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സബ്ജകറ കേമനിറനി  IV
(വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം)

(2021-2023)
ഘടെന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ. പനി. രഭാജതീവറ,
   നനിയമന്റിം, വവ്യവസഭായന്റിം, കേയര് വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള് :

ശതീ. മഞ്ഞളഭാന്റിംകുഴനി അലനി

ശതീ. സകേ. ബഭാബു (സനനഭാറ)

ശതീ. സകേ. പനി. കുഞ്ഞമദറ കുട്ടേനി മഭാസ്റ്റര്

ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന

ശതീ. വനി. ശശനി

ശതീ. സകേ. എന. ഉണനിക്കൃഷ റണന

ശതീ. പനി. സനി. വനിഷ റണുനഭാഥറ

ശതീ. കസവവ്യര് ചെനിറനിലപനിള്ളനി.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദതീപറ  സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജയശതീ എന്റിം., സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. കമഭാഹനന ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ
2023-2024  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  വവ്യവസഭായവന്റിം  ധഭാതുക്കളന്റിം

സന്റിംബനനിച  സബറ ജകേറ ടെറ  കേമനിറനി  IV-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന. 

2023  സഫെബ്രുവരനി  15, 17  എനതീ തതീയതനികേളനില് സമനിതനി കയഭാഗന്റിം കചെര്നറ,  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ
സന്റിംബനനിചറ  പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വവ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം
ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXVII―വവ്യവസഭായങ്ങള് എന ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനയനില് ഉള്സക്കഭാള്ളുന
വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള് പരനികശഭാധനിച. 

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXVII  സന്റിംബനനിചറ വവ്യവസഭായ വകുപനില് നനിനന്റിം ലഭനിച
കുറനിപ്പുകേള് പരനികശഭാധനഭാകവളയനില് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം ആവശവ്യമഭായ ഘട്ടേങ്ങളനില്
കയഭാഗങ്ങളനില്  സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദവ്യഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനന്റിം  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള്
ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയ. 

ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേള്ക്കറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
അതനിസന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേള്ക്കുന്റിം  രൂപന്റിം  നല്കുകേയുന്റിം  അവ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉള്സക്കഭാള്ളനിക്കുകേയുന്റിം സചെയനിരനിക്കുന. 

2023  സഫെബ്രുവരനി  22-ാംതതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

                                                         പനി. രഭാജതീവറ, 
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,       സചെയര്മഭാന, 
2023 സഫെബ്രുവരനി 27.              സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി  IV.



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVII―വഭ്യവസപ്പോയങ്ങള

     പവപ്പോടട ചചെയ്തതട   :   1947.2304 പകപ്പോടറി രൂപ

                                 ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട  :   ഇല്ല 

2407-60-001-99―പപ്പോപന്റേഷൻ ഡയറക്ടപററട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

1.പപ്പോപന്റേഷൻ  ഡയറക്ടപറററിചന്റേ  ആഭറിമുഖഭ്യതറിൽ  പതപ്പോടതം  പമേഖലയുചട  സമേഗ
വറികസനതറിനപ്പോയറി ആസൂത്രണതം ചചെയ്തറിട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളകട നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോൽ  പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    3    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന. 

2851-00-102-84(01)-33―സതംരതംഭക സഹപ്പോയ പദ്ധതറി   /    സതംസപ്പോന നറിപക്ഷേപ സബട സറിഡറി
-  സബ്സറിഡറികള

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 60 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

2. വഭ്യവസപ്പോയ വകുപറിചന്റേ  സുപ്രധപ്പോന ഫപ്പോഗട ഷറിപട പദ്ധതറിയപ്പോയ സതംരതംഭക സഹപ്പോയ
പദ്ധതറി  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്  പനടതം പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുതം കകവരറിചറിട്ടുചണ്ടെനട
സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറി വരുതം വര്ഷതറിലതം നടപറിലപ്പോക്കുന സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്
നറിലവറിലള്ള ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോൽ  പമേല് ശശീർഷകതറിൽ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   15   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-102-25(01)―നപ്പോപനപ്പോ  യൂണറിറ്റുകൾ    -    അതറിസൂക്ഷ്മ  വഭ്യവസപ്പോയ  യൂണറിറ്റുകൾകട
മേപ്പോർജറിൻ മേണറി സഹപ്പോയതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം:18 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

3.  നപ്പോപനപ്പോ  സതംരതംഭങ്ങൾകട  മേപ്പോർജറിൻ  മേണറി  ഗപ്പോന്റേട  നൽകുന  ഈ  പദ്ധതറികട
സതംരതംഭകർകറിടയറിൽ വലറിയ സസശീകപ്പോരഭ്യതയപ്പോണട ലഭറിചറിട്ടുള്ളചതനട  സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.
എനപ്പോല് ഈ പദ്ധതറികട നറിലവറിൽ വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോൽ
പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
7      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2851-00-103-74―പരറിശശീലനവതം വറികസനവതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 2.9 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

4.  പകപ്പോവറിഡട-19  മേഹപ്പോമേപ്പോരറിക്കു പശഷതം പകന്ദ്ര സതംസപ്പോന സർകപ്പോരുകളറിൽ നറിനതം
കണ്ണൂർ ഐ.ഐ.എചട.ററി.-കട ഭരണ ചചെലവകൾ ഉൾചപചടയുള്ള ആവർതന ചചെലവകൾകപ്പോയറി
ഫചണ്ടെപ്പോനതം ലഭറിചറിടറില്ല എനതം  ആയതട ഈ സപ്പോപനതറിചന്റേ പ്രവർതനചത സപ്പോരമേപ്പോയറി
ബപ്പോധറിചറിട്ടുചണ്ടെനതം സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന. 2023-24  സപ്പോമ്പതറിക വർഷതറില് ഇതറിനപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  75  ലക്ഷേതം  രൂപ  അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് പമേല്ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    1.55    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-103-38―ചനയ്ത്തുകപ്പോര്ക്കുതം അനുബന്ധ ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളക്കുമുള്ള പപ്രപ്പോതപ്പോഹന പദ്ധതറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 4.5 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

