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പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സബ്ജകറ കേമനിറനി I

(കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം)

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല 
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുളള ആക്ഷന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

[കകേരള നനിയമസഭയസട നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരത്സ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച്ച
ചട്ടേങ്ങളനിസല 236- ാാാ ചട്ടേതനിസന (5)- ാാാ ഉപചട്ടേപകേഭാരമുളളതറ]

2021 ജൂലലലെെ 26- ാാാ തതീയതനി സമർപനിച്ചതറ

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2021
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പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സബ്ജകറ കേമനിറനി I

(കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം)

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട 
പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല 

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുളള ആക്ഷന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

[കകേരള നനിയമസഭയസട നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരത്സ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച്ച 
ചട്ടേങ്ങളനിസല 236-ാാാ ചട്ടേതനിസന (5)-ാാാ ഉപചട്ടേപകേഭാരമുളളതറ]

960/2021.
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ഉള്ളടക്കന്റിം

കപജറ

സമനിതനിയസട ഘടന .. v   

അവതഭാരനികേ .. vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ .. 1
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സബ്ജകറ കേമനിറനി I

(കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം)
(2021 -2023)

ഘടന

സചയര്മഭാന് :

ശതീ. പനി. പസഭാദറ,
       കൃഷനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷത്സ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള : 

ശതീമതനി സജ. ചനിഞ്ചുറഭാണനി,
       മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം ക്ഷതീരവനികേസനവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

ശതീ. സജനി സചറനിയഭാന്,
       മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സഭാന്റിംസ റകേഭാരനികേവന്റിം യവജനകേഭാരത്സ്യവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശതീ. അനൂപറ കജക്കബറ

ശതീ. പനി. പനി. ചനിതരഞ്ജന്

ശതീ. പനി. സജ. കജഭാസഫറ

ശതീ. സനി. എച്ചറ. കുഞ്ഞമ

ശതീ. സകേ. പനി. കമഭാഹനന്

ശതീ. കുറുകക്കഭാളനി സമഭായ റതതീന്

ശതീ. മുരളനി സപരുസനലനി

ശതീ. എന്റിം. വനിന്സസനറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ.വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി.

ശതീമതനി എസറ. ജയശതീ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി.

ശതീ. ഹരനിവനിശശ്വന്, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി.

ശതീ. ജയകുമഭാര്. ജനി, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച്ച സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  I-സന
സചയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന്  സമനിതനിയസട  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്
സശ്വതീകേരനിച്ച  നടപടനി  സന്റിംബന്ധനിച്ച  സമനിതനിയസട  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള  നനിയമസഭയസട
നടപടനിക്രമങ്ങളുന്റിം കേഭാരത്സ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച്ച ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം  236(5)  പകേഭാരന്റിം
സമര്പനിക്കുന.

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധനയസട
അടനിസഭാനതനിലുള്ള  കൃഷനിയന്റിം  മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം  മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം  സന്റിംബന്ധനിച്ച
സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  I-സന  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  കൃഷനി,  മൃഗസന്റിംരക്ഷണന്റിം,
ക്ഷതീരവനികേസനന്റിം,  മതത്സ്യബന്ധനന്റിം എനതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബന്ധസപട്ടേ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനികേള ഉളസക്കഭാള്ളുനതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  I-സന  2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ    2020  മഭാര്ച്ചറ  2-ാാാതതീയതനി സഭയനില്
സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച
അനന്തര  നടപടനികേളുസട  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള  സമനിതനിയസട  23-12-2020,  2-7-2021 എനതീ
തതീയതനികേളനിസല സമനിതനി കയഭാഗങ്ങളനില്  പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.

2021  ജൂലല  2-ാാാ തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

    പനി. പസഭാദറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                    സചയര്മഭാന്,
2021 ജൂലല 2. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി  I.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

കൃഷനിയന്റിം  മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച്ച സബ റജകറ  കേമനിറനി  I  -സന
2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച്ച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനില്  മറുപടനി  ലഭനിച്ച  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അവയറ
സര്ക്കഭാരനില്നനിനറ ലഭനിച്ച മറുപടനികേളുന്റിം.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-001-88―മലബഭാര് മഭാര്ക്കററ കേമറനിക്കുള്ള സഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

മലബഭാര്  മഭാര്ക്കററ  കേമറനിയനിസല  സപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുന്റിം  കുടന്റിംബ  സപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുന്റിം
അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  28  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 1)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  മലബഭാര്  മഭാര്ക്കററ  കേമനിറനിയനിസല
സപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുന്റിം  കുടന്റിംബ  സപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുന്റിം  അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭാസണന
സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  മുഖഭാന്തരന്റിം  41  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേ ലഭനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-001-86―ഓഫതീസറ ഓകട്ടേഭാകമഷന് ആന്ഡെറ ഐ  .  ടനി  .   ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്

വനിഹനിതന്റിം : 2,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കൃഷനി  വകുപനില്  ഇ-ഓഫതീസറ  നടപനിലഭാക്കനി,  സഭാപനതനിസന  ഉലഭാദനക്ഷമത
വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം സമച്ചസപട്ടേ  കസവനവന്റിം  സുതഭാരത്സ്യതയന്റിം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുന്റിം  സമയലഭാഭന്റിം
ലകേവരനിക്കുകേയന്റിം  സചയ്യുനതനിനഭായനി  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  വളസര
അപരത്സ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    17
കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .     

(ഖണനികേ 2)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം ഓഫതീസറ ഓകട്ടേഭാകമഷന് ആന്ഡെറ ഐ.ടനി. ഇന്ഫഭാസ്ടക്ചര്
എന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപ
ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  1700  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-102-90―ഗ്രൂപറ ഫഭാമനിന്റിംഗറ മുകഖന സനല്കൃഷനി വനികേസനന്റിം   (  ജനിലഭാ പദ്ധതനി  )

വനിഹനിതന്റിം : 1,18,24,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

13-ാം പഞവതര പദ്ധതനിയസട അവസഭാനകതഭാസട സനല്കൃഷനി 3 ലക്ഷന്റിം സഹകറനികലക്കറ
വത്സ്യഭാപനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷത്സ്യകതഭാസടയള്ള  സുസനിര  സനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദ്ധതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി 4927 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം സനല്കൃഷനി വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള
ധനസഹഭായതനിനഭായനി 70 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം കേരസനല്കൃഷനി വനികേസനതനിനഭായനി 275 ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം സനല്കൃഷനി വത്സ്യഭാപനിപനിക്കുനതനിനറ കൂടതല് തരനിശുനനിലന്റിം കൃഷനികയഭാഗത്സ്യമഭാക്കുനതനിനഭായനി
600  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  രജനികസ്റ്റേര്ഡെറ  വനിത്തുലഭാദന  പരനിപഭാടനിക്കഭായനി  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം
സനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദ്ധതനിയസട  സുഗമമഭായ  നടതനിപനിനഭായനി  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം
പഭാടകശഖരങ്ങളനില് പശഭാതല സസൗകേരത്സ്യങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനറ  130  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    60.37    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 3)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം ഗ്രൂപറ ഫഭാമനിങറ മുകഖന സനല്കൃഷനി വനികേസനന്റിം (ജനിലഭാ
പദ്ധതനി)  എന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  6037  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-103-75―കലഭാകക്കഷന് സസ്പെസനിഫനികേറ സതീന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 202,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)
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ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗതനിസന  ഉനമനതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന  അട്ടേപഭാടനി  മനിലററ

വനികലജറ പദ്ധതനിക്കഭായനി 199 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ആതനിരപള്ളനി ലട്രൈബല് വഭാലനി പദ്ധതനിക്കഭായനി

99  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം പഭാകദശനികേ വനിളകേളുസട വനികേസനതനിനഭായള്ള പദ്ധതനി മററ ജനിലകേളനികലയറ

വത്സ്യഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി 148 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   4.46   കകേഭാടനി

രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 4)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പഭാകദശനികേഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള വനിളകേളുസട പരനിപഭാലനന്റിം എന പദ്ധതനിയനില് ആദനിവഭാസനി

വനിഭഭാഗതനിസന  ഉനമനതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന  പദ്ധതനികേളക്കഭായനി  സമനിതനിയസട

ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  മുഖഭാന്തരന്റിം  446  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസനങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-104-91―ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ കൃഷനി സലങ്ങള മുകഖന നടതീല് വസ്തുക്കളുസട ഉലഭാദനന്റിം

വര്ദ്ധനിപനിക്കല്

വനിഹനിതന്റിം : 18,70,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

16 ഫഭാമുകേളനില് നനിലവനിലുള്ള സന്റിംകയഭാജനിത കൃഷനി മഭാതൃകേഭാ പദര്ശനകതഭാട്ടേതനിസന തുടര്

പരനിപഭാലനതനിനഭായന്റിം  VFPCK  മുകഖനയള്ള  നടതീല്  വസ്തു  ഉലഭാദനതനിനഭായന്റിം  ബജറനില്

വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    1.5    കകേഭാടനി  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 5)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  കൃഷനി സലങ്ങള മുകഖന നടതീല്

വസ്തുക്കളുസട  ഉല്പഭാദനന്റിം  വര്ദ്ധനിപനിക്കല്  എന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  150  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

960/2021.
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ശനിപഭാര്ശ

2401-00-105-86―ആധുനനികേ പരതീക്ഷണശഭാലകേള സഭാപനിക്കല്

വനിഹനിതന്റിം : 3,70,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

സന്റിംസഭാനസത  ബകയഭാസടകകഭാളജനി  ലഭാബറ,  ബകയഭാകേണ്കട്രൈഭാള  ലഭാബറ,  മണറ
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേള  എനനിവയസട  വനിവനിധ  ആവശത്സ്യങ്ങളക്കഭായനി  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    2.3    കകേഭാടനി
രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .        

(ഖണനികേ 6)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  സന്റിംസഭാനസത  ലഭാബുകേളുസട  വനിവനിധ
ആവശത്സ്യങ്ങളക്കഭായനി അധനികേതുകേ വകേയനിരുതണസമന സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം
230  ലക്ഷന്റിം  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  വഴനി  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം  തുകേസയഭാനന്റിം
അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-105-85―ഓര്ഗഭാനനികേറ ഫഭാമനിന്റിംഗറ

വനിഹനിതന്റിം : 1,62,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

ഉതമ കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിച്ച  150ക്ലസ്റ്റേറുകേളുസട രൂപതീകേരണതനിനഭായനി  112.50ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട  കേതീഴനില്  പവര്തനിക്കുന  അവശനിഷ
വനിഷഭാന്റിംശ പരനികശഭാധന ലഭാബനില് പഴന്റിം, പച്ചക്കറനികേളുസട കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ വനിഷഭാന്റിംശ
പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനുന്റിം  പരനികശഭാധനഭാഫലന്റിം  സവബ്ലസറനില്  പസനിദ്ധതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി
50  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  പവര്തനങ്ങളുസട  നടതനിപനിനഭായള്ള  ധനസഹഭായമഭായനി
60ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.225    കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 7)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത  പദ്ധതനിക്കഭായനി  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  222.5  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  മുഖഭാന്തരന്റിം  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസനങനിലുന്റിം
തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനില.



11

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-107-78―വനിളകേളുസട ആകരഭാഗത്സ്യ സന്റിംരക്ഷണന്റിം         

വനിഹനിതന്റിം: 7,81,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കകേരള സസനര് കഫഭാര് സപസ്റ്റേറ മഭാകനജ് സമനനിസന പവര്തനങ്ങളക്കഭായള്ള ഘടകേതനിനറ
15  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം പഭാരലസററ ബതീഡെനിന്റിംഗറ  കസ്റ്റേഷനുകേളുസട പവര്തനന്റിം വനിപുലതീകേരനിക്കു
നതനിനഭായനി  35  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    50    ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി   വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .         

(ഖണനികേ 8)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

വനിളകേളുസട  ആകരഭാഗത്സ്യ  സന്റിംരക്ഷണന്റിം  എന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരന്റിം  50  ലക്ഷന്റിം രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന മുകഖന അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കണസമനറ
ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-108-56―കേവങ്ങറ കൃഷനിവനികേസന പരനിപഭാടനി

വനിഹനിതന്റിം : 1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കേഭാസര്കഗഭാഡെറ,  മലപ്പുറന്റിം, വയനഭാടറ,  കേണ്ണൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടറ എനതീ ജനിലകേളക്കുപുറസമ
മററ ജനിലകേളനിസല കേവങ്ങറ കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുകൂടനി ടനി പദ്ധതനിയസട പകയഭാജനന്റിം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    1    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

(ഖണനികേ 9)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കേവങ്ങറ കൃഷനി വനികേസനതനിനഭായനി സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം 100 ലക്ഷന്റിം രൂപ
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  മുഖഭാന്തരന്റിം  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കണസമനറ  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസനങനിലുന്റിം
തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-109-84―കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാനവന്റിം വത്സ്യഭാപനവന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 3,83,00,000  രൂപ (പദ്ധതനി)
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കകേരള  കേര്ഷകേന്  മഭാസനികേയസട  സചലവകേളക്കഭായനി  140  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  ഫഭാന്റിം
ഇന്ഫര്കമഷന്  ബപ്യൂകറഭായഭായനി  37  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  കദശതീയ  ഫഭാന്റിം  ഫനിലനിന്റിം  സഫസ്റ്റേനിവല്
നടതനിപനിനഭായനി  15  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ആലപ്പുഴയനില് പുതുതഭായനി സഭാപനിക്കുന കേമപ്യൂണനിറനി
കറഡെനികയഭാകസ്റ്റേഷസന  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  തൃശ്ശൂരനില്  പുതുതഭായനി
സഭാപനിക്കുന  ഫഭാന്റിം  ഇന്ഫര്കമഷന്  ബപ്യൂകറഭായസട  പുതനിയ  കമഖല  ഓഫതീസനിസന
സഭാപനസചലവകേളക്കഭായനി  30  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട  ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് ആസകേ
2.62   കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 10)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കേഭാര്ഷനികേ  വനിജഭാനവന്റിം  വത്സ്യഭാപനവന്റിം  എന  പദ്ധതനിയസട  ഘടകേങ്ങളഭായ  കകേരള
കേര്ഷകേ മഭാസനികേയസട സചലവകേള,  ഫഭാന്റിം ഇന്ഫര്കമഷന് ബപ്യൂകറഭാ,  കദശതീയ ഫഭാന്റിം ഫനിലനിന്റിം
സഫസ്റ്റേനിവല്,  ആലപ്പുഴയനില്  സഭാപനിക്കുന  കേമപ്യൂണനിറനി  കറഡെനികയഭാ  കസ്റ്റേഷന്,  തൃശ്ശൂരനില്
പുതുതഭായനി  സഭാപനിക്കുന  ഫഭാന്റിം  ഇന്ഫര്കമഷന്  ബപ്യൂകറഭായസട  സചലവകേളക്കഭായനി
സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  262  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമനറ ആവശത്സ്യസപസട്ടേങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-109-80―കേഭാര്ഷനികേ വത്സ്യഭാപനന്റിം ശകനിസപടതല്                       

വനിഹനിതന്റിം : 15,55,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കേഴക്കൂട്ടേന്റിം  R.A.T.T.C.-യസട  പുതനിയ  സകേട്ടേനിട  നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  185  ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം ലതീഡ്സനിസന പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി 200 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം കകേരള അഗനികേളച്ചറല്
ഇനകവഷന്  എകററന്ഷന്  കപഭാജകനിനഭായനി  (K.A.I.E.P.)  700  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  മനികേച്ച
പകേടനതനിനുള്ള  അവഭാര്ഡുകേള  നല്കുനതനിനഭായനി  150  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  ഫതീല്ഡെറ
അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാര്,  കബഭാക്കറ  സടകകഭാളജനി  മഭാകനജര്മഭാര്  എനനിവര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനന്റിം
നല്കുനതനിനഭായനി  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  ആത്മയ്ക്കുള്ള  പവര്തന  സഹഭായതനിനഭായനി  50
ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം  കേര്ഷകേ ദനിനഭാകഘഭാഷന്റിം,  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന സമനിതനി,  വര്ക്കറ  കഷഭാപറ
അവകലഭാകേനന്റിം എനനിവയഭായനി 270 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം കേര്ഷകേ ലനപുണത്സ്യ അവഭാര്ഡെറ എന
ഘടകേതനിനറ 50 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം കേര്ഷകേ സഭകേളുസട നടതനിപനിനഭായനി 175 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം
കൃഷനി  വകുപനില്  കസഭാഷത്സ്യല്  ഓഡെനിറനിനഭായനി  20  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  ലവഗ  അന്തഭാരഭാഷ
ശനില്പശഭാലയസട  സചലവകേളക്കഭായനി  50  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  പഭാഠന്റിം  ഒനറ  പഭാടകതക്കറ
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പദ്ധതനിക്കഭായനി  100  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    19.60    കകേഭാടനി രൂപ
ധന   സഹഭായന്റിം അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

                   (ഖണനികേ 11)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കേഭാര്ഷനികേ വത്സ്യഭാപനന്റിം ശകനിസപടതല് എന പദ്ധതനിക്കഭായനി സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരന്റിം 2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയനിലൂസട 1960  ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമനറ ആവശത്സ്യസപസട്ടേങനിലുന്റിം തുകേ ഒനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-109-76―കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡെറ                      

വനിഹനിതന്റിം : 1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കകേരള നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയ കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി ബനിലനിസന അടനിസഭാനതനില്
രൂപന്റിംസകേഭാണ്ട  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനിസന  പവര്തനതനിനഭായനി  ബജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   2   കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .        

