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സബറജകറ കേമനിറനി  XI

(ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന :

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

എകറ   -   ഒഫെതീകഷക്ഷ്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം:

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

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ.  അബ്ദുല് ഹമതീദറ  പനി.

ശതീ. ആനണനി കജഭാണ

ശതീ. പനി. വനി. അനവര്

കഡഭാ. മഭാതത്യു കുഴല്നഭാടെന

ശതീ. സജതീവറ കജഭാസഫെറ

ശതീ. സസബഭാസക്ഷ്യന കുളത്തുങ്കല്

ശതീമതനി സകേ. സകേ. പശലജ ടെതീച്ചര്

ശതീ. ജനി. സതീഫെന

ശതീ. ഇ. ടെനി. പടെസണ മഭാസര്.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ.  എ. എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ.  മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി ജനി., അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ദതീപ ആര്. കൃഷ്ണന, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

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



അവതഭാരനികേ

2023-24  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്,  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്  സപപ്ലൈസന്റിം
സഹകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ കേമനിറനി  XI-സന പരനിധനിയനില് വരുന ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനിയുസടെ  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന. 

2023  സഫെബ്രുവരനി  17-ാംതതീയതനി സമനിതനി കയഭാഗന്റിം കചെര്നറ കകേരള നനിയമസഭയുസടെ
നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം   മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ
കരഖകേളനിലന്റിം  വക്ഷ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുളള  പകേഭാരന്റിം  തഭാസഴപറയുന  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളനില്
ഉളസകഭാളളുന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച. 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXVII   ― സഹകേരണന്റിം 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXVIII   ― പലവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസകേള 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXX   ― ഭകക്ഷ്യന്റിം 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേല്  ലഭനിച്ച  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനികന്മേല്
അധനികേതുകേ  ആവശക്ഷ്യസപട്ടുസകേഭാണ്ടറ  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനറ  ലഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം  സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനറ  ആവശക്ഷ്യമഭായ
വനിശദതീകേരണന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയ. 

ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളുമഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുനതറ.

2023  സഫെബ്രുവരനി  21-ാം  തതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

                      

         വനി. എന. വഭാസവന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                   സചെയര്മഭാന, 
2023 സഫെബ്രുവരനി 27.     സബ്ജകറ കേമനിറനി XI.



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   നമ്പര്  XXVII―സഹകരണണ

പവപ്പോടട ചചെയ്തതട   :   536.6801  പകപ്പോടറി രൂപ 

                           ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട   :   ഇല

2425-00-001-90―സഹകരണ പ്രചെപ്പോരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 80 ലകണ രൂപ (പപ്പോന)

1) സഹകരണ എകടപപപ്പോ 2024 നടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷചത

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  75    ലകണ   രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2425-00-101-91―സഹകരണ  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടപറററിചന്റെയണ  ജറിലപ്പോ  ഓഫഫീസുകളുചടയണ

നവഫീകരണവണ അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങള് ചമച്ചചപടുതലണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ  : 3.15  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

2) സഹകരണ ഓഡറിറട കപ്പോലതറിനനുസരറിച്ചട മപ്പോറ്റുന്നതറിനപ്പോയറി ടഫീണ ഓഡറിറട നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുണ,

പുതറിയ  രഫീതറികളുണ  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദഭ്യകളുണ  സസപ്പോയതമപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  പ്രപതഭ്യക

ദസൗതഭ്യപസനയചട രൂപഫീകരണണ,  ഐ.ററി ഓഡറിറട  ചസല് സപ്പോപറിക്കല്,  ലപ്പോപ് പടപ്പോപട,  കമ്പമ്പ്യൂടര്

അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങല്, ഓഡറിറട വറിഭപ്പോഗതറിചല ജഫീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള പരറിശഫീലനണ,

സണസപ്പോനത്തുടനഫീളമുള്ള  ആഡറിറട  ആഫഫീസുകളുചട  നവഫീകരണണ,  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യ