5. സര്കപ്പോര് നറിശ്ചയറിച അളവറില് കൂടുതല് ചനയ്യുനവര്/നൂല് ചുറ്റുനവര് എനറിവര്കട
പപ്രപ്പോതപ്പോഹന ധനസഹപ്പോയതം നല്കുന ഈ പദ്ധതറിയട കകതററി വസ്ത്രങ്ങളുചട ഉല്പപ്പോദനതം
വര്ദ്ധറിച  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  നറിലവറിൽ   ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല്ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   4.5   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-104-86―ചപപ്പോതുപ്രവർതന സസൗകരഭ്യ പകന്ദ്രങ്ങൾ സപ്പോപറിക്കുനതറിനട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം  : 50 ലക്ഷേതം  രൂപ (പപ്പോന) 

6.  കരകസൗശല പമേഖലയറില് ചപപ്പോതുപ്രവര്തന പകന്ദ്രങ്ങള സപ്പോപറിക്കുനതറിനട നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  50  ലക്ഷേതം  രൂപ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    50      ലക്ഷേതം  രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട  സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-104-70―പരമ്പരപ്പോഗത  സസർണ്ണ  പണറികപ്പോർക്കുള്ള  പഗപ്പോൾഡട  അകപ്രസര്
പരറിശശീലനതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 20 ലക്ഷേതം  രൂപ  (പപ്പോന) 

7. സതംസപ്പോനചത പരമ്പരപ്പോഗത സസർണ്ണ പണറികപ്പോർകട ബപ്പോങ്കുകളറിലതം മേറട ധനകപ്പോരഭ്യ
സപ്പോപനങ്ങളറിലതം   ചതപ്പോഴറില്  ലഭറിക്കുവപ്പോന  കപ്പോഡ്പകപ്പോ,  ചജതം  ആന്റേട  ജൂവലററി  സറില്
കസൗണ്സറില് ഓഫട ഇനഡഭ്യ എന.എസട.ഡറി.സറി.യുമേപ്പോയറി പചെര്നട നടത്തുന ചട്രെയറിനറിതംഗട
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പപ്രപ്പോഗപ്പോതം  ആദഭ്യ  ഘടതറില്  14  ജറില്ലകളറില്  നടത്തുനതറിനപ്പോയറി  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  20  ലക്ഷേതം രൂപ അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്   പമേല്ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    22    ലക്ഷേതം  രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട  സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-104-69―കപ്പോഫട പകപ്പോതംപകട   -   സുരഭറി 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1 ലക്ഷേതം  രൂപ  (പപ്പോന)

8. സുരഭറിയട  പകപ്പോവളതട  കപ്പോഫട  പകപ്പോതംപകട  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  1  പകപ്പോടറി
രൂപയുചട  ചചെലവട  പ്രതശീക്ഷേറിക്കുനതപ്പോയറി  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പമേല്
ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    99
ലക്ഷേതം രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട  സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-105-99-31―പകരള ഖപ്പോദറി ഗപ്പോമേവഭ്യവസപ്പോയ പബപ്പോര്ഡട ഭരണപരമേപ്പോയ ചചെലവകള
 സഹപ്പോയധനതം   -   ശമ്പളതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 46.002 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

9. പകരള ഖപ്പോദറി ഗപ്പോമേവഭ്യവസപ്പോയ പബപ്പോര്ഡറില്  ശമ്പളപരറിഷ്കരണ കുടറിശറികയുതം ചപനഷന
കുടറിശറികയുതം  വറിരമേറികല്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുതം  നൽകുനതറിനട  പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം   വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   160.425   പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-105-96-33―പകരള ഖപ്പോദറി  ഗപ്പോമേവഭ്യവസപ്പോയ പബപ്പോര്ഡട  ഖപ്പോദറിയുചട  ചെറില്ലറവറില്പനയ്ക്കുള്ള
പ്രപതഭ്യക ററിപബറട  സബ്സറിഡറികള

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 15 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

10. സതംസപ്പോനതട ഖപ്പോദറി വറില്പനയട ററിപബറട നല്കുനതറിനട ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്   പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    35      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-105-95-10―പകരള ഖപ്പോദറി ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷേമേനറിധറി   -   സതംഭപ്പോവന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം :1000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

11.  പകരള ഖപ്പോദറി ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷേമേനറിധറി ചെടപ്രകപ്പോരതം ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറി വറിഹറിതതറിനട
തുലഭ്യതുക  സര്കപ്പോര്  അതംശദപ്പോയതം  ധനസഹപ്പോയമേപ്പോയറി  നല്പകണ്ടെതുണ്ടെട.  ഈ  ഇനതറില്
നപ്പോളറിതുവചര  സർകപ്പോർ  വറിഹറിതമേറിനതറിലള്ള  കുടറിശറിക  തുക  13.9790440  പകപ്പോടറി
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രൂപയപ്പോചണനട  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോൽ  പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം   വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   13.9790440   പകപ്പോടറി
രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-105-85―പ്രപതഭ്യക ചതപ്പോഴറിൽ സൃഷറികൽ പദ്ധതറി 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 3 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

