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ഘടെന
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ശപീ. വനി. എന. വഭാസവന,
       സഹകേരണവന്റിം രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം വകുപ്പുമനനി.
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അവതഭാരനികേ

ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില്സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം  സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി  XI-സന
1-4-2020  മുതല്  31-3-2021  വസരയുള്ള  കേഭാലെയളവനിസലെ  പപീരനികയഭാഡനിക്കല്  റനികപഭാര്ട്ടേറ
കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ
239-ാം ചട്ടേതനിസന (1)-ാം ഉപചട്ടേന്റിം അനുസരനിചറ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്  സപപ്ലൈസന്റിം  സഹകേരണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XI
2020  ഏപനില്  1  മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലെയളവനില്  സമനിതനി  പരനിഗണനിച
വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ.

പതനിനഭാലെഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ പനിരനിച്ചുവനിടെസപട്ടേ സഭാഹചരക്ഷ്യതനില് 2019-21-സലെ സമനിതനിക്കറ
ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  നനിയമസഭയനില്  സമര്പനിക്കഭാന  സഭാധനിചനില.  പസ്തുത  സമനിതനിയനില്
ബഹ. സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം കദവസസ്വവന്റിം വകുപ്പുമനനി  ശപീ. കേടെകേന്റിംപള്ളനി സകരന്ദ്രന
സചയര്മഭാനുന്റിം  ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്  സപപ്ലൈസന്റിം  വകുപ്പുമനനി  ശപീ.  പനി.  തനികലെഭാതമന,
എകറ-ഒഫപീകഷക്ഷ്യഭാ  അന്റിംഗവന്റിം  സര്വ്വശപീ  അബ്ദുല്  ഹമപീദറ.  പനി.,  അനൂപറ  കജക്കബറ,
എല്കദഭാസറ പനി.  കുന്നപനിള്ളനില്, കജഭാര്ജറ എന്റിം.  കതഭാമസറ,  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജറ,  വനി.  കജഭായനി,  മുഹമദറ
മുഹസനിന  പനി.,  മുരളനി  സപരുസനലനി  എന്നനിവര്  അന്റിംഗങ്ങളുമഭായനിരുന.  പസ്തുത  സമനിതനി
3-5-2021-ല് നനിയമസഭ പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതുവസര തുടെരുകേയുണ്ടഭായനി.

2020-21  കേഭാലെയളവനില് സമനിതനി ആസകേ  4  കയഭാഗങ്ങള  ഗൂഗനിള മപീററ  എന്ന ഓണപലെന
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  കൂടെനി  ഉപകയഭാഗസപടുതനി  കചര്ന.  ഇതനില്  22-7-2020-സലെ  കയഭാഗതനില്
2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന  സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള  നടെപടെനി   കസററസമനറ,  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
സഹകേരണ  വകുപനിസന   വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ  (കേഭാലെതഭാമസ  പതനികേ  സഹനിതന്റിം),
2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന  സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള ആകന  കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ,  1-4-2019  മുതല്
31-3-2020  വസരയുള്ള  പപീരനികയഭാഡനിക്കല്  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  എന്നനിവ  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
820/19,  143/20  എന്നപീ നമ്പര് എസറ.ആര്.ഒ.കേള സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ. 21-10-2020-സലെ
കയഭാഗതനില്  ചട്ടേന്റിം  235(എ)  പകേഭാരന്റിം  സപപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുസടെ  പവര്തനന്റിം
സന്റിംബനനിചറ  ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ വകുപനിസലെ ബനസപട്ടേ ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിനന്റിം സതളനിസവടുപറ
നടെത്തുകേയുന്റിം  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ
വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ  (കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  സഹനിതന്റിം)  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.
20-1-2021-സലെ കയഭാഗതനില് കകേരള സഹകേരണ സകബഭാര്ഡനികനററ ചട്ടേന്റിം 1962 പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതറ
സന്റിംബനനിച കേരടെറ ചട്ടേന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ പഭാര്ട്ടേറ-പടെന്റിം കേണ്ടനിജനറ
ജപീവനക്കഭാരുസടെ സപനഷന പഭായന്റിം 70 വയസഭായനി നനിജസപടുതനിയ കഭദഗതനി വനി ജഭാപനന്റിം
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(എസറ.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  525/2020)  സമനിതനി  സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം  2019-20,  2020-21  എന്നപീ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷങ്ങളനിസലെ  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ
ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസററസമന്റുകേള  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത  സഹകേരണ
വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ  (കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  സഹനിതന്റിം)
സപപ്ലൈകക്കഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുസടെ  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിച  കേരടെറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  എന്നനിവ
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 25-2-2021-സലെ കയഭാഗതനില് സഹകേരണ സര്വ്വപീസറ പരപീകഭാകബഭാര്ഡറ
കഭദഗതനി  സന്റിംബനനിച  എസറ.ആര്.ഒ.  വനി ജഭാപനന്റിം  (എസറ.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  633/2020),
സഹകേരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെ കേമപീഷന വക്ഷ്യവസ്ഥയനില് കജഭാലെനി സചയവരുന്ന നനികകപ വഭായഭാ
പനിരനിവകേഭാരുസടെയുന്റിം  കഗഭാളഡറ  അപപസര്മഭാരുസടെയുന്റിം  സ്ഥഭാനക്കയറന്റിം  സന്റിംബനനിച  കഭദഗതനി
വനിജഭാപനന്റിം (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 630/2020) എന്നനിവ സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം 2019-20, 2020-21
സഭാമ്പതനികേവര്ഷങ്ങളനിസലെ  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ
ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി  കസററസമന്റുകേള പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ. സമനിതനി കയഭാഗങ്ങളനില്
പസങ്കടുത അന്റിംഗങ്ങളുസടെ ശൈരഭാശൈരനി ഹഭാജര് നനിലെ 46.5% ആണറ.

ഏഴറ അദക്ഷ്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതറ. അദക്ഷ്യഭായന്റിം 1-ല് സമനിതനി
സഭയനില്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സന്റിംബനനിച  വനിവരങ്ങള  ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന.
അദക്ഷ്യഭായന്റിം  II  സമനിതനി  പരനിഗണനിച  ബനില്ലുകേള  സന്റിംബനനിചതഭാണറ.  അദക്ഷ്യഭായന്റിം  III-ല്  സമനിതനി
പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ-കേളുസടെ വനിശൈദഭാന്റിംശൈങ്ങളുന്റിം അദക്ഷ്യഭായന്റിം  IV-ല് നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം
235(എ)  പകേഭാരന്റിം  കചര്ന്ന  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  സന്റിംബനനിച  വനിശൈദഭാന്റിംശൈങ്ങളുന്റിം  അദക്ഷ്യഭായന്റിം  V-ല്
236(6)  പകേഭാരന്റിം  സഭയനില്  സമര്പനിച  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ  വനിവരങ്ങളുന്റിം
അദക്ഷ്യഭായന്റിം  VI-ല്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശൈഭാധന
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആകന കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ,  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശൈഭാധന
സന്റിംബനനിച മുനവര്ഷങ്ങളനിസലെ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശൈനിപഭാര്ശൈകേള അതനികന്മേല് സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി
സന്റിംബനനിച കസററസമന്റുകേളുസടെ വനിശൈദഭാന്റിംശൈങ്ങള എന്നനിവ ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന. അദക്ഷ്യഭായന്റിം VII
സമനിതനിയുസടെ പകതക്ഷ്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിചതഭാണറ.

സമനിതനിയുസടെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിട്ടുണ്ടറ.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2021 ജൂപലെ 2-നറ കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിച്ചു.

വനി. എന. വഭാസവന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2021 ജൂപലെ 2. സബ്ജകറ കേമനിറനി  XI.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

അ  ദക്ഷ്യഭായന്റിം   I  

സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിവരങ്ങള

(എ)  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശൈഭാധന

സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള  ആകന  കടെക്കണ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  22-7-2020-സലെ  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം 24-8-2020-നറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ബനി)  2019  ഏപനില്  1  മുതല്  2020  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലെയളവനിസലെ

സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XI-സന   പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിച  പപീരനികയഭാഡനിക്കല്  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന

കേരടെറ  22-7-2020-സലെ  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  കഭദഗതനി  കൂടെഭാസത

അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം 24-8-2020-നറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(സനി)  സപപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുസടെ  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിച

റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ 20-1-2021-സലെ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനി കൂടെഭാസത

അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  21-1-2021-നറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

അദക്ഷ്യഭായന്റിം   II  

സമനിതനി പരനികശൈഭാധനിച ബനില്ലുകേളുസടെ വനിശൈദഭാന്റിംശൈന്റിം

2020  ഏപനില്  മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  വസരയുള്ള  കേഭാലെയളവനില്  സമനിതനിയുസടെ

പരനിഗണനയഭായനി ബനില്ലുകേള ലെഭനിചനിട്ടേനില.

അദക്ഷ്യഭായന്റിം   III  

സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.കേള 
സന്റിംബനനിച വനിശൈദഭാന്റിംശൈന്റിം

സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള

കകേരള  സഹകേരണ സകബഭാര്ഡനികനററ  ചട്ടേന്റിം  1962  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതറ  സന്റിംബനനിച

കേരടെറ ചട്ടേന്റിം.

പസ്തുത കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  20-1-2021-സലെ  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനി

കൂടെഭാസത അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
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സമനിതനി പരനിഗണനിച എസറ  .   ആര്  .   ഒ  .  കേള  

(എ) പഭാഥമനികേ ടൂറനിസന്റിം സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളുസടെ പവര്തന പരനിധനി സന്റിംബനനിച

കകേരള സഹകേരണ സന്റിംഘന്റിം കഭദഗതനി ചട്ടേന്റിം  (എസറ.ആര്.ഒ.  നമ്പര് 820/2019),  ആശനിത

നനിയമനന്റിം-സഹകേരണ  നനിയമന്റിം  കഭദഗതനി  വരുതനിയ  എസറ.ആര്.ഒ.  വനിജഭാപനന്റിം

(എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 143/2020).

പസ്തുത എസറ.  ആര്.  ഒ.കേള  22-7-2020-സലെ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ബനി)  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ  പഭാര്ട്ടേറപടെന്റിം  കേണ്ടനിജനറ  ജപീവനക്കഭാരുസടെ

സപനഷന പഭായന്റിം 70 വയസഭാക്കനി നനിജസപടുതനിയ കഭദഗതനി വനിജഭാപനന്റിം (എസറ.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 525/2020).

പസ്തുത  എസറ.ആര്.ഒ.  20-1-2021-സലെ  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(സനി)  സഹകേരണ  സര്വ്വപീസറ  പരപീകഭാ  കബഭാര്ഡറ  കഭദഗതനി  സന്റിംബനനിച

എസറ.ആര്.ഒ.വനിജഭാപനന്റിം  (എസറ.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  633/2020),  സഹകേരണ

സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  കേമപീഷന  വക്ഷ്യവസ്ഥയനില്  കജഭാലെനി  സചയവരുന്ന  നനികകപവഭായഭാ

പനിരനിവകേഭാരുസടെയുന്റിം  കഗഭാളഡറ  അപപസര്മഭാരുസടെയുന്റിം  സ്ഥഭാനക്കയറന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേന്റിം

കഭദഗതനി വനിജഭാപനന്റിം (എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 630/2020)

പസ്തുത  എസറ.ആര്.ഒ.കേള  25-2-2021-സലെ  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

അദക്ഷ്യഭായന്റിം   IV  

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235(എ) പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം 
സന്റിംബനനിച വനിശൈദഭാന്റിംശൈന്റിം

കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച

ചട്ടേങ്ങളനിസലെ ചട്ടേന്റിം  235(എ)  പകേഭാരന്റിം,  സപപ്ലൈകകേഭാ സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുസടെ നനിലെവനിസലെ

പവര്തനന്റിം സന്റിംബനനിചറ ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ വകുപനിസലെ ബനസപട്ടേ ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥരനില്

നനിന്നറ സമനിതനി 21-10-2020-സലെ കയഭാഗതനില് സതളനിസവടുപറ നടെതനി.
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അദക്ഷ്യഭായന്റിം   V  

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച 
വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ

(എ)  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച

ചട്ടേങ്ങളനിസലെ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം, XXVIII—പലെവകേ സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വപീസകേള  എന്ന

ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനയുസടെ  കേപീഴനില്  വരുന്ന  ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരക്ഷ്യ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  2017-18

സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ  ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവന്റിം

സനിവനില്സപപ്ലൈസന്റിം  വകുപ്പുമനനി  ശപീ.  പനി.  തനികലെഭാതമന  24-8-2020-നറ  സഭയനില്

സമര്പനിച്ചു.

(ബനി) XXX—ഭകക്ഷ്യന്റിം എന്ന ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനയുസടെ കേപീഴനില് വരുന്ന ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ

വകുപനിസന  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ

കേഭാലെതഭാമസ  പതനികേ  സഹനിതന്റിം  ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്  സപപ്ലൈസന്റിം  വകുപ്പുമനനി

ശപീ.  പനി.  തനികലെഭാതമന  24-8-2020-നറ  സഭയനില്  സമര്പനിച്ചു.  പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടുന്റിം

കേഭാലെതഭാമസ പതനികേയുന്റിം 21-10-2020-നറ സമനിതനിയുസടെ പരനിഗണനയറ സമര്പനിച്ചു.

(സനി) XXVII—സഹകേരണന്റിം എന്ന ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനയുസടെ കേപീഴനില് വരുന്ന സഹകേരണ

വകുപനിസന  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ,

കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  സഹനിതന്റിം  ബഹ.  സഹകേരണവന്റിം  വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം  കദവസസ്വവന്റിം

വകുപ്പുമനനി  ശപീ.  കേടെകേന്റിംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന  13-1-2021-നറ  സഭയനില്  സമര്പനിച്ചു.  പസ്തുത

റനികപഭാര്ട്ടുന്റിം കേഭാലെതഭാമസപതനികേയുന്റിം 20-1-2021-നറ സമനിതനിയനില് സമര്പനിച്ചു.