വറികസനണ,  ജറിലപ്പോ  ഒഫഫീസുകള്ക്കുണ ആഡറിറട  ഡയറക്ടപറററിനുമപ്പോയറി  വപ്പോഹനങ്ങള് പപ്പോടതറിചനടുക്കല്/

വപ്പോടകയ്ചക്കടുക്കല്  എന്നഫീ  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കട  2425-00-101-91  എന്ന  ശഫീര്ഷകതറില്

3.15  പകപ്പോടറി രൂപ, 4425-00-001-97  എന്ന ശഫീര്ഷകതറില്  1.85  പകപ്പോടറി രൂപ എന്നറിങ്ങചന
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ആചക  അനുവദറിച്ച   5 പകപ്പോടറി  രൂപ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    2425-00-101-91    എന്ന

ശഫീര്ഷകതറില്    4.034344    പകപ്പോടറി    രൂപ    അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2425-00-108-47-35―ചപ്രപ്പോഫഷണൽ വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസതറിനുള്ള സഹകരണ അക്കപ്പോഡമറിക്കുള്ള

(  CAPE)   ധനസഹപ്പോയണ   -    മൂലധന ആസറികളുചട രൂപഫീകരണതറിനുള്ള

സഹപ്പോയധനണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 6.05 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

3) പകപ്പോ-ഓപപററഫീവട അക്കപ്പോഡമറി പഫപ്പോർ ചപ്രപ്പോഫഷണൽ എഡമ്പ്യൂപക്കഷനട  (  CAPE)

കഫീഴറിലള്ള സപ്പോഗര ആശുപതറിയചട നവഫീകരണതറിചന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ആശുപതറിയറിചല പഴയ

ഉപകരണങ്ങള് പുനസപ്പോപറിക്കല്, CATH Lab,  Super  Speciality  Facilities  എന്നറിവയചട

നറിര്മപ്പോണണ എന്നഫീ ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്

5   പകപ്പോടറി   രൂപ    അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2425-00-108-42―പടറികജപ്പോതറി  /  പടറികവര്ഗ്ഗ സഹകരണ സണഘങ്ങളുചട വറികസനതറിനുള്ള

സഹപ്പോയണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ  :  5.6 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

4) പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗ സഹകരണ സണഘങ്ങളുചട പുനരുജഫീവനതറിനപ്പോയള്ള

പുനര്ജനറി പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരണ സഹകരണ സണഘങ്ങള്ക്കട ധനസഹപ്പോയണ അനുവദറിക്കുന്നതറിനുണ

പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗ  ചഫഡപറഷനട  സബ്സറിഡറി  അനുവദറിക്കുന്നതറിനുണ  നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട

വറിഹറിതണ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  6    പകപ്പോടറി   രൂപ    അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2425-00-108-31―വനറിതപ്പോ സഹകരണ സണഘങ്ങള്ക്കുണ  വനറിതപ്പോചഫഡറിനുമുള്ള  ധനസഹപ്പോയണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 1.5  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

5) വനറിതപ്പോ  സഹകരണ  സണഘങ്ങള്ക്കട  ധനസഹപ്പോയണ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2022-23

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷണ  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  161.60  ലകണ  രൂപയ്ക്കുള്ള

23  ചപ്രപ്പോപപപ്പോസലകള്ക്കട ഈ ശഫീര്ഷകതറില് നറിന്നട തുക അനുവദറിക്കുന്നതറിനട സപ്പോധറിക്കപ്പോചത

വന. ആയതറിനപ്പോല്  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷണ  50    ലകണ   രൂപ    അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ     വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

അഗറിക്കള്ച്ചറല് ചപ്രപ്പോഡകന പകപ്പോസട ററിലഫീഫട ഫണട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : ഇല

6) 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷചത ബഡ്ജറട  പ്രകപ്പോരണ പദ്ധതറിയറിതര വറിഭപ്പോഗതറില്

കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോല്പപ്പോദന ചചെലവട സമപ്പോശസപ്പോസ പദ്ധതറിയചട ശഫീര്ഷകതറില്  (2425-107-93)

