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സബബ ജകേബ ടബ കേമതിറതി I
കൃഷതിയഞ്ചാം മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം മതത്സ്യബന്ധനവഞ്ചാം

(2021-2023)

ഘടന
ടചെയര്മഞന :

ശതീ. പതി. പസഞദബ,
കൃഷതി വകുപ്പുമനതി.

എകബ  -  ഒഫതീകഷത്സ്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള് :

 
ശതീമതതി ടജ. ചെതിഞ്ചുറഞണതി,

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ-ക്ഷതീരവതികേസന വകുപ്പുമനതി.

ശതീ. സജതി ടചെറതിയഞന,
മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം സഞസഞരതികേഞ്ചാം യവജനകക്ഷമ വകുപ്പുമനതി.

അഞ്ചാംഗങ്ങള് :

ശതീ. അനൂപബ കജകബബ, എഞ്ചാം.എല.എ. 

ശതീ. പതി. പതി. ചെതിത്തരഞ്ജന, എഞ്ചാം.എല.എ. 

ശതീ. പതി. ടജ. കജഞസഫബ, എഞ്ചാം.എല.എ.  

ശതീ. സതി. എചബ. കുഞ്ഞമ, എഞ്ചാം.എല.എ. 

ശതീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന, എഞ്ചാം.എല.എ. 

ശതീ. കുറുകകഞളതി ടമഞയതീന, എഞ്ചാം.എല.എ. 

ശതീ. മുരളതി ടപരുടനലതി,  എഞ്ചാം.എല.എ. 

ശതീ. എഞ്ചാം. വതിനടസനബ, എഞ്ചാം.എല.എ.

നതിയമസഭഞ ടസക്രകടറതിയറബ :

 ശതീ. എസബ. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, ടസക്രടറതി  

ശതീ. ഷഞനവഞസബ. പതി. പതി., കജഞയതിനബ ടസക്രടറതി 

ശതീമതതി ഷതീന ശതിവദഞസബ, ടഡെപപ്യൂടതി ടസക്രടറതി 

ശതീമതതി ദതീപ എന. ജതി., അണര് ടസക്രടറതി.



അവതഞരതികേ

 2022-23 സഞമ്പത്തതികേവര്ഷടത്ത  ബഡെബ ജറതില  കൃഷതിയഞ്ചാം  മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം
മതത്സ്യബന്ധനവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച  സബ്ജകേബ ടബ  കേമതിറതി  I-ടന  പരതിധതിയതില  വരുന
ധനഞഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുടട  പരതികശഞധന  സഞ്ചാംബന്ധതിച  രണഞമതബ  റതികപഞര്ടബ  സമതിതതിയടട
ടചെയര്മഞനഞയ ഞഞന സമര്പതിക്കുന. 

കകേരള  നതിയമസഭയടട  നടപടതിക്രമവഞ്ചാം  കേഞരത്സ്യനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച
ചെടങ്ങളതിലഞ്ചാം  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശകരഖകേളതിലഞ്ചാം  വത്സ്യവസ്ഥ  ടചെയതിട്ടുള്ളവതിധഞ്ചാം  തഞടഴെപറയന
ധനഞഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളതില  ഉള്ടകഞള്ളുന  വതിവതിധ  ടചെലവതിനങ്ങള്  2022  ഏപതില  11,  20
എനതീ തതീയതതികേളതില സമതിതതി പരതികശഞധതിച. 

ധനഞഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX ― കൃഷതി

ധനഞഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX ― ഭക്ഷത്സ്യഞ്ചാം (ടവയര്ഹഹൗസതിഞ്ചാംഗബ കകേഞര്പകറഷന)     

ധനഞഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXI ― മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

ധനഞഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXII ― ക്ഷതീരവതികേസനഞ്ചാം

ധനഞഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIII ― മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം

ധനഞഭത്സ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIX ― വവദദ്യുത പദ്ധതതികേള്  

ബന്ധടപട വകുപ്പുകേളതില നതിനഞ്ചാം ലഭതിച കുറതിപ്പുകേള് പരതികശഞധനഞകവളയതില സമതിതതി
പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം കയഞഗത്തതില സനതിഹതിതരഞയതിരുന ഉകദത്സ്യഞഗസ്ഥരതില നതിനഞ്ചാം കൂടുതല
വതിശദതീകേരണങ്ങള്  ആരഞയകേയഞ്ചാം ടചെയ. 

ഭരണഘടനഞപരവഞ്ചാം  സഞമ്പത്തതികേവമഞയ  പരതിമതിതതികേള്കബ  വതികധയമഞയതി
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ശതിപഞര്ശകേള്ക്കുഞ്ചാം  രൂപഞ്ചാം  നലകുകേയഞ്ചാം  അവ  റതികപഞര്ടതില
ഉള്ടകഞള്ളതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചെയതിരതിക്കുന.

2022  ഏപതില  27-ാം  തതീയതതി  കചെര്ന  കയഞഗത്തതില   ഈ  റതികപഞര്ടബ  സമതിതതി
അഞ്ചാംഗതീകേരതിച.

പതി. പസഞദബ,
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം, ടചെയര്മഞന,
2022 ഏപതില 27. സബബ ജകേബ ടബ കേമതിറതി I.



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX―കൃഷറി 

പവപ്പോടട ചചെയ്തതട : 34,99,40,94,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : 10,03,000 രൂപ

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

വറിഹറിതയ  :  60,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

1.  മലബപ്പോര് മപ്പോര്ക്കറട കമറിററിയറിചല ചപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയ കുടയബ ചപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയ

അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇവര്ക്കട  ചപന്ഷനുയ  കപ്പോമബത്തയയ

കുടറിശറികയയ  അനുവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    30    ലകയ  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-001-86-99―ഓഫശീസട  ആപടപ്പോപമഷന്  ആന്ഡട  ഐ  .  ടറി  .    ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചെര്

വറിവരസപ്പോപങ്കേതറികവറിദഭ്യ

വറിഹറിതയ  :  8,15,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

2.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയചട നടത്തറിപറിനപ്പോയറി  കയപപ്യൂടറുകള,  ആക്സസററികള എന്നറിവ

വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയ  ചനറട വര്ക്കറിയഗട,  സസറട  തയപ്പോറപ്പോക്കല്  എന്നറിവയപ്പോയയ  ബഡ്ജററില്

അനുവദറിച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  3    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-102-90―ഗ്രൂപട ഫപ്പോമറിയഗട മുപഖേന ചനല്കൃഷറി വറികസനയ

വറിഹറിതയ  :  76,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

3.  സുസറിര ചനല്കൃഷറി വറികസനയ എന്ന ഘടക പദ്ധതറിക്കട ചനല്കൃഷറി ചചെയ്യുന്ന

മുഴുവന് കര്ഷകര്ക്കുയ ആനുകൂലഭ്യയ ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി പറപ്പോയല്ററിയചട തുക ചഹക്ടററിനട

2000 രൂപ എന്നതട 3000  രൂപ ആയറി വര്ദ്ധറിപറിച സപ്പോഹചെരഭ്യത്തറില് പ്രസ്തുത ആനുകൂലഭ്യയ

നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  62    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 
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2401-00-104-86-01-34―ഫപ്പോയ ചസക്ടറുകളക്കുപവണറിയള്ള പ്രപതഭ്യക സഹപ്പോയ  പദ്ധതറി
-   കടപ്പോശശപ്പോസ കമശീഷന്   -   മറട ചചെലവുകള  പദ്ധതറിപയതരയ

വറിഹറിതയ :  18,90,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

4.  പകരള കര്ഷക കടപ്പോശശപ്പോസ കമശീഷന് ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്ത തുകയറില്  കുടറിശറിക
ഇനത്തറില് നല്കുവപ്പോനുള്ള തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  131.68888    പകപ്പോടറി രൂപ
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-104-72-01―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജനയട    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)
കശീഴറിലുള്ള ഭപ്പോരതശീയ പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി     (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .)
(60%    പകനപ്പോവറിഷ്കൃതയ  ) 

വറിഹറിതയ :  ഇല്ല (പദ്ധതറി)

5.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  പകന  വറിഹറിതയ
വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  16.19352    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-104-72-02―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജനക്കട    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ    )
കശീഴറിലുള്ള  ഭപ്പോരതശീയ  പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി    (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  )-
(60%    പകനപ്പോവറിഷ്കൃതയ  )

വറിഹറിതയ  :  ഇല്ല (പദ്ധതറി)

6.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  പകനവറിഹറിതത്തറിനട  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറിട്ടുള്ള  (40%)
സയസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  10.79568    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-104-71-01―പരമ്പരപ്പോഗത കൃഷറി വറികപ്പോസട പയപ്പോജന   (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)  -   പകന
വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ :  ഇല്ല  (പദ്ധതറി)

7.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  9.3636    ലകയ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-104-71-02―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)-
സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ :  ഇല്ല (പദ്ധതറി)

8.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് പകനവറിഹറിതത്തറിനട ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറിട്ടുള്ള സയസപ്പോന
വറിഹറിതമപ്പോയറി  (40%)  6.2424      ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-104-67―കൃഷറിയറിടപ്പോസൂത്രണപ്പോധറിഷറിത  ഉല്പപ്പോദന  പരറിപപ്പോടറികള  -  ഉല്പപ്പോദന
പൂര്വ്വ പറിന്തുണ ഉളചപചട

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

9.  2022-2023-ല് പുതുതപ്പോയറി ആവറിഷ്കരറിചതുയ ഓപരപ്പോ പ ഞപ്പോയത്തറിലുയ  10  ചസനട
മുതല്  2  ഏക്കര് വചരയള്ള കൃഷറിയറിടങ്ങളുചട സമഗ്ര വറികസനയ ലകഭ്യമപ്പോക്കറി ഫപ്പോയപപ്പോന്
തയപ്പോറപ്പോക്കറി  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയള്ള  പദ്ധതറിയപ്പോയ  'കൃഷറിയറിടപ്പോസൂത്രണപ്പോധറിഷറിത
ഉല്പപ്പോദന  പരറിപപ്പോടറികള  ഉല്പപ്പോദന  പൂര്വ്വപറിന്തുണ  ഉളചപചട'   എന്ന  പദ്ധതറിക്കുയ
പ്രപ്പോപദശറിക  പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യമുള്ള  വറിളകള,  പയര്,  കറിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗ  വറിളകളുചട  വറികസനയ,
സുഗന്ധവഭ്യഞ്ജന വറിളകളുചട പരറിപപ്പോലനയ,  മണ്ണറിചന ഗുണനറിലവപ്പോരയ വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനട
കക്ക മുതലപ്പോയ വസ്തുക്കള നല്കുക, കവുങ്ങട കൃഷറി വറികസനയ മുതലപ്പോയ പദ്ധതറികളക്കുള്ള
തുകയ്ക്കുമപ്പോയറി ബജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 22   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-105-86―ആധുനറിക പരശീകണശപ്പോലകള സപ്പോപറിക്കല്

വറിഹറിതയ  :  4,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

10.  മണ്ണട പരറിപശപ്പോധന ലപബപ്പോറടററികളുചട ശപ്പോകശീകരണത്തറിനപ്പോയറി അനുവദറിച തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  30  ലകയ  രൂപയയ  പസ്റ്റേറട  ബപയപ്പോ  കണ്പടപ്പോള  ലപബപ്പോറടററി,
മണ്ണുത്തറിയചട വറിവറിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുപവണറി തുക വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്
പ്രസ്തുത  ലപ്പോബറിനപ്പോയറി  65    ലകയ  രൂപയയ  ഉളചപചട  ആചക    95    ലകയ  രൂപ  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണ
ചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-105-85―ഓര്ഗപ്പോനറികട ഫപ്പോമറിയഗട

വറിഹറിതയ :  6,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

11.  സജവ  കൃഷറി-  ഭപ്പോരതശീയ  പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി  പപ്രപ്പോതപ്പോഹനയ  എന്ന
ഘടകത്തറിനപ്പോയറി  2  പകപ്പോടറി  രൂപയയ  പദ്ധതറി  നറിര്വ്വഹണത്തറിനപ്പോയള്ള  സഹപ്പോയയ  എന്ന
ഘടകത്തറിചല  മപ്പോന്പവര്  സപപപ്പോര്ടട  (ശമ്പള  ഇനത്തറില്)  43.6306  ലകയ  രൂപയയ
ഉളചപചട  ആചക    2.4363    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-107-78 –വറിളകളുചട ആപരപ്പോഗഭ്യ സയരകണയ

വറിഹറിതയ :  9,00,00,000 രൂപ(പദ്ധതറി)

12.  ജറില്ലപ്പോ  പപ്പോനട  ചഹല്ത്തട  മപ്പോപനജര്,  ചപസ്റ്റേട  സസ്കൗടട  എന്നറിവരുചട  പവതന
വര്ദ്ധനവറിനപ്പോയറി 95 ലകയ രൂപയയ ചക.സറി.പറി.എയ.-ചന ഓപപറഷന് ചചെലവുകളക്കപ്പോയറി
5    ലകയ  രൂപയയ  ഉളചപചട  ആചക    1    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-108-59―സുഗന്ധദ്രവഭ്യങ്ങളുചട വറികസനയ

വറിഹറിതയ  :  3,60,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

13.  2000  ചഹക്ടര്  കുരുമുളകട  പതപ്പോടങ്ങളുചട  പുനരുജശീവനത്തറിനപ്പോയറി  ചഹക്ടററിനട
10,000 രൂപ നറിരക്കറില് സബ്സറിഡറി നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    2   പകപ്പോടറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-109-84―കപ്പോര്ഷറിക വറിജപ്പോനവുയ വഭ്യപ്പോപനവുയ

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

14.  കൃഷറി വകുപറിചന കശീഴറിലുള്ള ഫപ്പോയ ഇന്ഫര്പമഷന് ബപ്യൂപറപ്പോ  എന്ന സപ്പോപനത്തറിചന
പുനരുദ്ധപ്പോരണത്തറിനപ്പോയറി  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    62    ലകയ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-109-80―കപ്പോര്ഷറിക  വഭ്യപ്പോപനയ ശകറിചപടത്തല്

വറിഹറിതയ  :  28,28,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)
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15. 'കപ്പോര്ഷറിക വറി ജപ്പോനവഭ്യപ്പോപനയ ശകറിചപടത്തല്' പദ്ധതറിയചട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി മറികച
പ്രവര്ത്തനയ കപ്പോഴ്ചവചവര്ക്കുള്ള കഭ്യപ്പോഷട  അവപ്പോര്ഡറിനപ്പോയറി നറിലവറിലുള്ള വറിഹറിതമപ്പോയ  1.5
പകപ്പോടറിക്കട  പുറചമ  1.1    പകപ്പോടറി  രൂപയയ  പരറിശശീലന  പകനങ്ങളപ്പോയ  ആര്  .  എ  .  ററി  .  ററി  .  സറി  .,
എഫട  .  ററി  .  സറി  .    എന്നറിവയചട  നവശീകരണത്തറിനപ്പോയറി    1    പകപ്പോടറി  രൂപയയ  ആത്മ  പപ്രപ്പോജക്ടട
ഡയറക്ടപറററിചന  വപ്പോടക നല്കുന്നതറിനുയ  ,    എചട  .    ആര്  .    പറിന്തുണ കരപ്പോര്  ജശീവനക്കപ്പോരുചട
വര്ദ്ധറിപറിച  ശമ്പളയ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി    1    പകപ്പോടറി  രൂപയയ  ലശീഡ്സറിനുള്ള  സഹപ്പോയത്തറിനപ്പോയറി
1.5    പകപ്പോടറി രൂപയയ കര്ഷക സഭകള നടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി    75    ലകയ രൂപയയ ഉളചപചട
ആചക   5.35   പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന. 

