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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. ഉണനിക്കൃഷ്ണന്

ശതീ. പനി. സനി. വനിഷ്ണുനഭാഥറ

ശതീ. കസവവ്യര് ചനിറനിലെപനിളനി.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാൻ , സസക്രട്ടേറനി ഇൻ ചഭാർജറ 

ശതീ. തനിദതീപറ സകേ. ജനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജയശതീ എന്റിം., സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. കമഭാഹനൻ  ഒ. , അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി. 



അവതഭാരനികേ

വവ്യവസഭായവന്റിം  ധഭാതുക്കളന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  IV-സന
2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള  ആക്ഷന്  കടക്കണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള
നനിയമസഭയുസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരവ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം
236(5) പകേഭാരന്റിം സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന.

2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭവ്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2021  ജൂസസലെ  22-ാംതതീയതനി  സഭയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.
പസ് തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് വവ്യവസഭായ വകുപനില് നനിനന്റിം  ലെഭനിച്ച ആക്ഷന്
കടക്കണ്  കസ്റ്റററസമന്റുകേള  18-7-2022-ല്  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിരുന.

2022 ജൂലലെ 18-നറ കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച.

 
പനി. രഭാജതീവറ, 

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന്,
2022, ജൂസസലെ 18. സബ്ജകറ കേമനിറനി IV.



ററിപപപ്പോര്ടട

വവ്യവസപ്പോയവവും  ധപ്പോതുക്കളവും  സവുംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി  IV-നന്റെ  2021-2022
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷനത  ധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥനകളനടെ  പരറിപശപ്പോധന  സവുംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിനലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  സസസ്വീകരറിച്ച  നടെപടെറികള്  അടെങ്ങുനതപ്പോണട
ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

സബ്ജകട  കമറിററി  IV-നന്റെ  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷനത ധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥനകളനടെ
പരറിപശപ്പോധന  സവുംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  2021  ജൂണ്  30-ാം  തസ്വീയതറി  പചേര്ന
പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  അവുംഗസ്വീകരറിക്കുകയവും  2021  ജൂലലെ  22-ാം  തസ്വീയതറി  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയവും നചേയ.  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില് വവ്യവസപ്പോയ വകുപറിനന സവുംബനറിക്കുന 51
ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണട  ഉണപ്പോയറിരുനതട.  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  വവ്യവസപ്പോയ  വകുപറില്
നറിനവും  ലെഭറിച്ച  നടെപടെറി  പതറികകള്  18 -7-2022-ല്  പചേര്ന  സമറിതറി  പയപ്പോഗതറില്
പരറിഗണറിക്കുകയവും അവുംഗസ്വീകരറിക്കുകയവും നചേയറിരുന.

2021-22-നലെ  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിനലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളവും  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്
സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനട  ലെഭറിച്ച  മറുപടെറികളവും  അദവ്യപ്പോയവും  I  ആയവും  മറുപടെറി  ലെഭറിക്കപ്പോനുള
ശറിപപ്പോര്ശകനള സവുംബനറിച്ച വറിവരവും അദവ്യപ്പോയവും II ആയവും പചേര്തറിരറിക്കുന.

അദവ്യപ്പോയവും I 

2021-22   സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷനത ധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥനകളനടെ പരറിപശപ്പോധന സവുംബനറിച്ച
ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിനലെ ശറിപപ്പോര്ശകളവും ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനവും ലെഭറിച്ച

മറുപടെറികളവും

ശറിപപ്പോര്ശ

4885-01-190-95—നകല്പടപ്പോണ് കപമ്പപ്പോണന്റെട പകപ്പോവുംപ്ലകട ലെറിമറിറഡറിനട സര്ക്കപ്പോര് 

                   ഇകസറിററി മൂലെധനവും

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും : 15,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

ഐ.എസട.ആര്.ഒ-യനടെ സപ്പോപങ്കേതറിക സഹപ്പോയപതപ്പോനടെ നചേയ്യുന സൂപര് കപപ്പോസറിറര്
നറിര്മപ്പോണ  പദതറി  പകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോരറിനന്റെ  ഇനനസന്റെസ്വീവട  ലെഭറിക്കുനതറിനട
സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  നമഷസ്വീനററികള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനുവും  മറട
സസൗകരവ്യങ്ങള് ഒരുക്കുനതറിനുവും ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുക അപരവ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്,