അദക്ഷ്യഭായന്റിം   VI  

(എ) 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസലെ ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശൈഭാധന സന്റിംബനനിച ആകന കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ 

സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശൈഭാധന

സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  33  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനില് എലഭാ ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുന്റിം

സഹകേരണന്റിം,  ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണന്റിം,  ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരക്ഷ്യന്റിം  എന്നപീ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം

മറുപടെനി ലെഭനിക്കുകേയുന്റിം, ആയതറ ആകന കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുത്തുകേയുന്റിം സചയ.
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(ബനി) ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശൈഭാധന സന്റിംബനനിച മുന വര്ഷങ്ങളനിലുള്ള
സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേല് സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

സന്റിംബനനിച വനിശൈദഭാന്റിംശൈന്റിം

(i)  2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന
സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  1 മുതല്  21  വസര  ഖണനികേകേളനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈ
കേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി  കസററസമന്റുകേളുന്റിം 24-ാം നമ്പര് ശൈനിപഭാര്ശൈയനികന്മേലുള്ള അന്തനിമ നടെപടെനി
കസററസമന്റുന്റിം.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 1

2425-00-001-91—സഹകേരണ  വകുപനിസന  നവപീകേരണന്റിം എന്ന  ശൈപീര്ഷകേതനില്
പുതുതഭായനി ആരന്റിംഭനിച തഭാലൂക്കുകേളനില് രൂപപീകൃതമഭായ അസനിസനറ രജനിസ്ട്രേഭാര് ആഫപീസകേളുസടെ
സ്ഥഭാപനിത പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം വകുപനില് നടെപനിലെഭാക്കനിവരുന്ന സന്റിംകയഭാജനിത സഹകേരണ
വനികേസന  മഭാകനജ് സമനറ  സനിസന്റിം,  ജനില,  തഭാലൂക്കറ  തലെങ്ങളനിസലെ  ആഫപീസകേളനില്
വക്ഷ്യഭാപൃതമഭാക്കനി  നടെപനിലെഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  അധനികേ  തുകേ  ആവശൈക്ഷ്യമുള്ളതനിനഭാല്
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 5 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി  ഇനതനില്  1,82,37,614  രൂപ സചലെവഴനിച്ചു.  ടെനി  ശൈപീര്ഷകേതനിലുള്ള പദതനി തുകേ
പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനിയഭാന
കേഴനിഞനിട്ടേനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 2

2425-00-001-90—സഹകേരണ  പചഭാരണതനിനുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം എന്ന
ശൈപീര്ഷകേതനില്  സഹകേരണ  വകുപറ  ഏസറടുതറ  നടെതനിവരുന്ന  വനിവനിധങ്ങളഭായ
കേര്മപരനിപഭാടെനികേള ജനങ്ങളനിസലെതനിക്കുന്നതുളസപസടെയുള്ള സഹകേരണ പചഭാരണതനിനുന്റിം
സഹകേരണ  വകുപനിസന  മഭാസനികേയഭായ  സഹകേരണ  വപീഥനിയുസടെ  പസനിദപീകേരണ
സഹഭായതനിനുന്റിം  നനികകപസമഭാഹരണ  യജവമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  സഹകേരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കറ  നല്കുന്ന കടഭാഫനിക്കുള്ള സചലെവറ  തുടെങ്ങനിയവയ്ക്കുമഭായനി  അനുവദനിക്കസപട്ടേ
തുകേ അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
25 ലെകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

ശൈപീര്ഷകേതനിലുള്ള  പദതനി  തുകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനിയഭാന കേഴനിഞനിട്ടേനില.
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ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 3

2425-00-001-86—കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കറ  രൂപപീകേരണവന്റിം  ധനസഹഭായവന്റിം
എന്ന ശൈപീര്ഷകേതനില് കകേരള കകേഭാ-ഓപകററപീവറ ബഭാങ്കനിസന രൂപപീകേരണന്റിം പൂര്തനിയഭാകുന്ന
കവളയനില്  റനിസര്വറ  ബഭാങ്കറ  ഓഫറ  ഇന്തക്ഷ്യയുസടെ  റഗുകലെററനി  കനഭാന്റിംസറ  പകേഭാരന്റിം
നനിശ്ചയനിക്കസപടുന്ന  മൂലെധന  പരക്ഷ്യഭാപ്തത  പകേവരനിക്കുന്നതനിനഭാവശൈക്ഷ്യമഭായ  തുകേ
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  സഷയര്  ശൈപീര്ഷകേതനില്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

RBI വക്ഷ്യവസ്ഥകേള പകേഭാരമുള്ള മൂലെധന പരക്ഷ്യഭാപ്തത പകേവരനിയഭാന തുകേ ആവശൈക്ഷ്യമുള്ള
പകന്റിം വനിഷയന്റിം പരനിഗണനിചറ തപീരുമഭാനന്റിം എടുക്കുന്നതഭാണറ.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 4

2425-00-003-89-31—സഹകേരണ മഭാകനജ് സമനറ ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടുകേള മുതലെഭായവയ്ക്കുള്ള
സഹഭായന്റിം    -    സഹഭായധനന്റിം    -    ശൈമ്പളന്റിം എന്ന ശൈപീര്ഷകേതനില് സസ്വയന്റിംഭരണ സ്ഥഭാപനമഭായനി
പഖക്ഷ്യഭാപനിക്കസപട്ടേ  അഗ്രനികേളചറല്  സഭാഫറ  സടയനിനനിന്റിംഗറ  ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടേനിനുന്റിം  സഹകേരണ
വനിദക്ഷ്യഭാഭക്ഷ്യഭാസ  പരനിപഭാടെനിക്കുമഭായുന്റിം,  കദശൈപീയ  സഹകേരണ  യൂണനിയനുമഭായനി  കചര്ന്നറ
തയഭാറഭാക്കനിയ  ഉടെമ്പടെനിയനുസരനിചറ  കേണ്ണൂര്  സഹകേരണ  മഭാകനജ് സമനറ  സ്ഥഭാപനതനിനുള്ള
പവര്തന  സചലെവനിസന  50%  വഹനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  സഹകേരണ
മഭാകനജ് സമനറ  സ്ഥഭാപനതനിസലെ പരനിശൈപീലെന പരനിപഭാടെനികേള,  സസമനിനഭാറുകേള എന്നനിവയുസടെ
നടെതനിപനിനുന്റിം,  അന്റിംഗപീകൃത പരനിശൈപീലെന സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് പരനിശൈപീലെനതനിനറ  പസങ്കടുക്കുന്ന
വകുപറ  ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥര്ക്കറ യഭാതഭാബത നല്കുന്നതനിനുന്റിം കൂടെഭാസത ഐ.സനി.എന്റിം.  കേണ്ണൂരനിനറ
മഭാചനിന്റിംഗറ  കകേഭാണടനിബറ്റ്യൂഷനഭായനി  10  ലെകന്റിം രൂപയുന്റിം  ഉളസപസടെ  പസ്തുത ശൈപീര്ഷകേതനില്
ആസകേ  1.50  കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  ഫണ്ടനിസന  ലെഭക്ഷ്യതക്കുറവമൂലെന്റിം  തുകേ
അനുവദനിചനിരുന്നനില.  എന്നഭാല് 2020-21 പദതനിയനിലുളസപടുതനി തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 5

2425-00-003-88—സഹകേരണ വകുപനിസലെ പരനിശൈപീലെനതനിനുള്ള സഹഭായന്റിം എന്ന
ശൈപീര്ഷകേതനില് സഹകേരണ വകുപറ ജപീവനക്കഭാര്ക്കറ സഹകേരണ കമഖലെയനിസലെ ആധുനനികേ
മഭാകനജ്  സമനറ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദക്ഷ്യകേള,  ഇ-ഗകവണനസറ  തുടെങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളനില്
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പരനിശൈപീലെനന്റിം നല്കുന്നതനിനുന്റിം,  വകുപനിനറ കേപീഴനില് ആരന്റിംഭനിക്കുന്ന പരനിശൈപീലെന കകേന്ദ്രതനിസന
അടെനിസ്ഥഭാന പശ്ചഭാതലെ സസൗകേരക്ഷ്യങ്ങളക്കുന്റിം ആവര്തന സചലെവകേളക്കുന്റിം അധനികേ തുകേ
ആവശൈക്ഷ്യമുള്ളതനിനഭാല് 65  ലെകന്റിം രൂപ ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

ടെനി  ഇനതനില്  20,90,657  രൂപ സചലെവഴനിച്ചു.  ടെനി  ശൈപീര്ഷകേതനിലുളള പദതനി തുകേ
പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശൈക്ഷ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 6

2425-00-004-97—ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേസളയുന്റിം  സന്റിംസ്ഥഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേസളയുന്റിം ഒറബഭാങ്കഭായനി ലെയനിപനിക്കുന്നതറ സന്റിംബനനിചറ പഠനന്റിം നടെത്തുന്ന കേമനിറനിക്കുള്ള
സഹഭായന്റിം എന്ന ശൈപീര്ഷകേതനില് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേസളയുന്റിം സന്റിംസ്ഥഭാന സഹകേരണ
ബഭാങ്കനിസനയുന്റിം ഒറ ബഭാങ്കഭായനി ലെയനിപനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കറ രൂപപീകേരണന്റിം
സന്റിംബനനിച തുടെര്  പവര്തനങ്ങളുസടെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  സചലെവകേളക്കുകവണ്ടനി  9  ലെകന്റിം രൂപ
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണ
സമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

കകേരള  ബഭാങ്കറ  രൂപപീകേരണന്റിം  സന്റിംബനനിച  പവര്തനങ്ങള  നടെത്തുവഭാന
നനികയഭാഗനിചനിരുന്ന ടെഭാസറ  കഫഭാഴനിസന  പവര്തനന്റിം  ടെനി  കേഭാലെയളവനില് അവസഭാനനിക്കുകേയുന്റിം
ആയതനിസന സചലെവകേളക്കറ അനുവദനിചനിരുന്ന തുകേയനില് ബഭാക്കനി നനില്പ്പു തുകേ കകേരള ബഭാങ്കറ
രൂപപീകേരണന്റിം  സന്റിംബനനിച  തുടെര്  പവര്തനങ്ങളുസടെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  സചലെവകേളക്കുകവണ്ടനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കുകേയുന്റിം  സചയ്തതനിനഭാല്  അധനികേ  തുകേയുസടെ
ആവശൈക്ഷ്യകേത ഉണ്ടഭായനിരുന്നനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 7

2425-00-107-80—പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സന്റിംഘങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായന്റിം എന്ന
ശൈപീര്ഷകേതനില് വഭായഭാ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനന്റിം വഭായസയടുക്കുന്ന
അന്റിംഗങ്ങള  അവരുസടെ  വഭായഭാ  ബഭാധക്ഷ്യതയനികലെയറ  തനിരനിചടെവകേള  നടെത്തുകേയുന്റിം  എന്നഭാല്
വഭായഭാ  കേഭാലെഭാവധനിക്കുള്ളനില്  മരണസപടുകേയുന്റിം  സചയ്യുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  വഭായ  എഴുതനി
തള്ളുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  രൂപപീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കകേരള  റനിസറ  ഫണ്ടറ  പദതനിയുസടെ
നടെതനിപനിനഭായനി  ലെഭനിക്കുന്ന പപീമനിയന്റിം  തുകേകയക്കഭാള വളസര കൂടുതല് തുകേ സഹഭായമഭായനി
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അനുവദനികക്കണ്ടനിവരുനസണ്ടന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.  ഈ  പദതനിയുസടെ
ആവശൈക്ഷ്യതനികലെക്കറ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
5.90  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

ടെനി ശൈപീര്ഷകേതനില് 10,88,99,179 രൂപ സചലെവഴനിച്ചു.  ആയതനില് 9,46,80,179 രൂപ
കകേരള  റനിസറ  ഫണ്ടറ  പദതനിയഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.   പദതനി  വനിഹനിതന്റിം  വര്ദനിപനിചറ
അധനികേ ധനസമഭാഹരണതനിനറ നടെപടെനി സസ്വപീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 8

2425-00-107-72-33—സഹകേരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് നനിന്നറ  എടുക്കുന്ന വഭായയുസടെ
കൃതക്ഷ്യമഭായ തനിരനിചടെവനിനറ നല്കുന്ന ഉകതജന പലെനിശൈ ഇളവറ  പദതനി    -    സബ് സനിഡനികേള
എന്ന ശൈപീര്ഷകേതനില്  2011-12  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  മുതല്  കൃതക്ഷ്യമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ
തനിരനിചടെയ്ക്കുന്നവര്ക്കറ പലെനിശൈ സബ് സനിഡനി നല്കുന്നതനിനറ 26-5-2012-സലെ സ. ഉ. (സഭാധഭാ.)
315/2012/സഹ.  നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  32  കകേഭാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തുന്നതഭാസണന്നറ
പഖക്ഷ്യഭാപനിചനിരനിക്കുന.  തുടെര് പദതനിയഭായതനിനഭാല് ലെഭനിചനിട്ടുള്ള സക്ലെയനിമുകേള നല്കുന്നതനിനു
കവണ്ടനി  മഭാതന്റിം  25  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

സന്റിംസ്ഥഭാനതറ  നബഭാര്ഡുവഴനി  വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്ന  ഹ്രസസ്വകേഭാലെ  വഭായകേള
പൂര്ണമഭായുന്റിം  പലെനിശൈരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയറ  26-5-2012-സലെ
സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)  315/2012/സഹ.  നമ്പര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  32  കകേഭാടെനി  രൂപ
വഹനിക്കുന്നതനിനറ ഉതരവഭായനിരുന. ഈ ഇനതനില് 18 കകേഭാടെനി രൂപ 2018-19 വര്ഷന്റിം വസര
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.   2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  ടെനി  ഇനതനില്  700.00  ലെകന്റിം  രൂപ
ജനിലകേളക്കറ  അനുവദനിചറ  ഉതരവഭായനിരുന.   ഫണ്ടനിസന ലെഭക്ഷ്യതക്കുറവമൂലെന്റിം  കൂടുതല് തുകേ
അനുവദനിയഭാന കേഴനിഞനിട്ടേനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര്   9  

2425-00-108-76—പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ
സന്റിംകയഭാജനിത വനികേസനന്റിം    (  എന  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .    പദതനി    100%) -    യഭാതഭാ സചലെവകേള എന്ന
ശൈപീര്ഷകേതനില് ഐ.സനി.ഡനി.പനി.  കമഭാണനിററനിന്റിംഗറ സസല് ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥന്മേഭാരുസടെ  നനിലെവനിലുള്ള



15

യഭാതഭാബത,  സ്ഥലെന്റിംമഭാറബത എന്നനിവയ്ക്കുള്ള തുകേ അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് യഭാതഭാ ബതയറ
1.71 ലെകന്റിം രൂപയുന്റിം സ്ഥലെന്റിംമഭാറ ബതയറ 21,000 രൂപയുന്റിം കൂടെനി ആസകേ 1.92 ലെകന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി ശൈപീര്ഷകേതനില് 1,21,25,249 രൂപ സചലെവഴനിച്ചു.  യഭാതഭാബത, സ്ഥലെന്റിംമഭാറ ബത
എന്നപീ യഭാതഭാ സചലെവകേള കുറഞതനിനഭാല് കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിയ്കക്കണ്ടനി വന്നനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 10

2425-00-108-67—മററ  സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായന്റിം, 2425-00-108-68—മററ
വനിഭഭാഗതനില്സപടുന്ന  പലെവകേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളക്കുള്ള  സഹഭായന്റിം എന്നപീ
ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില്  പലെവകേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളക്കഭായുള്ള  അസപകറ  സഹകേരണ
സന്റിംഘതനിസന രൂപപീകേരണതനിനുന്റിം,  ടഭാനസ്സജനഡര് സഹകേരണ സന്റിംഘന്റിം രൂപപീകേരനിചറ
വനിജയകേരമഭായ  പദതനികേള  ഏസറടുക്കുന്നതനിനുന്റിം,  സഭാഹനിതക്ഷ്യ  പവര്തകേ  സഹകേരണ
സന്റിംഘതനിസന  ആഭനിമുഖക്ഷ്യതനില്  സകേഭാചനിയനില്  നടെത്തുന്ന  കൃതനി  ഇനര്നഭാഷണല്  ബുക്കറ
സഫയറനിനുന്റിം സഭാഹനിതക്ഷ്യ വനിജഭാകനഭാത്സവതനിനുന്റിം ആശുപതനി സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ
ബ്ലഡ്ബഭാങ്കറ/സമഡനിക്കല്  ലെകബഭാറട്ടേറപീസറ  തുടെങ്ങനിയവയഭായനി  ധനസഹഭായന്റിം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ഉളസപസടെ  ഇസൗ  സപീമനിസലെ  വനിവനിധങ്ങളഭായ  പദതനികേളക്കഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  കമല്  പസഭാവനിച
ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില് യഥഭാക്രമന്റിം 2 കകേഭാടെനി, 1 കകേഭാടെനി എന്നനിങ്ങസന സബ്സനിഡനി, ഓഹരനി എന്നപീ
ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി ആസകേ 3 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

2425-00-108-67  ശൈപീര്ഷകേതനില്  2,61,92,250  രൂപയുന്റിം  4425-108-68
ശൈപീര്ഷകേതനില്  1,91,67,250  രൂപയുന്റിം  സചലെവഴനിചനിട്ടുണ്ടറ.   ആയതനില്  2425-108-67
ശൈപീര്ഷകേതനില്  നനിനന്റിം  കൃതനി  ഇനര്നഭാഷണല്  ബുക്കറ  സഫയറനിനുന്റിം,  സഭാഹനിതക്ഷ്യ
വനിജഭാകനഭാത്സവതനിനുന്റിം 150 ലെകന്റിം രൂപ അനുവദനിച്ചുണ്ടറ.  ടെനി ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനിലുള്ള പദതനി
തുകേ പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 11

2425-00-108-49—ഉപകഭഭാക്തൃ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളക്കുന്റിം  നപീതനി  കസഭാറുകേളക്കുന്റിം
സഹഭായന്റിം എന്ന  ശൈപീര്ഷകേതനില്  കേണസറ്റ്യൂമര്  സഫഡകറഷനുള്ള  പദതനി  ധനസഹഭായന്റിം,



16

സ്കൂള/കകേഭാകളജറ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങസള  പുനരുജപീവനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം,
നപീതനി  കസഭാറുകേളക്കുന്റിം  നപീതനി  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളക്കുന്റിം  ധനസഹഭായന്റിം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുന്റിം,  ഉപകഭഭാക്തൃ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളക്കുന്റിം  നപീതനി  കസഭാറുകേളക്കുമഭായനി
നനിലെവനിലുള്ള  മററ  പദതനികേളക്കുന്റിം  അനുവദനിക്കസപട്ടേനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
3.30  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി പദതനി ഇനതനില് 1,55,55,200  രൂപ സചലെവഴനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ടെനി ശൈപീര്ഷകേതനിലുള്ള
പദതനി  തുകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാതതനിനഭാല്  അധനികേ  തുകേ
ആവശൈക്ഷ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 12

