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േകരളേകരള  സസർർ ാാർർ

 

സം ഹംസം ഹം

ഷി വകു ് - േകരള സം ാന െവയർഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷൻ മുേഖന
നട ിലാ ു  നബാർഡ് െവയർഹൗസ് ഇൻ ാ ചർ ഫ ് (WIF)
പ തികളിെല നിർ ാണ ികൾ ് െചലവായ തുക അനുവദി ് ഉ രവ്
പുറെ ടുവി ു ു.

ഷിഷി ( (ഐ.എഫ്.എഐ.എഫ്.എ) ) വകു ്വകു ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1092/2022/AGRI തീയതി,തിരുവന പുരം, 13-12-2022

  പരാമർശം:- 1. േകരള സം ാന െവയർഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷൻ മാേനജിംഗ്
ഡയറ റുെട 29.07.2022, 06.10.2022 തീയതികളിെല
KSWC/Constn/NABARD/WIF/2022-23 ന ർ ക ുകൾ.

2. 24.11.2022-െല സ.ഉ (സാധാ)നം.7975/2022/ധന.

ഉ രവ്ഉ രവ്

         േകരള സം ാന െവയർഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷൻ മുേഖന നട ിലാ ിയ
നബാർഡ് െവയർഹൗസ് ഇൻ ാ ചർ ഫ ് (WIF) പ തികളിെല നിർ ാണ

ികൾ ് െചലവായ ₹248.10552 ല ം രൂപയുെട െ യിം അനുവദി ണെമ ്
പരാമർശം (1) കാരം േകരള സം ാന െവയർഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷൻ മാേനജിംഗ്
ഡയറ ർ അേപ ി ിരു ു.
         2) സർ ാർ ഇ ാര ം പരിേശാധി തിെ  അടി ാന ിൽ േകരള
സം ാന െവയർഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷൻ മുേഖന നട ിലാ ിയ നബാർഡ്
െവയർഹൗസ് ഇൻ ാ ചർ ഫ ് (WIF) പ തികളിെല നിർ ാണ

ികൾ ് െചലവായ ₹248.11 ₹248.11 ല ംല ം  രൂപരൂപ ( (ര ്ര ്  േകാടിേകാടി  നാനാൽൽ െ ്െ ്  ല ില ി
പതിെനാ ായിരംപതിെനാ ായിരം  രൂപരൂപ  മാ ംമാ ം) ") "6408-02-190-98 (P) 6408-02-190-98 (P) Project under RIDF"Project under RIDF" എ
ശീർഷക ിൽ നി ും ചുവെട േചർ ും കാരം അനുവദി ് ഉ രവാകു ു.

Sl.Sl.
No.No.

ProjectProject TrancheTranche

AmountAmount
reimbursedreimbursed

(Rs.in lakh)(Rs.in lakh)

1

(P2019960000000000500)

Construction of multi-storied warehouse cum agri complex at
Kozhinjampara panchayat in Palakkad district

XVII 103.57

2
(P2018960000000000748)

XVII 114.4

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1092/2022/AGRI



Construction of multi-storied warehouse at Muthalamada

3

(P2019960000000000501)

Construction of new warehouse at State warehouse,
Mavelikkara, in Alappuzha district

XVII 30.14

 TotalTotal  248.11248.11

(Rupees Two Crore Forty Eight Lakh and Eleven Thousand Only)(Rupees Two Crore Forty Eight Lakh and Eleven Thousand Only)

         3) േമൽ തുക ് 4.65% നിര ിലു  പലിശ േനാ ിൈഫ െച ും കാരം
ഓേരാ പാദവർഷ ിെ  അവസാന ിലും അടേ താണ്.         
          4) കാർഷിക വികസന കർഷകേ മ വകു ് ഡയറ ർ ഓൺൈലൻ ാൻ ർ
മുേഖന േമൽ തുക സം ാന െവയർഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷൻ മാേനജിംഗ്
ഡയറ ർ ് ൈകമാറി നൽേക താണ്. പരാമർശം (2) കാരം ""6408-02-190-98 (P)6408-02-190-98 (P)
Project under RIDF"Project under RIDF" എ  ശീർഷക ിൽ ₹248.11 ₹248.11 ല ംല ം  രൂപരൂപ  അധിക ധനാനുമതിയായി
വകയിരു ിയി ു തിനാൽ, ുത തുക നട ുസാ ിക വർഷ ിൽ (2022-23)
തെ  ധനപുനർവിനിേയാഗം മുേഖന മീകരി ു തിനു  െ ാേ ാസൽ
മാേനജിംഗ് ഡയറ ർ സർ ാരിൽ ലഭ മാേ താണ്.

