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സബറ ജകറ കേമനിറനി I

(കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം)

(2021-2023)

ഘടെന
സചയര്മഭാന് :

ശതീ. പനി. പസഭാദറ,
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷത്സ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം :

ശതീമതനി സജ. ചനിഞ്ചുറഭാണനി,
  മൃഗസന്റിംരക്ഷണ-ക്ഷതീരവനികേസന വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശതീ. അനൂപറ കജക്കബറ, എന്റിം. എല. എ.

ശതീ. പനി. പനി. ചനിതരഞ്ജന്,എന്റിം. എല. എ. 

ശതീ. പനി. സജ. കജഭാസഫറ,എന്റിം. എല. എ. 

ശതീ. സനി. എചറ. കുഞ്ഞമ,എന്റിം. എല. എ. 

ശതീ. സകേ. പനി. കമഭാഹനന്,എന്റിം. എല. എ. 

ശതീ. കുറുകക്കഭാളനി സമഭായതീന്,എന്റിം. എല. എ. 

ശതീ. മുരളനി സപരുസനലനി,എന്റിം. എല. എ. 

ശതീ. എന്റിം. വനിന്സസനറ,എന്റിം. എല. എ. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന്,സസക്രട്ടേറനി -ഇന്-ചഭാര്ജറ

ശതീ. ഷഭാജനി സനി. കബബനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ഷതീന ശനിവദഭാസറ, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി അനനിത ഇ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

കൃഷനിയന്റിം  മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം  മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച  സബറ ജകറ  കേമനിറനി  I-സന
സചയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന്  സമനിതനിയസടെ  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന
കേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച  നടെപടെനി  സന്റിംബന്ധനിച  സമനിതനിയസടെ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള  നനിയമസഭയസടെ
നടെപടെനിക്രമങ്ങളുന്റിം കേഭാരത്സ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച ചട്ടേങ്ങളനിസലെ ചട്ടേന്റിം  236(5)  പകേഭാരന്റിം
സമര്പനിക്കുന.

2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധനയസടെ
അടെനിസഭാനതനിലുള്ള കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച സബ്ജകറ
കേമനിറനി  I-സന  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  കൃഷനി,  മൃഗസന്റിംരക്ഷണന്റിം,  ക്ഷതീരവനികേസനന്റിം,
മതത്സ്യബന്ധനന്റിം,  ആസൂത്രണ  സഭാമ്പതനികേകേഭാരത്സ്യന്റിം  എനതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടെപടെനികേള  ഉളസക്കഭാള്ളുനതഭാണറ  ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേറ.

സബ്ജകറ  കേമനിറനി  I-സന  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  2021  ജൂസസലെ  22-ാം തതീയതനി സഭയനില
സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച
അനന്തര  നടെപടെനികേളുസടെ  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള  സമനിതനിയസടെ  18-7-2022-സലെ  കയഭാഗതനില
പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.

2022 ജൂസസലെ 18-ാംതതീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച

പനി. പസഭാദറ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന്,
2022 ജൂസസലെ 18. സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി I.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം I

കൃഷറിയയം  മൃഗസയംരക്ഷണവയം  മതദബന്ധനവയം  സയംബന്ധറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി-I-നന
2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബന്ധറിച്ച
ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിനലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറില,  മറുപടെറി ലെഭറിച്ച ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അവയട സര്കപ്പോരറില
നറിനയം ലെഭറിച്ച മറുപടെറികളുയം.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-001-86-99―ഓഫഫീസട ഓപടപ്പോപമഷന് ആനട ഐ  .  ടെറി  .   ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ച്ചര് വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദദ

വറിഹറിതയം : 2,50,00,000 രൂപ (പദതറി)

പകരളനമപ്പോടപ്പോനകയള്ള ഓഫഫീസുകളറിനലെ കമ്പമ്പ്യൂടറുകളുനടെയയം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുനടെയയം
പകടുപപ്പോടുകള് തഫീര്ക്കുനതറിനുയം നനറട വര്കറിയംഗട നടെത്തുനതറിനുമപ്പോയറി, ബഡ്ജററില അനുവദറിച്ച
തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല സസബര് എകടനറന്ഷന് ഘടെകതറിനട ടെറി  ശഫീര്ഷകതറില  30
ലെക്ഷയം  രൂപയയം  AIMS  പസപ്പോഫ ടറട നവയര്  വറികസനതറിനപ്പോയറി  നഡെവലെപടനമനട  ഓഫട
എയം.ഐ.എസട &ഡെറി.ബറി.ററി.  എന  ഘടെകതറിനലെ  എസട.എയം.എസട  സപപപ്പോര്ടട  പഫപ്പോര്
പസപ്പോഫട നവയര് ക്ലപസ്റ്റേഴട എന ഉപഘടെകതറിനപ്പോയറി 10 ലെക്ഷയം രൂപയയം ഉള്നപനടെ ആനക 40
ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശഫീര്ഷകതറില ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 2)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറിയനടെ ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം ഓഫഫീസട ഓപടപ്പോപമഷന് ആനട ഐ.ടെറി ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചെര്
വറിവര  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദദ  എന  പദതറിയപ്പോയറി  2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിനലെ
ഒനപ്പോമതട  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  40  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറികണനമനട
ആവശദനപനടങ്കേറിലയം തുക അനുവദറിച്ചു കറിടറിയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-103-87 ―നപ്പോളറിപകര വറികസനയം

വറിഹറിതയം : 75,47,00,000 രൂപ (പദതറി)

വറിതട പതങ്ങപ്പോ സയംഭരണ പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  1 പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ ശഫീര്ഷകതറില
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 4)

986/2022.
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറിയനടെ ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം നപ്പോളറിപകര വറികസനയം എന പദതറിയറില വറിതട
പതങ്ങ സയംഭരണയം/ഘടെകയം എന പദതറികപ്പോയറി  2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിനലെ
ഒനപ്പോമതട  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറികണനമനട
ആവശദനപനടങ്കേറിലയം തുക അനുവദറിച്ചു കറിടറിയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-104-91―ഡെറിപപ്പോര്ടടനമനട  കൃഷറിസ്ഥലെങ്ങള് മുപഖന നടെഫീല വസ്തുകളുനടെ ഉലപപ്പോദനയം
വര്ദറിപറികല 

വറിഹറിതയം : 10,95,00,000 രൂപ (പദതറി)

സുഭറിക്ഷ പകരളയം  പദതറിയറില  കൂടുതലെപ്പോയറി  ആവശദയം  വരുന നടെഫീല വസ്തുകളുനടെ
ഉലപ്പോദനതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില  7.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 6)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറിയനടെ ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം ഡെറിപപ്പോര്ടടനമനട,  കൃഷറി സ്ഥലെങ്ങള് മുപഖന നടെഫീല
വസ്തുകളുനടെ  ഉലപപ്പോദനയം  വര്ദറിപറികല  എന  പദതറികപ്പോയറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറില  കൂടുതലെപ്പോയറി  ആവശദയം  വരുന  നടെഫീല  വസ്തുകളുനടെ  ഉലപ്പോദനതറിനപ്പോയറി
ഒനപ്പോമതട  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  7.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനപ്പോവശദനപടറിരുനനവങ്കേറിലയം  തുക  അനുവദറിച്ചു കറിടറിയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-110-82 ―പുനനഃസ്ഥപ്പോപറികനപട സയംസ്ഥപ്പോന വറിള ഇന്ഷസറന്സട പദതറി

വറിഹറിതയം : 20,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

പ്രകൃതറി  ദുരന്തങ്ങള്  നറിരന്തരയം  ഉണപ്പോകുന  സപ്പോഹചെരദതറില  കര്ഷകര്കട
ആനുകൂലെദയം നലകുനതറിനപ്പോയറി സയംസ്ഥപ്പോന വറിള ഇന്ഷസറന്സട പദതറിയപ്പോയറി  20  പകപ്പോടെറി
രൂപ ഈ ശഫീര്ഷകതറില ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 15)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പുനനഃസ്ഥപ്പോപറികനപട  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിള  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറിയപ്പോയറി  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  മുപഖന  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട ആവശദനപടറിരുനനവങ്കേറിലയം തുക അനുവദറിച്ചട കറിടറിയറിടറില. എനപ്പോല
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  മുപഖന  27-3-2022-നലെ  സ.ഉ.(ആര്.ററി)2479/2022/ഫറിന്  നമ്പര്
പ്രകപ്പോരയം 12 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിക്കുകയയം നചെയ.

മുന്  വര്ഷനത  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതപ്രകപ്പോരയം  അനുവദറിച്ച  20  പകപ്പോടെറി  രൂപയയം
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി ലെഭറിച്ച  12  പകപ്പോടെറി രൂപയയം പചെര്തട ആനക  32  പകപ്പോടെറി രൂപ
അനുവദറിക്കുകയയം ഇതറില 31.7985918 പകപ്പോടെറി രൂപ നചെലെവഴറിക്കുകയയം നചെയറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-800-91-(34)―പ്രകൃതറിപക്ഷപ്പോഭയം പനരറിടുനതറിനുള്ള കരുതല നടെപടെറി  —  മറട നചെലെവകള്

വറിഹറിതയം : 7,50,00,000 രൂപ (പദതറി)

പ്രകൃതറി ദുരന്തങ്ങള് നറിരന്തരയം ഉണപ്പോകുന സപ്പോഹചെരദതറില കര്ഷകര്കട ആനുകൂലെദയം
നലകുനതറിനപ്പോയറി 70 പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ ശഫീര്ഷകതറില ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 32)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രകൃതറിപക്ഷപ്പോഭയം പനരറിടുനതറിനുള്ള കരുതല നടെപടെറി എന പദതറികപ്പോയറി 70 പകപ്പോടെറി
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  ഒനപ്പോമതട  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
ആവശദനപടറിരുനനവങ്കേറിലയം  തുക അനുവദറിച്ചട  കറിടറിയറില.  എനപ്പോല അധറിക ധനപ്പോനുമതറി
മുപഖന  വറിളനപ്പോശതറിനുള്ള  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം  നലകുനതറിനട  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി
2401-00-800-91-(34)  ശഫീര്ഷകതറില  4993.8543  ലെക്ഷയം  രൂപ   അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കുകയയം  4975.98451  ലെക്ഷയം രൂപ നപ്പോളറിതുവനരയപ്പോയറി കര്ഷകര്കട വറിതരണയം
നചെയ്യുകയയം നചെയറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത തുകയറില ബപ്പോകറിയള്ള 17.87549 ലെക്ഷയം രൂപ വറിതരണയം
നചെയ്യുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് പുപരപ്പോഗമറിച്ചുവരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2415-01-004-88―കടെല നറിരപറില നറിനയം തപ്പോഴ ടന പ്രപദശനത കൃഷറികപ്പോയള്ള കുടനപ്പോടെട
അന്തര്പദശഫീയ ഗപവഷണ പകനയം

വറിഹറിതയം : 20,00,000 രൂപ (പദതറി)
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പ്രസ്തുത  ഗപവഷണ  പകനതറില  സര്കപ്പോര്  അനുവദറിച്ച  വറിവറിധ  തസറികകളറില
പജപ്പോലെറി  നചെയ്യുന  ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  ശമ്പളതറിനുയം  മറട  പദതറി  നറിര്വ്വഹണതറിനുമപ്പോയറി
ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോനണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  80  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 33)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അന്തര്പദശഫീയ  കപ്പോയലകൃഷറി  ഗപവഷണ  പരറിശഫീലെനപകനതറിനട   ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
അധറികതുക ആവശദനപടറിരുനനവങ്കേറിലയം അനുവദറിച്ചു കറിടറിയറില.  അന്തര്പദശഫീയ കപ്പോയലകൃഷറി ഗപവഷണ
പരറിശഫീലെനപകനതറിനട  ബഡ്ജററില  2415-01-004-88-(Plan)  എന  ശഫീര്ഷകതറില
അനുവദറിച്ച  20  ലെക്ഷയം  രൂപയട  പുറപമ  2020-21   സപ്പോമ്പതറികവര്ഷതറില  ടെറി
ശഫീര്ഷകതറില  നറിനയം  നറസമ്പ്യൂയം  നചെയ  തുകയപ്പോയ  32,27,000  രൂപയയം   അധറിക
ധനപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി 14,31,000 രൂപയയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2435-01-800-94―മൂലെദ വര്ദനവട

വറിഹറിതയം : 12,10,00,000 രൂപ (പദതറി)

SFAC-യനടെ  TP Account-ല നറിനയം തറിരറിനച്ചടുത തുകയപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില
72.1170  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 37)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറിയനടെ ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം  മൂലെദവര്ദനവട  എന പദതറിയറില  SFAC  യനടെ
ററി.പറി.  അകക്കൗണറില  നറിനയം  തറിരറിനച്ചടുത  തുക  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട ആവശദനപടറിരുനനവങ്കേറിലയം തുക
അനുവദറിച്ചു കറിടറിയറില.

