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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി I
കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം

(2021-2023)
ഘടന

സചയര്മഭാന : 

ശതീ. പനി. പസഭാദറ,
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷത്സ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം : 

ശതീമതനി സജ. ചനിഞ്ചുറഭാണനി,
മൃഗസന്റിംരക്ഷണ ക്ഷതീരവനികേസന വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. അനൂപറ കജകബറ , എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. പനി. പനി. ചനിത്തരഞ്ജന, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. പനി. സജ. കജഭാസഫറ , എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. സനി. എചറ. കുഞ്ഞമ,  എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. സകേ. പനി. കമഭാഹനന, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. കുറുകകഭാളനി സമഭായ റതതീന, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. മുരളനി സപരുസനലനി, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. എന്റിം. വനിനസസനറ , എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ : 
ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിത്തഭാന, സസക്രട്ടേറനി -ഇന-ചഭാര്ജറ

ശതീ. ഷഭാജനി സനി. കബബനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി 

ശതീമതനി ഷതീന ശനിവദഭാസറ, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി അനനിത ഇ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച സബ റജകറ കേമനിറനി I-സന
2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള
നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരത്സ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബന്ധനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  239-ാം
ചട്ടേത്തനിസന (i)-ാം ഉപചട്ടേ പകേഭാരന്റിം ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

പതനിനഞഭാന്റിം  കകേരള നനിയമസഭയസട  2021  ജൂണ്  7-സല   ബുള്ളറനിന  -  ഭഭാഗന്റിം  2  
നമ്പര്-26  പകേഭാരന്റിം  2021-2023  കേഭാലയളവനികലയഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കൃഷനിയന്റിം
മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച സബ്ജകറ  കേമനിറനി  I,  2021  ഏപനില്  1
മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  പരനിഗണനിച  വനിഷയങ്ങളഭാണറ  ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസകഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതറ.

റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലയളവനില് സമനിതനി  16-6-2021, 22-6-2021, 2-7-2021, 23-9-2021,
28-10-2021,  29-12-2021  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിലഭായനി  ആസകേ  6  കയഭാഗങ്ങള
കചരുകേയണ്ടഭായനി.  16-6-2021-സല  കയഭാഗത്തനില്  2021-22  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത
XXIX-കൃഷനി, XXX-ഭക്ഷത്സ്യന്റിം, XXXIX-ലവദദ്യുത പദ്ധതനികേള എന്നതീ ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട
വനിവനിധ  കേണകനിനങ്ങള  സന്റിംബന്ധനിചറ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി.  22-6-2021-സല
കയഭാഗത്തനില്  2021-22  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിസല  XXXI-(മൃഗസന്റിംരക്ഷണന്റിം),  XXXII-
(ക്ഷതീരവനികേസനന്റിം),  XXXIII-(മതത്സ്യബന്ധനന്റിം)  എന്നനിവയസട  വനിവനിധ  കേണകനിനങ്ങള
സന്റിംബന്ധനിചറ സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന നടത്തനി. 2-7-2021-സല കയഭാഗത്തനില് സമനിതനി 2021-22
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച  ഒന്നഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ, 1-4-2020 മുതല് 31-3-2021  വസരയള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന
കേരടറ, 2020-21 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷസത്ത ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടറ  എന്നനിവയന്റിം
സമനിതനിയസട വനിവനിധ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിനന്റിം
ലഭത്സ്യമഭാകനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള എന്നനിവയന്റിം പരനിഗണനിചറ അന്റിംഗതീകേരനിച.  23-9-2021-സല
കയഭാഗത്തനില്  സമനിതനിയസട  വനിവനിധ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്കഭാരനില്
നനിനന്റിം ലഭത്സ്യമഭാകനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള പരനിഗണനിചറ അന്റിംഗതീകേരനിച.

28-10-2021-സല  കയഭാഗത്തനില്  2021-സല  കകേരള  മതത്സ്യകലലവന്റിം  വനിപണനവന്റിം
ഗുണനനിലവഭാരപരനിപഭാലനവന്റിം ബനില്, 2021-സല കകേരള ഫനിഷറതീസനിനുന്റിം സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  (കഭദഗതനി)  ബനില്, 2021—സല കകേരള സമുദ്രമതത്സ്യബന്ധന നനിയനണ
(കഭദഗതനി)  ബനില്,  2021-സല കകേരള  ഉളനഭാടന  ഫനിഷറതീസന്റിം  അകേകഭാകേളചറുന്റിം  (കഭദഗതനി)
ബനില് എന്നനിവ പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം കഭദഗതനികേകളഭാസട അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ. 29-12-2021-സല
കയഭാഗത്തനില്  കകേരള  സന്റിംസഭാന  ഭൂവനിനനികയഭാഗ കബഭാര്ഡെറ  സകബഭാര്ഡെനികനററ  സര്വ്വതീസറ
ചട്ടേങ്ങളുസട  കേരടറ  പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച  കഭദഗതനികേകളഭാസട  വതീണന്റിം
സമര്പനിക്കുവഭാന  ബന്ധസപട്ടേ  വകുപനിനറ  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  നല്കുകേയന്റിം  സചയ.  മൃഗസന്റിംരക്ഷണ
വകുപനിസല  ചനികേ റസസകേ റസര്,  സറഫനിജകറഷന  സമകഭാനനികറ  എന്നതീ  തസനികേളകഭായള്ള
സസ്പെഷത്സ്യല്  റൂള  കഭദഗതനി  സന്റിംബന്ധനിചള്ള  SRO-യനില്  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച  കഭദഗതനി
വരുത്തുവഭാന വകുപനിനറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനി.  കൂടഭാസത ടനി കയഭാഗത്തനില് ചട്ടേന്റിം 235(എ) 



പകേഭാരന്റിം  'കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളുസട  വനിപണനന്റിം,  സന്റിംഭരണന്റിം  എന്നനിവ  സന്റിംബന്ധനിചറ
കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പശ്നങ്ങള' എന്ന വനിഷയത്തനികന്മേല്  ചര്ച നടത്തുകേയന്റിം സചയ.

പസ്തുത കയഭാഗങ്ങളനിസല ശരഭാശരനി ഹഭാജര് നനില 78% ആയനിരുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദ്ധത്സ്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുള്ളതറ.   ആയതനിസന
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന.

അദ്ധത്സ്യഭായന്റിം I - സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള

അദ്ധത്സ്യഭായന്റിം II - സമനിതനി പരനിഗണനിച ബനില്ലുകേള

അദ്ധത്സ്യഭായന്റിം III - സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേന്റിം / എസറ.ആര്.ഒ. -കേള

അദ്ധത്സ്യഭായന്റിം IV - നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  235  (എ)  പകേഭാരന്റിം  സമനിതനി  ചര്ച  സചയ
വനിഷയങ്ങള

അദ്ധത്സ്യഭായന്റിം V - നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ 
പവര്ത്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള

അദ്ധത്സ്യഭായന്റിം VI - (a) 2021-22-സല ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച
ഒന്നഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിനകമലുള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ
സന്റിംബന്ധനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

(b) ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച
മുന  വര്ഷങ്ങളനിലുള്ള  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
അതനിനകമല്  സര്കഭാര്  സകതീകേരനിച  നടപടനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസട  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം  പുതനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷസത്ത ആദത്സ്യന്റിം എന്ന കേണകനില്

അദ്ധത്സ്യഭായന്റിം VII - സമനിതനിയസട  പകതത്സ്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
അതനിനകമല്  സര്കഭാര്  സകതീകേരനിച  നടപടനി  സന്റിംബന്ധനിച
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം.

കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 18-7-2022-നറ കചര്ന്ന കയഭാഗത്തനില് സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

പനി. പസഭാദറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2022 ജൂസസല 18.                                                            സബ റജകേ റടറ കേമനിറനി I .
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ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

അദദപ്പോയയം   1

സഭയറില് സമര്പറിച്ച സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള

1. 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 22-7-2021-നട്ട് സമര്പറിച.

2. 2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ
ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 26-7-2021-നട്ട് സമര്പറിച.

3. 2020  ഏപറില്  1  മുതല്  2021  മപ്പോര്ച്ചട്ട്  31  വതരയുള്ള ആനുകപ്പോലെറിക ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
26-7-2021-നട്ട് സമര്പറിച.

4. 2021-തലെ  പകരള  മതദപലെലെവയം  വറിപണനവയം  ഗുണനറിലെവപ്പോര  പരറിപപ്പോലെനവയം
ബറില് സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 29-10-2021-നട്ട് സമര്പറിച.

5. 2021-തലെ  പകരള  ഉളനപ്പോടെന്  ഫറിഷററീസയം  അകകപ്പോകളച്ചറയം  (പഭദഗതറി)  ബറില്
സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 29-10-2021-നട്ട് സമര്പറിച.

6. 2021-തലെ  പകരള  ഫറിഷററീസറിനുയം  സമുദ്ര  പഠനങ്ങളക്കുമുള്ള  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ
(പഭദഗതറി) ബറില് സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 29-10-2021-നട്ട് സമര്പറിച.

7. The  Kerala  Marine  Fishing  Regulation  (Amendment)  Bill  2021
സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 29-10-2021-നട്ട് സമര്പറിച.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ച ബറില്ലുകള

1. 2021-തലെ  പകരള  മതദപലെലെവയം  വറിപണനവയം  ഗുണനറിലെവപ്പോര  പരറിപപ്പോലെനവയം
സയംബനറിച്ച  ബറില്  28-10-2021-നട്ട്  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറികപളപ്പോടെട്ട്  കൂടെറി
അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം  തചെയ.   പസ്തുത  ബറില്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട്ട്  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
29-10-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

2. 2021-തലെ  പകരള  ഉളനപ്പോടെന്  ഫറിഷററീസയം  അകകപ്പോകളച്ചറയം  (പഭദഗതറി)  സയംബനറിച്ച
ബറില് 28-10-2021-നട്ട് പരറിഗണറിക്കുകയുയം പഭദഗതറികപളപ്പോടെട്ട് കൂടെറി അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.
പസ്തുത  ബറില്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട്ട്  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  29-10-2021-നട്ട്  സഭയറില്
സമര്പറിച.
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3. 2021-തലെ  പകരള  ഫറിഷററീസറിനുയം  സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ
(പഭദഗതറി)  സയംബനറിച്ച ബറില്  28-10-2021-നട്ട് പരറിഗണറിക്കുകയുയം പഭദഗതറികപളപ്പോടു കൂടെറി
അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം  തചെയ.   പസ്തുത  ബറില്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട്ട്  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
29-10-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.

4. The  Kerala  Marine  Fishing  Regulation  (Amendment)   Bill,  2021,
28-10-2021-നട്ട്  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറികപളപ്പോടെട്ട്  കൂടെറി  അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം  തചെയ.
പസ്തുത  ബറില്  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട്ട്  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  29-10-2021-നട്ട്  സഭയറില്
സമര്പറിച.

അദദപ്പോയയം   III

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച ചെടങ്ങള / എസട്ട്.ആര്.ഒ.കള എനറിവ സയംബനറിച്ച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

1. പകരള സയംസപ്പോന ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ  പബപ്പോര്ഡട്ട് സപബപ്പോര്ഡറിപനറട്ട് സര്വ്വറീസട്ട് ചെടങ്ങളുതടെ
കരടെട്ട്  29-12-2021-തലെ പയപ്പോഗതറില് പരറിഗണറിക്കുകയുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ച പഭദഗതറികള
ഉളതപടുതറി വറീണയം സമര്പറിക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം തചെയ.

2. മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപറിതലെ ചെറിക ട്ട്തസക ട്ട്സര്, തറഫറിജപറഷന് തമക്കപ്പോനറിക്കട്ട് എനറീ
തസറികകളക്കപ്പോയുള്ള  തസ്പെഷദല്  റൂള   പഭദഗതറി  സയംബനറിച്ച  SRO  29-12-2021-തലെ
പയപ്പോഗതറില് പരറിഗണറിക്കുകയുയം പഭദഗതറികപളപ്പോതടെ അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.

അദദപ്പോയയം   IV
നറിയമസഭപ്പോ  ചെടയം  235(A)  പകപ്പോരയം  'കപ്പോര്ഷറിക  ഉല്പനങ്ങളുതടെ  വറിപണനയം,

സയംഭരണയം എനറിവ സയംബനറിച്ചട്ട് കര്ഷകര് പനരറിടുന പശ്നങ്ങള' എന വറിഷയതറിപന്മേല്
29-12-2021-നട്ട് പയപ്പോഗയം പചെര്നട്ട് ചെര്ച്ച നടെത്തുകയുണപ്പോയറി.

അദദപ്പോയയം   V

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 236(6) പകപ്പോരയം സഭയറില് സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടെ വറിവരങ്ങള

ക്രമ
നയം.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
നമ്പര്

സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം

വകുപട്ട്/ സപ്പോപനയം സഭയറില്
സമര്പറിച്ച
തറീയതറി

1 2 3 4 5

1 XXIX-കൃഷറി 2015-16 സയംസപ്പോന തവയര് ഹഹൗസറിയംഗട്ട്
പകപ്പോര്പപറഷന്

10-6-2021
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1 2 3 4 5

2 XXXII- 
ക്ഷറീര വറികസനയം

2018-19 ക്ഷറീര വറികസനയം 10-6-2021

3 XXIX-കൃഷറി 2019-20 തവജറിറബറിള  &  ഫ്രൂടട്ട്
തപപ്പോപമപ്പോഷന്  കഹൗണസറില്
പകരള

10-6-2021

4 XXXI-
മൃഗസയംരക്ഷണയം

2019-20 മ  മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട് (പകരള
ലലെവ്പസപ്പോക്കട്ട്
തഡവലെപട്ട്തമനട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്)

10-6-2021

5 XXIX-കൃഷറി 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക  സറിതറി  വറിവര
കണക്കട്ട് വകുപട്ട്

12-8-2021

6 XXIX-കൃഷറി 2020-21 പകരള  സയംസപ്പോന  വറിദൂര
സയംപവദന പരറിസറിതറി പകനയം

12-8-2021

7 XXIX-കൃഷറി 2020-21 പകരള  സയംസപ്പോന ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ
പബപ്പോര്ഡട്ട്

12-8-2021

8 XXXI-
മൃഗസയംരക്ഷണയം

2020-21 മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട് 12-8-2021

9 XXXIII-
മതദബനനയം

2019-20 മതദബനന വകുപട്ട് 12-8-2021

10 XXXI-
മൃഗസയംരക്ഷണയം

2020-21 മൃഗസയംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  (പകരള
ലലെവട്ട്  പസപ്പോക്കട്ട്  തഡവലെപ്തമനട്ട്
പബപ്പോര്ഡട്ട് വറിഭപ്പോഗയം)

3-11-2021

11 XXXIII-
മതദബനനയം

2018-19 മതദബനന വകുപട്ട്
Harbour Engineering

3-11-2021

12 XXIX-കൃഷറി 2020-21 കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട് വറികസന പപ്പോപക്കജട്ട് 3-11-2021

13 XXIX-കൃഷറി,
XXX-ഭക്ഷദയം,
XXXIX-
ലവദദ്യുതപദതറികള

2020-21 കപ്പോര്ഷറിക  വറികസന  കര്ഷക
പക്ഷമ വകുപട്ട്

3-11-2021

14 XXIX-കൃഷറി 2020-21 മണട്ട്പരദപവക്ഷണ
 മണ്ണു സയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

3-11-2021
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15 XXXII-

ക്ഷറീരവറികസനയം

2020-21 ക്ഷറീരവറികസന വകുപട്ട് 3-11-2021

16 XXXII-

ക്ഷറീരവറികസനയം

2012-13 പകരള  ലലെവട്ട്  പസപ്പോക്കട്ട്

തഡവലെപ്തമനട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്

16-3-2022

17 XXXI-

മൃഗസയംരക്ഷണയം

2014-15 പകരള  ലലെവട്ട്  പസപ്പോക്കട്ട്

തഡവലെപ്തമനട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്

16-3-2022

18 XXIX-കൃഷറി 2020-21 സയംസപ്പോന പഹപ്പോര്ടറികളച്ചര് മറിഷന് 16-3-2022

19 XXIX-കൃഷറി 2020-21 പകരള  അപഗപ്പോ  തമഷറിനററി

പകപ്പോര്പപറഷന് ലെറിമറിറഡട്ട്

16-3-2022

അദദപ്പോയയം   VI

(a)  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിതലെ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  സൂക

പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടറിന്പമലുള്ള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

സയംബനറിച്ച സയംഗഹയം

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച

ഒനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറില് ആതക 159 ഖണറികകളുണപ്പോയറിരുനതറില് ഖണറിക നയം. 2, 4, 6,

15,  32,  33,  37,  38,  45,  47,  48,  53,  78-83,  84-99,  100-159  എനറിവയറിതലെ

ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്  ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇനറിയുയം  മറപടെറി

ലെഭറിക്കപ്പോനുള്ള ശറിപപ്പോര്ശകളുതടെ വറിശദപ്പോയംശയം പചെര്തറിരറിക്കുന.

വകുപട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ/ഖണറികകള

കൃഷറി 1,3,5,7-14, 16-31, 34, 35, 36, 39-44, 46,

49-52

അസൂത്രണ സപ്പോമ്പതറിക കപ്പോരദവകുപട്ട് 54-57

മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട് 58-77
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(b)  ധനപ്പോഭദ   ർത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതലെ
സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അതറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി
സയംബനറിച്ച  പസറട്ട്തമന്റുകളുതടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം  (പുതറിയ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത
ആദദയം എന കണക്കറില്)

I.  2019-20  -തലെ  ധനപ്പോഭദ   ർത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച  നപ്പോലെപ്പോമതട്ട്
ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-001-88―മലെബപ്പോര്  മപ്പോര്ക്കറട്ട് കമറിററിക്കുള്ള സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : 50,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

മലെബപ്പോര്  മപ്പോര്ക്കറട്ട്  കമറിററിയറിതലെ  തപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയം,  കുടുയംബ തപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയം
അനുവദറിച്ചറിട്ടുളള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്   26 ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 1)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി 

മലെബപ്പോര് മപ്പോര്ക്കറട്ട്  കമറിററിയറിതലെ തപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയം,  കുടുയംബ തപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയം,
അനുവദറിച്ചറിട്ടുളള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  26 ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമന സമറിതറിയുതടെ
ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം, ഒനപ്പോയം ബപ്പോച്ചട്ട് എസട്ട്.ഡറി.ജറി.യറിലുയം രണപ്പോയം ബപ്പോച്ചട്ട് എസട്ട്.ഡറി.ജറി.യറിലുയം, മൂനപ്പോയം
ബപ്പോച്ചട്ട്  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-യറിലുയം 26  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ആവശദതപടറിരുനതവങറിലുയം  തുക അനുവദറിച്ചറില.  എനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില്  23.58
ലെക്ഷയം രൂപ അഡറീഷണല് ഓതതതറപസഷന് വഴറി ലെഭറിച.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-103-75―തലെപ്പോപക്കഷന് തസ്പെസറിഫറികട്ട് സറീയം

വറിഹറിതയം : 3,50,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പപ്പോപദശറിക വറിളകളുതടെ വറികസനതറിനുയം തതട്രെെബല് പമഖലെയറില് മറിലറട്ട് ഉളതപതടെയുള്ള
തനതുവറിളകളുതടെ വറികസനതറിനുയം ബജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഹൗ  ശറീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 6) 
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സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

പപ്പോപദശറിക  വറിളകളുതടെ  വറികസനതറിനുയം  തതട്രെെബല്  പമഖലെയറിതലെ  മറിലറട്ട്
ഉളതപതടെയുള്ള  തനതു  വറിളകളുതടെ  വറികസനതറിനുയം  ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനള്ള  സമറിതറിയുതടെ
ശറിപപ്പോര്ശ   പകപ്പോരയം  ഒനപ്പോയം  ബപ്പോച്ചട്ട്  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-യറിലുയം  രണപ്പോയം  ബപ്പോച്ചട്ട്  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-യറിലുയം
മൂനപ്പോയം ബപ്പോച്ചട്ട് എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-യറിലുയം  339.45179  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ആവശദതപടറിരുതനങറിലുയം തുക അനുവദറിച്ചറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-105-86―ആധുനറിക പരറീക്ഷണ ശപ്പോലെകള സപ്പോപറിക്കല്

വറിഹറിതയം : 8,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

കകപ്പോളറിററി  കണപട്രെെപ്പോള  എന്പഫപ്പോഴട്ട്തമനട്ട്  എന  ഘടെകതറില്  തതലെസന്സട്ട്
നല്കുനതറിനുയം  ആയതട്ട്  നറിരറീക്ഷറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ഒരു  ഓണതതലെന്  സറിസയം
സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  25  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 8)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി 

കകപ്പോളറിററി  കണപട്രെെപ്പോള  എന്പഫപ്പോഴട്ട്തമനട്ട്  എന  ഘടെകതറില്  തതലെസന്സട്ട്
നല്കുനതറിനുയം  ആയതട്ട്  നറിരറീക്ഷറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ഒരു  ഓണതതലെന്  സറിസയം
സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പസ്തുത   ശറീര്ഷകതറില്  25  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമന  സമറിതറിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം ഒനട്ട്,  രണട്ട്,  മൂനട്ട് ബപ്പോച്ചട്ട് എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-കള വഴറി  25 ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ആവശദതപടറിരുനതവങറിലുയം തുക അനുവദറിച്ചറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-105-85―ഓര്ഗപ്പോനറികട്ട് ഫപ്പോമറിയംഗട്ട്

വറിഹറിതയം : 5,38,00,000 രൂപ (പദതറി)

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ആരയംഭറിക്കുന  50  പുതറിയ ഇപക്കപ്പോപഷപ്പോപ്പുകളുതടെയുയം

നറിലെവറിലുള്ളവയുതടെയുയം  പവര്തനതറിനപ്പോയറി  100  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  കപ്പോര്ഷറിക



7

ഉല്പനങ്ങളറിതലെ കറീടെനപ്പോശറിനറി അവശറിഷ്ട വറിഷ വറീരദയം വറിശകലെനയം തചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  10

ലെക്ഷയം രൂപയുയം കുടനപ്പോടെട്ട്  ജറി.എ.പറി.  യറിതലെ പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  100  ലെക്ഷയം രൂപയുയം

കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്  ജറില  പൂര്ണമപ്പോയുയം  തതജവ  ജറില  ആക്കുനതറിനുള്ള  ജറി.എ.പറി.

സര്ടറിഫറിപക്കഷനുപവണറി 50 ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉളതപതടെ ഇഹൗ ശറീര്ഷകതറില് 2.6 പകപ്പോടെറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 9)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ആരയംഭറിക്കുന  50  പുതറിയ ഇപക്കപ്പോപഷപ്പോപ്പുകളുതടെയുയം

നറിലെവറിലുള്ളവയുതടെയുയം പവര്തനതറിനപ്പോയറി  100  ലെക്ഷയം രൂപയുയം കപ്പോര്ഷറിക ഉല്പനങ്ങളറിതലെ

കറീടെനപ്പോശറിനറി അവശറിഷ്ട വറിഷ വറീരദയം വറിശകലെനയം തചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  10  ലെക്ഷയം രൂപയുയം

കുടനപ്പോടെട്ട്  ജറി.എ.പറി.യറിതലെ  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  100  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്

ജറില പൂര്ണമപ്പോയുയം തതജവ ജറില ആക്കുനതറിനുള്ള ജറി.എ.പറി. സര്ടറിഫറിപക്കഷനു പവണറി 50

ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉളതപതടെ  ഇഹൗ  ശറീര്ഷകതറില്  2.6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനള്ള  സമറിതറിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  ഒനപ്പോയം  ബപ്പോച്ചട്ട്

എസട്ട്.ഡറി.ജറി.യറിലുയം രണപ്പോയം ബപ്പോച്ചട്ട് എസട്ട്.ഡറി.ജറി.യറിലുയം മൂനപ്പോയം ബപ്പോച്ചട്ട് എസട്ട്.ഡറി.ജറി.യറിലുയം

260  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ആവശദതപടറിരുതനങറിലുയം  തുക

അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-107-78―വറിളകളുതടെ ആപരപ്പോഗദ സയംരക്ഷണയം

വറിഹറിതയം : 11,63,00,000 രൂപ (പദതറി)

പകരള  തസനര്  പഫപ്പോര്  തപസട്ട്  മപ്പോപനജട്ട് തമനറിതന  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയുള്ള

ഘടെകതറിനട്ട്  ബജററില്  തുകതയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ

ശറീര്ഷകതറില് 1 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 10)
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സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി 

പകരള  തസനര്  പഫപ്പോര്  തപസട്ട്  മപ്പോപനജട്ട് തമനറിതന  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയുള്ള
ഘടെകതറിനട്ട്  ബജററില്  തുകതയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പസ്തുത
ശറീര്ഷകതറില് 1 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമന  സമറിതറിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-കള  വഴറി  തുക
ആവശദതപടറിരുനതവങറിലുയം  തുക  അനുവദറിച്ചറില.  എനപ്പോല്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ഉള്ള
പസവറിയംഗ്സപ്പോയറി  ലെഭറിക്കുന  തുക  കണക്കപ്പോക്കറി  65  ലെക്ഷയം  രൂപയുതടെ  പപപ്പോജകട്ട്
സമര്പറിക്കുകയുയം ഇതറിനട്ട് ഭരണപ്പോനുമതറി ലെഭറിക്കുകയുയം തചെയ.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-108-56―കവങ്ങട്ട് കൃഷറിക്കുള്ള പപതദക പദതറി 

വറിഹറിതയം : 2,00,00,000 രൂപ 

കവങ്ങട്ട്  കൃഷറിയുതടെ  വറിസ്തൃതറി  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം  സയംരക്ഷണതറിനുമപ്പോയറി  ഇഹൗ
ശറീര്ഷകതറില് 3 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 11)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

കവങ്ങട്ട്  കൃഷറിയുതടെ  വറിസ്തൃതറി  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം  സയംരക്ഷണതറിനുമപ്പോയറി  തുക
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനള്ള സമറിതറിയുതടെ ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-കള
വഴറി  300  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ആവശദതപടറിരുനതവങറിലുയം
തുക അനുവദറിച്ചറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-109-76―കര്ഷക പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട്ട്

വറിഹറിതയം : ഇല

2018-തലെ  പകരള  കര്ഷക  പക്ഷമനറിധറി  ബറിലറിതന  സയംബനറിച്ചട്ട്  സൂക  പഠനയം
നടെത്തുന  തസലെകട്ട്  കമറിററി,  ബറില്  സയംബനറിച്ച  വറിവര  പശഖരണതറിനപ്പോയറി  തൃശ്ശൂര്,
ആലെപ്പുഴ  എനറീ  ജറിലകളറില്  സറിററിയംഗട്ട്  നടെത്തുകയുയം  കര്ഷക  സയംഘടെനകളറില്  നറിനയം
വറിവരപശഖരണയം  നടെത്തുകയുയം  തചെയറിട്ടുതണങറിലുയം  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
നറിലെവറില്  വരുന  കര്ഷക  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിതന  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ഇഹൗ
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ശറീര്ഷകതറില്  തുകതയപ്പോനയം  വകയറിരുതപ്പോതതറിനപ്പോല്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.  

(ഖണറിക 14)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

2018-തലെ  പകരള  കര്ഷക  പക്ഷമനറിധറി  ബറിലറിതന  സയംബനറിച്ചട്ട്  സൂക  പഠനയം
നടെത്തുന  തസലെകട്ട്  കമറിററി  തൃശ്ശൂര്,  ആലെപ്പുഴ,  എനറീ  ജറിലകളറിതലെ   കര്ഷക
സയംഘടെനകളറില് നറിനയം വറിവരപശഖരണയം നടെതറിയറിട്ടുതണങറിലുയം  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം  നറിലെവറില്  വരുന  കര്ഷക  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിതന  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി
തുകതയപ്പോനയം വകയറിരുതപ്പോതതറിനപ്പോല് 1  പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുതണതമന സമറിതറിയുതടെ
ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-കള  വഴറി  100  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട്  ആവശദതപടറിരുതനങറിലുയം  തുക  അനുവദറിച്ചറില.  എനപ്പോല്  ഇഹൗ
പദതറിയപ്പോയറി  പുതറിയ  ശറീര്ഷകയം  അനുവദറിക്കുകയുയം  പടെപ്പോക്കണ  മണറിയപ്പോയറി  1,000  രൂപ
എസട്ട്.ഡറി.ജറി. വഴറി അനുവദറിക്കുകയുയം തചെയ.

ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-115-98―തചെറകറിടെ നപ്പോമമപ്പോത്ര കര്ഷക തപന്ഷന്

വറിഹറിതയം  : 383,99,86,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പതറിമപ്പോസ കര്ഷക തപന്ഷന് നറിരക്കട്ട് 1,200 രൂപയപ്പോയറി വര്ദറിപറിച്ചതറിനപ്പോലുയം 2018
ഡറിസയംബര് മുതലുള്ള കുടെറിശറിക കൂടെറി  നല്പകണതറിനപ്പോലുയം  ഇഹൗ ശറീര്ഷകതറില്  164.0014
പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 17)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

പതറിമപ്പോസ കര്ഷക തപന്ഷന് നറിരക്കട്ട് 1,200 രൂപയപ്പോയറി വര്ദറിപറിച്ചതറിനപ്പോലുയം 2018
ഡറിസയംബര്  മുതലുള്ള  കുടെറിശറിക  കൂടെറി  നല്പകണതറിനപ്പോല്  തുക  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനള്ള  സമറിതറിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-കള  വഴറി
16400.14  ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ആവശദതപടറിരുനതവങറിലുയം
തുക  അനുവദറിച്ചറിടറില.  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  തപന്ഷന്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  സയംസപ്പോന
സപ്പോമൂഹദ സരക്ഷപ്പോ തപന്ഷന് കമ്പനറി ലെറിമറിറഡട്ട്  എന കമ്പനറി  രൂപറീകരറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  ഇഹൗ
കമ്പനറി വഴറി തപന്ഷനട്ട് ആവശദമപ്പോയ തുക അനുവദറിക്കുകയുയം തചെയ വരുന. 

987/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2401-00-119-85―കൃഷറി വകുപ്പു മുപഖനയുള്ള പച്ചക്കററി വറികസനയം

വറിഹറിതയം : 63,90,00,000 രൂപ (പദതറി)

പച്ചക്കററി വറികസന പദതറിയുതടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള ജറിലപ്പോ ക്ലസര് വറികസനയം എകട്ട്പറര്ണല്
പമപ്പോണറിറററിയംഗട്ട്,  സപ്പോപഗര്ഡട്ട് ക്ലസററിനട്ട് ഫറീല്ഡട്ട് തലെതറിലുള്ള ആവശദകത എനറിവയപ്പോയറി
6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഇഹൗ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 18)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

പച്ചക്കററി  വറികസന  പദതറിയുതടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  ജറിലപ്പോ  ക്ലസര്  വറികസനയം

എകട്ട്പറര്ണല് പമപ്പോണറിറററിയംഗട്ട്,  സപ്പോപഗര്ഡട്ട് ക്ലസററിനട്ട് ഫറീല്ഡട്ട് തലെതറിലുള്ള ആവശദകത

എനറിവയപ്പോയറി  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനള്ള  സമറിതറിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ

പകപ്പോരയം  ഒനപ്പോയം  ബപ്പോച്ചട്ട്  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.യറില്  635  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  രണട്ട്  മൂനട്ട്  ബപ്പോച്ചട്ട്

എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-കളറില്  600  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണതമനട്ട്

ആവശദതപടറിരുനതവങറിലുയം തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.  

ശറിപപ്പോര്ശ

2435-01-800-99―മപ്പോര്ക്കറട്ട് വറികസനയം

വറിഹറിതയം : 19,85,00,000 രൂപ (പദതറി)

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ബജററില്  "വറിപണറി  വറികസനയം  ശകറിതപടുതല്"
എന പദതറിക്കപ്പോയറി  2435-01-800-99  പപ്പോന് ശറീര്ഷകതറില് ഉളതപടുതറിയറിരറിക്കുന തുക
വളതര അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില്
കപ്പോര്ഷറിക  തമപ്പോത  വദപ്പോപപ്പോര  വറിപണറികളുതടെയുയം  ജറിലപ്പോ  സയംഭരണ  പകനങ്ങളുതടെയുയം
പവര്തനതറിനപ്പോയറി  1  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  VFPCK-യുതടെ  സകപ്പോശ്രയ  കപ്പോര്ഷറിക  വറിപണറി
വറികസനതറിനപ്പോയറി  1  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട്ട് തലെതറിലുള്ള ആഴ്ച ചെന്തകളറില്
സയംഭരണ സയംവറിധപ്പോനയം ശകറിതപടുത്തുനതറിനുയം നൂതന വറിപണറി മപ്പോതൃകകള കര്ഷകതര
പരറിചെയതപടുത്തുനതറിനുമപ്പോയറി  66  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഇ-പപപ്പോര്ടലുയം  ഉതമ  കൃഷറി  മുറകള
പറിന്തുടെരുന  കര്ഷക  ഗ്രൂപ്പുകളുതടെ  സയംസപ്പോന  തലെതറിലുള്ള  ശയംഖലെ  പസപ്പോഫട്ട്  തവയര്
വറികസനവയം തനറട്ട് വര്ക്കറിയംഗുകളുയം എന ഘടെകതറിനട്ട് 2 ലെക്ഷയം രൂപയുയം  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്,



11

പകപ്പോടയയം,  ആലെപ്പുഴ  എനറീ  ജറിലകളറിതലെ  198 കൃഷറി  ഭവനുകളറില്  കര്ഷക  മറിത്ര
പരറിശറീലെനവയം  പപപ്പോര്ടല്  അടെറിസപ്പോനമപ്പോക്കറിയുള്ള  പസവനവയം  എന  ഘടെകതറിനപ്പോയറി
4.0852   പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  ഉളതപതടെ  6.7652  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 23)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി 

മപ്പോര്ക്കറട്ട് വറികസനതറിനപ്പോയറി 6.7652 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി വകയറിരുതണതമന സമറിതറിയുതടെ ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം 1,2,3 എസട്ട്. ഡറി.ജറി.-കള വഴറി
ആവശദതപടറിരുനതവങറിലുയം തുക അനുവദറിച്ചറില.

എനപ്പോല് വറിലെ നറിലെവപ്പോരയം  സറിരതപടുത്തുവപ്പോന് വറിപണറിയറില് ഇടെതപടുനതറിനട്ട് ഈ
ശറീര്ഷകതറില് 618.87   ലെക്ഷയം രൂപ അഡറീഷണല് ഓതതതറപസഷന് വഴറി ലെഭറിച.

ശറിപപ്പോര്ശ

2435-01-800-94―മൂലെദ വര്ദനവട്ട്

വറിഹറിതയം : 19,10,00,000 രൂപ (പദതറി)

സര്ക്കപ്പോര്/തപപ്പോതുപമഖലെ/സഹകരണ/കുടുയംബശ്രറീ  യൂണറിറട്ട്  തലെതറില്  കര്ഷകരുതടെ
വരുമപ്പോന  വര്ദനവട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  വറിപണറികളക്കുയം  മൂലെദവര്ദനവട്ട്
യൂണറിറ്റുകളക്കുമപ്പോയുള്ള  ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  50  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 24)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി 

സര്ക്കപ്പോര്/തപപ്പോതുപമഖലെ/സഹകരണ/കുടുയംബശ്രറീ  യൂണറിറട്ട്  തലെതറില്  കര്ഷകരുതടെ
വരുമപ്പോന  വര്ദനവട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  വറിപണറികളക്കുയം,  മൂലെദവര്ദനവട്ട്
യൂണറിറ്റുകളക്കുമപ്പോയുള്ള ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി പസ്തുത ശറീര്ഷകതറില്  50  ലെക്ഷയം രൂപ,
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമന സമറിതറിയുതടെ ശറിപപ്പോര്ശ
പകപ്പോരയം  1,2,3  എസട്ട്. ഡറി.ജറി.-കള  വഴറി   തുക  ആവശദതപടറിരുനതവങറിലുയം  തുക
അനുവദറിച്ചറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

പളയവമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  2018-19-ല്  ആരയംഭറിച്ച  പുനര്ജനറി  പദതറികളുതടെ
തുടെര്പവര്തനതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  ശറീര്ഷകയം  അനുവദറിച്ചട്ട്  100  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 25)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

പളയവമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  2018-19-ല്  ആരയംഭറിച്ച  പുനര്ജനറി  പദതറികളുതടെ  തുടെര്
പവര്തനതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  ശറീര്ഷകയം  അനുവദറിച്ചട്ട്  100  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനള്ള സമറിതറിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.-കള വഴറി  100
പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ആവശദതപടറിരുന.  പകരള പുനര്നറിര്മപ്പോണ
പദതറിയപ്പോയറി  (RKI)  പുതറിയ  ശറീര്ഷകവയം  പടെപ്പോക്കണ  തുകയപ്പോയറി  1,000  രൂപയുയം
അനുവദറിച. കൂടെപ്പോതത അധറിക ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന (Additional Authorization) വഴറി 20 ലെക്ഷയം
രൂപയുയം അനുവദറിച. (4-1-2021-തലെ അഗറി-പറിബറി1/283/2019-അഗറി നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന
ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  6,9,11,14,17,18,25  എനറീ  ഖണറികകളറിപന്മേലുള്ള  കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക,
28-12-2020-തലെ  NCA3/381/2019-AGRI  നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  1, 8, 10,
23, 24  എനറീ ഖണറികകളറിപന്മേലുള്ള കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക എനറിവ  13-10-2021-നട്ട് സഭയറില്
സമര്പറിച).

ശറിപപ്പോര്ശ

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

വറിഹറിതയം : 28,50,000 രൂപ (പദതറി)

വകുപറിതന  പവര്തനങ്ങള  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന്  ഫറീല് ഡ്തലെ
പരറിപശപ്പോധനകള  ആവശദമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  വകുപറിനട്ട്  കറീഴറിലുള്ള
വറിവറിധ  ഓഫറീസകളറിതലെ   15  വര്ഷതറിലെധറികയം  പഴക്കമുള്ളതുയം  കണയം  തചെയതുമപ്പോയ
വപ്പോഹനങ്ങളക്കട്ട് പകരയം പുതറിയവ വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 28)
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സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലെവറിലുള്ള ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതയം  പൂര്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചപശഷയം  ഭരണവകുപട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിക്കുന മുറയപ്പോണട്ട് അധറിക വറിഹറിതയം അനുവദറിക്കുന കപ്പോരദയം ധന വകുപട്ട്
പരറിഗണറിക്കുനതട്ട്  എനയം  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2402-00-102-81
ശറീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  28.5  ലെക്ഷയം രൂപയറില് നറിനയം യപ്പോതതപ്പോരു തചെലെവയം
നടെതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറിക   ധനപ്പോനുമതറി  അനുവദറിപക്കണ  സപ്പോഹചെരദയം
ഉണപ്പോയറിടറില  എനയം  നടെപട്ട്  വര്ഷതത  പപ്പോന്  ലററട്ട്  അപട്ട്  പകപ്പോരയം  2402-00-102-81
ആപറിപക്കഷന്  ഓഫട്ട്  ഇന്ഫര്പമഷന്  തടെപകപ്പോളജറി  എന  ശറീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  പദതറി  തുകയറില്  നറിനയം  വപ്പോഹനയം  വപ്പോങ്ങുവപ്പോനുയം/വപ്പോടെകയട്ട്
എടുക്കുവപ്പോനുയം  തുക  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശറീര്ഷകതറില്  നറിനയം
വപ്പോഹനയം വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട് തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന് നറിര്വ്വപ്പോഹമറിലപ്പോതയനയം ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട്
അഭറിപപ്പോയതപടറിരറിക്കുന.

(22-9-2021-തലെ  AGRI-EB2/82/2020-AGRI  നമ്പര് കതട്ട് മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
ഖണറിക 28-തന കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)          

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-101-88―നപ്പോടെന്വള്ളങ്ങളുയം സജറീകരണങ്ങളുയം തമച്ചതപടുതല്

വറിഹറിതയം  : 1,13,14,000  രൂപ (പദതറിപയതരയം)

ഉളനപ്പോടെന് പമഖലെയറില് പരമ്പരപ്പോഗത മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള ഉപപയപ്പോഗറിച വരുന
നപ്പോടെന്  വള്ളങ്ങളുതടെയുയം  വലെകളുതടെയുയം  സഗമമപ്പോയ  പവര്തനതറിനുയം  അവയുതടെ
സജറീകരണങ്ങള തമച്ചതപടുത്തുനതറിനുള്ള പരറിപപ്പോടെറികളുതടെ നടെതറിപറിനട്ട് അനുവദറിച്ചതുയം
തുടെര്നട്ട്  വരുനതുമപ്പോയ  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  ശമ്പളയം,  പവതനയം,  മറട്ട്  ഓഫറീസട്ട്  തചെലെവകള
എനറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  8.86  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 66)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില് ടെറി  ശറീര്ഷകതറില് ബജറട്ട്  തപപ്പോവറിഷനപ്പോയറി
1,13,14,000  രൂപ  വകയറിരുതറിയറിരുന.   തമഡറീക്കല്  ററീ-ഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്   ഇനതറില്
19,000  രൂപ അഡറീഷണല് ഓതലറപസഷന് മുപഖന അനുവദറിച.  അങ്ങതന തമപ്പോതയം
വകയറിരുതറിയ തുകയപ്പോയ 1,13,33,000 രൂപയറില് നറിനയം 1,02,59,430 രൂപ തചെലെവപ്പോയറിട്ടുണട്ട്. 
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ശറിപപ്പോര്ശ  

2405-00-103-84―മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള മതണണ  വറിതരണയം

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

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട് ഒരപ്പോളക്കട്ട് ഒരു മപ്പോസയം 150 ലെറിറര് എന ക്രമതറില്  ഒരു
വര്ഷപതയട്ട് വറിതരണയം തചെയ്യുന  30000  തക.എല്.  തവള്ള മതണണയ്ക്കുള്ള സബ്സറിഡറി
നല്കുനതറിനട്ട്  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  13.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 72)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2405-00-103-84-33  (പനപ്പോണ  പപ്പോന്)  എന
ശറീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള 56.25 പകപ്പോടെറി രൂപ മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള മതണണ
സബ്സറിഡറി നല്കുനതറിനു ഉപപയപ്പോഗറിച.  ബനതപട ശറീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി തുക
അനുവദറിപക്കണ ആവശദയം ഉണപ്പോയറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-82―സയംപയപ്പോജറിത മതദബനന വറികസന പദതറി

[100%എന്.സറി.ഡറി.സറി സഹപ്പോയയം―(സയംസപ്പോന വറിഹറിതയം)]

വറിഹറിതയം  : ഇല (പദതറി)

പകന സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോരുകളുതടെ വറിഹറിതമപ്പോയറി നടെപറിലെപ്പോക്കുന ഐ.എഫട്ട്.ഡറി.പറി.
പദതറിയറില് സബ്സറിഡറി നല്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  5.2318  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 73)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

എന്.സറി.ഡറി.സറി.  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോതടെ  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  സയംപയപ്പോജറിത  മതദ
വറികസന  പദതറിക്കപ്പോയറി  18,82,67,000  രൂപ  അഡറീഷണല്  ആതലറപസഷനപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-78―മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള ഗ്രൂപട്ട് ഇന്ഷകറന്സട്ട്   (  സയംസപ്പോന പദതറി  )

വറിഹറിതയം  : 9,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

പകരള  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്  അയംഗതകമുള്ള  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്
അപകടെ ഗ്രൂപട്ട് ഇന്ഷകറന്സട്ട്  പദതറി നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ബജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  4  പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 74)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

2018-19-ല് പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറില് രജറിസര് തചെയറിട്ടുള്ള മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ
എണയം 242954 ആണട്ട്. നറിലെവറില് പദതറിയട്ട്  ഓററിയനല് ഇന്ഷകറന്സട്ട്  കമ്പനറി കകപ്പോടട്ട്
തചെയ  പറീമറിയയം  459  രൂപ  (നറികുതറി  അടെക്കയം)  പുതറിയ  പദതറി  17-12-2019  മുതല്
16-12-2020  വതര  ഒരു  വര്ഷപതയട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  5%  പദതറി  നറിര്വ്വഹണ
തചെലെവളതപതടെ ആവശദമപ്പോയ തുക മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ എണയം - 242954, പറീമറിയയം
- 459 രൂപ (നറികുതറി അടെക്കയം) ആതക തുക –242954 X 459 = 11,15,15,886 രൂപ 5%
പദതറി നറിര്വ്വഹണ തചെലെവട്ട് - 55,75,794 രൂപ.  ആതക ആവശദമുള്ള തുക -11,70,91,680
രൂപ  (പതറിതനപ്പോനട്ട്  പകപ്പോടെറി  എഴുപതട്ട്  ലെക്ഷതറി  തതപ്പോണ്ണൂററി  ഒനപ്പോയറിരതറി  അറന്നൂററി
എണപതട്ട് രൂപ മപ്പോത്രയം)  ശറീര്ഷകതറില് ലെഭദമപ്പോയ തുക  9  പകപ്പോടെറി കൂടെപ്പോതത അധറികമപ്പോയറി
ആവശദമുള്ള തുകയപ്പോയ  2,70,91,688  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അനുവദറിക്കുകയുയം പദതറി പൂര്തറീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-103-75―തറീരപദശ ഗപ്പോമങ്ങളറിതലെ സര്ക്കപ്പോര് പകനങ്ങളറില് സഹൗജനദ 
   ലവ  -  ലഫ സഹൗകരദയം സപ്പോപറിക്കല്

വറിഹറിതയം : ഇല

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ   സരക്ഷയപ്പോയുള്ള  സപ്പോഗര  പപപ്പോലുള്ള  തവബട്ട്
ആപറിപക്കഷനുകള  പവര്തറിപറിക്കുനതറിനുയം  തറീരപദശ  ഗപ്പോമങ്ങളറിതലെ  സര്ക്കപ്പോര്
പകനങ്ങളറില്  സഹൗജനദ  ലവ-ലഫ  സഹൗകരദയം  സപ്പോപറിക്കുനതറിതന  പപ്പോരയംഭ
പവര്തനങ്ങളക്കുമപ്പോയറി  1 ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 75)
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തക. പഫപ്പോണ പദതറി നടെപറിലെപ്പോക്കറി വരുനതറിനപ്പോല് തറീരപദശ ഗപ്പോമങ്ങളറില് സഹൗജനദ

ലവ-ലഫ സയംവറിധപ്പോനയം അനുവദറിക്കുനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-190-95―പകരള അകകപ്പോതവന്ചെകര് ഇനര്നപ്പോഷണല് ലെറിമറിറഡട്ട്   (  തക  .  എ  .  വറി  .   ഐ  .   എല്  .)

