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സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII
(സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള)

(2021-2023)

ഘടെന

അദര്യക്ഷന :

ശതീ. സകേ. എന. ബഭാലകഗഭാപഭാല,
ധനകേഭാരര്യ വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷര്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. എന്റിം. വനി. കഗഭാവനിന്ദന മഭാസ്റ്റര്,

                  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണവന്റിം ഗഭാമവനികേസനവന്റിം എസസകസന്റിം വകുപ്പുമനനി.

           ശതീ. വനി. എന. വഭാസവന,

                  സഹകേരണവന്റിം രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം വകുപ്പുമനനി.
അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. സകേ. ബഭാബു (തൃപ്പുണനിത്തുറ)

കഡഭാ. സകേ. ടെനി. ജലതീല 

ശതീ. ഡനി. സകേ. മുരളനി 

ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന 

ശതീ. കതഭാട്ടേതനില രവതീന്ദ്രന

ശതീ. എൻ. ഷന്റിംസദ്ദേതീന

ശതീ. സകേ. വനി. സകമഷറ

ശതീ. ഇ. സകേ. വനിജയന

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  : 

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ലനിമ ഫഭാനസനിസറ,  കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി 

ശതീമതനി ബനിന്ദു എസറ. എല., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  VIII-സന  സചയർമഭാനഭായ
ഞഭാൻ സമനിതനിയുസടെ  2020  ഏപനില  1  മുതല  2021  മഭാർചറ  31  വസരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ
റനികപഭാർട്ടേറ  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരര്യനനിർവ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച
ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 239(1) പകേഭാരന്റിം സമർപനിക്കുന.

2017 ജനുവരനി 7-ാം തതീയതനി രൂപതീകൃതമഭായ 2019-2021 വർഷകതക്കുള്ള സബ്ജകറ
കേമനിറനി  VIII  (സഭാമ്പതനികേ  കേഭാരര്യങ്ങള)  3-5-2021-നറ  പതനിനഭാലഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭ
പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതുവസര തുടെരുകേയുണ്ടഭായനി.  പതനിനഭാലഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയുസടെ  കേഭാലഭാവധനി
കേഴനിഞ്ഞ സഭാഹചരര്യതനില 2019-2021-സല കേമനിറനികറ പസ്തുത റനികപഭാർട്ടേറ നനിയമസഭയനില
സമർപനികഭാൻ  കേഴനിഞ്ഞനില.  പസ്തുത  സമനിതനിയനില  കഡഭാ.  ടെനി.  എന്റിം.  കതഭാമസറ  ഐസകേറ
(ധനകേഭാരര്യവന്റിം കേയറന്റിം വകുപ്പുമനനി) സചയർമഭാനുന്റിം ശതീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണൻ (സതഭാഴനിലന്റിം എകകസന്റിം
വകുപ്പു മനനി),  ശതീ.  ജനി.  സധഭാകേരൻ  (സപഭാതുമരഭാമത്തുന്റിം രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം വകുപ്പുമനനി) എന്നനിവർ
എകറ-ഒഫതീകഷര്യഭാ അന്റിംഗങ്ങളന്റിം സർവ്വശതീ കഡഭാ. എൻ. ജയരഭാജറ, വനി. സകേ. സനി. മമത്കകേഭായ,
ഡനി. സകേ. മുരളനി,  തനിരുവഞ്ചൂർ രഭാധഭാകൃഷ്ണൻ, മുലകര രതഭാകേരൻ,  വനി.ഡനി. സതതീശൻ,  സകേ.
സകരഷറ കുറപറ,  എന്റിം.  ഉമർ എന്നനിവർ അന്റിംഗങ്ങളമഭായനിരുന. കകേഭാവനിഡറ മഹഭാമഭാരനി മൂലമുണ്ടഭായ
അനനിശനിതതസ്വന്റിം കേഭാരണന്റിം സമനിതനികറ 2020 ഏപനില 1 മുതല 2021 മഭാർചറ 31 വസര രണ്ടറ
കയഭാഗങ്ങള കചരുവഭാകന സഭാധനിചനിരുനള.  ഇതനില ഒരു കയഭാഗന്റിം  കേരടെറ  റനികപഭാർട്ടുകേളസടെ
പരനിഗണനയന്റിം  രണ്ടഭാമസത  കയഭാഗന്റിം  കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള,  ആക്ഷൻ  കടെകൺ  കസ്റ്ററ്റുസമന്റുകേള
എസറ.ആർ.ഒ.-കേള  എന്നനിവയുസടെ  പരനിഗണനയറ  കവണ്ടനിയുമഭാണറ  കചർന്നതറ.  ഈ
കയഭാഗങ്ങളനില ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങളസടെ ശരഭാശരനി ഹഭാജർനനില 59 ശതമഭാനമഭായനിരുന.

ഏഴറ  അദര്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  ഈ  റനികപഭാർട്ടേറ  തയഭാറഭാകനിയനിരനിക്കുന്നതറ.  സഭയനില
സമർപനിച റനികപഭാർട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിവരങ്ങള അദര്യഭായന്റിം-I-ലന്റിം സമനിതനി പരനികശഭാധനിച
ബനില്ലുകേളസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള അദര്യഭായന്റിം  II-ലന്റിം സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/  എസറ.ആർ.ഒ.
കേളസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള അദര്യഭായന്റിം  III-ലന്റിം നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം  235  എ പകേഭാരന്റിം കചർന്ന
സമനിതനികയഭാഗന്റിം സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള അദര്യഭായന്റിം IV-ലന്റിം നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6)
പകേഭാരന്റിം  സഭയനില  സമർപനിച  വഭാർഷനികേ  പവർതന  റനികപഭാർട്ടുകേളസടെ  വനിവരങ്ങള
അദര്യഭായന്റിം  V-ലന്റിം  ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളസടെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ
റനികപഭാർട്ടേനികന്മേലള്ള  (2020-21)  ആക്ഷൻ  കടെകൺ  റനികപഭാർട്ടേറ  സന്റിംബനനിച  സന്റിംഗഹന്റിം,
ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിചറ  മുൻ  വർഷങ്ങളനിലള്ള  സമനിതനി
റനികപഭാർട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാർശകേളന്റിം  അവയനികന്മേല  സർകഭാർ  സസ്വതീകേരനിച  നടെപടെനി
സന്റിംബനനിച  കസ്റ്ററ്റുസമന്റുകേളസടെ  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം  എന്നനിവ  അദര്യഭായന്റിം  VI-ലന്റിം
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സമനിതനിയുസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാർട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാർശകേളനികന്മേല സർകഭാർ സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി
സന്റിംബനനിച  കസ്റ്റററസമന്റുകേളസടെ  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള  അദര്യഭായന്റിം  VII-ലന്റിം  ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന.
കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചർതനിരനിക്കുന.

2021 ജൂൺ 7 -ാംതതീയതനി രൂപതീകൃതമഭായ സമനിതനി (2021-2023) 2021 ജൂണ് 30-ാം
തതീയതനി കചർന്ന കയഭാഗതനില ഈ റനികപഭാർട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

                                                    സകേ. എൻ. ബഭാലകഗഭാപഭാല,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  അദര്യക്ഷന,
2021 ജൂൺ 30.        സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII. 
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

അദര്യഭായന്റിം   - I

സഭയനില സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിവരങ്ങള 

2020  ഏപനില  1  മുതല  2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള കേഭാലയളവനില സഭാമ്പതനികേ
കേഭാരര്യങ്ങള സന്റിംബനനിച സബ്ജറകറ കേമനിറനി VIII തഭാസഴപറയുന്റിം പകേഭാരന്റിം രണ്ടറ റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സഭയനില സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.

1. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല (2019-20)
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള ആക്ഷന കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2. 2019 ഏപനില 1 മുതല 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

അദര്യഭായന്റിം   - II

സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേളസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

പസ്തുത കേഭാലയളവനില സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII
ബനില്ലുകേള ഒനന്റിം തസന്ന പരനിഗണനിചനിട്ടേനില.

അദര്യഭായന്റിം   - III

സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.കേളസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

സമനിതനി പരനിഗണനിച എസറ.ആര്.ഒ.കേള

സമനിതനിയുസടെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  കൂടെഭാസത  എസറ.ആര്.ഒ.കേള  പുറസപടുവനികഭാനുണ്ടഭായ
അടെനിയന്തര  സഭാഹചരര്യന്റിം  സന്റിംബനനിച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം
തഭാസഴപറയുന്ന എസറ.ആര്.ഒ.കേളകറ കഭദഗതനി കൂടെഭാസത സഭാധൂകേരണന്റിം നലകുകേയുന്റിം സചയ.

ക്രമ 
നമ്പര്

എസറ.ആര്.ഒ.കേളസടെ വനിശദഭാന്റിംശന്റിം
സമനിതനി  സഭാധൂകേരണന്റിം
നലകേനിയ തതീയതനി

1 2 3

I. കകേരള അബ്കേഭാരനി കഷഭാപറ ഡനികസഭാസല റൂളസറ പകേഭാരന്റിം
പുറസപടുവനിച :
1. SRO No. 470/2019
(ഫയല നമ്പര് 5388/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് 10438/ജനി1/14/നനി.വ., dt. 3-3-2020)

11-11-2020
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2.  SRO No. 427/2019
(ഫയല നമ്പര് 6156/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് 2543899/ജനി1/18/നനി.വ., dt. 14-1-2020)
3.  SRO No. 812/2019
(ഫയല നമ്പര് 747/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് 3398991/ജനി1/19/നനി.വ., dt. 27-6-2020)
4.  SRO No. 1/2020
(ഫയല നമ്പര് 1039/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ  നമ്പര് 108/ജനി2/18/നനി.വ., dt. 22-6-2020)

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

II. 2017-  സല കകേരള ചരക്കു കസവന നനികുതനി നനിയമ പകേഭാരന്റിം
പുറസപടുവനിച :

1. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര്  892/2019, 893/2019,
                              894/2019, 895/2019
(ഫയല നമ്പര് 6918/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി1/159/2019/നനി.വ., dt. 5-12-2019)

2. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര്  896/2019
(ഫയല നമ്പര് 6923/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി1/160/2019/നനി.വ., dt. 5-12-2019)

3. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര്  832/2019, 833/2019,
                               834/2019, 835/2019, 
                               836/2019, 837/2019, 
                               838/2019, 839/2019, 
                               840/2019, 841/2019, 
                               842/2019, 844/2019,
                               845/2019, 846/2019
                                 
(ഫയല നമ്പര് 6906/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി1/138/2019/നനി.വ., dt. 31-12-2019)

4. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 982/2019, 987/2019,
                              988/2019, 1005/2019
(ഫയല നമ്പര് 292/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി1/178/2019/നനി.വ., dt. 14-1-2020)

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

892/2021.
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5. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര്  1014/2019, 1015/2019
(ഫയല നമ്പര് 546/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ  നമ്പര് ബനി1/188/2019/നനി.വ., dt. 22-1-2020)

6. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര്  1024/2019, 1025/2019
(ഫയല നമ്പര് 549/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി1/192/2019/നനി.വ., dt. 22-1-2020)

7. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 1027/2019, 1029/2019,
                                 1030/2019, 1031/2019, 
                                 1032/2019, 1033/2019, 
                                 1034/2019, 1035/2019, 
                                 1036/2019, 1037/2019, 
(ഫയല നമ്പര് 697/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി1/193/2019/നനി.വ., dt. 28-1-2020)

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

III. 1963-  സല  സപഭാതു  വനില്പന  നനികുതനി  നനിയമ  പകേഭാരന്റിം
പുറസപടുവനിച :

1. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 890/2019
(ഫയല നമ്പര് 6769/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി3/222/2019/നനി.വ., dt. 25-1-2020)

2. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 267/2020
(ഫയല നമ്പര് 2019/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി3/233/2019/നനി.വ., dt. 30-4-2020)

3. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 329/2020
(ഫയല നമ്പര് 2505/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി3/39/2020/നനി.വ., dt. 22-7-2020)

11- 11- 2020

11-11-2020

11-11-2020

IV. 1  982-  സല  കകേരള  ചനിററ  ഫണ്ടറ  ആകറ  പകേഭാരന്റിം
പുറസപടുവനിച :

1. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 926/2019
(ഫയല നമ്പര് 7316/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് നനികുതനി-സനി2/22/15/നനി.വ.,dt.19-1-2020)

2. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 928/2019
(ഫയല നമ്പര് 188/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് നനികുതനി-സനി3/229/നനി.വ., dt. 3-2-2020)

3. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 927/2019
(ഫയല നമ്പര് 189/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)
(റഫറനസറ നമ്പര് നനികുതനി-സനി3/229/19/നനി.വ.,dt.5-2-2020)

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020
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അദര്യഭായന്റിം   - IV

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 എ പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം സന്റിംബനനിച
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച
ചട്ടേങ്ങളനിസല  ചട്ടേന്റിം  235  എ  പകേഭാരന്റിം,  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  പകതര്യകേ
വനിഷയങ്ങള ഒനന്റിം തസന്ന ചര്ച സചയനിട്ടേനില.

