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ആമുഖം 
സർ,  

1. ന ം രണ്ടു ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ച വർഷമ ണ് 
കടന്നുപ  യത്. ആദയപേത് ജൂലൈ-ആഗസ്റ്റ് മ സങ്ങെി 
ൈുണ്ട യ പ മ രിയും പ് െയവും. ഈ തൈമുറ കണ്ട 
ഏറ്റവും വൈിയ ളവള്ളളപ ക്കം. വിഭവസമ ഹരണവും 
ആസൂപ്തണേിളെ കൃതയതയും നിർവഹണേിളെ 
ചടുൈതയും പമൽപന ട്ടേിളെ ജ പ്ഗതയും സൂക്ഷ്മ 
മ യി ഏപക  ിപിച്ചുളക ണ്ട് പ് െയം അതിജീവിക്ക ൻ 
മുഖയമപ്ന്തിയുളട പനതൃതവേിൽ രൂ ംളക ണ്ട ഒരുമളയ 
പൈ കം വിസ്മയപേ ളടയ ണ് വീക്ഷിച്ചത്. മത്സ്യ 
ളേ ഴിൈ െികെും യുവ ക്കെും പ് വ സികെും 
സ ധ രണജനങ്ങെും ഉപദയ ഗസ്ഥരും ഒപരമനപസ ളട 
ദുരന്തളേ പനരിട ൻ ലകപക ർേു. തുടർന്നുള്ള   
അടിയന്തിര  ുനരധിവ സ പ് വർേനങ്ങെും വിജയകര 
മ യും മ തൃക  രമ യും ന ം നടപ ക്കി. ഇനി 
 ുനർനിർമ്മ ണേിളെ ഘട്ടമ ണ്. സർ, ഈ ചുമതൈ 
ഏളറ്റടുേിരിക്കുന്ന സംസ്ഥ ന സർക്ക രിളെ 2019-20 
സ മ്പേിക വർഷളേ ബജറ്റ് സഭയ്ക്ക് മുമ്പ ളക 
അവതരിപിക്കുന്നു. 

2. “മനുഷയരുളട മതം, പവഷം, ഭ ഷ മുതൈ യവ 
എങ്ങളനയിരുന്ന ൈും അവരുളട ജ തി ഒന്ന ണ് എന്ന 
പ്രീന ര യണഗുരുദർരനം ഏറ്റവും പ് സക്തമ യ 
ക ൈമ ണിത്. ഗുരു വിഭ വന ളചയ്ത “മനുഷയജ തി” 
യിൈുള്ളവര യി നപവ ത്ഥ നം മൈയ െികളെ  ുനഃ 
സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷയളന നവീകരിക്കുന്നതിളന പം 
നപവ ത്ഥ നം പകരെേിളന ആധുനീകരിക്കുന്നതിനും 
മുതിർന്നു. അതുളക ണ്ട ണ് മഹ കവിയ യ 
കുമ രന ര ളനളക്ക ണ്ട് ന ര യണഗുരു ഓട്ടുകമ്പനി 
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തുടങ്ങിച്ചത്. മനുഷയർക്ക് വൃേിയും ആപര ഗയവും 
ഉണ്ട വ ന ണ് ഗുരു രിഷയന യ സി. ആർ. പകരവൻ 
ലവദയളര ളക ണ്ട് പസ പു കമ്പനി തുടങ്ങിച്ചത്. 
അമ്പൈങ്ങെല്ല ഇനി  ള്ളിക്കൂടങ്ങെും വയവസ യ 
ങ്ങെുമ ണ് പവണ്ടളതന്്ന ഗുരു  റഞ്ഞു. അയ്യൻക െിയും 
ച വറയച്ചനും മന്നേ്  ത്മന ഭനും മക്തി തങ്ങെും 
ഒളക്ക വിദയ ൈയ നിർമിതിക്ക യി  ുറളപട്ടതും ഈ 
സ ഹചരയേിൈ ണ്. അേരം മുൻലകകെുളട 
അടുേഘട്ടമ ണ് നവപകരെ സൃഷ്ടിക്ക യി മുന്നിട്ടി 
റങ്ങുപമ്പ ൾ നമ്മുളട മനസിൈുണ്ട പകണ്ടത്. 

3. എന്ന ൽ, പ് െയം അതിജീവിക്ക ൻ രൂ ളപട്ട ജനകീയ 
ഐകയം തകർക്ക നുള്ള നിക്ഷി ്ത ത ൽപരയക്ക രുളട 
പ്രമമ ണ് ന ം  ിന്നീടു കണ്ടത്. ആര ധനയ്ക്കുള്ള 
സ്പ്തീകെുളട തുൈയ വക രം ഉയർേിപിടിച്ചുളക ണ്ട് 
രബരിമൈയിൽ യുവതി പ് പവരനം അനുവദിച്ച 
സുപ് ീംപക ടതി വിധിളയ, വർഗ്ഗീയപ്ധുവീകരണേിനുള്ള 
സുവർണ്ണ വസരമ യി ഉ പയ ഗിക്ക ൻ വർഗീയ 
വ ദികൾ അരയും തൈയും മുറുക്കി ഇറങ്ങി. ളതരുവിൽ 
അഴിച്ചുവിട്ട അപ്കമ രമ്പരയിൈൂളട പകരെേിളെ 
നപവ ത്ഥ ന മൂൈയങ്ങളെയ ളക അട്ടിമറിക്ക ളമന്ന  
യിരുന്നു അവരുളട വയ പമ ഹം. അപതസമയം, 
നപവ ത്ഥ ന ആരയങ്ങളെയും പ് വർേനങ്ങളെയും 
മുപന്ന ട്ടു ളക ണ്ടുപ  കുന്നതിൽ നമുക്കുണ്ട യിരുന്ന 
അൈംഭ വവും ദൗർബൈയവും ളവെിളപട്ട അവസരം 
കൂടിയ യിരുന്നു ഇത്. തീക്്ഷണമ യ ആരയസംവ ദവും 
സംഘർഷവുമ ണ് സുപ് ിംപക ടതിവിധിളയ തുടർന്ന് 
പകരെം കണ്ടത്. നപവ ത്ഥ നമൂൈയങ്ങെിൽ അടിയുറച്ചു 
നിൽക്കുളമന്നു പ് തിജ്ഞ ളചയ്തുളക ണ്ടുള്ള മഹ  
മുപന്നറ്റേിപൈക്ക ണ് ആ സംവ ദം വെർന്നത്. 
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4. നരനു നരനരുദ്ധവസ്തുപ  ൈും/ധരയിൽ നടപതു തീണ്ട 
ൈ ണുപ  ൈും/നരകം ഇവിടമ ണ് ഹന്ത കഷ്ടം/ ഹര ഹര 
ഇങ്ങളന വല്ല ന ടുപവളറയുപണ്ട  എന്ന്  ഴയപകരെളേ 
പന ക്കി കുമ രന ര ൻ നടേിയ വിൈ  ം ന ം 
മറന്നിട്ടില്ല. ഈ രുദ്ധ രുദ്ധ സങ്കൽപളേ നളല്ല രെവ് 
തുടച്ചു നീക്കിയ ണ് നപവ ത്ഥ നപകരെം വികസിച്ചത്. 
സർ, പകരെ നപവ ത്ഥ നേിളെ മഹ കവിയ ണ് 
കുമ രന ര ൻ.  

5. ആര ളെ എക്ക ൈളേയും മഹേ യ കൃതിയ യ 
ചിന്ത വിഷ്ടയ യ സീത പ് സിദ്ധീകരിച്ചതിളെ നൂറ ം 
വ ർഷികമ ണിത്. ഇരു ത ം നൂറ്റ ണ്ടു കണ്ട ഏറ്റവും 
വൈിയ മൈയ െ സ ഹിതയക രന്, പ്രീന ര യണ ധർമ്മ 
 രി  ൈന പയ ഗേിളെ സ്ഥ  ക ളസപ്കട്ടറിയ്ക്ക്, 
മിടുക്കന യ വയവസ യിക്ക്, ഉന്നതരീർഷന യ  പ്ത ധി 
 ർക്ക് ചിന്ത വിഷ്ടയ യ സീതയുളട നൂറ ം വ ർഷിക 
േിൽ അഭിവ ദയം അർപിക്കുന്നു. 

6. “രരി!    വപയ  ഇവൾ!” എന്ന് ആര െ സീത ര മപന ട ്
പച ദിച്ചതിളെ നൂറ ം വ ർഷികേിൈ ണ് ‘’തങ്ങൾ 
അരുദ്ധകെല്ല’’ എന്നു പ് ഖയ  ിക്ക ൻ പകരെേിളൈ 
ൈപക്ഷ  ൈക്ഷം സ്പ്തീകൾ ളതരുവിൈിറങ്ങിയത്. അവർ 
തീർേ പ് തിപര ധേിളെ വന്മതിൽ തങ്ങൾ   വകെല്ല 
എന്ന ധീരമ യ പ് ഖയ  നമ യിരുന്നു.  

7. മതനിരപ ക്ഷതയുളടയും  ുപര ഗമന ചിന്ത ഗതി 
യുളടയും ഊർജം പ് സരിക്കുന്ന ഭൂമിയ യി പകരെം 
തുടരുളമന്ന പ് ഖയ  നമ യിരുന്നു വനിത മതിൽ. 
ആര ളെ സീത  റയുന്നതുപ  ളൈ, “എൻ മനവും 
പചതനയും വഴങ്ങിട ” എന്നു പ് ഖയ  ിച്ച ആ മതിൽ 
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പൈ കേിനു മുന്നിൽ മൈയ െിയുളട ആത്മ ഭിമ നം 
വ പന െമുയർേി. അതിളെ തുടർച്ചയ യി തുൈയത 
യുളടയും നീതിപബ ധേിളെയും ക രയേിൽ കൂടുതൽ 
പ് ബുദ്ധമ യ ഒരു സമൂഹനിർമ്മിതിയ്ക്കു പവണ്ടിയുള്ള 
സംഭ വന കൂടിയ കണം ഈ ബജറ്റ് എന്ന് ഞ ൻ 
ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. 

8. സർ, പകരെ നപവ ത്ഥ നളേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു 
സമപ്ഗ ഠനമയൂസിയം തിരുവനന്ത ുരേ് സ്ഥ  ിക്കുന്ന 
ത ണ്. വനിത മതിൽ ഉയർന്ന   തയിൽ  എല്ല  
ജില്ലകെിൈും കൈ ക രികൾ ചരിപ്തസ്മൃതികളെ ര രവത 
മ ക്കുന്ന സ്മ രകമതിൈുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിന് 
ൈെിതകൈ  അക്ക ദമി മുൻലകളയടുക്കും. ഇതിനുള്ള 
 ദ്ധതി തയ്യ റ യ ൽ ആവരയമ യ അധിക ണം 
അനുവദിക്കും. സ്പ്തീര ക്തീകരണേിനും   ർരവ 
വൽക്കൃതരുളട ഉന്നമനേിനും പവണ്ടി പ് വർേിക്കുന്ന 
സ്പ്തീകെിൽ ഒര ൾക്ക് ദ ക്ഷ യണി പവൈ യുധളെ 
പ രിൽ വ ർഷിക അവ ർഡ് നൽകുന്നതിന് 2 പക ടി 
രൂ  പ്ടഷറിയിൽ ളഡപപ സിറ്റ  ുളചയ്യുന്നു. 

 ുനർനിർമ്മ ണവും പകപ്ര സർക്ക രും 

9. പ് െയക ൈേ് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്ക ന യി നപമ്മ ളട പം 
ലകപക ർേ പകപ്ര ലസനിക വിഭ ഗങ്ങപെ ടും 
പകപ്രസർക്ക രിപന ടും നമുക്ക് നരിയുണ്ട്.  ളക്ഷ ആ 
മഹ പ് െയം സൃഷ്ടിച്ച ആഘ തേിൽ നിന്നും 
കരകയറ്റ ൻ സഹ യകരമ യ നിൈ  ടല്ല  ിന്നീട് 
പകപ്രസർക്ക ർ സവീകരിച്ചത്. പദരീയ ദുരിത രവ സ 
നിധിയിൽ നിന്നും മൂവ യിരേിൽപരം പക ടി രൂ  
മ പ്തമ ണ് പകപ്രം അനുവദിച്ചത്. സുഹൃദ് ര ജയങ്ങൾ 
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വ ഗ്ദ നം ളചയ്ത സഹ യം ൈഭയമ ക്ക നല്ല,  നിപഷധി 
ക്ക ന ണ് പകപ്രം ഇടള ട്ടത്.  പ് വ സി മൈയ െികളെ 
സഹ യം പതടി സമീ ിക്ക ൻ മപ്ന്തിമ ളര അനുവദിച്ചില്ല. 
 ുനർനിർമ്മ ണേിനുപവണ്ടി വ ർഷിക വ യ്   
 രിധിക്ക്  ുറേ് വ യ്  എടുക്ക നും ഇതുവളര 
അനുവ ദം തന്നില്ല. പൈ കബ ങ്കിൽ നിന്നും എ.ഡി.ബി.-
യിൽ നിന്നും ഈ ഇനേിൽ എടുക്കുന്ന വ യ്  
സ ധ രണഗതിയിൽ അനുവദിക്കുന്ന വ യ്  തുകയിൽ 
ഉൾളപടുേണം എന്ന ണ് പകപ്രേിളെ നിൈ  ട്. എന്നു 
വച്ച ൽ പ് െയളക്കടുതികെിൽ നിന്ന് കരകയറ ൻ 
നമുക്ക് അധികമ യി ഒരു  ണവും ൈഭിക്കുകയില്ല. 
പകരെജനതപയ ട് എന്തിനീ പ്കൂരത എന്ന പച ദയം ഓപര  
മൈയ െിയുളടയും മനസിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്.  

10. വ യ്   രിധി ഉയർേുന്നതിന് പകപ്രേിന് സമ്മതമല്ല. 
എന്നു മ പ്തമല്ല, പ്ടഷറി പസവിംഗ്സ് ബ ങ്കിളൈ 
ളഡപപ സിറ്റിൽ ഉണ്ട കുന്ന വർദ്ധന, വ യ് യ യി 
കണക്ക ക്കി അംഗീകൃത വ യ്  ളവട്ടിച്ചുരുക്കുകയ ണ് 
പകപ്രസർക്ക ർ ളചയ്തത്. ജനുവരി, ളെപ്ബുവരി, മ ർച്ച് 
മ സങ്ങെിൈ യി ആറ യിരേിൽപരം പക ടി രൂ  
വ യ് ളയടുക്ക ൻ ബ ക്കിയുണ്ട യിരുന്ന .ു എന്ന ൽ 
രണ്ടു മ സം ചർച്ച ളചയ്തുളവങ്കിൈും 1800 പക ടി രൂ  
ളവട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയ ണ് പകപ്രം ളചയ്തത്.  ഈ 
സമീ നം സംസ്ഥ ന സർക്ക രിളെ സ മ്പേിക 
സ്ഥിതിളയ വെളര ളഞരുക്കിയിരിക്കുകയ ണ്.  

11. ധന ഉേരവ ദിേ നിയമപ് ക രം സംസ്ഥ നേി 
ളെയും പകപ്രേിളെയും ധനക്കമ്മിയുളട  രിധി 
പദരീയ വരുമ നേിളെ മൂന്നു രതമ നമ ണ്.  പക്ഷ, 
ആപഗ െമ രയം പ  ൈുള്ള സ മ്പേിക ദുരന്തങ്ങൾ 
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ഉണ്ട കുപമ്പ ൾ നിയമം എന്തുതളന്ന ആയ ൈും കമ്മി 
 രിഗണിക്ക ളത മ രയേിൽ നിന്ന് കരകയറ ന ണ് 
ര ജയങ്ങൾ പ്രമിക്കുക. 2008-ളൈ മ രയളേ തുടർന്ന് എല്ല  
ര ജയങ്ങെിൈും കമ്മി ഗണയമ യി ഉയർന്ന .ു ഇന്തയ  
സർക്ക രിളെ 2009-10-ളൈ ധനക്കമ്മി 6.46 രതമ ന 
മ യിരുന്ന .ു 2008-09 മുതൽ ഇന്നുവളരയുള്ള 
ധനക്കമ്മിളയടുേ ൽ രര രരി 4.76 രതമ നമ ണ്. ഈ 
 ശ്ച േൈേിൈ ണ് ചരിപ്തേിളൈ ഏറ്റവും വൈിയ 
പ് കൃതിദുരന്തം പനരിട്ട പകരെേിൽ,  ുനർനിർമ്മ ണ 
േിനുള്ള വ യ് , സ ധ രണ വ യ്    രിധിയ്ക്ക് 
 ുറേ യി കണക്ക ക്കണളമന്നും അളല്ലങ്കിൽ വ യ്   
 രിധി ഉയർേണളമന്നുമുള്ള ആവരയളേ തള്ളി 
ക്കെയുന്ന നിൈ  ട് വിൈയിരുപേണ്ടത്. പകരെേിനു 
മ പ്തമ യുള്ള ഒരു പ് പതയക ആനുകൂൈയമ യിട്ടല്ല, ന ം 
ഇത് ആവരയളപടുന്നത്. പ് കൃതിദുരന്തം പനരിടുന്ന  
ഏതു സംസ്ഥ നേിനും  ുനർനിർമ്മ ണേുകളയ 
വിൈയിരുേി അധികവ യ്  അനുവദിക്ക ൻ 
പകപ്രസർക്ക ർ തയ്യ റ കണം. ഈ ആവരയം ന ം 
ജിഎസ്ടി കൗൺസിൈിൽ ഉന്നയിച്ചു. ധനമപ്ന്തിമ രുളട 
സബ്കമ്മിറ്റി തേവേിൽ ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും 
ളചയ്തിട്ടുണ്്ട. എന്ന ൽ പകപ്രസർക്ക രിളെ നിൈ  ടിൽ 
മ റ്റളമ ന്നും ഉണ്ട യിട്ടില്ല.  സംസ്ഥ നങ്ങെുളട ധന വരയ 
േിൽ കൂടുതൽ ഉദ രമ യ നയം സവീകരിക്കുന്ന ഒരു 
സർക്ക ർ പകപ്രേിൽ രൂ ംളക പള്ളണ്ടത് പകരെ 
േിളെ മ പ്തമല്ല, എല്ല  സംസ്ഥ നങ്ങെുളടയും വികസന 
േിന് ആവരയമ ണ്.   

12. “മുഷ്കിനു കീഴടങ്ങ ളത” എന്ന ണ് ആര ൻ  റയുന്നത്. 
 രിമിതികൾ മറികടന്നുളക ണ്ട ണ്  ുനർനിർമ്മ ണ 
പ് വർേനങ്ങൾ മുപന്നറുന്നത്. മുഖയമപ്ന്തിയുളട ദുരിത  
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രവ സനിധിയിപൈയ്ക്ക് ര ജയേിനകേും  ുറേുമുള്ള 
വയക്തികെും സ്ഥ  നങ്ങെും ഉദ രമ യി സംഭ വന 
നൽകി. ഇപതവളര 3229 പക ടി രൂ  ൈഭിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 
 ണം ദുരിത രവ സവുമ യി ബന്ധളപട്ട ക രയങ്ങൾക്കു 
മ പ്തപമ ഉ പയ ഗിക്കൂളവന്ന് ഉറപുവരുേിയിട്ടുണ്്ട. 
പകപ്ര ദുരിത രവ സ നിധിയിൽ നിന്നു നൽകുന്ന 
സഹ യങ്ങൾ പകപ്രമ നദണ്ഡങ്ങൾ പ് ക രപമ  റ്റൂ. 
എന്ന ൽ ന ം നൽകുന്ന ആനുകൂൈയം ഇതിളെ രണ്ട് 
മുതൽ ന ൈ് മടങ്ങുവളര ഉയർന്നത ണ്. ഈ വമ്പിച്ച 
ബ ധയത മുഴുവൻ മുഖയമപ്ന്തിയുളട ദുരിത രവ സ 
നിധിയിൽ നിന്ന ണ് നൽകുന്നത്.  

13. ഇതിനകം ദുരിത രവ സ നിധിയിൽ നിന്ന് 1732.70 പക ടി 
രൂ  ളചൈവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനു  ുറളമ വീടു 
നിർമ്മ ണേിന് ഇനിയുള്ള ഗഡുക്കൾ, മ ർച്ച  ു 31 വളര 
സംരംഭകർക്കും കുടുംബപ്രീയ്ക്കും നൽകുന്ന 
വ യ് കെുളട  ൈിര, തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങെിൽ 395 പക ടി 
രൂ യുളട കമ്മിറ്റഡ് ളചൈവുണ്ട്. ഇതുകൂട ളത 
സി.എം.ഡി.ആർ.എെി-നു  ുറേ് പറ ഡുകെുളട  
അറ്റകുറ്റപണികൾക്കും  ുനർനിർമ്മ ണേിനും ള  തു 
മര മേിനും തപേരഭരണ വകുപിനും 1000 പക ടി രൂ  
വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ജീവപന   ധി വികസന   പക്കജ ്

14. സവേുക്കൾ മ പ്തമല്ല, അപനകൈക്ഷങ്ങെുളട 
ഉ ജീവനമ ർഗങ്ങൾ കൂടി പ് െയം കവർന്നു. പ് െയപമഖൈ 
കെിളൈ കൃഷി, ലകളേ ഴിൈുകൾ, ളചറുകിട ഇടേരം 
സംരംഭങ്ങൾ, എന്നിവളയല്ല ം തകർന്നു. രണ്ടുമ സ 
ക്ക ൈേിപൈളറ പകരെേിൽ  ൂർണളത ഴിൽ സ്തംഭന 
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മ യിരുന്ന .ു സവേു നഷ്ടേിനു  ുറളമ, 15000 പക ടി 
രൂ യുളടളയങ്കിൈും വരുമ നനഷ്ടവും ഉണ്ട യിട്ടുണ്്ട.  
ജീവപന   ധി വികസനേിനുള്ള പ് പതയക  രിഗണന 
യ ണ് ഈ വ ർഷിക  ദ്ധതിയുളട പ് പതയകത. 

15. 2019-20-ളൈ വ ർഷിക  ദ്ധതിയിൽ വിവിധ പമഖൈ 
കെിൈ യി സവയംളത ഴിൽ, കൂൈിപവൈ ളത ഴിൽ, 
ലന ുണയ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക യി 118 സ്കീമുകൾ 
ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ജീവപന   ധി വികസനേിന് 4700 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേിയിരിക്കുന്ന .ു ഇതിപൈറ്റവും പ് ധ നം  
പദരീയ പ്ഗ മീണ ളത ഴിൈുറപ്  ദ്ധതിയ ണ്. 2018-19-ൽ  
10 പക ടി ളത ഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കളപടും. 
രണ്ട യിരേി അഞ്ഞൂറുപക ടിയിൽപരം രൂ  
പവതനമ യി വിതരണം ളചയ്യളപടും എന്ന ണ് മതിപ്. 
ഇത് മുൻവർഷളേ അപ ക്ഷിച്ച് ഏത ണ്ട്  
65 രതമ നേിളെ വർദ്ധനയ ണ്. 2019-20 ൈും 10 പക ടി 
ളത ഴിൽ ദിനങ്ങെ ണ് ൈക്ഷയമിടുന്നത്. സംസ്ഥ ന 
വിഹിതമ യി 230 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
അയ്യങ്ക െി ളത ഴിൈുറപ്  ദ്ധതിയുളട അടങ്കൽ 
50 പക ടിയിൽ നിന്നും 75 പക ടി രൂ യ യി ഉയർേുന്നു. 

16. പ് െയംമൂൈം ജീവപന   ധികൾക്കുണ്ട യ ന രനഷ്ടം 

 രിഗണിച്ചിട്ട ണ് ഈ വർഷളേ ജില്ല  ളപ്കഡിറ്്റ 

പ്ല നുകൾ തയ്യ റ ക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ഉ ജീവന 

 ുനരധിവ സ വ യ്    ദ്ധതിയുളട ആളക തുക 11,000 

പക ടി രൂ യ ണ്. വ യ്   തുകയുളട 60 രതമ നം 

കൃഷിക്കും 20 രതമ നം ളചറുകിട വയവസ യ 

പമഖൈയ്ക്കുമ ണ്. തപേരഭരണ സ്ഥ  ന ടിസ്ഥ ന 

േിൽ സമപ്ഗ ജീവപന   ധി  ദ്ധതി തയ്യ റ ക്കുന്നതിന് 
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പ് െയബ ധിത  ഞ്ച യേുകൾക്ക യി 250 പക ടി രൂ  

പ് പതയകമ യി വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. സർ, പ് െയം 

തകർേ ജീവപന   ധികൾ 2019-20-ൽ ന ം തിരിച്ചു 

 ിടിച്ചിരിക്കും. സംരയമുള്ളവർക്ക് പ് െയേിനുപരഷം 

കുട്ടന ട്ടിളൈ  ുഞ്ചകൃഷിയുളട  അെവ്  രിപര ധിക്ക ം.  

റീബിൽഡ ്പകരെ ഇനിപഷയറ്റീവ ്

17. ഇതുവളര  റഞ്ഞത് നഷ്ട രിഹ രവും അടിയന്തര 
 ുനർനിർമ്മ ണ പ് വർേനങ്ങെുമ ണ്. എന്ന ൽ, 
സ്ഥ യിയ യി  ുനഃസൃഷ്ടി ൈക്ഷയമിട്ട ണ്  ശ്ച േൈ 
സൗകരയങ്ങെുളടയും ഉ ജീവപന   ധികെുളടയും 
 ദ്ധതികൾ നടപ പക്കണ്ടത്.   രിസ്ഥിതിക  രിഗണന 
നമ്മുളട വികസന ക ഴ്ചപ ടിൈും പ് വൃേിയിൈും 
ഉൾളക്ക ള്ളണം. അപത ളട പം ഉൽ  ദനവും 
നിർമ്മ ണ പ് വൃേികെും നൂതനങ്ങെ യ ആധുനിക 
സപങ്കതങ്ങളെ അടിസ്ഥ നമ ക്കിയ വണം. ളവറും 
 ുനർനിർമ്മ ണമല്ല. കൂടുതൽ ളമച്ചളപട്ട  ുനർ 
നിർമ്മ ണമ ണ് മ പു്ദ വ കയം.  ഈ  ദ്ധതികെുളട 
നടേിപിൽ പ് െയക ൈളേ ഇടള ടൈിളെ ചടുൈത 
ളയയും ക രയക്ഷമതളയയും മ തൃകയ ക്കണം. 
ജനങ്ങെുളട വി ുൈമ യ  ങ്ക െിേം ഉറപുവരുേണം. 
ഇതിന വരയമ യ വിഭവസമ ഹരണേിന് വിപദര 
ഏജൻസികൾ അടക്കമുള്ളവപര ട് ചർച്ച  ുപര ഗമി 
ക്കുന്നു. ഇവയുമ യി ബന്ധളപടുേിയ യിരിക്കും ഈ 
 ദ്ധതികൾക്ക് അവസ നരൂ ം നൽകുക. 1000 പക ടി 
രൂ  ഇപപ ൾ റീബിൽഡ് പകരെയ്ക്ക യി  ദ്ധതിയിൽ 
വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. 
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II 

നവപകരെേിന്  25   ദ്ധതികൾ 

18. സർ, ഈ ബജറ്റിളെ ളമ േം ളചൈവ് 1.42 ൈക്ഷം പക ടി 
രൂ യ ണ്. സ മ്പേിക പ് തിസന്ധിയിൈും  ദ്ധതി 
അടങ്കൽ 2018-19-ളൈ പ് തീക്ഷിത ളചൈവ യ 32,564 പക ടി 
രൂ യിൽ നിന്നും 39,807 പക ടി രൂ യ യി ഉയർേുന്നു. 
 ദ്ധതിയിൽ മ പ്തം ളമ േം 1200-ൽപരം സ്കീമു 
കെുണ്ട്. ഇവയിൽനിന്ന്  നമ്മുളട ഭ വിളയ ഗ ഢമ യി 
സവ ധീനിക്കുന്ന 25  ദ്ധതികൾ ഈ ബജറ്റിളെ ആമുഖ 
മ യി അവതരിപിക്കളട്ട. റീബിൽഡ്  ദ്ധതി, വ ർഷിക 
 ദ്ധതി, കിെ്ബി എന്നിവയുളട സംപയ ജിത 
 രി  ടികെ യിട്ട ണ് ഇവപയ പര ന്നും യ ഥ ർത്ഥയ 
മ കുന്നത്.   

(ഒന്ന്) വയവസ യ   ർക്കുകെും പക ർപപററ്റ് നിപക്ഷ  
ങ്ങെും 

19. പകരെേിൽ ഇന്നു സ്ഥ  ിക്കളപടുന്ന വയവസ യ 
  ർക്കുകെുളട സവഭ വേിൽ രണ്ടു പ് പതയകതകെുണ്്ട. 
ആദയപേത്,   ർക്കുകെുളട വൈിപേിൈുമുള്ള 
വിസ്മയകരമ യ കുതിച്ചുച ട്ടമ ണ്. രണ്ട മപേത്, 
വൻകിട   ശ്ച േൈസൗകരയ നിപക്ഷ വുമ യി ബന്ധ 
ളപടുേി   ർക്കുകൾ സ്ഥ  ിക്കുന്നതിനുള്ള പബ ധ 
 ൂർവമ യ സമീ നം.  

20. കിെ്ബിയിൽ നിന്നു മ പ്തം ഇപപ ൾ 6700 ഏക്കർ ഭൂമി 
ഏളറ്റടുക്കുന്നതിനും വയവസ യ   ർക്കുകൾക്കും പവണ്ടി 
15600 പക ടി രൂ  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ട. കണ്ണൂർ 
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വിമ നേ വെേിളെ സ ധയത പ് പയ ജനളപടുേി 
പ്  ന്തപ് പദരങ്ങെിൽ വയവസ യ സമുച്ചയങ്ങെുളട ഭീമൻ 
രൃംഖൈ സൃഷ്ടിക്കും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖേിളെ 
സ ധയതകൾ പ് പയ ജനളപടുേുന്നതിന്   രിപള്ളി – 
ളവപങ്ങ ട് – അരുവിക്കര – വിഴിഞ്ഞം റൂട്ടിൽ ഔട്ടർ റിംഗ് 
പറ ഡും അപത ടുബന്ധളപട്ട് പപ്ഗ േ് പക റിപഡ റും 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ് വർേനങ്ങൾ 2019-20-ൽ 
ആരംഭിക്കും. വയവസ യ പമഖൈകെുളടയും 
ലവജ്ഞ നിക  ഹബുകെുളടയും  ുതിയ ടൗൺഷിപു 
കെുളടയും ഒരു രൃംഖൈയ യിരിക്കുമത്. ളക ച്ചി 
റിലെനറിയുമ യി ബന്ധളപടുേി ള പപ്ട  ളകമിക്കൽ 
  ർക്കിന യി 2019-20-ൽ എെ്എസിടി-യുളട 600 ഏക്കർ 
ഭൂമി ഏളറ്റടുക്കും. ളക ച്ചി - പക യമ്പേൂർ, വയവസ യ 
ഇടന ഴിയ ണ് മളറ്റ രു പ് ധ ന  ദ്ധതി. ജി.സി.ഡി.എ 
കിഴക്കൻ നഗരപ്  ന്ത പ് പദരങ്ങെിൽ അമര വതി 
മ തൃകയിൽ ടൗൺഷിപുകെുളട  ുതിളയ രു 
പ്രംഖൈയ്ക്ക് രൂ പരഖ തയ്യ റ ക്കുന്നുണ്്ട. അഴീക്കൽ 
പ  ർട്ടിനു സമീ ം പക സ്റ്റ് ഗ ർഡ് പകപ്രേിളെ 150 
ഏക്കർ വയവസ യ   ർക്കിന യി ഏളറ്റടുക്കും. വ ർഷിക 
 ദ്ധതിയിൽ വയവസ യ   ർക്കുകൾക്കു പവണ്ടി  
141 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

21. കുടിളയ ഴിപിക്കൈുകൾ ഒഴിവ ക്കി ക്ഷയിച്ച 
പ്ല പെഷനുകെും തരിരുഭൂമികെും പകപ്രീകരിച്ച്, 
ഭൂവുടമസ്ഥരുളട സന്നദ്ധതയുളട അടിസ്ഥ നേിൽ 
ആകർഷകമ യ ഭൂമി ഏളറ്റടുക്കൽ സ്കീമുകൾക്കു 
രൂ ം നൽകും. കിെ്ബി ധനസഹ യേിനു  ുറളമ 
ൈ ൻഡ് പബ ണ്ടുകൾ, ൈ ൻഡ്  ൂെിംഗ് തുടങ്ങിയ 
നൂതനമ യ ഉ  ധികൾ ഉ പയ ഗളപടുേും.  
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22. അമ്പതുൈക്ഷപേ െം ചതുരപ്ര അടി ഐടി   ർക്ക ണ് 
ആദയ മൂന്നു വർഷം ഈ സർക്ക ർ  ൂർേീകരിച്ചത്. 
സ്മ ർട് സിറ്റിയിൽ നിർമ്മിക്കളപട്ടുളക ണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഓെീസ് സ്പ സ് ഉൾളപളട അടുേ രണ്ടു വർഷം 
ളക ണ്ട് ഒരു പക ടി  തിന റു ൈക്ഷം ചതുരപ്ര അടി 
സ്ഥൈം കൂടി  ുതുത യി സൃഷ്ടിക്കും. സർ, ഐടി 
 ശ്ച േൈസൗകരയ സൃഷ്ടി മ നിളെപസ്റ്റ യിളൈ 
വ ഗ്ദ നളേ എപ്തപയ  ക തം മറികടക്കുകയ ണ്.  

23. പമൽ റഞ്ഞ വയവസ യ   ർക്കുകെിപൈയ്ക്ക് 
പക ർ പററ്റ് നിപക്ഷ ം ആകർഷിക്കണം. ഇന്തയയിളൈ 
പക ർ പററ്റ് നിപക്ഷ ം പകരെേിൽ നിന്ന് വഴിമ റി 
യ ണ് ഒഴുകുന്നത്. ആ സ്ഥിതിയ്ക്കു മ റ്റമുണ്ട കുക 
യ ണ്. പ് മുഖ പക ർ പററ്റുകൾ പകരെേിൽ 
നിപക്ഷ ിക്ക ൻ തയ്യ റ യി മുപന്ന ട്ടു വരുന്നുണ്ട്.  

 നിസ ൻ കമ്പനി ളടക്പന   ർക്കിൽ ഇതിനകം 300 
പ ർക്ക് ളത ഴിൽ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അവരുളട 
ലവദയുതിവ ഹനങ്ങെുളട സിര പകപ്രം  ൂർേി 
യ കുപമ്പ ൾ 2000 പ ർക്കു പ് തയക്ഷ ളത ഴിൽ 
ൈഭിക്കും.   

 പട റസ് ഇൻളവസ്റ്റ്ളമെ ് 57 ൈക്ഷം ചതുരപ്ര അടി 
ളടക്പന   ർക്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കര ർ  
ഒപിട്ടിട്ടുണ്്ട.  

 എച്ച് ആർ പല ക്ക് എന്ന ബഹുര ഷപ്്ട കമ്പനി 
ന ൽ തിന യിരം ചതുരപ്ര അടി സ്ഥൈേ് 
പ് വർേനം ആരംഭിച്ചു. ഇപപ ൾ അവർ 550 
പ ർക്ക് ളത ഴിൽ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.  

 സ്പ സ് ആൻഡ് എയ്പറ  ളസെർ ഓെ് 
എക്ളസൈൻസ് നിർമ്മിക്ക ൻ പ  കുന്ന രണ്ടു 
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ൈക്ഷം ചതുരപ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള 
സ്ഥ  നേിൽ മൂവ യിരം പ ർക്കു ളത ഴിൽ 
ൈഭിക്കും. ഇെർളനറ്റ് ഓെ് തിങ്സ്, ആർട്ടിെിഷയൽ 
ഇെൈിജൻസ്, ളവർചവൽ റിയ ൈിറ്റി, എന്നിവ 
യിൈ ണ് ഇവർ പകപ്രീകരിക്കുന്നത്. 

 ളടക് മഹീപ്ര 200 പ ർക്കു ളത ഴിൽ നൽക വുന്ന 
 ന്തീര യിരം ചതുരപ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള 
ളകട്ടിടം എടുേിട്ടുണ്ട്. 

 പക ഴിപക്ക ട് ലസബർ   ർക്കിൽ ആറു 
കമ്പനികെിൈ യി 150 പ ർക്ക് ളത ഴിൽ ൈഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഈ   ർക്കു  ൂർേിയ കുപമ്പ ൾ രണ്ട യിരം 
പ ർക്ക് പ് തയക്ഷ ളത ഴിൽ ൈഭിക്കുളമന്ന ണ് 
പ് തീക്ഷ.    

 ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യംങ് എന്ന പ് മുഖ കൺസൾട്ടിംഗ് 
കമ്പനി മ പനജ്ഡ് സർവീസ്സ് എന്ന രീതിയിൽ 
എളമർജിംഗ് ളടക്പന െജിയിൽ ഊന്നി 
ആയിരേിപൈളറ ളത ഴിൽ അവസരങ്ങൾ 
ൈക്ഷയമിടുന്നു. 

 ളടറ ളനറ്റ് എന്ന കപനഡിയൻ കമ്പനിയും  
തിരുവനന്ത ുരേ് വരുന്നതിന് ധ രണയ യിട്ടുണ്ട്. 

 എയർ ബസ് കമ്പനിയുളട ബിസ് ൈ ബ് എന്ന 
എയ്പറ സ്പ സ് ഇൻകവിപബറ്റർ തിരുവനന്ത 
 ുരേ് സ്ഥ  ിക്കുന്നതിന് ധ രണ  പ്തം 
ഒപുളവച്ചു. 

 ഇന്തയൻ വ ർേ  വിനിമയരംഗളേ പ് മുഖര യ 
പതജസ്, ഓളെെഡ് റിയ ൈിറ്റി പമഖൈയിളൈ 
യൂണിറ്റി എന്ന സിംഗപൂർ കമ്പനി, കമ്പയൂട്ടർ 
എയിഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പമഖൈയിളൈ 
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ആൾളട്ടയർ എന്ന കമ്പനി എന്നിവ ളക ച്ചിയിൈ ണ് 
വരുന്നത്.   

 ഇെൽ പക ർപപറഷളെ സഹകരണപേ ളട 
ളകൽപപ്ട ൺ, ളക.എസ്.ഐ.ഡി.സി, യ .ുഎസ്.ടി 
പല ബൽ, ആക്സൈപറ ൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു 
സംയുക്ത സംരംഭം പക പക്ക ണിക്സ് എന്ന 
പ രിൽ രൂ ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പയൂട്ടർ ഹ ർഡ് ളവയർ 
നിർമ്മ ണേിനുള്ള ഒരു ചൈപന ന്മുഖ പമഖൈയ യി 
പകരെളേ മ റ്റുകയ ണ് ൈക്ഷയം. 

