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സർ, 

1) രാജ്യം  അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന,  അസാധാരണമായ

െവല്ലുവിളികളുെട  പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്  2020-21

ധനകാര്യ വർഷേത്തയ്ക്കുള്ള ബജറ്്റ ഞാൻ സഭ

മുമ്പാെക  സമർപ്പിക്കുന്നത്.  ബജറ്്റ  നിർേദ്ദശ

ങ്ങളിേലയ്ക്്ക  കടക്കുന്നതിനു  മുമ്പ്  ഈ

സാഹചര്യത്തിെന്റ  ഗൗരവം  നാം  മനസിലാ

േക്കണ്ടതുണ്ട്.

I 

ആമുഖം 

വർഗീയവിപത്ത് 

2) ജനാധിപത്യവും  േസ്വച്ഛാധിപത്യവും  ഇന്ത്യയിൽ

മുഖാമുഖം  നിൽക്കുകയാണ്.  െവറുപ്പിെന്റയും

വിേദ്വഷത്തിെന്റയും ഭാഷ മാ്രതം സംസാരിക്കുന്ന

േക്രന്ദഭരണാധികാരികൾ.  അ്രകമവും  ഹിംസയു

മാണ് കർമ്മം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അണികൾ.

വർഗ്ഗീയവൽക്കരണത്തിനു പൂർണ്ണമായി കീഴ്െപ്പട്ട

ഭരണസംവിധാനം.  ഇതാണ്  സാമാന്യമായി

പറഞ്ഞാൽ ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യ.



2

3) സർ,  “ഒരു  രാജ്യത്തിെന്റ  മുന്നിെല  പഥങ്ങൾ”

എന്ന േലഖനത്തിൽ ആനന്ദ്  ഉന്നയിച്ച   സംശയം

ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കെട്ട.“അഭ്യസ്തവിദ്യരും ബൗദ്ധിക

രംഗത്ത്  മുന്നിൽ  നിൽക്കുന്നതുമായ  ഒരു

സമൂഹം  എങ്ങെനയാണ്  െപെട്ടന്ന്  ഒരു

ജനതയുെടയാെക  േനെരയുള്ള  െവറുപ്പിനാൽ

ആേവശിക്കെപ്പടുകയും  അവിശ്വസനീയമായ

കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നത്?”

4) അൻവർ അലിഎഴുതിയതുേപാെല

“മനസ്സാെല നമ്മൾ 

നിനയ്ക്കാത്തെതല്ലാം 

െകാടുങ്കാറ്റുേപാെല 

വരുന്ന കാല”ത്താണ്ഇന്നു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. 

“പകയാണ് പതാക 

ഭീകരതയാണ് നയത്രന്തം  

ആ്രകമണമാണ് അഭിവാദനം 

ഓേരാ  പൗരനും  ഓേരാ  െപാട്ടിെത്തറി’’  എന്്ന  

ഒ  പി  സുേരഷ്  ഈ  സാഹചര്യെത്ത അക്ഷരാർ 
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ത്ഥത്തിൽ  ആറ്റിക്കുറുക്കുന്നു.  പൗരത്വ  നിയമ 

േഭദഗതിയും  േദശീയ  പൗരത്വ  രജിസ്റ്ററും 

രാജ്യത്തു  പടർത്തുന്ന  ആശങ്ക  വാക്കുകൾ 

ക്കതീതമാണ്. 

സർ, ഭയം ഒരു രാജ്യമാണ് 

അവിെട  നിശ്ശബ്ദത  ഒരു  (ആ)ഭരണമാണ് എന്ന 

വരികൾ  കുറിച്ചത്  വയനാട്  മീനങ്ങാടിഹയർ 

െസക്കൻഡറി  സ്കൂളിെല  ്രദുപത്  ഗൗതം  എന്ന 

പതിനഞ്ചുകാരനായ  വിദ്യാർത്ഥിയാെണന്ന് 

ഓർക്കുക.  നമ്മുെട  കുഞ്ഞുങ്ങളുെട  ഭാവനെയ 

േപ്പാലും  ഭയം  ്രഗസിച്ചു  കഴിഞ്ഞു.  ഇന്നെല  വെര 

ഇന്ത്യാക്കാരായി  ജീവിച്ച  പെത്താമ്പതു  ലക്ഷ 

േത്താളം  അസംകാരുെട  തലയ്ക്കു  മുകളിൽ 

തടങ്കൽപ്പാളയത്തിെന്റ  ഭീഷണി  ഉയർന്നിരി 

ക്കുകയാണ്., 

“െതറ്റിവരച്ച വീട്  

ഒരു കുട്ടി റബ്ബർ െകാണ്ട് 

മാച്ചു കളഞ്ഞതുേപാെല 
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വീട നുഷ്ടമായതിെനക്കറുിച്ച് പി.എൻ  േഗാപീകൃഷ്ണൻ 

എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.  അേത  ലാഘവേത്താെടയാണ് 

്രപജകളുെട  പൗരത്വം  ഭരണാധികാരികൾ 

മായിച്ചു കളയാെനാരുങ്ങുന്നത്.പെക്ഷ, സർ, ഈ 

ഭീഷണിെയ വകെവച്ചുെകാടുക്കാനാവില്ല. ഇന്ത്യെയ  

വിട്ടുെകാടുക്കില്ല  എന്്ന  ശപഥം  െചയ്ത് 

െതരുവിലിറങ്ങിയ  യുവാക്കളിലാണ്  ഈ 

രാജ്യത്തിെന്റ  ഭാവി.    ഇന്ത്യൻ  ഭരണഘടനയുെട 

അന്തസത്തെയ  തുരങ്കം  വയ്ക്കുന്ന 

പൗരത്വനിയമ  േഭദഗതിെക്കതിെര  രാജ്യെമങ്ങും 

്രപേക്ഷാഭങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്. 

5) സ്വത്രന്ത  ഇന്ത്യയുെട  ചരി്രതത്തിൽ  ഏറ്റവും

വലിയ  ്രപേക്ഷാഭകാലത്തിലൂെടയാണ്  നാം

കടന്നുേപാകുന്നത്.  വിദ്യാർത്ഥികളും സ്്രതീകളും

യുവാക്കളുമാണ്  ഈ  ്രപേക്ഷാഭത്തിെന്റ

മുൻപന്തിയിൽ. ്രപഭാവർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ

'അട്ടഹാസത്തിെന്റ മുഴക്കവും, 

ചിലമ്പുന്ന െപാട്ടിക്കരച്ചിലിെന്റ കലക്കവും,  

നിതാന്തമായ ൈവരക്കരിേന്തളിളക്കവും' 
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സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന  ഭീതിയ്ക്്ക  ഒരിഞ്ചു  കീഴടങ്ങില്ല 

എന്ന  മുഷ്ടി  ചുരുട്ടലിൽ  ഇരമ്പുകയാണ് 

കാമ്പസുകൾ. “മഞ്ഞിെന്റ മീേത 

പന്തമായ് െപൺകുട്ടികൾ,  

സംഘവാദ് േസ ആസാദി മുഴക്കുന്നു” 

എന്ന  വിേനാദ്  ൈവശാഖിയുെട  വരികൾ  ആ 

ഇരമ്പലിെന്റ േനർക്കാഴ്ചയാണ്.  

“ഞങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണ് യൗവ്വനം 

നിങ്ങൾ  വീണിടാെത വയ്യ 

ഹാ  ചവറ്റു  കൂനയിൽ ..”  എന്ന  റഫീഖ് 

അഹമ്മദിെന്റ  ്രപതീക്ഷ  യാഥാർത്ഥ്യമാവുക 

തെന്ന െചയ്യും.  

6) ഈ  സമരങ്ങൾക്കാെക  േകരളം  ആേവശം

പകർന്നു  എന്ന  യാഥാർത്ഥ്യം,  സർ,  ഏതു

മലയാളിെയയാണ്  ആേവശഭരിതനാക്കാത്തത്?

എ്രതേയാ  േമഖലകളിൽ  ഇന്ത്യയ്ക്്ക  മാതൃക

യാണ്  േകരളം.  രാജ്യം  നിലനിൽപ്പു  ഭീഷണി

േനരിടുേമ്പാൾ  ഒരുമയുെട  പുതിയ  മാതൃക

സൃഷ്ടിക്കണം േകരളം. രാഷ്്രടീയമായ അഭി്രപായ
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വ്യത്യാസങ്ങൾ  മാറ്റിെവച്ച്,  എൽഡിഎഫും 

യുഡിഎഫും  ഒരുമിച്ച്  പൗരത്വ  നിയമ 

േഭദഗതിയ്െക്കതിെര  സംയുക്ത  സമരം 

സംഘടിപ്പിച്ചത്  മറ്റു  സംസ്ഥാനങ്ങൾെക്കാരു 

വിസ്മയമായിരുന്നു.  മുഖ്യമ്രന്തിയും  ്രപതിപക്ഷ 

േനതാവും  ഒേര  സമരപ്പന്തലിൽ  സത്യ്രഗഹ 

മിരുന്നത്  രാജ്യത്തിനാെക  ആേവശം  പകർന്ന 

സേന്ദശമായിരുന്നു.  തുടർന്ന്  ഈ  വർഗീയ 

േഭദഗതിയ്െക്കതിെര  ഏകകണ്ഠമായി  േകരള 

നിയമസഭ  നിയമം  പാസാക്കി.  േക്രന്ദസർക്കാരി 

െനതിെര സു്രപിംേകാടതിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ  130 

്രപകാരം  േകസു  െകാടുത്തേപ്പാഴും  നാം 

ഒറ്റെക്കട്ടായിരുന്നു.  േകരളത്തിൽ  രൂപെപ്പട്ട  ഈ 

ഒരുമെയ  വിസ്മയേത്താെടയാണ്  ഇന്ത്യയിെല 

ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങൾ  വീക്ഷിച്ചത്  എന്നു 

പറയാൻ എനിക്്ക അഭിമാനമുണ്ട്.  

7) െബന്യാമിെന്റ  “മഞ്ഞപ്പൂനിറമുള്ള  പകലുകൾ”

എന്ന  േനാവലിൽ  ്രഫീഡം  എെന്നാരു

അധ്യായമുണ്ട്.  അതിങ്ങെന  ആരംഭിക്കുന്നു...

“ഉച്ച  കഴിഞ്ഞ്  മൂന്നു  മണിയായേപ്പാേഴയ്ക്കും

ജനങ്ങൾ  െതരുവിലൂെട  പതിെയപ്പതിെയ

ഒഴുകാൻ  തുടങ്ങി....  ചിലർ  രാജ്യത്തിെന്റ
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േദശീയ  പതാകയും  ചിലർ  സമാധാനത്തിെന്റ 

െവള്ളെക്കാടിയും  പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

ചിലരാകെട്ട, േദശീയപതാക പുതച്ചുെകാണ്ടാണ് 

നടന്നത്. ഈ രാജ്യം  മറ്റാരുേടതുമല്ല, ഞങ്ങളുെട 

സ്വന്തമാണ്  എന്ന  സേന്ദശമാണ്  അവർ 

അതിലൂെട  നൽകിയത്”.  സർ,  2020  ജനുവരി 

26-ന്  േദശീയപാതയിൽ  ൈകേകാർത്ത 

േകരളെത്തത്തെന്നയേല്ല  െബന്യാമിൻ  ്രപവചിച്ചത്?  

നിലവിളി  െകടുത്താൻ  ഓടിക്കൂടുന്ന 

നന്മെയക്കാൾ  സുന്ദരമായി  ഒന്നുമിെല്ലന്ന 

െക.ജി.എസിെന്റ  വരികൾ  ഞാേനാർമ്മി 

ക്കുകയാണ്.  അത്തരെമാരു  നന്മയുെട 

സൗന്ദര്യമാണ് മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല. 

രാജ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ 

8) നാടിെന  ്രഗസിക്കുന്ന  സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയും

ജനങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന  ദുരിതവുമല്ല  ഭരണാധി

കാരികളുെട  ്രപശ്നം. അവരുെട ഏറ്റവും വലിയ

്രപശ്നം പൗരത്വ നിയമമാണ്. 2009നു സമാനമായ

സാമ്പത്തിക  തകർച്ചയിേലയ്ക്്ക  ഇന്ത്യൻ

സമ്പദ്ഘടന  നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

2019-20ൽ വാർഷിക വളർച്ചാനിരക്്ക  5 ശതമാന
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ത്തിൽ താെഴയായിരിക്കുെമന്ന  ുേക്രന്ദസർക്കാരും 

അംഗീകരിച്ചു  കഴിഞ്ഞു.  ഇതിനു  കാരണം 

സമ്പദ്ഘടനയിെല  െമാത്തം  ഡിമാന്റിൽ, 

അതായത്  ഉപേഭാഗത്തിലും  നിേക്ഷപത്തിലും 

കയറ്റുമതിയിലും  ഉണ്ടായ  ഇടിവാണ്.  

െതാഴിലില്ലായ്മ  സർവ്വകാല  െറേക്കാർഡിലാണ്. 

്രപതിശീർഷക  ഉപേഭാഗം  2011-12  േനക്കാൾ 

താെഴയാണ്.  ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം  14  ശതമാന 

ത്തിെലത്തി.  ജനജീവിതം  തീർത്തും  ദുരിത 

പൂർണ്ണമാണ്. 

9) ഇത്തരെമാരു  സാഹചര്യെത്ത  എങ്ങെനയാണ്

2009ൽ  ഇന്ത്യയുൾെപ്പെട  േലാകരാഷ്്രടങ്ങൾ

മറികടന്നത്?  സർക്കാർ  െചലവുകൾ  ഉയർത്തി

ഡിമാന്റ ്  വർദ്ധിപ്പിച്ചു.  ഇതിനുേവണ്ടി  കമ്മി

ഉയരാൻ  അനുവദിച്ചു.  എന്നാൽ  ഇേപ്പാൾ

സ്വീകരിക്കുന്ന  നിലപാട്  േനർവിപരീതമാണ്.

മാന്ദ്യംമൂലം  സർക്കാരിെന്റ  നികുതി  വരുമാനം

കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.  അതുെകാണ്ട്  െചലവ്

ചുരുക്കണം  എന്നതാണ്  േക്രന്ദസർക്കാർ  ഇന്ന്

സ്വീകരിക്കുന്ന  സമീപനം.  വ്യക്തികെളേപ്പാെല

സർക്കാരും  ്രപവർത്തിക്കാൻ  തുടങ്ങിയാൽ

മാന്ദ്യം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകേയ ഉള്ളൂ.
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10) ഡിമാന്റിെന്റ അഭാവമല്ല, സൈപ്ലയുെട ഭാഗെത്ത 

്രപശ്നങ്ങളാണ്  ്രപതിസന്ധിയ്ക്കു  കാരണം 

എന്നതാണ്  േക്രന്ദസർക്കാരിെന്റ  കാഴ്ചപ്പാട്. 

െതാഴിലുറപ്പിെന്റ  അടങ്കൽ  വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ 

തയ്യാറല്ല.  അതുേപാെല  തെന്ന  സാധാരണ 

ക്കാരുെട  വരുമാനവും  േക്ഷമവും  ഉയർത്തുന്ന 

മറ്റു  പദ്ധതികളുെടയും.  സാധാരണക്കാർക്്ക 

സഹായപലിശയ്ക്്ക  വീടും  ഉൽപന്നങ്ങളും 

വാങ്ങാൻ  വായ്പയ്ക്കു  തയ്യാറല്ല.  അതിനു 

പകരം  േകാർപ്പേററ്റുകൾക്ക്  വലിയ  േതാതിൽ 

നികുതി  ഇളവുകൾ  നൽകുന്നു.  െതാഴിലാളി 

വിരുദ്ധ  പരിഷ്കാരങ്ങൾ  ഊർജ്ജിത 

െപ്പടുത്തുന്നു.  സ്വകാര്യവൽക്കരണം  ശക്തി 

െപ്പടുത്തുന്നു. 

11) േക്രന്ദസർക്കാരിെന്റ  ഈ  സൈപ്ലൈസഡ് 

ഇക്കേണാമിക്സ്  െതാഴിലാളികളുെടയും  കൃഷി 

ക്കാരുെടയും  േമൽ  ദുർവ്വഹമായ  ഭാരം 

അടിേച്ചൽപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  ഇതിന് 

എതിരായുള്ള  ജനകീയ  െചറുത്തുനിൽപ്പിെന്റ 

ഏറ്റവും  ഉജ്ജ്വലമായ  ്രപകടനമായിരുന്നു 

ജനുവരി  8െല  േദശീയ  പണിമുടക്്ക.  ഈ 
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പണിമുടക്കിെന്റ  മുൻപന്തിയിൽ  േകരളം 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

“ഇന്നെല  വെര  ഒരു  ജാഥയിലും  നിന്നിട്ടി 

െല്ലങ്കിെലന്്ത? 

ഇന്ന്  ജാഥയുെട  മുന്നിൽ  കയറിനിന്ന്  മുഷ്ടി 

ചുരുട്ടുന്നു പടുവൃദ്ധർ 

ചരി്രതം  പഠിക്കാൻേപായ  കുട്ടികൾ  ചരി്രതം 

സൃഷ്ടിക്കാൻ 

െതരുവുകെള സ്വന്തം േചാരെകാണ്ട് നനയ്ക്കുന്ന .ു” 

എന്ന്  വിഷ്ണു്രപസാദ്  ഈ  സന്ദർഭെത്ത 

അടയാളെപ്പടുത്തി. 

േക്രന്ദ വിേവചനം 

12) പൗരത്വനിയമത്തിെലന്നേപാെല  എല്ലാ  േമഖല 

കളിലും  സംസ്ഥാനങ്ങളുെട  അധികാരങ്ങൾ 

കവർെന്നടുക്കുകയാണ്  േക്രന്ദസർക്കാർ.  ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘടനയുെട െഫഡറൽ സ്വഭാവം അനുദിനം 

ൈകെയാഴിയെപ്പടുന്നു.  ഏഴാം  െഷഡ്യൂളിെന 

തെന്ന അ്രപസക്തമാക്കുന്ന  രീതിയിൽ സംസ്ഥാന 

വിഷയങ്ങളിലുള്ള  േക്രന്ദത്തിെന്റ  ൈകേയറ്റം 
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സാർവ്വ്രതികമായിരിക്കുകയാണ്. എക്സിക്യുട്ടീവ് 

അധികാരവും  ദുർവിനിേയാഗം  െചയ്യെപ്പടുന്നു. 

ജിഎസ്ടിയും  നിർദ്ദിഷ്ട  ധനഉത്തരവാദിത്വ 

നിയമവും  പതിനഞ്ചാം  ധനകാര്യ  കമ്മീഷനും 

സംസ്ഥാനങ്ങളുെട  ധനപരമായ  സ്വാത്രന്ത്യെത്ത 

പൂർണ്ണമായും കവർന്ന മട്ടാണ്. 

13) സംസ്ഥാനെത്ത  സാമ്പത്തികമായി  ശ്വാസം 

മുട്ടിക്കുന്ന  ധനസമീപനമാണ്  േക്രന്ദസർക്കാ 

രിേന്റെതന്ന്  വ്യക്തമാണ്.  നമ്മുെട  സംസ്ഥാന 

ആഭ്യന്തര വരുമാനത്തിെന്റ മൂന്നു ശതമാനമാണ് 

വായ്പയായി  അനുവദിക്കുക.  അങ്ങെന 

സംസ്ഥാന  ബജറ്റിൽ  24915  േകാടി  രൂപ 

ലഭിക്കുെമന്നാണ്  വകയിരുത്തിയത്.  എന്നാൽ 

വർഷം  പകുതിയായേപ്പാൾ  ഈ  വായ്പയിൽ 

നിന്ന്  5325  േകാടി  രൂപ  െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുെമന്ന് 

േക്രന്ദം  അറിയിച്ചു.  ഈ  പുതിയ  മാനദണ്ഡ 

്രപകാരവും  അവസാന  പാദത്തിൽ  4900  േകാടി 

രൂപ  വായ്പെയടുക്കാൻ  നമുക്്ക  അനുവാദ 

മുണ്ടായിരുന്നു.  എന്നാൽ  ഇതിൽനിന്്ന  

3000  േകാടി  രൂപ  ഒറ്റയടിക്്ക  വീണ്ടും 

െവട്ടിക്കുറിച്ചു.  അങ്ങെന  നമുക്്ക  ഇനി  

1920  േകാടി  രൂപേയ  വായ്പെയടുക്കാൻ 
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അനുവാദമുള്ളൂ.  ഇതിൽ  1480  േകാടി  രൂപ  

2009-ൽ  വായ്പെയടുത്തതിെന്റ  തിരിച്ചടവായി 

േക്രന്ദസർക്കാരിനു  െകാടുക്കു  കയും  േവണം. 

ഫലത്തിൽ  അവസാന  മൂന്നു  മാസം  േകരള 

സർക്കാരിന്  അസൽ  വായ്പ  ഒന്നുമിെല്ലന്നു 

പറയാം.  

14) േക്രന്ദസർക്കാരിൽ  നിന്നുള്ള  ്രഗാന്റുകളും 

െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ  മാസെത്ത 

ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം തരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. 

െഫ്രബുവരിയിൽ കുടിശിക 3000 േകാടി കടക്കും. 

ഇതിനുപുറേമ  േക്രന്ദ  നികുതി  വിഹിത  മായി 

കഴിഞ്ഞ  വർഷം  അവസാന  മൂന്നുമാസം  6866 

േകാടി  രൂപ  കിട്ടിയത്  ഈ  വർഷം  4524  േകാടി 

രൂപയായി  കുറയുെമന്നും  സൂചന  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അങ്ങെന  ജനുവരി,  െഫ്രബുവരി,  മാർച്ച് 

മാസങ്ങളിലായി  മാ്രതം  േക്രന്ദ  സർക്കാരിൽ 

നിന്നുള്ള വായ്പയടക്കമുള്ള െമാത്തം ധനസഹായ 

ത്തിൽ 8330  േകാടി രൂപയുെട കുറവാണ് വരാൻ 

േപാകുന്നത്.  ഇത്  സംസ്ഥാന  ഖജനാവിനുേമൽ 

ഒരു  കാലത്തുമില്ലാത്ത  െഞരുക്കമാണ് 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
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15) േക്രന്ദാവിഷ്കൃത  സ്കീമുകളിൽ  നിന്നുള്ള  ധന 

സഹായവും  വലിയ  േതാതിൽ  കുടിശികയാണ്. 

കഴിഞ്ഞ  ദിവസമാണ്  െതാഴിലുറപ്പു  കുടിശിക 

ആറു  മാസം  ൈവകി  കിട്ടിയത്.  െനല്ല് 

സംഭരിച്ചതിന്  േക്രന്ദത്തിൽ  നിന്നും  1035  േകാടി 

രൂപയാണ്  ലഭിേക്കണ്ടത്.  ഇതുമൂലം 

ബാങ്കുകളിൽ  നിന്നും  െനല്ലിെന്റ  വിലയായി 

കൃഷിക്കാർക്കു  നൽകിയിരിക്കുന്ന  വായ്പ 

കുടിശികയായിരിക്കുകയാണ്.  2019-െല  ്രപളയ 

ദുരിതാശ്വാസ  സഹായത്തിൽ  നിന്നും 

േകരളെത്ത  ഒഴിവാക്കി.  ്രപളയപുനർനിർമ്മാണ 

ത്തിനുള്ള  വിേദശ  വായ്പകൾ  സാധാരണ 

വാർഷിക  വായ്പാ  പരിധിയിൽെപ്പടുത്തി. 

പുനർനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള  വിേദശവായ്പ 

കൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള  വായ്പാ പരിധിക്്ക 

പുറത്തായി  പരിഗണിക്കാെമന്ന്  ജിഎസ്ടി 

കൗൺസിലിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിൽനിന്നും 

േക്രന്ദസർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി പിൻവലിഞ്ഞ .ു 

16) വായ്പ  െവട്ടിക്കുറച്ചതിനു  കാരണമായി  േക്രന്ദ 

സർക്കാർ  പറയുന്നത്  2016-17-ൽ  േകരളത്തിെല 

്രടഷറി  െഡേപ്പാസിറ്റുകളിൽ ബജറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ച 

തിേനക്കാൾ  6000-ത്തിൽപ്പരം  േകാടി  രൂപയുെട 
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വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി എന്നാണ്. ഇതിൽ ഗണ്യമായ 

പങ്ക്  വിവിധ  വകുപ്പുകളുെട  െചലവഴിക്കാത്ത 

പണം  ്രടഷറി െഡേപ്പാസിറ്റുകളായി കിടന്നതുമൂല 

മാെണന്നവാദം  േക്രന്ദസർക്കാർ  അംഗീകരി 

ക്കുകയുണ്ടായില്ല.  അതുേപാെല  ജീവന 

ക്കാരുെടയും  െപൻഷൻകാരുെടയും  കുടിശിക 

പലരും  ്രടഷറിയിൽ  അവർ  െഡേപ്പാസിറ്റായി 

സൂക്ഷിച്ചതും  ഒരു  ഘടകമാണ്.  2016-17  വെര 

്രടഷറി  െഡേപ്പാസിറ്റുകളിൽ  ഇത്തരത്തിൽ 

ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ 

വായ്പയായി  കരുതി  അടുത്തവർഷെത്ത 

വായ്പയിൽ നിന്ന് െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന നയം ഒരു 

േക്രന്ദസർക്കാരും  സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.  എന്നാൽ 

ബിെജപി സർക്കാർ ഈ കാരണം പറഞ്ഞ് മൂന്നു 

വർഷത്തിനുേശഷം  വായ്പകൾ  െവട്ടിക്കുറ 

യ്ക്കുകയാണ്.  സംസ്ഥാന  സർക്കാരിെന്റ 

ധനമാേനജ്െമന്റ ്  ്രപശ്നങ്ങെള  െതല്ലുേപാലും 

പരിഗണിക്കാെതയുള്ള  സമീപനമാണ്  േക്രന്ദ 

സർക്കാർ ൈകെക്കാള്ളുന്നത്. 
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ധന്രപതിസന്ധി 

17) 2013-14നും  2018-19നും  ഇടയിൽ  സംസ്ഥാന 

സർക്കാരിെന്റ  െചലവുകൾ  ശരാശരി  

16.13 ശതമാനമാണ് വളർന്നത്.  എന്നാൽ അേത 

സമയം ഈ കാലയളവിൽ സർക്കാരിെന്റ റവന്യൂ 

വരുമാനം 13.26 ശതമാനം മാ്രതേമ വളർന്നുള്ളൂ. 

വരുമാനവും  െചലവും  തമ്മിലുള്ള  ഈ  വിടവ് 

്രപതിസന്ധിക്ക്  ആക്കം  കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. 

കഴിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ  സർക്കാരിെന്റ  കാല 

െത്തന്നേപാെല  റവന്യൂ  വരുമാന  വർദ്ധനവ്  

18-20 ശതമാനമായി ഉയർത്തിെക്കാണ്ടു മാ്രതേമ 

കമ്മി  കുറയ്ക്കുന്നതിനും  സുസ്ഥിര  ധനപാതയി 

േലയ്ക്്ക  സംസ്ഥാനെത്ത  നയിക്കുന്നതിനും 

കഴിയൂ.  ജിഎസ്ടിയിൽ  ്രപതീക്ഷിച്ച  േനട്ടം 

യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല. 

18) ഉപേഭാക്തൃ സംസ്ഥാനെമന്ന നിലയിൽ ജിഎസ്ടി 

ഗുണകരമാേകണ്ടതാണ്.  നമ്മുെട  ഉപേഭാക്തൃ 

വസ്തുക്കളിൽ  സിംഹപങ്കും  മറ്റു  സംസ്ഥാന 

ങ്ങളിൽ  നിന്നു  വരുന്നവയാണ്.  ഇവെയല്ലാം  

ഇ-േവബില്ലുവഴി ആകും എന്നുറപ്പുവരുത്തിയാൽ 

നികുതിെവട്ടിപ്പ്  തടയാനാകും.  എന്നാൽ 



16 
 

 

ഇതുവെര  ഇ-േവബിൽ  തൽസമയം  തെന്ന 

ഡൗൺേലാഡു  െചയ്യുന്നതിനുള്ള  സൗകര്യം 

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.  അതുേപാെലതെന്ന  വാർഷിക 

റിേട്ടണുകൾ ലഭിച്ചാേല അവ സ്്രകൂട്ടിനി െചയ്ത് 

െവട്ടിപ്പ്  കെണ്ടത്താനാകൂ.  നീണ്ട  കാത്തിരി 

പ്പിെനാടുവിൽ  ഇക്കഴിഞ്ഞ  ഡിസംബർ 

മാസത്തിലാണ്  ആദ്യവർഷെത്ത  വാർഷിക 

റിേട്ടണുകൾ  ലഭിച്ചത്.  കഴിഞ്ഞ  േലാക്സഭാ 

തിരെഞ്ഞടുപ്പിനു  മുമ്പ്  ജിഎസ്ടി  നിരക്കുകൾ 

കുത്തെന  െവട്ടിക്കുറച്ചതും  തിരിച്ചടിയായി. 

മാന്ദ്യവും  നികുതി  പിരിവിെന  ്രപതികൂലമായി 

ബാധിച്ചു.  ഈ  വർഷെത്ത  ്രപതീക്ഷിത  നികുതി 

വരുമാനത്തിൽ  10,113  േകാടിയുെട  കുറവു 

ണ്ടാകുെമന്നാണ് കരുതുന്നത്. 

വികസന േനട്ടങ്ങളിൽ കുതിപ്പ് 

19) എന്നാൽ, ഈ ധന്രപതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു 

വികസന  സ്തംഭനവും  ഉണ്ടാക്കാൻ  അനുവദി 

ച്ചിട്ടില്ലാെയന്ന  വസ്തുത  അടിവരയിട്ടു  പറയെട്ട. 

കഴിഞ്ഞ  സർക്കാരിെന്റ  അഞ്ചു  വർഷെത്ത 

്രപകടനെത്ത  നാലുവർഷം  െകാണ്ട്  ഈ 

സർക്കാർ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ്. 
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(I) േക്ഷമെപൻഷനുകൾക്കുേവണ്ടി  കഴിഞ്ഞ 

സർക്കാർ  വിതരണം  െചയ്തത്  9311 

േകാടി  രൂപയാണ്.  ഇേപ്പാൾ  എൽഡിഎഫ് 

സർക്കാർ  നാലുവർഷം  പിന്നിടുേമ്പാൾ 

അത്  22,000  േകാടി  രൂപ  കടന്നിരിക്കുന്നു. 

13 ലക്ഷം വേയാജനങ്ങൾക്കുകൂടി പുതിയ 

തായി േക്ഷമെപൻഷൻ നൽകി. 

സർ,  എല്ലാ  േക്ഷമെപൻഷനുകളും  1300 

രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു. 

(II) തേദ്ദശ  ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള 

െമാത്തം  ധനസഹായം  2015-16ൽ  7679 

േകാടി  രൂപയായിരുന്നത്  2020-21ൽ  12074 

േകാടി  രൂപയായി  ഉയർത്തുന്നു.  പദ്ധതി 

വിഹിതം  24  ശതമാനത്തിൽ  നിന്ന്  25.93 

ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്നു. 

സർ,  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ 

വഴിയുള്ള മുഖ്യമ്രന്തിയുെട ്രഗാമീണ േറാഡ് 

റീബിൽഡ്  പദ്ധതിയ്ക്്ക  2020-21ൽ  1000 

േകാടി  രൂപകൂടി  അനുവദിക്കുന്നു. 

ഇതടക്കം  2500  േകാടി  രൂപയാണ്  ഈ 

സ്കീമിെന്റ അടങ്കൽ. 
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(III) തീരേദശ വികസനത്തിന് സുനാമി പദ്ധതി 

കളടക്കം  2015-16ൽ  188  േകാടി  രൂപയാണ് 

െചലവഴിച്ചത്.  സർ,  2020-21-ൽ  തീരേദശ 

ത്തിെന്റ  പദ്ധതി  അടങ്കൽ  380  േകാടി 

രൂപയാണ്. 

സർ,  ഇതടക്കം  തീരേദശ  പാേക്കജിന്  

1,000 േകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

(IV) മുഖ്യമ്രന്തിയുെട  ദുരിതാശ്വാസ  നിധിയിൽ 

നിന്നും  കഴിഞ്ഞ  സർക്കാരിെന്റ  കാലത്ത്  

503  േകാടി  രൂപയാണ്  െചലവഴിച്ചത്. 

എൽഡിഎഫ്  സർക്കാരിെന്റ  നാലുവർഷം 

െകാണ്ട്  ഇത്  1,216  േകാടികടന്നു.  ഇതിനു 

പുറെമ  ്രപളയ  ദുരിതാശ്വാസത്തിന്  

2,851 േകാടി രൂപയും നൽകി. 

(V) കഴിഞ്ഞ  സർക്കാരിെന്റ  കാലത്ത് 

ബജറ്റിൽ  നിന്ന്  െമാത്തം  മൂലധനെച്ചലവ് 

29,689  േകാടി  രൂപയായിരുന്നു. 

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിെന്റ നാലു വർഷം 

ബജറ്റിൽ  നിന്നുള്ള  മൂലധന  െചലവ്  

40,497 േകാടി രൂപയാണ്.  
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സർ,  2015-16-ൽ  മൂലധനെച്ചലവ്  

8,342  േകാടി  രൂപയായിരുന്നു.  2020-21-ൽ 

മൂലധനെച്ചലവ്  14,428  േകാടി  രൂപയായി 

ഉയർത്തുന്നു. 

(VI) 2011-16 കാലത്ത്  െപാതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

7780  കിേലാമീറ്റർ  േറാഡുകളാണ് 

പുനരുദ്ധരിക്കുകേയാ  നവീകരിക്കുകേയാ 

െചയ്തത്. എന്നാൽ 2016-19 കാലയളവിൽ 

ഇതുവെര  14,623  കിേലാമീറ്റർ  േറാഡുകൾ 

പൂർത്തീകരിച്ചു. 68 പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. 

സർ,  െപാതുമരാമത്ത്  ്രപവർത്തന 

ങ്ങൾക്്ക 1,102 േകാടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ 

വകെകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.  നിയമസാമാജികർ 

നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള  1,500  േകാടി  രൂപയുെട 

്രപവൃത്തികൾകൂടി അധികമായി അനുവദി 

ക്കുന്നു.  ഇവയ്ക്്ക  20  ശതമാനം  തുക 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

(VII) കഴിഞ്ഞ  സർക്കാരിെന്റ  കാലത്ത്  

4.9  ലക്ഷം  കുടിെവള്ള  കണക്ഷനുകളാണ് 

േകരള  വാട്ടർ  അേതാറിറ്റി  നൽകിയത്. 
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എൽഡിഎഫ്  സർക്കാർ  ഇതിനകം  

7.5 ലക്ഷം കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

സർ,  2020-21-ൽ  2.5  ലക്ഷം  വീടുകൾക്കു 

കൂടി കുടിെവള്ള കണക്ഷൻ നൽകും. 

(VIII) ആേരാഗ്യ പദ്ധതികൾക്്ക കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ 

െചലവഴിച്ചത്  7,191  േകാടി  രൂപ. 

എൽഡിഎഫ്  സർക്കാർ  ഇതുവെര  

9,651 േകാടി െചലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  

(IX) െപാതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ  രണ്ടുമുതൽ 

പത്തുവെര  ക്ലാസുകളിൽ  അഞ്ചു 

ലക്ഷേത്താളം  കുട്ടികൾ  അധികമായി 

േചർന്നിട്ടുണ്ട്.  ഇതിെന്റ  ഫലമായി  െപാതു 

വിദ്യാലയങ്ങളിെല  കുട്ടികളുെട  ആെക 

എണ്ണത്തിൽ  ്രശേദ്ധയമായ  വർദ്ധന 

യുണ്ടായി.   2016 വെര ഈ എണ്ണം തുടർച്ച 

യായി  കുറയുകയായിരുന്നു.  കഴിഞ്ഞ 

സർക്കാരിെന്റ  കാലത്ത്  െപാതുവിദ്യാലയ 

ങ്ങളിൽ  4,99,450  കുട്ടികൾ  കുറയുക 

യാണുണ്ടായത്. 
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(X) ഇതുവെര  ൈലഫ്  മിഷനും  മറ്റ ്

ഏജൻസികളുംവഴി  ആെക  2,58,658 

വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. 

സർ,  2020-21-ൽ  ഒരുലക്ഷം  വീടുകൾ/ 

ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും. 

(XI) 14  ലക്ഷം  കുടുംബങ്ങൾക്്ക  പുതിയതായി 

ൈവദ്യുതികണക്ഷൻ  നൽകി  സമ്പൂർണ്ണ 

ൈവദ്യുതീകരണം  പൂർത്തീകരിച്ചു. 

്രപസരണത്തിൽ  13.4  ശതമാനവും 

വിതരണത്തിൽ  15  ശതമാനവും  നഷ്ടം 

കുറച്ചു.  205  െമഗാവാട്ട്  ൈവദ്യുതി 

അധികമായി  ഉൽപാദിപ്പിച്ചു.  കഴിഞ്ഞ 

സർക്കാരിെന്റ  കാലത്ത്  87  െമഗാവാട്്ട 

ആയിരുന്നു പുതിയ ഉൽപാദനേശഷി. 

സർ,  2020-21-ൽ  500  െമഗാവാട്ട് സ്ഥാപിത 

േശഷി അധികമായി സൃഷ്ടിക്കും. 

(XII) ്രപവാസി  േക്ഷമനിധി  അംഗത്വം  

1.1  ലക്ഷത്തിൽ  നിന്നും  4.7  ലക്ഷമായി 

ഉയർന്നു.  കഴിഞ്ഞ  സർക്കാരിെന്റ 

കാലത്ത് ്രപവാസിേക്ഷമത്തിനായി ആെക 
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െചലവഴിച്ചത്  68  േകാടി  രൂപയാണ്.  ഈ 

സർക്കാർ  ഇതിനകം  152  േകാടി  രൂപ 

െചലവഴിച്ചു.  

സർ,  ്രപവാസി  േക്ഷമത്തിനുള്ള  അടങ്കൽ 

2020-21-ൽ  90  േകാടി  രൂപയായി 

ഉയർത്തുന്നു. 

(XIII) കുടുംബ്രശീ  അംഗങ്ങളുെട  എണ്ണം  

40 ലക്ഷത്തിൽനിന്നും 45 ലക്ഷമായി ആയി 

ഉയർന്നു.  ബാങ്ക്  ലിേങ്കജ്  വായ്പ  

5,717 േകാടി രൂപയിൽ നിന്നും 10,499 േകാടി 

രൂപയായി  ഉയർന്നു.  െതാഴിൽ  സംരംഭ 

ങ്ങളുെടഎണ്ണം  10,177-ൽ  നിന്നും  

23,453 ആയി ഉയർന്നു. കൃഷി ്രഗൂപ്പുകളുെട 

എണ്ണം  54,000-നിന്നും  68,000  ആയി 

ഉയർന്നു. 

(XIV) െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട  ഭക്ഷ്യസാധന 

ങ്ങൾക്്ക  മാേവലി  േസ്റ്റാറിെല  വില  

2015-16-നു  േശഷം  ഇതുവെര 

വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 
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(XV) പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾക്ക്  കഴിഞ്ഞ 

സർക്കാരിെന്റ  കാലത്്ത പൂർത്തിയാക്കിയ 

വീടുകളുെട എണ്ണം 27,490 ആണ്. ഇേപ്പാൾ 

നാലു  വർഷം  െകാണ്്ട  51,926  വീടുകൾ 

പൂർത്തീകരിച്ചു. 

(XVI) െനൽവയൽ  വിസ്തൃതി  വീണ്ടും  ഉയർന്നു 

തുടങ്ങി.  കഴിഞ്ഞ  ഏതാനും  പതിറ്റാണ്ടു 

കളായി തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞ് 2016-17-ൽ 

1.7  ലക്ഷം  െഹക്ടറിൽ  എത്തിയ 

െനൽവയൽ  വിസ്തൃതി  2018-19-ൽ  

2.03  ലക്ഷം  െഹക്ടറായി.  െനല്ലുൽപ്പാദനം 

4.4  ലക്ഷം  ടണ്ണിൽ  നിന്നും  5.8  ലക്ഷം 

ടണ്ണായി ഉയർന്നു. 

സർ,  െനൽകൃഷിക്്ക  നമ്മുെട  ്രപകൃതി 

സന്തുലനാവസ്ഥ  നിലനിർത്തുന്നതിന് 

സു്രപധാന  സ്ഥാനമുണ്ട്.  ഈ  ്രപാധാന്യം 

അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ട്  അവർക്്ക 

േറായൽറ്റി  നൽകുന്നതിന്  തുടക്കെമന്ന 

നിലയിൽ 40 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

(XVII) േകരളത്തിെല  മേത്സ്യാൽപ്പാദനവും 

തുടർച്ചയായി  കുറഞ്ഞുവരികയായിരുന്നു. 

2015-16-ൽ  7.28  ലക്ഷം  ടണ്ണായിരുന്നു. 

ഇേപ്പാൾ അത് 8.02 ലക്ഷം ടണ്ണാണ്. 
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(XVIII) െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉൽപാദനം 

2015-16-ൽ  2,799  േകാടി  രൂപയായിരുന്നത് 

2018-19-ൽ  3,442  േകാടി  രൂപയായി 

ഉയർന്നു.  2015-16-ൽ  സഞ്ചിതനഷ്ടം   

213  േകാടി  ആയിരുന്നത്  102  േകാടി  രൂപ 

സഞ്ചിതലാഭമായി മാറി. 

(XIX) െചറുകിട  േമഖലയിൽ  52,137  പുതിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളും  4,700  േകാടിയുെട  പുതിയ 

നിേക്ഷപവും  1.83  ലക്ഷം  െതാഴിലും  ഈ 

സർക്കാരിെന്റ കാലത്തുണ്ടായി. 

(XX) േകരളത്തിെന്റ  സാമ്പത്തിക  വളർച്ച  

2011-12/2015-16 കാലയളവിൽ 4.9 ശതമാന 

മായിരുന്നത് 2016-17/2018-19 കാലയളവിൽ 

7.2  ശതമാനം  വീതമായി  ഉയർന്നു.  ആദ്യ 

കാലയളവിൽ  േകരളത്തിെന്റ  വളർച്ച 

േദശീയ  ശരാശരിേയക്കാൾ  താഴ്ന്ന 

നിലയിലായിരുെന്നങ്കിൽ  ഇേപ്പാൾ  അത് 

േദശീയ  ശരാശരിേയക്കാൾ  ഉയർന്ന 

േതാതിലാണ്. സർ, ്രപതികൂലമായ സാഹചര്യ 

ങ്ങെള  മറികടന്്ന  േകരള  വികസനം 

യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനു  നമുക്്ക 

കഴിഞ്ഞു. 
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II 

വൻകിട നിേക്ഷപ പദ്ധതികൾ 

കിഫ്ബിയും മാന്ദ്യവിരുദ്ധ പാേക്കജും 

20) മാന്ദ്യം  അതിജീവിക്കാൻ  നമുക്ക്  കഴിയു 

െമന്നുള്ള  ആത്മവിശ്വാസം  കഴിഞ്ഞ  നാലു 

വർഷെത്ത  അനുഭവങ്ങൾ  തരുന്നുണ്ട്.  

