
©
കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

2022



കകേരള നനിയമസഭഭാ പനിനനിന്റിംഗറ പസറ.

പതനിനഞഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭ
(FIFTEENTH  KERALA  LEGISLATIVE  ASSEMBLY)

സബറ ജകറ കേമനിറനി  IV
(SUBJECT COMMITTEE IV)

വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം 
(INDUSTRY AND MINERALS)

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
രണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2022-2023)

SECOND REPORT ON THE SCRUTINY OF 
DEMANDS FOR GRANTS

(2022-2023)

2022 ജൂണ് 27-ാംതതീയതനി സമര്പനിചതറ
(Presented on 27th June,2022)

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2022

SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE
THIRUVANANTHAPURAM

2022



പതനിനഞഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭ
(FIFTEENTH  KERALA  LEGISLATIVE  ASSEMBLY)

സബറ ജകറ കേമനിറനി  IV
(SUBJECT COMMITTEE IV)

വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം

(INDUSTRY AND MINERALS)

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച 
 രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2022-2023)

SECOND  REPORT ON THE SCRUTINY OF 

DEMANDS FOR GRANTS 

(2022-2023)

524/2021.



ഉള്ളടെക്കന്റിം  
                                                                                                     

കപജറ

സമനിതനിയുസടെ ഘടെന ..   v

അവതഭാരനികേ ..    vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ ..     1



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. എസറ. വനി. ഉണനികേ കൃഷ റണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദതീപറ  സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജയശതീ എന്റിം., സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. സജതീവന പനി. സകേ., അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2022-2023  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  വവ്യവസഭായവന്റിം  ധഭാതുക്കളന്റിം
സന്റിംബനനിച  സബറ ജകേറ ടെറ  കേമനിറനി  IV-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന. 

2022  ഏപനില്  12,  21,  എന്നതീ തതീയതനികേളനില് സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്ന്നറ,  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ
സന്റിംബനനിചറ  പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വവ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം
ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  XXXVII―വവ്യവസഭായങ്ങള്  എന്ന  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനയനില്
ഉള്സക്കഭാള്ളുന്ന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള് പരനികശഭാധനിച. 

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

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

2022 ഏപനില് മഭാസന്റിം 26-ാംതതീയതനി കചെര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

                                                         പനി. രഭാജതീവറ, 
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,       സചെയര്മഭാന, 
2022 ഏപനില് 26.              സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി  IV.



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXVII―വഭ്യവസപ്പോയങ്ങള് 

പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട് : 1913,13,37,000 രൂപ 

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട് : 1000 രൂപ 

2851-00-001-93―കപപ്പോസറിററി  ബറില്ഡറിഡിംഗട്ട്    /    ഊര്ജറിത   വഭ്യവസപ്പോയവല്ക്കരണ
പരറിപപ്പോടറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 5,20,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

1.   2022-23  വര്ഷഡിം  സഡിംരഡിംഭക വര്ഷമപ്പോയറി  ആപഘപ്പോഷറിക്കുന്നതറിചന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള
വറിവറിധ പരറിപപ്പോടറികള്ക്കുഡിം   കപപ്പോസറിററി ബറില്ഡറിഡിംഗട്ട് / ഊര്ജറിത വഭ്യവസപ്പോയവല്ക്കരണ പരറിപപ്പോടറി
പദ്ധതറിയറിചലെ   ചപപ്പോതുവപ്പോയ  പരറിപപ്പോടറികള്ക്കുഡിം  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പമല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   25      പകപ്പോടറി രൂപ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

2851-00-102-25  (01)―നപ്പോപനപ്പോ യൂണറിറ്റുകള്ക്കുള മപ്പോര്ജറിനമണറി ഗപ്പോന്റെട്ട്    -    അതറിസൂക
വഭ്യവസപ്പോയ യൂണറിറ്റുകള്ക്കട്ട്       മപ്പോര്ജറിന        മണറി സഹപ്പോയഡിം  . 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 2,25,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

2. 2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിചന്റെ അവസപ്പോന പപ്പോദഡിം നടപറിലെപ്പോക്കറി തുടങ്ങറിയ
നപ്പോപനപ്പോ സഡിംരഡിംഭങ്ങള്ക്കട്ട് മപ്പോര്ജറിനമണറി ഗപ്പോന്റെട്ട് നല്കുന്ന പദ്ധതറിയട്ട് സഡിംരഡിംഭകര്ക്കറിടയറില്
വലെറിയ  സസശീകപ്പോരഭ്യതയുളതറിനപ്പോലഡിം  അപപക്ഷകളുചട  ബപ്പോഹുലെഭ്യഡിം  കപ്പോരണവഡിം  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    25      പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-103-43―അഡിംശദപ്പോന മറിതവഭ്യയ ഫണട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 1,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന) 

3. ചചകതററിചതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുചട  കുടഡിംബപ്പോഡിംഗങ്ങളുചട  വറിവപ്പോഹഡിം,  കുടറികളുചട
വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസഡിം തുടങ്ങറിയവയ്ക്കുളള ധനസഹപ്പോയഡിം നല്കുന്നതറിനുളള പ്രസസ്തുത ശശീര്ഷകതറില്
2022-23-ചലെ അപപക്ഷകളുഡിം കൂടറി കണക്കറിചലെടക്കുപമ്പപ്പോള് ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം   വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    1    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

524/2022.