2401-00-109-76―കര്ഷക പകമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട

വറിഹറിതയ :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

16.  പകരള  കര്ഷക  പകമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിചന  ഓഫശീസട   പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ണ്ണമപ്പോയ  പതപ്പോതറിപലക്കപ്പോവുന്നപതപ്പോചട  പബപ്പോര്ഡറിചന  ചചെലവുകളുയ  ഓണ്സലന്
പപപ്പോര്ടലറിചന  ചചെലവുകളുയ  വര്ദ്ധറിക്കുചമന്നതറിനപ്പോലുയ    ബഡ്ജററില്  അനുവദറിച  രൂപ
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്     1    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-109-65-02―അയബ്രല്ല സശീയ ഓണ് കൃഷറി ഉന്നതപയപ്പോജനയയ മറട  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത
പദ്ധതറികളുയ   (60 %  സറി  .  എസട  .  എസട  .) -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

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

17.  പ്രധപ്പോനമനറി  ഫസല്  ഭശീമ  പയപ്പോജന,  നപ്പോളറിപകര  വറികസന  പബപ്പോര്ഡട
എന്നറിങ്ങചനയള്ള  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  പദ്ധതറികളുചട  സയസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്    42.3402      പകപ്പോടറി രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-109-60 –കൃഷറി പപ്പോഠശപ്പോല   -  അപഗ്രപ്പോ ഇപക്കപ്പോളജറിക്കല് അധറിഷറിത കൃഷറി 
സമശീപനയ

വറിഹറിതയ :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

18.  കൃഷറി  പപ്പോഠശപ്പോലകള  സയസപ്പോനത്തറിചല  എല്ലപ്പോ  കൃഷറിഭവനുകളറിലുയ
വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  22,500  രൂപ  /  കൃഷറി ഭവന് എന്ന നറിരക്കറില്  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
1.75    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2401-00-109-59-01―രപ്പോഷശീയ  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജന    60%    സറി  .  എസട  .  എസട.-
പകനവറിഹറിതയ 

വറിഹറിതയ  :  42,72,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

19.  പകനവറിഹറിതമപ്പോയറി  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയ ലഭറിച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    4.78    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-109-59-02―രപ്പോഷശീയ  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജന    60%    സറി  .  എസട  .  എസട  .  -
സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

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

20.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  അനുവദറിച  പകനവറിഹറിതയ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ
2021 വര്ഷചത്ത  രണപ്പോയ  ഗഡു  വറിതരണയ  ചചെയ്യുന്നതറിനട  99.14  ലകയ  രൂപ
ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ  ആചക  4.1714    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-109-58-01―കപ്പോര്ഷറിക യനവല്ക്കരണ ഉപദസ്കൗതഭ്യയ   -   പകനവറിഹറിതയ

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

21.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുള്ള
പകന  വറിഹറിതയ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  92.39    പകപ്പോടറി  രൂപ    ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-109-58-02―കപ്പോര്ഷറിക യനവല്ക്കരണ ഉപദസ്കൗതഭ്യയ  -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

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

22.  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  സയസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  61.17    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-113-83―കപ്പോര്ഷറിക പസവന പകനവുയ പസവനയ എത്തറിക്കലുയ

വറിഹറിതയ  :  11,81,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)
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23. ചമപ്പോസബല് അപഗ്രപ്പോകറിനറികട സഡ്രൈവര്മപ്പോരുചട പവതനത്തറില് ഉണപ്പോയ വര്ദ്ധനവട
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31  ലകയ രൂപയയ  'ഫപ്പോയ യനവല്ക്കരണത്തറിനുള്ള സഹപ്പോയയ'  എന്ന
പദ്ധതറിയറില് 'എന്.ഇ.ജറി.പറി-ഡപ്പോറപ്പോ എന്ടറി ഓപപററര്മപ്പോര്ക്കുള്ള പഹപ്പോണപറററിയയ,'  എന്ന
ഘടകത്തറിനപ്പോയയ  പഹപ്പോണപറററിയത്തറിലുണപ്പോയ  വര്ദ്ധനവട,  ചമപറര്ണറിററി  ആനുകൂലഭ്യയ
എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയയ  1.34    പകപ്പോടറി  രൂപയയ  ഉളചപചട    1.65    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരു
ത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-115-99-33―ചചെറുകറിട നപ്പോമമപ്പോത്രചനല്കൃഷറിക്കപ്പോര്ക്കട സസ്കൗജനഭ്യമപ്പോയറി  സവദദ്യുതറി
നല്കുന്ന പദ്ധതറി  -  സബ്സറിഡറികള

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

24.  KSEB-ക്കട  നല്കപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  79.0505      പകപ്പോടറി  രൂപ
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരു
ത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-191-50―റവനപ്യൂ  ചചെലവുകളക്കപ്പോയള്ള  പബപ്പോക്കട  ഗ്രപ്പോനട  -    മുനറിസറിപല്
പകപ്പോര്പപറഷനുകളക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ  :  50,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

25.  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല  കുടറിശറിക  തുക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
66.9887    ലകയ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-192-50―റവനപ്യൂ  ചചെലവുകളക്കപ്പോയള്ള  പബപ്പോക്കട  ഗ്രപ്പോനട  മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളക്കുള്ള
ധനസഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ  :  44,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

26. മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല കുടറിശറിക തുക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്   2.99
പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണ
ചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-198-50―റവനപ്യൂ  ചചെലവുകളക്കപ്പോയള്ള പബപ്പോക്കട  ഗ്രപ്പോനട  -    ഗ്രപ്പോമ   പഞപ്പോയത്തുകളക്കുള്ള
ധനസഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ  : 13,24,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)
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27.  മുന്വര്ഷങ്ങളറിചല  കുടറിശറിക  തുക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
40.5371    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധന  പുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-789-91-01―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)
പകനവറിഹറിതയ 

വറിഹറിതയ  : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

28.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    0.5202    ലകയ  രൂപ   ധന
പുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  . 

2401-00-789-91-02―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)-
സയസപ്പോന വറിഹറിതയ 

വറിഹറിതയ  : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

29.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  പകനവറിഹറിതത്തറിനട  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറിട്ടുള്ള  (40%)
സയസപ്പോന  വറിഹറിതയ  0.3468    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-789-83-01―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജനയട    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)
കശീഴറിലുള്ള  ഭപ്പോരതശീയ  പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി    -(  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .)
(  60%   പകനപ്പോവറിഷ് കൃതയ  ) -  പകനവറിഹറിതയ 

വറിഹറിതയ : ഇല്ല (പദ്ധതറി) 

30.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
അനുവദറിചറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  89.964    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-789-83-02―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജനയട    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)
കശീഴറിലുള്ള ഭപ്പോരതശീയ പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി     (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .)
(60%   പകനപ്പോവറിഷ്കൃതയ  ) -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  :  ഇല്ല (പദ്ധതറി)
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31.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
അനുവദറിചറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  പകനവറിഹറിതത്തറിനട  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറിട്ടുള്ള  സയസപ്പോന
വറിഹറിതമപ്പോയറി   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    59.976    ലകയ  രൂപ   ധന
പുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതയ   :  4,80,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

32.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കട അനുവദറിച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ 2021  വര്ഷചത്ത
രണപ്പോയ ഗഡു വറിതരണയ ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ 4.32   പകപ്പോടറി രൂപ ഉളചപചട   8.18   പകപ്പോടറി
രൂപ   ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതയ  : 3,20,00,000 രൂപ(പദ്ധതറി)

33.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കട അനുവദറിച പകനവറിഹറിതയ അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ  2021
വര്ഷചത്ത രണപ്പോയ ഗഡു വറിതരണയ ചചെയ്യുന്നതറിനട 2.88 പകപ്പോടറി രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ
5.44    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-789-78-01―   കപ്പോര്ഷറികയനവല്ക്കരണ ഉപദസ്കൗതഭ്യയ   -   പകന വറിഹറിതയ   

വറിഹറിതയ:  4,20,00,000 രൂപ(പദ്ധതറി)

34. പ്രസസ്തുത പദ്ധതറിക്കട വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുള്ള  പകനവറിഹറിതയ അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    23.12    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-789-78-02―കപ്പോര്ഷറിക   യനവല്ക്കരണ ഉപദസ്കൗതഭ്യയ   -  സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ : 2,80,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

35.  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  സയസപ്പോനവറിഹറിതമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    15.32    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

479/2022.
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2401-00-796-83-01―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറിവറികപ്പോസട  പയപ്പോജനയട    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)
കശീഴറിലുള്ള ഭപ്പോരതശീയ പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി     (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .)
(60%   പകനപ്പോവറിഷ്കൃതയ  ) -   പകനവറിഹറിതയ 

വറിഹറിതയ  : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

36. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കട 2022-23 സപ്പോമ്പത്തറികവര്ഷയ തുക  വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്
ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    89.964    ലകയ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-796-83-02―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറിവറികപ്പോസട  പയപ്പോജനയട    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)
കശീഴറിലുള്ള ഭപ്പോരതശീയ പ്രകൃതറി  കൃഷറി  പദ്ധതറി     (  ബറി  .  പറി  .  ചക  .  പറി  .)
(60%   പകനപ്പോവറിഷ്കൃതയ  )-   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

37.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറികവര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  പകനവറിഹറിതത്തറിനട  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  (40%)
സയസപ്പോന വറിഹറിതയ  59.976    ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-796-82-01―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറിവറികപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)  -
പകനവറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

38.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറികവര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  0.5202    ലകയ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-796-82-02―പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറിവറികപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  പറി  .  ചക  .  വറി  .  സവ  .)-
സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

39.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറികവര്ഷയ  പകനവറിഹറിതയ
വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  പകനവറിഹറിതത്തറിനട  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയ(40%)
സയസപ്പോനവറിഹറിതമപ്പോയറി  0.3468    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .



11

2401-00-796-78-01―രപ്പോഷശീയ  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  60%    സറി  .  എസട  .  എസട  .)

പകനവറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ   :  48,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

40.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  അനുവദറിച  പകന  വറിഹറിതയ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ

2021  വര്ഷചത്ത  രണപ്പോയ  ഗഡു  വറിതരണയ  ചചെയ്യുന്നതറിനട  88  ലകയ  രൂപ

ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ  1.8    പകപ്പോടറി  രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-796-78-02―രപ്പോഷശീയ  കൃഷറി  വറികപ്പോസട  പയപ്പോജന    (  60%    സറി  .  എസട  .  എസട  )

സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  :  32,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

41.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട  അനുവദറിച  പകന  വറിഹറിതയ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ

2021  വര്ഷചത്ത  രണപ്പോയ  ഗഡു  വറിതരണയ  ചചെയ്യുന്നതറിനട  57.81  ലകയ  രൂപ

ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ   1.1781   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-796-77-01―കപ്പോര്ഷറിക യനവല്ക്കരണ ഉപദസ്കൗതഭ്യയ   -   പകനവറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ  : 42,00,000 രൂപ(പദ്ധതറി)

42.  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതറിക്കട   വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുള്ള  പകനവറിഹറിതയ

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്     13.49   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-796-77-02―കപ്പോര്ഷറിക യനവല്ക്കരണ ഉപദസ്കൗതഭ്യയ  -  സയസപ്പോന വറിഹറിതയ

വറിഹറിതയ :  28,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

43.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കട  വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുള്ള തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശശീര്ഷകത്തറില്     8.948    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-800-91―പ്രകൃതറിപകപ്പോഭയ പനരറിടന്നതറിനുള്ള കരുതല് നടപടറി

വറിഹറിതയ  : 7,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)
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44. 2021-22 സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷചത്ത   വറിളനപ്പോശത്തറിനു നല്കുവപ്പോന് ആവശഭ്യമപ്പോയ
തുക, സയസപ്പോന വറിത്തട വറിതരണ അപതപ്പോററിററിക്കട നല്കുവപ്പോനുള്ള കുടറിശറിക, 2022-2023
സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയ  വറിളനപ്പോശത്തറിനുയ  പരപ്പോഗകശീട  നറിയനണത്തറിനുയ  മടവശീഴ്ചയ്ക്കുയ
നല്കുവപ്പോന്  ആവശഭ്യമപ്പോയ  തുക  എന്നറിവയപ്പോയറി   ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  44.42    പകപ്പോടറി    രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-800-28―മണ്ണറിചന ആപരപ്പോഗഭ്യ പരറിപപ്പോലനവുയ  ഉത്പപ്പോദനകമത  വര്ദ്ധറിപറിക്കലുയ  

വറിഹറിതയ : 22,10,00,000 രൂപ(പദ്ധതറി)

45. 2 ലകയ ചഹക്ടററില് ഒരു വര്ഷപത്തക്കട ചനല്കൃഷറി ചചെയ്യുന്നതറിനട ബഡ്ജററില്
വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  32.40    പകപ്പോടറി  രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതയ : 25,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

46.  ഗപവഷണ  പകനത്തറിചല  ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട  ശമ്പളവുയ,  ശമ്പള  കുടറിശറികയയ,
ഓഫശീസട  ചചെലവുകളുയ,  ഗപവഷണത്തറിനപ്പോയള്ള ചചെലവുകളുയ  കൂടറി  50    ലകയ  രൂപ ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2415-01-277-98―സശീനറിയര് ഉപദഭ്യപ്പോഗസര്ക്കട പരറിശശീലനയ

