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സബ്ജകറ കേമനിറനി  IV
(വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം)

(2021-2023)
ഘടെന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ. പനി. രഭാജതീവറ,
   നനിയമന്റിം വവ്യവസഭായന്റിം കേയര് വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള് :

ശതീ. മഞ്ഞളഭാന്റിംകുഴനി അലെെനി

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 ചെനിറനിലെെപനിള്ളനി.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികേ കൃഷ റണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദതീപറ  സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജയശതീ എന്റിം., സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി രജനി ഡെനി. ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  വവ്യവസഭായവന്റിം  ധഭാതുക്കളന്റിം
സന്റിംബനനിച  സബറ ജകേറ ടെറ  കേമനിറനി  IV-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി  സചെയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന. 

2021  ജൂണ്  21, 23, 30  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 സചെലെെവനിനങ്ങള് പരനികശഭാധനിച. 

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXVII  സന്റിംബനനിചറ വവ്യവസഭായ വകുപനില് നനിനന്റിം ലെെഭനിച
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. 

2021  ജൂണ് മഭാസന്റിം  30-ാംതതീയതനി കചെര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

                                                        പനി. രഭാജതീവറ, 
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,       സചെയര്മഭാന, 
2021 ജൂണ് 30.                           സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി  IV.



  റനികപഭാര്ട്ടേറ

ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVII―വവ്യവസഭായങ്ങള്

  കവഭാട്ടേറ സചെയതറ  :   16,13,35,16,000 രൂപ

                             ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  :   1,000 രൂപ

2851-00-103-43―അന്റിംശദഭാന മനിതവവ്യയ ഫണ്ടറ

ബഡ് ജറ റ വനിഹനിതന്റിം :  1,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

1.  കകേതറനി  സതഭാഴനിലെെഭാളനികേളസടെ  അന്റിംശദഭാന സമ്പഭാദവ്യ  പദ്ധതനിയനിസലെെ വരനിക്കഭാരുസടെയുന്റിം

അവരുസടെ  കുടുന്റിംബഭാന്റിംഗങ്ങളസടെയുന്റിം  വനിവഭാഹന്റിം,  കുട്ടേനികേളസടെ  വനിദവ്യഭാഭവ്യഭാസന്റിം  തുടെങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള

ധനസഹഭായന്റിം നല്കുനതനിനുള്ള പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് 2021-22-സലെെ അകപക്ഷകേളന്റിം കൂടെനി

കേണക്കനിസലെെടുക്കുകമ്പഭാള് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്

ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   50

ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-103-38―സനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുന്റിം അനുബന സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കുമുള്ള കപഭാതഭാഹന പദ്ധതനി

ബഡ് ജറ റ വനിഹനിതന്റിം :  4,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

2.  കകേതറനി  സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കുള്ള  കപഭാതഭാഹന  ധനസഹഭായ  പദ്ധതനിയനില്

പതനിദനിനന്റിം  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിച  അളവനില്  കൂടുതല്  സനയ്യുനവര്ക്കറ/നൂല്  ചുറ്റുനവര്ക്കറ

ഓകരഭാ അധനികേ മതീററനിനുന്റിം ഇരട്ടേനി കവതനന്റിം നല്കുനസണ്ടനന്റിം സ്കൂള് യൂണനികഫഭാന്റിം പദ്ധതനിയുന്റിം

മററ  പുതനിയ  പദ്ധതനികേളന്റിം  കേഭാരണന്റിം   പദ്ധതനിയുസടെ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളസടെ  എണതനിലന്റിം

ഉല്പഭാദനതനിലന്റിം  വര്ദ്ധനവറ  ഉണ്ടഭായനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ഇപകേഭാരന്റിം

പസ്തുത  പദ്ധതനിയനില്  കൂടുതല്  സചെലെെവറ  വരുനതനിനഭാല്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ

തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    5    കകേഭാടെനി  രൂപ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2851-00-103-25 ―യുവ സനയ്ത്തു പദ്ധതനി

ബഡ് ജറ റ വനിഹനിതന്റിം : 25,00,000 രൂപ (പഭാന)

3.  പതനിസനട്ടേനിനുന്റിം നഭാല്പതനിനുമനിടെയറ പഭായമുള്ള യുവതതീയുവഭാക്കസള സനയറ പരനിശതീലെെനിപനിചറ

സനയ്ത്തുകേഭാരഭാക്കനി  മഭാറനി  ഒരു  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗന്റിം  നല്കുന യുവ  സനയ് ത്തു പദ്ധതനിയ് ക്കഭായനി

ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    1    കകേഭാടെനി  രൂപ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-104-86―കേരകേകൗശലെെ വവ്യവസഭായങ്ങള്  —  സപഭാതു പവര്തന സകൗകേരവ്യ കകേന്ദ്രങ്ങള്

                            സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 50,00,000 രൂപ (പഭാന)

4.  കേരകേകൗശലെെ കമഖലെെയനിസലെെ അസപകറ സ്ഥഭാപനങ്ങളഭായ സുരഭനി,  കേഭാഡ്കകേഭാ,  എചറ.ഡെനി.സനി.സകേ,

സകേല്പഭാന്റിം എനനിവ നടെപനിലെെഭാക്കുന കപഭാജകേ  റ ടുകേള്ക്കറ ധനസഹഭായന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനറ

ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്   കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    50    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-99-31―കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമ വവ്യവസഭായ കബഭാര്ഡെറ   -   ഭരണപരമഭായ സചെലെെവകേള്     -

                                സഹഭായധനന്റിം   -   ശമ്പളന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം: 40,99,45,000 രൂപ (കനഭാണ്  പഭാന)    

5.  ജതീവനക്കഭാരുസടെ  ശമ്പള പരനിഷ്കരണവന്റിം,  സപനഷന പരനിഷ്കരണവന്റിം   മൂലെെമുണ്ടഭായ

അധനികേസചലെെവറ,  കുടെനിശനികേയഭായുളള ശമ്പളന്റിം  /  സപനഷന  /  വനിരമനിക്കല് ആനൂകൂലെെവ്യങ്ങള്

എനനിവ  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള്  കബഭാര്ഡെനിനറ  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച  തുകേ

കുറവഭാസണനന്റിം കൂടെഭാസത മുന വര്ഷങ്ങളനില് ഈ ഇനതനിസലെെ തുകേ കുറവഭായതനിനഭാല് ശമ്പള

പരനിഷ്കരണ ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരന്റിം വകേയനിരുതഭാന ബഭാക്കനിയുള്ള തുകേയഭായ  4871.59  ലെെക്ഷന്റിം

രൂപയുന്റിം  കബഭാര്ഡെറ,  1991  മുതല്  വകേമഭാറനി  സചെലെെവഴനിച  7089.19  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  കൂടെനി

കചെര്തറ  ആസകേ  11960.78  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  കബഭാര്ഡെനിനറ  അധനികേമഭായനി  ആവശവ്യമഭാസണനറ

സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം

വഴനികയഭാ   അഥവഭാ     ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   119.6078   കകേഭാടെനി രൂപ കൂടെനി അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2851-00-105-96-33―കകേരള  ഖഭാദനി  ഗഭാമവവ്യവസഭായ  കബഭാര്ഡെറ    -    ഖഭാദനിയുസടെ  ചെനില്ലറ
                               വനില്പനയ്ക്കുള്ള   പകതവ്യകേ റനികബററ  -   സബ്സനിഡെനികേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 14,00,00,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

6.  ഖഭാദനി കേമതീഷന റനികബററ നനിര്തലെെഭാക്കനിയ സഭാഹചെരവ്യതനില് സന്റിംസ്ഥഭാനസത ഖഭാദനി
കബഭാര്ഡെനിസന ചെനില്ലറ വനില്പനയ്ക്കുളള റനികബറനിനുന്റിം എല്ലഭാ വര്ഷവന്റിം ഉതവകേഭാലെെങ്ങളനില് വനിവനിധ
സസ്പെല്ലുകേളനിലെെഭായനി   10%  അധനികേ  റനികബററ  നല്കുനതനിനുമഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ
കുറവഭാസണനറ  വനിലെെയനിരുത്തുന  സമനിതനി  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ    അഥവഭാ    ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    21    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ  ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-95-10―കകേരള ഖഭാദനി സതഭാഴനിലെെഭാളനി കക്ഷമനനിധനി   -  സന്റിംഭഭാവന