 പ്രീ ചിേിര തിരുന ൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടും 
ളകഎസ്ഐഡിസി-യും പചർന്ന് ളമഡിക്കൽ 
ഡിലവസുകൾ ഉത്  ദിപിക്കുന്നതിന് ലൈെ് 
സയൻസ്   ർക്കിൽ 230 പക ടി രൂ യുളട ളമഡ്സ് 
  ർക്കിളെ നിർമ്മ ണം 2019-20-ൽ ആരംഭിക്കും.  

 െയുജിത്സ്ു, ഹിറ്റ ച്ചി തുടങ്ങിയ ഒപട്ടളറ 
കമ്പനികെുമ യി ചർച്ചകൾ  ുപര ഗമിക്കുകയ ണ്.  

ഒരു ൈക്ഷം പ ര ണ് ഐടി   ർക്കുകെിൽ പജ ൈി 
ളചയ്തിരുന്നത്. ഈ സർക്ക രിളെ ക ൈേു തളന്ന 
ഇവരുളട എണ്ണം രണ്ടു ൈക്ഷമ യി ഉയരും.   

(രണ്ട്) സ്റ്റ ർട്ട് അപുകൾ 

24. സർ, ന ളെളേ പൈ കം ഇന്നളേ സ്റ്റ ർട്ട് അപുകെ ണ്. 
നൂതന സ പങ്കതിക വിദയ പരഷികൾ അതിപവഗം 
ആർജിക്ക നും അവ ഉ പയ ഗളപടുേി  ുതിയ 
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്ക നും  ുതിയ ബിസിനസ് 
മ തൃകകൾ സൃഷ്ടിക്ക നുമുള്ള യുവതയുളട പരഷി 
യ ണ് പൈ കേുടനീെം സ മ്പേികവെർച്ചയുളട പ് ധ ന 
ച ൈകരക്തിയ യി സ്റ്റ ർട്ട് അപുകളെ മ റ്റിയിരി 
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ക്കുന്നത്. ചിൈി, എസ്പത ണിയ തുടങ്ങിയ ര ജയങ്ങെുളട 
അനുഭവം നമുക്ക് മ തൃകയ പകണ്ടത ണ്. 2010-ൽ 
ആരംഭിച്ച സ്റ്റ ർട്ടപ് വെളര കൃതയമ യ ആക്സിൈപററ്റർ 
 രി  ടിയിൈൂളട പൈ കളേമ്പ ടുമുള്ള സംരംഭകളര 
അപങ്ങ പട്ടയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ചിൈി വിജയിച്ചു. 
സമ നമ ളയ രു  രി  ടി ഇളന്ന പവഷൻ പസ ണിളെ 
പനതൃതവേിൽ രൂ ം നൽകുന്നതിന് 10 പക ടി രൂ  
അധികമ യി വകയിരുേുന്നു. 

25. പകപ്രസർക്ക രിളെ വയവസ യ  വ ണിജയ മപ്ന്ത ൈയം 
2018-ൽ നടേിയ റ ങ്കിംഗിൽ പകരെമ ണ് പട പ് 
ള ർപെ ർമർ. സർക്ക ർ പപ്  ജക്ടുകെിൽ സ്റ്റ ർട്്ട 
അപുകളെ  ങ്ക െികെ ക്കുക, ആകർഷകമ യ 
വയവസ്ഥകെിൽ അവയ്ക്ക് ളവഞ്ചവർ മൂൈധനം 
ൈഭയമ ക്കുക, ഇൻകയുപബഷൻ ആക്സിൈപറഷൻ 
നൽകുക, മ ർക്കറ്റുകൾ, ഗപവഷണ സ്ഥ  നങ്ങൾ 
എന്നിവയുമ യി സ്റ്റ ർട്ട് അപുകളെ ബന്ധിപിക്കുന്നതിന് 
ആവരയമ യ സമ്മിറ്റുകെും സപമ്മെനങ്ങെും 
സംഘടിപിക്കുക എന്നിവയിളൈ വിജയമ ണ് നളമ്മ 
മുന്നിളൈേിച്ചത്. പകരെ സ്റ്റ ർട്ടപ് മിഷളെ യൂേ് 
എെർപ് ണർഷിപ് ളഡവൈപ്ളമെ ്പപ്  പ്ഗ മിന് 70 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. പകരെ ളഡവൈപ്ളമെ ് ആൻഡ് 
ഇളന്ന പവഷൻ സ്പ്ട റ്റജി കൗൺസിൈിളെ (ളക-ഡിസ്ക്) 
യംങ് ഇളന്ന പവപറ്റഴ്സ് പപ്  പ്ഗ ം മളറ്റ രു പ്രപദ്ധയമ യ 
ഇടള ടൈ ണ്. ളക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.യും യുവ സംരംഭക 
പപ്  ത്സ് ഹന  രി  ടികൾ നടേുന്നുണ്ട്. യുവ 
സംരംഭക സമ്മിറ്റ് 2019-ൽ ളതരളഞ്ഞടുക്കുന്ന യുവ 
സംരംഭകർക്ക് സീഡ് െണ്ടിംഗ് നൽകുന്നത ണ്. 
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26. 2019 ജനുവരി 13-ന് എറണ കുെേ് സംപയ ജിത സ്റ്റ ർട്ട് 
അപ് പക ംപ്ലക്സ് സ്ഥ  ിച്ചപത ളട ഇന്തയയിളൈ ഏറ്റവും 
വൈിയ സ്റ്റ ർട്ട് അപ് ഇപക്ക സിസ്റ്റമ യി പകരെേിളൈ 
സ്റ്റ ർട്ട് അപ് സംവിധ നം മ റിക്കഴിഞ്ഞു. കയ ൻസർ 
പര ഗനിർണയം, ആതുര പസവനം, പറ പബ ട്ടിക്സ്, 
ഓളെെഡ് റിയ ൈിറ്റി, ബഹിര ക ര സ പങ്കതികവിദയ, 
നിർമ്മിതബുദ്ധി തുടങ്ങി വയതയസ്തപമഖൈകെിൽ 
സ്റ്റ ർട്ടപുകൾ ഇവിളട ഒരുമിച്ചു പ് വർേിക്കുന്നു.  
10 പക ടി രൂ  ഇളന്ന പവഷൻ പസ ണിന് വകയിരു 
േുന്നു. തിരുവനന്ത ുരളേ ലൈെ് സയൻസ് 
  ർക്കിൽ ഇന്തയ  ഗവൺളമെ ് ഒരു ബപയ ളടക് 
ഇൻകയുപബഷൻ ളസെർ ആരംഭിക്ക ൻ തീരുമ നി 
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ളടക്പന സിറ്റിയിളൈ പന െഡ്ജ് സിറ്റി 
എപക്ക സിസ്റ്റേിനും  ള്ളിപുറളേ ന പന  സ്ള യ്സ് 
  ർക്കിനും 1 പക ടി രൂ  വീതം വകയിരുേുന്നു. 

(മൂന്ന ്) മൈബ ർ ക പിയും ക ർബൺ നയൂപ്ടൽ വയന ടും 

27. ക ർഷിക പ് തിസന്ധിയിൽ വൈയുന്ന വയന ട്ടിളൈ 
ജനങ്ങെുളട വരുമ നം ഇരട്ടിയ ക്കുന്നതിന് ഒരു  ദ്ധതി 
മുപന്ന ട്ടു ളവയ്ക്കുകയ ണ്. ഇന്ന് ക പിളപ ടിയുളട 
ചില്ലറ വിൈയുളട  േുരതമ നം മ പ്തമ ണ് വയന ട്ടിളൈ 
ക പിക്കുരു കൃഷിക്ക ർക്കു ൈഭിക്കുന്നത്. ഇത് 20 
രതമ നമ ളയങ്കിൈും ഉയർേ ന വണം. ഇതിന് 
വയന ട്ടിളൈ ക പിളപ ടി “മൈബ ർ” എന്ന പ രിൽ 
പ്ബ ൻഡ് ളചയ്ത് വിൽക്കുന്നതിന ണ്  ദ്ധതി 
ൈക്ഷയമിടുന്നത്.  

28. ഇതിന് മൂന്ന് തൈേിൈുള്ള ഇടള ടൈുകൾ ഉണ്ട കും. 
ഒന്ന്, ആദയബജറ്റിൽ പ് ഖയ  ിച്ച കിെ്ബി ധനസഹ യ 
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പേ ളടയുള്ള 150 പക ടി രൂ യുളട കിൻപ്െ  ളമഗ  
െുഡ്   ർക്ക് 2019-20-ൽ സ്ഥ  ിക്കും. ഇവിളട 
ക പിയുളട ള  തുസംസ്ക്കരണ സംവിധ ന 
ങ്ങളെ രുക്കും.  

29. രണ്ട്, പ്  പദരിക ക ർഷിക ക ൈ വസ്ഥ  ഘടകങ്ങൾ 
കണക്കിളൈടുേ് ക പിപേ ട്ടങ്ങളെ തരംതിരി 
ക്കുകയും ര സ്പ്തീയ  രി  ൈനം ഉറപവരുേുകയും 
ളചയ്യും. അതിളെ അടിസ്ഥ നേിൈുള്ള തരംതിരിവു 
ട പഗ ളട പ്  പദരിക സംഭരണ പകപ്രങ്ങെിൽ 
എേിക്കണം. ഇതിനുള്ള ചുമതൈ കൃഷിക്ക രുളട 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും ളപ്  ഡയൂസർ കമ്പനികൾ 
ക്കുമ യിരിക്കും.  ഴുേ ക പിക്കുരുവ ണ് കൃഷി 
ക്ക രിൽ നിന്ന് സംഭരിക്കുക. കുരു വ ങ്ങുപമ്പ ൾേളന്ന 
കപമ്പ െവിൈപയക്ക ൾ 25 രതമ നം  മുതൽ  
100 രതമ നം വളര ഉയർന്ന വിൈ കൃഷിക്ക രുളട 
അക്കൗണ്ടിപൈയ്ക്കു നൽകും.  

30. മൂന്ന്, ക ർബൺ നയൂപ്ടൽ വയന ട് കുന്നുകെിൽ 
വിെയുന്ന ക പിളപ ടി എന്നത യിരിക്കും മൈബ ർ 
ക പിളപ ടിയുളട ആപഗ െ പ്ബ ൻഡിംഗിളെ ഏറ്റവും 
പ് ധ നളപട്ട സവിപരഷത.   ജില്ലയിളൈ ക ർബൺ 
ബഹിർഗമനം  രമ വധി കുറയ്ക്കുന്നതിനും അവപരഷി 
ക്കുന്ന ക ർബൺ വ തകങ്ങൾ വൈിളച്ചടുക്കുന്നതിനും 
ആവരയമ യപ്ത മരങ്ങൾ നടുന്നതിനും ഒരു  ദ്ധതി 
ആവിഷ്കരിക്കും. ഇതിനുള്ള രീതിസപ്മ്പദ യം മീനങ്ങ ടി 
 ഞ്ച യേിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങൾ 
നടുന്നതിന് ജിപയ ട ഗ് നൽകുന്നതടക്കമുള്ള പഡ കയു 
ളമപെഷനുകൾ കൃതയമ യി നടേി അന്തർ പദരീയ 
മ ർക്കറ്റിൽ ക ർബൺ ളപ്കഡിറ്റ് പനടുന്നതിനുള്ള 
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സംവിധ നളമ രുക്കും. മരം ഒന്നിന് 50 രൂ  വർഷം 
പത റും ബ ങ്്ക വ യ് യ യി ൈഭിക്കും. മരം ളവട്ടുപമ്പ ൾ 
വ യ്  തിരിച്ചടച്ച ൽ മതിയ കും. ഇതിനുള്ള ഗയ രണ്ടി 
ബ ങ്കുകൾക്ക് സർക്ക ർ നൽകും. 

31. ഇപത ളട പം ചക്ക പ  ൈുള്ള മറ്റു ക ർഷിക 
വിഭവങ്ങെുളട മൂൈയവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു 
പവണ്ടിയും  ദ്ധതിയുണ്ട ക്കും. വയന ടിളന  ൂ 
കൃഷിയ്ക്കുള്ള പ് പതയക അപ്ഗിക്കൾച്ചറർ പസ ണ യി 
തിരളഞ്ഞടുേിട്ടുണ്ട്. കുരുമുെക് കൃഷിയുളട 
 ുനരുദ്ധ രണ പ് വർേനങ്ങൾക്കു പവണ്ടി 5 പക ടി രൂ  
വയന ട്   പക്കജിൽ വകയിരുേുന്നു. ലജവലവവിധയ 
വർദ്ധനയും മരവൽക്കരണവും ഇപക്ക  ടൂറിസേിന് 
പപ്  ത്സ് ഹനമ കും. കയ മ്പിംഗ് പ്ഗൗണ്ടുകൾ, വഴിപയ ര 
ഭക്ഷണര ൈകൾ തുടങ്ങിയവ ഉറപുവരുേിളക്ക ണ്ടുള്ള 
പ്ടക്കിംഗ് ളപ്ടയിൈുകൾക്ക് രൂ ംനൽകും.  രിസ്ഥിതി 
സംരക്ഷിച്ചുളക ണ്ടും ക ൈ വസ്ഥ വയതിയ നേിന് 
ര ജയേിന ളക മ തൃകയ വുന്ന പ് തിപര ധം ഉയർേി 
ളക്ക ണ്ടും ജനങ്ങെുളട വരുമ നേിൽ എടുേുച ട്ടം 
സൃഷ്ടിക്ക ന കുളമന്ന് വയന ട് ളതെിയിക്ക ൻ 
പ  വുകയ ണ്.  

32. കനേ പ് െയ ന രനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇരയ യ മൈപയ ര 
പമഖൈകൾക്ക ് റീബിൽഡ്  ദ്ധതിയിൽ സവിപരഷ 
 രിഗണന ൈഭിക്കും. ക ർഷിക ദ യ നികുതിയും 
പ്ല പെഷൻ നികുതിയും ഒഴിവ ക്കിയത് പ്ല പെഷൻ 
പമഖൈയ്ക്ക് ളചറിളയ രു ആരവ സം നൽകും.  ളക്ഷ 
പത ട്ടം കൂടുതൽ ആദ യകരമ ക്കുന്നതിനുള്ള 
അടിയന്തര നട ടികൾ സവീകരിപക്കണ്ടതുണ്ട്.  ശ്ചിമ 
ഘട്ടേിളെ   രിസ്ഥിതിക പ്  ധ നയം മനസിൈ ക്കി 
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പവണം ഇതിന യി ഇടള ട ൻ.   രി സ്ഥിതിക 
സന്തുൈന വസ്ഥ ളമച്ചളപടുേിളക്ക ണ്ട് ജനങ്ങെുളട 
വരുമ നം എങ്ങളന ഉയർേ ം? ഇതിളന രു 
മ തൃകയ ണ് വയന ട്  ദ്ധതി. ഇടുക്കിയടക്കം മറ്റു 
മൈപയ ര പമഖൈകെിൈും ഇതിന് സമ നമ യ  ദ്ധതികൾ 
റീബിൽഡ് പകരെയിൽ ആവിഷ്കരിക്കും.  

(ന ൈ് ) പകരംതിങ്ങും പകരെന ട ്

33. സർ, ന െിപകരേിളെ ഉത്  ദനം വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനും 
മൂൈയവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങെിൈൂളട പതങ്ങയ്ക്ക്  
20 രതമ നളമങ്കിൈും ഉയർന്ന വിൈ ൈഭയമ ക്കുന്നതിനും 
ഒരു  ദ്ധതി പ് ഖയ  ിക്കുകയ ണ്. പ്ല നിൽ ഇതിന്  
70 പക ടി രൂ  വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. മളറ്റ രു 100 പക ടി 
രൂ , സഹകരണ ബ ങ്കുകൾ, തപേര ഭരണ 
സ്ഥ  നങ്ങൾ, കയർ വകുപ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് 
ൈഭയമ ക്കും.  

34. പകരെ ന െിപകര കൗൺസിൈിളെ ആഭിമുഖയേിൽ 
വർഷംപത റും 10 ൈക്ഷം ളതങ്ങിൻ ലതകൾ 
നട്ടു ിടിപിക്കും. ഗുണനിൈവ രമുള്ള ളതങ്ങിൻലതകൾ 
ഉൽ  ദിപിക്കുന്നതിന് ടിഷയു കൾച്ചറിളെ സ ധയതകളെ 
ഉ പയ ഗളപടുേും. പകരപ്ഗ മം  ദ്ധതിളയ ആസ് ദ 
മ ക്കി ളതങ്ങിളെ ര സ്പ്തീയ  രി  ൈനം ഉറപു 
വരുേും. പകരപ്ഗ മം സ്കീമിന് 43 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു.  

35. പകരപ്ഗ മങ്ങളെ സഹകരണ ബ ങ്കുകെുമ യി 
ബന്ധിപിക്കും. ളതങ്ങുകയറ്റവും  രിചരണവും 
ബ ങ്കുകെുളട ആഭിമുഖയേിൽ പകര സർവ്വീസ് 
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സംഘങ്ങൾ നടേും. വീട്ടുവെപിൽ നിന്നും പതങ്ങ 
ളക ണ്ടുപ  കുന്ന സമയേു തളന്ന കൃഷിക്ക രളെ 
അക്കൗണ്ടിപൈയ്ക്ക് ഉയർന്ന വിൈ ഓൺലൈന യി 
നൽകും.  

36. ഈ ൈക്ഷയം ലകവരിക്കണളമങ്കിൽ ന െിപകരം മ പ്തമല്ല, 
ഉ ഉൽപന്നങ്ങെും സംസ്കരിക്ക ൻ സംവിധ നങ്ങൾ 
ഉറപുവരുപേണ്ടതുണ്ട്. ളതങ്ങ് കയറുന്നതിനും പതങ്ങ 
ള  െിക്കുന്നതിനുമുള്ള നവീകരിച്ച യപ്ന്തങ്ങൾ, ളത ണ്്ട 
ചകിരിയ ക്കുന്നതിനുമുള്ള യപ്ന്തങ്ങൾ എന്നിവ  
90 രതമ നം സബ്സിഡിയിൽ സ്കീമിൽ പചരുന്ന 
സഹകരണ  സംഘങ്ങൾക്ക് കയർ ഡിപ ർട്ട്ളമെ ്
നൽകും. ചകിരിയും ചകിരിപച്ച റും നയ യമ യ ൈ ഭം 
ഉറപുവരുേി കയർളെഡ് വ ങ്ങും. മറ്റു മൂൈയവർദ്ധിത 
ന െിപകര ഉൽപന്നങ്ങൾ കൃഷിക്ക രുളട ളപ്  ഡയൂസർ 
കമ്പനികപെ  സഹകരണ ബ ങ്കുകപെ  പ്  പദരികമ യി 
പ്ബ ൻഡ് ളചയ്തു വിൽക്കും. അളല്ലങ്കിൽ പകര 
ളെഡിളെപയ  കുടുംബപ്രീയുളടപയ  മളറ്റളതങ്കിൈും 
സംവിധ നേിളെപയ  കീഴിൽ സംസ്ഥ നതൈ 
പ്ബ ൻഡ യി വി ണനം നടേ ൻ സൗകരയമുണ്ട ക്കും. 

(അഞ്ച ്) സംപയ ജിത ലറസ്   ർക്കുകെും റർർ 
  ർക്കും  

37. ളനൽകൃഷിയുളട വിസ്തൃതി മൂന്നുൈക്ഷം ളഹക്ടർ 
ലകവരിക്കണളമങ്കിൽ, കൃഷി കൂടുതൽ ആദ യകര 
മ കണം. ഇതിനുള്ള മ ർഗം മൂൈയവർദ്ധനയുളട പനട്ടം 
കൃഷിക്ക ർക്കു ൈഭയമ ക്കുകയ ണ്.    ൈക്ക ട്, തൃരൂർ, 
ആൈപുഴ എന്നീ മൂന്നു പകപ്രങ്ങെിൽ അന്തർപദരീയ 
നിൈവ രേിൈുള്ള ലറസ്   ർക്കുകൾ നിർമ്മിക്ക ൻ  
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20 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ളനൽകൃഷിയുളട 
അടങ്കൽ 91 പക ടി രൂ യ ണ്.  

38. പകരെ സർക്ക ർ സംഭരിക്കുന്ന ളനല്ലിൽ നളല്ല രു  ങ്ക് 
ഇവിളടയ യിരിക്കും സംസ്ക്കരിക്കുക. മ പ്തമല്ല, 
അരിയിൽ നിന്ന് അരിളപ ടിയും അതിൽനിന്ന് ളറഡി ടു 
ഈറ്റ് ഉൽ ന്നങ്ങെും തവിളടണ്ണയും ഉൽ  ദിപിക്കും.  ഉമി 
ലവപക്ക ൽ എന്നിവയുളട മൂൈയവർദ്ധിത ഉൽ ന്നങ്ങൾ, 
കന്നുക ൈി – പക ഴിേീറ്റകൾ, ലജവവെം തുടങ്ങിയ ഉ  
ഉൽ ന്നങ്ങെും   ർക്കിൽ നിർമ്മിക്കും.  

39. സ്റ്റ ർട്ട് അപുകൾക്കുള്ള ഇൻകവിപബഷൻ ളസെറ യി 
ക്കൂടി   ർക്കുകൾ പ് വർേിക്കും. നിർേിഷ്ട രീതിയിൽ 
അരിയ ക്കി,   യ്ക്ക് ളചയ്തു ളക ടുക്കുന്നതിനുള്ള 
സൗകരയങ്ങൾ കർഷക പ്ഗൂപുകൾക്്ക ളചയ്തു 
ളക ടുക്കും. ളനല്ലും അരിയും ഉൽ ന്നങ്ങെു 
സൂക്ഷിക്കുന്ന വി ുൈമ യ പഗ ഡൗൺ സൗകരയങ്ങൾ, 
മൈിനീകരണ നിയപ്ന്തണ സംവിധ നങ്ങൾ, പപ്ടഡ് ളസെർ 
തുടങ്ങിയ ഉൾളപടുന്നത യിരിക്കും ഈ   ർക്്ക. പദരീയ 
അന്തർപദരീയ തൈേിളൈ ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്ബ ൻഡു 
ളചയ്ത് വി ണിയിൈിറക്കുന്നതിന് പ്   ്തിയുള്ള ഒരു 
കമ്പനിയുളട കീഴിൈ യിരിക്കും   ർക്കുകൾ പ് വർേി 
ക്കുക. ഇപപ ൾേളന്ന ളനൽകൃഷിക്ക ർക്ക് പകപ്ര 
സർക്ക രിളെ ത ങ്ങുവിൈളയക്ക ൾ 7.80 രൂ  കൂടുതൽ 
ന ം നൽകുന്നുണ്്ട.   ർക്കുകൾ യ ഥ ർത്ഥയമ കുന്ന 
പത ളട ഈ വിൈ വർദ്ധിപിക്ക ന കും. സഹകരണ 
ബ ങ്കുകെിൈൂളട കൃതയമ യി  ണം നൽക നും കഴിയും.  

40. റർറിനുള്ള ത ങ്ങുവിൈയ്ക്ക് 500 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. റർറിളെ മൂൈയവർദ്ധിത ഉൽ ന്നങ്ങെി 
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പൈയ്ക്ക് പ് പവരിച്ചുളക ണ്ടല്ല ളത ഇന്നളേ 
പ് തിസന്ധി മറികടക്ക ന വില്ല. ഇതിന് സിയ ൽ 
പമ ഡൈിൽ ഒരു കമ്പനി 2019-20-ൽ രജിസ്റ്റർ  
ളചയ്യും. ഇതിനുള്ള  വിരദമ യ പരഖകളെല്ല ം 
ളകഎസ്ഐഡിസി തയ്യ റ ക്കിയിട്ടുണ്ട്. 26 രതമ നം 
ഓഹരി സർക്ക രിനും ബ ക്കി സവക രയ 
നിപക്ഷ കർക്കുമ യിരിക്കും. 200 ഏക്കർ ഭൂമി പക ട്ടയം 
ജില്ലയിൽ കളണ്ടേുന്നതിന് കിൻപ്െളയ ചുമതൈ 
ളപടുേിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വൻകിട ടയർ നിർമ്മ ണ 
കമ്പനിളയ   ർക്കിളൈ മുഖയനിപക്ഷ കര യി കളണ്ട 
േുന്നതിന ണ് പ്രമിച്ചുളക ണ്ടിരിക്കുന്നത്. 
അപത ളട പം ളചറുകിട റർർ ഉൽപ ദകർക്കുള്ള 
ള  തുസംസ്കരണ സൗകരയങ്ങെും ഇവിളടയുണ്ട കും. 
ബൈൂൺ മുതൽ ടയർ വളരയുള്ള എല്ല േരം 
ഉൽപന്നങ്ങെുളടയും ഒരു വയവസ യ സമുച്ചയം 
നിർമ്മിക്കുകയ ണ് ൈക്ഷയം.  

(ആറ ്)  ുതിയ കുട്ടന ട ്  പക്കജ ്

41. ആയിരം പക ടി രൂ യുളട രണ്ട ം കുട്ടന ട്   പക്കജ് 
പ് ഖയ  ിക്കുകയ ണ്.   പക്കജിളെ ഭ ഗമ യി ക യൈും 
ജൈ രയങ്ങെും ഒറ്റേവണ രുചീകരിക്കും. പ്ല സ്റ്റിക്കും 
മറ്റു മ ൈിനയങ്ങെും ജന ങ്ക െിേപേ ളട നീക്കം 
ളചയ്യും. എക്കൽ അടിഞ്ഞ് ക യൽേട്ടിളെ ഉയരം 
ഗണയമ യി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ളചെി വ രി ക യൈിന് ആഴം 
കൂട്ടുകയും  ുറംബണ്ടുകൾ  ുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും 
ബൈളപടുേുകയും ളചയ്യും.  ുറംബണ്ട് അറ്റകുറ്റപണി 
ളചയ്യുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും 47 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. കിെ്ബി ധനസഹ യപേ ളട 
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നടപിൈ ക്കുന്ന 250 പക ടി രൂ യുളട കുട്ടന ട് കുടിളവള്ള 
 ദ്ധതി 2019-20-ൽ യ ഥ ർത്ഥയമ കും. 

42. തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് ഒരു വർഷപേയ്ളക്കങ്കിൈും 
തുറന്നുളവച്്ച ഉപുളവള്ളം കയറ്റി രുചീകരിക്കണം. 
ആവരയമ യ   രിസ്ഥിതിക ഘ ത  ഠനവും ക ർഷിക 
കൈണ്ടറും  ൂർേീകരിക്കുകയും ള  തുഅഭിപ്  യ 
സമനവയം ഉറപുവരുേുകയും ളചയ്യ ൻ കഴിഞ്ഞ ൽ 
2019-20 ൽ ഒരു വർഷം ബണ്ട് തുറന്നുവയ്ക്ക ം. 
കൃഷിയിൈുണ്ട കുന്ന നഷ്ടം നികേ ൻ 20 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു.  

43. രുചീകരിച്ച കുട്ടന ട് വീണ്ടും മൈിനളപടിളല്ലന്ന് 
ഉറപുവരുേണം. ക യൈിനു ചുറ്റുമുള്ള  ട്ടണങ്ങെി 
ളൈയും പ്ഗ മങ്ങെിളൈയും മൈിനജൈം മുഴുവൻ 
ക യൈിപൈയ്ക്ക ണ് വരുന്നത്. ഇത് അവസ നിപിക്കണം. 
പത ടുകളെല്ല ം  ഒറ്റേവണ വൃേിയ ക്കും. തുടർന്നും 
അവ രുചിയ യി നിൈനിൽക്കും എന്നുറപു 
വരുേുന്നതിന് കന ൽ പ് പദരേ്  ളസ ്ടിക്ട ങ്്ക 
കക്കൂസുകെും ഉറവിടേിൽ  ഖരമ ൈിനയ 
സംസ്ക്കരണവും നടപ ക്കും. ളസ ്ടിക്ട ങ്കുകൾ 
ഉണ്ട യതുളക ണ്ട യില്ല, ളസ ്പറ്റജ് സംസ്ക്കരണ 
േിനുള്ള സൗകരയങ്ങെും ഉണ്ട കണം. ആൈപുഴ 
ജില്ലയിൽ നിന്നുമ പ്തം പ് തിദിനം ഏത ണ്്ട മൂന്നുൈക്ഷം 
ൈിറ്റർ ളസ ്പടജ ണ് ളമ ലബൽ സക്കറുകൾ 
പരഖരിക്കുന്നത്.  ഇവ മുഴുവൻ ആതയന്തികമ യി 
ക യൈിപൈയ്ക്ക ണ് എേിപച്ചരുന്നത്. സ്ഥിരം 
ളസ ്പറ്റജ് പകപ്രങ്ങൾ സ്ഥ  ിക്കുന്നതിന്  രിസര 
വ സികെുളട എതിർപുമൂൈം സ ധിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് 
 രിഹ രം ളമ ലബൽ ളസ ്പറ്റജ ണ്. ഇപപ ൾ  
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50,000 ൈിറ്ററിളെ ളമ ലബൽ ളസ ്പറ്റജ് യൂണിറ്റുകൾ 
 രീക്ഷണ ടിസ്ഥ നേിൽ പ് വർേിച്ചു തുടങ്ങി 
യിട്ടുണ്ട്. ഹൗസ്പബ ട്ടുകൾക്കുപവണ്ടി പല ട്ടിംഗ് 
ളസ ്പടജ് യൂണിറ്റുകെും ഉണ്ട ക്ക ം. ളസ ്പറ്റജുകൾ 
വ ണിജയ ടിസ്ഥ നേിൽ പ് വർേിക്കുന്ന സംരംഭ 
ങ്ങെ കണം. ഇതിന് 25 രതമ നം മൂൈധന സബ്സിഡി 
സർക്ക ർ നൽകും. തപേരസവയംഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾക്ക് 
അധിക സബ്സിഡി നൽക ൻ അനുവ ദമുണ്ട കും. 
പഹ ട്ടൈുകെിൈും വിവ ഹ മണ്ഡ ങ്ങെിൈുമുള്ള 
ജൈമ ൈിനയസംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്കും  25 രതമ നം 
സബ്സിഡി നൽകും. ളവറ്റ്ൈ െ ് അപത റിറ്റിയുളട 
പകപ്രസഹ യ െണ്ട് ഇതിനുപവണ്ടി ഉ പയ ഗിക്കും.  

44. ഇപത ളട പം ക യൈിളൈ മത്സ്യസമ്പേ് വർദ്ധിപി 
ക്കുന്നതിനും മീൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ഥിരമ യി നിപക്ഷ ി 
ക്കുന്നതിനുമുള്ള നട ടി സവീകരിക്കും. മത്സ്യകൃഷിയ്ക്ക്  
5 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. അമിതവും അര സ്പ്തീയ 
വുമ യ കീടന രിനി, വെ പ് പയ ഗം ഒഴിവ ക്കി 
ളക്ക ണ്ടുള്ള ക ർഷിക   പക്കജ് നടപ ക്കും. 16 പക ടി 
രൂ  ളചൈവിൽ കുട്ടന ട്ടിൽ  ുതിയ ത റ വ് പ്ബീഡിംഗ് 
െ ം സ്ഥ  ിക്കുകയും ഇൻഷവറൻസ് ഏർളപടുേുകയും 
ളചയ്യും.  

45. ആൈപുഴ ചങ്ങന പരരി കന ൈിളെ (എ.സി) നവീകരണ 
േിനും പത ട്ടപള്ളി സ് ിൽപവയുളട ൈീഡിംഗ് ച നൈിന് 
വീതിയും ആഴവും കൂട്ടുന്നതിനും 2019-20ൽ 40 പക ടി രൂ  
ളചൈവഴിക്കും. പ് െയളേ അതിജീവിക്ക ൻ ഒരുങ്ങുന്ന 
രീതിയിൽ ഏ.സി പറ ഡ്  ുനർനിർമ്മിക്ക ൻ 
ള  തുമര മേ് വകുപ്  ദ്ധതി തയ്യ റ ക്കി 
ളക്ക ണ്ടിരിക്കുകയ ണ്. 
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46. കുട്ടന ട്ടിളൈ ള  തുസ്ഥ  നങ്ങളെല്ല ം പ് െയളേ 
അതിജീവിക്ക നുതകുന്ന രീതിയിൈുള്ള നിർമ്മിതി 
കെ യിരിക്കണം. ഉദ ഹരണേിന് കുട്ടന ട്ടിളൈ എല്ല  
 ഞ്ച യേുകെിൈും ളകഎസ്എെ്ഇയുളട ആഭിമുഖയ 
േിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്മയൂണിറ്റി ഹ െുകൾ 
പ് െയക ൈേ് ലഡ് ളഷൽറ്ററ യി ഉ പയ ഗിക്ക ൻ 
 റ്റുന്നവയ യിരിക്കും. പ് െയക ൈേ് മൃഗങ്ങളെ 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉയരേിൈുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ 
പകപ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും. ളഹൈിപക്ക  ്റ്റർ ഇറക്കുന്നതി 
നുള്ള സൗകരയപേ ളടയ ണ്  ുെിങ്കുന്നിളൈ ബഹുനിൈ 
ആരു പ്തി കിെ്ബിയുളട  ിന്തുണപയ ളട  ണിയുക. 
ഇതിളെ മതിപു ളചൈവ് 150 പക ടി രൂ യ ണ്. ളവറ്റ്ൈ െ ്
അപത റിറ്റിയുളട സഹ യമടക്കം 500 പക ടി 
രൂ ളയങ്കിൈും 2019-20-ൽ കുട്ടന ട്   പക്കജിന യി 
വിനിപയ ഗിക്കളപടും. 

(ഏഴ് ) നദി  ുനരുീീവനവും നീർേട വികസനവും 

47. പ് െയം നദികെുളടയും നദീതടങ്ങെുളട ജൈ 
ആവ ഹപരഷിയുളടയും പ് ധ നയളേ അടിവരയിട്ടു. 
 മ്പയിളൈ പ് െയജൈളേ മണിമൈ നദീതടേിപൈയ്ക്ക് 
ഒഴുക്കി വിടുന്നതിന് വരട്ട റിന് കഴിഞ്ഞതുളക ണ്ട ണ് 
ഇടന ട് പ  ൈുള്ള പ് പദരങ്ങൾ രക്ഷള ട്ടളതന്ന ണ് 
പ് പദരവ സികെുളട അനുഭവം.  നദി  ുന:രുീീവന 
േിന യി ഹരിതമിഷളെ ആഭിമുഖയേിൽ 
പകരെേിൽ രൂ ളപടുന്ന ജനകീയ  ദ്ധതികൾ മളറ്റ രു 
പകരെ മ തൃകയ യി മ റുകയ ണ്. വരട്ട ർ, 
കുട്ടംപ രൂറ ർ, പക ൈറയ ർ, മീനച്ചൈ ർ - പക ടൂര ർ - 
മീനന്തറയ ർ, ക ന മ്പുഴ, കിള്ളിയ ർ,  ള്ളിക്കൈ ർ, 
കരിപപൽ ച ൽ ഇങ്ങളന എപ്തപയ  ആപവരകരമ യ 
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അനുഭവങ്ങൾ. ഇങ്ങളന 24  ുഴകൾ 1017 കിപൈ മീറ്റർ 
ലദർഘയേിൽ  ുനർജനിക്കുകയ ണ്. ഇേരം 
ജനകീയ മുൻലകകളെ  ിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് 25 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

48. വരട്ട ർ നദീതടേിളൈ ലജവലവവിധയ വികസന 
 ദ്ധതിക്ക് പകപ്ര ലജവലവവിധയ പബ ർഡ് 25 പക ടി 
രൂ  വ ഗ്ദ നം ളചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നദീതടങ്ങെിൽ 
സമപ്ഗനീർേട  രി  ടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് 
ഹരിതമിഷൻ മുൻലകളയടുേിട്ടുണ്ട്. ഇവ നടപ ക്ക ൻ 
നബ ർഡ് തുടങ്ങിയ പകപ്ര ഏജൻസികെിൽ നിന്ന് 
അധികവിഭവം ൈഭയമ ക്കും. ജൈസംരക്ഷണം – മ ൈിനയ 
സംസ്കരണം -  ച്ചക്കറികൃഷി സംപയ ജിത  രി  ടി 
യുളട ഉേമ മ തൃകകെ യി ഈ നീർേട  രി  ടികളെ 
മ റ്റ ന കണം. ഇപപ ൾ  ുനരുീീവനേിന യി 
ഏളറ്റടുേിട്ടുള്ളത് ളചറുനദികെ ണ്. ത മസംവിന   മ്പ, 
ള രിയ ർ, നിെ നദീതട  രി  ടികൾ ആവിഷ്കരി 
ക്ക ന കണം. റിവർ ളബയ്സിൻ അപത റിറ്റികെുളട 
രൂ ീകരണം ഇതിന് ഉപേജകമ കും. 

(എട്ട് ) തീരളേ  ുനരധിവ സവും  ുനരുദ്ധ രണവും 

49. സർ, പ് െയക്കയേിൽളപട്ട കൂടപിറപുകെുളട ജീവൻ 
രക്ഷിക്ക ൻ ദുരന്തമുഖപേയ്ക്ക് ഇരമ്പിളയേിയ 
മത്സ്യളേ ഴിൈ െികൾ. പകരെേിളെ സവന്തം 
ലസനയേിളെ സമപ്ഗവികസനം ൈക്ഷയമിട്ട്     തീരപദര 
േിന് 2000 പക ടി രൂ യുളട   പക്കജ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ 
പ് ഖയ  ിച്ചിരുന്നു. ഇത് വി ുൈീകരിച്ച് റീബിൽഡ് 
പകരെയിൽ ഒരു സമപ്ഗ രി  ടിയ ക്കും. 2019-20-ൽ 
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തീരപദരളേ വികസനപ് വർേനങ്ങൾക്ക യി ആയിര 
േിപൈളറ പക ടി രൂ  ളചൈവഴിക്കും. 

