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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 584 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാ�ിൻ ഉൽപാദന േമഖല

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീമതി സി. െക. ആശ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)
േതാ��ൽ ൈലഫ് സയൻസ്  പാർ�ിൽ വാ�ിൻ
ഉൽപാദന േമഖല �ാപി�ാൻ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 10.9.2021 തീയതിയിെല സർ�ാർ ഉ�രവ്

G.O(Ms)No.33/2021/S&TD �കാരം േതാ��ൽ
ൈലഫ് സയൻസ്  പാർ�ിൽ വാ�ിൻ ഉൽ�ാദന
�ണി�് �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി��്.

(ബി) വാ�ിൻ ഉൽപാദന �ണി�് ആരംഭി�ാൻ

ത�ാറാ�� ആ�ർവ�വസായ�ൾ�് �േത�ക
പാേ�ജ്  അ�വദി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി�െട േതാ��ൽ ൈലഫ്
സയൻസ്  പാർ�ിൽ Vaccine Manufacturing
Unit-ഉം Vaccine Fill-Finish Unit-ഉം �ാപി��

ആ�ർ �ണി�കൾ�് (ആ�ർ ഇൻഡ�ീസ്)
സർ�ാർ ഉ�രവ് 10.09.2021െല
G.O(Ms)No.33/2021/S&TD �കാരം ഒ�
െ�ഷ�ൽ പാേ�ജ്  നൽ��തിന്
ഉ�രവായി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��:- • ലീസ്  �ീമിയ�ിെ� 50%
സ�ിഡിേയാട്  �ടി�� �മി, 60 വർഷേ��്

പാ��ിന് നൽ��താണ്. �ടാെത, പ�തി�െട
ലീസ്  �ീമിയം �ക പ�തിയിെല ഗവൺെമ�്
ഇക�ി�ിയായി കണ�ാ��താണ്, �വർ�നം

ആരംഭി�  ്10 വർഷെ� െമാറേ�ാറിയം
കാലയളവി�േശഷം ഇക�ി�ി തിരിെക
നൽേക�താണ്. പ�തി �വർ�ന�ിെ� 11-ാം
വർഷ�ിൽ ഇക�ി�ി�െട 50% വീെ���ക�ം
േശഷി�� ഓഹരി 12-ഉം 13-ഉം വർഷ�ിൽ ര�്
�ല� തവണകളായി തിരിെ���ക�ം െച�ം. •
1959 െല േകരള �ാ�് ആ�ിെല െസ�ൻ 9 (1)
(എ) �കാര�� �ാ�് ഡ��ി അട�ൽ, 1908 െല
രജിേ�ഷൻ നിയമ�ിെല െസ�ൻ 78 (2)
�കാരം രജിേ�ഷൻ ഫീസ്  അട�ൽ എ�ിവ
ഒഴിവാ�ിയിരി��. • �ണി�കൾ�് ആവശ�മായ

ഉപകരണ��െട�ം �ാ�ക�െട�ം
യ�സാമ�ിക�െട�ം �ക�െട 30%വെര�ം
സ�ിഡി വഴി സാ��ിക സഹായം
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നൽ��താണ്. ��ത സ�ിഡി fill-finish
�ണി�ിന് 1 േകാടി �പ വെര�ം, വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് 5 േകാടി �പ വെര�ം
നിജെ���ിയിരി��. • സം�ാന സർ�ാർ
ധനകാര� �ാപന�ൾ വഴി ആകർഷകമായ

വാ�കൾ 20 വർഷെ� ദീർഘകാല തിരി�ടവ്
കാലാവധിേയാ��ടി നൽ��താണ്. �ാരംഭ 5
വർഷേ��് �തിവർഷം 4% സ�ിഡി പലിശ
നിര�ി�ം, ബാ�ി 15 വർഷേ��് അ�െ�
നിലവി�� നിര�ി�മാണ് വാ� അ�വദി��ത്.
�ടാെത വാണിജ� �വർ�നം ആരംഭി�  ്3 വർഷം
വെര തിരി�ടവ് ആരംഭി��തി��

