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INTRODUCTORY NOTE 

 
 This document contains the details of alterations 

made to the Original Budget Estimates 2021-22. The 

modifications to the Estimates in the Revenue Budget are 

included in Annexure I. The original State Plan Outlay was 

Rs.27610 crore for 2021-22, as approved by the State 

Planning Board. In addition to this, Rs.277 crore was also 

included as part of State’s Annual Plan to provide 

Development and Expansion fund to the LSGIs at the level 

recommended by the Sixth State Finance Commission. Thus 

the Total Plan Outlay for 2021-22 was fixed at Rs.27887 

core. But no change has been made in the Plan Outlay even 

though provision required for new schemes is included in 

the Alteration Memorandum, 2021-22. Provision required 

for new schemes will be met by re-allocating the existing 

provision on priority basis. Total provision of Rs.2605.18 

crore is included in the Alteration memorandum for Plan 

and Non Plan expenditure. 

 

 

 



2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക
MEMORANDUM OF ALTERATIONS TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ക   Amount

മ നർ
Sl No

ധനാഭർനെട നം േപം
Number and Title of demand

റവന
Revenue

ലധനം
Capital

ആെക
Total

േപജ്
നർ

Page No
പ ആയിരിൽ               Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 I സംാന നിയമസഭ േവാ് െചത് (+)266200 -- (+)266200 1
STATE LEGISLATURE Voted

2 XIV േഷനറിം അടിം
മ് ഭരണപരമായ
സർീകം

ചാർജ് െചത് (+)1472 -- (+)1472 2

STATIONERY AND
PRINTING AND OTHER
ADMINISTRATIVE
SERVICES

Charged

3 XV െപാമരാമ് േവാ് െചത് -- (+)1 (+)1 3
PUBLIC WORKS Voted

4 XVI െപഷം പലവകം േവാ് െചത് (+)2 -- (+)2 4
PENSION AND
MISCELLANEOUS

Voted

5 XVII വിദാഭാസം,
കായികവിേനാദം, കല,
സംാരം

േവാ് െചത് (+)13 (+)4 (+)17 6

EDUCATION, SPORTS,
ART AND CULTURE

Voted

6 XVIII ൈവദസഹായരംഗം
െപാജനാേരാഗം

േവാ് െചത് (+)15720000 (+)2 (+)15720002 12

MEDICAL AND PUBLIC
HEALTH

Voted
ചാർജ് െചത് -- (+)1 (+)1

Charged

7 XXII നഗരവികസനം േവാ് െചത് (+)1 (+)2 (+)3 15
URBAN DEVELOPMENT Voted

8 XXIV െതാഴിം െതാഴിലാളി
േമം വാസി
േമം

േവാ് െചത് (+)64026 -- (+)64026 17

LABOUR,  LABOUR
WELFARE AND WELFARE
OF NON-RESIDENTS

Voted

9 XXVII സഹകരണം േവാ് െചത് (+)1 -- (+)1 20
CO-OPERATION Voted

10 XXIX ഷി േവാ് െചത് (+)3 -- (+)3 21
AGRICULTURE Voted

11 XXX ഭം േവാ് െചത് (+)10000001 -- (+)10000001 23
FOOD Voted

12 XXXI ഗസംരണം േവാ് െചത് (+)1 (+)1 (+)2 25
ANIMAL HUSBANDRY Voted

13 XXXIII മബനം േവാ് െചത് (+)6 (+)2 (+)8 26
FISHERIES Voted

14 XXXV പായ് േവാ് െചത് (+)1 (+)1 (+)2 30
PANCHAYAT Voted

15 XXXVI ാമ വികസനം േവാ് െചത് (+)1 (+)1 (+)2 32
RURAL DEVELOPMENT Voted

16 XXXVII വവസായ േവാ് െചത് (+)16 (+)6 (+)22 34
INDUSTRIES Voted



2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക
MEMORANDUM OF ALTERATIONS TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ക   Amount

മ നർ
Sl No

ധനാഭർനെട നം േപം
Number and Title of demand

റവന
Revenue

ലധനം
Capital

ആെക
Total

േപജ്
നർ

Page No
പ ആയിരിൽ               Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

17 XLI ഗതാഗതം േവാ് െചത് -- (+)2 (+)2 44
TRANSPORT Voted

18 XLII വിേനാദസാരം േവാ് െചത് (+)2 -- (+)2 46
TOURISM Voted

19 XLVI സാഹ രിതതം
േമം

േവാ് െചത് (+)2 -- (+)2 47

SOCIAL SECURITY AND
WELFARE

Voted

ആെക (െമാം) (+)26051748 (+)23 (+)26051771
Total (Gross)
േവാ് െചത് (+)26050276 (+)22 (+)26050298

Voted
ചാർജ് െചത് (+)1472 (+)1 (+)1473

Charged
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

I സംാന നിയമസഭ
STATE LEGISLATURE

2011 പാലെമ് / സംാന / േകഭരണ
േദശ നിയമസഭക
PARLIAMENT/STATE/UNION TERRITORY
LEGISLATURES

02 സംാന േകഭരണ േദശ
നിയമസഭക
STATE/UNION TERRITORY LEGISLATURES

103 നിയമസഭാ െസറിയ്
LEGISLATIVE SECRETARIAT

97 എം.എ.എ.മാം, നിയമസഭാ
െസറിയിം േവി
ക അധിിത വിവരം
സംവിധാനം
COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEM FOR
LEGISLATURE SECRETARIAT/MLAs

േവാ െചത് I-5 (+)266200 -- (a)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)266200 --

േവാ െചത്
Voted

(+)266200 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) ഇ-നിയമസഭാ പതി നടിലാതിം സഭാ ടി. വി-മായി ബെ െചലകൾ വഹിതിമായി 26.05.2021-െല
സ.ഉ.(സാധാ) നം.4165/2021/ധന കാരം അവദി അധിക ധനാമതി മീകരിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to regularise the additional expenditure authorised in G.O.(Rt) No.4165/2021/Fin dated, 26.05.2021 for
the implementation of 'E-Niyamasabha' project and also for meeting the requirements related with Sabha TV.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XIV േഷനറിം അടിം മ് ഭരണപരമായ സർീകം
STATIONERY AND PRINTING AND OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES

2058 േഷനറിം അടിം
STATIONERY AND PRINTING

103 ഗവെമ് ക
GOVERNMENT PRESSES

99 ഗവെമ് ക
GOVERNMENT PRESSES

01 ശളം
Salaries

6 ഓവൈടം അലവസ്
Overtime Allowance

ചാ് െചത് I-259 -- (+)1472 (a)
Charged

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

-- (+)1472

-- --

ചാ് െചത്
Charged

-- (+)1472

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) േകരള അിനിേീവ് ൈബണലിെ ഒ.എ.(EKM)  നം.2061/2019, ഒ.എ. നം.94/2020 ഒ.എ. നം.1409/2020 എീ
ഉരകൾ പാലിതിനായി 12/05/2021-െല സ.ഉ.(സാധാ)നം.3987/2021/ധന ഉരവ് കാരം അധിക ധനാമതി വഴി
അവദി ഓവർൈടം അലവൻസ് ടിികക മീകരിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to regularise the additional expenditure authorised in G.O.(Rt) No.3987/2021/Fin dated 12.05.2021 for
settling the claims of  overtime allowance to satisfy  the orders of  the Kerala Administrative Tribunal  in  O.A.(EKM)
No.2061/2019, O.A.No.94/2020 and O.A.No.1409/2020.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XV െപാമരാമ്
PUBLIC WORKS

4059 െപാമരാമ് ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS

60 മ െകിട
OTHER BUILDINGS

051 നിാണം
CONSTRUCTION

*64 ന ദിിയിെല ൈപക മിരമായ
ാവ പാലസിെ നവീകരണം,
േതക അണിക,
ഇീരിയ , ൈസ്
വികസന വന
Renovation, specialized repairs, interior up
gradation and site development work of the
heritage building of Travancore Palace, New
Delhi

േവാ െചത് (+)1 -- (a)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)1 --

േവാ െചത്
Voted

(+)1 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) ന ഡൽഹിയിെല ൈപക മിരമായ ാവൻർ പാലസിെ നവീകരണം, േതക അണികൾ, ഇീരിയർ ൽ,
ൈസ് വികസന വർനൾ എീ പതികൾ നടിലാതി െചലവ് "ന സർവീസ്" നടപടിമം പാലി്
േനരിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy "New Service" procedure and to incur expenditure towards the renovation, specialized repairs,
interior upgradation and site development work of the heritage building of Travancore Palace, New Delhi.



4
2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XVI െപഷം പലവകം
PENSION AND MISCELLANEOUS

2075 പലവക െപാ സർീകൾ
MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES

800 മ ചിലക
OTHER EXPENDITURE

10 രാീയ വിതമായി
ബെ
ക/െഫൗേഷക/തിമാ
നിാണം എിവ
സാിക സഹായം
FINANCIAL ASSISTANCE TO
TRUSTS/FOUNDATIONS/ERECTION OF STATUES
RELATED TO POLITICAL PERSONALITIES

*(21) എം.പി  വീേരമാ മാ ാരകം.
M.P VEERENDRA KUMAR MEMORIAL.

േവാ െചത് -- (+)1 (a)
Voted

*(22) ആവ ണിയ ി
േകാേളജി പി.െക വാേദവ
നായ,പി േഗാവി പി എിവെട
ാരക ൈലറി.
P.K VASUDEVAN NAIR AND P GOVINDA PILLAI
MEMORIAL LIBRARY IN UNION CHRISTIAN
COLLEGE , ALUVA.

