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സബറജകറ കേമനിറനി  XI

(ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ. വനി. എന. വഭാസവന,
       സഹകേരണവന്റിം രജനികസ്ട്രേഷനന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എകറ   -   ഒഫതീകഷക്ഷ്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം:

ശതീ. ജനി. ആര്. അനനില്, 
        ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. പനി. അബ്ദുല് ഹമതീദറ 

ശതീ. ആനണനി കജഭാണ്

ശതീ. പനി. വനി. അനവര്

കഡഭാ. മഭാതത്യു കുഴല്നഭാടെന

ശതീ. സജതീവറ കജഭാസഫറ

ശതീ. സസബഭാസക്ഷ്യന കുളത്തുങ്കല്

ശതീമതനി. സകേ. സകേ. പശലജ ടെതീച്ചര്

ശതീ. ജനി. സതീഫന

ശതീ. ഇ. ടെനി. പടെസണ് മഭാസര്.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ.  എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ.  മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി ജനി., അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ദതീപ ആര്.കൃഷ്ണന, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം.എസറ.അനവര് സല്തഭാന, അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2022-23  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്,  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്  സപപ്ലൈസന്റിം
സഹകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ കേമനിറനി  XI-സന പരനിധനിയനില് വരുന്ന ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനിയുസടെ  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന. 

2022  ഏഏ്രപനില്  4,  20  തതീയതനികേളനില്  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്ന്നറ  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ
കരഖകേളനിലന്റിം  വക്ഷ്യവസ്ഥ സചെയനിട്ടുളള  പകേഭാരന്റിം  തഭാസഴപറയുന്ന ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളനില് ഉളസകഭാളളുന്ന
വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച. 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXVII   ― സഹകേരണന്റിം 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXVIII   ― പലവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസകേള 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXX   ― ഭകക്ഷ്യന്റിം 

ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില് നനിന്നറ ലഭനിച്ച കുറനിപ്പുകേള സമനിതനി കയഭാഗതനില് പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
സന്നനിഹനിതരഭായനിരുന്ന ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിന്നറ ആവശക്ഷ്യമഭായ വനിശദതീകേരണന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം
സചെയ. 

ഭരണഘടെനഭാപരമഭായ  സഭാമ്പതനികേ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
അതനിസന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം രൂപന്റിം നല്കുകേയുന്റിം അവ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസപടുത്തുകേയുന്റിം സചെയനിരനിക്കുന. 

2022  ഏഏ്രപനില്  27-ാം  തതീയതനി  കചെര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

                      

         വനി. എന. വഭാസവന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                   സചെയര്മഭാന, 
2022 ഏഏ്രപനില് 27.     സബ്ജകറ കേമനിറനി XI.



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   നമ്പര്―XXVII―സഹകരണണ

പവപ്പോടട ചചെയ്തതട :  558.4911 പകപ്പോടറി രൂപ 

(XXX ഭകഭ്യവറിഹറിതണ ഉള്ചപചട)

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട  :  ഇല

2425-00-003-89-31―സണസപ്പോന  സഹകരണ  യൂണറിയൻ  ,  സർകറിൾ  സഹകരണ
യൂണറിയൻ  ,   സണസപ്പോന സഹകരണ  മപ്പോപനജ് ചമനട സപ്പോപനങ്ങൾ
എനറിവയ്ക്കുള്ള സഹപ്പോയണ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ: 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

