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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി IV

വവ്യവസഭായവന്റിം ധഭാതുക്കളന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചയര്മഭാന്   : 

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

അന്റിംഗങ്ങള: 

ശതീ. മഞ്ഞളഭാന്റിംകുഴനി അലെനി

ശതീ. സകേ. ബഭാബു (സനന്മേഭാറ)

ശതീ. സകേ. പനി. കുഞ്ഞമദറ കുട്ടേനി മഭാസ്റ്റര്

ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന്

ശതീ. വനി. ശശനി

ശതീ. സകേ. എന്. ഉണനികൃഷ്ണന്

ശതീ. പനി. സനി. വനിഷ്ണുനഭാഥറ

ശതീ. കസവവ്യര് ചനിറനിലെപനിളനി.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

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

ശതീ. തനിദതീപറ സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജയശതീ. എന്റിം., സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി രജനി ഡെനി. ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



6

അവതഭാരനികേ

വവ്യവസഭായവന്റിം  ധഭാതുക്കളന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  IV-സന
2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള  ആക്ഷന്  കടക്കണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള
നനിയമസഭയുസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം
236(5) പകേഭാരന്റിം സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന.

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020  മഭാര്ച്ചറ  2-ാംതതീയതനി  സഭയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.
പസ് തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് വവ്യവസഭായ വകുപനില് നനിനന്റിം  ലെഭനിച്ച ആക്ഷന്
കടക്കണ്  കസ്റ്റററസമന്റുകേള  30-6-2021-ല്  കചര്ന്ന  സമനിതനി  കയഭാഗതനില് പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിരുന.

2021 ജൂണ് 30-നറ കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച.

 
പനി. രഭാജതീവറ, 

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന്,
2021, ജൂണ് 30. സബ്ജകറ കേമനിറനി IV.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

വവ്യവസഭായവന്റിം  ധഭാതുക്കളന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  IV-സന  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടപടനികേള  അടങ്ങുന്നതഭാണറ
 ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.  

സബ്ജകറ  കേമനിറനി  IV-സന  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ,  2020  സഫെബ്രുവരനി  25-ാം  തതീയതനി
കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം 2020 മഭാര്ച്ചറ  2-ാം തതീയതനി സഭയനില്
സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.   പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനില് വവ്യവസഭായ വകുപനിസന സന്റിംബനനിക്കുന്ന
44 ശനിപഭാര്ശകേളഭാണറ ഉണ്ടഭായനിരുന്നതറ.  പസ്തുത ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് വവ്യവസഭായ വകുപനില്
നനിനന്റിം ലെഭനിച്ച നടപടനി പതനികേകേള  30-6-2021-ാം തതീയതനിയനിസലെ കയഭാഗതനില് സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 

2020-21-സലെ  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നറ  ലെഭനിച്ച  മറുപടനികേളന്റിം  അധവ്യഭായന്റിം  I  ആയുന്റിം  മറുപടനി  ലെഭനിക്കഭാനുള
ശനിപഭാര്ശകേസള സന്റിംബനനിച്ച വനിവരന്റിം അധവ്യഭായന്റിം II ആയുന്റിം കചര്തനിരനിക്കുന.

അധവ്യഭായന്റിം   I

2020-21   സഭാമ്പതനികേ   വര്ഷസത   ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട   പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്

സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലെഭനിച്ച മറുപടനികേളന്റിം

ശനിപഭാര്ശ

2851-00-004-99―വഭാണനിജവ്യ വനികേസനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  6 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

വഭാണനിജവ്യകമഖലെയുസട വളര്ച്ച ശകനിസപടുതനി സതഭാഴനില്  അവസരങ്ങള വര്ദനിപനിചന്റിം
സഭാമ്പതനികേ  പവര്തനങ്ങള  തസരനിതസപടുതനിയുന്റിം  സര്ക്കഭാരനിസന  നനികുതനി  വരുമഭാനന്റിം
സമച്ചസപടുകതണ്ടതുസണ്ടന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.  വഭാണനിജവ്യകമഖലെയുസട  വനികേസന
തനിനഭായുള പഠനതനിനുന്റിം വനികേസന പരനിപഭാടനികേളക്കുന്റിം വഭാണനിജവ്യ മനിഷസന അടനിസഭാന
സസൗകേരവ്യവനികേസനതനിനുന്റിം  അനുബന  പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനി
യനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  4  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 1)
913/2021.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

