
©

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
2023

കകേരള നനിയമസഭഭാ പനിനനിന്റിംഗറ പസറ.



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) 

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി I 

(SUBJECT COMMITTEE  I)

കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം

(AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES)

ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച
മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2023-24)

THIRD REPORT ON THE SCRUTINY OF
 DEMANDS FOR GRANTS

(2023-24)

2023 സഫെബ്രുവരനി 27-ാം തതീയതനി സമര്പനിചതറ
(Presented on 27th February 2023)

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ 
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2023

SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE 
THIRUVANANTHAPURAM

2023



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

(FIFTEENTH  KERALA  LEGISLATIVE  ASSEMBLY) 

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി I 

 (SUBJECT COMMITTEE I)

കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം

(AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES)

ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച
മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2023-24)

THIRD REPORT ON THE SCRUTINY OF
 DEMANDS FOR GRANTS

(2023-24)

191/2023.



ഉള്ളടകന്റിം
                                                                            കപജറ

സമനിതനിയസട ഘടന .. v

അവതഭാരനികേ .. vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ .. 1



സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി I
കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം

(2021-2023)

ഘടന
സചെയര്മഭാന :

ശതീ. പനി. പസഭാദറ,
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫെതീകഷത്സ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള് :

 
ശതീമതനി സജ. ചെനിഞ്ചുറഭാണനി,

മൃഗസന്റിംരക്ഷണ-ക്ഷതീരവനികേസന വകുപ്പുമനനി.

ശതീ. സജനി സചെറനിയഭാന,
മതത്സ്യബന്ധനന്റിം, സഭാന്റിംസഭാരനികേന്റിം, യവജനകക്ഷമ വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള് :

ശതീ. അനൂപറ കജകബറ, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീ. പനി. പനി. ചെനിത്തരഞ്ജന, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീ. പനി. സജ. കജഭാസഫെറ, എന്റിം.എല.എ.  

ശതീ. സനി. എചറ. കുഞ്ഞമ, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീ. സകേ. പനി. കമഭാഹനന, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീ. കുറുകകഭാളനി സമഭായതീന, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീ. മുരളനി സപരുസനലനി,  എന്റിം.എല.എ. 

ശതീ. എന്റിം. വനിനസസനറ, എന്റിം.എല.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

 ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി  

ശതീ. എസറ. സുനനില കുമഭാര്, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി 

ശതീമതനി ഷതീന ശനിവദഭാസറ, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി 

ശതീമതനി അനനിത ഇ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

 2023-24 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ബഡെറ ജറനില  കൃഷനിയന്റിം  മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം
മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം  സന്റിംബന്ധനിച  സബ്ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  I-സന  പരനിധനിയനില  വരുന
ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനിയസട
സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന. 

കകേരള  നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരത്സ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബന്ധനിച
ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വത്സ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം  തഭാസഴെപറയന
ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളനില ഉള്സകഭാള്ളുന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള്  2023  സഫെബ്രുവരനി  14,  16
എനതീ തതീയതനികേളനില സമനിതനി പരനികശഭാധനിച. 

ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX ― കൃഷനി

ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX ― ഭക്ഷത്സ്യന്റിം (സവയര്ഹഹൗസനിന്റിംഗറ കകേഭാര്പകറഷന)     

ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXI ― മൃഗസന്റിംരക്ഷണന്റിം

ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXII ― ക്ഷതീരവനികേസനന്റിം

ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIII ― മതത്സ്യബന്ധനന്റിം

ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIX ― വവദദ്യുത പദ്ധതനികേള്  

ബന്ധസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില നനിനന്റിം ലഭനിച കുറനിപ്പുകേള് പരനികശഭാധനഭാകവളയനില സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം കയഭാഗത്തനില സനനിഹനിതരഭായനിരുന ഉകദത്സ്യഭാഗസ്ഥരനില നനിനന്റിം കൂടുതല
വനിശദതീകേരണങ്ങള്  ആരഭായകേയന്റിം സചെയ. 

ഭരണഘടനഭാപരവന്റിം സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ പരനിമനിതനികേള്കറ വനികധയമഭായനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുന്റിം
ശനിപഭാര്ശകേള്ക്കുന്റിം രൂപന്റിം നലകുകേയന്റിം അവ റനികപഭാര്ട്ടേനില ഉള്സകഭാള്ളനിക്കുകേയന്റിം സചെയനിരനിക്കുന.

2023  സഫെബ്രുവരനി മഭാസന്റിം  22-ാം തതീയതനി  കചെര്ന കയഭാഗത്തനില  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

പനി. പസഭാദറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2023 സഫെബ്രുവരനി 27. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി I.



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX―കൃഷറി

     പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്      : 33,40,58,37,000  രൂപ 
                                   ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  : 5,01,000  രൂപ 

2401-00-001-88―മലബപ്പോര് മപ്പോര്ക്കറട്ട് കമറിററിക്കുള്ള സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ :  60,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

1.  മലബപ്പോര് മപ്പോര്ക്കറട്ട് കമറിററിയറിചല ചപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയ കുടയബ ചപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയ
അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇവര്ക്കട്ട്  ചപന്ഷനുയ  കപ്പോമബത്തയയ
കുടറിശറികയയ  അനുവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    30    ലകയ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപനധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-001-86-99―ഓഫശീസട്ട്   ആപടപ്പോപമഷന്   ആന്ഡട്ട്   ഐ  .  ടറി  .    ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചെര്
        വറിവരസപ്പോപങ്കേതറിക വറിദഭ്യ

വറിഹറിതയ :  5,75,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

2. പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയചട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി വശീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണ്ഫറന്സട്ട്/ ചവര്ചെച്വല് കപ്പോസ്റയ
ഉള്ചപചടയള്ള ഐ.സറി.ടറി.  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചെര് സസൗകരഭ്യങ്ങളുചട പരറിപപ്പോലനവയ നവശീകരണവയ
എന്ന  ഘടകത്തറിചന്റെ  വറിഹറിതയ  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുയ  പകരള  പസ്റ്റേറട്ട്  ഇന്റെപഗ്രേറഡട്ട്
അഗ്രേറികള്ചര്  ഡപ്പോറപ്പോ  ഹബറിചന്റെ  (KHDH)  വറികസനയ,  ജറി.ഐ.എസട്ട്.  പപ്പോറട്ട്പഫപ്പോമറിചന്റെ
വറികസനവയ  ജറി.ഐ.എസട്ട്.  ലപ്പോബറിചന്റെ  സജശീകരണവയ  എന്നശീ  ഘടകങ്ങള്
ഉള്ചപടത്തുന്നതറിനുയ  പകരളപ്പോ  ലപ്പോന്ഡട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷചന്റെ  കമ്പമ്പ്യൂടര്
വല്ക്കരണത്തറിനുമപ്പോയറി ബജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 20.47   പകപ്പോടറി രൂപ
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-102-90―ഗ്രൂപട്ട് ഫപ്പോമറിയഗട്ട് മുപഖേന ചനല്കൃഷറി വറികസനയ

വറിഹറിതയ :  95,10,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

3. സുസറിര ചനല്കൃഷറി വറികസനയ എന്ന ഘടക പദ്ധതറിയറില് ചനല്കൃഷറി ചചെയ്യുന്ന
മുഴുവന്  കര്ഷകര്ക്കുയ  ആനുകൂലഭ്യയ  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയയ  മണറിചന്റെയയ  പവരറിചന്റെയയ
ആപരപ്പോഗഭ്യപരറിപപ്പോലനയ  എന്ന  ഘടക  പദ്ധതറിക്കപ്പോയയ  ബജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  66.9    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധന പുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

191/2023.
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2401-00-103-87―നപ്പോളറിപകര വറികസനയ

വറിഹറിതയ :  68,95,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

4.  2023-24  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ നപ്പോളറിപകര വറികസന പദ്ധതറിയചട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  20  ലകയ
ചതങ്ങുകളുചട മണ്ട വൃത്തറിയപ്പോക്കറി മരുന്നട്ട് തളറിക്കുന്നതറിനുള്ള പ്രവൃത്തറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട്ട്
ബജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 10    പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-104-72-01―പരമ്പരപ്പോഗത കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജനക്കട്ട്   (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  വവ  .)     കശീഴറിലുള്ള
ഭപ്പോരതശീയ പ്രകൃതറി കൃഷറി പദ്ധതറി   (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .) (60%   പകനപ്പോവറിഷ  തയ  )-
പകനവറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ :  ഇല്ല (പദ്ധതറി)

5.  ഭപ്പോരതശീയ  പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരയ  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  തുകചയപ്പോനയ  അനുവദറിചറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  22.25988    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

2401-00-104-72-02―പരമ്പരപ്പോഗത കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജനക്കട്ട്   (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  വവ  . )   കശീഴറിലുള്ള
ഭപ്പോരതശീയ  പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി    (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .)  -  (60%
പകനപ്പോവറിഷതയ  )   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ :  ഇല്ല (പദ്ധതറി)

      6.  ഭപ്പോരതശീയ പ്രകൃതറി കൃഷറി പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരയ അനുവദറിചറിട്ടുള്ള പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  തുകചയപ്പോനയ  അനുവദറിചറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  14.83992    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

2401-00-104-67―കൃഷറിയറിടപ്പോസൂത്രണപ്പോധറിഷറിത  ഉല്പപ്പോദന പരറിപപ്പോടറികള്    -    ഉല്പപ്പോദന
പൂര്വ്വ പറിന്തുണ ഉള്ചപചട -

വറിഹറിതയ :  12,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

7.  2022-23-ല്  പുതുതപ്പോയറി  ആവറിഷ്കരറിച  'കൃഷറിയറിടപ്പോസൂത്രണപ്പോധറിഷറിത  ഉല്പപ്പോദന
പരറിപപ്പോടറികള് - ഉല്പപ്പോദന പൂര്വ്വ പറിന്തുണ ഉള്ചപചട' എന്ന പദ്ധതറിയചട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി 2023-24-ല്
ഓപരപ്പോ  കൃഷറിഭവനറിലുയ  10  മപ്പോതൃകപ്പോപതപ്പോടങ്ങള്  എന്ന  നറിലയറില്  ആചക  10760
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മപ്പോതൃകപ്പോപതപ്പോടങ്ങള്ക്കപ്പോയയ 2022-23-ല് ആരയഭറിച മപ്പോതൃകപ്പോപതപ്പോടങ്ങള്ക്കുള്ള രണ്ടപ്പോയ വര്ഷ
തുടര്ചപ്പോ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്  നല്കുന്നതറിനപ്പോയയ  പുതറിയതപ്പോയറി  1000  സയപയപ്പോജറിത  കൃഷറി
മപ്പോതൃകപ്പോപതപ്പോടങ്ങള്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയയ  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  8.79    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-105-86―ആധുനറിക പരശീകണ ശപ്പോലകള് സപ്പോപറിക്കല്

