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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി  IV
വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചയര്മഭാന :

ശതീ. പനി. രഭാജതീവറ,

      നനിയമന്റിം, വവ്യവസഭായന്റിം, കേയര് വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശതീ. മഞ്ഞളഭാന്റിംകുഴനി അലനി

ശതീ. സകേ. ബഭാബു (സനനഭാറ)

ശതീ. സകേ. പനി. കുഞ്ഞമദറ കുട്ടേനി മഭാസ്റ്റര്

ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന

ശതീ. വനി. ശശനി

ശതീ. സകേ. എന. ഉണനിക്കൃഷ റണന

ശതീ. പനി. സനി. വനിഷ റണുനഭാഥറ

ശതീ. കസവവ്യര് ചനിറനിലപനിള്ളനി.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന, സസക്രട്ടേറനി-ഇന-ചഭാര്ജറ

ശതീ. തനിദതീപറ സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജയശതീ എന്റിം., സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ കമഭാഹനന ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം സന്റിംബനനിച സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി IV-സന 2021 ഏപനില് 

1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള  നനിയമസഭയുസട

നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം  239(1)  അനുസരനിചറ

സമനിതനി അദവ്യക്ഷനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

1-4-2021  മുതല്  31-3-2022  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി  പരനിഗണനിച

വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതറ.

റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി  5  കയഭാഗങ്ങള  കചരുകേയുണ്ടഭായനി.  21-6-2021,

23-6-2021,  30-6-2021,  7-10-2021,  7-1-2022  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിലഭാണറ  പസ്തുത

കയഭാഗങ്ങള കചര്ന്നതറ.  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട  സൂക

പരനികശഭാധന,  വനിവനിധ  വര്ഷങ്ങളനിസല  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച

റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികനല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനി  സന്റിംബനനിച

കസ്റ്റററസമന്റുകേള, The Kerala Coir Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill 2021,

2021-സല  കകേരള  സൂക-സചറുകേനിട-ഇടതരന്റിം  വവ്യവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  സുഗമമഭാക്കല്

(കഭദഗതനി)  ബനില്, 2021-സല കകേരള ധഭാതുക്കള (അവകേഭാശങ്ങള നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കല്) ബനില്

എന്നനിവയുസട  പരനിഗണന,  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം

സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  ചട്ടേന്റിം  235  എ  പകേഭാരന്റിം  വവ്യവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളസട  വനികേസന

പുകരഭാഗതനി സന്റിംബനനിച പഠനന്റിം എന്നനിവയഭായഭാണറ പസ്തുത കയഭാഗങ്ങള കചര്ന്നതറ.  പസ്തുത

കയഭാഗങ്ങളനിസല ശരഭാശരനി ഹഭാജര് നനില 86% ആയനിരുന.  

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അധവ്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതറ.  ആയതനിസന

വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന.

അദവ്യഭായന്റിം I - സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള
അദവ്യഭായന്റിം II - സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള
അദവ്യഭായന്റിം III - സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേള
അദവ്യഭായന്റിം IV - നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 എ പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്ത വനിഷയങ്ങള



അദവ്യഭായന്റിം V - സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
അദവ്യഭായന്റിം VI - (a) 2020-21-സല  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച

റനികപഭാര്ട്ടേനികനലുള്ള  ആക്ഷന  കടക്കണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സന്റിംബനനിച
സന്റിംഗ്രഹന്റിം

(b) സമനിതനി പരനിഗണനിച വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസല ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനി
കനലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റററസമന്റുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

അദവ്യഭായന്റിം VII - സമനിതനിയുസട പകതവ്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2022  ജൂസസല  18-ാംതതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

പനി. രഭാജതീവറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2022, ജൂസസല 18. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി IV.



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

അദദപ്പോയയം   1

സഭയറില് സമര്പറിച്ച സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള

1. സമറിതറിയുടടെ  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  സൂക
പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  കരടെട്ട്  30-6-2021-ടലെ  പയപ്പോഗയം
അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  2021-ജൂലലെ  22-നട്ട്  സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം
ടചെയ.

2. സമറിതറിയുടടെ  2020-21  വര്ഷടത  ആനുകപ്പോലെറിക  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ   കരടെട്ട്
30-6-2021-ടലെ  പയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  2021  ജൂലലെ  26-നട്ട്
സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയ.

3. 2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിലുള്ള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  കരടെട്ട്
30-6-2021-ടലെ  പയപ്പോഗയം  അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  2021  ജൂലലെ  26-നട്ട്
സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയ. 

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ച ബറില്ലുകള

The Kerala Coir Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill 2021, 2021-ടലെ
പകരള  -സൂക -ടചെറുകറിടെ-  ഇടെതരയം വദവസപ്പോയ സപ്പോപനങ്ങള സുഗമമപ്പോക്കല്  (പഭദഗതറി)
ബറില്, 2021-ടലെ പകരള ധപ്പോതുക്കള  (അവകപ്പോശങ്ങള നറിക്ഷറിപ്തമപ്പോക്കല്)  ബറില് എനറിവ  
7-10-2021-ടലെ  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറികപളപ്പോടടെ
അയംഗഗീകരറിക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത ബറില്ലുകള സയംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട് കമറിററി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള 2021
ഒപകപ്പോബര് 11-ാം തഗീയതറി സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയ. 

അദദപ്പോയയം   III 

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

ഇല. 

അദദപ്പോയയം   IV  

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 235 എ പ്രകപ്പോരയം, സമറിതറി ചെര്ച്ച ടചെയ്ത വറിഷയങ്ങള

പകരള  നറിയമസഭയുടടെ  നടെപടെറിക്രമവയം  കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണവയം  സയംബനറിച്ച
ചെടങ്ങളറിടലെ  ചെടയം  235  എ  പ്രകപ്പോരയം  വദവസപ്പോയ  പപ്പോര്ക്കുകളുടടെ  വറികസന  പുപരപ്പോഗതറി
സയംബനറിച്ചട്ട്  പഠനയം  നടെത്തുകയുയം  7-1-2022-നട്ട്  പചെര്ന  പയപ്പോഗതറില്  വകുപ്പുതലെ
ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി ചെര്ച്ച നടെത്തുകയുയം ടചെയ.
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   അദദപ്പോയയം   V 

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 236(6) പ്രകപ്പോരയം സഭയറില് സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക പ്രവര്തന
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുടടെ വറിവരങ്ങള 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

നമ്പര്

വപ്പോര്ഷറിക പ്രവര്തന ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശയം സഭയറില്
സമര്പറിച്ച
തഗീയതറി

സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം

വകുപട്ട്/ സപ്പോപനയം

1 2 3 4

XXXVII―
വദവസപ്പോയയം

2014-15 വദവസപ്പോയ വപ്പോണറിജദ വകുപട്ട്, 
പകരള ദറിപനശട്ട് ബഗീഡറി ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി

പകന്ദ്ര സഹകരണ സയംഘയം

 10-6-2021

2015-16 വദവസപ്പോയ വപ്പോണറിജദ വകുപട്ട്

2017-18 ലകതററി-യന്ത്രതററി
വദവസപ്പോയങ്ങള

2018-19 പകരള ടചെറുകറിടെ വദവസപ്പോയ വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന് (സറിഡ്പകപ്പോ),

ലകതററി ആന്റെട്ട് ടടെകട്ട്റയറില്സട്ട്
വകുപട്ട്

2019-20 സഗീല് & ഇന്ഡസറിയല്
പഫപ്പോര്ജറിയംഗ്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട്

2020-21

 

സപ്പോമ്പതറിക സറിതറി വറിവരക്കണക്കട്ട്
വകുപട്ട്, ആസൂത്രണ സപ്പോമ്പതറിക

കപ്പോരദ (ബറി.പറി.ഇ.) വകുപട്ട് 

 12-8-2021

2019-20 പകരള ഇലെകറിക്കല് ആന്റെട്ട് അലലെഡട്ട്
എഞറിനഗീയററിയംഗട്ട് കമ്പനറി ലെറിമറിറഡട്ട്
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XXXVII―
വദവസപ്പോയയം

2019-20 പകരള പസറട്ട് ഇലെപകപ്പോണറികട്ട്
ടഡവലെപ്ടമന്റെട്ട് പകപ്പോര്പപറഷന്

ലെറിമറിറഡട്ട് (ടകല്പടപ്പോണ്)

 3-11-20212020-21 പകരള ഇന്ഡസറിയല്
ഇന്ഫപ്പോസക്ചെര് ടഡവലെപട്ട്ടമന്റെട്ട്

പകപ്പോര്പപറഷന് (കറിന്ഫ)

2010-11

2012-13

2013-14

2017-18

പകരള പസറട്ട് ഹപ്പോന്റെറിക്രപ്പോഫട്ട്സട്ട് അപകട്ട്
സഹകരണസയംഘയം (സുരഭറി)

  

16-3-2022

2010-11

2011-12

2017-18

പകരള ദറിപനശട്ട് ബഗീഡറി ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
പകന്ദ്ര സഹകരണസയംഘയം

2010-11

2011-12

2015-16

2016-17

പകരള പസറട്ട് കപ്പോഷഷ്യു വര്പക്കഴട്ട്
അടപകട്ട് ഇന്ഡസറിയല് പകപ്പോ-
ഓപപററഗീവട്ട് ടസപ്പോലസറഗീസട്ട്

ലെറിമറിറഡട്ട് (കപ്പോടപകട്ട്)

2017-18 പകരള കരകകൗശലെ വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന് 

2019-20 ലകതററി- യന്ത്രതററി
വദവസപ്പോയങ്ങള, പകരള

ഇന്ഡസറിയല് ഇന്ഫപ്പോസക്ച്ചര്
ടഡവലെപട്ട്ടമന്റെട്ട് പകപ്പോര്പപറഷന്

(കറിന്ഫ)

2020-21 സഗീല് ആന്റെട്ട് ഇന്ഡസറിയല്
പഫപ്പോര്ജറിയംഗ്സട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട്, ദറി പകരള

സറിറപ്പോമറികട്ട് ലെറിമറിറഡട്ട്
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അദദപ്പോയയം   VI 

(a) 2021-22-ടലെ ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട്ട്
ററിപപപ്പോര്ടറിന്പമലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സയംബനറിച്ച സയംഗ്രഹയം 

ആടക

ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ

എണയം

ററിപപപ്പോര്ടറില്

ഉളടപടുതറിയറിട്ടുള്ള

മറുപടെറി ലെഭറിച്ച

ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ

ഖണറിക നമ്പര്

മറുപടെറി

ലെഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള

ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ

ഖണറിക നമ്പര്

മറുപടെറി ലെഭറിക്കപ്പോനുള്ള

ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ

ആടക എണയം

51 31, 36-46 1-30, 32-35, 47-51 39

(b) സമറിതറി പരറിഗണറിച്ചട്ട് അയംഗഗീകരറിച്ച മുന് വര്ഷങ്ങളറിടലെ ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ

പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിടലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി

പസറട്ട്ടമന്റുകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

2020-21-  ടലെ ധനപ്പോഭദ   ർത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

(ഫയല് നമ്പര് 1614/സബട്ട്.സറി.ബറി2/2020/നറിടസ)

ശറിപപ്പോര്ശ

ജഗീവനക്കപ്പോരുടടെ  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണവയം,  ടപന്ഷന്  പരറിഷ്കരണവയം   മൂലെമുണപ്പോയ

അധറികടച്ചലെവട്ട്,  കുടെറിശറികയപ്പോയുളള  ശമ്പളയം/ടപന്ഷന്,   വറിരമറിക്കല്  ആനൂകൂലെദങ്ങള

എനറിവ  കണക്കപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  അനുവദറിച്ച  തുക  കുറവപ്പോടണനയം  കൂടെപ്പോടത

മുന്വര്ഷങ്ങളറില് ഈ ഇനതറിടലെ തുക കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല് പബപ്പോര്ഡട്ട്, 1991 മുതല് വകമപ്പോററി

ടചെലെവഴറിച്ച  7010.59  ലെക്ഷയം  രൂപ  കൂടെറി  പചെര്തട്ട്  ആടക  12108.98  ലെക്ഷയം  രൂപ

പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  ബപ്പോധദത  ഉടണനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പമല്

ശഗീര്ഷകതറില്  നറിനയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ  121.0898  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 8) 
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2020-21 ടലെ  ബഡ്ജറട്ട്  എസറിപമറട്ട്  പ്രകപ്പോരയം  പകരള  ഖപ്പോദറി  ഗ്രപ്പോമ  വദവസപ്പോയ

പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  പനപ്പോണ്-പപ്പോന്  സപ്പോലെററി  ഇനതറില്  40,99,45,000  രൂപയുയം  അധറിക

ധനപ്പോനുമതറിയപ്പോയറി 8,00,00,000 രൂപയുയം അടെക്കയം 48,99,45,000 രൂപ (നപ്പോല്പതറിടയട്ടു

പകപ്പോടെറി  ടതപ്പോണ്ണൂററി  ഒമ്പതട്ട്  ലെക്ഷതറി നപ്പോല്പതറി അയപ്പോയറിരയം  രൂപ മപ്പോത്രയം)  ററിലെഗീസട്ട്  ടചെയ

നല്കുകയുയം പ്രസ്തുത തുക പബപ്പോര്ഡട്ട് പൂര്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം ടചെയ്തറിട്ടുണട്ട്.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/195/2020-വദവ-part (1) തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ചെറിലറ  വറില്പനയ്ക്കുള്ള  ററിപബററിനുയം  ഖപ്പോദറി  കമഗീഷന്  ററിപബറട്ട്

നറിര്തലെപ്പോക്കറിയ  സപ്പോഹചെരദതറില്  എലപ്പോ  വര്ഷവയം  ഉത്സവകപ്പോലെങ്ങളറില്  വറിവറിധ

ടസ്പെല്ലുകളറിലെപ്പോയറി  10%  അധറിക ററിപബറട്ട്  നല്കുനതറിനുയം അനുവദറിച്ച തുക കുറവപ്പോടണനട്ട്

വറിലെയറിരുതറിയ സമറിതറി  പമല് ശഗീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ 10 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  9) 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ

വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം

സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന

കപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-96-33  പകരള  ഖപ്പോദറി

ഗ്രപ്പോമവദവസപ്പോയ  പബപ്പോര്ഡട്ട്  ഖപ്പോദറിയുടടെ  ചെറിലറ  വറില്പനയ്ക്കുള്ള  പ്രപതദക  ററിപബറട്ട്-

സബ്സറിഡറികള'  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അധറിക  തുക

അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ- Part (1) തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)
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ശറിപപ്പോര്ശ 

പകരള ഖപ്പോദറി ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി ചെടപ്രകപ്പോരയം ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി വറിഹറിതതറിനട്ട് തുലെദ
തുക സര്ക്കപ്പോര് അയംശദപ്പോയയം നല്കണടമനപ്പോടണങറിലുയം സര്ക്കപ്പോര് വറിഹറിതയം എലപ്പോവര്ഷവയം
കൃതദമപ്പോയറി  ലെഭറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ  ഇനതറിലുള്ള  കുടെറിശറിക  തുക  7.4879  പകപ്പോടെറി
രൂപയപ്പോടണനയം  പക്ഷമനറിധറിയറില്  നറിനട്ട്  ടപന്ഷനുയം  വറിവറിധ  ആനുകൂലെദങ്ങളുയം
നല്കുനതുളടപടടെയുള്ള  പ്രധപ്പോന  പ്രവര്തനങ്ങള  നറിറപവറ്റുനതറിനട്ട്  കഴറിയപ്പോത
സപ്പോഹചെരദമപ്പോടണനയം ഈ ഇനതറില് ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനയം
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ചെടപ്രകപ്പോരമുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  വറിഹറിതയം
കുടെറിശറികയപ്പോയ  7.0379920  പകപ്പോടെറി രൂപ    പമല് ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 10)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന
കപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-95-10  ഖപ്പോദറി  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
പക്ഷമനറിധറി സയംഭപ്പോവന' എന ശഗീര്ഷകതറില് 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക
അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ- Part (1) തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ

ഖപ്പോദറി ഗ്രപ്പോമവദവസപ്പോയ ഉല്പനങ്ങളുടടെ വറിപണനയം ശകറിടപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി തൃശ്ശൂര്,
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്  എനഗീ  ജറിലകളറിടലെ  നറിലെവറിലുള്ള  വറില്പനശപ്പോലെകളുടടെ
നവഗീകരണതറിനുയം,  ആധുനഗീകരണതറിനുമപ്പോയുയം എറണപ്പോകുളയം ജറിലയറിടലെ കലൂരറില് ഖപ്പോദറി
ടെവററിടന്റെ  ടകടറിടെയം  നവഗീകരറിച്ചട്ട്  'ഖപ്പോദറി  മപ്പോള'  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുയം  ലെക്ഷദമറിടുന
പദതറിക്കപ്പോയറി നറിലെവറിലുള്ള ബഡ്ജറട്ട് തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   പമല് ശഗീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  2.7  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  11)
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന
കപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-87-ഖപ്പോദറിപബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  നറിലെവറിലുള്ള
വറില്പന  പകന്ദ്രങ്ങള  പുതുക്കുനതറിനുയം  കമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരറിക്കുനതറിനുയം  പഗപ്പോഡകൗണ്
നവഗീകരറിക്കുനതറിനുയം' എന ശഗീര്ഷകതറില് 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക
അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ- Part (1) തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

പ്രധപ്പോനമന്ത്രറിയുടടെ ടതപ്പോഴറില്ദപ്പോന പദതറിക്കട്ട്  (PMEGP)  അനുസൃതമപ്പോയറി  ഗ്രപ്പോമഗീണ
പമഖലെയറില്  500  പുതറിയ  ഖപ്പോദറിഗ്രപ്പോമ  വദവസപ്പോയ  യൂണറിറ്റുകള  സപ്പോപറിക്കുവപ്പോന്  പവണ
ധനസഹപ്പോയയം (മപ്പോര്ജറിന് മണറി/സബ്സറിഡറി) നല്കുവപ്പോനുയം ഈ പമഖലെയറില് 1750 പുതറിയ
ടതപ്പോഴറിലെവസരങ്ങള  സൃഷറിക്കുവപ്പോനുയം  ഈ  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  ഉപദ്ദേശറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.   വദവസകളക്കട്ട്  വറിപധയമപ്പോയറി  ടമപ്പോതയം  പപ്രപ്പോജകട്ട്  ടചെലെവറിടന്റെ
പരമപ്പോവധറി  40  ശതമപ്പോനയം  തുക  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  മപ്പോര്ജറിന്  മണറിയപ്പോയറി
നല്കുനതപ്പോടണനയം  കൂടെപ്പോടത  സയംരയംഭകര്ക്കട്ട്  ആവശദമപ്പോയ  സപ്പോപങതറിക  സഹപ്പോയയം,
വറിപണന  സഹപ്പോയയം  എനറിവയുയം  ഖപ്പോദറിഗ്രപ്പോമ  വദവസപ്പോയ  പബപ്പോര്ഡട്ട്  നല്കുനടണനയം
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  പ്രപതദക  ടതപ്പോഴറില്ദപ്പോനപദതറി  ബപ്പോങ്കുകളുടടെ  സഹകരണപതപ്പോടടെ
വറിപുലെഗീകരറിപക്കണതുടണനയം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.   പ്രസ്തുത  പദതറിക്കപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 12)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം
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സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന
കപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-85-പ്രപതദക  ടതപ്പോഴറില്
സൃഷറിക്കല് പദതറി'  എന ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക
അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ- Part (1) തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ

വകുപ്പുതലെ  ഗ്രപ്പോമ  വദവസപ്പോയ  യൂണറിറ്റുകളുടടെ  പ്രവര്തനങ്ങളപ്പോയ  ടറഡറിടമയ്ഡട്ട്
ഗപ്പോര്ടമന്റെട്ട്സട്ട്  യൂണറിറ്റുകളുടടെ  നവഗീകരണയം,  ഫയല്  പബപ്പോര്ഡട്ട്  യൂണറിറ്റുകളുടടെ
ലവവറിധദവല്ക്കരണയം,  ഖപ്പോദറി  തുണറികള  ഉപപയപ്പോഗറിചളള  മൂലെദവര്ദറിത  ഉല്പനങ്ങള,
ഉല്പന വറികസനയം എനറിവ ശകറിടപടുത്തുനതറിനുളള ഈ പദതറിയപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട്ട് സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് പമല്
ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  24
ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  13) 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന
കപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-72-വകുപ്പുതലെ  ഗ്രപ്പോമവദവസപ്പോയ
യൂണറിറ്റുകളുടടെ  നടെപറിലെപ്പോക്കലുയം  ശകറിടപടുതലുയം'  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി
ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ- Part (1) തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ

ഖപ്പോദറി  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്  ടമച്ചടപട  ടതപ്പോഴറില്  അന്തരഗീക്ഷയം  സൃഷറിക്കുനതറിനുയം,
അടെറിസപ്പോന സകൗകരദവറികസനയം ഒരുക്കുനതറിനുയം  ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
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തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട്ട്  വറിലെയറിരുതറിയ  സമറിതറി  പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  75  ലെക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  14)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന
കപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-71  വകുപ്പുതലെ  ഖപ്പോദറി  ഉല്പപ്പോദന
പകന്ദ്രങ്ങളുടടെ  നടെപറിലെപ്പോക്കലുയം  ശകറിടപടുതലുയം'  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി
ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ- Part (1) തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ 

പതറിമൂനപ്പോയം  പഞവല്സര  പദതറിക്കപ്പോലെതട്ട്  ഖപ്പോദറി  നൂല്പട്ട്-ടനയട്ട്  പമഖലെയറില്
പുതുതപ്പോയറി ടതപ്പോഴറിലെവസരങ്ങള സൃഷറിക്കുനതറിനുളള ഈ പദതറിയറില് ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട്
സപ്പോപങതറിക മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശവയം ലനപുണദ വറികസനവയം നല്കല്, മസറിന് പുനരുജഗീവന
പദതറി, പ്രപ്പോരയംഭ ഉല്പപ്പോദനതറിനുളള അസയംസ്കൃത വസ്തുക്കള ലെഭദമപ്പോക്കല്, ചെര്ക്കകളുടടെയുയം
തററികളുടടെയുയം  നവഗീകരണയം  എനറിവ  ലെക്ഷദമറിടുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  നറിരഗീക്ഷറിച.  പ്രസ്തുത
പദതറിക്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   പമല്
ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
30 ലെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  15)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ

വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം

918/2022.
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സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന

കപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-69-സയംസപ്പോനതട്ട്  ഖപ്പോദറി

ഗ്രപ്പോമങ്ങള സപ്പോപറിക്കല്'  എന ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക

തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ- Part (1) തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

കണ്ണൂര്  ജറിലയറിടലെ  ഏട്ടുകുടുക്കയറില്  നറിലെവറിലുളള  പരുതറി  സയംസ്കരണ  യൂണറിറട്ട്

ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന  ലസവററിടന്റെ  സുഗമമപ്പോയ  വറിതരണയം  ഖപ്പോദറി  ഉല്പപ്പോദന  പമഖലെയട്ട്

അതദന്തപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോടണനയം  അതറിനപ്പോയറി  ലസവര്  ഉല്പപ്പോദനയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം

വകുപ്പുതലെ ഉല്പപ്പോദന പകന്ദ്രങ്ങളക്കുയം മറട്ട് ഖപ്പോദറി സപ്പോപനങ്ങളക്കുയം ആവശദമപ്പോയ ലസവര്

മറിതമപ്പോയ  വറിലെയട്ട്  നല്കുനതറിനുയം  ലെക്ഷദമറിടുന  ഈ  പദതറിയപ്പോയറി   നറിലെവറിലുളള  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്   പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  8  ലെക്ഷയം  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 16)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ

വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം

സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന

കപ്പോരദയം പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-66(01)  ഖപ്പോദറി   ഗ്രപ്പോമ വദവസപ്പോയ

വറികസനയം-ഏട്ടുകടുക്കയറില്  കസവട്ട്  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിററിടന്റെ  വറിപുലെഗീകരണവയം

നവഗീകരണവയം'  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അധറിക  തുക

അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ- Part (1) തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)
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ശറിപപ്പോര്ശ 

ഖപ്പോദറി  ഉല്പനങ്ങടള  സയംബനറിച്ചട്ട്  ടപപ്പോതുജനങ്ങളക്കറിടെയറില്  അവപബപ്പോധയം
സൃഷറിക്കുനതറിനട്ട്  ദൃശദ-ശ്രവദ-അച്ചടെറി  മപ്പോധദമങ്ങളറിലൂടടെയുള്ള  പ്രചെരണയം  ഗപ്പോനറി  ജയന്തറി
ദറിനപതപ്പോടെനുബനറിച്ചട്ട്  കസറിസട്ട്  മത്സരയം,  സ്കൂളുകളറില് ഖപ്പോദറി ക്ലബ്ബുകള ആരയംഭറിക്കല്,  ഖപ്പോദറി
ടെപ്പോഗറിലൂടടെ ഉല്പന ബപ്പോന്റെറിയംഗട്ട്, ബപ്പോര് പകപ്പോഡറിയംഗട്ട്, ഖപ്പോദറി ഇപനപ്പോപവഷന്, വര്ക്കട്ട് പഷപ്പോപട്ട് /
ടഫസ്റ്റുകള,   ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുയം,  ഖപ്പോദറി  ഗ്രപ്പോമവദവസപ്പോയ  പമഖലെയറിടലെ  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കുമുള്ള
പരറിശഗീലെനയം  തുടെങ്ങറിയ  വറിപണന  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹന  പ്രവര്തനങ്ങള  ആവശദമപ്പോടണനട്ട്
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രസസ്തുത  സപ്പോഹചെരദതറില്  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിലെപ്പോല്  2851-00-105-66-(02)  ഖപ്പോദറി  ഗ്രപ്പോമ  വദവസപ്പോയ  വറികസനയം-
വപ്പോര്തപ്പോ  വറിതരണവയം  പരറിശഗീലെനവയം  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  17.35  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 17 )

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന
കപ്പോരദയം പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  “2851-00-105-66-(02) ഖപ്പോദറി ഗ്രപ്പോമ വദവസപ്പോയ
വറികസനയം-വപ്പോര്തപ്പോ വറിതരണവയം പരറിശഗീലെനവയം"  എന ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറൻസട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ-Part(1), തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഖപ്പോദറി  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  കപ്പോരദക്ഷമത  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയുളള  കമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണതറിടന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ഖപ്പോദറി  പബപ്പോര്ഡറിനുയം ജറിലപ്പോ ഓഫഗീസുകളക്കുയം ആവശദമപ്പോയ കമ്പമ്പ്യൂടറുകളുയം മറ്റുയം
വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  മപ്പോര്ക്കററിയംഗട്ട്  പസപ്പോഫട്ട് ടവയര്  തയപ്പോറപ്പോക്കല്,  ടസകമ്പ്യൂരറിററി  ഓഡറിറട്ട്,  ടനറട്ട്
വര്ക്കറിയംഗട്ട്  ടമയറിന്റെനന്സട്ട്,  ടവബ്പഹപ്പോസറിയംഗട്ട്,  ടവബട്ട്  പമപ്പോഡറിഫറിപക്കഷന്,  ടടയറിനറിയംഗട്ട്
തുടെങ്ങറിയ  ആവശദങ്ങളക്കപ്പോയുയം   ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട്ട് വറിലെയറിരുതറിയ സമറിതറി പമല് ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
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വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   4.50  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  18 )

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന
കപ്പോരദയം പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-66 (03)-ഖപ്പോദറി ഗ്രപ്പോമ വദവസപ്പോയ
വറികസനയം  -  ഖപ്പോദറി പബപ്പോര്ഡട്ട് കമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരറിക്കല്  '  എന ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി
ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറൻസട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ-Part(1), തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ

ഖപ്പോദറി  പടട്ട്  ടനയട്ട്  വദപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനട്ട്  തറിരുവനന്തപുരയം,  കണ്ണൂര്,  പപ്പോലെക്കപ്പോടെട്ട്
ജറിലകളറില്  100  തററികള  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുയം   അസയംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  ലെഭദമപ്പോക്കല്,
ലനപുണദ വറികസനയം/സപ്പോപങതറിക മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശയം നല്കല് മുതലെപ്പോയവയുയം ലെക്ഷദമറിടുന
പദതറിക്കപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,   പമല്   ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ 25 ലെക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  19 )

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  വര്ഷയം  മതറിയപ്പോയ  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുബന  ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുകയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗതറിനട്ട്  പശഷവയം  അധറിക  ധനവറിഹറിതയം  ആവശദമപ്പോകുന  പക്ഷയം
സയംസപ്പോനതറിടന്റെ  വറിഭവ  ലെഭദത  കൂടെറി  കണക്കറിടലെടുതട്ട്  അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുന
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കപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  '2851-00-105-64–  ഖപ്പോദറി  സറില്ക്കട്ട്  വഗീവറിയംഗട്ട്
പപ്രപ്പോജകട്ട്  '  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അധറിക  തുക
അനുവദറിക്കപ്പോന് ധനകപ്പോരദ വകുപറില് നറിനട്ട് അനുമതറി ലെഭറിച്ചറിടറില.

(റഫറൻസട്ട് നമ്പര് ടക1/95/2020-വദവ-Part(1), തഗീയതറി 10-12-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 16-3-2022 നട്ട്- സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

പരറിസറിതറി  മലെറിനഗീകരണതറിനുയം  ഇനനദകൗര്ലഭദതറിനുയം  പരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി
സര്ക്കപ്പോര്  പ്രഖദപ്പോപറിച്ച  ഇലെക ട്ട് ടറികട്ട്  വപ്പോഹന  പപപ്പോളറിസറിക്കനുസരറിച്ചട്ട്  പകരള
ആപടപ്പോടമപ്പോലബല്സട്ട്  നറിര്മറിച  വരുന  ഇലെക ട്ട് ടറികട്ട്  വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ  രൂപ
കല്പനയ്ക്കുയം ഉല്പപ്പോദനതറിനുമപ്പോയറി വറിവറിധ സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രറികള വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം പശപ്പോതലെ
സയംവറിധപ്പോനയം  ഒരുക്കുനതറിനുയം  വദപ്പോവസപ്പോയറികപ്പോടെറിസപ്പോനതറിലുള്ള  നറിര്മപ്പോണതറിനുയം
ബഡ്ജററില്   വകയറിരുതറിയ   തുക   അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല് ശഗീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം   വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  11.4  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  38 ) 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിടലെ  നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറിക്രമങ്ങള
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനട്ട്  മുന്പപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല് തുക അനുവദറിച്ചറില.