സബ്ജകറ  കേമനിറനിയുസട,  വഭാണനിജവ്യ  മനിഷസന  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  അധനികേ
തുകേയഭായനി  4  കകേഭാടനി രൂപ 2851-00-004-99  എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിക്കണസമന്ന
ശനിപഭാര്ശ കൂടനി പരനിഗണനിച്ചറ  28/12/2020-സലെ ജനി.ഒ. (ആര്റനി.)7536/2020/ധന.  ഉതരവറ
പകേഭാരന്റിം  "99  Development  of  Commerce”എന്ന  സഹഡെറ  ഓഫെറ  അക്കസൗണ്ടനില്
1,01,18,000 (One Crore One Lakh Eighteen Thousand only) രൂപ അധനികേ തുകേയഭായനി
അനുവദനിച്ചറ വകേയനിരുത്തുകേയുന്റിം പസ്തുത തുകേ സകേ-ബനിപനിനറ ലകേമഭാറനി നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണറ. 

ശനിപഭാര്ശ

2851-00-103-74―പരനിശതീലെനവന്റിം വനികേസനവന്റിം 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം:  1.68 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

പരനിശതീലെനന്റിം ലവവനിധവ്യന്റിം കശഷനി വനികേസന പരനിപഭാടനിയുസട കേതീഴനില് കേണ്ണൂരുള സഎ.
സഎ.  എച്ചറ.  റനി.-യുസട  ഭരണപരമഭായ  സചലെവകേളക്കുന്റിം  പരനിശതീലെന  പരനിപഭാടനികേളക്കുന്റിം
അധവ്യഭാപകേര്ക്കുള ശമ്പളന്റിം, മററ സചലെവകേള എന്നനിവയ്ക്കുമഭായനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ
തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്, കമല് ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  1.8  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 3)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2851-00-103-74 (P) എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് നടപ്പുവര്ഷന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടുള വനിഹനിതന്റിം
പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിച തതീരുന്ന മുറയറ അധനികേ സചലെവനിസന വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള സഹനിതന്റിം
ആവശവ്യമഭായ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ  ശനിപഭാര്ശ  ലെഭവ്യമഭാക്കഭാന്  സഎ.സഎ.എച്ചറ.റനി.
എകനികേപ്യൂട്ടേതീവറ ഡെയറകകറഭാടറ ആവശവ്യസപട്ടേനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

2851-00-106-92-(02)―വനിപണന  വനികേസന  പദതനി    (50%    കകേന്ദ്ര  സഹഭായ  പദതനി  )
(  സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം  ) 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം:  6.72 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

കേയറനിസനയുന്റിം  കേയറുല്പന്നങ്ങളകടയുന്റിം  പചഭാരണന്റിം,  വനില്പനശഭാലെകേളസട  നവതീകേരണന്റിം,
കഗഭാഡെസൗണുകേളസട  പുനരുദഭാരണന്റിം,  വനിപണനിസയക്കുറനിചളള  പഠനന്റിം,  നൂതന  വനിപണന
തനങ്ങള,  ഇ-കകേഭാകമഴറ,  പവര്തന  നവതീകേരണന്റിം  തുടങ്ങനിയ  ആവശവ്യങ്ങളക്കുന്റിം
കേയര്സഫെഡെറ,  കഫെഭാമനില്,  കകേരള  കസ്റ്റററ  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന്,  കേയര്  സഹകേരണ
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സന്റിംഘങ്ങള  എന്നനിവയുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  കേയര്  കമഖലെയനില്  ധനസഹഭായന്റിം
നല്കുന്നതനിനുള  15  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  കുടനിശനികേ  അകപക്ഷകേളനില്  തതീര്പ്പു
കേല്പനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി
മനസനിലെഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 8.28 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ 20)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

8.28  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ,  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയനിരുനസവങനിലുന്റിം അധനികേ തുകേ
അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2851-00-106-67―കേയര് ജനികയഭാ സടകററയനില്സറ വനികേസനതനിനുന്റിം വനിപണനതനിനുമുള
സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  42 ലെക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

മഭാതൃകേഭാ പദതനികേള നടപഭാക്കുകേ,  സ്റ്റഭാന്കഡെര്ഡെറ എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  സമറതീരനിയലെഭായനി
കേയര്  ഭൂവസന്റിം  ഉളസപടുത്തുകേ,  ഭൂവസസതക്കുറനിച്ചറ  കബഭാധവത്ക്കരണന്റിം  നടത്തുകേ,
ഗകവഷണ  വനികേസന  ഓറനിയകനഷന്  പവര്തനങ്ങള  ശകനിസപടുത്തുകേ  എന്നതീ
ലെക്ഷവ്യങ്ങകളഭാസടയുള  സമഗ്ര  ഭൂവസ  വനികേസന  പരനിപഭാടനിയുസട  നടതനിപനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  8  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.  