അദര്യഭായന്റിം   - V

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ
പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേളസടെ വനിവരങ്ങള.

ക്രമ
നമ്പര്

റനികപഭാര്ട്ടേറ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര് വകുപറ
സഭയനില
സമര്പനിച
തതീയതനി

1 2 3 4 5

1.
2019-20
സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത വഭാര്ഷനികേ
പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ

XVI―സപനഷനുന്റിം
            പലവകേയുന്റിം

സപഭാതുഭരണന്റിം
(സപഭാളനിറനികല)

24-8-2020

XVI―സപനഷനുന്റിം
            പലവകേയുന്റിം

സപഭാതുഭരണന്റിം
(രഹസര്യന്റിം)

24-8-2020

XXVIII―പലവകേ
               സഭാമ്പതനികേ
               സര്വ്വതീസകേള

സഭാമ്പതനികേ
സനിതനി വനിവര

കേണകറ
24-8-2020

XVI―സപനഷനുന്റിം
          പലവകേയുന്റിം

സപഭാതുഭരണന്റിം
24-8-2020

XVI―സപനഷനുന്റിം
          പലവകേയുന്റിം

കസനനികേകക്ഷമ
വകുപറ

13-1-2021

XLV―പലവകേ
             വഭായ്പകേളന്റിം
            മുനകൂറകേളന്റിം

സപഭാതുഭരണ
(എ.സഎ.എസറ.-

സനി) വകുപറ
13-1-2021

XVI―സപനഷനുന്റിം
           പലവകേയുന്റിം

സപഭാതുഭരണന്റിം
13-1-2021
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1 2 3 4 5

2.

2018-19
സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത വഭാര്ഷനികേ
പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ

X― ട്രഷറനികേളന്റിം
        അകക്കൗണ്ടുകേളന്റിം

ധനകേഭാരര്യന്റിം 13-1-2021

XVI―സപനഷനുന്റിം
          പലവകേയുന്റിം

നനികുതനി
(ഭഭാഗര്യക്കുറനി) 13-1-2021

VIII―എകകസറ എകകസറ
വകുപറ 13-1-2021

V―ചരകറ  കസവന
      നനികുതനിയുന്റിം കേഭാര്ഷനി
      കേഭാദഭായ നനികുതനിയുന്റിം
      വനിലപന നനികുതനിയുന്റിം

ഊര്ജന്റിം
(ഇലകനികല

ഇനസസകകറററ)
13-1-2021

3.

2017-18
സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത വഭാര്ഷനികേ
പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ

V―ചരകറ  കസവന
      നനികുതനിയുന്റിം കേഭാര്ഷനി
      കേഭാദഭായ നനികുതനിയുന്റിം
      വനിലപന നനികുതനിയുന്റിം

നനികുതനി 13-1-2021

അദര്യഭായന്റിം   - VI

a. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള (2020-21) ആക്ഷന കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച

സന്റിംഗഹന്റിം
(ഫയല നമ്പര് 1810/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

റനികപഭാര്ട്ടേറ ആസകേ
ശനിപഭാര്ശകേള

നടെപടെനിപതനികേ
ലഭനിച

ഖണനികേകേളന്റിം
ലഭര്യമഭാകനിയ
വകുപ്പുകേളന്റിം

സമനിതനിയനില
സമര്പനിച
തതീയതനി

നടെപടെനിപതനികേ
ലഭര്യമഭാകഭാത
ഖണനികേകേളന്റിം

ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥ-
നകേളസടെ
പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച
അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ

58

i. ഖണനികേ നമ്പര് 13
   മുതല  35  വസര
   (നനികുതനി) 

30-6-2021 i.  ഖണനികേ നമ്പര്  1,2,3,4,
     6,7,8,9,10,11,12,40,
    41,42,43,44(നനികുതനി)
ii. ഖണനികേ നമ്പര് 5 
    (ഊര്ജന്റിം)
iii. ഖണനികേ നമ്പര് 38,
     39, 45, 46, 51, 52,53,
      54
      (ധനകേഭാരര്യന്റിം)
iv. ഖണനികേ നമ്പര് 47,
     48, 49
     (സപഭാതുഭരണന്റിം)
v. ഖണനികേ നമ്പര് 50
    (റവനപ്യൂ)

ii. ഖണനികേ നമ്പര്
     36, 37
     (ധനകേഭാരര്യന്റിം)

30-6-2021

iii. ഖണനികേ നമ്പര് 55
     മുതല58 വസര 30-6-2021
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b.  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിചറ  മുനവര്ഷങ്ങളനിലള്ള  സമനിതനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം അവയനികന്മേല സര്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച
കസ്റ്റററസമന്റുകേളസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം.

i. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ   (2014-15)

(ഫയല നമ്പര് 3243/സബറ.സനി.ഇ2/2014/നനി.സസ.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   46)

2075-00-800-21―വര്ഷമഭാപനിനനികേള സഭാപനികല

റവനപ്യൂ  വകുപനിസന  ഉടെമസതയനില  പുതുതഭായനി  വര്ഷമഭാപനിനനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം
നനിലവനിലള്ളവയുസടെ  അറകുറപണനികേള  നടെത്തുന്നതനിനുമഭായനി  പകതര്യകേ  ശതീര്ഷകേന്റിം
അനുവദനിചറ 1000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2015-16  വര്ഷതനില  2075-00-800-21  Installation  of  rain  gauges  എന്ന
ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിചറ 1000 രൂപ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന മുഖഭാന്തരന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഡനി.എന്റിം.എ4/72/2020/ഡനി.എന്റിം.ഡനി., തതീയതനി 19-8-2020 ]

(46-ാം  ഖണനികേയനിസല  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല  റവനപ്യൂ  (ഡനിസഭാസ്റ്റര്  മഭാകനജ് സമനറ)
വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനി പതനികേ 11-11-2020-സല സമനിതനി കയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
ആയതനികന്മേലള്ള കേഭാലതഭാമസപതനികേ 13-1-2021-ല സഭയനില സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.)

ii. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ   (2015-16)

(ഫയല നമ്പര് 3413/സബറ.സനി.ഇ2/2015/നനി.സസ.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   32)

2075-00-103-98―ഏജന്റുമഭാരുസടെ കേമതീഷന

കലഭാട്ടേറനി വനിറ്റുവരവറ കൂടുന്നതനുസരനിചറ ഡനിസക്കൗണ്ടറ, ഏജനനിനുള്ള സമഭാനന്റിം എന്നനിവയറ
ആനുപഭാതനികേമഭായ വര്ദനവറ ഉണ്ടഭാകുന്നതനിനഭാലന്റിം, 2014 സസപ്റന്റിംബറനിനറ കശഷന്റിം കലഭാട്ടേറനി
വനിറ്റുവരവനില  ഗണര്യമഭായ  വര്ദനവറ  ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാലന്റിം  2015-16-ല  1980  കകേഭാടെനി
രൂപയുസടെ  സചലവറ  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാലന്റിം  383  കകേഭാടെനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2015-16  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  കഫനല  ബഭാചറ   എസറ.ഡനി.ജനി.യനില  ടെനി
ശതീര്ഷകേതനില  489  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി  (ആസകേ  2086
കകേഭാടെനി രൂപ). 2015-16 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 2075-00-103-98 – സന്റിംസഭാന ഭഭാഗര്യക്കുറനി
ഏജന്റുമഭാരുസടെ  കേമതീഷന  എന്ന ശതീര്ഷകേതനിസല  യഥഭാര്ത്ഥ  സചലവറ  2036.40  കകേഭാടെനി
രൂപയഭാണറ.  മനിചന്റിം  വന്ന  തുകേ  സര്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4262/2016/ധന.
തതീയതനി 12-5-2016 പകേഭാരന്റിം സറഗുലസസറസറ സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   33)

2075-00-103-97―സമഭാനദഭാനന്റിം

2015-16-ല സമഭാനദഭാനന്റിം ഇനതനില ഏകേകദശന്റിം 2400 കകേഭാടെനി രൂപയുസടെ സചലവറ
പതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാല  600  കകേഭാടെനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2015-16  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  കഫനല  ബഭാചറ
എസറ.ഡനി.ജനി.യനില 449 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി (ആസകേ 2249 കകേഭാടെനി രൂപ).
2015-16 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനിസല യഥഭാര്ത്ഥ സചലവറ 2523.07 കകേഭാടെനി
രൂപയഭാണറ.  ടെനി  ഇനതനില  അധനികേമഭായനി  സചലവറ  വന്ന  തുകേ  സര്കഭാര്  ഉതരവറ
(സഭാധഭാ)നമ്പര് 4262/2016/ധന. തതീയതനി 12-5-2016 പകേഭാരന്റിം സറഗുലസസറസറ സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   34)

2075-00-103-95―കലഭാട്ടേറനികേളനില നനിനള്ള അറഭാദഭായന്റിം കേഭാരുണര്യ സബനവലനറ ഫണ്ടനികലകറ
                             മുതലക്കൂട്ടേല

2014-15-ല  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  കേഭാരുണര്യ  സബനവലനറ  ഫണ്ടനില  നനിനന്റിം
ചനികേനിതഭാ സഹഭായതനിനഭായനി ലഭനിച അകപക്ഷയുസടെ എണന്റിം പതനിമഭാസന്റിം 3000 വസരയഭായനി
വര്ദനിചതനിനഭാല  2015-16  വര്ഷന്റിം  420  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനസഹഭായതനിനഭായനി
കവണ്ടനിവരുസമന്നതനിനഭാല  170  കകേഭാടെനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

  2015-16  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  കേഭാരുണര്യ  സബനവലനറ  ഫണ്ടനിസന
ശതീര്ഷകേതനികലയറ  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുതനിയനിരുന്ന  തുകേ  പരര്യഭാപ്തമഭായനിരുന്നതനിനഭാല
കൂടുതല തുകേ അനുവദനികകണ്ടനി വന്നനില.
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[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് Taxes-H1/74/2020/Taxes, തതീയതനി 7-3-2020  ]

(32, 33, 34 എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല നനികുതനി വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ
നടെപടെനിപതനികേ  11-11-2020-സല  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  ആയതനികന്മേലള്ള
കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.)

iii. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച രണ്ടഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ   (2017-18)

(ഫയല നമ്പര് 2532/സബറ.സനി.ഇ2/2017/നനി.സസ.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   1)

2040-00-101-97-02―വഭാണനിജര്യ നനികുതനി ഓഫതീസകേള   -   കവതനന്റിം

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേയറ
പുറകമ 8 ലക്ഷന്റിം രൂപ കൂടെനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില 156.20 ലക്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയതറ കൂടെഭാസത വനിഷയ 
നനിര്ണയ സമനിതനിയുസടെ ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം 8 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിരുന.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   2)
2040-00-101-97-05(1)―ഓഫതീസറ സചലവകേള   -   സവള്ളകരന്റിം