            (ഖണനികേ 12)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനിസന പവര്തനതനിനഭായനി  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരന്റിം  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  മുഖഭാന്തരന്റിം  200  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസനങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-113-83―കേഭാര്ഷനികേ കസവന കകേന്ദ്രവന്റിം കസവനന്റിം എതനിക്കലുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 4,12,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

സന്റിംസഭാനസത  75  സമഭാലബല് ക്ലനിനനിക്കുകേളുസട പവര്തനതനിനഭായനി  75  ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം നനിലവനിലുളള കേഭാര്ഷനികേ കേര്മകസനകേള ശകനിസപടത്തുനതനിനഭായനി  199  ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം  കേഭാര്ഷനികേ  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിസല  മണറ  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളുസട
പവര്തനതനിനഭായനി  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  കൃഷനി  ഭവനുകേളുസട  വഭാഹനങ്ങളക്കുളള
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പവര്തന  സഹഭായതനിനഭായനി  50  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  നനിലവനിലുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  കസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള  ശകനിസപടത്തുനതനിനഭായനി  199  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  റതീജണല്  ഫഭാന്റിം
സഫസനിലനികറഷന് സസനറനിസന  പവര്തനങ്ങള പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  215  ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    7.48    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 13)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  കേഭാര്ഷനികേ  കസവന  കകേന്ദ്രവന്റിം  കസവനന്റിം
എതനിക്കലുന്റിം എന പദ്ധതനിക്കഭായനി 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന
വഴനി 7.48 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസനങനിലുന്റിം തുകേ
അനുവദനിചകേനിട്ടേനിയനില.  എനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  3.9611  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  ആയതറ കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ ഓണകററനിയന്റിം നല്കുനതനിനഭായനി
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-115-99―സചറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര സനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കറ   സസൗജനത്സ്യമഭായനി  സസവദദ്യുതനി
നല്കുന പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം : 35,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

സകേ.എസറ.ഇ.ബനി.-യ്ക്കുള്ള കുടനിശനികേ നല്കുനതനിനഭായനി ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്   61   കകേഭാടനി
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി   വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 14)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സചറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  സനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കറ  സസൗജനത്സ്യമഭായനി  സസവദദ്യുതനി  നല്കുന
പദ്ധതനിക്കഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  3550  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതറ  കൂടഭാസത  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  2020-21
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് സസൗജനത്സ്യ ലവദദ്യുതനി പദ്ധതനിക്കഭായനി 6100 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേ
ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന നടതനിയനിരുന. അധനികേ ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയനിലൂസട 5-2-2021-ല് 2000 ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം 8-2-2021-ല് 129.03 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. ടനി ശതീര്ഷകേതനില് ആസകേ
അനുവദനിച്ച 5679.03 ലക്ഷന്റിം രൂപയനില് 5678.06 ലക്ഷന്റിം രൂപ സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

2401-00-119-85―കൃഷനി വകുപറ മുകഖനയള്ള പച്ചക്കറനി വനികേസനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 62,22,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

ജതീവനനി പദ്ധതനിയസട നടതനിപനിനഭായനി  2421  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന
സലങ്ങളനില്  കൃഷനി  നടത്തുനതനിനറ  കപഭാജകടനിസഭാനതനിലുളള  പച്ചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി
500  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം പച്ചക്കറനി  വനികേസന പദ്ധതനിയസട സുഗമമഭായ നടതനിപനിനഭായനി  50
ലക്ഷന്റിം  രൂപയമുളസപസട  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  29.71  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

 (ഖണനികേ 15)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  പച്ചക്കറനി  വനികേസന  പദ്ധതനിയസട  വനിവനിധ
ഘടകേങ്ങളുസട സുഗമമഭായ നടതനിപനിനഭായനി സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന
മുഖഭാന്തരന്റിം  2971  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസനങനിലുന്റിം
തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-191-50―റവനപ്യൂ സചലവകേളക്കഭായള്ള കബഭാക്കറ ഗഭാനറ   (  കകേഭാര്പകറഷന്  )

വനിഹനിതന്റിം : 50,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം) 

മുന്വര്ഷങ്ങളനിസല  കുടനിശനികേ  തുകേ  നല്കുനതനിനഭായനി  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    48.5
ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 16)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  റവനപ്യൂ  സചലവകേളക്കഭായനി  കബഭാക്കറ  ഗഭാനറ
(കകേഭാര്പകറഷന്)  എന പദ്ധതനിക്കഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  48.5  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2401-00-192-50―റവനപ്യൂ സചലവകേളക്കഭായള്ള കബഭാക്കറ ഗഭാനറ   (  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  )

വനിഹനിതന്റിം : 44,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം) 

മുന്വര്ഷങ്ങളനിസല കുടനിശനികേ തുകേ നല്കുനതനിനഭായനി ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് 96 ലക്ഷന്റിം
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

            (ഖണനികേ 17)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  റവനപ്യൂ  സചലവകേളക്കഭായനി  കബഭാക്കറ  ഗഭാനറ
(മുനനിസനിപഭാലനിറനി)  എന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  96  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-198-50―റവനപ്യൂ സചലവകേളക്കഭായള്ള കബഭാക്കറ ഗഭാനറ   (  ഗഭാമപഞഭായതറ  )

വനിഹനിതന്റിം : 13,24,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

മുന്വര്ഷങ്ങളനിസല  കുടനിശനികേ  തുകേ  നല്കുനതനിനഭായനി  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    18.03
കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി   വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 18)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം റവനപ്യൂ സചലവകേളക്കഭായനി കബഭാക്കറ  ഗഭാനറ  (ഗഭാമ
പഞഭായതറ) എന പദ്ധതനിക്കഭായനി 2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  1803  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-800-28―മണനിസന ആകരഭാഗത്സ്യ പരനിപഭാലനവന്റിം ഉലഭാദനക്ഷമത വര്ദ്ധനിപനിക്കലുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം:24,62,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)
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60,000 സഹകര് സലതറ കസഭായനില് അമനിസലയറഭാനറസറ നല്കുനതനിനഭായനി ബജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    8.53    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 19)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം മണനിസനയന്റിം കവരനിസനയന്റിം ആകരഭാഗത്സ്യ പരനിപഭാലനവന്റിം
ഉലഭാദനക്ഷമത  ഉയര്തലുന്റിം  എന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  853  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ആവശത്സ്യസപടകേയന്റിം
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  1238.92132  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയന്റിം  പസ്തുത  തുകേ
സചലവഴനിക്കുകേയന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-109-60―കൃഷനി പഭാഠശഭാല അകഗഭാ ഇകക്കഭാളജനിക്കല് അധനിഷനിത കൃഷനി സമതീപനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 3,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കേഭാര്ഷനികേ  ആവഭാസ  യൂണനിറടനിസഭാനതനിലുളള  കൃഷനി  എന  ആശയസത
സന്റിംബന്ധനിച്ചറ  കേര്ഷകേര്ക്കറ  അവകബഭാധന്റിം  ഉണ്ടഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലനപുണത്സ്യ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി കേ കൃഷനി ഭവനുകേള വഴനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന
തുകേ അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1.88   കകേഭാടനി രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 20)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കേഭാര്ഷനികേ  ആവഭാസ  യൂണനിറടനിസഭാനതനിലുളള  കൃഷനി  എന  ആശയസത  സന്റിംബന്ധനിച്ചറ
കേര്ഷകേര്ക്കറ അവകബഭാധന്റിം ഉണ്ടഭാക്കുനതനിനഭായനി ലനപുണത്സ്യ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിക്കഭായനി
സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  1.88  കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമനറ ആവശത്സ്യസപസട്ടേങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-112-96―കേനിഴങ്ങറ  /  പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങളുസട വനികേസനന്റിം                 

വനിഹനിതന്റിം : 1,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

960/2021.
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പയര് വര്ഗ്ഗ കൃഷനി കൂടതല് ജനിലകേളനികലയറ വത്സ്യഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
50    ലക്ഷന്റിം  രൂപ    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരു
തണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 21)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  പയര്  വര്ഗ്ഗ  കൃഷനി  കൂടതല്  ജനിലകേളനികലയറ
വത്സ്യഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  അനുസരനിച്ചറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
അധനികേമഭായനി  50  ലക്ഷന്റിം രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസനങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-800-27―വയനഭാടറ പഭാകക്കജറ

വനിഹനിതന്റിം : 13,35,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

വയനഭാടറ പഭാകക്കജറ പദ്ധതനിയസട സുഗമമഭായ നടതനിപനിനഭായനി, കപഭാജകറ ഇന്റിംപനിസമകനഷന്
എന  ഘടകേതനിനറ  30  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

           (ഖണനികേ 22)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

വയനഭാടറ  പഭാകക്കജറ  പദ്ധതനിയനിസല മററ  ഘടകേങ്ങളനില്നനിനന്റിം കസവനിങ്സനിലൂസട  30
ലക്ഷന്റിം രൂപ കേസണ്ടതനി അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2415-01-004-88―കേടല് നനിരപനില് നനിനന്റിം തഭാഴ്ന്ന പകദശസത കൃഷനിക്കഭായള്ള കുട്ടേനഭാടറ അന്തര്കദശതീയ
ഗകവഷണ പരനിശതീലനകകേന്ദ്രന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  20,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി) 

സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച്ച  വനിവനിധ  തസനികേകേളനില്  കജഭാലനി  സചയ്യുന  ജതീവനക്കഭാരുസട
ശമ്പളതനിനുന്റിം മററ പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണതനിനുമഭായനി ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ
അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    80    ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 23)
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സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത അന്തര്കദശതീയ ഗകവഷണ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രതനിസന
വനിവനിധ  പവര്തനതനിനഭായനി  80  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന
സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  മുകഖന  79.85
ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയന്റിം  പസ്തുത  തുകേ  അന്തര്കദശതീയ  ഗകവഷണ  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രതനിസന വനിവനിധ പദ്ധതനികേളക്കറ സചലവഴനിക്കുകേയന്റിം   സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2435-01-101-85―വനില സനിരതയ്ക്കുകവണ്ടനി വനിപണനിയനില്  ഇടസപടല്
വനിഹനിതന്റിം   :  20,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി) 

സതരസഞ്ഞടത  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പനങ്ങളുസട  വനിലസനിരത  ഉറപഭാക്കുനതനിനുന്റിം
കേര്ഷകേര്ക്കറ സമച്ചസപട്ടേ വരുമഭാനന്റിം ലഭത്സ്യമഭാക്കുനതനിനുന്റിം ഉതവകേഭാലങ്ങളനില് പച്ചക്കറനികേള
സന്റിംഭരനിക്കുനതനിനുമഭായനി വനിപണനിയനില് ശകമഭായ ഇടസപടല് നടത്തുനതനിനറ ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ   ശതീര്ഷകേതനില്   5   കകേഭാടനി രൂപ
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .        

           (ഖണനികേ 24)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  വനിലസനിരതയ്ക്കുകവണ്ടനി  വനിപണനിയനില്
ഇടസപടല്  എന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  മുകഖന  അധനികേമഭായനി  തുകേ
അനുവദനിക്കണസമനറ ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2435-01-800-99―മഭാര്ക്കററ വനികേസനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  8,90,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി) 

കേഭാര്ഷനികേ  സമഭാത  വത്സ്യഭാപഭാര  വനിപണനികേളുസടയന്റിം  മററ  സന്റിംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുസടയന്റിം
അടനിസഭാന സസൗകേരത്സ്യന്റിം  സമച്ചസപടത്തുനതനിനുന്റിം  E-Nam  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനികലയറ  കലഭാജനിസ്റ്റേനികറ
സകപഭാര്ട്ടേറ  എന  നനിലയനില്  സഹഭായന്റിം  നല്കുനതനിനുന്റിം  കൃഷനി  ബനിസനിനസറ  കകേന്ദ്രങ്ങള
നവതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  150  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  അഗഭാര്ക്കറ  സനറനിനുന്റിം  വനിപണനി
വനിവരകശഖരണതനിനുമഭായനി 10 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് നനിയമനിച്ച 25 പുതനിയ
കേര്ഷകേമനിത്രങ്ങളക്കറ പരനിശതീലനന്റിം നല്കുനതനിനറ  80 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം കേഭാര്ഷനികേ കമളകേള
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നടത്തുനതനിനഭായനി  80  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    3.2    കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 25)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് 2435-01-800-99 പഭാന് ശതീര്ഷകേതനില് 3.2 കകേഭാടനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയനിരുനസവങനിലുന്റിം  പസ്തുത  തുകേ  ആവശത്സ്യമഭായനി  വരഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2435-01-800-94―മൂലത്സ്യവര്ദ്ധനവറ

വനിഹനിതന്റിം : 12,75,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

SFAC മുകഖന സന്റിംരന്റിംഭകേര്ക്കറ സഭാകങതനികേ സഹഭായന്റിം നല്കുനതനിനഭായനി 275 ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം സര്ക്കഭാര്/സപഭാതുകമഖല/സഹകേരണ/കുടന്റിംബശതീ യൂണനിററ തലതനില് കേര്ഷകേരുസട
വരുമഭാന  വര്ദ്ധനവറ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  വനിപണനികേളക്കുന്റിം  മൂലത്സ്യവര്ദ്ധനവറ
യൂണനിറ്റുകേളക്കുമഭായള്ള ധനസഹഭായതനിനഭായനി 50 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം കതന് ഉലഭാദനതനിനഭായനി
25 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം അകഗഭാപഭാര്ക്കനിനഭായനി  20 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം സന്റിംസഭാന നഭാളനികകേര വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനറ 100 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം വഭാഴക്കുളന്റിം അകഗഭാ ആനറ കപഭാസസനിന്റിംഗറ കേമ്പനനിക്കഭായനി 100
ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    5.7    കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 26)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം പസ്തുത പദ്ധതനിക്കഭായനി ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന പകേഭാരന്റിം
5.7  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേ
അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2810-00-105-97―ബകയഭാഗത്സ്യഭാസറ പഭാന്റുകേളുസട നനിര്മഭാണതനിനുള്ള അധനികേ ധനസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി) 
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2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ജനറല് കേഭാറഗറനി  വനിഭഭാഗതനിലുന്റിം  എസറ.സനി.
കേഭാറഗറനിയനിലുന്റിം ബകയഭാഗത്സ്യഭാസറ പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനറ  ബജറനില് വകേയനിരുതയനിരനിക്കുന
തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    39    ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 27)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നപ്യൂ  നഭാഷണല് ബകയഭാഗത്സ്യഭാസറ  ആന്ഡെറ  ഓര്ഗഭാനനികേറ  മഭാനപ്യൂര്  കപഭാഗഭാന്റിം  2020-21
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷകതക്കറ അധനികേ ധനസഹഭായമഭായ 39 ലക്ഷന്റിം രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന
വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ ആവശത്സ്യസപസട്ടേങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