(ഖണനികേ 21)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

8  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ,  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയനിരുനസവങനിലുന്റിം അധനികേ തുകേ
അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2851-00-106-54―ഉത്പഭാദനതനിനുന്റിം വനിപണനതനിനുമുള കപഭാതഭാഹനന്റിം
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം:  3.36 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

കേയര് കമഖലെയനില് കേയറുല്പന്നങ്ങളസട സഭായനിയഭായ ഉല്പഭാദനന്റിം നനിലെനനിര്ത്തുകേ,
വനിപണനന്റിം സമച്ചസപടുത്തുകേ,  കൂടുതല് സതഭാഴനിലെവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേ എന്നതീ ലെക്ഷവ്യങ്ങള
മുന്നനിര്തനി  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സന്റിംഘങ്ങളന്റിം,  സപഭാതുകമഖലെഭാ  സഭാപനങ്ങളന്റിം
മുഖഭാന്തരന്റിം  കേയറനിസനയുന്റിം  പനി.വനി.സനി.,  റബ്ബര്  അധനിഷനിത  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങളസടയുന്റിം
ഉല്പഭാദനവന്റിം  കേയറ്റുമതനിയുന്റിം  വനിപണനവന്റിം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനറ  ലെക്ഷവ്യമനിടുന്ന  ഈ
പദതനിക്കഭായുന്റിം  കുടനിശനികേ  അകപക്ഷകേള  അനുവദനികക്കണ്ടതനിനഭായുന്റിം  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ മനസനിലെഭാക്കനിയ സമനിതനി കമല് ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  5.64  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 22)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  അഡെതീഷണല്  ഓതലറകസഷന്  വഴനി  2 കകേഭാടനി  രൂപയുന്റിം
റതീ അകപഭാപനികയഷന് വഴനി 6 കകേഭാടനി രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2851-00-106-34―വനിലെ വവ്യതനിയഭാന നനിധനി
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം:  38 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

കേയര് ഉല്പന്നങ്ങളസടയുന്റിം യഭാണനിസനയുന്റിം ചകേനിരനിയുസടയുന്റിം വനിലെ സനിരതയ്ക്കു കവണ്ടനി
ലെക്ഷവ്യമനിടുന്ന  പദതനിയനില്  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  40000  ടണ്  കേയര്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണറ  ലെക്ഷവ്യമനിടുന്നസതനന്റിം  ഇതനിനഭാവശവ്യമഭായ  ചകേനിരനിയുന്റിം  മററ
ഉല്പന്നങ്ങളന്റിം  സചലെവനിനറ  അനുസൃതമഭായ  വനിലെയറ  പനി.പനി.എസറ.എസറ.  പദതനി  വഴനി
സന്റിംഭരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  അനുബന  സഭാപനങ്ങസള  സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  കേകമ്പഭാളവനിലെയറ
വനില്ക്കുകമ്പഭാഴുണ്ടഭാകുന്ന നഷന്റിം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം നനിയമഭാനുസൃത കൂലെനി ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  അധനികേ  തുകേ  ആവശവ്യമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലെഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  7  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 23)
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ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  അഡെതീഷണല്  ഓതലറകസഷന്  വഴനി  40  കകേഭാടനി  രൂപയുന്റിം
റതീ അകപഭാപനികയഷന് വഴനി 3 കകേഭാടനി രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

4851-00-190-99―കകേരള ലകേതറനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് നനികക്ഷപങ്ങള 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  74 ലെക്ഷന്റിം രൂപ (പഭാന്)

