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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി I
കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം

(2021-2023)
ഘടന

സചയര്മഭാന : 

ശതീ. പനി. പസഭാദറ,
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷത്സ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള : 

ശതീമതനി സജ. ചനിഞ്ചുറഭാണനി,
മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം ക്ഷതീരവനികേസനവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

ശതീ. സജനി സചറനിയഭാന
മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സഭാന്റിംസ റകേഭാരനികേവന്റിം യവജനകേഭാരത്സ്യവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. അനൂപറ കജകബറ

ശതീ. പനി. പനി. ചനിത്തരഞ്ജന

ശതീ. പനി. സജ. കജഭാസഫറ

ശതീ. സനി. എചറ. കുഞ്ഞമ

ശതീ. സകേ. പനി. കമഭാഹനന

ശതീ. കുറുകകഭാളനി സമഭായ റതതീന

ശതീ. മുരളനി സപരുസനലനി

ശതീ. എന്റിം. വനിനസസനറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ : 

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികേ കൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി എസറ. ജയശതീ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ഹരനി വനിശശ്വന, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച സബ റജകറ കേമനിറനി I-സന
2020  ഏപനില്  1  മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള
നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരത്സ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബന്ധനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  239-ാം
ചട്ടേത്തനിസന (i)-ാം ഉപചട്ടേ പകേഭാരന്റിം ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

പതനിനഭാലഭാന്റിം  കകേരള നനിയമസഭയസട  2019  ജനുവരനി  7-ാം തതീയതനിയനിസല  598-ാം
നമ്പര്  ബുള്ളറനിന  ഭഭാഗന്റിം  2  പകേഭാരന്റിം  2019-2021  കേഭാലയളവനികലയഭായനി  രൂപതീകേരനിച
കൃഷനിയന്റിം  മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം  മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം  സന്റിംബന്ധനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  I,  2020
ഏപനില് 1  മുതല് 2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള കേഭാലയളവനില് പരനിഗണനിച വനിഷയങ്ങളഭാണറ
ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസകഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതറ.

റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി,  13-5-2020,  23-7-2020,  23-12-2020,
22-2-2021  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിലഭായനി  ആസകേ  4  കയഭാഗങ്ങള  കചരുകേയണ്ടഭായനി.
13-5-2020-സല  കയഭാഗത്തനില്  കകേരള  ഫനിഷറതീസറ  (സകബഭാര്ഡെനികനററ)  സര്വ്വതീസറ  റൂള
സന്റിംബന്ധനിച കേരടറ ചട്ടേന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം കഭദഗതനികേകളഭാസട അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
23-7-2020-സല കയഭാഗത്തനില് സമനിതനിയസട വനിവനിധ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
സര്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലഭത്സ്യമഭാകനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളന്റിം  2019 ഏപനില് 1  മുതല് 2020
മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള  ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ,  2019-20  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത
ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച  4-ാാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശ
കേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ എന്നനിവ പരനിഗണനിചറ അന്റിംഗതീകേരനിച.
23-12-2020-സല കയഭാഗത്തനില് കൃഷനി വകുപനിസല കസ്റ്റേററ സര്വ്വതീസുമഭായനി ബന്ധസപട്ടേ കേരടറ
വനികശഷഭാല്  ചട്ടേന്റിം  പരനിഗണനിചറ  കഭദഗതനികേകളഭാസട  അന്റിംഗതീകേരനിച.   22-2-2021-സല
കയഭാഗത്തനില് കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധസപട്ടേ കകേരള കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി ചട്ടേങ്ങളസട കേരടറ
പരനിഗണനിചറ കഭദഗതനികേകളഭാസട അന്റിംഗതീകേരനിച.

കയഭാഗങ്ങളനിസല ഹഭാജര് നനില 43% ആയനിരുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദത്സ്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുള്ളതറ.  ആയതനിസന
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന.

അദത്സ്യഭായന്റിം I - സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള

അദത്സ്യഭായന്റിം II - സമനിതനി പരനിഗണനിച ബനില്ലുകേള

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

അദത്സ്യഭായന്റിം IV - നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 (എ) പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്ത 
വനിഷയങ്ങള
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അദത്സ്യഭായന്റിം V - നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ 
പവര്ത്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള

അദത്സ്യഭായന്റിം VI - (a) 2020-21-സല ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച  
റനികപഭാര്ട്ടേനിനകമലുള്ള       ആക്ഷന      കടകണ്     റനികപഭാര്ട്ടേറ 
സന്റിംബന്ധനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

(b) ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട    പരനികശഭാധന    സന്റിംബന്ധനിച   മുന
വര്ഷങ്ങളനിലുള്ള  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം
അതനിനകമല് സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസട
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം  പുതനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ആദത്സ്യന്റിം
എന്ന കേണകനില്

അദത്സ്യഭായന്റിം VII - സമനിതനിയസട  പകതത്സ്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം
അതനിനകമല്  സര്കഭാര്  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനി  സന്റിംബന്ധനിച
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം.

കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  2021 ജൂലല 2-നറ കചര്ന്ന കയഭാഗത്തനില് സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

പനി. പസഭാദറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2021 ജൂലല 2. സബ റജകേ റടറ കേമനിറനി I.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

അദത്സ്യഭായന്റിം   I

സഭയനില് സമര്പനിച സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള

1. 2019-20  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന

സന്റിംബന്ധനിച നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ  24-8-2020-നറ

സമര്പനിച.

2. 2019  ഏപനില്  1  മുതല്  2020  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ  

24-8-2020-നറ സമര്പനിച.

അദത്സ്യഭായന്റിം   II

സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള

ഇല

അദത്സ്യഭായന്റിം   III

സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള /എസറ.ആര്.ഒ.കേള

1. സമമിതമി  കകേരള  ഫമിഷററീസസ്  സകബബോര്ഡമികനേറസ്  സര്വസ്വറീസസ്  ററൂള

സസംബനമിച്ച  കേരടസ്  ചടസം  13-5-2020-ലലെ  കയബോഗതമില്  പരമിഗണമികക്കുകേയക്കുസം

കഭേദഗതമികേകളബോലട അസംഗറീകേരമികക്കുകേയക്കുസം ലചയസ്തക്കു.

2. സമനിതനി, 2020-സല കകേരള അഗ്രനികേളചറല് കസ്റ്റേററ സര്വ്വതീസറ സസ്പെഷത്സ്യല് റൂളസറ

23-12-2020-സല കയഭാഗത്തനില് പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം കഭദഗതനികേകളഭാസട അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം

സചയ.

3. 2021-സല  കകേരള  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  കേരടറ  ചട്ടേങ്ങള  22-2-2021-സല

കയഭാഗത്തനില് പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം കഭദഗതനികേകളഭാസട അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.

അദത്സ്യഭായന്റിം   IV

നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  235(A)  പകേഭാരന്റിം  കചര്ന്ന  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  സന്റിംബന്ധനിച

വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235(A) പകേഭാരന്റിം, സമനിതനി ഈ കേഭാലയളവനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന്നനില.
961/2021.
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അദത്സ്യഭായന്റിം   V

നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  236(6)  പകേഭാരന്റിം  സഭയനില്  സമര്പനിച  വഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളസട വനിവരങ്ങള

ക്രമ
നമ്പര്

ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന
നമ്പര്

വഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തന റനികപഭാര്ട്ടേനിസന
വനിശദഭാന്റിംശന്റിം സഭയനില്

സമര്പനിച
തതീയതനിസഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷന്റിം
വകുപറ/സഭാപനന്റിം

1 2 3 4 5

1 XXIX―കൃഷനി 2019-20
കകേരള സന്റിംസഭാന ഭൂവനിനനികയഭാഗ
കബഭാര്ഡെറ

24-8-2020

2 XXIX―കൃഷനി 2019-20
കകേരള  കസ്റ്റേററ  റനികമഭാട്ടേറ
സസനസനിന്റിംഗറ  ആനറ
എനവകയഭാണ്സമനറ സസനര്

24-8-2020

3 XXIX―കൃഷനി 2019-20
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  വനിവര
കേണകറ 

24-8-2020

4 XXIX―കൃഷനി 2018-19
സന്റിംസഭാന  കഹഭാര്ട്ടേനികേളചര്
മനിഷന 

24-8-2020

5 XXIX―കൃഷനി 2018-19
സവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂട്ടേറ
സപഭാകമഭാഷന  കേകൗണ്സനില്
കകേരള 

24-8-2020

6 XXIX―കൃഷനി 2019-20
ആസൂത്രണ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരത്സ്യ
വകുപറ (കേഭാസര്കഗഭാഡെറ വനികേസന
പഭാകകജറ)

13-1-2021

7 XXIX―കൃഷനി 2019-20 സന്റിംസഭാന  കഹഭാര്ട്ടേനികേളചര്
മനിഷന 13-1-2021
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1 2 3 4 5

8 XXIX―കൃഷനി 2019-20 മണ്ണുപരത്സ്യകവക്ഷണ
മണ്ണുസന്റിംരക്ഷണ വകുപറ 22-1-2021

9

XXIX―കൃഷനി
XXX―ഭക്ഷത്സ്യന്റിം
XXXIX―
ലവദദ്യുത
പദതനികേള

2019-20 കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ
കക്ഷമ വകുപറ 22-1-2021

അദത്സ്യഭായന്റിം   VI

(a)  നടപറ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിസല  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  
സന്റിംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ട്ടേനിനകമലുള്ള ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സന്റിംബന്ധനിച  
സന്റിംഗ്രഹന്റിം

2020-21-സല  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന
സന്റിംബന്ധനിച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ആസകേ  126  ഖണനികേകേളഭാണുള്ളതറ.   ഇവയനില്
എലഭാ ഖണനികേകേളസടയന്റിം മറുപടനി ലഭത്സ്യമഭാക്കുകേയന്റിം ആയവ ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസപടുത്തുകേയന്റിം സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.  

(b) ധനഭാഭത്സ്യ   ർത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച മുനവര്ഷങ്ങളനിലുള്ള  സമനിതനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം  അതനികന്മേല്  സര്കഭാര്  സശ്വതീകേരനിച
നടപടനി  സന്റിംബന്ധനിച  കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസട  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം  (പുതനിയ
സഭാമ്പത്തനിവര്ഷസത്ത ആദത്സ്യന്റിം എന്ന കേണകനില്)

I. 2019-20-സല ധനഭാഭത്സ്യ   ർത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച നഭാലഭാമതറ  
റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

2401-00-103-87―നഭാളനികകേര വനികേസനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 69,00,00,000 രൂപ (പദതനി)

നഭാളനികകേര  കേകൗണ്സനില് മുകഖന ലക്ഷത്സ്യമനിട്ടേനിരനിക്കുന്ന വനിസ്തൃതനി  വത്സ്യഭാപനവന്റിം  ഉലഭാദന
വര്ദനവന്റിം സഭാധത്സ്യമഭാക്കുന്നതനിനറ  'കകേരഗ്രഭാമന്റിം'  എന്ന ഘടകേത്തനിനറ  38.71  കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം
CPCRI മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന കപഭാജക്ടുകേളസട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി 77.76 ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം ഉളസപസട ഈ ശതീര്ഷകേത്തനില്  39.4876  കകേഭാടനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന വഴനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 5)
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സശ്വതീകേരനിച നടപടനി
നഭാളനികകേര കേകൗണ്സനില് മുകഖന ലക്ഷത്സ്യമനിട്ടേനിരനിക്കുന്ന വനിസ്തൃതനി വത്സ്യഭാപനവന്റിം ഉല്പഭാദന

വര്ദനവന്റിം  സഭാധത്സ്യമഭാക്കുന്നതനിനറ  കകേരഗ്രഭാമന്റിം  എന്ന  ഘടകേത്തനിനുന്റിം  CPCRI  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്ന കപഭാജക്ടുകേളസട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനഭായന്റിം കൂടനി  39.4876  കകേഭാടനി രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനവഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമന്ന
സമനിതനിയസട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒന്നഭാന്റിം  ബഭാചറ  എസറ.ഡെനി.ജനി.-യനില്  തുകേ
ആവശത്സ്യസപട്ടേനിരുസന്നങനിലുന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില എനള്ള വനിവരന്റിം അറനിയനിചസകേഭാള്ളുന.

2402-00-102-78―ജലഭാശയങ്ങളസടയന്റിം നതീരുറവകേളസടയന്റിം പുനരുജതീവനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 50,00,000 രൂപ (പദതനി)
ഹരനിത  കകേരള  മനിഷസന  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പരമ്പരഭാഗത  ഉറവകേളസടയന്റിം

ജലകസഭാതസ്സുകേളസടയന്റിം ജല നനിര്ഗ്ഗമന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളസടയന്റിം നദനികേളസടയന്റിം ലകേവഴനികേളസടയന്റിം
പുനരുജതീവനത്തനിനുന്റിം  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനന്റിം  ഉയര്ത്തുവഭാനുന്റിം  നതീര്ചഭാലുകേളസട
പുനരുജതീവനത്തനിനുമഭായള്ള  ഈ  പദതനികറ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
അപരത്സ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല്  ടനി  പദതനികേളസട
നടത്തനിപനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  10  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന/
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനി  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 29)

സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

2019-20  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  ''ജലഭാശയങ്ങളസടയന്റിം  നതീരുറവകേളസടയന്റിം
പുനരുജതീവനന്റിം''  എന്ന പദതനിയഭായനി (2402-00-102-78 പഭാന) സന്റിംസഭാന ബഡ്ജറനില്
മണറ  പരത്സ്യകവക്ഷണ  മണറ  സന്റിംരക്ഷണ  വകുപനിനറ  50  ലക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതറ.  പസ്തുത പദതനിയനില് ഉളസപടുത്തനി തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിസല കുളങ്ങളസട
പുനരുദഭാരണന്റിം,  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ജനിലയനിസല  കേരമനയഭാറനിസന  ലകേവഴനികേളസട
പുനരുജതീവനന്റിം,  പഭാലകഭാടറ  ജനിലയനിസല സപരുമഭാട്ടേനി പഞഭായത്തനിസല ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാന
പരനികപഭാഷണന്റിം എന്നതീ പവര്ത്തനങ്ങളഭാണറ ലക്ഷത്സ്യമനിട്ടേനിരുന്നതറ.

പതനികൂല  കേഭാലഭാവസ  ഘടകേങ്ങളന്റിം,  2019-ല്  കനരനിട്ടേ  പളയവന്റിം,  തുടര്നണ്ടഭായ

ട്രഷറനി  നനിയനണങ്ങളന്റിംമൂലന്റിം  വകുപനിനറ  കമല്  സൂചനിപനിച  പവര്ത്തനങ്ങള

സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിചനില.  കകേവലന്റിം 14.62 ലക്ഷന്റിം രൂപ മഭാത്രകമ
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ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  സചലവഴനികഭാന  സഭാധനിചള.   ആയതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്തനിരുന്ന  10  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന

സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടേനില എനള്ള വനിവരന്റിം അറനിയനിചസകേഭാള്ളുന.

(28-12-2020-സല  WTO1/141/19/കൃഷനി  നമ്പര്  കേത്തുമുകഖന  കൃഷനി  (WTO-Cell)

വകുപറ ലഭത്സ്യമഭാകനിയ ഖണനികേ നമ്പര്  5, 29  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള കേഭാലതഭാമസപത്രനികേ  13-1-2021-ല്

സഭയനില് സമര്പനിച). 

II. 2018-19-സല ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ഖണനികേ   1   സന്റിംബന്ധനിച അധനികേവനിവരന്റിം

മലബഭാര്  മഭാര്കററ  കേമനിറനിയ്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം  സന്റിംബന്ധനിചറ  കേളകറുസട

സഭാന്നനിദത്സ്യത്തനില് നടത്തനിയ ചര്ചയസട റനികപഭാര്ട്ടേറ അടനിയന്തനിരമഭായനി ലഭത്സ്യമഭാക്കുകേ.

റനികപഭാര്ട്ടേറ

മലബഭാര്  മഭാര്കററ  കേമനിറനിയ്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം  സന്റിംബന്ധനിചറ  കേളകറുസട

സഭാന്നനിദത്സ്യത്തനില്  ഈ  വകുപനില്  നനിനന്റിം  ഒരു  മതീറനിന്റിംഗറ  നടന്നനിട്ടേനില.   എന്നഭാല്

നനിര്ത്തലഭാകനിയ മലബഭാര് മഭാര്കറനിന്റിംഗറ  കേമനിറനിയസട ആസനി ബഭാധത്സ്യതകേള സന്റിംബന്ധനിച

മതീറനിന്റിംഗറ 1-7-2019-ല് നടന്നനിട്ടുസണ്ടന്ന വനിവരന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയ്യുന.

ശനിപഭാര്ശ

2402-00-101-82―ഭൂമനിയസട തരന്റിംതനിരനിവറ സന്റിംബന്ധനിചറ ഡെഭാറഭാ ബഭാങറ സൃഷനികല്

വനിഹനിതന്റിം : 13,00,000 രൂപ (പദതനി)

വകുപറ  ഇകഭാലമത്രയന്റിം കശഖരനിച മണറ  ഭൂവനിഭവ വനിവരകശഖരന്റിം കേര്ഷകേനറ  കനരനിട്ടു

ലഭത്സ്യമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  "മണനിസന  അറനിയഭാന്റിം  സമഭാലബലനിലൂസട"  എന്ന സമഭാലബല്  ആപറ

വനികേസനിപനിസചടുത്തനിട്ടുണ്ടറ.  ഈ  ആപറ  സന്റിംസഭാനസത്ത  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുന്റിം

വത്സ്യഭാപനിപനിക്കുവഭാന  ലക്ഷത്സ്യമനിടുന.  ഇതനിനഭായനി  ഐ.ടനി.  വകുപനിനുകേതീഴനില്  വരുന്ന  IIITM-

Kerala  യമഭായനി  സഹകേരനിചറ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്

55  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന  വഴനി  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുത്തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 24)
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സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

2018-19 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷന്റിം  “ഭൂമനിയസട തരന്റിംതനിരനിവറ  സന്റിംബന്ധനിച ഡെഭാറഭാ ബഭാങറ
സൃഷനികല്”എന്ന പദതനിയഭായനി (2402-00-101-82 പഭാന) സന്റിംസഭാന ബഡ്ജറനില് മണറ
പരത്സ്യകവക്ഷണ മണറ സന്റിംരക്ഷണ വകുപനിനറ  13 ലക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതറ.
നഭാഷണല്  റനികമഭാട്ടേറ  സസനസനിന്റിംഗറ  ഏജനസനി  വനികേസനിപനിസചടുത്ത  22  ഇന
ഭൂവര്ഗ്ഗതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഡെഭാറഭാ  ബഭാങറ  വനികേസനിപനിക്കുകേയഭാണറ  ഈ  പദതനിയനിലൂസട
ലക്ഷത്സ്യന്റിം  വയ്ക്കുന്നതറ.  ഉപഗ്രഹ  ചനിത്രങ്ങളസട  അപഗ്രഥനത്തനിനറ  ആവശത്സ്യമഭായ  ഉയര്ന്ന
സസ്പെസനിഫനികകഷനനിലുള്ള  വര്കറ  കസ്റ്റേഷനുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നല്കുവഭാന
സകേല്കട്രഭാണനിനറ  സഭാധനികഭാത്തതനിനഭാലുന്റിം  എന്റിം.ജനി.  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയമഭായനി  "ഭൂമനിയസട
തരന്റിംതനിരനിവറ  സന്റിംബന്ധനിച  ഡെഭാറഭാ  ബഭാങറ  സൃഷനികല്"  രൂപസപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
സമത്തകഡെഭാളജനി  വനികേസനിപനിക്കുവഭാന  നടത്തനിയ  സന്റിംയക്ത  പഠനന്റിം  2019  മഭാര്ചനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  സഭാധനികഭാത്തതനിനഭാലുന്റിം  കകേവലന്റിം  3.26  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാത്രകമ  ഈ
ശതീര്ഷകേത്തനില്  സചലവഴനികഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുള.  ആയതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്തനിരുന്ന  55  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥന
സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടേനില എനള്ള വനിവരന്റിം അറനിയനിചസകേഭാള്ളുന.