(റഫറൻസട്ട് നമ്പര് ഡറി3/48/2020-വദവ. തഗീയതറി 28-9-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)  

ശറിപപ്പോര്ശ

ടകല്പടപ്പോണറിടന്റെ  വറിവറിധ  ഉല്പനങ്ങളുയം  പസവനങ്ങളുയം  നവഗീകരറിക്കുനതറിനുയം
പ്രധപ്പോന യൂണറിറ്റുകളുടടെ നറിര്മപ്പോണ സകൗകരദങ്ങള വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുയം ഗപവഷണ പകന്ദ്രയം
വറികസറിപറിക്കുനതറിനുയം  കമ്പനറിയുടടെ  ഉല്പപ്പോദന  പശഷറിയുയം  ഉല്പന  ശയംഖലെയുയം
വറികസറിപറിക്കുനതറിനുമുള്ള  പദതറികളക്കപ്പോവശദമപ്പോയ  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയയം
നല്കുനതറിനട്ട്  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   പമല്
ശഗീര്ഷകതറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
19.52 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 40 )
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിടലെ  നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറിക്രമങ്ങള
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനട്ട്  മുന്പപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല് തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

(റഫറൻസട്ട് നമ്പര് ഡറി3/48/2020-വദവ. തഗീയതറി 28-9-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 3-11-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)

2019-20-  ടലെ ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച നപ്പോലെപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

(ഫയല് നമ്പര് 3018/സബട്ട്.സറി.ബറി2 /2019/നറി.ടസ)

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഖപ്പോദറിപബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോക്കുനതട്ട്  ലെക്ഷദമറിടട്ട്
കമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണ പ്രക്രറിയയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ഖപ്പോദറി പബപ്പോര്ഡറിനുയം ജറിലപ്പോ ഓഫഗീസുകളക്കുയം
ആവശദമപ്പോയ കമ്പമ്പ്യൂടറുകള,  അനുബന ഉപകരണങ്ങള എനറിവ വറിതരണയം ടചെയ്യുക,  ഇ-
ഫയല്,  ഫയലുകളുടടെ  ടപ്പോക്കറിയംഗട്ട്,  ഓണ്ലലെന്  നറിരഗീക്ഷണ  സയംവറിധപ്പോനയം  എനറിവ
ഏര്ടപടുത്തുക  എനറിവയപ്പോണട്ട്  ഈ പദതറിയറില്  ഉപദ്ദേശറിക്കുനതട്ട്.   ഈ  പദതറിക്കപ്പോയറി
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പമല് ശഗീര്ഷകതറില്
20,000 രൂപ കൂടെറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  3 ) 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിഭവലെഭദതയുടടെ പരറിമറിതറി കപ്പോരണയം 2851-00-105-66-(03) എന ശഗീര്ഷകതറില്
2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.

(റഫറൻസട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 22-1-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ 

പതനഗീച്ച  കര്ഷകര്ക്കട്ട്  ആവശദമപ്പോയ  പരറിശഗീലെനയം  നല്കുക,  പതനഗീച്ചപയപ്പോടുകൂടെറിയ
പമല്തരയം പതനഗീച്ചടപടറികള സബ്സറിഡറി നറിരക്കറില് വറിതരണയം ടചെയ്യുക,  എറണപ്പോകുളയം,
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലകളറില്  പതന്  സയംസ്കരണ  പകന്ദ്രങ്ങളുടടെ  അടെറിസപ്പോന  സകൗകരദ
വറികസനയം,  ആധുനറികവല്ക്കരണയം,  ആലെപ്പുഴ  ജറിലയറില്  പതനഗീച്ച  നഴററി  പരറിശഗീലെന
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പകന്ദ്രയം  ആരയംഭറിക്കല്  എനറിവയപ്പോണട്ട്  ഈ  പദതറിയറിലൂടടെ  ലെക്ഷദമറിടുനടതനട്ട്  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന. പ്രസ്തുത  പദതറിക്കപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ബജററില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക   അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  65,000  രൂപ കൂടെറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 4 )

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിഭവലെഭദതയുടടെ പരറിമറിതറി കപ്പോരണയം 2851-00-105-66-(04) എന ശഗീര്ഷകതറില്
2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.

(റഫറൻസട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 22-1-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഖപ്പോദറി ഗ്രപ്പോമവദവസപ്പോയ ഉല്പനങ്ങളുടടെ വറിപണനയം ശകറിടപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി ഇടുക്കറി,
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട്  ജറിലകളറിടലെ  വറിപണന  പകന്ദ്രങ്ങളുടടെ  നവഗീകരണതറിനുയം,  പകപ്പോടയയം
ജറിലയറിടലെ  പകപ്പോടെറിമതയറിടലെ  മപ്പോര്ക്കററിയംഗട്ട്  പകപ്പോയംപകറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനയം
തുടെങ്ങുനതറിനുമപ്പോയുയം ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പമല്
ശഗീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  കൂടെറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 5 )

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിഭവലെഭദതയുടടെ  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണയം  2851-00-105-87  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  
2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.

(റഫറൻസട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 22-1-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ 

പ്രധപ്പോനമന്ത്രറിയുടടെ  ടതപ്പോഴറില്ദപ്പോന  പദതറിക്കട്ട്  (PMEGP)  അനുസൃതമപ്പോയറി  എലപ്പോ

ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലുയം  പുതറിയ  ഖപ്പോദറിഗ്രപ്പോമ  വദവസപ്പോയ  യൂണറിറ്റുകള  സപ്പോപറിക്കുവപ്പോന്
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പവണ ധനസഹപ്പോയയം (മപ്പോര്ജറിന് മണറി/സബ്സറിഡറി) നല്കുവപ്പോനുയം ഈ പമഖലെയറില് പുതറിയ

ടതപ്പോഴറിലെവസരങ്ങള  സൃഷറിക്കുവപ്പോനുയം  ഈ  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  ഉപദ്ദേശറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി

മനസറിലെപ്പോക്കുന.   വദവസകളക്കട്ട്  വറിപധയമപ്പോയറി  ടമപ്പോതയം  പപ്രപ്പോജകട്ട്  ടചെലെവറിടന്റെ

പരമപ്പോവധറി  40  ശതമപ്പോനയം  തുക  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  മപ്പോര്ജറിന്  മണറിയപ്പോയറി

നല്കുനതപ്പോടണനയം  ആടക  പദതറി  ടചെലെവറിടന്റെ  90-95  ശതമപ്പോനയം  വടര  തുക  ബപ്പോങട്ട്

വപ്പോയ്പയുയം  5-10  ശതമപ്പോനയം  വടര  തുക  ഗുണപഭപ്പോക്തൃവറിഹറിതവയം  ആയറിരറിക്കണടമനയം

ആയതറിനപ്പോല് സയംരയംഭകര്ക്കട്ട് ആവശദമപ്പോയ സപ്പോപങതറിക സഹപ്പോയയം,  വറിപണന സഹപ്പോയയം

എനറിവയുയം ഖപ്പോദറിഗ്രപ്പോമ വദവസപ്പോയ പബപ്പോര്ഡട്ട് നല്കുനടണനയം സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.

പ്രസ്തുത പദതറിക്കപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5.25  ലെക്ഷയം രൂപ

കൂടെറി  പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 6)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിഭവലെഭദതയുടടെ  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണയം  2851-00-105-85  എന  ശഗീര്ഷകതറില്

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.

(റഫറൻസട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 22-1-2021-നട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ

ടനയ്ത്തുകപ്പോര്ക്കട്ട്  180  ലപസ  നറിരക്കറിലുയം  നൂല്പ്പുകപ്പോര്ക്കട്ട്  60  ലപസ  നറിരക്കറിലുയം

ഉത്പപ്പോദന പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹനയം  നല്കുനതറിനുയം  ഉത്സവകപ്പോലെങ്ങളറില് സര്ക്കപ്പോര്  പ്രഖദപ്പോപറിക്കുന

ഉത്സവകപ്പോലെബത നല്കുനതറിനുയം ലെക്ഷദമറിടുന ഈ പദതറി പ്രകപ്പോരയം പകരളതറിടലെ ഖപ്പോദറി

സപ്പോപനങ്ങള  ഉളടപടടെയുള്ളവയറില്  പണറിടയടുക്കുന  13600-ഓളയം  ഖപ്പോദറി

ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളക്കട്ട് ഉല്പപ്പോദന ഉത്സവകപ്പോലെ ഇന്ടസന്റെഗീവട്ട് വറിതരണയം ടചെപയണതപ്പോടണനട്ട്

സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  2019-20 ബഡ്ജററില് ഈ പദതറിക്കപ്പോയറി വകയറിരുതറിയ തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5  പകപ്പോടെറി രൂപ കൂടെറി പമല് ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം

വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അനുവദറിക്കണടമനട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 7)



17

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

വറിഭവലെഭദതയുടടെ  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണയം  2851-00-105-73  എന  ശഗീര്ഷകതറില്
2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 22-1-2021 സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

വകുപ്പുതലെ ഗ്രപ്പോമവദവസപ്പോയ യൂണറിറ്റുകളുടടെ പ്രവര്തനങ്ങള ശകറിടപടുത്തുനതറിനുയം
ഓഫഗീസട്ട്  ടകടറിടെങ്ങളുടടെ  അറകുറപണറികളക്കുയം  പുതുതപ്പോയറി  ഹപ്പോന്റെട്ട്  ടമയ്ഡട്ട്   പപപര്
യൂണറിറ്റുകള, പപപര് ബപ്പോഗട്ട് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറ്റുകള, പനപ്പോടട്ട് ബുക്കട്ട് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറ്റുകള
എനറിവ  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.509  പകപ്പോടെറി   രൂപ  കൂടെറി  പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അനുവദറിക്കണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 8)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

വറിഭവലെഭദതയുടടെ  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണയം  2851-00-105-72  എന  ശഗീര്ഷകതറില്
2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021)
(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 22-1-2021 സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഖപ്പോദറി ഉല്പപ്പോദനയം വര്ദറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പുതറിയ വര്ക്കട്ട് ടഷഡ്ഡുകളുടടെ നറിര്മപ്പോണയം,
പഴയവയുടടെ  പുനരുദപ്പോരണയം,  അടെറിസപ്പോന  സകൗകരദവറികസനയം,  ടനയട്ട്  പരറിശഗീലെനയം
നല്കുക,  ലപതൃകടത  ബപ്പോധറിക്കപ്പോത  രഗീതറിയറിലുള്ള  ആധുനറികവത്ക്കരണയം  എനറിവ
ലെക്ഷദമറിടുന  പദതറിയട്ട്  ബഡ്ജററില്   വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 35 ലെക്ഷയം രൂപ കൂടെറി പമല് ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അനുവദറിക്കണടമനട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 9)

918/2022.
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

വറിഭവലെഭദതയുടടെ  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണയം  2851-00-105-71  എന  ശഗീര്ഷകതറില്
2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 22-1-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഖപ്പോദറി  ഗ്രപ്പോമവദവസപ്പോയ  പബപ്പോര്ഡറിടലെ  ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട്ട്   നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ
ശമ്പളപരറിഷ്കരണയം,  ടപന്ഷന് പരറിഷ്ക്കരണയം എനറിവയുമപ്പോയറി ബനടപടട്ട് ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം
ടപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുയം കുടെറിശറിക ഇനതറില് നല്കുനതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത
ആവശദങ്ങളക്കപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം പമല് ശഗീര്ഷകതറില്  107.9272
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അനുവദറിക്കണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 10)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

വറിഭവലെഭദതയുടടെ  പരറിമറിതറി  കപ്പോരണയം  2851-00-105-99-31  എന ശഗീര്ഷകതറില്
2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021)
(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 22-1-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഖപ്പോദറി കമഗീഷന് ററിപബറട്ട് നറിര്തലെപ്പോക്കറിയ സപ്പോഹചെരദതറില്  എലപ്പോ വര്ഷവയം വറിവറിധ
ടസ്പെല്ലുകളറിലെപ്പോയറി  പനപ്പോര്മല് ററിപബററിനട്ട് പുറടമ ഉത്സവകപ്പോലെങ്ങളറില് 10% അധറിക ററിപബറട്ട്
ഖപ്പോദറി  ചെറിലറ  വറില്പനയട്ട്   നല്കറി  വരുനടവനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  2019-2020
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ററിപബററിനതറില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പമല്
ശഗീര്ഷകതറില്   30  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 11)
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   സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

വറിഭവലെഭദതയുടടെ പരറിമറിതറി  കപ്പോരണയം  2851-00-105-96-33  എന ശഗീര്ഷകതറില്
2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക തുക അനുവദറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021) 
(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 22-1-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ

കയര്ടഫഡട്ട്,  പഫപ്പോമറില്,  പകരള പസറട്ട്  കയര് പകപ്പോര്പപറഷന്,  കയര് സഹകരണ
സയംഘങ്ങള തുടെങ്ങറിയവയുടടെയുയം കയര് പമഖലെയുടടെയുയം ആടക വറിറ്റു വരവട്ട്, ടതപ്പോഴറില് ദറിനയം
സൃഷറിക്കല്,  മൂലെദ  ശയംഖലെയറിടലെ   മൂലെദ  വര്ദറിത  ഉല്പനങ്ങള   എനഗീ  ഘടെകങ്ങടള
ആധപ്പോരമപ്പോക്കറിയുള്ള ധനസഹപ്പോയയം നല്കല് തുടെങ്ങറിയവയട്ട് ബജററില് വകയറിരുതറിയ തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല് ശഗീര്ഷകതറില്   7  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 19)

   സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

എയം.ഡറി.എ   പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ബഡ്ജററില്

2851-00-106-92(02)  ശഗീര്ഷകതറില്  സയംസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി  800  ലെക്ഷയം  രൂപ

അനുവദറിച.   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

7  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയടവങറിലുയം

അധറിക തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര്  ഇ 2/216/2019/വദവ. തഗീയതറി 6-10-2020 & 15-12-2020)

(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 13-1-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

പപ്പോരമ്പരദ  കയര്  ഉല്പനങ്ങളുടടെ  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹനയം,  വറിപണനയം,  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ

വപ്പോര്ഷറിക  വറിറ്റു  വരവട്ട്,  ഇന്പുടട്ട്-ഔടട്ട്പുടട്ട്  ലെറിപങജട്ട്,  ടതപ്പോഴറില്  ദറിനങ്ങള  സൃഷറിക്കല്,

മൂലെദവര്ദറിത  ഉല്പനങ്ങളുടടെ  നറിര്മപ്പോണയം  തുടെങ്ങറിയവ  അടെറിസപ്പോനമപ്പോക്കറി  ധനസഹപ്പോയയം
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നലറി  ഉല്പപ്പോദനവയം  വറിപണനവയം  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയുള്ള  ഇകൗ  പദതറിക്കട്ട്

ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പമല് ശഗീര്ഷകതറില് 

5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 20)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

പറി.എയം.ഐ  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ബഡ്ജററില്

400  ലെക്ഷയം  രൂപ  2851-100-106-54(പറി)  ശഗീര്ഷകതറില്  അനുവദറിച.   ടെറി  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം

വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുകയുയം  550  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി  അനുവദറിക്കുകയുയം

ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോണട്ട്.   ഇപ്രകപ്പോരയം  ഉല്പപ്പോദനതറിനുയം  വറിപണനതറിനുമുള്ള  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹനയം

പദതറിക്കപ്പോയറി 2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ആടക 950 ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. 

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ഇ 2/216/2019/വദവ. തഗീയതറി 6-10-2020 & 15-12-2020)

(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 13-10-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ചെകറിരറി,  കയര്,  കയറുല്പനങ്ങള  എനറിവയുടടെ
ഉല്പപ്പോദനയം ഗണദമപ്പോയറി വര്ദറിക്കുടമനതറിനപ്പോല് ഇവ സയംഭരറിച്ചട്ട് വറിപണനയം നടെത്തുനതറിനുയം
യഥപ്പോസമയയം  ഇവയ്ക്കുള്ള  വറിലെ  സയംഘങ്ങളക്കട്ട്   നല്കുനതറിനുമപ്പോയറി  അധറികയം  തുക
ആവശദമപ്പോയറി  വരുടമനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനട്ട്  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പമല് ശഗീര്ഷകതറില്  20  പകപ്പോടെറി
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 21)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിലെ  വദതറിയപ്പോന  നറിധറി  പദതറിക്കപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  2851-00-106-34
എന ശഗീര്ഷകതറില് 4500.00 ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറിച.  ടെറി തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
പമല് ശഗീര്ഷകതറില്  2000.00  ലെക്ഷയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
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ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണടമനട്ട്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുകയുയം  1000.00  ലെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി  അനുവദറിക്കുകയുയം
ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോണട്ട്.   ഇപ്രകപ്പോരയം  വറിലെ  വദതറിയപ്പോന  നറിധറി  പദതറിക്കപ്പോയറി  2019-20
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ആടക 5500.00  ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ഇ 2/216/2019/വദവ. തഗീയതറി 6-10-2020 & 15-12-2020)
(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 13-10-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ  

കയര്  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  ടപന്ഷന്,  മപ്പോച്ചറിയംഗട്ട്  ഗ്രപ്പോന്റെട്ട്,  മറട്ട്  പക്ഷമപദതറികള  ഇവ
നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോന് പകരള കയര് ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  നല്കുന വറിഹറിതയം
2011-12 വടര പപ്പോന് ഇനതറിലെപ്പോണട്ട് വകയറിരുതറിയറിരുനടതനയം 2012-13 മുതല് പ്രസ്തുത
തുക പനപ്പോണ് പപ്പോന് ഇനതറിലെപ്പോണട്ട് വകയറിരുതറിയറിരുനടതനയം  പ്രതറിമപ്പോസയം 1000 രൂപ
വഗീതയം  ടപന്ഷന്,  കൂടെപ്പോടത  കുടുയംബടപന്ഷന്,  മപ്പോച്ചറിയംഗട്ട്  ഗ്രപ്പോന്റെട്ട്,  കുടെറിശറിക,  വറിരമറിക്കല്
ആനുകൂലെദയം  എനറിവ  നല്കപ്പോനുയം  മറ്റു  പക്ഷമ  പദതറികള  നടെപപ്പോക്കപ്പോനുയം
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനടണനയം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   പമല്  ടചെലെവകളക്കപ്പോയറി  നടെപട്ട്
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പമല് ശഗീര്ഷകതറില്
55.84  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 22)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

കയര്  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  ടപന്ഷന്,  മപ്പോച്ചറിയംഗട്ട്  ഗ്രപ്പോന്റെട്ട്,  മറട്ട്  പക്ഷമപദതറികള  ഇവ
നടെപറിലെപ്പോക്കപ്പോന്  പകരള  കയര്  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  2851-00-106-93
(പനപ്പോണ് പപ്പോന്) ശഗീര്ഷകതറില് 95.68 പകപ്പോടെറി രൂപ വകയറിരുതറിയറിരുന.

26-6-2018-ടലെ സ.ഉ(എയം.എസട്ട്)നയം. 232/2018/ധന ഉതരവറിന് പ്രകപ്പോരയം സപ്പോമൂഹദ
സുരക്ഷപ്പോ  ടപന്ഷനുകളുടടെ  സുഗമമപ്പോയ  വറിതരണയം  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതറിനട്ട്  ധനകപ്പോരദ
വകുപറിനട്ട് കഗീഴറിലെപ്പോയറി സര്ക്കപ്പോര് ഉടെമസതയറില് ഒരു കമ്പനറി രൂപഗീകരറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  നറിലെവറില്
പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡുകള  വഴറി  നല്കുന  ടപന്ഷനുകള  പ്രസ്തുത  കമ്പനറി  വഴറിയപ്പോണട്ട്
നല്കുനതട്ട്.   ആയതറിനപ്പോല്  2851-00-106-93-പക്ഷമനടെപടെറികള  കയര്  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
ടപന്ഷന്  (പദതറിപയതരയം)  എന  ശഗീര്ഷകതറില്  അധറിക  വറിഹറിതയം
വകയറിരുപതണതറില എന വറിവരയം സമറിതറി മുന്പപ്പോടക പബപ്പോധറിപറിക്കുന. 

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ഇ 2/216/2019/വദവ. തഗീയതറി 6-10-2020 & 15-12-2020)
(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 13-10-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച) 
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ശറിപപ്പോര്ശ

2017-18,  2018-19  എനഗീ  കപ്പോലെയളവറില്  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിയ

ആധുനറികവല്ക്കരണ പദതറികള അടുത സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം പൂര്തഗീകരറിക്കപ്പോന് പവണ

തുകയുയം കപ്പോലെതപ്പോമസയം മൂലെമുണപ്പോകുന പദതറി ടചെലെവറിടലെ വര്ദനയുയം കണക്കപ്പോക്കറി ആടക

20.67  പകപ്പോടെറി  രൂപ  കൂടെറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ പ്രസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

                (ഖണറിക നമ്പര് 35) 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിടലെ  നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറിക്രമങ്ങള

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ആരയംഭറിക്കുനതറിനട്ട്  മുന്പപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന്

സപ്പോധറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ഡറി1/200/2019/വദവ. തഗീയതറി 26-8-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 3-11-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ

ടഷപ്പോര്ണ്ണൂര് ടമഷഗീനറിയംഗട്ട് യൂണറിററിടന്റെ വറികസന പ്രവര്തനതറിനപ്പോയറി നറിലെവറിലുള്ള
ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  2.45  പകപ്പോടെറി  രൂപ  കൂടെറി
വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 37)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ഡറി2/108/2019/വദവ. തഗീയതറി 4-1-2021)
(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 13-1-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച)

   ശറിപപ്പോര്ശ

അഴഗീക്കലെറില്  കപലെറിടന്റെയുയം  പബപ്പോടറിടന്റെയുയം  അറകുറപണറിക്കപ്പോവശദമപ്പോയ
ലഡ്രൈപഡപ്പോക്കട്ട്  60-ഓളയം പപര്ക്കട്ട്  പ്രതദക്ഷമപ്പോയുയം അതറിലെധറികയം പപര്ക്കട്ട്  പപരപ്പോക്ഷമപ്പോയുയം
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ടതപ്പോഴറില് നല്കപ്പോന് പരദപ്പോപ്തമപ്പോയ ഒനപ്പോടണനയം അടുത 25 വര്ഷപതക്കട്ട് കപലെറിപന്റെയുയം
പബപ്പോടറിപന്റെയുയം  അറകുറപണറി  നടെത്തുവപ്പോന്  ഈ  പദതറിക്കട്ട്  സപ്പോധറിക്കുടമനയം  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറില്  ലഡ്രൈപഡപ്പോക്കറിടന്റെ  രണപ്പോയംഘട  പൂര്തഗീകരണതറിനട്ട്
നറിലെവറിലുള്ള  ബഡ് ജറട്ട്  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്ശഗീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  17  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി നല്കണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 38)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ഡറി2/108/2019/വദവ. തഗീയതറി 4-1-2021)
(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 13-1-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ

ആപടപ്പോകപ്പോസട്ട് ലെറിമറിറഡറിടന്റെ പുനരുദപ്പോരണ നവഗീകരണ പദതറികള നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന്
ബഡ് ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശഗീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  4.64  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 39)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ഡറി2/108/2019/വദവ. തഗീയതറി 4-1-2021)
(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 13-1-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ

പകരള  സയംസപ്പോന  ബപ്പോയംബു  പകപ്പോര്പപറഷനട്ട്  2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്
ഭരണപ്പോനുമതറി  ലെഭറിച്ച  പപ്രപ്പോജകറിടന്റെ  പൂര്തഗീകരണതറിനപ്പോയറി  2.80  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പമല്
ശഗീര്ഷകതറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 50)
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

6851-00-190-86 എന ശഗീര്ഷകതറില് പകരള സയംസപ്പോന ബപ്പോയംബു പകപ്പോര്പപറഷനട്ട്
12-4-2019-ടലെ സ.ഉ  (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  341/2019/വദവ പ്രകപ്പോരയം അമ്പതട്ട് ലെക്ഷയം രൂപയുയം
29-8-2019-ടലെ സ.ഉ(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര് 844/2019/വദവ പ്രകപ്പോരയം  2  പകപ്പോടെറി അമ്പതട്ട് ലെക്ഷയം
രൂപയുയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ടക1/207/2019/വദവ. തഗീയതറി 12-1-2021) 
(കപ്പോലെതപ്പോമസ പത്രറിക 22-1-2021-ല്  സഭയറില് സമര്പറിച)

2018-19 ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച മൂനപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് .

(ഫയല് നമ്പര് 1325/സബട്ട്.സറി.ബറി2/2018/നറി.ടസ)

ശറിപപ്പോര്ശ   

പകരള  സയംസപ്പോന  ടചെറുകറിടെ  വദവസപ്പോയറിക  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  (സറിഡ്പകപ്പോ)
പപ്പോപനയംപകപ്പോടെട്ട്  (2  യൂണറിറട്ട്)  ഉമയനല്ലൂര്,  ഒല്ലൂര്,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട്ട് എനഗീ അഞട്ട് ടപ്രപ്പോഡക്ഷന്
യൂണറിറ്റുകളുടടെ  നവഗീകരണതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ആവശദതറിനപ്പോയറി  995  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക 45) 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സറിഡ്പകപ്പോയുടടെ  കഗീഴറിലുള്ള  8  ടപ്രപ്പോഡക്ഷന്  യൂണറിറ്റുകളുടടെ  നവഗീകരണതറിനപ്പോയറി  
30-5-2019-ടലെ  സ.ഉ  (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  469/2019/വദവ  പ്രകപ്പോരയം  9.95  പകപ്പോടെറി  രൂപയട്ട്
ഭരണപ്പോനുമതറി ഉതരവട്ട് പുറടപടുവറിച.  15-2-2020-ലെപ്പോണട്ട് ഒനപ്പോയം ഘടമപ്പോയറി  2.5  പകപ്പോടെറി
രൂപ  സറിഡ്പകപ്പോയട്ട്  ലെഭദമപ്പോകുനതട്ട്.  പപക്ഷ  ഇതറില്  2.40  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പകപ്പോവറിഡട്ട്
പ്രതറിപരപ്പോധ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  31-3-2020-ല്  സര്ക്കപ്പോര്  തറിരറിടച്ചടുത്തു.
21-8-2020-ടലെ  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട്ട്  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  687/2020/വദവ  പ്രകപ്പോരയം
2.4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വഗീണയം  സറിഡ്പകപ്പോയട്ട്  അനുവദറിച  നല്കറി.   നവഗീകരണ
പ്രവര്തനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനടപടട്ട്  ടടെന്ഡര് നടെപടെറികള നടെത്തുകയുയം ടചെയ.  പറിനഗീടെട്ട്  
16-6-2020-ടലെ  സ.ഉ(സപ്പോധപ്പോ)നമ്പര്  442/2020/വദവ  പ്രകപ്പോരയം  5  പകപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ
പുതുക്കറിയ ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിയറിരുന.  തുടെര്നട്ട്  24-8-2020-ടലെ സ.ഉ(സപ്പോധപ്പോ)  നയം.
698/2020/വദവ, 23-3-2021-ടലെ സ.ഉ (സപ്പോധപ്പോ) നമ്പര് 372/2021/വദവ എനറിവ പ്രകപ്പോരയം
ടമപ്പോതയം  4.96  പകപ്പോടെറി   രൂപ   കൂടെറി  സറിഡ്പകപ്പോയട്ട്  അനുവദറിച  നല്കറി.   വഗീണയം  തുടെര്
പ്രവര്തനതറിനപ്പോയറി  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  കൂടെറി  5-10-2021-ടലെ  സ.ഉ  (സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്
1116/2021/വദവ.  പ്രകപ്പോരയം  നല്കറിയറിട്ടുണട്ട്.   ഇപ്രകപ്പോരയം  സറിഡ്പകപ്പോയുടടെ  കഗീഴറിലുള്ള
ടപ്രപ്പോഡക്ഷന്  യൂണറിറ്റുകളുടടെ  നവഗീകരണതറിനട്ട്  ആടക  8.96  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനുവദറിച
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കഴറിഞ.  നറിലെവറിടലെ  പകപ്പോവറിഡട്ട്-19  സപ്പോഹചെരദതറില്  നവഗീകരണ  പജപ്പോലെറികള
പൂര്തഗീകരറിക്കുനതറിനട്ട്   കപ്പോലെതപ്പോമസയം  പനരറിടറിട്ടുണട്ട്.   എനറിരുനപ്പോലുയം  തസരറിതഗതറിയറില്
തടന  പജപ്പോലെറികള  പൂര്തഗീകരറിക്കുകയുയം  പുതറിയ ടമഷറിനററികള  സപ്പോപറിച്ചട്ട്  യൂണറിറ്റുകള
ഉത്പപ്പോദന പ്രവര്തനതറിനട്ട് സജമപ്പോക്കുകയുയം ടചെയ്തറിട്ടുണട്ട്.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് എഫട്ട്2/229/2018/വദവ. തഗീയതറി 20-12-2021) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

പകരള ഇലെകറിക്കട്ട് ആന്റെട്ട് അടടലെഡട്ട് എഞറിനഗീയററിയംഗട്ട് കമ്പനറിയുടടെ കുണറ യൂണറിററില്
ഇലെകറിക്കല് വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ പമപ്പോപടപ്പോറുകളുടടെ ഉത്പപ്പോദനയം നടെത്തുനതറിനുള്ള ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
ഗവണ്ടമന്റെറിനട്ട്  സമര്പറിച്ചറിരുന.  ആയതറിനട്ട്  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  500  ലെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കണടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 49)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി 

തുക അനുദറിച്ചറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര് ഡറി1/92/2018/വദവ. തഗീയതറി 26-6-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 3-11-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ 

ടകല്, മപ്പോമലെ യൂണറിററിടലെ സക്ചെറല് ഡറിവറിഷടന്റെ ആധുനറികവത്കരണതറിനുയം ടെപ്പോങട്ട്
ഫപ്പോബറിപക്കഷന്  പഷപ്പോപട്ട്  സറിവറില്  ആന്റെട്ട്  സക്ചെറല്  പപ്രപ്പോജക്ടുകളുടടെ  കണ്സളടന്സറി
വറിഭപ്പോഗയം  എനറിവയുടടെ  പൂര്തഗീകരണതറിനുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  തുക
വകയറിരുതറിയറിടറിടലനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത
ആവശദതറിനപ്പോയറി 700 ലെക്ഷയം രൂപ അനുവദറിക്കണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്  50)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനുദറിച്ചറിടറില. 

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര്  ഡറി1/92/2018/വദവ. തഗീയതറി 26-6-2021)

(കപ്പോലെതപ്പോമസപത്രറിക 3-11-2021-ല് സഭയറില് സമര്പറിച.)
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   അദദപ്പോയയം   VII 

സമറിതറിയുടടെ പ്രപതദക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിടലെ ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അതറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര്
സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി സയംബനറിച്ച പസറ്റുടമന്റുകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം. 