50. ക ൈ വസ്ഥ വയതിയ നേിളെ ആദയ ഇര തീരപദര 
മ യിരിക്കും. സമുപ്ദേിൽ നിന്നും അമ്പത്  
മീറ്റർ  രിധിക്കുള്ളിൽ  തിളനണ്ണ യിരേിൽപരം 
വീടുകെുണ്ട്. ഇവയിൽ  തിന യിരം വീടുകളെളയങ്കിൈും 
അടിയന്തിരമ യി  ുനരധിവസിപിക്കണം. അതിനു 
സന്നദ്ധത അറിയിക്കുന്നവർക്ക് ഇരുനൂറ് മീറ്ററിനു  ുറേ് 
ഭൂമി വ ങ്ങി വീട്  ണിയുന്നതിന്  േ് ൈക്ഷം രൂ  വീതം 
നൽകും. മറ്റുള്ളവർക്്ക മുട്ടേറ പ  ളൈ ലൈെ് മിഷൻ 
വഴി  ുനരധിവ സേിന് ല റ്റുകൾ  ണിയും. 
വിട്ടുളക ടുക്കുന്ന സ്ഥൈേിളെ ഉടമസ്ഥ വക രവും 
ലകവര വക രവും നിൈനിർേും.  പക്ഷ, കടൈ  
പ്കമണേിളനതിളര ലജവപ് തിപര ധ പമഖൈ 
യ യിട്ട ണ് ഈ പ് പദരളേ നിൈനിർേുക. 
 ുനരധിവ സം റീ ബിൽഡ് പകരെയിൽ ഒരു പ് ധ ന 
അജണ്ടയ യിരിക്കും.  ുനരധിവ സേിളെ അടിയന്തര 
ളചൈവുകൾക്ക യി 100 പക ടി രൂ  അധികമ യി 
വകയിരുേുന്നു. തീരപദരേ്   ർപിടേിന് 
അർഹര യ മുഴുവൻ പ ർക്കും ലൈെ് മിഷനിൽ നിന്ന് 
ഈ വർഷം വീടു ഉറപ ക്കും.  

51. കടൈ പ്കമണം തടയ ൻ കടൽഭിേി,  ുൈിമുട്ട് തുടങ്ങിയ 
 രമ്പര ഗത സംവിധ നങ്ങൾക്ക് 227 പക ടി രൂ യുളട 
പ് വൃേികൾക്ക് അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ 
വർഷം നടപ കും. തീരേുനിന്ന് 400-500 അടി ദൂളര 
കടൽേട്ടിൽ ഓെ് പഷ ർ പപ്ബക്ക് വ ട്ടർ നിർമ്മിക്കുന്ന 
 രീക്ഷണം  ൂന്തുറയിൽ നടക്കുകയ ണ്. വിജയകര 
ളമങ്കിൽ ഈ സ്കീം കൂടുതൽ വയ  കമ ക്കും. 
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ഇതിന വരയമ യ  ണം കിെ്ബിയിൽ നിന്ന് ൈഭയമ ക്കും. 
ഇപത ളട പം മത്സ്യബന്ധന യ നങ്ങൾക്ക് 
സുരക്ഷിതമ യി കിടക്ക വുന്ന കൂടുതൽ െിഷിംഗ് 
ഹ ർബറുകൾ അനിവ രയമ ണ്. ഏളറ്റടുേിട്ടുള്ള 
ഹ ർബറുകൾ എപ്തയും പവഗം  ൂർേീകരിക്കുന്നതിനും 
ആവരയമ യ ളമയിെനൻസ് നടേുന്നതിനുമ ണ് 
മുൻഗണന. 50 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
 രപനങ്ങ ടി ഹ ർബറിന് കിെ്ബിയിൽ അനുവ ദം 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണ നുമതി ൈഭിച്ച ളചേി ഹ ർബർ 
കിെ്ബി ഏളറ്റടുക്കും. ള  ഴിയൂരിൽ  ുതിളയ രു 
തുറമുഖം  ണിയുന്നത ണ്. ഇവപയ ളട പം 
മത്സ്യളേ ഴിൈ െിക്ക് സൗജനയനിരക്കിൽ സ റ്റ്ലൈറ്റ് 
പെ ണുകെും ജി. ി.എസ ് ഉ പയ ഗളപടുേുന്ന 
ന വിപഗഷൻ ഉ കരണങ്ങെും ൈഭയമ ക്കുന്നതിന്  
13 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

52. അടിസ്ഥ നസൗകരയങ്ങൾക്കും മറ്റ  ുവികസന പ് വർേന 
ങ്ങൾക്കുമ യി 103 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 70 െിഷ ്
മ ർക്കറ്റുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും പക ൾഡ് ളചയിൻ 
രൃംഖൈ സ്ഥ  ിക്കുന്നതിനും കിെ്ബിയിൽ നട ടി 
സവീകരിക്കുന്നുണ്ട്. തീരപദര പറ ഡുകൾക്കു പവണ്ടി  
200  പക ടി രൂ  അനുവദിക്കുന്നു. 

53. തീരപദരളേ 500 കുട്ടികെിൽ കൂടുതൈുെെ എല്ല  
സ്കൂെുകെും കിെ്ബി ഏളറ്റടുേു കഴിഞ്ഞ .ു ബ ക്കി 
വരുന്ന 71 സ്കൂെുകെുളട നവീകരണം ഈ വർഷം 
ആരംഭിക്കും. പക സ്റ്റൽ ളഡവൈപ്ളമെ ് പക ർപ 
പറഷന യിരിക്കും നിർമ്മ ണ ഏജൻസി. 
പക ർപപറഷളെ പ് വർേന ളചൈവിന്  ദ്ധതിയിതര 
അക്കൗണ്ടിൽ 1 പക ടി രൂ  അനുവദിക്കുന്നു. 
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തീരസമുപ്ദേിളൈ മ റിളക്ക ണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി 
ഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരഖരിക്കുന്നതിനും 
വിരകൈനം ളചയ്യുന്നതിനും 3 പക ടി രൂ  അധികമ യി 
വകയിരുേുന്നു. തീരപദരളേ എല്ല  ത ൈൂക്്ക 
ആരു പ്തികെുളടയും നവീകരണം ഈ വർഷം 
ആരംഭിക്കും.  കിെ്ബിയിൽ നിന്നും 900 പക ടി രൂ യ ണ് 
ളമ േേിൽ തീരപദരേ് നിപക്ഷ ിക്കുന്നത്. 
കുടുംബ പര ഗയ പകപ്രങ്ങൾ തിരളഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ 
തീരപദരേിനു മുൻഗണന നൽകും.  

54. പക ച്ചിംഗിനും  ഠനപകപ്രങ്ങൾക്കുമ യി 13 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. പ് തിഭ തീരം വിദയ ഭയ സ  രി  ടി 
പ  ളൈ കുട്ടികൾക്ക് പ്  പദരിക ലൈപ്ബറികെുമ യി 
ബന്ധളപടുേി ള  തു  ഠനമുറികൾ ഒരുക്കുകയും 
ള  തുനിൈവ രേിപൈയ്ക്ക് ഉയർേുകയും ളചയ്യുന്ന 
തിന് പ് പതയക  ഠന,  ഠന നുബന്ധ  രി  ടികൾ 
ആവിഷ്കരിക്കും. ഇേരളമ രു  ദ്ധതി വിദയ ഭയ സ 
വകുപ് മത്സ്യളേ ഴിൈ െികെുളടയും ആദിവ സി 
കെുളടയും പത ട്ടം ളത ഴിൈ െികെുളടയും കുട്ടികൾക്കു 
പവണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന യി 20 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. അധിക ണം വിദയ ഭയ സ ബജറ്റിൽ 
നിന്നു കളണ്ടേും.  

55.  ഞ്ഞമ സ സമ രവ സ  ദ്ധതിക്ക് 28 പക ടി രൂ യും  
ഇൻഷവറൻസിന് 12 പക ടി രൂ യും വകയിരുേുന്നു. 
തിരുവനന്ത ുരേ് മീൻ വിൽപനക്ക ര യ മത്സ്യ 
ളേ ഴിൈ െി വനിതകൾക്ക് കിപയ സ്കുകൾ സ്ഥ  ി 
ക്കുന്നതിന് സബ്സിഡിപയ ടുകൂടിയ ഒരു  ൈിരരഹിത 
വ യ്    ദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത ണ്. 
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56. മത്സ്യളേ ഴിൈ െി സംഘങ്ങളെ രക്തിളപടുേുന്നതിന് 
10 പക ടി രൂ യും  റവൂരിളൈ യ ൺ ടവിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റിന് 
5 പക ടി രൂ യും സഹ യം അനുവദിക്കുന്നു. 
മത്സ്യളേ ഴിൈ െികൾക്ക്  ൈിരരഹിത വ യ്  
നൽകുന്നതിന് മത്സ്യളെഡിന് 9 പക ടി രൂ  ൈഭയമ ക്കും.  
ളക ല്ലേ് പബ ട്ട് ബിൽഡിംഗ് യ ർഡ് സ്ഥ  ിക്കും. 
ഇതിനു  ുറപമ മത്സ്യളെഡിന് സഹകരണ പമഖൈയിൽ 
ളചൈവഴിക്കുന്നതിന് 100 പക ടി രൂ യുളട വ യ്  
അടിയന്തിരമ യി അനുവദിക്കുന്നതിനും നട ടി 
സവീകരിക്കുന്നത ണ്.  പദരീയ  ിപന്ന ക്ക വികസന 
പക ർപപറഷൻ, പദരീയ നയൂന ക്ഷ വികസന 
പക ർപപറഷൻ എന്നീ ഏജൻസികെിൽ നിന്നും കൂടുതൽ 
 ണം ൈഭയമ ക്കുന്നത ണ്. സർ, ളമ േേിൽ 2019-20ൽ 
തീരപദരേ് ഏത ണ്ട് 1000 പക ടി രൂ    പക്കജിൽ 
നിന്ന് ളചൈവഴിക്കും.  

(ഒമ്പത് ) ള  തുപമഖൈ  വയവസ യങ്ങൾ 

57. ഈ സർക്ക ർ അധിക രേിൽ വരുപമ്പ ൾ,  
40 ള  തുപമഖൈ  വയവസ യസ്ഥ  നങ്ങെിൽ 8 എണ്ണം 
മ പ്തപമ ൈ ഭേിൽ പ് വർേിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ധനക രയ 
വർഷം അവസ നിക്കുപമ്പ ൾ 20 സ്ഥ  നങ്ങൾ 
ൈ ഭേിൈ കും. വിറ്റുവരുമ നം 2800 പക ടിയിൽ നിന്നും 
3800 പക ടിയ യി ഉയരും. 123 പക ടി രൂ  ളമ േേിൽ 
നഷ്ടേിൈ യിരുന്ന ള  തുപമഖൈ 160 പക ടി രൂ  
ൈ ഭേിൈ കും. പകരെ സർക്ക ർ സവക രയനിപക്ഷ ളേ 
അകമഴിഞ്്ഞ പപ്  ത്സ് ഹിപിക്കും. ഒപം ള  തു 
പമഖൈളയ സംരക്ഷിക്കുകയും ളചയ്യും. പകരെേിൽ 
ക രയക്ഷമവും ൈ ഭകരവുമ യി പ് വർേിക്കുന്ന 



31 
 

ള  തുപമഖൈ  സ്ഥ  നങ്ങൾ സവക രയനിപക്ഷ കർക്കും 
പ് പച ദനമ ണ്.  

58. വൻകിട ഇടേരം വയവസ യങ്ങൾക്ക് 2019-20-ൽ 
വകയിരുേിയിട്ടുള്ള 527 പക ടി രൂ യിൽ 299 പക ടി രൂ  
ള  തുപമഖൈയ്ക്ക ണ്. ള  തുപമഖൈ  സ്ഥ  ന 
ങ്ങെുളട  ദ്ധതി അടങ്കൽ ത ളഴ  റയുന്നു. 

1) പകരെ  പസ്റ്ററ്റ് പ്ഡഗ്സ് ആൻഡ് െ ർമസയൂട്ടിക്കൽ -  
27 പക ടി 

2) മൈബ ർ സ് ിന്നിംഗ് ആൻഡ് വീവിംഗ് മിൽസ്  -  
25 പക ടി 

3) പ്ട വൻകൂർ ലടറ്റ നിയം പപ്  ഡക്ട്സ് -  
24 പക ടി രൂ  

4) ളകൽപപ്ട ൺ - 19 പക ടി 

5) ഓപട്ട ക സ്റ്റ് - 17 പക ടി 

6) പകരെ സിറ മിക്സ് - 17 പക ടി 

7) പക മെ ുരം സ് ിന്നിംഗ് ആൻഡ് വീവിംഗ് മിൽസ് - 
13 പക ടി  

8) സിഡ്പക  - 11 പക ടി 

9) ളകൽപപ്ട ൺ കംപ  ളണെസ്് - 10 പക ടി 
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10) പകരെ ഇൈപ്ക്ടിക്കൽ & അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കമ്പനി - 10 പക ടി 

11) പ്ട ൻസ്പെ പമഴ്സ് ആൻഡ് ഇൈപ്ക്ടിക്കൽസ്, പകരെ - 
10 പക ടി   

12) പ്ട പക്ക  പകബിൾ കമ്പനി - 9 പക ടി 

13) യുലണറ്റഡ് ഇൈപ്ക്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്പ്ടീസ് – 9 പക ടി 

14) സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്പ്ടീസ്, പകരെ - 8 പക ടി 

15) പ്ടിവ ൻപ്ഡം സ് ിന്നിംഗ് മിൽസ് - 7.5 പക ടി  

16) പക ട്ടയം മിൽസ് - 7 പക ടി 

17) പകരെ ഓപട്ട ളമ ലബൽസ് ൈിമിറ്റഡ് - 6 പക ടി 

18) സീത റ ം ളടക്ലസ്റ്റൽസ് - 5 പക ടി  

19) പ് ഭുറ ം മിൽ - 5 പക ടി  

20) സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ പെ ർജിംഗ്സ് -  
3.5 പക ടി 

21) ഇടരിപക്ക ട് മിൽസ് - 3 പക ടി 

22) പകരെ പസ്റ്ററ്റ് ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ എെർലപ് സസ് -  
2.5 പക ടി 
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23) പ്ട വൻകൂർ  സിമെ ്- 2 പക ടി 

24) പകരെ പേയ്സ് ആൻഡ് സിറ മിക്സ് പപ്  ഡക്ട്സ് - 2 
പക ടി 

25) പെ റസ്റ്റ് ഇൻഡസ്പ്ടീസ് പ്ട വൻകൂർ - 2 പക ടി  

26) പകരെ ആർടിസ ൻസ് ളഡവൈപ്ളമെ ്
പക ർ പറഷൻ - 1 പക ടി 

27) പകരെ പസ്റ്ററ്റ് മിനറൽ ളഡവൈപ്ളമെ ്പക ർ പറഷൻ 
- 50 ൈക്ഷം 

28) ളകൽ  ം - 50 ൈക്ഷം 

ഇതിനു  ുറളമ ള  തുപമഖൈയ്ക്ക് പ് വർേന 
മൂൈധനമ യി 30 പക ടി രൂ  തുക നീക്കിളവയ്ക്കുന്നു. 

59. ള  തുപമഖൈ  സ്ഥ  നങ്ങെുളട വി ുൈീകരണവും 
ലവവിധയവൽക്കരണവുമ ണ് പ് ധ ന അജണ്ട. 
ളക.എസ്.ഡി. ി.-യുളട പന ൺബീറ്റ  ൈ ക്ടം പ്ല െ ് ഈ 
വർഷം പ് വർേനം ആരംഭിക്കും. 54 പക ടി രൂ യുളട 
മുതൽമുടക്കുള്ള ഇളഞ്ചക്ടബിൾ െ ക്ടറിയുളട 
നിർമ്മ ണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ .ു ഓപങ്ക െജി 
  ർക്കിളെ നിർമ്മ ണം 2019-20-ൽ ആരംഭിക്കും. പകരെ 
ളജനറിക് എന്ന പ്ബ ൻഡിൽ ളജനറിക് മരുന്നുകൾ 
ഉൽപ ദിപിക്കും. ഈ സർക്ക ർ അധിക രേിൽ 
വരുപമ്പ ൾ ഈ െ ക്ടറിയിളൈ ഉൽപ ദനം 24 പക ടി 
രൂ യ യിരുന്നു. 2018-19-ൽ ഇത് 55 പക ടി രൂ യ കും. 
അടുേ വർഷം ഇഞ്ചക്ടബിൾസ് പ്ല െക്ൂടി കമ്മീഷൻ 
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ളചയ്യുപമ്പ ൾ ഉൽപ ദനപരഷി 300 പക ടി രൂ  
യ വും. മുഖയതടസം പ് വർേനമൂൈധനമില്ല യ്മയ ണ്. 
ളമഡിക്കൽ സർവീസ് പക ർ പറഷളെ വകയിരു 
േൈിൽ നിന്ന ് അഡവ ൻസ യി 50 പക ടി രൂ  
ളകഎസ്ഡി ിയ്ക്ക് പനരിട്ട് ൈഭയമ ക്കുന്നത ണ്.  

60. തിരുവനന്ത ുരളേ ലടറ്റ നിയം െ ക്ടറി 75 വർഷം 
 ിന്നിടുകയ ണ്. െ ക്ടറിയിളൈ എലുവെസ്ിളന മുഴുവൻ 
ഉ ഉൽപന്നങ്ങെ ക്കി മ റ്റി ആധുനീകരി ക്കുന്നതിന് 
വി ുൈമ യ  ദ്ധതി തയ്യ റ ക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
ളക.എം.എം.എല്ലുമ യി ബന്ധളപട്ടുളക ണ്ട് ലടറ്റ നിയം 
ളമറ്റൽ പക ംപ്ലക്സിളെ രൂ പരഖ തയ്യ റ യിട്ടുണ്ട്. 
ഇതിനിടയിൽ ലടറ്റ നിയം സ്പ  ഞ്ചിളെ ഉൽപ ദനം 
വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനും അത് മൂൈയവർദ്ധിത ഉൽപന്നമ ക്കി 
മ റ്റുന്നതിനും നട ടി സവീകരിക്കും. 2010-ൽ ഉപ ക്ഷിച്ച 
ഓപട്ട ക്ക സ്റ്റ് പബ ഗി നിർമ്മ ണ  ദ്ധതി 
 ുനരുീീവിപിക്കും. സിൽക്കിളന സങ്കീർണ്ണമ യ 
െ പ്ബിപക്കഷനുകൾക്കു പ്   ്തമ യ യൂണിറ്റ യി 
വി ുൈീകരിക്കും. ഇങ്ങളന ഓപര  വയവസ യര ൈയ്ക്കും 
കൃതയമ യ  ദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിൈവിൈുള്ള 
െ ക്ടറികൾ സവക രയവൽക്കരിക്കുന്ന പ് ര്നമില്ല,  ളക്ഷ 
 ുതിയ പമഖൈകെിൽ സവക രയസംരംഭകരുമ യി പചർന്ന് 
സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ ആവരയളമങ്കിൽ ആരംഭിക്കും. 
ഇെൈും ളകൽപപ്ട ണും പചർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭം 
ഇതിന് ഉദ ഹരണമ ണ്. 

( േ് ) ഊർീമിഷൻ 

61. നവപകരെേിന് ആവരയമ യ മുഴുവൻ ലവദയുതിയും 
ഉറപുവരുേും. ഇപപ ൾ നിർമ്മ ണേിൈിരിക്കുന്ന  
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30 ജൈലവദയുത  ദ്ധതികെുളട പ് തീക്ഷിത അധിക 
ഉൽപ ദനം ആളക 11 പക ടി യൂണിറ്്റ മ പ്തമ ണ്. 
അപതസമയം പ് ഖയ  ിക്കളപട്ട 500 ളമഗ വ ട്്ട  ുരപുറ 
സൗപര ർജ നിൈയങ്ങൾ, 500 ളമഗ വ ട്ട് ജൈതൈ, ഭൂതൈ 
സൗപര ർജ നിൈയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും  
130-150 പക ടി യൂണിറ്റ് ലവദയുതി ൈഭയമ കും. ഇതിൽ 200 
ളമഗ വ ട്ടിളെ  ുരപുറ പരഷിക്ക് വീട്ടുക ർ രജിസ്റ്റർ 
ളചയ്തു കഴിഞ്ഞു.  

62. സർക്ക ർ സ്ഥ  നങ്ങെ യ ആരു പ്തികൾ, സ്കൂെുകൾ 
എന്നിവയുളട പമൽക്കൂരയിൽ സൗപര ർജ   നൈുകൾ 
സ്ഥ  ിക്കുന്നതിന് കിെ്ബിയിൽ നിന്ന്  ണം നൽകും. 
ലവദയുതി ച ർജിൽ നിന്ന് ൈ ഭിക്കുന്ന തുക മതി അഞ്ചു 
വർഷം ളക ണ്ട് തിരിച്ചടവ്  ൂർേീകരിക്ക ൻ. ഇടുക്കി 
പ  ൈുള്ള വൻകിട നിൈയങ്ങെിൽ  ീക്ക്  
പൈ ഡ് സമയേ് ഉത്  ദനപരഷി വർദ്ധിപിക്ക ൻ 
അഡീഷണൽ നിൈയങ്ങൾ സ്ഥ  ിക്ക നും 
 രി  ടിയുണ്ട്.  

63. ബദൽ  പപ്സ തസുകെിൽ നിന്നുള്ള ഉത്  ദനം നമ്മുളട 
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവരയങ്ങൾക്ക് അ രയ  ്ത 
മ യിരിക്കും.  ുറേുനിന്നുള്ള ലവദയുതിയിൽ  
പകരെേിളെ ആപ്രിതതവം വർദ്ധിക്കും. അതുളക ണ്്ട 
നഷ്ടമില്ല. ഏറ്റവും ളചൈവു കുറച്ച് ലവദയുതി 
ഉൽ  ദിപിക്കുന്ന പകപ്രങ്ങെിൽ നിന്ന് ലവദയുതി 
വ ങ്ങുന്നത ണ് ൈ ഭകരം. ഈ ലവദയുതി  സുഗമമ യി 
എേിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ട ൻസ്മിഷൻ പ്ഗിഡുകൾ 
സുപ് ധ നമ വുകയ ണ്. 
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64. ഇത ണ് കിെ്ബി ധനസഹ യപേ ളട നടപ ക്കുന്ന  
6375 പക ടി രൂ യുളട പ്ട ൻസ്പ്ഗിഡ് 2.0-ളെ പ്  ധ നയം. 
വിതരണേിളൈ നഷ്ടം 10 രതമ നേിൽ ത ളഴയ യി 
കുറയ്ക്കുന്നതിന് ദയുതി 2020-21 എളന്ന രു നവീകരണ 
 ദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ് സരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്ക  
നുള്ള നട ടികെും സവീകരിക്കുന്നുണ്്ട.  

65. ഇതിപന ളട പം ഡിമ െ ് മ പനജ്ളമെ ് പമഖൈയിൈും 
രക്തമ യി ഇടള ടും. 60 വ ട്ടിളെ ഒരു െിൈളമെ ്
ബൾബിനു  കരം 9 വ ട്ടിളെ  എൽഇഡി ബൾബ് 
ആക്കിയ ൽ 51 വ ട്ട് ൈ ഭിക്ക ം. ഒരു 14 വ ട്ട് 
സിഎെ്എൽ ൈ മ്പിനു  കരം 9 വ ട്ട് എൽഇഡി 
ആക്കിയ ൽ 5 വ ട്ടും ൈ ഭിക്ക ം. ളമർക്കുറി 
മൈിനീകരണവും ഒഴിവ കും. പകരെേിളൈ വീടുകെിൽ  
75 ൈക്ഷപേ െം െിൈളമെ ് ബൾബുകെും 8 പക ടി 
സിഎെ്എൽ ബൾബുകെും ഉളണ്ടന്ന ണ് 
കണക്ക ക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ മുഴുവൻ എൽഇഡി 
ബൾബുകെ ക്കിയ ൽ 50 പക ടി യൂണിറ്റ് ലവദയുതി 
ൈ ഭിക്ക ം.  ീക്ക് പൈ ഡ് സമയേ് ആണ് ഈ കുറവു 
വരുന്നത്. ഇപ്തയും ലവദയുതി അധികമ യി 
ഉൽ  ദിപിക്കണളമങ്കിൽ 150-200 ളമഗ വ ട്ട് പരഷിയുള്ള 
ഒരു  ുതിയ ലവദയുതി നിൈയം സ്ഥ  ിപക്കണ്ടി വരും.  

66. എൽഇഡി ബൾബുകൾ ഒരുമിച്ചു വ ങ്ങുന്നതിന് 
കിെ്ബിയിൽ നിന്ന് ലവദയുതിപബ ർഡിന് ധനസഹ യം 
ഉറപ ക്കും.  ഞ്ച യേിൽ  രിരീൈനം ൈഭിച്ച 
കുടുംബപ്രീ പ് വർേകർ വഴി വീടുകെിൽ എൽഇഡി 
ബൾബുകൾ എേിക്കുകയും  ഴയ ബൾബുകൾ 
തിരിച്ചു വ ങ്ങുകയും ളചയ്യും.  ഴയ ബൾബുകൾ 
സുരക്ഷിതമ യി നരിപിക്ക ൻ മ ർഗളമ രുക്കും.  
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67. എൽഇഡി ബൾബിന്  ഉ പഭ ക്ത വ് മുൻകൂർ  ണം 
മുടപക്കണ്ടതില്ല. മൂന്നു വർഷേിൽ ത ളഴ മ പ്തം 
ആയുസുള്ള സിഎെ്എൽ ബൾബുകൾക്ക്  
120 രൂ യ ണ് വിൈ. എന്ന ൽ 65 രൂ  വിൈവരുന്ന 
എൽഇഡി ബൾബിന് 10 വർഷമ ണ് ആയുസ്. 
സിഎെ്എൽ മ റ്റി  കരം എൽഇഡി ബൾബു 
ഉ പയ ഗിക്കുപമ്പ ൾ ലവദയുതി ഉ പഭ ഗം കുറയുന്നതു 
മൂൈം ഉ പഭ ക്ത വിനു ൈഭിക്കുന്ന പനട്ടേിളെ ഒരു  ങ്ക ് 
ബൾബിളെ വിൈയ യി ബില്ലിളന പം തവണകെ യി 
അടച്ച ൽ മതി. എസ്പ്കൂ അക്കൗണ്ടിൈൂളട കിെ്ബിയ്ക്ക് 
രണ്ടുവർഷേിനുള്ളിൽ  ണം തിരിച്ചു നൽകും.  

68. ഇതിപന ളട പം ഊർജക്ഷമത കുറഞ്ഞ െ നുകൾ, 
 മ്പുകൾ, എന്നിവ മ റ്റി സ്ഥ  ിക്കുന്നതിനുള്ള 
സ്കീമുകെും തയ്യ റ ക്കും.  ഞ്ച യേുകെുളട 
മുൻലകയിൈ ണ്  ദ്ധതി നടപ ക്കുക.  ീൈിപക്ക ട് 
 ഞ്ച യേ് ഇതിന് മികച്ച മ തൃക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഊർജ ദുർവയയേിളനതിര യ അതിബൃഹേ യ ഒരു 
പ് ചരണ ക മ്പയിന് പകരെം സ ക്ഷയം വഹിക്കും. ഇതിളെ 
ഭ ഗമ യി അമ്പതിന യിരം ഊർജ േ സുകൾ 
പകരെേിൽ സംഘടിപിക്കും.    

69. 2019-20-ൽ ലവദയുതി പമഖൈയുളട  ളമ േം അടങ്കൽ 
1781 പക ടി രൂ യ ണ്. ഇതിൽ 476 പക ടി രൂ  
പ് സരണേിനും 563 പക ടി രൂ  ഉൽപ ദനേിനുമ ണ്.  

( തിളന ന്ന് ) ഡിലസൻഡ് പറ ഡുകൾ 

70. അടുേ രണ്ടുവർഷം ളക ണ്ട് പകരെേിളൈ പറ ഡു 
രൃംഖൈയുളട മുഖഛ യ മ റ്റും. 2018 ഡിസംബർ 
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അവസ നം വളരയുള്ള മൂന്നു വർഷളേ 

കണളക്കടുേ ൽ 1601 കിപൈ മീറ്റർ ബി.എം & ബി.സി 
പറ ഡുകെും 2516 കിപൈ മീറ്റർ സ ധ രണ പറ ഡുകെും 
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുേ രണ്ടുവർഷം ളക ണ്ട് 6000 
കിപൈ മീറ്റർ പറ ഡു നിർമ്മ ണം കൂടി  ൂർേിയ കും. 
ളമ േം പറ ഡിളെ ലദർഘയേിൽ മ പ്തമല്ല, ഗുണ 
നിൈവ രേിൈും ഇളത രു വഴിേിരിവ കും.   

71. റീബിൽഡിളെ ഭ ഗമ യി ഏളറ്റടുക്കുന്ന പറ ഡുകൾ 
 ുതിയ സപങ്കതങ്ങൾ ഉ പയ ഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന 
ഡിലസൻഡ് പറ ഡുകെ യിരിക്കും. ഇന്തയൻ പറ ഡ് 
പക ൺപ്ഗസിളെ മ നദണ്ഡങ്ങൾ കർരനമ യി   ൈിച്ച് 
ഗത ഗതം, സുരക്ഷ, ക ൽനടക്ക രുളട സൗകരയങ്ങൾ, 
ഉ രിതൈ നീർവ ർച്ച, ദീർഘക ൈ ളമയിെനൻസ് എന്നീ 
ആവരയങ്ങളെല്ല ം ഉൾപച്ചർേുളക ണ്ടുള്ള ആധുനിക 
പറ ഡ് നിർമ്മ ണ സപങ്കതമ ണ് പ് െയ നന്തര 
 ുനർനിർമ്മിതിയിൽ ൈക്ഷയം ളവയ്ക്കുന്നത്. െുൾ 
ളഡ ്ത് റിേപമഷൻ, പക ൾഡ് റീലസേിംഗ് തുടങ്ങിയ 
ആധുനിക സ പങ്കതികവിദയകെ യിരിക്കും ഇേരം 
ഡിലസൻഡ് പറ ഡുകെുളട സവിപരഷത. ജിപയ  
ളടക്ലസ്റ്റൽസ്, ജിപയ ളസൽസ് തുടങ്ങിയവയുളട 
ഉ പയ ഗവും വയ  കമ ക്കും. ലമപപ്ക  സർെസിംഗ് 
തുടങ്ങിയിട്ടുെെ സ പങ്കതികവിദയകെും വയ  കമ യി 
ഉ പയ ഗിക്കും. ആരംഭേിളൈ ളചൈവ് സ മ നയം 
ഗണയമ യി ഉയർന്നത കുളമങ്കിൈും ദീർഘക ൈ 
 രി  ൈന ളചൈവ് കുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന 
ഈടുള്ളതുമ യിരിക്കും ഡിലസൻഡ് പറ ഡുകൾ. 
 ുതിയ ക ൈം,  ുതിയ നിർമ്മ ണം എന്ന ണ് നമ്മുളട 
മുപ്ദ വ കയം. 
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72. ള  തുമര മേു വകുപിന് 1367 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. യഥ ർത്ഥേിൽ ഇതിപനക്ക ൾ 
വൈിളയ രു സംഖയ ഖജന വിൽ നിന്ന് ളചൈവഴിപക്കണ്ടി 
വരും. ഉദ ഹരണേിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം 
ള  തുമര മേു വകുപിന്  വകയിരുേിയത്  
2770 പക ടി രൂ യ ണ്.  എന്ന ൽ ളചൈവഴിച്ചത്  
5388 പക ടി രൂ യ ണ്. എന്നിട്ടും കര റുക ർക്കു 
കുടിരികയ ണ്. ഈ പ് ര്നം സംസ്ഥ ന ബജറ്റിളൈ 
റവനയൂ കമ്മി ഗണയമ യി കുറച്ചുളക ണ്ടുവരുപമ്പ പഴ 
 രിഹൃതമ കൂ. വിവിധ വർഷങ്ങെിളൈ ബജറ്റ് പ് ക രം 
ഭരണ നുമതി നൽകിയ ഏത ണ്ട് 10000 പക ടിയുളട 
  ൈങ്ങെും പറ ഡുകെും ളകട്ടിടങ്ങെും ഇപപ ൾ 
നിർമ്മ ണേിളെ വിവിധഘട്ടങ്ങെിൈ ണ്. ഇതിനു ുറളമ, 
ഇതുവളര 11,000 പക ടി രൂ യുളട ള  തുമര മേു 
പ് വൃേികൾക്ക് കിെ്ബിയിൽ നിന്ന് അന്തിമ അനുമതി 
ൈഭിച്ച് ളടൻഡറിളെയും നിർമ്മ ണേിളെയും വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങെിൈ ണ്. ഇതിനു  ുറളമ റീബിൽഡ് പകരെയിൽ 
നിന്നും ള  തുമര മേ് വകുപിന് വിഹിതമുണ്ട കും. 
എന്നിട്ടും പറ ഡുകൾക്കുള്ള ജനകീയ വരയളേ 
തൃ ്തിളപടുേ ൻ കഴിയുന്നില്ല. ബഹുമ നളപട്ട 
എംഎൽഎമ ർ നൽകിയതുൾളപളട നിർമ്മ ണപ് വൃേി 
നിർപേരങ്ങെിൽ ഏത ണ്ട് 2500 പക ടി രൂ യ്ക്കുള്ളത്  
20 രതമ നം ളപ്  വിഷൻ നൽകി ബജറ്റിൽ 
ഉൾളപടുേിയിട്ടുണ്ട്. ബ ക്കി നിർപേരങ്ങൾ പട ക്കൺ 
ളപ്  വിഷന യും ഉൾളക്ക ള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 ( പ്ന്തണ്ട ്) പകരെം ഇൈപ്ക്ടിക് വ ഹനങ്ങെിപൈയക്്ക ്

73. സംസ്ഥ ന ഇൈപ്ക്ടിക് വ ഹന നയേിന് അനുസൃത മ യി 
2022 ആകുപമ്പ പഴയ്ക്കും ഇൈപ്ക്ടിക് വ ഹന ങ്ങെുളട 
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എണ്ണം  േുൈക്ഷമ ക്ക ൻ നട ടി സവീകരിക്കും. 
പപ്  ത്സ് ഹന ർത്ഥം (ഒന്ന്) സവക രയ  ഇൈപ്ക്ടിക് 
വ ഹനങ്ങൾക്ക് പറ ഡു നികുതിയിൽ ഇെവു നൽകും. 
(രണ്ട്) ഇ-ളമ ബിൈിറ്റി പ് പമ ഷൻ െണ്ടിനു രൂ ം നൽകും. 
12 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഈ വർഷം 10000 
ഇൈപ്ക്ടിക് ഓപട്ട കൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി 
നൽകും. (മൂന്ന്) ച ർജു ളചയ്ത ഇൈപ്ക്ടിക് ബ റ്ററികൾ 
മ റ്റിളയടുക്കുന്നതിനുള്ള പകപ്രങ്ങൾ നഗരേിൽ 
സ്ഥ  ിക്കും. ഇതുവഴി ഉടമസ്ഥർക്കുള്ള ളചൈവു 
കുറയ്ക്ക ന വും. വ ഹനങ്ങെുളട പ് പതയകത 
കണക്കിളൈടുേ് ആവരയമ യ ച ർജിംഗ് പസ്റ്റഷനുകൾ 
സവക രയസംരംഭകരുളട സഹ യപേ ളട സ്ഥ  ിക്കും. 
 ടി ടിയ യി പ് മുഖ ട്ടണങ്ങെിൽ  ുതുത യി ഇൈപ്ക്ടിക് 
ഓപട്ട റിക്ഷകൾ മ പ്തപമ അനുവദിക്കൂ. 

74. ഒരു മ തൃക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ളകഎസ്ആർടിസി 
ഇൈപ്ക്ടിക് ബസുകെിപൈയ്ക്കു മ റും. ഈ  രിവർേനം 
ളക ണ്ട് ളകഎസ്ആർടിസിയ്ക്ക് ൈ ഭപമ ഉണ്ട ക  ൂഎന്ന ്
രബരിമൈ സീസണിൽ  മ്പ – നിൈയ്ക്കൽ  രീക്ഷിച്ച 
ലവദയുതി ബസുകൾ ളതെിയിച്ചു. ആദയഘട്ടേിൽ 
തിരുവനന്ത ുരം പക ർ പറഷളെ മുഴുവൻ സർവീസും 
ഇൈപ്ക്ടിക് ബസിപൈയ്ക്കു മ റ്റും. മുഴുവൻ ബസുകെും ഇ-
വ ഹനങ്ങെിപൈയ്ക്ക് മ റുന്ന ഇന്തയയിളൈ ആദയളേ 
നഗരമ യി തിരുവനന്ത ുരം മ റും. പസ െ ർ പബ ട്ടുകൾ 
വ ട്ടർ പ്ട ൻസ്പ  ർട്ട് പക ർപപറഷൻ ഉ പയ ഗിച്ചു 
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 

75. ഇപത ളട പം ഇൈപ്ക്ടിക് വ ഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന 
തിനുള്ള െ ക്ടറികെും ഗപവഷണ സൗകരയങ്ങെും 
പകരെേിൽ സൃഷ്ടിക്കും. പകരെ ഓപട്ട  ളമ ലബൽ 
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സിൽ  ഇൈപ്ക്ടിക് ഓപട്ട കൾ  രീക്ഷണ ടിസ്ഥ നേിൽ 
നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇൈപ്ക്ടിക് ബസ് നിർമ്മി 
ക്കുന്നതിന് സവിസ് കമ്പനിയുമ യി സംയുക്ത 
സംരംഭേിന് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. ളകഎസ്ആർടിസി 
വൈിയ പത തിൽ ഇൈപ്ക്ടിക് ബസിപൈയ്ക്കു പ  കുപമ്പ ൾ 
സളപ്ലയർ കമ്പനിപയ ട് പകരെേിൽ ഉൽ  ദനപകപ്രം 
തുടങ്ങുന്നതിന് ആവരയളപട ം. പബ ധ ൂർവം 
അനുബന്ധ വയവസ യങ്ങൾ വെർേിളയടുക്കും.  

 ( തിമൂന്ന് ) ളവസ്റ്റ് പക സ്റ്റ് കന ൽ 

76. സർ, 585 കിപൈ മീറ്റർ നീെേിൽ പബക്കൽ മുതൽ 
പക വെം  വളരയുള്ള ജൈ  ത  ൂർേീകരിക്കുന്ന 
വർഷമ യിരിക്കും 2020. പക വെം മുതൽ ളക ല്ലം 
വളരയും ളക ടുങ്ങല്ലൂർ മുതൽ പബക്കൽ വളരയുമുള്ള 
ഭ ഗളേ ജൈ  തയുളട നിർമ്മ ണം സിയ ൽ 
 ങ്ക െിേപേ ളടയുള്ള പകരെ വ ട്ടർ ളവയ്സ് ആെ ്
ഇൻപ്െ സ്പ്ടക്ച്ചർ ഏളറ്റടുേപത ളടയ ണ് ഏന്തി 
വൈിഞ്ഞുളക ണ്ടിരുന്ന നിർമ്മ ണപ് വൃേികൾക്ക് 
 ുതുജീവൻ വന്നത്. 26 കിപൈ മീറ്റർ നീെേിൽ മ ഹി- 
വെ ട്ടണം കന ൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏളറ്റടുക്ക ൻ 
കിെ്ബിയിൽ നിന്നും 600 പക ടി രൂ  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
ഇപപ ൾ 10 പമഖൈകെിൽ പ് വൃേികൾ നടന്നു 
ളക ണ്ടിരിക്കുകയ ണ്.  

77. 240   ൈങ്ങെും മറ്റും ള  െിച്ച  ു  ണിപയണ്ടി വരും.  

