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 പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സബ്ജകറ കേമനിറനി XI
ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനിൽ സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന 
സന്റിംബനനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് 

സര്കഭാര് സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് സന്റിംബനനിച്ച
ആകന് കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച 

ചട്ടേങ്ങളനിസലെ 236-ാം ചട്ടേതനിസന (5)-ാം ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ.

   2021 ജൂസസലെ 26-ാം തസ്വീയതനി സമർപനിച്ചതറ

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2021
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 പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സബ്ജകറ കേമനിറനി XI

ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനിൽ സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന 
സന്റിംബനനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് 

സര്കഭാര് സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് സന്റിംബനനിച്ച
ആകന് കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

 
കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച 

ചട്ടേങ്ങളനിസലെ 236-ാം ചട്ടേതനിസന (5)-ാം ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ.

933/2021.
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 ഉള്ളടെകന്റിം

കപജറ

സമനിതനിയുസടെ ഘടെന .. v   

അവതഭാരനികേ .. vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ .. 1
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സബ്ജകറ കേമനിറനി XI

(ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനിൽ സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം)

(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന് :

ശസ്വീ. വനി. എന്. വഭാസവന്,
സഹകേരണവന്റിം രജനികസ്ട്രേഷനന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എകറ   -   ഒഫസ്വീകഷക്ഷ്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം:

ശസ്വീ. ജനി. ആര്. അനനില്,
ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനിൽ സപപ്ലൈസന്റിം  വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള് :

ശസ്വീ. പനി.  അബ്ദുല് ഹമസ്വീദറ. 

ശസ്വീ. ആനണനി കജഭാണ്

ശസ്വീ. പനി. വനി. അന്വര്

കഡഭാ. മഭാതത്യു കുഴല്നഭാടെന്

ശസ്വീ. സജസ്വീവറ കജഭാസഫറ

ശസ്വീ. സസബഭാസക്ഷ്യന് കുളത്തുങ്കല് 

ശസ്വീമതനി സകേ. സകേ. പശലെജ ടെസ്വീച്ചര്

ശസ്വീ. ജനി. സസ്വീഫന്

ശസ്വീ. ഇ. ടെനി. പടെസണ് മഭാസര്.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശസ്വീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശസ്വീ.  മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി. ജനി, അ ഡസ്വീഷണല് സസക്രട്ടേറനി

ശസ്വീ. അബ്ദുള് നഭാസര് എന്റിം., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ
ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ കേമനിറനി XI-സന

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്കഭാര്  സസസ്വീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള്
സന്റിംബനനിച്ച ആകന് കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ സബ്ജകറ കേമനിറനി XI-സന സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന്
സമര്പനിക്കുന.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2021 ജൂസസലെ 2-നറ കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗസ്വീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

  വനി. എന്. വഭാസവന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന്,

2021 ജൂസസലെ 2. സബ്ജകറ കേമനിറനി XI.



7

റനികപഭാര്ട്ടേറ

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്കഭാരനില്നനിന്നറ  ലെഭനിച്ച
മറുപടെനികേളുന്റിം.

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVII―സഹകേരണന്റിം

ഖണനികേ നമ്പര്    1

2425-00-001-91―സഹകേരണ വകുപനിസന നവസ്വീകേരണന്റിം

സഹകേരണ വകുപനിസനകേസ്വീഴനില് പവര്തനിക്കുന്ന എലഭാ ഓഫസ്വീസകേളനിലന്റിം ഇ-ഓഫസ്വീസറ
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം പഭാവര്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനറ അധനികേതുകേ ആവശക്ഷ്യമുള്ളതനിനഭാല് ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  1.6  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ടെനി ഇനതനില് 81.44 ലെകന്റിം രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  10 -3-2021-സലെ ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)
2238/2021/ധന  നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  മുകഖന  2425-00-001-91
ശസ്വീര്ഷകേതനില്  75.00  ലെകന്റിം രൂപ അനവദനിച്ചനിരുന.  ടെനി  തുകേയ്ക്കുള്ള ബനില് ട്രഷറനിയനില്
സമര്പനിച്ചനിരുനസവങ്കനിലന്റിം സഭാകങ്കതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ബനില് മഭാറഭാന് സഭാധനിച്ചനിട്ടേനില.

ഖണനികേ നമ്പര്    2

2425-00-001-90―സഹകേരണ പചഭാരണന്റിം

സഹകേരണ വകുപറ ഏസറടുതറ നടെതനിവരുന്ന വനിവനിധങ്ങളഭായ കേര്മപരനിപഭാടെനികേള്
ജനങ്ങളനിസലെതനിക്കുന്നതുള്സപസടെയുള്ള സഹകേരണ  പചഭാരണതനിനന്റിം  സഹകേരണ
വകുപനിസന  മഭാസനികേയഭായ  സഹകേരണവസ്വീഥനിയുസടെ  പസനിദസ്വീകേരണ  സഹഭായതനിനന്റിം
നനികകപ സമഭാഹരണ യജ്ഞവമഭായനി ബനസപട്ടേറ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള്കറ നല്കുന്ന
കട്രഭാഫനിക്കുള്ള സചലെവറ തുടെങ്ങനിയവയ്ക്കുമഭായനി അനവദനികസപട്ടേ തുകേ അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ 50  ലെകന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സഹകേരണ  പചരണതനിനഭായനി  48.97  ലെകന്റിം  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.   ടെനി
ശസ്വീര്ഷകേതനിസലെ  തുകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനികഭാതതനിനഭാല്  അധനികേ  തുകേ
ആവശക്ഷ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

933/2021.
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ഖണനികേ നമ്പര്   3

2425-00-001-85―കകേരള  പുനര്നനിര്മഭാണന്റിം നനിര്വ്വഹണതനിനള്ള സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളുസടെ

ഭരണസച്ചലെവറ

സന്റിംസഭാനത്തുണ്ടഭായ  പളയദുരന്തതനിസന  ഫലെമഭായനി  വസ്വീടുന്റിം  സസത്തുകളുന്റിം

ജസ്വീവകനഭാപഭാധനികേളുന്റിം  നഷ്ടസപട്ടേ  കുടുന്റിംബങ്ങളുസടെ  പുനരധനിവഭാസതനിനറ  സന്റിംസഭാന

സര്കഭാരനികനഭാസടെഭാപന്റിം  കചര്ന്നറ  സഹകേരണ  വകുപറ  ആവനിഷ്കരനിച്ചറ  നടെപനിലെഭാകനിവരുന്ന

സകേയര്കഹഭാന്റിം,  സകേയര്കലെഭാണ്,  സകേയര്കഗ്രേസറ  എന്നസ്വീ  മൂന്നറ  ഉപപദതനികേള്  ഉള്സപടുന്ന

സകേയര് കകേരള പദതനിയുസടെ ഭരണപരമഭായ സചലെവകേള്കഭായനി 60 ലെകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സകേയര് കകേരള പദതനിയുസടെ ഭരണപരമഭായ സചലെവകേള്കഭായനി  30.89  ലെകന്റിം രൂപ

വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടുതല് തുകേ ആവശക്ഷ്യമനിലഭാതതനിനഭാല് അനവദനിച്ചനിട്ടേനില.
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2425-00-003-88―സഹകേരണ വകുപനിസലെ പരനിശസ്വീലെനതനിനള്ള സഹഭായന്റിം

സഹകേരണ  വകുപനിസലെ  ജസ്വീവനകഭാര്കറ  സഹകേരണ  കമഖലെയനിസലെ  ആധുനനികേ

മഭാകനജ് സമനറ  സഭാകങ്കതനികേവനിദക്ഷ്യകേള്,  ഇ-ഗകവണൻസറ  തുടെങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളനിൽ  പരനിശസ്വീലെനന്റിം

നൽകുന്നതനിനന്റിം വകുപനിനറ കേസ്വീഴനിൽ പുതനിയതഭായനി ആരന്റിംഭനിച്ച പരനിശസ്വീലെന കകേന്ദ്രതനിസന അടെനിസഭാന

പശഭാതലെ സസൗകേരക്ഷ്യങ്ങള്ക്കുന്റിം ആവര്തന  സചലെവകേള്ക്കുന്റിം അധനികേ തുകേ ആവശക്ഷ്യമുള്ളതനിനഭാല്

5  ലെകന്റിം  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സഹകേരണ  വകുപനിസലെ  പരനിശസ്വീലെനതനിനറ  27.8  ലെകന്റിം  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

കകേഭാവനിഡനിസന പശഭാതലെതനില് ജനിലഭാതലെതനില് പരനിശസ്വീലെനങ്ങള് നടെതഭാന് സഭാധനികഭാതതനിനഭാല്,

