-2020-സല G.O. (Rt.) No. 707/2020/Fin. ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം
2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വഭാടെകേ-കേരന്റിം-നനികുതനി  എന്ന  ഇനതനിൽ  20,000  രൂപ
അനുവദനിചറ  നൽകുകേയുണ്ടഭായനി.  2019-20-സന  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേസളഭാനന്റിം
നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാൽ  തുടെര് നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-69―നഗരഭാസൂതണ വകുപനിസന നവതീകേരണവന്റിം കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്കരണവന്റിം

നഗരഭാസൂതണ വകുപനിസന പവര്തനങ്ങള സമചസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം വകുപനിസല എലഭാ
കേഭാരര്യഭാലയങ്ങളുന്റിം  കപപര്രഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  സഭാകങതനികേ  ഉകദര്യഭാഗസര്കറ
സന്റിംസഭാനത്തുടെനതീളന്റിം  യഭാത  സചയ്യുന്നതനിനറ  ഓഫതീസറ  വഭാഹനന്റിം  സജമഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം
നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പരര്യഭാപ്തമസലന്നറ കേഭാണുന. ആയതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേ
തനില്  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 13)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  100  ലക്ഷന്റിം  രൂപയഭായനിരുന
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം.  2019-20-സന കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേസളഭാനന്റിം നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാൽ
തുടെര്  നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-68―മഭാനുഷനികേ അധനിവഭാസതനിസന തനിരസഞ്ഞടുകസപട്ടേ പകതര്യകേതകേളുസടെ
ഗകവഷണവന്റിം വനികേസനവന്റിം  ,   ആസൂതണവന്റിം വനികേസനവന്റിം

മുഖര്യമനനിയുസടെ ലഹ ഇന്റിംപഭാകറ കപഭാജക്ടുകേളനില് ഉളസപട്ടേ സനല്വയല് തണതീര്തടെ
സന്റിംരക്ഷണതനിനുന്റിം  വനികേസനതനിനുന്റിം  അനുകയഭാജര്യമഭായ സലലഭര്യത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം
തണതീര്തടെങ്ങളുസടെ മനികേച ഉപകയഭാഗതനിനുന്റിം ആവശര്യമഭായ പഠനന്റിം തനിരുവനന്തപുരന്റിം നഗര
പകദശങ്ങളനില്  നടെത്തുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ  ഓഫതീസറ  സചലവകേളകറ  20  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണ
സമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 14)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  2  ലക്ഷന്റിം  രൂപയഭായനിരുന
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം.  ഇതനിൽ  52,833  രൂപ  സചലവഭാക്കുകേയുന്റിം  ബഭാകനി  തുകേ  സറണ്ടര്
സചയ്യുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.  തുടെര്  നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-001-65―ജനിലഭാ  പഭാനനിന്റിംഗറ  ഓഫതീസകേളനിസല  ശമ്പളവന്റിം  എസ്റ്റഭാബനിസഷ്മെനറ
സചലവകേളുന്റിം

കമല്ശതീര്ഷകേതനില്  വനിവനിധ  കേണകനിനങ്ങളനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  തഭാസഴെ  സകേഭാടുതനിട്ടുള്ള  ശതീര്ഷകേങ്ങളകറ  കനസര  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള
തുകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 15)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

06―വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി  -2   ലക്ഷന്റിം രൂപ

ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  32,35,000  രൂപയഭായനിരുന
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം.  2019-20  വര്ഷസത  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേസളഭാനന്റിം
നനിലവനിലനിലഭാതതനിനഭാൽ  തുടെര്  നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

45―പനി  .  ഒ  .  എല്  .   - 5   ലക്ഷന്റിം രൂപ

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  5,00,000  രൂപയഭായനിരുന
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം. ടെനി ശനിപഭാര്ശയനിൽ  തുടെര്  നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

2217-05-001-64―വനിശദമഭായ  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുന്റിം  ടെഹൗണ്  പഭാനുന്റിം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദ്ധതനി

മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  കപഭാജകറ  സസലനിസന
പവര്തനതനിനുമഭായനി  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്  4.70 കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തന
വഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 16)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി ശതീര്ഷകേതനിൽ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  2,30,00,000  രൂപയഭായനിരുന
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം.  ഇതനിൽ 1,23,03,205 രൂപ സചലവഭാക്കുകേയുന്റിം ബഭാകനി തുകേ സറണ്ടര്
സചയ്യുകേയുന്റിം സചയ.  തുടെര്  നടെപടെനി ആവശര്യമനില.

ശനിപഭാര്ശ

സന്റിംസഭാനസത നഗരസഭഭാ പകദശങ്ങളുസടെ ആസൂതനിത വനികേസനതനിനഭായനി മഭാസ്റ്റര്
പഭാന  സമയബനനിതവന്റിം  കുറമറ  രതീതനിയനിലുന്റിം  തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടെപടെനികേള  ഈ  രന്റിംഗതറ
ലവദഗ് ദ്ധര്യന്റിം  കനടെനിയനിട്ടുള്ള  കദശതീയ/അന്തര്കദ്ദേശതീയ  ഏജനസനികേളകറ  പുറന്റിംകേരഭാര്
നല്കുന്ന കേഭാരര്യന്റിം പരനികശഭാധനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 17)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

കകേരള നഗര ഗഭാമഭാസൂതണ നനിയമന്റിം  2016  പകേഭാരന്റിം ഇപകേഭാരമുള്ള ഏജൻസനികേള
വഴെനി  മഭാസ്റ്റര്  പഭാൻ  തയഭാറഭാകഭാവന്നതഭാണറ.  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  നഗരസഭഭാ
പകദശങ്ങളുസടെയുന്റിം  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേള  ഈ  വകുപറ  തയഭാറഭാക്കുനണ്ടറ.  ഇവ  വനിവനിധ
ഘട്ടേങ്ങളനിലഭാണറ.  ആയതനിനഭാൽ ഇനനി തയഭാറഭാകകണ്ടനി വരുന്ന മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേള ഇതരന്റിം
ഏജൻസനികേസള ഏൽപനിക്കുന്ന കേഭാരര്യന്റിം പരനിഗണനികഭാവന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-001-99-00-21-1―നഗരകേഭാരര്യ വകുപനികലയറ വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങല്

ആസഭാന ഓഫതീസനിലുന്റിം കമഖലഭാ കജഭായനിനറ ഡെയറകകറനിലുന്റിം ഓകരഭാ പുതനിയ വഭാഹനന്റിം
വഭാങ്ങുന്നതനിനറ  ബഡ്ജറനില്  വനിഹനിതസമഭാനന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭര്യര്തന
വഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 18)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

28-2-2020-സല  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര് 1691/2020/ഫനിൻ.  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം
"2217-80-001-99-00-21-1”  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനിൽ  14,30,000  രൂപ  (പതനിനഭാലറ
ലക്ഷതനി  മുപതനിനഭായനിരന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  അധനികേ  ധനഭാനുമതനിയഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയുന്റിം
തുടെര്ന്നറ  നഗരകേഭാരര്യ  ആസഭാന കേഭാരര്യഭാലയതനികലയറ  14,26,552 (പതനിനഭാലറ  ലക്ഷതനി
ഇരുപതനിയഭാറഭായനിരതനി അഞ്ഞൂറനി അമ്പതനിരണ്ടറ രൂപ മഭാതന്റിം) സചലവഭാകനി സജമനിലൂസടെ
ഒരു ഇകന്നഭാവ ക്രനിസ്റ്റ വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടറ.  

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)
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2217-80-001-95―കേമ്പന്യൂട്ടേര്വല്കരണ പദ്ധതനികേള  -  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദര്യ

ഇ-ഓഫതീസറ  സന്റിംവനിധഭാനതനിസന  അടുത ഘട്ടേന്റിം  നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല
ബ ഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  5  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത
ണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 19)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിൽ  3.34  ലക്ഷന്റിം രൂപ സചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടറ.  അധനികേ
തുകേ ആവശര്യമഭായനി വന്നനിട്ടേനില.  

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-001-91―മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്  സര്വ്വതീസറ  സസനടല്  സപനഷന
ഫണ്ടനികലയ്ക്കുള്ള സന്റിംഭഭാവന

കകേരള മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വ്വതീസനിസല ജതീവനകഭാരുസടെ മുനനിസനിപല് സപനഷന
ഫണ്ടനികലയറ  തുകേസയഭാനന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
600 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 20)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉപധനഭാഭര്യര്തനയഭായുള്ള സപഭാകപഭാസൽ സമര്പനിസചങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

നഗരസഭകേളുസടെ  അടെനിസഭാന  വനികേസന  പദ്ധതനികേള  ഏസറടുക്കുന്നതനിനറ  ഇന്റിംപഭാകറ
കകേരള  ലനിമനിറ ഡെനിനറ  നന്യൂ  സര്വ്വതീസറ  സപഭാസതീജനിയര്  പകേഭാരന്റിം  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃ
വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ   വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 21)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

KIIFB  Project-കേള  നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ  SPV-കേളകറ  നൽകകേണ്ട  Centage
Charge-കേള നനിശയനിചസകേഭാണ്ടറ  9-5-2017-സല  G.O. (P) No. 61/2017/Fin.  പകേഭാരന്റിം
സര്കഭാര് ഉതരവറ പുറസപടുവനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ടെനി  Centage Charge  ഇനതനിൽ ലഭനിക്കുന്ന തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചഭാണറ Impact Kerala-യുസടെ പവര്തനങ്ങള നടെതനിവരുന്നതറ. ആയതനിനഭാൽ
ഉപധനഭാഭര്യര്തനയ്ക്കുള്ള സപഭാകപഭാസൽ സമര്പനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-003-96―പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  നഗരസഭകേളനിസല  അകഹൗണ്ടനിന്റിംഗറ
നവതീകേരണന്റിം നടെപഭാകല്   (  സന്റിംസഭാന പദ്ധതനി  )

പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  28  നഗരസഭകേളനിസലയുന്റിം  അകഹൗണ്ടനിന്റിംഗറ  സമ്പ്രദഭായന്റിം
ഡെബനിള  എനടനി  സന്റിംവനിധഭാനതനികലയറ  മഭാറുന്നതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനകഭാര്കറ
പരനിശതീലനന്റിം നല്കുന്നതനിനുന്റിം അനുബന സചലവകേളക്കുന്റിം നനിലവനിസല ബ ഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്,  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  68  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരു
തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 22)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനികസപട്ടേ നഗരസഭകേളനിൽ അകഹൗണ്ടനിന്റിംഗറ നവതീകേരണന്റിം ഡെബനിള
എൻടനി  സന്റിംവനിധഭാനതനികലകറ  മഭാറ്റുന്നതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  6  അകഹൗണ്ടറസറ  ഓഫതീസര്,
6  ഐ.  റനി.  ഓഫതീസര്,  28  അകഹൗണ്ടറ  അസനിസ്റ്റനറ  എന്നനിവസര  ജനുവരനി,  സഫബ്രുവരനി
2020  മഭാസതനിലഭായനി  6  മഭാസകതകറ  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടറ.  2019-20  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനിൽ  6.83  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ശമ്പളയനിനതനിൽ  സചലവഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.  അധനികേ  തുകേ
ആവശര്യമഭായനി വന്നനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-051-98―പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുള്ള  സകേട്ടേനിടെ
നനിര്മഭാണന്റിം

പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  നഗരസഭകേളകറ  സകേട്ടേനിടെന്റിം  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരു
തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 23)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ടെനി പദ്ധതനികഭായനി 10 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിചനിരുന.
2019-20 കേഭാലയളവനിൽ തുകേസയഭാനന്റിം സചലവഴെനിചനിട്ടേനില. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-05-191-71  ― (  കകേഭാര്പകറഷനുകേള  )

2217-05-192-70―(  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള  ) -  സസ്വചറഭഭാരതറ മനിഷന   (  അര്ബന  )

കമല്ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ഈ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  61.79  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ
ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 24)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  ശുചനിതസ്വ  മനിഷൻ  മുകഖന  61.79  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തുന്നതനിനറ
സപഭാകപഭാസൽ സമര്പനിചനിട്ടുസണ്ടങനിലുന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-800-82―കേലഭാലപതൃകേ  സന്റിംരക്ഷണ  കേമതീഷന    (  ആര്ട്ടേറ  ആനറ  സഹറനികറജറ
കേമതീഷന  )

കേലഭാലപതൃകേ  സന്റിംരക്ഷണ  കേമതീഷസന   പഭാനുകേളനില്  സഹറനികറജറ  ഏരനിയയഭായനി
പഖര്യഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പകദശങ്ങളനിസല  ലപതൃകേമൂലര്യന്റിം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ആ  പകദശങ്ങളുസടെ  കഡെഭാക്കുസമകനഷന
നടെകതണ്ടതുന്റിം ഇതറ  സന്റിംബനനിചറ  ജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധന്റിം  വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
ലഘുകലഖ തയഭാറഭാകകണ്ടതുന്റിം സസമനിനഭാറുകേള നടെകതണ്ടതുസണ്ടനന്റിം സമനിതനി കേരുതുന.
കമല്പറഞ്ഞ  ആവശര്യങ്ങളകഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  3  ലക്ഷന്റിം  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 25)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി  ശതീര്ഷകേതനിൽ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  9  ലക്ഷന്റിം  രൂപയഭായനിരുന
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം.  ടെനി  തുകേയനിൽ  2,53,331  സചലവഴെനിചതനിനുകശഷന്റിം ബഭാകനി  6,46,669
രൂപ സറണ്ടര് സചയനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടെഭാസത ടെനി ശതീര്ഷകേതനിൽ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
8 ലക്ഷന്റിം രൂപ ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ. ടെനി ശനിപഭാര്ശയനിൽ തുടെര് നടെപടെനി
ആവശര്യമനിസലന്നറ അറനിയനിചസകേഭാള്ളുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2217-80-800-76―അയങഭാളനി സതഭാഴെനിലുറപറ പദ്ധതനി   (  സന്റിംസഭാന പദ്ധതനി  )

നനിലവനില്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 25 കകേഭാടെനി രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപ ധനഭാഭര്യര്തന
വഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 26)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അധനികേ  വനിഹനിതന്റിം  അനുവദനിചനിട്ടേനില.  2019-20
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിൽ  75  കകേഭാടെനിയഭാണറ  വകേയനിരുതനിയസതങനിലുന്റിം  32.5  കകേഭാടെനി
രൂപയുസടെ  ബനില്ലുകേളഭാണറ  മഭാറനി  നൽകേനിയതറ.  2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  തസന്ന
40.71  കകേഭാടെനി രൂപയുസടെ ബനില്ലുകേള ടഷറനിയനിൽ സമര്പനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം ടെനി തുകേ 2020
ഏപനിൽ  മഭാസതനിൽ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനിൽ
നനിന്നഭാണറ അനുവദനിചറ നൽകേനിയതറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

4217-60-051-95―സമ്പൂര്ണ ഭവന പദ്ധതനി  -   നഗരന്റിം   (  ലലഫറ പഭാര്പനിടെ മനിഷന  )

നഗരകമഖലയനില്  ലലഫറ  മനിഷസന  രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേ  പവര്തനങ്ങളകറ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
575 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 27)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

നഗര  ഗഭാമതീണ  കമഖലകേളനിൽ  ലലഫറ  മനിഷസന  രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേ  പവര്തനങ്ങളകറ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനിൽ  കൂടുതൽ  തുകേ  2018-ലുന്റിം  2019-സലയുന്റിം
അപതതീക്ഷനിത  പളയ  സഭാഹചരര്യന്റിം  കേണകനിസലടുതറ  അനുവദനിക്കുവഭാൻ
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നനിര്വ്വഭാഹമനിലഭായനിരുന്ന സഭാഹചരര്യതനിൽ രണ്ടഭാന്റിം ഘട്ടേ വതീടെറ നനിര്മഭാണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി
എറണഭാകുളന്റിം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിൽ  നനിന്നറ  425  കകേഭാടെനി  രൂപ  വഭായ്പയഭായനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ അനുമതനി നൽകുകേയുന്റിം ടെനി വഭായ്പ ലഭര്യമഭാകുകേയുന്റിം സചയനിരുന. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-001-92―തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ വനിഭഭാഗന്റിം

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  വനിഭഭാഗതനില്  പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിച  195
അസനിസ്റ്റനറ  എഞനിനതീയര്മഭാര്കറ  ശമ്പളന്റിം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  തുകേ  ബ ഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിസലന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
10.897  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 36)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ടെനി  195  അസനിസ്റ്റനറ എഞനിനതീയര്മഭാരുസടെ ശമ്പളന്റിം നൽകുന്നതനിനറ  2515-00-001-92
എന്ന ശതീര്ഷകേതനിൽ  10.897  കകേഭാടെനി രൂപ വകേയനിരുതണസമന്നറ ധനകേഭാരര്യ വകുപനിനറ
കേതറ നൽകേനിയനിരുന.  ജതീവനകഭാരുസടെ ശമ്പളന്റിം ആയതനിനഭാൽ അതനിനറ അധനികേന്റിം വരുന്ന
തുകേ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസന  അവസഭാനന്റിം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനിക്കുസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ  അറനിയനിചനിരുന.  അതു  പകേഭാരന്റിം  2019-20
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസല  ടെനി  സചലവറ  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിനറ
അന്തനിമ സചലവറ കേണകറ നൽകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-001-86―തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ
വനിഭഭാഗതനിന  കേതീഴെനിലുള്ള  ഓഫതീസകേളു സടെ  ആധുനനികേവത്കേരണന്റിം  ,
കേമ്പന്യൂട്ടേര്വത്കേരണന്റിം  ,   ഉകദര്യഭാഗസരുസടെ കേഭാരര്യകശഷനി വര്ദ്ധനിപനികല്

ഇ-ഗകവണനസനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിസല
എഞനിനതീയര്മഭാര്കറ  ലഭാപ് കടെഭാപറ  വഭാങ്ങുന്നതനിനുന്റിം  ഗുണനനിലവഭാര  നനിര്ണയ
ലകബഭാറട്ടേറനികേള  കബഭാകറതലതനില്  വര്യഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ഇ-എന്റിം.ബുകറ
നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  നനിലവനിസല  ബ ഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 4 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 37)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിൽ  2515-00-001-86  (p.v)  എന്ന  പഭാൻ
ശതീര്ഷകേതനിൽ  2.50 കകേഭാടെനി രൂപയറ വര്കനിന്റിംഗറ ഗ്രൂപറ അനുമതനി നൽകുകേയുന്റിം ആ തുകേയറ
സര്കഭാരനിൽ നനിനന്റിം ഭരണഭാനുമതനി ലഭര്യമഭാക്കുകേയുന്റിം സചയ. വര്കനിന്റിംഗറ ഗ്രൂപനിൽ എന്റിം.ബുകറ
വഭാങ്ങുന്നതനിനറ  അനുമതനി  നൽകേനിയനിരുന്നനില.  കൂടെഭാസത  30%  പഭാനനിൽ  കുറവറ
വരുതണസമന്നറ നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നതനിനഭാൽ priority നനിശയനിച പഭാൻ പുതുകനിയനിരുന. ടെനി
കേഭാരണങ്ങളഭാൽ  പഭാനനിൽ  മഭാറന്റിം  വന്നതനിനഭാൽ  ആവശര്യസപട്ടേ  4  കകേഭാടെനി  രൂപ  2019-20
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഉപകയഭാഗനികകണ്ടനി വന്നനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-101-65―സസ്വച്ഛ ഭഭാരതറ  മനിഷന   (  ഗഭാമതീണ്  )

നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
17.4  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2515-00-101-63―തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളകറ കവണ്ടനിയുള്ള ടനിബന്യൂണല്

02-01―കവജസറ എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് 4.50 ലക്ഷന്റിം രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 38)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാൽ  ബ ഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  വനിനനികയഭാഗനികഭാൻ
കേഴെനിയഭാതനിരുന്ന  സഭാഹചരര്യമഭായതനിനഭാൽ  കൂടുതൽ  തുകേ  വകേയനിരുതണസമന്നറ
ആവശര്യസപട്ടേനിട്ടേനില.

ജനി.ഒ. (ആര്റനി.)  നമ്പര് 3395/19/ഫനിൻ.  തതീയതനി  30-5-2019  പകേഭാരന്റിം  2515-00-101-
63-02-01―കവജസറ എന്ന ശതീര്ഷകേതനിൽ 1,37,000 (ഒരു ലക്ഷതനി മുപതനി ഏഴെഭായനിരന്റിം)
2515-00-101-63-02-02―ഡെനി.എ.  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില്  50,000  (അൻപതനിനഭായനിരന്റിം)
2515-00-101-63-02-023―അദര് അലവൻസറ  എന്ന ശതീര്ഷകേതനിൽ  2,000  (രണ്ടഭായനിരന്റിം)
സമഭാതന്റിം  1,89,000  (ഒരു  ലക്ഷതനി  എൺപതനി  ഒൻപതനിനഭായനിരന്റിം)  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.  എന്നഭാൽ  2515-00-101-63-02-01―കവജസറ  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനിൽ
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നനിനന്റിം 1,42,710  രൂപയുന്റിം കേണ്ടനിജനറ സസ്വതീപര് കവതനമഭായുന്റിം  2515-00-101-63-02-02―
ഡെനി.എ. എന്ന ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം 34,473 രൂപയുന്റിം 2515-00-101-63-02-03―അദര്
അലവൻസറ എന്ന ശതീര്ഷകേതനിൽ നനിനന്റിം 5,250 രൂപ സചലവഭായനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-198-39―ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള ഏസറടുതറ നടെത്തുന്ന നബഭാര്ഡെറ     സഹഭായമുള്ള
ആര്  .  സഎ  .  ഡെനി  .  എഫറ  .   പദ്ധതനികേള

 നബഭാര്ഡെനിസന  സഹഭായകതഭാസടെ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഏസറടുതറ  നടെത്തുന്ന
ആര്.സഎ.ഡെനി.എഫറ.  പദ്ധതനികേളകറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്ത
മഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  12.65  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ
ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 39)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സപഭാകപഭാസൽ ലഭനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-197-39―കബഭാകറ  പഞഭായത്തുകേള  ഏസറടുതറ  നടെത്തുന്ന  നബഭാര്ഡെറ
സഹഭായമുള്ള ആര്  .  സഎ  .  ഡെനി  .  എഫറ  .   പദ്ധതനികേള

ഗഭാമ  പകദശങ്ങളനില്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  അടെനിസഭാന  സഹൗകേരര്യങ്ങള
ഏര്സപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കബഭാകറ  പഞഭായത്തുകേള  ഏസറടുതറ  നടെത്തുന്ന  നബഭാര്ഡെറ
സഹഭായമുള്ള  ആര്.സഎ.ഡെനി.എഫറ.  പദ്ധതനികേളകറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 14.136  കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 40)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉപധനഭാഭര്യര്തന  വഴെനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സപഭാകപഭാസൽ ലഭനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-196-39―ജനിലഭാപഞഭായത്തുകേള ഏസറടുതറ നടെത്തുന്ന നബഭാര്ഡെറ സഹഭായമുള്ള
ആര്  .  സഎ  .  ഡെനി  .  എഫറ  .   പദ്ധതനികേള

പദ്ധതനികേളുസടെ  പൂര്തതീകേരണതനിനറ  നനിലവനിസല  ബ ഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  15.5  കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 41)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉപധനഭാഭര്യര്തന  വഴെനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സപഭാകപഭാസൽ ലഭനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-003-44―മണ്ണുതനി,  തളനിപറമ്പറ,  സകേഭാട്ടേഭാരകര  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിസല  കേനില
കകേന്ദ്രങ്ങളുസടെ ശഭാകതീകേരണന്റിം

മണ്ണുതനി,  തളനിപറമ്പറ,  സകേഭാട്ടേഭാരകര  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിസല  കേനില  കകേന്ദ്രങ്ങളുസടെ
ശഭാകതീകേരണ  പദ്ധതനികേളകഭായനി  നതീകനിവചനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന.  ആയതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേതനില്  80
ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 42)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 1,70,00,000 രൂപ ആയനിരുസന്നങനിലുന്റിം 75,36,101 രൂപ മഭാതസമ
റനിലതീസറ ലഭര്യമഭായുള. ആയതനിനഭാൽ കൂടുതൽ തുകേ ആവശര്യസപട്ടേനിരുന്നനില. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)
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ശനിപഭാര്ശ

4515-00-800-98(03)―പനി  .  എന്റിം  .  ജനി  .  എസറ  .  ലവ  .    പദ്ധതനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം  -
അധനികേ സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം

പനി.എന്റിം.ജനി.എസറ.ലവ.  പദ്ധതനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം
അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
39.57  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 43)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സപഭാകപഭാസൽ ലഭനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ.,  തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

4515-00-800-97―തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ വനിഭഭാഗന്റിം  -  പഭാകദശനികേ മുനഗണനഭാ
പവൃതനികേളക്കുള്ള പദ്ധതനി

ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിസന  നനിയനണതനിന  കേതീഴെനില്  പഭാകദശനികേ  മുനഗണനഭാ
പവൃതനികേളകഭായനി വനിഭഭാവനന്റിം സചയ പദ്ധതനി പകേഭാരമുള്ള നനിര്മഭാണ പവൃതനികേളകറ
നനിലവനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അനുവദനിചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
3  കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 44)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിസന  പഭാകദശനികേ  മുൻഗണനഭാ  പവൃതനികേളക്കുള്ള  പദ്ധതനി
പകേഭാരമുള്ള നനിര്മഭാണ പവൃതനികേളുസടെ തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4515-00-800-97
എന്ന ശതീര്ഷകേതനിൽ 1,45,31,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുകഖന അനുവദനിചനിരുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)
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ശനിപഭാര്ശ

4515-00-800-96―എന്റിം  .  എല്  .  എ  . -  മഭാരുസടെ ആസനി വനികേസന ഫണ്ടറ

എന്റിം.എല്.എ.-മഭാരുസടെ  ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടറ  മുകഖന  നടെപനിലഭാക്കുന്ന

പവൃതനികേളകറ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്  75  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തന

വഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 45)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

എന്റിം.എൽ.എ.-മഭാരുസടെ  ആസനി  വനികേസന  പദ്ധതനി  പകേഭാരമുള്ള  നനിര്മഭാണ

പവൃതനികേളുണ്ടറ.  പവൃതനികേളുസടെ  ബനിൽ  തുകേ നൽകുന്നതനിനഭായനി  2019-20  സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷന്റിം  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  172.10  കകേഭാടെനി  രൂപയറ  പുറസമ  52,17,16,000

(52.18 കകേഭാടെനി രൂപ) രൂപ ഉപധനഭാഭര്യര്തന മുകഖന അനുവദനിചനിരുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2501-01-196-48―കകേന്ദ്രഭാവനിഷ് കൃത പദ്ധതനികേളക്കുള്ള കബഭാകറ ഗഭാനറ

ദഭാരനിദ്രര്യ  ലഘൂകേരണ  യൂണനിറനിസല  ഉകദര്യഭാഗസരുസടെ  ശമ്പളവന്റിം  കേണ്ടനിജൻസനി

സചലവകേളുന്റിം  വഹനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ

ഈ ശതീര്ഷകേതനില് സന്റിംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി  4  കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി

6  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 46)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

സപഭാകപഭാസൽ ലഭനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)
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ശനിപഭാര്ശ

2505-02-101-99―മഹഭാതഭാഗഭാനനി  ഗഭാമതീണ  സതഭാഴെനിലുറപറ  പദ്ധതനി    (90%

സനി  .  എസറ  .  എസറ  .)

കസ്റ്റററ  മനിഷനനിൽ  അനര്യത  കസവനതനിൽ  പവര്തനിചവരുന്ന  സര്കഭാര്

ജതീവനകഭാരുസടെ ശമ്പളവന്റിം മററ  അലവൻസകേളുന്റിം നൽകുന്നതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനിൽ

സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  2.80  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ

ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 47)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

സപഭാകപഭാസൽ ലഭനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-001-44―ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിൽ  ഇ  -  ഗകവണൻസറ  നവതീകേരണവന്റിം

ശഭാകതീകേരണവന്റിം

 ഗഭാമവനികേസന വകുപനിസനകേതീഴെനിൽ പവര്തനിക്കുന്ന ഓഫതീസകേളനിൽ ഇ-ഗകവണൻസറ

നവതീകേരണവന്റിം  ശഭാകതീകേരണവന്റിം  എന്ന  പദ്ധതനിയുസടെ  പൂര്തതീകേരണതനിനറ  നനിലവനിസല

വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  80  ലക്ഷന്റിം  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത

ണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 48)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാൽ  വനിനനികയഭാഗനികഭാൻ

കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതനിനഭാൽ കൂടുതൽ തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതനിനറ ആവശര്യസപട്ടേനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)
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ശനിപഭാര്ശ

2515-00-001-42―സസ്വരഭാജറ ഭവനനിൽ കകേഭാണ്ഫറൻസറ ഹഭാള നനിര്മഭാണന്റിം

സസ്വരഭാജറ  ഭവനനിസല  കകേഭാണ്ഫറൻസറ  ഹഭാള  ആധുനനികേ  സഹൗകേരര്യങ്ങകളഭാസടെ
സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
75  ലക്ഷന്റിം രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 49)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാൽ  വനിനനികയഭാഗനികഭാൻ
കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതനിനഭാൽ കൂടുതൽ തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതനിനറ ആവശര്യസപട്ടേനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-102-62―കബഭാകറ ഇൻഫര്കമഷൻ സസനറുകേള

കബഭാകറ  പഞഭായത്തുകേളനിൽ  സനിറനിസണ്  ഇൻഫര്കമഷൻ  സസനര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  50  ലക്ഷന്റിം  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭര്യര്തന
വഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 50)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാൽ  വനിനനികയഭാഗനികഭാൻ
കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതനിനഭാൽ കൂടുതൽ തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതനിനറ ആവശര്യസപട്ടേനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-102-35―നഭാഷണൽ റര്ബൻ മനിഷൻ

പദ്ധതനി  നടെതനിപനിനറ  നനിലവനിസല  വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാൽ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  63  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി
42  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ   ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 51)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

സപഭാകപഭാസൽ ലഭനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2515-00-197-36-01―പുതനിയതഭായനി രൂപതീകേരനിച കബഭാകറ പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള സകേട്ടേനിടെ

നനിര്മഭാണന്റിം

പനമരന്റിം,  കേലര്യഭാകശരനി,  കേഭാളനികേഭാവറ  എന്നതീ  കബഭാകറ  പഞഭായത്തുകേളുസടെ  സകേട്ടേനിടെ

നനിര്മഭാണന്റിം  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിംതസന്ന  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1.5  കകേഭാടെനി  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരു

തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 52)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനി  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

സപഭാകപഭാസൽ ലഭനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

ഗഭാമവനികേസന ഇകനണ്ഷനിപറ കപഭാഗഭാന്റിം

സന്റിംസഭാനന്റിം  കനരനിട്ടേ  മഹഭാപളയതനിനുകശഷന്റിം  കവഭാളനതീയര്മഭാരുസടെ  കസവനന്റിം

ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിൽ  ഫലപദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ഇകനണ്ഷനിപറ

കപഭാഗഭാന്റിം  സന്റിംഘടെനിപനിക്കുന്നതനിനറ  നന്യൂ  സര്വ്വതീസറ  സപഭാസതീജനിയര്  പകേഭാരന്റിം  3.70  കകേഭാടെനി

രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 53)



66

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

 നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

ഗഭാമവനികേസന കേമതീഷണകററനിൽ സജൻഡെര് സസൽ രൂപതീകേരണന്റിം

ഗഭാമവനികേസന വകുപനിൽ  വനനിതകേളക്കുള്ള പഭാമുഖര്യന്റിം കേണകനിസലടുതറ  സ്ത്രതീകേളുസടെ
ശഭാകതീകേരണതനിനഭായനി  ഒരു  സജൻഡെര്  സസൽ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  നന്യൂ  സര്വ്വതീസറ
സപഭാസതീജനിയര്  പകേഭാരന്റിം  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ
ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 54)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

4515-00-102-49―സമ്പൂര്ണ ഭവന പദ്ധതനി  -  ഗഭാമന്റിം   (  ലലഫറ  -  പഭാര്പനിടെ മനിഷന  )

ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  ലലഫറ  മനിഷസന  രണ്ടഭാന്റിം  ഘട്ടേ  പവര്തനങ്ങളകഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്ശതീര്ഷകേതനില്
1400  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 55)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിൽ  ബനസപട്ടേ  ശതീര്ഷകേതനിൽ  381.62  കകേഭാടെനി  രൂപയഭാണറ
2019-20-സല ബജറനിൽ  വകേയനിരുതനിയനിരുന്നതറ. 2018-ലുന്റിം  2019-സലയുന്റിം അപതതീക്ഷനിത
പളയ സഭാഹചരര്യന്റിം കേണകനിസലടുതറ അധനികേ തുകേ കമൽശതീര്ഷകേതനിൽ അനുവദനിക്കുവഭാൻ
നനിര്വ്വഭാഹമനിലഭാതതനിനഭാൽ  സര്കഭാര് അനുമതനികയഭാസടെ  425  കകേഭാടെനി  രൂപ എറണഭാകുളന്റിം
ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിൽനനിന്നറ വഭായ്പയഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി. കൂടെഭാസത ഗഭാമതീണ
കമഖലയനിൽ രണ്ടന്റിം ഘട്ടേ പവര്തനങ്ങളകഭായനി ഹഡ്കകേഭാ അനുവദനിചനിരുന്ന 3000 കകേഭാടെനി
രൂപയുസടെ വഭായ്പഭാ ഗഡുകള കൃതര്യമഭായനി ലഭര്യമഭാവകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)
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ശനിപഭാര്ശ

2235-02-50-92―ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  സവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്നവര്ക്കുള്ള  പകതര്യകേ

സപൻഷൻ പദ്ധതനി

ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന വര്ദ്ധനവറ കേഭാരണന്റിം നനിലവനിസല ബഡ്ജററ

വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  596.55  കകേഭാടെനി  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത

ണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 56)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-02-50-92―ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  സവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്നവര്ക്കുള്ള  പകതര്യകേ

സപൻഷൻ പദ്ധതനി ഇനതനിൽ അധനികേ വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ

സചയതനിൻ പകേഭാരന്റിം 2020 മഭാര്ചറ മഭാസന്റിം വസരയുള്ള സപൻഷൻ വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ

592.7335300  കകേഭാടെനി  രൂപ  അനുവദനികണസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിനറ  സപഭാകപഭാസൽ

നൽകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനിൽ നനിനള്ള 3,000 രൂപ ഉളസപസടെ 311.7717100

കകേഭാടെനി രൂപ 2020 മഭാര്ചറ വസര സചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടറ. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-50-99―അഗതനികേളക്കുള്ള സപൻഷൻ

സപൻഷൻ  ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ  എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വര്ദ്ധനവറ  കേഭാരണന്റിം

നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാൽ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 1716.3525

കകേഭാടെനി  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 57)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-60-50-99―അഗതനികേളക്കുള്ള സപൻഷൻ പദ്ധതനി ഇനതനിൽ  അധനികേ വനിഹനിതന്റിം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയതനിൻ  പകേഭാരന്റിം  2020  മഭാര്ചറ  മഭാസന്റിം
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വസരയുള്ള  സപൻഷൻ  വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനറ  2084.0780160  കകേഭാടെനി  രൂപ
അനുവദനികണസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിനറ  സപഭാകപഭാസൽ  നൽകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിൽ നനിനള്ള 3,000 രൂപ ഉളസപസടെ 972.3729400 കകേഭാടെനി രൂപ 2020 മഭാര്ചറ
മഭാസന്റിം വസര സചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടറ. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-50-98―കേര്ഷകേ സതഭാഴെനിലഭാളനി സപൻഷൻ

ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന വര്ദ്ധനവറ കേഭാരണന്റിം നനിലവനിസല ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  629.6926  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരു
തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 58)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-60-50-98―കേര്ഷകേ സതഭാഴെനിലഭാളനി  സപൻഷൻ  പദ്ധതനി  ഇനതനിൽ  അധനികേ
വനിഹനിതന്റിം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയതനിൻ  പകേഭാരന്റിം  2020  മഭാര്ചറ
മഭാസന്റിം  വസരയുള്ള  സപൻഷൻ  വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനറ  743.1174640  കകേഭാടെനി  രൂപ
അനുവദനികണസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിനറ  സപഭാകപഭാസൽ  നൽകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിൽ  നനിനള്ള  3,000  രൂപ  ഉളസപസടെ  344.0792900  കകേഭാടെനി  രൂപ  2020
മഭാര്ചറ മഭാസന്റിം വസര സചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടറ. 