വറിഹറിതയ  : 3,35,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

47.  സപമതറിയചട  പ്രവര്ത്തനയ  കപ്പോരഭ്യകമമപ്പോയറി  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
കര്ഷകഭവനത്തറിനട  18 ലകയ രൂപയയ, കര്ഷക മപ്യൂസറിയയ, സലബ്രററി എന്നറിവയപ്പോയറി 15
ലകയ  രൂപയയ,   ഇ-ഓഫശീസട  സജമപ്പോക്കറി   കമ്പപ്യൂടറുയ  അനുബന്ധ  ഉപകരണങ്ങളുയ
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  12  ലകയ രൂപയയ പസപ്പോളപ്പോര് സറിസ്റ്റേയ സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  5  ലകയ
രൂപയയ  2019-ചല ശമ്പളപരറിഷ്കരണ കുടറിശറിക ഇനത്തറില്  20  ലകയ രൂപയയ  കരപ്പോര്
അടറിസപ്പോനത്തറിലുള്ള  കമ്പപ്യൂടര്  ഓപപറററുചട  ശമ്പളത്തറിനപ്പോയറി   3  ലകയ  രൂപയയ
എന്.ഐ.പറി.എചട.എമ്മുമപ്പോയറി  സഹകരറിചട  കപ്പോരഭ്യപശഷറി  വര്ദ്ധനവുയ  പപ്പോനട  ചഹല്ത്തട
മപ്പോപനജ് ചമനറില്  പറി.ജറി.  ഡറിപപപ്പോമ പകപ്പോഴറിനുമപ്പോയറി  80  ലകയ രൂപയയ ഉളചപചട ആചക
1.53    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 
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2435-01-101-85―വറില സറിരതയ്ക്കു പവണറി വറിപണറിയറില് ഇടചപടല്

വറിഹറിതയ : 22,00,00,000 രൂപ(പദ്ധതറി)

48.  'വറിലനറിലവപ്പോരയ  സറിരചപടത്തുവപ്പോന്  വറിപണറിയറില്  ഇടചപടല്'  എന്ന
ഘടകത്തറിനപ്പോയറി  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷത്തറിചല  ഒപ്പോണ  വറിപണറികളക്കുയ,  പഴയ
പചക്കററികളുചട  വറിലനറിയനണത്തറിനുയ,  പചപത്തങ്ങ  സയഭരണയ,  ചകപ്പോപ്ര  സയഭരണയ
എന്നശീ  പദ്ധതറികളുയ  നടപറിലപ്പോപക്കണതറിനപ്പോയറി  10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

ശശീര്ഷകയ പുനനഃസപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

49.  കപ്പോള  ചസനററിചന  പ്രവര്ത്തനത്തറിനപ്പോയറി  2019  വര്ഷത്തറില്  അധറിക
ധനപ്പോനുമതറി നല്കറിചക്കപ്പോണട അനുവദറിച 74.25 ലകയ രൂപ  2020-21, 2021-22 എന്നശീ
സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷങ്ങളറില്  ലഭഭ്യമപ്പോയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  2401-00-109-73
എന്ന ശശീര്ഷകയ പുനനഃസപ്പോപറിചട  74.25      ലകയ രൂപ     ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

പുതറിയ ശശീര്ഷകയ അനുവദറിക്കുന്നതറിനട 

50. 2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറട പ്രസയഗത്തറില് പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിചറിരുന്ന
മൂലഭ്യവര്ദ്ധറിത  ഉല്പന്നങ്ങളുണപ്പോക്കറി  സയസപ്പോനത്തറിചന  ആഭഭ്യന്തര  ഉല്പപ്പോദനയ
വര്ദ്ധറിപറിക്കുക  എന്ന  ലകഭ്യയ  സപ്പോകപ്പോത്കരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  രൂപശീകരറിചറിട്ടുള്ള
മൂലഭ്യവര്ദ്ധറിത കപ്പോര്ഷറിക മറിഷചന പ്രപ്പോരയഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  5    പകപ്പോടറി രൂപ പുതറിയ
ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

51. ബഡ്ജറട പ്രസയഗത്തറില് പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ളതറിന് പ്രകപ്പോരയ മൂലഭ്യവര്ദ്ധറിത കൃഷറിയയ
മൂലഭ്യവര്ദ്ധറിത കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോല്പന്നങ്ങളുയ പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനുയ കപ്പോര്ഷറികപമഖേലയറില്
സര്ക്കപ്പോര്  ആരയഭറിക്കുന്ന  മൂലഭ്യവര്ദ്ധറിത  കപ്പോര്ഷറിക  ദസ്കൗതഭ്യത്തറിചന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  7
ജറില്ലകളറിലപ്പോയറി  കൃഷറി  വകുപറിനട  കശീഴറില്   7  അഗ്രറിചടക്കട  ചഫസറിലറിററി  പകനങ്ങള
ആരയഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട  175    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .
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52.  ബഡ്ജറട  പ്രസയഗത്തറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ളതറിന്  പ്രകപ്പോരയ  കപ്പോര്ഷറിക
വറിഭവങ്ങളുചട  സയസരണത്തറിനുയ  മൂലഭ്യവര്ദ്ധനവറിനുള്ള  സസ്കൗകരഭ്യങ്ങള  കൂടതലപ്പോയറി
സൃഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പകരളത്തറിചന  തനതപ്പോയ  വറിഭവങ്ങള  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന്നതറിനുയ
വറിപണനയ  ചചെയ്യുന്നതറിനട  സസ്കൗകരഭ്യമുള്ളതുയ  വഭ്യവസപ്പോയ  വകുപറിനട  കശീഴറില്
ആരയഭറിക്കുന്നതുമപ്പോയ  പത്തട  മറിനറി  ഫു ഡട  പപ്പോര്ക്കുകളക്കപ്പോയറി  100    പകപ്പോടറി  രൂപ  പുതറിയ
ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

53.  ബഡ്ജറട  പ്രസയഗത്തറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ളതറിന്  പ്രകപ്പോരയ  വറിപദശ
രപ്പോജഭ്യങ്ങളറിലുളചപചട  വറിവറിധപമഖേലകളറില്  ചതപ്പോഴറില്  ചചെയ്യുന്നവചരയയ  വഭ്യവസപ്പോയ
വപ്പോണറിജഭ്യ  സയരഭകചരയയ  സഹകരറിപറിചട  കപ്പോര്ഷറിക  മൂലഭ്യവര്ദ്ധന  ഉല്പന്നങ്ങളുചട
വറിപണനയ  ചമചചപടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  സറിയപ്പോല്  മപ്പോതൃകയറില്  ആരയഭറിക്കുന്നതുയ
ഉല്പന്നങ്ങളുചട  ബ്രപ്പോന്ഡറിയഗട,  ഗുണപമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തല്,  മപ്പോര്ക്കററിയഗട  ഉളചപചടയള്ള
ചുമതലകള  നറിര്വഹറിക്കുന്നതുമപ്പോയ  100    പകപ്പോടറി  രൂപ  മൂലധനമുള്ള  മപ്പോര്ക്കററിങ്ങട
കമ്പനറിക്കപ്പോയറി  പുതറിയ  ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട    20      പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

54.  ബഡ്ജറട  പ്രസയഗത്തറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ളതറിന്  പ്രകപ്പോരയ  കപ്പോര്ഷറിക
ഉപകരണങ്ങളുയ യനങ്ങളുയ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  സശയയ ചതപ്പോഴറില് കപ്പോര്ഷറിക ഗ്രൂപ്പുകളക്കട
ഉദപ്പോരമപ്പോയ  വഭ്യവസയറില്  വപ്പോയ്പ  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട
20    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

55.  ബഡ്ജറട  പ്രസയഗത്തറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ളതറിന്  പ്രകപ്പോരയ  ഇന്തഭ്യയറിലുയ
വറിപദശത്തുമുള്ള കൃഷറിയറിടങ്ങള സന്ദര്ശറിചട  പുതറിയ സപ്പോപങ്കേതറിക വറിദഭ്യകള ഉപപയപ്പോഗറിചട
കൃഷറി  ലപ്പോഭകരമപ്പോക്കുന്ന  രശീതറിയറില്  കര്ഷകര്ക്കട  മനസറിലപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  ഒരു  നൂതന
പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  പുതറിയ  ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട  2    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

56.  ബഡ്ജറട  പ്രസയഗത്തറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ളതറിന്  പ്രകപ്പോരയ   പകരള  അപഗ്രപ്പോ
ചമഷറിനററി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമറിറഡറിനട  പുതറിയ  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദഭ്യകള
കരസമപ്പോക്കുന്നതറിനുയ ആധുനറിക ഉപകരണങ്ങള നറിര്മറിചട വറിപണനയ ചചെയ്യുന്നതറിനുമുള്ള
മൂലധന നറിപകപമപ്പോയറി പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിചറിട്ടുള്ള  5    പകപ്പോടറി രൂപ  പുതറിയ ശശീര്ഷകയ അനുവദറിചട
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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57.  പകരള  സര്ക്കപ്പോരറിചന  രണപ്പോയ  നൂറുദറിന  പരറിപപ്പോടറിയചട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി

ഉളചപടത്തറിയറിട്ടുള്ള  'ചചജവകൃഷറി  മറിഷന് '  രൂപശീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയള്ള  പ്രപ്പോരയഭ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  5    പകപ്പോടറി  രൂപ  പുതറിയ  ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന. 

58.  പകരള  സര്ക്കപ്പോരറിചന  രണപ്പോയ  നൂറുദറിന  പരറിപപ്പോടറിയചട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി

ഉളചപടത്തറിയറിട്ടുള്ള  'കുടനപ്പോടട  വറികസന  ഏപകപ്പോപന  കസ്കൗണ്സറില്'  രൂപറികരറിക്കുന്ന

തറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  പ്രപ്പോരയഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  5    പകപ്പോടറി  രൂപ  പുതറിയ  ശശീര്ഷകയ

അനുവദറിചട ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ബഡ്ജറട പ്രസയഗത്തറില് പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിചറിട്ടുള്ള പദ്ധതറികളക്കപ്പോയറി  നറിലവറിലുള്ള

ശശീര്ഷകങ്ങളറില് അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിപക്കണ  തുക 

59.  പകരള  സര്ക്കപ്പോരറിചന  രണപ്പോയ  നൂറുദറിന  പരറിപപ്പോടറിയചട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  കപ്പോര്ഷറിക

വറികസന  കര്ഷകപകമ  വകുപട  ആരയഭറിചറിരറിക്കുന്ന  'ഞങ്ങളുയ  കൃഷറിയറിപലക്കട  '  എന്ന

പദ്ധതറിയചട  വറിപുലശീകരണത്തറിനുയ  കൃഷറിക്കപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  നടശീല്  വസ്തുക്കള  വറിതരണയ

ചചെയ്യുന്നതറിനുയ  അനുബന്ധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമപ്പോയറി  5    പകപ്പോടറി  രൂപ    2401-00-119-85

എന്ന  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

60.  പകപ്പോള  നറിലങ്ങളുചട  അടറിസപ്പോന  സസ്കൗകരഭ്യവറികസനത്തറിനുയ  ചനല്ലുല്പപ്പോദന

വര്ദ്ധനവറിനുയ  ജലവറിഭവത്തറിചന  കപ്പോരഭ്യകമമപ്പോയ  പരറിപപ്പോലനത്തറിലൂചട  ചവള്ളചപപ്പോക്കത്തറില്

നറിനയ  പകപ്പോള  പമഖേലചയ  സയരകറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  ബഡ്ജറട  പ്രസയഗത്തറില്

പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിചറിട്ടുള്ളതറിന് പ്രകപ്പോരയ 7.25   പകപ്പോടറി രൂപ   2401-00-102-90   എന്ന ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

61.  മലപയപ്പോര  പമഖേലകളറില്  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കചപടന്ന  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുയ  പചക്കററികളുയ

പകടകൂടപ്പോചത ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കളറില് എത്തറിക്കുന്നതറിനുള്ള പകപ്പോളഡട ചചെയറിന് സസ്കൗകരഭ്യങ്ങള

ശകറിചപടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജറട പ്രസയഗത്തറില് പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിചറിട്ടുള്ളതറിന് പ്രകപ്പോരയ  8.15

പകപ്പോടറി  രൂപ    2435-01-800-94    എന്ന  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

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

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

62.  ജശീവനക്കപ്പോരുചട/അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചട  ഡറി.എ.  കുടറിശറിക,  ചപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കട
അനുവദറിപക്കണ ചപന്ഷന് പരറിഷ്കരണ കുടറിശറിക, ഡറി.സറി.ആര്.ജറി കുടറിശറിക, കമപ്യൂപടഷന്
കുടറിശറിക,  ആജശീവനപ്പോന്തകുടറിശറിക,  2020-21  വറിഹറിതത്തറിചന  അപരഭ്യപ്പോപ്തത,  2022-23
സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷത്തറില്  ഉണപ്പോകപ്പോവുന്ന  പദ്ധതറിപയതര  ബപ്പോധഭ്യതകള  എന്നറിവ
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  28.7038    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

മണ്ണട പരഭ്യപവഷണ മണ്ണട സയരകണ വകുപട

2402-00-001-99―ഡയറക്ടറപ്പോഫശീസുയ ജറില്ലപ്പോ ഓഫശീസുകളുയ 

വറിഹറിതയ : 13,41,89,000 രൂപ(പദ്ധതറിപയതരയ)

63.  കബനറി  പദ്ധതറിയറില്  ഉളചപടവരുയ  സൂപര്  നപ്യൂമറററിയപ്പോയറി
നറിലനറിര്ത്തചപടതുമപ്പോയ ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട ശമ്പളവുയ മറട ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുയ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഇസ്കൗ
ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

2402-00-101-90―പമഖേലപ്പോ മണ്ണുപരറിപശപ്പോധനപ്പോ ലപബപ്പോറടററി സപ്പോപറിക്കലുയ  പകപ്പോന്നറിയറില്
നറിലവറിലുള്ള ലപബപ്പോറടററി ശകറിചപടത്തലുയ  .

