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സബറജകറ കേമനിറനി  XI

(ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന :

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

എകറ   -   ഒഫതീകഷക്ഷ്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം:

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

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. പനി. അബ്ദുല് ഹമതീദറ 

ശതീ. ആനണനി കജഭാണ

ശതീ. പനി. വനി. അനവര്

കഡഭാ. മഭാതത്യു കുഴല്നഭാടെന

ശതീ. സജതീവറ കജഭാസഫറ

ശതീ. സസബഭാസക്ഷ്യന കുളത്തുങ്കല്

ശതീമതനി. സകേ. സകേ. പശലെെജ ടെതീച്ചര്

ശതീ. ജനി. സതീഫന

ശതീ. ഇ. ടെനി. പടെസണ മഭാസര്.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ.  എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ.  മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി ജനി., അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. അബ്ദുള നഭാസര് എന്റിം., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്,  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്  സപപ്ലൈസന്റിം
സഹകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ കേമനിറനി  XI-സന പരനിധനിയനില് വരുന ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനിയുസടെ  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന. 

2021 ജൂണ 16, 22 തതീയതനികേളനില് സമനിതനി കയഭാഗന്റിം കചെര്നറ കകേരള നനിയമസഭയുസടെ
നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ കരഖകേളനിലന്റിം
വക്ഷ്യവസ്ഥ സചെയനിട്ടുളള പകേഭാരന്റിം തഭാസഴപറയുന ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളനില് ഉളസകഭാളളുന വനിവനിധ
സചെലെെവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച. 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXVII   ― സഹകേരണന്റിം 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXVIII   ― പലെെവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസകേള 

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXX   ― ഭകക്ഷ്യന്റിം 

ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില് നനിനറ ലെെഭനിച്ച കുറനിപ്പുകേള സമനിതനി കയഭാഗതനില് പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
സനനിഹനിതരഭായനിരുന ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിനറ ആവശക്ഷ്യമഭായ വനിശദതീകേരണന്റിം ആരഭായുകേയുന്റിം
സചെയ. 

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

2021 ജൂപലെെ 2-ാം തതീയതനി കചെര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച. 

                      

         വനി. എന. വഭാസവന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                   സചെയര്മഭാന, 
2021 ജൂപലെെ 2.                സബ്ജകറ കേമനിറനി XI.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ
ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVII―സഹകേരണന്റിം

      കവഭാട്ടേറ സചെയതറ   :  622.4841 കകേഭാടെനി രൂപ 

                                               (XXX ഭകക്ഷ്യവനിഹനിതന്റിം ഉളസപസടെ)

                                         ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  :  ഇല

2425-00-001-91―സഹകേരണ വകുപനിസന നവതീകേരണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 90 ലെെകന്റിം രൂപ (പ്ലൈഭാന)

1) സഹകേരണ  വകുപനിസന  കേതീഴനില്  പവര്തനിക്കുന  എലഭാ  ആഫതീസകേളനിലന്റിം
ഇ-ഓഫതീസറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  പഭാവര്തനികേമഭാക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  KSWAN  കേണകന
ലെെഭക്ഷ്യമലഭാത ആഫതീസകേളനില് സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  75  ലെെകന്റിം രൂപ ബനി.എസറ.എല്.എല്.-നറ
നല്കകേണ്ടതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    75    ലെെകന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2425-00-003-86-36―കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സഭാഫറ  പരനിശതീലെെന  സ്ഥഭാപനതനിനള്ള
                                  ധനസഹഭായന്റിം   -   സഹഭായധനന്റിം  -   ശമ്പകളതരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 50 ലെെകന്റിം രൂപ (പ്ലൈഭാന)

2) അഗനികേളച്ചറല്  കകേഭാ-ഓപകററതീവറ  സഭാഫറ  സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ  ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടേനിസന
ആഭനിമുഖക്ഷ്യതനില്  പരനിശതീലെെന  പരനിപഭാടെനികേള  നടെത്തുനതനിനഭായനി  2020-21  വര്ഷതനില്
സര്കഭാരനികലെെയറ  1  കകേഭാടെനി  രൂപയുസടെ  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങ്കനിലന്റിം 50  ലെെകന്റിം രൂപയുസടെ
റനിലെെതീസറ  ഉതരവറ  മഭാത്രമഭാണറ  ലെെഭനിച്ചതറ.  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  50
ലെെകന്റിം രൂപയറ പുറസമ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഭരണഭാനമതനി ലെെഭനിച്ചതനില് റനിലെെതീസറ
സചെയറ നല്കുവഭാന ബഭാകനി നനില്പ്പുള്ള  50    ലെെകന്റിം രൂപ കൂടെനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം   വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2425-00-107-80―പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സന്റിംഘങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