2425-00-108-47-31—സപഭാഫഷണല്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷനുകവണ്ടനിയുള്ള  സഹകേരണ
അക്കഭാദമനിക്കുള്ള ധനസഹഭായന്റിം    -    ശൈമ്പളന്റിം എന്ന ശൈപീര്ഷകേതനില് സപഭാഫഷണല് എഡറ്റ്യൂകക്കഷനു
കവണ്ടനിയുള്ള  സഹകേരണ  അക്കഭാദമനിക്കുള്ള  ശൈമ്പളയനിനതനിസലെ  സചലെവകേളക്കുകവണ്ടനി
കകേഭാ-ഓപകററപീവറ  അക്കഭാദമനി  ഓഫറ  സപഭാഫഷണല്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷനറ  (CAPE)  30  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

കകേഭാ-ഓപകററപീവറ  അക്കഭാദമനി  ഓഫറ  സപഭാഫഷണല്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷനറ  (CAPE)
2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  കനഭാണ  പ്ലൈഭാന  ഇനതനിസലെ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായ
457.54  ലെകന്റിം  രൂപ  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   സപഭാഫഷണല്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  ഫണ്ടനില്
നനിനന്റിം 15 കകേഭാടെനി രൂപ പകതക്ഷ്യകേന്റിം അനുവദനിചതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 13

2425-00-108-47-35—സപഭാഫഷണൽ  എഡറ്റ്യൂകക്കഷനുകവണ്ടനിയുള്ള  സഹകേരണ
അക്കഭാഡമനിക്കുള്ള ധനസഹഭായന്റിം    -    മൂലെധന  ആസനികേളുസടെ   രൂപപീകേരണതനിനുള്ള സഹഭായധനന്റിം
എന്ന  ശൈപീര്ഷകേതനില്  സപഭാഫഷണൽ  വനിദക്ഷ്യഭാഭക്ഷ്യഭാസ  സഹകേരണ  അക്കഭാദമനിയുസടെ
കേപീഴനിലുള്ള  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസലെ  അടെനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരക്ഷ്യ  വനികേസനതനിനഭായുള്ള  നനിര്മഭാണ
പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 3 കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

934/2021.
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സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

കകേപനിനറ  ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  7  കകേഭാടെനി  രൂപ  സചലെവഴനിച്ചു.   കകേഭാ  ഓപകററപീവറ
അക്കഭാഡമനി ഓഫറ  സപഭാഫഷണല് എഡറ്റ്യൂകക്കഷന(കകേപറ) -സന പദതനി പവര്തനങ്ങള
ഗവണസമനറ പരനികശൈഭാധനിയ്ക്കുകേയഭാണറ.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 14

2425-00-108-42—പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ
വനികേസനതനിനുള്ള  സഹഭായന്റിം,  4425-00-108-34—പട്ടേനികേജഭാതനി  /  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ
സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  വനികേസനതനിനുള്ള  ഓഹരനി  മൂലെധന  വനിഹനിതന്റിം എന്നപീ  ശൈപീര്ഷങ്ങളനില്
2017-18-സലെ  പദതനിയനിനതനില്  സന്റിംഘങ്ങളക്കറ  അനുവദനിചറ  സഹകേരണ  സന്റിംഘന്റിം
രജനിസ്ട്രേഭാറുസടെ  എസറ.റനി.എസറ.ബനി.  172-ാം  നമ്പര്  അക്കസൗണ്ടനില്  നനികകപനിചനിരുന്ന
സര്ക്കഭാര് തനിരനിസചടുത തുകേ 2018-19  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനില്
നനിനന്റിം അനുവദനികക്കണ്ടതഭായനി വന്നനിട്ടുണ്ടറ. കമല് കേഭാരണതഭാല് നടെപ്പുവര്ഷന്റിം ധനസഹഭായന്റിം
നല്കേഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്ന സന്റിംഘങ്ങളക്കുന്റിം  വരുന്റിംവര്ഷന്റിം ധനസഹഭായന്റിം അനുവദനികക്കണ്ട
സന്റിംഘങ്ങളക്കുന്റിം കൂടെഭാസത എസറ.സനി./എസറ.റനി. സഫഡകറഷസന വനികേസനതനിനുന്റിം അട്ടേപഭാടെനി
സമഗ്ര  ആകരഭാഗക്ഷ്യ  പരനിപഭാലെന  പദതനിയുസടെ  നടെതനിപനിനുന്റിം  പുനര്ജനനി  പദതനി
തുടെങ്ങുന്നതനിനുന്റിം കൂടുതല് തുകേ ആവശൈക്ഷ്യമഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്
കമല്  പസഭാവനിച  ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമന്റിം  8.15  കകേഭാടെനി,  1.85  കകേഭാടെനി  എന്നനിങ്ങസന
സബ്സനിഡനി,  ഓഹരനി എന്നപീ  ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി ആസകേ 10  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  2425-00-108-42  ശൈപീര്ഷകേതനില്  6,34,57,000  രൂപയുന്റിം
4425-00-108-34  ശൈപീര്ഷകേതനില്  2,67,02,000  രൂപയുന്റിം  സചലെവഴനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ധനലെഭക്ഷ്യതയനിസലെ കുറവമൂലെന്റിം കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിയഭാനഭായനിട്ടേനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 15

2425-00-108-36—കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണന  കമഖലെസയ  ശൈകനിസപടുത്തുന്നതനിനറ
പപമറനി മഭാര്ക്കറനിന്റിംഗറ കകേഭാ  -  ഓപകററപീവ്സനിനുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

4425-00-108-30—അഗ്രനികേളചര് മഭാര്ക്കറനിന്റിംഗറ സസകറനിസന ശൈകനിസപടുത്തുന്നതനിനറ
സസപമറനി മഭാര്ക്കറനിന്റിംഗറ കകേഭാ  -  ഓപകററപീവ്സനിനറ സഹഭായന്റിം
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6425-00-108-09-അഗ്രനികേളചര്  മഭാര്ക്കറനിന്റിംഗറ  സസകറനിസന  ശൈകനിസപടുത്തുന്നതനിനറ
സസപമറനി മഭാര്ക്കറനിന്റിംഗറ കകേഭാ  -  ഓപകററപീവ്സനിനറ കലെഭാണ എന്നപീ ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില് കേഭാര്ഷനികേ
വനിപണന കമഖലെസയ ശൈകനിസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി വനിപണന സന്റിംഘങ്ങളക്കറ നല്കേനിവരുന്ന
ധനസഹഭായന്റിം  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള  നടെത്തുന്ന  എലഭാ  വനിപണന
സന്റിംരന്റിംഭങ്ങളക്കുന്റിംകൂടെനി  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  സഭാഹചരക്ഷ്യതനില് കൂടുതല്  സന്റിംഘങ്ങളക്കറ
ധനസഹഭായന്റിം  നല്കകേണ്ടതുള്ളതനിനഭാല്  ഇതനികലെക്കഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ
അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്, കമല് പസ്തുഭാവനിച ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില് യഥഭാക്രമന്റിം 13.30 ലെകന്റിം,
16.70  ലെകന്റിം, 20  ലെകന്റിം എന്നനിങ്ങസന ഈ പദതനിക്കഭായുള്ള സബ്സനിഡനി,  ഓഹരനി,  വഭായ
എന്നപീ ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി ആസകേ 50  ലെകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  2425-00-108-36  ശൈപീര്ഷകേതനില്  4,10,100  രൂപയുന്റിം
4425-00-108-30 ശൈപീര്ഷകേതനില് 4,89,900 രൂപയുന്റിം, 6425-00-108-09 ശൈപീര്ഷകേതനില്
6,00,000  രൂപയുന്റിം  സചലെവഴനിചനിരുന.  ശൈപീര്ഷകേതനിലുള്ള  പദതനി  തുകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാതതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 16

2425-00-108-33—സഹകേരണ  വകുപനിസനകേപീഴനിൽവരുന്ന  എലഭാ  സഹകേരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടെയുന്റിം ആധുനനികേവൽക്കരണന്റിം  -  സബ്സനിഡനികേള

4425-00-108-28—സഹകേരണ വകുപനിനുകേപീഴനിലുള്ള എലഭാ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളുസടെയുന്റിം
നവപീകേരണന്റിം

6425-00-108-07—സഹകേരണ വകുപനിനുകേപീഴനിലുള്ള എലഭാ സഹകേരണ  സ്ഥഭാപന
ങ്ങളുസടെയുന്റിം  ആധുനനികേവല്ക്കരണന്റിം എന്നപീ  ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില്  മുനവര്ഷന്റിം  സന്റിംഘങ്ങളക്കറ
അനുവദനിചനിരുന്ന  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  തനിരനിസചടുത  സഭാഹചരക്ഷ്യതനില്  ടെനി  തുകേ  2018-19
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില്  നനിനന്റിം
അനുവദനികക്കണ്ടതഭായനിവന്നനിട്ടുണ്ടറ.  എന്നഭാല്  ഈ  പദതനിയുസടെ  ധനസഹഭായതനിനഭായനി
സന്റിംഘങ്ങളനില്  നനിനന്റിം  കൂടുതല്  സപഭാകപഭാസലുകേള  ലെഭക്ഷ്യമഭായനിട്ടുണ്ടറ.  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ
ആധുനനികേവത്ക്കരണന്റിം അനനിവഭാരക്ഷ്യമഭാണറ. ആയതനിനഭാല് കമല് പസഭാവനിച ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില്
യഥഭാക്രമന്റിം  38  ലെകന്റിം, 8.5  ലെകന്റിം, 8.5  ലെകന്റിം എന്നനിങ്ങസന ഇസൗ സപീമനിസലെ സബ്സനിഡനി,
ഓഹരനി,  വഭായ  എന്നപീ  ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി  ആസകേ  55  ലെകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.
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സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി 

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  2425-00-108-33  ശൈപീര്ഷകേതനില്  70,89,334  രൂപയുന്റിം,
4425-00-108-28  ശൈപീര്ഷകേതനില്  20,69,000  രൂപയുന്റിം, 6425-00-108-07  ശൈപീര്ഷകേതനില്
20,69,000  രൂപയുന്റിം  സചലെവഴനിചനിരുന.  ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില്  ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
അധനികേ  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  സര്ക്കഭാരനികലെക്കറ  അകപകനിചനിരുസന്നങ്കനിലുന്റിം  തുകേ
അനുവദനിചനിരുന്നനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 17

2425-00-108-32—സഹകേരണ  സന്റിംരന്റിംഭകേതസ്വന്റിംവഴനി  സതഭാഴനില്  സൃഷനിക്കുന്ന
പദതനിക്കുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം എന്ന  ശൈപീര്ഷകേതനില്  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  കൂടുതല്
സതഭാഴനിലെവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്ന  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള  ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനറ  1.50  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

ഫണ്ടനിസന ലെഭക്ഷ്യതക്കുറവമൂലെന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 18

2425-00-108-31—വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളക്കുന്റിം  വനനിതഭാ  സഫഡനിനുമുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം

4425-00-108-26—വനനിതഭാ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളക്കുന്റിം വനനിതഭാ സഫഡനിനുമുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം എന്നപീ  ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില്  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള  മുകഖനയുന്റിം,
വനനിതഭാ സഫഡകറഷൻ മുകഖനയുന്റിം സതഭാഴനിലെവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേ, പകതക്ഷ്യകേ കപഭാജക്ടുകേള
നടെപനിലെഭാക്കുകേ,  സചറുകേനിടെ  വക്ഷ്യവസഭായന്റിം  ആരന്റിംഭനിക്കുകേ,  ടെനി  സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടെ
ആധുനനികേവത്ക്കരണന്റിം  നടെപനിലെഭാക്കുകേ  തുടെങ്ങനിയ  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  കമല്  പസഭാവനിച  ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില്
50  ലെകന്റിം  രൂപ  വപീതന്റിം  ആസകേ  1  കകേഭാടെനി  രൂപ   അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  2425-00-108-31  ശൈപീര്ഷകേതനില്  72,25,000  രൂപയുന്റിം,
4425-00-108-26  ശൈപീര്ഷകേതനില്  16,70,000  രൂപയുന്റിം  സചലെവഴനിചനിരുന.
4425-00-108-26  ശൈപീര്ഷകേതനിസലെ  പദതനി  തുകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത
തനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശൈക്ഷ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.
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4425-00-108-71—പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ
സന്റിംകയഭാജനിത വനികേസനന്റിം

6425-00-108-74—സന്റിംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനി    (  എന  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .
സഹഭായന്റിം  ) എന്നപീ ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില് പഭാലെക്കഭാടെറ,  തൃശൂര്,  ഇടുക്കനി ജനിലകേളനിൽ നടെപനിലെഭാക്കനി
വരുന്ന  സന്റിംകയഭാജനിത  വനികേസന  പദതനിയുസടെ  രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേ  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  ടെനി  ജനിലകേളനിസലെ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  വനികേസനതനിനഭായനി
നനിശ്ചയനിക്കസപട്ടേനിട്ടുള്ള  തുകേകയക്കഭാള  വളസര  കുറവഭാസണന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല് കമല് പസഭാവനിച ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില് യഥഭാക്രമന്റിം  16.36  കകേഭാടെനി, 14.19  കകേഭാടെനി
എന്നനിങ്ങസന  ഓഹരനി,  വഭായഭാ  ഇനതനില്  ആസകേ  30.55  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  4425-00-108-71  ശൈപീര്ഷകേതനില്  12,51,68,053  രൂപയുന്റിം
6425-00-108-74  ശൈപീര്ഷകേതനില്  8,89,87,252  രൂപയുന്റിം  സചലെവഴനിചനിരുന.
ധനലെഭക്ഷ്യതക്കുറവറ മൂലെന്റിം തുകേ അനുവദനിയഭാന കേഴനിഞനിട്ടേനില.
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4425-00-108-42—പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സക്രഡനിററ  സന്റിംഘങ്ങള  ,    പഭാഥമനികേ
സന്റിംഘങ്ങള  ,    സമഭാതവനിലെ  കസഭാറുകേള  ,    സഫഡകറഷനുകേള  തുടെങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള  സഹഭായന്റിം
(  എന  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .   പദതനി  ).

6425-00-108-19—പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള  ,    പഭാഥമനികേ
സന്റിംഘങ്ങള  ,    സമഭാതവനിലെ  കസഭാറുകേള  ,    സഫഡകറഷനുകേള  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  സഹഭായന്റിം
(  എന  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .    പദതനി  ) എന്നപീ  ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില്  സന്റിംസരണ  പരനിപഭാടെനികേളനിൽ
ഏര്സപട്ടേനിരനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളക്കറ  ധനസഹഭായന്റിം  നൽകുന്നതനിനുന്റിം,
കലെബര് കകേഭാണടഭാകറ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളക്കറ നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളക്കറ
ആവശൈക്ഷ്യമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള/യനങ്ങള,  വഭാഹനങ്ങള  എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനറ
ധനസഹഭായന്റിം നൽകുന്നതനിനുന്റിം, എൻ.സനി.ഡനി.സനി.യുസടെ പുതനിയ പദതനിപകേഭാരമുള്ള
ഗ്രഭാമപീണ  പഭാര്പനിടെ  പദതനി,  പവദത്യുതപീകേരണന്റിം,  ആകരഭാഗക്ഷ്യന്റിം,  ആശുപതനികേള,
ടൂറനിസന്റിം,  കഹഭാസനിറഭാലെനിറനി  എന്നനിവയറ  സഹഭായന്റിം  നൽകുന്നതനിനുന്റിം,  കേഭാര്ഷനികേ
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കമഖലെയനിൽ പശ്ചഭാതലെ സസൗകേരക്ഷ്യന്റിം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനറ വഭായ നൽകുന്നതനിനുന്റിം,
2019-20-ല്  നടെപഭാക്കുന്ന  പുതനിയ  എന.സനി.ഡനി.സനി.  പദതനികേളക്കറ  സഹഭായന്റിം
നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരക്ഷ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  കേഭാണുന.
ആയതനിനഭാല്  കമല്  പസഭാവനിച  ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനില്  11.89  കകേഭാടെനി,  14.99  കകേഭാടെനി
എന്നനിങ്ങസന  ഈ സപീമനിസലെ ഓഹരനി,  വഭായ എന്നപീ ശൈപീര്ഷകേങ്ങളനിലെഭായനി  ആസകേ
26.88  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

ടെനി  പദതനി  ഇനതനില്  4425-00-108-42  ശൈപീര്ഷകേതനില്  7,90,56,890  രൂപയുന്റിം
6425-00-108-19  ശൈപീര്ഷകേതനില്  15,14,15,275  രൂപയുന്റിം  സചലെവഴനിചനിരുന.  2019-20
സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം അഡപീഷണല് ആതപറകസഷന മുകഖന 4425-00-108-42 ശൈപീര്ഷകേ
തനില്  29  ലെകന്റിം  രൂപയുന്റിം  6425-00-108-19  ശൈപീര്ഷകേതനില്  502.43  രൂപയുന്റിം
അനുവദനിചനിരുന.