(14-11-2020-സല  WTO1/84/19/കൃഷനി  നമ്പര്  കേത്തുമുകഖന  കൃഷനി  (WTO-Cell)
വകുപറ  ലഭത്സ്യമഭാകനിയ  ഖണനികേ  24-സന  കേഭാലതഭാമസപത്രനികേ  13-1-2021-ല്  സഭയനില്
സമര്പനിച). 

III. 2016-17-സല ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച 1- ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-800-99―മതത്സ്യസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  സമ്പഭാദത്സ്യ  സമഭാശശ്വഭാസ  പദതനികറ
അധനികേ സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം  .

വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (പദതനി)

പഞ്ഞ  മഭാസങ്ങളനില്  മതത്സ്യസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളകറ  സഹഭായന്റിം  നല്കുന്നതനിനുള്ള
സമ്പഭാദത്സ്യ  സമഭാശശ്വഭാസ  പദതനി  പകേഭാരന്റിം  നല്കേനി  വരുന്ന  തുകേ  2700-ല്  നനിനന്റിം  3600

രൂപയഭാകനി  വര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള  1.83  ലക്ഷന്റിം  മതത്സ്യസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളകറ  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനി  വരുന്ന  സന്റിംസഭാന  വനിഹനിതന്റിം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്
16.47 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 85)
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സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

പഞ്ഞ  മഭാസങ്ങളനില്  മതത്സ്യസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളകറ  സമ്പഭാദത്സ്യ  സമഭാശശ്വഭാസ  പദതനി
മുകഖന  നല്കേനി  വരുന്ന  തുകേ  2,700  രൂപയനില്  നനിന്നറ  3,600  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനറ കവണ്ടനി വരുന്ന 16,54,64,100 രൂപ അഡെതീഷണല് ആതലറകസഷന
മുകഖന 2405-00-800-99 (പഭാന)  ശതീര്ഷകേത്തനില് അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേ ലഭത്സ്യമഭായനിരുന്നനില.

മതത്സ്യസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  സമ്പഭാദത്സ്യ  സമഭാശശ്വഭാസ  പദതനി  ആനുകൂലത്സ്യന്റിം  2700
രൂപയനില് നനിനന്റിം 3600 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനറ  2016-സല പുതുകനിയ ബഡ്ജററ
പസന്റിംഗത്തനില്  ഉളസപടുത്തനിസയങനിലുന്റിം  G.O.  (Rt.)  No.757/2016/F&PD  dated
4-11-2016  സര്കഭാര്  ഉത്തരവനിസന  അടനിസഭാനത്തനില്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന്റിം
മുതല് പദതനി ധനസഹഭായന്റിം 2700 രൂപയനില് നനിന്നറ 4500 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുകേയന്റിം
ആയതനിനറ  ആവശത്സ്യമഭായ  മുഴുവന  തുകേയന്റിം  2405-00-800-99  (പഭാന)  ശതീര്ഷകേത്തനില്
യഥഭാസമയന്റിം  സര്കഭാര്  അനുവദനിചറ  നല്കുകേയന്റിം  സമ്പഭാദത്സ്യ  സമഭാശശ്വഭാസ  പദതനിയസട
2020-21  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  വസരയള്ള  ആനുകൂലത്സ്യന്റിം  വനിതരണന്റിം  സചയ  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.

Government  of  India  Letter  No.12012/12/2009/Fy  (WU)  Vol.  II  dated  
27-11-2019  പകേഭാരന്റിം  2015-16,  2016-17,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്
ലഭനികഭാനുണ്ടഭായനിരുന്ന കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായ യഥഭാക്രമന്റിം 1640.50 ലക്ഷന്റിം രൂപ, 1655 ലക്ഷന്റിം
രൂപ, 2797.65 ലക്ഷന്റിം രൂപ എന്നനിങ്ങസന ആസകേ 6093.15 ലക്ഷന്റിം രൂപ കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

4405-00-104-47―കചറ്റുവ  ,    സചറുവത്തൂര്  ,    തലഭായനി ഫനിഷനിന്റിംഗറ ഹഭാര്ബറുകേളസട പൂര്ത്തതീകേരണവന്റിം
പൂര്ണ പവര്ത്തന സജമഭാകലുന്റിം   (50%   കകേന്ദ്രസഹഭായന്റിം  )

വനിഹനിതന്റിം  : 3,10,00,000 രൂപ (പദതനി)

കചറ്റുവ,  സചറുവത്തൂര്,  തലഭായനി  എന്നതീ  മതത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളസട  നനിര്മഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകനി  പവര്ത്തന  സജമഭാക്കുന്നതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്
10.3043 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 91)

സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

10.3043  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേവനിഹനിതന്റിം  അഭത്സ്യര്ത്ഥനിചറ  SDG-I  ധന വകുപനികനഭാടറ
അഭത്സ്യര്ത്ഥനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം  ലഭനിചനില.   ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  310  ലക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  
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ടനി  ശതീര്ഷകേത്തനില്  265.31  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  സചലവഴനിചനിട്ടുണ്ടറ.   67.03  ലക്ഷന്റിം  രൂപയസട
ബനില്ലുകേള സലറര് ഓഫറ സക്രഡെനിററ ലഭനികഭാത്തതനിനഭാല് കപയ്സമനറ നല്കേഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടേനില.

കചറ്റുവ,  സചറുവത്തൂര്,  തലഭായനി  എന്നതീ  മതത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളസട  നനിര്മഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകനി  പവര്ത്തന  സജമഭാക്കുന്നതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്
10.3043 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനികണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്തനിരുന.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  കചറ്റുവ,  തലഭായനി  മതത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളകറ
യഥഭാക്രമന്റിം 46 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം 689.75 ലക്ഷന്റിം രൂപയന്റിം വതീതന്റിം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്റിം ലഭനിചനിരുന.
സചറുവത്തൂര് ഫനിഷനിന്റിംഗറ ഹഭാര്ബര് പദതനിയറ  2018-19  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷന്റിം 429.5  ലക്ഷന്റിം
രൂപയന്റിം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്റിം ലഭനിച.  കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനികലയറ കേത്തറ മുകഖന ആവശത്സ്യസപട്ടേതനിസന
അടനിസഭാനത്തനില്  കമല്പറഞ്ഞ  മൂന്നറ  മതത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളക്കുന്റിം  അര്ഹമഭായ
കകേന്ദ്രവനിഹനിതന്റിം  മുഴുവനുന്റിം  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ടനി  പവൃത്തനി  നനിര്മഭാണന്റിം  പൂര്ത്തതീകേരനിചറ
18-5-2018-ല്  കേമതീഷന  സചയ.   ടനി  പവൃത്തനിയഭായനി  അനുവദനിചനിരുന്ന മുഴുവന  തുകേയന്റിം
സചലവഴനിക്കുകേയന്റിം 25-2-2019-നറ പദതനി കേമതീഷന സചയ്യുകേയന്റിം സചയ.

ശനിപഭാര്ശ

4405-00-104-55 ―മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തനിനുകവണ്ടനിയള്ള ഭൂമനി ഏസറടുകല്

വനിഹനിതന്റിം  : ഇല

നതീണ്ടകേര  ഹഭാര്ബറനിസന  ശക്തനികുളങ്ങര  ഭഭാഗസത്ത  25.4  ആര്  സലന്റിം
ഏസറടുക്കുന്നതനിനുന്റിം  സചലഭാനന്റിം  ഫനിഷറനി  ഹഭാര്ബറനിസന  130.23  ആര്  സലന്റിം
ഏസറടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി  15  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 99)

സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

ടനി  ശതീര്ഷകേത്തനില്  ആളട്ടേകറഷന  സമകമഭാറഭാണ്ടത്തനില്  15  കകേഭാടനിയന്റിം  SDG-I-ല്
15 കകേഭാടനിയന്റിം അഭത്സ്യര്ത്ഥനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനില.

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്തതനിനപകേഭാരന്റിം സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

നതീണ്ടകേര  ഹഭാര്ബറനിസല  ശക്തനികുളങ്ങര  ഭഭാഗസത്ത  25.4  ആര്  സലന്റിം
ഏസറടുക്കുന്നതനിനുന്റിം  സചലഭാനന്റിം  ഫനിഷറനി  ഹഭാര്ബറനിസന  130.23  ആര്  സലന്റിം
ഏസറടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി  15  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തണസമന്നറ
സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്തനിരുന.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  ടനി  പവൃത്തനിയഭായനി
തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനിരുന്നനില.   ശക്തനികുളങ്ങര ഭഭാഗസത്ത ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നതനിനഭായനി
658.69 ലക്ഷന്റിം രൂപ 2019-20 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദനിചനിരുന.  പസ്തുത തുകേ റവനപ്യൂ
വകുപറ അധനികേഭാരനികേളകറ ലകേമഭാറനി 32.41 ആര് സലന്റിം ഏസറടുക്കുകേയണ്ടഭായനി.  സചലഭാനന്റിം
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ഫനിഷറനി  ഹര്ബറനിസന  രണ്ടഭാന്റിം  ഘട്ടേ  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളസട  ഭഭാഗമഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷന്റിം റതീ-അകപഭാപനികയഷന മുകഖന 13  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയന്റിം ടനി
തുകേ  റവനപ്യൂ  അധനികേഭാരനികേളകറ  ലകേമഭാറുകേയന്റിം  സചയ്തതനിസന  അടനിസഭാനത്തനില്
141.911 ആര് സലന്റിം ഏസറടുക്കുന്നതനിനറ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ആയതനില് സചലഭാനന്റിം
ഫനിഷനിന്റിംഗറ  ഹഭാര്ബറനികലയ്ക്കുള്ള  അകപഭാചറ  കറഭാഡെറ  പവൃത്തനിയ്ക്കുള്ള  സലസമടുപറ  99%
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ടനി  പവൃത്തനികറ  4  സസനറ  സലന്റിം  കൂടനി  ലഭത്സ്യമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

4405-00-104-80―സകേഭായനിലഭാണ്ടനി മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖന്റിം   (50%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി  )

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

തുറമുഖത്തനിസന നനിര്മഭാണ പവൃത്തനികേള  2016-17  വര്ഷന്റിം പൂര്ത്തതീകേരനികകണ്ടതനിനഭാല്
ഈ ശതീര്ഷകേത്തനില് 8.65 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേന്റിം വകേയനിരുത്തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 102)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

ആളട്ടേകറഷന  സമകമഭാറഭാണ്ടത്തനില്  865.4  ലക്ഷവന്റിം  SDG-1-ല്  936  ലക്ഷവന്റിം
അഭത്സ്യര്ത്ഥനിചനിരുന.  തുടര്ന്നറ  രണ്ടഭാന്റിം  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയനില്  313.79  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അനുവദനിച. പദതനിയസട ആസകേ സചലവറ 542.07 ലക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.

സകേഭായനിലഭാണ്ടനി  മതത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖ  നനിര്മഭാണ പവൃത്തനികേള  2016-17  വര്ഷന്റിം
പൂര്ത്തനിയഭാകകണ്ടതഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  8.65  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേന്റിം
വകേയനിരുത്തണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്തനിരുന.

2016-17  വര്ഷസത്ത  രണ്ടഭാന്റിം  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയനില്  അധനികേമഭായനി  ആവശത്സ്യസപട്ടേ
313.79  ലക്ഷന്റിം  രൂപ,  200  ലക്ഷന്റിം  രൂപയസട  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതത്തനിനുപുറസമ
അനുവദനിചനിരുന.

സകേഭായനിലഭാണ്ടനി മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ നനിര്മഭാണ പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2405-00-103-84―മതത്സ്യസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള മസണണ വനിതരണന്റിം

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

സന്റിംസഭാനസത്ത  പരമ്പഭാരഭാഗത  മതത്സ്യസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളകറ  മതത്സ്യബന്ധന
ആവശത്സ്യത്തനിനഭായനി  പതനിമഭാസന്റിം  നനിശനിത  കതഭാതനില്  സബ്സനിഡെനി  നനിരകനില്  കകേന്ദ്ര

961/2021.
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സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ഇനഡെത്സ്യന  ഓയനില്  കകേഭാര്പകറഷന,  ഹനിന്ദുസഭാന
സപകട്രഭാളനിയന്റിം  കകേഭാര്പകറഷന,  ഭഭാരതറ  സപകട്രഭാളനിയന്റിം  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ  ഓയനില്
കേമ്പനനികേളനില്  നനിനന്റിം  സവള്ള  മസണണ  കനരനിട്ടേറ  ലഭത്സ്യമഭാകനി  സന്റിംസഭാനസത്ത  ഫനിഷനിന്റിംഗറ
ഹഭാര്ബര്/ലഭാനനിന്റിംഗറ  സസനറുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചറ  മസണണ ബങ്കുകേള സഭാപനിചറ  പഭാഥമനികേ
മതത്സ്യസത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങളനിലൂസട വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്ന
ഈ  പദതനിയനിലൂസട  മതത്സ്യസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളകറ  സബ്സനിഡെനി  നനിരകനില്  മസണണ
വനിതരണന്റിം സചയ്യുന്നതനിനഭായനി  12 മഭാസകത്തകറ 68  കകേഭാടനി രൂപ ആവശത്സ്യമുള്ളതനിനഭാല് ഈ
ശതീര്ഷകേത്തനില്  64.5  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേന്റിം  വകേയനിരുത്തണസമന്നറ  സമനിതനി  ശക്തമഭായനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 108)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

ബഡ്ജറനില്  3.5  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണറ  സവള്ള  മസണണ  സബ്സനിഡെനി  നനിരകനില്
നല്കേഭാനഭായനി അനുവദനിചനിരുന്നതറ.  ടനി തുകേ മതത്സ്യസഫ ഡെനിനറ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ആസകേ  64
കകേഭാടനി രൂപ കവണ്ടനിവരുന്ന കമല് പദതനികറ മതത്സ്യസഫഡെനിസന അകപക്ഷ പകേഭാരന്റിം 2016-17
ആദത്സ്യബഭാചറ എസറ. ഡെനി.ജനി.യനില് 64 കകേഭാടനി രൂപയറ അകപക്ഷ നല്കേനിസയങനിലുന്റിം 10 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണറ 2405-00-103-84-33 (എന.പനി.) എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതറ.
കൂടഭാസത 2405-00-800-21-34 (ഒ.സനി.) (കനഭാണ് പഭാന) ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിനന്റിം 8 കകേഭാടനി
രൂപ  റതീ-അകപഭാപനികയഷന  നടത്തുകേയന്റിം  പസ്തുത  8  കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  മതത്സ്യസഫ ഡെനിനറ
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  നനിനന്റിം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  ആസകേ
31,50,00,000 രൂപ മതത്സ്യസഫഡെനിനറ അനുവദനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  2405-00-103-84-33  (കനഭാണ്  പഭാന)  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില്  3,50,00,000  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം കൂടഭാസത ഫസ്റ്റേറ  SDG യഭായനി
10,00,00,000  രൂപയന്റിം  സസകനറ  SDG യഭായനി  10,00,00,000  രൂപയന്റിം
റതീ-അകപഭാപനികയഷന  വഴനി  8,00,00,000  രൂപയന്റിം  അടകന്റിം  31.50  കകേഭാടനി  രൂപ
സചലവഴനിചനിരുന.  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷന്റിം ടനി ശതീര്ഷകേത്തനില് 13,00,00,000 രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം ഫസ്റ്റേറ SDG യഭായനി 12,00,00,000 രൂപയന്റിം സസകനറ SDG യഭായനി
10,00,00,000 രൂപയന്റിം റതീ-അകപഭാപനികയഷന വഴനി  9,70,00,000 രൂപയന്റിം അടകന്റിം 44.70

കകേഭാടനി  രൂപ  സചലവഴനിചനിരുന.   2018-19  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന്റിം  ടനി  ശതീര്ഷകേത്തനില്
51,25,00,000  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുന്റിം  ആയതനില്  41.38  കകേഭാടനി  രൂപ
സചലവഴനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
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ശനിപഭാര്ശ

2405-00-800-30―കേടുങ്ങല്ലൂര് അകേശ്വഭാസടകകഭാളജനി പഭാര്കറ

വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (പദതനികയതരന്റിം)

ഏസറ  സഭാധത്സ്യതയള്ള  അലങഭാര  മതത്സ്യകമഖല  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനറ
കേടുങ്ങല്ലൂരനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  അകേശ്വഭാസവനചശ്വര്  ഇനര്നഭാഷണല്  (കേഭാവനില്)  എന്ന
സഭാപനത്തനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  5  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 115)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

കകേരളത്തനിസല  അലങഭാര  മതത്സ്യങ്ങളസട  ഉത്പഭാദന  കമഖലയനിലുന്റിം  വനിപണന
കമഖലയനിലുന്റിം ഇടസപടുന്നതനിനുകവണ്ടനി രൂപതീകൃതമഭായ സഭാപനമഭാണറ KAVIL. കേഭാവനിലനിസല
നനിലവനിലുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  സമചസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  50  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  KAVIL
മഭാകനജനിന്റിംഗറ   ഡെയറകറുസട അകപക്ഷയസട അടനിസഭാനത്തനില് ആദത്സ്യബഭാചറ SDG വഴനി 2402-
00-800-30(NP)  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  അനുവദനിച  നല്കുന്നതനിനറ  ധനവകുപനികനഭാ
ടഭത്സ്യര്ത്ഥനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനില. കൂടഭാസത ഇകത ആവശത്സ്യത്തനിനഭായനി
KAVIL  മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകറുസട അകപക്ഷയനുസരനിചറ  200  ലക്ഷന്റിം രൂപ കമല് പറഞ്ഞ
ശതീര്ഷകേത്തനില്  അനുവദനിചനല്കുന്നതനിനഭായനി  final  SDG  പകേഭാരവന്റിം  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിസചങനിലുന്റിം ഫണ്ടറ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