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2235-60-50-96―സഭാമൂഹര്യസരക്ഷനിതതസ്വ  പദ്ധതനിയനുസരനിചറ    50    വയസനിനുകമൽ
പഭായമുള്ള അവനിവഭാഹനിതരഭായ സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള സപൻഷൻ പദ്ധതനി

ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന വര്ദ്ധനവറ കേഭാരണന്റിം നനിലവനിസല ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  107.6421  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരു
തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 59)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-60-50-96-സഭാമൂഹര്യ  സരക്ഷനിതതസ്വ  പദ്ധതനിയനുസരനിചറ  50  വയസനിനുകമൽ

പഭായമുള്ള  അവനിവഭാഹനിതരഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള  സപൻഷൻ  പദ്ധതനി  ഇനതനിൽ  അധനികേ

വനിഹനിതന്റിം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയതനിൻ  പകേഭാരന്റിം  2020  മഭാര്ചറ

മഭാസന്റിം  വസരയുള്ള  സപൻഷൻ  വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനറ  130.4579400  കകേഭാടെനി  രൂപ

അനുവദനികണസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിനറ  സപഭാകപഭാസൽ  നൽകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ബഡ്ജററ

വനിഹനിതതനിൽ നനിനള്ള 3,000 രൂപ ഉളസപസടെ 61.9285500 കകേഭാടെനി രൂപ 2020 മഭാര്ചറ

മഭാസന്റിം വസര സചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)

ശനിപഭാര്ശ

2235-03-48-99―കദശതീയ വഭാര്ദ്ധകേര്യകേഭാല സപൻഷൻ പദ്ധതനി

ഗുണകഭഭാകഭാകളുസടെ എണതനിലുണ്ടഭാകുന്ന വര്ദ്ധനവറ കേഭാരണന്റിം നനിലവനിസല ബഡ്ജററ

വനിഹനിതന്റിം  പരര്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാൽ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  3842.3997  കകേഭാടെനി  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴെനികയഭാ  ഉപധനഭാഭര്യര്തനവഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരു

തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 60)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2235-03-48-99―കദശതീയ വഭാര്ദ്ധകേര്യകേഭാല സപൻഷൻ പദ്ധതനി ഇനതനിൽ അധനികേ

വനിഹനിതന്റിം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയതനിൻ  പകേഭാരന്റിം  2020  മഭാര്ചറ

മഭാസന്റിം  വസരയുള്ള സപൻഷൻ വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ  3,831.8488000  കകേഭാടെനി   രൂപ

അനുവദനികണസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിനറ  സപഭാകപഭാസൽ  നൽകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ബഡ്ജററ

വനിഹനിതതനിൽ  നനിനള്ള  15,03,00,000  രൂപ ഉളസപസടെ  1830.2051000  കകേഭാടെനി  രൂപ

2020 മഭാര്ചറ മഭാസന്റിം വസര സചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 154/എഫറ.എന്റിം.2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 4-11-2020)
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അദ്ധര്യഭായന്റിം   VII

സമനിതനിയുസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അതനികന്മേല് സസ്വതീകേരനിച
നടെപടെനികേള സന്റിംബനനിച കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം

കുടുന്റിംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളുസടെ ശഭാകതീകേരണവന്റിം വനിപുലതീകേരണവമഭായനി ബനസപട്ടേ
നടെപടെനികേള സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

ഉന്നതവനിദര്യഭാഭര്യഭാസന്റിം  കനടെനിയനിട്ടുള്ള  അന്റിംഗങ്ങളുസടെ  അഭഭാവന്റിം  കുടുന്റിംബശതീയനില്
ഇലഭാതഭാകഭാനുന്റിം   കുടുന്റിംബശതീയുസടെ ആധുനനികേവല്കരണതനിനറ ആകന്റിംകൂട്ടുന്നതനിനുന്റിം ഒരു
കുടുന്റിംബതനില്നനിനന്റിം  പുതനിയ  തലമുറയനില്സപട്ടേ  ഉന്നതവനിദര്യഭാഭര്യഭാസന്റിം  കനടെനിയനിട്ടുള്ള
ഒരഭാസളസയങനിലുന്റിം അന്റിംഗമഭാക്കുന്നതറ ഉചനിതമഭായനിരനിക്കുനസമന്നറ സമനിതനി നനിരതീക്ഷനിക്കുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 12)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സസ്വയന്റിം  സഹഭായ  മഭാതൃകേകേളനില്  (SHG)  നനിനന്റിം  വര്യതര്യസമഭായനി  കുടുന്റിംബശതീ  അന്റിംഗന്റിം  തസന
കുടുന്റിംബസതയഭാണറ  അയല്ക്കൂട്ടേതനില്  പതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്നതറ.  വനനിതകേളഭായ  കുടുന്റിംബഭാന്റിംഗങ്ങളക്കുന്റിം
അയല്ക്കൂട്ടേ  കയഭാഗങ്ങളനില്  പസങടുക്കുന്നതനിനുന്റിം  വനികേസന  പവര്തനങ്ങളനിലുന്റിം  ചര്ചകേളനിലുന്റിം
പങഭാളനിയഭാകുന്നതനിനുന്റിം കുടുന്റിംബശതീ സസബകലഭാ അനുകഛേദന്റിം  7.12  പകേഭാരന്റിം അവകേഭാശന്റിം നല്കുനണ്ടറ.  ഇതറ
കൂടെഭാസത  കുടുന്റിംബശതീ  സസബകലഭാ  അനുകഛേദന്റിം  5  (ii)  പകേഭാരന്റിം  അന്റിംഗതസ്വസത  നനിര്വ്വചനിചനിരനിക്കുന്നതറ
ഇപകേഭാരമഭാണറ.  ഒരു  കുടുന്റിംബസത  പതനിനനിധതീകേരനിചറ  ഒരു  വനനിതഭാ  കുടുന്റിംബഭാന്റിംഗന്റിം  ഒരു  കുടുന്റിംബശതീ
അയല്ക്കൂട്ടേതനില്  കനടുന്ന  അന്റിംഗതസ്വന്റിം.  അതുസകേഭാണ്ട സ്തുതസന്ന  കുടുന്റിംബശതീ  അന്റിംഗങ്ങളുസടെ  കുടുന്റിംബങ്ങളനിസല
വനനിതകേളഭായ  കുടുന്റിംബഭാന്റിംഗങ്ങളകറ  കുടുന്റിംബശതീ  പവര്തനങ്ങളനില്  പസങടുക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനില്
തടെസങ്ങളനില.  ഇതുകൂടെഭാസത  കുടുന്റിംബശതീ  അന്റിംഗങ്ങളുസടെ  കുടുന്റിംബഭാന്റിംഗങ്ങളുസടെ  സഭാമൂഹനികേ,  സഭാമ്പതനികേ,
ശഭാകതീകേരണതനിനഭായനി  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള/പരനിപഭാടെനികേള  കുടുന്റിംബശതീ  ആവനിഷ്ക്കരനിചറ
നടെപനിലഭാക്കുനണ്ടറ.  ഒരു  കുടുന്റിംബതനില്നനിനന്റിം  രണ്ടഭാമസതഭാരു  അന്റിംഗന്റിം  എന്ന  ആശയന്റിം  പലതവണ
കുടുന്റിംബശതീ ചര്ചയറ  വനികധയമഭാകനിയനിരുന.  ഇതരസമഭാരു തതീരുമഭാനന്റിം ഉണ്ടഭാകഭാന ഇടെയുള്ള പരനിണനിത
ഫലസതക്കുറനിചറ വനിശദമഭായ പഠനന്റിം ആവശര്യമഭാണറ.  ഇഹൗ സഭാഹചരര്യതനില് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ കൂടുതല്
പഠനങ്ങളക്കുന്റിം  ചര്ചകേളക്കുന്റിം  വനികധയമഭാക്കുന്നതുന്റിം  ഇതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  തുടെര്തതീരുമഭാനങ്ങള
സസകേസകഭാള്ളുന്നതുമഭായനിരനിക്കുന്റിം.

ശനിപഭാര്ശ

നബഭാര്ഡെനിസന സഹഭായകതഭാസടെ കേഭാസര്കഗഭാഡെറ ജനിലയനിസല അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങളുസടെ സഭാമ്പതനികേ
ക്രയവനിക്രയങ്ങള  ഡെനിജനിസസറസറ   സചയതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.   പസ്തുത  പദ്ധതനി  എലഭാ
ജനിലകേളനികലക്കുന്റിം വര്യഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 13)



71

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങസള ഡെനിജനിസസറസറ  സചയ്യുന്നതനിനഭായനി  'ഇ  -ശകനി'  എന്ന കപരനില് ഒരു പദ്ധതനി
നബഭാര്ഡെറ പരതീക്ഷണഭാടെനിസഭാനതനില് കേഭാസര്കഗഭാഡെറ ജനിലയനിലഭാണറ നടെപഭാകനിയനിരുന്നതറ. ഡെനിജനിറല്
സഭാകങതനികേവനിദര്യയുസടെ  സഹഭായകതഭാസടെ  അയല്ക്കൂട്ടേ   പവര്തനങ്ങള  ക്രമസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം
സതഭാരര്യമഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം ഇഹൗ പദ്ധതനി ഗുണകേരമഭാണറ.  എന്നഭാല് ഇകതസമയന്റിംതസന്ന കദശതീയ ഗഭാമതീണ
ഉപജതീവന  മനിഷന  അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങസള  ഡെനിജനിസസറസറ  സചയ്യുന്നതനിനഭായനി  ടഭാനസഭാക്ഷന  കബസ്ഡെറ
ഡെനിജനിറല്  അകഹൗണ്ടനിന്റിംഗറ  സനിസ്റ്റന്റിം  എന്ന  കപരനില്  ഇ  -ശകനികറ  സമഭാന്തരമഭായനി  മസറഭാരു  പദ്ധതനി
നടെപനിലഭാകനി.  എന.ആര്.എല്.എന്റിം.-  സന  കനഭാഡെല്  ഏജനസനി  എന്ന  നനിലയനില്  ഇഹൗ  പദ്ധതനി
കുടുന്റിംബശതീകറ  നടെപനിലഭാകകണ്ടതുണ്ടറ.  ഇതറ  പകേഭാരന്റിം  കകേരളതനിസല  93%  അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങളനിലുന്റിം
ഡെനിജനിറസസലകസഷന നടെപടെനികേള പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളനില് പങഭാളനികേളഭാകുന്ന യൂണനിറ്റുകേസള ഉളസപടുതനി സന്റിംസഭാനതലതനില്
ഒരു  Labour  Contracting  Society  രൂപതീകേരനികഭാനുന്റിം  കൂടെഭാസത  അതതറ  പഞഭായതറ,  നഗരസഭഭാ
തലങ്ങളനിസല  ഭവന  പദ്ധതനികേളുന്റിം  സര്കഭാര്  പദ്ധതനിയനില്  ഉളസപട്ടേ  മററ  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളുന്റിം
ഏസറടുതറ  നടെപഭാക്കുന്ന  സര്കഭാര്  അന്റിംഗതീകൃത  സസമകക്രഭാ  കകേഭാണ്ടെഭാകനിന്റിംഗറ  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  ഗ്രൂപഭായനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുന്റിം ആവശര്യമഭായ നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 16)
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ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  413  അന്റിംഗങ്ങളകറ  നനിര്മഭാണ  കമഖലയനില്  പരനിശതീലനന്റിം
നല്കുകേയുന്റിം  ആയത സ്തുവഴെനി  50  നനിര്മഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  അതതറ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് രജനികസ്ട്രഷന നടെപടെനികേള പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുമുണ്ടറ. പസ്തുത 50 നനിര്മഭാണ
ഗ്രൂപ്പുകേസള ഉളസപടുതനി  'നനിര്മഭാണ ശതീ'  എന്ന കപരനില് ഒരു  കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകനിന്റിംഗറ
സസഭാസസസറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിസല  സര്കഭാര് പദ്ധതനിയനില് ഉളസപട്ടേ
എലഭാ  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളുന്റിം  ഏസറടുതറ  പൂര്തതീകേരനിചറ  നല്കേഭാന  ഇന്നനിവര്
പഭാപ്തരഭാണറ.  ഇതുകപഭാസല മററ  ജനിലകേളനിലുന്റിം  പരനിശതീലനന്റിം പൂര്തതീകേരനിചറ  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
നനിര്മഭാണ  യൂണനിറ്റുകേസള  ഉളസപടുതനി  കലബര്  കകേഭാണ്ടെഭാകനിന്റിംഗറ  സസഭാസസസറനി
രൂപതീകേരനികഭാനഭാവശര്യമഭായ നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

കൃഷനികറ  ഉപയുകമഭാകഭാവന്ന  തരനിശുഭൂമനി  കുടുന്റിംബശതീ  സനി.ഡെനി.എസറ .-കേളകകഭാ
അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങളകകഭാ  ലകേമഭാറനി കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനന്റിം വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനറ  നനിലവനില്
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എസന്തങനിലുന്റിം  തടെസങ്ങള  ഉസണ്ടങനില്  ആയതറ  ഒഴെനിവഭാകനി  കൃഷനിസചയ്യുന്നതനിനഭായനി
കുടുന്റിംബശതീ സനി.ഡെനി.എസറ .-കേളകകഭാ അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങളകകഭാ ലകേമഭാറനി നല്കുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ
കൂടെനിയഭാകലഭാചനകേള  ബനസപട്ടേ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസടെ  കനതൃതസ്വതനില്
അതതറ ഭൂമനിയുസടെ ഉടെമസരഭായ വര്യകനികേള, സഭാപനങ്ങള എന്നനിവരുമഭായനി നടെത്തുന്നതനിനറ
നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.  ഇവരുസടെ  പവര്തനതനിനറ
ആവശര്യമഭായ റനികവഭാളവനിന്റിംഗറ ഫണ്ടറ ലഭര്യമഭാക്കുന്ന കേഭാരര്യവന്റിം പരനിഗണനികണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 23)
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3.5  ലക്ഷതനിലധനികേന്റിം  കുടുന്റിംബശതീ വനനിതകേള കേഭാര്ഷനികേവൃതനിയനിലൂസടെ  വരുമഭാനന്റിം
കേസണ്ടത്തുനണ്ടറ. ഭൂരനിഭഭാഗന്റിം വനനിതകേളുന്റിം പഭാട്ടേഭൂമനിയനിലഭാണറ കൃഷനി സചയവരുന്നതറ. 2018-19
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് കുടുന്റിംബശതീ തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനി കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പകതര്യകേ  തരനിശുരഹനിത  ഗഭാമന്റിം  എന്ന  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചറ  നടെപനിലഭാകനിയനിരുന.
പദ്ധതനിയുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  5679.5  ഏകര്  ഭൂമനി  കേസണ്ടതനി  കൃഷനി  സചയവരുന.
തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായുന്റിം  മററ  സര്കഭാര്  ഏജനസനികേളുമഭായുന്റിം
സഹകേരനിചഭാണറ  പദ്ധതനി  നടെപനിലഭാകനിവരുന്നതറ.  കൂടെഭാസത  പൂര്ണമഭായുന്റിം  സസജവകൃഷനി
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഓര്ഗഭാനനികേറ  ഫഭാമനിന്റിംഗറ
പദ്ധതനിയുന്റിം  നടെപനിലഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.പദ്ധതനിയുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  8401  സജ.എല്.ജനി.  ഗ്രൂപ്പുകേള
6904 ഏകര് ഭൂമനിയനില് കൃഷനി സചയവരുന. ഇഹൗ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം കൂടുതല് തരനിശുഭൂമനി
കേസണ്ടത്തുന്നതഭാണറ.  സസജവകൃഷനികറ  കൂടുതല്  ഉഹൗന്നല്നല്കേനി  10000  ഏകര്
തരനിശുഭൂമനിയനില്  കൃഷനി  വര്യഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണറ.  നനിലവനില്  കൃഷനി  സചയവരുന്ന  എലഭാ
വനനിതകേളക്കുന്റിം  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളനില്  ഉളസപടുതനി  റനികവഭാളവനിന്റിംഗറ  ഫണ്ടറ,
സബ്സനിഡെനികേള,  ഇനസസനതീവറ  എന്നതീ  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായങ്ങളുന്റിം  സഭാകങതനികേ
പരനിശതീലനങ്ങളുന്റിം നല്കേനിവരുനണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

സര്കഭാര്  സന്റിംവനിധഭാനസതമഭാതന്റിം  ആശയനിചറ  സചയഭാന  കേഴെനിയുന്ന  ഒന്നല  സതരുവറ
നഭായളുസടെ  നനിയനണ പവര്തനങ്ങള  എന്നറ  നനിരതീക്ഷനിച  സമനിതനി,  ഇതനിനഭായനി  സര്കഭാരനിതര
ഏജൻസനികേളുസടെ സഹകേരണവന്റിം സഭാകങതനികേ സഹഭായവന്റിം കനടെനി  കൂടുതല് ഫലപദമഭാകഭാന നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ  ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.  ആഗസ്റ്ററ , സസപ്റന്റിംബര്, ഡെനിസന്റിംബര്, ജനുവരനി
മഭാസങ്ങളനിലഭാണറ  സതരുവറ  നഭായളുസടെ  പജനനകേഭാലസമന്നറ  ചൂണ്ടനികഭാട്ടേനിയ  സമനിതനി,  ഇഹൗ
കേഭാലയളവനില്  നഭായ്ക്കുട്ടേനികേസള  കശഖരനിചറ  വനര്യന്റിംകേരനിക്കുന്നതനിനറ  കുടുന്റിംബശതീസയ
ചുമതലസപടുതണസമന്നറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 26)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കുടുന്റിംബശതീ  മനിഷസന  പദ്ധതനി  ഏജനസനിയഭായനി  അന്റിംഗതീകേരനിചറ  പദ്ധതനികഭായനി  തുകേ
സസകേമഭാറുന്ന  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  സസമകക്രഭാ
എനര്സസപസറ.  (എന്റിം.ഇ.)  യൂണനിറ്റുകേള  സഹൗഹഭാര്ദ്ധപരമഭായനി  സതരുവനഭായസള  പനിടെനികൂടെനി
അതതറ  സവററനിനറനി  ആശുപതനികേളനില്  എതനിചറ  സവററനിനറനി  കഡെഭാകര്  പരനികശഭാധനിച
കശഷന്റിം  അനുകയഭാജര്യമഭായ  നഭായസള  മഭാതന്റിം  ശസ്ത്രക്രനിയയറ  വനികധയമഭാക്കുകേയുന്റിം
കഡെഭാകറുസടെ  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരന്റിം  ശസ്ത്രക്രനിയഭാനന്തരന്റിം  അവസയ  പരനിപഭാലനിക്കുകേയുന്റിം
കരഭാഗഭാവസയനിലുള്ളവസയ  ചനികേനിതനിചറ  കഭദമഭാകനി  തനിരനിചവനിടുകേയുന്റിം  സചയ്യുനണ്ടറ.
കുടുന്റിംബശതീയുസടെ കനതൃതസ്വതനില്  59  എബനിസനി എന്റിം.ഇ.  യൂണനിറ്റുകേള പവര്തനിചവരുന.
നഭാളനിതുവസര 34977 നഭായസള വനര്യന്റിംകേരണതനിനറ വനികധയമഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപന പരനിധനിയനിസല  സതരുവറ  നഭായളുസടെ  എണതനിനറ  ആനുപഭാതനികേമഭായ
തുകേ  വകേയനിരുതഭാതതറ  പദ്ധതനി  ലക്ഷര്യന്റിം  സസകേവരനിക്കുന്നതനിനറ  തടെസമഭാകുന്നതഭായനി  സമനിതനി
നനിരതീക്ഷനിക്കുന.  ഈ സഭാഹചരര്യതനില്, തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  അവരുസടെ ധനസനിതനി
അനുവദനിക്കുസമങനില്,  സതരുവറ  നഭായ  വനര്യന്റിംകേരണതനിനഭായനി നഭായളുസടെ  എണതനിനറ
ആനുപഭാതനികേമഭായ തുകേ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 27)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2012-സല മൃഗസന്റിംരക്ഷണ വകുപനിസന കേണകറ  അനുസരനിചറ  295252  സതരുവറ  നഭായളഭാണറ
ഉണ്ടഭായനിരുന്നതറ. എന്നഭാല് നനിലവനില് നഭായളുസടെ എണന്റിം 3 ഇരട്ടേനി ആയനിരനിക്കുവഭാന സഭാധര്യത ഉസണ്ടനന്റിം
കേണക്കുകേള സൂചനിപനിക്കുന.  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം എബനിസനി.  പദ്ധതനികഭായനി  തുകേ വകേയനിരുതനിയ
പഞഭായത്തുകേളുസടെ ലനിസ്റ്ററ  എടുതതനിനുകശഷന്റിം തുകേ വകേയനിരുതനിയ പഞഭായത്തുകേള കൂടുതല് തുകേ
വകേയനിരുതഭാനുന്റിം  തുകേ  വകേയനിരുതഭാത  പഞഭായത്തുകേള  പദ്ധതനികഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുതഭാനുന്റിം
ആവശര്യസപട്ടുസകേഭാണ്ടറ  കുടുന്റിംബശതീ  എക്സെെനികേദ്യുട്ടേതീവറ  ഡെയറകര്  മുകഖന  എലഭാ  പഞഭായതറ
പസനിഡെന്റുമഭാര്ക്കുന്റിം  കേതറ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  അതനികനഭാസടെഭാപന്റിം  2012-സല  സസനസസറ  പകേഭാരന്റിം
അവരുസടെ  അധനികേഭാരപരനിധനിയനിലുള്ള പഞഭായതനിസല സതരുവനഭായളുസടെ എണതനിസന കേണക്കുകൂടെനി
ഉള്ളടെകന്റിം  സചയ  നല്കേനി.  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനന്റിം  ആവശര്യമഭായ  ഫണ്ടറ
ലഭര്യമഭാകേഭാതതുകേഭാരണന്റിം  സതരുവനഭായ  ആക്രമണന്റിം  നടെന്ന  സലങ്ങളനില്  നടെപടെനി  എടുക്കുന്നതനിനറ
സഭാധനികഭാസത വരുനണ്ടറ.  ടെനി  അവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനറ കുടുന്റിംബശതീയുസടെ കനതൃതസ്വതനില് കുറചറ
തുകേ  പൂളഡെറ  ഫണ്ടറ  ആയനി  നതീകനിവയ്ക്കുന്നതനിനുന്റിം  എവനിസടെ  എങനിലുന്റിം  സതരുവറ  നഭായ  ആക്രമണന്റിം
ഉണ്ടഭായഭാല് കുടുന്റിംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളനിലൂസടെ ഇടെസപടുന്നതനിനുന്റിം അവര്കറ ആവശര്യമഭായ തുകേ ടെനി പൂളഡെറ
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ഫണ്ടനില്നനിനന്റിം  നല്കുന്നതനിനുന്റിം  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണ്ടറ.  ഏതറ  തകദ്ദേശസഭാപനതനിസന
പരനിധനിയനിലഭാകണഭാ ഇതരതനില് കുടുന്റിംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള ഇടെസപടുന്നതറ ടെനി സഭാപനതനില് നനിനന്റിം
സചലവഭായ തുകേ തനിരനിസകേ പൂളഡെറ ഫണ്ടനില് നനികക്ഷപനികകണ്ടതുമഭാണറ. അതര്യഭാവശര്യ സഭാഹചരര്യതനില്
പണന്റിം  ഇല  എന്ന  കേഭാരണന്റിംസകേഭാണ്ടറ  സതരുവ്നഭായ  ആക്രമണന്റിം  നടെന്ന  സലതറ
പവര്തനികഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനറ  പകേരന്റിം  ആവശര്യമഭായ  നടെപടെനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ  ഇതനിലൂസടെ
സഭാധനിക്കുന്റിം.

ശനിപഭാര്ശ

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  പകദശങ്ങളനില്  സതരുവ്നഭായ  നനിയനണ  പദ്ധതനികറ  ഏകകേഭാപനവന്റിം
പനിന്തുണയുന്റിം  നല്കുന്നതറ  കബഭാകറ  മഭാകനജ് സമനറ  യൂണനിറ്റുകേളഭാണറ.  അയല്ക്കൂട്ടേ  വനനിതകേള
ആതവനിശസ്വഭാസകതഭാസടെ  മുന്നനിട്ടേനിറങ്ങനിയഭാല്  മനികേച  വരുമഭാനന്റിം  കനടെഭാന  കേഴെനിയുന്ന  ഒരു
കമഖലയഭാണനിസതന്നതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  സന്റിംരന്റിംഭകേ  യൂണനിറ്റുകേളുസടെ  പവർതനന്റിം  വനിലയനിരുതനി
കപഭാരഭായ്മകേളുസണ്ടങനില്  പരനിഹരനിചറ  കൂടുതല്  കബഭാക്കുകേളനികലകറ  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേള  രൂപതീകേരനികഭാന
നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 28)
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നനിലവനില് തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  പതനന്റിംതനിട്ടേ,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാട്ടേയന്റിം,  ഇടുകനി,  എറണഭാകുളന്റിം,  തൃശ്ശൂര്
ജനിലകേളനിലഭാണറ കുടുന്റിംബശതീയുസടെ കനതൃതസ്വതനില് എബനിസനി പദ്ധതനി നടെപനിലഭാക്കുന്നതറ. 59  എബനിസനി
എന്റിം.ഇ യൂണനിറ്റുകേള പവര്തനിചവരുന.  കൂടെഭാസത  80  പുതനിയ സര്ജറനി യൂണനിറ്റുകേള ആരന്റിംഭനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണ്ടറ.  നഭാളനിതുവസര  34977  നഭായസള  വനര്യന്റിംകേരണതനിനറ  വനികധയമഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.
ഇതനിനുപുറസമ തനിരുവനന്തപുരന്റിം ജനിലഭാ മനിഷസന കനതൃതസ്വതനില് സമഭാസസബല് എബനിസനി യൂണനിററ 2018
കമയറ  മുതല് പവര്തനന്റിം ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ടെനി  സമഭാസസബല്  എ.ബനി.സനി.  യൂണനിററ   1648  നഭായസള
പനിടെനികൂടെനി  വനര്യന്റിംകേരണതനിനറ  വനികധയമഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.  എ.ബനി.സനി.  പദ്ധതനിയനിലൂസടെ  കുടുന്റിംബശതീ
വനനിതകേളകറ  മനികേച  വരുമഭാനമഭാണറ  ലഭര്യമഭായനിസകഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നതറ.  ഇതുവസര  34977  നഭായസള
വനര്യന്റിംകേരനിചതനിലൂസടെ  7.34  കകേഭാടെനി  രൂപ  വരുമഭാനന്റിം  ലഭനിച.  കൂടുതല്  ഫണ്ടറ  പഞഭായത്തുകേള
ലഭര്യമഭാക്കുന്നകതഭാസടെ  ഒരു  സഭാമൂഹര്യപശ്നതനിനറ  പരനിഹഭാരന്റിം  കേസണ്ടതഭാന  സഭാധനിക്കുന്നകതഭാസടെഭാപന്റിം
കുടുന്റിംബശതീ വനനിതകേളകറ സനിരമഭായ വരുമഭാനന്റിം കേസണ്ടതഭാനുന്റിം സഭാധനിക്കുന്റിം.