െമാറേ�ാറിയ�ം ന��താണ്. ഈ വാ�ാ പരിധി
ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന് 20േകാടി �പ�ം, വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് 30േകാടി �പ�മായി
പരിമിതെ���ിയിരി��. �ടാെത, െമാ�ം

വാ�ാ �ക 100 േകാടി �പയായി
പരിമിതെ���ിയിരി��. • പ�തി�ായി 30
ദിവസ�ി��ിൽ സിംഗിൾ വിൻേഡാ
�ിയറൻ�ം ഫാ�് �ാ�് അംഗീകാര�ം
നൽ�വാ�� നടപടി ൈകെകാ��താണ്. •
ൈലഫ് സയൻസസ്  പാർ�ിെല വാ�ിൻ
നിർ�ാണ�ിൻെറ�ം, ഫിൽ-ഫിനിഷിെ��ം
ആ�ർ �ണി�കൾ�് പവർ താരിഫ്
സ�ിഡിയായി �ണി�ിന് 2 �പ വ�  ്നൽ�ം. ഇത്
ഓേരാ വാ�ിൻ ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന്
�തിവർഷം ഒ� േകാടി �പ�ം ഓേരാ വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് �തിവർഷം 1.25 േകാടി
�പ�മായി പരിമിതെ���ം. എ�ാ ആ�ർ

�ണി�കൾ�ം�ടി പവർ സ�ിഡി �തിവർഷം 4.5
േകാടി �പയായി പരിമിതെ���ം. പവർ താരിഫ്
സ�ിഡി വാണിജ� �വർ�ന�ിെ� �ാരംഭ 5
വർഷേ��് ദീർഘി�ി�ം. േകരള േ��്
ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  നൽ�� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ സ�ിഡി �ക സം�ാന

സർ�ാർ വർഷാവർഷം വ�വസായ�ൾ�്
തിരിെക നൽ�ം. • �വർ�നം ആരംഭി�  ്ര�്
വർഷേ��� ബിൽ �കയിൽ ഒ� കിേലാ
ലി�റിന് 10 �പ വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി നൽ�ം.
േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�് അട� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ സ�ിഡി �ക സം�ാന

സർ�ാർ വർഷാവർഷം വ�വസായ�ൾ�്
തിരിെക നൽ�ം. വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി
�തിവർഷം 20 ല�ം �പയായി എ�ാ
പ�തി�ം�ടി പരിമിതെ���ം. �ടാെത, ഒ�
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വ�വസായ�ിന് പരമാവധി 5 ല�ം �പ
വാർഷിക സ�ിഡിയായി പരിമിതെ���ം.

(സി) വാ�ിൻ ഉൽപാദന േമഖല�ായി സം�ാന

സർ�ാരിെ� കീഴി�� ധനകാര��ാപന�ൾ

�േഖന ആകർഷകമായ വാ� ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ വ�വസായ വ��്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി�െട േതാ��ൽ ൈലഫ്
സയൻസ്  പാർ�ിൽ Vaccine Manufacturing
Unit-ഉം Vaccine Fill-Finish Unit-ഉം �ാപി��

ആ�ർ �ണി�കൾ�് (ആ�ർ ഇൻഡ�ീസ്)
സർ�ാർ ഉ�രവ് 10.09.2021െല
G.O(Ms)No.33/2021/S&TD �കാരം ഒ�
െ�ഷ�ൽ പാേ�ജ്  നൽ��തിന്
ഉ�രവായി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��:- • ലീസ്  �ീമിയ�ിെ� 50%
സ�ിഡിേയാട്  �ടി�� �മി, 60 വർഷേ��്

പാ��ിന് നൽ��താണ്. �ടാെത, പ�തി�െട
ലീസ്  �ീമിയം �ക പ�തിയിെല ഗവൺെമ�്
ഇക�ി�ിയായി കണ�ാ��താണ്, �വർ�നം