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 21

6408-02-195-65—പപമറനി  കകേഭാ  -  ഓപകററപീവ്സനിനുന്റിം  സഫഡകറഷനുകേളക്കുന്റിം
കവണ്ടനി  വഭായ എന്ന ശൈപീര്ഷകേതനില്  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളക്കറ
സന്റിംഭരണശൈഭാലെകേള  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  പഭാഥമനികേ  വനിപണന  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  ഓഹരനി
മൂലെധന  അടെനിതറ  ശൈകനിസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം,  ദുര്ബ്ബലെ  വനിപണന  സന്റിംഘങ്ങസള
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം എൻ.സനി.ഡനി.സനി.യുസടെ  പുതനിയ പദതനികേളഭായ കകേഭാളഡറ സചയനിന,
യുവസഹകേഭാര്  തുടെങ്ങനിയ  പദതനികേള  നടെപനിലെഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  ധനസഹഭായന്റിം
ആവശൈക്ഷ്യമുള്ളതനിനഭാല്  1.92  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

ധനലെഭക്ഷ്യതക്കുറവമൂലെന്റിം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില. 

1  മുതല്  21  വസര  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള  നടെപടെനി  കസററസമന്റുകേളുന്റിം
കേഭാലെതഭാമസപതനികേയുന്റിം  സഹകേരണ വകുപനിസന  29-12-2020-സലെ  എ 1/301/2019/സഹ.
നമ്പര് പകേഭാരന്റിം ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയതനിസന തുടെര്ന്നറ  കേഭാലെതഭാമസപതനികേ ചട്ടേന്റിം  236(5)  പകേഭാരന്റിം
22-1-2021-നറ  സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം നടെപടെനി  കസററസമന്റുന്റിം കേഭാലെതഭാമസ പതനികേയുന്റിം
25-2-2021-സലെ സമനിതനികയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.



22

ശൈനിപഭാര്ശൈ നമ്പര് 24

ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി XI-സന

2019-20  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന  സന്റിംബനനിച

നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  24-ാം ഖണനികേയനിസലെ ശൈനിപഭാര്ശൈയനികന്മേല് ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി

കസററസമനറ 26-12-2019-സലെ കയഭാഗതനില് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം ഭകക്ഷ്യ ധഭാനക്ഷ്യങ്ങളുസടെ

വനിലെയനിനതനില് കവയ്സമനറ ചഭാര്ജറ ഉളസപസടെയുള്ള തുകേ ഒടുക്കുന്നതനിനുന്റിം, കദശൈപീയ ഭകക്ഷ്യ

ഭദ്രതഭാ  നനിയമന്റിം  അനുസരനിചറ  കറഷന  കേടെകേളനികലെയറ  ഭകക്ഷ്യ  ധഭാനക്ഷ്യങ്ങള  വഭാതനില്പടെനി

വനിതരണന്റിം നടെത്തുതനിനുന്റിം അധനികേ തുകേ ആവശൈക്ഷ്യമുള്ളതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അടെനിയന്തരമഭായനി

അനുവദനിക്കണസമന്നറ ശൈകമഭായനി ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്യുന്നതനിനറ സമനിതനി തപീരുമഭാനനിച്ചു.

സസ്വപീകേരനിച നടെപടെനി

2019-20  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന  സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ഖണനികേ  24-ല് ഭകക്ഷ്യധഭാനക്ഷ്യങ്ങളുസടെ വനിലെയനിനതനില് സവയ്സമനറ ചഭാര്ജറ

ഒടുക്കുന്നതനിനുന്റിം  എന.എഫറ.എസറ.എ.  വഭാതനില്പടെനി  വനിതരണതനിനുള്ള  ഗതഭാഗത

സചലെവനിനതനിലുന്റിം 84.02 കകേഭാടെനി രൂപ വകേയനിരുതണസമന്നഭാണറ വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനി

ശൈനിപഭാര്ശൈ സചയ്തനിരുന്നതറ.

വനിഷയനനിര്ണയ  സമനിതനിയുസടെ  ശൈനിപഭാര്ശൈഭാനുസരണന്റിം,  2019-20  സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷതനിസലെ ഒന്നറ, രണ്ടറ അന്തനിമഘട്ടേ ഉപധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളനില് യഥഭാക്രമന്റിം 153.73 കകേഭാടെനി

രൂപയുന്റിം,  139.27  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം,  124.51  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  '2408-01-101-94—കറഷന

സബ്സനിഡനി -03—കറഷന  അരനിയുസടെയുന്റിം  കഗഭാതമ്പനിസനയുന്റിം  ഗതഭാഗത  പകേകേഭാരക്ഷ്യ

സചലെവകേള -33—സബ്സനിഡനി'  എന്ന ശൈപീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തുന്നതനിനറ

അകപകനിചനിരുനസവങ്കനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിക്കുകേയുണ്ടഭായനില. 2019-20 സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം

മുന  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  (2018-19)  ഗതഭാഗത  പകേകേഭാരക്ഷ്യ  സചലെവകേളുസടെ

കുടെനിശനികേ  തുകേയഭായ  83.51  കകേഭാടെനി  രൂപ  മഭാതമഭാണറ  സപപ്ലൈകകേഭായറ  ബനസപട്ടേ

2408-01-101-94-03-33 ശൈപീര്ഷകേതനില് നനിനന്റിം വനിതരണന്റിം സചയ്യുകേയുണ്ടഭായതറ.

[ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  (ഡനി)  വകുപനിസന  15-10-2020-സലെ  4087867/ഡനി2/

2019/ഭ.സപഭാ.വനി.വ. നമ്പര് കേതറ]

പസ്തുത  നടെപടെനി  കസററസമനറ  20-1-2021-സലെ  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
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അദക്ഷ്യഭായന്റിം   VII  

സമനിതനിയുസടെ പകതക്ഷ്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിവരന്റിം

സപപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുസടെ  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന

കേരടെറ  20-1-2021-സലെ  കയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  21-1-2021-നറ

റനികപഭാര്ട്ടേറ  സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

വനി. എന. വഭാസവന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2021, ജൂപലെ 2. സബ്ജകറ കേമനിറനി  XI.
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അനുബനന്റിം

22 -7 -2020-സലെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച  സബ് ജകറ കേമനിറനി  XI,
2020  ജൂപലെ 22  ബുധനഭാഴ്ച ഉചയ്ക്കുകശൈഷന്റിം  2.30-നറ  നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസലെ  '5-ബനി'
സകമളനഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാന, ബഹ. സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം കദവസസ്വവന്റിം
വകുപ്പുമനനി ശപീ.  കേടെകേന്റിംപള്ളനി സകരന്ദ്രസന  അദക്ഷ്യകതയനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന.  കയഭാഗതനില്
സമനിതനിയുസടെ എകറ-ഒഫപീകഷക്ഷ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം വകുപ്പുമനനി
ശപീ.  പനി.  തനികലെഭാതമനുന്റിം ഹഭാജരഭായനി.  കൂടെഭാസത തഭാസഴപറയുന്ന അന്റിംഗങ്ങള ഗൂഗനിള മപീററ
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം മുകഖന ഓണസസലെനഭായനി കയഭാഗതനില് പസങ്കടുത്തു:

1. ശപീ. അനൂപറ കജക്കബറ, എന്റിം.എല്.എ.

2. ശപീ. പനി. സനി. കജഭാര്ജറ, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

1.  ശപീ. മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി ജനി., അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീ. വനി. ജനി. റനിജ ജ, സഡപറ്റ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3.  ശപീമതനി രഭാകജശൈസ്വരനി ആര്., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥര്  :

1. ശപീമതനി മനിനനി ആനണനി, സസക്രട്ടേറനി, സഹകേരണ വകുപറ

2.  ശപീ. പനി. കവണുകഗഭാപഭാല്, സസക്രട്ടേറനി, ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരക്ഷ്യവന്റിം
വകുപറ

3. ശപീമതനി ഹരനിത വനി. കുമഭാര്, ഡയറകര്, കേമപീഷണകറററ ഓഫറ സനിവനില് സപപ്ലൈസറ

4. ശപീ. ആര്. സകരഷറ ബഭാബു, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ

5.  ശപീമതനി  റസനിയ  സകേ,  കേണകടഭാളര്  ഓഫറ  കറഷനനിന്റിംഗറ,  കേമപീഷണകറററ  ഓഫറ
സനിവനില് സപപ്ലൈസറ.

സമനിതനി  2019-2020  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശൈഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേല് വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി  കസററസമന്റുകേള  820/2019,  143/2020  എന്നപീ
നമ്പര്  എസറ.ആര്.ഒ.കേളുസടെ  സഭാധൂകേരണന്റിം,  2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
വഭാര്ഷനികേ പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ,  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത ആകന

934/2021.
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കടെക്കണ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ,  2020  മഭാര്ചറ  31  വസരയുളള  പപീരനികയഭാഡനിക്കല്
റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  എന്നനിവ  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  ചുവസടെ  പറയുന്ന
തപീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ:

I. 2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന
സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  തഭാസഴപറയുന്ന  ഖണനികേകേളനിസലെ
ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസററസമന്റുകേള:

(ഫയല് നമ്പര് 3357/സബറ.സനി.ജനി1/19/നനി.സസ.)

2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന
സന്റിംബനനിച 4-ാാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരക്ഷ്യ വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ 22,
23, 26, 30  എന്നപീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസററസമനറ,
ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ   27,  28,  29,  31  എന്നപീ
ഖണനികേകേളനിസലെ ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസററസമന്റുകേള എന്നനിവ സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

II. പഭാഥമനികേ  ടൂറനിസന്റിം  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളുസടെ  പവര്തന  പരനിധനി
സന്റിംബനനിച കകേരള സഹകേരണ സന്റിംഘന്റിം കഭദഗതനി ചട്ടേന്റിം  -  എസറ.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 820/2019.

(ഫയല് നമ്പര്7163/സബറ.സനി.ജനി1/19/നനി.സസ.)

പസ്തുത  കഭദഗതനി  വനിജഭാപനതനില്  രണ്ടറ  കഭദഗതനികേളഭാണറ
വരുതനിയനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം  ആദക്ഷ്യകതതറ  Subrule  (1)-ല്  'the  committee  for
representing different categories of societies within the circle shall  elect
seven members  from such category of  societies'   എന്നതനിനു പകേരന്റിം  'the
committee for representing different classes of societies within the circle
shall  elect  seven  members  from  such  class  of  societies'  എന്നതുന്റിം
രണ്ടഭാമകതതറ  Clause (ii) of sub rule (3)  ല്  "Primary Agricultural Credit
Societies”  എന്നതനിനുപകേരന്റിം  "other than Primary Agricultural  Credit  Societies”
എന്നതുമഭാസണനന്റിം ബഭാക്കനി  കേഭാരക്ഷ്യങ്ങള മഭാറമനിലഭാസത റൂളനില് നനിലെനനില്ക്കുസമനന്റിം
സഹകേരണ  വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ  അറനിയനിച്ചു.  Primary  Agricultural
Credit  Societies  വനിഭഭാഗതനിനറ  പുറത്തുള്ള  സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ  ജപീവനക്കഭാര്ക്കറ
സര്ക്കനിള സഹകേരണ യൂണനിയനുകേളനില് പഭാതനിനനിധക്ഷ്യമുണ്ടഭാകേനിസലന്നതനിനഭാല് മററ
സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ  ജപീവനക്കഭാര്ക്കറ  സര്ക്കനിള  സഹകേരണ  യൂണനിയനുകേളനില്
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പഭാതനിനനിധക്ഷ്യന്റിം  ഉണ്ടഭാകേണസമന്നറ  ആവശൈക്ഷ്യസപട്ടേറ  പസ്തുത  സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ
ബനസപട്ടേവര് സമര്പനിച അകപകയുസടെ അടെനിസ്ഥഭാനതനില് രജനിസ്ട്രേഭാര് വഴനി വന്ന
ശൈനിപഭാര്ശൈയഭാണറ  ഇസൗ കഭദഗതനിസയനന്റിം വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി  വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.  തുടെര്ന്നറ
പസ്തുത എസറ.ആര്.ഒ. വനിജഭാപനന്റിം സമനിതനി സഭാധൂകേരനിചറ അന്റിംഗപീകേരനിച്ചു.

III. ആശനിത  നനിയമനന്റിം-സഹകേരണ  നനിയമന്റിം  കഭദഗതനി  വരുതനിയ
എസറ.ആര്.ഒ. വനിജഭാപനന്റിം-എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 143/2020.

(ഫയല് നമ്പര് 2073/സബറ.സനി.ജനി1/20/നനി.സസ.)

പസ്തുത എസറ.ആര്.ഒ. സഹകേരണ ചട്ടേന്റിം 1969-സലെ ചട്ടേന്റിം 188A-യുസടെ  Sub-clause (e)-യനില്
കഭദഗതനി വരുതനിയതഭാസണനന്റിം ഉയര്ന്ന പഭായപരനിധനി ബഭാധകേമലഭാത ആശനിത നനിയമനന്റിം
ലെഭനിക്കഭാന  അര്ഹതയുള്ളവരുസടെ  പട്ടേനികേയനില്  വനിധവ/വനിഭഭാരക്ഷ്യന  എന്നനിവര്സക്കഭാപന്റിം
മഭാതഭാവറ/പനിതഭാവറ  എന്നനിവസരക്കൂടെനി ഉളസപടുത്തുന്ന കഭദഗതനി നനിര്ദ്ദശൈമഭാണനിസതനന്റിം വകുപറ
സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച്ചു. തുടെര്ന്നറ സമനിതനി പസ്തുത എസറ.ആര്.ഒ. സഭാധൂകേരനിചറ അന്റിംഗപീകേരനിച്ചു.