എനപ്പോല  മൂലെദ  വര്ദനവട  പദതറിയറില  SFAC  മുപഖന  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  നചെറുകറിടെ
ഇടെതരയം  കപ്പോര്ഷറിക  സയംസ്കരണ  യൂണറിറ്റുകള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയയം  എന  ഘടെകതറിനട
അനുവദറിച്ച  400  ലെക്ഷയം  രൂപയറില  നറിനയം  ആദദ  ഗ ഡുവപ്പോയറി  300  ലെക്ഷയം  രൂപയയം
പശഷറിക്കുന  100  ലെക്ഷയം രൂപ ററികക്യുപ്നമനട  ഓഫട  ഫണടസട  (recoupment  of  funds)
ഇനതറിലയം അനുവദറിച്ചു നലകറിയറിട്ടുണട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

4401-00-104-98―ഡെറിപപ്പോര്ടടനമനട  കൃഷറിപതപ്പോടങ്ങളറില നടെഫീല വസ്തുകളുനടെ ഉലപപ്പോദനയം
വര്ദറിപറികല

വറിഹറിതയം : 2,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

മുന് വര്ഷതറില ആരയംഭറിച്ച പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്തഫീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  50  ലെക്ഷയം
രൂപ  ഈ ശഫീര്ഷകതറില അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 38)

സര്കപ്പോര് സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറിയനടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  ഡെറിപപ്പോര്ടടനമനട  കൃഷറിപതപ്പോടങ്ങളറില  നടെഫീല
വസ്തുകളുനടെ ഉലപപ്പോദനയം വര്ദറിപറികല എന പദതറിയറില മുന് വര്ഷതറില ആരയംഭറിച്ച
പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്തഫീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഒനപ്പോമതട ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  50  ലെക്ഷയം
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  ആവശദനപടറിരുനനവങ്കേറിലയം  തുക  അനുവദറിച്ചു
കറിടറിയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

പുതറിയ ശഫീര്ഷകയം അനുവദറിക്കുനതറിനട

ബഡ്ജറട  പ്രഖദപ്പോപനതറില പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിന് പ്രകപ്പോരയം സ ടമപ്പോര്ടട  കൃഷറി ഭവന്
പദതറി  മുപഖന  കൃഷറി  ഭവനുകളറില  ഗുണപമന്മയള്ള  നടെഫീല  വസ്തുകളുനടെ  വറിതരണവയം
വറിപണനവയം  ആധുനഫീകരറിക്കുവപ്പോന്  ആവശദമപ്പോയ  പ്രപ്പോഥമറിക  നചെലെവകള്കപ്പോയറി  പുതറിയ
ശഫീര്ഷകയം  അനുവദറിച്ചട  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 45)

സര്കപ്പോര് സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

സപ്പോര്ടട കൃഷറി ഭവന് പദതറി നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി 10 പകപ്പോടെറി രൂപയനടെ ഭരണപ്പോനുമതറി
നലകുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസഫീകരറിച്ചു വരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2415-01-277-99-31―പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ സഹപ്പോയധനയം —ശമ്പളയം

വറിഹറിതയം : 3,70,71,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)
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ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  ഡെറി.എ.  കുടെറിശറിക,  നപന്ഷന്കപ്പോര്കട  അനുവദറിപകണ  DR
കുടെറിശറിക,  ശമ്പള പരറിഷ ടകരണതറിനന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി അദദപ്പോപകര്കട നലപകണ കുടെറിശറിക,
2020-21  വറിഹറിതതറിനന  അപരദപ്പോപ്തത,  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില
ഉണപ്പോപയകപ്പോവന  പദതറിപയതര  ബപ്പോധദതകള്  എനറിവ  നലകുനതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില  69.07  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 47)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷപതകട പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെകട 370.71
പകപ്പോടെറി രൂപ പദതറിപയതര വറിഹറിതമപ്പോയറി സയംസ്ഥപ്പോന ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയറിരുന.
69.07  പകപ്പോടെറി  രൂപ  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിപലെയട  അധറിക  പദതറിപയതര
വറിഹറിതമപ്പോയറി  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി  അനുവദറികണനമന
ആവശദതറില  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയനടെ  പദതറിപയതര  ശഫീര്ഷകമപ്പോയ
2415-01-277-99-31  (NV)  -ല  ഇപപപ്പോള്  അധറിക  തുക  പരറിഗണറിപകണതറിനലനട  ധനവകുപട
തഫീരുമപ്പോനറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2402-00-001-99―ഡെയറകര് ഓഫഫീസുയം ജറിലപ്പോ ഓഫഫീസുകളുയം

വറിഹറിതയം :   9,35,59,000

ജഫീവനകപ്പോരുനടെ ശമ്പളവയം മറട ആനുകൂലെദങ്ങളുയം നലകുനതറിനപ്പോയറി  6.30  പകപ്പോടെറി രൂപ
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 48)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

വയനപ്പോടെട  ജറിലയറിനലെ  കബനറി  പദതറി  2013-ല  അവസപ്പോനറിച്ച  സപ്പോഹചെരദതറില
കബനറി പദതറിയറില ഉള്നപട  111  തസറികകള് സൂപര് നമ്പ്യൂമറററിയപ്പോയറി നറിലെനറിര്തറിനകപ്പോണട
വകുപറിപലെകട പുനര്വറിനദസറിച്ചു.  ഭപ്പോവറിയറില ഉണപ്പോകുന ഒഴറിവകളറില ഈ സൂപര് നമ്പ്യൂമറററി
തസറികകള് ക്രമഫീകരറികണനമനട 23-2-2021-നലെ ജറി.ഒ.(ആര്.ററി) നയം. 832/2021 പ്രകപ്പോരയം
ഉതരവട ആയ സപ്പോഹചെരദതറില കബനറി പദതറിയറില ഉള്നപട ജഫീവനകപ്പോര്കട ശമ്പളവയം
മറട  ആനുകൂലെദങ്ങളുയം  2402-00-001-99  (ഭരണവയം  നടെതറിപയം)  എന  ശഫീര്ഷകതറില
നറിനയം മപ്പോറുനതറിനുള്ള തുടെര് അനുവപ്പോദവയം കൂടെപ്പോനത പമല ശഫീര്ഷകതറിനലെ 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷനത  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  തഫീരുന  മുറയട  അധറിക  ധനപ്പോനുമതറി  ആവശദനപട്ടുനകപ്പോണ്ടുള്ള
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നപ്രപ്പോപപപ്പോസല സമര്പറിപകണതപ്പോനണനയം 29-5-2021-നലെ 356/പറിബറി2/2020/അഗറി നയം. കതട
പ്രകപ്പോരയം മണട പരദപവഷണ മണട സയംരക്ഷണ വകുപട ഡെയറകര്കട നറിര്പദ്ദേശയം നലകറിയറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2551-60-101-97―കപ്പോസര്പഗപ്പോഡെട പപ്പോപകജട

വറിഹറിതയം : 78,32,00,000 രൂപ (പദതറി)

മുന്  വര്ഷങ്ങളറില  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലെഭറിച്ചട  നടെപറിലെപ്പോകറിവരുന  പദതറികള്
പൂര്തഫീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  46.68  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 53)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

കപ്പോസര്പഗപ്പോഡെട  വറികസന  പപ്പോപകജറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള 78.32  പകപ്പോടെറിയറില
നറിനയം നപ്പോളറിതുവനര നചെലെവഴറിച്ച 43,21,16,048 രൂപ (55.17%) കൂടെപ്പോനത 35,10,83,952  രൂപ
(44.83%)  ബപ്പോകറി  നറിലക്കുന സപ്പോഹചെരദതറില  നടെപട  വര്ഷനത  വറിഹറിതയം  തഫീരുന
മുറയട അധറിക വറിഹറിതയം ആവശദമപ്പോയറി വരുന പക്ഷയം സയംസ്ഥപ്പോനതറിനന വറിഭവ ലെഭദത
കൂടെറി കണകറിനലെടുതട അധറിക വറിഹറിതയം അനുവദറിക്കുന കപ്പോരദയം പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2403-00-190-94―നക  .  എസട  .  പറി  .  ഡെറി  .  സറി  -  കട സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 7,50,00,000 രൂപ (പദതറി) 

സയംസ്ഥപ്പോന പക്കൗള്ടറി  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനന ഗപ്പോമഫീണ  വനറിതകള്കട  പവണറിയള്ള
പകപ്പോഴറി  വളര്തല പദതറി  -  നകപ്പകപ്പോ  വനറിതപ്പോ  മറിതയം  പദതറി,  പകപ്പോഴറി വളര്തല-പകജട
സമ്പ്രദപ്പോയയം പദതറി,  ഫപ്പോമുകളുനടെ അടെറിസ്ഥപ്പോന സക്കൗകരദയം വര്ദറിപറികല എനഫീ പദതറികളുനടെ
നടെതറിപറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില 6.5 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 78)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

നക.എസട.പറി.ഡെറി.സറി.-കട  അനുവദറിച്ച  പദതറിവറിഹറിതമപ്പോയ  750  ലെക്ഷയം  രൂപ
മുഴുവന് നചെലെവഴറിച്ചറിരുനറില.  അതറില 295.64 ലെക്ഷയം രൂപ ധനകപ്പോരദ  വകുപറിനന 31-3-21
നലെ 14/22 നമ്പര് ഉതരവ പ്രകപ്പോരയം e-lams ല ഉള്നപടുത്തുകയപ്പോണട ഉണപ്പോയതട.  പ്രസ്തുത
സപ്പോഹചെരദതറില അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ  6.5  പകപ്പോടെറി രൂപ
അനുവദറിച്ചറിടറില.
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   ശറിപപ്പോര്ശ

2415-03-277-99-(36)―പകരള നവറററിനററി ആനട ആനറിമല സയന്സസട യൂണറിപവഴറിററി  -
സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം

വറിഹറിതയം : 85,78,01,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറില നറിനയം ലെഭറിപകണതപ്പോയ പപ്രപ്പോവറിഡെനട
ഫണ്ടുയം  അതറിനന  പലെറിശയയം,  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറില  നറിനയം  വറിരമറിച്ചവര്ക്കു  നകപ്പോടുകപ്പോവപ്പോനുള്ള
ഡെറി.സറി.ആര്.ജറി., നടെര്മറിനല സറണര്, കമമ്പ്യൂപടഷന്, നപന്ഷന് പരറിഷ്കരണതറിനട ആവശദമപ്പോയ
തുക,  അധദപ്പോപകരുനടെ  യ.ജറി.സറി.  കുടെറിശറിക,  യ.ജറി.സറി.  ററിവറിഷന്,  കരറിയര്  അഡെസപ്പോന്നസനട,
നപ്രപ്പോപമപ്പോഷന് കുടെറിശറിക,  അധദപ്പോപകര്ക്കുയം ജഫീവനകപ്പോര്ക്കുയം നതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുയം നലകുവപ്പോനുള്ള
ക്ഷപ്പോമബത  കുടെറിശറിക,  വറിരമറിച്ചവര്കട  നലകുവപ്പോനുള്ള ക്ഷപ്പോമപ്പോശസപ്പോസ  കുടെറിശറിക  എനറിവ
നലകുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില    82.7477    പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന   വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 79)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

10-6-2021-നലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നയം.  221/2021/എ.എച്ചട.ഡെറി.  പ്രകപ്പോരയം  പകരള
കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറില  നറിനയം  പകരള  നവറററിനററി  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറിപലെയട
ഓപ്ഷന് നലകറി വന 406 അനധദപ്പോപക ജഫീവനകപ്പോരുനടെയയം 208 നതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുനടെയയം
പപ്രപ്പോവറിഡെനട  ഫണട  തുക,  പലെറിശ  ഉള്നപനടെയള്ള  കുടെറിശറിക  നലകുനതറിനപ്പോയറി  38.37
പകപ്പോടെറി രൂപ  2415-03-277-99-00-31(NPV)  ശഫീര്ഷകതറില നറിനയം രണട ഗഡുകളപ്പോയറി
നലകുനതറിനട  ഉതരവപ്പോയറിരുന.  തുടെര്നട  28-8-21-നലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നയം. 313 /2021/
എ.എച്ചട.ഡെറി.  ഉതരവ പ്രകപ്പോരയം ഈ ആവശദതറിനപ്പോയറി  19.185  പകപ്പോടെറി രൂപ  2415-03-
277-99-31 (NP) എന ശഫീര്ഷകതറില ററിലെഫീസട നചെയ്യുനതറിനട അനുമതറി നലകറിയറിട്ടുണട.
എനപ്പോല സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ 82.7477 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

പകരള നവറററിനററി ആനട ആനറിമല സയന്സസട യൂണറിപവഴറിററിയനടെ ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
നമ്പര് നറിലെവറില കൃഷറി (XXIX) -നു കഫീഴറിലെപ്പോണട വരുനതട.  എനപ്പോല ടെറി. സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ
മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപറിനു കഫീഴറില പ്രവര്തറിക്കുന സ്ഥപ്പോപനമപ്പോയതറിനപ്പോല,  ടെറി  സ്ഥപ്പോപനതറിനന
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  മൃഗസയംരക്ഷണയം  (XXXI)-നട  കഫീഴറില  ഉള്നപടുത്തുനതറിനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 80)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

മൃഗസയംരക്ഷണ  വകുപറിനട  കഫീഴറിലള്ള  പകരള  നവറററിനററി  &  ആനറിമല  സയന്സസട
യൂണറിപവഴറിററിനയ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  XXIX-ല  (കൃഷറി)  നറിനയം  XXXI-പലെകട  (മൃഗസയംരക്ഷണയം)
മപ്പോറ്റുനതട  സയംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയനടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില യൂണറിപവഴറിററി  ലെഭദമപ്പോകറിയ
നപ്രപ്പോപപപ്പോസല ധനകപ്പോരദ വകുപറിനന പരറിപശപ്പോധനയറിലെപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2403-00-190-93―എയം  .  പറി  .  നഎ  .   -  യട സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 2,50,00,000 രൂപ (പദതറി) 

