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സബ്ജക്ട് കേമ്മിറ്റി   XI
(ഭക്ഷ്യവും സിവിൽ സപപ്ലൈസും സഹകേരണവും)

(2021-23)

ഘടന
ചചെയര്മാന :

ശ്രീ. വി. എന്. വാസവന്,
സഹകരണ-രജിശസ്ട്രേഷന്, സാംസ്കാരികം വകുപ്പുമന്ത്രി.

എക്സ്   -   ഒഫീകഷ്യാ  അംഗം:

ശ്രീ. ജി. ആര്. അനില,
ഭക്ഷ്യവും സിവില സലപ്ലൈസും  വകുപ്പുമന്ത്രി

അംഗങ്ങള :

ശ്രീ. അബ്ദുള് ഹമീദ്. പി.

ശ്രീ. ആന്റെണി ശജാണ്

ശ്രീ. പി. വി. അന്വര്

ശഡാ. മാത്യൂ കുഴലനാടെന്

ശ്രീ. സജീവ് ശജാസഫ്

ശ്രീ. തസബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല 

ശ്രീമതി തക. തക. ലശലെജ ടെീച്ചര്

ശ്രീ. ജി. സ്റ്റീഫന്

ശ്രീ. ഇ. ടെി. ലടെസണ് മാസ്റ്റര്

 
നിയമസഭാ  ചസക്രകട്ടേറിയറ്റ് :

ശ്രീമതി കവിത ഉണ്ണിത്താന്, തസക്രട്ടറി-ഇന്-ചാര്ജ്.

ശ്രീ.  മാത്യുക്കുട്ടി. ജി, അ ഡീഷണല തസക്രട്ടറി.

ശ്രീമതി ദീപ ആര്. കൃഷ്ണന്, തഡപ്യൂട്ടി തസക്രട്ടറി.

ശ്രീ. എം. എസ്. അന്വര് സുലത്താന്., അണ്ടര് തസക്രട്ടറി. 



അവതാരികേ

ഭക്ഷ്യവും സിവില സലപ്ലൈസും സഹകരണവും സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി

XI-തന്റെ  അദ്ധ്യക്ഷനായ  ഞാന്   സമിതിയുതടെ  2021-22  സാമ്പത്തിക  വര്ഷതത്ത

ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളുതടെ  പരിശശാധന  സംബന്ധിച്ച  ഒന്നാമത്  റിശപ്പാര്ട്ടിതലെ

ശിപാര്ശകളിശന്മേലുള ആക്ഷന് ശടെക്കണ് റിശപ്പാര്ട്ട്  സമര്പ്പിക്കുന.

ഈ റിശപ്പാര്ട്ട്  രണ്ട്  അദ്ധ്യായങ്ങളായാണ്  തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  ഒന്നാം

അദ്ധ്യായത്തില സമിതി പരിഗണിച്ച നടെപടെി ശസ്റ്ററ്റ്തമന്റുകളുതടെ വിവരങ്ങളും രണ്ടാം

അദ്ധ്യായത്തില  ഇനിയും  മറുപടെി  ലെഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത  ഖണ്ഡികകളിതലെ  ശിപാര്ശകള്

സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഉള്തപ്പടുത്തിയിരിക്കുന.

ഈ  റിശപ്പാര്ട്ട്  2022  ജൂലലെ  12-ന്  ശചര്ന്ന  ശയാഗത്തില  സമിതി

അംഗീകരിച.

തിരുവനന്തപുരം,                               വി. എന. വാസവന,
2022 ജൂലലെ 12                                   തചയര്മാന്,

                     സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി XI.



റിപപ്പോര്ട്ട്

2021-22  സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളുതടെ  പരിശശാധന

സംബന്ധിച്ച  ഒന്നാമത്  റിശപ്പാര്ട്ടിതലെ  ശിപാര്ശകളും  ശിപാര്ശകളിശന്മേല

സര്ക്കാരില നിന്നും ലെഭിച്ച മറുപടെികളും.  

ധനോഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVII – സഹകരണം
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2425-00-001-91 –   സഹകരണ വകുപ്പിനന്റെ നവീകരണം

സഹകരണ  വകുപ്പിതന്റെ  കീഴില  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന  എല്ലാ

ഓഫീസുകളിലും    ഇ-ഓഫീസ്  സംവിധാനം  പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്നതിതന്റെ

ഭാഗമായി  KSWAN  കണക്ഷന്  ലെഭ്യമല്ലാത്ത  ഓഫീസുകളില

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി  75  ലെക്ഷം  രൂപ  ബി.എസ്.എല.എല.-ന്

നലശകണ്ടതിനാല  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന

വഴിശയാ  75  ലെക്ഷം  രൂപ  അധികമായി  വകയിരുത്തണതമന്ന്  സമിതി

ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.
സ്വീകരിച്ച നടപടി

സഹകരണ  വകുപ്പിതന്റെ  കീഴില  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന  എല്ലാ

ആഫീസുകളിലും       ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്നതിതന്റെ

ഭാഗമായി  KSWAN  കണക്ഷന്  ലെഭ്യമല്ലാത്ത  ഓഫീസുകളില  leased  line

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ബി.എസ്.എന്.എല.ന് നലകുന്നതിനായുള്ള  75  ലെക്ഷം

രൂപ അനുവദിച്ച് നലകിയിട്ടുണ്ട്.

സഹകരണ  വകുപ്പില  ഇ-ഓഫീസ്  സമ്പൂര്ണ്ണമായി

നടെപ്പിലൊക്കുന്നതിനായി  കമ്പ്യൂട്ടര്  അനുബന്ധ  ഉപകരണങ്ങള

വാങ്ങുന്നതിനായി,  റീ-അശപ്രാപ്രിശയഷന്  അനുവദിച്ചിരുന്നു.   എന്നാല

സാശങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല ബില്ല് മാറാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ടെി  ഇനത്തില ആതക അനുവദിച്ചിരുന്ന  90  ലെക്ഷം രൂപയില  89.93

ലെക്ഷം രൂപ തചെലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സഹകരണ  (ബി)  വകുപ്പിതന്റെ  05.07.2022-തലെസഹ-ബി3/341/2021/സഹ

നമ്പര് കത്ത്.)
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2425-00-003-86-36- കോര്ഷിക സഹകരണ സ്റ്റോഫ് പരിശീലന സ്ഥോപനത്തിനുള്ള 
ധനസഹോയം   -   സഹോയധനം   -   ശമ്പപളേതരം

അഗ്രികളച്ചറല  ശകാ-ഓപ്പശററ്റീവ്  സ്റ്റാഫ്  തട്രെയിനിംഗ്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിതന്റെ

ആഭിമുഖ്യത്തില പരിശീലെന പരിപാടെികള നടെത്തുന്നതിനായി  2020-21  വര്ഷത്തില

സര്ക്കാരിശലെയ്ക്ക്  1  ശകാടെി  രൂപയുതടെ  തപ്രാശപ്പാസല  സമര്പ്പിച്ചിരുന്നുതവങ്കേിലും  50

ലെക്ഷം രൂപയുതടെ റിലെീസ് ഉത്തരവ് മാത്രമാണ് ലെഭിച്ചത്.  ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം

വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള  50  ലെക്ഷം  രൂപയ്ക്ക  പുറതമ   2020-21  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം

ഭരണാനുമതി ലെഭിച്ചതില റിലെീസ് തചെയ്ത് നലകുവാന് ബാക്കി നിലപ്പുള്ള  50  ലെക്ഷം

രൂപ  കൂടെി  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ

വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

അഗ്രികളച്ചറല  ശകാ-ഓപ്പശററ്റീവ്  സ്റ്റാഫ്  തട്രെയിനിംഗ്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിതന്റെ

ആഭിമുഖ്യത്തില പരിശീലെന പരിപാടെികള നടെത്തുന്നതിനായി  2021-22  സാമ്പത്തിക

വര്ഷത്തില വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള 50 ലെക്ഷം രൂപ പൂര്ണ്ണമായും തചെലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2021-22-ല  അനുവദിക്കാന്  കഴിയാതിരുന്ന  സാഹചെര്യം  പരിഗണിച്ച്  നടെപ്പ്

സാമ്പത്തിക വര്ഷം തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് നടെപടെികള സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(സഹകരണ (ബി) വകുപ്പിതന്റെ 05.07.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ നമ്പര് കത്ത്.)
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2425-00-107-80-  പ്രോഥമിക കോര്ഷിക വോയ്പോ സംഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹോയം

2021-22  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  കാര്ഷിക  ശമഖലെയിതലെ  അടെിസ്ഥാന

സൗകര്യവികസനവുമായി  ബന്ധതപ്പട്ട്  സംഘങ്ങളക്ക്  4  ശതമാനം  പലെിശ  നിരക്കില

നബാര്ഡില നിന്നും പശ്ചാത്തലെ സൗകര്യ പുനര്വായ്പ ശകരള ബാങ്കേ് മുശഖന ലെഭ്യമാക്കുതമന്ന്

ബഡ്ജറ്റ്  പ്രസംഗത്തില പ്രഖ്യാപിച്ചതിതന്റെ അടെിസ്ഥാനത്തില  viable,  sustainable  financial

impact  ഉള്ള  ശപ്രാജക്ടുകള  തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹകരണ സംഘങ്ങതള  പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്
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ശവണ്ടി  10  ലെക്ഷം  രൂപയും,  വായ്പ  എടുത്ത്  വായ്പാകുടെിശ്ശിക  വന്നതുമൂലെം  പാര്പ്പിടെം  ജപ്തി

തചെശയ്യണ്ട  സാഹചെര്യം  ഒഴിവാക്കുന്നതിശലെയ്ക്ക്  റിസ്ക്  ഫണ്ടിതന്റെ  ഭാഗമായി  വിധവകള,

നിരാലെംബര്,  ഗുരുതര  ശരാഗം  ബാധിച്ചവര്  എന്നിവരുതടെ  വീടുകളുതടെ  ജപ്തിനടെപടെികള

ഒഴിവാക്കുന്നതിശലെയ്ക്കായി രൂപീകരിക്കുന്ന ഫാമിലെി തകയര് ഫണ്ടിശലെയ്ക്ക്  10  ശകാടെി രൂപയും,

കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളക്ക് 9% പലെിശയ്ക്ക് ലെഭിക്കുന്ന വായ്പയുതടെ 4% പലെിശ സബ്സിഡിയായി

നലകി  വായ്പകള  കൂടുതല  ആകര്ഷകമാക്കുന്നതിനും  അതിലൂതടെ  പലെിശ  നിരക്ക്

കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി  5  ശകാടെി  രൂപയും  ഉളതപ്പതടെ  ആതക  15.10  ശകാടെി  രൂപ  അധികമായി

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ  വകയിരുത്തണതമന്ന്  സമിതി

ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

    2021-2022  സാമ്പത്തിക വര്ഷം കാര്ഷിക ശമഖലെയിതലെ അടെിസ്ഥാന സൗകര്യ

വികസനവുമായി  ബന്ധതപ്പട്ട്  സംഘങ്ങളക്ക്  4  ശതമാനം  പലെിശ  നിരക്കില

നബാര്ഡില  നിന്നും  പശ്ചാത്തലെ  സൗകര്യ  പുനര്വായ്പ  ശകരള  ബാങ്കേ്  മുശഖന

സംഘങ്ങളക്ക്  ലെഭ്യമാക്കുന്നതിനായി  Viable,  Sustainable,  Financial  Impact  ഉള്ള

ശപ്രാജക്ടുകള തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹകരണ സംഘങ്ങതള പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുശവണ്ടി