ഗൾഫ്്രപതിസന്ധിയും നാണ്യവിള വിലത്തകർച്ചയും 

മൂലം  മാന്ദ്യം  േകരളത്തിൽ  സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന 

ഗൗരവമായസ്ഥിതി  മുൻകൂട്ടി  കണ്ടുെകാണ്ടാണ് 

2016-17െല  ബജറ്റിൽമാന്ദ്യവിരുദ്ധ  പാേക്കജ് 

്രപഖ്യാപിച്ചത്.  ഇന്ത്യൻ  െഫഡറൽ  സംവിധാന 

ത്തിൽ  േക്രന്ദസർക്കാരിെന്റ  അനുവാദമില്ലാെത 

ബജറ്റുവഴി  കൂടുതൽ  വായ്പെയടുത്ത് 

മാന്ദ്യവിരുദ്ധ  പാേക്കജിന്  രൂപം  നൽകുന്നതിന് 

കഴിയില്ല.മറിച്ച്  ഈ  മാന്ദ്യകാലത്തും  സംസ്ഥാന 

സർക്കാരുകളുെട  െചലവുകൾ  െഞരുക്കി 

കുറയ്ക്കുകയാണ്  േക്രന്ദസർക്കാർ  െചയ്യുന്നത്. 

ഇത്  േനാട്ടു  നിേരാധനം  േപാെല  ഒരു  ്രഭാന്തൻ 

നടപടിയാണ്.  േക്രന്ദസർക്കാരിെന്റ  ഈ  അറു 

പിന്തിരിപ്പൻ  സാമ്പത്തികനയത്തിെന്റ  പശ്ചാത്തല 

ത്തിലാണ്  ബജറ്റിനു  പുറത്ത്  കിഫ്ബി  വഴി  
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50,000  േകാടി  രൂപ  വെര  വായ്പെയടുത്ത ്

േകരളത്തിൽ  മുതൽമുടക്കാൻ  തീരുമാനിച്ചത്. 

ഇതിനുള്ള  നിയമം  ഏകകണ്ഠമായിട്ടാണ്  ഈ 

നിയമസഭ  പാസാക്കിയത്.  എന്നാൽ  വലിപ്പം 

െകാണ്ടും  സങ്കീർണത  െകാണ്ടും  ഇത്തരെമാരു 

നിേക്ഷപപദ്ധതി  െവറും  ദിവാസ്വപ്നമായി  മാറു 

െമന്നാണ്  ്രപതിപക്ഷം  വിമർശിച്ചുെകാണ്ടി 

രുന്നത്.  എന്നാൽ  ഇന്്ന  കൂടുതൽ  കൂടുതൽ 

കിഫ്ബി  േ്രപാജക്ടുകൾ  ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി 

എല്ലാവരും മത്സരിക്കുകയാണ്.  

21) 675 േ്രപാജക്ടുകളിലായി 35,028 േകാടി രൂപയുെട 

പദ്ധതികൾക്ക്  കിഫ്ബി  അംഗീകാരം  നൽകി 

ക്കഴിഞ്ഞു.  പുറേമ  വ്യവസായ  പാർക്കുകൾക്്ക 

സ്ഥലം  ഏെറ്റടുക്കുന്നതിനായി  14,275  േകാടി 

രൂപയുെടയും  േദശീയപാതക്്ക  സ്ഥലം 

ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന്  5,374  േകാടി  രൂപയുെടയും 

പദ്ധതികൾക്ക്  കിഫ്ബി  അംഗീകാരം 

നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ഇങ്ങെന  കിഫ്ബി  അംഗീകാരം 

നൽകിയ  പദ്ധതികളുെട  ആെക  അടങ്കൽ  

54,678 േകാടി രൂപയാണ്. ഇവയിൽ 13,616 േകാടി 

രൂപയുെട  പദ്ധതികൾ  െടൻഡർ  വിളിച്ചു 
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കഴിഞ്ഞു.  4,500  േകാടി  രൂപയുെട  ്രപവർത്തനം 

പൂർത്തീകരിച്ചു. 

22) പണമുണ്ടാവില്ല എന്നായി അേപ്പാൾ  വിമർശനം. 

ഇത്തരം  സേന്ദഹവാദികെള  മസാലേബാണ്ട് 

നിശബ്ദരാക്കി.  ഈ  കടം  എങ്ങെന 

തിരിച്ചടയ്ക്കും  എന്നായി  അടുത്ത  േവവലാതി. 

നിയമസഭ  പാസാക്കിയ  കിഫ്ബി  നിയമത്തിൽ 

വ്യവസ്ഥ  െചയ്തതുേപാെല  േമാേട്ടാർ  വാഹന 

നികുതിയുെട  പകുതിയും  െപേ്രടാൾ  െസസും 

പതിനഞ്ചു  വർഷം  നൽകിയാൽ  വായ്പയും 

പലിശയും  തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകുെമന്ന്  ഈ 

നിയമസഭയിൽത്തെന്ന  വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത് 

ഓർക്കുമേല്ലാ.  

23) സർ, 2020-21-ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 20000 േകാടി 

രൂപ  െചലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള  തയ്യാെറടുപ്പുകൾ 

പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി നിേക്ഷപം നമ്മുെട 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ  മുഖച്ഛായ  മാറ്റിെക്കാണ്ടിരി 

ക്കുകയാണ്.  

 2985  കിേലാമീറ്റർ  ഡിൈസൻഡ്  േറാഡുകൾ,  

43  കിേലാമീറ്ററിൽ  പത്തു  ൈബപാസുകൾ,  
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22  കിേലാമീറ്ററിൽ  20  ൈഫ്ല  ഓവറുകൾ,  

53 കിേലാമീറ്ററിൽ 74 പാലങ്ങൾ. 

 േകാവളം  മുതൽ  േബക്കൽ  വെര  െതക്്ക-

വടക്്ക ജലപാത. 

 2040  വെര  ൈവദ്യുതി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 

തിനുള്ള ്രടാൻസ്്രഗിഡ് 2.0 പദ്ധതി 

 ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഇന്റർെനറ്്റ 

ലഭ്യമാകുന്ന െക-േഫാൺ പദ്ധതി. 

 57  ലക്ഷം ചതുര്രശയടി സ്കൂൾ  െകട്ടിടങ്ങളും 

സമ്പൂർണ ക്ലാസ്മുറി ഡിജിറ്റൈലേസഷനും. 

 33 ലക്ഷം ചതുര്രശയടി േകാളജ്, യൂണിേവഴ്സിറ്റി 

െകട്ടിടങ്ങൾ. 

 4.65 ലക്ഷം ചതുര്രശയടി ഐറ്റി െകട്ടിടങ്ങൾ 

 4  ലക്ഷം  ചതുര്രശയടി    സാംസ്ക്കാരിക 

സ്ഥാപനങ്ങൾ  

 37  ലക്ഷം  ചതുര്രശയടി  വരുന്ന  

44 േസ്റ്റഡിയങ്ങൾ 
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 46  ലക്ഷം  ചതുര്രശയടി  ആശുപ്രതി 

െകട്ടിടങ്ങളും  അത്യാധുനിക  ഡയാലിസിസ് 

കാർഡിേയാളജി,  ഓേങ്കാളജി  സംവിധാന 

ങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും 

 4384 േകാടി രൂപയുെട കുടിെവള്ള പദ്ധതികൾ. 

1520  എംഎൽഡി  േശഷി.  2450  കിേലാമീറ്റർ 

വിതരണൈപപ്്പ. 85 ലക്ഷം ഉപേഭാക്താക്കൾ. 

24) സർ, 2021 മാർച്ചിനു മുമ്പ് 85 ലക്ഷം ചതുര്രശയടി 

വരുന്ന  237  േ്രപാജക്ടുകൾ  ഉദ്ഘാടനം  െചയ്യും. 

1000  കിേലാമീറ്റർ  ൈദർഘ്യം  വരുന്ന  

77  േറാഡുകളും  പാലങ്ങളും  ഉദ്ഘാടനം നടക്കും. 

അംഗീകരിച്ച  എല്ലാ  േ്രപാജക്ടുകളുെടയും 

നിർമ്മാണം  ആരംഭിച്ചിരിക്കും.  5000  ഏക്കർ 

ഇൻഡസ്്രടിയൽ പാർക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. 

25) രാജ്യത്ത്  ഇന്്ന  നടപ്പാക്കുന്ന  ഏറ്റവും  വലിയ 

മാന്ദ്യവിരുദ്ധ പാേക്കജാണ് േകരളത്തിേലത്. ഇത് 

നമ്മുെട  സംസ്ഥാന  സമ്പദ്ഘടനെയ  ഈ 

്രപതിസന്ധിയുെട  ഘട്ടത്തിൽ  താങ്ങി  നിർത്തും. 

സാധാരണഗതിയിൽ  ഇരുപത്തേഞ്ചാ  മുപ്പേതാ 

വർഷം  െകാണ്ട്  ഉണ്ടാകുന്ന  പശ്ചാത്തല 

സൗകര്യങ്ങൾ  അടുത്ത  മൂന്നു  വർഷം  െകാണ്ട് 
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േകരളത്തിൽ  ഉറപ്പുവരുത്തും.  ഇതിെന്റ  േനട്ടം 

നമുെക്കല്ലാവർക്കും  ഇന്നു  ലഭിക്കും.  ഇരുപേതാ 

മുപ്പേതാ  വർഷത്തിനപ്പുറമുള്ള  നിർമ്മാണ 

െച്ചലവ്  കണക്കിെലടുക്കുേമ്പാൾ  വായ്പയ്ക്കു 

േവണ്ടിവരുന്ന  പലിശ  താരതേമ്യെന  താഴ്ന്ന 

ഭാരമായിരിക്കും. നമ്മുെട മുമ്പിലുള്ള െവല്ലുവിളി 

ഈ  േ്രപാജക്ടുകൾ  എങ്ങെന  സമയബന്ധിത 

മായി  ഗുണേമന്മേയാെട  പൂർത്തീകരിക്കാം 

എന്നുളളതാണ്.   

26) സർ,  കഴിഞ്ഞ  ബജറ്റ്  ്രപസംഗത്തിൽ 

േകരളത്തിെന്റ  ഭാവിെയ  ഗാഢമായി 

സ്വാധീനിക്കാൻ  േപാകുന്ന  രണ്ടു  ഡസനിേലെറ 

പദ്ധതികെളക്കുറിച്ച്  ്രപതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. 

അവയ്ക്്ക  എന്്ത  സംഭവിച്ചൂെവന്്ന  ്രപീ-ബജറ്്റ 

ചർച്ചകളിൽ  പലരും  േചാദിക്കുകയുണ്ടായി. 

അതുെകാണ്ട്  അത്തരെമാരു  പരിേശാധന 

്രപസക്തമാണ്. 

വ്യവസായ പാർക്കുകളും േകാർപ്പേററ്റ് നിേക്ഷപങ്ങളും 

27) വ്യവസായ  പാർക്കുകൾക്്ക  ആവശ്യമായ  ഭൂമി 

േവഗത്തിൽ  ഏെറ്റടുക്കുന്നതിനു  ്രപേത്യകമായി 

15  ലാന്റ ്  അക്വിസിഷൻ  യൂണിറ്റുകൾ 
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കിഫ്ബിക്കു  േവണ്ടി  ആരംഭിക്കുകയാണ്. 

എഫ്എസിടിയിൽ  നിന്ന്  ഏെറ്റടുത്ത  482 

ഏക്കറിൽ  പകുതി  െകാച്ചിൻ  റിൈഫനറി, 

െപേ്രടാെകമിക്കൽ  പാർക്കുകൾക്കായി  വാങ്ങി 

കഴിഞ്ഞു.  ബാക്കി  ്രപഖ്യാപിത  വ്യവസായ 

പാർക്കിനും  േദശീയ  പാർക്കിനുമുള്ള  ഭൂമി 

ഏെറ്റടുക്കൽ നടപടികൾ പുേരാഗമിക്കുകയാണ്. 

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ്  ്രപിന്റിെന്റ ബാധ്യതകളടക്കം 

ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന്  സംസ്ഥാന  സർക്കാർ 

തയ്യാറാണ്.  500  ഏക്കർ  ഭൂമിെയങ്കിലും 

പുതിെയാരു  വ്യവസായ  പാർക്കിനു  ലഭ്യമാകും. 

കിഫ്ബിയാണ്  ഇതിന്  ആവശ്യമായ  പണം 

നൽകുക.  െകഎംഎംഎൽനു  സമീപം 

ൈടറ്റാനിയം  െമറ്റൽ  േകാംപ്ലക്സിനുേവണ്ടി 

കിൻ്രഫ വഴി ഭൂമി ഏെറ്റടുക്കും.  

28) വ്യവസായ പാർക്കുകളിൽ നിേക്ഷപം നടത്താൻ 

താൽപ്പര്യം്രപകടിപ്പിച്ചതായി  കഴിഞ്ഞ  ബജറ്റ് 

്രപസംഗത്തിൽ  പരാമർശിച്ച  എല്ലാ  ്രപമുഖ 

േകാർപ്പേററ്്റ  കമ്പനികളും  േകരളത്തിൽ 

്രപവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
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 നിസാൻ  െടക്േനാപാർക്കിൽ  േഡറ്റാ 

സയൻസസ്,  ആർട്ടിഫിഷൽ  റിയാൽറ്റി 

േമഖലകളിലായി  800  േപർക്്ക  േജാലി  നൽകി. 

ഇവരുെട  ഇലക്്രടിക്കൽ  വാഹനങ്ങളുെട 

സിരാേക്രന്ദം  െടക്േനാസിറ്റിയിെല  30  ഏക്കർ 

ഭൂമിയിൽ  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു  ധാരണ 

യായിട്ടുണ്ട്. 

 േടാറസ്  െടക്േനാപാർക്കിൽ  27  ലക്ഷം 

ചതുര്രശയടിയുെട  രണ്ട്  െകട്ടിടങ്ങളുെട  പണി 

ആരംഭിച്ചു.  2024-നു  മുമ്പ്  57  ലക്ഷം 

ചതുര്രശയടി സമുച്ചയം പൂർത്തിയാകും. 

 എച്ച്.ആർ  േബ്ലാക്്ക  40000  ചതുര്രശയടി 

െകട്ടിടം ്രപവർത്തന സജ്ജമാക്കി. 800 േപർക്്ക 

െതാഴിൽ നൽകുന്നു. 

 സ്േപസ്  ആന്റ ്  എയ്േറാ  െസന്റർ  ഓഫ് 

എക്െസലൻസിൽ    വി.എസ്.എസ്.സി.യുെട 

നാേനാ  സ്െപയ്സ്  പാർക്്ക  ഉദ്ഘാടനത്തിനു 

തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എയ്േറാ സ്െപയ്സിന് ആവശ്യ 

മായ  ഇലക്േ്രടാണിക്  കേമ്പാണന്റുകളാണ് 
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ഇവിെട  ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക.  വി.എസ്.എസ്.സി.-

യുെട എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ കലാം  േനാളഡ്ജ് 

െസന്റർ  പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.  2  ലക്ഷം 

ചതുര്രശയടി  െകട്ടിടത്തിനായി  ്രബിേഗഡ് 

എന്റർ ൈ്രപസസ് മുേന്നാട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്.  

 െടക്  മഹീ്രന്ദ  12000  ചതുര്രശയടിയിൽ 

്രപവർത്തനം  ആരംഭിച്ചു.  150  േപർക്്ക 

െതാഴിൽ നൽകുന്നു.  

 ഏണസ്റ്റ്  ആന്റ ്  യുങ്  െകാച്ചിയിലും 

തിരുവനന്തപുരത്തുമായി  5000  േപർക്്ക 

െതാഴിൽ നൽകി. 

 െടറാ  െനറ്്റ  9000  ചതുര്രശയടിയിൽ  

500 േപർക്്ക െതാഴിൽ നൽകുന്നു. 

 ഫ്യുജിത്സു,  ഹിറ്റാച്ചി  നിസാൻ  െസന്ററുമായി 

േയാജിച്ചാണ്  ്രപവർത്തിക്കുന്നത്.  ്രപാരംഭ 

്രപവർത്തനത്തിനായി  കുറച്ചു  ജീവനക്കാെര 

നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  

 എയർബസ് കമ്പനിയുമായി  േകരള സർക്കാർ 

കരാർ ഉണ്ടാക്കി. ഇതു്രപകാരം ഇൻകുേബറ്റർ 
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ആൾട്ടയർ  എന്ന  കമ്പനി  ഓെഗ്മന്റഡ് 

റിയാൽറ്റിയിൽ  പരിശീലനം  നൽകിത്തുടങ്ങി. 

ഇത് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷെന്റ കീഴിലാണ്. 

 way.com  ആറായിരം  ചതുര്രശ  അടി 

െകട്ടിടെമടുത്ത്  100  േപർക്്ക  ഇതിനകം 

െതാഴിൽ നൽകി. 

 ലാപ്േടാപ്്പ  നിർമ്മിക്കാനുള്ള  േകാേക്കാ 

ണിക്സ്  എന്ന  സംയുക്ത  സംരംഭം 

്രപവർത്തനമാരംഭിച്ചു.  100  േപർക്്ക  െതാഴിൽ 

ലഭ്യമാക്കി.  രണ്ടര  ലക്ഷം  ലാപ്േടാപ്പുകളാണ് 

ഉൽപാദനേശഷി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.   

29) േലാകെത്ത  ഏറ്റവും  ്രപമുഖ  ഇലക്േ്രടാണിക് 

കമ്പനികൾ  േകരളത്തിൽ  പുതിയതായി 

നിേക്ഷപതാൽപര്യം  ്രപകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  േനാൺ 

ഡിസ്േക്ലാഷർ  കരാറുകൾ  ഉള്ളതുെകാണ്ട് 

അവരുെട  േപരുകൾ  െവളിെപ്പടുത്താനാകില്ല. 

2016-ൽ ഐറ്റി, ഐറ്റി അനുബന്ധ േമഖലകളിൽ 

പണിെയടുത്തിരുന്നത്  78000  േപരാണ്.  ഇേപ്പാൾ 

അത്  ഒരു  ലക്ഷമായി  ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.  2021-ൽ 

85000  േപർക്്ക  കൂടി  അധികമായി  േജാലി 

ലഭിക്കും.  
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30) 2016-ൽ  145  ലക്ഷം  ചതുര്രശ  അടിയായിരുന്നു 

െടക്േനാപാർക്്ക,  ഇൻേഫാ  പാർക്്ക,  ൈസബർ 

പാർക്്ക  എന്നിവയുെട  വിസ്തൃതി.  2021-ൽ  ഇത് 

245  ലക്ഷം  ചതുര്രശ  അടിയായി  ഉയരും. 

മാർച്ചിൽ  പൂർത്തയാകുന്ന  െടക്േനാസിറ്റിയുെട 

രണ്ടുലക്ഷം ചതുര്രശയടിസ്ഥലം മുഴുവൻ വിവിധ 

കമ്പനികൾ  ബുക്കു  െചയ്തു  കഴിഞ്ഞു.  ഈ 

പശ്ചാത്തലത്തിൽ  സ്വകാര്യ  കമ്പനികെളക്കൂടി 

പാർക്കുകൾ  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  േ്രപാത്സാഹി 

പ്പിക്കുന്ന നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.  

31) എറണാകുളത്തു  നടന്ന  അസന്റ്  2020-ൽ 

ഒരുലക്ഷം  േകാടിയിേലെറ  രൂപയുെട  നിേക്ഷപ 

വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്  ഉണ്ടായത്.  ഇതിൽ  ഏറ്റവും 

വലുത്  അബുദാബി  ഇൻെവസ്്റ്റെമന്റ ് 

അേതാറിറ്റിയുെട  66,900  േകാടി  രൂപയുെട 

േലാജിസ്റ്റിക്സ്  പാർക്കാണ്.  കിഫ്ബിയുെട 

അനുബന്ധ  സ്ഥാപനമായ  േകരള  ഇൻ്രഫാ 

സ്്രടക്ച്ചർ  ഫണ്ട്  മാേനജ്െമന്റ ്  ലിമിറ്റഡ് 

(െകഐഎഫ്എംഎൽ)  ബ്ലിസ്  എഡ്യുെടയിൻ 

െമന്റ ് ടൗൺഷിപ്പിെല ആറു േ്രപാജക്ടുകളിലായി 

8,110  േകാടി  രൂപ  നിേക്ഷപം  ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  
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15 ്രപമുഖ കമ്പനികൾ ധാരണാപ്രതം ഒപ്പിടുകയും 

െചയ്തു. 

32) േകരളം  കൂടുതൽ  നിേക്ഷപ  സൗഹൃദമാവുക 

യാണ്. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസിൽ ഇന്ന് 

21-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള േകരളെത്ത അടുത്ത പത്തു 

വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും  മുകളിലുള്ള അഞ്്ച 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഉയർത്തുന്ന തിനുള്ള 

നടപടികളാണ്  മുഖ്യമ്രന്തി  ്രപഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

ഈ  പാേക്കജിെന്റ  ഭാഗമായി  പുതുതായി 

സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന  െതാഴിലവസരങ്ങൾക്ക ്

സാമ്പത്തികസഹായം  നൽകുെമന്ന്  മുഖ്യമ്രന്തി 

്രപഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.  

33) സർ, 2020-21 മുതൽ പുതിയതായി േകരളത്തിൽ 

രജിസ്റ്റർ  െചയ്യുന്ന  െതാഴിൽസ്ഥാപനങ്ങളിെല 

പി.എഫ് അടയ്ക്കുന്ന െതാഴിലാളിയുെട പി.എഫ് 

വിഹിതം  അഥവാ  ഒരു  മാസെത്ത  ശമ്പളം 

സർക്കാർ  െതാഴിലുടമയ്ക്്ക  സബ്സിഡിയായി 

നൽകുന്നതാണ്.  പരമാവധി  തുകയ്ക്്ക 

ഉചിതമായ  പരിധി  നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.സ്്രതീ 

െതാഴിലാളികളാെണങ്കിൽ,  2000  രൂപ    അധിക 
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മായും  നൽകുന്നതാണ്.  ഇതിനായി  100  േകാടി 

രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

സ്റ്റാർട്ട്അപ്പുകൾ 

34) േക്രന്ദ  വാണിജ്യ  മ്രന്താലയം  2018-ൽ  നടത്തിയ 

റാങ്കിങ്ങിൽ  സ്റ്റാർട്ട്  അപ്പ്  േ്രപാത്സാഹനത്തിൽ 

േകരളത്തിനാണ്  ഒന്നാം  റാങ്്ക.  ഇന്്ന  2300 സ്റ്റാർട്ട ്

അപ്പുകൾ  വിവിധ  േമഖലകളിൽ 

്രപവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇവർ  േനരിടുന്ന  ഏറ്റവും 

വലിയ  ്രപശ്നം  മൂലധനത്തിെന്റ  അഭാവമാണ്. 

ഇതിനു  പരിഹാരമായി  മൂന്്ന  ്രപധാന 

തീരുമാനങ്ങൾ ്രപഖ്യാപിക്കുകയാണ്.  

35) സർക്കാർ/അർദ്ധസർക്കാർ/്രപമുഖ  േകാർപ്പ 

േററ്റുകൾ  അെല്ലങ്കിൽ  സ്ഥാപനങ്ങൾ 

എന്നിവയിൽ  നിന്ന്  വർക്്ക ഓർഡർ  ഉള്ളവർക്ക് 

ആസ്തി  െസക്യൂരിറ്റി  ഇല്ലാെത  വായ്പ 

ലഭ്യമാക്കും.  വർക്്ക  ഓർഡറിെന്റ  90  ശതമാനം 

പരമാവധി  10  േകാടി  രൂപ  വെര  10  ശതമാനം 

പലിശയ്ക്്ക വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഒരു സ്കീം 

്രപഖ്യാപിക്കുന്നു.  പർെച്ചയ്സ്  ഓർഡറുകളാ 

െണങ്കിൽ  അവ  ഡിസ്ക്കൗണ്ട്  െചയ്ത്  പണം 

നൽകും.  ഐറ്റി  െസ്രകട്ടറി  െചയർമാനായുള്ള 
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ഒരു  വിദഗ്ധകമ്മിറ്റി  നൽകുന്ന  ശുപാർശയുെട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ െകഎഫ്സിയും െകഎസ്ഐ 

ഡിസിയും  െകാളാറ്ററൽ  െസക്യൂരിറ്റി  ഇല്ലാെത 

തെന്ന  എേ്രകാസ്ദികൗണ്ടർ  പണം  ലഭ്യമാക്കും. 

ഇതുമൂലം  എെന്തങ്കിലും  നഷ്ടം  ഉണ്ടാകുന്നു 

െണ്ടങ്കിൽ  അത്  സർക്കാർ  നികത്തി 

െക്കാടുക്കുന്നതാണ്.  

36) സർക്കാരിെന്റ  ഏെതങ്കിലും  വകുപ്പിന് 

ആവശ്യമുള്ളതും ഐക്യരാഷ്്രടസഭയുെട സുസ്ഥിര 

വികസന  ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട  തുമായ 

നൂതന  ഉൽപ്പന്ന  േ്രപാേട്ടാൈടപ്പുകളുെട 

വിപുലീകരണ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു  േകാടി രൂപ വെര 

ധനസഹായം  ലഭ്യമാക്കും.  ഇതിനായി  10  േകാടി 

രൂപ െകഎഫ്സിക്്ക അനുവദിക്കുന്നു. 2020-21-ൽ 

73.50  േകാടിരൂപ  സ്റ്റാർട്ട്  അപ്പ്  മിഷനുേവണ്ടി 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

37) കർണ്ണാടകെത്തയും  തമിഴ്നാടിെനയും 

അേപക്ഷിച്ച്  കമ്പനികളുെട  സ്ഥാപനത്തിനും 

സംേയാജനത്തിനും േകരളത്തിൽ ഉയർന്ന സ്റ്റാമ്്പ 

ഡ്യൂട്ടി  േവണ്ടിവരുന്നതുമൂലം  പുതിയ  കമ്പനി 

കളുെടെയല്ലാം െഹഡ്ഡ് ക്വാർേട്ടഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിലും 
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െചൈന്നയിലും  ആയിട്ടുെണ്ടന്ന  വിമർശനം 

ഉയർന്നു  വന്നിട്ടുണ്ട്.  ഇതു  പരിേശാധിച്ച് 

നിരക്കുകൾ  യുക്തിസഹമാക്കുന്നതിന് 

ഫിനാൻസ് ബില്ലിൽ ഉൾെക്കാള്ളിക്കും. 

ഊർജ്ജമിഷൻ 

38) ൈവദ്യുതി ക്ഷാമം, ൈവദ്യുതി തടസ്സം ഇവയാണ് 

േകരളത്തിെല ൈവദ്യുതിയുെട മുഖ്യ്രപശ്നങ്ങൾ. 

ഇവ  രണ്ടിനും  പരിഹാരം  കാണുകയാണ്: 

്രടാൻസ്മിഷൻ  ൈലനുകൾ  പണിയുന്നതു  വഴി 

ഒന്നാമെത്ത  ്രപശ്നം പരിഹരിക്കാം.പണി തീർന്ന 

െകാച്ചി  –  ഇടമൺ ഇടനാഴി വഴി  െകാണ്ടുവരാൻ 

കഴിയുന്ന  ൈവദ്യുതി  2000  െമഗാവാട്ടിെന്റ 

സ്ഥാപിതേശഷിക്കു  തുല്യമാണ്.  പതിനായിരം 

േകാടി  രൂപയുെട  ്രടാൻസ്്രഗിഡ്  2-െന്റ  പണി 

ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  2000  െമഗാവാട്ടിെന്റ 

സ്ഥാപിതേശഷിക്ക്  തുല്യമായ  ൈവദ്യുതി 

പുറത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവരാനും 2040 വെരയുള്ള 

ൈവദ്യുതി  ആവശ്യെത്ത  തൃപ്തിെപ്പടുത്താനും 

ഇതുവഴി  കഴിയും.  േവാൾേട്ടജ്  ക്ഷാമവും 

പവർക്കട്ടും  പഴങ്കഥയാകും.  ഇനി  പരിഹരി 

േക്കണ്ടത്  തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന  വിതരണ 
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തടസ്സങ്ങളാണ്.  11  െകവി  ൈലനിൽ  നിന്ന് 

്രടാൻസ്േഫാർമറിേലയ്ക്്ക  രണ്ടു  ൈലെനങ്കിലും 

ഉറപ്പുവരുത്തി  തടസ്സം  ഒഴിവാക്കുന്നതിനു 

േവണ്ടിയാണ്  4,000  േകാടി  രൂപയുെട  ദ്യുതി  2020 

എന്ന  വിതരണ  നവീകരണ  പദ്ധതി.  ൈവദ്യുതി 

അപകടങ്ങൾ  കുറയ്ക്കുന്നതിന്  ഇ-േസഫ് 

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. 

39) രണ്ടരേക്കാടി  എൽഇഡി ബൾബുകൾ  കഴിഞ്ഞ 

വർഷം  സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു  എന്നാണ്  കണക്്ക. 

െതരുവു  വിളക്കുകളും  സർക്കാർ 

സ്ഥാപനങ്ങളിെല ബൾബുകളും സമ്പൂർണമായി 

എൽഇഡിയിേലയ്ക്കു മാറും.  

 സർ,  2020  നവംബർ  മുതൽ  േകരളത്തിൽ 

സിഎഫ്എൽ,  ഫിലെമന്റ ്  ബൾബുകളുെട 

വിൽപന നിേരാധിക്കുന്നതാണ്. 

 ഊർജ്ജ  മിതവ്യയത്തിനുേവണ്ടി  സീേറാ 

ഫിലെമന്റ ്  പീലിേക്കാട്  േപാലുള്ള 

മുൻൈകകൾക്കു  സഹായം  നൽകും. 

ൈവദ്യുതി അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു 

േവണ്ടിയുള്ള  ആറന്മുളയിെല  പദ്ധതിയും 

മാതൃകാപരമാണ്. 
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40) ഊർജ  േമഖലയുെട  അടങ്കൽ  1,765  േകാടി 

രൂപയാണ്.  2020-21-ൽ  മുഖ്യമായും  സൗേരാർജ 

നിലയങ്ങളിൽ  നിന്നായി      500  െമഗാവാട്ട് 

ൈവദ്യുതി  സ്ഥാപിത  േശഷി  സൃഷ്ടിക്കും. 

ഇതിനായി  പുരപ്പുറം  സൗേരാർജ  സ്കീം 

ഊർജിതെപ്പടുത്തും.   

ഡിൈസൻഡ്േറാഡുകൾ 

41) കഴിഞ്ഞ  ബജറ്റിൽ  ലക്ഷ്യമിട്ട  ആധുനിക 

സേങ്കതങ്ങൾ  ഉൾെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള 

ഡിൈസൻ  േറാഡുകളിേലയ്ക്കുള്ള  െപാതു 

മരാമത്ത് വകുപ്പിെന്റ പരിവർത്തനം യാഥാർത്ഥ്യ 

മായിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  റീബിൽഡ ്

േകരളയിെല  േറാഡുകളുംകിഫ്ബി  േറാഡുകളും 

ഇന്ത്യൻ േറാഡ് േകാൺ്രഗസിെന്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

കർശനമായി  പാലിച്ചുെകാണ്ടും  സുരക്ഷയും 

ഉപരിതല  നീർവാർച്ചയും  ഉറപ്പുവരുത്തിെക്കാണ്ട് 

ദീർഘകാല െമയിന്റനൻസുകൂടി ഉൾെക്കാള്ളുന്ന 

േറാഡുകളാണ്.  ഫുൾ  െഡപ്ത്  റിക്ലേമഷൻ, 

േകാൾഡ്  റീൈസക്ലിംങ്,  തിൻ ൈവറ്്റ  േടാപ്പിംങ്, 

ജിേയാെടക്സ്റ്റയിൽസ്,  ബിറ്റുമിനിൽ  പ്ലാസ്റ്റിക്കും 
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റബ്ബറും  േചർത്തുെകാണ്ടുള്ള  മി്രശിതങ്ങൾ 

തുടങ്ങിയ  സേങ്കതങ്ങൾ  ഉപേയാഗെപ്പടു 

ത്തുന്നുണ്ട്. 

42) 2020-21-ൽ  പദ്ധതിയിൽ  1,102  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  േനാൺ  പ്ലാൻ  ഇനത്തിൽ 

െമയിന്റനൻസിനും  പുതിയ  േറാഡുകൾക്കും 

പഴയ ബില്ലുകൾ െകാടുക്കുന്നതിനും 3500 േകാടി 

രൂപെയങ്കിലും  ്രപതീക്ഷിക്കാം.ഇതിനുപുറേമ 

കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള  13,358  േകാടി  രൂപ,  മുൻ 

പ്ലാനുകളിൽ  നിന്ന്  നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന 

പദ്ധതികളുെട  4,500  േകാടി  രൂപ,  െസൻ്രടൽ 

േറാഡ്  ഫണ്ടിൽ  നിന്നും  1,100  േകാടി  രൂപ, 

റീബിൽഡ്  േകരളയിൽ  നിന്നും  1,400  േകാടി 

രൂപ,െകഎസ്ടിപി  800  േകാടി  രൂപ  എന്നിങ്ങെന 

െമാത്തം  25000-ൽപ്പരം  േകാടി  രൂപയുെട 

നിർമ്മാണ  ്രപവൃത്തികൾ  െപാതുമരാമത്്ത 

വകുപ്പ്  നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  

2020-21-ൽ  5000  കിേലാമീറ്റർ  േറാഡുകളുെട 

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. 
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െവസ്റ്റ് േകാസ്റ്റ് കനാൽ 

43) സിയാൽകൂടി പങ്കാളിയായ േകരള വാട്ടർെവയ്സ് 

ഇൻ്രഫാസ്്രടക്േച്ചഴ്സിെന്റ  രംഗ്രപേവശന 

േത്താെട  െവസ്്റ്റ-േകാസ്്റ്റ  കനാൽ  നിർമ്മാണം 

സമയബന്ധിതമായി  മുേന്നറുകയാണ്.  സർ, 

2020-21-ൽ 585 കിേലാമീറ്റർ നീളത്തിൽ േബക്കൽ 

മുതൽ  േകാവളം  വെരയുള്ള  ജലപാത 

ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുെകാടുക്കും.  

44) ഇേപ്പാൾ  കനാലുകൾക്്ക  18-20  മീറ്ററാണ്  വീതി. 

2025  ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും  40  മീറ്റർ  വീതി 

ഉറപ്പുവരുത്തും.  അങ്ങെന  വന്നാൽ  സംസ്ഥാന 

ത്തിനുള്ളിെല  ചരക്കു  ഗതാഗതത്തിെന്റ  

50  ശതമാനം  ജലപാതയിലൂെട  സാധ്യമാക്കാൻ 

കഴിയും.  ഇത്  വിേനാദസഞ്ചാരത്തിനും  കുതിപ്പു 

നൽകും.  േകരളത്തിെല  മൂന്നു  വിമാന 

ത്താവളങ്ങൾ,  െചറുതുറമുഖങ്ങൾ,  വ്യവസായ-

വാണിജ്യ  േക്രന്ദങ്ങൾ  എന്നിവയുമായി 

ജലപാതെയ  ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 

പദ്ധതിയും തയ്യാറായി വരുന്നു. 
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സിൽവർ ൈലൻ േ്രപാജക്ട് 

45) കഴിഞ്ഞ  ബജറ്റിൽ  പറഞ്ഞ  ്രഗീൻ  ഫീൽഡ് 

െറയിൽപ്പാത  യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ  േപാവുക 

യാണ്.  േകരളത്തിെല  ഏറ്റവും  വലിയ 

മുടക്കുമുതൽ  വരുന്ന  നിർമ്മാണ  ്രപവർത്തന 

മായിരിക്കും  അത്.  ആകാശ  സർേവ്വ 

പൂർത്തിയായി.  അടുത്തതായി  അൈലൻെമന്റ ് 

നിശ്ചയിക്കും.  2020-ൽ  ഭൂമി  ഏെറ്റടുക്കൽ 

നടപടികൾ  ആരംഭിക്കും.  ഭൂമി  ഏെറ്റടുത്തു 

കഴിഞ്ഞാൽ  മൂന്നു  വർഷംെകാണ്ട്  പൂർത്തീകരി 

ക്കാനാകും.  ഈ  പദ്ധതിയിൽ  മുതൽമുടക്്ക 

നടത്താൻ  പല  രാജ്യാന്തര  ഏജൻസികളും 

തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.  

46) ഇെതാരു  െറയിൽപാത  മാ്രതമല്ല,  പുതിെയാരു 

സർവ്വീസ്  േറാഡും  അഞ്്ച  ടൗൺഷിപ്പുകളും 

ഉണ്ടാകും.  നാല്  മണിക്കൂർെകാണ്ട്  

1,457  രൂപയ്ക്്ക  തിരുവനന്തപുരത്തു  നിന്ന് 

കാസർേഗാഡ്  എത്താം.  സമയവും  ലാഭം. 

2024-25-ൽ  67,740  ദിവസയാ്രതക്കാരും  2051-ൽ 

147120  യാ്രതക്കാരും  ഉണ്ടാകുെമന്നാണ് 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നത്.  10  േസ്റ്റഷനുകളാണ് 
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ഉള്ളെതങ്കിലും  28  ഫീഡർ  േസ്റ്റഷനുകളിേലയ്ക്്ക 

്രഹസ്വദൂര  െ്രടയിനുകളുമുണ്ടാകും.  രാ്രതി 

കാലങ്ങളിൽ  ചരക്കു  കടത്തിലും  വണ്ടികൾ 

െകാണ്ടുേപാകുന്നതിനുള്ള  േറാേറാ സംവിധാനവും 

ഈ  െറയിലിലുണ്ടാകും.  ടിക്കറ്്റ  ചാർജിെന്റ 

മൂന്നിെലാന്ന്  ടിക്കറ്റിതര  വരുമാനം 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു.  നിർമ്മാണ  േവളയിൽ  50000 

േപർക്കും സ്ഥിരമായി  10000  േപർക്കും െതാഴിൽ 

ലഭിക്കും. 

47) ജപ്പാൻ  വികസന  ഏജൻസിയടക്കമുള്ള 

അന്താരാഷ്്രട  നിധികളിൽ  നിന്്ന  വളെര 

ചുരുങ്ങിയ  പലിശയ്ക്്ക  നാൽപ്പേതാ 

അതിലധികേമാ വർഷെത്ത തിരിച്ചടവ് കാലയള 

േവാെട  വായ്പ  എടുക്കുന്നതിനുള്ള  ചർച്ചകൾ 

നടന്നുവരികയാണ്.  ടൗൺഷിപ്പുകളുെട 

വികസനത്തിന്  മുതൽ  മുടക്കാൻ  ചില  ്രപമുഖ 

നിേക്ഷപ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  മുേന്നാട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 

േകരളത്തിെല  ഗതാഗതം  ഇന്ന്  95  ശതമാന 

ത്തിേലെറ  േറാഡിെന ആ്രശയിച്ചാണ്.  ഇത്  ഒട്ടും 

അഭിലഷണീയമായ  കാര്യമല്ല.  ജലപാതയും 

െറയിൽേവ  വികസനവുംകൂടി  േചരുേമ്പാൾ 
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േകരളത്തിെല  ഗതാഗത  ഘടനയിൽപരിസ്ഥിതി 

സൗഹൃദപരമായ അടിസ്ഥാന മാറ്റമുണ്ടാകും.  

െകാച്ചി ്രഗീൻ െമാബിലിറ്റി േസാൺ 

48) സർ,  സീംലസ്  െമാബിലിറ്റി  േഫാർ  െകാച്ചി 

േ്രപാജക്ടിന്  േക്രന്ദ  നഗരമ്രന്താലയത്തിെന്റ 

അവാർഡ്  ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.  െകാച്ചിയിൽ 

പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദവും  സംേയാജിതവുമായ 

നഗരഗതാഗത  സംവിധാനം  രൂപംെകാള്ളും.  

2020-21-ൽ  നടപ്പിലാക്കുന്ന  പദ്ധതികൾ 

ചുവെടപ്പറയുന്നു. 

 െകാച്ചി  െമേ്രടാ  െറയിലിെന്റ  േപട്ടയിൽ നിന്നും 

തൃപ്പുണ്ണിത്തുറയിേലയ്ക്കും  ജവഹർലാൽ 

െനഹ്റു  േസ്റ്റഡിയത്തിൽ  നിന്നും  കാക്കനാട ്

ഇൻേഫാ  പാർക്കിേലയ്ക്കുള്ള  പുതിയ 

ൈലനുകൾ.  ഇതിന്  3025  േകാടി  രൂപ  െചലവ് 

വരും. 

 16 റൂട്ടുകളിലായി 76 കിേലാമീറ്റർ ജലപാതയും 

38  െജട്ടികളുമുള്ള  ഇന്റേ്രഗറ്റഡ്  വാട്ടർ 

്രടാൻസ്േപാർട്ട്. ഇതിന് 682 േകാടി രൂപ െചലവ് 

വരും.  
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 വാട്ടർ  ്രടാൻസ്േപാർട്ട്  വകുപ്പിന്  േസാളാർ 

േബാട്ടുകൾ. 

 ഹരിതവാഹനങ്ങൾ,  ഇ-ഓേട്ടായ്ക്്ക സബ്സിഡി, 

ഇലക്്രടിക്/സിഎൻജി  ്രടാൻസ്േപാർട്ട് 

ബസുകൾ,  െകഎസ്ഇബിയുെട  ചാർജ്ജിംഗ് 

േസ്റ്റഷനുകൾ. 

 എല്ലാ  ബസ്  ഓപ്പേററ്റർമാർക്കും  ഒരു 

ക്ലസ്റ്ററാക്കി  ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ്,  െമാൈബൽ  ആപ്്പ, 

സിസി  ടിവികൾ,  പാസഞ്ചർ  ഇൻഫർേമഷൻ 

സിസ്റ്റം  തുടങ്ങിയ  സ്മാർട്ട്  േസവനങ്ങൾ 

നടപ്പാക്കും.  െമേ്രടാ,  വാട്ടർ  ്രടാൻസ്േപാർട്ട്, 

ബസ്  ഇവയ്െക്കല്ലാം  ഏകീകൃത  ടിക്കറ്റ് 

കാർഡ്  െകാണ്ടുവരും.  ഈ  പദ്ധതിക്കാണ് 

അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. 

 പരമാവധി  വാഹനയിതര  യാ്രതാസൗകര്യ 

ങ്ങൾ  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള  ്രകമീകരണ 

ങ്ങളുണ്ടാകും.  സുരക്ഷിത  നടപ്പാതകൾ, 

ൈസക്കിൾ  ്രടാക്ക്,  േറാഡ്േസഫ്ടി,  െമേ്രടാ- 

െറയിൽ  - വാട്ടർ  ്രടാൻസ്േപാർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി 

തുടങ്ങിയവയ്ക്കായുള്ള  െകാച്ചി  െമേ്രടാ 
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േസാൺ  േ്രപാജക്ട്.  ഇതിന്  239  േകാടി  രൂപ 

െചലവ് വരും. 

