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ധനകകാരരര

2021-22   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിനന്റെയര
തവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണത്തിനന്റെയര അവതരണര

മത്തി  .    സസ്പീകര്:  ഓര്ഡര്.....  ഓര്ഡര്….....  … ബഹുമകാനനപ്പെട

ധനകകാരരവര  കയറര  വകുപ്പുമനത്തി  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസട്ട്  ഐസകട്ട്,

അതങ്ങേയട്ട്  2020-2021  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷനത  ബഡ്ജറത്തിതലേയ്ക്കുളള

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളുനട  അനത്തിമ  തസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെത്തിനന്റെ  സമര്പ്പെണവര

2021-2022  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറര  തവകാടട്ട്  ഓണ്

അകക്കൗണര  അവതരത്തിപ്പെത്തികകാവന്നതകാണട്ട്. 

ധനകകാരരവര  കയറര  വകുപ്പുമനത്തി  ( തഡകാ  .    ടത്തി  .    എര  .    തതകാമസട്ട്

ഐസകട്ട്): സര്,  2021-2022  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുളള ബഡ്ജറര

തവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന.
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I

ആമുഖര

1. തനരര പുലേരുകയര

സൂരരൻ സർവതതജതസകാനട ഉദത്തിക്കുകയര

കനത്തിവകാർന്ന പൂകൾ വത്തിരത്തിയകയര 

നവളത്തിചര ഭൂമത്തിനയ സസ്വർഗമകാക്കുകയര നചെയര

നകാര നകകാതറകാണയ്നകതത്തിനര 

തപകാരകാടത്തി വത്തിജയത്തിക്കുകയര

ആനനര നത്തിറഞ്ഞ പുലേരത്തിനയ 

തത്തിരത്തിനക എതത്തിക്കുകയര നചെയര...

സർ,  പകാലേകകാടട്ട്  കുഴൽമനര  ജത്തിഎചട്ട്എസത്തിനലേ  ഏഴകാര  കകാസുകകാരത്തി

നക.തസ്നേഹ എഴുതത്തിയ കവത്തിതതയകാനട  2021-22  തലേയ്ക്കുള്ള തകരള ബജറട്ട്

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചു നകകാണള്ള പ്രസരഗര ഞകാൻ ആരരഭത്തികനട.

2. സർ,  നകകാവത്തിഡട്ട്  അടകമുള്ള  നവല്ലുവത്തിളത്തികനള  അതത്തിജസ്പീവത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തിലേകായകാലര  സമ്പദ്ഘടനയനട  വസ്പീനണടുപ്പെത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തിലേകായകാലര  തകരളര  പങ്കുവയ്ക്കുന്ന  ആത്മവത്തിശസ്വകാസതത്തിനന്റെ
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ഉതന്മേഷര  ഈ  നകകാച്ചുമത്തിടുകത്തിയനട  വരത്തികളത്തിലണട്ട്.  ആനനര  നത്തിറഞ്ഞ

പുലേരത്തിനയ  തത്തിരത്തിനക  എതത്തികകാൻ  സകാധരമകായനതലകാര

നചെയ്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന പത്തിണറകായത്തി സർകകാർ തനന്നയകാണട്ട് ജനങ്ങേളത്തിൽ

ഈ  ആത്മവത്തിശസ്വകാസര  സൃഷത്തിചതട്ട്  എന്നട്ട്  അഭത്തിമകാനതതകാനടയര

വത്തിനയതതകാനടയര   അവകകാശനപ്പെടനട.  സർകകാരത്തിനന  സരബനത്തിചട്ട്

ഓതരകാ  പ്രതത്തിസനത്തിയര  പുതത്തിയ  അവസരങ്ങേളുനട  മകാതകാവകാണട്ട്.  സർ,

ഭൂതകകാലേതത്തിനന്റെ  തക്ഷേമതനടങ്ങേൾ  നത്തിലേനത്തിർതത്തിനകകാണട്ട്,  പുതത്തിയ

വത്തികസനപകാതയത്തിതലേയ്ക്കു വഴത്തിനതളത്തിയത്തിക്കുന്നവയകായത്തിരുന കഴത്തിഞ്ഞ അഞട്ട്

ബജറകളുര.  ഈ നത്തിലേപകാടത്തിനന്റെ തുടർചയകാണട്ട്  2021-22 തലേയ്ക്കുള്ള ബജറട്ട്.

ആത്മവത്തിശസ്വകാസതത്തിനന്റെ  കരുതതകാനട  പറയനട,  നകകാവത്തിഡകാനനര

തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തികസന  മുൻഗണനകളുനടയര  മുൻകകകളുനടയര

രൂപതരഖയകാണട്ട് ഈ ബജറട്ട്.

3. തകരളതത്തിനന്റെ നകകാവത്തിഡട്ട്  പ്രതത്തിതരകാധര  തലേകാകതത്തിനന്റെ ആദരവട്ട്  തനടത്തി.

ആദരഘടതത്തിൽ  വരകാപനനതതനന്ന  തടയന്നതത്തിൽ  വത്തിജയത്തിച്ചു.

എന്നകാൽ  ഇതപ്പെകാൾ  വരകാപനതരഖ  വസ്പീണര  മുകളത്തിതലേയട്ട്  ഉയരുകയകാണട്ട്.
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പനക്ഷേ  സർ,  ചെത്തികത്തിതകാ  സക്കൗകരരങ്ങേൾ  നകകാവത്തിഡട്ട്  വരകാപനതരഖയനട

മുകളത്തിൽ നത്തിലേനത്തിർത്തുന്നതത്തിനു നമ്മൾ വത്തിജയത്തിചതുനകകാണട്ട് മരണനത്തിരകട്ട്

ഏറവര  തകാഴ്ന്ന  നത്തിലേയത്തിൽ  തളയകാൻ  കഴത്തിഞ.  ആതരകാഗര  ഇടനപടൽ

ഫലേപ്രദമലകായത്തിരുനനവങത്തിൽ മരണര പലേമടങ്ങേകായത്തി ഉയർതന്നനന.  സർ,

ആതരകാഗര  പ്രവർതകർ,  നപകാലേസ്പീസട്ട്  തസന,  റവനന്യൂ  ഉതദരകാഗസ്ഥർ,

തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ,  സന്നദ്ധ  പ്രവർതകർ  തുടങ്ങേത്തി  മുഴുവൻ

നകകാവത്തിഡട്ട് തപകാരകാളത്തികനളയര അഭത്തിനനത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  സഭ എതന്നകാനടകാപ്പെര

തചെരണനമന്നട്ട് അഭരർത്ഥത്തിക്കുകയകാണട്ട്.

4. നകകാവത്തിഡത്തിനു  മുന്നത്തിൽ  പകച്ചുനത്തിൽകകാൻ  നകാര  തയകാറല.  നമ്മുനട

കുടത്തികളടകര  അതത്തിജസ്പീവനതത്തിനന്റെ  പുതുവഴത്തികനളക്കുറത്തിചകാണട്ട്  സസ്വപര

കകാണുന്നതട്ട്.  തത്തിരുവനനപുരര  മടവൂർ  എൻഎസട്ട്എസട്ട്

എചട്ട്എസട്ട്എസത്തിനലേ  ആർ.എസട്ട്.  കകാർതത്തികയനട  പ്രതരകാശ

പങ്കുവയനട...

യദ്ധര ജയത്തിചത്തിടുര

യവസൂരരനുദത്തിചത്തിടുര
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മുതന്നകാട്ടു നടന്നത്തിടുര നകാമത്തിനത്തിയര 

വത്തിജയഗകാഥകൾ ചെരത്തിത്രമകായത്തി വകാഴത്തിടുര

തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തിജയഗകാഥ  തലേകാകചെരത്തിത്രതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകാകുനമന്ന

പ്രതരകാശ പകാഴകാകത്തിനലന്നട്ട് ഈ ബജറട്ട് ഉറപ്പുനൽകുന.

തകരളതത്തിനന്റെ ബദൽ 

5. ഒരു  നഫഡറൽ  സരവത്തിധകാനതത്തിനുള്ളത്തിൽ  പ്രവർതത്തിക്കുന്ന  സരസ്ഥകാന

സർകകാരത്തിനട്ട് സസ്വതനമകായത്തി എടുകകാവന്ന നത്തിലേപകാടുകൾകട്ട് കർശനമകായ

പരത്തിധത്തിയണട്ട്.  എങത്തിലര  തകരളര  സസ്വസ്പീകരത്തിച നടപടത്തികൾ വരകാപകമകായത്തി

ശ്രദ്ധത്തികനപ്പെടത്തിട്ടുണട്ട്.  ഒരു  മനതസകാനടയകാണട്ട്  നകാര  അതത്തിജസ്പീവനതത്തിനന്റെ

പുതത്തിയ അധരകായര രചെത്തിചതട്ട്.  തതകാൽകകാൻ മനസത്തിലകാത ഒരു ജനതയനട

ഇചകാശകത്തിനയ  തലേകാകര  വത്തിസ്മയതതകാനടയകാണട്ട്  വസ്പീക്ഷേത്തിചതട്ട്.  ആ

തപകാരകാടര  നമ്മുനട  കുടത്തികളുനട  ഹൃദയതത്തിൽ  എങ്ങേനന  പതത്തിഞനവന്നട്ട്

തനകാക.  വയനകാടട്ട് കണത്തിയകാമ്പറ ജത്തിഎചട്ട്എസട്ട്എസത്തിനലേ ഒമ്പതകാര കകാസട്ട്

വത്തിദരകാർത്ഥത്തിനത്തി നക.എചട്ട്. അളകനനയനടയകാണട്ട് വരത്തികൾ.
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ഒരു തപ്രകാടസ്പീൻ പകാളത്തിയ്ക്കുള്ളത്തിൽ നത്തിന്നട്ട് നസ്പീ

തലേകാകയദ്ധര പ്രഖരകാപത്തിചതപ്പെകാൾ

തതകാറതപകാകകാതത്തിരത്തികകാൻ കൂടത്തി 

ഞങ്ങേനള പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകായത്തിരുന

ആയത്തിരര യദ്ധചെരത്തിത്രങ്ങേൾ തപകാലര 

പഠത്തിപ്പെത്തികകാത മഹതകായ പുസ്തകര 

സസ്വയര ഞങ്ങേളുള്ളത്തിൽ എഴുതത്തിപ്പെഠത്തിചത്തിരത്തിക്കുന...

പ്രതത്തിസനത്തിയനടയര വത്തിതവചെനതത്തിനന്റെയര മുന്നത്തിൽ പകച്ചു നത്തിൽകകാനല,

സസ്വനര  പകാത  കനണതത്തി,  തലേകാകതത്തിനു  മകാതൃകയകായ  ഒരു  പകാഠര

രചെത്തിക്കുകയകായത്തിരുന സർകകാർ നചെയ്തതട്ട്. 

' 'കൂടപ്പെത്തിറപ്പുകൾക്കു കരുത്തു നൽകകാൻ

ഒപ്പെമല മുന്നത്തിൽതനന്നയതല

നല ലേക്ഷേരതബകാധമുനള്ളകാരു

സർകകാരുമുണകൂനട”

എന്നകാണട്ട്  അയൻ  തകകായത്തികൽ  ഗവ.  എചട്ട്എസട്ട്എസത്തിനലേ
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ഒമ്പതകാരകകാസട്ട് വത്തിദരകാർത്ഥത്തിനത്തി കനത്തിഹ എഴുതത്തിയതട്ട്.

എനനകാനകയകാണട്ട് സർകകാർ നചെയ്തതട്ട് എന്നട്ട് ചുരുകത്തിപ്പെറയകാര.

6. ഒന്നട്ട്,  നകകാവത്തിഡത്തിനട്ട് സക്കൗജനരചെത്തികത്തിത മുഴുവൻ തപർക്കുര ഉറപ്പുവരുതത്തി.

ആതരകാഗരവകുപ്പെത്തിനന്റെ  നചെലേവകൾ  എലകാവത്തിധ  ധനകകാരര

നത്തിയനണങ്ങേളത്തിൽ  നത്തിനര  സസ്വതനമകാകത്തി.  മരുന്നട്ട്,  തകാൽകകാലേത്തിക

ജസ്പീവനകകാരുനട  നത്തിയമനര,  നകകാവത്തിഡട്ട്  നസന്റെറകൾ  സ്ഥകാപത്തികൽ,

കസ്വകാറകന്റെൻ  -  റത്തിതവഴട്ട്  കസ്വകാറകന്റെൻ  നടപടത്തികൾ  തുടങ്ങേത്തിയവനയലകാര

നമ്മുനട  നകകാവത്തിഡട്ട്  പ്രതത്തിതരകാധനത  മത്തികവറതകാകത്തി.  തകരളതത്തിനലേ

ആതരകാഗരവകുപ്പെത്തിനന്റെ കരുതട്ട്  ഒരത്തികൽകടത്തി തലേകാകശ്രദ്ധ തനടത്തി.  തകരള

നപകാതുജനകാതരകാഗര സരവത്തിധകാനനത കൂടുതൽ ശകത്തിനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനകാണട്ട്

തകരള  സർകകാർ  ലേക്ഷേരമത്തിടുന്നതട്ട്.  221  കുടുരബകാതരകാഗര  തകന്ദ്രങ്ങേളത്തിൽ

പുതത്തിയ തസ്തത്തികകൾ തവണര.  തകന്ദ്ര മകാനദണ്ഡപ്രകകാരമുള്ള തസ്തത്തികകൾ

നമഡത്തികൽ  തകകാതളജുകളത്തിൽ  ഉറപ്പുവരുതണര.  മറട്ട്  ആശുപത്രത്തികളത്തിൽ

കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തി  സൃഷത്തിച  പുതത്തിയ  സക്കൗകരരങ്ങേളുനട  പൂർണ

വത്തിനത്തിതയകാഗതത്തിനുര ആവശരമകായ തസ്തത്തികകൾ കൂടത്തിതയതസ്പീരൂ. 
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സർ, 2021-22 ൽ 4000 തസ്തത്തികകൾ ആതരകാഗര വകുപ്പെത്തിൽ സൃഷത്തിക്കുര.

ഇവ  ഏനതകാനക  തമഖലേകളത്തിൽ  ഏനതകാനക  തലേങ്ങേളത്തിൽ

തവണനമന്നതട്ട് ആതരകാഗര വകുപ്പെത്തിനു തസ്പീരുമകാനത്തികകാര . 

7. രണട്ട്,  നകകാവത്തിഡട്ട്  കകാലേതട്ട്  ജനങ്ങേൾകട്ട്  ആശസ്വകാസര  നൽകുന്നതത്തിൽ

നമ്മൾ  ഊന്നത്തി. തലേകാക്ഡക്കൗൺ  പ്രഖരകാപത്തിച  തവളയത്തിൽതനന്ന

ഇരുപതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപയനട  പകാതകജട്ട്  തകരളര  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.

കുടത്തിശത്തികകൾ  മുഴുവൻ  തസ്പീർത്തു.  നപൻഷൻ  വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  നപൻഷൻ

ഇലകാത  തക്ഷേമനത്തിധത്തി  അരഗങ്ങേൾക്കുര  ഇതത്തിനലേകാനര  ഉൾനപ്പെടകാത

കുടുരബങ്ങേൾക്കുര  പ്രതതരക  ധനസഹകായര  നൽകത്തി.  ആരുര  പടത്തിണത്തി

കത്തിടകത്തിനലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുതകാൻ  ഭക്ഷേരകത്തിറര  കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി  കത്തിചണുകളുര

ആരരഭത്തിച്ചു.  കുടുരബശ്രസ്പീ  വഴത്തി  2000 തകകാടത്തി  രൂപ  പലേത്തിശരഹത്തിത

ഉപതഭകാക്തൃവകായ്പയകായത്തി സകാധകാരണകകാരുനട വസ്പീടുകളത്തിനലേതത്തിച്ചു. 
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സർ, എലകാ തക്ഷേമ നപൻഷനുകളുര  1600 രൂപയകായത്തി ഉയർത്തുന. അതട്ട്

ഏപ്രത്തില് മകാസര മുതല് പ്രകാബലേരതത്തില് വരുര.

8. മൂന്നട്ട്,  തതദ്ദേശ  ഭരണസ്ഥകാപനങ്ങേനള  പൂർണമകായത്തി  നകകാവത്തിഡട്ട്

പ്രതത്തിതരകാധതത്തിൽ  പങകാളത്തികളകാകത്തി. നകകാവത്തിഡട്ട്  പ്രതത്തിതരകാധതത്തിനട്ട്

ആവശരമകായ  നചെലേവകൾ  പകാൻ  ഫണത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  നടതകാനമനര  ഈ

അധത്തികനചലേവട്ട്  വർഷകാവസകാനര  അധത്തികഗകാന്റെകായത്തി  നൽകുനമനര

വരകമകാകത്തി. സരസ്ഥകാന  ധനകകാരര  സ്ഥത്തിതത്തിനയക്കുറത്തിച്ചുള്ള  റത്തിസർവട്ട്

ബകാങത്തിനന്റെ റത്തിതപ്പെകാർടത്തിൽ ഒരുതപജട്ട് തകരളതത്തിനലേ തതദ്ദേശ ഭരണസ്ഥകാപന

ങ്ങേനള പ്രകസ്പീർതത്തിക്കുന്നതത്തിനു നസ്പീകത്തിവചത്തിരത്തിക്കുന.

സർ, തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട് 1000 തകകാടത്തി രൂപ അധത്തികമകായത്തി

അനുവദത്തിക്കുന.  സരസ്ഥകാന  ഫത്തിനകാൻസട്ട്  കമ്മസ്പീഷൻ

നത്തിർതദ്ദേശത്തിചതുതപകാനലേ  വത്തികസന  ഫണട്ട്  25  ശതമകാനതത്തിൽ  നത്തിനര

26  ശതമകാനമകായത്തി  ഉയർത്തുന.  നമയത്തിന്റെനൻസട്ട്  ഫണട്ട്  6

ശതമകാനതത്തിൽ  നത്തിനര  6.5  ശതമകാനമകായത്തി  ഉയർത്തുന.  ജനറൽ

പർപ്പെസട്ട്  ഫണട്ട്  3.5  ശതമകാനതത്തിൽ  നത്തിനര  4  ശതമകാനമകായത്തി
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ഉയർത്തുന.

9. നകാലേട്ട് ,  ഇതതകാനടകാപ്പെര മറ സരസ്ഥകാനങ്ങേളത്തിൽ നത്തിനന്നലകാര വരതരസ്തമകായത്തി

മനറകാരു  പ്രതത്തിഭകാസതത്തിനുകൂടത്തി  തകരളര  സകാക്ഷേരര  വഹത്തിച്ചു.  കത്തിഫ്ബത്തി

ഫണത്തിരഗട്ട്  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തി  നടപ്പെകാകനപ്പെടുന്ന  60000 തകകാടത്തി

രൂപയനട ഉതതജകപകാതകജട്ട്  ആണട്ട് ആ സവത്തിതശഷത.  ഇനരയത്തിനലേ

ഏറവര  വലേത്തിയ  സരസ്ഥകാനതലേ  മകാനര  വത്തിരുദ്ധ  പശകാതലേസക്കൗകരര

പകാതകജട്ട് തകരളതത്തിലേകാണട്ട് നടപ്പെകാക്കുന്നതട്ട്.

സർ,  2021-22 ൽ  15000 തകകാടത്തി  രൂപയനട  കത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തികൾ

പൂർതസ്പീകരത്തിക്കുര. 

10. അഞട്ട്,  തലേകാക്ഡക്കൗണത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  പുറത്തു  കടക്കുന്നതത്തിനട്ട്  സർകകാർ

ഭരണയനനത  പ്രകാപ്തമകാക്കുന്നതത്തിനട്ട്  മുഖരമനത്തിയനട  നൂറദത്തിന

കർമ്മപരത്തിപകാടത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.  പ്രഖരകാപനങ്ങേൾ പൂർണമകായത്തി  നടപ്പെകായത്തി.

50000 നതകാഴത്തിലകൾ  സൃഷത്തിക്കുനമന്നട്ട്  പറഞ്ഞ  സ്ഥലേതട്ട്  ഒരു

ലേക്ഷേതത്തിതലേനറ  നതകാഴത്തിലകൾ  സൃഷത്തിച്ചു.  കകാർഷത്തിക  തമഖലേയത്തിലര
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വലേത്തിനയകാരു  കുതത്തിപ്പെത്തിനട്ട്  സുഭത്തിക്ഷേ  തകരളര  വഴത്തിനയകാരുകത്തി.

സമയബനത്തിതമകായത്തി  നപ്രകാജക്ടുകൾ  പൂർതസ്പീകരത്തികനപ്പെട്ടു.  ഇതപ്പെകാൾ

10000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  വത്തികസനപ്രവർതനങ്ങേൾ  രണകാര

കർമ്മപരത്തിപകാടത്തിയകായത്തി നടപ്പെകാകത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്. 

സർ, 2021-22 ൽ 8 ലേക്ഷേര നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേൾ സൃഷത്തിക്കുര- 3 ലേക്ഷേര

നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേൾ അഭരസ്തവത്തിദരർക്കുര  5  ലേക്ഷേര നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേൾ

മറള്ളവർക്കുര.

സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തി

11.സർ, രകാജരര കടുത സകാമ്പതത്തിക മകാനരതത്തിതലേയട്ട് നസ്പീങ്ങുകയകാണട്ട് എന്നട്ട്

ചൂണത്തികകാണത്തിച്ചുനകകാണകാണട്ട്  കഴത്തിഞ്ഞ  ബജറട്ട്  പ്രസരഗര  ആരരഭത്തിചതട്ട്.

കഴത്തിഞ്ഞ  വർഷനത  അവസകാനപകാദതത്തിനലേ  കണക്കുകൾ  പ്രകകാരര

സകാമ്പതത്തികവളർച  തകവലേര  3.1  ശതമകാനര  മകാത്രമകായത്തിരുന.

അതത്തിനുതശഷമകാണട്ട്  നകകാവത്തിഡട്ട്  പകർചവരകാധത്തി  രകാജരനത  ഗസത്തിചതട്ട്.

തലേകാക്ഡക്കൗണുര  ചെരക്കുകടതട്ട്  തടസ്സങ്ങേളുര  വത്തിതരണ  ശരഖലേകനള
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തകർത്തു.  നതകാഴത്തിലേത്തിലകായ്മ  സൃഷത്തിച  വരുമകാന  ഇടത്തിവമൂലേര  ഡത്തിമകാനര

തകർന.  ആതഗകാള ഉൽപകാദനര  4.9  ശതമകാനര തകവലേമകായത്തി  ചുരുങ്ങുര

എന്നകാണട്ട്  കണകകാകനപ്പെടുന്നതട്ട്.  'കചവടമത്തിലകാ  കകാലേര,  തവലേയര

കൂലേത്തിയമത്തിലകാനത  മനുഷരൻ  വസ്പീടത്തിലേത്തിരത്തിപ'  എന്നകാണട്ട്  തതകാടട,  ഗവ.

നടകത്തികൽ സ്കൂളത്തിനലേ ഒൻപതകാര കകാസട്ട് വത്തിദരകാർത്ഥത്തി നവകാല റഹകാൻ ഈ

അവസ്ഥനയ വരചത്തിടുന്നതട്ട്.

12. അതമരത്തികയനട  നത്തിതഷധകാത്മക  നത്തിലേപകാടുമൂലേര

പകർചവരകാധത്തിനയയര  സകാമ്പതത്തികപ്രതത്തിസനത്തിനയയര

പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  ആതഗകാളമകായത്തി  തയകാജത്തിനചകാരു  സമസ്പീപനര

രൂപനപ്പെടത്തില.  വത്തികസത്തിതരകാജരങ്ങേൾ  നപകാതുവത്തിൽ  ഡത്തിമകാന്റെത്തിനന

ഉതതജത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  വൻതതകാതത്തിൽ സർകകാർ നചെലേവട്ട്  വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

ഏറവര  പകാവനപ്പെട  രകാജരങ്ങേൾകകാകനട,  ഇതരതത്തിനലേകാരു  സമസ്പീപനര

സസ്വസ്പീകരത്തികകാനുള്ള പ്രകാപ്തത്തിയത്തില.  അവർകട്ട്  നൽകത്തിയ ആതഗകാളസഹകായര

നതന്ന നചെറതുമകായത്തിരുന.  ഇനരതപകാലള്ള വത്തികസസ്വര രകാഷ്ട്രങ്ങേളുനട നയര

ഇവയ്ക്കു രണത്തിനുമത്തിടയത്തിലേകാണട്ട്. 
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13. തകന്ദ്രസർകകാരത്തിനന്റെ  ഉതതജന  പകാതകജത്തിനട്ട്  ബജറത്തിൽ  നത്തിനള്ള

യഥകാർത്ഥതത്തിൽ  അധത്തികനചലേവട്ട്  തദശസ്പീയ  വരുമകാനതത്തിനന്റെ  രണ

ശതമകാനതതകാളതമ വരൂ.  ആതരകാഗരതമഖലേയത്തിൽതപ്പെകാലര തകന്ദ്രസർകകാർ

നചെലേവകൾ  ഗണരമകായത്തി  ഉയർതത്തിയത്തിടത്തില.  ഇതരനമകാരു  നയരമൂലേര

തലേകാകതട്ട് ഏറവര രൂക്ഷേമകായ സകാമ്പതത്തികമകാനരര ഗസത്തിച രകാജരമകാണട്ട്

ഇന്നട്ട് ഇനര. ഈ വർഷനത ആദരപകാദതത്തിൽ ആതഗകാള ഉൽപ്പെകാദനര 10

ശതമകാനര  ഇടത്തിഞ്ഞതപ്പെകാൾ  ഇനരകാ  രകാജരനത  ഉൽപ്പെകാദനര  23

ശതമകാനമകാണട്ട്  ഇടത്തിഞ്ഞതട്ട്.  നമ്മുനട  വസ്പീനണടുപ്പുര  തകാരതതമരന

ദുർബലേമകാണട്ട്.  തകന്ദ്രസർകകാരത്തിനന്റെ  നതറകായ  നയങ്ങേളകാണട്ട്  ഇതത്തിനട്ട്

കകാരണര.     

തകന്ദ്ര വത്തിതവചെനര

14. തകന്ദ്ര  സർകകാരത്തിനന്റെ  നത്തിലേപകാടട്ട്  സരസ്ഥകാനങ്ങേനളയര

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലേകാകത്തി.  രകാജരനത നമകാതര സർകകാർ നചെലേവത്തിനന്റെ  60

ശതമകാനര സരസ്ഥകാന സർകകാരുകൾ വഴത്തിയകാണട്ട് നടക്കുന്നതട്ട്. നകകാവത്തിഡട്ട്

കകാലേതട്ട്  ജനങ്ങേൾകട്ട്  സമകാശസ്വകാസര  നൽകുന്നതുര  ചെത്തികത്തിത
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ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുര  സരസ്ഥകാന  സർകകാരുകളുനട  ചുമതലേയകാണട്ട്.

സരസ്ഥകാന  സർകകാരുകളുനട  വരുമകാനര  നകകാവത്തിഡട്ട്  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിൽ

മൂന്നത്തിനലേകാന്നട്ട്  കുറഞ.  തകന്ദ്രനത്തികുതത്തി  വരുമകാനര  ഇടത്തിഞ്ഞതുനകകാണട്ട്

ധനകകാരരകമ്മസ്പീഷൻ  വഴത്തിയള്ള  തകന്ദ്രധന  സഹകായവര  കുറഞ.

തകന്ദ്രസർകകാർ  ജത്തിഎസട്ട് ടത്തി  നഷപരത്തിഹകാരത്തുക  നവച്ചു

തകാമസത്തിപ്പെത്തിക്കുകയര  നചെയ്തു.  പൂർണമകായത്തി  നൽകുന്നതത്തിനട്ട്  ഇതപ്പെകാഴുര

തയകാറകായത്തിട്ടുമത്തില.  സരസ്ഥകാന ആഭരനര വരുമകാനതത്തിനന്റെ രണശതമകാനര

കൂടുതൽ  വകായ്പനയടുക്കുന്നതത്തിനട്ട്  അനുവദത്തിനചങത്തിലര  കർകശമകായ

നത്തിബനനകൾമൂലേര  ഒരു  സരസ്ഥകാനതത്തിനുര  പൂർണമകായത്തി  ഇതട്ട്

ഉപതയകാഗനപ്പെടുതകാനകാവത്തില.  ഇവനയലകാര  മൂലേര  മകാനരകകാലേതട്ട്  നചെലേവട്ട്

ചുരുക്കുന്നതത്തിനട്ട്  സരസ്ഥകാന  സർകകാരുകൾ  നത്തിർബനത്തിതരകാകുന്ന

സകാഹചെരരമകാണട്ട് ഉണകായതട്ട്. ഇതുര പ്രതത്തിസനത്തിനയ രൂക്ഷേമകാക്കുന. 

15.പതത്തിനഞകാര  ധനകകാരര  കമ്മത്തിഷനന്റെ  പൂർണ  റത്തിതപ്പെകാർടട്ട്  ഇനത്തിയര

ലേഭരമകായത്തിടത്തില. തകരളതത്തിനന്റെ നത്തികുതത്തി വത്തിഹത്തിതര പതത്തിനകാലേകാര ധനകകാരര

കമ്മത്തിഷനന്റെ കകാലേതട്ട്  2.34  ശതമകാനര ആയത്തിരുന്നതട്ട്  2020-21 ൽ  1.94
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ശതമകാനമകായത്തി തകാഴ. ഇനത്തിയള്ള വർഷങ്ങേളത്തിലര ഇതത്തിൽ മകാറമുണകാകുനമന്ന

പ്രതസ്പീക്ഷേയത്തില.  സരസ്ഥകാനങ്ങേളുനട  വകായ്പകളുനട  തമൽ  നത്തിബനനകൾ

അടത്തിതചൽപ്പെത്തികകാൻ  ഫത്തിനകാൻസട്ട്  കമ്മത്തിഷൻ  തയകാറകാകുതമകാ  എന്ന

ആശങയര  പ്രബലേമകാണട്ട്.  കൂടുതൽ  കർകശമകായ  ധനഉതരവകാദത്തിത

നത്തിയമര തവണനമന്നകാണട്ട് തകന്ദ്രസർകകാർ നത്തിലേപകാടട്ട്. ബജറത്തിനട്ട് പുറത്തുള്ള

വകായ്പകളുനടതമലര  നത്തിയനണങ്ങേൾ  ഏർനപ്പെടുതകാൻ  നസ്പീകമുണട്ട്.

ഇവതയകാനടലകാമുള്ള  പതത്തിനഞകാര  ധനകകാരര  കമ്മസ്പീഷനന്റെ  സമസ്പീപനര

സരസ്ഥകാന ധനകകാരരസ്ഥത്തിതത്തിയനട തമൽ നഡതമകാകത്തിസത്തിനന്റെ വകാളുതപകാനലേ

അനത്തിശത്തിതകാവസ്ഥ സൃഷത്തിക്കുനണട്ട്.

16. കത്തിഫ്ബത്തിയ്നകതത്തിരകായത്തി  സരഘടത്തിതമകായ  നസ്പീകങ്ങേൾ  ചെത്തിലേ  നത്തിക്ഷേത്തിപ്ത

തകന്ദ്രങ്ങേൾ  അണത്തിയറയത്തിൽ  നടതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഇതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകാണട്ട്  2019-20  നലേ  ഫത്തിനകാൻസട്ട്  അകക്കൗണട്ട്  റത്തിതപ്പെകാർടത്തിൽ  1999

മുതൽ  നത്തിലേവത്തിലണകായത്തിരുന്നതുര  സഭ  രണ  പ്രകാവശരര  ചെർച  നചെയ്തു

പകാസകാകത്തിയതുമകായ  നത്തിയമനത  ഭരണഘടനകാവത്തിരുദ്ധനമന്നട്ട്

വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിചതട്ട്.  ഇതരര  പരകാമർശങ്ങേൾ  കരടട്ട്  റത്തിതപ്പെകാർടത്തിൽ
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ഉണകായത്തിരുന്നത്തില.  സരസ്ഥകാന  സർകകാരത്തിനു  വത്തിശദസ്പീകരണതത്തിനട്ട്

അവസരര  നത്തിതഷധത്തിചതട്ട്  ഇനരകാ  രകാജരതട്ട്  നത്തിലേവത്തിലള്ള  ഓഡത്തിറട്ട്

മകാർഗ്ഗനത്തിർതദ്ദേശങ്ങേൾക്കു  വത്തിരുദ്ധമകാണട്ട്.  തത്തിരുവത്തിതകാരകൂർ  ഇനരൻ

യൂണത്തിയനത്തിൽ  ലേയത്തിച  കകാലേര  മുതൽ  നമ്മുനട  കപതൃകമകായത്തി

നത്തിലേനത്തിനവന്ന  ട്രഷറത്തി  തസവത്തിരഗ്സട്ട്  ബകാങത്തിനനതത്തിനരയര  ഇതത

തകകാണുകളത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  നസ്പീകങ്ങേൾ  ആരരഭത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  ഇവനയലകാര  തകരളര

ഒറനകടകായത്തി  പ്രതത്തിതരകാധത്തിതകണതുണട്ട്.  തത്തിരുവനനപുരര  നസന്റെട്ട്

തജകാസഫട്ട് എചട്ട്എസട്ട്എസത്തിനലേ ഒൻപതകാര കകാസുകകാരനകായ എസട്ട്.എസട്ട്.

ജകാക്സനന്റെ വരത്തികൾ ഓർമ്മത്തിപ്പെത്തികനട...

എത്ര തകാഴ്ചകൾ കണവർ നമ്മൾ

എത്ര ചുഴത്തികളത്തിൽ പത്തിടഞ്ഞവർ നമ്മൾ

എത്ര തസ്പീയത്തിലേമർന്നവർ നമ്മൾ

ഉയർനതണസ്പീകകാനകായത്തി ജനത്തിചവർ നമ്മൾ

മരത്തികത്തിലര തതകാൽകത്തില നമ്മൾ

അനത, നകാര തതകാൽകകാൻ നത്തിശയത്തിചത്തിടത്തില. അതത്തിജസ്പീവത്തിക്കുകയര മുതന്നകാട്ടു



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

17

തപകാവകയര തനന്ന നചെയര. സർ,  തകരള സർകകാരത്തിനന്റെ ആസൂത്രത്തിതമകായ

ഇടനപടലേത്തിനന്റെ  ഫലേമകായത്തി  ജനങ്ങേൾകട്ട്  വലേത്തിയ  തതകാതത്തിൽ  ആശസ്വകാസര

നൽകകാൻ  കഴത്തിഞനവന  മകാത്രമല,  സകാമ്പതത്തിക  വസ്പീനണടുപ്പെട്ട്

ശകത്തിനപ്പെടുതകാനുര കഴത്തിഞ.

കകാർഷത്തിക പ്രതത്തിസനത്തി

17. നകകാവത്തിഡട്ട് പ്രതത്തിസനത്തിനയ തങ്ങേളുനട നത്തിതയകാലേത്തിബറൽ പരത്തിഷകാരങ്ങേൾ

ഊർജത്തിതമകായത്തി  നടപ്പെകാകകാനുള്ള  സനർഭമകായത്തിടകാണട്ട്  തകന്ദ്രസർകകാർ

കകാണുന്നതട്ട്.  കടുത  പരത്തിഷകാരങ്ങേൾ  നടപ്പെകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  തങ്ങേളുനട

വകാശത്തി  വത്തിതദശ  മൂലേധനനത  രകാജരതത്തിതലേയട്ട്  കൂടുതൽ

ആകർഷത്തിക്കുനമന്നകാണട്ട്  അവർ  കണക്കുകൂട്ടുന്നതട്ട്.  ഈനയകാരു

പ്രതസ്പീക്ഷേയത്തിലേകാണട്ട്  കമ്മത്തി  തകാഴത്തി  നത്തിർത്തുന്നതത്തിനട്ട്  മുൻഗണന

നൽകത്തിനകകാണട്ട്  ദുർബലേമകായ  ഉതതജകപ്പെകാതകജുമകായത്തി

രരഗതത്തിറങ്ങേത്തിയതട്ട്.  വരകാപകമകായ നപകാതുതമഖലേകാ സസ്വകകാരരവൽകരണര,

നതകാഴത്തിൽ  നത്തിയമങ്ങേളുനട  നപകാളത്തിനചഴുതട്ട്,  പുതൻ  വത്തിദരകാഭരകാസ  നയര,

കവദദ്യുതത്തി  തമകാതടകാർ  വകാഹന  നത്തിയമങ്ങേൾ,  തുടങ്ങേത്തിയവനയലകാര
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കുതകകനള  പ്രസ്പീണത്തിപ്പെത്തിക്കുനനവന്നട്ട്  മകാത്രമല,  സരസ്ഥകാനതത്തിനന്റെ

അധത്തികകാരങ്ങേൾ  കവരുകകൂടത്തി  നചെയന. മൂന്നട്ട്  കർഷകവത്തിരുദ്ധ

നത്തിയമങ്ങേളകാണട്ട്  ഇതരര  പരത്തിഷകാരങ്ങേളത്തിൽ  ഏറവര  കുപ്രസത്തിദ്ധര.

അരഗസ്പീകൃത  മകാണ്ഡത്തികൾക്കുപുറതട്ട്  വത്തിപണത്തിനയ  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തികൽ,

അവശരസകാധനങ്ങേൾക്കുതമലള്ള  നത്തിയനണര  ഇലകാതകാകൽ,   കരകാർ

കൃഷത്തിയനട തപ്രകാതകാഹനര എന്നസ്പീ നത്തിയമങ്ങേൾ തറവത്തിലേ സമ്പ്രദകായനത

ഇലകാതകാക്കുര,  ഇടതട്ടുകകാനര  ശകത്തിനപ്പെടുത്തുര,  കൃഷത്തികകാനര

കുതകകൾകട്ട്  കസ്പീഴട്ട് നപ്പെടുത്തുര.  ഇതത്തിനനതത്തിനര  ഇനരയത്തിനലേ  കർഷകർ

നടത്തുന്ന ദത്തിലത്തി  ചെതലേകാ സമരര ഐതത്തിഹകാസത്തിക മുതന്നറമകായത്തികഴത്തിഞ.

പകാർലേനമന്റെത്തിനലേ  ഭൂരത്തിപക്ഷേതത്തിനന്റെ  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ

തങ്ങേൾകത്തിഷമുള്ളതു  നചെയര,  ആരു  തചെകാദത്തിക്കുര  എന്ന  തകന്ദ്ര

സർകകാരത്തിനന്റെ  ധകാർഷരതത്തിനട്ട്  കർഷകരുനട  മുന്നത്തിൽ  അടത്തിയറവട്ട്

പറതയണത്തി വരുര.

18. തകരളര  ഒറനകടകായത്തി  നമ്മുനട  വകാണത്തിജരവത്തിളകനള  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്

രരഗതത്തിറതങ്ങേണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  റബറത്തിനട്ട്  200  രൂപ  തകാങ്ങുവത്തിലേ
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പ്രഖരകാപത്തികകാൻ  തകന്ദ്രസർകകാർ  തയകാറകാകണര.  നകാളത്തിതകരതത്തിനന്റെ

തകാങ്ങുവത്തിലേ  ഉയർതണര.  വർദ്ധത്തിച്ചുവരുന്ന  ഇറക്കുമതത്തി  സൃഷത്തിക്കുന്ന

അനത്തിശത്തിതകാവസ്ഥയനട  പശകാതലേതത്തിൽ  മറ  വകാണത്തിജരവത്തിളകൾക്കു

കൂടത്തി തകാങ്ങുവത്തിലേ പ്രഖരകാപത്തികണര. 

സർ, 

 ഏപ്രത്തിൽ  ഒന  മുതൽ  റബ്ബറത്തിനന്റെ  തറവത്തിലേ  170 രൂപയകായത്തി

ഉയർത്തുന.

 നനലത്തിനന്റെ സരഭരണവത്തിലേ 28 രൂപയകായത്തി ഉയർത്തുന.

 നകാളത്തിതകരതത്തിനന്റെ  സരഭരണവത്തിലേ 27 രൂപയത്തിൽ  നത്തിനര  32

രൂപയകായത്തി ഉയർത്തുന.

തകരളതത്തിനന്റെ വത്തികസനക്കുതത്തിപ്പെട്ട്

19. സരസ്ഥകാനര  വലേത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തികനള  തനരത്തിട  വർഷങ്ങേളകാണട്ട്  നകാര

പത്തിന്നത്തിടതട്ട്.  നത്തിപ്പെയര  രണ  മഹകാപ്രളയങ്ങേളുര  അവസകാനര  നകകാവത്തിഡര.
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പുതത്തിയ  നത്തികുതത്തി  സമ്പ്രദകായമകായ  ജത്തിഎസട്ട് ടത്തി  ഇതുവനര  ഫലേപ്രദമകായത്തി

നടപ്പെകായത്തിടത്തില.  ഇനതലകാര  സരസ്ഥകാനതത്തിനന്റെ  ധനകകാരരസ്ഥത്തിതത്തിയത്തിൽ

വലേത്തിയ  ആഘകാതമകാണട്ട്  സൃഷത്തിചതട്ട്.  എന്നകാൽ  ഇനതകാനര

സരസ്ഥകാനതത്തിനന്റെ വത്തികസനമുതന്നറതത്തിനട്ട് തടസ്സമകായത്തില.

i. 2011-12/2015-16  കകാലേയളവത്തിൽ  തകരളതത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക

വളർച  4.9  ശതമകാനമകായത്തിരുന.  പ്രളയങ്ങേളുനട  തകർചനയലകാര

ഉണകായത്തിട്ടുര നകകാവത്തിഡട്ട് വർഷമകായ  2020-21  മകാറത്തി നത്തിർതത്തിയകാൽ

ഈ സർകകാരത്തിനന്റെ ഭരണകകാലേതട്ട് ശരകാശരത്തി സകാമ്പതത്തിക വളർച

5.9 ശതമകാനമകാണട്ട്.

ii. കഴത്തിഞ്ഞ  സർകകാരത്തിനന്റെ  ഭരണകകാലേതട്ട്  9011  തകകാടത്തി  രൂപ

നപൻഷനകായത്തി വത്തിതരണര നചെയ്തതപ്പെകാൾ,  ഈ സർകകാർ ഇതുവനര

32034 തകകാടത്തി രൂപ വത്തിതരണര നചെയ്തു കഴത്തിഞ. സകാമൂഹരസുരക്ഷേകാ

നപൻഷൻ  ഗുണതഭകാകകാകളുനട  എണര  2015-16 ൽ  34  ലേക്ഷേര

ആയത്തിരുന്നതട്ട്  ഇതപ്പെകാൾ  48.6  ലേക്ഷേമകാണട്ട്.

തക്ഷേമനപൻഷൻകകാരടകര  നമകാതര  59.5  ലേക്ഷേര  തപർ.
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സകാമൂഹരസുരക്ഷേകാ  നപൻഷൻകകാരത്തിൽ  30  ശതമകാനര  തപർ  ഈ

സർകകാരത്തിനന്റെ കകാലേതട്ട് ആദരമകായത്തി നപൻഷൻ വകാങ്ങേത്തിയവരകാണട്ട്.

iii. നപകാതുവത്തിതരണര  ശകത്തിനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുതവണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞ

സർകകാർ ആനക  5242  തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട് നചെലേവഴത്തിചതട്ട്.  ഈ

സർകകാർ  ഇതുവനര  10697  തകകാടത്തി  രൂപ  നചെലേവഴത്തിച്ചു.

നത്തിശയത്തികനപ്പെട ഭക്ഷേരസകാധനങ്ങേൾകട്ട് മകാതവലേത്തി തസ്റ്റേകാറത്തിനലേ വത്തിലേ

2015-16-നുതശഷര  ഉയർതത്തിയത്തിടത്തില.  സർ,  2020  നസപ്തരബർ

വനര  ഇനരയത്തിൽ  പ്രതത്തിമകാസര  ശരകാശരത്തി  6.70  ശതമകാനര

വത്തിലേകയറര  ഉണകായതപ്പെകാൾ  തകരളതത്തിൽ  6.13  ശതമകാനമകാണട്ട്

വത്തിലേകയറര.

iv. 15  ലേക്ഷേര  അർഹരകായ  കുടുരബങ്ങേനള  ചുവപ്പെട്ട്  കകാർഡട്ട്  ലേത്തിസ്റ്റേത്തിൽ

ഉൾനപ്പെടുതത്തി.  കഴത്തിഞ്ഞ  സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേതട്ട്  ഉണകാകത്തിയ

തറഷൻ  ഗുണതഭകാക്തൃ  ലേത്തിസ്റ്റേത്തിനലേ  അർഹതയത്തിലകാതവനര  നസ്പീകര

നചെയ്തതുനകകാണകാണട്ട് ഇതത്തിനു കഴത്തിഞ്ഞതട്ട്.
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v. മുഖരമനത്തിയനട  ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ  നത്തിധത്തിയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  കഴത്തിഞ്ഞ

സർകകാരത്തിനന്റെ കകാലേതട്ട്  503  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്  നചെലേവഴത്തിചതട്ട്.

ഈ  സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേതട്ട്  1703  തകകാടത്തി  രൂപ  നചെലേവഴത്തിച്ചു.

ഇതത്തിനു പുറനമ പ്രളയ ദുരത്തിതകാശസ്വകാസതത്തിനകായത്തി 3729 തകകാടത്തി രൂപ

നചെലേവഴത്തിച്ചു. 

vi. 2011-16  കകാലേതട്ട്  നപകാതുമരകാമതട്ട്  വകുപ്പെട്ട്  7780  കത്തിതലേകാമസ്പീറർ

തറകാഡകളകാണട്ട് പുനരുദ്ധരത്തിക്കുകതയകാ നവസ്പീകരത്തിക്കുകതയകാ നചെയ്തതട്ട്.

2016-21 കകാലേയളവത്തിൽ ഇതുവനര 11580 കത്തിതലേകാമസ്പീറർ തറകാഡകൾ

പൂർതസ്പീകരത്തിച്ചു. 4530  കത്തിതലേകാമസ്പീറർ തറകാഡകളുനട പുനരുദ്ധകാരണര

ഉടൻ പൂർതത്തിയകാകുര.

vii. കഴത്തിഞ്ഞ  സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേതട്ട്  4.9  ലേക്ഷേര  കുടത്തിനവള്ള

കണക്ഷേനുകളകാണട്ട്  വകാടർ  അതതകാറത്തിറത്തി  നൽകത്തിയതട്ട്.

എൽ.ഡത്തി.എഫട്ട്  സർകകാർ  ഇതത്തിനകര  11.02  ലേക്ഷേര

കണക്ഷേനുകൾ നൽകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.
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viii. ഇതത്തിനകര  17.14  ലേക്ഷേര  കണക്ഷേനുകൾ  നൽകത്തി  സമ്പൂർണ

കവദദ്യുതസ്പീകരണര  പൂർതസ്പീകരത്തിച്ചു.  കഴത്തിഞ്ഞ  സർകകാരത്തിനന്റെ

കകാലേതട്ട്  കവദദ്യുതത്തി  ഉൽപ്പെകാദനതശഷത്തി  88  നമഗകാവകാടകാണട്ട്

വർദ്ധത്തിചതട്ട്.  ഇതപ്പെകാൾ  236  നമഗകാവകാടട്ട്  കവദദ്യുതത്തി  അധത്തികമകായത്തി

ഉൽപ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

ix. നപകാതു ആതരകാഗര സരവത്തിധകാനങ്ങേൾ ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്ന ജനങ്ങേളുനട

ശതമകാനര കുറഞവന്നട്ട് ഒരു ഘടതത്തിൽ 38  ശതമകാനമകായത്തി തകാഴ.

2019 ൽ  ഇതട്ട്  48  ശതമകാനമകായത്തി.  നകകാവത്തിഡട്ട്  കകാലേതട്ട്

മഹകാഭൂരത്തിപക്ഷേര  ജനങ്ങേളുര  നപകാതു  ആതരകാഗര

സരവത്തിധകാനനതയകാണട്ട്  ആശ്രയത്തിചതട്ട്.  ശത്തിശു  മരണ നത്തിരകട്ട്  12

ആയത്തിരുന്നതട്ട് ഇതപ്പെകാൾ 7 ആയത്തി തകാഴ.

x. പ്രവകാസത്തി  തക്ഷേമനത്തിധത്തി  അരഗതസ്വര  1.1  ലേക്ഷേതത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  5.06

ലേക്ഷേമകായത്തി ഉയർന.  കഴത്തിഞ്ഞ സർകകാരത്തിനന്റെ കകാലേതട്ട് പ്രവകാസത്തി

തക്ഷേമതത്തിനകായത്തി  ആനക  നചെലേവഴത്തിചതട്ട്  68  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്.

ഈ സർകകാർ ഇതത്തിനകര 180 തകകാടത്തി രൂപ നചെലേവഴത്തിച്ചു കഴത്തിഞ.
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xi. കുടുരബശ്രസ്പീ  അരഗങ്ങേളുനട  എണര  40  ലേക്ഷേതത്തിൽനത്തിനര  45

ലേക്ഷേമകായത്തി ഉയർന. ബകാങട്ട് ലേത്തിതങജട്ട് വകായ്പ 5717 തകകാടത്തി രൂപയത്തിൽ

നത്തിന്നട്ട്  11804  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി  ഉയർന.  നതകാഴത്തിൽ

സരരരഭങ്ങേളുനട എണര  10177-ൽ നത്തിന്നട്ട്  30176  ആയത്തി ഉയർന.

കൃഷത്തി  ഗ്രൂപ്പുകളുനട  എണര  54000 തത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  71572  ആയത്തി

ഉയർന.

xii. നനൽവയൽ  വത്തിസ്തൃതത്തി  വസ്പീണര  ഉയർനതുടങ്ങേത്തി.  ഏതകാനുര

പതത്തിറകാണകായത്തി കുറഞവന്നട്ട്  2016-17-ൽ  1.7  ലേക്ഷേര നഹക്ടറത്തിൽ

എതത്തിയതകാണട്ട്.  ഇന്നട്ട്  നനൽവയൽ  വത്തിസ്തൃതത്തി  2.23  ലേക്ഷേര

നഹക്ടറകാണട്ട്.

xiii. ഒരു ഹകാർബർ മകാത്രമകാണട്ട് കഴത്തിഞ്ഞ ഭരണതത്തിൽ പൂർതസ്പീകരത്തിചതട്ട്.

ഈ  സർകകാരത്തിനു  കസ്പീഴത്തിൽ  5  എണര  പൂർതസ്പീകരത്തിച്ചു.  3  എണര

മകാർചത്തിൽ  പൂർതത്തിയകാകുര.  13018  വസ്പീടുകൾ  മതരതമഖലേയത്തിൽ

നത്തിർമ്മത്തിച്ചു. 
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xiv. നപകാതുതമഖലേകാ സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട ഉൽപ്പെകാദനര  2015-16-ൽ  2799

തകകാടത്തി രൂപയകായത്തിരുന്നതട്ട്  2019-20-ൽ  3148  തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി

ഉയർന.  2015-16-ൽ  സഞത്തിതനഷര  213  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തിരുന്നതട്ട് 102 തകകാടത്തി രൂപ സഞത്തിതലേകാഭമകായത്തി മകാറത്തി.

xv. സൂക്ഷ്മ  നചെറകത്തിട-ഇടതരര  സരരരഭങ്ങേളുനട  എണര  2015-16-ൽ

82000  ആയത്തിരുന.  2020-21-ൽ  ഇതട്ട്  1.40  ലേക്ഷേര  ആയത്തി

ഉയർന.  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികളുനട  എണര  4.18  ലേക്ഷേതത്തിൽനത്തിനര

6.38 ലേക്ഷേര ആയത്തി ഉയർന.

xvi. ഈ  സർകകാർ  അധത്തികകാരതത്തിൽ  വന്നതപ്പെകാൾ  300

സ്റ്റേകാർടപ്പുകളകാണട്ട്  ഉണകായത്തിരുന്നതട്ട്.  അതത്തിതപ്പെകാൾ  3900  ആയത്തി

വർദ്ധത്തിച്ചു. 32000 തപർകകാണട്ട് നതകാഴത്തിൽ ലേഭത്തിചതട്ട്.

xvii. നപകാതുവത്തിദരകാലേയങ്ങേളത്തിൽ 2 മുതൽ 10 വനര കകാസുകളത്തിൽ 2016-21

കകാലേതട്ട്  6.79  ലേക്ഷേര  കുടത്തികൾ  അധത്തികമകായത്തി  തചെർന്നത്തിട്ടുണട്ട്.

കഴത്തിഞ്ഞ സർകകാരത്തിനന്റെ കകാലേതട്ട് നപകാതുവത്തിദരകാലേയങ്ങേളത്തിൽ  4.99
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ലേക്ഷേര കുടത്തികൾ കുറയകയകാണുണകായതട്ട്.

xviii. വസ്പീടത്തിനുള്ള  ധനസഹകായര  2.5  ലേക്ഷേതത്തിൽനത്തിനര  4  ലേക്ഷേര

രൂപയകാകത്തി.  ഇതുവനര  ആനക  273632  വസ്പീടുകൾ  നത്തിർമ്മത്തിച്ചു

നൽകത്തികഴത്തിഞ.

xix. ഈ സർകകാരത്തിനന്റെ കകാലേതട്ട് ഇതുവനര  1.64  ലേക്ഷേര  പടയങ്ങേള

വത്തിതരണര  നചെയ്തു.  കഴത്തിഞ്ഞ  സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേതട്ട്

യഥകാർത്ഥതത്തിൽ 1.15 ലേക്ഷേര പടയങ്ങേളകാണട്ട് വത്തിതരണര നചെയ്തതട്ട്.

xx. നവരബർ  വനര  തകാൽകകാലേത്തിക  ജസ്പീവനകകാരടകര  43224

തസ്തത്തികകൾ  സൃഷത്തിച്ചു.  1.5  ലേക്ഷേര  പത്തി.എസട്ട്.സത്തി  നത്തിയമനങ്ങേൾ

നടന.

ഭകാഗര 2

അഭരസ്തവത്തിദരർകട്ട് നതകാഴത്തിൽ 

20. സർ,  സമകാനതകളത്തിലകാത  വത്തികസന  മുതന്നറമകാണട്ട്  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ

വർഷര  സരസ്ഥകാനതട്ട്  ഉണകായതട്ട്.  ഈ  തനടങ്ങേളുനട  അടത്തിതറയത്തിൽ
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തകരളര രൂപരനകകാണ നകാൾ മുതൽ തനരത്തിടുന്ന ഒരു സുപ്രധകാന വത്തികസന

നവല്ലുവത്തിളത്തി ഏനറടുക്കുകയകാണട്ട്. ഇതത്തിനുള്ള കർമ്മ പരത്തിപകാടത്തിയകാണട്ട് 2021-

22-നലേ ബജറത്തിനന്റെ കകാതൽ. 

21. നതകാഴത്തിലേത്തിലകായ്മയകാണട്ട് തകരളര ഇന തനരത്തിടുന്ന ഏറവര വലേത്തിയ വത്തികസന

നവല്ലുവത്തിളത്തി.  അഭരസ്തവത്തിദരരുനട  നതകാഴത്തിലേത്തിലകായ്മ  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്

നത്തിലേവത്തിലള്ള  നതകാഴത്തിൽദകാന  പദ്ധതത്തികൾ  അപരരകാപ്തമകാണട്ട്.  2018-19-ൽ

15-നുര 59 വയസ്സത്തിനുര ഇടയത്തിൽ പ്രകായമുള്ളവരുനട നതകാഴത്തിലേത്തിലകായ്മ നത്തിരകട്ട്

തദശസ്പീയതലേതത്തിൽ  5.8  ശതമകാനര  ആയത്തിരുന്നതപ്പെകാൾ  തകരളതത്തിതലേതട്ട്

10.4 ശതമകാനമകായത്തിരുന. സസ്പീകളുനട നതകാഴത്തിലേത്തിലകായ്മയകാണട്ട് ഇതത്തിനട്ട് മുഖര

കകാരണര.  പുരുഷന്മേകാരുനട  നതകാഴത്തിലേത്തിലകായ്മ  നത്തിരകട്ട്  തകരളതത്തിൽ  5.8

ശതമകാനമകായത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാൾ  സസ്പീകളുതടതട്ട്  19.1  ശതമകാനമകാണട്ട്.  എത്ര

ശ്രമത്തിചകാലര  തജകാലേത്തി  കത്തിടത്തിലകാനയന  വരുതമ്പകാൾ  സസ്പീകൾ

നതകാഴത്തിലേതനസ്വഷണര  തനന്ന  നത്തിർതത്തി  നതകാഴത്തിൽ  തസനയട്ട്  പുറത്തു

തപകാകുന.  പുരുഷന്മേകാരുനട  നതകാഴത്തിൽ  പങകാളത്തിത  നത്തിരകട്ട്  73.5

ശതമകാനമകായത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാൾ സസ്പീകളുതടതട്ട് 28.5 ശതമകാനര മകാത്രമകാണട്ട്. 
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22. വസ്പീടമ്മമകാരുനട  ജസ്പീവത്തിതര  കണ്ണൂർ  നമകാതകരത്തി  രകാജസ്പീവ്ഗകാനത്തി

നമതമ്മകാറത്തിയൽ  എചട്ട്എസട്ട്എസത്തിനലേ  പതകാര  കകാസട്ട്  വത്തിദരകാർത്ഥത്തിനത്തി

അരുനതത്തി ജയകുമകാർ ഇങ്ങേനന വരചത്തിടുന...

എത്ര അലേകത്തിയകാലര നവളുകകാത പഴരതുണത്തി തപകാനലേ

നത്തിറര വരകാത കകാവപത്തിടത്തിച പഴയ ഓട്ടുപകാത്രര തപകാനലേ

അവളുനട ജസ്പീവത്തിതര

അലേകത്തിതതച്ചുവച തുണത്തികൾകത്തിടയത്തിൽ

കഴുകത്തിയടുകത്തിവച പകാത്രങ്ങേൾകത്തിടയത്തിൽ

തുടച്ചുമത്തിനുകത്തിവച മകാർബത്തിൾ തറയത്തിൽ

സസ്വനര മുഖര കനണതകാൻ ശ്രമത്തിക്കുകയര അതട്ട് എതപ്പെകാതഴകാ അവൾകട്ട്

നഷമകാനയന്ന  നത്തിരകാശ  പങ്കുവയ്ക്കുകയര  നചെയന്ന  കവത്തിതയകാണത്തിതട്ട്.

സസ്വനമകായത്തി  നതകാഴത്തിലര  വരുമകാനവര  ഉറപ്പുവരുതത്തിയകാൽ  മകാത്രതമ  ഈ

നത്തിരകാശയട്ട്  അറതത്തിയകാകൂ.  അതത്തിനുള്ള  ഒരു  ബൃഹതട്ട്  പദ്ധതത്തിയകാണട്ട്  ഈ

ബജറട്ട് മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതട്ട്.
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23. സർ,  നകകാവത്തിഡട്ട്  പകർചവരകാധത്തി  ആതഗകാളമകായത്തിതനന്ന  നതകാഴത്തിൽ

ഘടനയത്തിൽ  വലേത്തിയ  ഇടർച  സൃഷത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഇതട്ട്  തുറക്കുന്ന

സകാധരതനയ  നമുകട്ട്  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതകാനകാകണര.  നകകാവത്തിഡട്ട്

നതകാഴത്തിൽഘടനനയ  അടത്തിമുടത്തി  നപകാളത്തിനചഴുതത്തികഴത്തിഞ.

ആതഗകാളതലേതത്തിൽ  50  ലേക്ഷേതത്തിൽ  തകാനഴ  ആളുകളകാണട്ട്  തകന്ദ്രസ്പീകൃത

ഓഫസ്പീസുകൾകട്ട്  പുറതത്തിരുന്നട്ട്  ഡത്തിജത്തിറൽ  തജകാലേത്തികൾ

നചെയ്തുനകകാണത്തിരുന്നതട്ട്.  നകകാവത്തിഡട്ട്  കകാലേതട്ട്  ഇതട്ട്  3  തകകാടത്തിയകായത്തി

വർദ്ധത്തിച്ചു.  അടുത  അഞവർഷരനകകാണട്ട്  ഇവരുനട  എണര  18

തകകാടത്തിയകാകുനമന്നകാണട്ട്  കണകകാകനപ്പെടുന്നതട്ട്.  വസ്പീടത്തിലേത്തിരുന്നട്ട്  തജകാലേത്തി

നചെയക  എന്നതട്ട്  ഒരു  ഫകാഷനകായത്തി  മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  എറണകാകുളര

വകാളകര  മകാർ  നസന്റെട്ട്  സ്റ്റേസ്പീഫൻ  കഹസ്കൂളത്തിനലേ  ഒൻപതകാര  കകാസുകകാരത്തി

അഞ്ജന സതനകാഷട്ട് ഈ സകാഹചെരരനത ഇങ്ങേനന നത്തിരസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന...

പുറതതയ്ക്കു തപകാകണ

ലേകാപട്ട് തടകാപ്പെട്ട് തുറന്നകാൽ

പുറരതജകാലേത്തിനയലകാര യതഥഷര നടതകാര
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പുറരതലേകാകനമലകാര അതത്തിൽകണത്തിരത്തികകാര

ഈ  സകാഹചെരരര  ഏറവര  ഫലേപ്രദമകായര  ഭകാവനകാത്മകമകായര

ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുന്ന  പദ്ധതത്തികകാണട്ട്  നമ്മൾ  രൂപര  നൽകകാൻ

ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതട്ട്. 

24. തകന്ദ്രസ്പീകൃതമകായ  ഐടത്തി  പകാർക്കുകൾനകകാപ്പെര  കഴത്തിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷേ

സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേതട്ട്  കുണറ,  തചെർതലേ,  നകകാരടത്തി,  തകകാഴത്തിതകകാടട്ട്

തുടങ്ങേത്തിയ  ഇടങ്ങേളത്തിൽ   നചെറകത്തിട  പകാർക്കുകളുര  ആരരഭത്തിച്ചു.  നകകാവത്തിഡട്ട്

കകാലേതട്ട്  വർകട്ട്  നത്തിയർ  തഹകാര സസ്പീര  പ്രകകാരര  റത്തിതസകാർട്ടുകളുര  മറര

വർകട്ട് തസ്റ്റേഷനുകളകാക്കുന്നതത്തിനട്ട് നടപടത്തി സസ്വസ്പീകരത്തിച്ചു. 

സർ,  തബകാകട്ട്,  മുനത്തിസത്തിപ്പെൽ  തലേതത്തിൽ  5000  സസ്വയർ  ഫസ്പീനറങത്തിലര

നകടത്തിട  സക്കൗകരരര  ഏർപ്പെകാടകാകത്തിയകാൽ  അവ  വർകട്ട്  തസ്റ്റേഷനുകളകായത്തി

രൂപകാനരനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനട്ട്  ഒരു  സസ്പീര  പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയകാണട്ട് .

ഇതത്തിനുതവണത്തി 20 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.
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25. ''വർകട്ട്  നത്തിയർ  തഹകാര-''നുപുറനമ,  ''വർകട്ട്  ഫര  തഹകാര''  അതകായതട്ട്

വസ്പീടത്തിലേത്തിരുന്നട്ട്  പണത്തിനയടുക്കുന്നവർക്കു  തവണത്തിയള്ള  നതകാഴത്തിൽ

സകാധരതകൾകൂടത്തി  ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുന്നതകാണട്ട്.  കമ്പനത്തികൾകട്ട്

തകന്ദ്രസ്പീകൃതതമകാ വത്തിതകന്ദ്രസ്പീകൃതതമകാ ആയ തലേതത്തിതലേയ്ക്കുള്ള തജകാലേത്തികകാനര

നതരനഞ്ഞടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള  അവസരനമകാരുക്കുര.  സന്നദ്ധരകായ

നപ്രകാഫഷണലകളുനടയര  പരത്തിശസ്പീലേനര  സത്തിദ്ധത്തിചവരുനടയര  വത്തിവരങ്ങേൾ

ഒരു ഡത്തിജത്തിറൽ പകാറട്ട്തഫകാരവഴത്തി ലേഭരമകാക്കുര.

26.ഡത്തിജത്തിറൽ  പകാറട്ട്തഫകാരവഴത്തി  കമ്പനത്തികൾ  തജകാലേത്തിയ്നകടുക്കുന്ന

ഉതദരകാഗകാർത്ഥത്തികൾകട്ട്  തകാനഴ  പറയന്ന  ആനുകൂലേരങ്ങേൾ  സർകകാരത്തിൽ

നത്തിന്നട്ട് നൽകുര. 

 അവരുനട  തജകാലേത്തിയട്ട്  ആവശരമകായത്തിട്ടുള്ള  കമ്പന്യൂടറര  മറട്ട്  സകാതങതത്തിക

ഉപകരണങ്ങേളുര  വകാങ്ങുന്നതത്തിനട്ട്  എതകകാസട്ട്  ദത്തി  കക്കൗണർ  വകായ്പ

നക.എഫട്ട് .സത്തി,  നക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.,  തകരള  ബകാങട്ട് വഴത്തി  ലേഭരമകാക്കുര.

രണവർഷര  നകകാണട്ട്  തത്തിരത്തിചടയകാവന്ന  മകാസഗഡകളകായത്തിടകായത്തിരത്തിക്കുര

വകായ്പ നൽകുക.  അതത്തിനത്തിടയത്തിൽ തജകാലേത്തി നഷനപ്പെടകാൽ അടുത തജകാലേത്തി
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ലേഭത്തിചതശഷര  തത്തിരത്തിചടചകാൽ  മതത്തിയകാകുര. ഇതരതത്തിൽ  ധനകകാരര

സ്ഥകാപനങ്ങേൾക്കുണകാതയകകാവന്ന നഷര സർകകാർ നത്തികത്തുര.

 ഇവർകട്ട്  വർകട്ട്  തസ്റ്റേഷൻ  സക്കൗകരരര  തവണനമനനണങത്തിൽ  അതട്ട്

സഹകായവകാടകയട്ട് ലേഭരമകാക്കുര. 

 തപ്രകാവത്തിഡന്റെട്ട് ഫണത്തിനലേ നതകാഴത്തിലടമയനട വത്തിഹത്തിതര സർകകാർ അടയ്ക്കുര. 

 പത്തിഎഫട്ട്  തവണതത്തിനലങത്തിൽ  തജകാലേത്തി  കഴത്തിയതമ്പകാൾ  ലേഭത്തിക്കുന്ന

നടർമത്തിതനഷൻ ആനുകൂലേരതത്തിനന്റെ ഇൻഷസ്വറൻസട്ട്  പ്രസ്പീമത്തിയര  സർകകാർ

നൽകുര.

 ആതരകാഗര ഇൻഷസ്വറൻസട്ട് ലേഭരമകാക്കുര.

27.കരത്തിയർ  തബ്രേകട്ട്  നചെയ്തട്ട്  വസ്പീടുകളത്തിലേത്തിരത്തിക്കുന്ന  സസ്പീ   നപ്രകാഫഷണലകൾ

തകരളതത്തിൽ  5  ലേക്ഷേതതകാളര  ഉനണന്നകാണട്ട്  കണകട്ട്.  തമൽപ്പെറഞ്ഞ

നതകാഴത്തിൽ കർമ്മപരത്തിപകാടത്തിയനട ഭകാഗമകായത്തി വസ്പീടത്തിതലേകാ സമസ്പീപതതകാ ഇരുന്നട്ട്

പണത്തിനയടുകകാൻ  തയകാറള്ള  മനറകാരു  40  ലേക്ഷേര  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ
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സസ്പീകളുമുണട്ട്.  പതത്തിനകാറലേക്ഷേര  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ  യവതത്തി-യവകാകൾ

എരതപകായ്നമന്റെട്ട്  എക്സട്ട്തചെഞത്തിൽ  രജത്തിസ്റ്റേർ  നചെയ്തട്ട്  നതകാഴത്തിലേത്തിനുതവണത്തി

കകാതത്തിരത്തിക്കുനണട്ട്. അങ്ങേനന നമകാതര 60 ലേക്ഷേര തപർ.

സർ,  20  ലേക്ഷേര  തപർനകങത്തിലര  അഞവർഷര  നകകാണട്ട്  ഡത്തിജത്തിറൽ

പകാറട്ട്തഫകാരവഴത്തി  നതകാഴത്തിൽ  നകകാടുക്കുന്ന  ഒരു  വത്തിപുലേമകായ

പദ്ധതത്തികകാണട്ട്  തുടകര  കുറത്തിക്കുന.  2021  നഫബ്രുവരത്തി  മകാസര  മുതൽ

ഇതത്തിനുള്ള രജത്തിതസ്ട്രേഷൻ ആരരഭത്തിക്കുര. 

28. തലേകാക  നതകാഴത്തിൽ  കതമ്പകാളതത്തിലണകായ  മകാറങ്ങേളുര  നകകാവത്തിഡട്ട്

പ്രതത്തിതരകാധതത്തിലൂനട  തകരളര  തനടത്തിയ  യശസര  ഈ  നതകാഴത്തിൽ

തനതത്തിനന്റെ  വത്തിജയതത്തിനു  സഹകായകരമകാകുര.  തകരളനമന്ന  ബ്രേകാൻഡട്ട്

തലേകാകനമമ്പകാടുമുള്ള  സകാധകാരണകകാർകത്തിടയത്തിൽതപ്പെകാലര  ഇതുതപകാനലേ

ചെർച  നചെയനപ്പെട  മനറകാരു  കകാലേമത്തില.  ഈ  അനുകൂലേ  സകാഹചെരരര

പൂർണമകായര പ്രതയകാജനനപ്പെടുതത്തി തമൽപ്പെറഞ്ഞ പദ്ധതത്തി വത്തിജയത്തിപ്പെത്തിക്കുര.
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29.ഇതത്തിനുതവണത്തി  ആതഗകാളതലേതത്തിൽ  നതകാഴത്തിൽദകാതകാകളകായ

കമ്പനത്തികതളകാടട്ട്  നത്തിരനരമകായത്തി  സമ്പർകര  പുലേർതത്തിയര  അവരുനട

ആവശരങ്ങേൾകൂടത്തി  കണകത്തിനലേടുതട്ട്  ഉതദരകാഗകാർത്ഥത്തികൾകട്ട്  കനപുണത്തി

പരത്തിശസ്പീലേനര നൽകത്തിയര അവരുനട വത്തിവരങ്ങേൾ ലേഭരമകാകുന്ന പകാറട്ട്തഫകാര

പരത്തിപകാലേത്തിച്ചുര  ഇന്നതവഷൻസത്തിനന  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിച്ചുര  സങസ്പീർണവര

സമയബനത്തിതവമകായ  പ്രവർതനങ്ങേൾ  ഏനറടുക്കുര.  ഇതത്തിനുതവണത്തി

തകരള നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെട്ട്  ഇന്നതവഷൻ സ്ട്രേകാറജത്തി  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിനന  (നക-

ഡത്തിസട്ട്)  മുഖരമനത്തി  അധരക്ഷേനകായള്ള  രജത്തിതസ്റ്റേർഡട്ട്  നസകാകസറത്തിയകായത്തി

പുനനഃസരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുര. ബനനപ്പെട മനത്തിമകാർ, പകാനത്തിരഗട്ട് തബകാർഡട്ട് കവസട്ട്

നചെയർമകാൻ  എന്നത്തിവർ  അരഗങ്ങേളകായത്തിരത്തിക്കുര.  സത്തിൽ  നട്രയത്തിനത്തിരഗുര

ഇന്നതവഷനുമകായത്തി  ബനനപ്പെട  സ്ഥകാപനങ്ങേളകായ  തകരള  സരസ്ഥകാന

ശകാസ  സകാതങതത്തിക  പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി  കക്കൗൺസത്തിൽ,  ഐസത്തിറത്തി  അകകാദമത്തി,

നട്രസ്റ്റേട്ട്  പകാർകട്ട്,  സ്റ്റേകാർടപ്പെട്ട്  മത്തിഷൻ,  അസകാപ്പെട്ട്,  തകയ്സട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയവയ്ക്കുര

യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി  കവസട്ട്  ചെകാൻസലേർമകാർക്കുര  പ്രകാതത്തിനത്തിധരമുണകാകുര.