108 പക ടി രൂ   ദ്ധതിയിൽ വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. 

  ൈങ്ങെുളട  ുനർനിർമ്മ ണം  ൂർേീകരിക്കുന്നതിനും 

കന ൈിളെ വീതി വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി 

ഏളറ്റടുക്കൈും ലകപയറ്റം ഒഴിപിക്കുന്നതുളമല്ല ം 
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 ൂർേിയ കുന്നതിന് 2022 വളര സമയളമടുക്കും. 

ജൈ  തയിൈുള്ള ളജട്ടികെുളടയും മറ്റും  ൂർണ 

നവീകരണവും ടൂറിസം പകപ്രങ്ങെുളട നിർമ്മ ണേിനും 

മളറ്റ രു മൂന്നു വർഷം കൂടി എടുക്കും. പദരീയ ജൈ  ത 

നിർമ്മ ണേിൈും സിയ ൽ ടച്്ച വെളര പ് കടമ ണ്. ഒരു 

ഘട്ടേിൽ 2500 പക ടി രൂ  വളര നിർമ്മ ണ 

ളച്ചൈവ് പ് തീക്ഷിച്ചത് ഗണയമ യി കുറയ്ക്കുന്നതിന് 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

78. ളവസ്റ്റ് പക സ്റ്റ് കന ൈിളെ  ൂർേീകരണം സംസ്ഥ ന 

ഗത ഗത ഘടനയിൽ വൈിളയ രു ള  െിളച്ചഴുേ കും. 

സവ തപ്ന്തയേിനുമുമ്പ് സംസ്ഥ നളേ ഏറ്റവും 

പ് ധ നളപട്ട ചരക്കുകടേു മ ർഗ്ഗം ജൈഗത ഗത 

മ യിരുന്ന .ു ഇന്ന് ജൈഗത ഗേിളെ  ങ്ക് നിസ്സ രമ ണ്.  

ഈ സ്ഥിതിവിപരഷേിന് മ റ്റം വരുപേണ്ടത് 

  രിസ്ഥിതികമ യും ചരക്കുകടേു പമഖൈയിളൈ 

ളചൈവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും അനിവ രയമ ണ്. ക യൽ 

ടൂറിസം, ഇപപ ൾ ആവിഷ്കരിച്ചുളക ണ്ടിരിക്കുന്ന 

മൈബ ർ റിവർ പ്കൂയിസ്  ദ്ധതി തുടങ്ങിയ ടൂറിസം 

 ദ്ധതികൾക്കും ഇതു വൈിയ ഉപേജനമ കും. 

79. ളക ച്ചി ഇെപപ്ഗറ്റഡ് വ ട്ടർ പ്ട ൻസ്പ  ർട്ട് 76 കിപൈ മീറ്റർ 

നീെേിൽ 16 റൂട്ടുകെിളൈ ജൈ  ത വികസിപിക്കുകയും 

അതിളന ളക ച്ചി ളമപപ്ട യും ബസ് ളടർമിനൈുമ യി 

ബന്ധിപിക്കുകയും ളചയ്യും. ജർമ്മൻ സഹ യപേ ളട 

യ ണ് ഈ  ദ്ധതി നടപ ക്കുന്നത്. 

( തിന ൈ് ) ളതക്ക് – വടക്ക് സമ ന്തര ളറയിൽ  ത 
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80. 2020-ൽ ളതക്കു വടക്ക് സമ ന്തര ളറയിൽ  തയുളട 

നിർമ്മ ണം ആരംഭിക്കും.  ഇടേരം പവഗതയിൈുള്ള 

ളപ്ടയിനുകൾക്കുപവണ്ടി  ുതിളയ രു പ്ഗീൻെീൽഡ് 

  തളയന്ന നിർപേരം സർക്ക ർ അംഗീകരിച്ചു. 

നിൈവിൈുള്ള   തയിൽ നിന്നും സവതപ്ന്തമ യ എൈപവറ്റഡ് 

ഡബിൾ ലൈൻ   തയ യിരിക്കും ഇത്.  ുതിയ 

  തയുളട ലദർഘയം 515 കിപൈ മീറ്റർ അഥവ  

നിൈവിൈുള്ള   തപയക്ക ൾ 65 കിപൈ മീറ്റർ 

കുറവ യിരിക്കും. 180 കിപൈ മീറ്റർ സ് ീഡിൽ ഓടുന്ന 

ളപ്ടയിനുകൾക്ക് തിരുവനന്ത ുരം – ക സർപഗ ഡ് യ പ്ത 

ന ൈ് മണിക്കൂർളക ണ്ട്  ൂർേീകരിക്ക ന കും. 

നിൈവിൈുള്ള   തയുമ യി തിരുവനന്ത ുരം, 

ക സർപഗ ഡ്  എന്നിവിടങ്ങെിൽ മ പ്തപമ  ുതിയ   ത 

ബന്ധളപടുന്നുള്ളു.  

81. പകപ്ര–സംസ്ഥ ന സർക്ക രുകെുളട സംയുക്ത 

സംരംഭമ യ പകരെ ളറയിൽ ളഡവൈപ്ളമെ ്

പക ർ പറഷന ണ് ഈ  ദ്ധതി നടപ ക്കുന്നത്. 55,000 

പക ടി രൂ യ ണ് ളമ േം ളചൈവു പ് തീക്ഷിക്കുന്നത്. 

വിപദര വ യ് കെും ന ട്ടിൽ നിന്നുള്ള ധന ഗമ 

മ ർഗ്ഗങ്ങെും ഉ പയ ഗളപടുേും. ഏഴ് വർഷം ളക ണ്്ട 

നിർമ്മ ണം  ൂർേീകരിക്ക ന കും. പ് തിവർഷം 10 

രതമ നം വച്ച് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പറ ഡ് പ്ട െിക്കിളെ 

കുരുക്ക് അഴിക്കുന്നതിന് ഇേരളമ രു   ത 

സഹ യിക്കും.  

 ( തിനഞ്ച് ) പകരെ പബ ട്ട് ൈീഗ ്
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82. പ് െയേിൽ മുങ്ങിപപ യ ഒരു വമ്പൻ ടൂറിസം 
 ദ്ധതിയ യിരുന്നു പകരെപബ ട്ട് ൈീഗ്. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട ം 
രനിയ ഴ്ചയിളൈ ളനപ്ഹു പപ്ട െി മുതൽ നവംബർ 1-ളൈ 
പ് സിഡെ ് കപു വളരയുള്ള മൂന്നു മ സക്ക ൈം എല്ല  
വ ര ന്തയേിൈും ഏളതങ്കിൈും ഒരു പകപ്രേിൽ പബ ട്ട് 
ലറസ് ഉണ്ട കും. ഈ ക ൈം  ുതിളയ രു ടൂറിസം 
സീസണ യി മ റും.  ുതിയ പബ ട്ട് സീസൺ സംബന്ധിച്ച് 
വയ  കമ യ  രസയപ് ചരണം വിപദരേും മറ്റും 
നടേുന്നതിന് തയ്യ ളറടുേുളക ണ്ടിരിക്കുകയ ണ്. 
യുളനസ്പക  സ ംസ്ക്ക രികല തൃക ദവി പകരെ 
േിളൈ വള്ളംകെിയ്ക്ക് ൈഭിക്കുന്നതിനുള്ള നട ടികെും 
ലകളക്ക ള്ളും. 

83. മുൻവർഷളേ ളനപ്ഹു പപ്ട െി വള്ളംകെിയിൽ മികച്ച 
സമയം ലകവരിച്ച ഒമ്പതു ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങെ യിരിക്കും 
ൈീഗിൽ മ റ്റുരയ്ക്ക ൻ ഉണ്ട വുക. പകരെ പബ ട്ട് 
ൈീഗിനുള്ള മ പനജ്ളമെ ് സ്ഥ  നളേ തിരളഞ്ഞടു 
ക്കുന്നതിന യി ളടൻഡർ വിെിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
 രസയേിൽനിന്നും സ്പ  ൺസർഷിപിൽനിന്നുളമല്ല ം 
ഇവെ ് മ പനജ്ളമെ ് സ്ഥ  നം സമ ഹരിക്കുന്ന 
റവനയൂവിൽ എപ്ത രതമ നം സർക്ക രിനു നൽകും 
എന്നുള്ളത ണ് ളടൻഡർ ഉറപിക്കുന്നതിനുള്ള മ നദണ്ഡം. 
ൈീഗ് മത്സ്രങ്ങെുളട വ ണിജയസ ധയതകളെല്ല ം 
ഉ പയ ഗളപടുേി നടേുന്നതുളക ണ്ട് കെിക്ക ർക്കും 
വള്ളങ്ങൾക്കും ളമച്ചളപട്ട പ് തിെൈം നൽക ൻ കഴിയും. 
അടിസ്ഥ ന സൗകരയളമ രുക്കുന്നതിനുപവണ്ടി ബജറ്റിൽ 
നിന്ന് 20 പക ടി രൂ  ളചൈവഴിക്കും. 

( തിന റ ്) സല് സസ ്റൂട്ടും ളഹറിപറ്റജ്  ദ്ധതികെും 
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84. ടൂറിസം പമഖൈയിളൈ ഏറ്റവും നൂതനവും വി ുൈവുമ യ 
 ദ്ധതി സ്ല സസ് റൂട്ട ണ്.   അന്തർപദരീയ 
സ്ല സസ് വയ   രേിളെ ഭ ഗമ യി  പകരെ തീരേ് 
അതി ുര തനക ൈം മുതൽ ഉയർന്നുവരികയും 
ക്ഷയിക്കുകയും ളചയ്തിട്ടുള്ള തുറമുഖങ്ങളെ 
 ശ്ചിപമഷയയിളൈയും യൂപറ പിളൈയും തുറമുഖങ്ങെു 
മ യി കൂട്ടിയിണക്കിളക്ക ണ്ടുള്ള ഒരു സഞ്ച ര 
 ദ്ധതിയ ണിത്. ലചനയിളൈ സ്ല സ് റൂട്ടിന് 
സമ നമ യ ഒന്ന്. ഈളയ രു ആരയേിന് തുടക്കം 
കുറിച്ചത് മുസിരിസ് ല തൃക ദ്ധതിയ ണ്. ഇപപ ൾ 
തൈപരരിയും ആൈപുഴയും ഈ  ദ്ധതിയിൽ 
ഉൾളപടുേി പ് വർേനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
തൈപരരി ല തൃക  ദ്ധതിയുളട വിരദമ യ പരഖ 
തയ്യ റ ക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 2019-20-ൽ ള  ന്ന നിയും 
തങ്കപരരിയും ഉൾളപടുേും. പകരെേിളൈ തുറമുഖ 
നഗരങ്ങളെളയല്ല ം ബന്ധിപിച്ചുളക ണ്ട് 6000 പക ടി രൂ  
കിെ്ബി ധനസഹ യപേ ളട ലസക്കിൾ പ്ട പക്ക ടു 
കൂടിയ തീരപദര ലഹപവയുളട നിർമ്മ ണം സ്ല സസ് 
റൂട്ടിന് വൈിയ ഉപേജകമ കും.  

85. മ രിലടം മയൂസിയം ഒഴിളക മുസിരിസ്  ദ്ധതി 2020-21ൽ 
 ൂർേീകരിക്കും. സ്ല സസ് റൂട്ടിൽ  ങ്ക െികെ  
കുന്നതിന് ത ൽ രയളപടുന്ന വിപദരര ജയങ്ങെടക്കം 
 ളങ്കടുക്കുന്ന ഒരു ളസമിന ർ ജൂൺ മ സേിൽ 
ളക ച്ചിയിൽ നടേും. 

86. സ്ല സസ് റൂട്ട്  ദ്ധതി നമ്മുളട  ഴയ തുറമുഖ 
 ട്ടണങ്ങളെ എങ്ങളന രൂ  ന്തരളപടുേും എന്നതിന് 
ആൈപുഴ ഒരു മ തൃകയ യിരിക്കും. കന ൽ നവീകരണം, 
 ഴയ െ ക്ടറി തുറമുഖ ളകട്ടിടങ്ങെുളട  ുനരുദ്ധ രണം, 
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ഒരു ഡസപന െം ല തൃക മയൂസിയങ്ങൾ എന്നിവ 
അടങ്ങിയ ഒന്ന ംഘട്ടം 2019-20-ൽ  ൂർേിയ കും.  
പറ ഡുകെുളടയും   ൈങ്ങെുളടയും നവീകരണേിനും 
പ്ട ൻസ്പ  ർട് ഹബിളെ നിർമ്മ ണേിനും ബ ക്കി 
മയൂസിയങ്ങെുളട  ൂർേീകരണേിനും ഒരു വർഷവും 
കൂടിളയടുക്കും.   ുര തന ളകട്ടിടങ്ങെുളട  മ പ്തമല്ല, 
അസ് ഷ്ടമ യ സ ംസ്ക്ക രിക ല തൃകേിളെ കൂടി 
പ് ദർരന പമഖൈയ യി ആൈപുഴയുളട കന ൽപ് പദരം 
മ റും. ഇപത ളട കുട്ടന ടൻ ക യൈുകൾ സരർരിക്കുന്ന 
അഞ്ചുൈക്ഷം പ രിൽ  കുതിളയങ്കിൈും യ പ്തികളര 
ആൈപുഴയിപൈയ്ക്ക് ആകർഷിക്ക ൻ കഴിയുളമന്ന ണ് 
പ് തീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് നഗരേിളെ  ുനരുീീവന 
േിനും വൈിയപത തിൽ ളത ഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും 
സഹ യിക്കും.  

( തിപനഴ ്) തടിയക്്കു  കരം കയറിളെ പബ ർഡുകൾ  

87. പകരെേിളൈ ചകിരി ഉൽ  ദനം അടുേ രണ്ടു വർഷം 
ളക ണ്ട്  േു മടങ്ങ യും കയർ ഉൽ  ദനം മൂന്നു 
മടങ്ങ യും കയർ ഉൽ ന്ന ഉൽ  ദനം രണ്ടു മടങ്ങ യും 
ഉയർേും. ഇതിളെ ഭ ഗമ യി 400 ചകിരി മില്ലുകെും 5000 
ഓപട്ട മ റ്റിക് സ് ിന്നിംഗ് ളമഷീനുകെും അടുളേ രു 
വർഷം ളക ണ്ട് സ്ഥ  ിക്കും. നൂറ മളേ മില്ല ്
ളെപ്ബുവരി മൂന്ന ംവ രം ആൈപുഴയിൽ ഉദ്ഘ ടനം 
ളചയ്യളപടുകയ ണ്. ഈ കുതിച്ചു ച ട്ടേിന് തടസം 
നിൽക്കുന്നത് ചകിരിപച്ച റിനും കുഞ്ഞുന രുകൾക്കും  
3–5 രൂ  മ പ്തം വിൈ ൈഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നത ണ്. എന്ന ൽ 
തമിഴ്ന ട്ടിൽ 18 രൂ  ൈഭിക്കും. നമ്മുളട ചകിരിപച്ച റ് 
കയറ്റുമതി പയ ഗയമല്ല. കുഞ്ഞുന ര കളട്ട, കയറു 
 ിരിക്ക ന യി ഉ പയ ഗിക്ക നുമ വില്ല. ഇവ രണ്ടിനും 
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 ുതിയ ഉ പയ ഗം കണ്ടു ിടിച്ചുളക ണ്ടല്ല ളത 
പകരെേിളൈ കയർ വയവസ യേിന് മത്സ്രപരഷി 
പനട ന വില്ല. 

88. ഈളയ രു വിഷമസന്ധിയിൈ ണ് ളനതർളൈൻഡ്സിളൈ 
വ നിഗ്നൻ സർവകൈ ര ൈയുളട ഒരു  കണ്ടു ിടിേം 
പ് സക്തമ കുന്നത്. ചകിരിയും ചകിരിപച്ച റും ഉയർന്ന 
ഊഷ്മ വിൽ കടുേ സമ്മർേേിനു വിപധയമ ക്കി നല്ല 
പബ ർഡുകെ ക്കി മ റ്റുന്ന സ പങ്കതികവിദയ അവർ 
വികസിപിച്ചു. ഇത് തടിക്ക്  കരമുള്ള ഉൽപന്നമ യി 
ഉ പയ ഗിക്ക ന കും. ഈ സ പങ്കതികവിദയ 
എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ.-യ്ക്കു ലകമ റുന്നതിന്  ഒരു 
ധ രണ  പ്തം വ ഗ്നിനൻ സർവകൈ ര ൈയുമ യി ഒപിട്ടു 
കഴിഞ്ഞു. ഇതിനുള്ള ഒരു വി ുൈമ യ െ ക്ടറി 
ആൈപുഴയിൽ സ്ഥ  ിക്ക ൻ ഉപേരിക്കുന്നു. പ്  രംഭ 
പ് വർേനങ്ങൾക്ക യി 20 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്ന .ു 
 ുതിയ സ പങ്കതികവിദയ ചകിരിപച്ച റിളെയും കുഞ്ഞു 
ന രുകെുളടയും വിൈ ഗണയമ യി ഉയർേുന്നതിനും 
ചകിരി ഉൽ  ദനം വെളര ആദ യകരമ യ വയവസ യ 
മ യി മ റ്റുന്നതിനും സഹ യിക്കും. ഇത് പകരെേിളൈ 
കയർ വയവസ യേിന് ഒരു  ുനർജന്മം നൽകും. 

 ( തിളനട്ട് ) പ് വ സി നിപക്ഷ വും സുരക്ഷയും 

89. പ് വ സികെും ന ടുമ യിട്ടുള്ള ബന്ധം രക്തി 
ളപടുേുന്നതിൈും പ് വ സി നിപക്ഷ േിൈും പക്ഷമ 
േിൈും ഒരു വഴിേിരിവ യിരുന്നു പൈ ക പകരെസഭയും 
തുടർപ് വർേനങ്ങെും. 81 പക ടി രൂ  വിവിധങ്ങെ യ 
പ് വർേനങ്ങൾക്ക് വകയിരുേിയിട്ടുണ്്ട. ഒരു 
ൈക്ഷേിൽ ത ളഴ വരുമ നമുള്ള തിരിച്ചുവന്ന 
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പ് വ സികൾക്ക് അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെിൽ ധനസഹ യം 
നൽകുന്ന സ ന്തവനം  ദ്ധതിക്ക് 25 പക ടി രൂ യും 
പ് വ സി സംരംഭകർക്്ക മൂൈധന സബ്സിഡിയും  ൈിര 
സബ്സിഡിയും നൽകുന്നതിനുപവണ്ടി 15 പക ടി രൂ യും 
വകയിരുേുന്നു. പൈ ക പകരെസഭയ്ക്കും ആപഗ െ 
പ് വ സി ളെസ്റ്റിവൈിനും 5 പക ടി രൂ  വീതം വക 
യിരുേുന്നു. ഗൾെ് ര ജയങ്ങെിളൈ മൈയ െികൾ 
മരണളപട്ട ൽ മൃതപദഹം വീട്ടിളൈേിക്കുന്നതിനുള്ള 
ളചൈവ് ഇനിപമൽ പന ർക്ക വഹിക്കും.  

90. പ് വ സികൾക്കുള്ള 2000 രൂ  പ് തിമ സ ള ൻഷൻ 
 ദ്ധതി തികച്ചും അ രയ  ്തമ ളണന്ന വിമർരനങ്ങെുളട 
 ശ്ച േൈേിൽ പ് വ സിപക്ഷമ പബ ർഡ് ഒരു 
നിപക്ഷ  ഡിവിഡെ ്  ദ്ധതിക്ക് രൂ ം നൽകിയിരി 
ക്കുകയ ണ്. 5 ൈക്ഷം രൂ പയ  അതിളെ ഗുണിതങ്ങപെ  
സ്ഥിരം നിപക്ഷ ിച്ച ൽ അഞ്്ച വർഷം കഴിയുപമ്പ ൾ 
പ് വ സിപക്ക  അവക രിപക്ക  നിപക്ഷ േിളെ 
അടിസ്ഥ നേിൽ നിശ്ചിത തുക മ സവരുമ നമ യി 
ൈഭിക്കുന്ന  ദ്ധതിയ ണിത്. നിപക്ഷ ം കിെ്ബി പ  ൈുള്ള 
ഏളതങ്കിൈും സ്ഥ  നേിൽ മുതൽമുടക്കി ൈഭിക്കുന്ന 
 ൈിരയ ണ് ഡിവിഡെ യി നൽകുന്നത്. പക്ഷമ ദ്ധതി 
ള ൻഷൻകൂടി ഇതുമ യി ൈയിപിച്ച് ധനസഹ യം 
നൽകുന്നതും  രിഗണിക്കും.  

91. നിപക്ഷ  ഡിവിഡെ ്  ദ്ധതി പ  ളൈ തളന്ന പ് വ സി 
സമ്പ ദയം സംസ്ഥ ന വികസനേിന് ഉ പയ ഗ 
ളപടുേുന്നതിന് ളകഎസ്എെ്ഇ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത ണ് 
പ് വ സി ചിട്ടി. പ് വ സി ചിട്ടിയിൽ നിന്നും ൈഭിക്കുന്ന 
ളസകയൂരിറ്റി, പല ട്ടിംഗ്  ണം, പൈൈം വിെിച്ചവരുളട 
ളഡപപ സിറ്റ് എന്നിവ കിെ്ബി പബ ണ്ടുകെിൈ ണ് 
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നിപക്ഷ ിക്കുക. ചിറ്റ െൻമ ർക്ക് അവരുളട ഇേര 
േിൈുള്ള സമ്പ ദയം ഏത് കിെ്ബി പപ്  ജക്ടിളെ 
നിർമ്മ ണേിന് വിനിപയ ഗിക്കണളമന്ന് നിർപേരി 
ക്ക നും അവക രമുണ്ട്. 2019-20-ൽ കിെ്ബിയി 
പൈയ്ക്കുള്ള ധനസമ ഹരണേിൽ ഒരു നിർണ്ണ യക ങ്ക് 
പ് വ സി ചിട്ടികൾക്കുണ്ട കും. ഇപപ ൾ യുഎഇയിൽ 
മ പ്തമ ണ് ചിട്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ളെപ്ബുവരി മ സം 
മറ്റു ഗൾെ് ര ജയങ്ങെിപൈയ്ക്കുകൂടി പ് വർേനം 
വയ  ിപിക്കും. ഏത നും മ സങ്ങൾകൂടി കഴിയുപമ്പ ൾ 
പൈ കേ് ഏത് ര ജയേു നിന്നും ചിട്ടിയിൽ പചര ന കും. 

( ളേ മ്പത്) പകരെ ബ ങ്ക ്

92. 2019-20-ളൈ ഏറ്റവും നിർണ്ണ യകമ യ സംഭവം പകരെ 
ബ ങ്കിളെ രൂ ീകരണമ യിരിക്കുളമന്നു  റഞ്ഞ ൽ 
അത് അതിരപയ ക്തിയ വില്ല. റിസർവ്്വ ബ ങ്ക് മുപന്ന ട്ടു 
വച്ച വയവസ്ഥകൾ ചർച്ച ളചയ്ത് അംഗീകരിച്ചതിളന 
തുടർന്ന് ഒപക്ട ബർ മ സേിൽ റിസർവ്്വ ബ ങ്ക് പകരെ 
ബ ങ്ക് രൂ ീകരണേിന് തതവേിൽ അനുമതി നൽകി. 
നബ ർഡ്  റഞ്ഞിട്ടുള്ള ക രയങ്ങെിൽ സമവ യം 
ഉണ്ട ക്ക ൻ പ് യ സം ഉണ്ട വില്ല. റബ്പക യുളടയും 
മ ർക്കറ്റ്ളെഡിളെയും കിട്ട ക്കടം 306 പക ടി രൂ  
സർക്ക ർ നൽകിയപത ളട  രിഹരിച്ചു. ഈ നിയമസഭ  
സപമ്മെനേിൽ സഹകരണ നിയമേിൽ ആവരയമ യ 
പഭദഗതികൾ വരുേുന്നപത ളട ബ ങ്്ക രൂ ീകരിക്കു 
ന്നതിനുള്ള നിയമ രമ യ ചട്ടക്കൂട കും. പകരെ 
സഹകരണ നിയമവും ചട്ടവും സമ്പൂർണ്ണമ യും 
  ൈിച്ചുളക ണ്ട യിരിക്കും ൈയനം നടേുക. 
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93. പകരെ ബ ങ്കിളെ രൂ ീകരണപേ ളട സംസ്ഥ ന 
സഹകരണ ബ ങ്ക്, ജില്ല  ബ ങ്ക്, അവയുളട 
എണ്ണൂറിൈധികം ര ഖകൾ എല്ല ംകൂടിപച്ചർന്ന് 
പകരെേിളൈ ഏറ്റവും വൈിയ ബ ങ്കിംഗ് പ്രംഖൈയ ണ് 
രൂ ംളക ള്ളുക. ഇന്തയയിളൈ സഹകരണ പമഖൈയിളൈ 
ആദയളേ ളഷഡയൂൾഡ് ബ ങ്ക യിരിക്കും പകരെ 
സഹകരണ ബ ങ്ക്. നിൈവിൈുള്ള സഹകരണ 
ബ ങ്കുകെിൽ നിന്നും വയതയസ്തമ യി പകരെ സഹകരണ 
ബ ങ്കിന് പ് വ സി ളഡപപ സിറ്റുകൾ പരഖരിക്ക ൻ 
കഴിയുളമന്നതുളക ണ്ട്  ുതിയ ബ ങ്കിളെ ളഡപപ സിറ്റ് 
പരഷി 57761 പക ടി രൂ യിൽ നിന്നും 64741 പക ടി 
രൂ യ യി ഉയരുളമന്ന ണ് പ് തീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതുമൂൈം 
ക ർഷിക, വയവസ യ രംഗേ്  ുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് 
രക്തമ യ  ിന്തുണ നൽക ൻ ബ ങ്കിനു കഴിയും. 
അപത ളട പം, പകരെേിളൈ 1542 പ്  ഥമിക ളപ്കഡിറ്്റ 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക/്ബ ങ്കുകൾക്ക് അപക്സ് 
പബ ഡിളയന്ന നിൈയിൽ സുരക്ഷിതവൈയം 
ഒരുക്ക ന കും. ഇേരേിൽ  ൂർണ്ണ ബ ങ്കിംഗ് 
അവക രങ്ങപെ ടുകൂടിയ ഒരു പമൽേട്ട് ഇല്ല തിരുന്ന 
തിളെ പദ ഷങ്ങളെളന്തന്ന് ന ം പന ട്ടു നിപര ധന 
സമയേ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത ണ്. പ്  ഥമിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങെിളൈ അക്കൗണ്ടുകെുളട മിറർ അക്കൗണ്ട് 
പകരെ ബ ങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നപത ളട അതിനൂതനമ യ 
ബ ങ്കിംഗ് പസവനങ്ങൾ സഹകരണ പമഖൈയിളൈ 
ഉ പഭ ക്ത ക്കൾളക്കല്ല ം ഉറപുവരുേ ന കും. പകരെ 
വികസന ചരിപ്തം  രിപര ധിച്ച ൽ ഇവിടുളേ 
പ്ല പെഷനുകെുളടയും വയവസ യങ്ങെുളടയും വെർച്ച 
യിൽ പ്  പദരിക ബ ങ്കുകൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള  ങ്ക് 
വയക്തമ കും. എന്ന ൽ നമ്മുളട സംസ്ഥ നവുമ യി 
ലജവബന്ധവുള്ള ബ ങ്കുകളെല്ല ം  ുറേുള്ളവർ 
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ഏളറ്റടുേു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയ ണ്.  ൈതും മറ്റു 
ബ ങ്കുകെുമ യി സംപയ ജിപിച്ചിരിക്കുകയുമ ണ്. ഇത് 
വൈിളയ രു ധനക രയ വിടവ ണ് സംസ്ഥ നേ് 
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പകരെ ബ ങ്ക് ഇതു നികേി 
വികസനേിൽ ഒരു കുതിച്ചുച ട്ടം സൃഷ്ടിക്ക ൻ 
സഹ യിക്കും. 

(ഇരു ത ്) വിരപുരഹിത പകരെം 

94. പൈ ക ഹംഗർ സൂചികയിൽ ഇന്തയയുളട  സ്ഥ നം 2014-ൽ 
55 ആയിരുന്നത് 2018-ൽ 103  ആയി ത ഴ്ന്നിരിക്കുക 
യ ണ്. അങ്ങളന വിരപുകൂടിളക്ക ണ്ടിരിക്കുന്ന  
ഇന്തയയിൽ വിരപുരഹിത സംസ്ഥ നമ യി പകരെളേ 
മ റ്റുളമന്ന ളവല്ലുവിെി ന ളമല്ല ം ഒറ്റളക്കട്ട യി 
ഏളറ്റടുപേ തീരൂ. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ് ഖയ  ിച്ച  ദ്ധതി 
 രീക്ഷണ ടിസ്ഥ നേിൽ ആൈപുഴയിൽ നടപ  
ക്കുകയും ളചയ്തു. സർക്ക രിളെ സഹ യളമ ന്നും 
വ ങ്ങ ളതതളന്ന ഏത ണ്ട് ആയിരപേ െം കുടുംബ 
ങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷമ യി രണ്ടുപനരം ഭക്ഷണം ആൈപുഴ 
പചർേൈ മണ്ഡൈങ്ങെിൽ നൽകിവരികയ ണ്. 
ഡിലവഎെ്ഐയുളട പനതൃതവേിൽ പര ഗികൾക്കും 
കൂട്ടിരിപുക ർക്കും ഒരു വർഷമ യി ഭക്ഷണളപ തികൾ  
എേിക്കുന്ന അനുഭവവും നമുക്കുണ്ട്. ഓപര  
പ് പദരളേയും  ട്ടിണിക്ക ളര സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് 
അവിടങ്ങെിളൈ ജനകീയ കൂട്ട യ്മകൾക്കു കഴിയും 
എന്ന ണ് ഇതു ളതെിയിക്കുന്നത്.  ഇത ണ് പകരെ 
േിളെ വിരപുരഹിത  ദ്ധതിയുളട മ തൃക. ഈ 
 ദ്ധതിയിൽ  ങ്ക െികെ കുന്ന സന്നദ്ധസംഘടനകൾക്കും 
സ്ഥ  നങ്ങൾക്കും സിവിൽ സലപ്ലസ് പക ർ  
പറഷനിൽ നിന്ന് സഹ യവിൈയ്ക്ക് ഭക്ഷയസ മപ്ഗികൾ 
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നൽകുന്നതിനുപവണ്ടി 20 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്ന .ു 
ജയിൈുകെിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷയകിറ്റുകെുളട ഉൽപ ദനവും 
ഗണയമ യി ഉയർേും. 

(ഇരു േിളയ ന്ന് ) സപ്്തീര ക്തീകരണവും കുടുംബപ്രീ 
പ്ബ ൻഡിംഗും 

95. സ്പ്തീകെുളട അവസ്ഥയിൽ പകരെേിൽ പ്രപദ്ധയമ യ 
 ുപര ഗതി ലകവരിച്ചിട്ടുളണ്ടങ്കിൈും സ്പ്തീ ദവിയുളട 
ക രയേിൽ ന ം ഇപപ ഴും ഏതു സംസ്ഥ നവും പ  ളൈ 
 ിന്നിൈ ളണന്ന ണ് സമക ൈീന വിവ ദങ്ങൾ 
ക ണിക്കുന്നത്. സ്പ്തീര ക്തീകരണം ൈക്ഷയമിട്ടു 
ളക ണ്ട ണ് ഈ സർക്ക രിളെ ആദയബജറ്റിൽേളന്ന 
ളജൻഡർ ബജറ്റിംഗ് പ് ഖയ  ിച്ചത്. ഇതിളെ 
അടിസ്ഥ നേിൽ ബജറ്റിളൈ സ്പ്തീ  രിഗണനയിൽ 
പ്രപദ്ധയമ യ  ുപര ഗതി ഉണ്ട യിട്ടുണ്ട്. 2016-17-ൽ 
 ൂർണ്ണമ യും സ്പ്തീകൾക്കുള്ള സ്കീമുകെുളട അടങ്കൽ 
760 പക ടി രൂ യും  ദ്ധതി അടങ്കൈിളെ 4 രതമ നവും 
മ പ്തമ യിരുന്നു. സർ, 2019-20 ളൈ ബജറ്റിൽ ഈ തുക 
1420 പക ടി രൂ യ യും  ദ്ധതി വിഹിതം  
6.1 രതമ നമ യും ഉയർേുന്നു. ള  തുവികസന 
സ്കീമുകെിൽ സ്പ്തീകൾക്ക യുള്ള പ് പതയക ഘടകംകൂടി 
കണക്കിളൈടുക്കുകയ ളണങ്കിൽ ളമ േം വനിത  
വിഹിതം 16.85 രതമ നമ ണ്. 2017-18-ൽ ഇത്  
11.5 രതമ നം ആയിരുന്നു. വകയിരുേൈിൈ യ ൈും 
 രി  ടികെിളൈ ലവ ുൈയേിൈ യ ൈും സ്പ്തീര ക്തീ 
കരണേിളെ ഏറ്റവും ജനകീയമ യ ഇടള ടൽ പമഖൈ 
കുടുംബപ്രീയ ണ്. കുടുംബപ്രീയുളട ആഭിമുഖയേിൈുള്ള 
വരുമ നദ യക പ് വർേനങ്ങെിൽ ഗുണ രമ യ മ റ്റം 
വരുേുന്നതിന് 2019-20-ൽ മുൻലകളയടുക്കും.   
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96. സൂക്്ഷമ ളത ഴിൽ സംരംഭങ്ങെിളൈ വിപകപ്രീകൃത 
ഉൽപ ദനം വി ണനപമഖൈയിൽ വിജയിക്കണളമങ്കിൽ 
പ്ബ ൻഡ് അടിസ്ഥ നേിൈുള്ള പകപ്രീകൃതമ യ 
മ ർക്കറ്റിംഗ് അനിവ രയമ ണ്. അേരളമ രു 
വി ണനതപ്ന്തേിളെ കുടക്കീഴിപൈ സൂക്്ഷമ ളത ഴിൽ 
സംരംഭങ്ങൾ വിജയിക്കൂ. പ് െയ നന്തര ജീവപന   ധി 
വികസനേിളെ ഭ ഗമ യി ഇേരളമ രു വി ുൈമ യ 
തപ്ന്തേിന് കുടുംബപ്രീ രൂ ം നൽകുകയ ണ്. 
ത ളഴപറയുന്ന 12 ഉൽപന്നങ്ങെ ണ് ഇതിന യി 
ളതരളഞ്ഞടുക്കുന്നത്.  

1) നയൂപ്ടിമിക്സ് പ  ഷകഭക്ഷണം 
2) മ രി കുട 
3) സുഭിക്ഷ ന െിപകര ഉൽ ന്നങ്ങൾ 
4) പ്രീ ഗ ർളമെസ്് 
5) പകരെ ചിക്കൻ 
6) കയർ പകരെ 
7) കരകൗരൈ ഉൽ ന്നങ്ങൾ 
8) ഇനംതിരിച്ച പതൻ പ്ബ ൻഡുകൾ 
9) ളഹർബൽ പസ പുകൾ 
10) കറിളപ ടികൾ 
11) ഉണക്കമീൻ 
12) ആദിവ സി ഉൽ ന്നങ്ങൾ 

97. ഈ ഉൽ ന്നങ്ങെുളട സൂക്്ഷമ ളത ഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ 
ഒപന്ന  അതിൈധിപക  േസ്റ്റർ പകപ്രങ്ങൾ പകപ്രീ 
കരിച്ച യിരിക്കും പ് വർേിക്കുക.  രിരീൈനം നൽകുക, 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എേിച്ചുളക ടുക്കുക, 
ഉൽ ന്ന മ നദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുക, വ ങ്ങൽ വിൈ 
നിർണ്ണയിക്കുക തുടങ്ങിയവളയല്ല ം േസ്റ്റർ പകപ്ര 



54 
 

ങ്ങെ യിരിക്കും തീരുമ നിക്കുക. വി ണനേിന് 
സിവിൽ സലപ്ലസ്, കൺസയൂമർളെഡ്,  സൂപർ 
മ ർക്കറ്റുകൾ, സവക രയ കച്ചവടക്ക ർ എന്നിവർക്കു 
 ുറളമ കുടുംബപ്രീയുളട 200 ളചറുവി ണന പകപ്രങ്ങെും 
കുടുംബപ്രീയുളട പഹ ംപഷ പ ് രൃംഖൈയും സീ 
മ ക്കും. ഇതിനു  ുറപമ, പമൽപറഞ്ഞ ഉൽപന്നങ്ങൾ 
ളക്കല്ല ംകൂടി സീനിയർ മ ർക്കറ്റിംഗ് എക്സികയുട്ടീവിളെ 
പനതൃതവേിൽ കുടുംബപ്രീയുളട കീഴിൽ ഒരു 
മ ർക്കറ്റിംഗ് വിംങ് രൂ ീകരിക്കും. 

98. ളക ച്ചിളമപപ്ട യുളടയും ളറയിൽപവയുളടയും വിവിധ 
പസവനങ്ങൾ ഏളറ്റടുേ് കുടുംബപ്രീ ഇതിനകം 
പസവന  ടവം ളതെിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പമഖൈ 
യുളട സ ധയത മനസ്സിൈ ക്കി ത ളഴപറയുന്ന ആറ്  ുതിയ 
പസവന രൃംഖൈകൾ 2019-20-ൽ ആരംഭിക്കും.  

1) 2000 ളജറിയ പ്ടിക് ളകയർ ളപ്  െഷണൽ 
സ്പ്തീകളെ  രിരീൈിപിച്ച് വിനയസിക്കും.  

2) 100 പടക് എ പപ്ബക്ക് പകപ്രങ്ങൾ വഴിപയ രങ്ങെിൽ 
ഏളറ്റടുക്കും. ഇവിളട പട യ്ൈറ്്റ സൗകരയങ്ങെും 
വിപ്രമ മുറികെും, സ്ന ക്്ക കൗണ്ടറുകെും 
ഉണ്ട യിരിക്കും. ള പപ്ട ൾ  മ്പുകെിൽ ഇപത 
മ തൃകയിൽ സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് 
ള പപ്ട ൾ കമ്പനികെുമ യി കര റിപൈർളപടും. 

3) എല്ല  സിഡിഎസുകെിൈും ളകട്ടിട നിർമ്മ ണ 
പ് വൃേികൾ ഏളറ്റടുക്ക ൻ പ്   ്തിയുള്ള വനിത  
പമസ്തിരിമ രുളട സംഘങ്ങളെ രൂ ീകരിക്കും. 

4) എല്ല  സിഡിഎസുകെിൈും ഇൈപ്ക്ടിെിപക്കഷൻ, 
പ്ലംർിംഗ്, ഗ ർഹിപ  കരണങ്ങെുളട റിപയർ 
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തുടങ്ങിയ ഏളറ്റടുക്കുവ ൻ പ്   ്തര യ യൂട്ടിൈിറ്റി 
പസവന സംഘങ്ങൾ രൂ ീകരിക്കും. 