മപ്പോയംപസപ്പോലപപ്പോദന  രയംഗതട  പകരളതറില  പ്രവര്തറിക്കുന  ഒപരനയപ്പോരു  നപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ
സ്ഥപ്പോപനമപ്പോണട  മഫീറട  പപ്രപ്പോഡെകടസട  ഓഫട  ഇന്ഡെദ  (എയം.പറി.നഎ.)  ലെറിമറിറഡെട.   ഈ
സ്ഥപ്പോപനതറിനന പ്രവര്തനതറിനു പവണറി ബഡ്ജററില വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക വളനര
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോനണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല നകപ്പോലയം ജറിലയറിനലെ ഏരൂര് അഞ്ചല
വപ്പോലെക്യു  ആഡെഡെട  പപ്രപ്പോസസ്ഡെട  മഫീറട  നപ്രപ്പോഡെക്ഷന്  നഫസറിലെറിററി  എന  മപ്പോയംസ  സയംസ്കരണ
യൂണറിററിനപ്പോയറി  1.36  പകപ്പോടെറി  രൂപയയം  തൃശ്ശൂര്  ജറിലയറിനലെ  ചെപ്പോലെക്കുടെറിയറില  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന  കപ്പോള,
പപപ്പോതട  കറിടെപ്പോരറി  പകനയം എന പദതറിയപ്പോയറി  3  പകപ്പോടെറി  രൂപയയം കര്ഷകരറി ല നറിനയം പനരറിടട
പക്ഷറിമൃഗപ്പോദറികനള  വപ്പോങ്ങപ്പോനുള്ള  എയം.പറി.നഎ.-യനടെ  പകപ്പോവറിഡെട-19  നസ്പെഷദല  പപ്പോപകജട
പദതറിയപ്പോയറി 5 പകപ്പോടെറി രൂപയയം ഭക്ഷദ സുരക്ഷ അവയര്നനസട പപ്രപ്പോഗപ്പോമറിനപ്പോയറി 1 പകപ്പോടെറി രൂപയയം
എയം.പറി.ഐ.-യനടെ പനരറിട്ടുള്ള മഫീറട പഷപ്പോപകള് തറിരുവനന്തപുരയം,  പകപ്പോടയയം,  എറണപ്പോകുളയം,  തൃശ്ശൂര്
ഒഴറിനകയള്ള  10  ജറിലകളറില കൂടെറി സ്ഥപ്പോപറികല പദതറിയപ്പോയറി  50  ലെക്ഷയം രൂപയയം മൃഗപ്പോദറികളുനടെ
മപ്പോലെറിനദ  സയംസ്കരണതറിനുള്ള  നറന്ഡെററിയംഗട  പപ്പോന്റുകള്  എലപ്പോ  ജറിലയറിലയം  എലപ്പോ
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികളറിലയം സ്ഥപ്പോപറികല പദതറിയപ്പോയറി 5 പകപ്പോടെറി രൂപയയം ഇടെയപ്പോററിനലെ എയം.പറി.നഎ.
കദപ്പോമ്പസറില  ഇറച്ചറി  മസപ്പോലെനപപ്പോടെറികള്,  ഇറച്ചറി  സൂപട,  പബപ്പോടറിലെറിയംഗട  യൂണറിറട  എനറിവ
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  1.5  പകപ്പോടെറി രൂപയയം ഉള്നപനടെ ഈ ശഫീര്ഷകതറില  17.36  പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 81)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ 17.36 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6403-00-190-99 (02) ― മഫീറട പപ്രപ്പോഡെകടസട ഓഫട ഇന്തദ ലെറിമറിറഡെറിനുള്ള വപ്പോയ്പകള് 

                             (RIDF)

വറിഹറിതയം : 13,13,00,000 രൂപ (പദതറി) 

986/2022
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തൃശ്ശൂര് ജറിലയറിനലെ  ചെപ്പോലെക്കുടെറിയറില  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന  കപ്പോള,  പപപ്പോതട  കറിടെപ്പോരറി  പകനയം
എന  പദതറികപ്പോയറി  (RIDF)  വറിഹറിതമപ്പോയറി  1.87  പകപ്പോടെറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 82)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

തൃശ്ശൂര്  ജറിലയറിനലെ  ചെപ്പോലെക്കുടെറിയറില  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന  കപ്പോള,  പപപ്പോതട  കറിടെപ്പോരറി  പകനയം
എന  പദതറികപ്പോയറി  (RIDF)  നബപ്പോര്ഡെട  അയംഗഫീകപ്പോരയം  ലെഭറിച്ചറിടറില.   ആയതറിനപ്പോല
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ 1.87 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2403-00-190-86―പകരള ഫഫീഡ്സട ലെറിമറിറഡെറിനുള്ള സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 5,00,00,000 രൂപ (പദതറി) 

ക്ഷഫീര  കര്ഷകര്കട  കുറ ഞ്ഞ  നറിരകറില  കപ്പോലെറിതഫീറ  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില  47.0833  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 83)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ 47.0833 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-001-99 ―ഡെയറകപററട

വറിഹറിതയം : 5,72,89,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

ഈ ശഫീര്ഷകതറില 01 (1) അടെറിസ്ഥപ്പോന ശമ്പളയം ഇനതറില 20 ലെക്ഷയം രൂപയയം (01)
(2)  ക്ഷപ്പോമബത ഇനതറില  10  ലെക്ഷയം രൂപയയം  (01)(04)  നമഡെറികല റഫീ-ഇയംപബഴടനമനട
ഇനതറില  6  ലെക്ഷയം രൂപയയം  02(2)  ക്ഷപ്പോമബത ഇനതറില  1.15  ലെക്ഷയം രൂപയയം  (06)
വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി ഇനതറില  6.5  ലെക്ഷയം രൂപയയം ഉള്നപനടെ ആനക  43.65  ലെക്ഷയം
രൂപ  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 84)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-001-98 ―ജറിലപ്പോ ഭരണയം

വറിഹറിതയം : 14,90,73,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

ഈ ശഫീര്ഷകതറില  01(2)  ക്ഷപ്പോമബത ഇനതറില  85  ലെക്ഷയം രൂപയയം  02(2)
ക്ഷപ്പോമബത ഇനതറില 2.74 ലെക്ഷയം രൂപയയം 02(4) കണ്പസപ്പോളറിപഡെറഡെട പപ ഇനതറില
2.22  ലെക്ഷയം  രൂപയയം  (06)  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  ഇനതറില  16.5  ലെക്ഷയം  രൂപയയം
ഉള്നപനടെ  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  106.46  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 85)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-001-97―വറികസന പ്രവര്തന ഘടെകങ്ങള്

വറിഹറിതയം : 30,95,19,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  02(2)  ക്ഷപ്പോമബത  ഇനതറില  5.93 ലെക്ഷവയം  02(04)
കണ്പസപ്പോളറിപഡെറഡെട പപ ഇനതറില 36.63  ലെക്ഷവയം ഉള്നപനടെ 42.56  ലെക്ഷയം രൂപ ഇക്കൗ
ശഫീര്ഷകതറില  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 86)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-102-99 ― പശുകളുനടെ ക്ഷഫീപരപ്പോലപ്പോദന പശഷറി നമച്ചനപടുത്തുനതറിനുയം      കൂടുതല
പപ്പോല ഉലപ്പോദറിപറികപ്പോനുമുള്ള പദതറി

വറിഹറിതയം : 90,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)
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വകുപറിനന  കഫീഴറില  പ്രവര്തറിച്ചുവരുന  കദപ്പോററില  ഇയംപ്രൂവ്നമനട  അസറിസ്റ്റേന്റുമപ്പോര്കട
ഇന്നസനഫീവട,  നഫസ്റ്റേറിവല  അലെവന്സട  എനറിവയയം  കനകപ്പോലെറികളറിനലെ  കൃതറിമ
ബഫീജദപ്പോനതറിനുള്ള നസമനന വറിലെയമപ്പോയള്ള നചെലെവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഇക്കൗ ശഫീര്ഷകതറില  9.10
ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 87)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-102-96―ഗപ്പോമഫീണ ക്ഷഫീരവദവസപ്പോയ വറികസന ഉപപദശക 
പ്രവര്തനങ്ങള്

വറിഹറിതയം : 10,50,00,000 രൂപ (പദതറി)

ക്ഷഫീരകര്ഷകര്കട  കുളമ്പട  പരപ്പോഗമുള്നപനടെയള്ള  പ്രതറിസന്ധറികള്  പനരറിടുനതറിനട
അടെറിയന്തര  ധനസഹപ്പോയയം  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഇക്കൗ  ശഫീര്ഷകതറില  1.8  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 88)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-102-79―കപ്പോലെറിതഫീറക്കുള്ള സബ്സറിഡെറി

വറിഹറിതയം : 14,33,00,000 രൂപ (പദതറി)

പകപ്പോവറിഡെട-19  മഹപ്പോമപ്പോരറിമൂലെയം  പ്രതറിസന്ധറി  പനരറിടുന  ക്ഷഫീര  പമഖലെയട  ഒരു
സകതപ്പോങ്ങട  എന  നറിലെയറില  കപ്പോലെറിതഫീറയട  പ്രപതദക  സബ്സറിഡെറി  പദതറി  വകുപട
നടെപറിലെപ്പോകറി വരുനനവനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  കപ്പോലെറിതഫീറ സബ്സറിഡെറി കൂടെപ്പോനത
കനകപ്പോലെറികള്കട  ധപ്പോതുലെവണ  മറിശറിതയം,  വറിറപ്പോമറിന്  സപറിനമനട  എനറിവ  വറിതരണയം
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നചെയ്യുനതറിനുള്ള പദതറി,  ക്ഷഫീര  സയംഘങ്ങള്  മുഖപ്പോന്തരയം  സബ്സറിഡെറി  നറിരകറില
പച്ചപല/സവപകപ്പോല വറിതരണ പദതറി എനറിവയയം നടെപറിലെപ്പോകറി വരുന.  പ്രസ്തുത പദതറികളുനടെ
നടെതറിപറിനപ്പോയറി നറിലെവറില അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല ഇക്കൗ
ശഫീര്ഷകതറില  73.87  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 89)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-102-77 ―കൃഷറികപ്പോരുനടെ ഭൂമറിയറിലയം ക്ഷഫീപരപ്പോലപ്പോദന സഹകരണ സയംഘങ്ങളറിലയം
കപ്പോലെറിതഫീറ ഉലപ്പോദനവയം സൂക്ഷറികലയം

വറിഹറിതയം : 7,60,00,000 രൂപ (പദതറി)

കൂടുതല  തഫീറപല  കൃഷറി  പദതറികള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  90  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 90)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-102-76  ―ക്ഷഫീര  കര്ഷക  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡെറിനട  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറിയട
ധനസഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 25,00,000 രൂപ (പദതറി)

ക്ഷഫീര  കര്ഷകപക്ഷമനറിധറി  അയംഗങ്ങള്ക്കുള്ള  ഇന്ഷസറന്സട  പരറിരക്ഷപ്പോ  പദതറി
നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  25  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 91)



14

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-102-75 ―കനകപ്പോലെറിതഫീറ കൃഷറി   -   വലെറിയ തുറ സസഫീപവജട ഫപ്പോയം

വറിഹറിതയം : 2,10,35,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പസ്റ്റേറട പഫപ്പോഡെര് ഫപ്പോമറിനന സദനയംദറിന പ്രവര്തന നചെലെവകളുയം ഫപ്പോയം നതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുനടെ
വറിവറിധ ആനുകൂലെദങ്ങള് നലകുനതറിനുമപ്പോയറി  02(1)  ശമ്പളയം ഇനതറില  4.27  ലെക്ഷയം രൂപയയം
02(3) മറട അലെവന്സുകള് ഇനതറില 75,000 രൂപയയം ഉള്നപനടെ ഈ ശഫീര്ഷകതറില ആനക
5.02 ലെക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 92)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-102-69―പകരള പസ്റ്റേറട പഫപ്പോഡെര് ഫപ്പോയം വലെറിയതുറയറില ഡെയററി മപ്പോപനജ് നമനട
ഇന്ഫര്പമഷന് നസനര് സ്ഥപ്പോപറികല

വറിഹറിതയം : 50,00,000 രൂപ (പദതറി)

തറിരുവനന്തപുരയം  വലെറിയതുറ  പസ്റ്റേറട  പഫപ്പോഡെര് ഫപ്പോയം ആസ്ഥപ്പോനമപ്പോയറി  ഒരു പകരള പസ്റ്റേറട
ഡെയററി  മപ്പോപനജ് നമനട  ഇന്ഫര്പമഷന്  നസനര്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  50  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 93)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-109-98 ―ക്ഷഫീരവറികസന പരറിശഫീലെനപകനയം

വറിഹറിതയം : 4,67,10,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)
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ഈ ശഫീര്ഷകതറില 02(1) ശമ്പളയം ഇനതറില 1.92 ലെക്ഷയം രൂപയയം 02(2) ക്ഷപ്പോമബത
ഇനതറില  56,000 രൂപയയം  05(4)  മറലെവന്സുകള് ഇനതറില  85,000  രൂപയയം ഉള്നപനടെ
ആനക 3.33 ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശഫീര്ഷകതറില അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 94)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-109-95―ഗുണനറിയന്ത്രണ ലെപ്പോബുകളുനടെ ശകറിനപടുതല

വറിഹറിതയം : 4,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

സയംസ്ഥപ്പോനതട  ഉലപപ്പോദറിപറിക്കുകയയം  വറിപണനയം  നചെയ്യുകയയം  നചെയ്യുന  പപ്പോലെറിനനയയം
പപ്പോലലപനങ്ങളുനടെയയം,  കപ്പോലെറിതഫീറയനടെയയം ഗുണനറിലെവപ്പോരയം  ഉറപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  വകുപറിനന
പസ്റ്റേറട  ഡെയററി  ലെപ്പോബട,  റഫീജറിയണല  ഡെയററി  ലെപ്പോബട,  നമപ്പോസബല  ലെപ്പോബട,  ജറിലപ്പോ  ലെപ്പോബുകള്
എനറിവയനടെ  ആധുനറികവത്കരണതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 95)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-109-93―മറിലകട നഷഡെട വറികസന പദതറി