ശനിപഭാര്ശ

അഗതനിരഹനിത കകേരളന്റിം പദ്ധതനിയുസടെ ഭഭാഗമഭായുള്ള സര്കവ്വ നടെനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം
ഭൂരനിഭഭാഗന്റിം  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളനിസലയുന്റിം  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിവരകശഖരണന്റിം  ഏകേകദശന്റിം
പൂര്തനിയഭായനിട്ടുസണ്ടന്നന്റിം  നനിരതീക്ഷനിച  സമനിതനി  ഇതനിസന  തുടെര്നടെപടെനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്തതീകേരനിചറ കപഭാജക്ടുകേള തയഭാറഭാകനി തുടെര്നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ  ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 30)
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കകേരളതനിസല മുഴുവന അഗതനി കുടുന്റിംബങ്ങസളയുന്റിം കേസണ്ടതനി പദ്ധതനിയുസടെ ഭഭാഗമഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം
ഒനന്റിംരണന്റിം  ഘട്ടേപദ്ധതനികേളനില്  ഉളസപട്ടേവരനില്   തുടെര്കസവനന്റിം  ആവശര്യമുള്ളവസരയുന്റിം  കചര്തറ
ഏകേതീകൃത  പദ്ധതനി  എന്ന  നനിലയനില്  അഗതനിരഹനിത  കകേരളന്റിം  പദ്ധതനി  രൂപതീകേരനിച.  ആയതനിസന
സര്കവ്വയഭായനി  സമഭാസസബല്  ആപനികകഷന  രൂപസപടുത്തുകേയുന്റിം  കകേരളതനിസല  എലഭാ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുന്റിം ഗുണകഭഭാക്തൃ സര്കവ്വ പൂര്തതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. നഭാളനിതുവസര
957 തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങള കപഭാജക്ടുകേള തയഭാറഭാകനി കുടുന്റിംബശതീ സന്റിംസഭാന മനിഷനനില്
നല്കുകേയുന്റിം പസ്തുത 957 തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളുസടെയുന്റിം അഗതനിരഹനിത കകേരളന്റിം പദ്ധതനികറ
അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം  നല്കുകേയുന്റിം  സചയനിട്ടുണ്ടറ.  നനിലവനില്  പദ്ധതനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനറ  ബഭാകനിയുള്ള
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്ക്കൂടെനി  കപഭാജകറ  പൂര്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പവര്തനങ്ങള
തസ്വരനിതസപടുത്തുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

ദഭാരനിദ്രര്യനനിർമഭാർജനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുന്റിംബശതീ  ഏസറടുതനിട്ടുള്ള  മഹതഭായ
കസവനങ്ങളനില് ഒന്നഭാണറ  2004-ല് ആരന്റിംഭനിച ബഡ്സറ സ്കൂള.  മഭാനസനികേ സവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്ന
കുട്ടേനികേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണന്റിം  ഏസറടുക്കുന്നതനിനഭായനി   ആരന്റിംഭനിച  സ്കൂള  2008-ല്  ബഡ്സറ  സസ്പെഷര്യല്
സ്കൂളഭായനി വനികേസനിപനിച. പഭായപൂർതനിയഭായ, മഭാനസനികേ സവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നവർകഭായുള്ള
സസ്വയഭാശനിത ജതീവനിത ലനപുണര്യ വനിദര്യഭാഭര്യഭാസവന്റിം പരനിശതീലനവന്റിം നല്കുന്നതനിനഭായനിട്ടേഭാണറ ബഡ്സറ
റനിഹഭാബനിലനികറഷന സസനറുകേള ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുള്ളതറ. കുടുന്റിംബശതീയുസടെ ശമഫലമഭായനി കകേരളതനിസല 64
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ബഡ്സറ സ്കൂളുകേളുന്റിം  87  ബനി.ആർ.സനി.-കേളുന്റിം ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനറ
കേഴെനിഞ്ഞതഭായനി  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  49  ബഡ്സറ  സ്കൂളുകേളകറ  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  22  ബഡ്സറ  സ്കൂളുകേകളഭാടെറ  കചർന്നറ  ജനിവകനഭാപഭാധനി  വനികേസനന്റിം  ലക്ഷര്യമനിട്ടുള്ള
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനറ  കദശതീയ നഗര ഉപജതീവന മനിഷന പദ്ധതനിയനില് ഉളസപടുതനി  9.35
ലക്ഷന്റിം രൂപ വതീതന്റിം അനുവദനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ബഡ്സറ സഭാപനങ്ങളനിസല ജതീവനകഭാർകറ ആവശര്യമഭായ
പരനിശതീലനങ്ങളുന്റിം കുടുന്റിംബശതീ നടെപനിലഭാക്കുന്നതഭായുന്റിം സമനിതനി നനിരതീക്ഷനിക്കുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 32)
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ദഭാരനിദ്രര്യനനിർമഭാർജനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുന്റിംബശതീ  ഏസറടുതനിട്ടുള്ള  മഹതഭായ
കസവനങ്ങളനില് ഒന്നഭാണറ  2004-ല് ആരന്റിംഭനിച ബഡ്സറ സ്കൂള.  മഭാനസനികേ സവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്ന
കുട്ടേനികേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണന്റിം  ഏസറടുക്കുന്നതനിനഭായനി   ആരന്റിംഭനിച  സ്കൂള  2008-ല്  ബഡ്സറ  സസ്പെഷര്യല്
സ്കൂളഭായനി വനികേസനിപനിച. പഭായപൂർതനിയഭായ, മഭാനസനികേ സവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നവർകഭായുള്ള
സസ്വയഭാശനിത ജതീവനിത ലനപുണര്യ വനിദര്യഭാഭര്യഭാസവന്റിം പരനിശതീലനവന്റിം നല്കുന്നതനിനഭായനിട്ടേഭാണറ ബഡ്സറ
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റതീഹഭാബനിലനികറഷന  സസനറുകേള  ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുള്ളതറ.  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്
കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  ശമഫലമഭായനി  കകേരളതനിസല  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ബഡ്സറ
സ്കൂളുകേളുന്റിം  ബനി.ആര്.സനി.-കേളുന്റിം  യഥഭാക്രമന്റിം  76,  106  ആയനി  ഉയര്ത്തുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടെഭാസത
സര്കഭാര്  പഖര്യഭാപനിച  പുതനിയ  200  ബഡ്സറ  സഭാപനങ്ങളനില്  71  ബഡ്സറ  സഭാപനങ്ങളകൂടെനി
പവര്തനന്റിം ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ബഭാകനിയുള്ളവ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതഭാണറ.
കുടുന്റിംബശതീ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനി നല്കേനിയ സ്കൂളുകേളുസടെ എണന്റിം 52 ആയനി വര്ദ്ധനിപനിചനിട്ടുണ്ടറ. ബഡ്സറ
സഭാപനങ്ങളനിസല  ജതീവനകഭാര്കറ  ആവശര്യമഭായ  പരനിശതീലനങ്ങള  എസറ.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.യുമഭായനി
കൂടെനികചര്നന്റിം കുടുന്റിംബശതീ കനരനിട്ടുന്റിം നടെപനിലഭാകനിവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

ആയതനിനഭാല് ഇങ്ങസനയുള്ള കുട്ടേനികേളുസടെ അമമഭാർക്കുകൂടെനി ഉപജതീവനമഭാർഗ്ഗന്റിം  ഒരുക്കുന്നതനിനുളള
പദ്ധതനികേള  കുടുന്റിംബശതീവഴെനി  ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 33)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്സറ സഭാപനങ്ങളനില് പഠനിക്കുന്ന കുട്ടേനികേളുസടെ അമമഭാര്കറ പലകപഭാഴുന്റിം കുട്ടേനികേകളഭാസടെഭാപന്റിം
ബഡ്സറ  സഭാപനങ്ങളനില്  തസന്ന  സചലവഴെനികകണ്ടനി  വരുന്നതനിനഭാല്  കുട്ടേനികേളുസടെ  അമമഭാര്ക്കുകൂടെനി
ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗന്റിം ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് കുടുന്റിംബശതീയുസടെ സൂക്ഷറ മ
സന്റിംരന്റിംഭ  പദ്ധതനിയനില്  ഉളസപടുതനി  50  സൂക്ഷ്മ  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള  കുട്ടേനികേളക്കുന്റിം  അമമഭാര്ക്കുമഭായനി
ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

മഭാനസനികേ സവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന കുട്ടേനികേസള  മറ്റുള്ള കുട്ടേനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിക്കുന്നതനിനറ  മറ്റുള്ള
കുട്ടേനികേള  പഠനിക്കുന്ന  സ്കൂളനില്  പഠനിപനിക്കുന്നതുന്റിം  മററ  കുട്ടേനികേളുമഭായനി  ഇടെപഴെകുന്നതനിനറ  അവസരന്റിം
നല്കുന്നതുന്റിം  ഉചനിതമഭായനിരനിക്കുസമന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  സർകഭാർ
എല്.പനി/യു.പനി.  സ്കൂളുകേകളഭാടുനുബനനിചറ  ബഡ്സറ  സ്കൂള  ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധര്യത
പരനികശഭാധനികഭാന നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ നമ്പര് 34)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  ഗഹൗരവമഭായനിതസന്ന  കേണകഭാക്കുന.  നനിലവനില്  മലപ്പുറന്റിം  ജനിലയനിസല
പഭാണ്ടനികഭാടെറ ബഡ്സറ സ്കൂള എല്.പനി./യു. പനി. സ്കൂളനികനഭാടെറ അനുബനനിചറ പവര്തനിചവരുനണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

ബഡ്സറ സ്കൂളനില് അടെനിസഭാന സഹൗകേരര്യങ്ങളുസടെ കുറവകേളുസണ്ടങനില് അതറ സമയബനനിതമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി നനിർകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 35)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഡ്സറ  സ്കൂളനില്  അടെനിസഭാന  സഹൗകേരര്യങ്ങളുസടെ   കുറവറ   പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളുസടെ സഹകേരണന്റിം ആവശര്യമഭാണറ.  ജനിലഭാ-കബഭാകറ പഞഭായത്തുകേള
അടെനിസഭാന  സഹൗകേരര്യ  വനികേസനതനിനറ  മഭാറനിവയ്ക്കുന്ന  തുകേ  ബഡ്സറ  സഭാപനങ്ങളുസടെ  അടെനിസഭാന
സഹൗകേരര്യ  വനികേസനതനിനറ  വനിനനികയഭാഗനിചഭാല്  ഒരു  പരനിധനി  വസര  ബഡ്സറ  സഭാപനങ്ങളുസടെ
അടെനിസഭാന സഹൗകേരര്യ വനികേസനന്റിം യഭാഥഭാര്തര്യമഭാകഭാന്റിം.  സനി.എസറ.ആര്. ഫണ്ടറ കേസണ്ടതനി 2018-19
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  എറണഭാകുളന്റിം  ജനിലയനില്  രണ്ടറ  സഭാപനങ്ങള  അടെനിസഭാന  സഹൗകേരര്യ
വനികേസനന്റിം യഭാഥഭാര്തര്യമഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

സ്ത്രതീകേളക്കുന്റിം  കുട്ടേനികേളക്കുന്റിം  എതനിസരയുള്ള  ലലന്റിംഗനികേ  അതനിക്രമങ്ങളുന്റിം  പതീഡെനവന്റിം
വർദ്ധനിചവരുന്ന ഈ കേഭാലഘട്ടേതനില് സ്ത്രതീകേളക്കുന്റിം കുട്ടേനികേളക്കുന്റിം എതനിസരയുള്ള ലലന്റിംഗനികേ
അതനിക്രമങ്ങള അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനറ ആവശര്യമഭായ കബഭാധവല്കരണ പരനിപഭാടെനികേളുന്റിം
അതുകപഭാസല  പതീഡെനതനിനറ  ഇരയഭാകുന്ന ആളുകേളകറ  നനിയമസഹഭായന്റിം  ഉളസപടെയുള്ളവ
നല്കുന്നതനിനുന്റിം  പതീഡെനന്റിം  നടെതനിയവർകറ  മതനിയഭായ  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുനസവന്നറ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം കുടുന്റിംബശതീയനില് പകതര്യകേ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം ഏർസപടുത്തുന്നതനിസനക്കുറനിചറ
ഗഹൗരവമഭായനി ചനിന്തനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 37)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കുടുന്റിംബശതീ  സജനഡെര്  വനികേസന  പദ്ധതനികേളുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  അതനിക്രമങ്ങസള
പതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  അതനിക്രമങ്ങളകറ  വനികധയരഭാകുന്നവര്കറ  ആവശര്യമഭായ  പനിന്തുണ
നല്കുന്നതനിനുന്റിം  സമൂഹതനില്  സജനഡെര്  അവകബഭാധന്റിം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ആവശര്യമഭായ
പവര്തനങ്ങള ആസൂതണന്റിം  സചയറ നടെപനിലഭാകനിവരുനണ്ടറ.

ലനിന്റിംഗപദവനി  സമതസ്വവന്റിം  നതീതനിയുന്റിം  എന്ന  പകതര്യകേന്റിം  തയഭായറഭാകനിയ  സമഭാഡെന്യൂളനിസന
സഹഭായകതഭാസടെ എലഭാ അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങസളയുന്റിം കകേന്ദ്രതീകേരനിചറ പഠന പവര്തനന്റിം നടെനവരുന.

14  ജനിലകേളനിലുന്റിം കസ്നേഹനിത സജനഡെര് സഹല്പറ സഡെസ്ക്കുകേള 24 മണനിക്കൂറുന്റിം പവര്തനിക്കുകേയുന്റിം
ആവശര്യമഭായ  കസവനന്റിം  നല്കേനിവരുകേയുന്റിം  സചയ്യുന.  350  കേമദ്യുണനിറനി  കേഹൗണ്സനിലര്മഭാര്
13  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗര്യ  രന്റിംഗത്തുന്റിം  വനിവനിധ  അതനിക്രമങ്ങളകറ  വനികധയരഭാകുന്ന
സ്ത്രതീകേളക്കുന്റിം കുട്ടേനികേളക്കുന്റിം പഭാഥമനികേ പനിന്തുണ നല്കുന്നതനിനുമഭായുന്റിം പവര്തനിക്കുന.
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17894 വഭാര്ഡുകേളനിലഭായനി വനിജനിലനറ ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിച.

14  ജനിലകേളനിലുന്റിം  രന്റിംഗശതീ  തതീകയറര്  ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിചറ   സസലന്റിംഗനികേ  അതനിക്രമങ്ങള
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  വനിവനിധ  കേലഭാരൂപങ്ങളനിലൂസടെ  സകന്ദശങ്ങള
പചരനിപനിക്കുനണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

തതീരകദശ  കമഖലയുസടെ  വനികേസനതനിനഭായനി  'സഭാഗർമഭാല'  എന്ന  കപരനിലുള്ള
ലനപുണര്യ  പരനിശതീലനന്റിം   നല്കുന്നതറ  ഇകപഭാള  കകേഭാഴെനികകഭാടെറ,  എറണഭാകുളന്റിം  എന്നതീ
ജനിലകേളനില് മഭാതമഭാണറ.  പസ്തുത  പദ്ധതനി  മററ ജനിലകേളനിസല തതീരകദശ കമഖലകേളനില്ക്കൂടെനി
നടെപനിലഭാകണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 40)
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തതീരകദശ കമഖലകേളനിലുള്ള യുവതതീ യുവഭാകളകറ സസനപുണര്യ പരനിശതീലനന്റിം നല്കേനി
സതഭാഴെനില്  ലഭര്യമഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണറ  'സഭാഗർമഭാല' എന്ന കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനിസകേഭാണ്ടറ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതറ. ഇഹൗ പദ്ധതനി കകേന്ദ്ര ഷനിപനിന്റിംഗറ മനഭാലയവന്റിം കകേന്ദ്ര ഗഭാമവനികേസന വകുപ്പുന്റിം
കചര്ന്നഭാണറ നടെപഭാക്കുന്നതറ.  കകേരളതനില് കകേഭാഴെനികകഭാടെറ,  എറണഭാകുളന്റിം ജനിലകേസളയഭാണറ
ഇഹൗ പദ്ധതനിയുസടെ ആദര്യഘട്ടേന്റിം എന്ന നനിലയനില് കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് തനിരസഞ്ഞടുതനിട്ടുള്ളതറ.
തുടെര്ന്നറ കകേരളതനിസല മററ തതീരകദശ ജനിലകേളനികലയറ ഇഹൗ പദ്ധതനി നടെപഭാക്കുന്നതനിനറ കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര്  ആണറ  തതീരുമഭാനസമടുകകണ്ടതറ.  ആദര്യഘട്ടേതനില്  341  കപരുസടെ  പരനിശതീലനന്റിം
ആരന്റിംഭനികഭാനഭാണറ അനുമതനി ലഭനിചനിരനിക്കുന്നതറ.  പദ്ധതനിയുസടെ മുഴുവന ഫണന്റിം നല്കുന്നതറ
കകേന്ദ്ര ഷനിപനിന്റിംഗറ മനഭാലയമഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

എന.ആര്.എല്.എന്റിം.  പകതര്യകേ  പദ്ധതനിയുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  മനുഷര്യകടെത്തുമഭായനി
ബനസപട്ടേറ  ഇടുകനി,  പഭാലകഭാടെറ,  വയനഭാടെറ  ജനിലകേളനില്  ലപലറടെനിസഭാനതനില്
നടെപനിലഭാകനി  വരുന്ന  ആനനി  ഹന്യൂമന  ടഭാഫനികനിന്റിംഗറ  പദ്ധതനിയുസടെ  പവര്തനന്റിം
വനിലയനിരുതണസമനന്റിം  പസ്തുത  പദ്ധതനി  സന്റിംസഭാനതനിനറ  ഗുണകേരമഭാസണങനില്
സന്റിംസഭാനസത മററ  ജനിലകേളനില്കൂടെനി വര്യഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനറ നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 46)
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ഇടുകനി,  പഭാലകഭാടെറ,  വയനഭാടെറ  ജനിലകേളനിസല  ഒഭാകരഭാ  കബഭാക്കുകേളഭാണറ  സസപലററ
പവര്തനതനിനഭായനി  സതരസഞ്ഞടുതതറ.  22  സനി.ഡെനി.എസറ .-കേളനില്  നടെന്ന  ഇഹൗ
പവര്തനന്റിം  ഒരു  പരനിധനി  വസര  മുനുഷര്യകടെത്തുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  അവകബഭാധന്റിം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  മനുഷര്യകടെതനിനറ  വനികധയരഭായവരുന്റിം  സഭാധര്യതയുള്ളവരുമഭായനി
കേസണ്ടതനിവയസര  അയല്ക്കൂട്ടേ  അന്റിംഗങ്ങള  ആക്കുന്നതനിനുന്റിം  അവര്കഭാവശര്യമഭായ
സഹഭായവന്റിം  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗവന്റിം  കേസണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള  പനിന്തുണ  ലഭര്യമഭാകഭാനുന്റിം
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടറ.  2019-20 വര്ഷന്റിം  മലപ്പുറന്റിം  ജനിലയനിസല  ഒരു  പഞഭായത്തുന്റിം,  വയനഭാടെറ,
പഭാലകഭാടെറ  ജനിലകേളനിസല  2  കബഭാക്കുകേള വതീതവന്റിം  (മററ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കബഭാര്ഡെര്
പങനിടുന്ന കബഭാക്കുകേള) പദ്ധതനി പവര്തനതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനികസപട്ടേനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

കുടുന്റിംബശതീ എന.ആര്.ഒ.സയ ഇന്തര്യകറ അകേത്തുന്റിം വനികദശത്തുന്റിം ആവശര്യമഭായ കേണ്സളട്ടേനസനി
സര്വതീസറ  നല്കുന്ന  വനിധതനില്  ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം  ഒരു  ഒഹൗകദര്യഭാഗനികേ  റനികസഭാഴറ
ഓര്ഗസസനകസഷനഭാകനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുന്റിം  ആവശര്യമഭായ  നയപരമഭായ തതീരുമഭാനന്റിം  സര്കഭാര്  തലതനില്
എടുക്കുന്ന കേഭാരര്യന്റിം പരനിഗണനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 47)
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ആവശര്യമഭായ നയപരമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള കുടുന്റിംബശതീ നടെപനിലഭാകനിവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

അനഹൗപചഭാരനികേ വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ പരനിപഭാടെനി തുടെര്വര്ഷങ്ങളനിലുന്റിം സന്റിംഘടെനിപനികണസമന്നറ ആവശര്യന്റിം
ഉയരുന്ന  സഭാഹചരര്യതനില്  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  കുടുന്റിംബശതീ  സ്കൂളനിസന
രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേപവര്തനന്റിം നടെപഭാകഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ഈ ലക്ഷര്യന്റിം
പൂര്ണതയനിസലത്തുന്നതുവസര  തുടെര്വര്ഷങ്ങളനിലുന്റിം പരനിപഭാടെനി തുടെരണസമന്നറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.
കൂടെഭാസത  സന്റിംഘടെനഭാ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം,  പദ്ധതനികേള,  കുട്ടേനികേളുസടെയുന്റിം  സ്ത്രതീകേളുസടെയുന്റിം  അവകേഭാശന്റിം,
അഴെനിമതനിമുക  കകേരളതനില്  കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  പങറ,  ആകരഭാഗര്യ-കേഭാര്ഷനികേ  സന്റിംരക്ഷണ  കമഖലയനില്
കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  ഇടെസപടെല്,  മയക്കുമരുന്നനിസനതനിസരയുള്ള  പവര്തനങ്ങള  എന്നനിങ്ങസന  കൂടുതല്
വനിഷയങ്ങള  ഉളസപടുതനിസകഭാണള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടെനികേള  കുടുന്റിംബശതീ  സ്കൂളനിസന  ഭഭാഗമഭായനി
സന്റിംഘടെനിപനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 51)
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കുടുന്റിംബശതീ സ്കൂള രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേന്റിം 2018-19 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് സന്റിംഘടെനിപനിചനിരുന. പസ്തുത
രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേതനില്  കുടുന്റിംബശതീ  അയല്ക്കൂട്ടേന്റിം,  കുടുന്റിംബശതീ  പദ്ധതനികേള,  കേണസകഴുതറ
അയല്ക്കൂട്ടേതനില്,  ധനമഭാകനജ് സമനറ  കുടുന്റിംബതനിലുന്റിം   അയല്ക്കൂട്ടേതനിലുന്റിം  ഉപജതീവന  വനികേസനന്റിം
സൂക്ഷ്മസന്റിംരന്റിംഭങ്ങളനിലൂസടെ,  ദുരന്ത നനിവഭാരണ പവര്തനന്റിം അയല്ക്കൂട്ടേതനില് എന്നതീ 6 വനിഷയങ്ങളഭാണറ
ഉളസപടുതനിയനിരുന്നതറ.  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  കുടുന്റിംബശതീ  സ്കൂള  മൂന്നഭാന്റിംഘട്ടേന്റിം
നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ  ഫണ്ടറ  പഭാനനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള
വനിഷയങ്ങളനില്  ചനിലതറ  രണ്ടഭാന്റിം  ഘട്ടേതനില്  ഉളസപടുതനിയനിരുന.  മൂന്നഭാന്റിംഘട്ടേതനില്
ഉളസപടുത്തുന്നതനിനുള്ള വനിഷയങ്ങള ചര്ച സചയ്യുന്ന സഭാഹചരര്യതനില് സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള മററ
വനിഷയങ്ങളകൂടെനി ഉളസപടെത്തുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

വകയഭാജന അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങളകഭായുള്ള പവർതനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1073
സനി.ഡെനി.എസറ.-കേളനിലുന്റിം  വകയഭാജന  വനികലജറ  കകേഭാ-ഓര്ഡെനികനറര്മഭാസര   നനിയമനികണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 52)
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വകയഭാജന  വനികലജറ  കകേഭാ-ഓര്ഡെനികനറര്മഭാസര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനറ  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ
ഉപജതീവന  മനിഷസന  ഫണ്ടറ  ഉപകയഭാഗസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  പദ്ധതനി  സമര്പനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം
അനുമതനി  ലഭര്യമഭായനില.  ഫണ്ടനിസന   പരനിമനിതനി  നനിമനിതന്റിം  പസ്തുത  വകയഭാജന  വനികലജറ
കകേഭാ-ഓര്ഡെനികനറര്മഭാസര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനറ  തത്കഭാലന്റിം  കേഴെനിയനില.  ഫണ്ടറ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നമുറയറ
ഇകഭാരര്യന്റിം  നടെപനിലഭാക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

തതീരകദശ കമഖലസയ ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി 2017-18-ല് രൂപതീകേരനിച കകേഭാസ്റ്റല് കേമന്യൂണനിറനി
കവഭാളനനിയര്മഭാരുസടെ  പവര്തനങ്ങള  തുടെര്വര്ഷങ്ങളനിലുന്റിം  പകയഭാജനസപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്യുന.  കകേഭാസ്റ്റല്  കവഭാളണ്ടനിയര്മഭാര്കറ  നല്കേനിവരുന്ന
ഓണകററനിയന്റിം കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി വര്ദ്ധനിപനിചറ നല്കേണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 54)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  തതീരകദശ  കമഖലസയ  ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഓണകററനിയന്റിം  നനിരകനില് നനിയമനിച കകേഭാസ്റ്റല് കേമന്യൂണനിറനി കവഭാളണ്ടനിയര്മഭാരുസടെ കസവനന്റിം 2018-
19 വര്ഷവന്റിം  ഉപകയഭാഗസപടുതനിയനിരുന. 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷവന്റിം  ഇവരുസടെ കസവനന്റിം
ഉപകയഭാഗസപടുതനി  വരുനണ്ടറ.  ഫണ്ടനിസന  ലഭര്യതയനുസരണമഭായനി  ഓണകററനിയന്റിം
കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

ബഭാങ്കുകേളുന്റിം  കുടുന്റിംബശതീയുന്റിം  തമനിലുള്ള  ബനന്റിം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനറ  സര്കഭാര്തലതനില്
പകതര്യകേ കയഭാഗങ്ങള സന്റിംഘടെനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം ആവശര്യമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുന്നതനിനുന്റിം നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 56)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബഭാങ്കുകേളുന്റിം  കുടുന്റിംബശതീയുന്റിം  തമനിലുള്ള ബനന്റിം വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സനി.  ഡെനി.എസറ.
തലതനില് കേമന്യൂണനിറനി കബസ്ഡെറ റതീകപസമനറ കമഭാണനിററനിന്റിംഗറ കേമനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം എലഭാ
മഭാസവന്റിം  സനി.  ഡെനി.  എസറ.-ഉന്റിം ബഭാങ്കുകേളുന്റിം കയഭാഗന്റിം കചര്നവരനികേയുമഭാണറ.  പസ്തുത കയഭാഗതനില്
അയല്ക്കൂട്ടേ  വഭായ്പ,  വഭായ്പ  തനിരനിചടെവറ  എന്നതീ  വനിഷയങ്ങസള  സന്റിംബനനിചറ  ചര്ച  നടെത്തുകേയുന്റിം
സചയഭാറുണ്ടറ.  ഇതുകൂടെഭാസത  ജനിലഭാ തലതനില് ബഭാങറ ഉകദര്യഭാഗസര്കറ കുടുന്റിംബശതീ പദ്ധതനികേസള
സന്റിംബനനിച അവകബഭാധ കഭാസ്സുകേളുന്റിം  സന്റിംഘടെനിപനികഭാറുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനന്റിം  ലനികങജറ  വഭായ്പ  ലഭര്യമഭാകുന്ന  അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങള  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി
മുദ്രപതതനില് കേരഭാറനില് ഏര്സപകടെണ്ടനി വരുന്നതഭായുന്റിം ആയതനികലകഭായനി ഒരു അയല്ക്കൂട്ടേതനിനറ 500
രുപ  മുതല്  800  രൂപ  വസര  മുദ്രപതതനിനഭായനി  (സ്റ്റഭാമ്പറ  ഡെന്യൂട്ടേനി)  സചലവറ  വരുന്നതഭായുന്റിം  സമനിതനി
നനിരതീക്ഷനിക്കുന.  അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങളുസടെ ലനികങജറ വഭായ്പകറ  (ഒരു അന്റിംഗതനിനറ പരമഭാവധനി  25,000  രൂപ
വസരയുള്ള  വഭായ്പ  തുകേ)  ആര്.ബനി.സഎ.  സര്വ്വതീസറ  ചഭാര്ജറ  ഒഴെനിവഭാകനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   ഈ
സഭാഹചരര്യതനില് അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങളുസടെ ബഭാങറ ലനികങജറ വഭായ്പയുസടെ കേരഭാറനിനറ ഈടെഭാക്കുന്ന സ്റ്റഭാമ്പറ ഡെന്യൂട്ടേനി
ഒഴെനിവഭാകനി നല്കേണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 57)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പളയബഭാധനിതര്കഭായനി രൂപതീകേരനികസപട്ടേ ആര്.  സകേ.  എല്.  എസറ.  എന്ന ബഭാങറ  വഭായ്പ
പദ്ധതനികഭായനി  സ്റ്റഭാമ്പറ  ഡെന്യൂട്ടേനി  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  നനികുതനി  വകുപറ
നനിരസനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

പഞഭായതറ/നഗരസഭഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനതനിസന
നനിയനണതനികലഭാ ഉടെമസതയനികലഭാ ഉള്ളതുന്റിം പൂട്ടേനികനിടെക്കുന്നതുമഭായ സകേട്ടേനിടെങ്ങള/
സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവ  കുടുന്റിംബശതീ/സനി.ഡെനി.എസറ.-സന  ഏല്പനിക്കുന്നതനിനുന്റിം
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കുടുന്റിംബശതീ  സന്റിംരന്റിംഭകേരുസടെ  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  സനിരന്റിം
സന്റിംവനിധഭാനസമന്നനനിലയനില്  കുടുന്റിംബശതീ ബസഭാര്,  വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള എന്നനിവ
ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുന്റിം നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 64)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പഞഭായതറ/നഗരസഭഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസടെ
നനിയനണതനികലഭാ  ഉടെമസതയനികലഭാ  ഉള്ള  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  കുടുന്റിംശതീ  സന്റിംരന്റിംഭകേരുസടെ
ഉല്പന്നങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  സന്റിംവനിധഭാനസമന്ന  നനിലയനില്  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ബനസപട്ടേറ അനുകൂല നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന്റിം
ജനിലഭാമനിഷനുകേളകറ  നല്കേനിയനിരുന.  തുടെര്ന്നറ  പല  ഗഭാമ/കബഭാകറ  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനില്നനിനന്റിം കുടുന്റിംബശതീയഭായനി സലന്റിം ലഭനിക്കുകേയുന്റിം അവനിസടെ മഭാസചന്തകേള,
നഭാകനഭാ  മഭാര്കററ,  മഭാര്കറനിന്റിംഗറ  കേനികയഭാസറ,  കുടുന്റിംബശതീ  ബസഭാര്  തുടെങ്ങനിയവ
ആരന്റിംഭനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.  2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് സന്റിംസഭാനത്തുടെനതീളന്റിം
544 നഭാകനഭാ മഭാര്കറ്റുകേള, 28 കേനികയഭാസ്ക്കുകേള, 2 ബസഭാര് എന്നനിവ ആരന്റിംഭനിക്കുകേയുന്റിം അവ
പവര്തനിചവരനികേയുന്റിം സചയ്യുന.