5) എല്ല  സിഡിഎസുകെിൈും ഈവെ ് മ പനജ്ളമെ ്
ടീമിന് രൂ ം നൽകും. വിപരഷ ആവരയങ്ങൾക്ക് 
ഭക്ഷണം,   ചകം, വിെമ്പൽ,  ന്തൽ, 
ളഡക്കപറഷൻ തുടങ്ങിയവളയല്ല ം  ഏളറ്റടുക്കുന്ന 
തിന് ഇവർ  രയ  ്തര യിരിക്കും. 

6) കുടുംബപ്രീ ന ട്ടുചന്തകളെ സ്ഥിരം വി ണന 
പകപ്രങ്ങെ യി ഉയർേും. ലവവിദ്ധയമ യ ന ടൻ 
ഇൈക്കറികൾക്കു പവണ്ടിയുള്ള കൂെർ പചംബർ ഈ 
സ്ഥ  നങ്ങെുളട പ് പതയകതയ യിരിക്കും. 

99. പമൽപറഞ്ഞ ഉ ജീവന ഇടള ടൈുകെിൈൂളട 2019-20-ൽ 
25,000 സ്പ്തീകൾക്ക് പ് തിദിനം 400 – 600 രൂ  വരുമ നം 
ൈഭിക്കുന്ന സ്ഥ യിയ യ ളത ഴിൈവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കും. 2019-20-ൽ 65000 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്്ക 
ന ൈു രതമ നം  ൈിരയ്ക്ക് 3500 പക ടി രൂ  ബ ങ്കു 
വ യ്  ൈഭയമ ക്കും. സർ, കുടുംബപ്രീയ്ക്ക് 258 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. 400 പക ടി രൂ  തപേരഭരണ 
സ്ഥ  നങ്ങെിൽനിന്ന് ൈഭയമ കും. ഇതിനു  ുറളമ  
315 പക ടി രൂ യുളട വിവിധ പകപ്ര വിഷ്കൃത 
 ദ്ധതികെിൽനിന്നുമുണ്്ട. അങ്ങളന ളമ േം 1000 പക ടി 
രൂ യ ണ് കുടുംബപ്രീയുളട ബജറ്്റ. മൃഗ രി  ൈന 
േിനും ളചറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്കും മറ്റും 
വ യ് ളയടുേ് കടളക്കണിയിൽളപട്ട സ്പ്തീസംഘ 
ങ്ങൾക്ക് ഒരു  ുനരുദ്ധ രണ  ദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന 
ത ണ്. ഇതിപൈയ്ക്ക് 20 പക ടി രൂ  അധികമ യി 
വകയിരുേുന്നു. 
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(ഇരു േിരണ്ട ്)  തിന യിരം  ട്ടികവിഭ ഗക്ക ർക്ക ്
ളപ്ലയസ്്ളമെ  ്

100. ഇന്തയയിൽ ഒരു സംസ്ഥ നേും ജനസംഖയ നു  തമ യി 
വികസനെണ്ട്  ട്ടികജ തി,  ട്ടികവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 
വകയിരുേുന്നില്ല. പകപ്രസർക്ക ർ  ഞ്ചവത്സ്ര ദ്ധതി 
പവളണ്ടന്നുവച്ചപത ളട ഇേരളമ രു തതവം തളന്ന 
അപ് സക്തമ യിരിക്കുകയ ണ്. എന്ന ൽ പകരെേിൽ 
ജനസംഖയ നു  തപേക്ക ൾ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ 
 ട്ടികജ തി സബ്പ്ല നിന്  ദ്ധതിയുളട 9.81 രതമ നവും 
 ട്ടികവർഗ്ഗ സബ്പ്ല നിന്  ദ്ധതിയുളട 2.83 രതമ നവും 
വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷളേ  ദ്ധതിയിൽ 
 ട്ടികവിഭ ഗക്ക ർക്ക് സംഘടിതപമഖൈയിൽ ളത ഴിൽ 
ഉറപു വരുേുന്നതിനുള്ള നൂതനമ യ ഒരു സ്കീം 
നടപ ക്കുന്നു.  

101. ആധുനിക ളത ഴിൽപമഖൈകെിൈുള്ള  ട്ടികവിഭ ഗ 
ങ്ങെുളട  ങ്ക െിേം ആ സമൂഹേിളെ ഉന്നമനേിൽ 
നിർണ യകമ ണ്. ആധുനിക പകരെ വികസനേിൽ 
  ർരവവത്കരിക്കളപട്ടവരുളട  ങ്ക െിേം വർദ്ധിപി 
ക്കുന്നതിന് പബ ധ ൂർവമ യ  രിപ്രമം ഉണ്ട കണം. 
സവക രയപമഖൈയിൽ സംവരണം ഇല്ല എന്നത ണ് 
ഇതിളന രു തടസം. പകരെേിൽ ഒട്ടനവധി ലന ുണി 
പ  ഷക  രി  ടികെുണ്ട്. അവയിൽ നിന്നും 
വയതയസ്തമ യി വിവിധ ളത ഴിൽ പമഖൈകെിളൈ 
പ് വണതകൾ  ഠിച്ചുളക ണ്ടും വൈിയ പക ർപപററ്റു 
കെുമ യി ധ രണയിൈേിളക്ക ണ്ടും അവർക്ക് 
ആവരയമ യ ലന ുണികൾ ഉറപുവരുേി 
ളപ്ലയ്സ്ളമെിൈൂളട ളത ഴിൽ നൽകുകയ ണ് സമീ നം. 
 തിന യിരം  ട്ടികജ തി,  ട്ടികവർഗ വിഭ ഗക്ക ർക്ക് 
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കസ്റ്റലമസ്ഡ് ലന ുണീ വികസനേിൈൂളട 
സവപദരേും വിപദരേും ആധുനിക വയവസ യ 
പസവനപമഖൈകെിൽ ളത ഴിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള  
ഈ  രി  ടി പക ഴിപക്ക ളട്ട പ്കസ്റ്റിളെയും 
ഐ.ഐ.എമ്മിളെയും ആഭിമുഖയേിൈ കും 
നടപിൈ ക്കുക. മത്സ്യളേ ഴിൈ െികൾക്കു പവണ്ടിയും 
ഇേരളമ രു  ദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത ണ്.  

(ഇരു േിമൂന്ന് ) സമ്പൂർണ്ണ   ർപിടം 

102. സമ്പൂർണ്ണ   ർപിട സംസ്ഥ നമ യി പകരെളേ 
മ റ്റുന്നതിന ണ് ലൈെ് മിഷൻ പ്രമിക്കുന്നത്. ലൈെ് 
മിഷളെ ഒന്ന ംഘട്ട പ് വർേനമ യി ൈക്ഷയമിട്ട 54,036 
അ ൂർണ്ണ ഭവനങ്ങെുളട  ൂർേീകരണേിൽ  
93 രതമ നം ൈക്ഷയം ലകവരിക്ക ന യിട്ടുണ്ട്. രണ്ട ംഘട്ട 
ലൈെ് മിഷൻ പ് വർേനമ യ ഭൂമിയുള്ള 
ഭവനരഹിതർക്കുള്ള ഭവനസഹ യേിന യി  ട്ടിക 
ളപടുേളപട്ടത് 1,84,255 ഗുണപഭ ക്ത ക്കെ ണ്. ഇവരിൽ 
പ്ഗ മ ഞ്ച യേുകെിൈുള്ള 79,159 പ രുളട വീടു 
നിർമ്മ ണം  ൂർേീകരണേിളെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങെി 
ൈ ണ്. ഇവളയല്ല ം മ ർച്ചുമ സം  കുതിപയ ളട  ൂർേീ 
കരിക്കളപടും. ഹഡ്പക  വ യ്  ൈഭയമ യതിന ൽ 
ഇതിന വരയമ യ  ണം ൈഭയമ ണ്. അവരയപരഖകെുളട 
 രിപര ധനയ്ക്കു കൂടുതൽ സമയം പവണ്ടിവന്ന 21,000 
പേ െം പ രുളട വീടുകൾ ളമയ്  കുതിപയ ളട 
 ൂർേീകരിക്കളപടും. ഇവയ്ക്കു  ുറപമ നഗരപ് പദര 
ങ്ങെിൽ നിർമ്മ ണഘട്ടേിൈുള്ള 11,200 ഓെം വീടുകെും 
ഈ ഘട്ടേിൽ  ൂർേീകരിക്കും. 2019-20 വർഷേിൽ 
ഇവയുളട നിർമ്മ ണം ആരംഭിക്കുന്നത ണ്. ലൈെ് 
മിഷളെ മൂന്ന ംഘട്ടമ യ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്കുള്ള 
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ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾക്ക യി 1296 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. 

(ഇരു േിന ൈ് ) വിദയ ഭയ സ മികവിപൈയക്്ക ്

103. ഏളറ അഭിമ നപേ ളടയ ണ് ള  തുവിദയ ഭയ സ 
പമഖൈയിളൈ മുപന്നറ്റേിളെ ചിപ്തം ഞ ൻ സഭയ്ക്ക് 
മുമ്പ ളക അവതരിപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം  
2.5  ൈക്ഷം കുട്ടികെ ണ് ള  തുവിദയ ൈയങ്ങെിൽ അധിക 
മ യി പചർന്നത്. ഇവരിൽ 94 രതമ നംപ രും മറ്റു 
വിദയ ൈയങ്ങെിൽ നിന്നും ടി.സി വ ങ്ങി വന്നവര ണ്. 
ഇതിനപുറം എന്്ത അംഗീക രമ ണ് ആപ്ഗഹിക്ക  
ന വുക. ള  തുവിദയ ഭയ സ സംരക്ഷണ യജ്ഞേിളെ 
പനട്ടങ്ങളെ നമുക്കു മുപന്ന ട്ടു ളക ണ്ടുപ  കണം.  

104. ജനങ്ങെുളട പ് തീക്ഷകളെ ഉയർേിയ പ് ധ നളപട്ട ഒരു 
ഘടകം ള  തുവിദയ ഭയ സ രംഗളേ സൗകരയങ്ങെുളട 
വി ുൈീകരണമ ണ്. ഇതിന യി കിെ്ബിയിൽ നിന്നും 
2037.91 പക ടി രൂ  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിെ്ബി 
ധനസഹ യം ൈഭിച്ചിട്ടില്ല േ സ്കൂെുകെുളട 
 ശ്ച േൈസൗകരയ വികസനേിന് 170 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. എയ്ഡഡ് സ്കൂെുകൾക്കുള്ള മ ച്ചിംഗ് 
പ്ഗ െ ്  ദ്ധതി ഈ വർഷവും തുടരും. 4,775 
സ്കൂെുകെിൈ യി 8 മുതൽ 12 വളരയുള്ള 45,000 േ സ് 
മുറികൾ ലഹളടക്ക യി. 9941 ലപ് മറി/അപർ ലപ് മറി 
വിദയ ൈയങ്ങൾ ലഹളടക് ആക്കുന്നതിനു പവണ്ടിയുള്ള 
292 പക ടി രൂ  കിെ്ബി അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹയർ 
ളസക്കണ്ടറിക്ക് അടിസ്ഥ ന സൗകരയവി ുൈീകരണ 
േിനുള്ള 80 പക ടിയിൽ സിംഹ ങ്കും ൈപബ ട്ടറി 
കൾക്കും ലൈപ്ബറികൾക്കുമ യി മ റ്റിവയ്ക്കുന്നു. 
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ലഹസ്കൂൾ, ഹയർ ളസക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
പൈ ബറട്ടറിയും ലൈപ്ബറിയും സംപയ ജിപിക്കണ 
ളമന്ന ണ് സർക്ക ർ നിൈ  ട്. നിൈവിൈുള്ള ബജറ്റിൽ 
നിന്നുതളന്ന സ്കൂെുകെിളൈ െർണീച്ചറുകൾ നവീകരി 
ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്കീമിന് രൂ ം നൽകുന്നത ണ്. 
സവന്തം സ്ഥൈമില്ല േപത  അത് അ രയ  ്തപമ  ആയ 
ചിൈ സ്കൂെുകെുണ്ട്. അവയ്ക്ക് അനിവ രയമ യ 
അധികഭൂമി വ ങ്ങുന്നതിനും ഒരു സ്കീം 
തയ്യ റ ക്കുന്നത ണ്. മ നദണ്ഡപ് ക രമുള്ള അധയ  ക 
തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും. സർ, ഇതുവളര 3,656 
തസ്തികകെ ണ് വിദയ ഭയ സ പമഖൈയിൽ  ുതിയത യി 
ഈ സർക്ക ർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

105. അക്ക ദമിക് നിൈവ രം ഉയർേുന്നതിനു പവണ്ടിയുള്ള 
മ സ്റ്റർപ്ല നും പ് വർേനങ്ങെും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ 
വിരദമ യി സംസ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്കീമുകളെല്ല ം 
തുടരും. ഇപപ ൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന  ുതിയ രണ്ട് 
സമീ നങ്ങളെക്കുറിച്ച്  ര മർരിക്ക ൻ ഞ ൻ 
ആപ്ഗഹിക്കുകയ ണ്. ഇന്നളേ അധയ  ക  രിരീൈന 
 രി  ടികൾ തുടരും.  ളക്ഷ, അധയ  ക  രിരീൈന 
േിൽ നിന്നും അധയ  ക  രിവർേനം എന്ന 
സമീ േിപൈയ്ക്ക് ന ം നീപങ്ങണ്ടതുണ്ട്. ഈ 
ൈക്ഷയപേ ടുകൂടി രണ്ട ഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 
ളറസിഡെഷ്യൽ അധയ  ക പക ഴ്സുകൾ 
ആരംഭിക്കുന്നത ണ്. അടുേ അഞ്ചു വർഷംളക ണ്ട് 
മുഴുവൻ അധയ  കരും ഈ മൂരയിൈൂളട കടന്നുപ  കും. 
രണ്ട മപേത്, ളത ഴിൽ  രിരീൈനം സംബന്ധിച്ച ണ്. 
ഇതിനുപവണ്ടി ഉണ്ട ക്കിയ പദരീയ സ്കിൽ 
കവ െിെിപക്കഷൻ ളപ്െയിം വർക്കിളെ അനുഭവം 
നിര രകരമ ണ്.  ളക്ഷ നമ്മുളട സംസ്ഥ നേിന് 
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ഇതിൽ നിന്നും മ റിനിൽക്ക ന വില്ല. നമ്മുളട 
ളവ പക്കഷണൽ ഹയർ ളസക്കണ്ടറി സ്കൂെുകൾ 
ഇന്നളേ രീതിയിൽ നിൈനിർേ ന വില്ല. ഹയർ 
ളസക്കൻഡറിയിൈും ളത ഴിൽ  രിരീൈനം പവണം. 
ഇക്ക രയേിൽ പകരെേിപെത യ ഒരു മ തൃക 
സൃഷ്ടിക്ക ൻ ആപ്ഗഹിക്കുകയ ണ്. കര റടിസ്ഥ ന 
േിൽ സവക രയ സ്ഥ  നങ്ങെല്ല, മറിച്ച് നമ്മുളട 
സ പങ്കതിക ഉന്നതവിദയ ഭയ സ പകപ്രങ്ങെിളൈ സന്നദ്ധ 
സ പങ്കതിക വിദഗ്ധർ പനതൃതവം നൽകുന്ന സ്കൂൾ 
വർക്ക്പഷ പുകളെക്കുറിച്ച ണ് ന ം ചിന്തിക്കുന്നത്. 
ഇതിനു  ുറപമ,  ുറേുള്ള ളത ഴിൽ  രിരീൈനവും 
വിദയ ർത്ഥി പകപ്രീകൃത പ് വർേനങ്ങെും അധയ  ക 
 രിരീൈനവും ഉണ്ട കും. ഇവയ്ളക്കല്ല മ യി 15 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

106. സ്കൂൾ വിദയ ഭയ സ പമഖൈയിളൈ സുപ് ധ ന 
ഊന്നൈുകെിളൈ ന്ന് അക്ക ദമിക മികവിളെ 
ഉന്നമനമ ണ്. 32 പക ടി രൂ യ ണ് ഇതിന യി 
നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇംലീഷ്, ഗണിതം, സ മൂഹയര സ്പ്തം 
എന്നീ പമഖൈകെിളൈ അക്ക ദമിക മികവിന് പ് പതയക 
 ദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്  പയ ഗിക ഇംലീഷ ്
ഭ ഷ  രിജ്ഞ നം കുട്ടികൾക്ക്  കർന്നു നൽകുന്ന 
തിനുള്ള പ്   ്തി അധയ  കർക്ക് ലകവരിക്കുന്ന 
തിനുള്ള പ് പതയക  രിരീൈന  രി  ടി ഈ  ദ്ധതിയുളട 
ഭ ഗമ യി നടപിൈ ക്കും. പ്രദ്ധ എന്ന പ രിൽ 
 രിഹ രപബ ധന  രി  ടിക്ക യി 10 പക ടി രൂ  
നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗണിതേിൽ മിനിമം  ഠനനിൈവ രം 
ലകവരിക്ക േ വിദയ ർത്ഥികൾക്കുള്ള  രിഹ ര 
പബ ധന  രി  ടികൾക്ക് പ്രദ്ധയിൽ പ് പതയക ഊന്നൽ 
നൽകുന്നത ണ്. ഇതിനു ുറപമ സ്കൂെിനു  ുറേ് 
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 ിന്ന ക്ക പമഖൈകെിൽ ഒരു  ഠന  ിന്തുണ  രി  ടി 
 ുതിയത യി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

107. അനുബന്ധ വിദയ ഭയ സ  രി  ടികൾക്ക് കൂടുതൽ 
പ്  ധ നയം ഈ വർഷളേ ബജറ്റിൽ നൽകുന്നുണ്്ട. 
അറു ത ം വ ർഷിക ളെപൈ ഷിപ് വ ങ്ങുന്ന 
കൈ ക രൻമ ളര ബന്ധളപടുേിളക്ക ണ്ട് എല്ല  
ജില്ലകെിൈും ളതരളഞ്ഞടുക്കളപട്ട സ്കൂെുകെിൽ അവധി 
ദിവസങ്ങെിൽ പ് വർേിക്കുന്ന കൈ പകപ്രങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നത ണ്. ഇതിന യി ഇേരേിൈുള്ള 
ആർട്സ്, സ്പ  ർട്സ്   ർക്കുകൾക്ക് 7 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. സ്കൂൾ കപൈ ത്സ്വേിന് 6.5 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

(ഇരു േിയഞ്ച ്) സ ർവ്വപ്തിക ആപര ഗയ 
സുരക്ഷ  ദ്ധതി 

108. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് പ് സംഗേിൽ  സമപ്ഗ ആപര ഗയ 
സുരക്ഷ  ദ്ധതി പ് ഖയ  ിച്ചിരുന്നു. എന്ന ൽ അതു 
നടപ ക്ക ന യിട്ടില്ല. ക രണം, പകപ്രബജറ്റിൽ 
അഞ്ചുൈക്ഷം രൂ യുളട ആയുഷമ് ൻ ഭ രത്  ദ്ധതി 
പ് ഖയ  ിച്ചതിളനേുടർന്ന് അതിളെ മ നദണ്ഡങ്ങൾ 
ക്ക യി ക േിരിക്കുകയ യിരുന്നു.  ഈ സ്കീമിളെ 
വിരദ ംരങ്ങൾ ഒപക്ട ബർ മ സേിൽ  ുറേു 
വന്നപപ ൾ  മൈ എൈിളയ പ് സവിച്ച മട്ടിൈ യി. 
മുപതിന യിരം രൂ യുളട ആനുകൂൈയങ്ങൾ ൈഭിക്കുന്ന  
ആർഎസ്ബിലവയ്ക്ക് ഒര ൾക്ക് പ് ീമിയമ യി 
പകപ്രസർക്ക ർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്  1250 രൂ  
വീതമ ണ്. അപതസമയം, അഞ്ചു ൈക്ഷം രൂ യുളട 
 ദ്ധതിയ്ക്ക് ഇൻഷവറൻസ് പ് ീമിയമ യി നൽകുന്നത് 
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1100 രൂ  മ പ്തവും. മ പ്തമല്ല, ഇതിളെ 60 രതമ നപമ 
പകപ്രസർക്ക ർ തരൂ. അഞ്ചുൈക്ഷം രൂ യുളട 
ആനുകൂൈയങ്ങൾക്ക് എണ്ണ യിരേിൈധികം രൂ യുളട 
പ് ീമിയം വരും എന്ന ണ് മതിപ്.  ഇപപ ൾ 
ആർഎസ്ബിലവ സ്കീമിൽ 42 ൈക്ഷം പ രുണ്ട്. 
ആയുഷ്മ ൻ ഭ രതിൈ കളട്ട 18 ൈക്ഷം കൂടുംബങ്ങൾക്കു 
മ പ്തപമ പകപ്രസർക്ക ർ സഹ യം നൽകൂ.    നമുക്ക് 
ഏത ണ്ട് 800-1000 പക ടി രൂ  ളചൈവു വരുപമ്പ ൾ 
പകപ്രേിൽ നിന്നു ൈഭിക്കുക, 100 പക ടിയിൽ ത ളഴ. 
സ മ്പേികഭ രം മുഴുവൻ സംസ്ഥ നേിനും ളപ്കഡിറ്റു 
മുഴുവൻ പകപ്രേിനും എന്നത ണ് സ്ഥിതി.  

109. പകരെേിൽ നടപ ക്ക ൻ ഉപേരിക്കുന്ന സമപ്ഗ 
ആപര ഗയസുരക്ഷ   ദ്ധതിയ്ക്ക് ന ൈു ഭ ഗങ്ങെുണ്്ട. 
ഒന്ന മപേത്, ഇന്തയയിപൈയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച   
പ്  ഥമിക ആപര ഗയ പകപ്രങ്ങെുളട രൃംഖൈ. ഇവയിൽ  
150 ആരു പ്തികളെ കുടുംബ പര ഗയ പകപ്രങ്ങെ യി 
ഉയർേി. അടുേഘട്ടമ യി 200 ആരു പ്തികൾകൂടി 
ഈ  ദവിയിപൈയ്ക്ക് ഉയർേുകയ ണ്.  ടി ടിയ യി 
മുഴുവൻ പ്  ഥമിക പകപ്രങ്ങളെയും കുടുംബ പര ഗയ 
പകപ്രങ്ങെ ക്കും. അങ്ങളന അസ്ത ന ആപഗ െ 
ആപര ഗയ സപമ്മെനേിളെ പ്  ഥമിക പര ഗയ 
പസവനളേക്കുറിച്ചുള്ള പ് ഖയ  നം  ൂർണ്ണ 
അർത്ഥേിൽ നടപ ക്കുന്ന ഒരു പ് പദരമ യി പകരെം 
മ റുകയ ണ്. കുടുംബ പര ഗയ ആരു പ്തികെിൽ മൂന്നു 
പഡ ക്ടർമ രും അതിന് അനുബന്ധമ യ മറ്റ് 
  ര ളമഡിക്കൽ സ്റ്റ െുമുണ്ട കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞും 
ഒ ിയുണ്ട കും. ൈ ബും െ ർമസിയും ഉണ്ട കും. ഈ 
സംവിധ നം സ ർവപ്തികമ കുന്നപത ളട ദവിതീയ പ്തിതീയ 
ആരു പ്തികെിപൈയ്ക്കുള്ള തിരക്കു കുറയും. ഈ 
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ആരു പ്തികെുളട ആധുനികവത്കരണമ ണ് രണ്ട ം 
തൈം. എല്ല  ളമഡിക്കൽ പക െജിൈും ഓപങ്ക െജി, എല്ല  
ജില്ല  ആരു പ്തികെിൈും ക ർഡിപയ െജി, എല്ല  
ത ൈൂക്ക് ആരു പ്തികെിൈും പപ്ട മ  ളകയർ 
ളസെറുകെും ഡയ ൈിസിസ് സൗകരയങ്ങെും എന്നത ണ് 
നടപിൈ ക്കുന്നത്. ഇതിന വരയമ യ പഡ ക്ടർമ ളരയും 
ളനഴ്സുമ ളരയും നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നട ടികെും 
സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, ഇതുവളര 4,217 തസ്തികകെ ണ് 
ആപര ഗയ പമഖൈയിൽ  ുതിയത യി ഈ സർക്ക ർ 
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവിതലരൈീപര ഗങ്ങൾ ലകക രയം 
ളചയ്യുന്നതിന് ള  തു ആപര ഗയസംവിധ നളേ 
 രയ  ്തമ ക്കൈ ണ് ഈ ഇടള ടൈിൈൂളട ൈക്ഷയമിടുന്നത്. 
പകരെേിളൈ സവക രയ ആരു പ്തികളെക്കൂടി ദവിതീയ 
പ്തിതീയ ആപര ഗയപസവനങ്ങെിൽ  ങ്ക െികെ  
ക്കുന്നതിന് സർക്ക ർ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു.  പക്ഷ, 
നയ യമ യ നിരക്കിൽ ഈ പസവനങ്ങൾ ൈഭയമ ക്കണം.   
ഇതിനു തയ്യ റ കുന്ന സവക രയ ആരു പ്തികളെക്കൂടി 
ഉൾളക്ക ള്ളിച്ചുളക ണ്ടുള്ള സ ർവപ്തിക ആപര ഗയ 
ഇൻഷവറൻസ ണ് മൂന്ന ംതൈം.  

110. ഇൻഷവർ ളചയ്യളപടുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങെിളൈ 
അംഗങ്ങൾക്കും ഒരു ൈക്ഷം രൂ യുളട വളര ചികിത്സ് 
ഇൻഷവറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പനരിട്ടു നൽകുന്നത ണ്. 
ഇതിനു മുകെിൽ ളചൈവു വരുന്ന ജീവിതലരൈീ 
പര ഗങ്ങെ യ ക ൻസർ, ഹൃപപ്ദ ഗം തുടങ്ങിയവയുളട 
നിർണയിക്കളപട്ട ആപര ഗയനട ടികൾക്ക്  രമ വധി 
അഞ്ചുൈക്ഷം രൂ  വളരയുള്ള ളചൈവ് ബന്ധളപട്ട 
ആരു പ്തികൾക്ക് സർക്ക രിൽ നിന്ന് പനരിട്ട  ുനൽകും. 
ഇൻഷവറൻസ് എടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആെുകൾക്കും 
ഇതിനുള്ള അവക രമുണ്ട കും. ചുരുക്കേിൽ 
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പകരെേിൽ നിൈവിൈുണ്ട യിരുന്ന ആർഎസ്ബിലവ-
യും ക രുണയ  ദ്ധതിയും സംപയ ജിപിക്കുകയ ണ് ന ം 
ളചയ്യുന്നത്. ആപര ഗയവകുപിളെ പനതൃതവേിൈുള്ള മറ്റു 
സമ ന  ദ്ധതികെും ഇതുമ യി സംപയ ജിപിക്കും.  
42 ൈക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്ക ർ ഇൻഷവറൻസ് 
പ് ീമിയം സർക്ക ർ അടയ്ക്കും.  േുൈക്ഷേിൽപരം 
ഉപദയ ഗസ്ഥർക്കും ള ൻഷൻക ർക്കും അവരുപടത യ 
ആപര ഗയ ഇൻഷവറൻസ് ഉണ്ട്. ഇഎസ്ഐ ആനുകൂൈയം 
ൈഭിക്കുന്ന  േുൈക്ഷം കുടുംബങ്ങെുണ്ട്. ഇതു 
കഴിഞ്ഞ ൽ ബ ക്കിവരുന്ന 20 ൈക്ഷം പ ർക്ക് സവന്തം 
പ് ീമിയമടച്ച് ഈ ഇൻഷവറൻസ് കം അഷവറൻസ് 
 ദ്ധതിയിൽ  ങ്കുപചരുന്നതിന് അവക രമുണ്ട്.  
അങ്ങളന പകരെേിളൈ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും 
ആപര ഗയ രിരക്ഷ ഉറപുനൽകുന്ന ഒരു സ ർവപ്തിക 
 ദ്ധതിയ ണിത്.  

111. സർ, ഇൻഷവറൻസ് സ്കീമിനുള്ള ളടൻഡർ 
നട ടികെിപൈയ്ക്കു കടക്കുകയ ണ്. ളമയ് മ സപേ ളട 
 ുതിയ  ദ്ധതി നിൈവിൽവരും. പകരെ ഭ ഗയ 
ക്കുറിയിൽനിന്നുള്ള വരുമ നം  ൂർണമ യും ഇതിന യി 
നീക്കിളവയ്ക്കുകയ ണ്. സർ, ആർഎസ്ബിലവ 
 ദ്ധതിയുളട ഇൻഷവറൻസ് ആനുകൂൈയേിൽ എൺ തു 
രതമ നവും ള  തു ആരു പ്തികൾക്ക ണ് 
ൈഭിച്ചിരുന്നത്. ഈ പത ത് ‘ക രുണയ സമപ്ഗ ആപര ഗയ 
ഇൻഷവറൻസ്’  ദ്ധതിയിൈും ഉറപുവരുേുന്നതിന് 
ഉതകുന്ന നവീകരണം നമ്മുളട ദവിതീയ, പ്തിതീയ 
പമഖൈകെിൽ നടേിളക്ക ണ്ടിരിക്കുകയ ണ്.  

112. സമപ്ഗ ആപര ഗയ സുരക്ഷ  ദ്ധതിയുളട ന ൈ മളേ 
തൈം ജനകീയ ഇടള ടൈ ണ്. പര ഗപ് തിപര ധ 
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പ് വർേനങ്ങൾക്കും പര ഗ തുരത പമ ണിറ്റർ 
ളചയ്യുന്നതിനും ജനകീയ  ങ്ക െിേം അനിവ രയമ ണ്. 
സബ്ളസെറുകൾ, അവപയ ട  ു ബന്ധളപട്ടു 
പ് വർേിക്കുന്ന ആര പ് വർേകർ എന്നിവരുളട 
വി ുൈമ യ ഒരു ആപര ഗയപസന ഓപര   ഞ്ച യേിൈും 
മുൻസിപ ൈിറ്റിയിൈും ഇതിളെ ചുമതൈപയളറ്റടുക്കണം. 
ഇത ണ് ആർപ്ദം മിഷളെ മർമ്മം. ആര  
പ് വർേകരുളട പഹ ണപററിയം 500 രൂ  
വർദ്ധിപിക്കുന്നു. പര ഗപ് തിപര ധ പ് വർേനങ്ങൾ, 
പര ഗം വന്ന ൽ ചികിത്സ്, ചികിത്സ് ളക ണ്ടു 
െൈമിളല്ലങ്കിൽ സ ന്തവന  രിചരണം, ഇത ണ് 
സർക്ക രിളെ ക ഴ്ചപ ട്. സ ന്തവന  രിചരണ 
രൃംഖൈകൾ പ്  ഥമിക ആപര ഗയപകപ്രങ്ങപെ ടു 
ബന്ധളപടുേി ഏപക  ിപിക്കുകയും 
രക്തിളപടുേുകയും ളചയ്യുന്ന നട ടികൾ സവീകരിക്കും.  

പകരെ ഇൻപ്െ സ്പ്ടക്ച്ചർ ഇൻളവസ്റ്റ്ളമെ ്െണ്ട് പബ ർഡ ്
(കിെബ്ി) 

113. പകരെളേ മ റ്റിമറിക്ക ൻ പ  കുന്ന ഏത ളണ്ടല്ല  
 ദ്ധതികെിൈും കിെ്ബിയുളട ലകളയ്യ പ് ക ണ ം. 
കിെ്ബി അംഗീകരിച്ച 30,000 പക ടി രൂ യുളട  ദ്ധതികൾ 
പ് വർേന ഥേിപൈയ്ക്ക് നീങ്ങുന്ന വർഷമ യിരിക്കും 
2019-20.  തിന യിരം പക ടി രൂ യ ണ് ബില്ലുകൾക്ക് 
നൽപകണ്ടി വരികളയന്ന ണ് കണക്ക ക്കിയിട്ടുള്ളത്.  

114. സർക്ക രിളെ ഭ വി വരുമ നേിളെ ളചറിളയ രു  ങ്ക് 
വർഷംപത റും കിെ്ബിക്ക് പ്ഗ െ യി നൽകിളക്ക ണ്ട്  
ന ടിളെ  ശ്ച േൈസൗകരയ വികസനം ഇന്നുതളന്ന 
സ ധയമ ക്കുകളയന്ന ൈക്ഷയമ ണ് ന ം പനടുന്നത്. 
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തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾ ലൈെ്  ദ്ധതിയിൽ 
വ യ് ളയടുക്കുന്നതുപ  ളൈ ഭ വി വരുമ ന ഒഴുക്കിളന 
ഇന്ന് ളസകയുരിലറ്റസ് ളചയ്യുക മ പ്തമ ണ് കിെ്ബി 
ളചയ്യുന്നത്. ഇതിളെ പനട്ടം  ൈത ണ്. ഒന്ന്, ഇരു പത  
ഇരു േിയപഞ്ച  വർഷം ക േുനിൽക്ക ളത 
അന്തയന്ത പ ക്ഷിതമ യ  ശ്ച േൈസൗകരയം ഇന്നു 
തളന്ന സൃഷ്ടിക്ക ൻ കഴിയും. ഒരു തൈമുറയ്ക്കുകൂടി ആ 
സൗഭ ഗയങ്ങൾ ൈഭയമ കും. രണ്ട്, ഇന്നു നടക്കുന്ന 
നിർമ്മ ണ പ് വൃേികൾ  പേ  ഇരു പത  വർഷങ്ങൾ 
കഴിഞ്ഞു നടേുപമ്പ ൾ നിർമ്മ ണ ളചൈവിൽ 
ഉണ്ട ക വുന്ന വർദ്ധനളയളന്തന്ന് ഊഹിക്ക വുന്നപത 
യുള്ളൂ. ഇന്്ന എടുക്കുന്ന വ യ് കൾക്ക് നൽപകണ്ടുന്ന 
 ൈിര ഈ ളചൈവു വർദ്ധനപയക്ക ൾ എപ്തപയ  
ളചറുത യിരിക്കും. 

115. സർ, 41,326 പക ടി രൂ യുളട വിവിധ  ദ്ധതികൾക്ക ണ് 
ഇതിപന ടകം കിെ്ബി അനുവ ദം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 
2016-17-ളൈ ബജറ്റിൽ പ് ഖയ  ിച്ച  ദ്ധതികെിൽ  
64 രതമ നേിനും 2017-18-ളൈ  ദ്ധതികെിൽ 74 
രതമ നേിനും വിരദമ യ  രിപര ധനകൾക്കുപരഷം 
അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഭരണ നുമതി നൽകിയ 
പ് വൃേികെിൽ 48.6 രതമ നം  ദ്ധതികൾ ളടണ്ടർ 
ളചയ്യളപട്ടു കഴിഞ്ഞു. ളടണ്ടർ ളചയ്യളപട്ട  ദ്ധതികെിൽ  
79 രതമ നവും കര റിപൈർളപട്ട് പ് വൃേി ആരംഭി 
ക്കുകയും ളചയ്തു. പകരെേിളൈ  ശ്ച േൈസൗകരയ 
നിർമ്മ ണേിളൈ ളറപക്ക ർഡ ണ് ഇളതന്ന്  റയുവ ൻ 
അതിയ യ സപന്ത ഷമുണ്ട്. പറ ഡുകെും   ൈങ്ങെും 
മ പ്തമല്ല, ആരു പ്തികെുളടയും സ്കൂെുകെുളടയും 
 ശ്ച േൈസൗകരയ സൃഷ്ടിയിൈും കിെ്ബി വൈിയ 
കുതിച്ചുച ട്ടമ ണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ബജറ്റുകെിൽ 
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പ് ഖയ  ിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നും അധികമ യി 13,578 പക ടി 
രൂ യുളട ഭൂമി ഏളറ്റടുക്കുന്നതിന് പ് പതയകമ യി കിെ്ബി 
അനുവ ദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ് ധ നമ യും വിവിധതരം 
വയവസ യ   ർക്കുകെ ണ് ഇതിൈൂളട സൃഷ്ടിക്ക 
ളപടുന്നത്.  

116. സർ, 25 ഇന  രി  ടികൾ വിരദീകരിച്ചപപ ൾ അവ 
ഓപര ന്നിൈും കിെ്ബിയുളട  ങ്ക്  ര മർരിച്ച  ു
കഴിഞ്ഞതുളക ണ്്ട ഞ ൻ ഈ ഘട്ടേിൽ കൂടുതൽ 
വിരദ ംരങ്ങെിപൈയ്ക്്ക കടക്കുന്നില്ല.  

III 

വികസന പമഖൈകൾ 

117. സർ, ന ം ഇതുവളര ചർച്ച ളചയ്ത  ദ്ധതികെിൽ നല്ല 
 ങ്കും സംപയ ജിത  രി  ടികെ ണ്. അവയ ണ് ഈ 
ബജറ്റിളെ ക തൽ. വെളര പ്ഹസവമ യി വിവിധ വികസന 
പമഖൈകൾ പവർതിരിച്ച് ഒരു ഓട്ടപ് ദക്ഷിണം നടേ ൻ 
ഞ ൻ തയ്യ റ വുകയ ണ്. ആദയം ളത ഴിൽ പമഖൈകൾ 

കൃഷി 

118. സർ, പ് െയളക്കടുതിയിൽ നിന്നും കൃഷിക്ക്  ുനർജന്മം 
നൽക ൻ 2500 പക ടി രൂ  ക ർഷിക പമഖൈയിൽ 
ളചൈവഴിക്കും. ഇതിൽ 770 പക ടി രൂ   ദ്ധതിയിൽ 
നിന്ന ണ്. 282 പക ടി രൂ  പകപ്ര വിഷ്കൃത  ദ്ധതികെിൽ 
നിന്നും ൈഭയമ കും. 200 പക ടി രൂ ളയങ്കിൈും വിപദര 
ധനസഹ യ  ദ്ധതികെിൽ നിന്നും പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. 
തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങെുളട  ദ്ധതിയിൽനിന്ന്  
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1000 പക ടി രൂ ളയങ്കിൈും കൃഷിക്ക യി നീക്കിളവയ്ക്കും. 
അങ്ങളന ളമ േം 2500 പക ടി രൂ . 

119. 167 പക ടി രൂ  ഭക്ഷയവിെകൾക്ക യി വകയിരുേുന്ന .ു 
അട്ടപ ടിയിൽ റ ഗി, ച മ തുടങ്ങിയവയുളട കൃഷി 
പപ്  ത്സ് ഹിപിക്കുന്നത് വൈിയ വിജയം ലകവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഈ സ്കീം വയ  ിപിക്കും.  