1) സണസപ്പോന  സഹകരണ  യൂണറിയചന  കകീഴറിലുള്ള ചജ.ഡറി.സറി, എചട.ഡറി.സറി
പരറിശകീലന പകന്ദ്രങ്ങളുചട അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യ വറികസനതറിനപ്പോയറി സമർപറിച 25 പകപ്പോടറി
രൂപയുചട  ചപപ്പോപപപ്പോസലുകളറിൽ നറിനണ  നറിർമപ്പോണ പവർതനങ്ങൾകപ്പോയുള്ള  15 പകപ്പോടറി
രൂപ 5 വർഷങ്ങളറിലപ്പോയറി അനുവദറിക്കുനതറിപലയപ്പോയറി 2022-2023 വർഷചത ബഡ്ജററിൽ
3  പകപ്പോടറി  രൂപ വകയറിരുത്തുനതറിനപ്പോയറി ചപപ്പോപപപ്പോസല് സമർപറിചറിരുനചവങറിലുണ  ഈ
ശകീർഷകതറിൽ  ആചക  2 പകപ്പോടറി മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഈ സപ്പോമ്പതറിക വർഷണ വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതട.
ടറി  പദ്ധതറി  പവർതനങ്ങൾ  പൂർതകീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇസൗ ശകീര്ഷകതറില്  2   പകപ്പോടറി  രൂപ  കൂടറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ
വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2425-00-003-86-36―കപ്പോര്ഷറിക  സഹകരണ  സപ്പോഫട  പരറിശകീലന  സപ്പോപനതറിനുള്ള
ധനസഹപ്പോയണ  -  സഹപ്പോയധനണ  -  ശമ്പപളതരണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 50 ലകണ രൂപ (പപ്പോന)

2) അഗറികൾചറൽ പകപ്പോ-ഓപപററകീവട സപ്പോഫട ഇൻസറിററ്റ്യൂടറിചന ഒരു പഠന ഗപവഷണ
പകന്ദ്രമപ്പോയറി  ഉയർതൽ,  പുതറിയ  ലലബ്രററി  പബപ്പോകറിചന  നറിർമപ്പോണണ,  ഇൻപഡപ്പോർ
പസഡറിയതറിചന  നറിർമപ്പോണണ,  പുതറിയ  പകപ്പോഴ്സുകൾ  ആരണഭറിക്കുക,  ജകീവനകപ്പോർക്കുള്ള
ഓൺലലൻ  ചട്രെയറിനറിണഗട  നടപറിലപ്പോക്കുക,  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങൾ  ചമചചപടുത്തുക
എനകീ  ആവശഭ്യങ്ങൾകപ്പോയറി  അടുത  5  വർഷപതയട  15  പകപ്പോടറി  രൂപ  അനുവദറിക്കുന
പപപ്പോജകട  സമർപറിചറിരുന.  ആയതറിൽ  നറിനട  2022-2023  വർഷചത  ബഡ്ജററിൽ
3  പകപ്പോടറി  രൂപ  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ചപപ്പോപപപ്പോസല്  സമർപറിചറിരുനചവങറിലുണ  50
ലകണ രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട ഈ സപ്പോമ്പതറിക വർഷണ വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതട.  ആയതറിനപ്പോല്

530/2022.
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പമൽ  പവർതനങ്ങൾകപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  50  ലകണ  രൂപയട  പുറചമ  ഇസൗ
ശകീര്ഷകതറില്  2.5      പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2425-00-108-67―മറ്റു സഹകരണ സണഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 4.8 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

3)  പുതറിയതപ്പോയറി രൂപകീകരറിച  30  യുവ സഹകരണ സണഘങ്ങൾകട സപ്പോർടപ്പുകൾ,
നൂതന  സണരണഭങ്ങൾ  എനറിവ  ആരണഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സബ്സറിഡറി  ഇനതറിൽ  ഒരു
സണഘതറിനട  10  ലകണ രൂപ വകീതണ    ആചക  3  പകപ്പോടറി രൂപ അനുവദറിപകണ്ടതുണ്ടട.
കൂടപ്പോചത നൂറട  ദറിന  കർമപരറിപപ്പോടറിയറിൽ  ഉൾചപടുതറി  ഒരു  ജറിലയറിൽ  ഒനട  വകീതണ
പുതറിയതപ്പോയറി  ആരണഭറിക്കുന  14  പടറികജപ്പോതറി/പടറികവർഗ/യുവസഹകരണ സണഘങ്ങൾകട
സപ്പോർടപ്പുകൾ,  നൂതന സണരണഭങ്ങൾ എനറിവ ആരണഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി സബ്സറിഡറി ഇനതറിൽ
ഒരു സണഘതറിനട 10.00 ലകണ രൂപ വകീതണ ആചക 1.40 പകപ്പോടറി രൂപയുണ ഉള്ചപചട ഇസൗ
ശകീര്ഷകതറില് 4.40    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2425-00-108-47-35―പകപ്പോ  -  ഓപപററകീവട  അകപ്പോഡമറി  പഫപ്പോർ  ചപപ്പോഫഷണൽ
എഡറ്റ്യൂപകഷൻ   (  CAPE)-  നട    ധനസഹപ്പോയണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 4.55 പകപ്പോടറി രൂപ(പപ്പോന)