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

7.  കകേരള ഖഭാദനി സതഭാഴനിലെെഭാളനി കക്ഷമനനിധനി ചെട്ടേ പകേഭാരന്റിം സതഭാഴനിലെെഭാളനി വനിഹനിതതനിനറ
തുലെെവ്യമഭായ  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  ഗഭാനഭായനി  അന്റിംശഭാദഭായന്റിം  നല്കേണസമനതനിനഭാലന്റിം  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതന്റിം എല്ലഭാവര്ഷവന്റിം കൃതവ്യമഭായനി ലെെഭനിക്കഭാതതനിനഭാല് ഈ ഇനതനിലളള കുടെനിശനികേ തുകേ
8.7457928  കകേഭാടെനി  രൂപയഭാസണനന്റിം  കക്ഷമനനിധനിയനില്  നനിനറ  സപനഷനുന്റിം  വനിവനിധ
ആനുകൂലെെവ്യങ്ങളന്റിം  നല്കുനതുള്സപസടെയുളള  പധഭാന  പവര്തനങ്ങള്  നനിറകവറ്റുനതനിനറ
കേഴനിയഭാത  സഭാഹചെരവ്യമഭാസണനന്റിം  ഈ  ഇനതനില്  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിച  തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനന്റിം സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ചെട്ടേ പകേഭാരമുളള സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതന്റിം കുടെനിശനികേയഭായ 8.7457928   കകേഭാടെനി  രൂപ കമല് ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ   അഥവഭാ   ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-87―ഖഭാദനി കബഭാര്ഡെനിസന നനിലെെവനിലള്ള വനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങള് പുതുക്കുനതനിനുന്റിം
                            കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനുന്റിം കഗഭാഡെകൗണുകേള്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം: 50,00,000 രൂപ (പഭാന)

8. ഖഭാദനി ഗഭാമവവ്യവസഭായ ഉല്പനങ്ങളസടെ വനിപണനന്റിം ശകനിസപടുത്തുനതനിനഭായനി തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാട്ടേയന്റിം  എനതീ  ജനില്ലകേളനിസലെെ  നനിലെെവനിലളള  വനില്പനശഭാലെെകേളസടെ  നവതീകേരണതനിനുന്റിം
ആധുനതീകേരണതനിനുമഭായുന്റിം  കബഭാര്ഡെനിസന  കപഭാജക്ടുകേള്ക്കറ  കേതീഴനിലള്ള  കമജര്  വനില്പന
ശഭാലെെകേളനില്  കേസ്റ്റകമഴനിനഭായനി  ട്രയല്  റന്റിം,  സറഡെനിസമയ്ഡെറ  സ്റ്റനിചനിന്റിംഗറ  റന്റിം  എനനിവ
നനിര്മനിക്കുനതനിനുന്റിം  ലെെക്ഷവ്യമനിടുന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  നനിലെെവനിലളള   ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ    അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   1.6    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2851-00-105-85―പകതവ്യകേ സതഭാഴനില് സൃഷനിക്കല് പദ്ധതനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

9. പധഭാനമനനിയുസടെ സതഭാഴനില്ദഭാന പദ്ധതനിക്കറ (PMEGP) അനുസൃതമഭായനി  ഗഭാമതീണ
കമഖലെെയനില്  650  പുതനിയ  ഖഭാദനിഗഭാമ  വവ്യവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള്  സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന  കവണ്ട
ധനസഹഭായന്റിം (മഭാര്ജനിന മണനി/സബ്സനിഡെനി) നല്കുവഭാനുന്റിം ഈ കമഖലെെയനില് 1950 പുതനിയ
സതഭാഴനിലെെവസരങ്ങള് സൃഷനിക്കുവഭാനുന്റിം ഇ.ഡെനി.പനി.  പരനിശതീലെെനന്റിം നല്കുവഭാനുന്റിം ഈ പദ്ധതനി
പകേഭാരന്റിം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.   വവ്യവസ്ഥകേള്ക്കറ  വനികധയമഭായനി
സമഭാതന്റിം കപഭാജകറ സചെലെെവനിസന പരമഭാവധനി 40 ശതമഭാനന്റിം തുകേ വസര സന്റിംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര്
മഭാര്ജനിന  മണനിയഭായനി  നല്കുനതഭാസണനന്റിം  കൂടെഭാസത  സന്റിംരന്റിംഭകേര്ക്കറ  ആവശവ്യമഭായ
സഭാകങ്കേതനികേ സഹഭായന്റിം, വനിപണന സഹഭായന്റിം എനനിവയുന്റിം ഖഭാദനി ഗഭാമവവ്യവസഭായ കബഭാര്ഡെറ
നല്കുനസണ്ടനന്റിം സമനിതനി വനിലെെയനിരുത്തുന.  പസ്തുത പദ്ധതനിക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ    അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    10     ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി    വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-72―വകുപ്പുതലെെ ഗഭാമവവ്യവസഭായ യൂണനിറ്റുകേളസടെ നടെപനിലെെഭാക്കലന്റിം  ,   ശകനിസപടുതലന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 50,00,000 രൂപ (പഭാന)

10. വകുപ്പുതലെെ ഗഭാമ വവ്യവസഭായ യൂണനിറ്റുകേളസടെ പവര്തനങ്ങളഭായ പുതനിയ സറഡെനിസമയ്ഡെറ
യൂണനിററ  സ്ഥഭാപനിക്കല്,  സറഡെനിസമയ്ഡെറ  ഗഭാര്സമനറസറ  യൂണനിറ്റുകേളസടെ  നവതീകേരണന്റിം,  HMP
യൂണനിറ്റുകേളസടെ  നവതീകേരണന്റിം,  കസഭാപറ,  ഓയനില്  നനിര്മഭാണ  യൂണനിറ്റുകേളസടെ
ആധുനനികേവല്ക്കരണന്റിം, ഉല്പന വനികേസനന്റിം, ഗഭാമ വവ്യവസഭായ ഉല്പനങ്ങളസടെ ബഭാനനിന്റിംഗറ
&  മഭാര്ക്കറനിന്റിംഗറ  എനനിവ  ശകനിസപടുത്തുനതനിനുളള  പദ്ധതനിയഭായനി   ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ   അഥവഭാ   ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   1.35
ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-71―വകുപ്പുതലെെ ഖഭാദനി ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളസടെ  നടെപനിലെെഭാക്കലന്റിം ശകനിസപടുതലന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,50,00,000 രൂപ (പഭാന)

11. ഖഭാദനി സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കറ സമചസപട്ടേ സതഭാഴനില് അവസ്ഥ നല്കുനതനിനുന്റിം അടെനിസ്ഥഭാന
സകൗകേരവ്യവനികേസനതനിനുന്റിം  ഈ  പദ്ധതനി  ലെെക്ഷവ്യമനിടുനതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.
വകുപ്പുതലെെ ഖഭാദനി ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കഭായനി വര്ക്കറ സഷഡെറ നനിര്മനിക്കുകേ, യൂണനിറ്റുകേളസടെ
ഇലെെകനിഫനികക്കഷന ,  സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കറ വൃതനിയുള്ള കടെഭായറ  സലെെററ,  കുടെനിസവള്ളന്റിം,  യൂണനിറ്റുകേളസടെ
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അറകുറപണനി,  സസ്പെയര് പഭാര്ട്ടേറസറ  വഭാങ്ങല് എനനിവയറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി   വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ    അഥവഭാ    ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    7    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-69―സന്റിംസ്ഥഭാനതറ ഖഭാദനി ഗഭാമങ്ങള് സ്ഥഭാപനിക്കല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 70,00,000 രൂപ (പഭാന)

12.  ഖഭാദനി നൂല്പറ-സനയറ കമഖലെെയനില് പുതുതഭായനി സതഭാഴനിലെെവസരങ്ങള് സൃഷനിക്കുനതനിനുളള
ഈ  പദ്ധതനിയനില്  സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കറ  സഭാകങ്കേതനികേ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവന്റിം  കനപുണവ്യ
വനികേസനവന്റിം നല്കേല്,  പഭാരന്റിംഭ ഉല്പഭാദനതനിനുളള അസന്റിംസ്കൃത വസ്തുക്കള് ലെെഭവ്യമഭാക്കല്,
ചെര്ക്കകേളസടെയുന്റിം  തറനികേളസടെയുന്റിം  നവതീകേരണന്റിം  എനനിവ  ലെെക്ഷവ്യമനിടുനതഭായനി  സമനിതനി  നതീരനിക്ഷനിക്കുന.
പസസ്തുത  പദ്ധതനിക്കഭായനി  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ    അഥവഭാ    ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    1.17
കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-66-(02)―ഖഭാദനി ഗഭാമവവ്യവസഭായ വനികേസനന്റിം  -  വഭാര്തഭാ വനിതരണവന്റിം പരനിശതീലെെനവന്റിം