വറിഹറിതയം : 40,28,00,000 രൂപ (പദതറി)

ക്ഷഫീപരപ്പോലപ്പോദന പമഖലെയറിപലെയട കൂടുതല കര്ഷകപരയയം സയംരയംഭകപരയയം സസയയം സഹപ്പോയ
സയംഘങ്ങനളയയം  നകപ്പോണ്ടുവരറിക,  സയംസ്ഥപ്പോനനത  പപ്പോലലപ്പോദനതറില  സസയയം  പരദപ്പോപ്തമപ്പോക്കുക
തുടെങ്ങറിയ  ലെക്ഷദപതപ്പോനടെ  നടെപപ്പോക്കുന  പദതറിയനടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല ഈ ശഫീര്ഷകതറില  1.72  പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 96)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2404-00-195-94-34―ക്ഷഫീരസഹകരണ സയംഘങ്ങള്കട സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 13,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

ക്ഷഫീര  സയംഘങ്ങള്കട  സസന്തമപ്പോയറി  സ്ഥലെയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  ക്ഷഫീര  സയംഘങ്ങളറില
ആധുനറികവത്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തഫീകരറിക്കുനതറിനുയം  സഹകരണ  പമഖലെയറില
പപ്പോലലപ്പോദനയം  സസയയംപരദപ്പോപ്തത  സകവരറിച്ച  സപ്പോഹചെരദതറില,  പപ്പോലലന  യൂണറിറ്റുകള്
ആരയംഭറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 97)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില ശറിപപ്പോര്ശ നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4404-00-102-87―ക്ഷഫീര വകുപറിനുപവണറി ഭ ഭൂമറി ഏനറടുകല

വറിഹറിതയം : ഇല (പദതറി)

പചെര്തലെ  സബട  പകപ്പോടെതറിയറില  ലെപ്പോന്ഡെട  അകസറിസറിഷനുമപ്പോയറി  ബന്ധനപടട  മറിലമയനടെ
തുറവൂര്  കപ്പോലെറിതഫീറ  ഫപ്പോകററിയപവണറി   ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  3.5132  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 98)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

ശഫീര്ഷകയം പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട

സര്കപ്പോരറിനന നയപരമപ്പോയ തഫീരുമപ്പോന പ്രകപ്പോരയം ക്ഷഫീര കര്ഷകരുനടെ നപന്ഷന് തുക
വര്ദറിപറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ഉണപ്പോകുന  അധറിക  സപ്പോമ്പതറിക  ബപ്പോദദത  ലെഘൂകരറിക്കുനതറിനട



17

ആവശദമപ്പോയ തുക വകയറിരുതറിയറിടറിനലനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല, “2404-
00-800-78- പകരള  ക്ഷഫീരകര്ഷക പക്ഷമനറിധറിയട നപന്ഷന് നല്കുനതറിനുള്ള വറിഹറിതയം"  എന
ശഫീര്ഷകയം  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട  115.2  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 99)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പ്രസ്തുത  കമറിററി  തഫീരുമപ്പോനതറില  ശറിപപ്പോര്ശ  നചെയറിട്ടുനണങ്കേറിലയം  നപ്പോളറിതുവനരയയം
തുകനയപ്പോനയം തനന ലെഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-001-99―ഭരണവയം നടെതറിപയം

വറിഹറിതയം : 38,72,91,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

നമഡെറികല റഫീ-ഇയംപബഴടനമനറില 6 ലെക്ഷയം രൂപ, ദറിവസപവതനതറില  10 ലെക്ഷയം രൂപ,
യപ്പോതപ്പോബതയറില  15  ലെക്ഷയം  രൂപ,  സ്ഥലെയംമപ്പോറബതയറില  2  ലെക്ഷയം  രൂപ,
അവധറിയപ്പോതപ്പോനുകൂലെദതറില  3  ലെക്ഷയം  രൂപ,  നവള്ളകരതറില  2  ലെക്ഷയം  രൂപ,  സവദക്യുതറി
നചെലെവറില  15  ലെക്ഷയം  രൂപ,  നടെലെറിപഫപ്പോണ്  നചെലെവറില  4  ലെക്ഷയം  രൂപ,  ഓഫഫീസട  നചെലെവട
മററിനങ്ങളറില  4  ലെക്ഷയം  രൂപ,  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  എനറിവയറില  21  ലെക്ഷയം  രൂപ,
സയംരക്ഷണതറില 8 ലെക്ഷയം രൂപ, പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള് സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളറില 5
ലെക്ഷയം  രൂപയയം  മറ്റു  നചെലെവകളറില  7  ലെക്ഷയം  രൂപയയം  പറി.ഒ.എല.-ല  5  ലെക്ഷയം  രൂപയയം
നപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സക്കൗകരദങ്ങളറില   10  ലെക്ഷയം  രൂപയയം  വപ്പോഹനങ്ങളുനടെ
വപ്പോടെകയറില  10  ലെക്ഷയം രൂപയയം  ഉള്നപനടെ  ആനക  1.27  പകപ്പോടെറി  രൂപ ഈ ശഫീര്ഷകതറില
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 100)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി ശഫീര്ഷകതറില 45,22,56,530 രൂപ നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട. 6,49,65,530 രൂപ അധറികതുക
നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.  അഡെഫീഷണല ഓതസറപസഷന് വഴറി 22,51,000 രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-001-98―ഫറിഷറഫീസട പപ്രപ്പോജകട നസല ശകറിനപടുത്തുനതറിനട

വറിഹറിതയം : 10,46,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

986/2022
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ഈ ശഫീര്ഷകതറില  05(4)  മററിനങ്ങള് ഇനതറില  25,000  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധ
നപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 101)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി ശഫീര്ഷകതറില 05(4) മററിനങ്ങള് ഇനതറില തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-001-96  ―     ആസൂതണവയം സ്ഥറിതറി വറിവര കണക്കുയം

വറിഹറിതയം : 31,39,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഈ ശഫീര്ഷകതറില  01(4)  നമഡെറികല റഫീ-ഇയംപബഴടനമനട ഇനതറില  2  ലെക്ഷയം രൂപയയം
04(1)  യപ്പോതപ്പോബത ഇനതറില  1  ലെക്ഷയം രൂപയയം 04(2)  സ്ഥലെയംമപ്പോറബത ഇനതറില 5,000
രൂപയയം  ഉള്നപനടെ  ആനക  3.05  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 102)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി  ശഫീര്ഷകതറില  37,59,266  രൂപ  നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.  6,20,266  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട. അഡെഫീഷണല ഓതസറപസഷന് ആയറി 50,000 രൂപയയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-98―കുളങ്ങളറില മതദങ്ങനള പശഖരറികലയം ഊര്ജറിതമപ്പോയറി മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങനള
വളര്തലയം

വറിഹറിതയം : 12,05,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  01(4)  നമഡെറികല  റഫീ-ഇയംപബഴടനമനട  ഇനതറില  1  ലെക്ഷയം
രൂപയയം  04(1)  യപ്പോതപ്പോബത  ഇനതറില  50,000  രൂപയയം  04(2)  സ്ഥലെയംമപ്പോറബത
ഇനതറില  25,000  രൂപയയം  05(4)  മററിനങ്ങള് ഇനതറില  50,000  രൂപയയം ഉള്നപനടെ
ഈ ശഫീര്ഷകതറില ആനക 2.25 ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.    

(ഖണറിക 103)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

10,72,881  രൂപയപ്പോണട  ആനക  ആവശദമപ്പോയറി  വനതട.   അതറിനപ്പോല  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-97―വന്കറിടെ ജലെപശഖരങ്ങളുനടെ വറികസനവയം പ്രപയപ്പോജനനപടുതലയം

വറിഹറിതയം : 3,50,15,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം) 

ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  02(1)  ദറിവസപവതനയം  ഇനതറില  5  ലെക്ഷയം  രൂപയയം  04(1)
യപ്പോതപ്പോബത ഇനതറില 2 ലെക്ഷയം രൂപയയം 04(2) സ്ഥലെയംമപ്പോറബത ഇനതറില  10,000 രൂപയയം
05(1) നവള്ളകരയം ഇനതറില 10,000 രൂപയയം 05(3) നടെലെറിപഫപ്പോണ് നചെലെവട ഇനതറില 25,000
രൂപയയം 05(4) മററിനങ്ങള് ഇനതറില 25,000 രൂപയയം  (06) വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി ഇനതറില
25,000  രൂപയയം  (21)  പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹന സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളുയം ഇനതറില  50,000
രൂപയയം  (34)  മറട  നചെലെവകള് ഇനതറില  50,000  രൂപയയം  (45)  P.O.L.  ഇനതറില  30,000
രൂപയയം  ഉള്നപനടെ  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  ആനക  9.25  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 104)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ദറിവസപവതനയം,  യപ്പോതബത,  നവള്ളകരയം,  നടെലെറിപഫപ്പോണ്  നചെലെവട,  മററിനങ്ങള്,  വപ്പോടെക,
കരയം,  നറികുതറി,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹന സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളുയം,  മറട  നചെലെവകള്,  P.O.I.
ഇനതറില അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-96―കപ്പോയലെറില മതദങ്ങനള വളര്തല

വറിഹറിതയം : 17,77,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

സയംസ്ഥപ്പോനനത  കപ്പോയലകളറിലയം  മറട  ജലെപ്പോശയങ്ങളറിലയം  മതദ/നചെമഫീന്  വളര്തല
പരറിപപ്പോടെറിയറില തുടെര്നവരുന ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  ശമ്പളയം,  പവതനയം,  മറട  ആഫഫീസട  നചെലെവകള്
എനറിവയപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില  30  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 105)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഒഴറിവള്ള തസറികകളറില നറിയമനയം സവകറിയതറിനപ്പോല അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-94―കപ്പോയല പരറിപശപ്പോധനയട

വറിഹറിതയം : 45,97,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

നദഫീമുഖങ്ങള്,  ജലെപ്പോശയങ്ങള്,  കപ്പോയലകള്  എനറിവറിടെങ്ങളറിനലെ  നറിയമരഹറിതമപ്പോയ
മതദബന്ധനയം  തടെയനതറിനട  പ്രവര്തറിച്ചുവരുന  ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  യപ്പോതപ്പോബത,  മറട
ആഫഫീസട  നചെലെവകള്  എനറിവയപ്പോയറി  20,000  രൂപ  ഇക്കൗ  ശഫീര്ഷകതറില
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 106)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

യപ്പോതപ്പോബത,  മറട  ആഫഫീസട  നചെലെവകള്  എനറിവയറില  പ്രതഫീക്ഷറിച്ച  നചെലെവട
ഉണപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-91―നപപ്പോതുപമഖലെയറില ഉപജലെ മതദഫപ്പോമുകള്

വറിഹറിതയം : 137,79,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

നപപ്പോതുപമഖലെയറിനലെ  ഉപജലെ  മതദ/നചെമഫീന്  ഫപ്പോമുകളറില  പജപ്പോലെറി  നചെയ്യുന
ജഫീവനകപ്പോരുനടെ നമഡെറികല റഫീ-ഇയംപബഴടനമനട, 1(4)-ല 1.2 ലെക്ഷയം രൂപയയം നടെലെറിപഫപ്പോണ്
നചെലെവട  5(3)-ല  0.30  ലെക്ഷയം രൂപയയം മറട  ആഫഫീസട നചെലെവകള്  0.25  ലെക്ഷയം രൂപയയം
ഉള്നപനടെ ഈ ശഫീര്ഷകതറില 1.75 ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 107)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

1,30,92,755  രൂപയപ്പോണട നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  പ്രതഫീക്ഷറിച്ച നചെലെവട  ഉണപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല
അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-90―പദശഫീയ വറിത്തുലപ്പോദന പരറിപപ്പോടെറി

വറിഹറിതയം : 1,86,73,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)
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മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങനള  ഉലപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനുപവണറി  സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  പദശഫീയ
മതദക്കുഞ്ഞുലപ്പോദന  പകനങ്ങളറിനലെ  ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  നമഡെറികല  റഫീ-ഇയംപബഴടനമനട,
യപ്പോതപ്പോബത, സ്ഥലെയംമപ്പോറബത, നവള്ളകരയം, നടെലെറിപഫപ്പോണ് നചെലെവട, മറട ആഫഫീസട നചെലെവകള്
എനറിവയപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില  3  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 108)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി  ശഫീര്ഷകതറില  നറിനയം  2,32,33,184  രൂപ  നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.   അഡെഫീഷണല
ഓതസറപസഷന് മുപഖന 3,54,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-88- നപ്പോടെന് വള്ളങ്ങളുയം സജഫീകരണങ്ങളുയം നമച്ചനപടുതല

വറിഹറിതയം : 1,36,48,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഉള്നപ്പോടെന് പമഖലെയറില പരമ്പരപ്പോഗത മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള് ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട വരുന
നപ്പോടെന്  വള്ളങ്ങളുനടെയയം  വലെകളുനടെയയം  സുഗമമപ്പോയ  പ്രവര്തനതറിനുയം  അവയനടെ
സജഫീകരണങ്ങള് നമച്ചനപടുത്തുനതറിനുളള പരറിപപ്പോടെറികളുനടെ നടെതറിപറിനട അനുവദറിച്ചതുയം
തുടെര്നട വരുനതുമപ്പോയ ജഫീവനകപ്പോരുനടെ യപ്പോതപ്പോബത, മറ്റു നചെലെവകള് എനറിവയപ്പോയറി ഈ
ശഫീര്ഷകതറില 25,000 രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 109)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  യപ്പോതപ്പോബത,  മറട  നചെലെവകള്  എനറിവയപ്പോയറി  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-50―പവമ്പനപ്പോടട കപ്പോയല വൃതറിയപ്പോകല യജയം