ആരംഭി�  ്10 വർഷെ� െമാറേ�ാറിയം
കാലയളവി�േശഷം ഇക�ി�ി തിരിെക
നൽേക�താണ്. പ�തി �വർ�ന�ിെ� 11-ാം
വർഷ�ിൽ ഇക�ി�ി�െട 50% വീെ���ക�ം
േശഷി�� ഓഹരി 12-ഉം 13-ഉം വർഷ�ിൽ ര�്
�ല� തവണകളായി തിരിെ���ക�ം െച�ം. •
1959 െല േകരള �ാ�് ആ�ിെല െസ�ൻ 9 (1)
(എ) �കാര�� �ാ�് ഡ��ി അട�ൽ, 1908 െല
രജിേ�ഷൻ നിയമ�ിെല െസ�ൻ 78 (2)
�കാരം രജിേ�ഷൻ ഫീസ്  അട�ൽ എ�ിവ
ഒഴിവാ�ിയിരി��. • �ണി�കൾ�് ആവശ�മായ

ഉപകരണ��െട�ം �ാ�ക�െട�ം
യ�സാമ�ിക�െട�ം �ക�െട 30%വെര�ം
സ�ിഡി വഴി സാ��ിക സഹായം
നൽ��താണ്. ��ത സ�ിഡി fill-finish
�ണി�ിന് 1 േകാടി �പ വെര�ം, വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് 5 േകാടി �പ വെര�ം
നിജെ���ിയിരി��. • സം�ാന സർ�ാർ
ധനകാര� �ാപന�ൾ വഴി ആകർഷകമായ

വാ�കൾ 20 വർഷെ� ദീർഘകാല തിരി�ടവ്
കാലാവധിേയാ��ടി നൽ��താണ്. �ാരംഭ 5
വർഷേ��് �തിവർഷം 4% സ�ിഡി പലിശ
നിര�ി�ം, ബാ�ി 15 വർഷേ��് അ�െ�
നിലവി�� നിര�ി�മാണ് വാ� അ�വദി��ത്.
�ടാെത വാണിജ� �വർ�നം ആരംഭി�  ്3 വർഷം
വെര തിരി�ടവ് ആരംഭി��തി��

െമാറേ�ാറിയ�ം ന��താണ്. ഈ വാ�ാ പരിധി
ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന് 20േകാടി �പ�ം, വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് 30േകാടി �പ�മായി
പരിമിതെ���ിയിരി��. �ടാെത, െമാ�ം

വാ�ാ �ക 100 േകാടി �പയായി
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പരിമിതെ���ിയിരി��. • പ�തി�ായി 30
ദിവസ�ി��ിൽ സിംഗിൾ വിൻേഡാ
�ിയറൻ�ം ഫാ�് �ാ�് അംഗീകാര�ം
നൽ�വാ�� നടപടി ൈകെകാ��താണ്. •
ൈലഫ് സയൻസസ്  പാർ�ിെല വാ�ിൻ
നിർ�ാണ�ിൻെറ�ം, ഫിൽ-ഫിനിഷിെ��ം
ആ�ർ �ണി�കൾ�് പവർ താരിഫ്
സ�ിഡിയായി �ണി�ിന് 2 �പ വ�  ്നൽ�ം. ഇത്
ഓേരാ വാ�ിൻ ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന്
�തിവർഷം ഒ� േകാടി �പ�ം ഓേരാ വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് �തിവർഷം 1.25 േകാടി
�പ�മായി പരിമിതെ���ം. എ�ാ ആ�ർ

�ണി�കൾ�ം�ടി പവർ സ�ിഡി �തിവർഷം 4.5
േകാടി �പയായി പരിമിതെ���ം. പവർ താരിഫ്
സ�ിഡി വാണിജ� �വർ�ന�ിെ� �ാരംഭ 5
വർഷേ��് ദീർഘി�ി�ം. േകരള േ��്
ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  നൽ�� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ സ�ിഡി �ക സം�ാന

സർ�ാർ വർഷാവർഷം വ�വസായ�ൾ�്
തിരിെക നൽ�ം. • �വർ�നം ആരംഭി�  ്ര�്
വർഷേ��� ബിൽ �കയിൽ ഒ� കിേലാ
ലി�റിന് 10 �പ വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി നൽ�ം.
േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�് അട� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ സ�ിഡി �ക സം�ാന

സർ�ാർ വർഷാവർഷം വ�വസായ�ൾ�്
തിരിെക നൽ�ം. വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി
�തിവർഷം 20 ല�ം �പയായി എ�ാ
പ�തി�ം�ടി പരിമിതെ���ം. �ടാെത, ഒ�
വ�വസായ�ിന് പരമാവധി 5 ല�ം �പ
വാർഷിക സ�ിഡിയായി പരിമിതെ���ം.