േവാ െചത് -- (+)1 (b)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

-- (+)2

േവാ െചത്
Voted

-- (+)2

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ീ .എം.പി വീേര മാർ ാരകം നിർിതിനായി 'ന
സർീസ് ' നടപടിമം പാലിെകാ് െചലവ് േനരിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി .
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for installing Shri M.P Veerendra Kumar
Memorial in Kozhikode as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(b) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ആവ ിൻ േകാേളജിൽ ീ പി.െക വാേദവൻ നായർ,
ീ പി.േഗാവി പി എിവെട ാരകമായി ൈലറി മിരം നിർിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്'
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി .
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for the construction of Sri P.K Vasudevan
Nair and P Govinda Pillai Memorial Library building in Union Christian College, Aluva as announced in the original Budget
Speech 2021-22.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XVII വിദാഭാസം, കായികവിേനാദം, കല, സംാരം
EDUCATION, SPORTS, ART AND CULTURE

2202 െപാവിദാഭാസം
GENERAL EDUCATION

02 െസറി വിദാഭാസം
SECONDARY EDUCATION

109 ഗവെമ് െസറി ക
GOVERNMENT SECONDARY SCHOOLS

*60 കഴം ൈസനിക് ളി
ആല
Benefits to Sainik School, Kazhakkoottam

േവാ െചത് -- (+)1 (a)
Voted

03 സർകലാശാലം ഉത
വിദാഭാസം
UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION

102 സർകലാശാല ക സഹായം
ASSISTANCE TO UNIVERSITIES

92 ക സർകലാശാല  ധനസഹായം
KANNUR UNIVERSITY

36 സഹായധനം - ശേളതരം
Grant-in-Aid - General - Non Salary

േവാ െചത് I-387 (+)1 -- (b)
Voted

103 ഗവെമ് േകാേളകം
ാപനം
GOVT.COLLEGES AND INSTITUTES

56 ഹയ എഡേഷ കൗസി
Higher Education Council

35 ലധന ആികെട
പീകരണി സഹായധനം
Grants for the creation of Capital Assets

േവാ െചത് I-396 (+)1 -- (c)
Voted

2205 കലം സംാരം
ART AND CULTURE

102 കലം സംാരം
ോസാഹിി
PROMOTION OF ARTS AND CULTURE

91 േകരള ലളിതകലാ അാഡമി
KERALA LALITHAKALA ACADEMY

36 സഹായധനം - ശേളതരം
Grant-in-Aid - General - Non Salary

േവാ െചത് I-451 -- (+)1 (d)
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XVII വിദാഭാസം, കായികവിേനാദം, കല, സംാരം
EDUCATION, SPORTS, ART AND CULTURE

Voted

33 ര െഫിവ
SOORYA FESTIVAL

േവാ െചത് -- (+)1 (e)
Voted

08 സാംാരിക ാപനൾ
ധനസഹായം
FINANCIAL ASSISTANCE TO CULTURAL
INSTITUITIONS

(36) ീരാമ മഠം, 
Sree Ramakrishna Mutt, Thrissur

േവാ െചത് I-460 -- (+)1 (f)
Voted

*(52) ൊഫഷണൽ നാടകിെ
േമാഷൻ
Promotion of Professional Drama

േവാ െചത് -- (+)1 (g)
Voted

*(53) സാംാരിക െതവ് / െപാ
ലൾ ിൽ
Creation of Cultural Street/ Public Places

േവാ െചത് -- (+)1 (h)
Voted

*(54) 'സാഹിതവർന സഹകര
സംഘ'ിെ ാിനം
ബിലിമായി ബെ്
േകായ് സാഹിത മസിയം
ാപിതിന്
Setting up of Literary Museum in Kottayam in
connection with the Platinum Jubilee of
Sahithya Pravarthaka Sahakarana Sangham.

േവാ െചത് -- (+)1 (i)
Voted

*(55) ഗതമാരിെട ആറളയിെല
തറവാട് വീട് മലയാള കവിതകെട
ശ-വ േശഖരം മസിയമായി
ാപിതിന്
Establishment of museum and audio-visual
collection of Malayalam poems at Ancestral
home of Sugathakumari at Aranmula.

േവാ െചത് -- (+)1 (j)
Voted
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XVII വിദാഭാസം, കായികവിേനാദം, കല, സംാരം
EDUCATION, SPORTS, ART AND CULTURE

*(56) നംമാവിെല 175 വഷം പഴ
ചാവറ രാോസ് ഏലിയാസ്
അെ ആാനം
മസിയമാതിന്
Conversion of 175 year old head quarters of Fr.
Chavara Kuriakose Elias at Koonammavu into a
Museum

േവാ െചത് -- (+)1 (k)
Voted

*(57) ഉായി മസി് അാദമി
Umbayi Music Academy

േവാ െചത് -- (+)1 (l)
Voted

103 രാവ ഗേവഷണം
ARCHAEOLOGY

*71 ജന പാളിോെട രാവ
േരഖകെട ഡിജിൈേസഷം
സംരണം
Digitization and Preservation of Archaeological
Documents with the People's Participation

േവാ െചത് -- (+)1 (m)
Voted

4202 വിദാഭാസം, കായിക വിേനാദം, കല,
സംാരം ഇവ ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON EDUCATION, SPORTS, ART
AND CULTURE

01 െപാ വിദാഭാസം
GENERAL EDUCATION

190 െപാേമഖലാ ാപനളിം മം
ഉ നിേപ
INVESTMENT IN PUBLIC SECTOR AND OTHER
UNDERTAKINGS

*99 അസാ്, േകരള - ഓഹരി ലധന
അംശദാനം
ASAP, KERALA - SHARE CAPITAL SUBSCRIPTION

േവാ െചത് (+)1 -- (n)
Voted

03 കായിക വിേനാദം, വജന േസവനം,
േഡിയം ടിയവ
SPORTS  AND YOUTH SERVICES

102 േപാസ് േഡിയം
SPORTS STADIUM

84 േഡിയം നിാണം
Construction of Stadium
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XVII വിദാഭാസം, കായികവിേനാദം, കല, സംാരം
EDUCATION, SPORTS, ART AND CULTURE

*(04) ഇ.എം.എസ് േഡിയം, ആലഴ
EMS Stadium, Alappuzha

േവാ െചത് (+)1 -- (o)
Voted

*(05) ജിാ േഡിയം, പനംതി
District Stadium, Pathanamthitta

േവാ െചത് (+)1 -- (p)
Voted

*83 ാമീണ കളിലം
Rural Play Ground

േവാ െചത് (+)1 -- (q)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)6 (+)11

േവാ െചത്
Voted

(+)6 (+)11

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം, കഴം ൈസനിക ളിെ ാധാനം കണിെല്
ത ളിന് ആലൾ വിതരണം െചുതിന് സംാന സർാർ ഉടടി ഒ് വകയാെണിൽ, ആയതിെ
െചലവ് േനരിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for the disbursement of benefits to Sainik
School, Kazhakkoottam if new agreement is signed by the State Government taking into consideration the importance of
Sainik School, as announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(b) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം കർ സർകലാശാലെട വർ ബിലി വർഷിൽ
നടിലാ േതക പതികൾാവശമായ െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ
േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for the special schemes implemented in the
Golden Jubilee year of the Kannur University as announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(c) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം േകരള സംാന ഉത വിദാഭാസ കൗൺസിലിന് ആാന
മിരം വാതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for the purchase of headquarter building for
Kerala State Higher Education Council as announced in the original Budget Speech, 2021-22.
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(d) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ലളിതകലാ അാദമിെട മതലയിൽ കിളിമാർ ൈവ്
ബസ് ാൻഡി സമീപം രാജാരവിവർെട ാരകമായി അർേദശീയ നിലവാരി ആർി് യർ
നിർാണി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The  alteration  is  to  satisfy  'New  Service'  procedure  and  to  incur  expenditure  for  constructing  Artist  Square  of
international standards as memorial to Raja Ravi Varma near Kilimanoor private bus stand under the supervision of
Lalithakala Academy as announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(e) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ര െഫിവൽ നടിി െചലവ് വഹിതിനാണ്
ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to incur expenditure towards conducting Soorya Festival as announced in the original Budget Speech,
2021-22.

(f) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം രിൽ സാമി വിേവകാനെ തിമ ാപിാൻ
റനാകര ീരാമ മഠിന് ക അവദിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം
പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The  alteration  is  to  satisfy  'New Service'  procedure  and  to  incur  expenditure  for  installing  the  statue  of  Swami
Vivekanada in  Thrissur  by Sreeramakrishna Mutt  at  Puranaattukara as  announced in  the original  Budget  Speech,
2021-22.

(g) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ൊഫഷണൽ നാടകെള ോാഹിിതി
െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for encouraging professional drama as
announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(h) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം സാംാരികെവ് /െപാ ഇടൾ ിതിന് ീം
ആരംഭിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure to start a scheme for creating cultural
street/public places as announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(i) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം സാഹിത വർക സഹകരണ സംഘിെ ാിനം
ബിലിമായി ബെ് േകായ് ഒ സാഹിത മസിയം നിർിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്'
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for setting up of a literary museum in
Kottayam in connection with the platinum jubilee of 'Sahithya Pravarthaka Sahakarana Sangham' as announced in the
original Budget Speech, 2021-22.

(j) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ഗതമാരിെട ആറളയിെല തറവാട് വീട്, മലയാള
കവിതകെട ശ-വ േശഖരം മസിയം ാപി്, ഒ സംരിത ാരകമാതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന
സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for the establishment of a museum and
audio-visual  collection  of  Malayalam Poems at  the  ancestral  home of  Sugathakumari  at  Aranmula  as  a  protected
monument as announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(k) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം നാവിെല 175 വർഷം പഴ ചാവറ രാോസ്
ഏലിയാസ് അെ ആാന മിരം മസിയമാതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം
പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure to convert the 175 year old headquarters of
Fr. Chavara Kuriakose Elias at Koonammavu, into a museum as announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(l) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ഉായി മസിക് അാദമി നടിി െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the functioning of Umbayi Music
Academy as announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(m) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ജനപാളിോടി രാവേരഖകൾ ഡിജിൈലസ്
െചുതിം സംരിതിമായി ഒ ീം ആരംഭിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം
പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for launching a scheme for the digitalization
and preservation of archaeological documents with people's participation as announced in the original Budget Speech,
2021-22.

(n) 19.01.2021 െല സ.ഉ.(ൈക)28/2021/ഉ.വി.വ കാരം തിയതായി പകരി 'അസാപ് േകരള' എ കനിെട ഓഹരി
ലധന അംശദാനം വകയിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ
േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing the share capital contribution
to the newly constituted company 'ASAP Kerala' as per GO(Ms)No.28/2021/HEDN dated 19.01.2021.

(o) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ആലഴ ഇ.എം.എസ് േഡിയം നിർിതി െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for the construction of EMS Stadium at
Alappuzha as announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(p) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം പനംതി ജിാ േഡിയം നിർിതി െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for the construction of District Stadium at
Pathanamthitta as announced in the original Budget Speech, 2021-22.