 ഇതിെനല്ലാം  േമൽേനാട്ടം  വഹിക്കുന്ന  െകാച്ചി 

െമേ്രടാ  െപാളിറ്റൻ  ്രടാൻസ്േപാർട്ട് 

അേതാറിറ്റിക്്ക  2.5  േകാടി  രൂപ  വകയിരു 

ത്തുന്നു.  സർ,  േമൽപ്പറഞ്ഞ  ്രപവൃത്തികൾ, 

്രപധാനെപ്പട്ട േമൽപ്പാലങ്ങളും മറ്റു േറാഡുകളും 

േചർത്താൽ  െകാച്ചി  നഗരത്തിൽ  ഏതാണ്ട് 

6,000  േകാടി  രൂപയുെട  നിർമ്മാണ  ്രപവൃത്തി 

കൾക്കാണ്  അനുവാദം  നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 

ഇതിൽ  െറയിൽേവ  േമൽപ്പാലങ്ങളും 

ൈഫ്ലഓവറുകളും  േപാലുള്ളവ  ഉൾെപ്പടുത്തി 

യിട്ടില്ലാെയന്ന് ഓർക്കുക.  

ടൂറിസം 

49) രണ്ട് െവള്ളെപ്പാക്കെകടുതികെള േകരള ടൂറിസം 

മറികടന്നു. ഫല്രപദമായ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതിെനാരു 

പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.  2019-ൽ  ആഭ്യന്തര 

ടൂറിസ്റ്റുകളുെട  എണ്ണത്തിൽ  18.5  ശതമാന 

ത്തിെന്റയും വിേദശ  ടൂറിസ്റ്റുകളുെട എണ്ണത്തിൽ 

8.24  ശതമാനത്തിെന്റയും  വളർച്ച  ൈകവരി 

ക്കാൻ  കഴിഞ്ഞു.  ടൂറിസം  േ്രപാത്സാഹനത്തിന് 
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320  േകാടി  രൂപയാണ്.  ഇതിൽ  63  േകാടി  രൂപ 

മാർക്കറ്റിംഗിനു േവണ്ടിയാണ്. 

50) കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിെല ഏറ്റവും ്രപധാനെപ്പട്ട ടൂറിസം 

്രപഖ്യാപനങ്ങളിെലാന്ന്  േകരള  േബാട്ട ്

ലീഗായിരുന്നു.  വള്ളംകളിയുെട  കായികവിേനാദ 

ടൂറിസം  സാധ്യതകൾ  പൂർണ്ണമായും 

അടിവരയിട്ടുെകാണ്ട്  േകരള  േബാട്ട്  ലീഗ് 

വിജയകരമായി  സംഘടിപ്പിച്ചു.  ഈ  വർഷെത്ത 

ടൂറിസം  മാർക്കറ്റിംഗിൽ  ്രപധാനെപ്പട്ട  ഇനമായി 

േബാട്ട് ലീഗ്  ്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പടും. ലീഗിൽെപ്പടാത്ത 

ജലേമളകൾക്കുകൂടി  ധനസഹായം  ലഭ്യമാക്കും. 

ആവശ്യമായ  മാറ്റങ്ങൾ  നടത്തിപ്പിൽ 

െകാണ്ടുവരും.  േകരള  േബാട്ട്  ലീഗിനും  മറ്റു 

ജലേമളകൾക്കുമായി  20  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. 

51) ഭാവി  സാധ്യതകൾ  കണക്കിെലടുക്കുേമ്പാൾ 

ഏറ്റവും  ബൃഹത്തായ  ടൂറിസം  േ്രപാജക്ട് 

സ്ൈപസസ്  റൂട്ട്  പദ്ധതിയാണ്.  ൈചനയുെട 

സിൽക്്ക  റൂട്ടുേപാെല  േകരളത്തിെല 

സ്ൈപസസിെന്റ  പുരാതനകാലം  മുതലുള്ള 

രാജ്യാന്തര  യാ്രതയാണ്  ഈ  സർക്യൂട്ടിെന്റ 
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്രപേമയം.  ൈചനയും,  പശ്ചിേമഷ്യൻ, 

ആ്രഫിക്കൻ,  യൂേറാപ്യൻ  രാജ്യങ്ങളും  ഇതിൽ 

പങ്കാളികളായിരിക്കും.  യുനസ്േകാ  ഇതിനു 

താൽപ്പര്യം  ്രപകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നാം  ഇേപ്പാൾ 

നമ്മുെട  തുറമുഖ  പട്ടണങ്ങെള  േക്രന്ദീകരിച്്ച 

ൈപതൃകസംരക്ഷണ  പദ്ധതികൾ  നടപ്പാക്കി 

െക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  ഇതിേലെറ  മുേന്നാട്ടു 

േപായിട്ടുള്ളത്  മുസുരിസിെലയും  ആലപ്പുഴ 

യിെലയും  ൈപതൃക  േ്രപാജക്ടുകളാണ്. 

തലേശ്ശരി  േക്രന്ദമാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള  ടൂറിസം 

സർക്ക്യൂട്ടുകളുെടയും  ്രപവർത്തനങ്ങൾ 

നടക്കുന്നു.  േകാഴിേക്കാട്,  െപാന്നാനി,  തങ്കേശ്ശരി 

തുറമുഖങ്ങളുെട  രൂപേരഖ  തയ്യാറായി 

െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.  2020-21-ൽ  മുസിരിസ് 

ൈപതൃക  പദ്ധതി  കമ്മീഷൻ  െചയ്യും.  ഇത് 

േകവലടൂറിസം  പദ്ധതിയല്ല.  മുസിരിസ്  ചരി്രത 

സ്മാരകങ്ങളിലൂെടയുള്ള  യാ്രത  ഒരു  ചരി്രത 

പഠനയാ്രത  കൂടിയാണ്.  ഇതിന്  സ്കൂൾ  പഠന 

സംഘങ്ങെള  േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും 

സഹായിക്കുന്നതിനും  മുസിരിസ്  കമ്പനിയുെട 

ലാഭം ്രപേയാജനെപ്പടുത്തും.  
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52) ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ഡസൻ മ്യൂസിയങ്ങെളങ്കിലും 

2020-21ൽ  ജനങ്ങൾക്കു  തുറന്നുെകാടുക്കാൻ 

കഴിയും.  പഴയ  ഗുജറാത്തി  ്രപേദശങ്ങെള 

േക്രന്ദീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള  ഓർമ്മെത്തരുവ് 

പദ്ധതിയും  ഉദ്ഘാടനം  െചയ്യെപ്പടും.  പള്ളി, 

അമ്പലം,  വിദ്യാഭ്യാസ  –  ആേരാഗ്യ  –  വാണിജ്യ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ  തുടങ്ങി  19-ാം  നൂറ്റാണ്ടിൽ 
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട  15  ൈപതൃക  മന്ദിരങ്ങളുെട 

കൺസർേവഷൻ  ്രപവർത്തനം  പൂർത്തിയാകും.  

ഇവയും  കിഫ്ബി    സഹായേത്താെട  നടത്തുന്ന 

കനാൽ  നവീകരണമടക്കമുള്ള  ്രപവൃത്തികളും 

േചരുേമ്പാൾ    ആലപ്പുഴയ്ക്്ക  ൈപതൃക 

നഗരെമന്ന നിലയിൽ ഒരു പുനർജന്മം ലഭിക്കും. 

53) മലബാർ  േമഖലയിെല  ടൂറിസം  പദ്ധതികൾക്കു 

്രപേത്യക  ഊന്നൽ  പദ്ധതിയിലുണ്ട്.  േദശീയ 

ജലപാതയുെട  ഉദ്ഘാടനേത്താെട  മലബാർ 

്രകൂയിസിെന്റ ആകർഷകത്വം  വർദ്ധിക്കും.  സർ, 

നാേശാന്മുഖവും  വാസ്തുശിൽപ്പ  ഭംഗിയുള്ളതു 

മായ  കൂത്താട്ടുകുളെത്ത  മഹാേദവേക്ഷ്രതം 

േപാലുള്ള    അമ്പലങ്ങൾ  പഴമയിൽ 

പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന്  േദവസ്വം  േബാർഡുമായി 

സഹകരിച്ച്  ഒരു  പദ്ധതി  ആവിഷ്കരി 
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ക്കുന്നതാണ്.  ഇതിനായി  5  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  തത്വമസിെയന്ന  േപരിൽ  ഒരു 

പിൽ്രഗിം  ടൂറിസം  സർക്ക്യൂട്ട്  ആവിഷ്കരി 

ക്കുന്നതാണ്.  രൂപേരഖ  തയ്യാറാക്കിയേശഷം 

പണം  അനുവദിക്കും.  ്രടാവൻകൂർ  െഹറിേറ്റജ് 

പദ്ധതിക്ക് 10 േകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. സർ, 

േദശീയ  നിലവാരം  പുലർത്തുന്ന  േഹാട്ടൽ 

മാേനജ്െമന്റ ് േകാേളജ് സ്വയംഭരണ േമഖലയിൽ 

ധർമ്മടത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.  

വ്യവസായങ്ങൾ 

54) േകരളത്തിെല  വ്യവസായ  േമഖലയിൽ  ഒരു 

പുത്തൻ  ഉണർവ്  ്രപത്യക്ഷമാണ്.  സംസ്ഥാന 

ആഭ്യന്തരവരുമാനത്തിൽ  വ്യവസായ  േമഖല 

യുെട  വിഹിതം  2014-15ൽ  9.8  ശതമാന 

മായിരുന്നത്  2018-19ൽ  13.2  ശതമാനമായി 

ഉയർന്നു.  േദശീയ  ഫാക്ടറി  ഉൽപാദനത്തിൽ 

േകരളത്തിെന്റ  വിഹിതം  1.2  ശതമാനത്തിൽ 

നിന്ന്  1.6 ശതമാനമായി  ഉയർന്നു. ഈ  ്രപവണത 

കൂടുതൽ  ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള 

നിേക്ഷപ  േ്രപാത്സാഹന  സമീപനങ്ങൾ 

വിശദീകരിച്ചുവേല്ലാ. 
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55) സ്വന്തം  ലാഭത്തിൽ  നിന്്ന  വിപുലീകരണത്തിന് 

െകഎംഎംഎൽ  65  േകാടി  രൂപ 

മുതൽമുടക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ടിടിപി  മലിനീകരണ 

നിയ്രന്തണ  സംവിധാനങ്ങൾ  പൂർത്തിയാക്കി. 

െകൽേ്രടാൺ  ഡിഫൻസ്  സഹകരണം 

മുേന്നറുന്നു.  ഓേട്ടാകാസ്റ്റിെന്റ  ഫൗണ്ടറി 

െറയിൽേവ  അെ്രകഡിേറ്റഷൻ  േനടി  േബാഗി 

നിർമ്മാണത്തിേലയ്ക്്ക  നീങ്ങുകയാണ്.  േകരള 

ഓേട്ടാെമാൈബൽസ്  ഇ-ഓേട്ടാ  മാർക്കറ്റിൽ 

ഇറക്കി.  ഇത്തരത്തിൽ  െപാതുേമഖല 

മുേന്നറുകയാണ്.2020-21ൽെപാതുേമഖലയ്ക്്ക 

െമാത്തത്തിൽ 280 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  

 ്രടാവൻകൂർ ൈടറ്റാനിയം  േ്രപാഡക്ട്സ്  –  21.5 

േകാടി 

 ്രടാവൻകൂർ സിമന്റസ്് – 10 േകാടി 

 െകഎസ്ഡിപി – 20 േകാടി 

 െകൽ - 21 േകാടി 

 െടൽക്്ക – 10 േകാടി 

 ്രടാേക്കാ േകബിൾസ്  - 9 േകാടി 
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 യുൈണറ്റഡ് ഇലക്്രടിക്കൽസ് – 6 േകാടി 

 സ്റ്റീൽ  ഇൻഡസ്്രടീസ്  ആൻഡ്  േഫാർജിംഗ്  – 

7.1 േകാടി 

 ഓേട്ടാ കാസ്റ്റ് – 20 േകാടി 

 സിൽക്്ക – 10 േകാടി 

 െമറ്റൽ ഇൻഡസ്്രടീസ് – 3 േകാടി 

 േകരള ഓേട്ടാെമാൈബൽസ് – 13.6 േകാടി 

 െകൽേ്രടാൺ - 17.7 േകാടി 

 േകരളാ സിറാമിക് – 15 േകാടി 

 േകരള േക്ലസ് ആൻഡ് സിറാമിക് – 4 േകാടി 

 സിഡ്േകാ – 17.9 േകാടി 

 ബാംബൂ േകാർപേറഷൻ - 5.8 േകാടി 

 ഹാൻഡി ്രകാഫ്റ്്റ േകാർപേറഷൻ - 5 േകാടി 

 സ്പിന്നിംഗ് മില്ലുകൾ - 33.8 േകാടി 

 ്രപവർത്തനമൂലധനം – 30 േകാടി 
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56) വ്യവസായ  േമഖലയുെട  പുേരാഗതിയുെട 

്രപതീകമായി  ഞാൻ  എല്ലാ  ബജറ്റിലും 

ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് െകഎസ്ഡിപിയാണ്. 2015-16 ൽ 

28  േകാടിയായിരുന്നു  ഉൽപ്പാദനം.  2020-21ൽ  150 

േകാടി  രൂപയാക്കുകയാണ്  ലക്ഷ്യം.ഏ്രപിൽ 

മാസത്തിൽ  40  േകാടി  മുതൽ  മുടക്കിയുള്ള 

േനാൺ  ബീറ്റാലാക്ടം  ഇഞ്ചക്റ്റബിൾസ്  പ്ലാന്റ ് 

ഉദ്ഘാടനം  െചയ്യും.  അവയവമാറ്റ  ശസ്്രത്രകിയ 

യ്ക്്ക  േശഷം  അനിവാര്യമായ  മരുന്നുകളുെട 

ഉൽപ്പാദനവും  അേപ്പാേഴയ്ക്കും  ആരംഭിക്കാ 

നാകും.  ഇതിനു  സാധാരണഗതിയിൽ  േവണ്ടുന്ന 

അഞ്്ച  മരുന്നുകൾക്ക്  ്രപതിദിനം  250  രൂപ 

ശരാശരി  െചലവും  വരും.  എന്നാൽ 

െകഎസ്ഡിപി  28  രൂപയ്ക്്ക  ലഭ്യമാക്കാൻ 

കഴിയും.  ഇതുേപാെല  ക്യാൻസറിനുള്ള  പല 

മരുന്നുകളുെടയും  വില  കുറയ്ക്കാനാകും. 

ഇതിനു  കിഫ്ബിയുെട  സഹായേത്താെട 

െകഎസ്ഡിപിക്്ക  െതാട്ടടുത്തുള്ള  6.4  ഏക്കർ 

സ്ഥലത്ത്ഓേങ്കാളജി  പാർക്കിെന്റ  നിർമ്മാണം 

2020-21ൽ  ആരംഭിക്കും.  പാർക്കിെന്റ 

മാേനജ്െമന്റ ്  ചുമതല  െകഎസ്ഡിപിക്കായി 

രിക്കും.  െമഡിക്കൽ സർവ്വീസ്  േകാർപ്പേറഷെന്റ 
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വകയിരുത്തലിൽ  നിന്ന്  മരുന്നിനുള്ള  അഡ്വാൻ 

സായി  50  േകാടി  രൂപ  ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. 

േബാഗി  നിർമ്മാണത്തിനായി  ഓേട്ടാകാസ്റ്റിൽ 

പുതിയ  ഓേട്ടാമാറ്റിക്  ൈഹ്രപഷർ  േമാൾഡിംഗ് 

ൈലൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 

57) േഹാംേകായുെട  പുതിയ  ഔഷധ  നിർമ്മാണ 

യൂണിറ്റിനുള്ള  െകട്ടിട  നിർമ്മാണം  പൂർത്തി 

യായിട്ടുണ്ട്.  െമഷിനറി  സ്ഥാപിച്ച്  സർട്ടിഫി 

േക്കഷനുകൾ  േനടി  2020-21-ൽ  ഇത്  കമ്മീഷൻ 

െചയ്യും.  ഈ  പുതിയ  ഫാക്ടറിയുെട 

പൂർത്തീകരണത്തിന്  10  േകാടി  രൂപ 

അധികമായി  വകയിരുത്തുന്നു.  എക്സൽ 

ഗ്ലാസിെല  െതാഴിലാളികൾക്്ക  അഡ്വാൻസായി 

നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള 4  േകാടി രൂപ 

െചലവഴിച്ചിട്ടില്ല. ഈ തുക 2020-21-ൽ ലഭ്യമാക്കും. 

58) െപാതുേമഖലാ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള  നിേക്ഷപ 

മടക്കം  ഇടത്തരം,  വൻകിട  വ്യവസായ 

േമഖലയ്ക്കുള്ള അടങ്കൽ 468  േകാടി രൂപയാണ്. 

ഇതിൽ 109 േകാടി രൂപ െകഎസ്ഐഡിസിക്കും, 

92  േകാടി  രൂപ  കിൻ്രഫയ്ക്കുമാണ്.  കഴിഞ്ഞ 

ബജറ്റിൽ  പരാമർശിച്ച  എല്ലാ  വ്യവസായ 
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പാർക്കുകളുെടയും  നിർമ്മാണം  ്രദുതഗതിയിൽ 

പുേരാഗമിക്കുന്നു. 

്രപവാസി നിേക്ഷപവും സുരക്ഷയും 

59) ്രപവാസികളുെട നിർവ്വചനത്തിലും നികുതിയിലും 

േക്രന്ദബജറ്റ്  വരുത്തിയ  മാറ്റം  നമുക്്ക 

വലിെയാരു  തിരിച്ചടിയാണ്.  രാജ്യത്തിെന്റ 

വ്യാപാര കമ്മി  നികത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ 

സംഭാവന  െചയ്യുന്ന  ്രപവാസികൾക്്ക 

അർഹിക്കുന്ന  പരിഗണന  നൽകാൻ  േക്രന്ദ 

സർക്കാർ തയ്യാറല്ല. സർ,  ്രപവാസി വകുപ്പിനുള്ള 

വകയിരുത്തൽ    2019-20-ൽ  30  േകാടി 

രൂപയായിരുന്നത്  90  േകാടി  രൂപയായി 

ഉയർത്തുന്നു.  കഴിഞ്ഞ  വർഷം  ബജറ്റിൽ 

പറഞ്ഞതിനു  പുറേമ  36  േകാടി  രൂപ  കൂടി 

അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി.  കഴിഞ്ഞ 

സർക്കാരിെന്റ  അഞ്ചു  വർഷക്കാലം 

്രപവാസികൾക്കായി  നീക്കിവച്ചത്  82  േകാടി  രൂപ 

മാ്രതമാണ്. 

60) തിരിച്ചു  വരുന്ന  ്രപവാസികളുെട  പുനരധി 

വാസത്തിനാണ്  ഏറ്റവും  വലിയ  മുൻഗണന 

നൽകുന്നത്. 
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 സാന്ത്വനം  സ്കീമിന്  27  േകാടി  രൂപ. 

സഹായങ്ങൾ  ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള  കുടുംബ 

വരുമാന  പരിധി  1ലക്ഷം  രൂപയിൽ  നിന്നും 

1.5ലക്ഷമായി ഉയർത്തുന്നു. 

 ്രപവാസി േക്ഷമനിധിക്ക് 9 േകാടി രൂപ. 

 െചറുകിട  സംരംഭകർക്്ക  മൂലധന 

സബ്സിഡിയും, നാലു വർഷേത്തയ്ക്്ക പലിശ 

സബ്സിഡിയും നൽകുന്നതിന് 18 േകാടി രൂപ.  

 വിേദശത്്ത  സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ള 

മലയാളി  കുടുംബങ്ങളിെല  വേയാജന 

ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി  സാധാരണ  നിലയിൽ 

വിേദശത്്ത  ലഭ്യമാകുന്ന  സൗകര്യങ്ങൾ 

ഉറപ്പുവരുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള  െകയർേഹാം 

അഥവാ  ഗാർഡൻ  ഓഫ്  ൈലഫ്  പദ്ധതി. 

ഇതിനുള്ള  കമ്പനിക്്ക  േനാർക്ക ഓഹരിയായി 

ആദ്യ  യൂണിറ്റിന്  അേഞ്ചക്കർ  ഭൂമി 

ലഭ്യമാക്കും. 

 േനാർക്ക  ബിസിനസ്  െഫസിലിേറ്റഷൻ 

െസന്ററിന് 2 േകാടി രൂപ. 
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61) വിേദശേജാലിക്്ക േ്രപാത്സാഹനങ്ങൾ നൽകും.

 വിദഗദ്സംഘത്തിെന്റ സഹായേത്താെട 

േജാബ്  േപാർട്ടൽ  സമ്രഗമാക്കുന്നതിന്  

1 േകാടി രൂപ.

 ൈവദഗ്ധ്യ േപാഷണത്തിന് 2 േകാടി രൂപ.

 10000  േനഴ്സുമാർക്്ക  വിേദശ  േജാലിക്്ക

്രകാഷ്  ഫിനിഷിംഗ്  േകാഴ്സിനു  5  േകാടി  രൂപ.

വിവിധ വിേദശഭാഷകളിൽ പരിശീലനം, ഓേരാ

രാജ്യവും  നിഷ്കർഷിക്കുന്ന  ഭാഷാ  ്രപാവീണ്യം

െവളിവാക്കുന്ന സർട്ടിഫിേക്കഷൻ,സാേങ്കതിക

പുനപരിശീലനം  ഐടി  സ്കിൽ,  േസാഫ്ട്

സ്കിൽ  തുടങ്ങിയവ  ഉൾെപ്പടുന്നതാവും

ഫിനിഷിംഗ്  സ്കൂൾ.  ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ

വകുപ്പിെന്റ ൈനപുണി വികസന സംരംഭമായ

അസാപ്പിെന്റ  കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ 

പാർക്കുകൾ  വഴിയാണ്  ഈ  പദ്ധതി 

നടപ്പാക്കുക.

62) വിേദശത്തുള്ള  ്രപവാസികൾക്കുള്ള  സഹായ

പരിപാടി.



60 
 

 

 24  മണിക്കൂർ  െഹൽപ്്പ  ൈലനിനും, 

േബാധവൽക്കരണത്തിനും  ്രപവാസി  ലീഗൽ 

എയ്ഡ് െസല്ലിനും കൂടി 3 േകാടി രൂപ. 

 ്രപവാസി  സംഘടനകൾക്്ക  ധനസഹായത്തിന് 

2 േകാടി രൂപ. 

 എയർേപാർട്ട്  ആംബുലൻസിനും  എയർേപാർട്ട് 

എവാേക്വഷനുംകൂടി 1.5 േകാടി രൂപ 

 ഇന്റർെനറ്്റ  േറാഡിേയാ,  മലയാള മിഷൻ പഠന 

േക്രന്ദങ്ങളിൽ  ്രഗന്ഥശാലകൾ,  മലയാളം 

പഠിക്കുന്നതിനുള്ള  ഓൺൈലൻ  േകാഴ്സ് 

എന്നിവയ്ക്കായി മലയാളം മിഷന് മൂന്നുേകാടി 

രൂപ  

63) േലാക  േകരളസഭയ്ക്കും  േലാക  സാംസ്കാരിക 

േമളയ്ക്കും 12 േകാടി രൂപ. 

64) ്രപവാസികളുെട  സമ്പാദ്യ  സമാഹരണവും 

േക്ഷമവും  മുൻനിർത്തി  ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള  രണ്ട് 

്രപമുഖ  സ്കീമുകളാണ്  ്രപവാസി  ഡിവിഡന്റും 

്രപവാസി ചിട്ടിയും. 2020-21 ൽ ഇവ രണ്ടും പൂർണ്ണ 

്രപവർത്തനപഥത്തിെലത്തും. 
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 ്രപവാസി  ഡിവിഡന്റ ്  പദ്ധതിയിൽ  നിേക്ഷപ 

ത്തിന്  10  ശതമാനം  ്രപതിമാസ  ഡിവിഡന്റ ് 

സർക്കാർ  സബ്സിഡിേയാടുകൂടി  ഗ്യാരണ്ടി 

െചയ്യുന്നു.  

 ്രപവാസി ചിട്ടിയിലാകെട്ട,  ചിട്ടിയുെട എല്ലാവിധ 

ആനുകൂല്യങ്ങൾെക്കാപ്പം  ്രപവാസികൾക്്ക 

ഇൻഷ്വറൻസിെന്റയും  െപൻഷെന്റയും 

ആനുകൂല്യങ്ങളും  ഉറപ്പുനൽകും.  വിേദശ 

മലയാളികൾക്ക്  േകരളത്തിെല  േ്രപാജക്ടു 

കൾ  സ്േപാൺസർ  െചയ്യാം.  േകരളത്തിെല 

ചാരിറ്റിക്്ക  േ്രപാത്സാഹനത്തുകയും  ്രപവാസി 

സംഘടനകൾക്്ക ലഭ്യമാക്കും. 

േകരള ബാങ്ക് 

65) േകരള  ബാങ്ക്  യാഥാർത്ഥ്യമായി.കഴിഞ്ഞ  മൂന്നു 

വർഷങ്ങളായി  ജാ്രഗതേയാെട  നടത്തിയ 

നിരന്തര പരി്രശമങ്ങളുെട ഫലമാണ് ഈ വലിയ 

േനട്ടം.  ജില്ലാ  സഹകരണ  ബാങ്കുകളുെട 

നിയമപരമായ  ലയനം  നടന്നു  കഴിഞ്ഞു. 

ഉൽപന്നങ്ങളുെടയും  േസവനങ്ങളുെടയും 

േസാഫ്ട്  െവയർ ഏകീകരണവും  ്രദുതഗതിയിൽ 
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പുേരാഗമിക്കുന്നു.  ജീവനക്കാരുെട  വിന്യാസവും 

സർക്കാർ പരിഗണനയിലാണ്. 

66) ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം േകാടി രൂപയുെട ബിസിനസുള്ള 

േകരളത്തിെല  രണ്ടാമെത്ത  ബാങ്കാണ്  േകരള 

ബാങ്ക്.  മൂന്നു  ലക്ഷം  േകാടി  രൂപയുെട 

ബിസിനസും  ്രപാഥമിക  സഹകരണ  സംഘങ്ങ 

ളടക്കം  5000  ടച്ച്  േപായിന്റുകളുമാണ്  നാം 

ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.േകരളവുമായി ൈജവബന്ധമുള്ള 

ഇത്തരെമാരു  ബാങ്കിംഗ്  ശൃംഖല  നമ്മുെട 

െചറുകിട  ഇടത്തരം  കാർഷിക  കാർഷിേകതര 

സംരംഭങ്ങൾക്്ക  വലിയ  താങ്ങായി  മാറും. 

നാട്ടിെല  നിേക്ഷപത്തിൽ  ഇത്  വലിെയാരു 

കുതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കും. നാടിെന്റ സമ്പത്്ത നാടിെന്റ 

വികാസത്തിനും  േനട്ടത്തിനുമായി  വിനിേയാ 

ഗിക്കെപ്പടും.  റിസർവ്  ബാങ്കിെന്റ  എല്ലാ 

മാർഗനിർേദ്ദശങ്ങളും  പാലിക്കുന്നേതാെടാപ്പം 

സഹകരണ  തത്ത്വങ്ങളിലും  മൂല്യങ്ങളിലും 

ഉറച്ചുതെന്നയായിരിക്കും േകരള ബാങ്ക് മുേന്നാട്ടു 

േപാകുന്നത്.  േകരള  ബാങ്ക്  ജനങ്ങെള 

െകാള്ളയടിക്കില്ല  എന്നതാണ്  ്രപധാനേനട്ടം. 

അമിതമായ  സർവീസ്  ചാർജ്,  ഫീസ്,  പിഴ 

തുടങ്ങിയ  രീതികളിൽ  ജനങ്ങെള  പിഴിയുന്ന 
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രീതികൾ  അവലംബിക്കുകയില്ല.  നമ്മുെട 

്രപാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്്ക അവരുെട 

അപ്പക്സ്  ബാങ്കു  വഴി  േകാർ  ബാങ്കിംഗ് 

സംവിധാനത്തിൽ  പങ്കാളിയാകുന്നതിനും 

എല്ലാവിധ ആധുനിക സാേങ്കതിക േസവനങ്ങളും 

ജനങ്ങൾക്്ക  നൽകുന്നതിനും  അവെയ 

്രപാപ്തമാക്കും.  

III 

വിേക്രന്ദീകൃത സമീപനം 

ജനകീയാസൂ്രതണം 

67) അടുത്ത  ആഗസ്റ്റ്  മാസത്തിൽ  ജനകീയാ 

സൂ്രതണത്തിെന്റ  25-ാം  വർഷത്തിേലയ്ക്്ക  നാം 
കടക്കുകയാണ്.    ജനകീയാസൂ്രതണത്തിെന്റ 

ആരംഭം  മുതൽ  അധികാര  വിേക്രന്ദീകരണ 

ത്തിൽ  േകരളമാണ്  ഇന്ത്യയിൽ  ഒന്നാമത്. 

വൻകിട  പശ്ചാത്തലസൗകര്യങ്ങൾക്കും 

നിേക്ഷപങ്ങൾക്കും  േക്രന്ദീകൃതമായ സംവിധാന 

ങ്ങൾക്കാണ്  ്രപാമുഖ്യെമങ്കിൽ  ജനകീയ 

പങ്കാളിത്തം  അനിവാര്യമാകുന്ന  െചറുകിട 

ഉൽപ്പാദന  േമഖലകൾ,  േസവനത്തുറകൾ 
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എന്നിവിടങ്ങളിൽ  അധികാര  വിേക്രന്ദീകരണ 

ത്തിനാണ്  ഊന്നൽ.  ഇത്തരെമാരു  ദ്വിമുഖ 

വികസനസമീപനമാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. 

68) കഴിഞ്ഞ  ഇരുപത്തിയഞ്ചു  വർഷെത്ത 

വിേക്രന്ദീകൃതാസൂ്രതണ  അനുഭവങ്ങൾ 

അവേലാകനം  െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്.  1996-െല 

വികസന  റിേപ്പാർട്ടിൽ  വിഭാവനം  െചയ്ത 

എെന്തല്ലാം  േനടി,  േനടിയില്ല,  പുതിയതായി 

ഏെതല്ലാം  ദിശകളിേലയ്ക്്ക  മുേന്നറി 

എന്നെതാെക്ക  സംബന്ധിച്ച  സമ്രഗ  റിേപ്പാർട്ട് 

ഓേരാ  ്രഗാമപഞ്ചായത്തും  മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും 

തയ്യാറാക്കണം.  റിേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 

കർമ്മസമിതികെള  െമയ്  മാസത്തിൽ 

നിേയാഗിക്കും.  പുതിയ  ഭരണസമിതികൾ  ഈ 

റിേപ്പാർട്ട്  അംഗീകരിച്ചേശഷം  വിപുലമായ 

്രപാേദശിക ചർച്ചകൾക്കു വിേധയമാക്കും. 

69) ഈ  അനുഭവങ്ങൾ  അവതരിപ്പിക്കുന്ന 

വിപുലമായ  സംഗമം  2021  നവംബറിൽ  കില 

സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  2000െല  അന്തർേദശീയ 

െസമിനാറിൽ  പെങ്കടുത്ത  പണ്ഡിതന്മാർ,  മറ്റു 

ഗേവഷകർ,  ജന്രപതിനിധികൾ,  സന്നദ്ധ 
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്രപവർത്തകർ,  ഉേദ്യാഗസ്ഥർ  തുടങ്ങിയവെര 

െയല്ലാം  ഈ  സംഗമത്തിൽ  പെങ്കടുപ്പിക്കും. 

ഇതിന് 1 േകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

നമ്മൾ നമുക്കായി 

70) ജനകീയാസൂ്രതണത്തിെന്റ  25-ാം  വർഷത്തിൽ 
മെറ്റാരു ജനകീയ യജ്ഞത്തിന് േകരളം സാക്ഷ്യം 

വഹിക്കാൻ  േപാവുകയാണ്.  കാലാവസ്ഥ 

വ്യതിയാനംമൂലമുള്ള  ദുരന്ത  ്രപതിേരാധത്തിന് 

സമ്രഗമായ  ്രപാേദശിക  പദ്ധതികൾ 

രൂപെപ്പടുത്തും.  ഇ്രത  വിപുലമായ  ഒരു 

്രപാേദശിക  ദുരന്ത്രപതിേരാധ/്രപതികരണ 

പരിപാടി  േലാകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ്.  ഇതിനുള്ള 

മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങളടങ്ങിയ  പരിശീലനം  പൂർത്തി 

യായി.  വാർഷിക  പദ്ധതി  തയ്യാറാക്കുന്നതിനു 

മുമ്പായിറിേപ്പാർട്ടുകളുെട  കരട്  തയ്യാറാകും. 

2018െലയും  2019െലയും  ്രപകൃതി  ദുരന്തങ്ങൾ 

നൽകിയ  പാഠങ്ങളുെട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 

സമാനമായ  ദുരന്തങ്ങൾ  ആവർത്തിച്ചാൽ 

ഓേരാ  വാർഡിെലയും  ്രപതിേരാധ  ്രപവർത്തന 

ങ്ങളും  മുൻകരുതലുകളും  എെന്തല്ലാെമന്ന 

ഭാഗമാണ് ഈ റിേപ്പാർട്ടിെന്റ ഏറ്റവും കാതലായ 
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വശം. ഇത് എല്ലാ ്രഗാമസഭകളിലും ചർച്ച െചയ്യും. 

ചർച്ചകെള ആസ്പദമാക്കി  ചില  േ്രപാജക്ടുകൾ 

എങ്കിലും  പദ്ധതിയിൽ  ഉൾെപ്പടുത്തുകയും 

െചയ്യും. 

നദി പുനരുജ്ജീവനം 

71) സർ,  പാലക്കാട്  ജില്ലാ  സ്കൂൾ 

യുവജേനാത്സവത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം വാണിയംകുളം 

സ്കൂളിെല  ത്വാഹിത  ഷിർ  രചിച്ച  ഒരു 

കവിതയിെല  വരികൾ  ഞാൻ  സഭയുെട 

്രശദ്ധയിൽെപ്പടുത്തെട്ട, 

“മരം 

പുഴ  

കാറ്്റ  

ചരി്രത  ഗേവഷകരാണ്   ചിതലരിച്ച്  നശിച്ചു 

േപായ 

ആ വാക്കുകൾ  കെണ്ടത്തിയത്.  

കെണ്ടത്തിയാൽ  മാ്രതം േപാര  

അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കണം.   
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തല പുകഞ്ഞാേലാചിച്ചു  

ഗൂഗിളില്  െസർച്ച് െചയ്തു ......” 

എന്നു  തുടങ്ങുന്ന ഈ  കവിത  നമ്മുെട  തലമുറ 

്രപകൃതിേയാടു  െചയ്യുന്ന  േ്രദാഹേത്താടുള്ള 

അടുത്ത  തലമുറയുെട  നിശിതവിമർശനമാണ്. 

സർ,  അടുത്ത  തലമുറയ്ക്കുേവണ്ടി  നമ്മുെട 

നദികെളയും  ്രപകൃതിെയയും  സംരക്ഷിേച്ച 

മതിയാകൂ.  

72) കഴിഞ്ഞ  ബജറ്റിൽ  ്രപഖ്യാപിച്ച  നദി 

പുനരുജ്ജീവന  പദ്ധതികൾ  ഹരിതമിഷൻ 

ഏെറ്റടുത്ത്  മുേന്നാട്ട്  െകാണ്ടുേപായിട്ടുണ്ട്. 

ഇതിെന്റ  ഏറ്റവും  ഉജ്ജ്വലമായ  മാതൃകയാണ് 

േകാട്ടയെത്ത  മീനച്ചിലാർ  പദ്ധതി.  

1450  കിേലാമീറ്റർ  േതാടുകളും  പുഴകളും 

ഇതിേനാടകം  വൃത്തിയാക്കി.  അടഞ്ഞുേപായ 

പല  നീെരാഴുക്കുകളും  തുറന്നു.  4000  ഏക്കർ 

തരിശ്ശിൽ കൃഷിയിറക്കി. ൈകേയ്യറിയ 20 ഏക്കർ 

ഭൂമി  തിരിച്ചു  പിടിച്ചു.  നൂതനമായ  ജലടൂറിസം 

പദ്ധതികൾക്ക്  തുടക്കംകുറിച്ചു.  സർ,  ഈ 

്രപവർത്തനങ്ങളിൽ  െതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതി 

ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയ  രീതിക്്ക  േദശീയ 
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തലത്തിൽ  അവാർഡ്  ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 

തിരുവനന്തപുരെത്ത  കിള്ളിയാറാണ്  മെറ്റാരു 

ആേവശകരമായ അനുഭവം. ഇതുേപാലുള്ള നദി 

പുനരുജ്ജീവന  പദ്ധതികൾക്ക്  അധിക 

സഹായമായി 20 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

73) െതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതിയിൽ  ഉൾെപ്പടുത്തി 

േതാടുകൾ  ശുചീകരിച്ച്  കയർ  ഭൂവസ്്രതം 

ഉപേയാഗിച്ച്  ഓരങ്ങൾക്്ക  ൈജവസംരക്ഷണം 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  ്രപവർത്തനങ്ങൾ  ഇന്ന് 

വ്യാപകമായി  നടക്കുന്നുണ്ട്.  ഹരിതമിഷെന്റ 

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  മാ്രതം  രണ്ടു  മീറ്ററിേലെറ 

വീതിയുള്ള  2000  കിേലാമീറ്റർ  േതാടുകൾ 

ശുചീകരിച്ചു.  സർ,  സംസ്ഥാനെത്ത  െമാത്തം 

േതാടുകളുെട  നീളം  82000  കിേലാമീറ്ററാണ്. 

ഇതിൽ  50000  കിേലാമീറ്റർ  േതാടുകൾ  2020-21 

അവസാനിക്കും മുമ്പ് ശുചീകരിക്കും.  

74) േക്രന്ദീകൃതമായ  െസപ്േറ്റജ്  പ്ലാന്റുകൾ 

അനിവാര്യമാണ്.  ഇന്നു  േകരളത്തിെല  കക്കൂസ് 

മാലിന്യാവശിഷ്ടം  ഏതാണ്ട്  പൂർണ്ണമായും 

ജലാശയങ്ങളിേലയ്ക്കാണ്  ഒഴുകുന്നത്.  ഇതിനു 

വിരാമമിടണം.  െസപ്േറ്റജ്  പ്ലാന്റുകൾ 
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സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  സ്ഥലവും  ജനസമ്മതിയും 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്  അവർ 

നിർേദ്ദശിക്കുന്ന  വികസന  ്രപവർത്തന 

ങ്ങൾക്കായി  5  േകാടി  രൂപ  വീതം  ്രപേത്യക 

്രഗാന്റായി നൽകും. 

75) െതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതി  ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി 

കിണറുകളുെട  റീചാർജ്ജിംഗും  കുളങ്ങളുെട 

നവീകരണവും  വിപുലമായി  ഏെറ്റടുക്കും.  2020-

21ൽ  50000  കിണറുകൾ  റീചാർജ്ജ്  െചയ്യും. 

25000  കുളങ്ങൾ  നവീകരിക്കുകേയാ 

പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യും.  

ശുചിത്വ േകരളം 

76) ജലാശയങ്ങൾ  മുഴുവൻ  വൃത്തിയാക്കാൻ 

ഇനിയും  പല  വർഷങ്ങൾ  േവണ്ടിവരും.  പെക്ഷ, 

ഖരമാലിന്യ  സംസ്കരണത്തിെല  ലക്ഷ്യം 

ൈകെയ്യത്തും  ദൂരത്താണ്.  ഹരിത  സംഗമം 

2020ൽ  എ്രതേയാ  വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 

മാതൃകകളും  അനുഭവങ്ങളുമാണ്  തേദ്ദശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ  അവതരിപ്പിച്ചത്.  2021-ൽ  

500  പഞ്ചായത്തുകളും  തിരുവനന്തപുരമടക്കം  

50  നഗരങ്ങളും  ഖരമാലിന്യത്തിെന്റ  കാര്യത്തിൽ 
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സമ്പൂർണ്ണ  ശുചിത്വ  പദവി  ൈകവരിക്കും. 

ഇതിനായി  കർശനമായ  മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

പാലിേച്ചപറ്റൂ.  എല്ലാ  വീടുകളിെലയും 

സ്ഥാപനങ്ങളിെലയും  മാലിന്യം  േ്രസാതസ്സിൽ 

തെന്ന  േവർതിരിക്കണം.  ൈജവമാലിന്യം 

ഉറവിടത്തിേലാ  സമീപേത്താ  സംസ്കരിക്കണം. 

അൈജവമാലിന്യം  ഹരിതകർമ്മേസന  വഴി 

േശഖരിച്ച്  റിേസാഴ്സ്  റിക്കവറി  െസന്ററിൽ 

എത്തിക്കണം.  െപാതുചടങ്ങുകളിലും  െപാതു 

ഓഫീസുകളിലും  ്രഗീൻ  േ്രപാേട്ടാേക്കാൾ 

പാലിക്കണം.  നിരത്തുകൾ  വൃത്തിയാകണം. 

ഡമ്പിംങ്  േക്രന്ദങ്ങൾ  ഉണ്ടാകാൻ  പാടില്ല. 

േകരളത്തിെന്റ  പാതി്രപേദശം  ഇത്തരത്തിൽ 

മാറിെയന്നു  പറയുന്നത്  അഭിമാനകരമായ 

േനട്ടമായി  ഞാൻ  കരുതും.  ഈ  ലക്ഷ്യം 

ൈകവരിക്കുന്നതിന്  എല്ലാ  തേദ്ദശ  സ്വയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും  നിർബന്ധമായും  പദ്ധതിയിൽ 

േ്രപാജക്ടും  പണവും  വകയിരുത്തിേയ  തീരൂ. 

ക്ലീൻ  േകരള കമ്പനിക്്ക  റിേവാൾവിംഗ് ഫണ്ടായി 

ശുചിത്വ  മിഷൻ  അടങ്കലിൽ  നിന്നും  20  േകാടി 

രൂപ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. 
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77) നഗരങ്ങളിൽ  ശുചിത്വ  പരിപാടികളിൽ 

സു്രപധാനസ്ഥാനം  അയ്യൻകാളി  െതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതി  വഹിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇതിനുള്ള  അടങ്കൽ  

100 േകാടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു.  

78) 2020-21ൽ  12000  െപാതുേടായ്ലറ്റുകൾ 

നിർമ്മിക്കും. നിലവിലുള്ള െപേ്രടാൾ പമ്പുകളിെല 

േടായ്ലറ്റുകളുെട  നവീകരണം,  കുടുംബ്രശീയുെട 

ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള  േടക്്ക  എ  േ്രബക്്ക  വി്രശമ 

േക്രന്ദങ്ങൾ,  മറ്റു  സർക്കാർ  ഏജൻസികളും 

െപാതുേമഖലാ  സ്ഥാപനങ്ങളും  സഹകരണ 

സംഘങ്ങളും  സ്േപാൺസർ  െചയ്യുന്നവയ്ക്കും 

പുറേമയാണ് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ േനരിട്ട് 

സ്ഥാപിക്കുന്ന  െപാതുേടായ്ലറ്റുകൾ.  സമ്പൂർണ്ണ 

ശുചിത്വ  പദവി  ലഭിക്കുന്നതിന്  ഇത്  അനിവാര്യ 

ഘടകമാണ്. 