വറിഹറിതയം  : ഇല

പകരള  അകകപ്പോതവന്ചെകര്  ഇനര്നപ്പോഷണല്  ലെറിമറിറഡറിതന  (KAVIL)

അടെറിസപ്പോനസഹൗകരദ  വറികസനതറിനുയം  പവര്തനങ്ങളക്കുമപ്പോയറി  ധനസഹപ്പോയയം

ആവശദമപ്പോതണനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 81)
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പപ്പോനറിയംഗട്ട്  വകുപറിതന  12-12-2019-തലെ  GO(Ms)No. 34/2019/P&EA  അനുസരറിച

KAVIL-തന പുനരുദപ്പോരണ പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  2  പകപ്പോടെറി രൂപ ററീ ബറില്ഡട്ട് പകരള

ഇനറിപഷദററീവറിതന കറീഴറില്തപടുതറി പലെപ്പോക ബപ്പോങറിതന വറികസന നയ വപ്പോയ്പയറില് നറിനയം

കതണതറി അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട് ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട്ട്. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-190-94―ലെറിയംഗസമതക സറീശപ്പോകറീകരണ നയനറിര്വ്വഹണയം   -  മതദതഫഡറിനുള്ള

ധനസഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം  : 1000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

സറീ  ശപ്പോകറീകരണ  പദതറിയറില്  സറീകളക്കട്ട്   ലമപക്രപ്പോ  എനര്ലപസസട്ട്/സറില്

തട്രെെയറിനറിയംഗട്ട്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  9.99  ലെക്ഷയം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 82)
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2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പസ്തുത  പദതറിയപ്പോയറി  1000  രൂപയപ്പോണട്ട്  ടെറി
ശറീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതട്ട്.  പസ്തുത  പദതറിക്കട്ട്  അനുമതറി  നല്കറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-800-99―മതദബനന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള  സമ്പപ്പോദദസമപ്പോശകപ്പോസയം
(  പദതറിയ്ക്കുള്ള സയംസപ്പോന വറിഹറിതയം  ) 

വറിഹറിതയം  : 28,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  സമ്പപ്പോദദശറീലെയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം  പഞ്ഞമപ്പോസ
കപ്പോലെയളവറില്  തതപ്പോഴറില്  നഷ്ടയം  മൂലെമുണപ്പോകുന  സപ്പോമ്പതറിക  ബുദറിമുട്ടുകള
പരറിഹരറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  50%  പകനസഹപ്പോയപതപ്പോതടെ  നടെപപ്പോക്കറി  വരുന പദതറിയപ്പോണറിതട്ട്.
ഓപരപ്പോ  വര്ഷവയം  6  തവണകളറിലെപ്പോയറി  1500  രൂപ  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളറില്  നറിനട്ട്
പശഖരറിച്ചട്ട് ബപ്പോങറില് നറിപക്ഷപറിക്കുകയുയം സയംസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയ 3000 രൂപയുയം പചെര്തട്ട്
4500  രൂപ  3  തവണകളറിലെപ്പോയറി  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  നല്കുകയുയം  തചെയ്യുന.
ഇതനുസരറിച്ചട്ട്  186510  -ഓളയം  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള   2018-19  വര്ഷയം  പദതറിയറില്
അയംഗമപ്പോയറി കഴറിഞ.  ഇവര്ക്കട്ട് 2019-20 വര്ഷയം പമയട്ട്,  ജൂണ, ജൂലലെ മപ്പോസങ്ങളറിലെപ്പോയറി
പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  തചെയ  രറീതറിയറില്  ധനസഹപ്പോയയം  അനുവദറിപക്കണതുണട്ട്.   2019-20
വര്ഷയം  ഇതറിനപ്പോയറി  ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  വളതര  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  കഴറിഞ്ഞ വര്ഷയം 56 പകപ്പോടെറി രൂപ തചെലെവപ്പോയ ഈ പദതറിയുതടെ
സഗമമപ്പോയ നടെതറിപറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 28  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 83)
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സമ്പപ്പോദദസമപ്പോശകപ്പോസ പദതറി 2018-19 ല് ഗുണപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതമപ്പോയറി 28,09,36,500

രൂപ  സകറീകരറിക്കുകയുണപ്പോയറി  ഇവര്ക്കട്ട്  തുലെദ  അനുപപ്പോതതറിലുള്ള  സയംസപ്പോന  വറിഹറിതയം

അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ശറീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിരുന 2800 ലെക്ഷയം രൂപ കൂടെപ്പോതത

അഡറീഷണല്  ഓതറപസഷന്  ആയറി  9,37,000  രൂപ  പസറട്ട്  ബഡ്ജററില്  നറിനയം

അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ജൂലലെ മപ്പോസതത മലറന്  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ആനുകൂലെദയം  നല്കുനതറിനട്ട്

24,64,43,750  രൂപയുയം  തസപ്റയംബര്  മപ്പോസതത  ഉളനപ്പോടെന്  പഭപ്പോകപ്പോക്കളക്കുള്ള

987/2022.
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3,44,92,750  രൂപയുയം  അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട്  പകന  സഹപ്പോയയം  ലെഭദമപ്പോകപ്പോത

സപ്പോഹചെരദതറില്  28,09,36,500  രൂപ  സയംസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അഡറീഷണല്

ഓതലറപസഷന് മുപഖന അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-800-94―മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറിയറിപലെക്കുള്ള  സഹപ്പോയയം  -  മതദ

അനുബന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള തപന്ഷന്

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

പകരള  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്   രജറിസര്  തചെയറിട്ടുള്ള

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി/  അനുബന  തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി/വറിധവ  തപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കട്ട്  പതറിമപ്പോസ

തപന്ഷന് നല്കുനതറിനട്ട് ഈ ശറീര്ഷകതറില് 20.80 പകപ്പോടെറി രൂപ ധന പുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 84)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി/അനുബനതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി,  വപ്പോര്ദകദകപ്പോലെ,  വറിധവ  തപന്ഷന്

അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷ  ബഡ്ജററില്  80  പകപ്പോടെറി  രൂപ

വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട്ട്.  എനപ്പോല് തപന്ഷന്, പസപ്പോഷദല് തസകക്യൂരറിററി തപന്ഷന് ലെറിമറിറഡട്ട്

മുപഖനയപ്പോണട്ട് അനുവദറിച വരുനതട്ട്.  2019-20-ല് മുഴുവന് തപന്ഷണര്മപ്പോര്ക്കുയം തപന്ഷന്

അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-800-50―മതദബനന അനുബന തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള ഗ്രൂപട്ട് ഇന്ഷകറന്സട്ട് സറീയം

വറിഹറിതയം  : 3,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

പകരള  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്  അയംഗതകമുള്ള  അനുബന

തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  ഇന്ഷകറന്സട്ട്   പറീമറിയയം  ഒടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ

ശറീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 85)



19

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

പദതറി നടെപപ്പോക്കുനതറിനട്ട് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2405-00-800-35―പട്രെെപ്പോളറിയംഗട്ട്  നറിപരപ്പോധന  സമയതട്ട്  യന്ത്രവല്കൃത  പബപ്പോട്ടുകളറിതലെ
മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട് സഹൗജനദ പറഷന് വറിതരണയം

വറിഹറിതയം  :5,00,000 രൂപ (പദതറിപയതരയം)

പട്രെെപ്പോളറിയംഗട്ട്  നറിപരപ്പോധന  സമയതട്ട്  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  സഹൗജനദപറഷന്
വറിതരണയം തചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 5 ലെക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 86)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

പട്രെെപ്പോളറിയംഗട്ട്  നറിപരപ്പോധന  സമയതട്ട്  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  സഹൗജനദപറഷന്
വറിതരണയം തചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

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

വറിഹറിതയം : ഇല (പദതറി)

ഭരണപ്പോനുമതറി  ലെഭറിച്ചതുയം  ഇപപപ്പോള  നടെപറിലെപ്പോക്കറി  വരുനതുമപ്പോയ  സയംപയപ്പോജറിത
മതദവറികസന  പദതറിയപ്പോയറി  ബജററില്  തുകതയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് 4.23
പകപ്പോടെറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 87)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

എന്.സറി.ഡറി.സറി. ധനസഹപ്പോയപതപ്പോതടെ നടെപറിലെപ്പോക്കുന സയംപയപ്പോജറിത മതദബനന
വറികസന പദതറി  2017-18  പകപ്പോരയം  Share Capital ഇനതറില്  422.44  ലെക്ഷയം രൂപയട്ട്
ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറി.  നടെപട്ട്  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  4405-00-103-98(പപ്പോന്)
ശറീര്ഷകതറില്  തുകതയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  27,51,000  രൂപ
അഡറീഷണല്  ആതലറപസഷനപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതുയം തുക തചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട്ട്. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-103-93―മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള   അടെറിസപ്പോന  സഹൗകരദ  വറികസനവയം
മപ്പോനവപശഷറി വറികസനവയം 

വറിഹറിതയം  : 30,00,00,000 രൂപ

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  പുനരധറിവപ്പോസ  പദതറി  പകപ്പോരയം   മുന്വര്ഷങ്ങളറില്
അനുവദറിച്ചതുയം  ഇനറി  പൂര്തറീകരണതറിനപ്പോയുമുള്ള  തറീരപദശ  അടെറിസപ്പോന  സഹൗകരദങ്ങള
വറികസറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  70  പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുന:വറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 89)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

നടെപട്ട്  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ടെറി  ശറീര്ഷകതറില്  30  പകപ്പോടെറി  രൂപ
വകയറിരുതറിയറിരുന.  ഇതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പുനരധറിവപ്പോസതറിനപ്പോണട്ട്
ഉളതപടുതറിയറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതറില്  23.0847682  പകപ്പോടെറി രൂപ തചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  ബജററില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക മുഴുവന് തചെലെവഴറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4405-00-190-97―എന്  .  ബറി  .  സറി  .  എഫട്ട്  .  ഡറി  .  സറി  .    ആനട്ട്  എന്  .  എയം  .  ഡറി  .  എഫട്ട്  .  സറി  .    പദതറികളുതടെ
കറീഴറില് സറീഡ് മണറി സഹപ്പോയയം

വറിഹറിതയം : ഇല (പദതറി)

എന്.ബറി.സറി.എഫട്ട്.ഡറി.സറി./എന്.എയം.ഡറി.എഫട്ട്.സറി.എനറീ  സപ്പോപനങ്ങള  വഴറിയുള്ള
പദതറി നടെതറിപറിനപ്പോയറി സറീഡട്ട് കദപ്പോപറിറല് ഇനതറില് മതദതഫഡറിനട്ട്  1.5  പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 93)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

NBCFDC/NMDFC  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോതടെ  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  Seed  Capital
പദതറിക്കട്ട് തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

6405-00-195-99―മതദബനന വറികസനതറിനട്ട്  സമഗ മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശപദതറിക്കപ്പോയറി
മതദതഫഡറിനട്ട് തകപ്പോടുക്കുന വപ്പോയ്പ   (  എന്  .  സറി  .  ഡറി  .  സറി സഹപ്പോയയം  )

വറിഹറിതയം : 12,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

പരമ്പരപ്പോഗത  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പമഖലെയറില്  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  സഹകരണ
സയംഘങ്ങളറില്  അയംഗങ്ങളപ്പോയറിട്ടുള്ള  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  മതദബനപനപ്പോപകരണങ്ങള
മതദതഫഡട്ട്  വറിതരണയം  തചെയ വരുന.  എന്.സറി.ഡറി.സറി.  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടുകൂടെറിയുള്ള
സയംപയപ്പോജറിത മതദവറികസന പദതറി വഴറിയപ്പോണട്ട് ഈ തുക വറിതരണയം തചെയ്യുനതതനയം ടെറി
പദതറിയപ്പോയറി  ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനയം  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറി  പയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 94)

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

എന്.സറി.ഡറി.സറി. ധനസഹപ്പോയപതപ്പോതടെ നടെപറിലെപ്പോക്കുന സയംപയപ്പോജറിത മതദബനന
വറികസന  2017-18  പദതറി  പകപ്പോരയം  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  മതദതഫഡറിതന
വപ്പോയ്പപ്പോ  പദതറിക്കപ്പോയറി  105.61  ലെക്ഷയം  രൂപ  മതദതഫഡറിനട്ട്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  കൂടെപ്പോതത
എന്.സറി.ഡറി.സറി.  2014-15,  2015-16  പദതറി പകപ്പോരയം പലെപ്പോണ ഇനതറില് മതദതഫഡറിനട്ട്
അനുവദറിച്ചറിരുന  365  ലെക്ഷയം രൂപ പറിന്വലെറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്  2019-20  വര്ഷയം ടെറി  ശറീര്ഷകതറില്
നറിനയം   മതദതഫഡറിനട്ട്  അനുവദറിച്ചട്ട്   നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.   ആതക,  470.61  ലെക്ഷയം  രൂപ
ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയറില്  നറിനട്ട്  മതദതഫഡറിനട്ട്  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.
ബപ്പോക്കറി തുക  729.39  ലെക്ഷയം രൂപ എന്.സറി.ഡറി.സറി  2017-18  പദതറി നടെതറിപറിനപ്പോയറി  
അഡറീഷണല്  ആതലറപസഷന്  വഴറി  അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  സമര്പറിച്ചറിരുന
തവങറിലുയം പസ്തുത തുക അനുവദറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

തറീരപദശ പലെലെതറില് പതങടുക്കുകയുയം സയംഘതറില് സമ്പപ്പോദദയം അടെയ്ക്കുകയുയം തചെയ്യുന
മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  പലെലെതറിതന  0.5%  തുക  പബപ്പോണസട്ട്  ആയറി  നല്കുനതറിനട്ട്
കഴറിഞ്ഞ  ബജററിലുള്ള  ശറീര്ഷകയം  2405-00-103-83  പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുതണതമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 95)
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2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷപതക്കട്ട് 522.83 ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

ശറിപപ്പോര്ശ

തറീരപദശ  പപ്പോപദശറിക  വറികസന  പപ്പോപക്കജുകള  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിതന  പപ്പോരയംഭ
പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  കഴറിഞ്ഞ  ബജററിലുള്ള  2405-00-105-74  എന  ശറീര്ഷകയം
പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 96)

 സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

33,51,000 രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന പകപ്പോരയം  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. 

(മതദബനന തുറമുഖ വകുപറിതന  7-4-2021-തലെ നമ്പര് ബറി1/181/2019-  മ.തു.വ.
നമ്പര്  കതട്ട്  മുപഖന  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ 66,72-75,  81-87,  89,  93-96  എനറീ
ഖണറികകളറിപന്മേലുള്ള കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 10-6-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)

2017-18 വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച 

2- ാാമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ 

2401-00-109-84―കപ്പോര്ഷറിക വറിജപ്പോപനവയം വദപ്പോപനവയം

വറിഹറിതയം : 4,00,00,000 രൂപ (പദതറി)

ഫപ്പോയം  ഇന്ഫര്പമഷന്  ബക്യൂപറപ്പോയുതടെ  പസറിദറീകരണങ്ങളക്കുയം  പരസദങ്ങളക്കുയം
ലദനയംദറിന  പവ ര്തനങ്ങളക്കട്ട്  വരുന  അധറികതചെലെവകള  വഹറിക്കുനതറിനുയം  കൂടെപ്പോതത
പുതറിയ തമപ്പോലബല് എകറിബറിഷന് വപ്പോഹനങ്ങള വപ്പോങ്ങുനതറിനുമപ്പോയറി  1  പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ
ശറീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 4) 

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

2017-18 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്,  2401-00-109-84  പപ്പോന്  കപ്പോര്ഷറിക
വറിജപ്പോപനവയം  വദപ്പോപനവയം  എന  ശറീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  തുകതയപ്പോനയം
വകയറിരുതപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറില.
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(13-1-2021-തലെ  AGRI-EB2/21/2018/-  AGRI  നമ്പര്  കതട്ട്  മുപഖന ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
ഖണറിക 4-തന കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 22-1-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

4408-02-190-99―പകരള സയംസപ്പോന തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷന് മുതല് മുടെക്കട്ട്

വറിഹറിതയം :  50,00,000 രൂപ (പദതറി)

മുന് വര്ഷങ്ങളറില് തസന്ട്രെെല് തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷനറില് നറിനയം മൂലെധനയം
ലെഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളറില് 50 ലെക്ഷയം രൂപ
വറീതയം  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  ബഡ്ജററില്  തുക  വകയറിരുതറിയറിരുനതവങറിലുയം  തുക
ലെഭദമപ്പോയറിടറില  എനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  തസന്ട്രെെല്  തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട്
പകപ്പോര്പപറഷനറില്  നറിനയം  മൂലെധനയം  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  സയംസപ്പോന  വറിഹറിതയം
അതദപ്പോവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല് മുന് വര്ഷങ്ങളറിതലെ സയംസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയ 2  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം
കമ്പക്യൂടതതറപസഷനുയം നൂതന സപ്പോപങതറിക വറിദദപ്പോവറികസനതറിനുമപ്പോയറി 75 ലെക്ഷയം രൂപയുയം
ഉളതപതടെ  2.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഇഹൗ  ശറിര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 23) 
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സമറിതറിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  2013-14,  2014-15,  2015-16,  2016-17
വര്ഷങ്ങളറില് ഓഹരറി മൂലെധനതറിതന സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് വറിഹറിതമപ്പോയ 2 പകപ്പോടെറി രൂപ
2018-19  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറില്  ഉളതപടുതറി  അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട്  പകരള  സയംസപ്പോന
തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷന്  പസറട്ട്  പപ്പോനറിയംഗട്ട്  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  തപപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിചതവങറിലുയം  ആയതട്ട്  പരറിഗണറിച്ചറിടറില.  എനപ്പോല്  2017-18  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറില്  പകരള സയംസപ്പോന തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷനട്ട്  സയംസപ്പോന തഷയര്
കദപ്പോപറിറല് വറിഹറിതമപ്പോയറി  ഉളതപടുതറിയ  50  ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട്  6-10-2017-തലെ
സ.ഉ.  (എയം.എസട്ട്)  നമ്പര്  115/2017/എഡറി  പകപ്പോരയം  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറി  ഉതരവട്ട്
പുറതപടുവറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.   2018-19  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറില്  കൃഷറി  വകുപറിതന  ബഡ്ജറട്ട്
വറിഹറിതതറില്  ഉളതപടുതറിയ  50  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഉപപ്പോധറികപളപ്പോതടെ  പകരള  പസറട്ട്
തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷനട്ട് അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട് 13-6-2018-തലെ സ.ഉ. (എയം.എസട്ട്)
നമ്പര് 81/2018/കൃഷറി പകപ്പോരയം ഭരണപ്പോനുമതറി ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട്ട്.

2016-17 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് കമ്പക്യൂടതതറപസഷനുയം നൂതന സപ്പോപങതറികവറിദദപ്പോ
വറികസനതറിനുമപ്പോയറി സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ 75 ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറിച്ചറിടറില.  എനപ്പോല്
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2018-19  വപ്പോര്ഷറിക പദതറിയറില് കൃഷറി വകുപറിതന ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതതറില്  2408-02-
190-98  (പപ്പോന്)  ശറീര്ഷകതറില്  കമ്പക്യൂടതതറപസഷനുയം  പവര്തനങ്ങളക്കുമുള്ള
ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ  75  ലെക്ഷയം രൂപ പകരള സയംസപ്പോന തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട്
പകപ്പോര്പപറഷനട്ട് ഉപപ്പോധറികപളപ്പോതടെ അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട്  6-6-2018-തലെ സ.ഉ. (എയം.എസട്ട്)
78/2018/കൃഷറി പകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട്ട് പുറതപടുവറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. 

(4-8-2021-തലെ  പറി.യു.2/28/2021/കൃഷറി  നമ്പര്  മുപഖന  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  ഖണറിക
23-തന കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ 

4404-00-102-87―ക്ഷറീരവറികസന വകുപറിനട്ട് പവണറി ഭൂമറി ഏതറടുക്കല്

വറിഹറിതയം : ഇല (പദതറിപയതരയം)

ഭൂമറി  ഏതറടുക്കുനതുമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  തുക  നല്കപ്പോനുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില് 2 പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 58) 

സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

2017-18-തലെ  എസട്ട്.ഡറി.ജറി.യറില്  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  തപപ്പോപപപ്പോസല്
നല്കറിയറിരുതനങറിലുയം തുക അനുവദറിച്ചറിടറില. 

(6-5-2021-തലെ  ഡറി3/148/2020/ഡറി.ഡറി.  നമ്പര്  കതട്ട്  മുപഖന  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
ഖണറിക 58-തന കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 4-8-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച.)

2013-14    സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച
3-  ാാ  മതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ   25-  ാാ  മതട്ട് ഖണറികയറിതലെ   "  ലറസട്ട് ബപയപ്പോപര്ക്കുകള സപ്പോപറിക്കല്  "
എന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള അധറിക വറിവരതറിനുള്ള മറപടെറി

സമറിതറി ആവശദതപട അധറികവറിവരയം

"ലറസട്ട് ബപയപ്പോപപ്പോര്ക്കുകള സപ്പോപറിക്കല്" എന പദതറിക്കപ്പോയറി 1000 ലെക്ഷയം രൂപ
വകയറിരുതണതമനട്ട്  26-11-2014—തലെ  സമറിതറിപയപ്പോഗയം   ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയറിരുന.
വകുപറില്  നറിനയം  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്  24-7-2017-തലെ  പയപ്പോഗതറില്
പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  പസ്തുത  പദതറിയറിപന്മേലുള്ള  വറിശദമപ്പോയ  പപപ്പോജകട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലെഭദമപ്പോക്കണതമനട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിച.
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മറപടെറി

സര്ക്കപ്പോര് മൂനട്ട്  ഇനപഗറഡട്ട്  ലറസട്ട്  തടെപകപ്പോളജറി  പപ്പോര്ക്കുകള പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്,  ആലെപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്
എനറീ  ജറിലകളറില്  സപ്പോപറിക്കപ്പോനപ്പോയറി  KINFRA-തയ  ചുമതലെതപടുത്തുകയുയം ആയതറിപലെക്കുള്ള
വറിശദമപ്പോയ പപപ്പോജകട്ട് തപപ്പോപപപ്പോസല് തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി KITCO-തയ കണസളടന്സറിയപ്പോയറി
തതരതഞ്ഞടുക്കുകയുയം  പസ്തുത  മൂനട്ട്  പപ്പോര്ക്കുകളറില്  ഒതരണയം  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്  തൃശ്ശൂര്
ജറിലയറിതലെ  കൃഷറി  വകുപറിതന  പചെലെക്കര  ജറിലപ്പോ  ഫപ്പോമറിതന   10  ഏക്കര്  സലെമപ്പോണട്ട്
കതണതറിയതതനയം എനപ്പോല് പസ്തുത പപദശതട്ട് ബനതപട തപ്പോലൂക്കട്ട് സര്തവ്വ വകുപട്ട്
സര്തവ്വ  നടെതറിയ  പശഷയം  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപറിനട്ട്  ലകമപ്പോററിയറിട്ടുതണനയം  റവനക്യൂ
വകുപട്ട്  വദവസപ്പോയ  വകുപറിനട്ട്  ഭൂമറി  ലകമപ്പോററിയപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  DPR  തയപ്പോറപ്പോക്കപ്പോന്
കഴറിയുകയുള്ളു എനയം കൃഷറി വകുപട്ട്  ഡയറകര്  അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം   VII

സമറിതറിയുതടെ പപതദക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അതറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര്
സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകളുതടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം

1.  കപ്പോര്ഷറിക  വറി ജപ്പോന  വദപ്പോപനയം  ശകറിപടുതല്,  കപ്പോര്ഷറിക  പസവന
പകനങ്ങളുയം  പസവന  വറിതരണവയം  -  മണട്ട്  സയംരക്ഷണ  പദതറികള-  മണട്ട്
പരദപവഷണയം എനറീ വറിഷയങ്ങള സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ

കപ്പോര്ഷറിക  വറിജപ്പോന  വദപ്പോപനയം―  2401-00-109-80  (  പപ്പോന്  )  -    കപ്പോര്ഷറിക
വറിജപ്പോന വദപ്പോപനയം ശകറിതപടുതല്

2015-16-ല് കപ്പോര്ഷറിക വറിജപ്പോന വദപ്പോപനയം ശകറിതപടുതല് പദതറി ഘടെകങ്ങള 

(എ)  ലെറീഡ്സട്ട്  (Lead  Farmer  Centered  Extension  Advisory  and  Delivery
Services)

(ബറി) ആത്മ പസട്ട്

(സറി) ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട്ട് അവപ്പോര്ഡുകള

(ഡറി) മന്തട്ട് ലെറി തടെപകപ്പോളജറി അലഡകസററീസട്ട്

(ഇ) തമപ്പോലബല് അപഗപ്പോ ക്ലറിനറിക്കുകളുതടെ ഓപപറഷണല് സപപപ്പോര്ടട്ട്

(എഫട്ട്) തപപ്പോതുജന പങപ്പോളറിതയം

987/2022.
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*ആത്മ പപപ്പോജകട്ട് ഡയറകപററ്റുകള ശകറിതപടുത്തുന പദതറി

* ആത്മ കരപ്പോര് ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള മറികവട്ട് തമച്ചതപടുതല് 

* സപമതറിയുതടെ ശപ്പോകറീകരണയം

പമല്പറഞ്ഞ  വറിവറിധ  പദതറികളക്കട്ട്  അനുവദറിച്ച  തുക,  തചെലെവപ്പോക്കറിയ  തുക,
പദതറികളുതടെ പവര്തന പുപരപ്പോഗതറി എനറിവ സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യുന.    കൂടെപ്പോതത  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലെഭറിക്കപ്പോനുള്ള  പദതറികളുതടെ
നറിലെവറിതലെ സറിതറി സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട്ട് നല്കപ്പോനുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

(ഖണറിക   1(1))

സര്ക്കപ്പോര് സകറീകരറിച്ച നടെപടെറി

കപ്പോര്ഷറിക  വറിജപ്പോന  വദപ്പോപനയം  എന  പദതറിയുതടെ  വറിവറിധ  ഘടെകങ്ങള  ചുവതടെ
പചെര്തറിരറിക്കുന.

A) ലെറീഡ്സട്ട്   (Lead Farmer Centered Extension Advisory & Delivery Services)

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിത യം - 440 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട് - 298.03315 ലെക്ഷയം രൂപ

കപ്പോര്ഷറിക  വറിജപ്പോന  വദപ്പോപനതറിനട്ട്  ഊനല്  നല്കുന  പദതറിയപ്പോയ  ലെറീഡ്സട്ട്
(LEADS)  തകപ്പോലയം,  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്,  കണ്ണൂര്,  വയനപ്പോടെട്ട് ജറിലകളറില് നടെപറിലെപ്പോക്കറി.  ജറിലയറിതലെ
ഓപരപ്പോ  പഞപ്പോയതറിലുയം  മൂനട്ട്  വറീതയം  ലെറീഡട്ട്  കര്ഷകതര  കതണതറി  അവരുതടെ
പനതൃതകതറില്  പതട്ട്  വറീതയം  കര്ഷകര്  അടെങ്ങുന  സപ്പോറലലെറട്ട്  ഫപ്പോര്മര്  ഗ്രൂപ്പുകള
ഉണപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട്ട്.  പുതറിയ സപ്പോപങതറികവറിദദ സകപ്പോയതമപ്പോക്കുനതറിനുയം പുതറിയ പരറീക്ഷണ
നറിരറീക്ഷണങ്ങള  നടെത്തുനതറിനുയം  തപ്പോല്പരദമുള്ള  ലെറീഡട്ട്  കര്ഷകരുതടെ  അനുഭവസമ്പത്തുയം
അററിവകളുയം മറട്ട് കര്ഷകര്ക്കട്ട് പപയപ്പോജനപദമപ്പോകുന.  2015-16-ല് നപ്പോലെട്ട് ജറിലകളറിലെപ്പോയറി
798 ലെറീഡട്ട് കര്ഷകരുയം 798 സപ്പോറലലെറട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുയം ഉണപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട്ട്.  പദതറിയറില് കരപ്പോര്
അടെറിസപ്പോനതറില് നറിയമറിച്ചറിട്ടുള്ള ഫറീല്ഡട്ട് അസറിസന്റുമപ്പോരുയം തടെപകപ്പോളജറി മപ്പോപനജര്മപ്പോരുയം
കൃതദമപ്പോയറി  ലെറീഡട്ട്  കര്ഷകരുതടെയുയം  ഗ്രൂപറിപനയുയം  കൃഷറിയറിടെങ്ങള  സന്ദര്ശറിക്കുകയുയം
പശ്നങ്ങള  മനസറിലെപ്പോക്കറി  പശ്നപരറിഹപ്പോരതറിനട്ട്  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകയുയം  തചെയറിട്ടുണട്ട്.
എലപ്പോ  മപ്പോസവയം  കൃഷറിയറിടെതറില്  നറിനയം  ലെഭറിക്കുന  വറിവരങ്ങള  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക
സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ,  കൃഷറി വറിജപ്പോന് പകനങ്ങള,  മറട്ട്  ശപ്പോസജരുമപ്പോയറി ചെര്ച്ച തചെയ്യുകയുയം
പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള  സകരൂപറിക്കുകയുയം  തചെയ്യുന.   എലപ്പോ  മപ്പോസവയം  അനുവര്തറിപക്കണ
കൃഷറി  രറീതറികള,  വളപപയപ്പോഗയം,  കറീടെപരപ്പോഗ  നറിയന്ത്രണയം  എനറിവതയ  സയംബനറിച്ച
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വറിവരങ്ങള "Monthly Technology Advisories”എന രറീതറിയറില് തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുയം അവ
പറിനട്ട്  തചെയട്ട്  കര്ഷകര്ക്കട്ട് എതറിക്കുകയുയം തചെയ്യുന.  കൃഷറി സയംബനമപ്പോയ വറിവരങ്ങള
SMS  ആയറി  കര്ഷകതര  അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം  അവരുതടെ  പശ്നങ്ങള  ഉപദദപ്പോഗസതര
അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം തമപ്പോലബല് പഫപ്പോണ സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്തപടുതറിയറിട്ടുണട്ട്.  കര്ഷകര്ക്കുയം
ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുയം  പരറിശറീലെനങ്ങള,  അവപബപ്പോധ  ക്ലപ്പോസകള  എനറിവയുയം
സയംഘടെറിപറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

ഓപരപ്പോ ലെറീഡട്ട് കര്ഷകനുയം 4,000 രൂപ ഇപനപ്പോപവഷന് ഫണട്ട്, ഓപരപ്പോ ഗ്രൂപറിനുയം 4000
രൂപ തടെപകപ്പോളജറി ഡറിതസമറിപനഷന് ഫണട്ട് എനറിവയപ്പോയറി നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.  ഈ തുകകള
ലെറീഡട്ട് കര്ഷകരുതടെ പനതൃതകതറില് പുതറിയ വറിളകളുതടെ കൃഷറികള, പുതറിയ കൃഷറി രറീതറികള,
ലജവ  കറീടെപരപ്പോഗ  നറിയന്ത്രപണപ്പോപപ്പോധറികളുതടെ  ഉപപയപ്പോഗയം  പചെരറിപറിക്കല്,  കുമപ്പോയയം,
പബപ്പോപറപ്പോണ,  സറിലെറിക്ക എനറിവയുതടെ ഉപപയപ്പോഗയം പരറീക്ഷറിക്കല്,  സയംപയപ്പോജറിത കറീടെപരപ്പോഗ
നറിയന്ത്രണയം പരറീക്ഷറിക്കല് തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി   ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.   31.92  ലെക്ഷയം രൂപ
ഇപനപ്പോപവഷന് ഫണറിനപ്പോയറി ജറിലകള തചെലെവഴറിച.

ലെറീഡ്സട്ട്  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോത  മറട്ട്  ജറിലകളറിലുയം  ഓപരപ്പോ  മപ്പോസവയം
അനുവര്തറിപക്കണ  കൃഷറി  രറീതറികള,  സയംപയപ്പോജറിത  കറീടെപരപ്പോഗ  നറിയന്ത്രണ  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള
എനറിവ  ഉളതപടുതറി  "Monthly  Technology  Advisories”ഉണപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതതറിതലെ 14.21267 ലെക്ഷയം രൂപ ജറിലകള തചെലെവഴറിച.

തമപ്പോലബല്  കണക്ഷന്  ചെപ്പോര്ജ്ജുകളക്കട്ട്  27.49423  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  102
അപവര്നസട്ട് പപപ്പോഗപ്പോമുകളക്കപ്പോയറി 4.4756 ലെക്ഷയം രൂപയുയം കപപ്പോസറിററി ബറില്ഡറിങ്ങറിനപ്പോയറി
10.36740  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ജറിലകള  തചെലെവഴറിച.   ഫറീല്ഡട്ട്  അസറിസനട്ട്/തടെപകപ്പോളജറി
മപ്പോപനജര്  എനറിവരുതടെ  ശമ്പളതറിനപ്പോയറി  167.74150  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  9.90236  ലെക്ഷയം
രൂപ ഓപപറഷണല് പകപ്പോസട്ട് എന കപമ്പപ്പോണനറിലുയം ജറിലകള തചെലെവഴറിച.

364.78 ലെക്ഷയം രൂപ ലെറീഡ്സട്ട് ഘടെകങ്ങളക്കപ്പോയറി നല്കറിയതറില് ആതക 298.03315
ലെക്ഷയം രൂപ തചെലെവഴറിച.

1. ഇപനപ്പോപവഷന് ഫണട്ട് - 31.92 ലെക്ഷയം രൂപ

2. തടെപകപ്പോളജറി ഡറിതസമറിപനഷന് ഫണട്ട് - 31.92 ലെക്ഷയം രൂപ

3. മ ന്ത നറി തടെപകപ്പോളജറി അലഡകസററീസട്ട് - 14.21267 ലെക്ഷയം രൂപ

4. തമപ്പോലബല് കണക്ഷന് ചെപ്പോര്ജ്ജുകള - 27.49423 ലെക്ഷയം രൂപ

5. അപവര്നസട്ട് പപപ്പോഗപ്പോയം - 4.4756 ലെക്ഷയം രൂപ



28

6. കപപ്പോസറിററി ബറില്ഡറിയംഗട്ട് - 10.36740 ലെക്ഷയം രൂപ

7. മപ്പോപന  ജ് തമനട്ട്  പകപ്പോസട്ട്  - 167.74150 ലെക്ഷയം രൂപ

8. ഓപപറഷണല് പകപ്പോസട്ട് - 9.90236 ലെക്ഷയം രൂപ

B) ആത്മ പസട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―1250 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട്―690.43731 ലെക്ഷയം രൂപ

പകന സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോരുകളുതടെ സഹപ്പോയപതപ്പോതടെ നടെപറിലെപ്പോക്കറി വരുന  'ആത്മ'
എന വറിജപ്പോനവദപ്പോപന പദതറിയറിതലെ ചെറിലെ ഘടെകങ്ങളക്കട്ട് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുകയുതടെ
അപരദപ്പോപ്തത  പരറിഹരറിക്കുനതറിനുയം  കൂടെപ്പോതത  എസട്ട്.ആര്.ഇ.പറി.-യുതടെ  വറിലെയറിരുതലെറില്
ഊനല് നല്പകണതപ്പോയ പുതറിയ പമഖലെകളറില് പകന സഹപ്പോയയം ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല് അതട്ട്
നല്കുനതറിനട്ട് പവണറി സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് 2013-14 വര്ഷയം മുതല് നടെപറിലെപ്പോക്കറി വരുന
പദതറിയപ്പോണട്ട്  ആത്മ  പസട്ട്.  2015-16  വര്ഷയം  നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ  ആത്മ  പസറിലൂതടെ
പഞപ്പോയതട്ട്  തലെതറില്  കപ്പോര്ഷറിക  വറിജപ്പോന  പവര്തനങ്ങള  തമച്ചതപടുത്തുനതറിനട്ട്
പമപ്പോഡല്  പഞപ്പോയതട്ട്  എകട്ട്റന്ഷന്  പപ്പോനുയം  പബപ്പോക്കട്ട്  തലെതറിതലെ  വറിജപ്പോനവദപ്പോപന
പവര്തനങ്ങള ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഫപ്പോര്മര് എകട്ട്റന്ഷന് ഓര്ഗലനപസഷനുയം
സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. എലപ്പോ ജറിലകളറിലുയം നടെതറിയ പവര്തനങ്ങള പഡപ്പോകദ്യുതമനട്ട് തചെയറിട്ടുമുണട്ട്.

പദതറിയുതടെ വറിവരങ്ങള തപ്പോതഴ പചെര്തറിരറിക്കുന

ക്രമ
നയം.

ആത്മ കഫപറററിയയറിതലെ 
ഇനങ്ങളക്കട്ട് അധറിക സപപപ്പോര്ടട്ട്

ഭഹൗതറികയം സപ്പോമ്പതറികയം
 (ലെക്ഷതറില്)

ലെക്ഷദയം പനടയം ലെക്ഷദയം പനടയം

1 ഫപ്പോയം സ്കൂള 456 416 22.98 20.6382

2 തഡപമപ്പോണപസ്ട്രേഷന് 1520 1517 91.20 91.24173

3 ടെറി.എ. -- -- 30.40 29.6821

4 പറി.ഒ.എല്. -- -- 7.00 4.6549

5 ഫപ്പോര്മര് ഫറീല്ഡട്ട് സ്കൂള 250 249 86.13 86.04267

6 തടെപകപ്പോളജറി മറീറട്ട് 14 14 28.00 28.00
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7 ഇനപഗറഡട്ട് ഫപ്പോമറിയംഗട്ട് സറിസയം 205 200 82.00 81.2

8 ആത്മ നക്യൂസട്ട് തലെറര് -- 42 3.5 3.3415

9 തപസട്ട്  സര്തവയറിലെന്സട്ട്  ഫണട്ട്
ആത്മ ഗ്രൂപറിനട്ട്

278 242 40.65 31.95

10 സയംസപ്പോനതലെ പപപ്പോഗപ്പോയം -- -- 10.00 --

11 തടെപകപ്പോളജറി  ഫണട്ട്  നല  ആത്മ
ഗ്രൂപറിനട്ട്

152 152 15.20 14.10

12 ഫപ്പോര്മര്  തലെഡട്ട്  തടെപകപ്പോളജറി
തഡവലെപ്തമനട്ട്

-- -- 21.00 8.71977

13 പസപ്പോയറില്  തടെസറിയംഗട്ട്  പചെരണ
പരറിശറീലെനങ്ങള, മറട്ട് പരറിപപ്പോടെറികള

-- -- 21 20.99919

14 പമപ്പോഡല് പഞപ്പോയതട്ട് എകറന്ഷന്
പപ്പോന്

90 89 135.00 132.76546

15 ആത്മ പഡപ്പോകദ്യുതമനററി -- -- 25.00 11.8706

16 ഫപ്പോര്മര്  എകറന്ഷന്  
ഓര്ഗലനപസഷന്

56 51 112 100.05

ഇ.എല്.എ ഫണട്ട് 25.18125 25.18125

ഫപ്പോയം  സ്കൂള,  തഡപമപ്പോണപസ്ട്രേഷന്,  ഫപ്പോര്മര്  ഫറീല്ഡട്ട്  സ്കൂളുകള  എനറിവ

നടെതറിയറിട്ടുണട്ട്. കൂടെപ്പോതത എലപ്പോ ജറിലകളറിലുയം കര്ഷകരുതടെയുയം ററിസര്ച്ചട്ട് സപ്പോപനങ്ങള, മറട്ട്

സപ്പോപനങ്ങള  എനറിവയുതടെയുയം  സഹകരണപതപ്പോതടെ  തടെപകപ്പോളജറി  മറീറ്റുകള

സയംഘടെറിപറിച്ചറിരുന.  ഓപരപ്പോ  ജറിലയറിലുയം  നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ  പധപ്പോനതപട  പവര്തനങ്ങള

കര്ഷകരറിതലെതറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ആത്മ  നക്യൂസട്ട്  തലെറര്  പസറിദറീകരറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  കര്ഷകര്

വറികസറിപറിച്ച  നൂതന  വറിദദകള  പചെരറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഫപ്പോര്മര്  തടെപകപ്പോളജറി

തഡവലെപ്തമനറിനട്ട് സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. പഞപ്പോയതറിതന കപ്പോര്ഷറിക വറിജപ്പോന പവര്തനങ്ങള

തമച്ചതപടുത്തുനതറിനട്ട്  പമപ്പോഡല്  പഞപ്പോയതട്ട്  എകട്ട്റന്ഷന്  പപ്പോനുയം  പബപ്പോക്കുതലെ

വറിജപ്പോനവദപ്പോപന  പവര്തനങ്ങള  ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഫപ്പോര്മര്  എകട്ട്റന്ഷന്

ഓര്ഗലനപസഷനുയം  സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  എലപ്പോ  ജറിലകളറിലുയം  നടെതറിയ  പവര്തനങ്ങള

പഡപ്പോകദ്യുതമന്റുയം തചെയറിട്ടുണട്ട്.
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മറട്ട് ഘടെകങ്ങള :―

17. ഡറിസ്ട്രേറികട്ട് തസ്പെസറിഫറികട്ട് ആകറിവറിററി

ശറീര്ഷകയം―2401-00-109-80 പപ്പോന്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―140.00 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട് ―113.68024 ലെക്ഷയം രൂപ

ഓപരപ്പോ  ജറിലയറിലുയം  കൃഷറി  അനുബന  പമഖലെയറില്  പപതദക  പപ്പോധപ്പോനദമുള്ള

വറിഷയങ്ങള പദതറിയപ്പോയറി രൂപറീകരറിച്ചട്ട് നടെപറിലെപ്പോക്കുനതപ്പോണട്ട് ഈ പദതറിയുതടെ ഉപദ്ദേശദയം.

കൃഷറി  വകുപട്ട്  മുപഖനപയപ്പോ  പഞപ്പോയതട്ട്/മറട്ട്  ഏജന്സറികള  മുപഖനപയപ്പോ  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോത

പപപ്പോജക്ടുകള  ജറിലപ്പോതലെതറില്,  പറിന്സറിപല്  കൃഷറി  ഓഫറീസര്  തചെയര്മപ്പോനപ്പോയുള്ള  ഒരു

കമറിററി വറിലെയറിരുതറി അനുമതറി നല്കറി പദതറി നടെപറിലെപ്പോക്കുന.   സയംപയപ്പോജറിത കൃഷറി,

ലജവകൃഷറി,  മൂലെദവര്ദറിത  ഉല്പനങ്ങള  തയപ്പോറപ്പോക്കല്,  സസദസയംരക്ഷണ  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള,

ലഹ-തടെകട്ട്  കൃഷറിരറീതറി,  തചെലെവട്ട്  കുറഞ്ഞ  കൃഷറി  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള,  തരറിശുമലെ  കൃഷറി,  നൂതന

കപ്പോര്ഷറിക  ആശയങ്ങള  മുതലെപ്പോയ  പമഖലെകളറിതലെ  പവര്തനങ്ങള  ഇതറില്

ഉളതപടുതപ്പോവനതപ്പോണട്ട്.2015-16 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഓപരപ്പോ ജറിലയ്ക്കുയം 10.00 ലെക്ഷയം രൂപ

വറീതയം  ആതക  140.00  ലെക്ഷയം  രൂപ  അനുവദറിച്ചതറില്  യുകമപ്പോയ  പപപ്പോജക്ടുകള

നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി 113.68024 ലെക്ഷയം രൂപ തചെലെവഴറിച.

2015-16-ല് നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ ഡറിസ്ട്രേറികട്ട് തസ്പെസറിഫറികട്ട് ആകറിവറിററിയറിതലെ ചെറിലെ പധപ്പോന

പവര്തനങ്ങള

ജറില  നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ പവൃതറികള

തറിരുവനന്തപുരയം പയറവര്ഗ്ഗ  വറിളകളുതടെ  കൃഷറി,  കൂണകൃഷറി,  കുടെപനക്കുനട്ട്  ജറിലപ്പോ
മൃഗസയംരക്ഷണ  ഫപ്പോമറിതലെ  ഫപ്പോയം  സ്കൂള  തമച്ചതപടുതല്,
സറി.ഐ.എയം.ആര്. സപ്പോപനങ്ങളറിതലെ സയംപയപ്പോജറിത കൃഷറി

തകപ്പോലയം എതള്ളണ ഉല്പപ്പോദനവയം അതറിതന പപ്പോക്കറിയംഗുയം,  കര്ഷക സഹൗഹൃദ
തവയ്സട്ട് മപ്പോപനജ് തമനട്ട് 3 ടെയര് പപപ്പോടട്ട് സറിസയം.

ആലെപ്പുഴ ലജവ മഞ്ഞള കൃഷറി, വരറിതനലറിതന നറിയന്ത്രണയം

പകപ്പോടയയം ഹരറിത ലമത്രറി, ഹരറിത സപ്പോന്തകനയം
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ഇടുക്കറി ഇടുക്കറി ജറിലയട്ട്  പവണറിയുള്ള സയംപയപ്പോജറിത കറീടെപരപ്പോഗ നറിയന്ത്രണ
മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉളതക്കപ്പോള്ളറിച്ച  ലകപുസകയം,  വറിളപരറിപപ്പോലെനയം  ഒരു
ലകപുസകയം,  ചെക്കയുതടെ  മൂലെദവര്ദറിത  ഉല്പനങ്ങള,  തചെറ
പതനറീച്ച വളര്തല്, പപപ്പോഷക സമ്പുഷ്ടമപ്പോയ മുട ഉല്പപ്പോദനയം, ഷുഗര്
തകയറിന് ക്രഷര്

എറണപ്പോകുളയം നൂതന  മതദകൃഷറി  പപപ്പോളറിഹഹൗസറിതലെ  അകകപ്പോപപപ്പോണറികട്ട്,
തപപ്പോക്കപ്പോളറി  കൃഷറിയറിതലെ  പകയ് ജട്ട്  ഫറിഷട്ട്  ഫപ്പോമറിങട്ട്,  കരറിമറീന്  മുട
ഉല്പപ്പോദന യൂണറിറ്റുകള.

തൃശ്ശൂര് കപ്പോടപ്പോനകതള  അകററി  നറിര്ത്തുനതറിനട്ട്  പതനറീച്ചക്കൂടെട്ട്  തകപ്പോണള്ള
പവലെറി  നറിര്മറിക്കല്,  ചെങ്ങപ്പോലെറിപക്കപ്പോടെന്  വപ്പോഴക്കുലെകളുതടെ
വറിപണനപകനയം

പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട് തനല്കൃഷറിയറില്  നൂതന  ആശയങ്ങള,  പരറിശറീലെന  പകനങ്ങള,
ലജവ  തനല്ലുല്പപ്പോദക  സമറിതറി,  ചെക്കയറിതലെ  മൂലെദവര്ദറിത
ഉല്പനങ്ങള

വയനപ്പോടെട്ട് തറിരുതനലറിയറിതലെ ബപയപ്പോവറിപലജട്ട്,  മതദ തറീറനറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട്ട്
സപ്പോപറിക്കല്, വയനപ്പോടെന് പശുക്കളുതടെ സയംരക്ഷണയം

കണ്ണൂര് ഹരറിതശ്രറീ

കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട് പച്ചക്കററി ലത ഉല്പപ്പോദനയം

18.   ഐ  .  ററി  .   പബസ്ഡട്ട് ററിപസപ്പോഴട്ട് തമററീരറിയല്സട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―152 ലെക്ഷയം രൂപ

തചെലെവഴറിച്ച തുക―131.48782 ലെക്ഷയം രൂപ

കൃഷറി അസറിസനട്ട്  ഡയറകര് ഓഫറീസകള കപ്പോര്ഷറിക വറിജപ്പോനവദപ്പോപന രയംഗതട്ട്
പമുഖമപ്പോയ സപ്പോനയം വഹറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഓപരപ്പോ പബപ്പോക്കട്ട് അസറിസനട്ട് ഡയറകര്
ഓഫറീസകളറിലുയം  പരറിശറീലെന പരറിപപ്പോടെറികള നടെത്തുനതറിനുള്ള ററിപസപ്പോഴട്ട്  തമററീരറിയലുകള
ഉണപ്പോക്കുനതറിനുയം  പബപ്പോക്കറില്  നടെതറിയറിട്ടുള്ള  പരറിപപ്പോടെറികള  പഡപ്പോകദ്യുതമനട്ട്  തചെയട്ട്
സൂക്ഷറിക്കുനതറിനുയം ഈ ഘടെകയം പപയപ്പോജനതപടറിട്ടുണട്ട്.

19.  പസലെറിയംഗട്ട് അപട്ട് ഓഫട്ട് സകസട്ട് പമപ്പോഡല്സട്ട് ആനട്ട് പഡപ്പോകദ്യുതമപനഷന് ഓഫട്ട് സകസട്ട്
പസപ്പോററീസട്ട് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―35.00 ലെക്ഷയം രൂപ

തചെലെവഴറിച്ച തുക―27.07508 ലെക്ഷയം രൂപ
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2013-14-ല്  മറികച്ച  കര്ഷകരുതടെ  അനുഭവങ്ങളുയം  2015-16-ല്  മറികച്ച

ഉപദദപ്പോഗസരുതടെ  പവര്തനങ്ങളുയം  പഡപ്പോകദ്യുതമനട്ട്  തചെയറിരുന.  2015-16-ല്  മറികച്ച

ഉപദദപ്പോഗസരുതടെ പവര്തനങ്ങള മറ്റുള്ള ഉപദദപ്പോഗസതര അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം അവതര മറികച്ച

പവര്തനങ്ങളറിപലെയട്ട് പമപ്പോടറിപവറട്ട് തചെയ്യുനതറിനുയം ഈ ഘടെകയം സഹപ്പോയറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

20.   പഫപ്പോപളപ്പോ അപട്ട് ആക്ഷന് ഓണ എകട്ട്പപപ്പോഷര് വറിസറിറട്ട് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―80 ലെക്ഷയം രൂപ

തചെലെവഴറിച്ച തുക―66.3722 ലെക്ഷയം രൂപ

ആത്മ  പദതറിയറില്  വറിവറിധ  സപ്പോപനങ്ങള  സന്ദര്ശറിച്ചതറില്  നറിനയം  ലെഭറിക്കുന

അററിവകള  കര്ഷകര്  അവരുതടെ  കൃഷറിയറിടെങ്ങളറില്  അനുവര്തറിക്കുനതറിനുള്ള

ധനസഹപ്പോയയം ഈ ഘടെകയം വഴറി നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.

21. പമപ്പോഡല് പഞപ്പോയതട്ട് എകട്ട്റന്ഷന് പപ്പോന്   IInd   പസജട്ട് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―42 ലെക്ഷയം രൂപ

തചെലെവഴറിച്ച തുക―28.5 ലെക്ഷയം രൂപ

പഞപ്പോയതറില്  വറിവറിധ  ഗ്രൂപ്പുകള  ഉണപ്പോക്കറി  (ഫുഡട്ട്  തസകക്യൂരറിററി  സര്വ്വറീസട്ട്

ഓര്ഗപ്പോനറികട്ട്  ഫപ്പോമറിയംഗട്ട്)  അവ വഴറി പഞപ്പോയതറിതലെ വറിവറിധ കപ്പോര്ഷറിക പവര്തനങ്ങള

ഏപകപ്പോപറിപറിച്ചട്ട് ഫലെപദമപ്പോയറി നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി പസ്തുത ഘടെകയം പപയപ്പോജനതപടറിട്ടുണട്ട്.

C) ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട്ട് അവപ്പോര്ഡുകള 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―30 ലെക്ഷയം രൂപ

തചെലെവപ്പോക്കറിയ തുക ―28.875 ലെക്ഷയം രൂപ

വറിജപ്പോന വദപ്പോപന പവര്തനങ്ങളറില് മറികച്ച പവര്തനയം കപ്പോഴ്ച വച്ച അസറിസനട്ട്

കൃഷറി  ഓഫറീസര്,  കൃഷറി  അസറിസനട്ട്  ഡയറകര്,  കൃഷറി  ഓഫറീസര്,  കൃഷറി  തഡപക്യൂടറി

ഡയറകര്, ജറിലപ്പോ കൃഷറി ഓഫറീസര്, ആത്മ പപപ്പോജകട്ട് ഡയറകര് എനറിവര്ക്കട്ട് അവപ്പോര്ഡുകള

നല്കറി ആദരറിച.
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D) Monthly Technology Advisories 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―40 ലെക്ഷയം രൂപ

തചെലെവപ്പോക്കറിയ തുക―33.50121 ലെക്ഷയം രൂപ

ലെറീഡ്സട്ട്  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോത  മറട്ട്  ജറിലകളറിലുയം  ഓപരപ്പോ  മപ്പോസവയം
അനുവര്തറിപക്കണ  കൃഷറി  രറീതറികള,  സയംപയപ്പോജറിത  കറീടെപരപ്പോഗ  നറിയന്ത്രണ  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള
എനറിവ ഉളതപടുതറി "Monthly Technology Advisories” ഉണപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഓപരപ്പോ
ജറിലയ്ക്കുയം  4  ലെക്ഷയം രൂപ വറീതയം വകതകപ്പോള്ളറിച്ചറിരുന.  ഓപരപ്പോ പപദശപതയുയം പശ്നങ്ങള
ജറിലപ്പോതലെതറില്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്,  ചെര്ച്ചകള  നടെതറിയപ്പോണട്ട്   "Monthly  Technology
Advisories”ഉണപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതട്ട് പറിനട്ട് തചെയട്ട് കര്ഷകര്ക്കട്ട് എതറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

E)  തമപ്പോലബല് അപഗപ്പോക്ലറിനുക്കുകളുതടെ ഓപപറഷണല് സപപപ്പോര്ടട്ട് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―67.5 ലെക്ഷയം രൂപ

തചെലെവപ്പോക്കറിയ തുക―49.37336 ലെക്ഷയം രൂപ

കപ്പോര്ഷറിക വറിജപ്പോന വദപ്പോപന പവര്തനങ്ങള ശകറിതപടുത്തുനതറിതന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
കപ്പോര്ഷറിക പസവനങ്ങള കര്ഷകരറിതലെതറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  75  തമപ്പോലബല് അപഗപ്പോക്ലറിനറിക്കുകള
സജമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട്ട്. അവയുതടെ പവര്തനതറിനപ്പോയറി മപ്പോസയം 7500 രൂപ ഒരു ക്ലറിനറിക്കറിനട്ട്
എന നറിലെയറില് വകയറിരുതറിയറിരുന.

F. തപപ്പോതുജന പങപ്പോളറിതയം 

ശറീര്ഷകയം ―2401-00-109-80 പപ്പോന്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―220 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട്―221.2285 ലെക്ഷയം രൂപ

ആധുനറിക  കപ്പോര്ഷറിക  സപ്പോപങതറികവറിദദകള  കര്ഷകരുതടെ  ഇടെയറില്  പചെരറിപറിക്കുനതറിനുയം
കപ്പോര്ഷറിക  വറിജപ്പോന  വദപ്പോപന  പവര്തനങ്ങള  ശകറിതപടുത്തുനതറിനുയം  തപപ്പോതുജന
പങപ്പോളറിതയം ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനുമപ്പോയറി ചുവതടെ പറയുന വറിവറിധ നടെപടെറികള സകറീകരറിച.
കപ്പോര്ഷറിക  വറികസന  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങളക്കപ്പോയറി  ലെക്ഷദതതക്കപ്പോള  അധറികയം
തചെലെവപ്പോപക്കണറി  വനതറിനപ്പോല്  ഇപത  ശറീര്ഷകതറിലുള്ള  മറട്ട്  ഘടെകപദതറികളറില്
തചെലെവപ്പോകപ്പോത തുകയറില് നറിനയം തപപ്പോതുജനപങപ്പോളറിതതറിനപ്പോയറി  അധറികമപ്പോയറി  1.2285
ലെക്ഷയം രൂപ നല്കുകയുണപ്പോയറി.  ഇക്കപ്പോരണതപ്പോല് ലെക്ഷദപതക്കപ്പോള പനടയം കൂടുതലെപ്പോയറി.

987/2022.
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i&ii)   കര്ഷക ദറിനപ്പോചെരണയം  ,   കര്ഷക അവപ്പോര്ഡട്ട് വറിതരണയം

എലപ്പോ കൃഷറി ഭവനുകളറിലുയം  2014  ചെറിങ്ങയം ഒനട്ട് കര്ഷക ദറിനമപ്പോയറി ആചെരറിക്കുകയുയം
കര്ഷകതര  ആദരറിക്കുകയുയം  തചെയ.   കൂടെപ്പോതത  2015  ആഗസട്ട്  16-നട്ട്  കണ്ണൂരറില്  വച്ചട്ട്
സയംസപ്പോനതലെ കര്ഷക ദറിനപ്പോപഘപ്പോഷ ഉദ്ഘപ്പോടെനയം നടെത്തുകയുയം ആഗസട്ട്  16  മുതല്  26
വതര  സഹൗതട്ട്  ഇന്തദന്  കപ്പോര്ഷറിക  പമള  നടെത്തുകയുയം  തചെയ.   മറികച്ച  കപ്പോര്ഷറിക
പവര്തനങ്ങള  കപ്പോഴ്ചവച്ച  കര്ഷകപരയുയം  ഉപദദപ്പോഗസപരയുയം  മപ്പോധദമങ്ങപളയുയം
അവപ്പോര്ഡുകള നല്കറി ആദരറിക്കുകയുയം തചെയ.

iii)   തസമറിനപ്പോറകള  ,   ജറിലപ്പോതലെ സപമളനങ്ങള  ,   വര്ക്കട്ട് പഷപ്പോപ്പുകള

വറിവറിധ വറിഷയങ്ങളറില് ജറിലപ്പോതലെ തസമറിനപ്പോറകള,  ററീജറിയണല് വര്ക്കട്ട് പഷപ്പോപ്പുകള
എനറിവ 2015-16-ലുയം നടെതറിയറിട്ടുണട്ട്.

iv)    കപ്പോര്ഷറിക വറികസന സമറിതറി പയപ്പോഗങ്ങള

2015-16-ല്  39  ജറിലപ്പോതലെ വറികസന സമറിതറി പയപ്പോഗങ്ങളുയം  5938  പഞപ്പോയതട്ട് തലെ
കപ്പോര്ഷറിക  വറികസന  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങളുയം  കൂടെറിയറിട്ടുണട്ട്.  കപ്പോര്ഷറിക  വറികസന
പവര്തനങ്ങള  സതപ്പോരദമപ്പോയുയം  വറിജയകരമപ്പോയുയം  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  തപപ്പോതുജന
പങപ്പോളറിതയം  ആവശദമപ്പോണട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  കപ്പോര്ഷറിക  വറികസന  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങള
ഫലെപദമപ്പോയ പങട്ട് വഹറിക്കുന.

പവര്തനങ്ങള ഭഹൗതറികയം സപ്പോമ്പതറികയം 
(ലെക്ഷയം രൂപ)

ലെക്ഷദയം പനടയം ലെക്ഷദയം പനടയം

കര്ഷക ദറിനപ്പോചെരണയം 1056 1056 48.04 48.04

കപ്പോര്ഷറിക വറികസന സമറിതറികള 

ജറിലപ്പോതലെയം 39

പഞപ്പോയതട്ട് തലെയം 5938 8166 117.633

തസമറിനപ്പോര്

ററീജറിയണല് വര്ക്കട്ട് പഷപ്പോപട്ട്

ററീജറിയണല് മറീററിയംഗട്ട് 98 81 30.3 25.2989

കര്ഷക അവപ്പോര്ഡുകള,
സയംസപ്പോനതലെ പരറിപപ്പോടെറികള 60.00 30.2566

ആതക 220 221.2285
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പറി.ഒ.എല്. 5 3.52279

ടെറി.എ. 6 5.19685

ആര് & എയം. 1 1.00

ആതക 232.00 230.94814

കപ്പോര്ഷറിക വറികസന സമറിതറി പയപ്പോഗങ്ങള ഓപരപ്പോ പഞപ്പോയതറിലുയം എലപ്പോ മപ്പോസവയം
ഒനട്ട്  എന ക്രമതറിലുയം ജറിലപ്പോതലെതറില് മൂനട്ട്  മപ്പോസതറില് ഒനട്ട്  എന ക്രമതറിലുമപ്പോണട്ട്
നടെപതണറിയറിരുനതട്ട്.  പസ്തുത പയപ്പോഗതറിപലെയട്ട് സറിററിയംഗട്ട് ഫറീസയം ററിഫഷ് തമനട്ട് ചെപ്പോര്ജ്ജുയം
കൂടെറി ഒരു മറീററിയംഗറിനട്ട് 500 രൂപ നറിരക്കറില് നല്പകണതറിനപ്പോല് ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിത തുകയപ്പോയ
81.66 ലെക്ഷതറിലുയം അധറികമപ്പോയറി വന.  (പനടയം 117.633 ലെക്ഷയം രൂപ).

ഇതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ തുക ഈ ശറീര്ഷകതറിതലെ പസ്തുത ഘടെകതറില് ബപ്പോക്കറിയപ്പോയ
തുകയറില് നറിനയം കൂടെപ്പോതത മറട്ട് ഘടെകങ്ങളപ്പോയ MTA in Non-LEADS Districts, Awards
to  Extension  Personnel,  Operational  Support  (Fuel  Charges)  to  Mobile  Agro
Clinic  തുടെങ്ങറിയവയറില്  ബപ്പോക്കറിയപ്പോയ  തുകയറില്  നറിനയം  1.2285  ലെക്ഷയം  രൂപ  കൂടെറി
അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ഇക്കപ്പോരണതപ്പോല് ലെക്ഷദതതക്കപ്പോള പനടയം കൂടെറിയറിരറിക്കുന.

ആത്മ പപപ്പോജകട്ട് ഡയറകപററ്റുകള ശകറിതപടുത്തുന പദതറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―400 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട്―309.7167 ലെക്ഷയം രൂപ

ആത്മ  പപപ്പോജകട്ട്  ഡയറകപററ്റുകള  ശകറിതപടുതപ്പോനപ്പോണട്ട്  പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം
തചെയ്യുനതട്ട്.   ജറിലപ്പോ/പബപ്പോക്കട്ട്  തലെ  ആത്മ  പരറിശറീലെന  പകന  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി
297.94266  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ആത്മ  ഡയറകപററട്ട്  സഹൗകരദയം  തമച്ചതപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി
11.774 ലെക്ഷയം രൂപയുയം തചെലെവഴറിച.

ആത്മ കരപ്പോര് ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള മറികവട്ട് തമച്ചതപടുതല്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―175.22 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട്―112.6501 ലെക്ഷയം രൂപ

ഡറിസ്ട്രേറികട്ട്  തടെപകപ്പോളജറി  മപ്പോപനജര്മപ്പോര്ക്കുള്ള ശമ്പളതറിനട്ട്  നറീക്കറിവച്ച തുകയപ്പോയ  135
ലെക്ഷതറില്  നറിനയം  101.1887  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  RATTC/FTC-യറിതലെ  സപ്പോപങതറിക
വറിദഗ്ദ്ധതര നറിയമറിക്കല് എന ഘടെകതറിനപ്പോയറി നറീക്കറിവച്ച 25.2 ലെക്ഷയം രൂപയറില് 5.7061
ലെക്ഷയം രൂപയുയം  FTC  പവപങ്ങരറി/പന്തളയം എനറിവറിടെങ്ങളറിതലെ തടെകറിക്കല് ഓഫറീസര്മപ്പോതര
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നറിയമറിക്കല്  എന  ഘടെകതറിനപ്പോയറി  നറീക്കറിതവച്ച  6  ലെക്ഷയം  രൂപയറില്  4.5641  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം  RATTC/FTC-യറിതലെ  വറിദഗ്ദ്ധര്ക്കുള്ള  പഹപ്പോണപറററിയയം,  യപ്പോത്രപ്പോതചെലെവട്ട്  എന
ഘടെകതറിനപ്പോയറി  മപ്പോററി  തവച്ച  5.52  ലെക്ഷയം  രൂപയറില്  1.1913  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം
തചെലെവഴറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  RATTC/FTC  എനറിവറിടെങ്ങളറില്  പഠപനപ്പോപകരണങ്ങള
വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  നറീക്കറിതവച്ചതട്ട്  3.5  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്.  ബനതപട  RATTC/FTC-കളക്കട്ട്
പരറിശറീലെന  പരറിപപ്പോടെറികള  അവസപ്പോനറിച്ച  പശഷവയം  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
അവസപ്പോനറിക്കപ്പോറപ്പോയ  ഘടതറിലുമപ്പോണട്ട്  അപലെപ്പോടട്ട്തമനട്ട്  തുക  ലെഭറിച്ചതട്ട്.  പസപ്പോര്  പര്പച്ചസട്ട്
നറിയമങ്ങള പപ്പോലെറിചതകപ്പോണട്ട് പര്പച്ചസട്ട് നടെതപ്പോന് ആവശദമപ്പോയ സമയപരറിധറി ലെഭറിക്കപ്പോന്
സപ്പോദദമലപ്പോതതറിനപ്പോലുയം  പഠപനപ്പോപകരണങ്ങളുതടെ  പറിനറിയംഗട്ട്  സമയബനറിതമപ്പോയറി
പൂര്തറീകരറിക്കപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതതറിനപ്പോലുയം  പസ്തുത  തുക  തചെലെവഴറിക്കപ്പോന്  പരറിശറീലെന
പകനങ്ങളക്കട്ട് കഴറിഞ്ഞറിടറില.

കൃഷറി  വകുപറിപലെയുയം  ഗപവഷണ  സപ്പോപനങ്ങളറിപലെയുയം  ഗപവഷണതറിനുതകുനതപ്പോയ
പശ്നങ്ങള

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―80 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട്―63.52946 ലെക്ഷയം രൂപ

ഈ  പദതറിക്കട്ട്  80  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോണട്ട്  2015-16 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്
അനുവദറിച്ചതട്ട്.  ജറിലകളറില് ററിസര്ച്ചട്ട് എകട്ട്റന്ഷന് ഇനര്പഫസട്ട് മുഖപ്പോന്തരയം ഉരുതറിരറിഞ
വനറിട്ടുള്ള  പപ്പോപദശറിക  പശ്നങ്ങതളക്കുററിച്ചട്ട്  2  വര്ഷയം  കപ്പോലെപ്പോവധറിക്കുള്ളറില്
പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോവന  ഗപവഷണങ്ങള  നടെതറി  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  പപയപ്പോജനപദമപ്പോയ
നറിര്ദ്ദേശങ്ങള രൂപതപടുത്തുവപ്പോനപ്പോണട്ട് പദതറി ലെക്ഷദമറിടറിരറിക്കുനതട്ട്.

കര്ഷക ലനപുണദ അവപ്പോര്ഡട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―50 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട്―45.275 ലെക്ഷയം രൂപ

കപ്പോര്ഷറിക  പമഖലെയറിതലെ  പവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  അവപ്പോര്ഡട്ട്  ലെഭറിച്ച  കര്ഷകരുയം
ഉപദദപ്പോഗസരുയം  പദശറീയ  തലെതറിലുള്ള  കപ്പോര്ഷറിക  ഗപവഷണ  സപ്പോപനങ്ങള,  ഫപ്പോമുകള
എനറിവ  സന്ദര്ശറിച്ചട്ട്  നൂതന  ആശയങ്ങളുയം  സപ്പോപങതറികവറിദദകളുയം  മനസറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം
അവ  പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോണട്ട്  പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  തചെയ്യുനതട്ട്.  2015-16
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  1346  കര്ഷകര്ക്കുയം  212  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുയം  പദതറി  വഴറി
കപ്പോര്ഷറിക ഗപവഷണ പകനങ്ങള സന്ദര്ശറിക്കപ്പോന് അവസരയം ലെഭറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
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SAMETI-  യുതടെ ശപ്പോകറീകരണയം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―50 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട്―17.64080 ലെക്ഷയം രൂപ

'സപമതറി'-യറിതലെ  തകടറിടെങ്ങളുതടെ  പുനരുദപ്പോരണ  പവര്തനങ്ങള,  ററിപയറയം

അറകുറപണറികളുയം,  തപ്പോല്ക്കപ്പോലെറിക  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  പവതനയം  എനറിവയപ്പോയറി  പദതറി

ലെക്ഷദമറിടുന.

ഫറീല്ഡട്ട് അസറിസന്റുമപ്പോര്ക്കുയം പബപ്പോക്കട്ട് തടെപകപ്പോളജറി മപ്പോപനജര്മപ്പോര്ക്കുമുള്ള പരറിശറീലെനയം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―50 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട്―40.695 ലെക്ഷയം രൂപ

ഫറീല്ഡട്ട്  അസറിസന്റുമപ്പോര്ക്കുയം  പബപ്പോക്കട്ട്  തടെപകപ്പോളജറി  മപ്പോപനജര്മപ്പോര്ക്കുമുള്ള

പരറിശറീലെനതറിനപ്പോയറി  നറീക്കറിവച്ച  28  ലെക്ഷയം  രൂപയറില്  19.6946  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം

പപ്പോകറിക്കല് ഫറീല്ഡട്ട് തട്രെെയറിനറിങട്ട് സ്കൂളറിനപ്പോയറി നറീക്കറി വച്ച 14 ലെക്ഷയം രൂപയറില് 13 ലെക്ഷവയം

പകപ്പോഴട്ട്  തമററീരറിയല് തയപ്പോറപ്പോക്കല് ഘടെകതറിനപ്പോയറി നറീക്കറിതവച്ച  8  ലെക്ഷതറില്  8  ലെക്ഷയം

രൂപയുയം  തചെലെവഴറിക്കുകയുണപ്പോയറി.   (തമപ്പോതയം  തചെലെവഴറിച്ച  തുക  40.695  ലെക്ഷയം  രൂപ)

പസ്തുത പദതറിയുതടെ കറീഴറില്  73  പരറിശറീലെനങ്ങളുയം  14  പപ്പോകറിക്കല് ഫറീല്ഡട്ട് തട്രെെയറിനറിങട്ട്

സ്കൂളുകളുയം നടെപറിലെപ്പോക്കറി.

പപ്പോപദശറിക പരറിശറീലെന പകനങ്ങളുതടെ പരറിശറീലെന പരറിപപ്പോടെറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതയം―275 ലെക്ഷയം രൂപ

പദതറി തചെലെവട്ട്―173.042 ലെക്ഷയം രൂപ

കപ്പോര്ഷറിക  പമഖലെയറില്  ഉണപ്പോകുന  നൂതനരറീതറികളുയം  സപ്പോപങതറിക  വറിദദകളുയം

കര്ഷകര്ക്കുയം  കൃഷറി  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  വകുപറിതന  കറീഴറില്  5

പപ്പോപദശറിക പരറിശറീലെന പകനങ്ങള, 2  ഫപ്പോര്പമഴട്ട് തട്രെെയറിനറിയംഗട്ട് തസനറകള,  ഒരു ററിസര്ച്ചട്ട്

തടെസറിയംഗട്ട്  ആനട്ട്  തട്രെെയറിനറിയംഗട്ട്  തസനര്  എനറിവ  പവര്തറിക്കുന.   കര്ഷകര്ക്കുയം

ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുയം  പരറിശറീലെനവയം  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട്ട്  പദശറീയതലെതറില്  നടെത്തുന

തസമറിനപ്പോറകളറില്  പതങടുക്കുനതറിനുള്ള  പകപ്പോഴട്ട്  ഫറീ  മുതലെപ്പോയവയുയം  ഉപദദപ്പോഗസതര

ബറിരുദപ്പോനന്തര ബറിരുദ പകപ്പോഴ്സുകളക്കട്ട് അയക്കുനതറിനുയം പദതറി ലെക്ഷദമറിടുന.
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മനുഷദ വറിഭവപശഷറി വറികസന പരറിപപ്പോടെറികളക്കപ്പോയറി മപ്പോററിവച്ച തുകയപ്പോയ 175 ലെക്ഷയം
രൂപയറില്  141.842  ലെക്ഷവയം പദശറീയതലെതറിലുള്ള സപ്പോപനങ്ങളുതടെ സഹകരണപതപ്പോതടെ
'സപമതറി'-യറില് നടെത്തുന പരറിശറീലെനയം എന ഘടെകതറിനപ്പോയറി നറീക്കറിതവച്ച  100  ലെക്ഷയം
രൂപയറില് 31.2 ലെക്ഷവയം തചെലെവഴറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 4223 ഉപദദപ്പോഗസരുയം 6305 കര്ഷകരുയം
പദതറിയുതടെ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളപ്പോകുന.

കപ്പോര്ഷറിക വറിജപ്പോന വദപ്പോപനതറിനപ്പോയുള്ള സബ്മറിഷന്   (SMAE)   ആത്മ പദതറി   2015-16

പകന സര്ക്കപ്പോര് വറിഹറിതയം―1001.69 ലെക്ഷയം രൂപ

സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് വറിഹറിതയം―583.96 ലെക്ഷയം രൂപ

ആതക―1585.65 ലെക്ഷയം രൂപ

2401-00-109-72(01),  2401-00-789-97(01),  2401-00-796-96(01),  2401-00-
109-80  (പപ്പോന്)  എനറീ  ശറീര്ഷകങ്ങളറില്  ലെഭറിച്ച  1585.65  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം
മുന്വര്ഷങ്ങളറിതലെ നറീക്കറിയറിരുപട്ട്  തുകയപ്പോയ  45.973  ലെക്ഷയം രൂപയുയം പചെര്തട്ട്  തമപ്പോതയം
1631.623 ലെക്ഷയം രൂപ ആത്മ പദതറിക്കട്ട് ലെഭദമപ്പോയതറില് 1621.065 ലെക്ഷയം രൂപ 2015-16
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

കൃഷറി  അനുബന  പമഖലെകളറിതലെ  നൂതന  സപ്പോപങതറികവറിദദ  കര്ഷകരറിതലെതറിക്കുനതറിനട്ട്
2005-06  മുതല് പകന സര്ക്കപ്പോര് നടെപറിലെപ്പോക്കറി വരുന പദതറിയപ്പോണട്ട് ആത്മ.  കപ്പോര്ഷറിക
പമഖലെതയയുയം  അനുബന  പമഖലെകതളയുയം  ഏപകപ്പോപറിപറിചതകപ്പോണള്ള  പവര്തനവയം
സയംപയപ്പോജനവമപ്പോണട്ട് പദതറി വറിഭപ്പോവനയം തചെയ്യുനതട്ട്.

പറി. പസപ്പോദട്ട്,
തറിരുവനന്തപുരയം, തചെയര്മപ്പോന്,
2022 ജൂലലെ 18.                                                             സബ ട്ട്ജക ട്ട്ടെട്ട് കമറിററി I 
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അനുബനയം

16-6-2021-തലെ  പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട്

കൃഷറിയുയം മൃഗസയംരക്ഷണവയം മതദബനനവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി  I-തന
പയപ്പോഗയം  2021  ജൂണ  16-ാം  തറീയതറി  11.30-നട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിതലെ  '5  എ'
സപമളനഹപ്പോളറില്,  സമറിതറി  തചെയര്മപ്പോനുയം  ബഹ.കൃഷറി  വകുപ്പുമന്ത്രറിയുമപ്പോയ
ശ്രറീ.  പറി.  പസപ്പോദറിതന  അദദക്ഷതയറില്  പചെര്ന.  തദവസരതറില്  സമറിതറിയുതടെ
എകട്ട്-ഒഫറീപഷദപ്പോ  അയംഗമപ്പോയ  ബഹ.മൃഗസയംരക്ഷണവയം  ക്ഷറീരവറികസനവയം  വകുപ്പുമന്ത്രറിയുമപ്പോയ
ശ്രറീമതറി  ചെറിഞ്ചുറപ്പോണറി  ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന.   തപ്പോതഴപറയുന  സമറിതറിയയംഗങ്ങള  പനരറിട്ടുയം
ശ്രറീ.പറി.തജ. പജപ്പോസഫട്ട് വറീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖനയുയം പയപ്പോഗതറില് പതങടുത്തു.

1. ശ്രറീ.പറി.പറി. ചെറിതരഞ്ജന്, എയം.എല്.എ.

2. ശ്രറീ. സറി.എച്ചട്ട്. കുഞ്ഞമ്പു, എയം.എല്.എ.

3. ശ്രറീ.തക.പറി. പമപ്പോഹനന്, എയം.എല്.എ.

4. ശ്രറീ. കുറപക്കപ്പോളറി തമപ്പോയറീന്, എയം.എല്.എ.

5. ശ്രറീ. മുരളറി തപരുതനലറി, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രപടററിയറട്ട്   :

1. ശ്രറീമതറി എസട്ട്. ജയശ്രറീ, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി

2. ശ്രറീ. ഹരറി വറിശകന്, തഡപക്യൂടറി തസക്രടററി

3. ശ്രറീ.ജറി. ജയകുമപ്പോര്, അണര് തസക്രടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര് :

1. ശ്രറീ. പബപ്പോബറി ആനണറി, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, കൃഷറി വകുപട്ട്

2. ശ്രറീമതറി  ലഷനറി  പജപ്പോര്ജട്ട്,  അഡറീഷണല്  തസക്രടററി,  ആസൂത്രണവയം
              സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരദവയം വകുപട്ട്

3. ശ്രറീമതറി ലെകറി രഘുനപ്പോഥന്, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട്

4. ശ്രറീമതറി എ.ആര്.ബറിന, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട്

5. ശ്രറീ.എ.സപ്പോജന്, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി, കൃഷറി വകുപട്ട്

6. ശ്രറീ.എ. നറിസപ്പോമുദ്ദേറീന്, കമറീഷണര്, പകരള സയംസപ്പോന ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ പബപ്പോര്ഡട്ട്
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7. ശ്രറീ.പറി.എച്ചട്ട്.  അഷ്റഫട്ട്,  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട്  ഡയറകര്,  പകരള  സയംസപ്പോന

             തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷന്

8. ശ്രറീ.ടെറി. പദറീപട്ട് കുമപ്പോര്, ഡയറകര് (പപ്പോനറിയംഗട്ട്), പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ

9. ശ്രറീ.വറി.എസട്ട്.  സക്കറീര്  ഹലസന്,  കയംപ് പട്രെെപ്പോളര്,  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക

             സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ

10. ശ്രറീ.വറി.ശറിവരപ്പോമകൃഷ്ണന്, അഡറീഷണല് ഡയറകര് (ഇന് ചെപ്പോര്ജട്ട്), ഡയറകപററട്ട്

             ഓഫട്ട് അഗറികളച്ചര്

11. ശ്രറീമതറി  വറി.ആര്.  പസപ്പോണറിയ,  അഡറീഷണല്  ഡയറകര്,  ഡയറകപററട്ട്  ഓഫട്ട്

             അഗറികളച്ചര്

12. ശ്രറീ.എസട്ട്.ബറിജു,  അഡറീഷണല് ഡയറകര് (പസപ്പോയറില് കണസര്പവഷന്), മണട്ട്

             പരദപവഷണ മണട്ട് സയംരക്ഷണ വകുപട്ട്.

13. ശ്രറീമതറി തക.രപ്പോധ, പജപ്പോയറിനട്ട് ഡയറകര്, ഡയറകപററട്ട് ഓഫട്ട് അഗറികളച്ചര്

14. ശ്രറീ.എസട്ട്.എസട്ട്.ശ്രറീരപ്പോജട്ട്, അണര് തസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട്

15. ശ്രറീമതറി എ.ചെപ്പോന്ദറിനറി, തഡപക്യൂടറി ഡയറകര്, ഡയറകപററട്ട് ഓഫട്ട് അഗറികളച്ചര്

16. ശ്രറീമതറി എസട്ട്. ബറീന, അസറിസനട്ട് ഡയറകര്, ഡയറകപററട്ട് ഓഫട്ട് അഗറികളച്ചര്

17. ശ്രറീമതറി  വറി.പറി.  പറിയ,  അസറിസനട്ട്  ഡയറകര്,  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ്ഗ

             വറികസന ഡയറകപററട്ട്

18. ശ്രറീ.ഇ.പറി.  രപ്പോജ് പമപ്പോഹന്,  തസ്പെഷദല്  ആഫറീസര്,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്  വറികസന

             പപ്പോപക്കജട്ട് 

പമല്പറഞ്ഞ ഉപദദപ്പോഗസര് പനരറിട്ടുയം ശ്രറീമതറി ഇഷറിത പറപ്പോയട്ട്, തസക്രടററി, കപ്പോര്ഷറിക

വറികസന  കര്ഷക  പക്ഷമ  വകുപട്ട്,  ശ്രറീ.എസട്ട്.  സപ്പോബറിര്  ഹലസന്,  അഡറീഷണല്

തസക്രടററി കൃഷറി വകുപട്ട് എനറിവര് വറിഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖനയുയം പതങടുത്തു.

സമറിതറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷപതയ്ക്കുള്ള  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  XXIX

(കൃഷറി), XXX(ഭക്ഷദയം),  XXXIX (ലവദ ദ ദ്യുത പദതറികള) എനറിവ സൂക പരറിപശപ്പോധന

നടെത്തുകയുയം ബനതപട ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി ചെര്ച്ച നടെത്തുകയുയം തചെയ. ചെര്ച്ചയുതടെ പൂര്ണ

രൂപയം ചുവതടെ പചെര്ക്കുന.
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പതറിനഞപ്പോയം പകരള നറിയമസഭയുതടെ കപ്പോലെയളവറില് രൂപറീകൃതമപ്പോയ സബ്ജകട്ട് കമറിററി

I-തന   ആദദ  പയപ്പോഗതറിതന  ഔപചെപ്പോരറികമപ്പോയ  പയപ്പോഗ  നടെപടെറികള  ആരയംഭറിക്കുനതറിനട്ട്

മുന്പട്ട് സമറിതറി അയംഗങ്ങളുയം ബനതപട  ഉപദദപ്പോഗസരുയം സകയയം പരറിചെയതപടുതറി.

കപ്പോര്ഷറിക വറികസന കര്ഷക പക്ഷമ വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനപടട്ട്, സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുന

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളറില് XXIX -ല് ആറയം XXX-ല് നപ്പോലുയം  XXXIX-ല് 2-ഉയം ശറീര്ഷകങ്ങള

സമറിതറിയുതടെ പരറിഗണനയപ്പോയറി ലെഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുതണനട്ട് കപ്പോര്ഷറിക വറികസന കര്ഷക പക്ഷമ

വകുപട്ട്  തസക്രടററി  ആമുഖമപ്പോയറി  പറഞ.  കൂടെപ്പോതത,  കൃഷറി  വകുപട്ട്,  തപദ്ദേശസകയയംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങള,  മതദ ബനനയം,  മൃഗസയംരക്ഷണയം,  ക്ഷറീരവറികസനയം എനറീ വകുപ്പുകളുതടെ

സയംയുക  സഹകരണപതപ്പോതടെ  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  സഭറിക്ഷപകരളയം  പദതറിയപ്പോയറി  ഈ

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  കൂടുതല്  തുക  അനുവദറിക്കണതമനയം  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത

പദതറികളക്കപ്പോയുള്ള മപ്പോച്ചറിയംഗട്ട് ഗപ്പോനട്ട് അനുവദറിക്കണതമനയം 1066  കൃഷറിഭവനുകള സപ്പോര്ടട്ട്

കൃഷറിഭവനുകളപ്പോക്കറി  മപ്പോറ്റുനതറിനുയം  ഓണലലെന്  മപ്പോര്ക്കററിയംഗട്ട്  സയംവറിധപ്പോനയം

യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദമപ്പോക്കുനതറിനുയം  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി

സകറീകരറിക്കണതമനയം തസക്രടററി അഭദര്ത്ഥറിച.

2401-00-001-88―മലെബപ്പോര് മപ്പോര്ക്കറട്ട് കമററിക്കുള്ള സഹപ്പോയയം

മലെബപ്പോര്  മപ്പോര്ക്കറട്ട്  കമറിററിയറിതലെ  തപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയം  കുടുയംബ  തപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയം

അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  20  ലെക്ഷയം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

മലെബപ്പോര് മപ്പോര്ക്കറട്ട് കമറിററിയുതടെ ആസറികള സയംബനറിച്ച വറിവരങ്ങള പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്

ററിപപപ്പോര്ടട്ട് നല്കപ്പോതമനട്ട് ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിതയ അററിയറിച.

2401-00-001-86-99―ഓഫറീസട്ട്  ഓപടപ്പോപമഷന്  ആനട്ട്  ഐ  .  ടെറി  .    ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രേക്ച്ചര്  

വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ

പകരളതമപ്പോടപ്പോതകയുള്ള  ഓഫറീസകളറിതലെ  കമ്പക്യൂടറകളുതടെയുയം  അനുബന

ഉപകരണങ്ങളുതടെയുയം പകടുപപ്പോടുകള  തറീര്ക്കുനതറിനുയം  തനറട്ട്  വര്ക്കറിയംഗട്ട്  നടെത്തുനതറിനുമപ്പോയറി,

ബജററില് അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ലസബര് എകട്ട്തറന്ഷന് ഘടെകതറിനട്ട്

ടെറി  ശറീര്ഷകതറില്  30  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  AIMS  പസപ്പോഫ ട്ട്റട്ട് തവയര്  വറികസനതറിനപ്പോയറി

തഡവലെപ ട്ട്തമനട്ട്  ഓഫട്ട്  എയം.ഐ.എസട്ട്    &  ഡറി.ബറി.ററി.  എന  ഘടെകതറിതലെ

987/2022.
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എസട്ട്.എയം.എസട്ട്.  സപപപ്പോര്ടട്ട്  പഫപ്പോര്  പസപ്പോഫട്ട് തവയര് ക്ലപസഴട്ട്  എന ഉപഘടെകതറിനപ്പോയറി

10  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉളതപതടെ  ആതക  40  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-102-90―ഗ്രൂപട്ട് ഫപ്പോമറിയംഗട്ട് മുപഖന തനല്കൃഷറി വറികസനയം 

സസറിര  തനല്കൃഷറി  വറികസന  പദതറി  പകപ്പോരയം  ജറിലകള  ആവശദതപട  തുക
നല്കുനതറിനപ്പോയറി  3368  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  കരതനല്  കൃഷറി  വറികസനതറിനുയം
വദപ്പോപനതറിനുമപ്പോയറി  81  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  തനലറിതന  ലജവ  ലവവറിധദയം  നറിലെനറിര്ത്തുനതറിനുയം
പരമ്പരപ്പോഗത  തനലറിനങ്ങള  അനദയം  നറിന  പപപ്പോകുനതട്ട്  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനുയം,  പപതദക
തനലറിനങ്ങളുതടെ  കൃഷറി  പപപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനുമുള്ള  കൃഷറി  വകുപറിതന  പദതറിക്കപ്പോയറി
56  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  തനല്കൃഷറി  വറിസ്തൃതറി  വദപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  തരറിശുനറിലെയം
കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  40  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉളതപതടെ ആതക  35.45  പകപ്പോടെറി രൂപ
ഈ ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-103-87―നപ്പോളറിപകര   വറികസനയം 

ഒരു  വര്ഷയം  15  ലെക്ഷയം  നപ്പോളറിപകരലതകള  ഉല്പപ്പോദറിപറിച്ചട്ട്  50%  സബ്സറിഡറി
നറിരക്കറില്  വറിതരണയം  തചെയപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കതക്ക  വറിധതറില്  വറിഭപ്പോവനയം  തചെയറിരറിക്കുന
നപ്പോളറിപകര  വറികസന  പദതറിയറില്,  കൂടുതല്  വറിത്തുപതങ്ങ  സയംഭരറിക്കുനതറിനപ്പോയപ്പോണട്ട്
അധറികതുക  ആവശദതപടറിരറിക്കുനതതനട്ട്  കൃഷറി  അഡറീഷണല്  ഡയറകര്  സമറിതറിതയ
അററിയറിച.

കര്ഷകര്ക്കട്ട്  വറിതരണയം  തചെയ്യുന  വദതദസ  ഇനയം  തതങ്ങറിന്ലതകതളക്കുററിചയം
പകരഗപ്പോമയം  പദതറിതയക്കുററിചയം  അപനകഷറിച്ച  സമറിതറിപയപ്പോടെട്ട്,  പകരളതറിതലെ ഏറവയം  നല
വറിത്തുപതങ്ങ സയംഭരറിക്കുന കുറദപ്പോടെറി പമഖലെയറില് നറിനള്ള WCT, തപപ്പോക്കയം കുറഞ്ഞ ഇനയം,
T*D  എനറീ വദതദസ ഇനയം  ലതകള വറിതരണയം തചെയ്യുനതവനയം പകരഗപ്പോമയം  പദതറി
എലപ്പോവര്ഷവയം  പൂര്ണ  ഫലെപപ്പോപ്തറി  ലകവരറിചതകപ്പോണട്ട്  തുടെരുനതവനയം  കൃഷറി
അഡറീഷണല് ഡയറകര് സമറിതറിതയ അററിയറിച.

പകരളതറിതലെ  അനുഗഹറീത  കപ്പോലെമപ്പോയ  തറിരുവപ്പോതറിര,  പുണര്തയം  ഞപ്പോറ്റുപവലെ
കപ്പോലെയളവറിനുള്ളറില്  ലതകളുതടെ  വറിതരണയം  പൂര്തറീകരറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ  എന
സമറിതറിയുതടെ  അപനകഷണതറിനട്ട്  രണട്ട്  ഞപ്പോറ്റുപവലെയുയം  പരറിഗണറിച്ചട്ട്  ലത  വറിതരണയം
കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി നടെത്തുനതറിനുള്ള നറിര്പദ്ദേശയം നലറിയറിട്ടുതണനട്ട് ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിതയ
അററിയറിച.
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വറിതട്ട്  പതങ്ങപ്പോ സയംഭരണ പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-103-75―തലെപ്പോപക്കഷന് തസ്പെസറിഫറികട്ട് സറീയം

തവററിലെ, തവളുത്തുള്ളറി എനറിവയുതടെ കൃഷറി പപപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി 50 ലെക്ഷയം
രൂപയുയം മറയൂര് കരറിമ്പുസയംസരണ യൂണറിററിനപ്പോയറി  1.4  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉളതപതടെ ആതക
51.4 ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-104-91―ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്തമനട്ട്  കൃഷറിസലെങ്ങള  മുപഖന  നടെറീല്  വസ്തുക്കളുതടെ
ഉല്പപ്പോദനയം വര്ദറിപറിക്കല് 

കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷയം  ഫലെവൃക്ഷലതകള  സമയബനറിതമപ്പോയറി  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറിതലനയം  ഈ  വര്ഷയം  നലയറിനയം  ലതകള  ഉല്പപ്പോദറിപറിച്ചറിട്ടുതണനയം  ആയതട്ട്
സമയബനറിതമപ്പോയറി വറിതരണയം തചെയ്യുനതറിനുമുള്ള ക്രമറീകരണങ്ങള ഏര്തപടുതറിയറിട്ടുതണനയം
കൃഷറി അഡറീഷണല് ഡയറകര് അററിയറിച.

സഭറിക്ഷ പകരളയം  പദതറിയറില് കൂടുതലെപ്പോയറി  ആവശദയം  വരുന നടെറീല്  വസ്തുക്കളുതടെ
ഉല്പപ്പോദനതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  7.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2401-00-105-85―ഓര്ഗപ്പോനറികട്ട് ഫപ്പോമറിയംഗട്ട്

കരപ്പോര് ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ പവതനയം മപ്പോറനതറിനുള്ള തുക  62.2719  ലെക്ഷയം രൂപയുയം ടെറി
പദതറി നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള മറ്റു തചെലെവകളക്കട്ട് 2 ലെക്ഷയം രൂപയുയം കുടനപ്പോടെട്ട് വരറി തനലെട്ട് ന
നറിയന്ത്രണവമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്  2019-20  -തലെ കക്യൂ ബറില് തുകയപ്പോയ  174.31850  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം  ഉളതപതടെ  ആതക  2.3859  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

ഉതമകൃഷറി  രറീതറികതളക്കുററിച്ചട്ട്  അപനകഷറിച്ച  സമറിതറിപയപ്പോടെട്ട്,  ഹപ്പോനറികരമലപ്പോതതുയം
വറിഷപ്പോയംശയം  കുറഞ്ഞതുമപ്പോയ  ഇന്ഓര്ഗപ്പോനറികട്ട്  തഫര്ടറിലലെസര്  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  നടെത്തുന
കൃഷറിരറീതറിയപ്പോണട്ട്  ഉതമ  കൃഷറിതയനയം  രപ്പോസവളയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോതത  നറിരവധറി  വര്ഷയം
ഫലെപദമപ്പോയ  രറീതറിയറില്  വറിളവട്ട്  ലെഭദമപ്പോകുതമനട്ട്  കര്ഷകതര  പബപ്പോധദതപടുത്തുവപ്പോന്
ക്ലസറടെറിസപ്പോനതറിലുള്ള  കൃഷറി  മുപഖന  സപ്പോധറിക്കുതമനയം  നൂറട്ട്  ദറിവസതറിനുള്ളറില്
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25000  തഹകര് സലെതട്ട് ക്ലസറടെറിസപ്പോനതറില് ലജവകൃഷറി  തചെയ്യുനതറിനുള്ള പപ്പോരയംഭ
നടെപടെറികള ആരയംഭറിചതവനയം ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിതയ അററിയറിച.  മലെപ്പുറയം ജറിലയറിതലെ
തറിരൂര്  ഭപ്പോഗതട്ട്  ലജവവളയം  മപ്പോത്രയം  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  കൃഷറി  തചെയ്യുന  നപ്പോളറിപകരതറിതന
കപ്പോമ്പറിനട്ട്  കടറി  കൂടുതലെപ്പോതണനട്ട്  നറിരറീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  ഇക്കപ്പോരദയം  വകുപ്പുതലെതറില്
പഠനവറിപധയമപ്പോക്കണതമനട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി.

2401-00-109-84―കപ്പോര്ഷറിക വറി ജ ട്ട്ഞപ്പോനവയം വദപ്പോപനവയം

പകരള കര്ഷകന് മപ്പോസറികയുതടെ അച്ചടെറി,  ട്രെെപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്പടഷന്,  തപപ്പോല് തചെലെവകളക്കപ്പോയറി
199.076  ലെക്ഷയം രൂപയുയം,  നറിലെവറില് അനുവദറിച്ച  30  ലെക്ഷയം രൂപയ്ക്കു പുറപമ  20  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം,  മറീഡറിയ  തലെയ്സണറിനുയം  മറട്ട്  വറിവര  വറിനറിമയ  പവര്തനങ്ങളക്കുമപ്പോയറി
108.12016  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉളതപതടെ  3.2719  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയപ്പോന്
സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-109-80―കപ്പോര്ഷറിക വദപ്പോപനയം ശകറിതപടുതല്

ലെറീഡ്സറിതന  പവര്തനങ്ങളക്കുയം  9  തടെക ട്ട്പനപ്പോളജറി  മപ്പോപനജര്മപ്പോരുതടെയുയം  134
ഫറീല്ഡട്ട്  അസറിസന്റുമപ്പോരുതടെയുയം  ഡപ്പോറപ്പോ  എന്ട്രെെറി  ഓപപറററതടെയുയം  ശമ്പളയം  നല്കുനതറിനുമപ്പോയറി
ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
74.2388  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-109-73―ആത്മ പകപ്പോള തസനറകള   (  ഒറതവണ അധറിക പകനസഹപ്പോയയം  )

ആത്മ  പകപ്പോള  തസനററിതന  പവര്തനതറിനപ്പോയറി  74.25  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-109-61-(01)―രപ്പോഷറീയ കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജന   100%   സറി  .  എസട്ട്  .  എസട്ട്  .

പകന-സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരുകളുതടെ  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  ഒരു  ലെക്ഷയം  യുവജനങ്ങളക്കുള്ള  പപതദക  തതപ്പോഴറില്ദപ്പോന
പദതറിയറിതലെ  സപ്പോമൂഹദ  സരക്ഷപ്പോ  ഫണറില്  നറിനയം  മുന്  വര്ഷങ്ങളറില്  പറിന്വലെറിച്ച
തുകയപ്പോയ  568.75  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  നറിനയം  തറിരറിതക  നല്കുനതറിനട്ട്
ഉതരവപ്പോയതറിനപ്പോലുയം പസ്തുത പദതറിക്കപ്പോയറി അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  5.8214  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.
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2401-00-109-61-(02)―കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രവല്ക്കരണ ഉപദഹൗതദയം

2021-22  വര്ഷയം  പകന സര്ക്കപ്പോരറിനട്ട്  സമര്പറിച്ചട്ട്  അയംഗറീകപ്പോരയം  ലെഭറിച്ച  വപ്പോര്ഷറിക

പദതറിയറില്  തപപ്പോതുവറിഭപ്പോഗതറിനട്ട്  നറീക്കറിവയ്ക്കുനതറിനപ്പോയറി  203.4134  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-109-61-(04)―പതപ്പോട കൃഷറിക്കപ്പോയുള്ള സയംപയപ്പോജറിത വറികസന ദഹൗതദയം

2021-22  വര്ഷയം  പകന സര്ക്കപ്പോരറിനട്ട്  സമര്പറിച്ചട്ട്  അയംഗറീകപ്പോരയം  ലെഭറിച്ച  വപ്പോര്ഷറിക

പദതറിയറില്  തപപ്പോതുവറിഭപ്പോഗതറിനട്ട്  നറീക്കറി  വയ്ക്കുനതറിനപ്പോയറി  19.2863  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-109-60―കൃഷറി പപ്പോഠശപ്പോലെ  -  അപഗപ്പോ ഇപക്കപ്പോളജറിക്കല് അധറിഷറിത കൃഷറി സമറീപനയം

കപ്പോര്ഷറിക  ആവപ്പോസ  യൂണറിറടെറിസപ്പോനതറിലുള്ള  കൃഷറി  എന  ആശയതത

സയംബനറിച്ചട്ട്  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  അവപബപ്പോധയം  ഉണപ്പോക്കുനതറിനുയം  ലനപുണദ  പരറിശറീലെന

പരറിപപ്പോടെറി എലപ്പോ കൃഷറി ഭവനുകളറിലുയം വദപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  3.1427 പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ

ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-110-82―പുനനഃസപ്പോപറിക്കതപട സയംസപ്പോന വറിള ഇന്ഷുറന്സട്ട് പദതറി

പകൃതറി  ദുരന്തങ്ങള  നറിരന്തരയം  ഉണപ്പോകുന  സപ്പോഹചെരദതറില്  കര്ഷകര്ക്കട്ട്

ആനുകൂലെദയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  സയംസപ്പോന വറിള ഇന്ഷുറന്സട്ട്  പദതറിയപ്പോയറി  20  പകപ്പോടെറി

രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-113-83―കപ്പോര്ഷറിക പസവന പകനവയം പസവനയം എതറിക്കലുയം

ഡപ്പോറപ്പോ  എന്ട്രെെറി  ഓപപററര്മപ്പോര്ക്കട്ട്  പവതനയം,  പഹപ്പോണപറററിയയം,  മപറര്ണറിററി  ആനുകൂലെദയം,

നറിരക്കറില്  വന  വര്ദനവട്ട്  എനറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  2.20  പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.
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2401-00-115-99―തചെറകറിടെ  നപ്പോമമപ്പോത്ര  തനല്കൃഷറിക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  സഹൗജനദമപ്പോയറി  ലവദദ്യുതറി
നല്കുന പദതറി

KSEB-യട്ട് നല്കപ്പോനുള്ള കുടെറിശറിക തുക നല്കുനതറിനപ്പോയറി 84.4413 പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-119-85―കൃഷറി വകുപട്ട് മുപഖനയുള്ള പച്ചക്കററി വറികസനയം

50%  സബ്സറിഡറി  നറിരക്കറില്  കൃഷറിഭവന്  മുപഖന  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  മഴമറയപ്പോയറി
കഴറിഞ്ഞ വര്ഷയം 1 ലെക്ഷയം സകയര്മറീററപ്പോണട്ട് ഉണപ്പോയറിരുനതതനയം ഈ വര്ഷയം രണട്ട് ലെക്ഷയം
സകയര്മറീറര്  ആക്കുനതറിനപ്പോയറിടപ്പോണട്ട്  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോയറി  വരുനതതനയം
കൃഷറിവകുപട്ട് അഡറീഷണല് ഡയറകര് അററിയറിച.

1000  അധറിക  മഴമറകളക്കുപവണറി  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-119-79 ―ഔഷധ സസദങ്ങളുതടെയുയം പഴയം  ,   പൂവട്ട് എനറിവയുതടെയുയം വറികസനയം  

പുഷ്പങ്ങള, ഔഷധ സസദങ്ങള എനറിവയുതടെ വറികസന പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി
50  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഫലെവൃക്ഷതതതകളക്കുള്ള  പമപ്പോണറിറററിയംഗട്ട്,  പരറിശറീലെനയം,
ട്രെെപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്പടഷന്, മറട്ട് തചെലെവകള എനറിവയപ്പോയറി 3311 ലെക്ഷയം രൂപയുയം ഉളതപതടെ ആതക
33.61  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.  