2

2851-00-103-38―ചനയ്ത്തുകപ്പോര്ക്കുഡിം അനുബന്ധ ചതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കുമുള  പപ്രപ്പോതപ്പോഹന പദ്ധതറി

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 4,00,00,000 രൂപ  (പപ്പോന)

4. സര്ക്കപ്പോര് നറിശ്ചയറിച്ച അളവറില് കൂടതല് ചനയ്യുന്നവര്/നൂല് ചുറ്റുന്നവര്ക്കട്ട് നല്കറി
വരുന്ന പപ്രപ്പോതപ്പോഹന ധന സഹപ്പോയ പദ്ധതറിയപ്പോയ ചപ്രപ്പോഡക്ഷന ഇനചസന്റെശീവട്ട്  2018-2019
മുതലള   കുടറിശറിക  നല്കപ്പോനുചണനഡിം  കൂടപ്പോചത  16  പകപ്പോടറിയറില്പരഡിം  രൂപയ്ക്കുള
പപ്രപ്പോതപ്പോഹന  ധനസഹപ്പോയ  അപപക്ഷകള്  പരറിഗണറിപക്കണതുചണനഡിം  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  നടപട്ട്  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഡിം  തചന്ന  കുടറിശറിക
നല്കുന്നതറിനുഡിം  അപപക്ഷകള്  തശീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    12    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-105-99-31―പകരള  ഖപ്പോദറി  ഗപ്പോമവഭ്യവസപ്പോയ  പബപ്പോര്ഡട്ട്  ഭരണപരമപ്പോയ
ചചെലെവകള് സഹപ്പോയധനഡിം   -   ശമ്പളഡിം  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 45,10,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

5. പകരള  ഖപ്പോദറി  ഗപ്പോമവഭ്യവസപ്പോയ  പബപ്പോര്ഡറില്  നടപറിലെപ്പോക്കറിയ  ശമ്പളപരറിഷ്കരണ
കുടറിശറികയുഡിം  ചപനഷന   കുടറിശറികയുഡിം  വറിരമറിക്കല്  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളുഡിം  നല്കുന്നതട്ട്  പമല്
ശശീര്ഷകതറില് നറിന്നപ്പോണട്ട്.  എന്നപ്പോല് പ്രസ്തുത ശശീര്ഷകതറില് ഇഇൗ ആനുകൂലെഭ്യങ്ങള്  കൂടറി
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    81.69      പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-105-96-33―പകരള  ഖപ്പോദറി  ഗപ്പോമവഭ്യവസപ്പോയ  പബപ്പോര്ഡട്ട്  ഖപ്പോദറിയുചട
ചെറില്ലറവറില്പനയ്ക്കുളള പ്രപതഭ്യക ററിപബറട്ട് സബ്സറിഡറികള്  .  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം :  15,00,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ്പപ്പോന) 

6. സഡിംസപ്പോനതട്ട്  ഖപ്പോദറി  വറില്പനയട്ട്  ററിപബറട്ട്  നല്കുന്നതറിനട്ട്  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുളള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    30    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-105-95-10―പകരള ഖപ്പോദറി ചതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി   -   സഡിംഭപ്പോവന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 1000 രൂപ 

7. പകരള ഖപ്പോദറി ചതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമനറിധറി ചെടപ്രകപ്പോരഡിം ചതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി വറിഹറിതതറിനട്ട്
തുലെഭ്യതുക സര്ക്കപ്പോര് അഡിംശദപ്പോയഡിം നല്കണചമന്നതറിനപ്പോലഡിം,  നറിധറിയറില് നറിന്നട്ട് ചപനഷനുഡിം
വറിവറിധ  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളുഡിം   നല്പകണതുളതറിനപ്പോലഡിം  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
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ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    11.5    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .  

2851-00-106-54―ഉല്പപ്പോദനതറിനുഡിം വറിപണനതറിനുമുള പപ്രപ്പോതപ്പോഹനഡിം  .

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം:4,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന) 

8. 2022-23 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  31500  ടണ്  കയര്  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന്നതറിനട്ട്
ലെക്ഷഭ്യമറിടറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോലഡിം  കയര്  വറിലെയുചട  10%  വറിപണന  പ്രപചെപ്പോദനമപ്പോയറി
സഡിംഘങ്ങള്ക്കട്ട്  നല്പകണതുളതറിനപ്പോലഡിം  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട് മനസറിലെപ്പോക്കുന്ന സമറിതറി പമല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    8    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-106-35 ―കയര്പമഖലെയ്ക്കുള അപകട്ട് പബപ്പോഡറി 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : ഇല്ല 

9. കയര്  പമഖലെയുചട  ചമപ്പോതതറിലളള  വളര്ച്ചചയ  ലെക്ഷഭ്യമറിടട്ട്  രൂപശീകരറിച്ച
ഉന്നതപ്പോധറികപ്പോര  സമറിതറിയപ്പോയ  കയര്  അപകട്ട്  പബപ്പോഡറിയുചട  ഓഫശീസറിചന്റെ  പ്രവര്തന
ചചെലെവറിപലെയപ്പോയറി  തുകചയപ്പോനഡിം  വകയറിരുതറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പമല്ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    25    ലെക്ഷഡിം  രൂപ
വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-106-26―കയര്  ഉലെ ട്ട്പപ്പോദറിപറിക്കുന്ന  സഡിംഘങ്ങളുചട  പുനനഃസഡിംഘടനയുഡിം
മപ്പോപനജശീരറിയല് സബ്സറിഡറിയുഡിം  . 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം :  ഇല്ല 

10.കയര്  രണപ്പോഡിം  പുനനഃസഡിംഘടന  പദ്ധതറിയുചട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  കയര്  സഹകരണ
സഡിംഘങ്ങളുചട  ചസക്രടററിമപ്പോര്ക്കട്ട്  നല്കറിവരുന്ന  പവതനതറിചന്റെ  ഒരു  ഭപ്പോഗഡിം   സര്ക്കപ്പോര്
ഗപ്പോന്റെപ്പോയറി  നല്കറിവരുന്ന  പദ്ധതറി  തുടര്നഡിം  നടപപ്പോക്കുന്നതറിനട്ട്   പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    5      പകപ്പോടറി  രൂപ
വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2851-00-110-62–പകരള ദറിപനശട്ട് ബശീഡറി വര്പക്കഴട്ട് പകന്ദ്ര സഹകരണ സഡിംഘഡിം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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11.  ബശീഡറി  വഭ്യവസപ്പോയതറിചലെ  പ്രതറിസന്ധറി  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനുഡിം  നറിലെവറിചലെ
ചതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുചട  ചതപ്പോഴറില് സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതറിനുഡിം    പമല് ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    14.78      പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2852-08-600-90 ―ജജവ കശുവണറി കൃഷറിയ്ക്കുഡിം പതപ്പോടണറി ബപ്പോങട്ട്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുഡിം  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 7,15,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