ഇതത്തിനുപുറനമ  അനർതദശസ്പീയ  -  തദശസ്പീയ  പ്രശസ്തത്തിയള്ള  സകാതങതത്തിക  -
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വരവസകായ  വത്തിദഗ്ദ്ധർക്കുര  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിൽ  അരഗതസ്വര  നൽകുര.

സകാതങതത്തികവത്തിദര,  ഇന്നതവഷൻ,  ബത്തിസത്തിനസട്ട്  തപ്രകാസസട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയ

തമഖലേകളത്തിൽ തദശസ്പീയ അരഗസ്പീകകാരവര കഴത്തിവര  നതളത്തിയത്തിചത്തിട്ടുള്ള ഒരകാനള

നക-ഡത്തിസത്തിനന്റെ  നമമ്പർ  നസകടറത്തിയകായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കുര.  നക-ഡത്തിസത്തിനന്റെ

ചുമതലേ  മുഖരമകായര  ഏതകകാപനവര  തമകാണത്തിററത്തിരഗുമകാണട്ട്.  നത്തിലേവത്തിലള്ള

സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട  ഇനള്ള  മകാൻതഡറകളത്തിതലേകാ  ബജറത്തിതലേകാ  മകാറര

വരുന്നതല.  ഡത്തിജത്തിറൽ പകാറട്ട്തഫകാര  തയകാറകാകലര  പരത്തിശസ്പീലേനതത്തിനുള്ള

മുനന്നകാരുകവര  കമ്പനത്തികളുമകായള്ള  ചെർചകളുര  2021-22 ൽതനന്ന

പൂർതത്തിയകാക്കുര. 

സർ,  നക-ഡത്തിസത്തിനട്ട്  വത്തിജകാന സമ്പദ്ഘടനകാ ഫണട്ട്  എന്ന നത്തിലേയത്തിൽ

200  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  മൂന  ഗഡകളകായത്തി  ഈ  പണര

നൽകുര.  2021-22 ൽ  നപ്രകാഫഷണൽ  തജകാലേത്തിയത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  തബ്രേകട്ട്

നചെയ്തത്തിരത്തിക്കുന്ന  3  ലേക്ഷേര  തപർനകങത്തിലര  നതകാഴത്തിൽ  ഉറപ്പുവരുത്തുര.  5

വർഷരനകകാണട്ട് 20 ലേക്ഷേര തപർകട്ട് നതകാഴത്തിൽ നൽകുര.
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കനപുണത്തി പരത്തിശസ്പീലേനര

30.അഭരസ്തവത്തിദരർകട്ട്  കനപുണത്തി  പരത്തിശസ്പീലേനര  നൽകത്തി  ഡത്തിജത്തിറൽ

പകാറട്ട്തഫകാമത്തിൽ  രജത്തിസ്റ്റേർ  നചെയകാൻ  തയകാഗരരകാകത്തിതസ്പീർതകണതുണട്ട്.

അഭരസ്തവത്തിദരരകായത്തി  നതകാഴത്തിൽ  ഇലകാനത  കഴത്തിയന്ന  എലകാ

യവതസ്പീയവകാകനളയര  കഴത്തിവകൾ  കണകത്തിനലേടുതട്ട്  കമ്പനത്തികൾക്കു

തവണന്ന  കനപുണത്തി  പരത്തിശസ്പീലേനര  നൽകലേകാണട്ട്  നമ്മുനട  മുന്നത്തിലള്ള

നവല്ലുവത്തിളത്തി.  ഇതരര  60  ലേക്ഷേര  നപ്രകാഫഷണലകനളയര

ബത്തിരുദധകാരത്തികനളയര മൂന്നകായത്തി തരരതത്തിരത്തികകാര.

 ഒന്നകാമതതതട്ട്  തജകാലേത്തി  നഷനപ്പെടതുനകകാതണകാ  അനലങത്തിൽ  മറട്ട്

കകാരണങ്ങേൾനകകാതണകാ  തകരളതത്തിതലേയട്ട്  ഇതപ്പെകാൾ  തത്തിരത്തിച്ചുവരുന്ന

നപ്രകാഫഷണലകളകാണട്ട്.  ഇവർക്കു  പ്രതതരക  പരത്തിശസ്പീലേനനമകാനര

ഇലകാനതതനന്ന ഡത്തിജത്തിറൽ പകാറട്ട്തഫകാമത്തിൽ രജത്തിസ്റ്റേർ നചെയകാവന്നതകാണട്ട്. 

 രണകാമതതതട്ട്  നപ്രകാഫഷണലേകായത്തി  കുറച്ചുനകാൾ  തജകാലേത്തി  നചെയ്തതശഷര

എനനങത്തിലര  കകാരണര  നകകാണട്ട്  ദസ്പീർഘനകാൾ  തബ്രേകട്ട്



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

37

എടുതത്തിട്ടുള്ളവരകാണട്ട്. സസ്പീ നപ്രകാഫഷണലകളുനട ദുർഗതത്തിയകാണത്തിതട്ട്. ഒരു

തദശസ്പീയ  ഏജൻസത്തി  നടതത്തിയ  സർതവ്വേ  പ്രകകാരര  ഇനരയത്തിനലേ

നപ്രകാഫഷണലകളത്തിൽ  27  ശതമകാനര  സസ്പീകളകാണട്ട്.  ഇവരത്തിൽ  48

ശതമകാനര  അഞട്ട്  വർഷങ്ങേൾക്കുള്ളത്തിൽ  തജകാലേത്തി  വത്തിടുന.

അവതശഷത്തിക്കുന്നതത്തിൽ 65 ശതമകാനവര അടുത 5 വർഷങ്ങേൾക്കുള്ളത്തിൽ

പത്തിരത്തിഞ  തപകാകുന.  ഇതരതത്തിലള്ള  നപ്രകാഫഷണലകളകായ

സസ്പീകൾകട്ട് ഹ്രസസ്വപരത്തിശസ്പീലേനര നൽകത്തിയകാൽ തജകാലേത്തികട്ട് പ്രകാപ്തരകാകകാര.

അവർക്കു വസ്പീടത്തിലേത്തിരുതന്നകാ വസ്പീടത്തിനടുതട്ട് ഇരുതന്നകാ പണത്തിനയടുകകാര. 

 മൂന്നകാമതതതട്ട്  മറ  ബത്തിരുദധകാരത്തികളകാണട്ട്.  അവർകട്ട്  കുറച്ചുകൂടത്തി

കദർഘരതമറത്തിയ പരത്തിശസ്പീലേനര നൽതകണത്തിവരുര.

31. ഈ  പദ്ധതത്തിയനട  ഗുണതഭകാകകാകളത്തിൽ  75  ശതമകാനര

യവതത്തികളകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഇതരതത്തിൽ  തകാൽപ്പെരരവര  കഴത്തിവമുള്ള

നതകാഴത്തിലേത്തിലകാതവതരകാ  ഗൃഹസ്ഥതരകാ  ആയ  സസ്പീകനള  പരത്തിശസ്പീലേനതത്തിനട്ട്

കനണത്തുന്നതത്തിനുള്ള  ചുമതലേ  കുടുരബശ്രസ്പീയകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഇതത്തിനകായത്തി

പ്രതതരകര സബട്ട് - മത്തിഷൻ കുടുരബശ്രസ്പീയത്തിൽ ആരരഭത്തിക്കുര.  ഇതത്തിനകായത്തി 5
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തകകാടത്തി രൂപ  കുടുരബശ്രസ്പീയട്ട് അനുവദത്തിക്കുന.

32. ഇവത്തിനട ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതട്ട് തഡറകാ എൻട്രത്തി തപകാലള്ള പരത്തിശസ്പീലേനമലകാനയന

വരകമകാകനട:  

 ഇൻഡസ്ട്രേത്തി  4.0  സത്തിൽസട്ട് : ഡകാറ അനലേത്തിറത്തിക്സട്ട്, നമഷസ്പീൻ തലേണത്തിരഗട്ട്,

നത്തിർമ്മത്തിത ബുദ്ധത്തി, തറകാതബകാടത്തികട്ട് തപ്രകാസസട്ട് ഓതടകാതമഷൻ, ഫുൾ സ്റ്റേകാകട്ട്

നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെട്ട്, കസബർ നസകന്യൂരത്തിറത്തി

 ഡത്തിജത്തിറൽ  സത്തിൽസട്ട്  :  ഡത്തിജത്തിറൽ  ഡത്തികസൻസട്ട്,  ഡത്തിജത്തിറൽ

കനണന്റെട്ട്  കത്തിതയഷൻ ആൻഡട്ട്  നഡലേത്തിവറത്തി,  ഡത്തിജത്തിറൽ മകാർകറത്തിരഗട്ട്,

കണന്റെട്ട് കത്തിതയഷൻ ടൂൾസട്ട്, മസ്പീഡത്തിയ

 കലേഫട്ട്  സത്തിൽസട്ട്  :  ഓറൽ-റത്തിടൺ  കമ്മന്യൂണത്തി  തകഷൻ,

നനതഗകാതഷരഷൻ  സത്തിൽസട്ട്,  കഫനകാൻഷരൽ  മകാതനജട്ട് നമന്റെട്ട്,  ലേസ്പീഗൽ

ആൻഡട്ട് തലേബർ തലേകാ അകവർനനസട്ട്, എതത്തിക്സട്ട് ഇൻ ബത്തിസത്തിനസട്ട്, 
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 ലേകാരതഗസ്വജട്ട്  സത്തിൽസട്ട്  :  തഫകാറത്തിൻ  ലേകാരതഗസ്വജട്ട്  സത്തിൽസട്ട്,  മലേയകാളര

കമ്പന്യൂടത്തിരഗട്ട് സത്തിൽസട്ട്, 

 ഫങ്ഷണൽ  സത്തിൽസട്ട്  :  എചട്ട്  ആർ  തപ്രകാസസട്ട്,  കഫനകാൻസട്ട്

ആൻഡട്ട് അനകക്കൗണത്തിരഗട്ട്, ഓഡത്തിറട്ട് തുടങ്ങേത്തിയവ 

 നഡകാകമൻ  സത്തിൽസട്ട്  :  സത്തിനറത്തികട്ട്  ബതയകാളജത്തി,  നജനറകട്ട്

എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട്,  റത്തിനന്യൂവബത്തിൾ  എനർജത്തി,  അഡസ്വകാൻസ്ഡട്ട്

കമ്മന്യൂണത്തിതകഷൻ  നടതകകാളജത്തി,  ഇലേതകകാണത്തിക്സട്ട്  ആൻഡട്ട്  അഡത്തിറസ്പീവട്ട്

മകാനുഫകാക്ചെറത്തിരഗട്ട്  ഡത്തികസൻസട്ട്,  അഗത്തികൾചറൽ  കൺസൾടത്തിരഗട്ട്,

നപറട്ട്  നകയർ,  പകാരകാനമഡത്തികൽ  നഡകാകമനത്തിലള്ള  നമഡത്തികൽ

തകകാഡത്തിരഗട്ട്, ഫകാഷൻ ആൻഡട്ട് അപ്പെകാരൽ ഡത്തികസൻ തുടങ്ങേത്തിയവ 

 സയൻസട്ട്,  നടതകകാളജത്തി,  എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട്  ആൻഡട്ട്  മകാതട്ട്സട്ട്

തമഖലേയത്തിനലേ  പുതൻ  അവസരങ്ങേൾ  : അർബൻ  പകാനത്തിരഗട്ട്,

സ്മകാർടട്ട് ഹകാബത്തിറകാറട്ട്സട്ട്, സ്ട്രേക്ചെറൽ ഡത്തികസൻസട്ട്, റത്തിതമകാടട്ട് നനറട്ട്വർകട്ട്

അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങേത്തിയവ. 
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 ബത്തിസത്തിനസട്ട്  സത്തിൽസട്ട്  : ബത്തിസത്തിനസട്ട്  അനകാലേത്തിസത്തിസട്ട്,  തപ്രകാഡക്ടട്ട്

നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെട്ട്,  തപ്രകാജക്ടട്ട് മകാതനജട്ട് നമന്റെട്ട്,  ബത്തിസത്തിനസട്ട് തപ്രകാസസട്ട് റസ്പീ

എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട് തുടങ്ങേത്തിയവ

 ഫത്തിൻനടകട്ട്  സത്തിൽസട്ട്  : ബകാങത്തിരഗട്ട്,  കഫനകാൻഷരൽ സർവസ്പീസുകൾ,

ഇൻഷസ്വറൻസട്ട് തുടങ്ങേത്തിയ തമഖലേകൾ കകായള്ള പ്രതതരക നഡകാകമൻ

പരത്തിശസ്പീലേനര. 

ഇതരര  തമഖലേകളത്തിൽ  കമ്പനത്തികളുനട  ആവശരര  അനുസരത്തിചട്ട്

പരത്തിശസ്പീലേനര കസ്റ്റേകമസട്ട് നചെയ്തട്ട് നൽകുര.

33. അസകാപ്പെട്ട്  (ASAP),  തകയ്സട്ട്  (KASE),  ഐസത്തിറത്തി  അകകാദമത്തി

എന്നത്തിവയകാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  സത്തിൽ  നട്രയത്തിനത്തിരഗത്തിൽ  തനതൃതസ്വര  നൽകുന്ന

ഏജൻസത്തികൾ.  ഐ.റത്തി.ഐ,  തപകാളത്തിനടകത്തികട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയവ

മകാറത്തിനത്തിർതത്തിയകാൽതപ്പെകാലര  വത്തിവത്തിധതരര  പരത്തിശസ്പീലേനങ്ങേൾകകായത്തി  250

തകകാടത്തി  രൂപ  നചെലേവഴത്തിക്കുനണട്ട്.  എന്നകാൽ  ഈ  പരത്തിശസ്പീലേന

പരത്തിപകാടത്തികളത്തിൽ  നലപങ്കുര  കഹ  എൻഡട്ട്  സത്തില്ലുകളുമകായത്തി
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ബനമത്തിലകാതവയകാണട്ട്.  അതുനകകാണട്ട് മുൻഗണനകളത്തിൽ ചെത്തിലേ മകാറങ്ങേൾ

തവണത്തിവരുര.  ആവശരനമങത്തിൽ  പുതത്തിയ  ഏജൻസത്തികൾക്കു  രൂപര

നൽതകണത്തിവരുര.  കനപുണത്തിയനട  സസ്വഭകാവര  അനുസരത്തിചട്ട്  വരതരസ്ത

പരത്തിശസ്പീലേന  തകന്ദ്രങ്ങേൾ  സജ്ജമകാക്കുര.  ഇതത്തിൽ  നലപങ്കുര

ഓൺകലേനകായത്തി നചെയകാവന്നതകാണട്ട്.

സർ,  ഏതകാണട്ട്  അമ്പതുലേക്ഷേതതകാളര  അഭരസ്തവത്തിദരർകട്ട്  ഉന്നത

കനപുണത്തി  പരത്തിശസ്പീലേനര  നൽകകാനുള്ള  അതത്തിബൃഹതകായ  പദ്ധതത്തി

യദ്ധകകാലേകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  ആവത്തിഷരത്തിക്കുന്നതകാണട്ട് .  ഇതത്തിനു  തവണത്തി

നക-ഡത്തിസത്തിനു കസ്പീഴത്തിൽ ഒരു സത്തിൽ മത്തിഷനു രൂപര നൽകുര.

34.എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട് തകകാതളജുകനളയര ഐറത്തി പകാർക്കുകനളയര കഹസസ്പീഡട്ട്

ഇന്റെർനനറട്ട് മുഖകാനരര ബനത്തിപ്പെത്തിചട്ട് ഓതരകാ വർഷവര 50000 കുടത്തികൾകട്ട്

പരത്തിശസ്പീലേനര നൽകകാനുള്ള തകരള സത്തിൽ നഡലേത്തിവറത്തി പകാറട്ട് തഫകാമത്തിനട്ട്  10

തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.
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35.തകരളതത്തിനലേ  സകാതങതത്തികവത്തിദരകാഭരകാസ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  വത്തിദഗ്ദ്ധനര

സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിൽ  സുപ്രധകാന  പങ്കുവഹത്തിക്കുന.  215  തകകാടത്തി  രൂപ

സകാതങതത്തിക  വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനു  വകയത്തിരുത്തുന.  ഇതത്തിൽ  35  തകകാടത്തി

രൂപ  എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട്  തകകാതളജുകൾക്കുര  40  തകകാടത്തി  രൂപ

തപകാളത്തിനടകത്തിക്കുകൾക്കുര ലേഭത്തിക്കുര.  സകാതങതത്തിക വത്തിദരകാർത്ഥത്തികളുനട സത്തിൽ

ഗരകാപ്പെട്ട് റത്തിഡക്ഷേനു 13 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

തകരളര –  വത്തിജകാന സമൂഹര 

36. അഭരസ്തവത്തിദരനര  കനപുണത്തി  പരത്തിശസ്പീലേനര  നൽകത്തി  ഡത്തിജത്തിറൽ

പകാറട്ട്തഫകാര  വഴത്തി  ആതഗകാള  നതകാഴത്തിൽ  വത്തിപണത്തിയമകായത്തി

ബനനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുളള  തനര  വത്തിജയത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  ചെത്തിലേ

ഉപകാധത്തികളുണട്ട്. 

 തകരളര ഡത്തിജത്തിറൽ ഇകതണകാമത്തിയകായത്തി രൂപകാനരനപ്പെടണര. 

 ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസര മത്തികവറതകാകണര. 

 ഉൽപ്പെകാദത്തിപ്പെത്തികനപ്പെടുന്ന  വത്തിജകാനര  പ്രകാതയകാഗത്തിക  നൂതനവത്തിദരകൾ

അഥവകാ ഇന്നതവഷൻസകായത്തി മകാറണര.
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 ഇന്നതവഷൻസത്തിനന്റെ  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പുകൾ
രൂപരനകകാള്ളണര.

 വത്തിജകാന വരവസകായങ്ങേൾ അഭത്തിവൃദ്ധത്തിനപ്പെടുതണര.

 നൂതനവത്തിദരകൾ  എലകാ  ഉൽപ്പെകാദനതുറകളത്തിലര  കൂടുതൽ  കൂടുതൽ

സന്നത്തിതവശത്തികനപ്പെടണര. 

ചുരുകതത്തിൽ  തകരളര   വത്തിജകാന  സമൂഹമകായത്തി  മകാറണര.  ഇതത്തിനന്റെ

ഘടകങ്ങേൾ ഓതരകാനനമടുത്തു പരത്തിതശകാധത്തികകാൻ ഞകാൻ ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന.

37.സർ, തകരള നതവകാത്ഥകാനര നടപ്പെത്തിലേകാകനപ്പെടതട്ട് വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിലണകായ

വളർചയത്തിലൂനടയകാണട്ട്.  ആ  ആശയര  അവതരത്തിപ്പെത്തിചകാണട്ട്  ശ്രസ്പീനകാരകായണ

ഗുരു  ''വത്തിദരനകകാണ  സസ്വതനരകാവക''  എന  പറഞ്ഞതട്ട്.  1937

ജനുവരത്തിയത്തിൽ  നവങ്ങേകാനൂരത്തിൽ  വചട്ട്  ശ്രസ്പീ  അയൻകകാളത്തി

മഹകാത്മകാഗകാനത്തിതയകാടട്ട്  ''എനന്റെ  ജനങ്ങേളുനട  ഇടയത്തിൽ  പത്തു  ബത്തി.എ.-

കകാനരനയങത്തിലര കണത്തിട്ടു തവണര എനത്തിക്കു മരത്തികകാൻ'', എന പറഞ്ഞതട്ട്.

തകരളമകാനക  വത്തിദരകാഭരകാസ  സക്കൗകരരങ്ങേൾ  വരകാപകമകാകത്തിയ  ഒന്നകാര

ഇ.എര.എസട്ട്  സർകകാരുര  ഇതുതനന്നയകാണട്ട്  നചെയ്തതട്ട്.  തകരള
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സമൂഹതത്തിനന്റെ  അടുത  ഒരു  കുതത്തിച്ചുചെകാടതത്തിനട്ട്  മനറകാരു  വത്തിദരകാഭരകാസ

വത്തിപവര  അനത്തിവകാരരമകാണട്ട്.  തകരളനത  ഒരു  തനകാളജട്ട്  ഇകതണകാമത്തി

ആകകാനുള്ള പദ്ധതത്തിയകാണട്ട് ഈ ബജറത്തിൽ നത്തിർതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതട്ട്.

38.കവജകാനത്തിക  സമ്പദ്ഘടന  എന്ന  സങൽപ്പെതത്തിൽ  ജകാഗത

പുലേർതതണ  ചെത്തിലേ  കകാരരങ്ങേളുണട്ട്.  ഡത്തിജത്തിറൽ  കഴത്തിവട്ട്  എലകാവർക്കുര

ലേഭരമകാകണര.  അഥവകാ  ഡത്തിജത്തിറൽ  ഡത്തികവഡട്ട്  ഒഴത്തിവകാകണര.

കൃഷത്തികകാരടകര നതകാഴത്തിനലേടുക്കുന്നവരുനടയനമലകാര അനുഭവസമ്പതത്തിനന്റെ

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  പുതത്തിയ  സതങതങ്ങേനള  എലകാ  തുറകളത്തിലര

ഉൾതചർകകാൻ  കഴത്തിയണര.  ഇതരനമകാരു  സമൂഹതത്തിൽ  നത്തിരനരമകായത്തി

വത്തിജകാനര പുനനഃസൃഷത്തികനപ്പെടണര. 

ഡത്തിജത്തിറൽ ഇതകകാണമത്തി

39. ഇതരനമകാരു സമൂഹതത്തിതലേയ്ക്കുള്ള പരത്തിവർതനതത്തിനട്ട് അനുതയകാജരമകായ

വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ  ആവകാസവരവസ്ഥ  അനത്തിവകാരരമകാണട്ട്.  ഇതട്ട്

സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള   നത്തിർണകായക  കകാൽനവയ്പ്പെകാണട്ട്  സ്കൂളത്തിനലേ
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ഡത്തിജത്തിറകലേതസഷൻ.  അതത്തിലൂനട  പുതത്തിയ  തലേമുറ  വത്തിവരവത്തിനത്തിയമ

സകാതങതത്തിക  വത്തിദരനയയര  അതട്ട്  തുറക്കുന്ന  വലേത്തിയ

വത്തിജകാനതലേകാകനതയര  പരത്തിചെയനപ്പെടുന.  അടുതതകായത്തി  തവണതട്ട്

എലകാ  വസ്പീടത്തിലര  ഒരു  ലേകാപ ട്ട് തടകാനപ്പെങത്തിലര  ഉണകാകുനമന്നട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തുകയകാണട്ട്.  ഇതത്തിനകായത്തി  ആദര  100  ദത്തിന  പരത്തിപകാടത്തിയനട

ഭകാഗമകായത്തി പ്രഖരകാപത്തിച ലേകാപട്ട് തടകാപ്പെട്ട് വത്തിതരണ പദ്ധതത്തി കൂടുതൽ വത്തിപുലേവര

ഉദകാരവമകാക്കുര. 

 പടത്തികവത്തിഭകാഗങ്ങേൾ,  മതരനതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾ,  അതനരകാദയ  വസ്പീടുകൾ

എന്നസ്പീ  വത്തിഭകാഗങ്ങേളത്തിൽ  നത്തിനള്ള  കുടത്തികൾകട്ട്  പകുതത്തി  വത്തിലേയട്ട്

ലേകാപട്ട് തടകാപ്പെട്ട് നൽകുര.  മറ ബത്തി.പത്തി.എൽ.  വത്തിഭകാഗങ്ങേൾകട്ട്  25  ശതമകാനര

സബ്സത്തിഡത്തിയണകാകുര.  ബനനപ്പെട  വകുപ്പുകളുര  തതദ്ദേശ

ഭരണസ്ഥകാപനങ്ങേളുര സരയകമകായത്തിടകാണട്ട് ഈ നചെലേവട്ട് വഹത്തിക്കുക. 

 സബ്സത്തിഡത്തി കഴത്തിചത്തിട്ടുള്ള തുക മൂന വർഷര നകകാണട്ട് നകഎസട്ട്എഫട്ട്ഇ

കമതകകാ ചെത്തിടത്തി വഴത്തി തത്തിരത്തിചടചകാൽ മതത്തി.  



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

46

 കുടുരബശ്രസ്പീ  വഴത്തി  നക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  കമതകകാ  ചെത്തിടത്തിയത്തിൽ

തചെരുന്നവർനകലകാര  നഫബ്രുവരത്തി,  മകാർചട്ട്,  ഏപ്രത്തിൽ  മകാസങ്ങേളത്തിൽ

ലേകാപട്ട് തടകാപ്പെട്ട്  ലേഭരമകാക്കുര.  ഇതത്തിനുതവണത്തി  വരുന്ന  പലേത്തിശ  സർകകാർ

വഹത്തിക്കുര. 

40.  അടുത  നടപടത്തി  എലകാ  വസ്പീടുകളത്തിലര  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിലര  ഇന്റെർനനറട്ട്

എതത്തിക്കുക എന്നതകാണട്ട്.  ഇതത്തിനുള്ള മകാർഗ്ഗര നക-തഫകാൺ പദ്ധതത്തിയനട

പൂർതസ്പീകരണമകാണട്ട്. സർ, നനറട്ട്വർകട്ട് ഓപ്പെതററത്തിരഗട്ട് നസന്റെർ, പതത്തിനകാലേട്ട്

ജത്തിലകാ തപകാപ്പുകൾ,  അവയമകായത്തി ബനനപ്പെട 600  ഓഫസ്പീസുകൾ എന്നത്തിവ

ഉൾനപ്പെടുന്ന  ഒന്നകാര  ഘടര  നഫബ്രുവരത്തിയത്തിൽ  പൂർതത്തിയകാകുര.  ജൂകലേ

മകാസതതകാനട  നക-തഫകാൺ  പദ്ധതത്തി  പൂർതസ്പീകരത്തിക്കുര.  ഇതുനകകാണ

വരുന്ന മകാറങ്ങേൾ ഇവയകാണട്ട്.  

 ബത്തി.പത്തി.എൽ. കുടുരബങ്ങേൾകട്ട് ഇന്റെർനനറട്ട് സക്കൗജനരമകായത്തി ലേഭത്തിക്കുര.

 30000  സർകകാർ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  അതത്തിതവഗ  ഇൻട്രകാനനറട്ട്

സരവത്തിധകാനരവഴത്തി ബനത്തിപ്പെത്തിക്കുര. 
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 10 എരബത്തിപത്തിഎസട്ട് മുതൽ 1 ജത്തിബത്തിപത്തിഎസട്ട് വനര സസ്പീഡത്തിൽ ഇന്റെർനനറട്ട്

ലേഭരമകാകുര. 

 തകരളതത്തിൽ ഇന്റെർനനറട്ട് കഹതവ ആരുനടയര കുതകയകാവത്തില. എലകാ

സർവസ്പീസട്ട് നപ്രകാകവഡർമകാർക്കുര തുലേര അവസരര ലേഭത്തിക്കുര.

 ഇന്റെർനനറത്തിനന്റെ  ഗുണനത്തിലേവകാരര  ഉയരുകയര  നമചനപ്പെട  തസവനങ്ങേൾ

കുറഞ്ഞ നത്തിരകത്തിൽ ലേഭരമകാവകയര നചെയര.

 ആർടത്തിഫത്തിഷരൽ ഇന്റെലേത്തിജൻസട്ട്,  തബകാകട്ട് നചെയത്തിൻ,  ഇന്റെർനനറട്ട് ഓഫട്ട്

തത്തിരഗ്സട്ട് തുടങ്ങേത്തിയ തമഖലേകളുനട വളർചയട്ട് സഹകായത്തിക്കുര. 

 നചെറകത്തിടവരവസകായ തമഖലേയടകര  തകരളതത്തിനലേ  വരവസകായ

വകാണത്തിജര  ടൂറത്തിസര  സരരരഭങ്ങേൾകട്ട്  ഇ-തകകാതമഴര  മറ  ഡത്തിജത്തിറൽ

തസവനങ്ങേളുര ലേഭരമകാക്കുര.

സർ,  നക-തഫകാണത്തിനന്റെ  ഓഹരത്തി  മൂലേധനതത്തിതലേയട്ട്  166  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.
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41. ഇ-ഗതവണൻസട്ട് സമ്പ്രദകായതത്തിനട്ട് നക-തഫകാൺ വലേത്തിയ ഉതതജകമകായത്തി

മകാറര.  ഇതപ്പെകാൾതനന്ന  പഞകായതത്തിൽ  എന്റെർകപ്രസട്ട്  റത്തിതസകാഴട്ട്

പകാനത്തിരഗട്ട്  നടപ്പെകാകത്തിത്തുടങ്ങേത്തി.  ഇ-നഹൽതട്ട്,  ഇ-എജന്യൂതകഷൻ,  ഇ-

നകകാതമഴട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയ  തസവനങ്ങേൾ  നമചനപ്പെടുര.  സർകകാർ

തസവനങ്ങേനളലകാര  ഇൻട്രകാനനറത്തിൽ  ആകുന്നതതകാനട  തസവനങ്ങേളുനട

കകാരരക്ഷേമത  പതത്തിന്മേടങ്ങേകാകുര.  തകരളതത്തിനലേ  പ്രമുഖ  ഇ-ഗതവണൻസട്ട്

പരത്തിപകാടത്തികളകായ തസ്റ്റേറട്ട് ഡകാറകാ നസന്റെറകൾ, തകരള തസ്റ്റേറട്ട് കവഡട്ട് ഏരരകാ

നനറട്ട് വർകട്ട്,  നസകതടറത്തിയറട്ട്  കവഡട്ട്  ഏരരകാ  നനറട്ട് വർകട്ട്,  ഡത്തിജത്തിറൽ

സർവ്വേസ്പീസുകൾ  എന്നത്തിവനയലകാര  നടപ്പെകാക്കുന്നതട്ട്  തകരള  തസ്റ്റേറട്ട്

ഇൻഫർതമഷൻ നടതകകാളജത്തി  മുഖകാനരമകാണട്ട്.  ഈ പരത്തിപകാടത്തികൾകകായത്തി

125 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

ഉന്നത വത്തിദരകാഭരകാസ മത്തികവത്തിതലേയട്ട്  

42. സ്കൂൾ വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിൽ കഴത്തിഞ്ഞ അഞവർഷര നകകാണട്ട് തനടത്തിയ

മത്തികവത്തിനന്റെ നറതകകാഡട്ട് ഉന്നത വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിലര അടുത അഞവര്ഷര

നകകാണട്ട്  കകവരത്തിക്കുക  എന്നതകാണട്ട്  ഇനത്തിയള്ള  ലേക്ഷേരര.
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ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ നത്തിലേവകാരനത അളക്കുന്നതത്തിനട്ട് ഒതടനറ വരതരസ്തമകായ

സൂചെകങ്ങേൾ  ആതഗകാളമകായത്തിതനന്ന  ലേഭരമകാണട്ട്.  ഇതത്തിൽ  ഏറവര

പ്രമുഖമകായതട്ട്  കടരസട്ട്  ഹയർ  എഡദ്യുതകഷൻ  പ്രസത്തിദ്ധസ്പീകരത്തിക്കുന്ന

ആതഗകാള സർവ്വേകലേകാശകാലേകളുനട തററത്തിരഗകാണട്ട്.  തകരളതത്തിൽനത്തിനര ഒരു

സർവ്വേകലേകാശകാലേ മകാത്രമകാണട്ട്. ആയതു തനന്ന 600-നുര 800-നുര ഇടയ്ക്കുള്ള

റകാങത്തിലേകാണട്ട്.  മനറകാരു  പ്രമുഖ  റകാങത്തിരഗട്ട്  ഷകാരങ്ഹകായട്ട്  റകാങത്തിരഗട്ട്

കൺസൾടൻസത്തിയനട  54  വത്തിഷയങ്ങേളത്തിനലേ  4000-ൽപ്പെരര യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി

കളുനട ലേത്തിസ്റ്റേകാണട്ട്.  ഈ 54 വത്തിഷയങ്ങേളത്തിൽ ഒന്നത്തിൽതപ്പെകാലര തകരളതത്തിൽ

നത്തിനള്ള ഒരു സർവ്വേകലേകാശകാലേ തപകാലമത്തില.  ഇന്നതതതത്തിനന്റെ പലേമടങ്ങേട്ട്

മുതൽമുടകട്ട്  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസതത്തിൽ  അനത്തിവകാരരമകാണട്ട്.  അതുതപകാനലേ

തനന്ന  പഠന  ഗതവഷണതതകാടുള്ള  സമസ്പീപനതത്തിലര  അടത്തിമുടത്തി  മകാറര

തവണര.  രണര  അത്ര  എളുപ്പെമല.  എങത്തിലര  ഈ  ദത്തിശയത്തിതലേയട്ട്  നമ്മൾ

രണര കൽപ്പെത്തിച്ചുനസ്പീങ്ങേത്തിതയ തസ്പീരൂ. അലകാതപക്ഷേര ഇവത്തിനട വത്തിവരത്തിക്കുന്ന

വത്തികസന  തനര  ഒരു  മരസ്പീചെത്തികയകായത്തിരത്തിക്കുര.  ആറട്ട്  സുപ്രധകാന

നടപടത്തികളകാണട്ട്  മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതട്ട്.
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i. ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലേയത്തിൽ  3-5  ലേക്ഷേര  തപർക്കുകൂടത്തി

പഠനസക്കൗകരരങ്ങേൾ,

ii. ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലേയത്തിൽ 1000 അധരകാപകരുനട നത്തിയമനര, 

iii. സർവ്വേകലേകാശകാലേകൾക്കുള്ളത്തിൽ 30 മത്തികവത്തിനന്റെ തകന്ദ്രങ്ങേൾ,

iv. 500  തപകാസ്റ്റേട്ട്  തഡകാക്ടറൽ  നഫതലേകാഷത്തിപ്പുകൾ.  മുഖരമനത്തിയനട

നവതകരള തപകാസ്റ്റേട്ട് തഡകാക്ടറൽ നഫതലേകാഷത്തിപ്പെട്ട് പ്രതത്തിമകാസര 1  ലേക്ഷേര

രൂപ വനര,

v. സർവ്വേകലേകാശകാലേ  പശകാതലേസക്കൗകരര  വത്തികസനതത്തിനട്ട്  2000

തകകാടത്തി രൂപയനട കത്തിഫ്ബത്തി ധനസഹകായര,

vi. അഫത്തിലേത്തിതയറഡട്ട്  തകകാതളജുകൾകട്ട്  1000  തകകാടത്തി  രൂപയനട

ധനസഹകായര.

43.ഒന്നട്ട്,  തകരളതത്തിനലേ ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലേയത്തിനലേ എൻതറകാൾനമന്റെട്ട്

തറതഷരകാ 75 ശതമകാനമകാനയങത്തിലര ഉയർതണര. അഖത്തിതലേനരകാ ശരകാശരത്തി

26  ശതമകാനമകാണട്ട്.  ഇതപ്പെകാൾ  തകരളതത്തിനലേ  എൻതറകാൾനമന്റെട്ട്  37
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ശതമകാനമകാണട്ട്.  പനക്ഷേ ഇതത്തിൽ പുറത്തു പഠത്തിക്കുന്ന കുടത്തികളുനട  എണര

ഉൾനപ്പെടത്തില. ഇതത്തിനന്റെ നത്തിജസ്ഥത്തിതത്തി സരബനത്തിചട്ട് സമഗമകായ ഒരു പഠനര

നടത്തുര. ഇവനരകടത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുകയകാനണങത്തിൽ ഒരു പനക്ഷേ ഏതകാണട്ട്

16-17  ലേക്ഷേര കുടത്തികൾ ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലേയത്തിലണട്ട്.  ഇതട്ട്  20-22

ലേക്ഷേമകായത്തി ഉയർതണര.

സർ,  ഈ  വർഷര  തകകാതളജുകൾ  തുറക്കുതമ്പകാൾ  20000  തപർകട്ട്

അധത്തിക  പഠനസക്കൗകരരര  ഉണകാകുര.  10  ശതമകാനര  സസ്പീറട്ട്  വർദ്ധന,

പുതത്തിയ  തകകാഴകൾ,  ഗതവഷണ  സക്കൗകരരങ്ങേൾ  എന്നത്തിവയത്തിലൂനടയകാണട്ട്

ഇതട്ട്  തനടുക.  2021-22 ൽ  നതരനഞ്ഞടുത  തകകാതളജുകളത്തിൽ

ഉചകഴത്തിഞ്ഞട്ട്  അധത്തിക  ബകാച്ചുകളത്തിലൂനടയര  പരസ്പീക്ഷേണകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ

പഠനസക്കൗകരരര ഒരുക്കുര.

44. രണട്ട്,  നമ്മുനട  സർവകലേകാശകാലേകളത്തിൽ  അനുവദത്തിച  അധരകാപക

തസ്തത്തികകൾ  1881  ആണട്ട്.  പനക്ഷേ ഏതകാണട്ട്  886  തസ്തത്തികകൾ ഒഴത്തിഞ

കത്തിടക്കുകയകാണട്ട്. ഇവ മുഴുവൻ അടത്തിയനരമകായത്തി നത്തികത്തുര. ഇതത്തിനുപുറനമ

150 അധരകാപക തസ്തത്തികകനളങത്തിലര പുതത്തിയതകായത്തി അനുവദത്തിക്കുര.
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സർ,  ഈ  1000-ൽപ്പെരര  തസ്തത്തികകൾക്കുതവണത്തിവരുന്ന അധത്തികനചലേവട്ട്

തനകാൺ പകാനത്തിൽ പ്രതതരകമകായത്തി അനുവദത്തിക്കുര.

45. മൂന്നട്ട്,  സർവ്വേകലേകാശകാലേകൾക്കുള്ളത്തിൽ,  30  ഓതടകാണമസട്ട്  ഇന്റെർ

യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി  നസന്റെറകളുര  സ്കൂളുകളുര  സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  ഏറവര

പ്രഗത്ഭരകായ  വത്തിദഗ്ദ്ധനരതയകാ  പണ്ഡത്തിതന്മേകാനരതയകാ  തസർചട്ട്  കമ്മത്തിറത്തിവഴത്തി

തദശസ്പീയതലേതത്തിൽ നത്തിന്നട്ട് നതരനഞ്ഞടുതതത്തിനു തശഷര മകാത്രമകായത്തിരത്തിക്കുര

ഈ  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിതലേയ്ക്കുള്ള  നത്തിയമനങ്ങേൾ  നടത്തുക.  ഈ  പ്രഗത്ഭ

തമധകാവത്തികളുനടകൂടത്തി  സജസ്പീവപങകാളത്തിതതത്തിലേകായത്തിരത്തിക്കുര  സ്കൂളുകൾ

രൂപകാനരനപ്പെടുക.  സർ,  70-കളത്തിൽ  സ്ഥകാപത്തിതമകായ  സത്തിഡത്തിഎസട്ട്,

ശ്രസ്പീചെത്തിത്ര  തുടങ്ങേത്തിയ  അരഡസൻ  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  മത്തികവത്തിനന്റെ

തകന്ദ്രങ്ങേൾ  ഇനര  പ്രസത്തിദ്ധമകാണട്ട്.  അവയനട  വത്തിജയതത്തിനന്റെ  ഒരു

മുഖരഘടകര  തഡകാ.  നക.  എൻ.  രകാജട്ട്,  തഡകാ.  വലേത്തിയതകാൻ  തുടങ്ങേത്തിയ

പ്രഗത്ഭനര കനണതത്തി അവർക്കു പ്രവർതന സസ്വകാതനരര അനുവദത്തിചതു

നകകാണകാണട്ട് എന്നതട്ട് നകാര ഓർകണര. 
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46. ഇപ്രകകാരര  ആരരഭത്തിക്കുന്ന  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  തകരളതത്തിനലേ  ശകാസ

പ്രതത്തിഭകളകായ എര.ജത്തി.നക.  തമതനകാൻ,  ഇ.സത്തി.ജത്തി.  സുദർശനൻ,  ഇ.നക.

അയങകാർ,  ബത്തി.  സത്തി.  തശഖർ,  ജത്തി.  എൻ.  രകാമചെന്ദ്രൻ,  അന്നകാമകാണത്തി,  പത്തി.

നക.  തമതനകാൻ,  ആർ.  എസട്ട്.  കൃഷ്ണൻ,  പത്തി.  ആർ.  പത്തിഷകാരഡത്തി,  ഇ.  നക.

ജകാനകത്തിയമ്മകാൾ, നക. ആർ. രകാമനകാഥൻ, തഗകാപത്തിനകാഥട്ട് കർത, എര. നക.

കവനു  ബകാപ്പു  തുടങ്ങേത്തിയവരുനടയര  തദശസ്പീയതലേതത്തിനലേ

ശകാസപ്രതത്തിഭകളുനടയര തപരത്തിലേകായത്തിരത്തിക്കുര അറത്തിയനപ്പെടുക. 

i. ഇന്റെർ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി  നസന്റെർ  തഫകാർ  ട്രകാൻതസ്ലേഷണൽ  റത്തിസർചട്ട്  -

സർവകലേകാശകാലേകളുര  ഗതവഷണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിനലേയര  ശകാസസ്പീയ

കണപത്തിടുതങ്ങേനള കൃഷത്തിയര  വരവസകായവമകായത്തി  ബനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

ശകാസപ്രവർതനങ്ങേളകായത്തിരത്തിക്കുര ഇവത്തിനട നടത്തുക.

ii. ഇന്റെർ യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി നസന്റെർ തഫകാർ ഡത്തിജത്തിറൽ ട്രകാൻസ്ഫർതമഷൻ, 

iii. ഇന്റെർ യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി നസന്റെർ തഫകാർ ഡത്തിസകാസ്റ്റേർ റത്തികസലേൻസട്ട്, 

iv. ഇന്റെർ യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി നസന്റെർ തഫകാർ തപകാളത്തിസത്തി സ്റ്റേഡസ്പീസട്ട് ആന്റെട്ട് റത്തിസർചട്ട് 
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v. ഇന്റെർ  ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി  സ്കൂൾ  ഓഫട്ട്  നകാതനകാ  സയൻസട്ട്  ആന്റെട്ട്  നകാതനകാ

നടതകകാളജത്തി, 

vi. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി സ്കൂൾ ഓഫട്ട് ഡകാറകാ സയൻസട്ട്, 

vii. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി സ്കൂൾ ഓഫട്ട് ഫുഡട്ട് സയൻസട്ട് ആന്റെട്ട് നടതകകാളജത്തി, 

viii. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി സ്കൂൾ ഓഫട്ട് മകാതമറത്തിക്സട്ട് ആന്റെട്ട് സ്റ്റേകാറത്തിസ്റ്റേത്തിക്സട്ട്, 

ix. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി സ്കൂൾ ഓഫട്ട് എനർജത്തി നമറസ്പീരത്തിയൽസട്ട്, 

x. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി സ്കൂൾ ഓഫട്ട് നമറസ്പീരത്തിയൽ സയൻസട്ട് ആന്റെട്ട് നമറലേർജത്തി,

xi. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി സ്കൂൾ ഓഫട്ട് ഇൻഫകാസ്ട്രേക്ചർ ആന്റെട്ട് ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ

എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട്, 

xii. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി സ്കൂൾ ഓഫട്ട് കലേഫട്ട് സയൻസസട്ട്, 

xiii. ഇന്റെർ  ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി  സ്കൂൾ  ഓഫട്ട്  ഡത്തികസൻ  ഇനന്നകാതവഷൻ  ആന്റെട്ട്

തസകാഷരൽ സയൻസസട്ട്, 



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

55

xiv. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി  സ്കൂൾ ഓഫട്ട്  തസകാഷരൽ എന്റെർപ്രണർഷത്തിപ്പെട്ട്  ആന്റെട്ട്

തനകാൺ തപ്രകാഫത്തിറട്ട് മകാതനജട്ട് നമന്റെട്ട്, 

xv. ഇന്റെർ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി  നസന്റെർ  തഫകാർ  ഐ.പത്തി.ആർ.  സ്റ്റേഡസ്പീസട്ട്,  ഇന്റെർ

നകാഷണൽ നകകാതമഴരൽ ആന്റെട്ട് എൻവതയകാൺനമന്റെട്ട് തലേകാ,

xvi. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി സ്കൂൾ ഓഫട്ട് ബതയകാ സയൻസസട്ട് ആന്റെട്ട് ജനറത്തിക്സട്ട്,

xvii. ഇന്റെർ ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി സ്കൂൾ തഫകാർ ഇൻഡസ്ട്രേസ്പീ 4.0 നടതകകാളജസ്പീസട്ട്,

xviii. ഇന്റെർ  ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തി  സ്കൂൾ  ഓഫട്ട്  നസയ്സട്ട്  സയൻസസട്ട്  ആന്റെട്ട്

നടതകകാളജസ്പീസട്ട്,

xix. സ്കൂൾ ഓഫട്ട് നടതകകാളജത്തി ആന്റെട്ട് എൻഹകാൻസ്ഡട്ട് എജദ്യുതകഷൻ, 

xx. അഡസ്വകാൻസട്ട്  റത്തിസർചട്ട്  ഇന്റെർനവൻഷൻസട്ട്  തഫകാർ  നവർണകാക്കുലേർ

അപ്ഗതഡഷൻ, 

xxi. സ്കൂൾ ഓഫട്ട് തഫകാറൻസത്തികട്ട് സയൻസസട്ട്.
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ഇക്കൗ  വത്തിഷയങ്ങേള കണകാല്തനന്ന  അറത്തിയകാര ,  ഇനതകാനര  മകാമൂല്

വത്തിഷയങ്ങേളല,  നൂതനമകായ  ശകാസവത്തിദരകളകാണട്ട് .  അതട്ട്  നമ്മുനട

വരവസകായ  സകാധരതകളുമകായത്തി  ബനനപ്പെടത്തിട്ടുളളതകാണട്ട് .

ഇവനയലകാര  ഇന്റെര്  ഡത്തിസത്തിപത്തിനറത്തിയകാണട്ട് ,  ഇന്റെര്  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി

നസതന്റെഴകാണട്ട്. ആരുനടയര കുതകയല.

47. തമൽപ്പെറഞ്ഞ  ലേത്തിസ്റ്റേട്ട്  പൂർണമല.  നത്തിലേവത്തിലള്ള  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി

സ്കൂളുകൾ/ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമനകൾ/നസന്റെറകൾ  എന്നത്തിവയനട  മത്തികവട്ട്

പരത്തിതശകാധത്തിചട്ട്  അവനയ  പുതത്തിയ  മത്തികവത്തിനന്റെ  തകന്ദ്രങ്ങേളകായത്തി

രൂപകാനരനപ്പെടുതകാവന്നതകാണട്ട്.   തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തിവത്തിധ  തമഖലേകളുനട

വത്തികസന  ആവശരങ്ങേൾ  കണകത്തിനലേടുത്തുനകകാണട്ട്  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ

കക്കൗൺസത്തിലേത്തിനന്റെ  സഹകായതതകാനട  നക-ഡത്തിസകായത്തിരത്തിക്കുര

ഇതുസരബനത്തിച തസ്പീരുമകാനനമടുക്കുക.

സർ,   ഈ  മത്തികവത്തിനന്റെ  തകന്ദ്രങ്ങേൾ  സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനു  പ്രതതരക

ധനസഹകായമകായത്തി  100  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  ഈ  പുതത്തിയ

സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട  പശകാതലേ  സക്കൗകരരസൃഷത്തിയട്ട്  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്
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500 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

48. നകാലേട്ട്, പ്രതത്തിമകാസര  50000  രൂപ  മുതൽ  ഒരു  ലേക്ഷേര  രൂപ  വനര

നഫതലേകാഷത്തിപ്പെട്ട്  ഉള്ള  500  നവതകരള  തപകാസ്റ്റേട്ട്  തഡകാക്ടറൽ

നഫതലേകാഷത്തിപ്പുകൾ  അനുവദത്തിക്കുന.  അധത്തികമകായത്തി ലേതബകാറടറത്തികളുര

മറ സക്കൗകരരങ്ങേളുനമകാരുക്കുന്നതത്തിനട്ട്  50000  രൂപ വനര ആവശരനമങത്തിൽ

ലേഭരമകാക്കുര.  രണവർഷതതയകായത്തിരത്തിക്കുര നഫതലേകാഷത്തിപ്പെട്ട്.  തവണനമങത്തിൽ

ഒരു  വർഷരകൂടത്തി  ദസ്പീർഘത്തിപ്പെത്തികകാര.  മൂനവർഷര  നകകാണകാണട്ട്  ഈ

നഫതലേകാഷത്തിപ്പുകൾ അനുവദത്തിക്കുക. രകാജരതത്തിനകത്തുര പുറത്തുമുള്ള എലകാ

വത്തിദഗ്ദ്ധർക്കുര ഈ നഫതലേകാഷത്തിപ്പെത്തിനട്ട്  അതപക്ഷേത്തികകാവന്നതകാണട്ട്.  തദശസ്പീയ

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ ഓതരകാ വത്തിഷയതത്തിലര പ്രതതരകര പരസരര നചെയ്തകാണട്ട്

ആനള  നതരനഞ്ഞടുക്കുക.  സർവകലേകാശകാലേകളത്തിനലേ  നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെട

വകുപ്പുകളത്തിതലേകാ സ്കൂളുകളത്തിതലേകാ ആണട്ട് രജത്തിസ്റ്റേർ നചെയക.  എന്നകാൽ അതത

സമയര അവർ പുറത്തുള്ള ആശുപത്രത്തികൾ, വരവസകായങ്ങേൾ, സകാതങതത്തിക

തകന്ദ്രങ്ങേൾ  ഇവനയലകാമകായത്തി  ബനനപ്പെടകായത്തിരത്തിക്കുര  പഠനര  നടത്തുക.

തകരളതത്തിനന്റെ  ഇന്നനത  വത്തികസനകാവശരങ്ങേളുനട  പശകാതലേതത്തിൽ
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തകാനഴപ്പെറയന്ന തമഖലേകൾകകാണട്ട് മുൻഗണന നൽകുന്നതട്ട്.

 ആയർതവദതത്തിനന്റെയര  കജവകവവത്തിദ്ധരതത്തിനന്റെയര  സകാധരതകൾ

പ്രതയകാജനനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനു  തവണത്തി  ബതയകാ  ഇൻതഫകാമകാറത്തിക്സട്ട്,

കമ്പന്യൂതടഷണൽ  ബതയകാളജത്തി,  ബതയകാ  മകാനുഫകാക്ചെറത്തിരഗട്ട്,  ബതയകാ

തപ്രകാസസത്തിരഗട്ട്,  ജനറത്തികട്ട്  എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട്,  നസൽ  ആൻഡട്ട്

തമകാളത്തികന്യൂലേകാർ ബതയകാളജത്തി, സത്തിസ്റ്റേരസട്ട് ബതയകാളജത്തി, ബതയകാനടതകകാളജത്തി

എന്നസ്പീ തമഖലേകളത്തിനലേ നഫതലേകാഷത്തിപ്പെട്ട്. 

 റബ്ബറത്തിനന്റെയര  മറട്ട്  വകാണത്തിജരവത്തിളകളുനടയര  പശകാതലേതത്തിൽ

തപകാളത്തിമർ  സയൻസട്ട്  ആന്റെട്ട്  നടതകകാളജത്തിയകാണട്ട്  മനറകാരു

മുൻഗണനകാതമഖലേ.  ബകാരബ,  കയർ,  വഡട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയവയനട

തകകാതമ്പകാസത്തിറകൾക്കുകൂടത്തി ഈ തമഖലേയത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുര. 

 കസബർ  ഫത്തിസത്തികൽ  ഡത്തിജത്തിറൽ  നടതകകാളജത്തികളത്തിലള്ള

കുതത്തിച്ചുചെകാടതത്തിനന്റെ  പശകാതലേതത്തിൽ  ആർടത്തിഫത്തിഷരൽ

ഇന്റെലേത്തിജന്റെട്ട്സട്ട്,  തറകാതബകാടത്തിക്സട്ട്,  തബകാകട്ട്  നചെയത്തിൻ,  ഇന്റെർനനറട്ട്  ഓഫട്ട്
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തത്തിരഗ്സട്ട്, നമഷസ്പീൻ തലേണത്തിരഗട്ട്, ബത്തിഗട്ട് ഡകാറ അനലേത്തിറത്തിക്സട്ട്, നഗയത്തിമത്തിരഗട്ട്,

ഓനഗ്മെന്റെഡട്ട് റത്തിയകാലേത്തിറത്തി,  വത്തിർചെസ്വൽ റത്തിയകാലേത്തിറത്തി,  ഡത്തിജത്തിറൽ നസകന്യൂരത്തിറത്തി

സത്തിസ്റ്റേരസട്ട്,  ജത്തിതയകാ തസഷരൽ സത്തിസ്റ്റേരസട്ട്,  കസ്വകാണര നടതകകാളജത്തി ആന്റെട്ട്

ആപത്തിതകഷൻസട്ട്,  നസയ്സട്ട്  നടതകകാളജസ്പീസട്ട്,  അഡസ്വകാൻസ്ഡട്ട്

നമറസ്പീരത്തിയൽസട്ട്, എഡ്ജട്ട് കമ്പന്യൂടത്തിരഗട്ട് എന്നത്തിവ.

 നജനറത്തിക്സട്ട്,  ജസ്പീതനകാമത്തിക്സട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയ  ശകാസ  ശകാഖകളത്തിൽ  ഉണകായത്തിട്ടുള്ള

കുതത്തിച്ചുചെകാടങ്ങേനള  അടത്തിസ്ഥകാനമകാകത്തി  നജനറത്തികട്ട്  നമഡത്തിസത്തിൻ,

നസ്റ്റേരനസൽ ബതയകാളജത്തി, നമഡത്തികൽ ഇതമജത്തിരഗട്ട്, ബതയകാ നമഡത്തികൽ

തഫകാതടകാണത്തിക്സട്ട്,  നമഡത്തികൽ  ഡത്തികവസസട്ട്  ആൻഡട്ട്  തമകാഡലേത്തിരഗട്ട്,

നബ്രേയത്തിൻ  കമ്പന്യൂടർ  ഇന്റെർതഫസട്ട്,  എപ്പെത്തിനഡതമകാളജത്തി,  അസത്തിസ്റ്റേന്യൂ

നടതകകാളജസ്പീസട്ട്, ജസ്പീതനകാമത്തിക്സട്ട് ഇൻ നമഡത്തിസത്തിൻ, തസകാഷരൽ നമഡത്തിസത്തിൻ

പബത്തികട്ട് നഹൽതട്ട്, നഹൽതട്ട് സയൻസസട്ട് ആന്റെട്ട് നടതകകാളജസ്പീസട്ട്,

 നകാതശകാന്മുഖമകായത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന തഫകാസത്തിൽ ഇനനങ്ങേൾകട്ട് പകരര

സകാധരതകൾകകായള്ള  അതനസ്വഷണര  ശകത്തിനപ്പെടുതതണതുണട്ട്.
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ഇതത്തിനന്റെ പശകാതലേതത്തിൽ എനർജത്തി തസ്റ്റേകാതറജട്ട്,  ഫന്യൂവൽ നസൽസട്ട്,

ഇ  നമകാബത്തിലേത്തിറത്തി,  ബകാററത്തി  നടതകകാളജസ്പീസട്ട്,  തഫകാതടകാ  തവകാൾതടജട്ട്,

തസകാളകാർ  നതർമൽ,  ബതയകാ  എനർജത്തി  തമകാഡലേത്തിരഗട്ട്,  ബതയകാ  മകാസട്ട്

റസ്പീകസകട്ട്ളത്തിരഗട്ട്,

 തകരളതത്തിനലേ കകാർഷത്തിക തമഖലേയനട സമഗവത്തികസനതത്തിനകായത്തി ഫുഡട്ട്

സയൻസട്ട്  ആന്റെട്ട്  നടതകകാളജസ്പീസട്ട്,  ഫുഡട്ട്  തപ്രകാസസത്തിരഗട്ട്,  ലേകാന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്

വകാടർ  മകാതനജട്ട് നമന്റെട്ട്,  അഗത്തികൾചർ  സയൻസസട്ട്,  ഓർഗകാനത്തികട്ട്

ഫകാമത്തിരഗട്ട്,  കകാർഷത്തിക  മൂലേരവർദ്ധത്തിത  ഉൽപന്നങ്ങേൾ,  പ്രത്തിസത്തിഷൻ

അഗത്തികൾചർ, അഗത്തികൾചർ തഡകാൺസട്ട്,

 കകാലേകാവസ്ഥ  വരതത്തിയകാനതത്തിനന്റെ  നവല്ലുവത്തിളത്തികൾ  തനരത്തിടുന്നതത്തിനട്ട്

തുടർചയകായത്തി  ഉണകായത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രകൃതത്തിദുരനങ്ങേൾ

ശകാസസ്പീയമകായത്തി  കകകകാരരര  നചെയന്നതത്തിനട്ട്  ഹക്കൗസത്തിരഗട്ട്  ട്രകാൻതസകാർടട്ട്

ആന്റെട്ട്  ഇൻഫകാസ്ട്രേക്ചർ,  കകാലേകാവസ്ഥകാ  വരതത്തിയകാനര,  ഡത്തിസകാസ്റ്റേർ

മകാതനജട്ട് നമന്റെട്ട്,  കകാർബൺ  ഫുട്പ്രത്തിന്റെത്തിരഗട്ട്,  കഹതഡകാളജത്തികൽ



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

61

തമകാഡലേത്തിരഗട്ട്,  ലേകാൻഡട്ട്  കസ്ലേഡട്ട്  നപ്രഡത്തിക്ഷേൻ,  ഡത്തിസകാസ്റ്റേർ

തഫകാർകകാസ്റ്റേത്തിരഗട്ട്, തവസ്റ്റേട്ട് റസ്പീകസകത്തിരഗട്ട്, മലേത്തിനസ്പീകരണ നത്തിയനണര,

 ഇന്നതവഷൻ തമഖലേയനട പ്രകാധകാനരര കണകത്തിനലേടുതട്ട് ഇന്നതവഷൻ

ഇതകകാസത്തിസ്റ്റേര,  ഇന്നതവഷൻ  സ്റ്റേഡസ്പീസട്ട്,  ഫ്രൂഗൽ  ഇന്നതവഷൻ,

ഇന്നതവഷൻ നമതതഡകാളജസ്പീസട്ട്, 

 തകരളതത്തിനന്റെ  തനതുസരസകാരര,  തകരള  സമൂഹതത്തിനലേ  തുലേരത,

നകട്ടുറപ്പെട്ട്  എന്നത്തിവ  ഊടത്തിയറപ്പെത്തികകാൻ  ഉതദ്ദേശത്തിച്ചുനകകാണട്ട്

ആർകത്തിതയകാളജത്തി ആന്റെട്ട് നമറസ്പീരത്തിയൽ കൾചർ സ്റ്റേഡസ്പീസട്ട്,  കമതഗഷൻ

സ്റ്റേഡസ്പീസട്ട്,  കലേ,  ചെരത്തിത്രര,  ഭകാഷ,  സകാമൂഹരശകാസങ്ങേൾ,  പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി

നത്തിയമങ്ങേൾ,  ബക്കൗദ്ധത്തിക  സസ്വതവകകാശ  നത്തിയമങ്ങേൾ,  തകരള

സമ്പദ്ഘടനയനട  എകതണകാനമട്രത്തികട്ട്  തമകാഡലേത്തിരഗട്ട്,  തകരളതത്തിനലേ

തകകാ-ഓപ്പെതററസ്പീവട്ട് തമഖലേയനട ഡത്തിജത്തിറൽ ട്രകാൻസ്ഫർതമഷൻ, ഫത്തിൻനടകട്ട്

അടകമുള്ള പുതൻ സകാതങതത്തികവത്തിദരകളുനട പ്രതയകാഗര തുടങ്ങേത്തിയവ.
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49. അഞട്ട്, കത്തിഫ്ബത്തി  ധനസഹകായതതകാനട  സർവകലേകാശകാലേകളുനട

പശകാതലേ  സക്കൗകരരങ്ങേൾ  വത്തികസത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  നകകാചത്തി

സർവകലേകാശകാലേയത്തിൽ ഇതത്തിനകര 242 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്. മറ

സർവകലേകാശകാലേകളുനട നപ്രകാതപ്പെകാസലകൾ അകപ്രസൽ ഘടതത്തിലേകാണട്ട്.

ലേകാബുകൾ,  കകാസട്ട്  മുറത്തികൾ,  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്/  ഫകാകൽറത്തി  തഹകാസ്റ്റേൽ,

ഇന്റെർനകാഷണൽ തഹകാസ്റ്റേൽ എന്നത്തിവയകാണട്ട് പണര അനുവദത്തിക്കുക. 

സർ,  തമജർ  സർവകലേകാശകാലേകൾകട്ട്  പരമകാവധത്തി  125  തകകാടത്തി  രൂപ

വസ്പീതവര  മറള്ളവയട്ട്  75  തകകാടത്തി  രൂപ  വസ്പീതവര  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിനര

സഹകായര അനുവദത്തിക്കുന. 

50. പുതത്തിയ  ആസ്ഥകാന  മനത്തിരര  പണത്തിയന്നതത്തിനട്ട്  തകരള  സകാതങതത്തിക

സർവ്വേകലേകാശകാലേയ്ക്കുര  നമഡത്തികൽ  സർവ്വേകലേകാശകാലേയ്ക്കുര  ശ്രസ്പീനകാരകായണ

ഓപ്പെൺ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിക്കുര  പ്രതതരകര  പണര  അനുവദത്തിക്കുര.  സർ,

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിനര  ഇതുവനര  അനുവദത്തിചതടകര  നമകാതര  2000

തകകാടത്തി  രൂപ  സർവ്വേകലേകാശകാലേകളുനട  നവസ്പീകരണതത്തിനകായത്തി

നചെലേവഴത്തിക്കുര.
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51. ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലേയനട  നമകാതര പദ്ധതത്തി  അടങൽ  1175

തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്.  ഇതത്തിൽ  392  തകകാടത്തി  രൂപ  15

സർവ്വേകലേകാശകാലേകൾകകായത്തി നസ്പീകത്തിവചത്തിരത്തിക്കുന.

52. ഐഐഐടത്തിഎരനക  ഡത്തിജത്തിറൽ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയകായത്തി

ഉയർതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  24  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  ഇന്നതവറസ്പീവട്ട്

ഗതവഷണവര  സരരരഭകതസ്വവര  വരവസകായ  ഉന്നത  വത്തിദരകാഭരകാസ

തമഖലേകളുനട  ഏതകകാപനവര  ഡത്തിജത്തിറൽ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയനട  പ്രധകാന

ലേക്ഷേരങ്ങേളകാണട്ട്.  ഇതത്തിനകായത്തി  20  തകകാടത്തി  രൂപ  നസ്പീകത്തിവയ്ക്കുന.  നൂതന

സരരരഭക  തപ്രകാതകാഹന  പദ്ധതത്തിയനട  ഭകാഗമകായ  ഡത്തിജത്തിറൽ

ട്രകാൻസ്ഫർതമഷൻ മത്തിഷൻ ഡത്തിജത്തിറൽ സർവകലേകാശകാലേയ്ക്കു കസ്പീഴത്തിലേകായത്തിരത്തിക്കുര.

53. തകരള  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി  ഓഫട്ട്  നഹൽതട്ട്  സയൻസസട്ട്  സസ്വനമകായത്തി

ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമനകളുര ഗതവഷണവര നടത്തുന്ന ഒരു സർവ്വേകലേകാശകാലേയകായത്തി

വത്തികസത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  ഇവത്തിനട  ആദരര  സ്ഥകാപത്തിക്കുന്ന  സ്കൂൾ  ഓഫട്ട്

എപ്പെത്തിനഡകാതമകാളജത്തികൽ സ്റ്റേഡസ്പീസട്ട് തഡകാ. പൽപ്പുവത്തിനന്റെ തപരത്തിലേകായത്തിരത്തിക്കുര

അറത്തിയനപ്പെടുക.  തൃശ്ശൂർ  നമഡത്തികൽ തകകാതളജത്തിനന കകാമ്പസട്ട്  നമഡത്തികൽ
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തകകാതളജകായത്തി രൂപകാനരനപ്പെടുത്തുര.

54.ആറട്ട്, അഫത്തിലേത്തിതയറഡട്ട്  തകകാതളജുകളത്തിനലേ  കകാസട്ട്  മുറത്തികൾ  മുഴുവൻ

ഡത്തിജത്തിറകലേസട്ട്  നചെയര.  കകറട്ട്സത്തിനു  തനന്നയകായത്തിരത്തിക്കുര  ചുമതലേ.

ഇതത്തിനകായത്തി  150  തകകാടത്തി  രൂപ  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  അനുവദത്തിക്കുന.

ഇതത്തിനകര  തനന്ന  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  സർകകാർ  തകകാതളജുകളുനട

പശകാതലേ  സക്കൗകരരവത്തികസനതത്തിനകായത്തി  594  തകകാടത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  92  തകകാടത്തി  രൂപയനട  നപ്രകാതപ്പെകാസലകൾ

പരത്തിഗണനയത്തിലേകാണട്ട്.  2021-22-ൽ  റൂസകായത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  144  തകകാടത്തി  രൂപ

അഫത്തിലേത്തിതയറഡട്ട് തകകാളജുകൾകട്ട് ലേഭരമകാകുര.  സർകകാർ തകകാതളജുകളുനട

പശകാതലേസക്കൗകരര വത്തികസനതത്തിനട്ട്  56  തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

നകാകട്ട്  അനകഡത്തിതറഷനുതവണത്തിയള്ള  സക്കൗകരരങ്ങേനളകാരുക്കുന്നതത്തിനട്ട്  28

തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.  സർ,  ആലവയത്തിനലേ യൂണത്തിയൻ കത്തിസ്തരൻ

തകകാതളജട്ട്  100  വർഷര  പത്തിന്നത്തിടുകയകാണട്ട്.  പത്തി.ജത്തി.-യനടയര  പത്തി.നക.വത്തി.-

യനടയര  സ്മകാരകമകായത്തി  പുതത്തിനയകാരു  കലേബ്രേറത്തി  ബത്തിൽഡത്തിരഗട്ട്

നത്തിർമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  5  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  കണ്ണൂർ
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യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയനട രജതജൂബത്തിലേത്തി വർഷതത്തിനലേ പ്രതതരക സസ്പീമുകൾകട്ട്

20 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

55.സർ,  കഴത്തിഞ്ഞ ബജറത്തിൽ പറഞ്ഞതുതപകാനലേ  'എ'-യ്ക്കു മുകളത്തിൽ തഗഡള്ള

എലകാ  തകകാളജുകൾക്കുര  പുതത്തിയ  തകകാഴകൾ  അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  ചെത്തിലേ

തകകാർപ്പെതററട്ട്  മകാതനജട്ട് നമനകൾകട്ട്  ഇതത്തിനുപുറതമയര  തകകാഴകൾ

അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  നമകാതര  197  തകകാഴകൾകകാണട്ട്  അനുവകാദര

നൽകത്തിയതട്ട്.

56. സർ,  തമൽപ്പെറഞ്ഞ  നടപടത്തികൾ  വലേത്തിനയകാരു  മകാറതത്തിനന്റെ

തുടകമകാണട്ട്.  അഞവർഷതത്തിനുള്ളത്തിൽ  തകരളതത്തിനലേ

സർവ്വേകലേകാശകാലേകൾ  നകാകട്ട്  അനകഡത്തിതറഷനട്ട്  3.5  എന്ന

തഗഡത്തിതലേയ്നകങത്തിലര  ഉയരണനമന്നതകാണട്ട്  ലേക്ഷേരര.  തകരളതത്തിനലേ

നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെട  ഡത്തിപ്പെകാർട്ടുനമനകളുര  സ്കൂളുകളുര  തദശസ്പീയതലേതത്തിൽ

അരഗസ്പീകകാരര  തനടുര.  എലകാറത്തിനുമുപരത്തി  അവ  വത്തിജകാന

സമൂഹതത്തിതലേയ്ക്കുള്ള തകരളതത്തിനന്റെ കുതത്തിപ്പെത്തിനട്ട്  പ്രധകാന ഉതതജകമകായത്തി

മകാറണര. 
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57. ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനന്റെ  ഈ  പരത്തിവർതനതത്തിൽ  തകരള

സരസ്ഥകാന ശകാസ സകാതങതത്തിക പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി  കക്കൗൺസത്തിലര  ബനനപ്പെട

സ്ഥകാപനങ്ങേളുര  സുപ്രധകാന  പങ്കുവഹത്തിക്കുനണട്ട്.  131  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  ഇതത്തിൽ  51  തകകാടത്തി  രൂപ  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിനട്ട്  കസ്പീനഴയള്ള

സത്തിഡബന്യൂഡത്തിആർഎര,  നകഎഫട്ട്ആർഐ,  നകാറട്ട്പകാകട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയ  ഏഴട്ട്

സ്ഥകാപനങ്ങേൾകകാണട്ട്,  50  തകകാടത്തി  രൂപ  ഇൻസ്റ്റേത്തിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്

അഡസ്വകാൻസ്ഡട്ട് കവതറകാളജത്തിയ്ക്കുര. ഹയർ എഡന്യൂതകഷൻ കക്കൗൺസത്തിലേത്തിനട്ട്

16  തകകാടത്തി  രൂപയര  തകരള  കക്കൗൺസത്തിൽ  തഫകാർ  ഹത്തിതസ്റ്റേകാറത്തികൽ

റത്തിസർചത്തിനട്ട്  9  തകകാടത്തി  രൂപയര  നക.ആർ  നകാരകായണൻ  നകാഷണൽ

ഇൻസ്റ്റേത്തിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  വത്തിഷസ്വൽ സയൻസട്ട് ആൻഡട്ട് ആർട്സത്തിനട്ട്  5  തകകാടത്തി

രൂപയര വകയത്തിരുത്തുന. ഐഎചട്ട് ആർഡത്തിയട്ട് 20 തകകാടത്തി രൂപയര തകരള

സയൻസട്ട്  ആൻഡട്ട്  നടതകകാളജത്തി  മന്യൂസത്തിയതത്തിനട്ട്  19  തകകാടത്തി  രൂപയര

വകയത്തിരുത്തുന.

58. ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിനന്റെ  ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ  ഇ-

തജർണൽ  കൺതസകാർഷരര  നടപ്പെകാക്കുര.  ഇതത്തിനകായത്തി  10  തകകാടത്തി  രൂപ
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വകയത്തിരുത്തുന.  സർവ്വേകലേകാശകാലേകളത്തിനലേയര  അഫത്തിതലേറഡട്ട്

തകകാതളജുകളത്തിനലേയര  ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമനകനള  തഗഡട്ട്  നചെയന്നതത്തിനട്ട്  ഒരു

പദ്ധതത്തി ആവത്തിഷരത്തിക്കുര.  മത്തികച തഗഡട്ട് ലേഭത്തിക്കുന്ന ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമനകൾകട്ട്

പ്രതതരക  ധനസഹകായര  നൽകുര.  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിനട്ട്

ആസ്ഥകാന മനത്തിരര വകാങ്ങുന്നതത്തിനട്ട് 5 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

തകരളര –  ഇന്നതവഷൻ സമൂഹര

59. വത്തിജകാതനകാൽപ്പെകാദനര  ഇന്നതവഷൻസകായത്തി  രൂപകാനരനപ്പെടണര.

സമൂഹതത്തിനലേ  പുതത്തിയ  അറത്തിവകൾ  സകാമ്പതത്തിക  തമഖലേയത്തിനലേ

സതങതങ്ങേതളകാ,  പ്രകത്തിയതയകാ,  സരഘകാടനതമകാ,  ഉൽപ്പെന്നതമകാ,

വത്തിപണനതമകാ  ആയത്തി  രൂപകാനരര  പ്രകാപത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്  ഇന്നതവഷൻ

അനലങത്തിൽ  നൂതനവത്തിദര.  തകരളര  അതത്തിതവഗതത്തിൽ  വളരണനമങത്തിൽ

എലകാ  തലേങ്ങേളത്തിലര  നത്തിരനരമകായത്തി  ഇന്നതവഷൻ  നടകണര.  കഴത്തിഞ്ഞ

ബജറത്തിനന്റെ  ഒരു  അനുഭവര  ഉദകാഹരത്തികനട.  തകരള  വത്തികസനനത

ഗകാഢമകായത്തി  സസ്വകാധസ്പീനത്തികകാൻ  തപകാന്ന  പദ്ധതത്തികളത്തിനലേകാന്നകായത്തി

ചെകത്തിരത്തിതചകാറട്ട്  നകകാണള്ള  കബന്റെർനലേസട്ട്  തബകാർഡട്ട്
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ഉയർതത്തികകാടത്തിയത്തിരുന.  ഈ  ആശയര  വകാഗത്തിനൻ

സർവ്വേകലേകാശകാലേയത്തിനലേ  ലേതബകാറടറത്തിയത്തിൽ  പത്തിറന്നതകാണട്ട്.  ഈ

ആശയനത  തഫകാരമകാറത്തിരഗ്സത്തിനന്റെ  കപലേറട്ട്  പകാന്റെത്തിൽ  ഒരു

തപ്രകാതടകാകടപ്പെകായത്തിട്ടുണട്ട്.  ചെകത്തിരത്തിതചകാറട്ട് അനലങത്തിൽ ഉണകനതകാണത്തിനന്റെ

നപകാടത്തിയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  ഏറവര  ഉറപ്പുള്ള  പലേക  ഒരു  രകാസപദകാർത്ഥവര

ഉപതയകാഗത്തികകാനത  നത്തിർമ്മത്തികകാനകാകുനമന്നട്ട്  നതളത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.

വകാണത്തിജരകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള  ഉൽപ്പെകാദനര  ആരരഭത്തിക്കുന്നതതകാനട

തകരളതത്തിനലേ  കപവഡട്ട്  വരവസകായതത്തിനന്റെ  മുഖരഉൽപ്പെന്നമകായത്തി  ഇതട്ട്

മകാറര.  ഇതട്ട്  വരവസകായ  കുതത്തിപ്പെത്തിനട്ട്  ഇടയകാക്കുനമന  മകാത്രമല,

തകരളതത്തിനലേ  ഒരു  നകാളത്തിതകരതത്തിനട്ട്  ഉണകനതകാണട്ട്

ആനണങത്തിൽതപ്പെകാലര ഒരു രൂപനയങത്തിലര അധത്തികമകായത്തി ഉറപ്പുവരുത്തുര. 

60. ഇതുതപകാനലേ  എലകാ  തമഖലേകളത്തിലര  ഇന്നതവഷൻ

സന്നത്തിതവശത്തിപ്പെത്തികകാനുള്ള  അനരസ്പീക്ഷേസൃഷത്തിക്കുതവണത്തി  ഒരു  നകാലേത്തിന

കർമ്മപരത്തിപകാടത്തി  ഈ  ബജറട്ട്  മുതന്നകാട്ടുനവയ്ക്കുകയകാണട്ട്.  സർ,  വത്തിദഗ്ദ്ധർ

മകാത്രമല  ഇതത്തിൽ  പങകാളത്തികളകാവക.  അനുഭവസമ്പതത്തിനന്റെ
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അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  നൂതനമകായ  ചെത്തിനകനള  പുണരുന്ന  കൃഷത്തികകാർക്കുര

നതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾക്കുര മറ സകാധകാരണകകാർക്കുര ഇതത്തിൽ പങ്കുണകാവര. 

61. ഒന്നട്ട്,  തങ്ങേളുനട പ്രതദശനത കൃഷത്തി,  വരവസകായര,  തസവനര,  വരകാപകാരര

തുടങ്ങേത്തിയ  തമഖലേകളത്തിനലേ  ഏനതങത്തിലനമകാരു  പ്രശ്നതത്തിനട്ട്  നൂതന

സതങതതത്തിനന്റെ  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  പരത്തിഹകാരര  കനണത്തുന്ന

ഏനതകാരകാൾക്കുര  തങ്ങേളുനട  നൂതനവത്തിദര  അപട്ട് തലേകാഡട്ട്  നചെയന്നതത്തിനട്ട്

ഡത്തിജത്തിറൽ  പകാറട്ട്തഫകാമുണകാകുര.  നക-ഡത്തിസട്ട്  ഇങ്ങേനന  വരുന്ന  നൂതന

ആശയങ്ങേനളയര വത്തിദരകനളയര തരരതത്തിരത്തിക്കുകയര അതതട്ട് തമഖലേയത്തിനലേ

വത്തിദഗ്ദ്ധരുനട  സഹകായതതകാനട  വത്തിലേയത്തിരുത്തുകയര  നചെയര.  അടുത

ഘടതത്തിൽ  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപട്ട്  മത്തിഷനുര  തകരള  ഡത്തിജത്തിറൽ  ട്രകാൻസ്ഫർതമഷൻ

മത്തിഷനുര  തചെർന്നട്ട്  ഈ  ഇന്നതവഷൻസത്തിനന  തഗഡട്ട്  നചെയ്തട്ട്  അവ

തപ്രകാഡക്ടുകളകായത്തി വത്തികസത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള ധനസഹകായവര നമന്റെറത്തിരഗുര

ഉറപ്പെകാക്കുര.  5  സ്റ്റേകാർ  തററത്തിരഗട്ട്  ലേഭത്തിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ഉൽപ്പെന്നങ്ങേൾ

സമൂഹതത്തിൽ  വരകാപത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  ഇവർ  മുൻകകനയടുക്കുര.  ഇങ്ങേനന

വത്തികസത്തിക്കുന്ന സതങതങ്ങേൾ നത്തിശത്തിതവത്തിലേയട്ട് നടൻഡറത്തിലകാനത സർകകാർ
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അർദ്ധസർകകാർ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  വകാങ്ങുന്നതത്തിനട്ട്  അവസരമുണകാകുര.

തസവനങ്ങേളുനടയര  സതങതങ്ങേളുനടയര  തടതണകാവറത്തിനട്ട്

ആനുപകാതത്തികമകായത്തി  ഡത്തിഫന്യൂഷൻ  സബ്സത്തിഡത്തി  നൽകുന്നതത്തിനുര

പരത്തിപകാടത്തിയണട്ട്.  പുതത്തിയ  സതങതങ്ങേൾ  സന്നത്തിതവശത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിൽ  ഒരു

ഡത്തിജത്തിറൽ  ഡത്തികവഡട്ട്  ഉണകാകത്തില  എന്നതത്തിനുള്ള  തബകാധപൂർവമകായ

ഇടനപടലേകാണത്തിതട്ട്.

62. രണട്ട്,  പരസ്പീക്ഷേണകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ നക-ഡത്തിസട്ട് നടപ്പെകാകത്തിയ യരഗട്ട്

ഇന്നതവഷൻ ചെലേഞര അസകാപ്പെത്തിനന്റെ ഹകാകതതകാണുര സരതയകാജത്തിപ്പെത്തിചട്ട്

തകരള ഇന്നതവഷൻ ചെലേഞട്ട് എന്ന തപരത്തിൽ വത്തിപുലേസ്പീകരത്തിക്കുകയകാണട്ട്. 20

തമഖലേകളത്തിൽ മൂന്നട്ട്  ഘടങ്ങേളത്തിലേകായത്തിടകാണട്ട്  ചെലേഞട്ട്  സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതട്ട്.

തകരളതത്തിനലേ  ഏതട്ട്  വത്തിദരകാർത്ഥത്തികളുനടയര  ഗതവഷകരുനടയര

സരഘങ്ങേൾകട്ട്  രജത്തിസ്റ്റേർ  നചെയകാവന്നതകാണട്ട്.  രജത്തിതസ്ട്രേഷനുതശഷര

ബനനപ്പെട  നഡകാകമൻ  തകന്ദ്രങ്ങേളത്തിൽ  അതപക്ഷേകൾ  വത്തിശദമകായത്തി

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുര. ഇവത്തിനട തഷകാർടട്ട് ലേത്തിസ്റ്റേട്ട് നചെയന്നവർകട്ട് ജത്തിലകാതലേതത്തിൽ

തനരത്തിടട്ട്  അവതരണമുണകായത്തിരത്തിക്കുര.  25000  രൂപ  വസ്പീതര  8000
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സരഘങ്ങേൾകട്ട്  സമ്മകാനര  നൽകുര.  ഇവത്തിനടനത്തിനര  സരസ്ഥകാനതലേ

അവതരണതത്തിനട്ട്  തഷകാർടട്ട്  ലേത്തിസ്റ്റേട്ട്  നചെയനപ്പെടുന്ന  2000  സരഘങ്ങേൾകട്ട്

50,000  രൂപ  വസ്പീതര  സമ്മകാനര  നൽകുര.  സരസ്ഥകാനതലേതത്തിൽ

നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെടുന്നവരുനട  തപ്രകാതടകാകടപ്പുകൾ  ഉൽപ്പെന്നമകാകത്തി

മകാറന്നതത്തിനട്ട്  മൂനവർഷതതയട്ട്  സകാതങതത്തികവര  സകാമ്പതത്തികവമകായ

സഹകായര  സർകകാർ  നൽകുര.  സർ,  തകരള  ഇന്നതവഷൻ  ചെലേഞട്ട്

പദ്ധതത്തിയകായത്തി 40 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

63. മൂന്നട്ട്,  തകരളതത്തിനലേ  പ്രകാതദശത്തിക  സർകകാരുകൾ  സസ്പീമുകളല,

തപ്രകാജക്ടുകളകാണട്ട്  നടപ്പെകാക്കുന്നതട്ട്.  അതുനകകാണട്ട്  നൂതന  സതങതങ്ങേളുര

രസ്പീതത്തികളുര ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള സസ്വകാതനരര വളനരതയനറയണട്ട്.

ഇതത്തിനന  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  വത്തികസനഫണത്തിനന്റെ  അര

ശതമകാനര  ''എസ്ബത്തി  നസൻ  ഇന്നതവഷൻ  ഫണട്ട്''  ആയത്തി

മകാറത്തിവയ്ക്കുന്നതകാണട്ട്.  നക-ഡത്തിസത്തിനന്റെയര  കത്തിലേയനടയര  ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ

പകാനത്തിൽ ഉൾനകകാള്ളത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന സസ്പീര വത്തിപുലേസ്പീകരത്തിചട്ട് ഓതരകാ വത്തികസന

തമഖലേയത്തിലര  ഏറവര  മത്തികച  നൂതനമകായ  തപ്രകാജക്ടുകൾകട്ട്  രൂപര
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നൽകുന്ന തതദ്ദേശ ഭരണസ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട് ഈ ഫണത്തിൽനത്തിന്നട്ട് പ്രതതരക

ധനസഹകായര  നൽകുര.  ഇതത്തിനകായത്തി  പുതത്തിയ  സതങതങ്ങേൾ,

സരഘകാടനരസ്പീതത്തികൾ,  പ്രകത്തിയകാനവസ്പീകരണര,  സുതകാരരതയര

തമകാണത്തിററത്തിരഗുര,  വത്തിപണനര  എന്നസ്പീ  തുറകളത്തിനലേ  നൂതനതസ്വമകാണട്ട്

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുക.  ഇതത്തിനന  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  ഡത്തിപത്തിസത്തി

പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ  അധരക്ഷേതയത്തിൽ  ജത്തിലകാ  ഇന്നതവഷൻ  കക്കൗൺസത്തിൽ

രൂപസ്പീകരത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  ജലേനത്തിധത്തി  പദ്ധതത്തി  ഒളവണ  പഞകായത്തുര

ആശ്രയ പദ്ധതത്തി നനടുമ്പകാതശ്ശേരത്തി പഞകായത്തുര ബഡ്സ്കൂളുകൾ നവങ്ങേകാനൂർ

പഞകായത്തുര ജനകസ്പീയ പചകറത്തി കഞ്ഞത്തിക്കുഴത്തി പഞകായത്തുര കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി

കതമ്പകാസ്റ്റേത്തിരഗട്ട് ആലേപ്പുഴ മുനത്തിസത്തിപ്പെകാലേത്തിറത്തിയമകാണട്ട് ഇന്നതവറട്ട് നചെയ്തനതന്നട്ട്

ഓർക്കുക.

സർ,  എസ്ബത്തി  നസൻ  ഇന്നതവഷൻ  ഫണത്തിനട്ട്  35  തകകാടത്തി  രൂപ

നസ്പീകത്തിവയ്ക്കുന. 

64. നകാലേട്ട്,  സർകകാർ  വകുപ്പുകളത്തിൽ  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പെട്ട്  ഇന്നതവഷൻ

തസകാണുകൾ ആരരഭത്തിക്കുര.  വകുപ്പുമകായത്തി ബനനപ്പെട വത്തികസന പ്രശ്നങ്ങേൾ
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പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനു സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പുകനള  തബകാധപൂർവ്വേര  ബനനപ്പെടുത്തുന്ന

തത്തിനുള്ള  പരത്തിപകാടത്തിയകാണത്തിതട്ട്.  ഒരു  ഉദകാഹരണതത്തിലൂനട  ഈ  പരത്തിപകാടത്തി

എനനന  വത്തിശദസ്പീകരത്തികകാര.  ഈ  സർകകാരത്തിനന്റെ  ആദരനത  ബജറത്തിൽ

മകാൻതഹകാൾ  സത്തിനത്തിമനയ  പരകാമർശത്തിച്ചുനകകാണട്ട്  ശുചെസ്പീകരണതത്തിനട്ട്

യനവൽകരണതത്തിനന്റെ പ്രകാധകാനരനതക്കുറത്തിചട്ട് പറഞ്ഞത്തിരുന.  ഇതുതകട

ഒരുപറര  എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട്  കുടത്തികൾ  മകാൻതഹകാൾ  ശുചെസ്പീകരണതത്തിനട്ട്

ബകാൻഡത്തികന്യൂടട്ട്  എനന്നകാരു  തറകാതബകാടട്ട്  രൂപകൽപ്പെന  നചെയ്തു.  വകാടർ

അതതകാറത്തിയത്തിൽ  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പെട്ട്  മത്തിഷനന്റെ  സഹകായതതകാനട

പരസ്പീക്ഷേണകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  നടപ്പെകാകത്തിയ  ഇന്നതവഷൻ  തസകാൺ  ഈ

കുടത്തികൾ  രൂപര  നൽകത്തിയ  യനനത  കൂടുതൽ  മൂർതമകാക്കുന്നതത്തിനുര

പരസ്പീക്ഷേണകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നതത്തിനുനമലകാര

അരനങ്ങേകാരുകത്തി.  ഇതത്തിനട്ട്  അനത്തിമരൂപര  നൽകുന്നതത്തിനട്ട്  നകഎഫട്ട് സത്തി

സഹകായര  നൽകത്തി.  ഇന്നട്ട്  ഈ  ജൻതറകാതബകാടത്തിക്സട്ട്  കമ്പനത്തി  ഇനരയത്തിനലേ

ഏറവര നല കകാമ്പസട്ട് സ്റ്റേകാർടട്ട് അപ്പുകളത്തിൽ ഒന്നകായത്തിടകാണട്ട് കരുതനപ്പെടുന്നതട്ട്.

200 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട് ഈ കമ്പനത്തിയനട ഇന്നനത വത്തിപണത്തി മൂലേരര.
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സ്റ്റേകാർടട്ട് അപ്പെട്ട്

65. ഇന്നതവഷൻ  തപ്രകാതകാഹന  സസ്പീമുകളത്തിലൂനട  രൂപര  നകകാള്ളുന്ന

ഉൽപ്പെന്നങ്ങേനള വകാണത്തിജരകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ സരരരഭങ്ങേളകാകത്തി മകാറന്നതത്തിനട്ട്

സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പുകനള  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  ഐടത്തിയത്തിൽ  മകാത്രമല,  നൂതന

സതങതങ്ങേൾ  ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുന്ന  മറ  തമഖലേകളത്തിനലേലകാര  സ്റ്റേകാർടട്ട്

അപ്പുകൾ  പ്രസകമകാണട്ട്.  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പെട്ട്  റകാങത്തിരഗത്തിൽ  ശകമകായ

തപ്രകാതകാഹനകാനരസ്പീക്ഷേ  സൃഷത്തിയത്തിൽ   തദശസ്പീയ  തലേതത്തിൽ  തകരളര

കഴത്തിഞ്ഞ  രണ  വർഷമകായത്തി  തടകാപ്പെട്ട്  നപർതഫകാർമറകാണട്ട്.  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പെട്ട്

തപ്രകാതകാഹനതത്തിനട്ട് ആറത്തിന പരത്തിപകാടത്തികൾ പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയകാണട്ട്. 

66.  ഒന്നട്ട്,  തകരള  ബകാങട്ട്,  നകഎസട്ട്ഐഡത്തിസത്തി,  നകഎഫട്ട് സത്തി,

നകഎസട്ട്എഫട്ട്ഇ  എന്നസ്പീ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  സരയകമകായത്തി  ഒരു  നവഞസ്വർ

കകാപ്പെത്തിറൽ  ഫണത്തിനട്ട്  രൂപര  നൽകുര.  ഇതത്തിതലേയട്ട്  50  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  പൂർണമകായത്തി  നപ്രകാഫഷണലര  സസ്വതനവമകായ

രസ്പീതത്തിയത്തിലേകായത്തിരത്തിക്കുര ഈ ഫണട്ട് പ്രവർതത്തിക്കുക.  ഏനതങത്തിലര സ്റ്റേകാർടപ്പെട്ട്

പുറത്തുനത്തിന്നട്ട്  നത്തിതക്ഷേപര  ആകർഷത്തിക്കുകയകാനണങത്തിൽ,  ഇക്കൗ
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ഫണത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  മകാചത്തിരഗട്ട്  നത്തിതക്ഷേപര  ലേഭരമകാക്കുര.  ഇതരര  സ്റ്റേകാർടട്ട്

അപ്പുകൾകട്ട് ഇതത്തിനകര സസ്പീഡട്ട് ഫണട്ട് നൽകത്തിയത്തിട്ടുനണങത്തിൽ അതട്ട് ഓഹരത്തി

പങകാളത്തിതമകായത്തി മകാറര.

67. രണട്ട്,  നകഎസട്ട്ഐഡത്തിസത്തിയര  നകഎഫട്ട് സത്തിയര  തകരള  ബകാങ്കുര

സ്റ്റേകാർടട്ട് അപ്പുകൾകട്ട് നൽകുന്ന വകായ്പയത്തിൽ നഷമുണകാവനമങത്തിൽ അതത്തിനന്റെ

50 ശതമകാനര സർകകാർ തകാങ്ങേകായത്തി നൽകുന്നതകാണട്ട്.

68. മൂന്നട്ട്, ഇതപ്പെകാൾ സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പെട്ട്  മത്തിഷൻ നടപ്പെകാകത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന

തകരള ഫണട്ട് ഓഫട്ട്  ഫണട്ട് സസ്പീര  തഫകാർ നടതകകാളജത്തി  തപ്രകാഡക്ടട്ട്  സ്റ്റേകാർടട്ട്

അപ്പെട്ട്  വത്തിപുലേസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനു  20  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  ഇതുര

പുറത്തുള്ള  നവൻചെസ്വർ  കരകാപത്തിറൽ  ഫണകനള  തകരളതത്തിതലേയട്ട്

ആകർഷത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് സഹകായകരമകാകുര.

69. നകാലേട്ട്,  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പുകളുനട  വർകട്ട്  ഓർഡറത്തിനന്റെ  90  ശതമകാനര

പരമകാവധത്തി  10  തകകാടത്തി രൂപ വനര പത്തുശതമകാനര പലേത്തിശയട്ട് ലേഭരമകാക്കുര.

പർതചസട്ട്  ഓർഡറകൾ  ആനണങത്തിൽ  ഡത്തിസക്കൗണട്ട്  നചെയന്നതത്തിനുര



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

76

പദ്ധതത്തിയണകാകുര.  ഇതത്തിനട്ട്  നകകാളകാററൽ  നസകന്യൂരത്തിറത്തി  വകാങ്ങുന്നതല.

അതുതപകാനലേ തനന്ന സർകകാരത്തിനന്റെ വത്തികസനലേക്ഷേരങ്ങേളുമകായത്തി ബനനപ്പെട

നൂതന തപ്രകാതടകാകടപ്പുകളുനട വത്തിപുലേസ്പീകരണതത്തിനട്ട്  1  തകകാടത്തി  രൂപ വനര

ലേഭരമകാക്കുര.  നകഎഫട്ട് സത്തിയര  തകരള  ബകാങ്കുര  വഴത്തിയകാണട്ട്  ഈ സസ്പീമുകൾ

നടപ്പെകാക്കുക.

70. അഞട്ട്, തകരള  സർകകാരത്തിനന്റെ  വലേത്തിയ  തുകയ്ക്കുള്ള  നടണറകളത്തിൽ

തകരളതത്തിനലേ  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പുകളുമകായത്തി  തചെർനള്ള  കൺതസകാർഷരര

തമകാഡൽ  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  ഇതരതത്തിൽ  തകരളതത്തിനലേ  സ്റ്റേകാർടട്ട്

അപ്പുകനള കൺതസകാർഷരര പകാർടട്ട്ണറകായത്തി എടുക്കുന്ന നടണറകൾകട്ട് ചെത്തിലേ

മുൻഗണനകൾ  നൽകുര.  ഇതരനമകാരു  സമസ്പീപനര  എലകാ  സർകകാർ

വകുപ്പുകളുര സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള മകാർഗ്ഗനത്തിർതദ്ദേശങ്ങേൾ തയകാറകാക്കുര.

71. ആറട്ട്, തകരളതത്തിനലേ  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പുകളുനട  അനർതദശസ്പീയ  കതമ്പകാള

ബനങ്ങേൾ ശകത്തിനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുതവണത്തി പ്രതതരക പരത്തിപകാടത്തികട്ട്  രൂപര

നൽകുര. വത്തിതദശ സർവ്വേകലേകാശകാലേകളുര ഗതവഷണ സ്ഥകാപനങ്ങേളുര വത്തിതദശ

കമ്പനത്തികളുര സരഘടനകളുമകായത്തി ബനനപ്പെട്ടുനകകാണട്ട് 10 ഇന്റെർനകാഷണൽ
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നഡസ്റ്റേത്തിതനഷൻ തലേകാഞട്ട് പകാഡകൾ സ്ഥകാപത്തിക്കുര. 

72. സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പുകളുനട  വത്തികസനവര  വത്തിവത്തിധ

വത്തികസനതമഖലേകളത്തിതലേയ്ക്കുള്ള ഇവയനട ഏതകകാപനവമകാണട്ട് സ്റ്റേകാർടട്ട് അപട്ട്

മത്തിഷനന്റെ ധർമ്മര. സ്റ്റേകാർടട്ട് അപട്ട് മത്തിഷനന്റെ ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ നകകാചത്തി കത്തിൻഫ

കഹനടകട്ട് പകാർകത്തിൽ നടതകകാളജത്തി ഇന്നതവഷൻ തസകാൺ കഴത്തിഞ്ഞ വർഷര

സ്ഥകാപത്തിചത്തിരുന. ഈ സരവത്തിധകാനര ശകത്തിനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനകായത്തി  10  തകകാടത്തി

രൂപ  മകാറത്തിവയ്ക്കുന.  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്മത്തിഷനന്റെ  ആഭത്തിമുഖരതത്തിലളള  യൂതട്ട്

എന്റെർപ്രണർഷത്തിപ്പെട്ട്  നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെട്ട്  പരത്തിപകാടത്തി,  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പുകളുനട

ഇൻകദ്യുതബഷൻ,  ആക്സത്തിലേതറഷൻ,  ഉൽപ്പെന്നങ്ങേളുനട  വത്തികസനവര

മകാർകറത്തിരഗുര,  സസ്പീകളുനട  തനതൃതസ്വതത്തിലള്ള  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പുകൾക്കുള്ള

തപ്രകാതകാഹന  പരത്തിപകാടത്തി  എന്നത്തിവയകായത്തി  59  തകകാടത്തി  വകയത്തിരുത്തുന.

നകഎസട്ട്ഐഡത്തിസത്തിയനട ഇന്നതവഷൻ ആക്സത്തിലേതറഷൻ സസ്പീമത്തിനട്ട് 11 തകകാടത്തി

രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. സ്റ്റേകാർടട്ട് അപ്പുകൾകകായത്തി ഒരു നമന്റെറത്തിരഗട്ട് പകാറട്ട്തഫകാര

സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.
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സർ,  ഇതപ്പെകാൾ പ്രഖരകാപത്തിച ആറത്തിന പരത്തിപകാടത്തികളുനട  ബലേതത്തിൽ

20000  തപർകട്ട്  നതകാഴത്തിൽ  ലേഭത്തിക്കുന്ന  2500  സ്റ്റേകാർടപ്പുകൾ

2021-22 ൽ ആരരഭത്തിക്കുര.

ഐടത്തി വരവസകായര 

73. പറനയരകാൻ തുടങ്ങേത്തിയത്തിരുന്ന ഐടത്തി  വരവസകായതത്തിനട്ട്  നകകാവത്തിഡട്ട്

പകർചവരകാധത്തി  വലേത്തിയ  തത്തിരത്തിചടത്തിയകായത്തി.  നചെറത്തിനയകാരു  ശതമകാനര

ജസ്പീവനകകാതര  ഇതപ്പെകാൾ  ഓഫസ്പീസത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  പണത്തിനയടുക്കുനള.  പലേ

കമ്പനത്തികളുര  അവരുനട  ഓഫസ്പീസട്ട്  തസസട്ട്  നവടത്തിക്കുറച്ചു.  ഈ

സകാഹചെരരതത്തിലര  2000  ഐ.ടത്തി.  നപ്രകാഫഷണലകൾകട്ട്  തജകാലേത്തി

നൽകുന്ന  എടട്ട്  കമ്പനത്തികൾ  തത്തിരുവനനപുരനത  നടതകകാപകാർകത്തിൽ

പുതുതകായത്തി  പ്രവർതനര  ആരരഭത്തിച്ചു.  കസ്വകാന്റെത്തിഫസ്പീ  എന്ന  അതമരത്തികൻ

ബഹുരകാഷ്ട്ര കമ്പനത്തി  2021  ആദരപകാദതത്തിൽ പ്രവർതനര  ആരരഭത്തിക്കുര.

നടതകകാ  സത്തിറത്തിയത്തിൽ  തടകാറസട്ട്  ഡക്കൗൺടക്കൗണത്തിനന്റെ  നത്തിർമ്മകാണര

പുതരകാഗമത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന.  ബ്രേത്തിതഗഡട്ട്  എന്റെർകപ്രസട്ട്  തവൾഡട്ട്

നസന്റെറത്തിനന്റെ  നത്തിർമ്മകാണര  ഏപ്രത്തിലേത്തിൽ  ആരരഭത്തിക്കുര.  നകകാചത്തി  ഇൻതഫകാ

പകാർകത്തിൽ 2000  തപർകട്ട് തജകാലേത്തി നൽകുന്ന 40  കമ്പനത്തികൾ ആരരഭത്തിച്ചു.
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ഇതത്തിൽ ഏറവര പ്രധകാനര അതമരത്തികയത്തിനലേ ഓർതതകാ എഫക്ടട്ട്സട്ട് എന്ന

നഡന്റെൽ കമ്പനത്തിയകാണട്ട്. നകകാചത്തിയത്തിൽ തകസസ്പീസട്ട് നടതകകാളജസ്പീസട്ട്, മസ്പീഡത്തിയകാ

സത്തിസ്റ്റേരസട്ട്  തസകാഫട്ട്  നസകാലേന്യൂഷൻസട്ട്,  കകാസത്തിയൻ  നടക്സട്ട്പകാർകട്ട്,

ഐബത്തിഎസട്ട്  തസകാഫട്ട് നവയർ  സർവസ്പീസസട്ട്  എന്നസ്പീ  കമ്പനത്തികളുനട

പകാർക്കുകളുനട നത്തിർമ്മകാണര തവഗതയത്തിൽ പുതരകാഗമത്തിക്കുകയകാണട്ട്. 

74. വത്തിതകന്ദ്രസ്പീകൃത  ഐടത്തി  വർകട്ട്  തസ്റ്റേഷനുകൾ  തുടങ്ങുതമ്പകാഴുര

പകാർക്കുകളുനട  വത്തികസന  ഊന്നലേത്തിൽ  ഒരു  കുറവര  വരുതകാൻ

ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില. നടതകകാപകാർകത്തിനന്റെ വത്തികസനതത്തിനട്ട് 22 തകകാടത്തി രൂപയര

ഇൻതഫകാ പകാർകത്തിനട്ട് 36 തകകാടത്തി രൂപയര കസബർ പകാർകത്തിനട്ട് 12 തകകാടത്തി

രൂപയര നസ്പീകത്തിനവയ്ക്കുന. നടതകകാസത്തിറത്തിയത്തിലര നകകാചത്തി ഇൻതഫകാപകാർകത്തിലര

കത്തിഫ്ബത്തി  പത്തിന്തുണതയകാനട  4.6  ലേക്ഷേര  ചെതുരശ്രയടത്തിയനട  നതകാഴത്തിൽ

സമുചയങ്ങേൾ 2021-22-ൽ ഉദ്ഘകാടനര നചെയര.

മറ കവജകാനത്തിക വരവസകായങ്ങേൾ

75. തകരളതത്തിനലേ  കജവകവവത്തിദ്ധരര,  ആയർതവദ  പകാരമ്പരരര

തുടങ്ങേത്തിയ കകാരണങ്ങേൾ നകകാണട്ട്  ബതയകാനടതകകാളജത്തി വരവസകായങ്ങേൾകട്ട്
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തകരളതത്തിൽ  വലേത്തിയ  സകാധരതകളുണട്ട്.  ബതയകാനടതകകാളജത്തി  വരവസകായ

യൂണത്തിറകളുനടയര  ബനനപ്പെട  ആർ  ആൻഡട്ട്  ഡത്തി  സ്ഥകാപനങ്ങേളുനടയര

വളർചയട്ട് തതകാന്നയലേത്തിനലേ 260  ഏകർ വത്തിസ്തൃതത്തിയള്ള കലേഫട്ട് സയൻസട്ട്

പകാർകട്ട് നത്തിർണകായക പങ്കുവഹത്തിക്കുര. 70  ഏകർ സരരരഭകർ ഏനറടുത്തു

കഴത്തിഞ.  136  തകകാടത്തി  രൂപയനട  ബതയകാ  ഇൻകദ്യുതബഷൻ  നസന്റെർ

നത്തിർമ്മകാണതത്തിലേകാണട്ട്.  24 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

76. ശ്രസ്പീചെത്തിതത്തിര  തത്തിരുനകാൾ  ഇൻസ്റ്റേത്തിറന്യൂട്ടുര  നകഎസട്ട്ഐഡത്തിസത്തിയര

തചെർന്നട്ട് കലേഫട്ട് സയൻസട്ട് പകാർകത്തിൽ 230 തകകാടത്തി രൂപയനട നമഡത്തികൽ

ഡത്തികവസസട്ട്  പകാർകട്ട്  സ്ഥകാപത്തിക്കുനണട്ട്.  നസ്പീതത്തി  ആതയകാഗത്തിനന്റെ

അരഗസ്പീകകാരര  ലേഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞ  ഈ  പദ്ധതത്തിയട്ട്  24  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന. 

77. ഫകാർമസന്യൂടത്തികൽ  വരവസകായമകാണട്ട്  തകരളര  ഊതന്നണന്ന  ഒരു

തമഖലേ.  ഇനരയത്തിനലേ  നപകാതുതമഖലേകാ  വരവസകായ  സ്ഥകാപനങ്ങേനളലകാര

വത്തിറതുലേച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാൾ നകഎസ്ഡത്തിപത്തി തകരളതത്തിനന്റെ ബദലേകായത്തി

ഉയരുന്നതത്തിൽ നമുകട്ട്  അഭത്തിമകാനത്തികകാര.  നകഎസ്ഡത്തിപത്തിയനട ഉത്പകാദനര
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2015-16 ൽ ഏതകാണട്ട് 20 തകകാടത്തി രൂപയകായത്തിരുന. അതട്ട് 2020-21 ൽ 150

തകകാടത്തിയകായത്തി ഉയരുര.  തനകാൺ ബസ്പീറകാ ലേകാക്ടര ഇഞക്ടബത്തിൾ യൂണത്തിറട്ട്  ഈ

വർഷര  ഉദ്ഘകാടനര  നചെയന്നതതകാനട  ഉൽപ്പെകാദനതശഷത്തി  250  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തി ഉയരുര. നത്തിലേവത്തിലള്ള തപ്രകാജക്ടുകൾ പൂർതസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് 15

തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. 

• കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  150  തകകാടത്തി  രൂപയനട  ധനസഹകായതതകാനട

നകഎസ്ഡത്തിപത്തിയനട  മകാതനജട്ട് നമന്റെത്തിൽ  കകാൻസർ  മരുനകൾക്കുള്ള

പ്രതതരക പകാർകട്ട് 2021-22 ൽ യകാഥകാർത്ഥരമകാകുര. 

• അവയവമകാറ  ശസകത്തിയ  തരകാഗത്തികൾകട്ട്  അനത്തിവകാരരമകായതുര  250  രൂപ

കതമ്പകാളവത്തിലേ  വരുന്നതുമകായ  6  ഇനര  മരുനകൾ നഫബ്രുവരത്തിയത്തിൽ  40

രൂപയട്ട് വകാണത്തിജരകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ പുറതത്തിറക്കുര.

• 15  തഫകാർമുലേ  മരുനകൾ  പുതത്തിയതകായത്തി  2021-22 ൽ  കതമ്പകാളതത്തിൽ

ഇറക്കുര.
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• ഡബദ്യു.എചട്ട്.ഒ.  സർടത്തിഫത്തിതകഷതനകാനട  ഏഷരൻ  -  ആഫത്തികൻ

രകാജരങ്ങേളത്തിതലേയട്ട് മരുന്നട്ട് കയറമതത്തി ആരരഭത്തിക്കുര.

78. നകകാചത്തിയത്തിനലേ നപതട്രകാ നകമത്തികൽ പകാർകത്തിനലേ 600 ഏകറത്തിൽ 170

ഏകർ  ബത്തിപത്തിസത്തിഎൽ  വകാങ്ങേത്തികഴത്തിഞ.  1864  തകകാടത്തി  രൂപ

മുതൽമുടക്കുള്ള  പകാർകട്ട്  3  വർഷതത്തിനുള്ളത്തിൽ  പൂർതത്തിയകാകുര.  ഇവത്തിനട

ബൾകട്ട്  ഡഗഗ്ഗുുകൾ  ഉൽപകാദത്തിപ്പെത്തികകാൻ  ഒരു  ഫകാർമ  പകാർക്കുകൂടത്തി

സ്ഥകാപത്തിക്കുര. 

79. കലേറട്ട്  എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട്  തമഖലേയത്തിൽ  പ്രധകാനര

നകഎസട്ട്ഐഡത്തിസത്തിയനട  പകാലേകകാനട  എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട്  ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ

പകാർകകാണട്ട്. 5 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. കത്തിൻഫകാ ഫത്തിലേത്തിര വസ്പീഡത്തിതയകാ

പകാർകത്തിനന്റെ രണകാരഘട വത്തികസനതത്തിനട്ട് 7 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

നകകാചത്തിയത്തിനലേ  240  ഏകർ  കഹനടകട്ട്  പകാർകത്തിനലേ  സക്കൗകരരങ്ങേൾ

വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുര. 
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80. ഇലേതകകാണത്തികട്ട്  വത്തിപവതത്തിനന്റെ  തുടകകകാലേതകാണട്ട്  നകൽതട്രകാൺ

സ്ഥകാപത്തിചതട്ട്.  പലേകകാരണങ്ങേൾ  നകകാണര  സകാധരതകൾ

ഉപതയകാഗനപ്പെടുതകാനകായത്തില.  തകരളതത്തിനലേ  ഇലേതകകാണത്തികട്ട്

ഹകാർഡട്ട് നവയർ  വരവസകായതത്തിനന്റെ  നനടലകായത്തി  ഇനത്തിയര  നകൽതട്രകാൺ

തുടരുര.  വത്തിവത്തിധ  നകൽതട്രകാൺ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾകകായത്തി  25  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  ആമ്പല്ലൂനര ഇലേതകകാണത്തികട്ട്  ഹകാർഡട്ട് നവയർ പകാർകത്തിനന്റെ

നത്തിർമ്മകാണര ഊർജത്തിതനപ്പെടുത്തുര.  

മറ വൻകത്തിട വരവസകായങ്ങേൾ

81. മൂന്നട്ട്  സുപ്രധകാന  വരവസകായ  വത്തികസന  ഇടനകാഴത്തികളകാണട്ട്  ഇന്നട്ട്

ആസൂത്രണര  നചെയ്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതട്ട്.  ഒന്നകാമതതതട്ട്,  നകകാചത്തി  –

പകാലേകകാടട്ട്  കഹനടകട്ട്  ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ  തകകാറത്തിതഡകാറകാണട്ട്.  നചെകന്ന

ബകാരഗ്ലൂർ  വരവസകായ ഇടനകാഴത്തിയനട  ഭകാഗമകായത്തി  ഇതത്തിനന  തകന്ദ്രസർകകാർ

അരഗസ്പീകരത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  തകന്ദ്ര-സരസ്ഥകാന  സർകകാരുകൾകട്ട്  50  ശതമകാനര

വസ്പീതര പങകാളത്തിതമുള്ള നസഷരൽ പർപ്പെസട്ട് കമ്പനത്തിയകാണട്ട് ഈ തപ്രകാജക്ടട്ട്

നടപ്പെകാക്കുക. 10000  തകകാടത്തി രൂപ നത്തിതക്ഷേപവര  22000  തപർകട്ട് തനരത്തിടട്ട്
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തജകാലേത്തിയര  ലേഭരമകാകുര.  പകാലേകകാടുര  നകകാചത്തിയത്തിലര  2321  ഏകർ സ്ഥലേര

ഏനറടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടപടത്തികൾ  നടനവരത്തികയകാണട്ട്.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽ

നത്തിന്നകാണട്ട്  പണര  അനുവദത്തിക്കുക.  ആദര  ഘടതത്തിൽതനന്ന  'തഗകാബൽ

ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ  ഫത്തിനകാൻസട്ട്  ആന്റെട്ട്  തട്രഡട്ട്  സത്തിറത്തി  (ഗത്തിഫട്ട്  സത്തിറത്തി)'  എന്ന

കഹനടകട്ട് സർവ്വേസ്പീസുകളുനടയര ഫത്തിനകാൻസത്തിനന്റെയര ഹബ്ബട്ട് അയമ്പുഴയത്തിൽ

220  നഹക്ടറത്തിൽ സ്ഥകാപത്തിക്കുര.  20 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

82. രണകാമതതതട്ട്,  മലേബകാറത്തിനന്റെ  വത്തികസനര  ലേക്ഷേരമത്തിടട്ട്  നമ്മുനട

മുൻകകയത്തിൽ  ആവത്തിഷരത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  നകകാചത്തി  –  മരഗലേകാപുരര

വരവസകായ ഇടനകാഴത്തിയകാണട്ട്.  ഇതത്തിനന്റെ മകാസ്റ്റേർ പകാൻ തയകാറകാതകണതുണട്ട്.

അതത്തിനത്തിടയത്തിൽ കണ്ണൂർ വത്തിമകാനതകാവളതത്തിനന്റെ സമസ്പീപതട്ട് 5000 ഏകർ

ഭൂമത്തി  ഏനറടുക്കുന്നതത്തിനട്ട്  12000  തകകാടത്തി  രൂപ  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിനര

അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.

83. മൂന്നകാമതതതട്ട്,  കരകാപ്പെത്തിറൽ  സത്തിറത്തി  റസ്പീജത്തിയൺ  നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെട്ട്

തപ്രകാഗകാമകാണട്ട്.  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര  തുറമുഖതതകാടട്ട്  ബനനപ്പെടട്ട്  തത്തിരുവനനപുരര

നഗരതത്തിനട്ട് കത്തിഴക്കു ഭകാഗത്തുകൂനട വത്തിഴത്തിഞ്ഞര മുതൽ നകാവകായത്തിക്കുളര വനര
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78  കത്തിതലേകാമസ്പീറർ  കദർഘരമുള്ള  ആറവരത്തി  പകാതയര  അതത്തിനന്റെ

ഇരുവശങ്ങേളത്തിലമകായത്തി 10000 ഏകറത്തിൽ തനകാളഡജട്ട് ഹബ്ബുകൾ, വരവസകായ

പകാർക്കുകൾ,  വത്തിതനകാദ  തകന്ദ്രങ്ങേൾ,  ടക്കൗൺഷത്തിപ്പുകൾ  എന്നത്തിവയനട  ഒരു

വമ്പൻ  ശരഖലേയര  സ്ഥകാപത്തികകാനകാണട്ട്  പദ്ധതത്തി.  ഇതത്തിനകായള്ള  കമ്പനത്തി

രജത്തിസ്റ്റേർ  നചെയ്തുകഴത്തിഞ്ഞകാൽ  നത്തിർദ്ദേത്തിഷ  തമഖലേയത്തിൽ  ആരട്ട്  ഭൂമത്തി

വത്തിൽക്കുന്നതത്തിനട്ട്  തയകാറകായകാലര  കതമ്പകാളവത്തിലേയട്ട്  വകാങ്ങേകാൻ  കമ്പനത്തി

സന്നദ്ധമകാകുര.  വത്തിലേ  ലേകാന്റെട്ട്  തബകാണകായത്തി  നൽകകാര.  നറഡത്തി  കരകാഷട്ട്

തവണവർകട്ട് അതുര നൽകുര.  ഭൂമത്തി വത്തിൽകകാൻ തകാൽപ്പെരരമത്തിലകാതവർകട്ട്

ലേകാന്റെട്ട്  പൂളത്തിരഗട്ട്  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ പങകാളത്തികളകാവകാര.  കകവശര വയ്ക്കുന്ന ഭൂമത്തിയട്ട്

10  വർഷരനകകാണട്ട്  നകാലേത്തിരടത്തി  വത്തിലേ  വർദ്ധന  ഉറപ്പുനൽകുര.  അനലങത്തിൽ

നകാലേത്തിരടത്തി  വത്തിലേയട്ട്  കമ്പനത്തി  വകാങ്ങേകാൻ തയകാറകാകുര.  കമ്പനത്തി  ഏനറടുക്കുന്ന

ഭൂപ്രതദശതട്ട്  പശകാതലേസക്കൗകരരങ്ങേൾ  ഉറപ്പുവരുതത്തി  ഇൻനവതസ്റ്റേഴത്തിനട്ട്

കകമകാറര. 25000  തകകാടത്തി രൂപയനട നത്തിതക്ഷേപവര  2.5  ലേക്ഷേര പ്രതരക്ഷേ

നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേളുര  പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന.  കരകാപ്പെത്തിറൽ  സത്തിറത്തി  റസ്പീജത്തിയൺ

നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെട്ട്  കമ്പനത്തികട്ട്  സസ്പീഡട്ട്  മണത്തിയകായത്തി  100  തകകാടത്തി  രൂപ
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വകയത്തിരുത്തുന.

സർ,  അങ്ങേനന  ഏതകാണട്ട്  50000  തകകാടത്തി  രൂപ  മുതൽമുടകട്ട്

വരുന്ന  3  വരവസകായ  ഇടനകാഴത്തികളുനട  നത്തിർമ്മകാണര  2021-22-ൽ

ആരരഭത്തിക്കുര. 

84. പ്രധകാനനപ്പെട  വരവസകായ  വത്തികസന  ഏജൻസത്തികളകായ

നകഎസട്ട്ഐഡത്തിസത്തിയ്ക്കുര  കത്തിൻഫയ്ക്കുര  നമകാതര  401  തകകാടത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിക്കുന.  കകാസർതകകാടട്ട്,  ആമ്പല്ലൂർ,  കുറരകാടത്തി,  വയനകാടട്ട്,

തകകാഴത്തിതകകാടട്ട്,  കകാകനകാടട്ട്  എന്നത്തിവത്തിടങ്ങേളത്തിൽ  നകഎസട്ട്ഐഡത്തിസത്തി

ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ പകാർക്കുകൾ സ്ഥകാപത്തിച്ചു വരത്തികയകാണട്ട്. 

85. ടയർ  അടകമുള്ള  റബ്ബറധത്തിഷത്തിത  വരവസകായങ്ങേളുനട  ഹബട്ട്

സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  26  ശതമകാനര സർകകാർ ഓഹരത്തിയള്ള തകരള

റബ്ബർ  ലേത്തിമത്തിറഡട്ട്  രൂപസ്പീകരത്തിക്കുര.  1050  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്  പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിത

മുതൽമുടകട്ട്.  അമുൽ  തമകാഡലേത്തിൽ  റബ്ബർ  സരഭരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

സഹകരണസരഘര ഈ കമ്പനത്തിയമകായത്തി ബനനപ്പെടകാണട്ട് പ്രവർതത്തിക്കുക.

നവളർ നന്യൂസട്ട് പ്രത്തിന്റെട്ട് ഫകാക്ടറത്തിയനട മത്തിചസ്ഥലേതകായത്തിരത്തിക്കുര  കമ്പനത്തിയനട
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ആസ്ഥകാനര.  തകന്ദ്ര നപകാതുതമഖലേകാ സ്ഥകാപനമകായ നവളർ നന്യൂസട്ട്  പ്രത്തിന്റെട്ട്

ഏനറടുക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  250  തകകാടത്തി  രൂപ  സർകകാർ  അനുവദത്തിച്ചു

കഴത്തിഞ.  കമ്പനത്തി രൂപസ്പീകരണതത്തിനുള്ള പ്രകാരരഭ നചെലേവകൾകകായത്തി  4.5

തകകാടത്തി രൂപ നസ്പീകത്തിവയ്ക്കുന.

86. 2021-22-ൽ  നത്തിർമ്മകാണതത്തിതലേയട്ട്  നസ്പീങ്ങുന്ന  മനറകാരു  സുപ്രധകാന

കകാർഷത്തിക  മൂലേരവർദ്ധത്തിത  വരവസകായ  സരരരഭമകാണട്ട്  പകാലേകകാനട

സരതയകാജത്തിത  കറസട്ട്  നടതകകാളജത്തി  പകാർകട്ട്.  20  തകകാടത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിക്കുന.  വയനകാനട  കകാർബൺ  നന്യൂട്രൽ  തകകാഫത്തി  പകാർകത്തിനന്റെ

നത്തിർമ്മകാണര  കത്തിഫ്ബത്തി  ധനസഹകായതതകാനട  പൂർതത്തിയകാക്കുര.  പ്രകാരരഭ

പ്രവർതനങ്ങേൾകട്ട് 10 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. 

87. നപകാതുതമഖലേകാ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്  നമകാതര  250  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  ഈ സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട  സകാതങതത്തിക  നവസ്പീകരണതത്തിനുര

ഉൽപ്പെന്ന  കവവത്തിദ്ധരവത്കരണതത്തിനുമകാണട്ട്  പണര  നചെലേവഴത്തിക്കുക.

നകമത്തികൽ  വരവസകായങ്ങേൾകട്ട്  57  തകകാടത്തി  രൂപയര  ഇലേതകകാണത്തികട്ട്

വരവസകായങ്ങേൾകട്ട്  25  തകകാടത്തി  രൂപയര  എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട്
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വരവസകായങ്ങേൾകട്ട് 42 തകകാടത്തി രൂപയര നസറകാമത്തികട്ട് വരവസകായങ്ങേൾകട്ട് 13

തകകാടത്തി  രൂപയര  ഇലേകത്തികൽ  വരവസകായങ്ങേൾകട്ട്  57  തകകാടത്തി  രൂപയര

നടക്സട്ട്കറൽ വരവസകായതത്തിനട്ട്  28  തകകാടത്തി രൂപയര മറള്ളവയട്ട്  21  തകകാടത്തി

രൂപയര നസ്പീകത്തിവചത്തിട്ടുണട്ട്. 35  തകകാടത്തി രൂപ പ്രവർതന മൂലേധനതത്തിനകായത്തി

വകയത്തിരുത്തുന. 

88. ഈസട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡൂയത്തിരഗട്ട്  ബത്തിസത്തിനസട്ട്  ഇൻഡക്സത്തിൽ  തകരളതത്തിനന്റെ

സ്ഥകാനര  2021-22-ൽ  ആദരനത  10-തലേയട്ട്  ഉയർത്തുന്നതത്തിനുള്ള

തസ്പീവ്രപരത്തിശ്രമങ്ങേൾ  നടതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഒറ  സ്ഥലേതട്ട്

അതപക്ഷേകൾ  നൽകത്തിയകാൽ  മതത്തി;  അഡസ്വകാൻസട്ട്  അനുമതത്തിയര  ലേഭത്തിക്കുര

എന്ന രസ്പീതത്തിയത്തിൽ നടപടത്തികമങ്ങേൾ ലേഘൂകരത്തിക്കുര.

ടൂറത്തിസര

89. തകകാവത്തിഡമൂലേര സമ്പൂർണ അടച്ചുപൂടലേത്തിതലേയട്ട് നസ്പീങ്ങേത്തിയ തമഖലേയകാണട്ട്

ടൂറത്തിസര.  ടൂറത്തിസര സരരരഭകർകട്ട് പലേത്തിശയത്തിളതവകാടുകൂടത്തിയ വകായ്പയര ഹക്കൗസട്ട്

തബകാട്ടുകൾകട്ട്  ധനസഹകായവര അനുവദത്തിക്കുകയണകായത്തി.  നക.ടത്തി.ഡത്തി.സത്തി.-

യട്ട് ശമ്പളര നൽകുന്നതത്തിനുതവണത്തി 35 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുകയണകായത്തി.
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2021-22-ൽ  ടൂറത്തിസര  തമഖലേ  സകാധകാരണനത്തിലേയത്തിതലേയട്ട്  തത്തിരത്തിച്ചുവരുര.

ഈനയകാരു ലേക്ഷേരര നവച്ചുനകകാണട്ട് നടപ്പുവർഷതത്തിൽതനന്ന ഊർജ്ജത്തിത

മകാർകറത്തിരഗട്ട്  ആരരഭത്തിച്ചുതുടങ്ങേത്തി.  25  തകകാടത്തി  രൂപ  അധത്തികമകായത്തി

ലേഭരമകാകകാൻ നടപടത്തി സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്. 

90. തകരള ടൂറത്തിസതത്തിൽ ഇതപ്പെകാൾ ഏറവമധത്തികര ഊനന്നതട്ട് നഹറത്തിതറജട്ട്

കസസട്ട് റൂടട്ട് തപ്രകാജക്ടത്തിലേകാണട്ട്.  മുസത്തിരത്തിസട്ട്,  ആലേപ്പുഴ,  തലേതശ്ശേരത്തി കപതൃക

പദ്ധതത്തികൾക്കുപുറനമ,  തത്തിരുവനനപുരവര  തകകാഴത്തിതകകാടുര  2021-22-ൽ

ഇതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകാകുനണട്ട്.  ഈ  പദ്ധതത്തികൾകകായത്തി  40  തകകാടത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിക്കുന. തത്തിരുവനനപുരര നഹറത്തിതറജട്ട് പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി 10 തകകാടത്തി

രൂപ പ്രതതരകര വകയത്തിരുത്തുന. സർ, നഹറത്തിതറജട്ട് ടൂറത്തിസര പദ്ധതത്തികളുനട

ലേക്ഷേരര  വത്തിതനകാദസഞകാരര  മകാത്രമല,  അനക്കൗപചെകാരത്തിക  വത്തിദരകാഭരകാസവര

തകരളതനത്തിമയത്തിൽ അഭത്തിമകാനതബകാധര സൃഷത്തികലര കൂടത്തിയകാണട്ട്. മുസത്തിരത്തിസട്ട്

പദ്ധതത്തി  പ്രതദശര  സനർശത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  പഠത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

വത്തിദരകാർത്ഥത്തികൾക്കുതവണത്തി  പ്രതതരക  തപ്രകാഗകാര  തയകാറകായത്തിട്ടുണട്ട്.

ഇതരതത്തിലള്ള പഠനടൂറകനള തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  5 തകകാടത്തി രൂപ
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വകയത്തിരുത്തുന.

91. മൂന്നകാർ  പടണതത്തിനന്റെ  തുടകര  മുതൽ  നട്രയത്തിനത്തിനുര  ഒരു

സ്ഥകാനമുണകായത്തിരുന. വത്തിതനകാദസഞകാര കക്കൗതുകതത്തിനകായത്തി നട്രയത്തിൻ യകാത്ര

പുനരുജ്ജസ്പീവത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  റകാറ  എതസ്റ്റേറമകായത്തി  ചെർച  നചെയകയര  ഭൂമത്തി

വത്തിട്ടുതരകാനുള്ള സന്നദ്ധത അറത്തിയത്തിക്കുകയര നചെയ്തു.

92. നത്തിലേവത്തിലള്ള  ടൂറത്തിസര  നഡസ്റ്റേത്തിതനഷനുകളുനട  പശകാതലേ

സക്കൗകരരവത്തികസനതത്തിനകായത്തി  117  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.

ഇതത്തിനു പുറനമ,  ടൂറത്തിസര ഗസ്റ്റേട്ട് ഹക്കൗസുകളുനട നവസ്പീകരണതത്തിനുതവണത്തി 25

തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  സസ്വകകാരരതമഖലേയത്തിനലേ  കപതൃക

വകാസ്തുശത്തിൽപ്പെസരരക്ഷേണതത്തിനുര  നൂതന  ടൂറത്തിസര  ഉൽപ്പെന്നങ്ങേൾക്കുര

തവണത്തി  13  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  ടൂറത്തിസര  തഹകാസത്തിറകാലേത്തിറത്തി

സ്ഥകാപനങ്ങേൾക്കുര  നക.ടത്തി.ഡത്തി.സത്തി.-യ്ക്കുര  10  തകകാടത്തി  രൂപ  വസ്പീതര

അനുവദത്തിക്കുന.
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93. തകകാവത്തിഡമൂലേര  മുടങ്ങേത്തിയ  ചെകാമ്പരൻസട്ട്  തബകാടട്ട്  ലേസ്പീഗട്ട്  2021-22-ൽ

പുനരകാരരഭത്തിക്കുര.  20  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  എതകകാ  ടൂറത്തിസര

അടകര  നൂതന  ടൂറത്തിസര  ഉൽപ്പെന്നങ്ങേളുനട  തപ്രകാതകാഹനതത്തിനകായത്തി  3

തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  നകകാചത്തി  ബത്തിനകാനലേയട്ട്  7  തകകാടത്തി  രൂപയര

നകകാചത്തി ബത്തിനകാനലേയനട ആലേപ്പുഴ ആതഗകാള ചെത്തിത്രപ്രദർശനതത്തിനട്ട് 2 തകകാടത്തി

രൂപയര വകയത്തിരുത്തുന. മറട്ട് സകാരസകാരത്തിക തമളകൾക്കുതവണത്തി 10 തകകാടത്തി

രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

സർ,  തകരള  വത്തിതനകാദസഞകാര  നതകാഴത്തിലേകാളത്തി  തക്ഷേമനത്തിധത്തി

തബകാർഡട്ട് ആരരഭത്തിക്കുര.

94. നകകാവത്തിഡകാനനര കകാലേതട്ട്  നമ്മുനട ടൂറത്തിസനത വസ്പീണര ബ്രേകാൻഡട്ട്

നചെയ്തട്ട് പ്രചെരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽതകണതുണട്ട്. 

സർ,  മകാർകറത്തിരഗത്തിനുതവണത്തി,  എകകാലേനതയര  ഏറവര  ഉയർന്ന

തുക, 100 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.
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ആധുനത്തിക നചെറകത്തിട വരവസകായങ്ങേൾ

95. 2021-22 ൽ  വരവസകായ  വകുപ്പെട്ട്  1600  തകകാടത്തി  രൂപ  മുതൽമുടക്കുര

55000 തപർകട്ട് നതകാഴത്തിലര നൽകുന്ന 16000 എരഎസട്ട്എരഇ യൂണത്തിറകൾ

സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനകാണട്ട്  ലേക്ഷേരമത്തിടത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതത്തിനുതവണത്തി  മുഖരമകായര

നകാലതരര ഇടനപടലകളകാണട്ട് നടതകാൻ ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതട്ട്.

• നചെറകത്തിട വരവസകായങ്ങേൾക്കുതവണത്തിയള്ള നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെട്ട് ഏരരകളുനടയര

എതസ്റ്റേറകളുനടയര പശകാതലേ സക്കൗകരരവത്തികസനതത്തിനട്ട്  38  തകകാടത്തി രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  സസ്വകകാരര  സഹകരണതതകാനട  പകാർക്കുകൾ

നത്തിർമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനുര പരത്തിപകാടത്തിയണട്ട്. 

• രണകാമനത ഇടനപടൽ സരരരഭകതസ്വ വത്തികസന പരത്തിപകാടത്തികളകാണട്ട്. തകരള

ഇൻസ്റ്റേത്തിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  എന്റെർപ്രണർഷത്തിപ്പെട്ട്  നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെത്തിനന

വത്തിപുലേസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് 8 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

• പുതത്തിയ എരഎസട്ട്എരഇ സരരരഭകർകട്ട് മൂലേധന സഹകായര നൽകുന്നതത്തിനട്ട്

68 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 
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• പസ്പീഡത്തിത എരഎസട്ട്എരഇ യൂണത്തിറകളുനട പുനരുദ്ധകാരണതത്തിനട്ട്  11  തകകാടത്തി

രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

പ്രവകാസത്തികൾ

96. പുതത്തിയകകാലേ  നതകാഴത്തിലകളത്തിതലേയ്ക്കുള്ള  തകരളതത്തിനന്റെ

പരത്തിവർതനതത്തിൽ  പ്രവകാസത്തികൾകട്ട്  നത്തിർണകായക  പങ്കുവഹത്തികകാനുണട്ട്.

വത്തിതദശ  പണവരുമകാനര  സരസ്ഥകാന  ആഭരനര  വരുമകാനതത്തിനന്റെ  25-30

ശതമകാനര  വരുനണട്ട്.  ഇവരുനട  കനപുണത്തിയര  സമ്പകാദരവര

തലേകാകപരത്തിചെയവര  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതകാനകാവണര.  അതതകാനടകാപ്പെര  ഗൾഫട്ട്

രകാജരങ്ങേളത്തിനലേ  നതകാഴത്തിൽ  നത്തിയമങ്ങേളത്തിൽ  വരുന്ന  മകാറങ്ങേളുനടയര

നകകാവത്തിഡത്തിനന്റെയര  പശകാതലേതത്തിൽ  തജകാലേത്തി  നഷനപ്പെടട്ട്  തത്തിരത്തിച്ചു

വരുന്നവനര സരരക്ഷേത്തിക്കുകയര തവണര.

97. ജൂകലേ  മകാസതത്തിൽ  എലകാ  പഞകായത്തുകളുര  നഗരസഭകളുര

പ്രവകാസത്തി ഓൺകലേൻ സരഗമങ്ങേൾ സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  വത്തിതദശത്തു

നത്തിനര മടങ്ങേത്തിവന്നവരുനടയര മടങ്ങേത്തിവരകാൻ ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നവരുനടയര ലേത്തിസ്റ്റുര

ആവശരങ്ങേളുര  പ്രകാതദശത്തികകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  തകകാഡസ്പീകരത്തിക്കുകയര  അവ
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ജത്തിലകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ കർമ്മപരത്തിപകാടത്തിയകായത്തി മകാറകയര നചെയര. 

98. അഭരസ്തവത്തിദരരുനട  ഡത്തിജത്തിറൽ  നതകാഴത്തിൽ  പദ്ധതത്തി,

വകായ്പകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള  സരരരഭകതസ്വ  വത്തികസന  പരത്തിപകാടത്തി,

തസവനപ്രദകാന സരഘങ്ങേൾ, വത്തിപണന ശരഖലേ എന്നസ്പീ നകാലേട്ട് സസ്പീമുകളത്തിൽ

മടങ്ങേത്തിവരുന്ന പ്രവകാസത്തികൾകട്ട്  മുൻഗണന നൽകുര.  മടങ്ങേത്തിവരുന്നവർകട്ട്

കനപുണത്തി  പരത്തിശസ്പീലേനര  നൽകത്തി  വസ്പീണര  വത്തിതദശതട്ട്  തപകാകകാനുള്ള

സഹകായവര ലേഭരമകാക്കുര. 

സർ,  ഈ  ഏതകകാപത്തിത  പ്രവകാസത്തി  നതകാഴത്തിൽ  പദ്ധതത്തിക്കു  തവണത്തി

100 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. 

സമകാശസ്വകാസ  പ്രവർതനങ്ങേൾകട്ട്  30  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.

ദക്കൗർഭകാഗരകരനമന  പറയനട  തകന്ദ്രസർകകാർ  തത്തിരത്തിച്ചുവരുന്ന

പ്രവകാസത്തികളുനട പുനരധത്തിവകാസര ഗക്കൗരവതത്തിനലേടുകകാൻ തയകാറല.

സർ,  തമൽസൂചെത്തിപ്പെത്തിച  പ്രവകാസത്തി  പുനരധത്തിവകാസ  പദ്ധതത്തി

ആദരഘടര  നടപ്പെകാകത്തിയതത്തിനുതശഷര  2021  അവസകാനര  മൂന്നകാര

തലേകാകതകരള സഭ വത്തിളത്തിച്ചുതചെർക്കുര.
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99. പ്രവകാസത്തി തക്ഷേമനത്തിധത്തിയട്ട് 9 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. തക്ഷേമനത്തിധത്തി

അരശദകായര വത്തിതദശത്തുള്ളവരുതടതട്ട് 350 രൂപയകായര അവരുനട നപൻഷൻ

3500  രൂപയകായര  ഉയർത്തുന.  നകാടത്തിൽ  തത്തിരത്തിനചതത്തിയവരുതടതട്ട്  200

രൂപയകായര നപൻഷൻ 3000 രൂപയകായര വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

100. പ്രവകാസത്തി ഡത്തിവത്തിഡന്റെട്ട് സസ്പീമത്തിൽ നത്തിതക്ഷേപത്തിക്കുന്ന പ്രവകാസത്തികൾകട്ട് 10

ശതമകാനര  പലേത്തിശ  വകാഗകാനര  നചെയന.  ഈ  തുക  കത്തിഫ്ബത്തി

തബകാണകളത്തിലേകാണട്ട്  നത്തിതക്ഷേപത്തിക്കുന്നതട്ട്.  കത്തിഫ്ബത്തി  പലേത്തിശനത്തിരകട്ട്

കുറചത്തിട്ടുണട്ട്.  എന്നകാൽ  അതട്ട്  നത്തിതക്ഷേപകനര  ബകാധത്തിക്കുന്നതല.

തക്ഷേമപ്രവർതനനമന്ന നത്തിലേയത്തിൽ അധത്തികര തവണത്തിവരുന്ന പലേത്തിശനചലേവട്ട്

സർകകാർ  വഹത്തിക്കുര.  പ്രവകാസത്തി  ചെത്തിടത്തിയത്തിൽ  30230  പ്രവകാസത്തികൾ

തചെർന്നത്തിട്ടുണട്ട്.  പ്രതത്തിമകാസ  സലേ  47  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്.  കത്തിഫ്ബത്തി

തബകാണത്തിൽ  300  തകകാടത്തി  രൂപ  നത്തിതക്ഷേപത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  നകകാവത്തിഡകാനനര

കകാലേതട്ട് പ്രവകാസത്തി ചെത്തിടത്തി ഊർജ്ജത്തിതനപ്പെടുത്തുര.
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ഭകാഗര 3

ഉപജസ്പീവന നതകാഴത്തിലകൾ

101. സർ,  നകാര  ഇതുവനര  ചെർച  നചെയ്തതട്ട്  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസര

തനടത്തിയവർക്കുതവണത്തിയള്ള നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേനളക്കുറത്തിചകാണട്ട്.  ഇനത്തി  ചെർച

നചെയകാൻ  തപകാകുന്നതട്ട്  സകാധകാരണകകാരുനട  ഉപജസ്പീവന

നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേനളക്കുറത്തിച്ചുര  അവരുനട  തസവന-തവതന  വരവസ്ഥകൾ

നമചനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചുമകാണട്ട്.

കണ്ണൂർ പകാതചനത്തി  ഗവ.  കഹസ്കൂളത്തിനലേ ഏഴകാര  കകാസുകകാരത്തി  ഇനകാര അലേത്തി

ആഹസ്വകാനര നചെയന.

ഇരുടകാണു ചുറത്തിലര

മഹകാമകാരത്തി തസ്പീർനതകാരു കൂരത്തിരുടട്ട്

നകകാളുതണര നമുകട്ട്

കരുതലേത്തിനന്റെ ഒരു തത്തിരത്തിനവടര.

സർകകാർ  ഒരുകത്തിയ  കരുതലേത്തിനന്റെ  തത്തിരത്തിനവടതത്തിൽ  നകാനമകാരു

മഹകാമകാരത്തിനയ  അതത്തിജസ്പീവത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഈ  നകടകകാലേര  തസ്പീർത
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ദുരത്തിതതത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  പൂർണമകായര  കരകയറകാൻ  തുടർനര  കകതകാങ്ങേട്ട്

ആവശരമുള്ള  ജനസകാമകാനരതതകാനടകാപ്പെര  സർകകാർ  ഉണകാവര.  സർ,

ഉപജസ്പീവനവമകായത്തി  ബനനപ്പെട  സസ്പീമുകൾകട്ട്  വലേത്തിയ  പരത്തിഗണനയകാണട്ട്

പദ്ധതത്തിയത്തിൽ  നൽകത്തിവരുന്നതട്ട്.  7500-ഓളര  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്

ബനനപ്പെട സസ്പീമുകളുനട അടങൽ. 

നതകാഴത്തിലറപ്പു പദ്ധതത്തി

102. ഇതപ്പെകാൾ  നതകാഴത്തിലറപ്പു  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ  13-14  ലേക്ഷേര  തപരകാണട്ട്

പണത്തിനയടുക്കുന്നതട്ട്.  ശരകാശരത്തി  50-55  പ്രവൃതത്തിദത്തിനങ്ങേളകാണട്ട്

ലേഭരമകാകുന്നതട്ട്.  2021-22-ൽ  4057  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്  നതകാഴത്തിലറപ്പെട്ട്

പദ്ധതത്തിയനട  അടങൽ.  എന്നകാൽ  നതകാഴത്തിൽ  ദത്തിനങ്ങേൾ  ഈ  തുകയത്തിൽ

ഒതുകകാൻ  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില.  നതകാഴത്തിലറപ്പുപദ്ധതത്തിയത്തിൽ  ചുരുങ്ങേത്തിയതട്ട്

മൂനലേക്ഷേര  തപർക്കുകൂടത്തി  നതകാഴത്തിൽ  നൽകുര.  2021-22-ൽ  75

ദത്തിവസനമങത്തിലര  ശരകാശരത്തി  നതകാഴത്തിൽ  ദത്തിനങ്ങേൾ  നൽകുന്നതട്ട്  ലേക്ഷേരര

നവച്ചുനകകാണട്ട് തലേബർ ബജറകൾ കമസ്പീകരത്തിക്കുര.
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103. സർ,  നതകാഴത്തിലറപ്പെട്ട്  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾകട്ട്  തക്ഷേമനത്തിധത്തി  നഫബ്രുവരത്തി

മകാസതത്തിൽ  രൂപരനകകാള്ളുര.  കരടട്ട്  നത്തിയമര  തയകാറകായത്തികഴത്തിഞ.