2401-00-119-78―കുടനപ്പോടറിതലെ കൃഷറി തസകറകളുതടെ വറികസനയം

തവര്ടറിക്കല് ആകറില് പഫപ്പോ പമ്പുകളുതടെ വറിതരണവയം ഇന്സപലെഷനുയം ആര് പബപ്പോക്കട്ട്
കപ്പോയല്  പപ്പോടെപശഖരതറില്  ഡറീ-വപ്പോടററിയംഗട്ട്  സഹൗകരദങ്ങള  തമച്ചതപടുത്തുനതറിനുമപ്പോയറി
7.7474  പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-119-77―പകരള ഫപ്പോയം ഫഷട്ട് പഴയം  ,   പച്ചക്കററി

പകപ്പോവറിഡട്ട്  വദപ്പോപനയം  മൂലെയം  പകരളതറിതലെ  കപയുതടെ  വറിപണനയം  കുറഞ്ഞ

സപ്പോഹചെരദതറില്  AIMS  പപപ്പോര്ടലെറില്  രജറിസര്  തചെയ  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  വറിലെ  വദതദപ്പോസയം

നല്കുനതറിനപ്പോയറി  5 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.
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2401-00-190-92―നപ്പോളറിപകര വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

ബഡ്ജറട്ട്  പഖദപ്പോപനപകപ്പോരയം  അനുവദറിച്ച  തുകയറില്   ഇനറിയുയം  ലെഭറിക്കപ്പോനുള്ള
1.9999  പകപ്പോടെറി  രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-191-50―റവനക്യൂ തചെലെവകളക്കപ്പോയുള്ള പബപ്പോക്കട്ട് ഗപ്പോനട്ട്   (  പകപ്പോര്പപറഷന്  )

മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതലെ  കുടെറിശറിക  തുക  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
66.51 ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയപ്പോന്  സമറിതറി  തറീരുമപ്പോനറിച.  കൃഷറിഭവന്
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഉല്പപ്പോദന  പബപ്പോണസട്ട്  വറിതരണയം  തചെയ്യുപമ്പപ്പോള  യഥപ്പോര്ത്ഥതറില്
കര്ഷകരുതടെ  എണതറിനനുസരറിച്ചട്ട്  ആനുകൂലെദയം  ലെഭറിക്കുനറിതലന  പരപ്പോതറി
നറിലെവറിലുതണനയം  ആയതറിനപ്പോല്  കുടനപ്പോടെട്ട്  ഉളതപതടെയുള്ള  എലപ്പോ  പപദശങ്ങളറിലുയം
സമയബനറിതമപ്പോയുയം കൃതദതപയപ്പോതടെയുയം പബപ്പോണസട്ട് ലെഭദമപ്പോകുനതണനട്ട് ഉറപപ്പോക്കണതമനട്ട്
സമറിതറി ബനപട ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി.

ഈ ശറീര്ഷകതറില്  97.2  ലെക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-192-50―റവനക്യൂ തചെലെവകളക്കപ്പോയുള്ള പബപ്പോക്കട്ട് ഗപ്പോനട്ട്   (  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  )

മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതലെ  കുടെറിശറിക  തുക  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  3.0534  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-198-50 ―റവനക്യൂ തചെലെവകളക്കപ്പോയുള്ള പബപ്പോക്കട്ട് ഗപ്പോനട്ട്   (  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട്ട്  )

മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതലെ  കുടെറിശറിക  തുക  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
41.9156  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

കൃഷറിഭവന്  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഉല്പപ്പോദന  പബപ്പോണസട്ട്  വറിതരണയം  തചെയ്യുപമ്പപ്പോള
യഥപ്പോര്ത്ഥതറില് കര്ഷകരുതടെ എണതറിനുസരറിച്ചട്ട് ആനുകൂലെദയം ലെഭറിക്കുനറിതലന പരപ്പോതറി
നറിലെവറിലുതണനയം  ആയതറിനപ്പോല്  കുടനപ്പോടെട്ട്  ഉളതപതടെയുള്ള  എലപ്പോ  പപദശങ്ങളറിലുയം
സമയബനറിതമപ്പോയുയം  കൃതദതപയപ്പോതടെയുയം  പബപ്പോണസട്ട്  ലെഭദമപ്പോകുനതണനട്ട്  ഉറപപ്പോക്കണതമനയം  സമറിതറി
ബനതപട ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നലറി.
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2401-00-789-84-01―രപ്പോഷറീയ കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജന   60%   സറി  .  എസട്ട്  .  എസട്ട്  .

രപ്പോഷറീയ കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജന (RKVY) പദതറിയറിപലെയ്ക്കുള്ള സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര്
വറിഹറിതമപ്പോയറി  5.5347  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-789-84-02―കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രവല്ക്കരണ ഉപദഹൗതദയം

പസ്തുത ഘടെക പദതറിയറിപലെക്കട്ട്  പകന-സയംസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  22.8519  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-789-84-04―പതപ്പോട കൃഷറിക്കപ്പോയുള്ള സയംപയപ്പോജറിത വറികസന ദഹൗതദയം

പസദ്യുത  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറിതലെ  ഘടെകപദതറിയുതടെ  പൂര്തറീകരണതറിനപ്പോയറി
2.167  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-796-85-01―രപ്പോഷറീയ കൃഷറി വറികപ്പോസട്ട് പയപ്പോജന   60%   സറി  .  എസട്ട്  .  എസട്ട്  .

പസ്തുത  പദതറിക്കപ്പോയറി  1.4648  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-796-85-02―കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രവല്ക്കരണ ഉപദഹൗതദയം

2021-22-ല്  പകന  സര്ക്കപ്പോര്  അയംഗറീകപ്പോരയം  ലെഭറിച്ച  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറിതലെ
പടറികവര്ഗ്ഗ ഉപ പപതദക ഘടെക പദതറിക്കട്ട് നറീക്കറിവയ്ക്കുനതറിനപ്പോയറി 2.2842 പകപ്പോടെറി രൂപ
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2401-00-796-85-04―പതപ്പോട കൃഷറിക്കപ്പോയുള്ള സയംപയപ്പോജറിത വറികസന ദഹൗതദയം

2021-22-ല്  പകന  സര്ക്കപ്പോര്  അയംഗറീകപ്പോരയം  ലെഭറിച്ച  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറിതലെ
പടറികവര്ഗ്ഗ ഉപപദതറിക്കട്ട് നറീക്കറിവയ്ക്കുനതറിനപ്പോയറി 21.67 ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.



49

2401-00-800-91-(34)―പകൃതറിപക്ഷപ്പോഭയം  പനരറിടുനതറിനുള്ള  കരുതല്  നടെപടെറി  —  മറ്റു
തചെലെവകള

പകൃതറി  ദുരന്തങ്ങള  നറിരന്തരയം  ഉണപ്പോകുന  സപ്പോഹചെരദതറില്  കര്ഷകര്ക്കട്ട്
ആനുകൂലെദയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  70  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2415-01-004-88―കടെല് നറിരപറില് നറിനയം തപ്പോഴ ട്ട്ന പപദശതത കൃഷറിക്കപ്പോയുള്ള  കുടനപ്പോടെട്ട്
അന്തര്പദശറീയ ഗപവഷണപകനയം

പസ്തുത  ഗപവഷണ  പകനതറില്  സര്ക്കപ്പോര്  അനുവദറിച്ച  വറിവറിധ  തസറികകളറില്
പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുന  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  ശമ്പളതറിനുയം  മറട്ട്  പദതറി  നറിര്വ്വഹണതറിനുമപ്പോയറി
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില്  80  ലെക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2415-01-277-98―സറീനറിയര് ഉപദദപ്പോഗസന്മപ്പോര്ക്കട്ട് പരറിശറീലെനയം

SAMETI-യുതടെ  അടെറിസപ്പോന  സഹൗകരദയം  ഒരുക്കുനതറിനുള്ള  തചെലെവകളക്കുയം
പൂപന്തപ്പോടയം,  കദളറീവന പരറിപപ്പോലെനയം,  പപപ്പോളറി ഹഹൗസട്ട് പരറിപപ്പോലെനയം,  കരപ്പോര് ദറിവസനപവതന
ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  പവതനയം  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില്  97.2  ലെക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

2435-01-101-85―വറിലെ സറിരതയ്ക്കുപവണറി വറിപണറിയറില് ഇടെതപടെല്

പകപ്പോവറിഡട്ട്  വദപ്പോപനയം  മൂലെയം  പകരളതറിതലെ  കപ  കര്ഷകര്  വറിളതവടുത  ഉല്പനയം
വറില്ക്കപ്പോനപ്പോവപ്പോതത  ബുദറിമുട്ടുകള  പനരറിട  സപ്പോഹചെരദതറില്  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്
പഹപ്പോര്ടറിപകപ്പോര്പട്ട്  മുപഖന  കപ  സയംഭരറിക്കുനതറിനട്ട്  നടെപടെറികള  സകറീകരറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
കപക്കട്ട്  പഖദപ്പോപറിച്ച  തപ്പോങ്ങുവറിലെ  AIMS  Portal-ല്  രജറിസര്  തചെയ  കര്ഷകര്ക്കട്ട്
നല്കുനതറിനുയം  രജറിസര്  തചെയപ്പോത  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  വറിലെ  സറിരത  ഫണട്ട്  വഴറി
നല്കുനതറിനുമപ്പോയറി,  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയപ്പോന്
സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

987/2022.
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2435-01-800-99―മപ്പോര്ക്കറട്ട് വറികസനയം

ഓണലലെന് വറിപണനയം ശകറിതപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയപ്പോന്
സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2435-01-800-94―മൂലെദ വര്ദനവട്ട്

SFAC-യുതടെ  TP Account-ല് നറിനയം തറിരറിതച്ചടുത തുകയപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്
72.1170  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

4401-00-104-98―ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്തമനട്ട്  കൃഷറിപതപ്പോടങ്ങളറില് നടെറീല് വസ്തുക്കളുതടെ ഉല്പപ്പോദനയം
വര്ദറിപറിക്കല്

മുന് വര്ഷതറില് ആരയംഭറിച്ച പവര്തനങ്ങള പൂര്തറീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി 50 ലെക്ഷയം
രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2021-22  വര്ഷതറിതലെ  ഭപ്പോരതറീയ  പകൃതറികട്ട്  കൃഷറി  പദതറിയുതടെ  തപപ്പോതു
വറിഭപ്പോഗതറിതലെ ഒനപ്പോയം വര്ഷതത രണപ്പോയം ഗഡു തുക നടെപട്ട് വര്ഷയം ലെഭദമപ്പോകുതമനതറിനപ്പോല്
മുന് വര്ഷയം പുതുതപ്പോയറി അനുവദറിച്ച 2401-00-104-72—ഭപ്പോരതറീയ പകൃതറികട്ട് കൃഷറി പദതറി
(പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയം)  എന  ശറീര്ഷകയം  പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്  20.0492  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2021-22  വര്ഷതറിതലെ  ഭപ്പോരതറീയ  പകൃതറികട്ട്  കൃഷറി  പദതറിയുതടെ  തപപ്പോതു
വറിഭപ്പോഗതറിതലെ ഒനപ്പോയം വര്ഷതത രണപ്പോയം ഗഡു തുക നടെപട്ട് വര്ഷയം ലെഭദമപ്പോകുതമനതറിനപ്പോല്
മുന് വര്ഷയം പുതുതപ്പോയറി അനുവദറിച്ച 2401-00-789-83―ഭപ്പോരതറീയ പകൃതറികട്ട് കൃഷറി പദതറി ―
പപതദക  ഘടെക  പദതറി  (പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയം)  എന  ശറീര്ഷകയം  പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്
1.1139  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2021-22  വര്ഷതറിതലെ  ഭപ്പോരതറീയ  പകൃതറികട്ട്  കൃഷറി  പദതറിയുതടെ  തപപ്പോതു
വറിഭപ്പോഗതറിതലെ ഒനപ്പോയം വര്ഷതത രണപ്പോയം ഗഡു തുക നടെപട്ട് വര്ഷയം ലെഭദമപ്പോകുതമനതറിനപ്പോല്
മുന് വര്ഷയം പുതുതപ്പോയറി അനുവദറിച്ച 2401-00-796-83—ഭപ്പോരതറീയ പകൃതറികട്ട് കൃഷറി പദതറി
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പടറികവര്ഗ്ഗ  ഉപ  പദതറി  (പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയം)  എന ശറീര്ഷകയം  പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്
1.1139  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2021-22-തലെ  പധപ്പോനമന്ത്രറി  കൃഷറി  സറിഞപ്പോയറി  പയപ്പോജന  പദതറിയറില്

സയംസപ്പോനതറിനപ്പോയറി  നറീക്കറിവച്ച  1666.67  ലെക്ഷയം  രൂപയറില്  തപപ്പോതുവറിഭപ്പോഗതറിനപ്പോയറി

1483.33  ലെക്ഷയം  രൂപ  നറീക്കറിവയ്പക്കണതറിനപ്പോല്  മുന്വര്ഷയം  പുതുതപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച

2401-00-102-76―പധപ്പോനമന്ത്രറി  കൃഷറി  സറിഞപ്പോയറീ  പയപ്പോജന  തപപ്പോതുവറിഭപ്പോഗയം

(പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയം)  എന  ശറീര്ഷകയം  പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്  14.8333  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2021-22 വര്ഷയം ടെറി പദതറിയറില് സയംസപ്പോനതറിനപ്പോയറി നറീക്കറിവച്ച 1666.67 ലെക്ഷയം

രൂപയറില് പപതദക ഘടെക പദതറിക്കപ്പോയറി 166.67 ലെക്ഷയം രൂപ നറീക്കറിവയ്പക്കണതറിനപ്പോല്

മുന്  വര്ഷയം  പുതുതപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  2401-00-789-82―പധപ്പോനമന്ത്രറി  കൃഷറി  സറിഞപ്പോയറീ

പയപ്പോജന പപതദക ഘടെക പദതറി  (പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയം)  എന ശറീര്ഷകയം പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്

1.6667  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2021-22 വര്ഷയം ടെറി പദതറിയറില് സയംസപ്പോനതറിനപ്പോയറി നറീക്കറിവച്ച 1666.67 ലെക്ഷയം

രൂപയറില് പടറികവര്ഗ്ഗ ഉപ പദതറിക്കപ്പോയറി  16.67  ലെക്ഷയം രൂപ നറീക്കറിവയ്പക്കണതറിനപ്പോല്

മുന്  വര്ഷയം  പുതുതപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  2401-00-796-81―പധപ്പോനമന്ത്രറി  കൃഷറി  സറിഞപ്പോയറീ

പയപ്പോജന  പടറികവര്ഗ്ഗ  ഉപപദതറി  (പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയം)  എന ശറീര്ഷകയം  പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്

16.67  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

പുതറിയ ശറീര്ഷകയം അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട്

ബഡ്ജറട്ട്  പഖദപ്പോപനതറില് പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിന് പകപ്പോരയം സ ട്ട്മപ്പോര്ടട്ട്  കൃഷറി ഭവന്

പദതറി  മുപഖന  കൃഷറി  ഭവനുകളറില്  ഗുണപമന്മയുള്ള  നടെറീല്  വസ്തുക്കളുതടെ  വറിതരണവയം

വറിപണനവയം  ആധുനറീകരറിക്കുവപ്പോന്  ആവശദമപ്പോയ  പപ്പോഥമറിക  തചെലെവകളക്കപ്പോയറി  പുതറിയ

ശറീര്ഷകയം  അനുവദറിച്ചട്ട്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
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ബഡ്ജറട്ട് പഖദപ്പോപനതറില് പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിന് പകപ്പോരയം കപ്പോര്ഷറിക ഉല്പനങ്ങളുതടെ
വറിപണനതറിനപ്പോയറി  വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദയറില് അധറിഷറിതമപ്പോയ  പസവന  ശയംഖലെ
സയംസപ്പോനതട്ട്  2  ജറിലകളറില്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  ശറീര്ഷകയം  അനുവദറിച്ചട്ട്
10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

പുതറിയ  തലെമുറയട്ട്  കപ്പോര്ഷറിക  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം  നല്കുക  എന  ഉപദ്ദേശദപതപ്പോതടെ
നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ  ബപയപ്പോ-ററിപസപ്പോഴട്ട്-കയം-അപഗപ്പോതസനററിനട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദറിതച്ചങറിലുയം
ഇതുവതര  ലെഭറിച്ചറിടറിതലനട്ട്  നറിരറീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  ആയതറിതന  പവര്തനങ്ങള
കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള സകറീകരറിക്കണതമനട്ട്  ബനപട ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട്ട്
നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറി.  തനല്കൃഷറി  പമഖലെയറില്  രണപ്പോമതട്ട്  വറിതട്ട്  വറിതയ്ക്കുന  കര്ഷകര്ക്കട്ട്
അധറിക  ധനസഹപ്പോയയം  നല്കുനതട്ട്  ദുരുപപയപ്പോഗയം  തചെയ്യുനതണനയം   അപകപ്പോരമുള്ള
പവര്തറികള തടെയുനതറിനട്ട് കര്ശന നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുതണനയം സമറിതറി തചെയര്മപ്പോന്
പറഞ.

പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ

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

ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  ഡറി.എ.  കുടെറിശറിക,  തപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കട്ട്  അനുവദറിപക്കണ
DR  കുടെറിശറിക,  ശമ്പള  പരറിഷ ട്ട്കരണതറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  അദദപ്പോപകര്ക്കട്ട്  നല്പകണ
കുടെറിശറിക, 2020-21  വറിഹറിതതറിതന അപരദപ്പോപ്തത, 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്
ഉണപ്പോപയക്കപ്പോവന  പദതറിപയതര  ബപ്പോധദതകള  എനറിവ  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  69.07  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

മണട്ട് പരദപവക്ഷണ മണട്ട് സയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

2402-00-001-99―ഡയറകറപ്പോഫറീസയം ജറിലപ്പോ ഓഫറീസകളുയം 

ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  ശമ്പളവയം  മറപ്പോനുകൂലെദങ്ങളുയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  6.30  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2402-00-102-87―മണറിടെറിച്ചറിലുള്ള പപദശങ്ങളുതടെ ബലെതപടുതല്

മണറിടെറിച്ചറിലുള്ള  പപദശങ്ങളുതടെ  സയംരക്ഷണതറിനപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോക്കറി  വരുന
പദതറികളുതടെ  പൂര്തറീകരണതറിനപ്പോയറി  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.
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2551-01-104-99―പശറിമഘടതറിതന  സയംപയപ്പോജറിത  വറികപ്പോസയം  -  പരറിസറിതറി  
സയംരക്ഷണവയം  ലജവ  ലവവറിധദങ്ങളുതടെ  പുനനഃസപ്പോപനവയം  പകൃതറി
വറിഭവങ്ങളുതടെ പരറിപപ്പോലെനവയം

2014-15 വര്ഷതറില് ഭരണപ്പോനുമതറി നല്കറിയ പദതറികളുതടെ പൂര്തറീകരണതറിനുയം
സ്പെറില് ഓവര് ബപ്പോധദതകളക്കുമപ്പോയറി 1 പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയപ്പോന്  സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

4551-01-800-98―മലെപയപ്പോര വറികസന ഏജന്സറി   (  ആര്  .  തഎ  .  ഡറി  .  എഫട്ട്  )

സ്പെറില് ഓവര് ബപ്പോധദതകളക്കപ്പോയറി അധറികമപ്പോയറി 40 ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

പകരള സയംസപ്പോന വറിദൂര സയംപവദന പരറിസറിതറി പകനയം 

2402-00-001-94(31)―പകരള  സയംസപ്പോന  ബഹദൂര  ഗഹണ  പരറിസറിതറി  പകനയം
(KSREC)   സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം

തസനററിതലെ  സറിര  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  ശമ്പളവയം  അനുബന  തചെലെവകളുയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി 50.08 ലെക്ഷയം രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

ആസൂത്രണ സപ്പോമ്പതറിക കപ്പോരദ വകുപട്ട് 

2551-60-101-97―കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട് പപ്പോപക്കജട്ട്

മുന് വര്ഷങ്ങളറില് ഭരണപ്പോപകരള സയംസപ്പോന തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷനറിതലെ
അനുമതറി  ലെഭറിച്ചട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കറി  വരുന  പദതറികള  പൂര്തറീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
46.68  പകപ്പോടെറി  രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

പകരള സയംസപ്പോന തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷന്

2408-02-190-98―പകരള  സയംസപ്പോന  തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷനറിതലെ
കമ്പക്യൂടര്വത്കരണ പവര്തനങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയയം

പദതറിയുതടെ പൂര്ണമപ്പോയ നടെതറിപറിനപ്പോയറി  1.10  പകപ്പോടെറി രൂപ  ഈ ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
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4408-02-101-98―പഗപ്പോഡഹൗണുകളുതടെയുയം  കപ്പോര്ഷറിക  സമുച്ചയതറിതനയുയം  നറിര്മപ്പോണതറിനട്ട്

പകരള  സയംസപ്പോന  തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷന്  നല്കുന

സഹപ്പോയയം 

പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലയറിതലെ  തകപ്പോഴറിഞ്ഞപ്പോമ്പപ്പോറയറില്  പഗപ്പോഡഹൗണുയം  അഗറി.  പകപ്പോയംപകയം

പണറിയുനതറിനുള്ള  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  40  ലെക്ഷയം  രൂപ   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

4408-02-190-99―പകരള സയംസപ്പോന തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷന് മുതല്മുടെക്കട്ട്

2013-14,  2014-15,  2015-16,  2016-17,  2018-19,  2019-20,  2020-21

വര്ഷങ്ങളറില്  പദതറിയറിടറിരുന  പഗപ്പോഡഹൗണുകളുതടെ  നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തറീകരറിക്കുനതറിനുയം

തസന്ട്രെെല് തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷനറില് നറിനയം പസ്തുത വര്ഷങ്ങളറിതലെ ഓഹരറി

മൂലെധനയം ലെഭറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി Share Capital ഇനതറില് വകയറിരുതറിയ ഓഹരറി മൂലെധനയം

(ഓപരപ്പോ വര്ഷവയം 50 ലെക്ഷയം രൂപ വറീതയം) ആതക 3.25 പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയപ്പോന്  സമറിതറി  തറീരുമപ്പോനറിച.  ഇനറിയുയം  പണറി  പൂര്തറീകരറിക്കപ്പോത  പഗപ്പോഡഹൗണുകളുതടെ

നറിര്മപ്പോണയം സമയബനറിതമപ്പോയറി പൂര്തറീകരറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി.

6408-02-190-98―RIDF XVII-  നു കറീഴറില് പഗപ്പോഡഹൗണുകളുതടെ നറിര്മപ്പോണതറിനട്ട് പകരള

സയംസപ്പോന തവയര്ഹഹൗസറിയംഗട്ട് പകപ്പോര്പപറഷനട്ട് പലെപ്പോണ

പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലയറിതലെ  മുതലെമടെ,  തകപ്പോഴറിഞ്ഞപ്പോമ്പപ്പോറ,  എറണപ്പോകുളയം  ജറിലയറിതലെ

പനപ്പോര്തട്ട് പറവൂര്, തകപ്പോലയം ജറിലയറിതലെ ശപ്പോസപ്പോയംപകപ്പോട,  ആലെപ്പുഴ ജറിലയറിതലെ മപ്പോപവലെറിക്കര,

ഹരറിപപ്പോടെട്ട്  എനറിവറിടെങ്ങളറില്  നബപ്പോര്ഡട്ട്  പദതറിയറില്  ഉളതപടുതറി  പഗപ്പോഡഹൗണുകള

നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  7  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

പതറിനഞപ്പോയം  പകരള നറിയമസഭയുതടെ കൃഷറിയുയം  മൃഗസയംരക്ഷണവയം മതദബനനവയം

സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട്ട്  കമറിററിയുതടെ  പയപ്പോഗതറില്  പതങടുത  മൃഗസയംരക്ഷണ  വകുപട്ട്

മന്ത്രറിയ്ക്കുയം സമറിതറി അയംഗങ്ങളപ്പോയ ശ്രറീ.  പറി.  പറി.  ചെറിതരഞ്ജന്,  ശ്രറീ.  പറി.  തജ.  പജപ്പോസഫട്ട്,
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ശ്രറീ.  സറി.  എച്ചട്ട്.  കുഞ്ഞമ്പു,  ശ്രറീ.  തക.പറി.  പമപ്പോഹനന്,  ശ്രറീ.  കുറപക്കപ്പോളറി  തമപ്പോയറീന്,  ശ്രറീ.

മുരളറി  തപരുതനലറി  എനറിവര്ക്കുയം  ബഹ.  തചെയര്മപ്പോന്  നന്ദറി  പരഖതപടുതറി.  പലെപ്പോക്കട്ട്

  ഡഹൗണറിതന ബുദറിമുട്ടുകള പനരറിടുന സപ്പോഹചെരദതറിലുയം സമറിതറിയപ്പോവശദമപ്പോയ കുററിപ്പുകളുയം

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുയം സമയബനറിതമപ്പോയറി ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ആത്മപ്പോര്ത്ഥമപ്പോയറി പവര്തറിച്ച

എലപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസതരയുയം  ബഹ.  തചെയര്മപ്പോന്  അഭറിനന്ദറിക്കുകയുയം  സമറിതറിപയപ്പോഗതറില്

പതങടുത എലപ്പോ വറിഭപ്പോഗതറിതലെയുയം ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട് നന്ദറി പരഖതപടുത്തുകയുയം തചെയ.

സമറിതറിപയപ്പോഗയം ഉച്ചയട്ട് 1.10 നട്ട് അവസപ്പോനറിച.

22-6-2021-  തലെ  പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട്

കൃഷറിയുയം മൃഗസയംരക്ഷണവയം മതദബനനവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി I, 2021
ജൂണ 22-ാം തറീയതറി തചെപ്പോവ്വപ്പോഴ്ച രപ്പോവറിതലെ 11 മണറിക്കട്ട് നറിയമസഭപ്പോ സമുച്ചയതറിതലെ '5 ഡറി'
സപമളനഹപ്പോളറില് സമറിതറി തചെയര്മപ്പോനുയം ബഹ.കൃഷറി വകുപ്പുമന്ത്രറിയുമപ്പോയ ശ്രറീ.  പറി.  പസപ്പോദറിതന
അദദക്ഷതയറില് പയപ്പോഗയം പചെര്ന. പസ്തുത പയപ്പോഗതറില്,  സമറിതറിയുതടെ എകട്ട്-ഒഫറീപഷദപ്പോ
അയംഗങ്ങളപ്പോയ ബഹ.മൃഗസയംരക്ഷണവയം ക്ഷറീരവറികസനവയം വകുപ്പുമന്ത്രറിയുമപ്പോയ ശ്രറീമതറി തജ.
ചെറിഞ്ചുറപ്പോണറിയുയം ബഹ.  മതദബനനവയം സപ്പോയംസപ്പോരറികവയം യുവജനകപ്പോരദവയം  വകുപ ദ്യുമന്ത്രറി
ശ്രറീ. സജറി തചെററിയപ്പോനുയം ചുവതടെ പചെര്തറിരറിക്കുന സമറിതറി അയംഗങ്ങള പനരറിട്ടുയം ശ്രറീ.  മുരളറി
തപരുതനലറി, എയം.എല്.എ. വറീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖനയുയം പതങടുത്തു.

1. ശ്രറീ.അനൂപട്ട് പജക്കബട്ട്, എയം.എല്.എ.

2. ശ്രറീ.പറി.പറി. ചെറിതരഞ്ജന്, എയം.എല്.എ.

3. ശ്രറീ. സറി.എച്ചട്ട്. കുഞ്ഞമ്പു, എയം.എല്.എ.

4. ശ്രറീ.തക.പറി. പമപ്പോഹനന്, എയം.എല്.എ.

5. ശ്രറീ. കുറപക്കപ്പോളറി തമപ്പോയറീന്, എയം.എല്.എ.

6. ശ്രറീ. എയം. വറിന്തസനട്ട്, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രപടററിയറട്ട്  :

1. ശ്രറീമതറി എസട്ട്. ജയശ്രറീ, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി

2. ശ്രറീ. ഹരറി വറിശകന്, തഡപക്യൂടറി തസക്രടററി

3. ശ്രറീ. ജറി. ജയകുമപ്പോര്, അണര് തസക്രടററി.
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ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര്  :

1. ശ്രറീമതറി എയം. ഗറീത, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട്

2. ശ്രറീ. വറി. സശറീല് കുമപ്പോര്, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട്

3. ശ്രറീമതറി സറി.എ. ലെത, ഡയറകര്, ഫറിഷററീസട്ട് വകുപട്ട്

4. ശ്രറീ. എസട്ട്.എയം. സപ്പോബു, ഡയറകര്, മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

5. ശ്രറീമതറി മറിനറി രവറീനദപ്പോസട്ട്, ഡയറകര്, ക്ഷറീര വറികസന വകുപട്ട്

6. പഡപ്പോ.പലെപ്പോറന്സട്ട് ഹപറപ്പോളഡട്ട്, മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്, മതദതഫഡട്ട്

7. പഡപ്പോ.  വറിപനപ്പോദട്ട്  പജപ്പോണ,  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട്  ഡയറകര്,  പകരള  സയംസപ്പോന  പഹൗളട്രെെറി
             വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ലെറിമറിറഡട്ട്

8. പഡപ്പോ.  എ.  എസട്ട്.  ബറിജൂലെപ്പോല്,  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്,  മറീറട്ട് തപപ്പോഡകട്ട്സട്ട് ഓഫട്ട്
ഇന്ഡദ ലെറിമറിറഡട്ട്

9. പഡപ്പോ. ബറി. ശ്രറീകുമപ്പോര്, മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്, പകരള ഫറീഡ്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട്

10. പഡപ്പോ.  പജപ്പോസട്ട്  തജയറിയംസട്ട്,  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട്  ഡയറകര്,  പകരള  ലലെവട്ട്  പസപ്പോക്കട്ട്
തഡവലെപ്തമനട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്

11. ശ്രറീമതറി  എന്.എസട്ട്.  ശ്രറീലു,  അഡറീഷണല്  ഡയറകര്,  ഡയറകപററട്ട്  ഓഫട്ട്
ഫറിഷററീസട്ട്

12.  ശ്രറീ. തക. ശശറികുമപ്പോര്, പജപ്പോയറിനട്ട് ഡയറകര്, ക്ഷറീര വറികസന വകുപട്ട്

13. ശ്രറീമതറി  സറിത  ആര്.നപ്പോയര്,  പജപ്പോയറിനട്ട്  ഡയറകര്,  ഡയറകപററട്ട്  ഓഫട്ട്
ഫറിഷററീസട്ട്

14.  ശ്രറീ.ബറി.  ഇപഗ്നേഷദസട്ട്  മപ്പോന്പട്രെെപ്പോ,  പജപ്പോയറിനട്ട്  ഡയറകര്,  ഡയറകപററട്ട്  ഓഫട്ട്
ഫറിഷററീസട്ട്

15.  ശ്രറീ.എസട്ട്.അനറില്കുമപ്പോര്, തഡപക്യൂടറി ഡയറകര്, ഡയറകപററട്ട് ഓഫട്ട് ഫറിഷററീസട്ട്

16.  ശ്രറീ.  എസട്ട്.  ശറിവപസപ്പോദട്ട്,  മപ്പോപനജര്,  പകരള  സയംസപ്പോന പഹൗളട്രെെറി  വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന് ലെറിമറിറഡട്ട്

17.  ശ്രറീ.എന്.ജറി. സധറീര്, മപ്പോപനജര്, പകരള ഫറീഡ്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട്

18.  ശ്രറീമതറി തജ. പശപ്പോഭ, തഡപക്യൂടറി മപ്പോപനജര്, ഡയറകപററട്ട് ഓഫട്ട് ഫറിഷററീസട്ട്
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പമല്പറഞ്ഞ  ഉപദദപ്പോഗസര്  പനരറിട്ടുയം  ശ്രറീമതറി  ടെറിങ്കു  ബറിസകപ്പോള,  തസക്രടററി,

മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട്  വറിഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖനയുയം പയപ്പോഗതറില് പതങടുത്തു.

സമറിതറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത ബഡ്ജററില്  ഉളതപട  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

നമ്പര് XXXI (മൃഗസയംരക്ഷണയം),  XXXII (ക്ഷറീരവറികസനയം),  XXXIII (മതദബനനയം)

എനറിവ  സയംബനറിച്ചട്ട്  വകുപ്പുകളറില്  നറിനയം  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  സൂക

പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തുകയുയം  ബനതപട  ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  നടെത്തുകയുയം  തചെയ.

ചെര്ച്ചയുതടെ പൂര്ണ രൂപയം ചുവതടെ പചെര്ക്കുന.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നയം  . XXXI (  മൃഗസയംരക്ഷണയം  )

2403-00-001-99―ഭരണവയം   നടെതറിപ്പുയം

ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  തമഡറിക്കല്  ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്

1  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-001-98―ജറിലപ്പോ ഭരണയം

മൃഗസയംരക്ഷണ  വകുപറിതലെ  ജറിലപ്പോ  ഓഫറീസകളറിതലെ  ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  തമഡറിക്കല്

ററീ -ഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്,  നല്കുനതറിനുപവണറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1  ലെക്ഷയം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-101-99―കനകപ്പോലെറി പപഗട്ട് പരപ്പോഗ നറിര്മപ്പോര്ജനയം

കനകപ്പോലെറി പപഗു പരപ്പോഗ നറിര്മപ്പോര്ജനതറിനപ്പോയറി പവര്തറിക്കുന ഓഫറീസകളുതടെ

തവള്ളക്കരയം,  വപ്പോടെക,  നറികുതറി തമഡറിക്കല് ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട് എനറിവ നല്കുനതറിനട്ട് ഈ

ശറീര്ഷകതറില്  2.10  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-101-98―ആശുപത്രറികളുയം ഡറിതസ്പെന്സററികളുയം

ആശുപത്രറികളറിപലെയുയം  ഡറിതസ്പെന്സററികളറിതലെയുയം  ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  തമഡറിക്കല്

ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  2.10  ലെക്ഷയം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

987/2022.
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2403-00-101-97―മൃഗപ്പോ  ശുപത്രറികളുതടെ വറികസനവയം പുനനഃസയംഘടെനയുയം

മൃഗപ്പോശുപത്രറികളുതടെ  വറികസനവയം  പുനനഃസയംഘടെനയുയം  എന  ശറീര്ഷകതറിതലെ,
പദതറിയറിനതറില്  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം  എന  ഘടെകതറില്,  കൂടുതല്
കര്ഷകര്ക്കട്ട്  ആനുകൂലെദയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-101-97―മൃഗപ്പോ  ശുപത്രറികളുതടെ വറികസനവയം പുനനഃസയംഘടെനയുയം

ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  തമഡറിക്കല്  ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  പദതറിപയതര
ഇനതറില് ഈ ശറീര്ഷകതറില്  2  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-101-71―വപ്പോസസലെങ്ങളറില് വറീട്ടുപടെറിക്കല് മൃഗചെറികറിതപ്പോ പസവനയം

രപ്പോത്രറികപ്പോലെങ്ങളറില്  മൃഗചെറികറിതയപ്പോയറി  നറിലെവറില്  പഡപ്പോകര്മപ്പോരുതടെ  പസവനയം
ലെഭദമപ്പോകപ്പോത സപ്പോഹചെരദമപ്പോണുള്ളതതനയം പലെ സലെങ്ങളറിലുയം തവറററിനററി പഡപ്പോകര്മപ്പോരുതടെ
അപരദപ്പോപ്തതയുള്ളതറിനപ്പോല്  വകുപറില്  നറിനയം  റദ്ദേട്ട്  തചെയതപട  52  പപപ്പോസ്റ്റുകള
പുനനഃസപ്പോപറിക്കണതമനയം സര്ക്കപ്പോരറിപനപ്പോടെട്ട് ആവശദതപടറിട്ടുതണനയം സമറിതറി വറിലെയറിരുതറി.

രപ്പോത്രറികപ്പോലെ  അടെറിയന്തര  മൃഗചെറികറിതപ്പോ  പസവനയം  സയംസപ്പോനതത  എലപ്പോ
പബപ്പോക്കുകളറിലുയം വര്ഷയം മുഴുവനുയം ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 3.03  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-102-99―ഊര്ജറിത കനകപ്പോലെറി വറികസന പപപ്പോജക്ടുകള

കനകപ്പോലെറി  വറികസന  പപപ്പോജക്ടുകളക്കപ്പോയറി  പവര്തറിക്കുന  പപ്പോപദശറിക
തസനറകളറിലുയം  സബട്ട്  തസനറകളറിലുയം  പവര്തറിക്കുന  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  തമഡറിക്കല്
ററീഇയംപബഴട്ട്തമനറിനട്ട്  അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില്  3.20
ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-102-97―ലലെവട്ട് പസപ്പോക്കട്ട് ഫപ്പോമകുള

കുടെപനക്കുനട്ട്  പവര്തറിക്കുന  കനകപ്പോലെറി  ഫപ്പോമറിതലെയുയം  തചെറച്ചല്,  കുരറിപയപ്പോട്ടുമലെ,
വറിതുര  എനറിവറിടെങ്ങളറില്  പവര്തറിക്കുന ഫപ്പോമുകളറിതലെയുയം  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  തമഡറിക്കല്
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ററീ-ഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-102-96―വര്ഗ്ഗ സങലെനതറിനുള്ള സഹൗകരദങ്ങള തമച്ചതപടുതല്

വര്ഗ്ഗ സങലെനതറിനുള്ള സഹൗകരദങ്ങള തമച്ചതപടുത്തുനതറിതന ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള കൃത്രറിമ

ബറീജദപ്പോന  പരറിപപ്പോടെറിയുതടെ  ബറീജതറിനുള്ള  തചെലെവപ്പോയറി  പകരള  ലലെവട്ട്  പസപ്പോക്കട്ട്

തഡവലെപട്ട്തമനട്ട് പബപ്പോര്ഡറിനട്ട് നല്കുനതറിനപ്പോയറി പദതറിയറിനതറില് ഈ ശറീര്ഷകതറില്

3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-102-96―വര്ഗ്ഗ സങലെനതറിനുള്ള സഹൗകരദങ്ങള തമച്ചതപടുതല്

പപ്പോപദശറിക  മൃഗപരറിപപ്പോലെന  പകനങ്ങള  9-ാം  പദതറിയറിലെപ്പോരയംഭറിച്ച  ഊര്ജറിത

കനകപ്പോലെറി  വറികസന  പപപ്പോജക്ടുകള,  അവയുതടെ  കറീഴറിലുള്ള  പപ്പോപദശറിക  തസനറകള,

സബ്തസനറകള  എനറിവയറിതലെ  ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  തമഡറിക്കല്  ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്

നല്കുനതറിനപ്പോയറി  പദതറിപയതര  ഇനതറില്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1  ലെക്ഷയം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-102-81―ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്തമനട്ട് ഫപ്പോമുകള ശകറിതപടുതല്

പസ്തുത ശറീര്ഷകതറില് വകുപറില് നറിനയം അധറിക തുക ആവശദതപടറിടറില  എനട്ട്

മനസറിലെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി,  വകുപറിതന കറീഴറിലുള്ള ഫപ്പോമുകളുതടെ സയംരക്ഷണവയം ശകറിതപടുതലുയം

വളതര പപ്പോധപ്പോനദമര്ഹറിക്കുന വറിഷയമപ്പോതണനയം നറിരവധറി പപര്ക്കട്ട് തതപ്പോഴറില് ലെഭദമപ്പോകുന

ഇതരയം സയംരയംഭങ്ങള ആരയംഭറിക്കുപമ്പപ്പോള തതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോയ്മയട്ട് ഒരു പരറിഹപ്പോരയം ഉണപ്പോകുതമനയം

സകയയംപരദപ്പോപ്തത ലകവരറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുതമനയം വറിലെയറിരുതറി.

മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപറിനു കറീഴറിലുള്ള ഫപ്പോമുകളുതടെ യന്ത്രവല്ക്കരണയം, തറീറ, തറീറപ്പുല്,

മരുനകള,  പപ്പോരനട്ട്  പസപ്പോക്കട്ട്  എനറിവ  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയുയം  അടെറിസപ്പോന  സഹൗകരദ

വറികസനതറിനപ്പോയുയം  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  30  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.
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2403-00-102-79―പപതദക കനകപ്പോലെറി വറികസന പദതറി

കനകുടറി  പരറിപപ്പോലെന പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുന സപ്പോപനങ്ങളറിതലെ ഉപദദപ്പോഗസന്മപ്പോരുതടെ
തമഡറിക്കല്  ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-102-78 ―R.K.V.Y.   സഹകരണപതപ്പോതടെയുള്ള പഗപ്പോവര്ദറിനറി പദതറി

പഗപ്പോവര്ദറിനറി  പദതറിയറില്  പുതറിയതപ്പോയറി  24,000  പശുക്കുടറികതള  കൂടെറി
ഉളതപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  15  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

കനകപ്പോലെറി വറികസന പദതറിയുയം പഗപ്പോവര്ദറിനറി പദതറിയുയം തമറിലുള്ള വദതദപ്പോസയം
ആരപ്പോഞ്ഞ സമറിതറിയട്ട്,  രണട്ട് പദതറികളുയം സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോരറിതന പദതറികളപ്പോതണനയം
കനകുടറി പരറിപപ്പോലെന പദതറിയറില് 25% സബ്സറിഡറി, തപദ്ദേശസകയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുയം
25% വകുപ്പുയം നല്കുനതവനയം പഗപ്പോവര്ദറിനറി പദതറിയറില് 50% സബ്സറിഡറി, വകുപട്ട് ആണട്ട്
കര്ഷകര്ക്കട്ട് നല്കുനതതനയം മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട് ഡയറകര് മറപടെറി നലറി.

2403-00-103-99―പകപ്പോഴറിവളര്തല് പകനങ്ങള

മൃഗസയംരക്ഷണ  വകുപറിതലെ  പകപ്പോഴറിവളര്തല്  പകനങ്ങളുതടെയുയം  തസന്ട്രെെല്
ഹപ്പോച്ചററികളുതടെയുയം തകടറിടെ നറികുതറി അടെയ്ക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  1  ലെക്ഷയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-103-98―ഊര്ജറിത   പകപ്പോഴറിവളര്തല് വറികസന പബപ്പോക്കുകള

ഊര്ജറിത  പകപ്പോഴറിവളര്തല്  പകനതറിതലെ സപ്പോഫറിനുള്ള  തമഡറിക്കല് ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്,
വപ്പോടെക  കുടെറിശറിക  എനറിവ  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  25,000  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-103-96―തപ്പോറപ്പോവവളര്തല് പകനയം

നറിരണതട്ട്  പവര്തറിക്കുന  തപ്പോറപ്പോവട്ട്  വളര്തല്  പകനതറിതന  തകടറിടെ  നറികുതറി
ഒടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  25,000  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.
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2403-00-105-99―പനറിവളര്തല് വറികസന പദതറി

പനറിവളര്തല് വറികസന പദതറിയറിന്  കറീഴറില് പവര്തറിക്കുന ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ

തമഡറിക്കല്  ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  50,000  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2403-00-108-97―സമഗമപ്പോയ കനകപ്പോലെറി ഇന്ഷകറന്സട്ട് പദതറി   (  പഗപ്പോസമൃദറി  )

പഗപ്പോസമൃദറി  പദതറിയറില്  കൂടുതല്  കനകപ്പോലെറികതള  ഇന്ഷകറന്സട്ട്  പരറിധറിയറില്

ഉളതപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1.7  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

ആലെപ്പുഴയറിതലെ കുടനപ്പോടെട്ട്,  അമ്പലെപ്പുഴ എനറീ പപദശങ്ങളറിലെപ്പോണട്ട് കുളമ്പുപരപ്പോഗതറിതന

ആരയംഭതമനയം,  ആയതറിതന  പതറിപരപ്പോധ  പവര്തനങ്ങളുതടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പകരളതറില്

നറിലെവറിലുണപ്പോയറിരുന  വപ്പോകറിന്  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  പസ്തുത  പപദശങ്ങളുതടെ  ഒനരകറിപലെപ്പോമറീറര്

പരറിധറിയറില്  റഹൗണട്ട്  വപ്പോകറിന്  നലറിതയനയം  വകുപട്ട്  മന്ത്രറി  അററിയറിച.

പകരളതറിനുപുറത്തുനറിനയം  തകപ്പോണ  വരുന  കനകപ്പോലെറികളറില്  നറിനപ്പോണട്ട്  കുളമ്പുപരപ്പോഗയം

വദപ്പോപറിക്കുനതതനട്ട് മനസറിലെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി,  ചെരക്കട്ട് പസവന നറികുതറി നറിയമയം നടെപറില്

വനതറിനട്ട്  പശഷയം  സയംസപ്പോനതത  വപ്പോണറിജദ  നറികുതറി  തചെക്കട്ട്  പപപ്പോസ്റ്റുകള

ഒഴറിഞകറിടെക്കുകയപ്പോതണനയം  അവ  മൃഗസയംരക്ഷണ  വകുപറിനട്ട്  ലകമപ്പോററിയപ്പോല്  അനദ

സയംസപ്പോനങ്ങളറില്  നറിനയം  വരുന  കനകപ്പോലെറികതള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്  കകപ്പോറലനന്

ഉളതപതടെയുള്ള സയംവറിധപ്പോനങ്ങള ഏര്തപടുത്തുനതറിനട്ട് ഉപപയപ്പോഗതപടുതപ്പോന് കഴറിയുതമനയം

നറിരറീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി,  അപകപ്പോരമുള്ള  നടെപടെറിക്രമങ്ങള  പവഗതറില്  പൂര്തറികരറിക്കുവപ്പോന്

മൃഗസയംരക്ഷണയം, നറികുതറി, ധനകപ്പോരദയം എനറീ വകുപ്പുകളക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നലറി.

2403-00-113-98―സപ്പോററിസറിക്കല് വറിഭപ്പോഗയം സപ്പോപറിക്കല്

മൃഗസയംരക്ഷണ പവര്തനങ്ങളുതടെ സറിതറി വറിവര കണക്കുകള പശഖരറിക്കുനതറിനുയം

പസറിദറീകരറിക്കുനതറിനുയം  പവണറി  പവര്തറിക്കുന  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  തമഡറിക്കല്

ററീഇയംപബഴട്ട്തമനറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  2.3  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.
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സമറിതറി  മുന്പപ്പോതക  വകുപ്പുകള  സമര്പറിക്കുന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറില്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി

മപ്പോറയം  വരുതണതമനയം  അടുത  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  സമ്പൂര്ണ  ബജറട്ട്

പഖദപ്പോപനതറിനു മുന്തപങറിലുയം വകുപട്ട് തലെതറില് പപതദക ചെര്ച്ച നടെതറി തപപ്പോപപപ്പോസല്

തയപ്പോറപ്പോക്കറി സമര്പറിക്കപ്പോന് നടെപടെറി സകറീകരറിക്കണതമനയം സമറിതറി വകുപ്പുകളക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം

നല്കറി.

പകരള സയംസപ്പോന പഹൗളട്രെെറി വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ലെറിമറിറഡട്ട്

2403-00-190-94―തക  .  എസട്ട്  .  പറി  .  ഡറി  .  സറി  -  ക്കട്ട് സഹപ്പോയയം

തറിരതഞ്ഞടുക്കതപട  പഞപ്പോയത്തുകളറിതലെ  കുടുയംബശ്രറീ  യൂണറിറ്റുകളറില്തപട

വനറിതകളക്കപ്പോയുള്ള തകപ്പകപ്പോ വനറിതപ്പോമറിത്രയം പദതറിയപ്പോയറി 2.5 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം വനറിതപ്പോ

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളക്കട്ട്  100  പകപ്പോഴറികതള  വളര്ത്തുനതറിനുള്ള  കൂടുയം  4  മപ്പോസയം  പപ്പോയമുള്ള

ബറി.വറി-380  ഇനതറില്തപട  മുടപക്കപ്പോഴറിയുയം  വറിതരണയം  തചെയ്യുനതറിനുള്ള  പകജട്ട്

പദതറിയപ്പോയറി  2  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം കുടെപനക്കുനറിതലെ പബപ്പോയറിലെര് ഫപ്പോയം,  തകപ്പോടറിയതതയുയം

മപ്പോളയറിതലെയുയം  മുടവളര്തല്  പകനതറിതലെയുയം  നറിലെവറിലുള്ള  കടെകളുതടെ  അറകുറപണറികളക്കപ്പോയറി

2 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം അനുവദറിക്കണതമനട്ട് ഡയറകര് സമറിതറിപയപ്പോടെട്ട് അഭദര്ത്ഥറിച.