(ഡി) വാ�ിൻ ഉൽപാദന സംരംഭ�ിന് ഏകജാലക
അ�മതി�ം ഫാ�് �ാ�് അംഗീകാര�ം
നൽകാ�ം ആേരാഗ� േമഖലയി�ം അ�ബ�
േമഖലകളി�ം വ�വസായ നിേ�പം
വർ�ി�ി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി�െട േതാ��ൽ ൈലഫ്
സയൻസ്  പാർ�ിൽ Vaccine Manufacturing
Unit-ഉം Vaccine Fill-Finish Unit-ഉം �ാപി��

ആ�ർ �ണി�കൾ�് (ആ�ർ ഇൻഡ�ീസ്)
സർ�ാർ ഉ�രവ് 10.09.2021െല
G.O(Ms)No.33/2021/S&TD �കാരം ഒ�
െ�ഷ�ൽ പാേ�ജ്  നൽ��തിന്
ഉ�രവായി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��:- • ലീസ്  �ീമിയ�ിെ� 50%
സ�ിഡിേയാട്  �ടി�� �മി, 60 വർഷേ��്

പാ��ിന് നൽ��താണ്. �ടാെത, പ�തി�െട
ലീസ്  �ീമിയം �ക പ�തിയിെല ഗവൺെമ�്
ഇക�ി�ിയായി കണ�ാ��താണ്, �വർ�നം

ആരംഭി�  ്10 വർഷെ� െമാറേ�ാറിയം
കാലയളവി�േശഷം ഇക�ി�ി തിരിെക
നൽേക�താണ്. പ�തി �വർ�ന�ിെ� 11-ാം
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വർഷ�ിൽ ഇക�ി�ി�െട 50% വീെ���ക�ം
േശഷി�� ഓഹരി 12-ഉം 13-ഉം വർഷ�ിൽ ര�്
�ല� തവണകളായി തിരിെ���ക�ം െച�ം. •
1959 െല േകരള �ാ�് ആ�ിെല െസ�ൻ 9 (1)
(എ) �കാര�� �ാ�് ഡ��ി അട�ൽ, 1908 െല
രജിേ�ഷൻ നിയമ�ിെല െസ�ൻ 78 (2)
�കാരം രജിേ�ഷൻ ഫീസ്  അട�ൽ എ�ിവ
ഒഴിവാ�ിയിരി��. • �ണി�കൾ�് ആവശ�മായ

ഉപകരണ��െട�ം �ാ�ക�െട�ം
യ�സാമ�ിക�െട�ം �ക�െട 30%വെര�ം
സ�ിഡി വഴി സാ��ിക സഹായം
നൽ��താണ്. ��ത സ�ിഡി fill-finish
�ണി�ിന് 1 േകാടി �പ വെര�ം, വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് 5 േകാടി �പ വെര�ം
നിജെ���ിയിരി��. • സം�ാന സർ�ാർ
ധനകാര� �ാപന�ൾ വഴി ആകർഷകമായ

വാ�കൾ 20 വർഷെ� ദീർഘകാല തിരി�ടവ്
കാലാവധിേയാ��ടി നൽ��താണ്. �ാരംഭ 5
വർഷേ��് �തിവർഷം 4% സ�ിഡി പലിശ
നിര�ി�ം, ബാ�ി 15 വർഷേ��് അ�െ�
നിലവി�� നിര�ി�മാണ് വാ� അ�വദി��ത്.
�ടാെത വാണിജ� �വർ�നം ആരംഭി�  ്3 വർഷം
വെര തിരി�ടവ് ആരംഭി��തി��

െമാറേ�ാറിയ�ം ന��താണ്. ഈ വാ�ാ പരിധി
ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന് 20േകാടി �പ�ം, വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് 30േകാടി �പ�മായി
പരിമിതെ���ിയിരി��. �ടാെത, െമാ�ം