4) പകപ്പോ-ഓപപററകീവട അകപ്പോഡമറി പഫപ്പോർ ചപപ്പോഫഷണൽ എഡറ്റ്യൂപകഷചന കകീഴറിൽ
പവർതറിക്കുന  Kerala  Institute  of  Making  the  Best  (KIMB)-ചന  Skill  and
Knowledge Development  Centre  ആകറി ഉയർത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഇസൗ ശകീര്ഷകതറില് 
1    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമനട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4425-00-108-68―മറ്റു സഹകരണ സണഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹപ്പോയണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 2.2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

5) പുതറിയതപ്പോയറി രൂപകീകരറിച  30  യുവ സഹകരണ സണഘങ്ങൾകട സപ്പോർടപ്പുകൾ,
നൂതന  സണരണഭങ്ങൾ  എനറിവ  ആരണഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഓഹരറി  ഇനതറിൽ  ഒരു
സണഘതറിനട  5  ലകണ രൂപ വകീതണ   ആചക  1.50  പകപ്പോടറി രൂപ അനുവദറിപകണ്ടതുണ്ടട.
കൂടപ്പോചത  നൂറട  ദറിന  കർമപരറിപപ്പോടറിയറിൽ  ഉൾചപടുതറി  ഒരു  ജറിലയറിൽ  ഒനട  വകീതണ
പുതറിയതപ്പോയറി  ആരണഭറിക്കുന  14  പടറികജപ്പോതറി/പടറികവർഗ/യുവസഹകരണ സണഘങ്ങൾകട
സപ്പോർടപ്പുകൾ,  നൂതന സണരണഭങ്ങൾ എനറിവ ആരണഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഓഹരറി  ഇനതറിൽ



3

ഒരു  സണഘതറിനട  5  ലകണ  രൂപ  വകീതണ  ആചക  70  ലകണ  രൂപയുണ  ഉള്ചപചട  ഇസൗ
ശകീര്ഷകതറില് 2.20    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

പുതറിയ ശകീര്ഷകണ അനുവദറിചട തുക വകയറിരുത്തുനതറിനുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശകള്
ആശുപത്രറി സഹകരണസണഘങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയണ

6) വകുപറിചന  കകീഴറിലുള്ള  ആശുപത്രറി  സഹകരണ  സണഘങ്ങളുചട  സമഗമപ്പോയ
നവകീകരണതറിനുണ  ആധുനറിക  ചെറികറിതപ്പോ  സസൗകരഭ്യങ്ങൾ  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനട  ആശുപത്രറി
സഹകരണ സണഘങ്ങചള പപ്പോപ്തരപ്പോക്കുനതറിപലയ്ക്കുമപ്പോയറി  10 പകപ്പോടറി രൂപ  (സബ്സറിഡറി –
4 പകപ്പോടറി രൂപ,  ഓഹരറി  –6 പകപ്പോടറി രൂപ)  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയുള്ള  പുതറിയ  പദ്ധതറി
പപ്പോനറിണഗട  പബപ്പോർഡറിചന  അണഗകീകപ്പോരതറിനപ്പോയറി  സമര്പറിചറിരുനചവങറിലുണ  പദ്ധതറി
അണഗകീകരറിചറില. പകപ്പോവറിഡട-19-ചന  പശപ്പോതലതറിൽ  രൂകമപ്പോയ  സപ്പോമ്പതറിക
പതറിസനറി പനരറിടുന ആശുപത്രറി സണഘങ്ങചള  പുനരുദ്ധരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി         2022-
2023  സപ്പോമ്പതറിക വർഷണ  പസ്തുത പദ്ധതറി അണഗകീകരറികണചമനണ  പുതറിയ ശകീർഷകണ
അനുവദറിചട    10   പകപ്പോടറി   രൂപ   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണചമനണ  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