2016-17  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച  1-ാാമതത
റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  115-ാം  ഖണനികേയനികന്മേല്  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്തതുപകേഭാരന്റിം  2405-00-800-30

എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിനന്റിം  2016-17, 2017-18, 2018-19  വര്ഷങ്ങളനില് തുകേസയഭാനന്റിം
അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടേനില.   എന്നഭാല്  2017-18  വര്ഷത്തനില്  കേഭാവനിലനിസന  നനിലവനിലുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള  സമചസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം  സുഗമമഭായ  പവര്ത്തനത്തനിനുന്റിം  കവണ്ടനി
എസറ.ഡെനി.ജനി.  മുകഖന  ഫണ്ടറ  അനുവദനിചനല്കുന്നതനിനഭായനി  സര്കഭാരനിനറ  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കുകേയന്റിം ജനി.ഒ. (ആര്ടനി.) നമ്പര് 600/2017/മ.തു.വ. തതീയതനി 31-7-2017 സര്കഭാര്
ഉത്തരവറ  പകേഭാരന്റിം  2405-00-190-95  (പഭാന)  ശതീര്ഷകേത്തനില്  200  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തനിരുന.   ടനി  തുകേ പൂര്ണമഭായന്റിം മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര് കേഭാവനിലനിനറ
അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.   പസ്തുത  2  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കേഭാവനിലനിസന  പുനരുദഭാരണ
പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി 1.75 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളന്റിം ഇതുവസര സചലവഴനിച.
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IV. 2015-16-സല ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച 5-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

കസഭായനില്  മപ്യൂസനിയത്തനിസന  ലദനന്റിംദനിന  നടത്തനിപനിനറ  ആവശത്സ്യമഭായ  ജതീവനകഭാസര
നനിയമനികണസമനന്റിം അതു വസര പസ്തുത കജഭാലനികഭായനി ദനിവസകവതന അടനിസഭാനത്തനില്
ജതീവനകഭാസര നനികയഭാഗനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 13)

സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

28-11-2019-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1149/2019/അഗ്രനി.  പകേഭാരന്റിം  സസനട്രല്
കസഭായനില് അനലനിറനികല് ലഭാബനില് ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള 5 റനിസര്ചറ അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാരുസട
തസനികേയനില്  ഒന്നറ  അപ്കഗ്രഡെറ  സചയ്തറ  അസനിസ്റ്റേനറ  ഡെയറകര്  തസനികേയഭാകനി  മഭാറനി
സന്റിംസഭാന കസഭായനില് മപ്യൂസനിയത്തനിസന ചുമതല നല്കുന്നതനിനുന്റിം ഇകപഭാള ഡെയറകകററനില്
നനിലവനിലുള്ള  റനിസര്ചറ  അസനിസ്റ്റേനറ  (BMS)  തസനികേ  കസഭായനില്  മപ്യൂസനിയത്തനികലയറ
പുനര്വനിനത്സ്യസനിക്കുന്നതനിനുന്റിം കകേഭാഴനികകഭാ ടറ റതീജനിയണല് കസഭായനില് അനലനിറനികല് ലഭാബനില്
നനിലവനിലുള്ള രണ്ടറ ഫതീല്ഡെറ അസനിസ്റ്റേനറ തസനികേകേളനില് നനിനന്റിം ഒരു ഫതീല്ഡെറ അസനിസ്റ്റേനറ
തസനികേ  മപ്യൂസനിയത്തനികലയറ  പുനര്വനിനത്സ്യസനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ഒരു  പഭാര്ട്ടേറ  ലടന്റിം  സശ്വതീപസറ
ദനിവസകവതന/കേരഭാര് വത്സ്യവസയനില് നനിയമനിക്കുന്നതനിനുന്റിം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതറ
കൂടഭാസത  മണറ  പരത്സ്യകവക്ഷണ  മണറ  സന്റിംരക്ഷണ  ഡെയറകറുസട  3-7-2017-സല
ഇ(1)7029/2017  നടപടനിക്രമന്റിം  പകേഭാരന്റിം  ദക്ഷനിണകമഖല  മണറ  പരത്സ്യകവക്ഷണ  സഡെപപ്യൂട്ടേനി
ഡെയറകറുസട  കേഭാരത്സ്യഭാലയത്തനിസല  ഒരു  കഭാര്കനികനയന്റിം  ഒരു  ലഭാസ്കറനികനയന്റിം  കസഭായനില്
മപ്യൂസനിയത്തനികലയറ പുനര്വനിനത്സ്യസനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(13-3-2020-സല ഇബനി1/2/17/കൃഷനി നമ്പര് കേത്തറ മുകഖന കൃഷനി (ഇ.ബനി.)  വകുപനില്
നനിനന്റിം  ലഭത്സ്യമഭാകനിയ  ഖണനികേ  13-സന  കേഭാലതഭാമസപത്രനികേ  24-8-2020-നറ  സഭയനില്
സമര്പനിച). 

കകേരള  ഫതീഡ്സറ  ലനിമനിറഡെനിസന  STEP  പദതനിയസട  തുടര്  നടപടനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സന്റിംബന്ധനിചറ

കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിസന വനനിത-ശനിശുകക്ഷമ മനഭാലയത്തനിസന കേതീഴനിലുള്ള  Support to
Training and Employment Programme (STEP)  പദതനി പകേഭാരന്റിം സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പനികന്നഭാകന്റിം നനില്ക്കുന്ന വനനിതകേളകറ 2011-12 മുതലുള്ള 2 വര്ഷകഭാലയളവനില് 10,000
ആടുകേസള  വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനറ  സമഭാത്തന്റിം  650  ലക്ഷന്റിം  രൂപയസട  കപഭാജകറ
നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേരള  ഫതീഡ്സറ  ലനിമനിറഡെനിസന  ചുമതലസപടുത്തുകേയണ്ടഭായനി.
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ആയതനികലയ്ക്കുള്ള ആദത്സ്യ ഗഡു ഫണ്ടറ 259.88 ലക്ഷന്റിം രൂപ കേമ്പനനികറ ലഭനിചനിരുന.  പനിന്നതീടറ
പദതനിയസട കേഭാലഭാവധനി മഭാര്ചറ 2016-വസര നതീട്ടേനി നല്കേനിസയങനിലുന്റിം 1-3-2016 വസര ആസകേ
749  ആടുകേസളയഭാണറ  കേമ്പനനി  വനിതരണന്റിം  സചയ്തതറ.   പസ്തുത  ഫണ്ടനില്  നനിനന്റിം  ആസകേ
36  ലക്ഷകത്തഭാളന്റിം  രൂപയഭാണറ  കേമ്പനനി  സചലവഭാകനിയതറ.  എന്നഭാല്  പലവനിധ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  നനിശനിത  സമയ  പരനിധനിയകേന്റിം  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  ആടുവനിതരണന്റിം
പൂര്ത്തനിയഭാകഭാന കേമ്പനനികറ കേഴനിഞ്ഞനില.

STEP (Support to Training and Employment Programme) പദതനിയസട ഉകദ്ദേശ
ലക്ഷത്സ്യങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില് കകേരള ഫതീഡ്സറ കേമ്പനനി പരഭാജയസപട്ടുസവനന്റിം തുടര്
പവര്ത്തനന്റിം സമയത്തനിനറ പൂര്ത്തനിയഭാകഭാത്തതനിനഭാല് കേമ്പനനികറ ലഭനിക്കുമഭായനിരുന്ന കകേന്ദ്ര
സഹഭായന്റിം  നഷസപട്ടു  എനന്റിം  അകകൗണ്ടനറ  ജനറല്  ലഭത്സ്യമഭാകനിയ  ഓഡെനിററ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്
പരഭാമര്ശനിചനിരുന.

പസസ്തുത സഭാഹചരത്സ്യത്തനില് ഈ പദതനിയസട  തുടര്  നടത്തനിപനിനഭായനി  ആവശത്സ്യമഭായ
കഭദഗതനികേളളസപസട,  ബഹ.  വകുപ്പുമനനി  അന്റിംഗതീകേരനിച  Modified  Project  Report
അന്റിംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനിനറ  സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.   പസ്തുത  കപഭാജകറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ  പകേഭാരന്റിം  5000  ഗുണകഭഭാക്തഭാകളകറ  ആടുകേസള  വനിതരണന്റിം  സചയഭാനുന്റിം
കേഭാലഭാവധനി 2019-21 വസരയന്റിം നനിശയനിചനിരുന.

എന്നഭാല് കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിനറ  സമര്പനിച പരനിഷ്കരനിച കപഭാജകറ  അന്റിംഗതീകേരനികഭാസത
കേമ്പനനികറ  അനുവദനിച  തുകേ  തനിരനിചടയഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.
2018-19  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പസ്തുത ഫണ്ടറ ഉളസപസട സചലവഴനികഭാതനിരുന്ന തുകേ
സന്റിംസഭാന  സര്കഭാരനികലകറ  resume  സചയ്യുകേയണ്ടഭായനി.   കകേന്ദ്ര  വനനിത-ശനിശുകക്ഷമ
മനഭാലയത്തനില്  നനിനന്റിം  STEP  പദതനികഭായനി  അനുവദനിച  നല്കേനിയനിരുന്ന  തുകേയനില്
നനിനന്റിം സര്കഭാര് പനിനവലനിച 2,83,97,117 രൂപ (രണ്ടറ കകേഭാടനി എണ്പത്തനിമൂന്നറ ലക്ഷത്തനി
സതഭാണ്ണൂറനി  ഏഴഭായനിരത്തനി  ഒരുനൂറനി  പതനികനഴറ  രൂപ)  21-12-2019-സല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  10035/2019/ധന.,  1-7-2020-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
4004/2020/ധന.  എന്നതീ ഉത്തരവകേള പകേഭാരന്റിം കകേരള ഫതീഡ്സറ ലനിമനിറഡെനിനറ  തനിരനിസകേ
അനുവദനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തനിട്ടുണ്ടറ.

അദത്സ്യഭായന്റിം   VII

സമനിതനിയസട പകതത്സ്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം അതനികന്മേല് സര്കഭാര് 
സശ്വതീകേരനിച നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം

1.  ലജവകൃഷനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  അതനിലൂസട  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷണന്റിം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന്റിം  കൃഷനിവകുപറ  ആവനിഷ്കരനിചവരുന്ന  പദതനികേള  എന്ന  വനിഷയന്റിം
സന്റിംബന്ധനിച റനികപഭാര്ട്ടേറ
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ശനിപഭാര്ശ

കേതീടനഭാശനിനനി  കേമ്പനനികേളസട  ഫതീല്ഡെറ  വനിസനികറഴറ  കടണ്  ഓവര്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികരഭാധനിചതുന്റിം  അലഭാത്തതുമഭായ  ടണ്  കേണകനിനറ
കേതീടനഭാശനിനനികേള  ഏലന്റിം  കേര്ഷകേര്കറ  നല്കുകേയന്റിം  ആയതറ  കേഭാരണന്റിം  ഏലന്റിം  കേയറ്റുമതനി
സചയ്യുകമ്പഭാള  കേതീടനഭാശനിനനിയസട  അമനിതമഭായ  അളവറ  ഉള്ളതനിനഭാല്  ഉല്പന്നന്റിം  തനിരനിസകേ
അയയസപടുന്ന  സഭാഹചരത്സ്യന്റിം  ഉസണ്ടനന്റിം  ഏലന്റിം  കൃഷനി  പൂര്ണമഭായന്റിം  തകേര്ച  കനരനിടുന്ന
സഭാഹചരത്സ്യന്റിം  കേണകനിസലടുത്തറ  കൃഷനി  വകുപ്പുന്റിം  ഏലന്റിം  റനിസര്ചറ  സസനറുന്റിം  കചര്ന്നറ
സന്റിംസഭാനസത്ത ഏലന്റിം  കൃഷനി  കേതീടനഭാശനിനനി  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അവലന്റിംബനിചറ  കരഭാഗപതനികരഭാധകശഷനിയന്റിം  ഉത്പഭാദനകശഷനിയമുള്ള  ഇനങ്ങള  കേസണ്ടത്തനി
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനി  സശ്വതീകേരനികണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 19)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

കൃഷനി വകുപനിസന ടനി.കേപ്യൂ. നമ്പര് 22908/17 തതീയതനി 30-1-2019 സര്ക്കുലര് പകേഭാരന്റിം
അന്റിംഗതീകൃത  കേതീടനഭാശനിനനി  ഡെനികപഭാകേളനിലൂസടയലഭാസത  കേര്ഷകേര്  അനധനികൃതമഭായനി
കേതീടനഭാശനിനനികേള  വഭാങ്ങുന്നതുന്റിം,  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം
നനിയനനികകണ്ടതഭാസണനന്റിം  കേതീടനഭാശനിനനികേള  കൃഷനി  ഓഫതീസറുസട  ശനിപഭാര്ശയസട
അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രന്റിം വനിതരണന്റിം നടത്തുവഭാനുന്റിം ഡെനികപഭാകേളകറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേഭാനുന്റിം
കേര്ഷകേര്കറ  ഇതു  സന്റിംബന്ധനിച  കബഭാധവല്കരണ  കഭാസ്സുകേള  സന്റിംഘടനിപനികണസമനന്റിം
ഏലന്റിം കൃഷനി സചയ്യുന്ന ഇടുകനി ജനിലയനിലുളസപസട നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.

പഭാമ്പഭാടുന്റിംപഭാറ  ഏലന്റിം  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  നടക്കുന്ന  വനിവനിധ  ഗകവഷണ
ട്രയലുകേളനില്,  മനികേചതഭായനി  കേസണ്ടത്തനിയ  ഇനങ്ങളനില്  (പുറത്തനിറകനിയ  ഇനങ്ങള
ഉളസപസട)  കരഭാഗപതനികരഭാധ  കശഷനി  കേഭാണനിക്കുന്നവസയ  കേസണ്ടത്തഭാനുള്ള  പരതീക്ഷണന്റിം
കകേരള അഗ്രനികളചറല് യൂണനികവഴനിറനി കസ്റ്റേററ പഭാന സ്കതീമനില്  "സതീനനിന്റിംഗറ ഓഫറ കേഭാര്ഡെമന്റിം
കജന്റിം  പഭാസന്റിം  ആസകഷനസറ  സമയനികനയനിനഡെറ  അററ  സനി.ആര്.എസറ.  പഭാമ്പഭാടുന്റിംപഭാറ
എഗനസ്റ്റേറ  കമജര്  ഡെനിസതീസറ"   എന്ന  കപഭാജകറ  നനിലവനിലുണ്ടറ.  ഇത്തരന്റിം  ഇനങ്ങള
പകയഭാജനസപടുത്തനിസകേഭാണ്ടറ  ഉലഭാദനവന്റിം  കരഭാഗപതനികരഭാധ  കശഷനിയന്റിം  ഉറപഭാക്കുന്ന
ഇനങ്ങള ഉരുത്തനിരനിസചടുകഭാനുള്ള ഗകവഷണങ്ങള നടനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.

ഏലന്റിം കേയറ്റുമതനിസയത്തസന്ന സഭാരമഭായനി ബഭാധനികഭാവന്ന കേതീടനഭാശനിനനി സഭാന്നനിദത്സ്യന്റിം
നതീകന്റിം  സചയ്യുന്നതനികലകഭായള്ള  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനഭായള്ള
പരതീക്ഷണങ്ങള കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ പരനികശഭാധന ലകബഭാറട്ടേറനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജറ
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സവള്ളഭായണനിയനില് ആരന്റിംഭനിചറ കേഴനിഞ. 2018-2020 വര്ഷത്തനിസല ഒരു കപഭാസ്റ്റേറ ഗ്രഭാജുകവററ
വനിദത്സ്യഭാര്ത്ഥനിനനിയസട ഗകവഷണന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം ഈ കമഖലയനിലഭാണറ. അകതഭാസടഭാപന്റിം കസഫറ
ടു  ഈററ  പദതനിയസട  ഭഭാഗമഭായനി  അവശനിഷ  വനിഷഭാന്റിംശന്റിം  നതീകന്റിം  സചയഭാനുള്ള
പരതീക്ഷണങ്ങളന്റിം നടനവരുന.

ഏലന്റിം  കേര്ഷകേരുസട  ഇടയനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗസത്ത  കുറനിചന്റിം  അവശനിഷ
വനിഷഭാന്റിംശസത്ത  കുറനിചമുള്ള  ശഭാസതീയ  അവകബഭാധന്റിം  സൃഷനിക്കുന്നതനികലകഭായനി  വനിവനിധ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളന്റിം ശഭാസജ്ഞര് നടത്തനിവരുന.