ശനിപഭാര്ശ

മഭാറനിവരുന്ന  മഭാര്കറനിന്റിംഗറ  സന്റിംസഭാരന്റിം  കേണകനിസലടുതറ  കുടുന്റിംബശതീ  നടെപനിലഭാകനിവരുന്ന
ഓണ്ലലന  വര്യഭാപഭാര  സന്റിംവനിധഭാനതനിനറ  കൂടുതല്  പഭാധഭാനര്യന്റിം  നല്കണസമനന്റിം  സസ്വകേഭാരര്യകമഖല
കേയടെകനിവചനിരനിക്കുന്ന  പസ്തുത  രന്റിംഗതറ  കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  ആധനിപതര്യന്റിം  സകേഭാണവരഭാനുള്ള  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 66)
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മഭാറനിവരുന്ന മഭാര്കറനിന്റിംഗറ/വനിപണന രതീതനികേള കേണകനിസലടുതറ കുടുന്റിംബശതീ ഉല്പന്നങ്ങള
ഓണ്ലലന വനിപണനി വഴെനിയുന്റിം വനിപണനതനിനഭായനി നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണ്ടറ.  കുടുന്റിംബശതീ
നടെത്തുന്ന  ഓണ്ലലന  കപഭാര്ട്ടേലഭായ  കുടുന്റിംബശതീ   ബസഭാര്.കകേഭാന്റിം-നറ  പുറസമ   ആമകസഭാണ്,
ഗവണ്സമനറ  ഇ-മഭാര്കററ  കപയ്സറ  മുതലഭായവയുന്റിം   കുടുന്റിംബശതീ  ഉല്പന്ന  വനിപണനന്റിം
സഭാധര്യമഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.  കുടുന്റിംബശതീ  ഓണ്ലലന  വനിപണനിയനില്  189  സന്റിംരന്റിംഭകേരുസടെ  590
ഉല്പന്നങ്ങള പദര്ശനിപനിചനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടെഭാസത 70 കുടുന്റിംബശതീ ഉല്പന്നങ്ങള ആമകസഭാണ്, ഗവണ്സമനറ
ഇ-മഭാര്കററ തുടെങ്ങനിയ കപഭാര്ട്ടേലുകേള ലഭര്യമഭാക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.
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സ്ത്രതീ  ശഭാകതീകേരണ  കമഖലയനിസല  പദ്ധതനികേളുസടെ  ആസൂതണവന്റിം  നനിര്വ്വഹണവന്റിം  ലക്ഷര്യന്റിം
വചസകേഭാണ്ടറ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസടെ  സഹകേരണകതഭാസടെ  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  70
സജനഡെര്  റനികസഭാഴറ  സസനറുകേള  പവര്തനന്റിം  ആരന്റിംഭനിചകേഴെനിഞ്ഞതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.
സജനഡെര് റനികസഭാഴറ സസനറുകേള എലഭാ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുന്റിം ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 69)
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കുടുന്റിംബശതീ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചറ  14  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  നഭാളനിതുവസര
367  സജനഡെര് റനികസഭാഴറ  സസനറുകേള  പവര്തനന്റിം ആരന്റിംഭനിച.  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം കൂടുതല്
സസനറുകേള ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആസൂതണന്റിം സചയവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

അതനിക്രമങ്ങള  കനരനികടെണ്ടനിവരുന്ന  സ്ത്രതീകേളക്കുന്റിം  കുട്ടേനികേളക്കുന്റിം  സരക്ഷസയഭാരുക്കുന്ന
അഭയകകേന്ദ്രമഭായ  കസ്നേഹനിത  സജനഡെര്  സഹല്പറ  സഡെസനിസന  പവര്തനങ്ങള  സന്റിംബനനിചറ
കബഭാധവല്കരണ  കഭാസ്സുകേളുന്റിം  മററ  അവകബഭാധ  പവര്തനങ്ങളുന്റിം  നടെതണസമനന്റിം
അടുതകേഭാലതഭായനി സ്ത്രതീകേളക്കുന്റിം കുട്ടേനികേളക്കുസമതനിസര വര്ദ്ധനിചവരുന്ന അതനിക്രമങ്ങള തടെയുന്നതനിനറ
ഉതകുന്നതരതനില് കസ്നേഹനിത സജനഡെര് സഹല്പറസഡെസനിസന പവര്തനന്റിം വനിപുലസപടുതണസമനന്റിം
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 71)
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കസ്നേഹനിത  സജനഡെര്  സഹല്പറ  സഡെസ്ക്കുകേള  14  ജനിലകേളനിലുന്റിം  പവര്തനിചവരുന.
കസ്നേഹനിതയുസടെ  കനത തൃതസ്വതനില്  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചറ  കസ്നേഹനിത  സ്കൂള,  കപഭാലതീസറ
കസ്റ്റഷനുകേളനില്   കസ്നേ ഹനിത  സസനര്  എന്നനിവയുന്റിം  ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.  വനിവനിധ  കേര്യഭാസമ്പയനിനുകേള,
കബഭാധവല്കരണ  കഭാസ്സുകേള,  കകേഭാളനനികേള,  ഊരുകേള  എന്നനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചള്ള
പവര്തനങ്ങള  ഇവയുന്റിം കസ്നേഹനിതയുസടെ കനതൃതസ്വതനില് നടെനവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

സന്റിംസഭാനങ്ങളനില് ശുചതീകേരണ പവൃതനികേള കേരഭാടെനിസഭാനതനില് സസ്വകേഭാരര്യ  ഏജനസനികേസള
ഏല്പനിക്കുന്നതുകപഭാസല  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസടെ  പരനിധനിയനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളുസടെ
ശുചതീകേരണന്റിം  കുടുന്റിംബശതീസയ  ഏല്പനിക്കുന്നതറ  ഉചനിതമഭായനിരനിക്കുസമന്നറ  സമനിതനി  കേരുതുന.
ആയതനിനഭാല് ഇതനിനഭാവശര്യമഭായ  നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ നമ്പര് 74)
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കകേരളതനിലുടെനതീളന്റിം മഭാലനിനര്യ നനിര്മഭാജന പവര്തനങ്ങള നടെപനിലഭാകഭാനഭായനി സസ്വയന്റിം
പരര്യഭാപ്ത സന്റിംരന്റിംഭ  മഭാതൃകേ  തയഭാറഭാകനി  വരുന.  പദ്ധതനി  പകേഭാരന്റിം  ഇതനിനകേന്റിം   27000-ലധനികേന്റിം
കുടുന്റിംബശതീ വനനിതകേള ലജവ-അലജവ മഭാലനിനര്യ നനിര്മഭാര്ജന പവര്തനങ്ങളനിലുന്റിം മഭാലനിനര്യ
സന്റിംസരണ ഉപഭാധനികേളുസടെ പവര്തനങ്ങളനിലുന്റിം പരനിശതീലനന്റിം കനടെനിയനിട്ടുണ്ടറ. 200-ലധനികേന്റിം തകദ്ദേശ
സസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  മഭാലനിനര്യനനിര്മഭാര്ജന  പവര്തനന്റിം  ഇതനിനകേന്റിം   ശകനിസപട്ടു.
സലസഹൗകേരര്യന്റിം,  വഭാഹന  സഹൗകേരര്യന്റിം,  പഭാരന്റിംഭസചലവകേള  എന്നനിവ  തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനവന്റിം,  ശുചനിതസ്വ മഭാലനിനര്യ സന്റിംസരണവമഭായനി ബനസപട്ടേ കകേന്ദ്ര  സന്റിംസഭാന പദ്ധതനികേള
വഴെനിയുന്റിം  കൂടുതല്  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലവവനിധര്യമഭാര്ന്ന  പവര്തനങ്ങള
ഇവരനിലൂസടെ നടെപനിലഭാക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

ബഹ.  നനിയമസഭഭാന്റിംഗങ്ങള അവരുസടെ  നനികയഭാജകേമണലതനില് ഷതീ കലഭാഡ്ജുകേളുന്റിം  ഷതീ
കഹഭാമുകേളുന്റിം  ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തഭാല്പരര്യസമടുതറ  ഈ  പദ്ധതനികറ  പനിന്തുണ  നല്കണസമനന്റിം
ഇതനിനഭായനി  എന്റിം.എല്.എ.-മഭാരുസടെ പഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണ്ടനില്നനിനന്റിം ആവശര്യമഭായ ഫണ്ടറ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നറ പരനികശഭാധനികണസമനന്റിം സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 75)
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സന്റിംസഭാന ആസൂതണ കബഭാര്ഡെറ  വനിഭഭാവനന്റിം സചയതുന്റിം  2017-18  വര്ഷങ്ങളനില് വനിവനിധ
നഗരസഭകേള  ഏസറടുതറ  നടെപനിലഭാകനിവരുന്നതുമഭായ  ഷതീ  കലഭാഡ്ജറ  പദ്ധതനി  നനിലവനില്
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  സകേഭാലന്റിം,  തൃശ്ശൂര്,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നഗരസഭകേളനിലഭാണുള്ളതറ.  സന്റിംസഭാനതറ
നനിലവനില് 4 ഷതീകലഭാഡ്ജുകേളഭാണറ ഇതരതനില് സ്ത്രതീകേളകറ രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില് സരക്ഷനിതമഭായനി
തഭാമസനികഭാനുന്റിം സഹൗകേരര്യസമഭാരുകനി പവര്തനിക്കുന്നതറ. ടെനി സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ നനിര്മഭാണന്റിം നനിലവനില്
കകേഭാഴെനികകഭാടെറ,  വടെകേര,  സപരനിന്തല്മണ,  കുന്നന്റിംകുളന്റിം  മുതലഭായ  നഗരസഭകേളനില്  പുകരഭാഗമനിച
വരുകേയഭാണറ.  ബഹ,  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരുസടെ  പഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണ്ടനില്നനിനന്റിം
ആവശര്യമഭായ  തുകേ  ലഭര്യമഭാകനിയഭാല്  നനിര്മഭാണതനിലനിരനിക്കുന്ന  ടെനി  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  നനിര്മഭാണന്റിം
കവഗതനില്  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  മസറലഭാ  നഗരങ്ങളനിലുന്റിം  ടെനി  പദ്ധതനി  വര്യഭാപനിപനികഭാനുന്റിം
കേഴെനിയുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

കുറഞ്ഞ നനിരകനില് മരുന്നറ ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനറ സജന ഔഷധനി സമഡെനികല് കഷഭാപ്പുകേള ഇലഭാത ജനിലഭാ
തഭാലൂകറ ആശുപതനികേളനിലുന്റിം സമഡെനികല് കകേഭാകളജറ ആശുപതനികേളനിലുന്റിം കുടുന്റിംബശതീയുസടെ കനതൃതസ്വതനില്  സജന
ഔഷധനി സമഡെനികല് കസ്റ്റഭാറുകേള  ആരന്റിംഭനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 78)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സജന  ഔഷധനി  സമഡെനികല്  കഷഭാപ്പുകേള  ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനറ  തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  സലന്റിം  അനുവദനികണസമന്ന  സര്കഭാര്  ഉതരവറ  നനിലവനിലുണ്ടറ.  ആയതനിനഭാല് 
തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  പനിന്തുണ  ലഭനിക്കുന്നമുറയറ  സജന  ഔഷധനി
സമഡെനികല് കഷഭാപ്പുകേള ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  കനതൃതസ്വതനില് ലകേതറനി  വസ്ത്രങ്ങളുസടെ  നനിര്മഭാണവന്റിം  വനിപണനവന്റിം  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുന്റിം വര്യഭാപനിപനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 79)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ലകേതറനി  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  പരനിശതീലനങ്ങള  കനടെഭാന  സ്ത്രതീകേള  തയഭാറഭാണറ.
ആയതനിനഭാല്  യുവ  വതീവറ  പദ്ധതനിയനില്  കൂടുതല്  തുകേ  നതീകനിവയ്ക്കുകേയഭാസണങനില്
കൂടുതല്  വനനിതകേളകറ  പകയഭാജനസപടുതഭാന  ലകേതറനി  വകുപ്പുമഭായനി  സന്റിംകയഭാജനിചറ
പവര്തനിക്കുന്നതഭാണറ.  ലകേതറനി വകുപറ  സ്കൂള കുട്ടേനികേളകറ വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്ന യൂണനികഫഭാന്റിം
തുണനികേള  കുടെന്റിംബശതീ  മുകഖന തയ്ച  നല്കേഭാനുന്റിം  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണറ.  ഇതരതനില്  കൂടുതല്
വനനിതകേസള ഈ കമഖലയനില് സകേഭാണവരഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

ജതീവനിതതനിസന  സമസകമഖലകേളനിലുന്റിം  നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുന്ന  കുടുന്റിംബശതീ,  ദരനിദ്രസര
കേസണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണങ്ങള  പുന:പരനികശഭാധനികണസമനന്റിം  ദഭാരനിദ്രര്യതനില്നനിനന്റിം
പുറസതത്തുന്നവസര  സനിരതയുള്ള  ഒരു  സതഭാഴെനില്  കമഖലയനികലയറ  എതനികഭാനുള്ള  ശമങ്ങള
കുടുന്റിംബശതീയുസടെ ഭഭാഗത്തുനനിനന്റിം ഉണ്ടഭാകേണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 80)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  കനതൃതസ്വതനില്  50000  കപര്കറ  10  കമഖലകേളനിലഭായനി  സഹൗജനര്യ
സസ്വയന്റിംസതഭാഴെനില് പരനിശതീലനന്റിം നല്കുന്നതനിനഭായനി എലറസറ സസ്വയന്റിംസതഭാഴെനില് പരനിശതീലന 
പദ്ധതനി ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.  കുടുന്റിംബശതീ വനനിതകേളസകഭാപന്റിം കുടുന്റിംബശതീ കുടുന്റിംബഭാന്റിംഗങ്ങളഭായ
പുരുഷന്മേഭാര്ക്കുന്റിം ഈ പദ്ധതനിയനില് പരനിശതീലനന്റിം  കനടെനി   വര്യകനിഗത ഗ്രൂപറ  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള
ആരന്റിംഭനികഭാന സഭാധനിക്കുന്റിം. 6120  ആളുകേള  420  ബഭാചകേളനിലഭായനി വനിവനിധ കമഖലകേളനില്
പരനിശതീലനന്റിം  പൂര്തതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  644  കപര്  വനിവനിധ  സതഭാഴെനില്  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള
ആരന്റിംഭനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.



86

കുടുന്റിംബശതീ  കുടുന്റിംബങ്ങളകറ  സനിര  വരുമഭാനന്റിം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന്റിം  സമൂഹതനില്
പഭാര്ശസ്വവല്കരനികസപട്ടേ  ആളുകേളകറ  സസ്വയന്റിംസതഭാഴെനില്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ഉപജതീവന
കേര്യഭാസമ്പയനില് ഈ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി   സസ്വയന്റിം
സതഭാഴെനില്  കനടെഭാന  തഭാല്പരര്യമുള്ള  മുഴുവന  ആളുകേകളയുന്റിം  സര്കവ്വ  നടെതനി  കേസണ്ടത്തുകേയുന്റിം
തഭാത്പരര്യമുള്ള  കമഖലകേളനില്  ലവദഗറ ദ്ധര്യ  പരനിശതീലനന്റിം  നല്കേനി  സസ്വയന്റിം  സതഭാഴെനില്  കനടെഭാന
അവസരന്റിം നല്കുകേയുന്റിം സചയ്യുന്റിം.

ശനിപഭാര്ശ

ദഭാരനിദ്രര്യകരഖയറ മുകേളനിലുള്ളവസരയുന്റിം തഭാസഴെയുള്ളവസരയുന്റിം ഉളസപടുതനിയുള്ള സന്റിംയുക സന്റിംരന്റിംഭകേ
പദ്ധതനികേസളപറനി ആകലഭാചനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 81)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കുടുന്റിംബശതീ സന്റിംകയഭാജനപദ്ധതനികേള  നടെപനിലഭാകനിവരുന.  ഉദഭാ.
എസറ.  സനി.  ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ,  കലഭാട്ടേറനി,  കമഭാകട്ടേഭാര് സവഹനികനിള, എന്റിം.  ജനി.  എന. ആര്. ഇ.  ജനി.  എ
തുടെങ്ങനിയവ.

ശനിപഭാര്ശ

കഹഭാന്റിംനഴ്സുമഭാര് കനരനിടുന്ന ചൂഷണന്റിം തടെയഭാനുന്റിം അവര്കറ മഭാനര്യമഭായ ശമ്പളന്റിം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന്റിം പസ്തുത
ശമ്പളന്റിം കൃതര്യമഭായനി ലഭനിക്കുനസണ്ടന്നറ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന്റിം കുടുന്റിംബശതീയുസടെ ഇടെസപടെല് ഉണ്ടഭാകേണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 82)

ശനിപഭാര്ശ

കഹഭാന്റിം  നഴ്സുമഭാരുസടെ  റനിക്രൂട്ടേനിന്റിംഗറ  കമഖലയനില്  നടെനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  വലനിയ  ചൂഷണന്റിം
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനറ  കഹഭാന്റിം നഴറ  റനിക്രൂട്ടേനിന്റിംഗറ  ഏജനസനിയഭായനി കുടുന്റിംബശതീസയ ഉളസപടുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 83)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി     (  ഖണനികേ   82, 83)

കഹഭാന്റിം  നഴനിന്റിംഗറ  കമഖലയനിസല  ചൂഷണന്റിം  അവസഭാനനിപനികഭാനഭായനി  കുടുന്റിംബശതീ
നടെപനിലഭാക്കുന്ന പദ്ധതനിതഭാണറ ഹര്ഷന്റിം വകയഭാജന പരനിപഭാലന പദ്ധതനി.  ഈ പദ്ധതനി   പകേഭാരന്റിം
പരനിശതീലനന്റിം ലഭനിച കുടുന്റിംബശതീ വനനിതകേളുസടെ  കസവനന്റിം സപഭാതുജനങ്ങളകറ ലഭര്യമഭാകുന്നതഭാണറ.
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കുടുന്റിംബശതീ സന്റിംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂസടെ സമചസപട്ടേ ഗഭാര്ഹനികേ-  ഗഭാര്ഹനികകേതര പരനിപഭാലനന്റിം നല്കേഭാന
300-ലധനികേന്റിം   അന്റിംഗങ്ങള  ഇതനിനകേന്റിം   പരനിശതീലനന്റിം  കനടെനി  സജരഭായനിട്ടുണ്ടറ.  പദ്ധതനി
വനിപുലതീകേരണതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  സവബ്ലസറ്റുന്റിം  കകേഭാള  സസനറുന്റിം   ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.  കകേഭാള
സസനര് നമ്പര് 9188112218. website : www. harsham.kudumbashree.org.

ശനിപഭാര്ശ

കുടുന്റിംബജതീവനിതതനിസന  ഭദ്രത  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  പതീ-മഭാരനിറല്  കേഹൗണ്സനിലനിന്റിംഗറ
സസനറുകേളുന്റിം  വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ  കമഖലയനില്  ചുവടുറപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാരലല്  കകേഭാകളജുകേളുന്റിം  ടെന്യൂഷന
സസനറുകേളുന്റിം കുടുന്റിംബശതീ യൂണനിറനിസന കനതൃതസ്വതനില് ആരന്റിംഭനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 84)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കുടുന്റിംബശതീ  മനിഷന  നടെപനിലഭാക്കുന്ന  സ്ത്രതീ  ശഭാകതീകേരണ  പവര്തനങ്ങളനില്  പധഭാനസപട്ടേ
ഒന്നഭാണറ  കേമന്യൂണനിറനി  കേഹൗണ്സനിലനിന്റിംഗറ.  പകതര്യകേ  പരനിശതീലനന്റിം  ലഭനിച  കുടുന്റിംബശതീ
പവര്തനങ്ങളനില്  മുനകേഭാലപരനിചയമുള്ളവരുന്റിം  സപഭാഫഷണല്  കേഹൗണ്സനിലനിന്റിംഗറ
കയഭാഗര്യതയുള്ളവരുന്റിം  ഉളസപടുന്ന  357  കപരടെങ്ങുന്ന  ഒരു  ടെതീന്റിം  14  ജനിലകേളനിലുമഭായനി
പവര്തനിക്കുനണ്ടറ.  തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് പവര്തനിക്കുന്ന സജനഡെര് റനികസഭാഴറ
സസനറുകേള കബഭാക്കുതല കേമന്യൂണനിറനി  കേഹൗണ്സനിലനിന്റിംഗറ  സസനര് എന്നനിവ വഴെനി  കേഹൗമഭാരകഭാരഭായ
കുട്ടേനികേളക്കുള്ള  വനിവനിധ  കേഹൗണ്നിസനിലനിന്റിംഗറ  സസഷനുകേള,  വകയഭാജനങ്ങള,  ദമ്പതനികേള
എന്നനിവര്ക്കുള്ള കേഹൗണ്സനിലനിന്റിംഗുന്റിം ആവശര്യഭാനുസരണന്റിം നല്കുന.

ഈ സസനറുകേളുസടെ  ആഭനിമുഖര്യതനില് മുനകൂട്ടേനി  രജനിസ്റ്റര് സചയ്യുന്നവര്കഭായനി പതീ-മഭാരനിറല്
കേഹൗണ്സനിലനിന്റിംഗുന്റിം തുടെര്കസവനങ്ങളുന്റിം നല്കുനണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

കുടുന്റിംബശതീകേളകറ ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള്ള സമഭാലബല് ക്രനിമകറഭാറനിയങ്ങള തുടെങ്ങഭാനുള്ള
സഭാകങതനികേ/സഭാമ്പതനികേ സഹഭായങ്ങള സചയസകേഭാടുകണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 85)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  കനതൃതസ്വതനില്  സമഭാലബല്  ക്രനിമകറഭാറനിയന്റിം  ഇടുകനി  ജനിലയനിലുന്റിം
സമഭാലബല്  ഫതീസര്  എറണഭാകുളന്റിം  ജനിലയനിലുന്റിം  പവര്തനമഭാരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതരന്റിം  നൂതന
കപഭാജക്ടുകേള ആരന്റിംഭനികഭാന കുടുന്റിംബശതീ കപഭാതഭാഹനന്റിം നല്കേനിവരുനണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

ഒന്നനിലധനികേന്റിം സസ്വയന്റിം സഹഭായ സന്റിംഘങ്ങളനില് അന്റിംഗമഭാകുന്നതുസകേഭാണള്ള പശ്നങ്ങസളക്കുറനിചറ
ഒരു  പഠനന്റിം  നടെതനി  ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനറ  ഒരു  വനിദഗ  സമനിതനിസയ
ചുമതലസപടുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 87)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഒന്നനിലധനികേന്റിം സസ്വയന്റിംസഹഭായ സന്റിംഘങ്ങളനില് അന്റിംഗമഭാകുന്നതുസകേഭാണള്ള പശ്നങ്ങസളക്കുറനിചറ
പഠനന്റിം നടെത്തുന്നതനിനഭായനി കുടുന്റിംബശതീ ഗകവണനിന്റിംഗറ കബഭാഡെനിയുസടെ അന്റിംഗതീകേഭാരകതഭാസടെ വനിദഗറ ദ്ധ
സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

സൂപര്മഭാര്കറ്റുകേളുന്റിം  കഷഭാപനിന്റിംഗ് മഭാളുകേളുന്റിം  വനിപണനിയുസടെ  കകേന്ദ്രബനിന്ദുവഭാകുകമ്പഭാള ഉല്പന്നങ്ങളുസടെ
ബഭാനഡെനിന്റിംഗനില്  ശദ്ധ  കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  അതരന്റിം  ബഭാനഡുകേള  രൂപസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം
കുടുന്റിംബശതീ  ഉല്പന്നങ്ങള  സൂപര്മഭാര്കറ്റുകേളനിലൂസടെയുന്റിം  കഷഭാപനിന്റിംഗറ  മഭാളുകേളനില്കൂടെനിയുന്റിം  വനിപണനന്റിം
നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  സഭാധര്യത  പരനികശഭാധനികണസമനന്റിം  ഇതനിനഭായനി  ഒകര  കമഖലയനില്
പവര്തനിക്കുന്നവരുസടെ വലനിയ കൂട്ടേഭായ്മകേള രൂപസപടുതണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 90)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കുടുന്റിംബശതീ ഉല്പന്നങ്ങള സൂപര്മഭാര്കറ്റുകേളനിലുന്റിം കൂടെനിയുന്റിം സപഭാതുജനന്റിം ധഭാരഭാളമഭായനി
സന്ദര്ശനിക്കുന്ന  സപഭാതു  ഓഫതീസറ  പരനിസരങ്ങളനിലുന്റിം  വനിപണനന്റിം  നടെത്തുന്നതനിനഭായനി
അവലന്റിംബനിക്കുന്ന വനിപണന പദ്ധതനിയഭാണറ  നഭാകനഭാ മഭാര്കറ്റുകേള.  സൂപര്മഭാര്കറ്റുകേളനിലുന്റിം
സപഭാതുസലങ്ങളനിലുന്റിം  കുടുന്റിംബശതീ  ഉല്പന്നങ്ങളകഭായനി  സഷല്ഫകേള/റഭാക്കുകേള/
അലമഭാരകേള സഭാപനിചറ വനിപണനന്റിം നടെത്തുകേ എന്നതഭാണറ നഭാകനഭാ മഭാര്കറ്റുകേളസകേഭാണ്ടറ
ലക്ഷര്യമനിടുന്നതറ. സന്റിംസഭാനത്തുടെനതീളന്റിം  ഇതരതനില് 544 നഭാകനഭാ മഭാര്കറ്റുകേള 2018-19
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില് ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ. 2  കകേഭാടെനിയനിലധനികേന്റിം രൂപയുസടെ വനിപണനവന്റിം
നടെന്നനിട്ടുണ്ടറ. കഹഭാര്ട്ടേനികകേഭാര്പറ, സലപകകേഭാ, അകഗഭാ ലഹപര് ബസഭാര് ഔട്ടേറ സലറ്റുകേളനിലുന്റിം
കുടുന്റിംബശതീ ഉല്പ ന്നങ്ങള വനിപണനന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ റഭാക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടറ.

കുടുന്റിംബശതീ ഉല്പന്നങ്ങളുസടെ വനിപണനന്റിം ഊര്ജനിതസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം  കുടുന്റിംബശതീ സനിര
വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  ബസഭാറുകേള  നടെതനിസകേഭാണകപഭാകുന്നതനിനുമഭായനി  ഒകര  ജനിലയനില്
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പവര്തനിക്കുന്ന  കുടുന്റിംബശതീ  സൂക്ഷ്മ  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങളുസടെ  കൂട്ടേഭായ്മകേള  (കേണ്കസഭാര്ഷര്യങ്ങള)
ജനിലഭാതലതനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ. ആയതറ കേണ്ണൂര് ഒഴെനിസകേ എലഭാ ജനിലകേളനിലുന്റിം  സസഭാലസറതീസറ
ആകറ  പകേഭാരന്റിം രജനിസ്റ്റര് സചയറ വനിപണന പവര്തനങ്ങള ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

ഉല്പന്നങ്ങളുസടെ  ലവവനിദ്ധര്യവല്കരണവന്റിം  മൂലര്യവര്ദ്ധനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുസടെ  നനിര്മനിതനിയുന്റിം

സഭാധര്യമഭാകുന്ന  തരതനില്  ഗകവഷണ  വനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സൂക്ഷ്മ  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങളുസടെ

കേണ്കസഭാര്ഷര്യങ്ങളകറ രൂപന്റിം സകേഭാടുതറ പവര്തനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 91)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഉല്പന്നങ്ങളുസടെ മൂലര്യവര്ദ്ധനവന്റിം ബഭാനഡെനിന്റിംഗുന്റിം ഒകര സമഖലയനില് പവര്തനിക്കുന്ന

കുടുന്റിംബശതീ സൂക്ഷ്മ സന്റിംരന്റിംഭങ്ങളുസടെ മൂലര്യ ശൃഖല വനികേസനവന്റിം മുന്നനില്കണ്ടറ സന്റിംരന്റിംഭങ്ങളുസടെ

കേണ്കസഭാര്ഷര്യങ്ങള  ആരന്റിംഭനിക്കുനണ്ടറ.  ആദര്യപടെനിയഭായനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിസല  47

കേറനിപഹൗഡെര്  യൂണനിറ്റുകേളുസടെ  കേണ്കസഭാര്ഷര്യന്റിം  രജനിസ്റ്റര്  സചയറ  പവര്തനിക്കുന.  സമഭാന

മഭാതൃകേ മററ ജനിലകേളനികലയറ വര്യഭാപനിക്കുന്നതഭാണറ. ഉല്പന്നങ്ങളുസടെ ലവവനിധര്യവല്കരണവന്റിം

മൂലര്യവര്ദ്ധനവനില്  ഉല്പന്നങ്ങളുസടെ  നനിര്മനിതനിയുന്റിം  സഭാധര്യമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില്  കകേഭാമണ്

സഫസനിലനിറനി സസനര് 3 ജനിലകേളനിലുന്റിം (അപഭാരല് കമഖലയനിലുന്റിം ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന കമഖലയനിലുന്റിം)

ആരന്റിംഭനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

കനഭാകഭാനുന്റിം പരനിപഭാലനികഭാനുന്റിം ആളനിലഭാസത പലയനിടെത്തുന്റിം നരകേതുലര്യമഭായ ജതീവനിതന്റിം നയനിക്കുന്ന

അകനകേന്റിം  ആളുകേള  സന്റിംസഭാനത്തുണ്ടറ.  ഇതരതനിലുള്ള  നനിരഭാശയരഭായ  സ്ത്രതീകേളുസടെയുന്റിം

പുരുഷന്മേഭാരുസടെയുന്റിം സന്റിംരക്ഷണന്റിം ഏസറടുകഭാനുന്റിം അവസര തഭാമസനിപനിക്കുവഭാനുന്റിം ഉതകുന്ന തരതനിലുള്ള

പവര്തനങ്ങള കുടുന്റിംബശതീ ഏസറടുകണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ നമ്പര് 92)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കനഭാകഭാനുന്റിം  പരനിപഭാലനികഭാനുന്റിം  ആളനിലഭാസത  പലയനിടെത്തുന്റിം  നരകേതുലര്യമഭായ  ജതീവനിതന്റിം

നയനിക്കുന്ന  അകനകേന്റിം  ആളുകേളകറ  കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  കനതൃതസ്വതനില്  കുടുന്റിംബശതീ  കസ്നേഹനിത

കകേഭാളനിന്റിംഗറ സബല് പദ്ധതനി വനിജയകേരമഭായനി നടെപനിലഭാകനിവരുന.
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ശനിപഭാര്ശ

തതീരുമഭാനങ്ങളുന്റിം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം കുടുന്റിംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളക്കുന്റിം അയല്ക്കൂട്ടേങ്ങളക്കുന്റിം യഥഭാസമയന്റിം
ലകേമഭാറണസമനന്റിം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകനുസരനിചറ പവര്തനികഭാനുള്ള മുസന്നഭാരുകങ്ങളുന്റിം തയഭാസറടുപ്പുകേളുന്റിം
നടെത്തുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ  സമയന്റിം  ലഭനിക്കുന്ന  തരതനില്  പദ്ധതനികേള  തയഭാറഭാകണസമനന്റിം  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 93)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത പദ്ധതനികേള പഭാന  സചയ സമയതറ ഇകഭാരര്യന്റിം
ശദ്ധനിചനിട്ടുണ്ടറ.  2019  ഏപനില്,  കമയറ  മഭാസങ്ങളനില്  എലഭാ  കുടുന്റിംബശതീ  സനി.ഡെനി.എസറ.,
സചയര്കപഴണ്മഭാര്ക്കുന്റിം  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  നടെപനിലഭാക്കുന്ന
പദ്ധതനികേസളക്കുറനിചറ  കൃതര്യമഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പകതര്യകേ  കബഭാക്കുതല
ശനില്പശഭാലകേള സന്റിംഘടെനിപനിചറ നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതറ കൂടെഭാസത സനി.ഡെനി.എസറ.
സചയര്കപഴണ്മഭാര്കഭായനി  വഭാട്സറആപറ  ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിചസകേഭാണ്ടറ
പദ്ധതനികേസളക്കുറനിചന്റിം   പവര്തനങ്ങസളക്കുറനിചമുള്ള  ഏറവന്റിം  പുതനിയ  തതീരുമഭാനങ്ങള
അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേളുന്റിം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളുസടെ വഭാര്ഷനികേ പദ്ധതനിയനില് കുടുന്റിംബശതീ ആശയ പദ്ധതനികറ
നനിര്ബനമഭായുന്റിം  തുകേ  വകേയനിരുതണന്റിം  എന്ന  നനിബനനയുണ്ടറ.  അതുകപഭാസല  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസടെ  എലഭാ  വര്ഷസതയുന്റിം  വഭാര്ഷനികേ  പദ്ധതനിയനില്  കുടുന്റിംബശതീ
ഗുണകഭഭാകഭാകളകഭായനി  പദ്ധതനികേള  ഉളസപടുതനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തുന്നതറ
പരനിഗണനികകണ്ടതഭാണറ  എന്നറ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഒഭാകരഭാ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനതനിസനയുന്റിം വഭാര്ഷനികേ പദ്ധതനിയനില് ഉളസപടുതഭാന കേഴെനിയുന്ന
ഉചനിതമഭായ  കപഭാജക്ടുകേള  കുടുന്റിംബശതീ  ജനിലഭാ  മനിഷനുകേള  തനിതല  സന്റിംഘടെനഭാ
സന്റിംവനിധഭാനതനിസന  സഹഭായകതഭാസടെ  കേസണ്ടകതണ്ടതുന്റിം  ബനസപട്ടേ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനതനിനറ നല്കകേണ്ടതുമഭാസണന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 94)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുന്ന  പഭാനനില്  കുടുന്റിംബശതീ  അന്റിംഗങ്ങളകഭായനി

കൂടുതല്  കപഭാജക്ടുകേള  ഉളസപടുത്തുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ  നടെപടെനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.  അതതറ
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ജനിലഭാ  മനിഷനുകേളുസടെ  കനതൃതസ്വതനില്  തകദ്ദേശഭരണ  കമധഭാവനികേളുസടെ  പകതര്യകേ  ശനില്പശഭാലകേള

സന്റിംഘടെനിപനിക്കുകേയുന്റിം മഭാതൃകേഭാ പദ്ധതനികേള പരനിചയസപടുത്തുകേയുന്റിം സചയനിരുന. ആയതനിസന

ഫലമഭായനി  കൂടുതല് കപഭാജക്ടുകേളുന്റിം ഫണകേളുന്റിം അവരുസടെ പഭാനനില് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

സമനസ്വയന്റിം  എന്ന  കപരനില്  ജനപതനിനനിധനികേസളയുന്റിം  കുടുന്റിംബശതീ  സനി.ഡെനി.എസറ.