ടപ്പോപക്കപ്പോ പകബറിള കമ്പനറി ലെറിമറിറഡട്ട്   ,   പകരള ആര്ടറിസപ്പോന്സട്ട് ടഡവലെപട്ട്ടമന്റെട്ട്
പകപ്പോര്പപറഷന്   (  കപ്പോഡ്പകപ്പോ  )   എനഗീ ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനങ്ങടള  സയംബനറിച്ച പ്രപതദക

ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  

(ഫയല് നമ്പര്  3918/സബട്ട്.സറി.ബറി2/2018/നറി.ടസ) 

ശറിപപ്പോര്ശ

പലെപ്പോണുമപ്പോയറി ബനടപട കര്ശന നറിബനനകളറില് ആവശദമപ്പോയ ഇളവകള വരുതറി
2013  മുതല്  അനുവദറിച്ച  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  പലെപ്പോണുകളുയം  പലെറിശയുയം  കമ്പനറിയുടടെ  ഇകസറിററി
ടഷയറപ്പോയറി മപ്പോറപ്പോന് നടെപടെറി സസഗീകരറിക്കണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്  1)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

5-2-2021-ടലെ സ.ഉ.(ടടക)  നമ്പര്  26/2021/വദവ പ്രകപ്പോരയം  31-3-2019  വടരയുള്ള
ഗവണ്ടമന്റെട്ട് പലെപ്പോണുകളുയം പലെറിശയുയം കമ്പനറിയുടടെ ഇകസറിററി ടഷയറപ്പോക്കറി മപ്പോറപ്പോന് സര്ക്കപ്പോര്
ഉതരവട്ട് പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര്  എച്ചട്ട്1/12/2019/വദവ. തഗീയതറി 16-3-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

സയംസപ്പോന  ടടവദഷ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  പടെണ്  കഗീ  പപ്രപ്പോജക്ടുകളക്കുള്ള  ടടെണററില്
ടപ്പോപക്കപ്പോ  പകബറിള  കമ്പനറി  പടങടുക്കുകയുയം  മറ്റു  സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനട്ട്  ആരുയം
പടങടുക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  ടചെയ്യുന  സപ്പോഹചെരദതറില്  പകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ
നറിയമയം അനുസരറിച്ചട്ട്  പകരള  സയംസപ്പോന ടടവദഷ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡറിനട്ട്  ടടെണര് റദ്ദേട്ട്  ടചെപയണറി
വരുനതറിനപ്പോല്,  ഇതരയം  സപ്പോഹചെരദതറില്  ടടെണര്  കദപ്പോന്സല്  ടചെയപ്പോടത  ഒരു
ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനയം എന പരറിഗണനയറില് ടപ്പോപക്കപ്പോ പകബറിള കമ്പനറിയട്ട് ഓര്ഡറുകള
ലെഭദമപ്പോക്കുന  സയംവറിധപ്പോനയം  നടെപറില്  വരുതപ്പോന്  നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കണടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര്   2)
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സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസപ്പോന  ടടവദഷ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  പടെണ്  കറി  ടടെണറുകളറില്  ടപ്പോപക്കപ്പോ  മപ്പോത്രയം
പടങടുതവ ഒനയം പറിനഗീടെട്ട് വനറിടറില.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര്  എച്ചട്ട്1/12/2019/വദവ. തഗീയതറി 16-3-2021) 

ശറിപപ്പോര്ശ 

ടക.എസട്ട്.ഇ.ബറി.യുടടെ പര്പച്ചസട്ട് ഓര്ഡററിപന്മേല് കമ്പനറിയട്ട് പകരള പസറട്ട് പവര് ആന്റെട്ട്
ഇന്ഫപ്പോസക്ചെര്  ടടഫനപ്പോന്സട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  (ടക.എസട്ട്.പറി.ടഎ.എഫട്ട്.സറി) നറിനയം
ടമപ്പോബറിടടലെപസഷന് അഡസപ്പോന്സട്ട് ലെഭറിക്കുനടണനയം,  എനപ്പോല് പ്രസ്തുത സപ്പോപനതറിടന്റെ
നറിലെവറിടലെ  നറിയമമനുസരറിച്ചട്ട്  മറട്ട്  ടടവദഷ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡുകളറില്  നറിനയം  ലെഭറിക്കുന
ഓര്ഡറുകളക്കട്ട്  വപ്പോയ്പ  നല്കപ്പോന് സയംവറിധപ്പോനമറിടലനയം അതറിനപ്പോല് പകരളതറിനട്ട്  പുറത്തു
നറിനയം  ലെഭറിക്കുന  ഓര്ഡറുകള  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്തഗീകരറിക്കുവപ്പോന്  പ്രവര്തന
മൂലെധനതറിടന്റെ  അപരദപ്പോപ്തത  കപ്പോരണയം  കഴറിയുനറിടലനയം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.
ആയതറിനപ്പോല് ററിസര്വട്ട് ബപ്പോങട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തദയുടടെ വദവസ അനുസരറിച്ചട്ട് പവര് ഫറിനപ്പോന്സട്ട്
പകപ്പോര്പപറഷനറില്  നറിനയം  ടപ്പോപക്കപ്പോ  പകബറിള  കമ്പനറി  ലെറിമറിറഡറിനട്ട്  വപ്പോയ്പ  നല്കുനതു
സയംബനറിച്ചട്ട്  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട്ട്  പുറടപടുവറിക്കുനതറിനട്ട്  നടെപടെറി  സസഗീകരറിക്കണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 3)

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടപ്പോപക്കപ്പോയുയം പവര് ഫറിനപ്പോന്സട്ട് പകപ്പോര്പപറഷനുയം കൂടെറി ഒരു പജപ്പോയറിന്റെട്ട് ബപ്പോങട്ട് അക്കകൗണട്ട്
(Escrow  Account)  തുടെങ്ങുകയുയം  അനദ സയംസപ്പോന  ടടവദഷ്യുതറി  കമ്പനറികള ബറില്  തുക
പ്രസ്തുത  ബപ്പോങട്ട്  അക്കകൗണറിപലെയട്ട്  നല്കപ്പോടമനട്ട്  അണര്പടെക്കറിയംഗട്ട്  നല്കുകയുയം  ടചെയ്ത
സപ്പോഹചെരദതറില്  പവര്  ഫറിനപ്പോന്സട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷന്  അനദ  സയംസപ്പോന  ടടവദഷ്യുതറി
കമ്പനറികളറില് നറിനള്ള ഓര്ഡറുകളക്കു പവണറി ടമപ്പോബറിടടലെപസഷന് അഡസപ്പോന്സട്ട് നല്കറി
തുടെങ്ങറിയറിട്ടുണട്ട്.  അതു പ്രകപ്പോരയം ടപ്പോപക്കപ്പോ പകബറിള കമ്പനറിയട്ട് പജപ്പോഡ്പൂരറില് നറിനയം ലെഭറിച്ച
ഓര്ഡററിപന്മേല് വപ്പോയ്പ ലെഭറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

(റഫറന്സട്ട് നമ്പര്  എച്ചട്ട്1/12/2019/വദവ. തഗീയതറി 16-3-2021)

   പറി. രപ്പോജഗീവട്ട്,
തറിരുവനന്തപുരയം, ടചെയര്മപ്പോന്,
2022 ജൂടടലെ 18. സബട്ട് ജകട്ട് ടെട്ട് കമറിററി IV. 
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അനുബനന

2021 ജൂണ് 21-ാം തതീയതതിയതിലലെ യയയോഗനടപടതിക്കുറതിപപ്പ് 

വവ്യവസയോയവന ധയോതുക്കളന സനബനതിച്ച സബ്ജകപ്പ് കമതിറതി  IV,  2021  ജൂണ്  21-ാം
തതീയതതി  തതിങ്കളയോഴ്ച്ചഉച്ചയ്ക്കു യശേഷന  2.30  മണതിക്കപ്പ്   നതിയമസഭയോ  സമുച്ചയതതിലലെ  '4  എ'
സയമളന  ഹയോളതില്  സമതിതതി  ലചെയര്മയോന്  ബഹ.  നതിയമന  വവ്യവസയോയന  കയര്  വകുപ്പുമനതി
ശതീ.പതി.രയോജതീവതിലന അദവ്യക്ഷതയതില് യയയോഗന  യചെര്ന.  പ്രസ്തുത യയയോഗതതില് തയോലഴെപറയുന
അനഗങ്ങളന ഹയോജരയോയതിരുന. 

1. ശതീ. ലക. ബയോബു (ലനനയോറ), എന.എല്.എ.

2. ശതീ. ലക. പതി. കുഞ്ഞമദപ്പ് കുടതി മയോസ്റ്റര്, എന.എല്.എ.

3. ശതീ. വതി. ശേശേതി, എന.എല്.എ.

4. ശതീ. ലക. എന്, ഉണതികൃഷ്ണന്, എന.എല്.എ.

5. ശതീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനയോഥപ്പ്, എന.എല്.എ.

6. ശതീ. യസവവ്യര് ചെതിറതിലെപതിളതി, എന.എല്.എ. 

7. ശതീ. മഞ്ഞളയോനകുഴെതി അലെതി, എന.എല്.എ. (വതീഡതിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സപ്പ് മുയഖേന പലങ്കടുത) 

നതിയമസഭയോ ലസക്രയടറതിയറപ്പ് :

1. ശതീ.ലക.ജതി തതീദതീപപ്പ്, യജയോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി

2. ശതീമതതി രജതി ഡതി.ഒ., അണ്ടര് ലസക്രടറതി.

ഹയോജരയോയ ഉയദവ്യയോഗസ്ഥര് :

1. യഡയോ.ലക.ഇളയങ്കയോവന്, പ്രതിന്സതിപല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്.

2. ശതീ. എ.പതി.എന. മുഹമദപ്പ് ഹനതീഷപ്പ്, പ്രതിന്സതിപല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

3. ശതീ. ബതിശേശ്വനയോഥപ്പ് സതിന്ഹ, പ്രതിന്സതിപല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ (കയര്) വകുപപ്പ്

4. ശതീമതതി മയോലെതതി എസപ്പ്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

5. ശതീമതതി ശതീലെത സുകുമയോരന്, യജയോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി, ധനകയോരവ്യ വകുപപ്പ്

6. ശതീ.വതി. സുശേതീല് കുമയോര്, യജയോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി, ധനകയോരവ്യ വകുപപ്പ്

7. ശതീ.വതി.ആര്. വതിയനയോദപ്പ്, ഡയറകര്, കയര് വതികസന വകുപപ്പ്

8. ശതീ.ലക. സുധതീര്, ഡയറകര്, കകതറതി വകുപപ്പ്
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9. ശതീ. അനതില് ലക.ആര്, ഡയറകര്, നയോഷണല് കയര് റതിസര്ച്ചപ്പ് ആനപ്പ് മയോയനജ് ലമനപ്പ്
ഇന്സ്റ്റതിററ്റ്യൂടപ്പ്.

10.  ശതീമതതി ചെയോനതിനതി ലക.ലക, ഡയറകര് (അഡതിനതിയസ്ട്രേഷന്), യകരള ഖേയോദതി ആനപ്പ് 
 വതിയല്ലേജപ്പ് ഇന്ഡസ്ട്രേതീസപ്പ് യബയോര്ഡപ്പ്

11. ശതീ.ലക.എസപ്പ്. പ്രദതീപപ്പ് കുമയോര്, അഡതീഷണല് ഡയറകര്, കയര് വകുപപ്പ്.

12.  ശതീ.പതി.വതി.ശേശേതീന്ദ്രന്,  മയോയനജതിനഗപ്പ് ഡയറകര്,  യകരള യസ്റ്ററപ്പ് കയര് ലമഷതിനറതി  
മയോനുഫയോക്ചെറതിനഗപ്പ് കമ്പനതി ലെതിമതിറഡപ്പ്

13.  ശതീ.ജതി. ശതീകുമയോര്, മയോയനജതിനഗപ്പ് ഡയറകര്, യകരള യസ്റ്ററപ്പ് കയര് യകയോര്പയറഷന് 
 ലെതിമതിറഡപ്പ്

14.  ശതീ.ബതി. സുനതില്, ജനറല് മയോയനജര്, കയര്ലഫഡപ്പ്

15. ശതീ.ശേവ്യയോന കൃഷ്ണന് ലക., ലഡപറ്റ്യൂടതി ഡയറകര്, വവ്യവസയോയ വയോണതിജവ്യ ഡയറകയററപ്പ്

16. ശതീ. സുധതീര് ബയോബു എസപ്പ്, യപ്രയോജകപ്പ് എഞതിനതീയര്, യഫയോന മയോറതിനഗ്സപ്പ് (ഇനവ്യ) 
ലെതിമതിറഡപ്പ്

17. യഡയോ.ലക.എ. രതതീഷപ്പ്, ലസക്രടറതി, ഖേയോദതി യബയോര്ഡപ്പ് 

2021-22 സയോമ്പതതിക വര്ഷലത ബഡ്ജറതില് ഉള്ലക്കയോളതിച്ചതിരതിക്കുന വവ്യവസയോയ
വകുപ്പുമയോയതി  ബനലപട  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  XXXVII-ലന  പരതിധതിയതില്  വരുന
വവ്യവസയോയ വയോണതിജവ്യ വകുപപ്പ്,  യകരള  ഖേയോദതി  ഗയോമ  വവ്യവസയോയ യബയോര്ഡപ്പ്,  കകതറതി  &
ലടകപ്പ്കറല്സപ്പ് വകുപപ്പ്,  കയര് വതികസന വകുപപ്പ്,  ഖേയോദതി ലതയോഴെതിലെയോളതി യക്ഷമനതിധതി യബയോര്ഡപ്പ്
എനതീ  ശേതീര്ഷകങ്ങളതിലലെ  വതിവതിധ  കണക്കതിനങ്ങള്  സമതിതതി  പരതിയശേയോധതിക്കുകയുന
ബനലപട  വകുപപ്പ്  ഉയദവ്യയോഗസ്ഥരുമയോയതി  ചെര്ച്ച  നടതകയുന  ആവശേവ്യമയോയ  ശേതിപയോര്ശേകള്
നല്കയോന് തതീരുമയോനതിക്കുകയുന ലചെയ. 

വവ്യവസയോയ വയോണതിജവ്യ വകുപപ്പ് 

4851-00-102-90―വവ്യവസയോയ  വകുപതിലലെ  ഡയറകയററപ്പ്  ,    ജതില്ലേയോ  ഓഫതീസുകള്  ,    സബപ്പ്
ഓഫതീസുകള് എനതിവയുലട നവതീകരണന

വവ്യവസയോയ വയോണതിജവ്യ ഡയറകയററപ്പ്, 14  ജതില്ലേയോ വവ്യവസയോയ യകന്ദ്രങ്ങള്, 59  തയോലൂക്കപ്പ്

വവ്യവസയോയ ഓഫതീസുകള് എനതിവയുലട ഇ ആഫതീസപ്പ് സനവതിധയോനന,  കമ്പറ്റ്യൂടര് അനുബന

ഉപകരണങ്ങള്  വയോങ്ങല്,  അവയുലട  വയോര്ഷതിക  ലമയതിനനന്സപ്പ്,  പഞതിനഗപ്പ്  സതിസ്റ്റന,

ആഫതീസപ്പ്  നവതീകരണന,  SME  യപയോര്ടല്  എനതിവയുലട  ലചെലെവകള്
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നതിര്വഹതിക്കുനതതിനയോയതി  അനുവദതിച്ച തുക അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി

പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില് 6  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി  വകയതിരുതണലമനപ്പ്  ശേതിപയോര്ശേ

ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

4851-00-104-99―കരകകൗശേലെ യമഖേലെയതിലുള അലപകപ്പ് ഓര്ഗകനയസഷന്സതിനപ്പ്   ഉളള

സഹയോയന

കരകകൗശേലെ  യമഖേലെയതിലലെ  അലപകപ്പ്  സ്ഥയോപനങ്ങളയോയ  സുരഭതി,  കയോഡ്യകയോ,

എച്ചപ്പ്.ഡതി.സതി.ലക,  ലകല്പയോന  എനതിവ  നടപതിലെയോക്കുന  യപ്രയോജക  പ്പ് ടുകള്ക്കപ്പ്  ധനസഹയോയന

അനുവദതിക്കുനതതിനപ്പ്  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്

വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  50  ലെക്ഷന  രൂപ  അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-104-86―കരകകൗശേലെ വവ്യവസയോയങ്ങള്  —  ലപയോതു പ്രവര്തന സകൗകരവ്യ 

യകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥയോപതിക്കുനതതിനപ്പ്

കരകകൗശേലെ  യമഖേലെയതിലലെ  അലപകപ്പ്  സ്ഥയോപനങ്ങളയോയ  സുരഭതി,  കയോഡ്യകയോ,

എച്ചപ്പ്.ഡതി.സതി.ലക,  ലകല്പയോന  എനതിവ  നടപതിലെയോക്കുന  യപ്രയോജക  പ്പ് ടുകള്ക്കപ്പ്  ധനസഹയോയന

അനുവദതിക്കുനതതിനപ്പ്  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്

വതിലെതിയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  50  ലെക്ഷന  രൂപ  അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച.

യകരള ഖേയോദതി ഗയോമവവ്യവസയോയ യബയോര്ഡപ്പ് 

2851-00-105-66-(02)―ഖേയോദതി  ഗയോമവവ്യവസയോയ  വതികസനന  -    വയോര്തയോ  വതിതരണവന

പരതിശേതീലെനവന 

ഖേയോദതി  ഉല്പനങ്ങലള  സനബനതിച്ചപ്പ്  ലപയോതുജനങ്ങള്ക്കതിടയതില്  അവയബയോധന

സൃഷതിക്കുനതതിനപ്പ്  ദൃശേവ്യ-ശവവ്യ-അച്ചടതി  മയോധവ്യമങ്ങളതിലൂലടയുള പ്രചെരണന,  ഗയോനതി ജയനതി

ദതിനയതയോടനുബനതിച്ചപ്പ്  കശ്വതിസപ്പ്  മത്സരന,  ഉയദവ്യയോഗസ്ഥര്ക്കുന  ഖേയോദതി  ഗയോമവവ്യവസയോയ

യമഖേലെയതിലലെ  ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കുമുള  പരതിശേതീലെനന  തുടങ്ങതിയ  വതിപണന  യപ്രയോത്സയോഹന

പ്രവര്തനങ്ങള്  ആവശേവ്യമയോലണനപ്പ്  സമതിതതി  നതിരതീക്ഷതിച.   പ്രസ്തുത  സയോഹചെരവ്യതതില്

ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ തുക അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി  പ്രസ്തത

ശേതീര്ഷകതതില്  55  ലെക്ഷന രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന്

തതീരുമയോനതിച. 



31

2851-00-105-66-(03)―ഖേയോദതി ഗയോമവവ്യവസയോയ വതികസനന-ഖേയോദതിയബയോര്ഡപ്പ് കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരതിക്കല്

ഖേയോദതി  യബയോര്ഡതിലന  കയോരവ്യക്ഷമത  വര്ദതിപതിക്കുനതതിനയോയുള
കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരണതതിലന  ഭയോഗമയോയതി  ഖേയോദതി  യബയോര്ഡതിനുന  ജതില്ലേയോ  ഓഫതീസുകള്ക്കുന
ആവശേവ്യമയോയ  ലെയോപപ്പ് യടയോപ്പുകള്,  അനുബന  ഉപകരണങ്ങള്  എനതിവ  വയോങ്ങുനതതിനുന
മയോര്ക്കറതിനഗപ്പ്  യസയോഫപ്പ്  ലവയര്  തയയോറയോക്കല്,  ലസകറ്റ്യൂരതിറതി  ഓഡതിറപ്പ്,  ലനറപ്പ്  വര്ക്കതിനഗപ്പ്
ലമയതിനനന്സപ്പ്, ലവബ്യഹയോസ്റ്റതിനഗപ്പ്, ബയോര് യകയോഡതിനഗപ്പ് പ്രതിനതിനഗപ്പ് ആനപ്പ് സയോനതിങപ്പ് ലമഷതീന്,
ഇ-ഓഫതീസപ്പ്  സനവതിധയോനന  നടപതിലെയോക്കല്  (ആദവ്യ ഘടന)  തുടങ്ങതിയ ആവശേവ്യങ്ങള്ക്കയോയുന
ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയതിരതിക്കുന തുക അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി
പ്രസ്തുത ശേതീര്ഷകതതില്  1.2  യകയോടതി  രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ
ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-105-87―ഖേയോദതിയബയോര്ഡതിലന നതിലെവതിലുള വതില്പന  യകന്ദ്രങ്ങള് പുതുക്കുനതതിനുന 
കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരതിക്കുനതതിനുന യഗയോഡകൗണുകള് നവതീകരതിക്കുനതതിനുന

ഖേയോദതി ഗയോമവവ്യവസയോയ ഉല്പനങ്ങളലട വതിപണനന ശേകതിലപടുതനതതിനയോയതി തൃശ്ശൂര്,
യകയോടയന  എനതീ  ജതില്ലേകളതിലലെ  നതിലെവതിലുള  വതില്പനശേയോലെകളലട  നവതീകരണതതിനുന
ആധുനതീകരണതതിനുമയോയുന  യബയോര്ഡതിലന  യപ്രയോജക്ടുകള്ക്കപ്പ്  കതീഴെതിലുള  യമജര്  വതില്പന
ശേയോലെകളതില്  കസ്റ്റയമഴതിനയോയതി  ട്രയല്  റന,  ലറഡതിലമയ്ഡപ്പ്  സ്റ്റതിച്ചതിനഗപ്പ്  റന  എനതിവ
നതിര്മതിക്കുനതതിനുന  ലെക്ഷവ്യമതിടുന  പദതതിക്കയോയതി  നതിലെവതിലുളള   ബഡ്ജറപ്പ്  വതിഹതിതന
അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ് മനസതിലെയോക്കതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത ശേതീര്ഷകതതില്  1.6  യകയോടതി രൂപ
അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-105-85―പ്രയതവ്യക ലതയോഴെതില് സൃഷതിക്കല് പദതതി 

പ്രധയോനമനതിയുലട ലതയോഴെതില്ദയോന പദതതിക്കപ്പ്  (PMEGP)  അനുസൃതമയോയതി  ഗയോമതീണ
യമഖേലെയതില്  650  പുതതിയ  ഖേയോദതിഗയോമ  വവ്യവസയോയ  യൂണതിറ്റുകള്  സ്ഥയോപതിക്കുവയോന്  യവണ്ട
ധനസഹയോയന (മയോര്ജതിന് മണതി/സബ്സതിഡതി) നല്കുവയോനുന ഈ യമഖേലെയതില് 1950 പുതതിയ
ലതയോഴെതിലെവസരങ്ങള് സൃഷതിക്കുവയോനുന  ഇ.ഡതി.പതി  പരതിശേതീലെനന  നല്കുവയോനുന  ഈ പദതതി
പ്രകയോരന ഉയദ്ദേശേതിക്കുനതയോയതി സമതിതതി നതിരതീക്ഷതിച.  വവ്യവസ്ഥകള്ക്കപ്പ് വതിയധയമയോയതി ലമയോതന
യപ്രയോജകപ്പ് ലചെലെവതിലന പരമയോവധതി 40 ശേതമയോനന തുക വലര സനസ്ഥയോന സര്ക്കയോര് മയോര്ജതിന്
മണതിയയോയതി  നല്കുനതയോലണനന  കൂടയോലത  സനരനഭകര്ക്കപ്പ്  ആവശേവ്യമയോയ  സയോയങ്കതതിക
സഹയോയന,  വതിപണന  സഹയോയന  എനതിവയുന  ഖേയോദതിഗയോമ  വവ്യവസയോയ  യബയോര്ഡപ്പ്
നല്കുനലണ്ടനന  വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  പദതതിക്കയോയതി  ബഡ്ജറതില്
വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോയതതിനയോല്  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില് 10 ലെക്ഷന  രൂപ
അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച.
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2851-00-105-72―വകുപ്പുതലെ ഗയോമവവ്യവസയോയ യൂണതിറ്റുകളലട  നടപതിലെയോക്കലുന  ശേകതിലപടുതലുന  . 

വകുപ്പുതലെ  ഗയോമ  വവ്യവസയോയ  യൂണതിറ്റുകളലട  പ്രവര്തനങ്ങളയോയ  പുതതിയ

ലറഡതിലമയ്ഡപ്പ്  യൂണതിറപ്പ്  സ്ഥയോപതിക്കല്,  ലറഡതിലമയ്ഡപ്പ്  ഗയോര്ലമനപ്പ്സപ്പ്  യൂണതിറ്റുകളലട

നവതീകരണന,  HMP  യൂണതിറ്റുകളലട  നവതീകരണന,  യസയോപപ്പ്,  ഓയതില്  നതിര്മയോണ

യൂണതിറ്റുകളലട  ആധുനതികവല്ക്കരണന,  ഉല്പന  വതികസനന,  ഗയോമ  വവ്യവസയോയ

ഉല്പനങ്ങളലട  ബയോനതിനഗപ്പ്  &  മയോര്ക്കറതിനഗപ്പ്  എനതിവ  ശേകതിലപടുതനതതിനുളള

പദതതിയയോയതി   ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ തുക അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്  വതിലെയതിരുതതിയ

സമതിതതി  പ്രസ്തുത ശേതീര്ഷകതതില്  1.35  ലെക്ഷന രൂപ അധതികമയോയതി  വകയതിരുതണലമനപ്പ്

ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-105-71―വകുപ്പുതലെ ഖേയോദതി ഉല്പയോദന യകന്ദ്രങ്ങളലട  നടപതിലെയോക്കലുന  ശേകതിലപടുതലുന  .

ഖേയോദതി ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കപ്പ് ലമച്ചലപട ലതയോഴെതില് അവസ്ഥ നല്കുനതതിനുന അടതിസ്ഥയോന

സകൗകരവ്യവതികസനതതിനുന  ലെക്ഷവ്യമതിടുന  പദതതിക്കയോയതി  വകുപ്പുതലെ  ഖേയോദതി  ഉല്പയോദന

യകന്ദ്രങ്ങള്ക്കയോയതി  വര്ക്കപ്പ്  ലഷഡപ്പ്  നതിര്മതിക്കുക,  യൂണതിറ്റുകളലട  ഇലെകതിഫതിയക്കഷന് ,

ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കപ്പ്  വൃതതിയുള  യടയോയപ്പ് ലെറപ്പ്,  കുടതിലവളന,  യൂണതിറ്റുകളലട  അറകുറപണതി,

ലസ്പെയര്  പയോര്ട്സപ്പ്  വയോങ്ങല്  എനതിവയപ്പ്  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക

അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്  വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  പദതതിക്കയോയതി  പ്രസ്തുത

ശേതീര്ഷകതതില്  7  ലെക്ഷന  രൂപ  അധതികമയോയതി  വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ  ലചെയയോന്

തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-105-69―സനസ്ഥയോനതപ്പ് ഖേയോദതി ഗയോമങ്ങള് സ്ഥയോപതിക്കല്

ഖേയോദതി  നൂല്പപ്പ്-ലനയപ്പ്  യമഖേലെയതില്  പുതുതയോയതി  ലതയോഴെതിലെവസരങ്ങള്

സൃഷതിക്കുനതതിനുള  ഈ പദതതിയതില്  ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കപ്പ്  സയോയങ്കതതിക  മയോര്ഗ്ഗനതിര്യദ്ദേശേവന

കനപുണവ്യ  വതികസനവന  നല്കല്,  പ്രയോരനഭ  ഉല്പയോദനതതിനുള  അസനസ്കൃത  വസ്തുക്കള്

ലെഭവ്യമയോക്കല്,  ചെര്ക്കകളലടയുന  തറതികളലടയുന  നവതീകരണന  എനതിവ  ലെക്ഷവ്യമതിടുനതയോയതി

സമതിതതി  നതീരതിക്ഷതിച.  പ്രസ്തസ്തുത  പദതതിക്കയോയതി  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക

അപരവ്യയോപ്തമയോയതതിനയോല്  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  1.17 യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് സമതിതതി തതീരുമയോനതിച. 
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2851-00-105-64―ഖേയോദതി സതില്ക്കപ്പ് വതീവതിനഗപ്പ് യപ്രയോജകപ്പ്  . 

ഖേയോദതിപടപ്പ്  ലനയപ്പ്  വവ്യയോപതിപതിക്കുനതതിനപ്പ്  തതിരുവനനപുരന,  കണ്ണൂര്,  പയോലെക്കയോടപ്പ്
ജതില്ലേകളതിലലെ  100  തറതികളതില്  സതില്ക്കപ്പ്  ലനയതിനയോവശേവ്യമയോയ  അസനസ്കൃത  വസ്തുക്കള്
ലെഭവ്യമയോക്കല്, പട്ടുല്പനങ്ങളതിലുള കഡയതിനഗപ്പ് & പ്രതിനതിനഗപ്പ് മുതലെയോയവ ലെക്ഷവ്യമതിടുന ഈ
പദതതിക്കയോയതി  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്   മനസതിലെയോക്കതിയ
സമതിതതി പ്രസ്തുത ശേതീര്ഷകതതില്  5  ലെക്ഷന രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ്  ശേതിപയോര്ശേ
ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-105-63―ഗയോയമയോദയ ഖേയോദതി ക്ലസ്റ്റര് യപ്രയോഗയോന 

യകരള ഖേയോദതി ഗയോമവവ്യവസയോയ യബയോര്ഡപ്പ് യനരതിടപ്പ്  നടതന ഡതിപയോര്ടപ്പ്ലമനല് ഖേയോദതി
ഉല്പയോദന  യകന്ദ്രങ്ങലളയുന  ഖേയോദതി  കമതീഷലനയുന  ഖേയോദതി  യബയോര്ഡതിലനയുന  അനഗതീകയോരമുള
ഖേയോദതി സ്ഥയോപനങ്ങള് നടതന ഖേയോദതി ഉല്പയോദന യകന്ദ്രങ്ങലളയുന ഉള്ലപടുതതി സനസ്ഥയോനതപ്പ്
ഖേയോദതി പ്രവര്തനന നടതന പഞയോയതകലള പ്രയതവ്യകന തതിരലഞ്ഞടുതപ്പ് 100 മുതല് 150
വലര ലതയോഴെതിലെയോളതികള് അടങ്ങുന പ്രയതവ്യക ക്ലസ്റ്റര് രൂപതീകരതിച്ചപ്പ് വതികസന പ്രവര്തനങ്ങള്
എയകയോപതിച്ചപ്പ്  ക്ലസ്റ്ററതില്  അനഗങ്ങളയോയ  ലതയോഴെതിലെയോളതികളലട  ഡയോറ  ബയോങ്കപ്പ്  തയയോറയോക്കതി
ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കപ്പ്  ആവശേവ്യമയോയ  ലട്രയതിനതിനഗപ്പ്,  ചെര്ക്ക,  തറതി  വതിതരണന  ലചെയല്,
അസനസ്കൃത വസ്തുക്കള് യഥയോസമയന ലെഭവ്യമയോക്കുക,  ലതയോഴെതില് സയോഹചെരവ്യന ലമച്ചലപടുതക,
ഉല്പനങ്ങളലട  ഗുണനതിലെവയോരന  ഉറപപ്പ്  വരുതക  എനതിവ  ലെക്ഷവ്യമതിടുന  പദതതിക്കയോയതി
ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്  വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി
ആയതതിനയോല്,  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  1  യകയോടതി രൂപ  അധതികമയോയതി  വകയതിരുതണലമനപ്പ്
ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-105-99-31―യകരള  ഖേയോദതി  ഗയോമ  വവ്യവസയോയ  യബയോര്ഡപ്പ്    -    ഭരണപരമയോയ
ലചെലെവകള്   -   സഹയോയധനന   -   ശേമ്പളന  . 

ജതീവനക്കയോരുലട  ശേമ്പള  പരതിഷ്കരണവന  ലപന്ഷന്  പരതിഷ്കരണവന   മൂലെമുണ്ടയോയ
അധതികലച്ചലെവപ്പ്,  കുടതിശതികയയോയുള ശേമ്പളന  /  ലപന്ഷന്  /  വതിരമതിക്കല് ആനൂകൂലെവ്യങ്ങള്
എനതിവ  കണക്കയോക്കുയമ്പയോള്  യബയോര്ഡതിനപ്പ്  യമല്  ശേതീര്ഷകതതില്  അനുവദതിച്ച  തുക
കുറവയോലണനന കൂടയോലത മുന് വര്ഷങ്ങളതില് ഈ ഇനതതിലലെ തുക കുറവയോയതതിനയോല് ശേമ്പള
പരതിഷ്കരണ ശേതിപയോര്ശേ പ്രകയോരന വകയതിരുതയോന് ബയോക്കതിയുള തുകയയോയ  4871.59  ലെക്ഷന
രൂപയുന  യബയോര്ഡപ്പ്,  1991  മുതല്  വകമയോറതി  ലചെലെവഴെതിച്ച  7089.19  ലെക്ഷന  രൂപയുന  കൂടതി
യചെര്തപ്പ്  ആലക  11960.78  ലെക്ഷന  രൂപ  യബയോര്ഡതിനപ്പ്  അധതികമയോയതി  ആവശേവ്യമയോലണനപ്പ്
സമതിതതി വതിലെയതിരുതതി.  ആയതതിനയോല്,  പ്രസ്തുത ശേതീര്ഷകതതില്   119.6078  യകയോടതി രൂപ
അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് സമതിതതി തതീരുമയോനതിച.