ശനിപഭാര്ശ

കതയനിലകത്തഭാട്ടേങ്ങളനിലുന്റിം ചനില കേഭാഷപ്യൂ പഭാകനഷനുകേളനിലുന്റിം കതഭാട്ടേങ്ങളനിലുന്റിം അമനിതമഭായ
അളവനില്  നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിസനതനിസര  ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധനകേളന്റിം  കബഭാധവല്കരണ  നടപടനികേളന്റിം  സശ്വതീകേരനികണസമനന്റിം  കകേരളത്തനില്
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഏലന്റിം,  കുരുമുളകേറ  തുടങ്ങനിയ  സുഗന്ധവനിളകേളകറ  കേയറ്റുമതനികറ
അനുകയഭാജത്സ്യമഭായ  നനിലവഭാരന്റിം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനികണസമനന്റിം
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 20)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

കൃഷനിവകുപനിസന  കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേശ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  എനകഫഭാഴറസമനറ
വനിഭഭാഗത്തനിസന  പവര്ത്തനങ്ങളസട  ഭഭാഗമഭായനി  നനികരഭാധനിച  മഭാരകേ  കേതീടനഭാശനിനനികേളസട
വനിപണനവന്റിം ഉപകയഭാഗവന്റിം തടയന്നതനിനറ  കേര്ശന  നടപടനികേളഭാണറ  സശ്വതീകേരനിചവരുന്നതറ.
ഇതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ഇനസസകനിലസഡെറ ഇനസസ്പെകര്മഭാര് / കൃഷനി ശഭാസ ബനിരുദധഭാരനികേളഭായ
കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര് എലഭാ മഭാസവന്റിം അതഭാതു പകദശത്തറ ഡെനികപഭാകേള നനിര്ബന്ധമഭായന്റിം
പരനികശഭാധനിചവരുന.  നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേളസട  വനിപണനന്റിം  തടയന്നതനിനറ
പഭാകദശനികേ/ജനിലഭാ/സന്റിംസഭാന  തലത്തനില്  സ്കശ്വഭാഡുകേളന്റിം  പവര്ത്തനിക്കുന.  നനികരഭാധനിത
കേതീടനഭാശനിനനികേള  വനിറഴനികസപടുന എന്നറ ശദയനില്സപട്ടേഭാല് ടനി ഡെനികപഭാകേളസകതനിസര
കേര്ശന നടപടനികേളന്റിം സശ്വതീകേരനിക്കുനണ്ടറ. “കേതീടനഭാശനിനനി ഉപകയഭാഗന്റിം നനിയനനിക്കൂ സുരക്ഷനിത
ഭക്ഷണന്റിം ഉറപഭാക്കൂ” എന്ന കപരനില്  21-1-2019  മുതല്  31-1-2019  വസര  കേത്സ്യഭാമ്പയനിനുന്റിം
കൃഷനിവകുപറ  സന്റിംഘടനിപനിചനിരുന.  കമല്പറഞ്ഞ  കബഭാധവല്കരണ  പരനിപഭാടനികേസളലഭാന്റിം
ഏലന്റിം,  കുരുമുളകേറ,  കേശുമഭാവറ,  കതയനില കൃഷനി  സചയ്യുന്ന പകദശങ്ങളനില്  ഊര്ജനിതമഭായനി
സചയ്യുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

മററ സന്റിംസഭാനങ്ങളനില് നനിനന്റിം വരുന്ന പഴങ്ങളനിലുന്റിം പചകറനികേളനിലുന്റിം നപ്യൂജനകറഷന
കേതീടനഭാശനിനനിയസട  സഭാന്നനിദത്സ്യന്റിം  കേസണ്ടത്തനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  സഭാധഭാരണ  കേതീടനഭാശനിനനിയസട
പത്തനിസലഭാരു  ഭഭാഗന്റിം  മതനിസയന്നതനിനഭാല്  കൃഷനികഭാര്  ഇതറ  ധഭാരഭാളമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനസണ്ടനന്റിം  സബ്രെയനിന  സനിസ്റ്റേസത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  ഇത്തരന്റിം
കേതീടനഭാശനിനനികേളസട  ഉപകയഭാഗന്റിം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനറ  ആവശത്സ്യമഭായ  സതശ്വര  നടപടനി
സശ്വതീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 21)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

നപ്യൂ  ജനകറഷന ഉളസപസടയള്ള കേതീടനഭാശനിനനികേളസട  ഉപകയഭാഗന്റിം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കൃഷനി  ഓഫതീസറുസട  ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രന്റിം  കേതീടനഭാശനിനനി  വനിതരണന്റിം
നടത്തഭാന ഡെനികപഭാകേളകറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  സപഭാതുജനഭാകരഭാഗത്സ്യത്തനിനുന്റിം സപഭാതു
ആവഭാസ  വത്സ്യവസയ്ക്കുന്റിം  പരനിസനിതനിക്കുന്റിം  ഹഭാനനികേരമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനികേളസട
അമനികതഭാപകയഭാഗന്റിം  തടയന്നതനിനുകവണ്ടനി  കേര്ഷകേര്കറ  കബഭാധവല്കരണ  കഭാസ്സുകേളന്റിം
കേത്സ്യഭാമ്പയനിനുകേളന്റിം നടത്തനി വരുന.

ശനിപഭാര്ശ

ലജവ ഉത്പന്നങ്ങളകറ  സ്റ്റേഭാനകഡെര്ലഡെകസഷനുന്റിം ലലസനസനിന്റിംഗുന്റിം  ജനി.എ.പനി.,
പനി.ജനി.എസറ.  സര്ട്ടേനിഫനികകഷനുകേള  ഉസണ്ടങനിലുന്റിം  ലജവവളങ്ങളസട  ഉത്പഭാദനവമഭായനി
ബന്ധസപട്ടേ കേഭാരത്സ്യത്തനില് യഭാസതഭാരുവനിധ നനിയനണങ്ങകളഭാ മഭാനദണങ്ങകളഭാ നനിയമങ്ങകളഭാ
നനിലവനില്  ഇല  എന്നറ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷനിച.  ലജവ  വളങ്ങളസടയന്റിം  ലജവ
കേതീടനഭാശനിനനികേളസടയന്റിം സ്റ്റേഭാനകഡെര്ഡെറ നനിശയനികകണ്ടതഭാസണന്നറ വനിലയനിരുത്തനിയ സമനിതനി
ആയതറ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  സസല്  രൂപതീകേരനികകണ്ടതഭാസണന്നറ
അഭനിപഭായസപടുന.

(ഖണനികേ 22)

സര്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

നനിലവനില് ലജവ വളങ്ങളസട ഗുണനനിലവഭാരന്റിം സഫര്ട്ടേനിലലസര് കേണ്കട്രഭാള ഓര്ഡെര്
1985  പകേഭാരവന്റിം ലജവ കേതീടനഭാശനിനനികേളസട  ഗുണനനിലവഭാരന്റിം ഇനസസകനിലസഡെറ ആകറ
1968  പകേഭാരവന്റിം  ഉള്ള  മഭാനദണങ്ങള  അനുസരനിചഭാണറ  നനിശയനിക്കുന്നതറ.  ഇതനില്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടേനിലഭാത്ത  വനിപണനിയനില്  ലഭത്സ്യമഭായ  പുതനിയ  ലജവ  വളങ്ങളസടയന്റിം  ലജവ
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കേതീടനഭാശനിനനികേളസടയന്റിം  ഗുണനനിലവഭാരന്റിം  കൃഷനി  ഡെയറകര്  അദത്സ്യക്ഷനുന്റിം  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട  പതനിനനിധനികേള  അന്റിംഗങ്ങളഭായ  സന്റിംസഭാനതല  സഫര് ട്ടേനിലലസര്
കേമനിറനി  കൂടനി  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണറ.  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  911/17/കൃഷനി  തതീയതനി,
23-9-2017  പകേഭാരന്റിം കേശ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള എനകഫഭാസഴ്മെനറ വനിങറ  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  പധഭാന  കേഭാര്ഷനികേ  ഉത്പഭാദന  ഉപഭാധനികേളഭായ  വളന്റിം,
കേതീടനഭാശനിനനി  എന്നനിവയമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ  പധഭാന  പശ്നങ്ങള  ചര്ച  സചയ്തറ  ഉചനിതമഭായ
തതീരുമഭാനന്റിം ലകേസകഭാള്ളുന്നതനിനറ കേഭാര്ഷനികേ ഉത്പഭാദന കേമതീഷണര് സചയര്മഭാനഭായനി ഒരു
എകറസപര്ട്ടേറ കേമനിറനി കൂടനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.

2.  പഭാലകഭാടറ  ജനിലയനിസല  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയന്റിം  അതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങളന്റിം  
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളന്റിം സന്റിംബന്ധനിച റനികപഭാര്ട്ടേറ 

ശനിപഭാര്ശ

പുഴകേളസടയന്റിം  കതഭാടുകേളസടയന്റിം  കശഭാചനതീയഭാവസയറ  മസറഭാരു  കേഭാരണന്റിം  അവയസട
അതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനിസല കേകയറമഭാണറ.  അവയസട പല ഭഭാഗങ്ങളന്റിം ജനങ്ങള കേകയറനി കൃഷനിയന്റിം
മറ്റു  പവൃത്തനികേളന്റിം  നടത്തനിസകഭാണ്ടനിരനിക്കുന.  ചനില  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ഇഷനികേ  ചൂളകേള  വസര
നടത്തുനണ്ടറ.   ചനില  കതഭാടുകേള പൂര്ണമഭായന്റിം കേകയറനി  പലരുന്റിം ലകേവശന്റിം വചനിരനിക്കുന.
പുഴയസട ഇരുകേരകേളക്കുന്റിം പുറകമ സവള്ളന്റിം ഒഴുകുന്ന ഭഭാഗന്റിം (River Bed) വസര ചനില ഭഭാഗത്തറ
കേകയറനിയതഭായനി മനസനിലഭാകഭാന കേഴനിഞ.   അതുസകേഭാണ്ടറ പുഴകേളസടയന്റിം കതഭാടുകേളസടയന്റിം
സന്റിംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേകയറനിയ  സലങ്ങള  ഒഴനിപനിചറ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിക്കുകേ
എന്നതഭാണറ  പരനിഹഭാരന്റിം.  ഇതനിനഭായനി  പഞഭായത്തുകേളകറ  റവനപ്യൂ  വകുപനിസന  സഹഭായന്റിം
ആവശത്സ്യസപടഭാവന്നതഭാണറ.  പഞഭായത്തുമഭായനി സഹകേരനിചറ അതനിര്ത്തനി നനിര്ണയത്തനിനഭായനി
പകതത്സ്യകേമഭായ ഒരു സര്കവ്വ സസല് റവനപ്യൂ ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനനിസന കേതീഴനില് രൂപതീകേരനികണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.  ഇതനിനറ ആവശത്സ്യമുള്ള സചലവറ ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള റനിവര്
മഭാകനജ റസമനറ ഫണ്ടനില് നനിന്നറ എടുകഭാവന്നതഭാണറ എന്നറ സമനിതനി അഭനിപഭായസപടുന.

(ഖണനികേ 77)

സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

പുഴകേളകടയന്റിം കതഭാടുകേളകടയന്റിം ഉളസപസട സര്കഭാര് പുറകമ്പഭാകറ  ഭൂമനിയനിസല മുഴുവന
കേകയറങ്ങളന്റിം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനറ  1957-സല  ഭൂസന്റിംരക്ഷണ  നനിയമവന്റിം  അനുബന്ധമഭായള്ള
1958-സല  ചട്ടേങ്ങളകടയന്റിം,  2001-സല  കകേരള  നദതീതതീര  സന്റിംരക്ഷണ  നനിയമത്തനികനയന്റിം
അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചവരുന.  പസ്തുത  കേകയറങ്ങള

961/2021.
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ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തശ്വരനിത  ഗതനിയനിലഭാക്കുന്നതനികലകഭായനി  സര്കഭാരനിസന
10-9-2018-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) 3778/2018/റവ.  നമ്പര് ഉത്തരവനിസന അടനിസഭാനത്തനില്
ലഭാനഡെറ  റവനപ്യൂ  കേമതീഷണകററനിസല  കജഭായനിനറ  കേമതീഷണകറയന്റിം  അസനിസ്റ്റേനറ
കേമതീഷണകറയന്റിം  മററ  ഉകദത്സ്യഭാഗസകരയന്റിം  ഉളസപടുത്തനി  ഒരു  കമഭാണനിററനിന്റിംഗറ  സസല്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ ആയതനിനറ തുടര്ചയഭായനി ജനിലഭാ തലത്തനിലുന്റിം തഭാലൂകറ അടനിസഭാനത്തനില്
സ റകേശ്വഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചറ  കേകയറന്റിം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തുടര്  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിചവരുന.

കകേരളത്തനിസല  44  നദനികേളകടയന്റിം  സന്റിംരക്ഷണ  ചുമതല  മുന  കേഭാലങ്ങളനില്
തകദ്ദേശസശ്വയന്റിംഭരണ വകുപ്പുകേളകഭായനിരുന.  എന്നഭാല് അനനിയനനിതമഭായതുന്റിം അവനികവകേ
പൂര്ണവമഭായ മണല് വഭാരല് അധനികേരനിച കേഭാരണന്റിം നദനികേളസട ആഴന്റിം വര്ദനിക്കുകേയന്റിം കേര
ഇടനിചനില്  വര്ദനിക്കുകേയമുണ്ടഭായനി.   തന്മൂലന്റിം  നദനികേളസട  സശ്വഭാഭഭാവനികേ  ലജവലവവനിദത്സ്യ
ഘടനസയ തസന്ന ബഭാധനിചതനിസന അടനിസഭാനത്തനില് ബഹ.  കകേരള ലഹകകഭാടതനിയസട
നനിര്കദ്ദേശ  പകേഭാരന്റിം  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതങ്ങള  തടയന്നതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  ഭഭാരതപ്പുഴ,
സപരനിയഭാര്,  ചഭാലനിയഭാര്,  പമ്പ,  കേലട,  വഭാമനപുരന്റിം,  ചന്ദ്രഗനിരനി,  കേരമന,  മതീനചനില്  എന്നതീ
നദനികേളസട നനിയനണന്റിം പഞഭായത്തനില് നനിനന്റിം റവനപ്യൂ വകുപനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാകുകേയണ്ടഭായനി.
നനിലവനില് ടനി  9  നദനികേളസട സന്റിംരക്ഷണന്റിം റവനപ്യൂ വകുപനിനുന്റിം ബഭാകനിയള്ള  35  നദനികേളസട
സന്റിംരക്ഷണ  ചുമതല  തകദ്ദേശസശ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുമഭാണറ.  എന്നഭാല്  35
നദനികേളകടയന്റിം  സന്റിംരക്ഷണന്റിം  പഞഭായത്തുകേളനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിസക  വത്സ്യഭാപകേമഭായനി
നദതീതതീരങ്ങള  കേകയറനി  നനിര്മനിക്കുന്ന  സകേട്ടേനിടങ്ങളകറ  സകേട്ടേനിട  നമ്പര്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള അതഭാതറ തകദ്ദേശസശ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങള സശ്വതീകേരനിക്കുന്ന ദയനതീയ സനിതനി
നദതീതതീര ഭൂപട നനിര്മഭാണ സര്സവ്വയനിലൂസട വത്സ്യക്തമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണറ. 1957-സല ഭൂസന്റിംരക്ഷണ
നനിയമത്തനിസല  സസക്ഷന  16  പകേഭാരന്റിം  അപതീല്/റനിവനിഷന  എന്നനിവ  കകേളക്കുന്നതനിനുള്ള
അധനികേഭാരന്റിം  ഒഴനിസകേ  വകുപറ  15  പകേഭാരന്റിം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരുന്ന  മററ
അധനികേഭാരങ്ങള  തകദ്ദേശസശ്വയന്റിംഭരണ  സസക്രട്ടേറനിമഭാര്ക്കുകൂടനി  നല്കേനി  സകേഭാണ്ടറ  സര്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിരുന.  എന്നഭാല് നദതീതതീരങ്ങളനില് വത്സ്യഭാപകേമഭായ കേകയറങ്ങള ഉണ്ടഭായനിട്ടുകൂടനി
പഞഭായത്തുകേളസട  നനിയനണത്തനിലുള്ള  നദനികേളനിസല  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള തകദ്ദേശസശ്വയന്റിംഭരണ വകുപറ സശ്വതീകേരനിചകേഭാണുന്നനില.

ഖണനികേ 77-ല് കരഖസപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന വസ്തുതകേള യഭാഥഭാര്ത്ഥത്സ്യമഭാസണന്നറ റവനപ്യൂ
വകുപനിസന  കനതൃതശ്വത്തനില്  നടത്തനിവരുന്ന  റനിവര്  ബഭാങറ  മഭാപനിന്റിംഗറ  പദതനിയനിലൂസട
കബഭാദത്സ്യസപട്ടേനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  പഭാലകഭാടറ  ജനിലയനിസല  ഭഭാരതപ്പുഴയസട  പധഭാന  ഭഭാഗങ്ങളസട
റനിവര് ബഭാങറ മഭാപനിന്റിംഗറ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടറ.  ഭഭാരതപ്പുഴയസട പധഭാന കപഭാഷകേ, നദനികേളഭായ
തൂതപ്പുഴ,  ഗഭായത്രനിപ്പുഴ  എന്നനിവയറ  പുറകമ  ഭവഭാനനിപ്പുഴയസട  റനിവര്  ബഭാങറ  മഭാപനിന്റിംഗുന്റിം
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24-1-2017-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 355/17/റവനപ്യൂ നമ്പര് സര്കഭാര് ഉത്തരവറ പകേഭാരന്റിം
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണറ.   റനിവര്  ബഭാങറ  മഭാപനിന്റിംഗറ  പദതനിയസട  നടത്തനിപനിനഭായനി  റനിവര്
മഭാകനജ് സമനറ  സസനര്  എന്ന  ഗകവഷണ  സഭാപനന്റിം  ഐ.എല്.ഡെനി.എന്റിം.-ല്
പവര്ത്തനിചവരുന.

30-4-2019-ല്  കചര്ന്ന  സന്റിംസഭാന  ഉന്നതതല  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  സന്റിംസഭാനസത്ത
44  നദനികേളകടയന്റിം  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിചറ  ജണ്ട  സഭാപനിചറ  സന്റിംരക്ഷനിക്കുന്ന  പദതനി
ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുന്റിം അതനിനുകവണ്ട സപഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനറ  ഐ.എല്.ഡെനി.എന്റിം.-സല
റനിവര്  മഭാകനജ് സമനറ  സസനറനിസന  ചുമതലസപടുത്തുകേയന്റിം  സചയ.   ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതറ  സന്റിംബന്ധനിച  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ഇതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി
26-7-2019-നറ  സര്സവ്വ  ഡെയറകകറയന്റിം  കകേരള  ലഭാനഡെറ  ഇനഫര്കമഷന  മനിഷകനയന്റിം
ഉളസകഭാള്ളനിചസകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു കയഭാഗന്റിം ഐ.എല്.ഡെനി.എന്റിം.-ല് വചറ കചര്ന.   നദനികേളസട
അതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള സര്സവ്വ ഭഭാരനിച ഒരു പവൃത്തനി ആയതനിനഭാല് ഘട്ടേന്റിം
ഘട്ടേമഭായനി നടത്തുന്നതറ ആണറ ഉചനിതസമന്നറ കയഭാഗന്റിം തതീരുമഭാനനിച.  ആദത്സ്യ ഘട്ടേത്തനില് റവനപ്യൂ
വകുപനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാകനിയനിട്ടുള്ള  9  നദനികേളനില്  (കേരമന,  വഭാമനപുരന്റിം,  കേലട,  പമ്പ,
മതീനചനില്,  സപരനിയഭാര്,  ഭഭാരതപ്പുഴ,  ചഭാലനിയഭാര്  &  ചന്ദ്രഗനിരനി)  റനിവര്  ബഭാങറ  മഭാപനിന്റിംഗറ
നടത്തുന്നതനിനുന്റിം  അതനിനുള്ള  ലപലററ  സര്സവ്വ  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ജനിലയനിസല  കേരമന
നദനിയനില്  നടത്തുന്നതനിനുന്റിം  തതീരുമഭാനനിച.   സര്സവ്വ വകുപനിസല  സര്കവ്വയര്മഭാസര  വനികലജറ
തലങ്ങളനില്  പകതത്സ്യകേന്റിം  നനികയഭാഗനിച  സകേഭാണ്ടറ  ആധുനനികേ  സര്സവ്വ  നടപടനികേളനിലൂസട
നദനികേളസട അതനിര്ത്തനി നനിര്ണയന്റിം നടത്തനി ജണ്ട സഭാപനിചറ സന്റിംരക്ഷനിക്കുന്ന പദതനിയഭാണറ
വനിഭഭാവനന്റിം  സചയ്തനിരനിക്കുന്നതറ.   പസസ്തുത  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി  അതഭാതറ  ജനിലകേളനിസല
റനിവര്  മഭാകനജ് സമനറ  ഫണ്ടറ  വനിനനികയഭാഗനികകണ്ടതഭാസണന്നറ  8-8-2019-ല്  കചര്ന്ന
സന്റിംസഭാന ഉന്നതതല സമനിതനിയനില് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതനിസന അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

3. റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പശ്നങ്ങള  എന്ന  വനിഷയന്റിം  സന്റിംബന്ധനിച  
റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേല് സമനിതനിയഭാരഭാഞ്ഞ അധനികേവനിവരന്റിം

റബ്ബര്  ടഭാപനിന്റിംഗറ  രതീതനിസയ  കുറനിചറ  കൂടുതല്  വത്സ്യക്തത  ആവശത്സ്യസപടുകേയന്റിം  പസ്തുത
രതീതനിയസട കസഭാഷത്സ്യല് ഇന്റിംപഭാകറ,  ടഭാപനിന്റിംഗനിനറ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഉകത്തജകേ പദഭാര്ത്ഥത്തനിനറ
പരനിസനിതനിയറ  ഹഭാനനികേരമഭാകുന്ന  പഭാര്ശശ്വഫലങ്ങള  എസന്തങനിലുമുകണ്ടഭാ  എന്നതു
സന്റിംബന്ധനിച വനിശദമഭായ പഠനന്റിം നടത്തനി ഒരു റനികപഭാര്ട്ടേറ  ലഭത്സ്യമഭാക്കുവഭാന ആണറ സമനിതനി
ആവശത്സ്യസപട്ടേനിട്ടുള്ളതറ.

സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  വനിവനിധ  വനിളകേളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനറ  കകേന്ദ്ര
ഇനസസകനിലസഡെറ കേണ്കട്രഭാള കബഭാര്ഡെറ  (ഭഭാരത സര്കഭാര്)  ഇനസസകനിലസഡെറ ആകറ
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മുകഖന  അന്റിംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷനിത  കേഭാര്ഷനികേ  രഭാസവസ്തു  (കഹഭാര്കമഭാണ്)  ആണറ
എത്തകഫഭാണ് റബ്ബറനില് ഇടകവള കൂടനിയ ടഭാപനിന്റിംഗറ, നനിയനനിത കേമഴനിസവട്ടേറ, സഭാട്ടേര് ടഭാപനിന്റിംഗറ
എന്നതീ  സമ്പ്രദഭായങ്ങളനിലഭാണറ  വതീരത്സ്യന്റിം  കുറഞ്ഞ  (2.5%,  5%)  എത്തകഫഭാണ്  സപഭാതുസവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതറ.   കകേരളത്തനിസല  പല  റബ്ബര്  കതഭാട്ടേങ്ങളനിലുന്റിം  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരന്റിം
എത്തകഫഭാണ്  ആവശത്സ്യഭാനുസരണന്റിം  ഉപകയഭാഗനിചവരുന.   ഇടകവള  കൂടനിയ  ടഭാപനിന്റിംഗറ
രതീതനികേളനില് ടഭാപനിന്റിംഗറ ദനിനങ്ങള കുറയന്നതുമൂലമുള്ള ഉല്പഭാദനക്കുറവറ നനികേത്തുവഭാനകവണ്ടനി
മഭാത്രമഭാണറ  എത്തകഫഭാണ്  റബ്ബര്  മരങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതറ.   എത്തകഫഭാണ്
വനിഘടനിക്കുകമ്പഭാള  കകഭാലറഡെറ,  കഫഭാകസ്ഫേററ,  എത്തനിലനിന  എന്നതീ  നനിരുപദ്രവ  വസ്തുകള
ഉണ്ടഭാകുന.  സശ്വഭാഭഭാവനികേമഭായനി  സചടനികേളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഒരു സസത്സ്യ കഹഭാര്കമഭാണ്
ആണറ  എത്തനിലനിന.   എത്തനിലനിന  റബ്ബറനിസന  പഭാസലഭാഴുകറ  ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയന്റിം  ആദഭായ
വര്ദനവനിനറ  സഹഭായനിക്കുകേയന്റിം  സചയ്യുന.  മഭാത്രവമല  ആദഭായ  വര്ദനവനിനറ
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ടഭാപനിന്റിംഗറ  സതഭാഴനിലഭാളനികറ  കൂലനി  ഉറപഭാക്കുവഭാനുന്റിം  സഭാമൂഹത്സ്യപരമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ ഉന്നമനത്തനിനുന്റിം ഇതു സഹഭായകേരമഭാകുന.  ഉല്പഭാദന സചലവറ കുറചറ വനിളവറ
ഒട്ടുന്റിം കുറയഭാസത റബ്ബര് കൃഷനിയന്റിം ആദഭായസമടുപ്പുന്റിം ലഭാഭകേരമഭായനി നടത്തുവഭാനഭാണറ റബ്ബറനില്
എത്തകഫഭാണ് ശനിപഭാര്ശ സചയ്തനിരനിക്കുന്നതറ.   ടഭാപനിന്റിംഗറ  സതഭാഴനിലഭാളനി  ക്ഷഭാമന്റിം  ഒരു പരനിധനി
വസര  പരനിഹരനിക്കുവഭാനുന്റിം  ഇതുവഴനി  സഭാധനിക്കുന.   കലഭാകേസമമ്പഭാടുമുള്ള  മറ്റു  രഭാജത്സ്യങ്ങളനിലുന്റിം
റബ്ബറനിലുന്റിം മറ്റു കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളനിലുന്റിം എത്തകഫഭാണ് വത്സ്യഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനണ്ടറ.
ഒരു ഭക്ഷത്സ്യവസ്തുവഭായ ലപനഭാപനിളനില് കപഭാലുന്റിം എത്തകഫഭാണ് ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള റബ്ബര്
കതഭാട്ടേങ്ങളനില്  എത്തകഫഭാണ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതറ  ഒരു  തരത്തനിലുന്റിം  പരനിസനിതനികറ
ഹഭാനനികേരമഭാകയഭാ  സഭാമൂഹത്സ്യപരമഭാകയഭാ  അലഭാസതകയഭാ  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നനില
എന്നഭാണറ റബ്ബര് കബഭാര്ഡെറ അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതറ.

4. 'ഉപജതീവന മഭാര്ഗ്ഗസമന്ന നനിലയനില് മൃഗസന്റിംരക്ഷണന്റിം-സര്കഭാര് പദതനികേള'  എന്ന
വനിഷയന്റിം  സന്റിംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ഖണനികേ  15-കന്മേല്  സമനിതനിയഭാരഭാഞ്ഞ
അധനികേവനിവരന്റിം

ശനിപഭാര്ശ

''കുളമകരഭാഗന്റിം  തടയന്നതനില്  ആവശത്സ്യമഭായ  വഭാകനിനുകേള  കൃതത്സ്യമഭായനി
ലഭത്സ്യമഭാക്കുന്നതനിലുന്റിം  അവയസട  ഗുണനനിലവഭാരന്റിം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലുന്റിം  വകുപ്പുതലത്തനില്
ഫലപദമഭായ  നടപടനികേള  തുടര്നന്റിം  ലകേസകഭാള്ളണസമനന്റിം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുസട  കക്ഷമന്റിം
ഉറപ്പുവരുത്തണസമനന്റിം  കരഭാഗബഭാധമൂലന്റിം  കേനകേഭാലനികേള  മരനിക്കുകേയഭാസണങനില്
നഷപരനിഹഭാരന്റിം നല്കേഭാന കേഭാലതഭാമസമുണ്ടഭാകേരുസതനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന''.
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സശ്വതീകേരനിച നടപടനി

പകൃതനി ദുരന്തങ്ങള കപഭാലുള്ള ആകേസനികേമഭായ ദുരനിതങ്ങള കനരനിടുന്നതനിനുന്റിം കുളമ്പറ
കരഭാഗ  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുന്റിം  മറ്റുമഭായനി  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിസന  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനിസല റൂറല് സഡെയറനി എകേ റസ്റ്റേനഷന & അ ഡെ  റ ലവസറനി സര്വ്വതീസസറ (2404-00-
102-96-34-03―Other  Items)  എന്ന പദതനിയനില് കേണ്ടനിജനസനി ഫണ്ടറ എന്ന പദതനി
ഉപഘടകേത്തനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിവരുന.  നനിലവനില് പരമഭാവധനി 15,000 രൂപയഭാണറ ഒരു
കേര്ഷകേനറ ധനസഹഭായ തുകേയഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതറ.

കുളമകരഭാഗ  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി  2014-15-ല്  343  കപര്ക്കുന്റിം
2015-16-ല്  101  കപര്ക്കുന്റിം  2016-17-ല്  98  കപര്ക്കുന്റിം  2018-19-ല്  30  കപര്ക്കുന്റിം കചര്ത്തറ
ആസകേ  572  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്കറ  കേണ്ടനിജനസനി  ഫണ്ടനില്  നനിനന്റിം  ധനസഹഭായ  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

2020-21  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കേണ്ടനിജനസനി ഫണ്ടറ ഇനത്തനില്  126  ലക്ഷന്റിം
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടറ.  എന്നഭാല്  പളയദുരന്തന്റിം  ഉളസപസടയള്ള  അടനിയന്തനിര
സഭാഹചരത്സ്യങ്ങളകഭായനി  കേര്ഷകേര്കറ  ധനസഹഭായത്തുകേ  അനുവദനികകണ്ടനി  വന്നതനിനഭാല്
പസ്തുത  തുകേ  കുളമകരഭാഗ  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളകറ  തനികേചന്റിം  അപരത്സ്യഭാപ്തമഭാണറ.
ആയതനിനഭാല്  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപറ  ഡെയറകറുസട  24-11-2020  തതീയതനിയനിസല
ബനി1/11538/2020  നമ്പര് കേത്തറ  പകേഭാരന്റിം  2020-2021  അന്തനിമ  ഉപധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനയനില്
ഉളസപടുത്തനി ധനവകുപനിസന പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടറ.

പനി. പസഭാദറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2021 ജൂലല 2. സബ റജകേ റടറ കേമനിറനി I.
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അനുബന്ധന്റിം

13-5-2020-സല കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ

കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച സബ് ജകേ റ ട്  കേമനിറനി  I,
2020  കമയറ  മഭാസന്റിം  13-ാം  തതീയതനി  ബുധനഭാഴ് ച  രഭാവനിസല  11.30-നറ  നനിയമസഭഭാ
സമുചയത്തനിസല  വതീഡെനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസറ  ഹഭാളനില്  ബഹ.  സമനിതനി  സചയര്മഭാസന
അസഭാന്നനിദത്സ്യത്തനില് എകേ റ സറ-ഒഫതീകഷത്സ്യഭാ  അന്റിംഗമഭായ ബഹ.  മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിന്റിംഗുന്റിം  കേശുവണ്ടനി  വത്സ്യവസഭായവന്റിം  വകുപ്പുമനനി   ശതീമതനി  സജ.  കമഴ് സനിക്കുട്ടേനി
അമയസട  അദത്സ്യക്ഷതയനില്  കയഭാഗന്റിം  കചര്ന.  പസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  തഭാസഴ  പറയന്ന
സമനിതനി അന്റിംഗങ്ങളന്റിം ഹഭാജരഭായനിരുന:

1. ശതീ. എ. പനി. അനനില്കുമഭാര്, എന്റിം. എല്. എ.

2. ശതീ. എന്റിം. വനിനസസനറ, എന്റിം. എല്. എ.

കകേഭാവനിഡെറ-19  കലഭാകറഡെകൗണനിസന പശഭാത്തലത്തനില് നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയറനിസല
വതീഡെനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസറ ഹഭാളനില് നനിയമസഭഭാ ഐ.ടനി.  വനിഭഭാഗവന്റിം ഐ.  ടനി.  മനിഷനുന്റിം
സന്റിംയക്തമഭായനി  ഏര്സപടുത്തനിയ  വതീഡെനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിന്റിംഗറ  സകൗകേരത്സ്യത്തനിലൂസട
ശതീ.  ചനിറയന്റിം  കഗഭാപകുമഭാര്,  എന്റിം.എല്.എ.  (പത്തനന്റിംതനിട്ടേ),  ശതീ.  സകേ.  കു ഞ്ഞനിരഭാമന,
എന്റിം.എല്.എ. (കേഭാസര്കഗഭാഡെറ),  ശതീ.  എന്റിം.  നകൗഷഭാദറ,  എന്റിം.എല്.എ. (സകേഭാലന്റിം),  ശതീ.  സകേ.
വനി.  വനിജയദഭാസറ,  എന്റിം.എല്.എ. (പഭാലകഭാടറ)  എന്നതീ സമനിതനി അന്റിംഗങ്ങള അതതറ ജനിലഭാ
കേളകേറ ടകററ്റുകേളനിസല  വതീഡെനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസറ  സകൗകേരത്സ്യന്റിം  പകയഭാജനസപടുത്തനി
കയഭാഗത്തനില് പസങടുത്തു.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

1. ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ് ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

2. ശതീ. എസറ. സുനനില് കുമഭാര്, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശതീ. ജയകുമഭാര്  ജനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദത്സ്യഭാഗസര് :

1. ശതീമതനി  ഇഷനിതകറഭായറ, പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി, മതത്സ്യബന്ധന വകുപറ.

2. ശതീ. എസറ. സവങകടസപതനി, ഡെയറകേറ ടര്, മതത്സ്യബന്ധന വകുപറ.

3. ശതീ. പതഭാപചന്ദ്രന, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

4. ശതീ. ഇകഗ്നേഷത്സ്യസറ മണ്കറഭാ, കജഭായനിനറ ഡെയറകേ റ ടര്, മതത്സ്യബന്ധന വകുപറ.

5. ശതീമതനി ശതീലത ആര്. എസറ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി, മതത്സ്യബന്ധന വകുപറ.
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സമനിതനി,  കകേരള ഫനിഷറതീസറ  (സകബഭാര്ഡെനികനററ)  സര്വ്വതീസറ റൂള സന്റിംബന്ധനിച കേരടറ
ചട്ടേന്റിം പരനിഗണനയ്സകടുക്കുകേയന്റിം കമല് സൂചനിപനിച ഉകദത്സ്യഭാഗസരുമഭായനി ചര്ച നടത്തുകേയന്റിം
സചയ. ചര്ചയസട പൂര്ണരൂപന്റിം ചുവസട കചര്ക്കുന.

കകേരള  ഫനിഷറതീസറ  (സകബഭാര്ഡെനികനററ)  സര്വ്വതീസറ  റൂള  1967-നനിലവനില്
വന്നതനിനുകശഷന്റിം  The Kerala  Marine Fishing Regulation Act  (KMFRA)-ല് കഭദഗതനി
വരുത്തുകേയന്റിം സതീഡെറ  ആകേ റ ട് ,  ഹഭാര്ബര് മഭാകനജറ സമനറ  സസഭാലസറനി  എന്നനിവ നനിലവനില്
വരുകേയന്റിം  സചയ.  പവര്ത്തനങ്ങളനിലുന്റിം  കയഭാഗത്സ്യതകേളനിലുമുണ്ടഭായ  മഭാറത്തനിനനുസരനിചറ
കയഭാഗത്സ്യതകേള  കക്രഭാഡെതീകേരനിചന്റിം  കുകഫഭാസറ  കപഭാലുള്ള  സഭാപനങ്ങള  നല്കേനിയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനിഗണനിചന്റിം കൂടഭാസത വകുപനിസല നനിലവനിസല തസനികേകേസളലഭാന്റിം ഗ്രൂപ്പുകേളഭായനി
തനിരനിചറ  മളട്ടേനി  എന്റിംകപഭായ്ബനിലനിറനി  സനിസ്റ്റേത്തനികലയറ  മഭാറഭാനുന്റിം  വനിവനിധ  സതഭാഴനില്
കമഖലകേളനില്  അനുഭവ  സമ്പത്തുള്ളവരുസട   കേഴനിവറ  പകയഭാജനസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം
കവണ്ടനിയഭാണറ  സസ്പെഷത്സ്യല്  റൂള  നടപഭാക്കുന്നസതന്നറ  ഫനിഷറതീസറ  വകുപറ  ഡെയറകേ റ ടര്
ആമുഖമഭായനി പറഞ.

ഫനിഷറതീസറ  വകുപനില്  ഓകരഭാ  തസനികേയനികലയറ ക്കുമുള്ള  കയഭാഗത്സ്യതയനില്
മഭാറമുണ്ടഭായനിട്ടുസണ്ടനന്റിം,  പഴയ  തസനികേകേളനില്  ചനിലതറ  നനിലവനില്  ആവശത്സ്യമനിലഭാത്ത
സഭാഹചരത്സ്യത്തനിലുന്റിം  ഇതുസന്റിംബന്ധനിചറ  വനിശദമഭായനി  പഠനിചറ,  പനി.എസറ.സനി.-യനില്  നനിനന്റിം
ലഭനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം  കൂടനി  ഉളസപടുത്തനിയഭാണറ  കകേരള  ഫനിഷറതീസറ  സകബഭാര്ഡെനികനററ
സര്വ്വതീസറ  റൂളസറ  സമനിതനിയസട  പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിചനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം
സചയര്കപഴറ സണ് വത്സ്യക്തമഭാകനി.