12.  സഡിംസപ്പോനചത  140  നറിപയപ്പോജക മണ്ഡലെങ്ങളറില് കശുമപ്പോവട്ട്  കര്ഷക സമറിതറി
രൂപശീകരറിക്കുന്നതറിനുഡിം കശുവണറി സഡിംഭരണഡിം ആരഡിംഭറിക്കുന്നതറിനുഡിം പവണറി ഓപരപ്പോ സഡിംഭരണ
പകന്ദ്രതറിനുഡിം  25,000  രൂപ  ഗപ്പോന്റെപ്പോയറി  നല്കുവപ്പോന  ആചക  35  ലെക്ഷഡിം  രൂപ
ആവശഭ്യമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    35    ലെക്ഷഡിം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2852-08-600-82―കശുവണറി വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന   -   ബപ്പോനഡട്ട്  ചപ്രപ്പോപമപ്പോഷന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം :  50,00,000 രൂപ (പപ്പോന) 

4860-60-190-94  ―ചക  .  എസട്ട്  .  സറി  .  ഡറി  .  സറി  .-  യുചട കശീഴറിലള കശുവണറി  ഫപ്പോക്ടററികളുചട
നവശീകരണവഡിം ഭപ്പോഗറികമപ്പോയ  യന്ത്രവല്ക്കരണവഡിം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 5,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)   

13.  പകരള  സഡിംസപ്പോന  കശുവണറി  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന  ററികസറിസറിഷന  &
അകസറിസറിഷന  ആക്ടട്ട്  പ്രകപ്പോരഡിം  ഏചറടതറിട്ടുള  20  ഫപ്പോക്ടററികള്  നഭ്യപ്പോയവറിലെ  നല്കറി
ഏചറടക്കുന്നതറിനട്ട്  62.05  പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം  പകപ്പോര്പപറഷചന്റെ  2014-15  വര്ഷങ്ങളറിചലെ
കുടറിശറികയപ്പോയ  ഇ.പറി.എഫട്ട്  ചതപ്പോഴറിലടമ  വറിഹറിതഡിം  അടയപ്പോന  3.77  പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം
പ്രവര്തന മൂലെധന സഹപ്പോയതറിനട്ട് 50 പകപ്പോടറി രൂപയുഡിം  പതപ്പോടണറി സഡിംഭരണതറിനപ്പോയറി 50
പകപ്പോടറി രൂപയുഡിം 2005 വചരയുള KGST/CST കുടറിശറിക തശീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 65 പകപ്പോടറി
രൂപയുഡിം ചതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്ക്കട്ട് ഗപ്പോറ്റുവറിററി നല്കുവപ്പോന 6 പകപ്പോടറി രൂപയുഡിം ഉള്ചപചട  ആചക
236.82  പകപ്പോടറി  രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോചണന്നട്ട് സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പമല്
ശശീര്ഷകങ്ങളറില്  ധനനഃപുനവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
236.82   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2852-08-600-81―പദശശീയ  വറിപണറിയറിലഡിം  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  വറിപണറിയറിലഡിം   ബപ്പോനഡട്ട്
ബറില്ഡറിഡിംഗഡിം കപമ്പപ്പോള പബപ്പോധവത്ക്കരണവഡിം  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം :  50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)
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4851-00-195-99―കപ്പോചപകറില് ഓഹരറി മൂലെധന സഹപ്പോയ നറിപക്ഷപങ്ങള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം :  3,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

14.  കപ്പോചപകറിചന്റെ  10  ഫപ്പോക്ടററികള്,  പപ്പോയറിഡിംഗട്ട്  ചസന്റെര് എന്നറിവറിടങ്ങളറിചലെ വറിവറിധ
നവശീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  14  പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം  നപ്പോടന   പതപ്പോടണറി
സഡിംഭരണതറിനപ്പോയറി  10  പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം  2021-22  വര്ഷങ്ങളറിചലെ  ഗപ്പോറ്റുവറിററി
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  6  പകപ്പോടറി രൂപയുഡിം വറില്പന നറികുതറി  ആഡിംചനസറി സശീമറിനപ്പോയറി  3  പകപ്പോടറി
രൂപയുഡിം പ്രവര്തന മൂലെധനമപ്പോയറി  7  പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം ഉള്ചപചട ആചക 40 പകപ്പോടറി രൂപ
ആവശഭ്യമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്   പമല് ശശീര്ഷകങ്ങളറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    40    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

2852-80-102-97―പബറികട്ട്  ചസക്ടര്  റശീസ്ട്രക്ച്ചററിഡിംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഇപന്റെണല്  ആഡറിറട്ട്
പബപ്പോര്ഡട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 6,30,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

   10,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ്പപ്പോന)