918/2022.
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2851-00-105-96-33―യകരള  ഖേയോദതി  ഗയോമവവ്യവസയോയ  യബയോര്ഡപ്പ്    -    ഖേയോദതിയുലട  ചെതില്ലേറ
വതില്പനയ്ക്കുള പ്രയതവ്യക റതിയബറപ്പ്  -   സബ്സതിഡതികള് 

ഖേയോദതി  കമതീഷന്  റതിയബറപ്പ്  നതിര്തലെയോക്കതിയ  സയോഹചെരവ്യതതില്  സനസ്ഥയോനലത ഖേയോദതി
യബയോര്ഡതിലന ചെതില്ലേറ വതില്പനയ്ക്കുള റതിയബറതിനുന എല്ലേയോ വര്ഷവന ഉത്സവകയോലെങ്ങളതില് വതിവതിധ
ലസ്പെല്ലുകളതിലെയോയതി   10%  അധതിക  റതിയബറപ്പ്  നല്കുനതതിനുമയോയതി  അനുവദതിച്ച  തുക
കുറവയോലണനപ്പ്  വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  21  യകയോടതി  രൂപ
അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ്  ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

കകതറതി & ലടകപ്പ്കറല്സപ്പ് വകുപപ്പ് 

2851-00-103-25―യുവ ലനയ്ത്തു പദതതി 

പതതിലനടതിനുന  നയോല്പതതിനുമതിടയപ്പ്  പ്രയോയമുള  യുവതതീയുവയോക്കലള  ലനയപ്പ്
പരതിശേതീലെതിപതിച്ചപ്പ്  ലനയ്ത്തുകയോരയോക്കതി  മയോറതി  ഒരു  ഉപജതീവനമയോര്ഗ്ഗന  നല്കുന  യുവ  ലനയ് ത
പദതതിയ് ക്കയോയതി ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ തുക അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ
സമതിതതി  യമല്  ശേതീര്ഷകതതില്  1  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി  വകയതിരുതണലമനപ്പ്
ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-103-38―ലനയ്ത്തുകയോര്ക്കുന  അനുബന  ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കുമുള  യപ്രയോത്സയോഹന
പദതതി 

കകതറതി  ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കുള  യപ്രയോത്സയോഹന  ധനസഹയോയ  പദതതിയതില്
പ്രതതിദതിനന  സര്ക്കയോര്  നതിശ്ചയതിച്ച  അളവതില്  കൂടുതല്  ലനയ്യുനവര്ക്കപ്പ്/നൂല്  ചുറ്റുനവര്ക്കപ്പ്
ഓയരയോ അധതിക മതീററതിനുന ഇരടതി യവതനന നല്കുനലണ്ടനന സ്കൂള് യൂണതിയഫയോന പദതതിയുന
മറപ്പ്  പുതതിയ  പദതതികളന  കയോരണന   പദതതിയുലട  ഗുണയഭയോകയോക്കളലട  എണതതിലുന
ഉല്പയോദനതതിലുന  വര്ദനവപ്പ്  ഉണ്ടയോയതിട്ടുലണ്ടനന  സമതിതതി  വതിലെയതിരുതതി.  ഇപ്രകയോരന
പ്രസ്തുത പദതതിയതില് കൂടുതല് ലചെലെവ വരുനതതിനയോല് ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ തുക
അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്  മനസതിലെയോക്കതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  5  യകയോടതി  രൂപ
അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ്  ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-103-43―അനശേദയോന മതിതവവ്യയ ഫണ്ടപ്പ് 

കകതറതി  ലതയോഴെതിലെയോളതികളലട അനശേദയോന സമ്പയോദവ്യ  പദതതിയതിലലെ വരതിക്കയോരുലടയുന
അവരുലട  കുടുനബയോനഗങ്ങളലടയുന  വതിവയോഹന,  കുടതികളലട  വതിദവ്യയോഭവ്യയോസന  തുടങ്ങതിയവയ്ക്കുള
ധനസഹയോയന നല്കുനതതിനുള പ്രസ്തുത ശേതീര്ഷകതതില് 2021-22-ലലെ അയപക്ഷകളന കൂടതി
കണക്കതിലലെടുക്കുയമ്പയോള്  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്
വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  50  ലെക്ഷന  രൂപ  അധതികമയോയതി
വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച.
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2851-00-103-22―കുടുനബ യക്ഷമപദതതി 

കകതറതി  ലതയോഴെതിലെയോളതികളലടയുന  കുടുനബതതിലനയുന  ആയരയോഗവ്യ  പരതിപയോലെനതതിനുന
യപയോഷകയോഹയോര  സനരക്ഷണതതിനുന  ആഴ്ചയതില്  രണ്ടു  ദതിവസന  നല്ലേ  യപയോഷകയോഹയോരന
ലെഭവ്യമയോക്കുനതതിനുന  മയോസതതില്  ഒരതിക്കല്  ആയരയോഗവ്യ  പരതിയശേയോധന  നടതനതതിനുമുള
കുടുനബയക്ഷമ  പദതതിക്കയോയതി  2020-21  വര്ഷലത  സപതിലമനറതി  ഡതിമയോനപ്പ്  യഫയോര്
ഗയോനപ്പ്സതില്  2851-00-103-22  എന  ശേതീര്ഷകന  അനുവദതിച്ചപ്പ്  യടയോക്കണ്  ലപ്രയോവതിഷന്
അനുവദതിച്ചതിരുനലവനന  എനയോല്  2021-22  ബഡ്ജറതില്  ഈ  ശേതീര്ഷകന
ഉള്ലപടുതതിയതിടതില്ലേയോലയനന  സമതിതതി  മനസതിലെയോക്കതി.  പ്രസ്തുത  പദതതി  നടപയോയക്കണ്ടതപ്പ്
അനതിവയോരവ്യമയോലണനപ്പ്  നതിരതീക്ഷതിച്ച  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകന  പുനനഃസ്ഥയോപതിച്ചപ്പ്  അതതില്
ഉപധനയോഭവ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  1 യകയോടതി  രൂപ  അനുവദതിക്കണലമനപ്പ്  ശേതിപയോര്ശേ  ലചെയയോന്
തതീരുമയോനതിച. 

കയര് വതികസന വകുപപ്പ് 

2851-00-106-92-(02)―വതിപണന വതികസന പദതതി   (50%   യകന്ദ്രസഹയോയ പദതതി  )  
സനസ്ഥയോന വതിഹതിതന 

കയറതിലനയുന  കയറുല്പനങ്ങളലടയുന  പ്രചെയോരണന,  വതില്പനശേയോലെകളലട
നവതീകരണന,  യഗയോഡകൗണുകളലട പുനരുദയോരണന,  വതിപണതിലയക്കുറതിചള പഠനന,  നൂതന
വതിപണന  തനങ്ങള്,  ഇ-യകയോയമഴപ്പ്  സകൗകരവ്യങ്ങളലട  ആരനഭന  കുറതിക്കല്,  ഡതികസന്
സകൗകരവ്യങ്ങളലട  നവതീകരണന  തുടങ്ങതിയ  ആവശേവ്യങ്ങള്ക്കുന  കയര്  ലഫഡപ്പ്,  യഫയോമതില്,
യകരള  യസ്റ്ററപ്പ്  കയര്  യകയോര്പയറഷന്,  കയര്  സഹകരണ  സനഘങ്ങള്  എനതിവയുമയോയതി
ബനലപടപ്പ്  കയര്  യമഖേലെയതില്  ധനസഹയോയന  നല്കുനതതിനുന  ഉല്പയോദനന
വര്ദതിച്ചതതിനയോല് മയോറപ്പ്സപ്പ്  &  മയോറതിനഗ്സപ്പ് സനഘങ്ങളലട ലക്ലയതിന  ലസറതില് ലചെയ്യുനതതിനുന
ബഡ്ജറതില്  അനുവദതിച്ച  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്  വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത
ശേതീര്ഷകതതില്  8  യകയോടതി  രൂപ അധതികമയോയതി  വകയതിരുതണലമനപ്പ്  ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന്
തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-106-54―ഉല്പയോദനതതിനുന വതിപണനതതിനുമുള യപ്രയോത്സയോഹനന  

കയര് യമഖേലെയതില് കയറുല്പനങ്ങളലട സ്ഥയോയതിയയോയ ഉല്പയോദനന നതിലെനതിര്തക,
വതിപണനന ലമച്ചലപടുതക,  കൂടുതല് ലതയോഴെതിലെവസരങ്ങള് സൃഷതിക്കുക എനതീ ലെക്ഷവ്യങ്ങള്
മുന്നതിര്തതി  പ്രയോഥമതിക  സഹകരണ  സനഘങ്ങളന  അലപകപ്പ്  ലസയോകസറതികളന
ലപയോതുയമഖേലെയോ സ്ഥയോപനങ്ങളന മുഖേയോനരന കയറതിലനയുന പതിവതിസതി, റബ്ബര് അധതിഷതിത കയര്
ഉല്പനങ്ങളലടയുന ഉല്പയോദനവന കയറ്റുമതതിയുന വതിപണനവന യപ്രയോത്സയോഹതിപതിക്കുനതതിനപ്പ്
ലെക്ഷവ്യമതിടുന  ഈ  പദതതിയയോയുന  പയോരമ്പരവ്യ  കയര്  ഉല്പനങ്ങളലട  യപ്രയോത്സയോഹനന,
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വതിപണനന  എനതിവയ്ക്കുന  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്
മനസതിലെയോക്കതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില് 10 യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി
വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-106-34―വതിലെ വവ്യതതിയയോന നതിധതി 

കയര് ഉല്പനങ്ങളലടയുന യയോണതിലനയുന ചെകതിരതിയുലടയുന വതിലെ സ്ഥതിരതയ്ക്കു യവണ്ടതി
ലെക്ഷവ്യമതിടുന  പദതതിയതില്  നടപ്പു  സയോമ്പതതിക  വര്ഷന  30000  ടണ്  കയര്
ഉല്പയോദതിപതിക്കുനതതിനയോണപ്പ്  ലെക്ഷവ്യമതിടുനലതനന   ഇതതിനയോവശേവ്യമയോയ  ചെകതിരതിയുന  മറപ്പ്
ഉല്പനങ്ങളന  ലചെലെവതിനപ്പ്  അനുസൃതമയോയ  വതിലെയപ്പ്  സനഘങ്ങളതില്  നതിനന
സനഭരതിക്കുനതതിനുന  അനുബന  സ്ഥയോപനങ്ങലള  സജ്ജമയോക്കുനതതിനുന  കയമ്പയോളവതിലെയപ്പ്
വതില്ക്കുയമ്പയോഴുണ്ടയോകുന  നഷന  പരതിഹരതിക്കുനതതിനുന  നതിയമയോനുസൃത  കൂലെതി
ഉറപയോക്കുനതതിനുന ഈ ശേതീര്ഷകതതില് അധതിക തുക ആവശേവ്യമയോലണനപ്പ്  വതിലെയതിരുതതിയ
സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  52  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി  വകയതിരുതണലമനപ്പ്
ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

6851-00-106-84 ―കയര് വവ്യവസയോയതതിലന പുനനഃസനഘടന  -  രണ്ടയോന ഘടന

കയര് വവ്യവസയോയ ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കുള സയോമൂഹവ്യ സുരക്ഷതിതതശ്വന  ഉറപയോക്കുനതതിനുന
യനവത്ക്കരണന,  പ്രവര്തന മൂലെധന സഹയോയന,  സയോയങ്കതതിക വതിദവ്യ  പ്രയോപ്തതി,  വതിപണതി
വതികസനന,  ലപ്രയോഫഷണല്  വതികസനന,  കയോരവ്യയശേഷതി  വതികസനന,  തുടങ്ങതിയ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കയോയതി  NCDC  സഹയോയയതയോലട  കയര്  വവ്യവസയോയതതിലന  രണ്ടയോന
പുനനഃസനഘടന പദതതി നടപതിലെയോക്കുനതതിനയോയതി അനുവദതിച്ചതിരുന  200  യകയോടതി രൂപയതില്
110  യകയോടതി  രൂപ  2020-21  വലര  ലെഭതിച്ചതിട്ടുളതയോയതി   വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി  പദതതി
പൂര്തതീകരണതതിനയോയതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  അവയശേഷതിക്കുന  90  യകയോടതി  രൂപ
NCDC  യതില്  നതിനന  ലെഭവ്യമയോകുന  മുറയപ്പ്  വകയതിരുതണലമനപ്പ്  ശേതിപയോര്ശേ  ലചെയയോന്
തതീരുമയോനതിച. 

4851-00-106-75―കയര്  വവ്യവസയോയങ്ങള്    -    പളതിപ്പുറന  വതികസന  യകന്ദ്രതതില്  കയര്
ക്ലസ്റ്റര് സ്ഥയോപതിക്കല് 

കയര്  വവ്യവസയോയതതിലന  രണ്ടയോന  ഘട  പുനനഃസനഘടനയുലട  ഭയോഗമയോയതി  പളതിപ്പുറന

ലഡവലെപ്ലമനപ്പ്  ഏരതിയയതില് കയര് വതികസന വകുപതിനപ്പ്  അനുവദതിചലകയോണ്ടപ്പ് ഉതരവയോയ

10  ഏക്കര്  സ്ഥലെന  ഏലറടുക്കുനതതിനയോയുന  പ്രസ്തുത  ഭൂമതിക്കപ്പ്  നയോളതിതുവലര

ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡതി.സതി-ക്കപ്പ്  ലചെലെവയോയതിട്ടുള  തുക  നല്കുനതതിനുന  സര്ക്കയോര്

നല്യകണ്ടതയോയ മറപ്പ്  കുടതിശതിക അടച്ചപ്പ്  തതീര്തപ്പ് ഭൂമതി കയര് വതികസന വകുപതിലന പൂര്ണ
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ഉടമസ്ഥയോവകയോശേതതിയലെയപ്പ്  ലകയോണ്ടുവരുനതതിനുന  ഭൂമതിയതില്  അടതിയനരമയോയതി

ലചെയതതീര്യക്കണ്ട  അടതിസ്ഥയോന  സകൗകരവ്യ  വതികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമയോയുള  പുതതിയ

പദതതിക്കയോയതി  യടയോക്കണ്  ലപ്രയോവതിഷന്  മയോതയമ  വകയതിരുതതിയതിട്ടുള്ളൂലവനപ്പ്  സമതിതതി

നതിരതീക്ഷതിച.  ആയതതിനയോല്,  ഏലറടുക്കുന ഭൂമതിയതില് നൂതന ഉത്പനങ്ങള് നതിര്മതിക്കുന

ഫയോകറതികള്  ആരനഭതിക്കുനതതിനുന  കുടതിശതിക  തതീര്തപ്പ്  ഭൂമതി  ഏലറടുക്കുനതതിനുന  ലെയോനപ്പ്

ലഡവലെപ്ലമനതിനുമയോയതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  2.9999  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

4851-00-106-74―കയര്  വവ്യവസയോയങ്ങള്  -     കണതിചകുളങ്ങരയതില്  വവ്യയോവസയോയതിക

അടതിസ്ഥയോനതതില്  കയര്  കബന്ഡര്ലലെസപ്പ്  യബയോര്ഡപ്പ്

ഉത്പയോദതിപതിക്കുന ഫയോകറതി സ്ഥയോപതിക്കല് 

കയര്  വവ്യവസയോയതതിലന  രണ്ടയോന  ഘട  പുനനഃസനഘടനയുലട  ഭയോഗമയോയതി

കണതിചകുളങ്ങരയതില്  കയര്  വതികസന  വകുപതിലന  അധതീനതയതിലുള  ഭൂമതിയതില്

കബന്ഡര്ലലെസപ്പ് യബയോര്ഡപ്പ് ഫയോകറതി സ്ഥയോപതിക്കുനതതിനയോവശേവ്യമയോയ അടതിസ്ഥയോന സകൗകരവ്യ

വതികസനതതിനുന  ഫയോകറതിക്കപ്പ്  യനസയോമഗതികള്  സ്ഥയോപതിക്കുനതതിനുന  റതിസര്ച്ചപ്പ്  &

ലഡവലെപ്ലമനപ്പ്  സകൗകരവ്യങ്ങള്  ഒരുക്കുനതതിനുന  അനുവദതിച്ച  തുക  കുറവയോലണനപ്പ്

വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതതില്  2.9999  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

4851-00-106-73―കയര് വവ്യവസയോയങ്ങള്  -    യനവത്കൃത സഹകരണ കയര്  ഉത്പന

ഫയോകറതികള് സ്ഥയോപതിക്കല് 

കയര്  വവ്യവസയോയതതിലന  രണ്ടയോന  ഘട  പുനനഃസനഘടനയതിലലെ  പ്രധയോനലപട

ഇനങ്ങളതില്  ഒനയോയ  കയര്  രനഗതപ്പ്  നൂതന  ഉത്പന  ഫയോകറതികള്  സ്ഥയോപതിക്കുക,

പരമ്പരയോഗത ഉത്പനങ്ങളയോയ കയര് യയോണതിനുന മയോറപ്പ്സപ്പ്  & മയോറതിനഗ്സപ്പ് ഉത്പനങ്ങള്ക്കുന

വതിപണതി വതിപുലെതീകരതിക്കുക, ഈ കയോലെഘടതതില് ഏലറ സയോധവ്യതകളള നതീഡതില് ലഫല്റപ്പ്

ഉത്പനങ്ങളന ടഫഡപ്പ് ഉത്പനങ്ങളന മയോര്ക്കറതില് എതതിക്കുക, തുടങ്ങതിയവ യകരളതതിലലെ

കയര് വവ്യവസയോയ വതികസനതതിനപ്പ്  അനതിവയോരവ്യമയോലണനപ്പ് സമതിതതി മനസതിലെയോക്കതി.  പ്രസ്തുത

ആവശേവ്യങ്ങള്ക്കയോയതി  തതിരലഞ്ഞടുക്കലപടുന  സനഘങ്ങളതില്  ലെഭവ്യമയോയ  അടതിസ്ഥയോന

സകൗകരവ്യങ്ങള്  നവതീകരതിക്കുനതതിനുന  വതിപുലെതീകരതിക്കുനതതിനുന  യനസയോമഗതികള്

സ്ഥയോപതിക്കുനതതിനുന ആസ്തതികള് സൃഷതിക്കുനതതിനുമയോയതി  പ്രസ്തുത ശേതീര്ഷകതതില്  9.9999

യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 
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2851-00-106-35―കയര് യമഖേലെയതിലലെ അലപകപ്പ് യബയോഡതിക്കുള ധനസഹയോയന 

കയര്  യമഖേലെയുലട  ലമയോതതതിലുള  വളര്ച്ചലയ  ലെക്ഷവ്യമതിടപ്പ്  രൂപതീകരതിച്ച

ഉനതയോധതികയോരസമതിതതിയയോയ  കയര്  അലപകപ്പ്  യബയോഡതിയുലട  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കയോയതി  2020-21

ബഡ്ജറതില്  2851-00-106-35 -  കയര് യമഖേലെയ്ക്കുള അലപകപ്പ് യബയോഡതി എന  ശേതീര്ഷകന

അനുവദതിച്ചതിരുനലവങ്കതിലുന  ഈ  ബഡ്ജറതില്  ശേതീര്ഷകന  ഉള്ലപടുതതിയതിടതില്ലേയോത

സയോഹചെരവ്യതതില്,  കയര് അപകപ്പ് യബയോഡതിയുലട പ്രവര്തനന ആവശേവ്യമയോയതതിനയോല് യമല്

ശേതീര്ഷകന പുനനഃസ്ഥയോപതിച്ചപ്പ് അപകപ്പ് യബയോഡതിയുലട പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കയോയതി ഉപധനയോഭവ്യര്ത്ഥന വഴെതി

25 ലെക്ഷന രൂപ അനുവദതിക്കണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് സമതിതതി തതീരുമയോനതിച. 

2851-00-106-26―കയര് ഉല്പയോദതിപതിക്കുന സനഘങ്ങളലട പുനനഃസനഘടനയുന  മയോയനജതീരതിയല്

സബ്സതിഡതിയുന 

കയര്  വവ്യവസയോയതതിലന  പുനനഃസനഘടന  രണ്ടയോന  ഘടതതിലന  ഭയോഗമയോയതി  കയര്

സഹകരണ  സനഘങ്ങളതിലലെ  ജതീവനക്കയോരുലട  യവതനതതിലന  ഒരു  ഭയോഗന  പരമയോവധതി

പ്രതതിമയോസന  5000  രൂപ,  സര്ക്കയോര്  ഗയോനയോയതി  നല്കതി  വരുന  പദതതി  തുടര്നന

നടപയോക്കുനതതിനുന  കയര്  സഹകരണ  സനഘന  ജതീവനക്കയോരുലട  മതിനതിമന  യവതനന

ഉറപയോക്കുനതതിനുന തുക ആവശേവ്യമയോലണനപ്പ് നതിരതീക്ഷതിച്ച സമതിതതി പ്രസ്തുത ശേതീര്ഷകതതില്  5

യകയോടതി രൂപ വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

ഖേയോദതി ലതയോഴെതിലെയോളതി യക്ഷമനതിധതി യബയോര്ഡപ്പ്  

2851-00-105-95-10―യകരള ഖേയോദതി ലതയോഴെതിലെയോളതി യക്ഷമനതിധതി   -  സനഭയോവന 

യകരള  ഖേയോദതി  ലതയോഴെതിലെയോളതി  യക്ഷമനതിധതി  ചെട  പ്രകയോരന  ലതയോഴെതിലെയോളതി  വതിഹതിതതതിനപ്പ്

തുലെവ്യമയോയ  തുക  സര്ക്കയോര്  ഗയോനയോയതി  അനശേയോദയോയന  നല്കണലമനതതിനയോലുന  സര്ക്കയോര്

വതിഹതിതന എല്ലേയോവര്ഷവന കൃതവ്യമയോയതി ലെഭതിക്കയോതതതിനയോല് ഈ ഇനതതിലുള കുടതിശതിക തുക

8.7457928  യകയോടതി  രൂപയയോലണനന  യക്ഷമനതിധതിയതില്  നതിനപ്പ്  ലപന്ഷനുന  വതിവതിധ

ആനുകൂലെവ്യങ്ങളന  നല്കുനതുള്ലപലടയുള  പ്രധയോന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നതിറയവറ്റുനതതിനപ്പ്

കഴെതിയയോത  സയോഹചെരവ്യമയോലണനന  ഈ  ഇനതതില്  ബഡ്ജറതില്  അനുവദതിച്ച  തുക

അപരവ്യയോപ്തമയോലണനന  സമതിതതി  നതിരതീക്ഷതിച.  ആയതതിനയോല്  ചെട  പ്രകയോരമുള  സര്ക്കയോര്

വതിഹതിതന കുടതിശതികയയോയ 8.7457928 യകയോടതി  രൂപ പ്രസ്തുത ശേതീര്ഷകതതില് അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശേതിപയോര്ശേ ലചെയയോന് സമതിതതി തതീരുമയോനതിച. 

യയയോഗന ഉച്ചയ്ക്കു യശേഷന 3.30 -നപ്പ് പതിരതിഞ.
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2021 ജൂണ് 23-ാം തതീയതതിയതിലലെ യയയോഗനടപടതിക്കുറതിപപ്പ് 

വവ്യവസയോയവവും ധയോതുക്കളവും സവുംബനതിച്ച സബ്ജകപ്പ് കമതിറതി IV, 2021 ജൂണ് 23-ാം
തതീയതതി  ബുധനയോഴ്ച്ചരയോവതിലലെ  11.30-നപ്പ്   നതിയമസഭയോ  സമുച്ചയതതിലലെ  '5  എ'  സയമളന
ഹയോളതില് സമതിതതി ലചെയര്മയോന് ബഹ. നതിയമവും വവ്യവസയോയവും കയര് വകുപ്പുമനതി  ശതീ. പതി. രയോജതീവതിലന
വതീഡതിയയയോ  യകയോണ്ഫറന്സതിലൂലടയുള്ള  അദവ്യക്ഷതയതില്  യയയോഗവും  യചെര്ന.  പ്രസ്തുത
യയയോഗതതില് തയോലഴെപറയുന്ന അവുംഗങ്ങളവും ഹയോജരയോയതിരുന. 

1. ശതീ. ലക. ബയോബു (ലനനയോറ), എവും.എല്.എ.

2. ശതീ. ലക. പതി. കുഞ്ഞമദപ്പ് കുടതി മയോസ്റ്റര്, എവും.എല്.എ.

3. ശതീ. യകയോവൂര് കുഞ്ഞുയമയോന്, എവും.എല്.എ.

4. ശതീ. വതി. ശശതി, എവും.എല്.എ.

5. ശതീ. ലക. എന്, ഉണതിക്കൃഷ്ണന്, എവും.എല്.എ.

6. ശതീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനയോഥപ്പ്, എവും.എല്.എ.

7. ശതീ. യസവവ്യര് ചെതിറതിലെപതിള്ളതി, എവും.എല്.എ. 

8. ശതീ.  മഞ്ഞളയോവുംകുഴെതി  അലെതി,  എവും.എല്.എ.  (വതീഡതിയയയോ  യകയോണ്ഫറന്സപ്പ് മുയഖേന  
പലങ്കെടുത). 

നതിയമസഭയോ ലസക്രയടറതിയറപ്പ്   :

1. ശതീ.ലക.ജതി. തതിദതീപപ്പ്, യജയോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി.

2. ശതീമതതി ജയശതീ എവും. ലഡപപ്യൂടതി ലസക്രടറതി.

3. ശതീമതതി രജതി ഡതി.ഒ., അണ്ടര് ലസക്രടറതി.

ഹയോജരയോയ ഉയദവ്യയോഗസ്ഥര്   :

1. യഡയോ.ലക.ഇളയങ്കെയോവന്, പ്രതിന്സതിപല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

2. ശതീ. എ.പതി.എവും. മുഹമദപ്പ് ഹനതീഷപ്പ്, പ്രതിന്സതിപല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

3. ശതീ. രയോയജഷപ്പ് സതിന്ഹ, പ്രതിന്സതിപല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ (കശുവണ്ടതി) വകുപപ്പ്

4. ശതീ.അനൂപപ്പ് എസപ്പ്., അഡതീഷണല് ലസക്രടറതി, ധനകയോരവ്യ വകുപപ്പ്

5. ശതീ. മുരളതി എസപ്പ്., യജയോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്
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6. ശതീമതതി ശതീലെത സുകുമയോരന്, യജയോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി, ധനകയോരവ്യ വകുപപ്പ്

7. ശതീ. എസപ്പ്. കയോര്തതിയകയന്, ഡയറകര്, മമനതിവുംഗപ്പ് ആനപ്പ് ജതിയയയോളജതി വകുപപ്പ്

8. കവ്യയോപ്റന് വതിയനയോദപ്പ് മയോതത, ഡയറകര് (ഇന്-ചെയോര്ജപ്പ്), മസനതിക യക്ഷമ വകുപപ്പ്

9. ശതീ.  പതി.  വതി.ബയോബു,  ഡയറകര്,  ഇക്കയണയോമതികപ്പ്  ആനപ്പ്  സ്റ്റയോറതിസ്റ്റതികപ്പ്  
ഡതിപയോര്ടപ്പ്ലമനപ്പ്

10. ശതീ.നയോരയോയണ മൂര്തതി, ലചെയര്മയോന് & മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര് , ലകല്യടയോണ്

11. ശതീ.എ. ഷയോജഹയോന്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, യകരള ആയടയോലമയോമബല്സപ്പ് ലെതിമതിറഡപ്പ്

12. ശതീ.ലക.ബതി.ജയകുമയോര്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ്  ഡയറകര്, സതിഡ്യകയോ & ലകവുംഡല്

13. ശതീ.രയോയജഷപ്പ് രയോമകൃഷ്ണന്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, യകരള യസ്റ്ററപ്പ്  കയോഷപ്യൂ ലഡവലെപ്ലമനപ്പ്
യകയോര്പയറഷന് ലെതിമതിറഡപ്പ്

14. ശതീ.  ലക.ടതി.  ജയരയോജന്,  മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്,  യകരള യസ്റ്ററപ്പ് ലടകപ്പ്മറല് 
യകയോര്പയറഷന് ലെതിമതിറഡപ്പ്

15. ശതീ.എന്.ലക. മയനയോജപ്പ്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, ഹയോനതിക്രയോഫപ്പ്സപ്പ് ലഡവലെപ്ലമനപ്പ്
യകയോര്പയറഷന് ഓഫപ്പ് യകരള ലെതിമതിറഡപ്പ്

16. ശതീ.  പ്രസയോദപ്പ്  മയോതത,   മയോയനജതിവുംഗപ്പ്  ഡയറകര്,  ടയോയക്കയോ  യകബതിള്  കമ്പനതി  
ലെതിമതിറഡപ്പ്

17. ശതീ. അയശയോകപ്പ് ലെയോല് ജതി., ജനറല് മയോയനജര്, ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡതി.സതി.

18. ശതീ.അയശയോകപ്പ് ആര്., ലചെയര്മയോന്, റതിയയോബപ്പ്

19. ശതീമതതി ലെത എസപ്പ്., അണ്ടര് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

20. ശതീ.ശവ്യയോവും കൃഷ്ണന് ലക., ലഡപപ്യൂടതി ഡയറകര്, വവ്യവസയോയ വയോണതിജവ്യ 
ഡയറകയററപ്പ് .

വതീഡതിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സപ്പ് മുയഖേന പലങ്കെടുത ഉയദവ്യയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ.ലക.ജതി. കൃഷ്ണകുമയോര്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, ലകല്യടയോണ് കവുംയപയോണനപ്പ് 
യകയോവുംപ്ലകപ്പ് ലെതിമതിറഡപ്പ്, കണ്ണൂര്

2. ശതീ.ബയോലെകൃഷ്ണന്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, യകരള ലക്ലെയ്സപ്പ് ആനപ്പ് ലസറയോമതികപ്പ് 
യപ്രയോഡകപ്പ് ലെതിമതിറഡപ്പ്
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3. ശതീ.യജയോര്ജപ്പ് മനനയോന്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, ടയോവന്കൂര് മടറയോനതിയവും 

യപ്രയോഡകപ്പ്സപ്പ് ലെതിമതിറഡപ്പ്

4. ശതീ.ബതി.പ്രസയോദപ്പ്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, ടയോന്യസയോര്യമഴപ്പ് ആനപ്പ് ഇലെകതിക്കല്സപ്പ് 

യകരള ലെതിമതിറഡപ്പ്

5. ശതീ.ആര്.രയോയജഷപ്പ്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, കയോലപകപ്പ്

6. ശതീ.സയനയോഷപ്പ് യകയോശതി യതയോമസപ്പ്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, കതിന്ഫ

7. കമയോന്ഡര് പതി. സുയരഷപ്പ്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര് സ്റ്റതീല് ആനപ്പ് ഇന്ഡസതിയല് 

യഫയോര്ജതിവുംഗ്സപ്പ് ലെതിമതിറഡപ്പ് & സ്റ്റതില് ഇന്ഡ സതീസപ്പ് യകരള ലെതിമതിറഡപ്പ് 

(അഡതീഷണല് ചെയോര്ജപ്പ്)

8. ശതീ.ചെന്ദ്രബയോബു ലജ., മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, യകരള മതിനറല്സപ്പ് ആനപ്പ് ലമറല്സപ്പ് 

ലെതിമതിറഡപ്പ്

9. ശതീ.ലക.ഹരതികുമയോര്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, യകരള യസ്റ്ററപ്പ് ഡ്രഗ്സപ്പ് ആനപ്പ് 

ഫയോര്മസപ്യൂടതിക്കല്സപ്പ് ലെതിമതിറഡപ്പ്

10.  ശതീ. ഷയോജതി. എവും. വര്ഗതീസപ്പ്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, യകരള ഇലെകതിക്കല് ആനപ്പ് 

അമലെഡ പ്പ് എഞതിനതീയറതിവുംഗപ്പ് കമ്പനതി ലെതിമതിറഡപ്പ്

11. ശതീ.എ.എവും.അബ്ദുള് റഷതീദപ്പ്, മയോയനജതിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, യകരള യസ്റ്ററപ്പ് ബയോവുംബൂ 

യകയോര്പയറഷന് ലെതിമതിറഡപ്പ്

12. ശതീ.എവും.മുരളതീധരന്, ജനറല് മയോയനജര്, മലെബയോര് സതിമനപ്പ്സപ്പ് ലെതിമതിറഡപ്പ്

13. ശതീ.യജയോസഫപ്പ് സജതി, ഡയറകര്, കതിന്ഫ ഇലെയകയോണതികപ്പ് പയോര്ക്കപ്പ് മപ്രവറപ്പ് 

ലെതിമതിറഡപ്പ് 

2021-22 സയോമ്പതതിക വര്ഷലത ബഡ്ജറതില് ഉള്ലക്കയോള്ളതിച്ചതിരതിക്കുന്ന വവ്യവസയോയ

വകുപ്പുമയോയതി  ബനലപട  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  XXXVII-ലന  പരതിധതിയതില്  വരുന്ന

മമനതിങപ്പ്  ആനപ്പ്  ജതിയയയോളജതി  വകുപപ്പ്,  ലപയോതുയമഖേലെയോ  വവ്യവസയോയങ്ങള്,  വതിവതിധ

ലപയോതുയമഖേലെയോ സ്ഥയോപനങ്ങള് എന്നതീ ശതീര്ഷകങ്ങളതിലലെ വതിവതിധ കണക്കതിനങ്ങള് സമതിതതി

പരതിയശയോധതിക്കുകയുവും  ബനലപട  വകുപപ്പ്  ഉയദവ്യയോഗസ്ഥരുമയോയതി  ചെര്ച്ച  നടതകയുവും

ആവശവ്യമയോയ ശതിപയോര്ശകള് നല്കയോന് തതീരുമയോനതിക്കുകയുവും ലചെയ.