ബഡ് ജറ റ വനിഹനിതന്റിം : 1,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

13.  ഖഭാദനി  ഉല്പനങ്ങസള  സന്റിംബനനിചറ  സപഭാതുജനങ്ങള്ക്കനിടെയനില്  അവകബഭാധന്റിം
സൃഷനിക്കുനതനിനറ  ദൃശവ്യ-ശവവ്യ-അചടെനി  മഭാധവ്യമങ്ങളനിലൂസടെയുള്ള പചെരണന്റിം,  ഗഭാനനി ജയന്തനി
ദനിനകതഭാടെനുബനനിചറ  കേകനിസറ  മതരന്റിം,  ഉകദവ്യഭാഗസ്ഥര്ക്കുന്റിം  ഖഭാദനി  ഗഭാമവവ്യവസഭായ
കമഖലെെയനിസലെെ  സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കുമുള്ള  പരനിശതീലെെനന്റിം  തുടെങ്ങനിയ  വനിപണന  കപഭാതഭാഹന
പവര്തനങ്ങള് ആവശവ്യമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന.  പസ്തുത സഭാഹചെരവ്യതനില്
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    55    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-66-(03)―ഖഭാദനി ഗഭാമവവ്യവസഭായ വനികേസനന്റിം  -  ഖഭാദനികബഭാര്ഡെറ കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരനിക്കല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 50,00,000 രൂപ (പഭാന)

14. ഖഭാദനി കബഭാര്ഡെനിസന കേഭാരവ്യക്ഷമത വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനഭായുളള കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡെനിനുന്റിം  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേള്ക്കുന്റിം  ആവശവ്യമഭായ  ലെെഭാപറ കടെഭാപ്പുകേള്,
അനുബന  ഉപകേരണങ്ങള്  എനനിവ  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  മഭാര്ക്കറനിന്റിംഗറ  കസഭാഫറ സവയര്
തയഭാറഭാക്കല്, സസകേപ്യൂരനിറനി ഓഡെനിററ,  സനററ  വര്ക്കനിന്റിംഗറ സമയനിനനനസറ,  സവബ്കഹഭാസ്റ്റനിന്റിംഗറ,
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ബഭാര്  കകേഭാഡെനിന്റിംഗറ  പനിനനിന്റിംഗറ  ആനറ  സഭാനനിന്റിംഗറ  സമഷതീന,  ഇ-ഓഫതീസറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
നടെപനിലെെഭാക്കല്  (ആദവ്യ  ഘട്ടേന്റിം)  തുടെങ്ങനിയ  ആവശവ്യങ്ങള്ക്കഭായുന്റിം  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  വനിലെെയനിരുത്തുന  സമനിതനി  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ   അഥവഭാ   ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    1.2
കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-64―ഖഭാദനി സനില്ക്കറ വതീവനിന്റിംഗറ കപഭാജകറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 60,00,000 രൂപ (പഭാന)

15.  ഖഭാദനിപട്ടേറ  സനയറ  വവ്യഭാപനിപനിക്കുനതനിനറ  തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  കേണ്ണൂര്,  പഭാലെെക്കഭാടെറ

ജനില്ലകേളനിസലെെ  100  തറനികേളനില്  സനില്ക്കറ  സനയനിനഭാവശവ്യമഭായ  അസന്റിംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്

ലെെഭവ്യമഭാക്കല്,  പട്ടുല്പനങ്ങളനിലള്ള  കഡെയനിന്റിംഗറ  &  പനിനനിന്റിംഗറ  മുതലെെഭായവ  ലെെക്ഷവ്യമനിടുന

പദ്ധതനിക്കഭായനി  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി

മനസനിലെെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്,  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ   അഥവഭാ

ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ     5    ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത  ണസമനറ  സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-105-63―ഗഭാകമഭാദയ ഖഭാദനി ക്ലസ്റ്റര് കപഭാഗഭാന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

16.  കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമവവ്യവസഭായ കബഭാര്ഡെറ കനരനിട്ടേറ നടെത്തുന ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനല് ഖഭാദനി

ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങസളയുന്റിം  ഖഭാദനി  കേമതീഷസനയുന്റിം  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡെനിസനയുന്റിം  അന്റിംഗതീകേഭാരമുള്ള

ഖഭാദനി സ്ഥഭാപനങ്ങള് നടെത്തുന ഖഭാദനി ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങസളയുന്റിം ഉള്സപടുതനി സന്റിംസ്ഥഭാനതറ

ഖഭാദനി പവര്തനന്റിം നടെക്കുന പഞഭായത്തുകേസള പകതവ്യകേന്റിം തനിരസഞ്ഞടുതറ 100 മുതല് 150

വസര സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള് അടെങ്ങുന പകതവ്യകേ ക്ലസ്റ്റര് രൂപതീകേരനിചറ വനികേസന പവര്തനങ്ങള്

ഏകകേഭാപനിപനിചറ  ക്ലസ്റ്ററനില്  അന്റിംഗങ്ങളഭായ  സതഭാഴനിലെെഭാളനികേളസടെ  ഡെഭാറഭാ  ബഭാങ്കേറ  തയഭാറഭാക്കനി

സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കറ  ആവശവ്യമഭായ  സട്രയനിനനിന്റിംഗറ,  ചെര്ക്ക,  തറനി  വനിതരണന്റിം  സചെയല്,

അസന്റിംസ്കൃത വസ്തുക്കള് യഥഭാസമയന്റിം ലെെഭവ്യമഭാക്കുകേ,  സതഭാഴനില് സഭാഹചെരവ്യന്റിം സമചസപടുത്തുകേ,

ഉല്പനങ്ങളസടെ  ഗുണനനിലെെവഭാരന്റിം  ഉറപറ  വരുത്തുകേ  എനനിവ  ലെെക്ഷവ്യമനിടുന  പദ്ധതനിക്കഭായനി

ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.

ആയതനിനഭാല്,  കമല്    ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ    അഥവഭാ

ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    1    കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുത  ണസമനറ  സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2851-00-106-92-(02)―വനിപണന വനികേസന പദ്ധതനി   (50%   കകേന്ദ്രസഹഭായ പദ്ധതനി  )   സന്റിംസ്ഥഭാന 
                           വനിഹനിതന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 7,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

17. കേയറനിസനയുന്റിം കേയറുല്പനങ്ങളസടെയുന്റിം പചെഭാരണന്റിം,  വനില്പനശഭാലെെകേളസടെ നവതീകേരണന്റിം,
കഗഭാഡെകൗണുകേളസടെ  പുനരുദ്ധഭാരണന്റിം,  വനിപണനിസയക്കുറനിചള്ള  പഠനന്റിം,  നൂതന  വനിപണന
തനങ്ങള്, ഇ-കകേഭാകമഴറ സകൗകേരവ്യങ്ങളസടെ ആരന്റിംഭന്റിം കുറനിക്കല്, ഡെനികസന സകൗകേരവ്യങ്ങളസടെ
നവതീകേരണന്റിം തുടെങ്ങനിയ ആവശവ്യങ്ങള്ക്കുന്റിം കേയര് സഫഡെറ,  കഫഭാമനില്,  കകേരള കസ്റ്റററ കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന,  കേയര്  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങള്  എനനിവയുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  കേയര്
കമഖലെെയനില്  ധനസഹഭായന്റിം  നല്കുനതനിനുന്റിം  ഉല്പഭാദനന്റിം  വര്ദ്ധനിചതനിനഭാല്  മഭാററസറ  &
മഭാറനിന്റിംഗ്സറ സന്റിംഘങ്ങളസടെ സക്ലയനിന്റിം സസറനില് സചെയ്യുനതനിനുന്റിം ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    വഴനികയഭാ  അഥവഭാ    ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന    വഴനികയഭാ     8    കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-106-54―ഉല്പഭാദനതനിനുന്റിം വനിപണനതനിനുമുളള കപഭാതഭാഹനന്റിം 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 4,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