ഭഭാരവഭാഹനികേസളയുന്റിം  ഉളസപടുതനിസകഭാണ്ടറ  പരനിശതീലനന്റിം  നടെത്തുന്നതനിനുന്റിം  2019-20

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസടെ  വഭാര്ഷനികേ  പദ്ധതനി  തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  സനി.ഡെനി.എസറ.

ആക്ഷന പഭാനുകേളകറ പകതര്യകേ പരനിഗണന നല്കേണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 95)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ജനപതനിനനിധനികേസളലഭാന്റിം  കുടുന്റിംബശതീ  സനി.ഡെനി.എസറ.  ഭഭാരവഭാഹനികേസളയുന്റിം

ഉളസപടുതനിസകഭാണ്ടറ നടെത്തുന്ന പരനിശതീലനതനില് (സമനസ്വയന്റിം)  ഇകഭാരര്യന്റിം  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ

കമധഭാവനികേളുസടെ ശദ്ധയനില്സപടുത്തുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

പഞഭായതറ/നഗരസഭകേളുസടെ ദഭാരനിദ്രര്യനനിര്മഭാര്ജന പവര്തനങ്ങളുസടെ മുഖര്യ  ഏജനസനി

ആയനി കുടുന്റിംബശതീ സനി.ഡെനി.എസറ.-സന ഉപകയഭാഗസപടുത്തുകേ  എന്ന നനിര്കദ്ദേശന്റിം നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ

ആവശര്യമഭായ കൂടുതല് ഇടെസപടെല് സര്കഭാര്തലതനില് ഉണ്ടഭാകേണസമന്നറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 96)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ജനപതനിനനിധനികേസളയുന്റിം   കേടുന്റിംബശതീ  സനി.ഡെനി.എസറ.  ഭഭാരവഭാഹനികേസളയുന്റിം  ഉളസപടുതനി

സകേഭാണ്ടറ നടെത്തുന്ന പരനിശതീലനതനില് (സമനസ്വയന്റിം) ഇകഭാരര്യന്റിം തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ കമധഭാവനികേളുസടെ

ശദ്ധയനില്സപടുത്തുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

പസ്തുത  നടെപടെനിപതനികേകേള  സഎ.എ 1/348/2018/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  കേതറ  മുകഖന

ലഭര്യമഭാക്കുകേയുന്റിം 10-2-2021-സല കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
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(2)  'സന്റിംസഭാനന്റിം  കനരനിടുന്ന  ഗുരുതരമഭായ  മഭാലനിനര്യ  പശ്നങ്ങളുന്റിം  മഭാലനിനര്യ
നനിര്മഭാര്ജനന്റിം  കേഭാരര്യക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേളുന്റിം '  സന്റിംബനനിച  പകതര്യകേ
റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണസഭാപനങ്ങള  മഭാലനിനര്യസന്റിംസരണതനിനഭായനി  പുറന്റിംകേരഭാര്
നല്കുകമ്പഭാള  ആ  മഭാലനിനര്യന്റിം  സകേഭാണകപഭായനി  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  സലന്റിം  മുതലഭായ
കേഭാരര്യങ്ങളനില്  വര്യകത  വരുതണസമനന്റിം  കേരഭാറനില്  അകഭാരര്യന്റിം  കരഖസപടുത്തുന്നതനിനറ
നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 2)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

എലഭാ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുന്റിം മഭാലനിനര്യസന്റിംസരണതനിനഭായനി പുറന്റിംകേരഭാര് നല്കേനിയനിട്ടേനില.
സസ്വന്തമഭായനി  മഭാലനിനര്യസന്റിംസരണ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  നനിലവനിലനിലഭാത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണതനിനഭായനി  പുറന്റിംകേരഭാര്  നല്കുന്ന  സഭാഹചരര്യങ്ങളനില്  മഭാലനിനര്യന്റിം
സകേഭാണകപഭായനി  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  സലന്റിം  മുതലഭായ  കേഭാരര്യങ്ങളനില്  വര്യകത
വരുകതണ്ടതഭാസണനന്റിം  കേരഭാറനില്  ഇകഭാരര്യന്റിം  കരഖസപടുതണസമനന്റിം  നനിര്കദ്ദേശന്റിം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  സസ്വന്തമഭായനി  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  നനിലവനിലനിലഭാതതുന്റിം
പുറന്റിംകേരഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ നഗരസഭകേള ഇകഭാരര്യങ്ങള ഉറപ്പുവരുതനിയനിട്ടുസണ്ടന്നറ
നഗരകേഭാരര്യ  ഡെയറകര് റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയനിട്ടുണ്ടറ.

(സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 199/ഡെനി.സനി1/2019/തസസ്വഭവ., തതീയതനി 23-3-2020)

ശനിപഭാര്ശ

മഭാലനിനര്യന്റിം  നതീകന്റിംസചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സടെണ്ടര്  വനിളനിക്കുകമ്പഭാള  മഭാലനിനര്യന്റിം
നനികക്ഷപനികഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സലന്റിം  ബനസപട്ടേ  ഉകദര്യഭാഗസര്  കനരനിട്ടേറ  സന്ദര്ശനിചറ
കബഭാധര്യസപട്ടേതനിനുകശഷന്റിം മഭാതസമ സടെണ്ടര് നല്കേഭാവൂ എന്നറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 3)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

മഭാലനിനര്യന്റിം  നതീകന്റിംസചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സടെണ്ടര്  വനിളനിക്കുകമ്പഭാള  മഭാലനിനര്യന്റിം
നനികക്ഷപനികഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സലന്റിം  ബനസപട്ടേ  ഉകദര്യഭാഗസര്  കനരനിട്ടേറ  സന്ദര്ശനിചറ
കബഭാധര്യസപടുകതണ്ടതഭാസണന്നറ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളകറ  നനിര്കദ്ദേശന്റിം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  നഗരസഭകേള മഭാലനിനര്യന്റിം നതീകന്റിംസചയ്യുന്നതനിനുള്ള സടെണ്ടര് വനിളനിക്കുകമ്പഭാള
മഭാലനിനര്യന്റിം  നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സലന്റിം  ബനസപട്ടേ  ഉകദര്യഭാഗസന  കനരനിട്ടേറ
സന്ദര്ശനിചറ  കബഭാധര്യസപട്ടേതനിനുകശഷന്റിം മഭാതസമ  സടെണ്ടര് നല്കുകേയുള്ളുസവന്നറ  നഗരകേഭാരര്യ
ഡെയറകര് റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

കകേഭാഴെനികടെകേള  ഉളസപസടെയുള്ള  ഇറചനി  വര്യഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള,  പഴെന്റിം  പചകറനി
വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കഹഭാട്ടേലുകേള,  കബകറനികേള,  കേലര്യഭാണമണപങ്ങള,  ഇവനറ
മഭാകനജ് സമനറ  സഭാപനങ്ങള,  ഭക്ഷണന്റിം  വനിളമ്പുന്ന  കബ്ബുകേള,  കേഭാററനിന്റിംഗറ  യൂണനിറ്റുകേള
മുതലഭായവയറ  ഒരു നനിശനിത സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് സസ്വന്തമഭായനി  മഭാലനിനര്യനനിര്മഭാര്ജന
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  നനിര്ബ്ബനമഭാകനി  ഉതരവറ  പുറസപടുവനികണസമന്നറ   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.  ഇതരന്റിം പുതനിയ സഭാപനങ്ങളകറ  സസലസനസറ   നല്കുന്നതനിനറ  സസ്വന്തമഭായ
മഭാലനിനര്യ നനിര്മഭാര്ജന സന്റിംവനിധഭാനന്റിം നനിര്ബനമഭാകഭാന നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം
സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്യുന.  സന്റിംസഭാനസത  എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം  ഇകഭാരര്യതനില്  ഏകേതീകൃത  സസ്വഭഭാവതനിലുള്ള  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
ഏര്സപടുതഭാന  ആവശര്യസമങനില്  പഞഭായതറ  രഭാജറ,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  നനിയമങ്ങളനില്
പുതനിയ വര്യവസ സകേഭാണവരുന്നതനികനഭാ അസലങനില് നനിലവനിലുള്ള നനിയമ വര്യവസകേളനില്
ആവശര്യമഭായ  കഭദഗതനി  സകേഭാണവരുന്നതനികനഭാ  നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 4)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ഡെനി & ഒ ലലസനകസഭാടുകൂടെനി പവര്തനിക്കുന്ന
കഹഭാട്ടേലുകേള,  കബുകേള,  കേലര്യഭാണമണപങ്ങള/വനിവഭാഹഹഭാളുകേള,  ഭക്ഷണശഭാലകേള
പവര്തനിക്കുന്ന  മഭാളുകേള,  റതീസടെയനില്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കഷഭാപനിന്റിംഗറ  കകേഭാന്റിംപക്സുകേള,  ഭക്ഷര്യ
വസ്തുകള വനില്ക്കുന്ന സനിനനിമഭാ തതീകയററുകേള, വസ്ത്രശഭാലകേള, പഭാര്ട്ടേനികേളുമഭായനി ബനസപട്ടേ
ഭക്ഷണന്റിം വനിളമ്പുന്ന സലങ്ങള, കേഭാററനിന്റിംഗറ യൂണനിറ്റുകേള പചകറനി, പഴെവനിപണന കേടെകേള,
മതര്യന്റിം,  മഭാന്റിംസന്റിം  എന്നനിവ  വനില്ക്കുന്ന  കേടെകേള,  വനിവനിധ  കേര്യഭാനതീനുകേള
എന്നനിവനിടെങ്ങളനിസലലഭാന്റിം  മഭാലനിനര്യങ്ങള  തരന്റിംതനിരനിചറ  ലജവമഭാലനിനര്യങ്ങള  കവര്തനിരനിചറ
കശഖരനിചറ ഉറവനിടെതനില് ഫലപദമഭായനി സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനറ ബകയഭാബനിന, എയ്കറഭാബനികേറ
ബനിന,  ബകയഭാഗര്യഭാസറ  കപഭാലുള്ള  അനുകയഭാജര്യമഭായ  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള
സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ അതതറ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങള കേര്ശനമഭായ നനിര്കദ്ദേശന്റിം
നല്കകേണ്ടതഭാസണന്നറ  22-7-2017-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2511/2017/തസസ്വഭവ.
പകേഭാരന്റിം  ഉതരവഭായനിട്ടുള്ളതുന്റിം  ആയതനില്  തഭാസഴെ  പറയുന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.

(i) കമല്പറഞ്ഞ ഇടെങ്ങളനില് രൂപസപടുന്ന അലജവ മഭാലനിനര്യങ്ങള പകതര്യകേമഭായനി
കശഖരനിചറ  പകതര്യകേന്റിം  ഫതീസറ  ഒടുകനി,  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളകറ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനറ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പസ്തുത
സഭാപനങ്ങളകറ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കകേണ്ടതഭാണറ.
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(ii) കമല്നനിര്കദ്ദേശനിച  പകേഭാരന്റിം  ഉറവനിടെ  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സജതീകേരനിചറ  പവര്തനക്ഷമമഭാകഭാത  സഭാപനങ്ങളുസടെ  ഡെനി  &  ഒ  ലലസനസറ
കവസറഭാരു അറനിയനിപറ  കൂടെഭാസത റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനറ  കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞഭായതറ രഭാജറ
ആകറ  1994  അനുസരനിചള്ള  നടെപടെനികേള  അതതറ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപന
സസക്രട്ടേറനിമഭാര് ഉടെനടെനി സസ്വതീകേരനികകണ്ടതഭാണറ.

(iii)  പുതുതഭായനി  ഡെനി  &  ഒ  ലലസനസനിനറ  അകപക്ഷനിക്കുന്ന  കമല്പറഞ്ഞ
രതീതനിയനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങള  കമല്  വനിവരനിച  രതീതനിയനില്  ഉള്ള  ലജവമഭാലനിനര്യങ്ങള
ഉറവനിടെതനില്തസന്ന  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനറ  അനുകയഭാജര്യമഭായ  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുകനിയനിട്ടുസണ്ടന്നറ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഉറപഭാകനി  മഭാതസമ  അവര്കറ
ഡെനി & ഒ ലലസനസറ ഇനനി കമലനില് നല്കേഭാവ.

(iv)  നനിലവനിലുള്ളതുന്റിം പുതുതഭായനി ഡെനി  &  ഒ ലലസനസറ നല്കുന്നതുമഭായ ഖണനികേ
(i)-ല്  പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുസടെ  വഭാര്ഡെറ  തനിരനിചള്ള  ലനിസ്റ്ററ  തയഭാറഭാകനി
കേമ്പന്യൂട്ടേലറസറ സചയറ പസനിദ്ധസപടുകതണ്ടതുന്റിം കൃതര്യമഭായ പരനികശഭാധന നടെതനി റനിസളട്ടേറ
പസനിദ്ധസപടുകതണ്ടതുമഭാണറ.

(v)തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളുസടെകേതീഴെനില് പവര്തനിക്കുന്ന ചനികന സ്റ്റഭാളുകേള,
അറവശഭാലകേള  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിസലലഭാന്റിം  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള
ഫലപദമഭായനി  പവര്തനിക്കുനസണ്ടനന്റിം  അവയനില്  നനിനള്ള  ലജവ-അലജവ
മഭാലനിനര്യങ്ങള  സപഭാതുനനിരത്തുകേളനിലുന്റിം  ജലഭാശയങ്ങളനിലുന്റിം  നനികക്ഷപനികസപടുന്നനിസലനന്റിം
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപന  സസക്രട്ടേറനിമഭാര്  ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതുന്റിം  ഇതറ
ലന്റിംഘനിക്കുന്നവര്സകതനിസര കേര്ശനമഭായ നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനികകണ്ടതുമഭാണറ.

(vi)  നഗരസഭകേളക്കുകേതീഴെനിലുള്ള  പകദശങ്ങളനില്  പവര്തനിക്കുന്ന  തട്ടുകേടെകേളനില്
നനിനന്റിം  വഴെനികയഭാരകടെകേളനില്നനിനന്റിം  ലജവമഭാലനിനര്യങ്ങളുന്റിം  അലജവ  മഭാലനിനര്യങ്ങളുന്റിം
സപഭാതുനനിരത്തുകേളനിലുന്റിം മറ്റുന്റിം വലനിസചറനിയുന്നതറ കേര്ശനമഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനറ തട്ടുകേടെകേള
പവര്തനിപനിക്കുന്നവര്കറ വര്യകമഭായ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കകേണ്ടതുന്റിം ആയതനിനറ വനിരുദ്ധമഭായനി
പവര്തനിക്കുന്ന തട്ടുകേടെകേളസകതനിസര നനിലവനിലുള്ള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആകറ ചട്ടേന്റിം 371, 372
അനുസരനിചള്ള നടെപടെനികേള നഗരസഭ സസക്രട്ടേറനിമഭാര് സസ്വതീകേരനികകണ്ടതുമഭാണറ.

(vii)  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകറ  1994-സല  ഉറവനിടെ  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണന്റിം
സന്റിംബനനിചള്ള സസക്ഷന  334, 334(A),  334(B),  പഞഭായതറ രഭാജറ  ആകറ  2019  എ
മുതല് എക്സെെറ വസര വകുപ്പുകേള കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിസന കസഭാളനിഡെറ കവസ്റ്ററ മഭാകനജ് സമനറ റൂളസറ
2016-സല  ചട്ടേന്റിം  4  എന്നനിവ  ഫലപദമഭായുന്റിം  കേഭാരര്യക്ഷമമഭായുന്റിം  നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങള സസക്രട്ടേറനിമഭാര് നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികകണ്ടതഭാണറ.



95

ശനിപഭാര്ശ

മഭാലനിനര്യ  നനിര്മഭാര്ജന  രന്റിംഗതറ  പവര്തനിക്കുന്ന  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസടെയുന്റിം  ആകരഭാഗര്യ  വകുപനിസനയുന്റിം  വര്യവസഭായ  വകുപനിസനയുന്റിം  ടൂറനിസന്റിം
വകുപനിസനയുന്റിം  ഈ രന്റിംഗതറ  പവര്തനിക്കുന്ന മസറലഭാ  ഏജനസനികേളുസടെയുന്റിം  പവര്തനന്റിം
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സന്റിംസഭാനതലതനില്  സ്റ്റഭാറന്യൂട്ടേറനി  അധനികേഭാരങ്ങളുള്ള  ഒരു
മഭാലനിനര്യ  നനിര്മഭാര്ജന  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനികഭാന  നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 5)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കകേരള  കവസ്റ്ററ  മഭാകനജ് സമനറ  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതറ  സന്റിംബനനിച
നടെപടെനികേള പരനിസനിതനി വകുപനിനുകേതീഴെനില് ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

സന്റിംസഭാനസത  പഭാസ്റ്റനികേറ  മഭാലനിനര്യതനിസന  അളവറ  ഗണര്യമഭായനി  കുറയ്ക്കുകേയുന്റിം
പഭാസ്റ്റനികനിസന  നതീരഭാളനിപനിടെനിതതനില്നനിന്നറ  സന്റിംസഭാനസത  കമഭാചനിപനിക്കുകേയുന്റിം
സചയ്യുന്നതുമഭായനി ബനസപട്ടേറ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളകറ വര്യകമഭായ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
നല്കുന്നതനിസന ഭഭാഗമഭായനി സന്റിംസഭാനസത എലഭാ നഗരസഭകേളനിസലയുന്റിം ഓകരഭാ വഭാര്ഡെനിലുന്റിം
എലഭാ കബഭാകറ പഞഭായത്തുകേളനിസല ഓകരഭാ വഭാര്ഡെനില് വതീതവന്റിം  2017  ഡെനിസന്റിംബര് 31-നറ
മുമ്പറ  ഒരു  പഭാസ്റ്റനികേറ  സഷ്രെഡനിന്റിംഗറ  യൂണനിററ  വതീതസമങനിലുന്റിം  സഭാപനികഭാന  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 7)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

എലഭാ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുന്റിം  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ കപഭാജക്ടുകേളുസടെ
ഭഭാഗമഭായനി  പഭാസ്റ്റനികേറ  സഷ്രെഡനിന്റിംഗറ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  അവയുസടെ
പരനിപഭാലനതനിനുന്റിം  കതീന  കകേരള  കേമ്പനനികറ  അനുമതനി  നല്കേനി  ഉതരവറ
പുറസപടുവനിചനിട്ടുണ്ടറ.  എലഭാ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുന്റിം സമറതീരനിയല് കേളക്ഷന
സഫസനിലനിറനികേള  (MCF)  ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ഓകരഭാ  കബഭാകറ  പഞഭായതനിലുന്റിം
നഗരസഭകേളനിലുന്റിം  ഒന്നറ  വതീതവന്റിം  ഓകരഭാ  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുന്റിം  നഭാലറ  വതീതവന്റിം  എന്ന
രതീതനിയനില്  ആസകേ  263  റനികസഭാഴറ  റനികവറനി  സഫസനിലനിറനികേളുന്റിം  (RRF)
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണറ  പദ്ധതനി  വനിഭഭാവനന്റിം  സചയനിട്ടുള്ളതറ.  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്ന  അലജവ  മഭാലനിനര്യങ്ങള  പുനനഃചന്റിംക്രമണ  കയഭാഗര്യമഭായതുന്റിം
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അലഭാതതുന്റിം  എന്നറ  തരന്റിംതനിരനിക്കുന്നതറ  റനികസഭാഴറ  റനികവറനി  സഫസനിലനിറനികേളനിലഭാണറ.
ഇതനില്  പുനനഃചന്റിംക്രമണ  കയഭാഗര്യമഭായവ  കവര്തനിരനിചറ  പുനനഃചന്റിംക്രമണ  ഏജനസനികേളകറ
ലകേമഭാറുന.   പുനനഃചന്റിംക്രമണ  കയഭാഗര്യമലഭാത  പഭാസ്റ്റനിക്കുകേള  സഷ്രെഡെറ  സചയ  കറഭാഡെറ
നനിര്മഭാണ  പവര്തനികേളകറ  ലകേമഭാറുന്നതനിനഭായനി  പഭാസ്റ്റനികേറ  സഷ്രെഡെനിന്റിംഗറ  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതറ  റനികസഭാഴറ  റനികവറനി  സഫസനിലനിറനികേളനിലഭാണറ.  നഭാളനിതുവസര  46
നഗരസഭകേളനിലുന്റിം  50  കബഭാകറ  പഞഭായത്തുകേളനിലുന്റിം  സഷ്രെഡെനിന്റിംഗറ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിചറ
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടറ.  ബഭാകനിയുള്ള  നഗരസഭകേളനിലുന്റിം  കബഭാകറ  പഞഭായത്തുകേളനിലുന്റിം  ഇവ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  പുകരഭാഗമനിചറ  വരുന.   സന്റിംസഭാനതറ  31-12-2019
വസര 831 എന്റിം.സനി.എഫറ.-കേളുന്റിം 151 ആര്.ആര്.എഫറ .-കേളുന്റിം പവര്തനിചവരുനണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

പല  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുന്റിം  പഭാകദശനികേമഭായനി  പഭാസ്റ്റനികേറ
കേര്യഭാരനിബഭാഗുകേള നനികരഭാധനിചനിട്ടുണ്ടറ.   എങനിലുന്റിം സന്റിംസഭാനതനിനറ മുഴുവന ബഭാധകേമഭാകുന്ന
നനിലയനില്  അതനിനുകവണ്ട  ഉതരകവഭാ  നനിയമനനിര്മഭാണകമഭാ  ഉണ്ടഭായഭാല്  മഭാതകമ
നനികരഭാധനന്റിം  ഫലപദമഭാകുകേയുള.  സന്റിംസഭാന  തലതനില്  കേര്യഭാരനിബഭാഗുകേള
നനികരഭാധനിക്കുകേയുന്റിം ഇതറ സന്റിംബനനിചറ ഓകരഭാ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനവന്റിം പകതര്യകേന്റിം
പകതര്യകേന്റിം  വനിജഭാപനന്റിം പുറസപടുവനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിസലങനില് നനികരഭാധനന്റിം കകേഭാടെതനികേള
അസനിരസപടുതഭാനുള്ള  സഭാഹചരര്യമുണ്ടഭാകുസമനന്റിം  അതറ  ഒഴെനിവഭാകഭാന  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്യുന.  നനിലവനിസല  ഗുരുതരഭാവസ
കേണകനിസലടുതറ  2018  ജനുവരനി  1  മുതല്  പഭാസ്റ്റനികേറ  കേര്യഭാരനിബഭാഗുകേളുസടെ  ഉപകയഭാഗന്റിം
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുന്റിം
സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം അതനിനുകശഷവന്റിം ഏസതങനിലുന്റിം വര്യഭാപഭാര സഭാപനന്റിം കേര്യഭാരനിബഭാഗുകേള
കസ്റ്റഭാകറ സചയ്യുകേകയഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ സചയ്യുകേയഭാസണങനില് പസ്തുത സഭാപനതനിസന
ലലസനസറ  റദ്ദേഭാക്കുന്നതുളസപസടെയുള്ള  നടെപടെനി  ലകേസകഭാള്ളഭാന  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളകറ അധനികേഭാരന്റിം നല്കേണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.  പഭാസ്റ്റനികേറ
കേര്യഭാരനിബഭാഗുകേളുസടെ ഉപകയഭാഗന്റിം അവസഭാനനിപനിക്കുന്നകതഭാസടെഭാപന്റിം ബദല് സന്റിംവനിധഭാനസമന്ന
നനിലയനില്  തുണനി  സഞനികേളുസടെ  നനിര്മഭാണന്റിം  കുടുന്റിംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുസടെയുന്റിം  മറ്റുന്റിം
സഹഭായകതഭാസടെ  ആവനിഷ്കരനിചറ  നടെപഭാകണസമനന്റിം  ആയതറ  കുറഞ്ഞ  വനിലയനില്
ലഭര്യമഭാകഭാന നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 8)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള  പഭാസ്റ്റനികേറ  കവസ്റ്ററ  മഭാകനജ് സമനറ  റൂളസറ-2016
നനിലവനില്വന്നതനിനുകശഷന്റിം  50  ലമകക്രഭാണനിനറ  തഭാസഴെ  കേനമുള്ള  പഭാസ്റ്റനികേറ
കേര്യഭാരനിബഭാഗുകേളുസടെ ഉപകയഭാഗവന്റിം വനില്പനയുന്റിം സര്കഭാര് കേര്ശനമഭായനി നനികരഭാധനിചനിരനിക്കുന.
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സന്റിംസഭാനതറ  വര്ദ്ധനിചവരുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേറ  ഉപകഭഭാഗന്റിം,  കൂടുതലഭായുന്റിം  ഒറതവണ
ഉപകയഭാഗനിചറ  പുനനഃചന്റിംക്രമണതനിനറ  സഭാധര്യമഭാകഭാന  സഭാധനികഭാത  പഭാസ്റ്റനികേറ
ഉല്പന്നങ്ങള  കതഭാടുകേളനിലുന്റിം  ചഭാലുകേളനിലുന്റിം  പുഴെകേളനിലുന്റിം  സപഭാതുനനിരത്തുകേളനിലുന്റിം
അലക്ഷര്യമഭായനി  വലനിസചറനിയുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേറ  കേര്യഭാരനി  ബഭാഗുകേള,  കസ്ട്രഭാകേള,  പഭാസ്റ്റനികേറ
കപപറുകേള  കഹഭാട്ടേലുകേളനിലുന്റിം,  മറ്റുന്റിം  ഭക്ഷണന്റിം  സപഭാതനിഞ്ഞുനല്കുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേറ  ഷതീറ്റുകേള,
കേപ്പുകേള,  കപറസ്തുകേള  തുടെങ്ങനിയവ  പരനിസനിതനികറ  നഭാശവന്റിം  ആകരഭാഗര്യപശ്നങ്ങളുന്റിം
ഉണ്ടഭാക്കുന.   കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  ഇതരന്റിം  പഭാസ്റ്റനികേറ  വസ്തുകളുസടെ  കമല്  നനിയനണന്റിം
ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  സര്കഭാരനിസന  27-11-2019-സല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്
6/2019/പരനി.  ഉതരവന്റിം  17-12-2019-സല സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്  07/2019/പരനി.  ഉതരവന്റിം
27-1-2020-സല  ജനി.ഒ.(എന്റിംഎസറ.)നമ്പര്  2/2020/ENV1  ഉതരവന്റിം  പകേഭാരന്റിം  പഭാസ്റ്റനികേറ
കേര്യഭാരനിബഭാഗറ  പഭാസ്റ്റനികേറ  ഷതീററ,  കപറ്റുകേള,  കേപ്പുകേള,  സതര്കമഭാകകേഭാള,  പഭാസ്റ്റനികേറ  കകേഭാട്ടേനിന്റിംഗറ
ഉള്ള  കപപര്  കേപ്പുകേള,  ജന്യൂസറ  പഭാകറ്റുകേള,  സപററ  കബഭാട്ടേനിലുകേള,  ഗഭാര്കബജറ  ബഭാഗറ,
പനിവനിസനി  ഫ്ലക്സെെറ  സമറതീരനിയല്സറ,  പഭാസ്റ്റനികേറ  പഭാകറ്റുകേള  തുടെങ്ങനിയ  ഒറതവണ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേറ  വസ്തുകളകറ  2020  ജനുവരനി  1  മുതല്  നനികരഭാധനന്റിം
ഏര്സപടുതനി  ഉതരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  കൂടെഭാസത  വര്യകനികേകളഭാ,  കേമ്പനനികേകളഭാ
സഭാപനങ്ങകളഭാ വര്യവസഭായകമഭാ  കമല്പറഞ്ഞവ നനിര്മനിക്കുകേകയഭാ സകേഭാണകപഭാകുകേകയഭാ,
സൂക്ഷനിക്കുകേകയഭാ,  വനില്പന  നടെത്തുകേകയഭാ  സചയ്യുവഭാന  പഭാടുള്ളതല.  ടെനി  നനിര്കദ്ദേശന്റിം
ലന്റിംഘനിക്കുന്ന സഭാഹചരര്യതനില് കേര്ശന നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനിചറ  നനിയമപകേഭാരന്റിം ജുഡെതീഷര്യല്
കഫഭാറങ്ങളനില്  പരഭാതനി  ഫയല്  സചയറ  Environment  Protection  Act,  1986  പകേഭാരന്റിം
നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

നനിയമലന്റിംഘനന്റിം നടെത്തുന്ന നനിര്മഭാതഭാകള, സമഭാത വനിതരണകഭാര്, വനില്ക്കുന്നവര്
എന്നനിവര്സകതനിസര  10,000  രൂപ  പനിഴെയുന്റിം  രണ്ടഭാമതുള്ള  നനിര്കദ്ദേശ  ലന്റിംഘനതനിനറ
25,000  രൂപയുന്റിം  തുടെര്നള്ള  നനിര്കദ്ദേശ  ലന്റിംഘനതനിനറ  50,000  രൂപ  പനിഴെയുന്റിം
സഭാപനതനിസന  പവര്തനഭാനുമതനി  റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  സബ്ഡെനിവനിഷന  മജനികസ്ട്രററ,
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സസക്രട്ടേറനിമഭാര്,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡെറ  ഉകദര്യഭാഗസര്
എന്നനിവര്കറ നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികഭാവന്നതഭാണറ.