സവള്ളകരമനിനതനില  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  3  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി 8.47 ലക്ഷന്റിം രൂപ വകേയനിരുതനിയനിരുന.
ഇതനിനുപുറസമ 14-2-2018  തതീയതനിയനിസല ജനി.ഒ.(ആര്.ടെനി.)  നമ്പര് 1097/18/ഫനിന.  പകേഭാരന്റിം
1  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  കൂടെനി  അനുവദനിചനിരുന.  ഈ  ഇനതനില  ആസകേ  സചലവറ  8.484  ലക്ഷന്റിം
രൂപയഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   3)
2040-00-101-97-06―വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

    തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  എറണഭാകുളന്റിം,  കകേഭാഴനികകഭാടെറ  എന്നതീ ജനിലകേളനില വകുപനിനറ വഭാടെകേ,
വസ്തു, നനികുതനി എന്നതീ ഇനങ്ങളനിസല കുടെനിശനികേ സകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി 2 കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 
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പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില  1.8  കകേഭാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ഇതനിനു  പുറസമ
14-3-2018  തതീയതനിയനിസല ജനി.  ഒ. (ആര്.  ടെനി.)  നമ്പര് 1985/18/ഫനിന.  പകേഭാരന്റിം  10  ലക്ഷന്റിം
രൂപ  അനുവദനിചനിരുന.  കൂടെഭാസത  23-3-2018  തതീയതനിയനിസല  ജനി.ഒ.  (ആര്.ടെനി.)  നമ്പര്
2449/18/ഫനിന.  പകേഭാരന്റിം  റതീ-അകപഭാപനികയഷന  വഴനി   29.2  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  കൂടെനി
അനുവദനിചനിരുന. പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനിസല ആസകേ സചലവറ 202.437 ലക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   4)
2040-00-101-97-21(1)―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള   -   വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങല

വകുപനിസന  ഉപകയഭാഗതനിനഭായനി  67  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനറ  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  4.52  കകേഭാടെനി  രൂപ  കൂടെനി  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില  1000  രൂപയഭാണറ  അനുവദനിചനിരുന്നതറ.  ഇതനിനുപുറസമ  4-5-2017
തതീയതനിയനിസല ജനി.ഒ. (ആര്.ടെനി.) നമ്പര് 3818/17/ഫനിന., 26-9-2017 തതീയതനിയനിസല ജനി. ഒ.
(ആര്.ടെനി.)  നമ്പര്  7346/17/ഫനിന.,  14-3-2018   തതീയതനിയനിസല ജനി.ഒ.  (ആര്.ടെനി.)  നമ്പര്
1985/18/ഫനിന. എന്നതീ ഉതരവകേള പകേഭാരന്റിം യഥഭാക്രമന്റിം 460  ലക്ഷന്റിം രൂപ, 12.52 ലക്ഷന്റിം
രൂപ, 13  ലക്ഷന്റിം രൂപ എന്നനിങ്ങസന അനുവദനിചനിരുന.  ഈയനിനതനിസല ആസകേ സചലവറ
485.33 ലക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ഡനി3/160/17/നനി.വ., തതീയതനി 23-6-2020]

(നനികുതനി വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ 1, 2, 3, 4 എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള
നടെപടെനി  പതനികേ  11-11-2020-സല  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  ആയതനികന്മേലള്ള
കേഭാലതഭാമസപതനികേ 24-8-2020-നറ സഭയനില സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   7)
2030-03-001-99-21(1)―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള   -   വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങല

     കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില തൃശ്ശൂര് ഡനി.സഎ.ജനി.  ഓഫതീസനില കേണ്ടന്റിം സചയ
വഭാഹനതനിനു  പകേരന്റിം  പുതനിയ  വഭാഹനന്റിം  സഭാകങ്കേതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  വഭാങ്ങഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നനില.  ആയതനിനഭാല  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  പസ്തുത  വഭാഹനന്റിം
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  7  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സന്റിംസഭാനതനിസന സഭാമ്പതനികേ സനിതനി കേണകനിസലടുതറ  2017-18  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനില സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ പകേഭാരമുള്ള തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   8)
2030-03-001-96-05(3)―ജനിലഭാ ഓഫതീസകേള   -   ഓഫതീസറ സചലവകേള   -   സടെലകഫഭാണ്
                                     സചലവറ

ജനിലഭാ  ഓഫതീസകേളകഭായനി  സടെലകഫഭാണ്  സചലവറ  ഇനതനില  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന
തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  2  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  കൂടെനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ. ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 953/18/ഫനിന. തതീയതനി 7-2-2018 പകേഭാരന്റിം 2018-19 സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില 30,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   9)
2030-03-001-96-45―ജനിലഭാ ഓഫതീസകേള   -   പനി  .   ഓ  .   എല  .

ജനിലഭാ  ഓഫതീസകേളകഭായനി  വഭാഹനങ്ങളസടെ  പനി.ഓ.എല.  സചലവകേളകഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷകതകഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല
1,50,000  രൂപ  കൂടെനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  8150/17/ഫനിന.,  തതീയതനി  28-10-2017,  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ)
നമ്പര്  953/18/ഫനിന.,  തതീയതനി  7-2-2018  എന്നതീ  ഉതരവകേള  മുകഖന  പസ്തുത
ശതീര്ഷകേതനില 1,50,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   10)
2030-03-001-95-05(3)―സബറ രജനിസ്ട്രേനി ഓഫതീസകേള   -   ഓഫതീസറ സചലവകേള   -  സടെലകഫഭാണ്
                                     സചലവറ

എലഭാ സബറ രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസകേളന്റിം കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വലക്കൃതവന്റിം Broad Band കേണക്ഷന
ഉള്ളവയുമഭായതനിനഭാല  സടെലകഫഭാണ്  സചലവറ  ഇനതനില  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
തതീസര  അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല  12  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  കൂടെനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

892/2021.
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സ.  ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 8150/17/ഫനിന.,  തതീയതനി  28-10-2017,  സ.  ഉ. (സഭാധഭാ  )  നമ്പര്
953/18/ഫനിന.,  തതീയതനി  7-2-2018  എന്നതീ ഉതരവകേള മുകഖന പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില
11 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   11)
2030-03-001-95-06―സബറ രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസകേള   -   വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

വഭാടെകേ  സകേട്ടേനിടെതനില  പവര്തനിക്കുന്ന  109  സബറ  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസകേളക്കുന്റിം
വഭാടെകേയനിനതനില അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല 10  ലക്ഷന്റിം രൂപ കൂടെനി
കൂടുതലഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2621/18/ഫനിന.,  തതീയതനി  26-3-2018  പകേഭാരന്റിം,  ധനനഃപുന
വനിനനികയഭാഗന്റിം മുഖഭാന്തരന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില 15,52,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് സജ3/90/2019/നനി.വ., തതീയതനി 12-12-2019]

(7  മുതല  11  വസരയുള്ള ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  നനികുതനി  വകുപറ
ലഭര്യമഭാകനിയ  നടെപടെനിപതനികേ  11-11-2020-സല  കയഭാഗന്റിം  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  ആയതനികന്മേലള്ള
കേഭാലതഭാമസപതനികേ 6-2-2020 നറ സഭയനില സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.)

iv. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല നമ്പര് 3721/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   33)

2047-00-103-99-34(3)―കദശതീയ സമ്പഭാദര്യ സന്റിംഘടെന ഡയറകകറഭാഫതീസറ   -   മററ സചലവകേള   -
                                      മറനിനന്റിം

കദശതീയ സമ്പഭാദര്യ  പദതനി  ഏജന്റുമഭാര്  ഒരു വര്ഷന്റിം  കക്ഷമനനിധനിയനികലയറ  അടെയന്ന
സമഭാതന്റിം തുകേയുസടെ  50%  ആണറ  സര്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി  ഒടുകകണ്ടതറ.   2019-2020
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില കക്ഷമനനിധനിയനികലയള്ള സര്കഭാര് വനിഹനിതന്റിം, അടെയന്നതനിനഭായനി
1.25748  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  മുനവര്ഷങ്ങളനിസല  കുടെനിശനികേ  1.4035997  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം
ഉളസപസടെ ആസകേ  2.6611  കകേഭാടെനി രൂപ ആവശര്യമഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല ഇകപഭാള ബഡ്ജറനില
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേ തനികേച്ചുന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭാണറ. ആയതനിനഭാല ഈ ശതീര്ഷകേതനില 2.661 കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം "2047-00-103-85- matching contribution of the

State  Government  to  the  welfare  fund  of  MPKBY/SAS  Agents”എന്ന

ശതീര്ഷകേതനില  65  ലക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതറ.   ടെനി  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം

പൂര്ണമഭായുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച  കശഷന്റിം  സന്റിംസഭാന  സര്കഭാരനിസന  സഭാമ്പതനികേ  സനിതനി

സമചസപടുന്നതു  കൂടെനി  കേണകനിസലടുതറ  കക്ഷമനനിധനി  ചട്ടേങ്ങളനിസല  വര്യവസകേളസടെ

അടെനിസഭാനതനില  ഉചനിത  മഭാര്ഗ്ഗതനിലൂസടെ  അധനികേ  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരര്യന്റിം

പരനികശഭാധനികഭാവന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   34)

2047-00-103-99-99―കദശതീയ സമ്പഭാദര്യ സന്റിംഘടെന ഡയറകകറഭാഫതീസറ  വനിവരസഭാകങ്കേതനികേ വനിദര്യ

കദശതീയ സമ്പഭാദര്യ  പദതനി  ഓഫതീസനില  2019-2020  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ബകയഭാസമട്രനികേറ

പഞനിന്റിംഗറ,  ഇ-ഓഫതീസറ എന്നനിവ നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇകപഭാള അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേ

അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല ഈയനിനതനില അധനികേമഭായനി 14 ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/

ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ബകയഭാസമട്രനികേറ  പഞനിന്റിംഗറ  നടെപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  5-1-2019-സല സ.ഉ.

(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  5251/2019/ധന.  നമ്പര് ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  12,10,000  രൂപ  (പനണ്ടറ

ലക്ഷതനി പതനിനഭായനിരന്റിം രൂപ) അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെ  "2047-00-103-99-34 other

charges 3 other items” എന്ന ശതീര്ഷകേതനില അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   35)

2047-00-103-87―കദശതീയ  സമ്പഭാദര്യ  പദതനിയനിസല  ഏജന്റുമഭാര്ക്കുന്റിം  എസറ  .  എ  .  എസറ

                            ഏജന്റുമഭാര്ക്കുന്റിം അധനികേ കസവനതനിനറ നലകുന്ന പതനിഫലന്റിം

2019-2020  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഏജന്റുമഭാര്കറ  അധനികേ  കസവനതനിനുള്ള

പതനിഫലന്റിം പതനിമഭാസന്റിം ഏകേകദശന്റിം  17  കകേഭാടെനി രൂപ നനിരകനില 12  മഭാസസത പതനിഫലന്റിം

വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  29  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.
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2019-2020  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  "2047-00-103-87-  കദശതീയ സമ്പഭാദര്യ  പദതനി
ഏജന്റുമഭാര്ക്കുന്റിം എസറ.എ.എസറ. ഏജന്റുമഭാര്ക്കുന്റിം അധനികേ കസവനതനിനു നലകുന്ന പതനിഫലന്റിം"എന്ന
ശതീര്ഷകേതനില 175  കകേഭാടെനി  രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  പതനിഫലവനിതരണതനിനറ ടെനി തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  17-1-2020-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  477/2020/ധന.  നമ്പര്
ഉതരവ പകേഭാരന്റിം 44 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  സനി1/77/2019-ധന. (1275901)  തതീയതനി 19-3-2020).