ടെനി ശസ്വീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം തുകേ സചലെവഴനികഭാന് സഭാധനിച്ചനിട്ടേനില.  ടെനി ശസ്വീര്ഷകേതനിസലെ പദതനി

തുകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനികഭാതനിനഭാല് അധനികേതുകേ ആവശക്ഷ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.
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2425-00-107-80―പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹഭായന്റിം

വഭായഭാ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളനിൽ/ബഭാങ്കുകേളനിൽനനിനന്റിം വഭായസയടുക്കുന്ന അന്റിംഗങ്ങള്
അവരുസടെ  വഭായഭാ  ബഭാധക്ഷ്യതയനികലെകറ  തനിരനിച്ചടെവകേള്  നടെത്തുകേയുന്റിം  എന്നഭാൽ  വഭായഭാ
കേഭാലെഭാവധനിക്കുള്ളനിൽ  മരണസപടുകേയുന്റിം  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള്  പനിടെനിസപടുകേയുന്റിം  സചയ്യുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളനിൽ
വഭായ  എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനഭായനി സര്കഭാര് രൂപസ്വീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള കകേരള റനിസ് കേറ  ഫണ്ടറ  പദതനിയുസടെ
നടെതനിപനിനഭായനി  ലെഭനിക്കുന്ന പസ്വീമനിയന്റിം തുകേസയകഭാള് വളസര കൂടുതൽ തുകേ സഹഭായമഭായനി
അനവദനികകണ്ടനി  വരുനസണ്ടന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.  ഈ  പദതനിയുസടെ
ആവശക്ഷ്യതനികലെകറ ബഡ്ജറനിൽ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാൽ 3 കകേഭാടെനി
രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാഅധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ടെനി  ശസ്വീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം  10.42  കകേഭാടെനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.   ആയതനില്
10.00 കകേഭാടെനി രൂപ റനിസറ ഫണ്ടറ പദതനിയഭായനി അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  ടെനി ശസ്വീര്ഷകേതനില് തുകേ
ബഭാകനിനനില്പ്പുള്ളതനിനഭാല് അധനികേതുകേ ആവശക്ഷ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.
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2425-00-107-72-33―സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനന്റിം  എടുക്കുന്ന  വഭായയുസടെ  കൃതക്ഷ്യമഭായ
തനിരനിച്ചടെവനിനറ നല്കുന്ന ഉകതജന പലെനിശ ഇളവറ പദതനി  -  സബ്സനിഡനികേള്

2011-12  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  മുതല്  കൃതക്ഷ്യമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ  തനിരനിച്ചടെയ്ക്കുന്നവര്കറ
പലെനിശ  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നതനിനറ 26-5-2012  -  സലെ  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)315/2012/സഹ.
പകേഭാരന്റിം  32  കകേഭാടെനി  രൂപ വകേയനിരുത്തുന്നതഭാസണന്നറ  പഖക്ഷ്യഭാപനിച്ചനിരുന.  തുടെര്പദതനിയഭായതനിനഭാല്
ലെഭനിച്ചനിട്ടുള്ള  സക്ലെയനിമുകേള്  നല്കുന്നതനിനകവണ്ടനിമഭാതന്റിം  ഒരു  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനന്റിം എടുക്കുന്ന വഭായയുസടെ കൃതക്ഷ്യമഭായ  തനിരനിച്ചടെവനിനറ
നല്കുന്ന ഉകതജന പലെനിശ ഇളവറ പദതനിക്കുള്ള 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജററ
വനിഹനിതമഭായ  7  കകേഭാടെനി  രൂപ  ജനിലകേള്കറ  അനവദനിച്ചറ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   ധനലെഭക്ഷ്യത
കുറവമൂലെന്റിം കൂടുതല് തുകേ അനവദനികഭാന് കേഴനിഞനില.
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2425-00-108-80-33―ഉത്സവച്ചന്തകേള്  സന്റിംഘടെനിപനിക്കുന്നതനിനറ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുള്ള
സഹഭായ ധനന്റിം  -  സബ്സനിഡനികേള്

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സപഭാതുകേകമ്പഭാളതനില്  ഫലെപദമഭായനി  ഇടെസപട്ടുസകേഭാണ്ടറ
വനിലെവര്ദനവറ  നനിയനനിക്കുന്നതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  ഉത്സവകേഭാലെങ്ങളനില്  സബ്സനിഡനി
നനിരകനില്  നനികതക്ഷ്യഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള്  സപഭാതുവനിപണനിയനില്  നല്കുന്നതനിനറ
കേണ്സസ്യൂമര്സഫഡനിസന ഉത്സവകേഭാലെ ചന്തകേളുസടെ എണന്റിം വര്ദനിപനിച്ചുസകേഭാണ്ടറ  വനിപുലെമഭായ
രസ്വീതനിയനില്  നടെത്തുന്നതനിനള്ള  സചലെവകേള്കഭായനി  25  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സപഭാതുകേകമ്പഭാളതനില്  ഫലെപദമഭായനി  ഇടെസപട്ടുസകേഭാണ്ടറ  വനിലെവര്ദനവറ  നനിയനനിക്കുന്നതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി  ഉത്സവകേഭാലെങ്ങളനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരകനില്  നനികതക്ഷ്യഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള്
സപഭാതുവനിപണനിയനില് നല്കുന്നതനിനറ കേണ്സസ്യൂമര്സഫഡനിനറ 2020-21 ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനില്
നനിനന്റിം  66.0793  കകേഭാടെനി  രൂപ  അനവദനിച്ചറ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  തുകേയുസടെ  വനിനനികയഭാഗന്റിം
കുറവഭായതനിനഭാല് കൂടുതല് തുകേ അനവദനിച്ചനിട്ടേനില.
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2425-00-108-67―മററ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹഭായന്റിം

4425-00-108-68―മററ വനിഭഭാഗതനില്സപടുന്ന പലെവകേ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹഭായന്റിം  .

ആശുപതനി  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ  ബ്ലഡ്ബഭാങ്കറ/സമഡനികല്  ലെകബഭാറട്ടേറസ്വീസറ
തുടെങ്ങനിയവയഭായനി  ധനസഹഭായന്റിം  അനവദനിക്കുന്നതനിനന്റിം  ട്രഭാന്സ്സജന്ഡര്  സഹകേരണ
സന്റിംഘന്റിം  രൂപസ്വീകേരനിച്ചറ  വനിജയകേരമഭായ  പദതനികേള്  ഏസറടുക്കുന്നതനിനന്റിം  സകേഭാച്ചനിയനില്
നടെത്തുന്ന  കൃതനി  ഇനര്നഭാഷണല്  ബുകറ  സഫയറനിനന്റിം  സഭാഹനിതക്ഷ്യ  മസ്യൂസനിയന്റിം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനന്റിം  കകേരള  സന്റിംസഭാന  പവഭാസനികകമ  വനികേസന  സഹകേരണ  സന്റിംഘന്റിം
മുകഖന പവഭാസനി കകേരളസ്വീയരുസടെ കകമതനിനന്റിം ഉള്സപസടെ ഇസൗ സസ്വീമനിസലെ വനിവനിധങ്ങളഭായ
പദതനികേള്കഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  കമല്പസഭാവനിച്ച
ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമന്റിം  2  കകേഭാടെനി,  1.7  കകേഭാടെനി  എന്നനിങ്ങസന സബ്സനിഡനി,  ഓഹരനി
എന്നസ്വീ ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി ആസകേ 3.71 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2425-00-108-67 ശസ്വീര്ഷകേതനില് 4.22 കകേഭാടെനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  SPCS -
സന ആഭനിമുഖക്ഷ്യതനില് ഒരു സഭാഹനിതക്ഷ്യ മസ്യൂസനിയതനിസന രൂപസ്വീകേരണവമഭായനി ബനസപട്ടേറ ടെനി
ശസ്വീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം  1.00  കകേഭാടെനി  രൂപ  അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  കകേഭാവനിഡനിസന  പശഭാതലെതനില്
2020-21-ല് കൃതനി പുസകകേഭാത്സവന്റിം നടെതനിയനിരുന്നനില.  ടെനി  ശസ്വീര്ഷകേതനില് തുകേ ബഭാകനി
നനില്പ്പുള്ളതനിനഭാല് അധനികേതുകേ ആവശക്ഷ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

4425-00-108-68 ശസ്വീര്ഷകേതനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായ 250.00 ലെകന്റിം രൂപയുന്റിം
22-1-2021-സലെ  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)586/2021/ധന  നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
മുകഖന ലെഭനിച്ച 5.69 ലെകന്റിം രൂപ ഉള്സപസടെ ആസകേ 255.69 ലെകന്റിം രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ഖണനികേ നമ്പര്   9