15.ചപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളുചട  പദ്ധതറികള്  രൂപചപടതറി  സര്ക്കപ്പോരറിപലെയട്ട്
സമര്പറിക്കുന്നതറിനുഡിം,  പദ്ധതറി  നറിര്വ്വഹണഡിം സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  പൂര്തശീകരറിക്കുന്നതറിനുഡിം ഒരു
പപ്രപ്പോജക്ടട്ട്  മപ്പോപനജ് ചമന്റെട്ട്  യൂണറിറട്ട്  ചകപ്പോച്ചറിയറില് ആരഡിംഭറിച്ചട്ട്  ററിയപ്പോബറിചന്റെ പമല്പനപ്പോടതറില്
ചസക്ടറല് എകട്ട്ചപര്ട്ടുകചള നറിയമറിക്കുന്നതറിനുഡിം,  മറികച്ച ചപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനതറിനുഡിം
മപ്പോധഭ്യമ  ററിപപപ്പോര്ടറിങ്ങറിനുമുള  അവപ്പോര്ഡുകള്  നല്കുന്നതറിനുഡിം,  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    പമല്  ശശീര്ഷകങ്ങളറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം   വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ    3.60    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2853-02-001-99―ഖനന ഭൂഗര്ഭ വകുപട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം :  17,52,87,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

16.    ഖനന ഭൂഗര്ഭ വകുപറിചലെ ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുചട ശമ്പളഡിം, യപ്പോതപ്പോബത, ആഫശീസട്ട്
ചചെലെവകള്,  മററിനങ്ങള്,  വപ്പോഹനങ്ങളുചട  അറകുറപണറികള്,  ഇന്ധനചചെലെവട്ട്  തുടങ്ങറിയ
ഭരണപരമപ്പോയ  കപ്പോരഭ്യങ്ങള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനട്ട്  ബഡ്ജററില്  വകുയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലഡിം  POL  ഇനതറില്  2021-22  വര്ഷതറില്  കുടറിശറികയുള  തുക
നല്പകണതുളതറിനപ്പോലഡിം  പമല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    8    ലെക്ഷഡിം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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4851-00-104-99―കരകഇൗശലെ പമഖലെയറിലള അചപകട്ട് ഓര്ഗജനപസഷനസറിനട്ട് ഉള
സഹപ്പോയഡിം  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം :  50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

17.  കരകഇൗശലെ  പമഖലെയറിചലെ  സപ്പോപനമപ്പോയ   സുരഭറിയറിചലെ  ജശീവനക്കപ്പോര്ക്കുള
ശമ്പളക്കുടറിശറികയുഡിം  പഷപ്പോറൂമുകളുചട  വപ്പോടക  കുടറിശറികയുഡിം  തശീര്ക്കുന്നതറിനുഡിം   ചപനഷന
ആനുകൂലെഭ്യങ്ങള് നല്കുന്നതറിനപ്പോയുഡിം   പമല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    1      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4851-00-190-99―പകരള ചചകതററി വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന നറിപക്ഷപങ്ങള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 1,75,00,000 രൂപ (പപ്പോന) 

18. പകരള  ജകതററി  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന  ആധുനറികവല്ക്കരണതറിചന്റെ
മപ്പോസര്  പപ്പോന  അനുസരറിച്ചട്ട്  ആദഭ്യ  രണട്ട്  വര്ഷചത  അതഭ്യപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  പദ്ധതറികളപ്പോയ
കമ്പമ്പ്യൂടജറപസഷന  ,  പഷപ്പോറൂഡിം  നവശീകരണഡിം  മുതലെപ്പോയവയപ്പോയറി  3.5  പകപ്പോടറി  രൂപ
ആവശഭ്യമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പമല്ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    1.75    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4858-60-190-83―ബറി  .  എച്ചട്ട്  .  ഇ  .  എല്    -    ഇ  .  എഡിം  .  എല്  .    ഏചറടക്കുന്നതറിലൂചട   രൂപശീകൃതമപ്പോകുന്ന
ലെറിമറിറഡട്ട് കമ്പനറിയറിപലെക്കുള   മൂലെധനനറിപക്ഷപഡിം 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 10,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന) 

19.കപ്പോസര്പഗപ്പോഡുള ചകല്-ഇ.എഡിം.എല് കമ്പനറിയുചട  പുനരുദ്ധപ്പോരണ പദ്ധതറിയുചട
പൂര്തശീകരണതറിനട്ട് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല് ശശീര്ഷകതറില്
20    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4885-01-190-95―ചകല്പടപ്പോണ് കപമ്പപ്പോണന്റെട്ട്  പകപ്പോഡിംപകട്ട്  ലെറിമറിറഡറിനട്ട് സര്ക്കപ്പോര്  
ഇകസറിററി മൂലെധനഡിം 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 10,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന) 

20.  കപപ്പോസറിറര് ഉല്പപ്പോദനപശഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കലഡിം നവശീകരണവഡിം,  സൂപര് കപപ്പോസറിറര്

ഉല്പപ്പോദനപകന്ദ്രഡിം  സപ്പോപറിക്കല്  എന്നശീ  പപ്രപ്പോജക്ടുകള്ക്കട്ട്  അനുവദറിച്ചറിരുന്ന  15  പകപ്പോടറി

രൂപയറില്, 2020-21-ല്  10.22  പകപ്പോടറി രൂപ ലെഭറിച്ചറിട്ടുളതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.
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പദ്ധതറി  പൂര്തശീകരണതറിനട്ട്  ലെഭറിക്കപ്പോനുള  ബപ്പോക്കറി  തുകയപ്പോയ    4.78    പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം  ,

മപ്പോസര്പപ്പോനറില്  എന്റെര്ചചപ്രസസട്ട്  ററിപസപ്പോഴട്ട്  പപ്പോനറിഡിംഗട്ട്    (ERP)    സഡിംവറിധപ്പോനഡിം

നടപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി    1.50    പകപ്പോടറി രൂപയുഡിം ഉള്ചപചട ആചക   6.28    പകപ്പോടറി രൂപ പമല്

ശശീര്ഷകതറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4885-01-200-95―ചക  .  എസട്ട്  .  ഐ  .  ഡറി  .  സറി  .    മുപഖനയുള വഭ്യപ്പോവസപ്പോയറിക  പപ്രപ്പോതപ്പോഹന

പ്രവര്തനങ്ങളുചട നറിര്വ്വഹണഡിം 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 52,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