10  ലെക്ഷം  രൂപ  ടെി  ശീര്ഷകത്തില  അധികമായി  അനുവദിക്കുന്നതിന്

ധനാഭ്യര്ത്ഥനയില  അശപക്ഷിച്ചിരുതന്നങ്കേിലും  ആവശ്യമായ  തുക  ഉളതപ്പടുത്താന്

കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.  ശകരള  സംസ്ഥാന  സഹകരണ  ബാങ്കേ്  മുശഖന  സംഘങ്ങളക്ക്

വിതരണം  തചെയ്തിട്ടുള്ള  16.51  ശകാടെി  രൂപയുതടെ  1%  ആയ  16.51  ലെക്ഷം  രൂപ പലെിശ

സബ്സിഡിയായി  അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള  മാര്ഗ്ഗ  നിര്ശദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കാര്

പരിശശാധിച്ചുവരുന്നു.
    വായ്പ  എടുത്ത്  വായ്പ  കുടെിശ്ശിക  മൂലെം  പാര്പ്പിടെം  ജപ്തി  തചെശയ്യണ്ട  സാഹചെര്യം

ഒഴിവാക്കുന്നതിശലെയ്ക്ക് റിസ്ക് ഫണ്ടിതന്റെ ഭാഗമായി വിധവകള, നിരാലെംബര്,  ഗുരുതര

ശരാഗം  ബാധിച്ചവര്  എന്നിവരുതടെ  വീടുകളുതടെ  ജപ്തി  നടെപടെികള

ഒഴിവാക്കുന്നതിശലെയ്ക്കായി  രൂപീകരിക്കുന്ന  ഫാമിലെി  തകയര്  ഫണ്ടിശലെയ്ക്ക്  തുക

അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള  ചെട്ടങ്ങള  പൂര്ത്തീകരിച്ച്  സമയബന്ധിതമായി  നടെപടെികള

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
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     കുടുംബശ്രീ  യൂണിറ്റുകളക്ക്  9%  പലെിശയ്ക്ക്  ലെഭിയ്ക്കുന്ന  വായ്പയുതടെ  4%  പലെിശ

സബ്സിഡിയായി  നല കി  വായ്പകള കൂടുതല ആകര്ഷകമാക്കുന്നതിനും  അതിലൂതടെ

പലെിശ  നിരക്ക്  കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി  പലെിശ  സബ്സിഡി  നല കുന്നതിനായി  ആതക

15.10  ശകാടെി  രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാര്ഗ്ഗനിര്ശദ്ദേശങ്ങള

സര്ക്കാര് പരിശശാധിച്ചു വരുന്നു.

(സഹകരണ (ബി) വകുപ്പിതന്റെ 5.7.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക  -4

2425-00-108-80-33- ഉത്സവചന്തകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹകരണ

                              സംഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹോയധനം   -   സബ്സിഡികള്

 തപാതു  കശമ്പാളത്തില  ഫലെപ്രദമായി  ഇടെതപട്ടുതകാണ്ട്  വിലെവര്ദ്ധനവ്

നിയന്തിക്കുന്നതിതന്റെ  ഭാഗമായി  സാധനങ്ങള  സംഭരിച്ച്  കണ്സ്യൂമര്തഫഡ്

വാതിലപ്പടെി വഴി സഹകരണ സംഘങ്ങളക്ക് ശനരിട്ട് വിതരണം നടെത്തുന്നതിനായുള്ള

തചെലെവുകളക്ക് ശവണ്ടി  17 ശകാടെി രൂപ അധികമായി ധനപുനര്വിനിശയാഗം വഴിശയാ

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

      കണ്സ്യൂമര്തഫഡിതന്റെ വാതിലപ്പടെി  വിതരണ പദ്ധതി,  നടെപ്പ്  സാമ്പത്തിക

വര്ഷം ധനലെഭ്യതക്കുറവ് മൂലെം പരിഗണിയ്ക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 

(സഹകരണ (ബി) വകുപ്പിതന്റെ 5.7.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ നമ്പര് കത്ത്.

ഖണ്ഡിക   -5

    2425-00-108-67- മറ്റു സഹകരണസംഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹോയം  

  ആശുപത്രി സഹകരണ സംഘങ്ങളിതലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കേ്,  തമഡിക്കല ലെശബാറട്ടറീസ്

തുടെങ്ങിയവയ്ക്കായി  ധനസഹായം  അനുവദിക്കുന്നതിനും  പലെവക  സഹകരണ

സംഘങ്ങളക്ക്  പുതുതായി  ആരംഭിച്ച  സ്കീമായ  വര്ക്കിംഗ്  ക്യാപ്പിറ്റല  ഗ്രാന്റെ്

ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന്  1  ശകാടെി  രൂപയും,  കൃതി  ഇന്റെര്നാഷണല ബുക്ക്

തഫയറിനും  സാഹിത്യ  മ്യൂസിയത്തിതന്റെ  നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനുമായി
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2  ശകാടെി  രൂപയും,  സാഹിത്യ  പ്രവര്ത്തക സഹകരണ സംഘത്തിതന്റെ മാതൃകയില

കലൊകാരന്മോര്,  സംഗീതജ്ഞര്,   പ്രകടെന  കലൊകാരന്മോര്,  നാടെക  കലൊകാരന്മോര്

തുടെങ്ങിയവര്ക്കുള്ള  ഒരു  സംഘം  രൂപീകരിച്ച്  അവര്ക്ക്  സ്ഥിരം  കലൊശവദി

നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം നലകുന്നതിനായി  3  ശകാടെി രൂപയും പുതുതായി

ആരംഭിക്കുന്ന  25  യുവജന  സഹകരണ  സംഘങ്ങളക്ക്  Event  Management,  Food

Supply എന്നിവ  ഉളതപ്പടുത്തിതകാണ്ടുള്ള  സ്റ്റാര്ട്ട്  അപ്പ്  ആരംഭിക്കുന്നതിശലെയ്ക്കായി

2  ശകാടെി  രൂപയും  ഉളതപ്പതടെ  ആതക  8  ശകാടെി  രൂപ  അധികമായി

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  വകയിരുത്തണതമന്ന്

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

   സാഹിത്യ  പ്രവര്ത്തക  സഹകരണ  സംഘത്തിതന്റെ  മാതൃകയില  കലൊകാരന്മോര്,

സംഗീതജ്ഞര്, പ്രകടെന കലൊകാരന്മോര്, നാടെക കലൊകാരന്മോര് തുടെങ്ങിയവര്ക്കായുള്ള ഒരു

സംഘം രൂപീകരിച്ച് അവര്ക്ക് സ്ഥിരം കലൊശവദി നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം

നലകുന്നതിനായും  പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന  25  യുവജന സഹകരണ സംഘങ്ങളക്ക്

സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിശലെയ്ക്കുമായി തുക അനുവദിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

   എന്നാല  യുവസഹകരണ  സംഘങ്ങളക്ക്  പ്രാരംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കും

ശപ്രാജക്ടുകളുതടെ നടെത്തിപ്പിനുമായി ഒരു സംഘത്തിന്  10  ലെക്ഷം രൂപ വീതം ആതക

3 ശകാടെി രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിന് 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില ഭരണാനുമതി

നലകിയിട്ടുണ്ട്.

(സഹകരണ (ബി) വകുപ്പിതന്റെ 5.7.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   6   

2425-00-108-47-31 നപ്രോഫഷണല്  എഡ്യൂപക്കേഷനുപവണ്ടിയുള്ള  സഹകരണ
അക്കേോദമിക്കുള്ള ധനസഹോയം   -   സഹോയധനം   -   ശമ്പളേം

ശകാവിഡിതന്റെ  പശ്ചാത്തലെത്തില  തപ്രാഫഷണല  വിദ്യാഭ്യാസ  ശമഖലെയില

വിദ്യാര്ത്ഥികളുതടെ എണ്ണത്തില വന്നുതകാണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രമാതീതമായ കുറവ് നിമിത്തം
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ശകപ്പിതലെ  അദ്ധ്യാപകരുളതപ്പതടെയുള്ള  ജീവനക്കാര്ക്ക്  ശമ്പളം  നലകുന്നതിന്

പ്രതിസന്ധി  ശനരിടുന്നതിനാല  ശമ്പളയിനത്തിതലെ  തചെലെവുകളക്കായി  ശകപ്പിന്

24.52  ശകാടെി  രൂപ  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ

അധികമായി വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

2020-21  സഹകരണ  അക്കാദമി  (ശകപ്പ്)  ശമ്പളത്തിനുള്ള  ധനസഹായമായ

4 ശകാടെി രൂപ സ.ഉ.(സാധാ)  നം.507/2021/സഹ.  തീയതി  18.08.2021,  സ.ഉ.(സാധാ)

നം.301/2021/സഹ.  തീയതി  05.05.2021  എന്നീ  ഉത്തരവുകളുതടെ  അടെിസ്ഥാനത്തില

2425-00-108-47-31  ശീര്ഷകത്തില  2  ഗഡുക്കളായി അനുവദിച്ച് നലകിയിട്ടുണ്ട്.  ടെി

ഇനത്തില ശകപ്പിന് പദ്ധതി വിഹിതമായി ആതക 4,99,11,012 രൂപയും, പദ്ധതിശയതര

വിഹിതമായി 16 ശകാടെി രൂപയും, തപ്രാഫഷണല എഡ്യൂശക്കഷന് ഫണ്ട് വിഹിതമായി

7.50 ശകാടെി രൂപയും 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില അനുവദിച്ചു നലകിയിട്ടുണ്ട്.

(സഹകരണ (ബി) വകുപ്പിതന്റെ 05.07.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ.നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   7

2425-00-108-47-35 നപ്രോഫഷണല് എഡ്യൂപക്കേഷനു പവണ്ടിയുള്ള സഹകരണ
അക്കേോദമിക്കുള്ള  ധനസഹോയം    -    മൂലധന  ആസ്തികളുനട
രൂപീകരണത്തിനുള്ള സഹോയധനം

തപ്രാഫഷണല വിദ്യാഭ്യാസ അക്കാദമിയുതടെ കീഴില ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിതലെ

അടെിസ്ഥാന  സൗകര്യ  വികസനത്തിനായുള്ള  നിര്മ്മാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കായി

വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള  തുക  അപര്യാപ്തമായതിനാല  2.5  ശകാടെി  രൂപ  അധികമായി

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  വകയിരുത്തണതമന്ന്

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ടെി ശീര്ഷകത്തില അനുവദിച്ചിരുന്ന 500 ലെക്ഷം രൂപയില 499.11  ലെക്ഷം രൂപ

തചെലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

(സഹകരണ (ബി) വകുപ്പിതന്റെ 05.07.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/ സഹ. നമ്പര് കത്ത്)
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2425-00-108-42 പട്ടികജോതി  /  പട്ടികവര്ഗ്ഗ  സഹകരണ  സംഘങ്ങളുനട
വികസനത്തിനുള്ള സഹോയം

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ  സഹകരണ  സംഘങ്ങളക്ക്  ശവണ്ടി  നിലെവിലുള്ള

പദ്ധതികളക്കുപരിയായി ടെി സംഘങ്ങളുതടെ സമഗ്രവികസനം ലെക്ഷ്യം വച്ച് സഹകരണ

വകുപ്പ്  വിഭാവനം  തചെയ്ത  പുനര്ജ്ജനി  എന്ന  പുതിയ  പദ്ധതിയുതടെ  ഭാഗമായി

തതരതഞ്ഞടുക്കതപ്പട്ട  10  സംഘങ്ങളുതടെ  നവീകരണം,  വവവിദ്ധ്യവലക്കരണം,

സുസ്ഥിരവികസനം  എന്നിവയ്ക്കാവശ്യമായ  പദ്ധതികള  ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിശലെയ്ക്ക്