4401-00-104-98―ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  കൃഷനികതഭാട്ടേങ്ങളനില് നടതീല് വസ്തുക്കളുസട ഉത്പഭാദനന്റിം
വര്ദ്ധനിപനിക്കല്

വനിഹനിതന്റിം :  51,00,000   രൂപ   (  പദ്ധതനി  ) 

63  ഫഭാമുകേളുസട  അടനിസഭാന  സസൗകേരത്സ്യ  വനികേസനതനിനുന്റിം  13  സസ്പെഷത്സ്യല്  ഫഭാമുകേളുസട
യനവല്ക്കരണ  പവര്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ
അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    6.24    കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

          (ഖണനികേ 28)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  കൃഷനികതഭാട്ടേങ്ങളനില്  നടതീല്
വസ്തുക്കളുസട  ഉല്പഭാദനന്റിം  വര്ദ്ധനിപനിക്കല്  എന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  624  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനഭാനുമതനി  മുകഖന  99.15  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയന്റിം പസ്തുത തുകേ സകേഭാലന്റിം, പതനന്റിംതനിട്ടേ, കകേഭാട്ടേയന്റിം, ഇടക്കനി, മലപ്പുറന്റിം, തൃശ്ശൂര്
എനതീ  ജനിലകേളനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേളുസട  അടനിസഭാന  സസൗകേരത്സ്യ  വനികേസനതനിനഭായനി
സചലവഴനിക്കുകേയന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ 

4401-00-113-98―കേഭാര്ഷനികേ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളുസട സഭാപനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  1,60,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി) 



22

കബഭാക്കുതല ഓഫതീസുകേള,  പഭാനറ ക്ലനിനനിക്കുകേള എനനിവയസട നവതീകേരണതനിനഭായനി

ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്

1    കകേഭാടനി  രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന    /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത

ണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 29)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം കേഭാര്ഷനികേ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളുസട സഭാപനന്റിം   എന

പദ്ധതനിക്കഭായനി 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്തഥനവഴനി

1  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം  തുകേസയഭാനന്റിം

അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ 

4435-01-101-97―ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സസൗകേരത്സ്യ വനികേസന നനിധനി   (RIDF   പദ്ധതനികേള  )

വനിഹനിതന്റിം :  7,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി) 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിസല അടനിസഭാന സസൗകേരത്സ്യ വനികേസനതനിനഭായനി RIDF വനിഹനിതന്റിം

ഉപകയഭാഗനിച്ചറ  നടപനിലഭാക്കുന  ട്രൈഭാന്സഷ  XX-XXV  വസരയള്ള  പുതനിയതുന്റിം

തുടര്നസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുനതുമഭായ  പദ്ധതനികേളുസട  പൂര്തതീകേരണതനിനഭായനി  ബജറനില്

വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    2.5    കകേഭാടനി

രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 30)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സസൗകേരത്സ്യ വനികേസന നനിധനി

എന പദ്ധതനിക്കഭായനി 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്തഥനവഴനി 2.5 കകേഭാടനി

രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുന.  എനഭാല്  അധനികേ

ധനഭാനുമതനി മുകഖന 7.1475 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയന്റിം പസ്തുത തുകേ സചലവഴനിക്കുകേയന്റിം

സചയനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ 

പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനറ

വഭാഴക്കുളന്റിം അകഗഭാ ഫ്രൂട്ടേറ കപഭാസസനിന്റിംഗറ കേമ്പനനിക്കഭായനി പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിച്ചറ 
3    കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

            (ഖണനികേ 31)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

വഭാഴക്കുളന്റിം  അകഗഭാ  ഫ്രൂട്ടേറ  കപഭാസസനിന്റിംഗറ  കേമ്പനനിക്കഭായനി  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരന്റിം  പുതനിയ  ശതീര്ഷകേന്റിം  (6401-00-190-86)   അനുവദനിക്കുകേയന്റിം  3  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനിക്കണസമന ശനിപഭാര്ശയസട അടനിസഭാനതനില്
അധനികേധനഭാനുമതനി  (Additional  Authorization)  പകേഭാരന്റിം  3  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിക്കുകേയന്റിം
പസ്തുത തുകേ കേമ്പനനിയസട കലഭാണ് അക്കസൗണ്ടനില് നനികക്ഷപനിക്കുകേയന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ 

കകേരള  സന്റിംസഭാന  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനറ  ധനസഹഭായതനിനഭായനി
പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിച്ചറ  2    കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 32)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേരള  സന്റിംസഭാന  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  ധനസഹഭായതനിനഭായനി
സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം (2401-00-190-92) അനുവദനിക്കുകേയന്റിം
2  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനിക്കണസമന
ശനിപഭാര്ശയസട അടനിസഭാനതനില് കടഭാക്കണ് തുകേയഭായനി  1,000 (രൂപ ആയനിരന്റിം മഭാത്രന്റിം)
അനുവദനിക്കുകേയന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല

ശനിപഭാര്ശ 

2415-01-277-99-31―കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  3,37,00,59,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം) 
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സകേ.പനി.എസറ.സനി.  മുകഖനയളള  അനദ്ധത്സ്യഭാപകേ  ജതീവനക്കഭാരുസട  നനിയമനന്റിം,  ഫഭാന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട ശമ്പള പരനിഷ്കരണന്റിം, ജതീവനക്കഭാരുസട ശമ്പളപരനിഷ്കരണ കുടനിശനികേ, കേരനിയര്
അഡെശ്വഭാന്സസ്മെനറ,  സപഭാകമഭാഷന് കുടനിശനികേ,  അദ്ധത്സ്യഭാപകേ നനിയമനന്റിം,  ഉയര്ന കതഭാതനിലുളള
വനിരമനിക്കല്,  യ.ജനി.സനി.  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണന്റിം,  സപന്ഷന്,  പനി.എഫറ.  തുടങ്ങനിയവയനിസല
ബഭാധത്സ്യതകേള നല്കുനതനിനറ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്  262.2852  കകേഭാടനി രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന/
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

           (ഖണനികേ 33)

2415-01-277-99-35―കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല  -  മൂലധന ആസനികേളുസട 
                        രൂപതീകേരണതനിനുള്ള സഹഭായധനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  15,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി) 

സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട  അടനിസഭാന  സസൗകേരത്സ്യവനികേസനതനിനഭായനി  ബജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  4.6  കകേഭാടനി
രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

           (ഖണനികേ 34)

2415-01-277-99-36―കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പകളതരന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  56,14,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി) 

സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട  വനിദത്സ്യഭാഭത്സ്യഭാസ ഗകവഷണ വനിജഭാന വത്സ്യഭാപന പവര്തനങ്ങളുസട
സുഗമമഭായ നടതനിപനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    8.76    കകേഭാടനി  രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 35)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയറ  അനുവദനിച്ച
തുകേയഭായ പദ്ധതനികയതര വനിഹനിതന്റിം 337.0059 കകേഭാടനി രൂപ 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയറ  അനുവദനിച്ച  തുകേകയക്കഭാള  10%  കുറവഭാണറ.  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവഭാത  പദ്ധതനികയതര  സചലവനിനങ്ങളഭായ  ശമ്പളന്റിം,



25

കവതനന്റിം,  സപന്ഷന് ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള എനനിവയസട  വനിതരണസത ഇതറ  പതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  അതുവഴനി കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട സുഗമമഭായ പവര്തനകതയന്റിം
ബഭാധനിക്കുന  അവസയഭാണറ  നനിലവനിലുള്ളതറ.  2020-21-ല്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട
സഭാധഭാരണ സചലവനിനങ്ങളഭായ ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  സപന്ഷന് ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള എനനിവയട
ക്കമുള്ള ഇനങ്ങളനില് ആനുപഭാതനികേ വര്ദ്ധനവറ വനനിട്ടുണ്ടറ. K.P.S.C.  മുകഖനയള്ള അസനിസ്റ്റേനറ,
കേമ്പപ്യൂട്ടേര് അസനിസ്റ്റേനറ ഫഭാന്റിം ജതീവനക്കഭാര്, ഓഫതീസറ അറന്ഡെനറ തുടങ്ങനിയവരുസട നനിയമനന്റിം
അദ്ധത്സ്യഭാപകേ നനിയമനന്റിം യ.ജനി.സനി.  ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കുടനിശനികേ എനനിവയഭാണറ ഒഴനിചകൂടഭാനഭാവഭാത
മററ സചലവനിനങ്ങള.

സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട  ആവശത്സ്യകേതയറ  അനുസരനിച്ചറ  ഗഭാനറ  സര്ക്കഭാരനില്നനിനറ
ലഭനിക്കഭാതതുമൂലന്റിം  10- ാാാ പദ്ധതനിക്കഭാലന്റിം മുതല്തസന പനി.എഫറ.  അക്കസൗണ്ടനില് പണമടക്കുനതനിനുന്റിം
ശമ്പള കുടനിശനികേ, സപന്ഷന് കുടനിശനികേ വനിതരണതനിനുന്റിം സര്വ്വകേലഭാശഭാലയറ സഭാധനിക്കഭാസത
വരനികേയഭാണറ.

ഡെബ്ളപ്യൂപനി  (സനി)-10214/2015-ല്  9-4-2015-നറ  ബഹുമഭാനസപട്ടേ  കകേരള
ലഹകക്കഭാടതനി  പുറസപടവനിച്ച  വനിധനിപകേഭാരന്റിം  വനിരമനിക്കല്  തതീയതനി  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
അതനിനനുസൃതമഭായനി മഭാത്രന്റിം വനിരമനിക്കല് ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള നല്കേണസമനന്റിം വനിരമനിച്ചറ നഭാലറ
മഭാസതനിനകേന്റിം  വനിരമനിക്കല്  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള  നല്കേനിയനിസലങനില്  6%  പലനിശ
നല്കേണസമനന്റിം വത്സ്യവസ സചയനിട്ടുണ്ടറ.  വനിവനിധ കകേഭാടതനിവനിധനികേളുസട  അടനിസഭാനതനില്
വനിരമനിച്ച  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുന്റിം  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുന്റിം  കുടനിശനികേകേള  നല്കേഭാൻ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  നനിര്ബന്ധനിതമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണറ.  ഇതരതനില്  നനിരവധനി  കകേഭാടതനി
കകേസുകേള  ഇകപഭാഴന്റിം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്  നനിലനനില്ക്കുനണ്ടറ.  വനിരമനിക്കല്
ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള ഇകപഭാഴന്റിം വന്കതഭാതനില് കുടനിശനികേ നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണറ. 31-7-2020-നറ
പഭാബലത്സ്യതനില് നനിലനനില്ക്കുന കുടശനികേ ഇനന്റിം തനിരനിച്ചറ തഭാസഴ കചര്ക്കുന:

ക്രമനമ്പര് ഇനന്റിം തുകേ (കകേഭാടനി രൂപയനില്)

     (1) (2) (3)

   1 സപന്ഷന് (പരനിഷ്കരണ കുടനിശനികേയടക്കന്റിം) 36,35,975

   2 കേമപ്യൂകട്ടേഷന് 9,23,21,041

   3 ഡെനി.സനി.ആര്.ജനി 7,73,21,065

   4 ക്ഷഭാമഭാശശ്വഭാസ കുടനിശനികേ 157,94,078

   5 ആജതീവനഭാന്ത കുടനിശനികേ 56,745

   6 മററ വനിരമനിക്കല് ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള                      ---

960/2021.
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     (1) (2) (3)

   7 ആര്ജനിത അവധനി സടര്മനിനല് സറണ്ടര് 3,56,68,683

   8 പനി. എഫറ ഇനതനിലുള്ള കുടനിശനികേ 51,80,11,080

   9 ഓഡെനിററ കുടനിശനികേ 2,51,79,304

   10 യ.ജനി.സനി. അരനിയര് 65,48,64,029

   11 സകേ. എ. യ. സപന്ഷന് ഫണ്ടറ 120,00,000,00

ആസകേ 262,28,52,000

ഇക്കഭാരത്സ്യതനില്  അഭനിപഭായന്റിം  കതടനിയകപഭാള  സചലവകേള  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ
അകലഭാകക്കഷനനില് പരനിമനിതസപടതണസമന ധനകേഭാരത്സ്യ വകുപറ നനിര്കദ്ദേശനിച.

ശനിപഭാര്ശ

മണറ പരത്സ്യകവക്ഷണ  -  മണറ സന്റിംരക്ഷണ വകുപറ

2402-00-102-99―കൃഷനികയഭാഗത്സ്യനനിലയങ്ങളനിസല മണറ ജലസന്റിംരക്ഷണന്റിം   (  ജനിലഭാ പദ്ധതനി  )

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല 

2402-00-102-96-സവളളന്റിം സകേട്ടേനിക്കനിടക്കുന പകദശങ്ങള എന ശതീര്ഷകേന്റിം നനിര്ത
ലഭാക്കഭാന് സബറ ജകറ കേമനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിരുനതനിനഭാല് കമല്ശതീര്ഷകേതനില് 28.6   ലക്ഷന്റിം
രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 36)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  അനുസരനിച്ചറ  28.6  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ആവശത്സ്യസപസട്ടേങനിലുന്റിം  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  തുകേസയഭാനന്റിം  ലഭനിച്ചനിട്ടേനില.  19-2-
2021-സല  കൃഷനി  (പനിബനി)  വകുപനിസന  PB2/119/2020/കൃഷനി  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  കേതറ
പകേഭാരന്റിം  2402-00-102-96  ശതീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം  ശമ്പളവന്റിം  മററ  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുന്റിം
മഭാറുനതറ  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാനുന്റിം  2021  ഏപനില്  മഭാസന്റിം  മുതല്  ശമ്പളവന്റിം  മററ
ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുന്റിം 2402-00-001-99 NP ശതീര്ഷകേതനില് മഭാറണസമനന്റിം നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2402-00-102-83―റനിവര്വഭാലനി കപഭാജകറ   (100%   സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല 
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കേബനനി  പദ്ധതനിയനിസല  ജതീവനക്കഭാസര  പുനര്വനിനത്സ്യസനിക്കഭാനുള്ള  സപഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല് ടനി പദ്ധതനിയനിസല ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ ശമ്പളതനിനുന്റിം മററ
അലവന്സുകേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    5.76    കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 37)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

21-10-2020-സല സ.ഉ(സഭാധഭാ.) 862/2020/കൃഷനി നമ്പര് ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം  2020-
21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം കേബനനി പദ്ധതനിയനിന്കേതീഴനില് പവര്തനിച്ചനിരുന സറഗുലര് നനിയമനന്റിം
ലഭനിച്ച  ഉകദത്സ്യഭാഗസര്ക്കറ  2402-00-001-99  NP  ശതീര്ഷകേതനില്നനിനറ  കുടനിശനികേയനിനതനില്
ശമ്പളവന്റിം  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുന്റിം  അനുവദനിക്കുനതനിനറ  തഭാലഭാലനികേ  അനുമതനി  നലനിയനിട്ടുണ്ടറ.
കൂടഭാസത  29-5-2021-സല  356/PB2/2020/കൃഷനി  നമ്പര്  കേതറ  പകേഭാരന്റിം  കേബനനി
പദ്ധതനിയനില് ഉളസപട്ടേ  111  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ ശമ്പളവന്റിം മററ  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുന്റിം 2402-00-001-99
NP  ശതീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം  മഭാറുനതനിനുള്ള  തുടര്  അനുമതനിയന്റിം  നലനി  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശയനില് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2402-00-102-81―ആപനികക്കഷന് ഓഫറ ഇന്ഫര്കമഷന് സടകകഭാളജനി

വനിഹനിതന്റിം :  15,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

ഇ-ഗകവണന്സറ പരനിപഭാടനി വകുപനില് വത്സ്യഭാപനിപനിക്കുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ഇ-ഓഫതീസറ
പവര്തനക്ഷമമഭാക്കുനതനിനറ  കേമ്പപ്യൂട്ടേറുകേളുന്റിം  അനുബന്ധ  സഭാമഗനികേളുന്റിം  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം
സനററ വര്ക്കനിന്റിംഗറ,  ഇനര്സനററ കേണക്ഷന് എനനിവയഭായന്റിം ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന
തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    20    ലക്ഷന്റിം  രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 38)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ആപനികക്കഷന് ഓഫറ ഇന്കഫഭാര്കമഷന് സടകകഭാളജനി
എന പദ്ധതനിക്കറ  15  ലക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരുനതറ.  2020-21
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത പദ്ധതനികേളുസട  സന്റിംക്ഷനിപ്ത വനിവരണ റനികപഭാര്ട്ടേനില് പസ്തുത തുകേ
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വകുപനിസന  തൃശ്ശൂര്  ആസഭാനമഭാക്കനിയള്ള  ഉപകദശകേ  മൂലത്സ്യനനിര്ണയ  സസലനിസന
പവര്തനതനിനഭായഭാണറ  കരഖസപടതനിയനിരുനതറ.  എനഭാല്,  വകുപനില്  ഇ-ആഫതീസറ
പവര്തനക്ഷമമഭാക്കുനതനിനറ  കേമ്പപ്യൂട്ടേറുകേളുന്റിം  അനുബന്ധ സഭാമഗനികേളുന്റിം  വഭാങ്ങുനതനിനറ  വകുപറ
ആവശത്സ്യസപട്ടേ  പകേഭാരന്റിം  ടനി  പദ്ധതനിക്കറ  20  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവനി
നനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയനിരുന.