ഫലവൃക്ഷ-പച്ചക്കറി കാമ്പയിൻ 

79) നവവത്സരദിനത്തിൽ  മുഖ്യമ്രന്തി  ്രപഖ്യാപിച്ച 

ഫലവൃക്ഷ-പച്ചക്കറി  കാമ്പയിനായിരിക്കും 

ജനകീയ  ഹരിതമുേന്നറ്റത്തിെന്റ  മൂന്നാമെത്ത 

ഇനം.  ്രപതിവർഷം  ഒരുേകാടി  ഫലവൃക്ഷ 

ൈതകൾ  വീതം  നടുന്നതിനുള്ള  ഒരു  ദശവത്സര 
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പരിപാടിയാണിത്.  ്രപതിവർഷം  54  േകാടി  രൂപ 

ഇതിന് െചലവുവരും. എന്നാൽ 10 വർഷംെകാണ്ട് 

50000  േകാടി  രൂപയുെട അധിക  വരുമാനം  ഇത് 

സംസ്ഥാനത്്ത  സൃഷ്ടിക്കും.  ഇേതാെടാപ്പം 

വ്യാപകമായി  െറയിൻ  െഷൽട്ടറുകൾ  നിർമ്മിച്ച് 

പച്ചക്കറിയും  പുഷ്പകൃഷിയും  വ്യാപിപ്പിക്കും. 

ഇതിനുള്ള  സാേങ്കതിക  സഹായങ്ങളും 

നഴ്സറികളും  മറ്റും  ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്  കൃഷി 

വകുപ്പിന്  പണം  വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

അേതാെടാപ്പം  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട 

വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 10 ശതമാനം ഈ 

ഹരിത  കാമ്പയിനായി  നീക്കിവയ്ക്കണെമന്ന 

നിബന്ധനയുണ്ടാകും.  അങ്ങെന  ഫലവൃക്ഷ-

പച്ചക്കറി  വ്യാപനത്തിന്  2020-21-ൽ  ഏതാണ്ട്  

1,000  േകാടി  രൂപ  െചലവഴിക്കും.  ഹരിതേകരളം 

മിഷന് 7 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

േലാക്കൽ എംേപ്ലായ്െമന്റ ് അഷ്വറൻസ് േ്രപാ്രഗാം (LEAP) 

80) ്രപാേദശിക  സംരംഭങ്ങളിലൂെട  ്രപതിവർഷം  

1.5  ലക്ഷം  േപർക്്ക  കാർഷിേകതര  േമഖലയിൽ 

െതാഴിൽ  നൽകുന്നതിനുള്ള  പരിപാടി 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  വഴി ആരംഭിക്കുന്ന 
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താണ്. ആയിരം േപർക്്ക ഒരാളിെനന്ന േതാതിൽ 

െതാഴിലുകൾ  സൃഷ്ടിക്കണം.  ഇവ  കുടുംബ്രശീ, 

സഹകരണ  സംഘം,  സ്വകാര്യ  സംരംഭകർ 

എന്നിവർ  മുേഖന  ആകാവുന്നതാണ്.  ഇതു 

സംബന്ധിച്ച  ഒരു  ്രപേത്യക  പരിപാടി  എല്ലാ 

്രപാേദശിക  പദ്ധതിേരഖകളിലും  ഉൾെപ്പടു 

േത്തണ്ടതാണ്.  പ്ലാസ്റ്റിക്  ബദൽ  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, 

കാർഷിക  മൂല്യവർദ്ധിത  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ,  മറ്റു 

െചറുകിട  വ്യവസായങ്ങൾ  തുടങ്ങിയവെയല്ലാം 

ഈ  സംരംഭങ്ങളിൽ  ഉൾെപ്പടുത്താം.  ഇതിന് 

ആവശ്യമായ  ധനസഹായം  പ്ലാൻ  ഫണ്ടിൽ 

നിന്നും  ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.  േബ്ലാക്്ക,  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകൾ  സംരംഭകത്വ  പരിശീലന 

ത്തിനും  വിപണനത്തിനുമുള്ള  പിന്തുണ 

നൽേകണ്ടതാണ്.  ഇേപ്പാൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ്  മിഷൻ 

േക്രന്ദീകരിക്കുന്നത്  ഐറ്റി  േമഖലയിലാണ്. 

െചറുകിട  കാർഷിക സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ, 

ഇലക്്രടിക്കൽ  -  െമക്കാനിക്കൽ  സ്ഥാപനങ്ങൾ 

തുടങ്ങിയവയിൽ  സ്റ്റാർട്ട്  അപ്പുകൾക്കും 

്രപേത്യക േ്രപാത്സാഹനം നൽകും. 

81) േമൽപ്പറഞ്ഞ  പദ്ധതികളുെട  നടത്തിപ്പിന് 

സാേങ്കതിക  സഹായം  അനിവാര്യമാണ്. 
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്രപേദശത്തുള്ള  സാേങ്കതിക  വിദ്യാഭ്യാസ 

സ്ഥാപനങ്ങെള  ഈ  കാമ്പയിനുമായി  ബന്ധ 

െപ്പടുത്തും.  എൻഎസ്എസ്  യൂണിറ്റുകെളല്ലാം 

ഇതിൽ  പങ്കാളികളാേകണ്ടതാണ്.  ്രഗാമപഞ്ചായ 

ത്തിൽ  ഒന്നും,  േബ്ലാക്്ക  പഞ്ചായത്ത്, 

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക്  രണ്ടു  വീതവും, 

േകാർപ്പേറഷൻ,  ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 

മൂന്നു  വീതവും  യുവ  എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

ബിരുദധാരികൾക്കുള്ള  ഇന്റൺഷിപ്പ്  േ്രപാ്രഗാം 

ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.  ഓണക്കാലത്ത്  എല്ലാ 

തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളും  േമൽപ്പറഞ്ഞ 

അഞ്്ച പരിപാടികളുെടയും പുേരാഗതി റിേപ്പാർട്ട് 

അച്ചടിച്ച് ്രപസിദ്ധീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 

82) 2020-21-ൽ  12074  േകാടി  രൂപ  തേദ്ദശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി വകയിരുത്തുന്നു.  

 വികസന ഫണ്ട് 7158 േകാടി രൂപ 

 ജനറൽ പർപ്പസ് ്രഗാന്റ ് 1717 േകാടി രൂപ 

 െമയിന്റനൻസ് ്രഗാന്റ ് 2943 േകാടി രൂപ 

 അർബൻ  സർവ്വീസ്  െഡലിവറി  പദ്ധതിയുെട 

255 േകാടി രൂപ  
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 വികസനഫണ്ടിൽ 1221 േകാടി രൂപ പട്ടികജാതി  

ഉപപദ്ധതിക്കും  183  േകാടി  പട്ടികവർഗ്ഗ 

ഉപപദ്ധതിക്കും. 

83) ഇവയ്ക്കു  പുറെമ  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപന 

ങ്ങൾക്്ക  9100  േകാടി  രൂപകൂടി  2020-21-ൽ 

ലഭ്യമാകും. 

 േക്രന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ 1411 േകാടി രൂപ 

 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ  1027  േകാടി 

രൂപ 

 മുഖ്യമ്രന്തിയുെട  ്രഗാമീണ  േറാഡ്  നിർമ്മാണ 

പദ്ധതി 2400 േകാടി രൂപ 

 ്രഗാമവികസനം 344 േകാടി രൂപ 

 നഗരവികസനം 1945 േകാടി രൂപ 

 ൈലഫ് മിഷൻ2000 േകാടി രൂപ 

84) ്രടഷറി  നിയ്രന്തണങ്ങൾ  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപന 

്രപവർത്തനങ്ങെള  ്രപതികൂലമായി  ബാധിക്കാ 

തിരിക്കുന്നതിന്  പരമാവധി  ്രശദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

2018-െല  20  ശതമാനവും  2019-െല  
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30  ശതമാനവും  പദ്ധതി  െവട്ടിക്കുറവിൽ  നിന്്ന 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങെള ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

വിശപ്പുരഹിത േകരളം 

85) സർ,  വിശക്കുന്നവനു  ഭക്ഷണവും,  ദാഹിക്കുന്ന 

വനു  െവള്ളവും  തണുക്കുന്നവനു  പുതപ്പും 

തളരുന്നവനു കിടപ്പും എന്നാണ് സ്വാത്രന്ത്യത്തിന് 

ബാലച്രന്ദൻ  ചുള്ളിക്കാട്  നൽകിയ  നിർവചനം. 

ഈ  കാഴ്ചപ്പാടു  തെന്നയാണ്  സർക്കാരിനും. 

േലാക  പട്ടിണി  സൂചികയിൽ  താേഴയ്ക്്ക 

െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്്ത വിശപ്പുരഹിത 

സംസ്ഥാനമായി  േകരളെത്ത  മാറ്റുന്നതിന്  ഒരു 

പദ്ധതി  കഴിഞ്ഞ  ബജറ്റിൽ  ്രപഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 

ഇതിനുേവണ്ടിയുള്ള  സ്കീമിന്  ഭക്ഷ്യവകുപ്്പ 

അവസാനരൂപം  നൽകി.  സന്നദ്ധസംഘടനകളും 

സ്ഥാപനങ്ങളും  വഴിയാണ്  പദ്ധതി  നടപ്പാക്കുക. 

അവർ  കിടപ്പുേരാഗികൾക്കും  മറ്റും 

സൗജന്യമായി  ഭക്ഷണം  വീട്ടിൽ  എത്തിച്ചു 

െകാടുക്കാം.  അെല്ലങ്കിൽ  ഊണ്  ഒന്നിന് 

പരമാവധി  25  രൂപ വിലയ്ക്്ക  നൽകുന്നതിനുള്ള 

ഭക്ഷണശാലകൾ നടത്താം.  10  ശതമാനം ഊണ് 

എങ്കിലും  സ്േപാൺസർമാർ  വഴി  സൗജന്യമായി 
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നൽകണം. ഇതിനു തയ്യാറുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക 

ഗുണേഭാക്താക്കളുെട  എണ്ണം  തിട്ടെപ്പടുത്തി 

േറഷൻ  വിലയ്ക്്ക അരിയും  സഹായ  വിലയ്ക്്ക 

പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും  സിവിൽ  സൈപ്ലസ് 

േകാർപ്പേറഷൻ  നൽകും.  ഈെയാരു  മാനദണ്ഡ 

ത്തിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  അമ്പലപ്പുഴ, 

േചർത്തല  താലൂക്കുകളിൽ  വിശപ്പുരഹിത 

േമഖലയായി  ഏ്രപിൽ  മാസം  മുതൽ 

്രപഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.  2020-21ൽ  ഈ  സ്കീം 

കൂടുതൽ  ്രപേദശങ്ങളിേലയ്ക്്ക  വ്യാപിപ്പിക്കാൻ 

കഴിയും.  ഇതിനു  ്രപേത്യക  ധനസഹായമായി  

20  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  25  രൂപയ്ക്്ക 

ഊണ്  നൽകുന്ന  1000  ഭക്ഷണശാലകൾ 

കുടുംബ്രശീയുെട  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  ആരംഭി 

ക്കുന്നതാണ്. 

86) സിവിൽ സൈപ്ലസിന് പദ്ധതിയിൽ 62 േകാടി രൂപ 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.1036  േകാടി  രൂപയാണ് 

ഭക്ഷ്യസബ്സിഡി.  ഭക്ഷ്യസബ്സിഡിക്കും  കേമ്പാള 

ഇടെപടലിനുമായി  ആവശ്യമനുസരിച്ച്  അധിക 

ധനസഹായം പിന്നീട് ലഭ്യമാക്കും. 
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സ്്രതീ ശാക്തീകരണവും കുടുംബ്രശീ ്രബാൻഡിംഗും 

87) സർ, ജൻഡർ ബജറ്്റ അവേലാകന റിേപ്പാർട്ടിെന്റ 

മുഖചി്രതം  ഒൻപതാം  ക്ലാസുകാരനായ 

തൃശ്ശൂരിെല  അനുജാത്  വരച്ചതാണ്.  േസാഷ്യൽ 

മീഡിയയിൽ ഈ  ചി്രതം  ൈവറൽ ആയിരുന്നു. 

ചി്രതത്തിെന്റ  നിറക്കൂട്ടും  മുഗൾൈശലിെയ 

അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന േകാേമ്പാസിഷനും നമ്മുെട 

കണ്ണുകെള  ആകർഷിക്കും.  പെക്ഷ,  എെന്റ 

മനസ്സിൽ  തട്ടിയത്  അതല്ല.  അമ്മയുെടയും 

അയലെത്ത  അമ്മമാരുെടയും  കാണാപ്പണി 

കളാണ്  അനുജാത്  ചി്രതീകരിച്ചത്.  സർ, 

സ്്രതീയുെട  ദൃശ്യത  ഉയർത്തുന്നതിൽ 

കുടുംബ്രശീ  വലിയ  സംഭാവനയാണ്  േകരള 

ത്തിനു  നൽകുന്നത്.  2016-17ൽ  പൂർണ്ണമായും 

സ്്രതീകൾക്കുള്ള  സ്കീമുകളുെട  അടങ്കൽ  

760  േകാടി  രൂപയും  പദ്ധതി  അടങ്കലിെന്റ  

4 ശതമാനവും മാ്രതമായിരുന്നു. സർ, 2020-21െല 

ബജറ്റിൽ  ഈ  തുക  1,509  േകാടി  രൂപയായും, 

പദ്ധതി  വിഹിതം  7.3  ശതമാനമായും 

ഉയർത്തുന്നു.  മറ്റു  സ്കീമുകളിൽ  സ്്രതീകൾ 

ക്കായുള്ള  ്രപേത്യക  ഘടകംകൂടി 

കണക്കിെലടുക്കുകയാെണങ്കിൽ  െമാത്തം 
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വനിതാ വിഹിതം 18.4 ശതമാനമാണ്. 2017-18-ൽ 

ഇത്  11.5  ശതമാനമായിരുന്നു.  ഈ  സ്്രതീ 

പരിഗണന  േകരള  സർക്കാരിെന്റ  ബജറ്്റ 

െചലവുകളുെട മുഖമു്രദയായിട്ടുണ്്ട.  

88) കുടുംബ്രശീ  12  ഇനം  സൂക്്ഷമ  െതാഴിൽ

സംരംഭങ്ങൾക്്ക  ്രബാൻഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

േക്രന്ദീകൃത  മാർക്കറ്റിംഗ്  െകാണ്ടുവരുെമന്്ന

കഴിഞ്ഞ  ബജറ്റിൽ  പറഞ്ഞിരുന്നു.  ഇതിെന്റ

ഭാഗമായി  കുട,  നാളിേകര  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ,

കറിെപ്പാടികൾ  തുടങ്ങിയവ ക്ലസ്റ്റർ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ  െപാതുവായ േപരിൽ 

ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച്  സിവിൽ സൈപ്ലസ് ഔട്ട്െലറ്റുകൾ

വഴി  വിൽക്കുന്നതിന്  കരാർ  ഉണ്ടാക്കി.  േകരള

ചിക്കൻ മാർക്കറ്റിൽ  ഇറങ്ങി.  ഇതിനകം 

1000  േകാഴി  വളർത്തൽ  യൂണിറ്റുകൾ 

കുടുംബ്രശീയുെട  കീഴിൽ  ്രപവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

ന്യൂ്രടിമിക്സ്  ്രബാൻഡിൽ  െപാതുേപാഷക 

ഭക്ഷണങ്ങൾ  വിപണിയിെലത്തിച്ചു.  212  

കരകൗശല  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ  ഓൺൈലനായി 

വിപണിയിലിറക്കി.  275  വനിതാ  െകട്ടിട 

നിർമ്മാണ  യൂണിറ്റുകൾ,  206  മൾട്ടി  ടാസ്ക് 

ടീമുകൾ,  76  ഈവന്റ ്  മാേനജ്െമന്റ ്  ടീമുകൾ 
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എന്നിവയും  തുടങ്ങി.  100-ൽപ്പരം  േടക്്ക  എ 

േ്രബക്്ക േക്രന്ദങ്ങൾക്്ക കരാറായി.  

സർ, 

ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് 

പുറംകവർ െപാളിഞ്ഞ  

വായിക്കെപ്പടാത്ത ആത്മകഥ  എന്നാണ്  വിജില 

ചിറപ്പാട്  സ്്രതീജിവിതെത്ത  വിലയിരുത്തുന്നത്. 

ഈ  അവസ്ഥ  തിരുത്തിക്കുറിക്കുക  ഏെതാരു 

ആധുനിക സമൂഹത്തിെന്റയും സു്രപധാന കടമ. 

89) മുകളിൽ  പറഞ്ഞ  ്രപവർത്തനങ്ങൾ  കൂടുതൽ 

ശക്തെപ്പടുത്തുന്നതിേനാെടാപ്പം  2020-21-ൽ 

താെഴപ്പറയുന്ന  ലക്ഷ്യങ്ങൾ  കുടുംബ്രശീക്കായി 

നിശ്ചയിക്കുന്നു.  

 എല്ലാ  നഗരങ്ങളിലും  ഷീ  േലാഡ്ജ് 

സംരംഭങ്ങൾ. 

 200 േകരള ചിക്കൻ ഔട്്ടെലറ്റുകൾ. 

 ഹരിതകർമ്മ  േസനകളുമായി  േയാജിച്ച്  1000 

ഹരിത സംരംഭങ്ങൾ.  
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 ്രപതിദിനം  30000  രൂപ  േടേണാവറുള്ള  

50 േഹാട്ടലുകൾ. 

 1000 വിശപ്പുരഹിത പദ്ധതി േഹാട്ടലുകൾ. 

 500 േടായ്ലറ്റ് േകാംപ്ലക്സുകളുെട നടത്തിപ്പ്. 

 5000 പുതിയ െതാഴിൽസംരംഭങ്ങൾ. 

 ആലപ്പുഴ  മാതൃകയിൽ  14  ൈ്രടബൽ 

ൈമേ്രകാ േ്രപാജക്ടുകൾ. 

 20000 ഏക്കറിൽ ൈജവസംഘകൃഷി. 

 500 ജൻഡർ റിേസാഴ്സ് െസന്ററുകൾ. 

 േകാഴിേക്കാട്  മാതൃകയിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും 

േഹാം േഷാപ്പുകൾ.  

 കുടുംബ്രശീ ഇന്റൺഷിപ്പ് േ്രപാ്രഗാം. 

 നാല്  ശതമാനം  പലിശയ്ക്്ക  3000  േകാടി 

രൂപയുെട ബാങ്ക് വായ്പ. 

90) കുടുംബ്രശീക്്ക 250 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

ഇതിനു  പുറേമ  റീബിൽഡ്  േകരളയിൽ  നിന്ന് 

ഉപജീവനസംരംഭങ്ങൾക്കായി  200  േകാടി 
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രൂപകൂടി  ലഭ്യമാകും.  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപന 

ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായമടക്കം  600  േകാടി 

രൂപയാണ്  കുടുംബ്രശീയുെട  െമാത്തം  ബജറ്്റ. 

ഇതിനുപുറേമ  നഗരങ്ങളിെല  950  ഓളം  േകാടി 

രൂപയുെട  േക്രന്ദാവിഷ്കൃത  പദ്ധതികളും 

കുടുംബ്രശീ വഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 

91) േക്രന്ദാവിഷ്കൃത  സ്കീമുകളടക്കം  1053  േകാടി 

രൂപയാണ്  സ്്രതീകളുെട  കുട്ടികളുെടയും 

വകുപ്പിെന്റ അടങ്കൽ. 

“െപൺകുഞ്ഞുങ്ങളുെട  അത്ഭുതേലാകങ്ങളും 

വിസ്മയങ്ങളും  ഇല്ലായ്മ  െചയ്യെപ്പടുന്ന 

്രകൂരകൃത്യത്തിൽ  ്രപതിയാകുന്നത്  ഒരു 

വ്യക്തിയല്ല, സമൂഹം െമാത്തമാണ് ” എന്്ന േഡാ. 

ശാരദക്കുട്ടി  ഈ  സമൂഹെത്ത  ജാ്രഗത 

െപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.  

സർ, സ്്രതീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന 

എല്ലാത്തരം അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും  പരിഹാര 

മുണ്ടാേക്കണ്ട  ഉത്തരവാദിത്തം  സമൂഹത്തിനും 

സർക്കാരിനുമുണ്ട്  എന്ന  േബാധ്യേത്താെട 

യുള്ളതാണ്  ബജറ്റിെന്റ  സമീപനം.  നിർഭയ 
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േഹാമുകളുെട  പരിപാലനത്തിനുള്ള  സഹായം  

10 േകാടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു.  

 െകട്ടിടസൗകര്യങ്ങളും  കുട്ടികളുമില്ലാത്ത 

അങ്കണവാടികെള  സംേയാജിപ്പിച്ച്  പകൽ 

മുഴുവൻ  ്രപവർത്തിക്കുന്ന  മാതൃകാ 

േക്രന്ദങ്ങളാക്കും. 

 വർക്കിംഗ്  വിമൻസ്  േഹാസ്റ്റലുകളിൽ 

യാ്രതക്കാരികൾക്ക്  സുരക്ഷിത  മുറികൾ 

ഒരുക്കും. 

 െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട  അങ്കണവാടികളിൽ 

്രപേത്യക െവല്ലുവിളികൾ േനരിടുന്ന കുട്ടികൾ 

ക്കുേവണ്ടി സൗകര്യെമാരുക്കും.  

 സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടി പദ്ധതിതുടരും. 

 സ്്രതീകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുെട 

വിപണനത്തിനായി  ജൻഡർ  പാർക്കിൽ 

ഇന്റർനാഷണൽ  േ്രടഡ്  െസന്റർ 

ആരംഭിക്കും. 
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സർ, 

ഉയിരിെനപ്പൂട്ടിയ  

ചങ്ങലകൾ 

എങ്ങെനയാണ് അറുത്തുമാേറ്റണ്ടത് 

എന്ന്  ഗിരിജ  പാേതക്കര  സേന്ദഹിക്കുന്നുണ്്ട. 

ദൃശ്യവും  അദൃശ്യവുമായ  എല്ലാ  ചങ്ങലകളിൽ 

നിന്നും  സ്്രതീെയ  േമാചിപ്പിക്കുക  എന്നത് 

ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിെന്റ  ഏറ്റവും  സു്രപധാന 

ദൗത്യമാണ്. 

സമ്പൂർണ്ണപാർപ്പിടം 

92) 2020-21ൽ  ൈലഫ്  പദ്ധതിയുെട  മൂന്നാംഘട്ട 

്രപവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. മത്സ്യെത്താഴി 

ലാളികൾക്കും  പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾക്കും  40000 

വീടുകൾ ലഭ്യമാക്കും.മെറ്റാരു 60000 േപർക്കുകൂടി 

വീട്/ഫ്ലാറ്്റ  നൽകും.  ഭൂരഹിതരായ 

ഭവനരഹിതർക്ക്  ഭൂമി  നൽകുന്നതിനാണ്  ഈ 

ഘട്ടത്തിൽ  ഊന്നൽ.  ഭൂമി  ലഭ്യമായ  ഇടങ്ങളിൽ 

അവർക്്ക  ഭൂമിയും  വീടും  നൽകും.  മറ്റിടങ്ങളിൽ 

ഫ്ലാറ്റുകൾ  പണിയുന്നതിനാണ്  ഉേദ്ദശം. 

ഇതിനുള്ള  ഭൂമി  എല്ലാ  ജില്ലകളിലും  കെണ്ടത്തി.  
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10 ഫ്ലാറ്്റ സമുച്ചയങ്ങളുെട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു 

കഴിഞ്ഞു. 

93) ഹൗസിംഗ്  വകുപ്പിന്  61  േകാടി  രൂപയാണ് 

വകയിരുത്തൽ.  ഇതിൽ  45  േകാടി  രൂപയും 

ഹൗസിംഗ്  േബാർഡിനാണ്.  ഗൃഹ്രശീ,  വർക്കിംഗ് 

വിെമൻസ്  േഹാസ്റ്റലുകൾ,  ആശ്വാസ് 

േക്രന്ദങ്ങൾ,  ഭവനരഹിതർക്കുള്ള  പുതിയ 

പാർപ്പിട  പദ്ധതികൾ,  േകാഴിേക്കാട്  സർക്കാർ 

ഉേദ്യാഗസ്ഥർക്കുള്ള  വാടക  ഫ്ലാറ്റുകൾ 

എന്നിവയാണ്  ്രപധാന  പദ്ധതികൾ.  വളവനാെട്ട 

ഹൗസിംഗ്  േബാർഡ്  ഭൂമി  സർക്കാർ 

െപാന്നുംവിലയ്ക്്ക  ഏെറ്റടുക്കുന്നതാണ്.  ഇതിനു 

നൽകുന്ന  വിലയുംേമൽപറഞ്ഞ  സ്കീമുകളുെട 

വിപുലീകരണത്തിന് ഉപേയാഗെപ്പടുത്താം.  

വിദ്യാഭ്യാസ മികവിേലയ്ക്്ക 

94) സർ, സച്ചിദാനന്ദെന്റ ഒരിന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയുെട 

ആത്മഗതം  എന്ന  കവിതയിൽ  കുസൃതിയും 

വിശുദ്ധിയും  നിറഞ്ഞ  കുട്ടികളുെട 

മനസുകളിലൂെട  സ്വപ്നം  നിേക്ഷപിെച്ചാഴുകുന്ന 

ഒരു  സുവർണനദിെയ  പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. 

അഭിമാനേത്താെട  പറയെട്ട,  േകരളത്തിെല 
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െപാതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ  മികവിെന്റ  സ്വപ്നം 

വിതെച്ചാഴുകുകയാണ്  െപാതുവിദ്യാഭ്യാസ 

സംരക്ഷണയജ്ഞം  എന്ന  സുവർണ  നദി. 

വിദ്യാഭ്യാസ  േമഖലയിെല  പുതിയ  ഉണർവ്വിെന്റ  

്രപധാന  ഘടകം  െപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  രംഗെത്ത 

സൗകര്യങ്ങളുെട  വിപുലീകരണമാണ്.  സർ, 

കുട്ടികളുെട  സർഗേശഷി  ്രപകടിപ്പിക്കാൻ 

എെന്തന്തു  സാധ്യതകളാണ്  െപാതുവിദ്യാഭ്യാസ 

സംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തിലൂെട  സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട 

സംവിധാനങ്ങൾ  വഴി  സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്? 

സ്കൂൾ  വിക്കിയുെട  േപജിൽ  നിങ്ങൾക്്ക 

മീനങ്ങാടി  ഹയർ  െസക്കൻഡറി  സ്കൂളിെല 

ൈഫഖ  ജാഫർ  എഴുതിയ  “െഷൽഫിെല 

പുസ്തകങ്ങൾക്ക്  പറയാനുണ്ട്”  എന്ന  കവിത 

വായിക്കാം. കവിതയിെല 

“ജീവിതം തെന്നയും  

കടലാസു തുണ്ടിേല 

േലയ്ക്കക്ഷരമായി തളച്ചുെവച്ചു  

കരിയുഗത്തിൻ കഥകൾ പറഞ്ഞീടാൻ 

ആൻ, അവൾ കാത്തിരിപ്പതുേണ്ട” 
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എന്ന  വരികൾ  വായിക്കുേമ്പാൾ  നമ്മുെട 

െപാതുവിദ്യാലയത്തിെല  ഒരു  പത്താംക്ലാസ് 

കുട്ടിയുെട  വായനയിേലയ്ക്കും  ചിന്തകളി 

േലയ്ക്കുമുള്ള താേക്കാലാണ് തുറന്നു കിട്ടുന്നത്. 

കുട്ടികളുെട  സർഗ്ഗാത്മക  പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്ന 

തരത്തിൽെപാതുവിദ്യാലയങ്ങൾ  നവീകരിക്കും. 

കിഫ്ബി,  പ്ലാൻ  ഫണ്ട്,  എംഎൽഎ,  എംപി 

ഫണ്ടുകൾ,  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട 

പദ്ധതി  തുടങ്ങിയവയിൽ  നിന്ന്  ഏതാണ്ട്  

3,500  േകാടി  രൂപയുെട  80  ലക്ഷം  ചതുര്രശയടി 

െകട്ടിടങ്ങളാണ്  നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നത്.ഈ 

നവീകരണത്തിന്  ചരി്രതത്തിൽ സമാനതകളില്ല. 

എയ്ഡഡ്  സ്കൂളുകളിൽ  ചലഞ്ച്  ഫണ്ടായി  

20  േകാടി  രൂപ  നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.  ഈ  പദ്ധതി 

2020-21-ലും തുടരും. 

95) െപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  േമഖലയുെട  െമാത്തം 

അടങ്കൽ 19,130  േകാടി രൂപയാണ്. അക്കാദമിക 

നിലവാരം  ഉയർത്തുന്നതിനും  അനുബന്ധ 

വിദ്യാഭ്യാസ  പരിപാടികൾക്കുള്ള  എല്ലാ 

സ്കീമുകളും  തുടരും.  ചുവെടപ്പറയുന്ന  പുതിയ 

പരിപാടികളും ഏെറ്റടുക്കുന്നതാണ്. 
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 പുതിയ  െകട്ടിടങ്ങളിൽ  പുതിയ ഫർണീച്ചറിനു 

േവണ്ടിയുള്ള  ഒരു  സ്കീമിനു  രൂപം 

നൽകുന്നതാണ്.  പഴയ  ഫർണീച്ചറുകൾ 

പുനരുപേയാഗിക്കും. 

 ഘട്ടം  ഘട്ടമായി  മുഴുവൻ  സ്കൂളുകളിലും 

സൗേരാർജ്ജ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. 

 സ്കൂൾ  ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ  സർഗ്ഗാത്മക 

കഴിവുകെള  േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

ടാലന്റ ്  സ്കീമിന് രൂപം നൽകും. 

 ്രശദ്ധ സ്കീമുകൾ വിപുലീകരിക്കും. 

 ലാബുകൾ നവീകരിക്കും. 

 സ്കൂൾ  യൂണിേഫാം  അലവൻസ്  400 

രൂപയിൽ നിന്നും 600 രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു. 

 ്രപതിഭാതീരം പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും. 

 ്രപീ-ൈ്രപമറി അധ്യാപകരുെട അലവൻസ്  500 

രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

 പാചകെത്താഴിലാളികളുെട  കൂലി  50  രൂപ 

ഉയർത്തുന്നു. 



89 
 

 

സാർവ്വ്രതികആേരാഗ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതി 

96) 41.37 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്്ക 5ലക്ഷം രൂപ വെര 

കിടത്തി  ചികിത്സാ  ആനുകൂല്യം  ലഭിക്കുന്ന 

കാരുണ്യ  ആേരാഗ്യ  സുരക്ഷാ  പദ്ധതി 

േകരളത്തിൽ  നടപ്പാക്കി.  ഇതിന്  വരുന്ന  െചലവ് 

700  േകാടി  രൂപയാണ്.  എന്നാൽ 

േക്രന്ദസഹായമായി ലഭിക്കുന്നത് 140 േകാടി രൂപ 

മാ്രതമാണ്. ഇതിേനാെടാപ്പം തെന്ന ഇൻഷ്വറൻസ് 

സ്കീമിന്  പുറത്തുള്ളതും  മറ്്റ  ആേരാഗ്യ 

പദ്ധതികളിൽ  ഉൾെപ്പടാത്തതുമായിട്ടുള്ള 

കുടുംബങ്ങൾക്ക്  പഴയ  കാരുണ്യ  സ്കീമിെന്റ 

ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടർന്നും ലഭ്യമാക്കും.  

97) ആർ്രദം  പദ്ധതിയുെട  ഭാഗമായി  350  ്രപാഥമിക 

ആശുപ്രതികെള കുടുംബാേരാഗ്യ േക്രന്ദങ്ങളായി 

ഉയർത്തി.  ഇവിടങ്ങളിൽ  ഉച്ചകഴിഞ്ഞും  ഒപി 

ഉണ്ട്.  ലാബും  ഫാർമസിയും  ഉണ്ട്.  ദ്വിതീയ, 

്രതിതീയ  ആശുപ്രതികളുെട  നവീകരണം 

യുദ്ധാകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ  നടന്നു  വരുന്നു. 

താമസംവിന  േകരളത്തിെല  ക്യാൻസർ 

േരാഗികളുെട  80  ശതമാനം  േപർക്കും 

െപാതുആേരാഗ്യ  േമഖലയിൽ  ചികിത്സ 
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ലഭ്യമാക്കാനാകും.  എല്ലാ  ജില്ലാ  ആശുപ്രതി 

കളിലും  കാർഡിേയാളജി  വകുപ്പും  എല്ലാ 

താലൂക്്ക  ആശുപ്രതികളിലും  േ്രടാമെകയറും 

ഡയാലിസിസ്  യൂണിറ്റുകളും  ആരംഭിച്ചു 

െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  

98) പാലിേയറ്റീവ്  നയത്തിന്  അംഗീകാരം 

നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  േകരളം മുഴുവൻ പന്തലിച്ചിട്ടുള്ള 

ഒരു  ജനകീയ  ആേരാഗ്യതലമായി  പാലിേയറ്റീവ് 

ശൃംഖല  മാറിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ  ജനകീയ  ഇടെപടൽ 

േരാഗ്രപതിേരാധ  ്രപവർത്തനങ്ങളിേലയ്ക്കും 

േരാഗാതുരത  േമാണിറ്റർ  െചയ്യുന്നതിേലയ്ക്കും 

വ്യാപിപ്പിക്കണം.  സബ്െസന്ററുകളും  അവിടുെത്ത 

എകസ്റ്റൻഷൻ  ്രപവർത്തകരും  ആശ 

്രപവർത്തകേരാെടാപ്പം  സന്നദ്ധ്രപവർത്തകരും 

േചർന്ന്  ആേരാഗ്യേസന  ഈ  ചുമതല 

ഏെറ്റടുക്കും. ഇതിലൂെട മാ്രതേമ ആർ്രദം മിഷൻ 

ഒരു ജനകീയ ്രപസ്ഥാനമായി മാറൂ. 

99) ഇത്തരത്തിൽ  മുഴുവൻ  ജനങ്ങളുെടയും 

ആേരാഗ്യനിലെയക്കുറിച്്ച  ഡാറ്റാെബയ്സ് 

ഉണ്ടാക്കുകയും,  സ്്രകീൻ  െചയ്ത്  േരാഗികെള 

നിർണ്ണയിക്കുകയും,  ചികിത്സ  നൽകുകയും, 
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േരാഗ്രപതിേരാധന  ്രപവർത്തനങ്ങൾ  ഉറപ്പു 

വരുത്തുകയും,  മാനസിക  െവല്ലുവിളികൾ 

േനരിടുന്നവർക്കടക്കം  സാന്ത്വനപരിചരണ 

നടത്തുകയും  െചയ്യുന്ന  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപന 

ങ്ങൾക്്ക  ്രപേത്യക  സഹായം  നൽകുന്നതിന്  

10  േകാടി  രൂപ  അധികമായി  വകയിരുത്തുന്നു. 

ആശ ്രപവർത്തകരുെട േഹാണേററിയം 500 രൂപ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

100) സാന്ത്വന  ചികിത്സയ്ക്കും  എൽഡർ  െകയറിനും 

ആധുനിക  സാേങ്കതികവിദ്യയുെട  സഹായ 

േത്താെട സമ്രഗമായ ഒരു പിന്തുണാ സംവിധാനം 

ഒരുക്കും.  േരാഗികൾ  ഓേട്ടാമാറ്റഡ്  ക്യാമറയുെട 

നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും.  നിർമ്മിതബുദ്ധി 

യുെട സഹായേത്താെട അവരുെട അസ്വഭാവിക 

മായിട്ടുള്ള  ചലനങ്ങളും  മറ്റും  ഏറ്റവുമടുത്ത 

സാന്ത്വന  േക്രന്ദത്തിേലാ  ആേരാഗ്യ  ്രപവർത്ത 

കേനാ  ലഭ്യമാകും.  രക്തസമ്മർദ്ദം,  നാഡിമിടിപ്പ്, 

ഓക്സിജൻനില തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന ആേരാഗ്യ 

സൂചകങ്ങൾ  ഓേട്ടാമാറ്റിക്കായി  ആേരാഗ്യ 

േക്രന്ദത്തിൽ  ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള  സംവിധാനവും 

ഇതിൽ  ബന്ധിതമായിരിക്കും.  ക്യാമറ,  മറ്്റ 

അനുബന്ധ  സൗകര്യങ്ങൾ  എന്നിവയ്ക്്ക 
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എല്ലാംകൂടി  ഒരു  േരാഗിക്ക്  ഏകേദശം 

പതിനായിരം രൂപയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. 

ഇതിെന്റ  ൈപലറ്്റ  പരിപാടി  ആലപ്പുഴയിെലയും 

കണ്ണൂരിെലയും  െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട  പാലിേയറ്റീവ് 

്രപേദശങ്ങളിൽ  നടപ്പിലാക്കും.  ഇതിനായി  

10 േകാടി രൂപ അധികമായി വകയിരുത്തുന്നു. 

IV 

പാേക്കജുകൾ 

തീരേദശ പാേക്കജ് 

101) കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ  ്രപഖ്യാപിച്ച  5000  േകാടിയുെട 

തീരേദശ  പാേക്കജ് അഞ്ചു വർഷം  െകാണ്ടാണ് 

നടപ്പിലാക്കുക.  നടപ്പുവർഷം  പദ്ധതിയിൽ 

മത്സ്യേമഖലയിൽ  ഹാർബർ  എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

അടക്കം  380  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇതിനു  പുറേമ  കിഫ്ബി  വഴി  2020-21-ൽ 

750  േകാടി  രൂപെയങ്കിലും  െചലവഴിക്കും. 

സ്കൂളുകൾക്്ക  64  േകാടി  രൂപ, 

ആശുപ്രതികൾക്്ക  201  േകാടി  രൂപ, 

കടൽഭിത്തിക്കും  പുലിമുട്ടിനും  57  േകാടി  രൂപ, 

ഹാർബറുകൾക്ക്  209  േകാടി  രൂപ,  ഫിഷ് 
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മാർക്കറ്റുകൾക്്ക 100 േകാടി രൂപ, േറാഡുകൾക്്ക 

150  േകാടി  രൂപ  എന്നിവയാണ്  പദ്ധതികൾ. 

െചത്തി,  പരപ്പനങ്ങാടി  ഹാർബറുകളുെട 

നിർമ്മാണം ഈ േവനൽക്കാലത്്ത ആരംഭിക്കും. 

മറ്റുള്ള  ഹാർബറുകൾക്ക്  50  േകാടി  രൂപ 

ബജറ്റിലുണ്ട്.  ൈലഫ്  മിഷെന്റ  ഭാഗമായി 

ഫിഷറീസ് േമഖലയിൽ280 േകാടി രൂപ െചലവിൽ 

7000  വീടുകൾ  നിർമ്മിക്കും.  റീബിൽഡ ്

േകരളയിൽ  നിന്നും  തീരേദശത്തുള്ള 

മത്സ്യെത്താഴിലാളികളുെട  പുനരധിവാസത്തിന് 

കുടുംബം  ഒന്നിന്  10  ലക്ഷം  രൂപ  വീതം  

2,450  േകാടി  രൂപയുെട  പദ്ധതി 

അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

102) േമൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ  ചില  പദ്ധതികൾ  പൂർത്തീ 

കരിക്കാൻ  പല  വർഷങ്ങൾ  എടുേത്തയ്ക്കാം. 

പിന്നീടുള്ള  വർഷങ്ങളിൽ  വരുന്ന  ഇത്തരം 

െചലവുകൾ  മാറ്റി  നിർത്തിയാലും  2020-21-െല 

തീരേദശ  പാേക്കജിെല  അടങ്കൽ  1000  േകാടി 

രൂപ  വരും.  ദൗർഭാഗ്യവശാൽ  ഈ  അഭൂത 

പൂർവ്വമായ  വികസന  ഇടെപടലിെനക്കുറിച്ച് 

േവണ്ട്രത  അറിവ്  മത്സ്യേമഖലയിൽ  ഇല്ല. 

ഇതുസംബന്ധിച്ച്  ജില്ലാ  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  
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അവേലാകന  േയാഗങ്ങൾ  നടത്തുന്നതാണ്. 

ഓഖി  ഫണ്ട്  കൃത്യമായി  െചലവഴിക്കുക 

യുണ്ടായി.  എന്നാലും  അതിെനക്കുറിച്ച് 

പരാതികൾ  ചില  േകാണുകളിൽ  നിന്നും 

േകൾക്കാറുണ്ട്.  അതുെകാണ്ട്  ഓഖി  െചലവ് 

സംബന്ധിച്ച്  ്രശീമതി.  അരുണാ  േറായിയുെട 

അധ്യക്ഷതയിൽ  ഒരു  േസാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്റ 

നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. 

103) മത്സ്യെത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിെല സ്്രതീകൾക്ക് 

ഇതര  െതാഴിലുകൾ  വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്   

15  േകാടി  രൂപയും  മത്സ്യവിൽപ്പനക്കാരായ 

സ്്രതീകൾക്ക് 6 േകാടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു. 

എല്ലാ  ഹാർബറുകളിലും  മത്സ്യം  സൂക്ഷിക്കുന്ന 

തിനുള്ള മത്സ്യസംഭരണ േക്രന്ദവും, ഓൺൈലൻ 

വിപണനവും  മത്സ്യെഫഡ്  വഴി 

നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. 

കുട്ടനാട് പാേക്കജ് 

104) േകരളത്തിെല  ്രപളയ പുനരധിവാസ  ്രപവർത്തന 

ങ്ങളുെട  കാര്യക്ഷമതയ്ക്്ക  ഒന്നാന്തരം 

ഉദാഹരണമാണ്  കുട്ടനാട്.  2018-െല  ്രപളയം 

കഴിഞ്ഞ്  ഒരാഴ്ചെകാണ്ട്  പകർച്ചവ്യാധിേയാ 
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അത്യാഹിതങ്ങേളാ  ഇല്ലാെത  50000േത്താളം 

കുടുംബങ്ങളിൽെപ്പട്ട  126054  േപെരയാണ്  മാറ്റി 

പ്പാർപ്പിച്ചത്.  54066  കുടുംബങ്ങൾക്്ക  10,000  രൂപ 

വീതം  നൽകി.  1920  വീടുകളാണ്  ്രപളയത്തിൽ 

പൂർണ്ണമായും  തകർന്നത്.  ഇതിൽ  1880 

വീടുകൾക്്ക  പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള 

ആദ്യഗഡു  സഹായം  നൽകി.  627  വീടുകളുെട 

പുനർനിർമ്മാണം  പൂർത്തിയായി.  ഭാഗീകമായി 

നാശനഷ്ടമുണ്ടായ  49083  വീടുകൾക്ക് 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി  274  േകാടി  രൂപ 

നൽകി.കാർഷിക  നഷ്ടപരിഹാരമായി  152 

േകാടി രൂപ വിതരണം െചയ്തു.  