വറിഹറിതയം: 1,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

പവമ്പനപ്പോടട,  അഷ്ടമുടെറി  തടെപ്പോകങ്ങള്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുനടെയയം  മറട
ബന്ധനപട  ഏജന്സറികളുനടെയയം  പങ്കേപ്പോളറിതപതപ്പോനടെ  ശുചെഫീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  60  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 110)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പരറിസ്ഥറിതറി  വകുപമപ്പോയറി  സഹകരറിച്ചുനകപ്പോണട  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള
നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പൂര്തഫീകരറിക്കുനതറിനട  കപ്പോലെതപ്പോമസയം  വനതറിനപ്പോല  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-49- കപ്പോയലകളുനടെ ശുചെഫീകരണതറിനുള്ള ജനകഫീയ കദപ്പോമ്പയറിന്

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറി)

കപ്പോയലകളുനടെ ശുചെഫീകരണതറിനുള്ള ജനകഫീയ കദപ്പോമ്പയറിന് നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില 1 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 111)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പരറിസ്ഥറിതറി  വകുപമപ്പോയറി  സഹകരറിച്ചുനകപ്പോണട  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള
നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പൂര്തഫീകരറിക്കുനതറിനട  കപ്പോലെതപ്പോമസയം  വനതറിനപ്പോല  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-102-97- പബപ്പോട്ടുനറിര്മപ്പോണശപ്പോലെകള്

വറിഹറിതയം : 7,38,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പബപ്പൂരറിപലെയയം  ശകറികുളങ്ങരയറിപലെയയം  പബപ്പോട്ടുനറിര്മപ്പോണശപ്പോലെകളറില  പജപ്പോലെറി
നചെയ്യുന  ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  യപ്പോതപ്പോബത,  ഓഫഫീസട  നചെലെവകള്  എനറിവയയം  വറിശദമപ്പോയ
പപ്രപ്പോജകട  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി   ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  80,000 രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 112)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

യപ്പോതപ്പോബത,  ഓഫഫീസട  നചെലെവകള്  എനറിവയയം  വറിശദമപ്പോയ  പപ്രപ്പോജകട  ററിപപപ്പോര്ടട
തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-99―സമുദ്രമതദബന്ധനയം നറിയന്ത്രറിക്കുനതറിനട പവണറി അതറിര്തറി പമഖലെകളറില
പറപ്പോന്തുചുറല

വറിഹറിതയം :  10,66,24,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

കടെലമതദബന്ധന  നറിയന്ത്രണ  നറിയമയം  ഫലെപ്രദമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന്
പപപ്പോലെഫീസട  സൂപ്രണറിനന  ചുമതലെയറില  പ്രവര്തറിച്ചുവരുന  വറിഭപ്പോഗതറിനലെ
ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  യപ്പോതപ്പോബത,  സ്ഥലെയംമപ്പോറബത,  നടെലെപഫപ്പോണ്  നചെലെവട,  വപ്പോടെക,  മറട
ആഫഫീസട  നചെലെവകള്  എനറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  10.75  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 113)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

യപ്പോതപ്പോബത,  സ്ഥലെമപ്പോറബത,  നടെലെറിപഫപ്പോണ്  നചെലെവട,  വപ്പോടെക,  മറട  ഓഫഫീസട  നചെലെവകള്
എനറിവയപ്പോയറി അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-86―മതദബന്ധനതറിപലെര്നപടറിരറിക്കുനവരുനടെ സുരക്ഷയപ്പോയറി മനനറന്  ആയംബുലെന്സട 

വറിഹറിതയം : 2,50,00,000 രൂപ (പദതറി)

ഓഖറി ദുരന്തതറിനുപശഷയം എലപ്പോ ആധുനറിക സയംവറിധപ്പോനങ്ങളുയം പപ്പോരപ്പോ നമഡെറികല സ്റ്റേപ്പോഫയം
സവദദ സഹപ്പോയതറിനുള്ള സജഫീകരണങ്ങളുയം ഉള്നകപ്പോള്ളുന മൂനട മസറന് ആയംബുലെന്സുകളുനടെ
നറിര്മപ്പോണയം പൂര്തറിയപ്പോകറി പ്രവര്തനയം ആരയംഭറിച്ചുനവനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  അവയനടെ
ഇന്ധനനച്ചലെവട,  എ.എയം.സറി  ചെപ്പോര്ജട,  മരുനകളുനടെ  നചെലെവട  തുടെങ്ങറിയ പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി
ഈ ശഫീര്ഷകതറില  2 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 114)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

3  മസറന്  ആയംബുലെന്സുകളുനടെ  ഇന്ധന  നചെലെവട,  AMC  ചെപ്പോര്ജട,  മരുനകളുനടെ
നചെലെവട തുടെങ്ങറിയ പ്രവര്തനങ്ങള്കട  അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-84  ― മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള മനണണ വറിതരണയം

വറിഹറിതയം : 56,25,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

സയംസ്ഥപ്പോനനത  പരമ്പരപ്പോഗത  മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കട  മതദബന്ധന
ആവശദതറിനപ്പോയറി പ്രതറിമപ്പോസയം നറിശറിത പതപ്പോതറില സബ്സറിഡെറി നറിരകറില പകന നപപ്പോതു
പമഖലെപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില  നറിനയം  നവള്ള  മനണണ  പനരറിടട  ലെഭദമപ്പോകറി  പ്രപ്പോഥമറിക
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മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  വറികസന പക്ഷമ സഹകരണ സയംഘങ്ങളറിലൂനടെ വറിതരണയം നചെയ്യുന
പദതറിയപ്പോയറി  ബജററില  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില,  63.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 115)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പരമ്പരപ്പോഗത മതദബന്ധന യപ്പോനങ്ങള്ക്കുള്ള മനണണ സബ്സറിഡെറി നലകുനതറിനട
2405-00-103-84-33(NP) എന ശഫീര്ഷകതറില 56.25 പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുതറിയറിരുന. ഈ
ഇനതറില അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-82―സയംപയപ്പോജറിത മതദബന്ധന വറികസന പദതറി   (  എന്  .  സറി  .  ഡെറി  .  സറി സഹപ്പോയയം  )

വറിഹറിതയം :  1,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

എന്.സറി.ഡെറി.സറി.  നസ്പെഷദല  സപപപ്പോര്ടട  സ്കഫീയം,  നഎ.എഫട.ഡെറി.പറി.  2020-21
പദതറികളറിലമപ്പോയറി സബ്സറിഡെറി ഇനതറില മതദനഫഡെറിനു നലകപ്പോനുള്ള തുകയറിനതറില
ബജററില വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ ശഫീര്ഷകതറില 5.12
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 116)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അനുവദറിച്ചറിരുന  1  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  പുറപമ  4.73  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അഡെഫീഷണല  ആതസറപസഷന്  മുപഖന  മതദനഫഡെറിനട  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.   തുക
പൂര്ണമപ്പോയയം നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-77―നഫീലെ  വറിപവയം    -    സയംപയപ്പോജറിത മതദബന്ധന  വറികസനവയം  മപ്പോപനജ് നമന്റുയം
(60%   സറി  .   എസട  .   എസട  .)

വറിഹറിതയം :  14,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില അയംഗഫീകപ്പോരയം ലെഭറിച്ച പകനപ്പോവറിഷ്കൃത പദതറികള്
(PMMSY)  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  6.6  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 117)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക ധനപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി 26.2575 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-74―തഫീരപദശ  പ്രപ്പോപദശറിക  വറികസന  പപ്പോപകജുകളുനടെ  സമഗപപ്രപ്പോജകട
ററിപപപ്പോര്ടട തയപ്പോറപ്പോകല

വറിഹറിതയം :  ഇല (പദതറി)

തഫീരപദശ  പ്രപ്പോപദശറിക  വറികസന  പപ്പോപകജുകള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനന
പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  75  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 118)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പഠന  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനട  ചുമതലെനപടുതറിയ  സ്ഥപ്പോപനതറിനട
സമയപരറിധറികകയം  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-72―പ്രകൃതറി ദുരന്തങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധനപട മപ്പോസ്റ്റേര് കണ്പടപ്പോള് റയം  റഫീജറിയണല
കണ്പടപ്പോള് റമുകളുനടെയയം പ്രവര്തനയം 

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ബജറട  പ്രസയംഗതറില  പ്രഖദപ്പോപറിച്ചതനുസരറിച്ചുള്ള,  പ്രകൃതറി  ദുരന്തങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധനപട
മപ്പോസ്റ്റേര് കണ്പടപ്പോള് റയം റഫീജറിയണല കണ്പടപ്പോള് റമുകളുനടെയയം പ്രവര്തനയം നടെത്തുനതറിനട
ഈ ശഫീര്ഷകതറില  0.9999  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 119)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

മപ്പോസ്റ്റേര് കണ്പടപ്പോള് റമറിനന പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി പവണറി വന തുക 2405-00-103-76 (P)
എന ശഫീര്ഷകതറില നറിനയം നചെലെവഴറിച്ചതറിനപ്പോല അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-71―പസ്റ്റേറട ഫറിഷറഫീസട മപ്പോപനജ് നമനട കക്കൗണ്സറില

വറിഹറിതയം :  2,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ജഫീവനകപ്പോരുനടെ ശമ്പളയം/പവതനയം മറട ആനുകൂലെദങ്ങള് ഓഫഫീസട നചെലെവകള് എനറിവ
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില 1.1998 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 120)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡെഫീഷണല  ഓതസറപസഷന്  മുപഖന  1,08,87,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-105-99―നഎസട പപ്പോന്റുകളുയം പകപ്പോള്ഡെട പസ്റ്റേപ്പോപറജുകളുയം

വറിഹറിതയം :  20,87,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

നഎസട പപ്പോന്റുകളറിലയം പകപ്പോള്ഡെട പസ്റ്റേപ്പോപറജുകളറിലയം പജപ്പോലെറി നചെയ്യുന ജഫീവനകപ്പോരുനടെ
ശമ്പളയം, പവതനയം, മറട ആനുകൂലെദങ്ങള്, ഓഫഫീസട നചെലെവകള് എനറിവ നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  9.13  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 121)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

16,34,590 രൂപയപ്പോണട ആവശദമപ്പോയറി വനതട.അതറിനപ്പോല അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-105-88―തഫീരസമതറി സൂപര് മപ്പോര്കറട

വറിഹറിതയം :  1000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തഫീരസമതറി  സൂപര്മപ്പോര്കറ്റുകളറില  സബ് സറിഡെറി  നറിരകറില  അവശദസപ്പോധനങ്ങള്
വറിതരണയം  നചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  24.99  ലെക്ഷയം  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 122)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

തഫീരസമതറി സൂപര് മപ്പോര്കറ്റുകളറില സബ്സറിഡെറി നറിരകറില അവശദ സപ്പോധനങ്ങള്
വറിതരണയം നചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി തഫീരമപ്പോപവലെറി പദതറി പ്രകപ്പോരയം 2405-00-105-88-53 (NP) -
ശഫീര്ഷകതറില  റഫീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  മുപഖന  13,78,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-105-86―മതദമപ്പോര്കറ്റുകള്  ,    വപ്പോലെമ്പ്യൂ അഡെറിഷന്  ,    വറിളനവടുപട പൂര്വ്വ പ്രവര്തനങ്ങള്
എനറിവയനടെ നവഫീകരണയം

വറിഹറിതയം: 1,50,00,000 രൂപ (പദതറി)

സലെഫട  ഫറിഷട  മപ്പോര്കറ്റുകളുനടെയയം  മതദസൂപര്  മപ്പോര്കറ്റുകളുനടെയയം  നറിലെവറിലളള
മതദമപ്പോര്കറ്റുകളുനടെയയം  നവഫീകരണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  50  ലെക്ഷയം  രൂപ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി  അനുവദറികണനമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 123)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അരൂര്  ഫറിഷട  മപ്പോര്കറട  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബന്ധനപടട  പുതുകറിയ  ഭരണപ്പോനുമതറി
ആവശദമപ്പോണട.   പുതുകറിയ  ഭരണപ്പോനുമതറി  നലകുന  മുറയട  മപ്പോതപമ  അധറിക  തുക
ആവശദമപ്പോയറി വരറികയള.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-109-99―ഗപവഷണ പദതറികള്

വറിഹറിതയം :  93,72,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഗപവഷണ പദതറിയപവണറി അനുവദറിച്ചു തുടെര്ന വരുന ജഫീവനകപ്പോരുനടെ ശമ്പളയം,
യപ്പോതപ്പോബത,  മറട ഓഫഫീസട നചെലെവകള് എനറിവയപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില  10  ലെക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 124)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

31,27,617 രൂപ അധറികമപ്പോയറി നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-109-98―മതദബന്ധന സ്കൂളുകളുയം പരറിശഫീലെന പകനങ്ങളുയം

വറിഹറിതയം :  8,66,76,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)
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സയംസ്ഥപ്പോനനത റഫീജറിയണല ഫറിഷറഫീസട നടെകറികല സഹസ്കൂളറിപലെയയം പരറിശഫീലെന
പകനങ്ങളറിപലെയയം  ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  യപ്പോതപ്പോബത,  സ്ഥലെയംമപ്പോറ  ബത,  മറട  ഓഫഫീസട
നചെലെവകള്ക്കുമപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില 1.75 ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 125)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

യപ്പോതപ്പോബത,  സ്ഥലെയംമപ്പോറ ബത,  മറട  ഓഫഫീസട നചെലെവകള്കപ്പോയറി അധറിക തുക
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-109-95  ― പരറിശഫീലെനവയം വറിപുലെഫീകരണവയം