സയംസപ്പോന  പഹൗളട്രെെറി  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷതന  ഗപ്പോമറീണ  വനറിതകളക്കു

പവണറിയുള്ള  പകപ്പോഴറി  വളര്തല്  പദതറി-തകപ്പകപ്പോ  വനറിതപ്പോ  മറിത്രയം  പദതറി,

പകപ്പോഴറിവളര്തല്-പകജട്ട്  സമ്പ്രദപ്പോയയം  പദതറി,  ഫപ്പോമുകളുതടെ  അടെറിസപ്പോന  സഹൗകരദയം

വര്ദറിപറിക്കല് എനറീ പദതറികളുതടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  6.5  പകപ്പോടെറി

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

തകപ്പകപ്പോയുതടെ  കറീഴറിലുള്ള ഫപ്പോമുകളറില്  ഓപരപ്പോ  മുടപക്കപ്പോഴറി  വളര്തല്  പകനങ്ങള

അധറികമപ്പോയറി  ആരയംഭറിക്കുനപണപ്പോതയനയം  വകുപട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  പദതറികള  അവയുതടെ

ലെക്ഷദയം ലകവരറിക്കുനതു സയംബനറിച്ചട്ട് അവപലെപ്പോകനയം നടെതപ്പോറപണപ്പോ എന സമറിതറിയുതടെ

അപനകഷണതറിനട്ട്,  ഫപ്പോമുകളറില് പുതറിയ തഷ ഡുകള പണറിയുനതറിനുയം നറിലെവറിലുള്ളവയുതടെ

അറകുറപണറികളക്കുമപ്പോയറി  ബജററില്  തുക  വകയറിരുക്കറിയറിട്ടുതണനയം  കൂടെപ്പോതത

കുടെപനക്കുനറിതലെ ഫപ്പോമറില്,  പണറികള പൂര്തറിയപ്പോയപ്പോല്  20  ലെക്ഷയം പകപ്പോഴറിക്കുഞങ്ങതള

ഉലെപ്പോപപ്പോദറിപറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുതമനയം കപ്പോസര്പഗപ്പോ ഡട്ട് ജറിലയറിതലെ മടെറിലക്ക പഞപ്പോയതറില്

5  ഏക്കര്  സലെയം  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  തപപ്പോപപപ്പോസല്  റവനക്യൂ  വകുപറിതന

പരറിഗണനയറിലെപ്പോതണനയം  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച.  സ്കൂളുകളറിലൂതടെ
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നടെപറിലെപ്പോക്കറിയറിരുന പപപ്പോജക്ടുകളുതടെ തുടെര് പവര്തനങ്ങള പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനട്ട് സ്കൂള

അധറികൃതതരയുയം പഞപ്പോയത്തു തലെതറില് നടെപറിലെപ്പോക്കുന പപപ്പോജക്ടുകളുതടെ അവപലെപ്പോകനതറിനപ്പോയറി

പഞപ്പോയതട്ട്  അധറികൃതപരയുയം  ചുമതലെതപടുതറിയറിട്ടുതണനട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറിതയ

അററിയറിച.

പകരള തവറററിനററി ആനട്ട് ആനറിമല് സയന്സട്ട് യൂണറിപവഴറിററി

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്   XXIX    —  കൃഷറി

2415-03-277-99-(36)―പകരള  തവറററിനററി  ആനട്ട്  ആനറിമല്  സയന്സട്ട്  യൂണറിപവഴറിററി  -
സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പപളതരയം

പകരള  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറില്  നറിനയം  ലെഭറിപക്കണതപ്പോയ  പപപ്പോവറിഡനട്ട്
ഫണയം അതറിതന പലെറിശയുയം,  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറില് നറിനയം വറിരമറിച്ചവര്ക്കു തകപ്പോടുക്കുവപ്പോനുള്ള
ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.,  തടെര്മറിനല്  സറണര്,  കമക്യൂപടഷന്,  തപന്ഷന്  പരറിഷ്കരണതറിനട്ട്
ആവശദമപ്പോയ തുക,  അധദപ്പോപകരുതടെ യു.ജറി.സറി.  കുടെറിശറിക,  യു.ജറി.സറി.  ററിവറിഷന്,  കരറിയര്
അഡകപ്പോന്തസനട്ട്,  തപപ്പോപമപ്പോഷന്  കുടെറിശറിക,  അധദപ്പോപകര്ക്കുയം  ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം,
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുയം നല്കുവപ്പോനുള്ള ക്ഷപ്പോമബത കുടെറിശറിക, വറിരമറിച്ചവര്ക്കട്ട് നല്കുവപ്പോനുള്ള
ക്ഷപ്പോമപ്പോശകപ്പോസ കുടെറിശറിക എനറിവ നല്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 82.7477 പകപ്പോടെറി
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

പകരള  തവറററിനററി  ആനട്ട്  ആനറിമല്  സയന്സട്ട്  യൂണറിപവഴറിററിയുതടെ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
നമ്പര് നറിലെവറില് കൃഷറി (XXIX) -നു കറീഴറിലെപ്പോണട്ട് വരുനതട്ട്.  എനപ്പോല് ടെറി. സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ
മൃഗസയംരക്ഷണ  വകുപറിനു  കറീഴറില്  പവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനമപ്പോയതറിനപ്പോല്,  ടെറി
സപ്പോപനതറിതന  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  മൃഗസയംരക്ഷണയം  (XXXI)-നു  കറീഴറില്
ഉളതപടുത്തുനതറിനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

മറീറട്ട് പപപ്പോഡകട്ട്സട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഡദ ലെറിമറിറഡട്ട്

2403-00-190-93―എയം  .  പറി  .  തഎ  -  യട്ട് സഹപ്പോയയം

മപ്പോയംപസപ്പോല്പപ്പോദന രയംഗതട്ട് പകരളതറില് പവര്തറിക്കുന ഒപരതയപ്പോരു തപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ

സപ്പോപനമപ്പോണട്ട്  മറീറട്ട്  പപപ്പോഡകട്ട്സട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡദ  (എയം.പറി.തഎ.)  ലെറിമറിറഡട്ട്.   ഈ

സപ്പോപനതറിതന പവര്തനതറിനു പവണറി ബജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക വളതര

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട് മനസറിലെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി ആയതറിനപ്പോല് തകപ്പോലയം ജറിലയറിതലെ ഏരൂര്

അഞല്  വപ്പോലെദ്യു  ആഡഡട്ട്  പപപ്പോസസ്ഡട്ട്  മറീറട്ട്  തപപ്പോഡക്ഷന്  തഫസറിലെറിററി  എന  മപ്പോയംസ
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സയംസരണ  യൂണറിററിനപ്പോയറി  1.36    പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം തൃശ്ശൂര്  ജറിലയറിതലെ  ചെപ്പോലെക്കുടെറിയറില്

സപ്പോപറിക്കുന  കപ്പോള,  പപപ്പോതട്ട്  കറിടെപ്പോരറി  പകനയം  എന  പദതറിയപ്പോയറി  3    പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം

കര്ഷകരറി ല്  നറിനയം  പനരറിടട്ട്  പക്ഷറിമൃഗപ്പോദറികതള  വപ്പോങ്ങപ്പോനുള്ള  എയം.പറി.തഎ.-യുതടെ

പകപ്പോവറിഡട്ട്  -  19 തസ്പെഷദല്  പപ്പോപക്കജട്ട്  പദതറിയപ്പോയറി  5    പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം ഭക്ഷദ  സരക്ഷ

അവയര്തനസട്ട്  പപപ്പോഗപ്പോമറിനപ്പോയറി  1    പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം എയം.പറി.എയം.-യുതടെ  പനരറിട്ടുള്ള  മറീറട്ട്

പഷപ്പോപ്പുകള തറിരുവനന്തപുരയം, പകപ്പോടയയം, എറണപ്പോകുളയം, തൃശ്ശൂര് ഒഴറിതകയുള്ള 10 ജറിലകളറില്

കൂടെറി സപ്പോപറിക്കല് പദതറിയപ്പോയറി 50   ലെക്ഷയം രൂപയുയം മൃഗപ്പോദറികളുതടെ മപ്പോലെറിനദ സയംസരണതറിനുള്ള

തറന്ഡററിയംഗട്ട്  പപ്പോന്റുകള എലപ്പോ ജറിലയറിലുയം  എലപ്പോ മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  കളറിലുയം  സപ്പോപറിക്കല്

പദതറിയപ്പോയറി  5    പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം ഇടെയപ്പോററിതലെ  എയം.പറി.തഎ.  കദപ്പോമ്പസറില്  ഇറച്ചറി

മസപ്പോലെതപപ്പോടെറികള,  ഇറച്ചറി  സൂപട്ട്,  പബപ്പോടറിലെറിയംഗട്ട്  യൂണറിറട്ട്  എനറിവ സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി

1.5    പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം ഉളതപതടെ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  17.36  പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണ  തമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന്  തറീരുമപ്പോനറിച.

6403-00-190-99(02)―മറീറട്ട് പപപ്പോഡകട്ട്സട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തദ ലെറിമറിറഡറിനുള്ള വപ്പോയ്പകള   (RIDF)

തൃശ്ശൂര്  ജറീലയറിതലെ  ചെപ്പോലെക്കുടെറിയറില്  സപ്പോപറിക്കുന കപ്പോള,  പപപ്പോതട്ട്  കറിടെപ്പോരറി  പകനയം

എന  പദതറിക്കപ്പോയറി  RIDF  വറിഹറിതമപ്പോയറി  1.87  പകപ്പോടെറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ

തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

MPI   ലെഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള  തപപ്പോപപപ്പോസല്  പകപ്പോരമുള്ള  സയംരയംഭങ്ങള  ആരയംഭറിച്ചപ്പോല്

എത്രപപര്ക്കട്ട്  തതപ്പോഴറില്  നല്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുതമന  സമറിതറിയുതടെ  അപനകഷണതറിനട്ട്,

പനരറിടട്ട്  1500  പപര്ക്കുള്ള  തതപ്പോഴറിലെവസരങ്ങള  ഉണപ്പോകുതമനയം  കൂടെപ്പോതത  ഖരമപ്പോലെറിനദയം

സയംസ് ക്കരറിക്കപ്പോനുള്ള തറന്ഡററിയംഗട്ട്  പപ്പോനട്ട്  പവര്തനമപ്പോരയംഭറിച്ചപ്പോല് കൂടുതല് തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള

ആവശദമപ്പോയറി വരുതമനയം മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര് സമറിതറിയട്ട് മറപടെറി നല്കറി.

MPI  ലെപ്പോഭകരമപ്പോയല പവര്തറിക്കുനതതനട്ട്  മനസറിലെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി,  മപ്പോര്ക്കററില്

വളതര ഡറിമപ്പോന്റുള്ള ഉല്പനയം ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന സപ്പോപനയം ലെപ്പോഭകരമപ്പോകപ്പോതതറിതന കപ്പോരണയം

അടെറിയന്തറിരമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കണതമനയം  കമ്പനറിയുതടെ  മപ്പോര്ക്കററിയംഗട്ട്  രറീതറികളുയം  മറ്റുയം

അവപലെപ്പോകനയം  നടെതറി  പപപ്പോരപ്പോയ്മകളക്കട്ട്  പരറിഹപ്പോരയം  കതണതണതമനയം  നറിര്പദ്ദേശയം

നല്കറി.
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പകരള ഫറീഡ്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട്

2403-00-190-86―പകരള ഫറീഡ്സട്ട് ലെറിമറിറഡറിനുള്ള സഹപ്പോയയം

പകരള ഫറീഡ്സട്ട് കമ്പനറിയുതടെ പഥമ ലെക്ഷദയം നദപ്പോയമപ്പോയ വറിലെയട്ട്  ഗുണപമന്മയുള്ള

കപ്പോലെറിതറീറ  വറിതരണയം  തചെയ്യുക  എനതപ്പോതണനയം  സകന്തമപ്പോയറി  4  ഫപ്പോകററികളുള്ള

കമ്പനറിയുതടെ  പതറിദറിന  ഉല്പപ്പോദന  പശഷറി  1750  ടെണ  വരുതമനയം  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  നറിശറിത

ശതമപ്പോനയം   ഡറിസഹൗണട്ട്  നറിരക്കറില്  കപ്പോലെറിതറീറ  നല്കുനതറിനുയം  ഫപ്പോകററി  ലെപ്പോബറിതന

അപ്ഗപഡഷനുയം  പവണറിയപ്പോണട്ട്  അധറിക  തുക  ആവശദതപടുനതതനയം  അസയംസ്കൃത

വസ്തുക്കളുതടെ  വറിലെ  ക്രമപ്പോതറീതമപ്പോയറി  വര്ദറിക്കുനതറിനപ്പോല്  കമ്പനറി  നഷ്ടതറിലെപ്പോണട്ട്

പവര്തറിക്കുനതതനയം ഡയറകര് അററിയറിച.

ക്ഷറീര  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  കുറ ഞ്ഞ  നറിരക്കറില്  കപ്പോലെറിതറീറ  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  47.0833  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

പകരള ലലെവട്ട് പസപ്പോക്കട്ട് തഡവലെപട്ട്തമനട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്

പകരള  ലലെവട്ട്  പസപ്പോക്കട്ട്  തഡവലെപട്ട്തമനട്ട്  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  2403-00-190-93  എന
ശറീര്ഷകതറില് അധറിക തുക ആവശദമറില എനട്ട് എയം.ഡറി സമറിതറിതയ അററിയറിച. തുടെര്നട്ട്
KLDB നടെത്തുന തറീറപ്പുലെട്ട് ന കൃഷറിതയകുററിച്ചട്ട് വറിശദറീകരറിക്കപ്പോന് സമറിതറി ആവശദതപട്ടു.

പകരള  ലലെവട്ട്  പസപ്പോക്കട്ട്  തഡവലെപട്ട്തമനട്ട്  പബപ്പോര്ഡറിതന കറീഴറിലുള്ള  5  ഫപ്പോമുകളറിലുയം
അവറിടെതത മൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ആവശദമുള്ള പുല്കൃഷറി  തചെയ്യുനതണനയം  കൂടെപ്പോതത  50  ലെക്ഷയം
തഹകര്  പുല്തടെയം  75  ലപസപ്പോ  നറിരക്കറില്  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  വറില്ക്കുനതണനയം
ഗുണനറിലെവപ്പോരയം ഉറപ്പുവരുതറിയ വറിത്തുകള മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട് വഴറിയുയം ക്ഷറീര വറികസന
വകുപട്ട് വഴറിയുയം വറിതരണയം തചെയ്യുനതണനയം മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര് അററിയറിച.  കുടുയംബശ്രറീ
യൂണറിറ്റുകളക്കട്ട്  ഒപരക്കററിനട്ട്  16000  രൂപ  നറിരക്കറില്  പുല്കൃഷറിക്കപ്പോയറി  നല്കുനതണനയം
തറീറപ്പുല്കൃഷറി 100 ശതമപ്പോനവയം കര്ഷകര് പപയപ്പോജനതപടുത്തുനതണനയം ആയതട്ട് വളതര
ലെപ്പോഭകരമപ്പോയപ്പോണട്ട് നടെനവരുനതതനയം മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്  സമറിതറിതയ അററിയറിച.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്   XXXII -   ക്ഷറീരവറികസനയം

2404-00-001-99―ഡയറകപററട്ട്

ഈ ശറീര്ഷകതറില് 01 (1) അടെറിസപ്പോന ശമ്പളയം ഇനതറില് 20 ലെക്ഷയം രൂപയുയം,
(01)(2)  ക്ഷപ്പോമബത ഇനതറില്  10  ലെക്ഷയം രൂപയുയം, (01)(04)  തമഡറിക്കല് ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്

987/2022.
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ഇനതറില്  6  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  02(2)  ക്ഷപ്പോമബത  ഇനതറില്  1.15  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,
(06)  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  ഇനതറില്  6.5  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉളതപതടെ  ആതക
43.65  പകപ്പോടെറി രൂപ ഈ ശറീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-001-98―ജറിലപ്പോ ഭരണയം

ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  01(2)  ക്ഷപ്പോമബത  ഇനതറില്  85  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  02(2)

ക്ഷപ്പോമബത ഇനതറില് 2.74 ലെക്ഷയം രൂപയുയം 02(4) കണപസപ്പോളറിപഡറഡട്ട് പപ ഇനതറില്

2.22  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  (06)  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  ഇനതറില്  16.5  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം

ഉളതപതടെ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  106.46  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-001-97―വറികസന പവര്തന ഘടെകങ്ങള

ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  02(2)  ക്ഷപ്പോമബത  ഇനതറില്  5.93 ലെക്ഷവയം  02(04)

കണപസപ്പോളറിപഡറഡട്ട് പപ ഇനതറില് 36.63  ലെക്ഷവയം ഉളതപതടെ  42.56  ലെക്ഷയം രൂപ ഇഹൗ

ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-102-99―പശുക്കളുതടെ  ക്ഷറീപരപ്പോല്പപ്പോദന  പശഷറി  തമച്ചതപടുത്തുനതറിനുയം  കൂടുതല്

പപ്പോല് ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോനുമുള്ള പദതറി

വകുപറിതന കറീഴറില് പവര്തറിച വരുന കദപ്പോററില് ഇയംപ്രൂവ്തമനട്ട് അസറിസന്റുമപ്പോര്ക്കട്ട്,

ഇന്തസനറീവട്ട്,  തഫസറിവല്  അലെവന്സട്ട്  എനറിവയ്ക്കുയം  കനകപ്പോലെറികളറിതലെ  കൃത്രറിമ

ബറീജദപ്പോനതറിനുള്ള  തസമതന  വറിലെയ്ക്കുമപ്പോയുള്ള  തചെലെവകളക്കുമപ്പോയറി  ഇഹൗ  ശറീര്ഷകതറില്

9.10  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-102-96―ഗപ്പോമറീണ ക്ഷറീരവദവസപ്പോയ വറികസന ഉപപദശക പവര്തനങ്ങള

ക്ഷറീരകര്ഷകര്ക്കട്ട്  കുളമ്പട്ട്  പരപ്പോഗമുളതപതടെയുള്ള  പതറിസനറികള  പനരറിടുനതറിനട്ട്

അടെറിയന്തര  ധനസഹപ്പോയയം  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഇഹൗ ശറീര്ഷകതറില്  1.8  പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയപ്പോന്

സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.
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2404-00-102-79―കപ്പോലെറിതറീറക്കുള്ള സബ്സറിഡറി

പകപ്പോവറിഡട്ട്-19  മഹപ്പോമപ്പോരറിമൂലെയം  പതറിസനറി  പനരറിടുന  ക്ഷറീര  പമഖലെയട്ട്  ഒരു
ലകതപ്പോങ്ങട്ട്  എന  നറിലെയറില്  കപ്പോലെറിതറീറയട്ട്  പപതദക  സബ്സറിഡറി  പദതറി  വകുപട്ട്
നടെപറിലെപ്പോക്കറി  വരുനണട്ട്.  കപ്പോലെറിതറീറ  സബ്സറിഡറി  കൂടെപ്പോതത  കനകപ്പോലെറികളക്കട്ട്  ധപ്പോതുലെവണ
മറിശ്രറിതയം,  വറിറപ്പോമറിന്  സപറിതമനട്ട്  എനറിവ  വറിതരണയം  തചെയ്യുനതറിനുള്ള  പദതറി,  ക്ഷറീര
സയംഘങ്ങള മുഖപ്പോന്തറിരയം സബ്സറിഡറി നറിരക്കറില് പച്ചപ്പുല്/ ലവപക്കപ്പോല് വറിതരണ പദതറി
എനറിവയുയം  നടെപറിലെപ്പോക്കറി  വരുന.   പസ്തുത  പദതറികളുതടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബജറട്ട്  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഹൗ  ശറീര്ഷകതറില്
73.87  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-102-77―കൃഷറിക്കപ്പോരുതടെ ഭൂമറിയറിലുയം ക്ഷറീപരപ്പോല്പപ്പോദന സഹകരണ സയംഘങ്ങളറിലുയം
കപ്പോലെറിതറീറ ഉല്പപ്പോദനവയം സൂക്ഷറിക്കലുയം

കൂടുതല് തറീറപ്പുല് കൃഷറി പദതറികള നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  90  ലെക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-102-76―ക്ഷറീര  കര്ഷക  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  ഇന്ഷകറന്സട്ട്  പദതറിയട്ട്
ധനസഹപ്പോയയം

ക്ഷറീര  കര്ഷകപക്ഷമനറിധറി  അയംഗങ്ങളക്കുള്ള  ഇന്ഷകറന്സട്ട്  പരറിരക്ഷപ്പോ  പദതറി
നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  25  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-102-75―കനകപ്പോലെറിതറീറ കൃഷറി  -  വലെറിയ തുറ സകറീപവജട്ട് ഫപ്പോയം

പസറട്ട്  പഫപ്പോഡര്  ഫപ്പോമറിതന  ലദനയംദറിന  പവര്തന  തചെലെവകളുയം  ഫപ്പോയം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ വറിവറിധ ആനുകൂലെദങ്ങള നല്കുനതറിനുമപ്പോയറി 02(1) ശമ്പളയം ഇനതറില്
4.27  ലെക്ഷയം രൂപയുയം  02(3)  മറട്ട് അലെവന്സകള ഇനതറില് 75,000  രൂപയുയം ഉളതപതടെ
ഈ  ശറീര്ഷകതറില് ആതക  5.02  ലെക്ഷയം രൂപ  ഇഹൗ ശറീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-102-69―പകരള പസറട്ട്  പഫപ്പോഡര് ഫപ്പോയം വലെറിയതുറയറില് ഡയററി മപ്പോപനജ് തമനട്ട്
ഇന്ഫര്പമഷന് തസനര് സപ്പോപറിക്കല്

തറിരുവനന്തപുരയം  വലെറിയ തുറ  പസറട്ട്  പഫപ്പോഡര് ഫപ്പോയം ആസപ്പോനമപ്പോയറി  ഒരു പകരള
പസറട്ട്  ഡയററി  മപ്പോപനജ് തമനട്ട്  ഇന്ഫര്പമഷന്  തസനര്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ബജററില്
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വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  50  ലെക്ഷയം
രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-109-98―ക്ഷറീരവറികസന പരറിശറീലെനപകനയം

ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  02(1)  ശമ്പളയം  ഇനതറില്  1.92  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  02(2)
ക്ഷപ്പോമബത  ഇനതറില്  56,000 രൂപയുയം,  05(4)  മറലെവന്സകള  ഇനതറില്  85,000
രൂപയുയം  ഉളതപതടെ  ആതക  3.33  ലെക്ഷയം  രൂപ  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയപ്പോന്
സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-109-95―ഗുണനറിയന്ത്രണ ലെപ്പോബുകളുതടെ ശകറിതപടുതല്

സയംസപ്പോനതട്ട് ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുകയുയം വറിപണനയം തചെയ്യുകയുയം തചെയ്യുന പപ്പോലെറിതനയുയം
പപ്പോലുല്പനങ്ങളുതടെയുയം,  കപ്പോലെറിതറീറയുതടെയുയം  ഗുണനറിലെവപ്പോരയം  ഉറപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
വകുപറിതന പസറട്ട് ഡയററി ലെപ്പോബട്ട്,  ററീജറിയണല് ഡയററി ലെപ്പോബട്ട് തമപ്പോലബല് ലെപ്പോബട്ട്,  ജറിലപ്പോ
ലെപ്പോബുകള  എനറിവയുതടെ  ആധുനറികവത്കരണതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-109-93―മറില്ക്കട്ട് തഷഡട്ട് വറികസന പദതറി

ക്ഷറീപരപ്പോല്പപ്പോദന  പമഖലെയറിപലെയട്ട്  കൂടുതല്  കര്ഷകപരയുയം  സയംരയംഭകപരയുയം  സകയയം
സഹപ്പോയ  സയംഘങ്ങതളയുയം  തകപ്പോണവരറിക,  സയംസപ്പോനതത,  പപ്പോലുല്പപ്പോദനതറില്  സകയയം
പരദപ്പോപ്തമപ്പോക്കുക  തുടെങ്ങറിയ  ലെക്ഷദപതപ്പോതടെ  നടെപപ്പോക്കുന  പദതറിയുതടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി
ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്
1.72  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2404-00-195-94-34―ക്ഷറീരസഹകരണ സയംഘങ്ങളക്കട്ട് സഹപ്പോയയം

ക്ഷറീര  സയംഘങ്ങളക്കട്ട്  സകന്തമപ്പോയറി  സലെയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  ക്ഷറീര  സയംഘങ്ങളറില്
ആധുനറികവത്ക്കരണ പവര്തനങ്ങള പൂര്തറീകരറിക്കുനതറിനുയം സഹകരണ പമഖലെയറില്
പപ്പോലുല്പപ്പോദനയം  സകയയംപരദപ്പോപ്തത  ലകവരറിച്ച  സപ്പോഹചെരദതറില്,  പപ്പോലുല്പന  യൂണറിറ്റുകള
ആരയംഭറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.
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4404-00-102-87―ക്ഷറീര വകുപറിനുപവണറി ഭുമറി ഏതറടുക്കല്

പചെര്തലെ സബട്ട് പകപ്പോടെതറിയറില് ലെപ്പോന്ഡട്ട് അകകറിസറിഷനുമപ്പോയറി ബനതപടട്ട് മറില്മയുതടെ
തുറവൂര്  കപ്പോലെറിതറീറ  ഫപ്പോകററിയ്ക്കുപവണറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  3.5132  ലെക്ഷയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോരറിതന നയപരമപ്പോയ തറീരുമപ്പോന പകപ്പോരയം ക്ഷറീര കര്ഷകരുതടെ തപന്ഷന് തുക
വര്ദറിപറിക്കുപമ്പപ്പോള  ഉണപ്പോകുന  അധറിക  സപ്പോമ്പതറിക  ബപ്പോദദത  ലെഘൂകരറിക്കുനതറിനട്ട്
ആവശദമപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിടറിതലനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,
“2404-00-800-78―പകരള  ക്ഷറീരകര്ഷക  പക്ഷമനറിധറിയട്ട്  തപന്ഷന്  നല്കുനതറിനുള്ള
വറിഹറിതയം"  എന ശറീര്ഷകയം പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്   115.2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ ശറീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയപ്പോന്
സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്   XXXIII —  മതദബനനയം

2405-00-001-99―ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം

തമഡറിക്കല് ററീഇയംപബഴട്ട്തമനറില്  6  ലെക്ഷയം രൂപ,  ദറിവസപവതനതറില്  10  ലെക്ഷയം
രൂപ,  യപ്പോത്രപ്പോബതയറില്  15  ലെക്ഷയം  രൂപ,  സലെയംമപ്പോറ  ബതയറില്  2  ലെക്ഷയം  രൂപ,
അവധറിയപ്പോത്രപ്പോനുകൂലെദതറില് 3  ലെക്ഷയം രൂപ,  തവള്ളക്കരതറില് 2 ലെക്ഷയം രൂപ,  ലവദദ്യുതറി
തചെലെവറില്  15  ലെക്ഷയം രൂപ,  തടെലെറിപഫപ്പോണ തചെലെവറില്  4  ലെക്ഷയം രൂപ,  ഓഫറീസട്ട് തചെലെവട്ട്
മററിനങ്ങളറില്  4  ലെക്ഷയം  രൂപ,  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറി  എനറിവയറില്  21  ലെക്ഷയം  രൂപ,
സയംരക്ഷണതറില്  8  ലെക്ഷയം രൂപ,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള  സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണറികളറില്
5  ലെക്ഷയം രൂപയുയം മറ്റു തചെലെവകളറില് 7  ലെക്ഷയം രൂപയുയം പറി.ഒ.എല്.-ല് 5  ലെക്ഷയം രൂപയുയം
തപപ്പോതുജനങ്ങളക്കുള്ള അടെറിസപ്പോന സഹൗകരദങ്ങളറില്  10  ലെക്ഷയം രൂപയുയം വപ്പോഹനങ്ങളുതടെ
വപ്പോടെകയറില്  10  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം  ഉളതപതടെ  ആതക  1.27  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-001-98―ഫറിഷററീസട്ട് പപപ്പോജകട്ട് തസല് ശകറിതപടുത്തുനതറിനട്ട്

ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  05(4)  മററിനങ്ങള  ഇനതറില്  25,000  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.
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2405-00-001-96―ആസൂത്രണവയം സറിതറി വറിവര കണക്കുയം

ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  01(4)  തമഡറിക്കല്  ററീ  ഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്  ഇനതറില്  2  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം  04(1)  യപ്പോത്രപ്പോബത ഇനതറില്   1  ലെക്ഷയം  രൂപയുയം,  04(2)  സലെയംമപ്പോറബത
ഇനതറില്  5000  രൂപയുയം,  ഉളതപതടെ ആതക  3.05  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-101-98―കുളങ്ങളറില്  മതദങ്ങതള  പശഖരറിക്കലുയം  ഊര്ജറിതമപ്പോയറി  മതദക്കുഞങ്ങതള
വളര്തലുയം

ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  01  (4)  തമഡറിക്കല്  ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്  ഇനതറില്  1  ലെക്ഷയം
രൂപയുയം,  04(1)  യപ്പോത്രപ്പോബത ഇനതറില്  50,000  രൂപയുയം,  04(2)  സലെയംമപ്പോറ  ബത
ഇനതറില്  25,000  രൂപയുയം, 05(4)  മററിനങ്ങള ഇനതറില്  50,000  രൂപയുയം ഉളതപതടെ
ആതക  2.25  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-101-97―വന്കറിടെ ജലെപശഖരങ്ങളുതടെ വറികസനവയം പപയപ്പോജനതപടുതലുയം

ഈ ശറീര്ഷകതറില്  02(1)  ദറിവസപവതനയം ഇനതറില്  5  ലെക്ഷയം രൂപയുയം,  04(1)
യപ്പോത്രപ്പോബത ഇനതറില് 2 ലെക്ഷയം രൂപയുയം, 04(2) സലെയംമപ്പോറബത ഇനതറില്  10,000
രൂപയുയം, 05(1)  തവള്ളക്കരയം ഇനതറില്  10,000  രൂപയുയം, 05(3)  തടെലെറിപഫപ്പോണ തചെലെവട്ട്
ഇനതറില്  25,000  രൂപയുയം,  05(4)  മററിനങ്ങള  ഇനതറില്  25,000  രൂപയുയം,   (06)
വപ്പോടെക, കരയം, നറികുതറി ഇനതറില് 25,000 രൂപയുയം,(21) പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹന സയംരക്ഷണവയം
അറകുറപണറികളുയം ഇനതറില് 50,000 രൂപയുയം, (34) മറട്ട് തചെലെവകള ഇനതറില് 50,000
രൂപയുയം, (45) P.O.L.  ഇനതറില് 30,000  രൂപയുയം ഉളതപതടെ ആതക 9.25  ലെക്ഷയം രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-101-96―കപ്പോയലെറില് മതദങ്ങതള വളര്തല്

സയംസപ്പോനതത കപ്പോയലുകളറിലുയം,  മറട്ട്  ജലെപ്പോശയങ്ങളറിലുയം മതദ/തചെമറീന് വളര്തല്
പരറിപപ്പോടെറിയറില്  തുടെര്നവരുന  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  ശമ്പളയം,  പവതനയം,  മറട്ട്  ആഫറീസട്ട്
തചെലെവകള എനറിവയപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  30  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.
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2405-00-101-94―കപ്പോയല് പരറിപശപ്പോധനയട്ട്

നദറീമുഖങ്ങള,  ജലെപ്പോശയങ്ങള,  കപ്പോയലുകള എനറിവറിടെങ്ങളറിതലെ  നറിയമരഹറിതമപ്പോയ

മതദബനനയം  തടെയുനതറിനട്ട്  പവര്തറിചവരുന  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  യപ്പോത്രപ്പോബത,  മറട്ട്

ആഫറീസട്ട്  തചെലെവകള  എനറിവയപ്പോയറി  20,000  രൂപ  ഇഹൗ  ശറീര്ഷകതറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-101-91―തപപ്പോതുപമഖലെയറില് ഉപ്പുജലെ മതദഫപ്പോമുകള

തപപ്പോതുപമഖലെയറിതലെ  ഉപ്പുജലെ  മതദ/തചെമറീന്  ഫപ്പോമുകളറില്  പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുന

ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ തമഡറിക്കല് ററീ ഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്, 1 (4)-ല് 1.2 ലെക്ഷയം രൂപയുയം തടെലെറിപഫപ്പോണ

തചെലെവട്ട്  5(3)  ല്  0.30  ലെക്ഷയം രൂപയുയം മറട്ട്  ആഫറീസട്ട് തചെലെവകള  0.25  ലെക്ഷയം രൂപയുയം

ഉളതപതടെ  എനറിവയപ്പോയറി   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1.75  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-101-90―പദശറീയ വറിത്തുല്പപ്പോദന പരറിപപ്പോടെറി

മതദക്കുഞങ്ങതള  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനുപവണറി  സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  പദശറീയ

മതദക്കുഞല്പപ്പോദന  പകനങ്ങളറിതലെ  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  തമഡറിക്കല്  ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്,

യപ്പോത്രപ്പോബത,  സലെയംമപ്പോറബത,  തവള്ളക്കരയം,  തടെലെറിപഫപ്പോണ  തചെലെവട്ട്,  മറട്ട്  ആഫറീസട്ട്

തചെലെവകള  എനറിവയപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  3  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-101-88―നപ്പോടെന് വള്ളങ്ങളുയം സജറീകരണങ്ങളുയം തമച്ചതപടുതല്

ഉളനപ്പോടെന് പമഖലെയറില് പരമ്പരപ്പോഗത മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട് വരുന

നപ്പോടെന്  വള്ളങ്ങളുതടെയുയം  വലെകളുതടെയുയം  സഗമമപ്പോയ  പവര്തനതറിനുയം  അവയുതടെ

സജറീകരണങ്ങള തമച്ചതപടുത്തുനതറിനുള്ള പരറിപപ്പോടെറികളുതടെ നടെതറിപറിനട്ട് അനുവദറിച്ചതുയം

തുടെര്നട്ട് വരുനതുമപ്പോയ ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ യപ്പോത്രപ്പോബത, മറ്റു തചെലെവകള എനറിവയപ്പോയറി ഈ

ശറീര്ഷകതറില് 25,000 രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.
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2405-00-101-50―പവമ്പനപ്പോടട്ട് കപ്പോയല് വൃതറിയപ്പോക്കല് യജയം

തടെപ്പോകങ്ങള  ശുചെറിയപ്പോയറി  സയംരക്ഷറിക്കുനതറിനുയം  ശുചെറീകരണ  പവര്തനങ്ങള
കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ബജറട്ട്  വറിഹറിതയം  ഫലെപദമപ്പോയറി
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറില്  ഉപദദപ്പോഗസര്  കൂടുതല്  ശ്രദ  തചെലുതണതമനട്ട്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.  കപ്പോയല് ഡ്രഡ്ജറിയംഗട്ട് നടെതറി എക്കലുയം മണലുയം നറീക്കറി,  പപദശവപ്പോസറികതള
തവള്ളതക്കടറില്  നറിനയം  രക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  വകുപറിതന  ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം  കൂടുതല്
പരറിശ്രമങ്ങള  ആവശദമുതണനട്ട്  നറിരറീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി,  അധറിക  തുക  ആവശദതപടെപ്പോവന
സപ്പോഹചെരദതറിലുയം  അപകപ്പോരയം  തചെയപ്പോതറിരറിക്കുന  വകുപറിതന  പവര്തറിതയ
വറിമര്ശറിക്കുകയുയം തചെയ.

പവമ്പനപ്പോടട്ട്,  അഷ്ടമുടെറി  തടെപ്പോകങ്ങള  തപദ്ദേശസകയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുതടെയുയം  മറട്ട്
ബനതപട  ഏജന്സറികളുതടെയുയം  പങപ്പോളറിതപതപ്പോതടെ  ശൂചെറീകരണ  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  60  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-101-49―കപ്പോയലുകളുതടെ ശുചെറീകരണതറിനുള്ള ജനകറീയ കദപ്പോമ്പയറിന്

കപ്പോയലുകളുതടെ ശുചെറീകരണതറിനുള്ള ജനകറീയ കദപ്പോമ്പയറിന് നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില് 1 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-102-97―പബപ്പോട്ടുനറിര്മപ്പോണശപ്പോലെകള

പബപ്പൂരറിപലെയുയം  ശകറികുളങ്ങരയറിപലെയുയം  പബപ്പോട്ടുനറിര്മപ്പോണ  ശപ്പോലെകളറില്  പജപ്പോലെറി
തചെയ്യുന  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  യപ്പോത്രപ്പോബത,  ഓഫറീസ്തചെലെവകള  എനറിവയ്ക്കുയം  വറിശദമപ്പോയ
പപപ്പോജകട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  80,000 രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-103-99―സമുദ്രമതദബനനയം  നറിയന്ത്രറിക്കുനതറിനു  പവണറി   അതറിര്തറി
പമഖലെകളറില് പറപ്പോന്തുചുറല്

കടെല്മതദബനന നറിയന്ത്രണ നറിയമയം ഫലെപദമപ്പോയറി നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന് പപപ്പോലെറീസട്ട്
സൂപണറിതന  ചുമതലെയറില്  പവര്തറിചവരുന  വറിഭപ്പോഗതറിതലെ  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ
യപ്പോത്രപ്പോബത, സലെയംമപ്പോറബത, തടെലെറിപഫപ്പോണ തചെലെവട്ട്, വപ്പോടെക, മറട്ട് ആഫറീസട്ട് തചെലെവകള
എനറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  10.75  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.
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2405-00-103-86―മതദബനനതറിപലെര്തപടറിരറിക്കുനവരുതടെ  സരക്ഷയപ്പോയറി  മലറന്
ആയംബുലെന്സട്ട്

മലറന് ആയംബുലെന്സകളക്കട്ട് 12 പനപ്പോടറിക്കല് ലമല് വതരയുള്ള പപദശതട്ട് മപ്പോത്രപമ

സഞരറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂതവനട്ട്  നറിരറീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  ഇതട്ട്  50-60  പനപ്പോടറിക്കല്

ലമല് ദൂരയം വതര പപപ്പോകുന മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട് ഉപപയപ്പോഗതപടെണതമങറില് കൂടുതല്

മുതല് മുടെക്കട്ട് നടെതറി ആവശദമപ്പോയ സഹൗകരദയം ഒരുപക്കണതുതണനട്ട് അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

ഓഖറി  ദുരന്തതറിനുപശഷയം  എലപ്പോ  ആധുനറിക  സയംവറിധപ്പോനങ്ങളുയം  പപ്പോരപ്പോ  തമഡറിക്കല്

സപ്പോഫുയം  ലവദദ  സഹപ്പോയതറിനുള്ള  സജറീകരണങ്ങളുയം  ഉളതക്കപ്പോള്ളുന  മൂനട്ട്  മലറന്

ആയംബുലെന്സകളുതടെ  നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തറിയപ്പോക്കറി  പവര്തനയം  ആരയംഭറിചതവനട്ട്

മനസറിലെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി  അവയുതടെ ഇനനതച്ചലെവട്ട്,  എ.എയം.സറി  ചെപ്പോര്ജട്ട്,  മരുനകളുതടെ

തചെലെവട്ട്  തുടെങ്ങറിയ  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  2 പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-103-84  ― മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള മതണണ വറിതരണയം

സയംസപ്പോനതത  പരമ്പരപ്പോഗത  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  മതദബനന

ആവശദതറിനപ്പോയറി പതറിമപ്പോസയം നറിശറിത പതപ്പോതറില് സബ്സറിഡറി നറിരക്കറില് പകന തപപ്പോതു

പമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനയം  തവള്ള  മതണണ  പനരറിടട്ട്  ലെഭദമപ്പോക്കറി  പപ്പോഥമറിക

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  വറികസന പക്ഷമ സഹകരണ സയംഘങ്ങളറിലൂതടെ  വറിതരണയം തചെയ്യുന

പദതറിയപ്പോയറി  ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്,  63.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-103-82―സയംപയപ്പോജറിത മതദബനന വറികസന പദതറി

(എന്.സറി.ഡറി.സറി സഹപ്പോയയം)

എന്.സറി.ഡറി.സറി.  തസ്പെഷദല്  സപപപ്പോര്ടട്ട്  സറീയം,  തഎ.എഫട്ട്.ഡറി.പറി  2020-21

പദതറികളറിലുമപ്പോയറി സബ്സറിഡറി ഇനതറില് മതദതഫഡറിനു നല്കപ്പോനുള്ള തുകയറിനതറില്

ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ  ശറീര്ഷകതറില്

5.12  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

987/2022.
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2405-00-103-77―നറീലെ  വറിപവ യം  -  സയംപയപ്പോജറിത  മതദബനന വറികസനവയം  മപ്പോപനജ് തമന്റുയം
(60%   സറി  .   എസട്ട്  .   എസട്ട്  )

2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് അയംഗറീകപ്പോരയം ലെഭറിച്ച പകനപ്പോവറിഷ്കൃത പദതറികള

(PMMSY)  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില്  6.6  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-103-74―തറീരപദശ  പപ്പോപദശറിക  വറികസന  പപ്പോപക്കജുകളുതടെ  സമഗ  പപപ്പോജകട്ട്

ററിപപപ്പോര്ടട്ട് തയപ്പോറപ്പോക്കല്

തറീരപദശ  പപ്പോപദശറിക  വറികസന  പപ്പോപക്കജുകള  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിതന

പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  75  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-103-72―പകൃതറി  ദുരന്തങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനതപട  മപ്പോസര്  കണപട്രെെപ്പോള  റൂമുയം

ററീജറിയണല് കണപട്രെെപ്പോള റൂമുകളുതടെയുയം പവര്തനയം 

ബജറട്ട്  പസയംഗതറില്  പഖദപ്പോപറിച്ചതനുസരറിചള്ള,  പകൃതറി  ദുരന്തങ്ങളുമപ്പോയറി

ബനതപട മപ്പോസര് കണപട്രെെപ്പോള റൂമുയം ററീജറിയണല് കണപട്രെെപ്പോള റൂമുകളുതടെയുയം പവര്തനയം

നടെത്തുനതറിനട്ട്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  0.9999  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-103-71―പസറട്ട് ഫറിഷററീസട്ട് മപ്പോപനജ് തമനട്ട് കഹൗണസറില്

ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ ശമ്പളയം/പവതനയം മറട്ട് ആനുകൂലെദങ്ങള ഓഫറീസട്ട് തചെലെവകള എനറിവ

നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 1.1998 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-105-99―തഎസട്ട് പപ്പോന്റുകളുയം പകപ്പോളഡട്ട് പസപ്പോപറജുകളുയം

തഎസട്ട് പപ്പോന്റുകളറിലുയം പകപ്പോളഡട്ട് പസപ്പോപറജുകളറിലുയം പജപ്പോലെറി തചെയ്യുന ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ

ശമ്പളയം,  പവതനയം,  മറട്ട്  ആനുകൂലെദങ്ങള,  ഓഫറീസട്ട്  തചെലെവകള  എനറിവ
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നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  9.13  ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-105-88―തറീരലമത്രറി സൂപര് മപ്പോര്ക്കറട്ട്

തറീരലമത്രറി  സൂപര്മപ്പോര്ക്കറ്റുകളറില്  സബ് സറിഡറി  നറിരക്കറില്  അവശദസപ്പോധനങ്ങള
വറിതരണയം  തചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  24.99  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-105-86―മതദമപ്പോര്ക്കറ്റുകള  ,    വപ്പോലെക്യൂ  അഡറിഷന്  ,    വറിളതവടുപട്ട്  പൂര്വ്വ
പവര്തനങ്ങള എനറിവയുതടെ നവറീകരണയം  .

ലലെഫട്ട്  ഫറിഷട്ട്  മപ്പോര്ക്കറ്റുകളുതടെയുയം  മതദസൂപര്  മപ്പോര്ക്കറ്റുകളുതടെയുയം  നറിലെവറിലുള്ള
മതദമപ്പോര്ക്കറ്റുകളുതടെയുയം  നവറീകരണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  50  ലെക്ഷയം  രൂപ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി  അനുവദറിക്കണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയപ്പോന്
സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-109-99―ഗപവഷണ പദതറികള

ഗപവഷണ പദതറിയ്ക്കുപവണറി അനുവദറിച തുടെര്ന വരുന ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ ശമ്പളയം,
യപ്പോത്രപ്പോബതപ്പോ, മറട്ട് ഓഫറീസട്ട് തചെലെവകള എനറിവയപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില് 10 ലെക്ഷയം
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-109-98―മതദബനന സ്കൂളുകളുയം പരറിശറീലെന പകനങ്ങളുയം

സയംസപ്പോനതത ററീജറിയണല് ഫറിഷററീസട്ട് തടെകറിക്കല് ലഹസ്കൂളറിപലെയുയം പരറിശറീലെന
പകനങ്ങളറിപലെയുയം  ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  യപ്പോത്രപ്പോബത,  സലെയംമപ്പോറ  ബത,  മറട്ട്  ഓഫറീസട്ട്
തചെലെവകളക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1.75  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-109-95―പരറിശറീലെനവയം വറിപുലെറീകരണവയം

ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ  തമഡറിക്കല്  ററീഇയംപബഴട്ട്തമനട്ട്,  യപ്പോത്രപ്പോബത,  സലെയംമപ്പോറബത,
തവള്ളക്കരയം, മറട്ട് ആഫറീസട്ട് തചെലെവകള എനറിവയപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 20.55 ലെക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-109-95―പരറിശറീലെനവയം വറിപുലെറീകരണവയം
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കപ്പോവറിലെറിതന  അടെറിസപ്പോന  സഹൗകരദ  വറികസനതറിനുയം  പവര്തനങ്ങളക്കുമപ്പോയറി
പദതറിയറിനതറില്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-109-94―ബപയപ്പോളജറിക്കല് ററിസര്ച്ചട്ട് ഇന്സറിറദ്യുട്ടുയം ഓഷപനററിയവയം സപ്പോപറിക്കല്   

ബപയപ്പോളജറിക്കല് ററിസര്ച്ചട്ട് ഇന്സറിറദ്യുട്ടുയം ഓഷപനററിയവയം സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ

ശറീര്ഷകതറില്  9.99  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-109-91―വകുപറിതന  വറികസനവയം  നവറീകരണവയം  പരറിശറീലെന  പകനങ്ങളുതടെ  

ശകറിതപടുതലുയം 

വകുപറിതന  കപ്പോരദപശഷറി  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം  നറിലെവറിലുള്ള  പരറിശറീലെന

പരറിപപ്പോടെറികളുയം വറിജപ്പോന വദപ്പോപനവയം നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം ഫറിഷററീസട്ട്  ഡയറകപറററില്

പുതുതപ്പോയറി  ആരയംഭറിക്കുന  ഫറിഷററീസട്ട്  കപ്പോളതസനററിതന  പവര്തന  തചെലെവകള

എനറിവയപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  20  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-110-98―പരമ്പരപ്പോഗത മതദബനന വള്ളങ്ങളുതടെ യന്ത്രവല്ക്കരണയം

പരമ്പരപ്പോഗത  മതദബനന  വള്ളങ്ങളുതടെ  യന്ത്രവല്ക്കരണതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്  2.10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-110-96―മതണണ  എഞറിനുകളറില്  നറിനയം  പബപ്പോട്ടുകതള  തപപട്രെെപ്പോള  

എഞറിനുകളപ്പോക്കറി മപ്പോറ്റുനതറിനുള്ള സബ്സറിഡറി

പതട്ട്  വര്ഷതറില്  കൂടുതല്  കപ്പോലെപഴക്കയം  തചെന  പബപ്പോട്ടുകളറിതലെ  മതണണ

എഞറിനുകള  മപ്പോററി  തപപട്രെെപ്പോള  എഞറിനുകളപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  സബ്സറിഡറി  സയംബനറിച്ച

തചെലെവട്ട്  വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  59.99  ലെക്ഷയം  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.
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വള്ളവയം എഞറിനുയം തകര്നപ്പോല് മപ്പോത്രപമ മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട് ഇന്ഷകറന്സട്ട്
കമ്പനറികള  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം  നല്കുനള്ളൂതവനയം  വലെയ്ക്കുയം  മറട്ട്  അനുബന
ഉപകരണങ്ങളക്കുയം  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം  ലെഭറിക്കുനറിതലനയം  നറിരറീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  ഈ  പശ്നയം
പരറിഹരറിക്കണതമനട്ട് വകുപട്ട് ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി.