ഹഭാന്വതീവനിസന  കേഭാരവ്യക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതുന്റിം  പവര്തനങ്ങള  സമയ
ബനനിതമഭായനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതുന്റിം  ലെക്ഷവ്യമനിട്ടുസകേഭാണ്ടറ  ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള,
വനില്പനശഭാലെകേള, ഓഫെതീസുകേള തുടങ്ങനിയവ കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിച്ച
ബഡ്ജറനിസലെ തുകേ അപരവ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  വനിലെയനിരുതനിയ സമനിതനി  കമല് ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  1.26  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 29) 

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

4851-00-190-99 (P) എന്ന ശതീര്ഷകേതനില് നടപ്പുവര്ഷന്റിം അനുവദനിച്ചനിട്ടുള വനിഹനിതന്റിം
പൂര്ണമഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചതതീരുന്ന മുറയറ അധനികേ സചലെവനിസന വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള സഹനിതന്റിം
ആവശവ്യമഭായ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗ  ശനിപഭാര്ശ  ലെഭവ്യമഭാക്കുവഭാന്  ഹഭാന്വതീവറ  മഭാകനജനിന്റിംഗറ
ഡെയറകകറഭാടറ ആവശവ്യസപട്ടേനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

6858-60-190-89―ഓകട്ടേഭാകേഭാസ്റ്ററ ലെനിമനിറഡെനിനുള വഭായ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം:  ഇല

കബഭാഗനി  നനിര്മഭാണതനിനുള  ഓകട്ടേഭാമഭാറനികേറ  ലഹപഷര്  കമഭാളഡെനിന്റിംഗറ  ലലെനുന്റിം
സകേട്ടേനിടവന്റിം നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  2020-21-സലെ ബഡ്ജററ പസന്റിംഗതനില്  (കപജറ നമ്പര്  54)
20 കകേഭാടനി രൂപ പഖവ്യഭാപനിച്ചനിട്ടുസണ്ടങനിലുന്റിം നനിലെവനില് ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
ആയതനിനഭാല്  പസസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  20  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 39)
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തുകേ അനുവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

6860-01-190-95―കകേരള സന്റിംസഭാന സടകേറ ലസ്റ്റല് കകേഭാര്പകറഷനറ വഭായകേള 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം:  28.79 കകേഭാടനി രൂപ (പഭാന്)

കകേരള  സന്റിംസഭാന  സടകേറ ലസ്റ്റല്  കകേഭാര്പകറഷസന  സഹഡറ  ഓഫെതീസനിലുന്റിം
യൂണനിറ്റുകേളനിലുന്റിം  ഒരു  ഇ.ആര്.പനി.  കസഭാഫറ സവയര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  അനുബന
പവൃതനികേളക്കുന്റിം  ഉല്പന്നങ്ങള  അന്റിംഗതീകൃത  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  ഗുണകമന്മേഭാ  നനിലെവഭാരതനില്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം,  സഎ.എസറ.ഒ.  സര്ട്ടേനിഫെനികക്കഷന്  കേരസമഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന
വനിധതനില്  യൂണനിറ്റുകേസള  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  ഗുണകമന്മേഭാ  നനിലെവഭാരതനിസലെതനിക്കുന്നതനിനുന്റിം
ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരവ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  2  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 41)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേരള കസ്റ്റററ  സടകേറ ലസ്റ്റല് കകേഭാര്പകറഷസന ഭഭാഗമഭായനി  7  യൂണനിറ്റുകേളന്റിം ഒരു സഹഡെറ
ഓഫെതീസുന്റിം  കകേരളതനിലുടനതീളന്റിം  പവര്തനിക്കുനണ്ടറ.  ഈ  യൂണനിറ്റുകേളസടയുന്റിം
സഹഡെറഓഫെതീസനികനയുന്റിം ഏകേതീകേരനിച്ച കേഭാരവ്യക്ഷമത,  അവസകരഭാചനിതമഭായ തതീരുമഭാനസമടുപറ,
ഫെലെപദമഭായ  കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണന്റിം,  കേഭാരവ്യക്ഷമമഭായ  നനിരതീക്ഷണവന്റിം  നടതനിപ്പുന്റിം
തുടങ്ങനിയതനികലെയഭായനി ഒരു ഇ.  ആര്.  പനി.  കസഭാഫറ സവയര് സഭാപനിക്കുന്നതറ അനനിവഭാരവ്യമഭാണറ.
കമല്പറഞ്ഞ പദതനിക്കഭായനി 2017-18 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി
കകേഭാര്പകറഷനറ  കകേരള സര്ക്കഭാര് വകേയനിരുതനിയ  7.60  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  2.60  കകേഭാടനി
രൂപ  കകേഭാര്പകറഷനറ  അനുവദനിച  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  കകേഭാര്പകറഷനറ  കേതീഴനിലുള
7 യൂണനിറ്റുകേകളയുന്റിം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി, ഒരു യൂണനിറനിനറ ഏകേകദശന്റിം 30 ലെക്ഷന്റിം രൂപ
കേണക്കനില് 2.10 കകേഭാടനി രൂപ കകേഭാര്പകറഷനറ ആവശവ്യമുണ്ടറ.  അതനിനഭാല് സബ്ജകറ കേമനിറനി
IV  (വവ്യവസഭായവന്റിം  ധഭാതുക്കളന്റിം)  2020-21-സലെ  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ഖണനികേ-41-ല്  പരമഭാര്ശനിച്ചനിട്ടുള  പകേഭാരന്റിം
2  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി ഉപധനഭാഭവ്യര്ത്ഥന വഴനി  6860-01-190-95 (P)
സഹഡെറ  ഓഫെറ  അക്കസൗണ്ടനില്  നല്കുന്ന  വനിഷയന്റിം  സന്റിംബനനിച്ചറ  ധനകേഭാരവ്യവകുപനികനഭാടറ
അഭനിപഭായന്റിം  ആരഭാഞ്ഞനിരുന.  എന്നഭാല്  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  പദതനി
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പവര്തനങ്ങളസട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇ.ആര്.പനി.  കസഭാഫറ സവയര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  തുകേ
വകേയനിരുതഭാന് നനിര്വ്വഭാഹമനിസലന്നറ  ധനകേഭാരവ്യവകുപറ  അറനിയനിക്കുകേയുന്റിം അടുതവര്ഷസത
പദതനിയനില്  പസ്തുത  തുകേ  ഉളസക്കഭാളനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
ആവശവ്യസപടുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