(ഖണനികേ  നമ്പര്  33,  34,  35  എന്നനിവയനികന്മേല  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ  ലഭര്യമഭാകനിയ
നടെപടെനി പതനികേ 23-7-2020-സല കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   42)

2075-00-795-98―ഈടെഭാകഭാന  കേഴനിയഭാത  വഭായ്പകേള  എഴുതനിതള്ളല  -  വതീടെറ  വഭായ്പ
                            എഴുതനിതള്ളല

ഭവന നനിര്മഭാണ വഭായ്പ എഴുതനിതള്ളല തുകേ 5 ലക്ഷമഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല
ഈ ശതീര്ഷകേതനില സചലവറ വര്ദനികഭാനനിടെയുണ്ടറ.  കമല സഭാഹചരര്യതനില ഇകപഭാള ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  15  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-2020 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 15  ലക്ഷന്റിം
രൂപയഭാണറ.  ഈ ശതീര്ഷകേതനില  15  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ  സചയനിരുന.   2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  9  കപരുസടെ  വഭായ്പഭാ  ബഭാദര്യത
എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനറ അനുമതനി നലകേനിയകതഭാടുകൂടെനി ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അവസഭാനനിചനിട്ടുള്ളതുന്റിം
അധനികേ ധനഭാനുമതനിയറ ധനകേഭാരര്യ ബഡ്ജററ വകുപനിസന സമതീപനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.  എന്നഭാല
ബഡ് ജററ  വനിഹനിതതനില കേവനിഞ്ഞുള്ള തുകേ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷഭാവസഭാനന്റിം സറഗുലകറസറ
സചയഭാസമന്ന  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.   2019-20-ല  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില  ആസകേ
41,28,316  രൂപ  (രജനിസ്റ്റര് പകേഭാരന്റിം)  സചലവനിടെഭാനുള്ള അനുമതനി ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളകറ
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  എന്നഭാല അകക്കൗണ്ടനറ ജനറലനില നനിനള്ള  2019-20-സല മഭാര്ചറ
വസരയുള്ള  കപഭാഗസതീവറ  പതനിമഭാസ  സചലവറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  പകേഭാരന്റിം  ടെനി  ഇനതനില  ആസകേ
20,11,000  രൂപ സചലവറ വന്നനിട്ടുണ്ടറ ആയതനിനഭാല ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനില കേവനിഞ്ഞുള്ള
തുകേ സറഗുലകറസറ സചയ്യുന്നതനിനഭായുള്ള നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   43)

2075-00-800-09―മററ  സചലവകേള  -  ഭവന  നനിര്മഭാണ  വഭായ്പ  ഏസറടുതതുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ
                            പഞഭാബറ  നഭാഷണല  ബഭാങ്കേനിനുന്റിം  സഫഡറല  ബഭാങ്കേനിനുന്റിം  നലകകേണ്ട
                            പലനിശ ധനസഹഭായന്റിം

ബഭാങ്കേനികലകറ ഭവന വഭായ്പഭാ കപഭാര്ട്ടേറ കപഭാളനികയഭാ കകേമഭാറനിയതനില പലനിശയനിനതനിസല
തനിരനിചടെവനിനുള്ള ഇനകവഭായനിസറ  2018-2019-ല നഭാളനിതുവസര ലഭനികഭാതതനിനഭാല  2019-
2020 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ഇനതനില ഏകേകദശന്റിം 9 കകേഭാടെനിയുസടെ സചലവറ പതതീക്ഷനിക്കുന.
ആയതനിനഭാല ഈ ശതീര്ഷകേതനില  9  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-2020  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  1000
രൂപയഭാണറ.   പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില  9  കകേഭാടെനി  രൂപ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയനിരുന.
എന്നഭാല ടെനി സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ആസകേ 6,45,84,000 രൂപയനില (ബഡ്ജററ വനിഹനിതവന്റിം
കചര്തതറ) 6,45,77,140  രൂപ സചലവഴനിച്ചു.  ടെനി തുകേ സറഗുലകറസറ സചയ്യുന്നതനിനഭായുള്ള
നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  1265331/എചറ.ബനി.എ/2019/ധന. തതീയതനി 3-6-2020]  

(ഖണനികേ  നമ്പര്  42,  43  എന്നനിവയനിസല  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ
ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനി പതനികേ 23-7-2020-സല കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   45)

2075-00-800-89―മററ സചലവകേള   -   തനിരുവനിതഭാന്റിംകൂര് രഭാജകുടുന്റിംബഭാന്റിംഗങ്ങളക്കുള്ള അലവനസകേള
                             സപനഷന

  2018-19   സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില  31-12-2018  വസര  31.07501  ലക്ഷന്റിം രൂപ ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  സചലവഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാലന്റിം  നനിലവനിലള്ള  ബഡ്ജററ   വനിഹനിതസതകഭാള
അധനികേതുകേ ആവശര്യമുള്ളതനിനഭാലന്റിം  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി  9.50  ലക്ഷന്റിം രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2075-00-800-89  (കനഭാണ്  പഭാന)  ശതീര്ഷകേതനില  2019-20  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായ  22,50,000  രൂപയറ  പുറകമ അധനികേമഭായനി  17,73,120
രൂപ ഉളസപസടെ ആസകേ 40,23,120 രൂപ സചലവഴനിചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   46)

2075-00-800-83―മുന സകേഭാചനി മഹഭാരഭാജഭാവനിസന സകേഭാട്ടേഭാരന്റിം സപനഷനകേഭാര്കറ  സപനഷന
                              നലകേല

2017-2018  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില  നനിന്നറ  18.43  ലക്ഷന്റിം
രൂപയുന്റിം,  2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില  31-12-2018  വസര  14.25  ലക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം
സചലവഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല 2019-2020 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദനികസപട്ടേനിട്ടുള്ള തുകേസയകഭാള
അധനികേസചലവറ പതതീക്ഷനിക്കുന. ആയതനിനഭാല ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി 3.50 ലക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

    2075-00-800-83 (കനഭാണ് പഭാന)  ശതീര്ഷകേതനില  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
15 ലക്ഷന്റിം രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയുന്റിം പസ്തുത സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അധനികേമഭായനി 96,534 രൂപ
ഉളസപസടെ 15,96,534 രൂപ സചലവഴനിചനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  51/കപഭാള 3/2020/സപഭാ.ഭ.വ.  തതീയതനി  8-6-2020]  

[ഖണനികേ  നമ്പര്  45,  46   എന്നനിവയനികന്മേല  സപഭാതുഭരണ  വകുപറ  ലഭര്യമഭാകനിയ
റനികപഭാര്ട്ടേറ 23-7-2020-സല കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.]

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   47)

2075-00-800-81―മററ സചലവകേള  -  കകേരള സന്റിംസഭാന ഹജറ കേമനിറനികറ അന്റിംശദഭാനന്റിം

ഹജറ  ഹക്കൗസനിസന  അഡതീഷണല  കബഭാകറ  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില 5 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം 2018-2019-ല 3 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം സന്റിംസഭാന
സര്കഭാര്  ഗഭാനറ  ഇന  എയ് ഡറ  ആയനി  അനുവദനികണസമന്നറ  നനിര്കദ്ദേശനികസപട്ടേനിരുന
സവങ്കേനിലന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  2017-18,  2018-19  വര്ഷങ്ങളനില  തുകേസയഭാനന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.   ആകേയഭാല   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  8  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ഹജറ  ഹക്കൗസനികനഭാടെറ  കചര്ന്നറ  അഡതീഷണല  കബഭാകറ  പണനിയുന്നതനിനുള്ള
സപഭാകപഭാസല നനിലനനിലസക 500 ഹഭാജനിമഭാര്കറ തഭാമസനികഭാന സഭാധനിക്കുന്ന വനിധതനില
ഹജറ ഹക്കൗസനികനഭാടെറ  കചര്ന്നറ പുതനിയ വനനിത കബഭാകറ പണനിയുന്നതനിനറ പഥമ പരനിഗണന
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നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതുസകേഭാണ്ടറ  അഡതീഷണല  കബഭാകറ  പണനിയുന്നതറ  സന്റിംബനനിച  തുടെര്
പവര്തനന്റിം തഭാലകഭാലനികേമഭായനി നനിര്തനിവചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല ടെനി പദതനികറ ഗഭാനറ ഇന-
എയ് ഡ റ ആയനി 8 കകേഭാടെനി രൂപ ഇകപഭാള ആവശര്യമനില.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  168/ എന്റിം.ഡബപ്യൂ. 2/2020/സപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി  1-7-2020]

[47-ാം ഖണനികേയനിസല ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല സപഭാതുഭരണ (നപ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ) വകുപറ
ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനി പതനികേ 23-7-2020-സല കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.]

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   51)

7610-00-201-99―ഭവനനനിര്മഭാണ വഭായ്പകേള അഖനികലന്തര്യഭാ സര്വ്വതീസറ ഉകദര്യഭാഗസന്മേഭാര്

ഇന്തര്യഭാ ഗവണ്സമനറ, അഖനികലന്തര്യഭാ സര്വ്വതീസറ ഉകദര്യഭാഗസര്ക്കുള്ള ഭവന നനിര്മഭാണ
വഭായ്പ  25  ലക്ഷമഭായനി ഉയര്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല ഈ ഇനതനില ഒരു കകേഭാടെനിയുസടെ  സചലവറ
പതതീക്ഷനിക്കുന.   ആയതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  75  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 25 ലക്ഷന്റിം
രൂപയുന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയതറ  75  ലക്ഷന്റിം രൂപയുമഭാണറ.  എന്നഭാല 2019-20  വര്ഷന്റിം
ലഭനിച അകപക്ഷയനില  (01  എണന്റിം)  കരഖകേള പൂര്ണമലഭാതതനിനഭാല വഭായ്പ അനുവദനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടേനില.  ആയതനിനഭാല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം വഴനി ലഭനിച തുകേ സറണ്ടര് സചയഭാനുള്ള
നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര്  1265331/എചറ.ബനി.എ/2019/ധന. തതീയതനി 3-6-2020]

(ഖണനികേ നമ്പര് 51 -സല ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ വകേപറ ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനി
പതനികേ 23-7-2020-സല കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.)

v. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ   (2020-21)

(ഫയല നമ്പര് 1810/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   45)

2075-00-795-98―വതീടെറ വഭായ്പ എഴുതനിതള്ളല

ഭവന നനിര്മഭാണ വഭായ്പ എഴുതനിതള്ളല തുകേ, 5 ലക്ഷമഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല
ഈ  ഇനതനില  സചലവറ  വര്ദനികഭാനനിടെയുണ്ടറ.  കമല  സഭാഹചരര്യതനില  ഇകപഭാള  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  ഈ ശതീര്ഷകേതനിസല ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  16.50
ലക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനിനുപുറസമ  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയനിരനിക്കുന.
ആയതനിനഭാല ടെനി ഇനതനില സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ തുകേ, നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം
തതീരുന്നമുറയറ,  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  ലഭര്യമഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 1505275/എചറ.ബനി.എ2/56/2020/ധന., തതീയതനി 3-6-2020]

(45-ാം ഖണനികേയനിസല ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഇടെകഭാല
റനികപഭാര്ട്ടേറ 11-11-2020-സല സമനിതനികയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   46)

2075-00-795-93―ചനികേനിതയറ നലകുന്ന പലനിശ രഹനിത വഭായ്പ എഴുതനിതള്ളല

ചനികേനിതയറ  നലകുന്ന  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പ  എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനറ  നനിലവനിസല
വനിഹനിതന്റിം  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില  15  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  വഴനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന. 