വറിഹറിതയം  :  79,45,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ജഫീവനകപ്പോരുനടെ  നമഡെറികല  റഫീഇയംപബഴടനമനട,  യപ്പോതപ്പോബത,  സ്ഥലെയംമപ്പോറബത,
നവള്ളകരയം, മറട ആഫഫീസട നചെലെവകള് എനറിവയപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില 20.55 ലെക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 126)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-109-95―പരറിശഫീലെനവയം വറിപുലെഫീകരണവയം

വറിഹറിതയം :  ഇല (പദതറി)

കപ്പോവറിലെറിനന അടെറിസ്ഥപ്പോന സക്കൗകരദ വറികസനതറിനുയം പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി ഈ
ശഫീര്ഷകതറില 2 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 127)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

കപ്പോവറിലെറിനന  നവഫീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധനപടട  നകടറികറിടെക്കുന
ബറില്ലുകള് തഫീര്പപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  17-12-2021-നലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം. 750/2021/മ.തു.വ.
പ്രകപ്പോരയം 2405-00-190-95(P) എന ശഫീര്ഷകതറില നറിനയം 23,79,000 രൂപ അനുവദറിച്ചു
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നലകറിയറിട്ടുണട.  കൂടെപ്പോനത  7-4-2022-നലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നയം.  226/2022/മതുവ  പ്രകപ്പോരയം
റഫീബറിലഡെട  പകരളയം  ഇനറിപഷദറഫീവട  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  അനുവദറിച്ച  തുക  ററികൂപട
നചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  15,26,906  രൂപ  2405-00-190-95(P)  എന  ശഫീര്ഷകതറില
അനുവദറിച്ചട നലകറിയറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-109-94―ബപയപ്പോളജറികല ററിസര്ച്ചട ഇന്സ്റ്റേറിറമ്പ്യൂടയം  ഓഷപനററിയവയം സ്ഥപ്പോപറി കല   

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

 ബപയപ്പോളജറികല ററിസര്ച്ചട  ഇന്സ്റ്റേറിറക്യുട്ടുയം  ഓഷപനററിയവയം സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  9.99  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 128)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകന  സര്കപ്പോരറിനന  അനുമതറി  ലെഭദമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല  ഇനപഗറഡെട
അകസപ്പോപപ്പോര്ക്കുമപ്പോയറി  ബന്ധനപട  പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങള്  പുപരപ്പോഗമറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-109-91―വകുപറിനന  വറികസനവയം  നവഫീകരണവയം  പരറിശഫീലെന  പകനങ്ങളുനടെ
ശകറിനപടുതലയം 

വറിഹറിതയം :  1,80,000 രൂപ (പദതറി)

വകുപറിനന  കപ്പോരദപശഷറി  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം  നറിലെവറിലള്ള  പരറിശഫീലെന
പരറിപപ്പോടെറികളുയം  വറിജപ്പോനവദപ്പോപനവയം  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം  ഫറിഷറഫീസട  ഡെയറകപറററില
പുതുതപ്പോയറി  ആരയംഭറിക്കുന  ഫറിഷററിസട  കപ്പോള്നസനററിനന  പ്രവര്തന  നചെലെവകള്
എനറിവയപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില  20  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 129)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

വകുപറിനന  കപ്പോരദപശഷറി  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം,  നറിലെവറിലള്ള  പരറിശഫീലെന
പരറിപപ്പോടെറികളുയം  വറി ജപ്പോന  വദപ്പോപനവയം  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം  ഫറിഷറഫീസട  ഡെയറപക്ട്രേററില
പുതുതപ്പോയറി  ആരയംഭറിക്കുന  ഫറിഷറഫീസട  പകപ്പോള്  നസനററിനന  പ്രവര്തന  നചെലെവകള്
എനറിവയപ്പോണട ഈ ശഫീര്ഷകതറില  20  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ആവശദമുണപ്പോയറിരുനതട.
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എനപ്പോല  പകപ്പോള്  നസനററില  കരപ്പോര്  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില  രണട  ജഫീവനകപ്പോനര
നറിയമറിക്കുനതറിനുള്ള അനുമതറി  27-11-2021-നപ്പോണട  നലകപ്പോനപ്പോയതട.   കൂടെപ്പോനത ഇ-ഓഫഫീസട
പ്രവൃതറികള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  തുക  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില  നറിനയം
വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചതറിനപ്പോല അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-110-98―പരമ്പരപ്പോഗത മതദബന്ധന വള്ളങ്ങളുനടെ യന്ത്രവലകരണയം

വറിഹറിതയം :  1,50,00,000 രൂപ (പദതറി)

പരമ്പരപ്പോഗത മതദബന്ധന വള്ളങ്ങളുനടെ യന്ത്രവലകരണതറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില
2.10 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 130)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പരമ്പരപ്പോഗത മതദബന്ധന വള്ളങ്ങളുനടെ യന്ത്രവത്കരണതറിനപ്പോയറി 60 ലെക്ഷയം രൂപ
റഫീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് വഴറി അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിച്ചു നലകറിയറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-110-96―മനണണ എഞ്ചറിനുകളറില നറിനയം പബപ്പോട്ടുകനള നപപടപ്പോള് എഞ്ചറിനുകളപ്പോകറി
മപ്പോറ്റുറ്റുുനതറിനുള്ള സബ്സറിഡെറി

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറി)

പതട വര്ഷതറില കൂടുതല കപ്പോലെപഴകയം നചെന പബപ്പോട്ടുകളറിനലെ മനണണ എഞ്ചറിനുകള് മപ്പോററി
നപപടപ്പോള് എഞ്ചറിനുകളപ്പോക്കുനതറിനുള്ള സബ്സറിഡെറി സയംബന്ധറിച്ച നചെലെവട വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ
ശഫീര്ഷകതറില 59.99  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 131)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഫറിഷറഫീസട ഡെയറകര് റഫീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷനുള്ള നറിര്പദ്ദേശയം സമര്പറിച്ചറിരുനനവങ്കേറിലയം
തുക അനുവദറികപ്പോനപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-110-95―നചെറുകറിടെ ഇന്പബപ്പോര്ഡെട യന്ത്രവത്കൃത വള്ളങ്ങള്ക്കുള്ള ഇന്ധന  സബ്സറിഡെറി

വറിഹറിതയം   :  1,000   രൂപ   (  പദതറി  )

നചെറുകറിടെ  ഇന്പബപ്പോര്ഡെട  യന്ത്രവത്കൃത  വള്ളങ്ങള്ക്കുള്ള  ഇന്ധന  സബ്സറിഡെറി
അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള നചെലെവട വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില 9.9999 പകപ്പോടെറി
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രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 132)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-120-98―ലെറിയംഗ സമതസ സഫീശപ്പോകഫീകരണ നയനറിര്വ്വഹണയം  -  സ്റ്റേപ്പോഫറിനുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ലെറിയംഗ  സമതസ  പദതറി നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി   ഈ ശഫീര്ഷകതറില  9.99  ലെക്ഷയം
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 133)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

സപ്പോഫട മുപഖനയള്ള ലെറിയംഗ സമതസ  പദതറി നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി 2405-00-120-98
(പനപ്പോണ്പപ്പോന്) ശഫീര്ഷകതറില 10,00,000 രൂപയനടെ നപ്രപ്പോപപപ്പോസലെറിനട അ ഡറിനറിപസ്ട്രറഫീവട
സപ്പോയംഗ്ഷന്  നലകറിയറിരുന.  റഫീ  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  നപ്രപ്പോപപപ്പോസല  സമര്പറിച്ചറിരുനനവങ്കേറിലയം
തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-120-97―ഓണ് സലെന് വദപ്പോപപ്പോരതറിനട ഇ  -  ഓപടപ്പോ വപ്പോങ്ങുനതറിനട മതദനഫഡെട
വഴറി അനുവദറിക്കുന വപ്പോയ്പകള്ക്കുള്ള സബ്സറിഡെറി

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറി)

ഓണ്  സലെന്  വദപ്പോപപ്പോരതറിനപ്പോയറി  മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  വനറിതകള്കട  ഇ-ഓപടപ്പോ
വപ്പോങ്ങുനതറിനട  മതദനഫഡെട  വഴറി  നലകുന  പദതറി  വപ്പോയ്പകള്കട  സബ്സറിഡെറി
അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള നചെലെവട വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില 99.99  ലെക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 134)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

2405-00-120-97  (പദതറി)  ശഫീര്ഷകതറില  നറിനയം  തുക  നചെലെവഴറിച്ചറിടറില.
മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  വനറിതകള്കട  മതദകച്ചവടെയം  നടെത്തുനതറിനട  ഇ-ഓപടപ്പോ
നലകുനതറിനട  3.10  പകപ്പോടെറി രൂപ അടെങ്കേല തുകയള്ള പദതറി നടെപലെപ്പോക്കുനതറിനട പകരള
ഓപടപ്പോനമപ്പോസബലസറിനന സബ്സറിഡെറിയപ്പോയ 30 ലെക്ഷയം രൂപയയം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതവയം
കഴറിച്ചട  2.70  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള  നപ്രപ്പോപപപ്പോസലെപ്പോണട  മതദനഫഡെട
സമര്പറിച്ചറിരുനതട.  എന്.ബറി.സറി./എഫട.ഡെറി.സറി./എന്.എയം. ഡെറി.  എഫട.സറി.പടെയം  വപ്പോയ്പ
പദതറിയറില വസ്തു ജപ്പോമദതറിപലെപ്പോ സര്കപ്പോര് ഉപദദപ്പോഗസ്ഥ ജപ്പോമദതറിപലെപ്പോ മതദനഫഡെറിനട
വദകറികള്കട  വപ്പോയ്പ  നലകപ്പോന്  കഴറിയകയള.   ഈടു  നവച്ചുള്ള  വപ്പോയ്പ  എടുക്കുനതറിനട
മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി വനറിതകള് തയപ്പോറപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല ഈ പദതറി നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറില.
അതറിനപ്പോല അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-120-96―മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കട  നതപ്പോഴറില ഉപകരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങുനതറിനട
മതദനഫഡെട വഴറി നലകുന വപ്പോയ്പകള്കട ഉള്ള സബ്സറിഡെറി

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറി)

മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കട  മതദബന്ധന  ഉപകരണങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനട
മതദനഫഡെട  വഴറി  നലകുന വപ്പോയ്പകള്കട  സബ്സറിഡെറി  അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള നചെലെവട
വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില 99.99  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 135)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

നബപ്പോഡെട  /പകരള  ബപ്പോങ്കേട  എനറിവയമപ്പോയറി  ബന്ധനപട്ടുനവങ്കേറിലയം  കുറഞ്ഞ  പലെറിശയട
വപ്പോയ്പ ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോല അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-121-99―മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  സമ്പപ്പോദദ  സമപ്പോശസപ്പോസ  പദതറിയട  
അധറിക സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതയം

വറിഹറിതയം :  20,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുനടെ  സമ്പപ്പോദദശഫീലെയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം  പഞ്ഞമപ്പോസ
കപ്പോലെയളവറില നതപ്പോഴറില നഷ്ടയം മൂലെമുണപ്പോകുന സപ്പോമ്പതറിക ബുദറിമുട്ടുകള് പരറിഹരറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി
പകന  സഹപ്പോയപതപ്പോനടെ  നടെപപ്പോകറിവരുന  പദതറിയപ്പോണറിതട.  ഓപരപ്പോ  വര്ഷവയം  5
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തവണകളറിലെപ്പോയറി  1500  രൂപ  മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളറില   നറിനട  പശഖരറിച്ചട  ബപ്പോങ്കേറില
നറിപക്ഷപറിക്കുകയയം സയംസ്ഥപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയ  3,000  രൂപയയം പചെര്തട  4,500  രൂപ മൂന
തവണകളറിലെപ്പോയറി  മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കട  നലകുന.  ഇതനുസരറിച്ചട  1,78,800
മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്  2020-21  വര്ഷയം  പദതറിയറില അയംഗമപ്പോയറി  കഴറിഞ്ഞു.  ഇവര്കട
2021-22  വര്ഷയം  പമയട,  ജൂണ്,  ജൂസലെ  മപ്പോസങ്ങളറിലെപ്പോയറി  പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  നചെയ
രഫീതറിയറില ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിപകണതുണട. 2021-22  വര്ഷയം ഇതറിനപ്പോയറി ബജററില
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  വളനര  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോനണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല ഈ ശഫീര്ഷകതറില 33.64 പകപ്പോടെറി രൂപ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 136)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

2405-00-121-99(പദതറി)  ശഫീര്ഷകതറില അധറിക ധനപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി  31,02,50,000  രൂപ
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  ആനക 51,02,50,000 രൂപ നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-190-94―ലെറിയംഗ സമതസ സഫീശപ്പോകഫീകരണ നയനറിര്വ്വഹണയം  -   മതദനഫഡെറിനുള്ള
ധനസഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

സഫീ  ശപ്പോകഫീകരണ  പദതറിയറില  സഫീകള്കട  സമപക്രപ്പോ  എനര്സപ്രസസട/  സ്കറില
നടയറിനറിയംഗട  നലകുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  9.99  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 137)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ലെറിയംഗസമതസയം പദതറിയമപ്പോയറി ബന്ധനപടട മതദനഫഡെട സമര്പറിച്ചറിരുന 10  ലെക്ഷയം
രൂപയനടെ  നപ്രപ്പോപപപ്പോസല  ഭരണപ്പോനുമതറിക്കുയം  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  സമര്പറിച്ചറിരുന.
എനപ്പോല പകപ്പോവറിഡെട പകര്ച്ചവദപ്പോധറി കണകറിനലെടുതട പദതറി പ്രവര്തനയം അടുത സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറിപലെയട മപ്പോററിയതറിനപ്പോല തുക അനുവദറിച്ചറില.