അസനിസ്റ്റേനറ  ഫനിഷറതീസറ  എകറ റനഷന  ഓഫതീസര്ക്കുന്റിം  ഫനിഷറതീസറ
കകേഭാ-ഓപകററതീവറ  ഇനസറ സപകേ റ ടര്ക്കുന്റിം  നനിലവനില്  ഒകര  കഗ്രഡെഭാകണഭാ  എനന്റിം  നഭാലു
കേഭാറഗറനികേളനിലഭായനി  ആസകേ  എത്ര  തസനികേകേളസണ്ടനന്റിം   ഫനിഷറതീസറ   കകേഭാ-ഓപകററതീവറ
ഇനസസ്പെകേ റ ടര്  തസനികേയനികലയറ  സപഭാകമഭാഷനനിലൂസട  നനിയമനന്റിം  സഭാധത്സ്യമകല  എനമുള്ള
സമനിതനിയസട  അകനശ്വഷണത്തനിനറ,  മതത്സ്യബന്ധന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല്,
സടകേറ നനികല്,  കകേഭാ-ഓപകററതീവറ  എന്നനിങ്ങസന  3 വനിന്റിംഗുകേളഭാണറ  ഉള്ളസതനന്റിം  ഫനിഷറതീസറ
കകേഭാ-ഓപകററതീവറ  ഇനസസ്പെകേ റ ടര്  കേഭാറഗറനിയനില്  50-ഉന്റിം  A.F.E.O  കേഭാറഗറനിയനില്  54-ഉന്റിം,
ഫനിഷറതീസറ ഓഫതീസര് കേഭാറഗറനിയനില്  102-ഉന്റിം ഫനിഷറതീസറ അസനിസ്റ്റേനറ കേഭാറഗറനിയനില്  75-ഉന്റിം
ഉളപസട  ആസകേ  281  തസനികേകേള  ഉസണ്ടനന്റിം  ഇതനില്  ഫനിഷറതീസറ  കകേഭാ-ഓപകററതീവറ
ഇനസ് സപകേ റ ടര്  തസനികേ  കകേഭാ-ഓപകററതീവറ  വനിന്റിംഗനില്  ഉളസപടുന്നതഭാസണനന്റിം  ടനി
തസനികേയനിസല  നനിയമനങ്ങള  1980-ല്  പുറസപടുവനിച  ഒരു  എ കേ  റ സനികേപ്യൂട്ടേതീവറ  ഉത്തരവനിസന
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണറ  നടക്കുന്നസതനന്റിം  ടനി  ഉത്തരവനിസല  കറകഷത്സ്യഭായന്റിം  കയഭാഗത്സ്യതയന്റിം
തസന്നയഭാണറ  സറ സപഷത്സ്യല്  റൂളനിലുന്റിം  ഉളസപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം  ഉകദത്സ്യഭാഗസര്
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സമനിതനിസയ അറനിയനിച.  റൂള 3-സല Assistant Fisheries Extension Officer-സന Method
of  Appointment-ല്  'In  the  absence  of   qualified  persons  for  appointment  by
promotion, the vaccancies shall  be filled up by direct recruitment'  എന്ന  clause
ഒഴനിവഭാകകണ്ടതകല   എന്ന  സമനിതനിയസട  കചഭാദത്സ്യത്തനിനറ,  ടനി  തസനികേയനികലയറ  by
promotion ആയനി  ഫനിഷറതീസറ  ഓഫതീസര്  എന്ന  തസനികേയസണ്ടനന്റിം  യഭാദൃശനികേമഭായനി
പസ്തുത  തസനികേയനില്  കുറവറ  സന്റിംഭവനിക്കുകേയഭാസണങനില്  നനിയമനന്റിം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
ഡെയറകേ റ ടറ റനിക്രൂട്ടേറസമനറ എന്ന clause കചര്ത്തതഭാസണനന്റിം Assistant Fisheries Extension
Officer-മഭാരുസട  എണന്റിം  54-ഉന്റിം  ഫനിഷറതീസറ  ഓഫതീസര്മഭാരുസട  എണന്റിം  102-ഉന്റിം
ആയതനിനഭാല്  Assistant FEO  തസനികേയനില് ഒഴനിവള്ള തസനികേകേള  by Promotion-ലൂസട
നനികേത്തഭാന സഭാധനിക്കുസമനന്റിം അപകേഭാരന്റിം നനിയമനികഭാന സഭാധനികഭാത്ത സഭാഹചരത്സ്യത്തനില്
മഭാത്രകമ  ഡെയറകേ റ ടറ  റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  നടത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കൂ  എന്നഭാണറ  സസ്പെഷത്സ്യല്  റൂളനില്
സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം ഉകദത്സ്യഭാഗസന സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

ഡെയറകേ റ ടറ  റനിക്രൂട്ടേറസമനറ   എന  വരുകമ്പഭാളതസന്ന  അവനിസട  കറകഷത്സ്യഭാ  കൂടനി
വത്സ്യക്തമഭാകകണ്ടനിവരുന്റിം  എന്നതനിനഭാല്  അങ്ങസനസയഭാരു  കകഭാസറ  കചര്കഭാന  സഭാധനികനില
എന്നറ നനിയമവകുപറ ഉകദത്സ്യഭാഗസര് സമനിതനിസയ അറനിയനിച. 

ഇപകേഭാരന്റിം  ഒരു  clause  കചര്ക്കുകമ്പഭാള  ഡെയറകേ റ ടറ  റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
തസനികേകേളസട  എണവന്റിം  അനുപഭാതവന്റിം  കയഭാഗത്സ്യതയസമഭാസക  ചട്ടേത്തനില്  കൃതത്സ്യമഭായനി
നനിഷ് കര്ഷനികകണ്ടനിവരുസമനന്റിം  അപകേഭാരന്റിം  സചയ്യുന്നതറ  നനിലവനിലുള്ള  ഉകദത്സ്യഭാഗസസര
കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനികഭാന  സഭാധത്സ്യതയള്ളതനിനഭാല്  ടനി  കകഭാസറ  ഒഴനിവഭാകഭാന   സമനിതനി
വകുപനിനറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനി.

വകുപനില്  നനിലവനിലുള്ള  റൂളനില്  37  വത്സ്യതത്സ്യസ  കേഭാറഗറനികേളസണ്ടനന്റിം  പുതനിയതഭായനി
സകേഭാണ്ടുവന്ന  റൂളനില്  4  കേഭാറഗറനികേള  മഭാത്രമഭാണറ  ഉള്ളസതനന്റിം  മററ  കേഭാറഗറനികേസളകുറനിചറ
പുതനിയ  റൂളനില്  ഒനന്റിംതസന്ന  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടേനില  എനന്റിം  സകബഭാര്ഡെനികനററ  സര്വ്വതീസനിസല
എലഭാ  കപഭാസ്റ്റുകേളന്റിം  സൂചനിപനിച  കശഷന്റിം  ഏസതഭാസക  തസനികേകേള  ഒഴനിവഭാക്കുനസവനന്റിം
ഉളസപടുത്തുന്ന  തസനികേകേളസട  ശമ്പള  സറ സകേയനിലുന്റിം  സപഭാകമഭാഷസന  മഭാനദണങ്ങളന്റിം
ഉളസപടുന്ന  ഒരു  കനഭാട്ടേറ    സസ്പെഷത്സ്യല്  റൂളനില്  ഉളസപടുത്തുന്നതറ  ഉചനിതമഭായനിരനിക്കുസമനന്റിം
നനിയമസഭഭാ  സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ  അറനിയനിച.   കൂടഭാസത  കേഭാറഗറനി  I  ആയ  Fisheries
Co-operative  Inspector  തസനികേയനികലയറ  by  transfer  നനിയമന  രതീതനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  അതറ  സസപകറററ  വനിന്റിംഗഭായനി  കരഖസപടുത്തണസമനന്റിം
JDC/HDC കയഭാഗത്സ്യത ഉള്ളവസര മഭാത്രന്റിം പസ്തുത തസനികേയനികലയറ നനിയമനിചഭാല് മതനി എനന്റിം
Assistant FEO is getting the post of Fisheries Co-operative Inspector by promotion
only if he is having JDC/HDC.  But, at the same time a person having SSLC and
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JDC qualification can become Fisheries Co-operative Inspector  എന പറയന്നതറ
ശരനിയസലനന്റിം ആയതനിനഭാല് Fisheries Co-operative Inspector എന്നതറ ഒരു സസപകറററ
വനിന്റിംഗഭാകണസമനന്റിം നനിയമസഭഭാ സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച.

വകുപനില്  32  കേഭാറഗറനി  ഉണ്ടഭായനിരുസന്നങനിലുന്റിം  2003-ല്  തസനികേ
നനിര്ത്തലഭാകനിയതനിനഭാല്  നനിലവനില്  12  കേഭാറഗറനി  മഭാത്രമഭാണറ  ഉള്ളസതനന്റിം  സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുന്ന  സസ്പെഷത്സ്യല്  റൂളനില്  Category  4  ഏറവന്റിം  തഭാഴ റന്ന  തസനികേയഭാസണനന്റിം
അതനില്  നനിനമഭാണറ  Category  3,  Category  2,  Category  1  (Gazetted  post)
എന്നനിവയനികലയറ  by  promotion  നല്കുകേയഭാസണനന്റിം  Assistant  Fisheries  Extension
Officer-കറ  JDC/HDC കയഭാഗത്സ്യതയനിസലങനില് Fisheries Co-operative Inspector  ആയനി
promotion കേനിട്ടേനില എനന്റിം വകുപറ ഉകദത്സ്യഭാഗസര് സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

അസനിസ്റ്റേനറ  ഫനിഷറതീസറ  Extension  Officer തസനികേയനില്  നനിനന്റിം  ഡെയറകഭായനി
ഗസറഡെറ  തസനികേയനികലയറ  കപഭാകുന്നതനിനറ  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്ന  സമനിതനിയസട
അകനശ്വഷണത്തനിനറ സസ്പെഷത്സ്യല് റൂളസറ പകേഭാരന്റിം അപകേഭാരന്റിം സഭാധനിക്കുസമന്നറ പനിനസനിപല്
സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച.

അപകേഭാരമുള്ള  ഗസറഡെറ  തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  നനിയമനവന്റിം  Fisheries
Co-operative  Inspector  തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  സപഭാകമഭാഷനുന്റിം  തമനിലുള്ള  വത്സ്യതത്സ്യഭാസന്റിം
അകനശ്വഷനിച  സമനിതനികയഭാടറ,  ഫനിഷറതീസറ  സയനസറ  പഠനിചവര്ക്കുമഭാത്രകമ  Fisheries
Extension Officer  തസനികേയനില്  നനിനന്റിം  ഗസറഡെറ  തസനികേയനികലയറ  സപഭാകമഭാഷന
ലഭനിക്കുകേയളസവനന്റിം ടനി കയഭാഗത്സ്യതയനിലഭാത്ത വര്കറ  Fisheries Co-operative Inspector
തസനികേയനികലയറ സപഭാകമഭാഷന ലഭനിക്കുസമനന്റിം ടനി തസനികേയനില് Category 2-കനകഭാള ഒരു
ഇനക്രനിസമനറ മഭാത്രകമ കൂടുതല് ലഭനിക്കുകേയളസവനന്റിം ഉകദത്സ്യഭാഗസര് സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

സസ്പെഷത്സ്യല് റൂളസനില് കലഭാവര് ഡെനിവനിഷന ലടപനിസ്റ്റേറ എന്നതറ കേമ്പപ്യൂട്ടേര് അസനിസ്റ്റേനറ
എന്നറ റതീ സഡെസനിഗ് കനററ സചകയണ്ടതകല എനന്റിം ഒകര സ റസകേയനില് ഓഫറ കപയനില് വരുന്ന
കലഭാവര് ഡെനിവനിഷന ലടപനിസ്റ്റേറ, കകേഭാണ്ഫനിഡെനഷത്സ്യല് അസനിസ്റ്റേനറ കഗ്രഡെറ II  എന്നനിവയനില്
നനിനന്റിം  സപഭാകമഭാഷനറ  നനിശനിയനിചനിരനിക്കുന്ന  കറഷത്സ്യഭാ  5:1  ആണറ  എനന്റിം  നനിയമസഭഭാ
സസക്രട്ടേറനി  വത്സ്യക്തമഭാകനിയകപഭാള  കകേഭാമണ്  സര്വ്വതീസനില്  അപകേഭാരന്റിം  റതീ  സഡെസനിഗ് കനററ
സചയ്തനിട്ടേനിസലനന്റിം  Confidential  Assistant  തസനികേകേള  8  എണന്റിം  മഭാത്രകമ  ഉളസവനന്റിം
typist തസനികേ അതനിസന അഞനിരട്ടേനി വരുസമനന്റിം വകുപറ ഉകദത്സ്യഭാഗസര് മറുപടനി നലനി.

മൂന്നഭാമസത്ത കേഭാറഗറനിയനില്  നനിനന്റിം  ഒനന്റിം രണ്ടുന്റിം  കേഭാറഗറനികേളനികലയറ  സപഭാകമഭാഷന
നല റകകേണ്ടതുകണ്ടഭാ എനന്റിം Fisheries Officer can be promoted as Assistant Fisheries
Extension Officer  as  well  as  Fisheries   Co-operative Inspector  എന്നഭാണറ റൂളനില്

961/2021.
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പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം  നനിയമ  വകുപറ  ഉകദത്സ്യഭാഗസര്  സൂചനിപനിചകപഭാള  Assistant
Fisheries Extension Officer തസനികേയസട അഭഭാവത്തനില് മഭാത്രകമ ഫനിഷറതീസറ ഓഫതീസസറ
പരനിഗണനികഭാന സഭാധനിക്കുകേയള എന്നറ റൂളനില് വത്സ്യക്തമഭാകനിയനിട്ടുസണ്ടന്നറ വകുപ്പുകദത്സ്യഭാഗസര്
മറുപടനി നലനി.

മതത്സ്യബന്ധന  വകുപറ  ഉകദത്സ്യഭാഗസര്,  നനിയമവകുപറ  ഉകദത്സ്യഭാഗസര്  എന്നനിവരുമഭായനി
നടത്തനിയ  ചര്ചയ്ക്കുകശഷന്റിം  ചുവസട  കചര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്,  മഭാറന്റിം  വരുത്തനി  കകേരള
ഫനിഷറതീസറ സകബഭാര്ഡെനികനററ സര്വ്വതീസറ സസ്പെഷത്സ്യല് റൂളസറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

1. Under  rule  3,  in  category  No.1  regarding  method  of  appointment  for

Fisheries Co-operative Inspector, the following shall be inserted below the

note (ii) 

''(iii)  By transfer  appointment shall  be done on the basis of exercising

option from the qualified hands from the respective feeder categories.  If

any vacancy arises due to the non exercise of option by the officer under

the categories 2 and 3 (Assistant Fisheries Extension Officer and Fisheries

Officer), such vacancy shall be filled up with the remaining categories of

Officers  in  the  ratio  allotted  to  them  vide  Note  (i)  &  (ii)  above,  by

maintaining interse seniority of the persons in the same category.''

2. Under rule 3, in the method of appointment for category No.2 Assistant

Fisheries Extension Officer, the Note shall be deleted.

3. Under rule 4, the note 1 after the table shall be modified as below.

''Note 1 :- The employees who are working in the Fisheries Department as

on the date of notification of these rules shall exercise option within 3

months to get appointment to the categories of post as per these Special

Rules  subject  to  their  seniority  in  the  respective  feeder  categories  and

qualification.  The option once exercised shall be final.

The following officers in erstwhile Special rules namely:-

1. Fishery Development Officer/ Senior Co-operative inspector;

2. Research Assistant / Curator / Assistant extension officer / Inspector of
Fisheries / Technical assistant / Fish culture officer / Fish farm manager;
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3. Sub Inspector of Fisheries;

4. LD Investigator / Nursery keeper,

shall get appointment to Fisheries Co-operative Inspector (Category-1), Assistant
Fisheries  Extension  Officer  (Category-2),  Fisheries  Officer  (Category-3)  and
Fisheries Assistant (Category-4) respectively in these Special Rules.''

സഭാധഭാരണ രതീതനിയനില് അചടക നടപടനിസയടുകകണ്ടനി വന്നഭാല് സശ്വതീകേരനികകണ്ട
നടപടനിക്രമങ്ങസളപറനിയന്റിം  അതനിസന  കേണ്കട്രഭാളനിന്റിംഗറ  അകതഭാറനിറനിസയക്കുറനിചന്റിം  സസ്പെഷത്സ്യല്
റൂളസനില്  പതനിപഭാദനികഭാറുസണ്ടങനിലുന്റിം  പസസ്തുത  കേരടറ  ചട്ടേത്തനില്  ഇതുസന്റിംബന്ധനിചറ
പതനിപഭാദനിചനിട്ടേനില  എനന്റിം    സസ്പെഷത്സ്യല്  റൂളനില്  വത്സ്യക്തമഭായനി  പസ്തുത  വനിഷയന്റിം
സൂചനിപനികകണ്ടതുള്ളതനിനഭാല്  'KS&SSR  will  be  applied'  എസന്നങനിലുന്റിം  റൂളനില്
കരഖസപടുത്തണസമന്നറ സമനിതനി വകുപനിനറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നലനി. കൂടഭാസത Explanatory Note-ല്
'The  Existing  Kerala  Fisheries  Subordinate  Service  Rules,  1967...'  എന്നതനിനു
പകേരന്റിം 'The Kerala Fisheries Subordinate Service Rules 1967'  എന്നറ മഭാറണസമനന്റിം
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച. 

കകേഭാവനിഡെറ-19  സന്റിംബന്ധനിച  കപഭാകട്ടേഭാകകഭാള  പഭാലനിചറ  കചര്ന്ന  സമനിതനികയഭാഗത്തനില്
കനരനിട്ടേറ ഹഭാജരഭാകേഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്ന അന്റിംഗങ്ങള അതതറ ജനിലഭാ കേളകേറ ടകററ്റുകേളനില് നനിന്നറ
വതീഡെനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലൂസട  കയഭാഗത്തനില്  പസങടുത്തതറ  കകേരള  നനിയമസഭയസട
ചരനിത്രത്തനില്  ആദത്സ്യമഭായനി  സന്റിംഭവനിച  കേഭാരത്സ്യമഭാസണന്നറ  സചയര്മഭാന  അഭനിപഭായസപട്ടു.
ഇതനികലയറ സഭാകങതനികേ സഹഭായന്റിം നലനിയ എലഭാകപര്ക്കുന്റിം സമനിതനി നനനി കരഖസപടുത്തുകേയന്റിം
വതീഡെനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലൂസട  കയഭാഗത്തനില്  പസങടുത്ത  അന്റിംഗങ്ങളസട  അഭനിപഭായന്റിം
കരഖസപടുത്തഭാന സചയര്കപഴ റസണ് ആവശത്സ്യസപടുകേയന്റിം സചയ.

കലഭാകറഡെകൗണ് സമയത്തറ,  കനരനിട്ടേറ  കയഭാഗത്തനില് ഹഭാജരഭാകേഭാന കേഴനിയഭാതനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചരത്സ്യത്തനില്  വതീഡെനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലൂസട  കയഭാഗത്തനില്  പസങടുകഭാന
അവസരസമഭാരുകനിയതനില് സമനിതനി അന്റിംഗങ്ങള നനനി കരഖസപടുത്തനി.

കയഭാഗന്റിം ഉചയ റക്കുകശഷന്റിം 12.30-നറ പനിരനിഞ.