12. പുതറിയ ഗപ്പോമേ വഭ്യവസപ്പോയ യൂണറിറ്റുകൾ സപ്പോപറിക്കുക,  പുതറിയ ചതപ്പോഴറിലവസരങ്ങൾ
സൃഷറിക്കുക,  സതംരതംഭകർകട  ആവശഭ്യമേപ്പോയ  സപ്പോപങ്കേതറിക  സഹപ്പോയതം,  വറിപണന  സഹപ്പോയതം
നൽകുക മുതലപ്പോയ ഉപദ്ദേശങ്ങപളപ്പോചട ആരതംഭറിച ഈ പദ്ധതറികട നറിലവറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
3 പകപ്പോടറി രൂപ  അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോൽ പമേല് ശശീര്ഷകതറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം   വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    1      പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-105-73―ഖപ്പോദറി ചനയ്ത്തുകപ്പോർക്കുള്ള ഉല്പപ്പോദന   /   ഉതവകപ്പോല ഇൻചസന്റേശീവട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 5.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

13.  ഖപ്പോദറി ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളകട ഉത്പപ്പോദന പപ്രപ്പോതപ്പോഹനതം നൽകുനതറിനുതം സർകപ്പോർ
പ്രഖഭ്യപ്പോപറിക്കുന ഉതവകപ്പോല ബത നൽകുനതറിനുമേപ്പോയറി പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   50   ലക്ഷേതം രൂപ  അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-105-71―വകുപ്പുതല ഖപ്പോദറി ഉൽപപ്പോദന പകന്ദ്രങ്ങളുചട നടപറിലപ്പോകലതം ശകറിചപടുതലതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1.75 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

14. ഖപ്പോദറി ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾകട ചമേചചപട ചതപ്പോഴറിൽ അവസ നൽകുനതറിനുതം, അടറിസപ്പോന
സസൗകരഭ്യ വറികസനതറിനുതം ലക്ഷേഭ്യമേറിടുന ഈ  പദ്ധതറിയപ്പോയറി നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോൽ പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    5.816    പകപ്പോടറി രൂപ കൂടറി അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-105-66(03)―ഖപ്പോദറി  ഗപ്പോമേ  വഭ്യവസപ്പോയ വറികസനതം    -    ഖപ്പോദറി  പബപ്പോർഡട  കമ്പമ്പ്യൂടർ
വത്കരറികൽ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 70 ലക്ഷേതം  രൂപ (പപ്പോന)

15.  ഖപ്പോദറി  പബപ്പോർഡറിചന്റേ  സമ്പൂര്ണ്ണ  കമ്പമ്പ്യൂടർവൽകരണതറിനപ്പോയുതം  അതറിചന്റേ
പരറിപപ്പോലനതറിനപ്പോയുതം  പഞറിതംഗട  സതംവറിധപ്പോനതം  ഏര്ചപടുത്തുനതറിനപ്പോയുതം  നറിലവറില് 
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോൽ പമേല് ശശീര്ഷകതറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    32      ലക്ഷേതം  രൂപ  കൂടറി  അധറികമേപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 
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2851-00-106-95―വഭ്യപ്പോപപ്പോര പ്രദർശനമുൾചപചടയുള്ള പരസഭ്യവതം പ്രചെരണവതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

16. കയര് പമേഖലയുചട പ്രവര്തനങ്ങള പ്രചെരറിപറിക്കുനതറിനുതം കയർ   ഉത്പനങ്ങളുചട
വറിപണനതം  ശകറിചപടുത്തുനതറിനുമുള്ള  വറിവറിധ  പദ്ധതറികളകപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല്ശശീര്ഷകതറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം   വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    2    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-106-92(02)―വറിപണന വറികസന പദ്ധതറി    (50%   പകന്ദ്ര സഹപ്പോയ പദ്ധതറി   ) -
സതംസപ്പോന വറിഹറിതതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം  : 10 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

17.കയര്  സഹകരണ  സതംഘങ്ങള,  ചപപ്പോതുപമേഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള  എനറിവയുചട
കയര്  ഉല്പനങ്ങളുചട  സുസറിരമേപ്പോയ  ഉല്പപ്പോദനതം,  ചതപ്പോഴറിലറപട  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറികല്,
അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങളുചട  നവശീകരണതം,  പുനരുദ്ധപ്പോരണതം,  പുതറിയ  വറിപണന  തനതം
ആവറിഷട കരറികൽ തുടങ്ങറിയവ ലക്ഷേഭ്യമേറിടുന ഈ പദ്ധതറികപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല്ശശീര്ഷകതറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം   വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    2    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-106-35―കയർ പമേഖലക്കുള്ള അപകട പബപ്പോഡറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : ഇല്ല 

18. കയര്  പമേഖലയറിചല  ഒരു  പമേപ്പോണറിറററിതംഗട  സതംവറിധപ്പോനമേപ്പോയുതം  പരപ്പോതറി  പരറിഹപ്പോര
സതംവറിധപ്പോനമേപ്പോയുതം  പ്രവര്തറിച്ചു  വരുന  കയര്  അചപകട  പബപ്പോഡറിയുചട  ഓഫശീസട
പ്രവര്തനങ്ങളുചട  ചചെലവറിപലകപ്പോയറി  തുകചയപ്പോനതം  വകയറിരുതറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പമേല്ശശീര്ഷകതറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം   വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
25   ലക്ഷേതം  രൂപ  വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2851-00-106-26―കയർ ഉത്പപ്പോദന  സതംഘങ്ങളുചട  പുനനഃസതംഘടനയുതം  മേപ്പോപനജശീരറിയൽ
സബട സറിഡറിയുതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 4 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

19. കയര് സഹകരണ സതംഘങ്ങളുചട പ്രവര്തന മൂലധനതം നല്കുനതറിനുതം പുനരുജശീവന
നടതറിപറിനുമേപ്പോയറി  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്
പമേല്ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
2   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന
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2852-08-202-97―പകപ്പോടൺ പബപ്പോർഡട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1  പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