3) 2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലെെയനിസലെെ അടെനിസ്ഥഭാന സസൗകേരക്ഷ്യ
വനികേസനവമഭായനി ബനസപട്ടേറ സന്റിംഘങ്ങളകറ 4 ശതമഭാനന്റിം പലെെനിശ നനിരകനില് നബഭാര്ഡനില്
നനിനന്റിം പശഭാതലെെ സസൗകേരക്ഷ്യ പുനര്വഭായ കകേരള ബഭാങ്കറ മുകഖന ലെെഭക്ഷ്യമഭാക്കുസമനറ ബഡ്ജററ
പസന്റിംഗതനില് പഖക്ഷ്യഭാപനിച്ചതനിസന അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  viable, sustainable financial impact
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ഉള്ള  കപഭാജക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കുനതനിനറ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങസള  പഭാപ്തമഭാക്കുനതനിനറ
കവണ്ടനി  10  ലെെകന്റിം രൂപയുന്റിം,  വഭായ എടുതറ വഭായഭാകുടെനിശനികേ വനതുമൂലെെന്റിം പഭാര്പനിടെന്റിം ജപ്തനി
സചെകയണ്ട  സഭാഹചെരക്ഷ്യന്റിം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനികലെെയറ  റനിസറ  ഫണ്ടനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  വനിധവകേള,
നനിരഭാലെെന്റിംബര്,  ഗുരുതര  കരഭാഗന്റിം  ബഭാധനിച്ചവര്  എനനിവരുസടെ  വതീടുകേളുസടെ  ജപ്തനിനടെപടെനികേള
ഒഴനിവഭാക്കുനതനികലെെയഭായനി രൂപതീകേരനിക്കുന ഫഭാമനിലെെനി സകേയര് ഫണ്ടനികലെെയറ 10 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം,
കുടുന്റിംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളകറ 9% പലെെനിശയറ ലെെഭനിക്കുന വഭായയുസടെ 4% പലെെനിശ സബ്സനിഡനിയഭായനി
നല്കേനി  വഭായകേള  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനിനന്റിം  അതനിലൂസടെ  പലെെനിശ  നനിരകറ
കുറയ്ക്കുനതനിനമഭായനി 5 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം ഉളസപസടെ ആസകേ   15.10    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ   വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2425-00-108-80-33―ഉത്സവചെന്തകേള  സന്റിംഘടെനിപനിക്കുനതനിനറ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളക്കുള്ള
                                 സഹഭായധനന്റിം   -   സബ്സനിഡനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 80 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

4) സപഭാതു  കേകമ്പഭാളതനില്  ഫലെെപദമഭായനി  ഇടെസപട്ടുസകേഭാണ്ടറ  വനിലെെവര്ദ്ധനവറ
നനിയനനിക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാധനങ്ങള  സന്റിംഭരനിച്ചറ  കേണസറ്റ്യൂമര്സഫഡറ  വഭാതനില്പടെനിവഴനി
സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളകറ  കനരനിട്ടേറ  വനിതരണന്റിം  നടെത്തുനതനിനഭായുള്ള  സചെലെെവകേളകറ
കവണ്ടനി 17    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന  .

2425-00-108-67―മറ്റു സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 4.5 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