ചമഡറിക്കല് ഡറിജവസസട്ട് പപ്പോര്ക്കട്ട്  ,   തറിരുവനനപുരഡിം

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 25,00,00,000 രൂപ  (പപ്പോന)

21.  തറിരുവനനപുരഡിം  ചമഡറിക്കല്  ഡറിജവസസട്ട്  പപ്പോര്ക്കറില്  പപ്രപ്പോപടപ്പോജടപട്ട്  &

ഇനകുപബഷന ചസന്റെര്, ആനറിമല് ഹഇൗസട്ട് പദ്ധതറി എന്നറിവയട്ട് 30 പകപ്പോടറി രൂപയുഡിം പനപ്പോളജട്ട്

ററിപസപ്പോഴട്ട്   ചസന്റെററിചന്റെ  നറിര്മപ്പോണതറിനട്ട്  10  പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം  മറ്റു  നറിര്മപ്പോണ

പ്രവര്തറികള്ക്കട്ട് 5 പകപ്പോടറി രൂപയുഡിം ഉള്ചപചട  ആചക 45 പകപ്പോടറി രൂപ ആവശഭ്യമപ്പോചണന്നട്ട്

സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുന  :  വറിനറിപയപ്പോഗഡിം

വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    20    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

പകപ്പോക്കനടട്ട് ഇനഡസ്ട്രറിയല് പപ്പോര്ക്കട്ട്   ,   കുറഭ്യപ്പോടറി 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 2,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

22.  കുറഭ്യപ്പോടറി പകപ്പോക്കനടട്ട് ഇനഡസ്ട്രറിയല്  പപ്പോര്ക്കറിചലെ പറപ്പോഡട്ട്,  മതറില് എന്നറിവയുചട

നറിര്മപ്പോണഡിം,  ജവദദ്യുതശീകരണഡിം,  ജലെവറിതരണഡിം   തുടങ്ങറിയവയട്ട്   വകയറിരുതറിയ  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    15.07      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

ജലെറട്ട് എഞറിനശീയററിഡിംഗട്ട് പപ്പോര്ക്കട്ട്   ,   പപ്പോലെക്കപ്പോടട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : ഇല്ല
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23.  പപ്പോലെക്കപ്പോടട്ട്  ജലെറട്ട്  എഞറിനശീയററിഡിംഗട്ട്  പപ്പോര്ക്കറിചലെ  എസട്ട്.ഡറി.എഫട്ട്-2
ചകടറിടതറിചന്റെ അവസപ്പോന പജപ്പോലെറികളുചട ബറില് നല്കുന്നതറിനുഡിം ചുറ്റുമതറില്, ജലെവറിതരണഡിം
എന്നറിവയുചട  പൂര്തശീകരണതറിനുഡിം  പപ്പോര്ക്കറിപലെക്കട്ട്  HT  ജവദദ്യുതജലെന
വലെറിക്കുന്നതറിപലെക്കുമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  തുകചയപ്പോനഡിം  വകയറിരുതപ്പോതതറിനപ്പോല്   പമല്
ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
1.5      പകപ്പോടറി രൂപ  വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

പകരള റബ്ബര് ലെറിമറിറഡട്ട്   (  സറിയപ്പോല് പമപ്പോഡല് റബ്ബര് കമ്പനറി  ,   പകപ്പോടയഡിം  )

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 10,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

24.  പകരള  റബ്ബര്  ലെറിമറിറഡറിനട്ട്  പറപ്പോഡട്ട്,  മതറില്  നറിര്മപ്പോണഡിം,  ഭൂമറി  വറികസനഡിം,
അഗറിശമന  സഡിംവറിധപ്പോനഡിം,  ജലെവറിതരണഡിം,  ജവദദ്യുതശീകരണഡിം,റബ്ബര്  ഉല്പന്നങ്ങളുചട
നവശീകരണ പകന്ദ്രഡിം,ആര്  & ഡറി ചസന്റെര്,  ചടസറിഡിംഗട്ട്  &ചഡവലെപട്ട് ചമന്റെട്ട് ചസന്റെര് തുടങ്ങറിയവയുചട
നറിര്മപ്പോണഡിം  എന്നറിവയപ്പോയറി  20  പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശഭ്യമുളതപ്പോയറി  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് പമല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    20      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

4885-60-800-96―ചപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളുചട  പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനുഡിം
ജവവറിദ്ധഭ്യവല്ക്കരണതറിനുഡിം ഉള തുക

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം :30,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

25.  നഷ്ടതറില്  പ്രവര്തറിക്കുന്ന  ചപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളുചട  പ്രവര്തനഡിം
ചമച്ചചപടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  പ്രവര്തന  മൂലെധനഡിം  ലെഭഭ്യമപ്പോകുന്നതുവചര  സപ്പോപനങ്ങളുചട
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട് പ്രവര്തന മൂലെധനഡിം നല്പകണതട്ട് അതഭ്യനപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോയതറിനപ്പോല്
പ്രവര്തന  മൂലെധനമപ്പോയറി  20  പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം  പകരളതറിചലെ  ചപപ്പോതുപമഖലെയറിലഡിം
സഹകരണ പമഖലെയറിലഡിം പ്രവര്തറിക്കുന്ന ചടകട്ട്റയറില് മറില്ലുകള്ക്കട്ട് പകപ്പോടണ് ബപ്പോങറിനുള
പകപ്പോര്പസട്ട്  ഫണപ്പോയറി  70  പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം  ആവശഭ്യമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്   പമല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം   വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ    90    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6851-00-190-88―പകരള പസറട്ട് പപ്പോല്മശീരപ്പോ വര്പക്കഴട്ട് ചസപ്പോജസററിയട്ട് വപ്പോയ