105) കുട്ടനാടിന്  2400  േകാടി  രൂപയുെട  പാേക്കജ് 

പ്ലാനിംഗ്  േബാർഡ്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

്രപളയാനുഭവങ്ങൾകൂടി  കണക്കിെലടുത്ത് 

രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാേക്കജ് നടപ്പിലാക്കും.  

 മത്സ്യെത്താഴിലാളികളുെട  സഹായേത്താെട 

കായലിെന്റ  അടിത്തട്ട്  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യ 

മുക്തമാക്കുകയാണ് ആദ്യ  നടപടി. 

 ഇേതാെടാപ്പം  യ്രന്തസഹായേത്താെട  കായൽ 

ചതുപ്പുകളിെല  െചളി  കട്ടകുത്തി  കായലിെന്റ 
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ആവാഹേശഷി  വർദ്ധിപ്പിക്കും.  ഇവ  രണ്ടിനു 

മായി 10 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

 കായലിൽ  നിന്നും  േതാടുകളിൽ 

നിന്നുംഎടുക്കുന്ന  െചളി  ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി 

പുറംബണ്ട്  വീതി  കൂട്ടി,  അനുേയാജ്യമായ 

സേങ്കതങ്ങൾ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി ഉറപ്പിക്കുന്ന 

തിനുള്ള  ഒരു  ബൃഹത്  പദ്ധതി  കിഫ്ബിയുെട 

കൂടി  ധനസഹായേത്താെട  നടപ്പാക്കും. 

അനിവാര്യമായ സ്ഥലങ്ങളിേല കല്ലും സ്ലാബും 

ഉപേയാഗെപ്പടുത്തൂ. 

106) പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ  ആലപ്പുഴയിെല 

കനാൽപ്പിയുെട  സഹായേത്താെട  െനടുമുടി 

പഞ്ചായത്തിൽ    ജനപങ്കാളിത്തേത്താടുകൂടി 

ഇത്തരെമാരു  സമ്രഗപരിപാടി  നടപ്പാക്കി 

വരികയാണ്.  ഇതിന്  30    ലക്ഷം  രൂപ  ്രപേത്യക 

ധനസഹായമായി  അനുവദിക്കുന്ന .ു  െതാഴിലുറപ്പ  ു

തെന്നയാണ്  ഇതിൽ  ്രപധാനമായും  ഉപേയാഗ 

െപ്പടുത്തുന്നത്.  കയർ  േകാർപ്പേറഷെന്റയും 

എൻസിആർഎംഐയുെടയും  പുളിങ്കുന്്ന 

എഞ്ചിനീയറിംഗ്  േകാേളജിെന്റയും  സഹായ 

േത്താെട  ്രഗാമപഞ്ചായത്്തഒരു  പാടേശഖര 
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ത്തിെന്റ  ബണ്ടുകൾ  െചളിയും  കയർ 

ഭൂവസ്്രതവും  ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി  പുനർ 

നിർമ്മിക്കും.  അനുേയാജ്യമായ  സസ്യാവരണം 

സൃഷ്ടിക്കും.  ഈ  മാതൃകയിൽ  കുട്ടനാട്േമഖല 

യിൽ മാ്രതമല്ല,  േവമ്പനാടിെന്റതീരത്തുള്ള എല്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകളിെലയും  േതാടുകൾ  ജനകീയ 

മായി ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ശുചീകരിക്കുന്നതിനു 

മുള്ള  പദ്ധതി  വരുന്ന  േവനൽക്കാലത്ത് 

നടപ്പാക്കും. 

107) കായൽത്തീരങ്ങളിെലപട്ടണങ്ങളും്രഗാമങ്ങളും 

മാലിന്യമുക്തമായാേല  കായൽ  വൃത്തിയായി 

സൂക്ഷിക്കാനാകൂ.  ആലപ്പുഴ  പട്ടണത്തിൽ 

േറാഡുകൾ േപാെല കനാലുകളും വൃത്തിയാക്കു 

ന്നതിനുള്ള  ജനകീയ  പരിപാടി  ഈ  വർഷം  നല്ല 

പങ്കും  പൂർത്തിയാകും.  ആലപ്പുഴയിൽ  നിന്നും 

മാലിന്യങ്ങൾ  കായലിേലയ്ക്്ക  വിസർജ്ജി 

ക്കുന്നത്  അവസാനിപ്പിക്കും.  െസപ്േറ്റജ് 

പ്ലാന്റുകൾഅടിയന്തിരമായി സ്ഥാപിക്കും. 

108) കുട്ടനാട്ടിെല  െവള്ളെപ്പാക്ക  നിയ്രന്തണ 

പരിപാടികൾക്കായി  ജലേസചന  വകുപ്പിന്  

74  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  പുറംബണ്ട് 
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നിർമ്മാണത്തിനും  കായലിെല  െചളി  നീക്കം 

െചയ്യുന്നതിനും  ഇത്  ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. 

കൃഷിക്ക്  20  േകാടി  രൂപയും  ഉൾനാടൻ 

മത്സ്യകൃഷിക്ക്  11  േകാടി  രൂപയും  താറാവ് 

കൃഷിക്ക്  7  േകാടി  രൂപയും  ഈ  വർഷെത്ത 

പദ്ധതിയിൽ  വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.അനുമതി 

നൽകിയേതാ  നിർമ്മാണം  നടക്കുന്നേതാ ആയ 

െപാതുമരാമത്ത്  വകുപ്പ്  പാലങ്ങളുെടയും 

േറാഡുകളുെടയും  അടങ്കൽ385  േകാടി  രൂപ 

വരും.മുഖ്യമ്രന്തിയുെട  ്രഗാമീണ  േറാഡ് 

പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ 50  േകാടി രൂപയുെട 

്രപവൃത്തികൾ  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിനുപുറേമ 

50  േകാടി  രൂപകൂടി  ്രപളയാനന്തര  േറാഡ് 

പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി  വകയിരുത്തുന്നു. 

അങ്ങെന  750  േകാടി  രൂപയാണ്  കുട്ടനാട്ടിൽ 

ബജറ്റിൽ നിന്നും െചലവഴിക്കെപ്പടുക. 

109) കുട്ടനാട് പാേക്കജിെന്റ ഭാഗമായി രേണ്ടാ മൂേന്നാ 

വർഷംെകാണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്ന ഒേട്ടെറ  ്രപധാന 

പദ്ധതികൾക്ക് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

 കുട്ടനാട് കുടിെവള്ള പദ്ധതി 291 േകാടി രൂപ  

 േതാട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽേവ 280 േകാടി രൂപ 
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 ആലപ്പുഴ  –  ചങ്ങനാേശ്ശരി എലേവറ്റഡ്  േറാഡ് 

450 േകാടി രൂപ 

 പുളിങ്കുന്ന് ആശുപ്രതി 150 േകാടി രൂപ 

 മറ്റു കിഫ്ബി േ്രപാജക്ടുകൾ 541 േകാടി രൂപ 

 റീബിൽഡ് േകരളയിൽ നിന്ന് 200 േകാടി രൂപ 

110) തണ്ണീർമുക്കംബണ്ട്ഒരുവർഷേത്തെക്കങ്കിലുംതു

റന്നുവച്ച്ഉപ്പുെവള്ളം  കയറ്റി  കുട്ടനാടിെന 

ശുചീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  പദ്ധതി  കുട്ടനാട് 

കുടിെവള്ള  പദ്ധതി  പൂർത്തീകരിച്ചാലുടൻ 

ആരംഭിക്കും.  പുതിെയാരു  കാർഷിക  കലണ്ടർ 

പാടേശഖര  സമിതികൾ  ചർച്ച  െചയ്ത് 

അംഗീകരിക്കുകയും േവണം. 

വയനാട് പാേക്കജും ്രബാന്റഡ് കാപ്പിയും 

111) വയനാട്  പാേക്കജിെന്റ  േക്രന്ദബിന്ദു  കഴിഞ്ഞ 

വർഷം  ്രപഖ്യാപിച്ച  മലബാർ  കാപ്പിയും 

കാർബൺ  ന്യൂ്രടൽ  വയനാട്  പദ്ധതിയുമാണ്. 

ഇതിന്  500  േകാടി  രൂപയാണ്  െമാത്തം  െചലവ് 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നത്.  
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 കിൻ്രഫയുെട  100  ഏക്കറിൽ  150  േകാടി 

രൂപയുെട  െമഗാഫുഡ്  പാർക്്ക  2020-21-ൽ 

നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും. ഇവിെടയായിരിക്കും 

്രബാന്റഡ് കാപ്പിയുെടയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുെടയും 

െപാതുസംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ. 

 ്രപാേദശിക  ്രപേത്യകതകൾ  കണക്കിെലടുത്ത് 

കാപ്പി  പ്ലാേന്റഷൻ  േമഖലെയ  സൂക്്ഷമ 

്രപേദശങ്ങളായി  തരംതിരിക്കുക,  ഉചിതമായ 

പരിപാലന  രീതികൾ  ഉറപ്പുവരുത്തുക, 

െ്രപാഡ്യൂസർ സംഘങ്ങൾക്കു  രൂപം  നൽകുക 

എന്നിവയ്ക്കായി  കൃഷി  വകുപ്പിന്  13  േകാടി 

രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

 കാപ്പിക്്ക  ്രഡിപ്പ്  ഇറിേഗഷന്  10  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിനു  പുറെമ  സൂക്്ഷമ 

ജലേസചന പദ്ധതിയിൽ4 േകാടി രൂപയുണ്ട്.  

 കാപ്പി  ്രബാൻഡ്  െചയ്യുന്നതിന്  കാർബൺ 

ന്യൂ്രടൽ  പദ്ധതി  വയനാടിെന  സഹായിക്കും. 

ഇേപ്പാൾ  കാർബൺ  എമിഷൻ  15ലക്ഷം 

ടണ്ണാണ്.  ഇതിൽ  13ലക്ഷം  ടൺ  കാർബൺ 

ആഗിരണം െചയ്യാൻ നിലവിലുള്ള മരങ്ങൾക്ക് 
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കഴിയും.  60000  ടൺ  കാർബൺ  എമിഷൻ 

പഞ്ചായത്തുതല പദ്ധതികളിലൂെട കുറയ്ക്കും.  

 ബാക്കി  കാർബൺ ആഗിരണം  െചയ്യുന്നതിന് 

6500 െഹക്ടർ ഭൂമിയിൽ മുള വച്ചുപിടിപ്പിക്കും. 

70ലക്ഷം മരങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കും. 

 മീനങ്ങാടി  പഞ്ചായത്ത്  മാതൃകയിൽ  മൂന്നാം 

വർഷം  മുതൽ  മരം  ഒന്നിന്  50  രൂപ  വീതം 

വർഷംേതാറും  കൃഷിക്കാർക്ക്  ലഭ്യമാക്കും. 

മരം  െവട്ടുേമ്പാൾ  വായ്പ  തിരിച്ചടച്ചാൽ 

മതിയാകും.  ഇതിന്  200  േകാടി  രൂപ  ്രഗീൻ 

േബാണ്ടുകളിൽ  നിന്നും  ബാങ്കുകൾക്ക് 

െഡേപ്പാസിറ്റായി നൽകും.  

 ൈജവൈവവിധ്യം  എേക്കാ  ടൂറിസത്തിന് 

േ്രപരകമാകും.  ടൂറിസം  വികസനത്തിന്  

5 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  

112) വാർഷിക  പദ്ധതിയിൽ  ഉൾെപ്പടുത്തി  വയനാട് 

ജില്ലയ്ക്്ക  127  േകാടി  രൂപയാണ് 

വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  ഇതിനു  പുറേമ 

വന്യമൃഗശല്യം  നിയ്രന്തിക്കുന്നതിന്  കൂടുതൽ 

പണം  അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  പട്ടികവർഗ്ഗ 
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സ്്രതീകൾക്ക്  െതാഴിലവസരം  സൃഷ്ടിക്കുന്ന 

തിനും  മറ്റു  േക്ഷമ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കും  േവണ്ടി 

റ്റി.എസ്.പി.യിൽ  നിന്നും  25  േകാടി  രൂപ 

െചലവഴിക്കും.  കിഫ്ബിയിൽ  നിന്ന്  വിവിധ 

പദ്ധതികളിലായി  719  േകാടി  രൂപ 

അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  െമഡിക്കൽ  േകാേളജിനും 

കിഫ്ബി  ധനസഹായം  ഉണ്ടാകും.  വയനാട് 

ബദൽ  തുരങ്കപ്പാതയുെട  ഡി.പി.ആർ 

തയ്യാറായിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  െപാതു 

മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും  65  േകാടി  രൂപയുെട 

്രപവൃത്തികൾ  ജില്ലയിൽ  നടക്കുന്നുണ്ട്. 

മുഖ്യമ്രന്തിയുെട  ്രഗാമീണ  േറാഡ്  പുനരുദ്ധാരണ 

പരിപാടി,  റീബിൽഡ്  േകരള  ഇനിേഷ്യറ്റീവ് 

എന്നിവയിലായി 214 േകാടി രൂപയുണ്ട്. അങ്ങെന 

മൂന്നു  വർഷം  െകാണ്ടു  നടപ്പാക്കുന്ന  വയനാട് 

ജില്ലാ  പാേക്കജിന്2000  േകാടി  രൂപയാണ് 

അടങ്കൽ. 

ഇടുക്കി പാേക്കജ് 

113) പരിസ്ഥിതിസന്തുലനാവസ്ഥ  ഉറപ്പുവരുത്തി, 

േതയില,  കുരുമുളക്,  ഏലം  തുടങ്ങിയ 

സുഗന്ധവിളകളുെടയും,  ചക്ക  േപാലുള്ള 
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പഴവർഗ്ഗങ്ങളുെടയും  ഉൽപ്പാദനവും  ഉൽപ്പാദന 

ക്ഷമതയും  ഉയർത്തുന്നതിനും  ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട 

മൂല്യവർദ്ധനയും ലക്ഷ്യമിട്ടുെകാണ്ടുള്ള വികസന 

ത്രന്തമാണ്  ഇടുക്കിക്്ക  അടിസ്ഥാനപരമായി 

േവണ്ടത്.  കൃഷി,  മണ്ണു-ജലസംരക്ഷണം, 

മൃഗപരിപാലനം  എന്നീ  വകുപ്പുകളിൽ  നിന്നായി 

2020-21-ൽ  100  േകാടി  രൂപ  ഇടുക്കി 

ജില്ലയ്ക്കുേവണ്ടി  മാറ്റിവയ്ക്കും.  സ്ൈപസസ് 

പാർക്കിെന്റയും  ആേ്രഗാ  പാർക്കിെന്റയും 

നിർമ്മാണം  ഊർജ്ജിതെപ്പടുത്തും.  വട്ടവടയിെല 

ശീതകാല  വിളകൾക്ക്  ്രപേത്യക  പരിഗണന 

നൽകും. 

114) കൃഷിക്കും  ജനജീവിതത്തിനും  ഉതകുന്ന 

്രപേദശമായി  ഇടുക്കിെയ  നിലനിർത്തുക 

എന്നതാണ്  ്രപധാനം.  ഇതിനുതകുന്ന 

ഭൂവിനിേയാഗം  സംബന്ധിച്ച  ഒരു  അഭി്രപായ 

സമന്വയം  താെഴത്തട്ടിൽ  നിന്നും  ഉയർന്നു 

വരണം.  കൃഷിഭൂമിയുെട  നഷ്ടെപ്പട്ട  േപാഷക 

മൂലകങ്ങളും  ൈജവാംശങ്ങളും  വീെണ്ടടു 

ക്കുന്നതിന്  മണ്ണ്  പരിേശാധന  നടത്തി  പരിഹാര 

നടപടികൾ  സ്വീകരിക്കും.  ൈജവകൃഷിയി 

േലയ്ക്്ക  നീേങ്ങണ്ടതുണ്ട്.  നീർത്തടാടിസ്ഥാന 
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ത്തിലുള്ള  സമ്രഗഭൂവിനിമയ  ആസൂ്രതണം 

ജനപങ്കാളിത്തേത്താെട  നടപ്പാക്കും.  ഇത്തര 

െമാരു  ബൃഹത്  പരിപാടിക്കുേവണ്ടി  റീബിൽഡ് 

േകരളയിൽ നിന്നും  200  േകാടി  രൂപ  ലഭ്യമാക്കും. 

്രപാേദശിക  ഡിസാസ്റ്റർ  മാേനജ്െമന്റ ്  പ്ലാൻ, 

ശുചിത്വ  ജലസംരക്ഷണ  പരിപാടി,  മരംനടീൽ 

കാമ്പയിൻ  ഇവയുമായി  കൂട്ടിയിണക്കി  ഈ 

പരിപാടിയുെട  ്രപാരംഭ  ്രപവർത്തനങ്ങൾക്്ക  

10 േകാടി രൂപ അധികമായി വകയിരുത്തുന്നു. 

115) സർ,  േകരളത്തിെല  പ്ലാേന്റഷനുകളുെട 

അഭിവൃദ്ധിക്കുേവണ്ടി  ഒരു  ്രപേത്യക 

ഡയറക്ടേററ്്റ  രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്.  േതാട്ടം 

െതാഴിലാളികളുെട  പാർപ്പിട  പദ്ധതി  ൈലഫ് 

മിഷെന്റ ഭാഗമാക്കും. 

116) ടൂറിസം  ക്ലസ്റ്ററുകളും  സർക്യൂട്ടുകളും 

ആവിഷ്കരിക്കും.  ഫാം  ടൂറിസത്തിനായിരിക്കും 

മുൻഗണന.  മൂന്നാറിെല  െബാട്ടാണിക്കൽ 

ഗാർഡെന്റ  രണ്ടാംഘട്ടം,  ഇടുക്കി  ഡാമിേനാട് 

അനുബന്ധിച്ച്  ടൂറിസം  വകുപ്പിെന്റ  ൈകവശ 

മുള്ള  ടൂറിസം  േക്രന്ദം,  ൈഹഡൽ  ടൂറിസം 
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എന്നിവയാണ്  ്രപധാന  ്രപവർത്തനങ്ങൾ. 

ഇടുക്കിയിൽ എയർ സ്്രടിപ്പ് സ്ഥാപിക്കും. 

117) ്രപളയനാശനഷ്ടങ്ങളുെട  പശ്ചാത്തലത്തിൽ 

െപാതുമരാമത്ത്  ്രപവൃത്തികളിൽ  ഇടുക്കി 

ജില്ലയ്ക്്ക  ്രപേത്യക  പരിഗണന  നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

മുഖ്യമ്രന്തിയുെട  ്രഗാമീണ  േറാഡ്  പുനരുദ്ധാരണ 

പദ്ധതി, ആർെകഐ എന്നിവയിലായി 130 േകാടി 

രൂപയുെട  ഭരണാനുമതി  നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  

722  േകാടി  രൂപയുെട  െപാതുമരാമത്ത് 

േറാഡുകളും  പാലങ്ങളുമാണ്  ഇേപ്പാൾ 

നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്.  278  േകാടി  രൂപയുെട 

േബാഡിെമട്ട്  -  മൂന്നാർ  േദശീയപാതയുെട 

നിർമ്മാണം നടക്കുകയാണ്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 

ഏതാണ്ട്  1000  േകാടി  രൂപയുെട 

്രപവൃത്തികൾക്കുള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

അതിൽ  വിദ്യാഭ്യാസ  േമഖലയ്ക്്ക  100  േകാടി 

രൂപ,  കുടിെവള്ളത്തിന്  80  േകാടി  രൂപ, 

ആേരാഗ്യത്തിന്  70  േകാടി  രൂപ,  സ്േപാർട്സിന്  

40 േകാടി രൂപ, മരാമത്ത് പണികൾക്്ക 300 േകാടി 

രൂപ തുടങ്ങിയവ ഉൾെപ്പടും. ഏതാണ്ട് 400 േകാടി 

രൂപയുെട  ്രപവൃത്തികൾ  അൈ്രപസൽ 

ഘട്ടത്തിലുണ്ട്.  െമഡിക്കൽ  േകാേളജിെന്റ 
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നിർമ്മാണം  ഊർജ്ജിതെപ്പടുത്തും.  ഇവയിൽ 

നിെന്നല്ലാമായി1000  േകാടി  രൂപ  ഇടുക്കി 

പാേക്കജിെന്റ  ഭാഗമായി  2020-21ൽ 

െചലവഴിക്കും. 

118) സർ,  ഇടുക്കി,  വയനാട്,  കുട്ടനാട് 

പാേക്കജുകെളക്കുറിച്ച്  ഏ്രപിൽ  മാസത്തിനു 

മുമ്പായി  വിശദമായ  നിർവ്വഹണ  അവേലാകന 

േയാഗങ്ങൾ  നടത്തുന്നതാണ്.  കാസർേഗാഡ് 

പാേക്കജിന്  2020-21ൽ  90  േകാടി  രൂപയാണ് 

വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

V 

കൃഷിയും പരമ്പരാഗത േമഖലകളും 

േകരംതിങ്ങും േകരളനാട് 

119) നാളിേകര  ഉൽപ്പാദനം  ഗണ്യമായി  വർദ്ധിപ്പി 

ക്കുന്നതിനും  മൂല്യവർദ്ധിത  ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂെട 

േതങ്ങയ്ക്്ക  20  ശതമാനെമങ്കിലും  ഉയർന്ന വില 

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ  പദ്ധതി.  2020-21-ൽ 

വാർഡ്  ഒന്നിന്  75  െതങ്ങിൻ  ൈതകൾ  വീതം 

വിതരണം  െചയ്യും.  ഇടനിലക്കാെര  ഒഴിവാക്കി 

നാളിേകരത്തിെന്റ  വില  കൃഷിക്കാർക്ക് 
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ലഭ്യമാക്കുകയും നാളിേകരെത്തയും ഉപഉൽപ്പന്ന 

ങ്ങെളയും  മൂല്യവർദ്ധന  വരുത്തി  അധിക 

വരുമാനം  കൃഷിക്കാരന്  ലഭ്യമാക്കുകയും 

െചയ്യും.  േകര്രഗാമങ്ങെള  സഹകരണ 

സംഘങ്ങളുമായി  ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന  സ്കീം 

തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.  40  സഹകരണ  സംഘങ്ങളാണ് 

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ  ഇതിൽ  പങ്കാളികളാകുന്നത്. 

ഇവർക്്ക  90  ശതമാനം  സബ്സിഡിയിൽ  ചകിരി 

മില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായം 

നൽകും.  െവളിെച്ചണ്ണയും  മറ്്റ  നാളിേകര 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും  േവണ്ടിയുള്ള നിേക്ഷപത്തിന് 

25  ശതമാനം  സബ്സിഡി  ലഭ്യമാക്കും.  ഇേത 

സഹായം  നാളിേകര  െ്രപാഡ്യൂസർ  കമ്പനി 

കൾക്കും  ലഭ്യമായിരിക്കും.  ഈ  ബാങ്കുകളുെട 

െതാഴിൽ  സംഘങ്ങൾ  േതങ്ങയിടുകയും  അേത 

ദിവസം  തെന്ന  ഓൺൈലനായി  കൃഷിക്കാർക്്ക 

വില  നൽകും.  മൂല്യവർദ്ധനയുെട  വിഹിതം 

േബാണസായും വിതരണം െചയ്യും.  

ജീവനി – നമ്മുെട കൃഷി, നമ്മുെട ആേരാഗ്യം  

120) നല്ല  ഭക്ഷണം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു  േവണ്ടി 

പുരയിടകൃഷിയിെല  പച്ചക്കറി  േ്രപാത്സാഹന 
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പദ്ധതിയാണിത്.  ഇതിനായി  18  േകാടി 

രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിനുപുറേമ 

വിഎഫ്പിസിെകയ്ക്്ക  പച്ചക്കറിക്്ക  7  േകാടി 

രൂപയുണ്ട്.  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ, 

വി.എഫ്.പി.സി.െക,  കൃഷി  വകുപ്പ്  എന്നീ  മൂന്ന് 

ഏജൻസികൾ  െമാത്തം  500  േകാടി 

രൂപെയങ്കിലും  പച്ചക്കറി  േമഖലയിൽ 

നിേക്ഷപിക്കും.  ഏേകാപനം  ഉറപ്പുവരുത്തുക 

യാെണങ്കിൽ  ഗണ്യമായ  അളവിൽ  സ്വയം 

പര്യാപ്തത ൈകവരിക്കാനാകും. വാഴക്കുളെത്ത 

ൈപനാപ്പിൾ സംസ്ക്കരണ േക്രന്ദത്തിന് 3 േകാടി 

രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ഇവിെടയും  തൃശൂരിെല 

ആേ്രഗാ  പാർക്കിനും  പഴങ്ങളിൽ  നിന്്ന 

ൈവനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള   സജ്ജീകരണ 

ങ്ങളും ഉണ്ടാകും. 

121) െചറുകിട  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  പഴം,  പച്ചക്കറി 

തുടങ്ങിയവയുെട ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കുടുംബാവശ്യം 

കഴിഞ്ഞുള്ള  മിച്ചം  ഒരു  പ്ലാറ്റ്  േഫാമിൽ 

സമാഹരിക്കുവാൻ കഴിയണം. ഇതിനായി േകരള 

െഡവലപ്പ്െമന്റ ്  ഇന്നേവഷൻ  സ്്രടാറ്റജി 

കൗൺസിൽ  (െക-ഡിസ്ക്) യൂബർ

മാതൃകയിലുള്ള  ഇലക്േ്രടാണിക്  പ്ലാറ്്റേഫാം 
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വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ  േകരള  ഫുഡ്പ്ലാറ്്റ 

േഫാമിൽ  കർഷകർ,  േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് 

െസാൈസറ്റികൾ,  ബാങ്കുകൾ,  മറ്്റ  ഉൽപ്പാദകർ, 

വൻകിട-െചറുകിട  കച്ചവടക്കാർ,  ഉപേഭാക്താ 

ക്കൾ  എന്നിവെര  ഒരു  ശൃംഖലയിൽ 

െകാണ്ടുവരുന്നു.  പ്ലാറ്്റേഫാമിൽ  ്രകയവി്രകയം 

െചയ്യുന്ന  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ  എവിെട,  എേപ്പാൾ, 

എങ്ങെന  ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കെപ്പട്ടുെവന്ന 

വിശദാംശങ്ങൾ  പ്ലാറ്്റേഫാം  ലഭ്യമാക്കും. 

പങ്കാളിത്ത  ഗ്യാരണ്ടി  സ്കീം  അനുസരിച്ചുള്ള 

ഗുണേമന്മ സർട്ടിഫിേക്കഷൻ സംവിധാനവും ഈ 

പ്ലാറ്്റേഫാമിൽ  ഉണ്ടാകും.  എറണാകുളം 

ജില്ലയിെല  പള്ളിയാക്കൽ  സഹകരണ  ബാങ്ക് 

നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള  സംേയാജിത  കൃഷി 

സംവിധാനം  ഈ  പ്ലാറ്്റേഫാമിൽ  ഇേപ്പാൾ 

്രകമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വടക്കാേഞ്ചരി  മുനിസിപ്പൽ 

്രപേദശെത്ത  ഉൽപ്പാദനവുംകൂടി  ൈപലറ്്റ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഏെറ്റടുത്ത്  ഈ  പ്ലാറ്്റേഫാം 

്രപേയാഗക്ഷമമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. 
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തരിശുരഹിത ്രഗാമങ്ങൾ 

122) 118  േകാടി  രൂപയാണ്  െനൽകൃഷിക്കായി 

വകയിരുത്തുന്നത്.  5500  രൂപ  െഹക്ടറിന് 

സബ്സിഡിയായി  കൃഷി  വകുപ്പ്  നൽകും. 

തരിശുരഹിത  പദ്ധതിയുെട  ഭാഗമായി 

തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  വ്യത്യസ്തമായ 

നിരക്കിൽ  വലിയ  പിന്തുണ  കൃഷിക്ക് 

നൽകുന്നുണ്ട്.േകാൾ  േമഖലയിൽ  ഇരിപ്പൂ 

കൃഷിക്ക്  ഓപ്പേറഷൻ  ഡബിൾ  േകാൾ 

നടപ്പാക്കുന്നതിന്2  േകാടി  രൂപയും,  െപാക്കാളി 

കൃഷിക്ക്  2  േകാടി  രൂപയും  വകയിരുത്തുന്നു. 

ഇേപ്പാൾ  തരിശുരഹിത  ്രഗാമങ്ങളുെട  എണ്ണം  

26 ആണ്. ഇത് 2020-21ൽ 152 ആയി ഉയരുെമന്ന് 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

123) കാർഷിക  േമഖലയുെട  അടങ്കൽ  764  േകാടി 

രൂപയാണ്.  മറ്്റ  ഏജൻസികളുംകൂടി  പരിഗണി 

ച്ചാൽ  കാർഷിക  േമഖലയിൽ  2000-േത്താളം 

േകാടി  രൂപ  ഈ  വർഷം  െചലവഴിക്കെപ്പടും. 

മാർക്കറ്റിംഗ്  സംവിധാനങ്ങൾക്്ക  52  േകാടി 

രൂപയും  േ്രകാപ്പ്  ഇൻഷ്വറൻസിന്  20  േകാടി 

രൂപയും, േസായിൽ കാർഡ് പദ്ധതിക്്ക 28 േകാടി 
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രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു. മണ്ണു-ജല സംരക്ഷണ 

്രപവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഊന്നൽ തുടരുകയാണ്. 

നടപ്പുവർഷത്തിൽ  ഇതിനായി  94  േകാടി  രൂപ 

െമാത്തം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

സംേയാജിത ൈറസ് പാർക്കുംറബ്ബർ പാർക്കും 

124) കഴിഞ്ഞ വർഷം സംേയാജിത ൈറസ്  പാർക്കും 

റബ്ബർ  പാർക്കും  ്രപഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.  സഹകരണ 

േമഖലയിെല  പാലക്കാെട്ട  ൈറസ്  പാർക്്ക  

2020-21-ൽ ്രപവർത്തനം ആരംഭിക്കും. വ്യവസായ 

വകുപ്പിെന്റ  രണ്ട്  ൈറസ്  പാർക്കുകൾക്്ക 

ഡിപിആർ  തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.  20  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  2020-21-ൽ  നിർമ്മാണം 

ആരംഭിക്കും. 

125) റബ്ബർ  പാർക്കിെന്റ  ഒന്നാംഘട്ടം  ന്യൂസ്  ്രപിന്റ ് 

ഫാക്ടറിയുെട  ആവശ്യം  കഴിഞ്ഞുള്ള  

500  ഏക്കറിലാണ്  സ്ഥാപിക്കുക.  ഗതാഗത 

ബന്ധങ്ങളും  െവള്ളവും  ൈവദ്യുതിയും  ഇേപ്പാൾ 

തെന്ന  ഉറപ്പായും  ഉള്ളതിനാൽ  പാർക്കിെന്റ 

്രപവർത്തനം  2020-21-ൽ  ആരംഭിക്കും.  റബ്ബർ 

പാർക്കിെന്റ  രണ്ടാംഘട്ട  വികസനത്തിന് 

ആവശ്യമായ സ്ഥലം 2020-21-ൽ ഏെറ്റടുക്കും. 
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പാലിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത 

126) നമുക്്ക  ആവശ്യമായ  പാലിെന്റ  94  ശതമാനം 

ഇന്നു  സംസ്ഥാനത്തുതെന്ന  ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ 

നമുക്്ക  കഴിയുന്നുണ്ട്.  വിജയകരെമന്ന ്

െതളിഞ്ഞിട്ടുള്ള  ക്ഷീരേ്രപാത്സാഹന  ത്രന്തം 

കൂടുതൽ  ഊർജ്ജസ്വലമായി  തുടരുന്നതിനാണ് 

ഈ  ബജറ്റും  ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  മൃഗപരിപാലന 

േമഖലയുെട  െമാത്തം  അടങ്കൽ  422  േകാടി 

രൂപയാണ്. ഇതിൽ 54 േകാടി രൂപ െപാതുേമഖലാ 

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,  75  േകാടി  രൂപ  െവറ്റിനറി 

സർവ്വകലാശാലയ്ക്കുമാണ്.  വാണിജ്യാടിസ്ഥാന 

ത്തിലുള്ള ഡയറി ഫാമുകൾക്കും  മിൽക്്കെഷഡ് 

പദ്ധതിക്കുമായി  40  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തി 

യിട്ടുണ്ട്.  ഡയറി  സംഘങ്ങൾക്്ക  ധനസഹായ 

മായി  20  േകാടി  രൂപയും  കാലിത്തീറ്റ 

സബ്സിഡിക്്ക  15  േകാടി  രൂപയും 

വകയിരുത്തുന്നു. 

സാമൂഹ്യ സൂക്്ഷമ ജലേസചനം 

127) കൃഷിക്കാരുെട  കൂട്ടായ്മയുെട  അടിസ്ഥാന 

ത്തിൽ പച്ചക്കറിക്കും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾക്കും ്രഡിപ്പ് 

ഇറിേഗഷൻ  സേങ്കതം  നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള 



113 
 

 

പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. പാലക്കാട് 

ചിറ്റൂർ,  വടകരപതി  േമഖലയിെല  കൃഷിക്കാർ 

നടത്തിയ  പരീക്ഷണം  വൻ  വിജയമാണ്. 

ഉൽപ്പാദനക്ഷമത  ഇരട്ടിയിേലെറ  വർദ്ധി 

ക്കുകയും,  ൈവദ്യുതി  െചലവിലും  കള 

നിയ്രന്തണ  െചലവിലും  50  ശതമാനേത്താളം 

കുറവ്  വരുത്തുന്നതിനും  കഴിഞ്ഞു.    ഈ 

മാതൃകയിൽ  14  ജില്ലകളിലും  50  ഏക്കർ 

വീതംസംേയാജിത  സാമൂഹ്യ  സൂക്്ഷമ  കണികാ 

ജലേസചനപദ്ധതി ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുന്നതിന് 

14 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  

128) ജലേസചനത്തിന്  െമാത്തത്തിൽ  864  േകാടി 

രൂപയാണ്  വകയിരുത്തിയത്.  1974-ൽ  21  േകാടി 

രൂപ  മതിപ്പുെചലവിൽ  തുടങ്ങിയ  മൂവാറ്റുപുഴ 

വാലി  ഇറിേഗഷൻ  േ്രപാജക്ടിന്  ഇതിനകം  

1,051  േകാടി  രൂപ  െചലവാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 

ജലേസചന  പദ്ധതികളുെട  മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 

ബില്ലുകൾ  നൽകാൻ  230  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഏ്രപിൽ  മാസത്തിൽ 

കമ്മിഷൻ  െചയ്യും.  അന്തർ  സംസ്ഥാന 

നദീജലവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കബനി തടം, ഭവാനി 

തടം,  പമ്പാ  തടം  എന്നിവിടങ്ങളിെല 
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പദ്ധതികൾക്ക്  61  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു. 

അട്ടപ്പാടി  വാലി  ഇറിേഗഷൻ  േ്രപാജക്ടാണ് 

പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന സ്കീം. 

കയർ വ്യവസായത്തിെന്റ ആധുനീകരണം 

129) 2015-16-ൽ  10000  ടണ്ണിൽ  താെഴയായിരുന്നു 

കയർ  ഉൽപ്പാദനം.  2020-21-ൽ  40000  ടണ്ണാകും. 

ഇതിന്  ആവശ്യമായ  ചകിരിയുെട  

സിംഹപങ്കും  േകരളത്തിൽ  തെന്നയായിരിക്കും 

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. ഈ കയർ പരമ്പരാഗത കയർ 

ഉൽപ്പന്നങ്ങേളാ  ജിേയാെടക്സ്റ്റയിൽസാേയാ 

മാറ്റും.  

 400  യ്രന്തമില്ലുകൾ,  2000  ഓേട്ടാമാറ്റിക് 

സ്പിന്നിംഗ്  യ്രന്തങ്ങൾ,  200  ഓേട്ടാമാറ്റിക് 

ജിേയാെടക്സ്റ്റയിൽ  ലൂമുകൾ  എന്നിവ 

സ്ഥാപിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

 കയർ  േകാർപ്പേറഷെന്റ  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 

െകാേക്കാ  േലാഗ്  നിർമ്മാണ  ഫാക്ടറിയും 

റബ്ബൈറസ്ഡ് മാ്രടസ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയും 

യ്രന്തവൽകൃത  ജിേയാ  െടക്സ്റ്റയിൽസ് 

ഫാക്ടറിയും ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.  
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 കയർെഫഡ്  പ്ലാസ്റ്റിക്കിനു  പകരം  കയറിെന്റ 

മൾച്ചിംഗ് ഷീറ്്റ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാക്ടറി 

ആരംഭിക്കും.  

 േഫാമാറ്റിംഗ്സിെല  കയർ  േകാേമ്പാസിറ്്റ 

ഫാക്ടറിയിൽ  മൂന്നുതരം  ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് 

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. 20 ശതമാനം മാ്രതം റസിൻ 

ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുള്ള  കയർ  േബാർഡു 

കൾ,  കയറും  പനമ്പും  ഉപേയാഗിച്ചു 

െകാണ്ടുള്ള  േബാർഡുകൾ,  ചകിരിേച്ചാറ് 

ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുള്ള  േബാർഡുകൾ 

എന്നിവയാണവ.  

 ഡച്ച്  പ്ലാന്റിൻ  എന്ന  ബഹുരാഷ്്രട  കമ്പനി 

വാളയാറിൽ  ഒരുചകിരിേച്ചാർ  േ്രപാസസ്സിംഗ്  

കമ്പനി  ആരംഭിക്കുന്നതിനും  ധാരണ 

യായിട്ടുണ്ട്. 

 ഇന്ത്യൻ  നഗരങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള  ചകിരിേച്ചാറ് 

ഇേനാക്കുലവും  േസവനവും  ലഭ്യമാക്കുന്ന 

തിനുള്ള  സർവ്വീെസ്സന്ററായി  കയർെഫഡ് 

്രപവർത്തിക്കും.  എൻസിആർഎംഐയുേട 

താണ് സാേങ്കതികവിദ്യ. 
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 ജിേയാ  െടക്സ്റ്റയിൽസ്സൈപ്ല  െചയ്യുന്നതിന് 

യുവഎഞ്ചിനീയർമാരുെട  േനതൃത്വത്തിൽ  

25  സ്റ്റാർട്ട്അപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കും. 

130) യ്രന്തവൽക്കരണം  പരമ്പരാഗത  േമഖലയിെല 

െതാഴിലാളികെളേയാ  െതാഴിലിെനേയാ 

ബാധിക്കില്ല. അവരുെട  ഉൽപ്പാദനം  മിനിമംകൂലി 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  വിലയ്ക്്ക  സർക്കാർ 

സംഭരിക്കുകയും സബ്സിഡി  നൽകി  വിപണനം 

െചയ്യുകയും  െചയ്യും.  കയർപിരി  സംഘങ്ങളിെല 

െതാഴിലാളിയുെട ശരാശരി വാർഷിക വരുമാനം 

2015-16ൽ  13000  രൂപയായിരുെന്നങ്കിൽ  

2020-21-ൽ  ഇത്  50000  രൂപയ്ക്്ക  മുകളിലായി 

ഉയർത്തുന്നതിനാണ്  ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  യ്രന്ത 

വൽകൃത  േമഖലയിെല  െതാഴിലാളികൾക്ക് 

്രപതിദിനം  600  രൂപെയങ്കിലും  വരുമാനം 

ഉറപ്പുവരുത്തും.  

131) 2020-21-ൽ  112  േകാടി  രൂപയാണ്  പദ്ധതിയിൽ 

വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  ഇതിനുപുറേമ  

130  േകാടി  രൂപ എൻസിഡിസി സഹായേത്താെട 

െചലവഴിക്കാനും  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  10  കയർ 

ക്ലസ്റ്ററുകൾ  ആരംഭിക്കുന്നതിന്  50  േകാടി  രൂപ 
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കയർ  േബാർഡിൽ  നിന്നും  ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

റിേമാട്ട്  പദ്ധതിയിൽ  70കളിൽ  വായ്പെയടുത്ത 

െചറുകിട ഉൽപ്പാദകരുെട കുടിശിക ഒറ്റത്തവണ 

തീർപ്പാക്കുന്നതിനും  സംഘങ്ങളുെട  ജില്ലാ 

ബാങ്കുകളിൽ  ഉണ്ടായിരുന്ന  വായ്പാ  കുടിശിക 

തീർപ്പാക്കുന്നതിനും  ജീവനക്കാരുെട  ്രഗാറ്റുവിറ്റി, 

െപൻഷൻ  ഫണ്ട്  െഡേപ്പാസിറ്്റ,  ൈവദ്യുതി 

കുടിശിക  എന്നിവയ്ക്കുേവണ്ടി  25  േകാടി  രൂപ 

അധികമായി വകയിരുത്തുന്നു. 

കശുവണ്ടി വ്യവസായപുനരുദ്ധാരണം 

132) 2019ൽ  കശുവണ്ടി  വികസന  േകാർപ്പേറഷനിൽ 

161  ദിവസെത്ത  െതാഴിലും  കാപ്പക്സിൽ  

214  ദിവസെത്ത  െതാഴിലും  ലഭിച്ചു.  480 

ഫാക്ടറികൾ  തുറന്നു  ്രപവർത്തിച്ചു.  അടഞ്ഞു 

കിടക്കുന്ന  മറ്റു  ഫാക്ടറികൾ  തുറക്കുന്നതിനും 

വ്യവസായപുനരുദ്ധാരണ  ്രപവർത്തനങ്ങൾ 

പൂർത്തിയാക്കാനുമുള്ള  തീ്രവയജ്ഞ  വർഷ 

മായിരിക്കും  2020-21. ഇതിനായി  135  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  
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 1970കളിൽ  ഏെറ്റടുത്ത  ഫാക്ടറികളുെട 

ഉടമസ്ഥർക്ക്  വില  നൽകുന്നതിനു  േവണ്ടി  

20 േകാടി രൂപ. 

 പുനരുദ്ധാരണ  പാേക്കജിെല  സ്വകാര്യ 

കശുവണ്ടി  ഫാക്ടറികളുെട  പലിശ 

സബ്സിഡിക്കായി 20 േകാടി രൂപ. 

 ്രഗാറ്റുവിറ്റി  കുടിശിക  നൽകുന്നതിനായി  

20 േകാടി രൂപ. 

 കാഷ്യൂ േബാർഡിന് 50 േകാടി രൂപ. 

 േകാർപ്പേറഷെന്റയും  കാപ്പക്സിെന്റയും 

നവീകരണത്തിന് 20 േകാടി രൂപ. 

 കശുവണ്ടി കൃഷിക്ക് 5 േകാടി രൂപ. 

133) കാഷ്യു േബാർഡിന് േതാട്ടണ്ടിയുെട വില തിരിച്ചു 

നൽകുന്നതിന്  എസ്്രകൂ  അക്കൗണ്ട്  ആരംഭി 

ക്കണം  എന്ന  കഴിഞ്ഞ  ബജറ്റിെല  നിബന്ധന 

പാലിക്കാൻ  കാപ്പക്സും  േകാർപ്പേറഷനും 

തയ്യാറായിട്ടില്ല.  ഈ  നിബന്ധന  കർശനമായി 

പാലിേച്ചതീരൂ.  കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പിെന്റ  വിപണി 
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യിലും  കാഷ്യു  േബാർഡ്  ഈ  വർഷം  മുതൽ 

ഇടെപടും. 