വറിഹറിതയ :  4,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

8. രണ്ടട്ട് രപ്പോസവള പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ലപ്പോബുകളുയ ഒരു ജശീവപ്പോണുവള പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ലപ്പോബുയ
ആധുനശീകരറിക്കുന്നതറിനുയ  പ്രസ്തുത  ലപ്പോബുകളുചട  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ഫലങ്ങളുചട  നറിലവപ്പോരയ
ഉയര്ത്തുന്നതറിനട്ട്  നപ്പോഷണല്  അചക്രെഡറിപറഷന്  പബപ്പോര്ഡട്ട്  പഫപ്പോര്  ചടസ്റ്റേറിയഗട്ട്  ആന്റെട്ട്
കപ്പോലറിപബ്രേഷന്   ലപബപ്പോറടറശീസറിചന്റെ  (NABL)  അക്രെഡറിപറഷന്  പനടന്നതറിനട്ട്  ചകടറിടയ
നവശീകരറിക്കുന്നതറിനുയ  ഉപകരണങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയ  തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി
പൂര്ത്തശീകരറിചട്ട്  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ശപ്പോലകള് സജമപ്പോക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  72      ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-105-85―ഓര്ഗപ്പോനറികട്ട് ഫപ്പോമറിയഗട്ട്

വറിഹറിതയ  :  6,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

9. വജവകൃഷറിക്കുയ ഉത്തമകൃഷറിമുറകള് വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി വജവവളങ്ങളുചട
ഉല്പപ്പോദനത്തറിനുയ ബപയപ്പോഗഭ്യപ്പോസട്ട്  പപ്പോന്റുകളുചട സബ്സറിഡറിക്കുമപ്പോയയ ആലപ്പുഴ ജറില്ലയറില്
വരറിചനലട്ട്ല്ല്  നറിയനറിക്കുന്നതറിനുള്ള  വജവ  പദ്ധതറിക്കുമപ്പോയയ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  20.84    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ    ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-107-78―വറിളകളുചട ആപരപ്പോഗഭ്യ സയരകണയ

വറിഹറിതയ  :  13,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

10.  സയസപ്പോനത്തട്ട് നറിലവറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന  9  പപ്പോരവസറട്ട് ബ്രേശീഡറിയഗട്ട് പസ്റ്റേഷനുകചള
പസ്റ്റേറട്ട്  ബപയപ്പോ  കണ്പടപ്പോള്  ലപബപ്പോറടററിയചട  സപ്പോറവലറട്ട്  പസ്റ്റേഷനുകളപ്പോയറി  ഉയര്ത്തുന്നതറിനുയ
കണ്ണൂര് ജറില്ലയറില് പുതുതപ്പോയറി  ഒരു സപ്പോറവലറട്ട് പസ്റ്റേഷന് കൂടറി അധറികമപ്പോയറി സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുയ
നറിലവറില് കൃഷറിഭവനുകപളപ്പോടട്ട്  അനുബനറിചട്ട്  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന  276 Plant  Health  Clinic-കളുചട
ശപ്പോകശീകരണത്തറിനുയ  KCPM-ചന്റെ അനുബന ചചെലവകള്ക്കുയ ബജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്     1.05    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-108-59―സൂഗനദ്രവഭ്യങ്ങളുചട വറികസനയ

വറിഹറിതയ :  4,60,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

11.  കുരുമുളകട്ട്  പതപ്പോടങ്ങള്,  മറ്റു സുഗനവഭ്യഞ്ജന വറിളകള് എന്നറിവയചട  വറിസ്തൃതറി
വര്ദ്ധനവറിനപ്പോയയ നൂതന വറിള പരറിപപ്പോലന രശീതറികള് സച്വശീകരറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി ബജററില്
വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  3.07    പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-109-84―കപ്പോര്ഷറിക വറിജപ്പോനവയ വഭ്യപ്പോപനവയ

വറിഹറിതയ :  6,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

12.  'പകരള  കര്ഷകന്'  എന്ന  മപ്പോസറികയചട  അനുബന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളപ്പോയ
വശീഡറിപയപ്പോ ചപ്രപ്പോഡകന്, വസബര് എക്റ്റന്ഷന്, ഫപ്പോയ ഫശീചര് ശറില്പശപ്പോലകള്, ഉപപദശക
സമറിതറിപയപ്പോഗങ്ങള്, വപ്പോഹനങ്ങളുചട ററിപയററിയഗട്ട്, ഇനന ചചെലവകള്, യപ്പോത്രപ്പോ ചചെലവകള്
മുതലപ്പോയവയപ്പോയയ ഏകപദശയ ഒരു ലകത്തറിനുപമല് വരറിക്കപ്പോരുള്ള സര്ക്കപ്പോര് പ്രസറിദ്ധശീകരണയ
ഗുണപമന്മ  ഉറപപ്പോക്കറി  തടസ്സമറില്ലപ്പോചത  പ്രസറിദ്ധശീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയയ  ബജററില്  വകയറിരുത്തറിയ
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  3.55   പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-109-80 ―കപ്പോര്ഷറിക വഭ്യപ്പോപനയ ശകറിചപടത്തല്

വറിഹറിതയ : 30,28,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

13.  മറികച  പ്രവര്ത്തനയ  കപ്പോഴ്ചവച  കര്ഷകര്ക്കുള്ള  കഭ്യപ്പോഷട്ട്  അവപ്പോര്ഡറിനപ്പോയറി
1.80 പകപ്പോടറി രൂപയയ പരറിശശീലനപകനങ്ങളപ്പോയ ആര്.എ.ററി.ററി.സറി., എഫട്ട്.ററി.സറി. എന്നറിവയചട
നവശീകരണത്തറിനപ്പോയറി 1 പകപ്പോടറി രൂപയയ കര്ഷക സഭ, ഞപ്പോറ്റുപവലചന്തകള് എന്നറിവക്കപ്പോയറി
2.25  പകപ്പോടറി  രൂപയയ  'വവഗ'  പരറിപപ്പോടറി  സയഘടറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  50  ലകയ രൂപയയ
ലശീഡ്സറിനുള്ള  സഹപ്പോയത്തറിനപ്പോയറി  35  ലകയ  രൂപയയ  പസപ്പോഷഭ്യല്  ഓഡറിററിനപ്പോയറി
14  ലകയ രൂപയയ ഉള്ചപചട ആചക 6.04    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-109-76―കര്ഷക പകമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്

വറിഹറിതയ :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

14.  പകരള കര്ഷക പകമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ ഓഫശീസട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ണമപ്പോയ
പതപ്പോതറിപലക്കപ്പോവന്നപതപ്പോചട  പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ  ചചെലവകള്ക്കുയ  ഓണ്വലന്  പപപ്പോര്ടലറിചന്റെ
ചചെലവകള്ക്കുയ ഉള്ചപചട വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1    പകപ്പോടറി  രൂപ ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്ത
ണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-109-65-02―അയബ്രേല്ല സശീയ  ഓണ്  കൃഷറി  ഉന്നതപയപ്പോജനയയ  മറട്ട്  പകനപ്പോവറി  ഷത

പദ്ധതറികളുയ   (60 %   സറി  .  എസട്ട്  .  എസട്ട്  ) -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  : 17,80,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

15.  ഇന്ഷച്വറന്സട്ട് പദ്ധതറിയപ്പോയ പ്രധപ്പോനമനറി ഫസല് ബശീമപ്പോ പയപ്പോജന, റശീസ്ട്രക്പചെര്ഡട്ട്

ചവതര് പബസ്ഡട്ട് പക്രെപ്പോപട്ട് ഇന്ഷുറന്സട്ട് സശീയ എന്നറിങ്ങചനയള്ള പകനപ്പോവറിഷത പദ്ധതറികളുചട

സയസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി     43.2035      പകപ്പോടറി  രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-109-59-01―രപ്പോഷശീയ കൃഷറി  വറികപ്പോസട്ട്  പയപ്പോജന   പദ്ധതറി    (60%    പകനപ്പോവറിഷതയ  )  -

പകന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ : 42,72,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

16. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്

ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    5.09    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-109-59-02―രപ്പോഷശീയ കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജന    (60%    പകനപ്പോവറിഷതയ  )    സയസപ്പോന

വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  :  28,48,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

17.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്

ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    3.39    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-109-58-01―കപ്പോര്ഷറിക     യനവല്ക്കരണ     ഉപദസൗതഭ്യയ     (  എസട്ട്  .  എയ  .  എ  .  എയ  .

 60%   പകനപ്പോവറിഷതയ  )    പകന വറിഹറിതയ  . -     

വറിഹറിതയ  :  37,38,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

18.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്

ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    27.5158    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-109-58-02―കപ്പോര്ഷറിക യനവല്ക്കരണ ഉപദസൗതഭ്യയ    -  (  എസട്ട്  .  എയ  .  എ  .  എയ  .)

(60%   പകനപ്പോവറിഷതയ  )    സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  :  24,92, 00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

19. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്

ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  18.34    പകപ്പോടറി  രൂപ    ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-109-57-01―പതപ്പോടകൃഷറിക്കപ്പോയള്ള      സയപയപ്പോജറിത      വറികസന  ദസൗതഭ്യയ     -  

(  60%   പകനപ്പോവറിഷതയ  ) -   പകന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  :  16,02,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

20. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്

ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  8.9    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-109-57-02―പതപ്പോടകൃഷറിക്കപ്പോയള്ള  സയപയപ്പോജറിത  വറികസനദസൗതഭ്യയ  -

(60%   പകനപ്പോവറിഷതയ  ) -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ :  10,68,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

21. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്

ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  5.9332    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-110-82―പുനനഃസപ്പോപറിക്കചപട സയസപ്പോന വറിള ഇന്ഷച്വറന്സട്ട് പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ  :  30,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

22.  1-2-2021  മുതല്  7-1-2023  വചരയള്ള  എയറിയസട്ട്  പപപ്പോര്ടലറിചല  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

പ്രകപ്പോരയ  അയഗശീകരറിച  ചകയറിമുകളുചട  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരത്തുക  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  വറിതരണയ

ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയയ ഇനറിയയ അയഗശീകരറിച്ചുവരപ്പോവന്ന ഏകപദശ തുകയയ പചെര്ത്തട്ട്  30      പകപ്പോടറി

രൂപ     ഈ   ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-113-83―കപ്പോര്ഷറിക പസവന പകനവയ പസവനയ എത്തറിക്കലുയ

വറിഹറിതയ  :  11,81,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

23.  ചമപ്പോവബല്  അപഗ്രേപ്പോ  കറിനറിക്കട്ട്  വഡ്രൈവര്മപ്പോര്ക്കട്ട്  പവതനയ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
30  ലകയ  രൂപയയ  NEGP  ഡപ്പോറപ്പോഎന്ടറി  ഓപപററര്മപ്പോര്ക്കുള്ള  ഓണപറററിയയ  എന്ന
ഘടകത്തറില്  1.34  പകപ്പോടറി  രൂപയയ  ഉള്ചപചട  1.64    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-115-99―ചചെറുകറിട നപ്പോമമപ്പോത്ര ചനല്കര്ഷകര്ക്കട്ട് സസൗജനഭ്യമപ്പോയറി വവദദ്യുതറി നല്കുന്ന പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ  : 36,92,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

24.  KSEB-ക്കട്ട്  നല്കപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക തുക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  114.0770    പകപ്പോടറി രൂപ
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-119-85―കൃഷറി വകുപട്ട് മുപഖേനയള്ള പചക്കററി വറികസനയ