(ഗവർണറുെട ഉ രവിൻ കാരം)
എസ് സാബിർ ഹുൈസൻ

അഡിഷണൽ െസ റി

ഡയറ ർ, കാർഷിക വികസന കർഷകേ മ വകു ്, തിരുവന പുരം.
മാേനജിംഗ് ഡയറ ർ, േകരള സം ാന െവയർഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷൻ, െകാ ി,
എറണാകുളം.

ിൻസി ൽ അ ൗ ് ജനറൽ (ആഡി ്)/(എ.&ഇ), തിരുവന പുരം.
ഷറി ഓഫീസർ, ജി ാ ഷറി, തിരുവന പുരം.
ഷറി ഓഫീസർ, ജി ാ ഷറി, കാ നാട്, എറണാകുളം.

ധനകാര  വകു ് (30.11.2022-െല U.O(R)നം.2256028/എൻ.സി.എ3/28/2022 കാരം)
വിവര െപാതുജന സ ർ  (െവബ് & ന ൂ മീഡിയ) വകു ്.
കരുതൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് േകാ ി (അ ി-ഐ.എഫ്.എ2/144/2022-അ ി).

ഉ രവിൻ കാരം 

െസ ൻ ഓഫീസർ

 

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1092/2022/AGRI



GOVERNMENT OF KERALA
Abstract

BUDGET  ESTIMATES  2022-23  -  DEMAND  NO.  XXX-FOOD  -  AUTHORISATION  OF  ADDITIONAL
EXPENDITURE UNDER THE MAJOR HEAD(S)  OF ACCOUNT '6408-LOANS FOR FOOD STORAGE AND
WAREHOUSING' - SANCTIONED - ORDERS ISSUED
==========================================================================================

FINANCE (BUDGET WING -G) DEPARTMENT
G.O.(Rt)No.7975/2022/Fin Dated, Thiruvananthapuram 24-November-2022
==========================================================================================

Read:- 1. Letter No.KSWC/Constn/NABARD/WIF/2022-23 dated 06.10.2022 and dated 09.07.2022 from
the Managing Director, Kerala State Warehousing Corporation, Ernakulam.

2. e-File No.AGRI-IFA2/144/2022-AGRI dated 25.10.2022 from the Agriculture (IFA)
Department.

3. e-File No.AGRI-IFA2/186/2022-AGRI dated 31.10.2022 from the Agriculture (IFA)
Department.

4. e-File No.NC-A3/24/2015-FIN dated 21.11.2022 from the Finance (Nodal Centre - A)
Department.

O R D E R
Government are pleased to authorise additional  expenditure to the tune of Rs.24811000/-

(Rupees Two Crore Forty Eight Lakh Eleven Thousand Only) under the head(s) of account as
detailed below, invoking para 95(3) of Kerala Budget Manual, in relaxation of the economy orders in
force.

Head of Account
Additional
Amount

Authorised (Rs.)
MH 6408 LOANS FOR FOOD STORAGE AND WAREHOUSING

SMH 02 STORAGE AND WAREHOUSING
MIH 190 Loans to Public Sector and other Undertakings

SH 98 LOANS TO KERALA STATE WAREHOUSING CORPORATION FOR THE
CONSTRUCTION OF GODOWNS UNDER RIDF XVII (Plan - Voted)

24811000/-

2).The  additional  expenditure  authorised  is  to  release  the  NABARD  assistance  for  the
implementation of Warehouse Infrastructure Fund projects.

3).The  Administrative  Department/Controlling  Officer  concerned  will  take  timely  steps  to
regularise  this  additional  expenditure  through  Reappropriation  of  Savings  within  the
Grant/Supplementary  Demands  for  Grants  before  the  close  of  the  current  financial  year.

(By order of the Governor)
SOBHA V R

JOINT SECRETARY
To

The Principal Accountant General (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram.
The Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram.
The Director of Treasuries, Near Music College, Gandhi Bhavan Road, Thycaud,
Thiruvananthapuram.
The Managing Director, Kerala State Warehousing Corporation, Ernakulam.
The Agriculture (IFA) Department.
The Finance (Nodal Centre-A) Department.
The Nodal Officer, "www.finance.kerala.gov.in".
The Interleaved Budget/ Stock File/ Office Copy

Forwarded/By Order

SECTION OFFICER


