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സം ഹംസം ഹം

ഷി വകു ് - കാർഷിക വികസന കർഷകേ മ വകു ് മുേഖന നട ിലാ ിയ
നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXI, XXIV, XXV എ ീ ാെ കളിൽ ഉൾെ

ികൾ ് െചലവായ തുക അനുവദി ് ഉ രവാകു ു.

ഷിഷി ( (ഐ.എഫ്.എഐ.എഫ്.എ) ) വകു ്വകു ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം.1127/2022/AGRI തീയതി,തിരുവന പുരം, 19-12-2022

  പരാമർശം:- 1. കാർഷിക വികസന കർഷകേ മ വകു ് ഡയറ റുെട
03.08.2022-െല ി.ജിII(2)2157/2022(1), ി.ജി II(2)2157/2022(2),
ി.ജിII(2)2157/2022(3), ി.ജിII(2)2157/2022 (4) ന ർ ക ുകൾ.

2. 03.11.2022-െല സ.ഉ(സാധാ) നം.7438/2022/ധന.
ഉ രവ്ഉ രവ്

         കാർഷിക വികസന കർഷകേ മ വകു ് മുേഖന നട ിലാ ിയ നബാർഡ്
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXI, XXIV, XXV എ ീ ാെ കളിൽ ഉൾെ  വിവിധ

ികളുെട നട ി ിേല ് െചലവായ 57.50187/- ല ം രൂപ
അനുവദി ണെമ ് പരാമർശം (1)-െല ക ുകൾ കാരം കാർഷിക വികസന
കർഷകേ മ വകു ് ഡയറ ർ അേപ ി ിരു ു.
         2) സർ ാർ ഇ ാര ം വിശദമായി പരിേശാധി തിെ  അടി ാന ിൽ,
കാർഷിക വികസന കർഷകേ മ വകു ് മുേഖന നട ിലാ ിയ നബാർഡ്
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXI, XXIV, XXV എ ീ ാെ കളിൽ ഉൾെ  ചുവെട
േചർ ിരി ു  ികൾ ് െചലവായ 57,50,000/- 57,50,000/- രൂപരൂപ ( (അ ിേയഴ്അ ിേയഴ്
ല ില ി  അ തിനായിരംഅ തിനായിരം  രൂപരൂപ  മാ ംമാ ം) '4435-01-101-97-[PV]-RIDF PROJECTS') '4435-01-101-97-[PV]-RIDF PROJECTS' എ
ശീർഷക ിൽ നി ും അനുവദി ് ഉ രവാകു ു.

Sl No.Sl No. RIDF TrancheRIDF Tranche Name of ProjectName of Project

ReimbursemenReimbursemen
t Claim submitt Claim submit

tedted

Amount ReleaAmount Relea
sedsed

Rs.in LakhRs.in Lakh

1 XXIV

(P2018960000000001407)

Infrastructure development works 
at Maniyankari padasekaharam in 

Kavalam
Panchayat, Vadakkekari Madathani

kkari padom
and Puthenpurackal in Pulinkunnu

grama
panchayat and Kareeppadom padas
ekharam in Veeyapuram Panchayat

10 10

2 XXI

(P2016960000000000303)

Infrastructural works in 7th Block
20.52 20.52
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2 XXI
Padasekharam

 

20.52 20.52

3 XXV

(P2019960000000000704)

Reviving Rice Farming in fallow L
ands of

Chengannur Legislative Assembly C
onstituency

- Augmenting Irrigation & Drainag
e facilities of
Padasekharams

2.93 2.93

4 XXI

(P2016960000000000305)

Infrastructural works in Thriperum
pthura

Padasekharam

24.05 24.05

  TotalTotal 57.557.5 57.557.5
((Rupees Fifty Seven Lakh and Fifty Thousand onlyRupees Fifty Seven Lakh and Fifty Thousand only))

         3) പരാമർശം (2) കാരം '4435-01-101-97-[PV]-RIDF PROJECTS'4435-01-101-97-[PV]-RIDF PROJECTS' എ ീ
ശീർഷക ിൽ 57.50 ല ം രൂപ അധികധനാനുമതിയായി
വകയിരു ിയി ു തിനാൽ ുത തുക ധന പുനർവിനിേയാഗം വഴി

മീകരി ു തിനു  െ ാേ ാസൽ നട ു സാ ിക വർഷ ിൽ (2022-23)
തെ  കാർഷിക വികസന കർഷകേ മ വകു ് ഡയറ ർ സർ ാരിൽ
സമർ ിേ താണ്.