18.  കേയര് കമഖലെെയനില് കേയറുല്പനങ്ങളസടെ സ്ഥഭായനിയഭായ ഉല്പഭാദനന്റിം നനിലെെനനിര്ത്തുകേ,
വനിപണനന്റിം സമചസപടുത്തുകേ,  കൂടുതല് സതഭാഴനിലെെവസരങ്ങള് സൃഷനിക്കുകേ എനതീ ലെെക്ഷവ്യങ്ങള്
മുനനനിര്തനി  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളന്റിം  അസപകറ  സസഭാകസറനികേളന്റിം
സപഭാതുകമഖലെെഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളന്റിം  മുഖഭാന്തരന്റിം  കേയറനിസനയുന്റിം  പനി.വനി.സനി.  റബ്ബര്  അധനിഷനിത
കേയര് ഉല്പനങ്ങളസടെയുന്റിം ഉല്പഭാദനവന്റിം  കേയറ്റുമതനിയുന്റിം  വനിപണനവന്റിം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനറ
ലെെക്ഷവ്യമനിടുന  ഈ  പദ്ധതനിയഭായുന്റിം  പഭാരമ്പരവ്യ  കേയര്  ഉല്പനങ്ങളസടെ  കപഭാതഭാഹനന്റിം,
വനിപണനന്റിം  എനനിവയ്ക്കുന്റിം  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
മനസനിലെെഭാക്കുന  സമനിതനി  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ    അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   10     കകേഭാടെനി രൂപ   അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2851-00-106-34- വനിലെെ വവ്യതനിയഭാന നനിധനി

ബഡ് ജറ റ വനിഹനിതന്റിം :  38,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

19.  കേയര് ഉല്പനങ്ങളസടെയുന്റിം യഭാണനിസനയുന്റിം ചെകേനിരനിയുസടെയുന്റിം വനിലെെ സ്ഥനിരതയ്ക്കുകവണ്ടനി
ലെെക്ഷവ്യമനിടുന പദ്ധതനിയനില് ഈ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 30000 ടെണ് കേയര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
തനിനഭാണറ ലെെക്ഷവ്യമനിടുനസതനന്റിം  ഇതനിനഭാവശവ്യമഭായ ചെകേനിരനിയുന്റിം മററ  ഉല്പനങ്ങളന്റിം സചെലെെവനിനറ
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അനുസൃതമഭായ  വനിലെെയറ  സന്റിംഘങ്ങളനില്  നനിനന്റിം  സന്റിംഭരനിക്കുനതനിനുന്റിം  അനുബന
സ്ഥഭാപനങ്ങസള  സജ്ജമഭാക്കുനതനിനുന്റിം  കേകമ്പഭാളവനിലെെയറ  വനില്ക്കുകമ്പഭാഴുണ്ടഭാകുന  നഷന്റിം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുന്റിം നനിയമഭാനുസൃത കൂലെെനി ഉറപഭാക്കുനതനിനുന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേ
തുകേ  ആവശവ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    52    കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2851-00-106-26―കേയര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന സന്റിംഘങ്ങളസടെ പുനനഃസന്റിംഘടെനയുന്റിം   മഭാകനജതീരനിയല്
                    സബ്സനിഡെനിയുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : ഇല്ല

20.  കേയര് വവ്യവസഭായതനിസന പുനനഃസന്റിംഘടെന രണ്ടഭാന്റിം ഘട്ടേതനിസന ഭഭാഗമഭായനി കേയര്
സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളനിസലെെ  ജതീവനക്കഭാരുസടെ  കവതനതനിസന  ഒരു  ഭഭാഗന്റിം  പരമഭാവധനി
പതനിമഭാസന്റിം  5,000  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  ഗഭാനഭായനി  നല്കേനി  വരുന  പദ്ധതനി  തുടെര്നന്റിം
നടെപഭാക്കുനതനിനുന്റിം  കേയര്  സഹകേരണ  സന്റിംഘന്റിം  ജതീവനക്കഭാരുസടെ  മനിനനിമന്റിം  കവതനന്റിം
ഉറപഭാക്കുനതനിനുന്റിം തുകേ ആവശവ്യമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്,  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
5   കകേഭാടെനി രൂപ വകേയനിരുത  ണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2852-08-600-90―കജവ കേശുവണ്ടനി കൃഷനിക്കുന്റിം കതഭാട്ടേണ്ടനി ബഭാങ്കേറ  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 6,50,00,000 രൂപ (പഭാന)

21.  സന്റിംസ്ഥഭാനസത  64  തഭാലൂക്കുകേളനിലന്റിം കേശുമഭാവറ കേര്ഷകേരുസടെ കൂട്ടേഭായ്മകേള് ആരന്റിംഭനിക്കുകേ,
സകേ.എസറ.എ.സനി.സനി.- യുസടെ പവര്തനങ്ങള് അവകലെെഭാകേനന്റിം സചെയറ നബഭാര്ഡെറ (നഭാബ്കകേഭാണ്)
മുകഖന റനികപഭാര്ട്ടേറ തയഭാറഭാക്കുകേ, സന്റിംസ്ഥഭാനതനിസന വനിവനിധ പകദശങ്ങളനിലള്ള നഴറനികേളനില്
നനിനന്റിം  സന്റിംസ്ഥഭാനതനിനറ  പുറത്തുള്ള  ഐ.സനി.എ.ആര്.  പുതൂര്  നഴറനിയനില്  നനിനമുള്ള
കേശുമഭാവറ കതകേളസടെ ട്രഭാനകസ്പെഭാര്കട്ടേഷന,  കലെെഭാഡെനിന്റിംഗറ  &  അണ്കലെെഭാഡെനിന്റിംഗറ ഓഫറ കേഭാഷപ്യൂ
ഗഭാഫറ  എനനിവയഭായുള്ള  സചെലെെവകേള്ക്കുന്റിം  കേശുമഭാവറ  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലെെന
പരനിപഭാടെനികേള്,  സസമനിനഭാറുകേള്,  പബനിസനിറനി,  മനിഷന മഭാകനജ് സമനറ,  ഡെനിജനിറകലെെകസഷന
തുടെങ്ങനിയവയ്ക്കുമഭായനി  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   1.4   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2853-02-001-97―ഇ  -  ഗകവണനസറ പദ്ധതനി നടെപഭാക്കല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 62,00,000 രൂപ (പഭാന)

22.  കകേരള  ഓണ്കലെെന  കമനനിന്റിംഗറ  സപര്മനിററ  അവഭാര്ഡെനിന്റിംഗറ  സര്വ്വതീസസറ  എന
പദ്ധതനിയനിലൂസടെ  എന.ഐ.സനി.  മുഖഭാന്തരന്റിം  നടെപഭാക്കുന  ഇ-ഗകവണനസറ  പദ്ധതനിയുസടെ
തുടെര്നള്ള നടെതനിപനിനുന്റിം ഇ-ആഫതീസറ നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനുന്റിം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ
തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  കമല് ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    1.021    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2853-02-001-96―കമനനിന്റിംഗറ   &   ജനികയഭാളജനി വകുപനിസന ആധുനതീകേരണന്റിം  .

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 25,00,000 രൂപ (പഭാന)

23.  കമനനിന്റിംഗറ  &  ജനികയഭാളജനി വകുപനിസന  14  ജനില്ലഭാ ആഫതീസുകേളനിലന്റിം  3  മനിനറല്
സകഭാഡുകേളനിലന്റിം  ഇ-ആഫതീസറ  നടെപഭാക്കുനതുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സതീറനിന്റിംഗറ  അകറഞറസമനറ,
കേക്യുബനിക്കനിള്  നനിര്മഭാണന്റിം  തുടെങ്ങനിയ  നവതീകേരണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കഭായനി ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  പരവ്യഭാപ്തമസല്ലനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    20
ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .   