വറിഹറിതയ : 70, 45,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

25. പ്രസസ്തുത പദ്ധതറിയറില് സങ്കേരയറിനയ വറിത്തുകളുയ അതദ്യുല്പപ്പോദന പശഷറിയള്ള വതകളുയ
വറിതരണയ ചചെയ്യുന്നതറിനുയ കസ്റ്റേറുകള് മുപഖേനയള്ള പചക്കററി കൃഷറി വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനുയ
പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയചട സുഗമമപ്പോയ നടത്തറിപറിനപ്പോയറി നറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ള ചടകറിക്കല് അസറിസ്റ്റേന്റെട്ട്,
ഡപ്പോറ എന്ടറി ഓപപററര്, ഫശീല്ഡട്ട് അസറിസ്റ്റേന്റെട്ട് എന്നറിവര്ക്കട്ട് പവതനയ നല്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി
ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 32.10   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-119-79―ഔഷധ സസഭ്യങ്ങളുചടയയ പഴയ  ,   പൂവട്ട് എന്നറിവയചടയയ വറികസനയ

വറിഹറിതയ  : 18,92,00,000  രൂപ (പദ്ധതറി)

26. പ്രസസ്തുത പദ്ധതറിയറിചല ഒരു പകപ്പോടറി ഫലവൃകവത്ത വറിതരണയ പദ്ധതറിയറിപലയട്ട്
ബജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  10.33    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-119-78 ―കുടനപ്പോടറിചല കൃഷറി ചസക്ടറുകളുചട വറികസനയ

വറിഹറിതയ   : 17,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

27. കുടനപ്പോടട്ട് പമഖേലയറിചല കപ്പോര്ഷറിക വറികസനത്തറിനപ്പോയറി 17 പകപ്പോടറി രൂപയയ സപ്പോപങ്കേതറിക

സസൗകരഭ്യ  വറികസനത്തറിനപ്പോയറി  12  പകപ്പോടറി  രൂപയയ  വകയറിരുത്തുനചവന്നട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്

പ്രസയഗത്തറില് പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിചറിട്ടുചണ്ടങ്കേറിലുയ ആചക 17  പകപ്പോടറി രൂപ മപ്പോത്രപമ വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുള.

ആയതറിനപ്പോല്  12   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ   ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി    വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-191-50―റവനമ്പ്യൂ ചചെലവകള്ക്കപ്പോയള്ള പബപ്പോക്കട്ട് ഗ്രേപ്പോന്റെട്ട്   -   മുന്സറിപല് പകപ്പോര്പപറഷനു  ള്ള

ധനസഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ   :  50,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

28.  മുന് വര്ഷങ്ങളറിചല  കുടറിശറിക  തുക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്

66.988    ലകയ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-192-50 ―റവനമ്പ്യൂ ചചെലവകള്ക്കപ്പോയള്ള പബപ്പോക്കട്ട് ഗ്രേപ്പോന്റെട്ട്   -   മുനറിസറിപപ്പോലറിററിക  ള്ക്കുള്ള

ധനസഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ  :  44,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

29.  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിചല  കുടറിശറിക  തുക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്

2.9927      പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-198-50―റവനമ്പ്യൂ ചചെലവകള്ക്കപ്പോയള്ള പബപ്പോക്കട്ട് ഗ്രേപ്പോന്റെട്ട്    -    ഗ്രേപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുള്ള

ധനസഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ  : 13,24,00,000  രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

30.  മുന് വര്ഷങ്ങളറിചല  കുടറിശറിക  തുക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്

54.67089    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-789-83-01―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  വറികപ്പോസട്ട്  പയപ്പോജനക്കട്ട്    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  വവ  .)    കശീഴറിലുള്ള
ഭപ്പോരതശീയ പ്രകൃതറി കൃഷറി പദ്ധതറി    (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .) (60%   പകനപ്പോ വറിഷ  തയ  ) -
പകനവറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

31. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന  പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    1.2366    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-789-83-02―പരമ്പരപ്പോഗത കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജനക്കട്ട്    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  വവ  )    കശീഴറിലുള്ള
ഭപ്പോരതശീയ  പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി    (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  )
(60%   പകനപ്പോവറിഷതയ  ) - സയസപ്പോന  വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

32.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2023-24  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന  പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    82.44    ലകയ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-789-79-01―രപ്പോഷശീയ കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജന   (60%   സറി  .  എസട്ട്  .  എസട്ട്  )-  പകനവറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ : 4,80,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

33. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന  പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    2.01    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-789-79-02―രപ്പോഷശീയ  കൃഷറി  വറികപ്പോസട്ട്  പയപ്പോജന    (60%    സറി  .  എസട്ട്  .  എസട്ട്  .)    സയസപ്പോന
വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  : 3,20,00,000 രൂപ(പദ്ധതറി)

34. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന  പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    1.34    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-789-78-01―കപ്പോര്ഷറിക യനവല്ക്കരണ ഉപദസൗതഭ്യയ   -   പകന വറിഹറിതയ   

വറിഹറിതയ :  4,20,00,000 രൂപ(പദ്ധതറി)

35.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2023-24  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന  പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    9.46    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

191/2023.
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2401-00-789-78-02―കപ്പോര്ഷറിക യനവല്ക്കരണ ഉപദസൗതഭ്യയ  -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  : 2,80,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

36.  2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    6.3066    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-789-77-01―പതപ്പോടകൃഷറിക്കപ്പോയളള സയപയപ്പോജറിത വറികസന ദസൗതഭ്യയ   (60%   സറി  .  എസട്ട്  .  എസട്ട്  .)-
                            പകന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ    : 1,80,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

37. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകനവറിഹറിതത്തറിനട്ട്
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    1    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-789-77-02―പതപ്പോടകൃഷറിക്കപ്പോയളള സയപയപ്പോജറിത വറികസന ദസൗതഭ്യയ   (60%   സറി  .   എസട്ട്  .  എസട്ട്  .)-
സയസപ്പോന വറിഹറിതയ  .

വറിഹറിതയ    : 1,20,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

38. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട്
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    66.68    ലകയ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-796-83-01―പരമ്പരപ്പോഗത കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട്  പയപ്പോജനയചട കശീഴറിലുളള ഭപ്പോരതശീയ
പ്രകൃതറി കൃഷറി പദ്ധതറി   (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .) (60%   പകനപ്പോവറിഷതയ  )-
പകനവറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ    :  ഇല്ല (പദ്ധതറി)

39. 2023-24  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    1.2366    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-796-83-02―പരമ്പരപ്പോഗത കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജനയട്ട് കശീഴറിലുള്ള ഭപ്പോരതശീയപ്രകൃതറി
കൃഷറി  പദ്ധതറി    (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .)  (60%    പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയ  )  -
സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ :  ഇല്ല (പദ്ധതറി)

40. 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    82.44    ലകയ  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-796-78-01―രപ്പോഷശീയ കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജന   (60%   പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയ  )   പകനവറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  :  48,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

41. 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    64    ലകയ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-796-78-02―രപ്പോഷശീയ  കൃഷറി  വറികപ്പോസട്ട്  പയപ്പോജന    (60%    പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയ  )   -
സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  :  32,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

42. 2023-24  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    43    ലകയ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-796-77-01―കപ്പോര്ഷറിക   യനവല്ക്കരണ   ഉപദസൗതഭ്യയ     (  എസട്ട്  .  എയ  .  എ  .  എയ  .)
(60%   പകനപ്പോവറിഷതയ   ) -   പകന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  :  42,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

43. 2023-24  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    6.40    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-796-77-02―കപ്പോര്ഷറിക  യനവല്ക്കരണ  ഉപദസൗതഭ്യയ      (    എസട്ട്  .  എയ  .  എ  .  എയ  .)
(60%   പകനപ്പോവറിഷതയ  ) -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ : 28,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

44. 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
4.26    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-796-76-01―പതപ്പോടകൃഷറിക്കപ്പോയള്ള  സയപയപ്പോജറിത  വറികസന  ദസൗതഭ്യയ  -
(60%   പകനപ്പോവറിഷതയ  ) -   പകന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ : 18,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

45. 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
10   ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-796-76-02―പതപ്പോടകൃഷറിക്കപ്പോയള്ള  സയപയപ്പോജറിത  വറികസന  ദസൗതഭ്യയ    -
(60%   പകനപ്പോവറിഷതയ  ) -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  :   12,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

46. 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിക്കുന്ന പകന വറിഹറിതത്തറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി
6.68    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2401-00-800-91-34―പ്രകൃതറിപകപ്പോഭയ പനരറിടന്നതറിനുള്ള കരുതല് നടപടറി   -   മറ്റു ചചെലവകള്

വറിഹറിതയ : 7,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

47.  1-5-2021  മുതല്  7-1-2023  വചരയള്ള  എയറിയസട്ട്  പപപ്പോര്ടലറിചല  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
പ്രകപ്പോരയ  അയഗശീകരറിച  ചകയറിമുകളുചട  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരത്തുക  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  വറിതരണയ
ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  45    പകപ്പോടറി  രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി   അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2415-01-004-88―കടല് നറിരപറില് നറിനയ  തപ്പോഴ്ന്ന  പ്രപദശചത്ത കൃഷറിക്കപ്പോയള്ള കുടനപ്പോടട്ട്
അന്തര്പദശശീയ ഗപവഷണ പരറിശശീലന പകനയ

വറിഹറിതയ  :  25,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

48.  ഗപവഷണ പകനത്തറിചല ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട ശമ്പളവയ ശമ്പളകുടറിശറികയയ ഓഫശീസട്ട്
ചചെലവകളുയ ഗപവഷണത്തറിനപ്പോയള്ള ചചെലവകളുയ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  50    ലകയ രൂപ ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2415-01-277-98―സശീനറിയര് ഉപദഭ്യപ്പോഗസന്മപ്പോര്ക്കട്ട് പരറിശശീലനയ

വറിഹറിതയ :  3,35,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

49. 2023-24  വര്ഷയ കര്ഷകര്ക്കട്ട് പരറിശശീലനയ നല്കുന്നതറിനപ്പോയയ സപമതറിയചട
മപ്പോനവവറിഭവപശഷറി വറികസന പരറിപപ്പോടറികള്ക്കുയ,  പപപ്പോളറി  ഹസൗസട്ട്,  കദളശീ  വനയ എന്നറിവ
പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതറിനുയ  സപ്പോപനത്തറിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനയ  പദശശീയ  നറിലവപ്പോരത്തറിപലക്കട്ട്
ഉയര്ത്തുന്നതറിനുള്ള  ഇടചപടലുകള്ക്കുമപ്പോയറി  1.85    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2435-01-101-85―വറിലസറിരതയ്ക്കു പവണ്ടറി വറിപണറിയറില് ഇടചപടല്

വറിഹറിതയ  :  28,25,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

50. 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷചത്ത ഓണവറിപണറി,  പഴയ,  പചക്കററികളുചട വറില

നറിയനണയ, പതങ്ങ സയഭരണയ എന്നശീ പദ്ധതറികള് നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്

വകയറിരുത്തറിയ തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  3.75    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    അധറികമപ്പോയറി    വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ശശീര്ഷകയ പുനനഃസപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

51.  2023-24  വര്ഷത്തറില്  1000000  ചതങ്ങറിന്വതകള്  ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോന്

ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നതറിനപ്പോലുയ  നപ്പോളറിപകരവറികസന  പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ  പദ്ധതറിയപ്പോയ  ERCN-ല്  ഒരു