4.8  പകപ്പോടറി രൂപ വകയറിരുത്തുകയണ തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി ചചെലവഴറിക്കുകയണ ചചെയ്തറിരുന.  ടറി

ഇനതറില് സണഘങ്ങള്ക്കട നല്പകണതറിപലക്കപ്പോയറി  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷണ പ്രസ്തുത

ശഫീര്ഷകതറില്  തുക അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  1.3074419    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലവക സപ്പോമ്പതറിക സര്വഫീസുകള്

    പവപ്പോടട ചചെയ്തതട    :   4496.5972 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട    :   ഇല

3475-00-106-99.06―അളവകളുചടയണ  തൂക്കങ്ങളുചടയണ  ക്രമഫീകരണണ  ചമടറികട  സമ്പ്രദപ്പോയണ

നടപപ്പോക്കല്   -   വപ്പോടക  ,   കരണ  ,   നറികുതറി.

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ  :  38.83 ലകണ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

7) 14 തപ്പോലൂക്കുകളറില് പുതുതപ്പോയറി രൂപഫീകരറിച്ചതുണ വപ്പോടക ചകടറിടങ്ങളറില് പ്രവര്തറിച

വരുന്നതുമപ്പോയ ഇനചസ്പെക്ടറപ്പോഫഫീസുകളുചട വപ്പോടക നല്കുന്നതറിനുണ മറട  ചചെലവകള്ക്കുമപ്പോയറി

ഈ ശഫീര്ഷകതറില് അനുവദറിച്ച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  83    ലകണ രൂപ അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.
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3475-00-106-99-21.2―അളവകളുചടയണ തൂക്കങ്ങളുചടയണ ക്രമഫീകരണണ ചമടറികട സമ്പ്രദപ്പോയണ

നടപപ്പോക്കല്   -   പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -  സണരകണവണ അറകുറപണറികളുണ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ  :  6.68 ലകണ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

8)  എനപഫപ്പോഴടചമന്റെട  പ്രവര്തനങ്ങള്  കപ്പോരഭ്യകമമപ്പോക്കുന്നതറിചന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി

പരറിപശപ്പോധനകളുണ മറ്റുണ തുടര്ച്ചയപ്പോയറി നടപതണറി വരുന്നതറിനപ്പോല് സറിരമപ്പോയറി വപ്പോഹനങ്ങള്

ഉപപയപ്പോഗറിപക്കണറിവരുന.  വപ്പോഹനങ്ങളുചട  അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശഫീര്ഷകതറില്   10   ലകണ രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.

3475-00-106-99-45―അളവകളുചടയണ  തൂക്കങ്ങളുചടയണ  ക്രമഫീകരണണ  ചമടറികട  സമ്പ്രദപ്പോയണ

നടപപ്പോക്കല്   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ  :  33.68 ലകണ രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

9) വകുപറിചല  വപ്പോഹനങ്ങളുചട  ഇന്ധന ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  നറിലവറിചല ബഡ്ജറട

വറിഹറിതണ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  30     ലകണ  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.

5475-00-800-79―ലഫീഗല് ചമപടപ്പോളജറി വകുപറിചന്റെ നവഫീകരണ പ്രവൃതറികള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 92.47 ലകണ രൂപ (പപ്പോന) 

10) പകപ്പോടയണ ജറിലയറിചല നപ്പോടകണ വറിപലജറില് ഓഫഫീസട ചകടറിടണ/ലപബപ്പോറടററി പകപ്പോണപകട

നറിര്മപ്പോണതറിനുള്ള വര്ക്കുകള് സണസപ്പോന നറിര്മറിതറി പകനണ മുപഖേന അടുത സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷണ  പൂര്തഫീകരറിക്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി  പമല്  ശഫീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച്ച  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  3.49045    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ

വ ഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX―ഭകഭ്യണ

 പവപ്പോടട ചചെയ്തതട   :  2095.0106 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട   :  1000 രൂപ