(ഗവർണറുെട ഉ രവിൻ കാരം)
െജ ി േജാർജ്

അഡിഷണൽ െസ റി
ഡയറ ർ, കാർഷിക വികസന കർഷകേ മ വകു ്, തിരുവന പുരം.

ിൻസി ൽ അ ൗ ് ജനറൽ (ആഡി ്)/(എ&ഇ), േകരളം, തിരുവന പുരം.
ജി ാ ഷറി ഓഫീസർ, ജി ാ ഷറി ഓഫീസ്, തിരുവന പുരം. 
ധനകാര  (എൻ.സി-എ) വകു ്  [UO(R)No.2052772/NC-A2/3/2022-FIN dated 15.11.2022)
വിവര െപാതുജന സ ർ  (െവബ് & ന ൂ മീഡിയ) വകു ് 
േ ാ ് ഫയൽ/ ഓഫീസ് േകാ ി (ഫയൽ നം.അ ി-ഐ.എഫ്.2/146/2022-അ ി).

ഉ രവിൻ കാരം 

െസ ൻ ഓഫീസർ
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Head of Account

MH 4435 CAPITAL OUTLAY ON OTHER AGRICULTURAL PROGRAMMES

sMH 01. MARKETING AND QUALITY CONTROL

MIH 101 MARKETING FACILITIES

5H 97 RIDF PROJECTS (Plan - Voted)

GOVERNMENT OF KERALA

Abslra-c*t-
BUDGET ESTIMATES 2022-23 - DEMAND NO. XXIX-AGRICULTURE - AUTHORISATION OF ADDITIONAL

EXPENDITURE UNDER THE MAJOR HEAD{5) OF ACCOUNT'4435-CAPITAL OUTLAY ON OTHER

::::'=:::1*:13::iY5=t=;ji::ll3}::=:y:::l:::='=?===========*============E=========
FINANCE (BUDGET WING .E} DEPARTMENT

c.O. (RtlNo .7 438l2022lFin Dated, Thiruvanantha puram 03-November-2022
=========================================================================================a

ORDEB
Government are pleased to authorise additional expenditure to lhe tune of Rs.57500001'

(Rupees Fifty Seven Lakh Fifty Thousand Only) under the head(s) of account as detailed below,

invoking para g5(3) of Kerala Budget Manual, in relaxation of the economy orders in force,

Additional
Amount

Authorised {Rs.}

57s0000/-

2) The additional expenditure authorised is for settling the claims relating to various NABARD

RIDF works undertaken by Agricultural Development and Farmers' Welfare Department,

3)The Administrative DepartmentlControlling Officer concerned will take timely steps to
regularise this additional expenditure through Reappropriation of Savings only within the Grant before

the close of the current financial year,

(By order of the Governor)
V SUSEEL KUMAR

JOrNT SECRETARY

To

The Accountant General (A&E) Kerala , Thiruvananthapuram.
The Principal Accountant General (A&EIG&SSA) Kerala , Thirirvananthapuram.
The Principal Accountant General (E&RSA) Kerala , Thiruvananthapuram,
The Accou nta nt Genera I(G&5SA) Kera la,Thiruva nanthapu ra m.

The Di rector of Treasu ries, Thl ruva nantha pu ra m

The Director, Department of Agriculture Development and Farmer's Welfare,

Th iruva nantha puram.

The Finance (Agri-A/B/C) Department
The Finance (Nodal Center -A/B/C) Department
The Nodal Officer,www,fi nance.kerala,gov,in

The lnterleaved Budget/The Stock File/Office Copy

Forward3d/By Order