(q) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ാമീണ കളിളൾ നരിതി െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for rejuvenating rural play grounds as
announced in the original Budget Speech, 2021-22.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XVIII ൈവദസഹായരംഗം െപാജനാേരാഗം
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

2210 ൈവദസഹായരംഗം
െപാജനാേരാഗം
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

06 െപാജനാേരാഗം
PUBLIC HEALTH

101 േരാഗ തിേരാധം നിയണം
PREVENTION AND CONTROL OF DISEASES

12 േകാവിഡ് 19 പകർവാധി
നിയണം നിർവഹണം
Management and control of Covid 19 Pandemic

േവാ െചത് II-133 -- (+)15000000 (a)
Voted

11 നിനരായ േരാഗിക്
സാിക സഹായം/െപൻഷൻ
Financial Assistance /Pension to Patients in
indigent circumstances

(01) നിനരായ കാസ േരാഗിക്
സാിക സഹായം/െപൻഷൻ
Financial Assistance /Pension to Cancer
Patients

േവാ െചത് -- (+)650000 (b)
Voted

(02) നിനരായ യേരാഗിക്
സാിക സഹായം/െപൻഷൻ
Financial Assistance /Pension to TB Patients

േവാ െചത് -- (+)50000 (b)
Voted

(03) നിനരായ  േരാഗിക്
സാിക സഹായം/െപഷ
Financial Assistance /Pension to Leprosy
Patients

േവാ െചത് -- (+)20000 (b)
Voted

4210 ൈവദ സഹായരംഗം
െപാജനാേരാഗം സംബി
ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON MEDICAL AND PUBLIC
HEALTH

02 ാമ ആേരാഗ േസവന
RURAL HEALTH SERVICES

110 ആപികം ഡിെപസറികം
HOSPITALS AND DISPENSARIES
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XVIII ൈവദസഹായരംഗം െപാജനാേരാഗം
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

96 അേലാതി ആേരാഗ സൗകര
െമെ ലെമ്,
െകിട
ALLOPATHY-IMPROVEMENT OF HEALTH
FACILITIES- LAND ACQUISITION AND BUILDINGS

(01) മരാമ പണിക
WORKS

ചാ് െചത് II-154 -- (+)1 (c)
Charged

03 ൈവദശാം വിദഭാസം
പരിശീലനം, ഗേവഷണം
MEDICAL EDUCATION,TRAINING AND
RESEARCH

105 അേലാതി
ALLOPATHY

17 ഗവെ്  നിംഗ് േകാേളജ്,
പാരിി, െകാം
Government Nursing College, Parippaly, Kollam

*(01) മരാമ് പണികൾ
Works

േവാ െചത് (+)1 -- (d)
Voted

16 ഗവെ്  നിംഗ് േകാേളജ്,
മേരി
Government Nursing College, Manjeri.

*(01) മരാമ് പണികൾ
Works

േവാ െചത് (+)1 -- (e)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)2 (+)15720001

േവാ െചത്
Voted

(+)2 (+)15720000

ചാ് െചത്
Charged

-- (+)1
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a ) േകാവിഡ് വാിം അമായി ബെ മപകരണൾ വാതിമാവശമായ െചലവ് േനരിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to incur expenditure towards the purchase of COVID vaccine and other related equipments.

(b) ഷ്ഠ േരാഗികൾ/ കാൻസർ േരാഗികൾ/ യ േരാഗികൾ എിവർ് ധനസഹായം/ െപൻഷൻ നൽതിന് 8782 എ ഖ
സെപൻസ് ശീർഷകിൽ നിം വഹിി െചലവ് 2021-22 സാിക വർഷം തൽ 2210-06-101-11(01) (02) &
(03) എീ ശീർഷകളിൽ നിം േനരി് വഹിതിന് 'ന സർീസ് ' നടപടിമം പാലിതിം 09/04/2021 െല
സ.ഉ(സാധാ)നം.3411/2021/ധന നർ ഉരവ് കാരം അവദി അധിക ധനാമതി മീകരിതിമാണ് ഈ േഭദഗതി.
To  switch  over  the  expenditure  towards  the  disbursement  of  financial  assistance/pension  to  the  indigent
cancer/TB/Leprosy patients hitherto incurred from the suspense Major head of account 8782 to the head of account
2210-06-101-11 (01) (02) & (03) so as to incur expenditure directly from the new head of account with effect from the
financial  year 2021-22 onwards.  The alteration is  to satisfy 'New Service'  procedure thereof and to regularise the
additional expenditure authorised in GO(Rt) No.3411/2021/Fin dated 09/04/2021 for this purpose.

(c) 2021-22 സാിക വർഷെ േകാടതി േകകൾ തീർാതിനാവശമായ െചലവ് േനരിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to incur expenditure towards the settlement of court cases for the financial year 2021-22.

(d) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം െകാം ജിയിെല പാരിി െമഡിൽ േകാേളജിൽ ഒ
തിയ നിംഗ് േകാേളജ് ആരംഭിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടി മം പാലി് െചലവ് േനരിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' Procedure and to incur expenditure for starting a new nursing college in
Government Medical College, Parippally, Kollam as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(e) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം മേരി സർാർ െമഡിൽ േകാേളജിൽ ഒ തിയ നിംഗ്
േകാേളജ് ആരംഭിതിന് 'ന സർീസ്' നടപടി മം പാലി് െചലവ് േനരിതി േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for starting a new nursing college in
Government Medical College, Manjeri as announced in the original Budget Speech 2021-22.



15
2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXII നഗരവികസനം
URBAN DEVELOPMENT

2217 നഗരവികസനം
URBAN DEVELOPMENT

80 ജനറൽ
GENERAL

800 മ െചലകൾ
OTHER EXPENDITURE

76 അൻകാളി നഗര െതാഴിറ
പതി
AYYANKALI URBAN EMPLOYMENT GUARANTEE
SCHEME

േവാ െചത് II - 236 (+)1 -- (a)
Voted

4217 നഗരവികസനം സംബി
ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON URBAN DEVELOPMENT

60 മ നഗരവികസന പതിക
OTHER URBAN DEVELOPMENT SCHEMES

051 നിാണം
CONSTRUCTION

*93 ജന് ഒതിം ല
വായാമം െചതിം പാ്
േപാ െപായിടെട
നിാണം
Construction of common places like parks for
people to assemble and perform mild exercises

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

*92 രാജെ ആദെ ർ
ബാരിയർ ീ സംാനമായി േകരളെ
ഉയർതി പതി
Programme for uplifting Kerala as the first
complete Barrier Free State in the country

േവാ െചത് (+)1 -- (c)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)3 --

േവാ െചത്
Voted

(+)3 --
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXII നഗരവികസനം
URBAN DEVELOPMENT

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ അാളി നഗര െതാഴിറ് പതി് കീഴിൽ ഖാപി അാളി ഇേൺഷി്
സ്കീം നടിലാതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the Ayyankali Internship Scheme
under Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(b) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം െപാജനൾ് ഒതിം ല വായാമൾ
െചുതിം പാർ് േപാ െപാ ഇടൾ നിർിതി പതി സംബി െചലവ് വഹിതിന് 'ന
സർവീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the scheme for the construction of
common places like parks for people to assemble and perform mild exercises as announced in the original Budget Speech
2021-22.

(c) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം രാജെ ആദെ ർ ബാരിയർ ീ സംാനമായി
േകരളെ ഉയർതി പരിപാടിെട ഭാഗമായി സർാർ ാപനം െപാ ലം ഭിേശഷി
സൗദമാതി പതി നടിലാതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ്
ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the implementation of the project for
making Government institutions and public places accessible friendly to specially abled, as part of the programme for
uplifting Kerala as the first complete barrier free state in the country as announced in the original Budget Speech
2021-22.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXIV െതാഴിം െതാഴിലാളി േമം വാസി േമം
LABOUR,  LABOUR WELFARE AND WELFARE OF NON-RESIDENTS

2230 െതാഴിം െതാഴി സൗകരം
ൈനണ വികസനം
LABOUR, EMPLOYMENT AND SKILL
DEVELOPMENT

01 െതാഴി
LABOUR

800 മ് െചലക
OTHER EXPENDITURE

*87 അതിഥി -അതിഥി െതാഴിലാളികെട
രജിേഷ േവി േസാ്
െവയ (െമാെബ  ആ്)
ATHIDHI- Mobile app for the registeration of
Guest Workers

േവാ െചത് (+)1 -- (a)
Voted

*86 കർചാരി  പതി
Karmachari Project

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

*85 േവതന സംരണ സംവിധാനിെട
േവതനം  ൈകമാ ാപനളിെല
ജീവനാർ ആേരാഗ
ഇൻറൻസ് പതി
Health Insurance scheme for the  employees of
establishments who are transferring the salary
of employees through Wage Protection System

േവാ െചത് (+)1 -- (c)
Voted

02 െതാഴി സൗകര
EMPLOYMENT SERVICE

001 ഭരണം നടിം
DIRECTION AND ADMINISTRATION

*95 േദശീയ കരിയർ ോജിന് കീഴി
ഐടി അടിാന സൗകരൾ
,ഓഫീസ് സയം, െതാഴിൽ േമള
എിവ  സഹായം (െതാഴിൽ
എേചകൾ പരരം
ബിിതി മിഷൻ േമാഡ്
ോജ്) (100%  േകാവിത
പതി)
Assistance for IT infrastructure ,Refurbishing
the office complex and Job fair under National
Career Project (Mission mode project for
interlinking of Employment Exchanges)(100%
CSS)
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXIV െതാഴിം െതാഴിലാളി േമം വാസി േമം
LABOUR,  LABOUR WELFARE AND WELFARE OF NON-RESIDENTS

േവാ െചത് (+)64020 -- (d)
Voted

03 പരിശീലനം
TRAINING

001 ഭരണം നടിം
DIRECTION AND ADMINISTRATION

*90 സൽപ്-അഭിലാഷ ജിാ
പരിപാടി-വയനാട്
SANKALP -Aspirational District programme
-Wayanad

(01) സൽപ്(60 %  േക സഹായം  )
SANKALP (60% CSS)

േവാ െചത് (+)1 -- (e)
Voted

101 വാവസായിക പരിശീലന േക
INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTES

*52 േകരള ഇി് ഓഫ് േലബ
ആഡ് എംേളാെമറിെന (KILE)
േദശീയ തലി ഇി്
ആയി വികസിി
Development of Kerala Institute of Labour and
Employment (KILE) to a National Level Institute
(KILE Campus)

േവാ െചത് (+)1 -- (f)
Voted

*51 േകരള ഇി് ഓഫ് േലബ
ആഡ് എംേളാെമറിെ (KILE)
േകാഴിോട് ജിയി ാേദശിക
േകം
Regional Centre of Kerala Institute of Labour
and Employment (KILE) at Kozhikode

േവാ െചത് (+)1 -- (g)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)64026 --

േവാ െചത്
Voted

(+)64026 --
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) അതിഥി െതാഴിലാളികെട രജിേഷ േവി ഉപേഭാ സൗദ േസാ് െവയർ ആയ 'അതിഥി' െമാൈബൽ ആ്
പതിെട െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the implementation of user friendly
software 'ATHIDHI' mobile app for the registration of guest workers.

(b) കർചാരി പതിമായി ബെ െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the implementation of Karmachari
Project.