വർഷതത്തിൽ  20  ദത്തിവസനമങത്തിലര  പണത്തിനയടുക്കുന്ന  എലകാവർക്കുര

തക്ഷേമനത്തിധത്തിയത്തിൽ  തചെരകാര.  അരശദകായതത്തിനട്ട്  തുലേരമകായ  തുക  സർകകാർ

നൽകുര.  നതകാഴത്തിൽ  തസനയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  പുറത്തുതപകാകുതമ്പകാൾ  ഈ  തുക

പൂർണമകായര  അരഗതത്തിനട്ട്  ലേഭരമകാക്കുര.  മറട്ട്  നപൻഷനുകളത്തിലകാത എലകാ

അരഗങ്ങേൾക്കുര  60  വയസ്സട്ട്  മുതൽ  നപൻഷൻ  നൽകുര.  ഇനത്തിതമൽ

നഫസ്റ്റേത്തിനവൽ  അലേവൻസുര  തക്ഷേമനത്തിധത്തി  വഴത്തിയകാകുര.  75  ദത്തിവസര

നതകാഴത്തിനലേടുത  മുഴുവൻതപർക്കുര  നഫസ്റ്റേത്തിനവൽ  അലേവൻസത്തിനട്ട്

അർഹതയണകാകുര.

അയൻകകാളത്തി പദ്ധതത്തി

104. നതകാഴത്തിലറപ്പു  പദ്ധതത്തി  ഇനരയത്തിൽ  ഗകാമസ്പീണ  തമഖലേയത്തിൽ

മകാത്രമകാണുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്  നഗരതമഖലേയത്തിതലേയട്ട്  വരകാപത്തിപ്പെത്തികണനമന്ന

ആവശരര  അരഗസ്പീകരത്തികകാൻ  തകന്ദ്രസർകകാർ  തയകാറകായത്തിടത്തില.

അതുനകകാണകാണട്ട്  കഴത്തിഞ്ഞ  എൽ.ഡത്തി.എഫട്ട്.  സർകകാർ  അയൻകകാളത്തി
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നതകാഴത്തിലറപ്പുപദ്ധതത്തി തകരളതത്തിനലേ നഗരങ്ങേളത്തിൽ ആരരഭത്തിചതട്ട്.  നത്തിലേവത്തിൽ

ശുചെസ്പീകരണര  അടകമുള്ള  കകായത്തിക  അദ്ധസ്വകാന  പ്രവർതനങ്ങേൾകകാണട്ട്

അയൻകകാളത്തി  നതകാഴത്തിലറപ്പുപദ്ധതത്തി  ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുന്നതട്ട്.  ഇന്നട്ട്

നതകാഴത്തിലറപ്പെട്ട്  പദ്ധതത്തിയനട  തുക  എലകാ  വകാർഡകൾക്കുര  തുലേരമകായത്തി

വസ്പീതത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഇതത്തിനുപകരര നഗരങ്ങേളത്തിനലേ ഗകാമസ്പീണ വകാർഡകൾകട്ട്

മുൻഗണന നൽകുന്നതത്തിനട്ട് മകാർഗ്ഗനത്തിർതദ്ദേശര നൽകുര.

സർ,  അയൻകകാളത്തി  നതകാഴത്തിലറപ്പെട്ട്  പദ്ധതത്തികട്ട്  100  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന. 

105. വത്തിതശഷകാൽ  കവദഗ്ധരമുള്ള  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ  യവതസ്പീ-

യവകാകനളയര ഈ സസ്പീമത്തിൽ ഉൾനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള പരത്തിപകാടത്തിയട്ട്  2021-

22-ൽ  രൂപര  നൽകുര.  ഇവനര  സസ്വകകാരരസരരരഭങ്ങേളത്തിൽ

അപ്രന്റെസ്പീസുകളകായത്തി/ഇതന്റെണുകളകായത്തി തജകാലേത്തി നൽകത്തിയകാൽ സരരരഭകർകട്ട്

നതകാഴത്തിലറപ്പുകൂലേത്തി  സബ്സത്തിഡത്തിയകായത്തി  നൽകുര.  പണത്തിനയടുക്കുന്നവർകട്ട്

നത്തിശയത്തികനപ്പെട  കൂലേത്തി  സരരരഭകർ  ബകാങട്ട് വഴത്തി  നൽകണര.

നത്തിർണയത്തികനപ്പെട  ഒരു  കകാലേയളവത്തിതലേയകാണട്ട്  അപ്രന്റെസ്പീസട്ട്/
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ഇതന്റെണുകളകായത്തി  തജകാലേത്തിയട്ട്  അവസരമുണകാവക.  ഒരു  സ്ഥകാപനതത്തിൽ

ഇപ്രകകാരര  എടുകകാവന്നവരുനട  എണതത്തിനുര  പരത്തിധത്തിയണകാകുര.

നത്തിലേവത്തിലള്ള  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികനള  ഈ  സസ്പീമത്തിൽ  ഉൾനപ്പെടുതകാൻ  പകാടത്തില.

അയൻകകാളത്തി  നതകാഴത്തിലറപ്പു  പദ്ധതത്തിയത്തിനലേന്നതപകാനലേതനന്ന  തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേൾ വഴത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുര ഈ പദ്ധതത്തിയര നടപ്പെകാക്കുക. നചെലേവത്തിനന്റെ

ഒരു വത്തിഹത്തിതര പകാൻ ഫണത്തിൽ നത്തിന കനണതണര.

സർ,  അയൻകകാളത്തി  ഇതന്റെൺഷത്തിപ്പെട്ട്  സസ്പീമത്തിനട്ട്  100  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  അങ്ങേനന  അയൻകകാളത്തി  നതകാഴത്തിലറപ്പെട്ട്

പദ്ധതത്തിയനട ആനക അടങൽ 200 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്.

കകാർഷത്തിക തമഖലേയത്തിൽ 2 ലേക്ഷേര നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേൾ

106. തരത്തിശുരഹത്തിത തകരളമകാണട്ട് ലേക്ഷേരര.  ഒരുപ ഇരുപ ആക്കുന്നതത്തിനുര

തുടർവത്തിളകളുര  ഇടവത്തിളകളുര  കൃഷത്തി  നചെയന്നതത്തിനുര പ്രതതരക പദ്ധതത്തികൾ

ഉണകാക്കുര.  കുടുരബശ്രസ്പീയനട  70000  സരഘകൃഷത്തി  ഗ്രൂപ്പുകളത്തിൽ  ഇന്നട്ട്  3

ലേക്ഷേര  സസ്പീകൾകട്ട്  പണത്തിയണട്ട്.  2021-22-ൽ  സരഘകൃഷത്തി  ഗ്രൂപ്പുകളുനട

എണര  ഒരുലേക്ഷേമകാക്കുര.  അധത്തികമകായത്തി  ഒതന്നകകാൽ  ലേക്ഷേര  തപർകട്ട്
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നതകാഴത്തിൽ  നൽകുര.  ഈ  സരഘങ്ങേൾനകലകാര  കകാർഷത്തികവകായ്പ  കുറഞ്ഞ

പലേത്തിശയട്ട്  ലേഭരമകാക്കുര.  പലേത്തിശ സർകകാരുര തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേളുര

സരയകമകായത്തി വഹത്തിക്കുര. തബകാക്കുതലേതത്തിൽ കകാർഷത്തിക കർമ്മതസനകൾ

രൂപസ്പീകരത്തിച്ചുനകകാണട്ട് യനപത്തിന്തുണ ഉറപ്പുനൽകുര. പകാടതശഖരസമത്തിതത്തികൾ,

സസ്വയര സഹകായ സരഘങ്ങേൾ,  സഹകരണ സരഘങ്ങേൾ തുടങ്ങേത്തിയവയനട

ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ കൃഷത്തി  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  ഇവയട്ട്  പത്തിന്തുണ നൽകുന്ന

രസ്പീതത്തിയത്തിൽ നതകാഴത്തിലറപ്പു പ്രവൃതത്തികൾ ഏനറടുക്കുര.

107. കർഷകനതകാഴത്തിലേകാളത്തി  തക്ഷേമനത്തിധത്തിക്കുള്ള  അതത്തിവർഷകാനുകൂലേരര

നൽകുന്നതത്തിനട്ട്  130  തകകാടത്തി രൂപ ഇതുവനര അനുവദത്തിച്ചു. 100 തകകാടത്തി രൂപ

കൂടത്തി അനുവദത്തിക്കുന. ഈ മകാർചട്ട് മകാസതത്തിനുള്ളത്തിൽ നൽകുര. 

സർ,  കകാർഷത്തിക  തമഖലേയത്തിൽ  2  ലേക്ഷേര  തപർനകങത്തിലര

അധത്തികമകായത്തി നതകാഴത്തിൽ നൽകുര.

കകാർഷത്തിതകതര തമഖലേയത്തിൽ 3 ലേക്ഷേര നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേൾ

108. മൂന  രസ്പീതത്തിയത്തിലേകാണട്ട്  കകാർഷത്തിതകതര  തമഖലേയത്തിൽ

നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേൾ  സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  ലേക്ഷേരമത്തിടുന്നതട്ട്.  ഒന്നകാമതതതട്ട്,
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സഹകരണ സരഘങ്ങേളത്തിൽനത്തിനര മറട്ട് സർകകാർ ഏജൻസത്തികളത്തിൽനത്തിനര

നൽകുന്ന വകായ്പകളുനട അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള നചെറകത്തിട  സരരരഭങ്ങേളകാണട്ട്.

സർകകാർ  സ്ഥകാപനങ്ങേളകായ  നക.സട്ട്ഐഡത്തിസത്തി,  നകഎഫട്ട് സത്തി,

നകഎസട്ട്എഫട്ട്ഇ,  വത്തിവത്തിധ  വത്തികസന  തകകാർപ്പെതറഷനുകൾ,

സഹകരണസരഘങ്ങേളുര  തകരള  ബകാങ്കുകളുര,  ജത്തിലകാ  വരവസകായ

തകന്ദ്രങ്ങേളുമകായത്തി ബനനപ്പെട്ടുള്ള വകായ്പകൾ എന്നത്തിവനയലകാര ഏതകകാപത്തിപ്പെത്തിചട്ട്

കഴത്തിയന്നത്ര  ഏകസ്പീകൃതമകായ  സൂക്ഷ്മ  നചെറകത്തിട  നതകാഴത്തിൽ  സരരരഭ

തപ്രകാതകാഹന  പരത്തിപകാടത്തി  ആവത്തിഷരത്തിക്കുര.  2021-22-ൽ  50000

സരരരഭങ്ങേളത്തിലേകായത്തി  2  ലേക്ഷേര തപർകട്ട് നതകാഴത്തിൽ നൽകുര.  ഈ നതകാഴത്തിൽ

സരരരഭങ്ങേൾക്കുതവണത്തി 2000 തകകാടത്തി രൂപ എലകാ ഏജൻസത്തികളുര തചെർന്നട്ട്

വകായ്പ നൽകുര. ഈ വകായ്പകളുനട പലേത്തിശ ഒതര നത്തിരകത്തിലേകാക്കുര. സബ്സത്തിഡത്തി

തതദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുര  സരസ്ഥകാന  സർകകാരുര

സരയകമകായത്തി വഹത്തിക്കുര.

109. കമതകകാ  സരരരഭങ്ങേൾക്കുള്ള  വകായ്പകാ  നടപടത്തികൾ

ലേഘൂകരത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  നപകാതുവകായ  സരവത്തിധകാനര  ഉണകാക്കുര.  കുടുരബശ്രസ്പീ
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ജത്തിലകാ  മത്തിഷനുകൾ  പരത്തിതശകാധത്തിചട്ട്  പരത്തിശസ്പീലേനവര  തമൽതനകാടവര  നൽകത്തി

നടപ്പെകാക്കുന്ന തപ്രകാജക്ടുകൾകട്ട് എതകകാസട്ട് ദത്തി കക്കൗണർ വകായ്പ ലേഭരമകാക്കുര.

ഈടട്ട് ആവശരമത്തില.  ആഴ്ച തത്തിരത്തിചടവട്ട് ആയത്തിരത്തിക്കുര.  പലേത്തിശ സബ്സത്തിഡത്തി

ഉണകാകുര.  തത്തിരത്തിചടവട്ട്  ഉറപ്പെകാകൽ കുടുരബശ്രസ്പീയനട  ചുമതലേയകായത്തിരത്തിക്കുര.

സർ,  മുഖരമനത്തിയനട  സൂക്ഷ്മസരരരഭ  വത്തികസന  പരത്തിപകാടത്തിയത്തിൽ  600

കമതകകാ  വകായ്പകൾ  നകഎഫട്ട് സത്തി  നൽകത്തിയതത്തിൽ  ഒനതപകാലര  മുടകര

വന്നത്തിടത്തില.  മകാർചത്തിനുമുമ്പട്ട്  2000  കമതകകാ സരരരഭങ്ങേൾകട്ട് നകഎഫട്ട് സത്തി

വകായ്പ നൽകുര. ഇതുതപകാനലേ എലകാ സർകകാർ ധനകകാരര സ്ഥകാപനങ്ങേൾക്കുര

2021-22-ൽ ടകാർജറകൾ ഉണകാകുര.  കുടുരബശ്രസ്പീകട്ട്  പുറത്തുള്ള കമതകകാ

സരരരഭ  അതപക്ഷേകനള  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  പ്രതതരക  ഏജൻസത്തിനയ

ചുമതലേനപ്പെടുത്തുന്നതകായത്തിരത്തിക്കുര. 

110. സർ,  കുടുരബശ്രസ്പീയട്ട്  നത്തിലേവത്തിൽ  150  ഉൽപ്പെകാദന  തസവന

തമഖലേകളത്തിലേകായത്തി  30000  സൂക്ഷ്മസരരരഭങ്ങേളുണട്ട്.  ഇവയത്തിൽ

സമകാനസസ്വഭകാവമുള്ള  ഉൽപ്പെന്നങ്ങേളുനട  കസ്റ്റേറകൾ  രൂപസ്പീകരത്തിക്കുര.  കസ്റ്റേർ

തകന്ദ്രര,  മകാർകറത്തിരഗത്തിനുതവണത്തിയള്ള  കമ്പനത്തികൾ  എന്നത്തിവയത്തിൽ



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

104

കുടുരബശ്രസ്പീ മത്തിഷനന്റെ തനരത്തിട്ടുള്ള പങകാളത്തിതതതകാനട  കൂടുതൽ ഏകസ്പീകൃത

സസ്വഭകാവര വരുത്തുന്നതകാണട്ട്.  കുടയ്ക്കുള്ള മകാരത്തി കസ്റ്റേർ തപകാലള്ള മകാർകറത്തിരഗട്ട്

കമ്പനത്തികൾകട്ട് കുടുരബശ്രസ്പീ നൽകത്തിയ വകായ്പയര ഗകാനര നഷയറകാകത്തി മകാറത്തി

അവനയ  പുനനഃസരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  സരസ്ഥകാന  സർകകാരുമകായത്തി  ബനനപ്പെട

സത്തിവത്തിൽ  സകപസട്ട്,  കൺസന്യൂമർനഫഡട്ട്,  തപകാലേസ്പീസട്ട്  കകാന്റെസ്പീൻ,

സഹകരണ  വത്തിപണനശകാലേകൾ  തുടങ്ങേത്തിയവയനട  വത്തിറവരവത്തിനന്റെ  10

ശതമകാനനമങത്തിലര  ഈ  കസ്റ്റേറകളത്തിൽനത്തിതന്നകാ  തകരളതത്തിനലേ

എരഎസട്ട്എരഇ തമഖലേയത്തിൽനത്തിതന്നകാ വകാതങ്ങേണതകാണട്ട്. 

111. രണകാമതതതട്ട്,  കുടുരബശ്രസ്പീ,  തബകാകട്ട്  നട്രയത്തിനത്തിരഗട്ട്  തകന്ദ്രങ്ങേൾ,

അസകാപട്ട്,  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  രൂപര  നൽകുന്ന  പ്രതതരക

പരത്തിശസ്പീലേന പരത്തിപകാടത്തികൾവഴത്തി  കനപുണത്തി തപകാഷണ പരത്തിപകാടത്തികളകാണട്ട്.

ഇതരതത്തിൽ  പരത്തിശസ്പീലേനര  ലേഭത്തിക്കുന്നവർകട്ട്  സസ്വയരനതകാഴത്തിലേത്തിനട്ട്

അനലങത്തിൽ  തവതനകാധത്തിഷത്തിത  നതകാഴത്തിലേത്തിനുള്ള  പ്രതതരക  സസ്പീമുകൾ

തയകാറകാക്കുന്നതകാണട്ട്.  സർ,  ഒരു  ലേക്ഷേര  ആളുകൾകട്ട്  ഇതരതത്തിൽ

നതകാഴത്തിൽ  നൽകകാനകാണട്ട്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതട്ട്.  കുടുരബശ്രസ്പീ
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നടപ്പെകാകത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  എകറസട്ട്  പദ്ധതത്തി  ശ്രതദ്ധയമകാണട്ട്.  എലകാ

തബകാകത്തിലര  മുനത്തിസത്തിപ്പെകാലേത്തിറത്തിയത്തിലര  ഒതന്നകാ  അതത്തിലേധത്തികതമകാ  പരബർ,

കകാർനപന്റെർ,  ഇലേകസ്പീഷരൻ,  തമസൺ,  ഗകാർഹത്തിതകകാപകരണങ്ങേളുനട

റത്തിപ്പെയറർ തുടങ്ങേത്തിയ പരത്തിശസ്പീലേനര സത്തിദ്ധത്തിച സസ്പീകളുനട മൾടസ്പീടകാസട്ട് ടസ്പീമുകൾ

സരരരഭക  മകാതൃകയത്തിൽ  രൂപസ്പീകരത്തിക്കുര.  നകകാവത്തിഡട്ട്  ഡത്തിസട്ട്ഇൻഫക്ടന്റെട്ട്

ടസ്പീമുകൾ,  നകടത്തിട  നത്തിർമ്മകാണ  സരഘങ്ങേൾ  തുടങ്ങേത്തിയ  നതകാഴത്തിൽ

സരഘങ്ങേളുനട എണര വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുര.

112. മൂന്നകാമതതതട്ട്,  കുടുരബശ്രസ്പീയനടയര സഹകരണ സരഘങ്ങേളുനടയര

ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ  ജനകസ്പീയ  തഹകാടൽ,  പചകറത്തി  വത്തിപണനശകാലേകൾ,

തഹകാര  തഷകാപ്പെത്തികൾ,  തസവനഗ്രൂപ്പുകൾ,  നകാളത്തിതകര  സരഭരണ  –

സരസരണ തകന്ദ്രങ്ങേൾ, തകകാ-ഓപ്പെട്ട് മകാർടട്ട് തുടങ്ങേത്തിയ നതകാഴത്തിൽ ശരഖലേകൾ

നൂറദത്തിന  പരത്തിപകാടത്തിയനട  ഭകാഗമകായത്തി  രൂപര  നകകാണത്തിട്ടുണട്ട്.  ഇവ  എലകാ

തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിലര  ഉറപ്പുവരുത്തുര.  അരത്തി,  നവളത്തിനചണ,

ധകാനര-മസകാലേ നപകാടത്തികൾ,  ഉപതഭകാക്തൃ ഉൽപ്പെന്നങ്ങേൾ വത്തിതകന്ദ്രസ്പീകൃതമകായത്തി

ഉൽപ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിചട്ട് ബ്രേകാൻഡട്ട് നചെയ്തട്ട് വത്തിപണത്തിയത്തിൽ എതത്തിക്കുര.  ഓൺകലേൻ
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വത്തിപണന  പകാറട്ട്തഫകാമുകൾ  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  50000  തപർകട്ട്  ഈ

ശരഖലേകളത്തിൽ തജകാലേത്തി നൽകുര.

സർ,  കകാർഷത്തിതകതര  തമഖലേയത്തിൽ  3  ലേക്ഷേര  അവത്തിദഗ്ദ്ധ,  വത്തിദഗ്ദ്ധ

നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേൾ 2021-22-ൽ സൃഷത്തിക്കുര. 

113. നകാതനകാ  യൂണത്തിറകൾകട്ട്  ധനസഹകായര  നൽകുന്നതത്തിനുര

പഞകായത്തുതലേതത്തിൽ  വരവസകായ  സഹകരണ  സരഘങ്ങേൾ

രൂപസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  വരവസകായ  വകുപ്പെത്തിനട്ട്  സസ്പീമുകളുണട്ട്.  ഇതത്തിനുപുറതമ

തകന്ദ്ര  സർകകാരുമകായത്തി  സഹകരത്തിച്ചുനകകാണട്ട്  സൂക്ഷ്മതലേ  ഭക്ഷേരസരസരണ

യൂണത്തിറകൾ  സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  സസ്പീമുണട്ട്.  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതമടകര  20

തകകാടത്തി  രൂപ  2021-22-ൽ  ലേഭരമകാണട്ട്.  മറ  കമതകകാ  സരരരഭങ്ങേൾക്കുര

സസ്പീമുകളുണട്ട്.  ഇവനയലകാര  പഞകായത്തുതലേതത്തിൽ  ഏതകകാപത്തിപ്പെത്തികകാൻ

കഴത്തിയണര.

പരമ്പരകാഗത നതകാഴത്തിൽ തമഖലേകൾ

114. പരമ്പരകാഗത  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികളുനട  നതകാഴത്തിൽ  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

വരുമകാനര  വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  നവസ്പീകരണതത്തിനന്റെയര
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കവവത്തിധരവൽകരണതത്തിനന്റെയര നയമകാണട്ട് സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതട്ട്. 

കയർ

115. കയർ  വരവസകായതത്തിനലേ  ഉൽപ്പെകാദനര  2015-16-ൽ  7000  ടൺ

ആയത്തിരുന്നതട്ട്  30000  ടണകായത്തി  വർദ്ധത്തിച്ചു.  2021-22-ൽ  ഉൽപ്പെകാദനര

50000  ടണകായത്തി  ഉയരുര.  10000  തപർനകങത്തിലര അധത്തികമകായത്തി  തജകാലേത്തി

നൽകുര.  കയർപത്തിരത്തി  തമഖലേയത്തിൽ  ഇൻകര  സതപ്പെകാർടട്ട്  സസ്പീമത്തിനന്റെ

സഹകായതതകാനട 300 രൂപ പ്രതത്തിദത്തിനര വകാങ്ങേത്തിനകകാണത്തിരുന്ന സ്ഥകാനതട്ട്

സബ്സത്തിഡത്തി  ഇലകാനത  ശരകാശരത്തി  500  രൂപയകായത്തി  നതകാഴത്തിലേകാളത്തിയനട

വരുമകാനര ഉയര്ത്തുര.

116. സമൂലേമകായ  യനവൽകരണമകാണട്ട്  നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതട്ട്.

എന്നകാൽ  ഈ  സകാതങതത്തികമകാറര  സഹകരണ  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ

നത്തിയനത്തികനപ്പെടുനനവനള്ളതുനകകാണട്ട്  വരവസകായതത്തിൽ  ഒരു

സരഘർഷവര  സൃഷത്തിക്കുന്നത്തില.  ചെകത്തിരത്തി  മത്തില്ലുകളുനട  എണര  300-ഉര,

ഓതടകാമകാറത്തികട്ട് സത്തിന്നത്തിരഗട്ട് നമഷസ്പീനുകളുനട എണര 4000- ഉര, ഓതടകാമകാറത്തികട്ട്

ലൂമുകളുനട എണര 200-ഉര ആയത്തി ഉയരുര. കയർ ഉൽപ്പെകാദനര വർദ്ധത്തിക്കുന്ന
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മുറയട്ട്  വത്തിപണത്തി  കനണത്തുന്നതത്തിനുള്ള  ശ്രമങ്ങേളുര

ഊർജ്ജത്തിതനപ്പെടുതതണതുണട്ട്.  ജത്തിതയകാനടക്സട്ട്റയത്തിൽസത്തിനട്ട്  വത്തിപുലേമകായ

വത്തിപണത്തി കനണതത്തിതയതസ്പീരൂ.  ഈ ലേക്ഷേരരവചട്ട് കയർതമള ഡത്തിജത്തിറലേകായത്തി

നഫബ്രുവരത്തി  മകാസതത്തിൽ ആലേപ്പുഴയത്തിൽ നടകകാൻ തപകാവകയകാണട്ട്.  സർ,

രകാജരതട്ട്  നകകാവത്തിഡകകാലേതട്ട്  നടക്കുന്ന  പ്രഥമ  ഡത്തിജത്തിറൽ  വരകാപകാര

തമളകളത്തിൽ ഒന്നകാണട്ട് ആലേപ്പുഴയത്തിൽ നടകകാൻ തപകാകുന്നതട്ട്.

117. 2021-22 ൽ  കയർ  തമഖലേയട്ട്  112  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

ഇതത്തിൽ 41 തകകാടത്തി രൂപ യനവൽകരണതത്തിനുര 38 തകകാടത്തി രൂപ കപ്രസട്ട്

ഫ്ലക്ചെദ്യുതവഷൻ ഫണത്തിനുമകാണട്ട്.  ഇതത്തിനുപുറതമ കയർ തബകാർഡത്തിൽ നത്തിന്നട്ട്

കസ്റ്റേർ രൂപസ്പീകരണതത്തിനട്ട് 50 തകകാടത്തി രൂപയര എൻസത്തിഡത്തിസത്തിയത്തിൽ നത്തിന്നട്ട്

100 തകകാടത്തി രൂപയര കയർ വരവസകായതത്തിനു ലേഭരമകാകുര. സർ, പള്ളത്തിപ്പുറര

തഗകാതട്ട്  നസന്റെറത്തിൽ  10  ഏകറത്തിൽ  വത്തിപുലേമകാനയകാരു  കയർ  കസ്റ്റേർ

സ്ഥകാപത്തിക്കുര. കയർ കബന്റെർനലേസട്ട് തബകാർഡട്ട് വകാണത്തിജരകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ

ഉൽപ്പെകാദത്തിപ്പെത്തികകാനുള്ള  ഫകാക്ടറത്തി  കണത്തിച്ചുകുളങ്ങേരയത്തിൽ  സ്ഥകാപത്തിക്കുര.

2021-22 ൽ  10  യനവൽകൃത  സഹകരണ  ഉൽപ്പെന്ന  ഫകാക്ടറത്തികൾക്കു
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തുടകര  കുറത്തിക്കുര.  നചെറകത്തിട  ഉൽപ്പെന്ന  നത്തിർമ്മകാണ  യൂണത്തിറകളുനട

നവസ്പീകരണതത്തിനകായത്തി പ്രതതരക സസ്പീമത്തിനു രൂപര നൽകുര.  ഇതത്തിനകായത്തി  20

തകകാടത്തി രൂപ പ്രതതരകര വകയത്തിരുത്തുന.

കശുവണത്തി

118. കശുവണത്തി  തമഖയത്തിൽ  2020-21 ൽ  5000  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾകട്ട്

കശുവണത്തി  തകകാർപ്പെതറഷനത്തിലര  കകാപ്പെക്സത്തിലമകായത്തി  നതകാഴത്തിൽ  നൽകത്തി.

2021-22-ൽ 2000 തപർക്കുകൂടത്തി നതകാഴത്തിൽ നൽകുര. കകാഷദ്യു തബകാർഡത്തിനന്റെ

രൂപസ്പീകരണര  തതകാടണത്തി  തകാരതതമരന  തകാഴ്ന്ന  വത്തിലേയ്ക്കു  ലേഭരമകാക്കുന്നതത്തിൽ

വത്തിജയത്തിച്ചു.  അടുത  വർഷര  30000  ടൺ  തതകാടണത്തി  ഇറക്കുമതത്തി

നചെയന്നതത്തിനകാണട്ട് ലേക്ഷേരമത്തിടത്തിട്ടുള്ളതട്ട്. 40 തകകാടത്തി രൂപ കകാഷദ്യു തബകാർഡത്തിനട്ട്

അനുവദത്തിക്കുന.  കകാപ്പെക്സത്തിനന്റെയര  കശുവണത്തി  തകകാർപ്പെതറഷനന്റെയര

നവസ്പീകരണതത്തിനട്ട്  10.5 തകകാടത്തി രൂപയര കശുവണത്തി കൃഷത്തി വരകാപനതത്തിനട്ട്

5.5 തകകാടത്തി രൂപയര വകയത്തിരുത്തുന. 

119. കഴത്തിഞ്ഞ സർകകാർ  കശുവണത്തി നതകാഴത്തിലേകാളത്തികളുനട  ഗകാറവത്തിറത്തി  ഒരു

കപസതപകാലര  അനുവദത്തിചത്തില.  2011  മുതൽ  ഉള്ള  ഗകാറവത്തിറത്തി  കുടത്തിശത്തിക
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ഘടര  ഘടമകായത്തി  തസ്പീർത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഈ  സർകകാർ

ഇതത്തിതനകാടകര  52  തകകാടത്തി  രൂപ  നകകാടുത്തുതസ്പീർതത്തിട്ടുണട്ട്.  മുഴുവൻ

കുടത്തിശത്തികയര നകകാടുത്തുതസ്പീർക്കുന്നതത്തിനട്ട് 63 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. 

കകതറത്തി

120. ഈ  സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേതട്ട്  കകതറത്തി  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾകട്ട്

നതകാഴത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതത്തിനു സസ്വസ്പീകരത്തിച ഏറവര സുപ്രധകാനമകായ നടപടത്തി

സ്കൂൾ  യൂണത്തിതഫകാര  പദ്ധതത്തിയകാണട്ട്.  52  തകകാടത്തി  രൂപ  കകതറത്തി

തമഖലേയ്ക്കുതവണത്തി  വകയത്തിരുത്തുന.  ഇതത്തിനുപുറനമ  യൂണത്തിതഫകാര

പദ്ധതത്തികകായത്തി  105  തകകാടത്തി  രൂപയര  നസ്പീകത്തിവയ്ക്കുന.  സർ,  ഹകാന്റെക്സത്തിനുര

ഹകാൻവസ്പീവത്തിനുര പുനരുദ്ധകാരണ പകാതകജത്തിനട്ട് രൂപര നൽകുന്നതകാണട്ട്.  

121. ഖകാദത്തി ഗകാമസ്പീണ വരവസകായങ്ങേൾകട്ട് 16 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

2021-22-ൽ  ഗകാതമകാദയ  ഖകാദത്തി  കസ്റ്റേറകൾ  ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ഒരു

പുതത്തിയ സസ്പീമത്തിനട്ട് തുടകര കുറത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

122. ഹകാന്റെത്തികകാഫട്ട്  തമഖലേയട്ട്  4  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  ഈറ  -

പനമ്പട്ട്  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾകട്ട്  നതകാഴത്തിലര  വരുമകാനവര
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നമചനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള  മകാർഗ്ഗര  വലേത്തിയ  തതകാതത്തിൽ  പനമ്പട്ട്  ബകാരബു

കപവഡട്ട്  ഉൽപ്പെകാദനതത്തിനുതവണത്തി  ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഇതത്തിനന്റെ

കപലേറട്ട് പകാന്റെത്തിനന്റെ വത്തിപുലേസ്പീകരണതത്തിനുതവണത്തി ബകാരബു തകകാർപ്പെതറഷനട്ട്

5 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

മതരകൃഷത്തിയര സരസരണവര

123. മതരസരസരണ  വത്തിപണന  തമഖലേയത്തിൽ  മതരനഫഡര  തസ്പീരതദശ

വത്തികസന  തകകാർപ്പെതറഷനുര  മുൻകനയടുതട്ട്  വലേത്തിയ  തതകാതത്തിൽ  നതകാഴത്തിൽ

കവവത്തിധരവൽകരണതത്തിനുര മൂലേരവർദ്ധനയ്ക്കുര നടപടത്തി സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുനണട്ട്.

ഇതത്തിനുപുറനമ  തസ്പീരകമത്രത്തി,  സകാഫട്ട്  സസ്പീ  കൂടകായ്മ  എന്നത്തിവയനട

സരരരഭങ്ങേളുമുണട്ട്. 2021-22-ൽ 5000 തപർനകങത്തിലര നതകാഴത്തിൽ നൽകുര.

124. കൂടുതൽ  നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേൾ  സൃഷത്തികനപ്പെടുക  മതരക്കൃഷത്തി

തമഖലേയത്തിലേകാണട്ട്.  20000  കുളങ്ങേളത്തിൽ  ഒരു  തകകാടത്തി  മതരക്കുഞങ്ങേനള

നത്തിതക്ഷേപത്തിക്കുര.  ഫത്തിഷറസ്പീസട്ട്  ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമന്റെകാണട്ട്  ഇതത്തിനുള്ള

തയകാനറടുപ്പുകൾ  നടത്തുക.  തതദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ  വകുപ്പെത്തിനന്റെ
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തനതൃതസ്വതത്തിൽ ഗുണതഭകാക്തൃ ഗ്രൂപ്പെട്ട് ഉണകാക്കുര. അകസ്വകാകൾചറത്തിനട്ട് 66 തകകാടത്തി

രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

കയർ ആൻഡട്ട് കകാഫ ട്ട്  തസ്റ്റേകാർ

125. കുടുരബശ്രസ്പീയനട  ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ  എലകാ  തതദ്ദേശ  ഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിലര  കയർ  ആൻഡട്ട്  കകാഫട്ട്  തസ്റ്റേകാറകളുനട  ശരഖലേ

ആരരഭത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഈ  കടകളത്തിൽ  തകരളതത്തിനലേ  പരമ്പരകാഗത

നതകാഴത്തിലേകാളത്തികളുനട  ഉൽപ്പെന്നങ്ങേളകായ  കയർ,  കളത്തിമൺ  പകാത്രങ്ങേൾ,

കകതറത്തി  ഫർണത്തിഷത്തിരഗട്ട്,  പനമ്പട്ട്,  നകട്ടുവള്ളത്തി  തുടങ്ങേത്തിയ  എലകാവത്തിധ

ഉൽപ്പെന്നങ്ങേളുര  ലേഭരമകായത്തിരത്തിക്കുര.  അതതകാനടകാപ്പെര  ഇവ  കുടുരബശ്രസ്പീയനട

തഹകാരതഷകാപ്പെത്തി  തകന്ദ്രങ്ങേളുമകായത്തിരത്തിക്കുര.  പരമ്പരകാഗത തമഖലേകൾകട്ട്  ഇതട്ട്

വലേത്തിയ ഉതതജകമകാകുര.

സർ,  ഒരു  സ്റ്റേകാളത്തിനട്ട്  5  ലേക്ഷേര  രൂപ  വസ്പീതര  പലേത്തിശരഹത്തിത  വകായ്പ

നൽകുന്നതകാണട്ട്. 

126. വരവസകായ  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ  കകനതകാഴത്തിലകകാർക്കു

തവണത്തിയള്ള  മൾടത്തി  തട്രഡട്ട്  നഫസത്തിലേത്തിതറഷൻ  തകന്ദ്രങ്ങേൾ
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സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് 4 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

നതകാഴത്തിലര നതകാഴത്തിലേകാളത്തിതക്ഷേമവര

127. തലേബർ  കമ്മസ്പീഷണതററത്തിനട്ട്  100  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

അസരഘടത്തിത  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികളുനട  സുരക്ഷേയട്ട്  13  തകകാടത്തി  രൂപ

നസ്പീകത്തിവയ്ക്കുന.  

5  തകകാടത്തി  രൂപ  ഗകാർഹത്തിക  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾക്കുള്ള  പ്രതതരക

ധനസഹകായമകായത്തി  വകയത്തിരുത്തുന.  പരമ്പരകാഗത  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾക്കുള്ള

ഇൻകര സതപ്പെകാർടട്ട് സസ്പീമത്തിനട്ട് 72 തകകാടത്തി രൂപയണട്ട്.

128. അതത്തിഥത്തി  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികളുനട  തക്ഷേമതത്തിനട്ട്  10  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  പകായത്തിപ്പെകാടട്ട്,  പടകാമ്പത്തി,  നപരുമ്പകാവൂർ  എന്നത്തിവത്തിടങ്ങേളത്തിൽ

ഇവരുനട  തകാമസതകന്ദ്രങ്ങേളത്തിൽ  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട

സഹകായതതകാനട  നപകാതുസക്കൗകരരങ്ങേൾ  സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  സസ്പീര

പുതത്തിയതകായത്തി ആരരഭത്തിക്കുകയകാണട്ട്.



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

114

129. സത്തിൽ  പരത്തിശസ്പീലേനതത്തിനുള്ള  പലേ  തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തികളുര

എരതപകായ്നമന്റെട്ട്  എക്സട്ട്തചെഞട്ട്  വഴത്തിയകാണട്ട്  നടപ്പെകാക്കുന്നതട്ട്.  വത്തിധവകൾ,

അവത്തിവകാഹത്തിതരകായ  അമ്മമകാർ,  മകാറകാതരകാഗത്തികളുനട  ഭകാരരമകാർ

എന്നത്തിവർക്കുള്ള  സസ്വയരനതകാഴത്തിൽ  പരത്തിപകാടത്തികട്ട്  18  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാർക്കുതവണത്തിയള്ള  സസ്വയരനതകാഴത്തിൽ

പുനരധത്തിവകാസതത്തിനട്ട് 6 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. പ്രകായമുള്ളവർക്കുള്ള

സസ്വയരനതകാഴത്തിലേത്തിനുള്ള പുതത്തിയ സസ്പീര 2021-22-ൽ ആരരഭത്തിക്കുര.

130. വരവസകായ  പരത്തിശസ്പീലേനതത്തിനട്ട്  98  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതത്തിൽ  34  തകകാടത്തി  രൂപ  തകയ്സത്തിനകാണട്ട്.

ഐ.റത്തി.ഐ.-കളുനട നവസ്പീകരണതത്തിനട്ട് 51 തകകാടത്തി രൂപയര. 

ഭകാഗര 4

തകവലേ ദകാരത്തിദരര തുടച്ചുനസ്പീകകാൻ

131. സർ,  നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേളുനട  വർദ്ധന  ദകാരത്തിദരനത  ലേഘൂകരത്തിക്കുര.

രകാജരതട്ട്  ഏറവര  തവഗതയത്തിൽ  ദകാരത്തിദരര  കുറയന്ന  സരസ്ഥകാനര

തകരളമകാണട്ട്.  ഇനത്തി  നമുകട്ട്  ദകാരത്തിദരര  സമ്പൂർണമകായത്തി  നത്തിർമ്മകാർജ്ജനര
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നചെയണര. 2011-നലേ റത്തിസർവട്ട് ബകാങത്തിനന്റെ കണക്കു പ്രകകാരര തകരളതത്തിൽ

ദകാരത്തിദരതരഖയ്ക്കു  കസ്പീഴത്തിലള്ളവർ  11.3  ശതമകാനതമ  വരൂ.  ഇതത്തിതനകകാൾ

കുറഞ്ഞ തതകാതട്ട് തഗകാവയത്തിൽ മകാത്രമകാണുള്ളതട്ട്. അഖത്തിതലേനരകാ ശരകാശരത്തി 22

ശതമകാനമകാണട്ട്.  ഇതത്തിനുതശഷമുള്ള  ഔതദരകാഗത്തിക  കണക്കുകൾ

ലേഭരമനലങത്തിലര  ഈ  ദശകാബ്ദതത്തിൽ  തകരളതത്തിൽ  ഈ  തതകാതട്ട്  5-6

ശതമകാനമകാനയങത്തിലര തകാഴുന്നതത്തിനകാണട്ട് സകാധരത. അതകായതട്ട് ഏതകാണട്ട് 4-

5 ലേക്ഷേര കുടുരബങ്ങേൾ. ഇവനര കനണതത്തി ദകാരത്തിദരതത്തിൽനത്തിനര അവനര

ഉയർതകാൻ  കൃതരമകായ  കുടുരബകാധത്തിഷത്തിത  കമതകകാ  പകാനുകൾ

ഉണകാകണര.

കമതകകാ പകാനുകൾ

132. പരമദരത്തിദരകായ  4-5  ലേക്ഷേര  കുടുരബങ്ങേനള  കൃതരമകായത്തി  കനണതത്തി

പടത്തികനപ്പെടുത്തുകയകാണട്ട് ആദരര തവണതട്ട്. സരസ്ഥകാനകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലേകാണട്ട്

ഈ ലേത്തിസ്റ്റേട്ട്  തയകാറകാക്കുക.  നത്തിലേവത്തിലള്ള ആശ്രയ ഗുണതഭകാകകാകനളയര

തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേളുര കുടുരബശ്രസ്പീയര തനകാമത്തിതനറട്ട് നചെയന്ന പുതത്തിയ

കുടുരബങ്ങേനളയര  തകശഘടകങ്ങേളുനട  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  സരസ്ഥകാന
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തലേതത്തിൽ  സർതവ്വേ  നടതത്തി  മുൻഗണനകാ  ലേത്തിസ്റ്റേട്ട്  തയകാറകാക്കുര.  ഇതപ്പെകാൾ

ആശ്രയ പദ്ധതത്തിയത്തിൽ  1.5  ലേക്ഷേര കുടുരബങ്ങേളകാണട്ട് ഗുണതഭകാകകാകളകായത്തി

ഉള്ളതട്ട്.  ഇവരത്തിൽ അർഹതയള്ളവനരനയലകാര ഉൾനകകാള്ളത്തിച്ചുനകകാണട്ട് 3-4

ലേക്ഷേര കുടുരബങ്ങേനള ഗുണതഭകാകകാകളകാകകാനകാണട്ട് ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതട്ട്.

133. ഏറവര  ദരത്തിദ  കുടുരബങ്ങേനള  പ്രതതരകനമടുതട്ട്  ഓതരകാന്നത്തിനന്റെയര

പ്രശ്നങ്ങേളുര ആവശരങ്ങേളുര പഠത്തിചട്ട് അവ പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് നചെതയണന്ന

കകാരരങ്ങേളുര  അവയ്ക്കു  തവണത്തിവരുന്ന  നചെലേവര  തരഖയകാക്കുന്നതകാണട്ട്

കമതകകാപകാനത്തിരഗട്ട്.  ആശ്രയ  പദ്ധതത്തി  ഈനയകാരു  സമസ്പീപനതതകാനട

ആവത്തിഷരത്തികനപ്പെടതകാണട്ട്.  പനക്ഷേ അതട്ട് വസ്പീടട്ട് തപകാലള്ള ആനുകൂലേരങ്ങേനള

ഊന്നത്തിയള്ള  പരത്തിപകാടത്തിയകായത്തി  ചുരുങ്ങേത്തി.  ഗുണതഭകാകകാകനള

നതരനഞ്ഞടുക്കുന്നതത്തിലര വരകാപകമകായ അപകാകതകൾ ഉണട്ട്. 

134. ആലേപ്പുഴയത്തിൽ  പത്തി.നക.  കകാളൻ  പദ്ധതത്തി  പ്രകകാരര  ഉള്ളകാടർ

വത്തിഭകാഗതത്തിൽനപ്പെട  കുടുരബങ്ങേൾകട്ട്  കമതകകാ  പകാനുകൾ  തയകാറകാകത്തിയ

രസ്പീതത്തിയകാണട്ട് പുതത്തിയ സസ്പീമത്തിൽ അവലേരബത്തികകാൻ ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതട്ട്.  ഉള്ളകാടർ

സമുദകായതത്തിനലേ 165 കുടുരബങ്ങേളത്തിൽ 76 ശതമകാനവര പരമദരത്തിദരകാനണന്നട്ട്



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

117

കനണതത്തി.  ഏതകാണട്ട്  15-20  ശതമകാനര  കുടുരബങ്ങേൾകട്ട്  അടത്തിസ്ഥകാന

അവകകാശങ്ങേളകായ  തറഷൻ,  നതകാഴത്തിൽ,  നഹൽതട്ട്  കകാർഡകൾതപകാലര

ഉണകായത്തിരുന്നത്തില.  ഇവരുനട  വസ്പീടുര  കകസുര  അടകമുള്ള  അടത്തിസ്ഥകാന

ആവശരങ്ങേൾ  എലകാവർക്കുര  ഉറപ്പുവരുതത്തി.  56  സസ്പീകൾകട്ട്  കയർ

ഫകാക്ടറത്തിയത്തിൽ നതകാഴത്തിൽ  ഏർനപ്പെടുതത്തി.  ഫകാക്ടറത്തിപ്പെണത്തി  അവരത്തിൽ വലേത്തിയ

പരത്തിവർതനര  വരുതത്തി.  വസ്പീടുകളത്തിൽ  വത്തിദരകാഭരകാസ,  ആതരകാഗര,  ശുചെത്തിതസ്വ

മകാറതത്തിനന്റെ  ഏജൻസത്തിയകായത്തി  അവർ  മകാറത്തി.  ഇതപ്പെകാൾ  അവസകാനര

പുരുഷൻമകാർകട്ട്  മരരനവടട്ട്  സഹകരണസരഘവര  ആധുനത്തിക

ഉപകരണങ്ങേളുര  ഉറപ്പെകായത്തി.  ചുരുകര  ചെത്തിലേ  കുടുരബങ്ങേനള

മകാറത്തിനത്തിർതത്തിയകാൽ മറള്ളവനര  സ്ഥകായത്തിയകായത്തി  പരമദകാരത്തിദരതത്തിൽനത്തിനര

കരകയറകാൻ കഴത്തിഞ. 

135. കമതകകാ പകാനുകൾ തയകാറകാക്കുന്നതത്തിനട്ട്  തബകാകട്ട്  പഞകായതട്ട്  –

മുനത്തിസത്തിപ്പെൽ തലേതത്തിൽ രൂപസ്പീകരത്തിക്കുന്ന റത്തിതസകാഴട്ട് തപഴൺസട്ട് ടസ്പീമുകൾകട്ട്

പരത്തിശസ്പീലേനര നൽകുര.  നത്തിലേവത്തിലള്ള സസ്പീമുകനള പരമകാവധത്തി പകാനുകളത്തിൽ

സരതയകാജത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  ഉദകാഹരണതത്തിനട്ട്  പരമദരത്തിദരുനട  ഒരു  മുഖരപ്രശ്നര
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പകാർപ്പെത്തിടമകാണട്ട്.  ഭൂമത്തി  ഉണകാകണനമന്നത്തില.  നത്തിശയമകായര  അവർ കലേഫട്ട്

മത്തിഷനന്റെ  ലേത്തിസ്റ്റേത്തിൽ  വന്നത്തിരത്തിക്കുര.  ഇനലങത്തിൽ  ബദൽമകാർഗ്ഗര  കനണത്തുര.

ഇതുതപകാനലേ  വത്തിദരകാഭരകാസ,  ആതരകാഗര,  നതകാഴത്തിലേകാദത്തി  കകാരരങ്ങേളത്തിനലേലകാര

നത്തിലേവത്തിലള്ള  സസ്പീമുകനള  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തിയകാണട്ട്  പകാൻ  ഉണകാക്കുക.

പ്രതതരകമകായത്തി നത്തിർതദ്ദേശങ്ങേൾക്കുര രൂപര നൽകകാര. തജകാലേത്തി നചെയന്നതത്തിനുര

വരുമകാനര  ആർജ്ജത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  നത്തിവൃതത്തിയത്തിലകാത  കുടുരബങ്ങേൾകട്ട്

ഇൻകര  ട്രകാൻസ്ഫറകായത്തി  മകാസരതതകാറര  സഹകായര  നൽകുന്നതത്തിനുര

അനുവകാദവര  ഉണകാകുര.  അധത്തിക   നചെലേവത്തിനന്റെ  പകുതത്തി  തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  വഹത്തികണര.  ബകാകത്തി  കുടുരബശ്രസ്പീവഴത്തി  സർകകാർ

ലേഭരമകാക്കുര.

136. ഈ  കമതകകാ  പകാനുകൾ  പഞകായതട്ട്/മുനത്തിസത്തിപ്പെൽ

ഭരണസമത്തിതത്തികൾ  പരത്തിതശകാധത്തിചട്ട്  അരഗസ്പീകകാരര  നൽകത്തികഴത്തിഞ്ഞകാൽ

കുടുരബശ്രസ്പീവഴത്തി  നടപ്പെകാക്കുര.  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ  ഉൾനപ്പെടുന്ന  കുടുരബങ്ങേളുനട

അടത്തിസ്ഥകാന  ആവശരങ്ങേനളലകാര  ഉറപ്പുവരുത്തുര.  അഞവർഷരനകകാണട്ട്

ഇവനര  സ്ഥകായത്തിയകായ  രൂപതത്തിൽ  ദകാരത്തിദരതത്തിൽനത്തിനര  കരകയറകാൻ
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കഴത്തിയണര.

സർ,  ഇങ്ങേനന  4-5  ലേക്ഷേര  കുടുരബങ്ങേൾകട്ട്  15  ലേക്ഷേര  രൂപ

വസ്പീതര  അഞവർഷരനകകാണട്ട്  6000-7000  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തിരത്തിക്കുര വത്തിവത്തിധ സസ്പീമുകൾ വഴത്തി നചെലേവഴത്തികനപ്പെടുക.

സരസ്ഥകാന പദ്ധതത്തിയത്തിൽ 40 തകകാടത്തി രൂപ ആശ്രയ പദ്ധതത്തികകായത്തി

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  ആശ്രയയട്ട്  അധത്തികമകായത്തി  100  തകകാടത്തി

രൂപകൂടത്തി അനുവദത്തിക്കുന.

വത്തിശപ്പുരഹത്തിത തകരളര

137. കഴത്തിഞ്ഞ  ബജറത്തിൽ  പ്രഖരകാപത്തിച  വത്തിശപ്പുരഹത്തിത  തകരളര  പദ്ധതത്തി

പ്രകാവർതത്തികമകാക്കുര.  ആയത്തിരതത്തിതലേനറ  നരകായവത്തിലേ  തഹകാടലകൾ

കുടുരബശ്രസ്പീ  ആരരഭത്തിച്ചു.  ഈ  തഹകാടലകൾകട്ട്  ആവശരമകായ  അരത്തിയര

പലേവരഞ്ജനങ്ങേളുര സബ്സത്തിഡത്തി നത്തിരകത്തിൽ മകാതവലേത്തി  തസ്റ്റേകാറകളത്തിൽനത്തിന്നട്ട്

വകാങ്ങേകാര.  പകാലേത്തിതയറസ്പീവട്ട്  സരഘടനകളുര  മറ  സന്നദ്ധസരഘടനകളുര

ഇതരതത്തിൽ വത്തിശപ്പുരഹത്തിത തകരളര പദ്ധതത്തിയത്തിൽ പങകാളത്തികളകായകാൽ ഈ

ആനുകൂലേരര അവർക്കുര ലേഭരമകാക്കുര. കുടുരബശ്രസ്പീ ജനകസ്പീയ തഹകാടലകൾകട്ട്

തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  നൽതകണന്ന  സഹകായങ്ങേൾ  കൃതരമകായത്തി
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ലേഭരമകാകണര.  കമതകകാ  പകാനുകളത്തിൽ  അതരകാവശരനമന്നട്ട്

കനണത്തുന്നവർകട്ട്  വസ്പീടുകളത്തിൽ  സക്കൗജനരഭക്ഷേണര  ഇതരര

തഹകാടലകളത്തിൽനത്തിനര ലേഭരമകാകകാര.

പടത്തികജകാതത്തി - പടത്തികവർഗ്ഗര

138. പരമദരത്തിദരത്തിൽ  ഏറവര  കൂടുതൽ  പടത്തികജകാതത്തി-

പടത്തികവർഗ്ഗകകാരകായത്തിക്കുര.  ഈ  പശകാതലേതത്തിൽ  ഇവർകകായള്ള

പ്രതതരക  വത്തികസന  പദ്ധതത്തികൾകട്ട്  സവത്തിതശഷ  പ്രകാധകാനരമുണട്ട്.  മറ

സരസ്ഥകാനങ്ങേളത്തിൽനത്തിനര  തകന്ദ്രസർകകാരത്തിൽനത്തിനര  വരതരസ്തമകായത്തി

പടത്തികവത്തിഭകാഗങ്ങേൾകട്ട്  ജനസരഖരകാനുപകാതതതകകാൾ  കൂടുതൽ  ഉയർന്ന

നത്തിരകത്തിൽ  ഉപപദ്ധതത്തികൾകട്ട്  തകരളതത്തിൽ  പണര  നസ്പീകത്തിവയ്ക്കുനണട്ട്.

പടത്തികജകാതത്തി ഉപപദ്ധതത്തിയനട അടങൽ 2709 തകകാടത്തി രൂപയര പടത്തികവർഗ്ഗ

ഉപപദ്ധതത്തിയനട  അടങൽ  781  തകകാടത്തി  രൂപയമകാണട്ട്.  ഇതട്ട്  യഥകാകമര

പദ്ധതത്തി  അടങലേത്തിനന്റെ  9.81  ശതമകാനവര  2.83  ശതമകാനവമകാണട്ട്.

തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തികളത്തിൽനത്തിന്നട്ട് 468 തകകാടത്തി രൂപ കൂടത്തി ലേഭരമകാകുര.
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139. ഏറവര മുനത്തിയ പരത്തിഗണന പകാർപ്പെത്തിടതത്തിനകാണട്ട്.  ഭൂരഹത്തിതർകട്ട് ഭൂമത്തി

വകാങ്ങേകാൻ,  പണത്തി തസ്പീരകാത വസ്പീടുകൾ പൂർതത്തിയകാകകാൻ,  കലേഫട്ട്  മത്തിഷൻ

വത്തിഹത്തിതര, പഠനമുറത്തി എന്നത്തിവയട്ട് പടത്തികജകാതത്തി ഉപപദ്ധതത്തിയത്തിൽ 635 തകകാടത്തി

രൂപയര  പടത്തികവർഗ്ഗ  ഉപപദ്ധതത്തിയത്തിൽ  247  തകകാടത്തി  രൂപയര

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്. 

സർ, 2021-22 ൽ കലേഫട്ട് മത്തിഷനത്തിൽനത്തിന്നട്ട് 40000 പടത്തികജകാതത്തി

കുടുരബങ്ങേൾക്കുര  12000  പടത്തികവർഗ്ഗ  കുടുരബങ്ങേൾക്കുര  വസ്പീട ട്ട്

നൽകുന്നതകാണട്ട്.  ഇതത്തിനകായത്തി  2080  തകകാടത്തി  രൂപ

നചെലേവകാക്കുന്നതകാണട്ട്.

140. പകാർപ്പെത്തിടര  കഴത്തിഞ്ഞകാൽ  വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനകാണട്ട്  മുൻതൂകര.

പടത്തികജകാതത്തി  ഉപപദ്ധതത്തികട്ട്  387  തകകാടത്തി  രൂപയര  പടത്തികവർഗ്ഗ

ഉപപദ്ധതത്തികട്ട്  121  തകകാടത്തി  രൂപയര  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  തമകാഡൽ

റസത്തിഡൻഷരൽ  സ്കൂളുകൾകട്ട്  കത്തിഫ്ബത്തിവഴത്തി  93  തകകാടത്തി  രൂപയര

പദ്ധതത്തിയത്തിൽനത്തിനര  50  തകകാടത്തി  രൂപയര  അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.

പരത്തിഹകാരതബകാധന  സസ്പീമുകൾക്കുര  പകാഠരകാനുബന

പ്രവർതനങ്ങേൾക്കുനമലകാര  മുൻകകാലേതതകകാൾ  പ്രകാധകാനരര  ഈ  ബജറട്ട്
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നൽകുനണട്ട്. 

141. പടത്തികവത്തിഭകാഗ  യവജനങ്ങേൾകട്ട്  കനപുണത്തി  തപകാഷണതത്തിനന്റെ

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ നപയ്നസ്മന്റെട്ട് നൽകുന്നതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തിയത്തിൽ ഇതുവനര

1997  യവതസ്പീയവകാകൾകട്ട്  നതകാഴത്തിൽ  നൽകത്തി.  ഇവരത്തിൽ  201  തപർകട്ട്

വത്തിതദശരകാജരങ്ങേളത്തിൽ  നതകാഴത്തിൽ  ലേഭത്തിച്ചു.  2021-22-ൽ  2500  തപർകട്ട്

നതകാഴത്തിൽ നൽകുന്നതത്തിനകാണട്ട് ലേക്ഷേരമത്തിടുന്നതട്ട്.

142. പടത്തികജകാതത്തി,  പടത്തികവർഗ്ഗ  സഹകരണ  സരഘങ്ങേനള  സമൂലേമകായത്തി

പുനനഃസരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുര,  പുനരുജ്ജസ്പീവത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  പടത്തികജകാതത്തി,  പടത്തികവർഗ്ഗ

സരഘങ്ങേൾകട്ട്  ജത്തിലകാ  സഹകരണ  ബകാങ്കുകളത്തിലര  മറമുള്ള  കുടത്തിശത്തിക

ഒറതവണ തസ്പീർപ്പെകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള ഒരു സസ്പീര ആവത്തിഷരത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

മതരതമഖലേ

143. തകാരതതമരന കൂടുതൽ ദരത്തിദരുള്ള മനറകാരു തമഖലേ മതരനതകാഴത്തിലേകാളത്തി

രരഗമകാണട്ട്.  ഈ  പത്തിതന്നകാകകാവസ്ഥ  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയത്തിടകാണട്ട്

തസ്പീരതദശ  വത്തികസനതത്തിനുതവണത്തി  5000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  പ്രതതരക
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പകാതകജട്ട് കഴത്തിഞ്ഞ ബജറത്തിൽ പ്രഖരകാപത്തിചതട്ട്.  അഞ വർഷര നകകാണകാണട്ട്

ഇതട്ട് നടപ്പെകാക്കുക.

സർ,  2021-22-ൽ  1500  തകകാടത്തി  രൂപ  മതരതമഖലേയത്തിൽ

നചെലേവഴത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

144. വകാർഷത്തിക പദ്ധതത്തിയത്തിൽ 209 തകകാടത്തി രൂപ തസ്പീരതദശ വത്തികസനതത്തിനട്ട്

വകയത്തിരുത്തുന.  ഇതത്തിനുപുറനമ  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  ഫത്തിഷത്തിരഗട്ട്

ഹകാർബറകൾകട്ട്  209  തകകാടത്തി  രൂപ,  കടൽഭത്തിതത്തി  109  തകകാടത്തി  രൂപ,

ആശുപത്രത്തികളുര  സ്കൂളുകളുര  165  തകകാടത്തി  രൂപ,  65  മകാർകറകൾകട്ട്  193

തകകാടത്തി രൂപ എന്നത്തിങ്ങേനന നമകാതര 676 തകകാടത്തി രൂപ നചെലേവഴത്തിക്കുര. 

145. സർ,  തചെർതലേ  -നചെലകാനര  തപകാലള്ള  പലേ  തസ്പീരപ്രതദശങ്ങേളത്തിലര

കടൽഭത്തിതത്തി  പൂർതസ്പീകരത്തിതകണതുണട്ട്.  മുൻഗണനകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  ഈ

പ്രതദശങ്ങേളത്തിനലേ തസ്പീരസരരക്ഷേണതത്തിനട്ട് കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിനര 100 തകകാടത്തി

രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  തസ്പീരതദശ  തറകാഡകൾക്കുതവണത്തി  ഹകാർബർ

എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗട്ട് വകുപ്പെത്തിനട്ട് 100 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 
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146. കഴത്തിഞ്ഞ  അഞവർഷരനകകാണട്ട്  തസ്പീരപ്രതദശതട്ട്  13018  വസ്പീടുകൾ

നത്തിർമ്മത്തിച്ചു.  2021-22 ൽ  കലേഫട്ട്  മത്തിഷനത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  300  തകകാടത്തി  രൂപ

നചെലേവത്തിൽ  7500  വസ്പീടുകൾ  നത്തിർമ്മത്തിക്കുര.  50  മസ്പീറർ  പരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തിൽ

തകാമസത്തിക്കുന്ന  2500  മതരനതകാഴത്തിലേകാളത്തികനള  250  തകകാടത്തി  രൂപ

നചെലേവഴത്തിചട്ട് പുനർതഗഹര പദ്ധതത്തിയത്തിൽ പുനരധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  

147. ആഴകടൽ  മതരബനനതത്തിനട്ട്  ആധുനത്തിക  സരവത്തിധകാനങ്ങേതളകാനട

100  ആഴകടൽ  മതരബനന  യകാനങ്ങേൾകട്ട്  വകായ്പ അനുവദത്തിക്കുര.  25

ശതമകാനര സബ്സത്തിഡത്തിയണകാകുര. യൂണത്തിറട്ട് ഒന്നത്തിനട്ട് 1.7 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്

നചെലേവട്ട്. 25 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

148. ഉൾനകാടൻ മതരബനനതത്തിനുര മതരകൃഷത്തിക്കുര തവണത്തി 92 തകകാടത്തി

രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

149. സർ, 

• പരമ്പരകാഗത  മതരനതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾകട്ട്  മനണണ  ലേത്തിററത്തിനട്ട്  25  രൂപ

നത്തിരകത്തിൽ ലേഭരമകാക്കുര. 60 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.
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• 10 വർഷതത്തിൽ കൂടുതൽ കകാലേപ്പെഴകരനചെന്ന മനണണ എഞത്തിനുകൾ മകാറത്തി

നപതട്രകാൾ  എഞത്തിനകാക്കുന്നതത്തിനട്ട്  തമകാതടകാകറതസഷൻ  സബ്സത്തിഡത്തി

നൽകുര. 

• നചെറകത്തിട  ഇൻതബകാർഡട്ട്  യനവൽകൃത  വള്ളങ്ങേൾക്കുര  ഇനന

സബ്സത്തിഡത്തി നൽകുന്നതകാണട്ട്. 10 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

• 2018-19-ൽ  പലേത്തിശ  സബ്സത്തിഡത്തി  നത്തിലേവത്തിൽ  വരുന്നതത്തിനുമുമ്പട്ട്

നൽകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതുര  നത്തിഷത്തിയകാസ്തത്തികളകായ  വകായ്പകളുനട  പലേത്തിശയര

പത്തിഴപ്പെലേത്തിശയര ഒഴത്തിവകാകത്തി ഒറതവണ തസ്പീർപ്പെട്ട് പദ്ധതത്തി ആവത്തിഷരത്തിക്കുര. 5

തകകാടത്തി രൂപ അധത്തികമകായത്തി വകയത്തിരുത്തുന. 

• ഓൺകലേൻ വരകാപകാരതത്തിനട്ട് ഇ-ഓതടകാ വകാങ്ങുന്നതത്തിനട്ട് വകായ്പ മതരനഫഡട്ട്

നൽകുര. 25  ശതമകാനര സബ്സത്തിഡത്തി സർകകാർ നൽകുര.  ഇതത്തിനകായത്തി  10

തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

• മതരനതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾകട്ട്  മതരബനന  നതകാഴത്തിൽ  ഉപകരണങ്ങേൾ

വകാങ്ങേകാൻ മതരനഫഡട്ട് വഴത്തിയള്ള വകായ്പകൾകട്ട് 25 ശതമകാനര സബ്സത്തിഡത്തി
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സർകകാർ നൽകുര.

• കക  സരഘങ്ങേൾകട്ട്  പ്രതതരക  ധനസഹകായമകായത്തി

3 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

150. പ്രതത്തിഭകാതസ്പീരര പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി 10 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

മറ വത്തിഭകാഗങ്ങേൾ

151. പത്തിതന്നകാക  സമുദകായതക്ഷേമതത്തിനുതവണത്തി  101  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  ഇതത്തിൽ  53  തകകാടത്തി  രൂപ  ഒഇസത്തി  വത്തിദരകാഭരകാസ

സസ്പീമുകൾകകാണട്ട്. 84  തകകാടത്തി  രൂപ  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതമടകര

തസകാളർഷത്തിപ്പുകൾകകായണട്ട്. പരത്തിവർതത്തിത കകസ്തവ തകകാർപ്പെതറഷനട്ട് 20

തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  മൺപകാത്ര  വത്തികസന  തകകാർപ്പെതറഷനട്ട്  1

തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. ബകാർബർ തഷകാപ്പുകളുനട നവസ്പീകരണതത്തിനട്ട് 

2 തകകാടത്തി രൂപ വകായ്പ സബ്സത്തിഡത്തി സസ്പീമത്തിനകായത്തി അനുവദത്തിക്കുന.

152. നന്യൂനപക്ഷേ തക്ഷേമതത്തിനകായത്തി 42 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

153. മുതന്നകാക സമുദകായങ്ങേളത്തിനലേ പത്തിതന്നകാകകകാരുനട തക്ഷേമതത്തിനകായത്തി  

31 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.
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ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാർ

154. പകാവനപ്പെടവരുനട  വസ്പീടത്തിൽ  ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാരുനണങത്തിൽ  ഇന്നനത

സകാഹചെരരതത്തിൽ  അവർ  പരമദരത്തിദ  ഗണതത്തിതലേയട്ട്  വസ്പീഴുന്നതത്തിനുള്ള

സകാധരതകൾ  ഏനറയകാണട്ട്.  ഇങ്ങേനനയള്ള  വസ്പീടുകൾനകലകാര

ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാരുനട  ചെത്തികത്തിതയ്ക്കുര  പരത്തിചെരണതത്തിനുമുള്ള  പ്രതതരക

ധനസഹകായര  നത്തിലേവത്തിലള്ള  സസ്പീമുകളത്തിൽ  നത്തിനതനന്ന  കനണതകാൻ

കഴത്തിയര.  ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാരുനട ചെത്തികത്തിതയ്ക്കുര പരത്തിചെരണതത്തിനുര 50 തകകാടത്തി

രൂപയര  മകാനസത്തികകാതരകാഗര  പരത്തിപകാടത്തികൾകട്ട്  64  തകകാടത്തി  രൂപയര

വകയത്തിരുത്തുന.

155. ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാരുനട  ജസ്പീവത്തിതചെകതത്തിനന്റെ  ഓതരകാ  ഘടതത്തിലര

പത്തിന്തുണ നൽകകാനുതകുന്ന നയപരത്തിപകാടത്തി തകരളതത്തിൽ രൂപസ്പീകരത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.

ഗർഭകാവസ്ഥയത്തിൽതനന്ന  കവകലേരങ്ങേനള  തടയന്നതത്തിനുള്ള

തരകാഗപ്രതത്തിതരകാധ  പ്രവർതനങ്ങേൾ,  കശശവകാവസ്ഥയത്തിൽതനന്ന

കവകലേരങ്ങേനള  കനണതകാനുള്ള  പരത്തിപകാടത്തികൾ,  തുടർനള്ള  പത്തിന്തുണകാ

പ്രവർതനങ്ങേൾ ഇവയ്നകലകാമകായത്തി അനുയകാത്ര തപകാലള്ള സസ്പീമുകളുണട്ട്.
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അനകാമയര സമഗ ഇൻഷസ്വറൻസട്ട് തപ്രകാഗകാര ആരരഭത്തിക്കുര. 

156. 250  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിൽകടത്തി  ബഡ്സ്കൂളുകൾ

2021-22-ൽ  ആരരഭത്തിക്കുര.  ഇതപ്പെകാൾ  342  തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിലേകാണട്ട് ബഡ്സ്കൂളുകൾ ഉള്ളതട്ട്. 

157. സ്കൂളുകളത്തിനലേ  കമൽഡട്ട്  തമകാഡതററട്ട്  ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാരകായ

കുടത്തികൾക്കുതവണത്തി കൂടുതൽ കക്കൗൺസത്തിതലേഴത്തിനന നത്തിയമത്തിക്കുകയര കൂടുതൽ

അധരകാപകർകട്ട് പരത്തിശസ്പീലേനര നൽകുകയര നചെയര. 

158. സന്നദ്ധസരഘടനകളുര  മറര  നടത്തുന്ന  290  നസഷരൽ

സ്കൂളുകൾക്കുള്ള ധനസഹകായര 60 തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി ഉയർത്തുന. കൂടുതൽ

സ്കൂളുകനള  ഉൾനകകാള്ളത്തിക്കുര.  ഇതത്തിനുപുറനമ  18  വയസ്സട്ട്  കഴത്തിഞ്ഞവരുനട

സരരക്ഷേണതത്തിനുതവണത്തി  10  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

തത്തിരുവനനപുരനത  ഡത്തിഫറന്റെട്ട്  ആർട്സട്ട്  നസന്റെറത്തിനട്ട്  1  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.
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159. രകാജരനത  ആദരനത  പൂർണ  ബകാരത്തിയർ  ഫസ്പീ  സരസ്ഥകാനമകായത്തി

തകരളനത ഉയർത്തുന്നതത്തിനുള്ള സമയബനത്തിത പരത്തിപകാടത്തി  തയകാറകാക്കുര.

സർകകാർ  ഫണനകകാണട്ട്  പണത്തിയന്ന  എലകാ  പുതത്തിയ  നകടത്തിടങ്ങേൾക്കുര

ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാർക്കുള്ള  സക്കൗകരരര  ഉറപ്പുവരുതതണതുണട്ട്.  ഭത്തിന്നതശഷത്തി

സക്കൗഹൃദ  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനതത്തിനന്റെ  മകാനദണ്ഡങ്ങേൾ

നത്തിശയത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  അതത്തിനന്റെ  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  പരത്തിപകാടത്തി

ഏനറടുക്കുന്ന  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിനലേ  സർകകാർ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുര

നപകാതുയത്തിടങ്ങേളുര  ബകാരത്തിയർ  ഫസ്പീയകാക്കുന്നതത്തിനു  മുൻഗണന  നൽകുര.

ബകാരത്തിയർ ഫസ്പീ പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി 9 തകകാടത്തി രൂപ നസ്പീകത്തിവയ്ക്കുന.

160. സകാമൂഹരനസ്പീതത്തി,  വത്തിദരകാഭരകാസര,  ആതരകാഗരര,  തതദ്ദേശഭരണര  എന്നസ്പീ

വകുപ്പുകളത്തിലേകായത്തി  321  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്  ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാർകകായത്തി

നസ്പീകത്തിവയ്ക്കുന്നതട്ട്.  ഇതത്തിനുപുറനമ തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  290  തകകാടത്തി

രൂപനയങത്തിലര നസ്പീകത്തിവയകാൻ ബകാധരസ്ഥരകാണട്ട്.  അങ്ങേനന നമകാതര  600

തകകാടത്തിയത്തിൽപ്പെരര  രൂപ  ഈ  തമഖലേയത്തിൽ  ഏതകകാപത്തിതമകായര

കനത്തിതവകാനടയര  നചെലേവഴത്തികകാനകായകാൽ  ഭത്തിന്നതശഷത്തി  സക്കൗഹൃദ
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സരസ്ഥകാനമകായത്തി തകരളനത രൂപകാനരനപ്പെടുതകാൻ കഴത്തിയര.

വതയകാജനങ്ങേൾ

161. ജസ്പീവത്തിതകശലേത്തി തരകാഗങ്ങേൾക്കുര മറര സ്ഥത്തിരമകായത്തി മരുന കഴത്തിക്കുന്ന

നത്തിരവധത്തിതപർ  നമ്മുനട  നകാടത്തിലണട്ട്.  പ്രതതരകത്തിച്ചുര  വതയകാജനങ്ങേൾ.