നഷ്ടതറിൽ  പവർതറിക്കുന  സഹകരണ  സണഘങ്ങളുചട  നവകീകരണണ

7) നഷ്ടതറിൽ  പവർതറിക്കുന  എലപ്പോതരണ  സഹകരണ  സണഘങ്ങചളയുണ
നവകീകരറിക്കുനതറിനു പവണ്ടറിയുളള  ധനസഹപ്പോയണ  എന പദ്ധതറിയറിൽ ഉൾചപടുതറി
പപപ്പോജകറിചന അടറിസപ്പോനതറിൽ പരമപ്പോവധറി ഒരു സണഘതറിനട 50 ലകണ രൂപ വകീതണ
ആചക  7  പകപ്പോടറി രൂപ (സബ്സറിഡറി-4.20 പകപ്പോടറി രൂപ,  ഓഹരറി-2.80 പകപ്പോടറി  രൂപ)
അനുവദറിക്കുനതറിനു  പവണ്ടറിയുള്ള  പുതറിയ  പദ്ധതറി  പപ്പോനറിണഗട  പബപ്പോർഡറിചന
അണഗകീകപ്പോരതറിനപ്പോയറി  സമര്പറിചറിരുനചവങറിലുണ  പദ്ധതറി  അണഗകീകരറിചറില. നഷ്ടതറിൽ
പവർതറിക്കുന  എലപ്പോതരണ  സഹകരണ  സണഘങ്ങചളയുണ പുനരുദ്ധരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
2022-2023 സപ്പോമ്പതറിക വർഷണ  പസ്തുത പദ്ധതറി അണഗകീകരറികണചമനണ  പുതറിയ
ശകീർഷകണ അനുവദറിചട      7      പകപ്പോടറി   രൂപ   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണചമനണ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ സഹകരണ സണഘങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയണ

8) വകുപറിനട  കകീഴറിൽ  പവർതറിക്കുന  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  സഹകരണ  സണഘങ്ങചള
ആധുനറികവൽകരറിക്കുനതറിനുണ നടപറിലപ്പോകറി വരുന വറിവറിധ  പകപ്പോഴ്സുകൾ കപ്പോലപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി
പരറിഷ്കരറിക്കുനതറിനുണ  പുതറിയ  പകപ്പോഴ്സുകൾ  ആരണഭറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  2 പകപ്പോടറി രൂപ
(സബ്സറിഡറി –80  ലകണ രൂപ,  ഓഹരറി –1.20 പകപ്പോടറി രൂപ)  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയുള്ള
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പുതറിയ പദ്ധതറി   പപ്പോനറിണഗട  പബപ്പോർഡറിചന  അണഗകീകപ്പോരതറിനപ്പോയറി  സമര്പറിചറിരുനചവങറിലുണ
പദ്ധതറി  അണഗകീകരറിചറില.  2022-2023  സപ്പോമ്പതറിക  വർഷണ   പസ്തുത  പദ്ധതറി
അണഗകീകരറികണചമനണ പുതറിയ  ശകീർഷകണ  അനുവദറിചട     2      പകപ്പോടറി   രൂപ
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണചമനണ
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ  ചചെയ്യുന  .

ഭറിനപശഷറി വറിഭപ്പോഗതറിൽചപട വഭ്യകറികൾകട ചതപ്പോഴറിൽ സണരണഭങ്ങൾ
ആരണഭറിക്കുനതറിനുള്ള വപ്പോയപ്പോ പദ്ധതറിയുചട പലറിശ സബ്സറിഡറി

9) നൂറട ദറിന കർമ പരറിപപ്പോടറിയുചട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി പകരള സണസപ്പോന സഹകരണ ബപ്പോങട /
അർബൻ  സഹകരണ ബപ്പോങ്കുകൾ/പപ്പോഥമറിക  സഹകരണ സണഘങ്ങൾ മുപഖേന  ഭറിനപശഷറി
വറിഭപ്പോഗതറിൽ ഉൾചപട വഭ്യകറികൾകട ചതപ്പോഴറിൽ സണരണഭങ്ങൾ ആരണഭറിക്കുനതറിനട  വപ്പോയ
വറിതരണണ  ചചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  “സഹകരണണ  സസൗഹൃദണ”  എന  പപരറിൽ  ഒരു  വപ്പോയപ്പോ
പദ്ധതറി  ആവറിഷ്കരറിചറിട്ടുണ്ടട.  പസ്തുത  പദ്ധതറിയറിലൂചട  പരമപ്പോവധറി  9%  പലറിശ  നറിരകറിൽ
വറിതരണണ  ചചെയ്യുന  വപ്പോയയുചട  4%  പലറിശ  സബ്സറിഡറി  നൽകുനതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ
ശകീർഷകണ അനുവദറിചട     3   പകപ്പോടറി   രൂപ      2022-23   സപ്പോമ്പതറിക വർഷതറിൽ   പദ്ധതറിപയതര
വറിഹറിതമപ്പോയറി    ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന―XXVIII―പലവക സപ്പോമ്പതറിക സര്വകീസുകള്