നിലെവിതലെ  ബഡ്ജറ്റ്   വിഹിതത്തിന്  പുറതമ  4  ശകാടെി  രൂപ  അധികമായി

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  അധികമായി

വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങതള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കു

ന്നതിനായുള്ള  'പുനര്ജ്ജനി  പദ്ധതി'  നടെപ്പിലൊക്കുന്നതിന്  സ.ഉ.(സാധാ)നം.68/

2022/സഹ.  തീയതി  10.02.2022  നമ്പര്  ഉത്തരവ്  പ്രകാരം  പുനര്ജ്ജനി  പദ്ധതിയ്ക്ക്

തത്വത്തിലുള്ള  അംഗീകാരം  നലകിയിരുന്നു.  ടെി  പദ്ധതി  നടെപ്പിലൊക്കാന്

സാധിക്കാത്തതിനാല ടെി ശീര്ഷകത്തില നിന്നും പൂര്ണ്ണമായും തുക തചെലെവഴിക്കാന്

സാധിച്ചിട്ടില്ല.   ടെി  ശീര്ഷകത്തില  നിന്നും  ആതക  537.24  ലെക്ഷം  രൂപ

തചെലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2022-23  സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില പുനര്ജ്ജനി പദ്ധതിയില ഉളതപ്പടുത്തി 14

സംഘങ്ങളക്ക് സബ് സിഡിയായി  161,02,852/-  രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിന് വര്ക്കിംഗ്

ഗ്രൂപ്പിതന്റെ അംഗീകാരം ലെഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

(സഹകരണ (ബി) വകുപ്പിതന്റെ 05.07.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/ സഹ. നമ്പര് കത്ത്)
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2425-00-108-33 സഹകരണ  വകുപ്പിനന്റെ  കീഴില്  വരുന്ന  എല്ലോ  സഹകരണ
സ്ഥോപനങ്ങളുനടയും ആധുനികവല്ക്കേരണം   -   സബ് സിഡികള്

പ്രാഥമിക  കാര്ഷിക  വായ്പാ  സഹകരണ  സംഘങ്ങള  ഒഴിതകയുള്ള  മറ്റ്

പ്രാഥമിക  സഹകരണ  സംഘങ്ങളുതടെ  ആധുനികവലക്കരണത്തിനായി  നിലെവിതലെ

ബഡ് ജറ്റ്  വിഹിതം  അപര്യാപ്തമായതിനാല  10  ലെക്ഷം രൂപ ധനപുനര്വിനിശയാഗം

വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  അധികമായി  വകയിരുത്തണതമന്ന്  സമിതി

ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ടെി  ശീര്ഷകത്തിലുള്ള പദ്ധതി  തുക പൂര്ണ്ണമായും  വിനിശയാഗിക്കാത്തതിനാല

അഡീഷണല  ആതവറശസഷന്  മുശഖന  അധിക  തുക  അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.   ടെി

ശീര്ഷകത്തില  അനുവദിച്ചിരുന്ന  90  ലെക്ഷം  രൂപയില  78.44  ലെക്ഷം  രൂപ

തചെലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.   4  ലെക്ഷം  രൂപയ്ക്കുള്ള  ബില്ലുകള  ശപ്രാസസ്  തചെയ്തുതവങ്കേിലും

സാശങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല ബില മാറുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

(സഹകരണ  (ബി)  വകുപ്പിതന്റെ  05.07.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/  സഹ.
നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   - 10

2425-00-108-32-  സഹകരണ സംരംഭകത്വം  വഴി  നതോഴില് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള
ധനസഹോയം

വിളതവടുപ്പ്  സമയതത്ത  തനല്ല്  സംഭരണ  സംസ്കരണവുമായി  ബന്ധതപ്പട്ടുള്ള

ബുദ്ധിമുട്ടുകള  പരിഹരിക്കുന്നതിനായി  രൂപീകരിച്ച  പാപ്ശകാസിന്   1  ശകാടെി  രൂപ

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ  അധികമായി

വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പാലെക്കാടെ്  പാഡി  തപ്രാക്യുര്തമന്റെ്  ശപ്രാസസ്സിംഗ്  &  മാര്ക്കറ്റിംഗ്  സഹകരണസംഘം

(PAPCOS)  ന്  ടെി  പദ്ധതിയില ഉളതപ്പടുത്തി  2021-22  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  150  ലെക്ഷം

രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി  നലകിയിരുന്നു.  എന്നാല  PAPCOS  ന്  2020-21  ല അനുവദിച്ച
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200  ലെക്ഷം രൂപ തചെലെവഴിച്ച  റിശപ്പാര്ട്ട്  ലെഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  മാത്രശമ  2021-22  തലെ  150

ലെക്ഷം  രൂപയ്ക്കുള്ള  റിലെീസ്  ഉത്തരവ്  അനുവദിക്കാന്  സാധിക്കുകയുള്ളൂ  എന്ന്

തീരുമാനിച്ചതിതന്റെ അടെിസ്ഥാനത്തില കൂടുതല തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

(സഹകരണ (ബി) വകപ്പിതന്റെ 05.07.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ. നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   - 11

2425-00-108-31-  വനിതോ  സഹകരണ  സംഘങ്ങള്ക്കും  വനിതോ  നഫഡിനുമുള്ള
ധനസഹോയം 

വനിതാ  സഹകരണ  സംഘങ്ങളക്ക്  ധനസഹായം  നലകുന്നതിനായി  ഈ

ശീര്ഷകത്തില അനുവദിച്ച തുക ഓഹരി ശീര്ഷകവുമായി അനുപാതത്തിലെല്ലാത്തതിനാല

ഓഹരി ശീര്ഷകം പൂര്ണ്ണമായി തചെലെവഴിക്കാന് സാധിക്കുകയില്ല.  ആയതിനാല 2021-22

സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  90  ലെക്ഷം  രൂപ  അധികമായി   ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ടെി  ശീര്ഷകത്തില അനുവദിച്ചിരുന്ന ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതം പൂര്ണ്ണമായി  തചെലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

78  ലെക്ഷം രൂപ റീ-അശപ്രാപ്രിശയഷന് മുശഖന അനുവദിച്ചിരുന്നതുളതപ്പതടെ  ആതക  228

ലെക്ഷം രൂപ ടെി ശീര്ഷകത്തില നിന്നും തചെലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സഹകരണ (ബി) വകപ്പിതന്റെ 05.07.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ. നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   - 12

4425-00-107-84- സഹകരണ സംരംഭക നതോഴില് സൃഷ്ടി സ്കീമിനുള്ള ധനസഹോയം

വിളതവടുപ്പ്  സമയതത്ത  തനല്ല്  സംഭരണ  സംസ്കരണവുമായി  ബന്ധതപ്പട്ടുള്ള

ബുദ്ധിമുട്ടുകള  പരിഹരിക്കുന്നതിനായി  രൂപീകരിച്ച  പാപ്ശകാസിന്  അധിക  സര്ക്കാര്

ഓഹരി  മൂലെധനം  അനുവദിക്കുന്നതിനായി  ഒരു  ശകാടെി  രൂപയും  പാലെക്കാടെ്  ജില്ലയില

ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള  ആധുനിക  വറസ്  മില്ലിതന്റെ  മാതൃകയില  കുട്ടനാടെ്,  അപ്പര്  കുട്ടനാടെ്

ആസ്ഥാനമാക്കി  ഒരു  സംഭരണ  സംസ്കരണ  വിപണന  സഹകരണ  സംഘം  രജിസ്റ്റര്

തചെയ്യുന്നതിനും  ടെി  സംഘത്തിതന്റെ  ആഭിമുഖ്യത്തില  2  ആധുനിക  വറസ്  മില്ലുകള
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സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി  10  ശകാടെി  രൂപയും  ഉളതപ്പതടെ  ആതക  ഇൗ  ശീര്ഷകത്തില

11  ശകാടെി  രൂപ അധികമായി  ധനപുനഃവിനിശയാഗം വഴിശയാ ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ

വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പാലെക്കാടെ്  പാഡി  തപ്രാക്യുര്തമന്റെ്  ശപ്രാസസ്സിംഗ്  &  മാര്ക്കറ്റിംഗ്  സഹകരണ

സംഘം  (PAPCOS)-ന്  ടെി  പദ്ധതിയില  ഉളതപ്പടുത്തി  2021-22  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം

100  ലെക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി  നലകിയിരുന്നു.  എന്നാല  PAPCOS  ന്  2020-21  ല

അനുവദിച്ച  200  ലെക്ഷം  രൂപ  തചെലെവഴിച്ച  റിശപ്പാര്ട്ട്  ലെഭ്യമാക്കുന്ന  മുറയ്ക്ക്  മാത്രശമ

2021-22  തലെ 100 ലെക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിതന്റെ

അടെിസ്ഥാനത്തില കൂടുതല തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

(സഹകരണ (ബി) വകപ്പിതന്റെ 05.07.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ. നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   - 13

4425-00-108-71-  പ്രോഥമിക കോര്ഷിക വോയ്പോ സഹകരണ സംഘങ്ങളുനട സംപയോജിത
വികസനം

ഇടുക്കി  ജില്ലയില  നടെപ്പിലൊക്കി  വരുന്ന  സംശയാജിത  സഹകരണ  വികസന

പദ്ധതിയുതടെ പൂര്ത്തീകരണത്തിനായി അധിക തുക ആവശ്യമായതിനാല 3.0935  ശകാടെി

രൂപ  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ  വകയിരുത്തണതമന്ന്

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഇടുക്കി  ജില്ലയില  നടെപ്പിലൊക്കി  വരുന്ന  സംശയാജിത  സഹകരണ  വികസന

പദ്ധതി (Phase II)തന്റെ കാലൊവധി 31-03-2022 വതര ദീര്ഘിപ്പിച്ച് ലെഭ്യമാതയങ്കേിലും BIMS തലെ

സാശങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള കാരണം തുക അനുവദിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല.

(സഹകരണ (ബി) വകപ്പിതന്റെ 05.07.2022-തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ. നമ്പര് കത്ത്)
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ഖണ്ഡിക   - 14

4425-00-108-34- പട്ടികജോതി  /  പട്ടികവര്ഗ്ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളുനട 
 വികസനത്തിനുളേളേ ഓഹരി മൂലധന വിഹിതം

പട്ടികജാതി  /പട്ടികവര്ഗ്ഗ  സഹകരണ  സംഘങ്ങളക്ക്  ശവണ്ടി  നിലെവിലുളള

പദ്ധതികളക്കുപരിയായി ടെി സംഘങ്ങളുതടെ സമഗ്രവികസനം ലെക്ഷ്യം വച്ച് സഹകരണ

വകുപ്പ് വിഭാവനം തചെയ്ത "പുനര്ജ്ജനി" എന്ന പുതിയ പദ്ധതി നടെപ്പിലൊക്കുന്നതിനായി

തതരതഞ്ഞടുക്കതപ്പട്ട 10  സംഘങ്ങളുതടെ നവീകരണം,  വവവിദ്ധ്യവത്കരണം,  സുസ്ഥിര

വികസനം  എന്നിവയ്ക്കാവശ്യമായ  പദ്ധതികള  ആവിഷ്ക്കകരിക്കുന്നതിശലെക്ക്  ടെി

ശീര്ഷകത്തില  6  ശകാടെി  രൂപ  അധികമായി  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ  സഹകരണ  സംഘങ്ങതള  പുനരുജ്ജീവിപ്പി

ക്കുന്നതിനായുളള  പുനര്ജനി  പദ്ധതി  നടെപ്പിലൊക്കുന്നതിനുളള  ധനസഹായം  ടെി

ശീര്ഷകത്തില  ഉളതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.   എന്നാല  "പുനര്ജനി  പദ്ധതി"

നടെപ്പിലൊക്കാത്തതിനാല ടെി ശീര്ഷകത്തില നിന്നും പൂര്ണ്ണമായും തുക തചെലെവഴിക്കാന്

സാധിച്ചിരുന്നില്ല.   ടെി  ശീര്ഷകത്തില  അനുവദിച്ചിരുന്ന  240  ലെക്ഷം  രൂപയില

116.20 ലെക്ഷം രൂപ തചെലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2022-23  സാമ്പത്തികവര്ഷം  പുനര്ജനി  പദ്ധതിയിലുളതപ്പടുത്തി  14

സംഘങ്ങളക്ക് ഓഹരി ആയി  112,71,997/-  രൂപ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന്

വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകാരം നലകിയിട്ടുണ്ട്.