കകേരള ബഭാങ്കുമഭായനി ബനസപട്ടേറ  നനിലെവനിസലെ സ്ഥനിതനി എന്തഭാസണന്നറ സമനിതനി
ആരഭാഞതനിനറ  2019  നവന്റിംബര്  29-നറ  കകേരള  ബഭാങ്കറ  രൂപപീകേരണതനിനുള്ള
അന്തനിമ  അനുമതനി  റനിസര്വറ  ബഭാങ്കനില്  നനിനന്റിം  ലെഭനിച്ചുസവനന്റിം  അതനുസരനിചറ
പഭാഥമനികേ  സന്നദത  അറനിയനിചറ  സറസലെറ്റ്യൂഷന  പഭാസഭാക്കനി  നല്കേനിയ  13  ജനിലഭാ
ബഭാങ്കുകേള  (മലെപ്പുറന്റിം  ഒഴനിസകേ)  സന്റിംസ്ഥഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കനില് ലെയനിക്കുകേയുന്റിം
സന്റിംസ്ഥഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കനിസന സസലെസനസന്റിം മററ  അസനിതസ്വവന്റിം അതുകപഭാസലെ
തുടെരുകേയുന്റിം  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  ഇതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാറുകേയുന്റിം  സചയ്യുന്ന  നടെപടെനി
പൂര്തനിയഭാക്കുകേയുന്റിം  രജനിസ്ട്രേഭാറുസടെ  ലെയന  പഖക്ഷ്യഭാപനന്റിം  ഉണ്ടഭാവകേയുന്റിം
സചയ്തനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  അതനിനുകശൈഷന്റിം  റനിസര്വറ  ബഭാങ്കറ  അനുശൈഭാസനിച  രപീതനിയനില്
കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരക്ഷ്യ മനഭാലെയതനിസന 'Fit and Proper'  സസക്രറപീരനിയ അനുസരനിചറ സനി.ഇ.ഒ.സയ
നനിയമനിക്കുകേയുന്റിം സസബകലെഭാ അനുസരനിചറ സന്റിംസ്ഥഭാന സഹകേരണ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി,
ഫനിനഭാനസറ  പതനിനനിധനി,  കകേരള  ബഭാങ്കറ  സനി.ഇ.ഒ.  എന്നനിവര്  ഉളസപടുന്ന
തഭാല്ക്കഭാലെനികേ  ഭരണ  സമനിതനി  നനിലെവനില്  വരനികേയുന്റിം  സചയസവനന്റിം  തുടെര്ന്നറ
സന്റിംസ്ഥഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കനിസനയുന്റിം ജനിലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുസടെയുന്റിം സന്റിംയുക ജനറല്
കബഭാഡനി നടെത്തുകേയുന്റിം അതനില്  13  ജനിലകേളനില് നനിനള്ള പഭാഥമനികേ സഹകേരണ
സന്റിംഘങ്ങള  അവരുസടെ  സസബകലെഭാ  അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  സചയസവനന്റിം  അതനിസന
അടെനിസ്ഥഭാനതനില് പവര്തനങ്ങള നടെതനിസക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം അടുത
ഘട്ടേതനില് അതനിസന സതരസഞടുപഭാണറ നടെകക്കണ്ടസതനന്റിം  അതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള
അജണ്ടയുന്റിം മറ്റു  കേഭാരക്ഷ്യങ്ങളുന്റിം തയഭാറഭാക്കുകേയഭാസണനന്റിം അടുത ഇനറനിന്റിം കബഭാര്ഡറ
മപീറനിന്റിംഗനില് സതരസഞടുപനിനുകവണ്ടനിയുള്ള നനിര്കദ്ദശൈന്റിം രജനിസ്ട്രേഭാര്ക്കറ സകേഭാടുക്കുസമനന്റിം
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തതസ്വതനില്  സതരസഞടുപറ  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  സന്നദത  അറനിയനിച്ചുസകേഭാണ്ടറ
രജനിസ്ട്രേഭാര്ക്കറ  കേതറ  നല്കേനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം അടുത കയഭാഗതനിസന തപീരുമഭാനങ്ങള
വരുന്ന  മുറയറ  രജനിസ്ട്രേഭാര്ക്കുന്റിം  സന്റിംസ്ഥഭാന  സഹകേരണ  ഇലെകന  കേമപീഷനുന്റിം
വനിശൈദമഭായ അജണ്ട നല്കുസമനന്റിം വകുപറ സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.

കകേഭാവനിഡറ   കേഭാലെതറ  നമ്മുസടെ  സന്റിംസ്ഥഭാനതറ  കകേരള  ബഭാങ്കറ  നല്കേനിയ
കസവനങ്ങള വളസര വലുതഭാസണനന്റിം 1500 കകേഭാടെനി രൂപ നബഭാര്ഡനിസന കേഭാര്ഷനികേ
പുനര്വഭായ  കകേവലെന്റിം  രണ്ടുമഭാസക്കഭാലെതനിനനിടെയറ  കകേരളതനിസലെ  കേര്ഷകേര്ക്കറ
വനിതരണന്റിം  സചയഭാന  സഭാധനിച്ചുസവനന്റിം  അതനില്  കൃതനിമന്റിം  കേഭാണനിച
സന്റിംഘങ്ങസളസയലഭാന്റിം  കേര്ശൈനമഭായ  ശൈനികയറ  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം
മൂവഭായനിരകതഭാളന്റിം  കകേഭാടെനി  രൂപയുസടെ  വഭായ  കകേരള  ബഭാങ്കനിലൂസടെ  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  മലെപ്പുറന്റിം  ജനിലഭാ  ബഭാങ്കുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  കകേസറ  കകേഭാടെതനിയനില്
നനിലെനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് കകേഭാടെതനിയുസടെ തപീരുമഭാനതനിനനുസരനിചറ പവര്തനങ്ങള മുകന്നഭാട്ടേറ
കകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  സഭാധനിക്കുസമനന്റിം  മലെപ്പുറന്റിം  ജനിലഭാ  ബഭാങ്കറ  കകേരള  ബഭാങ്കനില്
ലെയനിചനിസലങ്കനില്കപഭാലുന്റിം പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സന്റിംഘങ്ങളക്കറ  എലഭാവനിധ
പനിന്തുണയുന്റിം  സഹകേരണവന്റിം  കകേരള  ബഭാങ്കറ  നല്കേനിസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം
ബഹ. സചയര്മഭാന പറഞ.

സനിവനില്സസസപ്ലൈസറ  വകുപറ  നടെപനിലെഭാക്കുന്ന കറഷന വനിതരണ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
വളസര  നല  രപീതനിയനിലെഭാണറ  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നസതങ്കനിലുന്റിം  കറഷന  വഭാങ്ങുന്നയഭാള
കറഷന  കേടെകേളനിസലെ  ഇ-കപഭാസറ  സമഷപീനനില്  വനിരലെടെയഭാളന്റിം  പതനിക്കണസമന്ന
പശ്നമുസണ്ടന്നറ  സമനിതനി  അഭനിപഭായസപട്ടേകപഭാള  ഇ-കപഭാസറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
ഒഴനിവഭാക്കനിയഭാല്  മഭാനസ്വലെഭായനി  മഭാതകമ  കറഷന  വനിതരണന്റിം  നടെതഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂസവനന്റിം  അങ്ങസന  വരുകമ്പഭാള  പലെതരതനിലുള്ള  കൃതനിമങ്ങള
നടെക്കഭാന  സഭാധക്ഷ്യതയുസണ്ടനന്റിം  അതുസകേഭാണ്ടഭാണറ  കകേഭാവനിഡറ  കേഭാലെഘട്ടേതനിലുന്റിം
ഇ-കപഭാസറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  കവണസമന്നറ  നനിര്ബനനിക്കുന്നസതനന്റിം  ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവന്റിം
സനിവനില്  സസസപ്ലൈസന്റിം  വകുപ്പുമനനി  വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.  ബകയഭാ  സമടനികേറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
പഭാവര്തനികേമഭാക്കുകേസയന്നതഭാണറ ഏറവന്റിം പഭാകയഭാഗനികേമഭായ മഭാര്ഗ്ഗസമനന്റിം കറഷന
കേടെകേളനിസലെ  പവര്തനന്റിം  വനിലെയനിരുതഭാനുന്റിം  ക്രമകക്കടുകേള  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുന്റിം
സന്റിംസ്ഥഭാനതലെതനിലുള്ള ജനകേപീയ കേമനിറനികേള ഓകരഭാ കറഷനകേടെ കകേന്ദ്രപീകേരനിച്ചുന്റിം
രൂപവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  നടെനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം
ഭകക്ഷ്യധഭാനക്ഷ്യന്റിം വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിസലെ കൃതനിമന്റിം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കവയനിന്റിംഗറ
ബഭാലെനസനിസന  ഇ-കപഭാസറ  സമഷപീനുമഭായനി  ബനനിപനിക്കഭാനുള്ള  നടെപടെനികേള
പൂര്തനിയഭായനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  കകുഭാവനിഡറ  പശ്ചഭാതലെമഭായതനിനഭാലെഭാണറ  അതറ
നടെപനിലെഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാസത  വന്നസതനന്റിം  ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്സസസപ്ലൈസന്റിം
വകുപ്പുമനനി അറനിയനിച്ചു.
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ലെപീഗല്  സമകടഭാളജനി  വകുപനിസന  പരനികശൈഭാധന  കകേഭാവനിഡറ  കേഭാലെഘട്ടേതനില്
കൃതക്ഷ്യമഭായനി  നടെന്നനിട്ടേനിസലന്നതു  സന്റിംബനനിച്ചുന്റിം  ഫറ്റ്യൂവല്  കസഷസന  പവര്തനന്റിം
സന്റിംബനനിച്ചുന്റിം  ധഭാരഭാളന്റിം  പരഭാതനികേള  ഉസണ്ടന്നറ  സമനിതനി  അഭനിപഭായസപട്ടേതനിനറ
ലെപീഗല് സമകടഭാളജനി  വകുപറ  നല  രപീതനിയനില് പരനികശൈഭാധന നടെത്തുകേയുന്റിം  ധഭാരഭാളന്റിം
കകേസകേസളടുക്കുകേയുന്റിം  സചയ്തനിട്ടുസണ്ടനമഭാണറ  മനസനിലെഭാക്കഭാന  സഭാധനിചസതനന്റിം
ഫറ്റ്യൂവല്  കസഷസന  പവര്തനങ്ങള  കൃതക്ഷ്യമഭായനി  പരനികശൈഭാധനിക്കഭാന  പകതക്ഷ്യകേ
ടെപീമനിസന നനികയഭാഗനിക്കണസമന്നറ  നനിര്കദ്ദശൈന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവന്റിം
സനിവനില്സസസപ്ലൈസന്റിം  വകുപ്പുമനനി  പറഞ.  കകേഭാവനിഡറ  കേഭാലെഘട്ടേതനില്  കറഷന
വനിതരണതനിലുന്റിം  വനിലെ  വര്ദനയനിലുന്റിം  ധഭാരഭാളന്റിം  അകനഭാമലെനികേളുസണ്ടന്നറ
കേസണ്ടതനിയതനിസനത്തുടെര്ന്നറ  ലെപീഗല് സമകടഭാളജനി വകുപനിസന കൂടുതല് പവര്തന
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ഏപനില് മഭാസതനില് വനിലെവര്ദനയുന്റിം കറഷന കേടെകേള
വഴനി  വനിതരണന്റിം  സചയ്ത  ഭകക്ഷ്യധഭാനക്ഷ്യങ്ങളുസടെ  അളവനില്  കുറവന്റിം  ഉണ്ടഭായതഭായനി
കേസണ്ടതനിയതനിസന  തുടെര്ന്നറ  സനിവനില്  സസസപ്ലൈസറ  വകുപറ  35974  സസ്വഭാഡറ
ഇനസസകനുകേള  നടെത്തുകേയുന്റിം  4124  കകേസകേള  ബുക്കറ  സചയ്യുകേയുന്റിം  ലെപീഗല്
സമകടഭാളജനി  വകുപറ  21939  ഇനസസകന  നടെതനി  3491  കകേസകേള  ബുക്കറ
സചയ്യുകേയുന്റിം  1.3  കകേഭാടെനി  രൂപ  കകേഭാമ്പസൗണ്ടനിന്റിംഗറ  ഫപീസഭായനി  ഇസൗടെഭാക്കുകേയുന്റിം
സചയ്തനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില്സസസപ്ലൈസന്റിം വകുപറ സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.

IV.  2018 -19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  സഹകേരണ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ
വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ  (കേഭാലെതഭാമസ പതനികേ സഹനിതന്റിം) സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമ്പര് 43/സബറ.സനി.ജനി1/19/നനി.സസ.)

V.  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന
സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള  ആകന
കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനി കൂടെഭാസത
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമ്പര് 3357 സബറ.സനി.ജനി1/19/നനി.സസ.)

VI.  2019  ഏപനില്  1  മുതല്  2020  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലെയളവനിസലെ
പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദഗതനി
കൂടെഭാസത അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമ്പര് 2350 സബറ.സനി.ജനി1/20/നനി.സസ.)

സമനിതനി കയഭാഗന്റിം ഉചയ്ക്കുകശൈഷന്റിം 3.00 മണനിയറ പനിരനിഞ.
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21-10-2020-സലെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സസസപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി  XI,
2020 ഒകകഭാബര് 21 ബുധനഭാഴ്ച ഉചയറ 12.00 മണനിയറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസലെ സഎ.ടെനി.
വപീഡനികയഭാ കകേഭാണഫറനസറ ഹഭാളനില് ഗൂഗനിള മപീററ എന്ന ഓണസസലെന സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസടെ
ബഹ.  സമനിതനി സചയര്മഭാന സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം കദവസസ്വവന്റിം വകുപ്പുമനനി
ശപീ.  കേടെകേന്റിംപള്ളനി സകരന്ദ്രസന അദക്ഷ്യകതയനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന.  പസ്തുത കയഭാഗതനില്
സമനിതനിയുസടെ  എകറ-ഒഫപീകഷക്ഷ്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്സസസപ്ലൈസന്റിം  വകുപ്പുമനനി
ശപീ.  പനി.  തനികലെഭാതമനുന്റിം  തഭാസഴപറയുന്ന  അന്റിംഗങ്ങളുന്റിം  ഗൂഗനിളമപീററ  സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസടെ
പസങ്കടുത്തു:

1. ശപീഅബ്ദുല് ഹമപീദറ. പനി., എന്റിം.എല്.എ.

2. ശപീ. എല്കദഭാസറ പനി. കുന്നപനിള്ളനില്, എന്റിം.എല്.എ.

3. ശപീ. പനി. സനി. കജഭാര്ജറ, എന്റിം.എല്.എ.

4. ശപീ. മുരളനി സപരുസനലനി, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

1. ശപീ. മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി ജനി., അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീ. വനി.ജനി. റനിജ ജ, സഡപറ്റ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശപീമതനി രഭാകജശൈസ്വരനി ആര്., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഓണസസലെനനിലൂസടെ ഹഭാജരഭായ ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥര്  :

1. ശപീ. പനി. കവണുകഗഭാപഭാല്, സസക്രട്ടേറനി, ഭകക്ഷ്യ സപഭാതുവനിതരണ വകുപറ

2. ശപീ.  രഭാഹല് ആര്., കേമഭാനറ ഇന ചഭാര്ജറ, സഹഡറ ഓഫപീസറ, സസസപ്ലൈകകേഭാ

3. ശപീ. എന്റിം. സതപീഷറ, അഡപീഷണല് ജനറല് മഭാകനജര്(മഭാര്ക്കറനിന്റിംഗറ),

    സസസപ്ലൈകകേഭാ

4. ശപീ.  റനിയഭാസറ പനി. എ., മഭാകനജര് (സമഡനിസനിന), സസസപ്ലൈകകേഭാ

5. ശപീ. സജയ്സണ കജക്കബറ, മഭാകനജര്(ബഭാനഡറ സപഭാഡകന), സസസപ്ലൈകകേഭാ

6. ശപീ. എസറ. സതപീഷറ ബഭാബു, മഭാകനജര്(ഫഭാര്മസനി), സസസപ്ലൈകകേഭാ.
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സമനിതനി,  സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുസടെ  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിചറ

നനിലെവനിലുള്ള  സ്ഥനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭകക്ഷ്യ  സപഭാതുവനിതരണ  വകുപനിസലെ

ബനസപട്ടേ  ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനന്റിം  സതളനിസവടുപറ  നടെത്തുകേയുന്റിം  2018-19  സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷസത ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ

പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

I. സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുസടെ  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിചറ

ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ വകുപനിസലെ ബനസപട്ടേ ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിനള്ള സതളനിസവടുപറ

(ഫയല് നമ്പര് 2521/സബറ.സനി.ജനി1/2017/നനി.സസ.)

സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുസടെ  നനിലെവനിലുള്ള  സ്ഥനിതനി  കൂടെനി

ഉളസപടുതനിസക്കഭാണ്ടറ  സമഗ്രമഭാസയഭാരു  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കണസമന്ന  സമനിതനി

നനിര്കദ്ദശൈതനിസന  അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  തയഭാറഭാക്കനിയ  കചഭാദക്ഷ്യഭാവലെനിയനില്  കനരസത  ലെഭനിച

മറുപടെനിയനില്നനിനന്റിം  മഭാറമുള്ളതുന്റിം  അലഭാതതുമഭായ  വനിവരങ്ങള  ഉളസപടുതനി

ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  വകുപറ  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയ  മറുപടെനിയനികന്മേലുള്ള  ചര്ചയുന്റിം  സമനിതനിയുസടെ

അഭനിപഭായങ്ങളുന്റിം കരഖസപടുത്തുന്നതനിനഭാണറ കയഭാഗന്റിം കചരുന്നസതന്നറ സമനിതനി വനിഭഭാഗതനിസന

അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി ആമുഖമഭായനി പറഞ.