ടനി ശതീര്ഷകേതനില് ലഭത്സ്യമഭായ തുകേയനില്നനിനന്റിം 10  ലക്ഷന്റിം രൂപയറ കേമ്പപ്യൂട്ടേറുന്റിം,  അനുബന്ധ
ഉപകേരണങ്ങളുന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനറ സമര്പനിച്ച കപഭാകപഭാസലനിനറ അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം ലഭത്സ്യമഭായനിരുനനില.
ആയതനിനഭാല്,  2402-00-102-81  (പദ്ധതനി)  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  തുകേസയഭാനന്റിം  സചലവഴനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കഭാതതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന സര്ക്കഭാരനികലയറ വകുപറ സമര്പനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2551-01-104-99―പശനിമഘട്ടേതനിസന സന്റിംകയഭാജനിത വനികേഭാസന്റിം  -  പരനിസനിതനി  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
ലജവ  ലവവനിധത്സ്യങ്ങളുസട  പുനനഃസഭാപനവന്റിം  പകൃതനിവനിഭവങ്ങളുസട
പരനിപഭാലനവന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല 

പശനിമഘട്ടേസസല്  മുഖഭാന്തരന്റിം  2014-15  വര്ഷതനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
പദ്ധതനികേളുസട പൂര്തതീകേരണതനിനുന്റിം സ്പെനില്ഓവര് ബഭാധത്സ്യതകേളക്കുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 
1  കകേഭാടനി രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന/ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

            (ഖണനികേ 39)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പശനിമഘട്ടേ  സസല്  മുഖഭാന്തരന്റിം  2014-15  വര്ഷതനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
പദ്ധതനികേളുസട പൂര്തതീകേരണതനിനുന്റിം സ്പെനില്ഓവര് ബഭാധത്സ്യതകേളക്കുമഭായനി ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്
1  കകേഭാടനി  രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്തഥന/ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി   അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയനിരുന.

ആയതുപകേഭാരന്റിം  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം പൂര്തതീകേരനിച്ചതുന്റിം പൂര്തതീകേരനിക്കുനതുമഭായ
പവൃതനികേളുസട WGDP വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി 1 കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന മുകഖന
അകപക്ഷനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  ഇസൗയനിനതനില്  തുകേസയഭാനന്റിം  അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.  എനഭാല്
2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  പൂര്തതീകേരനിച്ച  ഓകരഭാ  പദ്ധതനികേളുസടയന്റിം  സക്ലയനിന്റിം
സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിച്ചകപഭാള വനിവനിധഘട്ടേങ്ങളനിലഭായനി അധനികേധനഭാനുമതനിയഭായനി സമഭാതന്റിം
80.29  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയന്റിം  80.268  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയന്റിം
സചയനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

4551-01-800-98―മലകയഭാര വനികേസന ഏജന്സനി   (RIDF)

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല

മലകയഭാര  വനികേസന  ഏജന്സനിയസട  കേതീഴനില്  നടപഭാക്കനിവരുന  പവര്തനങ്ങളുസട
സ്പെനില്ഓവര് ബഭാധത്സ്യതകേളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   40   ലക്ഷന്റിം രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

           (ഖണനികേ 40)
സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

മലകയഭാര  വനികേസന  ഏജന്സനിയസട  കേതീഴനില്  നടപഭാക്കനിവരുന  പവര്തനങ്ങളുസട
സ്പെനില്ഓവര് ബഭാധത്സ്യതകേളക്കഭായനി ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്  40  ലക്ഷന്റിം രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്തഥന/
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി   അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയനിരുന.  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്തഥന  മുകഖന  56,70,167  രൂപ  അനുവദനിക്കണസമനറ
അകപക്ഷനിച്ചനിരുന.  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  അധനികേധനഭാനുമതനിയഭായനി  2020-21 സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനില് അനുവദനിച്ച  22.22  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം  സ്പെനില്ഓവര്
ബഭാധത്സ്യതയഭായ 34.48167 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിക്കുനതനിനുമഭായനി 56.70167 ലക്ഷന്റിം രൂപയറ
അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചനിരുനതറ. എനഭാല് ഇസൗയനിനതനില് അധനികേതുകേ അനുവദനിച്ചനില.

എനഭാല് 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേധനഭാനുമ
തനിയഭായനി അനുവദനിച്ച  22.22  ലക്ഷന്റിം രൂപയനില്  22.086  ലക്ഷന്റിം രൂപ ഇസൗ സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2551-60-101-97 —കേഭാസര്കഗഭാഡെറ പഭാകക്കജറ

വനിഹനിതന്റിം : 75,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിക്കുന പദ്ധതനികേളക്കുന്റിം
കൂടഭാസത  മുന്വര്ഷങ്ങളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച്ചറ  പവൃതനി  പുകരഭാഗമനിചവരുന
പദ്ധതനികേളക്കുമഭായനി  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  15    കകേഭാടനി
രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 41)
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സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കേഭാസര്കഗഭാഡെറ വനികേസന പഭാകക്കജനിനഭായനി,  വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനി അധനികേമഭായനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ  15  കകേഭാടനി രൂപ,  നനിലവനിസല വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം സചലവഴനിച്ചകശഷന്റിം
പദ്ധതനിയസട നടതനിപനിനനുസരനിച്ചറ ആവശത്സ്യസമങനില് സന്റിംസഭാനതനിസന വനിഭവലഭത്സ്യതകൂടനി
കേണക്കനിസലടതറ അനുവദനിക്കുന കേഭാരത്സ്യന്റിം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

2408-02-190-98―കകേരള സന്റിംസഭാന സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ കകേഭാര്പകറഷനനിസല കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണ
പവര്തനങ്ങളക്കുളള സഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 25,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)  

കകേരള സന്റിംസഭാന സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ കകേഭാര്പകറഷസന സവയര്ഹസൗസുകേളനില് CCTV
സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ  പവര്തനങ്ങളക്കഭായന്റിം  സവയര്ഹസൗസനിഗറ  കകേഭാര്പകറഷന്
ഉത്പഭാദനിപനിച്ചറ വനിതരണന്റിം സചയ്യുന Rodofoe  യസട  Research Development & Mixing
യൂണനിറനിനുകവണ്ടനിയന്റിം  ഈ   ശതീര്ഷകേതനില്    1.43    കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 42)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം  കകേരള
സന്റിംസഭാന സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ കകേഭാര്പകറഷനനിസല കേന്റിംപപ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണ പവര്തനങ്ങളക്കുള്ള
സഹഭായതനിനഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  1.43  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിച്ചറ
കേനിട്ടേനിയനില.

ശനിപഭാര്ശ

4408-02-101-98―കഗഭാഡെസൗണുകേളുസടയന്റിം  കേഭാര്ഷനികേ  സമുച്ചയതനിസനയന്റിം  നനിര്മഭാണതനിനറ
കകേരള    സന്റിംസഭാന  സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ  കകേഭാര്പകറഷനറ    നല്കുന
സഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 12,35,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)  

കകേഭാട്ടേയന്റിം ജനിലയനിസല  പഭാല,  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിസല കുനന്റിംകുളന്റിം എനനിവനിടങ്ങളനില്  കഗഭാഡെസൗണ്
നനിര്മഭാണതനിനറ കകേരള സന്റിംസഭാന സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ കകേഭാര്പകറഷനറ നല്കേനിയനിട്ടുളള ബജററ
വനിഹനിതന്റിം കുറവഭാസണനറ  സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്    3.44
കകേഭാടനി രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 43)
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സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം കഗഭാഡെസൗണുകേളുസടയന്റിം കേഭാര്ഷനികേ സമുച്ചയതനിസനറയന്റിം
നനിര്മഭാണതനിനറ കകേരള സന്റിംസഭാന സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ കകേഭാര്പകറഷനറ നല്കുന സഹഭായ
തനിനഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന
വഴനി  3.44  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം
തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചകേനിട്ടേനിയനില. 

ശനിപഭാര്ശ

4408-02-190-99―കകേരള സന്റിംസഭാന സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ കകേഭാര്പകറഷന് മുതല്മുടക്കറ

വനിഹനിതന്റിം: 25,00,000  രൂപ (പദ്ധതനി)

 2013-14,  2014-15,  2015-16,  2016-17,  2018-19,  2019-20  വര്ഷങ്ങളനില്
പദ്ധതനിയനിട്ടേനിരുന കഗഭാഡെസൗണുകേളുസട  നനിര്മഭാണന്റിം  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം  സസന്ട്രൈല്
സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനന്റിം  പസ്തുത  വര്ഷങ്ങളനിസല  ഓഹരനി  മൂലധനന്റിം
ലഭനിക്കുനതനിനുമഭായനി  Share  Capital  ഇനതനില്  സന്റിംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വകേയനിരുതനിയ
ഓഹരനി  മൂലധനന്റിം  (ഓകരഭാ  വര്ഷവന്റിം  50  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  വതീതന്റിം)  3.25    കകേഭാടനി  രൂപ  ഇസൗ
ശതീര്ഷകേതനില്  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 44)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം കകേരള സന്റിംസഭാന സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ കകേഭാര്പകറഷന്
മുതല്മുടക്കനിനഭായനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാ
ഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  3.25  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുന
സവങനിലുന്റിം തുകേ ഒനന്റിം അനുവദനിചകേനിട്ടേനിയനില.

ശനിപഭാര്ശ

6408-02-190-98―RIDF XVII-  നുകേതീഴനില് കഗഭാഡെസൗണുകേളുസട നനിര്മഭാണതനിനറ   കകേരള 
                   സന്റിംസഭാന സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ കകേഭാര്പകറഷനറ കലഭാണ് 

വനിഹനിതന്റിം : ഇല (പദ്ധതനി) 

നബഭാര്ഡെറ  WIF  (Warehouse  Infrastructure  Fund)  പദ്ധതനിയനിന്കേതീഴനില്
പഭാലക്കഭാടറ  ജനിലയനിസല  മുതലമട,  സകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ,  എറണഭാകുളന്റിം  ജനിലയനിസല  പറവൂര്,
സകേഭാലന്റിം ജനിലയനിസല പുനലൂര്, ശഭാസഭാന്റിംകകേഭാട്ടേ, ആലപ്പുഴ ജനിലയനിസല മഭാകവലനിക്കര, ഹരനിപഭാടറ
എനനിവനിടങ്ങളനിസല  കഗഭാഡെസൗണുകേളുസട  നനിര്മഭാണതനിനഭായനി തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിസലനറ
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സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  കഗഭാഡെസൗണുകേളുസട  നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  ഇസൗ
ശതീര്ഷകേതനില്    25.055    കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി
അനുവദനിക്കണസമനറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 45)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

RIDF XVII/WF-നുകേതീഴനില് കഗഭാഡെസൗണുകേളുസട നനിര്മഭാണതനിനറ കകേരള സന്റിംസഭാന
സവയര്ഹസൗസനിന്റിംഗറ  കകേഭാര്പകറഷനറ  കലഭാണ്  എന  പദ്ധതനിയനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  25.055  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കണസമന  സമനിതനിയസട
ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനതനില്  അധനികേ  ധനഭാനുമതനി  (Additional  Authorisation)
പകേഭാരന്റിം 1.56 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയന്റിം തുകേ സചലവഴനിക്കുകേയന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-001-99―നടതനിപറ

വനിഹനിതന്റിം : 9,86,90,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  സമഡെനിക്കല് റതീ-ഇന്റിംകപഴറസമനറ  നല്കുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
12.5238    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 46)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-001-98―ജനിലഭാ ഭരണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 21,99,17,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

മൃഗസന്റിംരക്ഷണ  വകുപനിസല  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിസല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  സമഡെനിക്കല്
റതീ-ഇന്റിംകപഴറസമനറ,  അവധനി  യഭാത്രഭാനുകൂലത്സ്യന്റിം  എനനിവയ്ക്കുകവണ്ടനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
1.42228  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയഭായനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

                                                 (ഖണനികേ 47)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേതുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2403-00-101-99―കേനകേഭാലനി കപഗുകരഭാഗ നനിര്മഭാര്ജ്ജനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 10,67,81,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

കേനകേഭാലനി  കപഗുകരഭാഗ  നനിര്മഭാര്ജ്ജനതനിനഭായനി  പവര്തനിക്കുന ഓഫതീസുകേളുസട
സവള്ളക്കരന്റിം,  വഭാടകേ,  നനികുതനി എനനിവ നല്കുനതനിനറ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   88,264    രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയഭായനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.           

            (ഖണനികേ 48)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-101-98―ആശുപത്രനികേളുന്റിം ഡെനിസസ്പെന്സറനികേളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1,97,08,83,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

ആശുപത്രനികേളനിസലയന്റിം  ഡെനിസസ്പെന്സറനികേളനിസലയന്റിം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  സമഡെനിക്കല്  റതീ-
ഇന്റിംകപഴറസമനറ  നല്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.27613    ലക്ഷന്റിം    രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയഭായനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ    സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 49)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-101-71―വഭാസസലങ്ങളനില് വതീട്ടുപടനിക്കല് മൃഗചനികേനിതഭാ കസവനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 8,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

നനിലവനിലുള്ള  105  കബഭാക്കുകേളനിസല കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാരുസട കവതനന്റിം സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ
നമ്പര് 112/2018-ധന,  തതീയതനി  21-7-2018  പകേഭാരന്റിം വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം അധനികേമഭായനി
ഇരുപതറ കബഭാക്കുകേളനില്കൂടനി രഭാത്രനികേഭാല മൃഗചനികേനിതഭാ കസവനന്റിം ലഭത്സ്യമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.44    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയഭായനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 50)

960/2021.
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സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21-ല് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭനിച്ചനില.  സന്റിംസഭാനസത 152 കബഭാക്കുകേളനില്
കശഷനിച്ച  47  കബഭാക്കുകേളനില്ക്കൂടനി  രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയന്തര  സവററനിനറനി  കസവനന്റിം
ഏര്സപടത്തുനതനിനറ 2020-21 ഒകകഭാബറനില് വര്ക്കനിന്റിംഗറ ഗ്രൂപറ അന്റിംഗതീകേരനിച്ചറ ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ. മററ പദ്ധതനികേളനിസല കസവനിന്റിംഗ്സറ ഉപകയഭാഗസപടതനിയഭാണറ പദ്ധതനി എലഭാ
കബഭാക്കനിലുന്റിം വത്സ്യഭാപനിപനിക്കുനതറ.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-102-99―ഊര്ജ്ജനിത കേനകേഭാലനി വനികേസന കപഭാജക്ടുകേള

വനിഹനിതന്റിം : 86,40,28,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

കേനകേഭാലനി  വനികേസന കപഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി  പവര്തനിക്കുന പഭാകദശനികേ സസനറുകേളനിലുന്റിം
സബറ  സസനറുകേളനിലുന്റിം  പവര്തനിക്കുന ജതീവനക്കഭാരുസട  സമഡെനിക്കല് റതീ-ഇന്റിംകപഴറസമനനിനറ
അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    5.04578    ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയഭായനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 51)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-102-97―ലലവ്കസ്റ്റേഭാക്കറ ഫഭാമുകേള 