(c) േവതന സംരണ സംവിധാനിെട േവതനം ൈകമാ ാപനളിെല ജീവനാർ ആേരാഗ ഇൻറൻസ്
പതിെട െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the implementation of Health
Insurance scheme for the employees of establishments which are transferring the salary of employees through Wage
Protection System .

(d) 24/11/2020 െല ക് നം.  DGE-Z-13014/01/2016-IL-Pt  കാരം േദശീയ കരിയർ സർീസ് ോജിന് കീഴി
വിവരസാേതികവിദെട അടിാന സൗകരൾ, ഓഫീസ് സയിെ നവീകരണം, േജാബ് െഫയർ എിവ
സംഘടിിതിനായി േകസർാർ 6,40,20,000/- പ അവദിി്. േമൽ പതിമായി ബെ െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
As per letter No. DGE-Z-1314/01/2016-IL-Pt dated 24/11/2020, Government of  India has released an amount of  Rs.
6,40,20,000/- as assistance for IT Infrastructure, Refurbishing the office complex and job fair under the National Career
Service Project. The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the implementation
of the National Career Service Project.

(e) ൈനണ വികസന പരിപാടിയിെട അഭിലഷണീയ ജികെട പരിപാലനിനായി സ് പതിയിൻ കീഴിൽ 12/11/2018
െല നം.  SD-9/2018-1C  ക് കാരം േകസർാർ 10ലം പ അവദിി്. ത പതിെട െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
As per letter No. SD-9/2018-1C dated 12/11/2018, Government of India has released an amount of Rs. 10 lakh as financial
assistance for Maintaining Aspirational Districts through Skill Development Programme under SANKALP Project. The
alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the implementation of the SANKALP
Project.

(f) േകരള ഇൻി് ഓഫ് േലബർ ആൻഡ് എംോയ്െമ് (KILE) കാസ് േദശീയ തലി ഇൻിായി വികസിി
പതിെട െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the development of KILE campus to
a national level institute.

(g) േകരള ഇൻി് ഓഫ് േലബർ ആൻഡ് എംോയ്െമിെ  (KILE)  ഒ ാേദശിക േകം േകാഴിോട് ജിയിൽ
ആരംഭിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure to start a Regional Centre of KILE at
Kozhikode
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXVII സഹകരണം
CO-OPERATION

2425 സഹകരണം
CO-OPERATION

108 മ സഹകരണ സംഘ
സഹായധനം
ASSISTANCE TO OTHER CO-OPERATIVES

30 ക സഹകരണസംഘ്
ലവിത ഉൽൾ
നിിതിം ആനിക ളക
നിിതിം സഹായം.
ASSISTANCE TO SHELL CO-OPERATIVES TO
PRODUCE VALUE ADDED PRODUCTS AND TO
CONSTRUCT MODERN FURNACES

േവാ െചത് II-393 (+)1 -- (a)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)1 --

േവാ െചത്
Voted

(+)1 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ക സഹകരണസംഘൾ് േതക സാിക
സഹായം അവദിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing special financial assistance to
Shell Co-operatives as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXIX ഷി
AGRICULTURE

2401 ധാനവിളക
CROP HUSBANDRY

103 വിക
SEEDS

87 നാളിേകര വികസനം
COCONUT DEVELOPMENT

34 മ െചലക
Other Charges

േവാ െചത് II- 446 (+)1 -- (a)
Voted

108 നാണവിളകൾ
COMMERCIAL CROPS

*29 ഗിരി േകാഫി ാറ്
വിലെതിനായി
ഗിരി േസാൈസി
സഹായം
Assistance to Brahmagiri Society for the
Expansion of  Brahmagiri Coffee Plant.

േവാ െചത് -- (+)1 -- (b)
Voted

2435 മ കാഷിക പരിപാടിക
OTHER AGRICULTURAL PROGRAMMES

01 വിപണനം ണനിയണം
MARKETING AND QUALITY CONTROL

800 മ് ചിലകൾ
OTHER EXPENDITURE

94 ല വർനവ്
VALUE ADDITION

34 മ െചലക
Other Charges

േവാ െചത് II- 507 (+)1 -- (c)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)3 --

േവാ െചത്
Voted

(+)3 --
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം സർീസ് സഹകരണ ബാകെട ആഭിഖിൽ േനരിോ
ഷിാെട ഉടമതയിേലാ നാളിേകര ർ ാപിതിളള െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ് ' നടപടിമം
പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to provide fund for the establishment of coconut clusters either
directly under the aegis of service co-operative banks or under the ownership of farmers as announced in the original
Budget Speech 2021-22.

(b) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ഗിരി േകാഫി ാൻറ് വിലെതിന് ഗിരി
േസാൈസി് അടിയിര സഹായം നൽതിളള െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ്
ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to provide emergency assistance to Brahmagiri Society for the
expansion of Brahmagiri Coffee Plant as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(c) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം സർീസ് സഹകരണ ബാകെട ആഭിഖിൽ ോ്
േതാം േകാൾഡ് ം ൃംഖല ാപിതിളള െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ്
ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure to set up Cold Room Chain in Blocks under the aegis of Service
Cooperative Banks as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXX ഭം
FOOD

2408 ഭം, സംഭരണം, െവയ ഹൗസിങ്
FOOD, STORAGE AND WAREHOUSING

01 ഭം
FOOD

102 ഭ സസിഡിക
FOOD SUBSIDIES

99 േകരള േ് സിവി സൈസ്
േകാേറഷ ലിമിഡിേല്
മാ് ഇവഷ
വന ാ്
GRANT TO KERALA STATE CIVIL SUPPLIES
CORPORATION LIMITED FOR MARKET
INTERVENTION OPERATIONS.

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് III - 7 -- (+)10000000 (a)
Voted

3456 െപാ വിതരണം
CIVIL SUPPLIES

001 ഭരണം നടിം
DIRECTION AND ADMINISTRATION

*73 േഹാകൾ, പലചര കടകൾ,
ർ മാർകൾ എിവ്
ഔേദാഗിക േറിംഗ്
OFFICIAL RATING TO HOTELS, PROVISIONAL
STORES AND SUPER MARKETS.

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)1 (+)10000000

േവാ െചത്
Voted

(+)1 (+)10000000

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) സൗജന ഭ കി് വിതരണിനായി 23/05/2021 തീയതിയിെല സ.ഉ.(സാധാ)നം.4110/2021/ധന കാരം അവദി
അധിക െചലവ് മീകരിതിം ടർ െചലവ് വഹിതിം അേതാെടാം 31/03/2020 തീയതിയിെല
സ.ഉ.(സാധാ)നം.1223/2020/ആർ.ഡി, 12/11/2020 തീയതിയിെല സ.ഉ.(സാധാ)നം.3694/2020/ആർ.ഡി എീ ഉരകൾ
കാരം േകാവിഡ്-19 സമാശാസ ഭ കി് വിതരണിനായി അവദി അഡാൻസ് ക ഖമിെട രിതാശാസ
നിധിയിേല് റീ് െചുതിം േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to regularise the additional expenditure authorised in G.O.(Rt)No.4110/2021/Fin dated 23/05/2021 and to
meet the fresh requirement towards the distribution of free food kits and also to recoup the amount of advance sanctioned
as per the G.O.(Rt)No. 1223/2020/RD dated 31/03/2020 and G.O.(Rt)No. 3694/2020/RD dated 12/11/2020 from the Chief
Minister's Distress Relief Fund to distribute food kit to mitigate COVID-19.

(b) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം േഹാകൾ, പലചര കടകൾ, ർ മാർകൾ എിവ്
ഔേദാഗിക േറിംഗ് നതിേലാ സ്കീമിെ െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ്
ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing official rating to hotels,
provisional stores and super markets as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXI ഗസംരണം
ANIMAL HUSBANDRY

2403 ഗസംരണം
ANIMAL HUSBANDRY

108 കകാലികം േകാഴികം
ഇഷറസ്
INSURANCE OF LIVESTOCK AND POULTRY

*95 താറാവ് ഷിാർ് പകർവാധി
ഇൻഷറൻസ്
EPIDEMIC INSURANCE FOR DUCK FARMERS

േവാ െചത് (+)1 -- (a)
Voted

4403 ഗസംരണം സംബി
ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON ANIMAL HUSBANDRY

103 േകാഴിവള വികസനം
POULTRY DEVELOPMENT

*94 തിയ താറാവ് ഹാറിെട നിർാണം
SETTING UP OF NEW DUCK HATCHERY

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)2 --

േവാ െചത്
Voted

(+)2 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം താറാവ് ഷിാർ് പകർവാധി ഇൻഷറൻസ്
ഏർെതിേല െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing epidemic insurance for duck
farmers as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(b) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം തിയ താറാവ് ഹാറി ാപിതിേവി െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur the expenditure towards setting up of a new duck
hatchery as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXIII മബനം
FISHERIES

2405 മബനം
FISHERIES

101 ഉനാട മബനം
INLAND FISHERIES

*49 കായകെട  ചീകരണി
ജനകീയ കായി
Public Campaign for Cleaning Lakes.

േവാ െചത് (+)1 -- (a)
Voted

110 മവെട
യവകരണം നിലവാരം
െമെം
MECHANISATION AND IMPROVEMENT OF FISH
CRAFTS

*96 മെ എികളി നിം
േബാകെള െപോ
എികളാി മാതി
സസിഡി
Subsidy for converting boats with kerosene
engines to petrol engines

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

*95 െചകിട ഇേബാഡ് യവത
വ ഇന സസിഡി.
Fuel Subsidy to Small Scale Inboard
Mechanized Boats.

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (c)
Voted

120 മവിതരണ സഹകരണ സംഘ
FISHERIES CO-OPERATIVES

*97 ഓ ൈല വാപാരിന് ഈ-ഓോ
വാതിന് മെഫഡ് വഴി
അവദി വാക
സസിഡി
Subsidy for the loans sanctioned through
Matsyafed for the purchase of e-auto for online
trading

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (d)
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXIII മബനം
FISHERIES

Voted

*96 മൊഴിലാളിക് െതാഴി
ഉപകരണ വാതിന്
മെഫഡ് വഴി ന
വാക് ഉ സസിഡി.
Subsidy for the loans sanctioned by the
MATSYAFED to fishermen for buying fishing
equipment.