2405-00-800-90―2018-19-  ല  പലെറിശ  സബ്സറിഡെറി  നറിലെവറില  വരുനതറിനട  മുന്പട  
നലകറിയറിട്ടുള്ള  നറിഷറിയ  ആസറികളപ്പോയ  വപ്പോയ്പകളുനടെ  പലെറിശയയം
പറിഴപലെറിശയയം ഒഴറിവപ്പോകറി ഒറതവണ തഫീര്പപ്പോകല പദതറി  .

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറി)
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2018-19-ല പലെറിശ സബ്സറിഡെറി നറിലെവറില വരുനതറിനട  മുന്പട  നലകറിയറിട്ടുള്ള നറിഷറിയ
ആസറികളപ്പോയ വപ്പോയ്പകളുനടെ പലെറിശയയം പറിഴ പലെറിശയയം ഒഴറിവപ്പോകറി ഒറതവണ തഫീര്പപ്പോകല പദതറി
നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നചെലെവട  വഹറിക്കുനതറിനട  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  28 പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 138)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

24-3-2022-നലെ  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നയം.,  167/2022/മ.തു.വ.  പ്രകപ്പോരയം
മതദനഫഡെറിനന തനതു  ഫണറില നറിനയം  5  പകപ്പോടെറി നചെലെവഴറിച്ചു നകപ്പോണട മതദനഫഡെട
പലെപ്പോണറിനലെ  ഒറ  തവണ  തഫീര്പപ്പോകല  പദതറികപ്പോയറി  10  പകപ്പോടെറിയനടെ  ഭരണപ്പോനുമതറി
നലകറിനയങ്കേറിലയം ഇതറിപലെകപ്പോയറി തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-101-95―നഴററികള് സ്ഥപ്പോപറികല

വറിഹറിതയം :  7,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

മതദ  വറിത്തുലപ്പോദനതറില  സസയയംപരദപ്പോപ്തത  സകവരറിക്കുനതറിനന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഭരണപ്പോനുമതറി
ലെഭറിച്ച ഓടെയയം,  അഴഫീപകപ്പോടെട,  പഫീച്ചറി,  വളഞ്ഞ വഴറി,  പുതറിയങ്ങപ്പോടെറി മുതലെപ്പോയ ഹപ്പോച്ചററികളുനടെ
നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനയം  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പൂര്തഫീകരറിക്കുനതറിനട  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില
3 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 139)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  4405-00-101-95(P)  നഴററികള്  സ്ഥപ്പോപറികല
പദതറികപ്പോയറി ബഡ്ജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി 700 ലെക്ഷയം രൂപ വകയറിരുതറിയറിരുന.  ആയതറിനപ്പോല
നപ്പോളറിതുവനര  469.708  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട  വറിവറിധ  പദതറികള്കപ്പോയറി  നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.
പകരള തഫീരപദശ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് മുപഖന നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെപറിലെപ്പോക്കുന
വളഞ്ഞവഴറി, മലെമ്പുഴ, ഓടെയയം, പുതറിയങ്ങപ്പോടെറി എനഫീ ഹപ്പോച്ചററികളുനടെ നറിര്മപ്പോണയം പകപ്പോവറിഡെറിനന
പശപ്പോതലെതറില മന്ദഗതറിയറിലെപ്പോയതറിനപ്പോല അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-101-90―അകസപ്പോകള്ച്ചര് നഡെവലെപ്നമനട

വറിഹറിതയം :  4,00,00,000 രൂപ (പദതറി)
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ഫഫീഡെട  മറിലറിനന  വറികസനയം,  നഡെപമപ്പോണ്പസ്ട്രഷന്  ഫപ്പോയം,  അകസപ്പോകള്ച്ചര്
ഇന്പുട്ടുകള്കപ്പോയള്ള  ഏകജപ്പോലെകയം  എനഫീ  അകസപ്പോകള്ച്ചററിനട  പവണറിയള്ള  സഹപ്പോയ
പസവനങ്ങള്കപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  1 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 140)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

നഡെപമപ്പോൺണ്പസ്ട്രഷന്  യൂണറിറ്റുകള്,  ഫഫീഡെട  മറില,  അകസപ്പോകള്ച്ചര്  ഇന്പുട്ടുകള്കപ്പോയള്ള
ഏകജപ്പോലെകയം  എനറിവയനടെ പ്രവര്തനയം  പകപ്പോവറിഡെറിനന  പശപ്പോതലെതറില  പവണത
പുപരപ്പോഗമറികപ്പോതതറിനപ്പോല അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-103-98―സയംപയപ്പോജറിത മതദബന്ധന വറികസന പദതറി  (100%    എന്  .  സറി  .  ഡെറി  .  സറി  .
സഹപ്പോയയം  )

വറിഹറിതയം :  1,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

മതദബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുനടെ വറിതരണയം നടെത്തുന നഎ.എഫട.ഡെറി.പറി.  -യനടെ  2017-18,
2019-20  വര്ഷനത  പദതറികളറിലയം  2021-22  വര്ഷയം നടെപറിലെപ്പോക്കുന  2020-21
പദതറിയറിലമുള്ള ഘടെകങ്ങളറില ഓഹരറി മൂലെധനമപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില 16.3016 പകപ്പോടെറി
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 141)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡെഫീഷണല ആതസറപസഷന് മുപഖന 6.56 പകപ്പോടെറി രൂപ മതദനഫഡെറിനട അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-103-94―തഫീരപദശ പറപ്പോഡുകളുനടെ നവഫീകരണയം

വറിഹറിതയം :  80,00,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

തഫീരപദശ പറപ്പോഡുകളുനടെ നവഫീകരണതറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില 40 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 142)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

4405-00-103-94 upgradation of coastal roads  എന ശഫീര്ഷകയം നലെറര് ഓഫട
നക്രഡെറിറട ശഫീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല നലെറര് ഓഫട നക്രഡെറിറട മുപഖന അനുവദറിച്ച 75.28 പകപ്പോടെറി
രൂപയയം പചെര്തട ആനക 155.28 പകപ്പോടെറി രൂപ നചെലെവഴറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-103-93- മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള അടെറിസ്ഥപ്പോന സക്കൗകരദവറികസനവയം

                  മപ്പോനവപശഷറി വറികസനവയം

വറിഹറിതയം :  2,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കട  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പദതറികളുനടെ
പൂര്തഫീകരണതറിനുയം  പ്രതറിഭപ്പോതഫീരയം  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില  1.0599  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 143)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി കുടറികളുനടെ പഠന നറിലെവപ്പോരയം ഉയര്ത്തുക എന ലെക്ഷദപതപ്പോനടെ
തഫീരപ്രപദശനത  നതരനഞ്ഞടുകനപട  75  സലെബ്രററികള്കട  കമ്പമ്പ്യൂടറുയം  മറട  അനുബന്ധ
ഉപകരണങ്ങളുയം വറിതരണയം നചെയ്യുന പ്രതറിഭപ്പോതഫീരയം പദതറി പകരള സയംസ്ഥപ്പോന തഫീരപദശ
വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് മുപഖന നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസഫീകരറിച്ചു വരുന.
ജറി.ഒ.(ആര്.ടെറി.)  നയം.  632/2020/മപ്പോതുവ.  തഫീയതറി  28-10-2020  പ്രകപ്പോരയം  സര്കപ്പോര്  ടെറി
പദതറികപ്പോയറി  1,06,66,350  രൂപ  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.   കുടറികളുനടെ  പഠന
സഹപ്പോയതറിനപ്പോയള്ള ഇലെപക്ട്രേപ്പോണറികട ഉപകരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി പകരള സയംസ്ഥപ്പോന
തഫീരപദശ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്  നടെന്ഡെര്  ക്ഷണറിക്കുകയയം  നകലപടപ്പോണ്
ഉപകരണങ്ങള്കപ്പോയറി  ഏറവയം  കുറഞ്ഞ  തുക  1,50,19,875  രൂപ  പരഖനപടുത്തുകയയം
നചെയറിട്ടുണട.   3-1-2022-ല  ടെറി  തുക  നറിലെവറിനലെ   എസ്റ്റേറിപമറട  പ്രകപ്പോരയം  1,59,06,148
രൂപയപ്പോകുനമനട പകരള സയംസ്ഥപ്പോന തഫീരപദശ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
ടെറി തുക ഭരണപ്പോനുമതറി ലെഭറിച്ച തുകനയ അധറികരറിക്കുന സപ്പോഹചെരദതറില പദതറിയനടെ തുടെര്
നടെതറിപറിനപ്പോയറി  പുതുകറിയ  ഭരണപ്പോനുമതറി  നലകുന  കപ്പോരദയം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചു  വരുന.
പുതുകറിയ ഭരണപ്പോനുമതറി നലകുന മുറയട മപ്പോതപമ അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വരറികയള.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-103-89―പുനര്പഗഹയം    -    കടെലതഫീരതറിനട    50    മഫീറര്  ചുറളവറിലതപ്പോമസറിക്കുന
മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുനടെ പുനരധറിവപ്പോസയം

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറി)

കടെല തഫീരത്തു നറിനയം  50  മഫീറര് പരറിധറിയള്ളറില തപ്പോമസറിക്കുന മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികനള
പുനരധറിവസറിപറിക്കുനതറിനുള്ള  പദതറിയപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില  49.99  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 144)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി പദതറികപ്പോയറി മുഖദമന്ത്രറിയനടെ ദുരതപ്പോശസപ്പോസനറിധറിയറില നറിനയം തുക ലെഭദമപ്പോയതട
തന്വര്ഷപതയട പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-104-61- നകപ്പോയറിലെപ്പോണറി മതദബന്ധന തുറമുഖയം   (  സയംസ്ഥപ്പോന പദതറി  )

വറിഹറിതയം :  60,00,000 രൂപ (പദതറി)

നകപ്പോയറിലെപ്പോണറി സബ്ഡെറിവറിഷനറിനലെ ജഫീവനകപ്പോര്കട  ശമ്പളയം നലകുനതറിപലെയപ്പോയറി
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  5  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 145)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അ ഡെഫീഷണല  ആതസറപസഷന്  മുപഖന  23,65,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-104-54―നബപ്പോര്ഡെട  സഹപ്പോയപതപ്പോനടെയള്ള  ഗപ്പോമഫീണ  അടെറിസ്ഥപ്പോനസക്കൗകരദങ്ങള്
നമച്ചനപടുത്തുനതറിനുള്ള സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം :  10,00,00,000 രൂപ (പദതറി)
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RIDF Tranche XXIII,  XXV-ല ഉള്നപട പ്രവര്തറികളുനടെ പൂര്തഫീകരണതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 146)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡെഫീഷണല ഓതസറപസഷന്  മുപഖന  1040.64  ലെക്ഷയം  രൂപയയം  റഫീ
അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് മുപഖന  217.87  ലെക്ഷയം രൂപയയം  അനുവദറിച്ചറിരുന.  അധറികമപ്പോയറി  ലെഭറിച്ച
മുഴുവന്  തുകയയം  നചെലെവഴറിച്ചു.   ടെറി  ശഫീര്ഷകതറില  ആനക  നചെലെവട  2258.51 ലെക്ഷയം
രൂപയപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-104-37―മതദബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുനടെ അറകുറപണറികളുയം മണട നഫീകലയം

വറിഹറിതയം :  9,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

മതദബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളുനടെ  അറകുറപണറികളുയം  മണട  നഫീകലയം  എന
പ്രവര്തറിയപ്പോയറി ഈ  ശഫീര്ഷകതറില  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 147)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡെഫീഷണല  ഓതസറപസഷന്  മുപഖന  707.71  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചു.  ടെറി ശഫീര്ഷകതറില ആനക നചെലെവട 1607.71 ലെക്ഷയം രൂപയപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-104-36―പറി  .  എയം  .  എയം  .  എസട  .  സവ  -  കടെപലെപ്പോര  മതദബന്ധന  അടെറിസ്ഥപ്പോനസക്കൗകരദയം  ,
മതദബന്ധനതറിനട  പശഷമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  എനറിവയനടെ
വറികസനതറിനുള്ള പദതറി

വറിഹറിതയം :  10,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

പറി.എയം.എയം.എസട.സവ  -  കടെപലെപ്പോര  മതദബന്ധന  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സക്കൗകരദയം,
മതദബന്ധനതറിനട  പശഷമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  എനറിവയനടെ  വറികസനതറിനുള്ള
പദതറിയപ്പോയറി  ബജററില  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല   ഈ
ശഫീര്ഷകതറില 10 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 148)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

അഡെഫീഷണല  ഓതസറപസഷന്  മുപഖന  2008.35 ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

അനുവദറിച്ചു.  ടെറി ശഫീര്ഷകതറില ആനക നചെലെവട 3008.35 ലെക്ഷയം രൂപയപ്പോണട

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-104-33―മതദയം കരകടുപറികല പകനങ്ങള്കട   (  എല  .  എ  .  ആര്  .)