പവപ്പോടട ചചെയ്തതട : 4777.9305 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : ഇല

3475-00-106-99.06―അളവുകളുചടയുണ തൂകങ്ങളുചടയുണ        ക്രമകീകരണണ ചമട്രെറികട സമ്പ്രദപ്പോയണ
നടപപ്പോകല്   -   വപ്പോടക  ,   കരണ  ,   നറികുതറി  .

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 35.30 ലകണ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

10) പുതുതപ്പോയറി  രൂപകീകരറിച  14  തപ്പോലൂക്കുകളറിചല  ഇനചസ്പെക്ടറപ്പോഫകീസുകള്  വപ്പോടക
ചകടറിടങ്ങളറിലപ്പോണട  പവര്തറിക്കുനതട.  പസ്തുത  ചകടറിടങ്ങളുചട  വപ്പോടക  നല്കുനതറിനുണ  മറട
ചചെലവുകള്ക്കുമപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    ഈ  ശകീര്ഷകതറില്
10   ലകണ രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണചമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.

3475-00-106-99-21.2―അളവുകളുചടയുണ  തൂകങ്ങളുചടയുണ  ക്രമകീകരണണ  ചമട്രെറികട
സമ്പ്രദപ്പോയണ  നടപപ്പോകല്    -  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  -
സണരകണവുണ അറകുറപണറികളുണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ: 6.68 ലകണ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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11)  എനപഫപ്പോഴടചമനട  പവര്തനങ്ങള്  കപ്പോരഭ്യകമമപ്പോക്കുനതറിചന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
പരറിപശപ്പോധനകളുണ മറ്റുണ തുടര്ചയപ്പോയറി നടപതണ്ടറി വരുനതറിനപ്പോല് സറിരമപ്പോയറി വപ്പോഹനങ്ങള്
ഉപപയപ്പോഗറിപകണ്ടറിവരുന.  വപ്പോഹനങ്ങളുചട  അറകുറപണറികള്കപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശകീര്ഷകതറില്    5    ലകണ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണചമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.

3475-00-106-99-45―അളവുകളുചടയുണ  തൂകങ്ങളുചടയുണ  ക്രമകീകരണണ  ചമട്രെറികട  സമ്പ്രദപ്പോയണ
നടപപ്പോകല്   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 30.62 ലകണ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

12)  വകുപറിചല വപ്പോഹനങ്ങളുചട ഇനന ആവശഭ്യങ്ങള്കപ്പോയറി നറിലവറിചല ബഡ്ജറട
വറിഹറിതണ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇസൗ  ശകീര്ഷകതറില് 30     ലകണ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ   വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.

5475-00-800-79―ലകീഗല് ചമപട്രെപ്പോളജറി ഓഫകീസറിചന ആധുനറികവത്കരണണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 1.6223 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

13) കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറിലയറില് ജറിലപ്പോ നറിര്മറിതറി പകന്ദ്രണ മുപഖേന ഓഫകീസട ചകടറിടണ,
ലപബപ്പോറടററി  ചകടറിടണ  എനറിവയുചട  നറിര്മപ്പോണതറിനുണ   കപ്പോകനപ്പോടട  ലകീഗല്  ചമപട്രെപ്പോളജറി
ഭവനറില്  ANERT  മുപഖേന  പസപ്പോളപ്പോര്  പപ്പോനട   സപ്പോപറിക്കുനതറിപലയ്ക്കുമപ്പോയറി ഇസൗ
ശകീര്ഷകതറില്  1.71    ലകണ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ    വ ഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്―XXX―ഭകഭ്യണ