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (e)
Voted

800 മ െചലക
OTHER EXPENDITURE

*90 2018-19  പലിശ സസിഡി നിലവി
വതി പ് നകിയി
നിിയ ആികളായ വാകെട
പലിശം പിഴ പലിശം ഒഴിവാി
ഒവണ തീാ പതി
One Time Settlement Scheme for the
non-performing asset loans sanctioned before
the introduction of interest subsidy in 2018-19
after waiving the interest and penal interest

േവാ െചത് (+)1 -- (f)
Voted

4405 മസബനം സംബി
ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON FISHERIES

103 കട മസബനം
MARINE FISHERIES

93 മസെതാഴിലാളിക
അടിാന സൗകര വികസനം
മാനവേശഷി വികസനം
BASIC INFRASTRUCTURAL FACILITIES AND
HUMAN DEVELOPMENT OF FISHERFOLK

േവാ െചത് III-91 (+)1 -- (g)
Voted

*89 നർേഗഹം - കടൽീരിന് 50 മീർ
ളവിൽ താമസി
മൊഴിലാളികെട
നരധിവാസം
Punargeham - Rehabilitation of fishermen
residing within 50 meters from the sea coast

േവാ െചത് (+)1 -- (h)
Voted
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXIII മബനം
FISHERIES

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)8 --

േവാ െചത്
Voted

(+)8 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം കായകെട ചീകരണി ജനകീയ കായിൻ
നടതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for conducting public campaign for cleaning
lakes as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(b) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം േബാകളിെല മെ എികൾ മാി െപോൾ
എികളാതി സസിഡി സംബി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ്
ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing subsidy for converting boats
with kerosene engines into petrol engines as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(c) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം െചകിട ഇൻേബാർഡ് യവത വൾ് ഇന
സസിഡി അവദിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to provide subsidy on fuel for small-scale inboard mechanised
boats as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(d) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ഓൺൈലൻ വാപാരിന് ഈ-ഓോ വാതിന്
മെഫഡ് വഴി നൽ വാകൾ് സസിഡി അവദിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം
പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to provide subsidy for the loans sanctioned by MATSYAFED for
the purchase of e-auto for online trading as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(e) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം മൊഴിലാളികൾ് മബന ഉപകരണൾ
വാതിന് മെഫഡ് വഴി നൽ വാകൾ് സസിഡി അവദിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന
സർവീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to provide subsidy for the loans sanctioned by MATSYAFED to
fishermen for buying fishing equipment as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(f) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം 2018-19 ൽ പലിശ സസിഡി നിലവിൽ വതി ൻപ്
നൽകിയി നിിയ ആികളായ വാകെട പലിശം പിഴ പലിശം ഒഴിവാി ഒവണ തീർ് പതി
നടാതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to provide fund for the One Time Settlement Scheme for non-
performing asset loans sanctioned before the introduction of interest subsidy in 2018-19 after waiving the interest and
penal interest as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(g ) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം തിഭാതീരം പതിെട െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ്
' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the scheme 'Prathibhatheeram' as
announced in the original Budget Speech 2021-22.

(h) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം കടൽീര് നിം 50 മീർ പരിധിിൽ താമസി
മൊഴിലാളികെള നരധിവസിിതി നർേഗഹം പതി സംബി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് '
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the rehabilitation of fishermen
under the scheme 'Punargeham' as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXV പായ്
PANCHAYAT

2515 മ ാമവികസന പരിപാടിക
OTHER RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

101 പായീരാജ്
PANCHAYATI RAJ

*17 തേശ സയംഭരണ ാപനളിൽ
ഇേഡ് േലാൽ ഗേവർണൻസ്
മാേനെമൻറ് സിം
ാപിതിനാ േതക
ധനസഹായം
SPECIAL ASSISTANCE TO LSGIs FOR THE
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED LOCAL
GOVERNANCE MANAGEMENT SYSTEM

േവാ െചത് (+)1 -- (a)
Voted

4515 മ ാമവികസന പരിപാടിക
ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON OTHER RURAL
DEVELOPMENT PROGRAMMES

800 മ െചലക
OTHER EXPENDITURE

*91 ജനൾ്  ഒതിം ല
വായാമം െചതിം പാർ്
േപാ െപായിടെട നിർാണം
Construction of common places like parks for
people to assemble and perform mild exercises

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)2 --

േവാ െചത്
Voted

(+)2 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22 െല ആദ ബഡ്ജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ഇേഡ് േലാൽ ഗേവർണൻസ് മാേനെമൻറ് സിം
നടിലാതിന് തേശ സയം ഭരണ ാപനൾ് േതക ധനസഹായം അവദിതി െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing special assistance to Local Self
Government Institutions for the implementation of Integrated Local Governance Management System as announced in the
original Budget Speech 2021-22.

(b) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം െപാജനൾ് ഒതിം ല വായാമൾ
െചുതിം പാർ് േപാ െപാ ഇടൾ നിർിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ്' നടപടിമം
പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the construction of common places
like parks for people to assemble and perform mild exercises as announced in the original Budget Speech 2021-22.



32
2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXVI ാമ വികസനം
RURAL DEVELOPMENT

2515 മ ാമവികസന പരിപാടിക
OTHER RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

102 സാഹ വികസനം
COMMUNITY DEVELOPMENT

29 ംബീ-  നിലവി പരിപാടികൾ
KUDUMBASHREE - Ongoing Programmes

േവാ െചത് III - 171 (+)1 -- (a)
Voted

4515 മ ാമവികസന പരിപാടിക
ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON OTHER RURAL
DEVELOPMENT PROGRAMMES

102 സാഹ വികസനം
COMMUNITY DEVELOPMENT

*48 രാജെ ആദെ ർ
ബാരിയർ ീ സംാനമായി േകരളെ
ഉയർതി പതി
Programme for uplifting Kerala as the first
complete Barrier Free State in the country

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)2 --

േവാ െചത്
Voted

(+)2 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ംബീെട സംഘഷി കൾ് അവദി
കാർഷിക വാെട പലിശ സബ്സിഡി ഇനിെല സർാർ വിഹിതം സംബി െചലം വയനാട് കാിെട െവൻഡിംഗ്
െമഷീകം കിേയാകം ാപിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ
േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing Government share towards the
interest subsidy for the agricultural loans sanctioned for the Farm Collectives under Kudumbashree and also for starting
Wayanad Coffee vending machines and kiosks as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(b) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം രാജെ ആദെ ർ ബാരിയർ ീ സംാനമായി
േകരളെ ഉയർതി പരിപാടിെട ഭാഗമായി സർാർ ാപനം െപാ ലം ഭിേശഷി
സൗദമാതി പതി നടിലാതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ്' നടപടിമം പാലിതിനാണ്
ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the implementation of the project for
making Government institutions and public places accessible friendly to specially abled, as part of the programme for
uplifting Kerala as the first complete barrier free state in the country as announced in the original Budget Speech
2021-22.
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXVII വവസായ
INDUSTRIES

2851 ാമീണ െചകിട വവസായ
VILLAGE AND SMALL INDUSTRIES

102 െചകിട വവസായ
SMALL SCALE INDUSTRIES

27 ഉദമകർ വികസനപതികൾ
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
PROGRAMMES

(01) െക.ഐ.ഇ.ടി - വവസായ
വികസനിെല മികവിെ േകം
KIED AS CENTRE OF EXCELLENCE IN
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

േവാ െചത് III-184 (+)1 -- (a)
Voted

*15 നവസംരംഭകർ് വാ
നൽതിെട  െക.എസ്.ഐ.ഡിസി,
െക.എഫ്.സി, േകരളബാ്
എിവാ
നിെ 50% വെര
വഹിതി വിഹിതം
Assistance to compensate up to 50% of loss to
the loans sanctioned by KSIDC, KFC & Kerala
Bank to startups

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

*14 സംേയാജിത , െചകിട െതാഴി
സംരംഭ ോാഹന പതി.
Scheme for promoting Integrated Micro & Small
Job Entrepreneurship

(01) സസിഡി.
Subsidy

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (c)
Voted

*13 െവളിെ മികൾ
ോാഹനം
Incentive to coconut oil mills

േവാ െചത് (+)1 -- (d)
Voted
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXVII വവസായ
INDUSTRIES

*12 ാർ് അകൾ്
അേദശീയ
ലളിേല
േവശനപാത
International destination launchpads for
startups

േവാ െചത് (+)1 -- (e)
Voted

*11 ഏകീത സംവിധാനം വഴി 
വവസായൾ് നൽ
എോ്  ദി കൗർ േലാകെട
പലിശയിേ സബ്സിഡി
Subsidy for the loans provided across the
counter to micro enterprises through Unified
system

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (f)
Voted

*10 നാളിേകര ഉപ കനികെട
നവീകരണ പാേജിൻേമ പലിശ
സബ്സിഡി
Interest subsidy on the Revival Package on
Coconut Producer Companies

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (g)
Voted

106 കയ വവസായ
COIR INDUSTRIES

*21 കയർ മികളിേല
നിേപിന് നൽ സബ്സിഡി
Subsidy towards the investment in Coir Mills

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (h)
Voted

*20 െചകിട കയർ ഉപാദക ണികൾ
നവീകരിതി േതക
പതി
Special Scheme for the renovation of Small
Scale Coir Production Units

േവാ െചത് (+)1 -- (i)
Voted



36
2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXVII വവസായ
INDUSTRIES

2852 വവസായ
INDUSTRIES

07 വാാവിനിമയ ഇലോണിക്
വവസായ
TELE-COMMUNICATION AND ELECTRONIC
INDUSTRIES

202 ഇലോണി്
ELECTRONICS

*79 'വർ് നിയർ േഹാം', 'വർ് ം
േഹാം' എിവാ ഡിജിൽ
ാ്േഫാം
Digital Platform for Work near home and Work
from home.

(01) ഡിജിൽ ാ്േഫാമിൽ നി്
െതരെെ
ജീവനാർ് നൽ
വാകളിേൽ െക.എസ്.എഫ്.ഇ,
െക.എഫ്.സി, േകരളാ ബാ്
എിവാ നം
നികൽ
Compensating the losses of loans sanctioned
by KSFE, KFC & Kerala Bank to the candidates
selected from the Digital Platform

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (j)
Voted

(02) ോവിഡ് ഫിെല
െതാഴിദാതാവിൻെറ വിഹിതം
നൽകാ സാിക സഹായം
Assistance towards the Employer's contribution
to the Provident Fund.

േവാ െചത് (+)1 -- (k)
Voted

(03) ഡിജിൽ ാ്േഫാമിൽ നിം
െതെരെെ
ജീവനാർ ആേരാഗ
ഇഷറസ്
Health Insurance for candidates selected from
the Digital Platform

േവാ െചത് (+)1 -- (l)
Voted

*78 എാ ംബ
ലാോ് വിതരണം.
Distribution of Laptops to households.
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXVII വവസായ
INDUSTRIES

(01) മൊഴിലാളി,
പികജാതി/പിക വർഗ, അോദയ,
ദാരിേരഖ് താെഴ മ
വിഭാഗ എിവയിെ
ിക സസിഡി
Subsidy to children hailing from fisher folk,
scheduled castes/tribes, Antyodaya households
and other BPL sections

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (m)
Voted

(02) ലാോപ് വിതരണി
െക.എസ്.എഫ് ഇെട ൈമോ ചിി
ഫി പലിശയിളവ്
Interest subvention on KSFE Micro chit Fund for
laptop distribution.