വറിഹറിതയം :  1,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

വറിവറിധ  മതദയം  കരയടുപറികല  പകനങ്ങള്കട  എല.എ.ആര്.  പകസുകള്കപ്പോയറി

വറിഹറിതയം നലകുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശഫീര്ഷകതറില  30  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം

/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 149)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഈ ഇനതറില ആവശദമപ്പോയറി വന 69,000 രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

 4405-00-109-98―മതദകൃഷറി പരറിശഫീലെന പകനങ്ങള് പണറി പൂര്തറിയപ്പോകലയം മതദ

ഭവനങ്ങള് സ്ഥപ്പോപറികലയം ശകറിനപടുതലയം

വറിഹറിതയം :  1,20,00,000 രൂപ (പദതറി)

നകപ്പോലയം  ജറിലപ്പോ  മതദഭവന്,  പബപ്പൂര്  ഫറിഷറഫീസട  പസ്റ്റേഷന്  പ്രവര്തറിക്കുന

ഫറിഷറഫീസട  നടയറിനറിയംഗട  നസനര്  എനറിവയനടെ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തറികള്കപ്പോയറി ഈ

ശഫീര്ഷകതറില  1.3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 150)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി  ശഫീര്ഷകതറില  നറിനയം  9,49,845  രൂപ  നചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.    നകപ്പോലയം  ജറിലപ്പോ

മതദഭവന്,  പബപ്പൂര്  ഫറിഷറഫീസട  പസ്റ്റേഷൻ  പ്രവര്തറിക്കുന  ഫറിഷറഫീസട  നടയറിനറിയംഗട

നസനര് എനറിവയനടെ നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തറികള്കപ്പോയപ്പോണട 130 ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
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ആവശദമുണപ്പോയറിരുനതട. എനപ്പോല പബപ്പൂര് ഫറിഷറഫീസട പസ്റ്റേഷന് നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തറികള്

രണ്ടു   ഘടമപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറിടപ്പോണട  220  ലെക്ഷയം  രൂപയനടെ  ഭരണപ്പോനുമതറി

നലറിയറിട്ടുള്ളതട.  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികള്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്  സസഫീകരറിച്ചു

വരുന. ഇതറിനപ്പോയറി നടെപ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിനലെ ബജറട വറിഹറിതയം വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോന്

സപ്പോധറിക്കുനതപ്പോണട.  കൂടെപ്പോനത നകപ്പോലയം ജറിലപ്പോ മതദഭവന് സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതുമപ്പോയറി ബന്ധനപടട

സ്ഥലെ  ലെഭദതയനടെ  കപ്പോരദതറില  തഫീരുമപ്പോനമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല  നറിര്മപ്പോണ  നടെപടെറികള്

ആരയംഭറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

പുതറിയ ശഫീര്ഷകയം അനുവദറിക്കുനതറിനട

ശറിപപ്പോര്ശ

2021-22  -നലെ  ആദദ  ബജറട  പ്രസയംഗതറില  പ്രഖദപ്പോപറിച്ച  പ്രകപ്പോരയം  കക  വപ്പോരല

സയംഘങ്ങള്കട പ്രപതദക ധനസഹപ്പോയ പദതറി നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ ശഫീര്ഷകയം

അനുവദറിച്ചട  2 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണനമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 151)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറി നടെപറിലെപ്പോകറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല തുക അനുവദറിപകണ ആവശദയം വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2021-22 -നലെ പുതുകറിയ ബജറട പ്രസയംഗതറില പ്രഖദപ്പോപറിച്ച പ്രകപ്പോരയം മതദസയംസ്കരണ

യൂണറിറ്റുകള്ക്കുള്ള അടെറിസ്ഥപ്പോന സക്കൗകരദ വറികസന പദതറി നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി പുതറിയ ശഫീര്ഷകയം

അനുവദറിച്ചട  5  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണനമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

 (ഖണറിക 152)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22- നലെ പുതുകറിയ ബ ഡ്ജറട പ്രസയംഗതറില പ്രഖദപ്പോപറിച്ച പ്രകപ്പോരയം മതദ സയംസ്കരണ

യൂണറിറ്റുകള്ക്കുള്ള അടെറിസ്ഥപ്പോന സക്കൗകരദ വറികസന പദതറി നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിപലെകപ്പോവശദമപ്പോയ 5

പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനുവദറിക്കുവപ്പോന്  SDG  നപ്രപ്പോപപപ്പോസല  സമര്പറിച്ചുനവങ്കേറിലയം  തുക

അനുവദറിച്ചറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2021-22-നലെ ആദദ ബജറട പ്രസയംഗതറില പ്രഖദപ്പോപറിച്ച തഫീരപദശ വറികസനതറിനുള്ള
നസ്പെഷദല  പപ്പോപകജട  പ്രകപ്പോരയം  നചെലപ്പോനയം  മപ്പോതൃകപ്പോ  മതദഗപ്പോമ  പദതറി   ഏനറടുതട
നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  ശഫീര്ഷകയം  അനുവദറിച്ചട  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 153)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

മപ്പോതൃകപ്പോ  മതദഗപ്പോമയം  പദതറിയനടെ  രൂപഫീകരണതറിനപ്പോയറി  കുപഫപ്പോസട,  തഫീരപദശ
വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്  എനറിവര്  പചെര്നട  നടെതറിയ  പഠന  ററിപപപ്പോര്ടറിനന
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില DPR പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല പദതറി ആരയംഭറികപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി സഹകരണ സയംഘങ്ങളറില ഓപടപ്പോപമഷന് നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം
പ്രവര്തനമൂലെധനയം  ററിപവപ്പോള്വറിയംഗട  ഫണപ്പോയറി  നലകുനതറിനുയം  മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
സഹകരണ സയംഘങ്ങളുനടെ ശപ്പോകഫീകരണതറിനുമപ്പോയറി പുതറിയ ശഫീര്ഷകയം അനുവദറിച്ചട  10
പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 154)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി സഹകരണ സയംഘങ്ങളറില
ഓപടപ്പോപമഷന്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം  പ്രവര്തന  മൂലെധനയം  ററിപവപ്പോള്വറിയംഗട  ഫണപ്പോയറി
നലകുനതറിനുയം മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി സഹകരണ സയംഘങ്ങളുനടെ ശപ്പോകഫീകരണതറിനുമപ്പോയറി
പുതറിയ ശഫീര്ഷകയം അനുവദറിച്ചട തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറില.

ശഫീര്ഷകയം പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-105-96―മൂലെദവര്ദറിത വറിപണറി

വറിഹറിതയം :  ഇല (പദതറി)

ആറപ്പോട്ടുപുഴ ഫറിഷട മഫീല പപ്പോനട സജമപ്പോക്കുനതറിനട പമല ശഫീര്ഷകയം പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട 
3 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 155)
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സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

ആറപ്പോട്ടുപുഴ  ഫറിഷട  മഫീല  പപ്പോനട  സജമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  SDG  നപ്രപ്പോപപപ്പോസല
സമര്പറിച്ചുനവങ്കേറിലയം തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-800-96―യപ്പോണ് ടെസറിസ്റ്റേറിങ്ങട യൂണറിറട

വറിഹറിതയം :  ഇല (പദതറി)

ആലെപഴ ജറിലയറിനലെ പറവൂരറില സടെസന് ടെസറിസ്റ്റേറിങ്ങട യൂണറിറട സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പമല
ശഫീര്ഷകയം  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 156)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറികള്

G.O.(Rt) No.1018/2019/F&PD  തഫീയതറി  27-12-2019  പ്രകപ്പോരയം മതദനഫഡെറിനന
ഉടെമസ്ഥതയറില ആലെപഴ ജറിലയറിനലെ  പറവൂര്  സടെസന് ടെസറിസ്റ്റേറിയംഗട  യൂണറിറട  തുടെങ്ങുനതറിനട
2405-00-800-96(പറി)  ശഫീര്ഷകതറില  ആനക  550  ലെക്ഷയം  രൂപയനടെ  ഭരണപ്പോനുമതറി
ലെഭറിക്കുകയണപ്പോയറി.  37.22 ലെക്ഷയം രൂപ നറിലെവറിലള്ള നകടറിടെതറിനന സടെസന് ടെസറിസ്റ്റേറിയംഗട യൂണറിററിനന
നകടറിടെമപ്പോകറി  പമപ്പോഡെറിസഫ  നചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചു.   പദതറി  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി
പൂര്തറിയപ്പോകണനമന  ഉപദ്ദേശദപതപ്പോനടെ  നമഷറിനററികള്  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പഗപ്പോബല  നടെണര്
ക്ഷണറിച്ചു.   നടെണര്  പനപ്പോടഫീസട  പ്രമുഖ  മലെയപ്പോളയം,  ഇയംഗഫീഷട  പതങ്ങളറിലയം,  ഇന്തദന്  പടഡെട
പജര്ണലെറിലയം  പ്രസറിദനപടുതറി.   നടെണര് സമര്പറിപകണ അവസപ്പോന തഫീയതറി  21-8-2021
വനര നഫീടറി നലകറിയറിട്ടുയം ആരുയം നടെണററില പനങ്കേടുതറിരുനറില.  പഗപ്പോബല റഫീ നടെണര് വഴറി
തുടെര്നടെപടെറിയപ്പോയറി  പലെ  തവണ  നടെണര്  ക്ഷണറിച്ചറിട്ടുയം  ഗുണപമന്മയള്ള  നമഷഫീനുകള്
ഇന്തദയറില വറിതരണയം നചെയ്യുന സ്ഥപ്പോപനങ്ങള് പപപ്പോലയം തപ്പോലരദയം പ്രകടെറിപറികപ്പോതതറിനപ്പോല
നറിലെവറില പദതറി ആരയംഭറികപ്പോനപ്പോയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-83―മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള ഉലപപ്പോദന പബപ്പോണസട

വറിഹറിതയം :  ഇല. (പദതറി)

2018-19,  2019-20,  2020-21  വര്ഷങ്ങളറിനലെ  മതദപലെലെതറിനുയം  സമ്പപ്പോദദതറിനുയം
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കട  ഉലപപ്പോദന  പബപ്പോണസട  നലകറിയറിടറിനലനട
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സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല, പമല ശഫീര്ഷകയം പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട  5  പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
നചെയ്യുന.

(ഖണറിക  157)

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

മതദനതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുള്ള  ഉലപപ്പോദന  പബപ്പോണസട  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയള്ള
നറിര്പദ്ദേശയം  പരറിഗണറിനച്ചങ്കേറിലയം  പദതറികട  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  തുക
അനുവദറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറില.

പകരള യൂണറിപവഴറിററി ഓഫട ഫറിഷറഫീസട ആനട ഓഷദന് സ്റ്റേഡെഫീസട

2415-05-277-99―പകരള യൂണറിപവഴറിററി ഓഫട ഫറിഷറഫീസട ആനട ഓഷദന് സ്റ്റേഡെഫീസട

വറിഹറിതയം :  15,14,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  അപപക്ഷറിച്ചട  പനപ്പോണ്പപ്പോന്  വറിഹറിതതറില  കഴറിഞ്ഞ
വര്ഷതറിലണപ്പോയ  കുറവകപ്പോരണവയം,  പുതറിയ  ടെഫീച്ചറിയംഗട/പനപ്പോണ്  ടെഫീച്ചറിയംഗട  ജഫീവനകപ്പോരുനടെ
നറിയമനവമപ്പോയറി  ബന്ധനപട്ടുയം,  യ.ജറി.സറി.  നസ്കയറില നടെപറിലെപ്പോകറിയതുമൂലെയം ഈ ശഫീര്ഷകതറില
6.0035  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക  158)
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അടെറിയന്തര  പദതറിപയതര  നചെലെവകള്കപ്പോയറി  അധറിക  അയംഗഫീകപ്പോരയം  വഴറിപയപ്പോ
ഗപ്പോനറിനപ്പോയള്ള സപറിനമനററി ഡെറിമപ്പോന്ഡെട മുപഖനപയപ്പോ 450.35 ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറികപ്പോനുയം
പനപ്പോണ് പപ്പോന് പ്രകപ്പോരയം അധറിക അയംഗഫീകപ്പോരയം വഴറി  298.05  ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറികപ്പോനുയം
സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ  നറിര്പദ്ദേശയം  സമര്പറിച്ചറിരുന.   തുക  കുടെറിശറിക  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
മപ്പോതമപ്പോയതറിനപ്പോല അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

പകരള യൂണറിപവഴറിററി ഓഫട ഫറിഷറഫീസട ആനട ഓഷദന് സ്റ്റേഡെഫീസട-നന ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
നമ്പര് നറിലെവറില കൃഷറി (XXIX) -നു കഫീഴറിലെപ്പോണട വരുനതട.  എനപ്പോല ടെറി സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ
മതദബന്ധന  വകുപറിനു  കഫീഴറില  പ്രവര്തറിക്കുന  സ്ഥപ്പോപനമപ്പോയതറിനപ്പോല,  ടെറി
സ്ഥപ്പോപനതറിനന  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  മതദബന്ധനയം  (XXXIII)-നു  കഫീഴറില
ഉള്നപടുത്തുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചെയ്യുന.

(ഖണറിക 159)



44

സസഫീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫട  ഫറിഷറഫീസട  ആനട  ഓഷദന്  സ്റ്റേഡെഫീസട-നന
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് മതദബന്ധനയം (XXXIII)-നട കഫീഴറില ഉള്നപടുതറിയറിട്ടുണട.

അദദപ്പോയയം   II

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബന്ധറിച്ച ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിനലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മല സര്കപ്പോരറില നറിനള്ള മറുപടെറി
പസ്റ്റേറ്റുനമന്റുകള് ലെഭദമപ്പോകപ്പോത ഖണറികകള് 

വകുപട ശറിപപ്പോര്ശ/ഖണറികകള്

കൃഷറി 1,3,5,7-14, 16-31, 34, 35, 36,    

  39-44, 46, 49-52

അസൂതണ സപ്പോമ്പതറിക കപ്പോരദവകുപട 54-57

മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട 58-77

പറി.പ്രസപ്പോദട,
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