2425-00-108-49―ഉപകഭഭാക്തൃ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുന്റിം നസ്വീതനി കസഭാറുകേള്ക്കുന്റിം സഹഭായന്റിം 
4425-00-108-45―ഉപകഭഭാക്തൃസഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുന്റിം നസ്വീതനി കസഭാറുകേള്ക്കുന്റിം സഹഭായന്റിം
6425-00-108-22―ഉപകഭഭാക്തൃസഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുന്റിം നസ്വീതനി കസഭാറുകേള്ക്കുന്റിം സഹഭായന്റിം

കേണ്സസ്യൂമര്  സഫഡകറഷസന  ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ഉപകഭഭാക്തൃസഹകേരണ
സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുന്റിം നസ്വീതനി കസഭാറുകേള്ക്കുന്റിം അനവദനികസപട്ടേനിട്ടുള്ള തുകേ അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
സബ്സനിഡനി,  ഓഹരനി,  വഭായ എന്നസ്വീ ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി 1  കകേഭാടെനി, 32 ലെകന്റിം, 14  ലെകന്റിം
എന്നനിങ്ങസന  ആസകേ 1.46  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില് 2425-00-108-49  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  298.65 ലെകന്റിം  രൂപയുന്റിം
4425-00-108-45  ശസ്വീര്ഷകേതനില് 52.49  ലെകന്റിം രൂപയുന്റിം 6425-00-108-22  ശസ്വീര്ഷകേതനില്
49.60  ലെകന്റിം  രൂപയുന്റിം സചലെവഴനിച്ചനിരുന.  2425-00-108-49  ശസ്വീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം
കേണ്സസ്യൂമര്  സഫഡകറഷസന  പവര്തനന്റിം  വനിപുലെസ്വീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  100.00  ലെകന്റിം
രൂപയുസടെ ധനസഹഭായന്റിം അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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2425-00-108-47-31―സപഭാഫഷണൽ എഡസ്യൂകകഷനകവണ്ടനിയുള്ള സഹകേരണ അകഭാഡമനിക്കുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം   -   സഹഭായധനന്റിം   -   ശമ്പളന്റിം

സപഭാഫഷണല്  വനിദക്ഷ്യഭാഭക്ഷ്യഭാസ  കമഖലെയനില്  വനിദക്ഷ്യഭാര്ത്ഥനികേളുസടെ  എണതനില്
വനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ക്രമഭാതസ്വീതമഭായ  കുറവറ  നനിമനിതന്റിം  സപഭാഫഷണൽ  എ ഡസ്യൂകകഷനറ
കവണ്ടനിയുള്ള  സഹകേരണ  അകഭാഡമനിയനിസലെ  അധക്ഷ്യഭാപകേരുള്സപസടെയുള്ള  ജസ്വീവനകഭാര്കറ
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ശമ്പളന്റിം നല്കുന്നതനിനറ പതനിസനനി കനരനിടുന്നതനിനഭാല് ശമ്പളയനിനതനിസലെ സചലെവകേള്കറ
കവണ്ടനി  23.12  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

കകേഭാ-ഓപകററസ്വീവറ  അകഭാഡമനി  ഓഫറ  സപഭാഫഷണല്  എഡസ്യൂകകഷന്  (CAPE)നറ
2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  2425-00-108-47-31  ശസ്വീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതമഭായ 400.00  ലെകന്റിം രൂപയുന്റിം  16-9-2020-സലെ ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) 5324/2020/ധന.
നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനഭാനമതനി  മുകഖന  ലെഭനിച്ച  856.04  ലെകന്റിം  രൂപ
ഉള്സപസടെ ആസകേ 1256.04 ലെകന്റിം രൂപ ഈയനിനതനില് അനവദനിച്ചറ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.
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2425-00-108-47-35―സപഭാഫഷണൽ  എഡസ്യൂകകഷനകവണ്ടനിയുള്ള  സഹകേരണ  അകഭാഡമനിക്കുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം  -  മൂലെധന ആസനികേളുസടെ രൂപസ്വീകേരണതനിനള്ള സഹഭായധനന്റിം

സപഭാഫഷണൽ  വനിദക്ഷ്യഭാഭക്ഷ്യഭാസ  സഹകേരണ  അകഭാഡമനിയുസടെ  കേസ്വീഴനിലള്ള
സഭാപനങ്ങളനിസലെ  അടെനിസഭാന  സസൗകേരക്ഷ്യ  വനികേസനതനിനഭായുള്ള  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങള്കഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  7.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ടെനി പദതനി ഇനതനില് 12.50 കകേഭാടെനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  24-9-2020-സലെ ജനി.ഒ.
(ആര്.റനി)  5436/2020/ധന.  നമ്പര് ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം അധനികേധനഭാനമതനി മുകഖന  3.62
കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം 24-2-2021-സലെ ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) 1722/2021/ധന. നമ്പര് ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  മുകഖന  1.38  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.   സപഭാഫഷണല്
വനിദക്ഷ്യഭാഭക്ഷ്യഭാസ അകഭാദമനിയുസടെ കേസ്വീഴനിലള്ള സഭാപനങ്ങളുസടെ അടെനിസഭാന വനികേസനതനിനഭായനി
ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനിനറ ഉപരനിയഭായനി 5.00 കകേഭാടെനി രൂപ അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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2425-00-108-42―പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  വനികേസനതനിനള്ള
സഹഭായന്റിം 

4425-00-108-34―പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ വനികേസനതനിനള്ള
ഓഹരനി മൂലെധന വനിഹനിതന്റിം

പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി  നനിലെവനിലള്ള  പദതനികേള്കറ

ഉപരനിയഭായനി ടെനി സന്റിംഘങ്ങളുസടെ സമഗ്രേവനികേസനന്റിം ലെകക്ഷ്യന്റിംവച്ചറ സഹകേരണ വകുപറ വനിഭഭാവനന്റിം

സചയ്ത  "പുനര്ജനനി"   എന്ന  പുതനിയ  പദതനി  യഭാഥഭാത്ഥക്ഷ്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  തുകേ
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ആവശക്ഷ്യമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  4.65  കകേഭാടെനി,  6.35  കകേഭാടെനി

എന്നനിങ്ങസന സബ്സനിഡനി,  ഓഹരനി എന്നസ്വീ  ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി ആസകേ  11  കകേഭാടെനി രൂപ

അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമന്നറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ടെനി പദതനി ഇനതനില്  2425-00-108-42 ശസ്വീര്ഷകേതനില്  11.90  കകേഭാടെനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ സന്റിംഘങ്ങളുസടെ വനികേസനതനിനഭായുള്ള പുനര്ജ്ജനനി പദതനി സന്റിംബനനിച്ച

മഭാര്ഗ്ഗകരഖ ആയനിട്ടുസണ്ടങ്കനിലന്റിം പദതനിനടെപനില് വരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല് ടെനി പദതനികറ അധനികേ

തുകേ ആവശക്ഷ്യമഭായനി വന്നനില.  27-3-2021-സലെ ജനി.ഒ. (ആര്.റനി) 3031/2021/ധന.  നമ്പര് ഉതരവറ

പകേഭാരന്റിം  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം മുകഖന  80.00  ലെകന്റിം  രൂപ  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.   ടെനി  പദതനി

ഇനതനില് 4425-00-108-34 ശസ്വീര്ഷകേതനില് 2.296 കകേഭാടെനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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2425-00-108-41 ―മഭാതൃകേഭാ സഹകേരണസന്റിംഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹഭായന്റിം

4425-00-108-37―മഭാതൃകേഭാ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള്ക്കുള്ള മൂലെധനനനികകപന്റിം

6425-00-108-13 ―മഭാതൃകേഭാ സഹകേരണസഭാപനങ്ങള്ക്കുള്ള വഭായ

സഹകേരണ  കമഖലെയനിസലെ  നൂതന  കേണ്ടുപനിടെനിതങ്ങള്  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനന്റിം

മഭാതൃകേഭാ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളുസടെ കപഭാത്സഭാഹനതനിനമഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ

അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 15 ലെകന്റിം, 40 ലെകന്റിം, 30 ലെകന്റിം എന്നനിങ്ങസന സബ്സനിഡനി, ഓഹരനി,

വഭായ എന്നസ്വീ ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനില് ആസകേ 85 ലെകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം

വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  2425-00-108-41  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  54.00  ലെകന്റിം  രൂപ

വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  4425-00-108-37 ശസ്വീര്ഷകേതനില്  1.03  കകേഭാടെനി  രൂപ

വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  6425-00-108-13 ശസ്വീര്ഷകേതനില്  1.08  കകേഭാടെനി  രൂപ

വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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2425-00-108-36―കേഭാര്ഷനികേ വനിപണന കമഖലെസയ ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനറ പപമറനി മഭാര്കറനിന്റിംഗറ
കകേഭാ  -  ഓപകററസ്വീവ്സനിനള്ള ധനസഹഭായന്റിം