ചതങ്ങറിന് വത ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോന്  32  രൂപ അനുവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോലുയ  ആയതറിചന്റെ  50%

സയസപ്പോനയ  വഹറിപക്കണ്ടതുണ്ടട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  2401-00-103-74-01  (സയസപ്പോന  വറിഹറിതയ

ജനറല്),  2401-00-789-71-01  (സയസപ്പോന  വറിഹറിതയ  SCP),  2401-00-796-70-01  (സയസപ്പോന

വറിഹറിതയ ജനറല്  TSP)  എന്നശീ ശശീര്ഷകങ്ങള് പുനനഃസപ്പോപറിചട്ട് യഥപ്പോക്രെമയ  89:10:1  എന്ന

അനുപപ്പോതത്തറില്  ആചക  1.6    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ചപപ്പോതുശറിപപ്പോര്ശ

52.  2023-24  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ കര്ഷകര്ക്കട്ട് പരറിശശീലനയ നല്കുന്നതറിനപ്പോയയ

കപ്പോര്ഷറിക വറി ജപ്പോനയ ആര്ജറിക്കുന്നതറിനപ്പോയയ, പദശശീയ-അന്തര് പദശശീയ പരറിശശീലന പകനങ്ങള്

സന്ദര്ശറിക്കുന്നതറിനുയ  ശറില്പശപ്പോലകള്,  ചസമറിനപ്പോറുകള്,  പയപ്പോഗങ്ങള്  എന്നറിവയറില്

പചങ്കേടക്കുന്നതറിനുയ  ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട  മപ്പോനവവറിഭവപശഷറി  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയപ്പോണട്ട്

2415-01-277-98  എന്ന  ശശീര്ഷകത്തറില്  തുക  ആവശഭ്യചപടറിരുന്നതട്ട്.  എന്നപ്പോല്

കര്ഷകര്ക്കുള്ള പരറിശശീലനങ്ങള്, അന്തപ്പോരപ്പോഷ വറിസറിറ്റുകള് എന്നറിവ ഇതറില് ഉള്ചപടന്നറില്ല

എന്നട്ട് പ്രപതഭ്യകയ വപ്പോര്ഷറിക പദ്ധതറി പരഖേയറില് പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുണ്ടട്ട്. എന്നപ്പോല് നൂതന കൃഷറി

രശീതറി  അവലയബറിപക്കണ്ടതട്ട്  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോനപ്പോകപ്പോത്തതറിനപ്പോല് അടറിയന്തര സപ്പോഹചെരഭ്യങ്ങളറില്

വറിപദശ യപ്പോത്ര അനറിവപ്പോരഭ്യമപ്പോയറിത്തശീരുചമനയ ഇത്തരത്തറിചലപ്പോരു നറിബനന ഒഴറിവപ്പോപക്കണ്ടതട്ട്

ആചണനയ സമറിതറി മനസ്സറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശയ ഒഴറിവപ്പോക്കറി പ്രസ്തുത

ഘടകയ കൂടറി ഉള്ചപടത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.
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പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

2415-01-277-99-31―പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല സഹപ്പോയധനയ     -  ശമ്പളയ

വറിഹറിതയ : 407,78,10,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

53. ജശീവനക്കപ്പോരുചട/അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചട ഡറി.എ. കുടറിശറിക, ചപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കട്ട് അനുവദറിപക്കണ്ട
ചപന്ഷന്  പരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക,  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി  കുടറിശറിക,  കമമ്പ്യൂപടഷന്  കുടറിശറിക,
ആജശീവനപ്പോന്ത കുടറിശറിക,  2023-24  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷത്തറില് ഉണ്ടപ്പോകപ്പോവന്ന പദ്ധതറിപയതര
ബപ്പോധഭ്യതകള്  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്   വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  151.33    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

മണട്ട് പരഭ്യപവകണ മണട്ട് സയരകണ വകുപട്ട്

2402-00-001-99―ഡയറക്ടറപ്പോഫശീസുയ ജറില്ലപ്പോ ഓഫശീസുകളുയ

വറിഹറിതയ : 13,21,71,000 രൂപ(പദ്ധതറിപയതരയ)

54.  കബനറി പദ്ധതറിയറില് ഉള്ചപടവരുയ സൂപര് നമ്പ്യൂമറററിയപ്പോയറി നറിലനറിര്ത്തചപടതുമപ്പോയ
ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ശമ്പളവയ  മറട്ട്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുയ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയയ  കബനറി  പദ്ധതറിയറിന്
കശീഴറിലുള്ള 28 ഓളയ ജശീവനക്കപ്പോചര പുനര്വറിനഭ്യസറിക്കുന്നതറിനപ്പോയയ ബജററില് വകയറിരുത്തറിയ
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1   പകപ്പോടറി രൂപ ഇസൗ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

 2402-00-102-81―ആപറിപക്കഷന് ഓഫട്ട് ഇന്ഫര്പമഷന് ചടപകപ്പോളജറി

വറിഹറിതയ : 50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

55.  വകുപറില്  e-office,  e-service  സയവറിധപ്പോനങ്ങള്  പൂര്ണമപ്പോയയ  നടപറിലപ്പോക്കറി
വകുപറിചന്റെ കപ്പോരഭ്യകമത വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനു പവണ്ടറി  1    പകപ്പോടറി രൂപ ഇസൗ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2402-00-102-78―ജലപ്പോശയങ്ങളുചടയയ നശീരുറവകളുചടയയ പുനരുജശീവനയ

വറിഹറിതയ : 2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

56.  സയസപ്പോനത്തുടനശീളമുള്ള  വറിവറിധ  ജലപ്പോശയങ്ങളുയ  കുളങ്ങളുയ   നവശീകരറിക്കുന്നതറിനുയ
പൂനരുജശീവനയ നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുയ ബജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
1 പകപ്പോടറി രൂപ ഇസൗ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 
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2402-00-102-77―ചഡവലപട്ട്ചമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് വമപക്രെപ്പോവപ്പോടര് ചഷഡ്സട്ട്

വറിഹറിതയ : 4,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

57.  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷത്തറില്  കപ്പോടപ്പോക്കട,  തളറിപറമ്പട്ട്  നറിപയപ്പോജക
മണ്ഡലങ്ങളറിചല  ചടണ്ടര്  ചചെയ്ത  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുയ,  സറില്  ഓവര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനുയ  ബജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  75    ലകയ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4402-00-800-74―തറിരുവനന്തപുരയ  ,    ചകപ്പോല്ലയ  ജറില്ലകളറിചലയയ  തൃശ്ശൂര്  പകപ്പോര്പപറഷനറിചലയയ
കുളങ്ങളുചട നവശീകരണയ

വറിഹറിതയ : 75,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

58.  പകരളത്തറിചല  ജലപ്പോശയങ്ങചള  സയരകറിക്കുക,  കുടറിചവള്ള  ലഭഭ്യത  ഉറപട്ട്
വരുത്തുക, കൃഷറിചയ പരറിപപപ്പോഷറിപറിക്കുക എന്നശീ ലകഭ്യങ്ങപളപ്പോചട കൃഷറി വകുപറിചന്റെ കശീഴറില്
നടത്തുന്ന സഹസ്ര സപരപ്പോവര് പദ്ധതറിയചട നടത്തറിപറിനപ്പോയറി ബജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്   4.25   പകപ്പോടറി   രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

പകരള സയസപ്പോന വറിദൂര സയപവദന പരറിസറിതറി പകനയ

2402-00-001-94-36―പകരള സയസപ്പോന ബഹുദൂര ഗ്രേഹണ പരറിസറിതറി പകനയ   (  ചക  .  എസട്ട്  .  ആര്  .    ഇ  .  സറി  .)
(  ധനസഹപ്പോയയ   -  ശമ്പളയ  )

വറിഹറിതയ :  90,17,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

59.  ചസന്റെററിചല   സറിര  ജശീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളയ,  അനുബന  ചചെലവകള്  എന്നറിവ
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  1.0634  പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

സപ്പോമ്പത്തറിക സറിതറി വറിവരക്കണക്കട്ട് വകുപട്ട്

2401-00-111-99―കപ്പോര്ഷറിക ചസന്സസട്ട്   (100%   പകനപ്പോവറിഷതയ  )

വറിഹറിതയ :  3,36,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

60.  പതറിചനപ്പോന്നപ്പോമതട്ട്  കപ്പോര്ഷറിക ചസന്സസറിചന്റെ ഒന്നപ്പോയ ഘട ലറിസ്റ്റേറിയഗട്ട് പജപ്പോലറികള്ക്കുള്ള
ഓണപറററിയയ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി 5.4   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX―ഭകഭ്യയ

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട്ട്   :   2095,01,06,000 രൂപ

                                ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്   :    1000 രൂപ

പകരള സയസപ്പോന ചവയര് ഹസൗസറിയഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷന്

4408-02-101-98―പഗപ്പോഡസൗണുകളുചടയയ  കപ്പോര്ഷറിക  സമുചയത്തറിചന്റെയയ  നറിര്മപ്പോണത്തറിനട്ട്
പകരള സയസപ്പോന ചവയര് ഹസൗസറിയഗട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷനട്ട്  നല്കുന്ന  സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ : 100,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

61.ചകപ്പോല്ലയ ജറില്ലയറിചല പുനലൂര്,  പകപ്പോടയയ ജറില്ലയറിചല പപ്പോലപ്പോ,  ആലപ്പുഴ ജറില്ലയറിചല
തകഴറി എന്നറിവറിടങ്ങളറില് പഗപ്പോഡസൗണുകള് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബജററില് വകയറിരുത്തറി
യറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 5.1   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6408-02-190-98―ആര്  .  ഐ  .  ഡറി  .    എഫട്ട്  . XVII-  നു കശീഴറില് പഗപ്പോഡസൗണുകളുചട നറിര്മപ്പോണത്തറിനട്ട്
പകരള സയസപ്പോന ചവയര്ഹസൗസറിയഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷനുള്ള വപ്പോയ

വറിഹറിതയ : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

62.  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിച  8  പഗപ്പോഡസൗണുകളറില്  നറിര്മപ്പോണയ  പൂര്ത്തശീകരറിക്കപ്പോനുള്ള
7  പഗപ്പോഡസൗണുകളുചട   നറിര്മപ്പോണയ   പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
14.15    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXI―മൃഗസയരകണയ

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട്ട്   :  984,46,46,000 രൂപ

                                ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  :  ഇല്ല

2403-00-001-99―ഭരണവയ നടത്തറിപ്പുയ                                              

വറിഹറിതയ :  12,00,36,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

63. ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട് ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
2   ലകയ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 
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2403-00-001-98―ജറില്ലപ്പോഭരണയ

വറിഹറിതയ :  25,81,44,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

64. ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട് ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് 1
ലകയ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

2403-00-101-99―കനകപ്പോലറി പപഗുപരപ്പോഗ നറിര്മപ്പോര്ജനയ

വറിഹറിതയ :  12,52,32,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

65.  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2    ലകയ രൂപ
ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണ
ചമന്നട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2403-00-101-98―ആശുപത്രറികളുയ ഡറിചസന്സററികളുയ

വറിഹറിതയ :  233,24,42,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

66.  ജറില്ലപ്പോ ചവറററിനററി ചസന്റെറുകള്,  പമഖേലപ്പോ മരുന്നട്ട് പസ്റ്റേപ്പോറുകള് എന്നശീ സപ്പോപനങ്ങളുചട
വപ്പോടക, കരയ, ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്    5    ലകയ രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2403-00-101-97―മൃഗപ്പോശുപത്രറികളുചട വറികസനവയ പുനനഃസയഘടനയയ

വറിഹറിതയ :  82,08,69,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

67.  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി 2    ലകയ രൂപ
ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്ത
ണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2403-00-101-71―വപ്പോസസലങ്ങളറില് വശീട്ടുപടറിക്കല് മൃഗചെറികറിതപ്പോ പസവനയ

വറിഹറിതയ :  20,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

68.  പബപ്പോക്കട്ട്തല ചമപ്പോവബല് ചവറററിനററി സയവറിധപ്പോനവയ കപ്പോള് ചസന്റെര് സയവറിധപ്പോനവയ
വറിപുലശീകരറിക്കുന്നതറിനട്ട്  1.5    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

191/2023.
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2403-00-102-99―ഊര്ജറിത കനകപ്പോലറി വറികസന പപ്രപ്പോജക്ടുകള്

വറിഹറിതയ : 97,19,35,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

69.  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്

3.5   ലകയ രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2403-00-102-97―വലവട്ട് പസ്റ്റേപ്പോക്കട്ട്ഫപ്പോമുകള്  .