2853-02-102-99-34―ധഭാതു അകനകഷണങ്ങള്   -  മററ സചെലെെവകേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 40,00,000 രൂപ (പഭാന)

24.  സന്റിംസ്ഥഭാനതറ ധഭാതുപരവ്യകവഷണന്റിം നടെത്തുനതനിനഭായനി കശഖരനിക്കുന ധഭാതുക്കളസടെ
സഭാമ്പനിളകേളസടെ  പരനികശഭാധനയഭാവശവ്യമഭായ  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള്  ലെെഭവ്യമഭാക്കനി
രഭാസപരനികശഭാധനശഭാലെെ  ശകനിസപടുത്തുനതനിനുന്റിം  രഭാസപരനികശഭാധനയഭാവശവ്യമഭായ  രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങളന്റിം
ഗഭാസറ സവയറുകേളന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   47   ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4851-00-102-90―വവ്യവസഭായ വകുപനിസലെെ ഡെയറകകറററ  ,   ജനില്ലഭാ ഓഫതീസുകേള്  ,   സബറ ഓഫതീസുകേള്

                   എനനിവയുസടെ നവതീകേരണന്റിം

ബഡ് ജറ റ വനിഹനിതന്റിം :  4,00,00,000 രൂപ (പഭാന)
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25. വവ്യവസഭായ വഭാണനിജവ്യ ഡെയറകകറററ, 14 ജനില്ലഭാ വവ്യവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള്, 59 തഭാലൂക്കറ
വവ്യവസഭായ ഓഫതീസുകേള് എനനിവയുസടെ ഇ ആഫതീസറ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം,  കേമ്പപ്യൂട്ടേര് അനുബന
ഉപകേരണങ്ങള്  വഭാങ്ങല്,  അവയുസടെ  വഭാര്ഷനികേ  സമയനിനനനസറ,  പഞനിന്റിംഗറ  സനിസ്റ്റന്റിം,
ആഫതീസറ നവതീകേരണന്റിം, SME കപഭാര്ട്ടേല്  എനനിവയുസടെ സചെലെെവകേള് നനിര്വ്വഹനിക്കുന കമല്
ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  വനിലെെയനിരുത്തുന  സമനിതനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ   ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    6    കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4851-00-104-99―കേരകേകൗശലെെ കമഖലെെയനിലള്ള അസപകറ  ഓര്ഗകനകസഷനസനിനറ  ഉളള
                            സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 50,00,000 രൂപ (പഭാന)

26.  കേരകേകൗശലെെ  കമഖലെെയനിസലെെ  അസപകറ  സ്ഥഭാപനങ്ങളഭായ  സുരഭനി,  കേഭാഡ്കകേഭാ,
എചറ.ഡെനി.സനി.സകേ,  സകേല്പഭാന്റിം  എനനിവ  നടെപനിലെെഭാക്കുന  കപഭാജകേ  റ ടുകേള്ക്കറ  ധനസഹഭായന്റിം
അനുവദനിക്കുനതനിനറ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്   കമല്
ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ    അഥവഭാ    ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    50
ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4851-00-106-75―കേയര്  വവ്യവസഭായങ്ങള്    -    പള്ളനിപ്പുറന്റിം  വനികേസന  കകേന്ദ്രതനില്  കേയര്
                            ക്ലസ്റ്റര് സ്ഥഭാപനിക്കല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (പഭാന)

27. കേയര് വവ്യവസഭായതനിസന രണ്ടഭാന്റിം ഘട്ടേ പുനനഃസന്റിംഘടെനയുസടെ ഭഭാഗമഭായനി പള്ളനിപ്പുറന്റിം
സഡെവലെെപ്സമനറ  ഏരനിയയനില് കേയര് വനികേസന വകുപനിനറ  അനുവദനിചസകേഭാണ്ടറ ഉതരവഭായ
10  ഏക്കര്  സ്ഥലെെന്റിം  ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവസര  സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.-ക്കറ
സചെലെെവഭായനിട്ടുള്ള  തുകേ  നല്കുനതനിനുന്റിം  സര്ക്കഭാര്  നല്കകേണ്ടതഭായ  മററ  കുടെനിശനികേ  അടെചറ
തതീര്തറ  ഭൂമനി  കേയര്  വനികേസന  വകുപനിസന  പൂര്ണ  ഉടെമസ്ഥഭാവകേഭാശതനികലെെയറ
സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുന്റിം ഭൂമനിയനില് അടെനിയന്തരമഭായനി സചെയതതീര്കക്കണ്ട അടെനിസ്ഥഭാന സകൗകേരവ്യ
വനികേസന  പവര്തനങ്ങള്ക്കുമഭായുള്ള  പുതനിയ  പദ്ധതനിക്കഭായനി  കടെഭാക്കണ്  സപഭാവനിഷന
മഭാതകമ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളൂസവനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്,  നൂതന
ഉത്പനങ്ങള്  നനിര്മനിക്കുന  ഫഭാകറനികേള്  ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനുന്റിം  കുടെനിശനികേ  തതീര്തറ  ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുനതനിനുന്റിം  ലെെഭാനറ  സഡെവലെെപ്സമനനിനുമഭായനി  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   2.9999   കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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4851-00-106-74―കേയര് വവ്യവസഭായങ്ങള്  -  കേണനിചകുളങ്ങരയനില് വവ്യഭാവസഭായനികേ അടെനിസ്ഥഭാനതനില്

                            കേയര് കബനഡെര്സലെെസറ കബഭാര്ഡെറ ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന ഫഭാകറനി സ്ഥഭാപനിക്കല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  1,000 രൂപ (പഭാന)

28.  കേയര്  വവ്യവസഭായതനിസന  രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേ  പുനനഃസന്റിംഘടെനയുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേണനിചകുളങ്ങരയനില്

കേയര്  വനികേസന  വകുപനിസന  അധതീനതയനിലള്ള  ഭൂമനിയനില്  കബനഡെര്സലെെസറ  കബഭാര്ഡെറ

ഫഭാകറനി സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശവ്യമഭായ അടെനിസ്ഥഭാന സകൗകേരവ്യ വനികേസനതനിനുന്റിം ഫഭാകറനിക്കറ

യനസഭാമഗനികേള്  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം  റനിസര്ചറ  &  സഡെവലെെപ്സമനറ  സകൗകേരവ്യങ്ങള്

ഒരുക്കുനതനിനുന്റിം  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ

ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    2.9999    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4851-00-106-73―കേയര് വവ്യവസഭായങ്ങള്  -    യനവത്കൃത സഹകേരണ കേയര് ഉത്പന

                            ഫഭാകറനികേള് സ്ഥഭാപനിക്കല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (പഭാന)

29.  കേയര്  വവ്യവസഭായതനിസന  രണ്ടഭാന്റിം  ഘട്ടേ  പുനനഃസന്റിംഘടെനയനിസലെെ  പധഭാനസപട്ടേ

ഇനങ്ങളനില്  ഒനഭായ  കേയര്  രന്റിംഗതറ  നൂതന  ഉത്പന  ഫഭാകറനികേള്  സ്ഥഭാപനിക്കുകേ,

പരമ്പരഭാഗത ഉത്പനങ്ങളഭായ കേയര് യഭാണനിനുന്റിം മഭാററസറ  & മഭാറനിന്റിംഗ്സറ ഉത്പനങ്ങള്ക്കുന്റിം

വനിപണനി വനിപുലെെതീകേരനിക്കുകേ, ഈ കേഭാലെെഘട്ടേതനില് ഏസറ സഭാധവ്യതകേളള്ള നതീഡെനില് സഫല്ററ

ഉത്പനങ്ങളന്റിം ടെഫഡെറ ഉത്പനങ്ങളന്റിം മഭാര്ക്കറനില് എതനിക്കുകേ തുടെങ്ങനിയവ കകേരളതനിസലെെ

കേയര് വവ്യവസഭായ വനികേസനതനിനറ  അനനിവഭാരവ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ഈ

ആവശവ്യങ്ങള്ക്കഭായനി  തനിരസഞ്ഞടുക്കസപടുന  സന്റിംഘങ്ങളനില്  ലെെഭവ്യമഭായ  അടെനിസ്ഥഭാന

സകൗകേരവ്യങ്ങള്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം  വനിപുലെെതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം  യനസഭാമഗനികേള്

സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം  ആസനികേള്  സൃഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   9.9999   കകേഭാടെനി രൂപ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4860-60-190-94―സകേ  .  എസറ  .  സനി  .  ഡെനി  .  സനി  .  യുസടെ കേതീഴനിലള്ള കേശുവണ്ടനി ഫഭാകറനികേളസടെ 

                    നവതീകേരണവന്റിം ഭഭാഗനികേമഭായ യനവല്ക്കരണവന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5,50,00,000 രൂപ (പഭാന)
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2852-08-600-82―കേശുവണ്ടനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന  -  ബഭാനഡെറ സപഭാകമഭാഷന

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  50,00,000 രൂപ (പഭാന)