5) ആശുപത്രനി  സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളനിസലെെ ബ്ലഡറ  ബഭാങ്കറ,  സമഡനികല് ലെെകബഭാറട്ടേറതീസറ
തുടെങ്ങനിയവയഭായനി  ധനസഹഭായന്റിം  അനവദനിക്കുനതനിനന്റിം  പലെെവകേ  സഹകേരണ
സന്റിംഘങ്ങളകറ പുതുതഭായനി ആരന്റിംഭനിച്ച സതീമഭായ വര്കനിന്റിംഗറ കേക്ഷ്യഭാപനിറല് ഗഭാനറ ധനസഹഭായന്റിം
അനവദനിക്കുനതനിനറ  1  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം,  കൃതനി  ഇനര്  നഭാഷണല്  ബുകറ  സഫയറനിനന്റിം
സഭാഹനിതക്ഷ്യ  മറ്റ്യൂസനിയതനിസന  നനിര്മഭാണന്റിം  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനമഭായനി 2  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം
സഭാഹനിതക്ഷ്യ  പവര്തകേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘതനിസന  മഭാതൃകേയനില്  കേലെെഭാകേഭാരനഭാര്,
സന്റിംഗതീതജ്ഞര്,  പകേടെന കേലെെഭാകേഭാരനഭാര്,  നഭാടെകേ കേലെെഭാകേഭാരനഭാര്  തുടെങ്ങനിയവര്ക്കുള്ള ഒരു
സന്റിംഘന്റിം രൂപതീകേരനിച്ചറ  അവര്കറ  സ്ഥനിരന്റിം  കേലെെഭാകവദനി  നനിര്മനിക്കുനതനിനള്ള ധനസഹഭായന്റിം
നല്കുനതനിനഭായനി  3  കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം പുതുതഭായനി ആരന്റിംഭനികന  25  യുവജന സഹകേരണ
സന്റിംഘങ്ങളകറ  Event  Management,  Food  supply  എനനിവ  ഉളസപടുതനിസകേഭാണ്ടുള്ള
സഭാര്ട്ടേറ അപറ ആരന്റിംഭനിക്കുനതനികലെെയഭായനി 2 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം ഉളസപസടെ ആസകേ   8   കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2425-00-108-47-31―സപഭാഫഷണല് എഡറ്റ്യൂകകഷനകവണ്ടനിയുള്ള സഹകേരണ അകഭാദമനിക്കുള്ള

                                 ധനസഹഭായന്റിം   -   സഹഭായധനന്റിം   -   ശമ്പളന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 4 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

6) കകേഭാവനിഡനിസന  പശഭാതലെെതനില്  സപഭാഫഷണല്  വനിദക്ഷ്യഭാഭക്ഷ്യഭാസ  കമഖലെെയനില്

വനിദക്ഷ്യഭാര്ത്ഥനികേളുസടെ  എണതനില്  വനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന  ക്രമഭാതതീതമഭായ  കുറവറ  നനിമനിതന്റിം

കകേപനിസലെെ അദ്ധക്ഷ്യഭാപകേരുളസപസടെയുള്ള ജതീവനകഭാര്കറ ശമ്പളന്റിം നല്കുനതനിനറ പതനിസനനി

കനരനിടുനതനിനഭാല്  ശമ്പളയനിനതനിസലെെ  സചെലെെവകേളകഭായനി  കകേപനിനറ  24.52    കകേഭാടെനി  രൂപ

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന  .

2425-00-108-47-35―സപഭാഫഷണല് എഡറ്റ്യൂകകഷനകവണ്ടനിയുള്ള സഹകേരണ അകഭാഡമനിക്കുള്ള  

          ധനസഹഭായന്റിം   -   മൂലെെധന ആസനികേളുസടെ രൂപതീകേരണതനിനള്ള സഹഭായധനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

7) സപഭാഫഷണല്  വനിദക്ഷ്യഭാഭക്ഷ്യഭാസ  അകഭാദമനിയുസടെ  കേതീഴനില്  ഉള്ള  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെെ

അടെനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരക്ഷ്യ  വനികേസനതനിനഭായുള്ള  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളകഭായനി

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ

ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   2.5    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന  .

2425-00-108-42―പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളുസടെ    വനികേസനതനിനള്ള   

   സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 11.6 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

8) പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളകറ  കവണ്ടനി  നനിലെെവനിലള്ള

പദ്ധതനികേളക്കുപരനിയഭായനി  ടെനി  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  സമഗവനികേസനന്റിം  ലെെകക്ഷ്യവച്ചറ  സഹകേരണ

വകുപറ വനിഭഭാവനന്റിം സചെയ പുനര്ജ്ജനനി എന പുതനിയ പദ്ധതനിയുസടെ ഭഭാഗമഭായനി  സതരസഞ്ഞെടുകസപട്ടേ

10  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ നവതീകേരണന്റിം,  പവവനിദ്ധക്ഷ്യവല്കരണന്റിം,  സസ്ഥനിരവനികേസനന്റിം എനനിവയഭാവശക്ഷ്യമഭായ

പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനികലെെകറ  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനിനറ  പുറസമ

4   കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.
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2425-00-108-33―സഹകേരണ വകുപനിസന കേതീഴനില് വരുന എലഭാ സഹകേരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടെയുന്റിം
                                ആധുനനികേ  വല്കരണന്റിം     -   സബ്സനിഡനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 90 ലെെകന്റിം രൂപ (പ്ലൈഭാന)

9) പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള ഒഴനിസകേയുള്ള മററ പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  ആധുനനികേവല്കരണതനിനഭായനി  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  10    ലെെകന്റിം  രൂപ ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.