20. വഭ്യവസപ്പോയവകുപറിനു കശീഴറിലള്ള സറിനറിതംഗട മേറില്ലുകളകട ആവശഭ്യമേപ്പോയ ഗുണപമേന്മയുള്ള
പഞറി സശീസണ് സമേയതട കുറഞ വറിലയട  വപ്പോങ്ങറി നല്കുനതറിനപ്പോയറി പകപ്പോടൺ പബപ്പോർഡറിനട
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല് ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    35     പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2852-08-600-90―കജവ കശുവണ്ടെറി കൃഷറിക്കുതം പതപ്പോടണ്ടെറി ബപ്പോങ്കേട സപ്പോപറിക്കുനതറിനുതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 7.2 പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

21.സതംസപ്പോനതട   കശുമേപ്പോവട  കര്ഷക  കൂടപ്പോയ്മ  രൂപശീകരറിക്കുനതറിനുതം  കശുവണ്ടെറി
സതംഭരണതം ആരതംഭറിക്കുനതറിനുതം പവണ്ടെറി 30  ലക്ഷേതം രൂപ അധറികമേപ്പോയറി ആവശഭ്യമേപ്പോചണനട
സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    30    ലക്ഷേതം രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2852-08-600-82―കശുവണ്ടെറി വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന   -   ബപ്പോനഡട ചപ്രപ്പോപമേപ്പോഷന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

4860-60-190-94―ചക  .  എസട  .  സറി  .  ഡറി  .  സറി  .  യുചട  കശീഴറിലള്ള  കശുവണ്ടെറി  ഫപ്പോക്ടററികളുചട
നവശീകരണവതം ഭപ്പോഗറികമേപ്പോയ യനവല്കരണവതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 2.25 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

22.  പകരള  സതംസപ്പോന  കശുവണ്ടെറി  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന  ററികസറിസറിഷന&
അകസറിസറിഷന  ആക്ടട  പ്രകപ്പോരതം  ഏചറടുതറിട്ടുള്ള  20  ഫപ്പോക്ടററികള  നഭ്യപ്പോയവറില  നല്കറി
ഏചറടുക്കുനതറിനട  62.05  പകപ്പോടറി  രൂപയുതം  പകപ്പോര്പപറഷചന്റേ  2014-15  വര്ഷങ്ങളറിചല
കുടറിശറികയപ്പോയ ഇ.പറി.എഫട. ചതപ്പോഴറിലടമേ വറിഹറിതതം അടകപ്പോന 3.77 പകപ്പോടറി രൂപയുതം  2005
വചരയുള്ള   KGST/CST  കുടറിശറിക  തശീർപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  65  പകപ്പോടറി  രൂപയുതം
ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളകട  ഗപ്പോറ്റുവറിററി  നല്കുവപ്പോന  3  പകപ്പോടറി  രൂപയുതം  ഉളചപചട   ആചക
133.82  പകപ്പോടറി  രൂപ  ആവശഭ്യമേപ്പോചണനട  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
പമേല്  ശശീര്ഷകങ്ങളറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം   വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
133.82   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2852-08-600-81―പദശശീയ  വറിപണറിയറിലതം  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  വറിപണറിയറിലതം  ബപ്പോൻഡട 
ബറിൽഡറിതംഗുതം കപമ്പപ്പോള പബപ്പോധവൽകരണവതം   (  കപ്പോചപകട  )

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 50 ലക്ഷേതം  രൂപ  (പപ്പോന)

4851-00-195-99―കപ്പോചപകറിൽ ഓഹരറി മൂലധന സഹപ്പോയ നറിപക്ഷേപങ്ങൾ  

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 3.5 പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

23.  കപ്പോചപകറിചന്റേ   ഫപ്പോക്ടററികളുചട   വറിവറിധ  നവശീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങളകപ്പോയറി
10  പകപ്പോടറി  രൂപയുതം   2021-22  വര്ഷങ്ങളറിചല  ഗപ്പോറ്റുവറിററി  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  9  പകപ്പോടറി
രൂപയുതം വറില്പന നറികുതറി  ആതംചനസറി സശീമേറിനപ്പോയറി  4  പകപ്പോടറി രൂപയുതം  ഉളചപചട ആചക
23  പകപ്പോടറി  രൂപ  ആവശഭ്യമേപ്പോചണനട  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
പമേല്  ശശീര്ഷകങ്ങളറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ   23   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട  സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2853-02-001-98―ജറില്ലപ്പോ ഘടകങ്ങളുചട രൂപശീകരണതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 50 ലക്ഷേതം രൂപ (പപ്പോന)

24.  കമേനറിതംഗട&ജറിപയപ്പോളജറി  വകുപറിചന്റേ  ധപ്പോതുനറിപക്ഷേപതം  കചണ്ടെത്തുനതറിനപ്പോയുള്ള
സലപരറിപശപ്പോധന,  ധപ്പോതുകടതട  തടയുനതറിനുള്ള  പരറിപശപ്പോധന  എനറിവയട  വകുപട
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന വപ്പോഹനങ്ങളുചട വപ്പോടകയറിനതറില് ഈ ശശീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ   50   ലക്ഷേതം രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2853-02-001-96―ഖനന ഭൂവറിജപ്പോന വകുപറിചന്റേ ആധുനശീകരണതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1 പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

25. കമേനറിതംഗട&ജറിപയപ്പോളജറി വകുപറില് ഇ-ഓഫശീസട നടപറിലപ്പോക്കുനതറിചന്റേ ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി
ഓഫശീസുകളുചട  നവശീകരണതറിനുതം  അറകുറപണറികളക്കുമേപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ   2.5   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2853-02-003-99―ഉപദഭ്യപ്പോഗസന്മപ്പോരുചട പരറിശശീലനതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 5 ലക്ഷേതം  രൂപ  (പപ്പോന)