2405-00-110-95―തചെറകറിടെ  ഇന്പബപ്പോര്ഡട്ട്  യന്ത്രവത്കൃത  വള്ളങ്ങളക്കുള്ള  ഇനന  
സബ്സറിഡറി

തചെറകറിടെ  ഇന്പബപ്പോര്ഡട്ട്  യന്ത്രവത്കൃത  വള്ളങ്ങളക്കുള്ള  ഇനന  സബ്സറിഡറി
അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള തചെലെവട്ട് വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 9.9999 പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-120-98―ലെറിയംഗ  സമതക  സറീശപ്പോകറീകരണ  നയനറിര്വ്വഹണയം  -  സപ്പോഫറിനുള്ള
ധനസഹപ്പോയയം

ലെറിയംഗ സമതക പദതറി നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില്  9.99  ലെക്ഷയം
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-120-97―ഓണ ലലെന് വദപ്പോപപ്പോരതറിനട്ട് ഇ  -  ഓപടപ്പോ വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട് മതദതഫഡട്ട്
വഴറി അനുവദറിക്കുന വപ്പോയ്പകളക്കുള്ള സബ്സറിഡറി

ഓണ  ലലെന്  വദപ്പോപപ്പോരതറിനപ്പോയറി  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  വനറിതകളക്കട്ട്  ഇ-ഓപടപ്പോ
വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട്  മതദതഫഡട്ട്  വഴറി  നല്കുന  പദതറി  വപ്പോയ്പകളക്കട്ട്  സബ്സറിഡറി
അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള തചെലെവട്ട് വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശറീര്ഷകതറില് 99.99  ലെക്ഷയം
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-120-96―മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  തതപ്പോഴറില് ഉപകരണങ്ങള വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട്
മതദതഫഡട്ട് വഴറി നല്കുന വപ്പോയ്പകളക്കട്ട് ഉള്ള സബ്സറിഡറി

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  മതദബനന  ഉപകരണങ്ങള  വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട്
മതദതഫഡട്ട്  വഴറി  നല്കുന വപ്പോയ്പകളക്കട്ട്  സബ്സറിഡറി  അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള  തചെലെവട്ട്
വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ ശറീര്ഷകതറില്  99.99   ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.
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2405-00-121-99―മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള  സമ്പപ്പോദദ  സമപ്പോശകപ്പോസ  പദതറിയട്ട്

അധറിക സയംസപ്പോന വറിഹറിതയം

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ  സമ്പപ്പോദദശറീലെയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം  പഞ്ഞമപ്പോസ

കപ്പോലെയളവറില്  തതപ്പോഴറില് നഷ്ടയംമൂലെമുണപ്പോകുന സപ്പോമ്പതറിക ബുദറിമുട്ടുകള പരറിഹരറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി

പകന  സഹപ്പോയപതപ്പോതടെ  നടെപപ്പോക്കറിവരുന  പദതറിയപ്പോണറിതട്ട്.  ഓപരപ്പോ  വര്ഷവയം  5

തവണകളറിലെപ്പോയറി  1500  രൂപ  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളറില്   നറിനട്ട്  പശഖരറിച്ചട്ട്  ബപ്പോങറില്

നറിപക്ഷപറിക്കുകയുയം സയംസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയ  3,000  രൂപയുയം പചെര്തട്ട്  4,500  രൂപ മൂന

തവണകളറിലെപ്പോയറി  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  നല്കുന.  ഇതനുസരറിച്ചട്ട്  1,78,800

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള  2020-21  വര്ഷയം  പദതറിയറില്  അയംഗമപ്പോയറി  കഴറിഞ.  ഇവര്ക്കട്ട്

2021-22  വര്ഷയം  പമയട്ട്,  ജൂണ,  ജൂലലെ  മപ്പോസങ്ങളറിലെപ്പോയറി  പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  തചെയ

രറീതറിയറില് ധനസഹപ്പോയയം അനുവദറിപക്കണതുണട്ട്. 2021-22  വര്ഷയം ഇതറിനപ്പോയറി ബജററില്

വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  വളതര  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട്ട്  മനസറിലെപ്പോക്കറിയ  സമറിതറി  ഈ

ശറീര്ഷകതറില്  33.64  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി

അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന്  തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-190-94―ലെറിയംഗ സമതക സറീശപ്പോകറീകരണ നയനറിര്വ്വഹണയം  -   മതദതഫഡറിനുള്ള

ധനസഹപ്പോയയം

സറീ  ശപ്പോകറീകരണ  പദതറിയറില്  സറീകളക്കട്ട്  ലമപക്രപ്പോ  എനര്ലപസസട്ട്/  സറില്

തട്രെെയറിനറിയംഗട്ട്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  9.99  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി

തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-800-90―2018-19-  ല്  പലെറിശ  സബ്സറിഡറി  നറിലെവറില്  വരുനതറിനട്ട്  മുന്പട്ട്  

നല്കറിയറിട്ടുള്ള നറിഷറിയ ആസറികളപ്പോയ വപ്പോയ്പകളുതടെ പലെറിശയുയം പറിഴ

പലെറിശയുയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി ഒറതവണ തറീര്പപ്പോക്കല് പദതറി  .

2018-19-ല്  പലെറിശ  സബ്സറിഡറി  നറിലെവറില്  വരുനതറിനട്ട്  മുന്പട്ട്  നല്കറിയറിട്ടുള്ള

നറിഷറിയ  ആസറികളപ്പോയ  വപ്പോയ്പകളുതടെ  പലെറിശയുയം  പറിഴ  പലെറിശയുയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  ഒറതവണ

തറീര്പപ്പോക്കല് പദതറി നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള തചെലെവട്ട് വഹറിക്കുനതറിനട്ട് ഈ ശറീര്ഷകതറില്

28 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.
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4405-00-101-95―നഴററികള സപ്പോപറിക്കല്

മതദ  വറിത്തുല്പപ്പോദനതറില്  സകയയംപരദപ്പോപ്തത  ലകവരറിക്കുനതറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
ഭരണപ്പോനുമതറി ലെഭറിച്ച ഓടെയയം,  അഴറീപക്കപ്പോടെട്ട്,  പറീച്ചറി,  വളഞ്ഞ വഴറി,  പുതറിയങ്ങപ്പോടെറി മുതലെപ്പോയ
ഹപ്പോച്ചററികളുതടെ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനയം  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
പൂര്തറീകരറിക്കുനതറിനട്ട്  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശറീര്ഷകതറില് 3 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

4405-00-101-90―അകകപ്പോകളച്ചര് ഡവലെപ്തമനട്ട്

ഫറീഡട്ട്  മറിലറിതന  വറികസനയം,  തഡപമപ്പോണപസ്ട്രേഷന്  ഫപ്പോയം,  അകകപ്പോകളച്ചര്
ഇന്പുട്ടുകളക്കപ്പോയുള്ള  ഏകജപ്പോലെകയം  എനറീ  അകകപ്പോകളച്ചററിനട്ട്  പവണറിയുള്ള  സഹപ്പോയ
പസവനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  1 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

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

മതദബനന  ഉപകരണങ്ങളുതടെ  വറിതരണയം  നടെത്തുന  തഎ.എഫട്ട്.ഡറി.പറി -യുതടെ
2017-18,2019-20 വര്ഷതത പദതറികളറിലുയം 2021-22 വര്ഷയം നടെപറിലെപ്പോക്കുന 2020-21
പദതറിയറിലുമുള്ള ഘടെകങ്ങളറില് ഓഹരറി മൂലെധനമപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 16.3016 പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

4405-00-103-94―തറീരപദശ പറപ്പോഡുകളുതടെ നവറീകരണയം

തറീരപദശ പറപ്പോഡുകളുതടെ നവറീകരണതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 40 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

4405-00-103-93―മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള  അടെറിസപ്പോന  സഹൗകരദവറികസനവയം  
മപ്പോനവപശഷറി വറികസനവയം

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പദതറികളുതടെ
പൂര്തറീകരണതറിനുയം  പതറിഭപ്പോതറീരയം  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  1.0599  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.
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4405-00-103-89―പുനര്പഗഹയം  -  കടെല്തറീരതറിനട്ട്    50    മറീറര്  ചുറളവറില്  തപ്പോമസറിക്കുന  
മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതടെ പുനരധറിവപ്പോസയം

കടെല് തറീരത്തു നറിനയം  50  മറീറര് പരറിധറിയ്ക്കുള്ളറില് തപ്പോമസറിക്കുന മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള
പുനരധറിവസറിപറിക്കുനതറിനുള്ള  പദതറിയപ്പോയറി  ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  49.99  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

4405-00-104-61―തകപ്പോയറിലെപ്പോണറി മതദബനന തുറമുഖയം   (  സയംസപ്പോന പദതറി  )

തകപ്പോയറിലെപ്പോണറി സബ്ഡറിവറിഷനറിതലെ ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട് ശമ്പളയം നല്കുനതറിപലെയപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  5  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

4405-00-104-54―നബപ്പോര്ഡട്ട്  സഹപ്പോയപതപ്പോതടെയുള്ള  ഗപ്പോമറീണ  അടെറിസപ്പോന
സഹൗകരദങ്ങള തമച്ചതപടുത്തുനതറിനുള്ള സഹപ്പോയയം

RIDF Tranche XXIII, XXV -ല് ഉളതപട പവര്തറികളുതടെ പൂര്തറീകരണതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

4405-00-104-37―മതദബനന തുറമുഖങ്ങളുതടെ അറകുറപണറികളുയം മണട്ട് നറീക്കലുയം

മതദബനന  തുറമുഖങ്ങളുതടെ  അറകുറപണറികളുയം  മണട്ട്  നറീക്കലുയം  എന
പവര്തറിയപ്പോയറി ഈ  ശറീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

4405-00-104-36―പറി  .  എയം  .  എയം  .  എസട്ട്  .  ലവ  -  കടെപലെപ്പോര  മതദബനന  അടെറിസപ്പോന
സഹൗകരദയം  ,    മതദബനനതറിനട്ട്  പശഷമുള്ള  പവര്തനങ്ങള
എനറിവയുതടെ വറികസനതറിനുള്ള പദതറി

പറി.എയം.എയം.എസട്ട്.ലവ-കടെപലെപ്പോര  മതദബനന  അടെറിസപ്പോന  സഹൗകരദയം,
മതദബനനതറിനട്ട്  പശഷമുള്ള  പവര്തനങ്ങള  എനറിവയുതടെ  വറികസനതറിനുള്ള
പദതറിയപ്പോയറി  ബജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

4405-00-104-33―മതദയം കരക്കടുപറിക്കല് പകനങ്ങളക്കട്ട്   (  എല്  .  എ  .  ആര്  .)

വറിവറിധ  മതദയം  കരയടുപറിക്കല്  പകനങ്ങളക്കട്ട്  എല്.എ.ആര്.  പകസകളക്കപ്പോയറി
വറിഹറിതയം നല്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശറീര്ഷകതറില് 30 ലെക്ഷയം രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.
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4405-00-109-98―മതദകൃഷറി  പരറിശറീലെന  പകനങ്ങള  പണറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കലുയം
മതദഭവനങ്ങള സപ്പോപറിക്കലുയം ശകറിതപടുതലുയം

തകപ്പോലയം  ജറിലപ്പോ  മതദഭവന്,  പബപ്പൂര്  ഫറിഷററീസട്ട്  പസഷന്  പവര്തറിക്കുന
ഫറിഷററീസട്ട്  തട്രെെയറിനറിയംഗട്ട്  തസനര്  എനറിവയുതടെ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തറികളക്കപ്പോയറി ഈ
ശറീര്ഷകതറില്  1.3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

പുതറിയ ശറീര്ഷകയം അനുവദറിക്കുനതറിനട്ട്

2021-22  -തലെ  ആദദ  ബജറട്ട്  പസയംഗതറില്  പഖദപ്പോപറിച്ച  പകപ്പോരയം  കക്ക  വപ്പോരല്
സയംഘങ്ങളക്കട്ട് പപതദക ധനസഹപ്പോയ പദതറി നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ ശറീര്ഷകയം
അനുവദറിച്ചട്ട്  2 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2021-22-തലെ പുതുക്കറിയ ബജറട്ട്  പസയംഗതറില് പഖദപ്പോപറിച്ച പകപ്പോരയം മതദസയംസരണ
യൂണറിറ്റുകളക്കുള്ള അടെറിസപ്പോന സഹൗകരദ വറികസന പദതറി നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി പുതറിയ
ശറീര്ഷകയം  അനുവദറിച്ചട്ട്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2021-22-തലെ ആദദ ബജറട്ട് പസയംഗതറില് പഖദപ്പോപറിച്ച തറീരപദശ വറികസനതറിനുള്ള
തസ്പെഷദല്  പപ്പോപക്കജട്ട്  പകപ്പോരയം  തചെലപ്പോനയം  മപ്പോതൃകപ്പോ  മതദഗപ്പോമ  പദതറി   ഏതറടുതട്ട്
നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  ശറീര്ഷകയം  അനുവദറിച്ചട്ട്  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

ശറീര്ഷകയം പുനനഃസപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്

2405-00-105-96―മൂലെദവര്ദറിത വറിപണറി

ആറപ്പോട്ടുപുഴ ഫറിഷട്ട് മറീല് പപ്പോനട്ട് സജമപ്പോക്കുനതറിനട്ട് പമല് ശറീര്ഷകയം പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട് 3
പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

2405-00-800-96―യപ്പോണ ടെകറിസറിങ്ങട്ട് യൂണറിറട്ട്

ആലെപ്പുഴ ജറിലയറിതലെ പറവൂരറില് ലടെകന് ടെകറിസറിങ്ങട്ട്  യൂണറിറട്ട്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
പമല് ശറീര്ഷകയം പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

987/2022.
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പകരള യൂണറിപവഴറിററി ഓഫട്ട് ഫറിഷററീസട്ട് ആനട്ട് ഓഷദന് സഡറീസട്ട്

2415-05-277-99―പകരള യൂണറിപവഴറിററി ഓഫട്ട് ഫറിഷററീസട്ട് ആനട്ട് ഓഷദന് സഡറീസട്ട്

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  അപപക്ഷറിച്ചട്ട്  പനപ്പോണപപ്പോന്  വറിഹറിതതറില്

കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷതറിലുണപ്പോയ  കുറവകപ്പോരണവയം,  പുതറിയ  ടെറീച്ചറിയംഗട്ട്/പനപ്പോണ  ടെറീച്ചറിയംഗട്ട്

ജറീവനക്കപ്പോരുതടെ നറിയമനവമപ്പോയറി ബനതപട്ടുയം,  യു.ജറി.സറി.  തസയറില് നടെപറിലെപ്പോക്കറിയതുമൂലെയം

ഈ ശറീര്ഷകതറില് 6.0035 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

പകരള യൂണറിപവഴറിററി ഓഫട്ട് ഫറിഷററീസട്ട് ആനട്ട് ഓഷദന് സഡറീസട്ട്-തന ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

നമ്പര് നറിലെവറില് കൃഷറി (XXIX) -നു കറീഴറിലെപ്പോണട്ട് വരുനതട്ട്.  എനപ്പോല് ടെറി. സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ

മതദബനന  വകുപറിനു  കറീഴറില്  പവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനമപ്പോയതറിനപ്പോല്,  ടെറി

സപ്പോപനതറിതന  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  മതദബനനയം  (XXXIII)-നു  കറീഴറില്

ഉളതപടുത്തുനതറിനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

പതറിനഞപ്പോയം  പകരള നറിയമസഭയുതടെ കൃഷറിയുയം  മൃഗസയംരക്ഷണവയം മതദബനനവയം

സയംബനറിച്ച  സബ്കട്ട്  കമറിററിയുതടെ  പയപ്പോഗതറില്  പതങടുത  മതദബനനവയം

സപ്പോയംസപ്പോരറികവയം  യുവജനകപ്പോരദപക്ഷമവയം  വകുപ്പു  മന്ത്രറി  ശ്രറീ.  സജറി  തചെററിയപ്പോന്,

മൃഗസയംരക്ഷണവയം ക്ഷറീരവറികസനവയം വകുപട്ട്  മന്ത്രറി ശ്രറീമതറി  ചെറിഞ്ചുറപ്പോണറി എനറിവര്ക്കുയം,

സമറിതറി  അയംഗങ്ങളപ്പോയ  ശ്രറീ.  അനൂപട്ട്  പജക്കബട്ട്   ശ്രറീ.  പറി.  പറി.  ചെറിതരഞ്ജന്,  ശ്രറീ.

സറി.എച്ചട്ട്.  കുഞ്ഞമ്പു,  ശ്രറീ.  തക.പറി  പമപ്പോഹനന്,  ശ്രറീ.  കുറപക്കപ്പോളറി  തമപ്പോയറീന്,  ശ്രറീ.  എയം.

വറിന്തസനട്ട്, ശ്രറീ. മുരളറി തപരുതനലറി എനറിവര്ക്കുയം ബഹ. തചെയര്മപ്പോന് നന്ദറി പരഖതപടുതറി.

പലെപ്പോക്കട്ട്  ഡഹൗണറിതന  ബുദറിമുട്ടുകള  പനരറിടുന  സപ്പോഹചെരദതറിലുയം  സമറിതറിയപ്പോവശദമപ്പോയ

കുററിപ്പുകളുയം  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുയം  സമയബനറിതമപ്പോയറി  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ആത്മപ്പോര്ത്ഥമപ്പോയറി

പവര്തറിച്ച  എലപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസതരയുയം  ബഹ.  തചെയര്മപ്പോന്  അഭറിനനന്ദറിക്കുകയുയം

സമറിതറിപയപ്പോഗതറില്  പതങടുത  എലപ്പോ  വറിഭപ്പോഗതറിതലെയുയം  ജറീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം  നന്ദറി

പരഖതപടുത്തുകയുയം തചെയ.

സമറിതറി പയപ്പോഗയം ഉച്ചയട്ട് 1.10- നട്ട് അവസപ്പോനറിച.
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2-7-2021-  തലെ  പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട്

കൃഷറിയുയം മൃഗസയംരക്ഷണവയം മതദബനനവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി I, 2021
ജൂലലെ  2-ാം  തറീയതറി  തവള്ളറിയപ്പോഴ്ച  രപ്പോവറിതലെ  11  മണറിക്കട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിതലെ
'5 എ' സപമളനഹപ്പോളറില് സമറിതറി തചെയര്മപ്പോനുയം ബഹ. കൃഷറി വകുപട്ട് മന്ത്രറിയുമപ്പോയ ശ്രറീ.പറി.
പസപ്പോദറിതന  അദദക്ഷതയറില്  പചെര്ന.  പസ്തുത  പയപ്പോഗതറില്,   മൃഗസയംരക്ഷണവയം
ക്ഷറീരവറികസനവയം  വകുപ്പുമന്ത്രറിയുമപ്പോയ  ശ്രറീമതറി  തജ.  ചെറിഞ്ചുറപ്പോണറി  പനരറിട്ടുയം  സമറിതറിയുതടെ
എകട്ട്-ഒഫറീപഷദപ്പോ  അയംഗമപ്പോയ മതദബനനവയം സപ്പോയംസപ്പോരറികവയം യുവജനകപ്പോരദവയം  വകുപട്ട്
മന്ത്രറി ശ്രറീ.  സജറി തചെററിയപ്പോന് വറീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖനയുയം പതങടുത്തു. പസ്തുത
പയപ്പോഗതറില് ചുവതടെ പചെര്തറിരറിക്കുന സമറിതറി അയംഗങ്ങളുയം ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന.

1. ശ്രറീ.പറി.പറി. ചെറിതരഞ്ജന്, എയം.എല്.എ.

2. ശ്രറീ. സറി.എച്ചട്ട്. കുഞ്ഞമ്പു, എയം.എല്.എ.

3. ശ്രറീ.തക.പറി. പമപ്പോഹനന്, എയം.എല്.എ.

4. ശ്രറീ. കുറപക്കപ്പോളറി തമപ്പോയറീന്, എയം.എല്.എ.

5. ശ്രറീ. മുരളറി തപരുതനലറി, എയം.എല്.എ.

6. ശ്രറീ. എയം. വറിന്തസനട്ട്, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രപടററിയറട്ട്

1. ശ്രറീമതറി ജയശ്രറീ എസട്ട്., പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി

2. ശ്രറീ. ഹരറി വറിശകന്, തഡപക്യൂടറി തസക്രടററി.

3. ശ്രറീ. ജയകുമപ്പോര് ജറി., അണര് തസക്രടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര്

1. ശ്രറീ. പബപ്പോബറി ആനണറി, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, കൃഷറി വകുപട്ട്

2. ശ്രറീ. എ. ഷപ്പോജന്, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി, കൃഷറി വകുപട്ട്

3. പഡപ്പോ. തക. വപ്പോസകറി, ഡയറകര്, കൃഷറി വകുപട്ട്

4. ശ്രറീമതറി മറിനറി രവറീനദപ്പോസട്ട്,  ഡയറകര്, ക്ഷറീരവറികസന വകുപട്ട്

5. ശ്രറീമതറി സറി. എ. ലെത,  ഡയറകര്, മതദബനന വകുപട്ട്
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6. ശ്രറീമതറി  എസട്ട്.  അയംബറിക,  അഡറീഷണല്    ഡയറകര്,   ഡയറകപററട്ട്  ഓഫട്ട്
പസപ്പോയറില് സര്പവ്വ & പസപ്പോയറില് കണസര്പവ്വഷന്

7. ശ്രറീ.  വറി.  ശറിവരപ്പോമകൃഷ്ണന്,  അഡറീഷണല്  ഡയറകര്,  ഡയറകപററട്ട്  ഓഫട്ട്
അഗറികളച്ചര്

8. ശ്രറീ. തക. ശശറികുമപ്പോര്, പജപ്പോയറിനട്ട് ഡയറകര്, ക്ഷറീരവറികസന വകുപട്ട്

9. ശ്രറീ. ബറി. ഇപഗ്നേഷദസട്ട് മപ്പോന്പറപ്പോ, പജപ്പോയറിനട്ട് ഡയറകര്, ഫറിഷററീസട്ട് വകുപട്ട്

10.  ശ്രറീ.  ടെറി.  പദറീപട്ട്  കുമപ്പോര്,  ഡയറകര്  ഓഫട്ട്  പപ്പോനറിയംഗട്ട്,  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക
സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ

11.  പഡപ്പോ.  പറി.  സധറീര്  ബപ്പോബു,  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,  പകരള  തവറററിനററി  ആനട്ട്  അനറിമല്
സയന്സസട്ട് യൂണറിപവഴറിററി

12. പഡപ്പോ.  എന്.  അപശപ്പോകട്ട്,    ഡയറകര്  (അക്കഹൗണട്ട്സട്ട്  &  ററിസര്ച്ചട്ട്)  പകരള
തവറററിനററി ആനട്ട് അനറിമല് സയന്സസട്ട് യൂണറിപവഴറിററി

13. പഡപ്പോ.  വറിപനപ്പോദട്ട്  പജപ്പോണ,  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട്  ഡയറകര്,  പകരള  സയംസപ്പോന  പഹൗളട്രെെറി
വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ലെറിമറിറഡട്ട്

14. പഡപ്പോ.  എ.  എസട്ട്.  ബറിജുലെപ്പോല്,  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട്  ഡയറകര്,  മറീറട്ട്  തപപ്പോഡകട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇന്ഡദ ലെറിമറിറഡട്ട്

15. പഡപ്പോ. ബറി. ശ്രറീകുമപ്പോര്, മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്, പകരള ഫറീഡ്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട്

16. പഡപ്പോ.  പജപ്പോസട്ട്  തജയറിയംസട്ട്,  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട്  ഡയറകര്,  പകരള  ലലെവ്പസപ്പോക്കട്ട്
ഡവലെപ്തമനട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്

17. ശ്രറീമതറി  വറി.  പറി.  പറിയ,  അസറിസനട്ട്  ഡയറകര്,  ഡയറകറട്ട്  ഓഫട്ട്  പസപ്പോയറില്
സര്പവ്വ & പസപ്പോയറില് കണസര്പവ്വഷന്

18. ശ്രറീ.  എസട്ട്.  ശറിവപസപ്പോദട്ട്,  മപ്പോപനജര്,  പകരള  സയംസപ്പോന  പഹൗളട്രെെറി  വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന് ലെറിമറിറഡട്ട്

വറീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖന പതങടുത ഉപദദപ്പോഗസര്

1. ശ്രറീമതറി ടെറിങ്കു ബറിസകപ്പോള, തസക്രടററി, മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

2.  ശ്രറീമതറി  ഇഷറിത പറപ്പോയട്ട്,  അഗറികളച്ചര് തപപ്പോഡക്ഷന് കമറീഷണര്,  കപ്പോര്ഷറിക
വകുപട്ട്.
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സമറിതറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  കരടെട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്,  ആനുകപ്പോലെറിക  ററിപപപ്പോര്ടറിതന  കരടെട്ട്,  ആക്ഷന്  പടെക്കണ
ററിപപപ്പോര്ടറിതന കരടെട്ട്, 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ചട്ട്  കൃഷറി,  മൃഗസയംരക്ഷണയം,  ക്ഷറീരവറികസനയം,  മതദബനനയം  എനറീ
വകുപ്പുകളറില്  നറിനയം  ലെഭറിച്ച  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമന്റുകള  എനറിവ  പരറിഗണറിച  ചെര്ച്ചയുതടെ
പൂര്ണ രൂപയം ചുവതടെ പചെര്ക്കുന.

I.  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച 
5-ാാമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് -അനന്തര നടെപടെറി സയംബനറിച്ചട്ട്

(ഫയല് നയം. 1998/സബട്ട്.സറി.സറി2/2020/നറി.തസ)

കൃഷറി  (എന്.സറി.എ)  വകുപറില്  നറിനയം  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  1,  6,  8,  24  എനറീ
ഖണറികകളറിന്പമല്  വകുപട്ട്  സകറീകരറിച്ച  നടെപടെറി  സയംബനറിച്ച  പസറട്ട്തമന്റുകള  സമറിതറി
അയംഗറീകരറിച.

വകുപ്പുകളറില്  നറിനയം  ഓപരപ്പോ  ശറീര്ഷകങ്ങളറില്  അധറിക  തുക  ആവശദതപടുന
സപ്പോഹചെരദതറില്,  അപകപ്പോരയം  ആവശദമുള്ള  തുക  ശരറിയപ്പോയ  രറീതറിയറില്  പൂര്ണമപ്പോയറി
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന് വകുപ്പുകള ശ്രദ തചെലുതണതമനയം വളതരയധറികയം അതദപ്പോവശദമപ്പോയ
പദതറികളക്കപ്പോയറി  അധറിക  തുക  ആവശദതപടുനതറിതനക്കുററിചയം  അഡറീഷണല്
ആതലറപസഷനറിലൂതടെ  തുക  ലെഭദമപ്പോക്കുനതു  സയംബനറിചയം  വറിശദമപ്പോയ  ചെര്ച്ചകള
നടെതണതമനയം സമറിതറി വകുപ്പുകളക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നലറി.

കൃഷറി  (കൃഷറി)  വകുപറില് നറിനയം ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക 26-തലെ നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട്
സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

കൃഷറി (മൃഗസയംരക്ഷണയം -ജറി) വകുപറില് നറീനയം ലെഭദമപ്പോക്കറിയ 46 മുതല് 67 വതരയുള്ള
ഖണറികകളറിതലെ നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകള സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

കൃഷറി (പപ്പോനറിയംഗട്ട്-എ) വകുപറില് നറിനയം ലെഭദമപ്പോക്കറിയ 3, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20,
27 എനറീ ഖണറികകളറിതലെ നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകള സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

കൃഷറി  (പറി.ബറി)  വകുപറില് നറിനള്ള  4, 7, 9, 12,  15,  21  എനറീ ഖണറികകളറിതലെ
നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകള സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

കൃഷറി  (ഐ.എഫട്ട്.എ)  വകുപറില് നറിനള്ള  13,  29,  30,  36,  39,  40,  45  എനറീ
ഖണറികകളറിതലെ നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകള സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.
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ഖണറിക 38-തലെ 2402-0-102-81 ആപറിപക്കഷന് ഓഫട്ട് ഇന്ഫര്പമഷന് തടെപകപ്പോളജറി
എന  ശറീര്ഷകതറില്  സമറിതറി  ശുപപ്പോര്ശ  തചെയ  20  ലെക്ഷയം  രൂപയപ്പോയറി  അധറിക
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വകുപട്ട് സര്ക്കപ്പോരറില് സമര്പറിച്ചറില എന മറപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട്  പരറിഗണറിച്ച
സമറിതറി,  അധറിക  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  സര്ക്കപ്പോരറിപലെയട്ട്  സമര്പറിക്കപ്പോതതറിനുള്ള  കപ്പോരണയം
അപനകഷറിച.

തൃശ്ശൂര്  ആസപ്പോനമപ്പോയറി  പമപ്പോണറിടററിയംഗട്ട്  തസല്  രൂപറീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ടെറി
ശറീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരുന  15  ലെക്ഷയം  രൂപയ്ക്കു  പുറതമ  20  ലെക്ഷയം  രൂപ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖന ആവശദതപതടനയം പമപ്പോണറിറററിയംഗട്ട് തസലറിനപ്പോയറി സറീമറില് നറിനയം
കുറച  ഉപദദപ്പോഗസതര  ഡറിപപപ്പോയട്ട്  തചെയ്യുനതറിനുള്ള  തചെലെവയം  15  ലെക്ഷയം  രൂപയറില്
ഉളതപടുതറിയറിരുനതവനയം  എനപ്പോല്  ഭരണപരമപ്പോയ  പശ്നങ്ങള  മുപഖന  വകുപറിനട്ട്  ടെറി
തപപ്പോപപപ്പോസല്  നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  അയംഗറീകപ്പോരയം  ലെഭറിച്ചറില  എനയം  അപകപ്പോരയം  ടെറി
ശറീര്ഷകതറില് സറീപറപ്പോ  എകട്ട്തപന്ഡറിച്ചര് ആയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദതപടറില
എനയം  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച.  തുടെര് നട്ട്,  ഖണറിക  38-തലെ  നടെപടെറി
പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

ഖണറിക  45-തലെ  മറപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്  പരറിഗണറിക്കപവ,  സയംസപ്പോന  തവയര്
ഹഹൗസറിയംഗട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷനട്ട്,  സമറിതറി  ശുപപ്പോര്ശയുതടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  അധറിക
ധനപ്പോനുമതറി  പകപ്പോരയം  1.56  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ലെഭറിക്കുകയുയം  ആയതട്ട്  തചെലെവഴറിക്കുകയുയം
തചെയതവനട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച.  പകപ്പോര്പപറഷനു  കറീഴറിലുള്ള
പഗപ്പോഡഹൗണുകളറില്  പറവൂരറിതലെ  പഗപ്പോഡഹൗണ  നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തറീകരറിചതവനയം
ശപ്പോസപ്പോയംപകപ്പോട,  മപ്പോപവലെറിക്കര  എനറിവറിടെങ്ങളറിതലെ  പഗപ്പോഡഹൗണുകളുതടെ  30%  പവൃതറി
പൂര്തറിയപ്പോയതപ്പോയുയം  ബപ്പോക്കറിയുള്ളവയട്ട്  5%  തുകയുയം  തചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുതണനയം  സമറിതറി
വറിലെയറിരുതറി.

കൃഷറി  (N.C.A)  വകുപറില്  നറിനള്ള  ഖണറിക  19,  23  എനറിവയറിതലെ  നടെപടെറി
പസറട്ട്തമന്റുകളുയം  കൃഷറി  (WTO)  വകുപട്ട്  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ഖണറിക  25  സയംബനറിച്ച നടെപടെറി
പസറട്ട്തമന്റുയം സമറിതറി അയംഗറീകരറിച. 

കൃഷറി  (ഫപ്പോയംസട്ട്)  വകുപറില്  നറിനയം  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക
സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയുമപ്പോയറി  ബനതപട  ഖണറിക  33,  34,  35  എനറിവയറിതലെ  നടെപടെറി
പസറട്ട്തമനട്ട്  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി,  അധറിക  തുക  ശുപപ്പോര്ശ  തചെയറിട്ടുയം  ടെറി  തുക
ലെഭറിക്കപ്പോതതറിനുള്ള കപ്പോരണയം അപനകഷറിച.

കഴറിഞ്ഞ വര്ഷതത റസദ്യുമ്ഡട്ട് തുകയപ്പോയ  9.65  പകപ്പോടെറി രൂപ  35  അക്കഹൗണകളറില്

തക്രഡറിറട്ട് തചെയപപപ്പോള പപ്പോന് സ ട്ട്പപസറിന് എകട്ട്തപന്ഡറിച്ചര് ബുക്കട്ട് തചെയപ്പോന് പററിയറിതലനയം
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അതറിനട്ട്  മുന് വര്ഷതത തറഡദ്യുമ്ഡട്ട് ഫണട്ട്  പപ്പോന് സ ട്ട്പപസറില് അഡ്ജസട്ട്  തചെയപപപ്പോള

തചെലെവപ്പോക്കറിയ  തുക  ബുക്കട്ട്  തചെയപ്പോനപ്പോയറി  ബജററില്  തസ്പെയ്സട്ട്  ഉണപ്പോയറിരുനറില  എനയം

ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിതയ അററിയറിച.

തുടെര്നട്ട്,  ഇപകപ്പോരമുള്ള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  ചെര്ച്ച  തചെയ്യുപമ്പപ്പോള

ധനകപ്പോരദവകുപറില്  നറിനയം,  പരറിഗണറിക്കുന  വറിഷയങ്ങള  സയംബനറിച്ചട്ട്  അവഗപ്പോഹമുള്ള

ഉപദദപ്പോഗസതര കൂടെറി ചെര്ച്ചയപ്പോയറി വറിളറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി നറിയമസഭപ്പോ ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട്ട്

നറിര്പദ്ദേശയം  നലെ ട്ട്കറി.   കൂടെപ്പോതത,  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയട്ട്  അധറിക  തുക

അനുവദറിക്കപ്പോതറിരുനതറിതന  വറിശദറീകരണയം  ധനകപ്പോരദ  വകുപറില്  നറിനയം

ആവശദതപടെണതമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

കൃഷറി (PU) വകുപറില് നറിനള്ള ഖണറിക 31, 32, 42, 43, 44 എനറിവയറിതലെ നടെപടെറി

പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

കൃഷറി  (ഇ,ബറി)  വകുപറില് നറിനള്ള ഖണറിക  37  സയംബനറിച്ച നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്

സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

കൃഷറി  (ഫപ്പോയംസട്ട്)  വകുപറില്  നറിനള്ള  ഖണറിക  2,  5,  28  എനറിവ  സയംബനറിച്ച

നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

മതദബനന  തുറമുഖ  (സറി)  വകുപറില്  നറിനള്ള  80  മുതല്  126  വതരയുള്ള

ഖണറികകളറിതലെ നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകള സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളറില്  ഉളതപട  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

സഹകരണ  സയംഘങ്ങളുതടെ  ഓപടപ്പോപമഷന്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം  പവര്തന  മൂലെധനയം

ററിപവപ്പോളവറിയംഗട്ട് ഫണപ്പോയറി നല്കുനതറിനുള്ള പദതറിയപ്പോയറി പുതറിയ ശറീര്ഷകയം അനുവദറിച്ചട്ട് 10

പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുതണതമനട്ട് ശുപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  സഹകരണ  സയംഘങ്ങള  മുപഖന  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്

ഉല്പപ്പോദന പബപ്പോണസട്ട് നല്കുനതറിനപ്പോയറി 2405-00-103-85 എന ശറീര്ഷകയം പുനനഃസപ്പോപറിച്ചട്ട് 5

പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി വകയറിരുതണതമനട്ട് സമറിതറി ശുപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന്

തറീരുമപ്പോനറിച.

സമറിതറിപയപ്പോഗവമപ്പോയറി  ബനതപട  കുററിപ്പുകള  ലവകറി  ലെഭദമപ്പോക്കുന  പവണത

വകുപ്പുകള  ഒഴറിവപ്പോക്കണതമനയം  സമറിതറി  അയംഗങ്ങളക്കട്ട്  വറിഷയയം  വറിശദമപ്പോയറി
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പഠറിക്കുനതറിനുള്ള സമയപരറിധറിയ്ക്കുള്ളറില്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  എതറിയപ്പോന്  ശ്രദറിക്കണതമനയം

അടുത  സമറിതറി  പയപ്പോഗയം  മുതല്  സബ്ജകട്ട്  കമറിററിയുതടെ  ഗഹൗരവയം  മനസറിലെപ്പോക്കറി,

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  സമയബനറിതമപ്പോയറി  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള  വകുപ്പുകള

സകറീകരറിക്കണതമനയം സമറിതറി തചെയര്മപ്പോന് വകുപ്പുകളക്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നലെ ട്ട്കറി.

സമറിതറി,  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിതന  കരടെട്ട്,  1-4-2020  മുതല്  31-3-2021  വതരയുള്ള

ആനുകപ്പോലെറിക  ററിപപപ്പോര്ടറിതന  കരടെട്ട്,  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ

പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിന്പമലുള്ള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ

ററിപപപ്പോര്ടറിതന കരടെട്ട് എനറിവ പരറിഗണറിക്കുകയുയം അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.

സബ്ജകട്ട്  കമറിററിയുമപ്പോയറി  ബനതപട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  ലെഭദമപ്പോക്കപ്പോന്,  വകുപ്പുകള

കപ്പോലെതപ്പോമസയം  വരുതപ്പോറപണപ്പോ  എന  സമറിതറിയുതടെ  അപനകഷണതറിനട്ട്,  അപകപ്പോരയം

സയംഭവറിക്കപ്പോറതണനയം  നറിയമസഭയുതടെ  ആദദ  സപമളനതറില്  വയ ട്ട്പക്കണ  ആക്ഷന്

പടെക്കണ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  പറീരറിപയപ്പോഡറിക്കല്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  സമറിതറി  പകപ്പോണസറിറക്യൂടട്ട്  തചെയപ്പോന്

കപ്പോലെതപ്പോമസയം  വനതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട്  രണപ്പോയം  സപമളനതറില്  സമര്പറിപക്കണറി  വനതതനയം

ഈ വസ്തുത വകുപറിനുയം അററിയപ്പോവനതപ്പോതണനയം നറിയമസഭപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിതയ

അററിയറിച.

സമറിതറിയുമപ്പോയറി  ബനതപട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  വകുപറില്  നറിനയം

കപ്പോലെതപ്പോമസയം  പനരറിടപ്പോല്  ബനതപട  വകുപ്പുകളറിതലെ  മന്ത്രറിമപ്പോര്  അതറിനുള്ള  നടെപടെറി

സകറീകരറിക്കുതമനട്ട് ബഹ. തചെയര്മപ്പോന് വദകമപ്പോക്കറി.

സമറിതറി പയപ്പോഗയം ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം 12.15-നട്ട് പറിരറിഞ.



89

23-9-2021-  തലെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട്

കൃഷറിയുയം മൃഗസയംരക്ഷണവയം മതദബനനവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി I, 2021
തസപ്റയംബര്  മപ്പോസയം  23-ാം  തറീയതറി  വദപ്പോഴപ്പോഴ്ച്ച  ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  2  മണറിക്കട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ
സമുച്ചയതറിതലെ '5 ഡറി' സപമളനഹപ്പോളറില് സമറിതറി തചെയര്മപ്പോനുയം     ബഹ.  കൃഷറി വകുപട്ട്
മന്ത്രറിയുമപ്പോയ ശ്രറീ.  പറി.  പസപ്പോദറിതന അദദക്ഷതയറില് പയപ്പോഗയം പചെര്ന.  പസ്തുത പയപ്പോഗതറില്,
സമറിതറിയുതടെ എകട്ട് ഒഫറീപഷദപ്പോ അയംഗങ്ങളറില്  മൃഗസയംരക്ഷണവയം ക്ഷറീരവറികസനവയം വകുപട്ട്
മന്ത്രറി  ശ്രറീമതറി തജ.  ചെറിഞ്ചുറപ്പോണറി പനരറിട്ടുയം മതദബനനയം, സപ്പോയംസപ്പോരറികയം,  യുവജനപക്ഷമ
വകുപട്ട് മന്ത്രറി ശ്രറീ.  സജറി തചെററിയപ്പോന് വറീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖനയുയം പതങടുത്തു.
സമറിതറിയയംഗങ്ങളറില്  ശ്രറീ.  പറി.  പറി.  ചെറിതരഞ്ജന്  എയം.എല്.എ.  വറീഡറിപയപ്പോ
പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖനയുയം തപ്പോതഴപറയുനവര് പനരറിട്ടുയം പതങടുത്തു.

1. ശ്രറീ. അനൂപട്ട് പജക്കബട്ട്, എയം.എല്.എ.

2. ശ്രറീ. പറി. തജ. പജപ്പോസഫട്ട്, എയം.എല്.എ.

3. ശ്രറീ. സറി. എച്ചട്ട്. കുഞ്ഞമ്പു, എയം.എല്.എ.

4. ശ്രറീ. തക. പറി. പമപ്പോഹനന്, എയം.എല്.എ.

5. ശ്രറീ. കുറപക്കപ്പോളറി തമപ്പോയറീന്, എയം.എല്.എ.

6. ശ്രറീ. എയം. വറിന്തസനട്ട്, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രപടററിയറട്ട്

1. ശ്രറീ. പറി. പറി. ഷപ്പോനവപ്പോസട്ട്, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി

2. ശ്രറീമതറി ഷറീന ശറിവദപ്പോസട്ട്, തഡപക്യൂടറി തസക്രടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര്

1. ശ്രറീമതറി സറി. എ. ലെത, തസക്രടററി, കൃഷറി വകുപട്ട്

2. ശ്രറീമതറി എയം. ഗറീത, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, ധനകപ്പോരദവകുപട്ട്

3. ശ്രറീമതറി ലഷനറി പജപ്പോര്ജട്ട്,  അഡറീഷണല് തസക്രടററി,  ആസൂത്രണ സപ്പോമ്പതറിക
              കപ്പോരദവകുപട്ട്

4. ശ്രറീ. എസട്ട്. സപ്പോബറിര് ഹലസന്, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, കൃഷറി വകുപട്ട്

5. ശ്രറീ. എയം. അനറില്കുമപ്പോര്, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി, ധനകപ്പോരദവകുപട്ട്

987/2022.
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6. പഡപ്പോ. എ. കഹൗശറികന്,  ഡയറകര്, മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

7. ശ്രറീ. വറി. പറി. സപരഷട്ട് കുമപ്പോര്, ഡയറകര്, ക്ഷറീരവറികസന വകുപട്ട്

8. ശ്രറീമതറി ആര്. ഗറിരറിജ, ഡയറകര്, ഫറിഷററീസട്ട് വകുപട്ട്

9. ശ്രറീ. ടെറി. വറി. സഭപ്പോഷട്ട്, ഡയറകര്, കൃഷറി വകുപട്ട്

10.  പഡപ്പോ. ദറിപനശന് തചെറവതട്ട്, മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്, മതദതഫഡട്ട്

11. പഡപ്പോ.  പജപ്പോസട്ട് തജയറിയംസട്ട്,  മപ്പോപനജറിയംഗട്ട് ഡയറകര്,  പകരള ലെപ്പോനട്ട് തഡവലെപ്തമനട്ട്
             പബപ്പോര്ഡട്ട്

12.  ശ്രറീ. വറി. ശറിവരപ്പോമകൃഷ്ണന്, അഡറീഷണല് ഡയറകര്, കൃഷറി വകുപട്ട്

13.  പഡപ്പോ. പറി. തസല്വകുമപ്പോര്, അഡറീഷണല് ഡയറകര്, കൃഷറി വകുപട്ട്

14.  ശ്രറീ. തക. ശശറികുമപ്പോര്, പജപ്പോയറിനട്ട് ഡയറകര്, ക്ഷറീരവറികസന വകുപട്ട്

15.  ശ്രറീമതറി എസട്ട്. ബറീന, അസറിസനട്ട് ഡയറകര്, കൃഷറി വകുപട്ട്

16.  ശ്രറീമതറി തജ. പശപ്പോഭ, തഡപക്യൂടറി മപ്പോപനജര്, മതദതഫഡട്ട്

17.  ശ്രറീ. ജറീവപ്പോ ആനന്ദന്, തസ്പെഷദല് ഓഫറീസര്, ലറസട്ട് തടെകട്ട്-പപ്പോര്ക്കട്ട്.

വറീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖന പതങടുത ഉപദദപ്പോഗസര്

ശ്രറീമതറി ടെറിങ്കു ബറീസകപ്പോള, തസക്രടററി, മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട്.

സമറിതറി  2017-18, 2019-20  എനറീ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷങ്ങളറിതലെ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ
പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ചട്ട്  കൃഷറി,  ക്ഷറീരവറികസനയം,  മതദബനന  തുറമുഖയം  എനറീ
വകുപ്പുകളറില്  നറിനയം  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമന്റുകള  (കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറികകള
സഹറിതയം), 2018-19, 2019-20 എനറീ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷങ്ങളറിതലെ വപ്പോര്ഷറികപവര്തന
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുമപ്പോയറി ബനതപടട്ട്  വറിവറിധ വകുപ്പുകള ലെഭദമപ്പോക്കറിയ കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറികകള
എനറിവ പരറിഗണറിക്കുകയുയം തപ്പോതഴപറയുന തറീരുമപ്പോനങ്ങതളടുക്കുകയുയം തചെയ.

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച   4-ാാമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

(ഫയല് നയം. 3054/സബട്ട്.സറി.സറി2/2019/നറി.തസ)

മതദബനന തുറമുഖ വകുപട്ട്  66,  72,  73,  74,  75,  81  എനറീ ഖണറികകളറിതലെ
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക സഹറിതയം ലെഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി  പസറട്ട്തമന്റുകള
സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.
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ഖണറിക  82-തലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്,  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  സറീ
ശപ്പോകറീകരണ  പദതറിക്കട്ട്  അനുമതറി  നല്കറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറികതുക
ആവശദമപ്പോയറിവനറില  എന  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി,  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പുതറിയ  തപപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുപമ്പപ്പോള  പസ്തുത  പദതറിക്കട്ട്
അയംഗറീകപ്പോരയം  നല്കണതമനട്ട്  ധനകപ്പോരദവകുപറിനട്ട്  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുകയുയം  നടെപടെറി
പസറട്ട്തമനട്ട് അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.

ഖണറിക 83-തലെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സമ്പപ്പോദദ സമപ്പോശകപ്പോസയം പദതറിയപ്പോയറി 2019-20,
2020-21  എനറീ  വര്ഷങ്ങളറില്  ലെഭറിപക്കണ  പകനവറിഹറിതയം  ലെഭറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
സയംസപ്പോന  ബഡ്ജററില്  നറിനയം  അഡറീഷണല്  ഓതലറപസഷന്  വഴറി  തുക
അനുവദറിക്കുകയുണപ്പോയറിതയനള്ള  വകുപറിതന  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്  അയംഗറീകരറിച്ച  സമറിതറി
പസ്തുത  പദതറിക്കപ്പോയറി  സയംസപ്പോനതറിനട്ട്  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സകറീകരറിക്കണതമനട്ട്  പകനസര്ക്കപ്പോരറിപനപ്പോടെട്ട്  ആവശദതപടുനതറിനട്ട്  വകുപറിനട്ട്  നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കറി.

മതദബനന  തുറമുഖവകുപറില്  നറിനള്ള  84,  85,  86,  87,  89,  93,  94  എനറീ
ഖണറികകളറിതലെ നടെപടെറി പസറട്ട്തമന്റുകള സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

ഖണറിക  95-തലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  വകുപട്ട്  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനറില്,
തറീരപദശ  പലെലെതറില്  പതങടുക്കുകയുയം  സയംഘതറില്  സമ്പപ്പോദദയം  അടെയ്ക്കുകയുയം  തചെയ്യുന
മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  പലെലെതറിതന  0.5%  തുക  പബപ്പോണസപ്പോയറി  നല്കുനതറിനപ്പോയറി
2019-20  വര്ഷപതയട്ട്  522.83  ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുതണനപ്പോണട്ട്   സൂചെറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതതനട്ട്
സമറിതറി വകുപറിതന ശ്രദയറില്തപടുതറിയപപപ്പോള ആയതറിപലെയട്ട് രണപ്പോമതട്ട് തപപ്പോപപപ്പോസല്
നല്കറിയറിട്ടുയം  അധറികതുക  അനുവദറിച്ചറിടറിതലനദ്യുയം  മുന്പട്ട്  നല്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്
അപപ്പോകതയുണപ്പോയതപ്പോതണനയം  ഫറിഷററീസട്ട്  ഡയറകര്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോതക  അററിയറിച.
തുടെര്നട്ട് ഇതു സയംബനറിച്ച തറിരുതറിയ ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് വകുപട്ട് ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട്ട്
നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി.

ഖണറിക 96-തലെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് പരറിഗണറിക്കതവ സബ്ജകട്ട്
കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുന  2405-00-105-74  എന  ശറീര്ഷകതറില്
അപലെപ്പോടട്ട്തമനട്ട്  ഇലപ്പോയറിരുതനനയം  യഥപ്പോര്ത്ഥ  ശറീര്ഷകമപ്പോയ  2405-00-103-74-ല്
അനുവദറിച്ച  33  ലെക്ഷയം  രൂപയറില്  14,35,000  രൂപ  തചെലെവഴറിചതവനയം  ബനതപട
ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിതയ അററിയറിച. പസ്തുത നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

കൃഷറി  (എന്.സറി.എ.)  വകുപറില് നറിനയം  1, 8, 10, 23, 24  എനറീ ഖണറികകളറിതലെ
ശറിപപ്പോര്ശകള  സയംബനറിച്ച  കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക  സഹറിതയം  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി
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പസറട്ട്തമന്റുകള  അയംഗറീകരറിച്ച  സമറിതറി,  ഖണറിക  10  സയംബനറിച്ച  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്
പരറിഗണറിക്കതവ പകരള തസനര് പഫപ്പോര് തപസട്ട് മപ്പോപനജ് തമനറിതന പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി
പപതദകമപ്പോയറി തുക അനുവദറിക്കണതമനട്ട് വകുപറിനട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി. 

കൃഷറി  (പറി.ബറി)  വകുപറില് നറിനയം ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  6,  9,  11,  14,  17,  18,  25  എനറീ
ഖണറികകളറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകള സയംബനറിച്ച കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക ഉളതപതടെയുള്ള നടെപടെറി
പസറട്ട്തമന്റുകള  സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

ഖണറിക  17-തലെ  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്  പരറിഗണറിക്കതവ  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്
തപന്ഷന്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ധനകപ്പോരദവകുപറില്  രൂപറീകരറിച്ച  സയംസപ്പോന  സപ്പോമൂഹദ
സരക്ഷപ്പോ  തപന്ഷന്  കമ്പനറി  ലെറിമറിറഡട്ട്  എന  കമ്പനറി  മുപഖനയപ്പോണട്ട്  തപന്ഷന്
നല്കുനതതനട്ട് ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട് വറിശദറീകരണയം നല്കറി.