(സഹകരണ  (ബി) വകുപ്പിതന്റെ 05.07.2022 തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ. നമ്പര് കത്ത്)
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ഖണ്ഡിക   - 15

6425-00-108-74-സംപയോജിത സഹകരണ വികസന പദ്ധതി   (  എന  .  സി  .  ഡി  .  സി  . 
 സഹോയം  )

ഇടുക്കി  ജില്ലയില നടെപ്പിലൊക്കി  വരുന്ന സംശയാജിത  സഹകരണ വികസന

പദ്ധതിയുതടെ  പൂര്ത്തീകരണത്തിനായി  അധിക  തുക  ആവശ്യമായതിനാല

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  2.6390  ശകാടെി  രൂപ

അധികമായി വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഇടുക്കി  ജില്ലയില നടെപ്പിലൊക്കി  വരുന്ന സംശയാജിത  സഹകരണ വികസന

പദ്ധതി  (phase  II)  തന്റെ  കാലൊവധി  31.03.2022  വതര  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്  ലെഭ്യമാതയങ്കേിലും

BIMS തലെ സാശങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള കാരണം ടെി തുക അനുവദിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
(സഹകരണ  (ബി) വകുപ്പിതന്റെ 05.07.2022 തലെ സഹ-ബി3/341/2021/സഹ. നമ്പര് കത്ത്)

ധനോഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII – പലവക സോമ്പത്തിക കോര്യങ്ങള്

ഖണ്ഡിക   - 16

3475-00-106-99-06-അളേവുകളുനടയും തൂക്കേങ്ങളുനടയും ക്രമീകരണം നമട്രിക്  

     സമ്പ്രദോയം നടപ്പോക്കേല്  -  വോടക  ,   കരം  ,   നികുതി

പുതുതായി  രൂപീകരിച്ച  14  താലൂക്കുകളിതലെ  ഇന്തസ്പെക്ടറാഫീസുകള  വാടെക

തകട്ടിടെങ്ങളിലൊണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.  ആയതിനാല ഈ ശീര്ഷകത്തില  15  ലെക്ഷം

രൂപ  അധികമായി  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ

വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്ത പ്രകാരം 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 3475-00-106-

99-06-RRT(NP)  ശീര്ഷകത്തില  ഫണ്ടിതന്റെ  ലെഭ്യത  അനുസരിച്ച്  10  ലെക്ഷം  രൂപ

റീ-അശപ്രാപ്രിശയഷന് മുശഖന ലെഭ്യമാക്കുന്നതിശലെയ്ക്കായി തപ്രാശപ്പാസല സമര്പ്പിക്കുകയും

റീ-അശപ്രാപ്രിശയഷന്  മുശഖന  ലെഭിച്ച  10  ലെക്ഷം  രൂപ  ടെി  ആവശ്യത്തിശലെയ്ക്കായി

വിനിശയാഗിക്കുകയും തചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഉപശഭാക്തൃകാര്യവകുപ്പിതന്റെ 07.07.2022 തലെ CA2/323/2021-CAD നമ്പര് കത്ത്)
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3475-00-106-99-21-02-അളേവുകളുനടയും തൂക്കേങ്ങളുനടയും ക്രമീകരണം  -  നമട്രിക് 

     സമ്പ്രദോയം നടപ്പോക്കേല്  -  പമോപട്ടോര് വോഹനങ്ങള്  -

        സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപണികളും

എന്ശഫാഴ്സ്തമന്റെ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിതന്റെ  ഭാഗമായി

പരിശശാധനകള തുടെര്ച്ചയായി നടെശത്തണ്ടി വരുന്നതിനാല സ്ഥിരമായി വാഹനങ്ങള

ഉപശയാഗിശക്കണ്ടി  വരുന്നു.   ആയതിനാല  ഈ  ശീര്ഷകത്തില  5  ലെക്ഷം  രൂപ

അധികമായി  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ

വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്ത പ്രകാരം 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 3475-00-106-

99-21-02  Repair  and  maintenance  (NP)  ശീര്ഷകത്തില  5 ലെക്ഷം  രൂപ  റീ-

അശപ്രാപ്രിശയാഷന് മുശഖന ലെഭ്യമാക്കുന്നതിശലെയ്ക്കായി തപ്രാശപ്പാസല സമര്പ്പിച്ചതിതന്റെ

അടെിസ്ഥാനത്തില  3,35,000/-  രൂപ   റീ-അശപ്രാപ്രിശയഷന് മുശഖന ലെഭ്യമാക്കുകയും

പ്രസ്തുത തുക ടെി ആവശ്യത്തിനായി വിനിശയാഗിക്കുകയും തചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ഉപശഭാക്തൃകാര്യവകുപ്പിതന്റെ 07.07.2022 തലെ CA2/323/2021-CAD നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   - 18

3475-00-106-99-45-അളേവുകളുനടയും തൂക്കേങ്ങളുനടയും ക്രമീകരണം  -  നമട്രിക് 

      സമ്പ്രദോയം നടപ്പോക്കേല്  -  പി  .  ഒ  .  എല്  .

വകുപ്പിതലെ വാഹനങ്ങളുതടെ ഇന്ധന ആവശ്യങ്ങളക്കായി നിലെവിതലെ ബഡ്ജറ്റ്

വിഹിതം  അപര്യാപ്തമായതിനാല  30  ലെക്ഷം  രൂപ  അധികമായി

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  വകയിരുത്തണതമന്ന്

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു. 

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്ത പ്രകാരം 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 3475-00-106-

99-45-POL  (NP)  ശീര്ഷകത്തില  ഫണ്ടിതന്റെ  ലെഭ്യത  അനുസരിച്ച്  20  ലെക്ഷം  രൂപ
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റീ-അശപ്രാപ്രിശയഷന്  മുശഖന  ലെഭ്യമാക്കുന്നതിശലെയ്ക്കായി  തപ്രാശപ്പാസല

സമര്പ്പിക്കുകയും  അനുവദിച്ച  15,00,000/-രൂപ  ശമല  ആവശ്യത്തിശലെയ്ക്കായി

വിനിശയാഗിക്കുകയും തചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ഉപശഭാക്തൃകാര്യവകുപ്പിതന്റെ 07.07.2022 തലെ CA2/323/2021-CAD നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   - 19

5475-00-800-79-ലീഗല് നമപട്രോളേജി ഓഫീസിനന്റെ ആധുനികവല്ക്കേരണം

ശകാട്ടയം  ജില്ലയില  സംസ്ഥാന  നിര്മ്മിതി  ശകന്ദ്രം  മുശഖന  ഓഫീസ്  തകട്ടിടെം,

സ്റ്റാന്ശഡര്ഡ് ലെശബാറട്ടറികളുതടെ നിര്മ്മാണം, കാസര്ശഗാഡ് ജില്ലയില ജില്ലാ നിര്മ്മിതി

ശകന്ദ്രം മുശഖന ടൊങ്കേര് ശലൊറി കാലെിശബ്രേഷന് യൂണിറ്റ്,  ഓഫീസ് തകട്ടിടെം,  സ്റ്റാന്ശഡര്ഡ്

ലെശബാറട്ടറികളുതടെ  നിര്മ്മാണം  മുതലൊയ  തഡശപ്പാസിറ്റ്  വര്ക്കുകളക്കായി ഈ

ശീര്ഷകത്തില  4.1237  ശകാടെി  രൂപ  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ലെീഗല തമശട്രൊളജി കണ്ശട്രൊളര് സമര്പ്പിച്ച ശിപാര്ശയുതടെ അടെിസ്ഥാനത്തില

പ്രസ്തുത ശജാലെികളക്കായി 1,14,53,000/- രൂപ റീ-അശപ്രാപ്രിശയഷന് വഴി ധന വകുപ്പ്

അനുവദിച്ച് നലകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഉപശഭാക്തൃകാര്യവകുപ്പിതന്റെ 07.07.2022 തലെ CA2/323/2021-CAD നമ്പര് കത്ത്)

ധനോഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX – ഭക്ഷ്യം

ഖണ്ഡിക   - 20

2408-01-004-99- കൗണ്സില് പഫോര് ഫുഡ് റിസര്ച്ച് ആന്റെ് ഡവലപ്പ്നമന്റെ്

എറണാകുളം  ഇലെഞ്ഞിയിലുള്ള  എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ്  ഓഫ്  ചെിലഡ്  ശസ്റ്റാശറജ്

ആന്റെ് തവജിറ്റബിള ആന്റെ് ഫ്രൂട്ട് ഡീവഹ ശഡ്രേഷന് യൂണിറ്റിതന്റെ പൂര്ത്തീകരണത്തിനും

എസ്റ്റാബ്ലിഷ് തമന്റെ് ഓഫ് സ്കൂള ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് മാശനജ് തമന്റെിതന്റെ അടെിസ്ഥാന

സൗകര്യങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതിനും  എസ്റ്റാബ്ലിഷ് തമന്റെ്  ഓഫ്  ശകാണ്ഫറന്സ്  ഹാള
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വലെബ്രേറി  ആന്ഡ്  റീഡിംഗ്  റൂം  ശഫാര്  ശകാശളജ്  ഓഫ്  ഇന്ഡിതജനസ്  ഫുഡ്

തടെശക്നാളജിയുതടെ  പൂര്ത്തീകരണത്തിനും  നിലെവിതലെ  ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതം

അപര്യാപ്തമായതിനാല  4.88  ശകാടെി  രൂപ  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  അധികമായി  വകയിരുത്തണതമന്ന്  സമിതി  ശിപാര്ശ

തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

2021-2022  സാമ്പത്തിക വര്ഷം  2408-01-004-99  എന്ന ശീര്ഷകത്തില  06

പദ്ധതി  ഘടെകങ്ങളുതടെ  നിര്വ്വഹണത്തിനായി  5.52  ശകാടെി  രൂപയാണ്

വകയിരുത്തിയിട്ടുളളത്.  ടെി തുകയില എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഓഫ് ചെിലഡ് ശസ്റ്റാശറജ് ആന്റെ്

തവജിറ്റബിള ആന്റെ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡീവഹശഡ്രേഷന് യൂണിറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് തമന്റെ്  ഓഫ് സ്കൂള

ഓഫ്  ഫുഡ്  ബിസിനസ്  മാശനജ് തമന്റെ്,  എസ്റ്റാബ്ലിഷ് തമന്റെ്  ഓഫ്  ശകാണ്ഫറന്സ്

ഹാള  വലെബ്രേറി  ആന്റെ്  റീഡിംഗ്  റൂം  ശഫാര്  ശകാശളജ്  ഓഫ്  ഇന്ഡിതജനസ്

ഫുഡ്തടെശക്നാളജി  എന്നീ  പദ്ധതി  ഘടെകങ്ങളക്ക്  യഥാക്രമം  250  ലെക്ഷം  രൂപ,  100

ലെക്ഷം രൂപ, 90 ലെക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഉളതകാളളിച്ചിട്ടുളളത്.  എന്നാല എസ്റ്റിശമറ്റ്

പ്രകാരം  ടെി  പദ്ധതികളുതടെ  നിര്മ്മാണ പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  യഥാക്രമം  258  ലെക്ഷം

രൂപ, 105 ലെക്ഷം രൂപ, 125 ലെക്ഷം രൂപ വീതം ആതക 4.88 ശകാടെി രൂപ അധികമായി

ആവശ്യമാകയാല  ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതമായി  2408-01-004-99  ശീര്ഷകത്തില

വകയിരുത്തിയിട്ടുളള 5.52  ശകാടെി രൂപയ്ക്ക് പുറതമ 4.88 ശകാടെി രൂപ കൂടെി സപ്ലിതമന്റെറി

ഗ്രാന്റൊയി 2021-2022 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിതലെ ഒന്നാം ഘട്ട ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥനയില

ഉളതപ്പടുത്തി  അനുവദിക്കുന്നതിനുളള  ശിപാര്ശ  സമര്പ്പിച്ചിരുന്നുതവങ്കേിലും

തുകതയാന്നും അനുവദിയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല.