സന്റിംസഭാനസത സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്  'കകേഭാ-
ഓപറ  മഭാര്കറ'  എന്നറ  വനിളനിക്കുന്ന  ഏകേ  ബഭാന്ഡനിലന്റിം   ഗുണനനിലെവഭാര  മുദ്രയനിന്കേസ്വീഴനിലന്റിം
സകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനറ  ഗുണനനിലെവഭാര  പരനികശഭാധനഭാലെഭാബുന്റിം  അനബന  സസൗകേരക്ഷ്യങ്ങളുന്റിം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനന്റിം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങസള  ഡനിജനിറല്  സമ്പദറ  വക്ഷ്യവസയനില്
പസങ്കടുക്കുന്നതനിനറ  സഹഭായകേമഭാകുന്റിംവനിധന്റിം  "പ്ലൈഭാററകഫഭാന്റിം കകേഭാ-ഓപകററസ്വീവ്സറ"  യഭാഥഭാര്ത്ഥക്ഷ്യ
മഭാക്കുന്നതനികലെയ്ക്കുമഭായനി  സബ്സനിഡനി  ശസ്വീര്ഷകേതനില്   3.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ടെനി  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  29.40  ലെകന്റിം  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.   സഹകേരണ
ബഭാന്ഡനിന്റിംഗറ  നടെപനിലെഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഒരു  മഭാകനജ് സമനറ  കേമനിറനി
രൂപസ്വീകേരനിച്ചനിട്ടുസണ്ടങ്കനിലന്റിം  ടെനി  പദതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഗുണനനിലെവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ
ലെഭാബറ,  അനബന  കേഭാരക്ഷ്യങ്ങള്  എന്നനിവ  നടെപനിലെഭാകനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  ടെനി
ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനില് അധനികേതുകേ ആവശക്ഷ്യമഭായനിവന്നനില.
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2425-00-108-33―സഹകേരണ  വകുപനിസനകേസ്വീഴനിൽ  വരുന്ന  എലഭാ  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുസടെയുന്റിം ആധുനനികേവൽകരണന്റിം 

4425-00-108-28―സഹകേരണ  വകുപനിനകേസ്വീഴനിലള്ള  എലഭാ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെയുന്റിം
നവസ്വീകേരണന്റിം

6425-00-108-07―സഹകേരണ  വകുപനിനകേസ്വീഴനിലള്ള  എലഭാ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുസടെയുന്റിം
ആധുനനികേവല്കരണന്റിം

പനി.എ.സനി.എസറ.  ഒഴനിസകേയുള്ള  മററ  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ
ആധുനനികേവല്കരണതനിനറ അനവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 30 ലെകന്റിം,
5  ലെകന്റിം,  5  ലെകന്റിം  എന്നനിങ്ങസന  ഇസൗ  സസ്വീമനിസലെ  സബ്സനിഡനി,  ഓഹരനി,  വഭായ  എന്നസ്വീ
ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി  ആസകേ  40  ലെകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2425-00-108-33 ശസ്വീര്ഷകേതനില് 116.75 ലെകന്റിം രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  16-3-2021-സലെ
ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)  2403/2021/ധന.  നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം മുകഖന
പനി.എ.സനി.എസറ.  ഒഴനിസകേയുള്ള  മററ  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ
ആധുനനികേവല്കരണതനിനഭായനി 26.75 ലെകന്റിം രൂപ ലെഭക്ഷ്യമഭായനിട്ടുണ്ടറ.

4425-00-108-28 ശസ്വീര്ഷകേതനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി ലെഭനിച്ച തുകേ പൂര്ണമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

6425-00-108-07  ശസ്വീര്ഷകേതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  ലെഭനിച്ച  തുകേ
പൂര്ണമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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2425-00-108-31―വനനിത സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുന്റിം വനനിത സഫഡനിനമുള്ള ധനസഹഭായന്റിം
4425-00-108-26―വനനിത സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുന്റിം വനനിത സഫഡനിനമുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

വനനിതഭാ  സഫഡകറഷസന ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സബ്സനിഡനി,  ഓഹരനി എന്നസ്വീ
ഇനങ്ങളനിലെഭായനി  1.7  കകേഭാടെനി  വസ്വീതന്റിം  ആസകേ  3.4  കകേഭാടെനി  രൂപ   അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  2425-00-108-31  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  1.80  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം
4425-00-108-26  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  93.25  ലെകന്റിം രൂപയുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  വനനിത
സഫഡകറഷനറ  50.00  ലെകന്റിം  രൂപ  ധനസഹഭായന്റിം  അനവദനിക്കുന്നതനിനള്ള ഭരണഭാനമതനി
നല്കേനിസയങ്കനിലന്റിം, ധനലെഭക്ഷ്യത കുറവമൂലെന്റിം തുകേ അനവദനിച്ചനിട്ടേനില.
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2425-00-800-93―സമമ്പര് റനിലെസ്വീഫറ ഫണ്ടറ

സഹകേരണ   സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ  അന്റിംഗങ്ങളഭായവരനില്  മഭാരകേകരഭാഗബഭാധനിതരഭായവര്,
വഭാഹനഭാപകേടെതനില്സപട്ടേറ  അന്റിംഗസസവകേലെക്ഷ്യന്റിം  സന്റിംഭവനിച്ചവര്/ശയഭാവലെന്റിംബരഭായവര്,
അപകേടെതനില്സപട്ടേറ ശയഭാവലെന്റിംബരഭായ അന്റിംഗങ്ങളുസടെ/മരണസപട്ടേ അന്റിംഗങ്ങളുസടെ ആശനിതര്,
മഭാതഭാപനിതഭാകള് എടുത വഭായയറ ബഭാധക്ഷ്യതസപട്ടേ കുട്ടേനികേള്, പകൃതനി ദുരന്തതനില് നഭാശനഷ്ടന്റിം
സന്റിംഭവനിച്ചവര് എന്നനിവര്കറ  സഭാമ്പതനികേ സഹഭായന്റിം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  രൂപസ്വീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള
933/2021.
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സമമ്പര് റനിലെസ്വീഫറ ഫണ്ടനില്നനിനന്റിം  35  കകേഭാടെനി രൂപ  2018 -  ല് കകേരളതനിസലെ പളയബഭാധനിതരഭായവര്കറ
സകേയര് കഹഭാന്റിം പദതനിയനിലൂസടെ വസ്വീടെറ നനിര്മനിച്ചറ നല്കുന്നതനിനകവണ്ടനി എടുതനിരുന്നതറ പതനിവര്ഷന്റിം 5
കകേഭാടെനി  രൂപവസ്വീതന്റിം  തനിരനിസകേ  നല്കുന്നതനിസന  ആവശക്ഷ്യതനിനഭായനി  ഒരു  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ടെനി ശസ്വീര്ഷകേതനില് 9.00 കകേഭാടെനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  7-12-2020-സലെ ജനി.ഒ.
(ആര്.റനി)  7146/2020/ധന.  നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  ടെനി  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  ധന
പുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം മുകഖന  5.00  കകേഭാടെനി രൂപ ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  ടെനി തുകേ പൂര്ണമഭായനി സമമ്പര്
റനിലെസ്വീഫറ ഫണ്ടനില് അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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4425-00-108-71―പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളുസടെ സന്റിംകയഭാജനിത
വനികേസനന്റിം

6425-00-108-74―സന്റിംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനി    (  എന്  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .
സഹഭായന്റിം  )

പഭാലെകഭാടെറ, തൃശൂര്, ഇടുകനി ജനിലകേളനിൽ നടെപനിലെഭാകനിവരുന്ന സന്റിംകയഭാജനിത വനികേസന
പദതനിയുസടെ രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേ പവര്തനങ്ങള്കഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ ടെനി ജനിലകേളനിസലെ
സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  വനികേസനതനിനഭായനി  നനിശയനികസപട്ടേനിട്ടുള്ള  തുകേകയകഭാള്  വളസര
കുറവഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് കമല്പസഭാവനിച്ച ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനില്
16.36  കകേഭാടെനി രൂപ, 14.19  കകേഭാടെനി രൂപ എന്നനിങ്ങസന ഓഹരനി,  വഭായ ഇനതനില് ആസകേ
30.55 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