917/2022.
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പമല് ശസ്വീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
6.96 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 31)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  കമ്പനറിയട  വകയറിരുതറിയറിരുന  മുഴുവന  തുകയവും
നചേലെവഴറിപക്കണറി വനറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് കമ്പനറിയട അധറിക തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6853-60-190-97 —ടപ്പോവനകൂര് ലടെറപ്പോനറിയവും പപ്രപ്പോ ഡകടസട ലെറിമറിറഡ ട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും :  10,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

പകപ്പോപറപ്പോസട  ററിക്കവററി പ്ലപ്പോന്റെട,  ലഫൈബര് പഗ്രേഡട പ്ലപ്പോന്റെട  എനറിവയനടെ പ്രവര്തനവും,
സള്ഫൈഫ്യൂററികട  ആസറിഡട  പ്ലപ്പോന്റെറിനന്റെ  നവസ്വീകരണവും  മുതലെപ്പോയ  ടപ്പോവനകൂര്  ലടെറപ്പോനറിയവും
പപ്രപ്പോഡകടസറിനന്റെ  ആധുനറികവത്ക്കരണ  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി  11.79  പകപ്പോടെറി  രൂപയവും
മപ്പോലെറിനവ്യതറില്  നറിനവും  മൂലെവ്യവര്ദറിത  ഉത്പനങ്ങള്  നറിര്മറിക്കുന  എഫ്ലുനവന്റെറിനന  ഉപ
ഉത്പനങ്ങളപ്പോയറി മപ്പോറ്റുന പദതറിക്കപ്പോയറി  40  പകപ്പോടെറി രൂപയവും ആവശവ്യമപ്പോനണനട സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പമല്  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  51.79 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

 (ഖണറിക 36)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരുന തുകയറില്
നറിന  തനന  പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട  ആവശവ്യമപ്പോയ  തുക  കനണതപ്പോന
കഴറിഞ്ഞതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയറിരുന പ്രകപ്പോരവും അധറിക തുക അനുവദറിപക്കണ
ആവശവ്യകത ഉണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6854-01-190-99 —മലെബപ്പോര് സറിമന്റെടസട വപ്പോളയപ്പോര് വപ്പോയ്പകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും : 25,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

മലെബപ്പോര് സറിമന്റെടസട ലെറിമറിറഡറിനന്റെ വപ്പോളയപ്പോററിനലെയവും പചേര്തലെയറിനലെയവും പ്രവര്തന

മൂലെധനതറിനുവും  മറട  നചേലെവകള്ക്കുവും  തുക  ആവശവ്യമപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്  മുന  വര്ഷങ്ങളറില്

മലെബപ്പോര് സറിമന്റെടസറിനട  നകപ്പോച്ചറിന പപപ്പോര്ടട  ടസട  സ്ഥലെതട  0.3  ദശലെകവും ടെണ് ബള്ക്കട



3

സറിമന്റെട  നടെര്മറിനലവും  പലെപ്പോജറിസറികട  ഹബവും  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന  പദതറിക്കട  മൂലെധനനച്ചലെവട

കനണതപ്പോന സപ്പോധറിച്ചറിരുനറില.  ആയതറിനപ്പോല്, പമല് പദതറിക്കപ്പോയറി പമല് ശസ്വീര്ഷകതറില്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ 58.27 പകപ്പോടെറി രൂപ

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 37)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്   ബഡ്ജററില്  25  പകപ്പോടെറി  രൂപ

വകയറിരുതറിയറിരുന.  സപ്പോപങ്കേതറികവവും  ഭരണപരവമപ്പോയ  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  പദതറി

പ്രവര്തനങ്ങള് ആരവുംഭറിക്കപ്പോന കഴറിയപ്പോനത വനതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയറിരുന

പ്രകപ്പോരവും അധറിക തുക അനുവദറിപക്കണ ആവശവ്യകത വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6857-02-190-99 —പകരള പസറട ഡ്രഗ്സട ആന്റെട ഫൈപ്പോര്മസഫ്യൂടറിക്കല്സട 

                     ഇനഡസസ്വീസറിനുള വപ്പോയ്പ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും : 13,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