2017-18 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച   2-ാാമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

(ഫയല് നയം. 2076/സബട്ട്.സറി.സറി2/2017/നറി.തസ)

കൃഷറി  (പറി.യു.)  വകുപറില് നറിനയം ഖണറിക 23-തലെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക സഹറിതമുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

ഖണറിക  58-തലെ  നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്  പരറിഗണറിക്കതവ  ഭൂമറി  ഏതറടുക്കുനതുമപ്പോയറി
ബനതപടട്ട് 2017-18 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം രണട്ട് പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിക്കണതമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയറിരുതനങറിലുയം  തുക അനുവദറിച്ചറിരുനറിതലനയം നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
തുക അനുവദറിപക്കണ ശറീര്ഷകയം സയംബനറിച്ചട്ട് ധനകപ്പോരദവകുപറിതന അററിയറിച്ചറിട്ടുതണനയം
ബനതപട  വകുപട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച.  തുടെര്നട്ട്  ഖണറിക  58-തലെ
കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക സഹറിതമുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

കൃഷറി  (ഇബറി)  വകുപറില് നറിനയം ഖണറിക നമ്പര്  4-തലെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് വകുപട്ട്
ലെഭദമപ്പോക്കറിയ കപ്പോലെതപ്പോസപത്രറിക സഹറിതമുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗറീകരറിച.

കപ്പോര്ഷറിക വറിജപ്പോന വദപ്പോപനയം ശകറിതപടുതല്, കപ്പോര്ഷറിക പസവന പകനങ്ങളുയം
പസവന വറിതരണവയം - മണട്ട് സയംരക്ഷണ പദതറികള - മണട്ട് പരദപവഷണയം എനറീ

വറിഷയങ്ങള സയംബനറിച്ചട്ട് ചെടയം 235 (1) (iii) പകപ്പോരമുള്ള ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

(  ഫയല് നയം  . 1070/  സബ്സറിസറി  2/2016/  നറിതസ  )

പസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  ഖണറിക  1-തലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  കൃഷറി  (പപ്പോനറിയംഗട്ട്-എ)
വകുപട്ട് ലെഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി അയംഗറീകരറിച. 
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2017-18,  2019-20  എനറീ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷങ്ങളറിതലെ  വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുമപ്പോയറി ബനതപടട്ട് വറിവറിധ വകുപ്പുകള ലെഭദമപ്പോക്കറിയ ചുവതടെ പചെര്തറിരറിക്കുന

കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറികകള സമറിതറി അയംഗറീകരറിച. 

വകുപട്ട്/സപ്പോപനയം വര്ഷയം

1 മതദബനന വകുപട്ട് 2019-20

2

കൃഷറി (പറി.ബറി) വകുപട്ട്

തവജറിറബറിള & ഫ്രൂടട്ട്

തപപ്പോപമപ്പോഷന് കഹൗണസറില് (VFPCK)

2019-20

3 കൃഷറി (മൃഗസയംരക്ഷണ (ജറി), വകുപട്ട് 2019-20

4 മണട്ട് പരദപവഷണ മണട്ട് സയംരക്ഷണ വകുപട്ട് 2019-20

5 കപ്പോര്ഷറിക വറികസന കര്ഷക പക്ഷമ വകുപട്ട് 2019-20

6 സയംസപ്പോന പഹപ്പോര്ടറി കളച്ചര് മറിഷന് 2019-20

7
കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട് വറികസന പപ്പോപക്കജട്ട്

(ഫ. നയം. 453/സബട്ട്.സറി.സറി2/2020/നറിതസ)

2019-20

8
ക്ഷറീര വറികസന വകുപട്ട്

(ഫ. നയം. 163/സബട്ട്.സറി.സറി2/19/നറിതസ)

2018-19

2013-14  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച

3-മതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ഖണറിക 25-തലെ  "തതറസട്ട് ബപയപ്പോപപ്പോര്ക്കുകള സപ്പോപറിക്കല്" എന

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  കൃഷറി  (പപ്പോനറിയംഗട്ട്-എ)  വകുപട്ട്  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ  മറപടെറി  സമറിതറി

അയംഗറീകരറിച. (ഫ. നയം. 2848/സബ.സറി.സറി2/13/നറി.തസ)

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  സമര്പറിക്കുനതറില്  വകുപ്പുകള വറീഴ്ച  വരുതപ്പോറതണനട്ട്  വറിലെയറിരുതറിയ

സമറിതറി,  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  സമയബനറിതമപ്പോയുയം  കൃതദമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള  ഉളതക്കപ്പോള്ളറിച

തകപ്പോണയം നല്കുനതറില് വകുപ്പുകള ജപ്പോഗത പുലെര്തണതമനട്ട് നറിര്പദ്ദേശറിച.

ഉച്ചയ്ക്കു പശഷയം 3.00 മണറിക്കട്ട് സമറിതറിപയപ്പോഗയം പറിരറിഞ. 
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28-10-2021-  തലെ  പയപ്പോഗനടെപടെറികുററിപട്ട്

കൃഷറിയുയം മൃഗസയംരക്ഷണവയം മതദബനനവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി I, 2021
ഒപകപ്പോബര് മപ്പോസയം 28-ാംതറീയതറി വദപ്പോഴപ്പോഴ്ച സഭപ്പോസപമളനതറിനു പശഷയം രപ്പോത്രറി 10 മണറിക്കട്ട്
നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിതലെ  '5 ഡറി'  സപമളനഹപ്പോളറില്  തചെയര്മപ്പോനുയം  കൃഷറി  വകുപട്ട്
മന്ത്രറിയുമപ്പോയ ശ്രറീ.  പറി.  പസപ്പോദറിതന അദദക്ഷതയറില് പയപ്പോഗയം പചെര്ന.  പസ്തുത പയപ്പോഗതറില്
സമറിതറിയുതടെ  എകട്ട്-ഒഫറീപഷദപ്പോ  അയംഗങ്ങളപ്പോയ  ബഹ.  മൃഗസയംരക്ഷണ-ക്ഷറീരവറികസന
വകുപ്പുമന്ത്രറി  ശ്രറീമതറി  തജ.  ചെറിഞ്ചുറപ്പോണറി,  ബഹ.  മതദബനനയം,  സപ്പോയംസപ്പോരറികയം
യുവജനപക്ഷമ  വകുപട്ട്  മന്ത്രറി  ശ്രറീ.  സജറി  തചെററിയപ്പോന്  എനറിവരുയം  പതങടുത്തു.  പസ്തുത
പയപ്പോഗതറില് ചുവതടെ പചെര്തറിരറിക്കുന സമറിതറി അയംഗങ്ങളുയം ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന.

1. ശ്രറീ. അനൂപട്ട് പജക്കബട്ട്, എയം.എല്.എ.

2. ശ്രറീ. പറി. പറി. ചെറിതരഞ്ജന്, എയം.എല്.എ.

3. ശ്രറീ. സറി. എച്ചട്ട്. കുഞ്ഞമ്പു, എയം.എല്.എ.

4. ശ്രറീ. തക. പറി. പമപ്പോഹനന്, എയം.എല്.എ.

5. ശ്രറീ. കുറപക്കപ്പോളറി തമപ്പോയറീന്, എയം.എല്.എ.

6. ശ്രറീ. മുരളറി തപരുതനലറി, എയം.എല്.എ.

7. ശ്രറീ. എയം. വറിന്തസനട്ട്, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രപടററിയറട്ട്

1. ശ്രറീ. പറി. പറി. ഷപ്പോനവപ്പോസട്ട്, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി

2. ശ്രറീമതറി ഷറീനശറിവദപ്പോസട്ട്, തഡപക്യൂടറി തസക്രടററി

3. ശ്രറീമതറി എന്. ജറി. ദറീപ, അണര് തസക്രടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര്

1. ശ്രറീമതറി ടെറിങ്കു ബറിസകപ്പോള, തസക്രടററി, മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

2. ശ്രറീ. എയം. തക. സപ്പോദ്ദേറിഖട്ട്, തസ്പെഷദല് തസക്രടററി, നറിയമ വകുപട്ട്

3. ശ്രറീ. ബറി. പതപ്പോപചെനന്, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, നറിയമവകുപട്ട്

4. ശ്രറീ. ആര്. സപരഷട്ട് ബപ്പോബു, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി, നറിയമവകുപട്ട്

5. ശ്രറീമതറി ആര്. ഗറിരറിജ, ഡയറകര്, ഫറിഷററീസട്ട് വകുപട്ട്
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6. പഡപ്പോ.  തക.  ററിജു  പജപ്പോണ,  ലവസട്ട്  ചെപ്പോന്സലെര്,  പകരള  മതദബനന  സമുദ്ര
             ഗപവഷണ സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ.

7. പഡപ്പോ.  ബറി.  മപനപ്പോജ്കുമപ്പോര്,  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,  പകരള  മതദബനന  സമുദ്രഗപവഷണ
             സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ

8. ശ്രറീ. തക. തക ചെനപസപ്പോദട്ട്, അണര് തസക്രടററി, നറിയമവകുപട്ട്

9. ശ്രറീമതറി എന്. എസട്ട്. ശ്രറീലു, അഡറീഷണല് ഡയറകര്, മൃഗസയംരക്ഷണവകുപട്ട്

10. ശ്രറീമതറി സറിത ആര്. നപ്പോയര്, പജപ്പോയറിനട്ട് ഡയറകര്, മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

11. ശ്രറീ. എസട്ട്. അനറില്കുമപ്പോര്, തഡപക്യൂടറി ഡയറകര്, മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

സമറിതറി 2021-തലെ പകരള മതദപലെലെവയം വറിപണനവയം ഗുണനറിലെവപ്പോര പരറിപപ്പോലെനവയം
ബറില്,  2021-തലെ  പകരള  ഫറിഷററീസറിനുയം  സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ
(പഭദഗതറി)  ബറില്, 2021-തലെ പകരള സമുദ്ര മതദബനന നറിയന്ത്രണ  (പഭദഗതറി)  ബറില്,
2021-തലെ  പകരള  ഉളനപ്പോടെന്  ഫറിഷററീസയം  അകകപ്പോകളച്ചറയം  (പഭദഗതറി)  ബറില്  എനറിവ
പരറിഗണനയ്തക്കടുക്കുകയുയം  ബനതപട  ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  നടെത്തുകയുയം
പഭദഗതറികപളപ്പോതടെ അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.

1. 2021-  തലെ പകരള മതദപലെലെവയം വറിപണനവയം ഗുണനറിലെവപ്പോര പരറിപപ്പോലെനവയം ബറില്

2021-തലെ  പകരള  മതദപലെലെവയം  വറിപണനവയം  ഗുണനറിലെവപ്പോര  പരറിപപ്പോലെനവയം
ബറിലറിതലെ ശറീര്ഷകയം, ദറീര്ഘശറീര്ഷകയം, പറീഠറിക, 1, 4, 8, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26
എനറീ  ഖണങ്ങളറിപന്മേല്  നറിയമവകുപട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസര്  ഔപദദപ്പോഗറിക  പഭദഗതറികള
അവതരറിപറിക്കുകയുയം പഭദഗതറികള തകപ്പോണവരപ്പോനറിടെയപ്പോയ സപ്പോഹചെരദയം വറിശദറീകരറിക്കുകയുയം
തചെയ.  9-ാംഖണതറിപന്മേല്  സമറിതറി  പഭദഗതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  പഭദഗതറികള
സമറിതറി  ചെര്ച്ച തചെയ്യുകയുയം ചുവതടെ പചെര്തറിരറിക്കുന പഭദഗതറികപളപ്പോതടെ  2021-തലെ പകരള
മതദപലെലെവയം  വറിപണനവയം  ഗുണനറിലെവപ്പോര  പരറിപപ്പോലെനവയം  ബറില്  അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം
തചെയ.

ശറീര്ഷകയം

ശറീര്ഷകതറില് “മതദപലെലെവയം ” എന വപ്പോക്കറിനു പകരയം  “മതദസയംഭരണവയം” എന
വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക. 

പകരളതറിതലെ  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  സയംഘടെനകളുമപ്പോയറി  നടെതറിയ  ചെര്ച്ചയറില്
മതദപലെലെയം  എനതറിനപ്പുറയം  അടെറിസപ്പോന  സഹൗകരദങ്ങള  തമച്ചതപടുത്തുകവഴറി
മതദസയംഭരണതറിനട്ട്  പപ്പോധപ്പോനദയം  നല്കണതമനയം  അതുവഴറി  മപ്പോത്രപമ  ഇടെനറിലെക്കപ്പോതര
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ഒഴറിവപ്പോക്കറി  പലെലെയം  നടെതപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂ  എനമുള്ള  അഭറിപപ്പോയതറിതന
അടെറിസപ്പോനതറിലെപ്പോണട്ട്  ബറിലറിതന  ശറീര്ഷകതറില്  'മതദപലെലെയം'  എന  വപ്പോക്കറിനട്ട്
പകരമപ്പോയറി  'മതദസയംഭരണയം'   എന  പഭദഗതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരറിക്കുനതതനട്ട്  ബഹ.
ഫറിഷററീസട്ട് വകുപട്ട് മന്ത്രറി അററിയറിച.

ദറീര്ഘശറീര്ഷകയം

ദറീര്ഘശറീര്ഷകതറില്  “മതദപലെലെവയം”എന  വപ്പോക്കറിനു  പകരയം   “മതദസയംഭരണവയം

പലെലെവയം ” എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക. 

പറീഠറിക

പറീഠറികയറില്  “മതദപലെലെവയം ”എന വപ്പോക്കറിനു പകരയം   “മതദസയംഭരണവയം

പലെലെവയം ” എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക. 

ഖണയം   1

(1)-ാം ഉപഖണതറില് “മതദപലെലെവയം” എന വപ്പോക്കറിനു പകരയം  “മതദസയംഭരണവയം”

എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക. 

ഖണയം   4

(i) (1)-ാം ഉപഖണതറില് തപ്പോതഴപറയുന ക്ലറിപ്തനറിബനന പചെര്ക്കുക.

“എനപ്പോല്  പലെലെതറിലൂതടെയലപ്പോതത  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  പനരറിടട്ട്

മതദവറിപണനയം നടെത്തുനതറിനട്ട് ഈ ഉപവകുപട്ട് തടെസമപ്പോകുനതല.”

(ii)  (2)-ാം  ഉപഖണതറിതന ക്ലറിപ്തനറിബനനയറില്  "നറിര്ണയറിക്കതപട പകപ്പോരയം"

എനറീ വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്  മുമ്പപ്പോയറി  "ബനതപട ഹപ്പോര്ബര് മപ്പോപനജ് തമനട്ട്  തസപ്പോലസററി/ഫറിഷട്ട്

ലെപ്പോനറിയംഗട്ട്  തസനര്  മപ്പോപനജ് തമനട്ട്  തസപ്പോലസററിയുതടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുതടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്"

എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

(iii) (4)-ാം ഉപഖണതറിതലെ " സര്ക്കപ്പോരറിനട്ട് ”എന വപ്പോക്കുയം ചെറിഹ്നവയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

(iv) (5)-ാം ഉപഖണതറിനട്ട് പകരയം തപ്പോതഴപറയുന ഉപഖണയം പചെര്ക്കുക.

 ''(5) (4)-ാം ഉപവകുപട്ട് പകപ്പോരയം വസൂലെപ്പോക്കതപടുന പലെലെക്കമറീഷന് തപ്പോതഴപറയുയം

പകപ്പോരയം വറിഭജറിക്കതപടെപ്പോവനതപ്പോണട്ട്, അതപ്പോയതട്ട്:―
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(എ) ഫറിഷട്ട് ലെപ്പോനറിയംഗട്ട് തസനര്  /  ഫറിഷറിയംഗട്ട് ഹപ്പോര്ബര്

(i) പലെലെക്കപ്പോരനട്ട് - ഇരുപതട്ട് ശതമപ്പോനയം ;

(ii)  ഹപ്പോര്ബര്  മപ്പോപനജ് തമനട്ട്  തസപ്പോലസററിയട്ട്/  ഫറിഷട്ട്  ലെപ്പോനറിയംഗട്ട്  തസനര്
                     മപ്പോപനജ് തമനട്ട് തസപ്പോലസററിയട്ട്- ഇരുപതട്ട് ശതമപ്പോനയം ;

(iii) ബനതപട മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട് വപ്പോര്ഷറിക ഉല്പപ്പോദന പബപ്പോണസപ്പോയറി
                   തറിരറിതക നല്കുനതറിനപ്പോയറി - നപ്പോല്പതട്ട് ശതമപ്പോനയം ;

(iv) പലെലെതറില് പങപ്പോളറിയപ്പോകുന തസപ്പോലസററികളക്കട്ട് - ഇരുപതട്ട് ശതമപ്പോനയം

(ബറി) ഫറിഷട്ട് മപ്പോര്ക്കറട്ട്

(i) പലെലെക്കപ്പോരനട്ട് - ഇരുപതട്ട് ശതമപ്പോനയം ;

(ii) ഫറിഷട്ട് മപ്പോര്ക്കറട്ട് മപ്പോപനജ് തമനട്ട് തസപ്പോലസററിയട്ട് -ഇരുപതട്ട് ശതമപ്പോനയം ;

(iii)  പക്ഷമ പവര്തനങ്ങള നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി പകരള മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
                   പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിനട്ട് - മുപതട്ട് ശതമപ്പോനയം ;

(iv) തപദ്ദേശ സകയയംഭരണ സപ്പോപനതറിനട്ട്/മപ്പോര്ക്കററിതന ഉടെമയട്ട്-മുപതട്ട് ശതമപ്പോനയം.”,

4-ാം  ഉപഖണതറിതന  ക്ലറിപ്ത  നറിബനന,  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്
ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന  മതദയം  എവറിതടെ  പവണതമങറിലുയം  വറിപണനയം  തചെയപ്പോന്
സഹപ്പോയറിക്കുനതപ്പോതണനട്ട് ബഹ. ഫറിഷററീസട്ട് വകുപട്ട് മന്ത്രറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

8-  ാംഖണയം

(viii)-ാംഇനതറില്  "യൂസര്ഫറീസട്ട്,  പലെലെക്കമറീഷന്  എനറിവയറില്"  എനറീ
വപ്പോക്കുകളക്കുയം ചെറിഹ്നതറിനുയം പകരയം "യൂസര്ഫറീസറില്" എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

9-  ാംഖണയം

(i) (1)-ാംഉപഖണതറിതലെ ഇനയം  (i)-നു പശഷയം ഇനയം  (ii)  ആയറി തപ്പോതഴപറയുനവ
പചെര്പക്കണതുയം തുടെര്നവരുന ഇനങ്ങള പുനരക്കയം തചെപയണതുമപ്പോണട്ട്.

''(ii) പപദശതത എയം.എല്.എ-അയംഗയം" 

(ii)പുനരക്കയം  തചെയ്യുന   (iii)-ാം  ഇനതറില്  "ലവസട്ട്  തചെയര്പപഴണ  "  എന
വപ്പോക്കുകളക്കട്ട് പകരയം ''അയംഗയം'' എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

987/2022.
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10-  ാം ഖണയം

(ix)-ാം ഇനതറില് "യൂസര്ഫറീസട്ട്, പലെലെക്കമറീഷന് വറിഹറിതയം എനറിവയറില്" എനറീ
വപ്പോക്കുകളക്കുയം ചെറിഹ്നതറിനുയം പകരയം "യൂസര്ഫറീസറില്" എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

11-  ാം ഖണയം

(1)-ാംഉപഖണതറില്  "അധറീനതയറിപലെപ്പോ"  എന  വപ്പോക്കറിനു  പശഷയം  "സകകപ്പോരദ
പമഖലെയറിപലെപ്പോ" എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

17-  ാം ഖണയം

(v)-ാം  ഇനതറില്  "നറിലെവപ്പോരയം"  എന വപ്പോക്കറിനു പകരയം  "ഗുണനറിലെവപ്പോരയം"  എന
വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

19-  ാം ഖണയം

19-ാം ഖണതറിനട്ട് പകരയം തപ്പോതഴപറയുന ഖണയം പചെര്ക്കുക

''19. മതദതറിതന സയംഭരണവയം അടെറിസപ്പോനവറിലെ നറിശയറിക്കലുയം :―

(1)  മതദതറിതന അടെറിസപ്പോനവറിലെ കപ്പോലെപ്പോകപ്പോലെങ്ങളറില് നറിര്ണയറിക്കതപട പകപ്പോരയം
നറിശയറിക്കുവപ്പോന് ഹപ്പോര്ബര് മപ്പോപന ജ് തമനട്ട്  തസപ്പോലസററിക്കട്ട് അധറികപ്പോരയം ഉണപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.

(2) മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള പറിടെറിച തകപ്പോണവരുന മതദയം അവര്ക്കട്ട് തപ്പോല്പരദമുള്ള
പക്ഷയം  അയംഗങ്ങളപ്പോയ മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  വറികസന  പക്ഷമ സഹകരണ  സയംഘങ്ങള  മുപഖന
(1)-ാം  ഉപവകുപട്ട്  പകപ്പോരയം  നറിശയറിക്കുന  അടെറിസപ്പോനവറിലെ  നല്കറി  നറിര്ണയറിക്കതപട
പകപ്പോരയം  സയംഭരറിക്കപ്പോവനതപ്പോണട്ട്.  ഇതറിനട്ട്  ആവശദമപ്പോയ  സയംഭരണ  സഹൗകരദങ്ങള
നറിര്ണയറിക്കതപട പകപ്പോരയം ആയറിരറിപക്കണതപ്പോണട്ട്.''

21-  ാം ഖണയം

(1)-ാം  ഉപഖണതറില്  "സയംരക്ഷറിക്കുനതറിനട്ട്"  എന  വപ്പോക്കറിനു  പകരയം
"സയംരക്ഷറിക്കുനതറിനുയം"  എന  വപ്പോക്കുയം  “സപ്പോക്ഷദപത്രയം”എന  വപ്പോക്കറിനു  മുമ്പപ്പോയറി
"ഗുണനറിലെവപ്പോര" എന വപ്പോക്കുയം പചെര്ക്കുക.

ബറിലറിതലെ  20(1),  21  എനറീ  ഖണങ്ങളറില്  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുന  മതദതറിതന
ഉറവറിടെയം,  പറിടെറിതച്ചടുത  മപ്പോര്ഗ്ഗയം  മുതലെപ്പോയ  വറിവരങ്ങള  അടെങ്ങറിയ  സപ്പോക്ഷദപത്രയം
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതുമപ്പോയറി ബനതപട വദവസ,  ഇന്തദയറില് നറിനയം വറിപദശരപ്പോജദങ്ങളറിപലെക്കട്ട്
മതദ ഉത്പനങ്ങള കയറ്റുമതറി തചെയ്യുനതറിനട്ട് സപ്പോക്ഷദപത്രയം അനറിവപ്പോരദമപ്പോയതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട്
തകപ്പോണവനതതനട്ട്  നറിയമവകുപട്ട്  തസക്രടററി  പയപ്പോഗതറില്  അററിയറിച.  എനപ്പോല്  പസ്തുത
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വദവസ  പരമ്പരപ്പോഗത  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള  പദപ്പോഷകരമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കപ്പോന്
സപ്പോധദതയുതണനട്ട്  വറിലെയറിരുതറിയ  സമറിതറി  ഖണയം  20(1)ല്  'കയറ്റുമതറിക്കട്ട്  പവണറി
സപ്പോക്ഷദപത്രയം  പനടെപ്പോന്'  എനട്ട്  പചെര്ക്കുകപയപ്പോ  അതലങറില്  പരമ്പരപ്പോഗത
മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികതള  സപ്പോക്ഷദപത്രയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറില്  നറിനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുകപയപ്പോ
തചെയ്യുനതട്ട്  സയംബനറിച്ചട്ട്   പഭദഗതറി  തകപ്പോണ  വപരണതപ്പോതണനയം  ആയതട്ട്  പറിനറീടെട്ട്
പരറിഗണറിക്കപ്പോതമനയം തറീരുമപ്പോനറിച.

23-  ാം ഖണയം

"(1)”എന അക്കവയം ബപ്പോക്കറ്റുകളുയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

24-  ാം ഖണയം

"ഉപദദപ്പോഗസരപ്പോയറി"  എന  വപ്പോക്കറിനു  പകരയം  "ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറി"  എന  വപ്പോക്കട്ട്
പചെര്ക്കുക.

26-  ാം ഖണയം

(3)-ാം  ഉപഖണതറില്  "ഒരു  അപനകഷണതറില്"  എനറീ  വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്  പകരയം
"നടെപടെറിതയ  തുടെര്നട്ട്"  എനറീ  വപ്പോക്കുകളുയം  "ഉപദദപ്പോഗസന്  കതണതറിയപ്പോല്"  എനറീ
വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്  പകരയം  "ഉപദദപ്പോഗസനട്ട്  പബപ്പോധദമപ്പോകുനപക്ഷയം"  എനറീ  വപ്പോക്കുകളുയം
പചെര്ക്കുക.

പസ്തുത  ബറിലറിപന്മേല്  ശ്രറീ.  അനൂപട്ട്  പജക്കബട്ട്,  ശ്രറീ.  കുറപക്കപ്പോളറി  തമപ്പോയ് തറീന്,
ശ്രറീ. എയം. വറിന്തസനട്ട് എനറിവര് വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട് പരഖതപടുതറി.

2.  2021-  തലെ  പകരള  ഫറിഷററീസറിനുയം  സമുദ്രുപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ
(  പഭദഗതറി  )   ബറില്

2021-തലെ  പകരള  ഫറിഷററീസറിനുയം  സമുദ്ര  പഠനങ്ങളക്കുമുള്ള  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ
(പഭദഗതറി)  ബറിലറിതലെ  5,  11,  12,  14,  15,  16,  18,  19,  26,  29,  31,  32,  37,  38  എനറീ
ഖണങ്ങളറിപന്മേല്  നറിയമവകുപട്ട്  ഉപദദപ്പോഗസര്  ഔപദദപ്പോഗറിക  പഭദഗതറികള
അവതരറിപറിക്കുകയുയം പഭദഗതറികള തകപ്പോണവരപ്പോനറിടെയപ്പോയ സപ്പോഹചെരദയം വറിശദറീകരറിക്കുകയുയം
തചെയ. എനപ്പോല് ഖണയം 5, 11 എനറിവയറില് തകപ്പോണവന പഭദഗതറികള വരുത്തുനതറിനപ്പോയറി
പസദ്യുത  ഖണങ്ങള  ബറിലറില്  ഉളതപടുതറിയറിടറിതലനട്ട്  കതണതറിയ  സമറിതറി  ആയതട്ട്
ബറിലറില് കൂടറിപച്ചര്ക്കുനതറിനട്ട് തറീരുമപ്പോനറിച. പഭദദതറികള സമറിതറി ചെര്ച്ച തചെയ്യുകയുയം ചുവതടെ
പചെര്തറിരറിക്കുന പഭദഗതറികപളപ്പോതടെ പസ്തുത ബറില് അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.
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5-  ാംഖണയം

ഖണയം 5(10)-നട്ട് പശഷയം തപ്പോതഴപറയുനവ ഖണയം 5(11)  ആയറി കൂടറിപച്ചര്പക്കണതുയം
തുടെര്നള്ള ഇനയം 5(12) ആയറി   പുനരക്കയം തചെപയണതുമപ്പോണട്ട്.

“(എഎയം)  ഖണതറില്  "ഫറിഷററീസറിനുയം  സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള"  എനറീ
വപ്പോക്കുകളക്കു പകരയം "ഫറിഷററീസട്ട് സമുദ്രപഠന" എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്പക്കണതപ്പോണട്ട്.

11-  ാം ഖണയം

ഖണയം 11(2) -നട്ട് പശഷയം തപ്പോതഴപറയുനവ ഖണയം 11(3) ആയറി കൂടറിപച്ചര്പക്കണതുയം
പശഷറിക്കുന  ഉപഖണയം 11 (4) ആയറി പുനരക്കയം തചെപയണതുമപ്പോണട്ട്.

“3. തതരതഞ്ഞടുക്കതപടുന  അയംഗങ്ങള:  എനതറിതന  (iii)-ാം  ഇനതറില്
"സ്കൂളുകളറിതലെയുയം" എന വപ്പോക്കട്ട് വറിട്ടു കളപയണതപ്പോണട്ട് 

12-  ാം ഖണയം

12-ാംഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന   12-ാം
വകുപറില്,―

(i)  “ഗപവണറിയംഗട്ട്  കഹൗണസറില്”എനറീ  വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്  മുമ്പപ്പോയറി  "സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ”എന
വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

(ii) “1. എകട്ട് ഒഫറിപഷദപ്പോ അയംഗങ്ങള:”എനതറില്.

(vii) “എലപ്പോ ഫപ്പോക്കല്ററികളറിപലെയുയം ഡറീന്;”

“(viii)  രജറിസ്ട്രേപ്പോ  ”  ര എനറിവയട്ട്  പകരയം  "(vii)  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ ഫപ്പോക്കല്ററിയറിതലെ
ഒരു  ഡറീന്;  അവരുതടെ  ഓപരപ്പോ  പപ്പോവശദതതയുയം  ക്രമയം  ഫപ്പോക്കല്ററികളുതടെ  ഇയംഗറീഷട്ട്
അക്ഷരമപ്പോലെ ക്രമതറിലെപ്പോയറിരറിപക്കണതപ്പോണട്ട്.”എനട്ട് പചെര്ക്കുക.

(iii)  “2. തതരതഞ്ഞടുക്കതപട അയംഗങ്ങള:”എനതറില്,

(i)-ാം ഇനതറിനു പകരയം തപ്പോതഴപറയുന ഇനയം പചെര്ക്കുക. അതപ്പോയതട്ട്:―

“  (i)  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ  ഫപ്പോക്കല്ററിയറിതലെ  വകുപട്ട്  പമധപ്പോവറികളുതടെയുയം  അദദപ്പോപകരു
തടെയുയം ഇടെയറില് നറിനയം പവപ്പോടട്ട് വഴറി തതരതഞ്ഞടുക്കതപട ഒരപ്പോള;”

(iv)   “3. നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശയം തചെയതപട അയംഗങ്ങള:”എനതറില്,―

(i) (vi)-ാം ഇനതറില്, “ഫറിഷററീസട്ട് വറിഷയതറില് ”എനറീ വപ്പോക്കുകളക്കട്ട് മുമ്പപ്പോയറി
"സര്ക്കപ്പോര് നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശയം തചെയ്യുന”എനറീ വപ്പോക്കുകളുയം "പുറപമ"  എന വപ്പോക്കറിനട്ട് പകരയം
"പുറതട്ട്" എന വപ്പോക്കുയം പചെര്ക്കുക.
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(ii)  (ix)-ാം  ഇനതറില്  "ഒരു വനറിതപ്പോ സപ്പോമൂഹദപവര്തക"  എനറീ വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്

മുമ്പപ്പോയറി "സര്ക്കപ്പോര് നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശയം തചെയ്യുന" എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

(iii) ക്ലറിപ്തനറിബനനയറില്, "ഒരയംഗതറിനട്ട്"  എന വപ്പോക്കറിനട്ട് പകരയം "അയംഗങ്ങളക്കട്ട്"

എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

ഖണയം  12(3)  (ix)-ല്  സര്ക്കപ്പോര്  നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശയം  തചെയതപടുന  അയംഗങ്ങളറില്

ഒരപ്പോള  SC/ST-യുയം ഒരപ്പോള വനറിതയുയം ആയറി പഭദഗതറി തചെയ്യുനതട്ട് സയംബനറിച്ചട്ട്  സമറിതറി

ചെര്ച്ച തചെയ്യുകയുയം ആയതട്ട് പറിനറീടെട്ട് പരറിഗണറിക്കപ്പോതമനട്ട് തറീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം തചെയ.

14-  ാം ഖണയം

14-ാം  ഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന

14-ാം വകുപറിതന (2)-ാം ഉപവകുപറില്,ചെചെചെതചെത ചെ 

(i)  (ഐ) ഇനതറിനു പകരയം തപ്പോതഴപറയുന ഇനയം പചെര്ക്കുക. അതപ്പോയതട്ട്.―

“(ഐ)  അപനകഷണ സമറിതറികതള  നറിയമറിക്കുകയുയം,  അതട്ട്  യുകതമന  കരുതുന

സയംഗതറികളറില്  അപനകഷണയം  നടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  അവപയപ്പോടെട്ട്

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം തചെയ്യുക;";

(ii) (വറി)  ഇനതറില്  "സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയുതടെ പരറീക്ഷ പപ്പോനല്"  എന വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്

പകരയം "സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറിതലെ പരറീക്ഷകരുതടെ പപ്പോനല്" എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

15-  ാംഖണയം

15-ാം ഖണപകപ്പോരയം   പധപ്പോന ആകറില് പകരയം പചെര്ക്കപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന  വകുപട്ട്

15  (1)  -ല്   "കുറഞ്ഞതട്ട്  രണട്ട്  മപ്പോസതറിതലെപ്പോരറിക്കല്"  എനറീ  വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്  പകരയം

"കുറഞ്ഞതട്ട്  മപ്പോസതറിതലെപ്പോരറിക്കല്" എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

16-  ാം ഖണയം

16-ാം  ഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന

17-ാം വകുപറിതന (1)-ാം ഉപവകുപറില്,―

(i)  (vii)-ാം  ഇനതറില്  "സറി.എയം.എഫട്ട്.ആര്.ഐ.”എനറീ  അക്ഷരങ്ങളക്കുയം

ചെറിഹ്നങ്ങളക്കുയം  പകരയം  "തസന്ട്രെെല്  മലറന്  ഫറിഷററീസട്ട്  ററിസര്ച്ചട്ട്  ഇന്സറിറക്യൂടട്ട്"  എനറീ

വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.
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(ii)  (viii)-ാം  ഇനതറില്  "സറി.ഐ.എഫട്ട്.ററി"  എനറീ അക്ഷരങ്ങളക്കുയം ചെറിഹ്നങ്ങളക്കുയം

പകരയം  "തസന്ട്രെെല്  ഇന്സറിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫറിഷററീസട്ട്  തടെപകപ്പോളജറി"  എനറീ  വപ്പോക്കുകള

പചെര്ക്കുക

(iii)  (ix)-ാം  ഇനതറില്  "എന്.ഐ.ഒ.”എനറീ അക്ഷരങ്ങളക്കുയം ചെറിഹ്നങ്ങളക്കുയം

പകരയം "നപ്പോഷണല് ഇന്സറിറക്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഓഷദപ്പോപനപ്പോഗപ്പോഫറി" എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക. 

(iv)  (xii)-ാം  ഇനതറില്  "തറിര തഞ്ഞടുക്കതപടുന"  എന  വപ്പോക്കറിനട്ട്  പകരയം

"തതരതഞ്ഞടുക്കുന"എന  വപ്പോക്കുയം  "ഒരയംഗയം"  എന  വപ്പോക്കറിനു  പകരയം  "ഓപരപ്പോ  അയംഗയം"

എനറീ വപ്പോക്കുകളുയം പചെര്ക്കുക.

(v) (xvi)-ാം ഇനയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക. 

18-  ാം ഖണയം

18-ാംഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന

19-ാം വകുപറിതന (1)-ാം ഉപവകുപറില്,―

(i)  നറിലെവറിലുള്ള  (vi)-ാം  ഇനതറിനു  പകരയം  തപ്പോതഴപറയുന  ഇനയം  പചെര്ക്കുക

അതപ്പോയതട്ട്:―

“(vi)  ഓപരപ്പോ  ഫപ്പോക്കല്ററിയറില്  നറിനയം  ഗപവണറിയംഗട്ട്  കഹൗണസറില്  നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശയം

തചെയ തപപ്പോഫസര് പദവറിയറില് കുറയപ്പോത ഓപരപ്പോ അയംഗയം;”

(ii) (vii)-ാം ഇനതറില് "ററീജറിയണല്" എന വപ്പോക്കറിനട്ട് പകരയം "പപ്പോപദശറിക" എന

വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

(iii)  (viii)-ാം  ഇനതറില്  "സറി.എയം.എഫട്ട്.ആര്.ഐ.”എനറീ  അക്ഷരങ്ങളക്കുയം

ചെറിഹ്നങ്ങളക്കുയം  പകരയം  "തസന്ട്രെെല്  മലറന്  ഫറിഷററീസട്ട്  ററിസര്ച്ചട്ട്  ഇന്സറിറക്യൂടട്ട്"എനറീ

വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

(iv) (ix)-ാംഇനതറില് "സറി.ഐ.എഫട്ട്.ററി" എനറീ അക്ഷരങ്ങളക്കുയം ചെറിഹ്നങ്ങളക്കുയം

പകരയം  "തസന്ട്രെെല്  ഇന്സറിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫറിഷററീസട്ട്  തടെപകപ്പോളജറി"എനറീ  വപ്പോക്കുകള

പചെര്ക്കുക.

(v)  (x)-ാം  ഇനതറില്  "എന്.ഐ.ഒ.”എനറീ  അക്ഷരങ്ങളക്കുയം  ചെറിഹ്നങ്ങളക്കുയം

പകരയം "നപ്പോഷണല് ഇന്സറിറക്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഓഷദപ്പോപനപ്പോഗപ്പോഫറി" എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.
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19-  ാം ഖണയം

19-ാം ഖണപകപ്പോരയം പധപ്പോന ആകറില് കൂടറിപച്ചര്ക്കപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന വകുപട്ട്  19  എ

(1)-  തന  (vi)-ാം ഇനതറില് "ററീജറിയണല്" എന വപ്പോക്കറിനു പകരയം "പപ്പോപദശറിക" എന

വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

26-  ാം ഖണയം

26-ാം  ഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  കൂടറിപച്ചര്ക്കപ്പോനുപദ്ദേശറിക്കുന  25  എ

വകുപറില്,―

(i)  (1),  (2)  ഉപവകുപ്പുകളറില്  "നറിര്ണയറിക്കതപടെപ്പോവന"  എന  വപ്പോക്കറിനു  പകരയം

"നറിര്ണയറിക്കതപടുന" എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

(ii) (3)-ാം ഉപവകുപറില് "വകുപ്പുകളറിതലെ" എന വപ്പോക്കറിനട്ട് പകരയം "വകുപറിതലെ" എന

വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

29-  ാം ഖണയം

29-ാംഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന  വകുപട്ട്

33 (3) -നു പകരയം തപ്പോതഴപറയുന ഉപവകുപട്ട് പചെര്ക്കുക,  അതപ്പോയതട്ട്:           ―

“(3)  ലവസട്ട്  ചെപ്പോന്സലെര്ക്കട്ട്  യൂണറിപവഴറിററി  ഗപ്പോനട്ട്സട്ട്  കമറീഷന്,  ഇന്ഡദന്

കഹൗണസറില്  ഓഫട്ട്  അഗറികളച്ചര്  ററിസര്ച്ചട്ട്  എനറിവ  നറിഷ്ക്കര്ഷറിക്കുനതുയം  സപ്പോറക്യൂടറിനപ്പോല്

നറിര്ണയറിക്കതപടുനതുമപ്പോയ പയപ്പോഗദതകള ഉണപ്പോയറിരറിപക്കണതപ്പോണട്ട്.”.

31-  ാം ഖണയം

31-ാം  ഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന

35-ാം വകുപറില്,―

(i) (1)-ാംഉപവകുപറില് "പപപ്പോചെപ്പോന്സലെതറ" എന വപ്പോക്കറിനട്ട് പകരയം "പപപ്പോ-ലവസട്ട്-

ചെപ്പോന്സലെതറ" എന വപ്പോക്കുയം ചെറിഹ്നങ്ങളുയം പചെര്ക്കുക.

(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപറില്  "പപപ്പോചെപ്പോന്സലെറപ്പോയറി"  എന  വപ്പോക്കറിനട്ട്  പകരയം

"പപപ്പോ-ലവസട്ട്-ചെപ്പോന്സലെറപ്പോയറി"  എന വപ്പോക്കുയം  ചെറിഹ്നങ്ങളുയം  "പപപ്പോചെപ്പോന്സലെര്ക്കട്ട്"  എന

വപ്പോക്കറിനട്ട് പകരയം "പപപ്പോ-ലവസട്ട്-ചെപ്പോന്സലെര്ക്കട്ട്" എന വപ്പോക്കുയം ചെറിഹ്നങ്ങളുയം പചെര്ക്കുക.

(iii) (3)-ാം ഉപവകുപറിനു പകരയം തപ്പോതഴപറയുനതട്ട്  പചെര്ക്കുക, അതപ്പോയതട്ട്:―
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“(3)  പപപ്പോ-ലവസട്ട്-ചെപ്പോന്സലെര്ക്കട്ട് യൂണറിപവഴറിററി  ഗപ്പോനട്ട്സട്ട്  കമറീഷന്,  ഇന്ഡദന്
കഹൗണസറില്  ഓഫട്ട്  അഗറികളച്ചര്  ററിസര്ച്ചട്ട്  എനറിവ  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുനതുയം  സപ്പോറക്യൂടറിനപ്പോല്
നറിര്ണയറിക്കതപടുനതുമപ്പോയ പയപ്പോഗദതകള ഉണപ്പോയറിരറിപക്കണതപ്പോണട്ട്.”.

32-  ാം ഖണയം

(i)  32-ാം ഖണപകപ്പോരയം പധപ്പോന ആകറില് പകരയം പചെര്ക്കപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന വകുപട്ട്
36(3) -ല്   "സപ്പോമ്പതറികപരവമപ്പോയ"  എന വപ്പോക്കറിനട്ട് പകരയം  "സപ്പോമ്പതറികവമപ്പോയ" എന
വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

(ii)  32-ാം ഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന ആകറില് കൂടറിപച്ചര്ക്കപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന വകുപട്ട്
36  (12)  -ല്   "നറിലെവറില്"  എന വപ്പോക്കറിനു  പകരയം  "2021-തലെ  പകരള  ഫറിഷററീസറിനുയം
സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ  (പഭദഗതറി)  ആകറിതന പപ്പോബലെദതറീയതറിയറില്"
എനതട്ട് പചെര്ക്കുക.

37-  ാം ഖണയം

(i)  37-ാം ഖണപകപ്പോരയം പധപ്പോന ആകറില് പകരയം പചെര്ക്കപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന വകുപട്ട്
45 (1) -ല്  "ഇവ" എന വപ്പോക്കറിനട്ട് പകരയം "എനറിവ" എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക. 

(ii)  വകുപട്ട്  45(1)  തന  2-ാം   ക്ലറിപ്തനറിബനനയ്ക്കു  പകരയം  തപ്പോതഴപറയുന
ക്ലറിപ്തനറിബനന പചെര്ക്കുക, അതപ്പോയതട്ട്:―

“എനമപ്പോത്രമല  2021-തലെ  പകരള  ഫറിഷററീസറിനുയം  സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള
സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ  (പഭദഗതറി)  ആകറിതന  പപ്പോബലെദതറീയതറിയറില്  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറില്
ഫറിഷററീസട്ട് ഫപ്പോക്കല്ററി വകുപറില് അദദപ്പോപക തസറികയറില് തുടെരുനവരുതടെ കപ്പോരദതറില്
ഫറിഷററീസട്ട് സയന്സട്ട് ബറിരുദയം ഉണപ്പോയറിരറിക്കണതമന വദവസ നറിര്ബനമലപ്പോതതപ്പോണട്ട്.”

38-  ാം ഖണയം

(i)  38-ാം ഖണപകപ്പോരയം പധപ്പോന ആകറില് കൂടറിപചെര്ക്കുന വകുപട്ട്  45  എ  (3)-ല്
"ബനതപട  ഫറിഷററീസട്ട്  വറിഷയതറിതലെ  ബറിരുദപ്പോനന്തര  ബറിരുദവയം  ഇന്തദന്  കപ്പോര്ഷറിക
ഗപവഷണ  കഹൗണസറില്  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന  മറ്റു  പയപ്പോഗദതകളുയം  ഉണപ്പോയറിരറിപക്കണതപ്പോണട്ട്"
എനതറിനു  പകരയം  "ബനതപട  ഫറിഷററീസട്ട്  വറിഷയതറില്  ബറിരുദപ്പോനന്തര  ബറിരുദവയം
ഇന്തദന്  കപ്പോര്ഷറിക  ഗപവഷണ  കഹൗണസറില്  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന  മറട്ട്  പയപ്പോഗദതകളുയം
ഉണപ്പോയറിരറിപക്കണതപ്പോണട്ട്" എനട്ട് പചെര്ക്കുക.

(ii)  വകുപട്ട്  45  എ  (3)  തന   ക്ലറിപ്തനറിബനനയ്ക്കു  പകരയം  തപ്പോതഴപറയുന
ക്ലറിപ്തനറിബനന പചെര്ക്കുക, അതപ്പോയതട്ട്:―



105

“എനപ്പോല്  2021-തലെ  പകരള  ഫറിഷററീസറിനുയം  സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള

സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെ  (പഭദഗതറി)  ആകറിതന  പപ്പോബലെദതറീയതറിയറില്  സര്വ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറില്

ഫറിഷററീസട്ട്  ഫപ്പോക്കല്ററിയറില്  അദദപ്പോപക  തസറികയറില്  തുടെരുനവരുതടെ  കപ്പോരദതറില്

ഫറിഷററീസട്ട് സയന്സട്ട് ബറിരുദയം ഉണപ്പോയറിരറിക്കണതമന വദവസ നറിര്ബനമലപ്പോതതപ്പോണട്ട്.”

പസ്തുത  ബറിലറില്  ശ്രറീ.  അനൂപട്ട്  പജക്കബട്ട്,  ശ്രറീ.  കുറപക്കപ്പോളറി  തമപ്പോയറീന്,  

ശ്രറീ. എയം. വറിന്തസനട്ട്  എനറീ അയംഗങ്ങള വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട് നല്കറി.

3. 2021-  തലെ പകരള ഉളനപ്പോടെന് ഫറിഷററീസയം അകകപ്പോകളച്ചറയം   (  പഭദഗതറി  )   ബറില്

2021-തലെ പകരള ഉളനപ്പോടെന് ഫറിഷററീസയം അകകപ്പോകളച്ചറയം (പഭദഗതറി) ബറിലറിതലെ 3, 4,

5, 6, 7 എനറീ ഖണങ്ങളറിപന്മേല് നറിയമവകുപട്ട് ഉപദദപ്പോഗസന് പഭദഗതറികള അവതരറിപറിക്കുകയുയം

പഭദഗതറികള  തകപ്പോണവരപ്പോനറിടെയപ്പോയ  സപ്പോഹചെരദയം  വറിശദറീകരറിക്കുകയുയം  തചെയ.  2,  7(ii)

എനറീ ഖണങ്ങളറിപന്മേല് സമറിതറി പഭദഗതറികള നറിര്പദ്ദേശറിച.  പഭദഗതറികള സമറിതറി ചെര്ച്ച

തചെയ്യുകയുയം ചുവതടെ പചെര്തറിരറിക്കുന പഭദഗതറികപളപ്പോതടെ പസ്തുത ബറില് അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം

തചെയ.

2-  ാം ഖണയം

2-ാം ഖണപകപ്പോരയം പഭദഗതറി തചെയ്യുന പധപ്പോന ആകറിതലെ വകുപട്ട്  2(i) (ഡറിഎ)-ല്

"പപ്പോയമപ്പോയ " എന വപ്പോക്കറിനട്ട് പകരയം "പപ്പോകമപ്പോയ " എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

3-  ാം ഖണയം

3-ാം  ഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന   വകുപട്ട്

3  (3)-ല്  "മതദതറിതന  അതറിജറീവനതറിനട്ട്  പദപ്പോഷകരമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുന  തരതറില്

നറിര്ണയറിക്കതപട  പകപ്പോരമലപ്പോതത  നറിര്വ്വഹറിക്കപ്പോന്  പപ്പോടുള്ളതല”എനറീ  വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്

പകരയം  "മതദതറിതന  അതറിജറീവനതറിതന  പദപ്പോഷകരമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുന  തരതറിലുയം

നറിര്ണയറിക്കതപട  പകപ്പോരമലപ്പോതതയുയം  നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന്  പപ്പോടെറിലപ്പോതതപ്പോകുന”എനറീ

വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

4-  ാം ഖണയം

4-ാംഖണപകപ്പോരയം   പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന  വകുപട്ട്

4(3)-ല്  "മതദക്കൂടെറിതലെ മതദക്കൃഷറിപക്കപ്പോ”എനറീ വപ്പോക്കുകളക്കട്ട് പശഷയം  "വലെവളപറിതലെ

മതദക്കൃഷറിപക്കപ്പോ”എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

987/2022.
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5-  ാം ഖണയം

5-ാം  ഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന
5-ാം വകുപറിതന (11)-ാം ഉപവകുപറില്,―

(i)  (എ)  ഇനതറില്  "ജലെപ്പോശയതറില്  മറ്റു”എനറീ  വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്  പകരയം
"സപ്പോക്ഷദതപടുതറിയ  മതദവറിതട്ട്  ഉപപയപ്പോഗറിചള്ളതലപ്പോതത  മറട്ട്”എനറീ  വപ്പോക്കുകള
പചെര്ക്കുക.