26.  കമേനറിതംഗട&ജറിപയപ്പോളജറി വകുപറിചല ജശീവനകപ്പോര്കട പരറിശശീലനതം നല്കുനതറിനപ്പോയറി
ഈ ശശീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    5    ലക്ഷേതം  രൂപ  അധറികമേപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2853-02-102-99―ധപ്പോതു പരഭ്യപവക്ഷേണതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

27.  കമേനറിതംഗട&ജറിപയപ്പോളജറി  വകുപറിൽ   ധപ്പോതു  പരഭ്യപവക്ഷേണതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ
ഉപകരണങ്ങള  വപ്പോങ്ങുനതറിനുതം  നറിലവറിലള്ള  ഉപകരണങ്ങളുചട  പരറിപപ്പോലനതറിനുമേപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല്ശശീര്ഷകതറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   1.5   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2885-60-190-91―ചക  .  എസട  .  ഐ  .  ഡറി  .  സറി  .-  യുചട  കശീഴറിലള്ള  വഭ്യവസപ്പോയ  വറികസന
പ്രവർതനങ്ങൾക്കുള്ള നറിപക്ഷേപതം  . 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 59.5 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

28.  ഈ ബഡ്ജറട ശശീര്ഷകതറിചല  മുഖഭ്യമേനറിയുചട പ്രപതഭ്യക സഹപ്പോയ  പദ്ധതറിചയന
ആറപ്പോമേചത  ഘടകതറിനട  2  പകപ്പോടറി  രൂപയപ്പോണട  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുനചതനതം  ഈ
സശീമേറിചന്റേ കശീഴറില്  ധപ്പോരപ്പോളതം  സഹപ്പോയ-സപ്പോമ്പതറിക  അഭഭ്യര്ത്ഥനകളുതം  അപനസഷണങ്ങളുതം
ലഭറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് 3  പകപ്പോടറി  രൂപ  കൂടറി  അധറികമേപ്പോയറി  ആവശഭ്യമുചണ്ടെനതം  സമേറിതറി
മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ  ശശീര്ഷകതറില്  ഈ  ഘടകതറിനപ്പോയറി
 ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    3    പകപ്പോടറി രൂപ കൂടറി
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

29. ഈ ബഡ്ജറട ശശീര്ഷകതറിചല സുസറിര വഭ്യവസപ്പോയ പപ്രപ്പോതപ്പോഹന പദ്ധതറിചയന
എടപ്പോമേചത  ഘടകതറിനട  28  പകപ്പോടറി  രൂപയപ്പോണട  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുനചതനതം ഈ
പദ്ധതറിയുചട പൂര്ണ്ണ നടതറിപറിനട 22  പകപ്പോടറി രൂപ കൂടറി  അധറികമേപ്പോയറി ആവശഭ്യമുചണ്ടെനതം
സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശശീര്ഷകതറില്  ഈ  ഘടകതറിനപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    22   പകപ്പോടറി രൂപ കൂടറി
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4851-00-104-99―കരകസൗശല  പമേഖലയറിലള്ള  അപകട  ഓർഗകനപസഷനുകൾക്കുള്ള
സഹപ്പോയതം   

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 50 ലക്ഷേതം  രൂപ  (പപ്പോന)

30.  പകരള  കരകസൗശല  പമേഖലയറിലള്ള  സുരഭറി,  കപ്പോഡ്പകപ്പോ,  എചട.ഡറി.സറി.ചക.,
ചകല്പപ്പോതം തുടങ്ങറിയവയുചട ആധുനറികവത്കരണതം, സപ്പോപങ്കേതറിക നവശീകരണതം, ചപപ്പോതു സസൗകരഭ്യ
പസവന  പകന്ദ്രങ്ങൾ  ചമേചചപടുതൽ  എനറിവയട    നറിലവറില്  50  ലക്ഷേതം  രൂപയപ്പോണട
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുനതട.  ഈ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    50    ലക്ഷേതം  രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട  സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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4851-00-190-99 ―പകരള കകതററി വറികസന പകപ്പോർപപറഷൻ നറിപക്ഷേപങ്ങൾ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 2.25 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

31.  പകരള കകതററി വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനറില് നടപറിലപ്പോകപ്പോനുപദ്ദേശറിക്കുന  മേപ്പോസർ
പപ്പോനറിനട  നറിലവറിൽ   ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്
പമേല്   ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
10.89   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4858-60-190-83―ബറിഎചടഇഎൽ    -  ഇഎതംഎൽ  ഏചറടുക്കുനതറിലൂചട  രൂപശീകൃതമേപ്പോകുന
ലറിമേറിറഡട കമ്പനറിയറിപലക്കുള്ള മൂലധന നറിപക്ഷേപതം

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 10 പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

32.  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡുള്ള ചകല്-ഇഎതംഎല് കമ്പനറിയുചട  പുനരുദ്ധപ്പോരണ പദ്ധതറിയുചട
പൂര്തശീകരണതറിനട  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്
പമേല്    ശശീര്ഷകതറില്    18.64    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4860-60-190-90―പകരള റബ്ബർ ലറിമേറിറഡട 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം :  10 പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

33.പകരള റബ്ബർ ലറിമേറിറഡറില് നടപറിലപ്പോകറി വരുന മേപ്പോസര് പപ്പോനറിചന്റേ ഘടതം ഒനറിചന്റേ
ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  2023-24  വര്ഷതം പൂര്തശീകരറികപ്പോനുപദ്ദേശറിക്കുന പ്രവര്തനങ്ങളകട ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് പമേല്ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   53.75   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4885-01-190-95―ചകൽപട്രെപ്പോൺ  കതംപപപ്പോണന്റേടസട  പകപ്പോതംപകട  ലറിമേറിറഡറിനട  സർകപ്പോർ
ഇകസറിററി മൂലധനതം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 10 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

34.  ചകൽപട്രെപ്പോൺ കതംപപപ്പോണന്റേടസട പകപ്പോതംപകട ലറിമേറിറഡറില് നറിലവറിലള്ള പഴകപമേററിയതുതം
ഉപപയപ്പോഗശൂനഭ്യവമേപ്പോയ  ചമേഷറിനററികള  മേപ്പോററി  പുതറിയവ  സപ്പോപറിചട  കറിസല്  ഉല്പപ്പോദനതം
പുനരപ്പോരതംഭറികപ്പോന  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്
പമേല്ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
2      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട  സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

188/2023.