2408-01-101-96-33―പകരള  സണസപ്പോന  സറിവറില്  സപപസട  പകപ്പോര്പപറഷനുണ   മറട

ഏജനസറികളുണ വഴറി ചനലടല്ല് സണഭരറിക്കല്  -  സബ്സറിഡറികള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 577.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

11) 2023-24  വർഷണ  7.75  ലകണ  ചമടറികട  ടണ്  ചനലടല്ല്  സണഭരണണ  നടക്കുചമന്നട

പ്രതഫീകറിക്കുന.  2023-24  വർഷണ നറിലവറിചല സണസപ്പോന പപ്രപ്പോതപ്പോഹന പബപ്പോണസട നറിരക്കട

Rs.7.80/Kg  ക്രമതറില്  682  പകപ്പോടറി രൂപയണ  2023-24  വർഷചത ബപ്പോങ്കേട പലറിശ ഇനതറിൽ

30  പകപ്പോടറി  രൂപയണ  ഔടട  പടൺ  പറപഷഭ്യപ്പോ  ഇനതറിൽ  90  പകപ്പോടറി  രൂപയണ  സണസപ്പോന

പപ്രപ്പോതപ്പോഹന  പബപ്പോണസട  നറിരക്കട  വര്ദ്ധനവട  വരുത്തുന്ന  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  ആയതറിനട

 50 പകപ്പോടറി രൂപയണ ഉള്ചപചട ആചക 852 പകപ്പോടറി രൂപ ചചെലവട പ്രതഫീകറിക്കുന. ആയതറിനപ്പോൽ

2408-01-101-96―പകരള  സണസപ്പോന  സറിവറില്  സപപസട  പകപ്പോര്പപറഷനുണ  മറട

ഏജനസറികളുണ ചനലടല്ല്  സണഭരറിക്കൽ-33-സബ്സറിഡറികൾ  (പനപ്പോൺ പപ്പോൻ)  ശഫീർഷകതറിൽ

നറിലവറിൽ വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള 577.5  പകപ്പോടറി രൂപയട പുറചമ 274.5   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.

2408-01-101-94―പറഷന സബ്സറിഡറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 507.94 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

12)2408-01-101-94-പറഷൻ  സബ്സറിഡറി  എന്ന  പ്രധപ്പോന  ശഫീർഷകതറില്

ഉള്ചപടുതറിയറിട്ടുള്ള  507.94  പകപ്പോടറി  രൂപയറില്  216  പകപ്പോടറി  രൂപ  പനപ്പോര്മല്  NFSA

ഭകഭ്യധപ്പോനഭ്യ വറിതരണതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ കമഫീഷന തുകയ്ക്കുള്ള  - 02-33-ARD കമഫീഷന എന്ന

ഉപശഫീര്ഷകതറിനപ്പോയറി നഫീക്കറിവച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 2023-24  പകന ബഡ്ജററില്  PMGKAY
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പദ്ധതറി  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിലണ  തുടരുചമന്നട  പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്

അതറിനപ്പോയറി   144  പകപ്പോടറി  രൂപയണ,  2023  ജനുവരറി  മുതല്  NFSA  പറഷന

സസൗജനഭ്യമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് മുനഗണനപ്പോ പറഷന കപ്പോര്ഡട  ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കളറില് നറിനണ

ഒരു  കറിപലപ്പോഗപ്പോണ  ഭകഭ്യധപ്പോനഭ്യതറിനട  2  രൂപ  വഫീതണ  ഈടപ്പോക്കറി  പറഷന  കടക്കപ്പോരുചട

കമഫീഷന  ഇനതറില്  കണക്കപ്പോക്കറി  സൂകറിക്കുന്ന  രഫീതറി  സണസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  അവസപ്പോനറിപറിച്ച

വകയറില്  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് കമഫീഷന ശഫീര്ഷകതറില്  138.5  പകപ്പോടറി

രൂപയണ  എന്ന  രഫീതറിയറില്  ആചക  റസൗണട  ചചെയ്തട  283 പകപ്പോടറി  രൂപ  കൂടറി  അധറികമപ്പോയറി