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 75,00,000 രൂപ (പപ്പോന)
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26.  കരുപടറി നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട്ട് ആരഡിംഭറിക്കുന്നതറിനട്ട്  2021-2022-ല് ഭരണപ്പോനുമതറി
ലെഭറിചച്ചങറിലഡിം  സപ്പോപനതറിചന്റെ  ഓഡറിറട്ട്  പൂര്തശീകരറിച്ചറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പണഡിം
ലെഭഭ്യമപ്പോയറിടറില്ല  എന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ഓഡറിറട്ട്  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി
പൂര്തറിയപ്പോക്കണചമനഡിം പൂര്തറിയപ്പോകുന്ന മുറയട്ട്   പമല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ    50    ലെക്ഷഡിം   രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6851-00-190-86―പകരള ബപ്പോഡിംബു പകപ്പോര്പപറഷനുള  വപ്പോയകള്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം :  4,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

27.  സപ്പോമ്പതറിക  പ്രതറിസന്ധറി  പനരറിടന്ന  പകപ്പോര്പപറഷചന  ജവവറിധഭ്യവല്ക്ക
രണതറിലൂചട  ലെപ്പോഭതറിലെപ്പോക്കുന്നതറിചന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  നടപറിലെപ്പോക്കറിവരുന്ന  മുളയധറിഷറിത
ഓഫശീസട്ട്  ഉല്പപ്പോദനതറിനുള   പദ്ധതറി  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  പൂര്തശീകരറിക്കുന്നതറിനട്ട്
പമല്    ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ   2.5   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6853-01-190-99―പകരള സഡിംസപ്പോന മറിനറല് ചഡവലെപട്ട്ചമന്റെട്ട് പകപ്പോര്പപറഷനുള  വപ്പോയകള്
(  ചക  .  എഡിം  .  ഡറി  .  എല്  .)  

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : ഇല്ല

28.  ററിസര്പവപ്പോയര് കപപ്പോസറിററി കൂട്ടുന്നതറിചന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ഡപ്പോമുകള് ഡറിസറില്റട്ട് ചചെയ്തട്ട്
ഡറിസറില്പറഷന  പപ്പോന്റുകള്  സപ്പോപറിച്ചട്ട്  മണല്,  കളറിമണട്ട്  എന്നറിവ  പവര്തറിരറിചച്ചടതട്ട്
വറില്പന  നടത്തുന്ന  2022-23-ചലെ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസഡിംഗതറില്  പരപ്പോമര്ശറിച്ച,  പദ്ധതറിയപ്പോയറി
ബഡ്ജററില്  തുകചയപ്പോനഡിം  വകയറിരുതറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്   പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    10    പകപ്പോടറി  രൂപ
വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6853-60-190-97―ടപ്പോവനകൂര് ജടറപ്പോനറിയഡിം പപ്രപ്പോഡക്ടട്ട്  ലെറിമറിറഡട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 23,00,00,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

29.  ടപ്പോവനകൂര്  ജടറപ്പോനറിയഡിം  പപ്രപ്പോഡക്ടട്ട്  ലെറിമറിറഡറിചന്റെ  നറിലെവറിലള  പപ്പോന്റുകളുചട
നവശീകരണഡിം,  ഉല്പപ്പോദനപശഷറി  വര്ദ്ധറിപറിക്കല്  എന്നറിവയ്ക്കുഡിം  മലെറിനജലെതറില്  നറിനഡിം
ജടറപ്പോനറിയഡിം  ഡപയപ്പോജകഡറില്  നറിനഡിം  മൂലെഭ്യവര്ദ്ധറിത  ഉല്പന്നങ്ങള്  നറിര്മറിക്കപ്പോനുള
പദ്ധതറികള്ക്കുഡിം ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്
ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
28.32   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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6854-01-190-99―മലെബപ്പോര് സറിമന്റെട്ട്സട്ട് വപ്പോളയപ്പോര് വപ്പോയകള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം  : 25,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

30.  മലെബപ്പോര് സറിമന്റെട്ട്സട്ട്  ലെറിമറിറഡറിനട്ട്  ചകപ്പോച്ചറിന പപപ്പോര്ടട്ട്  ടസറിചന്റെ സലെതട്ട്  0.3
ദശലെക്ഷഡിം ടണ് ബള്ക്കട്ട് സറിമന്റെട്ട് ചടര്മറിനലഡിം പലെപ്പോജറിസറികട്ട് ഹബഡിം സപ്പോപറിക്കുന്ന പദ്ധതറിക്കട്ട്
ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല് ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    58.27      പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6858-01-190-98 ―ടപ്പോപക്കപ്പോ പകബറിള്സട്ട് ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയകള്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 11,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

31. ടപ്പോപക്കപ്പോ പകബറിള്സട്ട്  ലെറിമറിറഡറിചന്റെ തറിരുവല്ല യൂണറിററിചലെ  CCV-Drycure  line
പദ്ധതറി  പൂര്തശീകരറിക്കുന്നതറിനുഡിം  പറിണറപ്പോയറിയറിചലെ  ഹഇൗസട്ട്  വയററിഡിംഗട്ട്  പകബറിളുകളുചട
പശഷറി  വറിപുലെശീകരറിക്കുന്നതറിനുഡിം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
പമല് ശശീര്ഷകതറില്   5    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6858-01-190-96― പകരള ഇലെകറികട്ട്  ആന്റെട്ട് അചചലെഡട്ട് എഞറിനശീയററിഡിംഗട്ട് കമ്പനറിക്കുള 
വപ്പോയകള്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 10,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

32.  പകരള ഇലെകറികട്ട് ആന്റെട്ട് അചചലെഡട്ട് എഞറിനശീയററിഡിംഗട്ട് കമ്പനറിയുചട  മപ്പോസര്
പപ്പോനറില്  ഉള്ചപടതറിയ  ഹ്രസസകപ്പോലെ  പദ്ധതറികളുചട  ആദഭ്യഘടതറിചന്റെ  നടതറിപറിനപ്പോയറി
പമല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
30   പകപ്പോടറി രൂപ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6858-02-190-94 ―   ചമറല് ഇനഡസ്ട്രശീസട്ട്  ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയകള്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 2,92,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