2425-00-108-32―സഹകേരണ    സന്റിംരന്റിംഭകേതതന്റിം  വഴനി  സതഭാഴനില്  സൃഷനിക്കുന  പദ്ധതനിയ്ക്കുള്ള
                             ധനസഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

10)  വനിളസവടുപറ  സമയസത  സനലെെറല്ല്  സന്റിംഭരണ  സന്റിംസരണവമഭായനി  ബനസപട്ടുള്ള
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച്ച  പഭാപ്കകേഭാസനിനറ  1      കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന  .

2425-00-108-31―വനനിതഭാ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളക്കുന്റിം വനനിതഭാ സഫഡനിനള്ള ധനസഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.5  കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

11)  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളകറ  ധനസഹഭായന്റിം  നല്കുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് അനവദനിച്ച തുകേ ഓഹരനി ശതീര്ഷകേവമഭായനി അനപഭാതതനിലെെലഭാതതനിനഭാല്
ഓഹരനി ശതീര്ഷകേന്റിം പൂര്ണമഭായനി സചെലെെവഴനികഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.  ആയതനിനഭാല് 2021-22
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  90    ലെെകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.

4425-00-107-84―സഹകേരണ സന്റിംരന്റിംഭകേ സതഭാഴനില് സൃഷനി സതീമനിനള്ള ധനസഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1  കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

12)  വനിളസവടുപറ  സമയസത  സനലെെറല്ല്  സന്റിംഭരണ  സന്റിംസരണവമഭായനി  ബനസപട്ടുള്ള
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച്ച  പഭാപ്കകേഭാസനിനറ  അധനികേ  സര്കഭാര്
ഓഹരനി  മൂലെെധനന്റിം  അനവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  പഭാലെെകഭാടെറ  ജനിലയനില്
ആരന്റിംഭനിച്ചനിട്ടുള്ള  ആധുനനികേ  പറസറ  മനിലനിസന  മഭാതൃകേയനില്  കുട്ടേനഭാടെറ,  അപര്  കുട്ടേനഭാടെറ
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ആസ്ഥഭാനമഭാകനി  ഒരു  സന്റിംഭരണ  സന്റിംസരണ  വനിപണന  സഹകേരണ  സന്റിംഘന്റിം  രജനിസര്
സചെയ്യുനതനിനന്റിം  ടെനി  സന്റിംഘതനിസന  ആഭനിമുഖക്ഷ്യതനില്  2  ആധുനനികേ  പറസറ  മനില്ലുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനമഭായനി  10  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം ഉളസപസടെ ആസകേ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    11
കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം    വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.

4425-00-108-71―പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളുസടെ സന്റിംകയഭാജനിത വനികേസനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 13.64 കകേഭാടെനി രൂപ 

13)  ഇടുകനി  ജനിലയനില് നടെപനിലെെഭാകനി  വരുന സന്റിംകയഭാജനിത സഹകേരണ വനികേസന

പദ്ധതനിയുസടെ പൂര്തതീകേരണതനിനഭായനി അധനികേ തുകേ ആവശക്ഷ്യമഭായതനിനഭാല് 3.0935   കകേഭാടെനി

രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.

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

  ഓഹരനി മൂലെെധന വനിഹനിതന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2.4 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

14)  പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളകറ  കവണ്ടനി  നനിലെെവനിലള്ള

പദ്ധതനികേളക്കുപരനിയഭായനി  ടെനി  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  സമഗവനികേസനന്റിം  ലെെകക്ഷ്യന്റിം  വച്ചറ  സഹകേരണ

വകുപറ  വനിഭഭാവനന്റിം  സചെയ  പുനര്ജ്ജനനി  എന  പുതനിയ  പദ്ധതനി  നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനഭായനി

സതരസഞ്ഞെടുകസപട്ടേ  10  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  നവതീകേരണന്റിം,  പവവനിദ്ധക്ഷ്യവത്കേരണന്റിം,  സസ്ഥനിര

വനികേസനന്റിം  എനനിവയഭാവശക്ഷ്യമഭായ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനികലെെകറ  സഷയര്  ശതീര്ഷകേതനില്

6   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന  .