33 സസിഡിക
Subsidies

േവാ െചത് (+)1 -- (n)
Voted

08 ഉപേഭാ വവസായ
CONSUMER INDUSTRIES

600 മവ
OTHERS

*76 കവി െതാഴിലാളികൾ്
ാവിി ടിിക വിതരണം
െചതി ധനസഹായം
Assistance for disbursing gratuity arrears to
cashew workers

േവാ െചത് (+)1 -- (o)
Voted

2885 ധാ വവസായ ഉെെട
വവസായ് മ െചലക
OTHER OUTLAYS ON INDUSTRIES AND
MINERALS

60 മവ
OTHERS

190 െപാേമഖലം മ
ാപന ധനസഹായം
ASSISTANCE TO PUBLIC SECTOR AND OTHER
UNDERTAKINGS
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXVII വവസായ
INDUSTRIES

91 െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.-െട കീഴി
വവസായ വികസന
വന നിേപം
INVESTMENT IN INDUSTRIAL PROMOTION
ACTIVITIES UNDER KSIDC

േവാ െചത് III-208 (+)1 -- (p)
Voted

4851 ാമെചകിട വവസായ
ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON VILLAGE AND SMALL
INDUSTRIES

106 കയ വവസായ
COIR INDUSTRIES

*75 പിറം വികസന േകിൽ
കയർ ർ ാപിൽ
Establishment of Coir Cluster at Pallippuram
Growth Centre

േവാ െചത് (+)1 -- (q)
Voted

*74 കണിളരയിൽ വാവസായിക
അടിാനിൽ കയർ
ൈബൻഡർെല് േബാർഡ്
ഉാദിി ഫാറി
ാപിൽ
Establishing a factory for the commercial
production of Coir Binder-less Board at
Kanichukulangara

േവാ െചത് (+)1 -- (r)
Voted

*73 യവത സഹകരണ കയ
ഉപ ഫാറികൾ ാപിൽ
Setting up of mechanised co-operative coir
production factories

േവാ െചത് (+)1 -- (s)
Voted

4859 െടലികണിേഷ
ഇലോണി്
വവസായ ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON TELECOMMUNICATION
AND ELECTRONIC INDUSTRIES

02 ഇലോണി്
ELECTRONICS

004 ഗേവഷണം വികസനം
RESEARCH AND DEVELOPMENT
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXVII വവസായ
INDUSTRIES

*92 സാേതിക ഉപ
േകരള ഫ് (ാർ് അ്)
വിലീകരണം
Kerala Fund for Technology Products - Startups
- Expansion

േവാ െചത് (+)1 -- (t)
Voted

4885 വവസായം ധാ
വവസായ
ലധനെലക
OTHER CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIES AND
MINERALS

01 വവസായ ധനകാര ാപനളിെല
നിേപ
INVESTMENTS IN INDUSTRIAL FINANCIAL
INSTITUTIONS

200 മ് തടക
OTHER INVESTMENTS

*93 േകരളബാ്, െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി,
െക.എഫ്.സി, െക.എസ്.എഫ്.ഇ എിവ
സംമായി നവസംരംഭക്
േവി പീകരി െവ
കാിൽ ഫിേല
സർാർ വിഹിതം
Government contribution towards the Venture
Capital Fund for startups created by Kerala
Bank, KSIDC, KFC & KSFE.

േവാ െചത് (+)1 -- (u)
Voted

6885 വവസായം
ധാവവസായ മ
വാക
OTHER LOANS TO INDUSTRIES AND MINERALS.

60 മവ
OTHERS

190 െപാേമഖലം മ
ാപന വാക
LOANS TO PUBLIC SECTOR AND OTHER
UNDERTAKINGS

99 േകരള ഇഡിയ
ഇാച ഡവല്െമ്
േകാേറഷ വാക
LOANS TO KERALA INDUSTRIAL
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
CORPORATION
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MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XXXVII വവസായ
INDUSTRIES

(01) േകരള ഇഡിയ
ഇാച ഡവലെമ്
േകാേറഷ വാക
സംാന പതിക
LOANS TO KERALA INDUSTRIAL
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
CORPORATION -State Plan-General

േവാ െചത് III-246 (+)1 -- (v)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)22 --

േവാ െചത്
Voted

(+)22 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം േകരള സംരംഭക വികസന േകിെ വിലീകരണി
െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the expansion of the 'Kerala
Institute of Entrepreneurship Development' as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(b) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം നവസംരംഭകർ് വാ നൽതിെട െക.എസ്.ഐ.ഡിസി,
െക.എഫ്.സി, േകരളബാ് എിവാ നിെ 50% വെര സർാർ നൽതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന
സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing assistance to compensate up to
50% of loss to the loans sanctioned by KSIDC, KFC, and Kerala Bank to startups as announced in the original Budget
Speech 2021-22

(c) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം 'സംേയാജിത , െചകിട െതാഴിൽ സംരംഭ ോാഹന
പതി'െട കീഴിൽ നൽ േലാകൾ് പലിശ സസിഡി നൽതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് '
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing interest subsidy to the loans
sanctioned under the Scheme for promoting Integrated Micro &Small Job Entrepreneurship as announced in the original
Budget Speech 2021-22.

(d) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം െവളിെ മികൾം മം വവസായ വിൽ നി്
ോാഹനം നൽതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
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The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure on providing attractive incentives from the
Industrial Department to coconut oil mills as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(e) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ാർ് അകൾായി 10 ഇർനാഷണൽ െഡിേനഷൻ
േലാ് പാകൾ ാപിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for establishing 10 International Destination
Launchpads for Startups as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(f) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ഏകീത സംവിധാനം വഴി  വവസായൾ് നൽ
എോ് ദി കൗർ േലാകെട പലിശയിേ സബ്സിഡി നതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് '
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure on providing interest subsidy of loans
provided across the counter to micro-enterprises through Unified system as announced in the original Budget Speech
2021-22.

(g) 29.02.2020 തീയതിയിെല സ.ഉ. (ൈക) നം.26/2020/ധന ഉരവ് കാരം നിലവിൽ വ നാളിേകര ഉപ കനികെട
നവീകരണ പാേജിൻേമ പലിശ സബ്സിഡി നൽതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം
പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the interest subsidy on the revival
package for coconut producer companies as sanctioned in G.O (Ms) No. 26/2020/Fin dated 29.02.2020.

(h) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം കയർ മികളിെല നിേപിന് സബ്സിഡി നൽതി
െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing subsidy towards the investment
in Coir Mills as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(i) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി െചകിട ഉാദന ണികെട നാരണി േതക
ീമി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is  to  satisfy  'New Service'  procedure and to incur expenditure towards the special  scheme for  the
renovation of Small Scale Production Units as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(j) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ഡിജിൽ ാ്േഫാമിൽ നി് കനികൾ െതരെ
ജീവനാർ് നൽ വാകളിേൽ െക.എസ്.എഫ്.ഇ, െക.എഫ്.സി, േകരളാ ബാ് എിവാ നം
നികതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure to compensate the losses on the loans
sanctioned by KSFE, KFC and Kerala Bank for the purchase of computers and other peripherals to the candidates
selected by companies from the Digital Platform as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(k) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ഡിജിൽ ാ്േഫാമിൽ നി് കനികൾ െതരെ
ജീവനാെട ോവിഡ് ഫിേല െതാഴിടമെട വിഹിതം നൽകാ െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് '
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing Employer's Contribution to the
Provident Fund in respect of the employees selected by companies from the Digital Platform as announced in the original
Budget Speech 2021-22.

(l) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം ഡിജിൽ ാ്േഫാമിൽ നി് കനികളിേല്
െതെരെെ ഉേദാഗാർികൾ് ആേരാഗ ഇൻഷറൻസ് നൽതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് '
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is  to  satisfy  'New Service'  procedure and to  incur expenditure to  provide health insurance for  the
candidates selected by companies from the Digital Platform as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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(m) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം മൊഴിലാളി, പികജാതി/പിക വർഗ, അോദയ,
ദാരിേരഖ് താെഴ മ വിഭാഗൾ എിവയിൽെപ ികൾ് ലാോ് വിതരണം െചുതിന് സസിഡി
അവദിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for providing subsidy for laptop distribution
to the children hailing from fisherfolk,  Scheduled Castes/Tribes,  Antyodaya households  and other  BPL sections  as
announced in the original Budget Speech 2021-22.

(n) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം സംാനെ എാ വീകളിം ലാോകൾ എിക
എ ലോെട െക.എസ്.എഫ്.ഇ. നട ൈമോ ചിി ഫിന് പലിശ സബ്സിഡി നൽതി െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the interest subvention on KSFE
Microchit Fund for laptop distribution to every household of the State as announced in the original Budget Speech
2021-22.

(o) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം കവി െതാഴിലാളികൾ് ാവിി ടിിക വിതരണം
െചുതി ധനസഹായം നൽതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ
േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure on providing assistance for disbursing
gratuity arrears to cashew workers as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(p) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം േകരളാ േ് ഇൻഡിയൽ െഡവലെമ് േകാർപേറഷെ
ഇൊേവഷൻ ആിലേറഷൻ ീമിെ ഭാഗമായി ാർകൾ് ഒ മാർഗ നിർേദശക അടിറ ിതി െചലവ്
വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure to establish a mentoring platform for start-
ups as part of the Innovation Acceleration Scheme of the Kerala State Industrial Development Corporation (KSIDC) as
announced in the original Budget Speech 2021-22.

(q) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം പിറം വികസന േകിൽ സമ കയർ ർ
ാപിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure to set up an extensive coir cluster at
Pallippuram Growth Centre as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(r) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം വാവസായിക അടിാനിൽ കയർ ൈബൻഡർെല്
േബാർഡ് ഉാദിിതി ഒ ഫാറി കണിളരയിൽ ാപിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് '
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure to set up a factory at Kanichukulangara for
the commercial production of coir binder-less board as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(s) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം പ് യവത സഹകരണ കയർ ഉാദന ഫാറികൾ
ാപിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure to set up ten mechanised co-operative coir
production factories as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(t) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം േകരളാ ാർ് മിഷ കീഴി േകരള ഫ് േഫാർ
െടക്േനാളജി - ാർ് അ് വിലീകരണി േവി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം
പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The  alteration  is  to  satisfy  'New Service'  procedure  and  to  incur  expenditure  for  expanding  the  Kerala  fund  for
Technology Products implemented by the Kerala Start-up Mission as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(u) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം േകരളബാ്, െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി, െക.എഫ്.സി,
െക.എസ്.എഫ്.ഇ എിവ സംമായി നവസംരംഭകർ് േവി പീകരി െവർ കാിൽ ഫിേല് സർാർ
വിഹിതം നൽതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.