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സന്റിംസഭാന സര്കഭാര് ജതീവനകഭാര്/എയ്ഡഡറ സ്കൂള ജതീവനകഭാര്കറ നലകേനി വരുന്ന
പരനിശരഹനിത ചനികേനിതഭാവഭായ്പഭാ തുകേ എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനഭായനി  2020-21-സല ബഡ്ജറനില
15,00,000  രൂപ  (പതനിനഞറ  ലക്ഷന്റിം  രൂപ)  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  2019-20-സല
ബഡ്ജറനില  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  (പതറ  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  വകേ  സകേഭാള്ളനിചനിരുന.
അകപക്ഷകേര്  പതതീക്ഷനിചതനിലന്റിം  കൂടുതലഭായ  സഭാഹചരര്യതനില  10,00,000  രൂപ  (പതറ
ലക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  അധനികേ  ധനഭാനുമതനി  കനടെനിയനിട്ടുണ്ടറ.  2019-20  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനില  ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില നനിനന്റിം  ആസകേ  20,00,186  (ഇരുപതറ  ലക്ഷതനി നൂറനി
എണ്പതനിയഭാററ  രൂപ  മഭാതന്റിം)  രൂപ  സചലവഴനിചനിട്ടുണ്ടറ.  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  മതനിയഭാകേഭാസത  വന്നഭാല  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയറ  അധനികേ
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയള്ള നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് എല2/205/2020-ധന., തതീയതനി 3-6-2020]

(46-ാം ഖണനികേയനിസല ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഇടെകഭാല
റനികപഭാര്ട്ടേറ 11-11-2020-സല സമനിതനികയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.)
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   51)

7610-00-201-99―അഖനികലന്തര്യഭാ സര്വ്വതീസറ ഉകദര്യഭാഗസന്മേഭാര്

അഖനികലന്തര്യഭാ സര്വ്വതീസറ ഉകദര്യഭാഗസര്ക്കുള്ള ഭവനനനിര്മഭാണ വഭായ്പയഭായനി 2019-20
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില ലഭനിച  2  അകപക്ഷകേളനികന്മേല നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നതനിനഭാലന്റിം
2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ശരഭാശരനി 3 അകപക്ഷകേള ലഭനികഭാനുള്ള സഭാധര്യതയുള്ളതനിനഭാലന്റിം
ഈ  ഇനതനില  ഒരു  കകേഭാടെനിയുസടെ  സചലവറ  പതതീക്ഷനിക്കുന.  ആയതനിനഭാല  ടെനി
ശതീര്ഷകേതനില  75  ലക്ഷന്റിം  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
25  ലക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  75  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  കൂടെനി  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയനിരനിക്കുന.  നനിലവനിസല ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
തതീരുന്ന  മുറയറ,  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ  തുകേ,  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനി ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് 1505275/എചറ.ബനി.എ.2/56/2020/ധന., തതീയതനി 3-6-2020]

(51-ാംഖണനികേയനിസല ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ ഇടെകഭാല
റനികപഭാര്ട്ടേറ 11-11-2020-സല സമനിതനി കയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.)

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   52)
7610-00-800-95(02)―സര്കഭാര് ഉകദര്യഭാഗസര്കറ നലകുന്ന പലനിശയനിലഭാത മുനകൂറകേള   -
                                 കനഭാണ് ഗസറഡറ ഉകദര്യഭാഗസര്

മുന വര്ഷസത സചലവറ കേണകനിസലടുതറ ഈ ഇനതനില നടെപറ വര്ഷന്റിം കൂടുതല
സചലവറ പതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാല ഈ ശതീര്ഷകേതനില ഇകപഭാള അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം പരര്യഭാപ്തമല.  ആയതനിനഭാല  1  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സന്റിംസഭാനസത  കനഭാണ്  ഗസറഡറ  ഉകദര്യഭാഗസര്കറ  നലകേനി  വരുന്ന  മുനകൂര്

പലനിശരഹനിത ചനികേനിതഭാ വഭായ്പകളകഭായനി 2020-21-സല ബഡ്ജറനില 8,25,00,000 രൂപ

(എട്ടുകകേഭാടെനി  ഇരുപതനിയഞറ  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  വകേസകേഭാള്ളനിചനിരുന.  അകപക്ഷകേര്

പതതീക്ഷനിചതനിലന്റിം കൂടുതലഭായ സഭാഹചരര്യതനില 75,00,000 രൂപ (എഴുപതനിയഞറ ലക്ഷന്റിം

892/2021.
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രൂപ മഭാതന്റിം)  അധനികേ ധനഭാനുമതനി കനടെനിയനിട്ടുണ്ടറ. 2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില ടെനി

ശതീര്ഷകേതനില നനിനന്റിം ആസകേ  9,18,22,611  രൂപ  (ഒനപതറ കകേഭാടെനി പതനിസനട്ടേറ ലക്ഷതനി

ഇരുപതനി രണ്ടഭായനിരതനി അറന്നൂറനി പതനിസനഭാന്നറ രൂപ മഭാതന്റിം)  സചലവഴനിചനിട്ടുണ്ടറ.  നടെപറ

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം മതനിയഭാകേഭാസത വന്നഭാല അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുന്ന

മുറയറ അധനികേ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയള്ള നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   53)
7610-00-800-91―സന്റിംസഭാന സഹഭായമുള്ള വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ സഭാപനങ്ങളനിസല
                            ഉകദര്യഭാഗസനമഭാര്കറ പലനിശരഹനിത മുനകൂര് വഭായ്പ

സന്റിംസഭാന  സഹഭായമുള്ള  വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിസല  എയ്ഡഡറ
ഉകദര്യഭാഗസര്കറ  പലനിശരഹനിത  മുനകൂര്  വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  നനിലവനില
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാകേയഭാല ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില  50  ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സന്റിംസഭാന സഹഭായമുള്ള വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ സഭാപനങ്ങളനിസല എയ്ഡഡറ ഉകദര്യഭാഗസര്കറ
നലകേനി  വരുന്ന  പലനിശ  രഹനിത  മുനകൂര്  വഭായ്പകേളകഭായനി  2020-21-സല  ബഡ്ജറനില
1 കകേഭാടെനി രൂപ (ഒരു കകേഭാടെനി രൂപ മഭാതന്റിം) വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ. 2019-20-സല ബഡ്ജറനില
1,00,00,000  (ഒരു  കകേഭാടെനി  രൂപ  മഭാതന്റിം)  വകേ  സകേഭാള്ളനിചനിരുന.  പനിന്നതീടെറ  ടെനി  തുകേ
മതനിയഭാകേഭാസത വരുന്റിം എന്ന കേണക്കുക്കൂട്ടേലനില 30,00,000 രൂപ (മുപതറ ലക്ഷന്റിം രൂപ മഭാതന്റിം)
അധനികേധനഭാനുമതനിയഭായനി  കനടെനിയനിരുന.  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ടെനി
ശതീര്ഷകേതനില  നനിനന്റിം  ആസകേ  91,56,400  രൂപ  (സതഭാണ്ണൂറനി  ഒന്നറ  ലക്ഷതനി
അനപതഭാറഭായനിരതനി നഭാന്നൂററ രൂപ മഭാതന്റിം) സചലവഴനിചനിട്ടുണ്ടറ. നടെപ്പു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  മതനിയഭാവഭാസത  വന്നഭാല  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയറ  അധനികേ
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയള്ള നടെപടെനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   54)
7610-00-800-90 ―കഭാസറ   IV   ജതീവനകഭാരുസടെ സപണ്മകളസടെ വനിവഭാഹ സചലവകേള
                             കനരനിടുന്നതനിനഭായുള്ള മുനകൂര് വഭായ്പ

മുനവര്ഷസത സചലവറ പരനികശഭാധനിചതനില, 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  കൂടുതല  സചലവറ  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാല  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം
പരര്യഭാപ്തമല.  ആയതനിനഭാല  20  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 
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സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

കഭാസറ കഫഭാര് ജതീവനകഭാരുസടെ സപണ്മകളസടെ വനിവഭാഹസചലവകേള കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
മുനകൂര് വഭായ്പകേളകഭായനി  2020-21-സല  ബഡ്ജറനില  75,00,000  രൂപ  (എഴുപതനിയഞ
ലക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  2019-20  ബഡ്ജറനില  35,00,000
വകേസകേഭാള്ളനിചനിരുന.  അകപക്ഷകേര്  പതതീക്ഷനിചതനിലന്റിം  കൂടുതലഭായ  സഭാഹചരര്യതനില
55,00,000  രൂപ  (അനപതനിയഞറ  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)  അധനികേ  ധനഭാനുമതനിയഭായനി
കനടെനിയനിട്ടുണ്ടറ.  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ആസകേ  അനുവദനികസപട്ടേ  തുകേയനില
73,40,000  രൂപ  (എഴുപതനിമൂന്നറ  ലക്ഷതനി  നഭാല്പതനിനഭായനിരന്റിം  രൂപ  മഭാതന്റിം)
സചലവഭാകനിയനിട്ടുണ്ടറ.  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  മതനിയഭാകേഭാസത
വന്നഭാല  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയറ  അധനികേ  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയള്ള  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് എല2/205/2020-ധന., തതീയതനി 3-6-2020]

(52,  53,  54  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ
ലഭര്യമഭാകനിയ ഇടെകഭാല റനികപഭാര്ട്ടേറ 11-11-2020-സല സമനിതനി കയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.)

അദര്യഭായന്റിം   - VII

സമനിതനിയുസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല
സര്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റററസമന്റുകേളസടെ

വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   33)

മദര്യന്റിം, മയക്കുമരുന്നറ എന്നതീ ലഹരനി വസ്തുകളസകതനിസരയുള്ള പരസര്യങ്ങള സര്കഭാര്
വഭാഹനങ്ങളനിലന്റിം  തതീവണ്ടനികേളനിലന്റിം  സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലന്റിം  പദര്ശനിപനികണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില  പരസര്യന്റിം  പതനിയന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ
ഏജനസനികേളകറ  കലസനസറ  അനുവദനിചറ  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം  നനിലവനില  സന്റിംസഭാന
എകകസറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനനിസന  "വനിമുകനി  നഭാളസത കകേരളന്റിം  -  ലഹരനി മുക  നവകകേരളന്റിം"
എന്ന കപരനില കബഭാധവലകരണ പരനിപഭാടെനിയുസടെ ഭഭാഗമഭായനി സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.യുസടെ
500  ഫഭാസ്റ്ററ  പഭാസഞര് കേഭാറഗറനി  ബസ്സുകേളനില ഏജനസനികേള മുകഖന പരസര്യന്റിം  പതനിച്ചു
വരുന്ന വനിവരവന്റിം അറനിയനിക്കുന.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് TRANS-D3/57/2020-TRANS., തതീയതനി 16-3-2020]

(33-ാം ഖണനികേയനിസല ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല ഗതഭാഗത വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനിപതനികേ
11-11-2020-സല കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു )
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   40)

മദര്യ/ലഹരനിമരുനകേളസടെ ഉപകഭഭാഗതനിസനതനിരഭായനി കബഭാധവലകരണ സകന്ദശങ്ങള
പചരനിപനിക്കുന്ന പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  കപമറനി  സ്കൂള  തലന്റിം  മുതല കകേഭാകളജറ  തലന്റിം  വസരയുള്ള
പഭാഠര്യപദതനിയനില ഉളസപടുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ലഹരനി  മരുനകേളസടെ  ഉപകഭഭാഗതനിസനതനിരഭായ  കബഭാധവത്കേരണ  സകന്ദശങ്ങള
പചരനിപനിക്കുന്ന  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  കകേഭാകളജ്തല  പഭാഠര്യപദതനിയനില  അടുത  അദര്യയന
വര്ഷന്റിം  മുതല  ഉളസപടുത്തുന്നതറ  സന്റിംബനനിച്ചുള്ള  നടെപടെനികേള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള
ആരന്റിംഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ നമ്പര്   41)

കകേഭാകളജറ വനിദര്യഭാര്ത്ഥനികേളകനിടെയനില മദര്യ/മയക്കുമരുന്നനിസന ദൂഷര്യവശങ്ങള സന്റിംബനനിചറ
കബഭാധവലകരണന്റിം നടെത്തുന്നതനിനഭായനി സസമനിനഭാറകേള,  ചര്ചകേള,  പസന്റിംഗ മതരങ്ങള,
ഉപനര്യഭാസ  മതരങ്ങള,  കഫഭാകട്ടേഭാ  പദര്ശനന്റിം,  കപഭാസ്റ്റര്  രചന,  വനിദര്യഭാര്ത്ഥനികേസള
ഉളസപടുതനി   ലഘുനഭാടെകേങ്ങള,  കേലഭാജഭാഥകേള എന്നനിവ നടെത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള
സസ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