സനിന്നനിന്റിംഗറ മനില് സസൗകരഭാര്ജ്ജ നനിര്മഭാണന്റിം

സന്റിംസഭാനസത  സമഭാതന്റിം  17  സനിന്നനിന്റിംഗറ  മനില്ലുകേളസടയുന്റിം  പവര്തനമൂലെധനതനിനറ
ലവദദ്യുതനി  കുടനിശനികേയുന്റിം  മറ്റുന്റിംമൂലെന്റിം  പതനിസനനി  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചരവ്യതനില്  സനിന്നനിന്റിംഗറ
മനില്ലുകേളസട  ഉപകയഭാഗശൂനവ്യമഭായ സകേട്ടേനിടവന്റിം  സലെവന്റിം  പകയഭാജനസപടുതനി  സസൗകരഭാര്ജ്ജ
നനിര്മഭാണന്റിം നടത്തുകേയഭാസണങനില് ലവദദ്യുതനി ചഭാര്ജനില് ഇളവറ  ലെഭനിക്കുകേയുന്റിം പവര്തന
മൂലെധനന്റിം  ലെഭനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ്യുസമന്നതനിനഭാല്  പസ്തുത  പദതനിയഭായനി  പുതനിയ
ശതീര്ഷകേമനുവദനിച്ചറ 3 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 44)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേരള കസ്റ്റററ സടകേറ ലസ്റ്റല്സറ കകേഭാര്പകറഷന്

കകേരള  കസ്റ്റററ  സടകേറ ലസ്റ്റല്സറ  കകേഭാര്പകറഷനറ  കേതീഴനിലുള  7  യൂണനിറ്റുകേളനിലുന്റിം
ലവദദ്യുതനികുടനിശനികേ  അടചതതീര്ക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാസത  പതനിസനനി  കനരനിടുകേയഭാണറ.
ആയതനികലെയറ  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച്ച  പകേഭാരന്റിം  കകേഭാര്പകറഷനറ  കേതീഴനിലുള  സനിന്നനിന്റിംഗറ
മനില്ലുകേളനില് സസൗകരഭാര്ജ നനിര്മഭാണ പദതനിസയ സസഭാഗതന്റിം സചയ്യുന. 