വറിഹറിതയ : 1,20,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

64.  ലപബപ്പോറടററികളുചട  ആധുനറികവല്ക്കരണത്തറിനുയ  പുതറിയ  ഉപകരണങ്ങള
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയ  പ്രറിന്സറിപല്  പസപ്പോയറില്  ചകമറിസ്റ്റേറിനട  പുതറിയ  വപ്പോഹനയ  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയ
സഞരറിക്കുന്ന മണ്ണട പരറിപശപ്പോധനപ്പോ സസ്കൗകരഭ്യങ്ങള ഏര്ചപടത്തുന്നതറിനുമപ്പോയറി 80   ലകയ രൂപ
ഇസ്കൗ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2402-00-101-86 ―മണ്ണട പരഭ്യപവഷണ വറിഭപ്പോഗത്തറിനട അധറിക സസ്കൗകരഭ്യങ്ങള

വറിഹറിതയ : 90,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

287.038
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65.  മണ്ണട  പരഭ്യപവഷണ  ആഫശീസുകളറില്  e-office,  e-service,  e-Mobility
സസ്കൗകരഭ്യങ്ങള  ഏര്ചപടത്തുന്നതറിനുയ  വകുപറിചന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സയബന്ധറിചട
പഡപ്പോകദ്യുചമപനഷന്,  പ്രചെപ്പോരണയ,  ചസര്വ്വര്,  ചവബ്ചചസറട  എന്നറിവ  അപ്പഗ്രഡട
ചചെയ്യുന്നതറിനുമപ്പോയറി  1.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഇസ്കൗ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2402-00-101-83―പസപ്പോയറില് മപ്യൂസറിയയ

വറിഹറിതയ : 20,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

66.  പസപ്പോയറില്  മപ്യൂസറിയത്തറില്  പ്രദര്ശറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ആനറിപമഷന്
വശീഡറിപയപ്പോകള  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുയ  പകരളത്തറിചല  മണ്ണറിനങ്ങളുചട  പഡപ്പോകദ്യുചമപനഷനട
പവണറി  കറിപയപ്പോസ്കുകള  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  10    ലകയ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2402-00-101-82 ―ഭൂമറിയചട തരയതറിരറിവട സയബന്ധറിച ഡപ്പോറപ്പോബപ്പോങ്കേട സൃഷറിക്കല്

വറിഹറിതയ : 9,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

67.  ററിപമപ്പോടട  ചസന്സറിയഗറില്  പ്രപ്പോവശീണഭ്യമുള്ള  ഒരു  വറിദഗ്ദ്ധചന  കരപ്പോര്
അടറിസപ്പോനത്തറില്  നറിയമറിക്കുന്നതറിനുയ  നറിലവറിലുള്ള  Arc  GIS  പസപ്പോഫട ചവയറുകള
അപ്പഗ്രഡട ചചെയ്യുന്നതറിനുമപ്പോയറി 11   ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതയ : 50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)    

68.  വകുപറില്  e-office,  e-service  സയവറിധപ്പോനങ്ങള  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയ  നടപറിലപ്പോക്കറി
വകുപറിചന കപ്പോരഭ്യകമത വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനു പവണറി  1    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2402-00-102-78―ജലപ്പോശയങ്ങളുപടയയ നശീരുറവകളുചടയയ പുനരുജശീവനയ

വറിഹറിതയ : 2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)    

69. സയസപ്പോനത്തുടനശീളമുള്ള വറിവറിധ ജലപ്പോശയങ്ങളുയ കുളങ്ങളുയ നവശീകരറിക്കുന്നതറിനുയ
പുനരുജശീവനയ  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുയ  ലഭഭ്യമപ്പോയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  3    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

479/2022.
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പകരള സയസപ്പോന വറിദൂര സയപവദന പരറിസറിതറി പകനയ 

2402-00-001-94-31―പകരള  സയസപ്പോന  ബഹുദൂര  ഗ്രഹണ  പരറിസറിതറി  പകനയ
(  ചക  .  എസട  .  ആര്  .  ഇ  .  സറി  ) (  ധനസഹപ്പോയയ  -  ശമ്പളയ  ) 

വറിഹറിതയ : 88,41,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

70.  ചസനററിചല സറിര ജശീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളയ,  അനുബന്ധ ചചെലവുകള എന്നറിവ
നറിര്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  70.38    ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

സപ്പോമ്പത്തറിക സറിതറിവറിവരക്കണക്കട വകുപട

2401-00-111-99 ―കപ്പോര്ഷറിക ചസന്സസട   (100%   പകനപ്പോവറിഷ്കൃതയ  )

വറിഹറിതയ : 2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

71.  2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷത്തറില്  പതറിചനപ്പോന്നപ്പോമതട  കപ്പോര്ഷറിക
ചസന്സസറിചന  ഒന്നപ്പോയഘട  വറിവരപശഖേരണയ  നടത്തുന്നതറിചന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
തപ്പോല്ക്കപ്പോലറികമപ്പോയറി  നറിയമറിക്കചപട  6500  എനപ്യൂമപററര്മപ്പോരുചട  പഹപ്പോണപറററിയയ,
പരറിശശീലനയ  മുതലപ്പോയ  കപ്പോരഭ്യങ്ങളക്കപ്പോയറി  8.42    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

ആസൂത്രണ സപ്പോമ്പത്തറികകപ്പോരഭ്യ വകുപട

2551-60-101-97―കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട പപ്പോപക്കജട

വറിഹറിതയ : 75,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

72. മുന്വര്ഷങ്ങളറില് ഭരണപ്പോനുമതറി ലഭറിചട നടപറിലപ്പോക്കറി വരുന്ന പദ്ധതറികളക്കുയ ഈ
വര്ഷചത്ത പദ്ധതറികളക്കുമപ്പോയറി 50   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX―ഭകഭ്യയ

പവപ്പോടടചചെയ്തതട : 2063,63,69,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : 10,000 രൂപ       

പകരള സയസപ്പോന ചവയര്ഹസ്കൗസറിയഗട പകപ്പോര്പപറഷന് 

2408-02-190-98―പകരള  സയസപ്പോന  ചവയര്ഹസ്കൗസറിയഗട  പകപ്പോര്പപറഷനറിചല
കമ്പപ്യൂടര്വത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ : 10,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 
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73.  പകരള  സയസപ്പോന  ചവയര്ഹസ്കൗസറിയഗട  പകപ്പോര്പപറഷചന  കമ്പപ്യൂടസറപസഷന്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുയ  പഗപ്പോഡസ്കൗണുകളറില്  CCTV  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുയ  ബപയപ്പോചമടറിക്കട
സയവറിധപ്പോനയ  ഏര്ചപടത്തുന്നതറിനുമപ്പോയറി  88    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4408-02-101-98―പഗപ്പോഡസ്കൗണുകളുസ്തുചടയയ  കപ്പോര്ഷറിക  സമുചയത്തറിചനയയ  നറിര്മപ്പോണത്തറിനട
പകരള  സയസപ്പോന  ചവയര്ഹസ്കൗസറിയഗട  പകപ്പോര്പപറഷനട  നല്കുന്ന
സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ : 1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

74.  പപ്പോലക്കപ്പോടട  ജറില്ലയറിചല  ചകപ്പോഴറിഞപ്പോമ്പപ്പോറ,  ചകപ്പോല്ലയ  ജറില്ലയറിചല  പുനലൂര്
എന്നറിവറിടങ്ങളറില്  Godown cum Agri Complex  നറിര്മറിക്കുന്ന പദ്ധതറിയചട പൂര്ണമപ്പോയ
നടത്തറിപറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 2 പകപ്പോടറി രൂപ
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6408-02-190-98―ആര്  .  ഐ  .  ഡറി  .  എഫട    XVII-  കശീഴറില്  പഗപ്പോഡസ്കൗണുകളുചട
നറിര്മപ്പോണത്തറിനട പകരള   സയസപ്പോന ചവയര്ഹസ്കൗസറിയഗട പകപ്പോര്പപറഷനട
പലപ്പോണ്

വറിഹറിതയ :        ഇല്ല    (പദ്ധതറി) 

75.  ഭരണപ്പോനുമതറി ലഭറിച  8  പഗപ്പോഡസ്കൗണുകളറില് നറിര്മപ്പോണയ പൂര്ത്തശീകരറിക്കപ്പോനുള്ള  
7  പഗപ്പോഡസ്കൗണുകളുചട  നറിര്മപ്പോണയ  പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
12    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യപ്പോര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശുപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

പുതറിയ ശശീര്ഷകയ അനുവദറിക്കുന്നതറിനട

76.  ചവയര്ഹസ്കൗസറിയഗട  പകപ്പോര്പപറഷന്  സപ്പോമ്പത്തറിക  പ്രതറിസന്ധറിയറിലപ്പോചണങ്കേറിലുയ
സയസപ്പോനത്തട  ചപപ്പോതുപമഖേലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളക്കട  സബ്സറിസഡസ്ഡട  നറിരക്കറില്
പഗപ്പോഡസ്കൗണുകള  വപ്പോടകയട  നല്കറി  വരുനണട.  ഈ  വകയറില്  പ്രതറിവര്ഷയ  4  പകപ്പോടറി
രൂപയചട വരുമപ്പോന നഷയ ഉണപ്പോകുന്നതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത വരുമപ്പോന നഷയ നറികത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
'New  Service  Procedure  '  പ്രകപ്പോരയ  പുതറിയ  ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട  5    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യപ്പോര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXI―മൃഗസയരകണയ

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട : 884,24,66,000

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : ഇല്ല 

2403-00-001-99―ഭരണവുയ നടത്തറിപ്പുയ                                              

വറിഹറിതയ :  12,48,70,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

77.  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ചമഡറിക്കല്  റശീ  ഇയപബഴടചമനട  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശശീര്ഷകത്തറില്   1   ലകയ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

2403-00-001-98―ജറില്ലപ്പോഭരണയ

വറിഹറിതയ :  26,96,25,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

78.  മൃഗസയരകണ വകുപറിചല ജറില്ലപ്പോ ഓഫശീസുകളറിചല ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട ചമഡറിക്കല് റശീ

ഇയപബഴടചമനട  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  1    ലകയ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-101-99―കനകപ്പോലറി പപഗുപരപ്പോഗ നറിര്മപ്പോര്ജനയ

വറിഹറിതയ  :  13,70,36,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

79.  കനകപ്പോലറി  പപഗുപരപ്പോഗ  നറിര്മപ്പോര്ജനത്തറിനപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന

ഓഫശീസുകളുചട വപ്പോടകക്കുടറിശറികയ്ക്കുയ, ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴടചമനറിനുമപ്പോയറി 2.10   ലകയ രൂപ

ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-101-98 ―ആശുപത്രറികളുയ ഡറിചസ്പെന്സററികളുയ

വറിഹറിതയ :  241,13,84,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

80.  ജറില്ലപ്പോ  ചവറററിനററി  ചസനറുകള,  പമഖേലപ്പോ  മരുന്നട  പസ്റ്റേപ്പോറുകള  എന്നശീ

സപ്പോപനങ്ങളുചട  വപ്പോടക,  കരയ,  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട   ചമഡറിക്കല്  റശീ  ഇയപബഴടചമനട  എന്നറിവ

നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    3    ലകയ  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 
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2403-00-101-97―മൃഗപ്പോശുപത്രറികളുചട വറികസനവുയ പുന  :  സയഘടനയയ

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

81.  മൃഗപ്പോശുപത്രറികളക്കട  മരുന്നട  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  5    പകപ്പോടറി  രൂപ    ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണ
ചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-101-97―മൃഗപ്പോശുപത്രറികളുചട വറികസനവുയ പുന  :  സയഘടനയയ

വറിഹറിതയ  :  83,15,42,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

82.  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട   ചമഡറിക്കല്  റശീ  ഇയപബഴടചമനട  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്    3    ലകയ രൂപ  ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-101-84―ജശീവശപ്പോസ്ത്രപരമപ്പോയ ഉല്പന്നങ്ങള നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുള്ള  പകനയ.

വറിഹറിതയ  :  2,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

83. സപ്പോപനയ GMP നറിലവപ്പോരത്തറിപലക്കട ഉയര്ത്തുന്നതറിചന പ്രപ്പോരയഭ ചചെലവുകളക്കപ്പോയയ
ഫപ്പോമുകളറിചല തശീറപപ്പോരന്സട പസ്റ്റേപ്പോക്കട മരുനകള മുതലപ്പോയവയചട ചചെലവുകളക്കപ്പോയയ   1    പകപ്പോടറി
രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതയ :  9,80,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

84..  രപ്പോത്രറികപ്പോല  അടറിയന്തര  മൃഗചെറികറിതപ്പോ  പസവനയ  സയസപ്പോനചത്ത  എല്ലപ്പോ
പബപ്പോക്കുകളറിലുയ വര്ഷയ മുഴുവനുയ ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനട  3.89    പകപ്പോടറി   രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-102-99―ഊര്ജറിത കനകപ്പോലറി വറികസന പപ്രപ്പോജക്ടുകള  .

വറിഹറിതയ  :  99,44,12,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

85.  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട   ചമഡറിക്കല്  റശീ  ഇയപബഴടചമനട  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്   3.5   ലകയ രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2403-00-102-97 ―സലവട പസ്റ്റേപ്പോക്കട ഫപ്പോമുകള  .