സസ്വതീകേരനിച നടെപടെനി

ലഹരനി വനിരുദ പവര്തനങ്ങള സന്റിംസഭാനതറ ശകനിസപടുതനി "നഭാളസത കകേരളന്റിം,
ലഹരനി  വനിമുക  കകേരളന്റിം"  എന്ന  സങ്കേലപസത  മുന  നനിര്തനി  കകേരള  സര്കഭാരനിസന
പവര്തനങ്ങളനില പങ്കേഭാളനിയഭായനിസകേഭാണ്ടറ, സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലന്റിം, ലഹരനി വനിരുദ കേമനിറനി
രൂപതീകേരനിചറ  പവര്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ഇതനികലകഭായനി  കവസറ
ചഭാനസലര് സചയര്മഭാനഭായുന്റിം, രജനിസ്ട്രേഭാര് കേണ്വതീനറഭായുന്റിം ഒരു സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാതല കേമനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  പസ്തുത  കേമനിറനിയനില  സര്കഭാരനിസന  വനിവനിധ  ജനിലഭാതല
ഏജനസനികേളനില/  വകുപ്പുകേളനില  നനിനന്റിം  ഉന്നത  ഉകദര്യഭാഗസസര  ഉളസപടുത്തുകേയുന്റിം,
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകയഭാടെറ അഫനിലനികയററ സചയനിട്ടുള്ള എലഭാ കകേഭാകളജുകേളനിലന്റിം ലഹരനി വനിമുക
കബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ  തതീരുമഭാനന്റിം  കകേസകഭാള്ളുകേയുന്റിം  കൂടെഭാസത  കകേഭാകളജറ
വനിദര്യഭാര്ത്ഥനികേള  ഉളസപടുന്ന  യുവതലമുറകനിടെയനില  ലഹരനിസകതനിസര  അവകബഭാധന്റിം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇന്തര്യയനിലഭാദര്യമഭായനി ഒരു ഫതീചര് ഫനിലനിന്റിം (ട്രനിപറ) നനിര്മനിചറ പദര്ശനന്റിം
നടെന വരുന്നതഭായുന്റിം  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചയനിട്ടുണ്ടറ.  മലയഭാള
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസടെ  ആരന്റിംഭകേഭാലന്റിം  മുതല  ലഹരനിവനിരുദ  കബറ  പവര്തനിക്കുനണ്ടറ.
പകവശനന്റിം കനടെനിയ വനിദര്യഭാര്ത്ഥനികേസള മുഴുവനഭായുന്റിം ലഹരനി വനിരുദ കബനില അന്റിംഗമഭാക്കുന്ന
രതീതനിയഭാണറ  അവലന്റിംബനിക്കുന്നതറ.  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  കേര്യഭാമ്പസനിസന  ലഹരനിവനിരുദ
കേര്യഭാമ്പസഭായനി  പഖര്യഭാപനിക്കുകേയുന്റിം  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുന്റിം  സചയനിട്ടുണ്ടറ.  കകേരള
സര്കഭാരനിസന നഭാളസത കകേരളന്റിം ലഹരനിമുക  കകേരളന്റിം  90  ദനിന പരനിപഭാടെനിയുസടെ ഭഭാഗമഭായനി
കേര്യഭാമ്പസനില പരനിപഭാടെനികേള സന്റിംഘടെനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി മലയഭാളന്റിം സര്വ്വകേലഭാശഭാല റനികപഭാര്ട്ടേറ
സചയനിട്ടുണ്ടറ.  മദര്യഭാസകനിക്കുന്റിം  മയക്കുമരുനപകയഭാഗതനിനുസമതനിസര  സകേഭാചനി  ശഭാസ
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സഭാകങ്കേതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില  2-11-2018-ല  ആനനി  ഡ്രഗ്സറ  കേമനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  ഈ  കേമനിറനിയുസടെ  കേതീഴനില  ഓകരഭാ  വര്ഷഭാരന്റിംഭതനിലന്റിം  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനില വനിദര്യഭാര്ത്ഥനികേളകറ കബഭാധവലകരണ കഭാസ്സുകേള നടെതനി വരുന.  ഇതനിനു
പുറകമ  മദര്യ/മയക്കുമരുന്നനിസന  ദൂഷര്യവശങ്ങള  സന്റിംബനനിച  കബഭാധവലകരണന്റിം
നടെത്തുന്നതനിനഭായനി  സസമനിനഭാറകേള  ചര്ചകേള  കപഭാലള്ള  വനിവനിധ  പരനിപഭാടെനികേള
നടെത്തുന്നതനിനറ വനിവനിധ വകുപ്പുതലവനമഭാര്കറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസടെ  അഫനിലനികയററ  സചയനിട്ടുള്ള കകേഭാകളജുകേള/കേര്യഭാമ്പസകേളനില
വനിദര്യഭാര്ത്ഥനികേളകഭായനി  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവലകരണ  കഭാസ്സുകേള,  സസമനിനഭാറകേള,
വനിവനിധയനിന  മതരങ്ങള,  കേലഭാപരനിപഭാടെനികേള  എന്നനിവ  സന്റിംഘടെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ലഹരനി  വനിരുദ കേമനിറനി,  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  നഭാഷണല സര്വ്വതീസറ  സതീന്റിം
സസല  എന്നനിവയുസടെ  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരന്റിം  എലഭാ  കകേഭാകളജുകേള/  കേര്യഭാമ്പസകേളന്റിം  പസ്തുത
പരനിപഭാടെനികേള  വനിജയകേരമഭായനി  സന്റിംഘടെനിപനിച്ചുസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.  കേഭാലനികററ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില  കകേരള  സന്റിംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന  മനിഷന  രൂപന്റിം  നലകേനിയ
"വനിമുകനി" മനിഷസന പവര്തനങ്ങള സഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശ പകേഭാരന്റിം
ലഹരനി വനിരുദ കേമനിറനി  (Anti Drug Committee)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ. '  നഭാളസത കകേരളന്റിം
ലഹരനി  മുക  നവകകേരളന്റിം'  എന്ന  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവലകരണ  പരനിപഭാടെനികേളസടെ
ഭഭാഗമഭായനി  കമന്റിം,  സനിററ,  ഫഭാഷറ  കമഭാബറ,  ഹഭാസര്യഭാവതരണങ്ങള  എന്നനിവ  കേര്യഭാമ്പസനിസല
വനിദര്യഭാര്ത്ഥനികേളസടെ കനതൃതസ്വതനില സന്റിംഘടെനിപനികഭാന ലഹരനി വനിരുദ കേമനിറനി കയഭാഗതനില
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുന്റിം നനിര്കദ്ദേശന്റിം നലകുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ. കൂടെഭാസത സസമനിനഭാറകേള, ചര്ചകേള
പസന്റിംഗമതരങ്ങള ഉപനര്യഭാസ മതരങ്ങള, കഫഭാകട്ടേഭാ പദര്ശനന്റിം, കപഭാസ്റ്റര് രചന എന്നനിവ
സന്റിംഘടെനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  കകേരളതനിസല  വനിവനിധ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള  നടെപടെനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണറ.

[സര്കഭാര് കേതറ നമ്പര് ബനി1/15/2020/Hedn., തതീയതനി 4-6-2020]

(40,  41  എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ഉന്നത വനിദര്യഭാഭര്യഭാസ വകുപറ
ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനി പതനികേ 11-11-2020-സല കയഭാഗതനില സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു. )

                          സകേ.എന. ബഭാലകഗഭാപഭാല,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  അദര്യക്ഷന,
2021 ജൂണ് 30.        സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII.
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അനുബനന്റിം

1.  23-7-2020-സല കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII, 2020 ജൂകല മഭാസന്റിം
23-ാം തതീയതനി വര്യഭാഴഭാഴ്ച്ച ഉചയകശഷന്റിം 3 മണനിയറ കകേഭാവനിഡറ - 19 മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിച്ചു
സകേഭാണ്ടറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസല  '5  ഡനി'  സകമളന ഹഭാളനില സമനിതനി സചയര്മഭാനുന്റിം
ബഹ.  ധനകേഭാരര്യവന്റിം കേയറന്റിം വകുപ്പുമനനിയുമഭായ കഡഭാ.  ടെനി.  എന്റിം.  കതഭാമസറ  സഎസകനിസന
അദര്യക്ഷതയനില  കയഭാഗന്റിം  കചര്ന.  തദവസരതനില  സമനിതനിയുസടെ  എകറ-ഒഫതീകഷര്യഭാ
അന്റിംഗവന്റിം  സതഭാഴനിലന്റിം  എകകസന്റിം  വകുപ്പുമനനിയുമഭായ  ശതീ.  റനി.  പനി.  രഭാമകൃഷ്ണന
ഹഭാജരഭായനിരുന. കൂടെഭാസത സമനിതനിയുസടെ തഭാസഴപറയുന്ന അന്റിംഗങ്ങള ഗൂഗനിള മതീററ  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിന്റിംഗറ സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസടെ പസ്തുത കയഭാഗതനില പസങ്കേടുത്തു.

1. കഡഭാ. എന ജയരഭാജറ, എന്റിം.എല.എ.

2. ശതീ. വനി. സകേ. സനി. മമതറ കകേഭായ, എന്റിം.എല.എ.

3. ശതീ. ഡനി. സകേ. മുരളനി, എന്റിം.എല.എ.

4. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന, എന്റിം.എല.എ.

5. ശതീ. മുലകര രതഭാകേരന, എന്റിം.എല.എ.

6. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന, എന്റിം.എല.എ.

7. ശതീ. എന്റിം. ഉമര്, എന്റിം.എല.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

1. ശതീമതനി ലനിമ ഫഭാനസനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശതീമതനി എന്റിം. ജയശതീ, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ മററ ഉകദര്യഭാഗസര്

1. ശതീമതനി മനിനനി വനി. ആര്., അഡതീഷണല സസക്രട്ടേറനി, ധനകേഭാരര്യ വകുപറ

2. ശതീമതനി യമുന വനി., അഡതീഷണല സസക്രട്ടേറനി, ധനകേഭാരര്യ വകുപറ

3. ശതീ രവനികുമഭാര് എന., അഡതീഷണല സസക്രട്ടേറനി, ധനകേഭാരര്യ വകുപറ

4. ശതീ. മുഹമദറ ഹനതീഫ, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി, സപഭാതുവനിദര്യഭാഭര്യഭാസ വകുപറ

        കൂടെഭാസത ശതീ. സകേ. ആര്. കജര്യഭാതനിലഭാല, പനിനസനിപല സസക്രട്ടേറനി സപഭാതുഭരണ

വകുപറ "ഗുഗനിള മതീററ" സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസടെ കയഭാഗതനില പസങ്കേടുത്തു.

സമനിതനി, ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല (2019-
20.  വനിവനിധ  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  സര്കഭാരനില  നനിനന്റിം  ലഭര്യമഭായ  ആക്ഷന
കടെകണ്  കസ്റ്റററസമന്റുകേള,  കേരടെറ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  എന്നനിവ  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  തഭാസഴപറയുന്ന
തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ.



31

I. ആക്ഷന കടെകണ് കസ്റ്റററസമന്റുകേള

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ   (2019-20)

(ഫയല നമ്പര് 3721/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ നമ്പര് ഭരണന്റിം സനി1/77/2019-ധന. (1275901) തതീയതനി 

19-3-2020, 1265331/എചറ.ബനി.എ/119/ധന, തതീയതനി

3-6-2020; 51/കപഭാള-3/20/സപഭാ.ഭ.വ., തതീയതനി

8-6-2020; 168/എന്റിം.ഡബപ്യൂ 2/2020/സപഭാ.ഭ.വ.തതീയതനി

1-7-2020; എല2/213/2020/ധന. തതീയതനി 15-6-2020). 