ൈകത്തറി 

134) ൈകത്തറി  േമഖലയ്ക്്ക  28  േകാടി  രൂപയാണ് 

പദ്ധതിയിൽ  വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  ഇതിനു 

പുറേമ ൈകത്തറി യൂണിേഫാം പദ്ധതി  ്രപകാരം 

105  േകാടി  രൂപയും,  വരുമാന  ഉറപ്പ്  പദ്ധതിയിൽ 

20  േകാടി  രൂപയും  വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

അങ്ങെന െമാത്തം 153  േകാടി രൂപ. നാടുകാണി 

യിൽ 6 േകാടി രൂപയ്ക്്ക പുതിെയാരു ൈകത്തറി 

േ്രപാസസ്സിംഗ് േക്രന്ദം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 

135) പവർലൂം  മില്ലുകൾക്്ക  23  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. 

മറ്റുപരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ 

136) ഖാദി  ്രഗാമവ്യവസായങ്ങൾക്്ക  16  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിനുപുറേമ  േകരളത്തിൽ 

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന  ഖാദിക്്ക  15  േകാടി  രൂപ 

റിേബറ്റായി  നൽകുന്നതിനും  വകയിരുത്തി 

യിട്ടുണ്ട്.  വരുമാന  ഉറപ്്പ  പദ്ധതിയിൽ  നിന്നും 

ഏതാണ്ട് 20 േകാടി രൂപ കൂടി ലഭ്യമാകും. 
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137) ഹാന്റി്രകാഫ്റ്്റ വികസന സ്കീമുകൾക്ക് 3 േകാടി 

രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ബാംബു  വികസന 

േകാർപ്പേറഷന്  5  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു. 

ബാംബു  േകാേമ്പാസിറ്്റ  േബാർഡുകളുെട 

ഉൽപ്പാദനശാല  2020-21-ൽ  ്രപവർത്തനം 

ആരംഭിക്കും. ഹരിതമിഷൻ കാമ്പയിനിെന്റ  ഭാഗ 

മായി  വലിയ  േതാതിൽ  മുള  വച്ചുപിടിപ്പി 

ക്കുന്നതിനുള്ള  ്രപവർത്തനം  ഏെറ്റടു 

ക്കുന്നതാണ്. 

138) േടാഡി  േബാർഡ്  2020-21ൽ  ്രപവർത്തനം 

ആരംഭിക്കും. 

VI 

മറ്റു േമഖലകൾ 

േകരള ഫിനാൻഷ്യൽ േകാർപ്പേറഷൻ 

139) രാജ്യത്ത്  ഏറ്റവും  കാര്യക്ഷമതേയാെട 

്രപവർത്തിക്കുന്ന  സംസ്ഥാന  ധനകാര്യ 

േകാർപ്പേറഷനാണ്  െകഎഫ്സി.  ഒറ്റത്തവണ 

തീർപ്പാക്കലിലൂെടയും  ഊർജ്ജിത  കുടിശിക 

പിരിവിലൂെടയും  നിർജ്ജീവ  ആസ്തികൾ  

2015-16ൽ  10.57  ശതമാനം  ആയിരുന്നത്  
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5.77  ശതമാനമായി  കുറച്ചു.  അടിസ്ഥാന  പലിശ 

നിരക്ക്  14.5-ൽ നിന്നും  9  ശതമാനമായി കുറച്ചു. 

റിസ്ക്  െവയ്റ്റഡ്  അസറ്്റ  േറേഷ്യാ ആർബിഐ 

്രപകാരം  മിനിമം  9  ശതമാനം  ആയിരിക്കണം. 

െകഎഫ്സിയുെട  േറേഷ്യാ  19  ശതമാനമാണ്. 

2015-16-ൽ  1025  േകാടി  രൂപയായിരുന്നു  പുതിയ 

വായ്പകൾ.  2019-20-ൽ  1500  േകാടി  രൂപയായി 

ഉയരും.  ലാഭമാവെട്ട,  5  േകാടി  രൂപയിൽ  നിന്നും  

20  േകാടി  രൂപയായി  ഉയരും.  ഡബിൾ  എ 

േററ്റിംഗിെന്റ  പശ്ചാത്തലത്തിൽ  2020-21-ൽ 

െകഎഫ്സി  വായ്പ  നൽകുന്നതിൽ  ഒരു 

കുതിച്ചുചാട്ടം  നടത്തുവാൻ  തീരുമാനിച്ചിരി 

ക്കുകയാണ്.  ഇതിനു  കഴിയണെമങ്കിൽ 

സ്ഥാപനത്തിെന്റ ഈക്വിറ്റി അടിത്തറ ഗണ്യമായി 

ഉയരണം. 

140) സർ,  െകഎഫ്സിയുെട  ഓഹരി  മൂലധനം 

ഉയർത്തുന്നതിന്  200  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

2000  േകാടി  രൂപ  അധികമായി  കേമ്പാളത്തിൽ 

നിന്നും  െകഎഫ്സിക്്ക  സമാഹരിക്കാനാകും. 

േകരളത്തിെല  െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക 

300 േകാടി രൂപ വായ്പ െകഎഫ്സിയിൽ നിന്നും 
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ലഭ്യമാകും.  ഈ  വായ്പയുെട  പലിശ  സർക്കാർ 

േനരിട്ടു നൽകും. 

േകരള േസ്റ്ററ്്റ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർൈ്രപസസ് 

141) േകരള  േസ്റ്ററ്്റ  ഫിനാൻഷ്യൽ  എന്റർൈ്രപസസ് 

സുവർണ്ണ  ജൂബിലി  ആേഘാഷിക്കുകയാണ്. 

2015-16െന  അേപക്ഷിച്ച്  ചിട്ടിയുെട  േടേണാവർ  

40  ശതമാനം  ഉയർന്ന്  22,744  േകാടി  രൂപയായി. 

െമാത്തം േടേണാവറാകെട്ട 50 ശതമാനം ഉയർന്ന് 

43,647  േകാടി  രൂപയായി.  ഓപ്പേറഷണൽ  ലാഭം 

236  േകാടിയിൽ  നിന്നും  509  േകാടി  രൂപയായി 

ഉയർന്നു.  സുവർണ്ണ  ജൂബിലി  വർഷത്തിൽ 

പുതിയ  സ്കീമുകൾ  ആവിഷ്കരിച്ച് 

നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. 

 ്രപവാസി  ചിട്ടി  ഇന്ത്യയിെല  ഇതര  സംസ്ഥാന 

മലയാളികൾക്കുകൂടി ലഭ്യമാക്കും. 

 ്രപവാസി  ചിട്ടി  കൂടുതൽ  ആകർഷക 

മാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും 

 സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ 5,000  േകാടി രൂപയായി 

ഉയർത്തും. 
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 50 സ്മാർട്ട് ശാഖകൾ ആരംഭിക്കും. 

 കുടുംബ്രശീ ചിട്ടികൾ ആരംഭിക്കും. 

െചറുകിട വ്യവസായം 

142) േകരളത്തിെന്റ  വ്യവസായ  േമഖലയിെല ഏറ്റവും 

ഊർജ്ജസ്വലമായത് െചറുകിട വ്യവസായ േമഖല 

യാണ്.  വ്യവസായ  പാർക്കുകളുെടയുംേകാമൺ 

െഫസിലിറ്റിെസന്ററുകളുെടയുംവികസനത്തിനു

േവണ്ടി  36  േകാടി  രൂപവകയിരുത്തുന്നു. 

വിവിധങ്ങളായ  സംരംഭകത്വ  വികസന 

പരിപാടികൾക്്ക 70 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

പീഡിത  യൂണിറ്റുകളുെട  പുനരുദ്ധാരണത്തിന്  

10  േകാടി  രൂപയും  പലിശ  സഹായത്തിന്  

10 േകാടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു. 

വാണിജ്യം 

143) വാണിജ്യ  േമഖലയ്ക്്ക  16  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. ഇതിൽ  10  േകാടി രൂപ സ്ഥിരം 

മാർക്കറ്റിംഗ് കം എക്സിബിഷൻ േകാംപ്ലക്സിനു 

േവണ്ടിയുള്ളതാണ്.  വ്യാപാരി  വ്യവസായി 

േക്ഷമനിധിയുെട  െപൻഷൻ  കുടിശികകൾ 
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തീർക്കുന്നതിന്  20  േകാടി  രൂപ  അധികമായി 

വകയിരുത്തുന്നു. 

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം 

144) ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്  493  േകാടി  രൂപയാണ് 

പദ്ധതി അടങ്കൽ. ഇതിൽ 125 േകാടി രൂപ േകരള, 

േകാഴിേക്കാട്,  കണ്ണൂർ,  മഹാത്മാഗാന്ധി, 

സംസ്കൃതം,  മലയാളം,  നിയമം  സർവ്വ 

കലാശാലകൾക്കു  േവണ്ടിയുള്ളതാണ്.  ഉന്നത 

വിദ്യാഭ്യാസ  കൗൺസിലിന്  16  േകാടി  രൂപയും 

െക.സി.എച്ച്.ആർ.-ന്  9  േകാടി  രൂപയും 

വകയിരുത്തുന്നു.  അസാപ്പിന്  50  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  െക.ആർ.  നാരായണൻ 

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് 

ആന്റ ്  ആർട്സിന്  5  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. ഇതിൽ 2  േകാടി രൂപ മ്യൂസിയ 

ങ്ങൾക്കുള്ള  വീഡിേയാ  േഡാക്യുെമേന്റഷനു 

േവണ്ടിയാണ്.അക്കാദമിക്  നിലവാരം 

ഉയർത്തുന്നതിനു  േവണ്ടിയുള്ള  എറുൈഡറ്റ്, 

സ്േകാളർ  സേപ്പാർട്ട്,  വാക്്ക  വിത്ത്  സേ്കാളർ, 

േഫാസ്റ്ററിംഗ്  റിസർച്ച്  ഇൻ  സ്റ്റുഡന്റസ്്,  ഓറീസ്, 

വിവിധങ്ങളായ സ്േകാളർഷിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ 
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െയല്ലാം  തുടരുന്നതാണ്.  സർ,  ചില 

സർവ്വകലാശാലകൾക്്ക  േനാൺ  പ്ലാൻ  വിഹിതം 

താഴ്ന്നതാണ്.  ധനസ്ഥിതി  പരിേശാധിച്ച് 

ആവശ്യമായ വർദ്ധന പിന്നീട് നൽകുന്നതാണ്.  

145) കിഫ്ബി  സഹായേത്താെടയുള്ള  േകാേളജ്, 

സർവ്വകലാശാല  പശ്ചാത്തലസൗകര്യ  വികസനം 

2020-21ലാണ്  നടപ്പാക്കുക.  െകാച്ചി  സർവ്വകലാ 

ശാലയിെല100  േകാടി  രൂപയുെട  ലേബാറട്ടറി 

യുെട  നിർമ്മാണം  നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

മറ്റു  സർവ്വകലാശാലകൾക്ക്  50-100  േകാടി  രൂപ 

വീതമാണ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുക. 

േകാേളജ്  െകട്ടിടങ്ങളുെട  നിർമ്മാണത്തിന്  

142 േകാടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

146) 2020-21-ൽ  എല്ലാ  സർക്കാർ  േകാേളജുകളി 

െലയും ലേബാറട്ടറികൾ നവീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു 

പരിപാടി  നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.  ഓേരാ  േകാേളജും 

ഇതിന്  ആവശ്യമായ  ്രപേത്യക  േ്രപാജക്ടുകൾ 

തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കണം. ഇതിന് ആവശ്യമായ 

പണം  േമജർ  ഇൻ്രഫാസ്്രടക്ച്ചർ  െഹഡ്ഡിൽ 

നിന്നും ലഭ്യമാക്കും. 
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147) സർവ്വകലാശാലകളിെല ശാസ്്രതം, കലാസാഹിത്യം, 

സാമൂഹ്യപഠനം  എന്നീ  േമഖലകളിെല  ഏറ്റവും 

നല്ല മൂന്്ന ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റുകെള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ 

കൗൺസിൽ  നിർണ്ണയിക്കുകയും  ആ 

ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റുകളുെട  വികസനത്തിന്  ്രപേത്യക 

അവാർഡുകൾ  നൽകുകയും  െചയ്യും. 

ആവശ്യമായ  തസ്തികകൾ,  പശ്ചാത്തല 

സൗകര്യ  വികസനത്തിനുള്ള  ഫണ്ട്  ഇവ 

ലഭ്യമാക്കും. ഇതിനായി  20  േകാടി രൂപ  ്രപേത്യകം 

വകയിരുത്തുന്നു.  ൈകരളി  റിസർച്ച്  അവാർഡി 

നുള്ള  ഗേവഷകെര  ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ 

കൗൺസിൽ  തെന്നയായിരിക്കും  െതരെഞ്ഞടു 

ക്കുക. 

148) സർ,  േഡാ.  േജാൺ  മത്തായിയുെട  തറവാട് 

വീടിലും  പുരയിടത്തിലുമാണ്  േകാഴിേക്കാട് 

സർവകലാശാലയുെട  തൃശൂർ  കാമ്പസ് 

്രപവർത്തിക്കുന്നത്.  ഈ  വീട്  പുനരുദ്ധരി 

ക്കുകയും  അവിെട  േകരളത്തിെല  ഒന്നാം 

തലമുറ  സാമ്പത്തിക  ശാസ്്രതജ്ഞരായ  

പി.  െജ.  േതാമസ്,  വി. ആർ.  പിള്ള,  പത്മനാഭൻ 

പിള്ള,  േഡാ.  െക.  എൻ.  രാജ്    എന്നിവരുെട 

സ്മാരകമായി  വികസിപ്പിക്കുകയും  െചയ്യും. 
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െ്രപാഫ.  എം.  എ.  ഉമ്മൻ  ആയിരിക്കും  

ഈ  പദ്ധതിയുെട  മുഖ്യ  ഉപേദശകൻ.  

െകാച്ചി  സർവകലാശാലയുെട  എൻ  ആർ 

മാധവേമേനാൻ  ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി  െസന്റർ 

േഫാർ  റിസർച്ച്  എത്തിക്സ്  ആൻഡ് 

േ്രപാേട്ടാേക്കാൾസിന്  2  േകാടി  രൂപ  വകയിരു 

ത്തുന്നു.  ദ്വിശദാബ്ദി  ആേഘാഷിക്കുന്ന 

സി.എം.എസ്.  േകാേളജിെന്റ  ചരി്രതമ്യൂസിയ 

ത്തിന് 2 േകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

149) മുൻകാലങ്ങളിൽ അനുവദിച്ച  േകാഴ്സുകൾക്കു 

ഇതുവെര  ആവശ്യമായ  അധ്യാപക  നിയമനം 

നടന്നിട്ടില്ല. ആഴ്ചയിൽ 16 മണിക്കൂർ അധ്യായന 

സമയം  എന്ന  മാനദണ്ഡ്രപകാരം  മാർച്ച് 

മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട്  1000  തസ്തികകൾ 

സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ട് ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതാണ്. 

150) ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ  േമഖലയിൽ  പുതിയ 

േകാഴ്സുകൾ അനുവദിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. 

അതിന്  േകാേളജുകളുെട  അേപക്ഷകൾ 

പരിേശാധിക്കുന്നതിന്  ഉന്നത  വിദ്യാഭ്യാസ 

െസ്രകട്ടറിയുെട അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു സമിതിെയ 

നിേയാഗിക്കുന്നതാണ്.  െമാത്തം  60  േകാഴ്സു 
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കളാണ്  അനുവദിക്കാൻ  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 

േകാഴ്സുകൾക്്ക  അർഹമായ  േകാേളജുകെള 

െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നത്  മാനദണ്ഡങ്ങളുെട 

അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. 

 ന്യൂജനേറഷൻ  -  ഇന്റർ  ഡിസിപ്ലിനറി 

േകാഴ്സുകളായിരിക്കും തുടങ്ങുക. 

 േകാേളജിന് നാക് അെ്രകഡിേറ്റഷെന്റ എ പ്ലസ് 

േ്രഗെഡങ്കിലും  ലഭിച്ചിരിക്കണം.  സർക്കാർ 

േകാേളജുകൾക്്ക ഇളവു നൽകും. 

 പുതിയതായി  ആരംഭിച്ച  പട്ടികവിഭാഗം 

്രടസ്റ്റുകളുെട  േകാേളജുകൾക്കു  മാ്രതേമ 

ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവ് നൽകൂ. 

 േകാഴ്സുകൾ  അനുവദിക്കുന്നതിന് 

േകാേളജിെല ആ വിഷയത്തിെല പാരമ്പര്യവും 

്രപാഗത്ഭ്യവും അധ്യാപകരുെട എണ്ണവും സമീപ 

േകാേളജുകളിെല സ്ഥിതിയും പരിഗണിക്കും. 

 അഞ്ചു  വർഷം  കഴിേഞ്ഞ  സ്ഥിരം 

തസ്തികകൾ  സൃഷ്ടിക്കൂ.  അതുവെര 

താൽക്കാലിക/കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ േകാഴ്സു 

കൾ നടത്തണം. 
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151) ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ ൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് 

ടാക്േസഷൻ  േക്രന്ദ-സംസ്ഥാന  ധനകാര്യ 

ബന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള  േദശീയതല  കൺസൾ 

േട്ടഷൻസ്  തുടരുന്നതാണ്.  േലബർ  േകാഡ് 

സംബന്ധിച്ച്  െതാഴിൽ  വകുപ്പുമായി 

സഹകരിച്ചുെകാണ്ട്  നവംബർ  മാസത്തിൽ 

അന്തർേദശീയ  െസമിനാർ  സംഘടിപ്പിക്കും. 

േനാർക്കയുമായി  സഹകരിച്ച്  പുതിയ 

ഇമിേ്രഗഷൻ  ആക്ടിെനക്കുറിച്ച്  േദശീയ 

െസമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  ഇവയ്ക്കു  േവണ്ടി 

ഗിഫ്റ്റിന് 5 േകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

സാേങ്കതികവിദ്യാഭ്യാസം 

152) സാേങ്കതിക  വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ  അടങ്കൽ  

210  േകാടി  രൂപയാണ്.  െകാച്ചി 

സർവ്വകലാശാലയ്ക്്ക  22  േകാടി  രൂപയും 

സാേങ്കതിക സർവ്വകലാശാലയ്ക്കും േകരള േസ്റ്ററ്്റ 

സയൻസ് ആൻഡ് െടക്േനാളജി മ്യൂസിയത്തിനും 

ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി.ക്കും  18  േകാടി  രൂപ  വീതം 

വകയിരുത്തുന്നു.  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  േകാേളജു 

കൾക്്ക  37  േകാടി  രൂപ  വീതവും 
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േപാളിെടക്നിക്കുകൾക്ക് 40 േകാടി രൂപ വീതവും 

അനുവദിക്കുന്നു. 

153) േകരള െമഡിക്കൽ െടക്േനാളജി കൺേസാർഷ്യ 

ത്തിന്  െക-ഡിസ്കാണ്  േനതൃത്വം  നൽകുന്നത്. 

എമർജിംഗ്  െടക്േനാളജി  സർക്കാരിൽ 

സന്നിേവശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  പരിപാടിയും 

ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  െക-ഡിസ്കിന്  25  േകാടി 

രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

കുടിെവള്ളം 

154) േകരള  വാട്ടർ  അേതാറിറ്റിയുെട  ചരി്രതത്തിൽ 

ഇ്രതയധികം  കുടിെവള്ള  പദ്ധതികൾ 

ഏെറ്റടുത്തകാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

 കിഫ്ബിയിൽ  നിന്നും4384  േകാടി  രൂപയുെട  

61 ്രപവൃത്തികൾ. 

 അമൃതിൽ  നിന്നും  1254  േകാടി  രൂപയുെട  

283 ്രപവൃത്തികൾ. 

 സംസ്ഥാന  പദ്ധതിയിൽ  നിന്നും  1562  േകാടി 

രൂപയുെട 1448 ്രപവൃത്തികൾ. 

 നബാർഡിൽ  നിന്നും  736  േകാടി  രൂപയുെട  

39 ്രപവൃത്തികൾ. 
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 േക്രന്ദാവിഷ്കൃത  കുടിെവള്ള  പദ്ധതിയിൽ 

നിന്നും 620 േകാടിരൂപയുെട 52 ്രപവൃത്തികൾ. 

155) ഇങ്ങെന  8523  േകാടി  രൂപയുെട  1891  പദ്ധതി 

കളിലായി  ഏതാണ്ട്  10  േകാടി  ലിറ്റർ  ്രപതിദിന 

ഉൽപ്പാദനേശഷി  ൈകവരിക്കുന്നതിനുള്ള 

്രപവർത്തനങ്ങളാണ്  നടക്കുന്നത്. ഈ  ്രപവൃത്തി 

കൾ  സമയബന്ധിതമായി  പൂർത്തീകരിക്കുക 

എന്നുള്ളതാണ്  െവല്ലുവിളി.  ്രപളയകാലത്ത് 

ഉൽപ്പാദനേശഷിയുെട  52 ശതമാനം  ്രപവർത്തന 

രഹിതമായത്  രണ്ടാഴ്ചെകാണ്ട്  പുനസ്ഥാപി 

ക്കുന്നതിനും  ശബരിമലയിെല  കുടിെവള്ള 

മാലിന്യസംസ്കരണം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും 

വാട്ടർ  അേതാറിറ്റി  ജീവനക്കാർ  കാണിച്ച 

ശുഷ്കാന്തിയും  കാര്യക്ഷമതയും  പകർത്താ 

നായാൽ  ഈ  പദ്ധതികൾ  സമയബന്ധിതമായി 

പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും  സംസ്ഥാനെത്ത  കുടി 

െവള്ളക്ഷാമം  ഗണ്യമായി  പരിഹരിക്കുന്നതിനും 

കഴിയും. 

156) മാ്രതമല്ല,  േമൽപ്പറഞ്ഞ  പദ്ധതികളിെല 

മൂന്നിെലാന്ന്  നിലവിലുള്ള വിതരണ ൈപപ്പുകൾ 

മാറ്റിയിടുന്നതിനാണ്.  ഇതുവഴി  വിതരണനഷ്ടം 
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ഗണ്യമായി  കുറയ്ക്കുന്നതിനും  ഒരു  യൂണിറ്്റ 

െവള്ളത്തിെന്റ  െചലവ്  താഴ്ത്തുന്നതിനും 

കഴിയും.  ഇന്്ന  ഒരു  കിേലാ  ലിറ്റർ  െവള്ളത്തിെന്റ 

ശരാശരി  െചലവ്  23.72  രൂപയാണ്.  െവള്ളത്തിന് 

ഈടാക്കുന്ന ശരാശരി വിലയാകെട്ട  9.5  രൂപയും. 

ഈ  വിടവ്  കുറയ്േക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിനു  സമൂല 

മാെയാരു െപാളിെച്ചഴുത്്ത അനിവാര്യമാണ്. 

157) േകരള  വാട്ടർ  അേതാറിറ്റിക്്ക  675  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  േക്രന്ദ  പദ്ധതികളിൽ  നിന്ന്  

400 േകാടി രൂപകൂടി ലഭ്യമാകും. 2020-21-ൽ വാട്ടർ 

അേതാറിറ്റിയുെട  കുപ്പിെവള്ളം  വാണിജ്യാടി 

സ്ഥാനത്തിൽ  ലഭ്യമാകും.  അരുവിക്കര 

കുപ്പിെവള്ള  പദ്ധതി  പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്  

2  േകാടി  രൂപ  അനുവദിക്കുന്നു.  ആലപ്പുഴ 

കുടിെവള്ള  പദ്ധതി  ൈവകുന്ന  പശ്ചാത്തല 

ത്തിൽ  പഴയ  േ്രസാതസ്സുകൾ  പുനരുജ്ജീവി 

പ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി  വരൾച്ച  േനരിടുന്നതിനുള്ള 

അടിയന്തിര പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി 4 േകാടി രൂപ 

അധികമായി അനുവദിക്കുന്നു. 
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വനം 

158) വനം വകുപ്പിെന്റ അടങ്കൽ 179 േകാടി രൂപയാണ്. 

േക്രന്ദാവിഷ്കൃത  പദ്ധതികളിൽ  നിന്ന്  56  േകാടി 

രൂപ  അധികമായി  ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു.  വന്യജീവി-

മനുഷ്യ  സംഘർഷ  ലഘൂകരണത്തിന് 

കിഫ്ബിയിൽ  നിന്നുള്ള  110  േകാടി  രൂപയ്ക്കു 

പുറേമ  പദ്ധതിയിൽ  നിന്്ന  24  േകാടി  രൂപ 

ലഭ്യമാക്കും.  2020ൽ  തൃശ്ശൂർ  മൃഗശാലയിെല 

മൃഗങ്ങെള  പുത്തൂരിേലയ്ക്്ക  പുനരധി 

വസിപ്പിക്കും. 

159) സർ,  2020-ൽ  വനേമഖലയിെല  നൂതനമായ 

ഇടെപടൽ  വനത്തിെന്റ  ഉൾക്കാടുകളിലുള്ള 

താമസക്കാെര പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി 

യാണ്.  വനങ്ങൾ  തുടർച്ചയായുള്ള  വലിെയാരു 

്രപേദശമായി  നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു  മാ്രതേമ 

സംരക്ഷിക്കാനാകൂ.  മനുഷ്യ  ഇടെപടലുകൾ 

നിബിഡ-ഉൾക്കാടുകളുെട  പുറത്തുള്ള  ്രപേദശ 

ങ്ങളിലായി  പരിമിതെപ്പടുത്തണം.  ഇതിന് 

റീബിൽഡ്  േകരളയിൽ  നിന്ന്  106  േകാടി  രൂപ 

അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
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പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾ 

160) “അരശെന്റ മുന്നിലും 

ഒരാളുെട മുന്നിലും 

പിൻൈകെകട്ടാെത 

മുൻൈക െകട്ടി 

തല കുനിച്ചു നിൽക്കാെത 

കാക്കണേമെയന്ന് 

വീണ്ടും വീണ്ടുമവൻ 

ഒച്ചയിടുന്നു”എന്നാണ് 

ആത്മവിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള പട്ടികവിഭാഗ 

ക്കാരുെട വാഞ്ചെയ കവി   അേശാകൻ മറയൂർ  

വരച്ചിടുന്നത്.  സർ,  സാമൂഹ്യമായി  മുേന്നറാൻ 

സാമ്പത്തികനില  െമച്ചെപ്പേടണ്ടത്  അനിവാര്യ 

മാണ്.  പേക്ഷ,  ഇന്ത്യയിൽ  െപാതുേവ 

പട്ടികവിഭാഗങ്ങേളാടുള്ള  സമീപനെമന്താണ്?  

ഒരു  സംസ്ഥാനത്തും  ജനസംഖ്യാനുപാതമായി 

വികസനഫണ്ട്  പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്്ക  വകയിരു 

ത്തുന്നില്ല.  പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതി  േവെണ്ടന്നു 
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വച്ചേതാെട  ഇങ്ങെനെയാരു  തത്വം  തെന്ന 

അ്രപസക്തമായിരിക്കുകയാണ്.  േകരളത്തി 

ലാകെട്ട  ജനസംഖ്യാനുപാതത്തിൽ  നിന്നും 

ഉയർന്ന നിലയ്ക്്ക 12.64 ശതമാനം വകയിരുത്തി 

യിരിക്കുന്നു.  പട്ടികജാതി  ഉപപദ്ധതിയുെട 

അടങ്കൽ  2,730  േകാടി  രൂപയും  പട്ടികവർഗ്ഗ 

ഉപപദ്ധതിയുെട  അടങ്കൽ  786  േകാടി 

രൂപയുമാണ്.  ഇതിനു  പുറേമ  േക്രന്ദാവിഷ്കൃത 

പദ്ധതികളിൽ  നിന്നും  458  േകാടി  രൂപകൂടി 

ലഭ്യമാകും.  

161) ഏറ്റവും  മുന്തിയ  പരിഗണന  പാർപ്പിടത്തിനാണ്. 

ഭൂരഹിതർക്ക്  ഭൂമിക്കു  േവണ്ടിയും  പണി 

തീരാത്ത വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും ൈലഫ് 

മിഷനുള്ള വിഹിതവും പഠനമുറികൾക്കുംേവണ്ടി 

പട്ടികജാതി  ഉപപദ്ധതിയിൽ  685  േകാടി  രൂപയും 

പട്ടികവർഗ്ഗ  ഉപപദ്ധതിയിൽ  247  േകാടി  രൂപയും 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  2020-21-ൽ  ൈലഫ്മിഷ 

നിൽ  നിന്നും  15000  പട്ടികജാതി  കുടുംബ 

ങ്ങൾക്കും  5000  പട്ടികവർഗ്ഗ  കുടുംബങ്ങൾക്കും 

വീട്  നൽകുന്നതാണ്.  ഈ  സർക്കാരിെന്റ 

കാലത്ത്  ആരംഭിച്ച  പഠനമുറി  പദ്ധതി  ്രപകാരം 

ഇതുവെര  8465  വീടുകൾക്്ക  മുറി  നിർമ്മിച്ചു 
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നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  2020-21-ൽ  4000  പഠനമുറികൾ 

കൂടി നിർമ്മിച്ചു നൽകും.  

162) സർ, ഒഴുക്കിെനതിെര 

നീന്തിത്തുടിച്ച് 

ആർപ്പുവിളിച്ചും 

െകാരവയിട്ടും 

വള്ളത്തിേലയ്െക്കത്തുന്ന 

ഒരുപിടി  അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ  എന്ന  എം  ആർ 

രാധാമണിയുെട  വരികളിൽ  വിദ്യാഭ്യാസം  േനടി 

സാമൂഹ്യ  മുേന്നറ്റത്തിനുള്ള  ഉത്കടമായ 

അഭിവാഞ്ചയുണ്ട്.  പാർപ്പിടം  കഴിഞ്ഞാൽ 

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്  മുൻതൂക്കം.  പട്ടികജാതി 

ഉപപദ്ധതിക്ക്  386  േകാടിരൂപയുംപട്ടികവർഗ്ഗ 

ഉപപദ്ധതിക്ക്  115  േകാടി  രൂപയുമാണ് 

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി  വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

േമാഡൽ  െറസിഡന്റഷ്്യൽ  സ്കൂളുകൾക്ക് 

കിഫ്ബി  വഴി  93  േകാടി  രൂപയും  പദ്ധതിയിൽ 

നിന്നും  23  േകാടി  രൂപയും  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പുതിയതായി  സ്കൂൾ  ്രപേവശനം  േനടുന്ന 



137 
 

 

പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പടുന്ന കുട്ടികൾക്്ക വിദ്യാഭ്യാസം 

നൽകുന്നതിന്  ആ  വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട  റ്റി.റ്റി.സി, 

ബി.എഡ്  േയാഗ്യതയുള്ള  യുവതി-യുവാക്കെള 

െമൻഡർ  ടീച്ചർമാരായി  നിയമിക്കുന്ന  േഗാ്രത 

ബന്ധു പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടപ്പാക്കും. 

163) പട്ടികവിഭാഗ  യുവജനങ്ങൾക്്ക  െതാഴിൽ 

ൈവദഗ്ധ്യ  പരിശീലന  പരിപാടി  നടപ്പാക്കി 

െപ്ലയ്സ്െമന്റ ് നൽകുന്നതിനു കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ 

്രപഖ്യാപിച്ച  പരിപാടി  വിജയ്രപദമാണ്.  4896 

േപർക്്ക  ഇതിേനാടകം  െപ്ലയ്സ്െമന്റ ് 

നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിൽ  383  േപർക്്ക  വിേദശ 

രാജ്യങ്ങളിൽ  െതാഴിൽ  ലഭിച്ചു.  2020-21-ൽ 

പതിനായിരം  േപർക്്ക  െതാഴിൽ 

നൽകുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 

മറ്റുസമുദായേക്ഷമം 

164) പിന്നാക്ക  സമുദായ  േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി  

101  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിൽ  

53  േകാടി  രൂപ  ഒഇസി  വിദ്യാഭ്യാസ 

സ്കീമുകൾക്കാണ്.  േക്രന്ദവിഹിതമടക്കം  

36  േകാടി  രൂപ  സ്േകാളർഷിപ്പുകൾക്കുണ്ട്. 
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മൺപാ്രത  വികസന  േകാർപ്പേറഷന് 

ഓഹരിമൂലധനമായി 50 ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നു. 

165) ന്യൂനപക്ഷ  േക്ഷമത്തിനായി  42  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  

166) മുേന്നാക്കസമുദായ  േക്ഷമത്തിനായി  36  േകാടി 

രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 
 

വേയാജനസംരക്ഷണം 

167) ഈ  േമഖലയിൽ  2019-20-ൽ  ഉണ്ടായ  ഏറ്റവും 

്രശേദ്ധയമായ  വേയാജന  േമഖലയിെല  സംഭവ 

വികാസം  കുടുംബ്രശീയുെട  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 

25000  വേയാജന  അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 

ആരംഭിച്ചതാണ്.  ഒറ്റയ്ക്്ക  താമസിക്കുന്ന 

വേയാജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി  സ്േനഹിത 

കാളിംഗ്െബൽ  സ്കീമും  ആവിഷ്കരിച്ചു. 

എന്നാൽ  രണ്ട്-മൂന്ന്  വാർഡുകൾക്്ക  ഒരു 

പകൽവീട്  എന്ന  നിർേദ്ദശം  േവണ്ട്രത 

്രപാവർത്തികമായിട്ടില്ല.  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപന 

ങ്ങളുെട  പ്ലാൻ  ഫണ്ടിൽ  നിന്നും  290  േകാടി 

രൂപെയങ്കിലും  വേയാജനങ്ങൾക്കായി  നീക്കി 
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വയ്ക്കാൻ  ബാധ്യസ്ഥരാണ്.  2020-21-െല 

്രപാേദശിക  പദ്ധതിയിൽ  ഇത്  ഉൾെപ്പടുത്തിേയ 

തീരൂ.  പുതിയ  െകട്ടിടം  പണിേയണ്ടതില്ല. 

നിലവിലുള്ള  വായനശാലകെളയും  വാടകയ്ക്്ക 

എടുക്കുന്ന  വീടുകെളയും  ഇതിനായി 

ഉപേയാഗെപ്പടുത്താം.  വേയാജന  അയൽക്കൂട്ട 

ങ്ങെള  ഈ  േക്രന്ദങ്ങേളാട്  ബന്ധെപ്പടുത്തണം.  

6.5  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള 

സാമൂഹ്യേക്ഷമ  വകുപ്പിെന്റ  സായം്രപഭ 

പരിപാടിയും  സംേയാജിപ്പിക്കണം.  വേയാമി്രതം 

പരിപാടിക്ക്  24  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു. 

സർ,  വേയാജന  േക്ഷമത്തിനായിട്ടുള്ള 

പരിപാടികൾ  എല്ലാ  വകുപ്പുകളിലുമായി  പരന്നു 

കിടക്കുന്നവയാണ്.  ഇവെയ  െമാത്തത്തിൽ 

െജൻഡർ  ബജെറ്റന്നേപാെല  തെന്ന  എൽഡർ 

ബജറ്റും  തയ്യാറാക്കുന്നതും  ബജറ്്റ 

േരഖകൾെക്കാപ്പം ലഭ്യമാക്കുകയും െചയ്യും.  

168) കർഷകെത്താഴിലാളി  േക്ഷമനിധി  േബാർഡിന് 

അനുവദിച്ചിരുന്ന  100  േകാടി  രൂപ 

അടിയന്തിരമായി  നൽകുന്നതാണ്.  2020-21-ൽ  

50 േകാടി രൂപകൂടി അനുവദിക്കുന്നു. 
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ഭിന്നേശഷിക്കാരുെട സംരക്ഷണം 

169) ഭിന്നേശഷിക്കാർക്്കജീവിതച്രകത്തിെന്റ  ഓേരാ 

ഘട്ടത്തിലും  പിന്തുണ  െകാടുക്കുന്നതിന് 

ഉതകുന്ന  ഒരു  നയപരിപാടി  ചട്ടക്കൂട് 

ആവിഷ്കരിച്ചതിനാണ്  രാജ്യെത്ത  ഏറ്റവും 

മികച്ച  ഭിന്നേശഷി  സംരക്ഷണ  സംസ്ഥാന 

ത്തിനുള്ള  േക്രന്ദസർക്കാരിെന്റ  അവാർഡ് 

േകരളത്തിനാണ്  ലഭിച്ചത്.  ഗർഭാവസ്ഥയിൽ 

തെന്ന  ൈവകല്യങ്ങെള  തടയാൻ  എംഎംആർ 

വാക്സിൻ  അടക്കമുള്ള  േരാഗ്രപതിേരാധ 

്രപവർത്തനങ്ങളാണ്  തുടക്കം.  ൈശശവാ 

വസ്ഥയിൽ  തെന്ന  സ്്രകീനിംഗിലൂെട  ൈവകല്യ 

ങ്ങൾ  കെണ്ടത്തുകയും  പരിഹാര  നടപടികൾ 

സ്വീകരിക്കുകയുമാണ്  അടുത്തഘട്ടം.  ഇതിനാ 

യുള്ള  അനുയാ്രത,  ്രശുതിതരംഗം, 

ആേരാഗ്യകിരണം  തുടങ്ങിയ  പദ്ധതികൾക്ക്  

50 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

170) ൈമൽഡ്,  േമാഡേററ്്റ  ഭിന്നേശഷിക്കാരായ 

കുട്ടികെള സാധാരണ  സ്കൂളിലാണ്  േചർക്കുക. 

പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ  തീ്രവതയുെട 

വ്യത്യാസം  പരിഗണിക്കാെത  മുഴുവൻ 
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ഭിന്നേശഷിക്കാെരയും  ്രപേത്യക  ക്ലാസിേലാ 

െപാതുക്ലാസിേലാ  പഠിപ്പിക്കുന്ന  ഓട്ടിസം 

പാർക്കുമുണ്ട്. 

171) സർ,  സന്നദ്ധ  സംഘടനകളും  മറ്റും  നടത്തുന്ന  

290  സ്െപഷ്യൽ  സ്കൂളുകൾക്ക്  ധനസഹായ 

മായി  40  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിനു 

പുറെമ  18  വയസു  കഴിഞ്ഞവരുെട 

സംരക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി  10  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽനിന്നുള്ള 

പദ്ധതി  അടങ്കലിൽനിന്ന്  ഇതിനാവശ്യമായ 

അധികതുക  കെണ്ടേത്തണ്ടതാണ്.  ബഡ് 

സ്കൂളുകൾക്്ക 35  േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

ഭിന്നേശഷി  കലാകാരൻമാെര  പരിശീലിപ്പിക്കുക 

മാ്രതമല്ല,  അവെര  െ്രപാഫഷണൽ 

െപർേഫാേമഴ്സായി  െതാഴിൽ  നൽകുകയും 

െചയ്യുന്ന  ഡിഫറന്റ ്  ആർട്ട്  െസന്ററിന്  1  േകാടി 

രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  

172) ഭിന്നേശഷിക്കാരുെട  ചികിത്സയ്ക്കും  പരിചരണ 

ത്തിനും  40  േകാടി  രൂപയും  മാനസികാേരാഗ്യ 

പരിപാടികൾക്്ക  31  േകാടി  രൂപയും 

വകയിരുത്തുന്നു. ബാരിയർ  ്രഫീ േകരളയ്ക്കായി 
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9  േകാടി  രൂപയുമുണ്ട്.  തിരുവനന്തപുരം 

നഗരത്തിെല 28 െപാതുസ്ഥാപനങ്ങൾ ബാരിയർ 

്രഫീ  ആക്കുന്നതിന്  ഒരു  ്രപേത്യക  സ്കീം 

നടപ്പാക്കും.  ഭിന്നേശഷിക്കാരുെട  പരിചരണ 

സഹായികൾക്കുള്ള  അലവൻസായി  40  േകാടി 

രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  

173) സാമൂഹ്യനീതി,  വിദ്യാഭ്യാസം,  ആേരാഗ്യം, 

തേദ്ദശഭരണം  തുടങ്ങിയ  വകുപ്പുകളിലായി  

217  േകാടി  രൂപയാണ്  ഈ  േമഖലയ്ക്കു 

നീക്കിെവയ്ക്കുന്നത്.  ഇതിനു  പുറെമ  തേദ്ദശ 

ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ  290  േകാടി  രൂപെയങ്കിലും 

നീക്കിെവയ്ക്കാൻ  ബാധ്യസ്ഥരാണ്.  െമാത്തം  

500  േകാടിയിൽപ്പരം  രൂപ  കനിേവാെടയും 

ഏേകാപിതമായും െചലവഴിക്കാനായി ഉണ്ട്. 

്രടാൻസ്ജൻഡർ 

174) ്രടാൻസ്െജൻേഡഴ്സിനുള്ള  ്രപേത്യക  അയൽ 

ക്കൂട്ടങ്ങൾ  കുടുംബ്രശീ  സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 

ഇവരുേടതായ  ഒരു  സഹകരണ  സംഘത്തിനു 

രൂപം  നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  മഴവില്ല്  പരിപാടിയ്ക്്ക  

5 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  
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സംസ്കാരം 

175) സാംസ്കാരിക േമഖലയുെട അടങ്കൽ 157 േകാടി 

രൂപയാണ്.  ചില  പുതിയ  സ്കീമുകൾ 

ആരംഭിക്കുന്നുണ്്ട.  

 താളിേയാല  േശഖരം  സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു

േവണ്ടി പുതിയ െകട്ടിടത്തിന് 4 േകാടി രൂപ.

 കാര്യവട്ടത്ത്  ഇന്റനാഷണൽ  ആർൈകസ്

സ്റ്റഡി  ആൻഡ്  റിസർച്ച്  െസന്ററിന്  6  േകാടി

രൂപ.

 അത്യാധുനിക  സാേങ്കതികവിദ്യ  ഉപേയാഗ

െപ്പടുത്തി പുതിെയാരു ്രശീചി്രത ആർട്ട് ഗ്യാലറി

നിർമ്മിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി 8 േകാടി രൂപ.

 േകരള ലളിതകലാ അക്കാദമിക്ക് 7 േകാടി രൂപ

വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിൽ  2  േകാടി  രൂപ

േകരളത്തിെല മ്യൂസിയം  സജ്ജീകരി 

ക്കുന്നതിന്  കലാകാരൻമാെര  കരാറടി 

സ്ഥാനത്തിൽ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതിനു 

േവണ്ടിയാണ്.
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 ആറ്റിങ്ങൽ  കലാപത്തിെന്റ  300-ാം 
വാർഷികേത്താട്  അനുബന്ധിച്ച്  ആറ്റിങ്ങൽ 

െകാട്ടാരത്തിൽ  സമുചിതമായ  ൈപതൃക 

സ്മാരകം  നിർമ്മിക്കുന്നതിന്  3  േകാടി  രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു.  

 കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ വനിതാ സംവിധായകർക്ക് 

3  േകാടി  രൂപ  ധനസഹായം  ്രപഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 

ഇത്  തുടരും.  ഇതിനു  പുറേമ  3  േകാടി  

രൂപ പട്ടികവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സംവിധായ 

കരുെട  േ്രപാത്സാഹത്തിനായി  വകയിരു 

ത്തുന്നു.  ഒരാൾക്കു  നൽകുന്ന  സഹായം  

50 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല. 

 അമച്വർ  നാടകങ്ങെള  േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 

തിനുേവണ്ടി  3  േകാടി  രൂപ  അധികമായി 

അനുവദിക്കുന്നു.  െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന 

നാടകത്തിന്  പരമാവധി  5  ലക്ഷം  രൂപയാണ് 

ലഭിക്കുക. 

 െക.എം  മാണി ഫൗേണ്ടഷന് സ്മാരക  മന്ദിരം 

നിർമ്മിക്കുന്നതിന്  5  േകാടി  രൂപയും 

െപാന്നാനിയിൽ  ഇ.െക  ഇമ്പിച്ചിബാവയുെട 

വീട് സ്മാരകമായി ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന് 5 േകാടി 
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രൂപയും  ഉണ്ണായി  വാര്യർ  സാംസ്ക്കാരിക 

കലാനിലയത്തിന്  ഒരു  േകാടി  രൂപയും 

വകയിരുത്തുന്നു. 

 എറണാകുളം പബ്ലിക് ൈല്രബറി സിഎസ്ആർ 

ഫണ്ടും മറ്റും ഉപേയാഗിച്ച്  12  േകാടി രൂപയ്ക്്ക 

പുനരുദ്ധരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

വിഹിതമായി 1 േകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

 േയശുദാസ്  ഡിജിറ്റൽ  ൈല്രബറി  രൂപീകരി 

ക്കുന്നതിന് 75 ലക്ഷം അനുവദിക്കുന്നു. 

സ്േപാർട്സ് 

176) സ്േപാർട്സിനും  യുവജനേക്ഷമത്തിനുംകൂടി  

120  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  കിഫ്ബി 

പദ്ധതികൾകൂടി  കണക്കിെലടുക്കുേമ്പാൾ 

േകരളത്തിെല  സ്േപാർട്സ്  സൗകര്യങ്ങളിൽ 

വലിെയാരു  കുതിപ്പുണ്ടാകാൻ  േപാകുന്ന 

വർഷമാണ്  2020-21.  സ്േപാർട്സ്  കൗൺസിലിന ്

33  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ആറളെത്ത 

േയാഗ  േക്രന്ദത്തിന്  2  േകാടി  രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു. 
   



146 
 

 

തുറമുഖം 

177) തുറമുഖ  വകുപ്പിെന്റ  ഏറ്റവും  ്രപധാനെപ്പട്ട 

വിഴിഞ്ഞം  ഇന്റർനാഷണൽ  സീ  േപാർട്ടാണ്. 

11െകവി  ൈലനിെന്റയും  വാട്ടർ  ്രടീറ്്റെമന്റ ് 

പ്ലാന്റിെന്റയും  ബർത്ത്  ൈപലിംങിെന്റയും 

നിർമ്മാണം  പൂർത്തിയായിട്ടുണ്്ട.  ഭൂമി 

ഏെറ്റടുക്കൽ  97  ശതമാനമായി.  എന്നാൽ 

േ്രബക്്ക  വാട്ടർ  നിർമ്മാണത്തിെന്റ  

20  ശതമാനവും  ഭൂമി  നികത്തലിെന്റ  60 

ശതമാനവും  അേ്രകാേപാഡ്  വാർക്കലിെന്റ  60 

ശതമാനവും  മാ്രതേമ  തീർന്നിട്ടുള്ളൂ.  പദ്ധതിക്്ക 

2021  മാർച്ച് വെര  350  േകാടി  രൂപ ആവശ്യമായി 

വരുെമന്്ന  കണക്കാക്കുന്നു.  ഇത്  ്രപമുഖ 

പദ്ധതികൾക്കുേവണ്ടി  നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള  1000 

േകാടി  രൂപയിൽ  നിന്നാണ്  കെണ്ടത്തിയത്. 

ഇതിനു പുറേമ തുറമുഖ വകുപ്പിന് 69 േകാടി രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. 

ഗതാഗതം 

178) െകഎസ്ആർടിസിക്ക്  ്രപേത്യക  ധനസഹായ 

മായി  1,000  േകാടി  രൂപ  അനുവദിക്കുന്നു. 

പദ്ധതിയിൽ 109 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 
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179) ജലഗതാഗത  വകുപ്പിന്  111  േകാടി  രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു.  ഇതിൽ  േസ്റ്ററ്്റ  വാട്ടർ 

്രടാൻസ്േപാർട്ടിന്  26  േകാടി  രൂപ  വകയിരു 

ത്തുന്നു. േകാസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് 

നാവിേഗഷൻ  ഡിപ്പാർട്്ടെമന്റിന്  75  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. 

സിവിൽ സൈപ്ലസ് 

180) സിവിൽ സൈപ്ലസ് േകാർപ്പേറഷന് 60 േകാടി രൂപ 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിൽ  38  േകാടി  രൂപ 

നാഷണൽ  ഫുഡ്  െസക്യൂരിറ്റി  ആക്റ്റിെന്റ 

സജ്ജീകരണങ്ങൾക്ക  ു േവണ്ടിയാണ്.  സൈപ്ലേകാ 

യുെട ഔട്ട്ലറ്റുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിന് 12 േകാടി 

രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

സഹകരണം 

181) സഹകരണ  േമഖലയുെട  അടങ്കൽ  134  േകാടി 

രൂപയാണ്.  ഇതിൽ  ഏറ്റവും  ്രപധാനെപ്പട്ടത് 

്രപാഥമിക  െ്രകഡിറ്റ്  സഹകരണ  സംഘങ്ങൾ 

ക്കുള്ള  41  േകാടി  രൂപയുെട  വിവിധങ്ങളായ 

ധനസഹായങ്ങളാണ്.  സഹകരണ  സ്ഥാപന 

ങ്ങളുെട  വിപുലീകരണത്തിനും  ൈവവിധ്യവൽ 
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ക്കരണത്തിനും  7  േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു. 

േകരളത്തിെല  ്രപാഥമിക  സഹകരണ 

സംഘങ്ങൾ  നാളിേകരം  സംഭരിക്കുന്നതിനും 

മൂല്യവർദ്ധന  നടത്തുന്നതിനും  നിർണ്ണായകമായ 

നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ േപാകുന്ന വർഷമാണ ്

2020-21.  ഈ  ്രപവർത്തനങ്ങൾ  േ്രപാത്സാ 

ഹിപ്പിക്കാൻ 10 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 
 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി 

182) 2015-16-ൽ  5,445  േകാടി  രൂപയായിരുന്നു  േകരള 

ഭാഗ്യക്കുറിയുെട  വിറ്റുവരവ്.  ഇത്  2019-20-ൽ 

12,000  േകാടി  രൂപയായി  ഉയരും.  2020-21ൽ  

15,000  േകാടി  രൂപയാണ്  ലക്ഷ്യം.  േലാട്ടറി 

മാഫിയയുെട  കുത്രന്തങ്ങളാണ്  നാം  േനരിടുന്ന 

ഭീഷണി.  ജിഎസ്ടി  നിരക്ക്  28  ശതമാനമായി 

ഏകീകരിക്കുന്നതിന്  അവർ  വിജയിച്ചു.  നമ്മൾ 

ഉണ്ടാക്കിയ  ചട്ടങ്ങൾ  അവരുെട  നിയമവിരുദ്ധ 

്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക്  വലിയ  തടസ്സമാണ്.  ഈ 

ചട്ടങ്ങെള  അവർ  േകാടതിയിൽ  േചാദ്യം 

െചയ്തിരിക്കുകയാണ്.  േകസ്  ഫല്രപദമായി 

നടത്തുന്നതിേനാെടാപ്പം േലാട്ടറി മാഫിയയ്െക്കതിെര 
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േകരളെത്ത  ഒറ്റെക്കട്ടായി  അണിനിരേത്തണ്ട 

തുണ്ട്.  ഇതിന്  എല്ലാവരുെടയും  സഹകരണം 

അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.  േലാട്ടറി  വകുപ്പിൽ  സമ്രഗ 

േസാഫ്ട് െവയർ പരിഷ്കരണം ഈ സാമ്പത്തിക 

വർഷം  നടപ്പിലാകും.  ഭാഗ്യക്കുറികളുെട 

ആധികാരികത  െപാതുജനങ്ങൾക്കുതെന്ന 

പരിേശാധിക്കാനുതകുന്ന സംവിധാനം  നിലവിൽ 

വരികയാണ്. 

യൂണിേഫാംഡ് േഫാഴ്സസ് 

183) െപാലീസ്,  വിജിലൻസ്  വകുപ്പുകളുെട 

ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്  193  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിനുപുറേമ  സംസ്ഥാന 

വിഹിതമടക്കം  േക്രന്ദാവിഷ്കൃത  പദ്ധതിയിൽ  

60 േകാടി രൂപ ലഭിക്കും.  

184) ജയിൽ  നവീകരണത്തിന്  16  േകാടി  രൂപയും 

തടവുകാരുെട  േക്ഷമത്തിനും  പുനരധിവാസ 

ത്തിനും  േവണ്ടി  10  േകാടി  രൂപയും 

വകയിരുത്തുന്നു. 

185) ഫയർ  ആന്റ ്  റസ്ക്യു  സർവ്വീസിെന്റ 

അടങ്കലായ70  േകാടി  രൂപ  ഏതാണ്ട ്
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പൂർണ്ണമായും  ആധുനിക  ഉപകരണങ്ങളും 

സാേങ്കതിക  സൗകര്യങ്ങളും  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു 

േവണ്ടിയാണ്. 

186) എക്ൈസസ്  വകുപ്പിന്  12  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. ഇതിൽ 5 േകാടി രൂപ വിമുക്തി 

ലഹരിവിമുക്ത പരിപാടികൾക്കു േവണ്ടിയാണ്.  

187) േമാേട്ടാർ വാഹന നികുതി വകുപ്പിെന്റ അടങ്കൽ 

39 േകാടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ 6 േകാടി രൂപ േറാഡ് 

സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കു േവണ്ടിയാണ്.  
 

മറ്റു റഗുേലറ്ററി വകുപ്പുകൾ 

188) ്രടഷറിയിൽ  സാേങ്കതിക  നവീകരണത്തിനുള്ള 

മുന്തിയ  പരിഗണന  തുടരും.  20  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്ന .ു  പുനരുദ്ധാരണത്തിന്  കൂടുതൽ 

്രടഷറി െകട്ടിടങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കും. 

189) ലാന്റ ്  റവന്യു  വകുപ്പിന്  ആെക  86  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിൽ  42  േകാടി  രൂപ 

കമ്പ്യൂട്ടൈറേസഷനും  18  േകാടി  രൂപ  സ്മാർട്ട് 

റവന്യു ഓഫീസിനുമാണ്. 
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190) സംസ്ഥാന  ദുരന്തനിവാരണ  വകുപ്പിന്  1034 

േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

191) െതാഴിൽ  വകുപ്പിന്  305  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു.  അതിഥി  െതാഴിലാളി 

കൾക്കുള്ള  സ്കീമുകൾക്ക്  20  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. 

192) േസ്റ്ററ്്റ  ഓഡിറ്റിന്  84  േകാടി  രൂപയും  േസ്റ്ററ്്റ 

ഇൻഷ്വറൻസിന്  19  േകാടി  രൂപയും 

വകയിരുത്തുന്നു.  

193) കിഫ്ബി  വഴിയുള്ള  രജിസ്േ്രടഷൻ 

ഓഫീസുകളുെട  പുനർനിർമ്മാണം  ഈ  വർഷം 

ഏതാണ്ട്  പൂർത്തിയാകും.  രജിസ്േ്രടഷൻ 

ഓഫീസുകളുെട  നവീകരണത്തിനും  ഡിജിറ്റ 

ൈലേസഷനും  േവണ്ടി  10  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. 

194) ജിഎസ്ടി  വകുപ്പിെന്റ  സാേങ്കതികനവീകരണ 

ത്തിനും  സർവ്വയലൻസ്  ക്യാമറ  ശൃംഖല 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും  15  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. 
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195) ലീഗൽ  െമേ്രടാളജി  വകുപ്പിന്  10  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. 

196) ്രപിന്റിംഗ്    ആൻഡ്  േസ്റ്റഷനറിക്്ക  9  േകാടി  രൂപ 

വകയിരുത്തുന്നു. 

197) ഇക്കേണാമിക്സ്  ആൻഡ്  സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്  2 

േകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ഈ  വകുപ്പിെന്റ 

സർേവ്വ  ്രപവർത്തനങ്ങൾക്്ക  േക്രന്ദസർക്കാരിൽ 

നിന്നും 64 േകാടി രൂപ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

198) സർക്കാർ  ജീവനക്കാരുെട  11-ാം  ശമ്പള 

പരിഷ്കരണം ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. 

ഡിഎ  കുടിശിക  ഘട്ടങ്ങളായി  അടുത്ത 

സാമ്പത്തിക വർഷം നൽകും.ഹൗസ്ബിൽഡിംഗ് 

അഡ്വാൻസ്  സർക്കാർ  ജീവനക്കാരുെട 

അഭി്രപായം മാനിച്ച് സർക്കാർ േനരിട്ടു നൽകുന്ന 

രീതിയിൽ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

199) ജുഡീഷ്യറിയുെട അടങ്കൽ  33  േകാടി  രൂപയാണ്. 

ഇേപ്പാൾ  നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന  േകാടതി 

സമുച്ചയങ്ങൾക്്ക പുറേമയാണിത്.  
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200) പബ്ലിക്  സർവ്വീസ്  കമ്മീഷൻ  -  5  േകാടി  രൂപ 

നിർമ്മാണ  ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കും  3  േകാടി  രൂപ 

കമ്പ്യൂട്ടൈറേസഷനും വകയിരുത്തുന്നു. 

201) നിയമസഭ  -  പുതിയ  അപ്പാർട്ട്െമന്റുകളുെട 

നിർമ്മാണം  യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ  പുേരാ 

ഗമിക്കുന്നു.  

മറ്റുള്ളവ 

202) ഇൻഫർേമഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് 38 േകാടി 

രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  

203) സംസ്ഥാന  ആസൂ്രതണ  േബാർഡിന്  30  േകാടി 

രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിൽ  18  േകാടി  രൂപ 

ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസുകൾ  ശക്തിെപ്പടുത്തു 

ന്നതിനു േവണ്ടിയാണ്.  
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VII 

നികുതി നിർേദ്ദശങ്ങൾ 

204) ആമുഖത്തിൽ  പറഞ്ഞതുേപാെല  േക്രന്ദ 

വിേവചനവും  സാമ്പത്തികമാന്ദ്യവും  മൂലം 

സംസ്ഥാന  ഖജനാവ്  ഗൗരവമായ  സാമ്പത്തിക 

െഞരുക്കത്തിലാണ്.  എങ്കിലും  വികസന 

സ്തംഭനം  ഉണ്ടാക്കുന്ന  രീതിയിൽ  െചലവുകൾ 

െവട്ടുക്കുറയ്ക്കുന്നതിന്  തയ്യാറല്ലാെയന്്ന 

തുടർന്നുള്ള  ഖണ്ഡികകളിൽ  നിന്നും 

വ്യക്തമായിക്കാണുമേല്ലാ.  2019-20-െല 

പുതുക്കിയ  എസ്റ്റിേമറ്റിേനക്കാൾ  15  ശതമാനം 

ഉയർന്ന  െചലവാണ്  അധികമായി  ്രപഖ്യാപിച്ച 

ബജറ്്റ  നിർേദ്ദശങ്ങളിൽ  െചലവാക്കുന്നതിന് 

ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  ബജറ്്റ  ്രപഖ്യാപനങ്ങളിലുള്ളത്. 

െചലവ്  െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന  ധനനയം 

സാമ്പത്തിക  മാന്ദ്യത്തിെന്റ  സാധ്യതകെള 

യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി  മാറ്റുന്നതിലാണ്  പര്യവസാനി 

ക്കുക. എന്നാൽ െചലവ് ഗണ്യമായി ഉയരുകയും 

വരുമാന  വർദ്ധനവ്  ്രപതീക്ഷിച്ച  േതാതിൽ 
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ഉയരാതിരിക്കുകയും  െചയ്യുന്ന  സാഹചര്യം 

ഇനിേമൽ തുടരാനാകില്ല. 
 

െചലവു ചുരുക്കൽ 

205) സർ,  െചലവിെന്റ  കാര്യക്ഷമത  ഉയർത്തുകയും 

ഒഴിവാക്കാവുന്ന  അധികെച്ചലവുകൾ  നിയ്രന്തി 

ക്കുകയും  െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്.  അതിനുള്ള  ചില 

നിർേദ്ദശങ്ങൾ  ആദ്യം  പറയെട്ട.  അതിനുേശഷം 

വരുമാനം  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  നിർേദ്ദശ 

ങ്ങളിേലയ്ക്കു കടക്കാം. 

206) സർക്കാരിെന്റ  േക്ഷമ-േസവന  ്രപവർത്തന 

ങ്ങളിൽ  അനർഹെരഒഴിവാക്കാൻ  കഴിയണം. 

വേയാജന-േക്ഷമ  െപൻഷൻകാരുെട  മസ്റ്ററിംഗ് 

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും. 

പലതവണ  സമയം  നീട്ടിെക്കാടുത്തിട്ടും  

4.98  ലക്ഷം  േപർ  ഇതുവെര  മസ്റ്ററിംഗിനു 

വരികേയാ,  വീട്ടിൽ  വന്ന്  വിവരങ്ങൾ 

േശഖരിക്കണെമന്ന  കത്ത്  തേദ്ദശഭരണ 

െസ്രകട്ടറിക്്ക  നൽകാേനാ  തയ്യാറായിട്ടില്ല. 

മരിച്ചവർ,  സർക്കാർ  െപൻഷൻകാർ,  സ്ഥലത്ത് 

ഇല്ലാത്തവർ,  അനർഹരായി  ഒന്നിേലെറ 
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െപൻഷൻ  വാങ്ങുന്നവർ,  വിവാഹിതരായിട്ടും 

വിധവാ  െപൻഷൻ  വാങ്ങുന്നവർ  ഇങ്ങെന 

െയാെക്കയുള്ള  ആളുകൾ  ലിസ്റ്റിൽ  നിന്നും 

നീക്കം  െചയ്യെപ്പടും.  ഈ  നടപടിെകാണ്ട്  ഒരു 

വർഷം  700  േകാടി  രൂപയുെട  െചലവ് 

ഒഴിവാക്കാനായി.  ഇതിനു  കഴിഞ്ഞതു 

െകാണ്ടാണ് ഈ സാമ്പത്തിക െഞരുക്കത്തിെന്റ 

കാലത്ത്  അർഹരായവർക്്ക  െപൻഷൻ 

തുകയിൽ 100 രൂപ ഉയർത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞത്. 

ഇത്തരം  പരിേശാധന  സർക്കാരിെന്റ  വിവിധ 

സ്കീമുകളിെല ഗുണേഭാക്താക്കെള സംബന്ധിച്ച് 

തുടർന്ന് നടത്തുന്നതാണ്. 

207) ഈ  സർക്കാരിെന്റ  കാലത്ത്  17614  പുതിയ 

തസ്തികകൾ  സൃഷ്ടിച്ചു.  വളെരേയെറ 

പരിേശാധനകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും േശഷമാണ് 

ഈ  തസ്തികകൾക്്ക  അനുവാദം  നൽകിയത്. 

എന്നാൽ  ഇങ്ങെനെയാരു  പരിേശാധനേയാ 

സർക്കാരിെന്റ  അറിേവാ  ഇല്ലാെത  18119 

തസ്തികകളാണ്  സർക്കാർ-എയ്ഡഡ്  സ്കൂളു 

കളിൽ  സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത്.  13255  േപർ 

െ്രപാട്ടക്ടഡ്  അധ്യാപകരായി  തുടരുകയും 

െചയ്യുന്നു.  വിദ്യാഭ്യാസാവകാശ  നിയമെത്ത 
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തുടർന്ന്  അധ്യാപക-വിദ്യാഭ്യാസ  അനുപാതം 

േലാവർ  ൈ്രപമറി  സ്കൂളുകളിൽ  ഒരു 

അധ്യാപകന്  45  കുട്ടികളിൽ  നിന്നും 

30 കുട്ടികളായും അപ്പർ ൈ്രപമറി സ്കൂളുകളിൽ 

35  കുട്ടികളായും  കുറച്ചു.  എന്നു  മാ്രതമല്ല,  ഈ 

അനുപാതേത്തക്കാൾ  ഒരു  കുട്ടി  കൂടുത 

ലുെണ്ടങ്കിൽ പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാെമന്ന് 

വ്യാഖ്യാനവുമുണ്ടായി.  ഉപജില്ലാ  തലത്തിൽ 

എഇഒ  അംഗീകരിച്ചാൽ  തസ്തികയായി. 

തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് അേനകം 

പരാതികൾ  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ  പരാതികളിൽ 

പരിേശാധന  നടത്തിേയ  തീരൂ.  ഒരു  കുട്ടി 

വർദ്ധിച്ചാൽ  ഒരു  തസ്തിക  എന്ന  സ്ഥിതി 

മാറ്റണം.  സർക്കാർ  അറിേഞ്ഞ  തസ്തികകൾ 

സൃഷ്ടിക്കാവൂ.  ഇതിനുതകുന്ന  രീതിയിൽ 

െകഇആർ േഭദഗതി െചയ്യും. 

208) തേദ്ദശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  വഴി  

21,174  േകാടി  രൂപയാണ്  2020-21-ൽ 

െചലവഴിക്കുന്നെതന്ന്പറഞ്ഞുവേല്ലാ.  എല്ലാ 

ജനകീയ  മിഷനുകളും  കാമ്പയിനുകളും 

തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങെള  േക്രന്ദീകരിച്ചാണ് 

നടക്കുന്നത്.  ഇന്നുള്ള  സ്റ്റാഫ്  ഇതിന് 
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അപര്യാപ്തമാണ്.  എന്നാൽ,  തേദ്ദശഭരണ 

വകുപ്പിൽത്തെന്ന  ഡിആർഡിഎ,  െപർേഫാമൻസ് 

ഓഡിറ്്റ  എന്നീ  വിഭാഗങ്ങളിലായി  ഏതാണ്ട്  700 

ജീവനക്കാരുണ്ട്.  അവരുെട  ചുമതലകൾക്്ക 

ഇന്ന്്രപസക്തിയില്ല.  ഇന്്ന  അവർ  െചയ്യുന്ന 

തിേനക്കാൾ  എ്രതേയാ  ്രപധാനെപ്പട്ട  കാര്യങ്ങ 

ളാണ് കീഴ്ത്തട്ടിൽ െചയ്യാനുള്ളത്. അതുെകാണ്ട് 

അവെര  പുനർവിന്യസിക്കണെമന്ന്  തീരുമാനി 

ച്ചിരിക്കുകയാണ്.  ഈ  ധനകാര്യ  വർഷം 

അവസാനിക്കുംമുമ്പ്  മുഴുവൻ  േപെരയും 

പുനർവിന്യസിക്കും. 

209) െചക്്ക  േപാസ്റ്റുകൾ  നിർത്തലാക്കിയേതാെട  

234  ജീവനക്കാർ  സംസ്ഥാന  ചരക്കുേസവന 

നികുതി  വകുപ്പിൽഅധികമായി.  അവരിൽ  

25  േപെര  േലാട്ടറി  വകുപ്പിേലയ്ക്്ക 

പുനർവിന്യസിച്ചു.  ബാക്കിയുള്ളവെര  പഞ്ചായ 

ത്തിേലയ്ക്കും  പുനർവിന്യസിക്കും.  ഇത്തര 

ത്തിൽ  പുനർവിന്യാസം  നടത്തുേമ്പാൾ 

തങ്ങളുെട  നാട്ടിെല  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനത്തി 

േലയ്ക്കുതെന്ന  ഓപ്ഷൻ  നൽകുന്നതിനുള്ള 

സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. 
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210) ഇത്തരത്തിൽ  ഓേരാ  വകുപ്പുെമടുത്ത് 

വിശദമായ  പരിേശാധന  നടത്തും.  കമ്പ്യൂട്ട 

ൈറേസഷെന്റ  പശ്ചാത്തലത്തിൽ  കീഴ്ത്തട്ടിെല 

പലതസ്തികകളും  ഇന്്ന  അ്രപസക്തമാണ്. 

പുസ്തകങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ  ്രപസ്സിൽ  നിന്നും  േനരിട്ട്  

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  എത്തിക്കുകയാെണങ്കിലും 

മുമ്പ്  േക്രന്ദീകരണ  വിതരണ  സ്രമ്പദായം 

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന  കാലെത്ത  സംവിധാന 

ങ്ങൾ  ഇേപ്പാഴും  തുടരുകയാണ്.  ഇതുേപാെല 

ഓേരാ കാലത്തും വിവിധ സ്കീമുകൾക്കുേവണ്ടി 

എടുക്കുന്നവർ  സ്കീമുകൾ  അവസാനിച്ചാലും 

അവർ  അവിടത്തെന്ന  തുടരുന്ന  സ്ഥിതിയാണ്. 

പണി  അവസാനിച്ച  എ്രതേയാ  ജലേസചന 

പദ്ധതികളിൽ  എഞ്ചിനീയർമാർ  മടങ്ങി 

േപ്പായിട്ടില്ല.  അേതസമയം,  ്രപാേദശിക  നീർത്തട 

വികസന  പരിപാടികളും  േതാട്  ശുചീകരണവും 

എസ്റ്റിേമറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും േമൽേനാട്ടം 

വഹിക്കുന്നതിനും  മറ്റും  എ്രതേയാ 

എഞ്ചിനീയർമാെര ആവശ്യമുണ്ട്.  

211) കാർ വാങ്ങുന്നത്, റ്റിഎബില്ലുകൾ, പുതിയ ്രഗാന്റ ് 

ഇൻ എയ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ ൂഷനുകൾ തുടങ്ങി െചലവ് 

ചുരുക്കുന്നതിനു  േവണ്ടിയുള്ള  നിർേദ്ദശങ്ങൾ 
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സംബന്ധിച്ച്  ഒരു  ഉത്തരവ്  നിലവിലുണ്ട്.  ഇത് 

കൂടുതൽ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കും. കാറുകൾ 

വാങ്ങുന്നതിനു  പകരം  മാസ  വാടകയ്ക്്ക 

എടുക്കുക  എന്നതാണ്  നയം.  േക്രന്ദസർക്കാർ 

സ്ഥാപനമായ  ഇ.ഇ.എസ്.എൽ.മായി  കരാറു 

ണ്ടാക്കി  ഇലക്്രടിക്  കാറുകൾ  വാടകയ്ക്്ക 

എടുക്കുന്നതിന്  തയ്യാറായാൽ  1000  വണ്ടിക്്ക  

7.5  േകാടി  രൂപെയങ്കിലും  ലാഭിക്കാനാകും. 

േമൽപ്പറഞ്ഞ  നടപടികളിലൂെട  1,500  േകാടി 

രൂപയുെട  അധികെച്ചലെവങ്കിലും  ഒഴിവാക്കാ 

നാകുെമന്നാണ് കരുതുന്നത്. 
 

ചരക്കുേസവന നികുതി 

212) ചരക്്ക  േസവന  നികുതിയിൽ  നാം  ്രപതീക്ഷിച്ച 

വരുമാനം  ഉണ്ടായിട്ടില്ല.  ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ 

്രപസംഗത്തിെന്റ  തുടക്കത്തിൽ  പരാമർശി 

ച്ചതിനാൽ  ഇനി  ആവർത്തിക്കുന്നില്ല.    2015-16 

അടിസ്ഥാന  വർഷമായി  എടുത്ത്  14  ശതമാനം 

വളർച്ച  നിരക്ക്  കണക്കാക്കിയാൽ  

28,416  േകാടിരൂപ  നമുക്്ക  ലഭിേക്കണ്ടി 

യിരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ  ഡിസംബർ  2019  വെര 
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15,030  േകാടി  രൂപയാണ്  ജി.എസ്.റ്റിയിൽ 

ലഭിച്ചത്.  സംരക്ഷിത  വരുമാനവും  ജി.എസ്.റ്റി.-

യിൽ  ലഭിച്ച  തുകയും  തമ്മിലുളള  വ്യത്യാസം 

േകാമ്പൻേസഷനായി  ലഭിേക്കണ്ടതാെണങ്കിലും 

േക്രന്ദ  ഗവൺെമന്റ ്  ഇതിൽ  വീഴ്ച 

വരുത്തുകയാണ്. 

213) 2020-21  സാമ്പത്തിക  വർഷത്തിൽ  േകാമ്പൻ 

േസഷൻ  പരിധിക്ക്  പുറത്ത്  കടക്കുകയാണ് 

നമ്മുെട  ലക്ഷ്യം.  ഇതിനായി  താെഴപ്പറയുന്ന 

്രപവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. 

1. ജിഎസ്ടി  വകുപ്പിെല  75  ശതമാനം 

ഉേദ്യാഗസ്ഥെരയും  ജിഎസ്ടി  നികുതി 

പിരിവിേലയ്ക്്ക മാ്രതമായി വിന്യസിക്കും. 

2. ജി.എസ്.ടി  നടപ്പിലാക്കിയതിനുേശഷം  മറ്റു 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ജി.എസ്.ടി  രജിസ്േ്രടഷ 

നുകൾ  ഇരട്ടിയലധികമാെയങ്കിലും  േകരള 

ത്തിൽ  ആനുപാതികമായ  വർദ്ധനവ് 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല.  ഒരുലക്ഷേത്താളം  പുതിയ 

രജിസ്േ്രടഷനുകൾ  ഉൾെപ്പടുത്തി  നികുതി 

ശൃംഖല  വിപുലീകരിക്കുവാൻ  നടപടികൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
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3. 2017-18,  2018-19  എന്നീ  വർഷങ്ങളിെല 

വർഷാന്ത്യ  റിേട്ടണുകൾ  മാർച്്ച  മാസം 

അവസാനിക്കും  മുമ്പ്  ലഭിക്കും.  ഇവ 

സൂക്്ഷമമായ പരിേശാധനയ്ക്കും ഓഡിറ്റിനും 

വിേധയമാക്കും. ഇതിലൂെട നികുതി െവട്ടിപ്പും 

െതറ്റായ  ഇൻപുട്ട്  ടാക്സ്  െ്രകഡിറ്റും 

കെണ്ടത്തുകയും ഈടാക്കുകയും െചയ്യും. 

4. ജി.എസ്.റ്റി.എൻ  ഇൻഫർേമഷൻ  സിസ്റ്റത്തി 

ലൂെട  ലഭിക്കുന്ന  വിവരങ്ങൾ  ഡാറ്റ 

അനലിറ്റിക്സ്  മാർഗ്ഗങ്ങൾ  ഉപേയാഗിച്ച് 

വിശകലനത്തിന്  വിേധയമാക്കും.  പരിേശാധ 

നയും  ഓഡിറ്റും  നടേത്തണ്ട  േമഖലകെള 

കെണ്ടത്തുന്നതിന്  ഡാറ്റ  അനലറ്റിക്്ക 

റിേപ്പാർട്ടുകൾ ഉപേയാഗിക്കും. 

5. അതിർത്തികളിൽ  സ്ഥാപിച്ച  ക്യാമറ 

കളിലൂെട  ചരക്ക്  വാഹനങ്ങളുെട  വിവര 

ങ്ങൾ  േശഖരിക്കും.  ഇവ  ഇ-േവബില്ലു 

കളുമായി  ഒത്തുേനാക്കുവാനുള്ള  സംവിധാനം 

പൂർണ്ണേതാതിൽ  ്രപവർത്തനസജ്ജമാകു 

േമ്പാൾ  അതിർത്തിവഴിയുള്ള  കള്ളക്കടത്ത് 

തടയുവാൻ കഴിയും. 
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6. വ്യാപാരെത്ത  സംബന്ധിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങൾ 

മറ്റു  േ്രസാതസുകളിൽ  നിന്നും  േശഖരിച്ച് 

വ്യാപാരികളുെട  റിേട്ടണുമായി  ബന്ധ 

െപ്പടുത്തി പരിേശാധിക്കുന്നതാണ്. 

7. ജി.എസ്.ടി  രജിസ്േ്രടഷൻ  എടുക്കുന്നതിനു 

സമർപ്പിച്ച  വിവരങ്ങളുെട  ആധികാരികത 

വ്യാപാര  സ്ഥലത്ത്  േനരിെട്ടത്തി 

പരിേശാധിക്കും.  ഇതിന്  െമാൈബൽ  ആപ്്പ 

േപാലുള്ള  സാേങ്കതികവിദ്യ  ഉപേയാഗ 

െപ്പടുത്തും. 

8. രജിേസ്റ്റർഡ്  വ്യാപാരികളുെട  റിേട്ടൺ 

ഫയലിംഗ്,  നികുതി  ഒടുക്കൽ  എന്നിവ 

കൃത്യമായി  നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്  അസിസ്റ്റന്റ ് 

േസ്റ്ററ്്റ  ടാക്സ്  ഓഫീസർമാെര  ്രപേത്യകമായി 

ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.  വീഴ്ച  വരുത്തുന്ന 

വ്യാപാരികളുമായി  ഇവർ  നിരന്തരം 

േഫാണിൽ  ബന്ധെപ്പട്ടും,  വ്യാപാരസ്ഥലം 

സന്ദർശിച്ചും,  സംശയങ്ങൾ  ദൂരീകരിച്ചും, 

അവരുെട  ്രപതികരണങ്ങൾ  െമാൈബൽ 

ആപ്പ് വഴി േരഖെപ്പടുത്തുന്നതുമാണ്. 
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9. ഇ-േവബില്ലുകൾ,  മറ്റു  േ്രസാതസ്സുകളിൽ 

നിന്നുള്ള  വിവരങ്ങൾ എന്നിവ  സമന്വയിപ്പിച്ച ്

റിേട്ടണുകളുമായി ഒത്തുേനാക്കി വിശകലനം 

െചയ്തിട്ടുള്ള    െറഡ്ഫ്ലാഗ്  റിേപ്പാർട്ടുകൾ 

അനന്തര  നടപടികൾക്കായി  ഓഫീസർ 

മാർക്ക് ലഭ്യമാക്കും. 

10. ജി.എസ്.റ്റി  സർവ്വയലൻസ്  യൂണിറ്റുകളുെട 

േക്രന്ദീകൃത േമാണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിെന്റ 

കീഴിൽ െകാണ്ടുവരും. ഇതിനായി അമരവിള, 

വാളയാർ,  മേഞ്ചശ്വരം  എന്നീ  സ്ഥലങ്ങളിൽ  

കമാന്റ ് െസന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കും. 

11. നികുതി  െവട്ടിപ്പ്  സാധ്യതയുള്ള  ചരക്കു 

കൾക്കും  േസവനങ്ങൾക്കും  നിർബന്ധിത  

ഇ-ഇൻേവായിസുകൾ ഏർെപ്പടുത്തും. 

12. 2020െല  േക്രന്ദ  ഫിനാൻസ്  ബില്ലിൽ 

ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള സി.ജി.എസ്.ടി േഭദഗതി 

കൾക്്ക സമാനമായ േഭദഗതികൾ സംസ്ഥാന 

ജി.എസ്.ടി  നിയമത്തിലും  ഉൾെപ്പടു 

ത്തുന്നതാണ്. 
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േകരള മൂല്യവദ്ധിത നികുതി 

214) നികുതി വകുപ്പിെന്റ കണക്കുകൾ ്രപകാരം 13000 

േകാടിരൂപയാണ്മൂല്യവർദ്ധിത/േകരള  െപാതു 

വിൽപ്പന  നികുതി  കുടിശിക.  ഇതിെന്റ  േ്രബക്കപ്്പ 

ഇ്രപകാരമാണ്. 

 റവന്യു  റിക്കവറി  നടപടികളിലൂെട  പിരിെച്ചടു 

ക്കാൻ കഴിയാത്തത് 400 േകാടി രൂപ 

 വ്യാപാരം  മതിയാക്കിയേതാ  ജിഎസ്ടി 

സംവിധാനത്തിേലയ്ക്്ക  മാറാത്തേതാ  ആയ 

വ്യാപാരികളുെട കുടിശിക 5000 േകാടി രൂപ 

 േകാടതിയിലും  അപ്പീലിലുമുള്ളത്  4500  േകാടി 

രൂപ 

 ബാക്കി 3100 േകാടി രൂപ 

215) മുൻകാല  അനുഭവങ്ങൾ  കണക്കിെലടുത്തു 

െകാണ്ട്  സമ്രഗമായ  ഒരു  ആംനസ്റ്റി  പദ്ധതി 

കുടിശിക പിരിക്കുന്നതിന് ്രപഖ്യാപിക്കുകയാണ്.  

 നികുതിയിേന്മലുള്ള  മുഴുവൻ  പലിശയും 

പിഴയും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.  
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 അഡ്മിറ്റഡ്  ടാക്സ്  പൂർണ്ണമായും 

അടയ്ക്കണം.  പെക്ഷ,  തർക്കത്തിലുള്ള 

നികുതിയുെട  50  ശതമാനം  ഇളവ് 

അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  

 അപ്പീലിൽ ഉൾെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതിലടക്കം എല്ലാത്തരം 

നികുതി  കുടിശികകൾക്കും  ആംനസ്റ്റി 

ബാധകമാകും.  

 2020 ജൂൈല 31-നകം അേപക്ഷ നൽകണം. 

 ആ൦നസ്റ്റി  ഉത്തരവു  ലഭിച്ച്  30  ദിവസത്തിനകം 

ബാക്കി  കുടിശിക  െമാത്തമായി  അടയ്ക്കുന്ന 

വർക്്ക  10  ശതമാനം  റിേബറ്്റ  നൽകുന്ന 

തായിരിക്കും.  തവണ  വ്യവസ്ഥ  സ്വീകരിക്കുന്ന 

വർ  കുടിശിക  തുകയുെട  20  ശതമാനം 

ഉത്തരവ്  ലഭിച്ച്  30  ദിവസത്തിനകം 

നൽേകണ്ടതും,  ബാക്കി  തുക  നാലുതവണ 

കളായി  2020  ഡിസംബർ  31-ന്  മുമ്പായി 

അടച്ചുതീർക്കണം. 

216) മുൻ  ്രപഖ്യാപിച്ച  ആംനസ്റ്റി  പദ്ധതി  ്രപകാരം 

കുടിശിക  അടയ്ക്കാൻ  കഴിയാത്തവർക്ക്  ഈ 

പദ്ധതി  സ്വീകരിക്കാവുന്നതും  കഴിഞ്ഞ 
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പദ്ധതിയിൽ അടച്ച  തുകയ്ക്്ക  നികുതിയിേന്മൽ 

െ്രകഡിറ്്റ  ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.  കൂടാെത  ഡിമാന്റ ് 

േനാട്ടീസ്  ലഭിച്ചതിനുേശഷം  അടച്ച  തുകയ്ക്കും 

നികുതിയിേന്മൽ  െ്രകഡിറ്റ്  ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നികുതി  െവട്ടിപ്പ്  േകാമ്പൗണ്ട്  െചയ്ത  േവളയിൽ 

അടച്ച  നികുതി,  നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന  തുകയിൽ 

വരവു  െവയ്ക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതി സ്വീകരിച്ച് 

പൂർത്തിയാകുന്ന  േകസുകളിൽ  പിന്നീട്  റീ  ഫണ്ട് 

അനുവദനീയമല്ല.  മുൻ  സ്കീമിെല  മറ്റു 

വ്യവസ്ഥകൾ തുടരുന്നതാണ്. 

217) അെസസ്െമന്റ ്  പൂർത്തിയായി  30  ദിവസ 

ത്തിനകം  ഈ  പദ്ധതി  സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

അപ്പീൽ  ഉത്തരവുകൾ  ്രപകാരം 

അെസസ്മന്റുകൾ  പുതുക്കിയ  േകസുകളിലും 

ഇതു  ബാധകമാണ്.  േകരള  മൂല്യവർദ്ധിത 

നികുതി,  േക്രന്ദ  വിൽപ്പന  നികുതി,  ആഡംബര 

നികുതി,  സർചാർജ്ജ്  നിയമ  ്രപകാരമുള്ള 

കുടിശിക,  േകരള  കാർഷിക  ആദായ  നികുതി 

തുടങ്ങിയ  നിയമങ്ങളുെട  കീഴിൽ  വരുന്ന 

കുടിശികകൾക്കും  ഈ  പദ്ധതി  ബാധക 

മായിരിക്കും. സർക്കാർ അപ്പീൽ ഫയൽ െചയ്ത 

േകസുകളിൽ  നികുതി  നിർണ്ണയാധികാരിയുെട 
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ആദ്യ ഉത്തരവിെല ഡിമാന്റ ് ആസ്പദമാക്കി ഈ 

പദ്ധതി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.ഒരു സാമ്പത്തിക 

വർഷേത്തയ്ക്കുള്ള  എല്ലാ  നികുതി  കുടിശിക 

കളും ഒരുമിച്ചു തീർപ്പാേക്കണ്ടതാണ്. ഈ പദ്ധതി 

സ്വീകരിച്ച്  പൂർത്തിയാക്കുന്ന  േകസുകളിൽ 

റീഫണ്ട്  അനുവദനീയമല്ല.  ആംനസ്റ്റി  സ്വീകരിച്ച് 

നൽകുന്ന  ഉത്തരവുകൾ  സ്വേമധയാ  പുനപരി 

േശാധിക്കുന്നതിന്  നികുതി  കമ്മീഷണർക്ക് 

അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. 

218) അനുമാന  നികുതിദായകരുെട  ആംനസ്റ്റി,  

അടയ്ക്ക  കർഷകരുെട  ആംനസ്റ്റി  എന്നിവ 

തുടരുന്നതാണ്. പുതിയ പദ്ധതി സ്വീകരിച്ചാൽ മറ്റ് 

ആംനസ്റ്റികൾ തുടരുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. 

219) മൂല്യവർദ്ധിത  നികുതി  നിയമ  ്രപകാരം  റിേട്ടൺ 

റിൈവസ്  െചയ്യുന്നതിന്  2019  െസപ്തംബർ  30 

വെര അവസരം നൽകിയിരുന്നു. വ്യാപാരികളുെട 

നിരന്തരമായ  ആവശ്യം  പരിഗണിച്ച ് 

2020 ഡിസംബർ 31 വെര ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു. 