വറിഹറിതയ :  15,75,28,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

86.  കുടപനക്കുന്നട പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന കനകപ്പോലറി ഫപ്പോമറിചല  ജശീവനക്കപ്പോരുചട  ചമഡറിക്കല്
റശീ ഇയപബഴടചമനട നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   1   ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-102-96―വര്ഗ്ഗസങ്കേലനത്തറിനുള്ള സസ്കൗകരഭ്യങ്ങള ചമചചപടത്തല്

വറിഹറിതയ  :  8,80,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

87.  വര്ഗ്ഗസങ്കേലനത്തറിനുള്ള  സസ്കൗകരഭ്യങ്ങള  ചമചചപടത്തുന്നതറിചന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  കൃത്രറിമ
ബശീജദപ്പോനപരറിപപ്പോടറിയചട ബശീജത്തറിനപ്പോയള്ള ചചെലവപ്പോയറി പകരള സലവ്പസ്റ്റേപ്പോക്കട ചഡവലപ്ചമനട
പബപ്പോര്ഡറിനട  നല്കപ്പോന്  3    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-102-96―വര്ഗ്ഗസങ്കേലനത്തറിനുള്ള സസ്കൗകരഭ്യങ്ങള ചമചചപടത്തല്

വറിഹറിതയ  :  36,20,25,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

88.  പ്രപ്പോപദശറിക  മൃഗപരറിപപ്പോലന  പകനങ്ങള,  ഒന്പതപ്പോയ  പദ്ധതറിയറില്  ആരയഭറിച
ഊര്ജറിത കനകപ്പോലറി വറികസന പപ്രപ്പോജക്ടുകള, അവയചട കശീഴറിലുള്ള പ്രപ്പോപദശറിക ചസനറുകള,
സബ്ചസനറുകള എന്നറിവയറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന ജശീവനക്കപ്പോരുചട ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴടചമനട
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   1    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-102-81―ഡറിപപ്പോര്ടടചമനട ഫപ്പോമുകള ശകറിചപടത്തല്

വറിഹറിതയ :  16,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

89.  മൃഗസയരകണ വകുപറിനട  കശീഴറിലുള്ള ഫപ്പോമുകളുചട അടറിസപ്പോന സസ്കൗകരഭ്യവറികസനയ,
യനവല്ക്കരണയ,  പപരനടസട  പസ്റ്റേപ്പോക്കട,  തശീറപ്പുല്,  പപപ്പോഷക  ദ്രവഭ്യങ്ങള,  മരുനകള,  സജവ
വസ്തുക്കള എന്നറിവ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  2    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതയ :  40,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

90.  പഗപ്പോവര്ദ്ധറിനറി  പദ്ധതറിയറില്  പുതറിയതപ്പോയറി  16,000  പശുക്കുടറികചള  കൂടറി
ഉളചപടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    10    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2403-00-103-99―പകപ്പോഴറി വളര്ത്തല് പകനങ്ങള  

വറിഹറിതയ :  14,63,39,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

91. ചസന്ടല് ഹപ്പോചററിയറിപലയയ പ്രപ്പോപദശറിക പകപ്പോഴറി വളര്ത്തല് പകനങ്ങളറിചലയയ ജറില്ലപ്പോ

പകപ്പോഴറിവളര്ത്തല്  പകനങ്ങളറിചലയയ  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട   ചമഡറിക്കല്  റശീ  ഇയപബഴടചമനട

നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   1    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതയ :  5,26,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

92.  തറിരുവനന്തപുരയ,  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ  എന്നറിവറിടങ്ങളറില്  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന  ഊര്ജറിത

പകപ്പോഴറിവളര്ത്തല്  പകനത്തറിചല  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ചമഡറിക്കല്  റശീ  ഇയപബഴടചമനട

നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി 50,000   രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2403-00-109-96―ചവററിനററി വറികസനയ

വറിഹറിതയ  :  6,02,47,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

93.  കുടപനക്കുന്നട,  ആലുവ,  മലമ്പുഴ,  മുണയപ്പോടട,  തലപയപ്പോലപറമ്പട  എന്നശീ  പരറിശശീലന

പകനങ്ങളറിചല ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട ചമഡറിക്കല് റശീ ഇയപബഴടചമനട നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി 1   ലകയ രൂപ

ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

പകരള സയസപ്പോന പസ്കൗളടറി വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറഡട 

2403-00-190-94―ചക  .  എസട  .  പറി  .  ഡറി  .  സറി  .-  ക്കട സഹപ്പോയയ                               

വറിഹറിതയ :  7,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

94.  സയസപ്പോന പസ്കൗളടറി  വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് നടപറിലപ്പോക്കറി വരുന്ന വറിവറിധ

പദ്ധതറികളുചട  നറിര്വ്വഹണത്തറിനട  പവണറിയയ  ഫപ്പോമുകളുചട  അടറിസപ്പോന  സസ്കൗകരഭ്യ

വറികസനത്തറിനട  പവണറിയയ  6.3125    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ   ശശീര്ഷകത്തറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  
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മശീറട പപ്രപ്പോഡക്ടട ഓഫട ഇന്തഭ്യ ലറിമറിറഡട 

2403-00-190-93―മശീറട പപ്രപ്പോഡക്ടടസട ഓഫട ഇന്തഭ്യക്കട സഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ :  4,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

95. മപ്പോയപസപ്പോല്പപ്പോദന രയഗത്തട പകരളത്തറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന ഒപരചയപ്പോരു ചപപ്പോതുപമഖേലപ്പോ
സപ്പോപനമപ്പോണട  മശീറട  പപ്രപ്പോഡക്ടടസട  ഓഫട  ഇന്ഡഭ്യ  (എയ.പറി.ഐ)  ലറിമറിറഡട.   ഈ
സപ്പോപനത്തറിചന പ്രവര്ത്തനത്തറിനുപവണറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക വളചര
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ചകപ്പോല്ലയ  ജറില്ലയറിചല  ഏരൂര്
പഞപ്പോയത്തറിചല വപ്പോലപ്യൂ ആഡഡട പപ്രപ്പോസസ്ഡട മശീറട  ചപ്രപ്പോഡകന് ചഫസറിലറിററി എന്ന മപ്പോയസ
സയസരണ യൂണറിററിനപ്പോയറി  21  ലകയ രൂപയയ  തൃശ്ശൂര്  ജറില്ലയറിചല  ചെപ്പോലക്കുടറിയറില് പരറിയപ്പോരയ
വറിപല്ലജറിലുള്ള  കപ്പോള,  പപപ്പോത്തട,  കറിടപ്പോരറി  വളര്ത്തല്  പകനയ  എന്ന  പദ്ധതറിയപ്പോയറി  4  പകപ്പോടറി
രൂപയയ  പകറിമൃഗപ്പോദറികളുചട  അറവുമപ്പോലറിനഭ്യയ  സയസരറിചട  ഉപപപ്പോല്പന്നങ്ങളപ്പോയ  എല്ലുചപപ്പോടറി,
ടപ്പോപലപ്പോ,  ചപറടഫുഡട എന്നറിവ നറിര്മറിചട വറിപണനത്തറിനുള്ള ചറന്ഡററിയഗട പപ്പോന്റുകള ആലപ്പുഴ,
കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറില്ലകളറില്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  1  പകപ്പോടറി  രൂപയയ  ഭകഭ്യസുരക
അവയര്നസട  പപ്രപ്പോഗ്രപ്പോമറിചന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഭകഭ്യസുരക  അടറിസപ്പോനമപ്പോക്കറി  കര്ഷകര്,
ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കള,  ബുചറന്മപ്പോര്,  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികള,  വശീടമമപ്പോര്  എന്നറിവര്ക്കട
പബപ്പോധവല്ക്കരണത്തറിനുള്ള പരറിശശീലനയ നടത്തുന്നതറിനുള്ള പദ്ധതറിയപ്പോയറി  1  പകപ്പോടറി  രൂപയയ
ഉളചപചട  6.21    പകപ്പോടറി  രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

പകരള ഫശീഡ്സട ലറിമറിറഡട 

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

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

96.  കശീരകര്ഷകര്ക്കട  കുറഞ  നറിരക്കറില്  ഗുണപമന്മയള്ള  കപ്പോലറിത്തശീറ
ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16.1808    പകപ്പോടറി  രൂപ    ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .    

പകരള സലവ്പസ്റ്റേപ്പോക്കട ചഡവലപടചമനട പബപ്പോര്ഡട 

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

വറിഹറിതയ :  19,13,98,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

97.  പധപ്പോണറി ഫപ്പോമറിചല ജലദസ്കൗര്ലഭഭ്യത പരറിഹരറിചട  അവറിചട  പരറിപപ്പോലറിക്കചപടന്ന
മുന്തറിയ  ഇനയ  ആടട/കനകപ്പോലറികളക്കപ്പോവശഭ്യമപ്പോയത്രയയ  തശീറപ്പുല്  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോവുന്ന
രശീതറിയറില് വറിഭപ്പോവനയ  ചചെയ്ത  പദ്ധതറി നടത്തറിപറിനുയ നറിലവറില് മഴക്കപ്പോലത്തട മഴചവള്ളയ
നഷചപടന്നതട  തടയന്നതറിനുയ  ജലപസപ്പോതസ്സുകളുചട  സയഭരണപശഷറി
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വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള പദ്ധതറിക്കുള്ള സപ്പോദ്ധഭ്യതപ്പോ പഠനത്തറിനപ്പോയറി 1.7945 പകപ്പോടറി രൂപയയ
സുസറിരവുയ സന്തുലറിതവുമപ്പോയറി കൃഷറിയയ ഗ്രപ്പോമശീണ സമൃദ്ധറിയയ പപ്രപ്പോല്സപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനട
പവണറി കര്ഷക ഉല്പപ്പോദന സയഘങ്ങള വറികസറിപറിചചടക്കുന്നതറിനുയ,  സശയയ പരഭ്യപ്പോപ്തത
സകവരറിചട,  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മുപമ്പപ്പോട്ടുചകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകപ്പോന്  കഴറിയന്ന  രശീതറിയറില്  കര്ഷക
ഉല്പപ്പോദക  സയഘങ്ങളറിചല  അയഗങ്ങളക്കട  ആവശഭ്യമപ്പോയ  പരറിശശീലനവുയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയ
നല്കറി സശയയപരഭ്യപ്പോപ്തരപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  10.52  ലകയ രൂപയയ ഉളചപചട  1.8997    പകപ്പോടറി
രൂപ    ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

പകരള ചവറററിനററി ആനട അനറിമല് സയന്സസട യൂണറിപവഴറിററി

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനപ്പോ നമ്പര് XXIX―കൃഷറി 

പവപ്പോടട ചചെയ്തതട : 34,99,40,94,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : 10,03,000 രൂപ 

2415-03-277-99-31―പകരള  ചവറററിനററി    &    അനറിമല്  സയന്സട  യൂണറിപവഴറിററി  -
സഹപ്പോയധനയ  -   ശമ്പളയ  

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

98.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  നറിനയ  വറിരമറിചവര്ക്കട  ചകപ്പോടക്കപ്പോനുള്ള  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി,
ചടര്മറിനല്  സറണര്,  കമപ്യൂപടഷന്,  ചപന്ഷന്  പരറിഷ്കരണത്തറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  തുക,
അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചട  യ.ജറി.സറി  ററിവറിഷന്,  കരറിയര്  അഡശപ്പോന്ചസ്മെനട  ചപ്രപ്പോപമപ്പോഷന്  കുടറിശറിക,
അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കുയ ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കുയ നല്കുവപ്പോനുള്ള കപ്പോമബത്ത കുടറിശറിക,  വറിരമറിചവര്ക്കട
നല്കപ്പോനുള്ള  കപ്പോമപ്പോശശപ്പോസ  കുടറിശറിക,  ഓഡറിറട  ചെപ്പോര്ജട  കുടറിശറിക,  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  നറിനയ  ലഭറിപക്കണതപ്പോയ  പപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണ്ടുയ  അതറിചന  പലറിശയയ,
2022-23  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷത്തറില് ശമ്പളയ,  ചപന്ഷന് മറ്റു ചചെലവുകളക്കപ്പോയറി അധറികമപ്പോയറി
ആവശഭ്യമപ്പോകുന്ന  പ്രതശീകശീത  ചചെലവറിനപ്പോയറി  108.6095    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2415-03-277-99-36―പകരള  ചവറററിനററി    &    അനറിമല്  സയന്സട  യൂണറിപവഴറിററി  -
സഹപ്പോയധനയ  -   ശമ്പപളതരയ 

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

99.  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളക്കപ്പോയറി  പസപ്പോളര്ഷറിപട/ഇപനണ്ഷറിപട/അസറിസ്റ്റേനടഷറിപട  എന്നറിവ
നല്കുന്നതറിനപ്പോയയ  പറി.ജറി,  പറി.എചട.ഡറി  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളുചട  അലവന്സട  വര്ദ്ധറിപറിച
സപ്പോഹചെരഭ്യത്തറിലുയ,  പകപ്പോവറിഡട പ്രതറിസന്ധറികപ്പോരണയ മപ്പോററിവച സ്റ്റേഡറി ടൂര് നടപത്തണതറിനപ്പോയയ

479/2022.
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ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 30   ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

100.  പകരള  ചവറററിനററി  &  അനറിമല്  സയന്സട  യൂണറിപവഴറിററിയചട
ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  നറിലവറില്  കൃഷറി  (XXIX)  കശീഴറിലപ്പോണട  വരുന്നതട  എന്നപ്പോല്  ടറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല മൃഗസയരകണ വകുപറിനട കശീഴറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന സപ്പോപനമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ടറി  സപ്പോപനത്തറിചന  ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  മൃഗസയരകണയ  (XXXI)-നട  കശീഴറില്
ഉളചപടത്തുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന. 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXII―കശീരവറികസനയ

പവപ്പോട്ടു ചചെയ്തതട : 216,56,69,000 രൂപ 

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : ഇല്ല 

2404-00-001-99―ഡയറക്ടപററട 

വറിഹറിതയ :  7,91,11,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

101. ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് 02(2)  കപ്പോമബത്ത ഇനത്തറില് 3 ലകയ രൂപയയ 06 (വപ്പോടക,
കരയ,  നറികുതറി)  ഇനത്തറില്  6.5    ലകയ  രൂപയയ  ഉളചപചട    9.5    ലകയ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2404-00-001-98―ജറില്ലപ്പോഭരണയ

വറിഹറിതയ  :  20,91,35,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

102.  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  01(2)  കപ്പോമബത്ത  ഇനത്തറില്  1  പകപ്പോടറി  രൂപയയ  02(2)
കപ്പോമബത്ത ഇനത്തറില് 4 ലകയ രൂപയയ (06) വപ്പോടക, കരയ, നറികുതറി ഇനത്തറില് 16.5 ലകയ
രൂപയയ  ഉളചപചട  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്     1.205    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2404-00-001-97―വറികസന പ്രവര്ത്തന ഘടകങ്ങള

വറിഹറിതയ  :  41,05,90,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

103.  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  02(2)   കപ്പോമബത്ത ഇനത്തറില്  8  ലകയ രൂപയയ  02(4)
പവജസട കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ ഇനത്തറില്  20    ലകയ രൂപയയ ഉളചപചട    28    ലകയ രൂപ
ഈ    ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2404-00-102-99  ―പശുക്കളുചട  കശീപരപ്പോലപ്പോദനപശഷറി  ചമചചപടത്തുന്നതറിനുയ  കൂടതല്
പപ്പോല് ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോനുമുള്ള പദ്ധതറി  .