6425-00-108-74―സന്റിംകയഭാജനിത സഹകേരണ വനികേസന പദ്ധതനി   (  എന  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .   സഹഭായന്റിം  )

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 15.81 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

15)  ഇടുകനി  ജനിലയനില് നടെപനിലെെഭാകനി  വരുന സന്റിംകയഭാജനിത സഹകേരണ വനികേസന

പദ്ധതനിയുസടെ പൂര്തതീകേരണതനിനഭായനി അധനികേ തുകേ ആവശക്ഷ്യമഭായതനിനഭാല് ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം

വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    2.6390    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.
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ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന XXVIII―പലെെവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസകേള
കവഭാട്ടേറ സചെയതറ  :  4381.1738 കകേഭാടെനി രൂപ

                               ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  :  ഇല

3475-00-106-99.06―അളവകേളുസടെയുന്റിം  തൂകങ്ങളുസടെയുന്റിം  ക്രമതീകേരണന്റിം    -    സമട്രെനികേറ  സമ്പ്രദഭായന്റിം
                                 നടെപഭാകല്   -   വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം : 23 ലെെകന്റിം രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

16)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച്ച  14  തഭാലൂക്കുകേളനിസലെെ  ഇനസസ്പെകറഭാഫതീസകേള  വഭാടെകേ
സകേട്ടേനിടെങ്ങളനിലെെഭാണറ പവര്തനിക്കുനതറ.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 15   ലെെകന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.

3475-00-106-99-21.2―അളവകേളുസടെയുന്റിം  തൂകങ്ങളുസടെയുന്റിം  ക്രമതീകേരണന്റിം    -    സമട്രെനികേറ  സമ്പ്രദഭായന്റിം
                                    നടെപഭാകല്   -   കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരകണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 6.37 ലെെകന്റിം രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

17)  എനകഫഭാഴറസമനറ  പവര്തനങ്ങള  കേഭാരക്ഷ്യകമമഭാക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി
പരനികശഭാധനകേള  തുടെര്ച്ചയഭായനി  നടെകതണ്ടനി  വരുനതനിനഭാല്  സ്ഥനിരമഭായനി  വഭാഹനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനികകണ്ടനിവരുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    5    ലെെകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.

3475-00-106-99-45―അളവകേളുസടെയുന്റിം തൂകങ്ങളുസടെയുന്റിം ക്രമതീകേരണന്റിം   -    സമട്രെനികേറ സമ്പ്രദഭായന്റിം
                                  നടെപഭാകല്   -   പനി  .  ഒ  .  എല്  .

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 27.84 ലെെകന്റിം രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

18)  വകുപനിസലെെ വഭാഹനങ്ങളുസടെ ഇനന ആവശക്ഷ്യങ്ങളകഭായനി നനിലെെവനിസലെെ ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 30    ലെെകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.

5475-00-800-79―ലെെതീഗല് സമകട്രെഭാളജനി ഓഫതീസനിസന ആധുനനികേവല്കരണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : ഇല.

19)  കകേഭാട്ടേയന്റിം ജനിലയനില് സന്റിംസ്ഥഭാന നനിര്മനിതനി കകേനന്റിം മുകഖന ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെന്റിം,
സഭാനകഡര്ഡറ ലെെകബഭാറട്ടേറനികേളുസടെ നനിര്മഭാണന്റിം, കേഭാസര്കഗഭാഡറ ജനിലയനില് ജനിലഭാ നനിര്മനിതനി
കകേനന്റിം മുകഖന ടെഭാങ്കര് കലെെഭാറനി കേഭാലെെനികബ്രേഷന യൂണനിററ,  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെന്റിം,  സഭാനകഡര്ഡറ
ലെെകബഭാറട്ടേറനികേളുസടെ  നനിര്മഭാണന്റിം  മുതലെെഭായ  സഡകപഭാസനിററ  വര്ക്കുകേളകഭായനി  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്  4.1237    കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം    വ ഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന. 
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ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX―ഭകക്ഷ്യന്റിം