10

4885-60-800-96―ചപപ്പോതുപമേഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങളുചട പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനുതം കവവറിധഭ്യവൽകരണതറിനുതം
ഉള്ള തുക 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 30 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

35.  വഭ്യവസപ്പോയ വകുപറിനട  കശീഴറിലള്ള ചപപ്പോതുപമേഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങൾകട  ധനകപ്പോരഭ്യ
സപ്പോപനങ്ങളറില് നറിനട ആവശഭ്യമേപ്പോയ പ്രവര്തനമൂലധനതം ലഭഭ്യമേപ്പോക്കുനതുവചര   പ്രവര്തനമൂലധനതം
നല്കുനതറിനട  20 പകപ്പോടറി  രൂപയുതം ചപപ്പോതുപമേഖലപ്പോസപ്പോപനങ്ങളുചട നറിലവറിചല സപ്പോറമ്പ്യൂടററി
ബപ്പോദ്ധഭ്യതകളുതം കവദദ്യുതറി കുടറിശറികയുതം ഒറതവണയപ്പോയറി തശീര്പപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി 100 പകപ്പോടറി
രൂപയുതം   അധറികമേപ്പോയറി  ആവശഭ്യമേപ്പോചണനട  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
പമേല്    ശശീര്ഷകതറില്    120    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6851-00-109-74(01)―പകരള  സതംസപ്പോന  സഹകരണ  ചടകട കറൽ  ചഫഡപറഷൻ    -
സതംസപ്പോന സഹപ്പോയ പദ്ധതറികൾ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 7 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

36. സതംസപ്പോനതട ചടകടചഫഡറിചന്റേ കശീഴറില് പ്രവര്തറിക്കുന സറിനറിതംഗട മേറില്ലുകളുചട
പ്രവര്തനതറിനട  ആവശഭ്യമേപ്പോയ  പകപ്പോടണ്  സുഗമേമേപ്പോയറി  സതംഭരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  7  പകപ്പോടറി  രൂപ അപരഭ്യപ്പോപ് തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് പമേല്ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം   വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    10.5    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6851-00-190-98―കരകസൗശല വറികസന പകപ്പോർപപറഷനുള്ള വപ്പോയ്പകൾ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 2  പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

37. പകരള  കരകസൗശല വറികസന പകപ്പോർപപറഷൻ മുപഖന  2023-24   സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതം  നടപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന  ഉപദ്ദേശറിക്കുന  Digital  Marketing  &  Branding,  Cluster
Development,  മുതംകബ,  നമ്പ്യൂഡല്ഹറി,  എറണപ്പോകുളതം,  തറിരുവനനപുരതം-സപ്പോചെദ്യു  എനശീ
വറില്പന  ശപ്പോലകളുചട  പുനരുദ്ധപ്പോരണതം  എനറിവയപ്പോയറി  പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    4    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6851-00-190-90―പകരള സതംസപ്പോന ചചെറുകറിട വഭ്യപ്പോവസപ്പോയറിക വറികസന പകപ്പോർപപറഷനുള്ള വപ്പോയ്പ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 8.2  പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന)
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38.  സറിഡ്പകപ്പോയുചട തൃശ്ശൂര് കപല്ലറ്റുതംകരയറിചല വഭ്യവസപ്പോയ എപസറട നവശീകരണതറിനപ്പോയുതം
പപ്പോപനതംപകപ്പോടട   വഭ്യവസപ്പോയ  എപസറട  പറപ്പോഡട  റശീടപ്പോര്  ചചെയ്യുനതറിനുമേപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് പമേല് ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   2.43    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6851-00-190-88―പകരള സതംസപ്പോന പന ഉൽപന ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷേമേ പകപ്പോർപപറഷനട വപ്പോയ്പ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 25 ലക്ഷേതം  രൂപ  (പപ്പോന) 

39.  ചകല്പപ്പോമേറിചന്റേ ജപ്പോഗ്ഗററി നറിര്മപ്പോണ യൂണറിററിചന്റേ നറിര്മപ്പോണതറിനട  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   25      ലക്ഷേതം രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6853-60-190-97 ―ട്രെപ്പോവൻകൂർ കടറപ്പോനറിയതം പപ്രപ്പോഡക്ടടസട ലറിമേറിറഡട   

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം :   23  പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

40. മേലറിന ജലതറില് നറിനതം കടറപ്പോനറിയതം ഡപയപ്പോകകഡറില് നറിനതം ഉപഉല്പനങ്ങള
ഉണ്ടെപ്പോക്കുനതറിനുതം അഞ്ചു വര്ഷ മേപ്പോസര് പപ്പോന പ്രകപ്പോരതം പപ്പോന്റുകളുചട നവശീകരണതറിനുമേപ്പോയറി
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്   പമേല്ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    72.82    പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട  സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6857-02-190-99―പകരള പസറട ഡ്രഗ്സട ആൻഡട ഫപ്പോർമേസമ്പ്യൂടറികൽസട ഇൻഡസശീസറിനുള്ള വപ്പോയ്പ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 3.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