കകേഭാര്പകറഷനറ  കേതീഴനിലുള  മനില്ലുകേളനില്  നനിലെവനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാസത  കേനിടക്കുന്ന
സലെന്റിം ഭഭാവനിയനില് സഭാപനതനിസന വനിപുലെതീകേരണ പദതനികേളക്കഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണറ.
ആയതനിനഭാല്,  മനില്ലുകേളസട  കകേഭാണ്ക്രതീററ  നനിര്മനിതമഭായ  ഫ്ളഭാററ  കമല്ക്കൂരകേള  കസഭാളഭാര്
പദതനിക്കഭാവശവ്യമഭായ സജ്ജതീകേരണതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണറ. ഈ ഇനതനില്
1309  സസയര്  മതീറര്  ഫ്ളഭാററ  കമല്ക്കൂര  മനില്ലുകേളനില്  നനിലെവനിലുണ്ടറ.  ഈ  സലെന്റിം
ഫെലെവതഭാകുന്ന രതീതനിയനില് പകയഭാജനസപടുതഭാവന്നതഭാണറ.

സതീതഭാറഭാന്റിം സടകേറ ലസ്റ്റല്സറ

സതീതഭാറഭാന്റിം  സടകേറ ലസ്റ്റല്സറ  ലെനിമനിറഡെനില്  ലവദദ്യുതനി  കുടനിശനികേ  അടച  തതീര്ക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാസത പതനിസനനി കനരനിടുകേയഭാണറ.  ആയതനികലെക്കറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ച പകേഭാരന്റിം
പദതനിസയ സസഭാഗതന്റിം സചയ്യുന.  മനിലനിസലെ നനിലെവനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാസത കേനിടക്കുന്ന സകേട്ടേനിടന്റിം
കസഭാളഭാര് പദതനിക്കഭാവശവ്യമഭായ സജ്ജതീകേരണതനിനറ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണറ.  
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ടനിവഭാന്ഡന്റിം സനിന്നനിന്റിംഗറ മനില്സറ ലെനിമനിറഡെറ

ടനിവഭാന്ഡന്റിം സനിന്നനിന്റിംഗറ മനില്സറ ലെനിമനിറഡെനില് ഏകേകദശന്റിം എണ്പതനിനഭായനിരന്റിം ചതുരശ
അടനി സകേട്ടേനിടതനിസന കമല്ക്കൂരകേള കസഭാളഭാര് പഭാനറ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ അനുകയഭാജവ്യമഭാണറ.
കേമ്പനനിക്കറ  നഭാളനിതു  വസര  ലവദദ്യുതനി  ഇനതനില്  127  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  കുടനിശനികേ  ഉണ്ടറ.
ആയതനിനഭാല്  കേമ്പനനിയുസട  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന്ന  സലെങ്ങളന്റിം  കസഭാളഭാര്  പഭാനറ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണറ. പസസ്തുത സഭാഹചരവ്യതനില് സബ്ജകറ കേമനിറനി IV
(വവ്യവസഭായവന്റിം  ധഭാതുക്കളന്റിം)  (2020-21)  വര്ഷസത  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ഖണനികേ  44-ല് പറഞ്ഞനിട്ടുളതുകപഭാസലെ പുതനിയ
ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിച തുകേ വകേയനിരുത്തുന്ന വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിച്ചറ ധനകേഭാരവ്യവകുപനികനഭാടറ
അഭനിപഭായന്റിം ആരഭാഞ്ഞനിരുന. 

എന്നഭാല്  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  പദതനി  പവര്തനങ്ങളസട  ഭഭാഗമഭായനി
കസഭാളഭാര്  പഭാനറ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  തുകേ  വകേയനിരുതഭാന്  നനിര്വ്വഭാഹമനിസലന്നറ
ധനകേഭാരവ്യവകുപറ  അറനിയനിക്കുകേയുന്റിം  അടുത  വര്ഷസത  പദതനിയനില്  പസ്തുത  തുകേ
ഉളസക്കഭാളനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ആവശവ്യസപടുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

അധവ്യഭായന്റിം   II

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടപടനി
കസ്റ്റററസമന്റുകേള ലെഭനിക്കുവഭാനുള ഖണനികേകേള.

വകുപറ ഖണനികേ നമ്പര്

വവ്യവസഭായന്റിം 2, 4-19, 24-28, 30-38, 40, 42, 43

  

പനി. രഭാജതീവറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം സചയര്മഭാന്,
2021, ജൂണ് 30. സബ്ജകറ കേമനിറനി IV.