വറിഹറിതയ :  15,03,22,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

70. ജശീവനക്കപ്പോരുചട  ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   1   ലകയ രൂപ ഈ

ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2403-00-102-96―വര്ഗ്ഗസങ്കേലനത്തറിനുള്ള സസൗകരഭ്യങ്ങള് ചമചചപടത്തല്

വറിഹറിതയ :  35,07,06,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

71. ജശീവനക്കപ്പോരുചട  ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   1   ലകയ രൂപ ഈ

ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2403-00-102-78 ―ആര്  .  ചക  .  വറി  .   വവ  .   സഹകരണപത്തപ്പോചടയള്ള പഗപ്പോവര്ദ്ധറിനറി പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ :  52,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

72.  പഗപ്പോവര്ദ്ധറിനറി പദ്ധതറിയറില് കൂടതല് പശുക്കുടറികചള ഉള്ചപടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  8    പകപ്പോടറി

രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2403-00-103-99-06―പകപ്പോഴറി വളര്ത്തല് പകനങ്ങള്  

വറിഹറിതയ :  14,37,74,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

73.  ചകപ്പോല്ലയ  ജറില്ലപ്പോ  ടര്ക്കറി  ഫപ്പോയ  ചകടറിടത്തറിചന്റെ  വപ്പോടക  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി

12.5    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2403-00-109-96―ചവറററിനററി വറികസനയ  

വറിഹറിതയ :  5,62,93,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

74. ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
1    ലകയ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

പകരള സയസപ്പോന പസൗള്ടറി വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറഡട്ട്

2403-00-103-82―പപരന്റെട്ട് പസ്റ്റേപ്പോക്കുകളുചട ശപ്പോകശീകരണയ   (  മുടപക്കപ്പോഴറിയയ 
    പബ്രേപ്പോയറിലറുയ  )      

വറിഹറിതയ :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

75.  മുടപക്കപ്പോഴറികളുചട  വറിതരണയ  തടസ്സയ  കൂടപ്പോചത  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട്ട്  ബ്രേശീഡര്
ഫപ്പോമുകളുചട  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യ  വറികസനയ  സപ്പോധഭ്യമപ്പോക്കറി  പകപ്പോഴറിയറിറചറിയചടയയ
പകപ്പോഴറിമുടയചടയയ ആഭഭ്യന്തര ഉത്പപ്പോദന വറിപണനത്തറിചല സച്വയയപരഭ്യപ്പോപ്തത വകവരറിക്കുന്ന
തറിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
2   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-103-81―സയപയപ്പോജറിത പകപ്പോഴറിവളര്ത്തലറിചന ശകറിചപടത്തല്

വറിഹറിതയ :  100,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

76.  സയസപ്പോനത്തറിനട്ട്  അനുപയപ്പോജഭ്യമപ്പോയതുയ ആഭഭ്യന്തര മുട ഉല്പപ്പോദനത്തറിനുയ ഗ്രേപ്പോമശീണ
ജനതയട്ട്  ഉപജശീവനമപ്പോര്ഗ്ഗയ  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുയ  വലറിയ  സയഭപ്പോവന  നല്കുന്നതുമപ്പോയ
'ചചെറുകറിട  മുടപക്കപ്പോഴറി  വളര്ത്തല്'  പദ്ധതറി  പൂര്ണ  പതപ്പോതറില്  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 1   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-190-94―ചക  .  എസട്ട്  .  പറി  .  ഡറി  .  സറി  .-  ക്കട്ട് സഹപ്പോയയ                               

വറിഹറിതയ :  50,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

77.  സയസപ്പോന പസൗള്ടറി  വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് നടപറിലപ്പോക്കറി വരുന്ന വറിവറിധ
പദ്ധതറികളുചട  നറിര്വ്വഹണത്തറിനട്ട്  പവണ്ടറിയയ  ഫപ്പോമുകളുചട  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യ
വറികസനത്തറിനുപവണ്ടറിയയ 2.6    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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മശീറട്ട് പപ്രപ്പോഡക്ടട്ട്സട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തഭ്യ ലറിമറിറഡട്ട്

2403-00-190-93―മശീറട്ട് പപ്രപ്പോഡക്ടട്ട്സട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തഭ്യക്കട്ട് സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ :  4,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

78. മപ്പോയപസപ്പോല്പപ്പോദന രയഗത്തട്ട് പകരളത്തറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന ഒപരചയപ്പോരു ചപപ്പോതുപമഖേലപ്പോ

സപ്പോപനമപ്പോണട്ട് മശീറട്ട് പപ്രപ്പോഡക്ടട്ട്സട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഡഭ്യ  (എയ.പറി.ഐ)  ലറിമറിറഡട്ട്.  ഈ സപ്പോപനത്തറിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനത്തറിനുപവണ്ടറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക വളചര  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട്

സമറിതറി മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് വബബപ്പോക്കട്ട് സയവറിധപ്പോനത്തറിലൂചട  പപപ്പോത്തുകചളയയ

ആടകചളയയ  വളര്ത്തല്  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  91    ലകയ  രൂപയയ കണ്ണൂരറില്  ശശീതശീകരണ  ഹബട്ട്

സപ്പോപറിക്കപ്പോന് 1    പകപ്പോടറി രൂപയയ  വറിപണന പകനത്തറില് ഫശീസര്/പബപ്പോര്ഡട്ട് സയവറിധപ്പോനങ്ങള്

സജശീകരറിക്കപ്പോന്   2.5    പകപ്പോടറി  രൂപയയ ചകപ്പോല്ലയ  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്  ജറില്ലകളറില്  2  ചപറട്ട്ഫുഡട്ട്

പപ്പോന്റുകള് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 1   പകപ്പോടറി രൂപയയ  തൃശ്ശൂര് ജറില്ലയറിചല ചെപ്പോലക്കുടറിയറില് സപ്പോപറിക്കുന്ന

കപ്പോള,  പപപ്പോത്തട്ട്,  കറിടപ്പോരറി  വളര്ത്തല്  പകനയ   എന്ന  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി    1    പകപ്പോടറി  രൂപയയ

ഭകഭ്യസുരക അവയര്ചനസട്ട് പപ്രപ്പോഗ്രേപ്പോമറിചന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഭകഭ്യസുരക അടറിസപ്പോനമപ്പോക്കറി  കര്ഷകര്,

ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കള്,  ബുചറന്മപ്പോര്,  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്  എന്നറിവര്ക്കട്ട്  പബപ്പോധവല്ക്കരണത്തറിനുള്ള

പരറിശശീലനയ നടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി 1   പകപ്പോടറി രൂപയയ ഉള്ചപചട   7.41   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

പകരള ഫശീഡ്സട്ട് ലറിമറിറഡട്ട്

2403-00-190-86―പകരള ഫശീഡ്സട്ട് ലറിമറിറഡറിനുള്ള സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ :  10,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

79.  കപ്പോലറിത്തശീറ  വറിലകുറചട്ട്  നല്കുന്ന  പദ്ധതറിയചട  പൂര്ണമപ്പോയ  നടത്തറിപറിനപ്പോയറി

5    പകപ്പോടറി  രൂപയയ  കശീരകര്ഷകര്ക്കട്ട്  നഭ്യപ്പോയമപ്പോയ  വറിലയട്ട്  ഗുണപമന്മയള്ള  കപ്പോലറിത്തശീറ

ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   6    പകപ്പോടറി രൂപയയ ഉള്ചപചട ആചക   11    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .   
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പകരള വലവ്പസ്റ്റേപ്പോക്കട്ട് ചഡവലപട്ട്ചമന്റെട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്

2403-00-190-83―പകരള വലവ്പസ്റ്റേപ്പോക്കട്ട് പബപ്പോര്ഡറിനുള്ള സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ :  46,93,75,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

80. പപ്പോലക്കപ്പോടട്ട്  ജറില്ലയറിചല ചക.എല്.ഡറി.  പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ പധപ്പോണറി ഫപ്പോമറിചല ജലദസൗര്ലഭഭ്യയ
പരറിഹരറിചട്ട്  അവറിചട  പരറിപപ്പോലറിക്കചപടന്ന  മുന്തറിയ  ഇനയ  ആടട്ട്/കനകപ്പോലറികള്ക്കപ്പോവശഭ്യമപ്പോയത്ര
തശീറപ്പുല് ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോവന്ന രശീതറിയറില് വറിഭപ്പോവനയ  ചചെയ്ത  പദ്ധതറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുയ
നറിലവറില്  മഴക്കപ്പോലത്തട്ട്  മഴചവള്ളയ  നഷ്ടചപടന്നതട്ട്  തടയന്നതറിനുയ  ജലപസ്രപ്പോതസ്സുകളുചട
സയഭരണപശഷറി  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  പദ്ധതറിക്കുള്ള  സപ്പോദ്ധഭ്യതപ്പോ  പഠനത്തറിനുമപ്പോയറി
45,000  രൂപയയ  കനകപ്പോലറികളുചട വനഭ്യതപ്പോ നറിരശീകണ പകനവയ റഫറല് പകനങ്ങളുയ
സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി 15.15  ലകയ രൂപയയ ഉള്ചപചട ആചക 15.6   ലകയ
രൂപ    ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

പകരള ചവറററിനററി ആന്റെട്ട് ആനറിമല് സയന്സസട്ട് യൂണറിപവഴറിററി 

2403-00-188-99-31―പകരള ചവറററിനററി    &    ആനറിമല് സയന്സസട്ട് യൂണറിപവഴറിററി  -  സഹപ്പോയ  ധനയ  -
ശമ്പളയ 

വറിഹറിതയ :  94,35,80,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

81.  ശമ്പളയ/ചപന്ഷന് പരറിഷ്കരണത്തറിചന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ജശീവനക്കപ്പോരുചടയയ
അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചടയയ ശമ്പളയ, ചപന്ഷന് എന്നറിവ വറിതരണയ ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയയ  മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള
തശീറ,  മരുന്നട്ട്,  മറട്ട്  അതഭ്യപ്പോവശഭ്യ  ചചെലവകള് എന്നറിവ നറിര്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയയ   ബഡ്ജററില്
വകയറിരുത്തറിയ തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   88.642    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2403-00-188-99-36―പകരള ചവറററിനററി    &    ആനറിമല് സയന്സസട്ട് യൂണറിപവഴറിററി  -  സഹപ്പോയധ  നയ  -
ശമ്പപളതരയ