125  ഓളവും  കുതറിവയ്പട  മരുനകളനടെയവും  പനതശുശ്രൂഷ  മരുനകളനടെയവും

രൂപവല്ക്കരണതറിനപ്പോയറി  നറിയമപ്പോനുസൃത  ഉല പ്പോദനകമത  ലകവരറിക്കുനതറിനട

ലെകവ്യമറിടുന പദതറിക്കപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരവ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്,  പമല്

ശസ്വീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ 16.15

പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 38)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള പസറട ഡ്രഗ്സട ആന്റെട ഫൈപ്പോര്മസഫ്യൂടറിക്കല്സട ലെറിമറിറഡട  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷവും നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ പദതറി പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട ആവശവ്യമപ്പോയറി  വന തുക ബഡ്ജറട

വറിഹറിതതറില്  നറിനവും  കനണതപ്പോന  കഴറിഞ്ഞതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചേയറിരുന

പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുകയനടെ ആവശവ്യകത വനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

6858-01-190-98—ടപ്പോപക്കപ്പോ പകബറിള്സട ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയ്പകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും : 10,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

ടപ്പോപക്കപ്പോ പകബറിള് കമ്പനറിയനടെ തറിരുവല യൂണറിററില് ലഡ്ര കഫ്യൂവര് സപ്പോപങ്കേതറിക വറിദവ്യ

ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  എകട.എല്.പറി.ഇ.  പകബറിളകളനടെ  നറിര്മപ്പോണവും  ലെകവ്യമറിടുന  പദതറി

പൂര്തസ്വീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി   ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരവ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്,

പമല് ശസ്വീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ

4.20 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 39)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടപ്പോപക്കപ്പോ  പകബറിള്  കമ്പനറി  ലെറിമറിറഡട  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്
നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ  പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട  ആവശവ്യമപ്പോയറി  വന  തുക  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  നറിനവും  കനണതപ്പോന  കഴറിഞ്ഞതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചേയറിരുന
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക അനുവദറിപക്കണറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6858-01-190-97 —ടപ്പോനപസപ്പോര്പമഴട ആന്റെട പകരള ഇലെകറിക്കല്സട ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയ്പ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും : 5,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

നടെല്ക്കറില്  വറി.പറി.ഡറി.യവും  നക്രെയറിന  ആധുനറികവല്ക്കരണവവും  നടെപറിലെപ്പോക്കറി
കപ്പോലെപ്പോനുസൃതമപ്പോയ  മപ്പോറങ്ങള്  വരുത്തുനതറിനട  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരവ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്,  പമല് ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  6  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 40)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടപ്പോനപസപ്പോര്പമഴട  ആന്റെട  ഇലെകറിക്കല്സട  പകരള  ലെറിമറിറഡട   (നടെല്കട)  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ പദതറി പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോവശവ്യമപ്പോയ തുക ബഡ്ജറട
വറിഹറിതതറില്  നറിനവും  കനണതപ്പോന  കഴറിഞ്ഞതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചേയറിരുന
പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുകയനടെ ആവശവ്യകത വനറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

6858-02-190-94—നമറല് ഇനഡസസ്വീസട ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയ്പകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും :  2,92,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

നഷപ്പോര്ണ്ണൂര് നമറല് ഇനഡസസ്വീസട ലെറിമറിറഡറിനട  3  ടെണ് ഓപണ് ലഡ പഫൈപ്പോര്ജറിവുംഗട
ഹപ്പോമറുവും അനുബന ഉപകരണങ്ങളവും സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട  14 -8-2020-നലെ ഭരണപ്പോനുമതറി
പ്രകപ്പോരവും  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനുവദറിച്ചറിരുനനങ്കേറിലവും  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോതവും
ലെഭറിച്ചറിട്ടുളതറിനപ്പോല്   മുന  വര്ഷവും  ലെഭറിക്കപ്പോതറിരുന  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഈ  വര്ഷവും
അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിപക്കണതുനണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പമല്
ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ 1.5
പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