ഇവർകട്ട്  മരുന്നട്ട്  വസ്പീടത്തിനലേതത്തിച്ചുനൽകുന്നതത്തിനകായത്തി  തകരള  നമഡത്തികൽ

സർവ്വേസ്പീസസട്ട്  തകകാർപ്പെതറഷനന്റെ  ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ  കകാരുണര  അറട്ട്  തഹകാര

പദ്ധതത്തി നടപ്പെകാക്കുര.  കതമ്പകാള വത്തിലേതയകകാൾ തകാഴ്ന്ന നത്തിരകത്തിൽ കകാരുണര

ഫകാർമസത്തികളത്തിൽനത്തിനര  മരുന്നട്ട്  വസ്പീടത്തിൽ  എതത്തിച്ചുനൽകുന്ന  ഈ

പദ്ധതത്തിയത്തിൽ വതയകാജനങ്ങേൾകട്ട്  1  ശതമകാനര  അധത്തിക ഇളവര  നൽകുര.

രജത്തിസ്റ്റേർ  നചെയന്ന  ആളുകൾകട്ട്  കൃതരമകായ  പ്രത്തിസത്തിപ്ഷനന്റെ

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള  മരുനകൾ  വസ്പീടുകളത്തിൽ  എതത്തിച്ചുനൽകുകയകാണട്ട്

നചെയക.  നകകാവത്തിഡത്തിനനകാപ്പെര  ജസ്പീവത്തിക്കുകനയന്ന  സകാഹചെരരതത്തിൽ

തകരളതത്തിനലേ വതയകാജനങ്ങേൾകട്ട് കകാരുണര അറട്ട് തഹകാര പദ്ധതത്തി വലേത്തിയ

കകതകാങ്ങേകായത്തി മകാറര.
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162. കഴത്തിഞ്ഞ  ബജറത്തിൽ  മുതന്നകാട്ടുവച  സുപ്രധകാന  തസ്പീരുമകാനമകായത്തിരുന

എലകാ വകാർഡകളത്തിലര വതയകാ കബ്ബട്ട് എന്ന നത്തിർതദ്ദേശര. എന്നകാൽ തകകാവത്തിഡ

കകാലേതട്ട്  ഇതരതത്തിനലേകാരു  കൂടത്തിതചരൽ  തകന്ദ്രര  റത്തിതവഴട്ട്  കസ്വകാറകന്റെൻ

മകാനദണ്ഡങ്ങേൾകട്ട്  വത്തിരുദ്ധമകാകുമകായത്തിരുന.  എന്നകാൽ  2021-22-ൽ

നകകാവത്തിഡട്ട് പത്തിൻവകാങ്ങുന്നതതകാനട തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേൾ ഇതത്തിനുള്ള

നടപടത്തി  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുര.  പുതത്തിയ  നകടത്തിടങ്ങേൾ  പണത്തിതയണതത്തില.

നത്തിലേവത്തിലള്ള  വകായനശകാലേകനളയര  വകാടകയ്നകടുക്കുന്ന  വസ്പീടുകനളയര

ഇതത്തിനകായത്തി  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതകാര.  വതയകാജന  അയൽകടങ്ങേൾ  ഈ

തകന്ദ്രങ്ങേളുമകായത്തി  ബനനപ്പെടകാണട്ട്  പ്രവർതത്തിക്കുക.  തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട  പകാൻ  ഫണത്തിൽനത്തിനര  290  തകകാടത്തി  രൂപനയങത്തിലര

വതയകാജനങ്ങേൾകകായത്തി  മകാറത്തിവയ്ക്കുന്നതത്തിനട്ട്  അവർ  ബകാധരസ്ഥരകാണട്ട്.

2021-22-ൽ  5000  വതയകാകബ്ബുകൾ ആരരഭത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  വതയകാമത്തിത്രര,

സകായരപ്രഭ സസ്പീമുകൾക്കുട്ട് 30 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 
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ഭക്ഷേരസുരക്ഷേ

163. തകരള  സർകകാരത്തിനന്റെ  കതമ്പകാള  ഇടനപടൽ  എത്രതമൽ

ആശസ്വകാസമകാണട്ട്  ഈ  നകാടത്തിനട്ട്  ഉണകാകത്തിയനതന്നട്ട്  ഈ  ദുരത്തിതകകാലേര

നതളത്തിയത്തിച്ചു.  ഒരകാളുര  പടത്തിണത്തി  കത്തിടകരുനതനകരുതത്തി  ഭക്ഷേരധകാനര

വത്തിതരണവര തറഷൻ വത്തിതരണവര നടതത്തിയതട്ട്  ദുരത്തിതകകാലേനത ഏറവര

വലേത്തിയ  കരുതലേകായത്തി  മകാറത്തി.  തലേകാക്ഡക്കൗണത്തിനന്റെയര  തുടർനള്ള

മഹകാമകാരത്തിയനടയര  കകാലേതട്ട്  തകരളതത്തിനലേ  എലകാ  പ്രധകാന

ഉതവകകാലേങ്ങേളുര  കടനവന.  പതത്തിവപലവത്തി  ആകകാറള്ള  വത്തിലേകയറര

അര തകകാളര  വകാർതയ്ക്കുതപകാലര  വഴത്തിവചത്തില.  ഓണകകാലേതട്ട് തകരളസ്പീയർ

ഏറവര  കൂടുതൽ  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്ന  5  ഇനര  അരത്തികളുനടയര  പ്രധകാന

പചകറത്തികളുനടയര  വത്തിലേ  കുറഞ്ഞൂനവന്നകാണട്ട്  ഇകതണകാമത്തിക്സട്ട്  ആൻഡട്ട്

സ്റ്റേകാറത്തിസ്റ്റേത്തിക്സട്ട്  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  കണക്കുകൾ  വരകമകാക്കുന്നതട്ട്.  ഇത്രതമൽ

ഫലേപ്രദമകായ  ഇടനപടലേകാണട്ട്  കതമ്പകാളതത്തിൽ  തകരള  സർകകാർ

നടതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതട്ട്.
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164. ഭക്ഷേരസുരക്ഷേകാ  നത്തിയമര  നടപ്പെകാക്കുന്നതത്തിനട്ട്  40  തകകാടത്തി  രൂപയര

സകപതകകാ  അടകര ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമന്റെത്തിനന്റെ നവസ്പീകരണതത്തിനട്ട്  25  തകകാടത്തി

രൂപയര  സത്തിവത്തിൽ  സകപസട്ട്  ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമന്റെത്തിനട്ട്  വകയത്തിരുത്തുന.

നകകാവത്തിഡകകാലേതട്ട്  ഇതുവനര  5.5  തകകാടത്തി  ഭക്ഷേരകത്തിറകൾ  വത്തിതരണര

നചെയ്തു.  1.83  ലേക്ഷേര  നമട്രത്തികട്ട്  ടൺ  അധത്തികര  തറഷനരത്തിയര  ലേഭരമകാകത്തി.

സകാർവ്വേത്രത്തിക  പ്രശരസ  തനടത്തിയ  ഫലേപ്രദമകായ  ഒരു  ഇടനപടലേകായത്തിരുന.

നകകാവത്തിഡട്ട് വരകാപനര ശകത്തിനപ്പെടുന്നതത്തിനന്റെ പശകാതലേതത്തിൽ ഭക്ഷേരകത്തിറട്ട്

വത്തിതരണര തുടരുന്നതത്തിനട്ട് സർകകാർ തസ്പീരുമകാനത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്. 

സർ,  ഇതത്തിനുപുറനമ  നസ്പീലേ,  നവള്ള  കകാർഡകകാരകായ  50  ലേക്ഷേര

കുടുരബങ്ങേൾകട്ട്  അധത്തികമകായത്തി  10  കത്തിതലേകാ  വസ്പീതര  അരത്തി  15  രൂപ

വത്തിലേയട്ട് ലേഭരമകാക്കുന്നതകാണട്ട്. 

165. ഭക്ഷേര സബ്സത്തിഡത്തികട്ട് 1060 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.  മകാർകറട്ട്

ഇന്റെർനവൻഷനട്ട്  230  തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.  അടുത വർഷനത

നകകാവത്തിഡട്ട് സകാഹചെരരങ്ങേൾ പരത്തിഗണത്തിചട്ട് ആവശരമകായ വർദ്ധനവട്ട് പത്തിന്നസ്പീടട്ട്

അനുവദത്തിക്കുര.  സർ,  2021-22  മുതൽ  തഹകാടലകൾ,  പലേചെരക്കുകടകൾ,
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സൂപ്പെർ മകാർകറകൾ എന്നത്തിവയട്ട് ഔതദരകാഗത്തിക തററത്തിരഗട്ട്  നൽകുന്നതത്തിനുള്ള

സസ്പീര  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന.  ഇതട്ട്  ഉപതഭകാകകാകൾക്കുള്ള  തസവനനത

നമചനപ്പെടുതകാൻ സഹകായത്തിക്കുര.

ഭകാഗര 5

അധത്തികകാരവത്തിതകന്ദ്രസ്പീകരണര

166. ജനകസ്പീയകാസൂത്രണതത്തിനന്റെ  25-ാം  വകാർഷത്തികതത്തിൽ  പുതത്തിയ

തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപന  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികൾ  അധത്തികകാരതത്തിൽ

വന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഉപജസ്പീവന  നതകാഴത്തിലകൾ  സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

ദകാരത്തിദരനത്തിർമ്മകാർജനതത്തിനുര  തതദ്ദേശ  ഭരണസ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്  ഏറവര

നത്തിർണകായക  പങ്കുണകാകുര.  കഴത്തിഞ്ഞ  25  വർഷകകാലേനത

അധത്തികകാരവത്തിതകന്ദ്രസ്പീകരണതത്തിനന്റെ  ഒരു  മുഖര  ദക്കൗർബലേരര  ഉൽപ്പെകാദന

നതകാഴത്തിൽ തമഖലേകളത്തിലേകാണട്ട്. ഇതട്ട് തത്തിരുതകാൻ കഴത്തിയനമനള്ള പകാഠമകാണട്ട്

സുഭത്തിക്ഷേതകരളര പദ്ധതത്തി നൽകുന്നതട്ട്.
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പ്രകാതദശത്തിക വരവസകായ കസ്റ്റേറകൾ

167. കചെനയത്തിനലേ വരവസകായ കുതത്തിപ്പെത്തിൽ പ്രകാതദശത്തിക സർകകാരുകളുമകായത്തി

ബനനപ്പെടട്ട്  വളർനവന്ന  ടക്കൗൺ  ആൻഡട്ട്  കൺട്രത്തി  എന്റെർകപ്രസസട്ട്

വഹത്തിച  പങട്ട്  പ്രസത്തിദ്ധമകാണട്ട്.  നമ്മുനട  ഓതരകാ  പഞകായതത്തിലര

മുനത്തിസത്തിപ്പെകാലേത്തിറത്തിയത്തിലര  സൂക്ഷ്മ  നചെറകത്തിട  വരവസകായങ്ങേളുനട  കസ്റ്റേറകൾ

വളർതത്തിനയടുകണര.  ഇതത്തിനട്ട് നത്തിലേവത്തിലള്ള തകന്ദ്ര സരസ്ഥകാന സർകകാർ

സസ്പീമുകനള ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുകയകാണട്ട് തവണതട്ട്. അവ സൂക്ഷ്മമകായത്തി പഠത്തിചട്ട്

അതതട്ട് പ്രതദശതട്ട് നടപ്പെകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തികൾ ആവത്തിഷരത്തികണര.

മത്തിനത്തി ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ എതസ്റ്റേറകൾ സ്ഥകാപത്തികകാര,  സരരരഭകർകട്ട് പലേത്തിശ

സബ്സത്തിഡത്തി  നൽകകാര.  തബകാകട്ട്  ജത്തിലകാതലേതത്തിൽ  മകാർകറത്തിരഗത്തിനട്ട്

സരവത്തിധകാനമുണകാകകാര.  ഇതരതത്തിൽ  സസ്പീമുകൾ  നടപ്പെകാക്കുന്നതത്തിനട്ട്

അനുബനമകായത്തി വരുന്ന നചെലേവകൾ പകാൻ ഫണത്തിൽ നത്തിനന്നടുകകാര. 1000

ജനങ്ങേൾകട്ട്  5  വസ്പീതനമങത്തിലര  പുതത്തിയ  നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേൾ  ഓതരകാ

പ്രകാതദശത്തിക  ഭരണകൂടവര  സൃഷത്തികണര.  ഇതത്തിനകായത്തി  ഒരു  പ്രതതരക

ഏതകകാപന  സമത്തിതത്തി  പഞകായതട്ട്  -  മുനത്തിസത്തിപ്പെൽ  തലേതത്തിൽ
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രൂപസ്പീകരത്തിക്കുര.

168. തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തികളകായ  ഗകാമസ്പീണ  –  നഗര  ഉപജസ്പീവന

മത്തിഷനുകളത്തിൽനത്തിന്നട്ട് 2021-22-ൽ 225 തകകാടത്തി രൂപനയങത്തിലര തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്  ലേഭത്തിക്കുര.  ഇതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  തബകാകട്ട്  തലേതത്തിൽ

റത്തിതസകാഴട്ട് നസന്റെറകൾ സ്ഥകാപത്തികകാനകാവര.  തദശസ്പീയ റൂർനബൻ മത്തിഷനന്റെ 50

തകകാടത്തിയത്തിൽ  നലപങ്കുര  സരരരഭകതസ്വവത്തികസനതത്തിനകായത്തി

ഉപതയകാഗനപ്പെടുതകാനകാവര. 

169. വഴത്തിതയകാരകചവടകകാർകട്ട് ഐഡത്തി കകാർഡട്ട് വത്തിതരണര നചെയന്നതട്ട്

പൂർതത്തിയകാക്കുര. 10000 രൂപ വനര 7 ശതമകാനര പലേത്തിശയട്ട് ലേഭരമകാക്കുര.

നസ്പീർതടകാസൂത്രണര

170. ജനകസ്പീയകാസൂത്രണകകാലേര  മുതൽ  പറഞവരുന്നതകാനണങത്തിലര

നസ്പീർതടകാധത്തിഷത്തിത ആസൂത്രണര ഇതുവനര നടപ്പെകാകകാനകായത്തിടത്തില.  പ്രകൃതത്തി

ദുരനങ്ങേൾ ഇതത്തിനന്റെ ഗക്കൗരവര വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന. 

• കകാടകാകട –തളത്തിപ്പെറമ്പട്ട് മകാതൃകയത്തിൽ നസ്പീർതട പദ്ധതത്തികൾ ആസൂത്രണര
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നചെയന്നതത്തിനട്ട് വത്തിപുലേമകായ കകാമ്പയത്തിൻ സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുര. 

• നത്തിലേവത്തിൽ  നനലകാരുപങട്ട്  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിലര  വരതരസ്ത

ഏജൻസത്തികൾ  തയകാറകാകത്തിയ  നസ്പീർതട  വത്തികസന  റത്തിതപ്പെകാർട്ടുകൾ

നത്തിലേവത്തിലണട്ട്.  അവനയ  ഈ  കകാമ്പയത്തിനത്തിനട്ട്  പൂർണമകായര

ഉപതയകാഗനപ്പെടുതണര. 

• കത്തിലേ,  ലേകാൻഡട്ട്  യൂസട്ട്  തബകാർഡട്ട്,  ഇൻസ്റ്റേത്തിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ലേകാൻഡട്ട്  ആൻഡട്ട്

ഡത്തിസകാസ്റ്റേർ  മകാതനജട്ട് നമന്റെട്ട്,  മണട്ട്  ജലേസരരക്ഷേണ  വകുപ്പെട്ട്,  ജലേതസചെന

വകുപ്പെട്ട് എന്നത്തിവയനടനയലകാര ഏതകകാപനമുണകാകണര. 

• വത്തിവത്തിധ  വകുപ്പുകളുനടയര  ഏജൻസത്തികളുനടയര  നസ്പീർതട  സസ്പീമുകൾ

ഭകാവത്തിയത്തിൽ  ഈ  അടത്തിസ്ഥകാന  തരഖനയ  ആസദമകാകത്തിതവണര.

ഇതത്തിനുതകുന്ന രസ്പീതത്തിയത്തിൽ എലകാവരുര പങകാളത്തികളകായത്തിനകകാണതവണര ഈ

നസ്പീർതട തരഖകൾ തയകാറകാകകാൻ.

171. നകകാവത്തിഡട്ട്  കടനവന്നതുമൂലേര  പ്രകാതദശത്തിക  ദുരനനത്തിവകാരണ

റത്തിതപ്പെകാർട്ടുകൾ  പലേ  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾക്കുര  പൂർതസ്പീകരത്തികകാൻ
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കഴത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.  നസ്പീർതട  വത്തികസന  തരഖയ്ക്കുതവണത്തി  തശഖരത്തിക്കുന്ന

വത്തിവരങ്ങേൾകൂടത്തി ഉൾനപ്പെടുതത്തി സമഗമകാക്കുന്നതത്തിനട്ട് ഒരു കർമ്മസമത്തിതത്തിനയ

നത്തിതയകാഗത്തിതകണതകാണട്ട്.

172. സർ, 2021-22 ൽ ഹരത്തിതമത്തിഷനന്റെ ലേക്ഷേരങ്ങേൾ ഇവയകാണട്ട് -

• 10000  കത്തിതലേകാമസ്പീറർ  തതകാടുകളുര  100  കത്തിതലേകാമസ്പീറർ  പുഴകളുര  പുതുതകായത്തി

വൃതത്തിയകാകത്തി കയർ ഭൂവസര ഉപതയകാഗത്തിചട്ട് സരരക്ഷേത്തിക്കുര,

• പചത്തുരുത്തുകളുനട വത്തിസ്തൃതത്തി  529  ഏകറത്തിൽനത്തിനര  1000  ഏകറത്തിതലേയട്ട്

വരകാപത്തിപ്പെത്തിക്കുര,

• 1000 ഹരത്തിത സമൃദ്ധത്തി വകാർഡകൾകൂടത്തി സൃഷത്തിക്കുര,

• എലകാ  ഹയർ  നസകണറത്തി  സ്കൂളുകളത്തിലര  ജലേ  ഗുണനത്തിലേവകാര  നത്തിർണയ

ലേകാബുകൾ സ്ഥകാപത്തിക്കുര,

• മകാതൃകകാ തബകാക്കുകളത്തിൽ ജലേ ബജറത്തിനട്ട് രൂപര നൽകുര,

• ഓതരകാ  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനതത്തിലര  ഒരു  വലേത്തിയ  കുളര  വസ്പീതനമങത്തിലര
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മകാതൃകകാപരമകായത്തി പുനരുജ്ജസ്പീവത്തിപ്പെത്തിക്കുര.

ശുചെത്തിതസ്വ തകരളര

173. 2021-22 ൽ  വത്തിതകന്ദ്രസ്പീകൃത  ഉറവത്തിട  മകാലേത്തിനരസരസരണതത്തിനന്റെ

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  സമ്പൂർണ  ശുചെത്തിതസ്വ  പദവത്തിയത്തിതലേയ്ക്കു  നസ്പീങ്ങേകാൻ

കഴത്തിയണര.  ''സമ്പൂർണ  സകാക്ഷേരതതൻ  നകകാമ്പതത്തിരത്തികത്തിലര,  നതല്ലുര

അറപ്പെത്തിലകാനതറത്തിയന മകാലേത്തിനരനമമ്പകാടുര  രകാവത്തിൻ മറവത്തിൽ''  എന്നട്ട്  കണ്ണൂർ

കണകാടത്തിപ്പെറമ്പട്ട് ജത്തിഎചട്ട്എസട്ട്എസത്തിനലേ എടകാര കകാസുകകാരനകായ ഷത്തിനകാസട്ട്

അഷ്റഫട്ട്  നതല്ലുതരകാഷതതകാനട  ചൂണത്തികകാണത്തിക്കുന്ന  ദുശ്ശേസ്പീലേതത്തിൽനത്തിന്നട്ട്

നമുകട്ട് എനന്നതന്നയ്ക്കുമകായത്തി തമകാചെനര തനടണര.   

• ഇതുവനര  501  പഞകായത്തുകളുര  55  നഗരസഭകളുര

ഖരമകാലേത്തിനരസരസരണതത്തിൽ ശുചെത്തിതസ്വ  മകാനദണ്ഡങ്ങേൾ കകവരത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.

മുഴുവൻ  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുര  ശുചെത്തിതസ്വ  മകാനദണ്ഡ  പദവത്തിയത്തിൽ

എതത്തിക്കുര,

• വടകര  –  കുന്നരകുളര  –തളത്തിപ്പെറമ്പട്ട്  മകാതൃകയത്തിൽ  സരരരഭകതസ്വ

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  മകാലേത്തിനരസരഭരണവര  തവർതത്തിരത്തികലര  സരസരത്തിചട്ട്
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വത്തിപണനര നടതലമകാണട്ട് ലേക്ഷേരര,

• സസ്വകകാരര  സരരരഭകരുനട  സഹകായതതകാനട  തകരളനത  തസ്ലേകാടർ  തവസ്റ്റേട്ട്

ഫസ്പീ സരസ്ഥകാനമകാക്കുര,

• 100 നസപ്തറജുകൾ സ്ഥകാപത്തിക്കുര,

• സർകകാർ  ഓഫസ്പീസുകൾ,  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ,  സസ്വകകാരര  വരകാപകാര

സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  എന്നത്തിവയട്ട്  ഗസ്പീൻ  തഗഡത്തിരഗുര  സർടത്തിഫത്തിതകഷനുര

നകകാണവരുര,

• കജവവളര ഹരത്തിതമത്തിത്രര ബ്രേകാൻഡത്തിൽ വത്തിപണത്തിയത്തിലേത്തിറക്കുര.

174. ഹരത്തിതമത്തിഷനട്ട്  ഇതത്തിനകായത്തി  15  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  57

തകകാടത്തി രൂപ ശുചെത്തിതസ്വ തകരളര പദ്ധതത്തിയട്ട്  വകയത്തിരുത്തുന.  സസ്വചട്ട്  ഭകാരതട്ട്

മത്തിഷനട്ട് തകന്ദ്രമടകര 87 തകകാടത്തി രൂപ ലേഭരമകാണട്ട്.

175. നത്തിലേവത്തിലള്ള  1235  തടകായട്ട് ലേറട്ട്  തബകാക്കുകൾ പുനർനത്തിർമ്മത്തിക്കുകതയകാ

നവസ്പീകരത്തിക്കുകതയകാ  നചെയര.  ഹരത്തിതകർമ്മ തസനകൾക്കുള്ള വയബത്തിലേത്തിറത്തി
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ഗരകാപ്പെട്ട് ഫണത്തിരഗട്ട് തുടർനര നൽകുന്നതത്തിനട്ട് തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്

സസ്വകാതനരമുണകാകര.

176. തലേകാകബകാങത്തിനന്റെ  ശുചെത്തിതസ്വ  പരത്തിപകാടത്തിയത്തിൽ  ഉൾനപ്പെടുതത്തി

തകാനഴപ്പെറയന്നവ നടപ്പെകാക്കുര.

• റസ്പീജത്തിയണൽ ലേകാന്റെട്ട് ഫത്തില്ലുകൾ 

• നമഡത്തികൽ  തകകാതളജട്ട്,  ജത്തിലകാ-തകാലൂകട്ട്  ആശുപത്രത്തികളത്തിനലേ  ബതയകാ-

നമഡത്തികൽ തവസ്റ്റേട്ട് മകാതനജട്ട് നമന്റെട്ട്

• തമകാഡൽ കൺസ്ട്രേക്ഷേൻ ആന്റെട്ട് ഡത്തിതമകാളത്തിരഷട്ട് തവസ്റ്റേട്ട് റത്തികവറസ്പീ നസന്റെറകൾ

• ഗസ്പീൻ തപ്രകാതടകാതകകാളത്തിനുള്ള ധനസഹകായര

ഗകാമസ്പീണ തറകാഡകൾ

177. വകാർഡട്ട് അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള വസ്പീതര വയ്പ്പെട്ട് അനഭത്തിലേഷണസ്പീയമകായ

പ്രവണതയകാണട്ട്.  തറകാഡട്ട്  അടകര  എലകാ  തമഖലേയത്തിതലേയ്ക്കുമുള്ള  അഞ

വർഷനത  പദ്ധതത്തി  തയകാറകാക്കുകയകാണട്ട്  ഇതത്തിനുള്ള  പരത്തിഹകാരര.

മുൻഗണനയനട  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  പദ്ധതത്തികൾ  എടുക്കുകയകാനണങത്തിൽ
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ഇന്നനലങത്തിൽ  നകാനള  എലകാ  വകാർഡകളത്തിലര  വത്തികസനര  എത്തുര.

അതുതപകാനലേ  തനന്ന  തറകാഡട്ട്  നമയത്തിന്റെനൻസത്തിനട്ട്  തറകാഡട്ട്  നപകാളത്തിയകാൻ

കകാത്തുനത്തിൽക്കുന്ന പ്രവണതയര അവസകാനത്തിപ്പെത്തികണര. 

178. റസ്പീബത്തിൽഡട്ട്  തകരളയനട  ഭകാഗമകായള്ള  488  തകകാടത്തി  രൂപയനടയര

മുഖരമനത്തിയനട  തറകാഡട്ട്  പുനരുദ്ധകാരണ  പദ്ധതത്തിയനട  ഭകാഗമകായള്ള  1000

തകകാടത്തി  രൂപയനടയര  തറകാഡട്ട്  നത്തിർമ്മകാണര  2021-22  ആരരഭതത്തിൽ

പൂർതസ്പീകരത്തിക്കുര.  പത്തിഎരജത്തിഎസട്ട് കവ  പദ്ധതത്തിയട്ട്  120  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന. തകന്ദ്ര വത്തിഹത്തിതമകായത്തി 130 തകകാടത്തി രൂപയര ലേഭത്തിക്കുര.

179. സരസ്ഥകാനതട്ട്  935  ഗകാമപഞകായത്തുകളുര  152  തബകാകട്ട്

പഞകായത്തുകളുര ഐഎസട്ട്ഒ നത്തിലേവകാരതത്തിതലേയട്ട് ഉയർന. 2021-22-ൽ

എലകാ  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിലര  ഇന്റെതഗറഡട്ട്  തലേകാകൽ

ഗതവണൻസട്ട്  മകാതനജട്ട് നമന്റെട്ട്  സത്തിസ്റ്റേര  നടപ്പെകാക്കുര.  തസവനങ്ങേളുനട

ഗുണനത്തിലേവകാര  മകാനദണ്ഡങ്ങേൾ  പരസരനപ്പെടുത്തുര.  സ്കൂളുകൾ,

ആശുപത്രത്തികൾ,  നതകാഴത്തിലറപ്പെട്ട്  എന്നസ്പീ  മൂന  തമഖലേകളത്തിൽ  2021-22-ൽ

തസകാഷരൽ ഓഡത്തിറട്ട് നടത്തുര.
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പതത്തിനകാലേകാര പഞവതര പദ്ധതത്തി

180. പതത്തിനകാലേകാര  പഞവതര  പദ്ധതത്തി  തരഖ  തയകാറകാക്കുന്നതത്തിനട്ട്

വത്തിശദമകായ  മകാർഗ്ഗനത്തിർതദ്ദേശങ്ങേൾ  പുറനപ്പെടുവത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  എന്നകാൽ

ഇതത്തിനു  പ്രകാരരഭമകായത്തി  എലകാ  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുര  കഴത്തിഞ്ഞ

കകാൽനൂറകാണത്തിനത്തിടയത്തിൽ  തങ്ങേളുനട  പ്രതദശതട്ട്  ഉണകായ  മകാറങ്ങേനളയര

വത്തികസന  തനടങ്ങേനളയര  പരത്തിഹരത്തിതകണ  പ്രശ്നങ്ങേനളയരകുറത്തിചട്ട്

സമഗമകായ  ഒരു  അവതലേകാകനര  തയകാറകാതകണതകാണട്ട്.  ഇതത്തിനന്റെ

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലേകായത്തിരത്തിക്കുര  അടുത  പഞവതര  പദ്ധതത്തികട്ട്  രൂപര

നൽതകണതട്ട്.

181. ഏറവര  മത്തികച  പ്രകടനവര  റത്തിതപ്പെകാർട്ടുകളുര  തയകാറകാക്കുന്ന

തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട  ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ  പങകാളത്തിത

പഠനപരമ്പരയട്ട് രൂപര നൽകുന്നതകാണട്ട്.

182. തലേസ്ഥകാന നഗര വത്തികസനതത്തിനട്ട് സർകകാർ പ്രതതരക പ്രകാധകാനരര

നൽകുനണട്ട്. ഈ കകാഴ്ചപ്പെകാടത്തിനന്റെ പ്രധകാന ഘടകങ്ങേൾ ഇവയകാണട്ട്;
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• സത്തിറത്തി  തറകാഡട്ട്  ഇരപ്രൂവ്നമന്റെട്ട്  സസ്പീര  രണകാര  ഘടര  -  

864 തകകാടത്തി രൂപ,

• കത്തിഫ്ബത്തി,  നപകാതുമരകാമതട്ട്  പ്രവൃതത്തികൾ  -  

900 തകകാടത്തി രൂപ

• നനയകാർ-അരുവത്തികര  കുടത്തിനവള്ള  പദ്ധതത്തി  –  

635 തകകാടത്തി രൂപ,

• സമ്പൂർണ ശുചെത്തിതസ്വര, സസ്വസ്പീതവജട്ട് പൂർതത്തിയകാകൽ - 525 തകകാടത്തി രൂപ,

• നഗരനത  വത്തിദരകാഭരകാസ-ആതരകാഗര  ഹബ്ബകാകൽ  -  

900 തകകാടത്തി രൂപ,

• തത്തിരുവനനപുരര കപതൃക പദ്ധതത്തി – 250 തകകാടത്തി രൂപ,

• ആക്കുളര, തവളത്തി ടൂറത്തിസര വത്തികസനര - 150 തകകാടത്തി രൂപ, 

• ചെത്തിത്രകാഞ്ജലേത്തി ഫത്തിലേത്തിര സത്തിറത്തി തകകാരപക്സട്ട്, മറ സകാരസകാരത്തിക തകന്ദ്രങ്ങേൾ - 150

തകകാടത്തി രൂപ,

• ഐറത്തി, കലേഫട്ട് സയൻസട്ട്, വസ്പീഡത്തിതയകാ പകാർക്കുകളുനട വത്തികസനര – 534

തകകാടത്തി രൂപ,
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• റത്തിരഗട്ട് തറകാഡര കരകാപ്പെത്തിറൽ സത്തിറത്തി റസ്പീജത്തിയൺ നഡവലേപ്പെട്ട്നമനര

• കളത്തിയത്തികകാവത്തിള തറകാഡട്ട് രണകാരഘടര

കത്തിലേ

183. തകരള ഇൻസ്റ്റേത്തിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് തലേകാകൽ അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേഷനട്ട്  30  തകകാടത്തി

രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.  ഇതത്തിൽ  19  തകകാടത്തി രൂപ ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുനടയര

ഉതദരകാഗസ്ഥരുനടയര  പരത്തിശസ്പീലേനങ്ങേൾക്കുര  അനുബന  കകാരരങ്ങേൾക്കുര

തവണത്തിയകാണട്ട്.  ജനകസ്പീയകാസൂത്രണതത്തിനന്റെ  25-ാം

വകാർഷത്തികകാതഘകാഷതത്തിനട്ട്  തുടകര  കുറത്തിച്ചുനകകാണട്ട്  ഡത്തിസരബറത്തിൽ

നടതകാൻ  ഉതദ്ദേശത്തിചത്തിരുന്ന  അനർതദശസ്പീയ  നസമത്തിനകാർ  2021-ൽ

നടത്തുന്നതകാണട്ട്.  രജതജൂബത്തിലേത്തി  വർഷതത്തിൽ  ഇതുവനരയള്ള

അധത്തികകാരവത്തിതകന്ദ്രസ്പീകരണ  അനുഭവങ്ങേനളക്കുറത്തിചട്ട്  25  പുസ്തകങ്ങേൾ

ഇരഗസ്പീഷത്തിലര മലേയകാളതത്തിലര കത്തിലേ പ്രസത്തിദ്ധസ്പീകരത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  ഇതത്തിനട്ട്  3

തകകാടത്തി രൂപ പ്രതതരകമകായത്തി അനുവദത്തിക്കുന.

ആറകാര ധനകകാരര കമ്മസ്പീഷൻ

184. ആറകാര ധനകകാരര കമ്മസ്പീഷനന്റെ നത്തിർതദ്ദേശങ്ങേൾ സരസ്ഥകാന സർകകാർ
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അരഗസ്പീകരത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  ഈ സതമ്മളനതത്തിൽതനന്ന ആക്ഷേൻ തടകൺ

റത്തിതപ്പെകാർടട്ട് സഹത്തിതര സഭയത്തിൽ സമർപ്പെത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

185. പദ്ധതത്തി  അടങലേത്തിനന്റെ  25  ശതമകാനര,  അതകായതട്ട്  6903  തകകാടത്തി

രൂപയകാണട്ട്  ഇതപ്പെകാൾ  വത്തികസന  ഫണകായത്തി  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.  ധനകകാരര കമ്മസ്പീഷനന്റെ ശത്തിപകാർശയനുസരത്തിചട്ട്  26

ശതമകാനമകായത്തി ഉയർത്തുന.  അതകായതട്ട്  277  തകകാടത്തി  രൂപ അധത്തികമകായത്തി

വത്തികസന ഫണത്തിൽ വകയത്തിരുത്തുന. ഇതത്തിൽനത്തിനര പടത്തികവത്തിഭകാഗങ്ങേൾകട്ട്

ആനുപകാതത്തിക വത്തിഹത്തിതര വകയത്തിരുത്തുന്നതകാണട്ട്.  അടുത ഓതരകാ വർഷവര

അരശതമകാനര വസ്പീതര പദ്ധതത്തി വത്തിഹത്തിതര വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുര കമ്മസ്പീഷൻ

നത്തിർതദ്ദേശത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.

186. ജനറൽ  പർപ്പെസട്ട്  ഗകാന്റെകായത്തി  തനതട്ട്  നത്തികുതത്തിയനട  4  ശതമകാനര

അതകായതട്ട്  1950  തകകാടത്തി  രൂപയര  നമയത്തിന്റെനൻസട്ട്  ഫണകായത്തി  തനതട്ട്

നത്തികുതത്തിയനട  6.5  ശതമകാനര  അതകായതട്ട്  2944   തകകാടത്തി  രൂപയര

വകയത്തിരുത്തുന. 
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187. അങ്ങേനന  നമകാതര  ഉപകാധത്തിരഹത്തിത  ഫണകായത്തി  12074  തകകാടത്തി

രൂപയകാണട്ട്  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്  നസ്പീകത്തിവചത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇതത്തിനുപുറനമ  തലേകാകബകാങത്തിനന്റെ  നഗര  ശുചെത്തിതസ്വ  പദ്ധതത്തിയനട  ഭകാഗമകായത്തി

100 തകകാടത്തി രൂപനയങത്തിലര അധത്തികമകായത്തി ലേഭത്തിക്കുര.

188. ഇവയ്ക്കു പുറനമ  തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്  2021-22-ൽ  6952

തകകാടത്തി രൂപ കൂടത്തി ലേഭരമകാകുര. 

• നതകാഴത്തിലറപ്പെട്ട് ഉൾനപ്പെനട തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തികൾ 5714 തകകാടത്തി രൂപ

• തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തികളത്തിനലേ സരസ്ഥകാന വത്തിഹത്തിതര 1238 തകകാടത്തി രൂപ

• സരസ്ഥകാനകാവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തികൾ 534 തകകാടത്തി രൂപ

• കലേഫട്ട് മത്തിഷൻ 4000 തകകാടത്തി രൂപ

• തനതുവരുമകാനര 2000 തകകാടത്തി രൂപ

അങ്ങേനന നമകാതര  25660  തകകാടത്തി രൂപ തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്

2021-22-ൽ നചെലേവഴത്തികകാനകായത്തി ഉണകാകുര.

189. 2020-21-ൽ യകാനതകാരുവത്തിധ ട്രഷറത്തി നത്തിയനണങ്ങേളുര തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്  ഉണകായത്തിരുന്നത്തില.  എങത്തിൽതനന്നയര  ഈ
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സർകകാരത്തിനന്റെ മുൻവർഷങ്ങേളത്തിനലേന്നതപകാനലേ തനന്ന  20  ശതമകാനര ഫണട്ട്

നചെലേവഴത്തികനപ്പെടത്തിനലങത്തിൽ  അടുത  വർഷതതയട്ട്  കരകാരത്തിഓവർ

നചെയന്നതത്തിനുള്ള അനുമതത്തിയണകാകുര.

190. എലകാ ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുനടയര തഹകാണതററത്തിയര  1000  രൂപ വസ്പീതര

വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ഭകാഗര 6

കൃഷത്തിയര അനുബന തമഖലേകളുര

191. തകകാവത്തിഡകകാലേര തകരളതത്തിൽ ഭക്ഷേരസുരക്ഷേയനട നവല്ലുവത്തിളത്തി വസ്പീണര

ഉയർതത്തി.  ഇതത്തിതനകാടട്ട്  സരസ്ഥകാനര  പ്രതത്തികരത്തിചതട്ട്  സുഭത്തിക്ഷേ  തകരളര

പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനടയകാണട്ട്.  പചകറത്തി,  നനലേട്ട്ല,  കത്തിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങേൾ,  പഴങ്ങേൾ,

പകാൽ,  മുട,  ഇറചത്തി  ഇവയനട  ഉൽപ്പെകാദനതത്തിൽ  ഒരു  കുതത്തിപ്പു

സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള ഒരു ജനകസ്പീയ യജമകാണട്ട് സുഭത്തിക്ഷേ തകരളര പദ്ധതത്തി.

വത്തിവത്തിധ  വകുപ്പുകളുര  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുര  കകാർഷത്തിക

ഏജൻസത്തികളുര  തചെർന്നട്ട്  ഭതക്ഷേരകാൽപ്പെകാദന  തമഖലേയത്തിൽ  1500  തകകാടത്തി

രൂപനയങത്തിലര  2021-22-ൽ  മുതൽമുടക്കുര.  പചകറത്തി,  പകാൽ,  മുട
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എന്നത്തിവയത്തിൽ  സസ്വയരപരരകാപ്തത  നമുകട്ട്  രതണകാ  മൂതന്നകാ  വർഷരനകകാണട്ട്

കകവരത്തികകാനകാകുര.  നകകാലര  തകകായത്തികൽ  ഗവ.  എചട്ട്എസട്ട്എസത്തിനലേ

ഒൻപതകാര  കകാസുകകാരനകായ  അലേക്സട്ട്  തറകാബത്തിൻ  തറകായട്ട്

പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന്നതുതപകാനലേ

ഇനത്തിയര വരുര വസനങ്ങേളുര

ഇലേ നകകാഴത്തിയര ശത്തിശത്തിരങ്ങേളുര

ശരത്കകാലേ വൃഷത്തിയര തപമകാരത്തിയര

തതകാൽകകാനത ഇനത്തിയര നകാര പടനപകാരുതുര

മനമകാരുതൻ നതകാട്ടുതതലേകാടുര

നനൽപ്പെകാടങ്ങേൾ കതത്തിരണത്തിയര

ഒന്നത്തിനചകാന്നകായത്തി മുതന്നകാനടങത്തിൽ

എലകാമത്തിനത്തിയര തത്തിരത്തിനകവരുര

പചകറത്തി

192. രകാജരതട്ട്  ആദരമകായത്തി  പചകറത്തികട്ട്  തറവത്തിലേ  പ്രഖരകാപത്തിച

സരസ്ഥകാനമകാണട്ട്  തകരളര.  എലകാ  വസ്പീടുകളത്തിലര  പചകറത്തിനയന്നതട്ട്
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യകാഥകാർത്ഥരമകാകകാവന്ന ഒരു ലേക്ഷേരമകാണട്ട്.  സസ്വനര ആവശരതത്തിനുതവണത്തി

ഉൽപ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നവർക്കുര  ചെത്തിലേതപ്പെകാൾ  അധത്തിക  വത്തിളവണകാകകാര.

ഇതുകൂടകാനത വകാണത്തിജരകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ കൃഷത്തി നചെയന്നവരുമുണട്ട്. ഇതത്തിനന്റെ

സരഭരണര  ഉറപ്പെകാകത്തിയകാൽ  കൃഷത്തി  വലേത്തിയ  തതകാതത്തിൽ  നമചനപ്പെടുതകാര.

ഇതത്തിനകാണട്ട്  തറവത്തിലേ  പ്രഖരകാപത്തിച  തകകാ-ഓപ്പെട്ട്  മകാർട്ടുകൾ  സ്ഥകാപത്തിചതട്ട്.

വകാണത്തിജര  കൃഷത്തിയത്തിൽ  നത്തിനള്ള  ഉൽപ്പെന്നങ്ങേളുനട  സരഭരണര

വത്തിഎഫത്തിസത്തിനകയകാണട്ട്.  തകകാ-ഓപ്പെട്ട് മകാർട്ടുകൾകട്ട് തറവത്തിലേ നടപ്പെകാക്കുന്നതത്തി

നുള്ള  നഷര  നത്തികത്തുന്നതത്തിനട്ട്  5  ലേക്ഷേര  രൂപ  വനര  തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്  നചെലേവഴത്തികകാര.  വത്തിഎഫത്തിസത്തിനകയട്ട്  20  തകകാടത്തി  രൂപ

ഇതത്തിനകായത്തി അനുവദത്തിക്കുന. 

193. പചകറത്തിയനടയര  കത്തിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങേളുനടയര  വത്തികസനതത്തിനട്ട്  80

തകകാടത്തി  രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.  തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  400  തകകാടത്തി

രൂപനയങത്തിലര  അടുത  വകാർഷത്തിക  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ  നസ്പീകത്തിവയ്ക്കുനമന

പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന.  വത്തിഎഫത്തിസത്തിനക,  നടസ്പീൽവസ്തു  ഉൽപ്പെകാദന  സസ്പീര,

ആർനകവത്തികവ  തുടങ്ങേത്തിയ  സസ്പീമുകളത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  മനറകാരു  75  തകകാടത്തി  രൂപ
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പചകറത്തി വത്തികസനതത്തിനകായത്തി ഉണകാകുര.

194. വർഷരതതകാറര  ഒരുതകകാടത്തി  ഫലേവൃക്ഷേകതകൾ  നടുന്നതത്തിനുള്ള

ദശവതര  പരത്തിപകാടത്തി  50000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  അധത്തിക  വരുമകാനര

സരസ്ഥകാനത്തു  സൃഷത്തിക്കുര.  കൃഷത്തി  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  ഏജൻസത്തികളുനടയര

തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുനടയര  തനഴറത്തികൾ  വഴത്തിയകാണട്ട്  ആവശരമകായ

നടസ്പീൽ  വസ്തുകൾ  കനണത്തുക.  ഓതരകാ  പഞകായതത്തിലര  നടുന്ന

ഫലേവൃക്ഷേങ്ങേനള  സരബനത്തിചട്ട്  തപകാടട്ട്  അടത്തിസ്ഥകാന  തത്തിൽ  കൃതരമകായ

കണക്കുകൾ  സൂക്ഷേത്തിക്കുര,  തമകാണത്തിറർ  നചെയര.  22  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.

നനലേട്ട് ല

195. നനൽകൃഷത്തി  വത്തികസനതത്തിനട്ട്  116  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

ഇതത്തിൽ  60  തകകാടത്തി  രൂപ  നഹക്ടറത്തിനട്ട്  5500  രൂപ  വസ്പീതര

നനൽകൃഷത്തികകാർക്കുള്ള  ധനസഹകായമകാണട്ട്.  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ

5000  മുതൽ  10000  രൂപ  വനര  അധത്തിക  ധനസഹകായര  നൽകുര.

ഇതത്തിനുപുറനമ  നഹക്ടറത്തിനട്ട്  2000  രൂപ  വസ്പീതര  40  തകകാടത്തി  രൂപ
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തറകായൽറത്തിയകായത്തി നൽകുനണട്ട്. ഇനരയത്തിൽ ഏറവര ഉയർന്ന തതകാതത്തിലള്ള

സബ്സത്തിഡത്തി തകരളതത്തിലേകാണട്ട്. തകന്ദ്ര  സർകകാർ 18 രൂപയകാണട്ട് സരഭരണ

വത്തിലേ നത്തിശയത്തിചത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.  തകരളതത്തിൽ ഈ ബജതറകാനട  28  രൂപയകാണട്ട്

സരഭരണവത്തിലേ.  സരഭരണ വത്തിലേ കൃഷത്തികകാർകട്ട് കൃതരമകായത്തി നൽകുന്നതത്തിനട്ട്

ചെത്തിലേ പ്രതദശങ്ങേളത്തിൽ ഉണകായത്തിട്ടുള്ള തപകാരകായ്മ പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

വകാണത്തിജരവത്തിളകൾ

196. നകാളത്തിതകര  കൃഷത്തികകായത്തി  75  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  ഇതട്ട്

മുഖരമകായര  പഴയ  മരങ്ങേൾ  നവടത്തിമകാറത്തി  തകാരതതമരന  നപകാകര  കുറഞ്ഞ,

ഉയർന്ന  ഉൽപ്പെകാദനക്ഷേമതയള്ള  നകാളത്തിതകര  ഇനങ്ങേൾ  റസ്പീ-പകാന്റെട്ട്

നചെയന്നതത്തിനുതവണത്തിയകാണട്ട്  നചെലേവഴത്തിക്കുക.  ടത്തിഷദ്യുകൾചർ

സകാതങതത്തികവത്തിദര  ഇതത്തിനകായത്തി  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  ഇടവത്തിള  കൃഷത്തിയര

ജലേതസചെനവര തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുര. 

197. നകാലപതത്തിറകാണമുമ്പട്ട്  തകരളതത്തിനലേ  നകാളത്തിതകരളതത്തിൽ  നത്തിനള്ള

നമകാതര  വരുമകാനതത്തിനന്റെ  40  ശതമകാനര  മൂലേരവർദ്ധനയത്തിൽ  നത്തിതന്നകാ

ഉപഉൽപ്പെന്നങ്ങേളുനട  വത്തിലേയത്തിൽനത്തിതന്നകാ  ആയത്തിരുന.  എന്നകാൽ ഇന്നട്ട്  95
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ശതമകാനര വരുമകാനവര നകാളത്തിതകരതത്തിൽനത്തിന്നട്ട് മകാത്രമകാണട്ട്.  കൃഷത്തികകാരുനട

ഉടമസ്ഥതയത്തിൽ  നകാളത്തിതകര  മൂലേരവർദ്ധത്തിത  വരവസകായങ്ങേനള

വളർതത്തിനയടുത്തുനകകാണ മകാത്രതമ കൃഷത്തികകാരുനട വരുമകാനര ഗണരമകായത്തി

ഉയർതകാനകാകൂ.  ഇതത്തിനകായത്തി  സർവ്വേസ്പീസട്ട്  സഹകരണ  ബകാങ്കുകളുനട

ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ  തനരത്തിതടകാ  കൃഷത്തികകാരുനട  ഉടമസ്ഥതയത്തിതലേകാ  നകാളത്തിതകര

കസ്റ്റേർ  സ്ഥകാപത്തിക്കുര.  ഇതത്തിനനകാനക  പുറതമ  തതങ്ങേയത്തിടുന്നതത്തിനുര

സരഭരത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുള്ള  സരവത്തിധകാനതത്തിനു  രൂപര  നൽകുന്നതത്തിനട്ട്  കസ്റ്റേർ

ഒന്നത്തിനട്ട് 10 ലേക്ഷേര രൂപ വസ്പീതര സഹകായര നൽകുര. ഇതത്തിനകായത്തി 10 തകകാടത്തി

രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.  ചെകത്തിരത്തി മത്തിലത്തിനന്റെ നത്തിതക്ഷേപതത്തിനന്റെ  90  ശതമകാനര

കയർ  വകുപ്പെട്ട്  സബ്സത്തിഡത്തി  നൽകുര.  നവളത്തിനചണ  മത്തിലത്തിനുര  മറര

ആകർഷകമകായ  സഹകായര  വരവസകായ  വകുപ്പെത്തിൽ  നത്തിന  ലേഭരമകാകുര.

തകാങ്ങുവത്തിലേതയകകാൾ  2-3  രൂപ  മൂലേരവർദ്ധനയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  തബകാണസകായത്തി

കൃഷത്തികകാർകട്ട് നൽകകാനകാവര. 

198. സർ,  നകാളത്തിതകരതത്തിനനന്നതപകാനലേ തകാങ്ങുവത്തിലേ വയനകാടത്തിനലേ കകാപ്പെത്തി

കൃഷത്തികകാർകട്ട്  2021-22 ൽ  നകകാണവരുന്നതകാണട്ട്.  വയനകാടട്ട്  കകാപ്പെത്തി
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ബ്രേകാൻഡത്തിനന്റെ ഉൽപ്പെകാദനര അടുത മകാസര ആരരഭത്തിക്കുര. പ്രകാരരഭഘടതത്തിൽ

ബ്രേഹഗത്തിരത്തിയത്തിനലേ  തകകാഫത്തി  പകാന്റെകാണട്ട്  ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുക.  ഇതട്ട്

വത്തിപുലേനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനട്ട്  5  തകകാടത്തി  രൂപ ബ്രേഹഗത്തിരത്തി  നസകാകസറത്തിക്കു

അടത്തിയനത്തിരമകായത്തി  നൽകുര.  ഏപ്രത്തിൽ  മകാസതത്തിനുള്ളത്തിൽ  വയനകാടട്ട്

കകാപ്പെത്തിയനട  500  ഓഫസ്പീസട്ട് നവന്റെത്തിരഗട്ട്  നമഷസ്പീനുകളുര  100  കത്തിതയകാസ്കുകളുര

കുടുരബശ്രസ്പീ വഴത്തി ആരരഭത്തിക്കുര. ഇതത്തിനകായത്തി കുടുരബശ്രസ്പീയട്ട് 20 തകകാടത്തി രൂപ

അധത്തികമകായത്തി  അനുവദത്തിക്കുന.  ബ്രേകാന്റെഡട്ട്  തകകാഫത്തി  ഉൽപ്പെകാദനതത്തിനു

സരഭരത്തിക്കുന്ന  കകാപ്പെത്തിക്കുരുവത്തിനട്ട്  കത്തിതലേകായട്ട്  90  രൂപ  തറവത്തിലേ

നത്തിശയത്തിക്കുന. ആവശരനമങത്തിൽ വയബത്തിലേത്തിറത്തി ഗരകാപട്ട് ഫണത്തിരഗട്ട് സർകകാർ

നൽകുര. 2021-22-ൽ കത്തിഫ്ബത്തി മുതൽമുടകത്തിൽ വയനകാടട്ട് തകകാഫത്തി പകാർകട്ട്

സജ്ജമകാകുര.  ഭൂരത്തിപക്ഷേര  കൃഷത്തികകാരുനടയര  കകാപ്പെത്തിക്കുരു  അതതകാനട

തറവത്തിലേ അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ സരഭരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള സരവത്തിധകാനനമകാരുങ്ങുര.

199. അനത്തിയനത്തിതമകായ  ഇറക്കുമതത്തിമൂലേര  അടയ,  കുരുമുളകട്ട്,  ഏലേര,

തതയത്തിലേ തുടങ്ങേത്തിയ നകാണരവത്തിളകളുനട വത്തിലേയത്തിൽ വലേത്തിയ അനത്തിശത്തിതതസ്വര

ഉണകാകുനണട്ട്.  ഇവയട്ട് റബ്ബർ തകാങ്ങുവത്തിലേയനട മകാതൃകയത്തിൽ സരരക്ഷേണര
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നൽകണനമന്നട്ട് തകരളര ശകമകായത്തി തകന്ദ്രതതകാടട്ട് ആവശരനപ്പെതടണതുണട്ട്.

റബ്ബറത്തിനു തകാങ്ങുവത്തിലേ 170 രൂപയത്തിൽ നത്തിനര 200 ആയത്തി ഉയർത്തുന്നതത്തിനട്ട്

തകന്ദ്രര സഹകായത്തിതചതസ്പീരൂ.

200. തബകാക്കുകളത്തിനലേ  ആതഗകാ  സർവ്വേസ്പീസട്ട്  നസന്റെറകൾ

ശകത്തിനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനട്ട്  9  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

കൃഷത്തികകാർക്കുതവണ തസവനങ്ങേളുനടനയലകാര  ഏകജകാലേകമകായത്തി  കൃഷത്തിശ്രസ്പീ

പ്രവർതത്തിക്കുര.  കകാർഷത്തിക  കർമ്മതസനകൾ  ഈ  തകന്ദ്രങ്ങേളുമകായത്തി

ബനനപ്പെടകാണട്ട്  പ്രവർതത്തിക്കുന്നതട്ട്.  മണത്തിനന്റെയര  തവരുകളുനടയര

ആതരകാഗര  പരത്തിപകാലേനതത്തിനുര  വത്തിളകളുനട  തരകാഗപ്രതത്തിതരകാധതത്തിനുര

തവണത്തി 38 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

201. കകാർഷത്തിക  യനവൽകരണതത്തിനുര  തഹകാർടത്തികൾചർ

വത്തികസനതത്തിനുര കൃഷത്തി ഉന്നതത്തി തയകാജനയത്തിൽ നത്തിന്നട്ട്  258  തകകാടത്തി  രൂപ

വനര ലേഭരമകാണട്ട്. കൃഷത്തി വത്തിപണനര ശകത്തിനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനട്ട് 30 തകകാടത്തി രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  തബകാക്കുതതകാറര  സർവ്വേസ്പീസട്ട്  തകകാ-ഓപ്പെതററസ്പീവട്ട്

ബകാങ്കുകളുനട  ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ  തകകാൾഡട്ട്  റൂര  ശരഖലേ  സ്ഥകാപത്തിക്കുര.
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കകാർഷത്തിക  സരസരണ  വരവസകായങ്ങേളുനട  സകാധരത  മനസ്സത്തിലേകാകത്തി

സരരഭകതസ്വ  വത്തികസന  സസ്പീമുകളുമകായത്തി  സരതയകാജത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  മൂലേരവർദ്ധന

പ്രവർതനങ്ങേൾകകായത്തി 12 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

ജലേതസചെനര

202. കകാർഷത്തിക  ലേക്ഷേരങ്ങേൾ  കകവരത്തികണനമങത്തിൽ  ആവശരമകായ

സമയതട്ട്  ആവശരമുള്ള  നവള്ളര  അനത്തിവകാരരമകാണട്ട്.  നചെറകത്തിട

ജലേതസചെനതത്തിനുതവണത്തി  168  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  കമതകകാ

ഇറത്തിതഗഷൻ  പദ്ധതത്തി  നബകാർഡട്ട്  സഹകായതതകാനട  തുടരുര.  ഇതത്തിൽ  26

തകകാടത്തി  രൂപ  ലേത്തിഫട്ട്  ഇറത്തിതഗഷനുര  25  തകകാടത്തി  രൂപ  ഗക്കൗണട്ട്  വകാടർ

വത്തികസനതത്തിനുര റസ്പീ-ചെകാർജ്ജത്തിരഗത്തിനുമകാണട്ട്. ബകാകത്തി തുക നചെകട്ട് ഡകാമുകൾ,

സ്ലൂയത്തിസസട്ട്,  നറഗുതലേതറഴട്ട്,  ബണകൾ,  നഡയത്തിതനജട്ട്  ചെകാലകൾ

തുടങ്ങേത്തിയവയകാണട്ട്.  ജലേതസചെന  വകുപ്പെട്ട്  നദസ്പീതട  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലര

വൻനസ്പീർതടകാടത്തി  സ്ഥകാനതത്തിലമുള്ള  ആസൂത്രണ  മകാണട്ട്  ഏനറടുക്കുക.

ഇതത്തിനട്ട്  1.5  തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.  സൂക്ഷ്മനസ്പീർതടങ്ങേളുനട ആസൂ

ത്രണര  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേ  ളുനട  ആഭത്തിമുഖര  തത്തിലേകാകണര.
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അവതയകാടു  ബനനപ്പെടുതത്തി  തവണര  നചെറകത്തിട  ജലേതസചെനര

പ്രവർതനങ്ങേൾ നടപ്പെത്തിലേകാക്കുവകാൻ.

203. വൻകത്തിട  ജലേതസചെന  പദ്ധതത്തികൾ  തകരളതത്തിനന്റെ  ഭൂപ്രകൃതത്തികട്ട്

അനുതയകാജരമല.  അവയനട  പൂർതസ്പീകരണര  അനനമകായത്തി

നസ്പീണനപകായ്നകകാ  ണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  നടപ്പുവർഷതത്തിൽ  ഇടമലേയകാർ,

മൂവകാറപുഴയകാർ  ജലേതസചെന  പദ്ധതത്തികൾകട്ട്  40  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  അനർസരസ്ഥകാന നദസ്പീജലേവമകായത്തി ബനനപ്പെട കബനത്തി,

ഭവകാനത്തി,  പമ്പ,  കകാതവരത്തി  തടങ്ങേളത്തിനലേ  ഇടതരര  -  നചെറകത്തിട

ജലേസരരക്ഷേണ  പ്രവർതനങ്ങേൾകട്ട്  49  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

ചെമ്രവടര  പദ്ധതത്തിയനട  പൂർതസ്പീകരണതത്തിനട്ട്  4  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.

204. തലേകാകബകാങട്ട്  സഹകായതതകാനടയള്ള  ഡകാര  റസ്പീഹകാബത്തിലേത്തിതറഷൻ

പദ്ധതത്തിയനട  രണകാര  ഘടതത്തിൽ  16  ഡകാമുകൾകട്ട്  216  തകകാടത്തി  രൂപ

ലേഭരമകാകുര.  കകാഞ്ഞത്തിരപ്പുഴ,  ചെത്തിറ്റൂർപ്പുഴ  പദ്ധതത്തികളുനട  പ്രവൃതത്തികൾ  ഈ

വർഷര  പുതത്തിയതകായത്തി  ഏനറടുക്കുകയകാണട്ട്.  25  തകകാടത്തി  രൂപ
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വകയത്തിരുത്തുന.

മൃഗപരത്തിപകാലേനര

205. പകാൽ  ഉൽപ്പെകാദനതത്തിൽ  സസ്വയരപരരകാപ്തതയനട  വകത്തിനലേതത്തിച

വത്തികസനതനര  തനന്ന  തുടരുര.  385  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്

മൃഗപരത്തിപകാലേനതത്തിനട്ട്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.  50  തകകാടത്തി  രൂപ

തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുമകായത്തി  തചെർനനടപ്പെകാക്കുന്ന  കനകുടത്തി

പരത്തിപകാലേന പദ്ധതത്തികട്ട് വകയത്തിരുത്തുന. രകാത്രത്തികകാലേ മടകര കൃഷത്തികകാർകട്ട്

നവറത്തിനറത്തി  തസവനങ്ങേൾ  ലേഭരമകാക്കുന്നതത്തിനു  തവണത്തിയള്ള  ആരബുലേൻസട്ട്

വകാഹനസക്കൗകരര മടകമുള്ള തകന്ദ്രങ്ങേൾ തബകാക്കുകളത്തിൽ സ്ഥകാപത്തിക്കുര. 10

തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

206. ഡയറത്തി  വകുപ്പെത്തിനട്ട്  96  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  

40  തകകാടത്തി  രൂപ മത്തിൽകട്ട്  നഷഡട്ട്,  തസ്പീറപ്പുലേട്ട് ല  വത്തികസന  പദ്ധതത്തിക്കുര  14

തകകാടത്തി രൂപ കകാലേത്തിതസ്പീറ സബ്സത്തിഡത്തിക്കുര വകയത്തിരുത്തുന.
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മണ്ണുജലേ സരരക്ഷേണര

207. മണ്ണുജലേ  സരരക്ഷേണതത്തിനട്ട്  103  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

ഇതത്തിനന്റെ  സത്തിരഹപങ്കുര  വത്തിവത്തിധ  വകാടർനഷഡട്ട്  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലര

അലകാനതയമുള്ള  മണ്ണുജലേ  സരരക്ഷേണ,  നവള്ളനപ്പെകാക  നത്തിയനണ

പരത്തിപകാടത്തികൾക്കു തവണത്തിയള്ളതകാണട്ട്.

ഭകാഗര 7

മത്തികതവറത്തിയ തസവനത്തുറകൾ

208. തകരളതത്തിനന്റെ  ഒരു  പ്രതതരകത  പക്കൗരന്മേകാരുനട  അടത്തിസ്ഥകാന

തസവനങ്ങേൾ  സർകകാർ  തനന്ന  തനരത്തിടട്ട്  നൽകുന  എനള്ളതകാണട്ട്.

നസ്പീണകകാലേനത  ജനകസ്പീയ  പ്രതക്ഷേകാഭങ്ങേളത്തിലൂനടയകാണട്ട്  ഇതരനമകാരു

സരവത്തിധകാനര  ഉരുതത്തിരത്തിഞ  വന്നതട്ട്.  എന്നകാൽ  ഈ  നപകാതു

സക്കൗകരരങ്ങേളുനട  ഗുണനത്തിലേവകാരര  പ്രതസ്പീക്ഷേകൾകട്ട്  അനുസരത്തിചട്ട്

ഉയരകാതതട്ട്  വലേത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തി സൃഷത്തിച്ചു.  ഈ സർകകാരത്തിനന്റെ  ഏറവര

വലേത്തിയ  തനടങ്ങേളത്തിനലേകാന്നട്ട്,  ഈ  തസവനങ്ങേൾ  വസ്പീണര

ആധുനത്തികകകാലേതത്തിനട്ട്  അനുതയകാജരമകായ  തരതത്തിൽ  മത്തികവറതകാകത്തി
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എനള്ളതകാണട്ട്. 

സ്കൂൾ വത്തിദരകാഭരകാസര

209. സർ,  തകരളതത്തിനലേ  നപകാതുവത്തിദരകാലേയങ്ങേൾ  തത്തിരത്തിചറത്തിയകാനകാകകാത

വത്തിധര  മകാറത്തികഴത്തിഞ.  സ്കൂളുകൾ  ഡത്തിജത്തിറലേകായതതകാനട  കുടത്തികളുനട

അകകാദമത്തിക  മത്തികവത്തിലര  സർഗ്ഗതശഷത്തിയത്തിലര  വന്ന  വത്തിസ്മയകരമകായമകാറര

സമൂഹതത്തിനകാനക  അനുഭവതവദരമകാണട്ട്.  ആ  മകാറതത്തിനുള്ള

അരഗസ്പീകകാരനമന്ന  നത്തിലേയത്തിലേകാണട്ട്  ഈ  ബജറത്തിൽ  കുടത്തികളുനട  കവത്തിതകൾ

ഉൾനപ്പെടുതകാൻ തസ്പീരുമകാനത്തിചതട്ട്.  അതുമകാത്രമല,  ബജറട്ട് തരഖകളുനട കവർ

ചെത്തിത്രങ്ങേളുര  കുടത്തികളുനട  സൃഷത്തിയകാണട്ട്.  നകകാവത്തിഡകകാലേതട്ട്  വസ്പീടുകളത്തിൽ

അവധത്തികകാലേര  നചെലേവഴത്തിക്കുന്ന  കുടത്തികളുനട  സർഗ്ഗതശഷത്തി

പ്രകകാശത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  അക്ഷേരവൃക്ഷേര  എനന്നകാരു  പദ്ധതത്തി

വത്തിദരകാഭരകാസ വകുപ്പെട്ട് ആരരഭത്തിചത്തിരുന. 4947 വത്തിദരകാലേയങ്ങേളത്തിൽ നത്തിന്നകായത്തി

56399  സൃഷത്തികളകാണട്ട്  പ്രസത്തിദ്ധസ്പീകരത്തികനപ്പെടതട്ട്.  വത്തിപുലേമകായ  ഈ

സകാഹത്തിതര  സഞയര  ആർക്കുര  വകായത്തികകാവന്ന  രൂപതത്തിൽ  സ്കൂൾവത്തികത്തി

നവബ്കസറത്തിൽ  ലേഭരമകാണട്ട്.  അവയത്തിൽ  നത്തിനര  നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെട
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രചെനകളകാണട്ട്  ഈ  ബജറത്തിൽ  ഉൾനപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതട്ട്.

പഠനകാനരസ്പീക്ഷേവര  പശകാതലേ  സക്കൗകരരങ്ങേളുര  ആധുനത്തികമകാകത്തി

കുടത്തികളുനട  വത്തിവത്തിധ  തശഷത്തികനള  മത്തികച  രസ്പീതത്തിയത്തിൽ

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുകനയന്ന  ലേക്ഷേരതതകാനട  ചെരത്തിത്രതത്തിൽ  ഇലകാത

മൂലേധന  നത്തിതക്ഷേപമകാണട്ട്  ഈ  സർകകാർ  വത്തിദരകാലേയങ്ങേളത്തിൽ

സകാധരമകാകത്തിയതട്ട്. 

210. നപകാതുവത്തിദരകാലേയങ്ങേളത്തിൽ  വന്ന  ഗുണപരമകായ  മകാറനത

തകരളതത്തിനലേ രക്ഷേത്തിതകാകൾ അരഗസ്പീകരത്തിക്കുന എനള്ളതത്തിനട്ട് നതളത്തിവകാണട്ട്

നപകാതുവത്തിദരകാലേയങ്ങേളത്തിതലേയ്ക്കുള്ള  കുടത്തികളുനട  ഒഴുകട്ട്.  മുഖരമകായര  കത്തിഫ്ബത്തി

ഫണട്ട്  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തിനകകാണട്ട്  85.7  ലേക്ഷേര  ചെതുരശ്രയടത്തി  സ്കൂൾ

നകടത്തിടങ്ങേൾ  പുതുകത്തിപ്പെണത്തിതുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  സ്കൂൾ  വത്തിദരകാഭരകാസര

പൂർണമകായര ഡത്തിജത്തിറകലേസട്ട് നചെയ്തു. എന്നത്തിരുന്നകാലര ഈ ബജറത്തിലര സ്കൂൾ

പശകാതലേസക്കൗകരരര  നമചനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനട്ട്  120  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന. ഈ തുക ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തി, 

 പുതത്തിയ  നകടത്തിടങ്ങേളത്തിൽ  പുതത്തിയ  ഫർണത്തിചറത്തിനുതവണത്തിയള്ള  ഒരു
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സസ്പീമത്തിനട്ട്  രൂപര  നൽകുര.  പഴയ  ഫർണത്തിചറകൾ  പുതുകത്തി

പുനരുപതയകാഗത്തിക്കുര. 

 മുഴുവൻ സ്കൂളുകളത്തിലര സക്കൗതരകാർജ പകാനലകൾ സ്ഥകാപത്തിക്കുര.

 ലേകാബുകൾ നവസ്പീകരത്തിക്കുര.

 സ്ഥലേസക്കൗകരരര  ഒട്ടുമത്തിലകാത  സ്കൂളുകളുനട  സ്ഥലേ  വത്തിസ്തൃതത്തി

വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുര സസ്പീമുണകാകുര. 

 കളത്തിസ്ഥലേങ്ങേൾ നമചനപ്പെടുത്തുര. 

211. ഇനത്തി  നകാര  ഊതന്നണന്നതട്ട്  വത്തിദരകാഭരകാസ  നത്തിലേവകാരമുയർ

ത്തുന്നതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  പ്രവർതനങ്ങേൾകകാണട്ട്.  ഇതത്തിനകായത്തി  വരതരസ്ത

തമഖലേകനളയര  വത്തിഭകാഗങ്ങേനളയര  ലേക്ഷേരമത്തിട്ടുനകകാണള്ള  ഒതടനറ

സസ്പീമുകളുണട്ട്. അവയ്ക്കു 73 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

 ഐറത്തി അധത്തിഷത്തിത അധരയനതത്തിൽ ഊന്നത്തിനകകാണള്ള അധരകാപക

പരത്തിശസ്പീലേനര,
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 ജത്തിലകാ  ഇരഗസ്പീഷട്ട്  വത്തിദരകാഭരകാസ  തകന്ദ്രര  തപകാനലേ  പ്രതതരക

വത്തിഷയങ്ങേൾക്കുള്ള പരത്തിപകാടത്തികൾ,

 പത്തിന്നകാകര  നത്തിൽക്കുന്ന  കുടത്തികൾക്കുര  തമഖലേകൾക്കുര  തവണത്തിയള്ള

ശ്രദ്ധ തപകാലള്ള പരത്തിപകാടത്തികൾ,

 ശ്രുതത്തിപകാഠര,  ഇനരൻ  ആരഗരഭകാഷയത്തിൽ  പരത്തിശസ്പീലേനര,  തതൻകൂടട്ട്

തപകാലള്ള ഭത്തിന്നതശഷത്തികകാർക്കുതവണത്തി യള്ള സസ്പീമുകൾ,

 അധരയനതത്തിൽ  മത്തികവ  പ്രകടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  കുടത്തികൾക്കുതവണത്തിയള്ള

പ്രതതരക പരത്തിപകാടത്തികൾ,

 നസൽഫട്ട്  റത്തിഫ്ലക്ഷേൻ കത്തിതയകാസ്കൂൾ,  തത്തിങട്ട്  ആന്റെട്ട്  തലേൺ തപ്രകാജക്ടട്ട്,

വത്തിവത്തിധതരര  സ്കൂൾ  കബ്ബുകൾ  തുടങ്ങേത്തിയ  പകാഠരകാനുബന

പ്രവർതനങ്ങേൾ,

 കുടത്തികളുനട അഭത്തിരുചെത്തി തത്തിരത്തിചറത്തിയന്നതത്തിനുള്ള നക-ഡകാറട്ട് ഓൺകലേൻ

അഭത്തിരുചെത്തി പരസ്പീക്ഷേ,

 കലേകാകകായത്തിക വത്തികസനതത്തിനകായള്ള പരത്തിപകാടത്തി. 

212. സ്കൂളുകളത്തിൽ  വത്തിനരസത്തികനപ്പെട  ഐ.ടത്തി  സക്കൗകരരങ്ങേളുനട

പൂർണവത്തിനത്തിതയകാഗര ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതത്തിനട്ട് ഇനത്തിയര നകാര മുതന്നതറണതുണട്ട്.



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

164

ഈ  ചുമതലേകൾ  ഏനറടുക്കുന്നതത്തിനട്ട്  കകറത്തിനട്ട്  30  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന. 

213. സ്കൂൾ യൂണത്തിതഫകാമത്തിനട്ട് 105 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. ഉചഭക്ഷേണ

വത്തിതരണതത്തിനട്ട് 526 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

214. സകാക്ഷേരതകാ മത്തിഷനട്ട്  18  തകകാടത്തി  രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.  തപ്രരകകാനര

തതദ്ദേശ ഭരണസ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിതലേയട്ട്  പുനർവത്തിനരസത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  ഇവരുനട

അലേവൻസട്ട്  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്  സർകകാർ  അധത്തികമകായത്തി

ലേഭരമകാക്കുര.