വാ�ാ �ക 100 േകാടി �പയായി
പരിമിതെ���ിയിരി��. • പ�തി�ായി 30
ദിവസ�ി��ിൽ സിംഗിൾ വിൻേഡാ
�ിയറൻ�ം ഫാ�് �ാ�് അംഗീകാര�ം
നൽ�വാ�� നടപടി ൈകെകാ��താണ്. •
ൈലഫ് സയൻസസ്  പാർ�ിെല വാ�ിൻ
നിർ�ാണ�ിൻെറ�ം, ഫിൽ-ഫിനിഷിെ��ം
ആ�ർ �ണി�കൾ�് പവർ താരിഫ്
സ�ിഡിയായി �ണി�ിന് 2 �പ വ�  ്നൽ�ം. ഇത്
ഓേരാ വാ�ിൻ ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന്
�തിവർഷം ഒ� േകാടി �പ�ം ഓേരാ വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് �തിവർഷം 1.25 േകാടി
�പ�മായി പരിമിതെ���ം. എ�ാ ആ�ർ

�ണി�കൾ�ം�ടി പവർ സ�ിഡി �തിവർഷം 4.5
േകാടി �പയായി പരിമിതെ���ം. പവർ താരിഫ്
സ�ിഡി വാണിജ� �വർ�ന�ിെ� �ാരംഭ 5
വർഷേ��് ദീർഘി�ി�ം. േകരള േ��്
ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  നൽ�� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ സ�ിഡി �ക സം�ാന
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സർ�ാർ വർഷാവർഷം വ�വസായ�ൾ�്
തിരിെക നൽ�ം. • �വർ�നം ആരംഭി�  ്ര�്
വർഷേ��� ബിൽ �കയിൽ ഒ� കിേലാ
ലി�റിന് 10 �പ വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി നൽ�ം.
േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�് അട� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ സ�ിഡി �ക സം�ാന

സർ�ാർ വർഷാവർഷം വ�വസായ�ൾ�്
തിരിെക നൽ�ം. വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി
�തിവർഷം 20 ല�ം �പയായി എ�ാ
പ�തി�ം�ടി പരിമിതെ���ം. �ടാെത, ഒ�
വ�വസായ�ിന് പരമാവധി 5 ല�ം �പ
വാർഷിക സ�ിഡിയായി പരിമിതെ���ം.

(ഇ) വാ�ിൻ ഉൽപാദന �ണി�ിെ� �വർ�ന�ൾ

ത�രിതെ����തിനായി ൈവദ�തി സ�ിഡി
നിര�ിൽ ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി�െട േതാ��ൽ ൈലഫ്
സയൻസ്  പാർ�ിൽ Vaccine Manufacturing
Unit-ഉം Vaccine Fill-Finish Unit-ഉം �ാപി��

ആ�ർ �ണി�കൾ�് (ആ�ർ ഇൻഡ�ീസ്)
സർ�ാർ ഉ�രവ് 10.09.2021െല
G.O(Ms)No.33/2021/S&TD �കാരം ഒ�
െ�ഷ�ൽ പാേ�ജ്  നൽ��തിന്
ഉ�രവായി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��:- • ലീസ്  �ീമിയ�ിെ� 50%
സ�ിഡിേയാട്  �ടി�� �മി, 60 വർഷേ��്

പാ��ിന് നൽ��താണ്. �ടാെത, പ�തി�െട
ലീസ്  �ീമിയം �ക പ�തിയിെല ഗവൺെമ�്
ഇക�ി�ിയായി കണ�ാ��താണ്, �വർ�നം

ആരംഭി�  ്10 വർഷെ� െമാറേ�ാറിയം
കാലയളവി�േശഷം ഇക�ി�ി തിരിെക
നൽേക�താണ്. പ�തി �വർ�ന�ിെ� 11-ാം
വർഷ�ിൽ ഇക�ി�ി�െട 50% വീെ���ക�ം
േശഷി�� ഓഹരി 12-ഉം 13-ഉം വർഷ�ിൽ ര�്
�ല� തവണകളായി തിരിെ���ക�ം െച�ം. •
1959 െല േകരള �ാ�് ആ�ിെല െസ�ൻ 9 (1)
(എ) �കാര�� �ാ�് ഡ��ി അട�ൽ, 1908 െല
രജിേ�ഷൻ നിയമ�ിെല െസ�ൻ 78 (2)
�കാരം രജിേ�ഷൻ ഫീസ്  അട�ൽ എ�ിവ
ഒഴിവാ�ിയിരി��. • �ണി�കൾ�് ആവശ�മായ