എറണാകുളം  ഇലെഞ്ഞിയിലുളള  എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ്  ഓഫ്  ചെിലഡ്  ശസ്റ്റാശറജ്

ആന്റെ്  തവജിറ്റബിള  ആന്റെ്  ഫ്രൂട്ട്സ്  ഡീവഹശഡ്രേഷന്  യൂണിറ്റിതന്റെ  നിര്മ്മാണ

പുശരാഗതിയും  നിലെവിതലെ  അവസ്ഥയും  പഠിച്ച്  റിശപ്പാര്ട്ട്  സമര്പ്പിക്കുന്നതിനായി

തപാതുമരാമത്ത്  വകുപ്പ്  എക്സിക്യുട്ടീവ്  എന്ജിനിയറുതടെ  ശനതൃത്വത്തില

തിരുവനന്തപുരം  ശകാശളജ്  ഓഫ്  എന്ജിനിയറിംഗിതലെ   സിവില,  തമക്കാനിക്കല
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വിഭാഗങ്ങളിതലെ  ഓശരാ  അധ്യാപകര്.  ഫാക്ടറീസ്  &  ശബായിശലെഴ്സ്  വകുപ്പിതലെ  ഒരു

ഇന്തസ്പെക്ടര് എന്നിവരടെങ്ങിയ സമിതി  രൂപീകരിച്ച്  31.03.2022  തലെ  സ.ഉ  (  സാധാ

നമ്പര്.116/2022/ഭതപാവിവ  പ്രകാരം  ഉത്തരവ്  പുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പ്രസ്തുത

സമിതിയുതടെ  റിശപ്പാര്ട്ടിതന്റെ  അടെിസ്ഥാനത്തില  മാത്രശമ  പ്രസ്തുത   പ്ലാന്റെിതന്റെ  തുടെര്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തീരുമാനിയ്ക്കാന്  സാധിക.  ശമലസാഹചെര്യത്തില  2021-2022

സാമ്പത്തിക  വര്ഷത്തില  പദ്ധതിയ്ക്കായി  ബജറ്റില  വകയിരുത്തിയ  തുക  ശപാലും

തചെലെവഴിയ്ക്കാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.   അതിനാല കമ്മിറ്റി  ശിപാര്ശ തചെയ്ത പ്രകാരമുളള

അധികതുക അനുവദിശക്കണ്ട സാഹചെര്യം ഉദിച്ചിരുന്നില്ല.

 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് തമന്റെ് ഓഫ്  ശകാണ്ഫറന്സ്  ഹാള വലെബ്രേറി  &  റീഡിങ്  റൂം

ശഫാര് ശകാശളജ് ഓഫ് ഇന്ഡിതജനസ് ഫുഡ്തടെശക്നാളജി പൂര്ത്തീകരണത്തിനായുള്ള

250 ലെക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള സി.എഫ്.ആര്.ഡി ലെഭ്യമാക്കിയ തപ്രാശപ്പാസലെിതലെ തുക ബജറ്റ്

വിഹിതശത്തക്കാള  കൂടുതല  ആയതിനാലും  തപ്രാശപാസല  DSR18  പ്രകാരമുളള

എസ്റ്റിശമറ്റ്  അല്ലാതിരുന്നതിനാലും  DSR18  പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിശമറ്റ്  ലെഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്

പ്രശപ്പാസലെിന്  അനുമതി  നലകാനാണ്  വര്ക്കിങ്  ഗ്രൂപ്പ്  തീരുമാനിച്ചത്.  അപ്രകാരം

പുതുക്കിയ തപ്രാശപ്പാസല ലെഭ്യമാക്കാഞ്ഞതിനാല ഭരണാനുമതി നലകിയിരുന്നില്ല.

എസ്റ്റാബ്ലിഷ് തമന്റെ് ഓഫ്  സ്കൂള  ഓഫ്  ഫുഡ്  ബിസിനസ്  മാശനജ്തമന്റെിതന്റെ

ഭാഗമായുള്ള തട്രെയിനിങ് ശപ്രാഗ്രാം ഇന് ദി പ്രിപ്പശറഷന് ഓഫ് വാലെ്യൂ ആഡഡ് ഫുഡ്

ശപ്രാഡക്ട്സ്  എന്ന  കശമ്പാണന്റെിനായി  45  ലെക്ഷം  രൂപയ്ക്കുള്ള  തപ്രാശപ്പാസല

ലെഭ്യമാക്കിയിരുന്നുതവങ്കേിലും പ്രശപ്പാസലെിതലെ പലെ ഘടെകങ്ങളക്കും വകയിരുത്തിയ തുക

സംബന്ധിച്ചും ശപ്രാജക്ട്  നടെപ്പാക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ചും വര്ക്കിങ്  ഗ്രൂപ്പ്   നിര്ശദ്ദേശിച്ച

നിബന്ധനകളക്ക്  അനുസൃതമായി  പുതുക്കിയ  തപ്രാശപ്പാസല  ലെഭ്യമാക്കാന്

ആവശ്യതപ്പട്ടുതവങ്കേിലും  ആയത്  ലെഭ്യമാക്കാത്തതിനാല  ഭരണാനുമതി  നലകാന്

സാധിച്ചിരുന്നില്ല.  ആയതിനാല  2021-22  ബഡ്ജറ്റില  വകയിരുത്തിയ  തുക

തചെലെവഴിക്കാന്  സാധിച്ചിരുന്നില്ല.   അത്തരതമാരു  സാഹചെര്യത്തിലൊണ്  സമിതി

ശിപാര്ശ  പ്രകാരമുളള അധികതുക അനുവദിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

(ഭക്ഷ്യതപാതുവിതരണ  (ഡി)  വകുപ്പിതന്റെ  28.04.22-തലെ  5982365/

ഡി1/2022/ഭ.തപാ.വി.വ. നമ്പര് കത്ത്)
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2408-01-101-96-33- പകരളേ സംസ്ഥോന സിവില് സപപ്ലൈസ് പകോര്പ്പപറഷനും   മറ്റ്

                                      ഏജനസികളും വഴി നനല്ല് സംഭരിക്കേല്   -   സബ്സിഡികള്

ശകരളത്തിതലെ തനല കര്ഷകര് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തനല്ല് നിശ്ചിത ഗുണശമന്മോ

മാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസ ൃതമായി  കര്ഷകരില  നിന്ന്  ഏതറ്റടുത്ത്,  ശകരളത്തിതലെ

ആധുനിക  അരി  മില്ലുകളില  സംസ്കരിച്ച്,  തപാതുവിതരണ  സംവിധാനത്തിലൂതടെ

വിതരണം  തചെയ്യുന്ന പദ്ധതി  പ്രകാരം  സംസ്ഥാനതത്ത  കര്ഷകര് ഉലപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന

തനല്ല്  കര്ഷകരില  നിന്ന്  ശനരിട്ട്  ഏതറ്റടുത്ത്,  ആയതിന്  PRS  Loan  മുശഖന

കര്ഷകരുതടെ  ബാങ്കേ്  അക്കൗണ്ടിലൂതടെ  തനല്ലിതന്റെ  സംഭരണ  വിലെ  നലകുകയും

കര്ഷകരില നിന്നും സംഭരിക്കുന്ന തനല്ല് നവീന സംസ്കരണ ശാലെകളില ഇരുപ്പുഴുക്കല

രീതിയില കുത്തി അരിയാക്കി ശറഷന് കടെകളിലൂതടെ വിതരണം തചെയ്യുന്നതിന് ഭക്ഷ്യ

സിവില  സവപ്ലസ്  വകുപ്പിന്  നലകി  വരികയും  തചെയ്യുന്നു.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതിയ്ക്കായി

നിലെവിതലെ  ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതം  അപര്യാപ്തമായതിനാല  485.15  ശകാടെി  രൂപ

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  അധികമായി

വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.
സ്വീകരിച്ച നടപടി

ശകരള  സംസ്ഥാന സിവില സവപ്ലസ്  ശകാര്പ്പശറഷനും  മറ്റ്  ഏജന്സികളും

വഴി തനല്ല് സംഭരിക്കുന്നതിനായി  2021-22  സാമ്പത്തികവര്ഷം 166.3912  ശകാടെി രൂപ

അധികധനസഹായമായി അനുവദിക്കുകയും അന്തിമഘട്ട ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന മുശഖന ടെി

തുക ക്രമീകരിക്കതപ്പടുകയും തചെയ്തു.  കൂടൊതത അന്തിമഘട്ട ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന മുശഖന

68.48  ശകാടെി  രൂപ  കൂടെി  അധികമായി  വകയിരുത്തുകയുണ്ടായി.   ഇപ്രകാരം

ശീര്ഷകത്തില ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിശമറ്റ് തുകയായ  525  ശകാടെി രൂപയ്ക്ക് പുറശമ  234.8712

ശകാടെി  രൂപ  അധികമായി  വകയിരുത്തതപ്പട്ടു,   ആതക  വകയിരുത്തതപ്പട്ട  759.8712

ശകാടെി  രൂപയില  നിന്നും  759.8711279  ശകാടെി  രൂപ  തനല്ല്  സംഭരണത്തിനുളള

സംസ്ഥാന  ശപ്രാലസാഹന  ശബാണസും  പലെിശയും  ഇനത്തില  2020  ഡിസംബര്

മുതല  2021  നവംബര്  വതരയുളള  മുഴുവന്  തക്ലെയിമും  2021  ഡിസംബര്  മുതല  2022

ജനുവരി വതരയുളള തക്ലെയിമിതന്റെ ഒരു ഭാഗവും നലകുന്നതിന് വിനിശയാഗിച്ചു.