30.  കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന കേശുവണ്ടനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന റനികേകനിസനിഷന ആനറ
അകേകനിസനിഷന ആകറ പകേഭാരന്റിം ഏസറടുതനിട്ടുള്ള 20  ഫഭാകറനികേള് നവ്യഭായമഭായ വനിലെെ നല്കേനി
ഏസറടുക്കുനതനിനറ  62.05  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  കകേഭാര്പകറഷന  അടെയഭാനുള്ള  2014-15
വര്ഷങ്ങളനിസലെെ ഇ.പനി.എഫറ.  സതഭാഴനിലടെമ  വനിഹനിതതനിസന  കുടെനിശനികേയഭായ  3.77  കകേഭാടെനി
രൂപയുന്റിം പവര്തന മൂലെെധന സഹഭായതനിനഭായനി 100 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം KGST/CST 2005
വസരയുള്ള  കുടെനിശനികേ  തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി  15.89  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  ഉള്സപസടെ  ആസകേ
181.71  കകേഭാടെനി  രൂപ  ആവശവ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്
ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
181.71   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4885-01-190-95―സകേല്കട്രഭാണ് കേകമ്പഭാണനറ കകേഭാന്റിംപകറ ലെെനിമനിറഡെനിനറ സര്ക്കഭാര് ഇകേകനിറനി
                           മൂലെെധനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 15,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

31.  ഐ.എസറ.ആര്.ഒ.യുസടെ സഭാകങ്കേതനികേ സഹഭായകതഭാസടെ സചെയ്യുന സൂപര് കേപഭാസനിറര്
നനിര്മഭാണ  പദ്ധതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന  ഇനസസനതീവറ  ലെെഭനിക്കുനതനിനറ  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  സമഷതീനറനികേള്  വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം  മററ  സകൗകേരവ്യങ്ങള്
ഒരുക്കുനതനിനുന്റിം  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  കമല്
ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   6.96
കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4885-01-200-95―സകേ  .  എസറ  .  ഐ  .  ഡെനി  .  സനി  .    മുകഖനയുള്ള  വവ്യഭാവസഭായനികേ  കപഭാതഭാഹന
                            പവര്തനങ്ങളസടെ നനിര്വ്വഹണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 83,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

32.  കമല്  ശതീര്ഷകേതനിന  കേതീഴനില്  കലെെററ  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഇനഡെസ റട്രനിയല്
പഭാര്ക്കറ എന ഇനതനില്  5  കകേഭാടെനി രൂപയഭാണറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതറ.
കലെെററ  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഇനഡെസനിയല്  പഭാര്ക്കനില്  61000  ചെതുരശ  അടെനിയനിലള്ള
സ്റ്റഭാനകഡെര്ഡെറ  ഡെനികസന  ഫഭാകറനി  ബനില്ഡെനിങ്ങനിസനയുന്റിം  9000  ചെതുരശ  അടെനിയനിലള്ള
കേഭാനതീന കേന്റിം ബഭാങ്കേനിന്റിംഗറ  സകേട്ടേനിടെതനിസനയുന്റിം നനിര്മഭാണന്റിം പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനുന്റിം പസ്തുത
പഭാര്ക്കനില് ചുറ്റുമതനില് പണനിയുനതനിനുന്റിം ജലെെവനിതരണ സന്റിംവനിധഭാനതനിനുമഭായനി ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.  ഈ
ഇനതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    5.50
കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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33.  കമല് ശതീര്ഷകേതനിന കേതീഴനില് റബ്ബര് അധനിഷ റഠനിത മൂലെെവ്യവര്ദ്ധനിത ഉത്പനങ്ങള്,

കേണ്ണൂര്  എന  ഇനതനിനറ  ബജറനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപയഭാണറ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതറ.

സകേ.എസറ.ഐ.ഡെനി.സനി.-ക്കറ 19%  ഓഹരനി  പങ്കേഭാളനിതകതഭാസടെ  കേണ്ണൂര്  നഭാചെകറല്  റബ്ബര്

കപഭാഡെകറസറ  കപവററ  ലെെനിമനിറഡെറ  എന  കപരനില്  കേണ്ണൂരനിസലെെ  റബ്ബര്  യൂണനിറനിനുകവണ്ടനി

രജനിസ്റ്റര്  സചെയനിട്ടുള്ള  കേമ്പനനിയുസടെ  പഭാരന്റിംഭ  പവര്തന  സചെലെെവകേള്ക്കറ  ബഡ്ജറനില്

വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്,

ഈ  ഇനതനിനറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ

2.5044   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6851-00-106-84―കേയര് വവ്യവസഭായതനിസന പുനനഃസന്റിംഘടെന  -  രണ്ടഭാന്റിം ഘട്ടേന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1,00,000 രൂപ (പഭാന)

34. കേയര് വവ്യവസഭായ സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കുള്ള സഭാമൂഹവ്യ സുരക്ഷനിതതകന്റിം ഉറപഭാക്കുനതനിനുന്റിം

യനവല്ക്കരണന്റിം,  പവര്തന  മൂലെെധന  സഹഭായന്റിം,  സഭാകങ്കേതനികേവനിദവ്യ  പഭാപ്തനി,  വനിപണനി

വനികേസനന്റിം,  സപഭാഫഷണല്  വനികേസനന്റിം,  കേഭാരവ്യകശഷനി  വനികേസനന്റിം,  തുടെങ്ങനിയ

പവര്തനങ്ങള്ക്കഭായനി  NCDC  സഹഭായകതഭാസടെ  കേയര്  വവ്യവസഭായതനിസന  രണ്ടഭാന്റിം

പുനനഃസന്റിംഘടെന പദ്ധതനി നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനഭായനി അനുവദനിചനിരുന  200  കകേഭാടെനി രൂപയനില്

110  കകേഭാടെനി  രൂപ  2020-21  വസര  ലെെഭനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  സമനിതനി  വനിലെെയനിരുത്തുന.

ആയതനിനഭാല്,  പദ്ധതനി പൂര്തതീകേരണതനിനഭായനി കമല് ശതീര്ഷകേതനില് അവകശഷനിക്കുന

90   കകേഭാടെനി രൂപ   NCDC   യനില് നനിനന്റിം ലെെഭവ്യമഭാകുന മുറയറ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ

അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6851-00-190-90―കകേരള സന്റിംസ്ഥഭാന സചെറുകേനിടെ വവ്യഭാവസഭായനികേ കകേഭാര്പകറഷനുള്ള വഭായ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 7,50,00,000 രൂപ (പഭാന)

35.  സനിഡ്കകേഭായുസടെ  9  സപഭാഡെക്ഷന  യൂണനിറ്റുകേളസടെ  നവതീകേരണ  പദ്ധതനിയുസടെ

പൂര്തതീകേരണതനിനുന്റിം  സനിഡ്കകേഭാ  പുതനിയതഭായനി  ആരന്റിംഭനിക്കുവഭാന  കപഭാകുന  വവ്യവസഭായ

എകസ്റ്ററ്റുകേളസടെയുന്റിം  പഭാര്ക്കുകേളസടെയുന്റിം  നവതീകേരണതനിനുള്ള  പദ്ധതനിക്കുന്റിം  ബഡ്ജറനില്

വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    13.92    കകേഭാടെനി രൂപ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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6853-60-190-97―ട്രഭാവനകൂര് കടെറഭാനനിയന്റിം കപഭാ ഡെകറസറ ലെെനിമനിറഡെ റ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 10,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

36.  കകേഭാപറഭാസറ റനിക്കവറനി പഭാനറ,  കഫബര് കഗഡെറ പഭാനറ എനനിവയുസടെ പവര്തനന്റിം,

സള്ഫപ്യൂറനികേറ  ആസനിഡെറ  പഭാനനിസന  നവതീകേരണന്റിം  മുതലെെഭായ  ട്രഭാവനകൂര്  കടെറഭാനനിയന്റിം

കപഭാഡെകറസനിസന  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പദ്ധതനികേള്ക്കഭായനി   11.79  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  മഭാലെെനിനവ്യതനില്

നനിനന്റിം മൂലെെവ്യവര്ദ്ധനിത ഉത്പനങ്ങള് നനിര്മനിക്കുന, എഫ്ലുസവനനിസന ഉപ ഉത്പനങ്ങളഭായനി

മഭാറ്റുന പദ്ധതനിക്കഭായനി  40  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  ആവശവ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.