വറിഹറിതയ :  90,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

104.  വകുപറിചന കശീഴറില് പ്രവര്ത്തറിച്ചുവരുന്ന കഭ്യപ്പോററില് ഇയപ്രൂവ്ചമനട അസറിസ്റ്റേന്റുമപ്പോര്ക്കട
ഇന്ചസനശീവട,  ചഫസ്റ്റേറിവല്  അലവന്സട  എന്നറിവയ്ക്കുയ  കനകപ്പോലറികളറിചല  കൃത്രറിമ
ബശീജദപ്പോനത്തറിനുള്ള  ചസമചന  വറിലയ്ക്കുമപ്പോയള്ള  ചചെലവുകളക്കുമപ്പോയറി  9.1    ലകയ  രൂപ   ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണ
ചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2404-00-102-96 ―ഗ്രപ്പോമശീണ കശീരവഭ്യവസപ്പോയ വറികസന ഉപപദശക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  

വറിഹറിതയ  :  5,95,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

105.  കശീര  സപ്പോന്തശനയ  സമഗ്ര  ഇന്ഷശറന്സട  പദ്ധതറിയപ്പോയയ  കശീരപമഖേലയറിചല
സയരയഭകതശയ  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനട  എല്ലപ്പോ  കശീരപരറിശശീലന  പകനങ്ങചളയയ
കശീരസയരഭകതശ  വറികസന  പകനങ്ങളപ്പോയറി  ഉയര്ത്തുന്നതറിനുപ്പോയയ  6    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2404-00-102-79-33―കപ്പോലറിത്തശീറക്കുള്ള സബ്സറിഡറി

വറിഹറിതയ  :  5,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

106. 3634 കശീര സയഘങ്ങളറില് ഏകപദശയ 2.1 ലകയ കശീരകര്ഷകരപ്പോണട സറിരമപ്പോയറി
പപ്പോല്  അളക്കുന്നചതങ്കേറിലുയ  257  സയഘങ്ങളറിലുള്ള  കര്ഷകര്ക്കട  മപ്പോത്രമപ്പോണട  സബ്സറിഡറി
നറിരക്കറില്  പചപ്പുല്,  വയ്പക്കപ്പോല്  എന്നറിവ  നല്കപ്പോന്  നറിലവറിചല  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയ
ഉപപയപ്പോഗറിചട  കഴറിയകയള്ളൂചയന്നതറിനപ്പോലുയ  വരളച  മപ്പോസങ്ങളറിചല  പ്രതറിസന്ധറി
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട നറിലവറിചല വറിഹറിതയ അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയ പ്രസ്തുത പദ്ധതറി പരമപ്പോവധറി
നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   7    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2404-00-102-77―കൃഷറിക്കപ്പോരുചട  ഭൂമറിയറിലുയ  കശീപരപ്പോല്പപ്പോദന  സഹകരണ
സയഘങ്ങളറിലുയ കപ്പോലറിത്തശീറ ഉത്പപ്പോദനവുയ സൂകറിക്കലുയ

വറിഹറിതയ :  7,60,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

107. തശീറപ്പുല് കൃഷറിപദ്ധതറികളുചട സയസപ്പോന പനപ്പോഡല് ഏജന്സറി എന്ന നറിലയറില്
കൂടതല്  തശീറപ്പുല്കൃഷറി  പദ്ധതറികള  ഏചറടത്തട  നടപറിലപ്പോക്കുവപ്പോനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 1.1   പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2404-00-102-76 ―കശീര കര്ഷക പകമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിനട ഇന്ഷശറന്സട   പദ്ധതറിക്കട
സഹപ്പോയയ 

വറിഹറിതയ :  25,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

108.  കശീരകര്ഷക  പകമനറിധറി  അയഗങ്ങളക്കുള്ള  ഇന്ഷശറന്സട  പരറിരകപ്പോപദ്ധതറി
നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിചറിരറിക്കുന്ന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയ
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  25    ലകയ  രൂപ  ഈ   ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2404-00-102-75―കനകപ്പോലറിത്തശീറ കൃഷറി   -   വലറിയതുറ സശശീപവജട പഹപ്പോയ 

വറിഹറിതയ :  1,56,57,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

109.  പസ്റ്റേറട  പഫപ്പോഡര്ഫപ്പോമറിചന  സദനയദറിന  പ്രവര്ത്തന  ചചെലവുകളുയ  ഫപ്പോയ
ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചട വറിവറിധ ആനുകൂലഭ്യങ്ങള നല്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  02(1)  ശമ്പളയ  ഇനത്തറില് 60
ലകയ  രൂപയയ  02(3)  മറട  അലവന്സുകള  ഇനത്തറില്  4    ലകയ  രൂപയയ  ഉളചപചട   ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്   64    ലകയ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2404-00-102-69 ―പകരള പസ്റ്റേറട പഫപ്പോഡര്ഫപ്പോയ വലറിയതുറയറില് ഡയററി  മപ്പോപനജ് ചമനട
ഇന്ഫര്പമഷന് ചസനര് സപ്പോപറിക്കല്

വറിഹറിതയ :  50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

110.  തറിരുവനന്തപുരയ പസ്റ്റേറട പഫപ്പോഡര്പഫപ്പോയ ആസപ്പോനമപ്പോക്കറി ഒരു പകരള പസ്റ്റേറട ഡയററി
മപ്പോപനജ് ചമനട ഇന്ഫര്പമഷന് ചസനര് ആരയഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    34    ലകയ  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2404-00-109-98 ―കശീരവറികസന പരറിശശീലന പകനയ 

വറിഹറിതയ :  5,57,86,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ) 

111.  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  02(2)  പവജസട  കപ്പോമബത്ത ഇനത്തറില്  2  ലകയ രൂപയയ
02(4)  കപ്പോമബത്ത  ഇനത്തറില്  1  ലകയ  രൂപയയ  05(4)  മറട  അലവന്സുകള  ഇനത്തറില്
75,000  രൂപയയ  ഉളചപചട  ആചക   3.75    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2404-00-109-95―ഗുണനറിയനണ ലപ്പോബുകളുചട ശകറിചപടത്തല്

വറിഹറിതയ :  4,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

112. സയസപ്പോനത്തട ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുകയയ വറിപണനയ ചചെയ്യുകയയ ചചെയ്യുന്ന പപ്പോലറിചനയയ ,
പപ്പോലുലന്നങ്ങളുചടയയ,  കപ്പോലറിത്തശീറയചടയയ  ഗുണനറിലവപ്പോരയ  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വകുപറിചന
പസ്റ്റേറട  ഡയററി  ലപ്പോബട,  റശീജറിയണല്  ഡയററി  ലപ്പോബട,  ചമപ്പോസബല്  ലപ്പോബട,  ജറില്ലപ്പോ  ലപ്പോബുകള
എന്നറിവയചട  ആധുനറികവത്കരണത്തറിനപ്പോയറി  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    70    ലകയ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2404-00-109-93―വപ്പോണറിജഭ്യ ഡയററി  ,   മറില്ക്കട ചഷഡട വറികസന പദ്ധതറി 

 വറിഹറിതയ  : 33,09,95,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

113.  കശീപരപ്പോല്പപ്പോദന പമഖേലയറിപലയട  കൂടതല് കര്ഷകചരയയ സയരയഭകചരയയ സശയയ
സഹപ്പോയസയഘങ്ങചളയയ  ചകപ്പോണ്ടുവരുക,  സയസപ്പോനചത്ത  പപ്പോലുല്പപ്പോദനത്തറില്  സശയയ
പരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോക്കുക തുടങ്ങറിയ ലകഭ്യപത്തപ്പോചട നടപപ്പോക്കുന്ന പദ്ധതറിയചട നടത്തറിപറിനപ്പോയറി ബജററില്
വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്   5.22   പകപ്പോടറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2404-00-195-94―കശീര സഹകരണ സയഘങ്ങളക്കട സഹപ്പോയയ

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

114.  കശീരകര്ഷകര്ക്കപ്പോയറി  തപദ്ദേശസശയയഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുചട  വറിഹറിതയ  ഉളചപചട
പപ്പോലറിനട  സബ്സറിഡറി  നല്കുന്നതറിനുയ,  കപ്പോലറിത്തശീറ  ഇന്ചസനശീവട  നല്കുന്നതറിനുയ,  ധര്മടയ
അസയബറി  നറിപയപ്പോജകമണ്ഡലത്തറിചല  പവങ്ങപ്പോടട  അടറിസപ്പോനമപ്പോക്കറി  സയപയപ്പോജറിത  കപ്പോര്ഷറിക
വറികസന  പരറിപപ്പോടറി  നടപറിലപ്പോക്കുകചയന്ന  ലകഭ്യപത്തപ്പോചട  വറിഭപ്പോവനയ  ചചെയ്തറിട്ടുള്ള  ധര്മടയ
പവങ്ങപ്പോടട പഗപ്പോബല് ഡയററി വറിപല്ലജട പദ്ധതറിക്കപ്പോയയ 96.97   പകപ്പോടറി രൂപ   ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4404-00-102-87―കശീര വകുപറിനട പവണറി ഭൂമറി ഏചറടക്കല് 

വറിഹറിതയ :  ഇല്ല (പദ്ധതറി) 
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115. പചെര്ത്തല സബ്പകപ്പോടതറിയറില് ലപ്പോന്ഡട അകശറിസറിഷനുമപ്പോയറി ബന്ധചപടട മറില്മയചട
തുറവൂര്  കപ്പോലറിത്തശീറ  ഫപ്പോക്ടററിക്കുപവണറി  3.5132  ലകയ  രൂപയയ  തറിരുവനന്തപുരയ
സബ്പകപ്പോടതറിയറില് ലപ്പോന്ഡട അകശറിസറിഷനുമപ്പോയറി ബന്ധചപടട മറില്മയചട അമ്പലത്തറ ഡയററി
പപ്പോനറിനുള്ള സലയ ഏചറടക്കുന്നതറിനു പവണറി  4.015  പകപ്പോടറി രൂപയയ സുല്ത്തപ്പോന് ബപത്തരറി
പകപ്പോടതറിയറില്  ലപ്പോന്ഡട  അകശറിസറിഷനുമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  മപ്പോനന്തവപ്പോടറി  പപ്പോല്
ശശീതറികരണശപ്പോലയട  പവണറി  14.15    ലകയ രൂപയയ  ഉളചപചട  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    4.1916
പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതയ :  5,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി) 

116. കശീര സഹകരണ സയഘങ്ങളറില് ഫപ്പോര്മര് ചഫസറിലറിപറഷന് ചസനര്, സഹജശീനറികട
മറില്ക്കട  കളകന്  റയ,  കപ്പോലറിത്തശീറ  പഗപ്പോഡസ്കൗണുകള  സപ്പോപറിക്കല്,  ഓപടപ്പോമപ്പോററികട  മറില്ക്കട
കളകന്  യൂണറിറട  സപ്പോപറിക്കല്  എന്നറിവ  കൂടപ്പോചത  പകപ്പോര്പസട  ഫണട  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുള്ള
സയഘങ്ങളുചട  അടറിസപ്പോന സസ്കൗകരഭ്യ വറികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ചചെലവു കുറഞ മപ്പോലറിനഭ്യ
സയസരണ പപ്പോന്സ്തുകളുചട നറിര്മപ്പോണയ, സസ്കൗപരപ്പോര്ജ സയരകണ പദ്ധതറികള എന്നറിങ്ങചനയള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    1    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4404-00-195-97 –പകരള സഹകരണ കശീരവറിപണന ചഫഡപറഷനുള്ള 
സഹപ്പോയയ 

വറിഹറിതയ : 7,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

117.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  ബജററില്  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  9.02    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ശശീര്ഷകയ പുന:സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട

118.  സര്ക്കപ്പോരറിചന നയപരമപ്പോയ തശീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയ ചപന്ഷന് തുക വര്ദ്ധറിപറിക്കുപമ്പപ്പോള
ഉണപ്പോകുന്ന  അധറികസപ്പോമ്പത്തറിക  ബപ്പോധഭ്യത  ലഘൂകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  115.2    പകപ്പോടറി
രൂപ    2404-00-800-78    എന്ന  ശശീര്ഷകയ  പുനനഃസപ്പോപറിചട    ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി    വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIII―മതഭ്യബന്ധനയ 

പവപ്പോടട ചചെയ്തതട : 625,91,42,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട : 1000 രൂപ

2405-00-001-99 ―നടത്തറിപട

വറിഹറിതയ  :  40,70,52,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

119.  ചമഡറിക്കല്  റശീ-ഇയപബഴടചമനറില്  5  ലകയ  രൂപയയ  കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട
പപയറില്  2  ലകയ  രൂപയയ  ദറിവസപവതനത്തറില്  2  ലകയ  രൂപയയ  ഇലകറിസറിററി
ചെപ്പോര്ജറിനത്തറില്  28  ലകയ രൂപയയ ഓഫശീസട ചചെലവട മററിനങ്ങളറില്  5  ലകയ രൂപയയ
ചറനട പററട & ടപ്പോക്സട ഇനത്തറില് 2 ലകയ രൂപയയ വപ്പോഹനങ്ങളുചട ററിപയര് & ചമയറിനനന്സട
ഇനത്തറില്  1  ലകയ  രൂപയയ  അദര്  ചെപ്പോര്ജസട-അദര്  ഐറയസറില്  1  ലകയ രൂപയയ,
പറി.ഒ.-എല്.-ല്- 5 ലകയ രൂപയയ ഉളചപചട ആചക 51   ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-001-96―ആസൂത്രണവുയ സറിതറിവറിവരക്കണക്കുയ 

വറിഹറിതയ  : 33,23,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

120.  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ചമഡറിക്കല്  റശീ  ഇയപബഴടചമനട  ഇനത്തറില്  50,000
രൂപയയ  യപ്പോത്രപ്പോബത്ത  ഇനത്തറില്  50,000  രൂപയയ  ഉളചപചട  1    ലകയ  രൂപ  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-101-90―പദശശീയ വറിത്തുല്പപ്പോദന പരറിപപ്പോടറി

വറിഹറിതയ :  2,04,51,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

121.  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ടൂര്  ടറി.എ.  ഇനത്തറില്  50,000  രൂപയയ  ചടലറിപഫപ്പോണ്
ചെപ്പോര്ജറിനത്തറില് 10,000 രൂപയയ ഓഫശീസട എക്സചപന്സട -  അദര് ഐറത്തറില് 25,000
രൂപയയ അദര് ചെപ്പോര്ജസട അദര് ഐറയസറില് 1.5   ലകയ രൂപയയ ഉളചപചട   2.35   ലകയ
രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-101-87 –നഴററികള സപ്പോപറിക്കല്

വറിഹറിതയ :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)
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122.  നറിലവറിലുള്ള  ഹപ്പോചററികളുചടയയ  മതഭ്യവറിത്തട  ഫപ്പോമുകളുചടയയ  നടത്തറിപറിനുയ

പരറിപപ്പോലനത്തറിനുമപ്പോയറി ആവശഭ്യമപ്പോയ പ്രജനന മതഭ്യങ്ങള,  മതഭ്യത്തശീറ,  മറട  ചചെലവുകള

എന്നറിവയപ്പോയറി   3    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-101-54―മതഭ്യകൃഷറി വറികസനയ

വറിഹറിതയ : 66,62,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

123.  മതഭ്യകൃഷറിക്കുള്ള  ഇന്ഷുറന്സട  പരറിരക  ഏര്ചപടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ

ശശീര്ഷകത്തറില്  5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2401-00-101-48―അകശപ്പോകളചര് വറിപുലശീകരണ പസവനങ്ങള

വറിഹറിതയ  :  7,11,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

124.  അകശപ്പോകളചര്  വറിപുലശീകരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  IEC

പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  മപ്പോനവപശഷറി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  മതഭ്യകര്ഷക കബ്ബുകള,  സപ്പോപങ്കേതറിക

വറിദഭ്യ  ഏചറടക്കല്,  ജലകൃഷറി  അവപ്പോര്ഡുകള,  ററിസട  മറിററിപഗഷന്  എന്നശീ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുയ  560  അകശപ്പോകളചര്  ചപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോരുചട  പസവനത്തറിനുമപ്പോയറി

5.57    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2405-00-103-99―സമുദ്രമതഭ്യബന്ധനയ  നറിയനറിക്കുന്നതറിനു  പവണറി  അതറിര്ത്തറി

പമഖേലകളറില് പറപ്പോന്തു ചുറല്

വറിഹറിതയ :  9,32,73,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

125.  പുതറിയതപ്പോയറി  ആരയഭറിച  4  പുതറിയ  ഫറിഷറശീസട  പസ്റ്റേഷനുകളുചട  ശമ്പള

ഇനത്തറിപലക്കപ്പോയറി 2.29 പകപ്പോടറി രൂപയയ കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ ഇനത്തറില് 7.10 ലകയ രൂപയയ

ടൂര്  ടറി.എ  ഇനത്തറില്  50,000  രൂപയയ  ടപ്പോന്സ്ഫര്  ടറി.എ  ഇനത്തറില്  10,000  രൂപയയ

ചടലപഫപ്പോണ്  ചെപ്പോര്ജറിനത്തറില്  60,000  രൂപയയ  ഓഫശീസട  എക്സടചപന്സട  അദര്

ഐറയസറില് 1  ലകയ രൂപയയ ചറനട പററട  &  ടപ്പോക്സറില് 1    ലകയ രൂപയയ ഉളചപചട  ഈ

ശശീര്ഷകത്തറില്    2.393    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 
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2405-00-103-84-33―മതഭ്യചതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കുള്ള മചണ്ണണ്ണ വറിതരണയ  സബ്സറിഡറികള

വറിഹറിതയ :  45,00,00,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയ)

126. ബഡ്ജറട പ്രഖേഭ്യപ്പോപനത്തറില് മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കട ആവശഭ്യമപ്പോയ അളവറില്
മചണ്ണണ്ണ  25  രൂപ  നറിരക്കറില്  അനുവദറിക്കുചമന്നട  പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിചറിരുന.  മചണ്ണണ്ണ ചപര്മറിറട
പജപ്പോയറിനട  ചവരറിഫറിപക്കഷനറില്  14332  എഞറിനുകള  പയപ്പോഗഭ്യചമന്നട  കചണത്തറിയറിട്ടുണട.
നറിലവറില് മചണ്ണണ്ണയചട ചപപ്പോതു വറിപണറിയറിചല വറില  124  രൂപയയ സറിവറില് സസപസട
മുപഖേന വറിതരണയ ചചെയ്യുന്ന പനപ്പോണ് പറി.ഡറി.എസട.  മചണ്ണണ്ണയചട വറില  82  രൂപയമപ്പോണട.
മതഭ്യചഫഡട  വഴറി  എ  ഞറിനുകളക്കട  പ്രതറിമപ്പോസയ  300  ലറിറര്  മചണ്ണണ്ണ  50  രൂപ
സബ്സറിഡറിപയപ്പോടട  കൂടറിയയ  സറിവറില്  സസപസട  വകുപ്പുവഴറി  നറിലവറില്  എഞറിചന
കുതറിരശകറി  അടറിസപ്പോനമപ്പോക്കറി  അനുവദറിക്കുന്ന  മചണ്ണണ്ണയയ  ഒപര  വറിലയറില്
അനുവദറിക്കുന്നതറിനട യഥപ്പോക്രമയ  257.98  പകപ്പോടറി രൂപയയ 19.68 പകപ്പോടറി രൂപയയ ഉളചപചട
278  പകപ്പോടറി  രൂപ  ആവശഭ്യമപ്പോണട.  ആയതറിനട   ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയറിരുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്    233    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ    /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-103-82-33―സയപയപ്പോജറിത  മതഭ്യബന്ധന  വറികസനപദ്ധതറി    (  എന്  .  സറി  .  ഡറി  .  സറി  .
സഹപ്പോയയ   ) -   സയസപ്പോന വറിഹറിതയ  -  സബ്സറിഡറികള

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

127.  എന്.സറി.ഡറി.സറി.  ധനസഹപ്പോയപത്തപ്പോടകൂടറിയള്ള  ഐ.എഫട.ഡറി.പറി.  2019-20,
ചസ്പെഷഭ്യല്  സപപപ്പോര്ടട  സശീയ  2018  എന്നശീ  പദ്ധതറികളറിലപ്പോയറി  ലഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള  തുക
ബഡ്ജററില്  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്നതട  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
പകനസര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതമപ്പോയറി  9 പകപ്പോടറി  രൂപയയ  സയസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതമപ്പോയറി
1.3277  പകപ്പോടറി  രൂപയയ  ഉളചപചട  10.3277    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-103-72―പ്രകൃതറി  ദുരന്തങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  മപ്പോസ്റ്റേര്  കണ്പടപ്പോള  റമുയ
റശീജണല് കണ്പടപ്പോള റമുകളുയ സപ്പോപറിക്കല്

വറിഹറിതയ :  1,00,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയ)

128.  പ്രകൃതറി  ദുരന്തങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  മപ്പോസ്റ്റേര്  കണ്പടപ്പോള  റമറിചനയയ
റശീജറിയണല്  കണ്പടപ്പോള  റമുകളുചടയയ  പ്രവര്ത്തനയ  നടത്തുന്നതറിനട  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  39    ലകയ
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

479/2022.
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2405-00-103-69―ശുചെറിതശസപ്പോഗരയ  -   ജലപ്പോശയങ്ങളറില് നറിനയ പപ്പോസ്റ്റേറികട  നറിര്മപ്പോര്ജന
പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ :  50,00,000 രൂപ  (പദ്ധതറി)

129.  കടലറിപനയയ  കടപലപ്പോരചത്തയയ  പപ്പോസ്റ്റേറികട  മുകമപ്പോക്കറി  സശഭപ്പോവറിക
ആവപ്പോസവഭ്യവസ വശീചണടക്കുന്നതറിനപ്പോയറി കടലുയ തശീരവുയ പപ്പോസ്റ്റേറികട വറിമുകമപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
തശീവ്രയ ഞ്ജപരറിപപ്പോടറിക്കപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-105-88―തശീരസമത്രറി സൂപര്മപ്പോര്ക്കറട   -   സബ്സറിഡറികള

വറിഹറിതയ :  1000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയ)

130.  തശീരസമത്രറി സൂപര്മപ്പോര്ക്കറട-സസപപകപ്പോ ശബരറി ബ്രപ്പോനട  &  എഫട.എയ.സറി.ജറി.
സബ്സറിസഡസ്ഡട  ഐറയസറിനട  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  24.99    ലകയ  രൂപ  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-105-86―മതഭ്യമപ്പോര്ക്കറ്റുകളുചട  നവശീകരണയ  ,    മൂലഭ്യവര്ദ്ധനവട  ,     വറിളചവടപറിനട
പശഷമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

വറിഹറിതയ :  3,50,00,000 രൂപ  (പദ്ധതറി)

131.  ഫറിഷട  മപ്പോര്ട്ടുകള,  5  ജറില്ലകളറിലപ്പോയറി  പബസട  പസ്റ്റേഷന്,  10  അന്തറിപച
യൂണറിറ്റുകള,  മുളക്കുഴ,  തലപശരറി എന്നറിവറിടങ്ങളറില് പബസട പസ്റ്റേഷന് &വപ്പോലദ്യു അഡറിഷന്,
ചകപ്പോചറി ഐസട  &  ഫശീസറിയഗട പപ്പോനറിചന നവശീകരണയ,  സമുദ്ര ബസട സര്വ്വശീസട,  നൂറനപ്പോടട
മതഭ്യമപ്പോര്ക്കറട എന്നറിവയപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 8
പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-109-98 ―മതഭ്യബന്ധന സ്കൂളുകളുയ പരറിശശീലന പകനങ്ങളുയ

വറിഹറിതയ  :  8,50,20,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയ)

132.  മതഭ്യബന്ധന  സ്കൂളുകളുയ  പരറിശശീലന  പകനങ്ങളുയ  ഓഫശീസട  എക്സടചപന്സട
അദര്ഐറയസറില്  75,000    രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .



35

2405-00-109-95―പരറിശശീലനവുയ വറിപുലശീകരണവുയ

വറിഹറിതയ  :  25,18,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയ)

133.  ചമഡറിക്കല് റശീഇയപബഴടചമനറിനട  15,000  രൂപയയ യപ്പോത്രപ്പോബത്തയറില്  20000
രൂപയയ സലയമപ്പോറബത്തയറില് 10000 രൂപയയ ചവള്ളക്കരത്തറിനട 5000 രൂപയയ ഓഫശീസട
ചചെലവുകള മററിനത്തറില് 1.7 ലകയ രൂപയയ ജശീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളയ, പവതനയ എന്നറിവയട
23  ലകയ  രൂപയയ  ഉളചപചട  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    25.2    ലകയ  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-110-96-33―മചണ്ണണ്ണ  എഞറിനുകളറില്  നറിനയ  പബപ്പോട്ടുകചള  ചപപടപ്പോള
എഞറിനുകളപ്പോക്കറി മപ്പോറ്റുന്നതറിനുള്ള സബ്സറിഡറി  .

വറിഹറിതയ :  ഇല്ല (പദ്ധതറി)

134. പത്തട വര്ഷത്തറില് കൂടതല് കപ്പോലപഴക്കയ ചചെന്ന പബപ്പോട്ടുകളറിചല 225 മചണ്ണണ്ണ
എഞറിനുകള മപ്പോററി ചപപടപ്പോള എഞറിനുകളപ്പോക്കുന്നതറിനട എഞറിന്  ഒന്നറിനട 40% പരമപ്പോവധറി
40,000  രൂപ വശീതയ സബ്സറിഡറി നല്കുന്നതറിനട  90    ലകയ രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  . 

2405-00-120-98-66―ലറിയഗ സമതശ സ്ത്രശീ ശപ്പോകശീകരണ നയനറിര്വ്വഹണയ സ്റ്റേപ്പോഫറിനുള്ള
ധനസഹപ്പോയയ

വറിഹറിതയ :  1000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

135.  ലറിയഗസമതശ  സ്ത്രശീ  ശപ്പോകശീകരണ  നയനറിര്വ്വഹണത്തറിനപ്പോയറി  സ്റ്റേപ്പോഫറിനുള്ള
ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി  9.99    ലകയ  രൂപ  ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

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

136.  സശപ്പോശ്രയ  പകപ്പോപളജുകളറില്  ബറിരുദ  ബറിരുദപ്പോനന്തര  പകപ്പോഴ്സുകളക്കട  ചമററിററില്
അഡറിഷന് ലഭറിക്കുന്ന മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചട മക്കളക്കുകൂടറി  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ആനുകൂലഭ്യയ
പുതുതപ്പോയറി നല്കുന്നതറിനട  10    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2405-00-121-95―പടപ്പോളറിയഗട  നറിപരപ്പോധനസമയത്തട  യനവല്കൃത  പബപ്പോട്ടുകളറിചല
മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കട സസ്കൗജനഭ്യ പറഷന് വറിതരണയ

വറിഹറിതയ       : 1000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

137.  പടപ്പോളറിയഗട  നറിപരപ്പോധനസമയത്തട  യനവല്കൃത  പബപ്പോട്ടുകളറിചല
മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കട സസ്കൗജനഭ്യ പറഷന് വറിതരണയ നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  4.99    ലകയ
രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-121-93―മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കട  സമ്പപ്പോദഭ്യ സമപ്പോശശപ്പോസ പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ   : 35,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

138.  മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചട  സമ്പപ്പോദഭ്യശശീലയ  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുയ  പഞ
മപ്പോസക്കപ്പോലയളവറില്  ചതപ്പോഴറില്  നഷയ  മൂലമുണപ്പോകുന്ന  സപ്പോമ്പത്തറിക  ബുദ്ധറിമുട്ടുകള
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  പകനസഹപ്പോയപത്തപ്പോചട  നടപറിലപ്പോക്കറിവരുന്ന  പദ്ധതറിയപ്പോണറിതട.
ഓപരപ്പോ വര്ഷവുയ 5 തവണകളപ്പോയറി 1500 രൂപ മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറില് നറിനയ പശഖേരറിചട
ബപ്പോങ്കേറില് നറിപകപറിക്കുകുയയ സയസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി  3000  രൂപയയ  പചെര്ത്തട  4500
രൂപ  മൂന്നട  തവണകളപ്പോയറി  മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കട  നല്കുനണട.  ഇതനുസരറിചട
1,80,000 പത്തപ്പോളയ മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികള 2021-2022 വര്ഷയ പദ്ധതറിയറില് അയഗമപ്പോയറി
കഴറിഞ.   ഇവര്ക്കട  2022-2023  വര്ഷയ  പമയട,  ജൂണ്,  ജൂസല മപ്പോസങ്ങളറില്  പദ്ധതറി
വറിഭപ്പോവനയ  ചചെയ്ത  രൂപത്തറില്  ധനസഹപ്പോയയ  അനുവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 17.62   പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ   ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-121-92―മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കുള്ള ഗ്രൂപട ഇന്ഷുറന്സട പദ്ധതറി  

വറിഹറിതയ : 10,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

139.  മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കുള്ള  ഇന്ഷുറന്സട  പ്രശീമറിയയ  കൂടറിയതറിനപ്പോല്   ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്    2    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00  -188  -99-31―പകരള  യൂണറിപവഴ് സറിററി    ഓഫട  ഫറിഷറശീസട   ആന്ഡട   ഓഷഭ്യന്
സ്റ്റേഡശീസട സഹപ്പോയധനയ   -   ശമ്പളയ   

വറിഹറിതയ  : 16,65,40,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)
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140.  പുതറിയതപ്പോയറി  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  24  അനദ്ധഭ്യപ്പോപക  തസറികകളക്കട
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറിട്ടുള്ള  വര്ദ്ധനവട,  നറിലവറില്  ഒഴറിവുള്ള  അദ്ധഭ്യപ്പോപക  തസറികകള
നറികത്തുന്നതട വഴറി  ഉണപ്പോകുന്ന അധറിക ചചെലവട, ഏഴപ്പോമതട യ.ജറി.സറി.  ശമ്പള പരറിഷ്ക്കരണയ
മൂലയ ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ള അധറിക ചചെലവട,  അനദ്ധഭ്യപ്പോപക ജശീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പള പരറിഷ്ക്കരണയ
എന്നറിവ വഴറി ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ള അധറിക ചചെലവുകള വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 7.7217   പകപ്പോടറി രൂപ
ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-190-95―പകരള അകശപ്പോചവന്ചെശര് ഇനര്നപ്പോഷണല്  ലറിമറിറഡട  (  ചക  .  എ  .  വറി  .  ഐ  .  എല്  )