                   (ഖണറിക 41)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനലെ  നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേലള  നടെപടെറിക്രെമങ്ങള്
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷവും  അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനു  മുനപപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന
സപ്പോധറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6858-03-190-99 —പകരള ഓപടപ്പോ നമപ്പോലബല്സട ലെറിമറിറഡട   -   തസ്വീവസ്വീലെര് പപ്രപ്പോജകട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും : 10,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

ഇലെകറികട  വപ്പോഹനതറിനന്റെ  ററിസര്ച്ചട  ആന്റെട  നഡവലെപ്നമന്റെട  നടെത്തുനതറിനുവും
ഓപടപ്പോപമപ്പോടസ്വീവട വപ്പോഹനങ്ങള് ഓപരപ്പോ വര്ഷവവും പുതറിയ പമപ്പോഡല് നറിരതറിലെറിറക്കറി വനകറിടെ
നറിര്മപ്പോതപ്പോക്കളമപ്പോയറി  മത്സരറിക്കുനതറിനട  പുതറിയ  ഇലെകറികട  സ്കൂടര്,  ഇലെകറികട  ഓപടപ്പോ,
ഇലെകറികട  കപ്പോര്പഗപ്പോ  വപ്പോഹനവും,  ഇലെകറികട  ററിക,  ഇലെകറികട  ബസട  എനറിവ നറിര്മറിക്കുക,
ഇലെകറികട  വപ്പോഹനങ്ങള്ക്കപ്പോവശവ്യമപ്പോയ  നടെസറിങട  സസൗകരവ്യവും  ഒരുക്കുക  തുടെങ്ങറിയ
അടെറിസ്ഥപ്പോനസസൗകരവ്യ  വറികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുവും  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരവ്യപ്പോപ്തമപ്പോനണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പമല്  ശസ്വീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  45  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 42)
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സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കണനമന  നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേലള  നടെപടെറിക്രെമങ്ങള്
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനട  മുനപപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന
സപ്പോധറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല് തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6858-04-190-89—ആപടപ്പോകപ്പോസട ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയ്പ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും : 10,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

എല്.എച്ചട.ബറി.  പബപ്പോഗറി  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോവശവ്യമപ്പോയ  അടെറിസ്ഥപ്പോന
സസൗകരവ്യവറികസനതറിനുവും  ആപടപ്പോപമറഡട  നമഷസ്വീന  പമപ്പോള്ഡറിവുംഗട  ലലെന
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുവും പകപ്പോവറിഡട  കപ്പോലെയളവറില് കമ്പനറിക്കുണപ്പോയ നഷവും നറികത്തുനതറിനുവും
പ്രവര്തനവും  തുടെരുനതറിനുവും  കമ്പനറിയനടെ  പുനരുദപ്പോരണതറിനുവും  നവസ്വീകരണതറിനുവും
സുഗമമപ്പോയ  പ്രവര്തനതറിനുവും  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരവ്യപ്പോപ്തമപ്പോനണനട
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പമല് ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  43.935  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 43)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനലെ   നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേലള  നടെപടെറിക്രെമങ്ങള്
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനട  മുനപപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന
സപ്പോധറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6858-04-190-84 —സസ്വീല് ആന്റെട ഇനഡസറിയല് പഫൈപ്പോര്ജറിവുംഗ്സട ലെറിമറിറഡറിനുള വപ്പോയ്പ

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും :12,62,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

നഷപ്പോര്ണ്ണൂര് നമഷറിനറിവുംഗട  യൂണറിററില് ഗറിയര് ലഗ്രേനഡറിവുംഗട,  പബപ്പോര്  ലഗ്രേനഡറിവുംഗട,
പകപ്പോര്ഡറിപനറ നമഷററിവുംഗട  നമഷസ്വീനുകള് വപ്പോങ്ങുനതറിനട ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയ തുക
അപരവ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പമല് ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 44)



7

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനലെ   നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേലള  നടെപടെറിക്രെമങ്ങള്
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനട  മുനപപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന
സപ്പോധറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6859-02-190-99 —പകരള പസറട ഇലെപകപ്പോണറികട വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനുള വപ്പോയ്പകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും : 10,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