918/2022.
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മമനതിങപ്പ് ആനപ്പ് ജതിയയയോളജതി വകുപപ്പ് 

2853-02-102-99-34―ധയോതു അയനന്വേഷണങ്ങള്   -  മറപ്പ് ലചെലെവകള് 

സവുംസ്ഥയോനതപ്പ്  ധയോതുപരവ്യയവഷണവും  നടതന്നതതിനയോയതി  യശഖേരതിക്കുന്ന ധയോതുക്കളലട
സയോമ്പതിളകളലട  പരതിയശയോധനയയോവശവ്യമയോയ  ആധുനതിക  ഉപകരണങ്ങള്  ലെഭവ്യമയോക്കതി
രയോസപരതിയശയോധനശയോലെ  ശകതിലപടുതന്നതതിനവും  രയോസപരതിയശയോധനയയോവശവ്യമയോയ
രയോസപദയോര്ത്ഥങ്ങളവും ഗയോസപ്പ് ലവയറുകളവും വയോങ്ങുന്നതതിനവും ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ തുക
അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതില്  47  ലെക്ഷവും രൂപ
അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ്  ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2853-02-001-97―ഇ  -  ഗയവണന്സപ്പ് പദതതി നടപയോക്കല് 

യകരള  ഓണ്മലെന്  മമനതിങപ്പ്  ലപര്മതിറപ്പ്  അവയോര്ഡതിങപ്പ്  സര്വതീസസപ്പ്  എന്ന
പദതതിയതിലൂലട  എന്.ഐ.സതി  മുഖേയോനരവും  നടപയോക്കുന്ന  ഇ-ഗയവണന്സപ്പ്  പദതതിയുലട
തുടര്നള്ള നടതതിപതിനവും ഇ-ആഫതീസപ്പ് നടപതിലെയോക്കുന്നതതിനവും ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ
തുക അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതില് 1.021 യകയോടതി
രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

2853-02-001-96―മമനതിങപ്പ്   &  ജതിയയയോളജതി വകുപതിലന ആധുനതീകരണവും

മമനതിങപ്പ്  &  ജതിയയയോളജതി  വകുപതിലന   14  ജതിലയോ  ആഫതീസുകളതിലവും  3  മതിനറല്
സന്വേയോഡുകളതിലവും  ഇ-ആഫതീസപ്പ്  നടപയോക്കുന്നതുമയോയതി  ബനലപട  സതീറതിവുംഗപ്പ്  അയറഞപ്പ്ലമനപ്പ്,
കതബതിക്കതിള്  നതിര്മയോണവും  തുടങ്ങതിയ  നവതീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കയോയതി ബഡ്ജറതില്
വകയതിരുതതിയ തുക പരവ്യയോപ്തമലലന്നപ്പ് മനസതിലെയോക്കതി സമതിതതി പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതില്  20
ലെക്ഷവും രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച.

ലപയോതുയമഖേലെയോ വവ്യവസയോയങ്ങള് 

4860-60-190-94―ലക  .  എസപ്പ്  .  സതി  .  ഡതി  .  സതി  -  യുലട  കതീഴെതിലള്ള  കശുവണ്ടതി  ഫയോകറതികളലട
നവതീകരണവവും ഭയോഗതികമയോയ യനവല്ക്കരണവവും 

2852-08-600-82―കശുവണ്ടതി വതികസന യകയോര്പയറഷന്   -  ബയോന്ഡപ്പ് ലപ്രയോയമയോഷന് 

യകരള  സവുംസ്ഥയോന  കശുവണ്ടതി  വതികസന  യകയോര്പയറഷന്  റതികന്വേതിസതിഷന്  ആനപ്പ്
അകന്വേതിസതിഷന് ആകപ്പ് പ്രകയോരവും ഏലറടുതതിട്ടുള്ള 20  ഫയോകറതികള് നവ്യയോയമയോയ വതിലെ നല്കതി
ഏലറടുക്കുന്നതതിനപ്പ്  62.05  യകയോടതി  രൂപയുവും  യകയോര്പയറഷന്  അടക്കയോനള്ള  2014-15
വര്ഷങ്ങളതിലലെ  ഇ.പതി.എഫപ്പ്  ലതയോഴെതിലടമ  വതിഹതിതതതിലന   കുടതിശതികയയോയ  3.77  യകയോടതി
രൂപയുവും പ്രവര്തന മൂലെധന സഹയോയതതിനയോയതി 100 യകയോടതി രൂപയുവും KGST/CST 2005
വലരയുള്ള  കുടതിശതിക  തതീര്പയോക്കുന്നതതിനയോയതി  15.89  യകയോടതി  രൂപയുവും  ഉള്ലപലട  ആലക
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181.71  യകയോടതി രൂപ ആവശവ്യമയോലണന്നപ്പ് മനസതിലെയോക്കതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകങ്ങളതില്
181.71 യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

യകരള  സവുംസ്ഥയോന  കശുവണ്ടതി  വതികസന  യകയോര്പയറഷനതിലലെ  വതിരമതിച്ച
ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കപ്പ്  ഗയോറ്റുവതിറതി  നല്യകണ്ടതപ്പ്  അനതിവയോരവ്യമയോലണന്നപ്പ്  സമതിതതി
അഭതിപ്രയോയലപട്ടു.  ആയതതിനയോല് ഗയോറ്റുവതിറതിക്കയോയതി  യനയോണ് പ്ലയോന് ഇനതതില് ഒരു പുതതിയ
ബഡ്ജറപ്പ്  ശതീര്ഷകവും  അനവദതിച്ചപ്പ്  അതതില്  40.36  യകയോടതി  രൂപ  ഉപധനയോഭവ്യര്ത്ഥന  വഴെതി
വകയതിരുതന്നതതിനപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

4851-00-195-99―കയോലപകതില്  ഓഹരതി  മൂലെധന  സഹയോയ  നതിയക്ഷപങ്ങള്  എന്ന
ശതീര്ഷകതതില് 5 യകയോടതി രൂപയുവും 2852-08-600-81 - യദശതീയ വതിപണതിയതിലവും അനയോരയോഷ
വതിപണതിയതിലവും  ബയോന്ഡപ്പ്  ബതില്ഡതിവുംഗവും  കയമ്പയോള  യബയോധവല്ക്കരണവവും  എന്ന
ശതീര്ഷകതതില് 50 ലെക്ഷവും രൂപയുവും വകയതിരുതതിയതിരതിക്കുന്നതയോയതി സമതിതതി മനസതിലെയോക്കതി.
എന്നയോല്   2016  മുതല്  2020  വലര  കയോലപകതില്  നതിനവും  പതിരതിഞ്ഞുയപയോയ
ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കുള്ള  ഗയോറ്റുവതിറതി  കുടതിശതിക  നല്കുന്നതതിനവും  വതിവതിധ  യകയോടതതികളതിലവും
അര്ദ  ജുഡതീഷവ്യല്  യഫയോറങ്ങളതിലവും  ഗയോറ്റുവതിറതി  കുടതിശതിക  നല്കുവയോനള്ള  യകസുകള്
തതീര്പയോക്കുന്നതതിനവും പ്രസ്തുത തുക അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ് സമതിതതി നതിരതീക്ഷതിച. ആയതതിനയോല്
പ്രസ്തുത ആവശവ്യതതിനയോയതി യനയോണ് പ്ലയോന് ഇനതതില് ഒരു പുതതിയ ശതീര്ഷകവും അനവദതിച്ചപ്പ്
10  യകയോടതി  രൂപ  ഉപധനയോഭവ്യര്ത്ഥന  വഴെതി  വകയതിരുതണലമന്നപ്പ്  ശതിപയോര്ശ  ലചെയയോന്
തതീരുമയോനതിച. 

4885-01-200-95―ലക  .  എസപ്പ്  .  ഐ  .  ഡതി  .  സതി  മുയഖേനയുള്ള  വവ്യയോവസയോയതിക  യപ്രയോതയോഹന
പ്രവര്തനങ്ങളലട നതിര്വ്വഹണവും 

പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതിന് കതീഴെതില് മലെറപ്പ് എഞതിനതീയറതിവുംഗപ്പ് ഇന്ഡസ പ്പ്ടതിയല് പയോര്ക്കപ്പ്
എന്ന ഇനതതില് 5 യകയോടതി രൂപയയോണപ്പ് ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയതിരതിക്കുന്നലതന്നപ്പ് സമതിതതി
മനസതിലെയോക്കതി.  മലെറപ്പ്  എഞതിനതീയറതിവുംഗപ്പ്  ഇന്ഡസതിയല്  പയോര്ക്കതില്  61000  ചെതുരശ
അടതിയതിലള്ള  സ്റ്റയോന്യഡര്ഡപ്പ്  ഡതിമസന്  ഫയോകറതി  ബതില്ഡതിങ്ങതിലനയുവും  9000  ചെതുരശ
അടതിയതിലള്ള  കയോനതീന്  കവും  ബയോങ്കെതിങപ്പ്  ലകടതിടതതിലനയുവും  നതിര്മയോണവും  പൂര്തതീകരതിക്കുന്നതതിനവും
പ്രസ്തുത  പയോര്ക്കതില്  ചുറ്റുമതതില്  പണതിയുന്നതതിനവും  ജലെവതിതരണ  സവുംവതിധയോനതതിനമയോയതി
ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയതിരതിക്കുന്ന തുക അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി
പ്രസ്തുത  ഇനതതില്  5.50  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി  അനവദതിക്കണലമന്നപ്പ്  ശതിപയോര്ശ
ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

യമല്  ശതീര്ഷകതതിന്  കതീഴെതില്  റബ്ബര്  അധതിഷ പ്പ്ഠതിത  മൂലെവ്യവര്ദതിത  ഉത്പന്നങ്ങള്,
കണ്ണൂര് എന്ന ഇനതതിനപ്പ്  ബഡ്ജറതില്  5  യകയോടതി  രൂപയയോണപ്പ്  വകയതിരുതതിയതിരതിക്കുന്നലതന്നപ്പ്
സമതിതതി മനസതിലെയോക്കതി. ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡതി.സതി-ക്കപ്പ് 19% ഓഹരതി പങ്കെയോളതിതയതയോലട കണ്ണൂര്
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ജതിലയോ  പഞയോയതപ്പ്,  ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡതി.സതി,  കതിന്ഫ,  KEL  എന്നതിവയുലട  സവുംയുക
സവുംരവുംഭമയോയതി  കണ്ണൂര്  നയോചറല്  റബ്ബര്  യപ്രയോഡകപ്പ്സപ്പ്  മപ്രവറപ്പ്  ലെതിമതിറഡപ്പ്  എന്ന യപരതില്
കണ്ണൂരതിലലെ റബ്ബര് യൂണതിറതിനയവണ്ടതി രജതിസ്റ്റര് ലചെയതിട്ടുള്ള കമ്പനതിയുലട പ്രയോരവുംഭ പ്രവര്തന
ലചെലെവകള്ക്കപ്പ്  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയതിരതിക്കുന്ന  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ്
മനസതിലെയോക്കതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ഇനതതിനപ്പ്  2.5044  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി
വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

വതിവതിധ ലപയോതുയമഖേലെയോ സ്ഥയോപനങ്ങള് 

6853-60-190-97―ടയോവന്കൂര് മടറയോനതിയവും യപ്രയോ ഡകപ്പ്സപ്പ് ലെതിമതിറഡ പ്പ് 

യകയോപറയോസപ്പ്  റതിക്കവറതി പ്ലയോനപ്പ്,  മഫബര് യഗഡപ്പ് പ്ലയോനപ്പ്  എന്നതിവയുലട പ്രവര്തനവും,
സള്ഫപ്യൂറതികപ്പ്  ആസതിഡപ്പ്  പ്ലയോനതിലന  നവതീകരണവും  മുതലെയോയ  ടയോവന്കൂര്  മടറയോനതിയവും
യപ്രയോഡകപ്പ്സതിലന  ആധുനതികവത്ക്കരണ  പദതതികള്ക്കയോയതി   11.79  യകയോടതി  രൂപയുവും
മയോലെതിനവ്യതതില്  നതിനവും  മൂലെവ്യവര്ദതിത  ഉത്പന്നങ്ങള്  നതിര്മതിക്കുന്ന,  എഫ്ലുലവനതിലന  ഉപ
ഉത്പന്നങ്ങളയോയതി  മയോറ്റുന്ന  പദതതിക്കയോയതി  40  യകയോടതി  രൂപയുവും  ആവശവ്യമയോലണന്നപ്പ്
മനസതിലെയോക്കതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതില്   51.79  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി
വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

6854-01-190-99―മലെബയോര് സതിമനപ്പ്സപ്പ് വയോളയയോര് വയോയ്പകള് 

മലെബയോര് സതിമനപ്പ്സപ്പ് ലെതിമതിറഡതിലന വയോളയയോറതിലലെയുവും യചെര്തലെയതിലലെയുവും പ്രവര്തന
മൂലെധനതതിനവും  മറപ്പ്  ലചെലെവകള്ക്കുവും  തുക  ആവശവ്യമയോയതിരുന്നതതിനയോല്  മുന്  വര്ഷങ്ങളതില്
മലെബയോര് സതിമനപ്പ്സതിനപ്പ്  ലകയോച്ചതിന് യപയോര്ടപ്പ്  ടസ്റ്റപ്പ്  സ്ഥലെതപ്പ്  0.3  ദശലെക്ഷവും ടണ് ബള്ക്കപ്പ്
സതിമനപ്പ്  ലടര്മതിനലവും  യലെയോജതിസ്റ്റതികപ്പ്  ഹബവും  സ്ഥയോപതിക്കുന്ന  പദതതിക്കപ്പ്  മൂലെധനലച്ചലെവപ്പ്
കലണ്ടതയോന് സയോധതിച്ചതിരുന്നതിലലന്നപ്പ് സമതിതതി മനസതിലെയോക്കതി ആയതതിനയോല്,  പ്രസ്തുത പദതതിക്കയോയതി
യമല് ശതീര്ഷകതതില്  58.27  യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന്
തതീരുമയോനതിച. 

6857-02-190-99―യകരള  യസ്റ്ററപ്പ്  ഡ്രഗ്സപ്പ്  ആനപ്പ്  ഫയോര്മസപ്യൂടതിക്കല്സപ്പ്    ഇന്ഡസതീസതിനള്ള
വയോയ്പ  . 

125  ഓളവും  കുതതിവയ്പപ്പ്  മരുനകളലടയുവും  യനതശുശ്രൂഷ  മരുനകളലടയുവും
രൂപവല്ക്കരണതതിനയോയതി  നതിയമയോനസൃത  ഉല്പയോദനക്ഷമത  മകവരതിക്കുന്നതതിനപ്പ്
ലെക്ഷവ്യമതിടുന്ന  പദതതിക്കയോയതി  വകയതിരുതതിയതിരതിക്കുന്ന  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ്
വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത   ശതീര്ഷകതതില്  16.15  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി
വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച.
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6858-04-190-89―ആയടയോകയോസ്റ്റപ്പ് ലെതിമതിറഡതിനള്ള വയോയ്പ 

എല്.എച്ചപ്പ്.ബതി  യബയോഗതി  നതിര്മയോണതതിനയോവശവ്യമയോയ  അടതിസ്ഥയോന  സസൗകരവ്യ

വതികസനതതിനവും  ആയടയോയമറഡപ്പ്  ലമഷതീന്  യമയോള്ഡതിവുംഗപ്പ്  മലെന്  സ്ഥയോപതിക്കുന്നതതിനവും

യകയോവതിഡപ്പ്  കയോലെയളവതില്  കമ്പനതിക്കുണ്ടയോയ  നഷവും  നതികതന്നതതിനവും  പ്രവര്തനവും

തുടരുന്നതതിനവും  കമ്പനതിയുലട  പുനരുദയോരണതതിനവും  നവതീകരണതതിനവും  സുഗമമയോയ

പ്രവര്തനതതിനവും  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ്  സമതിതതി

മനസതിലെയോക്കതി.  ആയതതിനയോല്, പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതില് 43.935 യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

6858-04-190-84―സ്റ്റതീല് ആനപ്പ് ഇന്ഡസതിയല് യഫയോര്ജതിവുംഗ്സപ്പ് ലെതിമതിറഡതിനള്ള വയോയ്പ 

ലഷയോര്ണൂര്  ലമഷതീനതിവുംഗപ്പ്  യൂണതിറതില്  ഗതിയര്  മഗന്ഡതിങപ്പ്,  യബയോര്  മഗന്ഡതിങപ്പ്,

യകയോര്ഡതിയനറ ലമഷറതിങപ്പ്  ലമഷതീനകള് വയോങ്ങുന്നതതിനപ്പ്  ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ തുക

അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ്  വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതില്  5  യകയോടതി  രൂപ

അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

6858-02-190-94―ലമറല് ഇന്ഡസതീസപ്പ് ലെതിമതിറഡതിനള്ള വയോയ്പകള്

ലഷയോര്ണൂര് ലമറല് ഇന്ഡസതീസപ്പ് ലെതിമതിറഡതിനപ്പ്  3  ടണ് ഓപണ് മഡ യഫയോര്ജതിങപ്പ്

ഹയോമറുവും അനബന ഉപകരണങ്ങളവും സ്ഥയോപതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  14-8-2020-ലലെ ഭരണയോനമതതി

പ്രകയോരവും  3  യകയോടതി  രൂപ  അനവദതിച്ചതിരുനലവങ്കെതിലവും  1.5  യകയോടതി  രൂപ  മയോതവും

ലെഭതിച്ചതിട്ടുള്ളതതിനയോല്  മുന്  വര്ഷവും  ലെഭതിക്കയോതതിരുന്ന  1.5  യകയോടതി  രൂപ  ഈ  വര്ഷവും

അധതികമയോയതി അനവദതിയക്കണ്ടതുലണ്ടന്നപ്പ് മനസതിലെയോക്കതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതില്

1.5 യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

6858-03-190-99―യകരള ഓയടയോ ലമയോമബല്സപ്പ് ലെതിമതിറഡപ്പ്   -   തതീവതീലെര് യപ്രയോജകപ്പ് 

ഇലെകതികപ്പ്  വയോഹനതതിലന  റതിസര്ച്ചപ്പ്  ആനപ്പ്  ലഡവലെപ്ലമനപ്പ്  നടതന്നതതിനവും

ഓയടയോയമയോടതീവപ്പ് വയോഹനങ്ങള് ഓയരയോ വര്ഷവവും പുതതിയ യമയോഡല് നതിരതതിലെതിറക്കതി വന്കതിട

നതിര്മയോതയോക്കളമയോയതി  മതരതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  പുതതിയ  ഇലെകതികപ്പ്  സ്കൂടര്,  ഇലെകതികപ്പ്  ഓയടയോ,

ഇലെകതികപ്പ്  കയോര്യഗയോ  വയോഹനവും,  ഇലെകതികപ്പ്  റതിക്ഷ,  ഇലെകതികപ്പ്  ബസപ്പ്  എന്നതിവ നതിര്മതിക്കുക,

ഇലെകതികപ്പ്  വയോഹനങ്ങള്ക്കയോവശവ്യമയോയ  ലടസ്റ്റതിങപ്പ്  സസൗകരവ്യവും  ഒരുക്കുക  തുടങ്ങതിയ
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അടതിസ്ഥയോനസസൗകരവ്യ  വതികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുവും  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക

അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതില്  45  യകയോടതി  രൂപ

അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച.

6858-01-190-98―ടയോയക്കയോ യകബതിള്സപ്പ് ലെതിമതിറഡതിനള്ള വയോയ്പകള് 

ടയോയക്കയോ യകബതിള് കമ്പനതിയുലട തതിരുവല യൂണതിറതില് മഡ്ര കപ്യൂവര് സയോയങ്കെതതിക വതിദവ്യ

ഉപയയയോഗതിച്ചപ്പ്  എകപ്പ്.എല്.പതി.ഇ  യകബതിളകളലട  നതിര്മയോണവും  ലെക്ഷവ്യമതിടുന്ന  പദതതി

പൂര്തതീകരതിക്കുന്നതതിനയോയതി   ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ്

വതിലെയതിരുതതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതില്  4.20  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

6858-01-190-97―ടയോന്യസയോര്യമഴപ്പ് ആനപ്പ് യകരള ഇലെകതിക്കല്സപ്പ് ലെതിമതിറഡതിനള്ള വയോയ്പ 

ലടല്ക്കതില്  വതി.പതി.ഡതി-യുവും  ലക്രയതിന്  ആധുനതികവല്ക്കരണവവും  നടപതിലെയോക്കതി

കയോലെയോനസൃതമയോയ  മയോറങ്ങള്  വരുതന്നതതിനപ്പ്  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക

അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ്  നതിരതീക്ഷതിച്ച  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതില്  6  യകയോടതി  രൂപ

അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ്  ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

6859-02-190-99―യകരള യസ്റ്ററപ്പ് ഇലെയകയോണതികപ്പ് വതികസന യകയോര്പയറഷനള്ള വയോയ്പകള് 

2019-2020-ല്  ഭരണയോനമതതി  ലെഭതിച്ച  കരകുളവും,  അരൂര്  യൂണതിറ്റുകളതില്

ശവ്യവുംഖേലെയോബനതിത  സസൗര  യമല്ക്കൂര  മവദതതനതിലെയവും  സ്ഥയോപതിക്കുന്നതതിനവും  മൂടയോടതി

യൂണതിറതില് ശവണ സഹയോയതികളലട ഉത്പയോദനവും വര്ദതിപതിക്കുന്നതതിനപ്പ് നൂതന സയോയങ്കെതതിക

ലമഷതീനകള്  സ്ഥയോപതിക്കുന്നതതിനവും  2020-2021-ല്  ഭരണയോനമതതി  ലെഭതിച്ച  മണ്വതിളയതിലലെ

ലകല്യടയോണ്  കമപ്യൂണതിയക്കഷന്  യകയോവുംപ്ലകതിലലെ  കമപ്യൂണതിയക്കഷന്  യപ്രയോജകപ്പ്  ഗ്രൂപതിലന

സുരക്ഷയോ  നതിരതീക്ഷണ  പദതതിക്കു  യവണ്ടതിയുള്ള  കവ്യയോമറ  അസവുംബതി  സവുംവതിധയോനവും

സ്ഥയോപതിക്കുന്നതതിനവും  കരകുളലത  പവര്  ഇലെയകയോണതികപ്പ്  ഗ്രൂപതിലന  നവതീകരതിച്ചപ്പ്  പവര്

ഇലെയകയോണതികപ്പ്  ഹബ്ബയോക്കതി  മയോറ്റുന്നതതിനവും  ഇലെക പ്പ്യടയോണതികപ്പ്  യകയോവുംപണനതിലന  നതിര്മയോണ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുവും  പള്സപ്പ്  ഓകതിമതീറര്,  ലമഡതിക്കല്  ഓകതിജന്  യകയോണ്സണ്യടറര്

എന്നതിവയുലട നതിര്മയോണതതിനവും വയോണതിജവ്യവല്ക്കരണതതിനവും ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ

തുക അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതില്  14.7  യകയോടതി

രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച.  
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6860-60-190-79―യകരള യക്ലെസപ്പ്   &   ലസറയോമതികപ്പ് യപ്രയോഡകപ്പ്സപ്പ് ലെതിമതിറഡതിനള്ള വയോയ്പകള് 

ലക.സതി.സതി.പതി-യുലട  മവവതിധവ്യവല്ക്കരണതതിലന  ഭയോഗമയോയതി  2018-19-ല്

ഭരണയോനമതതി  നല്കതിയ  യകയോക്കനടപ്പ്  ലപ്രയോസസതിവുംഗപ്പ്  പ്ലയോനപ്പ്,  കയര്  ഡതീമഫബറതിങപ്പ്

മയോനഫയോക്ചെറതിങപ്പ്  യൂണതിറപ്പ്  എന്നതീ  പദതതികള്  പൂര്തതിയയോക്കുന്നതതിനയോയതി  ബഡ്ജറതില്

പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതിന്  കതീഴെതില്  ഈ  ഘടകതതില്  വകയതിരുതതിയ  3  യകയോടതി  രൂപ

അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ്  മനസതിലെയോക്കതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതില്  പ്രസ്തുത

ഘടകതതില്  13.2  യകയോടതി രൂപ അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന്

തതീരുമയോനതിച.

4885-01-190-95―ലകല്യടയോണ് കയമ്പയോണനപ്പ് യകയോവുംപ്ലകപ്പ് ലെതിമതിറഡതിനപ്പ് സര്ക്കയോര് ഇകന്വേതിറതി

മൂലെധനവും 

ഐ.എസപ്പ്.ആര്.ഒ-യുലട സയോയങ്കെതതിക സഹയോയയതയോലട ലചെയ്യുന്ന സൂപര് കപയോസതിറര്

നതിര്മയോണ  പദതതി  യകന്ദ്ര  സര്ക്കയോരതിലന  ഇന്ലസനതീവപ്പ്  ലെഭതിക്കുന്നതതിനപ്പ്

സമയബനതിതമയോയതി  പൂര്തതിയയോക്കുന്നതതിനയോയതി  ലമഷതീനറതികള്  വയോങ്ങുന്നതതിനവും  മറപ്പ്

സസൗകരവ്യങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതതിനവും  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയ  തുക  അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ്

നതിരതീക്ഷതിച്ച  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതില്  6.96  യകയോടതി  രൂപ  അധതികമയോയതി

വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച.

6851-00-190-90―യകരള സവുംസ്ഥയോന ലചെറുകതിട വവ്യയോവസയോയതിക യകയോര്പയറഷനള്ള വയോയ്പ 

സതിഡ്യകയോയുലട  ഇന്ഡസതിയല്  എയസ്റ്ററ്റുകളമയോയതി  ബനലപട  9  ലപ്രയോഡക്ഷന്

യൂണതിറ്റുകളലട  നവതീകരണ പദതതിയുലട  പൂര്തതീകരണതതിനവും സതിഡ്യകയോ  പുതതിയതയോയതി

ആരവുംഭതിക്കുവയോന്  യപയോകുന്ന  വവ്യവസയോയ  എയസ്റ്ററ്റുകളലടയുവും  പയോര്ക്കുകളലടയുവും

നവതീകരണതതിനള്ള  പദതതിക്കുവും  ബഡ്ജറതില്  വകയതിരുതതിയതിരതിക്കുന്ന  തുക

അപരവ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതില് 13.92 യകയോടതി രൂപ

അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമന്നപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

യയയോഗവും ഉച്ചയ്ക്കുയശഷവും 12.45 നപ്പ് പതിരതിഞ്ഞു.
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2021 ജൂണ് 30-ാം തതീയതതിയതിലലെ യയയോഗനടപടതിക്കുറതിപപ്പ് 

വവ്യവസയോയവവും ധയോതുക്കളവും സവുംബനതിച്ച സബ്ജകപ്പ് കമതിറതി  IV,  2021  ജൂണ്  30-ാം

തതീയതതി  ബുധനയോഴ്ച്ചരയോവതിലലെ  11.30-നപ്പ്   നതിയമസഭയോ  സമുച്ചയതതിലലെ  '5  എ'  സയമളന

ഹയോളതില്  സമതിതതി  ലചെയര്മയോന്    ബഹ.  നതിയമവും,  വവ്യവസയോയവും,  കയര്  വകുപ്പുമനതി

ശതീ.പതി.രയോജതീവതിലന അദവ്യക്ഷതയതില് യയയോഗവും യചെര്ന. പ്രസ്തുത യയയോഗതതില് തയോലഴെപറയുന

അവുംഗങ്ങളവും ഹയോജരയോയതിരുന. 

1. ശതീ. ലക. പതി. കുഞ്ഞമദപ്പ് കുടതി മയോസ്റ്റര്, എവും.എല്.എ.

2.  ശതീ. ലക. എന്, ഉണതിക്കൃഷ്ണന്, എവും.എല്.എ.

3.  ശതീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനയോഥപ്പ്, എവും.എല്.എ.

4.  ശതീ. യസവവ്യര് ചെതിറതിലെപതിളതി, എവും.എല്.എ. 

5. ശതീ. ലക.ബയോബു (ലനനയോറ), എവും.എല്.എ. (വതീഡതിയയയോ യകയോണ്ഫറന്സപ്പ് മുയഖേന പലങ്കെടുത)

നതിയമസഭയോ ലസക്രയടറതിയറപ്പ് :

1. ശതീ.ലക.ജതി തതിദതീപപ്പ്, യജയോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി

2. ശതീമതതി ജയശതീ എവും., ലഡപപ്യൂടതി ലസക്രടറതി

3. ശതീമതതി രജതി ഡതി.ഒ., അണ്ടര് ലസക്രടറതി. 

ഹയോജരയോയ ഉയദവ്യയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ. എ.പതി.എവും. മുഹമദപ്പ് ഹനതീഷപ്പ്, പ്രതിന്സതിപല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

2. ശതീ. രയോയജഷപ്പ് കുമയോര് സതിന്ഹ, പ്രതിന്സതിപല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ (കശുവണ്ടതി)

വകുപപ്പ് (ഓണ്ലലെനതില്)

3. ശതീ. ലക.അയശയോകന്, അഡതീഷണല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

4. ശതീ. വതി.ആര്. വതിയനയോദപ്പ്, ഡയറകര്, കയര് വതികസന വകുപപ്പ്

5. ശതീമതതി ലെത എസപ്പ്., അണ്ടര് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

6. ശതീ.ലബജു കുമയോര്, അണ്ടര് ലസക്രടറതി, വവ്യവസയോയ (കയര്) വകുപപ്പ്

7. ശതീ. സുരയോജപ്പ് എസപ്പ്., സതി.ഇ.ഒ., ലക.ബതി.ഐ.പതി.
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(I) സമതിതതി, 2021-22 സയോമ്പതതിക വര്ഷലത ബഡ്ജറതില് ഉള്ലക്കയോളതിച്ചതിരതിക്കുന

വവ്യവസയോയ  വകുപ്പുമയോയതി  ബനലപട  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  XXXVII-ലന  പരതിധതിയതില്

വരുന  ലപയോതുവവ്യവസയോയങ്ങള്  എന  ശതീര്ഷകതതിലലെ  തയോലഴെപറയുന  കണക്കതിനങ്ങള്

പരതിയശയോധതിക്കുകയുവും  ബനലപട  വകുപപ്പ്  ഉയദവ്യയോഗസ്ഥരുമയോയതി  ചെര്ച്ച  നടതകയുവും

ആവശവ്യമയോയ ശതിപയോര്ശകള് നല്കയോന് തതീരുമയോനതിക്കുകയുവും ലചെയ. 

2852-08-600-90―ലജവ കശുവണ്ടതി കൃഷതിക്കുവും യതയോടണ്ടതി ബയോങ്കെപ്പ് സ്ഥയോപതിക്കുനതതിനവും 

സവുംസ്ഥയോനലത  64  തയോലൂക്കുകളതിലവും  കശുമയോവപ്പ്  കര്ഷകരുലട  കൂടയോയ്മകള്

ആരവുംഭതിക്കുക,  ലക.എസപ്പ്.എ.സതി.സതി-യുലട  പ്രവര്തനങ്ങള്  അവയലെയോകനവും  ലചെയപ്പ്

നബയോര്ഡപ്പ്  (നയോബ്യകയോണ്)  മുയഖേന റതിയപയോര്ടപ്പ്  തയയോറയോക്കുക,  സവുംസ്ഥയോനതതിലന വതിവതിധ

പ്രയദശങ്ങളതിലള  നഴ്സറതികളതില്  നതിനവും  സവുംസ്ഥയോനതതിനപ്പ്  പുറതള  ഐ.സതി.എ.ആര്.