43
2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to provide Government contribution towards the Venture Capital
Fund for startups created jointly by Kerala Bank, KSIDC, KFC & KSFE as announced in the original Budget Speech
2021-22.

(v) 2021-22െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം െകാി െപോെകമിൽ പാർിൽ വൻേതാതിൽ
ഔഷേധാപാദനം നടാൻ േശഷി ഫാർമ പാർ് നിർിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് '
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for establishing a Pharma Park in the Kochi
Petro Chemical Park to produce drugs in bulk as announced in the original Budget Speech 2021-22.



44
2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XLI ഗതാഗതം
TRANSPORT

5075 മ ഗതാഗത സർീകൾ
ലധനെലവ്
CAPITAL OUTLAY ON OTHER TRANSPORT
SERVICES

60 മവ
OTHERS

800 മ െചലക
OTHER EXPENDITURE

*58 മാഹി ത വളപണം വെര
െവ് േകാ് കനാകെടം
ഫീഡ കനാകെടം
െമെ
Widening Activities of West Coast Canal
Networks and Feeder Canals Between Mahi and
Valapattanam

േവാ െചത് (+)1 -- (a)
Voted

7055 േറാഡ് ഗതാഗതി വാക
LOANS FOR ROAD TRANSPORT

190 െപാേമഖലം മ
ാപന വാക
LOANS TO PUBLIC SECTOR AND OTHER
UNDERTAKINGS

*93 െക.എസ്.ആർ.ി.സി സിഫ്്
പതിാ വായ്പകൾ
Loans to KSRTC - SWIFT

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)2 --

േവാ െചത്
Voted

(+)2 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note
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(a) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം മാഹി തൽ വളപണം വെര െവ് േകാ് കനാകെടം
ഫീഡർ കനാകെടം െമെൽ എ പതി നടിലാതി െചലവ് വഹിതിന് "ന സർവീസ്"
നടപടിമം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy "New Service" procedure and to incur expenditure towards widening activities of West Coast
canal networks and feeder canals between Mahi and Valapattanam, as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(b) െക.എസ്.ആർ.ി.സി സിഫ്് പതി നടിലാതി ാരംഭ െചലകൾ വഹിതിന് "ന സർവീസ്" നടപടിമം
പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി .
The alteration is to satisfy "New Service" procedure and to incur expenditure for meeting the initial expenses of KSRTC-
SWIFT.
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2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XLII വിേനാദസാരം
TOURISM

3452 വിേനാദസാരം
TOURISM

80 ജനറ
GENERAL

800 മ െചലക
OTHER EXEPNDITURE

*18 െഹറിേജ് റിസം പതികെട
ഭാഗമായി പഠന കെള
ോഹിി.
PROMOTING STUDY TOURS AS PART OF
HERITAGE TOURISM PROJECTS

േവാ െചത് (+)1 -- (a)
Voted

*17 േകരള വിേനാദസാര െതാഴിലാളി
േമനിധി േബാഡ്
KERALA TOURISM WORKERS WELFARE FUND
BOARD

േവാ െചത് (+)1 -- (b)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

(+)2 --

േവാ െചത്
Voted

(+)2 --

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി കാരം െഹറിേജ് റിസം പതിെട ഭാഗമായി പഠന കൾ
ോാഹിിതി െചലവ് വഹിതിന് ‘ന സർീസ് ’ നടപടി മം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure for promoting study tours as part of Heritage
Tourism Projects as announced in the original Budget Speech 2021-22 .

(b) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി േകരള വിേനാദസാര െതാഴിലാളി േമനിധി േബാർഡ്
ാപിതി െചലവ് വഹിതിന് ‘ന സർീസ് ’ നടപടി മം പാലിതിനാണ് േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the establishment of Kerala Tourism
Workers Welfare Fund Board as announced in the original Budget Speech 2021-22.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

ധനാഭർനെട നർ,കണിനം

Demand number and Head of Account

2021-22 െല
ധനാഭർനെടം വിശദമായ

ബജ്  എസ്ിേമിെം
േപജ്

സംബി ചന

േഭദഗതി
Alterations

(+) for increase
(-) for decrease

Reference to page in the
Demands for Grants and
Detailed Budget Estimate

2021-22

ാൻ
 Plan

   േനാൺ ാൻ
   Non-Plan

പ ആയിരിൽ
Rs. in Thousands

(1) (2) (3) (4) (5)

XLVI സാഹ രിതതം േമം
SOCIAL SECURITY AND WELFARE

2235 സാഹ രിതതം േമം
SOCIAL SECURITY AND WELFARE

02 സാഹേമം
SOCIAL WELFARE

101 വികലാംഗെട േമം
WELFARE OF HANDICAPPED.

*55 അനാമയം സമ ഇൻഷറൻസ്
ോാം
Anamayam samagra Insurance Programme for
Disabled persons

േവാ െചത് -- (+)1 (a)
Voted

102 ശിേമം
CHILD WELFARE

*23 േകാവിഡ് - 19 മഹാമാരി ലം
അനാഥരാകെ ിക
ധനസഹായം
Special package to assist children orphaned by
Covid-19 pandemic.

േവാ െചത് -- (+)1 (b)
Voted

ആെക(െമാം)
Total(Gross)

-- (+)2

േവാ െചത്
Voted

-- (+)2

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22 െല ആദ ബജ് സംഗിൽ ഖാപി ഭിേശഷിാർ് േവി അനാമയം സമ ഇൻഷറൻസ്
പരിപാടിെട െചലവ് വഹിതിന് 'ന സർവീസ് ' നടപടി മം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the implementation of Anamayam
Samagra Insurance Programme for Disabled persons as announced in the original Budget Speech 2021-22.

(b) േകാവിഡ് - 19 മഹാമാരിലം അനാഥരാകെ ികൾ് ധനസഹായം അവദിതി െചലവ് വഹിതിന് 'ന
സർവീസ് ' നടപടി മം പാലിതിനാണ് ഈ േഭദഗതി.
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2021-22 െല ആദ ബജ് എിേമി  േഭദഗതി പിക

MEMORANDUM OF ALTERATION TO THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES 2021-22

* തിയ കണിനം
* New Head of Account

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

The alteration is to satisfy 'New Service' procedure and to incur expenditure towards the Special package to assist
children orphaned by Covid-19 pandemic.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
എ. നിതി വരവിന
A.  TAX REVENUE
(എ) ചര് േസവന നിതിക
(a)  Goods and Services Tax

0005 േക ചര് േസവന നിതി (CGST)
Central Goods and Services Tax (CGST)

1 00-901 സംാന് ഏിെകാി തനി വരകെട
വിഹിതം
Share of net proceeds assigned to States

1 (-)6194807(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല  േക  ബജ്  കാരം  സംാനിന്  ലഭിേ  നിതി  വിഹിതം  2021-22െല  ആദ  ബജ്  എിേമകളി  വിഭാവനം
െചിളളതിേനാ റവാണ്. സംാനളള േക നിതി വിഹിതിെ എിേമക 2021-22െല േക ബജിേലതിന് സമാനമാാ
േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.
State's share of Central Taxes as envisaged in the Central Government Budget 2021-22 is less than that included in the Original
Budget Estimates 2021-22.  The alteration is to modify the estimates of share of Central Taxes on par with the estimates in the
Central Government Budget 2021-22.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
(ബി) വരവ്  െചലവിേമ നിതിക
(b)  Taxes on income and Expenditure

0020 േകാേറഷ നിതി
Corporation Tax

2 00-901 സംാന് ഏിെകാി തനി വരകെട
വിഹിതം
Share of Net Proceeds assigned to States.

5 (-)19815913(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല  േക  ബജ്  കാരം  സംാനിന്  ലഭിേ  നിതി  വിഹിതം  2021-22െല  ആദ  ബജ്  എിേമകളി  വിഭാവനം
െചിളളതിേനാ റവാണ്. സംാനളള േക നിതി വിഹിതിെ എിേമക 2021-22െല േക ബജിേലതിന് സമാനമാാ
േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.
State's share of Central Taxes as envisaged in the Central Government Budget 2021-22 is less than that included in the Original
Budget Estimates 2021-22. The alteration is to modify the estimates of share of Central Taxes on par with the estimates in the
Central Government Budget 2021-22.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
0021 േകാേറഷ നിതി ഒഴി ആദായനിതിക

Taxes on Income other than Corporation Tax
3 00-901 സംാന് ഏിെകാി തനിവരകെട

വിഹിതം
Share of net proceeds assigned to States

6 (-)6925869(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല  േക  ബജ്  കാരം  സംാനിന്  ലഭിേ  നിതി  വിഹിതം  2021-22െല  ആദ  ബജ്  എിേമകളി  വിഭാവനം
െചിളളതിേനാ റവാണ്. സംാനളള േക നിതി വിഹിതിെ എിേമക 2021-22െല േക ബജിേലതിന് സമാനമാാ
േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.
State's share of Central Taxes as envisaged in the Central Government Budget 2021-22 is less than that included in the Original
Budget Estimates 2021-22. The alteration is to modify the estimates of share of Central Taxes on par with the estimates in the
Central Government Budget 2021-22.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
(സി) വവകകം ലധനം സംബി ഇടപാകളിേ
നിതിക
(c)  Taxes on property and capital transactions

0030 ം രജിേഷ ഫീം
Stamps and Registration Fees

02  - േകാടതി സംബിതാത്
Stamps -Non- judicial

102 വിന
Sale of stamps

4 99 െമാം വരവ്
Gross Receipts

11 (-)1500000(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) േകാവിഡ്-19  വാപനിെ പാലി നിതി വമാനി തീി റവാണ് േഭദഗതി് കാരണം.
Alteration is due to the decrease in revenue receipts anticipated in the wake of spread over of Covid-19.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
0032 സ് നിതി

Taxes on Wealth
5 00-901 സംാന് ഏിെകാി തനിവരകെട

വിഹിതം
Share of net proceeds assigned to States.