4425-00-108-71 ശസ്വീര്ഷകേതനില് 13.64 കകേഭാടെനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  6425-
00-108-74  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  12.81  കകേഭാടെനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.   തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്
ICDP  പദതനിയുസടെ  കേഭാലെഭാവധനി  31-1-2021  വസരയഭാണറ  ടെനി  കേഭാലെഭാവധനി  നഭാളനിതുവസര
എന്.സനി.ഡനി.സനി.യനില്നനിനന്റിം  ദസ്വീര്ഘനിപനിച്ചറ  നല്കേനിയനിട്ടേനില.   ഇടുകനി  ജനിലയനില്  ICDP
പദതനിയുസടെ  കേഭാലെഭാവധനി  31-3-2021  വസര  ദസ്വീര്ഘനിപനിച്ചറ  നല്കേനിയതറ  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷഭാവസഭാനന്റിം  ആണറ.  ടെനി  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ടെനി  ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനില്  അധനികേ  തുകേ
ആവശക്ഷ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.
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4425-00-108-42―പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സക്രഡനിററ  സന്റിംഘങ്ങള്  ,    പഭാഥമനികേസന്റിംഘങ്ങള്  ,
സമഭാതവനിലെ  കസഭാറുകേള്  ,    സഫഡകറഷനകേള്  തുടെങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള
സഹഭായന്റിം   (  എന്  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .   പദതനി  )

6425-00-108-19―പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള്  ,    പഭാഥമനികേ  സന്റിംഘങ്ങള്  ,
സമഭാതവനിലെ കസഭാറുകേള്  ,    സഫഡകറഷനകേള് എന്നനിവയ്ക്കുള്ള സഹഭായന്റിം
(  എന്  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .   പദതനി  )

സന്റിംസരണ  പരനിപഭാടെനികേളനിൽ  ഏര്സപട്ടേനിരനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള്കറ
ധനസഹഭായന്റിം  നൽകുന്നതനിനന്റിം  കലെബര്  കകേഭാണ്ട്രഭാകറ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള്കറ
നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങള്കറ  ആവശക്ഷ്യമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള്/യനങ്ങള്,  വഭാഹനങ്ങള്
എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനറ  ധനസഹഭായന്റിം  നൽകുന്നതനിനന്റിം  എൻ.സനി.ഡനി.സനി.യുസടെ  പുതനിയ
പദതനിപകേഭാരമുള്ള  ഗ്രേഭാമസ്വീണ  പഭാര്പനിടെ  പദതനി,  പവദത്യുതസ്വീകേരണന്റിം,  ആകരഭാഗക്ഷ്യന്റിം,
ആശുപതനികേള്,  ടൂറനിസന്റിം,  കഹഭാസനിറഭാലെനിറനി  എന്നനിവയറ  സഹഭായന്റിം  നൽകുന്നതനിനന്റിം
കേഭാര്ഷനികേകമഖലെയനിൽ പശഭാതലെ സസൗകേരക്ഷ്യന്റിം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനറ വഭായ നൽകുന്നതനിനന്റിം
2020-21-ല്  നടെപഭാക്കുന്ന  പുതനിയ  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  പദതനികേള്കറ  സഹഭായന്റിം
നല്കുന്നതനിനമഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  കേഭാണുന.
ആയതനിനഭാല് കമല്പസഭാവനിച്ച ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനില് 5.24  കകേഭാടെനി രൂപ, 7.66  കകേഭാടെനി രൂപ
എന്നനിങ്ങസന  ഈ സസ്വീമനിസലെ ഓഹരനി,  വഭായ എന്നസ്വീ ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി  ആസകേ 12.9
കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

4425-00-108-42 ശസ്വീര്ഷകേതനില് 31.76 കകേഭാടെനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 15-10-2020-സലെ
ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) 5955/2020/ധന നമ്പര്   ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 10.00 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം 18-1-2021-സലെ
ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)  404/2021/ധന  നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം 10.00  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം   ടെനി
ശസ്വീര്ഷകേതനില് അധനികേധനഭാനമതനി മുകഖന ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

6425-00-108-19  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  44.9625  കകേഭാടെനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
15-10-2020-സലെ ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) 5955/2020/ധന നമ്പര് ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 12.50 കകേഭാടെനി
രൂപയുന്റിം  18-1-2021-സലെ ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) 404/2021/ധന നമ്പര് ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം  12.50
കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  11-2-2021-സലെ  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)  1197/2021/ധന  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം
3.6225 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം ടെനി ശസ്വീര്ഷകേതനില് അധനികേധനഭാനമതനി മുകഖന ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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ഖണനികേ നമ്പര്   20

6425-00-108-10―നബഭാര്ഡനിസന  ആര്  .  സഎ  .  ഡനി  .  എഫറ  .-  നറ  കേസ്വീഴനില്  സഹകേരണ

സന്റിംഘങ്ങള്ക്കുള്ള വഭായകേള്

അടെനിസഭാന  സസൗകേരക്ഷ്യ  വനികേസനതനിനഭായനി  സകേഭാലന്റിം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ

ആശുപതനികറ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  11.37  കകേഭാടെനി  രൂപ

അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമന്നറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  ലെഭനിച്ച  തുകേ  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

Reimbursement നനിര്കദ്ദേശന്റിം ലെഭനിക്കുന്നമുറയറ തുകേ അനവദനിക്കുന്നതഭാണറ.

ഖണനികേ നമ്പര്   21

4408-02-195-86―പപമറനി  മഭാര്കറനിന്റിംഗറ  കകേഭാ  -  ഓപകററസ്വീവ്സനിനന്റിം    -     സഫഡകറഷനകേള്ക്കുന്റിം

ധനസഹഭായന്റിം   (  എന്  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  )(100%    കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി  )

6408-02-195-65―പപമറനി കകേഭാ  -  ഓപകററസ്വീവ്സറ    -   നന്റിം സഫഡകറഷനകേള്ക്കുന്റിംകവണ്ടനി വഭായ

പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള്കറ  സന്റിംഭരണശഭാലെകേള്

നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്റിം  പഭാഥമനികേ  വനിപണന  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  ഓഹരനി  മൂലെധന  അടെനിതറ

ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനന്റിം  ദുര്ബ്ബലെ  വനിപണന  സന്റിംഘങ്ങസള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനന്റിം

എൻ.സനി.ഡനി.സനി.യുസടെ  പുതനിയ പദതനികേളഭായ കകേഭാള്ഡറ സചയനിന്, യുവസഹകേഭാര് എന്നനിവ

നടെപനിലെഭാക്കുന്നതനിനന്റിം   ധനസഹഭായന്റിം ആവശക്ഷ്യമുള്ളതനിനഭാല്  59  ലെകന്റിം, 3.32  കകേഭാടെനി എന്നനിങ്ങസന

ഓഹരനി,  വഭായ  ഇനതനില്  ആസകേ  3.91  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി 

4408-02-195-86  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  3.185  കകേഭാടെനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി വഭായ ഇനതനില് ലെഭനിച്ച തുകേ പൂര്ണമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

[സഹകേരണ (ബനി) വകുപനിസന 22-6-2021-സലെ ബനി3/233/2020/സഹ. നമ്പര് കേതറ]
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ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലെവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വസ്വീസകേള്

ഖണനികേ നമ്പര്   22

3475-00-106-99-05.3―അളവകേളുസടെയുന്റിം തൂകങ്ങളുസടെയുന്റിം ക്രമസ്വീകേരണന്റിം സമട്രനികേറ സമ്പ്രദഭായന്റിം

നടെപഭാകല്   -   ഓഫസ്വീസറ സചലെവകേള്  -  സടെലെനികഫഭാണ് സചലെവറ

ആഫസ്വീസറ ലെഭാന്ഡറ കഫഭാണുകേളുസടെ ബനില്ലുകേള്ക്കുപുറസമ നനിര്വ്വഹണ ഉകദക്ഷ്യഭാഗസര്കറ

അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  CUG SIM-നറ എലഭാ വര്ഷവന്റിം തുകേ ഒടുകകണ്ടനിവരുന്നതനിനഭാല് അധനികേ

തുകേ ആവശക്ഷ്യമഭാണറ.   ആയതനിനഭാല്,  കമല്ശസ്വീര്ഷകേതനില്  5  ലെകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

ഖണനികേ നമ്പര്   23

3475-00-106-99-06―അളവകേളുസടെയുന്റിം തൂകങ്ങളുസടെയുന്റിം ക്രമസ്വീകേരണന്റിം    സമട്രനികേറ സമ്പ്രദഭായന്റിം

നടെപഭാകല്   -   വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

ഭവന  നനിര്മഭാണ  കബഭാര്ഡനിസനയുന്റിം  സസകേഭാരക്ഷ്യ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെയുന്റിം  വഭാടെകേ  കുടെനിശനികേ

നല്കുന്നതനിനന്റിം പുതുതഭായനി രൂപസ്വീകേരനിച്ച 14 തഭാലൂക്കുകേളനിസലെ ഇന്സസകകറഭാഫസ്വീസകേള്ക്കുള്ള വഭാടെകേ

നല്കുന്നതനിനന്റിം  നനിലെവനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്

ശസ്വീര്ഷകേതനില്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  15  ലെകന്റിം

രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

ഖണനികേ നമ്പര്   24

3475-00-106-99-45―അളവകേളുസടെയുന്റിം  തൂകങ്ങളുസടെയുന്റിം  ക്രമസ്വീകേരണന്റിം  ,    സമട്രനികേറ  സമ്പ്രദഭായന്റിം

നടെപഭാകല്   -   പനി  .  ഒ  .  എല്  .