ആവശഭ്യമുണട.   കൂടപ്പോചത  -03-33-പറഷന അരറിയചടയണ പഗപ്പോതമ്പറിചന്റെയണ ഗതപ്പോഗത/പകകപ്പോരഭ്യ

ചചെലവകള് എന്ന ഉപശഫീര്ഷകതറില് സപപപകപ്പോയചട വപ്പോതറില്പടറി വറിതരണതറിനുള്ള

ഗതപ്പോഗത ചചെലവറിനതറിലണ സണഭരണശപ്പോലകളുചട വപ്പോടകയറിനതറിലണ പറഷന അരറിയചടയണ

പഗപ്പോതമ്പറിചന്റെയണ ഗതപ്പോഗത/പകകപ്പോരഭ്യ ചചെലവകള്ക്കുമപ്പോയറി 10.06 പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി

ആവശഭ്യമുണട.   ആയതറിനപ്പോല്  2408-01-101-94-02-33,  2408-01-101-94-03-33  എന്നഫീ

ഉപശഫീർഷകങ്ങളറിൽ  യഥപ്പോക്രമണ  283  പകപ്പോടറി  രൂപ,  10.06  പകപ്പോടറി  രൂപ  വഫീതണ

ആചക   293.06    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ   വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ചചെയ്യുന.

2408-01-102-99-33―പകരള  പസറട  സറിവറില്  സപപസട  പകപ്പോര്പപറഷന  ലറിമറിറഡറിപലക്കട

മപ്പോര്ക്കറട  ഇനറര്ചവനഷന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഗപ്പോന്റെട    -

സബ്സറിഡറികള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 190.8 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

13) ചപപ്പോതു  വറിപണറിയറിലണപ്പോകുന്ന  വറിലക്കയറണ  നറിയനറിക്കപ്പോനപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്

രൂപഫീകരറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിപണറിയറിടചപടല്  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരണ  14  ഇനണ  അവശഭ്യസപ്പോധനങ്ങള്

സര്ക്കപ്പോര്  നറിശ്ചയറിക്കുന്ന  സബ്സറിഡറി  നറിരക്കറില്  സപപപകപ്പോ  വറില്പനശപ്പോലകള്  വഴറി

വറിതരണണ  ചചെയ്തുവരുന.  സര്ക്കപ്പോരറിചന്റെ  പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിത  നയണ  അനുസരറിച്ചട   നറിലവറിചല

ഭരണകപ്പോലയളവറില്  അവശഭ്യസപ്പോധനങ്ങളുചട   സബ്സറിഡറി  വറിലകളറില്  വര്ദ്ധനവട  അനുവദനഫീയമല.
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അപത സമയണ അവയചട വപ്പോങ്ങല് നറിരക്കുകളറില് ഓപരപ്പോ വര്ഷവണ ഗണഭ്യമപ്പോയ വര്ദ്ധനവട

ഉണപ്പോകുനണട.  എന്നപ്പോല് സബ്സറിഡറി വറില വര്ദ്ധറിപറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല് സബ്സറിഡറി വറിതരണണ

മൂലമുള്ള നഷണ കൂടറിക്കൂടറി വരറികയപ്പോണട. നറിലവറില് സബ്സറിഡറി നറിരക്കറില് അവശഭ്യ സപ്പോധനങ്ങള്

വറില്പന  നടതറിയ  വകയറില്  പ്രതറിമപ്പോസണ  ശരപ്പോശരറി  40  പകപ്പോടറി  രൂപയചട  നഷണ  സപപപകപ്പോയട

ഉണപ്പോകുനണട.  ആയതറിനപ്പോല്  വറിപണറിയറിടചപടല് പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില്

നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനു  പുറചമ  349.2    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2408-01-190-92―സപപപകപ്പോയചട വറില്പന പകനങ്ങള് നവഫീകരറിക്കല്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ  :  10 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന).