പുതൂര്  നഴ്സറതിയതില്  നതിനമുള  കശുമയോവപ്പ്  ലതകളലട  ടയോന്യസയോര്യടഷന്,  യലെയോഡതിവുംഗപ്പ്  &

അണ്യലെയോഡതിവുംഗപ്പ്  ഓഫപ്പ്  കയോഷപ്യൂ  ഗയോഫപ്പ്  എനതിവയയോയുള  ലചെലെവകള്ക്കുവും  കശുമയോവപ്പ്

കര്ഷകര്ക്കുള  പരതിശതീലെന  പരതിപയോടതികള്,  ലസമതിനയോറുകള്,  പബതിസതിറതി,  മതിഷന്

മയോയനജ് ലമനപ്പ്,  ഡതിജതിറലലെയസഷന് തുടങ്ങതിയവയ്ക്കുമയോയതി ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ തുക

അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതില്  1.4  യകയോടതി  രൂപ

അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

6860-60-190-78―യകരള കശുവണ്ടതി യബയോര്ഡപ്പ് ലെതിമതിറഡതിനള വയോയ്പകള് 

ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡതി.സതി,  കയോലപകപ്പ്  എനതിവയയോയതി  ആഫതിക്കന്  രയോജവ്യങ്ങളതില്

നതിനള  യതയോടണ്ടതി  ഇറക്കുമതതിക്കുവും  ഇറക്കുമതതി  ആവശവ്യതതിയലെക്കയോയതി  യകരള

ബയോങ്കെതിയലെക്കുവും സര്ക്കയോരതില് നതിനവും ലെഭതിച്ച വയോയ്പയുലട തതിരതിച്ചടവതിനവും ബഡ്ജറപ്പ് വതിഹതിതവും

അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്  മനസതിലെയോക്കതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതില്  5  യകയോടതി  രൂപ

അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയയോന് തതീരുമയോനതിച. 

(II)  2020-21    സയോമ്പതതിക  വര്ഷലത  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട  പരതിയശയോധന

സവുംബനതിച്ച  അഞയോമതപ്പ്  റതിയപയോര്ടതിലലെ  ശതിപയോര്ശകളതിയനലള  നടപടതി  യസ്റ്ററപ്പ്ലമനപ്പ്

പരതിഗണന സവുംബനതിച്ചപ്പ്

(ഫയല് നമ്പര് 1614/സബപ്പ്.സതി.ബതി2/2020/നതിലസ.)

918/2022.
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സമതിതതി,  2020-21  സയോമ്പതതിക  വര്ഷലത  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട  പരതിയശയോധന

സവുംബനതിച്ച  അഞയോമതപ്പ്  റതിയപയോര്ടതിലലെ  1,  3,  20-23,  29,  39,  41,  44  എനതീ

ഖേണതികകളതിലലെ  ശതിപയോര്ശകളതിയനലള  നടപടതി  യസ്റ്ററപ്പ്ലമനപ്പ്  പരതിഗണതിക്കുകയുവും

അവുംഗതീകരതിക്കുകയുവും ലചെയ.

(III)  സമതിതതി  ,  2021-22    സയോമ്പതതിക  വര്ഷലത  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട  സൂക

പരതിയശയോധന  സവുംബനതിച്ച  ഒനയോമതപ്പ്  റതിയപയോര്ടതിലന  ,    കരടപ്പ്  പരതിഗണതിച്ച  സമതിതതി

തയോലഴെപറയുന യഭദഗതതികയളയോലട അവുംഗതീകരതിച

(എ)  കരടപ്പ്  റതിയപയോര്ടതിലലെ  "പുതതിയ  ശതീര്ഷകവും  അനവദതിക്കുനതതിനപ്പ്  "  എന

ശതീര്ഷകതതിന്  കതീഴെതിലലെ  50,  51  എനതീ  ശതിപയോര്ശകള്  തയോലഴെ  പറയുന  രതീതതിയതില്

പുനനഃക്രമതീകരതിക്കയോന് സമതിതതി നതിര്യദ്ദേശതിച. 

(a)  "യകരള  സവുംസ്ഥയോന  കശുവണ്ടതി  വതികസന  യകയോര്പയറഷനതിലലെ  വതിരമതിച്ച

ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കപ്പ്  ഗയോറ്റുവതിറതി  നല്യകണ്ടതപ്പ്  അനതിവയോരവ്യമയോയതതിനയോല്  യനയോണ്  പയോന്

ഇനതതില് ഒരു പുതതിയ ബഡ്ജറപ്പ്  ശതീര്ഷകവും അനവദതിച്ചപ്പ്  അതതില്  40.36  യകയോടതി  രൂപ

ഉപധനയോഭവ്യര്ത്ഥന വഴെതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് സമതിതതി ശതിപയോര്ശ ലചെയ്യുന.” 

(b)  “4851-00-195-99-കയോലപകതില്  ഓഹരതി  മൂലെധന  സഹയോയ  നതിയക്ഷപങ്ങള്

എന  ശതീര്ഷകതതില്  5  യകയോടതി  രൂപയുവും  2852-08-600-81  -  യദശതീയ  വതിപണതിയതിലവും

അനയോരയോഷ്ട്ര വതിപണതിയതിലവും ബയോന്ഡപ്പ് ബതില്ഡതിവുംഗവും കയമ്പയോള യബയോധവല്ക്കരണവവും എന

ശതീര്ഷകതതില് 50 ലെക്ഷവും രൂപയുവും വകയതിരുതതിയതിരതിക്കുനതയോയുവും എനയോല് 2016 മുതല്

2020  വലര  കയോലപകതില്  നതിനവും  പതിരതിഞ്ഞുയപയോയ  ലതയോഴെതിലെയോളതികള്ക്കുള  ഗയോറ്റുവതിറതി

കുടതിശതിക  നല്കുനതതിനവും  വതിവതിധ  യകയോടതതികളതിലവും  അര്ദ  ജുഡതീഷവ്യല്  യഫയോറങ്ങളതിലവും

ഗയോറ്റുവതിറതി  കുടതിശതിക  നല്കുവയോനള  യകസുകള്  തതീര്പയോക്കുനതതിനവും  യനയോണ്  പയോന്

ഇനതതില് ഒരു പുതതിയ ശതീര്ഷകവും അനവദതിച്ചപ്പ്  10  യകയോടതി രൂപ ഉപധനയോഭവ്യര്ത്ഥന വഴെതി

വകയതിരുതണലമനപ്പ് സമതിതതി ശതിപയോര്ശ ലചെയ്യുന.” 

(ബതി) 2852-08-600-90, 6860-60-190-78  എനതീ ശതീര്ഷകങ്ങള് സവുംബനതിച്ചപ്പ്

സമതിതതി  ഈ  യയയോഗതതില്  നടതതിയ  ശതിപയോര്ശകള്  തയോലഴെപറയുവുംപ്രകയോരവും

ഉള്ലപടുതനതതിനപ്പ് തതീരുമയോനതിച. 



51

സവുംസ്ഥയോനലത  64  തയോലൂക്കുകളതിലവും  കശുമയോവപ്പ്  കര്ഷകരുലട  കൂടയോയ്മകള്

ആരവുംഭതിക്കുക,  ലക.എസപ്പ്.എ.സതി.സതി.-യുലട  പ്രവര്തനങ്ങള്  അവയലെയോകനവും  ലചെയപ്പ്

നബയോര്ഡപ്പ്  (നയോബ്യകയോണ്)  മുയഖേന റതിയപയോര്ടപ്പ്  തയയോറയോക്കുക,  സവുംസ്ഥയോനതതിലന വതിവതിധ

പ്രയദശങ്ങളതിലള  നഴ്സറതികളതില്  നതിനവും  സവുംസ്ഥയോനതതിനപ്പ്  പുറതള  ഐ.സതി.എ.ആര്.

പുതൂര്  നഴ്സറതിയതില്  നതിനമുള  കശുമയോവപ്പ്  ലതകളലട  ടയോന്യസയോര്യടഷന്,  യലെയോഡതിവുംഗപ്പ്  &

അണ്യലെയോഡതിവുംഗപ്പ്  ഓഫപ്പ്  കയോഷപ്യൂ  ഗയോഫപ്പ്  എനതിവയയോയുള  ലചെലെവകള്ക്കുവും  കശുമയോവപ്പ്

കര്ഷകര്ക്കുള  പരതിശതീലെന  പരതിപയോടതികള്,  ലസമതിനയോറുകള്,  പബതിസതിറതി,  മതിഷന്

മയോയനജ് ലമനപ്പ്,  ഡതിജതിറലലെയസഷന് തുടങ്ങതിയവയ്ക്കുമയോയതി ബഡ്ജറതില് വകയതിരുതതിയ തുക

അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ് വതിലെയതിരുതതിയ സമതിതതി പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകതതില്  1.4  യകയോടതി  രൂപ

അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയ.

ലക.  എസപ്പ്.  ഐ.  ഡതി.  സതി.,  കയോലപകപ്പ്  എനതിവയയോയതി  ആഫതിക്കന് രയോജവ്യങ്ങളതില്

നതിനള  യതയോടണ്ടതി  ഇറക്കുമതതിക്കുവും  ഇറക്കുമതതി  ആവശവ്യതതിയലെക്കയോയതി  യകരള

ബയോങ്കെതിയലെക്കുവും സര്ക്കയോരതില് നതിനവും ലെഭതിച്ച വയോയ്പയുലട തതിരതിച്ചടവതിനവും ബഡ്ജറപ്പ് വതിഹതിതവും

അപരവ്യയോപ്തമയോലണനപ്പ്  മനസതിലെയോക്കതിയ  സമതിതതി  പ്രസ്തുത  ശതീര്ഷകതതില്  5  യകയോടതി  രൂപ

അധതികമയോയതി വകയതിരുതണലമനപ്പ് ശതിപയോര്ശ ലചെയ.  

(IV)സമതിതതിയുലട തയോലഴെപറയുന റതിയപയോര്ട്ടുകളലട കരടപ്പ് യയയോഗവും  പരതിഗണതിക്കുകയുവും

യഭദഗതതി കൂടയോലത അവുംഗതീകരതിക്കുകയുവും ലചെയ

1. സമതിതതിയുലട  2020-21  സയോമ്പതതിക  വര്ഷലത  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട

പരതിയശയോധന  സവുംബനതിച്ച  അഞയോമതപ്പ്  റതിയപയോര്ടതിലലെ  ശതിപയോര്ശകളതിയനലള  ആക്ഷന്

യടക്കണ് റതിയപയോര്ടപ്പ്.

2. സമതിതതിയുലട 2020-21 സയോമ്പതതിക വര്ഷലത ആനകയോലെതിക റതിയപയോര്ടപ്പ് .

യയയോഗവും ഉച്ചയപ്പ് 12 മണതിക്കപ്പ് പതിരതിഞ്ഞു.
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2021 ഒകകക്ടോബര് 7-ാം തതീയതതിയതിലലെ കയക്ടോഗനടപടതിക്കുറതിപപ്പ് 

വവ്യവസക്ടോയവവും ധക്ടോതുക്കളവും സവുംബനതിച്ച സബ്ജകപ്പ് കമതിറതി  IV, 2021  ഒകകക്ടോബര് 7-ാം
തതീയതതി വവ്യക്ടോഴക്ടോഴ്ച സഭക്ടോ സകമളനതതിനുകശേഷവും  ലലവകതിടപ്പ്  4.00  മണതിക്കപ്പ്   നതിയമസഭക്ടോ
സമുച്ചയതതിലലെ '5 എ' സകമളന ഹക്ടോളതില് സമതിതതി ലചെയര്മക്ടോനക്ടോയ ബഹ. നതിയമവും, വവ്യവസക്ടോയവും,
കയര്  വകുപ്പുമനതി  ശതീ.പതി.രക്ടോജതീവതിലന അദവ്യക്ഷതയതില്  കയക്ടോഗവും  കചെര്ന.  തദവസരതതില്
തക്ടോലഴപറയുന അവുംഗങ്ങളവും സനതിഹതിതരക്ടോയതിരുന. 

ഹക്ടോജരക്ടോയ അവുംഗങ്ങള  :

1. ശതീ. മഞ്ഞളക്ടോവുംകുഴതി അലെതി, എവും.എല്.എ.

2. ശതീ. ലക. ബക്ടോബു (ലനനക്ടോറ), എവും.എല്.എ.

3. ശതീ. ലക. പതി. കുഞ്ഞമദപ്പ് കുടതി മക്ടോസ്റ്റര്, എവും.എല്.എ.

4. ശതീ. വതി. ശേശേതി, എവും.എല്.എ.

5. ശതീ. ലക. എന., ഉണതിക്കൃഷ്ണന, എവും.എല്.എ.

6. ശതീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനക്ടോഥപ്പ്, എവും.എല്.എ.

7. ശതീ. കസവവ്യര് ചെതിറതിലെപതിളതി, എവും.എല്.എ.  

നതിയമസഭക്ടോ ലസക്രകടറതിയറപ്പ്  :

1. ശതീ. തതീദതീപപ്പ് ലക. ജതി, കജക്ടോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി

2. ശതീമതതി ജയശതീ  എവും, ലഡെപപ്യൂടതി ലസക്രടറതി.

3. ശതീ. സജതീവന പതി. ലക., അണ്ടര് ലസക്രടറതി. 

ഹക്ടോജരക്ടോയ ഉകദവ്യക്ടോഗസ്ഥര്   :

1. കഡെക്ടോ.ലക.ഇളകങക്ടോവന, പതിനസതിപല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസക്ടോയ വകുപപ്പ്

2. ശതീമതതി ലക.എ. ശതീലെത, അഡെതീഷണല് ലസക്രടറതി, നതിയമ വകുപപ്പ്

3. ശതീമതതി മക്ടോലെതതി എസപ്പ്., അഡെതീഷണല് ലസക്രടറതി, വവ്യവസക്ടോയ വകുപപ്പ്

4. ശതീ. ഹരതികതികഷക്ടോര്, ഡെയറകര്, വവ്യവസക്ടോയവവും ലലമനതിവുംഗവും വകുപപ്പ്

5. ശതീ.വതി.ആര്. വതികനക്ടോദപ്പ്, ഡെയറകര്, കയര് വതികസന വകുപപ്പ്

6. ശതീ. സകനക്ടോഷപ്പ് കകക്ടോശേതി, മക്ടോകനജതിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര്, കതിനഫ
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7. ശതീമതതി  കരണുക കദവതി ബതി.എസപ്പ്., കജക്ടോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി, നതിയമ വകുപപ്പ്

8. ശതീ. ഷമതീര് ബക്ടോനു, കജക്ടോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി, വവ്യവസക്ടോയ വകുപപ്പ്

9. ശതീ. മുരളതി എസപ്പ്., കജക്ടോയതിനപ്പ് ലസക്രടറതി, വവ്യവസക്ടോയ വകുപപ്പ്

10. കഡെക്ടോ. ബതി. അജയപ്പ് കുമക്ടോര്, ജതികയക്ടോളജതിസ്റ്റപ്പ്,  ലലമനതിവുംഗപ്പ് & ജതികയക്ടോളജതി വകുപപ്പ്.  

            സമതിതതി, The Kerala Coir Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill 2021,
2021-ലലെ കകരള സൂക-  ലചെറുകതിട-  ഇടതരവും വവ്യവസക്ടോയ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള സുഗമമക്ടോക്കല്
(കഭദഗതതി) ബതില്, 2021 -ലലെ കകരള ധക്ടോതുക്കള (അവകക്ടോശേങ്ങള നതിക്ഷതിപ്തമക്ടോക്കല്) ബതില്
എനതിവ പരതിഗണനയ്ലക്കടുക്കുകയുവും ബനലപട ഉകദവ്യക്ടോഗസ്ഥരുമക്ടോയതി ചെര്ച്ച നടത്തുകയുവും ലചെയ. 

1.  The  Kerala  Coir  Workers'  Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  2021
(Bill.No.60) 

സമതിതതി,  The  Kerala  Coir  Workers'  Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,
2021  ഖണവും  ഖണമക്ടോയതി  പരതിഗണതിക്കുകയുവും   തക്ടോലഴപറയുന   കഭദഗതതികകളക്ടോലട
അവുംഗതീകരതിക്കുകയുവും ലചെയ.

Clause-2

After sub-clause (2) of Clause 2, the following sub-clause shall be inserted,
namely:―

(3)  after  sub-section  (7),  the  following  sub-sections  shall  be  inserted,
namely:―

“(8) The Government may by notification in the Gazette, revise the
rate of contribution specified in sub-sections (1),  (2),  (4) and the rate of grant
specified in sub-section (3).

(9) Every notification under sub-section (8) shall be laid, as soon as may
be, after it is issued, before the Legislative Assembly while it is in session for a
total period of fourteen days, which may be comprised in one session or in two
successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or
the  session  immediately  following,  the  Legislative  Assembly  makes  any
modification  in  the  notification  or  decides  that  the  notification  should  not  be
issued, the notification shall, thereafter, have effect only in such modified form or
be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or
annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done
under that notification.” 
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ശതീ.  മഞ്ഞളക്ടോവുംകുഴതി  അലെതി,  എവും.എല്.എ.,  ശതീ.പതി.സതി.  വതിഷ്ണുനക്ടോഥപ്പ്,  എവും.എല്.എ.  എനതിവര്
ബതിലതികനല് വതികയക്ടോജതിപപ്പ് കരഖലപടുതതി.  

2.  2021  -  ലലെ  കകരള  സൂക  -    ലചെറുകതിട  -  ഇടതരവും  വവ്യവസക്ടോയ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങൾ  സുഗമമക്ടോക്കല്
(  കഭദഗതതി   )   ബതിൽ   (  ബതിൽ നമ്പര്   66)

സമതിതതി,  2021  -ലലെ   കകരള-  സൂക-  ലചെറുകതിട  ഇടതരവും  വവ്യവസക്ടോയ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങൾ
സുഗമമക്ടോക്കല്  (കഭദഗതതി)  ബതിൽ  ഖണവും  ഖണമക്ടോയതി  പരതിഗണതിക്കുകയുവും  തക്ടോലഴപറയുന
കഭദഗതതികകളക്ടോലട  അവുംഗതീകരതിക്കുകയുവും ലചെയ. 

6-  ാം ഖണവും  

(1  )  ബതിലതിലലെ  6-ാം   ഖണപകക്ടോരവും  2019  -ലലെ   കകരള  സൂക-  ലചെറുകതിട-  ഇടതരവും
വവ്യവസക്ടോയ സ്ഥക്ടോപനങ്ങൾ സുഗമമക്ടോക്കല്  ആകതിൽ കചെർക്കക്ടോനുകദ്ദേശേതിക്കുന 6  എ വകുപതിൽ, ― 

(i) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് (എ) മുതൽ (ഇ) വലരയുള ഖണങ്ങൾക്കപ്പ് പകരവും തക്ടോലഴപറയുന
ഖണങ്ങൾ കചെർകക്കണ്ടതക്ടോണപ്പ്, അതക്ടോയതപ്പ് :―

(എ)   വവ്യവസക്ടോയ വകുപതിലലെ ഇൻലവസ്റ്റപ്പ്ലമനപ്പ് ലപക്ടോകമക്ടോഷൻ ചുമതലെയുള ലസക്രടറതി ;  

(ബതി)  ഡെയറകർ ജനറൽ, ഫയർ ആൻഡെപ്പ് ലറസപ്യൂ ; 

(സതി) കകരള വവ്യവസക്ടോയ വതികസന കകക്ടോർപകറഷൻ, മക്ടോകനജതിവുംഗപ്പ് ഡെയറകർ ; 

(ഡെതി)  ചെതീഫപ്പ് ടടൗൺ പക്ടോനർ ; 

(ഇ) കലെബർ കമതീഷണർ ; 

(എഫപ്പ്) ഡെയറകർ, ഫക്ടോകറതീസപ്പ് ആനപ്പ് കബക്ടോയതികലെഴപ്പ് സപ്പ് വകുപപ്പ് ; 

(ജതി)   ചെതീഫപ്പ്  ഇലെകതിക്കല്  ഇൻലസ്പെകർ ;  

(എച്ചപ്പ്) അഡെതീഷണൽ ഡെയറകർ , ലഹൽതപ്പ് സർവതീസസപ്പ് ;  

(ഐ) ഡെയറകർ, നഗരകക്ടോരവ്യ  ഡെയറകകററപ്പ് ;  

(ലജ)  ഡെയറകർ, പഞക്ടോയതപ്പ്  ഡെയറകകററപ്പ് ;  

 (ലക)  വവ്യവസക്ടോയ ഡെയറകർ ;  

(എല്)  ബപ്യൂകറക്ടോയുലട  ലചെയര്മക്ടോന  യുക്തലമനപ്പ്  കരുതുന  പകക്ടോരവും  അകദ്ദേഹവും
നക്ടോമനതിർകദ്ദേശേവും  ലചെയ്യുന പകക്ടോരമുള വകുപതിലന ലസക്രടറതി
അലലങതിൽ ഡെയറകർ.  
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(ii)  (4)-ാം  ഉപവകുപതിനപ്പ്  പകരവും  തക്ടോലഴപറയുന  ഉപവകുപപ്പ്  കചെർകക്കണ്ടതക്ടോണപ്പ്,
അതക്ടോയതപ്പ് :―

     “(4)  ലചെയര്മക്ടോന  നതിശ്ചയതിക്കുന സമയത്തുവും സ്ഥലെത്തുവും ഈ ആകപ്പ്  പകക്ടോരമുള
ബപ്യൂകറക്ടോയുലട  ചുമതലെകള  നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനക്ടോവശേവ്യമക്ടോയ  പകക്ടോരവും  ബപ്യൂകറക്ടോ  കയക്ടോഗവും   കചെകരണ്ടതുവും
അതതിലന കക്ടോരവ്യനതിര്വ്വഹണവമക്ടോയതി ബനലപടപ്പ് നതിര്ണയതിക്കലപടക്ടോവന പകക്ടോരമുള നടപടതി ക്രമങ്ങൾ
പക്ടോലെതികക്കണ്ടതുമക്ടോണപ്പ്.”

(2) 6 ബതി  വകുപതിൽ,―

            (i)   (2)-ാംഉപവകുപതിൽ,

                 (എ) (ബതി) ഖണതതിൽ "അലലങതിൽ"  എന വക്ടോക്കപ്പ് വതിട്ടുകളകയണ്ടതക്ടോണപ്പ്.

                 (ബതി) (സതി) ഖണവും വതിട്ടുകളകയണ്ടതക്ടോണപ്പ്.

     (ii)  (4)ാം   ഉപവകുപതിൽ,  "സമർപതികക്കണ്ടതക്ടോണപ്പ്"  എന  വക്ടോക്കുകൾക്കുപകരവും
"സമർപതികക്കണ്ടതുവും  പസപ്പ് തുത  അവുംഗതീകക്ടോരവും  പുതുക്കുനതപ്പ്  ആവശേവ്യമക്ടോയതി   വരുന  സവുംഗതതികളതിൽ
പസപ്പ് തുത  അവുംഗതീകക്ടോരവും  അവസക്ടോനതിക്കുനതതിനപ്പ്  മൂനപ്പ്  മക്ടോസവും  മുമ്പപ്പ്  ആയതപ്പ്  പുതുക്കുനതതിനക്ടോയതി  ഒരു
അകപക്ഷ ആവശേവ്യമക്ടോയ കരഖകൾ സഹതിതവും ഓൺലലെൻ ആയതി ചെതീഫപ്പ്  എകതികപ്യൂടതീവപ്പ്  ഓഫതീസർക്കപ്പ്
നൽകകണ്ടതുവും  നതിര്ണയതിക്കലപടക്ടോവന  പകക്ടോരവും  ആയതപ്പ്  പുതുക്കതി  നൽകകണ്ടതുമക്ടോണപ്പ്".  എന
വക്ടോക്കുകൾ കചെർകക്കണ്ടതക്ടോണപ്പ്.

8-  ാംഖണവും

8-ാം ഖണതതിൽ   " റദ്ദേക്ടോക്കലവും  ഒഴതിവക്ടോക്കലവും ":-  എന    മക്ടോർജതിനല്   ശേതീര്ഷകതതിനുകശേഷവും
“2021-  ലലെ"  എന അക്കങ്ങൾക്കുവും അക്ഷരതതിനുവും  മുമ്പപ്പ്   "(1  )"  എന  അക്കവവും ബക്ടോക്കറ്റുകളവും
"സുഗമമക്ടോക്കല് ഓർഡെതിനൻസപ്പ്" എന  വക്ടോക്കുകൾക്കു പകരവും "സുഗമമക്ടോക്കൽ (കഭദഗതതി) ഓർഡെതിനൻസപ്പ്"
എന വക്ടോക്കുകളവും ബക്ടോക്കറ്റുകളവും കചെർകക്കണ്ടതക്ടോണപ്പ്. 

ശതീ.  മഞ്ഞളക്ടോവുംകുഴതി  അലെതി,  എവും.എല്.എ.,  ശതീ.  പതി.സതി.  വതിഷ്ണുനക്ടോഥപ്പ്,  എവും.എല്.എ.  എനതിവര്
ബതിലതികനല് വതികയക്ടോജതിപപ്പ് കരഖലപടുതതി. 

3.  2021 -  ലലെ കകരള ധക്ടോതുക്കൾ   (  അവകക്ടോശേങ്ങൾ നതിക്ഷതിപ്തമക്ടോക്കൽ  )   ബതില്   (  ബതില് നമ്പര്   59) 

സമതിതതി,  2021-ലലെ  കകരള  ധക്ടോതുക്കൾ  (അവകക്ടോശേങ്ങൾ  നതിക്ഷതിപ്തമക്ടോക്കൽ)  ബതില്
പരതിഗണനയ്ലക്കടുക്കുകയുവും തക്ടോലഴപറയുന കഭദഗതതികയക്ടോലട അവുംഗതീകരതിക്കുകയുവും ലചെയ. 

ഖണവും   2

ബതിലതിലലെ  2-ാം  ഖണവും  (ബതി)  ഉപഖണതതിൽ  "(എ)  ഖണതതിലവും"എന  വക്ടോക്കുകളക്കുവും
ബക്ടോക്കറ്റുകൾക്കുവും പകരവും "(എഡെതി) ഖണതതിലവും" എന വക്ടോക്കുകളവും ബക്ടോക്കറ്റുകളവും കചെർകക്കണ്ടതക്ടോണപ്പ്.

 ശതീ.  മഞ്ഞളക്ടോവുംകുഴതി അലെതി,  എവും.എല്.എ.,  ശതീ.  പതി.  സതി.  വതിഷ്ണുനക്ടോഥപ്പ്,  എവും.എല്.എ. എനതിവര്
ബതിലതികനല് വതികയക്ടോജതിപപ്പ് കരഖലപടുതതി. 

കയക്ടോഗവും ലവകതിടപ്പ് 4.35 -നപ്പ്  പതിരതിഞ.  
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2022 ജനുവരരി 7-ാം തതീയതരിയരിലലെ യയയോഗനടപടരിക്കുറരിപപ്പ്  

വവ്യവസയോയവവും ധയോതുക്കളവും  സവുംബനരിച്ച  സബപ്പ് ജകപ്പ് കമരിറരി  IV, 2022  ജനുവരരി  7-ാം
തതീയതരി  ലവളരിയയോഴ്ച  രയോവരിലലെ  11.00  മണരിക്കപ്പ്  നരിയമസഭയോ  സമുച്ചയതരിലലെ  '5  എ'
സയമളന ഹയോളരില് സമരിതരി ലചെയര്മയോന്  ബഹ. നരിയമവും, വവ്യവസയോയവും, കയര് വകുപ്പുമനരി
ശതീ.പരി.രയോജതീവരിലന്റെ  അദവ്യക്ഷതയരില്  യയയോഗവും  യചെര്ന.  പ്രസ്തുത  യയയോഗതരില്
തയോലഴെപറയുന്ന അവുംഗങ്ങളവും ഹയോജരയോയരിരുന.  

1. ശതീ. മഞ്ഞളയോവുംകുഴെരി അലെരി, എവും. എല്. എ.

2. ശതീ. ലക.പരി. കുഞ്ഞമദപ്പ് കുടരി മയോസ്റ്റര്, എവും.എല്.എ.

3. ശതീ. യകയോവൂര് കുഞ്ഞുയമയോന്, എവും.എല്.എ.

4. ശതീ. വരി. ശശരി, എവും.എല്.എ.

5. ശതീ. പരി.സരി വരിഷ്ണുനയോഥപ്പ്, എവും. എല്.എ.

6. ശതീ. യസവവ്യര് ചെരിറരിലെപരിളളരി, എവും.എല്.എ.

7. ശതീ. ലക ബയോബു (ലനനയോറ), എവും.എല്.എ. (ഓണ്ലലലെന്). 

നരിയമസഭയോ ലസക്രയടറരിയറപ്പ്   : 

1.  ശതീമതരി ജയശതീ എവും., ലഡെപപ്യൂടരി ലസക്രടറരി

2.  ശതീ. സജതീവന് പരി. ലക., അണ്ടര് ലസക്രടറരി 

ഹയോജരയോയ ഉയദവ്യയോഗസ്ഥര് :

1 ശതീമതരി മയോലെതരി. എസപ്പ്., അഡെതീഷണല് ലസക്രടറരി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

2 ശതീ. അയശയോകന് ലക., അഡെതീഷണല് ലസക്രടറരി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

3 ശതീ. മുരളരി എസപ്പ്., യജയോയരിന്റെപ്പ് ലസക്രടറരി, വവ്യവസയോയ വകുപപ്പ്

4 ശതീ. വരി.ആര് വരിയനയോദപ്പ്., ഡെയറകര്, കയര് വരികസന ഡെയറകയററപ്പ്.

5 ശതീമതരി ചെയോനരിനരി ലക.ലക., ഡെയറകര് (അഡരിനരിയസ്ട്രേഷന്) യകരള ഖയോദരി -            
ആന്റെപ്പ് വരിയല്ലേജപ്പ് ഇന്ഡെസ്ട്രേതീസപ്പ് യബയോര്ഡെപ്പ്,    തരിരുവനന്തപുരവും

6 ശതീ. പ്രദതീപ്കുമയോര് ലക. എസപ്പ്., ഡെയറകര് ലലകതറരി ആന്റെപ്പ് ലടകപ്പ്ലലറല്സപ്പ് ഡെയറകയററപ്പ്

7 ശതീ. ലക. സുധതീര്, അഡെതീഷണല് ഡെയറകര്, വവ്യവസയോയ വയോണരിജവ്യ ഡെയറകയററപ്പ്
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8 ശതീമതരി സരിമരി സരി. എസപ്പ്, യജയോയരിന്റെപ്പ്  ഡെയറകര്,  വവ്യവസയോയ-വയോണരിജവ്യ  
ഡെയറകയററപ്പ്

9 ശതീ. സയന്തയോഷപ്പ് യകയോശരി യതയോമസപ്പ്, മയോയനജരിവുംഗപ്പ്  ഡെയറകര്, കരിന്ഫ

10 ശതീ.എവും.ജരി.  രയോ ജമയോണരികവ്യവും,  മയോയനജരിവുംഗപ്പ്   ഡെയറകര്,  യകരള സവുംസ്ഥയോന-വവ്യവസയോയ
വരികസന യകയോര്പയറഷന് ( ലക.എസപ്പ്.ലഎ.ഡെരി.സരി.)

11 യകണല്  ഷയോജരി  വര്ഗതീസപ്പ്,  മയോയനജരിവുംഗപ്പ്  ഡെയറകര്,  യകരള  ഇലെകരിക്കല്  ആന്റെപ്പ്
അലലലെഡെപ്പ് എഞരിനതീയറരിവുംഗപ്പ് കമ്പനരി ലെരിമരിറഡെപ്പ് (ലകല്)

12 അ ഡെഡ. പരി. സുയരഷപ്പ്, മയോയനജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര്, സ്റ്റതീല് ഇന്ഡെസ്ട്രേതീസപ്പ് -
യകരള ലെരിമരിറഡെപ്പ് (സരില്ക്കപ്പ്)

13 ശതീ. അനരില്കുമയോര് ബരി, മയോയനജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര്, ടയോയക്കയോയകബരിള് കമ്പനരി ലെരിമരിറഡെപ്പ്

14 ശതീ. എ. എവും. അബ്ദുള് റഷതീദപ്പ്, മയോയനജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര്,  യകരള യസ്റ്ററപ്പ്  ബയോവുംബൂ 
യകയോര്പയറഷന്.