കചഭാദക്ഷ്യഭാവലെനിയനിസലെ കചഭാദക്ഷ്യന്റിം നമ്പര് 2-ല് സന്റിംസ്ഥഭാനതറ 95 സസസപ്ലൈകകേഭാ സമഡനിക്കല്

കസഭാറുകേളഭാണറ നനിലെവനില് ഉള്ളസതനന്റിം ലെഭാഭതനിലെലഭാത സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേള പൂട്ടേഭാനുള്ള

നനിര്കദ്ദശൈമുണ്ടഭായനിരുന്നതനിനഭാല്  അതനിരമ്പുഴ,  ഈരഭാറ്റുകപട്ടേ,  തനിരുവമ്പഭാടെനി,  കതഭാപ്പുന്റിംപടെനി,

സകേഭാകങ്ങഭാര്പനിള്ളനി,  സസവറനിലെ,  നടെക്കഭാവറ,  എടെക്കര  എന്നപീ  സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്

കസഭാറുകേള  2018  സസപ്റന്റിംബര്/ഒകേ റകടെഭാബര്  മഭാസങ്ങളനിലുന്റിം  ചുള്ളനിക്കല്,  സതഭാടുപുഴ,

മൂവഭാറ്റുപുഴ,  എന്നനിവ  യഥഭാക്രമന്റിം  2019  ജനുവരനി,  സഫബ്രുവരനി,  നവന്റിംബര്  മഭാസങ്ങളനിലുന്റിം

പവര്തനന്റിം  അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം കമല്പറഞ  കേഭാലെയളവനില്  പസ്തുത  സമഡനിക്കല്

കസഭാറുകേളുസടെ  ആറുമഭാസസത  ശൈരഭാശൈരനി  വനില്പന  ഒരു  ലെകതനിലുന്റിം  തഭാസഴയഭായതനിനഭാല്

നടെതനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന ബുദനിമുട്ടുണ്ടഭായതനിനഭാലെഭാണറ  അടെച്ചു പൂട്ടേഭാനുള്ള തപീരുമഭാനസമടുതസതനന്റിം

ഭകക്ഷ്യ സപഭാതുവനിതരണ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.

സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  അടെച്ചുപൂട്ടേനിയ  സ്ഥലെങ്ങളനിലുന്റിം  ഇലഭാത  സ്ഥലെങ്ങളനിലുന്റിം

സസസപ്ലൈകകേഭായുസടെ ഫഭാസസഞസനി സകേഭാടുതറ പവര്തനന്റിം നടെതനിയഭാല് ധഭാരഭാളന്റിം ആളക്കഭാര്

അകതസറടുതറ  നടെതഭാന  തയഭാറഭാകുസമനന്റിം  ഏസറടുക്കുന്നവര്ക്കറ  ലെഭാഭവനിഹനിതന്റിം  മഭാതന്റിം
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സകേഭാടുതഭാല്  മതനിയഭാകുസമനന്റിം  സസസപ്ലൈകകേഭാ  കനരനിട്ടേറ  നടെത്തുന്നതുസകേഭാണ്ടഭാണറ  പലെ

സ്ഥലെങ്ങളനിലുന്റിം  ഇതുകപഭാലുള്ള  ബുദനിമുട്ടുണ്ടഭാകുന്നസതനമുള്ള അഭനിപഭായമുയര്ന്നകപഭാള  ഒരു

സപഭാതുകമഖലെഭാ  സ്ഥഭാപനമഭായ  സസസപ്ലൈകകേഭായറ  ഫഭാസസഞസനി  സകേഭാടുക്കഭാന

കേഴനിയുകമഭാസയന്നതറ നനിയമപരമഭായ വനിഷയമഭായതുസകേഭാണ്ടറ അതനിസലെഭാരു തപീരുമഭാനസമടുക്കുന്ന

കേഭാരക്ഷ്യതനില്  കൂടുതല്  ചര്ച  ആവശൈക്ഷ്യമഭാസണനന്റിം  കനരസത  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  കൂടെനിയ

സന്ദര്ഭതനില്  ഉണ്ടഭായനിരുന്ന  106  സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  പരനികശൈഭാധന

നടെതനി ലെഭാഭകേരമലഭാത സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേള പൂട്ടേണസമന്ന സമനിതനി  നനിര്കദ്ദശൈതനിസന

അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  11  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  ലെഭാഭകേരമസലന്നറ  മനസനിലെഭാക്കനി  പസ്തുത

സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുസടെ  പവര്തനന്റിം സമചസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ആറുമഭാസസത  സമയന്റിം

അനുവദനിച്ചു  സകേഭാടുതനിട്ടുന്റിം  പവര്തനന്റിം  സമചസപടുതഭാതതനിനഭാലെഭാണറ അവ  അടെച്ചു  പൂട്ടേഭാന

സസസപ്ലൈകകേഭാ നനിര്ബനനിതമഭായസതനന്റിം  ബഹ. ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സസസപ്ലൈസന്റിം വകുപ്പുമനനി

അറനിയനിച്ചു.  ആളുകേളക്കറ  എളുപതനില് കപഭായനി  മരുനവഭാങ്ങഭാന കേഴനിയുന്ന വനിധതനിലുള്ള

സ്ഥലെതഭായനിരുന്നനില  അടെച്ചുപൂട്ടേനിയ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  സ്ഥനിതനി  സചയ്തനിരുന്നസതനന്റിം

സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജ ജകേകളഭാ തഭാലൂക്കറ ആശുപതനികേകളഭാ ജനിലഭാ ആശുപതനികേകളഭാ സ്ഥനിതനി

സചയ്യുന്ന പകദശൈന്റിം കപഭാലുള്ള നല സ്ഥലെന്റിം കേനിട്ടുകേയഭാസണങ്കനില് അവനിസടെ സമഡനിക്കല് കസഭാര്

തുടെങ്ങഭാസമന്നഭാണറ  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളസതനന്റിം  ഫഭാസസഞസനി  സകേഭാടുക്കുന്ന  കേഭാരക്ഷ്യസതക്കുറനിചറ

ആകലെഭാചനികക്കണ്ടതുസണ്ടനന്റിം വകുപ്പുമനനി കൂട്ടേനികചര്ത്തു.

കകേഭാവനിഡറ  19-വക്ഷ്യഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  സമഡനിക്കല്  കഷഭാപ്പുകേളനില്  വനതനിരക്കഭാ

സണനന്റിം  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  അടെച്ചു  പൂട്ടുന്നതറ  ജനങ്ങളക്കറ  ബുദനിമുട്ടുണ്ടഭാക്കുസമനന്റിം

സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  അടെച്ചുപൂട്ടേഭാന  തപീരുമഭാനനിക്കുന്നതറ  സസ്വകേഭാരക്ഷ്യകമഖലെസയ

സഹഭായനിക്കഭാനഭാകണഭാസയന്ന  കതഭാന്നലുണ്ടഭാക്കഭാന  സഭാധക്ഷ്യതയുസണ്ടനന്റിം അതനിനഭാല്  അവ

അടെച്ചുപൂട്ടേഭാസത  തുറന്നറ  പവര്തനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുന്റിം  നലസതനന്റിം  സമനിതനിയനില്

അഭനിപഭായമുണ്ടഭായനി.

സസസപ്ലൈകകേഭാ സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനിസലെ നനിലെവനിസലെ ജപീവനക്കഭാസര സന്റിംബനനിക്കുന്ന,

കചഭാദക്ഷ്യഭാവലെനിയനിസലെ കചഭാദക്ഷ്യന്റിം നമ്പര് 3-നറ സസസപ്ലൈകകേഭായുസടെ 95 സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനിലെഭായനി

സമഭാതന്റിം  224  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളഭാണുള്ളസതനന്റിം  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുസടെ  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള

കേണക്കുന്റിം  ഓകരഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുന്റിം  സമനിതനിയറ  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയ

മറുപടെനിയനില് വക്ഷ്യകമഭായനി പറഞനിട്ടുസണ്ടനന്റിം വകുപറ സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച്ചു.
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സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില് ജപീവനക്കഭാസര  നനിയമനിക്കുന്ന രപീതനി,  ഓകരഭാ

തസനികേയനിലുന്റിം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  കയഭാഗക്ഷ്യതഭാ  മഭാനദണങ്ങള  തുടെങ്ങനിയവസയക്കുറനിച്ചുള്ള

6- ാാമസത  കചഭാദക്ഷ്യതനിനുള്ള  മറുപടെനിയഭായനി  ഓകരഭാ  തസനികേയനിസലെയുന്റിം  കസവന  കവതന

വക്ഷ്യവസ്ഥകേസളക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിശൈദമഭായ  വനിവരന്റിം  സമനിതനിയറ  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുസണ്ടന്നറ  വകുപറ

സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി. 

സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനിസലെ  ഓഫപീസര്  ഇന-ചഭാര്ജ്ജുമഭാര്   കഷഭാപറ

മഭാകനജര്മഭാര്   എന്നഭാണറ  അറനിയസപടുന്നസതനന്റിം  അവസര  പനി.എസറ.സനി.വഴനിയഭാണറ

നനിയമനിക്കുന്നസതനന്റിം  പനി.എസറ.സനി.യനില്  54  കവക്കനസനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചയ്തനിട്ടുള്ളതനില്

പനി.എസറ.സനി.  അസസഡസ്വസറ  സചയ്ത  43  കപര്ക്കുന്റിം നനിയമനന്റിം   നല്കേനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം വകുപറ

സസക്രട്ടേറനി കൂട്ടേനികചര്ത്തു.

പനി.എസറ.സനി.  റഭാങ്കറ ലെനിസറ നനിലെവനിലുണ്ടഭായനിട്ടുന്റിം  54  കവക്കനസനി റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയ്തനിട്ടുന്റിം

എന്തുസകേഭാണ്ടഭാണറ എലഭാവര്ക്കുന്റിം അസസഡസ്വസറ അയയഭാതസതനന്റിം,  ബഭാക്കനി 11 കപസരക്കൂടെനി

നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധക്ഷ്യതയുകണ്ടഭാസയനന്റിം  പനി.എസറ.സനി.കയഭാടെറ  ആരഭായഭാന  വകുപ്പു

സസക്രട്ടേറനികയഭാടെറ  സമനിതനി നനിര്കദ്ദശൈനിച്ചു.

ജനിലഭാതലെതനില് മരുനകേള വഭാങ്ങുന്നതുസകേഭാണ്ടഭാണറ  ഈ സ്ഥഭാപനങ്ങള നന്നഭായനി

പവര്തനിക്കഭാതസതനന്റിം  കസററ  സലെവലെനില്  മരുന  വഭാങ്ങനി   വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനറ

തപീരുമഭാനസമടുതഭാല്  വലെനിയ ലെഭാഭന്റിം കേനിട്ടുന്നകതഭാസടെഭാപന്റിം മരുന്നറ വനിലെകുറചറ  സകേഭാടുക്കഭാനുന്റിം

ലെഭാഭകേരമഭായനി  സ്ഥഭാപനന്റിം  നടെതഭാനുന്റിം  കേഴനിയുസമനന്റിം  അഭനിപഭായമുണ്ടഭായനി.  മനനിയുസടെ

നനിര്കദ്ദശൈപകേഭാരന്റിം  സനിവനില്സസസപ്ലൈസറ  വകുപറ  സസക്രട്ടേറനിയുന്റിം  സമഡനിക്കല്  ഡയറകറുന്റിം

മറ്റുകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥരുമഭായനി  ചര്ച സചയ്തറ  ഏറവന്റിം  നല കേമ്പനനിയനില്നനിന്നറ  ഏറവന്റിം  നല മരുന്നറ

വഭാങ്ങഭാനുന്റിം  ജനങ്ങളക്കഭാവശൈക്ഷ്യമഭായ  മരുനകേകളസതഭാസക്കയഭാസണന്നറ  പരനികശൈഭാധനിക്കഭാനുന്റിം

തയഭാറഭായഭാല്  50-ഉന്റിം  60-ഉന്റിം  ശൈതമഭാനന്റിം  വനിലെകുറചറ  കേമ്പനനികേള  മരുനകേള  തരുസമനന്റിം

അങ്ങസന  സചയ്തഭാല്  ജനങ്ങളക്കറ  വനിലെകുറചറ  മരുനകേള  സകേഭാടുക്കഭാനുന്റിം  ലെഭാഭകേരമഭായനി

സ്ഥഭാപനങ്ങള നടെതനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുന്റിം കേഴനിയുസമന്നറ സമനിതനി വനിലെയനിരുതനി.

സസസപ്ലൈകകേഭാ സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുസടെ പവര്തനന്റിം സന്റിംബനനിചറ കേഴനിഞ സബ്ജകറ

കേമനിറനി  കയഭാഗതനില്  കേടുത  വനിമര്ശൈനങ്ങള  ഉയര്ന്നതനിസന  അടെനിസ്ഥഭാനതനില്

വസ്തുതകേള  മനസനിലെഭാക്കനി  ഇതുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  സഹഡറ  ഓഫപീസറ  തലെതനിലുന്റിം  കമഖലെ

തനിരനിച്ചുന്റിം  മപീറനിന്റിംഗുകേള  വനിളനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ്തതനിസന  ഫലെമഭായനി  മരുനകേള  സസനടല്

934/2021.
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പര്കചസറ സചയ്യുനസണ്ടനന്റിം കലെഭാക്കലെഭായനി കവണ്ടനിടെതറ കലെഭാക്കല് പര്കചസറ നടെതഭാനുള്ള

സസൗകേരക്ഷ്യന്റിം  ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം   സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  ഒരു  ഉപകഭഭാകഭാവറ

കഡഭാകറുസടെ  കുറനിപ്പുമഭായനി  വന്നഭാല്  കലെഭാക്കലെഭായനിസട്ടേഴുതുന്ന  മരുന്നറ  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കഭാനുള്ള

സഭാഹചരക്ഷ്യന്റിം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  സസ്വപീകേരനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  അങ്ങസന

സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുസടെ പവര്തനന്റിം നല രപീതനിയനില് സകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുസമനന്റിം

സമനിതനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.

സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  എതസയണന്റിം  ലെഭാഭതനില്

പവര്തനിക്കുനസവന്ന  കചഭാദക്ഷ്യഭാവലെനിയനിസലെ  8-ാാമസത  കചഭാദക്ഷ്യതനിനുള്ള  മറുപടെനിയഭായനി

സമഭാതന്റിം  95  സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  27  എണമഭാണറ  ലെഭാഭതനില്

പവര്തനിക്കുന്നസതനന്റിം അതനിസന വനിശൈദമഭായ കേണക്കറ സമനിതനിയറ ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം

വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി  അറനിയനിച്ചു.  നഷതനില്  പവര്തനിക്കുന്ന  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേസള

ലെഭാഭതനിലെഭാക്കഭാന  ഏസതങ്കനിലുന്റിം  വനിധതനിലുള്ള  പവര്തനങ്ങള  നടെത്തുനകണ്ടഭാസയന്നറ

സമനിതനി ആരഭാഞതനിനറ  മനിനനിമന്റിം  3.5  ലെകന്റിം രൂപസയങ്കനിലുന്റിം വനിറ്റുവരവണ്ടഭാകേണസമന്നഭാണറ

അടെനിസ്ഥഭാന  മഭാനദണസമനന്റിം  അടെച്ചുപൂട്ടേനിയ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനിസലെലഭാന്റിം  ഒരു  ലെകന്റിം

രൂപയറ തഭാസഴയഭാണറ വനിറ്റുവരസവനന്റിം ആററ മഭാസന്റിം സമയന്റിം സകേഭാടുതനിട്ടുന്റിം ഒരു ലെകതനില്

കൂടുതല് വനിറ്റുവരവറ  നടെതഭാന പസ്തുത സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കറ കേഴനിഞനിസലനന്റിം  ബനിസനിനസറ

സഭാധക്ഷ്യതയനിലഭാത  സ്ഥലെതറ  പലെ  സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുന്റിം

പവര്തനിക്കുന്നതഭാണറ  അതനിനറ  കേഭാരണസമനന്റിം  ആയതനിനഭാല്  പലെ  സ്ഥലെങ്ങളനിസലെയുന്റിം

സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  ശമനിക്കുനസണ്ടനന്റിം  വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി

മറുപടെനി  നല്കേനി.  ബനിസനിനസനില്  ഒരനിക്കലുന്റിം  പുകരഭാഗതനി  സസകേവരനിക്കഭാത  സമഡനിക്കല്

കസഭാറുകേളുസടെ  പവര്തനങ്ങളഭാണറ  അവസഭാനനിപനിചസതനന്റിം  ബനിസനിനസനിനറ

അനുകയഭാജക്ഷ്യമഭായ  സ്ഥലെങ്ങളനില്  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  ആരന്റിംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരക്ഷ്യന്റിം