പവപ്പോടട ചചെയ്തതട : 2063.6369 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : ഇല

2408-01-101-96-33―പകരള  സണസപ്പോന  സറിവറില്  സലപസട  പകപ്പോര്പപറഷനുണ   മറട
ഏജനസറികളുണ വഴറി  ചനലടല്ല് സണഭരറികല്  -  സബ്സറിഡറികള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 577.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

14)  പകരളതറിചല ചനല് കര്ഷകര് ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കുന ചനലടല്ല്  നറിശറിത  ഗുണപമനപ്പോ
മപ്പോനദണ്ഡങ്ങള്കനുസ സൃതമപ്പോയറി  കര്ഷകരറില്  നറിനട  ഏചറടുതട,  പകരളതറിചല  ആധുനറിക
അരറി  മറില്ലുകളറില്  സണസ്കരറിചട  ചപപ്പോതുവറിതരണ  സണവറിധപ്പോനതറിലൂചട  വറിതരണണ  ചചെയ്യുന
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പദ്ധതറി പകപ്പോരണ സണസപ്പോനചത കര്ഷകര് ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന ചനലടല്ല് കര്ഷകരറില് നറിനട
പനരറിടട ഏചറടുതട,  ആയതറിനട  PRS Loan  മുപഖേന കര്ഷകരുചട ബപ്പോങട അകസൗണ്ടറിലൂചട
ചനലറിചന സണഭരണ വറില നല്കുകയുണ കര്ഷകരറില് നറിനണ സണഭരറിക്കുന ചനലടല്ല്  നവകീന
സണസ്കരണ ശപ്പോലകളറില് ഇരുപ്പുഴുകന രകീതറിയറില് കുതറി അരറിയപ്പോകറി പറഷന കടകളറിലൂചട
വറിതരണണ ചചെയ്യുനതറിനട ഭകഭ്യ സറിവറില് സലപസട വകുപറിനട നല്കറി വരറികയുണ ചചെയ്യുന.
പസ്തുത  പദ്ധതറിയപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതണ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇസൗ
ശകീര്ഷകതറില് 608.01    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.

2408-01-101-94―പറഷന സബ്സറിഡറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 1084.897 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

15) പറഷന  അരറി  സണസപ്പോന  സര്കപ്പോര്  സബ് സറിഡറി  നല്കറി  വറിതരണണ
ചചെയ്യുപമ്പപ്പോളുണ്ടപ്പോകുന  ചചെലവട  വഹറിക്കുനതറിനുണ  പറഷന  ചെറിലറ  വഭ്യപ്പോപപ്പോരറികള്കട
കമകീഷന  നല്കുനതറിനുണ  സലപപകപ്പോയുചട  വപ്പോതറില്പടറി  വറിതരണതറിനുള്ള  ഗതപ്പോഗത
ചചെലവറിനതറിലുണ  സണഭരണശപ്പോലകളുചട  വപ്പോടകയറിനതറിലുണ  പറഷന  അരറിയുചടയുണ
പഗപ്പോതമ്പറിചനയുണ ഗതപ്പോഗത/ലകകപ്പോരഭ്യ ചചെലവുകള്ക്കുമപ്പോയറി നറിലവറിചല ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇസൗ ശകീര്ഷകതറില്  156.92   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ
വഴറിപയപ്പോ    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

2408-01-102-99-33―പകരള പസറട സറിവറില് സലപസട പകപ്പോര്പപറഷന   ലറിമറിറഡറിപലകട
മപ്പോര്കറട  ഇനറര്ചവനഷന  പവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഗപ്പോനട  -
സബ്സറിഡറികള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 180 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