ആയതനിനഭാല്,  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ  അഥവഭാ

ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    51.79    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6854-01-190-99―മലെെബഭാര് സനിമനറസറ വഭാളയഭാര് വഭായകേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 25,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

37. മലെെബഭാര് സനിമനറസറ ലെെനിമനിറഡെനിസന വഭാളയഭാറനിസലെെയുന്റിം കചെര്തലെെയനിസലെെയുന്റിം പവര്തന

മൂലെെധനതനിനുന്റിം  മററ  സചെലെെവകേള്ക്കുന്റിം  തുകേ  ആവശവ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്

മലെെബഭാര് സനിമനറസനിനറ  സകേഭാചനിന കപഭാര്ട്ടേറ  ട്രസ്റ്ററ  സ്ഥലെെതറ  0.3  ദശലെെക്ഷന്റിം ടെണ് ബള്ക്കറ

സനിമനറ  സടെര്മനിനലന്റിം  കലെെഭാജനിസ്റ്റനികേറ  ഹബന്റിം  സ്ഥഭാപനിക്കുന  പദ്ധതനിക്കറ  മൂലെെധനസചലെെവറ

കേസണ്ടതഭാന സഭാധനിചനിരുനനില്ല.  ആയതനിനഭാല്, കമല് പദ്ധതനിക്കഭായനി കമല് ശതീര്ഷകേതനില്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   58.27   കകേഭാടെനി രൂപ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6857-02-190-99―കകേരള കസ്റ്റററ ഡ്രഗ്സറ ആനറ ഫഭാര്മസപ്യൂട്ടേനിക്കല്സറ ഇനഡെസതീസനിനുള്ള

                            വഭായ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 13,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

38.  125  ഓളന്റിം  കുതനിവയറ  മരുനകേളസടെയുന്റിം  കനതശുശ്രൂഷ  മരുനകേളസടെയുന്റിം

രൂപവല്ക്കരണതനിനഭായനി  നനിയമഭാനുസൃത  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കകേവരനിക്കുനതനിനറ

ലെെക്ഷവ്യമനിടുന പദ്ധതനിക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  കമല്

ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ   16.15

കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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6858-01-190-98―ട്രഭാകക്കഭാ കകേബനിള്സറ ലെെനിമനിറഡെനിനുള്ള വഭായകേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 10,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

39. ട്രഭാകക്കഭാ കകേബനിള് കേമ്പനനിയുസടെ തനിരുവല്ല യൂണനിറനില് കഡ്ര കേപ്യൂവര് സഭാകങ്കേതനികേ
വനിദവ്യ ഉപകയഭാഗനിചറ  എകറ.എല്.പനി.ഇ.  കകേബനിളകേളസടെ നനിര്മഭാണന്റിം ലെെക്ഷവ്യമനിടുന പദ്ധതനി
പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി   ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,
കമല് ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
4.20   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6858-01-190-97―ട്രഭാനകസഭാര്കമഴറ ആനറ കകേരള ഇലെെകനിക്കല്സറ ലെെനിമനിറഡെനിനുള്ള വഭായ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

40.  സടെല്ക്കനില്  വനി.പനി.ഡെനി.-യുന്റിം  സക്രയനിന  ആധുനനികേവല്ക്കരണവന്റിം  നടെപനിലെെഭാക്കനി
കേഭാലെെഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള്  വരുത്തുനതനിനറ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    6    കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6858-02-190-94―സമറല് ഇനഡെസതീസറ ലെെനിമനിറഡെനിനുള്ള വഭായകേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2,92,00,000 രൂപ (പഭാന)

41. സഷഭാര്ണ്ണൂര് സമറല് ഇനഡെസതീസറ ലെെനിമനിറഡെനിനറ 3 ടെണ് ഓപണ് കഡെ കഫഭാര്ജനിന്റിംഗറ
ഹഭാമറുന്റിം അനുബന ഉപകേരണങ്ങളന്റിം സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനറ  14-8-2020-സലെെ ഭരണഭാനുമതനി
പകേഭാരന്റിം  3  കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിചനിരുനസവങ്കേനിലന്റിം  1.5  കകേഭാടെനി രൂപ മഭാതന്റിം ലെെഭനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
മുന  വര്ഷന്റിം  ലെെഭനിക്കഭാതനിരുന  1.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ഈ  വര്ഷന്റിം  അധനികേമഭായനി
അനുവദനികക്കണ്ടതുസണ്ടനറ സമനിതനി മനസനിലെെഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്,  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    1.5    കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6858-03-190-99―കകേരള ഓകട്ടേഭാ സമഭാകബല്സറ ലെെനിമനിറഡെറ   -   തതീവതീലെെര് കപഭാജകറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 10,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

42.  ഇലെെകനികേറ  വഭാഹനതനിസന  റനിസര്ചറ  ആനറ  സഡെവലെെപ്സമനറ  നടെത്തുനതനിനുന്റിം
ഓകട്ടേഭാകമഭാട്ടേതീവറ വഭാഹനങ്ങള് ഓകരഭാ വര്ഷവന്റിം പുതനിയ കമഭാഡെല് നനിരതനിലെെനിറക്കനി വനകേനിടെ
നനിര്മഭാതഭാക്കളമഭായനി  മതരനിക്കുനതനിനറ  പുതനിയ  ഇലെെകനികേറ  സ്കൂട്ടേര്,  ഇലെെകനികേറ  ഓകട്ടേഭാ,
ഇലെെകനികേറ  കേഭാര്കഗഭാ  വഭാഹനന്റിം,  ഇലെെകനികേറ  റനിക്ഷ,  ഇലെെകനികേറ  ബസറ  എനനിവ നനിര്മനിക്കുകേ,
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ഇലെെകനികേറ  വഭാഹനങ്ങള്ക്കഭാവശവ്യമഭായ  സടെസ്റ്റനിന്റിംഗറ  സകൗകേരവ്യന്റിം  ഒരുക്കുകേ  തുടെങ്ങനിയ
അടെനിസ്ഥഭാനസകൗകേരവ്യ  വനികേസന  പവര്തനങ്ങള്ക്കുന്റിം  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ
അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    45    കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6858-04-190-89―ആകട്ടേഭാകേഭാസ്റ്ററ ലെെനിമനിറഡെനിനുള്ള വഭായ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 10,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

43.  എല്.എചറ.ബനി.  കബഭാഗനി നനിര്മഭാണതനിനഭാവശവ്യമഭായ അടെനിസ്ഥഭാന സകൗകേരവ്യ

വനികേസനതനിനുന്റിം  ആകട്ടേഭാകമറഡെറ  സമഷതീന  കമഭാള്ഡെനിന്റിംഗറ  കലെെന  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം

കകേഭാവനിഡെറ  കേഭാലെെയളവനില്  കേമ്പനനിക്കുണ്ടഭായ  നഷന്റിം  നനികേത്തുനതനിനുന്റിം  പവര്തനന്റിം

തുടെരുനതനിനുന്റിം  കേമ്പനനിയുസടെ  പുനരുദ്ധഭാരണതനിനുന്റിം  നവതീകേരണതനിനുന്റിം  സുഗമമഭായ

പവര്തനതനിനുന്റിം  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി

മനസനിലെെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ

അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    43.935    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6858-04-190-84―സ്റ്റതീല് ആനറ ഇനഡെസനിയല് കഫഭാര്ജനിന്റിംഗ്സറ ലെെനിമനിറഡെനിനുള്ള വഭായ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12,62,00,000 രൂപ (പഭാന)

44.  സഷഭാര്ണ്ണൂര് സമഷതീനനിന്റിംഗറ  യൂണനിറനില് ഗനിയര് കഗനഡെനിന്റിംഗറ,  കബഭാര്  കഗനഡെനിന്റിംഗറ,

കകേഭാര്ഡെനികനറ സമഷറനിന്റിംഗറ  സമഷതീനുകേള് വഭാങ്ങുനതനിനറ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ

അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     വഴനികയഭാ  അഥവഭാ

ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    5    കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6859-02-190-99―കകേരള കസ്റ്റററ ഇലെെകകഭാണനികറ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുള്ള വഭായകേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 10,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

45. 2019-20-ല് ഭരണഭാനുമതനി ലെെഭനിച കേരകുളന്റിം, അരൂര് യൂണനിറ്റുകേളനില് ശവ്യന്റിംഖലെെഭാബനനിത

സകൗര  കമല്ക്കൂര  കവദക്യുതനനിലെെയന്റിം  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം  മൂടെഭാടെനി  യൂണനിറനില്  ശവണ

സഹഭായനികേളസടെ  ഉത്പഭാദനന്റിം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനറ  നൂതന  സഭാകങ്കേതനികേ  സമഷതീനുകേള്

സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം  2020-21-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലെെഭനിച  മണ്വനിളയനിസലെെ  സകേല്കട്രഭാണ്
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കേമപ്യൂണനികക്കഷന  കകേഭാന്റിംപകനിസലെെ  കേമപ്യൂണനികക്കഷന  കപഭാജകറ  ഗ്രൂപനിസന  സുരക്ഷഭാ

നനിരതീക്ഷണ പദ്ധതനിക്കുകവണ്ടനിയുള്ള കേവ്യഭാമറ അസന്റിംബനി സന്റിംവനിധഭാനന്റിം സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം

കേരകുളസത പവര് ഇലെെകകഭാണനികറ ഗ്രൂപനിസന നവതീകേരനിചറ പവര് ഇലെെകകഭാണനികറ ഹബ്ബഭാക്കനി

മഭാറ്റുനതനിനുന്റിം ഇലെെകേ റകട്രഭാണനികേറ കകേഭാന്റിംപണനനിസന നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങള്ക്കുന്റിം പള്സറ

ഓകനിമതീറര്,  സമഡെനിക്കല്  ഓകനിജന  കകേഭാണ്സണ്കട്രറര്  എനനിവയുസടെ  നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം

വഭാണനിജവ്യവല്ക്കരണതനിനുന്റിം  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണനറ

സമനിതനി വനിലെെയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്,  കമല് ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ

അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    14.7    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6860-60-190-79―കകേരള കക്ലസറ   &   സസറഭാമനികേറ കപഭാഡെകറസറ ലെെനിമനിറഡെനിനുള്ള വഭായകേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 13,00,00,000 രൂപ (പഭാന)

46.  സകേ.സനി.സനി.പനി.യുസടെ  കവവനിദ്ധവ്യവല്ക്കരണതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  2018-19-ല്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  കകേഭാക്കനട്ടേറ  സപഭാസസനിന്റിംഗറ  പഭാനറ,  കേയര്  ഡെതീകഫബറനിന്റിംഗറ
മഭാനുഫഭാക്ചറനിന്റിംഗറ യൂണനിററ എനതീ പദ്ധതനികേള് പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി ബഡ്ജറനില് ഈ
ശതീര്ഷകേതനിന  കേതീഴനില്  ഈ  ഘടെകേതനില്  വകേയനിരുതനിയ  3  കകേഭാടെനി  രൂപ
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  കമല് ശതീര്ഷകേതനില് ഈ ഘടെകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    13.2    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

6860-60-190-78―കകേരള കേശുവണ്ടനി കബഭാര്ഡെറ ലെെനിമനിറഡെനിനുള്ള വഭായകേള്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :37,30,00,000 രൂപ (പഭാന)

47.  സകേ.എസറ.സനി.ഡെനി.സനി.,  കേഭാസപകറ  എനനിവയഭായനി  ആഫനിക്കന  രഭാജവ്യങ്ങളനില്
നനിനള്ള  കതഭാട്ടേണ്ടനി  ഇറക്കുമതനിക്കുന്റിം  ഇറക്കുമതനി  ആവശവ്യതനികലെെക്കഭായനി  കകേരള
ബഭാങ്കേനികലെെക്കുന്റിം സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലെെഭനിച വഭായയുസടെ തനിരനിചടെവനിനുന്റിം ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം
അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ    5    കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

ശതീര്ഷകേന്റിം പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനറ

48.  കകേതറനി സതഭാഴനിലെെഭാളനികേളസടെയുന്റിം കുടുന്റിംബതനിസനയുന്റിം ആകരഭാഗവ്യ പരനിപഭാലെെനതനിനുന്റിം
കപഭാഷകേഭാഹഭാര  സന്റിംരക്ഷണതനിനുന്റിം  ആഴ്ചയനില്  രണ്ടറ  ദനിവസന്റിം  നല്ല  കപഭാഷകേഭാഹഭാരന്റിം
ലെെഭവ്യമഭാക്കുനതനിനുന്റിം  മഭാസതനില്  ഒരനിക്കല്  ആകരഭാഗവ്യ  പരനികശഭാധന  നടെത്തുനതനിനുമുള്ള
കുടുന്റിംബകക്ഷമ  പദ്ധതനിക്കഭായനി  2020-21  വര്ഷസത  സപനിസമനറനി  ഡെനിമഭാനറ  കഫഭാര്
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ഗഭാനറസനില്  2851-00-103-22  എന  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിചറ  കടെഭാക്കണ്  സപഭാവനിഷന
അനുവദനിചനിരുനസവനന്റിം  എനഭാല്  2021-22  ബഡ്ജറനില്  ഈ  ശതീര്ഷകേന്റിം
ഉള്സപടുതനിയനിട്ടേനില്ലഭാസയനന്റിം  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപഭാകക്കണ്ടതറ
അനനിവഭാരവ്യമഭായതനിനഭാല് കമല് ശതീര്ഷകേന്റിം പുനനഃസ്ഥഭാപനിചറ അതനില് ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനി
1 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിക്കണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

49.  കേയര്  കമഖലെെയുസടെ  സമഭാതതനിലള്ള  വളര്ചസയ  ലെെക്ഷവ്യമനിട്ടേറ  രൂപതീകേരനിച
ഉനതഭാധനികേഭാരസമനിതനിയഭായ  കേയര്  അസപകറ  കബഭാഡെനിയുസടെ  പവര്തനങ്ങള്ക്കഭായനി
2020-21  ബഡ്ജറനില്  2851-00-106-35―കേയര്  കമഖലെെയ്ക്കുള്ള  അപകറ  കബഭാഡെനി  എന
ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിചനിരുനതഭായുന്റിം  എനഭാല്  ഈ  ബഡ്ജറനില്  ശതീര്ഷകേന്റിം  ഉള്സപടുതനി
യനിട്ടേനില്ലഭാസയനന്റിം  സമനിതനി  മനസനിലെെഭാക്കുന.  കേയര്  അപകറ  കബഭാഡെനിയുസടെ  പവര്തനന്റിം
ആവശവ്യമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേന്റിം  പുനനഃസ്ഥഭാപനിചറ  അപകറ  കബഭാഡെനിയുസടെ
പവര്തനങ്ങള്ക്കഭായനി  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനി  25  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അനുവദനിക്കണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനറ

50.  കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  കേശുവണ്ടനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനിസലെെ  വനിരമനിച
സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കറ  ഗഭാറ്റുവനിറനി  നല്കകേണ്ടതറ  അനനിവഭാരവ്യമഭായതനിനഭാല്  കനഭാണ്  പഭാന
ഇനതനില് ഒരു പുതനിയ ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിചറ  അതനില്  40.36  കകേഭാടെനി  രൂപ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

51. 4851-00-195-99―കേഭാസപകനില് ഓഹരനി മൂലെെധന സഹഭായ നനികക്ഷപങ്ങള് എന
ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  2852-08-600-81―കദശതീയ വനിപണനിയനിലന്റിം അന്തഭാരഭാഷ
വനിപണനിയനിലന്റിം  ബഭാനഡെറ  ബനില്ഡെനിന്റിംഗുന്റിം  കേകമ്പഭാള  കബഭാധവല്ക്കരണവന്റിം  എന
ശതീര്ഷകേതനില് 50 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതഭായുന്റിം എനഭാല് 2016 മുതല്
2020  വസര  കേഭാസപകനില്  നനിനന്റിം  പനിരനിഞ്ഞുകപഭായ  സതഭാഴനിലെെഭാളനികേള്ക്കുള്ള  ഗഭാറ്റുവനിറനി
കുടെനിശനികേ  നല്കുനതനിനുന്റിം  വനിവനിധ  കകേഭാടെതനികേളനിലന്റിം  അര്ദ്ധ  ജുഡെതീഷവ്യല്  കഫഭാറങ്ങളനിലന്റിം
ഗഭാറ്റുവനിറനി  കുടെനിശനികേ  നല്കുവഭാനുള്ള  കകേസ്സുകേള്  തതീര്പഭാക്കുനതനിനുന്റിം   കനഭാണ്  പഭാന
ഇനതനില്  ഒരു പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിചറ  10  കകേഭാടെനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

   

       പനി.രഭാജതീവറ,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                                             സചെയര്മഭാന,
2021 ജൂസസലെെ 30.                              സബ്ജകറ  കേമനിറനി IV.
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