     കവഭാട്ടേറ സചെയതറ  : 1948.5327 കകേഭാടെനി രൂപ

                                  ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  : ഇല

2408-01-004-99―കേസൗണസനില് കഫഭാര് ഫുഡറ റനിസര്ച്ചറ ആനറ സഡവലെെപ്സമനറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5.52 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന) 

20) എറണഭാകുളന്റിം ഇലെെഞ്ഞെനിയനിലള്ള എസഭാബ്ലനിഷനിന്റിംഗറ ഓഫറ ചെനില്ഡറ കസഭാകറജറ ആനറ

സവജനിറബനിളസറ ആനറ ഫ്രൂട്ടേറസറ ഡതീപഹ കഡ്രേഷന യൂണനിറനിസന പൂര്തതീകേരണതനിനന്റിം എസഭാബ്ലനിഷ് സമനറ

ഓഫറ  സ്കൂള  ഓഫറ  ഫുഡറ  ബനിസനിനസറ  മഭാകനജ് സമനനിസന  അടെനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരക്ഷ്യങ്ങള

ഒരുക്കുനതനിനന്റിം  എസഭാബ്ലനിഷ് സമനറ ഓഫറ  കകേഭാണഫറനസറ  ഹഭാള  പലെെബ്രേറനി  ആനഡറ

റതീഡനിന്റിംഗറ  റന്റിം  കഫഭാര്  കകേഭാകളജറ  ഓഫറ  ഇനഡനിസജനസറ  ഫുഡറ  സടെകകഭാളജനിയുസടെ

പൂര്തതീകേരണതനിനന്റിം  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  4.88    കകേഭാടെനി

രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.

2408-01-101-96-33―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന സനിവനില് സപപ്ലൈസറ കകേഭാര്പകറഷനന്റിം മററ ഏജനസനികേളുന്റിം

                                 വഴനി സനലെെറല്ല് സന്റിംഭരനികല്   -   സബ്സനിഡനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 525 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

21)  കകേരളതനിസലെെ സനല് കേര്ഷകേര് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന സനലെെറല്ല്  നനിശനിത ഗുണകമനഭാ

മഭാനദണ്ഡങ്ങളകനസ സൃതമഭായനി കേര്ഷകേരനില് നനിനറ ഏസറടുതറ,  കകേരളതനിസലെെ ആധുനനികേ

അരനി മനില്ലുകേളനില് സന്റിംസരനിച്ചറ,  സപഭാതുവനിതരണ സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസടെ വനിതരണന്റിം സചെയ്യുന

പദ്ധതനി പകേഭാരന്റിം സന്റിംസ്ഥഭാനസത കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന സനലെെറല്ല് കേര്ഷകേരനില് നനിനറ

കനരനിട്ടേറ ഏസറടുതറ,  ആയതനിനറ  PRS Loan  മുകഖന കേര്ഷകേരുസടെ ബഭാങ്കറ അകസൗണ്ടനിലൂസടെ

സനലനിസന സന്റിംഭരണ വനിലെെ നല്കുകേയുന്റിം കേര്ഷകേരനില് നനിനന്റിം സന്റിംഭരനിക്കുന സനലെെറല്ല്  നവതീന

സന്റിംസരണ ശഭാലെെകേളനില് ഇരുപ്പുഴുകല് രതീതനിയനില് കുതനി അരനിയഭാകനി കറഷന കേടെകേളനിലൂസടെ

വനിതരണന്റിം സചെയ്യുനതനിനറ ഭകക്ഷ്യ സനിവനില് സപപ്ലൈസറ വകുപനിനറ നല്കേനി വരനികേയുന്റിം സചെയ്യുന.

പസ്തുത  പദ്ധതനിയഭായനി  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  485.15

കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്യുന.
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2408-01-101-94―കറഷന സബ്സനിഡനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1060.77 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

22) കറഷന അരനിയുസടെയുന്റിം കഗഭാതമ്പനിസനയുന്റിം വനിലെെയനിസലെെ വക്ഷ്യതക്ഷ്യഭാസന്റിം ഫുഡറ കകേഭാര്പകറഷനറ
മടെകനിസകേഭാടുകല്,  എ.ആര്.ഡനി.  കേമതീഷന,  കറഷന  അരനിയുസടെയുന്റിം  കഗഭാതമ്പനിസനയുന്റിം
ഗതഭാഗത/പകേകേഭാരക്ഷ്യ  സചെലെെവകേള  എനനിവയഭായനി  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  760.45    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2408-01-102-99-33―കകേരള കസററ സനിവനില് സപപ്ലൈസറ കകേഭാര്പകറഷന ലെെനിമനിറഡനികലെെകറ
                                 മഭാര്കററ ഇനര്സവനഷന പവര്തനങ്ങളക്കുള്ള ഗഭാനറ   -    സബ്സനിഡനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1150 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