വനിഹനിതന്റിം : 14,15,26,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

കുടപനക്കുനറ  പവര്തനിക്കുന  കേനകേഭാലനി  ഫഭാമനിസലയന്റിം  സചറച്ചല്,  കുരനികയഭാട്ടുമല,
വനിതുര എനനിവനിടങ്ങളനില് പവര്തനിക്കുന ഫഭാമുകേളനിസലയന്റിം വഭാഹനങ്ങളുസട അറകുറപണനിക്കഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    34,800    രൂപ  ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയഭായനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

                      (ഖണനികേ 52)
സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2403-00-102-96―വര്ഗ്ഗ സങലനതനിനുള്ള സസൗകേരത്സ്യങ്ങള സമച്ചസപടതല്

വനിഹനിതന്റിം : 32,48,07,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

പഭാകദശനികേ മൃഗ പരനിപഭാലന കകേന്ദ്രങ്ങള, 9-ാാാ പദ്ധതനിയനില് ആരന്റിംഭനിച്ച ഊര്ജ്ജനിത
കേനകേഭാലനി വനികേസന കപഭാജക്ടുകേള, അവയസട കേതീഴനിലുള്ള പഭാകദശനികേ സസനറുകേള, സബറ
സസനറുകേള എനനിവയനിസല ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ സമഡെനിക്കല് റതീ-ഇകമ്പഴ് സമനറ നല്കുനതനിനഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    9.9941    ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയഭായനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

                (ഖണനികേ 53)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-102-81 –ഡെനിപഭാര്ട്ടേ റസമനറ ഫഭാമുകേള ശകനിസപടതല്

വനിഹനിതന്റിം : 11,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

മൃഗസന്റിംരക്ഷണ വകുപനിനറ കേതീഴനിലുള്ള ഫഭാമുകേളനില് തതീറ, തതീറപ്പുല്, മരുനകേള, പഭാരനറ
കസ്റ്റേഭാക്കറ  എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    5    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

                       (ഖണനികേ 54)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേതുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-102-79–പകതത്സ്യകേ കേനകേഭാലനി വനികേസന പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം : 10,12,18,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

കേനകുട്ടേനി പരനിപഭാലന പദ്ധതനി നടപനിലഭാക്കുന സഭാപനങ്ങളനിസല ഉകദത്സ്യഭാഗസരുസട
ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  യഭാത്രഭാബത,  ഓഫതീസറ സചലവറ എനനിവയഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
3.07  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

            (ഖണനികേ 55)
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സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-102-78―R.K.V.Y.―സഹകേരണകതഭാസടയള്ള കഗഭാവര്ദ്ധനിനനി പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം :  40,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കഗഭാവര്ദ്ധനിനനി പദ്ധതനിയനില് പുതനിയതഭായനി 16000 പശുക്കസളകൂടനി ഉളസപടത്തുനതനിനഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    10    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 56)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-103-99―കകേഭാഴനി വളര്തല് കകേന്ദ്രങ്ങള

വനിഹനിതന്റിം :  13,07,49,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

മൃഗസന്റിംരക്ഷണ  വകുപനിസല  കകേഭാഴനി  വളര്തല്  കകേന്ദ്രങ്ങളുസടയന്റിം  സസന്ട്രൈല്
ഹഭാച്ചറനികേളുസടയന്റിം സകേട്ടേനിട നനികുതനി അടയ്ക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   3.27699   ലക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 57)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-103-84―വതീട്ടുപരനിസരതറ കകേഭാഴനി വളര്തല് വനികേസന പരനിപഭാടനി

വനിഹനിതന്റിം :  3,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കൂടതല് സ് കൂളുകേളനില് ടനി പദ്ധതനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  1.25
കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 58)
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സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-105-99―പനനിവളര്തല് വനികേസന പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം : 1,97,64,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

പനനി വളര്തല് വനികേസന പദ്ധതനിയനില് കേതീഴനില് പവര്തനിക്കുന ജതീവനക്കഭാരുസട
സമഡെനിക്കല്  റതീ-ഇന്റിംകപഴറസമനറ  നല്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    58,791    രൂപ
ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 59)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-109-96―വനികേസനവന്റിം പരനിശതീലനവന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  3,97,84,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

വകുപനിനറ  കേതീഴനിലുള്ള ഉകദത്സ്യഭാഗസരുസട അവധനി  യഭാത്രഭാനുകൂലത്സ്യന്റിം  നല്കുനതനിനഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    3.71114    ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 60)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

കകേരള സന്റിംസഭാന പസൗളട്രൈനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡെറ

2403-00-190-94―സകേ  .  എസറ  .  പനി  .  ഡെനി  .  സനി  .-  ക്കറ സഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 7,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

സന്റിംസഭാന  പസൗളട്രൈനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷസന  ഗഭാമതീണ  വനനിതകേളക്കുകവണ്ടനിയളള
കകേഭാഴനി വളര്തല് പദ്ധതനി-സകേപ്കകേഭാ ആശയ, സകേപ്കകേഭാ വനനിതഭാ മനിത്രന്റിം പദ്ധതനി,  കുഞ്ഞുലകേകേളനില്
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കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞറ പദ്ധതനി,  ഫഭാമുകേളുസട അടനിസഭാന സസൗകേരത്സ്യന്റിം വര്ദ്ധനിപനിക്കല്,  സകേപ്കകേഭാ-
കുടന്റിംബശതീ  കകേരള  ചനിക്കന്  പദ്ധതനി  എനതീ  പദ്ധതനികേളുസട  നടതനിപനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    8.5    കകേഭാടനി  രൂപ  ധന  പുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 61)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2415-03-277-99-36―കകേരള  സവററനിനറനി  ആനറ  ആനനിമല്  സയന്സറ   യൂണനികവഴനിറനി  -
സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പകളതരന്റിം  .

വനിഹനിതന്റിം : 80,17,03,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിനന്റിം ലഭനികക്കണ്ടതഭായ കപഭാവനിഡെനറ ഫണന്റിം
അതനിസന  പലനിശയന്റിം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിനന്റിം  വനിരമനിച്ചവര്ക്കറ  സകേഭാടക്കുവഭാനുളള
ഡെനി.സനി.ആര്.ജനി.,  സടര്മനിനല്  സറണ്ടര്,  കേമപ്യൂകട്ടേഷന്,  സപന്ഷന്  പരനിഷ്കരണതനിനറ
ആവശത്സ്യമഭായ തുകേ, അധത്സ്യഭാപകേരുസട യ.ജനി.സനി.  കുടനിശനികേ,  യ.ജനി.സനി.  റനിവനിഷന്, കേരനിയര്
അഡെശ്വഭാന്സസ്മെനറ  സപഭാകമഭാഷന്  കുടനിശനികേ  സതഭാഴനിലഭാളനികേസള  എന്.പനി.എസറ.-ല്
ഉളസപടതനിയ വകേയനില് സര്വ്വകേലഭാശഭാല വനിഹനിത കുടനിശനികേ എനനിവ നലറ കുനതനിനഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    72.7139    കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 62)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

എനഭാല് കകേരള സവററനിനറനി ആന്ഡെറ ആനനിമല് സയന്സസറ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിസല
ജതീവനക്കഭാരുസട മഭാര്ച്ചറ  മഭാസസത ശമ്പളന്റിം,  സപന്ഷന് എനനിവ നല്കുനതനിനഭായനി  25-3-2021
തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  129/2021/എ.എച്ചറ.ഡെനി.  പകേഭാരന്റിം  അഡെതീഷണല്
ആതലറകസഷന് മുകഖന 9.06 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2415-03-277-99-31―കകേരള സവററനിനറനി ആനറ ആനനിമല് സയന്സറ യൂണനികവഴനിറനി  -
                        സഹഭായധനന്റിം   -   ശമ്പളന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 50,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)



39

2019-20 പഭാന് ഇനതനില് ലഭനികക്കണ്ടതഭായ 57  കകേഭാടനി രൂപയനില് 15  കകേഭാടനി രൂപ
മഭാത്രമഭാണറ ഇതുവസര അനുവദനിചകേനിട്ടേനിയനിട്ടുള്ളസതനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്
ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    7    കകേഭാടനി രൂപ ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 63)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

മതീററ കപഭാഡെകറസറ ഓഫറ ഇന്തത്സ്യ ലനിമനിറഡെറ

2403-00-190-93―എന്റിം  .  പനി  .  ഐ  .-  ക്കറ സഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 2,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

മഭാന്റിംകസഭാലഭാദന രന്റിംഗതറ കകേരളതനില് പവര്തനിക്കുന ഒകരസയഭാരു സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭാണറ  മതീററ  കപഭാഡെകറസറ  ഓഫറ  ഇന്തത്സ്യ  (എന്റിം.പനി.ഐ.)  ലനിമനിറഡെറ,  ഈ
സഭാപനതനിസന പവര്തനതനിനുകവണ്ടനി ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ വളസര
അപരത്സ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  സകേഭാലന്റിം ജനിലയനിസല ഏരൂര്
അഞല്  വഭാലപ്യൂ  ആഡെഡെറ  കപഭാസസ്ഡെറ  മതീററ  സപഭാഡെക്ഷന്  സഫസനിലനിറനി  എന  മഭാന്റിംസ
സന്റിംസരണ യൂണനിറനിനഭായനി  86  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  ഇടയഭാറനില് എന്റിം.പനി.ഐ.  കേഭാമ്പസനിലുള്ള
കകേഭാഴനി ഇറച്ചനി സന്റിംസരണ പഭാനനികനഭാടറ കചര്നറ അധനികേ കശഷനിയള്ള ഒരു സറനറനിന്റിംഗറ പഭാനറ
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി 2 കകേഭാടനി രൂപയന്റിം,  എന്റിം.പനി.ഐ. കേത്സ്യഭാമ്പസനില് കകേഭാഴനികുഞ്ഞുങ്ങസള
ആവശത്സ്യതനിനറ  പരനിപഭാലനിച്ചറ  വളര്തഭാനുന്റിം  കകേഭാഴനി  ഇറച്ചനി  സന്റിംസ്ക്കരണ  പഭാനനിനുമഭായനി  2
കകേഭാടനി രൂപയന്റിം, തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിസല ചഭാലക്കുടനിയനില് സഭാപനിക്കുന കേഭാള, കപഭാതറ,  കേനിടഭാരനി
കകേന്ദ്രന്റിം  എന  പദ്ധതനിയഭായനി  3  കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  ഭക്ഷത്സ്യ  സുരക്ഷ  അവയര്നസറ
കപഭാഗഭാമനിനഭായനി  1  കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം,   ഉളസപസട  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    8.86    കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 64)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-190-93―എന്റിം  .  പനി  .  ഐ  .-  ക്കറ സഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : ഇല (കനഭാണ് പഭാന്)



40

മഭാര്ക്കറനിന്റിംഗറ  ശകനിസപടത്തുനതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തപുരതറ  ഒരു  കമഭാകഡെണ്  മതീററ
കഷഭാപറ  സഭാപനിക്കുനതനിനറ  2.5    കകേഭാടനി  രൂപ ഈ    ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന   വഴനി അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 65)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

കകേരള ലലവ്കസ്റ്റേഭാക്കറ സഡെവലപ്സമനറ കബഭാര്ഡെറ

2403-00-190-83―കകേരള   ലലവ് കസ്റ്റേഭാക്കറ   കബഭാര്ഡെനിനുളള സഹഭായന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം :36,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കകേരള  ലലവ് കസ്റ്റേഭാക്കറ   സഡെവലപ് സമനറ  കബഭാര്ഡെനിസന  കേതീഴനിലുള്ള  കേനകേഭാലനി
പജനനന്റിം ശകനിസപടത്തുനതനിനുളള അടനിസഭാന സസൗകേരത്സ്യ വനികേസനതനിനുളള പദ്ധതനിക്കഭായനി
17  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം പനനിവളര്തല് കമഖലയസട വനികേസനതനിനഭായനി  20  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം
കുടന്റിംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളുമഭായനി സഹകേരനിച്ചറ തതീറപ്പുല് ഉല്പഭാദനകകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുകേയന്റിം
തതീറപ്പുല് സഡെകമഭാണ്കസ്ട്രഷന് കപഭാട്ടുകേള സഭാപനിക്കുകേയന്റിം സചയ്യുനതനിനുളള പദ്ധതനിക്കഭായനി
20  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം  ഫതീല്ഡെറ  സപര്കഫഭാര്മന്സറ  റനികക്കഭാര്ഡെനിന്റിംഗറ  വഴനി  കേനകേഭാലനികേളുസട
ജനനിതകേ ഗുണകമന്മ വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനുളള പദ്ധതനിക്കഭായനി 24 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം കകേരളതനിസന
വടക്കന്  ജനിലകേളനില്  നടപഭാക്കുന  കദശതീയ  ക്ഷതീരപദ്ധതനിയസട  ഭഭാഗമഭായള്ള  സന്തതനി
പരനികശഭാധന പദ്ധതനിക്കഭായനി 10 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട  ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്   91   ലക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /    ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .    

                       (ഖണനികേ 66)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

കകേരള ഫതീഡ്സറ ലനിമനിറഡെറ

ശനിപഭാര്ശ

2403-00-190-86―കകേരള ഫതീഡ്സറ ലനിമനിറഡെനിനുളള സഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം:5,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കറ  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  കേഭാലനിതതീറ  ലഭത്സ്യമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഇസൗ
ശതീര്ഷകേതനില്    45    കകേഭാടനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 67)
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സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-001-99―ഡെയറകകറററ

വനിഹനിതന്റിം:  15,71,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  01(5)  ഇനതനില്  2.16  ലക്ഷന്റിം  രുപയന്റിം  05(2)  ലവദദ്യുതനി
സചലവറ  ഇനതനില്  2.13  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ  4.29  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

            (ഖണനികേ 68)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുനതനിനഭാവശത്സ്യമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിചവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-001-98―ജനിലഭാഭരണന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം :  16,28,11,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

01(4) സമഡെനിക്കല് റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ ഇനതനില് 1.5 ലക്ഷവന്റിം 01(5) മററ അലവന്സുകേള
ഇനതനില്  3.23  ലക്ഷവന്റിം  02(1)  കപ  ഇനതനില്  5.4  ലക്ഷവന്റിം  02(2)  ക്ഷഭാമബത
ഇനതനില് 3.12  ലക്ഷവന്റിം 02(04)  കേണ്കസഭാളനികഡെറഡെറ കപ ഇനതനില് 41,000  രൂപയന്റിം
02(05)  ദനിവസകവതനന്റിം  ഇനതനില്  2.73  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  05(2)  ലവദദ്യുതനി  സചലവറ
ഇനതനില്  2.55  ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ആസകേ  18.94  ലക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

            (ഖണനികേ 69)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുനതനിനഭാവശത്സ്യമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിചവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-001-97―വനികേസന പവര്തന ഘടകേങ്ങള 

വനിഹനിതന്റിം :  30,69,28,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

960/2021.
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ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    02(2)    ക്ഷഭാമബത  ഇനതനില്    2.24    ലക്ഷവന്റിം    02(04)
കേണ്കസഭാളനികഡെറഡെറ  കപ  ഇനതനില്    9.66    ലക്ഷവന്റിം  ഉളസപസട    11.9    ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 70)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുനതനിനഭാവശത്സ്യമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിചവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-102-79―കേഭാലനിതതീറയ്ക്കുള്ള  സബ്സനിഡെനി 
വനിഹനിതന്റിം:  13,00,00,000 രൂപ  (പദ്ധതനി)

സന്റിംസഭാനസത  3.5  ലക്ഷന്റിം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കറ  1  രൂപ നനിരക്കനില് വര്ഷന്റിം മുഴവനുന്റിം
കേഭാലനിതനിറ  സബ്സനിഡെനി  നല്കുവഭാന്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരത്സ്യഭാപ്തമസലനറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    55    കകേഭാടനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .  

            (ഖണനികേ 71)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

വര്ഷന്റിം  മുഴവന്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കറ  കേഭാലനിതതീറ  സബ്സനിഡെനി  ലഭത്സ്യമഭാക്കുനതനിനറ
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  55  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുന  എങനിലുന്റിം
നഭാളനിതുവസര ഈയനിനതനില് അധനികേ തുകേസയഭാനന്റിം ലഭനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-102-77―കൃഷനിക്കഭാരുസട ഭൂമനിയനിലുന്റിം ക്ഷതീകരഭാലഭാദകേ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളനിലുന്റിം
കേഭാലനിതതീറ ഉല്പഭാദനവന്റിം സൂക്ഷനിക്കലുന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം:  7,60,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കൂടതല് തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി പദ്ധതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  90  ലക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.  