14)സപപപകപ്പോ  ഔടട  ചലറട  നവഫീകരണതറിനട  10  പകപ്പോടറി  രൂപ,  ERP  സണവറിധപ്പോനണ

നടപപ്പോക്കലറിനട 5.19 പകപ്പോടറി രൂപ  എന്ന രഫീതറിയറില് ആചക 15.19 പകപ്പോടറി രൂപയചട ബഡ്ജറട

ചപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചച്ചങ്കേറിലണ ഔടട ചലറട നവഫീകരണതറിനുള്ള  10  പകപ്പോടറി രൂപ  മപ്പോതമപ്പോണട

അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട. സപപപകപ്പോ ERP സണവറിധപ്പോനണ നടപപ്പോക്കുന്നതറിചന്റെ അനറിമ ഘടതറിലപ്പോയതറിനപ്പോലണ

2023-24 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷണ തചന്ന പദ്ധതറി പൂര്തഫീകരറിപക്കണതറിനപ്പോലണ ഈ ശഫീര്ഷകതറില്

നറിലവറിചല ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറിനു പുറചമ  5.19   പകപ്പോടറി രൂപ   അധറികമപ്പോയറി     ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3456-00-001-78―പദശഫീയ  ഭകഭ്യസുരകപ്പോ  നറിയമണ  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  സഹപ്പോയണ

(  സണസപ്പോന പദ്ധതറി  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 22.04 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന).

15) പദശഫീയ ഭകഭ്യസുരകപ്പോ നറിയമണ നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബപയപ്പോചമടറികട ഡറിപവസസട

ആനഡട ഇ-പപപ്പോസട ചമഷഫീനസട എന്ന കപമ്പപ്പോണന്റെറില് സറിണ ചെപ്പോര്ജസട, ചതര്മല് പപപര് എന്നഫീ

ഇനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  1.15  പകപ്പോടറി രൂപയണ  NFSA  പഗപ്പോഡസൗണുകള്ക്കപ്പോയള്ള ചവയറിങട ചമഷഫീന,
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ജനപററര്,  കമ്പമ്പ്യൂടറണ  അനുബന്ധ സപ്പോമഗറികളുണ,  സറി.സറി-ടറി.വറി,  ജറി.പറി.എസട  പബസ്ഡട

ടപ്പോക്കറിണഗട  സറിസണ  എന്നഫീ  കപമ്പപ്പോണന്റുകളറില്   1.15  പകപ്പോടറി  രൂപയണ ഉള്ചപചട  ആചക

2.3  പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശഭ്യമുള്ളതറിനപ്പോല്  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  നറിലവറിചല

ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറിനു  പുറചമ  2.3     പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി     ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ

വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4408-02-101-99―പദശഫീയ  ഭകഭ്യസുരകപ്പോ  നറിയമണ  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  സഹപ്പോയണ

(  സണസപ്പോന പദ്ധതറി  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതണ : 23.08 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന).

16) 2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷണ  സപപപകപ്പോ  ചുമതലയറില്  പഗപ്പോഡസൗണുകള്

നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  10  പകപ്പോടറി  രൂപയണ  സറിവറില്  സപപസട  നറിര്മറിക്കപ്പോന  ലകഭ്യമറിടറിരറിക്കുന്ന

4  NFSA  പഗപ്പോഡസൗണുകള്  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  ഒരു  പഗപ്പോഡസൗണറിനട  5  പകപ്പോടറി  രൂപ  എന്ന

ക്രമതറില്  20  പകപ്പോടറി  രൂപയണ  ചചെലവട  പ്രതഫീകറിക്കുന.  പ്രസ്തുത  ആവശഭ്യതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശഫീര്ഷകതറില്  നറിലവറില്  അനുവദറിച്ച  23.08  പകപ്പോടറി  രൂപ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ബഡ്ജറട

വറിഹറിതതറിനു  പുറചമ  6.92    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി     ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗണ  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

 വറി. എന. വപ്പോസവന,
തറിരുവനനപുരണ,                                                      ചചെയര്മപ്പോന,
2023 ചഫബ്രുവരറി 21.                                                 സബട ജകട ടട കമറിററി -XI.