23-7-2020-സല  കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ

കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി I, 2020
ജൂലല  മഭാസന്റിം  23-ാം  തതീയതനി  വത്സ്യഭാഴഭാഴ്ച  ഉചയറ  കശഷന്റിം  2.00  മണനികറ  നനിയമസഭഭാ
സമുചയത്തനിസല  '5  ബനി'  സകമളന ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനുന്റിം കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയമഭായ
ശതീ.  വനി.  എസറ.  സുനനില് കുമഭാറനിസന അദത്സ്യക്ഷതയനില്  കയഭാഗന്റിം കചര്ന.  സമനിതനിയനിസല
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എകറ-ഒഫതീകഷത്സ്യഭാ  അന്റിംഗങ്ങളഭായ വനവന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മൃഗശഭാലകേളന്റിം  വകുപറ  മനനി  
ശതീ.  സകേ.രഭാജുവന്റിം,  മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗുന്റിം  കേശുവണ്ടനി
വത്സ്യവസഭായവന്റിം  വകുപറ  മനനി  ശതീമതനി  സജ.  കമഴനിക്കുട്ടേനിയമയന്റിം  തഭാസഴപറയന്ന  സമനിതനി
അന്റിംഗങ്ങളന്റിം ഹഭാജരഭായനിരുന:

1. ശതീ. എന്റിം. വനിനസസനറ,  എന്റിം.എല്.എ.

ഗൂഗനിള മതീററ മുകഖന പസങടുത്ത അന്റിംഗങ്ങള:

1. ശതീ. സകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന, എന്റിം.എല്.എ.

2. ശതീ. എന്റിം. നകൗഷഭാദറ, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ:

1. ശതീ. സകേ. ജനി. ത്രനിദതീപറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശതീമതനി എ. വനി. കജഭാസലഫന, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഗൂഗനിള മതീററ മുകഖന പസങടുത്ത ഉകദത്സ്യഭാഗസര് :

1. ശതീമതനി  ഇഷനിതഭാകറഭായറ,  പനിനസനിപല്  സസക്രട്ടേറനി  &  അഗ്രനികേളചറല്
സപഭാഡെക്ഷന കേമതീഷണര്, കൃഷനി വകുപറ.

2. ശതീ.  കവണു വഭാസുകദവന,  പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി,  ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേ കേഭാരത്സ്യ
വകുപറ.

3. ശതീമതനി ടനിങ്കു ബനിസശ്വഭാള, സസക്രട്ടേറനി, മൃഗസന്റിംരക്ഷണ വകുപറ.

4. കഡെഭാ. സകേ. വഭാസുകേനി, ഡെയറകര്, കൃഷനി വകുപറ.

5.  ശതീമതനി അമ്പനിളനി സകേ., ഡെയറകര്, മണറ പരത്സ്യകവക്ഷണ-മണറ സന്റിംരക്ഷണ വകുപറ.

6. ശതീമതനി സനി. എ. ലത, കേമതീഷണര്, ലഭാനഡെറ-റവനപ്യൂ.

7. ശതീ. സജ. സബനസനി, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, കൃഷനി വകുപറ.

8. ശതീ. സബതീര് ഹലസന, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, കൃഷനി വകുപറ.

9. ശതീ. കബഭാബനി ആനണനി, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, കൃഷനി വകുപറ.

10. ശതീമതനി കേവനിത യ., മനിഷന ഡെയറകര് & അഡെതീഷണല് ഡെയറകര്, കൃഷനി വകുപറ.
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11. ശതീ.  സഷരതീഫറ എ. സകേ.,  ചതീഫറ എകനികേപ്യൂട്ടേതീവറ ഓഫതീസര്,  സവജനിറബനിള & ഫ്രൂട്ടേറ
സപഭാകമഭാഷന കേകൗണ്സനില് ഓഫറ കകേരള.

12. ശതീമതനി കജഭാസലഫന സകേ., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, കൃഷനി വകുപറ.

സമനിതനി, വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസല റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് വകുപ്പുകേളനില്
നനിനന്റിം ലഭനിച നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള,  കേഭാലതഭാമസ പത്രനികേകേള,  ആനുകേഭാലനികേ/ആക്ഷന
കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളസട കേരടറ  എന്നനിവ പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം ബന്ധസപട്ടേ ഉകദത്സ്യഭാഗസരുമഭായനി
ചര്ച നടത്തുകേയന്റിം തഭാസഴപറയന്ന തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയന്റിം സചയ.

I.  സമനിതനിയസട  വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസല റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേള  
സന്റിംബന്ധനിച സര്കഭാര് നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള

1.  2015-16    സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച
5-  ാാ  മതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര്4699/സബറ.സനി.സനി2/2015/നനി.സസ.)

 ടനി  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ഖണനികേ നമ്പര്  13  സന്റിംബന്ധനിചറ  കൃഷനി  വകുപറ  ലഭത്സ്യമഭാകനിയ
നടപടനി കസ്റ്റേററസമനറ  (കേഭാലതഭാമസ പത്രനികേ സഹനിതന്റിം) സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.       

2. 2018-19-സല ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച 3-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 2294/സബറ.സനി.സനി2/2018/നനി.സസ.) 

സമനിതനിയസട  28-5-2019 സല  കയഭാഗത്തനില്  ആവശത്സ്യസപട്ടേ  മലബഭാര്  മഭാര്കററ
കേമനിറനിയ്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം  സന്റിംബന്ധനിചറ  കൃഷനി  വകുപറ  ലഭത്സ്യമഭാകനിയ  അധനികേ  വനിവര
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

3. 2019-20-സല ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബന്ധനിച 4-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(ഫയല് നമ്പര് 3054/സബറ.സനി.സനി2/2019/നനി.സസ.)

ഖണനികേ നമ്പര്:-2, 3, 7, 13, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32, 38-47, 54-60,
61-65,  67,  76,  77,  88,  89,  90  എന്നനിവ  സന്റിംബന്ധനിച  നടപടനി  കസ്റ്റേററസമനറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

4.  “ലജവകൃഷനി കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം അതനിലൂസട സുരക്ഷനിത ഭക്ഷണന്റിം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുന്റിം  കൃഷനി  വകുപറ  ആവനിഷ്കരനിചവരുന്ന  പദതനികേള"  എന്ന  വനിഷയന്റിം
സന്റിംബന്ധനിച സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമ്പര് 3862/സബറ.സനി.സനി2/2018/നനി.സസ.)
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ടനി  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  19-22  വസരയള്ള  ഖണനികേകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  കൃഷനി
വകുപറ ലഭത്സ്യമഭാകനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമനറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

5.   "പഭാലകഭാടറ  ജനിലയനിസല  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയന്റിം  അതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങളന്റിം
പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളന്റിം" സന്റിംബന്ധനിച റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമ്പര് 15381/സബറ.സനി.സനി2/2010/നനി.സസ.) 

ടനി  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  77-ാം ഖണനികേയനികന്മേലുള്ള നടപടനി  കസ്റ്റേററസമനറ  പരനിഗണനികകവ
പുഴകേളസടയന്റിം  കതഭാട്ടുകേളസടയന്റിം  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിചറ  ജണ്ട  സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ
സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  സന്റിംബന്ധനിച  ടനി  വനിഷയന്റിം  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  I-സന  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനില്  വരുന്നതസലന്നറ  ബഹ.  സമനിതനി  സചയര്മഭാന  വത്സ്യക്തമഭാകനി.  പുഴകേളസടയന്റിം
കതഭാടുകേളസടയന്റിം  സന്റിംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേകയറനിയ  സലങ്ങള  ഒഴനിപനിചറ  അതനിര്ത്തനി
നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഞഭായത്തുമഭായനി  സഹകേരനിചറ  ഒരു  'സര്കവ്വ  സസല്'  റവനപ്യൂ
വകുപനിസന  കേതീഴനില്  രൂപതീകേരനികണസമന്നതഭാണറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല്   'സര്കവ്വ
സസല്'  രൂപതീകേരനിചതഭായന്റിം,  ആയതനിസന  പവര്ത്തനങ്ങളകഭായനി  അതഭാതറ  ജനിലകേളനിസല
റനിവര്  മഭാകനജ് സമനറ  ഫണ്ടറ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനറ  സന്റിംസഭാന ഉന്നതതല  സമനിതനിയനില്
തതീരുമഭാനസമടുത്തതഭായന്റിം  സമനിതനി  ചൂണ്ടനികഭാട്ടേനി.  അതനിസന  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
പവര്ത്തനത്തനിസന വനിശദഭാന്റിംശന്റിം സമനിതനി ആരഭാസഞ്ഞങനിലുന്റിം സഭാകങതനികേ തടസന്റിം കേഭാരണന്റിം
വകുപ്പുകദത്സ്യഭാഗസനറ  മറുപടനി  നല്കേഭാന  സഭാധനിചനില.  പസ്തുത  സഭാഹചരത്സ്യത്തനില്  സമനിതനി
ആവശത്സ്യസപട്ടേ ടനി വനിഷയത്തനികന്മേലുള്ള റനികപഭാര്ട്ടേറ അടനിയന്തനിരമഭായനി ലഭത്സ്യമഭാകണസമന്നറ സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിച.

II. സമനിതനിയനില് സമര്പനിച ചുവസട കചര്ത്തനിരനിക്കുന്ന വഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സന്റിംബന്ധനിച കേഭാലതഭാമസ പത്രനികേകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച  .

1.  സന്റിംസഭാന കഹഭാര്ട്ടേനികളചര് മനിഷന (2018-19)

2. വനി.എഫറ.പനി.സനി.സകേ. (2018-19)

III. സമനിതനിയസട    2019    ഏപനില്   1    മുതല്   2020    മഭാര്ചറ    31    വസരയള്ള ആനുകേഭാലനികേ 
         റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച  .

IV.  സമനിതനിയസട  2019-20    സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന
സന്റിംബന്ധനിച    4-  ാാ  മതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്
റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച  .

ഉചയറ  കശഷന്റിം 2.15 -നറ  സമനിതനികയഭാഗന്റിം പനിരനിഞ.
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23-12-2020-സല  കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ

കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി I, 2020
ഡെനിസന്റിംബര് മഭാസന്റിം  23-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച  ഉചയറ  കശഷന്റിം  2.30  മണനികറ  നനിയമസഭഭാ
സമുചയത്തനിസല  വതീഡെനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസറ  ഹഭാളനില്  സമനിതനി  സചയര്മഭാനുന്റിം  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയമഭായ ശതീ. വനി. എസറ. സുനനില് കുമഭാറനിസന അദത്സ്യക്ഷതയനില്  കയഭാഗന്റിം കചര്ന.
തദവസരത്തനില്  സമനിതനിയനിസല  എകറ-ഒഫതീകഷത്സ്യഭാ  അന്റിംഗങ്ങളഭായ  മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗുന്റിം  കേശുവണ്ടനി  വത്സ്യവസഭായവന്റിം  വകുപറ  മനനി  ശതീമതനി
സജ.  കമഴനിക്കുട്ടേനിയമയന്റിം   വനവന്റിം  മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം  മൃഗശഭാലകേളന്റിം  വകുപറ  മനനി
ശതീ.  സകേ.  രഭാജുവന്റിം  (ഗൂഗനിള  മതീററ  മുകഖന)  തഭാസഴപറയന്ന  സമനിതനി  അന്റിംഗങ്ങളന്റിം
ഹഭാജരഭായനിരുന.

1. ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര്, എന്റിം.എല്.എ.

2. ശതീ. സകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന, എന്റിം.എല്.എ.

3. ശതീ. എന്റിം. നകൗഷഭാദറ, എന്റിം.എല്.എ.

ഗൂഗനിള മതീററ മുകഖന പസങടുത്ത അന്റിംഗന്റിം :

ശതീ. ചനിറയന്റിം കഗഭാപകുമഭാര്, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ:

1. ശതീ. സകേ. ജനി. ത്രനിദതീപറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശതീ. ജയകുമഭാര്  ജനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി

ഹഭാജരഭായ ഉകദത്സ്യഭാഗസര് :

1. കഡെഭാ. സകേ. വഭാസുകേനി, ഡെയറകര്, കൃഷനി വകുപറ.

2. ശതീമതനി എസറ. സന്ധത്സ്യ, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

3. ശതീമതനി മനിനനി രവതീന്ദ്രദഭാസറ, ഡെയറകര്, ക്ഷതീര വനികേസന വകുപറ.

4. കഡെഭാ.  അജനിതറ കജകബറ കജഭാര്ജറ,  ഡെയറകര്,  കകേരള സവററനിനറനി  &  ആനനിമല്
സയനസസറ യൂണനികവഴനിറനി (KVASU).

5. കഡെഭാ. ബനി.  ശതീകുമഭാര്, മഭാകനജനിന്റിംഗറ ഡെയറകര്, കകേരള ഫതീഡ്സറ ലനിമനിറഡെറ.

6. ശതീ.  എസറ.  സഭാബനിര്  ഹലസന,  അഡെതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി,  കൃഷനി  വകുപറ  
(ഗൂഗനിള മതീററ മുകഖന).

7. ശതീമതനി ഷതീല പനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, കൃഷനി വകുപറ.
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8. ശതീ. പകേഭാശറ സനി. വനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, കൃഷനി വകുപറ.

9. കഡെഭാ. സുജ റനി. നമ്പത്സ്യഭാര്, കജഭായനിനറ ഡെയറകര്, ആനനിമല് ഡെനിസതീസറ കേണ്കട്രഭാള
കപഭാജകറ, മൃഗസന്റിംരക്ഷണ വകുപറ.

10. കഡെഭാ. ബനി. മകനഭാജറ കുമഭാര്, രജനിസഭാര്, കകേരള യൂണനികവഴനിറനി ഓഫറ ഫനിഷറതീസറ &
ഓഷത്സ്യന സ്റ്റേഡെതീസറ (KUFOS).

11. ശതീമതനി അജനിത ബനി., സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി, മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം തുറമുഖവന്റിം വകുപറ.

12. ശതീ. വനി. സസന, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി, ആസൂത്രണവന്റിം സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരത്സ്യവന്റിം വകുപറ.

13. ശതീ. സുനനില് കുമഭാര് ആര്., സഡെപപ്യൂട്ടേനി ഡെയറകര്, ഫഭാന്റിം ഇനഫര്കമഷന ബപ്യൂകറഭാ.

14. ശതീ.  സുകമഷറ  കുമഭാര്  സനി.,  അണ്ടര്  സസക്രട്ടേറനി,  മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം  തുറമുഖവന്റിം
വകുപറ.

15. കഡെഭാ.  അരുണ്  കജഭാര്ജറ,  അസനിസ്റ്റേനറ  സപഭാഫസര്,  കകേരള  സവററനിനറനി  &
ആനനിമല് സയനസസറ യൂണനികവഴനിറനി.

16. ശതീമതനി ശതീകേല എസറ., മഭാകനജര്, കകേരള ഫതീഡ്സറ ലനിമനിറഡെറ.

17. ശതീ. പുരുകഷഭാത്തമന സകേ. പനി., സതീനനിയര് അകകൗണ്ടറസറ ഓഫതീസര്, കൃഷനിവകുപറ.

18. ശതീമതനി ജയകുമഭാരനി പനി.ബനി,  സതീനനിയര് സൂപണ്ടറ,  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ
കക്ഷമ വകുപറ.

19. കഡെഭാ.  ബനി.  കജത്സ്യഭാതനിഷറ കുമഭാര്,  കസ്റ്റേററ എപനിഡെകമഭാളജനിസ്റ്റേറ,  ആനനിമല് ഡെനിസതീസറ
കേണ്കട്രഭാള കപഭാജകറ, മൃഗസന്റിംരക്ഷണ വകുപറ.

സമനിതനി,  2020-സല  കകേരള  അഗ്രനികേളചറല്  കസ്റ്റേററ  സര്വ്വതീസറ  സസ്പെഷത്സ്യല്
റൂളനിസന കേരടറ, വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസല റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് വകുപ്പുകേളനില്
നനിനന്റിം  ലഭനിച  നടപടനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള,  കേഭാലതഭാമസ  പത്രനികേകേള  തുടങ്ങനിയവ
പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം  ബന്ധസപട്ടേ  ഉകദത്സ്യഭാഗസരുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തുകേയന്റിം  തഭാസഴപറയന്ന
തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയന്റിം സചയ.

I. കേരടറ  ചട്ടേത്തനിസന പരനിഗണന-Kerala  Agricultural  State Service Special  
Rules 2020

പസസ്തുത  ചട്ടേത്തനിസല  അഗ്രനികേളചറല്  ഓഫതീസര്,  സതീനനിയര്  സയനനിഫനികേറ
അസനിസ്റ്റേനറ എന്നനിവയസട സപഭാകമഭാഷന കറകഷത്സ്യഭാ  10:1  ആയനി നനിജസപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതറ
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പുനനഃപരനികശഭാധനികണസമന്നറ സമനിതനിയന്റിംഗങ്ങള ആവശത്സ്യസപട്ടു. എന്നഭാല് വനിവനിധ സര്വ്വതീസറ
സന്റിംഘടനകേളമഭായനി  വനിശദമഭായനി  ചര്ച  നടത്തനിയഭാണറ  പസ്തുത  റൂള  തയഭാറഭാകനി
യനിട്ടുള്ളസതനന്റിം  ആയതനിനഭാല്  പസ്തുത  ചട്ടേന്റിം  ഇകപഭാള  അന്റിംഗതീകേരനികഭാസമനന്റിം  കറകഷത്സ്യഭാ
സന്റിംബന്ധനിച  വനിഷയന്റിം  പനിന്നതീടറ  പരനിഗണനികഭാസമനന്റിം  സമനിതനി  സചയര്മഭാന  അറനിയനിച.
തുടര്ന്നറ തഭാസഴപറയന്ന കഭദഗതനികേകളഭാസട ടനി ചട്ടേന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

Rule 1

In Rule 1, for the figure “2020”  the figure “2021” shall be substituted.

Rule 2

In rule 2, Under Branch -I- Extension and Development Wing

i. In  category  1  “Secretary,  State  Agriculture  Prices  Board”shall  be
included at the end. 

ii. In category 3  “Deputy Project Director, State Agriculture Management
and Extension training Institutes” shall  be replaced with  “Deputy Director of
Agriculture, State Agriculture Management and Extension training Institute.”

iii. In category 3 “Editor cum press relations officer”shall be included at
the end.

iv. In category 4 “Editor cum press relations officer”shall be deleted.

v. In category 4  “Chemist  (State Agmark  Grading Laboratory)/Technical
Assistant to Director of Agriculture” shall be included at the end.

vi. In  category  6  “Chemist  Agricultural  Officer  (AGMARK)”shall  be
deleted.

Rule 3

In rule 3, 

I. Under Branch -I- Extension and Development Wing

i. “Secretary, State Agriculture Prices Board”shall be included at the
end in column 1 against Sl No.1

ii. “Editor cum press relations officer” shall be included at the end in
column 1 against Sl No.3

961/2021.