23) സപഭാതു  വനിപണനിയനിലണ്ടഭാകുന  വനിലെെകയറന്റിം  നനിയനനികഭാനഭായനി  സര്കഭാര്
രൂപതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള വനിപണനിയനിടെസപടെല് പദ്ധതനി പകേഭാരന്റിം  14  ഇനന്റിം അവശക്ഷ്യ സഭാധനങ്ങള
സര്കഭാര്  നനിശയനിക്കുന  സബ്സനിഡനി  നനിരകനില്  സപപ്ലൈകകേഭാ  വനില്പനശഭാലെെകേളവഴനി
വനിതരണന്റിം സചെയവരുന.  വനിപണനിയനിടെസപടെല്, സസൗജനക്ഷ്യ ഭകക്ഷ്യ കേനിററ വനിതരണന്റിം ഇനങ്ങളനില്
ഈ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അധനികേ തുകേ ആവശക്ഷ്യമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനിനറ  പുറസമ  1073.24    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2408-01-190-92―സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ വനില്പന കകേനങ്ങള നവതീകേരനികല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 13.50 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന) 

24) സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ ചെനിലറ വനില്പനശഭാലെെകേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി നനിലെെവനിസലെെ
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  8.57    കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2408-01-800-98―ഉപകഭഭാക്തൃ ദനിനഭാകഘഭാഷന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2.5 ലെെകന്റിം രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

25) കദശതീയ ഉപകഭഭാക്തൃ ദനിനഭാകഘഭാഷങ്ങകളഭാടെനബനനിച്ചറ സസമനിനഭാറുകേള, ചെര്ച്ചകേള,
മുഖഭാമുഖന്റിം, ശനില്പശഭാലെെകേള എനനിങ്ങസനയുള്ള ഉപകഭഭാക്തൃ കബഭാധവല്കരണ പരനിപഭാടെനികേളുന്റിം
സ്കൂള  വനിദക്ഷ്യഭാര്ത്ഥനികേളകഭായനി  വനിവനിധ  മത്സരപരനിപഭാടെനികേളുന്റിം  സന്റിംഘടെനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
അധനികേ തുകേ ആവശക്ഷ്യമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്, ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ   2.5   ലെെകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3456-00-001-89-34―ഫുഡറ അപഡതസറനി കേമനിറനി   -   മററ സചെലെെവകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 50,000 രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

26)  കദശതീയ ഭകക്ഷ്യഭദ്രതഭാ നനിയമന്റിം  2013,  സന്റിംസ്ഥഭാന ഭകക്ഷ്യഭദ്രതഭാ ചെട്ടേന്റിം  2018  എനനിവയുസടെ
അടെനിസ്ഥഭാനതനില് രൂപതീകേരനിച്ച സന്റിംസ്ഥഭാനതലെെ വനിജനിലെെനസറ സമനിതനി വര്ഷതനില്  4  പഭാവശക്ഷ്യന്റിം
കയഭാഗന്റിം കചെകരണ്ടതനിനഭാല് കയഭാഗതനിസന സചെലെെവകേളകഭായനി  5  ലെെകന്റിം രൂപ വതീതന്റിം  20  ലെെകന്റിം
രൂപ അധനികേ സചെലെെവറ  പതതീകനിക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  19.5    ലെെകന്റിം രൂപ
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3456-00-001-78―കദശതീയ ഭകക്ഷ്യ സരകഭാ നനിയമന്റിം നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനള്ള സഹഭായന്റിം   (  സന്റിംസ്ഥഭാന
                           പദ്ധതനി  )

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 33.95 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