2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  33,  34,  35  എന്നതീ ഖണ നികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ
(ഭരണന്റിം-സനി)  വകുപ്പുന്റിം  42,  43,  51  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  ധനകേഭാരര്യ
(എചറ.ബനി.എ.)  വകുപ്പുന്റിം  45,  46  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  സപഭാതുഭരണ
(സപഭാളനിറനികല)  വകുപ്പുന്റിം  47-ാം  ഖണനികേയനിസല  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല  സപഭാതുഭരണ  (നപ്യൂനപക്ഷ
കക്ഷമ) വകുപ്പുന്റിം ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനിപതനികേകേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
സമനിതനിയുസടെ  നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള  (2019-20)  ആക്ഷന  കടെകണ്  റനികപഭാര്ട്ടേനില
ഉളസപടുതഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  52,  53  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ
(കലഭാണ്സറ)  വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനിപതനികേ പരനിഗണനിച സമനിതനി,  പസ്തുത നടെപടെനിപതനികേ
പകേഭാരന്റിം  ലഭര്യമഭാകനിയ  വനിവരങ്ങളനില  നപ്യൂനത  കേസണ്ടത്തുകേയുന്റിം  പസ്തുത  നപ്യൂനതപരനിഹരനിചറ
പുതുകനിയ  നടെപടെനി  പതനികേ  (Revised  Statement)  അടെനിയന്തരമഭായനി  ലഭര്യമഭാകഭാന  ധനകേഭാരര്യ
വകുപനിസല ബനസപട്ടേ ഉകദര്യഭാഗസകരഭാടെറ ആവശര്യസപടുകേയുന്റിം സചയ.

II. കേരടെറ റനികപഭാര്ട്ടുകേള

തഭാസഴപറയുന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേളസടെ കേരടെറ സമനിതനി കഭദഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു  .

a.  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  (2019-20)
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള ആക്ഷന കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല നമ്പര്  3721/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

 b. 2019 ഏപനില 1 മുതല  2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ 

(ഫയല നമ്പര് 2875/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ)

ഉചയകശഷന്റിം 3.15-നറ കയഭാഗന്റിം അവസഭാനനിച്ചു.
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2. 11-11-2020-സല കയഭാഗ നടെപടെനിക്കുറനിപറ

സഭാമ്പതനികേ കേഭാരര്യങ്ങള സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി VIII, 2020 നവന്റിംബര് മഭാസന്റിം
11-ാം തതീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച  ഉചയകശഷന്റിം  12.15-നറ  കകേഭാവനിഡറ-19  മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിച്ചു
സകേഭാണ്ടറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസല 110-ാം നമ്പര് സകമളന ഹഭാളനില കയഭാഗന്റിം കചര്ന.
പസസ്തുത  കയഭാഗതനില  ഗൂഗനിള  മതീററ  സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസടെ  സമനിതനി  സചയര്മഭാനുന്റിം  ബഹ.
ധനകേഭാരര്യവന്റിം  കേയറന്റിം  വകുപ്പുമനനിയുമഭായ  കഡഭാ.  ടെനി.  എന്റിം.  കതഭാമസറ  സഎസകറ  അദര്യക്ഷത
വഹനിക്കുകേയുന്റിം  സമനിതനിയുസടെ  എകറ-ഒഫതീകഷര്യഭാ  അന്റിംഗവന്റിം  സതഭാഴനിലന്റിം  എകകസന്റിം
വകുപ്പുമനനിയുമഭായ  ശതീ. റനി.  പനി.  രഭാമകൃഷ്ണനുന്റിം തഭാസഴപറയുന്ന അന്റിംഗങ്ങളന്റിം ഹഭാജരഭാവകേയുന്റിം
സചയനിരുന. 

       കഡഭാ. എന. ജയരഭാജറ, എന്റിം.എല.എ.

ഗൂഗനിള മതീററ മുകഖന

1. ശതീ. വനി. സകേ. സനി. മമതറ കകേഭായ, എന്റിം.എല.എ. 

2.  ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന, എന്റിം.എല.എ. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

1. ശതീമതനി ലനിമ ഫഭാനസനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി.

2. ശതീമതനി ജയശതീ എന്റിം., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി.

3. ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര്   :

1. ശതീ.  സകേ.  ആര്.  കജര്യഭാതനിലഭാല,  പനിനസനിപല  സസക്രട്ടേറനി,  ഗതഭാഗത  വകുപറ
(ഗൂഗനിള മതീററ)

2. കഡഭാ. ജയതനിലകേറ, പനിനസനിപല സസക്രട്ടേറനി, റവനന്യു വകുപറ (ഗൂഗനിള മതീററ)

3. കഡഭാ. ഉഷ കടെറസറ, പനിനസനിപല സസക്രട്ടേറനി, ഉന്നത വനിദര്യഭാഭര്യഭാസന്റിം (ഗൂഗനിള മതീററ)

4. ശതീ. എ. എന്റിം. ജഭാഫര്, ഡയറകര്, ട്രഷറനി വകുപറ (ഗൂഗനിള മതീററ)

5. ശതീ. സസനനില എ. സകേ. രഭാജന, അഡതീഷണല കേമതീഷണര്, ചരക്കു കസവന നനികുതനി വകുപറ
(ഗൂഗനിള മതീററ)

6. ശതീ. മണ്സൂര് അലനി, കജഭായനിനറ കേമതീഷണര്, ചരക്കു കസവന നനികുതനി വകുപറ (ഗൂഗനിള മതീററ)
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7. ശതീ. അനനില കുമഭാര് വനി. എസറ., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, എകകസറ വകുപറ (ഗൂഗനിള മതീററ)

8. ശതീമതനി ആനനി ജൂല കതഭാമസറ, കജഭായനിനറ ഫണ്ടറ മഭാകനജര്, കേനിഫ്ബനി (ഗൂഗനിള മതീററ)

9. ശതീമതനി ഗതീത സകേ., അഡതീഷണല സസക്രട്ടേറനി, നനികുതനി വകുപറ

10. ശതീമതനി ശതീലത സകേ. എ., അഡനിഷണല സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ

11. ശതീമതനി കസഭാഫനിയ സകേ., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, ധനകേഭാരര്യ വകുപറ.

പസ്തുത  കയഭാഗതനില  എസറ.ആര്.ഒ.കേള,  സമനിതനിയുസടെ  വനിവനിധ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  സര്കഭാരനില  നനിനന്റിം  ലഭനിച  ആക്ഷന  കടെകണ്  കസ്റ്റററസമന്റുകേള
എന്നനിവ  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  സമനിതനിയുസടെ  മുന  വര്ഷങ്ങളനിസല  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  യഥഭാസമയന്റിം  നടെപടെനി  പതനികേകേള  ലഭര്യമഭാകഭാതതറ  സന്റിംബനനിചറ
ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകദര്യഭാഗസരനില നനിനന്റിം സതളനിസവടുപറ നടെത്തുകേയുന്റിം സചയ.

I.  എസറ  .   ആര്  .  ഒ  .   കേളസടെ സഭാധൂകേരണന്റിം

എസറ.ആര്.ഒ.കേള പുറസപടുവനിചഭാല നനിശനിത സമയ പരനിധനിക്കുള്ളനില സമനിതനിയുസടെ
സഭാധൂകേരണതനിനറ  ലഭര്യമഭാകകണ്ടതഭാസണനന്റിം  നനിലവനില  എസറ.ആര്.ഒ.കേള
സഭാധൂകേരണതനിനറ ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനില സമയക്രമന്റിം പഭാലനിക്കുന്നതനില വകുപ്പുകേളസടെ  ഭഭാഗതറ
നനിന്നറ   അക്ഷന്തവര്യമഭായ  അലന്റിംഭഭാവന്റിം  സന്റിംഭവനിക്കുനസണ്ടനന്റിം  സമനിതനി  വനിലയനിരുതനി.
സനിരമഭായനി  ഇതരന്റിം  പവണതകേള   അനുവര്തനിക്കുന്നതറ  നല  കേതീഴ് വഴകമസലനന്റിം
ഭഭാവനിയനില  ഇതരന്റിം  വതീഴ്ചകേള  ഒഴനിവഭാകനി  എസറ.ആര്.ഒ.കേള  യഥഭാസമയന്റിം
സഭാധൂകേരണതനിനറ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനില  പകതര്യകേന്റിം  ശദനികകണ്ടതഭാസണനന്റിം  ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുകദര്യഭാഗസര്കറ  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  നലകേനി.  തുടെര്ന്നറ  ചുവസടെ  കചര്തനിരനിക്കുന്ന
എസറ.ആര്.ഒ.കേള  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  കഭദഗതനികേള  കൂടെഭാസത  സഭാധൂകേരണന്റിം
നലകുകേയുന്റിം സചയ. 

(1) കകേരള അബ്കേഭാരനി കഷഭാപറ ഡനികസഭാസല റൂളസറ പകേഭാരന്റിം പുറസപടുവനിച :

1. SRO No. 470/2019

(ഫയല നമ്പര് 5388/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ നമ്പര് 10438/ജനി1/14/നനി.വ.,തതീയതനി 3-3-2020)

2. SRO No. 427/2019

(ഫയല നമ്പര് 6156/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് 2543899/ജനി1/18/നനി.വ., തതീയതനി 14-1-2020)
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3. SRO No. 812/2019

(ഫയല നമ്പര് 747/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ നമ്പര് 3398991/ജനി1/19/നനി.വ., തതീയതനി 27-6-2020)

4. SRO No. 1/2020

(ഫയല നമ്പര് 1039/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ നമ്പര് 108/ജനി2/2018/നനി.വ., തതീയതനി 22-6-2020)

(2) 2017-സല കകേരള ചരക്കു കസവന നനികുതനി നനിയമ പകേഭാരന്റിം പുറസപടുവനിച :

1. എസറ.ആര്.ഒ.നമ്പര് 892/2019, 893/2019, 894/2019, 895/2019

(ഫയല നമ്പര് 6918/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി1/159/2019/നനി.വ., തതീയതനി 5-12-2019)

2. എസറ.ആര്.ഒ.നമ്പര് 896/2019

(ഫയല നമ്പര് 6923/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് ബനി1/160/2019/നനി.വ., തതീയതനി 5-12-2019)

3.  എസറ.ആര്.ഒ.നമ്പര്  832/2019,  833/2019,  834/2019,  835/2019,  836/2019,
837/2019,  838/2019,  839/2019,  840/2019,  841/2019,  842/2019,   844/2019,
845/2019,    846/2019

(ഫയല നമ്പര് 6906/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് ബനി1/138/2019/നനി.വ.,തതീയതനി 31-12-2019)

4. എസറ.ആര്.ഒ.നമ്പര് 982/2019, 987/2019, 988/2019, 1005/2019

(ഫയല നമ്പര് 292/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് ബനി1/178/2019/നനി.വ., തതീയതനി 14-1-2020)

5. എസറ.ആര്.ഒ.നമ്പര് 1014/2019, 1015/2019

(ഫയല നമ്പര് 546/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി1/188/2019/നനി.വ., തതീയതനി 22-1-2020)
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6. എസറ.ആര്.ഒ.നമ്പര് 1024/2019, 1025/2019

(ഫയല നമ്പര് 549/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് ബനി1/192/2019/നനി.വ., തതീയതനി 22-1-2020)

7.എസറ.ആര്.ഒ.നമ്പര്  1027/2019,  1029/2019,  1030/2019,  1031/2019,
1032/2019, 1033/2019, 1034/2019, 1035/2019, 1036/2019, 1037/2019

(ഫയല നമ്പര് 697/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് ബനി1/193/2019/നനി.വ., തതീയതനി 28-1-2020)

(3) 1963-സല സപഭാതു വനില്പന നനികുതനി നനിയമ പകേഭാരന്റിം പുറസപടുവനിച :

1. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 890/2019

(ഫയല നമ്പര് 6769/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി3/222/19/നനി.വ. തതീയതനി 25-1-2020)

2. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 267/2020

(ഫയല നമ്പര് 2019/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് ബനി3/233/19/നനി.വ. തതീയതനി 30-4-2020)

3. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 329/2020

(ഫയല നമ്പര് 2505/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് ബനി1/39/20/നനി.വ. തതീയതനി 22-7-2020)

(4) 1982-സല കകേരള ചനിററ ഫണ്ടറ ആകറ പകേഭാരന്റിം പുറസപടുവനിച :

1. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 926/2019

(ഫയല നമ്പര് 7316/സബറ.സനി.ഇ2/2019/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ നമ്പര് നനികുതനി-സനി2/22/15/നനി.വ., തതീയതനി 19-1-2020)

2. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 928/2019

(ഫയല നമ്പര് 188/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് നനികുതനി-സനി3/229/നനി.വ., തതീയതനി 3-2-2020)
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3. എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 927/2019

(ഫയല നമ്പര് 189/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ നമ്പര് നനികുതനി-സനി3/229/19/നനി.വ., തതീയതനി 5-2-2020)

II.  സമനിതനിയുസടെ  വനിവനിധ  റനികപഭാര്ട്ടേനികേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  സര്കഭാര്  വകുപ്പുകേള
      ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനിപതനികേകേളസടെ പരനിഗണന.