           (ഖണനികേ 72)
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സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി  പദ്ധതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
വകേയനിരുതനിയനിരുന തുകേ അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  90  ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസനങനിലുന്റിം
നഭാളനിതുവസര ഈയനിനതനില് അധനികേ തുകേസയഭാനന്റിം ലഭനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-102-76―ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡെനിനറ ഇന്ഷശ്വറന്സറ പദ്ധതനിക്കറ    
  ധനസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം:  25,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  അന്റിംഗങ്ങളക്കുള്ള  ഇന്ഷശ്വറന്സറ  പരനിരക്ഷഭാ  പദ്ധതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

            (ഖണനികേ 73)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  അന്റിംഗങ്ങളക്കുള്ള  ഇന്ഷശ്വറന്സറ  പരനിരക്ഷ  നടപനിലഭാക്കുന
തനിനഭായനി നനിലവനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭാവശത്സ്യമഭായ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-102-75―കേനകേഭാലനിതതീറ കൃഷനി   -   വലനിയതുറ സശ്വതീകവജറ ഫഭാന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം:  2,14,13,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

കസ്റ്റേററ കഫഭാഡെര് ഫഭാമനിസന ലദനന്റിംദനിന പവര്തന സചലവകേളുന്റിം ഫഭാന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട
വനിവനിധ ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള നല്കുനതനിനുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ആസകേ 1.88 ലക്ഷന്റിം രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

           (ഖണനികേ 74)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുനതനിനഭാവശത്സ്യമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിചവരുന.
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ശനിപഭാര്ശ

2404-00-109-98―ക്ഷതീരവനികേസന പരനിശതീലനകകേന്ദ്രന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം:  4,54,73,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   02(2)    ക്ഷഭാമബത ഇനതനില്   51,000   രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 75)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുനതനിനഭാവശത്സ്യമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിചവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-109-95―ഗുണനനിയനണ ലഭാബുകേളുസട ശകനിസപടതല് 

വനിഹനിതന്റിം : 4,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

സന്റിംസഭാനതറ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയന്റിം വനിപണനന്റിം സചയ്യുകേയന്റിം സചയ്യുന  പഭാലനിസനയന്റിം
പഭാലുലനങ്ങളുസടയന്റിം  കേഭാലനിതതീറയസടയന്റിം  ഗുണനനിലവഭാരന്റിം  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി വകുപനിസന
കസ്റ്റേററ സഡെയറനി ലഭാബറ, റതീജനിയണല് സഡെയറനി ലഭാബറ, സമഭാലബല് ലഭാബറ, ജനിലഭാ ലഭാബുകേള
എനനിവയസട  ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.5    കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 76)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരത്സ്യഭാപ്തമലഭാസത വന സഭാഹചരത്സ്യതനില് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
1.5  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസനങനിലുന്റിം  നഭാളനിതുവസര  ഈയനിനതനില്
അധനികേ തുകേസയഭാനന്റിം ലഭനിച്ചനിട്ടേനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-195-94-34―ക്ഷതീരസഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളക്കറ സഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം:  15,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

ക്ഷതീരസഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പവര്തനങ്ങള
പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം  ക്ഷതീരസന്റിംഘങ്ങളനിലൂസട  കേര്ഷകേര്ക്കറ  സബ്സനിഡെനി  നനിരക്കനില്
പച്ചപ്പുലറ ല,  വയ്കക്കഭാല് എനനിവ എതനിചനല്കുനതനിനുന്റിം സഹകേരണ കമഖലഭാ പചഭാരണ
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പരനിപഭാടനി  സന്റിംഘടനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    3.17    കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 77)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ക്ഷതീരസഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പവര്തനങ്ങള

പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം  ക്ഷതീരസന്റിംഘങ്ങളനിലൂസട  സബ്സനിഡെനി  നനിരക്കനില്  പച്ചപ്പുലറ ല,

വയ്കക്കഭാല് എനനിവ എതനിചനല്കുനതനിനുന്റിം സഹകേരണ കമഖലഭാപചഭാരണ പരനിപഭാടനിക്കുമഭായനി

ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനപകേഭാരന്റിം  3.17  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുന.  എനഭാല്

അധനികേതുകേയഭായ 3.17 കകേഭാടനി രൂപ നഭാളനിതുവസര ലഭനിച്ചനിട്ടേനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2404-00-800-78―ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡെനിനുള്ള ധനസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം:  ഇല (പദ്ധതനി)

സര്ക്കഭാരനിസന  നയപരമഭായ തതീരുമഭാനപകേഭാരന്റിം  സപന്ഷന്  തുകേ  1,200  രൂപയഭായനി

വര്ദ്ധനിപനിക്കുകമ്പഭാള  ഉണ്ടഭാകുന  അധനികേസഭാമ്പതനികേ  ബഭാധത്സ്യത  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനറ

ആവശത്സ്യമഭായ  167.33  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനികക്കണ്ടതുണ്ടറ.  എനഭാല് ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്

തുകേസയഭാനന്റിം  വകേസകേഭാള്ളനിച്ചതഭായനി  കേഭാണുനനില.  ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്

167.33    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  . 

           (ഖണനികേ 78)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനറ സപന്ഷന് തുകേ നല്കുനതനിനഭായനി ക്ഷതീരവനികേസന

വകുപനിനറ സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില. എനഭാല് സഭാമൂഹത്സ്യ സുരക്ഷഭാ വകുപറ മുകഖന

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി സപന്ഷന് നല്കുനതനിനുള്ള സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി  167.80

കകേഭാടനി രൂപ ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതനില് ആസകേ അനുവദനിച്ചറ  ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  2020 -21

വര്ഷന്റിം  മഭാത്രമഭായനി  നഭാളനിതുവസര  64.30  കകേഭാടനി  രൂപ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി

കബഭാര്ഡെനിനറ അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

4404-00-800-95 - LAR   കകേസുകേളക്കുളള നഷപരനിഹഭാരന്റിം

വനിഹനിതന്റിം:  ഇല

LAR:  '302/88-28എ'  പകേഭാരന്റിം  നഷപരനിഹഭാരന്റിം  നല്കുനതനിനഭായനി  ബജറനില്
തുകേസയഭാനന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്    2    കകേഭാടനി  രൂപ ധന
പുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  . 

           (ഖണനികേ 79)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ തുകേ വകേയനിരുത്തുനതനിനഭാവശത്സ്യമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിചവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-101-96―കേഭായലനില് മതത്സ്യങ്ങസള വളര്തല്

വനിഹനിതന്റിം : 14,50,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

സന്റിംസഭാനസത കേഭായലുകേളനിലുന്റിം  മററ  ജലഭാശയങ്ങളനിലുന്റിം  മതത്സ്യ/സചമതീന് വളര്തല്
പരനിപഭാടനിയനില്  തുടര്നവരുന  ജതീവനക്കഭാരുസട  ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  മററ  ആഫതീസറ
സചലവകേള എനനിവയഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 13.5  ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

            (ഖണനികേ 80)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്  14,50,000  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ഇതനില്  9,42,800  രൂപ  മഭാത്രസമ  സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള.  അതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-101-95―മതത്സ്യക്കുഞ്ഞുലഭാദന ഫഭാമുകേള

വനിഹനിതന്റിം : 14,91,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

മതത്സ്യക്കുഞ്ഞുലഭാദന ഫഭാമുകേളനില് പവര്തനതനികലര്സപട്ടേനിരനിക്കുന ജതീവനക്കഭാരുസട
ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  മററ  ആഫതീസറ  സചലവകേള  എനനിവയഭായനി  2.09    ലക്ഷന്റിം  രൂപ    ഇസൗ
ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി   വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 81)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്  14,91,000  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ഇതനില്  7,38,162  രൂപ  മഭാത്രസമ  സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള.  അതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-101-94―കേഭായല് പരനികശഭാധനയറ

വനിഹനിതന്റിം : 36,78,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

നദതീമുഖങ്ങള,  ജലഭാശയങ്ങള,  കേഭായലുകേള  എനനിവനിടങ്ങളനിസല  നനിയമരഹനിതമഭായ
മതത്സ്യബന്ധനന്റിം തടയനതനിനറ പവര്തനിചവരുന ജതീവനക്കഭാരുസട ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  മററ
ആഫതീസറ  സചലവകേള  എനനിവയഭായനി  13.22    ലക്ഷന്റിം  രൂപ    ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 82)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്  36,78,000  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ഇതനില്  32,05,656  രൂപ  മഭാത്രകമ  സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള.  അതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-101-91―സപഭാതുകമഖലയനില് ഉപ്പുജല മതത്സ്യഫഭാമുകേള

വനിഹനിതന്റിം : 1,20,63,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

സപഭാതുകമഖലയനിസല  ഉപ്പുജല  മതത്സ്യ/സചമതീന്  ഫഭാമുകേളനില്  കജഭാലനി  സചയ്യുന
ജതീവനക്കഭാരുസട  ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  മററ  ആഫതീസറ  സചലവകേള  എനനിവയഭായനി   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    10.37    ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 83)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്  1,20,63,000  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ഇതനില്  95,70,421  രൂപ  മഭാത്രസമ  സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള.  അതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2405-00-101-90―കദശതീയ വനിത്തുലഭാദന പരനിപഭാടനി

വനിഹനിതന്റിം : 1,30,03,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

മതത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങസള  ഉലഭാദനിപനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനി  സഭാപനിച്ചനിട്ടുള്ള  കദശതീയ

മതത്സ്യക്കുഞ്ഞുലഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിസല  ജതീവനക്കഭാരുസട  ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  മററ  ആഫതീസറ

സചലവകേള എനനിവയഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1.2   കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /

ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

                  (ഖണനികേ 84)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്  1,30,03,000  രൂപ

വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനിനറ പുറസമ  25,62,000  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം

വഴനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-101-88―നഭാടന് വളളങ്ങളുന്റിം സജ്ജതീകേരണങ്ങളുന്റിം സമച്ചസപടതല്

വനിഹനിതന്റിം : 1,12,50,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

ഉളനഭാടന് കമഖലയനില് പരമ്പരഭാഗത മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേള ഉപകയഭാഗനിച്ചറ വരുന

നഭാടന് വളളങ്ങളുസടയന്റിം വലകേളുസടയന്റിം സുഗമമഭായ പവര്തനതനിനുന്റിം അവയസട സജ്ജതീകേര

ണങ്ങള  സമച്ചസപടത്തുനതനിനുളള  പരനിപഭാടനികേളുസട  നടതനിപനിനറ  അനുവദനിച്ചതുന്റിം  തുടര്നറ

വരുനതുമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുസട  ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  ഓഫതീസറ  സചലവകേള  എനനിവയഭായനി ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്    9.5    ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

                (ഖണനികേ 85)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്  1,12,50,000  രൂപ

വകേയനിരുതനിയനിരുനതനില്  90,05,344  രൂപ  മഭാത്രസമ  സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള  എനതനിനഭാല്

അധനികേ തുകേ ആവശത്സ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-101-57―മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ കവണ്ടനിയള്ള വനിവര കശഖരണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: ഇല
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ഉളനഭാടന്/കേടല്  മതത്സ്യ  ബന്ധനതനിസന  വനിവരകശഖരണവമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ  ജതീവനക്കഭാരുസട

ശമ്പളന്റിം, യഭാത്രഭാബത, മററ സചലവകേള എനനിവയഭായളള പദ്ധതനി ശതീര്ഷകേന്റിം പദ്ധതനികയതര

ശതീര്ഷകേതനികലയറ  മഭാറനി  ഈ    ശതീര്ഷകേതനില്    52    ലക്ഷന്റിം  രൂപ    ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുന  :

വനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനി അനുവദനിക്കണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

          (ഖണനികേ 86)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഉളനഭാടന്/കേടല്  മതത്സ്യബന്ധനതനിസന  വനിവരകശഖരണവമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ
സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികറ  സസക്ഷനനിസല  ജതീവനക്കഭാരുസട  2020 -21 -സല  ശമ്പളന്റിം,  യഭാത്രഭാബത,  മററ
സചലവകേള എനനിവയഭായള്ള പദ്ധതനിയസട ശതീര്ഷകേന്റിം  2405-00-101-57(പനി)  എന പഭാന്
സഹഡെനില്നനിനന്റിം  2405-00-109-99 -00  (എന്)  എന  കനഭാണ്  പഭാന്  സഹഡെനികലയറ
മഭാറനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ആയതനിനഭാല്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  2405-00-101-57(പനി)
എന സഹഡെനില് 52 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-101-53―ഉളനഭാടന് പകദശങ്ങളനില് മതത്സ്യഭവനുകേള സഭാപനിക്കല്

വനിഹനിതന്റിം :  1,50,00,000രൂപ (പദ്ധതനി)

അകേശ്വഭാകേളച്ചര്  പവര്തനങ്ങളുസട  അഭനിവൃദ്ധനി  ലക്ഷത്സ്യമനിട്ടുസകേഭാണ്ടറ  അതനിനുള്ള  സഭാകങതനികേ
പനിന്തുണ,  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്റിം,  കമല്കനഭാട്ടേന്റിം  എനനിവയ റക്കഭായനി  ഉളനഭാടന്  പകദശങ്ങളനില്
മതത്സ്യഭവനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം അതനിസന നടതനിപനിനുമഭായനി ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനി
രനിക്കുന  തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ റതമഭായതനിനഭാല് 5    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 87)
സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  2405-00-101-53  എന ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിക്കസപട്ടേ
1.5  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  8.5  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാത്രസമ  സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള.  ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ
ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-102-97―കബഭാട്ടുനനിര്മഭാണശഭാലകേള

വനിഹനിതന്റിം : 6,41,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

960/2021.
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കബപ്പൂരനിസലയന്റിം  ശകനികുളങ്ങരയനിസലയന്റിം  കബഭാട്ടുനനിര്മഭാണശഭാലകേളനില്  കജഭാലനി
സചയ്യുന  ജതീവനക്കഭാരുസട ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  മററ  ആഫതീസറ  സചലവകേള എനനിവയഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    3.59    ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  വഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 88)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  6,41,000  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ഇതനില്  5,11,508  രൂപ  മഭാത്രസമ  സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള.  അതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-103-99―സമുദ്ര മതത്സ്യബന്ധനന്റിം നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനി  അതനിര്തനി      
കമഖലകേളനില് കറഭാന്തുചുറല്

വനിഹനിതന്റിം :  8,98,19,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

കേടല്മതത്സ്യബന്ധന നനിയനണ നനിയമന്റിം ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് കപഭാലതീസറ
സൂപണ്ടനിസന  ചുമതലയനില്  പവര്തനിചവരുന  വനിഭഭാഗതനിസല  ജതീവനക്കഭാരുസട  ശമ്പളന്റിം,
കവതനന്റിം,  മററ  ആഫതീസറ  സചലവകേള  എനനിവയഭായനി  1.0181    കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .       

           (ഖണനികേ 89)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്  8,98,19,000  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുനതനില്  6,80,15,332  രൂപ  മഭാത്രസമ  സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള  എനതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ ആവശത്സ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-103-97―മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുസട സന്റിംരക്ഷണവന്റിം നടതനിപ്പുന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം :  4,19,61,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

മതത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളുസട  സന്റിംരക്ഷണതനിനുന്റിം  നടതനിപനിനുമഭായനി  ബജറനില്
അനുവദനിച്ച വനിഹനിതന്റിം അപരത്സ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   2.1089   കകേഭാടനി രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .       

           (ഖണനികേ 90)
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സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് ശനിപഭാര്ശ സചയനിരുന അധനികേ വനിഹനിതന്റിം  അനുവദനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-103-87―സന്റിംകയഭാജനിത മതത്സ്യബന്ധന വനികേസന കപഭാജകനിനുകേതീഴനില്        
                   മഝത്സ്യബന്ധനതനിനറ അനുകയഭാജത്സ്യമഭായ യനഭഭാഗങ്ങള നല്കേല്

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല

സന്റിംകയഭാജനിത  മഝത്സ്യബന്ധന   വനികേസന  കപഭാജകനിനുകേതീഴനില്  മഝത്സ്യബന്ധനതനിനറ
അനുകയഭാജത്സ്യമഭായ യനഭഭാഗങ്ങള വഭാങ്ങനി നല്കുനതനിനറ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    60    ലക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .      