(ഭക്ഷ്യതപാതുവിതരണ  (സി)  വകുപ്പിതന്റെ  02.06.2022-തലെ  346/സി2/2021/ഭ.തപാ.വി.വ.  നമ്പര്

കത്ത്)
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2408-01-101-94 -പറഷന സബ്സിഡി

ശറഷന് അരിയുതടെയും ശഗാതമ്പിതന്റെയും വിലെയിതലെ വ്യത്യാസം ഫുഡ് ശകാര്പ്പശറഷന്

മടെക്കിതകാടുക്കല,  എ.ആര്.ഡി.  കമ്മീഷന്,  ശറഷന്  അരിയുതടെയും  ശഗാതമ്പിതന്റെയും

ഗതാഗത/വകകാര്യ  തചെലെവുകള  എന്നിവയ്ക്കായി  നിലെവിതലെ  ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതം

അപര്യാപ്തമായതിനാല  760.45  ശകാടെി  രൂപ  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ അധികമായി വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

2408-01-101-94  ശറഷന്  സബ്സിഡി  എന്ന  ശമജര്  ശീര്ഷകത്തിതലെ

ഉപശീര്ഷകങ്ങളായ 2408-01-101-94-1-33, 2408-01-101-94-2-33  എന്നിവയില 2021-

2022 സാമ്പത്തിക വര്ഷം അധിക ധനസഹായമായി യഥാക്രമം 167.1375 ശകാടെി രൂപ

124.30 ശകാടെി രൂപ വീതം ആതക 291.4375 ശകാടെി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ടെി തുകകള

അന്തിമഘട്ട ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥനയില ക്രമീകരിക്കുകയും തചെയ്തു.  2408-01-101-94-3-33

എന്ന  ഉപശീര്ഷകത്തില  102  ശകാടെി  രൂപ  അന്തിമഘട്ട  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥനയില

അനുവദിച്ചു. ശീര്ഷകത്തില ആതക അനുവദിക്കതപ്പട്ട അധിക ധനസഹായം 393.4375

ശകാടെി  രൂപയായിരുന്നു.  ശീര്ഷകത്തില  ആതക  ലെഭിച്ച  ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതമായ

(1060.77 ശകാടെി രൂപ+393.4375 ശകാടെി രൂപ) 1454.2075 ശകാടെി രൂപയില 1452.8205

ശകാടെി  രൂപ  തചെലെവഴിക്കുകയും  1.387  ശകാടെി  രൂപ  സാമ്പത്തിക  വര്ഷാവസാനം

സര്ക്കാരിശലെക്ക്  സറണ്ടര് തചെയ്യുകയും തചെയ്തു.   സാമ്പത്തികവര്ഷം സമര്പ്പിക്കതപ്പട്ട

തക്ലെയിമുകള വിതരണം തചെയ്യുന്നതിന് ശമലപ്രകാരം ലെഭ്യമായ തുക പര്യാപ്തമായിരുന്നു.

(ഭക്ഷ്യതപാതുവിതരണ  (ഡി)  വകുപ്പിതന്റെ  10.5.2022-തലെ  56/ഡി2/2022/ഭ.തപാ.വി.വ.

നമ്പര് കത്ത്)
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2408-01-102-99-33- പകരളേ പസ്റ്ററ്റ് സിവില് സപപ്ലൈസ് പകോര്പ്പപറഷന   
ലിമിറ്റഡിപലക്കേ് മോര്ക്കേറ്റ് ഇന്റെര്നവനഷന 

         പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ഗ്രോന്റെ്   -    സബ്സിഡികള്   

തപാതു  വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന  വിലെക്കയറ്റം  നിയന്ത്രിക്കാനായി  സര്ക്കാര്

രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിപണിയിടെതപടെല പദ്ധതി പ്രകാരം 14 ഇനം അവശ്യ സാധനങ്ങള

സര്ക്കാര് നിശ്ചയിക്കുന്ന സബ്സിഡി നിരക്കില സവപ്ലശകാ വിലപ്പനശാലെകള വഴി

വിതരണം  തചെയ്തുവരുന്നു.   വിപണിയിടെതപടെല,  സൗജന്യ  ഭക്ഷ്യ  കിറ്റ്  വിതരണം

ഇനങ്ങളില ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം അധിക തുക ആവശ്യമാണ്.  ആയതിനാല ഈ

ശീര്ഷകത്തില  നിലെവിതലെ  ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതത്തിനു  പുറതമ  1073.24  ശകാടെി  രൂപ

അധികമായി  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ

വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ആളട്ടശറഷന് തമശമ്മാറാണ്ടം വഴി അധികമായി വകയിരുത്തിയ  1000  ശകാടെി

ഉളതപ്പതടെ  1150  ശകാടെി രൂപയാണ്  2021-22  സാമ്പത്തിക വര്ഷം 2408-01-102-99-33

എന്ന  ശീര്ഷകത്തില  വകയിരുത്തിയത്.   ഇതിന്  പുറതമ  രണ്ടാം  ഘട്ട

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന, അന്തിമഘട്ട ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന എന്നിവ മുശഖന യഥാക്രമം 475.94

ശകാടെി  രൂപ,  199.25  ശകാടെി  രൂപ വീതം ആതക  675.19  ശകാടെി  രൂപ അധികമായി

വകയിരുത്തുകയുണ്ടായി.

CMDRF  റീകൂപ്പ്തമന്റെിനായി  450  ശകാടെി  രൂപ,  ശകാവിഡ്  ദുരിതാശ്വാസ

പാശക്കജിതന്റെ  ഭാഗമായിട്ടുളള  സൗജന്യ  ഭക്ഷ്യകിറ്റ്  വിതരണത്തിന്  1300.19  ശകാടെി

രൂപ,  സവപ്ലശകായുതടെ  വിപണി  ഇടെതപടെല  പ്രവര്ത്തനത്തിന്  75  ശകാടെി  രൂപ

എന്നിവ  പ്രകാരം  ശീര്ഷകത്തില  ആതക  വകയിരുത്തതപ്പട്ട  1825.19  ശകാടെി  രൂപ

പൂര്ണ്ണമായും തചെലെവഴിച്ചു.

(ഭക്ഷ്യതപാതുവിതരണ  (സി)  വകുപ്പിതന്റെ  02.06.2022-തലെ  346/സി2/2021/ഭ.തപാ.വി.വ.  നമ്പര്

കത്ത്)
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2408-01-190-92- സപപ്ലൈപകോയുനട വില്പന പകന്ദ്രങ്ങള് നവീകരിക്കേല്

സവപ്ലശകായുതടെ  ചെില്ലറ  വിലപ്പനശാലെകള  നവീകരിക്കുന്നതിനായി  നിലെവിതലെ

ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അപര്യാപ്തമായതിനാല 8.57 ശകാടെി രൂപ ധനപുനര്വിനിശയാഗം വഴിശയാ

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ അധികമായി വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

നടെപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്ഷം ശീര്ഷകത്തില വകയിരുത്തിയ തുക 13.50  ശകാടെി

രൂപയായിരുന്നു.   ഔട്ട് തലെറ്റുകള  നവീകരിച്ച  ഇനത്തില  തചെലെവായ  തുകയുതടെ  റീ-

ഇശമ്പഴ്സ്തമന്റെ് ആയി സവപ്ലശകാ സമര്പ്പിച്ച തക്ലെയിമുകളുതടെ അടെിസ്ഥാനത്തില  2021-

22 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 2.20 ശകാടെി രൂപ മാത്രശമ റിലെീസ് തചെയ്തിട്ടുളള.  അവശശഷിച്ച

11.30  ശകാടെി  രൂപ  സാമ്പത്തിക  വര്ഷാവസാനം  സറണ്ടര്  തചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്.

നടെപ്പ്  സാമ്പത്തിക വര്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയില പദ്ധതി  പ്രവര്ത്തനത്തിന്  തുക

തചെലെവ്  വരാതിരുന്നതിനാല  സബ്ജക്ട്  കമ്മിറ്റി  ശുപാര്ശാനുസരണം  പദ്ധതി

ശീര്ഷകത്തില  അധിക  ധന  സഹായമായി  തുക  വകയിരുത്തി  ലെഭിക്കുന്നതിനുളള

നടെപടെികള സ്വീകരിശക്കണ്ടി വന്നില്ല.

(ഭക്ഷ്യതപാതുവിതരണ  (സി)  വകുപ്പിതന്റെ  02.06.2022-തലെ  346/സി2/2021/ഭ.തപാ.വി.വ.  നമ്പര്

കത്ത്)
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3456-00-001-89-34-    ഫുഡ് അപഡ്വസറി കമ്മിറ്റി   -   മറ്റ് നചലവുകള്

ശദശീയ  ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ  നിയമം  2013,  സംസ്ഥാന  ഭക്ഷ്യഭദ്രത  ചെട്ടം  2018

എന്നിവയുതടെ  അടെിസ്ഥാനത്തില  രൂപീകരിച്ച  സംസ്ഥാനതലെ  വിജിലെന്സ്  സമിതി

വര്ഷത്തില 4 പ്രാവശ്യം ശയാഗം ശചെശരണ്ടതിനാല ശയാഗത്തിതന്റെ തചെലെവുകളക്കായി

5 ലെക്ഷം രൂപ വീതം 20 ലെക്ഷം രൂപ അധിക  തചെലെവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  ആയതിനാല
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ഈ  ശീര്ഷകത്തില  19.5  ലെക്ഷം  രൂപ  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  അധികമായി  വകയിരുത്തണതമന്ന്  സമിതി  ശിപാര്ശ

തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സംസ്ഥാനതലെ  വിജിലെന്സ്  സമിതി  വര്ഷത്തില  4  പ്രാവശ്യം  ശയാഗം

ശചെശരണ്ടതിനാല ഒരു ശയാഗത്തിതന്റെ നടെത്തിപ്പിനായി 5 ലെക്ഷം രൂപ വീതം 20 ലെക്ഷം

രൂപയാണ്  2021-22  സാമ്പത്തിക  വര്ഷാരംഭം  തചെലെവ്  പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതതങ്കേിലും

കമ്മിറ്റിയില  നാമനിര്ശദ്ദേശ  പ്രകാരമുള്ള  നിലെവിതലെ  നിയമസഭാ  പ്രതിനിധികതള

ഉളതപ്പടുത്തി  കമ്മിറ്റി  പുന:സംഘടെിപ്പിക്കുന്ന  നടെപടെികള  പൂര്ത്തിയാകാത്തതിനാല

2021-2022  സാമ്പത്തിക വര്ഷം കമ്മിറ്റി ശയാഗങ്ങള സംഘടെിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല.

ആയതിനാല ശീര്ഷകത്തില വകയിരുത്തിയിരുന്ന 50,000/- രൂപ തചെലെവഴിശക്കണ്ടി

വരാത്തതിനാല ടെി തുക സറണ്ടര് തചെയ് തതന്നു മാത്രമല്ല അധിക തുക അനുവദിശക്കണ്ട

ആവശ്യകതയും ഉണ്ടായില്ല. 24.02.2022-തലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.63/2022/ഭ.തപാ.വി.വ. പ്രകാരം

സംസ്ഥാനതലെ സമിതി പുന:സംഘടെിപ്പിക്കുകയും പ്രഥമ ശയാഗം 27.04.2022-ന് ശചെരാന്

തീരുമാനിക്കുകയും തചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  

(ഭക്ഷ്യതപാതു  വിതരണ  (ബി)  വകുപ്പിതന്റെ  25.04.2022-തലെ  5597593/ബി3/2021/
ഭ.തപാ.വി.വ. നമ്പര് കത്ത്)
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3456-00-001-78- പദശീയ  ഭക്ഷ്യ  സുരക്ഷോ  നിയമം  നടപ്പിലോക്കുന്നതിനുള്ള
സഹോയം   (  സംസ്ഥോന പദ്ധതി  )

ശദശീയ  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ  നിയമം  നടെപ്പിലൊക്കുന്നതിനായി  ഇ-ശപാസ്