120.  ച്ചക്കറിക്ക് 71 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല 
എ പപ്ഗഡ് േസ്റ്ററുകൾക്ക് പ് പതയക ധനസഹ യം നൽകും. 
പല ക്്കതൈങ്ങെിൽ േസ്റ്ററുകളെ ഏപക  ിപിക്കുന്നതിനു 
പല ക്്കതൈ ളെഡപറഷനുകൾ രൂ ീകരിക്കുന്നത ണ്. 
 ച്ചക്കറി ളപ്  ഡയൂസർ കമ്പനികെുളട ക രയക്ഷമമ യ 
പ് വർേനേിന് ഇർമ ളപ്  െഷണൈുകളെ 
നിപയ ഗിക്കുന്നത ണ്.  

121. മണ്ണിളെ സവഭ വവും െൈഭൂയിഷ്ടതയും പ് െയം 
കീഴ്പമൽ മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിളെ സൂക്്ഷമഗുണങ്ങൾ 
 രിപര ധിച്ച് പസ യിൽ ളഹൽേ് ക ർഡുകൾ 
നൽകുന്നതിനും  രിഹ ര നട ടികൾ സവീകരിക്കുന്ന 
തിനുമ യി 29 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
ഗുണപമന്മയുള്ള വിേുകെും നടീൽ വസ്തുക്കെും 
ൈഭയമ ക്കുന്നതിന് 25 പക ടി രൂ യും എക്സ്റ്റൻഷൻ 
പ് വർേനങ്ങൾക്ക് 45 പക ടി രൂ യും ആപപ്ഗ  സർവ്വീസ് 
ളസെറുകൾക്ക് 25 പക ടി രൂ യും വകയിരുേുന്നു. 

122. കീടന രിനി പ് പയ ഗം ര സ്പ്തീയമ ക്കി കർരന 
നിയപ്ന്തണങ്ങൾക്ക് വിപധയമ ക്കും. കുരുമുെക്, ജ തി, 
ഏൈം, പ്ഗ മ്പു, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ 
സുഗന്ധവിെകൾക്ക് ളമ േേിൽ 10 പക ടി രൂ   
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വകയിരുേുന്നു. െൈവൃക്ഷകൃഷി പപ്  ത്സ് ഹേിന്  
6 പക ടി രൂ യും  ൂകൃഷിക്ക് 5 പക ടി രൂ യും 
വകയിരുേുന്നു.  

123. സംസ്ഥ ന പപ്ക പ് ഇൻഷവറൻസ് സ്കീം നടപ ക്കുന്നതിന് 
20 പക ടി രൂ യും അടിയന്തരഘട്ടങ്ങെിൽ ഉ പയ ഗി 
ക്കുന്നതിന് 7.5 പക ടി രൂ യും വകയിരുേുന്നു. 

124. മ ർക്കറ്റിംഗ് സംവിധ നങ്ങളെ രക്തിളപടുേുന്നതിന്  
42 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഇതിൽ 20 പക ടി രൂ  
ത ങ്ങുവിൈയ്ക്കു പവണ്ടിയുള്ളത ണ്. കൃഷിയുളട 
മൂൈയവർദ്ധിത സംസ്കരണ പപ്  ത്സ് ഹനേിന് 19 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. പകരെ ആപപ്ഗ  ബിസിനസ് 
കമ്പനിയുളട പ് വർേനം ഈ വർഷം ആരംഭിക്കും. 
പക ൾഡ് ളചയിനു  ുറപമ സീപറ  എനർജി കൂൾ 
പചംബറുകെുളട പ്രംഖൈളയയും പപ്  ത്സ് ഹിപിക്കും. 

125. മണ്്ണ-ജൈ സംരക്ഷണേിന് 120 പക ടി രൂ  വകയിരു 
േുന്നു. ഇതിൽ 48 പക ടി രൂ  നീർേട ധിഷ്ഠിത 
പ് വർേനങ്ങൾക്കു പവണ്ടിയുള്ളത ണ്. മണ്ഡൈ ടി 
സ്ഥ നേിൽ ഏറ്റവും മ തൃക  രമ യ നീർേട 
വികസന  രി  ടി തെിപറമ്പിൈും ക ട്ട ക്കടയിൈുമ ണ്. 
ഇതുപ  ൈുള്ള  ദ്ധതികൾക്ക് പ് പതയക ധനസഹ യം 
നൽകുന്നത ണ്. ഉരുൾള  ട്ടൽ പ് പദരങ്ങളെ 
ബൈളപടുേുന്നതിന് 5 പക ടി രൂ  നീക്കിവയ്ക്കുന്ന .ു 
പകരെ ൈ ൻഡ് ളഡവൈപ്ളമെ ് പക ർപപറഷന ്
ആർ.ഐ.ഡി.എെിൽ നിന്നും വകയിരുേിയിട്ടുള്ള  
56 പക ടി രൂ  തൃശ്ശൂർ, ള  ന്ന നി പക ൾ നിൈങ്ങെുളടയും 
  ൈക്ക ട് കൃഷി നിൈങ്ങെുളടയും വികസനേിന ണ്. 
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126. ക ർഷിക സർവ്വകൈ ര ൈയ്ക്ക് 83 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു.  

മൃഗ രി  ൈനം 

127. മൃഗ രി  ൈന പമഖൈയ്ക്ക് ആളക 450 പക ടി രൂ യ ണ് 
നീക്കിവയ്ക്കുന്നത്. ഇതിൽ 108 പക ടി രൂ  ഡയറി 
ഡിപ ർട്ട്ളമെിന ണ്. ഏത ണ്ട് 100 പക ടിയിൽപരം രൂ  
പപ്ക സ് പ്ബീഡിംഗ് എക്സ്ളടൻഷൻ പ് വർേനങ്ങൾ 
ക്ക യി വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. കന്നുകുട്ടി  രി  ൈന 
 ദ്ധതിക്ക് 60 പക ടി രൂ യുണ്ട്. സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾക്ക് ധനസഹ യമ യി 29 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. വ ണിജയ ടിസ്ഥ നേിൽ ഡയറി 
പപ്  ത്സ് ഹനേിനും ക ൈിളേ ഴുേ് വികസന 
പ് വർേനങ്ങൾക്കും 50 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  
27 പക ടി രൂ  പകരെ െീഡ്സിനും ക ൈിേീറ്റ 
സബ്സിഡിക്കും  ുൽകൃഷിക്കുമുണ്ട്. ളവറ്ററിനറി 
സർവ്വകൈ ര ൈയ്ക്ക് 75 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

ഉൾന ടൻ മത്സ്യപമഖൈ 

128. ഏറ്റവും വൈിയ വികസന സ ധയതകെുള്ള ഒരു 
പമഖൈയ ണ് ഉൾന ടൻ മത്സ്യകൃഷി. 109 പക ടി 
രൂ യ ണ്  ഇതിന യി നീക്കിവയ്ക്കുന്നത്. ള  തു 
ജൈ രയങ്ങെിളൈ മത്സ്യ സംരക്ഷണേിനും സവക രയ 
അകവ കൾച്ചർ പപ്  ത്സ് ഹനേിനും പ് പതയകം 
 രി  ടികെുണ്ട്. കക്ക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക യി  
3 പക ടി രൂ  അധികമ യി വകയിരുേുന്നു.  
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129. െിഷറീസ് സർവ്വകൈ ര ൈയ്ക്ക് 41 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു.  

കരുവണ്ടി 

130. സർ, കരുവണ്ടി പമഖൈയിളൈ ഭൂരി ക്ഷം വയവസ യ 
സ്ഥ  നങ്ങെും നഷ്ടംമൂൈം കടളക്കണി യിൈ യി 
തകർച്ചയും ജ ്തിയും പനരിടുകയ ണ്. ഈ പ് തിസന്ധി 
അടിയന്തരമ യി  രിഹരിക്കണം.  ൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന 
സവക രയെ ക്ടറികൾ തുറപിക്കുന്നതിന് സർക്ക ർ ഒരു 
  പക്കജ് തയ്യ റ ക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുളട 
കടബ ധയതകൾ റീ സ്പ്ടക്ചർ ളചയ്യുകയ ണ് ഏറ്റവും 
പ് ധ നം. ദൗർഭ ഗയവര ൽ റിസർവ് ബ ങ്കും 
വ ണിജയബ ങ്കുകെും ഇതിന് അനുകൂൈമല്ല. ഇന്നളേ 
സ്ഥിതിയിൽ വ യ് കെുളട ഒറ്റേവണ തീർപ ക്കൈല്ല, 
റീസ്പ്ടക്ചറിംഗ് ആണ് പവണ്ടത്. ഇങ്ങളന 
 ുനപ്കമീകരിക്കുന്ന വ യ് കെുളട  ൈിര ഒരു 
വർഷപേയ്ക്ക് സർക്ക ർ ഏളറ്റടുക്കും എന്നു ഞ ൻ 
വയക്തമ ക്കുന്നു. ഇതിന യി 25 പക ടി അധികമ യി 
നീക്കിളവയ്ക്കുന്നു. 

131. നയ യമ യ വിൈയ്ക്ക് പത ട്ടണ്ടി ൈഭിക്കുന്നില്ല എന്നത ണ് 
മളറ്റ രു പ് ര്നം.  ഇടേട്ടുക ളര ഒഴിവ ക്കി  ആപ്െിക്കൻ 
ര ജയങ്ങെിളൈ കൃഷിക്ക രിൽനിപന്ന  സ്ഥ  നങ്ങെിൽ 
നിപന്ന  പനരിട്ടു കരുവണ്ടി വ ങ്ങുന്നതിന് നമുക്്ക 
കഴിയണം. ഈ ൈക്ഷയപേ ളടയ ണ് ക ഷയൂ പബ ർഡ് 
രൂ ീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പവണ്ടപ്ത പ് വർേനമൂൈധന 
മില്ല േത ണ് മുഖയപ് തിബന്ധം. ക ഷയൂ പബ ർഡിന്  
30 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ള  തുപമഖൈ  
സ്ഥ  നങ്ങൾക്കു മ പ്തമല്ല, സവക രയപമഖൈയ്ക്കും ഈ 
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സീസണിൽ ഒരു ൈക്ഷം ടൺ പത ട്ടണ്ടി ൈഭയമ ക്കുന്നതിന് 
ക ഷയൂ പബ ർഡിനു കഴിയണം. ഇതിന യി സർക്ക ർ 
ഗയ രണ്ടിയിൽ 250 പക ടി രൂ യുളട വ യ്  
സഹകരണബ ങ്കുകെിൽനിന്ന് ക ഷയൂ പബ ർഡിന് 
ൈഭയമ ക്കും. എസ്പ്കൂ അക്കൗണ്ട് പ് ക രം 
പത ട്ടണ്ടിളയടുക്ക ൻ തയ്യ റുള്ള സ്ഥ  നങ്ങൾപക്ക 
പത ട്ടണ്ടി ളപ്കഡിറ്റിൽ ൈഭയമ ക്ക .ൂ ക ഷയൂ പബ ർഡിളെ 
വിരവ സയത നിൈനിർേുന്നതിന് ഈ നിബന്ധന 
കർരനമ യി   ൈിക്കണം.  

132. ഇപത ളട പം കരുവണ്ടി പക ർ പറഷനും ക ളപക്സും 
ആധുനീകരിക്കുകയും ഉൽ ന്നങ്ങളെ പ്ബ ൻഡ് ളചയ്തു 
വിൽക്കുകയും പവണം. ഇതിന യി 19 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. പകരെേിളൈ ആഭയന്തര കരുവണ്ടി 
കൃഷി വയ  ിപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമങ്ങൾ ഊർജിത 
ളപടുേും. ഇതിപന ടനുബന്ധിച്ച പ് വർേനങ്ങൾ 
ക്ക യി ആർളകവിലവ െണ്ട് അടക്കം 8 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. 

കയർ 

133. കയർ വയവസ യേിന് 142 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്ന .ു 
ഇതിനു ുറളമ എൻസിഡിസിയിൽ നിന്ന് 89 പക ടി 
രൂ യും വയവസ യ  ുനഃസംഘടനയ്ക്കു ൈഭയമ ക്കും. 
ളമ േം  തുകയുളട  കുതിയിപൈളറ യപ്ന്തവത്കരണ 
േിന ണ്. യപ്ന്തവത്കരണ പമഖൈയ്ക്ക് ഉൾളക്ക ള്ള ൻ 
കഴിയ േ ളത ഴിൈ െികെുളട ഉൽ ന്നങ്ങൾ സബ്സിഡി 
നൽകി സംഭരിക്കുന്നതിന് ലപ് സ് ലക്ചവുപവഷൻ 
െണ്ടിപൈയ്ക്ക് 45 പക ടി രൂ  നീക്കിളവയ്ക്കുന്നു. 
നടുപുണ്ണി, മീന ക്ഷി ുരം വ ണിജയനികുതി ളചക്ക് 
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പ  സ്റ്റുകെുളട സ്ഥൈം ചകിരിപച്ച റ് പ്ബിക്കറ്റിംഗിന യി 
ഏളറ്റടുക്കും. 

ലകേറി 

134. ലകേറി വയവസ യേിളെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് 
നടപ ക്കിയ ഏറ്റവും പ് ധ നളപട്ട സ്കീം സ്കൂൾ 
യൂണിപെ ം  ദ്ധതിയ ണ്. യൂണിപെ ം ളനയ്യ ൻ 
തയ്യ റുള്ള മുഴുവൻ ലകേറിക്ക ർക്കും  ൂർണ 
ളത ഴിൽ ഇതിൈൂളട ൈഭയമ കും. 170 പക ടി രൂ യ ണ് ഈ 
വർഷം ഇതിന യി ളചൈവ് പ് തീക്ഷിക്കുന്നത്. ലകേറി, 
 വർൈൂം പമഖൈയ്ക്്ക 56 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
ളടക്സ്ളെഡിനു കീഴിൈുള്ള എട്ട് മില്ലുകൾക്ക യി  
25 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

ഖ ദി പ്ഗ മവയവസ യം 

135. ഖ ദി വയവസ യേിന് 14 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
പകരെേിൽ വിൽക്കുന്ന ഖ ദിേുണിയുളട  
30 രതമ നം സിൽക്ക ണ്. ഈ  ശ്ച േൈേിൽ ഖ ദി 
സിൽക്ക് ളനയ്േു  ദ്ധതിയ്ക്കുപവണ്ടി 50 ൈക്ഷം രൂ  
വകയിരുേുന്നു. 

ഹ ൻഡി പ്ക െറ്്റ്സ ്

136. ഹ ൻഡി പ്ക െ്റ്റ് വികസന സ്കീമുകൾക്ക യി 3.5 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. മുെ ളവച്ചു ിടിപിക്കുന്നതിളന 
പപ്  ത്സ് ഹിപിക്കുന്നതിന യി പ് പതയക സ്കീം 
ആരംഭിക്കുകയ ണ്. പകപ്രവിഹിതമടക്കം 2 പക ടി 
രൂ യ ണ് ൈഭിക്കുക. 
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വിവരസ പങ്കതികവിദയ പമഖൈ 

137. ഐടി പമഖൈയുളട ളമ േം അടങ്കൽ 574 പക ടി 
രൂ യ ണ്. ഇതിൽ പന ഡൽ ഏജൻസിയ യ പകരെ 
പസ്റ്ററ്റ് ഇൻെർപമഷൻ ളടക്പന െജി മിഷന് 139 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. ര ജയളേ ഏറ്റവും വി ുൈമ യ 
ഐ.ടി ഭരണ സംവിധ നമുള്ള സംവിധ നങ്ങെിളൈ ന്ന് 
പകരെമ ണ്. പകരെേിൽ ഇ-ഗപവണൻസിളന ജനങ്ങെു 
മ യി ബന്ധിപിച്ച അക്ഷയ പകപ്രങ്ങൾ, പ്െണ്ട്സ് 
തുടങ്ങിയവയുളട  ുതിയ  തിപുകൾ ഉണ്ട പക്കണ്ട 
തുണ്ട്.  ഒരു പ് പദരളേ എല്ല വിധ സർക്ക ർ 
പസവനങ്ങളെയും ഏപക  ിപിക്കുന്നതിനും ആധ ർ 
എപനബിൾഡ് പസവനങ്ങൾക്കുമുള്ള സ്കീമുകെ ണ് 
 ുതിയ  ദ്ധതികൾ.  

138. ളടക്പന   ർക്ക്, ളടക്പന സിറ്റി, ളടക്പന   ർക്ക് 
(ളക ല്ലം), ഇൻപെ   ർക്ക് (ളക ച്ചി), തൃശ്ശൂർ, പചർേൈ 
എന്നിവയ്ക്ക് 84 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. പചർേൈ 
ഇൻപെ   ർക്കിൽ സ്പ്തീകൾക്ക് പഹ സ്റ്റൈും 
വയ യ മപകപ്രവും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 10 പക ടി പ് പതയക 
മ യി വകയിരുേുന്നു. പക ഴിപക്ക ട് ലസബർ 
  ർക്കിന് 23 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഐ.ടി 
 ശ്ച േൈ സൗകരയങ്ങെുളട ള  തു ഏജൻസിയ യ 
ളക.എസ്.ഐ.ടി.എല്ലിന് 148 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
പകരെേിളൈ എല്ല  വീടുകളെയും സർക്ക ർ 
സ്ഥ  നങ്ങളെയും ബന്ധിപിക്കുന്ന പകരെ ലെബർ 
ഓ ്ടിക് ളനറ്റുവർക്ക് പപ്  ജക്്ട ഇവര ണ് നടപ ക്കുന്നത്. 
50,000 വിദയ ർത്ഥികൾക്ക് സ്കിൽ ളപ്ടയിനിംഗിനുപവണ്ടി 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് പക പെജുകെിളൈ 150 ലഹളടക് േ സ് 
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റൂമുകളെ ബന്ധിപിച്ചുളക ണ്ടുള്ള സ്കിൽ ളഡൈിവറി 
പ്ല റ്റ്പെ മ ണ് മളറ്റ രു പ് ധ നളപട്ട പ് വർേനം.  

139. ഇക്പെ സ് ഇന്ന് സവതപ്ന്ത പസ െ്ട് ളവയർ 
പ് സ്ഥ നേിൽ ഒരു സുപ് ധ ന ഇടം പനടിയിട്ടുണ്ട്.  
6 പക ടി രൂ  അതിന യി വകയിരുേുന്നു. സി-ഡിറ്റിന്  
7 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

ടൂറിസം 

140. ടൂറിസം പമഖൈയുളട വിജയേിളൈ ഏറ്റവും 
നിർണ യകമ യ ഘടകം വിജയകരമ യ 
മ ർക്കറ്റിംഗ ണ്. സർക്ക രിളെ പനതൃതവേിൽ 
നടേിയ െൈപ് ദമ യ പ് ചരണേിളെ  ിൻബൈ 
േിൈ ണ് സംരംഭകതവം പകരെേിൽ വിജയിച്ചത്. 
സമീ ക ൈേ് നിപയും പ് െയവും നിരുേര 
വ ദ രമ യ ഹർേ ൈുകെും സൃഷ്ടിച്ച തിരിച്ചടിയുളട 
 ശ്ച േൈേിൽ നമ്മുളട പ് ച രണം ഇനിയും 
രക്തിളപടുപേണ്ടതുണ്ട്. 2019-20-ൽ ടൂറിസം 
പമഖൈയ്ക്കു വകയിരുേിയ 372 പക ടി രൂ യിൽ  
82 പക ടി രൂ  മ ർക്കറ്റിംഗിനുപവണ്ടി നീക്കിളവയ്ക്കുന്നു. 
വയക്തമ യ രൂ പരഖയുളട അടിസ്ഥ നേിൽ 
മ ർക്കറ്റിംഗിന് കൂടുതൽ  ണം  ിന്നീട് അനുവദി 
ക്കുന്നത ണ്.  

141. ടൂറിസ്റ്റു പകപ്രങ്ങെിളൈ സൗകരയങ്ങൾ വികസിപി 
ക്കുന്നതിന് 132 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
മുഴുപിൈങ്ങ ട് ടൂറിസം വികസനേിന് പ് പതയക  ദ്ധതി 
ഈ വർഷം ആരംഭിക്കും. ആക്കുെം ടൂറിസം  ദ്ധതി 
കിെ്ബിയുളട  രിഗണനയിൈ ണ്. ഡിറ്റി ിസികൾക്ക്  



76 
 

12 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ളകടിഡിസിയ്ക്ക്  
8 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ടൂറിസം ളടസ്റ്റിപനഷനു 
കെുളട മ പനജ്ളമെിൽ  ങ്ക െിേം ളക.ടി.ഡി.സി.ക്ക് 
നൽകുന്നത ണ്. 

142. ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന  ുതിളയ രു സ്കീം പകരെം 
ടൂറിസം എെർപ് ണർഷിപ് െണ്ട ണ്. നൂതനമ യ 
ആരയങ്ങൾ, ളപ്  ജക്ടുകൾ അളല്ലങ്കിൽ  രിഹ ര 
നിർപേരങ്ങൾ ഉയർേുന്ന അഭയസ്തവിദയര യ 
സംരംഭകർക്ക് ഈ െണ്ടിൽനിന്ന് ധനസഹ യം 
ൈഭയമ ക്കുന്നത ണ്. ടൂറിസം സ ധയതയുള്ള സവക രയ 
ളകട്ടിടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സവക രയ 
സംരംഭകർക്ക് അനുബന്ധസൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന 
തിനും 4 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

പകരെ ളഡവൈപള്മെ ്ആൻഡ ്ഇളന്ന പവഷൻ സ്പ്ട റ്റജി 
കൗൺസിൽ (ളക ഡിസക്്) 

143. കൗൺസിൽ ഈ വർഷം പൈ കളേ തളന്ന ഏറ്റവും 
വൈിയ ഒരു പല ക്ക് ളചയിൻ  രിരീൈന  രി  ടിയ്ക്കു 
പനതൃതവം നൽക ൻ പ  വുകയ ണ്. പകരെ ളമഡിക്കൽ 
ളടക്പന െജി കൺപസ ർഷയം രൂ ീകരിച്ചുളക ണ്ട് 
പകരെളേ ഈ പമഖൈയിൽ ഒരു മ നുെ ക്ചറിംഗ് ഹബ് 
ആക്കുന്നതിനുള്ള നട ടി സവീകരിക്കും. 60  ുതിയ 
സ പങ്കതികവിദയകളെ വിവിധ ഡിപ ർട്ടുളമെ ് പ് വർ 
േനങ്ങെിൽ സന്നിപവരിക്കുന്നതിനുള്ള നട ടികൾ 
സവീകരിക്കും. ഭിന്നപരഷിക്ക ര യ കുട്ടികൾക്കുപവണ്ടി 
യുള്ള  ുതിയ കളണ്ടേൈുകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽക ൻ 
ഉപേരമുണ്ട്. ഇതിളനല്ല മ യി 20 പക ടി രൂ   
വകയിരുേുന്നു.  
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വൻകിട വയവസ യങ്ങൾ 

144. ഏറ്റവും പ് ധ നളപട്ട ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ ളപ്  പമ ഷൻ 
ഏജൻസിയ യ ളകഎസ്ഐഡിസിയ്ക്ക് 116 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. ഈസ്  ഓെ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ് 
സൂചികയിൽ പകരെേിളെ സ്ഥ നം ഉയർേുന്നതിന് 
നടേുന്ന ചിട്ടയ യ പ് വർേനങ്ങൾ െൈം 
കണ്ടുതുടങ്ങി. ലൈെ് സയൻസ്   ർക്ക്,   ൈക്ക ട് 
ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ   ർക്ക്, 
പക ഴിപക്ക ളട്ടയും കണ്ണൂളരയും പചർേൈയിളൈയും 
ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ പപ്ഗ േ് ളസെറുകൾ ളക ച്ചിയിളൈ 
ഹ ർഡുളവയർ   ർക്ക് എന്നിവയ ണ് പ് ധ നളപട്ട 
ളപ്  ജക്ടുകൾ. കിൻപ്െയ്ക്ക് 87 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു.   ൈക്ക ളട്ടയും ക ക്കന ളട്ടയും 
ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ വ ട്ടർ സലപ്ല സ്കീമുകൾ, 
ളത ടു ുഴയിളൈ സ്ല സസ്   ർക്ക്, കഴക്കൂട്ടളേ 
വീഡിപയ    ർക്ക്, ക ക്കപഞ്ചരിയിളൈ ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ 
  ർക്ക്, ഒറ്റപ ൈം ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ   ർക്ക്, ള പപ്ട  
ളകമിക്കൽ   ർക്ക്, ര മന ട്ടുകര അഡവ ൻസ് 
ളടക്പന െജി   ർക്ക്, ഒറ്റപ ൈം ഡിെൻസ്   ർക്ക്, 
ക ക്കന ട് എക്സ്പ  ർട്ട് എൻപേവ് എന്നിവയ ണ് 
കിൻപ്െ  ഇപപ ൾ ഇടള ട്ടുളക ണ്ടിരിക്കുന്ന പ് ധ നളപട്ട 
  ർക്കുകൾ. ന ൈു ൈക്ഷേിൽപരം സ്കവയർെീറ്റ് 
സ്റ്റ ൻപഡർഡ് ഡിലസൻ െ ക്ടറികൾ ഇപപ ൾ 
നിർമ്മ ണേിൈ ണ്. കണ്ണൂർ എയർപ  ർട്ടുമ യി 
ബന്ധളപട്ട് മട്ടന്നൂരിൽ സ്ഥ  ിക്കുന്ന ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ 
  ർക്കിനും എക്സ്പ  ർട്ട് എൻപേവിനും 17 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. പബപൂരിളൈ ച ൈിയേ് െിഷ് ൈ െിംഗ് 
ളസെർ ഉൾളപടുന്ന ഒരു ആധുനിക മലറൻ   ർക്്ക 
കിൻപ്െ സ്ഥ  ിക്കുന്നത ണ്. 
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ളചറുകിട വയവസ യം  

145. 2019-20-ൽ 1550 പക ടി രൂ  മുതൽമുടക്കുവരുന്ന 16000 
സൂക്്ഷമ, ളചറുകിട, ഇടേരം വയവസ യ യൂണിറ്റുകൾ 
പകരെേിൽ സ്ഥ  ിക്കും. 55000 ളത ഴിൈവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കളപടും. ളമ േം 163 പക ടി രൂ യ ണ് 
ളചറുകിട വയവസ യങ്ങൾക്ക യി വകയിരുേി 
യിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 50 പക ടി രൂ  ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ 
എപസ്റ്ററ്റിളൈയും മറ്റും സൗകരയങ്ങൾ ളമച്ചളപടുേുന്ന 
തിപൈയ്ക്കു പവണ്ടിയ ണ്. പവെി, ളഷ ർണൂർ, 
ഉഴയ്ക്കൽപ ടം,  ുന്നപ് ,  ുതുപരരി, മപഞ്ചരി, വരവൂർ  
എന്നിവിടങ്ങെിൽ ബഹുനിൈ വയവസ യ   ർക്കുകെുളട 
നിർമ്മ ണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി ഏളറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള 
ളചൈവിനുള്ള  ൈിര സബ്സിഡി, പ് െയബ ധിത 
ഓഡിറ്റുകൾക്കുള്ള ധനസഹ യം, അവർക്കുള്ള  ൈിര 
സബ്സിഡി എന്നിങ്ങളന മൂന്നു  ുതിയ സ്കീമുകെ ണ് 
ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. 

വ ണിജയം 

146. വ ണിജയവകുപിന് 15 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്ന .ു 
പകരെ  മ ർട്ട് എന്ന പ രിൽ ഒരു സ്ഥിരം എക്സിബിഷൻ 
മ ർക്കറ്റിംഗ് പക ംപ്ലക്സ്  ണിയുന്നത ണ്. വയ   രി 
വയവസ യി പക്ഷമനിധിയ്ക്്ക അധികമ യി 10 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. പ് െയേിൽ 12,160 വയ   രികൾ 
ക്ക ണ് ന രനഷ്ടമുണ്ട യിട്ടുള്ളളതന്ന് വയ   രി 
സംഘടനകെും പക്ഷമനിധിയും സംയുക്തമ യി വിൈ 
യിരുേി. ഇവരിൽ പക്ഷമനിധി അംഗങ്ങെ യ 1,130 
പ ർക്ക് പക്ഷമനിധിയിൽ നിന്നും നഷ്ട രിഹ രം 
നൽകുന്നതിന് തീരുമ നമ യിട്ടുണ്ട്. ബ ക്കിയുള്ള 
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വർക്കും ഇപത മ നദണ്ഡപ് ക രം നഷ്ട രിഹ രം 
നൽകുന്നതിന് 20 പക ടി രൂ  അനുവദിക്കുന്നു. 
പ് െയബ ധിതര യ ഈ വയ   രികൾ മ ർച്ച് 31 നകം 
എടുക്കുന്ന വ യ് കെുളട  ൈിര ഒരു വർഷപേയ്ക്ക് 
സർക്ക ർ വഹിക്കുന്നത ണ്. ളബസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മളമെിളെ 
അടിസ്ഥ നേിൈുള്ള വൈിയ അസസ്സ്ളമെുകൾക്ക് 
 രിധിയില്ല ളത അഡീഷണൽ പക ർട്ട് െീ ഈട ക്കുന്നത് 
ദുർവഹമ യ ഭ രം വയ   രികൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 
ആയതിന ൽ ഇതിന്  രിധി നിശ്ചയിച്ച് വിജ്ഞ  നം 
ഇറക്കുന്നത ണ്.  

147. ആൈപുഴയിളൈ എക്സൽ ല സ് 10 വർഷമ യി 
 ൂട്ടിക്കിടക്കുകയ ണ്. 2010-ൽ ളകഎസ്ഐഡിസി, 
ളകഎെ്സി എന്നീ സ്ഥ  നങ്ങൾ ഉദ രമ യ വയവസ്ഥ 
യിൽ വ യ്  നൽകി ഈ  ീഡിത വയവസ യളേ 
 ുനരുദ്ധരിച്ചത ണ്. എന്ന ൽ 2011  വർഷം തുറന്നു 
പ് വർേിച്ച പരഷം വ യ് യുളട ളചറിയ ഭ ഗം പ  ൈും 
തിരിച്ചടയ്ക്ക ളത വീണ്ടും െ ക്ടറി  ൂട്ടി. ഈ 
 ശ്ച േൈേിൽ െ ക്ടറിയുളട സ്ഥ വരജംഗമ 
വസ്തുക്കൾ സർക്ക ർ ധനക രയസ്ഥ  നങ്ങൾ 
ഏളറ്റടുക്കും. ഇതിളന തുടർന്ന് റിട്ടയർ ളചയ്തതും 
അല്ല േതുമ യ ളത ഴിൈ െികൾക്ക് സർക്ക രിൽ നിന്ന് 
നഷ്ട രിഹ രം നൽകും. ഇതിന യി 4 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു.  ുതിളയ രു െ ക്ടറി ഇപതസ്ഥൈേ്  
2020-21-ൽ തുറക്കും.  

വപയ ജന സംരക്ഷണം 

148. ജനസംഖയയുളട 13 രതമ നം വരുന്ന 60 വയസ്സിനു 
മുകെിൈുള്ളവരുളട എണ്ണം അതിപവഗേിൽ വെരുക 
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യ ണ്. കുടുംബഘടനയിൈും മറ്റും വന്നിട്ടുള്ള മ റ്റങ്ങൾ 
വപയ ജനങ്ങൾക്ക യുള്ള  രമ്പര ഗതമ യ സംരക്ഷണ 
ങ്ങളെ ദുർബൈളപടുേിയിരിക്കുന്നു. ഈ  ശ്ച േൈ 
േിൽ  ുതിയ സ മൂഹയസംവിധ നങ്ങളെ പബ ധ ൂർവ്വം 
ന ം കരുപിടിപിപക്കണ്ടതുണ്ട്. തപേരഭരണ സ്ഥ  ന 
ങ്ങെ ണ് വപയ ജന സംരക്ഷണേിളെ ഏറ്റവും 
പ് ധ നളപട്ട ഏജൻസി. അവരുളട പ്ല ൻ െണ്ടിളെ  
5 രതമ നം അത യത് 375 പക ടി രൂ  ഇതിന യി 
വകയിരുേ ൻ അവർ ബ ധയസ്ഥര ണ്. ഈ തുക 
ഭ വനപയ ളടയും കരുതപൈ ളടയും ളചൈവഴിക്ക ൻ 
കഴിഞ്ഞ ൽ വപയ ജനപക്ഷമേിൽ വൈിയ മ റ്റങ്ങൾ 
വരുേ ൻ കഴിയും. എല്ല   ഞ്ച യേുകെിൈും രപണ്ട  
മൂപന്ന  വ ർഡുകൾക്ക് ഒരു  കൽവീളടങ്കിൈും 
സ്ഥ  ിക്കും. കുടുംബപ്രീയുളടപയ  സന്നദ്ധപ് വർേ 
കരുളടപയ  പമൽപന ട്ടേിൈ യിരിക്കും ഇവ പ് വർേി 
ക്കുക. വിപന ദേിനും വിപ്രമേിനും മ പ്തമല്ല, 
ഭക്ഷണേിനും ചികിത്സ്യ്ക്കും കൂടിയുള്ള 
സൗകരയങ്ങെും ഇവിളടയുണ്ട കും. വീടുകെിൽ തളന്ന 
കഴിയുന്ന പര ഗികെ യ വപയ ജനങ്ങളെ   ൈിപയറ്റീവ് 
ളനറ്റുവർക്കിൈൂളട സംരക്ഷിക്ക ം. പര ഗികെുളട എണ്ണം 
അനുസരിച്ച് വപയ ജന െണ്ടിൽ നിന്നും ഇതിന് 
ധനസഹ യവും നൽക ം. കുടുംബപ്രീയുളട 
ആഭിമുഖയേിൽ 20,000 വപയ ജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 
2019-20-ൽ ആരംഭിക്കും. ഓപര  അയൽക്കൂട്ടേിനും 
5,000 രൂ  പ്ഗ െ യി നൽകും. ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയുന്ന 
വപയ ജനങ്ങളെ സ്പനഹിത ക െിംഗ് ളബൽ സ്കീമിൽ 
ഉൾളപടുേി ആഴ്ചയിളൈ രിക്കൽ കുടുംബപ്രീ 
പ് വർേകർ വീടുകെിൽ സരർരിക്കും. കുടുംബ 
പ്രീയുളട ആഭിമുഖയേിൽ എല്ല  സി.ഡി.എസുകെിൈും 
വപയ ജന സംഗമങ്ങെും പമെകെും സംഘടിപിക്കും. എല്ല  
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തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങെിൈും ള ൻഷപനഴ്സ് 
സംഘടനകൾ, കുടുംബപ്രീ,   ൈിപയറ്റീവ്/ആപര ഗയ 
പ് വർേകർ തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന വപയ ജന 
കൗൺസിൈുകൾ രൂ ീകരിക്കും.  

149. 65 വയസു കഴിഞ്ഞവർക്ക് നിർണ്ണയിക്കളപട്ട 
പര ഗങ്ങൾക്കല്ല ളത തളന്ന അധിക ആപര ഗയ സഹ യം 
ക രുണയ സ ർവ്വപ്തിക ആപര ഗയ  രിരക്ഷ സ്കീമിൽ 
ൈഭയമ ക്കും. സ മൂഹയപക്ഷമ വകുപിളെ സ യംപ് ഭ, 
വപയ മിപ്തം  രി  ടികൾക്ക് 30 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. ആരു പ്തികൾ വപയ ജന 
സൗഹൃദമ ക്കുന്നതിന് 10 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
സ പങ്കതികലവദഗ്ധയമുള്ള റിട്ടയർ ളചയ്തവരുളട 
പസവനം വിവിധ പമഖൈകെിൽ ഉ പയ ഗളപടു 
േുന്നതിന് സന്നദ്ധസ പങ്കതികപസന രൂ ീകരിക്കും. 
കഠിന പദഹ ധവ നം ആവരയമില്ല േ ളത ഴിൽപ്ഗൂപുകൾ 
കുടുംബപ്രീയുളട ആഭിമുഖയേിൽ ആരംഭിക്കും. 

150.   വങ്ങപെ ടും വപയ ജനങ്ങപെ ടും  ഇടതു ക്ഷ 
ജന ധി തയ മുന്നണി സർക്ക രിളെ പ് തിബന്ധതയുളട 
ഏറ്റവും നല്ല ളതെിവ ണ് പക്ഷമ ള ൻഷനുകൾ. ഇന്ന ്
ള ൻഷൻ വ ങ്ങുന്നവരിൽ 42 ൈക്ഷം പ രിൽ 
ന ൈിളന ന്ന് ഈ സർക്ക രിളെ ക ൈേ ണ് ആദയമ യി 
ള ൻഷൻ വ ങ്ങിേുടങ്ങിയത്. കുടിരിക തീർക്കുക 
മ പ്തമല്ല, ള ൻഷൻ 600 രൂ യിൽ നിന്ന് 1100 രൂ യ യി 
വർദ്ധിപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സർക്ക രിളെ ക ൈേ് രര രരി 
പ് തിവർഷം 1964.73 രൂ യ ണ് പക്ഷമള ൻഷന് 
ളചൈവഴിച്ചത്. 2018-19-ൽ 7533.72 പക ടി രൂ യ ണ് 
ളചൈവു പ് തീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിപൈയ്ക്ക് പകപ്ര 
സർക്ക ർ ധനസഹ യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ൈഭിച്ചത് 
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പകവൈം 150 പക ടി രൂ  മ പ്തമ ണ് എന്നും 
 റഞ്ഞുളക ള്ളളട്ട. സർ, പക്ഷമള ൻഷനുകളെല്ല ം  
100 രൂ  വീതം വർദ്ധിപിക്കുന്നു. ര ജയം ഇന്ന് പബസിക്ക് 
ഇൻകം സപപ ർട്ട് സ്കീമിളനക്കുറിച്ച് ചർച്ച 
ളചയ്യുകയ ണ്. എന്ന ൽ ഈ സങ്കൽപം വപയ ജന 
ള ൻഷൻ  ദ്ധതികെിൈൂളട പകരെം നടപ ക്കി 
ക്കഴിഞ്ഞൂളവന്ന് അഭിമ ന ൂർവ്വം അവക രളപടുക 
യ ണ്. 