പഭാസ്റ്റനികേറ നനികരഭാധനതനില്നനിനന്റിം branded വസ്തുകസള ഒഴെനിവഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതരന്റിം
വസ്തുകളുസടെ നനിര്മഭാതഭാകള മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡെനില് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള EPR
Plan  പകേഭാരന്റിം  നടെപടെനികേള  സസ്വതീകേരനികകണ്ടതഭാണറ.  BEVCO,  KERAFED,  MILMA,
Kerala  Water  Authority  തുടെങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം  ഇതറ  ബഭാധകേമഭാണറ.  എലഭാ
ഉത്പഭാദകേരുന്റിം വനില്പനകഭാരുന്റിം ഇറക്കുമതനികഭാരുന്റിം  EPR  കേര്ശനമഭായനി പഭാലനികകണ്ടതഭാണറ.
ഇങ്ങസന  ഉണ്ടഭാകുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേറ  മഭാലനിനര്യങ്ങള  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
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നനിലവനിസല  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള  വഴെനി  കശഖരനിചറ  നതീകന്റിംസചകയണ്ടതഭാസണനന്റിം  പസ്തുത
ഉതരവനില്  പതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  ഉതരവനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  പഭാസ്റ്റനികേറ
നനികരഭാധനന്റിം  കേര്ശനമഭായനി  നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
ഉളസപസടെ നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളകറ  വഭാര്ഷനികേ  പദ്ധതനികേളനില്  ബദല്
സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫണ്ടറ
വകേയനിരുതഭാവന്നതുന്റിം  കുടുന്റിംബശതീ  വഴെനി  പരനിശതീലനന്റിം  നല്കേഭാവന്നതുമഭാണറ.   പഭാസ്റ്റനികേറ
ഉല്പന്നങ്ങളകറ  ബദലഭായനി  തുണനി  ബഭാഗുളസപസടെയുള്ള  പകൃതനി  സഹൗഹൃദ  ഉല്പന്നങ്ങള
നനിര്മനിചറ  വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ നനിലവനില്  100-ലധനികേന്റിം കുടുന്റിംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളുണ്ടറ.
കുടുന്റിംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുസടെ  ഇതരന്റിം  ഉല്പന്നങ്ങസള  സടെനഡെര്  മറുപടെനികേളനില്നനിനന്റിം
ഒഴെനിവഭാകഭാവന്നതഭാണറ.  നനിലവനില്  കുടുന്റിംബശതീയുസടെ  തുന്നല്  യൂണനിറ്റുകേളുന്റിം  അപഭാരല്
യൂണനിറ്റുകേളുന്റിം  കകേഭാമണ്സഫസനിലനിറനി  സസനറുകേളുന്റിം  ഉളസപസടെയുള്ള  കേണ്കസഭാര്ഷര്യന്റിം  വഴെനി
ആവശര്യഭാനുസരണന്റിം ഉല്പന്നങ്ങള വനിപണനിയനിസലതനികഭാനഭാകുന്റിം. ഇതരന്റിം യൂണനിറ്റുകേളകറ
സബ്സനിഡെനി  നനിരകനില്  അസന്റിംസ്കൃത  വസ്തുകള  ലഭര്യമഭാകനിയുന്റിം  കുടുന്റിംബശതീ  വനിപണന
സഹൗകേരര്യന്റിം  ഉപകയഭാഗസപടുതനിയുന്റിം സന്റിംരന്റിംഭകേസര പനിന്തുണചസകേഭാണ്ടറ പഭാസ്റ്റനികനിനറ  ബദല്
ഒരുകഭാന കുടുന്റിംബശതീ സജമഭാണറ.  ഹരനിത കേര്മകസനയുസടെ സന്റിംരന്റിംഭ യൂണനിറ്റുകേള വഴെനി
പഴെകേനിയ  വസ്ത്രങ്ങളനില്നനിനന്റിം  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉണ്ടഭാക്കുന്ന  യൂണനിറ്റുകേളുന്റിം  നനിലവനിലുണ്ടറ.
സര്കഭാര്-സര്കഭാരനിതര  സഭാപനങ്ങള  നനിലവനില്  കുടുന്റിംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളനിലൂസടെയഭാണറ
ഉല്പന്നങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതറ.  പഭാസ്റ്റനികേറ നനികരഭാധനഭാജ ഫലപദമഭായനി കനരനിടെഭാനുള്ള ഉല്പഭാദന
യൂണനിറ്റുകേളുന്റിം  സന്റിംരന്റിംഭകേരുന്റിം നനിലവനില് കുടുന്റിംബശതീയനിലൂസടെ സജമഭായനി കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

ഓകരഭാ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനതനിലുന്റിം ദനിനന്റിംപതനി ഉല്പഭാദനിപനികസപടുന്നതുന്റിം
തങ്ങള കനരനിട്ടുനടെത്തുന്ന മഭാലനിനര്യകശഖരണതനിസനയുന്റിം മററ സഭാപനങ്ങളവഴെനി നടെത്തുന്ന
മഭാലനിനര്യകശഖരണതനിസനയുന്റിം  സന്റിംസരനികസപടെഭാസത  കുനകൂടുന്ന  മഭാലനിനര്യതനിസനയുന്റിം
കൃതര്യമഭായ  കേണകറ  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനറ  നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 9)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഹരനിത  കകേരളന്റിം  മനിഷസന  ഭഭാഗമഭായനി  രൂപതീകേരനിച  ഹരനിത  കേര്മ  കസന  മുകഖന
കശഖരനികസപടുന്ന മഭാലനിനര്യതനിസനയുന്റിം  സമറതീരനിയല് കേളക്ഷന സഫസനിലനിറനി  സസനറുകേള
വഴെനി കശഖരനികസപടുന്ന മഭാലനിനര്യങ്ങളുകടെയുന്റിം അളവകേള നനിലവനില് സൂക്ഷനിക്കുനണ്ടറ.  മററ
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സഭാപനങ്ങളവഴെനി  കശഖരനികസപടുന്ന  മഭാലനിനര്യതനിസനയുന്റിം  സന്റിംസരനികസപടെഭാസതയുള്ള
മഭാലനിനര്യതനിസനയുന്റിം  കൃതര്യമഭായ  കേണകറ  കശഖരനിക്കുന്നതനിനറ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളകറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

സന്റിംസഭാനസത എലഭാ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളുസടെ  പരനിധനിയനില്സപട്ടേതുന്റിം
ഡെനി  &  ഒ  ലലസനസറ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ  സഭാപനങ്ങള  രണ്ടറ  മഭാസതനിനകേന്റിം
ഉചനിതമഭായ  തരതനിലുള്ള  മഭാലനിനര്യനനിര്മഭാര്ജന  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ഒരുകണസമനന്റിം
മഭാലനിനര്യമുണ്ടഭാകേഭാന  സഭാധര്യതയുള്ള  എലഭായനിടെത്തുന്റിം  മഭാലനിനര്യനനിര്മഭാര്ജന  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
ഒരുകനിയഭാല്  മഭാതസമ  പുതനിയ  ഡെനി  &  ഒ.  ലലസനസറ  നല്കേഭാന  പഭാടുളസവനന്റിം
നനിഷ്കര്ഷനിചറ  ഉതവനിറകഭാന നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
കഹഭാട്ടേലുകേള,  കേലര്യഭാണമണപങ്ങള,  ഭക്ഷണന്റിം  വനിളമ്പുന്ന  കബുകേള,  കേലര്യഭാണ
ആവശര്യതനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കകേഭാകളജറ/സ്കൂള  ആഡെനികറഭാറനിയങ്ങള,  കേഭാററനിന്റിംഗറ
യൂണനിറ്റുകേള,  സകേഭാകമഴര്യല്  മനിനനിഹഭാളുകേള  തുടെങ്ങനി  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങള  പഭാകേന്റിം
സചയ്യുകേകയഭാ വനിളമ്പുകേകയഭാ സചയ്യുന്ന എലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുന്റിം നനിര്ബനമഭായുന്റിം ഉചനിതമഭായ
തരതനിലുള്ള മഭാലനിനര്യനനിര്മഭാര്ജജന സന്റിംവനിധഭാനന്റിം സഭാപനികണസമന്നറ  വര്യവസ സചയറ
ഉതരവനിറകണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 11)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ഡെനി  &  ഒ ലലസനകസഭാടുകൂടെനി  പവര്തനിക്കുന്ന
കഹഭാട്ടേലുകേള,  കബുകേള,  കേലര്യഭാണമണപങ്ങള/വനിവഭാഹ  ഹഭാളുകേള,  ഭക്ഷണശഭാലകേള,
പവര്തനിക്കുന്ന  മഭാളുകേള,  റതീസടെയനില്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കഷഭാപനിന്റിംഗറ  കകേഭാന്റിംപക്സുകേള,
ഭക്ഷര്യവസ്തുകള  വനില്ക്കുന്ന  സനിനനിമഭാ  തതീകയററുകേള,  വസ്ത്രശഭാലകേള,  പഭാര്ട്ടേനികേളുമഭായനി
ബനസപട്ടേ  ഭക്ഷണന്റിം  വനിളമ്പുന്ന  സലങ്ങള,  കേഭാററനിന്റിംഗറ  യൂണനിറ്റുകേള,  പചകറനി  പഴെ
വനിപണന കേടെകേള, മതര്യന്റിം, മഭാന്റിംസന്റിം എന്നനിവ വനില്ക്കുന്ന കേടെകേള, വനിവനിധ കേര്യഭാനതീനുകേള,
എന്നനിവടെങ്ങളനിസലലഭാന്റിം  മഭാലനിനര്യങ്ങള  തരന്റിംതനിരനിചറ  ലജവമഭാലനിനര്യങ്ങള  കവര്തനിരനിചറ
ഉറവനിടെതനില്  ഫലപദമഭായനി  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനറ  ബകയഭാബനിന,  ഏയ്കറഭാബനികേറ  ബനിന,
ബകയഭാഗര്യഭാസറ കപഭാലുള്ള അനുകയഭാജര്യമഭായ സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ അതതറ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  നല്കകേണ്ടതഭാണറ  എന്നറ  22-7-2017-സല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2511/2017/തസസ്വഭവ.  പകേഭാരന്റിം ഉതരവഭായനിട്ടുണ്ടറ.   ഉറവനിടെ മഭാലനിനര്യ സന്റിംസരണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സജതീകേരനിചറ പവര്തനക്ഷമമഭാകഭാത സഭാപനങ്ങളുസടെ ഡെനി &  ഒ ലലസനസറ കവസറഭാരു
അറനിയനിപറ കൂടെഭാസത റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം ടെനി ഉതരവനില് പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

ആറ്റുകേഭാല്  സപഭാങഭാല  കപഭാസല  ജനപങഭാളനിതന്റിം  കൂടെതലുള്ള  പരനിപഭാടെനികേളകറ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം  നഗരസഭ  നടെപനിലഭാകനിയ  ഗതീന  കപഭാകട്ടേഭാകകഭാള  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
വനിജയകേരമഭായനിരുന്നതനിനഭാല് മററ നഗരസഭകേളുന്റിം ഇതരതനിലുള്ള പരനിപഭാടെനികേളകറ ഗതീന
കപഭാകട്ടേഭാകകഭാള സന്റിംവനിധഭാനന്റിം ഏര്സപടുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 12)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

എലഭാ സര്കഭാര് പരനിപഭാടെനികേളുന്റിം കൂടെഭാസത ഉതവങ്ങള,  വനിവഭാഹങ്ങള,  സപരുന്നഭാളുകേള
എന്നനിവയുന്റിം  ഗതീന  കപഭാകട്ടേഭാകകഭാള  പഭാലനിചസകേഭാണ്ടഭായനിരനികണസമന്നറ  29-8-2019-സല
GO(Rt.) No.1863/2019/LSGD പകേഭാരന്റിം ഉതരവറ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

ഇലകേ റകടഭാണനികേറ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനന്റിം  പുറന്തള്ളുന്ന  സതര്കമഭാകകേഭാള,
പഭാസ്റ്റനികനിസനകപഭാസല  അപകേടെകേഭാരനിയഭായ  മഭാലനിനര്യമഭാണറ.   ഇതരന്റിം  സഭാപനങ്ങസളയുന്റിം
മുന ഉതരവനിസന പരനിധനിയനില്സപടുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

 (ഖണനികേ 13)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള  പഭാസ്റ്റനികേറ  മഭാലനിനര്യ  പരനിപഭാലന  ചട്ടേങ്ങളനിസല
Exrended  Producers  Responsibility  (EPR)  പകേഭാരന്റിം  കകേരളതനില്  സനിതനിസചയ്യുന്ന
ബഭാനഡെറ  ഓകണഴറ  അവരുസടെ  ഉല്പന്നങ്ങളനില്നനിനന്റിം  ഉണ്ടഭാകുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേറ  പഭാകകജനിന്റിംഗറ,
പഭാസ്റ്റനികേറ  കേര്യഭാരനിബഭാഗുകേള  തുടെങ്ങനിയവ  തനിരനിസചടുക്കുന്നതനിനുള്ള  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
ഏര്സപടുകതണ്ടതഭാണറ.   ഇതനിനഭായനി  അവര്കറ  ഒറയ്കകഭാ സപഭാതുവഭാകയഭാ അവരുസടെതസന്ന
ഡെനിസ്ട്രനിബന്യൂഷന  ചഭാനലനില്  കൂടെനികയഭാ  ബനസപട്ടേ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനവമഭായനി
കചര്കന്നഭാ അവ തനിരനിചറ എടുക്കുന്നതനിനുള്ള സന്റിംവനിധഭാനന്റിം ഏര്സപടുകതണ്ടതഭാണറ.  പഭാസ്റ്റനികേറ
മഭാലനിനര്യ പരനിപഭാലന ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം  9(2)  പകേഭാരന്റിം ഉല്പഭാദകേര്,  ഇറക്കുമതനി സചയ്യുന്നവര്,
ബഭാനഡെറ  ഓകണഴറ  ഇ.പനി.ആര്.  ആതലറകസഷന എടുതനിരനികണന്റിം.  ഇതനിനഭായനി അതതറ
സന്റിംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡെനില്  സഭാപനഭാനുമതനി/പവര്തനഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനികനഭാ പുതുക്കുന്നതനികനഭാ അകപക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള അവരുസടെ ഉല്പന്നങ്ങള പഭാകകജറ
സചയറ  പഭാസ്റ്റനികേറ  എപകേഭാരന്റിം  തനിരനിസചടുകണസമന്ന  വനിവരന്റിം  അടെങ്ങനിയ  കേര്മപദ്ധതനി
കബഭാര്ഡെനില്  18-3-2017-നറ  സമര്പനികകണ്ടതഭായനിരുന.  കേര്മ  പദ്ധതനി  അര്ബന
ഡെയറകകറററ  സസക്രട്ടേറനി  പഭാസ്റ്റനികേറ  കവസ്റ്ററ  ലകേകേഭാരര്യന്റിം  സചയ്യുന്ന  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
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സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  എനകഡെഭാസറ  സചയതഭായനിരനികണന്റിം.  സര്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളകറ  റൂള
പകേഭാരമുള്ള  ഇ.പനി.ആര്.  ആതലറകസഷന  എടുക്കുന്നതനിനുകവണ്ട  നടെപടെനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  22-11-2017-ല്  കയഭാഗന്റിം  കചരുകേയുണ്ടഭായനി.  ലപവററ
സഭാപനങ്ങസളയുന്റിം സര്കഭാര് സഭാപനങ്ങസളയുന്റിം ഉളസകഭാള്ളനിചറ മൂന്നറ റതീജനിയണല് സലവല്
മതീറനിന്റിംഗുകേള സന്റിംഘടെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

ശനിപഭാര്ശ

മഭാലനിനര്യന്റിം  ഉറവനിടെതനില്തസന്ന  സന്റിംസരനിക്കുകമ്പഭാള  ബകയഭാഗര്യഭാസറ  പഭാനനില്നനിനന്റിം
പഭാചകേവഭാതകേകതഭാസടെഭാപന്റിം  ലജവവളവന്റിം  ലഭനിക്കുസമന്നതനിനഭാല്  ആയതുമൂലമുണ്ടഭാകുന്ന
സഭാമ്പതനികേകനട്ടേന്റിം  സന്റിംബനനിചന്റിം  വതീടുകേളനിലുന്റിം  സഭാപനങ്ങളനിലുന്റിം  സഭാപനിക്കുന്ന  കേകമ്പഭാസ്റ്ററ
സന്റിംവനിധഭാനങ്ങളകറ സര്കഭാര് സബ്സനിഡെനി നല്കുനസണ്ടന്നതറ സന്റിംബനനിചമുള്ള കേഭാരര്യങ്ങളകറ
വര്യഭാപകേമഭായ പചഭാരണന്റിം നല്കേഭാന നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

 (ഖണനികേ 14)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഗഭാമസഭകേള,  വഭാര്ഡുസഭകേള  എന്നനിങ്ങസന  എലഭാതലങ്ങളനിലുന്റിം  വനിവര-വനിജഭാന
വനിനനിമയ  ഉപഭാധനികേളനിലൂസടെ  അറനിയനിപറ  നല്കുനണ്ടറ.   ലജവ  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ
സന്റിംവനിധഭാനങ്ങസള  സന്റിംബനനിചറ  ഹരനിത  കേര്മകസനയുസടെയുന്റിം  ഹരനിത  സഹഭായ
സഭാപനതനിസനയുന്റിം  കുടുബശതീയുസടെയുന്റിം  കനതൃതസ്വതനില്  വതീടുകേള  കേയറനിയുള്ള
കബഭാധവത്കരണ പവര്തനങ്ങള നടെതനിവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

സപഭാതുസലങ്ങളനില്നനിനന്റിം  കശഖരനിക്കുന്ന  മഭാലനിനര്യങ്ങള  സന്റിംസരനികഭാന  ഒരു
വഭാര്ഡെനില് ഒരു പഭാസനങനിലുന്റിം സഭാപനികണസമനന്റിം വതീടുകേള,  കേടെകേള എന്നനിവനിടെങ്ങളനിസല
മഭാലനിനര്യന്റിം  ഉറവനിടെതനില്തസന്ന  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ഒരുകണസമനന്റിം
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 15)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

വനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനര്യ  പരനിപഭാലനന്റിം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി
വതീടുകേളനികലയുന്റിം,  കേടെകേള  ഉളസപസടെയുള്ള  സഭാപനങ്ങളനികലയുന്റിം  ലജവമഭാലനിനര്യങ്ങള
ഉറവനിടെതനില്തസന്ന  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനഭാണറ  കപഭാതഭാഹനന്റിം  നല്കേനിവരുന്നതറ.
ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സമര്പനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികേളകറ  ശുചനിതസ്വ
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മനിഷന  ഭഭാഗനികേ  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായവന്റിം  നല്കേനിവരുന.  എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലുന്റിം ലജവമഭാലനിനര്യങ്ങള സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനഭായനി തുമ്പൂര്മൂഴെനി  കേകമ്പഭാസ്റ്റനിന്റിംഗറ
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം ഒരുക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

പല  വനികദശ  രഭാജര്യങ്ങളനിലുന്റിം  യഭാതകഭാരുസടെ  സഹൗകേരര്യഭാര്തന്റിം  ടെഭാക്സെെനികേളനിലുന്റിം
ഓകട്ടേഭാറനിക്ഷകേളനിലുന്റിം  കവസ്റ്ററ  ബനിന  ഘടെനിപനിക്കുന്ന  സമ്പ്രദഭായന്റിം  നനിലവനിലുണ്ടറ.   ഈ
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  സന്റിംസഭാനത്തുന്റിം  അടെനിയന്തരമഭായനി  നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ  ടൂറനിസന്റിം  വകുപറ,
കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹന  വകുപറ  എന്നനിവ  സഹകേരണകതഭാസടെയുള്ള  പവര്തനതനിനറ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ വകുപറ മുനലകേ എടുകണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 16)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ടൂറനിസന്റിം വകുപനികനഭാടെറ ശുചനിതസ്വ മനിഷന ആവശര്യസപട്ടേനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

ടൂറനിസതനിനറ  വനസഭാധര്യതയുള്ള  സന്റിംസഭാനസത  മുഴുവന  പകദശങ്ങളനിലുന്റിം
വനികനഭാദസഞഭാരതനിനഭായനി  എത്തുന്ന  സസ്വകദശനികേളുന്റിം  വനികദശനികേളുമഭായനി  സഞഭാരനികേള
മഭാലനിനര്യനനിര്മഭാര്ജനവമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  അനുവര്തനികകണ്ട  കേഭാരര്യങ്ങസളക്കുറനിചറ
അവസര  കബഭാധവഭാന്മേഭാരഭാക്കുവഭാന  പകതര്യകേ  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  ടൂറനിസന്റിം
വകുപനിസന സഹഭായകതഭാസടെ നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 17)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ടൂറതീസന്റിം വകുപനികനഭാടെറ ശുചനിതസ്വ മനിഷന ആവശര്യസപട്ടേനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

മഭാലനിനര്യനനിര്മഭാര്ജനന്റിം സന്റിംബനനിചറ അടെനിയന്തരമഭായനി സചകയണ്ട പവൃതനികേളകറ
ശുചനിതസ്വ മനിഷന തഭാമസന്റിംവനിനഭാ സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേണസമനന്റിം ശുചനിതസ്വ  മനിഷസന
പഭാന ഫണ്ടനില്നനിനന്റിം സബ്സനിഡെനി ലഭനികഭാനുള്ള മഭാനദണങ്ങള എസന്തഭാസകയഭാസണനന്റിം
അകപക്ഷകയഭാസടെഭാപന്റിം  സമര്പനികകണ്ട  കരഖകേള  ഏസതലഭാമഭാസണനമുള്ള  കൃതര്യമഭായ
വനിവരങ്ങള  ശുചനിതസ്വ  മനിഷസന  സവബ്ലസറനില്  പസനിദ്ധസപടുതണസമനന്റിം
സബ്സനിഡെനികഭായനി ശുചനിതസ്വ മനിഷനനില് ലഭനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ അകപക്ഷകേളുന്റിം തഭാമസന്റിംവനിനഭാ
തതീര്പഭാകഭാന നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 19)



103

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സമര്പനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി  രൂപകരഖകേകളഭാസടെഭാപന്റിം

ഉളസപടുകതണ്ട കരഖകേള സന്റിംബനനിചന്റിം സബ്സനിഡെനി സന്റിംബനനിചന്റിം സര്കഭാര് പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള

ഉതരവകേളുന്റിം ശുചനിതസ്വ മനിഷസന സവബ്ലസറനില് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

ബഹ്മപുരസത  ബകയഭാഗര്യഭാസറ  പഭാനനിസന  കശഷനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതുളസപസടെയുള്ള

നവതീകേരണ  പവര്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്തനിയഭാകനി  പവര്തനസജമഭാക്കുന്നതനിനറ

അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 20)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സകേഭാചനിയനിസല ബഹ്മപുരതറ നൂതന സഭാകങതനികേവനിദര്യ ഉപകയഭാഗനിചറ ഖര മഭാലനിനര്യന്റിം

സന്റിംസരനിചറ  ഊര്ജന്റിം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  തരതനിലുള്ള  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  പഭാനറ

സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  സര്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  പഭാനനിസന  നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം

നടെതനിപനിനുമഭായനി  2016  സസപറ റന്റിംബര്  മഭാസന്റിം  17-നറ  സകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനുന്റിം  പദ്ധതനി

നടെതനിപനിനഭായനി  സതരസഞ്ഞടുത  G.J.Ecopower  Pvt.  Ltd.  എന്ന സഭാപനവമഭായനി  കേണ്സസഷന

എഗനിസമനറ  ഒപ്പുവചനിട്ടുണ്ടറ.   കമല്പറഞ്ഞ  കേരഭാര്  പകേഭാരന്റിം  സകേഭാചനി  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന

പരനിധനിസലയുന്റിം  സമതീപ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനികലയുന്റിം  ഉത്പഭാദനിപനികസപടുന്ന  ഖര  മഭാലനിനര്യങ്ങള

കകേഭാര്പകറഷന  പഭാനനില്  എതനികകണ്ടതുന്റിം  കേമ്പനനി  അവ  സന്റിംസരനിചറ  ലവദദ്യുതനി

ഉത്പഭാദനിപനികകണ്ടതുമഭാണറ.  പതനിദനിനന്റിം  500  ടെണ് വസര സന്റിംസരണകശഷനിയുള്ളതഭായനിരനിക്കുന്റിം പസ്തുത

പഭാനറ.  പദ്ധതനി തുടെങ്ങുന്നതനിനഭായ മസറലഭാ അനുമതനികേളുന്റിം കനിയറനസകേളുന്റിം കേമ്പനനികറ ലഭര്യമഭായനിട്ടുണ്ടറ.

പഭാനനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നനിരകറ  6.17  രൂപ  നനിശയനിചസകേഭാണള്ള

Power Purchase Agreement 2019  ജൂണ്  19-നറ  ലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡുന്റിം കേമ്പനനിയുന്റിം തമനില് ഒപറ

വയ്ക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.   കൂടെഭാസത  16-1-2020-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  144/2020/LSGD  ഉതരവറ

പകേഭാരന്റിം  പദ്ധതനികഭായുള്ള ഭൂമനി  ദതീര്ഘകേഭാല പഭാട്ടേ വര്യവസയനില് കേമ്പനനികറ  നല്കുന്നതനിനറ  സകേഭാചനി

കകേഭാര്പകറഷനറ  സര്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   പഭാനനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ലവദന്യൂതനികറ

പതീമനിയന്റിം  ലപസറ  നല്കുന്നതറ  സന്റിംബനനിചറ  31-1-2020-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  259/2020/

തസസ്വഭവ.  പകേഭാരന്റിം  ഉതരവറ  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ഈ  സഭാഹചരര്യതനില്  പദ്ധതനിയുസടെ  നനിര്മഭാണ

പവര്തനങ്ങള ഉടെനതസന്ന തുടെങ്ങുവഭാന സഭാധനിക്കുസമന്നറ പതതീക്ഷനിക്കുന.
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ഗുരുവഭായൂര് നഗരസഭയനിലുള്ള എലഭാ കേലര്യഭാണമണപങ്ങളനിലുന്റിം സദര്യ വനിളമ്പുന്നതനിനറ
ഇലയറ  പകേരന്റിം  സ്റ്റതീല്  കപററ  ഉപകയഭാഗനികണസമന്നറ  നനിഷ്കര്ഷനിചസകേഭാണ്ടറ  ഉതരവറ
പുറസപടുവനികണസമനന്റിം പസ്തുത ഉതരവറ നടെപഭാകഭാതവരനില്നനിനന്റിം പനിഴെ ഈടെഭാകഭാന
നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.  കൂടെഭാസത സസ്വന്തമഭായനി മഭാലനിനര്യ
സന്റിംസരണ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ഏര്സപടുതനിയനിട്ടേനിലഭാത,  സന്റിംസഭാനസത  എലഭാ
കേലര്യഭാണമണപങ്ങളുന്റിം ഒരു നനിശനിത സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് സസ്വന്തമഭായനി അനുകയഭാജര്യമഭായ
മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ഏര്സപടുത്തുന്നതറ  നനിര്ബനമഭാകനിസകഭാണള്ള
ഉതരവറ പുറസപടുവനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 23)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഗുരുവഭായൂര്  നഗരസഭയനിലുള്ള  എലഭാ  കേലര്യഭാണമണപങ്ങളനിലുന്റിം  ഗതീന  കപഭാകട്ടേഭാകകേഭാള
നടെപനിലഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഡെനി  &  ഒ  ലലസനകസഭാടുകൂടെനി
പവര്തനിക്കുന്ന കഹഭാട്ടേലുകേള,  കബ്ബുകേള,  കേലര്യഭാണമണപങ്ങള/വനിവഭാഹ ഹഭാളുകേള,  ഭക്ഷണശഭാലകേള,
പവര്തനിക്കുന്ന മഭാളുകേള, റതീസടെയനില് കകേന്ദ്രങ്ങള, കഷഭാപനിന്റിംഗറ കകേഭാന്റിംപക്സുകേള, ഭക്ഷര്യവസ്തുകള വനില്ക്കുന്ന
സനിനനിമഭാ  തതീകയററുകേള,  വസ്ത്രശഭാലകേള,  പഭാര്ട്ടേനികേളുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഭക്ഷണന്റിം വനിളമ്പുന്ന സലങ്ങള,
കേഭാററനിന്റിംഗറ യൂണനിറ്റുകേള, പചകറനി പഴെവനിപണന കേടെകേള, മതര്യന്റിം,  മഭാന്റിംസന്റിം എന്നനിവ വനില്ക്കുന്ന കേടെകേള,
വനിവനിധ  കേര്യഭാനതീനുകേള  എന്നനിവടെങ്ങളനിസലലഭാന്റിം  മഭാലനിനര്യങ്ങള  തരന്റിംതനിരനിചറ  ലജവമഭാലനിനര്യങ്ങള
കവര്തനിരനിചറ  ഉറവനിടെതനില്  ഫലപദമഭായനി  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനറ  ബകയഭാബനിന,  ഏയ്കറഭാബനികേറ  ബനിന,
ബകയഭാഗര്യഭാസറ  കപഭാലുള്ള  അനുകയഭാജര്യമഭായ  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ  അതതറ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  നല്കകേണ്ടതഭാസണന്നറ  22-7-2017-സല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2511/2017/തസസ്വഭവ.  പകേഭാരന്റിം  ഉതരവഭായനിട്ടുണ്ടറ.  ഉറവനിടെ  മഭാലനിനര്യസന്റിംസരണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സജതീകേരനിചറ പവര്തനക്ഷമമഭാകഭാത സഭാപനങ്ങളുസടെ ഡെനി &  ഒ ലലസനസറ കവസറഭാരു
അറനിയനിപറ കൂടെഭാസത റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം ടെനി ഉതരവനില് പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

കകേരളതനിസല  93  നഗരസഭകേളനിസലയുന്റിം മഭാലനിനര്യതനിസന നനിലവനിസല സപഭാലഫലുന്റിം അളവറ
സന്റിംബനനിച  കേഭാരര്യങ്ങളുന്റിം  ആലപ്പുഴെ മുനനിസനിപഭാലനിറനി  സചയനിട്ടുള്ള  അനുകേരണതീയമഭായ  മഭാതൃകേകേളുന്റിം
ശുചനിതസ്വ മനിഷസന സവബ്ലസറനില് പസനിദ്ധതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 24)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പസനിദ്ധതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

ഒരു കഗഭാബല് സടെണ്ടറനിലൂസടെ  PPP  അടെനിസഭാനതനില് നനികക്ഷപകേസര  കേസണ്ടത്തുകേയുന്റിം
മഭാലനിനര്യ സന്റിംസരണതനിനുള്ള ഭൂമനി സകേഭാടുത്തുസകേഭാണ്ടറ നഗരസഭ കശഖരനിക്കുന്ന മഭാലനിനര്യതനിനറ
ടെനിപനിന്റിംഗറ  ഫതീ  സകേഭാടുക്കുന്ന  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങളഭായ  ലപകറഭാളനിസനിസറ,  പഭാസ്മ  ലപകറഭാളനിസനിസറ
തുടെങ്ങനിയ  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള  ഈ  നഗരസഭകേളനില്  നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിസനപറനി  ഗഹൗരവമഭായനി
ആകലഭാചനികകണ്ടതഭാസണന്നറ  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനര്യ
സന്റിംസരണകതഭാസടെഭാപന്റിംതസന്ന  പധഭാന  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുന്റിം  ജനസന്റിംഖര്യ  കൂടുതലുള്ള
നഗരസഭകേളനിലുന്റിം കകേന്ദ്രതീകൃത പഭാന്റുകേള സഭാപനികഭാന നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.  മഭാലനിനര്യന്റിം വതീടുകേളനില്നനിനന്റിം ഉറവനിടെങ്ങളനില്നനിനന്റിം കശഖരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം
കവര്തനിരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ലഭര്യമഭായ  എലഭാ  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേവനിദര്യകേളുന്റിം  പകയഭാജനസപടുതഭാന  നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

(ഖണനികേ 25)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സന്റിംസഭാനതറ അനുദനിനന്റിം വര്ദ്ധനിച വരുന്ന മഭാലനിനര്യ പശ്നന്റിം പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
കകേന്ദ്രതീകൃത  രതീതനിയനില്  ഖലമഭാലനിനര്യങ്ങള  സന്റിംസരനിചറ  ഊര്ജന്റിം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
തരതനിലുള്ള  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  11-6-2018-സല
82/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര്  ഉതരവനിലൂസടെ  സര്കഭാര്  ഉതരവഭായനിട്ടുണ്ടറ.  ആകഗഭാള
സടെനഡെറനിലൂസടെ കേസണ്ടത്തുന്ന സസ്വകേഭാരര്യ പങഭാളനിയുമഭായനി കചര്ന്നറ പൂര്ണമഭായുന്റിം സപഭാതു സസ്വകേഭാരര്യ
പങഭാളനിത  വര്യവസയനിലഭായനിരനിക്കുന്റിം  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപനിലഭാക്കുന്നതറ.  പദ്ധതനിയുമഭായനി
ബനസപട്ടേ  സടെണ്ടര്  നടെപടെനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  പദ്ധതനിയുസടെ  നടെതനിപനിനുമുള്ള
കനഭാഡെല്  ഏജനസനിയഭായനി  സര്കഭാര്  സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.സയ  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടറ.
കമല്പറഞ്ഞ  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  സകേഭാലന്റിം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലകഭാടെറ,  മലപ്പുറന്റിം,
കകേഭാഴെനികകഭാടെറ,  കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനിസല സതരസഞ്ഞടുകസപട്ടേ സലങ്ങളനിലഭാണറ പഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതറ.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുന്റിം  പദ്ധതനിയനില്  പസങടുകകണ്ട  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങസള ഉളസപടുതനി കസ്റ്റര് മഭാതൃകേയനില് നടെപനിലഭാക്കുന്ന പദ്ധതനിയുസടെ രൂപകേല്പന,
നനിര്മഭാണന്റിം,  ആവശര്യമഭായ  സഭാമ്പതനികേ  ഉറവനിടെങ്ങള  കേസണ്ടതല്,  പദ്ധതനി  നടെതനിപറ
തുടെങ്ങനിയവ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  സസ്വകേഭാരര്യ  പങഭാളനിയുസടെ  ഉതരവഭാദനിതസ്വമഭാണറ.  രണ്ടറ  വര്ഷസത
നനിര്മഭാണ കേഭാലഭാവധനി ഉളസപസടെ  27  വര്ഷമഭാണറ പദ്ധതനിയുസടെ നടെതനിപറ കേഭാലയളവറ.  ഒരു
ടെണ്  കവസ്റ്ററ  കശഖരനിചറ  സന്റിംസരണശഭാലയനില്  എതനിചറ  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനറ  നല്കകേണ്ട
ടെനിപനിന്റിംഗറ  ഫതീസനിസന  അടെനിസഭാനമഭാകനിയഭാണറ  സസ്വകേഭാരര്യ  പങഭാളനികേള  സടെനഡെറുകേള
സമര്പനികകണ്ടതറ.  പഭാന്റുകേള സഭാപനിചറ പവര്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സസ്വകേഭാരര്യ ഏജനസനിസയ
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ആകഗഭാള  സടെനഡെര്  മുകഖനയഭാണറ  കേസണ്ടത്തുന്നതറ.  പസ്തുത  പദ്ധതനിയനിലൂസടെ  അന്തഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരമുള്ള  കകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  പഭാന്റുകേളഭാണറ  സര്കഭാര്  നനിര്മനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതറ.  ഈ പഭാന്റുകേളനിലൂസടെ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ലവദന്യൂതനി സന്റിംസഭാന ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡെനിനറ വനില്ക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുന്റിം. മഭാലനിനര്യ സന്റിംസരണ പഭാന്റുകേള നനിര്മനിചറ പവര്തനിപനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള  മുനപരനിചയന്റിം,  സഭാമ്പതനികേഭദ്രത  തുടെങ്ങനിയ  മഭാനദണങ്ങളുസടെ
അടെനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കുന്റിം  സസ്വകേഭാരര്യ  ഏജനസനികേസള  കേസണ്ടത്തുന്നതറ.   സപഭാതുസസ്വകേഭാരര്യ
പങഭാളനിത  വര്യവസനിതനിയനില്  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  വകുപ്പുന്റിം  സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.യുന്റിം
നടെതനിപനിനുള്ള  സസ്വകേഭാരര്യ  ഏജനസനിയുന്റിം  അതതറ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുന്റിം
കചര്നള്ള  കേരഭാറനിസന  അടെനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കുന്റിം  പസ്തുത  പഭാന്റുകേള  പവര്തനിക്കുന്നതറ.
പതനിദനിനന്റിം  200  മുതല്  300  ടെണ്  വസര  സന്റിംസരണകശഷനിയുള്ള  പഭാന്റുകേളഭായനിരനിക്കുന്റിം  ഈ
പദ്ധതനിയനിലൂസടെ സഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതറ.  ഖരമഭാലനിനര്യന്റിം സന്റിംഭരനിചറ സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനറ
ഓകരഭാ  ടെണനിനുന്റിം  ഏജനസനികേള  സമര്പനിക്കുന്ന  ടെനിപനിന്റിംഗറ  ഫതീസനിനറ
അടെനിസഭാനസപടുതനിയഭായനിരനിക്കുന്റിം സടെനഡെറുകേള നല്കുന്നതറ.