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

141.  കമ്പനറി പൂര്ണ്ണ പതപ്പോതറില് പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനുയ അലങ്കേപ്പോര മതഭ്യമപ്പോര്ക്കററിയഗട
വറിപുലശീകരറിക്കുന്നതറിനുയ   കമ്പനറി  ലപ്പോഭകരമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തറിപറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 5   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-190-94-66―ലറിയഗ  സമതശ  സ്ത്രശീ  ശപ്പോകശീകരണ  നയ  നറിര്വ്വഹണയ  -
മതഭ്യചഫഡറിനുള്ള ധനസഹപ്പോയയ 

വറിഹറിതയ : 1,000 രൂപ  (പദ്ധതറിപയതരയ)

142. സ്ത്രശീ ശപ്പോകശീകരണ  പദ്ധതറിയറില് സ്ത്രശീകളക്കട സമപക്രപ്പോ എനര്സപ്രസസട/സറില്
ചടയറിനറിയഗട നല്കുന്നതറിനട 9.99   ലകയ രൂപ ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-800-91―പകരള  അകശപ്പോകളചര്  ചഡവലപട ചമനട  ഏജന്സറിക്കട    (  അഡപ്പോക്കട  )
ഒറത്തവണ സഹപ്പോയയ 

വറിഹറിതയ : ഇല്ല (പദ്ധതറിപയതരയ)

143. പകപ്പോവറിഡട 19 ചന പശപ്പോത്തലത്തറില് മതഭ്യകൃഷറി/വറിത്തുലപ്പോദന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സപ്പോധപ്പോരണ  ഗതറിയറില്  നടപറിലപ്പോക്കപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  അഡപ്പോക്കട  സപ്പോമ്പത്തറിക
പ്രതറിസന്ധറിയറിലപ്പോകുകയയ  കഴറിഞ  സശീസണറില്  ആവശഭ്യത്തറിനട  പ്രവര്ത്തന
മൂലധനമറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് മതഭ്യകൃഷറി/ മതഭ്യ വറിത്തുല്പപ്പോദന പ്രവര്ത്തനങ്ങള പകപ്പോവറിഡറിനട
മുമ്പുള്ള  കപ്പോലഘടത്തറിചലന്ന  പപപ്പോചല  നടപറിലപ്പോക്കപ്പോന്  കഴറിഞറിടറില്ലപ്പോത്തതുമപ്പോകുന.
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്വ്വസറിതറിയറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട അഡപ്പോക്കറിനട അനുവദറിക്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി
2.61    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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 2405-00-800-90―2018-19    പലറിശ  സബ്സറിഡറി  നറിലവറില്  വരുന്നതറിനു  മുമ്പട
നല്കറിയറിട്ടുള്ള നറിഷറിയ ആസറികളപ്പോയ വപ്പോയ്പകളുചട   പലറിശയയ
പറിഴപലറിശയയ ഒഴറിവപ്പോക്കറി ഒറത്തവണ  തശീര്പപ്പോക്കല് പദ്ധതറി

വറിഹറിതയ : ഇല്ല. (പദ്ധതറി)

144.  മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കട  പലറിശ  സബ്സറിഡറി  അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  മുമ്പട
മതഭ്യചഫഡട  വഴറി  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതുയ കപ്പോലപ്പോവധറി കഴറിഞതുമപ്പോയ വപ്പോയ്പകളുചട പലറിശയയ
പറിഴപലറിശയയ ഒഴറിവപ്പോക്കറി ഒറത്തവണ തശീര്പപ്പോക്കല് പദ്ധതറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട  28.52
പകപ്പോടറി  രൂപ  പവണറി  വരുചമന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   3  ഘടങ്ങളറിലപ്പോയറി
പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനട  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിച  പദ്ധതറിയചട  രണപ്പോയഘടയ
നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട   2022-23  വര്ഷയ  5  പകപ്പോടറി  രൂപ  മതഭ്യചഫഡട  തനതട  ഫണറില്
നറിന്നട വറിനറിപയപ്പോഗറിചതറിനപ്പോല് 5   പകപ്പോടറി രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2405-00-800-27―മതഭ്യബന്ധപനപ്പോപകരണങ്ങളക്കുള്ള ഇന്ഷുറന്സട പരറിരക

വറിഹറിതയ  : 2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

145.  രജറിസ്റ്റേര്  ചചെയ്തറിട്ടുള്ള  എല്ലപ്പോ  പരമ്പരപ്പോഗത  യപ്പോനങ്ങചളയയ  ഇന്ഷുറന്സട
പരറിരകയറിന്കശീഴറില്  ചകപ്പോണ്ടു  വരുന്നതറിനട   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്    8    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4405-00 -101 -90―അകശപ്പോകളചര് ചഡവലപട ചമനട 

വറിഹറിതയ  : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

146.  മുന്വര്ഷങ്ങളറില്  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിയറിട്ടുള്ള  ഫശീഡട  മറില്  സപ്പോപറിക്കല്,
ചഡപമപ്പോണ്പസ്ട്രഷന്  യൂണറിറ്റുകള  എന്നറിവയചട  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിച  പ്രവര്ത്തറികളുചട
പൂര്ത്തശീകരണത്തറിനപ്പോയറി  3    പകപ്പോടറി  രൂപ    ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

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

വറിഹറിതയ  : 1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

147.  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിച  എന്.സറി.ഡറി.സറി.  ധനസഹപ്പോയപത്തപ്പോട  കൂടറിയള്ളതുയ
ഇപപപ്പോള  നടപറിലപ്പോക്കറിചക്കപ്പോണറിരറിക്കുന്നതുമപ്പോയ  ഐ.എഫട.ഡറി.പറി.  2020-21  പദ്ധതറി
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പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി സര്ക്കപ്പോരറിചന ഓഹരറി മൂലധനമപ്പോയറി 8.2417   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗയ    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4405-00 -103 -94 ―   തശീരപദശ പറപ്പോഡുകളുചട നവശീകരണയ 

വറിഹറിതയ : 84,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

148.  തശീരപദശ  പറപ്പോഡുകളുചട  നവശീകരണവുമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  പശഷറിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തറികള  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി  20    പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി   അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

4405-00-103-92―വറിഴറിഞയ  തുറമുഖേ  പദ്ധതറി  നടപപ്പോക്കല്  -  മതഭ്യചത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചട
പുനരധറിവപ്പോസവുയ ഭൂമറി ഏചറടക്കലുയ 

വറിഹറിതയ : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

149.  തറിരുവനന്തപുരയ ജറില്ലയറിചല  8  മതഭ്യഗ്രപ്പോമങ്ങളറില്  കൃത്രറിമ പപ്പോരട  നറിപകപയ
നടത്തറി  പദ്ധതറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറിയ  ഇനത്തറില്  അനുവദറിക്കപ്പോനുള്ള  ബറില്  തുക   2.1385
പകപ്പോടറി  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

4405-00 -104 -61―ചകപ്പോയറിലപ്പോണറി മതഭ്യബന്ധന തുറമുഖേയ

വറിഹറിതയ : 60,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

150.  ചകപ്പോയറിലപ്പോണറി  സബ്ഡറിവറിഷനറിചല  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളയ  നല്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി
30    ലകയ  രൂപ   ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .    

4405-00 -104 -59―പചെറ്റുവ മതഭ്യബന്ധന തുറമുഖേയ

വറിഹറിതയ  : 52,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

151. പചെറ്റുവ സബ്ഡറിവറിഷനറിചല ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട ശമ്പളയ നല്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി  ഈ
ശശീര്ഷകത്തറില്    23    ലകയ  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4405-00 -104 -58―ചചെറുവത്തൂര് മതഭ്യബന്ധന തുറമുഖേയ

വറിഹറിതയ : 50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)
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152.  ചചെറുവത്തൂര്  സബ്ഡറിവറിഷനറിചല  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ശമ്പളയ  നല്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി

ഈ  ശശീര്ഷകത്തറില്  10    ലകയ  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

4405-00 -104 -55―മതഭ്യബന്ധന തുറമുഖേത്തറിനട പവണറിയള്ള ഭൂമറിഏചറടക്കല്

വറിഹറിതയ  : ഇല്ല (പദ്ധതറി)

153. മതഭ്യബന്ധന തുറമുഖേത്തറിനട പവണറിയള്ള ഭൂമറി ഏചറടക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  1.5   പകപ്പോടറി രൂപ

ഈ ശശീര്ഷകത്തറില് ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

4405-00-109-98―മതഭ്യകൃഷറി  പരറിശശീലന  പകനങ്ങള  പണറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കലുയ

മതഭ്യഭവനങ്ങള സപ്പോപറിക്കലുയ ശകറിചപടത്തലുയ 

വറിഹറിതയ  : 1,20,00,000 രൂപ (പദ്ധതറി)

154.  2021-22-ല്  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിയ  പബപ്പൂര്  ഫറിഷറശീസട  ചടയറിനറിയഗട

ചസനററിചന പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തശീകരറിക്കുന്നതറിനുയ ശകറികുളങ്ങര മതഭ്യഭവനട പുതറിയ ചകടറിടയ

നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയ തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ഈ

ശശീര്ഷകത്തറില്   1.3   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4405-00-800-75―നറിയമസഭപ്പോ  നറിപയപ്പോജകമണ്ഡലയ  -    ആസറി  വറികസന  പദ്ധതറി

(  എല്  .  എ  .  സറി  .  എ  .  ഡറി  .  എസട  .)

വറിഹറിതയ : 1,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതറിപയതരയ)

155.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയറിചല  പശഷറിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തറികള  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിപലയപ്പോയറി

1.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ ശശീര്ഷകത്തറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6405-00-195-99―മതഭ്യബന്ധന വറികസനത്തറിനട സമഗ്രനറിര്പദ്ദേശങ്ങള  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി

മതഭ്യചഫഡറിനട ചകപ്പോടക്കുന്ന വപ്പോയ്പ    (  എന്  .  സറി  .  ഡറി  .  സറി  .   സഹപ്പോയയ  ) 

വറിഹറിതയ  : ഇല്ല (പദ്ധതറി)
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156.  മതഭ്യചഫഡറിചന കശീഴറിലുള്ള പ്രപ്പോഥമറിക സഹകരണ സയഘങ്ങള നറിലവറിലുള്ള

മതഭ്യബന്ധപനപ്പോപപ്പോധറികളക്കട  പകരയ  പുതറിയവ  നല്കല്,  ഉത്പപ്പോദപനപ്പോപപ്പോധറികള

നല്കല്,  മതഭ്യക്കചവടത്തറിനപ്പോയള്ള  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനയ/  മപ്പോര്ജറിന്മണറി  നല്കല്,

മതഭ്യവറിപണനത്തറിനുയ  മതഭ്യബന്ധന  ഉല്പന്നങ്ങളുയ  മപ്പോപനജ് ചമനറിനുയ  ആവശഭ്യമപ്പോയ

പശപ്പോത്തല സസ്കൗകരഭ്യ  വറികസനയ,  പരറിശശീലനയ,  വനറിതകളക്കട ചതപ്പോഴറില് ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്ന

പദ്ധതറി  എന്നശീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട  സഹപ്പോയയ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  12    പകപ്പോടറി  രൂപ ഈ

ശശീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

ശശീര്ഷകയ പുനനഃസപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട 

157.  തശീരപദശ പ്രപ്പോപദശറിക വറികസന പപ്പോപക്കജുകളുചട സമഗ്ര പപ്രപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോര്ടട

തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2405-00-103-74  എന്ന  ശശീര്ഷകയ പുനനഃസപ്പോപറിചട  70    ലകയ

രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

158.  ആറപ്പോട്ടുപുഴ  ഫറിഷട  മശീല്  പപ്പോനറിചന  പ്രവര്ത്തനത്തറിനപ്പോയറി  2021-22  വര്ഷയ

3.03  പകപ്പോടറി  രൂപ  അനുവദറിചട  ഉത്തരവപ്പോയറിരുന.  ആയതട  മതഭ്യചഫഡറിനട

നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2405-00-105-96 എന്ന ശശീര്ഷകയ പുനനഃസപ്പോപറിചട 3.03   പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ   /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി   വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .  

പുതറിയ ശശീര്ഷകയ അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  

159.  2022-23-ചല  ബഡ്ജറട  പ്രസയഗത്തറില്  പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിച  പ്രകപ്പോരയ  മതഭ്യവറിത്തട

നറിയമയ (2014) നടപപ്പോക്കുന്ന ആവശഭ്യത്തറിപലയട Central Inspection Cum Enforcement

Squad  രൂപശീകരറിക്കുന്നതറിനുള്ള  അനുബന്ധ  പ്രവൃത്തറികളക്കപ്പോയറി   പുതറിയ  ശശീര്ഷകയ

അനുവദറിചട  50    ലകയ രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുത്തണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

160.  ബഡ്ജറട  പ്രസയഗത്തറില്  പ്രഖേഭ്യപ്പോപറിച  പ്രകപ്പോരയ  മതഭ്യസയസ്ക്കരണ

യൂണറിറ്റുകളക്കുള്ള അടറിസപ്പോന സസ്കൗകരഭ്യവറികസന പദ്ധതറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി പുതറിയ

ശശീര്ഷകയ  അനുവദറിചട  5    പകപ്പോടറി  രൂപ      ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

479/2022.
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161.  നയപ്രഖേഭ്യപ്പോപന  പ്രസയഗത്തറില്  പരപ്പോമര്ശറിക്കചപട,  ഗുണനറിലവപ്പോരയ
ഉറപപ്പോക്കറിയ  മതഭ്യത്തറിനുയ  മതഭ്യ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുയ  നഭ്യപ്പോയവറില  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനുയ
ചതപ്പോഴറിലവസരങ്ങള സൃഷറിക്കുന്ന പദ്ധതറികളക്കപ്പോയറി പുതറിയ ശശീര്ഷകയ അനുവദറിചട  1000
രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയ  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .     

പറി. പ്രസപ്പോദട,
തറിരുവനന്തപുരയ, ചചെയര്മപ്പോന്,
2022 ഏപ്രറില് 27. സബട ജകട ടട കമറിററി I.