215. നവകാതകഷണൽ/ഹയർ നസകൻഡറത്തി  തമഖലേയട്ട്  111  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  സമഗശത്തിക്ഷേകാ  അഭത്തിയകാനന്റെ  അടങൽ  240  തകകാടത്തി

രൂപയകാണട്ട്. ഇതടകര സ്കൂൾ വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനന്റെ നമകാതര അടങൽ 1655

തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്. 

216. സർ,  കതമണ  എലകാ  സ്കൂളുകളത്തിലര  ഒരു  കക്കൗൺസത്തിലേനറനയങത്തിലര

നത്തിതയകാഗത്തികകാൻ  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന.  കസതകകാ  തസകാഷരൽ  സ്കൂൾ

കക്കൗൺസത്തിതലേഴത്തിനന്റെ  തഹകാണതററത്തിയര  24000  രൂപയകായത്തി  ഉയർത്തുന.
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പകാചെകനതകാഴത്തിലേകാളത്തികളുനട  പ്രതത്തിദത്തിന  അലേവൻസത്തിൽ  50  രൂപയനട

വർദ്ധനവട്ട്  വരുത്തുന.  സർകകാർ  സ്കൂളുകളത്തിനലേ  പ്രസ്പീ-കപ്രമറത്തി

അധരകാപകർ/ആയമകാരത്തിൽ 10 വർഷതത്തിൽ തകാനഴയള്ളവരുനട അലേവൻസട്ട്

500  രൂപ  വസ്പീതവര  അതത്തിനു  മുകളത്തിലള്ളവരുതടതട്ട്  1000  രൂപ  വസ്പീതവര

വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

217. കഴകടനത  കസനത്തിക  സ്കൂളത്തിനലേ  റത്തിടയർനമന്റെട്ട്  ആനുകൂലേരമടകര

സത്തിരഹഭകാഗര  നചെലേവട്ട്  സരസ്ഥകാന  സർകകാരത്തിനുതമൽ  തകന്ദ്രര

അടത്തിതചൽപ്പെത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഇതകാണട്ട്  തകന്ദ്രസർകകാർ  നയര.  തകന്ദ്ര

സർകകാരത്തിനന്റെ  പലേ  സസ്പീമുകളുനടയര  തുടർ  നടതത്തിപ്പെട്ട്  സരസ്ഥകാന

സർകകാരത്തിനന്റെ  ചുമലേത്തിതലേയട്ട്  മകാറന്ന  നയമകാണട്ട്  ഇതപ്പെകാൾ  സസ്വസ്പീകരത്തിച്ചു

വരുന്നതട്ട്.  തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തികളുനട സരസ്ഥകാനവത്തിഹത്തിതവര കുതനന

തകന്ദ്ര  സർകകാർ  കൂടത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  തത്തികച്ചുര  പ്രതത്തിതഷധകാർഹവര

നചെറതകണതുമകാണട്ട്.  എന്നകാൽ  കസനത്തിക  സ്കൂളത്തിനന്റെ  പ്രകാധകാനരര

കണകത്തിനലേടുത്തുനകകാണട്ട്  ഏകപക്ഷേസ്പീയമകായ  തസ്പീരുമകാനമകാനണങത്തിലര

പുതത്തിയ ധകാരണകാപത്രതത്തിൽ ഒപ്പെത്തിടുന്നതകാണട്ട്. 
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നപകാതുജനകാതരകാഗരര

218. തകകാവത്തിഡട്ട്  പ്രതത്തിതരകാധര  നമ്മുനട  ആതരകാഗര  തമഖലേയനട  മത്തികവട്ട്

തലേകാകതത്തിനന്റെ  മുന്നത്തിൽ  നതളത്തിയത്തിച്ചു.  മുഴുവൻ  ആതരകാഗര  പ്രവർതകരുര

ഇതത്തിനട്ട്  നകാടത്തിനന്റെ  ആദരവട്ട്  അർഹത്തിക്കുന.  സർ,  ഇവരത്തിൽ  ആശ

പ്രവർതകരുനട പങട്ട് എടുത്തുപറയകാൻ ഞകാൻ ആഗഹത്തിക്കുന.  തുചമകായ

അലേവൻസത്തിനട്ട്  എത്ര  വലേത്തിയ  തസവനമകാണട്ട്  അവർ  നത്തിർവ്വേഹത്തിചതട്ട്.

അവരുനട അലേവൻസത്തിൽ 1000 രൂപയനട വർദ്ധനവട്ട് വരുത്തുന.

219. വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലേയത്തിനലേന്നതപകാനലേ  തനന്ന  വലേത്തിനയകാരു

കുതത്തിപ്പെകാണട്ട്  ആതരകാഗര  തമഖലേയത്തിലര  ഉണകായത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.  2021-22 ൽ

ആതരകാഗര തമഖലേയനട പദ്ധതത്തി ബജറട്ട്  2341  തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്.  ഇതത്തിൽ

തദശസ്പീയ ആതരകാഗര മത്തിഷനത്തിൽ നത്തിനള്ള 811 തകകാടത്തി രൂപയര ഉൾനപ്പെടുര.

220. 221  പ്രകാഥമത്തിക  ആതരകാഗര  തകന്ദ്രങ്ങേൾകൂടത്തി  കുടുരബകാതരകാഗര

തകന്ദ്രങ്ങേളകാക്കുന്നതതകാനട  പ്രകാഥമത്തികകാ  തരകാഗരതലേതത്തിനലേ  പരത്തിവർതനര

പൂർതത്തിയകാവകയകാണട്ട്.  ഇനത്തിതമൽ  എലകായത്തിടത്തുര  ഉചകഴത്തിഞര

ഒപത്തിയണകാകുര.  ലേകാബുര  ഫകാർമസത്തിയമുണകാകുര.  
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90 ശതമകാനതത്തിലേധത്തികര മകാർതകകാടുകൂടത്തി 85 ആതരകാഗര സ്ഥകാപനങ്ങേളകാണട്ട്

തകരളതത്തിൽ  നത്തിനര  തദശസ്പീയ  അകഡത്തിതറഷൻ  കരസ്ഥമകാകത്തിയതട്ട്.

ആവശരമകായ തസ്തത്തികകൾ സൃഷത്തിക്കുര.

221. അനുഭവതത്തിനന്റെ  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  തകരളര  ആതരകാഗര

ഇൻഷസ്വറൻസത്തിൽനത്തിന്നട്ട് ആതരകാഗര അഷസ്വറൻസട്ട് സമ്പ്രദകായതത്തിതലേയട്ട് മകാറത്തി.

വരതരസ്ത ആതരകാഗര ഇൻഷസ്വറൻസട്ട് സസ്പീമുകനള ഏതകകാപത്തിപ്പെത്തിചട്ട് ആതരകാഗര

വകുപ്പെത്തിനു കസ്പീഴത്തിലള്ള തസ്റ്റേറട്ട് നഹൽതട്ട് ഏജൻസത്തി (SHA) വഴത്തിയകാണട്ട് ഇതട്ട്

നടപ്പെകാക്കുന്നതട്ട്.

സർ,  കകാരുണര  ആതരകാഗര  സുരക്ഷേകാ  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനട  

41.5  ലേക്ഷേര  കുടുരങ്ങേൾകട്ട്  5  ലേക്ഷേര  രൂപ  വനര  കത്തിടതത്തി

ചെത്തികത്തിതകാ  ആനുകൂലേരര  സർകകാർ  തനരത്തിട്ടു  നൽകുന.  കകാരുണര

നബനവലേന്റെട്ട് ഫണട്ട് തുടരുര. 

222. കഴത്തിഞ്ഞ  രണ  വർഷരനകകാണട്ട്  16.2  ലേക്ഷേര  കുടുരബങ്ങേൾകട്ട്

ആതരകാഗര  പരത്തിരക്ഷേ  ലേഭരമകാകത്തി.  941  തകകാടത്തി  രൂപ  നചെലേവഴത്തിച്ചു.  190
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സർകകാർ  ആശുപത്രത്തികളുര  372  സസ്വകകാരര  ആശുപത്രത്തികളുര  ഈ

പദ്ധതത്തിക്കു കസ്പീഴത്തിൽ എരപകാനൽ നചെയ്തത്തിട്ടുണട്ട്. 

• തറകാഡട്ട്  അപകടങ്ങേളത്തിൽ  പരത്തിതകൽക്കുന്നവർകട്ട്  ആദരനത  48

മണത്തികറത്തിൽ  സക്കൗജനരമകായത്തി  ചെത്തികത്തിത  നൽകുന്നതത്തിനുള്ള  പദ്ധതത്തി  ഈ

സസ്പീമത്തിനുകസ്പീഴത്തിൽ നടപ്പെകാക്കുന്നതകാണട്ട്. 

• അർഹരകായ  നചെറത്തിനയകാരു  ശതമകാനര  കുടുരബങ്ങേൾ  ഡകാറകാ  നബയ്സത്തിൽ

ഉൾനപ്പെടകാനത തപകായത്തിട്ടുള്ളവനര സസ്പീമത്തിൽ ഉൾനപ്പെടുത്തുന്നതകാണട്ട്. 

• സർ,  കകാരുണര  ആതരകാഗര  സുരക്ഷേകാ  പദ്ധതത്തിയനട  ഗുണതഭകാകകാകൾ

അലകാത  അർഹരകായ  കുടുരബങ്ങേൾക്കുതവണത്തി  കകാരുണര  നബനവലേന്റെട്ട്

ഫണട്ട് തസ്റ്റേറട്ട് നഹൽതട്ട് ഏജൻസത്തിവഴത്തി തുടരുന്നതകാണട്ട്. 

223. കത്തിഫ്ബത്തി ഫണട്ട് ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തി നമഡത്തികൽ തകകാതളജട്ട്,  ജത്തിലകാ-

തകാലൂകട്ട്  ആശുപത്രത്തികൾ  അതത്തിതവഗതത്തിൽ  നവസ്പീകരത്തിച്ചു

നകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  3122  തകകാടത്തി  രൂപ  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്

ഇതത്തിനകായത്തി അനുവദത്തിച്ചു കഴത്തിഞ. തചെർതലേ തകാലൂകട്ട് ആശുപത്രത്തിയര ഈ
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സസ്പീമത്തിൽ  ഉൾനപ്പെടുതത്തി  നവസ്പീകരത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  2021-22 ൽ  നമഡത്തികൽ

തകകാതളജുകൾകട്ട് 420 തകകാടത്തി രൂപയര ദനൽ തകകാതളജുകൾകട്ട് 20 തകകാടത്തി

രൂപയര അനുവദത്തിക്കുന. 

224. പുതത്തിയ നമഡത്തികൽ തകകാതളജുകളകായ തകകാന്നത്തി,  ഇടുകത്തി,  വയനകാടട്ട്,

കകാസർതഗകാഡട്ട്  എന്നത്തിവത്തിടങ്ങേളത്തിൽ കൂടുതൽ നസഷരകാലേത്തിറത്തി  സർവ്വേസ്പീസുകളുര

ആവശരമകായ  ആതരകാഗര  ജസ്പീവനകകാനരയര  നത്തിതയകാഗത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

ആതരകാഗര  വകുപ്പെത്തിനട്ട്  അനുവദത്തിചത്തിട്ടുള്ള  4000  തസ്തത്തികകളത്തിൽ  പ്രഥമ

മുൻഗണന നമഡത്തികൽ തകകാതളജുകൾകകായത്തിരത്തിക്കുര.

225. റസ്പീജത്തിയണൽ കരകാൻസർ നസന്റെറത്തിനട്ട് 71 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

ഇതത്തിൽ  30  തകകാടത്തി രൂപ പ്രകാരരഭ ഘടതത്തിൽതനന്ന കരകാൻസർ തരകാഗര

കണപത്തിടത്തിക്കുന്നതത്തിനു തവണത്തിയള്ള സരവത്തിധകാനങ്ങേൾ ഒരുക്കുന്നതത്തിനകാണട്ട്.

മലേബകാർ കരകാൻസർ നസന്റെറത്തിനട്ട് 25 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. നകകാചത്തി

കരകാൻസർ നസന്റെർ 2021-22 ൽ പൂർതത്തിയകാകുര.
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226. പകാരത്തിപ്പെള്ളത്തി,  മതഞരത്തി  നമഡത്തികൽ  തകകാതളജുകളത്തിൽ  തനഴത്തിരഗട്ട്

തകകാതളജുകൾ  ആരരഭത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  തനഴത്തിരഗട്ട്  പകാസ്സകായവർകട്ട്

വത്തിതദശഭകാഷകാ  കനപുണത്തിയത്തിലേടകര  ഫത്തിനത്തിഷത്തിരഗട്ട്  തകകാഴകൾ

വത്തിപുലേനപ്പെടുത്തുര.  വത്തിതദശ  ആശുപത്രത്തികളുമകായത്തി  ഇകകാരരതത്തിൽ

സഹകരത്തിക്കുര.

227. ഇ-നഹൽതത്തിനന ആതരകാഗര വകുപ്പെത്തിനന്റെ മുഴുവൻ ഐറത്തി അധത്തിഷത്തിത

തസവനങ്ങേളുര ലേഭരമകാക്കുന്ന ഏജൻസത്തിയകായത്തി ഉയർത്തുര. ഇ-നഹൽതത്തിനുര

ഇ-ഗതവണൻസത്തിനുമകായത്തി 25 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തി ക്കുന.

228. ആയർതവ്വേദ തമഖലേയട്ട്  78  തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. ഇതത്തിൽ 30

തകകാടത്തി  രൂപ  ആശുപത്രത്തികളുനട  നവസ്പീകരണതത്തിനകാണട്ട്.  കത്തിഫ്ബത്തി

സഹകായതതകാനടയള്ള  69  തകകാടത്തി  രൂപയനട  കണ്ണൂരത്തിനലേ  ആയൂർതവ്വേദ

ആശുപത്രത്തി-ഗതവഷണ  തകന്ദ്രര,  38  തകകാടത്തി  രൂപയനട  തൃപണത്തിത്തുറ

ആയർതവ്വേദ റത്തിസർചട്ട് നസന്റെർ എന്നത്തിവ  2021-22 ൽ ഉദ്ഘകാടനര നചെയര.

ആയർതവ്വേദ തകകാതളജുകൾകട്ട് 43 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. തകകാടയൽ

ആയർതവ്വേദ  സ്റ്റേഡസ്പീസട്ട്  ആന്റെട്ട്  റത്തിസർചട്ട്  നസകാകസറത്തികട്ട്  5  തകകാടത്തി  രൂപ
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അനുവദത്തിക്കുന.

229. തഹകാമത്തിതയകാപ്പെതത്തി തമഖലേയട്ട് 32 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. ഇതത്തിൽ

8  തകകാടത്തി  രൂപ  തഹകാമത്തിതയകാ  തകകാതളജുകൾകകാണട്ട്.  തകരള  തസ്റ്റേറട്ട്

തഹകാമത്തിതയകാപ്പെതത്തി  തകകാ-ഓപ്പെതററസ്പീവത്തിനന്റെ  പുതത്തിയ  ഫകാക്ടറത്തി  നകടത്തിടര

പൂർതത്തിയകായത്തി.  അതട്ട്  പ്രവർതനക്ഷേമമകാക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  10  തകകാടത്തി

രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

230. സർ,  മലേപ്പുറര  മലേതഞരത്തി  ജത്തിയപത്തിഎസത്തിനലേ  ഏഴകാര  കകാസുകകാരത്തി

തദവനനയനട വരത്തികൾ ഞകാൻ ഉദ്ധരത്തികനട...

കറത തമഘങ്ങേനള തള്ളത്തിമകാറത്തി

തവദനതയറര ദത്തിനരകാത്രങ്ങേൾ

തുഴഞ നസ്പീകത്തി 

നഖവര നകകാക്കുര പതരവരുതത്തി

ഉന്നതങ്ങേളത്തിൽ പറനയരുര

പക്ഷേത്തി തശ്രഷനകാര ഗരുഡനനതപ്പെകാനലേ

നമുക്കുമുയരകാര പുതു പ്രഭകാതതത്തിനകായത്തി
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പറന പറന പറനയരകാര...

മഹകാമകാരത്തി ഉയർതത്തിയ നവല്ലുവത്തിളത്തിനയ തനരത്തിടകാൻ നമ്മുനട ആതരകാഗര വകുപ്പു

തനന്നയകാണട്ട് തകരളതത്തിനട്ട് ഈ ആത്മവത്തിശസ്വകാസര നൽകത്തിയതട്ട്.

231. നകകാവത്തിഡത്തിനനതത്തിരകായ  മകാനവരകാശത്തിയനട  തപകാരകാടര  വത്തിജയര

കകാണുകയകാണട്ട്. നകകാവത്തിഡട്ട് വകാക്സത്തിൻ, യകാഥകാർത്ഥരമകായത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.

നകകാവത്തിഡട്ട്  ചെത്തികത്തിത  പൂർണമകായര  സക്കൗജനരമകായത്തി  നൽകുന്ന

സരസ്ഥകാനമകാണട്ട് തകരളര.

സർ,  നകകാവത്തിഡട്ട്  പ്രതത്തിതരകാധ  കുതത്തിവയ്പ്പുര

സക്കൗജനരമകായത്തിരത്തിക്കുനമന്നട്ട് ആവർതത്തിച്ചു വരകമകാകനട.

കുടത്തിനവള്ളര

232. 1300  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്  ജൽജസ്പീവൻ  മത്തിഷൻ  വഴത്തി  

12 ലേക്ഷേര കുടുരബങ്ങേൾകട്ട് കുടത്തിനവള്ളര എതത്തികകാൻ തവണത്തി 2021-22-ൽ

നചെലേവഴത്തിക്കുക.  സരസ്ഥകാന സർകകാർ 400  തകകാടത്തി രൂപയര തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  250  തകകാടത്തി  രൂപയര  ഗുണതഭകാകകാകൾ  130  തകകാടത്തി

രൂപയമകാണട്ട്  ഈ  പദ്ധതത്തികകായത്തി  മുതൽമുടക്കുന്നതട്ട്.  മറ  ഇനരൻ
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സരസ്ഥകാനങ്ങേളത്തിൽ  നത്തിനര  വരതരസ്തമകായത്തി  ഗകാമതലേതത്തിൽ  പൂർണമകായര

തതദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേൾ വഴത്തിയകാണട്ട് ഈ പദ്ധതത്തി നടപ്പെകാക്കുക.

233. ജലേനത്തിധത്തി  വഴത്തി  5889  നചെറകത്തിട  പദ്ധതത്തികളത്തിലേകായത്തി  4.51  ലേക്ഷേര

കുടുരബങ്ങേൾക്കു കുടത്തിനവള്ള നൽകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  എന്നകാൽ സത്തിഎജത്തി റത്തിതപ്പെകാർട്ടു

പ്രകകാരര  ഒന്നകാരഘടതത്തിൽ  35  ശതമകാനര  പദ്ധതത്തികൾ  ഭകാഗസ്പീകമകാതയകാ

പൂർണമകാതയകാ  പ്രവർതനരഹത്തിതമകായത്തി.  ഇവനയ

പുനരുജ്ജസ്പീവത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് 30 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. ഭൂഗർഭജലേര

റസ്പീചെകാർജ്ജട്ട്  നചെയന്നതത്തിനുര  മഴനവള്ളര  സരഭരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  

10 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

234. വകാടർ  അതതകാറത്തിറത്തിയനട  കുടത്തിനവള്ള  പദ്ധതത്തികൾക്കു  തവണത്തി  285

തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. കത്തിഫ്ബത്തി ഫണട്ട് ഉപതയകാഗത്തിചട്ട് 4046 തകകാടത്തി

രൂപയനട  60  കുടത്തിനവള്ള  പദ്ധതത്തികൾ  നത്തിർമ്മകാണതത്തിനന്റെ  വത്തിവത്തിധ

ഘടങ്ങേളത്തിലേകാണട്ട്. 
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പകാർപ്പെത്തിടര

235. സർ,  കലേഫട്ട് മത്തിഷൻ 2021-22-ൽ 1.5  ലേക്ഷേര വസ്പീടുകൾകൂടത്തി

നത്തിർമ്മത്തിക്കുര. ഇതത്തിൽ  60000 തതകാളര വസ്പീടുകൾ പടത്തികവത്തിഭകാഗങ്ങേൾക്കുര

മതരനതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾക്കുമകാണട്ട്.  ഭൂരഹത്തിതരുര  ഭവനരഹത്തിതരകായ  

1.35  ലേക്ഷേര  കുടുരബങ്ങേൾകകായത്തിരത്തിക്കുര  ഈ  ഘടതത്തിൽ  മുൻഗണന.

അവരത്തിൽ  20000  തപർകട്ട് ഇതത്തിനകര ഭൂമത്തി ലേഭരമകായത്തിട്ടുണട്ട്.  പടത്തികജകാതത്തി

വത്തിഭകാഗകകാർകട്ട് ഭൂമത്തി വകാങ്ങേത്തി നൽകുന്നതത്തിനട്ട്  185  തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരു

ത്തുന.  ഭൂരഹത്തിതർകട്ട്  26  ഫ്ലകാറട്ട്  സമുചയങ്ങേൾ  നത്തിർമ്മത്തിച്ചു

നകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  21  എണതത്തിനട്ട്  2021-22-ൽ  തുടകരകുറത്തിക്കുര.

നമകാതര  6000  തകകാടത്തി  രൂപ  കലേഫട്ട്  പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തിവരുര.  1000

തകകാടത്തി  രൂപ  ബജറത്തിൽ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട  വത്തിഹത്തിതനമകാഴത്തിചട്ട്  ബകാകത്തി  നകയആർഡത്തിഎഫത്തി  വഴത്തി

വകായ്പനയടുക്കുര. 

236. കലേഫത്തിനുതവണത്തിയള്ള  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട  തത്തിരത്തിചടവ

ഭകാരര വത്തികസന ഫണത്തിനന്റെ  20  ശതമകാനമകായത്തി പരത്തിമത്തിതനപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.
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ഈ  പരത്തിധത്തിയത്തിൽ  എത്തുന്ന  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട  അധത്തിക

തത്തിരത്തിചടവട്ട് സർകകാർ വഹത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്. 

237. ഹക്കൗസത്തിരഗട്ട്  തബകാർഡവഴത്തി  നടപ്പെകാക്കുന്ന  ഗൃഹശ്രസ്പീ  പദ്ധതത്തികട്ട്  20

തകകാടത്തി രൂപയര മറ സസ്പീമുകൾകട്ട് 23 തകകാടത്തി രൂപയര വകയത്തിരുത്തുന.

തസകാർട്സട്ട്

238. തസകാർട്സത്തിനുര  യവജനതക്ഷേമതത്തിനുര  കൂടത്തി  120  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  കത്തിഫ്ബത്തി  ഫണട്ട്  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തി  762  തകകാടത്തി

രൂപയനട  44  തസകാർട്സട്ട്  തസ്റ്റേഡത്തിയങ്ങേളുനട  നത്തിർമ്മകാണര  നടന

നകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  തസകാർട്സട്ട്  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിനട്ട്  33  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന. ആലേപ്പുഴ ഇഎരഎസട്ട് തസ്റ്റേഡത്തിയതത്തിനന്റെയര പതനരതത്തിട

ജത്തിലകാ തസ്റ്റേഡത്തിയതത്തിനന്റെയര നത്തിർമ്മകാണര അടത്തിയനരമകായത്തി ആരരഭത്തിക്കുര. 

239. ഗകാമസ്പീണ  കളത്തികളങ്ങേൾ  പുനരുദ്ധരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  30  തകകാടത്തി

രൂപ  പ്രതതരകമകായത്തി  വകയത്തിരുത്തുന.  ബനനപ്പെട  തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേതളകാ  എരഎൽഎ  വത്തികസന  ഫണത്തിൽ  നത്തിതന്നകാ
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തസകാൺസർഷത്തിപ്പെട്ട്  വഴത്തിതയകാ  പകുതത്തി  നചെലേവട്ട്  വഹത്തികണര.  പരമകാവധത്തി  

25 ലേക്ഷേര രൂപയകാണട്ട് ഈ സസ്പീര പ്രകകാരര ലേഭരമകാക്കുക.

240. എലകാ  പഞകായതത്തിലര  മുനത്തിസത്തിപ്പെകാലേത്തിറത്തിയത്തിലര  ജനങ്ങേൾകട്ട്

ഒത്തുകൂടുന്നതത്തിനുര  ലേഘുവരകായകാമര  നചെയന്നതത്തിനുര  പകാർകട്ട്  തപകാലള്ള

നപകാതുയത്തിടങ്ങേൾ ഉണകാക്കുര. ഇതത്തിനകായത്തി 20 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

പരമകാവധത്തി  5  ലേക്ഷേര  രൂപയകാണട്ട്  അനുവദത്തിക്കുക.  പകുതത്തി  പണര

പ്രകാതദശത്തികമകായത്തി കനണതണര.

സരസകാരര

241. സകാരസകാരത്തിക തമഖലേയട്ട്  157  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട് അടങൽ.  വത്തിവത്തിധ

അകകാദമത്തികൾ,  സകാരസകാരത്തിക  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ,  മന്യൂസത്തിയങ്ങേൾ

തുടങ്ങേത്തിയവയ്നകലകാര  പണര വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  ശ്രതദ്ധയമകായ ചെത്തിലേ

നൂതന സസ്പീമുകൾ ഇവയകാണട്ട്: 

 വനത്തിതകാ സരവത്തിധകായകരുനട തപ്രകാതകാഹനതത്തിനട്ട് 3 തകകാടത്തി രൂപയര

പടത്തികവത്തിഭകാഗ  സരവത്തിധകായകരുനട  തപ്രകാതകാഹനതത്തിനട്ട്  2  തകകാടത്തി
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രൂപയര  വകയത്തിരുത്തുന.  ഒരകാൾകട്ട്  നൽകുന്ന  ധനസഹകായര  50

ലേക്ഷേര രൂപയത്തിൽ അധത്തികരത്തികകാൻ പകാടത്തില. 

 അമചെസ്വർ  നകാടകങ്ങേനള  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  3  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന. ഒരു നകാടകതത്തിനട്ട് പരമകാവധത്തി 5 ലേക്ഷേര രൂപയകാണട്ട്

നൽകുക.  നപ്രകാഫഷണൽ  നകാടകങ്ങേൾകട്ട്  2  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന. 

 ജനപങകാളത്തിതതതകാടുകൂടത്തി  പുരകാവസ്തുതരഖകൾ  ഡത്തിജത്തിറകലേസട്ട്

നചെയന്നതത്തിനുര സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുര ഒരു സസ്പീര ആരരഭത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

 മലേയകാളര മത്തിഷനട്ട് 4 തകകാടത്തി രൂപ അധത്തികമകായത്തി വകയത്തിരുത്തുന.

 നകകാചത്തി കടവനയത്തിൽ ഒരു സത്തിനത്തിമകാ തപകാസ്റ്റേട്ട് നപ്രകാഡക്ഷേൻ നസന്റെർ

ആരരഭത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്. 

 കലേകാകകാരന്മേകാരുനട  വകാസനയര  കനപുണത്തിയര

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  അനർതദശസ്പീയ  കലേകാ  കതമ്പകാളവമകായത്തി

ബനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുര റൂറൽ ആർടട്ട് ഹബുകൾ തുടങ്ങുന്നതകാണട്ട്. 

 സകാരസകാരത്തികനതരുവട്ട്/നപകാതു  ഇടങ്ങേൾ  സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  സസ്പീര
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ആരരഭത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്. 

 നഗയത്തിമത്തിരഗട്ട് ആനത്തിതമഷൻ ഹകാബത്തിറകാറട്ട് ആരരഭത്തിക്കുര. 

 യവ കലേകാകകാരന്മേകാർക്കുള്ള 1000 നഫതലേകാഷത്തിപ്പെട്ട് തുടരുര. 

 ഫസ്പീൽഡട്ട് ആർകത്തിതയകാളജത്തികട്ട് 5 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. 

 സകാഹത്തിതര  പ്രവർതക  സഹകരണ  സരഘതത്തിനന്റെ  പകാറത്തിനര

ജൂബത്തിലേത്തിയമകായത്തി ബനനപ്പെടട്ട് തകകാടയതട്ട് ഒരു സകാഹത്തിതര മന്യൂസത്തിയര

നത്തിർമ്മത്തിക്കുര.

 കത്തിളത്തിമകാനൂർ കപ്രവറട്ട് ബസട്ട് സ്റ്റേകാന്റെത്തിനു സമസ്പീപര രകാജകാരവത്തിവർമ്മയനട

സ്മകാരകമകായത്തി അനർ തദശസ്പീയ നത്തിലേവകാരതത്തിലള്ള ആർടത്തിസ്റ്റേട്ട് സസ്വയർ

നത്തിർമ്മത്തിക്കുര.  ലേളത്തിതകലേകാ  അകകാദമത്തിയനട  ചുമതലേയത്തിലേകായത്തിരത്തിക്കുര

ഇതട്ട് നടപ്പെകാക്കുക.

 തത്തിരുവത്തിതകാരകൂർ,  നകകാചത്തി  നത്തിയമസഭകാ  അരഗങ്ങേളകായത്തിരുന്നത്തിട്ടുള്ള

പടത്തികജകാതത്തി-പടത്തികവർഗ്ഗ  വത്തിഭകാഗതത്തിനലേ  നതവകാത്ഥകാന

നകായകർനകലകാര അവരുനട നകാടത്തിൽ സ്മകാരകര നത്തിർമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് 25
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ലേക്ഷേര  രൂപ  വസ്പീതര  അനുവദത്തിക്കുന.  നത്തിലേവത്തിലള്ള  കലേബ്രേറത്തി

തപകാലള്ള  സ്ഥകാപനങ്ങേനള  പുനർനകാമകരണര  നചെയ്തട്ട്

വത്തിപുലേസ്പീകരത്തിക്കുന്നതകാകുര ഉതമര.

 തകരളതത്തിനലേ  ഏറവര  പ്രമുഖ  തസകാഷരലേത്തിസ്റ്റേട്ട്  തനതകാവകായത്തിരുന്ന

എര.പത്തി.  വസ്പീതരന്ദ്രകുമകാറത്തിനട്ട്  തകകാഴത്തിതകകാടട്ട്  സമുചെത്തിതമകായ  സ്മകാരകര

നത്തിർമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിതലേയട്ട് 5 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

 ആറന്മുളയത്തിനലേ  സുഗതകുമകാരത്തിയനട  തറവകാടട്ട്  വസ്പീടട്ട്  സരരക്ഷേത്തിത

സ്മകാരകമകാണട്ട്.  അവത്തിനട  മലേയകാള  കവത്തിതകളുനട  ദൃശര-ശ്രവര

തശഖരവര മന്യൂസത്തിയവര സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  2  തകകാടത്തി  രൂപ ട്രസ്റ്റേത്തിനട്ട്

അനുവദത്തിക്കുന.

 നക.പത്തി.എ.സത്തി.-യനട  നകാടക  ചെരത്തിത്ര  പ്രദർശന  സ്ഥത്തിരര  തവദത്തി

ഒരുക്കുന്നതത്തിനട്ട് 1 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. 

 കൂനമ്മകാവത്തിനലേ  175  വർഷര  പഴകമുള്ള  ചെകാവറ  കുരരകാതകകാസട്ട്

ഏലേരകാസട്ട്  അചനന്റെ  ആസ്ഥകാനര  മന്യൂസത്തിയമകാക്കുന്നതത്തിനട്ട്  50  ലേക്ഷേര
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രൂപ അനുവദത്തി ക്കുന. 

 സൂരര  നഫസ്റ്റേത്തിവൽ,  തൃശ്ശൂരത്തിനലേ  കഹദരകാലേത്തി  കഥകളത്തി  അകകാദമത്തി,

ഉമ്പകായത്തി മന്യൂസത്തികട്ട് അകകാദമത്തി എന്നത്തിവർകട്ട്  50  ലേക്ഷേര രൂപ വസ്പീതര

അനുവദത്തിക്കുന.  

 തൃശ്ശൂരത്തിൽ  സസ്വകാമത്തി  വത്തിതവകകാനന  പ്രതത്തിമ  സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്

പുറനകാട്ടുകര ശ്രസ്പീരകാമകൃഷ്ണ മഠതത്തിനട്ട് 25 ലേക്ഷേര രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. 

 സരസ്ഥകാന  കലേബ്രേറത്തി  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിനുകസ്പീഴത്തിലളള

കലേതബ്രേറത്തിയൻമകാരുനട  മകാസ  അലേവൻസട്ട്  1000  രൂപ

വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

മകാധരമങ്ങേൾ

242. മകാധരമങ്ങേൾക്കുള്ള  സർകകാർ  കുടത്തിശത്തിക  ബത്തില്ലുകൾ  തയകാറകാകുന്ന  

മുറയട്ട് മകാർചട്ട് മകാസതത്തിനുള്ളത്തിൽ മുഴുവൻ നകകാടുത്തു തസ്പീർക്കുര. 

243. മസ്പീഡത്തിയ അകകാദമത്തികട്ട്  5  തകകാടത്തി രൂപയര തകരള നന്യൂസത്തിയതത്തിനട്ട്  1

തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  പ്രതതരകര  നൽകുന.  മസ്പീഡത്തിയ
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അകകാദമത്തിയനട  ആഭത്തിമുഖരതത്തിൽ  വനത്തിതകാ  പത്രപ്രവർതകർകട്ട്

തലേസ്ഥകാന  നഗരത്തിയത്തിൽ  തകാമസസക്കൗകരരതതകാനടയള്ള  പ്രസട്ട്  കബ്ബട്ട്

ഉണകാക്കുര.

244. തജർണലേത്തിസ്റ്റേട്ട്,  തനകാൺ-തജർണലേത്തിസ്റ്റേട്ട്  നപൻഷനുകൾ  1000  രൂപ

വസ്പീതര  വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  പത്രപ്രവർതക ആതരകാഗര  ഇൻഷസ്വറൻസത്തിനുള്ള

സരസ്ഥകാന സഹകായര 50 ലേക്ഷേര രൂപയകായത്തി ഉയർത്തുന.

ഭകാഗര 8

പശകാതലേസക്കൗകരരങ്ങേൾ

245. കഴത്തിഞ്ഞ അഞ വർഷകകാലേര അവതലേകാകനര നചെയതമ്പകാൾ ഏറവര

നത്തിർണകായകമകായ  വഴത്തിമകാറര  ഉണകായത്തിട്ടുള്ളതട്ട്  പശകാതലേസക്കൗകരര

സൃഷത്തിയത്തിലേകാനണന കകാണകാര.  ഈ അഭൂതപൂർവ്വേമകായ വർദ്ധന ബജറത്തിനലേ

വകയത്തിരുതലേത്തിതനകകാൾ  ബജറത്തിനു  പുറതകാണട്ട്  ഉണകായത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതു

തബകാധപൂർവ്വേര  സസ്വസ്പീകരത്തിച  നയതത്തിനന്റെ  ഫലേമകാണട്ട്.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്

അനുവദത്തിചത്തിട്ടുള്ള  60000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  പദ്ധതത്തികളുനട  സത്തിരഹപങ്കുര

അടുത രണ വർഷങ്ങേളത്തിലേകായത്തിടകാണട്ട് നചെലേവഴത്തിക്കുന്നതട്ട്. 



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

182

കവദദ്യുതത്തി

246. 2040 വനര കവദദ്യുതത്തിക്ഷേകാമര പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തിയകാണട്ട്

ട്രകാൻസ്ഗത്തിഡട്ട്.  2000  നമഗകാവകാടത്തിനന്റെ  സ്ഥകാപത്തിതതശഷത്തിക്കുള്ള  കവദദ്യുതത്തി

നകകാചത്തി–ഇടമൺ  ഇടനകാഴത്തിയത്തിലൂനട  നകകാണവരകാനകാകുര.  എന്നകാൽ  ഇതട്ട്

തകരളതത്തിലടനസ്പീളര എതത്തികണനമങത്തിൽ  400  നകവത്തിയനട ട്രകാൻസ്മത്തിഷൻ

കലേൻ  പൂർതസ്പീകരത്തികണര.  ഇതകാണട്ട്  10000  തകകാടത്തി  രൂപയനട

ട്രകാൻസ്ഗത്തിഡട്ട്  2. 11  നകവത്തി കലേനത്തിൽനത്തിനര ട്രകാൻതസ്ഫകാർമറത്തിതലേയട്ട് രണട്ട്

കലേനനങത്തിലര  ഉറപ്പുവരുതത്തിയകാൽ  മകാത്രതമ  പലേ  കകാരരങ്ങേൾനകകാണര

ദത്തിവസരതതകാറര  ഉണകാകുന്ന  കവദദ്യുതത്തി  തടസ്സങ്ങേൾ  ഒഴത്തിവകാകകാനകാകൂ.

ഇതത്തിനകാണട്ട്  4000 തകകാടത്തി രൂപയനട ദദ്യുതത്തി എന്ന വത്തിതരണ–നവസ്പീകരണ

പദ്ധതത്തി.  ഇതു  രണര  പൂർതത്തിയകാകുന്നതതകാനട  വരവസകായ  കുതത്തിപ്പെത്തിനുള്ള

കവദദ്യുതത്തി  പശകാതലേര  ഒരുങ്ങുര.  പ്രസരണ  നഷര  3.7  ശതമകാനമകായര

വത്തിതരണ നഷര 8.7 ശതമകാനമകായര ഇതത്തിനകര തകാഴ കഴത്തിഞ. 

247. 2021-22 ൽ 170  നമഗകാവകാടട്ട് സ്ഥകാപത്തിതതശഷത്തിയള്ള 452  ദശലേക്ഷേര

യൂണത്തിറട്ട് ഉൽപ്പെകാദനവമുള്ള 8 ജലേകവദദ്യുത പദ്ധതത്തികൾ കമ്മസ്പീഷൻ നചെയര.
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414  നമഗകാവകാടട്ട്  സ്ഥകാപത്തിതതശഷത്തിയള്ള  13  ജലേകവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികളുനട

നത്തിർമ്മകാണര  ആരരഭത്തിക്കുര.  ജലേകവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികളുനട  അടങൽ  97

തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്.

നപകാതുമരകാമതട്ട്

248. 2021-22 ൽ 8383 കത്തിതലേകാമസ്പീറർ തറകാഡകൾ പൂർതത്തിയകാക്കുര. ഇതത്തിൽ

നകാലേത്തിനലേകാന്നട്ട് കത്തിഫ്ബത്തി - റസ്പീബത്തിൽഡട്ട് ഡത്തികസൻഡട്ട് തറകാഡകളകായത്തിരത്തിക്കുര.

ഫുൾ  നഡപ്തട്ട്  റത്തികതമഷൻ,  തകകാൾഡട്ട്  റസ്പീകസകത്തിരങട്ട്,  തത്തിൻ  കവറട്ട്

തടകാപ്പെത്തിരങട്ട്,  ജത്തിതയകാ  നടക്സട്ട്റയത്തിൽസട്ട്,  ബത്തിറമത്തിൻ  -  പകാസ്റ്റേത്തികട്ട്  -  റബ്ബർ

മത്തിശ്രത്തിതങ്ങേൾ തുടങ്ങേത്തിയ സതങതങ്ങേൾ വരകാപകമകാക്കുര. 

249. നപകാതുമരകാമതത്തിൽ  കത്തിഫ്ബത്തി,  റസ്പീ-ബത്തിൽഡട്ട്,  നക.എസട്ട്.റത്തി.പത്തി,

ആനസ്വത്തിറത്തി  സസ്പീമുകൾ  അടകര  ഏതകാണട്ട്  25000  തകകാടത്തി  രൂപയനട

പ്രവൃതത്തികളകാണട്ട്  പുതരകാഗമത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതട്ട്.  2021-22 ൽ  10000

തകകാടത്തി  രൂപയനടനയങത്തിലര  പ്രവൃതത്തികൾ  പൂർതത്തിയകാകുര.  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ

നത്തിന്നട്ട്  910  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ  വർഷനത
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അനുഭവനമടുതകാൽ പദ്ധതത്തി അടങലേത്തിതനകകാൾ 75 ശതമകാനര കൂടുതലേകാണട്ട്

നപകാതുമരകാമതട്ട്  നചെലേവഴത്തിക്കുന്ന  തുക.  തനകാൺ  പകാൻ  ഇനതത്തിൽ

നമയത്തിന്റെനൻസത്തിനുര പഴയ ബത്തില്ലുകൾക്കുര മറര തവണത്തി  1123  തകകാടത്തി രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.

250. 2021-22 ൽ  പുതത്തിയതകായത്തി  ഏനറടുക്കുന്ന  പ്രധകാനനപ്പെട  തറകാഡട്ട്  -

പകാലേര തപ്രകാജക്ടുകൾ ഇവയകാണട്ട്. 

• ആലേപ്പുഴ – ചെങ്ങേനകാതശ്ശേരത്തി നസമത്തി എലേതവറഡട്ട് കഹതവ

• പകാരത്തിസ്ഥത്തിതത്തിക അവതലേകാകനര പൂർതസ്പീകരത്തിചട്ട് വയനകാടട്ട് തുരങപകാത

• 36 നറയത്തിൽതവ തമൽപ്പെകാലേങ്ങേൾ

• നപകാന്നകാനത്തി, മുനമ്പര പകാലേങ്ങേൾ

• പുനലൂർ  -  തകകാന്നത്തി  –  പകാതചരത്തി  -  നപകാൻകുന്നര  

82 കത്തി.മസ്പീ തറകാഡട്ട്

• സത്തിറത്തി  തറകാഡട്ട്  ഇരപ്രൂവ്നമന്റെട്ട്  തപ്രകാഗകാര:  തത്തിരുവനനപുരര  രണകാരഘടര,

തകകാഴത്തിതകകാടട്ട് രണകാരഘടര,  നകകാലര, തൃശ്ശൂർ, ആലേപ്പുഴ

• മലേതയകാര കഹതവയനട 12 റസ്പീച്ചുകളുനട പൂർതസ്പീകരണര.
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• തദശസ്പീയപകാത 66 നന്റെ പുതത്തിയ റസ്പീച്ചുകൾ. 

• തതവര  പണ്ഡത്തിറട്ട്  കറപ്പെൻ  തറകാഡട്ട്  എലേത്തിതവറഡട്ട്  സമകാനരപകാതയടകര

നകകാചത്തിയത്തിനലേ പ്രധകാന തറകാഡട്ട് നനറട്ട്വർകട്ട്.

നകഎസട്ട്ആർടത്തിസത്തി

251. നകഎസട്ട്ആർടത്തിസത്തി  നത്തിലേനത്തിർത്തുന്നതത്തിനട്ട്  പകാൻഫണട്ട്  അടകര

കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ  വർഷര  5000  തകകാടത്തി  രൂപ  നചെലേവഴത്തിച്ചു.  എന്നകാൽ

പുനനഃസരഘടന  വത്തിജയത്തിചത്തില.  ഇതപ്പെകാൾ  വസ്പീണര  രണകാമനതകാരു

പുനനഃസരഘടന നടത്തുകയകാണട്ട്. 

• 3000  ബസുകൾ  പ്രകൃതത്തി  സക്കൗഹൃദമകായ  സത്തിഎൻജത്തി  /  എൽഎൻജത്തി

എഞത്തിനുകളത്തിതലേയട്ട്  മകാറന്നതുവഴത്തി  പ്രതത്തിമകാസര  25  തകകാടത്തി  രൂപ

ഇനനനചലേവട്ട് ലേകാഭത്തിക്കുര. ഇതത്തിനകായത്തി 50 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന. 

• കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  2016-നലേ  ബജറത്തിൽ  പ്രഖരകാപത്തിച  1000  പുതത്തിയ

ബസുകളത്തിൽ 300 എണതമ ഇതപ്പെകാൾ അനുവദത്തിചത്തിട്ടുള. നകഎസട്ട്ആർടത്തിസത്തി

സസ്വത്തിഫട്ട് കമ്പനത്തി പ്രവർതനക്ഷേമമകായകാൽ ബകാകത്തികൂടത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുര.
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• ദസ്പീർഘദൂര സർവ്വേസ്പീസുകൾ നക-സസ്വത്തിഫട്ട്  എന്ന നകാലേകാര തമഖലേയകായത്തി മകാറര.

ഇതട്ട് ലേകാഭതകന്ദ്രമകായത്തി പ്രവർതത്തിക്കുര.

• ജസ്പീവനകകാരുനട  ശമ്പളതത്തിൽനത്തിനര  പത്തിടത്തിചത്തിടട്ട്  വകമകാറത്തിയ  തുകയര

നമഡത്തികൽ ആനുകൂലേരര തുടങ്ങേത്തിയവയനട കുടത്തിശത്തികകളുര നകകാടുക്കുന്നതത്തിനട്ട്

225 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

• വത്തികകാസ്ഭവൻ  ഡത്തിതപ്പെകായത്തിനലേ  2.89  ഏകർ  ഭൂമത്തിയത്തിൽ

നകഎസട്ട്ആർടത്തിസത്തിയര  കത്തിഫ്ബത്തിയര  സരയകമകായത്തി  2  ലേക്ഷേര

ചെതുരശ്രയടത്തി വത്തിസ്തസ്പീർണതത്തിൽ നകടത്തിട സമുചയര നത്തിർമ്മത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്. 

• എറണകാകുളര,  കകായരകുളര  തുടങ്ങേത്തിയ  ബസട്ട്  സ്റ്റേകാനകളുനട

വകാണത്തിജരകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള പുനരുദ്ധകാരണര 2021-22 ൽ നടക്കുര.

• 2021-22 ൽ ശമ്പളര,  നപൻഷൻ,  കടര  തത്തിരത്തിചടവട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയവയട്ട്  1000

തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

• പദ്ധതത്തിയത്തിൽ  ഗകാതരജുകളുര  വർകട്ട്തഷകാപ്പുകളുര  നവസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  30

തകകാടത്തി രൂപയര ഇ-ഗതവണൻസത്തിനട്ട് 19 തകകാടത്തി രൂപയര വകയത്തിരുത്തുന.
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സർ,  നകഎസട്ട്ആർടത്തിസത്തിയട്ട്  2021-22 ൽ  ആനക  സഹകായര

കുറഞ്ഞതട്ട് 1800 തകകാടത്തി രൂപയകായത്തിരത്തിക്കുര. 

ദക്കൗർഭകാഗരവശകാൽ  ഇനരയത്തിനലേ  നപകാതുതമഖലേകാ  സ്ഥകാപനങ്ങേനളനയലകാര

സസ്വകകാരരവൽകരത്തികണനമനര,  തറകാഡട്ട്  ട്രകാൻതസകാർടട്ട്  തകകാർപ്പെതറഷനുക

നളലകാര  ഇലകാതകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  തമകാതടകാർ  വകാഹന  നത്തിയമ  തഭദഗതത്തി

അനുകൂലേത്തിക്കുകയര  നചെയന്ന  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  നത്തിലേപകാടുകകാർ

നകഎസട്ട്ആർടത്തിസത്തിനയ രക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള ഈ പകാതകജത്തിനനതത്തിനര ഇന

രരഗപ്രതവശനര  നചെയ്തത്തിട്ടുണട്ട്.  ഇതരതത്തിലള്ള  പ്രവണതകൾ

ആത്മഹതരകാപരമകാനണന മകാത്രതമ ഞകാൻ പറയനള.

തുറമുഖര

252. 2021-22-ൽ ഒരു വൻകത്തിട ഹകാർബറത്തിനന്റെ നത്തിർമ്മകാണതത്തിനട്ട് തുടകര

കുറത്തിക്കുര.  അഴസ്പീകൽ  ഒരു  നദസ്പീമുഖ  ഹകാർബറകാണട്ട്.  ഇതത്തിനട്ട്  14.5  മസ്പീറർ

ആഴതത്തിൽ  3698  തകകാടത്തി  രൂപ  നചെലേവത്തിൽ  ഒരു  ഔടർ  ഹകാർബർ

നത്തിർമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി മലേബകാർ ഇന്റെർനകാഷണൽ തപകാർടട്ട്  എനന്നകാരു

കമ്പനത്തി  രജത്തിസ്റ്റേർ  നചെയ്തുകഴത്തിഞ.  മൂന  ഘടമകായത്തിടകാണട്ട്  ഈ  തുറമുഖര
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നത്തിർമ്മത്തിക്കുക.  വത്തിശദമകായ  രൂപതരഖയര  അതത്തിനുള്ള  ധനസമകാഹരണ

പകാനുര പുതത്തിയ കമ്പനത്തി തയകാറകാക്കുര.

253. വത്തിഴത്തിഞ്ഞര ഇന്റെർനകാഷണൽ സസ്പീതപകാർടട്ട് നത്തിർമ്മകാണനത തകകാവത്തിഡര

പ്രകൃതത്തിദുരനങ്ങേളുര ബകാധത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്. എങത്തിലര തബ്രേകട്ട് വകാടർ നത്തിർമ്മകാണവര

ലേകാന്റെട്ട്  റത്തികതമഷനുര  ഒഴത്തിനക  ബകാകത്തിനയലകാ  ഘടകങ്ങേളുര  ഏതകാണട്ട്

പൂർതത്തിയകായത്തിട്ടുണട്ട്. 2000 തകകാടത്തി രൂപയനട നത്തിർമ്മകാണ പ്രവൃതത്തികളകാണട്ട്

2021-22-ൽ പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന്നതട്ട്.  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര കകാർതഗകാ നടർമത്തിനൽ പ്രധകാന

ക്രൂ നചെയ്ഞട്ട് തകന്ദ്രമകായത്തി മകാറത്തികഴത്തിഞ. 

254. നകകാലര,  തബപർ  തുറമുഖങ്ങേളുനട  വത്തികസനതത്തിനട്ട്

തകന്ദ്രസർകകാരത്തിനന്റെ  സകാഗർമകാലേ  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  പണര

സമകാഹരത്തികകാനകാണട്ട്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതട്ട്.  മറ  തുറമുഖങ്ങേൾനകലകാരകൂടത്തി  80

തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരു ത്തുന.

ഉൾനകാടൻ ജലേഗതകാഗതര

255. തസ്റ്റേറട്ട്  വകാടർ  ട്രകാൻതസകാർടട്ട്  ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമന്റെത്തിനട്ട്  28  തകകാടത്തി  രൂപ
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അനുവദത്തിക്കുന.  അതത്തിൽ  സത്തിരഹഭകാഗവര  പുതത്തിയ  തബകാട്ടുകൾ

വകാങ്ങുന്നതത്തിനുര  പഴയവ  നവസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  തവണത്തിയകാണട്ട്.  തകരള

ഷത്തിപ്പെത്തിരഗട്ട്  ആൻഡട്ട്  ഇൻലേകാന്റെട്ട്  നകാവത്തിതഗഷൻ  തകകാർപതറഷനട്ട്  

9 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

256. പശത്തിമ  കനകാൽ  ശരഖലേയനട  ഒന്നകാര  ഘടര  ഉദ്ഘകാടനര

നഫബ്രുവരത്തിയത്തിൽ  നടക്കുര.  മകാഹത്തിയ്ക്കുര  വളപടണ  തത്തിനുര  ഇടയ്ക്കുള്ള  26

കത്തിതലേകാമസ്പീറർ കനകാലകൾ പുതുതകായത്തി കുഴത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്. ഇവയര

കനകാലകളുനട  വസ്പീതത്തി  കൂട്ടുന്ന  പ്രവർതനങ്ങേളുര  2021-22-ൽ

പൂർതസ്പീകരത്തിക്കുര.  നമയത്തിൻ  കനകാലേത്തിനുപുറനമ  ആയത്തിരതത്തിൽപ്പെരര

കത്തിതലേകാമസ്പീറർ ഫസ്പീഡർ കനകാലകളുര പദ്ധതത്തിയത്തിൽ ഉൾനപ്പെടുര. 1000  തകകാടത്തി

രൂപ കത്തിഫ്ബത്തി ഫണത്തിനു പുറനമ 107 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

257. നകകാചത്തിയത്തിനലേ  വകാടർ  നമതട്രകായനട  19  തബകാടട്ട്  നജടത്തികളുനട

ഒന്നകാരഘടര  ഈ  മകാസര  അവസകാനര  ഉദ്ഘകാടനര  നചെയകയകാണട്ട്.

രണകാരഘടമകായത്തി  19  എണര  2021-22-ൽ പൂർതസ്പീകരത്തിക്കുര. 682  തകകാടത്തി

രൂപയകാണട്ട്  ജർമ്മൻ  സഹകായതതകാനടയള്ള  പദ്ധതത്തിയനട  നമകാതര
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നചെലേവട്ട്.

നറയത്തിൽതവ

258. നകകാചത്തി  നമതട്രകായനട  തപട  മുതൽ  തൃപണത്തിത്തുറ  വനരയള്ള  2

കത്തിതലേകാമസ്പീറർ  എക്സട്ട്റൻഷൻ  2021-22-ൽ  പൂർതത്തിയകാകുര.  ഇതത്തിനുള്ള

വത്തിഭവസമകാഹരണര ഉറപ്പെകാകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  ഇതതകാനടകാപ്പെര  1957  തകകാടത്തി രൂപ

നചെലേവത്തിൽ കലൂർ തസ്റ്റേഡത്തിയര മുതൽ കകാകനകാടട്ട് ഐടത്തി സത്തിറത്തി വനരയള്ള 11

കത്തിതലേകാമസ്പീറർ നറയത്തിൽപ്പെകാതയനട നത്തിർമ്മകാണവര നടക്കുര.

259. തത്തിരുവനനപുരര  –  തകകാഴത്തിതകകാടട്ട്  കലേറട്ട്  നമതട്രകായനട  പുതുകത്തിയ

ഡത്തിപത്തിആർ  തകന്ദ്രസർകകാരത്തിനന്റെ  പുതുകത്തിയ  മകാനദണ്ഡങ്ങേളുനട

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  തയകാറകാകത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  അതുതപകാനലേ

തനന്ന ശബരത്തിമലേ എയർതപകാർടത്തിനന്റെയര ഇടുകത്തി,  വയനകാടട്ട്,  കകാസർതകകാടട്ട്

ജത്തിലകളത്തിനലേ  എയർ  സ്ട്രേത്തിപ്പുകളുനടയര  ഡത്തിപത്തിആർ  തയകാറകാകത്തിനകകാ

ണത്തിരത്തിക്കുന. 9 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

260. 60000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  സത്തിൽവർ  കലേൻ  നസമത്തി  കഹസസ്പീഡട്ട്
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നറയത്തിൽ പദ്ധതത്തി തകരള നറയത്തിൽ നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെട്ട് തകകാർപതറഷൻ എന്ന

തകന്ദ്ര  സരസ്ഥകാന  സർകകാരുകളുനട  സരയക  സരരരഭര  വഴത്തിയകാണട്ട്

നടപ്പെകാക്കുന്നതട്ട്.  2021-22-ൽ  പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി  പഠനവര  ആവശരമകായ

അനുമതത്തികളുര  വകാങ്ങേത്തി  പദ്ധതത്തിയനട  ഭൂമത്തി  ഏനറടുകൽ  നടപടത്തികൾ

ആരരഭത്തിക്കുര. നകആർഡത്തിസത്തി തനന്നയകാണട്ട് തലേതശരത്തി - കമസൂർ, നത്തിലേമ്പൂർ

- നകാഞതങകാടട്ട് തുടങ്ങേത്തിയ നറയത്തിൽ കലേനുകൾ നത്തിർമ്മത്തിക്കുന്നതട്ട്.

261. ശബരത്തിമലേയനട  തദശസ്പീയ പ്രകാധകാനരര  പരത്തിഗണത്തിചട്ട്  നറയത്തിൽതവയനട

നചെലേവത്തിൽ  ശബരത്തി  പകാത  നത്തിർമ്മത്തികണനമന്ന  നമ്മുനട  ആവശരര

നചെവത്തിനകകാള്ളകാൻ  തകന്ദ്ര  സർകകാർ  തയകാറല.  ഈ  പശകാതലേതത്തിൽ

പകുതത്തി  നചെലേവട്ട്  സരസ്ഥകാന  സർകകാർ  വഹത്തികകാൻ  തസ്പീരുമകാനത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.

ഇതത്തിനട്ട് ആവശരമകായ ഏതകാണട്ട് 2000 തകകാടത്തി രൂപയത്തിലേധത്തികര വരുന്ന തുക

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽ നത്തിനര അനുവദത്തിക്കുര. 

തകരള പുനർനത്തിർമ്മകാണ പദ്ധതത്തി

262. തകരള  പുനർനത്തിർമ്മകാണ  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ  7192  തകകാടത്തി  രൂപയനട

പദ്ധതത്തികൾകകാണട്ട് ഭരണകാനുമതത്തി നൽകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇതത്തിൽ 3909 തകകാടത്തി
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രൂപയനട  തപ്രകാജക്ടുകൾ  നടണർ  നചെയ്തത്തിട്ടുണട്ട്.  1830  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്

2021-22 വർഷതതയട്ട് വകയത്തിരുത്തുന്നതട്ട്.

263. തലേകാകബകാങത്തിനന്റെ 25 തകകാടത്തി തഡകാളർ വകായ്പ ലേഭത്തിച്ചു കഴത്തിഞ. അടുത

ഘടമകായത്തി  10  തകകാടത്തി  പക്കൗണത്തിനന്റെ  ജർമ്മൻ  വകായ്പ  പൂജരര  ശതമകാനര

പലേത്തിശയ്ക്കു  ലേഭത്തിച്ചു.  മനറകാരു  25  തകകാടത്തി  തഡകാളറത്തിനന്റെ  തലേകാകബകാങട്ട്  വകായ്പ

നഫബ്രുവരത്തി  അവസകാനര  ലേഭത്തിക്കുനമന  പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന.  തതദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങേൾ വഴത്തിയള്ള ഖരമകാലേത്തിനര സരസരണ പദ്ധതത്തികട്ട്  21  തകകാടത്തി

തഡകാളർ വകായ്പകാ കരകാർ അവസകാനഘടതത്തിലേകാണട്ട്.  

ഭകാഗര 9

സരസ്ഥകാന ധനകകാരര സ്ഥകാപനങ്ങേൾ

264. സർ,  സരസ്ഥകാനതത്തിനന്റെ  വത്തികസനതത്തിനട്ട്  ബജറത്തിലൂനടയള്ള

വത്തിഭവസമകാഹരണര  അപരരകാപ്തമകാണട്ട്  എന്ന  തബകാധരതത്തിനന്റെ

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ ഒതടനറ  നൂതനങ്ങേളകായ നടപടത്തികൾ കഴത്തിഞ്ഞ അഞ

വർഷതത്തിനത്തിടയത്തിൽ  സർകകാർ  സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  സരസ്ഥകാനനത

ധനകകാരരസ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്  വത്തികസനതത്തിൽ  നത്തിർണകായകമകായ  പങ്കു
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വഹത്തികകാൻ  കഴത്തിയര.  ഇതത്തിതലേറവര  പ്രധകാനര  കത്തിഫ്ബത്തിയര  തകരള

ബകാങ്കുമകാണട്ട്.  ആദരതതതട്ട്  പശകാതലേ  സക്കൗകരരവത്തികസനതത്തിനുള്ള

മൂലേധന  നത്തിതക്ഷേപതത്തിനകാണട്ട്.  രണകാമതതതകാകനട,  കൃഷത്തികകാർക്കുര

സരരരഭകർക്കുര  ആവശരമുള്ള  പ്രവർതനമൂലേധനമടകര

ലേഭരമകാക്കുന്നതത്തിനുര.  ഒരു  ബദൽ  ധനകകാരരനയമകാണട്ട്  തകരളര  മുതന്നകാട്ടു

നവയ്ക്കുന്നതട്ട്. 

കത്തിഫ്ബത്തി

265. ഈ  സർകകാരത്തിനന്റെ  ആദര  ബജറത്തിൽതനന്ന  കത്തിഫ്ബത്തി  മകാത്രമല,

ഏനറടുകകാൻ തപകാകുന്ന പ്രധകാന പദ്ധതത്തികളുര പ്രഖരകാപത്തിച്ചു. 50000 തകകാടത്തി

രൂപയനട മുതൽമുടകത്തിനന ഒരു ദത്തിവകാസസ്വപമകായത്തിടകാണട്ട് പ്രതത്തിപക്ഷേര അന്നട്ട്

വത്തിമർശത്തിചതട്ട്.  പതക്ഷേ,  ഇന്നട്ട്  നമ്മുനട  കൺമുന്നത്തിൽ  അവ

യകാഥകാർത്ഥരമകായത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്. 7000-ൽപ്പെരര തകകാടത്തി രൂപയനട

പദ്ധതത്തികതള തസ്പീർന്നത്തിട്ടുള എങത്തിലര എനനകാരു വലേത്തിയ ചെലേനമകാണട്ട് തകരള

സമ്പദ്ഘടനയത്തിലര  സമൂഹതത്തിലര  അതട്ട്  സൃഷത്തിചത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.

അങ്ങേനനനയങത്തിൽ  അടുത  രതണകാ  മൂതന്നകാ  വർഷര  നകകാണട്ട്  ഈ
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തപ്രകാജക്ടുകൾ പൂർതസ്പീകരത്തിക്കുതമ്പകാൾ എനനകാരു വലേത്തിയ മകാറമകായത്തിരത്തിക്കുര

തകരളതത്തിൽ വരകാൻ തപകാവക? 821  തപ്രകാജക്ടുകളത്തിലേകായത്തി  40100  തകകാടത്തി

രൂപയനട  പദ്ധതത്തികൾകട്ട്  കത്തിഫ്ബത്തി  അരഗസ്പീകകാരര  നൽകത്തികഴത്തിഞ.

ഇതത്തിനു പുറനമ വരവസകായ പകാർക്കുകൾക്കുര മറര ഭൂമത്തി ഏനറടുക്കുന്നതത്തിനുര

മറര  20000  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  19100  തകകാടത്തി  രൂപയനട

തപ്രകാജക്ടുകൾ  നടൻഡർ  വത്തിളത്തിക്കുകതയകാ  നത്തിർവഹണ  ഘടതത്തിതലേയട്ട്

പ്രതവശത്തിക്കുകതയകാ  നചെയ്തത്തിട്ടുണട്ട്.  2021-22-ൽ  15000  തകകാടത്തി

രൂപയനടനയങത്തിലര കത്തിഫ്ബത്തി തപ്രകാജക്ടുകൾ പൂർതത്തിയകാകുര.

266. ഈ തപ്രകാജക്ടുകൾ തവണതകാണട്ട് എന്നതത്തിനനക്കുറത്തിചട്ട് ഈ സഭയത്തിൽ

അഭത്തിപ്രകായവരതരകാസര ഉണകാവത്തിനലന്നട്ട് ഞകാൻ കരുതുന. കൂടുതൽ കത്തിഫ്ബത്തി

തപ്രകാജക്ടുകൾ  തവണനമന്നകാണട്ട്  എലകാവരുര  ആവശരനപ്പെടുന്നതട്ട്.

സകാധകാരണഗതത്തിയത്തിൽ  15-20  വർഷര  നകകാതണ,  ബജറത്തിൽ  പണര

കനണതത്തി  തമൽപ്പെറഞ്ഞ  തപ്രകാജക്ടുകൾ  നടപ്പെകാകകാനകാവൂ.  ഇവയനട

ഗുണഫലേര  കത്തിടകാൻ  അത്രയര  നകാൾ  കകാതത്തിരത്തികണര.  നത്തിർമ്മകാണ

നചെലേവകളുര  പലേ  മടങ്ങേട്ട്  വർദ്ധത്തിക്കുര.  അതുനകകാണട്ട്  കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തി
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വകായ്പനയടുതട്ട്  ആ  തപ്രകാജക്ടുകനളലകാര  ഇനതനന്ന  നടപ്പെകാക്കുകയകാണട്ട്

അഭത്തികകാമരര.  മുൻകകാലേങ്ങേളത്തിൽ  ഏനറടുതത്തിരുന്ന  ആനസ്വത്തിറത്തി  പദ്ധതത്തികൾ

തപകാനലേ  ഈ  പണര  വകാർഷത്തിക  ഗകാനകളകായത്തി  കത്തിഫ്ബത്തിയട്ട്  സർകകാർ

നൽകുര.  ഒരു  വരതരകാസര  മകാത്രര.  ആനസ്വത്തിറത്തി  തുലേരതുകകളകാനണങത്തിൽ,

കത്തിഫ്ബത്തിയട്ട് നൽകുന്ന ആനസ്വത്തിറത്തി തമകാതടകാർ വകാഹന നത്തികുതത്തിയര നപതട്രകാൾ

നസസുര  വർദ്ധത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  ആനുപകാതത്തികമകായത്തി  വർദ്ധത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുര.

ഇതുവനര  ഒരകാളുര  ആനസ്വത്തിറത്തി  സമ്പ്രദകായതത്തിൽ  പണത്തിയന്ന  പദ്ധതത്തികൾ

സർകകാരത്തിനന്റെ  വകായ്പയത്തിൽ  ഉൾനപ്പെടുതണനമന്നട്ട്  ആവശരനപ്പെടത്തിടത്തില.

എന്നകാൽ സത്തിഎജത്തി ഇന്നട്ട് വകാദത്തിക്കുന്നതട്ട് ഇതകാണട്ട്. ഈ വകാദര നതറകാനണന്നട്ട്

മകാത്രമല,  തകരളതതകാടുള്ള കടുത വത്തിതവചെനവമകാണട്ട്.  കത്തിഫ്ബത്തി തപകാനലേ

ഏതകാണട്ട്  എലകാ  സരസ്ഥകാനങ്ങേൾക്കുര  ഇൻഫകാസ്ട്രേക്ചെർ  ധനകകാരര

സ്ഥകാപനങ്ങേളുണട്ട്.  അവരുര വകായ്പകൾ എടുക്കുനണട്ട്.  എന്നകാൽ കത്തിഫ്ബത്തി

തപകാനലേ  വലേത്തിയ  തതകാതത്തിൽ  വത്തിഭവസമകാഹരണര  നടതകാൻ  ആർക്കുര

കഴത്തിഞ്ഞത്തിടത്തിലകാനയന  മകാത്രര.  ഈ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾ  ഭരണഘടനകാ

വത്തിരുദ്ധമകാനണന  ഇതന്നവനര  ഒരു  സത്തിഎജത്തി  റത്തിതപ്പെകാർട്ടുര  പറഞ്ഞത്തിടത്തില.
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പതക്ഷേ,  കത്തിഫ്ബത്തി  ഭരണഘടനകാ  വത്തിരുദ്ധമകാണതത്ര.  തകരളതത്തിനന്റെ

വത്തികസനനത  തുരങര  നവയ്ക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ഇതരര  നസ്പീകങ്ങേനള  നകാര

ഒറനകടകായത്തി എതത്തിർത്തു തതകാൽപ്പെത്തികണര. 

തകരള ബകാങട്ട്

267. ഈ സർകകാരത്തിനന്റെ പ്രഥമ ബജറത്തിൽ വകാഗകാനര നചെയ്ത തകരള ബകാങട്ട്

ഇന്നട്ട് യകാഥകാർത്ഥരമകായത്തി. 61000  തകകാടത്തി രൂപയനട നഡതപ്പെകാസത്തിറള്ള ഈ

ബകാങട്ട്  തകരളതത്തിനലേ  രണകാമനത  വലേത്തിയ  ബകാങകാണട്ട്.  എൻആർഐ

നഡതപ്പെകാസത്തിറത്തിനുള്ള  അരഗസ്പീകകാരര  ആർബത്തിഐയത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  ലേഭത്തിച്ചു

കഴത്തിഞ്ഞകാൽ  ബകാങത്തിനന്റെ  നഡതപ്പെകാസത്തിറട്ട്  അടത്തിതറ  ഇരടത്തിയകായത്തി

ഉയരുനമന്നതത്തിനട്ട്  പ്രയകാസമുണകാകത്തില.  ഏതു  പ്രവകാസത്തിയ്ക്കുര  ഈ  ബകാങത്തിൽ

നഡതപ്പെകാസത്തിറട്ട്  നചെയന്നതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  തകരള  വത്തികസനതത്തിൽ

പങകാളത്തിയകാകകാര.  കകാർഷത്തിക  വത്തികസന  വകായ്പകൾക്കു  മകാത്രമല,

കൃഷത്തികകാരുനട സരരരഭങ്ങേളത്തിലൂനട മൂലേരവർദ്ധത്തിത ഉൽപന്ന വരവസകായങ്ങേൾ

വളർത്തുന്നതത്തിനുര  ഈ  നഡതപ്പെകാസത്തിറകൾ  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതകാര.  ഈ

ബജറത്തിനന്റെ  ആദരഭകാഗതട്ട്  ചെർച  നചെയ്ത  സരരരഭകതസ്വ  വത്തികസനര
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ഫത്തിനകാൻസട്ട്  നചെയന്നതത്തിൽ  തകരള  ബകാങത്തിനട്ട്  നത്തിർണകായക  പങ്കു

വഹത്തികകാനകാകുര. 

268. ഇതത്തിതനകാടട്ട്  തചെർത്തു  കണകത്തിനലേടുതകണതകാണട്ട്  പ്രകാഥമത്തിക

സഹകരണ  ബകാങ്കുകളത്തിനലേ  1.6  ലേക്ഷേര  തകകാടത്തി  രൂപയനട

നഡതപ്പെകാസത്തിറകൾ.  ഇവർകട്ട്  അനപ്പെക്സട്ട്  ബകാങ്കു  വഴത്തി  തകകാർ  ബകാങത്തിരഗട്ട്

സരവത്തിധകാനതത്തിൽ  പങകാളത്തിയകാകുന്നതത്തിനുര  എലകാവത്തിധ  ആധുനത്തിക

സകാതങതത്തിക  തസവനങ്ങേളുര  ജനങ്ങേൾക്കു  നൽകുന്നതത്തിനുര  കഴത്തിയര.  ഇതട്ട്

ഇവരുനട  നഡതപ്പെകാസത്തിറട്ട്  തബസട്ട്  വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  സഹകായത്തിക്കുര.

തകകാർ ബകാങത്തിരഗത്തിനന്റെ ഭകാഗമകാകുന്നതതകാനട സഹകരണ ബകാങ്കുകനള തതദ്ദേശ

ഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട ബകാങറകാകത്തി മകാറകാൻ കഴത്തിയര. 