പദ്ധതനിയുസടെ ആദര്യഘട്ടേതനില് കകേഭാഴെനികകഭാടെറ  ജനിലയനിസല സഞളനിയഭാര് പറമ്പനിലഭാണറ
പഭാനറ  സഭാപനിക്കുന്നതറ.  ഇതനിനഭായുള്ള  സസ്വകേഭാരര്യ  ഏജനസനിസയ  സതഭാരര്യമഭായ  ആകഗഭാള
സടെണ്ടര്  പക്രനിയയനിലൂസടെ  കേസണ്ടത്തുകേയുന്റിം  പദ്ധതനി  നടെതനിപനിനുള്ള  കേണ്സസഷന
എഗനിസമനറ  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുന്റിം  സചയനിട്ടുണ്ടറ.   പഭാനറ  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  തുടെര്
നടെപടെനികേള  സസ്വകേഭാരര്യ  ഏജനസനിയുസടെ  കനതൃതസ്വതനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പദ്ധതനിയുസടെ
രണ്ടഭാന്റിം ഘട്ടേതനില് കേണ്ണൂര്, പഭാലകഭാടെറ ജനിലകേളനില് പഭാനറ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സസ്വകേഭാരര്യ
പങഭാളനിസയ  കേസണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള  ആകഗഭാള  സടെണ്ടര്  2019  ജൂണ്  മഭാസതനില്
പസനിദ്ധസപടുതനി.  മുന്റിംലബ ആസഭാനമഭായനി പവര്തനിക്കുന്ന ഓര്ഗഭാനനികേറ റതീലസകനിങറ
സനിസ്റ്റന്റിംസറ  എന്ന സഭാപനവന്റിം ഡെല്ഹനി ആസഭാനമഭായനി  പവര്തനിക്കുന്ന ബന്യൂ പഭാസനററ
എനവകയഭാണ്സമനറ  സസഭാലന്യൂഷന,  ഇന്തര്യ  ലപവററ  ലനിമനിറഡെറ  എന്ന  സഭാപനവന്റിം
സന്റിംയുകമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടേറ  വന്നനിരുന.  തുടെര്ന്നറ  നടെന്ന  സഭാകങതനികേ-സഭാമ്പതനികേ
പരനികശഭാധനകേളുസടെ  അടെനിസഭാനതനില്  കമല്പറഞ്ഞ  സഭാപനസത  പദ്ധതനി
നടെതനിപനിനഭായനി  സതരസഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനറ  സര്കഭാര് അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   ഇതറ
സന്റിംബനനിച തുടെര്നടെപടെനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പദ്ധതനിയുസടെ മൂന്നഭാന്റിം ഘട്ടേതനില് സകേഭാലന്റിം
ജനിലയനില്  പഭാനറ  സഭാപനിക്കുന്നതനിലൂസടെ  സടെണ്ടര്  2019  സസപ്റന്റിംബര്  മഭാസതനില്
പസനിദ്ധസപടുതനി.  ബഭാന്റിംഗ്ലൂര്  ആസഭാനമഭായുള്ള  ZontaIntratech  Pvt.  Ltd.  എന്ന
സഭാപനതനിസന  കനതൃതസ്വതനിലുള്ള  കേണ്കസഭാര്ഷര്യന്റിം  പദ്ധതനി  നടെതനിപനിനഭായനി  സടെണ്ടര്
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടറ.  സടെണ്ടറനിസന  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനയനില്കമലുള്ള  തുടെര്നടെപടെനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറന്റിം  ജനിലകേളനില്  പഭാനറ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സസ്വകേഭാരര്യ  ഏജനസനിസയ  കേസണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള  ആകഗഭാള  സടെണ്ടറുകേള
പസനിദ്ധതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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കകേരളതനിസല  93  നഗരങ്ങളനില്  40-ഓളന്റിം  നഗരങ്ങള  ഗഭാമതീണ  കമഖലയുമഭായനി
ബനസപട്ടേറ  കേനിടെക്കുന്നതഭാകേയഭാല്  മഭാലനിനര്യന്റിം  തരന്റിംതനിരനിചറ  നല്കേനി  കൃഷനി  സലത്തുതസന്ന
സന്റിംസരനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുസമന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  അങ്ങസനയുള്ള  പകദശങ്ങളനില്
കുടുന്റിംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേസളക്കൂടെനി  ഉളസപടുതനി  കജഭായനിനറ  ലയബനിലനിറനി  ഗ്രൂപ്പുണ്ടഭാകനി  മഭാലനിനര്യ
സന്റിംസരണന്റിം  ഏല്പനിചസകേഭാടുക്കുവഭാന  നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 26)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

മഭാലനിനര്യ  നനിര്മഭാര്ജന പവര്തനങ്ങള സന്റിംരന്റിംഭ  രൂപതനില് നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കുടുന്റിംബശതീ  വനനിതകേള  ഹരനിത കേര്മകസനയഭായനി  കകേരളതനിലുടെനതീളമുള്ള തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  പവര്തനസജമഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.  യൂസര്ഫതീ  അടെനിസഭാനതനില്
അലജവമഭാലനിനര്യങ്ങളുസടെ കശഖരണമഭാണനിവര് നടെത്തുന്ന പധഭാന പവര്തനന്റിം.  യൂസര് ഫതീ
കശഖരണന്റിം  വളസരയധനികേന്റിം  സവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചരര്യന്റിം  നനിലവനിലുള്ള  വതീടുകേളുന്റിം
സഭാപനങ്ങളുന്റിം  യൂസര്ഫതീ  വനിരുദ്ധ  നനിലപഭാടെറ  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതറ  പദ്ധതനി  കനരനിടുന്ന
സവല്ലുവനിളനിയഭാണറ.  ഈ  മഭാതൃകേയനില്  ലജവമഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണന്റിം  ഉളസപസടെയുള്ള
വരുമഭാനദഭായകേ  പവര്തനങ്ങള  കുടുന്റിംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളകറ  ഏസറടുകഭാവന്നതഭാണറ.
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഇതരതനില്  പദ്ധതനി  നടെപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
അടെനിസഭാന സഹൗകേരര്യങ്ങള പഭാരന്റിംഭഘട്ടേതനില്തസന്ന ഒരുകകണ്ടതറ അതര്യഭാവശര്യമഭാണറ.
പദ്ധതനികേള  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ  വരുമഭാന  സഭാധര്യതകേള  ഉറപ്പുവരുതനി
സകഭാണന്റിം  പദ്ധതനി  പവര്തനങ്ങളകഭാവശര്യമഭായ  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുകനിസകഭാണന്റിം
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളകറ  മഭാലനിനര്യ  നനിര്മഭാര്ജന  പവര്തനങ്ങളനില്
കുടുന്റിംബശതീ  ഹരനിത  കേര്മകസനഭാന്റിംഗങ്ങസളയുന്റിം  അവരുസടെ  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങസളയുന്റിം
ഉളസപടുതഭാവന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

സന്റിംസഭാനസത  എലഭാ  നഗരസഭകേളുസടെയുന്റിം  മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണവമഭായനി  ബനസപട്ടേ
കകേഭാസ്റ്ററ ഓഡെനിറനിന്റിംഗറ 6 മഭാസതനിനുള്ളനില് നടെതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 27)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കകേരളഭാ  കസ്റ്റററ  ഓഡെനിററ  ഡെനിപഭാര്ട്ടേറ സമനനിസന  കനതൃതസ്വതനില്  എലഭാ
നഗരസഭകേളുസടെയുന്റിം മഭാലനിനര്യ സന്റിംസരണവമഭായനി ബനസപട്ടേ കകേഭാസ്റ്ററ ഓഡെനിറനിന്റിംഗറ നടെതനി
വരുനണ്ടറ.
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മഭാലനിനര്യ നനിര്മഭാര്ജനതനിനറ വനികദശരഭാജര്യങ്ങളനില് അവലന്റിംബനിക്കുന്ന ലപകറഭാളനിസനിസറ,
പഭാസ്മ  ലപകറഭാളനിസനിസറ  മുതലഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സന്റിംസഭാനതറ  പഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുന്നതനിസന
സഭാധര്യത പരനികശഭാധനികസപകടെണ്ടതഭാസണന്നറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  മഭാലനിനര്യ നതീകതനിനറ
എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ,  എനവകയഭാണ്സമനറ,  ലലഫറ  സയനസറ  എന്നനിവയനില്  സഭാകങതനികേ
വനിദര്യഭാഭര്യഭാസന്റിം കനടെനിയനിട്ടുള്ളവസരകൂടെനി ഉളസപടുതനി സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള ആരന്റിംഭനിചഭാല് ഈ രന്റിംഗതറ
നല ബനിസനിനസറ കമഭാഡെല് ഉണ്ടഭാകഭാന സഭാധനിക്കുസമനന്റിം സമനിതനി ചൂണ്ടനികഭാട്ടുന.  അതരന്റിം
ബനിസനിനസറ സന്റിംരന്റിംഭങ്ങളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുവരുന്നവസര  5  വര്ഷകതകറ നഗരസഭകേള സതഭാഴെനില്
നനിയമതനില്നനിനന്റിം  സകേട്ടേനിടെ  നനികുതനിയനില്നനിനന്റിം  ഒഴെനിവഭാകനി  സകേഭാടുകണസമനന്റിം  പസ്തുത
വര്യവസഭായതനിനറ 40% സബ്സനിഡെനി നല്കേണസമനന്റിം ക്രഹൗഡെറ ഫണ്ടനിന്റിംഗറ കപഭാസലയുള്ള നൂതന
ആശയങ്ങള  പഭാവര്തനികേമഭാകണസമനന്റിം  ഇകഭാരര്യതനില്  വര്യവസഭായ  വകുപനിസനകൂടെനി
സഹഭായന്റിം കതകടെണ്ടതഭാസണനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 28)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി. മുകഖന ഇതരന്റിം പവര്തനങ്ങള നടെനവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

സമഡെനികല്  കകേഭാകളജുകേള  ഉളസപസടെയുള്ള  ആശുപതനികേളുസടെ  ശുചതീകേരണതനിനറ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുന്നനിട്ടേനിറങ്ങണസമനന്റിം  അവനിടെങ്ങളനില്  ശുചനിതസ്വന്റിം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനറ  പഭാസ്റ്റനികേറ  സഷ്രെസനിന്റിംഗറ  യൂണനിററ,  മലനിനജല  സന്റിംസരണ  പഭാനറ,  കസഭാളനിഡെറ
കവസ്റ്ററ  മഭാകനജ് സമനറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം,  പഭാസ്റ്റനികേറ  കവര്തനിരനികല്  എന്നനിവ  കഹഭാസ്പെനിറല്
സഡെവലപ് സമനറ  കേമനിറനികേളുസടെ  സഹകേരണകതഭാസടെ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
കേഭാരര്യക്ഷമമഭായനി നടെപഭാകണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 29)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുസടെ കേതീഴെനിലുള്ള ആശുപതനികേളനില് ശുചതീകേരണതനിനറ ആവശര്യമഭായ
പദ്ധതനികേള  ഗഭാമപഞഭാത്തുകേള  ആവനിഷ്കരനിചറ  നടെപനിലഭാകനിവരുന.  ഇനസനിനകററ റ സ്തുകേള,
മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  പഭാന്റുകേള  ഉളസപസടെയുള്ള  സഹൗകേരര്യങ്ങള  ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.
സമഡെനികല്  വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ  വകുപനിനറ  കേതീഴെനിലുള്ള  ആശുപതനികേളുസടെ  ശുചതീകേരണ
പവര്തനങ്ങള  കഹഭാസ്പെനിറല്  സഡെവലപറസമനറ  കേമനിറനിയുസടെ  സഹകേരണകതഭാസടെ  നടെതനി
വരുന.  ഖരമഭാലനിനര്യങ്ങള,  ബകയഭാ സമഡെനികല് മഭാലനിനര്യങ്ങള ഇവ സന്റിംഭരനിചറ  കവര്തനിരനിചറ
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അതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള ബഭാഗുകേളനില് കശഖരനിചറ  സന്റിംസരണതനിനഭായനി  IMAGE-  സന
ഏല്പനിക്കുന.   മററ  ലജവ  മഭാലനിനര്യങ്ങള  സന്റിംഭരനിചറ  ആശുപതനിക്കുള്ളനില്  സന്റിംസരനിക്കുന.
ആശുപതനികേളനില് മലനിന ജല സന്റിംസരണ പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പദ്ധതനി നടെപഭാകനിവരുന.
സമഡെനികല്  കകേഭാകളജറ  ഉള്ള  ജനിലകേളനില്  സമഡെനികല്  കകേഭാകളജറ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചറ  ജനിലയനിസല
ആശുപതനികേളനിസല  ബകയഭാ  സമഡെനികല്  കവസ്റ്ററ  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനറ  അതതറ  ജനിലകേളനിസല
തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങള ജനിലഭാ ആസൂതണ സമനിതനിയുസടെ കനതൃതസ്വതനില് സന്റിംയുക
കപഭാജക്ടുകേള  തയഭാറഭാകണസമനന്റിം  ഇതനിനഭാവശര്യമഭായ  നടെപടെനി  അതതറ  ജനിലഭാ  ആസൂതണ
സമനിതനികേള സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം ഇതനിനുകവണ്ട സഭാകങതനികേ സഹഭായന്റിം  ശുചനിതസ്വ  മനിഷനുന്റിം
കതീന  കകേരള  കേമ്പനനിയുന്റിം  നല്കേണസമനന്റിം  ആവശര്യസമങനില്  മററ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവന്റിം
കതടെഭാവന്നതഭാസണനന്റിം  30-11-2019-സല  505/ഡെനി.സനി.1/19 തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
പകേഭാരന്റിം  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  പദ്ധതനികറ  സമഡെനികല്  എഡെന്യൂകകഷന  ഡെയറകറുസടെ
അനുമതനിയുസടെ  സഹഭായവന്റിം  കതകടെണ്ടതഭാസണന്നറ  പസ്തുത  സര്ക്കുലറനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടറ.
അതഭാതറ  തലങ്ങളനിലുള്ള  തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ലകേമഭാറനികേനിട്ടേനിയ  ആകരഭാഗര്യ
സഭാപനങ്ങളുസടെ മഭാലനിനര്യ സന്റിംസരണ പവര്തനങ്ങളകറ സഹഭായന്റിം നല്കേനിവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

മഭാലനിനര്യ  സന്റിംസരണ  പവര്തനന്റിം  ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി
കകേഭാര്പകറഷനുകേസളയുന്റിം  നഗരസഭകേസളയുന്റിം  പകതര്യകേന്റിം  കേഭാറഗറനിയഭായനി  തനിരനിചറ  ഓകരഭാ
കേഭാറഗറനിക്കുന്റിം  അനുകയഭാജര്യമഭായ  മഭാലനിനര്യസന്റിംസരണ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനികഭാന  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 30)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കകേഭാര്പകറഷനുകേസളയുന്റിം  നഗരസഭകേസളയുന്റിം  പകതര്യകേന്റിം  തരന്റിംതനിരനിചറ  അനുകയഭാജര്യമഭായ
മഭാലനിനര്യ സന്റിംസരണ പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചറ നടെപനിലഭാകനിവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

മഭാലനിനര്യന്റിം  സപഭാതുനനിരത്തുകേളനില്  വലനിസചറനിയുന്നവസര  കേകയഭാസടെ  പനിടെനികൂടുന്നതനിനുന്റിം
വലനിയ  പനിഴെ  ഈടെഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  സപഭാതുജന  പങഭാളനിതകതഭാസടെ  പദ്ധതനികേള
ആവനിഷ്കരനികണസമനന്റിം  ഇതനിനറ  കപഭാലതീസനിസന  ഭഭാഗത്തുനനിനമുള്ള  ഇടെസപടെല്
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനറ  സന്റിംസഭാന ഗവണ്സമനറ നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 32)
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

മഭാലനിനര്യന്റിം  സപഭാതുനനിരത്തുകേളനില്  വലനിസചറനിയുന്നതറ   ശനിക്ഷഭാര്ഹമഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.
ഇതരന്റിം  പവൃതനിയനില്  ഏര്സപടുന്നവസര  കേസണ്ടത്തുന്നതനിനറ  സഭാധര്യമഭായ  ഇടെങ്ങളനില്
സനി.സനി.റനി.വനി.  കേര്യഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതടെക്കുമുള്ള  നടെപടെനികേള  അതതറ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

അറവശഭാലകേളനിസല മഭാലനിനര്യന്റിം ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനിയനില് സന്റിംസരനിചറ ഉകപഭാല്പന്നങ്ങള
ഉണ്ടഭാക്കുന്ന  പദ്ധതനികേസളക്കുറനിചറ  ഗഹൗരവമഭായനി  ആകലഭാചനികണസമനന്റിം  ആവശര്യസമങനില്
ഇകഭാരര്യതനില് നനിയമനനിര്മഭാണന്റിം നടെതണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 33)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ആധുനനികേ അറവശഭാലകേള നനിര്മനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനിയനിലൂസടെ  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായന്റിം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17  ബ ജറനില്
സന്റിംസഭാന സര്കഭാര്  100  കകേഭാടെനി രൂപ നതീകനിവചനിരുന.  ആധുനനികേ അറവശഭാലകേളനില്
ഉല്പഭാദനിപനികസപടുന്ന  മഭാലനിനര്യങ്ങള  അവനിസടെതസന്ന  നനിര്മഭാര്ജനന്റിം  സചയഭാന
സഭാധനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി സറണ്ടറനിന്റിംഗറ എന്ന സഭാകങതനികേവനിദര്യ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാല്
മഭാലനിനര്യതനിസന  ഭൂരനിഭഭാഗവന്റിം  സന്റിംസരനിചറ  മതീനുകേളകകഭാ,  പട്ടേനികേളകകഭാ  നല്കേഭാവന്ന
ഉല്പന്നങ്ങളഭാകനി  മഭാറഭാന  സഭാധനിക്കുന.  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളസപടുതനി  ആധുനനികേ
അറവശഭാലകേള  നനിര്മനിക്കുന്ന  പവൃതനി  നടെപനിലഭാകഭാനഭായനി  നഗരകേഭാരര്യ  ഡെയറകസറ
സനി.ഇ.ഒ. ആയനിട്ടുള്ള ഒരു എസറ.പനി.വനി. രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

വനകേനിടെ  ബനിസനിനസനില്  ഏര്സപട്ടേനിരനിക്കുന്ന  സൂപര്മഭാര്കറ്റുകേള,  മഭാളുകേള  തുടെങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങള സസ്വന്തന്റിംനനിലയനില്തസന്ന പഭാസ്റ്റനികേറ മഭാലനിനര്യന്റിം കവര്തനിരനിസചടുതറ റതീലസകനിള
സചയ്യുന്നതനിനറ  അതരന്റിം സഭാപനങ്ങസള നനിര്ബനനിതമഭാക്കുന്നതനിനറ  ആവശര്യമഭായ ലബകലഭാ
തയഭാറഭാകനി  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പസനിദ്ധസപടുതഭാന  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 34)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനതലതനില്  പുറസപടുവനിക്കുന്നതനികലകഭായനി  കേരടെറ
പഭാസ്റ്റനികേറ  കവസ്റ്ററ  മഭാകനജ് സമനറ  ലബകലഭാ  തയഭാറഭാകനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനറ  ശുചനിതസ്വ
മനിഷസന  ചമുതലസപടുത്തുകേയുന്റിം  ആയതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  കേരടെറ
പഭാസ്റ്റനികേറ  കവസ്റ്ററ  മഭാകനജ് സമനറ  ലബകലഭാ  തയഭാറഭാകനി  സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  സചയനിട്ടുണ്ടറ.
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സന്റിംസഭാന  ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  തയഭാറഭാകനി  സമര്പനിച  പഭാസ്റ്റനികേറ  കവസ്റ്ററ  മഭാകനജ് സമനറ
ലബകലഭായറ  അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം  നല്കുന്നതറ  സന്റിംബനനിച  വനിഷയന്റിം  ചര്ച  സചയ്യുന്നതനിനറ
5-11-2019-നറ  ബഹ.  തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുസടെ  അദ്ധര്യക്ഷതയനില്  കയഭാഗന്റിം
കചരുകേയുന്റിം ആവശര്യമഭായ കഭദഗതനികേള വരുതനി കേരടെറ ലബകലഭായനില് സപഭാതുജനങ്ങളകറ
അഭനിപഭായന്റിം  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി  പൂര്തനിയഭാകനി  ലബകലഭായറ  അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം
നല്കേഭാവന്നതഭാസണന്നറ  പസ്തുത  കയഭാഗതനില്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുന്റിം  സചയനിരുന.  എന്നഭാല്
27-11-2019-സല  സ.ഉ.(ലകേ).  നമ്പര്  6/2019/പരനി.  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  സന്റിംസഭാനതറ
1-1-2020 മുതല് ഒറതവണ ഉപകയഭാഗ പഭാസ്റ്റനികേറ വസ്തുകള നനികരഭാധനിചസകേഭാണ്ടറ ഉതരവറ
പുറസപടുവനിച  സഭാഹചരര്യതനില്  പഭാസ്റ്റനികേറ  കേര്യഭാരനിബഭാഗുകേളക്കുള്ള  നനികരഭാധനന്റിം
സന്റിംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സന്റിംബനനിചന്റിം  പുനരുപകയഭാഗ  സഭാധര്യമലഭാത  പഭാസ്റ്റനികേറ
കേര്യഭാരനി  ബഭാഗുകേള  ഉളസപസടെയുള്ള  വസ്തുകള  സന്റിംസരണതനിനഭായനി  ലകേമഭാറുന്നതറ
സന്റിംബനനിചന്റിം ലബകലഭായനില് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പസ്തുത ഉതരവനിസല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുസടെ  അടെനിസഭാനതനില്  പുനനഃപരനികശഭാധനിചറ  പുതുകനിയ  കേരടെറ  തയഭാറഭാകനി
സമര്പനിക്കുവഭാന ശുചനിതസ്വ മനിഷന എക്സെെനികേന്യൂട്ടേതീവറ ഡെയറകര്കറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

ടെന്യൂബ് ലലററ,  സനി.എഫറ.  ലഭാമ്പറ,  സഭാധഭാരണ  ബളബുകേള,  എല്.ഇ.ഡെനി.  ലഭാമ്പറ,
ഇലകകഭാണനികേറ  പഭാഴ് വസ്തുകള  എന്നനിവ  വനില്ക്കുന്ന  വര്യഭാപഭാരസഭാപനങ്ങള  തസന്ന
ഉപകയഭാഗരഹനിതമഭാകുന്ന അതരന്റിം ലഭാമ്പുകേളുന്റിം  മററ  ഇലകകഭാണനികേറ  പഭാഴ് വസ്തുകളുന്റിം  തനിരനിസകേ
എടുക്കുന്നതനിനുന്റിം  അവര്തസന്ന  അതറ  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  സന്റിംസരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  അതരന്റിം
സഭാപനങ്ങസള  നനിര്ബനനിതമഭാക്കുന്നതനിനറ  ആവശര്യസമങനില്  കകേന്ദ്ര  നനിയമതനിസന  (EPR-
Extended  Producer  Responsibility)  ചുവടുപനിടെനിചറ  നനിയമനനിര്മഭാണന്റിം  നടെത്തുന്ന  കേഭാരര്യന്റിം
സന്റിംസഭാന ഗവണ്സമനറ പരനികശഭാധനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 35)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കേമ്പന്യൂട്ടേറുകേള, Centralized Data Processing, Catridge ഉളസപസടെയുള്ള പനിന്റുകേള,
കകേഭാപനിയനിന്റിംഗറ  സമഷതീനുകേള,  സടെലനികഫഭാണുകേള,  സടെലനിവനിഷന,  സറഫനിജകറററുകേള,
വഭാഷനിന്റിംഗറ സമഷതീനുകേള,  എയര് കേണ്ടതീഷനുകേള,  ഫ്ളൂറസനറ സമര്ക്കുറനി ലഭാമ്പറ തുടെങ്ങനിയവ
ഇ-കവസ്റ്ററ റൂളനിസന  പരനിധനിയനില് വരുന.  ഇതനിസന components, spare parts എന്നനിവയുന്റിം
റൂളനിസന പരനിധനിയനിലഭാണറ.  പസ്തുത ഇ-ഗുഡ്സറ ഉല്പഭാദകേര്  ഇ-മഭാലനിനര്യങ്ങള കശഖരനിചറ
ആതലറസ്ഡെറ റതീലസകകളഴനിനറ എതനികകണ്ടതഭാണറ. നനിലവനിസല നനിയമന്റിം അനുസരനിചറ
ഇതരതനിലുള്ള  ഇലകകഭാണനികേറ  ഉപകേരണങ്ങളുന്റിം  അവയുസടെ  സസ്പെയര്പഭാട്സകേളുന്റിം
ലകേകേഭാരര്യന്റിം  സചയ്യുന്ന  സഭാപനങ്ങളുന്റിം  വര്യകനികേളുന്റിം  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡെനില്നനിനന്റിം  Extended  Produers  Responsibility  Authorisation  (EPR
Authorisation)  കേരസമഭാകകണ്ടതഭാണറ.  ഇതനിനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുന്ന  കവളയനില്
ഇ-മഭാലനിനര്യങ്ങള  തനിരനിചറ  എടുക്കുന്നതനിനുള്ള  പവര്തന  പദ്ധതനി  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ
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നനിയനണ കബഭാര്ഡെനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  അവര് അതറ പരനികശഭാദനിചറ തൃപ്തനികേരസമങനില്
EPR Authorisation നല്കുന്നതുമഭാണറ.  ഇപകേഭാരന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  EPR Authorisation-
സന  വനിവരങ്ങള  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡെനിസന  സവബ്ലസറനില്
പസനിദ്ധതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങള  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  കേര്മ  പദ്ധതനിയുസടെ
വനിവരങ്ങള മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡെനിലുന്റിം ലഭനിചനിട്ടുണ്ടറ. പസ്തുത കേണകനുസരനിചറ
ഏകേകദശന്റിം  180  ഇ-ഗുഡ്സറ  ഉല്പഭാദകേര്കഭാണറ  ആതലറകസഷന  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതറ.
അതനില്  105-ഓളന്റിം  കപര്കറ  കകേരളതനിലുന്റിം  സന്റിംഭരണ  സസനറുകേള  ഉണ്ടറ.   ചനില
കേമ്പനനികേളകറ സന്റിംസഭാനതറ ഒരു ജനിലയനില് മഭാതകമ  collection centre  നനിലവനിലുള്ളു.
ഈ സഭാഹചരര്യതനില് ടെനി  സഭാപനങ്ങള എപകേഭാരന്റിം  collection  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  കൂടുതല്
കേഭാരര്യക്ഷമമഭായനി പവര്തനിപനികഭാന കേഴെനിയുസമനന്റിം ഇ-കവസ്റ്ററ റൂള എങ്ങസന ഫലപദമഭായനി
നടെപനിലഭാകണന്റിം  എന്നതറ  സന്റിംബനനിചറ  22-11-2017-നറ കയഭാഗന്റിം  കചര്ന്നറ
തതീരുമഭാനങ്ങസളടുതനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

മലനിനജല  സന്റിംസരണതനിനുള്ള  സസ്വതീകവജറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  തനിരുവനന്തപുരന്റിം
കകേഭാര്പകറഷനനില്  മഭാതമഭാണറ  നനിലവനിലുള്ളതറ  എന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  മററ
കകേഭാര്പകറഷന  പകദശങ്ങളനിലുന്റിം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുന്റിം  സസ്വതീവകറജറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
ഏര്സപടുത്തുന്നതനിസന  സഭാധര്യത  പരനികശഭാധനികണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്യുന.
കേക്കൂസറ മഭാലനിനര്യന്റിം  പുഴെകേളനികലക്കുന്റിം ജലഭാശയങ്ങളനികലക്കുന്റിം ഓടെകേളനികലക്കുന്റിം തുറനവനിടുന്ന
രതീതനി  സന്റിംസഭാനതനിസന  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലുന്റിം  കേണവരുന്നതുന്റിം  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗര്യ
പരനിസനിതനി പശ്നങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതുമഭായ ഒരു വലനിയ വനിപതഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതനിനറ
ഒരു  പരനിഹഭാരസമന്ന  നനിലയനില്  സസ്വതീവകറജറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  നനിലവനിലനിലഭാത  എലഭാ
നഗരപകദശങ്ങളനിലുന്റിം  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  സസപറകറജറ  ടതീററസമനറ  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതറ
നനിര്ബനമഭാകണസമനന്റിം  ബനില്ഡെനിന്റിംഗറ  സപര്മനിററ  നല്കുകമ്പഭാള  അകഭാരര്യന്റിം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനികണസമനന്റിം  ബനസപട്ടേ  ചട്ടേങ്ങളനില്  ഇകഭാരര്യന്റിം  ഉളസപടുതണസമനന്റിം
സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്യുന.  കൂടെഭാസത  എലഭാ  അപഭാര്ട്ടേറസമനറ  സമുചയങ്ങളനിലുന്റിം  Stand
Alone  Sewerage  Treatment  Plant  (STP)  നനിര്ബനമഭാകഭാന  സകേട്ടേനിടെ  നനിര്മഭാണ
ചട്ടേങ്ങളനില് അടെനിയന്തര കഭദഗതനി വരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 36)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഒറകുഴെനി കേക്കൂസകേള സസപ്റനികേറ ടെഭാങറ ആക്കുന്നതനിനറ നഗര പകദശങ്ങളനില് ശുചനിതസ്വ
മനിഷന 25,000 രൂപ വസരയഭാണറ നല്കുന്നതറ.  ഒരു ജനിലയനില് ഒരു സസപ്കറജറ ടതീററസമനറ
പഭാന നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള പവര്തനങ്ങള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിസല ശുചതീകേരണ സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുന്റിം  അതുകപഭാസല
സപഭാതുജനങ്ങളുന്റിം  പഭാസ്റ്റനികേറ  മഭാലനിനര്യങ്ങള  സപഭാതുസലങ്ങളനിലുന്റിം  നനിരത്തുകേളനിലുന്റിം ഇട്ടേറ
കേതനിക്കുന്നതറ  ക്രനിമനിനല്  കുറമഭായനി  കേണകഭാകനി  നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേസളക്കുറനിചറ ആകലഭാചനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 38)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സന്റിംസഭാന കപഭാലതീസറ  കമധഭാവനിയുസടെ  23-6-2016-സല നമ്പര്  9/2016,  സര്ക്കുലര്
പകേഭാരന്റിം  സപഭാതുസലങ്ങളനില്  പഭാസ്റ്റനികേറ,  റബ്ബര്  തുടെങ്ങനിയവ  കേതനിക്കുന്നതറ
തടെയുന്നതനിനഭായനി  നനിയമനടെപടെനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  നനിലവനിലുണ്ടറ.
1994-സല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ചട്ടേന്റിം  - 340, 1994-സല കകേരള പഞഭായതതീരഭാജറ ചട്ടേന്റിം
219(എന)  എന്നനിവ  പകേഭാരന്റിം  സപഭാതുസലങ്ങളനില്  ചവകറഭാ  മഭാലനിനര്യകമഭാ  ഇടുന്നതറ
നനികരഭാധനിചനിരനിക്കുന.   ഇതനിന  പകേഭാരന്റിം  ഗഭാമപഞഭായതറ,  നഗരസഭ,  മുനനിസനിപല്
കകേഭാര്പകറഷന സസക്രട്ടേറനിമഭാര്കറ നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന്റിം.