(ii) (ബറി)  ഇനതറില് "അധറികപ്പോരതപടുതതപട ഉപദദപ്പോഗസതനപയപ്പോ,  ഇതറിപലെക്കപ്പോയറി
സര്ക്കപ്പോര്  വറിജപ്പോപനയം  വഴറി  പസറിദതപടുത്തുന  നറിശറിത  പയപ്പോഗദതയുള്ള
ഉപദദപ്പോഗസതനപയപ്പോ മുന് കൂര് അനുമതറിയറിലപ്പോതത”എനറീ വപ്പോക്കുകള ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

(iii) (ഇ) ഇനതറില് "യപ്പോതതപ്പോരപ്പോളുയം”എനതറിനുപശഷയം "2014-തലെ മതദവറിതട്ട്
ആകട്ട് (2015 -തലെ 4-ാംആകട്ട്) പകപ്പോരയം സപ്പോക്ഷദതപടുതപ്പോത”എനതട്ട് പചെര്ക്കുക.

(iv) (ജറി)  ഇനതറില് "പപദശതറിതന”എന വപ്പോക്കറിനു പകരയം  "പപദശതത”എന
വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

(v)  (എച്ചട്ട്)  ഇനതറില്  "മപ്പോമൂല്  പകപ്പോരമുള്ള”എനറീ   വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്  പകരയം
"മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുള്ള പരമ്പരപ്പോഗത”എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

6-  ാം ഖണയം

(1)  6-ാം  ഖണപകപ്പോരയം   പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന
6-ാം വകുപറില്,―

(എ) (1)-ാം ഉപവകുപറില്,―

(I) (എ)  ഇനതറില്  “മതദതറിതന”  എന വപ്പോക്കറിനു പശഷയം  “സഞപ്പോരതറിനുയം”എന
വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

(ii)  (സറി)  ഇനതറില്  "അനുവദറിച്ചറിടറിലപ്പോത”എന  വപ്പോക്കറിനു  പകരയം
"അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളവയലപ്പോത”എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

(iii)  (ഡറി)  ഇനതറില്  "മറ്റു  മതദതറിതന  നറിപക്ഷപയം”എനറീ  വപ്പോക്കുകളക്കു
പകരയം "മറട്ട് മതദങ്ങതള നറിപക്ഷപറിക്കല്”എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

(ബറി) (2)-ാംഉപവകുപറില്, “മതദവറിതട്ട്”എന വപ്പോക്കറിനു പകരയം "മതദവറിതറിതന
കപ്പോരദതറില്  സര്ക്കപ്പോര്  വറിജപ്പോപനതറിലൂതടെ  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  ഇനങ്ങളറില്
ഉളതപടെപ്പോതവ”എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.
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(2)  6-ാംഖണപകപ്പോരയം   പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന   

6 എ വകുപറില്,―

(i)  (1)-ാം  ഉപവകുപറില്  "തടെപ്പോകങ്ങള”എന  വപ്പോക്കറിനുപശഷയം  "ഫറില്പട്രെെഷന്

പപദശങ്ങള,  മറട്ട്  പപ്പോടെങ്ങള,  ചെതുപട്ട്  പപദശങ്ങള,”എനറീ  വപ്പോക്കുകളുയം  ചെറിഹ്നങ്ങളുയം

പചെര്ക്കുക.

(ii) (2)-ാം ഉപവകുപറില്,―

(എ.)  (i),  (ii),  (vii)   ഇനങ്ങളറില്   "ഉളതപട”  എന  വപ്പോക്കറിനു  പകരയം

"ഉളതപടുന”എന വപ്പോക്കട്ട്  പചെര്ക്കുക.

(ബറി.)  viii-ാ ഇനതറില്  "ഉളതപട"  എന  വപ്പോക്കറിനു  പകരയം  "ഉളതപടുന

പപദശതത ”എനറീ  വപ്പോക്കുകള  പചെര്ക്കുക.

7-  ാം ഖണയം

7-ാം  ഖണപകപ്പോരയം  പധപ്പോന  ആകറില്  പകരയം  പചെര്ക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന   8-ാം

വകുപറില്,―

(i)  (2)-ാം   ഉപവകുപറിതന  (ഇ)  ഇനതറില് “തനല്കൃഷറി തചെയപ്പോതത”എനറീ

വപ്പോക്കുകളക്കട്ട് പകരയം “തനല്ക്കൃഷറിക്കപ്പോലെയളവറില്”എന വപ്പോക്കട്ട് പചെര്ക്കുക.

(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപറിതന   (ഇ)  ഇനതറിനു  പശഷമുള്ള  ക്ലറിപ്ത  നറിബനനയറില്

"ബനതപട  കൃഷറി  ഓഫറീസര്  "  എനറീ  വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്  പകരയം  "ബനതപട  ജറിലയുതടെ

പറിന്സറിപല് അഗറികളച്ചര് ഓഫറീസര് " എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

(iii)  (3)-ാം  ഉപവകുപറില്  "തപദ്ദേശറീയമലപ്പോത”എന  വപ്പോക്കറിനു  പകരയം

"രപ്പോജദതറിനട്ട് പുറത്തുള്ള”എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

(iv)  (6)-ാം  ഉപവകുപറില്  "ആകറിവറിററി  ഗ്രൂപട്ട്”എനറീ  വപ്പോക്കുകളക്കട്ട്  പശഷയം

",നപ്പോമമപ്പോത്രകര്ഷകന്”എന ചെറിഹ്നവയം വപ്പോക്കുയം, ഉപവകുപറിതന അവസപ്പോനമപ്പോയറി "ഇവരുതടെ

അഭപ്പോവതറില്  മപ്പോത്രപമ  മറ്റുള്ളവതര  പരറിഗണറിക്കപ്പോവൂ.”എന  വപ്പോചെകവയം  ചെറിഹ്നവയം

പചെര്ക്കുക.
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(v)  (13)-ാം  ഉപവകുപറില്  "തപപ്പോതുജലെപ്പോശയങ്ങളറില്  നറിനട്ട്  ജലെയം  കയറ്റുവപ്പോപനപ്പോ
തറിരറിതക ഇറക്കുവപ്പോപനപ്പോ”എനറീ വപ്പോക്കുകളക്കട്ട് പകരയം  "തപപ്പോതുജലെപ്പോശയതറിപലെയട്ട്  ജലെയം
ഇറക്കുവപ്പോന്”എനറീ വപ്പോക്കുകള പചെര്ക്കുക.

പസ്തുത  ബറിലറിപന്മേല്  ശ്രറീ.  അനൂപട്ട്  പജക്കബട്ട്,  ശ്രറീ.  കുറപക്കപ്പോളറി  തമപ്പോയറീന്,

ശ്രറീ.എയം. വറിന്തസനട്ട് എനറീ അയംഗങ്ങള വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട് നല്കറി.

4. The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Bill, 2021

The  Kerala  Marine  Fishing  Regulation  (Amendment)  ബറിലറിതലെ  ഖണയം

3-ന്പമല് നറിയമവകുപട്ട് ഉപദദപ്പോഗസര് ഔപദദപ്പോഗറിക പഭദഗതറി അവതരറിപറിക്കുകയുയം ചുവതടെ

പചെര്തറിരറിക്കുന പഭദഗതറിപയപ്പോതടെ പസ്തുത ബറില് സമറിതറി അയംഗറീകരറിക്കുകയുയം തചെയ.

Clause 3

For section 5 and its provisos proposed to be inserted in the principal Act,

the following section shall be substituted, namely:―

“5. Power to restrict and regulate fishermen in fishing vessels:- No owner of

a fishing vessel shall allow any person in the fishing vessel unless he possesses

Aadhaar”.

പസ്തുത  ബറിലറിപന്മേല്  ശ്രറീ.  അനൂപട്ട്  പജക്കബട്ട്,  ശ്രറീ.  കുറപക്കപ്പോളറി  തമപ്പോയറീന്,

ശ്രറീ.എയം. വറിന്തസനട്ട് എനറീ അയംഗങ്ങള വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട് നല്കറി.

പയപ്പോഗയം രപ്പോത്രറി 11.20-നട്ട് അവസപ്പോനറിച.
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29-12-2021      തലെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട്ട്

കൃഷറിയുയം മൃഗസയംരക്ഷണവയം മതദബനനവയം സയംബനറിച്ച  സബ് ജകട്ട് കമറിററി I-തന

പയപ്പോഗയം 2021 ഡറിസയംബര് 29-ാം തറീയതറി ബുധനപ്പോഴ്ച രപ്പോവറിതലെ 11.30 മണറിക്കട്ട് നറിയമസഭപ്പോ

സമുച്ചയതറിതലെ  '5-ബറി'  സപമളന  ഹപ്പോളറില്  സമറിതറി  തചെയര്മപ്പോനുയം  ബഹ.  കൃഷറിവകുപട്ട്

മന്ത്രറിയുമപ്പോയ  ശ്രറീ.  പറി.  പസപ്പോദറിതന  അദദക്ഷതയറില്  പചെര്ന.   പസ്തുത  പയപ്പോഗതറില്

സമറിതറിയുതടെ  എകട്ട്-ഒഫറിപഷദപ്പോ  അയംഗവയം  ബഹ.  മൃഗസയംരക്ഷണ-ക്ഷറീരവറികസന  വകുപട്ട്

മന്ത്രറിയുമപ്പോയ ശ്രറീമതറി തജ.  ചെറിഞ്ചുറപ്പോണറി വറീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട് മുപഖന പതങടുത്തു.

തദവസരതറില് തപ്പോതഴപറയുന  സമറിതറിയയംഗങ്ങളുയം ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന.

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള

1. ശ്രറീ. പറി. പറി. ചെറിതരഞ്ജന്, എയം. എല്. എ.

2. ശ്രറീ. തക. പറി. പമപ്പോഹനന്,  എയം. എല്. എ.

3. ശ്രറീ. കുറപക്കപ്പോളറി തമപ്പോയറീന്, എയം. എല്. എ.

4. ശ്രറീ. എയം. വറിന്തസനട്ട്,  എയം. എല്. എ.

വറീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സട്ട്  മുപഖന പതങടുത അയംഗയം

ശ്രറീ. അനൂപട്ട് പജക്കബട്ട്, എയം. എല്. എ.

നറിയമസഭപ്പോ തസക്രപടററിയറട്ട്

1. ശ്രറീ. പറി. പറി. ഷപ്പോനവപ്പോസട്ട്, പജപ്പോയറിനട്ട് തസക്രടററി

2. ശ്രറീമതറി ദറീപ എന്. ജറി., അണര് തസക്രടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര്

1. ശ്രറീമതറി ടെറിങ്കു  ബറിസകപ്പോള,  തസക്രടററി,  മതദബനന വകുപട്ട്  &  അഗറികളച്ചറല്
              തപപ്പോഡക്ഷന് കമറീഷണര് (ഇന്-ചെപ്പോര്ജട്ട്)

2. ശ്രറീമതറി എസട്ട്. സനദ, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, നറിയമ  വകുപട്ട് 

3. ശ്രറീമതറി പറി. ഇനപലെഖ, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, നറിയമ  വകുപട്ട് 

4. ശ്രറീ. എസട്ട്. സപ്പോബറിര് ഹലസന്, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, കൃഷറി  വകുപട്ട് 

5. ശ്രറീമതറി എയം. ഗറീത, അഡറീഷണല് തസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട്ട്
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6. ശ്രറീമതറി ലഷനറി പജപ്പോര്ജട്ട്,  അഡറീഷണല് തസക്രടററി,  ആസൂത്രണ സപ്പോമ്പതറിക
              കപ്പോരദ  വകുപട്ട്  

7. ശ്രറീ.  സറി.  അനറില്  കുമപ്പോര്,  പജപ്പോയറിനട്ട്  തസക്രടററി,  മൃഗസയംരക്ഷണവയം
             ക്ഷറീരവറികസനവയം  വകുപട്ട്

8. ശ്രറീ. ടെറി. വറി. സഭപ്പോഷട്ട്, ഡയറകര്, കൃഷറി വകുപട്ട്

9. ശ്രറീമതറി ആര്. ഗറിരറിജ, ഡയറകര്, ഫറിഷററീസട്ട് വകുപട്ട്

10.  പഡപ്പോ. എ. കഹൗശറികന്, ഡയറകര്, മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

11. ശ്രറീ. എസട്ട്. സബഹ്മണദന്, ഡയറകര്,  മണട്ട് പരദപവഷണ മണട്ട് സയംരക്ഷണ വകുപട്ട്

12.  ശ്രറീ. വറി. ശറിവരപ്പോമകൃഷ്ണന്, അഡറീഷണല് ഡയറകര്, കൃഷറി വകുപട്ട്

13.  ശ്രറീമതറി അനറിലെ മപ്പോതദ്യു, അഡറീഷണല് ഡയറകര്, കൃഷറി വകുപട്ട്.(മപ്പോര്ക്കററിയംഗട്ട്)

14.  ശ്രറീമതറി എന്.എസട്ട് ശ്രറീലു, അഡറീഷണല് ഡയറകര്, ഫറിഷററീസട്ട് വകുപട്ട്

15.  ശ്രറീമതറി സറിത ആര്. നപ്പോയര്, പജപ്പോയറിനട്ട് ഡയറകര്, ഫറിഷററീസട്ട് വകുപട്ട്

16.  ശ്രറീമതറി സറില്വറി മപ്പോതദ്യു, തഡപക്യൂടറി ഡയറകര്, ക്ഷറീര വറികസന വകുപട്ട്

17. ശ്രറീമതറി ടെറീന ഭപ്പോസര്, തഡപക്യൂടറി ഡയറകര്, തക.എസട്ട്.എല്.യു.ബറി

18. ശ്രറീമതറി വറി. രജറിത,  തഡപക്യൂടറി ഡയറകര്, കൃഷറി വകുപട്ട്

19. പഡപ്പോ. ആര്. രപ്പോജറീവട്ട്, ജനറല് മപ്പോപനജര്, പകരള ലെപ്പോനട്ട് തഡവലെപട്ട് തമനട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്

        20. ശ്രറീമതറി തജ. പശപ്പോഭ, തഡപക്യൂടറി മപ്പോപനജര്, മതദതഫഡട്ട്.

        21.  ശ്രറീ.  ഹരറിദപ്പോസട്ട്,  സറീനറിയര്  സൂപണട്ട്,  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ  
    പബപ്പോര്ഡട്ട്.

സമറിതറി പകരള സയംസപ്പോന ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ പബപ്പോര്ഡട്ട് -  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട്ട്  സര്വ്വറീസട്ട്
ചെടങ്ങളുതടെ കരടെട്ട്,  മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപറിതലെ ചെറികട്ട്-തസകര്,  തറഫറിജപറഷന് തമക്കപ്പോനറികട്ട്
എനറീ  തസറികകളക്കപ്പോയുള്ള  SRO പഭദഗതറി,  2019-20-തലെ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ
പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച നപ്പോലെപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ഖണറിക 28-തലെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള
നടെപടെറി  പസറട്ട്തമനട്ട്,  വറിവറിധ  വര്ഷങ്ങളറിതലെ  വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുമപ്പോയറി
ബനതപട  കപ്പോലെതപ്പോമസ  പത്രറികകള  എനറിവ  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  ബനതപട
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ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  നടെത്തുകയുയം  തചെയ.  കൂടെപ്പോതത  'കപ്പോര്ഷറിക  ഉല്പനങ്ങളുതടെ
വറിപണനയം,  സയംഭരണയം  എനറിവ  സയംബനറിച്ചട്ട്  കര്ഷകര്  പനരറിടുന  പശ്നങ്ങള'  എന
വറിഷയതറിപന്മേല് ചെടയം 235(എ) പകപ്പോരയം സമറിതറി  ചെര്ച്ച നടെത്തുകയുയം തചെയ.

I. പകരള  സയംസപ്പോന  ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ  പബപ്പോര്ഡട്ട്  -  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട്ട്  
സര്വ്വറീസട്ട്-കരടെട്ട് ചെടതറിതന പരറിഗണന

(ഫയല് നയം. 15657/സബട്ട്.സറി. സറി2/2021/നറി.തസ.)

പകരള സയംസപ്പോന ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ പബപ്പോര്ഡറിതന സപബപ്പോര്ഡറിപനറട്ട് സര്വ്വറീസട്ട് കരടെട്ട്
ചെടങ്ങളറിതലെ കപ്പോറഗററി 3 ആയ 'പഡപ്പോകദ്യുതമപനഷന് അസറിസനട്ട് 'എനതട്ട് കപ്പോറഗററി  4 ആയ
പബറിപക്കഷന് അസറിസനട്ട്  /  തഹഡട്ട് ക്ലപ്പോര്ക്കട്ട്-തന തപപ്പോപമപ്പോഷന് തസറിക ആയതറിനപ്പോലുയം
രണട്ട് തസറികകളുതടെയുയം പയപ്പോഗദത ഒനപ്പോയതറിനപ്പോലുയം തസറിക 3-ല് പയപ്പോഗദത പപതദകമപ്പോയറി
കപ്പോണറിപക്കണതറിതലനട്ട് സമറിതറി വറിലെയറിരുതറി.

കപ്പോറഗററി  നപ്പോലെറിതലെ  'പബറിപക്കഷന്  അസറിസനട്ട്/തഹഡട്ട്  ക്ലപ്പോര്ക്കട്ട്  '  തസറികയറില്
നറിനയം  by  promotion  മുപഖന കപ്പോറഗററി  3-പലെയ്ക്കുള്ള നറിയമനയം നടെത്തുനതറിനപ്പോലുയം  രണട്ട്
കപ്പോറഗററിയറില്  നറിനമുള്ള കമ്പയറിന്ഡട്ട്  ലെറിസപ്പോയതറിനപ്പോലുയം   അവര് തമറിലുള്ള പറപഷദപ്പോ
ഫറികട്ട്  തചെപയണതുപണപ്പോതയനട്ട്  നറിയമവകുപട്ട്  അഡറീഷണല്  തസക്രടററി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട്ട്
നറിയമവകുപറിപലെക്കട്ട്  സ് ക്രൂടറിനറിക്കട്ട്  വനപപപ്പോള  ഉളതപടുതറിയറിരുന  പസ്തുത  വദവസ
നറിലെവറില്  ചെടങ്ങളറില്  ഇതലനയം   പറി.എസട്ട്.സറി.  പസ്തുത  വദവസ  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശറിചതവനയം ബനതപട ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിതയ അററിയറിച.  രണട്ട് കപ്പോറഗററിയറില്
നറിനമുള്ള  തപപ്പോപമപ്പോഷന്  തസറികയപ്പോയതുതകപ്പോണട്ട്  വദകത  വരുപതണതട്ട്
ആവശദമപ്പോതണനട്ട്  നറിയമവകുപട്ട്   അഡറീഷണല്  തസക്രടററി  അഭറിപപ്പോയതപടപപപ്പോള
പപതദകറിച്ചട്ട് കപ്പോരണതമപ്പോനയം  പരപ്പോമര്ശറിക്കപ്പോതതയപ്പോണട്ട്  പറി.എസട്ട്.സറി. പസ്തുത   വദവസ
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതതനട്ട് ബനതപട ഉപദദപ്പോഗസര് പബപ്പോധറിപറിച.

കപ്പോറഗററി  4-ല്  'പബറിപക്കഷന് അസറിസനട്ട്'  തസറികയറില്  'by  transfer  from the
category  of  Upper  Division  Clerk  in  the  Department'  എനപ്പോണട്ട്
പറഞ്ഞറിരറിക്കുനതതങറിലുയം   ഇതറിതന  അഭപ്പോവതറില്  എന്തട്ട്  തചെയണതമനട്ട്
സൂചെറിപറിച്ചറിടറിതലനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.

കരടെട്ട് ചെടതറില് കപ്പോറഗററി 5-ല് പതറിപപ്പോദറിച്ചറിരറിക്കുന DraftsMan Grade-I-പലെയ്ക്കുള്ള
സപ്പോനക്കയറയം യഥപ്പോക്രമയം കപ്പോറഗററി 6,7,8 എനറിവയറില് പതറിപപ്പോദറിച്ചറിരറിക്കുന Technical
Assistant,  Laboratory  Assistant,  Planning  Surveyor  Grade-II/  Draftsman  Grade-II
എനറിവയറില് നറിനപ്പോതണനയം  1:1:1  എന അനുപപ്പോതയം കര്ശനമപ്പോയറി പറിന്തുടെരണതമനയം
നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല്  പമല്  പരപ്പോമര്ശറിത  തസറികകളറില്  ഏതതങറിലുതമപ്പോനറില്
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ആളറിലപ്പോതറിരറിക്കുന  അവസയറില്  പസ്തുത  ഒഴറിവട്ട്   നറികത്തുനതതങ്ങതനയപ്പോതണനട്ട്
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട്ട്  1:1:1  എന  അനുപപ്പോത  പകപ്പോരയം  പയപ്പോഗദതയനുസരറിച്ചട്ട്
ആതരപ്പോതക്കയപ്പോപണപ്പോ  ഓപരപ്പോ  തസറികയറിലുയം  വരുനതട്ട്  ആയതറിതന  സറീനറിപയപ്പോരറിററി
അടെറിസപ്പോനതറിലെപ്പോണട്ട്  നറിയമനയം നടെത്തുനതതനട്ട് ബനതപട ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിതയ
അററിയറിച. എനപ്പോല് കരടെട്ട് ചെടങ്ങളറില് ഇതറിനട്ട് വദവസയറിതലനട്ട് സമറിതറി നറിരറീക്ഷറിച.

കപ്പോറഗററി 5-തലെ Draftsman Grade-I-പലെയ്ക്കുള്ള സപ്പോനക്കയറതറിനട്ട്   കപ്പോറഗററി 7-നട്ട്
മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്  അധറിക  പയപ്പോഗദത  ആവശദമുള്ളതതനയം  ആയതട്ട്  തപപ്പോതുവപ്പോയറി
തകപ്പോടുതറിരറിക്കുനതതലനദ്യുയം  ബനതപട  ഉപദദപ്പോഗസര്  വറിശദറീകരറിച.  അധറിക
പയപ്പോഗദതയപ്പോയറി  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുന  ഡറിപപപ്പോമ  ഇലപ്പോതയപ്പോതള കപ്പോറഗററി  7-ല് നറിനയം
നറിയമറിക്കുപമപ്പോതയനട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട്ട്,  മൂനട്ട്  തസറികകളുയം  ശമ്പളതറില്
തുലെദമപ്പോയതറിനപ്പോല്,  മൂനട്ട്  തസറികകളറിലുയം  വരുന  അടുത  സറീനറിയര്  ആരപ്പോപണപ്പോ
അവതരയപ്പോണട്ട്  പരറിഗണറിയ്ക്കുനതതനട്ട്  ബനതപട  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറി  മുന്പപ്പോതക
പബപ്പോധറിപറിച.  എനപ്പോല്  അധറിക  പയപ്പോഗദതയുള്ളവരുതടെ  അഭപ്പോവതറില്  ആ  ഒഴറിവട്ട്
എപകപ്പോരയം നറികത്തുതമനതു സയംബനറിച്ചട്ട് വദകതയറിതലനട്ട് സമറിതറി നറിരറീക്ഷറിച.

പകരള  സയംസപ്പോന  ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ  പബപ്പോര്ഡട്ട്  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട്ട്  സര്വ്വറീസട്ട്  കരടെട്ട്
ചെടതറില്  പതറിപപ്പോദറിച്ചറിരറിക്കുന  പലെ  വറിഷയങ്ങളറിലുയം  വദകതയറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പമല്പറഞ്ഞ  കപ്പോരദങ്ങളറില്  വദകത  വരുതറി  പുതുക്കറിയ  കരടെട്ട്  ചെടയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ലെഭദമപ്പോക്കണതമനയം  ആയതട്ട്   അടുത  പയപ്പോഗതറില്  പരറിഗണറിക്കപ്പോതമനയം  സമറിതറി
തറീരുമപ്പോനറിച.

II. മൃഗസയംരക്ഷണ  വകുപറിതലെ  ചെറികട്ട്  തസകര്,  തറഫറിജപറഷന്  തമക്കപ്പോനറിക്കട്ട്
എനറീ തസറികകളക്കപ്പോയുള്ള തസ്പെഷദല് റൂള പഭദഗതറി  -  എസട്ട്.  ആര്.ഒ.യറില്  പഭദഗതറി
വരുത്തുനതട്ട് സയംബനറിച്ചട്ട്

(ഫയല് നയം. 246/സബട്ട്.സറി.സറി2/17/നറി.തസ)

മൃഗസയംരക്ഷണ വകുപറിതലെ ചെറികട്ട് തസകര് തസറികയറിപലെക്കുള്ള നറിയമനതറിനട്ട് ചെറികട്ട്
തസകര്  തട്രെെയറിനറിങ്ങുയം  കൂടെറി  ഉളതപടുതറിതക്കപ്പോണട്ട് വകുപട്ട് പസറിദറീകരറിച്ച 5-9-2021-തലെ
എസട്ട്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  700/2021  സമറിതറിയുതടെ  സപ്പോധൂകരണതറിനപ്പോയറി സമര്പറിച്ചപപപ്പോള
പസ്തുത എസട്ട്.ആര്.ഒ.യറില്  Category VII(1)-Chick Sexer (for direct  recruitment)ല്
2-ാം  പകപ്പോളയം  item(2)-നുയം  അതറിനു  തപ്പോതഴയുള്ള  note-നുയം   പകരമപ്പോയറിടപ്പോണട്ട്  പഭദഗതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരറിക്കുനതതനതറിനപ്പോലുയം  item(1)  നറിലെനറില്ക്കുനതറിനപ്പോലുയം  ചെറികട്ട്  തസകര്
തട്രെെയറിനറിങ്ങട്ട് പയപ്പോഗദത കൂടെറി ഉളതപടുതറിതക്കപ്പോണള്ള ഖണറികയട്ട് മുമ്പറിലെപ്പോയറി  '(2)'  എനട്ട്
കൂടെറി പചെര്പക്കണതപ്പോതണനട്ട് സമറിതറി വകുപറിനട്ട് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി.
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III.  സമറിതറിയുതടെ ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് പരറിഗണന

2019-20-തലെ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  നപ്പോലെപ്പോമതട്ട്
ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  ഖണറിക  28-തലെ  ശറിപപ്പോര്ശ  സയംബനറിച്ചട്ട്  കൃഷറി  വകുപട്ട്  ലെഭദമപ്പോക്കറിയ
കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക സഹറിതമുള്ള നടെപടെറി പസറട്ട്തമനട്ട് സമറിതറി  അയംഗറീകരറിച. 

IV. സമറിതറിയറില് സമര്പറിക്കുവപ്പോനുള്ള കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറികകള

2018-19,  2020-21  എനറീ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷങ്ങളറിതലെ  വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുമപ്പോയറി  ബനതപട  തപ്പോതഴപറയുന  കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറികകള  സമറിതറി
അയംഗറീകരറിച.

1 കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട് വറികസന പപ്പോപക്കജട്ട് 2020-21

2 കപ്പോര്ഷറിക വറികസന കര്ഷകപക്ഷമ വകുപട്ട് 2020-21

3 മണട്ട് പരദപവഷണ മണട്ട് സയംരക്ഷണ വകുപട്ട് 2020-21

4 ക്ഷറീര വറികസന വകുപട്ട് 2020-21

5 പകരള ലലെവട്ട് പസപ്പോക്കട്ട് തഡവലെപട്ട് തമനട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്
(ഫയല് നയം. 1863/സബട്ട്.സറി.സറി2/2021/നറി.തസ)

2020-21

6 മതദബനന വകുപട്ട്  &  ഹപ്പോര്ബര് എഞറിനറീയററിയംഗട്ട്
വകുപട്ട്
(ഫയല് നയം. 163/സബട്ട്.സറി.സറി2/2019/നറി.തസ)

2018-19

V. ചെടയം 235(എ) പകപ്പോരമുള്ള ചെര്ച്ച

കപ്പോര്ഷറിക  ഉല്പനങ്ങളുതടെ  വറിപണനയം,  സയംഭരണയം  എനറിവ  സയംബനറിച്ചട്ട്
കര്ഷകര് പനരറിടുന പശ്നങ്ങള

കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോല്പപ്പോദനതറില്  പകരളയം  ഏതറ  പുപരപ്പോഗതറി  ലകവരറിചതവങറിലുയം
ഉല്പനങ്ങളുതടെ  സയംഭരണയം,  വറിപണനയം,  മൂലെദ  വര്ദനവട്ട്  എനറിവയറില്  നറിരവധറി
പശ്നങ്ങള പനരറിടുനതവനയം പകൃതറിപക്ഷപ്പോഭയം, കപ്പോലെപ്പോവസപ്പോ വദതറിയപ്പോനയം, ഉല്പപ്പോദനതറില്
ഉണപ്പോകുന കുറവട്ട്,  വറിലെയറിലുണപ്പോകുന കുറവട്ട് എനറിവ കര്ഷകര്  പനരറിടുന പശ്നങ്ങളറില്
പധപ്പോനതപടതപ്പോതണനയം സമറിതറി നറിരറീക്ഷറിച.

കര്ഷകര്  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന  ഉല്പനങ്ങള  യഥപ്പോസമയയം  സയംഭരറിക്കപ്പോനുള്ള
സയംവറിധപ്പോനമറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  കുറഞ്ഞ  വറിലെക്കട്ട്  ഇടെനറിലെക്കപ്പോര്ക്കട്ട്  വറില്പക്കണറി  വരുന
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സപ്പോഹചെരദമുതണനട്ട്  സമറിതറി വറിലെയറിരുതറി.  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്, ആലെപ്പുഴ, തപപ്പോനപ്പോനറി തുടെങ്ങറിയ
പമഖലെകളറില്  തനല്കൃഷറിയുതടെ  കപ്പോരദതറില്  ഇതരയം  പശ്നങ്ങള  വദപ്പോപകമപ്പോതണനയം
സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.   ആലെപ്പുഴ  ജറിലയറില്  തനലറില്  ഈര്പമുതണനട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്
ഇടെനറിലെക്കപ്പോര്   കൃഷറിക്കപ്പോരുമപ്പോയറി  തര്ക്കറിക്കുനതറിതന  ഫലെമപ്പോയറി  തനതലടുക്കപ്പോന്
ആളറിലപ്പോതപ്പോകുന അവസയുണപ്പോകുനതണനട്ട് സമറിതറി നറിരറീക്ഷറിച.

ഇടുക്കറി  ജറിലയറിതലെ  കപ്പോന്തല്ലൂര്,  വടവടെ  പമഖലെകളറില്  കൃഷറിയറിറക്കുന
അവസരതറില്തതന തമറിഴ് നപ്പോടറില് നറിനട്ട് ആളുകള വനട്ട് മുന്കൂറപ്പോയറി തുക നല്കുകയുയം
തുടെര്നട്ട്  വറിളതവടുപട്ട്  സമയതട്ട്  അവര്ക്കുതതന  ഉല്പനങ്ങള  നല്പകണറി  വരുകയുയം
തചെയ്യുകയപ്പോതണനയം ആയതറിനപ്പോല് പസ്തുത വറിഷയതറിപന്മേലുള്ള ഫലെപദമപ്പോയ ഇടെതപടെല്
ആവശദമപ്പോതണനയം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.  കൃഷറിയറിറക്കുന  സമയതട്ട്  കര്ഷകര്ക്കട്ട്
ആവശദമപ്പോയ മുന്കൂര് തുക വപ്പോയ്പയപ്പോയറി നല്കുവപ്പോന് സഹകരണ ബപ്പോങ്കുകള,  നപ്പോഷണലലെസ്ഡട്ട്
ബപ്പോങ്കുകള  എനറിവരുമപ്പോയറി   ചെര്ച്ച  നടെപതണതപ്പോതണനയം  അപതപ്പോതടെപ്പോപയം  തതന  തുക
നല്കറി  ഉല്പനങ്ങള  സയംഭരറിക്കുനതറിനുള്ള  സയംവറിധപ്പോനയം  സര്ക്കപ്പോര്  തലെതറില്
ഉണപ്പോകണതമനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

കര്ഷകര്ക്കട്ട്  ഭൂമറിയുതടെ  പരഖകള ഇലപ്പോതതട്ട്  തകപ്പോണട്ട്  വപ്പോയ്പ ലെഭറിക്കുനതറിനട്ട്  ചെറിലെ
സപ്പോപങതറിക  ബുദറിമുട്ടുകള  ഉതണനയം  സകകപ്പോരദ  ബപ്പോങ്കുകളുമപ്പോയറി  നടെതറിയ  ചെര്ച്ചയുതടെ
അടെറിസപ്പോനതറില് സറി.എസട്ട്.ആര്.  ഇനറിപഷദററീവട്ട്  പപപ്പോതലെ ഒരു സയംഘടെന രൂപറീകരറിച്ചട്ട്
ററിപവപ്പോളവറിയംഗട്ട്  ഫണട്ട്  തകപ്പോടുക്കുന  സയംവറിധപ്പോനമുണപ്പോക്കുനതട്ട്  നലതപ്പോയറിരറിക്കുതമനയം
ഇക്കപ്പോരദതറില്  ബഹ.  കൃഷറി വകുപ്പുമന്ത്രറിയുതടെ പനതൃതകതറില്  അടുത സറീസണറിനുമുമ്പട്ട്
തറീരുമപ്പോനതമടുക്കുനതപ്പോതണനയം  കൃഷറി വകുപട്ട് ഡയറകര്  സമറിതറി മുമ്പപ്പോതക വദകമപ്പോക്കറി.

പകരളതറിതന  പധപ്പോന  ഉല്പനമപ്പോയ  നപ്പോളറിപകരതറിനട്ട്  നറിലെവറില്  നല  വറിലെ
ലെഭറിക്കപ്പോത  സപ്പോഹചെരദമപ്പോതണനട്ട്  വറിലെയറിരുതറിയ  സമറിതറി,  പകരളതറില്
65  ലെക്ഷതറിലെധറികയം  വരുന പകരകര്ഷകതര  സഹപ്പോയറിക്കപ്പോന്  തറിരുവനന്തപുരയം,  തൃശ്ശൂര്,
തപപ്പോനപ്പോനറി  എനറിങ്ങതന മൂനട്ട്  സയംഭരണ പകനങ്ങള മപ്പോത്രമപ്പോണുള്ളതതനയം  നപ്പോളറിപകര
സയംഭരണ  യൂണറിറ്റുകള  പരറിമറിതമപ്പോതണനയം  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.   അന്തര്ജറിലപ്പോ  വദപ്പോപപ്പോരയം
പപപ്പോതപ്പോഹറിക്കതപപടെണതപ്പോതണങറിലുയം  പകരളതറിതലെ  80  ശതമപ്പോനപതപ്പോളയം  കര്ഷകരുയം
തചെറകറിടെ നപ്പോമമപ്പോത്ര കര്ഷകരപ്പോയതറിനപ്പോല് ആയതട്ട് പപയപ്പോജനതപടുനറിതലനയം  തചെറകറിടെ
നപ്പോമമപ്പോത്ര  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  അവരുതടെ  സമറീപത്തു  തതന  ഉല്പനങ്ങള  വറില്ക്കപ്പോനുള്ള
സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്തപടുപതണതപ്പോതണനയം സമറിതറി കൂടറിപച്ചര്ത്തു.

വറിപണറിയറില്  നപ്പോളറിപകരതറിനട്ട്  വറിലെയറിടെറിവട്ട്  സയംഭവറിച്ച  അവസരങ്ങളറിതലെലപ്പോയം
സര്ക്കപ്പോര് തലെതറില്  ഇടെതപടെലുകള ഉണപ്പോയറിട്ടുതണനയം തന്മൂലെയം വറിലെ  വര്ദറിച്ചറിട്ടുതണനയം
സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.  നപ്പോളറിപകരതറിനട്ട്  വറിലെ  കുറയുന  അവസരങ്ങളറില്   ആയതട്ട്
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സയംഭരറിക്കപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ  ശകമപ്പോയ  ഇടെതപടെല്  നടെതണതമനയം  പകരഗപ്പോമയം  പദതറി
യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദമപ്പോകുനപതപ്പോടു കൂടെറി പപ്പോപദശറികമപ്പോയ സയംഭരണതറിനുള്ള പവര്തനങ്ങള കുറച്ചട്ട്
കൂടെറി  ഫലെപദമപ്പോകുതമനയം   സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.   നപ്പോളറിപകരവമപ്പോയറി  ബനതപടട്ട്
വളതരയധറികയം  ഗുണപമന്മയുള്ള  തനതപ്പോയ  ഉല്പനങ്ങള  ഉണപ്പോക്കറി  വറിറഴറിക്കുനതറിലൂതടെ
വറിപണറിയറില് ഇടെതപടെപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുതമനട്ട് സമറിതറി കൂടറിപച്ചര്ത്തു. മപ്പോര്ക്കറട്ട് വറിലെ സയംഭരണ
വറിലെപയക്കപ്പോള  കുറയുപമ്പപ്പോള  ഉല്പനങ്ങള  സയംഭരറിപക്കണ  ഉതരവപ്പോദറിതയം
വകുപറിനുതണനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

പഹപ്പോര്ടറിപകപ്പോര്പട്ട്  വഴറി  സയംഭരറിക്കുപമ്പപ്പോള  പലെപപപ്പോഴുയം  ഉല്പനങ്ങളുതടെ  വറിലെ
കൃതദസമയതട്ട്  നല്കുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതതറിനപ്പോല്  അക്കപ്പോരദതറില്  ഗഹൗരവതരമപ്പോയ  ഇടെതപടെല്
നടെപതണതുതണനയം  പകൃതറിപക്ഷപ്പോഭതറിതനയുയം  കപ്പോലെപ്പോവസപ്പോ  വദതറിയപ്പോനതറിതനയുയം
ഫലെമപ്പോയറി ഉല്പപ്പോദനതറിലുണപ്പോകുന കുറവയം വറിലെയറിലുണപ്പോകുന പശ്നങ്ങളുയം പരറിഹരറിക്കപ്പോന്
കഴറിയുന  തരതറിലുള്ള  വറിവറിധ  പദതറികള  നടെപറിലെപ്പോപക്കണതപ്പോതണനയം  ഉത്പപ്പോദനയം,
സയംഭരണയം,  സയംസ്ക്കരണയം,  വറിപണനയം  എനറീ  പമഖലെകളറില്  പപതദക  ഊനല്
നല്പകണതപ്പോതണനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

ഉത്പപ്പോദനതറിതന  കപ്പോരദതറില്  സയംസപ്പോനതറിനട്ട്  വളതരയധറികയം   മുപനപ്പോടട്ട്
പപപ്പോകപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിട്ടുതണനള്ളതറിതന തതളറിവപ്പോണട്ട് പച്ചക്കററിയുതടെ ഉത്പപ്പോദനയം  6,21,000
ടെണറില്  നറിനയം  15,70,000  ടെണറിപലെതക്കതറിയതതനട്ട്  സമറിതറി  നറിരറീക്ഷറിച.  സയംസപ്പോനതത
പതറിവര്ഷ  ഉല്പപ്പോദനയം  20  ലെക്ഷയം  ടെണറിപലെക്കട്ട്  എതറിയപ്പോല്  സയംസപ്പോനതറിനട്ട്
സകയയംപരദപ്പോപ്തത  ലകവരറിക്കപ്പോന്  കഴറിയുതമനട്ട്  സമറിതറി  പതദപ്പോശറിച.  കര്ഷകതര
സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി കൃഷറി,  തപദ്ദേശസകയയംഭരണയം,  മൃഗസയംരക്ഷണയം,  ക്ഷറീര വറികസനയം,
സഹകരണയം  തുടെങ്ങറിയ  വകുപ്പുകളുമപ്പോയറി  സഹകരറിച്ചട്ട്  ഉത്പപ്പോദനതറിതന  വര്ദനവട്ട്,
സയംഭരണയം,  സയംസ്ക്കരണയം,  വറിപണനയം എനറിവയറില് വറിപണറി അധറിഷറിതമപ്പോയ പദതറികള
ആസൂത്രണയം തചെയണതമനട്ട് സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  പസ്തുത പദതറികളുതടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി
അഗറികളച്ചര്  തപപ്പോഡക്ഷന്  കമറീഷണറതടെ  (എപറിസറി)  പനതൃതകതറില്   ഒരു  സമറിതറി
രൂപറീകരറിച്ചട്ട് മൂനട്ട് മപ്പോസതറിനകയം ബനതപട വകുപ്പുകതളലപ്പോയം പചെര്നട്ട് പദതറികള ആസൂത്രണയം
തചെയട്ട്  സബ്ജകട്ട്  കമറിററിക്കട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  നല്കണതമനയം  പസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  കര്ഷകര്
അനുഭവറിക്കുന  ബുദറിമുട്ടുകളക്കട്ട്  പരറിഹപ്പോരയം  ഉണപ്പോക്കുവപ്പോന്  കഴറിയുന  തരതറിലുള്ള
പപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള  ഉണപ്പോകണതമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.  അപതപ്പോതടെപ്പോപയം
പതറിവട്ട് രറീതറികളറില് നറിനയം വദതദസമപ്പോയറി സബ്ജകട്ട് കമറിററി തലെതറില് ഇക്കപ്പോരദങ്ങളറില്
കൂടുതല്  ഇടെതപടെലുകള നടെപതണതട്ട് അതദപ്പോവശദമപ്പോതണനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

കപ്പോര്ഷറിക  പമഖലെയുതടെ  പപ്പോധപ്പോനദയം  മനസറിലെപ്പോക്കറി  കപ്പോര്ഷറിക  ഉല്പനങ്ങളുതടെ
ഉത്പപ്പോദനപതപ്പോതടെപ്പോപയം  സയംഭരണയം,  സയംസ്ക്കരണയം,  മൂലെദ  വര്ദനവട്ട്,  വറിപണനയം  എനറീ
കപ്പോരദങ്ങളറിലുയം ഊനല് നല്കപ്പോന്  കഴറിയണതമനട്ട് സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.  ബനതപട
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വകുപ്പുകളുതടെ  ആവശദകത മനസറിലെപ്പോക്കറി ധനസഹപ്പോയയം  അനുവദറിക്കണതമനട്ട്  ധനകപ്പോരദ
വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ   തചെയ്യുനതറിതനപ്പോപയം   തപദ്ദേശസകയയംഭരണ  വകുപറിപലെയുയം
സഹകരണ  വകുപറിപലെയുതമലപ്പോയം  പദതറി  ആസൂത്രണങ്ങളക്കപ്പോവശദമപ്പോയ  തുക  കൂടെറി
ലെഭദമപ്പോക്കണതമനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയപ്പോന് സമറിതറി തറീരുമപ്പോനറിച.

കര്ഷകര്ക്കപ്പോവശദമപ്പോയ വറിപണറി ഉറപപ്പോക്കപ്പോന് ബനതപട വകുപ്പുകള ഒറയ്പക്കപ്പോ
കൂടപ്പോപയപ്പോ  സയംഭരണ  പകനങ്ങള,  വറിപണന  പകനങ്ങള,  മൂലെദവര്ദറിത  ഉല്പപ്പോദനയം,
കയറ്റുമതറി വര്ദറിപറിക്കപ്പോനുള്ള പകനങ്ങള എനറിവ ആരയംഭറിക്കണതമനയം പപ്പോപദശറികമപ്പോയറി
ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനവ  സയംഭരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  കൂടുതല്  പകനങ്ങള  സമയബനറിതമപ്പോയറി
ആരയംഭറിക്കണതമനയം  ഇ-മപ്പോര്ക്കററിയംഗട്ട്  പപപ്പോതലെ  വറിപണറി  ഇടെതപടെലുകള
കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സഹപ്പോയറിക്കുന  തരതറില്  വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദദ  പൂര്ണമപ്പോയുയം
ഉപപയപ്പോഗതപടുതണതമനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

പകൃതറി  സഹൗഹൃദ  കൃഷറിയറിലൂതടെയുള്ള  ഉല്പനങ്ങള,  ലജവ  ഉല്പനങ്ങള
എനറിവയുതടെ  വറിപണറി  ഉറപപ്പോക്കപ്പോന്  ഊനല്  നല്കണതമനയം  ലജവകൃഷറിയറിലൂതടെ
ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  ധപ്പോരപ്പോളയം  ആവശദക്കപ്പോരുള്ളതുതകപ്പോണട്ട്  കൃഷറിക്കപ്പോരനട്ട്
പപയപ്പോജനമുണപ്പോകുതമനയം  ഓപരപ്പോ  പമഖലെയുതടെയുയം  പപതദകത  മനസറിലെപ്പോക്കറി  വകുപറിതന
കറീഴറിലുള്ള ഫപ്പോമുകളറില് ഉല്പനങ്ങളുണപ്പോക്കറി അവറിതടെതതന വറിപണനയം തചെയ്യുനതട്ട് വഴറി
പസ്തുത  പപദശതത  കര്ഷകതര  സഹപ്പോയറിക്കപ്പോന്  കഴറിയുതമനയം  നവറീന  കൃഷറി
രറീതറികളറിലൂതടെ  ഉല്പപ്പോദന  വര്ദനവയം  വറിപണറിയുയം  ഉറപപ്പോക്കുന  പദതറികള
ആവറിഷ്ക്കരറിപക്കണതുതണനയം  യന്ത്രവത്കരണതറിനട്ട്  കൂടുതല്  ഊനല്  നല്കണതമനയം
സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു. 

ആലെപ്പുഴ,  എറണപ്പോകുളയം,  തൃശ്ശൂര്  ജറിലകളറില്  കൃഷറി  തചെയ്യുന  മുടറയം  തവള്ളതറിലുയം
നപ്പോശയം  സയംഭവറിക്കപ്പോത തപപ്പോക്കപ്പോളറി  തനലെട്ട് ന  വളതരയധറികയം   ഔഷധഗുണമുള്ളതപ്പോതണനയം
പസ്തുത തനലറിതന പമല്ഭപ്പോഗയം  മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട് തകപ്പോയ്യുനതതനയം ആയതറിനട്ട്  സഹപ്പോയകമപ്പോയ
തകപ്പോയട്ട്  യന്ത്രയം പപ്പോപദശറികമപ്പോയറി വറികസറിപറിപക്കണതുതണനയം  കപ്പോലെഘടതറിനനുസരറിച്ചട്ട്
ഉല്പപ്പോദനതറിതന  വര്ദനവട്ട്   ലെക്ഷദമറിടട്ട്  യന്ത്രവല്ക്കരണതറിനട്ട്   കൂടുതല്   ഊനല്
നല്കണതമനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.

പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറികളുതടെ  ഫലെപദമപ്പോയ  സയംപയപ്പോജനയം  വറിപണനതറി-
ലുണപ്പോകണതമനയം  കപ്പോര്ഷറിക  ഉല്പനങ്ങളുതടെ  സയംഭരണയം,  സയംസ്ക്കരണയം,  വറിപണനയം
എനറിവയറില് കൂടുതല്  ഊനല് നല്കുന പദതറികള ആവറിഷ്ക്കരറിച്ചട്ട് നടെപറിലെപ്പോക്കണതമനയം
സമറിതറി വദകമപ്പോക്കറി. പഹപ്പോര്ടറിപകപ്പോര്പറിതനക്കുററിച്ചട്ട് പഠറിക്കപ്പോന് ഒരു സമറിതറിതയ നറിശയറിച്ചട്ട്,
വരുപതണ മപ്പോറങ്ങതളക്കുററിച്ചട്ട് ചെര്ച്ച തചെയ തകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോതണനട്ട് കൃഷറി വകുപട്ട് മന്ത്രറി
പയപ്പോഗതറില് അററിയറിച.
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സയംഭരണതറിതന കപ്പോരദതറിലുള്ള നയങ്ങളറില് മപ്പോറയം വരുതണതമനയം വറിപണറിയറില്

വറിലെ  കുറയുപമ്പപ്പോള  അതറിനനുസരറിചള്ള  ഇടെതപടെലുകള  ഉണപ്പോകണതമനയം

ഉല്പപ്പോദനതച്ചലെവറിനനുസരറിച്ചപ്പോയറിരറിക്കണയം   അടെറിസപ്പോന  വറിലെ  നറിശയറിപക്കണതതനയം

സമറിതറിയയംഗയം അഭറിപപ്പോയതപട്ടു.   ലപസസട്ട് പബപ്പോര്ഡട്ട്  നടെതറിയ ശപ്പോസറീയപഠനതറിതന

അടെറിസപ്പോനതറിലെപ്പോണട്ട്  നറിലെവറിലുള്ള  അടെറിസപ്പോന  വറിലെയുയം  സയംഭരണവറിലെയുയം

നറിശയറിക്കുനതതനയം അവര് തതരതഞ്ഞടുത മപ്പോനദണങ്ങളറില് പപപ്പോരപ്പോയ് മകളുതണങറില്

ആയതട്ട് പരറിഹരറിപക്കണതപ്പോതണനയം നപ്പോളറിപകരതറിതന വറിലെയുമപ്പോയറി ബനതപട വറിഷയയം

സയംബനറിച്ചട്ട്  മപ്പോനദണങ്ങളക്കനുസൃതമപ്പോയറി  വറിശദമപ്പോയ  പഠനയം  നടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  ലപസസട്ട്  പബപ്പോര്ഡറിതന  ചുമതലെതപടുതറിയറിട്ടുതണനയം  ബഹ.  കൃഷറി

വകുപ്പുമന്ത്രറി പയപ്പോഗതറില് അററിയറിച.

സമറിതറി  ഉച്ചയ്ക്കു പശഷയം 12.25-നട്ട്  പയപ്പോഗയം പറിരറിഞ.