1.  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2014-15)
(ഫയല നമ്പര് 3243/സബറ.സനി.ഇ2/2014/നനി.സസ.)

     (റഫറനസറ  നമ്പര് ഡനി.എന്റിം.എ4/72/2020/ഡനി.എന്റിം.ഡനി., തതീയതനി 19-8-2020)

2014-15  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  49-ാം  ഖണനികേയനിസല  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല  റവനന്യു  (ഡനിസഭാസ്റ്റര്
മഭാകനനറ സമനറ)  വകുപറ  ലഭര്യമഭാകനിയ  നടെപടെനി  പതനികേ  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

2. മദര്യഭാസകനിക്കുന്റിം  മയക്കുമരുനപകയഭാഗതനിനുസമതനിരഭായനി  വനിവനിധ  സര്കഭാര്
വകുപ്പുകേള  മുകഖന  നടെപനിലഭാകകണ്ട  കബഭാധവലകരണ/പചരണ  പരനിപഭാടെനികേള
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല നമ്പര് 3993/സബറ.സനി.ഇ2/2014/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് TRANS-D3/57/2020-TRANS, തതീയതനി 16-3-2020; 

(റഫറനസറ നമ്പര് ബനി1/15/2020/Hedn., തതീയതനി 4-6-2020)

മദര്യഭാസകനിക്കുന്റിം മയക്കുമരുനപകയഭാഗതനിനുസമതനിസര  വനിവനിധ  സര്കഭാര്  വകുപ്പുകേള
മുകഖന  നടെപനിലഭാകകണ്ട  കബഭാധവലകരണ  പചരണ  പരനിപഭാടെനികേള  സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  33-ാം ഖണനികേയനിസല ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല ഗതഭാഗത വകുപ്പുന്റിം  40, 41  എന്നതീ
ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  ഉന്നതവനിദര്യഭാഭര്യഭാസ  വകുപ്പുന്റിം  ലഭര്യമഭാകനിയ
നടെപടെനിപതനികേകേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

3. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ (2015-16)   
            (ഫയല നമ്പര് 3413/സബറ.സനി.ഇ2/2015/നനി.സസ.)

    (റഫറനസറ  നമ്പര് Taxes-H1/74/2020/Taxes, തതീയതനി 7-3-2020)
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2015-16  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല 32, 33, 34 എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല നനികുതനി
വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയ നടെപടെനി പതനികേ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

4.  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച രണ്ടഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2017-18)
(ഫയല നമ്പര് 2532/സബറ.സനി.ഇ2/2017/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് ഡനി3/160/17/നനി.വ., തതീയതനി 23-6-2020;

സജ3/90/2019/നനി.വ., തതീയതനി 12-12-2019)

2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
രണ്ടഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  1,  2,  3,  4  എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസലയുന്റിം  7,  8,  9,  10,  11  എന്നതീ
ഖണനികേകേളനിസലയുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  നനികുതനി  (ഡനി,  സജ)  വകുപ്പുകേള  ലഭര്യമഭാകനിയ
നടെപടെനിപതനികേകേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 

5.  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
(2020-21)-സല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള ഇടെകഭാല റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല നമ്പര് 1810/സബറ.സനി.ഇ2/2020/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര് 1505275/എചറ.ബനി.എ2/56/2020/ധന., തതീയതനി 3-6-2020;

         എല2/205/2020-ധന., തതീയതനി 3-6-2020)

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല (2020-21)
45, 51 എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ (എചറ.ബനി.എ.) വകുപ്പുന്റിം 46,
52, 53, 54  എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ  (കലഭാണ്സറ)  വകുപ്പുന്റിം
ലഭര്യമഭാകനിയ  ഇടെകഭാല  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
സചയ.

III. സമനിതനിയുസടെ മുന വര്ഷങ്ങളനിസല റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ളകേളനിനകമല യഥഭാസമയന്റിം
      നടെപടെനി പതനികേകേള ലഭര്യമഭാകഭാതതറ    സന്റിംബനനിചറ

സമനിതനിയുസടെ മുന വര്ഷങ്ങളനിസല റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല യഥഭാസമയന്റിം
ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേള  നടെപടെനി  പതനികേകേള  ലഭര്യമഭാകഭാതതറ  സന്റിംബനനിചറ  ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുകദര്യഭാഗസരനില നനിനന്റിം സമനിതനി സതളനിസവടുപറ നടെതനി.

1. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
(2015-16)  16,  20  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  നടെപടെനി  പതനികേ
ലഭര്യമഭാകഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ.
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(ഫയല നമ്പര് 3413/സബറ.സനി.ഇ2/2015/നനി.സസ.)

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  (2020-21)
45, 51 എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ (എചറ.ബനി.എ.) വകുപ്പുന്റിം 46,
52, 53, 54  എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ധനകേഭാരര്യ  (കലഭാണ്സറ)  വകുപ്പുന്റിം
ലഭര്യമഭാകനിയ  ഇടെകഭാല  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
സചയ.

III.  സമനിതനിയുസടെ  മുന  വര്ഷങ്ങളനിസല  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  യഥഭാസമയന്റിം
       നടെപടെനി പതനികേകേള ലഭര്യമഭാകഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ

സമനിതനിയുസടെ മുന വര്ഷങ്ങളനിസല റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുകേള  നടെപടെനി  പതനികേകേള  ലഭര്യമഭാകഭാതതു  സന്റിംബനനിചറ  ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുകദര്യഭാഗസരനില നനിനന്റിം സമനിതനി സതളനിസവടുപറ നടെതനി.

1. ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
(2015-16)  16,  20  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  നടെപടെനി  പതനികേ
ലഭര്യമഭാകഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ.

(ഫയല നമ്പര് 3413/സബറ.സനി.ഇ2/2015/നനി.സസ.)

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല (2015-16)
16,  20  എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  10-11-2020-സല  20564/ജനി3/15/  നനി.വ.
നമ്പര്  കേതറ  മുകഖന  നനികുതനി  വകുപറ  ലഭര്യമഭാകനിയ  നടെപടെനി  പതനികേ  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുയുന്റിം സചയ.

2.  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  ഒന്നഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
(2016-17)  15,  16  എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  കേഭാലതഭാമസ പതനികേ
യഥഭാസമയന്റിം ലഭര്യമഭാകഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ.

(ഫയല നമ്പര് 4943/സബറ.സനി.ഇ2/2016/നനി.സസ.)

(റഫ. നമ്പര്   ടെഭാകസറ-ഇ3/309/2016/നനികുതനി, തതീയതനി 24-6-2017)

2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
ഒന്നഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  15,  16  എന്നതീ ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലള്ള നടെപടെനിപതനികേ
യഥഭാസമയന്റിം  ലഭര്യമഭാകഭാതതു  സന്റിംബനനിച  കേഭാലതഭാമസപതനികേ  9-11-2020-സല
ഇ3/99/2020/നനി.വ.  നമ്പര് കേതറ മുകഖന നനികുതനി വകുപറ ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടുസണ്ടന്ന വനിവരന്റിം
കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച്ചു.
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3.  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  രണ്ടഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  (2017-18)
വനിവനിധ  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേള  യഥഭാസമയന്റിം
നടെപടെനിപതനികേ ലഭര്യമഭാകഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ.

(ഫയല നമ്പര് 2532/സബറ.സനി.ഇ2/2017/നനി.സസ.)

(റഫറനസറ  നമ്പര്   സജ3/90/2019/നനി.വ., തതീയതനി 31-7-2019);

പനി.എസറ.1/61/2017/ആര്.ഡനി., തതീയതനി 3-12-2019)

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച രണ്ടഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  (2017-18)
5,  6  എന്നതീ  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  നനികുതനി  വകുപറ  9-11-2020-സല
സജ3/90/2019-നനി.വ.  നമ്പര്  കേതറ  മുകഖന  ലഭര്യമഭാകനിയ  നടെപടെനിപതനികേ  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.  തുടെര്ന്നറ  പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  37-ാം
ഖണനികേയനിസല  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല  റവനന്യു  വകുപറ  6-11-2020-സല  ബനി3/552/2018/റവ.
നമ്പര്  കേതറ  മുകഖന  നടെപടെനിപതനികേ  ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടുസണ്ടങ്കേനിലന്റിം  കേഭാലതഭാമസപതനികേ
ലഭര്യമഭാകനിയനിട്ടേനിസലന്ന  വനിവരന്റിം  കജഭായനിനറ  സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ  അറനിയനിക്കുകേയുന്റിം
കേഭാലതഭാമസപതനികേ അടെനിയന്തരമഭായനി ലഭര്യമഭാക്കുവഭാന റവനന്യു വകുപ്പുകദര്യഭാഗസകരഭാടെറ സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 

തുടെര്ന്നറ,  നനിയമസഭ  പഭാസഭാകനിയ  നനിയമങ്ങള  അനുസരനിചറ  ചട്ടേങ്ങള  യഥഭാസമയന്റിം
പുറസപടുവനിചറ  പരനികശഭാധനയറ  ലഭര്യമഭാകഭാതതറ  സന്റിംബനനിച്ചുന്റിം  സമനിതനിയുസടെ
ശദയനിലസപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  വനിഷയങ്ങള  സന്റിംബനനിച്ചുമുള്ള  തഭാസഴപറയുന്ന  ഫയലകേള
അടുത കയഭാഗതനില പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനറ സമനിതനി തതീരുമഭാനനിച്ചു.

1.  2016-സല കകേരള അടെനിസഭാന സക്കൗകേരര്യ നനികക്ഷപ നനിധനി  (കഭദഗതനി) -  ആകറ  -
കേരടെറ ചട്ടേന്റിം ലഭര്യമഭാകഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ.

(ഫയല നമ്പര് 4661/സബറ.സനി.ഇ2/2017/നനി.സസ.)

2.  മദര്യഭാസകനിക്കുന്റിം  മയക്കു  മരുനപകയഭാഗതനിനുസമതനിരഭായനി  വനിവനിധ  സര്കഭാര്
വകുപ്പുകേള  മുകഖന  നടെപനിലഭാകകണ്ട  കബഭാധവലകരണ/പചരണ  പരനിപഭാടെനികേള
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  57-ാംഖണനികേയനിസല ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല ആകരഭാഗര്യകുടുന്റിംബകക്ഷമ
വകുപറ യഥഭാസമയന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേറ ലഭര്യമഭാകഭാതതറ സന്റിംബനനിചറ.

(ഫയല നമ്പര് 3993/സബറ.സനി.ഇ2/2014/നനി.സസ.)

3. ചരക്കു കസവന നനികുതനി (ജനി.എസറ.ടെനി.) സന്റിംബനനിച വനിഷയന്റിം ചട്ടേന്റിം 235 എ 
പകേഭാരന്റിം വതീണ്ടുന്റിം ചര്ച സചകയണ്ടതുകണ്ടഭാ എന്നറ തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതറ സന്റിംബനനിചറ.

(ഫയല നമ്പര് 5026/സബറ.സനി.ഇ2/2018/നനി.സസ.)

കയഭാഗന്റിം ഉചയകശഷന്റിം 12.50-നറ അവസഭാനനിച്ചു.
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