27)  കദശതീയ  ഭകക്ഷ്യസരകഭാ  നനിയമന്റിം  നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഇ-കപഭാസറ  സമഷതീനകേളുസടെ
സ്ഥഭാപനന്റിം,  കേമതീഷണകറററ,  ജനിലഭാ/തഭാലൂകറ  സപപ്ലൈ  ഓഫതീസകേളുസടെ  നവതീകേരണവന്റിം
കേമ്പറ്റ്യൂട്ടേര്വല്കരണവന്റിം,  ഭകക്ഷ്യധഭാനക്ഷ്യ വനിതരണവമഭായനി ബനസപട്ടേ എസറ.എന്റിം.എസറ.  കകേഭാസറ,
ജനി.പനി.എസറ.  ട്രെഭാകനിന്റിംഗറ  സസൗകേരക്ഷ്യന്റിം  സ്ഥഭാപനികഭാന  സപപ്ലൈകകേഭായറ  നല്കുന  സഹഭായന്റിം,
കസഭാഷക്ഷ്യല് ഓഡനിററ, വനിവനിധ കമഖലെെകേളനില് ഉള്ളവര്കറ കബഭാധവല്കരണന്റിം തുടെങ്ങനിയവയഭായനി
നനിലെെവനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 5.15    കകേഭാടെനി രൂപ   അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3456-00-001-77―സപഭാതുവനിതരണ വകുപനിസന അടെനിസ്ഥഭാന സസൗകേരക്ഷ്യ വനികേസനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

28) സനിവനില് സപപ്ലൈസറ വകുപനിസന കേതീഴനിലള്ള ഓഫതീസകേളകറ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങല്,
ഇ-ഓഫതീസറ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം നടെപനില് വരുതല് എനനിവയഭായനി നനിലെെവനിസലെെ ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  50    ലെെകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3456-00-104-99―കകേരള ഉപകഭഭാക്തൃ കകമനനിധനിയനില് നനിനള്ള ഉപകഭഭാക്തൃ കകമ പരനിപഭാടെനികേളക്കുള്ള
                               സചെലെെവകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 55 ലെെകന്റിം രൂപ (കനഭാണ പ്ലൈഭാന)

29)  ഉപകഭഭാക്തൃ  ശഭാകതീകേരണ/കബഭാധവത്കേരണ പവര്തനങ്ങളകഭായനി  നനിലെെവനിസലെെ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  1.176    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം    വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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4408-01-800-97―സപഭാതുവനിതരണ വകുപനിസന അടെനിസ്ഥഭാന സസൗകേരക്ഷ്യ വനികേസനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : ഇല

30)  സകേഭാച്ചനി തഭാലൂകറ സപപ്ലൈ ഓഫതീസറ,  സകേഭാച്ചനി സനിറനി കറഷനനിന്റിംഗറ ഓഫതീസറ എനനിവയുസടെ
നനിര്മഭാണ  പവര്തന  പദ്ധതനികേളുസടെ  തുടെര്  പവര്തനങ്ങളകഭായനി  അധനികേ  സചെലെെവറ
പതതീകനിക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 1   കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4408-01-800-95―ഭകക്ഷ്യഗകവഷണതനിനന്റിം വനികേസനതനിനമുള്ള കേസൗണസനില് 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

31) സനി.എഫറ.ആര്.ഡനി.യനില് പവര്തനിചവരുന കകേഭാകളജറ  കഫഭാര് ഫുഡറ സടെകകഭാളജനിയനിസലെെ
വനിദക്ഷ്യഭാര്ത്ഥനികേളകറ കഹഭാസല് നനിര്മനികല് പദ്ധതനി പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനറ  നനിലെെവനിസലെെ ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിനറ  പുറസമ  15    ലെെകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4408-02-101-99 ―കദശതീയ ഭകക്ഷ്യ സരകഭാ നനിയമന്റിം നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനള്ള സഹഭായന്റിം   (  സന്റിംസ്ഥഭാന
                             പദ്ധതനി)

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5 കകേഭാടെനി രൂപ (പ്ലൈഭാന)

32)  സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ ഉടെമസ്ഥതയനിലള്ള സകേഭാലന്റിം, തനിരുവല, സകേഭാച്ചനി, ഇടെപള്ളനി എനനിവനിടെങ്ങളനിസലെെ
കഗഭാഡസൗണ  നനിര്മഭാണ  പവര്തനതനിനന്റിം  നനിര്മഭാണന്റിം  നടെക്കുന  സകേഭാലന്റിം,  സകേഭാച്ചനി,  തനിരുവല
കഗഭാഡസൗണുകേളനില് നനിയമപകേഭാരമുള്ള അഗനിശമന ഉപഭാധനികേള സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
30.26    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

                                                                                       

                                                                                       വനി. എന. വഭാസവന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                                          സചെയര്മഭാന,
2021 ജൂപലെെ 2. 

സബ്ജകറ കേമനിറനി XI.