ഉപകഭഭാക്തൃ  സന്റിംരകണന്റിം  കൂടുതല്  ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  രഭാതനികേഭാലെ  മനിന്നല്

പരനികശഭാധനകേള്  സന്റിംസഭാനസമഭാട്ടേഭാസകേ  വനിപുലെസപടുതനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  നനിര്വ്വഹണ

ഉകദക്ഷ്യഭാഗസരുസടെ  ഉപകയഭാഗതനിനഭായനി  14  വഭാഹനങ്ങള്  അനവദനിച്ചനിട്ടുസണ്ടന്നറ  സമനിതനി

മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്,  10  ലെകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  കമല്ശസ്വീര്ഷകേതനില്

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി

ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.
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സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി   (  ഖണനികേ   22, 23, 24)

നടെപ്പുവര്ഷന്റിം  ബനസപട്ടേ  ശസ്വീര്ഷകേങ്ങളനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം
സചലെവഴനിച്ചറ  തസ്വീര്ന്നകശഷന്റിം  വനിശദമഭായ  സചലെവറ  കസററസമനറ  സഹനിതന്റിം  അധനികേതുകേയ്ക്കുള്ള
സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനികഭാന്  ധനകേഭാരക്ഷ്യ  വകുപറ  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണറ.   പസ്തുത
വനിവരന്റിം ലെസ്വീഗല് സമകട്രഭാളജനി കേണ്കട്രഭാളസറ അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

(ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരക്ഷ്യ വകുപനിസന 2-3-2021-സലെ സനി.എ 2/126/2020/ഉ.കേഭാ.വ. നമ്പര് കേതറ)

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX―ഭകക്ഷ്യന്റിം

ഖണനികേ നമ്പര്   25   

2408-01-004-99―കേസൗണ്സനില് കഫഭാര് ഫുഡറ റനിസര്ച്ചറ ആനറ സഡവലെപ്സമനറ              

കേസൗണ്സനില്  കഫഭാര്  ഫുഡറ  റനിസര്ച്ചറ  ആനറ  സഡവലെപ്സമനറ  എന്ന  പദതനി
ശസ്വീര്ഷകേതനിസലെ ഘടെകേമഭായ എസഭാബ്ലനിഷ് സമനറ  ഓഫറ കകേഭാണ്ഫറന്സറ ഹഭാള് പലെബറനി
ആന്ഡറ  റസ്വീഡനിന്റിംഗറ  റന്റിം  കഫഭാര്  കകേഭാകളജറ  ഓഫറ  ഇന്ഡനിസജനസറ  ഫുഡറ  സടെകകഭാളജനിയുസടെ
ഒന്നഭാന്റിം  ഘട്ടേന്റിം  പൂര്തസ്വീകേരനിക്കുന്നതനിനറ  1  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  എറണഭാകുളന്റിം  ഇലെഞനിയനിലള്ള
എസഭാബ്ലനിഷനിന്റിംഗറ  ഓഫറ  ചനില്ഡറ  കസഭാകറജറ  ആന്ഡറ  സവജനിറബനിള്  ആന്ഡറ  ഫ്രൂട്സറ
ഡസ്വീപഹകഡ്രേഷന് യൂണനിറനിസന ഫയര് പഫറനിന്റിംഗറ സനിസന്റിം ഇന്സഭാള് സചയഭാന് 50  ലെകന്റിം
രൂപയുന്റിം എകറട്രഭാ വര്കറ സഎറന്റിം സചയ്യുന്നതനിനറ 55 ലെകന്റിം രൂപയുന്റിം ഉള്സപസടെ ആസകേ 2.05
കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2408-01-004-99―കേസൗണ്സനില് കഫഭാര് ഫുഡറ റനിസര്ച്ചറ ആന്ഡറ സഡവലെപ്സമനറ
എന്ന ശസ്വീര്ഷകേതനിനറ കേസ്വീഴനില് ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ഖണനികേ
25-ല്  പറഞനിട്ടുള്ളവ  ഉള്സപസടെ  പതനിസനഭാന്നറ  കേകമ്പഭാണന്റുകേള്കഭായനി  532  ലെകന്റിം
രൂപയഭാണറ  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതറ.  ഈ  ശസ്വീര്ഷകേതനില്
നനിനന്റിം  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഇതുവസര  425.786  ലെകന്റിം  രൂപ  (PSTSB
അകസൗണ്ടനില്നനിനന്റിം 2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം തനിരനിസച്ചടുത 283.226 ലെകന്റിം രൂപ
തനിരനിസകേ നല്കേനിയതറ ഉള്സപസടെ) സനി.എഫറ.ആര്.ഡനി. യറ വനിതരണന്റിം സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.

കേസൗണ്സനില്  കഫഭാര്  ഫുഡറ  റനിസര്ച്ചറ  ആന്ഡറ  സഡവലെപ്സമനനിസന
എസഭാബ്ലനിഷ് സമന്ഡറ   ഓഫറ  കകേഭാണ്ഫറന്സറ  ഹഭാള്  പലെബറനി  ആന്ഡറ  റസ്വീഡനിന്റിംഗറ  റന്റിം
കഫഭാര്  കകേഭാകളജറ  ഓഫറ  ഇന്ഡനിസജനസറ  ഫുഡറ  സടെകകഭാളജനി  എന്ന  പദതനികറ  നടെപറ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 100 ലെകന്റിം രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരുന.  എന്നഭാല് നടെപറ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം നഭാളനിതുവസര  ടെനി  തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള സപഭാകപഭാസല്
സനി.എഫറ.ആര്.ഡനി.  സമര്പനിക്കുകേകയഭാ  ടെനി  പദതനിയഭായനി  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
സനി.എഫറ.ആര്.ഡനി. - കറ തുകേ റനിലെസ്വീസറ സചയ്തറ നല്കുകേകയഭാ ഉണ്ടഭായനിട്ടേനില.
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എസഭാബ്ലനിഷ് സമനറ  ഓഫറ  ചനില്ഡറ  കസഭാകറജറ  കഫഭാര്  സവജനിറബനിള്  ആനറ  ഫ്രൂട്ടേറസറ
ഡസ്വീപഹകഡ്രേഷന് യൂണനിററ എന്ന പദതനിയറ നടെപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  80  ലെകന്റിം രൂപ
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരുന.   2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ടെനി  പദതനിയറ
കവണ്ടനിയുന്റിം തുകേ ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സനി.എഫറ.ആര്.ഡനി. സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുകേകയഭാ
തുകേ സനി.എഫറ.ആര്.ഡനി. - കറ റനിലെസ്വീസറ സചയ്തറ നല്കുകേകയഭാ ഉണ്ടഭായനിട്ടേനില.

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനഭാ ഖണനികേയനില്  പരഭാമര്ശനിച്ചനിരനിക്കുന്ന ടെനി രണ്ടറ പദതനികേള്കഭായനി നനിലെവനില്
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കുന്നതനിനള്ള  സപഭാകപഭാസലകേള്
സനി.എഫറ.ആര്.ഡനിയനില്നനിന്നറ  ലെഭക്ഷ്യമഭാകുന്ന മുറയറ   ഇസൗ തുകേ റനിലെസ്വീസറ  സചയ്തതനിനകശഷന്റിം
ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനയനില്  പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന  പവൃര്തനികേള്കറ  ആവശക്ഷ്യമഭായ  സപഭാകപഭാസലകേള്
സനി.എഫറ.ആര്.ഡനി.  നല്കുന്ന  മുറയറ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാബനസപട്ടേ ശസ്വീര്ഷകേതനില് അധനികേതുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതഭാസണന്നറ അറനിയനിക്കുന.

(ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  (ഡനി)  വകുപനിസന  6-10-2020-സലെ  4356396/ഡനി1/2020/ഭ.സപഭാ.വനി.വ.
നമ്പര് കേതറ).
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2408-01-101-96-33―കകേരള  സന്റിംസഭാന  സനിവനില്  സപപ്ലൈസറ  കകേഭാര്പകറഷനന്റിം  മററ
ഏജന്സനികേളുന്റിം വഴനി സനലെറല്ല് സന്റിംഭരനികല്   -   സബ്സനിഡനികേള്

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് 2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021 സഫബ്രുവരനി 28
വസര 5 ലെകന്റിം സമട്രനികേറ ടെണ് സനലനിസനയുന്റിം 2020 മഭാര്ച്ചനില് സന്റിംഭരനിക്കുന്ന 1 ലെകന്റിം സമട്രനികേറ
ടെണ് സനലനിസനയുന്റിം ഉള്സപസടെ ആസകേ 6 ലെകന്റിം സമട്രനികേറ ടെണ് സനലനിസന തുകേയുസടെ സക്ലെയനിന്റിം
ആയനി  528  കകേഭാടെനി  രൂപ  സന്റിംസഭാന  സര്കഭാരനിനറ  സമര്പനികകണ്ടനി  വരുസമന്നറ
പതസ്വീകനിക്കുന.   കൂടെഭാസത  ഔട്ടേറകടെണ്  കറകഷക്ഷ്യഭാ  68%  -  ല്  നനിന്നറ  64.5%  ആയനി
കുറച്ചതുസകേഭാണ്ടുള്ള സഭാമ്പതനികേബഭാധക്ഷ്യതയുന്റിം  സന്റിംസഭാന സര്കഭാര്  വഹനികകണ്ടനിവരുന.
ഈ  ഇനതനില്  65  കകേഭാടെനി  രൂപ  സചലെവറ  പതസ്വീകനിക്കുന.   ഇതനിനപുറസമ  2019-20
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സമര്പനിച്ച  സക്ലെയനിമുകേള്  ബഡ്ജററ  അകലെഭാകകഷന്  പരനിധനി
കേടെന്നതനിനഭാല്  അവയുന്റിം  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  അകലെഭാകകഷന്
പരനിധനി കേടെന്നതനിനഭാല് അവയുന്റിം 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം സമര്പനിച്ച സക്ലെയനിമുകേളനില്
ഇനനിയുന്റിം  200  കകേഭാടെനി  രൂപയ്ക്കുകമല്  അനവദനിച്ചറ  കേനിട്ടേഭാനണ്ടറ.   ഇപകേഭാരന്റിം  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  സനലെറല്ല്  സന്റിംഭരണവമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ആസകേ  800  കകേഭാടെനി
രൂപയുസടെ  സചലെവറ  പതസ്വീകനിക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  275  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.
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സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി 

2408-01-101-96-33  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  അധനികേ  ധനസഹഭായന്റിം  അനവദനിക്കുന്നതനികലെകഭായനി
സമര്പനിച്ച ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ സവളനിച്ചതനില്  G. O. (Rt.) No. 4250/2020, dated 21-7-2021,
G.  O.  (Rt.)  No.  5325/20,  dated  16-9-2020,  G.  O.  (Rt.)  No.6497/2020,  dated
10-11-2020  എന്നനിവ  പകേഭാരന്റിം  യഥഭാക്രമന്റിം  187.541  കകേഭാടെനി  രൂപ,  34.02  ലെകന്റിം  രൂപ,
30.48  കകേഭാടെനി  രൂപ  വസ്വീതന്റിം  ആസകേ  218.6612  കകേഭാടെനി  രൂപ  നഭാളനിതുവസര  അധനികേധന
സഹഭായമഭായനി അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

[ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ (സനി)വകുപനിസന 22-3-2021-സലെ 118/സനി2/2020/ഭ.സപഭാ.വനി.വ.
നമ്പര് കേതറ]
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2408-01-101-94―കറഷന് സബ്സനിഡനി

നനിലെവനില്  കദശസ്വീയ  ഭകക്ഷ്യ  സരകഭാനനിയമന്റിം  അനസരനിച്ചറ  കറഷന്  കേടെകേളനികലെകറ
ഭകക്ഷ്യധഭാനക്ഷ്യങ്ങള് വഭാതനില്പടെനി വനിതരണന്റിം വഴനി എതനിക്കുന്നതനി നറ ശരഭാശരനി 20.08 കകേഭാടെനി
രൂപ സചലെവറ പതസ്വീകനിക്കുന.  കൂലെനി ഏകേസ്വീകേരണന്റിം വസര പുതനിയ ഇ-സടെണ്ടര് നടെപടെനികേള്
നനിര്തനിവച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാലന്റിം  കേടെതറ  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കേഭാലെഭാവധനി  ഭൂരനിഭഭാഗന്റിം  തഭാലൂക്കുകേളനിലന്റിം
അവസഭാനനിച്ചതനിനഭാലന്റിം  തഭാല്കഭാലെനികേ  ക്രമസ്വീകേരണഭാടെനിസഭാനതനിലെഭാണറ  കേടെത്തുകേരഭാര്  കജഭാലെനികേള്
നടെനവരുന്നതറ. ആയതനിനഭാല് ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി 11.18 കകേഭാടെനി രൂപ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  2408-01-101-94-03-33  ശസ്വീര്ഷകേതനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  229.78  കകേഭാടെനി  രൂപയഭായനിരുന.   ആയതനില്
നനിനന്റിം  229  കകേഭാടെനി  രൂപ  കകേഭാവനിഡറ-19  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പവര്തനങ്ങളുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി
സപപ്ലൈകകേഭായനിലൂസടെ  ഭകക്ഷ്യധഭാനക്ഷ്യ  കേനിററ  വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.
തുടെര്ന്നറ  ഈ  വര്ഷന്റിം  കറഷന്  അരനിയുസടെയുന്റിം  കഗഭാതമ്പനിസനയുന്റിം  പകേകേഭാരക്ഷ്യ  സചലെവകേള്
വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അധനികേധനസഹഭായന്റിം  അനവദനിക്കുന്നതനിനള്ള  ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം ആയതനിസന അടെനിസഭാനതനില്  112.81  കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം  195.82  കകേഭാടെനി
രൂപയുന്റിം  2408-01-101-94-03-33  എന്ന  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി
അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതുമഭാണറ.

[ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  (ഡനി)  വകുപനിസന  19-10-2020-സലെ  22/ഡനി2/2020/ഭ.സപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്
കേതറ]
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2408-01-102-99-33 ―കകേരള കസററ സനിവനില് സപപ്ലൈസറ കകേഭാര്പകറഷന്   ലെനിമനിറഡനികലെയറ
മഭാര്കററ  ഇനര്സവന്ഷന് പവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള     ഗ്രേഭാനറ  -
സബ്സനിഡനികേള്

സപഭാതുവനിപണനിയനിലണ്ടഭാകുന്ന  വനിലെകയറന്റിം  നനിയനനികഭാനഭായനി  സര്കഭാര്
രൂപസ്വീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള  വനിപണനിയനിടെസപടെല്  ഇനതനില്  348  കകേഭാടെനി  രൂപയുസടെ  നഷ്ടന്റിം
ഉണ്ടഭാകുസമന്നറ പതസ്വീകനിക്കുന.   ആയതനിനഭാല്, പസ്തുത ശസ്വീര്ഷകേതനില് 198 കകേഭാടെനി രൂപ
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2408-01-102-99-33  സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ  വനിപണനിയനിടെസപടെല്  ശസ്വീര്ഷകേതനില്
സമര്പനിച്ച  ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ  സവളനിച്ചതനില്  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അധനികേ  ധന
സഹഭായമഭായനി  നഭാളനിതുവസര  3235.08  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി
അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.   എന്നഭാല്  ടെനി  തുകേ  മുഴുവന്  കകേഭാവനിഡറ-19  മഹഭാമഭാരനിയുസടെ
പശഭാതലെതനില്  വനിതരണന്റിം  സചയ്ത  ഭകക്ഷ്യധഭാനക്ഷ്യ  കേനിററ  വനിതരണതനിനറ  കവണ്ടനിയഭാണറ
സചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതറ.   വനിപണനിയനിടെസപടെലെനിനഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  യഭാസതഭാരു
തുകേയുന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

[ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  (സനി)  വകുപനിസന  22-3-2021-സലെ  118/സനി2/2020/ഭ.സപഭാ.വനി.വ.
നമ്പര് കേതറ]
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2408-01-190-92―സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള് നവസ്വീകേരനികല്

സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ കേസ്വീഴനിലള്ള ചനിലറ വനില്പനശഭാലെകേള് നവസ്വീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 4.14
കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ കേസ്വീഴനിലള്ള വനില്പനശഭാലെകേള് നവസ്വീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നഭാളനിതുവസര
അധനികേതുകേസയഭാനന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.   ഇതറ  സന്റിംബനനിച്ച  ഒരു  ഫയല്  ധനകേഭാരക്ഷ്യ
വകുപനിസന പരനിഗണനയനിലെഭാണറ.

[ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  (സനി)  വകുപനിസന  22-3-2021-സലെ  118/സനി2/2020/ഭ.സപഭാ.വനി.വ.
നമ്പര് കേതറ]

933/2021.
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2408-01-800-98―ഉപകഭഭാക്തൃ ദനിനഭാകഘഭാഷന്റിം

ഉപകഭഭാക്തൃ ദനിനഭാകഘഭാഷങ്ങകളഭാടെനബനനിച്ചറ സസമനിനഭാറുകേള്,  ചര്ച്ചകേള്,  മുഖഭാമുഖന്റിം,
ശനില്പശഭാലെകേള് എന്നനിങ്ങസനയുള്ള ഉപകഭഭാക്തൃ കബഭാധവത്കരണ പരനിപഭാടെനികേളുന്റിം,  സ്കൂള്
വനിദക്ഷ്യഭാര്ത്ഥനികേള്കഭായനി വനിവനിധ മത്സരപരനിപഭാടെനികേളുന്റിം സന്റിംഘടെനിപനിക്കുന്നതനിനന്റിം അധനികേതുകേ
ആവശക്ഷ്യമഭാണറ.   ആയതനിനഭാല്  പസ്തുത  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  2  ലെകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ശസ്വീര്ഷകേതനില് അധനികേ ധന സഹഭായമഭായനി  3  ലെകന്റിം രൂപ  2020-21  വര്ഷസത
അന്തനിമഘട്ടേ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനയനില്സപടുതനി  അനവദനിക്കുന്നതനിനള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ധനവകുപനിസന പരനിഗണനയനിലെഭാണറ.

(ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരക്ഷ്യ വകുപനിസന 2-3-2021-സലെ സനി.എ 2/126/2020/ഉ.കേഭാ.വ. നമ്പര് കേതറ)
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 3456-00-001-89-34-3―ഫുഡറ അപഡസസറനി കേമനിറനി   -   മററ സചലെവകേള്  -  മറനിനന്റിം

കദശസ്വീയ ഭകക്ഷ്യ ഭദ്രതഭാ നനിയമന്റിം 2013-ല് നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന്ന പകേഭാരമുള്ള സന്റിംസഭാനതലെ
വനിജനിലെന്സറ  സമനിതനികയഭാഗങ്ങളുസടെ  സചലെവകേള്കഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  20  ലെകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസസ്വീകേരനിച്ച നടെപടെനി

കകേഭാവനിഡറ-19 -  സന പശഭാതലെതനില് സന്റിംസഭാനതലെ വനിജനിലെന്സറ കേമനിറനികേളുസടെ
കയഭാഗങ്ങള് കചരുന്നതനിനറ  കേഭാലെതഭാമസമുണ്ടഭായതനിനഭാല് കേമനിറനിയുസടെ  ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം
അധനികേതുകേ അനവദനികകണ്ടനി വന്നനിട്ടേനില.

[ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  (ബനി)  വകുപനിസന  22-1-2021-സലെ  4356396/ബനി3/2020/ഭ.സപഭാ.വനി.വ.
നമ്പര് കേതറ]
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3456-00-001-76―കസററ കേണ്സസ്യൂമര് അഫകയഴറ ഡനിവനിഷസന രൂപസ്വീകേരണന്റിം

ഉപകഭഭാക്തൃ  ഡനിവനിഷന്  രൂപസ്വീകേരനിക്കുന്നതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  ഓഫസ്വീസറ
ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനന്റിം അതനിസന ഭസൗതനികേ സഭാഹചരക്ഷ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതനിനന്റിം   വഭാഹനങ്ങള്
വഭാങ്ങുന്നതനിനന്റിം പപസറ റനിസര്ച്ചറ യൂണനിററ, ടെനി യൂണനിറനിസലെ റനിസര്ച്ചറ സഫകലെഭാസനിനറ കവതനന്റിം
എന്നനിവയ്ക്കുമഭായനി  നനിലെവനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭാണറ.   ആയതനിനഭാല്  1.58
കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി   ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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കേണ്സസ്യൂമര് അകഫകയഴറ ഡനിവനിഷന് ഓഫസ്വീസനിനഭായനി പകതക്ഷ്യകേ സകേട്ടേനിടെന്റിം കേസണ്ടതഭാനഭാകേഭാസത
വന്നതുമൂലെന്റിം നനിലെവനില് പബ്ലനികേറ ഓഫസ്വീസറ ബനില്ഡനിന്റിംഗനില് ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടെപ്പുള്ള മുറനി ഡനിവനിഷന്
ഓഫസ്വീസനിനഭായനി  ഫര്ണനിഷനിന്റിംഗറ  സചയ്തറ  ഉപകയഭാഗസപടുത്തുവഭാന്  തസ്വീരുമഭാനനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.
ഓഫസ്വീസറ  ഫര്ണനിഷനിന്റിംഗറ,  ഓഫസ്വീസറ  സഭാമഗ്രേനികേള്  വഭാങ്ങല്,  ഐ.സനി.ടെനി.
അടെനിസഭാനസസൗകേരക്ഷ്യന്റിം,  IEC  ലെഭാബറ,  പഫ്രൈസറ  റനിസര്ച്ചറ  യൂണനിററ  എന്നനിവയഭായനി  ആസകേ
പരനിഷ്കരനിച്ച  എസനികമററ  പകേഭാരന്റിം  പതസ്വീകനിക്കുന്ന  സചലെവറ  112  ലെകന്റിം  രൂപ  ആകേയഭാല്
ശസ്വീര്ഷകേതനില് നനിലെവനിലള്ള 42 ലെകന്റിം രൂപ കുറച്ചറ 70 ലെകന്റിം രൂപ 2020-21 വര്ഷസത
അന്തനിമഘട്ടേ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളനില്  ഉള്സപടുതനി  അനവദനിക്കുന്നതനിനള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ധനവകുപനിസന പരനിഗണനയനിലെഭാണറ.

(ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരക്ഷ്യ വകുപനിസന 2-3-2021-സലെ സനി.എ 2/126/2020/ഉ.കേഭാ.വ. നമ്പര് കേതറ)
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4408-02-101-99―കദശസ്വീയ  ഭകക്ഷ്യ  സരകഭാ  നനിയമന്റിം  നടെപനിലെഭാക്കുന്നതനിനള്ള  സഹഭായന്റിം
(  സന്റിംസഭാന പദതനി  )

സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ  ഉടെമസതയനിലള്ള  വലെനിയതുറ,  സകേഭാലന്റിം,  തനിരുവല
എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലന്റിം  എറണഭാകുളതറ  ഇടെപള്ളനിയനിലന്റിം   സന്റിംഭരണശഭാലെകേളുസടെ   നനിര്മഭാണ
പവര്തനങ്ങള്കഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  8.25
കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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കഗഭാഡസൗണ്  നനിര്മഭാണതനിസന  വനിവനിധ  ഘട്ടേങ്ങള്  പൂര്തസ്വീകേരനിച്ചറ  സപപ്ലൈകകേഭാ
ബനില്ലുകേള്  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയറ  മഭാതമഭാണറ  ഈ  ശസ്വീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം  തുകേ  റനിലെസ്വീസറ
സചയ്യുന്നതനിനറ  സര്കഭാര്  ഉതരവറ  പുറസപടുവനിക്കുന്നതറ.   ടെനി  ശസ്വീര്ഷകേതനില്  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം നഭാളനിതുവസര സചലെവറ  വന്നനിട്ടുള്ള  75  ലെകന്റിം രൂപ കേഴനിഞ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ PSTB അകസൗണ്ടനില്നനിനന്റിം തനിരനിസച്ചടുത തുകേ മടെകനിനല്കുന്നതനിനഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിച്ചതഭാണറ.  ഈ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ഇതുവസരയുന്റിം  1.82  കകേഭാടെനി രൂപയുസടെ
ബനില്ലുകേള്  മഭാതസമ  സപപ്ലൈകകേഭാ  ഇനര്മസ്വീഡനിയറനി  കഗഭാഡസൗണ് നനിര്മഭാണ  സചലെവനിനതനില്
സമര്പനിച്ചനിട്ടുള്ളു.  ടെനി തുകേ വനിതരണന്റിം സചയ്തതനിനകശഷവന്റിം ശസ്വീര്ഷകേതനില് 9.48 കകേഭാടെനി രൂപ
ബഭാകനിയുണ്ടഭാകുന്റിം.  അതനിനഭാല് ഈ ശസ്വീര്ഷകേതനില് അധനികേധനസഹഭായന്റിം അനവദനികസപട്ടേഭാല് തുകേ
ലെഭാപഭായനി കപഭാകുന്ന സഭാഹചരക്ഷ്യമഭാണറ നനിലെവനിലള്ളതറ.

[ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ (സനി) വകുപനിസന 22-3-2021-സലെ 118/സനി2/2020/ഭ.സപഭാ.വനി.വ. നമ്പര്
കേതറ]

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  വനി. എന്. വഭാസവന്,
2021  ജൂപലെ 2.  സചയര്മഭാന്,
                 സബ്ജകറ കേമനിറനി XI.