ശനിപഭാര്ശ

നഗരസസ്വഭഭാവന്റിം  ആര്ജനിചസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  കേസണ്ടതനി
അവനിടെസത  മഭാലനിനര്യനനിര്മഭാര്ജന  പവര്തനതനിനറ  അനുകയഭാജര്യമഭായതുന്റിം  കൂടുതല്
കേഭാരര്യക്ഷമവമഭായ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചറ  നടെപഭാക്കുന്നതനിനറ  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 39)

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കൂടുതല്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുന്റിം  ഗഭാമതീണ  സസ്വഭഭാവമുള്ളവയഭാണറ.   നഗരസസ്വഭഭാവന്റിം
ആര്ജനിചസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  അവനിസടെയുണ്ടഭാകുന്ന  മഭാലനിനര്യ
നനിര്മഭാര്ജന  പവര്തനതനിനറ  അനുകയഭാജര്യമഭായതുന്റിം  കൂടുതല്  കേഭാരര്യക്ഷമവമഭായ
പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ഹരനിത കകേരളന്റിം മനിഷസന
ഭഭാഗമഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള മഭാലനിനര്യ നനിര്മഭാര്ജനതനിനറ അനുബന കപഭാജക്ടുകേള
തയഭാറഭാകനി അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടറ.  കപഭാജക്ടുകേളുസടെ നനിര്വ്വഹണന്റിം നടെക്കുനണ്ടറ.

പസ്തുത നടെപടെനിപതനികേകേള  1663/സബറ.സനി.ഡെനി1/2018/നനി.സസ.  നമ്പര് കേതറ പകേഭാരന്റിം
ലഭര്യമഭാക്കുകേയുന്റിം 10-2-2021-സല കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന മഭാസ്റ്റര്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2021, ജ ജൂണ് 30. സബ്ജകറ കേമനിറനി IX.
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അനുബനന്റിം

19-8-2020-സല കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ
കേമനിറനി  IX-സന  ഒരു  കയഭാഗന്റിം  2020  ആഗസ്റ്ററ  മഭാസന്റിം  19-ാം  തതീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച  ഉചയറ
12:00-മണനിയറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസല '5  എ' സകമളന ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ
ബഹ. തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ വകുപ്പുമനനി ശതീ. എ. സനി. സമഭായതീസന അദ്ധര്യക്ഷതയനില് കചര്ന.
പസ്തുത  കയഭാഗതനില്  സമനിതനിയുസടെ  എക്സെെറ-ഒഫതീകഷര്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം  ബഹ.  റവനന്യൂവന്റിം
ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരനുന്റിം  പകതര്യകേ  ക്ഷണനിതഭാവഭായ
ഉന്നതവനിദര്യഭാഭര്യഭാസവന്റിം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന്റിം വഖഫന്റിം  ഹജറ  തതീര്തഭാടെനവന്റിം  വകുപ്പുമനനി
കഡെഭാ.  സകേ.  ടെനി.  ജലതീലുന്റിം തഭാസഴെപറയുന്ന അന്റിംഗങ്ങളുന്റിം പസങടുത്തു.  സമനിതനി  അദ്ധര്യക്ഷനുന്റിം സമനിതനിയുസടെ
പകതര്യകേ ക്ഷണനിതഭാവന്റിം  ശതീ.  സകേ.  ആൻസലൻ,  എന്റിം.എൽ.എ.  ഒഴെനിസകേയുള്ള തഭാസഴെപറയുന്ന സമനിതനി
അന്റിംഗങ്ങളുന്റിം വതീഡെതീകയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലൂസടെയഭാണറ കയഭാഗതനിൽ പസങടുതതറ. 

(1) ശതീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറനി, എന്റിം.എൽ.എ.

(2) ശതീ. സകേ. ആൻസലൻ, എന്റിം.എൽ.എ.

(3) ശതീ. മഞ്ഞളഭാന്റിംകുഴെനി അലനി, എന്റിം.എൽ.എ.

(4) ശതീ. പനി. വനി. അൻവര്, എന്റിം.എൽ.എ.

(5) ശതീ. സകേ. ബഭാബു, എന്റിം.എൽ.എ.

(6) ശതീ. പനി. ഉലബദുള്ള, എന്റിം.എൽ.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

(1) ശതീമതനി ഷബഭാന അഞന്റിം, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

(2) ശതീ.  സകരഷറ കുമഭാര്  ജനി. എസറ., സഡെപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

(3) ശതീ.  അനനിൽ കുമഭാര് ബനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി

ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര് :

(1)  ശതീമതനി  ശഭാരദഭാ  മുരളതീധരൻ,  പനിൻസനിപൽ  സസക്രട്ടേറനി,  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
വകുപറ   (വതീഡെനികയഭാ കകേഭാൺഫറൻസനിലൂസടെ)

(2)ശതീ.  പനി.  സകേ.  അരവനിന്ദറ  ബഭാബു,  സസക്രട്ടേറനി,  നനിയമ വകുപറ  (വതീഡെനികയഭാ
കകേഭാൺഫറൻസനിലൂസടെ)

(3)ശതീമതനി  ആര്.  ഗനിരനിജ,  ഡെയറകര്,  സര്കവ്വ  വകുപറ  (വതീഡെനികയഭാ
കകേഭാൺഫറൻസനിലൂസടെ)
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(4)കഡെഭാ.  പനി.  പുകേകഴെന്തനി,  ഡെയറകര്,  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന വകുപറ  (വതീഡെനികയഭാ
കകേഭാൺഫറൻസനിലൂസടെ)

(5)  ശതീ.  പുനതീതറ  കുമഭാര്,  പനിൻസനിപൽ  സസക്രട്ടേറനി,  പട്ടേനികേജഭാതനി  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ
പനിന്നഭാകസമുദഭായകക്ഷമ വകുപറ.

(6) ശതീമതനി സധ സകേ. എസറ., അഡെതീഷണൽ സസക്രട്ടേറനി, ഭവനനനിര്മഭാണ വകുപറ. 

(7) ശതീ. വനി. വനിലഭാസചന്ദ്രൻ നഭായര്, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, റവനന്യൂ വകുപറ.

(8)  ശതീമതനി  ബനിന്ദു  തങചനി  എന്റിം.  സകേ.,  അഡെതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി,
പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപറ.

(9) ശതീ. എ. ഹബതീബറ, ഡെനിവനിഷണൽ ഓഫതീസര്, കകേരളഭാ കസ്റ്റററ വഖഫറ കബഭാര്ഡെറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം.

സമനിതനിയുസടെ  സഭാധൂകേരണതനിനഭായനി  സമര്പനിച  2019-സല  കകേരള  വഖഫറ  റൂളസറ
(എസറ.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  18/2019),  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേള  സന്റിംബനനിച
നടെപടെനി കസ്റ്റററസമനറ, 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷൻ കടെകൺ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ,
31-3-2020-നറ അവസഭാനനിച സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ
എന്നനിവ  സമനിതനി  പരനിഗണനയ്സകടുക്കുകേയുന്റിം  തഭാസഴെപറയുന്ന  തതീരുമഭാനങ്ങള
ലകേസകഭാള്ളുകേയുന്റിം സചയ.

I. ചട്ടേങ്ങളുസടെ സഭാധൂകേരണന്റിം

(i) 2019-  സല കകേരള വഖഫറ റൂളസറ   (  എസറ  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   18/2019) 

(ഫയൽ നമ്പര് 4322/സബറ.സനി.ഡെനി1/2019/നനി.സസ.)

2019-സല  കകേരള  വഖഫറ  റൂളസറ  കഭദഗതനികേള  കൂടെഭാസത  സമനിതനി  സഭാധൂകേരണന്റിം
നൽകേനി. 

II. സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേള സന്റിംബനനിച നടെപടെനി കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെ
പരനിഗണന

2019-20   സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയൽ നമ്പര് 3275/സബറ.സനി.ഡെനി1/2019/നനി.സസ.)

2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ഖണനികേ  8-കന്മേൽ  പട്ടേനികേജഭാതനി  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
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വകുപനിൽനനിനന്റിം ലഭര്യമഭായ ഇടെകഭാല മറുപടെനിയുന്റിം അന്തനിമ മറുപടെനിയുന്റിം  സഹകേരണ വകുപനിൽ
നനിനന്റിം ഖണനികേ നമ്പര്  10-കന്മേൽ  ലഭര്യമഭായ മറുപടെനിയുന്റിം,  ഖണനികേ നമ്പര്  4,  5,  6,  11
എന്നനിവയനികന്മേൽ  ഭവനനനിര്മഭാണ  വകുപനിൽനനിനന്റിം  ലഭര്യമഭായ  ഇടെകഭാല  മറുപടെനിയുന്റിം
സമനിതനി  പരനിഗണനിച.  സഹകേരണ വകുപനിൽനനിനന്റിം പട്ടേനികേജഭാതനി  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപനിൽനനിനന്റിം  ലഭനിച  മറുപടെനികേള  സമനിതനി  അന്റിംഗതീകേരനിച.   ഭവനനനിര്മഭാണ
വകുപനിൽനനിനന്റിം അന്തനിമ മറുപടെനി ആവശര്യസപടെഭാൻ സമനിതനി തതീരുമഭാനനിച.

III.  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച  നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷൻ  കടെകൺ
റനികപഭാര്ട്ടേറ (കേരടെറ).

(ഫയല് നമ്പര് 2895/സബറ.സനി.ഡെ 1/2020/നനി.സസ)

2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷൻ കടെകൺ  റനികപഭാര്ട്ടേറ   സമനിതനി
കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിച.

IV. 31-3-2020-നറ അവസഭാനനിച സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ (കേരടെറ).

(ഫയല് നമ്പര് 2889/സബറ.സനി.ഡെനി1/2020/നനി.സസ.)

2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  സമനിതനിയുസടെ  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിച
ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിച.

സമനിതനി കയഭാഗന്റിം ഉചയറ 12:15-നറ അവസഭാനനിച.

10-2-2021-സല കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം ഭവന നനിര്മഭാണവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ
കേമനിറനി IX-സന ഒരു കയഭാഗന്റിം 2021 സഫബ്രുവരനി മഭാസന്റിം 10-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിസല
11.30  മണനികറ   നനിയമസഭഭാ  സമുചയതനിസല  '5  ഡെനി'  സകമളന  ഹഭാളനില്  സമനിതനി
സചയര്മഭാന  ബഹ.   തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ വകുപറ  മനനി  ശതീ.എ.സനി.  സമഭായതീസന
അദ്ധര്യക്ഷതയനില്  കചര്ന.  പസ്തുത  കയഭാഗതനില്   തഭാസഴെപറയുന്ന  അന്റിംഗങ്ങള
സന്നനിഹനിതരഭായനിരുന.

1. ശതീ. സകേ. ആനസലന

2. ശതീ. പനി. ഉലബദുള്ള

വതീഡെനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലൂസടെ ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗന്റിം  :

ശതീമതനി പനി.  അയനിഷഭാ കപഭാറനി
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നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

1.  ശതീമതനി  ഷബഭാന അഞന്റിം,  കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി.

2. ശതീ.  സകരഷറ കുമഭാര്  ജനി. എസറ., സഡെപന്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി.

3.  ശതീ.  അനനില്കുമഭാര്  ബനി.,  അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര് :

1.ശതീമതനി. സകേ. എ. ശതീലത, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമവകുപറ.

2. ശതീമതനി.  ബനിന്ദു  തങചനി  എന്റിം.  സകേ.,  അഡെതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി,  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപറ.

3.  ശതീമതനി എസറ.  ശതീകേല,  സമമ്പര് സസക്രട്ടേറനി,  കകേരള  സന്റിംസഭാന മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡെറ.

വതീഡെനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലൂസടെ പസങടുത ഉകദര്യഭാഗസര് :

1. ശതീ.  കജഭാസറ  ടെനി  .സകേ.,  അഡെതീഷണല്  ചതീഫറ  സസക്രട്ടേറനി,  ആഭര്യന്തരവന്റിം
വനിജനിലനസന്റിം വകുപറ.

2. ശതീമതനി  ശഭാരദഭാ  മുരളതീധരന,  അഡെതീഷണല്  ചതീഫറ  സസക്രട്ടേറനി,
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ വകുപറ.

3. ശതീ.  പുനതീതറ  കുമഭാര്,  പനിനസനിപല്  സസക്രട്ടേറനി,  പട്ടേനികേജഭാതനി  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ
പനിന്നഭാക സമുദഭായകക്ഷമ വകുപറ.

4. ശതീ.  എ.  ഷഭാജഹഭാന,  സസക്രട്ടേറനി,  സപഭാതുവനിദര്യഭാഭര്യഭാസ/സപഭാതുഭരണ  (നന്യൂനപക്ഷ
കക്ഷമ) വകുപറ.

5. കഡെഭാ.  എ.  ജയതനിലകേറ,  പനിനസനിപല്  സസക്രട്ടേറനി,  റവനന്യൂ/ഭവനനനിര്മഭാണ
വകുപറ.

6. ശതീ. സകേ. കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണ ഭട്ടേറ, സസക്രട്ടേറനി, വര്യവസഭായ/ലസനനികേ കക്ഷമ വകുപറ.

7. ശതീമതനി മനിനനി ആനണനി, സസക്രട്ടേറനി, സഹകേരണ വകുപറ.

8. ശതീ. ഹരനികേനികഷഭാര് എസറ.,  എക്സെെനികേന്യൂട്ടേതീവറ ഡെയറകര്, കുടുന്റിംബശതീ മനിഷന.

9. കഡെഭാ. രഞ രഭാജറ, ഡെയറകര്, നഗരകേഭാരര്യ വകുപറ.

10. കഡെഭാ. പനി. സകേ. ജയശതീ, ഡെയറകര് ഓഫറ പഞഭായതറ.
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11. ശതീ. മനിര് മുഹമദറ അലനി, ഡെയറകര്, ശുചനിതസ്വ മനിഷന.

12. ശതീ. വനി. ആര്. വനികനഭാദറ, കേമതീഷണര്, റൂറല് സഡെവലപ്സമനറ ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ.

13. ശതീമതനി റതീത പഭ, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ.

സമനിതനിയുസടെ സഭാധൂകേരണതനിനഭായനി ലഭനിച  എസറ.  ആര്.  ഒ.   വനിജഭാപനങ്ങള,

സമനിതനിയുസടെ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേല്  സര്കഭാരനില്നനിനന്റിം  ലഭനിച  നടെപടെനി   കസ്റ്റററസമന്റുകേള,

വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേലുളള കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള എന്നനിവ  സമനിതനി

പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  സപഭാതുവനിദര്യഭാഭര്യഭാസ  വകുപറ  സസക്രട്ടേറനിയനില്നനിനന്റിം  ബനസപട്ടേ  മററ

ഉകദര്യഭാഗസരനില്നനിനന്റിം  സതളനിസവടുപറ  നടെത്തുകേയുന്റിം  തഭാസഴെപറയുന്ന  പകേഭാരന്റിം

തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ.

I. ചട്ടേങ്ങളുസടെ സഭാധൂകേരണന്റിം

1.  2019-സല  കകേരള  മദ്രസഭാദ്ധര്യഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനി  പദ്ധതനി  (എസറ.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 491/2019) 

2.  2019-സല  കകേരള  മദ്രസഭാദ്ധര്യഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനി  ചട്ടേങ്ങള  (എസറ.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 492/2019)

(ഫ. നമ്പര് 811/സബറ.സനി.ഡെനി1/2020/നനി.സസ.)

(64 എന്റിം.ഡെബദ്യു1/2020/സപഭാതു.ഭ.വ; തതീയതനി 10-6-2020)

(എന്റിം.ഡെബദ്യു1/64/2020/ജനി.എ.ഡെനി; തതീയതനി 14-12-2020)

എസറ. ആര്. ഒ.-കേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സഭാധൂകേരണന്റിം നല്കുകേയുന്റിം  സചയ.

എസറ.  ആര്.  ഒ.  നമ്പര് 491/2019-ല്  കക്ഷമനനിധനി  പദ്ധതനിയുസടെ  അന്റിംഗതസ്വതനിനുള്ള

അകപക്ഷയനില്  ഫഭാറന്റിം  നമ്പര്  1-ല്   ക്രമനമ്പര്-9-ല്  മൂന്നഭാമതഭായനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന

'മുസതീന്റിം  സര്വ്വതീസറ  രജനിസ്റ്റര്'  എന്നതറ  'മുഅലതീന്റിം  സര്വ്വതീസറ  രജനിസ്റ്റര്'  എന്നറ  തനിരുതല്

വരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച.  ആകറ  നനിലവനില്വരുന്നതനിനറ  മുമ്പറ  പുറസപടുവനിച

എന്നതഭാണറ  സമനിതനിയുസടെ  മുനകൂട്ടേനിയുള്ള  അനുവഭാദന്റിം  കൂടെഭാസത  പദ്ധതനിയുന്റിം  ചട്ടേങ്ങളുന്റിം

വനിജഭാപനന്റിം  സചയതനിനറ  കേഭാരണമഭായനി  വകുപറ  സമനിതനിസയ  കബഭാധനിപനിചതറ.

ഈ  വനിശദതീകേരണന്റിം  തൃപ്തനികേരമസലനന്റിം  ഓര്ഡെനിനനസറ  പകേഭാരന്റിം  പുറസപടുവനിക്കുന്ന

സകബഭാര്ഡെനികനററ  സലജനികസഷനുകേള  സമനിതനിയുസടെ  മുനകൂര്  പരനികശഭാധനയനില്നനിനന്റിം

ഒഴെനിവഭാകസപട്ടേനിട്ടേനിസലനന്റിം സമനിതനി വര്യകമഭാകനി.
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II.  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്കഭാരനിസന   നടെപടെനി കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെയുന്റിം കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളുസടെയുന്റിം
പരനിഗണന

(1)  2014-15  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ .

(ഫയല് നമ്പര് 3155/സബറ.സനി.ഡെനി1/2014/നനി.സസ.)

(ഇ 4/191/2018/ആഭര്യന്തരന്റിം തതീയതനി 1-10-2020)

19,  21  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനികന്മേല്  ലഭര്യമഭാകനിയ  നടെപടെനിപതനികേകേള  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.  കകേരളഭാ  കസ്റ്റററ  കപഭാലതീസറ  ഹഹൗസനിന്റിംഗറ  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷനറ
ഗഭാനഭായനി   അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ  സര്കഭാര്  ഓഹരനി  മൂലധനമഭായനി  പുനക്രമതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരര്യന്റിം  പരനിഗണനികണസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനികനഭാടെറ  ആവശര്യസപടെഭാന  സമനിതനി
തതീരുമഭാനനിച.

(2)  2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച ഒന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമ്പര് 5488/സബറ.സനി.ഡെനി1/2016/നനി.സസ.)

(195/എഫറ.എന്റിം2/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 12-3-2020)

36  മുതല്  40  വസര ഖണനികേകേളനികന്മേല് ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനിപതനികേകേള സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

(3)  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ   പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച രണ്ടഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല്. നമ്പര് 3134/സബറ.സനി.ഡെനി1/2017/നനി.സസ)

(ഇ 3/155/2019/ സപഭാ.മ.വ. തതീയതനി 28-11-2019)

(125/എഫറ.എന്റിം2/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 11-9-2020)

(ബനി3/478/2019/സഹ., തതീയതനി 21-1-2020)

(സഹ. ബനി3/152/2017/സഹ., തതീയതനി 29-12-2020)

11,  12,  19,  22,  23,  26  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനികന്മേല്  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപനില്
നനിനന്റിം  ലഭര്യമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുന്റിം  28  മുതല്  44, 50  മുതല്  59  എന്നതീ ഖണനികേകേളനികന്മേല്
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തകദ്ദേശസസ്വയന്റിം ഭരണ വകുപനില്നനിനന്റിം ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനിപതനികേകേളുന്റിം,   ഖണനികേ നമ്പര്
20-കന്മേല് സഹകേരണ വകുപനില്നനിനന്റിം ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനിപതനികേയുന്റിം, സപഭാതുശനിപഭാര്ശ
II-കന്മേല് സഹകേരണ വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനിപതനികേയുന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

(4)  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമ്പര് 1253/സബറ.സനി.ഡെനി1/2018/നനി.സസ.)

(എന്റിം.18/പജ.പവ.വനി.വ. തതീയതനി,10-1-2020)

(HSG/B2/58/2018.HSG. തതീയതനി, 23-4-2020)

(419/ഡെനി.സനി3/19/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തതീയതനി, 27-2-2020)

(117/എഫറ.എന്റിം2/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തതീയതനി 5-2-2021)

പട്ടേനികേജഭാതനി  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്നനിനന്റിം  ഖണനികേ  നമ്പര് 14-കന്മേല്
ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനിപതനികേയുന്റിം ഭവനനനിര്മഭാണ (ബനി)  വകുപനില്നനിനന്റിം ഖണനികേ നമ്പര്
3,  4,  5  എന്നനിവയനികന്മേല്  ലഭര്യമഭാകനിയ  നടെപടെനിപതനികേയുന്റിം  സമനിതനി  അന്റിംഗതീകേരനിച.
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  (ഡെനി.സനി)  വകുപനില്നനിനന്റിം  53  മുതല്  57 വസരയുള്ള
ഖണനികേകേളനികന്മേല്  27-2-2020-സല  കേതറ  പകേഭാരന്റിം  ലഭര്യമഭാകനിയ  നടെപടെനിപതനികേയനില്
2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  കേഴെനിഞ്ഞതനിനഭാല്  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയതനുസരനിചള്ള തുടെര്നടെപടെനി സസ്വതീകേരനികഭാനഭാവനിസലനന്റിം 5-2-2021-സല കേതറ പകേഭാരന്റിം
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  (എഫറ.എന്റിം)  വകുപനില്നനിനന്റിം  ലഭര്യമഭാകനിയ  നടെപടെനിപതനികേയനില്,
പണന്റിം  ഡെയറകറുസടെ  അകഹൗണ്ടനില്  ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടുസണ്ടനമുള്ള  മറുപടെനി  പരനിഗണനിച
സമനിതനി,  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ലവരുദ്ധര്യതനില്  അതൃപ്തനി  കരഖസപടുത്തുകേയുന്റിം  എതയുന്റിം
സപസട്ടേന്നറ  ഇതറ  സന്റിംബനനിചറ  വനിശദതീകേരണന്റിം  നല്കണസമന്നറ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  (എഫറ.എന്റിം)  വകുപനില്നനിനന്റിം ലഭര്യമഭായ  21  മുതല്  38  വസരയുന്റിം  48
മുതല്  57  വസരയുമുള്ള  ഖണനികേകേള  സന്റിംബനനിച  നടെപടെനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച. കമല്പറ ഞ്ഞ നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളുന്റിം
സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

(5)  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ   പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമ്പര് 3275/സബറ.സനി.ഡെനി1/2019/നനി.സസ.)

(154/എഫറ.എന്റിം2/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തതീയതനി 12-1-2021)
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12  മുതല്  27  വസരയുന്റിം  36 മുതല്  60  വസരയുമുള്ള ഖണനികേകേളനികന്മേല് ലഭര്യമഭാകനിയ
നടെപടെനിപതനികേകേളുന്റിം  കേഭാലതഭാമസപതനികേകേളുന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

(6)  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്തനകേളുസടെ   പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമ്പര് 1622/സബറ.സനി.ഡെനി1/2020/നനി.സസ.)

(HSG-A3/29/2020-HSG. തതീയതനി, 18-11-2020)

ഖണനികേ നമ്പര് 5-കന്മേല് ലഭര്യമഭായ നടെപടെനിപതനികേ സമനിതനി  അന്റിംഗതീകേരനിച.

III. വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേയുസടെ പരനിഗണന

(1)  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സന്റിംബനനിച കേഭാലതഭാമസപതനികേ.

(ഫയല് നമ്പര് 84/സബറ.സനി.ഡെനി1/2019/നനി.സസ).

(SW3/152/2019/ലസ.കക്ഷമ, തതീയതനി 9-10-2020)

2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം സചലവഴെനിചതറ സന്റിംബനനിച
വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേല് ലസനനികേ കക്ഷമ വകുപനില്നനിനന്റിം ലഭര്യമഭാകനിയ
കേഭാലതഭാമസ പതനികേ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കനഭാട്ടേപനിശകുമൂലന്റിം വഭാര്ഷനികേ പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടേറ  സര്കഭാരനികലയറ  ലഭര്യമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിസലന്ന  പരഭാമര്ശന്റിം
ആവര്തനികരുസതന്ന നനിര്കദ്ദേശകതഭാസടെ കേഭാലതഭാമസ പതനികേ അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(2)  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സന്റിംബനനിച കേഭാലതഭാമസപതനികേ.

(ഫയല് നമ്പര് 169/സബറ.സനി.ഡെനി1/2020/നനി.സസ.)

(HSG-PS/29/2020-HSG., തതീയതനി 20-1-2021)

ഭവന  നനിര്മഭാണ  (പഭാര്ലസമനറനി)  വകുപനിൽനനിനന്റിം   ലഭനിച  കേഭാലതഭാമസപതനികേ
സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

IV. സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേള സന്റിംബനനിച ആക്ഷൻ കടെകൺ
കസ്റ്റററസമന്റുകേളുസടെ പരനിഗണന

(1)  കുടുന്റിംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളുസടെ ശഭാകതീകേരണവന്റിം വനിപുലതീകേരണവമഭായനി  ബനസപട്ടേ
പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമ്പര് 7114/സബറ.സനി.ഡെനി1/2018/നനി.സസ.)

(സഎ.എ 1/348/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതനി 1-2-2020)
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തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ വകുപനിൽ നനിനന്റിം ലഭനിച 12, 13, 16, 23, 26, 27, 28, 30, 32
മുതൽ 35 വസര, 37, 40, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 64, 66, 69, 71, 74, 75, 78 മുതൽ
85  വസര, 87, 90  മുതൽ  96  വസര എന്നതീ ഖണനികേകേള സന്റിംബനനിച ആക്ഷന കടെകണ്
കസ്റ്റററസമന്റുകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

(2)  സന്റിംസഭാനന്റിം  കനരനിടുന്ന  മഭാലനിനര്യ  പശ്നങ്ങളുന്റിം  മഭാലനിനര്യ  നനിര്മഭാര്ജനന്റിം
കേഭാരര്യക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേളുന്റിം സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമ്പര് 1663/സബറ.സനി.ഡെനി1/2018/നനി.സസ.)

(199/ഡെനി.സനി1/19/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തതീയതനി 23-3-2020)

2 മുതൽ 5 വസര, 7, 8, 9, 11 മുതൽ 17 വസര, 19, 20, 23 മുതൽ 30 വസര, 32 മുതൽ
36  വസര  38,  39  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനികന്മേൽ  ലഭര്യമഭായ  നടെപടെനിപതനികേകേള  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

(3)  പളയ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പവര്തനങ്ങളനിൽ  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളുസടെ
പവര്തനങ്ങള സന്റിംബനനിച സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശതനികന്മേലുള്ള റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമ്പര്  5245/സബറ.സനി.ഡെനി1/2018/നനി.സസ.)

(9/എഫറ.എന്റിം2/2019/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തതീയതനി   28-10-2020)

പളയസത  തുടെര്ന്നറ  13  ജനിലകേളനിലുണ്ടഭായ  (കേഭാസര്കഗഭാഡെറ  ജനില  ഒഴെനിസകേ)
നഭാശനഷ്ടങ്ങള സന്റിംബനനിച നടെപടെനിപതനികേ സമനിതനി  അന്റിംഗതീകേരനിച.

V. സപഭാതുവനിദര്യഭാഭര്യഭാസ വകുപനിൽ നനിനള്ള സതളനിസവടുപറ

2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ
ലഭര്യമഭാകഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ.

(ഫയല് നമ്പര്  684/സബറ.സനി.ഡെനി1/2017/നനി.സസ.)

2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള
കേഭാലതഭാമസപതനികേ  മനനി  അന്റിംഗതീകേരനിചറ  നൽകേനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  രണ്ടറ  ദനിവസതനിനകേന്റിം
സമനിതനികറ  സമര്പനിക്കുന്നതഭാസണനന്റിം  സപഭാതുവനിദര്യഭാഭര്യഭാസ  വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ
അറനിയനിച.  വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ  യഥഭാസമയന്റിം സഭയനില്  സമര്പനികകണ്ടതറ
ഗഹൗരവതരമഭായ  വനിഷയമഭാസണനന്റിം  ഇതറ  സന്റിംബനനിചറ  സഭയനില്  റൂളനിന്റിംഗറ
ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ളതഭാസണനന്റിം  എതയുന്റിംകവഗന്റിം  നടെപടെനി  സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിച. 
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പതനിനഭാലഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  IX-സന  അവസഭാന
കയഭാഗമഭാണനിസതനന്റിം  സമനിതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  പവര്തനിച  നനിയമസഭയനിസല
ഉകദര്യഭാഗസര്ക്കുന്റിം  വനിവനിധ  വകുപറ  ഉകദര്യഭാഗസര്ക്കുന്റിം   നന്ദനി  കരഖസപടുത്തുന്നതഭായുന്റിം
സമനിതനിയുസടെ  പവര്തനവമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  എലഭാകപരുന്റിം  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ
പവര്തനമഭാണറ  കേഭാഴ്ചവചസതനന്റിം  സമനിതനികറ  ചനില  കേഭാരര്യങ്ങളനില്  ഉതമമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം  ഗഹൗരവപൂര്വ്വമഭായ  ഇടെസപടെലുകേള  നടെതഭാനഭായനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  കേഭാലതഭാമസന്റിം
കൂടെഭാസത  കേഭാരര്യങ്ങള  കൃതര്യമഭായനി  നടെപഭാക്കുകേസയന്നതറ  സമനിതനിയുസടെ  മുഖര്യലക്ഷര്യ
മഭായനിരുസന്നനന്റിം സമനിതനി അദ്ധര്യക്ഷന പറഞ്ഞു.

ഉചയ്ക്കുകശഷന്റിം 12.30-നറ  കയഭാഗന്റിം പനിരനിഞ്ഞു.