269. തകരള ബകാങട്ട് പൂർണമകായര സഹകരണ തതസ്വങ്ങേളത്തിലര മൂലേരങ്ങേളത്തിലര

ഉറച്ചു നത്തിൽക്കുതമ്പകാഴുര  റത്തിസർവട്ട്  ബകാങത്തിനന്റെ എലകാ മകാർഗ നത്തിർതദ്ദേശങ്ങേളുര

പകാലേത്തിക്കുകയര  നചെയര.  അതുനകകാണട്ട്  തനരത്തിടട്ട്  ബകാങത്തിരഗട്ട്  ഇതര

തസവനങ്ങേൾ  ഏനറടുകകാനകാവത്തില.  എന്നകാൽ  പ്രകാഥമത്തിക  സഹകരണ

സരഘങ്ങേൾകട്ട്  കകാർഷത്തിക  ഉൽപന്ന  സരസരണമടകമുള്ള
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തസവനങ്ങേൾകട്ട്  തനതൃതസ്വര  നൽകകാൻ  കഴത്തിയര.  പചകറത്തി  തറവത്തിലേ

നടപ്പെകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  തകകാ-ഓപട്ട്  മകാർട്ടുകൾ  അതത്തിതവഗതത്തിൽ

സകാർവ്വേത്രത്തികമകാക്കുര.  നകാളത്തിതകര  സരഭരണ  സരസരണ  യൂണത്തിറകളുനട

ശരഖലേ  കകാർഷത്തിക  സരസരണ  തമഖലേയത്തിതലേ  യ്ക്കുള്ള  ശ്രതദ്ധയമകായ

കകാൽനവയ്പ്പെകായത്തിരത്തിക്കുര. 

270. സഹകരണ തമഖലേയനട അടങൽ 159  തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്.  ഇതത്തിൽ

40 തകകാടത്തി രൂപ പ്രകാഥമത്തിക നകഡത്തിറട്ട് സഹകരണ സരഘങ്ങേൾകകാണട്ട്.

നക.എഫ് .സത്തി.

271. രകാജരതട്ട് ഏറവര കകാരരക്ഷേമതതയകാനട പ്രവർതത്തിക്കുന്ന സരസ്ഥകാന

ധനകകാരര സ്ഥകാപനമകാണട്ട്  തകരള തസ്റ്റേറട്ട്  ഫത്തിനകാൻഷരൽ തകകാർപ്പെതറഷൻ.

ഭകാവനകാപൂർണമകായ  ധനകകാരര  പുനസരഘടനയത്തിലൂനട  2015-16 ൽ  10.7

ശതമകാനമകായത്തിരുന്ന  നത്തിർജ്ജസ്പീവ  ആസ്തത്തികൾ  3.52  ശതമകാനമകായത്തി

കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനട്ട്  കഴത്തിഞ.  റത്തിസട്ട്  നവയ്റഡട്ട്  അസ്സറട്ട്  തറതഷരകാ  17.65

ശതമകാനമകായത്തിരുന്നതട്ട്  22.4  ശതമകാനമകായത്തി  ഉയർത്തുന്നതത്തിനട്ട്  കഴത്തിഞ.
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ഇതത്തിനന്റെനയലകാര  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  എഎ  തററത്തിരഗട്ട്  തനടത്തി.  ഇതുമൂലേര

കതമ്പകാളതത്തിൽ നത്തിനര തകാരതതമരന കുറഞ്ഞ നചെലേവത്തിൽ കൂടുതൽ ധനര

സമകാഹരത്തികകാൻ  കഴത്തിഞ.   2015-16-ൽ  657  തകകാടത്തി  രൂപയനട  വകായ്പ

വത്തിതരണര  നചെയ്ത  സ്ഥകാനതട്ട്  2020-21-ൽ  ഇതുവനര  2764  തകകാടത്തി

രൂപയനട  വകായ്പകൾ  വത്തിതരണര  നചെയ്തു.  2015-16-ൽ  തത്തിരത്തിചടവട്ട്  684

തകകാടത്തി രൂപയകായത്തിരുന. 2020-21-ൽ ഇതുവനര 1407 തകകാടത്തി രൂപ തത്തിരത്തിച്ചു

കത്തിടത്തികഴത്തിഞ.  വകായ്പകൾ ഉദകാരമകാകത്തി,  പലേത്തിശ കുറച്ചു.  എന്നത്തിട്ടുര ലേകാഭര  5

തകകാടത്തി രൂപയത്തിൽ നത്തിന്നട്ട് 2020-21 ൽ ചുരുങ്ങേത്തിയതട്ട് 20 തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി

ഉയരുര. 

272. നകഎഫ് സത്തി  1951-നലേ  തസ്റ്റേറട്ട്  ഫത്തിനകാൻഷരൽ  തകകാർപ്പെതറഷൻ

ആക്ടത്തിനുകസ്പീഴത്തിലേകാണട്ട്  പ്രവർതത്തിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതത്തിനുപകരര  സരസ്ഥകാന

സർകകാരത്തിനന്റെ  നത്തിയമതത്തിനുകസ്പീഴത്തിൽ  പ്രവർതത്തിക്കുന്ന  കമ്പനത്തിയകായത്തി

പുനനഃസരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുര. റത്തിസർവട്ട് ബകാങത്തിനന്റെ അനുമതത്തിതയകാനട നഡതപ്പെകാസത്തിറട്ട്

സമകാഹരത്തിക്കുന്ന ധനകകാരര സ്ഥകാപനമകായത്തി മകാറര. ഇതട്ട് കൂടുതൽ വത്തിഭവങ്ങേൾ

സമകാഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  സരരരഭകർകട്ട്  കൂടുതൽ  സഹകായകരമകായ  വകായ്പ
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പദ്ധതത്തികൾ ആവത്തിഷരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര സഹകായത്തിക്കുര.

നക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.

273. മനറകാരു  സുപ്രധകാന  ധനകകാരര  സ്ഥകാപനമകാണട്ട്  തകരള  തസ്റ്റേറട്ട്

ഫത്തിനകാൻഷരൽ  എന്റെർകപ്രസസട്ട്.  8000  തകകാടത്തി  രൂപ  ഈ  സ്ഥകാപനര

ട്രഷറത്തിയത്തിൽ  നഡതപ്പെകാസത്തിറട്ട്  നചെയ്തത്തിട്ടുണട്ട്.  പ്രവകാസത്തി  ചെത്തിടത്തിവഴത്തി  കത്തിഫ്ബത്തി

തബകാണകളത്തിലള്ള  നത്തിതക്ഷേപര  2021-22-ൽ  1000  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി

ഉയരുര. തകരളതത്തിനന്റെ വത്തികസനതത്തിനട്ട് നക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യനട മനറകാരു

ഫലേപ്രദമകായ ഇടനപടലേകാണട്ട് വത്തിദരകാശ്രസ്പീ ലേകാതപകാപ്പെട്ട് പദ്ധതത്തി.

274.  2015-16 ൽ  നകഎസട്ട്എഫട്ട്ഇ.-യനട  തടതണകാവർ  28960  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തിരുന. 2020-21 ൽ നകകാവത്തിഡമൂലേര ഏതകാണട്ട് മൂനമകാസകകാലേര

ചെത്തിടത്തി  അടകര  നത്തിർതത്തിവയ്തകണത്തി  വന്നൂനവങത്തിലര  നവരബർ  മകാസര

വനരയള്ള തടതണകാവർ 51000 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്. ചെത്തിടത്തി സലേ 1433 തകകാടത്തി

രൂപയത്തിൽ നത്തിന്നട്ട്  2228  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി  ഉയർന.  നത്തികുതത്തിക്കുമുമ്പുള്ള

ലേകാഭര  154  തകകാടത്തി  രൂപയത്തിൽ നത്തിനര  313  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി  കഴത്തിഞ്ഞ

ധനകകാരര  വർഷതത്തിൽ  ഉയർന.  തകാനഴപ്പെറയന്ന  പുതത്തിയ  സസ്പീമുകൾ
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2021-22-ൽ നടപ്പെകാക്കുര.

• പുതത്തിയ  മകാർകറത്തിരഗട്ട്  വത്തിഭകാഗര  ആരരഭത്തിക്കുര.  മടങ്ങേത്തിനയതത്തിയ

പ്രവകാസത്തികൾകട്ട്  പരത്തിഗണന  നൽകത്തിനകകാണട്ട്  3000  ബത്തിസത്തിനസട്ട്

പ്രതമകാടർമകാനര നത്തിയമത്തിക്കുര.

• നകഎസട്ട്എഫട്ട്ഇ ചെത്തിടത്തികൾകട്ട് ഇൻഷസ്വറൻസട്ട് പരത്തിരക്ഷേ നൽകുര.

• ഓൺകലേൻ അധത്തിഷത്തിത നത്തിവകാസത്തി ചെത്തിടത്തികൾ തുടങ്ങുര.

• കുടത്തിശത്തിക നത്തിവകാരണ പദ്ധതത്തി തുടരുര.

തസ്റ്റേറട്ട് ഇൻഷസ്വറൻസട്ട്

275.  2021-22 തസ്റ്റേറട്ട് ഇൻഷസ്വറൻസട്ട് ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമന്റെത്തിനന്റെ പുനസരഘടനകാ

വർഷമകായത്തിരത്തിക്കുര.  സമൂലേമകായ  ആധുനത്തികവൽകരണവര  ബത്തിസത്തിനസട്ട്

വത്തിപുലേനപ്പെടുതകാനുള്ള  ഊർജ്ജത്തിത  നടപടത്തികളുര  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുര.

2015-16-നലേ  വരവട്ട്  411  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തിരുന്നതട്ട്  2020-21-ൽ  658

ആയത്തി  ഉയർന്നത്തിട്ടുണട്ട്.  ശ്രദ്ധത്തിതകണന്ന  പ്രധകാന  കകാരരര  പരത്തിമത്തിതമകായ

പ്രവർതന മണ്ഡലേതത്തിൽ നത്തിന്നട്ട്  8348  തകകാടത്തി  രൂപ ഫണട്ട് ബകാലേൻസട്ട്

ഇൻഷസ്വറൻസട്ട്  ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമന്റെത്തിനട്ട്  ഉണട്ട്.   ഈ  ഫണട്ട്  ബകാലേൻസട്ട്
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ഗണരമകായത്തി  ഉയർത്തുകയകാണട്ട്  ലേക്ഷേരര.  ഇതത്തിനട്ട്  കുടുരബശ്രസ്പീ,

സഹകരണസരഘങ്ങേൾ,  നതകാഴത്തിലറപ്പെട്ട്,  തക്ഷേമനത്തിധത്തികൾ  തുടങ്ങേത്തി

സർകകാരുമകായത്തി  ബനനപ്പെട  തമഖലേകളത്തിൽ  ഇൻഷസ്വറൻസട്ട്  പ്രവർതനര

വരകാപത്തിപ്പെത്തികകാൻ ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന.

276. സർ, ഇതുതപകാനലേ മറ ധനകകാരര സ്ഥകാപനങ്ങേളകായ പവർ ഫത്തിനകാൻസട്ട്

തകകാർപ്പെതറഷൻ,  തകരള  ട്രകാൻതസകാർടട്ട്  നഡവലേപ്പെട്ട്നമന്റെട്ട്  ഫത്തിനകാൻസട്ട്

തകകാർപ്പെതറഷൻ,  ടൂറത്തിസര  ഫത്തിനകാൻസട്ട്  തകകാർപ്പെതറഷൻ,

നക.യ.ആർ.ഡത്തി.എഫട്ട്.സത്തി.,  വനത്തിതകാ വത്തികസന തകകാർപ്പെതറഷൻ തപകാലള്ള

മറട്ട്  തകകാർപ്പെതറഷനുകളുര  സമഗമകായത്തി  പുനസരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതട്ട്

സരബനത്തിചട്ട് ഒരു വത്തിദഗ്ദ്ധ സമത്തിതത്തിനയനകകാണട്ട് വത്തിലേയത്തിരുത്തുന്നതകാണട്ട്.

277. മുഖരമനത്തിയനട  അദ്ധരക്ഷേതയത്തിൽ  സരസ്ഥകാന  ധനകകാരര

സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട ഒരു കക്കൗൺസത്തിൽ രൂപസ്പീകരത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  സരരരഭകതസ്വ

വത്തികസനതത്തിനു  തവണത്തിയള്ള  വകായ്പകളുനട  ലേക്ഷേരര  നത്തിർവ്വേചെത്തിക്കുകയര

പുതരകാഗതത്തി  അവതലേകാകനര  നചെയകയമകായത്തിരത്തിക്കുര  ഈ  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിനന്റെ

മുഖര ചുമതലേ.
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ഭകാഗര 10

പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി പരത്തിഗണന

ഒരു മതരവര കടലേത്തിനന

മുറത്തിതവൽപ്പെത്തികകാറത്തില

ഒരു പക്ഷേത്തിചത്തിറകുര

ആകകാശതത്തിനു മസ്പീനത

വത്തിള്ളലകൾ ആഴ്ത്തുന്നത്തില

ഒരു ഭകാരവര തശഷത്തിപ്പെത്തികകാനതയകാണട്ട്

ശലേഭര പൂവത്തിനന ചുരബത്തിക്കുന്നതട്ട്.

എന്നത്തിട്ടുര മനുഷരൻ മകാത്രര

ഭൂമത്തിനയ ഇങ്ങേനന നശത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

സർ,  ഒരു  ഏഴകാര  കകാസുകകാരത്തിയനട  വരത്തികളകാണത്തിതട്ട്.  മലേപ്പുറര  കരത്തിങപ്പെകാറ

ജത്തി.യ.പത്തി.എസ ട്ട്.-നലേ  അഫ്റ  മറത്തിയര  എഴുതത്തിയതട്ട്.  പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തിനയക്കുറത്തിചട്ട്

നമ്മുനട കുടത്തികൾക്കുള്ള ഈ തത്തിരത്തിചറത്തിവതപകാലര മുതത്തിർന്നവർകട്ട് ഇലകാനയന്നതട്ട്

ഒരു യകാഥകാർത്ഥരമകാണട്ട്.
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278. ഇതത്തിനകര  ഈ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസരഗതത്തില്  പരകാമർശത്തികനപ്പെട

പദ്ധതത്തികൾ  കൂടത്തിവകായത്തിചകാൽ  ഒരു  സമഗ  പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി  സമസ്പീപനര

രൂപരനകകാള്ളുന്നതകായത്തി  കകാണകാര.  നസ്പീർതടകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  മണ്ണുജലേ

സരരക്ഷേണതത്തിനുര  കൃഷത്തി  പരത്തിപകാലേനതത്തിനുര  സമഗമകായ  പദ്ധതത്തികൾ

ജനകസ്പീയ  കകാമ്പയത്തിനന്റെ  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  രൂപര  നൽകലേകാണട്ട്  പുതത്തിയ

തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട  13-ാം  പഞവതര  പദ്ധതത്തി

തയകാനറടുപ്പെത്തിനന്റെ  മുഖര  പ്രവർതനര.  ഇതത്തിനകര  തയകാറകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ള

പ്രകാതദശത്തിക  ദുരനനത്തിവകാരണ  പദ്ധതത്തി  റത്തിതപ്പെകാർടത്തിനട്ട്  അവസകാനരൂപര

നൽകുകയര  തവണര.  തതകാടുകളുര  പുഴകളുര  ജലേകാശയങ്ങേളുര

ശുചെസ്പീകരത്തിക്കുകയര ആഴരകൂടത്തി സരരക്ഷേത്തിക്കുകയര നചെയന്നതത്തിനട്ട് നത്തിർതദ്ദേശര

മുതന്നകാട്ടു  വചത്തിട്ടുണട്ട്.  ഇതത്തിനന്റെ  തനടങ്ങേൾ  നത്തിലേനത്തിർതണനമങത്തിൽ  വൃഷത്തി

പ്രതദശനത ഖര-ജലേ മകാലേത്തിനര സരസരണര വത്തിജയത്തിപ്പെത്തിതചതസ്പീരൂ.  തുടർന്നട്ട്

ഒരുതകകാടത്തി  ഫലേവൃക്ഷേര  വർഷരതതകാറര  നടുന്നതത്തിനുര  പചത്തുരുത്തുകൾ

വരകാപത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  തത്തിനുര  പരത്തിപകാടത്തിയണട്ട്.  പ്രകാതദശത്തിക  കജവകവവത്തിധര

രജത്തിസ്റ്റേറകൾ  പരത്തിഷരത്തിക്കുകയര  അടുത  അഞട്ട്  വർഷതത്തിനുള്ളത്തിൽ
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കവവത്തിധര  തപകാഷണതത്തിനുള്ള  പ്രകാതദശത്തിക  പരത്തിപകാടത്തി  തയകാറകാക്കുകയര

നചെയര.

279. നഗരങ്ങേളത്തിനലേ  കനകാലകളുര  പുഴകളുര  മകാലേത്തിനര  വകാഹത്തിനത്തികളകായത്തി

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  കത്തിള്ളത്തിയകാർ  തപകാലള്ളവ  ജനകസ്പീയമകായത്തി

ഏനറടുതത്തിട്ടുണട്ട്.  നഗരസകാഹചെരരതത്തിൽ  ജനപങകാളത്തിതതതകാനടകാപ്പെര

നൂതന  സകാതങതത്തികവത്തിദരകളുര  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തിതയ  തസ്പീരൂ.

തകകാർപ്പെതറഷനുകളത്തിനലേ  പ്രധകാന  കനകാലകൾ  ഉൾനപ്പെടുതത്തിനകകാണട്ട്

ഇതത്തിനകായത്തി പ്രതതരക സസ്പീമത്തിനട്ട് രൂപര നൽകുര. തഫകാർടട്ട് നകകാചത്തി ബക്കൗണറത്തി

കനകാൽ, തത്തിരുവനനപുരര ആമയത്തിഴഞകാൻ തതകാടട്ട്,  ആലേപ്പുഴ കകാപ്പെത്തിതതകാടട്ട്

തുടങ്ങേത്തിയവ ഉദകാഹരണങ്ങേളകാണട്ട്.  തലേകാകബകാങട്ട് സഹകായതതകാടുകൂടത്തിയള്ള

ശുചെത്തിതസ്വ  പദ്ധതത്തി,  കത്തിഫ്ബത്തി,  അമൃതട്ട്  എന്നത്തിവയത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  ഇതത്തിനുള്ള

പണര കനണത്തുര.

ഇ-വകാഹന നയര

280. സർ,  തകരളമകാണട്ട്  രകാജരതട്ട്  ആദരമകായത്തി  ഇ-വകാഹന  നയര

രൂപസ്പീകരത്തിച  സരസ്ഥകാനര.  രകാജരതട്ട്  ആദരമകായത്തി  തസകാളകാർ,  ഇലേകത്തികട്ട്
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നഫറത്തികൾ ഉപതയകാഗതത്തിൽ നകകാണവന്നതട്ട് തകരളതത്തിലേകാണട്ട്.  ഇതപ്പെകാൾ

2000 ഇ-വകാഹനങ്ങേളകാണട്ട്  തകരളതത്തിൽ  രജത്തിസ്റ്റേർ  നചെയ്തത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇ-വകാഹന  ഉപതയകാഗനത  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി

കഹബ്രേത്തിഡട്ട് ബകാററത്തി ഇലേകത്തികട്ട് വകാഹനങ്ങേൾ,  ഫദ്യുവൽ നസൽ ഇലേകത്തികട്ട്

വകാഹനങ്ങേൾ  എന്നത്തിവയട്ട്  ആദരനത  അഞട്ട്  വർഷര  50  ശതമകാനര

തമകാതടകാർ വകാഹന നത്തികുതത്തിയത്തിൽ ഇളവട്ട് നൽകുന്നതകാണട്ട്.

281. തകരള  ഓതടകാനമകാകബൽസട്ട്  ഇ-ഓതടകാറത്തിക്ഷേകൾ

ഉൽപ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയര കയറമതത്തി നചെയകയര നചെയ്തു തുടങ്ങേത്തി.  സർ, 10000

ഇ-ഓതടകാറത്തിക്ഷേകൾകട്ട്  25000-30000  രൂപ  സബ്സത്തിഡത്തി

അനുവദത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്. 

282. 3000  നക.എസട്ട്.ആർ.ടത്തി.സത്തി.  ഡസ്പീസൽ  എഞത്തിനുകൾ

എൽ.എൻ.ജത്തി./സത്തി.എൻ.ജത്തി.  എഞത്തിനുകളത്തിതലേയട്ട് മകാറന്നതകാണട്ട്.  സർകകാർ

കകാറകൾ  പരമകാവധത്തി  ഇ-നവഹത്തികത്തിളകാകത്തി  മകാറര.  2021-22-ൽ

നക.എസട്ട്.ഇ.ബത്തി. 236 ചെകാർജ്ജത്തിരഗട്ട് തസ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥകാപത്തിക്കുര.
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283. കത്തിഫ്ബത്തി  ധനസഹകായതതകാനട  സ്ട്രേസ്പീറട്ട്  കലേറകൾ  എൽ.ഇ.ഡത്തി.-

യത്തിതലേയട്ട്  മകാറന്ന  പദ്ധതത്തി  ഏതകാനുര  മകാസങ്ങേൾക്കുള്ളത്തിൽ പൂർതത്തിയകാകുര.

കവദദ്യുതത്തി  നചെലേവത്തിൽ  വരുന്ന  ലേകാഭതത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  ഏതകാനുര

വർഷങ്ങേൾനകകാണട്ട്  തുക  കത്തിഫ്ബത്തികട്ട്  തത്തിരത്തിചടയ്ക്കുര.  ഇതത  മകാതൃകയത്തിൽ

പുരപ്പുറര നചെറകത്തിട  തസകാളകാർ  പകാനകൾ സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  250  തകകാടത്തി

രൂപ കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിന്നട്ട് നൽകുന്നതകാണട്ട്. റത്തിനന്യൂവൽ എനർജത്തി സർവ്വേസ്പീസട്ട്

കമ്പനത്തിവഴത്തി  ഈ  തുക  അഞവർഷരനകകാണട്ട്  തത്തിരത്തിചടയ്തകണതുണട്ട്.

ഫത്തിലേമന്റെട്ട്  ഫസ്പീ  പദ്ധതത്തി  പ്രകകാരര  1  തകകാടത്തി  എൽ.ഇ.ഡത്തി.  ബൾബുകൾ

വത്തിതരണര  നചെയ്തുകഴത്തിഞ.  2021-22-ൽ  ഇതട്ട്  ഒരു  ജനകസ്പീയ

കകാമ്പയത്തിനകായത്തി നടപ്പെകാക്കുര.

284. പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി  സക്കൗഹൃദമകായ  നകടത്തിടനത്തിർമ്മകാണനത

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നയര  രൂപസ്പീകരത്തിക്കുര.  സർ,  ഊർജ്ജ

ദുർവരയര  ഒഴത്തിവകാക്കുന്നതത്തിനുര  ജലേസരരക്ഷേണതത്തിനുര  പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി

സക്കൗഹൃദമകായ  നത്തിർമ്മകാണ  രസ്പീതത്തികൾ  അവലേരബത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  കൃതരമകായ

മകാനദണ്ഡങ്ങേൾകട്ട്  രൂപര  നൽകുര.  ഈ  മകാനദണ്ഡങ്ങേൾ  പകാലേത്തിക്കുന്ന
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നകടത്തിടങ്ങേൾകട്ട് തകാനഴപ്പെറയന്ന തപ്രകാതകാഹനങ്ങേൾ നൽകുര.

• ഒറതവണ നകടത്തിട നത്തികുതത്തിയത്തിൽ 50 ശതമകാനര ഇളവട്ട്,

• കയവത്തികയ തവളയത്തിൽ ഭൂമത്തിയനട സ്റ്റേകാമ്പട്ട് ഡന്യൂടത്തിയത്തിൽ 1 ശതമകാനര ഇളവട്ട്,

• 20  ശതമകാനതത്തിതലേനറ  കവദദ്യുതത്തി  ലേകാഭത്തിക്കുകയകാ  നണങത്തിൽ  കവദദ്യുതത്തി

തകാരത്തിഫത്തിൽ 5 വർഷതതയട്ട് 10 ശതമകാനര ഇളവട്ട്,

• പ്രകാതദശത്തിക നകടത്തിട നത്തികുതത്തിയത്തിൽ 20 ശതമകാനര ഇളവട്ട്.

285. ഇലേകത്തികട്ട്  കകാറകൾ,  വകാങ്ങുന്നതത്തിനട്ട്  നക.എപട്ട്.സത്തി.  7  ശതമകാനര

പലേത്തിശയട്ട്  വകാഹനതത്തിനന്റെ ഈടത്തിൽ വകായ്പ നൽകുര.  ഡസ്പീസൽ ബസുകൾ

എൽ.എൻ.ജത്തി./സത്തി.എൻ.ജത്തി.യത്തിതലേയട്ട് മകാറന്നതത്തിനട്ട് 10 ശതമകാനര പലേത്തിശയട്ട്

വകായ്പ നൽകുര.

വനര

286. വനങ്ങേനള  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  ആവശരമുള്ള  ഇടങ്ങേളത്തിൽ

പുനരുജ്ജസ്പീവത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുരതവണത്തി  200  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തികളത്തിൽനത്തിനര  മനറകാരു  36  തകകാടത്തി  രൂപ



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

209

അധത്തികമകായത്തി പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന.  വനകാതത്തിർതത്തികൾ ഡത്തിജത്തിറകലേസട്ട് നചെയ്തട്ട്

തരഖനപ്പെടുത്തുകയര ബഫർതസകാൺ ശകത്തിനപ്പെടുത്തുകയര നചെയന്നതത്തിനു 52

തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  വനരജസ്പീവത്തി-മനുഷര  സരഘർഷ

ലേഘൂകരണതത്തിനട്ട് കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽ നത്തിനള്ള 110 തകകാടത്തി രൂപയ്ക്കു പുറതമ 22

തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  ഉൾകകാടുകളത്തിൽ  തകാമസത്തിക്കുന്ന  വനര

പുനരധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  റസ്പീബത്തിൽഡട്ട്  തകരള  യത്തിൽ  നത്തിനര  പണര

അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  കജവകവ വത്തിധര സരരക്ഷേണതത്തിനട്ട്  14  തകകാടത്തി രൂപ

മകാറത്തി വയ്ക്കുന.

കുടനകാടട്ട്

287. പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി  പുനസ്ഥകാപനതത്തിനുര  സകാമൂഹരപശകാതലേ

സക്കൗകരരങ്ങേൾ  നമചനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുമുള്ള  പകാതകജകാണട്ട്  കുടനകാടട്ട്

നടപ്പെത്തിലേകാക്കുന്നതട്ട്.  കകായലേത്തിനന്റെ  ശുചെസ്പീകരണതത്തിനുള്ള  ജനകസ്പീയ

കകാമ്പയത്തിനട്ട്  10 തകകാടത്തി രൂപ അധത്തികമകായത്തി വകയത്തിരുത്തുന. ഇതതകാനടകാപ്പെര

യനസഹകായതതകാനട  കകായൽ  ചെതുപ്പുകളത്തിനലേ  നചെളത്തി  കടകുതത്തി

അതുപതയകാഗനപ്പെടുതത്തി  പുറര  ബണകൾകട്ട്  വസ്പീതത്തികൂടത്തി
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സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള ബൃഹതട്ട് പദ്ധതത്തികട്ട്  160  തകകാടത്തി രൂപ ഇതത്തിനകര

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽ  നത്തിന്നട്ട്  അനുവദത്തിച്ചു  കഴത്തിഞ.  ഈ  തവനൽകകാലേതട്ട്

പഴനത്തിലേ കകായലേത്തിലര നതരനഞ്ഞടുത പകാടതശഖരങ്ങേളത്തിലര ഈ പ്രവൃതത്തി

ആരരഭത്തിക്കുര.  420  കത്തിതലേകാമസ്പീറതറകാളര  നസ്പീളര  വരുന്ന  തതകാടുകളുനടയര

കനകാലകളുനടയര പുനരുദ്ധകാരണ തത്തിനു നതകാഴത്തിലറപ്പു പദ്ധതത്തിയര വലേത്തിയ

തതകാതത്തിൽ ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുര.

288.  നവള്ളനപ്പെകാക  നത്തിയനണതത്തിനട്ട്  പമ്പ-അചൻ  തകകാവത്തിൽ

നദത്തികളത്തിനലേ  ഒഴുകട്ട്  സുഗമമകാക്കുന്നതത്തിനുര  ലേസ്പീഡത്തിരഗട്ട്  ചെകാനലേത്തിനട്ട്  ആഴര

കൂട്ടുന്നതത്തിനുര  തതകാടപ്പെള്ളത്തി  സത്തിൽതവയനട  പ്രവർതനര

നമചനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള  തപ്രകാജക്ടുകൾ  നത്തിർവ്വേഹണതത്തിനന്റെ

അവസകാനഘടതത്തിലേകാണട്ട്.  എ.സത്തി  കനകാലേത്തിനന്റെ  രണര  മൂനര  റസ്പീച്ചുകളുനട

പ്രവർതനവര ഏനറടുക്കുര. ഇതടകര 200 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട് റസ്പീബത്തിൽഡട്ട്

തകരളയത്തിൽ നത്തിനര പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന്നതട്ട്.

289. കുടനകാടട്ട്  പദ്ധതത്തികൾക്കുതവണത്തി  ജലേതസചെന  വകുപ്പെത്തിനട്ട്  39  തകകാടത്തി

രൂപയര  കൃഷത്തി  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികളത്തിലേകായത്തി  20  തകകാടത്തി
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രൂപയമുണട്ട്.  കഴത്തിഞ്ഞ  വർഷനത  ബഡ്ജറത്തിൽ  സ്ഥകാപത്തിക്കുനമന്നട്ട്

പ്രഖരകാപത്തിച  തകാറകാവട്ട്  ഹകാചറത്തികട്ട്  7  തകകാടത്തി  രൂപയര  വകയത്തിരുത്തുന.

തകാറകാവട്ട് കൃഷത്തികകാർകട്ട് പകർചവരകാധത്തി ഇൻഷസ്വറൻസട്ട് ഏർനപ്പെടുത്തുര.

290.  കുടനകാടട്ട്  പകാതകജത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന

പ്രധകാനനപ്പെട മറട്ട് പദ്ധതത്തികളത്തിൽ 291 തകകാടത്തി രൂപയനട കുടനകാടട്ട് കുടത്തിനവള്ള

പദ്ധതത്തിയര  450  തകകാടത്തി  രൂപയനട ആലേപ്പുഴ-ചെങ്ങേനകാതശ്ശേരത്തി  തറകാഡര  150

തകകാടത്തി  രൂപയനട  പുളത്തിങ്കുന്നട്ട്  ആശുപത്രത്തിയര  ഉൾനപ്പെടുര.  കത്തിഫ്ബത്തി

തപ്രകാജക്ടുകളുനട അടങൽ 540 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്. കുടനകാടട്ട് പകാതകജത്തിനന്റെ

നമകാതര അടങൽ 2400 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്. 

വയനകാടട്ട്

291.  ഇന്നട്ട്  ബ്രേകാന്റെഡട്ട്  കകാപ്പെത്തിനപ്പെകാടത്തിയനട  10  ശതമകാനമകാണട്ട്  കുരുവത്തിനന്റെ

വത്തിലേയകായത്തി കകാപ്പെത്തി കൃഷത്തികകാർകട്ട് ലേഭത്തിക്കുന്നതട്ട്. കകാപ്പെത്തിനപ്പെകാടത്തി ബ്രേകാന്റെട്ട് നചെയ്തു

വത്തിൽക്കുന്നതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  മൂതന്നകാ  നകാതലേകാ  വർഷരനകകാണട്ട്  ഈ

അനുപകാതര  ഗണരമകായത്തി  ഉയർതകാൻ  കഴത്തിഞ്ഞകാൽ  വയനകാനട

കൃഷത്തികകാരുനട  പ്രതത്തിസനത്തി  പരത്തിഹരത്തികകാനകാവര.  കകാപ്പെത്തി  ബ്രേകാന്റെട്ട്
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നചെയന്നതത്തിനട്ട്  കകാർബൺ  നന്യൂട്രൽ  പദ്ധതത്തി  വയനകാടത്തിനന  സഹകായത്തിക്കുര.

ഇതപ്പെകാൾ ജത്തിലയത്തിനലേ കകാർബൺ എമത്തിഷൻ 15 ലേക്ഷേര ടണകാണട്ട്. ഇതത്തിൽ 13

ലേക്ഷേര ടൺ കകാർബൺ ആഗസ്പീരണര നചെയകാൻ നത്തിലേവത്തിലള്ള മരങ്ങേൾകട്ട്

കഴത്തിയര.  പഞകായത്തുകൾ  കകാർബൺ  കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുള്ള  തപ്രകാജക്ടുകൾ

ഏനറടുകണര.  ഇതത്തിനട്ട്  6500  നഹക്ടർ  ഭൂമത്തിയത്തിൽ  മുളയര  70 ലേക്ഷേര

മരങ്ങേളുര  നട്ടുപത്തിടത്തിപ്പെത്തികണര.  മരര  നടുന്നതട്ട്  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്

മസ്പീനങ്ങേകാടത്തി  മകാതൃകയത്തിൽ  ട്രസ്പീ  ബകാങത്തിരഗട്ട്  നടപ്പെത്തിലേകാകകാര.  മരര

വച്ചുപത്തിടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  കൃഷത്തികകാർകട്ട്  മരര  നവട്ടുതമ്പകാൾ  വകായ്പ  തത്തിരത്തിചടചകാൽ

മതത്തിനയന്ന  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  ആനസ്വത്തിറത്തി  വകായ്പയകായത്തി  നൽകുന്നതകാണട്ട്

പദ്ധതത്തി. കത്തിഫ്ബത്തിയനട ഗസ്പീൻ തബകാണകളത്തിൽ നത്തിനര ഇതരതത്തിൽ വകായ്പ

നൽകുന്നതത്തിനട്ട്  ബകാങ്കുകൾകട്ട്  ധനസഹകായര  നൽകകാൻ  കഴത്തിയര.

കജവകവവത്തിധരര  ഇതകകാ  ടൂറത്തിസതത്തിനുര  സഹകായകരമകാണട്ട്.

അതുതപകാനലേ  തനന്ന  പഴവർഗ്ഗ  സരസരണ  വരവസകായങ്ങേൾക്കുര

വഴത്തിനയകാരുക്കുര.
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292.  വകാർഷത്തിക  പദ്ധതത്തിയത്തിൽനപ്പെടുതത്തി  വയനകാടട്ട്  ജത്തിലയട്ട്  100

തകകാടത്തിയത്തിൽപ്പെരര  രൂപയകാണട്ട്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.  പടത്തികവർഗ്ഗ

സസ്പീകൾകട്ട്  നതകാഴത്തിലേവസരര  സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  തക്ഷേമ

പ്രവർതനങ്ങേൾക്കുര തവണത്തി ടത്തി.എസട്ട്.പത്തി.യത്തിൽനത്തിനര  25  തകകാടത്തി  രൂപ

നചെലേവഴത്തിക്കുര.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിനര  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികൾകകായത്തി  941

തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  തുരങപ്പെകാതയനട  പകാരത്തിസ്ഥത്തിതത്തിക

വത്തിലേയത്തിരുതൽ  നടക്കുകയകാണട്ട്.  വയനകാടട്ട്  –  ബനത്തിപർ  എലേത്തിതവറഡട്ട്

കഹതവയട്ട് അനുമതത്തി ലേഭത്തിചകാൽ അതത്തിനന്റെ നചെലേവത്തിൽ ഒരുഭകാഗര തകരളര

വഹത്തികകാനമന്നട്ട്  വരകമകാകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  നപകാതുമരകാമതട്ട്  വകുപ്പെത്തിൽനത്തിനര

286  തകകാടത്തി  രൂപയനട  പ്രവൃതത്തികളകാണട്ട്  ജത്തിലയത്തിൽ  നടക്കുന്നതട്ട്.  റസ്പീ-

ബത്തിൽഡത്തിൽ നത്തിനര 255 തകകാടത്തി രൂപ നചെലേവഴത്തിക്കുര.

293.  വയനകാടുകകാരുനട  ദസ്പീർഘകകാലേ  അഭത്തിലേകാഷമകാണട്ട്  നമഡത്തികൽ

തകകാതളജട്ട്  എന്നതട്ട്.  2021-22-ൽ  അതട്ട്  യകാഥകാർത്ഥരമകാകുര.  സർ,

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽ നത്തിന്നട്ട്  300  തകകാടത്തി  രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.  പുതത്തിയ

നമഡത്തികൽ തകകാതളജത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി  സത്തികത്തിൾ നസൽ തുടങ്ങേത്തിയ

ജനത്തിതക  തരകാഗങ്ങേനള  പഠത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  ഹസ്പീതമകാ
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തഗകാബത്തിതനകാപ്പെതത്തി  റത്തിസർചട്ട്  &  നകയർ  നസന്റെർ

സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  കട്രബൽ  കുടത്തികളുനട  സക്കൗകരരകാർത്ഥര

വയനകാടട്ട് പഴശ്ശേത്തി  കട്രബൽ തകകാതളജട്ട് ആരരഭത്തിക്കുര. 

ഇടുകത്തി

294.  തതയത്തിലേ,  കുരുമുളകട്ട്,  ഏലേര തുടങ്ങേത്തിയ സുഗന വരഞ്ജനങ്ങേളുനടയര

ചെക  തപകാലള്ള  പഴവർഗ്ഗങ്ങേളുനടയര  മൃഗപരത്തിപകാലേനതത്തിനന്റെയര

ഉൽപ്പെകാദനവര  ഉൽപ്പെകാദനക്ഷേമതയര  ഉയർത്തുക,  ഇവയനട

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള  കകാർഷത്തിക  സരസരണ  വരവസകായങ്ങേൾ

സ്ഥകാപത്തിക്കുക, പ്രകൃതത്തി    സന്തുലേനകാവസ്ഥ സരരക്ഷേത്തിക്കുക എന്നത്തിവയകാണട്ട്

ഇടുകത്തിയനട  സമഗവത്തികസനതത്തിനുള്ള അടത്തിസ്ഥകാന സമസ്പീപനങ്ങേൾ.  ഈ

സമസ്പീപനതത്തിനന്റെ  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  പ്രഖരകാപത്തിച  ഇടുകത്തി  പകാതകജട്ട്

തകകാവത്തിഡത്തിനന്റെ  പശകാതലേതത്തിൽ  ഗതത്തിതവഗര  കകവരത്തിചത്തിടത്തില.  ഈ

പ്രവർതനങ്ങേൾ  2021-22-ൽ  പ്രവർതനപഥതത്തിനലേത്തുര.  ഭൂവത്തിനത്തി

തയകാഗര  സരബനത്തിചട്ട്  ഒരു  അഭത്തിപ്രകായ  സമനസ്വയര  തകാനഴതടത്തിൽനത്തിനര

ഉയർനവതരണതുണട്ട്.  നസ്പീർതടകാടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള സമഗ ഭൂവത്തിനത്തിതയകാഗ

ആസൂത്രണമകാണട്ട്  തവണതട്ട്.  ഇതരനമകാരു  പകാതകജത്തിനട്ട്  ആവശരമകായ
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പണര  റസ്പീ-ബത്തിൽഡട്ട്  തകരളയത്തിൽ  നത്തിന്നകാണട്ട്  കനണത്തുക.  ബജറട്ട്

കഴത്തിഞ്ഞകാലടൻ  ഇതുസരബനത്തിച്ചുള്ള  ശത്തിൽപ്പെശകാലേ  മുഖരമനത്തികൂടത്തി

പനങടുത്തുനകകാണട്ട് ഇടുകത്തിയത്തിൽ ഈ മകാസര സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുര. 

295. ജത്തിലയത്തിൽ  കത്തിഫ്ബത്തി  ഫണപതയകാഗത്തിചട്ട്  1000  തകകാടത്തി  രൂപയനട

നത്തിർമ്മകാണ പ്രവൃതത്തികളകാണട്ട് ഏനറടുക്കുന്നതട്ട്. നപകാതുമരകാമതട്ട് വകുപ്പെട്ട് 245

തകകാടത്തി  രൂപയനട  തറകാഡകളുര  പകാലേങ്ങേളുര  നത്തിർമ്മത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന.

തബകാഡത്തിനമടട്ട്  –  മൂന്നകാർ  തദശസ്പീയപകാതയനട  നത്തിർമ്മകാണര

നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  നമഡത്തികൽ  തകകാതളജട്ട്  നകടത്തിടങ്ങേളുര

നത്തിർമ്മകാണര പൂർതസ്പീകരത്തിക്കുര. ആവശരമകായ ജസ്പീവനകകാനര നത്തിയമത്തിക്കുര.

296. മൂന്നകാറത്തിൽ  നക.എസട്ട്.ആർ.ടത്തി.സത്തി.  ബസട്ട്  സ്റ്റേകാൻഡത്തിനന്റെ  

3  ഏകറത്തിൽ  100  മുറത്തികളുര തഡകാർനമററത്തികളുമുള്ള നക.ടത്തി.ഡത്തി.സത്തി.  ബജറട്ട്

തഹകാടൽ  100  തകകാടത്തി  രൂപ  നചെലേവത്തിൽ  സ്ഥകാപത്തിക്കുര.  റവനദ്യു

വരുമകാനതത്തിനന്റെ  10  ശതമകാനര  നക.എസട്ട്.ആർ.ടത്തി.സത്തി.-കട്ട്  നൽകുര.

പ്രകാരരഭ  നചെലേവകൾകട്ട്  10  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  മൂന്നകാറത്തിനലേ

നബകാടകാണത്തികൽ ഗകാർഡനന്റെ വത്തിപുലേസ്പീകരണര,  ഫകാര  ടൂറത്തിസര,  കഹഡൽ
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ടൂറത്തിസര എന്നത്തിവയകാണട്ട് മറട്ട് പ്രധകാനനപ്പെട ടൂറത്തിസര പദ്ധതത്തികൾ.

297. കകാസർതഗകാഡട്ട്  പകാതകജത്തിതലേയട്ട്  2021-22 ൽ  125  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.

ഭകാഗര 11

സസ്പീ സക്കൗഹൃദര

298. തകരളതത്തിൽ  ജൻഡർ  ബജറത്തിരഗട്ട്  സരവത്തിധകാനര  അഞകാര

വർഷതത്തിനലേത്തുതമ്പകാൾ നമുകട്ട് ഏനറ അഭത്തിമകാനത്തികകാനുണട്ട്.  2016-17 ൽ

പൂർണമകായര  സസ്പീകൾക്കുള്ള  സസ്പീമുകളുനട  അടങൽ  760  തകകാടത്തി  രൂപയര

പദ്ധതത്തി  അടങലേത്തിനന്റെ  4  ശതമകാനവമകായത്തിരുന.  പ്രകാതദശത്തിക

സർകകാരുകളുനട  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ  വനത്തിതകാഘടക  പദ്ധതത്തി  10  ശതമകാനര

വകയത്തിരുത്തുന്ന  തവളയത്തിലേകായത്തിരുന  സരസ്ഥകാന  തലേതത്തിനലേ  ഈ

നത്തിരകാശകാകരമകായ അവസ്ഥ. സർ, 2021-22-നലേ ബജറത്തിൽ ഈ തുക 1347

തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്. പദ്ധതത്തി വത്തിഹത്തിതര 6.54 ശതമകാനവര. മറട്ട് സസ്പീമുകളത്തിൽ

സസ്പീകൾകകായള്ള  പ്രതതരക  ഘടകരകൂടത്തി  കണകത്തിനലേടുക്കുകയകാനണങത്തിൽ

നമകാതര വനത്തിതകാ വത്തിഹത്തിതര 19.54 ശതമകാനമകാണട്ട്. 2017-18-ൽ ഇതട്ട് 11.5
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ശതമകാനമകായത്തിരുന.  ഈ സസ്പീ പരത്തിഗണന തകരള സർകകാരത്തിനന്റെ ബജറട്ട്

നചെലേവകളുനട മുഖമുദയകായത്തിരുന. 

299. 2021-22-നലേ  ബജറത്തിനന്റെ  കകാതൽ  നതകാഴത്തിൽ  സൃഷത്തിയകാണട്ട്.  ഈ

സമസ്പീപനതത്തിനന്റെ  ഏറവര  വലേത്തിയ  ഗുണതഭകാകകാകൾ  തകരളതത്തിനലേ

സസ്പീകളകായത്തിരത്തിക്കുര.  നതകാഴത്തിൽ പദ്ധതത്തികളുനട  ഫലേപ്രദമകായ നടതത്തിപ്പെത്തിനന്റെ

ഫലേമകായത്തി സസ്പീകളുനട നതകാഴത്തിലേത്തിലകായ്മ ഗണരമകായത്തി കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുര നതകാഴത്തിൽ

പങകാളത്തിതര  ഉയർത്തുന്നതത്തിനുര  സകാധത്തിക്കുര.  വനത്തിതകാസരരരഭകതസ്വ

വത്തികസനതത്തിനുര  ഊന്നലണട്ട്.  9  നക.എസട്ട്.ഐ.ഡത്തി.സത്തി.  കത്തിൻഫകാ

പകാർക്കുകളത്തിലര  വത്തിമൻ  നഫസത്തിലേത്തിതറഴട്ട്  നസന്റെർ  സ്ഥകാപത്തിക്കുര.

നക.എസട്ട്.ഐ.ഡത്തി.സത്തി.യത്തിൽ  പ്രതതരക  വത്തിമൻ  എന്റെർപ്രണർ  മത്തിഷൻ

ഉണകാകുര. 

300. സസ്പീകളുനട ഉയരുന്ന നതകാഴത്തിൽ പങകാളത്തിതര സൃഷത്തിക്കുന്ന ഇരടത്തി ഭകാരര

എങ്ങേനന  ലേഘൂകരത്തികകാര?  തകകാവത്തിഡത്തിനന്റെ  തുടകതത്തിൽ  മുഖരമനത്തി

പറഞ്ഞതുതപകാനലേ  പുരുഷൻമകാർകൂടത്തി  വസ്പീട്ടുപണത്തികളത്തിൽ  പനങടുതതതസ്പീരൂ.

അതതകാനടകാപ്പെര  വസ്പീട്ടുപണത്തികളത്തിൽ  യനവൽകരണനത
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തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തികണര.  സർ,  ഇതത്തിനകായത്തി  സ്മകാർടട്ട്  കത്തിചൺ  പദ്ധതത്തി

പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയകാണട്ട്. നക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  സ്മകാർടട്ട്  കത്തിചൺ ചെത്തിടത്തികൾ

ആരരഭത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  യന ഗകാർഹത്തിതകകാപകരണങ്ങേളുനട പകാതകജുകളുനട

വത്തിലേ  തവണകളകായത്തി  ഏതകാനുര  വർഷരനകകാണട്ട്  അടച്ചുതസ്പീർതകാൽ  മതത്തി.

പലേത്തിശ  മൂന്നത്തിനലേകാന  വസ്പീതര  ഗുണതഭകാകകാവട്ട്,  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനര,

സർകകാർ  എന്നത്തിവർ  പങത്തിനടടുക്കുര.  കുടുരബശ്രസ്പീ  വഴത്തിയകാനണങത്തിൽ  മറട്ട്

ഈടുകളുനട ആവശരമത്തില.  

കുടുരബശ്രസ്പീ

301. കുടുരബശ്രസ്പീ  12000  തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്  45  ലേക്ഷേര കുടുരബങ്ങേൾകട്ട്

ബകാങ്കുകളത്തിൽനത്തിനര വകാങ്ങേത്തി ലേഘുവകായ്പകളകായത്തി നൽകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതട്ട്. എന്നകാൽ

കുടുരബശ്രസ്പീ  തകവലേര  കമതകകാ  ഫത്തിനകാൻസട്ട്  സരഘടനയല.  ദകാരത്തിദര

നത്തിർമ്മകാർജ്ജനതത്തിനുള്ള  പദ്ധതത്തി  ഏതകകാപത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പകാറട്ട്

തഫകാമകായര  സസ്പീ  ശകാകസ്പീകരണതത്തിനന്റെ  ഏറവര  പ്രധകാന  ഉപകാധത്തിയകായര

പ്രവർതത്തിക്കുന.  ഉപജസ്പീവന  നതകാഴത്തിലകൾ  സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിലര  ദകാരത്തിദര

നത്തിർമ്മകാർജ്ജനതത്തിലര  കുടുരബശ്രസ്പീ  വഹത്തിക്കുന്ന  നത്തിർണകായക  പങട്ട്
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ഇതത്തിനകര ഞകാൻ വത്തിവരത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.

302. സസ്പീകൾനകതത്തിനരയള്ള  അതത്തികമതത്തിനട്ട്  അറതത്തി  വരുതതണതട്ട്

അനത്തിവകാരരമകായ  കടമയകായത്തി  സർകകാർ  ഏനറടുക്കുകയകാണട്ട്.

പലേതലേങ്ങേളത്തിൽ സസ്പീകൾ വത്തിതധയമകാകുന്ന അതത്തികമങ്ങേനളക്കുറത്തിചട്ട് നമ്മുനട

പുതത്തിയ  തലേമുറ  നല  നത്തിശയതതകാനടയകാണട്ട്  വളർന  വരുന്നതട്ട്.

“അവളുയർതത്തിയ ശത്തിരസത്തിതനകാളര വരത്തിനലകാരുവകാളത്തിനന്റെ മൂർചയര” എന്ന

ഇടുകത്തി  ഇരടയകാർ  എസട്ട്.ടത്തി.എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നലേ  ആദത്തിതര  രവത്തിയനട

വരത്തികളത്തിൽ, അതത്തികമങ്ങേൾനകതത്തിനര ശത്തിരസുയർതത്തി നത്തിൽക്കുന്ന സസ്പീയനട

അനസത്തിനന്റെ  മുഴകമുണട്ട്.  സർ,  സസ്പീകൾനകതത്തിനരയള്ള

അതത്തികമങ്ങേളത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  വത്തിമുകമകായ ഒരു തകരളതത്തിനന്റെ സൃഷത്തിയ്ക്കുതവണത്തി

2021-22-ൽ  വമ്പത്തിനചകാരു  കകാമ്പയത്തിൻ  ആരരഭത്തിക്കുകയകാണട്ട്.

സസ്പീകൾക്കുതനനരയള്ള അതത്തികമങ്ങേളത്തിൽ 5 വർഷരനകകാണട്ട് 25 ശതമകാനര

കുറവട്ട് സൃഷത്തിക്കുകയകാണട്ട് ലേക്ഷേരര.  ഇതത്തിനുള്ള മകാനദണ്ഡങ്ങേൾ പകാലേത്തിക്കുന്ന

തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട് പ്രതതരക അരഗസ്പീകകാരര നൽകുര.
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303. എലകാ  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിലര  സസ്പീകൾനകതത്തിരകായള്ള

അതത്തികമങ്ങേളുനട  മകാപ്പെത്തിരഗട്ട്  നടത്തുന്നതകാണട്ട്.  കുടുരബശ്രസ്പീ

അയൽകടങ്ങേളത്തിനലേ  അരഗങ്ങേനള  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തി

സസ്പീകൾനകതത്തിരകായള്ള അതത്തികമങ്ങേൾ എവത്തിനടവചട്ട്?  എതപ്പെകാൾ?  ആരത്തിൽ

നത്തിനണകായത്തി  എന്നതുസരബനത്തിച  വത്തിവരതശഖരണര  നടത്തുര.

ഇതുസരബനത്തിച പൂരത്തിപ്പെത്തിചട്ട് നൽകുന്ന തചെകാദരകാവലേത്തിയനട രഹസരസസ്വഭകാവര

പൂർണമകായര  ഉറപ്പുവരുത്തുര.  കകര  മകാപ്പെത്തിനന്റെ  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ

അതത്തികമങ്ങേൾ കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയള്ള തപ്രകാജക്ടുകൾ നത്തിർബനമകായര

വനത്തിതകാ ഘടകപദ്ധതത്തിയത്തിൽ ഉൾനപ്പെടുതണര. നപകാതുതപ്രകാജക്ടുകളത്തിലര സസ്പീ

പരത്തിഗണന ഉറപ്പുവരുതണര.  ജകാഗതകാ സമത്തിതത്തികൾ ശകത്തിനപ്പെടുത്തുകയര

തവണര.  ഈ  കകാമ്പയത്തിനുതവണത്തി   കുടുരബശ്രസ്പീകട്ട്  20  തകകാടത്തി  രൂപ

അധത്തികമകായത്തി അനുവദത്തിക്കുന.

304. അതത്തികമങ്ങേൾ തനരത്തിടുന്ന സസ്പീകൾക്കുള്ള രണട്ട് സുപ്രധകാന പത്തിന്തുണകാ

സരവത്തിധകാനങ്ങേളകാണട്ട്  നത്തിർഭയ  തഷകാർടട്ട്തസ്റ്റേ  തഹകാമുകളുര  കുടുരബശ്രസ്പീയനട

ആഭത്തിമുഖരതത്തിലള്ള തസ്നേഹത്തിത നജൻഡർ നഹൽപ്പെട്ട് നഡസര. നത്തിർഭയയട്ട് 10



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

221

തകകാടത്തി  രൂപയര  തസ്നേഹത്തിത  നജൻഡർ  നഹൽപ്പെട്ട്  നഡസത്തിനട്ട്  7  തകകാടത്തി

രൂപയര വകയത്തിരുത്തുന. 

305. 45  ലേക്ഷേര  അരഗങ്ങേളകാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  കുടുരബശ്രസ്പീയത്തിലള്ളതട്ട്.  എന്നകാൽ

ഇവരുനട  വസ്പീടുകളത്തിനലേ  യവതത്തികൾകട്ട്  തവണത്ര പ്രകാതത്തിനത്തിധരമത്തിലകാനയന്ന

പ്രശ്നര  ഗക്കൗരവമകായത്തി  ഉയർനവരുനണട്ട്.  സമകാനര  സസ്വയരസഹകായ

സരഘങ്ങേൾ  വളരുന്നതത്തിനട്ട്  ഒരു  കകാരണവര  ഇതകാണട്ട്.  ഈ

പശകാതലേതത്തിൽ  യവതത്തികൾക്കുതവണത്തി  ഓക്സത്തിലേറത്തി  യൂണത്തിറകൾ

ആരരഭത്തിക്കുന്ന  കകാരരര  സർകകാർ  പരത്തിഗണത്തിക്കുര.  ഇതട്ട്  കുടുരബശ്രസ്പീയനട

അരഗതസ്വതത്തിൽ ഒരു കുതത്തിച്ചുചെകാടര 2021-22-ൽ സൃഷത്തിക്കുര.

306. 2015-16-ൽ  കുടുരബശ്രസ്പീകട്ട്  സർകകാർ  നൽകത്തിയതട്ട്

75  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്.  2021-22-ൽ  അതട്ട്  260  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി

ഉയർത്തുന. എനന്റെ ബജറട്ട് പ്രസരഗതത്തിൽ 125 തകകാടത്തി രൂപ അധത്തികമകായത്തി

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  ഇതത്തിനുപുറതമ  ലേകാപ് തടകാപ്പെത്തിനന്റെയര  തകകാവത്തിഡട്ട്

സഹകായതത്തിനന്റെയര  പലേത്തിശ  സബ്സത്തിഡത്തിയകായത്തി  300  തകകാടത്തി

രൂപനയങത്തിലര ലേഭരമകാക്കുര.  തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തികളകായ ഗകാമസ്പീണ-നഗര
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ഉപജസ്പീവന  പദ്ധതത്തികൾ,  സ്റ്റേകാർടട്ട്  അപ്പെട്ട്  വത്തിതലജട്ട്  എന്റെർപ്രണർഷത്തിപ്പെട്ട്,

ദസ്പീൻദയകാൽ ഉപകാധരകായ കനപുണത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തി, പ്രധകാനമനത്തി നഗര

ആവകാസട്ട്  തയകാജന  എന്നത്തിവയത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  1064  തകകാടത്തി  രൂപ  ലേഭരമകാകുര.

അങ്ങേനന നമകാതര 1749 തകകാടത്തി രൂപ കുടുരബശ്രസ്പീയട്ട് ലേഭത്തിക്കുര. 

307. സത്തി.ഡത്തി.എസട്ട്.  നചെയർതപഴൺമകാരുനട  തഹകാണതററത്തിയര  8000

രൂപയകായത്തി ഉയർത്തുന. സത്തി.ഡത്തി.എസട്ട്. അരഗങ്ങേൾകട്ട് റത്തി.എ. ആയത്തി 500

രൂപ വസ്പീതര പ്രതത്തിമകാസര അനുവദത്തിക്കുന.

വനത്തിതകാ-ശത്തിശു തക്ഷേമര

308. തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃതമടകര  901  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്  സസ്പീകളുനടയര

കുടത്തികളുനടയര  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  അടങൽ.  ഇതത്തിൽ  607  തകകാടത്തി  രൂപയര

അങണവകാടത്തികൾകകാണട്ട്. തതദ്ദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങേളുമകായത്തി സഹകരത്തിച്ചുള്ള

സ്മകാർടട്ട്  അങണവകാടത്തികൾകട്ട്  11  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെട  അങണവകാടത്തികളത്തിൽ  പ്രതതരക  നവല്ലുവത്തിളത്തികൾ

തനരത്തിടുന്ന  കുടത്തികൾക്കുതവണത്തി  സക്കൗകരരനമകാരുക്കുര.  അങണവകാടത്തികൾ
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കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി  റത്തിതസകാഴട്ട്  നസന്റെറകളകായത്തി  വത്തികസത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  10  തകകാടത്തി

രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

309. അങണവകാടത്തി  ജസ്പീവനകകാരുനട  നപൻഷൻ  സസ്വനര  ഫണത്തിൽ

നത്തിനതനന്നയകാണട്ട് ലേഭരമകാക്കുന്നതട്ട്. അങണവകാടത്തി ടസ്പീചർമകാർകട്ട് പ്രതത്തിമകാസ

നപൻഷൻ  2000  രൂപയകായര  നഹൽപ്പെർമകാർകട്ട്  1500  രൂപയകായര

ഉയർത്തുന.  ഇരുവരുനടയര  പ്രതത്തിമകാസ  അലേവൻസട്ട്  10  വർഷതത്തിൽ

തകാനഴയള്ളവർകട്ട്  500  രൂപ  വസ്പീതവര  അതത്തിനുമുകളത്തിലള്ളവർകട്ട്  1000

രൂപ വസ്പീതവര വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

310. ശത്തിശുസക്കൗഹൃദ  മകാതൃകകാ  ഗകാമപഞകായത്തുകൾക്കു  തപ്രകാതകാഹനര

നൽകുര.  ഇതത്തിനുള്ള  മകാനദണ്ഡങ്ങേൾ  കത്തിലേ  തയകാറകാകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  ശത്തിശു

സരരക്ഷേണതത്തിനുര വത്തികസനതത്തിനുര 84 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

311. കഴത്തിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷേ  സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേതട്ട്  ആവത്തിഷരത്തിചതകാണട്ട്

ജൻഡർ  പകാർകട്ട്.  ഇതപ്പെകാൾ  ഒരു  പതത്തിറകാണ  പത്തിന്നത്തിടുതമ്പകാൾ  ജൻഡർ

പകാർകത്തിനട്ട്  ഐകരരകാഷ്ട്ര  സഭയനട  സഹകരണതതകാടുകൂടത്തി  ഒരു  പുതത്തിയ
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മകാനര കകവരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  സക്കൗതട്ട് ഏഷരൻ തമഖലേയത്തിനലേ തകന്ദ്രമകായത്തി

അരഗസ്പീകരത്തിച്ചുനകകാണള്ള  ധകാരണകാപത്രര  യഎൻ  വത്തിമണുമകായത്തി  ഒപ്പുവച്ചു.

സസ്പീകളുനട  ഉൽപ്പെന്നങ്ങേളുനട  അനകാരകാഷ്ട്ര  വത്തിപണനര  ലേക്ഷേരമത്തിട്ടുനകകാണട്ട്

ഇന്റെർനകാഷണൽ  തട്രഡട്ട്  നസന്റെർ സ്ഥകാപത്തിക്കുര.  മകാസ്റ്റേർപകാൻ പ്രകകാരമുള്ള

നകടത്തിടങ്ങേൾ പണത്തിയന്നതത്തിനട്ട് 25 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുകയണകായത്തി. മറട്ട്

പ്രവർതനങ്ങേൾക്കുതവണത്തി 15 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.

312. വനത്തിതകാ  സരരക്ഷേണതത്തിനുര  വത്തികസനതത്തിനുര

208  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്  അടങലേകായള്ളതട്ട്.  വനത്തിതകാ  വത്തികസന

തകകാർപ്പെതറഷനട്ട് 25 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന. 

ട്രകാൻസ്ജൻഡർ

313. ട്രകാൻസ്ജൻതഡഴത്തിനട്ട്  തവണത്തിയള്ള മഴവത്തിലേട്ട് ല  പരത്തിപകാടത്തികട്ട്  5  തകകാടത്തി

രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

ഭകാഗര 12

നറഗുതലേററത്തി ഡത്തിപ്പെകാർടട്ട്നമനകൾ 

314. ജസ്പീവനകകാരുനട ശമ്പള പരത്തിഷരണ റത്തിതപ്പെകാർടട്ട് ജനുവരത്തി അവസകാനര
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ലേഭത്തിക്കുര. കമ്മസ്പീഷനന്റെ ശത്തിപകാർശകളുനട അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ ഏപ്രത്തിൽ മകാസര

മുതൽ ശമ്പളവര നപൻഷനുര പരത്തിഷരത്തിച്ചുനകകാണട്ട് ഉതരവത്തിറക്കുര. കഴത്തിഞ്ഞ

ശമ്പള  പരത്തിഷരണതത്തിനലേന്നതപകാനലേ  ശമ്പള  കുടത്തിശ്ശേത്തിക  3  ഗഡകളകായത്തി

പത്തിന്നസ്പീടട്ട് നൽകുന്നതകാണട്ട്.

315. 2  ഡത്തി.എ.  ഗഡകൾ  ജസ്പീവനകകാർകട്ട്  കുടത്തിശ്ശേത്തികയകായണട്ട്.  2021

ഏപ്രത്തിൽ മകാസര മുതൽ ഒരു ഗഡ അനുവദത്തിക്കുര.  രണകാമനത ഗഡ  2021

ഒതക്ടകാബറത്തിലര. കുടത്തിശ്ശേത്തിക പത്തി.എഫട്ട്.-ൽ ലേയത്തിപ്പെത്തിക്കുര.

316. നമഡത്തിനസപ്പെട്ട് 2021-22-ൽ നടപ്പെകാക്കുര. 

യൂണത്തിതഫകാരഡട്ട് തഫകാഴസട്ട്

317. നപകാലേസ്പീസട്ട്  വകുപ്പെത്തിൽ  ഒതടനറ  ഐ.ടത്തി.  അധത്തിഷത്തിത  പദ്ധതത്തികൾ

നടപ്പെത്തിലേകാകത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  നത്തിർമ്മത്തിതബുദ്ധത്തി

ഉപതയകാഗനപ്പെടുന്നതത്തിനട്ട്  നവർചെസ്വൽ നപകാലേസ്പീസട്ട്  തസ്റ്റേഷനുകൾകട്ട്  5  തകകാടത്തി

രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  143  തകകാടത്തി  രൂപയകാണട്ട്  നപകാലേസ്പീസത്തിനട്ട്

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതത്തിൽ  53  തകകാടത്തി  രൂപ  നത്തിർമ്മകാണ
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പ്രവൃതത്തികൾക്കുതവണത്തിയള്ളതകാണട്ട്.  തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തിയത്തിൽ

നപകാലേസ്പീസട്ട് നവസ്പീകരണതത്തിനട്ട് 45 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.

318. വത്തിജത്തിലേൻസത്തിനട്ട് 9 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

319. ജയത്തിൽ നവസ്പീകരണതത്തിനട്ട് 18 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരു ത്തുന.

320. ഫയർ ആന്റെട്ട് റസന്യൂ സർവ്വേസ്പീസസത്തിനന്റെ നവസ്പീകരണതത്തിനട്ട്  69  തകകാടത്തി

രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  2021-22-ൽ  സത്തിവത്തിൽ  ഡത്തിഫൻസട്ട്  എനന്നകാരു

പുതത്തിയ സസ്പീര ആവത്തിഷരത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

321. എകക്സസട്ട് വകുപ്പെത്തിനട്ട് 18 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട് വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇതത്തിൽ 7 തകകാടത്തി രൂപ വത്തിമുകത്തിക്കുതവണത്തിയള്ളതകാണട്ട്.

322. തമകാതടകാർ  വകാഹന  നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  അടങൽ

39 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്. ഇതത്തിൽ 8 തകകാടത്തി രൂപ തറകാഡട്ട് സുരക്ഷേയകാണട്ട്.

മറ നറഗുതലേററത്തി വകുപ്പുകൾ

323. തകകാർബകാങത്തിരഗട്ട്  സരവത്തിധകാനനത  അടത്തിസ്ഥകാനമകാകത്തി  ട്രഷറത്തി
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ഇടപകാടുകൾ  സമ്പൂർണമകായത്തി  കമ്പന്യൂടകറസട്ട്  നചെയ്തുകഴത്തിഞ.  ഇതത്തിനന്റെ

അപ്ഗതഡഷനുതവണത്തി 18 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

324. റവനന്യൂ വകുപ്പെത്തിനന്റെ നമകാതര അടങൽ 93 തകകാടത്തി രൂപയകാണട്ട്. സ്മകാർടട്ട്

റവനന്യൂ  ഓഫസ്പീസുകളുനട  നത്തിർമ്മകാണതത്തിനട്ട്  36  തകകാടത്തി  രൂപയര

കമ്പന്യൂടകറതസഷനട്ട്  20  തകകാടത്തി  രൂപയര  ലേകാന്റെട്ട്  നറതകകാർഡ്സട്ട്

നമകാബത്തികലേതസഷനട്ട് 11 തകകാടത്തി രൂപയര വകയത്തിരുത്തുന.

325. സരസ്ഥകാന  ദുരനനത്തിവകാരണ  വകുപ്പെത്തിനട്ട്  9  തകകാടത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിക്കുന.

326. തലേകാകൽ  ഫണട്ട്  ഓഡത്തിറത്തിനന  ധനകകാരര  കമ്മസ്പീഷനന്റെ  ശുപകാർശ

അനുസരത്തിചട്ട് ഓഡത്തിറട്ട് കമ്മസ്പീഷനകായത്തി പുനനഃഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

327. രജത്തിതസ്ട്രേഷൻ  നകടത്തിട  നവസ്പീകരണതത്തിനട്ട്  90  തകകാടത്തി  രൂപ

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിൽനത്തിനര നചെലേവഴത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  പഴയ നലേഗസത്തി

നറതകകാർഡകൾ  ഡത്തിജത്തിറകലേസട്ട്  നചെയ്തട്ട്  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

നവസ്പീകരണതത്തിനുര തവണത്തി 20 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.
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328. ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി. വകുപ്പെത്തിനട്ട് 12 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

329. ലേസ്പീഗൽ  നമതട്രകാളജത്തി  വകുപ്പെത്തിനട്ട്  5  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.

ലേതബകാറടറത്തി കകാലേത്തിബതറഷൻ സക്കൗകരരങ്ങേൾ ശകത്തിനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുമകാണട്ട്

ഊന്നൽ.

330. പ്രത്തിന്റെത്തിരഗട്ട്  &  തസ്റ്റേഷനറത്തി വകുപ്പെത്തിനട്ട്  9  തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

മുഖരമകായര പ്രസ്സത്തിനന്റെ നവസ്പീകരണതത്തിനകാണട്ട് ഈ തുക.

331. തകരള സ്റ്റേകാറത്തിസ്റ്റേത്തികൽ കമ്മസ്പീഷനന്റെ പ്രവർതനര ആരരഭത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്. 2

തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുന.  കകാർഷത്തിക  സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിവരകണക്കുകൾ

റത്തിതപ്പെകാർടട്ട് നചെയന്നതത്തിനുതവണത്തി 65 തകകാടത്തി രൂപ തകന്ദ്രസർകകാരത്തിൽനത്തിനര

ലേഭത്തിക്കുര. സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിവര കണക്കുതശഖരണതത്തിൽ നല പങട്ട് തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത

പദ്ധതത്തികളകാണട്ട്.

ഭരണഘടനകാ സ്ഥകാപനങ്ങേൾ

332. ജുഡസ്പീഷരറത്തിയനട നവസ്പീകരണതത്തിനട്ട് 16 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

60 തകകാടത്തി രൂപ തകകാടതത്തികളുനടയര കസ്വകാർതടഴകളുനടയര നത്തിർമ്മകാണതത്തിനട്ട്
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വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.

333. കൂടുതൽ കൂടുതൽ നത്തിയമനങ്ങേൾ പബത്തികട്ട് സർവ്വേസ്പീസട്ട് കമ്മസ്പീഷനത്തിതലേയട്ട്

മകാറത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  നവസ്പീകരണതത്തിനുതവണത്തി  9  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുത്തുന.  പത്തി.എസട്ട്.സത്തി.-യനട  ഓൺകലേൻ  പരസ്പീക്ഷേകാ  സക്കൗകരരര

തകകാവത്തിഡത്തിനന്റെ പശകാതലേതത്തിൽ വത്തിപുലേസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  5  തകകാടത്തി രൂപ

കൂടുതലേകായത്തി അനുവദത്തിക്കുന.

മറള്ളവ

സരസ്ഥകാന ഭകാഗരക്കുറത്തി

334. സരസ്ഥകാന  ഭകാഗരക്കുറത്തി  ഒരുലേക്ഷേതത്തിലേധത്തികര  പകാവങ്ങേളുനട

ജസ്പീവത്തിതമകാർഗ്ഗമകാണട്ട്.  1967-ൽ  ആരരഭത്തിച  തകരള  സരസ്ഥകാന  ഭകാഗരക്കുറത്തി

ഏറവര  സുതകാരരമകായര  സതരസനമകായര  നടക്കുന്ന  ഒന്നകാണട്ട്.