ഉപകരണ��െട�ം �ാ�ക�െട�ം
യ�സാമ�ിക�െട�ം �ക�െട 30%വെര�ം
സ�ിഡി വഴി സാ��ിക സഹായം
നൽ��താണ്. ��ത സ�ിഡി fill-finish
�ണി�ിന് 1 േകാടി �പ വെര�ം, വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് 5 േകാടി �പ വെര�ം
നിജെ���ിയിരി��. • സം�ാന സർ�ാർ
ധനകാര� �ാപന�ൾ വഴി ആകർഷകമായ

വാ�കൾ 20 വർഷെ� ദീർഘകാല തിരി�ടവ്
കാലാവധിേയാ��ടി നൽ��താണ്. �ാരംഭ 5
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വർഷേ��് �തിവർഷം 4% സ�ിഡി പലിശ
നിര�ി�ം, ബാ�ി 15 വർഷേ��് അ�െ�
നിലവി�� നിര�ി�മാണ് വാ� അ�വദി��ത്.
�ടാെത വാണിജ� �വർ�നം ആരംഭി�  ്3 വർഷം
വെര തിരി�ടവ് ആരംഭി��തി��

െമാറേ�ാറിയ�ം ന��താണ്. ഈ വാ�ാ പരിധി
ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന് 20േകാടി �പ�ം, വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് 30േകാടി �പ�മായി
പരിമിതെ���ിയിരി��. �ടാെത, െമാ�ം

വാ�ാ �ക 100 േകാടി �പയായി
പരിമിതെ���ിയിരി��. • പ�തി�ായി 30
ദിവസ�ി��ിൽ സിംഗിൾ വിൻേഡാ
�ിയറൻ�ം ഫാ�് �ാ�് അംഗീകാര�ം
നൽ�വാ�� നടപടി ൈകെകാ��താണ്. •
ൈലഫ് സയൻസസ്  പാർ�ിെല വാ�ിൻ
നിർ�ാണ�ിൻെറ�ം, ഫിൽ-ഫിനിഷിെ��ം
ആ�ർ �ണി�കൾ�് പവർ താരിഫ്
സ�ിഡിയായി �ണി�ിന് 2 �പ വ�  ്നൽ�ം. ഇത്
ഓേരാ വാ�ിൻ ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന്
�തിവർഷം ഒ� േകാടി �പ�ം ഓേരാ വാ�ിൻ
നിർ�ാണ �ണി�ിന് �തിവർഷം 1.25 േകാടി
�പ�മായി പരിമിതെ���ം. എ�ാ ആ�ർ

�ണി�കൾ�ം�ടി പവർ സ�ിഡി �തിവർഷം 4.5
േകാടി �പയായി പരിമിതെ���ം. പവർ താരിഫ്
സ�ിഡി വാണിജ� �വർ�ന�ിെ� �ാരംഭ 5
വർഷേ��് ദീർഘി�ി�ം. േകരള േ��്
ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  നൽ�� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ സ�ിഡി �ക സം�ാന

സർ�ാർ വർഷാവർഷം വ�വസായ�ൾ�്
തിരിെക നൽ�ം. • �വർ�നം ആരംഭി�  ്ര�്
വർഷേ��� ബിൽ �കയിൽ ഒ� കിേലാ
ലി�റിന് 10 �പ വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി നൽ�ം.
േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�് അട� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ സ�ിഡി �ക സം�ാന

സർ�ാർ വർഷാവർഷം വ�വസായ�ൾ�്
തിരിെക നൽ�ം. വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി
�തിവർഷം 20 ല�ം �പയായി എ�ാ
പ�തി�ം�ടി പരിമിതെ���ം. �ടാെത, ഒ�
വ�വസായ�ിന് പരമാവധി 5 ല�ം �പ
വാർഷിക സ�ിഡിയായി പരിമിതെ���ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