തമഷീനുകളുതടെ  സ്ഥാപനം,  കമ്മീഷണശററ്റ്,  ജില്ലാ/താലൂക്ക്  സവപ്ല ഓഫീസുകളുതടെ

നവീകരണവും  കമ്പ്യൂട്ടര്വലക്കരണവും  ഭക്ഷ്യധാന്യ  വിതരണവുമായി  ബന്ധതപ്പട്ട

എസ്.എം.എസ്.  ശകാസ്റ്റ്,  ജി.പി.എസ്.  ട്രൊക്കിംഗ്  സൗകര്യം  സ്ഥാപിക്കാന്

സവപ്ലശകായ്ക്ക്  നലകുന്ന  സഹായം,  ശസാഷ്യല  ഓഡിറ്റ്,  വിവിധ  ശമഖലെകളില

ഉള്ളവര്ക്ക് ശബാധവത്ക്കരണം തുടെങ്ങിയവയ്ക്കായി നിലെവില വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുക
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അപര്യാപ്തമായതിനാല  5.15  ശകാടെി  രൂപ  അധികമായി ധനപുനര്വിനിശയാഗം

വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  വകയിരുത്തണതമന്ന്  സമിതി  ശിപാര്ശ

തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ശീര്ഷകത്തില  ആതക  വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള  33.95  ശകാടെി  രൂപയില

സവപ്ലശകായുതടെ നിര്വ്വഹണ ചുമതലെയിലുള്ള ഇ-ശപാസ് തമഷീനുകളുതടെ സിം ചൊര്ജ്,

തതര്മ്മല ശപപ്പര് ശറാള വിലെ,  ജി.പി.എസ്.  ട്രൊക്കിങ്ങ്  സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കല,

സി.സി.ടെി.വി.  സ്ഥാപിക്കല  എന്നീ  പദ്ധതി  ഘടെകങ്ങളക്കായി  ആതക

വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള  തുക  4.90  ശകാടെി  രൂപയായിരുന്നു.  എന്നാല  ടെി  പദ്ധതി

ഘടെകങ്ങളക്ക്  9.55  ശകാടെി  രൂപയും  NFSA  ഡിശപ്പാകളില  കമ്പ്യൂട്ടറും  യുപിഎസും

ഘടെകത്തിന്  50  ലെക്ഷം രൂപയും ഉളതപ്പതടെ  10.05  ശകാടെി  രൂപ നടെപ്പ്  സാമ്പത്തിക

വര്ഷം തചെലെവ്  പ്രതീക്ഷിച്ചതിതന്റെ അടെിസ്ഥാനത്തില  5.15  ശകാടെി  രൂപ കൂടെി  2021-

2022  സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിതലെ ഒന്നാം  ഘട്ട ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥനയില ഉളതപ്പടുത്തി

സപ്ലിതമന്റെറി  ഗ്രാന്റൊയി  അനുവദിക്കുന്നതിന്  ശിപാര്ശ  സമര്പ്പിതച്ചങ്കേിലും  തുക

അനുവദിക്കുകയുണ്ടായില്ല. 2021-2022 സാമ്പത്തിക വര്ഷം ഇ-ശപാസ് തമഷീനുകളുതടെ

സിം  ചൊര്ജ്,  തതര്മ്മല  ശപപ്പര്  ശറാള  എന്ന  പദ്ധതി  ഘടെകത്തിന്  ആതക

വകയിരുത്തിയിരുന്ന  2.90  ശകാടെി ശകാടെി രൂപ പൂര്ണ്ണമായും,  സവപ്ലശകാ സമര്പ്പിച്ച

തക്ലെയിമുകളുതടെ  അടെിസ്ഥാനത്തില  വിതരണം  തചെയ്യുകയുണ്ടായി.  ടെി  പദ്ധതി

ഘടെകത്തിശലെക്ക്  അധികമായി  ആവശ്യം  വന്ന  1,06,07,524/-  രൂപ

ധനപുനര്:വിനിശയാഗം മുശഖന Supply Chain Management - GPS implementation and

installation  of  CCTV  എന്ന  പദ്ധതി   ഘടെകത്തില  നിന്നും  വകയിരുത്തുന്നതിനുളള

ശുപാര്ശ  സമര്പ്പിതച്ചങ്കേിലും  രണ്ട്  പദ്ധതി  ഘടെകങ്ങളുതടെയും   ഭരണാനുമതി

ഉത്തരവുകള വ്യത്യസ്തമായതിനാല തുക വക മാറ്റി നലകാന് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന

കാരണത്താല ശിപാര്ശ നിരസിക്കുകയുണ്ടായി. ജി.പി.എസ്. ട്രൊക്കിങ്ങ് സംവിധാനം

സ്ഥാപിക്കല,  സി.സി.ടെി.വി.  സ്ഥാപിക്കല,  എന്ന  പദ്ധതി  ഘടെകത്തിന്

വകയിരുത്തിയിരുന്ന  ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതമായ  2  ശകാടെി  രൂപയില  തന്വര്ഷം
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26.98  ലെക്ഷം രൂപയുതടെ തക്ലെയിം  മാത്രം സവപ്ലശകാ സമര്പ്പിച്ചതിനാല ടെി  തുകയും

സവപ്ലശകായ്ക്ക്  വിതരണം  തചെയ്യുകയുണ്ടായി.  ആയതിനാല  പ്രസ്തുത  പദ്ധതി

ഘടെകത്തില  ടെി  വര്ഷം  പ്രതീക്ഷിച്ച  അധിക  തുക  ആവശ്യമായി  വന്നില്ല.

കമ്മീഷണശററ്റ്,  ജില്ലാ/താലൂക്ക്  സവപ്ല  ഓഫീസുകളുതടെ  നവീകരണവും

കമ്പ്യൂട്ടര്വലക്കരണവും എന്ന പദ്ധതി ഘടെകത്തിന് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായ  2  ശകാടെി

രൂപയ്ക്ക്  പുറതമ   1 ശകാടെി  രൂപയുതടെ  അധിക  ഭരണാനുമതി  നലകുകയും  ടെി  പദ്ധതി

പ്രവര്ത്തനത്തിന്  2021-22  വര്ഷം 3  ശകാടെി രൂപ വിനിശയാഗിക്കുകയും തചെയ്തു.  ഭക്ഷ്യ

ധാന്യ  വിതരണവുമായി  ബന്ധതപ്പട്ട  എസ്.എം.എസ്.  ശകാസ്റ്റ്,  ശസാഷ്യല  ഓഡിറ്റ്

എന്നീ ഘടെകങ്ങളക്ക് യഥാക്രമം ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില വകയിരുത്തിയിരുന്ന  150

ലെക്ഷം രൂപ, 20 ലെക്ഷം രൂപ എന്നിവയില യഥാക്രമം 150 ലെക്ഷം രൂപ, 14 ലെക്ഷം രൂപ

എന്നിങ്ങതന തചെലെവഴിക്കുകയുണ്ടായി.  ടെി പദ്ധതികളക്ക് അധിക തുക ആവശ്യമായി

വന്നില്ല.

(ഭക്ഷ്യതപാതുവിതരണ  (ബി)  വകുപ്പിതന്റെ  25.04.2022-തലെ  5597593/ബി3/2021/
ഭ.തപാ.വി.വ. നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   28

3456-00-001-77- നപോതുവിതരണ വകുപ്പിനന്റെ അടിസ്ഥോന സൗകര്യ വികസനം

സിവില  സവപ്ലസ്  വകുപ്പിതന്റെ  കീഴിലുള്ള  ഓഫീസുകളക്ക്  വാഹനങ്ങള

വാങ്ങല,  ഇ-ഓഫീസ്  സംവിധാനം  നടെപ്പില  വരുത്തല  എന്നിവയ്ക്കായി  നിലെവിതലെ

ബഡ്ജറ്റ്   വിഹിതം  അപര്യാപ്തമായതിനാല  50  ലെക്ഷം  രൂപ  അധികമായി

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ   വകയിരുത്തണതമന്ന്

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ശീര്ഷകത്തില വാഹനം വാങ്ങല എന്ന കശമ്പാണന്റെില  50  ലെക്ഷം രൂപയും

ഇ-  ഓഫീസ് നടെപ്പില വരുത്തല എന്ന കശമ്പാണന്റെിന്  50  ലെക്ഷം രൂപയും ഉളപ്പതടെ

ആതക  1  ശകാടെി രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി അനുവദിച്ചിരുന്നത്.  2021-2022

സാമ്പത്തിക  വര്ഷാരംഭത്തിതലെ  സ്ഥിതിയില 9  താലൂക്ക്  സവപ്ല  ഓഫീസുകളുതടെ
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വാഹനങ്ങള  കണ്ടം  തചെയ്യുകശയാ  കണ്ടം  തചെയ്യുന്നതിന്  ഉത്തരവാകുകശയാ

തചെയ്തിരുന്നതിനാല, ടെി കാര്യാലെയങ്ങളിശലെക്ക് 9 വാഹനങ്ങള വാങ്ങുന്നതിന് 1 ശകാടെി

രൂപ  ആതക  ആവശ്യമായിരുന്നു.  ശീര്ഷകത്തില  50  ലെക്ഷം  രൂപ  അധികമായി

അനുവദിക്കാനുള്ള സബ് ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XI തന്റെ ശുപാര്ശയുതടെ അടെിസ്ഥാനത്തില, 2021

-2022  സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിതലെ ഒന്നാം ഘട്ട ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥനയില ഉളതപ്പടുത്തി

ശീര്ഷകത്തില  50  ലെക്ഷം  രൂപ  സപ്ലിതമന്റെറി  ഗ്രാന്റൊയി  അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള

ശിപാര്ശ സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല  തുക  അനുവദിക്കുകയുണ്ടായില്ല.  2021-2022  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം

ശീര്ഷകത്തില  വകുപ്പ്  കാര്യാലെയങ്ങളക്ക്  വാഹനം  വാങ്ങുന്നതിശലെക്കായി  പ്രസ്തുത

ശീര്ഷകത്തില  വകയിരുത്തിയിരുന്ന  50  ലെക്ഷം  രൂപ  തചെലെവഴിക്കുന്നതിനുള്ള

ഭരണാനുമതി ലെഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാര്ശ വര്ക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിന് സമര്പ്പിച്ചിരുതന്നങ്കേിലും

ഭരണാനുമതി  നലകുകയുണ്ടായില്ല.  ആയതിനാല  ശീര്ഷകത്തില  വകയിരുത്തി

യിരുന്ന  50  ലെക്ഷം  രൂപ  തചെലെവാക്കാന്  സാധിക്കാതത  വര്ഷാവസാനം  സറണ്ടര്

തചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്.  ഈ  സാഹചെര്യത്തില  സബ്ജക്ട്  കമ്മിറ്റി  XI  തന്റെ  2021-2022

വര്ഷശത്തക്കുള്ള  ഖണ്ഡിക  28  പ്രകാരമുള്ള  ധനാഭ്യര്ത്ഥന  ശുപാര്ശയനുസരിച്ച്  50

ലെക്ഷം  രൂപ  3456-00-001-77  ശീര്ഷകത്തില  അധികമായി  വകയിരുത്തി

ലെഭിശയ്ക്കണ്ടതിതന്റെ ആവശ്യകത 2021-2022 സാമ്പത്തിക വര്ഷം സംജാതമായില്ല. 