220) ജിഎസ്ടിയിൽ  ലയിപ്പിച്ച  മൂല്യവർദ്ധിത  നികുതി, 

ആഡംബര നികുതി എന്നിവയിൽ 2014-15 മുതൽ 

തീർപ്പാകാനുള്ള  നികുതി  നിർണ്ണയങ്ങൾ  
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2021  മാർച്ച്  31-ന്  തീർക്കുന്നതാണ്.  പിഴ 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  േകസുകൾ  കമ്മീഷണ 

േററ്റിൽ  നിന്നും  പരിേശാധന  നടത്തി  അപാകത 

കെണ്ടത്തുന്ന േകസുകൾ, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ 

അപാകത  കെണ്ടത്തിയ  േകസുകൾ 

എന്നിവയിൽ  മാ്രതമായി  നികുതി  നിർണ്ണയ 

നടപടി്രകമങ്ങൾ ചുരുക്കും. 

 

േകരള െപാതുവിൽപ്പനനികുതി 

221) 2019-20  ബജറ്റിൽ  േകരള  െപാതുവിൽപ്പന 

നികുതി  നിയമത്തിനു  കീഴിലുള്ള  കുടിശികയ്ക്്ക 

ആംനസ്റ്റി  ്രപഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.  ്രപസ്തുത ആംനസ്റ്റി 

ഈ വർഷവും തുടരുന്നതാണ്. 

222) സർക്കാർ  നയത്തിെന്റ  ഭാഗമായി 

അടച്ചുപൂട്ടുകയും  പിന്നീട്  ൈലസൻസ്  

ലഭിക്കുകയും  െചയ്ത  ബാർ  േഹാട്ടലുകൾക്്ക 

േസാഫ്റ്റുെവയറിെല ്രപശ്നങ്ങൾമൂലം കൃത്യമായി 

റിേട്ടണുകൾ  യഥാസമയം  സമർപ്പിക്കാൻ 

കഴിയാെത  വന്നിട്ടുണ്ട്.  ഇത്തരം  േകസുകളിൽ 

വ്യാപാരികൾക്ക്  അെസസ്െമന്റുകളിലൂെട 

ചുമത്തെപ്പട്ട  നികുതിയും  പിഴയും  ദുർവഹ 
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മാെണന്ന്  പരാതികൾ  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

്രപസ്തുതകാലഘട്ടത്തിെല  വ്യാപാരത്തിൽ 

േകാമ്പൗണ്ടിംഗ്  രീതിയിൽ കണക്കാക്കി  നികുതി 

അടയ്ക്കാനുള്ള  അവസരം  നൽകും.  േകരള 

െപാതുവിൽപ്പന  നികുതി  നിയമത്തിൽ 

പറഞ്ഞിട്ടുള്ള  േകാമ്പൗണ്ടിംഗ്  സ്രമ്പദായത്തിെന്റ 

എല്ലാ  നിബന്ധനകളും  ഇവർക്കും  ബാധക 

മായിരിക്കും.  ഇ്രപകാരം  നികുതി  അടയ്ക്കുന്ന 

വർക്്ക പിഴ ഒഴിവാക്കുന്നതും  േടേണാവർ  ടാക്സ് 

പിരിെച്ചടുക്കാത്ത  നികുതി  ആയതിനാൽ 

പലിശയിൽ  50  ശതമാനം  ഇളവ്  അനുവദി 

ക്കുന്നതുമാണ്. ഇതിനുള്ള അേപക്ഷ ജൂെല 31നു 

മുമ്പ്  സമർപ്പിക്കുകയും  ഒന്നാം  ഗഡുവായി 

നികുതിയുെട  20  ശതമാനം  ഒരു 

മാസത്തിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കുകയും ബാക്കി തുക 

ഡിസംബർ  31നു  മുമ്പായി  നാലു  ഗഡുക്കളായി 

അടയ്ക്കുകയും േവണം. 

ആഡംബര നികുതി 

223) 2019-20െല  ബജറ്റിൽ  5  ലക്ഷം  രൂപവെര 

വിറ്റുവരവുള്ള  വ്യാപാരികളുെട  നികുതി 

നിർണ്ണയങ്ങൾ  നിബന്ധനകൾക്ക്  വിേധയമായി 
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പൂർത്തിയായതായി  ്രപഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.  ഈ 

ആനുകൂല്യം  10  ലക്ഷം  രൂപ  വെര  വിറ്റുവരവുള്ള 

വ്യാപാരികൾക്കും ബാധകമാക്കുന്നു. 

േമാേട്ടാർ വാഹനനികുതി 

224) ഇലക്്രടിക്  വാഹനങ്ങളുെട  േ്രപാത്സാഹനം 

സർക്കാർ നയമാണ്. ഇതിനായി,  

 ഇലക്്രടിക്  ഓേട്ടാറിക്ഷകളുെട  ആദ്യ 

അഞ്ചുവർഷെത്ത  നികുതി  പൂർണമായും 

ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.  

 പുതുതായി  വാങ്ങുന്ന  െപേ്രടാൾ,  ഡീസൽ 

ഓേട്ടാറിക്ഷകളുെട  ആദ്യ  അഞ്ചുവർഷ 

നികുതിയിൽ  ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്ന  റിേബറ്റ് 

എടുത്തു കളയുന്നു.  ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുെട 

ആദ്യ അഞ്ചുവർഷെത്ത ഒറ്റത്തവണ നികുതി 

2500 രൂപയായി നിജെപ്പടുത്തുന്നു.  

 പുതുതായി  വാങ്ങുന്ന  ഇലക്്രടിക്  കാറുകൾ, 

ഇലക്്രടിക് േമാേട്ടാർ ൈസക്കിളുകൾ, സ്വകാര്യ 

ആവശ്യങ്ങൾക്്ക  ഉപേയാഗിക്കുന്ന  ഇലക്്രടിക് 

ൈ്രപവറ്റ്  സർവീസ്  വാഹനങ്ങൾ,  മുച്ച്രക 
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വാഹനങ്ങൾ  എന്നിവയുെട  ഒറ്റത്തവണ 

നികുതി  അഞ്ചു  ശതമാനമായി 

നിജെപ്പടുത്തുന്നു. 

225) ഡീലർമാരുെട  ൈകവശമുള്ളതും  െഡേമാ 

ആവശ്യങ്ങൾക്കു മാ്രതമായി ഉപേയാഗിക്കുന്നതു 

മായ വാഹനങ്ങൾക്്ക ഒരുവർഷേത്തയ്ക്്ക ഇേത 

തരത്തിലുള്ള  പുതിയ  വാഹനങ്ങൾ  രജിസ്റ്റർ 

െചയ്യുേമ്പാൾ  അടയ്േക്കണ്ടതായ  നികുതിയുെട 

1/15  നികുതി  ഏർെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.  ഇത്തരം 

വാഹനങ്ങൾ  രജിസ്റ്റർ  െചയ്യുേമ്പാൾ  

15  വർഷെത്ത  ഒറ്റത്തവണ  നികുതി 

ബാധകമാക്കുന്നതാണ്. 

226) മൾട്ടിആക്സിൽ  വാഹനങ്ങളുെട  ൈ്രതമാസ 

നികുതി  അയൽ  സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ  രജിസ്റ്റർ 

െചയ്യുന്ന  ഇത്തരം  വാഹനങ്ങളുെട  നികുതി 

േയക്കാൾ  കൂടുതലാണ്.  ആയതിനാൽ  ടിപ്പർ 

വിഭാഗത്തിൽെപ്പടാത്തതും  20000  കിേലാ്രഗാം 

രജിേസ്റ്റർഡ്  െലയ്ഡൻ  െവയിറ്റിൽ  കൂടുത 

ലുള്ളതുമായ  ചരക്കുവാഹനങ്ങളുെട  നികുതി 

യിൽ 25 ശതമാനം കുറവ് ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു. 
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227) േമാേട്ടാർ    വാഹനടാക്േസഷൻ  നിയമത്തിൽ 

വാങ്ങൽവില എന്നത് വാഹന ഡീലർ അെല്ലങ്കിൽ 

വാഹന നിർമ്മാതാവ് നൽകുന്ന ഇൻേവായിസിൽ 

ഏെതല്ലാം  വിശദാംശങ്ങൾ  ഉേണ്ടാ  അെതല്ലാം 

േചർത്തിട്ടുള്ള  വിലയാണ്.  പത്തുലക്ഷത്തിനു 

മുകളിൽ  വിലയുള്ള  വാഹനം  വിൽക്കുേമ്പാൾ 

വാഹനം വിൽക്കുന്നവർ  ഒരു ശതമാനം  നികുതി 

പിടിച്ച്  ഇൻകം  ടാക്സ്  ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിന് 

അടയ്േക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.  ഇത്  പിന്നീട്  വാഹന 

ഉടമ  അടയ്ക്കുന്ന  വരുമാന  നികുതിയിൽ 

അഡ്ജസ്റ്റ്  െചയ്യാം.  ഈ  തുക  വാങ്ങൽവില 

കണക്കാക്കുേമ്പാൾ  ഉൾെപ്പടുന്നില്ല  എന്്ന 

നിയമത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതാണ്. 

228) രണ്ടു  ലക്ഷം  വെര  വില  വരുന്ന  േമാേട്ടാർ 

ൈസക്കിളുകൾക്ക് ഒരു ശതമാനവും, പതിനഞ്ചു 

ലക്ഷം  വെര  വിലവരുന്ന  േമാേട്ടാർ  കാറുകൾ, 

സ്വകാര്യ  ആവശ്യത്തിന്  ഉപേയാഗിക്കുന്ന 

ൈ്രപവറ്റ്  സർവീസ്  വാഹനങ്ങൾ  എന്നിവയുെട 

നികുതിയിൽ  രണ്ട്  ശതമാനവും  വർദ്ധനവ് 

വരുത്തുന്നു.  ഇതുവഴി  200  േകാടി  രൂപ  അധിക 

വരുമാനം ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 
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229) സ്വകാര്യ  ആവശ്യങ്ങൾക്്ക  ഉപേയാഗിക്കുന്ന 

മുച്ച്രക  വാഹനങ്ങളുെട  നികുതി  കഴിഞ്ഞ  13 

വർഷമായും  കൺസ്്രടക്ഷൻ  വാഹനങ്ങളുെട 

നികുതി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

അതിനാൽ  പുതുതായി  രജിസ്റ്റർ  െചയ്യുന്ന 

ഇത്തരം  വാഹനങ്ങളുെട  നികുതിയിൽ  

2 ശതമാനം വർദ്ധന വരുത്തുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും 

8 േകാടി രൂപ അധിക വരുമാനം ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

230) െപാല്യൂഷൻ  െടസ്റ്റിംഗ്േസ്റ്റഷനുകളുെട 

ൈലസൻസ്ഫീ  കഴിഞ്ഞ  പതിനാറു  വർഷമായി 

വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.  ഇത്പതിനയ്യായിരം  രൂപയായി 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

231) ഇേപ്പാൾ  74  നമ്പരുകൾ  മാ്രതമാണ്ഫാൻസി 

നമ്പരുകളായി േകരള േമാേട്ടാർവാഹന ചട്ടത്തിൽ 

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഈ  േ്രശണിയിേലയ്ക്്ക 

കൂടുതൽ നമ്പരുകൾ ഉൾെക്കാള്ളിക്കുന്നതാണ്.  

232) വിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട  ബസുകളുെട 

നികുതി കഴിഞ്ഞ 23 വർഷമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

സർക്കാർ/എയിഡഡ്  വിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപനങ്ങ 

െളാഴിെക രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള്ള എഡ്യൂേക്കഷൻ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ ൂഷൻ  ബസുകളുെട  നികുതി 
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സീറ്റുകളുെട  എണ്ണത്തിന്  ആനുപാതികമായി 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  ഇരുപതു  സീറ്റുകൾ 

വെരയുള്ള  ബസുകൾക്ക്  സീറ്്റ  ഒന്നിന്  50 

രൂപയായും  20  സീറ്റുകൾക്്ക  മുകളിലുള്ള 

ബസുകൾക്ക്  സീറ്്റ  ഒന്നിന്  100  രൂപയായും 

ൈ്രതമാസ  നികുതി  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  ഇതിൽ 

നിന്നും  6  േകാടി  രൂപ  അധിക  വരുമാനം 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

233) െപാതുഗതാഗതം  പരമാവധി  േ്രപാത്സാഹി 

പ്പിക്കുക  എന്നതാണ്  സർക്കാർ  നയം.  എന്നാൽ 

തറ  വിസ്തീർണത്തിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

നികുതി  ഈടാക്കുന്നതായ  േസ്റ്റജ്  കാേര്യജു 

കളുെട  നികുതിയിൽ  അധികവർദ്ധന  ഉണ്ടായി 

എന്ന പരാതി  നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ 

തറവിസ്തീർണത്തിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

നികുതി  ഈടാക്കുന്ന  േസ്റ്റജ്  കാേര്യജുകളുെട 

നികുതിയിൽ  10  ശതമാനം  കുറവു 

വരുത്തുന്നതാണ്.  

234) േമാേട്ടാർ  വാഹന  ചട്ട്രപകാരം  ്രടാൻസ്േപാർട്ട് 

വാഹനങ്ങളിൽ  പരസ്യം  പതിക്കുന്നതിന്  

100 സ്ക്വയർ െസന്റിമീറ്ററിന് ഒരു വർഷേത്തയ്ക്്ക 
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20  രൂപയും  ഡിജിറ്റൽ  പരസ്യം  പതിക്കുന്നതിന് 

40  രൂപയുമാണ്  ഈടാക്കുന്നത്.  ്രടാൻസ്േപാർട്ട് 

വാഹനങ്ങളിൽ  പരസ്യം  പതിക്കുന്നതിനുളള 

കുറഞ്ഞ  കാലാവധി  ഒരു  മാസമായി 

നിജെപ്പടുത്തുന്നു.  ഫീസ്  ഒരു  മാസേത്തയ്ക്്ക  

100  സ്ക്വയർ  െസന്റീമീറ്ററിന്  സാധാരണ 

പരസ്യങ്ങൾക്്ക  5  രൂപ  നിരക്കിലും  ഡിജിറ്റൽ 

പരസ്യങ്ങൾക്്ക  10  രൂപ  നിരക്കിലും  എന്ന് 

പരിഷ്കരിക്കുന്നു.  േകരള  േമാേട്ടാർ  വാഹന 

ചട്ടത്തിൽ  തദനുസൃതമായ  േഭദഗതി 

വരുത്തുന്നതാണ്. 

235) േകരളത്തിൽ  രജിസ്റ്റർ  െചയ്യെപ്പേടണ്ടതായ 

നിരവധി  സ്വകാര്യ  വാഹനങ്ങൾ  പുതുേച്ചരി 

ഉൾെപ്പെടയുള്ള  മറ്റു  സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ  രജിസ്റ്റർ 

െചയ്ത്  േകരളത്തിൽ  തുടർച്ചയായി  സർവ്വീസ് 

നടത്തിയിരുന്നു.  ഇത്തരം  വാഹനങ്ങളിൽ  നിന്്ന 

നികുതി  ഈടാക്കാനുള്ള  നടപടികൾ  േകാടതി 

വ്യവഹാരങ്ങളിൽെപ്പട്ട്  തടസ്സം  േനരിട്ടിരുന്നു.  ഈ 

വാഹനങ്ങൾക്്ക  മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ  രജിസ്റ്റർ 

െചയ്ത തീയതി മുതലുള്ള നികുതി േകരളത്തിൽ 

അടയ്േക്കണ്ടതാെണന്ന  വ്യവസ്ഥ  വാഹന 

ങ്ങളുെട  േമൽവിലാസം  മാറ്റുന്നതിന്  വാഹന 
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ഉടമകൾക്ക്  ബുദ്ധിമുട്ട്  ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതും 

അനുബന്ധ വ്യവഹാരങ്ങളും  ഒഴിവാക്കുന്നതിനും 

ഇത്തരം  വാഹനം  േകരളത്തിേലയ്ക്്ക 

േമൽവിലാസം  മാറ്റുന്നതിനായി  മറ്റു  സംസ്ഥാന 

ങ്ങളിൽ  നിന്നും  എൻഒസി  എടുത്ത  തീയതി 

മുതൽ  േകരളത്തിെല  നികുതി  അടച്ചാൽ 

മതിെയന്ന  വ്യവസ്ഥ  െകാണ്ടുവരികയാണ്. 

ഇതുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട  എല്ലാ  പിഴകളും 

ഒഴിവാക്കുന്നു.  ഇേപ്പാൾ  േകാടതി  വ്യവഹാര 

ങ്ങളിൽ  ഉൾെപ്പട്ടിട്ടുള്ള  വാഹനങ്ങൾക്കും  ഈ 

ആനുകൂല്യം ബാധകമാണ്.  

236) അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ  രജിസ്റ്റർ  െചയ്യെപ്പട്ട  ഒരു 

സ്വകാര്യ വാഹനം സ്ഥിരമായി ടി സംസ്ഥാനത്തും 

േകരളത്തിലും  ഇടവിട്ടിടവിട്ട്  സർവ്വീസ്  നടത്തുക 

യാെണങ്കിൽ  എൻഒസി  എടുക്കാെതയും 

രജിസ്േ്രടഷൻ  മാറ്റാെതയും  േകരളത്തിെല 

നിലവിലുള്ള നിരക്കിെല നികുതി അടച്ച് വാഹനം 

സർവ്വീസ്  നടത്തുന്നതിനും  അനുവാദം 

നൽകുന്നതാണ്. 

237) വാഹനങ്ങളുെട  നികുതി  കുടിശിക  ഒറ്റത്തവണ 

യായി  അടയ്ക്കുന്നതിന്  മുൻവർഷങ്ങളിൽ 
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ഏർെപ്പടുത്തിയ  ഒറ്റത്തവണ  തീർപ്പാക്കൽ 

പദ്ധതി  ചില  േഭദഗതികേളാെട  ഈ  വർഷവും 

തുടരുവാൻ  തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നാലു  വർഷേമാ 

അതിൽക്കൂടുതേലാ  നികുതി  കുടിശികയുള്ള 

്രടാൻസ്േപാർട്ട്  വാഹനങ്ങൾ  അവസാനെത്ത 

നാലു വർഷെത്ത കുടിശികയുെട 30 ശതമാനവും 

േനാൺ  ്രടാൻസ്േപാർട്ട്  വാഹനങ്ങൾ  നാലു 

വർഷെത്ത  നികുതി  കുടിശികയുെട  40 

ശതമാനവും  അടച്ച്  നിയമനടപടികളിൽ  നിന്നും 

ഒഴിവാകാവുന്നതാണ്.  നിലവിൽ  സർവ്വീസ് 

നടത്താത്തതും  ഉപേയാഗശൂന്യമായേതാ 

ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടേതാ ആയ വാഹനങ്ങൾക്്ക 

സത്യവാങ്മൂലം  നൽകി  ഭാവിയിലുണ്ടാകാവുന്ന 

ബാധ്യതയിൽ  നിന്നും  ഒഴിവാകുകയും  െചയ്യാം. 

നിലവിൽ  റവന്യു  റിക്കവറികൾ  നടപടികൾ  വഴി 

കുടിശിക  നികുതി  അടയ്ക്കുന്നവർക്കും  ഈ 

പദ്ധതി ്രപേയാജനെപ്പടുത്താം. 

238) 2007  ജനുവരി  1ന്  മുമ്പ്  രജിസ്റ്റർ  െചയ്യെപ്പട്ടതും 

എന്നാൽ  കഴിഞ്ഞ  പത്തു  വർഷമായി  േമാേട്ടാർ 

വാഹന  വകുപ്പിൽ  യാെതാരു  േസവനത്തിനും 

സമീപിക്കാത്തതുമായ  ്രടാൻസ്േപാർട്ട്  വാഹന 

ങ്ങളുെടയും  കഴിഞ്ഞ  20  വർഷമായി  േമാേട്ടാർ 
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വാഹന  വകുപ്പിൽ  ഒരു  േസവനത്തിനും 

സമീപിക്കാത്ത  േനാൺ  ്രടാൻസ്േപാർട്ട്  വാഹന 

ങ്ങളുെടയും  നികുതി  കുടിശിക  വകുപ്പിെന്റ 

അരിയർ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു. എന്നാൽ 

ടി വാഹനം പിന്നീട് സർവ്വീസ് നടത്തുകയാെണന്്ന 

കെണ്ടത്തിയാൽ  ്രപസ്തുത  വാഹനത്തിെന്റ 

മുഴുവൻ  നികുതി  കുടിശികയും  പിഴേയാടുകൂടി 

ഈടാക്കും. 

239) േകരള  േമാേട്ടാർ  വാഹന  നികുതി  നിയമത്തിെല 

െസക്ഷൻ 22  ്രപകാരം സർക്കാർ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള 

വാഹനത്തിന് കസ്റ്റഡി കാലയളവിലുള്ള നികുതി 

ഒഴിവാക്കി  െകാടുക്കുന്നതിന്  വ്യവസ്ഥ 

െചയ്തിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ  നികുതി  അടയ്ക്കാ 

ത്തതിന്  പിടിെച്ചടുത്തിട്ടുള്ള  വാഹനങ്ങളുെട 

കസ്റ്റഡി  കാലയളവിലുള്ള  നികുതി  വാഹന  ഉടമ 

േഫാറം  ജി  നൽകിയിെല്ലങ്കിൽ  ഒഴിവാക്കി 

നൽകുന്നതിന്  നിലവിൽ  വ്യവസ്ഥയില്ല.  ഇത്തരം 

വാഹനങ്ങൾക്കും  വാഹന  ഉടമ  േഫാറം  ജി 

നൽകിയിെല്ലങ്കിലും  കസ്റ്റഡി  കാലയളവിലുള്ള 

നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നതാണ്. 
   



180 
 

 

രജിസ്േ്രടഷനും സ്റ്റാമ്്പ ഡ്യൂട്ടിയും 

240) വിവരസാേങ്കതിക േമഖലയിെല നൂതനാശയമായ 

േബ്ലാക്്ക  െചയിൻ  സാേങ്കതികവിദ്യ  അടിസ്ഥാന 

മായി  രജിസ്േ്രടഷൻ  സംവിധാനം  പരിഷ്കരി 

ക്കുന്നതും  ആധാര  മാതൃകകൾക്്ക  േഫാം  രൂപം 

നൽകിെക്കാണ്ട്  സ്മാർട്ട്  േകാൺ്രടാക്ട്  എന്ന 

ആശയം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതാണ്.  

241) സബ്  രജിസ്്രടാർ  ഓഫീസുകെള  ഐഎസ്ഒ 

നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ്.  

242) ഈസ്  ഓഫ്  ബിസിനസ്  എന്നത്  നടപ്പിലാ 

ക്കുന്നതിെന്റ  ഭാഗമായി  െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട 

സബ്  രജിസ്്രടാർ  ഓഫീസുകളിൽ  അവധി 

ദിനങ്ങളിലും  രജിസ്േ്രടഷൻ  സൗകര്യം 

ഒരുക്കുന്നതാണ്.  

243) ഫ്ലാറ്റുകൾ  ഒഴിെകയുള്ള  െകട്ടിടങ്ങൾക്്ക  സ്റ്റാമ്്പ 

ഡൂട്ടി  കണക്കാക്കുന്നതിന്  വില    നിശ്ചയി 

ക്കുന്നതിനുള്ള  കൃത്യമായ  സംവിധാനമില്ല. 

ഇത്വൻേതാതിൽ  നികുതി  േചാർച്ചയ്ക്്ക 

ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.  ഇതുപരിഹരിക്കാനായി 

െസൻ്രടൽ  പിഡബ്ലുഡിയുെട  നിരക്കു  ്രപകാരം 
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വില  നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്  േകരള  സ്റ്റാമ്്പ 

ആക്ടിൽ  േഭഗദതി  െകാണ്ടുവരുന്നതാണ്. 

ഇതിലൂെട 225 േകാടി രൂപയുെട അധികവരുമാനം 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

244) ഭൂമിയുെട  വിപണി  വിലയും  സർക്കാർ 

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളന്യായവിലയുംതമ്മിലുള്ളഅന്തരം

കുറച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നതിന് ഇേപ്പാൾ നിലവിലുള്ള 

ന്യായവിലയുെട  10  ശതമാനം  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 

താണ്.  ഇതിലൂെട  200  േകാടി  രൂപയുെട അധിക 

വരുമാനം ്രപതീക്ഷിക്കാം. 

245) വൻകിടേ്രപാജക്ടുകൾ  നടപ്പിലാക്കുേമ്പാൾ 

ചുറ്റുപാടുമുള്ള  ഭൂമിയിൽ  ഗണ്യമായ 

വിലവർദ്ധനവ്  ഉണ്ടാകും. അതുെകാണ്ട് വൻകിട 

േ്രപാജക്ടുകൾക്്ക  അടുത്ത്  േനാട്ടിൈഫ 

െചയ്യെപ്പടുന്ന  ഭൂമിക്്ക  വിജ്ഞാപനം  െചയ്യെപ്പട്ട 

ന്യായവിലേയക്കാൾ  30  ശതമാനം  വെര  വില 

പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്.  ഇതുവഴി  50  േകാടി 

രൂപയുെട അധിക വരുമാനം ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

246) നിലവിലുള്ള  നിയമം  അനുസരിച്ച്  ചിട്ടി 

സംബന്ധമായ  കുറ്റങ്ങൾ  മൂന്നുതവണ  മാ്രതേമ 

േകാമ്പൗണ്ട്  െചയ്യാൻ  സാധിക്കുകയുള്ളൂ.  ഈ 
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പരിധി എടുത്തു  കളയുന്നു.  ഇേതാെടാപ്പം  തെന്ന 

േകാമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

247) െഡേപ്പാസിറ്റ്  ഓഫ്  ൈടറ്റിൽഡീഡ്മുേഖനയുള്ള 

പണയാധാരങ്ങളുെട  രജിസ്േ്രടഷൻ  േ്രപാത്സാ 

ഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  മു്രദവില,  രജിസ്േ്രടഷൻ 

ഫീസ്  എന്നിവ  കുറയ്ക്കുകയുണ്ടായി.  എന്നാൽ 

നിയമത്തിൽ ്രപേത്യക വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതിനാൽ 

ഇവ  രജിസ്റ്റർ  െചയ്യുന്നില്ല.  ആയതിനാൽ  മറ്റു 

സംസ്ഥാനങ്ങളിെലേപ്പാെല  െഡേപ്പാസിറ്്റ  ഓഫ് 

ൈടറ്റിൽഡീഡിെന്റ  രജിസ്േ്രടഷൻ  നിർബന്ധ 

മാക്കുവാൻ  രജിസ്േ്രടഷൻ  ആക്ടിൽ  േഭദഗതി 

വരുത്തുന്നതാണ്. 

ലാന്റ ് റവന്യു 

248) താമസത്തിന്  ഉപേയാഗിക്കുന്ന  െകട്ടിടങ്ങൾക്ക് 

ചുമത്തുന്ന വാർഷിക ആഡംബര െകട്ടിട നികുതി 

പുതുക്കുന്നു. 

 278.7 - 464.50 ചതുര്രശ മീറ്റർ   =  5000 രൂപ 

(3000 - 5000 ചതുര്രശയടി) 

 464.51 – 696.75 ചതുര്രശമീറ്റർ  =  7500 രൂപ 

(5001 – 7500 ചതുര്രശയടി) 
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 696.76 – 929 ചതുര്രശമീറ്റർ   =  10000 രൂപ 

(7501 – 10000 ചതുര്രശയടി) 

 929 ചതുര്രശമീറ്ററിനു മുകളിൽ =  12500 രൂപ 

(10000 ചതുര്രശയടിക്കു മുകളിൽ) 

5  വർഷേത്തയ്േക്കാ  അതിനു  കൂടുതൽ 

കാലേത്തയ്േക്കാ  ഉള്ള  ആഡംബര  നികുതി 

ഒരുമിച്ചു  മുൻകൂറായി  അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം 

ആെക  നികുതിയിൽ  20  ശതമാനം  ഇളവ് 

അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  16  േകാടി  രൂപ  അധിക 

വരുമാനം ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

249) 2014-നു  േശഷം  റവന്യു  വകുപ്പ്  ഈടാക്കുന്ന 

ഒറ്റത്തവണ  െകട്ടിട  നികുതിയിൽ  വർദ്ധനവ് 

വരുത്തിയിട്ടില്ല.  പരമാവധി  30  ശതമാനത്തിൽ 

കവിയാത്തവിധം ഈ നികുതി യുക്തിസഹമായി 

പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നു.  േമലിൽ  ്രഗാമപഞ്ചായ 

ത്തുകൾ,  നഗരസഭകൾ,  േകാർപ്പേറഷനുകൾ 

എന്നിങ്ങെന  മൂന്നു  കാറ്റഗറികളിലായിരിക്കും 

നികുതി  നിരക്കുകൾ.  മുമ്പ്  സ്െപഷ്യൽ  േ്രഗഡ് 

പഞ്ചായത്ത്  പദവിയില്ലാതിരുന്ന  പഞ്ചായത്തു 

കൾക്്ക  ആനുപാതികമല്ലാത്ത  വർദ്ധനവു 
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വരുന്നത്  ഒഴിവാക്കാൻ  ഒരു  റിേബറ്്റ 

നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

250) തേദ്ദശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  െകട്ടിട  നമ്പർ 

അനുവദിക്കുന്നതിനു മുേന്നാടിയായി ഒറ്റത്തവണ 

െകട്ടിട  നികുതി  ഒടുക്കിയിട്ടുെണ്ടന്ന്  ഉറപ്പാക്കുന്ന 

വ്യവസ്ഥ  ബന്ധെപ്പട്ട  നിയമങ്ങളിൽ  േചർക്കുന്ന 

താണ്.  ഇതിലൂെട  50  േകാടി  രൂപ  അധിക 

വരുമാനം ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

251) േപാക്കുവരവിനുള്ള  ഫീസ്  പുതുക്കുന്നു. 

ആധാരത്തിെല  ഓേരാ  പട്ടികയും  ്രപേത്യക 

യൂണിറ്റുകളായി  കണക്കാക്കി  ചുവെട  േചർക്കും 

്രപകാരം േഭദഗതി വരുത്തുന്നു.  

 10 ആർ വെര        =  100 രൂപ 

 11 – 20 ആർ വെര      =  200 രൂപ 

 21 – 50 ആർ വെര      =  300 രൂപ 

 51 – 1 െഹക്ടർ വെര     =  500 രൂപ 

 1 െഹക്ടറിന് മുകളിൽ 2 വെര =  700 രൂപ 

 2 െഹക്ടറിനു മുകളിൽ    =  1000 രൂപ 
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ഇതിലൂെട  8  േകാടി  രൂപയുെട അധിക വരുമാനം 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

252) വിേല്ലജ്  ഓഫീസുകളിൽ  നിന്നും 

സ്ഥലപരിേശാധന  നടത്തി  നൽകുന്ന 

െലാേക്കഷൻ  മാപ്പുകൾക്്ക  200  രൂപ  ഫീസ് 

ഏർെപ്പടുത്തുന്നു.  സർക്കാർ  ഭവന 

പദ്ധതികൾക്കായി  നൽകുന്ന  െലാേക്കഷൻ 

മാപ്പുകെള  ഈ  ഫീസിൽ  നിന്നും  ഒഴിവാക്കും. 

ഇതിലൂെട  50  േകാടി  രൂപ  അധിക  വരുമാനം 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

253) വിേല്ലജ്  ഓഫീസുകളിൽ  നിന്നും  നൽകുന്ന 

തണ്ടേപ്പർ  പകർപ്പിന്  100  രൂപ  ഫീസ് 

ഏർെപ്പടുത്തുന്നു.  സർക്കാർ  ഭവനപദ്ധതി 

കൾക്കായി  നൽകുന്നതണ്ടേപ്പർ  പകർപ്പുകെള 

ഈ  ഫീസിൽ  നിന്നും  ഒഴിവാക്കും.  ഇതിലൂെട  

50  േകാടി  രൂപ  അധിക  വരുമാനം 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

254) സംസ്ഥാനത്്ത  സർക്കാർ  ഭൂമിപാട്ടത്തിനു 

നൽകിയ വകയിൽ 1173.6  േകാടി രൂപ പിരിഞ്ഞു 

കിട്ടാനുണ്ട്. ഈ  കുടിശിക ഈടാക്കി  േകസുകൾ 

തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നതിനായി  ഒറ്റത്തവണ 
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തീർപ്പാക്കൽ  പദ്ധതി  ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു. 

മുനിസിപ്പൽ  േകാർപ്പേറഷൻ,  ്രഗാമപഞ്ചായത്ത് 

്രപേദശങ്ങളിൽ  അവസാനമായി  പാട്ടക്കുടിശിക 

പുതുക്കി  നിശ്ചയിച്ച  27-01-2016,  05-02-2016 

വെരയുള്ള  പാട്ടക്കുടിശിക  അടയ്ക്കുന്നതിന്  

50  ശതമാനം  ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നു.  ഇതിലൂെട 

100  േകാടി  രൂപ  അധിക  വരുമാനം 

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

255) വിജ്ഞാപനം  െചയ്യെപ്പടാത്ത  ഭൂമികൾ 

സ്വഭാവവ്യതിയാനം  വരുത്തുന്നതിന്  അനുമതി 

നൽകുന്നതിന്  2008-െല  േകരള  െനൽവയൽ 

തണ്ണീർത്തട  സംരക്ഷണ  ചട്ടങ്ങൾക്്ക 

അനുബന്ധമായുള്ള  പട്ടിക  ്രപകാരമുള്ള  ഫീസ് 

പുതുക്കി  നിശ്ചയിക്കുന്നു.  വിജ്ഞാപനം 

െചയ്യെപ്പടാത്ത  ഭൂമിയുെട  ഏറ്റവും  അടുത്തായി 

സ്ഥിതി  െചയ്യുന്ന  പുരയിടത്തിെന്റ  ന്യായവില 

കണക്കാക്കി    ഫീസ്  ഈടാക്കുന്നതാണ്.  ഇതിന് 

ആവശ്യമായ  നിയമേഭദഗതികൾ 

െകാണ്ടുവരുന്നതാണ്. 

256) ഡാമിെല  മണല്  വാരുന്നതു  സംബന്ധിച്ച്  പത്ത് 

വർഷത്തിേലെറയായി  േകരളത്തിൽ  ചർച്ചകൾ 
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നടക്കുന്നു.  എന്നാൽ  പല  കാരണങ്ങൾെകാണ്ടും 

ഇത്  ്രപവർത്തനപഥത്തിൽ  എത്തിക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. ഇേപ്പാൾ മംഗലംഡാം അന്തർേദശീയ 

മത്സര  െടണ്ടറിന്  വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിെന്റ 

അനുഭവംകൂടി  കണക്കിെലടുത്ത്  ജലവിഭവ 

വകുപ്പിെന്റ  12  ഡാമുകളിലും  ൈവദ്യുതി 

വകുപ്പിെന്റ  20  ഡാമുകളിലും  ഖനനം  നടത്തുന്ന 

തിനുള്ള  ഡിപിആർ  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടികളിേലയ്ക്കു  നീങ്ങും.  നാലു  മാസത്തി 

നുള്ളിൽ  ആറ്  ഡാമുകളിെലങ്കിലും  െടണ്ടർ 

നടപടികൾ  ആരംഭിക്കും.  ഈ  നടപടി്രകമങ്ങൾ 

ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഏേകാപിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 
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VIII 

ഉപസംഹാരം 

257) സർ, 2019-20െല പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ 

സംക്ഷിപ്തരൂപം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.  

2019-20െല പുതുക്കിയ എസ്റ്റിേമറ്്റ 

(രൂപ േകാടിയിൽ) 

റവന്യു വരവ്  99042.58 

റവന്യു െചലവ്  116516.85 

റവന്യു കമ്മി  -17474.27 

മൂലധന െചലവ് (തനി)  -7958.38 

വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 

(തനി) 

-753.59 

െപാതുകടം (തനി)  19987.25 

െപാതുകണക്്ക (തനി)  5899.00 
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ആെക കമ്മി  -299.99 

വർഷാരംഭ െരാക്ക ബാക്കി  -17.81 

വർഷാന്ത്യ െരാക്ക ബാക്കി  -317.80 

 

258) 2019-20െല  പുതുക്കിയ  കണക്്ക  ്രപകാരം  റവന്യു 

വരുമാനത്തിലും  െപാതുകടം  വരുമാനത്തിലും 

ഗണ്യമായ  കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്്ട.  ഇതനുസരിച്ച് 

െചലവുകൾ  ചുരുക്കുന്നതിന്  സർക്കാർ 

നിർബന്ധിതമായി.  െമാത്തം  െചലവ്  ബജറ്റിൽ 

വകയിരുത്തിയതിേനക്കാൾ  12  ശതമാനം 

കുറവാണ്. റവന്യുകമ്മി ബജറ്റിൽ കണക്കാക്കിയ 

തിേനക്കാൾ  ഉയർന്നതാണ്.  എന്നാൽ  

2017-18-േനക്കാൾ കുറവാണ്. 
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259) 2020-21െല  ബജറ്്റ  എസ്റ്റിേമറ്്റ  ഞാൻ 

അവതരിപ്പിക്കെട്ട. 

2020-21െല ബജറ്്റ എസ്റ്റിേമറ്്റ 

(രൂപ േകാടിയിൽ) 

റവന്യു വരവ്  114635.90 

റവന്യു െചലവ്  129837.37 

റവന്യു കമ്മി  -15201.47 

മൂലധന െചലവ് (തനി)  -12863.21 

വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 

(തനി) 

-1230.70 

െപാതുകടം (തനി)  24491.91 

െപാതുകണക്്ക (തനി)  4750 

ആെക കമ്മി  -53.47 

വർഷാരംഭ െരാക്ക ബാക്കി  -317.80 

വർഷാന്ത്യ െരാക്ക ബാക്കി  -371.27 
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ഇേപ്പാൾ ്രപഖ്യാപിച്ച അധിക 

െചലവ് 

-632.93 

നികുതി ഇളവുകൾ 

അധിക വിഭവസമാഹരണം  1103 

വർഷാന്ത്യ െരാക്ക ബാക്കി  98.8 

260) ഇേപ്പാൾ  ബജറ്റ്  ്രപസംഗത്തിൽ  ്രപഖ്യാപിച്ച 

അധിക  െചലവുകളടക്കം  നടപ്പുവർഷെത്ത 

പുതുക്കിയ  കണക്കിേനക്കാൾ  15  ശതമാനം 

ഉയർന്നതാണ്  2020-21-െല  െചലവ്. 

മൂലധനെച്ചലവിൽ പുതുക്കിയ കണക്കിേനക്കാൾ 

58 ശതമാനത്തിെന്റ വർദ്ധനവാണ് വകയിരുത്തി 

യിട്ടുള്ളത്.  വികസന  െചലവുകൾ  െവട്ടിക്കുറ 

യ്ക്കാെത  സംസ്ഥാനെത്ത  ധനദൃഡീകരണ 

പാതയിേലയ്ക്്ക  നയിേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇതു 

ലക്ഷ്യമിട്ടുെകാണ്ടാണ്  1103  േകാടി  രൂപയുെട 

അധിക  വിഭവസമാഹരണം  ്രപഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മുൻവർഷങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
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തനതുവരുമാനം  ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള  നിർേദ്ദശ 

ങ്ങളും  ബജറ്റിലുണ്ട്.  ഇതിെന്റ  ഫലമായി 

റവന്യുകമ്മി  2019-20െല  പുതുക്കിയ  കണക്കായ 

2.01  ശതമാനത്തിൽ  നിന്നും  1.55  ശതമാനമായി 

കുറയുെമന്നാണ്  കണക്കാക്കുന്നത്.  ധനക്കമ്മി  

3 ശതമാനത്തിൽത്തെന്ന നിലനിർത്തും. 

261) എന്നാൽ  ഇന്നെത്ത  േകരളത്തിെന്റ  സാഹചര്യ 

ത്തിൽ  വായ്പകൾ  പൂർണ്ണമായും  മൂലധനെച്ചല 

വിനുേവണ്ടി  ഉപേയാഗിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിേലയ്ക്്ക 

എത്തുന്നതിന് ഇനിയും വർഷങ്ങൾ േവണ്ടിവരും. 

കാരണം,  ഇന്നെത്ത  അക്കൗണ്ടിംഗ്  രീതിയിൽ 

വിദ്യാഭ്യാസ,  ആേരാഗ്യ  െചലവുകെള  മൂലധന 

നിേക്ഷപമായിട്ടില്ല  കണക്കാക്കുന്നത്.  എന്നാൽ 

നമുക്്ക  അത്  മാനവിഭവവികസനത്തിനുള്ള 

മൂലധനെച്ചലവാണ്.  അതുെകാണ്ട്  യാ്രന്തിക 

മായി റവന്യുക്കമ്മി ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്കാകില്ല. 

എന്നാൽ  അത്  കുറച്ചുെകാണ്ടുവരണെമന്ന 

നമ്മുെട  ദൃഡനിശ്ചയം  2020-21-െല  ബജറ്്റ 

കണക്കുകളിൽ ്രപകടമാണ്. 



193

262) േകരളവികസന മാതൃകയ്ക്്ക ഒരു പുതിയ പതിപ്പ് 

നാം  സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  നമ്മുെട 

സാമൂഹ്യേനട്ടങ്ങൾ  സംരക്ഷിച്ചുെകാണ്്ട 

വ്യവസായ വളർച്ചയുെട കുതിപ്പുേനടാനാണ് നാം 

്രശമിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള പരി്രശമങ്ങൾ ഫലം 

കാണുന്നതിെന്റ  േനർചി്രതമാണ്  ഈ  ബജറ്റിൽ 

നാം  കണ്ടത്.സർ,  2020-21െല  ബജറ്്റ  ഈ 

ദിശയിേലയ്ക്കുള്ള  കുതിപ്പിെന്റ  ആേവഗ 

മുയർത്തും.  വികസന  മാതൃകയുെട ഈ പുതിയ 

പതിപ്പിന്  മതനിരേപക്ഷ  നേവാത്ഥാനമൂല്യങ്ങെള 

നാം  മുറുെകപ്പിടിക്കണം;  മുേന്നാട്ടു  െകാണ്ടു 

േപാകണം. രവീ്രന്ദനാഥ ടാേഗാറിെന്റ ്രപസിദ്ധമായ 

ഗീതാഞ്ജലിയിെല  മുപ്പത്തഞ്ചാം  സർഗ്ഗം  നമ്മുെട 

രക്തത്തിലുണ്ട്.  എൻ.പി.  ച്രന്ദേശഖരെന്റ 

തർജ്ജിമ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാം, 

എവിെട മനം 

ഭയശൂന്യം 

എവിെട ശീർഷമനീതം 

എവിെട സ്വത്രന്തം ജ്ഞാനം.... 
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അതാണ്  സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ  സ്വർഗ്ഗം, 

ഇന്ത്യക്കാെര  അവിേടയ്ക്്ക  വിളിച്ചുണർത്തേണ 

എന്നായിരുന്നു  ടാേഗാറിെന്റ  ്രപാർത്ഥന. 

സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ  ആ  സ്വർഗ്ഗത്തിനുേവണ്ടി 

്രപേക്ഷാഭരംഗത്്ത  നിലയുറപ്പിച്ച  യുവേപാരാളി 

കൾക്ക്  ഒരിക്കൽക്കൂടി  അഭിവാദ്യം  അർപ്പിച്ചു 

െകാണ്ട് ഞാൻ ഈ ബജറ്്റ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.  

263) സർ,  2020-21െല  ബജറ്റ്  സഭയുെട 

പരിഗണനയ്ക്കായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
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