ഇടനത്തിലേകകാർ  വഴത്തി  നടപ്പെത്തിലേകാക്കുന്ന  ഇതരസരസ്ഥകാന  ഭകാഗരക്കുറത്തികൾ

നടത്തുന്ന  അതത്തിരത്തിലകാത  തടത്തിപ്പെട്ട്  തടയകനയന്നതട്ട്  സരസ്ഥകാനതട്ട്

സമവകായമുള്ള  ഒരു  നത്തിലേപകാടകാണട്ട്.  ഈ  സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേതട്ട്
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നകാളത്തിതുവനര അനരസരസ്ഥകാന ഭകാഗരക്കുറത്തികൾകട്ട് പ്രവർതത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

അവസരര  ഉണകായത്തിടത്തില.  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  നടപ്പെത്തിലേകായതതകാനട  തലേകാടറത്തിയനട

നത്തിയമപരമകായത്തിട്ടുള്ള  പ്രതതരകത  മകാറത്തിമറത്തിഞ.  ചെരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തി

ബകാധകമകായ  ഒന്നകായത്തി  തലേകാടറത്തിയര  മകാറത്തി.  അതതകാനട  സരസ്ഥകാനതട്ട്

നത്തിലേവത്തിലണകായത്തിരുന്ന തകരള തസ്റ്റേറട്ട് ടകാക്സട്ട് ഓൺ തപപ്പെർ തലേകാടറത്തി നത്തിയമര

അസകാധുവകായത്തി.  ഇതത്തിൻപ്രകകാരമുള്ള  നത്തിയനണ  നടപടത്തികൾ

അസകാധരമകാനണനര  വന.  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിൽ  തകരളര

നടതത്തിയ വലേത്തിയ തപകാരകാടതത്തിനന്റെ ഫലേമകായത്തിരുന ഭകാഗരക്കുറത്തികളത്തിതന്മേൽ

ഭത്തിന്നനത്തിരകത്തിലള്ള  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  സമ്പ്രദകായര.  ഇതര  സരസ്ഥകാന

ഭകാഗരക്കുറത്തികൾകട്ട്  28  ശതമകാനര  നത്തികുതത്തിയര  നമ്മുനട  ഭകാഗരക്കുറത്തികട്ട്  12

ശതമകാനര  നത്തികുതത്തിയനമന്ന  സ്ഥത്തിതത്തി  ഈ  തപകാരകാടതത്തിനന്റെ

ഫലേമകായണകായതകാണട്ട്.  ഭകാഗരക്കുറത്തി  മകാഫത്തിയ  ഇതത്തിനന  തകകാടതത്തിയത്തിൽ

തചെകാദരര  നചെയ്തുനവങത്തിലര  തകകാടതത്തി  ഈ  ഭത്തിന്നനത്തികുതത്തി  സമ്പ്രദകായര

സകാധുവകാനണന്നട്ട്  വത്തിധത്തിച്ചു.  ഇതതകാനട  ജുഡസ്പീഷരറത്തിക്കുപുറതട്ട്

ഉപജകാപങ്ങേളത്തിലൂനട  തങ്ങേളുനട  നത്തികുതത്തി  നത്തിരക്കുര  കുറയകാനുള്ള  ശ്രമര
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തുടങ്ങേത്തി.  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  കക്കൗൺസത്തിലേത്തിൽ  തകരളര  വലേത്തിയ  തതകാതത്തിൽ

പ്രതത്തിതരകാധത്തിച്ചുനത്തിന.  തകന്ദ്ര  സർകകാർ  തവകാടത്തിരഗത്തിലൂനട  എലകാ

ഭകാഗരക്കുറത്തികളുനടയര  നത്തികുതത്തി  28  ശതമകാനമകാകത്തി  നത്തിജനപ്പെടുത്തുകയകാണട്ട്

നചെയ്തതട്ട്.  നത്തികുതത്തി കുറയകാനുള്ള ശ്രമര വത്തിജയത്തിചത്തിനലങത്തിലര ഏകസ്പീകൃതമകായ

നത്തികുതത്തി  സമ്പ്രദകായതത്തിനന്റെ  പശകാതലേതത്തിൽ  സരസ്ഥകാനതതയട്ട്

കടനവരകാൻ  കഴത്തിയതമകാനയന്നട്ട്  ഈ  ഭകാഗരക്കുറത്തി  മകാഫത്തിയ

പരത്തിശ്രമത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഇതത്തിനട്ട്  വസ്പീണര  തടസ്സമകായത്തി  നത്തിന്നതട്ട്  2018-ൽ

തകരള  ഭകാഗരക്കുറത്തി  നത്തിയനണ  ചെടങ്ങേളത്തിൽ  നകാര  നകകാണവന്ന

തഭദഗതത്തിയകാണട്ട്.  ആ തഭദഗതത്തി ഇവർ കഹതകകാടതത്തിയത്തിൽ തചെകാദരര നചെയ്തു.

സരസ്ഥകാന  സർകകാരത്തിനട്ട്  ഇതരനമകാരു  ചെടര  നത്തിർമ്മത്തികകാൻ

അധത്തികകാരമത്തിലകാനയന്നകാണട്ട്  സത്തിരഗത്തിൾ  ബഞട്ട്  വത്തിധത്തിചതട്ട്.  ഇതട്ട്

നത്തിയമപരമകായത്തി  നത്തിലേനത്തിൽക്കുന്നതല  എന്നതകാണട്ട്  സരസ്ഥകാന

സർകകാരത്തിനന്റെ  നത്തിലേപകാടട്ട്.  ഇതത്തിനനതത്തിരകായത്തി  സമർപ്പെത്തിച  അപ്പെസ്പീൽ

തകകാടതത്തിയനട പരത്തിഗണനയത്തിലേകാണട്ട്.

335. സർ,  തകരളസ്പീയനര  നകകാള്ളയടത്തികകാൻ  ഇടനത്തിലേകകാർ  മുഖകാനരമുള്ള
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അനരസരസ്ഥകാന  ഭകാഗരക്കുറത്തികനള  അനുവദത്തികത്തില.  തകരള  സരസ്ഥകാന

ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  ചെടങ്ങേളത്തിനലേ  വരവസ്ഥകൾ  കർശനമകായത്തിതനന്ന

നടപ്പെത്തിലേകാക്കുര.  പരത്തിമത്തിതനമങത്തിലര  സർകകാരത്തിനുള്ള  അധത്തികകാരങ്ങേളുര

അവകകാശങ്ങേളുര  എലകാ  അർത്ഥതത്തിലര  ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുര.  ഇതര

സരസ്ഥകാന  ഭകാഗരക്കുറത്തികനള  നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  അധത്തികകാരര

സരസ്ഥകാന  സർകകാരുകൾകട്ട്  നൽകത്തിനകകാണട്ട് തകന്ദ്ര  ഭകാഗരക്കുറത്തി

നത്തിയനണ  നത്തിയമര  തഭദഗതത്തി  നചെയണനമന്നതകാണട്ട്  തകരളതത്തിനന്റെ

അഭത്തിപ്രകായര.  ഇതട്ട്  തകന്ദ്രനത  തനരനതതനന്ന  അറത്തിയത്തിചത്തിട്ടുള്ളതകാണട്ട്.

ഇനത്തിയര ഇതട്ട് ആവശരനപ്പെടുര.

336. തകകാവത്തിഡത്തിനന്റെ  പശകാതലേതത്തിൽ  ഏറവര  ദുർബ്ബലേ  നതകാഴത്തിൽ

വത്തിഭകാഗമകായ ഭകാഗരക്കുറത്തി വത്തിൽപ്പെനകകാർകട്ട് സർകകാർ പരമകാവധത്തി സഹകായര

നൽകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  തലേകാക്ഡക്കൗണത്തിനുതശഷര  ഘടരഘടമകായത്തി  വരകാപകാരര

പുനസ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട്  സർകകാർ  സന്തുലേത്തിതമകായ  സമസ്പീപനര

സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  
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സർ,  തകരള  സരസ്ഥകാന  ഭകാഗരക്കുറത്തിയനട  സമ്മകാനങ്ങേൾക്കുള്ള

വത്തിഹത്തിതര  ഈ  സർകകാർ  അധത്തികകാരതത്തിൽ  വരുതമ്പകാൾ  40

ശതമകാനമകായത്തിരുന.  അതട്ട്  ഇതപ്പെകാൾ  58.5  ശതമകാനമകാണട്ട്.

സമ്മകാനവത്തിഹത്തിതര  വത്തിൽപ്പെന  വരുമകാനതത്തിനന്റെ  1.5  ശതമകാനരകൂടത്തി

വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  ഇതതകാനട  പ്രതത്തിവകാര  ഭകാഗരക്കുറത്തികൾകട്ട്  11000

സമ്മകാനങ്ങേൾകൂടത്തി ലേഭരമകാകുര.

• 100  രൂപയനട  സമ്മകാനങ്ങേൾകട്ട്  നൽകുന്ന  ഏജന്റെട്ട്സട്ട്  കപ്രസട്ട്  10

രൂപയത്തിൽ നത്തിനര 20 രൂപയകാക്കുര.

• മനറലകാ  സമ്മകാനങ്ങേളത്തിതന്മേലള്ള  ഏജന്റെട്ട്സട്ട്  കപ്രസുര  12  ശതമകാനമകായത്തി

വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

• എലകാ സ്ലേകാബത്തിലമുള്ള ഡത്തിസക്കൗണട്ട് അരശതമകാനര വസ്പീതര വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

• തക്ഷേമനത്തിധത്തി അരഗങ്ങേളകായ ഭകാഗരക്കുറത്തി വത്തിൽപ്പെനകകാർകട്ട് ഭവനനത്തിർമ്മകാണ

സഹകായര നൽകുന്നതത്തിനകായത്തി  “കലേഫട്ട് ബരബർ ഭകാഗരക്കുറത്തി” നടത്തുര.

അടുത മകാർചട്ട് മകാസതത്തിൽ ഇതത്തിനന്റെ നറനകടുപ്പെട്ട് നടത്തുര.
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• ഏജന്റെട്ട്  മരണനപ്പെടുന്ന  സകാഹചെരരമുണകായകാൽ  തനകാമത്തിനത്തികട്ട്  ടത്തികറകൾ

സരരക്ഷേത്തിച്ചുനൽകുര. ഇതത്തിനകാവശരമകായ ചെടതഭദഗതത്തികൾ നകകാണവരുര.

• ബകാങട്ട്  ഗരകാരണത്തിയത്തിതന്മേൽ  ഏജനമകാർകട്ട്  ബരബർ  ടത്തികറകൾ  നൽകുര.

ഇതത്തിനകാവശരമകായ തസകാഫട്ട്നവയർ പരത്തിഷരണര പൂർതത്തിയകായത്തിട്ടുണട്ട്.

• ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി. ഓൺകലേനകായത്തി ഒടുക്കുന്നതത്തിനട്ട് സരവത്തിധകാനമുണകാക്കുര.

337. വത്തിൽപ്പെനകകാർക്കുര  നതകാഴത്തിലേകാളത്തികൾക്കുമുള്ള  തക്ഷേമകാനുകൂലേരങ്ങേളത്തിൽ

വലേത്തിയ വർദ്ധനവട്ട് വരുതത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.

• വത്തിവകാഹ ധനസഹകായര 5000-ൽനത്തിനര 25000 രൂപ ആയത്തി,

• പ്രസവകാനുകൂലേരര 5000-ൽനത്തിനര 10000 രൂപ ആയത്തി,

• പ്രതതരക ചെത്തികത്തിതകാ സഹകായര 20000-ൽനത്തിനര 50000 രൂപ ആയത്തി,

• ചെത്തികത്തിതകാ ധനസഹകായര 3000-ൽനത്തിനര 5000 രൂപ ആയത്തി,

• ഹയർ  നസകണറത്തി  മുതൽ  ബത്തിരുദ-ബത്തിരുദകാനനരതലേര  വനരയര
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നപ്രകാഫഷണൽ തകകാഴകൾക്കുര പ്രതത്തിവർഷ തസകാളർഷത്തിപ്പെട്ട്  നകകാണവന.

1500 മുതൽ 7000 രൂപ വനര വത്തിവത്തിധ തകകാഴകൾക്കുള്ള തസകാളർഷത്തിപ്പെട്ട്.

338. സർ,  ഭകാഗരക്കുറത്തിയത്തിൽനത്തിനര  ലേകാഭര  വർദ്ധത്തിപ്പെത്തികലേല,  എനട്ട്

വത്തിലേനകകാടുത്തുര  തലേകാടറത്തി  മകാഫത്തിയനയ  പ്രതത്തിതരകാധത്തിചട്ട്  ലേക്ഷേതത്തിൽപ്പെരര

ഭകാഗരക്കുറത്തി  വത്തിൽപ്പെനകകാരുനട  ഉപജസ്പീവനനത  സരരക്ഷേത്തിക്കുകയകാണട്ട്

സർകകാരത്തിനന്റെ ഉതദ്ദേശര.

തദവസസ്വര

339. തദവസസ്വങ്ങേൾകട്ട്  2020-21-ൽ  ഇതുവനര  118  തകകാടത്തി  രൂപ

നൽകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  2021-22-ൽ  150  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  സർ,

1949-ൽ തദവസസ്വര തബകാർഡട്ട് രൂപസ്പീകൃതമകായതപ്പെകാൾ സർകകാർ ഏനറടുത

വസ്തുകളുനട  വകാർഷത്തിക  ആനസ്വത്തിറത്തിയകായത്തി  46  ലേക്ഷേര  രൂപ  നത്തിശയത്തിച്ചു.

ഇകകാലേമത്രയരനകകാണട്ട്  80  ലേക്ഷേര  രൂപയകായത്തിടകാണട്ട്  വർദ്ധത്തിചതട്ട്.

വകാർഷത്തിക ആനസ്വത്തിറത്തിയകായത്തി 10 തകകാടത്തി രൂപ പ്രതതരകര അനുവദത്തിക്കുന. 

340. ഇൻഫർതമഷൻ  ആൻഡട്ട്  പബത്തിസത്തിറത്തികട്ട്  34  തകകാടത്തി  രൂപ
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വകയത്തിരുത്തുന.

341. പഞവതര പദ്ധതത്തി ആസൂത്രണര മുതന്നകാടട്ട് നകകാണതപകാകുന്ന ഏക

സരസ്ഥകാനമകാണട്ട്  തകരളര.  ആസൂത്രണ  തബകാർഡത്തിനന്റെ  നവസ്പീകരണ

നചെലേവകൾകകായത്തി 21 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുന.

ഭകാഗര 13

നത്തികുതത്തി

342. ഏനറ പ്രതസ്പീക്ഷേതയകാനട നടപ്പെത്തിലേകാകത്തിയ ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.-യത്തിൽ നത്തിനള്ള

വരുമകാനര  കഴത്തിഞ്ഞ  മൂന്നട്ട്  വർഷവര  പ്രതസ്പീക്ഷേയ്നകകാതട്ട്  ഉയർന്നത്തില.

റത്തിതടൺ  സരവത്തിധകാനര  പൂർണമകായര  പ്രവർതനസജ്ജമകാകകാതതുര

(GSTR-1,2,3 സരവത്തിധകാനര)  മറട്ട്  സകാതങതത്തിക  പ്രശ്നങ്ങേളുര  (IGST

നസറത്തിൽനമന്റെട്ട്)  കകാരണര  നഡസ്റ്റേത്തിതനഷൻ  പ്രത്തിൻസത്തിപ്പെത്തിൾ  പ്രകകാരര

തകരളതത്തിനട്ട്  ലേഭത്തിതകണത്തിയത്തിരുന്ന  നത്തികുതത്തി  വരുമകാനര  ലേഭത്തിചത്തില.

തപകാരകാതതത്തിനട്ട് തലേകാകസഭകാ നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തിനുമുതന്ന നത്തികുതത്തി നത്തിരക്കുകൾ

ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  കക്കൗൺസത്തിൽ  കുതനന  നവടത്തിക്കുറയ്ക്കുകയര  നചെയ്തു.

കകാരരക്ഷേമത  വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചുര  തമൽപ്പെറഞ്ഞ  നടകത്തികൽ  പ്രശ്നങ്ങേൾ
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പരത്തിഹരത്തിച്ചുര  വരുന്ന  വർഷങ്ങേളത്തിൽ  വരുമകാനര  വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിചട്ട്

തകകാമ്പൻതസഷൻ കകാലേയളവത്തിനുതശഷവര സരസ്ഥകാനതത്തിനന്റെ ധനസ്ഥത്തിതത്തി

സുശകമകായത്തി  നത്തിലേനത്തിർതകാൻ  സകാധത്തിക്കുര.  ഇതുസരബനത്തിചട്ട്  ഇടകകാലേ

ധനനയ  തരഖയനട  അനുബനതത്തിൽ  വത്തിശദമകായത്തി  പ്രതത്തിപകാദത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.

ചുരുകര ചെത്തിലേ കകാരരങ്ങേൾ മകാത്രതമ ഇവത്തിനട പരകാമർശത്തിക്കുനള.

ചെരക്കുതസവന നത്തികുതത്തി

343. ഏനറ  പ്രതത്തിസനത്തികൾകത്തിടയത്തിലര  സരസ്ഥകാന  ചെരക്കുതസവന

നത്തികുതത്തി വകുപ്പെത്തിനന്റെ കകാരരക്ഷേമത ഉയർത്തുന്നതത്തിനട്ട് ശകമകായ നടപടത്തികൾ

സസ്വസ്പീകരത്തിച്ചു. 

നത്തികുതത്തി സമകാഹരണര

• റത്തിതടൺ  പരത്തിതശകാധന:-  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  റത്തിതടണുകളുനട

സൂക്ഷ്മപരത്തിതശകാധന  ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  ഇതപ്പെകാൾ  ഭൂരത്തിഭകാഗര

ഉതദരകാഗസ്ഥരുര  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  സരബനത്തിച  പ്രവർതനങ്ങേളകാണട്ട്

നടത്തുന്നതട്ട്.  2020-21  സകാമ്പതത്തിക  വർഷതത്തിൽ  36000-തതകാളര
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ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  റത്തിതടണുകളുനട  സൂക്ഷ്മപരത്തിതശകാധന  പൂർതത്തിയകാകത്തി.

നപകാരുതതകടുകൾ കണ തകസുകളത്തിൽ തനകാടസ്പീസട്ട് നൽകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്. 

• തതർഡട്ട്  പകാർടത്തി  വത്തിവരങ്ങേളുര  ഡകാറകാ  അനകാലേത്തിസത്തിസുര  :-  ഡകാറകാ

അനലേത്തിറത്തിക്സട്ട്  ഉപതയകാഗത്തിചട്ട്  ചെരക്കുകളുര  തസവനങ്ങേളുര  തരരതത്തിരത്തിചട്ട്

വത്തിശകലേനര  ആരരഭത്തിചത്തിട്ടുണട്ട്.  ഇതത്തിൽനത്തിനര  ലേഭത്തിക്കുന്ന  റത്തിതപ്പെകാർട്ടുകൾ

ഉപതയകാഗത്തിചകാണട്ട്  നത്തികുതത്തി  നവടത്തിപ്പെത്തിനനക്കുറത്തിച്ചുള്ള  അതനസ്വഷണങ്ങേൾ

നടത്തുന്നതട്ട്.  മറ  തസകാതസകളത്തിൽനത്തിനര  ലേഭത്തിക്കുന്ന  വത്തിവരങ്ങേൾ

ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി. റത്തിതടണുകളുമകായത്തി ഒത്തുതനകാക്കുനണട്ട്. 

• ഓതടകാമകാറത്തികട്ട്  നമ്പർ  തപറട്ട്  റസ്പീഡത്തിരഗട്ട്  സരവത്തിധകാനര :-

സരസ്ഥകാനതത്തിനന്റെ അതത്തിർതത്തികളത്തിൽ നത്തിരസ്പീക്ഷേണ കരകാമറകൾ സ്ഥകാപത്തിച്ചു.

ഇതപ്പെകാൾ  വത്തിവത്തിധ  ജത്തിലകളത്തിനലേ  സരസ്ഥകാനതത്തിതലേയ്ക്കുള്ള  18  പ്രധകാന

പകാതകൾ  നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  കരകാമറ  നസ്പീരത്തിക്ഷേണതത്തിൻ  കസ്പീഴത്തിലേകാണട്ട്.

ഇവയത്തിൽനത്തിന്നട്ട് ലേഭത്തിക്കുന്ന വത്തിവരങ്ങേൾ നത്തികുതത്തി നവടത്തിപ്പെട്ട് കണപത്തിടത്തികകാൻ

സഹകായത്തിക്കുന. 
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• നമകാകബൽ  ആപ്പുകൾ:-  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  രജത്തിതസ്ട്രേഷനുകളുനട

ആധത്തികകാരത്തികത  പരത്തിതശകാധത്തികകാനുര  രജത്തിതസ്ട്രേഷൻ  എടുകകാതവരുനട

വത്തിവരതശഖരണതത്തിനുമകായര  വകുപ്പെത്തിനലേ  ഉതദരകാഗ  സ്ഥർകട്ട്  നമകാകബൽ

ആപ്പുകൾ നൽകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്. 

• ഇ-ഇൻതവകായ്സട്ട്:-  100  തകകാടത്തി  രൂപയത്തിൽ  കൂടുതൽ  വത്തിറവരവള്ള

വരകാപകാരത്തികൾകട്ട് ‘ഇ-ഇൻതവകായ്സട്ട്’ നത്തിർബനമകാകത്തി.

• വരകാജബത്തിലത്തിനനതത്തിനരയള്ള  നടപടത്തികൾ:- 6  തകകാടത്തി രൂപയത്തിലേധത്തികര

വകാർഷത്തിക വത്തിറവരവള്ള നത്തികുതത്തി ദകായകർ 1 ശതമകാനര നത്തികുതത്തി പണമകായത്തി

അടയണനമന്നട്ട് ചെടങ്ങേളത്തിൽ തഭദഗതത്തി വരുതത്തി.

• ഇൻതഫകാർമർ  സസ്പീര:-  നത്തികുതത്തി  നവടത്തിപ്പെട്ട്  സരബനത്തിചട്ട്  വത്തിവരങ്ങേൾ

നൽകുന്നവർകട്ട് പകാരത്തിതതകാഷത്തികര നൽകുന്ന പദ്ധതത്തി നടപ്പെകാകത്തി.

• വകാഹനപരത്തിതശകാധന:-  സർവ്വേയലേൻസട്ട്  സസ്വകാഡകൾ  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുള്ള

വകാഹനപരത്തിതശകാധന  24x7  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ ശകത്തിനപ്പെടുതത്തി.  വകാഹന

പരത്തിതശകാധനകളത്തിൽ  നത്തികുതത്തി  നവടത്തിച്ചുകടതത്തിയ  4  തകകാടത്തി  രൂപതയകാളര
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വരുന്ന  8.9  കത്തിതലേകാഗകാര  സസ്വർണര  കണനകടത്തി.  ഈ  തമഖലേയത്തിൽ

നത്തിനതനന്ന  നത്തികുതത്തി  നവടത്തിപ്പെട്ട്  നടതത്തിയ  54.43  കത്തിതലേകാഗകാര

സസ്വർണതത്തിനട്ട് നത്തികുതത്തിയര പത്തിഴയമകായത്തി 1.62 തകകാടത്തി രൂപ ഈടകാകത്തി.

നത്തികുതത്തി വകുപ്പെത്തിനന്റെ അടത്തിസ്ഥകാന സക്കൗകരര വത്തികസനര

• തത്തിരുവനനപുരര  ആസ്ഥകാനമകാകത്തി  ചെരകട്ട്  തസവന  നത്തികുതത്തി  അപ്പെതലേറട്ട്

ട്രത്തിബന്യൂണൽ പുതത്തിയ സകാമ്പതത്തിക വർഷതത്തിൽ പ്രവർതനര ആരരഭത്തിക്കുര.

• കണ്ണൂരത്തിലര ആലേപ്പുഴയത്തിലര പുതത്തിയ ചെരകട്ട് തസവന നത്തികുതത്തി തകകാരപക്സുകൾ,

എറണകാകുളതട്ട്  അഡസ്പീഷണൽ  നത്തികുതത്തി  തകകാരപക്സട്ട്  എന്നത്തിവയനട

നത്തിർമ്മകാണര പുതത്തിയ സകാമ്പതത്തിക വർഷതത്തിൽ ആരരഭത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

• ചെരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനലേ  എലകാ  വത്തിഭകാഗതത്തിലള്ള

ഉതദരകാഗസ്ഥർക്കുര  ഗുലേകാതത്തി  ഇൻസ്റ്റേത്തിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫത്തിനകാൻസട്ട്  ആന്റെട്ട്

ടകാതക്സഷനുമകായത്തി  സഹകരത്തിചട്ട്  പരത്തിശസ്പീലേനര  നൽകുനണട്ട്.  ഇതത്തിനകായത്തി

നട്രയത്തിനത്തിരഗട്ട്  കലേണർ  തയകാറകാക്കുന്നതകാണട്ട്.  അസത്തിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസ്റ്റേറട്ട്  ടകാക്സട്ട്

ഓഫസ്പീസർ തുടങ്ങേത്തി മുകളത്തിലള്ള ഉതദരകാഗസ്ഥരുനട നപ്രകാതബഷൻ കകാലേകാവധത്തി
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പൂർതസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് നട്രയത്തിനത്തിരഗട്ട് നത്തിർബനമകാക്കുന്നതകാണട്ട്.

നത്തികുതത്തിദകായകർക്കുള്ള തസവനങ്ങേൾ

• നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  പുനസരഘടന:-  സരസ്ഥകാന  ചെരക്കുതസവന

നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെട്ട്  ടകാക്സട്ട്  തപയർ  സർവ്വേസ്പീസസട്ട്,  ഓഡത്തിറട്ട്,  എൻതഫകാഴട്ട്നമന്റെട്ട്,

ഇന്റെലേത്തിജൻസട്ട് എന്ന രസ്പീതത്തിയത്തിൽ പുനസരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

• ഇ-ഓഫസ്പീസട്ട്:-  സരസ്ഥകാന  നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  ഓഫസ്പീസുകളത്തിൽ  ഇ-

ഓഫസ്പീസട്ട്  സരവത്തിധകാനര  നടപ്പെകാക്കുര.  നത്തികുതത്തിദകായകർക്കുര

വരകാപകാരത്തികൾക്കുര  ലേഭത്തിതകണ  തസവനങ്ങേൾ  സമയബനത്തിതമകായത്തി

നടപ്പെകാകകാനുര  അവർ  നൽകുന്ന  നത്തിതവദനങ്ങേളുനടതമൽ  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്ന

നടപടത്തികൾ കൃതരമകായത്തി ട്രകാകട്ട് നചെയകാൻ ഇ-ഓഫസ്പീസട്ട് സരവത്തിധകാനതത്തിനട്ട്

കഴത്തിയര.  ഇ-ഓഫസ്പീസട്ട്  നടപ്പെകാക്കുന്നതതകാനട  തപപ്പെർരഹത്തിത  ഓഫസ്പീസുര

ഇന്റെർനനറട്ട്  അധത്തിഷത്തിത  ഫയൽ  നസ്പീകവര  യകാഥകാർത്ഥരമകാകുര.  ഇതട്ട്

ഭകാവത്തിയത്തിൽ ഇൻകര ടകാക്സട്ട്,  കസ്റ്റേരസട്ട് സരവത്തിധകാനങ്ങേനളതപ്പെകാനലേ സരസ്ഥകാന

നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനുര  മുഖരഹത്തിതമകായ  നത്തികുതത്തി  നത്തിർണയ  സരവത്തിധകാനര
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സൃഷത്തികകാനുള്ള സകാഹചെരരനമകാരുക്കുര.

• നത്തിരസ്പീക്ഷേണ  കരകാമറകൾ:-  ചെരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനലേ

എൻതഫകാഴട്ട്നമന്റെട്ട്  വത്തിഭകാഗതത്തിനലേ  വകാഹനങ്ങേളത്തിൽ  കരകാമറകൾ

സ്ഥകാപത്തിക്കുര.  പരത്തിതശകാധന നടത്തുന്ന ഉതദരകാഗസ്ഥർകട്ട്  തബകാഡത്തിതവകാൺ

കരകാമറകൾ  നൽകുര.  ഇതട്ട്  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  പ്രവർതനങ്ങേളത്തിൽ  കൂടുതൽ

സുതകാരരതയര കകാരരക്ഷേമതയര ഉറപ്പുവരുത്തുര.

• നത്തികുതത്തിദകായക റത്തിതപ്പെകാർടട്ട്  കകാർഡട്ട് :- എലകാ നത്തികുതത്തിദകായകർക്കുര ടകാക്സട്ട്

തപയർ  റത്തിതപ്പെകാർടട്ട്  കകാർഡകൾ  നൽകുര.  ഇതട്ട്  നത്തികുതത്തിദകായകർകട്ട്

കകാരരക്ഷേമമകായ  തസവനങ്ങേൾ  ലേഭത്തിക്കുവകാൻ  സഹകായകമകാണട്ട്.  ബകാങ്കുകൾ

ഉൾനപ്പെനടയള്ള ധനകകാരര സ്ഥകാപനങ്ങേൾ നൽകുന്ന നകഡത്തിറട്ട് തററത്തിരഗത്തിനു

മകാനദണ്ഡമകായര ഇവ ഉപതയകാഗത്തികകാൻ കഴത്തിയര.

• റത്തിവന്യൂ  സരവത്തിധകാനര:-  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  നത്തിയമതത്തിനലേ റത്തിവന്യൂ  സരവത്തിധകാനര

ശകത്തിനപ്പെടുത്തുര.  ഇതത്തിലൂനട  നതറകായ  നത്തികുതത്തി  നത്തിർണയങ്ങേൾ

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുവകാനുര  നത്തികുതത്തി  നത്തിർണയതത്തിൽ  കൃതരത നകകാണവരകാനുര



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

243

സകാധത്തിക്കുര.

• തകരള  പ്രളയ  നസസട്ട്:-  2018-നലേ  പ്രളയതത്തിനന്റെ  പശകാതലേതത്തിൽ

ചെരക്കുതസവന നത്തികുതത്തിക്കുതമൽ ഏർനപ്പെടുതത്തിയ  1  ശതമകാനര നസസത്തിനന്റെ

കകാലേകാവധത്തി  2021  ജൂകലേ മകാസതത്തിൽ അവസകാനത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  തുടർനര

ഈ നസസട്ട് ഈടകാക്കുന്നതല. 

• അപ്പെസ്പീലകളുനട തകകാർടട്ട്  ഫസ്പീ:- തകന്ദ്ര ചെരക്കുതസവന നത്തികുതത്തി വകുപ്പെത്തിനന്റെ

കസ്പീഴത്തിലള്ള  നത്തികുതത്തിദകായകർ  നൽകുന്ന  അപ്പെസ്പീലകൾകട്ട്  അഡസ്പീഷണൽ

തകകാർടട്ട്  ഫസ്പീ  നൽതകണതത്തില.  സരസ്ഥകാന  ചെരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തി

വകുപ്പെത്തിനന്റെ  കസ്പീഴത്തിലള്ള  നത്തികുതത്തിദകായകർ  നൽകുന്ന  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.

അപ്പെസ്പീലകളത്തിൽ 1 ശതമകാനര അഡസ്പീഷണൽ തകകാർടട്ട് ഫസ്പീ നത്തിലേവത്തിലണട്ട്. ഈ

അസന്തുലേത്തിതകാവസ്ഥ പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി സരസ്ഥകാന ചെരക്കു തസവന

നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  കസ്പീഴത്തിലള്ള  നത്തികുതത്തിദകായകരുനട  അപ്പെസ്പീലകളുനട

അഡസ്പീഷണൽ തകകാർടട്ട് ഫസ്പീയട്ട് പരത്തിധത്തി നത്തിശയത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.

• പബത്തികട്ട്  റത്തിതലേഷൻസട്ട്:-  നത്തികുതത്തിദകായകനര
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തബകാധവൽകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി ചെരക്കുതസവന നത്തികുതത്തി വകുപ്പെത്തിൽ പബത്തികട്ട്

റത്തിതലേഷൻസട്ട്  വത്തിഭകാഗര  ശകത്തിനപ്പെടുത്തുന്നതകാണട്ട്.  ഇതത്തിനകായത്തി  സരസ്ഥകാന

ഇൻഫർതമഷൻ ആന്റെട്ട് പബത്തികട്ട് റത്തിതലേഷൻസട്ട് വകുപ്പെത്തിനലേ ഉതദരകാഗസ്ഥരുനട

തസവനര അനരത്ര തസവന വരവസ്ഥയത്തിൽ ലേഭരമകാക്കുര.

മൂലേരവർദ്ധത്തിത നത്തികുതത്തി

344. വകാറട്ട്  നത്തികുതത്തി  കുടത്തിശ്ശേത്തികകകാർകകായത്തി  സമഗമകായ  ആരനസ്റ്റേത്തി

പദ്ധതത്തിയകാണട്ട്  കഴത്തിഞ്ഞ  വർഷര  നടപ്പെകാകത്തിയതട്ട്.  ഈ  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനട

32237  വരകാപകാരത്തികൾകട്ട്  സമകാശസ്വകാസര  ലേഭത്തിച്ചു.  ഇതുവഴത്തി  3400  തകകാടത്തി

രൂപയനട  നത്തികുതത്തി  കുടത്തിശ്ശേത്തികയകാണട്ട്  തസ്പീർപ്പെകാകുന്നതട്ട്.  കുടത്തിശ്ശേത്തിക  വകാറട്ട്

അസസ്സട്ട്നമനകൾ  2021  മകാർതചകാടുകൂടത്തി  മകാത്രതമ  പൂർതസ്പീകരത്തികകാൻ

കഴത്തിയകയള.  ഈ  സകാഹചെരരതത്തിൽ  ആരനസ്റ്റേത്തി  സസ്പീര  പുതത്തിയ

സകാമ്പതത്തിക വർഷതത്തിലര തുടരുന്നതകാണട്ട്. തകരള മൂലേരവർദ്ധത്തിത നത്തികുതത്തി,

തകന്ദ്ര  വത്തിൽപ്പെന  നത്തികുതത്തി,  ആഡരബര  നത്തികുതത്തി,  സർ  ചെകാർജ്ജട്ട്

നത്തിയമപ്രകകാരമുള്ള കുടത്തിശത്തിക, തകരള കകാർഷത്തിക ആദകായ നത്തികുതത്തി തുടങ്ങേത്തിയ

നത്തിയമങ്ങേളുനട  കസ്പീഴത്തിൽ  വരുന്ന  കുടത്തിശത്തികകൾകകാണട്ട്  ഈ  പദ്ധതത്തി
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ബകാധകമകാകുന്നതട്ട്.

345. കുടത്തിശ്ശേത്തിക  തുക  ഒരുമത്തിചട്ട്  അടചകാൽ  നത്തികുതത്തിയത്തിൽ  40  ശതമകാനര

ഇളവര തവണകളകായത്തി അടചകാൽ  30  ശതമകാനര ഇളവര നൽകുന്നതകാണട്ട്.

ഓപ്ഷൻ  2021  ആഗസ്റ്റേട്ട്  31-നുമുമ്പട്ട് ഫയൽ നചെതയണതകാണട്ട്.  ഇതപ്പെകാൾ

നത്തിലേവത്തിലേത്തിരത്തിക്കുന്ന  ആരനസ്റ്റേത്തിയനട  മറട്ട്  നത്തിബനനകൾ  പുതത്തിയ

ആരനസ്റ്റേത്തിയത്തിലര തുടരുന്നതകായത്തിരത്തിക്കുര.

346. ആരനസ്റ്റേത്തി  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്ന  നഷതത്തിതലേകാടുന്ന  തകരള  സരസ്ഥകാന

സർകകാരത്തിനന്റെ  നത്തിയനണതത്തിലള്ള  നപകാതുതമഖലേകാ  സ്ഥകാപനങ്ങേൾകട്ട്

നത്തികുതത്തി  കുടത്തിശ്ശേത്തിക  അടയ്ക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  പ്രതതരക  വകായ്പകാ  പദ്ധതത്തി

ആരരഭത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  ഇതത്തിനകായത്തി  വത്തിശദമകായ  മകാനദണ്ഡങ്ങേൾ

പുറനപ്പെടുവത്തിക്കുര. 

എൽ.എൻ.ജത്തി./സത്തി.എൻ.ജത്തി. നത്തികുതത്തി

347. ഇതപ്പെകാൾ  തകരളതത്തിൽ  എൽ.എൻ.ജത്തി./സത്തി.എൻ.ജത്തി.-യനട  തമലള്ള

വകാറട്ട് നത്തികുതത്തി 14.5 ശതമകാനമകാണട്ട്. നത്തിലേവത്തിലള്ള ഉയർന്ന നത്തികുതത്തി നത്തിരകട്ട്
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ബത്തി.പത്തി.സത്തി.എൽ.,  ഫകാക്ടട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയ  നപകാതുതമഖലേകാ  സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട

വത്തികസനതത്തിനുര  പുതത്തിയ  നത്തിതക്ഷേപങ്ങേൾ  ആകർഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

തടസ്സമകാനണന്നട്ട്  തബകാധരനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന.  അതുനകകാണട്ട്  എൽ.എൻ.ജത്തി.  /

സത്തി.എൻ.ജത്തി.-യനട  തമലള്ള  വകാറട്ട്  നത്തികുതത്തി  തമത്തിഴകാടത്തിനട്ട്  തുലേരമകായത്തി  5

ശതമകാനമകായത്തി  കുറയ്ക്കുന.  സത്തിറത്തി  ഗരകാസട്ട്  തപ്രകാജക്ടത്തിനുര

ഗകാർഹത്തിതകകാപതഭകാകകാകൾക്കുര  ഈ  നത്തികുതത്തിയത്തിളവട്ട്

സഹകായകരമകായത്തിരത്തിക്കുര.  166  തകകാടത്തി  രൂപയനട  നത്തികുതത്തി  വരുമകാന

നഷമുണകാകുര.

തകരള നപകാതുവത്തിൽപ്പെന നത്തികുതത്തി

348. 2005-06  മുതൽ  2017-18  വനര  തകരള  നപകാതുവത്തിൽപ്പെന  നത്തികുതത്തി

കുടത്തിശ്ശേത്തികകൾകട്ട്  മുൻ  ബജറത്തിൽ  പ്രഖരകാപത്തിച  ആരനസ്റ്റേത്തി  പുതത്തിയ

വർഷതത്തിലര തുടരുന്നതകാണട്ട്.

349. സർകകാർ  നയതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  അടച്ചുപൂട്ടുകയര  പത്തിന്നസ്പീടട്ട്

കലേസൻസട്ട്  ലേഭത്തിക്കുകയര  നചെയ്ത  ബകാർ  തഹകാടലകൾകട്ട്
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തസകാഫട്ട് നവയറത്തിനന്റെ  പ്രശ്നങ്ങേൾമൂലേര  റത്തിതടണുകൾ  യഥകാസമയര

സമർപ്പെത്തിക്കുവകാൻ  കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  ഇതരര  തകസുകളത്തിൽ  വരകാപകാരത്തികൾകട്ട്

അസസ്സട്ട്നമനകളത്തിലൂനട ചുമതനപ്പെട നത്തികുതത്തിയര പത്തിഴയര ദുർവ്വേഹമകാനണന്നട്ട്

പരകാതത്തിനപ്പെടുകയണകായത്തി.  ആയതത്തിനകാൽ  തകകാമ്പക്കൗണത്തിരഗട്ട്  രസ്പീതത്തിയത്തിൽ

നത്തികുതത്തി  കണകകാകത്തി  അടയ്ക്കുവകാൻ  അനുവദത്തിചത്തിരുന.  ഇവർകട്ട്  പത്തിഴ

പൂർണമകായര  പലേത്തിശയത്തിൽ  50  ശതമകാനര  ഇളവര  അനുവദത്തിചത്തിരുന.

തകകാവത്തിഡട്ട്  പ്രതത്തിസനത്തിമൂലേര  2020-21  വർഷതത്തിലര  റത്തിതടണുകൾ

സമർപ്പെത്തികകാൻ കകാലേതകാമസര  വന്നത്തിട്ടുണട്ട്.  ആയതത്തിനകാൽ ഈ ഇളവകൾ

2020  ഡത്തിസരബർ  31  വനരയള്ള കുടത്തിശത്തികകൾക്കുകൂടത്തി ബകാധകമകാക്കുന.

ഇതത്തിനുള്ള അതപക്ഷേ  2021  ജൂൺ  30-നകര സമർപ്പെത്തിതകണതുര ജൂകലേ

31-നകര തുക അടച്ചുതസ്പീർതകണതുമകാണട്ട്.

350. 2019-20  വർഷനത  ബഡ്ജറത്തിൽ  2014-15  വർഷനത

സർകകാരത്തിനന്റെ അബ്കകാരത്തി നയതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി കലേസൻസട്ട് നഷനപ്പെട

ബകാർ  തഹകാടലകളുനട  തകകാമ്പക്കൗണഡട്ട്  നത്തികുതത്തി  കണകകാക്കുന്നതത്തിനട്ട്

മകാനദണ്ഡങ്ങേളത്തിൽ  ഇളവട്ട്  അനുവദത്തിചത്തിരുന.  ഈ  ഇളവട്ട്  2015-16
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വർഷതത്തിൽ കലേസൻസട്ട് നഷനപ്പെടവർക്കുകൂടത്തി ബകാധകമകാകുന്നതകാനണന്നട്ട്

നത്തിയമതത്തിൽ വരകത വരുത്തുന്നതകാണട്ട്.

തകരള മണത്തി നലേൻതഡഴട്ട് ആക്ടട്ട് 

351. ഡത്തിജത്തിറൽ  പകാറട്ട്  തഫകാമുകൾ,  നമകാകബൽ  ആപ്പുകൾ  വഴത്തി  പണര

വകായ്പ നകകാടുക്കുന്നതകായര അമത്തിത പലേത്തിശ ഈടകാക്കുന്നതകായര പരകാതത്തികൾ

ഉയരുനണട്ട്.  ഇതരര  നത്തിയമവത്തിരുദ്ധ  പ്രവണതകൾ  തടയന്നതത്തിനട്ട്

ശകമകായ  നടപടത്തികൾ  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നതകാണട്ട്.  നത്തിയമവകുപ്പുമകായത്തി

ആതലേകാചെത്തിചട്ട് തകരള മണത്തി നലേൻഡത്തിരഗട്ട് ആക്ടത്തിൽ യകമകായ തഭദഗതത്തികൾ

വരുത്തുന്നതകാണട്ട്.

തമകാതടകാർ വകാഹന നത്തികുതത്തി

352. പുതത്തിയതകായത്തി രജത്തിസ്റ്റേർ നചെയന്ന ഇലേകത്തികട്ട് വകാഹനങ്ങേൾകട്ട് അടുത

5 വർഷതതയട്ട് 50 ശതമകാനര വകാഹന നത്തികുതത്തി ഒഴത്തിവകാക്കുന്നതകാണട്ട്.

353. പകാലേത്തിതയറസ്പീവട്ട്  തമഖലേയത്തിൽ  പ്രവർതത്തിക്കുന്ന  സ്ഥകാപനങ്ങേളുനട

തപരത്തിൽ  രജത്തിസ്റ്റേർ  നചെയ്തതുര  പൂർണമകായര  പകാലേത്തിതയറസ്പീവട്ട്
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ആവശരങ്ങേൾക്കുമകാത്രര  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നതുമകായ  വകാഹനങ്ങേനള  ജത്തിലകാ

കളക്ടറനട  ശുപകാർശയനട  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  വകാഹന  നത്തികുതത്തി

അടയ്ക്കുന്നതത്തിൽനത്തിനര ഒഴത്തിവകാക്കുന.

354. ബഹുമകാനനപ്പെട  തകരള  കഹതകകാടതത്തിയനട  ഉതരവത്തിനന്റെ

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിൽ  2014  ഏപ്രത്തിൽ  1  മുതൽ  രജത്തിസ്റ്റേർ  നചെയ്തതുര  15

വർഷനത ഒറതവണ നത്തികുതത്തിക്കുപകരര  5  വർഷനത നത്തികുതത്തി അടച

തമകാതടകാർ  കരകാബുകൾക്കുര  ടൂറത്തിസ്റ്റേട്ട്  തമകാതടകാർ  കരകാബുകൾക്കുര  നത്തികുതത്തിയര

പലേത്തിശയര അടയകാൻ ബകാകത്തിയണട്ട്.  ഈ കുടത്തിശത്തിക 2021 മകാർചട്ട്  31-നകര

10 കദസ്വമകാസ ഗഡകളകായത്തി അടയ്ക്കുവകാൻ അനുവദത്തിക്കുര.

രജത്തിതസ്ട്രേഷനുര സ്റ്റേകാമ്പട്ട് ഡന്യൂടത്തിയര

355. 2018-19  ബജറത്തിൽ  അണർ  വകാലേദ്യുതവഷൻ  തകസുകൾ

തസ്പീർപ്പെകാക്കുന്നതത്തിനട്ട്  തകകാമ്പക്കൗണത്തിരഗട്ട്  പദ്ധതത്തി  സർകകാർ  ആവത്തിഷരത്തിച്ചു.

ഇതത്തിനന്റെ  കകാലേകാവധത്തി  2021  മകാർചട്ട്  31-നട്ട്  അവസകാനത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  ഈ

തകകാമ്പക്കൗണത്തിരഗട്ട്  പദ്ധതത്തി  പുതത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  വർഷതത്തിതലേയട്ട്
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ദസ്പീർഘത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  ഇതത്തിലൂനട  100  തകകാടത്തി  രൂപയനട  അധത്തിക  വരുമകാനര

പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന. 

356. ഇതപ്പെകാൾ  തസ്പീറകാധകാരങ്ങേളുനട  സ്റ്റേകാമ്പട്ട്  ഡന്യൂടത്തി  8  ശതമകാനവര

രജത്തിതസ്ട്രേഷൻ  ഫസ്പീസട്ട്  2  ശതമകാനവമകാണട്ട്.  നക.എസട്ട്.ഐ.ഡത്തി.സത്തി.,

കത്തിൻഫ, സത്തിഡ്തകകാ, ഡത്തി.ഐ.സത്തി., സർകകാർ രൂപസ്പീകരത്തിക്കുന്ന വരവസകായ

വത്തികസന  നസഷരൽ  പർപ്പെസട്ട്  നവഹത്തികത്തിൾസട്ട്  തുടങ്ങേത്തിയവയനട

വരവസകായ  പകാർക്കുകളുനടയര  തപകാട്ടുകളുനടയര  നഷഡകളുനടയര  ലേസ്പീസട്ട്

ഡസ്പീലകൾ,  ലേസ്പീസട്ട് കര നസയത്തിൽ,  സബട്ട് ലേസ്പീസട്ട്,  പൂർണ നസയത്തിൽ ഡസ്പീഡട്ട്

എന്നത്തിവയ്ക്കുര  ഈ  ഡന്യൂടത്തി  ബകാധകമകാണട്ട്.  വരവസകായ  നത്തിതക്ഷേപനത

ആകർഷത്തിക്കുന്നതത്തിനട്ട് തമൽപ്പെറഞ്ഞ ഭൂമത്തി ഇടപകാടുകൾകട്ട് സ്റ്റേകാമ്പട്ട് ഡന്യൂടത്തി  4

ശതമകാനമകായര രജത്തിതസ്ട്രേഷൻ ഫസ്പീസട്ട് 1 ശതമകാനമകായര കുറയ്ക്കുന. ഇതത്തിലൂനട

25 തകകാടത്തി രൂപയനട വരുമകാന നഷര പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന.

ഇലേകത്തിസത്തിറത്തി ഡന്യൂടത്തി

357. ഇന്നട്ട് കവദദ്യുതത്തി ഉപതയകാഗതത്തിനുതമൽ  10  ശതമകാനര ഇലേകത്തിസത്തിറത്തി
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ഡന്യൂടത്തിയണട്ട്.  പുതത്തിയ വരവസകായ നത്തിതക്ഷേപങ്ങേൾകട്ട് ആദരനത  5  വർഷര

കവദദ്യുതത്തി  ചെകാർജ്ജത്തിതന്മേലള്ള  ഇലേകത്തിസത്തിറത്തി  ഡന്യൂടത്തിയത്തിൽനത്തിനര  ഒഴത്തിവട്ട്

നൽകുന്നതകാണട്ട്.  

ലേകാൻഡട്ട് റവനദ്യു

358. കഴത്തിഞ്ഞ  ബജറത്തിൽ  സർകകാർ  ഭൂമത്തി  പകാടതത്തിനന്റെ  തുക

പത്തിരത്തിനചടുക്കുന്നതത്തിനട്ട് ഒറതവണ തസ്പീർപ്പെകാകൽ പദ്ധതത്തി പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരുന.

ഈ  പദ്ധതത്തി  പുതത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  വർഷതത്തിതലേയട്ട്  ദസ്പീർഘത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ഇതത്തിലൂനട 100 തകകാടത്തി രൂപയനട അധത്തികവരുമകാനര പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിക്കുന.

359. പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി  സക്കൗഹൃദ  നകടത്തിടങ്ങേൾക്കുള്ള  നത്തികുതത്തി  ഇളവകൾ

തനരനത സൂചെത്തിപ്പെത്തിച്ചു കഴത്തിഞ. 

ഭകാഗര 14

ഉപസരഹകാരര

360. സർ,  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയൻ  സർകകാരത്തിനന്റെ  ആറകാമനത  ബഡ്ജറട്ട്

തകരളതത്തിനുമുന്നത്തിൽ  പുതത്തിനയകാരു  പകാത  തുറക്കുകയകാണട്ട്.  കഴത്തിഞ്ഞ
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ഏനതകാരു  ഇടതുപക്ഷേ  സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേത്തുനമന്നതപകാനലേ  സകാമൂഹര

തക്ഷേമതത്തിലര  ഉപജസ്പീവന  നതകാഴത്തിലകളത്തിലര  ഊന്നത്തിയള്ളതകായത്തിരുന

കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ  ബഡ്ജറകളുര.  എന്നകാൽ  തുടകര  മുതൽതനന്ന

ശ്രതദ്ധയമകായ  ഒരു  ചുവടുമകാറമുണകായത്തി.  അതട്ട്  പശകാതലേസക്കൗകരര

വത്തികസനതത്തിൽ  നൽകത്തിയ  ഊന്നലേകാണട്ട്.  കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തിയള്ള  മുതൽ

മുടകത്തിലൂനടയകാണട്ട്  ഇതട്ട്  യകാഥകാർത്ഥരമകായതട്ട്.  ഈ  അടത്തിതറയത്തിൽ

വത്തിജകാനസകാന്ദ്രമകായ  വരവസകായങ്ങേളുര  നതകാഴത്തിലേവസരങ്ങേളുര

സൃഷത്തിക്കുകയകാണട്ട്  അടുത  കടമ.  ഇതത്തിനട്ട്  തകരളനത  വത്തിജകാന

സമൂഹമകായത്തി  പരത്തിവർതനര നചെയണര.  അതുവഴത്തി  എലകാവർക്കുര തക്ഷേമര

മകാത്രമല,  എലകാവർക്കുര  നതകാഴത്തിലര  ഉറപ്പുവരുതകാൻ  കഴത്തിയര.  ഇതകാണട്ട്

ഇടതുപക്ഷേതത്തിനന്റെ  തകരള  ബദൽ.  ഇതകാണട്ട്  2021-22 നലേ  ബഡ്ജറട്ട്

തുറക്കുന്ന പകാത. 

361. സർ,  നഫഡറൽ സരവത്തിധകാനതത്തിനന്റെ കർശന ധനനയ ചെടകടത്തിൽ

നത്തിനനകകാണകാണട്ട്  നമ്മൾ ഇതട്ട്  നചെയന്നതട്ട്.  വലേത്തിയ തതകാതത്തിലള്ള തക്ഷേമ

നചെലേവകൾക്കുതശഷര പശകാതലേ സക്കൗകരര  നത്തിതക്ഷേപതത്തിനട്ട്  മതത്തിയകായ
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പണമുണകാവത്തില.  ഈ  സകാഹചെരരതത്തിൽ  ബഡ്ജറത്തിനുപുറതട്ട്  ധനകകാരര

സ്ഥകാപനങ്ങേൾ വഴത്തി വത്തിഭവസമകാഹരണര നടതത്തിനകകാണമകാത്രതമ മൂലേധന

നത്തിതക്ഷേപതത്തിൽ  കുതത്തിപ്പെട്ട്  ഉറപ്പുവരുതകാനകാകൂ.  ഇതരനമകാരു

ധനതനതത്തിനന്റെ  വത്തിജയതത്തിനട്ട്  അതരനകാതപക്ഷേത്തിതമകായ  ഒരു  മുൻ

ഉപകാധത്തിയണട്ട്.  സരസ്ഥകാന  ബജറത്തിനന്റെ  ധനസ്ഥത്തിതത്തി  സുസ്ഥത്തിരമകാകണര.

ധനകമ്മത്തി  3  ശതമകാനതത്തിൽ  നത്തിർതകാൻ  കഴത്തിയണര.  റവനദ്യുകമ്മത്തി

പടത്തിപടത്തിയകായത്തി കുറച്ചുനകകാണ വരണര.

362. സർ,  ബഡ്ജറട്ട്  തരഖകളുനട  ഭകാഗമകായത്തി  എക്നപൻഡസ്പീചർ  റത്തിവന്യൂ

കമ്മത്തിറത്തിയനട  റത്തിതപ്പെകാർട്ടുര  വത്തിതരണര  നചെയ്തത്തിട്ടുണട്ട്.  തകരളതത്തിനന്റെ

ധനസ്ഥത്തിതത്തിയനട  കഴത്തിഞ്ഞ  രണപതത്തിറകാണട്ട്  കകാലേനത  പരത്തിണകാമര

സരബനത്തിച  അവരുനട  അവതലേകാകനതത്തിതലേയട്ട്  സഭയനട  ശ്രദ്ധ  ഞകാൻ

ക്ഷേണത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  നതകാണ്ണൂറകളുനട  അവസകാനര  സരസ്ഥകാനര  തനരത്തിട

ധനകകാരര  പ്രതത്തിസനത്തി  കർശന  നടപടത്തികൾ  സസ്വസ്പീകരത്തികകാൻ  നനമ്മ

നത്തിർബനത്തിതരകാകത്തി.  ഇതത്തിനന്റെ  ഫലേമകായത്തി  കമ്മത്തി  അടുത

പതത്തിറകാണത്തിലടനസ്പീളര  കുറച്ചുനകകാണവരുന്നതത്തിനുട്ട്  കഴത്തിഞ.  ആദര  അഞ
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വർഷര  നചെലേവകൾ  കർശനമകായത്തി  നവടത്തിച്ചുരുകത്തിനകകാണകാണട്ട്  ലേക്ഷേരര

തനടത്തിയതട്ട്.  തുടർന്നട്ട്  അഞട്ട്  വർഷമകാകനട  വരുമകാനര

വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനകാണട്ട്  ഊന്നൽ  നൽകത്തിയതട്ട്.  ഇതത്തിൽ  നമ്മൾ

വത്തിജയത്തിക്കുകയര നചെയ്തു.

363. എന്നകാൽ  2013-14  മുതൽ  വകാറട്ട്  വരുമകാനര  കുതനന  കുറയകയര

കമ്മത്തി  കൂടകാനുര  തുടങ്ങേത്തി.  എൻട്രത്തി  ടകാക്സട്ട്  ഭരണഘടനകാ  വത്തിരുദ്ധമകായത്തി

വത്തിധത്തിചതതകാനട  വകാറത്തിനന്റെ  സകാധരതകൾ  അടഞ.  ഈ

പശകാതലേതത്തിലേകാണട്ട്  നകാര  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.നയ  സസ്വസ്പീകരത്തിചതട്ട്.  എന്നകാൽ

ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  പ്രതസ്പീക്ഷേത്തിച  ഫലേര  തന്നത്തിടത്തില.  നമ്മുനട  നത്തികുതത്തി  വരുമകാനര

ഏതകാനണകാരു  10  ശതമകാനര  വളർചയത്തിൽ  കുരുങ്ങേത്തികത്തിടക്കുകയകാണട്ട്.

എങത്തിലര  സർ,  നചെലേവകളുനട  കകാരരതത്തിൽ  കർശന  നത്തിലേപകാടുകൾ

സസ്വസ്പീകരത്തിചതത്തിനന്റെ  ഫലേമകായത്തി  ഈ  സർകകാരത്തിനന്റെ  കകാലേതട്ട്

പതുനകയകാനണങത്തിലര  ധനദൃഡസ്പീകരണര  വസ്പീണര  പ്രകടമകായത്തി.

എക്സട്ട്നപൻഡസ്പീചർ റത്തിവന്യൂ കമ്മത്തിറത്തി റത്തിതപ്പെകാർടട്ട് ചൂണത്തികകാണത്തിക്കുന്നതുതപകാനലേ

ഇരു  കമ്മത്തികളുര  2016-17-നുതശഷര  കുറഞ.  ഈ  ധന
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ദൃഡസ്പീകരണനതയകാണട്ട് തകകാവത്തിഡട്ട് പ്രതത്തിസനത്തി തകർതതട്ട്. 

364. സർ,  2020-21-നലേ  പുതുകത്തിയ  ബഡ്ജറട്ട്  എസ്റ്റേത്തിതമറത്തിനന്റെ

കണക്കുകൾ  തനകാകത്തിയകാൽ  തകകാവത്തിഡത്തിനന്റെ  പ്രതരകാഘകാതര  വരകമകായത്തി

കകാണകാര. അതത്തിനന്റെ സരക്ഷേത്തിപ്തരൂപര ഞകാൻ അവതരത്തിപ്പെത്തികനട.

2020-21 നലേ പുതുകത്തിയ എസ്റ്റേത്തിതമറട്ട്

ഇനര തകകാടത്തി രൂപ
റവനദ്യു വരവട്ട് 93115.11
റവനദ്യു നചെലേവട്ട് 117321.55
റവനദ്യു കമ്മത്തി -24206.44
മൂലേധന നചെലേവട്ട് (തനത്തി) -9350.82
വകായ്പകളുര മുൻകൂറകളുര 

(തനത്തി)

-1392.24

നപകാതുകടര (തനത്തി) 30499.96
നപകാതുകണകട്ട് (തനത്തി) 4436.00
കണത്തിജൻസത്തി ഫണട്ട് 

(തനത്തി)

74.50

ആനക കമ്മത്തി 60.96
വർഷകാരരഭ നരകാക 

ബകാകത്തി

-184.97
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വർഷകാനര നരകാക 

ബകാകത്തി

-124.01

365. സർ, ബഡ്ജറട്ട് മതത്തിപ്പെട്ട് കണകത്തിതനകകാൾ റവനദ്യു വരുമകാനതത്തിൽ 18.77

ശതമകാനതത്തിനന്റെ  കുറവണട്ട്.  എന്നകാൽ  തകകാവത്തിഡട്ട്  പ്രതത്തിതരകാധതത്തിനട്ട്  

നമ്മൾ നൽകത്തിയ ശ്രദ്ധമൂലേര റവനദ്യു നചെലേവത്തിൽ 9.64 ശതമകാനതമ കുറവട്ട് 

വനള. തന്മൂലേര റവനദ്യു കമ്മത്തി 2.94 ശതമകാനമകായത്തി ഉയർന. കൂടുതൽ 

വകായ്പനയടുതകാണട്ട്  നചെലേവകൾ  നടതത്തിയതട്ട്.  സസ്വകാഭകാവത്തികമകായര  

ധനകമ്മത്തി 4.25 ശതമകാനമകായത്തി ഉയർന.

366. ഈനയകാരു സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിതശഷതത്തിൽ എത്രയര നപനടന്നട്ട് അറതത്തി വരുതത്തി

ധനദൃഡസ്പീകരണതത്തിനന്റെ  പകാതയത്തിതലേയട്ട്  തത്തിരത്തിച്ചു  തപകാതയ  തസ്പീരൂ.

ബജറത്തിനുപുറതട്ട്  നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  അനരകാദൃശരമകായ

പശകാതലേസക്കൗകരര  നത്തിർമ്മത്തിതത്തിനയ  ശകത്തിനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനട്ട്  ഇതട്ട്

അനത്തിവകാരരമകാണട്ട്.  ഇതത്തിനന്റെ  പകാത  ബജറത്തിതനകാനടകാപ്പെര  വത്തിതരണര

നചെയന്ന  ഇടകകാലേ  ധനനയ  തരഖയത്തിൽ  വരകമകാകത്തിയത്തിട്ടുണട്ട്.  സർ,



15/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

257

2021-22 നലേ  ബജറട്ട്  ഈ  ധനദൃഡസ്പീകരണതത്തിനട്ട്  തുടകര

കുറത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.

367. 2021-22-നലേ  ബജറട്ട്  എസ്റ്റേത്തിതമറത്തിനന്റെ  സരക്ഷേത്തിപ്തരൂപര  ഞകാൻ

അവതരത്തിപ്പെത്തികനട.

2021-22 നലേ ബജറട്ട് എസ്റ്റേത്തിതമറട്ട്

ഇനര തകകാടത്തി രൂപ
റവനദ്യു വരവട്ട് 128375.88
റവനദ്യു നചെലേവട്ട് 145286.00
റവനദ്യു കമ്മത്തി -16910.12
മൂലേധന നചെലേവട്ട് (തനത്തി) -12546.17
വകായ്പകളുര മുൻകൂറകളുര (തനത്തി) -1241.30
നപകാതുകടര (തനത്തി) 24419.91
നപകാതുകണകട്ട് (തനത്തി) 6250.00
ആനക കമ്മത്തി -27.68
വർഷകാരരഭ നരകാക ബകാകത്തി -124.01
വർഷകാനര നരകാക ബകാകത്തി -151.69
ഇതപ്പെകാൾ പ്രഖരകാപത്തിച 
അധത്തികനചെലേവട്ട്

-1164.00

നത്തികുതത്തി ഇളവകൾ -191.00
അധത്തിക വത്തിഭവസമകാഹരണര 200.00
വർഷകാനര നരകാക ബകാകത്തി -1306.69
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368.  2021-22-ൽ വരവര നചെലേവര മുൻവർഷനത അതപക്ഷേത്തിചട്ട്  ഗണരമകായത്തി

ഉയരുര.  2020-21-തലേയട്ട്  അനുവദത്തിച  വകായ്പയനട  ഒരു  ഭകാഗര  അടുത

വർഷതതയട്ട് നസ്പീകത്തിവചത്തിട്ടുണട്ട്. അതുനകകാണകാണട്ട് 2021-22-നലേ ധനകമ്മത്തി

3.5  ശതമകാനമകായത്തിരത്തിക്കുന്നതട്ട്.  ഇടകകാലേ  ധനനയതരഖയത്തിൽ

പറയന്നതുതപകാനലേ തുടർനള്ള വർഷങ്ങേളത്തിൽ ഇതട്ട് 3 ശതമകാനമകായത്തി തകാഴുര.

റവനദ്യു  വരുമകാനര  കൂടുതൽ നമചനപ്പെടുനമനള്ള ശുഭപ്രതസ്പീക്ഷേയത്തിതലേയകാണട്ട്

ഇടകകാലേ  ധനനയ  തരഖയനട  അനുബനമകായത്തി  നൽകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന

തകരളതത്തിനന്റെ  ജത്തി.എസട്ട്.ടത്തി.  അനുഭവനതക്കുറത്തിചട്ട്  നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെട്ട്

തയകാറകാകത്തിയ  വത്തിശദമകായ  റത്തിതപ്പെകാർടട്ട്  വത്തിരൽചൂണന്നതട്ട്.  ഈനയകാരു

കകാഴ്ച്ചപ്പെകാടകാണട്ട് 2021-22 നലേ ബജറട്ട് കണക്കുകൾ മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതട്ട്.

369.  തകരളവത്തികസന  മകാതൃകകൾകട്ട്  ഒരു  പുതത്തിയ  പതത്തിപ്പെട്ട്  നകാര

സൃഷത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണട്ട്.  നമ്മുനട  സകാമൂഹരതനടങ്ങേൾ

സരരക്ഷേത്തിച്ചുനകകാണട്ട്  വരവസകായ വളർചയത്തിലര  ആധുനത്തിക നതകാഴത്തിലേവസര

സൃഷത്തിയത്തിലര  കുതത്തിപ്പെട്ട്  തനടുന്നതത്തിനുള്ള  വത്തിജകാനസമൂഹ  തനര

അനകാവരണര നചെയനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന.
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370. വത്തിദരകാധനര  സർവ്വേധനകാൽ  പ്രധകാനര  എന്നകാണതലകാ?  വത്തിദരനകകാണട്ട്

പ്രബുദ്ധരകാകകാനതല  ഗുരു  പഠത്തിപ്പെത്തിചതട്ട്?  തസകാളമൻ  രകാജകാവട്ട്

ജകാനതത്തിനന്റെയര പുതത്തിയ കണപത്തിടത്തിതങ്ങേളുനടയര പ്രകാധകാനരതത്തിതലേയട്ട്

വത്തിരൽചൂണത്തിയത്തിതല?  ജകാനത്തികനള ഉയർനതഴുതന്നൽപ്പെത്തിക്കുനമന്നട്ട് ഖുറകാൻ

സൂകവര പറയന. ജകാതനകാൽപ്പെകാദനര, അതത്തിനന്റെ അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള

നൂതനവത്തിദരകൾ,  അവ  സസ്വകായതമകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  കനപുണത്തി

പരത്തിശസ്പീലേനങ്ങേൾ,  സരരരഭകതസ്വര,  കവജകാനത്തിക നതകാഴത്തിലകൾ ഇതകാണട്ട്

വത്തികസന  തനര.  ഈ  മുതന്നകാട്ടുള്ള  പകാതയത്തിൽ  നകാര  എലകാവനരയര

തചെർത്തുപത്തിടത്തിക്കുര.  തക്ഷേമവര  നസ്പീതത്തിയര  വളർചയര  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

നവതകരളര രൂപരനകകാള്ളുര.

371. സർ,  തക്ഷേമ വത്തികസന തമഖലേകളത്തിൽ ഈ സർകകാരത്തിനന്റെ നയങ്ങേൾക്കുര

പ്രവർതനങ്ങേൾക്കുര  ലേഭത്തിച  അതദ്യുജ്ജസ്വലേമകായ  അരഗസ്പീകകാരമകാണട്ട്

തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങേളത്തിതലേയ്ക്കുള്ള  നതരനഞ്ഞടുപ്പെട്ട്  ഫലേര.

പ്രതത്തിസനത്തിഘടങ്ങേളത്തിൽ,  ഏതട്ട്  ആപൽഘടതത്തിലര  കരുത്തുര

കരുതലമകായത്തി ഒപ്പെര നത്തിൽക്കുന്ന ഒരു സർകകാരത്തിനന നത്തിറഞ്ഞ മനതസ്സകാനട
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തകരള  ജനത  ഏനറടുത്തുകഴത്തിഞ.  ഗകാമ,  നഗര  തഭദമനനര,  എലകാ

തലേങ്ങേളത്തിലര  ഇടതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തിയനട  വത്തികസന

കകാഴ്ചപ്പെകാടത്തിനട്ട്  തകരളജനത  നൽകത്തിയ  അരഗസ്പീകകാരമകാണട്ട്  ഈ  ഫലേര.

ഇനരയത്തിനലേകാരു സരസ്ഥകാന സർകകാരത്തിനുര സകാധരമകാകകാത തരതത്തിലേകാണട്ട്

പ്രളയതത്തിനന്റെയര പ്രതത്തിസനത്തിയനടയര ഘടതത്തിൽ പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയൻ

സർകകാർ  പ്രവർതത്തിചതട്ട്.  ആ  കകാരരക്ഷേമതയട്ട്  ഭകാഷയര  തദശവര

അതത്തിർതത്തിയര  തഭദത്തിചട്ട്  അനുതമകാദനങ്ങേളുര  അരഗസ്പീകകാരങ്ങേളുര

ലേഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ. ഇതകാണട്ട് സർകകാനരനര ഇങ്ങേനനയകാകണര ഭരണനമനര

നപകാതുതവ അരഗസ്പീകരത്തികനപ്പെട്ടുകഴത്തിഞ.  ജനങ്ങേളത്തിൽനത്തിന്നട്ട്  തവറത്തിടല ഈ

സർകകാർ  പ്രവർതത്തിക്കുന്നനതന്ന  ജനങ്ങേളുനട  വത്തിശസ്വകാസമകാണട്ട്  ഈ

അരഗസ്പീകകാരതത്തിനട്ട്  അടത്തിസ്ഥകാനര.  ഇതട്ട്  മനറകാരു  വലേത്തിയ

ഉതരവകാദത്തിതസ്വരകൂടത്തി  ഈ  സർകകാരത്തിനന  ഏൽപ്പെത്തിക്കുനണട്ട്.  ഭകാവത്തി

വത്തികസനതത്തിനന്റെ ശരത്തിയര  സ്ഥകായത്തിയമകായ പകാത സൃഷത്തികലേകാണതട്ട്.  ആ

ലേക്ഷേരതത്തിനന്റെ  രൂപതരഖയകാണട്ട്  ഈ  ബജനറന്നട്ട്  ആമുഖമകായത്തി  പറഞ

കഴത്തിഞ. 
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372. സർ, ഇടുകത്തി കണരപടത്തി ജത്തി.ടത്തി.എചട്ട്.എസട്ട്. സ്കൂളത്തിനലേ   നക. പത്തി. അമലേത്തിനന്റെ

വരത്തികൾ ഉദ്ധരത്തിചട്ട് ഞകാൻ ഈ ബജറട്ട് പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പെത്തികനട.

നമനലനയൻ സസ്വപങ്ങേൾകട്ട് 

ചെത്തിറകുകൾ മുളയനട

ഉയരനട അതത്തിനലേകാരു മതനകാജമകാര

നവയഗതത്തിനന്റെ പ്രഭകാത ശരനഖകാലേത്തി

     സര്, 2021 ഏപ്രത്തില് മുതല് ജൂനനലേ വനരയള്ള നകാലമകാസതതയ്ക്കുള്ള തവകാടട്ട്

ഓണ് അകക്കൗണട്ട്  ഞകാന് സമര്പ്പെത്തിക്കുന. 2020-21  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷനത

ബഡ്ജറത്തിതലേയ്ക്കുള്ള  അനത്തിമ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളുനട  തസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട്  ഞകാന്

തമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  2021-22  മുതല്  2023-24  വനരയള്ള  മസ്പീഡത്തിയര  തടര

ഫത്തിസല്  തപകാളത്തിസത്തി  തസ്റ്റേറട്ട്നമനര  മസ്പീഡത്തിയര  തടര  ഫത്തിസല്  പകാന്  അടകമുളള

സ്ട്രേകാറജത്തി തസ്റ്റേറട്ട്നമനര ഞകാന് തമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  തകരള അടത്തിസ്ഥകാന സക്കൗകരര

നത്തിതക്ഷേപ  നത്തിധത്തി  തബകാര്ഡത്തിനന്റെ  2019-20  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷനത  ആനസ്വല്

റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടുര ആനസ്വല് അകക്കൗണര ഫത്തിഡത്തില്റത്തി സര്ടത്തിഫത്തികറര ഞകാന് തമശപ്പുറത്തു

വയ്ക്കുന.  അഞകാമതട്ട്  നപകാതു നചെലേവട്ട്  പുനപ്പെരത്തിതശകാധന കമ്മത്തിറത്തിയനട ഒന്നകാമതട്ട്
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റത്തിതപ്പെകാര്ടട്ട് കകാലേതകാമസപ്പെത്രത്തിക സഹത്തിതര ഞകാന് തമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

(ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസരഗതത്തിനന്റെ  ഇരഗസ്പീഷട്ട്  പരത്തിഭകാഷ  അനുബനമകായത്തി

തചെര്തത്തിട്ടുണട്ട്.)