ഭിന്നപരഷിക്ക രുളട സംരക്ഷണം 

151. ക ഴ്ച രിമിതർ, പകൾവി രിമിതർ, അംഗ രിമിതർ, 
ഭിന്നബുദ്ധിപരഷിക്ക ർ തുടങ്ങിയവളര  സംബന്ധി 
ച്ചിടപേ െം 2018-19-ളൈ ബജറ്റ് അടങ്കൽളക ണ്ടും 
 രി  ടികെുളട സവിപരഷതളക ണ്ടും ഒരു ന ഴിക 
ക്കല്ല യിരുന്നു. ഈ സമീ നളേ മുപന്ന ട്ടു 
ളക ണ്ടുപ  വുകയ ണ്.  സ മൂഹയനീതി, വിദയ ഭയ സം, 
ആപര ഗയം, തപേരഭരണം തുടങ്ങിയ വകുപുകെിൈ യി 
244 പക ടി രൂ യ ണ് ഈ പമഖൈയിപൈയ്ക്ക യി 
നീക്കിവയ്ക്കുന്നത്. ഇതിനു ുറപമ തപേരഭരണ 
സ്ഥ  നങ്ങൾ ചട്ടപ് ക രം 375 പക ടി രൂ ളയങ്കിൈും 
നീക്കിവയ്പക്കണ്ടതുണ്ട്. വികൈ ംഗ ള ൻഷൻ 500 പക ടി 
രൂ  വരും. അങ്ങളന ഏത ണ്ട് ആയിരപേ െം പക ടി 
രൂ  വരുന്ന അടങ്കൽ ഏപക  ിതമ യും കനിപവ ളടയും 
ളചൈവഴിക്ക ൻ കഴിയണം. അങ്ങളന സ ർവ്വപ്തിക 
സുരക്ഷ ഉറപുനൽകുന്ന പകരെം എന്ന 
സങ്കൽ േിപൈയ്ക്ക് വൈിളയ രു ക ൽവയ്പ് ന ം 
നടേുകയ ണ്.  
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152. ഗർഭ വസ്ഥയിൽേളന്ന കുഞ്ഞുങ്ങെുളട ആപര ഗയ 
 രി  ൈനേിന് പകരെം മുൻഗണന ളക ടുക്കുന്നുണ്്ട.  
ലവകൈയങ്ങളെ തടയ ൻ എം.എം.ആർ വ ക്സിൻ 
അടക്കമുള്ള പര ഗപ് തിപര ധ പ് വർേനങ്ങെിൈൂളട 
തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഭ വിയിൽ ഉണ്ട ക വുന്ന 
ലവകൈയങ്ങൾ കളണ്ടേ ൻ ലരരവ വസ്ഥയിൽ 
തളന്ന സ്പ്കീനിംഗിൈൂളട  രിഹ രനട ടികൾ 
സവീകരിക്കുന്നു. ഇവയുമ യി ബന്ധളപട്ട വിവിധ 
 ദ്ധതികൾക്ക് ആപര ഗയകിരണം, എസ്.ഐ.ഡി, 
പക േയർ ഇംപ്ല െ ് എന്നീ മൂന്്ന  രി  ടികെിൈൂളട  
60 പക ടി രൂ  വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്.  

153. സ ധ രണ സ്കൂെുകെിൽ  ഠിക്കുന്ന ലമൽഡ് 
പമ ഡപററ്റ് ഭിന്നപരഷിക്ക ര യ കുട്ടികൾക്ക് 
സഹ യേിന് പ് പതയക റിപസ ഴ്സ്പ ഴ്സളണ 
നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീപ്വഭിന്നപരഷിക്ക ർക്ക യി സർക്ക ർ 
സ്ള ഷയൽ സ്കൂെുകെുണ്ട്. ഇതിനു ുറപമ  രീക്ഷണ ടി 
സ്ഥ നേിൽ ജില്ലയിൽ ഒരു  ഞ്ച യേുവീതം 
ളതരഞ്ഞടുേ് തീപ്വതയുളട വയതയ സം  രിഗണി 
ക്ക ളത മുഴുവൻ ഭിന്നപരഷിക്ക ളരയും പ് പതയക 
േ സിപൈ  ള  തുേ സിപൈ   ഠിപിക്കുന്ന ഓട്ടിസം 
  ർക്ക് എന്ന സ്കീമുമുണ്ട്. ഇവയ്ളക്കല്ല മ യി 31 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. 

154. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭിന്നപരഷിക്ക ര യ കുട്ടികളെ 
ഉൾളക്ക ള്ളുന്ന 71 ബഡ്സ് സ്കൂെുകെുളട സൗകരയങ്ങൾ 
ളമച്ചളപടുേുന്നതിന് 35 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
വിദയ ഭയ സ വകുപിളെ അംഗീക രപേ ളട സന്നദ്ധ 
സംഘടനകെും മറ്റും നടേുന്ന 290 സ്ള ഷയൽ 
സ്കൂെുകൾക്ക് ധനസഹ യമ യി 40 പക ടി രൂ  
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അധികമ യി വകയിരുേുന്നു. വിദയ ഭയ സ വകുപിൽ 
നിന്നുള്ള  ദ്ധതി അടങ്കൈിളൈ മറ്റു സ്കീമുകെിൽ നിന്നും 
ഇതിന് ആവരയമ യ തുക കളണ്ടപേണ്ടത ണ്.  

155. ഭിന്നപരഷിക്ക രുളട ചികിത്സ്യ്ക്കും  രിചരണേിനും 
പവണ്ടിയുള്ള സ്കീമുകൾക്ക് 52 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. മ നസിക പര ഗയ  രി  ടികെുളട 
അടങ്കൽ 59 പക ടി രൂ യ യി ഉയർേുന്നു. ബ രിയർ 
പ്െീ പകരെയ്ക്ക യി 13 പക ടി രൂ യും വീടുകെിൽ 
സംരക്ഷിക്കളപടുന്ന ഭിന്നപരഷിക്ക രുളട  രിചരണ 
സഹ യികൾക്കുള്ള അൈവൻസ യി 42 പക ടി രൂ യും 
വകയിരുേുന്നു. വികൈ ംഗ പക ർപപറഷന് 13 പക ടി 
രൂ  അനുവദിക്കുന്നു. വിവിധങ്ങെ യ സർക്ക ർ, 
അർദ്ധസർക്ക ർ, ഭിന്നപരഷി  രിരീൈന, ഗപവഷണ, 
ചികിത്സ്  സ്ഥ  നങ്ങൾക്ക് പ്ഗ െ യി 38 പക ടി രൂ  
നൽകും. 

156. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ബജറ്റുകെിൈ യി എൻപഡ സൾെ ൻ 
ദുരിതബ ധിതർക്ക യി 34.5 പക ടി രൂ  
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-20 പൈയ്ക്ക് 20 പക ടി രൂ കൂടി 
അനുവദിക്കുന്നു. 

പ്ട ൻസ്ളജൻഡർ 

157. പ്ട ൻസ്ളജൻഡർ സമൂഹളേ എല്ല  അർത്ഥേിൈും 
ള  തുസമൂഹേിൽ സവ ഭ വിക  ങ്ക െികെ ക്കുക 
ളയന്ന ദൗതയം നമുക്കു  ൂർേീകരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 
ഏത നും വർഷങ്ങൾ ളക ണ്ട് ഈ സമൂഹേിന് 
ലകവന്നിട്ടുള്ള ആത്മ ഭിമ നവും ദൃരയതയും 
പ് തീക്ഷ നിർഭരമ യ മുപന്നറ്റമ ണ്. ഈ ൈക്ഷയപേ ളട 
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യ ണ് മഴവില്ല് എന്ന  ദ്ധതി രൂ ീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
ളത ഴിൽ രിരീൈനം, സവയംളത ഴിൽ സഹ യം, എല്ല  
ജില്ലകെിൈും വ സസ്ഥ നങ്ങൾ, ലവപദയ  പദരേിളെ 
അടിസ്ഥ നേിൽ രസ്പ്തപ്കിയകൾക്കുള്ള സഹ യം, 
 ഠന ിന്തുണ, പ്ട ൻസ്ളജൻഡർ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, 
മത്സ്ര രീക്ഷകൾക്കുള്ള തയ്യ ളറടുപിനുപവണ്ട 
സഹ യം തുടങ്ങി ഭിന്നലൈംഗികതയുള്ള വയക്തികൾക്ക് 
ള  തുസമൂഹേിൽ അൈിഞ്ഞു പചരുന്നതിന് ഉതകുന്ന 
ഒപട്ടളറ  രി  ടികൾ ഉൾളക്ക ള്ളുന്ന  ദ്ധതിയ ണ് 
മഴവില്ല്. ഇതിന യി 5 പക ടി രൂ  വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. 
വനിത  വികസന പക ർപപറഷളെ സ്കീമുകെിൽ 
പ്ട ൻസ്ളജൻപഡഴ്സിനുകൂടി  ങ്ക െികെ ക ൻ 
അനുവ ദം നൽകും. സമുദ യ ടിസ്ഥ നേിൈുള്ള 
വികസന പക ർപപറഷനുകൾ എല്ല വർഷവും ഒരു 
നിശ്ചിത എണ്ണം സഹ യളമങ്കിൈും പ്ട ൻസ്ളജൻ 
പഡഴ്സിനു ൈഭയമ ക്കണം. 

 ട്ടികജ തി ഉ  ദ്ധതി 

158.  ട്ടികജ തി ഉ  ദ്ധതിയുളട ളമ േം അടങ്കൽ  
1977 പക ടി രൂ യ ണ്. ഇതിൽ 153 പക ടി രൂ  
തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾക്ക് ലകമ റിയിരിക്കുക 
യ ണ്.  

159.  ട്ടികജ തി ഉ  ദ്ധതിയുളട സംസ്ഥ നതൈ അടങ്കൽ 
1649 പക ടി രൂ യ ണ്. ഇതിനു ുറപമ 260 പക ടി രൂ  
പകപ്ര വിഷ്കൃത  ദ്ധതികെിൽ നിന്നും ൈഭയമ കും. 
സംസ്ഥ ന ദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ രിഗണന 
  ർപിടേിന ണ്. 785 പക ടി രൂ യ ണ് 
  ർപിടേിന യി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്.   ർപിടം 
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കഴിഞ്ഞ ൽ മുൻഗണന വിദയ ഭയ സേിന ണ്. 
സംസ്ഥ ന  ദ്ധതിയിൽ 350 പക ടി രൂ യും 
പകപ്ര വിഷ്കൃത  ദ്ധതികെിൽ നിന്നും 200 പക ടി 
രൂ യും വിദയ ർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്പക െർഷിപ്, 
പക ച്ചിംങ്,  രിരീൈനം, പമ ഡൽ ളറസിഡൻഷയൽ 
സ്കൂൾ എന്നിവയ്ക്ക യി ളചൈവഴിക്കുന്നു. 
പക െനികെുളട നവീകരണേിന് 100 പക ടി രൂ യും 
പക ർപസ് െണ്ടിപൈയ്ക്ക് മളറ്റ രു 100 പക ടി രൂ യും 
നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. പക്ഷമ ദ്ധതികെിൽ ഏറ്റവും പ് ധ നം 
ള ൺകുട്ടികെുളട വിവ ഹധസഹ യേിനുള്ള 70 പക ടി 
രൂ യും വ ത്സ്ൈയനിധിക്കുള്ള 10 പക ടി രൂ യുമ ണ്. 

 ട്ടികവർഗ്ഗ ഉ  ദ്ധതി 

160.  ട്ടികവർഗ്ഗ ഉ  ദ്ധതിയുളട അടങ്കൽ 663 പക ടി 

രൂ യ ണ്. ഇതിനു ുറപമ പകപ്ര വിഷ്കൃത 

 ദ്ധതികെിൽ നിന്നു 50 പക ടി രൂ  ൈഭയമ കും. ഇവിളടയും 

  ർപിടേിന ണ് മുന്തിയ  രിഗണന. 226 പക ടി 

രൂ യ ണ് ഈ പമഖൈയ്ക്ക യി നീക്കിളവച്ചിട്ടുള്ളത്. 

അടുേ മുൻഗണന  128 പക ടി രൂ  വകയിരുേി 

യിട്ടുള്ള വിദയ ഭയ സേിന ണ്. പമ ഡൽ ളറസിഡൻഷയൽ 

സ്കൂെുകൾക്ക് 60 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

ലപ്ടബൽ ളസറ്റിൽളമെിളെ സമപ്ഗവികസനേിന് 100 

പക ടി രൂ യും ഭക്ഷണം, ആപര ഗയ രിരക്ഷ 

എന്നിവയ്ക്ക് 25 പക ടി രൂ  വീതവും വകയിരുേുന്ന .ു 

ഏത ണ്ട് മുപതിന യിരം ഏക്കപറ െം ഭൂമി വകുപിനു 

കീഴിളൈ െ മുകെിൈ യും  ട്ടികവർഗക്ക ർക്്ക സർക്ക ർ 

ലകമ റിയ കൃഷിയിടങ്ങെിൈുമ യിട്ടുണ്ട്. ഇവിളട 

ക ർഷിപക ത്  ദനം വർദ്ധിപിക്കുന്നതിന് സമപ്ഗ 
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മ ളയ രു  രി  ടിയും കൃഷിവകുപുമ യി പചർന്ന് 

തയ്യ റ ക്കുന്നു. അട്ടപ ടിയിൽ മ നസിക പര ഗയ 

 രിരക്ഷയ്ക്കുപവണ്ടി ബ നയൻ എന്ന വിദഗ്ധ 

സംഘടനയുമ യി പചർന്്ന ഒരു പ് പതയക  രി  ടി 

ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് 25 ൈക്ഷം രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

 ിന്ന ക്ക സമുദ യപക്ഷമം 

161. 114 പക ടി രൂ യ ണ്  ിന്ന ക്ക സമുദ യങ്ങൾക്കുപവണ്ടി 

പ് പതയകം വകയിരുേിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 53 പക ടി രൂ  

ഒ.ഇ.സി.ക്കുള്ള സ്പക െർഷിപ ണ്. പകപ്രവിഹിതമടക്കം 

50 പക ടി രൂ  ഒ.ബി.സി.യുളട സ്പക െർഷിപിനുണ്ട്. 

 ിന്ന ക്ക സമുദ യ വികസന പക ർപപറഷന് 14 പക ടി 

രൂ  വകയിരുേുന്നു.  രിവർേിത ലപ്കസ്തവ 

പക ർപപറഷന് 10 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

വിരവകർമ്മജരുളട ളത ഴിൈുകളെ  രമ്പര ഗത 

ളത ഴിൈുകെ യി അംഗീകരിക്കുന്നു.  രമ്പര ഗത 

ളത ഴിൈുകെുളട സഹ യമ യി 10 പക ടി രൂ  

വകയിരുേുന്നു. 

മുപന്ന ക്കപക്ഷമം 

162. പകരെ പസ്റ്ററ്റ് മുപന്ന ക്കപക്ഷമ ളവൽളെയർ 

പക ർപപറഷന് 42 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഇതിൽ 

17 പക ടി രൂ യും സ്പക െർഷിപുകൾക്ക ണ്. സമുന്നതി 

മംഗൈയ സഹ യനിധി എളന്ന രു  ുതിയ സ്കീം 

ആരംഭിക്കുന്നത ണ്. 
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നയൂന ക്ഷപക്ഷമം 

163. നയൂന ക്ഷപക്ഷമേിന യി 49 പക ടി രൂ  വകയിരു 
േുന്നു. പകപ്രസ്കീമുകെിൽ നിന്നും 11 പക ടി രൂ  കൂടി 
ൈഭയമ കും. ഇതിൽ 10 പക ടി രൂ  വിദയ ഭയ സ 
ആവരയങ്ങൾക്ക ണ്. പകപ്രെണ്ടടക്കം 25 പക ടി രൂ  
നയൂന ക്ഷ പകപ്രീകരണമുള്ള പല ക്കുകെിളൈ 
ബഹുമുഖ വികസനേിനു പവണ്ടിയ ണ്. നയൂന ക്ഷ 
പക്ഷമ വികസന പക ർപപറഷന് 15 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. പക ഴിപക്ക ട് സർവ്വകൈ ര ൈയിൽ 
നയൂന ക്ഷ  ഠനങ്ങെുമ യി ബന്ധളപട്ട് ഒരു പകപ്രം 
സ്ഥ  ിക്കുന്നത ണ്. ഹീിനു പ  കുന്ന സ്പ്തീകെുളട 
എണ്ണേിൽ സമീ ക ൈേുണ്ട യ വർദ്ധന 
കണക്കിളൈടുേ് ഹീ് ഹൗസിൽ സ്പ്തീകൾക്ക യി 
ഒരു പ് പതയക പല ക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത ണ്.  

രബരിമൈ 

164. പകരെേിളൈ ഏറ്റവും വൈിയ തീർത്ഥ ടന പകപ്രമ ണ് 
രബരിമൈ. ക നനപക്ഷപ്തളമന്ന നിൈയിൽ രബരി 
മൈയുളട  രിമിതികൾ ഏളറയ ണ്. രബരിമൈയുളട 
 രിസ്ഥിതിയും ആവ സവയവസ്ഥയും സംരക്ഷിച്ചു 
ളക ണ്ട് രബരിമൈയിൽ എേുന്ന ൈക്ഷക്കണക്കിന് 
തീർത്ഥ ടകർക്ക് തിരുപതി മ തൃകയിൽ  രമ വധി 
സൗകരയങ്ങളെ രുക്കുകയ ണ് സർക്ക ർ ൈക്ഷയം. 
രബരിമൈയിളൈയും ളബയ്സ് കയ മ്പ യ 
നിൈയ്ക്കൈിളൈയും  മ്പയിളൈയും പ് ധ ന ഇടേ വെ 
ങ്ങെിളൈയും ആധുനിക സംവിധ നങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന 
തിന യി കിെ്ബി 141.75 പക ടി രൂ യുളട  ദ്ധതികെ ണ് 
നടപ ക്കുന്നത്. ഈ  ദ്ധതികൾ നിർമ്മ ണേിപൈയ്ക്ക് 
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നീങ്ങുന്ന വർഷമ യിരിക്കും 2019-20. ത ളഴപറയുന്ന 
പ് വൃേികൾക്ക ണ് കിെ്ബി മുഖ ന്തിരം ധനസഹ യം 
അനുവദിക്കുന്നത്. 

1)  മ്പയിൽ  േ് ദരൈക്ഷം ൈിറ്റർ സംസ്കരണ 
പരഷിയുള്ള സവീപവജ് പ്ടീറ്റ്ളമെ ്പ്ല െ ് – 39.59 പക ടി 
രൂ  

2) നിൈയ്ക്കൈിൽ വ ഹന   ർക്കിംഗ് സൗകരയം –  
4.85 പക ടി രൂ  

3) നിൈയ്ക്കൽ വിരിപന്തൽ - 34.1 പക ടി രൂ  

4) എരുപമൈി ഇടേ വെം – 19.49 പക ടി രൂ  

5)  മ്പയിൽ വിരിപന്തൽ - 19.49 പക ടി രൂ  

6) കീഴില്ലം ഇടേ വെം – 19.39 പക ടി രൂ  

7) റ ന്നിയിൽ വ ഹന   ർക്കിംഗ് സൗകരയം –  
4.84 പക ടി രൂ  

165. രബരിമൈയിളൈ പറ ഡു പ് വൃേികൾക്്ക 2016-17-ൽ  
89 പക ടി രൂ യും 2017-18-ൽ 140 പക ടി രൂ യും  
2018-19-ൽ 200 പക ടി രൂ യും അനുവദിച്ച .ു രബരിമൈ 
പറ ഡുകെ യി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബ ക്കിയുള്ള 
പറ ഡുകെുളടയും ദീർഘക ൈ അ ്പ്ഗപഡഷൻ 
പ് വർേനങ്ങൾക്ക് 2019-20-പൈയ്ക്ക് 200  പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. അങ്ങളന ളമ േം 629 പക ടി രൂ .  
ഇതിനു  ുറപമ രബരിമൈ മ സ്റ്റർ പ്ല നിന യി സംസ്ഥ ന 
സർക്ക ർ 65 പക ടി രൂ യും തപേരഭരണ സ്ഥ  ന 
ങ്ങൾക്കുപവണ്ടി 17 പക ടി രൂ യും ളചൈവഴിച്ചു.  
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2019-20-ൽ 28 പക ടി രൂ  നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. അങ്ങളന 
രബരിമൈയ്ക്കുപവണ്ടി ളമ േം 739 പക ടി രൂ യ ണ് 
ളചൈവഴിക്കുന്നത്. ചിൈർ ദുഷ്പ് ചരണം നടേുന്നതു 
പ  ളൈ രബരിമൈ വരുമ നേിൽ നിന്നും ഒരു 
ല സപ  ളൈ സർക്ക ർ എടുക്കുന്നില്ല. ദൗർഭ ഗയ 
വര ൽ സർക്ക ർ കവരുന്നൂളവന്നു  റഞ്്ഞ ക ണിക്ക 
ഇടുന്നതിളന തടഞ്്ഞ പദവസവളേ തകർക്ക ന ണ് 
ഭക്തരുളട പ രിൽ ചിൈ ര ഷപ്്ടീയക്ക ർ പ്രമിച്ചത്. ഈ 
നീക്കംമൂൈം ത ൽക്ക ൈികമ യി ഉണ്ട യ 
നടവരുമ നേിളൈ ഇടിവ് പദവസവം പക്ഷപ്തങ്ങെുളട 
നടേിപിന് ഒരു ഭംഗവും വര ൻ സർക്ക ർ 
അനുവദിക്കില്ല. തിരുവിത ംകൂർ പദവസവം പബ ർഡിന് 
100 പക ടി രൂ  പ് പതയകമ യി അനുവദിക്കുന്നു. സർ, 
ഇതിനു ുറപമ മൈബ ർ, ളക ച്ചി പദവസവങ്ങൾക്ക യി  
36 പക ടി രൂ  ബജറ്റിൽ വകയിരുേുന്നു. 

ആപര ഗയം 

166. ആപര ഗയപമഖൈയ്ക്ക ണ് ഈ ബജറ്റിളൈ ഏറ്റവും വൈിയ 
അടങ്കൈുള്ളത്.  ദ്ധതിയിൽ 1406 പക ടി രൂ യുണ്ട്. 
ഇതിനു  ുറളമ എൻഎച്ച്എമ്മിൽ നിന്ന് 600 പക ടി രൂ  
ൈഭിക്കും. ളത ട്ടു മുമ്പു ചർച്ച ളചയ്ത ളമഡിക്കൽ 
ഇൻഷവറൻസിന് 800  പക ടി രൂ യ ണ് ളചൈവു 
പ് തീക്ഷിക്കുന്നത്. നിർമ്മ ണം തുടങ്ങിയ 
ആരു പ്തികൾക്ക് 1000 പക ടി രൂ ളയങ്കിൈും 
കിെ്ബിയിൽ നിന്ന് പവണ്ടിവരും. അങ്ങളന ഏത ണ്ട ്
4000 പക ടി രൂ . ആപര ഗയപമഖൈയ്ക്ക് ഒരുക ൈേു 
മില്ല േ  ിന്തുണയ ണ് ഈ സർക്ക രിൽ നിന്നു 
ൈഭിക്കുന്നത്. വിരവപ് സിദ്ധമ യ നമ്മുളട ആപര ഗയപമഖൈ 
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 ുതിയ ക ൈഘട്ടേിളൈ ളവല്ലുവിെികൾ ഏളറ്റടുക്കുന്ന 
തിന് പ്   ്തമ വുകയ ണ്. 

167. 1280 ള  തുആപര ഗയസ്ഥ  നങ്ങൾക്കു പവണ്ടി  
788 പക ടി രൂ യ ണ് വകയിരുേുന്നത്. 14 ളമഡിക്കൽ 
പക െജുകൾക്കും കൂടി 232 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
വയന ട് ളമഡിക്കൽ പക െജിന് നീക്കിളവച്ച സ്ഥൈം 
പ് െയേിളെ  ശ്ച േൈേിൽ ആരു പ്തിയ്ക്്ക 
അനുപയ ജയമളല്ലന്്ന കളണ്ടേിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥൈം 
വ ങ്ങുന്നതിനും ളകട്ടിടേിളെ പ്  ഥമികഘട്ട 
നിർമ്മ ണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള  ണം 
കിെ്ബിയിൽ നിന്ന് ൈഭയമ ക്കും. ളമഡിക്കൽ 
പക െജുകൾ പകപ്രീകരിച്ച് ഇ ളഹൽേ് പപ്  പ്ഗ ം 
ആരംഭിക്കുന്നതിന് 8 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

168. മൈബ ർ ക ൻസർ ളസെറിന് 35 പക ടി രൂ യും 
ആപര ഗയസർവകൈ ര ൈയ്ക്ക് 20 പക ടി രൂ യും 
ളക ച്ചി ക ൻസർ റിസർച്ച് ളസെറിന് 15 പക ടി രൂ യും 
ലചൽഡ് ളഡവൈപ്ളമെ ് ളസെറിനും നിംഹ ൻസിനും  
3 പക ടി രൂ  വീതം വകയിരുേുന്നു. 

169. ഭ രതീയ ചികിത്സ്  സപ്മ്പദ യങ്ങൾക്ക് ളമ േം  
48 പക ടി രൂ യ ണ് വകയിരുേുന്നത്. ജില്ല  
സ്പ  ർട്സ് കൗൺസിൈുമ യി ബന്ധളപട്ട് സ്പ  ർട്സ് 
ളമഡിസിൻ സൗകരയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 2 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. ആയൂർപവദ ളമഡിക്കൽ 
വിദയ ഭയ സേിന് 50 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. പ റ്റെ ്
ളസല്ലിളെ പ് വർേനങ്ങൾക്ക്  അന്തർപദരീയ 
നിൈവ രേിൈുള്ള ൈപബ റട്ടറി ഗപവഷണപകപ്രേിന്  
7.5  പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  
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170. പഹ മിപയ പതിയ്ക്്ക 26 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
പഹ ംപക  ഇന്തയയിളൈ പ് ധ നളപട്ട ഒരു പഹ മിപയ  
മരുന്നു നിർമ്മ ണര ൈയ ണ്. 30.26 പക ടി രൂ യ ണ് 
ഇപപ ഴളേ പടപണ വർ. വിപദരേും  തിനഞ്ചു 
സംസ്ഥ നേും ഇപപ ൾ മരുന്നു കയറ്റുമതി 
ളചയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് െ ക്ടറിയുളട പരഷി ആവരയേിന് 
തികയുന്നില്ല. ഈ  ശ്ച േൈേിൈ ണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം 
100 പക ടി രൂ യുളട പരഷിയുള്ള  ുതിളയ രു 
െ ക്ടറിയുളട നിർമ്മ ണം ആരംഭിച്ചത്. 2019-20-ൽ 
ഇവയുളട പ് വർേപന ത്ഘ ടനം നടക്കും. ഇതിന യി  
10 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

171. റീജണൽ ക ൻസർ ളസെറിന് 73 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. 14 നിൈയുള്ള രപണ്ടമൂക്ക ൽ ൈക്ഷം 
ചതുരപ്രയടി വിസ്തൃതിയുള്ള  ുതിയ പല ക്്ക 2020ൽ 
 ൂർേിയ വുളമന്നു പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. 

ള  തുവിദയ ഭയ സം  

172. സർ, ള  തുവിദയ ഭയ സേിന് 992 പക ടി രൂ യ ണ് 
ളമ േേിൽ വകയിരുേിയിട്ടുള്ളത്. 695 പക ടി 
ഉന്നതവിദയ ഭയ സേിനും 249 പക ടി രൂ  സ പങ്കതിക 
വിദയ ഭയ സപമഖൈയ്ക്കുമ ണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. 
അങ്ങളന 2019-20-ൽ സംസ്ഥ ന  ദ്ധതി വിഹിതം  
1938 പക ടി രൂ യ ണ്. പകപ്രവിഹിതമടക്കം വിദയ ഭയ സ 
പമഖൈയുളട  ദ്ധതി അടങ്കൽ 3154 പക ടി രൂ യ ണ്. 
ഇതിനു  ുറളമ, 2019-20-ൽ വിദയ ഭയ സപമഖൈയിൽ 
കിെ്ബിയിൽ നിന്ന് 1000 പക ടി രൂ യുളട ളചൈളവങ്കിൈും 
പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങളന ആപര ഗയപമഖൈളയന്ന 
പ  ളൈ വിദയ ഭയ സപമഖൈയും അടുേ വർഷം  
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4000 പക ടി രൂ യുളട സർവക ൈ ളറപക്ക ർഡ് ളചൈവു 
വരുളമന്ന ണ് പ് തീക്ഷിക്കുന്നത്.   

ഉന്നതവിദയ ഭയ സം 

173. സർവകൈ ര ൈകൾക്ക് ളമ േേിൽ 1513 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. 

 പകരെ സർവകൈ ര ൈ – 29 പക ടി 

 പക ഴിപക്ക ട് സർവകൈ ര ൈ – 25 പക ടി 

 മഹ ത്മ ഗ ന്ധി സർവകൈ ര ൈ – 27 പക ടി 

 പ്രീരങ്കര ച രയ സംസ്കൃത സർവകൈ ര ൈ –  
17 പക ടി 

 കണ്ണൂർ സർവകൈ ര ൈ – 25 പക ടി 

 ന ഷണൽ യൂണിപവഴ്സിറ്റി ഓെ് അഡവ ൻസ്ഡ് 
ൈീഗൽ സ്റ്റഡീസ് – 7 പക ടി 

 മൈയ െം സർവകൈ ര ൈ – 9 പക ടി 

174. പകരെ സംസ്ഥ ന ഉന്നതവിദയ ഭയ സ കൗൺസിൈിന്  
17 പക ടി രൂ യും പകരെ കൗൺസിൽ പെ ർ 
ഹിപസ്റ്റ റിക്കൽ റിസർച്ചിന് 10 പക ടി രൂ യും 
വകയിരുേുന്നു. ളസെർ പെ ർ പക സ്റ്റൽ ളഹറിഡറ്ററി 
സ്റ്റഡീസിന് 2 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ളക ആർ 
ന ര യണൻ ന ഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷൻ ഓെ് വിഷവൽ 
സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിന് 2 പക ടി രൂ യും ളസെർ 
പെ ർ കണ്ടിനയൂയിംഗ് എജയൂപക്കഷന് 5 പക ടി രൂ യും 
വകയിരുേുന്നു. ഓപൺ യൂണിപവഴ്സിറ്റിയുളട പ്  രംഭ 
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പ് വർേനങ്ങൾക്ക് 1 പക ടി അനുവദിക്കുന്നു. മൈയ െം 
സർവ്വകൈ ര ൈയുളട ഭൂമി ഏളറ്റടുക്കൽ നട ടി  
അടിയന്തിരമ യി  ൂർേീകരിക്കുന്നത ണ്. 

175. ഉന്നത വിദയ ഭയ സ പമഖൈയിൈും ഗുണനിൈവ രം 
ഉയർേുന്നതിന ണ് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 
പൈ കപ് രസ്ത ര സ്പ്തജ്ഞൻമ ളര ക മ്പസുകൾക്കു 
 രിചയളപടുേ നുള്ള എറുഡീറ്റ്  ദ്ധതി, ളമെറിംഗ് 
പപ്  പ്ഗ മ യ വ ക്ക് വിേ് ദി സ്പക െർ, അക്ക ദമിക് 
ഇന്നപവഷളെയും ഗപവഷണേിളെയും ൈിപങ്കജ ്
വെർേ നുള്ള ളലയർ, ബിരുദ നന്തര വിദയ ർത്ഥി 
കൾക്ക് ഗപവഷണം പപ്  ത്സ് ഹിപിക്ക നുള്ള 
എെ്ആർഎസ്  ദ്ധതി, അപനവഷണ കൗതുകം  
ഉണർേ ൻ 35000 രൂ  വളര പപ്  ജക്ടിനു നൽകുന്ന 
എൻഐടി  ദ്ധതി തുടങ്ങിയുള്ള സ്കീമുകൾളക്കല്ല  
മ യി 18 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഗവളെെ ്
പക പെജുകളെല്ല ം ന ക് അളപ്കഡിപറ്റഷൻ ഉറപു 
വരുേുന്നതിന് ആവരയമ യ മ നദണ്ഡങ്ങെി പൈയ്ക്ക്  
ഉയരുന്നതിന് 25 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഇേരം 
പക െജുകെിൽ ഇളന്ന പവറ്റീവ് ആയുള്ള പക ഴ്സുകെും 
പപ്  ത്സ് ഹിപിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് അക്ക ദമിക് മികവിനു 
മ പ്തമല്ല, സ ഹിതയം, കൈ, സ്പ  ർട്സ് തുടങ്ങിയ 
പമഖൈകെിൈും സ്പക െർഷിപുകൾ നൽകുന്നതിന്  
9 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. പക പെജുകെിൽ ഒരു 
േ സ് റൂം  വീഡിപയ  പക ൺെറൻസിംഗ് അടക്കമുള്ള 
എല്ല  വിവരവിനിമയ സൗകരയങ്ങെും ഒരുക്കി 
ഓൺലൈൻ റിപസ ഴ്സ് ഇനിപഷയറ്റീവ് ഓെ് പക പെജ്  
എഡയൂപക്കഷളെ ഭ ഗമ ക്കുന്നതിന് 5 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. ൈപബ റട്ടറികെും ലൈപ്ബറികെും 
െർണിച്ചറുകെും ളമച്ചളപടുേുന്നതിന് 7 പക ടി രൂ  
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വകയിരുേുന്നു. സർക്ക ർ ഓപട്ട ണമസ് പക പെജു 
കൾക്ക് 5 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. സമീ  
വിദയ ഭയ സ സ്ഥ  നങ്ങളെ േസ്റ്റർ അടിസ്ഥ നേിൽ 
ഏപക  ിപിക്കുന്ന ൈീഡ് പക പെജുകൾക്ക് രൂ ം നൽകും. 

176. അഡീഷണൽ സ്കിൽ അകവിസിഷൻ പപ്  പ്ഗ മിന ് 
282 പക ടി രൂ യ ണ് വകയിരുേിയിട്ടുള്ളത്. ള  തു 
വിദയ ഭയ സവകുപിളെയും  പൈബർ വകുപിളെയും 
 ിന്തുണപയ ളടയ ണ് ഈ  ദ്ധതി നടപ ക്കുക.  റൂസ 
 ദ്ധതിയിൽ 250 പക ടി രൂ  നടപുവർഷം ഉന്നത 
വിദയ ഭയ സ പമഖൈയ്ക്കു ൈഭയമ കും.  

177. കിെ്ബി ധനസഹ യപേ ളട പക പെജ് ളകട്ടിടങ്ങൾ 
നവീകരിക്കുന്നതിന് 300.74 പക ടിയുളട  ദ്ധതി 2019-20-ൽ 
ആരംഭിക്കും. ഇപത ളട പം സ്പ  ർട്സ്, െർണിച്ചർ 
തുടങ്ങി മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന്  
50 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

സയൻസ്, ളടക്പന െജി ആൻഡ് എൻവപയ ൺളമെ  ്

178. പകരെ പസ്റ്ററ്റ് കൗൺസിൽ പെ ർ സയൻസ് ളടക്പന െജി 
ആൻഡ് എൻവപയൺളമെിന് 152 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. ഇതിൽ 60 പക ടി രൂ  
സിഡലയൂആർഡിഎം, ളകഎെ്ആർഐ, ജവഹർൈ ൽ 
ളനപ്ഹു പപ്ട പിക്കൽ ളബ ട്ട ണിക്കൽ ഗ ർഡൻ, മൈബ ർ 
ളബ ട്ട ണിക്കൽ ഗ ർഡൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സഹ യ 
മ ണ്. 

179. പത ന്നയ്ക്കൈുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓെ് അഡവ ൻസ്ഡ് 
ലവപറ െജിയിളൈ 25000 ചതുരപ്ര അടിയുള്ള ആദയ 
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ളകട്ടിടം ഈ വർഷം  ൂർേിയ കുന്നു. 78000 ചതുരപ്ര 
അടിയുള്ള രണ്ട മളേ ളകട്ടിടേിളെ നിർമ്മ ണം 
ആരംഭിക്കുന്നു. 50 പക ടി രൂ  ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടിന് 
വകയിരുേുന്നു. 

സ പങ്കതികവിദയ ഭയ സം 

180. ളക ച്ചി ര സ്പ്തസ പങ്കതിക സർവകൈ ര ൈയ്ക്ക്  
25 പക ടി രൂ , പകരെ സ പങ്കതിക സർവകൈ ര ൈയ്ക്ക്  
31 പക ടി രൂ , പകരെ സയൻസ് ആൻഡ് ളടക്പന െജി 
മയൂസിയേിന് 19 പക ടി രൂ , ഐഎച്ച്ആർഡിയ്ക്ക്  
20 പക ടി രൂ  എന്നിങ്ങളനയ ണ്  വകയിരുേൽ. 
തിരുവനന്ത ുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പക െജിളൈ പ് പതയക 
ഗപവഷണ പപ്  ത്സ് ഹന പകപ്രങ്ങൾക്ക് 5.5 പക ടി രൂ  
നീക്കിളവയ്ക്കുന്നു.  

181. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പക െജുകൾക്ക യി 43 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. ഇതിനു  ുറളമ,  വിദയ ഭയ സ 
ഗുണനിൈവ രം ഉയർേുന്നതിനും വയവസ യ സമ്പർക്കം 
വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിവിധങ്ങെ യ 
 ദ്ധതികൾക്കുപവണ്ടി 14 പക ടി രൂ  നീക്കിളവയ്ക്കുന്നു. 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് പക െജുകെിൽ വിപരഷവിഷയങ്ങെിൽ 
ൈഘുഗപവഷണ പകപ്രങ്ങൾ സ്ഥ  ിക്കും. പൈ കളേ 
തളന്ന പ് സിദ്ധമ യ വയവസ യകമ്പനികെുമ യി 
സഹകരിച്ചുളക ണ്ട്  ി ി ി മ തൃകയിൽ ഓപട്ട പമ ട്ടീവ് 
ളമക്ക പപ്ട ണിക്സ്, ഓപട്ട പമഷൻ ളടക്പന െജീസ്, 
പ്ട ൻസ്ല ഷണൽ റിസർച്ച് തുടങ്ങിയ പമഖൈകെിൽ 
പക ഴ്സുകൾ  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവളയല്ല ം നമ്മുളട 
സ പങ്കതിക വിദയ ഭയ സളേ  ുതിയ വിത നേി 
പൈയ്ക്ക് ഉയർേും.  
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182. പ  െിളടക്നിക്കുകെുളട വികസനേിന് 44 പക ടി 
രൂ യ ണ് നീക്കിളവയ്ക്കുന്നത്. പ  െിളടക്നിക്കുകൾ 
പകപ്രീകരിച്ച് ഉത്  ദന  രിരീൈന പകപ്രങ്ങെും 
ളടക്നിക്കൽ ളസെറുകെും പപ്  ത്സ് ഹിപിക്കുന്നത ണ്. 
ലൈപ്ബറികൾ, വിവരവിനിമയ സൗകരയങ്ങൾ, തുടങ്ങി 
അക്ക ദമിക ് അന്തരീക്ഷം ളമച്ചളപടുേുന്നതിന്  
15 പക ടി രൂ  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

സംസക് രം 

183. കൈ സംസ്ക്ക ര പമഖൈയ്ക്ക് 2019-20-ളൈ ആളക 
വകയിരുേൽ 157 പക ടി രൂ യ ണ്. ചൈച്ചിപ്ത 
അക്ക ദമിയ്ക്ക് 11 പക ടി രൂ യും പകരെ പസ്റ്ററ്റ് െിൈിം 
ളഡവൈപ്ളമെ ് പക ർ പറഷന് 8 പക ടി രൂ യും 
സംഗീതന ടക അക്ക ദമി, ൈെിതകൈ  അക്ക ദമി 
എന്നിവയ്ക്ക് 5 പക ടി രൂ  വീതവും നീക്കിളവച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ക ഴ്ചബംല വുകെുളടയും മൃഗര ൈകെുളടയും 
അടങ്കൽ 32 പക ടി രൂ യ ണ്. ഇതിൽ 20 പക ടി രൂ  
മയൂസിയം, ഗയ ൈറി എന്നിവയുളട ആധുനീകരണേിന യി 
വിനിപയ ഗിക്കും. കിെ്ബി മുഖ ന്തിരം 
നടപിൈ ക്കുളമന്നു കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ് ഖയ  ിച്ച ജില്ല  
തൈേിൈുള്ള സ ംസ്ക്ക രിക പകപ്രങ്ങെിൽ  ൈതും 
2019-20ൽ നിർമ്മ ണേിപൈയ്ക്കു നീങ്ങും.  