41.  125  ഓളതം  കുതറിവയ്പട  മേരുനകളുചടയുതം  പനത്രശുശ്രൂഷ  മേരുനകളുചടയുതം
രൂപവല്കരണതറിനപ്പോയുള്ള  ഈ  പ ദ്ധതറി  ചചെലവട  വര്ദ്ധറിചതറിനപ്പോല്  ഉല്പപ്പോദനക്ഷേമേത
കകവരറിക്കുനതറിനട  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്
പമേല്ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
10      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട  സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6858-01-190-96―പകരള ഇലകറികട ആൻഡട അകലഡട എഞറിനശീയററിതംഗട കമ്പനറിക്കുള്ള
വപ്പോയ്പകൾ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 11 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)
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42.  പകരള  ഇലകറികട  ആന്റേട  അചചലഡട  എഞറിനശീയററിതംഗട  കമ്പനറിയുചട  മേപ്പോസര്
പപ്പോനറില്  ഉളചപടുതറിയ  ഹ്രസസകപ്പോല  പദ്ധതറികളുചട  ആദഭ്യഘടതറിചന്റേ  നടതറിപറിനപ്പോയറി
പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
19   പകപ്പോടറി രൂപ  അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6858-02-190-94―ചമേറൽ ഇൻഡസശീസട ലറിമേറിറഡറിനുള്ള വപ്പോയ്പകൾ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1.6 പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

43.   ചമേറല്  ഇനഡസശീസട   ലറിമേറിറഡറിചന്റേ  എനര്ജറി  ഹബ്ബറിചല  ഇന്ധന  വറില്പന
വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനട വപ്പോഹന പപ്പോര്കറിതംഗട ഉളചപചടയുള്ള സസൗകരഭ്യങ്ങൾ   ഒരുക്കുനതറിനുതം
കമ്പനറിയറില് കമ്പമ്പ്യൂടകറപസഷന പൂര്ണ്ണമേപ്പോയറി നടപപ്പോക്കുനതറിനുതം ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    30   ലക്ഷേതം രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6858-03-190-99―പകരള ആപടപ്പോചമേപ്പോകബൽസട ലറിമേറിറഡട  ത്രശീവശീലർ പപ്രപ്പോജക്ടട  

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 8.5 പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

44.  പകരള ആപടപ്പോ ചമേപ്പോചചബല്സട ലറിമേറിറഡറിചന്റേ ഇ-ററിക്ഷേ,  ഇ-പറികട അപട വപ്പോന,
ഇ-ടറിപര്,  CNG  ഓപടപ്പോ  തുടങ്ങറിയവ  കപ്പോലപ്പോനുസൃതമേപ്പോയ  മേപ്പോറങ്ങള  വരുതറി
നറിര്മറിക്കുനതറിനട  10  പകപ്പോടറി രൂപയുതം  ISRO-ല് നറിനതം വരുമേപ്പോനതം ഇരടറിപറിക്കുനതറിപലകട
CNC  ചമേഷശീനുകള, ആധുനറിക യനസപ്പോമേഗറികള എനറിവ വപ്പോങ്ങുനതറിപലകട  10  പകപ്പോടറി
രൂപയുതം അധറികമേപ്പോയറി  ആവശഭ്യമേപ്പോചണനട  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പമേല്
ശശീര്ഷകതറില്    20    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ അധറികമേപ്പോയറി   വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6858-04-190-84―സശീൽ ആൻഡട ഇൻഡസറിയൽ പഫപ്പോർജറിതംഗ്സട ലറിമേറിറഡറിനുള്ള വപ്പോയ്പ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 5.5 പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

45. സശീല്  ഇൻഡസറിയൽ  പഫപ്പോര്ജറിതംഗ്സട ലറിമേറിറഡറിചന്റേ നവശീകരണ പദ്ധതറികളുചട
പൂര്തശീകരണതറിനപ്പോയറി  7.2  പകപ്പോടറി രൂപയുതം ചമേഷറിനറിങട യൂണറിററിചന്റേ വറിപുലശീകരണതറിനപ്പോയറി
1.5  പകപ്പോടറി രൂപയുതം ഉളചപചട ആചക 8.7 പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി ആവശഭ്യമുചണ്ടെനട സമേറിതറി
മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   8.7   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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6858-60-190-89―ഓപടപ്പോകപ്പോസട  ലറിമേറിറഡറിനുള്ള വപ്പോയ്പ  

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 8.5 പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

46.  ഓപടപ്പോകപ്പോസറിചന്റേ സമേഗ നവശീകരണവതം പുനരുദ്ധപ്പോരണവതം ലക്ഷേഭ്യമേറിടട തയപ്പോറപ്പോകറിയ
മേപ്പോസര് പപ്പോന അനുസരറിച്ചുള്ള ഹ്രസസകപ്പോല പദ്ധതറികള നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനുതം ചറയറില്പവയറില്
നറിനതം ലഭറിച കപ്പോസ്നബട  പബപ്പോഗറികളുചട ഓര്ഡര് സമേയബന്ധറിതമേപ്പോയറി പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോനുതം
12 പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി ആവശഭ്യമേപ്പോചണനട സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
12   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6859-02-190-99―പകരള പസറട ഇലപകപ്പോണറികട വറികസന പകപ്പോർപപറഷനുള്ള വപ്പോയ്പകൾ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 20 പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

47.  പവര്  ഇലപകപ്പോണറികട,  ഇന്റേലറി ജന്റേട  ട്രെപ്പോഫറികട  മേപ്പോപനജട ചമേന്റേട,  ഡറിഫനസട
ഇലപകപ്പോണറികട,  ചമേഡറികല്  ഇലപകപ്പോണറികട  എനറിവയറിചല  കവവറിധഭ്യവത്കരണവതം
ഉല്പനവറികസനവതം  ഇതുമേപ്പോയറി  ബന്ധചപട  ഗപവഷണവതം  വറിപണറിയറില്  പമേല്കക
പനടുനതറിനട അതഭ്യനപ്പോപപക്ഷേറിതമേപ്പോണട എനതം ഇതറിപലകപ്പോയറി  27.66  പകപ്പോടറി രൂപയപ്പോണട
ആവശഭ്യചമേനതം സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന. ഇതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
20 പകപ്പോടറി രൂപ അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്   പമേല്ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   7.66      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6859-02-190-94―ചകൽപട്രെപ്പോൺ ഇലപകപ്പോ ചസറപ്പോമേറികട യൂണറിറട  