33.ചമറല് ഇനഡസ്ട്രശീസട്ട്  ലെറിമറിറഡറിചന്റെ മപ്പോസര് പപ്പോനറില് ഉള്ചപട ഉത്പന്ന പശ്രേണറി
വറിപുലെമപ്പോക്കല്, കല്ക്കരറിക്കട്ട് പകരമപ്പോയറി ഗഭ്യപ്പോസട്ട് ഇന്ധനമപ്പോക്കല്, കമ്പനറിയറില് ഇ.ആര്.പറി.
നടപപ്പോക്കല്,  എനര്ജറി  ഹബ്ബട്ട്  സപ്പോപറിക്കല്  എന്നറിവ  നടപപ്പോക്കുന്നതറിനട്ട്  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    1    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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6858-03-190-99 ―പകരള ആപടപ്പോ ചമപ്പോചചബല്സട്ട്  ലെറിമറിറഡട്ട് തശീവശീലെര് പപ്രപ്പോജക്ടട്ട് 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 7,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

34.  പകരള  ആപടപ്പോ  ചമപ്പോചചബല്സട്ട്  ലെറിമറിറഡറിചന്റെ  ഇ-ററിക്ഷ,  ഇ-കപ്പോര്പഗപ്പോ,
ഇ-ഓപടപ്പോയുചട  വറിവറിധ  വകപഭദങ്ങള്  തുടങ്ങറിയവയുചട   രൂപകല്പന,  നറിര്മപ്പോണഡിം
എന്നറിവയ്ക്കുഡിം  കണ്ണൂരറില്  ഇ-ഓപടപ്പോ  ഫപ്പോക്ടററി  തുടങ്ങുന്നതറിനുഡിം  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പമല് ശശീര്ഷകതറില്   6.50    പകപ്പോടറി
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6858-04-190-89― ഓപടപ്പോകപ്പോസട്ട് ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയ

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 7,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

35.  ഓപടപ്പോകപ്പോസറിചന്റെ  സമഗ  നവശീകരണവഡിം  പുനരുദ്ധപ്പോരണവഡിം  ലെക്ഷഭ്യമറിടട്ട്
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ മപ്പോസര് പപ്പോന അനുസരറിച്ചുള ഹ്രസസകപ്പോലെ പദ്ധതറികള് നടപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനട്ട്
30  പകപ്പോടറി  രൂപയുഡിം  ചറയറില്പവയറില്  നറിനഡിം  ലെഭറിച്ച  കപ്പോസ്നബട്ട്  പബപ്പോഗറിയുചട  ഓര്ഡര്
സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന  11.50  പകപ്പോടറി രൂപയുഡിം ഉള്ചപചട ആചക  41.50
പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശഭ്യമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
പമല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
41.50   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6858-04-190-84―സശീല് ആന്റെട്ട് ഇനഡസ്ട്രറിയല്  പഫപ്പോര്ജറിഡിംഗ്സട്ട്  ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയ 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 5,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

36.  സശീല്  ആന്റെട്ട്  ഇനഡസ്ട്രറിയല്  പഫപ്പോര്ജറിഡിംഗ്സട്ട്  ലെറിമറിറഡറിചന്റെ  നവശീകരണ
പദ്ധതറികളുചട  പൂര്തശീകരണതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   പമല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    3.70    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6859-02-190-99― പകരള പസറട്ട് ഇലെപകപ്പോണറികട്ട് വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനുള  വപ്പോയകള്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 15,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

37.  പകരള  പസറട്ട്  ഇലെപകപ്പോണറികട്ട്  ചഡവലെപ് ചമന്റെട്ട്  പകപ്പോര്പപറഷന  2020-21,
2021-22  വര്ഷങ്ങളറില് ആരഡിംഭറിച്ച നവശീകരണ വറിപുലെശീകരണ പദ്ധതറികളുചട പൂര്തശീകരണതറിനുഡിം
2022-23-ല് പുതുതപ്പോയറി  ആരഡിംഭറിക്കുവപ്പോന  പപപ്പോകുന്ന  പവര്  ഇലെപകപ്പോണറികട്ട്,  ഡറിഫനസട്ട്
ഇലെപകപ്പോണറികട്ട്,   ഇന്റെലെറിജന്റെട്ട്  ടപ്പോഫറികട്ട്  മപ്പോപനജ് ചമന്റെട്ട് സറിസഡിം  എന്നശീ  പമഖലെകളറിചലെ
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ചചവവറിധഭ്യവല്ക്കരണ  നറിര്മപ്പോണ  പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനുഡിം  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയ തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്    9.69    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6859-02-190-94―ചകല്പടപ്പോണ് ഇലെപകപ്പോ ചസറപ്പോമറികട്ട് യൂണറിറട്ട്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 1,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

38.  കമ്പനറിയുചട  പശീപസപ്പോ  പകപ്പോഡിംപപപ്പോസറിറട്ട്  ടപ്പോനസ്ഡമ്പ്യൂപസഴട്ട്,  റബ്ബര്  പമപ്പോള്ഡട്ട്
പപ്രപ്പോഡക്ടട്ട്സട്ട് തുടങ്ങറിയ ഹ്രസസകപ്പോലെ പദ്ധതറികളുചട പൂര്തശീകരണതറിനപ്പോയറി മൂലെധനമപ്പോയറി
നടപട്ട്  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷഡിം  2 പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശഭ്യമുളതറിനപ്പോല്  പമല്
ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    2
പകപ്പോടറി രൂപ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6860-01-190-99―തറിരുവനനപുരഡിം  സറിന്നറിഡിംഗട്ട്  മറില്സറിനുള  വപ്പോയകള് 
ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 1,06,00,000 രൂപ (പപ്പോന) 