വറിഹറിതയ :  49,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

82. പകരള ചവറററിനററി ആന്ഡട്ട് ആനറിമല് സയന്സസട്ട് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയചട കശീഴറിലുള്ള
പകപ്പോപളജട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡയററി  സയന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ചടപകപ്പോളജറിക്കട്ട്  ചകടറിടയ  പണറിയന്നതറിനപ്പോയറി
ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 5   പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXII―കശീരവറികസനയ

                                    പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  :  2,00,70,29,000 രൂപ

                                    ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  :  ഇല്ല

2404-00-001-99―ഡയറക്ടപററട്ട് 

വറിഹറിതയ :  7,41,28,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

83. ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് 01(1)  ഇനത്തറില് 1 പകപ്പോടറി  രൂപയയ 01(2) കപ്പോമബത്ത ഇനത്തറില്
75 ലകയ രൂപയയ 01(3) വശീട്ടുവപ്പോടക അലവന്സട്ട് ഇനത്തറില് 10 ലകയ രൂപയയ 01(4) ചമഡറിക്കല്
റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഇനത്തറില് 1 ലകയ രൂപയയ  02(1)  ഇനത്തറില് 10 ലകയ രൂപയയ 02(2)
കപ്പോമബത്ത ഇനത്തറില്  50,000  രൂപയയ  04(1)  ഇനത്തറില്  1  ലകയ രൂപയയ  04(4)  ഇനത്തറില്
1.23  ലകയ  രൂപയയ  05(2)  ഇനത്തറില്  2  ലകയ  രൂപയയ  06  (  വപ്പോടക,  കരയ,  നറികുതറി)
ഇനത്തറില് 2 ലകയ രൂപയയ 21- 2 പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  (സയരകണവയ അറകുറപണറികളുയ)
ഇനത്തറില്  1.11 ലകയ  രൂപയയ  45(പറി.ഒ.എല്)  ഇനത്തറില്  1    ലകയ  രൂപയയ  ഉള്ചപചട
ആചക    2.0484    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2404-00-001-98―ജറില്ലപ്പോഭരണയ

വറിഹറിതയ :  21,03,16,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

84. ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് 01(1) ശമ്പള  ഇനത്തറില് 5   പകപ്പോടറി രൂപയയ 01(2) കപ്പോമബത്ത
ഇനത്തറില് 1.5   പകപ്പോടറി രൂപയയ 1(4) ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് ഇനത്തറില് 1   ലകയ രൂപയയ
02(1)  പവജസട്ട്  ഇനത്തറില്  15    ലകയ രൂപയയ 02(2)  കപ്പോമബത്ത ഇനത്തറില്   1.52    ലകയ
രൂപയയ 02(3)  മറട്ട് അലവന്സട്ട് ഇനത്തറില്  80,000    രൂപയയ 04(1)  യപ്പോത്രപ്പോചചെലവകള് ഇനത്തറില്
4.37    ലകയ  രൂപയയ 05(2)  ഇനത്തറില്  6    ലകയ രൂപയയ  05(04)  ഇനത്തറില്  2    ലകയ
രൂപയയ 06(വപ്പോടക, കരയ, നറികുതറി) ഇനത്തറില് 10   ലകയ രൂപയയ 21-2 പമപ്പോപടപ്പോര്വപ്പോഹനങ്ങള്
(സയരകണവയ അറകുറപണറികളുയ) ഇനത്തറില് 1   ലകയ രൂപയയ   45 (  പറി  .  ഒ  .  എല്  .)   ജറില്ലപ്പോ ഭരണ
ഇനത്തറില്    1    ലകയ രൂപയയ ഉള്ചപചട ആചക  6.9269    പകപ്പോടറി  രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2404-00-001-97―വറികസന പ്രവര്ത്തന ഘടകങ്ങള്

വറിഹറിതയ :  41,85,10,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

85. ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് 01(1) ശമ്പള  ഇനത്തറില് 7   പകപ്പോടറി രൂപയയ 01(2) കപ്പോമബത്ത
ഇനത്തറില് 1.54   പകപ്പോടറി രൂപയയ 01(3) (വശീട്ടുവപ്പോടക അലവന്സട്ട്) ഇനത്തറില് 20   ലകയ രൂപയയ
01(4) ചമഡറിക്കല് റശീ ഇപമ്പഴട്ട്ചമന്റെട്ട് ഇനത്തറില് 3   ലകയ രൂപയയ   02(4)   ഇനത്തറില്   1.16   പകപ്പോടറി
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രൂപയയ ഉള്ചപചട ആചക    9.93    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2404-00-102-99―പശുക്കളുചട  കശീപരപ്പോല്പപ്പോദനപശഷറി  ചമചചപടത്തുന്നതറിനുയ  കൂടതല്
പപ്പോല് ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോനുമുള്ള പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ :  90,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

86.  കഭ്യപ്പോററില് ഇയപ്രൂവ്ചമന്റെട്ട്  അസറിസ്റ്റേന്റുമപ്പോര്ക്കട്ട് ഇന്ചസന്റെശീവട്ട്,  ചഫസ്റ്റേറിവല് അലവന്സട്ട്
എന്നറിവയ്ക്കുയ, കനകപ്പോലറികളറിചല കൃത്രറിമ ബശീജദപ്പോനത്തറിനുള്ള ചസമചന്റെ വറിലയ്ക്കുമപ്പോയള്ള ചചെലവകള്ക്കുയ,
KLDB-യട്ട് 10   ലകയ രൂപ  കുടറിശറിക നല്കുന്നതറിനുയ  ബജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    10    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2404-00-102-96―ഗ്രേപ്പോമശീണ കശീരവഭ്യവസപ്പോയ വറികസന ഉപപദശക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

വറിഹറിതയ :  7,95,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

87.  കശീര  സപ്പോന്തച്വനയ  സമഗ്രേ  ഇന്ഷച്വറന്സട്ട്  പദ്ധതറിയമപ്പോയറി  ബനചപടട്ട്  കശീര
കര്ഷകര്ക്കട്ട്  ആപരപ്പോഗഭ്യ  സുരക,  അപകടസുരക,  വലഫട്ട്  ഇന്ഷച്വറന്സട്ട്  എന്നറിവ
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 4.05   പകപ്പോടറി
രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

88.  പമല് പരപ്പോമര്ശറിത ശശീര്ഷകവമപ്പോയറി ബനചപട പദ്ധതറിയറിന് കശീഴറിലുള്ള 'ആകസറിക
ചചെലവകള്'  എന്ന ഘടകയ ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോല് കശീര വറികസന പമഖേലയമപ്പോയറി ബനചപട
അടറിയന്തര  ചചെലവകള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്ത  അവസയപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി
മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  'ആകസറിക  ചചെലവകള്'  എന്ന  ഘടകയ  കൂടറി  പ്രസ്തുത
ശശീര്ഷകത്തറിചല പദ്ധതറിയറിന് കശീഴറില് ഉള്ചപടത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന. 

2404-00-102-79―കപ്പോലറിത്തശീറക്കുള്ള സബ്സറിഡറി

വറിഹറിതയ :  5,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

89.  3634 കശീര സയഘങ്ങളറിലൂചട പചപ്പുല്, വയ്പക്കപ്പോല് എന്നറിവ ധനസഹപ്പോയ നറിരക്കറില്
വറിതരണയ ചചെയ്തട്ട് ഉത്പപ്പോദനചചെലവട്ട് ലഘൂകരറിചട്ട് കശീരവൃത്തറി ആദപ്പോയകരമപ്പോക്കുവപ്പോന്   ലകഭ്യമറിട്ടു
വകുപട്ട് നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി ബജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോല്  2.5    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2404-00-102-77―കൃഷറിക്കപ്പോരുചട ഭൂമറിയറിലുയ കശീപരപ്പോല്പപ്പോദന സഹകരണ സയഘങ്ങളറിലുയ
കപ്പോലറിത്തശീറ ഉത്പപ്പോദനവയ സൂകറിക്കലുയ

വറിഹറിതയ :  8,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

90. 2023-24 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ 90 ഏക്കര് തരറിശു ഭൂമറിയറില് അധറികമപ്പോയറി പുല്കൃഷറി
പദ്ധതറി വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കപ്പോന്  ലകഭ്യമറിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയയ തശീറപ്പുല് കൃഷറി പദ്ധതറികളുചട
സയസപ്പോന പനപ്പോഡല് ഏജന്സറി എന്ന നറിലയറില് കൂടതല് തശീറപ്പുല്കൃഷറി പദ്ധതറികള് ഏചറടത്തു
നടപറിലപ്പോക്കുവപ്പോനുയ  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
50    ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2404-00-102-76-34-03―കശീരകര്ഷക പകമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിനട്ട് ഇന്ഷച്വറന്സട്ട് പദ്ധതറിക്കട്ട്
ധനസഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ :  50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

91. കശീരകര്ഷകര്ക്കട്ട് ആപരപ്പോഗഭ്യസുരക, അപകട സുരക, വലഫട്ട് ഇന്ഷച്വറന്സട്ട് എന്നറിവ
കശീരകര്ഷക പകമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട് വഴറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  3    പകപ്പോടറി രൂപ   ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2404-00-109-98―കശീരവറികസന പരറിശശീലന പകനയ 

വറിഹറിതയ :  5,76,22,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

92.  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  01(1)  ശമ്പള   ഇനത്തറില്  1.029  പകപ്പോടറി  രൂപയയ  01(2)
കപ്പോമബത്ത ഇനത്തറില്  7.6  ലകയ രൂപയയ  02(4)  ഇനത്തറില്  1.3  ലകയ രൂപയയ  05(4)
ഇനത്തറില്  75,000  രൂപയയ  ഉള്ചപചട  ആചക  1.1255    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2404-00-109-95―ഗുണനറിയനണ ലപ്പോബുകളുചട ശകറിചപടത്തല്

വറിഹറിതയ :  4,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

93.  സയസപ്പോനത്തട്ട് ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന്ന  പപ്പോലറിചന്റെയയ,  പപ്പോലുല്പന്നങ്ങളുചടയയ,  ഗുണനറിലവപ്പോരയ
ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള വറിവറിധ പദ്ധതറികളുചട നടത്തറിപറിനപ്പോയറി  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    3    പകപ്പോടറി
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2404-00-195-94―കശീര സഹകരണ സയഘങ്ങള്ക്കട്ട് സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ :  29,98,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

94. ഗര്ഭപ്പോവസയറിലുയ ഇളയ കറവയറിലുമുള്ള പശുക്കള്ക്കട്ട് പ്രപതഭ്യക ആപരപ്പോഗഭ്യ സയരകണ
പദ്ധതറിയചട നടത്തറിപറിപലയപ്പോയറി 5.88   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4404-00-109-96―വപ്പോണറിജഭ്യ ഡയററി  ,   മറില്ക്കട്ട് ചഷഡട്ട് വറികസന പദ്ധതറി 