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

48.  കമ്പനറിയുചട പശീപസപ്പോ പകപ്പോതംപപപ്പോസറിറട  ട്രെപ്പോനസ്ഡമ്പ്യൂപസഴട,  റബ്ബര് പമേപ്പോളഡട പപ്രപ്പോഡക്ടടസട
തുടങ്ങറിയ ഹ്രസസകപ്പോല പദ്ധതറികളുചട പൂര്തശീകരണതറിനുള്ള മൂലധനമേപ്പോയറി നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതം 2 പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി ആവശഭ്യമുള്ളതറിനപ്പോല്  പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   2   പകപ്പോടറി രൂപ  അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6860-01-190-99―തറിരുവനനപുരതം സറിനറിതംഗട മേറിൽസറിനുള്ള വപ്പോയ്പകൾ  

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1.5  പകപ്പോടറി   രൂപ  (പപ്പോന)

49.  തറിരുവനനപുരതം  സറിനറിതംഗട  മേറില്ലറിചല  പപ്പോന്റേറിചന്റേയുതം  ചമേഷറിനററികളുചടയുതം
നവശീകരണതറിനപ്പോയുതം  ഉല്പപ്പോദനപശഷറി  വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനുതം   പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    1.85    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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6860-01-190-97―സശീതപ്പോറപ്പോതം ചടകടകറയറിൽസറിനുള്ള വപ്പോയ്പകൾ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 1.3  പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

50.  മേറില്ലറിചന്റേ ആധുനറികവത്കരണതറിനുതം അറകുറപണറികളക്കുമേപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്

വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം

വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    38      ലക്ഷേതം രൂപ അധറികമേപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമേനട

സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6860-01-190-95―പകരള സതംസപ്പോന ചടകടകറൽ പകപ്പോർപപറഷനട വപ്പോയ്പകൾ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 23.05 പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

51. പകപ്പോര്പപറഷനു കശീഴറിലള്ള പ്രഭുറപ്പോതം മേറില്സറിചന്റേ നവശീകരണതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില്

വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് പമേല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം

വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    9.53      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട

സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6860-05-190-99―പകരള പപപർ പപ്രപ്പോഡക്ടട   ലറിമേറിറഡറിനുള്ള വപ്പോയ്പകൾ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 20  പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

52.  പപപര് ചമേഷശീന പപ്പോന്റേട , ചമേകപ്പോനറികല് പളപറിങട പപ്പോന്റേട, ചകമേറികല് ററികവററി

പബപ്പോയറിലര്,  ചകമേറികല്  പളപറിങട  പപ്പോന്റേട  എനറിവയുചട  ആധുനറികവല്കരണതറിനുതം

സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദഭ്യനവശീകരണതറിനുമേപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   30    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6860-60-190-94―പകരള സറിറപ്പോമേറികട   ലറിമേറിറഡറിനുള്ള വപ്പോയ്പകൾ 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 4 പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

53. മൂലഭ്യവര്ദ്ധറിത ഉത്പനങ്ങളുചട നറിര്മപ്പോണതറിനുതം ഉല്പപ്പോദനപശഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കുനതറിനുതം

ചപയറിന്റേട  പഗഡട  ചപസൗഡര്  നറിര്മപ്പോണ  പപ്പോന്റേട   സപ്പോപറിക്കുനതറിനുമേപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്

വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോചണനട  സമേറിതറി  നറിരശീക്ഷേറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  

പമേല് ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ 

3.10   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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6860-60-190-79―പകരള ക്പളസട   &   ചസറപ്പോമേറികട പപ്രപ്പോഡക്ടടസട ലറിമേറിറഡറിനുള്ള വപ്പോയ്പകൾ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

54. ലപ്പോറകററട എകടട്രെപ്പോക്ഷേചന്റേ വറിപുലശീകരണതം, ആന്റേറിചസപ്ററികട & ഡറിസടഇനചഫക്റ്റന്റേടസട
നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട വറിപുലശീകരണതം, പഴയങ്ങപ്പോടറിയറിചല കജവ കവവറിധഭ്യ പപ്പോര്കട, പസപ്പോയറില്
മേമ്പ്യൂസറിയതം എനറിവയുചട നറിര്മപ്പോണതം തുടങ്ങറിയവയട ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല് പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    8.64      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമേപ്പോയറി വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6860-60-190-78―പകരള കശുവണ്ടെറി പബപ്പോർഡട ലറിമേറിറഡറിനുള്ള വപ്പോയട പകൾ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതതം : 43.55 പകപ്പോടറി  രൂപ  (പപ്പോന)

55.  പകരള കശുവണ്ടെറി പബപ്പോര്ഡറിചന്റേ വപ്പോയ്പ തറിരറിചടവട സുഗമേമേപ്പോക്കുനതറിനുതം പതപ്പോടണ്ടെറി
ഇറക്കുമേതറി  ചചെയ്യുനതറിനട  ആവശഭ്യമേപ്പോയ  പ്രവര്തന മൂലധനതറിനുമേപ്പോയറി  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമേപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമേല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗതം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    16.45      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമേപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമേനട
സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന.

പറി. രപ്പോജശീവട, 
തറിരുവനനപുരതം,                                             ചചെയര്മേപ്പോന,
2023 ചഫബ്രുവരറി 22.                                        സബട ജകട ടട കമറിററി IV.