16)  ചപപ്പോതു  വറിപണറിയറിലുണ്ടപ്പോകുന  വറിലകയറണ  നറിയനറികപ്പോനപ്പോയറി  സര്കപ്പോര്
രൂപകീകരറിചറിട്ടുള്ള വറിപണറിയറിടചപടല് പദ്ധതറി പകപ്പോരണ  14  ഇനണ അവശഭ്യ സപ്പോധനങ്ങള്
സര്കപ്പോര്  നറിശയറിക്കുന  സബ്സറിഡറി  നറിരകറില്  സലപപകപ്പോ  വറില്പനശപ്പോലകള്  വഴറി
വറിതരണണ  ചചെയ്തുവരുന.  സര്കപ്പോരറിചന  പഖേഭ്യപ്പോപറിത  നയണ  അനുസരറിചട   നറിലവറിചല
ഭരണകപ്പോലയളവറില്  അവശഭ്യ  സപ്പോധനങ്ങളുചട   സബ്സറിഡറി  വറിലകളറില്  വര്ദ്ധനവട
അനുവദനകീയമല.  അപത  സമയണ  അവയുചട  വപ്പോങ്ങല്  നറിരക്കുകളറില്  ഓപരപ്പോ  വര്ഷവുണ
ഗണഭ്യമപ്പോയ  വര്ദ്ധനവട  ഉണ്ടപ്പോകുനണ്ടട.  എനപ്പോല്  സബ്സറിഡറി  വറില
വര്ദ്ധറിപറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  സബ്സറിഡറി  വറിതരണണ  മൂലമുള്ള  നഷ്ടണ  കൂടറി  വരറികയപ്പോണട.
നറിലവറില് സബ്സറിഡറി നറിരകറില് അവശഭ്യ സപ്പോധനങ്ങള് വറില്പന നടതറിയ വകയറില്
പതറിമപ്പോസണ  ശരപ്പോശരറി  35  പകപ്പോടറി  രൂപയുചട  നഷ്ടണ  സലപപകപ്പോയട  ഉണ്ടപ്പോകുനണ്ടട.
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ആയതറിനപ്പോല്   വറിപണറിയറിടചപടല്  പവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  ഈ  ശകീര്ഷകതറില്
നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനു  പുറചമ  883.42    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണചമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2408-01-800-98―ഉപപഭപ്പോക്തൃ ദറിനപ്പോപഘപ്പോഷണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : ഇല

17)  പലപ്പോകഭകഭ്യ ദറിനണ, പലപ്പോക ഉപപഭപ്പോക്തൃ ദറിനണ, പദശകീയ ഉപപഭപ്പോക്തൃ  ദറിനണ എനകീ
ദറിനപ്പോപഘപ്പോഷങ്ങപളപ്പോടനുബനറിചട  ചസമറിനപ്പോറുകള്,  ചെര്ചകള്,  മുഖേപ്പോമുഖേണ,  ശറില്പശപ്പോലകള്
എനറിങ്ങചനയുള്ള ഉപപഭപ്പോക്തൃ പബപ്പോധവത്കരണ പരറിപപ്പോടറികളുണ സ്കൂള് വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്കപ്പോയറി
വറിവറിധ മതരപരറിപപ്പോടറികളുണ സണഘടറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി നറിലവറില് ശകീര്ഷകതറില് തുക
വകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശകീര്ഷകതറില്  5    ലകണ  രൂപ
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണചമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3456-00-001-89-34―ഫുഡട അലഡഡ്വൈസററി കമറിററി   -   മറട ചചെലവുകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 50,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

18) പറഷന  സപ്പോധനങ്ങള്  ചപപ്പോതുജനങ്ങള്കട  യഥപ്പോസമയണ  ലഭറിക്കുനചണ്ടനട  ഉറപട
വരുത്തുനതറിനുണ പറഷന വറിതരണതറിചല ക്രമപകടുകള് കചണ്ടത്തുനതറിനുണ ചപപ്പോതുജനങ്ങള്
നല്കുന  പരപ്പോതറികള്  തകീര്പപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി   പദശകീയ  ഭകഭ്യഭദ്രതപ്പോ  നറിയമണ  2013,
സണസപ്പോന  ഭകഭ്യഭദ്രത  ചെടണ  2018  എനറിവയുചട  അടറിസപ്പോനതറില്  രൂപകീകരറിച
സണസപ്പോനതല  വറിജറിലനസട  സമറിതറി  വര്ഷതറില്  4  പപ്പോവശഭ്യണ  പയപ്പോഗണ  പചെപരണ്ടതറിനപ്പോല്
പയപ്പോഗതറിചന  ചചെലവുകള്കപ്പോയറി  3  ലകണ  രൂപ  വകീതണ  12  ലകണ  രൂപ  ചചെലവട
പതകീകറിക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശകീര്ഷകതറില്   11.50    ലകണ  രൂപ
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3456-00-001-78―പദശകീയ ഭകഭ്യ സുരകപ്പോ നറിയമണ  നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  സഹപ്പോയണ
(  സണസപ്പോന പദ്ധതറി  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 13.02 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന).