വറിഹറിതയ :  6,84,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

95.  മറില്ക്കട്ട്  ചഷഡട്ട്  വറികസന  പദ്ധതറിയചട  പൂര്ണമപ്പോയ  നടത്തറിപറിനപ്പോയറി   ബജററില്
വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    66    ലകയ രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4404-00-195-98―കശീര സഹകരണ സയഘങ്ങളറിലുള്ള നറിപകപയ

വറിഹറിതയ :  4,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

96.  കശീര സഹകരണ സയഘങ്ങളുചട മൂലധന വര്ദ്ധനവട്ട് പൂര്ണമപ്പോയറി നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ബജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്   2   പകപ്പോടറി
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIII―മതഭ്യബനനയ
                         പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  :  686,50,11,000 രൂപ

                        ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട് : 1,000 രൂപ

2405-00-001-99―നടത്തറിപട്ട്

വറിഹറിതയ :  41,37,08,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

97. ഇലകറിസറിററി ചെപ്പോര്ജട്ട് ഒടക്കുന്നതറിനട്ട്  ബഡ്ജററില് അനുവദറിച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
50    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-101-90―പദശശീയ വറിത്തുല്പപ്പോദന പരറിപപ്പോടറി 

വറിഹറിതയ: 1,71,24,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

98.  ഹപ്പോചററികള്/ഫപ്പോമുകളറിചല ദറിവസപവതനപ്പോടറിസപ്പോനത്തറില് പസവനമനുഷ്ടറിക്കുന്ന
ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്,  പപ്രപ്പോജക്ടട്ട്  അസറിസ്റ്റേന്റുമപ്പോര്   എന്നറിവര്ക്കട്ട്  പവതനയ  നല്കുന്നതറിനുള്ള
അധറിക  ചചെലവട്ട്  വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.6824    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ
/  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

191/2023.
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2405-00-101-87―മതഭ്യ വറിത്തട്ട് ഫപ്പോമുകള്  ,   നഴററികള്   ,   ഹപ്പോചററികള്

വറിഹറിതയ :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

99. ഹപ്പോചററികളുചട/ഫപ്പോമുകളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി അധറിക ചചെലവട്ട് വഹറിക്കുന്ന
തറിനുപവണ്ടറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ  തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്     1    പകപ്പോടറി രൂപ
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-101-54―മതഭ്യകൃഷറി വറികസനയ

വറിഹറിതയ : ഇല്ല(പദ്ധതറിപയതരയ)

100.  മതഭ്യകൃഷറിക്കുള്ള  ഇന്ഷച്വറന്സട്ട്  പരറിരക  ഏര്ചപടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില് 5   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-101-52―ജലപ്പോശയ വറിഭവങ്ങളുചട ആപരപ്പോഗഭ്യ പമല്പനപ്പോടവയ നറിര്വ്വഹണവയ 

വറിഹറിതയ:   100,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

101.  സയസപ്പോനചത്ത അകച്വപ്പോടറികട്ട്  ആനറിമല് ചഹല്ത്തട്ട് ലപ്പോബുകളുചട  പ്രവര്ത്തനയ
ചമചചപടത്തുന്നതറിനുയ  സപ്പോമ്പറിളുകള്  പശഖേരറിച്ചു  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനുയ  അധറികമപ്പോയറി
വരുന്ന ചചെലവകള് വഹറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
1    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി    അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-101-48―അകച്വപ്പോകള്ചര് വറിപുലശീകരണ പസവനങ്ങള്

വറിഹറിതയ :  7,11,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

102.  അകച്വപ്പോകള്ചര് വറിപുലശീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട ഭപ്പോഗമപ്പോയള്ള  അകച്വപ്പോകള്ചര്
ചപ്രപ്പോപമപ്പോടര് പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറര്മപ്പോരുചട  പസവനത്തറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5.57    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-103-99―സമുദ്രമതഭ്യബനനയ   നറിയനറിക്കുന്നതറിനു   പവണ്ടറി  അതറിര്ത്തറി  
   പമഖേലകളറില് പറപ്പോന്തു ചുറല്

വറിഹറിതയ  :  7,51,82,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

103.  ഫറിഷറശീസട്ട് പസ്റ്റേഷനുകളുചട പ്രവര്ത്തനത്തറിനപ്പോയറി  32  തസറികകള് സൃഷ്ടറിചതു
മൂലമുണ്ടപ്പോകുന്ന  അധറിക  ചചെലുകള്ക്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    9.33    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2405-00-103-91―മതഭ്യ   വറിഭവങ്ങളുചട സയരകണവയ  പരറിപപ്പോലനവയ   (  ആഴക്കടല് മതഭ്യബനനയ  )

വറിഹറിതയ :  9,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

104.  പപടപ്പോളറിയഗട്ട്  സുരകപ്പോ പബപ്പോട്ടുകളുചട പ്രവര്ത്തനത്തറിനട്ട്  കൂടതല് തുക ഇനന

ചചെലവറിനപ്പോയറി  വകയറിരുപത്തണ്ടതറിനപ്പോല്  6    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-103-82―സയയപ്പോജറിത  മതഭ്യബനന  വറികസന  പദ്ധതറി    (  എന്  .  സറി  .  ഡറി  .  സറി  .

സഹപ്പോയയ   ) -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ :  1,00,00,000 രൂപ  (പദ്ധതറി)

105. ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിച്ചു  നടപറിലപ്പോക്കറിചക്കപ്പോണ്ടറിരറിക്കുന്ന  ധസനഹപ്പോയപത്തപ്പോചടയള്ള

പദ്ധതറികളറില് പകന സയസപ്പോന സബ്സറിഡറി ഇനത്തറില് 14.18   പകപ്പോടറി രൂപ    ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-103-76―സമുദ്രസുരകയയ രകപ്പോപ്രവര്ത്തനങ്ങളുയ

വറിഹറിതയ : 2,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

106.  കടല് സുരകപ്പോ ഉപകരണങ്ങള്,  നപ്പോവറിപഗഷന് ഉപകരണങ്ങള്,  വപ്പോര്ത്തപ്പോവറിനറിമയ

ഉപകരണങ്ങള് എന്നറിവ വറിതരണയ ചചെയ്യുന്നതറിപലയപ്പോയറി  ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന

തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   4.5    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ    /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-103-72―പ്രകൃതറി  ദുരന്തങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനചപട  മപ്പോസ്റ്റേര്  കണ്പടപ്പോള്  റമുയ

                             റശീജണല് കണ്പടപ്പോള് റമുകളുയ സപ്പോപറിക്കല്

വറിഹറിതയ :  1,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

107. കണ്പടപ്പോള് റയ വപ്പോഹനത്തറിചന്റെ ഇനന ചചെലവട്ട്, വഡ്രൈവറുചട പവതനയ, മപ്പോസ്റ്റേര്

കണ്പടപ്പോള് റയ, സറിസ്റ്റേയ അഡറിനറിപസ്ട്രററുചട പവതനയ എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനുയ അധറിക തുക

ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല്  9    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .



28

2405-00-103-70―സമുദ്രജലകൃഷറി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വറിഹറിതയ :  10,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

108.  കടലറിചല കൂട മതഭ്യകൃഷറി,  sea weed   farming   എന്നറിവയപ്പോയറി ബജററില്

വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   9    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-103-69―ശുചെറിതച്വ സപ്പോഗരയ    -    ജലപ്പോശയങ്ങളറില് നറിനയ പപ്പോസ്റ്റേറികട്ട് നറിര്മപ്പോര്ജന

പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ :  50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

109.  കടല്ത്തശീര ശുചെശീകരണത്തറിനുയ നശീണ്ടകര മപ്പോതൃകപ്പോ ശുചെറിതച്വ സപ്പോഗരയ പദ്ധതറി

20  ഹപ്പോര്ബറുകളറിപലയ്ക്കു  വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനുയ  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   4.5    പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-105-88―തശീരവമത്രറി സൂപര് മപ്പോര്ക്കറട്ട്   -   സബ്സറിഡറികള്

വറിഹറിതയ :  1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

110. തശീരവമത്രറി സൂപര് മപ്പോര്ക്കറ്റുകളറില് സബ്സറിഡറി നറിരക്കറില് ആവശഭ്യസപ്പോധനങ്ങള്

വറിതരണയ  ചചെയ്യുന്നതറിനട്ട്  സബ്സറിഡറി  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ

തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 20   ലകയ രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-105-86―മതഭ്യ സൂപര് മപ്പോര്ക്കറ്റുകളുചട നവശീകരണയ  ,    മൂലഭ്യവര്ദ്ധനവട്ട്  ,    വറിളചവടപറിനട്ട്

പശഷമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വറിഹറിതയ :  3,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

111. മതഭ്യഗുണനറിലവപ്പോര പരറിപശപ്പോധന ലപ്പോബുകള്, നറിലവറിലുള്ള മതഭ്യമപ്പോര്ക്കറ്റുകളുചട

നവശീകരണയ എന്നശീ പ്രവര്ത്തറികള്ക്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്ത

മപ്പോയതറിനപ്പോല് 1.5   പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2405-00-109-91―വകുപറിചന്റെ  വറികസനവയ  നവശീകരണവയ  പരറിശശീലന  പകനങ്ങളുചട
ശകറിചപടത്തലുയ

വറിഹറിതയ :  1,30,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

112.  മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുയ മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചട മക്കള്ക്കുയ,  വകുപറിചല
സപ്പോപങ്കേതറിക വറിഭപ്പോഗയ ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കുയ അന്തര്പദ്ദേശശീയ പരറിശശീലനവയ പരസര വകമപ്പോറയ
വഭ്യവസ വഴറി കപ്പോരഭ്യപശഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുയ നറിലവറിലുള്ള പരറിശശീലന   പരറിപപ്പോടറിയയ
വറിജപ്പോന വഭ്യപ്പോപനവയ നടപപ്പോക്കുന്നതറിനുയ ഇ-ഗപവര്ണന്സട്ട് സയവറിധപ്പോനയ ശകറിചപടത്തുന്നതറിനുയ
ബജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  70    ലകയ രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-110-98―പരമ്പരപ്പോഗത മതഭ്യബനന വള്ളങ്ങളുചട യനവല്ക്കരണയ

വറിഹറിതയ :  1,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

113. കൂടതല് യൂണറിറ്റുകള്ക്കട്ട് insulated fishing box-കള് ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനുയ വലറിയ
കണറി വലകളുയ നവശീന ചൂണ്ട ഉപകരണങ്ങളുയ നല്കുന്നതറിനുയ ബജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 1.5   പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-120-98―ലറിയഗസമതച്വ സശീ ശപ്പോകശീകരണ നയനറിര്വ്വഹണയ   -  സപ്പോഫറിനുള്ള ധന സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ :  1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

114.  ലറിയഗ  സമതച്വ  സശീശപ്പോകശീകരണ  നയ  നറിര്വ്വഹണത്തറിനപ്പോയറി  സപ്പോഫറിനുള്ള
ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി   ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    10   ലകയ
രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-121-97―രജറിസ്റ്റേര് ചചെയ്ത മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചട കുടറികള്ക്കുള്ള വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസപ്പോനുകൂലഭ്യയ