ആകലെഭാചനികക്കണ്ടതഭാസണനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

സസസപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  കേഭാലെഭാവധനി  കേഴനിഞ  മരുനകേള

എന്തുസചയ്യുസമന്ന  കചഭാദക്ഷ്യഭാവലെനിയനിസലെ  9-ാം  നമ്പര്  കചഭാദക്ഷ്യതനികന്മേല്  കേഭാലെഭാവധനി

തപീരുന്നതനിനറ  ആററ  മഭാസന്റിം  മുമ്പറ  സഷല്ഫറ  സസലെഫറ  അനുസരനിചറ  പര്കചസറ  റനികട്ടേണഭായനി

കേമ്പനനിയറ തനിരനിസകേ നല്കുകേയഭാണറ സചയ്യുന്നസതന്നറ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.
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2016  കമയറ   മഭാസതനിനുകശൈഷന്റിം  പവര്തനഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  4  സമഡനിക്കല്

കസഭാറുകേളനില്  പഭാരനിപള്ളനി  ഒഴനിസകേ  മററ  മൂന്നറ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  പവര്തനന്റിം

ആരന്റിംഭനികചഭാ  എന്ന  10-ാാമസത  കചഭാദക്ഷ്യതനിനു  മറുപടെനിയഭായനി  പഭാരനിപള്ളനി  സമഡനിക്കല്

കസഭാറനിസന  പവര്തനന്റിം  2016  കമയറ  മഭാസതനില്   ആരന്റിംഭനിസചനന്റിം  മലെപ്പുറന്റിം  ജനിലയനില്

കകേഭാട്ടേയല്, വയനഭാടെറ ജനിലയനില് സല്തഭാനബകതരനി, എറണഭാകുളന്റിം ജനിലയനില് ചനിറഭാറ്റുകേര

എന്നനിവനിടെങ്ങളനില് സമഡനിക്കല് കസഭാറനിസന പവര്തനന്റിം ആരന്റിംഭനിക്കഭാന കേഴനിഞനിട്ടേനിസലനന്റിം

സല്തഭാനബകതരനിയനില്  സമഡനിക്കല്  കസഭാറനിനഭായനി  മുനനിസനിപഭാലെനിറനി  അനുവദനിച്ചു

നല്കേനിയ സകേട്ടേനിടെ മുറനിയുസടെ അറകുറപണനികേള പൂര്തനിയഭായനിട്ടേനിസലനന്റിം തനിരൂര് ഡനികപഭായുസടെ

കേപീഴനിലുള്ള  കകേഭാട്ടേയല്  സമഡനിക്കല്  കസഭാറനിസന  പവര്തനന്റിം  ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

അനുവദനിച  സകേട്ടേനിടെ  മുറനി  സമഡനിക്കല്  കസഭാറനിസന  പവര്തനന്റിം  തുടെങ്ങുന്നതനിനഭായനി

ലെഭക്ഷ്യമഭായനിട്ടേനിസലനന്റിം  ചനിറഭാറ്റുകേര  സമഡനിക്കല്  കസഭാര്  തുടെങ്ങുന്നതനിനറ  സകേട്ടേനിടെതനിസന

ഉടെമസ്ഥഭാവകേഭാശൈ സര്ട്ടേനിഫനിക്കററ ലെഭനിചനിട്ടേനിസലനന്റിം വകുപറ സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.

സപപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  ലെഭാഭകേരമഭാക്കഭാന  നടെപടെനികേള

സസ്വപീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാസയന്ന  12-ാാമസത  കചഭാദക്ഷ്യതനിനുള്ള  മറുപടെനിയഭായനി  നനിലെവനില്  സമഡനിക്കല്

കസഭാര്  പവര്തനിക്കുന്ന  സ്ഥലെതറ  വനില്പന  സഭാധക്ഷ്യത  കുറവഭാസണങ്കനില്  കൂടുതല്

അനുകയഭാജക്ഷ്യമഭായ സ്ഥലെന്റിം കേസണ്ടതനി അവനികടെയറ പസ്തുത സമഡനിക്കല് കസഭാര് മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള

നടെപടെനികേള  സസ്വപീകേരനിക്കുനസണ്ടനന്റിം  തകദ്ദശൈവഭാസനികേളക്കറ  ആവശൈക്ഷ്യഭാനുസരണന്റിം  മരുനകേളുസടെ

ലെഭക്ഷ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  റപീജനിയണല്  മഭാകനജരുസടെ  കനതൃതസ്വതനിലുള്ള  സസഷക്ഷ്യല്

ഇനസസകന  ടെപീമനിസന  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുന്റിം  അവര്  പരനികശൈഭാധന  നടെതനി  മരുനകേള

ആളുകേളക്കറ  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കുന്നതനിനു  കവണ്ടനിയുള്ള നടെപടെനികേള  സസ്വപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ്യുനസണ്ടന്നറ

വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി  അറനിയനിച്ചു.  കൂടെഭാസത  ബനി.  പനി.  എല്./മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനില്സപട്ടേ

കേഭാര്ഡുടെമകേളക്കറ  MRP  വനിലെയുസടെ  25%  ഡനിസ് ക്കസൗണ്ടറ  നല്കുന്നതുന്റിം  ഇനസലെനിന

ഉളസപസടെയുള്ള  പധഭാനസപട്ടേ  മരുനകേളക്കറ  ഡനിസ് ക്കസൗണ്ടറ  നല്കുന്നതുമഭായ  കബഭാര്ഡറ

പദര്ശൈനിപനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  കകേരള  സമഡനിക്കല്  സര്വ്വപീസസറ  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചറ

കുറഞവനിലെയറ  മരുനകേള  സന്റിംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങള  നടെത്തുനസണ്ടനന്റിം  വനിലെ

പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഹഡറ  ഓഫപീസറ  തലെതനില്  സസനടപലെസ്ഡറ  പര്കചസറ

സനിസന്റിം നടെപനിലെഭാക്കനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം വകുപ്പു സസക്രട്ടേറനി കൂട്ടേനികചര്ത്തു.
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സമഡനിക്കല്  കസഭാറനിസന  ചുറ്റുവട്ടേത്തുള്ള  കഡഭാകര്മഭാര്  എഴുതുന്ന  മരുനകേള  സപപ്ലൈകകേഭാ

സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില് ലെഭക്ഷ്യമസലങ്കനില് സതഭാട്ടേടുത്തുള്ള സസ്വകേഭാരക്ഷ്യ സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനികലെയറ

ജനങ്ങള  കപഭാകുന്നതറ  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭാസണനന്റിം  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  ഷനിഫറ

സചയ്യുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  നടെപടെനികേള  സസ്വപീകേരനിക്കുന്നതറ  നല  കേഭാരക്ഷ്യമഭാസണനന്റിം  സനിവനില്

സപപ്ലൈസറ  സപഭാതുകവ  എലഭാ  കമഖലെയനിലുന്റിം  ചുരുങ്ങനിയ  വനിലെയറ  സഭാധനങ്ങള

എതനിച്ചുസകേഭാടുക്കുന്നതു കപഭാസലെ മരുന്നനിസന കേഭാരക്ഷ്യതനിലുന്റിം അതറ വക്ഷ്യഭാപകേമഭാകക്കണ്ടതനിസനക്കുറനിചറ

ആകലെഭാചനിക്കണസമനന്റിം  മരുന്നറ  വനില്പനയനില്  വലെനിയ  ചൂഷണന്റിം  നടെനവരുന്നതനിനഭാല്,  ആ

കമഖലെയനില്  ഇടെസപടെഭാന  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  ഏജനസനി  എന്ന  നനിലെയനില്  സപപ്ലൈകകേഭാസയ

ലെഭാഭകേരമഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടറ  കപഭാകേഭാന  നടെപടെനി  സസ്വപീകേരനികക്കണ്ടതുസണ്ടനന്റിം  സമഡനിക്കല്  കസഭാര്

തുടെങ്ങുന്നതനിനറ  ആവശൈക്ഷ്യമഭായ  സ്ഥലെന്റിം  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കുന്നതനിനറ  എന്റിം.  എല്.  എ.മഭാരുസടെ

സഹഭായസഹകേരണന്റിം ഉണ്ടഭാകുസമനന്റിം  സപപ്ലൈകകേഭാ ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥര് അതനിനഭായനി ബനസപട്ടേഭാല്

മതനിയഭാകുസമനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

പഭാകദശൈനികേ  ആശുപതനികേളനില്  നനിര്കദ്ദശൈനിക്കുന്ന  മരുനകേസള  സന്റിംബനനിചറ

മനസനിലെഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  അവയുസടെ  ലെഭക്ഷ്യത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സസ്വപീകേരനിച  നടെപടെനികേള

സന്റിംബനനിച കചഭാദക്ഷ്യന്റിം  നമ്പര് 13-നുള്ള മറുപടെനിയഭായനി പഭാകദശൈനികേ ആശുപതനികേളനില് ഏസതലഭാന്റിം

മരുനകേളഭാണറ  കഡഭാകര്മഭാര്  നനിര്കദ്ദശൈനിക്കുന്നസതന്നറ  അറനിയുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ഡയറകന

നല്കേനിയനിരുനസവനന്റിം  ആശുപതനി കകേഭാമ്പസൗണ്ടനികലെഭാ പരനിസരകതഭാ സപപ്ലൈകകേഭാ സമഡനിക്കല്

കസഭാര് ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി സ്ഥലെന്റിം  ലെഭനിക്കുകമഭാസയന്നറ വകുപറ പരനികശൈഭാധനിക്കുനസണ്ടനന്റിം

വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി  അറനിയനിച്ചു.  പഭാകദശൈനികേമഭായനി  നനിര്കദ്ദശൈനിക്കുന്ന  മരുനകേളുസടെ  ലെഭക്ഷ്യത

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി മരുനകേള പഭാകദശൈനികേ വനിതരണക്കഭാരനില്നനിനന്റിം  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനി  വനിതരണന്റിം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന്റിം തഭാലൂക്കറ തലെതനില് കമഭാണനിററനിന്റിംഗറ നടെത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ജനില/തഭാലൂക്കറ

ഡനികപഭാകേകളഭാടെനുബനനിചറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  അനുവദനിചനിട്ടുസണ്ടന്നറ  വകുപനില്  നനിന്നറ  ലെഭനിച

മറുപടെനിയനില് സൂചനിപനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം പസ്തുത സന്റിംവനിധഭാനന്റിം എസന്തന്നറ  വനിശൈദപീകേരനിക്കഭാകമഭാ  എന്നറ

ആവശൈക്ഷ്യസപട്ടേതനിനറ  സപപ്ലൈകകേഭായുസടെ  പുതനിയ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  ആശുപതനി

കകേഭാമ്പസൗണ്ടനിനുള്ളനില്  തസന്ന  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധക്ഷ്യത  വകുപറ  പരനികശൈഭാധനിക്കുന

സണ്ടനന്റിം  അതനിനഭായനി  ആശുപതനി  കകേഭാമ്പസൗണ്ടനിനുള്ളനില്  സ്ഥലെന്റിം  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കണ

സമന്നതഭാണഭാവശൈക്ഷ്യസമനന്റിം  അതുവഴനി  കഡഭാകര്മഭാരുമഭായനി  കകേഭാണ്ടഭാകറ  ഉണ്ടഭാകുസമനന്റിം  വകുപ്പു

സസക്രട്ടേറനി മറുപടെനി നല്കേനി.
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സപപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനിസലെ  വനിലെനനിലെവഭാരന്റിം  ജനങ്ങളനികലെയ്സക്കതനി

ക്കുന്നതനിനറ  സസ്വപീകേരനിച  നടെപടെനികേസള  സന്റിംബനനിച  14-ാാമസത  കചഭാദക്ഷ്യതനികന്മേല്

ബനി.  പനി.  എല്./മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗതനില്സപട്ടേ കേഭാര്ഡുടെമകേളക്കറ  MRP  വനിലെയുസടെ  25%

ഡനിസ് ക്കസൗണ്ടറ  നല്കുകേയുന്റിം  ഇനസലെനിന  ഉളസപസടെയുള്ള  പധഭാനസപട്ടേ  മരുനകേളക്കറ

ഡനിസ് ക്കസൗണ്ടറ  നല്കുന്നതുമഭാസണന്ന  കബഭാര്ഡറ  പദര്ശൈനിപനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  കൂടെഭാസത

ജനങ്ങളുസടെ  അറനിവനികലെയഭായനി  പഭാകദശൈനികേ  തലെതനില്  കനഭാട്ടേപീസകേള  വനിതരണന്റിം

നടെതനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം വകുപ്പു സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.

സപപ്ലൈകകേഭാ സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുസടെ ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുസടെ സ്ഥനിരന്റിം നനിയമനതനിസന

ഇകപഭാഴസത  അവസ്ഥ  സന്റിംബനനിച  18-ാം  നമ്പര്  കചഭാദക്ഷ്യതനികന്മേല്  സഭാന്റിംഗ്ഷനഡറ

കപഭാസ്റ്റുകേളനിസലെ  കവക്കനസനികേസളലഭാന്റിം  പനി.എസറ.സനി.ക്കറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചയ്തനിട്ടുസണ്ടനന്റിം

അതനികലെയറ  43  കപര്ക്കറ  പനി.എസറ.സനി.  അപഡസ്വസറ  സചയസവനന്റിം  ബഭാക്കനി

കപഭാസനിന്റിംഗനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരന്റിം സമനിതനി നനിര്കദ്ദശൈ പകേഭാരന്റിം ഉടെന തസന്ന പനി.എസറ.സനി.കയഭാടെറ

ആവശൈക്ഷ്യ സപടുന്നതഭാസണനന്റിം വകുപ്പുസസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച്ചു.

സപപ്ലൈകകേഭാ  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുസടെ  പവര്തനന്റിം  വനിപുലെപീകേരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദശൈനിക്കുനകണ്ടഭാസയന്ന  19- ാാമസത  കചഭാദക്ഷ്യതനിനറ  മറുപടെനിയഭായനി  ആശുപതനികേകളഭാടെറ

കചര്ന്നറ  സ്ഥലെന്റിം  ലെഭനിചഭാല്  സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  റപീസലെഭാകക്കററ  സചയഭാസമന്നതഭാണറ

പധഭാനമഭായുന്റിം ഉകദ്ദശൈനിക്കുന്നസതന്നറ വകുപ്പു സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി. 

സപപ്ലൈകകേഭാ സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേള കനരനിട്ടേറ സന്ദര്ശൈനിക്കണസമന്ന സപഭാകപഭാസല് മുന

സമനിതനി  കയഭാഗതനില്  വചനിട്ടുണ്ടഭായനിരുനസവങ്കനിലുന്റിം  കകേഭാവനിഡറ  19  വക്ഷ്യഭാപനിക്കുന്ന

പശ്ചഭാതലെതനില്  അതറ  പഭാകയഭാഗനികേമലഭാതതനിനഭാല്  ഇന്നസത  കയഭാഗതനിസലെ

ചര്ചയുസടെ അടെനിസ്ഥഭാനതനില് ഒരു റനികപഭാര്ട്ടേറ തയഭാറഭാക്കുന്ന കേഭാരക്ഷ്യന്റിം സമനിതനി വനിഭഭാഗതനിസന

അഡപീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി  ആരഭായുകേയുന്റിം  ബഹ.  സമനിതനി  സചയര്മഭാന  അതറ

അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

II 2018-19  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ

വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന  റനികപഭാര്ട്ടേറ  (കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  സഹനിതന്റിം)  സമനിതനി

പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(ഫയല് നമ്പര് 43/സബറ.സനി.ജനി1/2019/നനി.സസ.)

സമനിതനി കയഭാഗന്റിം ഉചയ്ക്കുകശൈഷന്റിം 12.40-നറ പനിരനിഞ. 



37

20-1-2021-സലെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ
ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച  സബ് ജകറ കേമനിറനി  XI,

2021  ജനുവരനി  20 -ാം  തപീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച  സഭ  പനിരനിഞതനിനുകശൈഷന്റിം  സസവകുകന്നരന്റിം
4.45-നറ നനിയമസഭഭാ മന്ദനിരതനിസലെ 717-ാം നമ്പര് സകമളനഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാന,
ബഹ.  സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം കദവസസ്വവന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ.  കേടെകേന്റിംപള്ളനി സകരന്ദ്രസന
അദക്ഷ്യകതയനില് കയഭാഗന്റിം  കചര്ന.  കയഭാഗതനില് സമനിതനിയുസടെ എകറ-ഒഫപീകഷക്ഷ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം
ബഹ. ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. പനി. തനികലെഭാതമനുന്റിം തഭാസഴപറയുന്ന
അന്റിംഗങ്ങളുന്റിം ഹഭാജരഭായനി:

1. ശപീ. അബ്ദുള ഹമപീദറ. പനി. എന്റിം.എല്.എ.