41

iii. “Deputy  Director,  State  Agriculture  Management  and  Extension
training Institutes” shall be substituted with “Deputy Director of Agriculture,
State  Agriculture  Management  and Extension  Training Institute.”in column 1
against Sl No.3

iv. “Editor  cum press  relations  officer” shall  be  deleted  in  column 1
against Sl No.4

v. “Chemist  (State Agmark  Grading Laboratory)/Technical  Assistant to
Director of Agriculture” shall be included at the end in column 1 against Sl No.4

vi. “Chemist  Agricultural  Officer  (AGMARK)”  shall  be  deleted  in
column 1 against Sl No.6

II. Under Branch -II- Engineering Wing. In category 3 “Assistant Executive
Engineer (Agricultural)” shall be replaced with “Assistant Executive Engineer
(Agriculture).”

III. Under Branch -III-Miscellaneous Wing the entries in column 2 against
Sl. No.1 shall be replaced with

“(a) By transfer from all the category of employees of Department of
Agriculture Development and Farmer Welfare having lower scale of pay.

(b) In the absence of qualified candidates within the Department the post
shall be filled by Direct recruitment.

(c) In the absence of both (a) & (b) above the post shall be filled by
deputation from Labour Department”.

Rule 4

In rule 4

I. Under Branch -I- Extension and Development Wing 

i. “Secretary,  State Agriculture Prices Board”shall  be included at
the end in column 1 against Sl No.1.

ii. “Editor cum press relations officer” shall be included in column 1
against Sl No.3.
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iii. “Deputy  Director  State  Agriculture  Management  and  Extension
training  Institutes” shall  be  replaced  with  “Deputy  Director  of  Agriculture,
State  Agriculture  Management  and  Extension  training  Institute” in  column 1
against Sl No.3.

iv. “Editor cum press relations officer” shall be deleted in column 1
against Sl No.4.

v. “Chemist (State Agmark Grading Laboratory)/Technical Assistant
to Director of Agriculture” shall  be included at the end in column 1  against
Sl No.4.

vi. “Chemist Agricultural Officer (AGMARK)” shall be deleted in
column 1 against Sl No.6.

II. Under  Branch  I-Extension and Development  wing  after  the  entries  in
column 3 against Sl No.2 the following shall be inserted

“Note: For Principal information officer, in addition to the above qualification
they shall have the following qualifications.

1.  M.Sc  (Ag)  in  any  discipline  with  Farm  Journalism/Agricultural
Journalism/ Communication as one of the Elective Major/Minor Subject of Study

Or

2.  Master  of  Communication  and  Journalism/Master  of  Journalism/M.A
(Journalism)

 Or

3.  Post Graduate Diploma in Journalism/Diploma in Journalism

Or

4.  P.G Degree/Degree/Diploma in Visual Communication”

III.Under  Branch  I-Extension and Development  wing  after  the  entries  in
column 3 against Sl No.3 the following shall be inserted 

“Note:-  For  Editor  cum  press  relations  officer,  in  addition  to  the  above
qualifications they shall have the following qualification.
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1.  M.Sc(Ag)  in  any  discipline  with  Farm  Journalism/
AgriculturalJournalism/Communication  as  one  of  the  Elective  Major/Minor
Subject of Study

Or

2.  Master  of  Communication  and  Journalism/Master  of
Journalism/M.A(Journalism)

Or

3. Post Graduate Diploma in Journalism/Diploma in Journalism

   Or

4. P.G Degree/Degree/Diploma in Visual Communication”

IV. Under Branch I-Extension and Development wing after the entries in
column 3 against Sl No.6 the following shall be inserted 

“Note: For Assistant  Editor in addition to the above qualifications they shall
have the following qualification.

1.  M.Sc(Ag)  in  any  discipline  with  Farm  Journalism/Agricultural
Journalism/Communication as one of the Elective Major/Minor Subject of Study

Or

2.  Master  of  Communication  and  Journalism/Master  of
Journalism/M.A(Journalism)

Or

3. Post Graduate Diploma in Journalism/Diploma in Journalism

Or

4. P.G. Degree/Degree/Diploma inVisual Communication”

V. Under Branch I-Extension and Development wing the existing note shall be
renumbered as Note-1 and the following shall be inserted at the end of Note-1.

“The  existing  employees  working  in  the  department  under  category
1,2,3,4,5 and 6 as on the date of special rules and having previous qualification of
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B.Sc  degree  in  Agriculture/Horticulture  with  course  of  study  having  10+2+3
pattern shall be considered at par with 10+2+4 pattern prescribed.”

The following shall be inserted as Note-2

“Note  2:-  All  the  posts  included  in  state  service  in  Farm  Information
Bureau  except  the  post  of  Accounts  Officer  must  have  any  of  the  following
qualifications besides those specified as qualification for the respective posts

1.  A  Post  Graduate  Degree  in  any  discipline  with  Farm
Journalism/Agricultural  Journalism/Communication  as  one  of  the  Elective
Major/Minor Subject of Study

Or

2. Master of Communication and Journalism/ Master of Journalism

Or

3. Post Graduate Diploma in Journalism/ Diploma in Journalism

Or

4. P.G Degree/Degree/Diploma in Visual Communication”

VI. Under Branch III- Miscellaneous wing, the entries in column 3 against the
entry 'By transfer' in column 2 shall be replaced as follows:

“1. Degree of B.A. or  B.Sc. or  B.Com of a recognised University.

2. Bachelor degree of Industrial law  or LLB degree with labour Laws as
optional subject or M.S.W. Post graduate degree with labour laws as one of the
subjects or MA degree in Personal Management and Industrial Relations from any
recognised University.

3. Must have put in minimum Service of 10 years under Govt. of Kerala of
which  not  less  than  4  years  must  be  one  or  more  of  the  feeder  category  of
posts.”

VII. Under Branch III- Miscellaneous wing the entries in column 3 against
the entry 'Direct recruitment' in column 2 shall be replaced as follows:

“1. Degree of B.A., B.Sc. Or B.Com of a recognised University.
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2. Bachelor degree of Industrial law  or LLB degree with labour Laws as
optional subject or M.S.W. Post graduate degree with labour laws as one of the
subjects or MA degree in Personal Management and Industrial Relations from any
recognised University.

3.  Experience in handling labour  problems for  10  yrs  from a recognised
Organisation or Department.”

Rule 5

In rule 5 

The numbers and words “2 and 3 of ”shall be deleted.

Rule 7

Rule 7 shall be recast as follows

“Probation:- Every person appointed to any of the Categories shall from the
date on which he/she joined duty, be on probation for a period as per condition
laid down in KSSR.”

II. സമനിതനിയസട വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസല റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേള സന്റിംബന്ധനിച  
സര്കഭാര് നടപടനി കസ്റ്റേററസമന സ്തുകേള

(1)  'റബ്ബര് കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പശ്നങ്ങള' എന്ന വനിഷയന്റിം സന്റിംബന്ധനിച സമനിതനി
റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 5305/സബ്സനി.സനി2/2016/നനി.സസ.)

റബ്ബര്  ടഭാപനിന്റിംഗറ  സന്റിംബന്ധനിചറ  സമനിതനി  ആവശത്സ്യസപട്ടേ അധനികേവനിവരന്റിം  സന്റിംബന്ധനിചറ
കൃഷനിവകുപറ ലഭത്സ്യമഭാകനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

(2) കകേരള ഫതീഡ്സറ ലനിമനിറഡെനിസന STEP പദതനിയസട തുടര്നടപടനി സന്റിംബന്ധനിച
അധനികേ വനിവര റനികപഭാര്ട്ടേറ 

             (ഫയല് നമ്പര്  4374/സബ്സനി.സനി2/19/നനി.സസ.)

STEP  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാകഭാന  കേഴനിയഭാതനിരുന്ന
സഭാഹചരത്സ്യത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനിനറ  പുതനിയ  കപഭാജകറ  സമര്പനിചസവങനിലുന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനികഭാസത ഫണ്ടറ രണ്ടറ ഘട്ടേങ്ങളഭായനി തനിരനിചറ അടചസവന്നറ വകുപറ മനനി അറനിയനിച.
ടനി റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

(3) 2020-21-സല  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച  അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 1998/സബ്സനിസനി2/2020/നനി.സസ.)
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ടനി റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ഖണനികേ 22 സന്റിംബന്ധനിചറ കൃഷനിവകുപ്പുന്റിം ഖണനികേ 41 സന്റിംബന്ധനിചറ
ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരത്സ്യ വകുപ്പുന്റിം 68 മുതല് 79 വസരയള്ള ഖണനികേകേള സന്റിംബന്ധനിചറ
ക്ഷതീരവനികേസന വകുപ്പുന്റിം ലഭത്സ്യമഭാകനിയ റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

(4) 2018-19-സല  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച  മൂന്നഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര്2294/സബ്സനിസനി2/2020/നനി.സസ.)

ഖണനികേ  24  സന്റിംബന്ധനിചറ  കൃഷനിവകുപറ  ലഭത്സ്യമഭാകനിയ  നടപടനി  കസ്റ്റേററസമനറ
(കേഭാലതഭാമസപത്രനികേ സഹനിതന്റിം) സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

(5) 2019-20-സല  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച  നഭാലഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 3054/സബ്സനിസനി2/19/നനി.സസ)

ഖണനികേ 5, 29 എന്നനിവ സന്റിംബന്ധനിചറ കൃഷനി വകുപറ ലഭത്സ്യമഭാകനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമനറ
(കേഭാലതഭാമസപത്രനികേ സഹനിതന്റിം) സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

III. സമനിതനിയസട ശദയനില്സപടുത്തനിയ ഫയലുകേള

1. 2010 -സല കകേരള ഫനിഷറതീസുന്റിം സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട
പഥമ സ്റ്റേഭാറപ്യൂട്ടേറ സന്റിംബന്ധനിചറ

(ഫയല് നമ്പര് 34/സബ്സനിസനി2/14/നനി.സസ.)

2010-സല  KUFOS Act  സന  67-ാം വകുപറ  പകേഭാരന്റിം രൂപതീകേരനിച പഥമ സ്റ്റേഭാറപ്യൂട്ടേറ
കഭദഗതനി  വരുത്തനി കേരടറ  ചട്ടേന്റിം  സമര്പനിക്കുവഭാനഭാണറ  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നസതങനിലുന്റിം
KUFOS  Act  കഭദഗതനി  വരുത്തനി  കേരടറ  ബനില്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാണറ
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം  പുതനിയ  ആകനില്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
കഭദഗതനികേള  ഉളസപടുത്തഭാസമനന്റിം  ബന്ധസപട്ടേ  വകുപറ  ഉകദത്സ്യഭാഗസര്  അറനിയനിചതനിസന
അടനിസഭാനത്തനില് ടനി ഫയല് നടപടനികേള അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

2. 'ഉപജതീവന  മഭാര്ഗ്ഗസമന്ന  നനിലയനില്  മൃഗസന്റിംരക്ഷണന്റിം'  എന്ന  വനിഷയന്റിം
സന്റിംബന്ധനിച റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമ്പര് 3467/സബ്സനിസനി2/13/നനി.സസ.)

ടനി  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  15-ാം  നമ്പര്  ഖണനികേ  സന്റിംബന്ധനിചറ  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപറ
ലഭത്സ്യമഭാകനിയ അധനികേ വനിവര റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

3. പഴകന്റിം  സചന്നതുന്റിം  കേഭാലഹരണസപട്ടേതുമഭായ  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിനകമല്
തുടര്നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നതറ സന്റിംബന്ധനിചറ

(ഫയല് നമ്പര് 3295/സബ്സനിസനി2/20/നനി.സസ.)
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സമനിതനിയസട  പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന  പഴകകമറനിയ  ഫയലുകേളസട  എണന്റിം
വനിരളമഭാസണന്നറ  നനിരതീക്ഷനിച  സമനിതനി  കശഷനിക്കുന്ന  ഫയലുകേളനികന്മേലുള്ള  നടപടനികേള
തശ്വരനിതസപടുത്തുന്നതനിനറ നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കേനി.

4. 2016-17-സല  ധനഭാഭത്സ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബന്ധനിച  ഒന്നഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ

 (ഫയല് നമ്പര് 4803/സബ്സനി.സനി2/16/നനി.സസ.)

ഖണനികേ 85, 91, 99, 102, 108, 115  എന്നനിവ സന്റിംബന്ധനിചറ മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ
വകുപറ ലഭത്സ്യമഭാകനിയ അധനികേവനിവര റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

5. 2019-സല  കകേരള  കേര് ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  ആകനിനകമലുള്ള  കേരടറ  ചട്ടേന്റിം
ലഭത്സ്യമഭാക്കുന്നതറ സന്റിംബന്ധനിചറ

(ഫയല് നമ്പര് 1050/സബ്സനി.സനി2/20/നനി.സസ.)

പസ്തുത  കേരടറ  ചട്ടേന്റിം  മനസഭയസട  അന്റിംഗതീകേഭാരത്തനിനുശഷന്റിം  അടനിയന്തനിരമഭായനി
ലഭത്സ്യമഭാക്കുന്നതഭാസണന്നറ കൃഷനി വകുപറ ഉകദത്സ്യഭാഗസര് സമനിതനി മുമ്പഭാസകേ ഉറപറ നല്കേനി.

6. 2019-സല കകേരള സവററനിനറനിയന്റിം ജന്തുശഭാസങ്ങളന്റിം സര്വ്വകേലഭാശഭാല (കഭദഗതനി)
ആകനിനകമലുള്ള കേരടറ ചട്ടേന്റിം ലഭത്സ്യമഭാകഭാത്തതറ സന്റിംബന്ധനിചറ

(ഫയല് നമ്പര് 5890/സബ്സനിസനി2/19/നനി.സസ.)

പസ്തുത  ആകനിനറ  ചട്ടേങ്ങള  തയഭാറഭാകകണ്ടതനിസലന്നറ  കൃഷനി  വകുപറ  ഉകദത്സ്യഭാഗസര്
അറനിയനിചതനിസന അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനികേള അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനറ  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിച.

ഉചയറ  കശഷന്റിം 3.30-നറ  സമനിതനികയഭാഗന്റിം പനിരനിഞ.

22-2-2021-സല  കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ

കൃഷനിയന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മതത്സ്യബന്ധനവന്റിം സന്റിംബന്ധനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി I, 2021
സഫബ്രുവരനി മഭാസന്റിം 22-ാം തതീയതനി തനിങളഭാഴ റച ഉചയറ കശഷന്റിം 2.00 മണനികറ നനിയമസഭഭാ
സമുചയത്തനിസല  '5 ഡെനി'  കകേഭാണ്ഫറനസറ  ഹഭാളനില്  സമനിതനി  സചയര്മഭാനുന്റിം  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയമഭായ ശതീ.  വനി.  എസറ.  സുനനില് കുമഭാറനിസന  (ഗ ഗൂഗനിള മതീററ)  അദത്സ്യക്ഷതയനില്
കയഭാഗന്റിം കചര്ന.  തദവസരത്തനില് സമനിതനിയനിസല എകറ  -ഒഫതീകഷത്സ്യഭാ അന്റിംഗമഭായ വനവന്റിം
മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മൃഗശഭാലകേളന്റിം വകുപറ  മനനി ശതീ.  സകേ.രഭാജുവന്റിം  (ഗ ഗൂഗനിള മതീററ)  സമനിതനി
അന്റിംഗന്റിം ശതീ. സകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന എന്റിം.എല്.എ.യന്റിം ഹഭാജരഭായനിരുന.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ:

1. ശതീ. സകേ. ജനി. ത്രനിദതീപറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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ഹഭാജരഭായ ഉകദത്സ്യഭാഗസര് :

1. ശതീമതനി ഇഷനിതഭാ കറഭായറ, പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി, കൃഷനി വകുപറ.

2. കഡെഭാ. സകേ. വഭാസുകേനി, ഡെയറകര്, കൃഷനി വകുപറ.

3. ശതീമതനി എസറ. സന്ധത്സ്യ, അഡെതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ.

4. ശതീമതനി ശഭാരദ റനി. ആര്., കലഭാ ഓഫതീസര്, കൃഷനി ഡെയറകകറററ.

5. കഡെഭാ. പനി. രഭാകജന്ദ്രന, സചയര്മഭാന, ഫഭാകമഴ റസറ സവല്സഫയര് കബഭാര്ഡെറ.

6. ശതീ. ഷഭാജന. എ., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, കൃഷനി വകുപറ.

7. ശതീ.  എസറ.  സുബ്രെഹ റമണത്സ്യന, CEO,  കകേരളഭാ ഫഭാര്കമഴ റസ്   സവല്സഫയര് ഫണ്ടറ
കബഭാര്ഡെറ.

സമനിതനി, 2021-സല കകേരള കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി ചട്ടേങ്ങളസട കേരടറ പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം
തഭാസഴ പറയന്ന കഭദഗതനികേകളഭാസട അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ:

1.  കകേരള  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  അന്റിംഗതശ്വത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷയനില്  (ഫഭാറന്റിം  I)
11-ാാമതറ  ഇനമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  ''അന്റിംശഭാദഭായമഭായനി  അടയ്ക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പതനിമഭാസ  തുകേ''  എന്നതനിനറ  പകേരന്റിം  'അന്റിംശഭാദഭായമഭായനി  അടയ്ക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പതനിമഭാസ/ അര്ദ വഭാര്ഷനികേ / വഭാര്ഷനികേ തുകേ' എന കചര്കണന്റിം.

2.  കകേരള  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  അന്റിംഗതശ്വത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷയനില്  (ഫഭാറന്റിം  I)
''കേഭാര്ഷനികേ  വൃത്തനിയമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ  ഉകദത്സ്യഭാഗസസന  സഭാക്ഷത്സ്യപത്രന്റിം''  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനിനറ തഭാസഴയള്ള ''കൃഷനി അസനിസ്റ്റേനറ, ലലവറ കസ്റ്റേഭാകറ ഇനസസ്പെകര്, ഫനിഷറതീസറ
സബറ  ഇനസസ്പെകര്,  ഇനഡെസതീസറ  ഓഫതീസര്,  ഡെയറനി  ഫഭാന്റിം  ഇനസസ്പെകര്''  എന്നതറ
തഭാസഴപറയന്റിം പകേഭാരന്റിം മഭാറ്റുകേ.

''കൃഷനി ഓഫതീസര്, സവററനിനറനി സര്ജന, ഫനിഷറതീസറ സബറ ഇനസസ്പെകര്, 
ഇനഡെസതീസറ ഓഫതീസര്, ഡെയറനി എകററനഷന ഓഫതീസര്"

ഉചയ റകറ കശഷന്റിം 2.45-നറ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം പനിരനിഞ.
                               

961/2021.