19)  പദശകീയ ഭകഭ്യസുരകപ്പോ നറിയമണ നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഇ-പപപ്പോസട ചമഷകീനുകളുചട
സപ്പോപനണ,  കമകീഷണപററട,  ജറിലപ്പോ/തപ്പോലൂകട  സലപ  ഓഫകീസുകളുചട  നവകീകരണവുണ
കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്കരണവുണ,  ഭകഭ്യധപ്പോനഭ്യ വറിതരണവുമപ്പോയറി ബനചപട എസട.എണ.എസട പകപ്പോസട,
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ജറി.പറി.എസട  ട്രെപ്പോകറിണഗട  സസൗകരഭ്യണ  സപ്പോപറികപ്പോന  സലപപകപ്പോയട  നല്കുന  സഹപ്പോയണ,
പസപ്പോഷഭ്യല്  ഓഡറിറട,  വറിവറിധ  പമഖേലകളറില്  ഉള്ളവര്കട  പബപ്പോധവത്കരണണ  എനറിവ
ഉള്ചകപ്പോള്ളുന  ഈ  ശകീര്ഷകതറില്   ബപയപ്പോചമട്രെറികട  ഡറിലവസസട  ആനഡട  ഇ-പപപ്പോസട
ചമഷകീനസട എന കപമ്പപ്പോണനറില് സറിണ ചെപ്പോര്ജസട,  ചതര്മല് പപപര് എനകീ ഇനങ്ങള്കപ്പോയറി
3.89  പകപ്പോടറി  രൂപയുണ  NFSA  പഗപ്പോഡസൗണുകള്കപ്പോയുള്ള  ചവയറിങട  ചമഷകീന,  ജനപററര്,
കമ്പറ്റ്യൂടറുണ അനുബന സപ്പോമഗറികളുണ എന കപമ്പപ്പോണനറില് 2.12 പകപ്പോടറി രൂപയുണ ഉള്ചപചട
6.01 പകപ്പോടറി രൂപ ആവശഭ്യമുണ്ടട. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശകീര്ഷകതറില് നറിലവറിചല ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറിനു  പുറചമ  6.01     പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി     ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണചമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3456-00-104-99―പകരള  ഉപപഭപ്പോക്തൃ  പകമനറിധറിയറില്  നറിനള്ള  ഉപപഭപ്പോക്തൃ  പകമ
പരറിപപ്പോടറികള്ക്കുള്ള ചചെലവുകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 60.5 ലകണ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

20) 1992-ചല ഉപപഭപ്പോക്തൃപകമനറിയമണ അനുസരറിചട പകന്ദ്ര ഗവണ്ചമനട രൂപകീകരറിചറിട്ടുള്ള
പകമനറിധറിയുചട  മപ്പോതൃകയറില്  സണസപ്പോനതലതറില്  രൂപകീകരറിച  പകമനറിധറിയറില്  നറിനണ
ഉപപഭപ്പോക്തൃ   സണരകണ  സമറിതറി/സണഘങ്ങള്,  ഗപ്പോമകീണതല  കണ്സറ്റ്യൂമര്  സഹകരണ
സണഘങ്ങള്  എനറിവയുചട  പവര്തനങ്ങള്കട   സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയണ  നല്കുനണ്ടട.
ഉപപഭപ്പോക്തൃ  ശപ്പോകകീകരണ/പബപ്പോധവത്കരണ  പവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതണ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇസൗ  ശകീര്ഷകതറില് 1.461    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണചമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  ചചെയ്യുന  .

വറി. എന. വപ്പോസവന, 
തറിരുവനന്തപുരണ, ചചെയര്മപ്പോന, 
2022 ഏഏ്രപറില് 27. സബ്ജക്ടട കമറിററി XI