(ഭക്ഷ്യതപാതുവിതരണ  (എ)  വകുപ്പിതന്റെ  25.04.2022-തലെ  എ 3/256/2021/
ഭ.തപാ.വി.വ. നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   30

4408-01-800-97- നപോതുവിതരണ വകുപ്പിനന്റെ അടിസ്ഥോന സൗകര്യ വികസനം

തകാച്ചി  താലൂക്ക്  സവപ്ല  ഓഫീസ്,  തകാച്ചി  സിറ്റി  ശറഷനിംഗ്  ഓഫീസ്

എന്നിവയുതടെ  നിര്മ്മാണ  പ്രവര്ത്തന  പദ്ധതികളുതടെ  തുടെര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കായി

അധിക തചെലെവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  ആയതിനാല ഈ ശീര്ഷകത്തില  1  ശകാടെി രൂപ

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന വഴിശയാ   വകയിരുത്തണതമന്ന്

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.
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സ്വീകരിച്ച നടപടി

തകാച്ചി  താലൂക്ക്  സവപ്ല  ഓഫീസ്,  തകാച്ചി  സിറ്റി  ശറഷനിംഗ്  ഓഫീസ്

എന്നിവയുതടെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കായി നടെപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്ഷം ബഡ്ജറ്റ്

വിഹിതം  ഉളതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  ടെി  കാര്യാലെയങ്ങളുതടെ  നിര്മ്മാണ

പൂര്ത്തീകരണത്തിനായി,  ആതക  ഭരണാനുമതി  തുകയായ  2.34  ശകാടെി  രൂപ,

2021-2022  സാമ്പത്തിക  വര്ഷതത്ത  ഒന്നാം  ഘട്ട  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  മുശഖന

ശീര്ഷകത്തില  സപ്ലിതമന്റെറി  ഗ്രാന്റൊയി  അനുവദിക്കുന്നതിന്  ശുപാര്ശ

സമര്പ്പിച്ചിരുതന്നങ്കേിലും തുക അനുവദിക്കുകയുണ്ടായില്ല. 

തുടെര്ന്ന്  2021  -2022  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  നിര്മ്മാണ  കരാര്  ഏജന്സി

സമര്പ്പിച്ച  ബില്ലുകളുതടെ  അടെിസ്ഥാനത്തില  തുക  വിതരണം  തചെയ്യുന്നതിനായി

GO(Rt)No.5382/2021/Fin  Dtd.10.08.2021  പ്രകാരം  7,31,000/-  രൂപയും,  GO(Rt)No.

7336/2021  Dtd.15.11.2021  പ്രകാരം  32,33,000/-  രൂപയും, GO(Rt)No.1246/2022/Fin

dtd.23.02.2022  പ്രകാരം  21,07,000/-  രൂപയും  ഉളതപ്പതടെ  ആതക  60,71,000/-  രൂപ

(അറുപത് ലെക്ഷത്തി എഴുപത്തിതയാന്നായിരം രൂപ) 4408-01-800-97-00-00-00-P-V

ശീര്ഷകത്തില,  അധിക  ധനസഹായമായി  ആതക  നടെപ്പ്  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം

അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി.  ആയതിനാല  2021-2022  വര്ഷം  പദ്ധതി  നടെത്തിപ്പിന്

ആവശ്യമായി വന്ന തുക പൂര്ണ്ണമായും ലെഭിക്കുകയുണ്ടായി. 

(ഭക്ഷ്യതപാതു  വിതരണ  (എ)  വകുപ്പിതന്റെ  25.04.2022-തലെ  എ 3/256/2021/

ഭ.തപാ.വി.വ. നമ്പര് കത്ത്)
ഖണ്ഡിക   31

4408-01-800-95- ഭക്ഷ്യഗപവഷണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള കൗണ്സില് 

സി.എഫ്.ആര്.ഡി.യില  പ്രവര്ത്തിച്ചു  വരുന്ന  ശകാശളജ്   ശഫാര്  ഫുഡ്

തടെശക്നാളജിയിതലെ  വിദ്യാര്ത്ഥികളക്ക്  ശഹാസ്റ്റല  നിര്മ്മിക്കല  പദ്ധതി

പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിലെിവിതലെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിനു പുറതമ  15  ലെക്ഷം രൂപ

അധികമായി  ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ

വകയിരുത്തണതമന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.
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സി.എഫ്.ആര്.ഡി.യില  പ്രവര്ത്തിച്ചു  വരുന്ന  ശകാശളജ്  ശഫാര്  ഫുഡ്

തടെശക്നാളജിയിതലെ  അടെിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങള  തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിതന്റെ  ഭാഗമായി

വനിതാ  ശഹാസ്റ്റല  നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന്  എസ്റ്റിശമറ്റ്  പ്രകാരം

1.15  ശകാടെി  രൂപ  ആവശ്യമാകയാല  ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതമായി  4408-01-800-95

ശീര്ഷകത്തില വകയിരുത്തിയിരുന്ന  1  ശകാടെി  രൂപയ്ക്ക്  പുറതമ  15  ലെക്ഷം രൂപ കൂടെി

സപ്ലിതമന്റെറി  ഗ്രാന്റൊയി  2021-2022  സാമ്പത്തിക  വര്ഷത്തിതലെ  ഒന്നാംഘട്ട

ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥനയില  ഉളതപ്പടുത്തി  അനുവദിക്കുന്നതിനുളള  ശിപാര്ശ

സമര്പ്പിച്ചിരുന്നുതവങ്കേിലും  തുക  അനുവദിക്കുകയുണ്ടായില്ല.  ഈ  പദ്ധതിയ്ക്കായി

180  ലെക്ഷം രൂപ അനുവദിയ്ക്കണതമന്ന തപ്രാശപ്പാസല ലെഭ്യമാക്കിതയങ്കേിലും എസ്റ്റിശമറ്റ്

DSR 18 പ്രകാരം അല്ലാത്തതിനാലും അടെങ്കേല ബജറ്റില വകയിരുത്തിയ തുകശയക്കാള

കൂടുതല  ആയതിനാലും  വര്ക്കിംഗ്  ഗ്രൂപ്പ്  ഭരണാനുമതി  നലകിയിരുന്നില്ല.  ഈ

സാഹചെര്യത്തിലൊണ്  സമിതി  ശിപാര്ശ  തചെയ്ത  പ്രകാരമുളള  അധികതുക

വകയിരുത്താതിരുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

(ഭക്ഷ്യതപാതുവിതരണ  (ഡി)  വകുപ്പിതന്റെ  28.04.2022-തലെ  5982365/ഡി1/2022/
ഭ.തപാ.വി.വ. നമ്പര് കത്ത്)

ഖണ്ഡിക   32

4408-02-101-99 - പദശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷോ നിയമം നടപ്പിലോക്കുന്നതിനുള്ള സഹോയം
(  സംസ്ഥോന പദ്ധതി  )

സവപ്ലശകായുതടെ  ഉടെമസ്ഥതയിലുള്ള  തകാല്ലം,  തിരുവല്ല,  തകാച്ചി,  ഇടെപ്പള്ളി

എന്നിവിടെങ്ങളിതലെ ശഗാഡൗണ് നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനത്തിനും നിര്മ്മാണം നടെക്കുന്ന

തകാല്ലം,  തകാച്ചി,  തിരുവല്ല  ശഗാഡൗണുകളില  നിയമപ്രകാരമുള്ള  അഗ്നിശമന

ഉപാധികള സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഈ ശീര്ഷകത്തില 30.26 ശകാടെി രൂപ അധികമായി

ധനപുനര്വിനിശയാഗം  വഴിശയാ  ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന  വഴിശയാ  വകയിരുത്തണതമന്ന്

സമിതി ശിപാര്ശ തചെയ്യുന്നു.
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നടെപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്ഷം ശീര്ഷകത്തില വകയിരുത്തിയ 5 ശകാടെി രൂപയില

നിന്നും എന്.എഫ്.എസ്.എ. ശഗാഡൗണുകളുതടെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള തചെലെവിനത്തില

സവപ്ലശകാ  സമര്പ്പിച്ച  തക്ലെയിമുകളുതടെ  അടെിസ്ഥാനത്തില  4.742  ശകാടെി  രൂപ

മാത്രമാണ്  റിലെീസ്  തചെയ്തിട്ടുള്ളത്.  ടെി  തുക  വിതരണം  തചെയ്തതിന്  ശശഷം

ശീര്ഷകത്തില  അവശശഷിച്ച  25.80  ലെക്ഷം  രൂപ  സാമ്പത്തിക  വര്ഷാവസാനം

സറണ്ടര് തചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്.  നടെപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയില

പദ്ധതി  പ്രവര്ത്തനത്തിന്  തുക  തചെലെവ്  വരാതിരുന്നതിനാല  സബ്ജക്ട്  കമ്മിറ്റി

ശുപാര്ശാനുസരണം  പദ്ധതി  ശീര്ഷകത്തില  അധിക  ധനസഹായമായി  തുക

വകയിരുത്തി ലെഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടെപടെികള സ്വീകരിശക്കണ്ടി വന്നില്ല.

(ഭക്ഷ്യതപാതു  വിതരണ  (സി)  വകുപ്പിതന്റെ  02.06.2022-തലെ  346/സി2/2021/
ഭ.തപാ.വി.വ. നമ്പര് കത്ത്)

അദ്ധ്യോയം -II

റിപപ്പോര്ട്ടിനല  ശിപോര്ശകളേിപന്മേല്  സര്ക്കേോര്  സ്വീകരിച്ച  നടപടി  പസ്റ്ററ്റ്നമന്റുകള്
ലഭിച്ചിട്ടില്ലോത്ത ഖണ്ഡികകള് 

ക്രമ നം. വകുപ്പ് ഖണ്ഡിക നമ്പര്

1. ഉപശഭാക്തൃകാര്യം  25, 29 

ശകരള  നിയമസഭയുതടെ  നടെപടെിക്രമവും  കാര്യനിര്വ്വഹണവും  സംബന്ധിച്ച

ചെട്ടങ്ങളിതലെ  ചെട്ടം  236(5)  പ്രകാരം  ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളുതടെ  പരിശശാധന സംബന്ധിച്ച

റിശപ്പാര്ട്ടിതലെ ശിപാര്ശകളിശന്മേല വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച നടെപടെികള അടെങ്ങുന്ന റിശപ്പാര്ട്ട്

അതത് സാമ്പത്തിക വര്ഷാവസാനശമാ അതുകഴിഞ്ഞുള്ള സഭാ സശമ്മളന കാലെശത്താ

സമിതി  തചെയര്മാന്  സഭയില  സമര്പ്പിശക്കണ്ടതാണ്.  ഏതതങ്കേിലും

ശിപാര്ശയിശന്മേലുള്ള മറുപടെി വകുപ്പ് ലെഭ്യമാക്കാതിരിക്കുന്നപക്ഷം അതിനുള്ള കാരണം

ബന്ധതപ്പട്ട വകുപ്പുമന്ത്രി ആക്ഷന് ശടെക്കണ് റിശപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകശമാ

അടുത്ത  സഭാ  സശമ്മളനാരംഭത്തിശലൊ  ഏതാശണാ  ആദ്യം  അശപ്പാള  സഭയുതടെ

ശമശപ്പുറത്ത് വശയ്ക്കണ്ടതാണ്. 
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സമിതിയുതടെ  2021-22  സാമ്പത്തിക  വര്ഷതത്ത  ഒന്നാമത്  റിശപ്പാര്ട്ടിതലെ

ശിപാര്ശകളിശന്മേല  ഇനിയും  നടെപടെി  സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത  ശിപാര്ശകളിശന്മേലുള്ള

നടെപടെി ശസ്റ്ററ്റ്തമന്റുകള ഈ റിശപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകശമാ, അടുത്ത സഭാ

സശമ്മളന കാലെശത്താ,  ഏതാശണാ ആദ്യം  അശപ്പാള ബന്ധതപ്പട്ട വകുപ്പുകള ഡിശലെ

ശസ്റ്ററ്റ്തമന്റെ്  സഹിതം  സഭയുതടെ  ശമശപ്പുറത്ത്  വശയ്ക്കണ്ടതാതണന്ന്  സമിതി

നിര്ശദ്ദേശിക്കുന്നു. 

തിരുവനന്തപുരം,
2022 ജൂവലെ, 12

വി. എന്. വാസവന്,
തചെയര്മാന്, 

സബ് ജക്ട് കമ്മിറ്റി XI.
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