            (ഖണനികേ 91)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പദ്ധതനി  തുടങ്ങനിയ  വര്ഷങ്ങളനില്  2405-00-103-87  (പനി)  എന  സഹഡെറ  ഓഫറ
അക്കസൗണ്ടറ  ആയനിരുനതറ  നനിലവനില്  2405-00-110-98  (പനി)  എന ശതീര്ഷകേതനിലഭാണറ
ബജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തുനതറ.   ആകേയഭാല്  2405-00-110-98(പനി)  സഹഡെനില്
30,00,000 രൂപ 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് അഡെതീഷണല് ഓതലറസഷനഭായനി
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-103-86―മതത്സ്യബന്ധനതനികലര്സപട്ടേനിരനിക്കുനവരുസട സുരക്ഷയഭായനി മലറന് 
                    ആന്റിംബുലന്സറ 

വനിഹനിതന്റിം : ഇല

കേടല്രക്ഷഭാ  പവര്തനതനിനഭായനി  സകേഭാച്ചനിന്  ഷനിപറ  യഭാര്ഡെനില്  നനിര്മനിച
സകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന  3  മലറന് ആന്റിംബുലന്സുകേളുസട ഇന്ധന സചലവറ,  മഭാനനിന്റിംഗറ,  സമഡെനിക്കല്
ഉപകേരണങ്ങള,  പഭാരഭാസമഡെനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുസട ക്രമതീകേരണന്റിം എനനിവയഭായനി   2  കകേഭാടനി
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .      

           (ഖണനികേ 92)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

മലറന്  ആന്റിംബുലന്സനിസന  സചലവനികലക്കഭായനി  2405-00-103-76(പനി)  എന
ശതീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം  സചലവറ  നനിര്വഹനിചവരുനതനിനഭാല്  2405-00-103-86  എന
ശതീര്ഷകേതനില് തുകേ ആവശത്സ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-103-83―മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള ഉല്പഭാദന കബഭാണസറ 
വനിഹനിതന്റിം :  ഇല

മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള  വഴനി  സമുദ്ര  മതത്സ്യ  കലലതനില്
പസങടക്കുകേയന്റിം സന്റിംഘതനില് വനിഹനിതന്റിം അടയ്ക്കുകേയന്റിം സചയ്യുന മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ കലല
തുകേയസട  0.5%  തുകേ  കബഭാണസറ  ആയനി  നല്കുനതറ  കൂടതല്  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ
ഇടനനിലക്കഭാസര  ഒഴനിവഭാക്കനി  സഹകേരണ  സന്റിംഘന്റിം  വഴനി  കലലതനില്  പസങടക്കുനതനിനറ
സഹഭായകേരമഭാകുന്റിം എനറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   2   കകേഭാടനി
രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .      

             (ഖണനികേ 93)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-103-82―സന്റിംകയഭാജനിത  മതത്സ്യബന്ധന  വനികേസന  പദ്ധതനി    (100%    എന്  .  സനി  .  ഡെനി  .  സനി
സഹഭായന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

മതത്സ്യസഫഡെറ  വഴനി  എന്.സനി.ഡെനി.സനി.  ധനസഹഭായകതഭാസട  നടപനിലഭാക്കുന
ഐ.എഫറ.ഡെനി.പനി.  17-18  പദ്ധതനി പകേഭാരന്റിം അന്റിംഗമഭായ   മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ  സബ്സനിഡെനി
നല്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    4.2318    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 94)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച്ചനിരുന തുകേ പൂര്ണമഭായന്റിം മതത്സ്യസഫഡെനിനറ  ലഭത്സ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.
ആയതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശത്സ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ  

2405-00-103-74―തതീരകദശ പഭാകദശനികേ വനികേസന പഭാകക്കജുകേളുസട സമഗ കപഭാജകറ     
                    റനികപഭാര്ട്ടേറ തയഭാറഭാക്കല്

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല

തതീരകദശ  പഭാകദശനികേ  വനികേസന  പഭാകക്കജുകേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിസന  പവര്തന
ങ്ങളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1   കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /   ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന
വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 95)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അഡെതീഷണല്  ഓതലറകസഷന്,  SDG  എനനിവ  പകേഭാരന്റിം  തുകേ  ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരു
നസവങനിലുന്റിം അനുവദനിച്ചറ നല്കേഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ  

2405-00-103-71―കസ്റ്റേററ ഫനിഷറതീസറ മഭാകനജ് സമനറ കേസൗണ്സനില്

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല (പദ്ധതനി)

പങഭാളനിത  വനിഭവ  മഭാകനജ് സമനറ  സന്റിംവനിധഭാനസതക്കുറനിച്ചറ  കബഭാധവത്കേരണന്റിം
നടത്തുനതനിനുന്റിം സസമനിനഭാറുകേള സന്റിംഘടനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    1    കകേഭാടനി
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 96)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ജനിലഭാ  ഫനിഷറതീസറ  മഭാകനജ് സമനറ  കേസൗണ്സനില്  ഫനിഷനിന്റിംഗറ  വനികലജറ  മഭാകനജ് സമനറ
കേസൗണ്സനില്  എനനിവ  രൂപതീകേരനിച്ചറ  ഉതരവഭായനിട്ടേനിലഭാത  സഭാഹചരത്സ്യതനില്
എസറ.എഫറ.എന്റിം.സനി.ക്കറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  2405-00-103-71(പനി)
എന ശതീര്ഷകേതനില് പദ്ധതനികേളക്കഭായനി തുകേ ആവശത്സ്യമഭായനി വനനില.
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   ശനിപഭാര്ശ  

2405-00-103-71―കസ്റ്റേററ ഫനിഷറതീസറ മഭാകനജ്  സമനറ കേസൗണ്സനില്

വനിഹനിതന്റിം :  1,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

ജതീവനക്കഭാരുസട ശമ്പളന്റിം/കവതനന്റിം,  മററ  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള,  ഓഫതീസറ സചലവകേള എനനിവ
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1.0305   കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

             (ഖണനികേ 97)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ജതീവനക്കഭാരുസട  ശമ്പളന്റിം/കവതനന്റിം  മററ
ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള, ഓഫതീസറ സചലവകേള എനനിവ നനിര്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി സബ്ജകറ കേമനിറനി
ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനതനില്  2405-00-103-71  (31)  (Non  Plan  voted)  എന
ശതീര്ഷകേതനില് 86,59,000 രൂപ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ  

2405-00-103-69―ശുചനിതശ്വ  സഭാഗരന്റിം  ജലഭാശയങ്ങളനില്നനിനന്റിം പഭാസ്റ്റേനികേറ  നനിര്മഭാര്ജ്ജന
പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം :  25,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

മുനമ്പന്റിം, കബപ്പൂര്, പുതനിയഭാപ എനതീ മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളനില് ശുചനിതശ്വ സഭാഗരന്റിം
പദ്ധതനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1    കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 98)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-105-96―മൂലത്സ്യവര്ദ്ധനിത വനിപണനി

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല 

ആറഭാട്ടുപുഴ ഫനിഷറ  മതീല് പഭാനറ  സജ്ജമഭാക്കുനതനിനറ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    3    കകേഭാടനി
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 99)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ആറഭാട്ടുപുഴയനിസല  ഫനിഷറ  മതീല്  പഭാനറ,  സുനഭാമനി  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  കപഭാജകനില്

ഉളസപടതനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  968.8  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  159.82

ലക്ഷന്റിം രൂപ ടനിആര്പനി ഫണ്ടനില് ലഭത്സ്യമഭായനിട്ടുണ്ടറ. മതത്സ്യസഫഡെനിസന ഫണ്ടനില്നനിനന്റിം 829.14

ലക്ഷന്റിം രൂപ സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. അതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-105-88―തതീരലമത്രനി സൂപര് മഭാര്ക്കററ

വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

തതീരലമത്രനി  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  സബ് സനിഡെനി  നനിരക്കനില്  അവശത്സ്യസഭാധനങ്ങള

വനിതരണന്റിം  സചയ്യുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    39.99    ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /

ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

          (ഖണനികേ 100)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

തതീരലമത്രനി  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  സബ് സനിഡെനി  നനിരക്കനില്  അവശത്സ്യസഭാധനങ്ങള

വനിതരണന്റിം സചയ്യുനതനിനഭായനി തതീരമഭാകവലനി പദ്ധതനി പകേഭാരന്റിം ഒകകഭാബര് 2017 മുതല് മഭാര്ച്ചറ  2019

വസരയള്ള കുടനിശനികേ ഇനതനില് സസസപകകേഭായറ സഭാഫറ നല്കേഭാനുള്ള തുകേയഭായ  25,70,233  രൂപ

2405-00-105-88 (കനഭാണ് പഭാന്) ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-105-86―മതത്സ്യമഭാര്ക്കറ്റുകേള  ,    വഭാലപ്യൂ  അഡെനിഷന്  ,    വനിളസവടപറ  പൂര്വ്വ പവര്തനങ്ങള

എനനിവയസട നവതീകേരണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

ലലഫറ  ഫനിഷറ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുസടയന്റിം  മതത്സ്യസൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുസടയന്റിം  നനിലവനിലുളള

മതത്സ്യമഭാര്ക്കറ്റുകേളുസടയന്റിം  നവതീകേരണതനിനുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.5    കകേഭാടനി  രൂപ

ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനി  അനുവദനിക്കണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

           (ഖണനികേ 101)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

മതത്സ്യസഫഡെറ  വഴനി  നനിര്വഹണന്റിം  നടതനിയനിരുന  5  ഫനിഷറ  മഭാര്ട്ടുകേളുസട  തുകേയഭായ
50  ലക്ഷന്റിം  രൂപയന്റിം  അരൂര്  ഫനിഷറ  മഭാര്ക്കറനിസന  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കുള്ള
തുകേയസടയന്റിം പവൃതനിയസട ബനില്ലുകേള ലഭനിക്കഭാതനിരുനതനിനഭാലുന്റിം  ഗവര്ണറുസട നയപഖത്സ്യഭാ
പനതനില്  പറഞ്ഞനിരുന  ഫനിഷറ  മഭാര്ട്ടുകേളുസട  നനിര്മഭാണന്റിം  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സന്റിംഘങ്ങളുസട  സഹകേരണകതഭാസട  മതത്സ്യസഫഡെറ  വഴനി  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനഭാലുന്റിം  ടനി
പദ്ധതനിക്കറ അധനികേതുകേ ആവശത്സ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-109-98―മതത്സ്യബന്ധന സ്കൂളുകേളുന്റിം പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  6,79,39,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

സന്റിംസഭാനസത റതീജനിയണല് ഫനിഷറതീസറ സടകനിക്കല് ലഹസ്കൂളനിസലയന്റിം പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയന്റിം ജതീവനക്കഭാരുസട ശമ്പളതനിനുന്റിം മററ  ഓഫതീസറ സചലവകേളക്കുമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    1.2061    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

                       (ഖണനികേ 102)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  2405-00-109-98  (പദ്ധതനികയതരന്റിം)ശതീര്ഷകേ
തനില് 6,79,39,000  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ഇതനില്  4,94,11,337  രൂപ  മഭാത്രസമ
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള. അതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-109-95―വനികേസനവന്റിം   പരനിശതീലനവന്റിം

വനിഹനിതന്റിം  :  79,54,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

ജതീവനക്കഭാരുസട ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  മററ  ആഫതീസറ സചലവകേള എനനിവയഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  10.46  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

          (ഖണനികേ 103)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനിനറ  പുറസമ  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  ഓടയന്റിം  ഹഭാച്ചറനിയസട
നവതീകേരണതനിനഭായനി 55,00,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ  

2405-00-109-95―കകേരള അകേശ്വഭാസവന്ചശ്വര് ഇനര്നഭാഷണല് ലനിമനിറഡെറ   (  സകേ  .  എ  .  വനി  .  ഐ  .   എല്  .)
സന പവര്തനങ്ങളക്കറ

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല

കേഭാവനിലനിസന അടനിസഭാന സസൗകേരത്സ്യ വനികേസനതനിനുന്റിം പവര്തനങ്ങളക്കുമഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   2   കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

          (ഖണനികേ 104)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കേഭാവലനിസന  സുഗമമഭായ  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  2  കകേഭാടനി  അനുവദനിക്കണസമനറ
ശനിപഭാര്ശ സചയനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേ അനുവദനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-109-91―വകുപനിസന  വനികേസനവന്റിം  നവതീകേരണവന്റിം  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുസട
ശകനിസപടതലുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം  :  2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുന്റിം  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  മക്കളക്കുന്റിം  വകുപനിസല  സഭാകങതനികേ
വനിഭഭാഗന്റിം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുന്റിം  അന്തര്കദശതീയ  പരനിശതീലനവന്റിം  കേഭാരത്സ്യകശഷനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം
നനിലവനിലുളള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുന്റിം  വനിജഭാന  വത്സ്യഭാപനവന്റിം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുന്റിം ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    1.5    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

          (ഖണനികേ 105)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെനിസന  പശഭാതലതനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  അന്തര്കദ്ദേശതീയ
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുവഭാന്  കേഴനിയഭാത  സഭാഹചരത്സ്യമഭായതനിനഭാല്  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-120-98―ലനിന്റിംഗ സമതശ്വ സതീശഭാകതീകേരണ നയനനിര്വ്വഹണന്റിം  -  സ്റ്റേഭാഫനിനുള്ളധനസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

960/2021.
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ലനിന്റിംഗ  സമതശ്വ  പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണതനിനഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    9.99    ലക്ഷന്റിം
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

         (ഖണനികേ 106)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സതീ  ശഭാകതീകേരണവമഭായനി ബന്ധസപട്ടേറ  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി  വനനിതകേളക്കറ  മുന്വര്ഷസത
പദ്ധതനി  പവര്തനന്റിംതുടര്നസകേഭാണ്ടനിരുന  സഭാഹചരത്സ്യതനില്  പുതനിയ  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കഭാതതനിനഭാല് ഫണ്ടറ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-190-94―ലനിന്റിംഗസമതശ്വ  സതീശഭാകതീകേരണ  നയനനിര്വ്വഹണന്റിം  -  മതത്സ്യസഫഡെനിനുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം:  1,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

സതീ  ശഭാകതീകേരണ  പദ്ധതനിയനില്  സതീകേളക്കറ  ലമകക്രഭാ  എനര്ലപസസറ/സനില്
സട്രൈയനിനനിന്റിംഗറ  നല്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    9.99    ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

                      (ഖണനികേ 107)

സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സതീ  ശഭാകതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേറ  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി  വനനിതകേളക്കറ  പരനിശതീലനന്റിം
നല്കുനതനിനുന്റിം  മതത്സ്യസഫഡെറ  സമര്പനിച്ചനിരുന  10  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം പസ്തുത തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ 

2405-00-800-99―മതത്സ്യബന്ധനസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള സമ്പഭാദത്സ്യസമഭാശശ്വഭാസ പദ്ധതനിക്കറ 
                          അധനികേ   സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം: 20,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  സമ്പഭാദത്സ്യശതീലന്റിം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനുന്റിം  പഞ്ഞമഭാസ
കേഭാലയളവനില്  സതഭാഴനില്നഷന്റിംമൂലമുണ്ടഭാകുന  സഭാമ്പതനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമഭായനി
50%  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകതഭാസട  നടപഭാക്കനിവരുന  പദ്ധതനിയഭാണനിതറ.  ഓകരഭാ  വര്ഷവന്റിം  6
തവണകേളനിലഭായനി  1,500  രൂപ  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്നനിനറ  കശഖരനിച്ചറ  ബഭാങനില്
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നനികക്ഷപനിക്കുകേയന്റിം സന്റിംസഭാന വനിഹനിതമഭായ  3,000  രൂപയന്റിം കചര്തറ  4,500  രൂപ മൂന
തവണകേളനിലഭായനി  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ  നല്കുന.  ഇതനുസരനിച്ചറ  1,76,000
മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേള  2019-20  വര്ഷന്റിം  പദ്ധതനിയനില് അന്റിംഗമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞു.  ഇവര്ക്കറ
2020-21  വര്ഷന്റിം  കമയറ,  ജൂണ്,  ജൂലല  മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  പദ്ധതനി  വനിഭഭാവനന്റിം  സചയ
രതീതനിയനില് ധനസഹഭായന്റിം അനുവദനികക്കണ്ടതുണ്ടറ. 2020-21  വര്ഷന്റിം ഇതനിനഭായനി ബജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ വളസര അപരത്സ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    32.80    കകേഭാടനി  രൂപ    ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  /  ധനപുന  :  വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനി
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