15 ശതീ. പരി. വരി. ശശതീന്ദ്രന്, മയോയനജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര്,  യകരള  ആയടയോലമയോലലബല്സപ്പ് 
ലെരിമരിറഡെപ്പ്

16 ശതീ. യതയോമസപ്പ് യജയോണ്, ലഡെപപ്യൂടരി രജരിസ്ട്രേയോര്, കയര് വരികസന ഡെയറകയററപ്പ്

17 ശതീ. ബരിജു യമയോഹന്, ലസ്പെഷവ്യലെരിസ്റ്റപ്പ്, റരിയയോബപ്പ്.

18 ശതീ. ലലെനരി എന്.ജരി., മയോയനജര്, സരിഡ്യകയോ.

പ്രസ്തുത  യയയോഗതരില്  സമരിതരി  തയോലഴെപറയുന്ന  വരിഷയങ്ങള്  പരരിഗണരിക്കുകയുവും
തതീരുമയോനങ്ങള് എടുക്കുകയുവും ലചെയ.

1.  യകരള  നരിയമസഭയുലട  നടപടരിക്രമവവും  കയോരവ്യ  നരിര്വ്വഹണവവും  സവുംബനരിച്ച
ചെടങ്ങളരിലലെ  ചെടവും    235    എ  പ്രകയോരവും  വവ്യവസയോയ  പയോര്ക്കുകളലട  വരികസന  പുയരയോഗതരി  -
അവയലെയോകനവും 

ലചെയര്മയോലന്റെ നരിര്യദ്ദേശയോനുസരണവും യകരളതരിലലെ വരിവരിധ വവ്യവസയോയ പയോര്ക്കുകളലട
വരികസന  പുയരയോഗതരി  സവുംബനരിച്ചപ്പ്  ബനലപട  ഉയദവ്യയോഗസ്ഥര്  സമരിതരി  മുമ്പയോലക
വരിശദതീകരരിച. വവ്യവസയോയ വകുപരിനുകതീഴെരിലലെ ലപയോതുയമഖലെയോസ്ഥയോപനമയോയ സരിഡ്യകയോയുലട
ഉടമസ്ഥതയരിലുളള  7  വവ്യവസയോയ പയോര്ക്കുകളരിലെയോയരി  49.86  ഏക്കര് ഭൂമരിയയോണുളളലതനവും
മൂടയോടരി എയസ്റ്ററരിലുളള  10  ലസന്റെപ്പ് ഭൂമരിയുലട അയലെയോടപ്പ്ലമന്റെപ്പ് കൂടരി കഴെരിഞ്ഞയോല്  7  വവ്യവസയോയ
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പയോര്ക്കുകളരിയലെയുവും  മുഴുവന്  സ്ഥലെവവും  വവ്യവസയോയരിക  ആവശവ്യതരിനയോയരി
നല്കരിക്കഴെരിയുലമനവും പ്രസ്തുത പയോര്ക്കുകളരില്  178  ലചെറുകരിട വവ്യവസയോയ സവുംരവുംഭങ്ങളയോണപ്പ്
പ്രവര്തരിച്ചപ്പ്  വരുന്നലതനവും സരിഡ്യകയോ മയോയനജര് സമരിതരി മുമ്പയോലക യബയോധരിപരിച. 

കരിന്ഫയുലട ഉടമസ്ഥതയരിലുളള ഭൂമരിയരില്  260  ഏക്കര് ഭൂമരിയയോണപ്പ് ഇനരി അയലെയോടപ്പ്
ലചെയ്യുവയോനുളളലതനവും 2878 ഏക്കര് ലെതീസബരിള് ലെയോന്ഡെരില് ലപയടയോ ലകമരിക്കല് പയോര്ക്കരിനപ്പ്
160  എക്കര്,  മടന്നൂരരിലലെ  40  ഏക്കര് എന്നരിവ ഒഴെരിലക ഏകയദശവും  2607  ഏക്കര് ഭൂമരി
നല്കരിക്കഴെരിഞ്ഞുലവനവും കഴെരിഞ്ഞ മൂന വര്ഷതരിനുളളരില് കരിന്ഫയുലട നരിയക്ഷപവും 2000-
ല്പരവും  യകയോടരി  രൂപയയോലണനവും  1174  യൂണരിറ്റുകളളളതരില്  യകയോവരിഡെയോനന്തരവും   50
യൂണരിറ്റുകള്  അടഞ്ഞുകരിടക്കുകയയോലണനവും  ബയോക്കരി  എല്ലേയോ  യൂണരിറ്റുകളവും  നല്ലേ  രതീതരിയരില്
പ്രവര്തരിക്കുനലണ്ടനവും,  2021  ഡെരിസവുംബര്  31-ഓടുകൂടരി  57400  ലതയോഴെരിലെവസരങ്ങള്
സൃഷരിക്കയോനുവും 4754 യകയോടരി രൂപയുലട നരിയക്ഷപവും സമയോഹരരിക്കുവയോനുവും സയോധരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും
കരിന്ഫ മയോയനജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര് വവ്യക്തമയോക്കരി. 

2021-22  കയോലെയളവരില്  കരിന്ഫ  1431  യകയോടരി  രൂപയുലട  നരിയക്ഷപവും
സമയോഹരരിലച്ചനവും  20304  ലതയോഴെരിലെവസരങ്ങള്  സൃഷരിചലവനവും  185  യൂണരിറ്റുകള്ക്കപ്പ്
ബരില്ഡെരിവുംഗപ്പ്  യസ്പെസപ്പ്  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയ്ലതനവും  130  ഏക്കയറയോളവും  സ്ഥലെവും  ലെതീസസൗടപ്പ്
ലചെയ്ലതനവും  സ്റ്റയോന്യഡെര്ഡെപ്പ്  ഡെരിലലസന്  ഫയോകറരിക്കപ്പ്  177461  സഡയര്  ഫതീറപ്പ്
നല്കരിലയനവും, കരിന്ഫ  ഡെരിഫന്സപ്പ് പയോര്ക്കരിലലെ ഒരു അഡരിനരിയസ്ട്രേറതീവപ്പ് ബരില്ഡെരിവുംഗവും ഒരു
സ്റ്റയോന്യഡെര്ഡെപ്പ്  ഡെരിലലസന്  ഫയോകറരിയുവും  ഒഴെരിലക  ബയോക്കരി  എല്ലേയോ  സ്ഥലെവവും  ലകയോടുത
കഴെരിഞ്ഞുലവനവും കരിന്ഫയുലട പക്കലുള  94  ശതമയോനവും ഭൂമരിയുവും  83  ശതമയോനവും ബരില്റപപ്പ്
യസ്പെസുവും അയലെയോടപ്പ് ലചെയ കഴെരിഞ്ഞുലവനവും കരിന്ഫ മയോയന ജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര് സമരിതരി മുമ്പയോലക
യബയോധരിപരിച. 

കഴെരിഞ്ഞ  ഒന്പതുമയോസമയോണപ്പ്  എറവവും  കൂടുതല്  നരിയക്ഷപമുണ്ടയോയലതനവും  ടരി
കയോലെയളവരില്  1400  യകയോടരിയരില്പരവും  രൂപയുലട  നരിയക്ഷപമുണ്ടയോലയനവും   ടയോവന്കൂര്
ലകയോച്ചരിന് ലകമരിക്കല്സപ്പ്, ടയോറയോ ഇന്ഡെസ്ട്രേതീസപ്പ്, ലഫയര് എകപ്പ്യപയോര്ടപ്പ്സപ്പ് (ഇന്ഡെവ്യ) ലലപ്രവറപ്പ്
ലെരിമരിറഡെപ്പ് തുടങ്ങരിയ  സ്ഥയോപനങ്ങള് ഇവരിലട വവ്യവസയോയ സവുംരവുംഭങ്ങള് ആരവുംഭരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും
കരിന്ഫ മയോയനജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര് സമരിതരിലയ അറരിയരിച.

യകരള സവുംസ്ഥയോന വവ്യവസയോയ വരികസന യകയോര്പയറഷന്  (ലക.എസപ്പ്.ലഎ.ഡെരി.സരി.)
തരിരുവനന്തപുരവും  ലലലെഫപ്പ്  സയന്സപ്പ്  പയോര്ക്കരിനപ്പ്  യവണ്ടരി  ആദവ്യഘടതരില്  70  ഏക്കര്
ഭൂമരിയുവും രണ്ടയോവുംഘടതരില് 86 ഏക്കര് ഭൂമരിയുവും ഏലറടുതരിട്ടുലണ്ടനവും 70 ഏക്കര് ഭൂമരിയരിലലെ
അയലെയോടബരിള് ലെയോന്ഡെപ്പ്  ഏകയദശവും  58  ഏക്കറയോലണനവും അതരില്  30  ഏക്കര് അയലെയോടപ്പ്
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ലചെയകഴെരിഞ്ഞുലവനവും  20  ഏക്കര്  വയോകരിന്  മയോനുഫയോക്ചെറരിവുംഗപ്പ്  യൂണരിറരിനയോയരി  മയോറരി
വച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും  ബയോക്കരി  ഏകയദശവും  8 ഏക്കര്  ഭൂമരി  മയോത്രമയോണപ്പ്  ആദവ്യ
ഘടവരികസനതരിനയോയുളളലതനവും  ആദവ്യഘട  വരികസനവും  കഴെരിയുന്ന  മുറയപ്പ്  രണ്ടയോവുംഘടവും
ആരവുംഭരിക്കുന്നതയോലണനവും,  യറയോഡെപ്പ്,  ലലവദദ്യുതരി,  കുടരിലവളളവും  ഉള്ലപലട  എല്ലേയോ
സസൗകരവ്യങ്ങളവും  ഈ പയോര്ക്കരിലുലണ്ടനവും ഏകയദശവും  1.86  യകയോടരി  രൂപയയോണപ്പ്  ഏക്കറരിനപ്പ്
ഈടയോക്കുന്നലതനവും  ലക.എസപ്പ്.ലഎ.ഡെരി.സരി.  മയോയനജരിവുംഗപ്പ്  ഡെയറകര്  സമരിതരി  മുമ്പയോലക
യബയോധരിപരിച. 

ലക.എസപ്പ്.ലഎ.ഡെരി.സരി.-യുലട  കതീഴെരിലുളള  യചെര്തലെ  ലമഗയോ  ഫുഡെപ്പ്  പയോര്ക്കരിലന്റെ
ലമയോതവും വരിസ്തൃതരി 84.03 ഏക്കറയോലണനവും അതരില് 68 ഏക്കര് ലഡെവലെപപ്പ് ലചെയരിട്ടുലണ്ടനവും
പ്രസ്തുത ഫുഡെപ്പ് പയോര്ക്കപ്പ് ഇതു വലര ഉദ്ഘയോടനവും ലചെയരിടരിലല്ലേങരിലുവും ലമയോതവും ഭൂമരിയുവും അയലെയോടപ്പ്
ലചെയപ്പ്  വവ്യവസയോയ  പയോര്ക്കുകള്  ആരവുംഭരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും  ആധുനരിക  സഡതീവയറജപ്പ്   ടതീറപ്പ്ലമന്റെപ്പ്
പയോന്റെടക്കവും  എല്ലേയോ  സസൗകരവ്യങ്ങളവും  ഇവരിലട  ഒരുക്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും  മയോയനജരിവുംഗപ്പ്   ഡെയറകര്
അറരിയരിച.  

ലമഗയോഫു ഡ്പയോര്ക്കരിലന്റെ  സമതീപതതലന്ന  ഇന്ഡെസ്ട്രേരിയല്  യഗയോതപ്പ്  ലസന്റെറുവും
പ്രവര്തരിക്കുനലണ്ടനവും  അനുബന വവ്യവസയോയങ്ങളണ്ടയോകുലമന്ന ലെക്ഷവ്യയതയോലടയയോണപ്പ്  
ടരി  യഗയോതപ്പ് ലസന്റെര് സ്ഥയോപരിച്ചരിട്ടുളളലതനവും ടരി  ലസന്റെറരിലന്റെ ലമയോതവും ഭൂമരിയയോയ  194.75
ഏക്കറരില്  176.01  ഏക്കര്  ലഡെവലെപപ്പ്  ലചെയരിട്ടുലണ്ടനവും  151  ഏക്കര്  അയലെയോടബരിള്
ലെയോന്ഡെരില്  149.32  ഏക്കര്  ഭൂമരി  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയ  കഴെരിഞ്ഞുലവനവും  ഈ  മയോസവും
അവസയോനയതയോടുകൂടരി  ലമയോതവും  ഭൂമരിയുവും  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയയോന്  സയോധരിക്കുലമന്നയോണപ്പ്
കരുതുന്നലതനവും  2000  സഡയര്  ഫതീറപ്പ്  വരിസതീര്ണ്ണമുളള ലറസ്റ്റപ്പ്  റവും  ഉള്ലപലടയുളള  എല്ലേയോ
സസൗകരവ്യങ്ങളവും ഇവരിലട ഒരുക്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും മയോയനജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര് വരിശദതീകരരിച.  

പയോലെക്കയോടപ്പ്  സ്റ്റയോന്യഡെര്ഡെപ്പ്  ഡെരിലലസന് ഫയോകറരിയുലട  35.44  ഏക്കര് അയലെയോടബരിള്
ലെയോന്ഡെരില് 19.87 ഏക്കര് ഭൂമരി അയലെയോടപ്പ് ലചെയപ്പ് കഴെരിഞ്ഞുലവനവും ബയോക്കരി 5.57 ഏക്കര് ഭൂമരി
ഈ  മയോസവും  അവസയോനയതയോലട  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയ  കഴെരിയുലമനവും   എസപ്പ്.ഡെരി.എഫപ്പ്.
ബരില്ഡെരിവുംഗപ്പ് ആദവ്യഘടതരില്  56000  സഡയര് ഫതീറ്റുവും രണ്ടയോവും ഘടതരില്  61000  സഡയര്
ഫതീറ്റുമയോണപ്പ്  നരിര്മരിക്കുന്നലതനവും  എസപ്പ്.ഡെരി.എഫപ്പ്.  യഫസപ്പ്  I-ല്  37400  സഡയര്  ഫതീറപ്പ്
അയലെയോടബരിള് ഏരരിയയരില് 21622 സഡയര് ഫതീറപ്പ് അയലെയോടപ്പ് ലചെയ കഴെരിലഞ്ഞനവും യഫസപ്പ് 2-
ല് 61000 സഡയര് ഫതീറരില് അയലെയോടബരിള് ഏരരിയ 43368 സഡയര് ഫതീറയോലണനവും അതരില്
7884  സഡയര്  ഫതീറപ്പ്  ഇതരിനകവും  നല്കരിക്കഴെരിഞ്ഞുലവനവും  2022  അവസയോനയതയോലട
പൂര്ണ്ണമയോയുവും  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയയോനയോകുലമന്നയോണപ്പ്  കരുതുന്നലതനവും  അവരിലട  കുടരിലവളവും,
വവദദ്യുതരി,  മറ്റു  സസൗകരവ്യങ്ങള്  എന്നരിവലയല്ലേയോവും  ഒരുക്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും  ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡെരി.സരി.
മയോയനജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകര് അറരിയരിച. 
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യകയോഴെരിയക്കയോടപ്പ്  ഇന്ഡെസ്ട്രേരിയല്  യഗയോതപ്പ്  ലസന്റെറരിലന്റെ  310.71  ഏക്കര്  ഭൂമരിയരില്
160.22  ഏക്കര്  ഭൂമരി  ലഡെവലെപപ്പ്  ലചെയരിട്ടുലണ്ടനവും  ബയോക്കരി  ഭൂമരി  സര്ക്കയോര്
നരിര്യദ്ദേശമനുസരരിച്ചപ്പ്  എയരിവുംസപ്പ്  സ്ഥയോപരിക്കുന്നതരിനപ്പ്  മയോറരിവച്ചരിരരിക്കുകയയോലണനവും  160.22
ഏക്കറരില് അയലെയോടബരിള് ലെയോന്റെപ്പ് ഏകയദശവും  127  ഏക്കറയോലണനവും അതരില്  120  ഏക്കറുവും
അയലെയോടപ്പ്  ലചെയകഴെരിഞ്ഞുലവനവും  ഇനരി  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയയോനുളതപ്പ്  ഏകയദശവും  6.85
ഏക്കറയോലണനവും  ഈ  മയോസവും  അവസയോനയതയോടുകൂടരി  അതുവും  പൂര്തരിയയോകുലമനവും
ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡെരി.സരി. എവും.ഡെരി. സമരിതരി മുമ്പയോലക യബയോധരിപരിച. 

ഇന്ഡെസ്ട്രേരിയല്  യഗയോതപ്പ്  ലസന്റെര്,  യകയോഴെരിയക്കയോടപ്പ്  എല്ലേയോ  സസൗകരവ്യങ്ങളമുള
പയോര്ക്കയോലണനവും  അതപ്പ്  പ്രയതവ്യക  ക്ലസ്റ്ററയോയരി  ലഡെവലെപപ്പ്  ലചെയരിട്ടുലണ്ടനവും  കണ്ണൂര്
ഇന്ഡെസ്ട്രേരിയല് യഗയോതപ്പ് ലസന്റെറരില്  250  ഏക്കര് ഭൂമരിയുളതരില്  150  ഏക്കര് ലഡെവലെപപ്പ്
ലചെയരിട്ടുലണ്ടനവും  109  ഏക്കര് അയലെയോടബരിള് ലെയോന്റെരില്  79.49  ഏക്കര് ഭൂമരിയുവും  അയലെയോടപ്പ്
ലചെയ  കഴെരിഞ്ഞുലവനവും  ബയോക്കരി  ഭൂമരി  ഈ  വര്ഷയതയോടുകൂടരി  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയ്യുവയോന്
കഴെരിയുലമന്നപ്പ് കരുതുന്നതയോയുവും എവും.ഡെരി. അറരിയരിച. 

കുറവ്യയോടരിയരിലലെ  യകയോക്കനടപ്പ്  ഇന്ഡെസ്ട്രേരിയല്  പയോര്ക്കരില്  115.13  ഏക്കര്
ഭൂമരിയയോണുളലതനവും  പ്രസ്തുത  സ്ഥലെതരിയനല്  യകയോടതരിയരില്  യകസപ്പ്  നരിലെവരിലുലണ്ടനവും
ഭൂമരി നരിലെവരില് സരിഡ്യകയോയുലട വകവശമയോലണനവും ഭൂമരിയപ്പ് സര്ക്കയോരരിലന്റെ യപരരില് നരികുതരി
അടയയോനുള  അവകയോശവും  ലെഭരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും  15-20  ഏക്കയറയോളവും  കയോടപ്പ്  ലവടരിലതളരിച്ചപ്പ്
വൃതരിയയോക്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും  എയപയോള്  യവണലമങരിലുവും  വവ്യവസയോയവും  തുടങ്ങയോനുള
സ്ഥരിതരിയരിലെയോലണനവും എവും.ഡെരി. അറരിയരിക്കുകയുണ്ടയോയരി. 

കയോസര്യഗയോഡെപ്പ്  ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡെരി.സരി.  ഇന്ഡെസ്ട്രേരിയല്  യസ്പെസരിനപ്പ്  1.99  ഏക്കര്
ഭൂമരിയയോണുളലതനവും അതപ്പ് സ്റ്റയോന്യഡെര്ഡെപ്പ് ഡെരിവസന് ഫയോകറരി  (എസപ്പ്.ഡെരി.എഫപ്പ്.) ആയരി
ലഡെവലെപപ്പ്  ലചെയയോന് യപയോകുന്നയതയുള്ളൂലവനവും ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡെരി.സരി.-യരില് ഏകയദശവും
4000  യകയോടരിയരില്പരവും  രൂപയുലട  നരിയക്ഷപ  സമയോഹരണവവും  പതരിനയോയരിരതരിലെധരികവും
ലതയോഴെരിലെവസരങ്ങളവും സയോധവ്യമയോയരിട്ടുലണ്ടന്നപ്പ് എവും.ഡെരി സമരിതരിലയ അറരിയരിച.

 വവ്യവസയോയ വയോണരിജവ്യ ഡെയറകയററരിലന്റെ ഉടമസ്ഥതയരില്, വയനയോടപ്പ് ജരില്ലേ ഒഴെരിലക 13
ജരില്ലേകളരിലെയോയരി  40  വവ്യവസയോയ  പയോര്ക്കുകളയോണുളലതനവും  10  വവ്യവസയോയ  വരികസന
ഏരരിയ,  27  വവ്യവസയോയ  വരികസന  യപയോടപ്പ്,  2  കയര്  പയോര്ക്കപ്പ്  ,  മയഞരരിയരിലലെ  ഒരു
ഫവുംഗ്ഷണല്  ഇന്ഡെസ്ട്രേരിയല്  എയസ്റ്ററപ്പ്  എന്നരിവകളരിലെയോയരി  2525  ഏക്കര്  ഭൂമരിയയോണപ്പ്
ഡെയറകയററരിലന്റെ  ഉടമസ്ഥതയരിലുളലതനവും  അതരില്  300  ഏക്കയറയോളവും  ഭൂമരി
ചെതുപ്പുനരിലെമയോയതരിനയോല്  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയയോന്  സയോധരിക്കുകയരിലല്ലേനവും  ഏകയദശവും  1963
ഏക്കര്  ഭൂമരി  വരിതരണവും  ലചെയ  കഴെരിഞ്ഞുലവനവും  140  ഏക്കര്  ലഡെവലെപരിവുംഗപ്പ്
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യസ്റ്റജരിലെയോലണനവും  52  ഏക്കര് സ്ഥലെവും മയോത്രമയോണപ്പ്  ഇനരി  വരിതരണവും ലചെയയോനുളലതനവും
2500-ഓളവും  യൂണരിറ്റുകള്  പ്രവര്തരിക്കുനലണ്ടനവും  വവ്യവസയോയ  വയോണരിജവ്യ  ഡെയറകയററപ്പ്
അഡെതീഷണല്  ഡെയറകര്  സമരിതരി  മുമ്പയോലക  യബയോധരിപരിച.   ഇയതയോലടയോപവും  തലന്ന  ഭൂമരി
നല്കുവയോന്  സയോധരിക്കയോത  സ്ഥലെങ്ങളരില്  മള്ടരിയസ്റ്റയോറതീഡെപ്പ്  ബരില്ഡെരിവുംഗപ്പ്  നരിര്മരിച്ചപ്പ്
നല്കുനലണ്ടനവും  ഇടയയോറരില്  ഇതരതരില്  മള്ടരിയസ്റ്റയോറതീഡെപ്പ്  ബരില്ഡെരിവുംഗപ്പ്
പ്രവര്തരിക്കുനലണ്ടനവും  പുഴെയല്  പയോടതവും  വരവൂര്  പഞയോയതരിലുവും  ബരില്ഡെരിവുംഗരിലന്റെ
പണരി പൂര്തതീകരരിചലവനവും ഇവയുലട ഉദ്ഘയോടനവും നടയതണ്ടതുലണ്ടനവും 40  വവ്യവസയോയ
എയസ്റ്ററ്റുകളരില്  3  എണ്ണവും അണ്ടര് ലഡെവലെപ്ലമന്റെപ്പ് യസ്റ്റജരിലെയോലണനവും അയലെയോടപ്പ്ലമന്റെരിനുള
നടപടരി  ആരവുംഭരിചകഴെരിഞ്ഞുലവനവും  കടരിപയോറയരില്  രണ്ടു  മയോസതരിനുളരില്  നരിര്മയോണവും
പൂര്തതീകരരിക്കുലമനവും കയോസര്യഗയോഡെപ്പ് മടരിവക്ക പഞയോയതരില് മയോത്രമയോണപ്പ് കുറചസമയവും
യവണ്ടരിവരുന്നലതനവും  കൂടയോലത ഏകയദശവും 124 ഏക്കര് സ്ഥലെവും വരിവരിധ യകസുകളരില്ലപടപ്പ്
യകയോടതരിയുലട  പരരിഗണനയരിലെയോലണനവും  ഭൂമരിയുലട  90-92  ശതമയോനവും  അയലെയോടപ്പ്ലമനവും
നടന്നരിട്ടുലണ്ടനവും സഹകരണ ലസയോവസറരി മുഖയോന്തരവും  300-ഓളവും ലഷഡ്ഡുകള് നരിര്മരിച്ചപ്പ്
നല്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും വവ്യവസയോയ വയോണരിജവ്യ ഡെയറകയററപ്പ് ഉയദവ്യയോഗസ്ഥന് സമരിതരി മുമ്പയോലക
യബയോധരിപരിച. 

ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡെരി.സരി.-യുലട  ഉടമസ്ഥതയരിലുള  ചെരിറയരിന്കതീഴെപ്പ്  മണ്ഡലെതരിലലെ
സയന്സപ്പ്  പയോര്ക്കപ്പ്  യപ്രയോജകരിലന്റെ  നരിലെവരിലലെ  സ്ഥരിതരി  എന്തയോലണന്നപ്പ്  സമരിതരി
ആരയോഞ്ഞതരിനപ്പ്,  ആദവ്യഘടതരില്  ഏലറടുത  75  ഏക്കര്  ഭൂമരിയരില്  5  ഏക്കറരിയനല്
വഹയക്കയോടതരിയരില്  യകസപ്പ്  നരിലെവരിലുലണ്ടനവും  രണ്ടയോവുംഘടതരില്  123
ഏക്കറയോണുളലതനവും  അതരില്  86  ഏക്കര്  വവ്യവസയോയ  വരികസന  യകയോര്പയറഷലന്റെ
ഉടമസ്ഥതയരിലുലണ്ടനവും ബയോക്കരി  37  ഏക്കര് ഭൂമരിയരിയനലുള യകസപ്പ് തതീര്പയോക്കുന്നതുമയോയരി
ബനലപടപ്പ്  പഴെയ  ആകപ്പ്  പ്രകയോരമയോയണയോ  പുതരിയ  ആകപ്പ്പ്രകയോരമയോയണയോ  ഭൂമരി  ഏലറടുയക്കണ്ടതപ്പ്
എന്ന  കയോരവ്യതരില്  തതീരുമയോനമയോയരിടരിലല്ലേനവും  ഇതരിനയോയരി  309  യകയോടരി  രൂപ  ലകടരി
വച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും  അയലെയോടപ്പ്ലമന്റെപ്പ്  കഴെരിഞ്ഞയപയോള്  പുതരിയ  നരിയമപ്രകയോരവും  ഏലറടുക്കണ
ലമന്നയോവശവ്യലപടപ്പ്  ബനലപട കക്ഷരികള് യകയോടതരിയരില് യകസപ്പ്  ഫയല് ലചെയരിട്ടുലണ്ടനവും
പുതരിയ ആകപ്പ്പ്രകയോരവും ഏലറടുക്കണലമങരില് പുതരിയ യനയോടരിഫരിയക്കഷന് നല്കണലമന്നയോണപ്പ്
ജരില്ലേയോ  കളകര്  അറരിയരിച്ചരിട്ടുളലതനവും  റവനപ്യൂ  വകുപരില്  നരിനവും  പുതരിയ  നരിയമപ്രകയോരവും
യനയോടരിവഫ  ലചെയണലമന്ന  ഓര്ഡെര്  ഇഷദ്യു  ലചെയതപ്പ്  കഴെരിഞ്ഞയയോഴ്ചയയോലണനവും  ടരി
നരിയമപ്രകയോരവും  കൂടുതല്  തുക  ഉടമകള്ക്കപ്പ്  ലകയോടുയക്കണ്ടരിവരുലമന്നതരിനയോല്  റവനപ്യൂ-
വവ്യവസയോയ  വകുപ്പുമനരി-മയോരുലട  സവുംയുക്ത  യയയോഗവും  യചെരുന്നതരിനപ്പ്  കതപ്പ്
നല്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും  ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡെരി.സരി.  മയോയനജരിവുംഗപ്പ്  ഡെയറകര്   സമരിതരി  മുമ്പയോലക
യബയോധരിപരിച. 
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കുറവ്യയോടരി  പയോര്ക്കരിലന്റെ  നരിലെവരിലലെ  സ്ഥരിതരി  സവുംബനരിച്ചപ്പ്  സമരിതരി  ആരയോഞ്ഞതരിനപ്പ്
2008-ല്  ഏലറടുത  കുറവ്യയോടരി  പയോര്ക്കരിനപ്പ്  115.17  ഏക്കര്  ഭൂമരിയയോണുളലതനവും  ടരി
ഭൂമരിയുമയോയരി  ബനലപടപ്പ്  നരിലെനരിന്നരിരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരരിഹരരിച്ചപ്പ്  ഉതരവപ്പ്
പുറലപടുവരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും  ഭൂമരി  ഏലറടുക്കല്  നടപടരിയുമയോയരി  മുയന്നയോട്ടുയപയോയ  ഘടതരില്
റബ്ബറരിലന്റെ  വരിലെയുള്ലപലട  നല്കണലമന്നപ്പ്  ഭൂവടമകള്  ആവശവ്യലപടതരിനയോല്  സര്ക്കയോര്
സുപ്രതീവും  യകയോടതരിയരില്  യകസപ്പ്  ഫയല്  ലചെയലവനവും  ആ  യകസപ്പ്  ലപന്ഡെരിവുംഗരിലെരിരരിലക്ക
യകയോടതരിയലെക്ഷവ്യവും  ഉണ്ടയോയതരിനയോല്  കളകര്  നരിശ്ചയരിച്ച  തുക  ലകടരിവച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും,
നരിയമപ്രശ്നമുളതുലകയോണ്ടയോണപ്പ് പയോര്ക്കപ്പ് ലഡെവലെപ്ലമനമയോയരി ബനലപട തുടര്നടപടരികള്
സഡതീകരരിക്കയോതലതനവും  ഇയപയോള്  ഭൂനരികുതരി  അടയയോനുള  അനുവയോദവും  ലെഭരിച്ചതരിനയോല്
അവരിലട  നടപരിലെയോയക്കണ്ട  വരികസനപദതരികലള  സവുംബനരിച്ചപ്പ്  വവ്യവസയോയ  വകുപ്പുമനരി
നരിര്യദ്ദേശവും  നല്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും  യസ്റ്റക്കപ്പ്  യഹയോള്യഡെഴപ്പ്  യയയോഗവും  യചെര്ന്നതരിനുയശഷവും
അക്കയോരവ്യതരില് തതീരുമയോനലമടുക്കുന്നതയോലണനവും തുടക്കതരില്  15  ഏക്കയറയോളവും ഭൂമരിയയോണപ്പ്
വൃതരിയയോക്കരിയരിട്ടുളലതനവും  ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡെരി.സരി.  മയോയനജരിവുംഗപ്പ്  ഡെയറകര്  സമരിതരി
മുമ്പയോലക യബയോധരിപരിച. 