2019-20-ല് ഭരണപ്പോനുമതറി ലെഭറിച്ച കരകുളവും, അരൂര് യൂണറിറ്റുകളറില് ശവുംഖലെപ്പോബനറിത
സസൗര  പമല്ക്കൂര  ലവദദ്യുതനറിലെയവും  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുവും  മൂടെപ്പോടെറി  യൂണറിററില്  ശ്രവണ
സഹപ്പോയറികളനടെ  ഉത്പപ്പോദനവും  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനട  നൂതന  സപ്പോപങ്കേതറിക  നമഷസ്വീനുകള്
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുവും  2020-21-ല്  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലെഭറിച്ച  മണ്വറിളയറിനലെ  നകല്പടപ്പോണ്
കമഫ്യൂണറിപക്കഷന  പകപ്പോവുംപ്ലകറിനലെ  കമഫ്യൂണറിപക്കഷന  പപ്രപ്പോജകട  ഗ്രൂപറിനന്റെ  സുരകപ്പോ
നറിരസ്വീകണ പദതറിക്കു പവണറിയള കവ്യപ്പോമറ അസവുംബറി സവുംവറിധപ്പോനവും സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുവും
കരകുളനത പവര് ഇലെപകപ്പോണറികട ഗ്രൂപറിനന നവസ്വീകരറിച്ചട പവര് ഇലെപകപ്പോണറികട ഹബപ്പോക്കറി
മപ്പോറ്റുനതറിനുവും ഇലെക ടപടപ്പോണറികട പകപ്പോവുംപണന്റെറിനന്റെ നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുവും പള്സട
ഓകറിമസ്വീറര്,  നമഡറിക്കല്  ഓകറിജന  പകപ്പോണ്സണ്പടറര്  എനറിവയനടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനുവും
വപ്പോണറിജവ്യവല്ക്കരണതറിനുവും  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരവ്യപ്പോപ്തമപ്പോനണനട
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പമല്  ശസ്വീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  14.7  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 45)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക  തുക  അനുവദറിക്കണനമന   നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേലള  നടെപടെറിക്രെമങ്ങള്
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനട  മുനപപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന
സപ്പോധറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല് തുക അനുവദറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

6860-60-190-79—പകരള പക്ലേസട  &  നസറപ്പോമറിക്പപ്രപ്പോഡകടസട  ലെറിമറിറഡറിനുള   വപ്പോയ്പകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതവും : 13,00,00,000 രൂപ (പ്ലപ്പോന)

നക.സറി.സറി.പറിയനടെ  ലവവറിധവ്യവല്ക്കരണതറിനന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  2018-19-ല്
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ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിയ  പകപ്പോക്കനടട  നപ്രപ്പോസസറിവുംഗട  പ്ലപ്പോന്റെട,  കയര്  ഡസ്വീലഫൈബററിങട
മപ്പോനുഫൈപ്പോക്ചേററിങട യൂണറിറട എനസ്വീ പദതറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് ഈ
ശസ്വീര്ഷകതറിന  കസ്വീഴറില്  ഈ  ഘടെകതറില്  വകയറിരുതറിയ  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അപരവ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്,  പമല് ശസ്വീര്ഷകതറില് ഈ ഘടെകതറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  13.2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന.

(ഖണറിക 46)

സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2021-22  വര്ഷവും നക.സറി.സറി.പറി.  ലെറിമറിറഡറിനട  13  പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരുനതട.  പ്രസ്തുത  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  കമ്പനറി  നടെപറിലെപ്പോക്കറിയ
പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോവശവ്യമപ്പോയ  തുക  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്  നറിനവും
കനണതപ്പോന കഴറിഞ്ഞതറിനപ്പോല് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയറിരുന പ്രകപ്പോരമുള അധറിക തുക
അനുവദറിപക്കണറി വനറില.

അദവ്യപ്പോയവും II

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷനത ധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥനകളനടെ പരറിപശപ്പോധന സവുംബനറിച്ച
ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിനലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി പസറടനമന്റുകള്
ലെഭറിക്കുവപ്പോനുള ഖണറികകള്

വകുപട ഖണറിക നമ്പര്

വവ്യവസപ്പോയവും 1-30, 32-35, 47-51

               

               പറി. രപ്പോജസ്വീവട,
തറിരുവനന്തപുരവും, നചേയര്മപ്പോന,
2022, ജൂനനലെ 18.                 സബ്ജകട കമറിററി IV.