14 (-)4156(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല  േക  ബജ്  കാരം  സംാനിന്  ലഭിേ  നിതി  വിഹിതം  2021-22െല  ആദ  ബജ്  എിേമകളി  വിഭാവനം
െചിളളതിേനാ  റവാണ്.  സംാന  ളള  േക  നിതി  വിഹിതിെ  എിേമക  2021-22െല  േക  ബജിേലതിന്
സമാനമാാ േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.
State's share of Central Taxes as envisaged in the Central Government Budget 2021-22 is less than that included in the Original
Budget Estimates 2021-22. The alteration is to modify the estimates of share of Central Taxes on par with the estimates in the
Central Government Budget 2021-22.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
(ഡി )ചര്  േസവന നിതി ഒഴിെക യവേളം
േസവനേളം സംബി നിതികൾ
(d) Taxes on commodities and services other than Goods and Services
Tax

0037 ം
Customs

6 00-901 സംാന് ഏിെകാി തനിവരകെട
വിഹിതം
Share of net proceeds assigned to States.

16 (-)2888849(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല  േക  ബജ്  കാരം  സംാനിന്  ലഭിേ  നിതി  വിഹിതം  2021-22െല  ആദ  ബജ്  എിേമകളി  വിഭാവനം
െചിളളതിേനാ  റവാണ്.  സംാന  ളള  േക  നിതി  വിഹിതിെ  എിേമക  2021-22െല  േക  ബജിേലതിന്
സമാനമാാ േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.
State's share of Central Taxes as envisaged in the Central Government Budget 2021-22 is less than that included in the Original
Budget Estimates 2021-22. The alteration is to modify the estimates of share of Central Taxes on par with the estimates in the
Central Government Budget 2021-22.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
0038 േക എൈസസ് തീവക

Union Excise duties
7 00-901 സംാന് ഏിെകാി തനിവരകെട

വിഹിതം
Share of net proceeds assigned to States.

17 (-)3642105(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല  േക  ബജ്  കാരം  സംാനിന്  ലഭിേ  നിതി  വിഹിതം  2021-22െല  ആദ  ബജ്  എിേമകളി  വിഭാവനം
െചിളളതിേനാ  റവാണ്.  സംാന  ളള  േക  നിതി  വിഹിതിെ  എിേമക  2021-22െല  േക  ബജിേലതിന്
സമാനമാാ േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.
State's share of Central Taxes as envisaged in the Central Government Budget 2021-22 is less than that included in the Original
Budget Estimates 2021-22. The alteration is to modify the estimates of share of Central Taxes on par with the estimates in the
Central Government Budget 2021-22.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
0039 സംാന എൈസസ്

State Excise
00-105 വിേദശ മദം ചാരായം

Foreign liquors and spirits
8 97 ഇഡയി ഉാിയ വീകേടം ചാരായേടം

േമ തീവ
Duty on wines and spirits manufactured in India

18 (-)1000000(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) േകാവിഡ്-19  വാപനിെ പാലി നിതി വമാനി തീി റവാണ് േഭദഗതി് കാരണം.
Alteration is due to the decrease in revenue receipts anticipated in the wake of spread over of Covid-19.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
0040 വിന നിതി

Tax on Sales,Trade etc
00-102 സംാന വിന നിതി ആ്

Receipts Under State Sales Tax Act
9 99 നിതി പിരിക

Tax Collections
20 (-)9373530(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) േകാവിഡ്-19  വാപനിെ പാലി നിതി വമാനി തീി റവാണ് േഭദഗതി് കാരണം.
Alteration is due to the decrease in revenue receipts anticipated in the wake of spread over of Covid-19.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
0041 വാഹന നിതിക

Taxes on vehicles
00-102 സംാന േമാോ വാഹനനിതി ആ് കാര വരക

Receipts under the State Motor Vehicles Taxation Act

10 98 സകാര വാഹന
Non-transport vehicles

23 (-)1000000(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) േകാവിഡ്-19  വാപനിെ പാലി നിതി വമാനി തീി റവാണ് േഭദഗതി് കാരണം.
Alteration is due to the decrease in revenue receipts anticipated in the wake of spread over of Covid-19.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
0044 േസവന നിതി

Service Tax
11 00-901 സംാന് ഏിെകാി തനിവരകെട

വിഹിതം
Share of net proceeds assigned to States

26 (-)10500(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22െല  േക  ബജ്  കാരം  സംാനിന്  ലഭിേ  നിതി  വിഹിതം  2021-22െല  ആദ  ബജ്  എിേമകളി  വിഭാവനം
െചിളളതിേനാ  റവാണ്.  സംാന  ളള  േക  നിതി  വിഹിതിെ  എിേമക  2021-22െല  േക  ബജിേലതിന്
സമാനമാാ േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.
State's share of Central Taxes as envisaged in the Central Government Budget 2021-22 is less than that included in the Original
Budget Estimates 2021-22. The alteration is to modify the estimates of share of Central Taxes on par with the estimates in the
Central Government Budget 2021-22.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
ബി. നിതിേയതര  വരവിന
B.   NON-TAX REVENUE
(i) െപാ സർീക
(i)  General services

0075 പലവക െപാ സർീക
Miscellaneous General Services

00-103 സംാന ഭാഗറി
State Lotteries

12 99 ഭാഗറി വിപനയി നി വമാനം
Sales  proceeds of Lottery tickets

58 (-)5000000(a)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) മഹാമാരിയായ േകാവിഡ് 19 വാപനിെ പാലി േലാറി  വിനയി തിി റവാണ് േഭദഗതി് കാരണം.
The alteration is due to the anticipated decrease in sale proceeds of Lotteries in the wake of  COVID 19 pandemic.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

മ
നർ

Sl. No.

ഇനം

Item

കണിനം

Head of Account

2021-22 -െല റവന സംബി
വിശദമായ ബജ് എിേമിെ

േപജ് സംബി ചന
Reference to Page in the Detailed

Budget Estimates of Revenue
Heads 2021-22

േഭദഗതി
 Alterations(+)(-)

(പ ആയിരിൽ)
(Rs. in Thousands)

(1) (2) (3) (4) (5)
സി. സഹായം സംഭാവനകം
C.  GRANTS - IN - AID  AND CONTRIBUTIONS

1601 േകസാരി നി ധനസഹായം
Grants-in-aid from Central Government

07 ധനകാര കീഷൻ സഹായൾ
Finance Commission Grants

101 േപാ് െഡവലഷൻ റവന െഡഫിസി് ാ്
Post Devolution Revenue Deficit Grant

13 99 േപാ് െഡവലഷൻ റവന െഡഫിസി് ാ്
Post Devolution Revenue Deficit Grant

201 (+)83987500(a)

102 ാമളിെല തേശ സയംഭരണ ാപനൾ ാ്
Grants for Rural Local Bodies

14 99 ാമളിെല തേശ സയംഭരണ ാപനൾ ാ്-
േബസിക് ാ്
Grants for Rural Local Bodies - Basic Grant

201 (-)4250000(b)

103 പണളിെല തേശ സയംഭരണ ാപനൾ ാ്
Grants for Urban Local Bodies

15 99 പണളിെല തേശ സയംഭരണ ാപനൾ
ാ്-േബസിക് ാ്
Grants for Urban Local Bodies - Basic Grant

201 (-)1920000(c)

800 മിന
Others

16 *99 തേശ സയംഭരണ ാപന വഴി ന ആേരാഗ
വന േവി ാക
Grants for Health to be channelised through local bodies

(+)5590000(d)

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(a) 2021-22  സാിക വഷെ സംാനിെ   േപാ്  െഡവലഷ റവന െഡഫിസി്  ാറ്   19891  േകാടി  പയാെണ  പതിനാം
ധനകാര കീഷ ശിപാശ േക സാ   അംഗീകരിി് . സംാനിെ േപാ് െഡവലഷ റവന െഡഫിസി് ാിെ എിേമക
പതിനാം ധനകാര കീഷെ ശിപാശകേടതിന് സമാനമാാ  േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.

The Union Government have accepted the recommendation of the 15th Finance Commission to provide Post Devolution Revenue
Deficit Grant amounting to Rs.19891 crore to the State of Kerala for the financial year 2021-22.  The alteration is to modify the
estimates of Post Devolution Revenue Deficit Grant on par with the recommendation of the 15th Finance Commission.
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അബം  I
Annexure I

2021-22-െല റവന സംബി ആദ ബജ് എിേമി േഭദഗതി പിക
Memorandum of Alterations to the Original Budget Estimates of Revenue 2021-22

വിശദീകരണ റി്
Explanatory Note

(b) 2021  -22  സാിക  വർഷെ  സംാനിെ  ാമളിെല  തേശ  സയംഭരണ  ാപനൾ  ാ്  1203  േകാടി  പയാെണ
പതിനാം ധനകാര കീഷൻ ശിപാർശ  േക സർാർ അംഗീകരിി്. സംാനിെ ാമളിെല തേശ സയംഭരണ ാപനൾ
ാിെ എിേമകൾ പതിനാം ധനകാര കീഷൻ ശിപാർശകേടതിന് സമാനമാാൻ േവിയാ ഈ േഭദഗതി

The Union Government have accepted the recommendation of  the 15th Finance Commission to  provide Grants  for  Rural  Local
Bodies amounting to Rs.1203 crore to the State of Kerala for the financial year 2021-22.  The alteration is to modify the estimates
of Grants for Rural Local Bodies on par with the recommendation of the 15th Finance Commission.

(c) 2021-22  സാിക  വഷെ  സംാനിെ  പണളിെല  തേശ  സയംഭരണ  ാപന  ാ്   592  േകാടി  പയാെണ
പതിനാം ധനകാര  കീഷ ശിപാശ േക സാ അംഗീകരിി്.  സംാനിെ പണളിെല തേശ സയംഭരണ ാപ
ാിെ എിേമക പതിനാം ധനകാര കീഷെ ശിപാശകെടതി സമാനമാാ േവിയാണ് ഈ േഭദഗതി.

The Union Government have accepted the recommendation of the 15th Finance Commission to provide Grants for Urban  Local
Bodies amounting to Rs.592 crore to the State of Kerala for the financial year 2021-22.  The alteration is to modify the estimates
of Grants for Urban  Local Bodies on par with the recommendation of the 15th Finance Commission.

(d) 2021-22 സാിക വഷെ സംാനിെ െഹ് ാ്   559 േകാടി  പയാെണ പതിനാം ധനകാര കീഷ  ശിപാശ േക
സാ അംഗീകരിി്. പതിനാം ധനകാര കീഷെ ശിപാശക് അതമായി ഈ എിേമക ഉെതിന് േവിയാണ് ഈ
േഭദഗതി.
The Union Government have accepted the recommendation of the 15th Finance Commission to provide Health  Grants amounting
to  Rs.559  crore  to  the  State  of  Kerala  for  the  financial  year  2021-22.   The  alteration  is  to  include  this  estimates  as  per   the
recommendation of the 15th Finance Commission.