വറിഹറിതയ :  25,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

115.  മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചട  കുടറികള്ക്കട്ട്  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ധനസഹപ്പോയയ  നല്കപ്പോന്
ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 10      പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2405-00-121-96―മതഭ്യബനനവമപ്പോയറി  ബനചപടട്ട്  മറട്ട്  ചതപ്പോഴറിലുകളറില്  ഏര്ചപടറിരറിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള
ഇന്ഷച്വറന്സട്ട് പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ :  1,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

116.  പകരള മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറി പകമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറില് അയഗതച്വമുള്ള മതഭ്യബനന
പമഖേലയറിചല  അനുബനചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കപ്പോയള്ള  ഈ  പദ്ധതറിയറില്  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  20    ലകയ  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-121-95―പടപ്പോളറിയഗട്ട്  നറിപരപ്പോധന  സമയത്തട്ട്   യനവല്കൃത  പബപ്പോട്ടുകളറിചല
  മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കട്ട് സസൗജനഭ്യ പറഷന് വറിതരണയ

വറിഹറിതയ :  1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

117. പടപ്പോളറിയഗട്ട് നറിപരപ്പോധന സമയത്തട്ട് യനവല്കൃത പബപ്പോട്ടുകളറിചല മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോ
ളറികള്ക്കട്ട്  സസൗജനഭ്യ  പറഷന്  വറിതരണത്തറിനപ്പോയറി   ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   4.99   ലകയ രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-121-92―മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള ഗ്രൂപട്ട് ഇന്ഷച്വറന്സട്ട് പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ :  10,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

118.   2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ  240974  മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികചള ഇന്ഷച്വര്
ചചെയ്യുന്നതറിനട്ട്  13.79  പകപ്പോടറി  രൂപ ചചെലവഴറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    3      പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-190-95―പകരള അകച്വപ്പോചവന്ചെച്വര് ഇന്റെര്നപ്പോഷണല് ലറിമറിറഡട്ട്    (  ചക  .  എ  .  വറി  .  ഐ  .  എല്  .)

വറിഹറിതയ :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

119.  കപ്പോവറിലറിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയയ  പദ്ധതറി  നറിര്വ്വഹണത്തറിനപ്പോയയ  വരുന്ന
അധറികചചലവകള് വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
3      പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .



31

2405-00-800-27―മതഭ്യബനപനപ്പോപകരണങ്ങള്ക്കുള്ള ഇന്ഷച്വറന്സട്ട് പരറിരക

വറിഹറിതയ :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

120. രജറിസ്റ്റേര് ചചെയ്തറിട്ടുള്ള എല്ലപ്പോ പരമ്പരപ്പോഗത യപ്പോനങ്ങചളയയ ഇന്ഷച്വറന്സട്ട് പരറിരകയറിന്
കശീഴറില് ചകപ്പോണ്ടുവരുന്നതറിനട്ട്   ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
9   പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4405-00-101-90―അകച്വപ്പോകള്ചര് ചഡവലപട്ട്ചമന്റെട്ട്

വറിഹറിതയ  :  ഇല്ല  (പദ്ധതറി)

121.  മുന് വര്ഷങ്ങളറില് ഭരണപ്പോനുമതറി ലഭറിച പ്രവൃത്തറികള് പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് 1   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4405-00-103-98―സയപയപ്പോജറിത മതഭ്യബനന വറികസന പദ്ധതറി   (100%   എന്  .  സറി  .   ഡറി  .   സറി  .
സഹപ്പോയയ  )

വറിഹറിതയ : 1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

122.  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിചട്ട്  നറിലവറില്  നടപറിലപ്പോക്കറിചക്കപ്പോണ്ടറിരറിക്കുന്ന  ധനസഹപ്പോയ
പത്തപ്പോചടയള്ള പദ്ധതറികളറില് പകന സയസപ്പോന സബ്സറിഡറി ഇനത്തറില് ഉള്ള തുകയപ്പോയറി
12.4084    പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4405-00-103-94―തശീരപദശ പറപ്പോഡുകളുചട നവശീകരണയ

വറിഹറിതയ :  88,20,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

123.  മുന് വര്ഷങ്ങളറിചല ബറില്ലുകള് തശീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുയ നറിലവറിലുള്ള പ്രവര്ത്തറികളുചട
പൂര്ത്തശീകരണത്തറിനുമപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
50    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4405-00-103-93―മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുളള  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യ  വറികസനവയ
മപ്പോനവപശഷറി വറികസനവയ

വറിഹറിതയ  : 15,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

124.  ഭവന പുനരുദ്ധപ്പോരണയ,  പകപ്പോളനറി നവശീകരണയ എന്നശീ പ്രവര്ത്തറികള്ക്കപ്പോയറി ബജററില്
വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 15   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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4405-00-103-92―വറിഴറിഞയ   തുറമുഖേ  പദ്ധതറി  നടപപ്പോക്കല്    -    മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചട
പുനരധറിവപ്പോസവയ ഭൂമറി ഏചറടക്കലുയ

വറിഹറിതയ : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

125.  വറിഴറിഞയ  അന്തപ്പോരപ്പോഷ  ആഴക്കടല്  തുറമുഖേ  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബനചപടട്ട്
വറിഴറിഞയ പുനരധറിവപ്പോസ പദ്ധതറിയറില് അടറിയന്തരമപ്പോയറി നടപറിലപ്പോപക്കണ്ട പദ്ധതറികള്ക്കട്ട്
ബജററില്  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  50    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4405-00-103-89―പുനര്പഗഹയ   -    കടല്ത്തശീരത്തറിനട്ട്    50    മശീറര് ചുറളവറില് തപ്പോമസറിക്കുന്ന
മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചട പുനരധറിവപ്പോസയ

വറിഹറിതയ  : 20,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

126. പുനര്പഗഹയ പദ്ധതറിയറില് നടപറിലപ്പോക്കറിചക്കപ്പോണ്ടറിരറിക്കുന്ന പുനരധറിവപ്പോസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനുയ പുതറിയ ചകടറിട സമുചയങ്ങളുചട നറിര്മപ്പോണയ ആരയഭറിക്കുന്നതറിനുയ
മുടത്തറയറില് ഭരണപ്പോനുമതറി ലഭറിച 8 ഏക്കര് ഭൂമറിയറില് 81 പകപ്പോടറി രൂപ ചചെലവഴറിച്ചുളള ഭവന
സമുചയങ്ങളുചട നറിര്മപ്പോണത്തറിനുയ ബജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയ
തറിനപ്പോല്  80    പകപ്പോടറി  രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4405-00-104-54―നബപ്പോര്ഡട്ട്  സഹപ്പോയപത്തപ്പോചടയളള  ഗ്രേപ്പോമശീണ  അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങള്
ചമചചപടത്തുന്നതറിനുളള സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ  : 20,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

127.  നറിലവറിലുളള  ഫറിഷറിയഗട്ട്  ഹപ്പോര്ബറുകളുചട  നവശീകരണയ,  തശീരപദശ പപ്പോലങ്ങള്,
ഹപ്പോര്ബര് എഞറിനശീയററിയഗട്ട് വകുപട്ട് ഏചറടത്ത പറപ്പോഡുകളുചട നറിര്മപ്പോണയ എന്നറിവ നബപ്പോര്ഡറിചന്റെ
സഹപ്പോയപത്തപ്പോചട  ഏചറടത്തട്ട്  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനട്ട്  ബജററില്
വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

4405-00-104-37―മതഭ്യബനന തുറമുഖേങ്ങളുചട അറകുറപണറികളുയ മണ്ണുനശീക്കലുയ

വറിഹറിതയ : 9,52,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

128.  പബ്രേക്കട്ട് വപ്പോടറുകളുചട പുനരുദ്ധപ്പോരണത്തറിനുയ ചഡ്രൈഡ്ജറിങട്ട്  പ്രവര്ത്തറികള്ക്കുമപ്പോയറി
ബജററില് അനുവദറിച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  10    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .



33

4405-00-104-33―മതഭ്യയ കരയടപറിക്കല് പകനങ്ങള്ക്കട്ട്   (  എല്  .  എ  .  ആര്  .)

വറിഹറിതയ    : 1,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

129. വറിവറിധ മതഭ്യയ കരയടപറിക്കല് പകനങ്ങള്ക്കട്ട് എല്.എ.ആര്. പകസുകള്ക്കപ്പോയറി

(ചെപ്പോര്ജട്ട്  ചചെയ്ത)  വറിഹറിതയ  നല്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി  ബജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4405-00-104-29―വറിഴറിഞയ മപ്പോസ്റ്റേര്പപ്പോന്

വറിഹറിതയ    : 50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

130. വറിഴറിഞയ മപ്പോസ്റ്റേര്പപ്പോന് പ്രവൃത്തറിക്കട്ട് ഭരണപ്പോനുമതറി നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബജററില്

വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4405-00-104-28―മുതലചപപ്പോഴറി മപ്പോസ്റ്റേര്പപ്പോന്

വറിഹറിതയ    : 50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

131.  മുതലചപപ്പോഴറി മപ്പോസ്റ്റേര്പപ്പോന് പ്രവൃത്തറിക്കട്ട് ഭരണപ്പോനുമതറി നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബജററില്

വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4405-00-104-27―തശീരപരറിപപ്പോലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വറിഹറിതയ : 10,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

132.  തശീരപരറിപപ്പോലന  പ്രവൃത്തറികള്ക്കട്ട്  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബജററില്

വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  14.9    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .

191/2023.
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4405-00-109-98―മതഭ്യ  കൃഷറി  പരറിശശീലന  പകനങ്ങള്    -    പണറി പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കലുയ  

   മതഭ്യഭവനങ്ങള് സപ്പോപറിക്കലുയ ശകറിചപടത്തലുയ

വറിഹറിതയ  : 1,20,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

133.  പബപ്പൂര്  ഫറിഷറശീസട്ട്  ചടയറിനറിയഗട്ട്  ചസന്റെററിചന്റെ  പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനുയ

ശകറികുളങ്ങര  മതഭ്യഭവനട്ട്  പുതറിയ  ചകടറിടയ  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  ബജററില്  വകയറിരുത്തറിയ

തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 1.3   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

പുതറിയ ശശീര്ഷകയ അനുവദറിക്കുന്നതറിനട്ട്

134.  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസയഗത്തറില്  പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിച  പ്രകപ്പോരയ  മപതഭ്യപ്പോത്പന്നങ്ങളുചട  സയസരണ

ത്തറിലുയ സയഭരണത്തറിലുയ അന്തപ്പോരപ്പോഷ നറിയനണങ്ങളുയ മപ്പോനദണ്ഡങ്ങളുയ പപ്പോലറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ആധുനറിക

സസൗകരഭ്യങ്ങള്  ഏര്ചപടത്തുന്നതറിനപ്പോയയ  സപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ്യയചട  സഹപ്പോയപത്തപ്പോചട

മപതഭ്യപ്പോത്പന്നങ്ങള്ക്കട്ട് മൂലഭ്യവര്ദ്ധന വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയമുളള പ്രവര്ത്തറികള്ക്കപ്പോയറി പുതറിയ

ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട്ട്  20    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുത്തണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

                                                                                      പറി. പ്രസപ്പോദട്ട്,
തറിരുവനന്തപുരയ,                                                                         ചചെയര്മപ്പോന്,
2023 ചഫബ്രുവരറി 22.                                                              സബ്ജക്ടട്ട് കമറിററി - I.