2. ശപീ. അനൂപറ കജക്കബറ, എന്റിം.എല്.എ.

3. ശപീ. മുരളനി സപരുസനലനി, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

1. ശപീ. വനി. ജനി. റനിജ ജ, സഡപറ്റ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീമതനി രഭാകജശൈസ്വരനി ആര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥര്  :

1. ശപീമതനി മനിനനി ആനണനി, സസക്രട്ടേറനി, സഹകേരണ വകുപറ

2.  ശപീ.  പനി.  കവണുകഗഭാപഭാല്,  സസക്രട്ടേറനി,  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്സപപ്ലൈസന്റിം
ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരക്ഷ്യവന്റിം വകുപറ

3. ശപീമതനി ഹരനിത വനി. കുമഭാര്, ഡയറകര്, സനിവനില് സപപ്ലൈസറ

4. ശപീ. പനി. എസറ. രഭാകജഷറ, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, സഹകേരണന്റിം

5. ശപീ. ആര്. സകരഷറ ബഭാബു, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

സമനിതനി സസസപ്ലൈകകേഭാ സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുസടെ പവര്തനന്റിം സന്റിംബനനിച കേരടെറ റനികപഭാര്ട്ടേറ ,
കേരടെറ ചട്ടേന്റിം, എസറ.ആര്.ഒ. സഭാധൂകേരണന്റിം, 2019-20, 2 020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷങ്ങളനിസലെ
ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈ
കേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസററസമനറ, 2019-20-സലെ വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ
(കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  സഹനിതന്റിം)  എന്നനിവ  പരനിഗണനയ്സക്കടുക്കുകേയുന്റിം
തഭാസഴപറയുന്ന തപീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ:

I. കകേരള  സഹകേരണ  സകബഭാര്ഡനികനററ  ചട്ടേന്റിം  1962  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതറ
സന്റിംബനനിച കേരടെറ ചട്ടേന്റിം

(ഫയല് നമ്പര് 4434/സബറ.സനി.ജനി1/2020/നനി.സസ.)

പസ്തുത കേരടെറ ചട്ടേന്റിം സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
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II.  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ  പഭാര്ട്ടേറ-സസടെന്റിം  കേണ്ടനിനജനറ  ജപീവനക്കഭാരുസടെ
സപനഷന പഭായന്റിം  70  വയസഭാക്കനി നനിജസപടുതനിയ കഭ ദഗതനി വനിജഭാപനന്റിം-
എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 525/2020

(ഫയല് നമ്പര്4003/സബറ.സനി.ജനി1/2020/നനി.സസ.)

പസ്തുത  എസറ.ആര്.ഒ. സമനിതനി സഭാധൂകേരനിച്ചു.

III. 2020-21 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന
സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 1686/സബറ.സനി.ജനി1/2020/നനി.സസ.)

പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  25,  27  എന്നപീ ഖണനികേകേളനിസലെ ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേല്
ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  വകുപറ  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി  കസററസമനറ  സമനിതനി
അന്റിംഗപീകേരനിച്ചു.

IV. 2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 3357/സബറ.സനി.ജനി1/2019/നനി.സസ.)

പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  24-ാം  ഖണനികേയനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈയനികന്മേല്
ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ  വകുപറ  ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയ  തുടെര്നടെപടെനി  കസററസമനറ  സമനിതനി
അന്റിംഗപീകേരനിച്ചു.

V.   2019-20 സഹകേരണ വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 88/സബറ.സനി.ജനി1/2020/നനി.സസ.)

പസ്തുത  വഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  സഹനിതന്റിം  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

VI.   സസസപ്ലൈകകേഭാ സമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുസടെ പവര്തനന്റിം സന്റിംബനനിച കേരടെറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 2521/സബറ.സനി.ജനി1/2017/നനി.സസ.)

പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  കഭദഗതനി  കൂടെഭാസത
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

സമനിതനി കയഭാഗന്റിം  സസവകുകന്നരന്റിം 4.55-നറ  പനിരനിഞ.
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25-2-2021-സലെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്  സപപ്ലൈസന്റിം  സഹകേരണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ് ജകറ  കേമനിറനി  XI,
2021  സഫബ്രുവരനി  25-ാം  തപീയതനി  വക്ഷ്യഭാഴഭാഴ്ച  രഭാവനിസലെ  11.30-നറ  നനിയമസഭഭാ  സമുചയതനിസലെ
110-ാം  നമ്പര്  സകമളന  ഹഭാളനില്  ഗൂഗനിള  മപീററ  സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസടെ  സമനിതനി  സചയര്മഭാന
ബഹ. സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം കദവസസ്വവന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. കേടെകേന്റിംപള്ളനി സകരന്ദ്രസന
അദക്ഷ്യകതയനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന. പസ്തുത കയഭാഗതനില് സമനിതനിയുസടെ എകറ-ഒഫപീകഷക്ഷ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം
ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്സപപ്ലൈസന്റിം  വകുപ്പുമനനി ശപീ.  പനി.  തനികലെഭാതമനുന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം
ശപീ.  എല്കദഭാസറ  പനി.  കുന്നപനിള്ളനില്  എന്റിം..എല്..എ.യുന്റിം  ഗൂഗനിള  മപീററ  മുകഖനയുന്റിം
ശപീ. പനി. സനി. കജഭാര്ജറ, എന്റിം. എല്. എ. കനരനിട്ടുന്റിം പസങ്കടുത്തു.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

1.  ശപീ. വനി. ജനി. റനിജ, സഡപറ്റ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീമതനി രഭാകജശൈസ്വരനി ആര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദക്ഷ്യഭാഗസ്ഥര്  :

1. ശപീമതനി മനിനനി ആനണനി, സസക്രട്ടേറനി, സഹകേരണ വകുപറ (ഗൂഗനിള മപീററ മുകഖന)

2. ശപീ. പനി. കവണുകഗഭാപഭാല്, സസക്രട്ടേറനി, ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം  ഉപകഭഭാക്തൃ
കേഭാരക്ഷ്യവന്റിം വകുപറ (ഗൂഗനിള മപീററ മുകഖന)

3.  ശപീ.  ബനി.  എസറ,  മണനിലെഭാല്,  അഡപീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി,  ഭകക്ഷ്യവന്റിം
സനിവനില്സപപ്ലൈസന്റിം  ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരക്ഷ്യവന്റിം വകുപറ (ഗൂഗനിള മപീററ മുകഖന)

4. ശപീ. ജനി. ഗനിരപീഷറ കുമഭാര്, സഡപറ്റ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി, നനിയമവകുപറ (കനരനിട്ടേറ).

സമനിതനി  2019-20,  2020-21  എന്നപീ  സഭാമ്പതനികേവര്ഷങ്ങളനിസലെ  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
കേളുസടെ  പരനികശൈഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേലുള്ള  നടെപടെനി
കസററസമനറ,  എസറ.ആര്.ഒ.കേള  എന്നനിവ  പരനിഗണനയ്സക്കടുക്കുകേയുന്റിം  ചുവസടെപറയുന്ന
തപീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ:

I.   എസറ  .   ആര്  .   ഒ  .  കേളുസടെ സഭാധൂകേരണന്റിം

(1)  സഹകേരണ സര്വ്വപീസറ പരപീകഭാകബഭാര്ഡറ കഭദഗതനി സന്റിംബനനിച എസറ.ആര്.ഒ.
വനിജഭാപനന്റിം  എസറ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 633/2020.

(ഫയല് നമ്പര് 4879/സബറ.സനി.ജനി1/2020/നനി.സസ.)

കകേരള സഹകേരണ സന്റിംഘന്റിം ചട്ടേന്റിം  182 (4) (iii)-ല് നനിലെനനില്ക്കുന്ന അനനിശ്ചനിതതസ്വന്റിം
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ഒഴനിവഭാക്കനി സഹകേരണ സര്വ്വപീസറ പരപീകഭാ കബഭാര്ഡനിസലെ കയഭാഗക്ഷ്യതഭാ ലെനിസറ അനുപഭാതന്റിം

1:10  എന്നതറ  1:15  ആയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുന്റിം  സഹകേരണ  വകേപനിസലെ  വനിവനിധ

തസനികേകേളനിസലെ  നനിയമനങ്ങള  സതഭാരക്ഷ്യമഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  കവണ്ടനിയഭാണറ  സഹകേരണ  ചട്ടേന്റിം

വകുപറ  182  (4)  (vii)  (viii)-സലെ  വക്ഷ്യവസ്ഥകേളനില്  കഭദഗതനി  വരുതനി  വനിജഭാപനന്റിം

പുറസപടുവനിചസതനന്റിം അടെനിയന്തര സഭാഹചരക്ഷ്യമഭായനിരുന്നതനിനഭാല് സബ്ജകറ കേമനിറനി മുമ്പഭാസകേ

സമര്പനിചറ  അന്റിംഗപീകേഭാരന്റിം  വഭാങ്ങഭാന  കേഴനിഞനിസലനന്റിം  ആയതനിനഭാലെഭാണറ  കകേരള

നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച ചട്ടേന്റിം  238-സലെ ആദക്ഷ്യ

സപഭാപവകസഭായുസടെ  അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  സര്ക്കഭാര്  സചയ്ത  നടെപടെനി  പരനിഗണനിചറ

എസറ. ആര്. ഒ. സഭാധൂകേരണതനിനഭായനി സമര്പനിചസതനന്റിം വകുപ്പു സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.

സഹകേരണ  കബഭാര്ഡറ  100  മഭാര്ക്കനിനറ  നടെതനിയനിരുന്ന  പരപീകകേളുസടെ  മഭാര്ക്കറ

ഇകപഭാള  95  ആക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം  ഇനര്വറ്റ്യൂവനിനറ  നല്കേനിയനിരുന്ന  20  മഭാര്ക്കറ

ഇകപഭാല്  15  ആയനി  കുറചനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം  പഹകക്കഭാടെതനി  വനിധനിയുസടെ

അടെനിസ്ഥഭാനതനിലെഭാണറ  5  മഭാര്ക്കറ   കുറവസചയ്തനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം  കുറവറ  വരുതനിയനിട്ടുള്ള

5 മഭാര്ക്കറ  തനിരനിസകേ  നല്കേനി  ഇനര്വറ്റ്യൂവനിനറ  20  മഭാര്ക്കറ  എനള്ള  പഴയ  രപീതനി

പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  പഹകക്കഭാടെതനിയനില്  അപപീല്  സമര്പനിക്കണസമനന്റിം

സമനിതനിയന്റിംഗന്റിം അഭനിപഭായസപട്ടേകപഭാള എഴുത്തു പരപീകയറ 80-ഉന്റിം ഇനര്വറ്റ്യൂവനിനറ 20 മഭാര്ക്കുന്റിം

കചര്തറ  ആസകേ  100  മഭാര്ക്കനിസന  പരപീകയഭായനിരുന  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ

നനിയമനങ്ങളക്കറ  നടെതനിയനിരുന്നസതനന്റിം  ഇനര്വറ്റ്യൂവനിനറ  15-ഉന്റിം  ജനിലഭാ  സവയനികറജറ

5 മഭാര്ക്കുന്റിം നനിശ്ചയനിചറ ഇകനണല് പബഫര്കക്കഷന വയ്ക്കുകേയഭായനിരുനസവനന്റിം  എന്നഭാല്

സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളനിസലെ  നനിയമനതനിനറ  എലഭാ  ജനിലകേളനികലെക്കുന്റിം  എലഭാവര്ക്കുന്റിം

അകപകനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന കക്ലെഭാസറ  ഉള്ളതനിനഭാല് ജനിലഭാ സവയനികറജറ  ഒഴനിവഭാക്കണസമന്നറ

നനിര്കദ്ദശൈനിചറ ഒരഭാഴ്ച  മുമ്പറ പഹകക്കഭാടെതനി വനിധനി പുറസപടുവനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  വനിധനി പകേര്പറ

ലെഭനിചഭാലുടെന സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദശൈമനുസരനിചറ  തുടെര്നടെപടെനി  സസ്വപീകേരനിക്കഭാസമനന്റിം സസക്രട്ടേറനി

വക്ഷ്യകമഭാക്കനി. 

പസ്തുത എസറ. ആര്. ഒ. വനിജഭാപനന്റിം സമനിതനി സഭാധൂകേരനിച്ചു.

(2)  സഹകേരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് കേമപീഷന വക്ഷ്യവസ്ഥയനില്  കജഭാലെനി  സചയവരുന്ന

നനികകപ വഭായഭാ പനിരനിവകേഭാരുസടെയുന്റിം കഗഭാളഡറ അപപസര്മഭാരുസടെയുന്റിം സ്ഥഭാനക്കയറന്റിം ചട്ടേന്റിം

കഭദഗതനി സന്റിംബനനിച എസറ. ആര്. ഒ. വനിജഭാപനന്റിം - എസറ. ആര്. ഒ. നമ്പര് 630/2020.

(ഫയല് നമ്പര് 4880/സബറ.സനി.ജനി1/2020/നനി.സസ.)

934/2021.
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സഹകേരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  കേമപീഷന  വക്ഷ്യവസ്ഥയനില്  കജഭാലെനി  സചയ  വരുന്ന
നനികകപവഭായഭാ  പനിരനിവകേഭാരുസടെയുന്റിം  കഗഭാളഡറ  അപപസര്മഭാരുസടെയുന്റിം  സ്ഥഭാനക്കയറന്റിം
സന്റിംബനനിചറ  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  വനിവനിധ  കകേസകേളുസടെ  വനിധനിനക്ഷ്യഭായതനില്  സഹകേരണ
നനിയമതനികലെഭാ ചട്ടേതനികലെഭാ വക്ഷ്യകമഭായ വക്ഷ്യവസ്ഥയനിലഭാസത ടെനിയഭാളുകേളക്കറ  25  ശൈതമഭാനന്റിം
സന്റിംവരണന്റിം  അനുവദനിചറ  ഉതരവഭായതനിസനക്കുറനിചറ  പരഭാമര്ശൈനിക്കുകേയുന്റിം  ഇക്കഭാരക്ഷ്യതനില്
വക്ഷ്യകതവരുതനി  തുടെര്നടെപടെനി  സസ്വപീകേരനിക്കഭാന  ബഹമഭാനസപട്ടേ  പഹകക്കഭാടെതനി
നനിര്കദ്ദശൈനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ്തനിരുന്നതനിനഭാല്  പസജത  നനിര്കദ്ദശൈന്റിം  നടെപനിലെഭാക്കുന്നതനിനു
കവണ്ടനിയഭാണറ  സബ്ജകറ  കേമനിറനിയുസടെ  അന്റിംഗപീകേഭാരന്റിം  വഭാങ്ങഭാസത  അടെനിയന്തരമഭായനി  അന്തനിമ
വനിജഭാപനന്റിം പുറസപടുവനിചസതനന്റിം സഹകേരണ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി വക്ഷ്യകമഭാക്കനി.

പസ്തുത എസ് .ആര്.ഒ. വനിജഭാപനന്റിം സമനിതനി സഭാധൂകേരനിച്ചു.

II. 2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശൈഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ 1 മുതല് 21 വസരയുള്ള ഖണനികേകേളനിസലെ ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേല്
സഹകേരണ വകുപറ ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി കസററസമന്റുന്റിം കേഭാലെതഭാമസപതനികേയുന്റിം സമനിതനി
അന്റിംഗപീകേരനിച്ചു..

(ഫയല് നമ്പര് 3357/സബറ.സനി.ജനി1/2019/നനി.സസ.)

III.  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശൈഭാധന സന്റിംബനനിച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  31-ാം  ഖണനികേയനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈയനികന്മേല്
ഭകക്ഷ്യസപഭാതുവനിതരണ വകുപറ ലെഭക്ഷ്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി കസററസമനറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച്ചു.

(ഫയല് നമ്പര് 1686/സബറ.സനി.ജനി1/2020/നനി.സസ.)

കയഭാഗന്റിം ഉചയറ 12.00 മണനിയറ പനിരനിഞ.