വവ്യവസയോയ  പയോര്ക്കുകളരില്  സജതീവമയോയരി  പ്രവര്തരിക്കുന്നവയുലടയുവും  യപയോട്ടുകള്
ഏലറടുതരിട്ടുവും  പ്രവര്തരിക്കയോത  യൂണരിറ്റുകളലടയുവും  വരിവരങ്ങള്  സമരിതരി
ആരയോയുകയുണ്ടയോയരി.   കരിന്ഫ  പയോര്ക്കരിലലെ  1174  യൂണരിറ്റുകളരില്  53  യൂണരിറ്റുകള്
പ്രവര്തരിക്കുന്നരിലല്ലേനവും  ഇതുമയോയരി  ബനലപടപ്പ്  45  ദരിവസവും  കൂടുയന്തയോറുവും  യയയോഗവും
യചെരുനലണ്ടനവും അടചപൂടരിയ യൂണരിറ്റുകളലട ഭൂമരി തരിരരിലക ഏലറടുക്കുന്നതരിനുള നടപടരി
സഡതീകരരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും  യകയോവരിഡെപ്പ്  പശ്ചയോതലെതരിലെയോണപ്പ്  ഇത്രയുവും  യൂണരിറ്റുകള്
അടചപൂടയോനരിടയയോയലതനവും  കരിന്ഫ  മയോയനജരിവുംഗപ്പ്  ഡെയറകര്  സമരിതരിലയ  അറരിയരിച.
യതയോന്നയല് യഗയോബല് ആയുര്യവദരികപ്പ്  വരിയല്ലേജരിലന്റെ പ്രവര്തന പുയരയോഗതരി സവുംബനരിച്ച
വരിവരങ്ങള് സമരിതരി ആരയോഞ്ഞതരിനപ്പ്   യതയോന്നയല് യഗയോബല് ആയൂര്യവദരികപ്പ് വരിയല്ലേജരിനയോയരി
ഭൂമരി ഏലറടുലതങരിലുവും നരിര്മയോണ പ്രവര്തനങ്ങള് തുടങ്ങയോന് സയോധരിക്കയോതതപ്പ് സരിവുംഗരിള്
വരിന്യഡെയോ ക്ലരിയറന്സപ്പ് യബയോര്ഡെപ്പ് രൂപതീകരരിക്കയോതതു ലകയോണ്ടയോയരിരുനലവനവും ഒരു മയോസവും
മുമ്പയോണപ്പ്  യബയോര്ഡെപ്പ്  രൂപതീകരരിച്ചലതനവും  യഗയോബല്  സമയോന്  ഗ്രൂപയോണപ്പ്  പ്രവൃതരി
ഏലറടുതരിട്ടുളലതനവും  കരിന്ഫയോ  മയോയനജരിവുംഗപ്പ്  ഡെയറകര്  സമരിതരിലയ  അറരിയരിച.
വര്ക്കലെയരില്  30  ഏക്കര്  ഭൂമരിയയോണുളലതനവും  ലടണ്ടര്  ലചെയതരില്  യഗയോബല്  സമയോന്
ഗ്രൂപയോണപ്പ് യലെയോവസ്റ്റപ്പ് യററപ്പ് കഡയോടപ്പ് ലചെയലതനവും യകയോവരിഡെപ്പ് മൂലെമുള സയോമ്പതരിക പ്രതരിസനരി
കയോരണവും  നൂറപ്പ്  യകയോടരി  രൂപയുലട  യപ്രയോ ജകപ്പ്  കരയോറുകയോരന്  ഏലറടുക്കുവയോന്  കയോലെതയോമസവും
വന്നതരിനയോല് പ്രസ്തുത കരയോര് റദ്ദുലചെയപ്പ് വതീണ്ടുവും തയോല്പരവ്യപത്രവും ക്ഷണരിക്കുവയോന് യബയോര്ഡെപ്പ്
തതീരുമയോനരിചലവനവും റരിവവസ്ഡെപ്പ് ഇ.ഒ.ഐ. തയയോറയോക്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും ഈ മയോസവും യചെരുന്ന
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യബയോര്ഡെപ്പ്  യയയോഗതരില്  തതീരുമയോനലമടുതയോല്  ലഫബ്രുവരരി  -  മയോര്ച്ചപ്പ്  മയോസയതയോടുകൂടരി
പ്രവൃതരി  തുടങ്ങുവയോന്  സയോധരിക്കുലമനവും  കരിന്ഫയോ  മയോയനജരിവുംഗപ്പ്  ഡെയറകര്  സമരിതരിലയ
അറരിയരിച. 

എസപ്പ്.സരി/എസപ്പ്.ടരി.  വരിഭയോഗങ്ങള്ക്കപ്പ്  യപയോട്ടുകളവും  ലഷഡ്ഡുകളവും  വയോടകയപ്പ്
ലകയോടുക്കുന്നതുമയോയരി  ബനലപടപ്പ്  ഭൂമരി  ലറന്റെല് യബസരിസരില് ആയതുലകയോണ്ടപ്പ് യമയോര്ടപ്പ്യഗജപ്പ്
ലചെയപ്പ്  വര്ക്കരിവുംഗപ്പ്  കയോപരിറല് ഫണ്ടപ്പ്  ലകയോടുക്കയോന് സയോധരിക്കുന്നരിലല്ലേനവും അവര്ക്കുവും മറ്റുള
സവുംരഭകലരയപയോലലെ  ലെതീസരിനപ്പ്  ലെയോന്റെപ്പ്  മയോറരിലക്കയോടുക്കണലമനവും  അലല്ലേങരില്  ഔടപ്പ്വററപ്പ്
പര്യച്ചസരിനുള  അവസരവും  നല്കണലമനള  ആവശവ്യവും  ഉന്നയരിച്ചരിട്ടുലണ്ടന്നപ്പ്  സമരിതരി
അഭരിപ്രയോയലപടയപയോള്  ലഷഡ്ഡുകള്ക്കപ്പ്  അയലെയോടപ്പ്ലമന്റെപ്പ്  റള്സപ്പ്  വന്നരിടരിലല്ലേനവും  എസപ്പ്.സരി/
എസപ്പ്.ടരി.  വരിഭയോഗതരിനപ്പ്  മയോത്രമല്ലേ  ലഷഡരില്  പ്രവര്തരിക്കുന്ന  യൂണരിറ്റുകള്ലക്കയോനവും
യമയോര്ടപ്പ്യഗജപ്പ്  ലെഭരിക്കുന്നരിലല്ലേനവും  ലറന്റെല്  യബസരിസരില്  പ്രവര്തരിക്കുന്ന  ലകടരിടങ്ങള്ക്കപ്പ്
യമയോര്ടപ്പ്യഗജപ്പ് നല്യകലണ്ടന്നപ്പ് സര്ക്കയോര് തതീരുമയോനലമടുതരിട്ടുലണ്ടനവും ആയതരിനയോല് റള്സപ്പ്
പ്രയോബലെവ്യതരില് വരുയമ്പയോള് പരരിയശയോധരിച്ചപ്പ്  മയോറവും  വരുതയോലമനവും വവ്യവസയോയ വയോണരിജവ്യ
ഡെയറയകറപ്പ് അഡെതീഷണല് ഡെയറകര് അറരിയരിച. 

പുഴെയല് പയോടവും,  വരവൂര് എന്നരിവരിടങ്ങളരിലലെ പ്രവൃതരിയുലട പുയരയോഗതരി സവുംബനരിച്ചപ്പ്
സമരിതരി  ആരയോഞ്ഞതരിനപ്പ്  പുഴെയല്  പയോടതപ്പ്  11  ഏക്കര്  സ്ഥലെതപ്പ്  ലകടരിട  നരിര്മയോണവും
പൂര്തതീകരരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും  അയപ്രയോച്ചപ്പ്  യറയോഡെരിലന്റെ  നരിര്മയോണവും  മയോത്രമയോണപ്പ്
പൂര്തരിയയോക്കയോനുളലതനവും വരവൂരരിലലെ പ്രവൃതരിയുവും ഏകയദശവും പൂര്തരിയയോയരിട്ടുലണ്ടനവും
അയലെയോടപ്പ്ലമന്റെരിലന്റെ  നടപടരിക്രമങ്ങള്  ആരവുംഭരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും  ഈ  വര്ഷവും  പ്രവൃതരി
പൂര്തതീകരരിച്ചപ്പ്  ഉദ്ഘയോടനവും  നടതയോന്  സയോധരിക്കുലമനവും  ബനലപട  ഉയദവ്യയോഗസ്ഥന്
അറരിയരിച.   അതയോണരി,  യവളയക്കയോടപ്പ്,  അയയന്തയോള്  എന്നതീ  വവ്യവസയോയ  പയോര്ക്കുകളരില്
പശ്ചയോതലെ സസൗകരവ്യ വരികസനതരിനയോയരി അടുത വര്ഷലത ബഡ്ജറരില് കൂടുതല് തുക
വകയരിരുതവയോന് ആവശവ്യലപടുലമനവും ഒന്നപ്പ്  രണ്ടപ്പ്  വര്ഷതരിനുളരില് എല്ലേയോ വവ്യവസയോയ
എയസ്റ്ററ്റുകളവും  നവതീകരരിക്കുന്നതരിനുള  ശമവും  നടതരി  വരരികയയോലണനവും  ബനലപട
ഉയദവ്യയോഗസ്ഥര് അറരിയരിക്കുകയുണ്ടയോയരി.   

അതയോണരിയരിലലെ  വവ്യവസയോയ  എയസ്റ്ററരില്  നരിലെവരിലുള  സ്ഥലെവും  പൂര്ണ്ണമയോയരി
വരിനരിയയയോഗരിച്ചരിടരിലല്ലേന്ന പരയോതരി നരിലെനരില്ക്കുനലണ്ടനവും സവുംരവുംഭകര്ക്കപ്പ് ലെഭരിച്ച സ്ഥലെങ്ങളലട
യരഖകള്  കൃതവ്യമല്ലേയോതതരിനയോല്,  യവലറ  ഭൂമരി  വയോങ്ങരി  പണയലപടുതരി  യലെയോലണടുതപ്പ്
സവുംരവുംഭവും  ആരവുംഭരിയക്കണ്ട  സ്ഥരിതരിയയോണുളലതനവും  സമരിതരി  ചൂണ്ടരിക്കയോട്ടുകയുവും
മുന്കയോലെങ്ങളരില്  പടയവും  ഉലണ്ടങരില്  മയോത്രയമ  ഭൂമരി  നല്കരിയരിരുനള്ളുലവനവും  ഇയപയോള്
പടയവും  യവണലമന്നരിലല്ലേനവും  വവ്യവസയോയ  വകുപ്പുവും  ബയോങവും  സവുംരവുംഭകരുവും  യചെര്ന്നപ്പ്  ഒരു
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tripartite എഗരിലമന്റെപ്പ് വച്ചയോണപ്പ് സ്ഥലെവും നല്കരിലകയോണ്ടരിരരിക്കുന്നലതനവും ഇയപയോള് വയോയ്പയുലട
കയോരവ്യതരില് യയോലതയോരു തടസ്സവമരിലല്ലേനവും വവ്യവസയോയ വയോണരിജവ്യ ഡെയറയകറപ്പ് ഉയദവ്യയോഗസ്ഥന്
സമരിതരിലയ അറരിയരിക്കുകയുവും ലചെയ. 

അതയോണരി  വവ്യവസയോയ  എയസ്റ്ററരിനപ്പ്  യവണ്ടരി  SILK  -ലന്റെ  കുറച്ചപ്പ്  സ്ഥലെവും
എടുതതുമയോയരി ബനലപടപ്പ്  കയോര്തരിക വറസപ്പ്  മരില്ലുമയോയരി  തര്ക്കവും നരിലെനരില്ക്കുനലണ്ടനവും
അതു സവുംബനരിച്ചപ്പ് പരരിയശയോധന നടതണലമനവും സമരിതരി ആവശവ്യലപട്ടു. 

ഇന് ഡെസ്ട്രേരിയല്  എയസ്റ്ററരിനുകതീഴെരിലുള  ഭൂമരി  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയ്യുയമ്പയോള്  മൂന്നപ്പ്  പ്രശ്നങ്ങള്
നരിലെനരില്ക്കുനലണ്ടനവും  ഓയരയോ  കമ്പനരിക്കുവും  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയ്യുന്ന  ഭൂമരി  മുഴുവനുവും
ഉപയയയോഗരിക്കയോലത  നരിഷരിയമയോയരിരരിക്കുനലവന്നതയോണപ്പ്  ഒന്നയോമലത  പ്രശ്നലമനവും
രണ്ടയോമതയോയരി  കുലറ  സ്ഥലെങ്ങള്ക്കപ്പ്  വയോടക  കൃതവ്യമയോയരി  ലെഭരിക്കുനലണ്ടങരിലുവും  ആ  ഭൂമരി
ഉപയയയോഗശൂനവ്യമയോയരി കരിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുലണ്ടനവും മൂന്നയോമതയോയരി ഫയോകറരികള് ആരവുംഭരിച്ചപ്പ്
കഴെരിഞ്ഞതരിനുയശഷവും  അവ  നല്ലേ  രതീതരിയരില്  പ്രവര്തരിക്കയോതതു  ലകയോണ്ടപ്പ്  ആ  ഭൂമരി
സബ് ലലെറപ്പ്  (sublet)  ലചെയപ്പ്  ചെരിലെയയോളകള്  ലെയോഭകച്ചവടവും  നടതനലണ്ടനവും  സമരിതരി
അഭരിപ്രയോയലപട്ടു. 

വവ്യവസയോയ ആവശവ്യതരിനല്ലേയോലത  ഭൂമരി  ഉപയയയോഗരിക്കുനലണ്ടനവും  അതരതരിലുള
ഭൂമരി  തരിരരിലക  ഏലറടുതപ്പ്  ആവശവ്യക്കയോര്ക്കപ്പ്  നല്യകണ്ടതുലണ്ടനവും  ആവശവ്യക്കയോരയോയ
സവുംരവുംഭകര്ക്കപ്പ് യപയോടപ്പ് ലെഭരിക്കയോത സ്ഥരിതരി വരിയശഷവും ഉലണ്ടനവും സമരിതരി അഭരിപ്രയോയലപട്ടു.

2019-2020,  2020-2021  വര്ഷങ്ങളരില്  തതീലര  ഉപയയയോഗരിക്കയോതരിരുന്ന  56
ഏക്കയറയോളവും  ഭൂമരി  തരിരരിലച്ചടുതപ്പ്  അയലെയോടപ്പ്  ലചെയരിട്ടുലണ്ടനവും  വര്ഷങ്ങളയോയരി
ഉപയയയോഗരിക്കയോലത  കരിടക്കുന്ന  സ്ഥലെങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമയോയുവും  തരിരരിലച്ചടുക്കുന്നതരിനുള
നടപടരികള്  സഡതീകരരിചവരരികയയോലണനവും  ഭൂമരി  വതീലണ്ടടുക്കുന്നതരിനയോയരി  നരിര്ബനമയോയുവും
കതപ്പ്  ലകയോടുക്കുകയുവും  സ്ഥലെവും  തരിരരിലച്ചടുക്കുകയുവും  ലചെയയോറുലണ്ടനവും  എന്നയോല്
സവുംരവുംഭകരുമയോയരി  എഗരിലമന്റെരില്  ഏര്ലപടയശഷവും  24  മയോസവും  കഴെരിഞ്ഞപ്പ്  ഫയോകറരി
ആരവുംഭരിച്ചയോല്  മതരിലയന്നപ്പ്  നരിലെവരില്  വവ്യവസ്ഥയുലണ്ടനവും  ആയതരിനയോല്    2  വര്ഷവും
കഴെരിഞ്ഞുമയോത്രയമ  ഇക്കയോരവ്യതരില്  നടപടരി  സഡതീകരരിക്കയോന്  സയോധരിക്കുകയുള്ളുലവനവും
സരിഡ്യകയോ മയോയനജര് സമരിതരിലയ അറരിയരിച.  കൂടയോലത അതയോണരി ഭയോഗതപ്പ് തലന്ന രണ്ടര
മൂയന്നക്കര്  ഭൂമരി  തരിരരിലച്ചടുക്കുകയുവും  അതപ്പ്  മറപ്പ്  വവ്യവസയോയ  യൂണരിറ്റുകള്ക്കപ്പ്  നല്കുകയുവും
ലചെയരിട്ടുലണ്ടന്നപ്പ് സരിഡ്യകയോ മയോയനജര് സമരിതരി മുമ്പയോലക യബയോധരിപരിക്കുകയുണ്ടയോയരി. 

വവ്യവസയോയരിക  ആവശവ്യതരിനപ്പ്   അയലെയോടപ്പ്  ലചെയ്യുന്ന  ഭൂമരി   ആ   ആവശവ്യതരിനപ്പ്
ഉപയയയോഗരിക്കയോലത  നരിഷരിയമയോയരി  കരിടക്കുകയയോലണങരില്  അതപ്പ്  തരിരരിലച്ചടുക്കയോനുള
വവ്യവസ്ഥ യവണലമന്നപ്പ് സമരിതരി നരിര്യദ്ദേശരിച. 
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വവ്യവസയോയ  വകുപരിലന്റെ  കതീഴെരില്  ഉപയയയോഗയയയോഗവ്യമയോയതുവും  എന്നയോല്
ഉപയയയോഗരിക്കയോലത കരിടക്കുന്നതുമയോയ ധയോരയോളവും ഭൂമരിയുലണ്ടനവും അവ ഏലറടുതപ്പ് വവ്യവസയോയ
പയോര്ക്കുകള്  തുടങ്ങുന്ന  കയോരവ്യവും  ആയലെയോചെരിക്കണലമനവും  സമരിതരി  അഭരിപ്രയോയലപട്ടു.
ഇക്കയോരവ്യതരില്  ഒരു പഠനവും  നടതയോന്  റരിയയോബരിയനയോടപ്പ്  നരിര്യദ്ദേശരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും  ലമയോതവും
പബരികപ്പ്  അണ്ടര്യടക്കരിവുംഗപ്പ്  കമ്പനരികളലടയുവും   സ്റ്റയോറസപ്പ്  എടുതരിട്ടുലണ്ടനവും  സമരിതരി
ലചെയര്മയോന് അറരിയരിച. 

ജനകതീയയോസൂത്രണതരിലന്റെ  ഭയോഗമയോയരി  തയദ്ദേശസഡയവുംഭരണ  സ്ഥയോപനങ്ങള്
ഏക്കറുകണക്കരിനപ്പ്  ഭൂമരി  വവ്യവസയോയ  എയസ്റ്ററ്റുകള്ക്കുയവണ്ടരി  ഏലറടുതരിട്ടുലണ്ടനവും  ആ
ഭൂമരികലളയോനവും  തലന്ന  കയോരവ്യക്ഷമമയോയരി  ഉപയയയോഗരിക്കുന്നരിലല്ലേനവും  പദതരി
മയോര്ഗനരിര്യദ്ദേശപ്രകയോരവും  ഉത്പയോദന യമഖലെയരില്  നരിര്ബനരിത വകയരിരുതല് നടതരിയ
തുക വരിനരിയയയോഗരിക്കുന്നതരിനയോയരി മരിക്കവയോറുവും എല്ലേയോ ഗയോമപഞയോയതകളവും മൂയന്നയോ നയോയലെയോ
ഏക്കര്  ഭൂമരി  വവ്യവസയോയ  എയസ്റ്ററ്റുകള്ക്കുയവണ്ടരി  ഏലറടുക്കുകയയോണപ്പ്  ലചെയരിട്ടുളലതനവും
സമരിതരി അഭരിപ്രയോയലപട്ടു. 

2022 സവുംരവുംഭക വര്ഷമയോയരിടയോണപ്പ് ആചെരരിക്കുന്നലതനവും ഒരു ലെക്ഷവും വവ്യവസയോയങ്ങള്
സവുംസ്ഥയോനതപ്പ്  ലകയോണ്ടുവരയോനുള  ശമതരിലെയോലണനവും  ഇതരിനയോയരി  തയദ്ദേശസഡയവുംഭരണ
വകുപരിലന്റെ   വകവശമുള  മുഴുവന്  ഭൂമരിയുലടയുവും  കണലക്കടുതരിട്ടുലണ്ടനവും  ബഡ്ജറരില്  
40 യകയോടരിയയയോളവും രൂപ മയോറരി വച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും 2022 ജനുവരരി 12 -ാം തതീയതരി സഹകരണ
ബയോങപ്പ് പ്രതരിനരിധരികളലടയുവും പഞയോയതപ്പ് പ്രസരിഡെനമയോരുലടയുവും യയയോഗവും വരിളരിച്ചരിട്ടുലണ്ടനവും
കയര്  വവ്യവസയോയതരിലന്റെ  കയോരവ്യതരില്  കയോയലെരിയനയോടപ്പ്  യചെര്ന്ന  യമഖലെയരില്
സരി.ആര്.ഇസഡെപ്പ്.  (Coastal  Regulation  Zone)-മയോയരി  ബനലപടപ്പ്   ചെരിലെ  പ്രശ്നങ്ങള്
ഉളതരിനയോല് അതരിനപ്പ് പരരിഹയോരവും കയോയണണ്ടതുലണ്ടനവും സമരിതരി ലചെയര്മയോന് അറരിയരിച. 

മണ്യടയോതരുതരില്  രണ്ടപ്പ്  വര്ഷവും  മുമ്പപ്പ്  ഒരു  കയര്  വവ്യവസയോയ  സവുംരവുംഭവും
ആരവുംഭരിച്ചരിരുനലവനവും അതരിയപയോള് നല്ലേ നരിലെയരില് പ്രവര്തരിക്കുന്നരിലല്ലേനവും  അക്കയോരവ്യവും
ശദരിക്കണലമനവും സമരിതരി ആവശവ്യലപട്ടു. 

ലെയോന്ഡെപ്പ് അയലെയോടപ്പ് ലമന്റെപ്പ് ഇയപയോള് ഓണ്വലെനയോക്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും സരിവുംഗരിള് വരിന്യഡെയോ
ക്ലരിയറന്സപ്പ്   വസറപ്പ്  മുയഖന  ലെയോന്ഡെപ്പ്  ഏതപ്പ്  എയസ്റ്ററരിലെയോണപ്പ്  സ്ഥരിതരി  ലചെയ്യുന്നലതനവും
ലമയോതവും  എത്ര  വരിസ്തൃതരി  സ്ഥലെമുലണ്ടനവും  എന്നതരിലന്റെ  ചെരിത്രമുള്ലപലട  അറരിയുവയോന്
സയോധരിക്കുലമനവും ഓണ്വലെനരില് ലെയോന്ഡെപ്പ് ബുക്കപ്പ് ലചെയ്യുവയോനുവും സയോധരിക്കുലമനവും ഭൂമരിയുലട
വയോലെപ്യൂ കണക്കയോക്കുന്നതരിനുള മയോനദണ്ഡവും ഓയരയോ കമ്പനരിക്കുവും വവ്യതവ്യസമയോലണനവും സമരിതരി
ലചെയര്മയോന് അറരിയരിച. 

918/2022.
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ഭൂമരി  വയോങ്ങുന്നതരിനുള  വയോയ്പയപ്പ്  അഞപ്പ്  വര്ഷയതക്കപ്പ്  പലെരിശ  യവണ്ട  എന്നയോണപ്പ്
സര്ക്കയോര്  തതീരുമയോനരിച്ചരിരരിക്കുന്നലതനവും   നരിയക്ഷപതരിനയോലണങരില്  പലെരിശ
'ഈടയോക്കുലമനവും,' കരിഫ്ബരിയരില് നരിനള വയോയ്പയയോയതുലകയോണ്ടപ്പ് ലപയടയോ ലകമരിക്കല്സരില്
നരിന മയോത്രവും  9  ശതമയോനവും പലെരിശ ഈടയോക്കുനലണ്ടനവും സരിഡ്യകയോ മയോയനജര്  സമരിതരി
മുമ്പയോലക യബയോധരിപരിച. 

ലെയോന്ഡെപ്പ്  അകഡരിസരിഷന്   യകയോസവും  ലഡെവലെപപ്പ് ലമന്റെപ്പ്  യകയോസവും  യചെര്തപ്പ്  6
ശതമയോനമയോണപ്പ്  ഡെരി.ഐ.സരി.  പലെരിശയയോയരി  ഈടയോക്കരിയരിരുന്നലതനവും ഇയപയോള് അതപ്പ്  10
ശതമയോനമയോക്കരിയരിട്ടുലണ്ടനവും ലഫയര് വയോലെപ്യൂ ആക്കണലമന്ന നരിര്യദ്ദേശവും വന്നരിരുലന്നങരിലുവും
ലെയോന്ഡെപ്പ്  റള്സപ്പ്  നരിലെവരില്  വരുയമ്പയോള്  മയോത്രയമ  അതപ്പ്  പ്രയോവര്തരികമയോകുകയുള്ളൂലവനവും
നരിലെവരില്  പഴെയ  നരിരക്കരിലന്റെ  കൂലട  ഓയരയോ  വര്ഷവവും  10  ശതമയോനവും  കൂട്ടുകയയോണപ്പ്
ലചെയ്യുന്നലതനവും വവ്യവസയോയ വയോണരിജവ്യ ഡെയറകയററപ്പ് ഉയദവ്യയോഗസ്ഥന് സമരിതരിലയ അറരിയരിച. 

കരിന്ഫ  ലചെയ്യുന്ന  അയത  രതീതരി  തലന്നയയോണപ്പ്  പരിന്തുടരുന്നലതന്നപ്പ്
ലക.എസപ്പ്.ഐ.ഡെരി.സരി. മയോയനജരിവുംഗപ്പ് ഡെയറകറുവും സമരിതരിലയ അറരിയരിയ്ക്കുകയുണ്ടയോയരി. 

2. 2018-19-  ലലെ  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട  പരരിയശയോധന  സവുംബനരിച്ച  മൂന്നയോമതപ്പ്
റരിയപയോര്ടരിലലെ  ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള  നടപടരി  യസ്റ്ററപ്പ്ലമന്റെപ്പ്  ,    കയോലെതയോമസപത്രരിക
എന്നരിവയുലട പരരിഗണന സവുംബനരിച്ചപ്പ്

(ഫയല് നമ്പര് 1325/സബപ്പ്.സരി.ബരി2/2018/നരി.ലസ.)

2018-19-ലലെ  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട  പരരിയശയോധന  സവുംബനരിച്ച  മൂന്നയോമതപ്പ്
റരിയപയോര്ടരിലലെ  45,49,50  എന്നതീ  ഖണ്ഡരികകളരിലലെ  ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള  നടപടരി
യസ്റ്ററപ്പ്ലമനകളവും കയോലെതയോമസപത്രരികകളവും സമരിതരി പരരിഗണരിക്കുകയുവും അവുംഗതീകരരിക്കുകയുവും
ലചെയ. 

3. 2019-20-  ലലെ  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട  പരരിയശയോധന  സവുംബനരിച്ച  നയോലെയോമതപ്പ്
റരിയപയോര്ടരിലലെ  ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള  നടപടരി  യസ്റ്ററപ്പ്ലമന്റെപ്പ്  ,    കയോലെതയോമസപത്രരിക
എന്നരിവയുലട പരരിഗണന സവുംബനരിച്ചപ്പ്

(ഫയല് നമ്പര് 3018/സബപ്പ്.സരി.ബരി2/2019/നരി.ലസ.)

2019-20-ലലെ  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട  പരരിയശയോധന  സവുംബനരിച്ച  നയോലെയോമതപ്പ്
റരിയപയോര്ടരിലലെ  3-11,  19-22,  35,  37,  38,  39,  50  എന്നതീ  ഖണ്ഡരികകളരിലലെ
ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള  നടപടരി  യസ്റ്ററപ്പ്ലമനകളവും  കയോലെതയോമസപത്രരികകളവും  സമരിതരി
പരരിഗണരിക്കുകയുവും അവുംഗതീകരരിക്കുകയുവും ലചെയ.

 4. സമരിതരിയുലട ഖയോദരി യമഖലെയരിലലെ യസയോളയോര് പയോനല്  സവുംബനരിച്ച റരിയപയോര്ടരിലലെ
ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള ഇടക്കയോലെ റരിയപയോര്ടപ്പ്

(ഫയല് നമ്പര് 5129/സബപ്പ്.സരി.ബരി2/2017/നരി.ലസ)



67

സമരിതരിയുലട ഖയോദരി  യമഖലെയരിലലെ യസയോളയോര് പയോനല്  സവുംബനരിച്ച  റരിയപയോര്ടരിലലെ
ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള ഇടക്കയോലെ മറുപടരി സമരിതരി അവുംഗതീകരരിക്കുകയുവും അന്തരിമ റരിയപയോര്ടപ്പ്
ലെഭവ്യമയോക്കണലമന്നപ്പ് ആവശവ്യലപടയോന് തതീരുമയോനരിക്കുകയുവും ലചെയ.  

5. സമരിതരിയുലട ടയോയക്കയോ യകബരിള് കമ്പനരി ലെരിമരിറഡെപ്പ് സവുംബനരിച്ച റരിയപയോര്ടപ്പ് 

(ഫയല് നമ്പര് 3918/സബപ്പ്.സരി.ബരി2/2018/നരി.ലസ)

സമരിതരിയുലട ടയോയക്കയോ യകബരിള് കമ്പനരി ലെരിമരിറഡെപ്പ് സവുംബനരിച്ച റരിയപയോര്ടരിലലെ 1,2,3
എന്നതീ ഖണ്ഡരികകളരിലലെ ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള റരിയപയോര്ടപ്പ്,  സമരിതരി  അവുംഗതീകരരിക്കുകയുവും
പ്രസ്തുത  റരിയപയോര്ടരിലുള്ലപട  യകരള  ആര്ടരിസയോന്സപ്പ്  ലഡെവലെപപ്പ്ലമന്റെപ്പ്  യകയോര്പയറഷന്
ലെരിമരിറഡുമയോയരി  ബനലപട  ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള  നടപടരി  റരിയപയോര്ടപ്പ്  എത്രയുവുംയവഗവും
ലെഭവ്യമയോക്കണലമന്നപ്പ് ആവശവ്യലപടയോന് തതീരുമയോനരിക്കുകയുവും ലചെയ. 

6. 2020-21-  ലലെ  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട  പരരിയശയോധന  സവുംബനരിച്ച  അഞയോമതപ്പ്
റരിയപയോര്ടരിലലെ    ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള  നടപടരി  യസ്റ്ററപ്പ്ലമന്റെപ്പ്  ,    കയോലെതയോമസപത്രരിക
എന്നരിവയുലട പരരിഗണന സവുംബനരിച്ചപ്പ്

(ഫയല് നമ്പര് 1614/സബപ്പ്.സരി.ബരി2/2020/നരി.ലസ.)

2020-21-ലലെ  ധനയോഭവ്യര്ത്ഥനകളലട  പരരിയശയോധന  സവുംബനരിച്ച  അഞയോമതപ്പ്
റരിയപയോര്ടരിലലെ  8-19,  38,  40  എന്നതീ  ഖണ്ഡരികകളരിലലെ   ശരിപയോര്ശകളരിയനലുള  നടപടരി
യസ്റ്ററപ്പ്ലമനകളവും കയോലെതയോമസപത്രരികകളവും സമരിതരി പരരിഗണരിക്കുകയുവും അവുംഗതീകരരിക്കുകയുവും
ലചെയ. 

7. 2018-19,  2019-20,  2020-21    എന്നതീ  സയോമ്പതരിക  വര്ഷങ്ങളരിലലെ  വരിവരിധ
സ്ഥയോപനങ്ങളലട വയോര്ഷരിക പ്രവര്തന റരിയപയോര്ട്ടുകളരിയനലുള കയോലെതയോമസപത്രരികകളലട
പരരിഗണന

വകതറരി & ലടകപ്പ്റയരില്സപ്പ്  വകുപപ്പ് (2018-19), സരിഡ്യകയോ (2018-19), ടയോവന്കൂര്
സരിമന്റെപ്പ്സപ്പ്  ലെരിമരിറഡെപ്പ്  (2019-20),  വകതറരി-യനതറരി  വവ്യവസയോയങ്ങള്  (2019-20),
സ്റ്റതീല്  &  ഇന്ഡെസ്ട്രേതീയല് യഫയോര്ജരിവുംഗ്സപ്പ്  ലെരിമരിറഡെപ്പ്  (2019-20),  യകരള ഇലെകരിക്കല്  &
അവലെഡെപ്പ് എഞരിനതീയറരിവുംഗപ്പ് കമ്പനരി ലെരിമരിറഡെപ്പ്  (2019-20),  കരിന്ഫ (2019-20), (2020-21),
ലകല്യടയോണ്  (2019-20)  എന്നതീ  സ്ഥയോപനങ്ങളലട  വയോര്ഷരിക  പ്രവര്തന
റരിയപയോര്ട്ടുകളരിയനലുള  കയോലെതയോമസപത്രരികകള്  സമരിതരി  പരരിഗണരിക്കുകയുവും
അവുംഗതീകരരിക്കുകയുവും ലചെയ. 

യയയോഗവും രയോവരിലലെ  11.45-നപ്പ് പരിരരിഞ്ഞു.
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