          (ഖണനികേ 108)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരുന  2000  ലക്ഷന്റിം  കൂടഭാസത
അഡെതീഷണല്  ഓതലറകസഷനഭായനി  6,82,80,000  രൂപ,  26,73,98,000  രൂപ  എനതീ
തുകേകേള അനുവദനിക്കുകേയന്റിം ടനി തുകേകേള വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-800-96―മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട ഭവനനനിര്മഭാണതനിനറ ധനസഹഭായന്റിം   (  ഹഡ്കകേഭാ
ധനസഹഭായന്റിം  )(  യഭാണ് ടശ്വനിസ്റ്റേനിങ്ങറ യൂണനിററ  ,   പറവൂര്  )

വനിഹനിതന്റിം : ഇല (പദ്ധതനി)

ആലപ്പുഴ ജനിലയനിസല പറവൂരനില് ലടശ്വന് ടശ്വനിസ്റ്റേനിങ്ങറ യൂണനിററ സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   5  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

          (ഖണനികേ 109)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ആലപ്പുഴ ജനിലയനിസല പറവൂരനില് ലടശ്വന് ടശ്വനിസ്റ്റേനിങ്ങറ യൂണനിററ  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  6  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണറ  ആവശത്സ്യമുണ്ടഭായനിരുനതറ.  5  കകേഭാടനി  രൂപയറ  റതീ-അകപഭാപനികയഷന്  വഴനി  ഫണ്ടറ
ലഭത്സ്യമഭാക്കുവഭാന് ആവശത്സ്യസപട്ടേതനിന്പകേഭാരന്റിം 1 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചറ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ  

2405-00-800-94―മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുള്ള സഹഭായന്റിം മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുന്റിം
അനുബന്ധ    സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള സപന്ഷന്

വനിഹനിതന്റിം  :  80,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)
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കകേരള  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനില്  രജനിസ്റ്റേര്  സചയനിട്ടുള്ള
മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി/അനുബന്ധസതഭാഴനിലഭാളനി/വനിധവ സപന്ഷന്കേഭാര്ക്കറ പതനിമഭാസ സപന്ഷന്
നല്കുനതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    20.80    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 110)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുള്ള  സഹഭായവന്റിം  സഭാമൂഹത്സ്യസുരക്ഷഭാ
സപന്ഷകനഭാസടഭാപന്റിം ലഭത്സ്യമഭാക്കുനതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ട ആവശത്സ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ  

2405-00-800-50―മതത്സ്യബന്ധനവമഭായനി ബന്ധസപട്ടേ മററ സതഭാഴനിലുകേളനില് ഏര്സപട്ടേനിരനിക്കുനവര്ക്കുള്ള
ഇന്ഷശ്വറന്സറ പദ്ധതനി 

വനിഹനിതന്റിം :  3,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

കകേരള  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനില്  അന്റിംഗതശ്വമുള്ള  അനുബന്ധ
സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ  ഇന്ഷശ്വറന്സറ  പതീമനിയന്റിം  ഒടക്കുനതനിനഭായനി  1    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണ  സമനറ
സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 111)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ടനി  ശതീര്ഷകേതനില്  3  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിച്ചതനില്  99.43  ലക്ഷന്റിം രൂപ മഭാത്രകമ
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുള. ആകേയഭാല് അധനികേ തുകേ ആവശത്സ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ  

4405-00-103-98―സന്റിംകയഭാജനിത മതത്സ്യബന്ധന വനികേസന പദ്ധതനി    (100%    എന്  .  സനി  .  ഡെനി  .  സനി  .
സഹഭായന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം :  1,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച്ചതുന്റിം  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതുമഭായ  സന്റിംകയഭാജനിത
മതത്സ്യവനികേസന പദ്ധതനിക്കഭായനി  3.23     കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 112)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

അഡെതീഷണല് ആതലറകസഷന് മുകഖന  7.55  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചനിരുന എങനിലുന്റിം
WAMS  ക്ലനിയറന്സറ  ലഭനിക്കഭാതതനിനഭാല്  7.55  കകേഭാടനി  രൂപ  റനിലതീസറ  സചയ\  നല്കുവഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

4405-00-103-94 -  തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുസട നനിലവഭാരന്റിം സമച്ചസപടതല്

വനിഹനിതന്റിം : 80,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുസട നവതീകേരണതനിനഭായനി  ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്   70   കകേഭാടനി രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /   ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 113)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  4405-00-103-94  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുസട
നനിലവഭാരന്റിം സമച്ചസപടതല് എന ശതീര്ഷകേതനില്  80  കകേഭാടനി രൂപയറ പുറസമ  40  കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിച്ചറ നലനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

4405-00-103-93―മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള  അടനിസഭാന  സസൗകേരത്സ്യവനികേസനവന്റിം
                   മഭാനവകശഷനി വനികേസനവന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 20,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ  നടപനിലഭാക്കുന  ഭവനനനിര്മഭാണ  പദ്ധതനികേളുസട
പൂര്തതീകേരണതനിനുന്റിം പുനരധനിവഭാസ പദ്ധതനിയഭായ പുനര്കഗഹന്റിം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുമഭായനി
ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    3  0    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

                        (ഖണനികേ 114)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

4405-00-103-93 എന ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതനിയനിരുന 20 കകേഭാടനിയനില് 10 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണറ  പുനരധനിവഭാസതനിനറ  നതീക്കനിവച്ചനിരുനതറ.  മുഖത്സ്യമനനിയസട  ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനന്റിം  തന്വര്ഷസത  പദ്ധതനി  വനിഹനിതതനില്  നനിനമഭാണറ  പുനരധനിവഭാസന്റിം
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പദ്ധതനിയഭായനി തുകേ കേസണ്ടകതണ്ടനിയനിരുനതറ. ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനിയനില്നനിനന്റിം 200 കകേഭാടനി
രൂപ  അനുവദനിച്ചനിരുന.  പദ്ധതനിക്കറ  പതതീക്ഷനിത  പുകരഭാഗതനി  2020-21  വര്ഷതനില്
ലകേവരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാതനിരുനതനിനഭാല്  CMDRF-ല്നനിനന്റിം ധനവനിനനികയഭാഗന്റിം നടത്തുകേയഭാണറ
ഉണ്ടഭായതറ. അതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ അനുവദനികക്കണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ  

4405-00-103-92―വനിഴനിഞ്ഞന്റിം പുനരധനിവഭാസ പദ്ധതനി  നടപഭാക്കല്  -  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട
പുനരധനിവഭാസവന്റിം ഭൂമനി ഏസറടക്കലുന്റിം 

വനിഹനിതന്റിം :  ഇല

വനിഴനിഞ്ഞന്റിം തുറമുഖ പദ്ധതനിയമഭായനി ബന്ധസപട്ടേറ മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേസള പുനരധനിവ
സനിപനികക്കണ്ടനി  വരുനവരുസട  പൂര്ണബഭാധത്സ്യത  സര്ക്കഭാര്  ഏസറടതറ  അവര്ക്കഭായനി  സലവന്റിം
ഭവനവന്റിം മററ ജതീവകനഭാപഭാധനി സഹഭായങ്ങളുന്റിം പരനിശതീലനങ്ങളുന്റിം നല്കുനതനിനുന്റിം തനിരുവനന്തപുരന്റിം
ജനിലയനിസല 8 മതത്സ്യഗഭാമങ്ങളനില് ആര്ട്ടേനിഫനിഷത്സ്യല് റതീപറ സഭാപനിക്കുനതനിനറ 375.63 ലക്ഷന്റിം
രൂപയസട  ഭരണഭാനുമതനി  പകേഭാരന്റിം  26.01  കകേഭാടനി  രൂപയസട  കപഭാജകറ  സപഭാകപഭാസലുകേള
ഫണ്ടറ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനികലയറ  സമര്പനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  ആയതനിനുകവണ്ടനി  ഇസൗ
ശതീര്ഷകേതനില്   30    കകേഭാടനി രുപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 115)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ  

4405-00-104-61―സകേഭായനിലഭാണ്ടനി   മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖന്റിം   (  സന്റിംസഭാന പദ്ധതനി  )

വനിഹനിതന്റിം :  52,00,000രൂപ (പദ്ധതനി)

സകേഭായനിലഭാണ്ടനി സബ്ഡെനിവനിഷനനിസല ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  ശമ്പളന്റിം നല്കുനതനികലയഭായനി
ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്    18    ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 116)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.
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ശനിപഭാര്ശ

4405-00-104-59―കചറ്റുവ മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖന്റിം   (  സന്റിംസഭാന പദ്ധതനി  )

വനിഹനിതന്റിം :  40,00,000രൂപ (പദ്ധതനി)

കചറ്റുവ സബ്ഡെനിവനിഷനനിസല ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  ശമ്പളന്റിം നല്കുനതനികലയഭായനി   ഇസൗ
ശതീര്ഷകേതനില്   10    ലക്ഷന്റിം   രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .   

                     (ഖണനികേ 117)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

4405-00-104-58―സചറുവത്തൂര് മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖന്റിം   (  സന്റിംസഭാന പദ്ധതനി  )

വനിഹനിതന്റിം :  40,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

സചറുവത്തൂര് സബ്ഡെനിവനിഷനനിസല ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ ശമ്പളന്റിം നല്കുനതനികലയഭായനി  ഇസൗ
ശതീര്ഷകേതനില്   10    ലക്ഷന്റിം   രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

             (ഖണനികേ 118)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

4405-00-104-37―മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുസട അറകുറപണനികേളുന്റിം മണറ നതീക്കലുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  10,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

മഝത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളുസട  അറകുറപണനികേളുന്റിം  മണറ  നതീക്കലുന്റിം  എന  പവൃതനിയ്ക്കുന്റിം
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച്ച ഓഖനി കകേഭാസ്റ്റേല് സഡെവലപ്സമനറ പഭാകക്കജനില് ഉളസപട്ടേ പവൃതനികേളക്കുമഭായനി
ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    20    കകേഭാടനി   രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 119)
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സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

4405-00-104-33―മതത്സ്യന്റിം കേരയടപനിക്കല്  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കറ   (  എല്  .  എ  .  ആര്  .) -   ചഭാര്ജ്ജറ സചയതറ

വനിഹനിതന്റിം :  1,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

വനിവനിധ മതത്സ്യന്റിം കേരയടപനിക്കല് കകേന്ദ്രങ്ങളക്കറ  എല്.എ.ആര്. കകേസുകേളക്കഭായനി വനിഹനിതന്റിം
നല്കുനതനിനഭായനി  ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്   27    ലക്ഷന്റിം   രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്
ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

               (ഖണനികേ 120)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ അധനികേ വനിഹനിതന്റിം അനുവദനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

4405-00-104-32―തലല മതത്സ്യതുറമുഖതനികനഭാടനുബന്ധനിച്ച ചഭാലനില് കഗഭാപഭാലകപട്ടേയനിസല 
                     '  ഫനിന്റിംഗര് സജട്ടേനി  '   നനിര്മഭാണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  1,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

ബഡ്ജററ  പസന്റിംഗന്റിം  2020-21  ല് ഹഭാര്ബറുകേളക്കഭായനി  50.00  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തുസമനറ
പസഭാവനിച്ചനിരുന.  പവൃതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  55.00    ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

            (ഖണനികേ 121)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ ശതീര്ഷകേതനില് തുകേസയഭാനന്റിം അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

6405-00-195-99―മതത്സ്യബന്ധന വനികേസനതനിനറ സമഗ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പദ്ധതനിക്കഭായനി    
                    മതത്സ്യസഫഡെനിനറ സകേഭാടക്കുന വഭായ്പ   (  എന്  .  സനി  .  ഡെനി  .  സനി  .   സഹഭായന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം :  12,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

പരമ്പരഭാഗത  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനില്  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ
സന്റിംഘങ്ങളനില്  അന്റിംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളള  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കറ  മതത്സ്യബന്ധകനഭാപകേരണങ്ങള
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മതത്സ്യസഫഡെറ  വനിതരണന്റിം  സചയവരുന.  എന്.സനി.ഡെനി.സനി.  ധനസഹഭായകതഭാടകൂടനിയളള
സന്റിംകയഭാജനിത മതത്സ്യവനികേസന പദ്ധതനി വഴനിയഭാണറ ഇസൗ തുകേ വനിതരണന്റിം സചയ്യുനസതനന്റിം ടനി
പദ്ധതനിക്കഭായനി  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭാസണനന്റിം  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്   3   കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

           (ഖണനികേ 122)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച്ചനിരുന  തുകേ  പൂര്ണമഭായന്റിം  മതത്സ്യസഫഡെനിനറ  അനുവദനിച
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണതനിനഭായനി  അഡെതീഷണല് ഓതലറകസഷന് മുകഖന
26.18  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയന്റിം  സചയനിട്ടുണ്ടറ.  എനഭാല്  WAMS  ക്ലനിയറന്സറ
ലഭനിക്കഭാതതനിനഭാല് 26.18 കകേഭാടനി രൂപ റനിലതീസറ സചയറ നല്കേഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2415-05-277-99  ― കകേരള യൂണനികവഴനിറനി ഓഫറ ഫനിഷറതീസറ ആനറ ഓഷത്സ്യന് സ്റ്റേഡെതീസറ

വനിഹനിതന്റിം :  14,42,43,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷസത  അകപക്ഷനിച്ചറ  കനഭാണ്പഭാന്  വനിഹനിതതനില്  പതറ  ശതമഭാനതനിസന
കുറവ കേഭാരണവന്റിം, പുതനിയ ടതീച്ചനിന്റിംഗറ/കനഭാണ് ടതീച്ചനിന്റിംഗറ ജതീവനക്കഭാരുസട നനിയമനവമഭായനി ബന്ധസപട്ടുന്റിം,
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    7.5757    കകേഭാടനി  രൂപ    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

          (ഖണനികേ 123)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയതനുസരനിച്ചറ അധനികേ തുകേ അനുവദനിച്ചറ നല്കേഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനറ

ഹഭാര്ബറുകേളനില് മതത്സ്യന്റിം സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുളള മതത്സ്യ സന്റിംഭരണ കകേന്ദ്രന്റിം സഭാപനിക്കു
നതനിനഭായനി  പുതനിയ  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിച്ചറ  1,000    രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

           (ഖണനികേ 124)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

മതത്സ്യസന്റിംഭരണ  കകേന്ദ്രന്റിം  സഭാപനിക്കുനതനിനറ  പുതനിയ  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിച്ചറ  1000
രൂപ വകേയനിരുതണസമനറ സബ്ജകറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.
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പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനറ

ഓണ്ലലന്  മഝത്സ്യവനിപണന  കകേന്ദ്രതനിനഭായനി  പുതനിയ  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിച്ചറ  1000
രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  .

          (ഖണനികേ 125)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  കേഭാലയളവനില്  ഓണ്ലലന്  മതത്സ്യവനിപണന  കകേന്ദ്രതനിനഭായനി  പുതനിയ
ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനറ സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കഭാതതനിനഭാല് പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം
അനുവദനിക്കുവഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

ശനിപഭാര്ശ

ഓഖനി ഫണ്ടനിസന സചലവറ സന്റിംബന്ധനിച്ചറ ശതീമതനി അരുണ കറഭായനിയസട അദ്ധത്സ്യക്ഷതയനില്
കസഭാഷത്സ്യല് ഓഡെനിററ  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിച്ചറ   1,000    രുപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന  . 

          (ഖണനികേ 126)

സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി

കസഭാഷത്സ്യല്  ഓഡെനിററ  നടപഭാക്കുനതനിനറ  പുതനിയ  ശതീര്ഷകേമഭായ  2405-00-800-95
അനുവദനിച്ചറ  1000  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  (Demand  No.,  XXXIII)
വഴനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

         പനി. പസഭാദറ,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                                             സചയര്മഭാന്,
2021 ജൂലല 2.                                                                         സബ്ജകറ കേമനിറനി I.
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