39.  2019-20-ല്  ആരഡിംഭറിച്ച  മറില്ലറിചലെ  ചമഷറിനററികളുചട  അറകുറപണറികള്
പൂര്തശീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പമല് ശശീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    1    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6860-01-190-97― സശീതപ്പോറപ്പോഡിം ചടകട്ട്ജറല്സറിനുള വപ്പോയകള്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 1,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

40. മറില്ലറിചന്റെ ആധുനറികവത്കരണതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്     ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   1.85   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

6860-01-190-95― പകരള സഡിംസപ്പോന ചടകട്ട്ജറല്സട്ട് പകപ്പോര്പപറഷനട്ട് വപ്പോയകള്          

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 21,91,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

41.പകപ്പോര്പപറഷനട്ട്  കശീഴറിലള  പ്രഭു  റപ്പോഡിം  മറില്സട്ട്,  പകപ്പോമളപുരഡിം  സറിന്നറിഡിംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്
വശീവറിഡിംഗട്ട് മറില്സട്ട്,  എടരറിപക്കപ്പോടട്ട്  ചടകട്ട്ചറയറില്സട്ട്,  ഉദുമ ചടചക്റ്റെയറില് മറില്സട്ട്,  ചചഹ-ചടകട്ട്
വശീവറിഡിംഗട്ട് മറില്സട്ട് എന്നറിവയുചട നവശീകരണതറിനുഡിം മറ്റു പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുഡിം ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    7.53      പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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6860-05-190-99―പകരള പപപര് പപ്രപ്പോഡക്ടട്ട്സട്ട് ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയകള്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം  :  20,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

42.  കമ്പനറിയറിചലെ  യന്ത്രസപ്പോമഗറികളുഡിം  പപ്പോന്റുകളുഡിം  40  വര്ഷതറിപലെചറ  പഴക്കഡിം
ചചെന്നതപ്പോകയപ്പോല്  വറിവറിധ  പപ്പോന്റുകളറില്/  ചസക്ഷനുകളറില്  ആധുനറികവല്ക്കരണവഡിം
സപ്പോപങതറികവറിദഭ്യപ്പോ  നവശീകരണവഡിം  ആവശഭ്യമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം   വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ    30    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6860-60-190-94―പകരള സറിറപ്പോമറികട്ട് ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയകള് 

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 3,50,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

43.  മൂലെഭ്യവര്ദ്ധറിത ഉത്പന്നങ്ങളുചട നറിര്മപ്പോണതറിനുഡിം ഉല്പപ്പോദനപശഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കു
ന്നതറിനുഡിം ഉള പദ്ധതറികളുചട പൂര്തശീകരണതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  നറിരശീക്ഷറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    2    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6860-60-190-86―പഫപ്പോറസട്ട് ഇനഡസ്ട്രശീസട്ട്   (  ടപ്പോവനകൂര്  )   ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയകള്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 1,19,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

44. കമ്പനറിയുചട  നവശീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടതറി  ഉല്പപ്പോദനക്ഷമത വര്ദ്ധറിപറിച്ചട്ട്
കമ്പനറി  പനരറിടന്ന   സപ്പോമ്പതറിക  പ്രതറിസന്ധറിയട്ട്  പരറിഹപ്പോരമുണപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
നടപറിലെപ്പോക്കറി  വരുന്ന  പദ്ധതറികളുചട  പൂര്തശീകരണതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ    5    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6860-60-190-79― പകരള ചക്ലെയ്സട്ട്   &     ചസറപ്പോമറികട്ട് പപ്രപ്പോഡക്ടട്ട്സട്ട് ലെറിമറിറഡറിനുള 
വപ്പോയകള്

ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം : 5,00,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

45.  ചക.  സറി.  സറി.  പറി.  ലെറിമറിറഡറിചന്റെ ജവവറിദ്ധഭ്യവല്കരണതറിചന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  2022-23
വര്ഷഡിം  നടപറിലെപ്പോക്കപ്പോന  ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന  പദ്ധതറികളുചട  ചചെലെവകള്ക്കുഡിം  പ്രവര്തന
മൂലെധനതറിനുമപ്പോയറി  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്    18.90    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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6860-60-190-78 ―പകരള കശുവണറി പബപ്പോര്ഡട്ട് ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയകള് 

 ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം : 40,85,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

46.  പകരള  കശുവണറി  പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ  വപ്പോയ  തറിരറിച്ചടവട്ട്,  പതപ്പോടണറി  ഇറക്കുമതറി
എന്നറിവ  ഉള്ചപചടയുളള  പ്രവര്തന  മൂലെധനതറിനപ്പോയറി   ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതഡിം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല്  ശശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    19.15      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  . 

6885-01-190-97  ―പകരള  സഡിംസപ്പോന  വഭ്യവസപ്പോയറിക  എന്റെര്ജപ്രസസട്ട്   ലെറിമറിറഡട്ട്
വപ്പോയകള്

 ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതഡിം  : 1,25,00,000 രൂപ (പപ്പോന)

47. 2021-22 വര്ഷതറില് ചകപ്പോച്ചറിന കചണയ്നര് ജഫ്രൈറട്ട് പസഷനുഡിം, പകരള പസപ്പോപട്ട്
ലെറിമറിറഡറിചന്റെ  ആധുനറികവത്കരണതറിനുഡിം  5  പകപ്പോടറി  രൂപ  വകയറിരുത്തുകയുഡിം  2  പകപ്പോടറി
രൂപ  അനുവദറിച്ചതറില്  1.38  പകപ്പോടറി  സര്ക്കപ്പോര്  തറിരറിചച്ചടതതപ്പോയുഡിം   സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന. പ്രസ്തുത പദ്ധതറികളുചട പൂര്തശീകരണതറിനപ്പോയറി  പമല്   ശശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗഡിം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ    4.38    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

 പറി. രപ്പോജശീവട്ട്,
തറിരുവനനപുരഡിം, ചചെയര്മപ്പോന,
2022 ഏപ്രറില് 26. സബട്ട് ജകട്ട് ടട്ട് കമറിററി IV.
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