184. നമ്മുളട നപവ ത്ഥ നന യകർക്ക് അവരുളട 
ജന്മപദരപേ  അവരുളട പ് വർേനസ്ഥൈപേ  
ഉചിതമ യ സ്മ രകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 
 ദ്ധതിയിൽ വകയിരുേിയിട്ടുള്ള തുകയിൽ 
നിന്നുൾളപളട ആവർേന പ്ഗ െുള്ള എല്ല  
സ്ഥ  നങ്ങൾക്കും  ണം അനുവദിക്കുന്നത ണ്. 
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അമ്പൈപുഴ തകഴി സ്മ രകേിളെ നവീകരണേിന്  
5 പക ടി രൂ  വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. ലവക്കളേ 
 ി.കൃഷ്ണ ിള്ള സ്മ രകേിന് 1 പക ടി രൂ യും 
കൂന്നമ്മ വിളൈ ച വറ കുരയ പക്ക സ് ഏൈിയ സ് 
അച്ചളെ സ്മ രകം  ൂർേീകരിക്കുന്നതിന് 50 ൈക്ഷം 
രൂ യും ആറ ട്ടു ുഴ പവൈ യുധപണിക്കരുളട വീട് 
സംരക്ഷിക്ക ൻ 1 പക ടി രൂ യും വകയിരുേുന്നു. 
കുമ രഗുരുവിളെ സ്മരണയ്ക്കുള്ള  ി.ആർ.ഡി.എസ് 
പക പെജിളെ ളകട്ടിടം  ൂർേീകരിക്കുന്നതിന് 1 പക ടി 
രൂ യും അനുവദിക്കുന്നു. ളക ച്ചി പൈ കധർമ്മി സ്ഥിരം 
ന ടകപവദിയ്ക്ക് ഒറ്റേവണ പ്ഗ െ യി 25 ൈക്ഷം രൂ  
അനുവദിക്കുന്നു. 

185. ഡയമണ്ട് ജൂബിൈി ളെപൈ ഷിപിന യി 13 പക ടി രൂ  
നീക്കിളവച്ചിരിക്കുന്നു. പകരെേിളൈ പ് മുഖ 
ലൈപ്ബറികെിളൈ  പ്തപരഖരേിളെ ഡിജിറ്റലൈ 
പസഷന് ആർപക്കവ്സിന് 2 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
പസ്റ്ററ്റ് ലൈപ്ബറി കൗൺസിൈിന് 1.20 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. ലൈപപ്ബറിയൻമ രുളട അൈവൻസ്  
20 രതമ നം ഉയർേുന്ന .ു  

സ്പ  ർടസ്്, യുവജനപക്ഷമം 

186. ക യികരംഗേ് ഒരു മുൻനിര സംസ്ഥ നമ ണ് പകരെം. 
ക യിക സംസ്ക രം ഒരുമയുളടയും കൂട്ട യ്മയുളടയും 
ആരയങ്ങെ ണ് വിെംബരം ളചയ്യുന്നത്. സ്പ  ർട്സ് 
പമഖൈയ്ക്ക് ഇതിപന ടകം 27 പപ്  ജക്ടുകൾക്ക യി 528.90 
പക ടി രൂ  കിെ്ബി അനുവ ദം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. 
തിരുവനന്ത ുരം ളസെ ്പജ സെ് സ്കൂെിളെ പഹ സ്റ്റൽ 
പസ്റ്റഡിയവും കണിച്ചുകുെങ്ങര ഹയർ ളസക്കൻഡറി 
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സ്കൂെിളെ പസ്റ്റഡിയവും കുന്നുപമ്മൽ പവ െിപബ ൾ 
അക്ക ദമിയുളടയും കെിസ്ഥൈവും, ആന വൂർ ഹയർ 
ളസക്കൻഡറി സ്കൂൾ പസ്റ്റഡിയവും, ളനടുമങ്ങ ട് 
സ്പ  ർട്സ് പസ്റ്റഡിയവും അനുവദിക്കുന്നു. നമ്മുളട 
ക യിക  ശ്ച േൈ സൗകരയങ്ങെിൽ വൈിയ 
ഉന്നമനമുണ്ട ക്കുന്ന കിെ്ബി പസ്റ്റഡിയം  ദ്ധതികൾ 
2019-20-ൽ നിർമ്മ ണേിപൈയ്ക്കു നീങ്ങും.  

187. 2019-20-ൽ  സ്പ  ർട്സിനുള്ള വകയിരുേൽ 117 പക ടി 
രൂ യ ണ്. ഇതിൽ 71 പക ടി രൂ  സ്പ  ർട്സ് 
ഡയറക്ടപററ്റിനും 41 പക ടി രൂ  സ്പ  ർട്സ് 
കൗൺസിൈിനും വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. 

188. യുവജനപക്ഷമ പബ ർഡിന് 23 പക ടി രൂ  
വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. 

ള  തുമര മേ ്

189. ളകഎസ്ടി ി  ദ്ധതികൾക്ക് 510 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു.  ളസൻപ്ടൽ പറ ഡ് െണ്ട് പബ ർഡിൽ 
നിന്ന് 72 പക ടി രൂ  നടപുവർഷം ൈഭിക്കും. പസ്റ്ററ്്റ 
ലഹപവയ്ക്ക് 70 പക ടി രൂ യും മറ്റു പറ ഡുകൾക്്ക  
132 പക ടി രൂ യും വകയിരുേുന്നു. അനുവ ദം 
ൈഭയമ യിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ളറയിൽ ഓവർ പ്ബിഡ്ജുകെും 
ഏളറ്റടുക്കുകയ ണ്.  

190. വയന ട്ടുക രുളട ദീർഘക ൈ ഗത ഗതപ് ര്നേിളെ 
കുരുക്കഴിയുകയ ണ്. വയന ട് ബരിപൂർ എൈപവറ്റഡ് 
ലഹപവയ്ക്ക് 450 – 500 പക ടി രൂ  ളചൈവു വരുന്നതിൽ 
 കുതിളച്ചൈവ് സംസ്ഥ ന സർക്ക ർ വഹിക്കും. 
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ളചങ്ങന്നൂർ ലബപ സ്, ആറ്റിങ്ങൽ നഗരപറ ഡിളെ 
വീതി കൂട്ടൽ, ളക ല്ലളേ ലബപ സിളൈ ളചപങ്ക ട്ട 
പറ ഡ് ജംഗ്ഷനിൽ ലലഓവർ എന്നിവ ഏളറ്റടുക്കും.  

ളകഎസ്ആർടിസി 

191. ളകഎസ്ആർടിസിയുളട  ുനരുദ്ധ രണേിന് ബ ങ്കു 
കെുമ യി ധ രണളയേി. 1000 പക ടി രൂ യ ണ് 
ആദയവർഷേിൽ സംസ്ഥ നസർക്ക ർ  ുനരുദ്ധ രണ 
  പക്കജ് പ് ക രം നൽക ളമന്ന്  ഏറ്റിരുന്നത്. ഇതിനകം 
921 പക ടി രൂ  ള ൻഷൻ, രമ്പെം, ളകറ്റിഡിഎെ്സി 
തിരിച്ചടവ്, എന്നീ ഇനങ്ങെിൈ യി ളചൈവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഇതിപന ളട പം ളചൈവു ചുരുക്കുന്നതിനും വരുമ നം 
വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനും കൃതയമ യിട്ടുള്ള നട ടികൾ 
നിർപേരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ളത ഴിൈ െികെും മ പനജ്ളമെും 
പയ ജിച്ച് ഈ നിർപേരങ്ങൾ നടപിൈ ക്കുകയ ളണങ്കിൽ 
2019-20-ൽ ളകഎസ്ആർടിസി ഇന്നളേ  രിത   
കരമ യ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറും.  ിന്നീട് 
സർക്ക ർ ളകഎസ്ആർടിസി നൽകുന്ന സൗജനയ 
പസവനങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ട രിഹ രം നൽകിയ ൽ 
മതിയ കും. ഈ   പക്കജ് എപ്തമ പ്തം െൈപ് ദമ യി 
നടപ ക്കളപട്ടു എന്നുള്ളത് സർക്ക ർ അവപൈ കനം 
ളചയ്തു വരികയ ണ്. ളകഎസ്ആർടിസി 
 ുനഃസംഘടനയ്ക്ക് 2019-20-ൈും 1000 പക ടി രൂ  
സർക്ക ർ സഹ യം ൈഭയമ ക്കും. 

ഉൾന ടൻ ജൈഗത ഗതം 

192. ജൈഗത ഗതപമഖൈയിളൈ മൂന്ന് ഏജൻസികെ യ പസ്റ്ററ്റ് 
വ ട്ടർ പ്ട ൻസ്പ  ർട്ട് ഡിപ ർട്ട്ളമെ,് പകരെ ഷിപിംഗ് 
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ആൻഡ് ഇൻൈ ൻഡ് ന വിപഗഷൻ, പക സ്റ്റൽ ഷിപിംഗ് 
ആൻഡ് ഇൻൈ െ ് ന വിപഗഷൻ എന്നീ സ്ഥ  ന 
ങ്ങൾക്ക യി 131 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  ുതിയ 
പബ ട്ടുകൾ വ ങ്ങുന്നതിന് 21 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. ലവക്കം – തവണക്കടവ് കടേിൽ 
പറ  പറ  സർവീസ് ഏർളപടുേും. ഡീസൽ 
എഞ്ചിനുകെിൽനിന്ന് സിഎൻജി/ഇൈപ്ക്ടിക് പബ ട്ടു 
കെിപൈയ്ക്ക് മ റുന്നതിനുള്ള നട ടി തവരിതളപടുേും.  

193. പകരെ ഷിപിംഗ് ആെ ് ഇൻൈ െ ് ന വിപഗഷൻ 
പക ർപപറഷൻ ൈിമിറ്റഡിന് ര പ്തി ത മസ 
സൗകരയപേ ടുകൂടിയുള്ള ഒരു പ്കൂയിസ് ളവസൽ 40 
പക ടി രൂ യ്ക്ക് വ ങ്ങുന്നു. 1200 ടൺ പരഷിയുള്ള 
ബ ർജും ഈ വർഷം വ ങ്ങുന്നത ണ്. 
ലഹപക്ക ടതിയ്ക്ക് സമീ ളേ ളജട്ടി 
നവീകരിക്കുന്നതിന് 2.7 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

തുറമുഖം 

194. തുറമുഖ വകുപിളെ ആളക വകയിരുേൽ 98 പക ടി 

രൂ യ ണ്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖേിളെ പ് വർേനങ്ങൾ 

 ുപര ഗമിക്കുകയ ണ്. ഒന്ന ംഘട്ട നിർമ്മ ണേിളെ  

40 രതമ നം  ണികൾ  ൂർേീകരിച്ചിട്ടുളണ്ടന്നു  റയ ം. 

അഴീക്കൽ, പബപൂർ, ളക ല്ലം, വിഴിഞ്ഞം, ള  ന്ന നി 

തുറമുഖങ്ങെിളൈ ഷിപിംഗ് ഓപപറഷൻസിളെ 

വി ുൈീകരണേിന് 48 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

അഴീക്കൈിൽ  ുതിയത യി പ്ഗീൻെീൽഡ് ഔട്ടർ പ  ർട്ട് 

വികസിപിക്കുന്നതിന് ഒരു പ് പതയക കമ്പനി രജിസ്റ്റർ 

ളചയ്തിട്ടുണ്്ട. 13 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഹ ർബർ 
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എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ ർട്ട്ളമെിന് 10 പക ടി രൂ  

വകയിരുേുന്നു. 

പവയ മഗത ഗതം 

195. തിരുവനന്ത ുരം എയർപ  ർട്ടിന് 18 ഏക്കർ ഭൂമി 

ഏളറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള നട ടികൾ  ുപര ഗമിക്കുക 

യ ണ്.  പക്ഷ, പകപ്രസർക്ക ർ എയർപ  ർട്ടിന് ന ം 

സൗജനയമ യി നൽകിയ ഭൂമി മുഴുവൻ 

സവക രയകമ്പനികൾക്കു വിൽക്ക ന ണ് തീരുമ നി 

ച്ചിട്ടുള്ളത്. വ ങ്ങ നുള്ള ആദയ വക രം നമുക്കു തരണം 

എന്ന ആവരയം അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല.  ൈ 

കുരുക്കുകപെ ളടയ ളണങ്കിൈും ളടൻഡറിൽ  ളങ്കടു 

ക്ക ൻ നമുക്ക് അനുവ ദം ൈഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്ത ുരം 

ഇെർന ഷണൽ എയർപ  ർട്ട് എന്ന കമ്പനി രജിസ്റ്റർ 

ളചയ്ത് ളടൻഡറിൽ  ളങ്കടുക്ക ന ണ് ന ം 

തീരുമ നിച്ചിട്ടുള്ളത്. രബരിമൈ എയർപ  ർട്ടും 

ളഹൈിപ  ർട്ടുകെും സ്ഥ  ിക്കുന്നതിനുള്ള സ പങ്കതിക 

സ മ്പേിക  ഠനം നടന്നുളക ണ്ടിരിക്കുകയ ണ്.  

ളറയിൽപവ 

196.  തൈപരരി - ലമസൂർ, നിൈമ്പൂർ - നഞ്ചപങ്ക ട് എന്നീ 

 ുതിയ ളറയിൽ  തകൾ പകരെ ളറയിൽ 

ളഡവൈപ്ളമെ ് പക ർ പറഷൻ   രിഗണനയിൈ ണ്. 

ളക ച്ചി ളമപപ്ട യുളട മഹ ര ജ സ് പക പെജ് മുതൽ പ ട്ട 

വളരയുള്ള ലൈൻ  2019-20-ൽ  ൂർേിയ ക്കും.  
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ജൈപസചനം 

197. ജൈപസചന പമഖൈയ്ക്ക് 517 പക ടി രൂ യ ണ് 

ളമ േേിൽ വകയിരുേിയിരിക്കുന്നത്. വൻകിട, 

ഇടേരം ജൈപസചന  ദ്ധതികെിൽ ഇടമൈയ ർ, 

മൂവ റ്റു ുഴ  ദ്ധതികൾക്ക് 38 പക ടി രൂ യും 

അന്തർസംസ്ഥ ന നദീജൈവുമ യി ബന്ധളപട്ട 

കബനിതടം, ഭവ നിതടം,  മ്പ ർതടം എന്നിവിടങ്ങെിളൈ 

വിവിധ  ദ്ധതികൾക്ക് 61 പക ടി രൂ യും 

വകയിരുേുന്നു.  ഴക്കംളചന്ന ഡ മുകൾ 

 ുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് പൈ കബ ങ്കിളെ സഹ യ 

പേ ടുകൂടി  ദ്ധതി നടപിൈ ക്കുന്നുണ്്ട. ആദയഘട്ടമ യി 

ജൈപസചന വകുപിളെ ന ൈും ലവദയുതി വകുപിളെ 

അഞ്ചും ഡ മുകെ ണ് 360 പക ടി രൂ  ളചൈവിൽ 

 ുനരുദ്ധരിക്കുന്നത്. കുരിയ ർകുറ്റി, ക രപ റ 

 ദ്ധതിയിൽ വരൾച്ച, പ് െയനിയപ്ന്തണേിനും 

കുടിളവള്ള  ദ്ധതികൾക്കുമ യി 5 പക ടി രൂ  

വകയിരുേുന്നു. 

198. ചിറ്റൂർ ുഴ, പചരമംഗൈം, മൂൈേറ കന ൈുകെുളട 

നവീകരണേിന് 21.5 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്ന .ു 

ൈിെ്റ്റ് ഇറിപഗഷൻ  ദ്ധതികെുളട നവീകരണേിന് 145 

പക ടി രൂ യും ഭൂഗർഭ ജൈവികസനേിന് 28 പക ടി 

രൂ യും വകയിരുേുന്ന .ു മഴനിഴൽ പ് പദരങ്ങെിളൈ 

ജൈക്ഷ മം  രിഹരിക്കുന്നതിന് 3 പക ടി രൂ  

അധികമ യി നൽകുന്നു. 

 



104 
 

കുടിളവള്ളം 

199. കുടിളവള്ള പമഖൈയുളട ആളക അടങ്കൽ 892 പക ടി 
രൂ യ ണ്. ഇതിൽ 700 പക ടി രൂ  വ ട്ടർ 
അപത റിറ്റിയുളട വിവിധ  ദ്ധതികൾക്കു പവണ്ടിയുള്ള 
ത ണ്. ജൈനിധിയുളട രണ്ട ംഘട്ട പ് വർേനങ്ങൾക്്ക  
117 പക ടി രൂ യ ണ് വകയിരുേിയിട്ടുള്ളത്. 8 
ജില്ലകെിളൈ 200 പ്ഗ മ ഞ്ച യേുകെിൈ ണ് ഈ 
രണ്ട ംഘട്ട ജൈനിധി  രി  ടി നടപിൈ ക്കുക. ഒന്നും 
രണ്ടും ഘട്ട ജൈനിധി  ദ്ധതിയിൽ നടപിൈ ക്കിയ 
കമ്മയൂണിറ്റി കുടിളവള്ള വിതരണ  ദ്ധതികെുളട 
 രി  ൈനേിനും മറ്റുമ യി 55 പക ടി രൂ  
വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. മഴളവള്ള ളക്ക യ്േിന് 20 പക ടി 
രൂ യുണ്ട്.  

200.  ുതിയ കുടിളവള്ള  ദ്ധതികൾക്ക് 280 പക ടി രൂ യുണ്ട്. 
പദരീയ പ്ഗ മീണ കുടിളവള്ള  ദ്ധതി പ് ക രം നിർമ്മ ണം 
നടക്കുന്ന 80 എണ്ണം  ൂർേിയ പകണ്ടതുണ്്ട. ഇവയിൽ 30 
എണ്ണേിളെ  ൂർേീകരണേിന യി 100 പക ടി രൂ  
സംസ്ഥ നവിഹിതമ യി വകയിരുേുന്നു. ഒമ്പത് ൈക്ഷം 
പ ർക്ക ണ് ഇതിളെ പ് പയ ജനം ൈഭിക്കുക. ലജക്ക 
സഹ യപേ ളട നടപ ക്കുന്ന മീന ട്, പക ഴിപക്ക ട് 
കുടിളവള്ള വിതരണ  ദ്ധതികെുളട  ൂർേീകരണ 
േിന യി 75 പക ടി രൂ  വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. 
ളനയ്യ റ്റിൻകര കുടിളവള്ള  ദ്ധതിയും ഇടുക്കിയിളൈ 
കരുണ  ുരം, ര ജ ക്ക ട്, ഉടുമ്പൻപച ൈ കുടിളവള്ള 
 ദ്ധതിയും ഏളറ്റടുക്കുന്നത ണ്. വരൾച്ച ദുരിത രവ സ 
േിന് 30 പക ടി രൂ യും  ദ്ധതിയിൽ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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വനം 

201. വനം സംരക്ഷണേിന് 208 പക ടി രൂ യ ണ് 2019-20-ൽ 
ളചൈവഴിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 60-ഓെം പക ടി രൂ  
പ് കൃതിദേമ യ വനേിളെ അതിരുകൾ 
പവർതിരിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പവണ്ടി 
യുള്ളത ണ്. മനുഷയ-മൃഗ സംഘർഷളേ പ് തിപര ധി 
ക്കുന്നതുമ യി ബന്ധളപട്ട സ്കീമുകൾക്്ക 24 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. പര ഷണം സംഭവിച്ച വനങ്ങളെ 
 ുനരുീീവിപിക്കുന്നതിനും ലജവലവവിധയം 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും 47 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
സ ങ്ക്ചവറികൾക്കും ന ഷണൽ   ർക്കുകൾക്കും   
51 പക ടി രൂ  ൈഭയമ കും. ഇതിൽ 30 പക ടി രൂ  
പകപ്രധനസഹ യമ ണ്.   ുേൂർ സുപവ െജിക്കൽ 
  ർക്കിനുള്ള  ദ്ധതി കിെ്ബി അംഗീകരിച്ച് 269.75 പക ടി 
രൂ  അനുവദിച്ചക രയം സപന്ത ഷ ൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. 
രണ്ടു  തിറ്റ ണ്ട യി ക േിരിക്കുന്ന ഒരു സവ ്നം 
യ ഥ ർത്ഥയമ ക ൻ പ  വുകയ ണ്. 

തപേരഭരണം 

202. ജനകീയ സൂപ്തണളേ തുടർന്നുള്ള രണ്്ട 
 തിറ്റ ണ്ടുകെ യി പകരെം തുടർച്ചയ യി അധിക ര 
വിപകപ്രീകരണേിൽ ഒന്ന ം സ്ഥ നേ ണ്. 
അനയ ദൃരയമ യ ധനവിനയ സമ ണ് പകരെേിപൈത്. 
കഴിഞ്ഞ സർക്ക രിളെ ക ൈേ്  ദ്ധതി അടങ്കൈിളെ 
23.5 രതമ നമ ണ് തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾക്ക് 
വകയിരുേിയിരുന്നത്. 2019-20-ൽ 24.5 രതമ നമ യി 
ഈ വിഹിതം ഉയർേുന്നു. പ്ല ൻ പ്ഗ െ ്കഴിഞ്ഞ വർഷം 
7000 പക ടി രൂ യ യിരുന്നത് 7500 പക ടി രൂ യ യി 
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ഉയർേുന്ന .ു ഇതിൽ 250 പക ടി രൂ  പ് െയബ ധിത 
പ് പദരങ്ങെിളൈ  ഞ്ച യേുകെിളൈ പ് പതയക 
പപ്  ജക്ടുകൾക്കു പവണ്ടിയുള്ളത ണ്. ത പഴയ്ക്ക് 
ലകമ റിയിട്ടുള്ള പ്ല ൻ പ്ഗ െിൽ 1307 പക ടി രൂ  
 ട്ടികജ തി ഉ  ദ്ധതിക്കും 196 പക ടി രൂ   ട്ടികവർഗ്ഗ 
ഉ ദ്ധതിക്കുമ ണ്. പ്ല ൻ പ്ഗ െിനു  ുറപമ 2741 പക ടി രൂ  
ളമയിെനൻസ് പ്ഗ െ യും 1626 പക ടി രൂ  ജനറൽ 
 ർപസ് പ്ഗ െ യും തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾക്ക് 
വകയിരുേുന്നു. അങ്ങളന ളമ േം 11867 പക ടി രൂ . 
ഇതിൽ പക ർപപറഷനുകൾക്ക് 1210 പക ടി രൂ യും 
മുനിസിപ ൈിറ്റികൾക്ക് 1617 പക ടി രൂ യും ജില്ല  
 ഞ്ച യേുകൾക്ക് 1564 പക ടി രൂ യും പല ക്ക് 
 ഞ്ച യേുകൾക്ക് 1090 പക ടി രൂ യും 
പ്ഗ മ ഞ്ച യേുകൾക്ക് 6384 പക ടി രൂ യും ൈഭിക്കും. 

203. മറ്റു സംസ്ഥ നങ്ങെിൽനിന്നു ഭിന്നമ യി പകരെേിൽ 
പ് ധ നളപട്ട പകപ്ര വിഷ്കൃത സ്കീമുകളെല്ല ം 
നടപിൈ ക്കുന്നത് തപേര സവയംഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾ 
വഴിയ ണ്. പകപ്രവിഹിതമടക്കം പ്ഗ മവികസന 
േിന യുള്ള 5136 പക ടി രൂ  പല ക്ക്, 
പ്ഗ മ ഞ്ച യേുകൾ മുഖ ന്തിരമ ണ് ളചൈവഴിക്ക 
ളപടുക. നഗരവികസനേിന യുള്ള 1862 പക ടി രൂ  
നഗരസഭകൾ വഴിയ ണ് ളചൈവഴിക്കുന്നത്. ഇപത ളട പം 
ലൈെ് മിഷൻ വഴി 2500 പക ടി രൂ ളയങ്കിൈും 
തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾ വഴി ളചൈവഴിക്കളപടും. 
ഇവളയല്ല ം കണക്കിളൈടുക്കുപമ്പ ൾ 2019-20-ൽ 
തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾക്ക് 21000 പക ടി രൂ  
ളയങ്കിൈും ൈഭിക്കും. തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങെുളട തനത് 
െണ്ട് ഇതിൽ ഉൾളപടുേിയിട്ടില്ല എന്നുകൂടി  റയളട്ട. 
ളത ഴിൈുറപ്  ദ്ധതി ളത ഴിൈ െികൾക്ക് പക്ഷമനിധി 
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രൂ ീകരിക്കും. അവർക്ക് ഇപപ ൾ തളന്ന 25 
ദിവസേിപൈളറ മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയ യി  ണി 
ളചയ്ത ൽ സ മൂഹയസുരക്ഷ  ള ൻഷന് 
അർഹതയുണ്ട്.  

204. ഇപ്തയും വൈിയ തുക ളചൈവഴിക്കുന്നതിനുള്ള 
ക രയപ്   ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒപട്ടളറ നട ടികൾ 
സർക്ക ർ സവീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇപപ ൾ ഏറ്റവും അവസ നം 
195 എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ  സ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുവഴി 
എല്ല  തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങെിൈും ഒരു 
എഞ്ചിനീയളറങ്കിൈും ഉണ്ട കുളമന്ന് ഉറപുവരുേുക 
യ ണ്. നിരന്തരമ യ  രിരീൈനങ്ങെും ഇടള ടൈുകെും 
വഴി ആസൂപ്തണം സമയബന്ധിതമ ക്ക ൻ കഴിഞ്ഞി 
ട്ടുണ്ട്. അഞ്്ച തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങളെ ഴിളക  
ബ ക്കിളയല്ല  സ്ഥ  നങ്ങെും അടുേ വർഷളേ 
വികസന  ദ്ധതികൾക്ക് ഡി ിസിയുളട അംഗീക രം 
പനടിക്കഴിഞ്ഞു. നിർവ്വഹണേിൈും അഭിനരന ർഹമ യ 
 ുപര ഗതിയ ണ്. 2014-15 മുതൽ 2017-18 വളരയുള്ള 
ക ൈയെവിൽ ഡിസംബർ 31 വളരയുള്ള  ദ്ധതി ളചൈവ് 
വ ർഷിക അടങ്കൈിളെ 30 രതമ നമ ണ് രര രരി 
വന്നിട്ടുള്ളത്. 2018-19-ൽ ഇത് 58 രതമ നമ യി ഉയർന്നു. 

205. ദൗർബൈയങ്ങൾ മുഖയമ യും രണ്ട ണ്. വ ർപ് 
മ തൃകയിൈുള്ള ളചറു ദ്ധതികെുളട ആധികയം വർദ്ധിച്ചു 
വരുന്നു. സമപ്ഗ രി  ടികെിപൈയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല. രണ്ട്, 
ജന ങ്ക െിേം പ് തീക്ഷകൾക്ക് അനുസരിച്ച് 
ഉയരുന്നില്ല. ഇത് ഉപദയ ഗസ്ഥ പമധ വിതവേിന് 
വഴിളതെിയിക്കും. സുത രയമില്ല യ്മയിപൈയ്ക്കും 
അഴിമതിയിപൈയ്ക്കും നയിക്കും. പ് തിവിധിയ യി എല്ല  
ജില്ലകെിൈും സന്നദ്ധവിദഗ്ധളര ഉൾളപടുേി ജില്ല  
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റിപസ ഴ്സ് ളസെറുകൾ രൂ ീകരിക്കുന്നത ണ്. ജില്ല  
പ്ല നിളെ അടിസ്ഥ നേിൽ സംയുക്ത പപ്  ജക്ടുകൾ 
ഏളറ്റടുക്കുന്നതിളന പപ്  ത്സ് ഹിപിക്കുന്നതിന് 40 പക ടി 
രൂ  ഈ വർഷവും വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. മിഷനുകെുളട 
പ് വർേനേിൽ ജന ങ്ക െിേം വർദ്ധിപിക്കുന്നതു 
വഴിയും കുടുംബപ്രീളയയും പ്ഗ മസഭകളെയും 
രക്തിളപടുേുന്നതു വഴി ജനകീയത തിരിച്ചു 
 ിടിക്ക ന കും.  

206. കിൈ അധിക ര വിപകപ്രീകരണേിൽ പൈ കപ് രസ്ത 
മ യ ഒരു മികവിളെ പകപ്രമ യി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 
തപേരഭരണ വകുപുമ യി ബന്ധളപട്ട മറ്റു  രിരീൈന 
സംവിധ നങ്ങളെല്ല ം കിൈയുളട കീഴിൽ ളക ണ്ടു 
വന്നിട്ടുണ്ട്. കിൈയ്ക്ക് 33 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
മ ൈിനയ സംസ്കരണേിൽ ഖരജൈ മ ൈിനയ 
സംസ്കരണേിൽ പ്  പദരിക മ തൃകകൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്  രിരീൈനേിനും  രീക്ഷണേിനു 
മ യി 2 പക ടി രൂ  അധികമ യി വകയിരുേുന്നു.  

207. ക സർപഗ ഡ്   പക്കജിന യി 2019-20-ൽ 91 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. ജില്ല  കെക്ടർ അധയക്ഷന യുള്ള 
ജില്ല തൈ സമിതിയ ണ് ഈ തുക ളചൈവഴിക്കുന്ന 
തിനുള്ള മുൻഗണനകൾ തീരുമ നിക്കുക. 

208. തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾക്കുള്ള ധനവിനയ സം 
സംബന്ധിച്ച്  രിപര ധന നടേി നിർപേരങ്ങൾ 
സമർപിക്കുന്നതിന യി സംസ്ഥ ന ധനക രയ കമ്മീഷളന 
ഉടൻ നിയമിക്കുന്നത ണ്. 

 



109 
 

രുചിതവം 

209. രുചിതവ  രി  ടികൾക്ക യി രുചിതവ മിഷന് ആളക  
260 പക ടി രൂ യ ണ് വകയിരുേിയിട്ടുള്ളത്. ഉറവിട 
മ ൈിനയ സംസ്കരപണ   ധികൾക്ക് ഇനിപമൽ 90 
രതമ നം വളര സബ്സിഡി നൽക ം. നിൈവിൈുള്ള 50 
രതമ നം സബ്സിഡി അന കർഷകമ യിരുന്നു. 
പനരളേ സൂചിപിച്ചതുപ  ളൈ സ്ഥ  നങ്ങൾക്ക് 
മൈിനജൈ സംസ്കരപണ   ധികൾക്ക് 25 രതമ നം 
സബ്സിഡി സർക്ക രിനും മളറ്റ രു 25 രതമ നം 
തപേരഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾക്കും നൽക ൻ കഴിയും.  

210. പ് െയേിനുപരഷം േീൻ പകരെ കമ്പനി 15,764 ടൺ 
മ ൈിനയങ്ങൾ പരഖരിക്കുകയുണ്ട യി. ഇതിൽ ഇപപ ൾ 
160 ടൺ പ്ല സ്റ്റിക് സംസ്കരണപരഷിപയ കമ്പനിയുമ യി 
ബന്ധളപട്ടുള്ള .ൂ 263 പ്ല െുകൾ സ്ഥ  ിച്ച് ഈ പരഷിളയ 
1000 ടണ്ണ യി ഉയർേും. നിയമേിൽ അനുര സി 
ക്കുന്നതുപ  ളൈ എല്ല  ജില്ലകെിൈും ഏളതങ്കിൈും 
ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ എപസ്റ്ററ്റിൽ ഒരു പവസ്്റ്റ പ്ടീറ്റ്ളമെ ്
ളെസിൈിറ്റി ഉണ്ട ക്കും. ഇ-പവസ്റ്റ് പ്ടീറ്റ്ളമെിന് ഒരു 
സംവിധ നം പകരെേിൈുണ്ട ക്കും. ന ട്ടിൻ ുറങ്ങെിൽ 
എല്ല  വീടുകെിൈും വെക്കുഴി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു 
കയ മ്പയിന യി ഏളറ്റടുക്കും. സവച്ഛ്ഭ രത് സർപവ്വക്ഷൻ 
മ തൃകയിൽ പകരെേിളൈ  ഞ്ച യേുകളെയും 
മുനിസിപ ൈിറ്റികളെയും പപ്ഗഡ് ളചയ്യുന്നത ണ്. 

സഹകരണം 

211. സഹകരണ പമഖൈയുളട ആളക അടങ്കൽ 154 പക ടി 
രൂ യ ണ്. ളപ്കഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള 
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ധനസഹ യമ ണ് ഇതിൽ പ് ധ നം. 46 പക ടി രൂ യ ണ് 
ഇതിന യി നീക്കിളവച്ചിരിക്കുന്നത്. മ ർക്കറ്റിംഗ്, 
ആർഐഡിഎെ്  ദ്ധതിയ്ക്ക യി 31 പക ടി രൂ യും 
വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്.  ട്ടികവിഭ ഗ സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾക്ക് 15 പക ടി രൂ യും വനിത  സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾക്കും വനിത ളെഡിനുമ യി 3 പക ടി രൂ യും 
വകയിരുേുന്നു. സഹകരണ സ്ഥ  നങ്ങെുളട 
ആധുനീകരണം, ലവവിദ്ധയവത്കരണം, മ തൃക  
സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള സഹ യം 
എന്നിവയ്ക്ക യി 17 പക ടി രൂ യും നീക്കിളവച്ചിട്ടുണ്ട്. 
മ തൃക  സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് പ് പതയക 
പപ്  ത്സ് ഹനമ യി 6 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
എൻസിഡിസി വ യ് യ്ക്കുള്ള സംസ്ഥ നവിഹിതമ യി 
1.75 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

212. മ രകപര ഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ് പതടുന്ന സഹകരണ 
സംഘം സഹക രികൾക്ക് ചികിത്സ്  സഹ യം 
നൽകുന്നതിന യി ഒരു  ുതിയ സ്കീം 
ആരംഭിക്കുകയ ണ്. ഈ സ്കീമിന യി 5 പക ടി രൂ  
വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. പ് കൃതിപക്ഷ ഭേിൈും മറ്റും 
വീടുകൾ നഷ്ടളപട്ട സഹക രികൾക്കു സഹ യം 
നൽകുന്നതിനും ഇതിൽനിന്നുള്ള  ണം ഉ പയ ഗ 
ളപടുേ ം. 

213. ഹൗസിംഗ് പബ ർഡിന് 55 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
ഹൗസിംഗ് പബ ർഡിളെ ഗൃഹപ്രീ   ർപിട  ദ്ധതി 
പ് ക രം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് 2 ൈക്ഷം രൂ  
വീളട ന്നിന് സബ്സിഡിയ യി നൽകും. ളക ച്ചി 
നഗരേിളൈ മലറൻ ലപ്ഡവിന് സമീ ം ഹൗസിംഗ് 
പബ ർഡിന് സവന്തമ യുള്ള 17.9 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ 
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ഓെീസ് ളക പമഷ്സയൽ ആവരയങ്ങൾക്കുള്ള 
ളകട്ടിടങ്ങെും സ്റ്റ ർ പഹ ട്ടൈും സർവ്വീസ് 
അപ ർട്ട്ളമെസ്ും അടക്കമുള്ള അന്ത ര ഷ്പ്ട പ് ദർരന 
നഗരി നിർമ്മിക്കുന്നത ണ്. കൈവൂരുള്ള ഹൗസിംഗ് 
പബ ർഡിളെ 6.5 ഏക്കർ ഭൂമി ആൈപുഴ വികസന 
 രി  ടിയുളട ഭ ഗമ യി മ ർക്കറ്റ് വിൈയ്ക്ക് 
ഏളറ്റടുക്കുന്നത ണ്. 

സിവിൽ സലപ്ലസ്  

214. സിവിൽ സലപ്ലസിന് 45 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
ഇതിൽ 23 പക ടി രൂ  ന ഷണൽ െുഡ് ളസകയൂരിറ്റി 
ആക്ട് നടപ ക്കുന്നതിനുള്ള സീീകരണങ്ങൾ 
 ൂർേീകരിക്കുന്നതിനു പവണ്ടിയ ണ്. കൗൺസിൽ 
പെ ർ െുഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ളഡവൈപ്ളമെ ്
സ്ഥ  ിക്കുന്നതിന് 7 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

പകരെ പസ്റ്ററ്റ് െിന ൻഷയൽ എെർലപ് സസ്  

215. ളകഎസ്എെ്ഇയുളട സുവർണ്ണ ജൂബിൈി വർഷമ ണ് 
2019. സുവർണ്ണജൂബിൈി വർഷേിൽ 650 പക ടിയുളട 
 ുതിയ ചിട്ടികെും 200 പക ടിയുളട അറ്റ ദ യവുമ ണ് 
ൈക്ഷയമിടുന്നത്. 60  ുതിയ ര ഖകൾ ആരംഭിക്കും. 
ളകഎസ്എെ്ഇയുളട ഇപപ ഴളേ പടപണ വർ 35,000 
പക ടി രൂ യ ണ്. 2019-20 ൽ  പ് വ സി ചിട്ടികെടക്കം ഈ 
പടപണ വർ 60,000 പക ടി രൂ യിൽ അധികരിക്കും. 
ളകഎസ്എെ്ഇയുളട ഇതര ബിസിനസുകെിൈും ജൂബിൈി 
വർഷേിൽ വൈിയ കുതിച്ചുച ട്ടമ ണ് ൈക്ഷയം 
വയ്ക്കുന്നത്. 1000 പക ടി രൂ യുളട സവർണ്ണപണയ 
വ യ്  ൈക്ഷയം വയ്ക്കുന്നു. ജൂബിൈി വർഷം 
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ളകഎസ്എെ്ഇ ളകട്ടിൈും മട്ടിൈും ഉള്ളടക്കേിൈും 
 ുതിയ ഉയരങ്ങൾ ത ണ്ടും. 

പകരെ െിന ൻഷയൽ പക ർപപറഷൻ 

216. പകരെ െിന ൻഷയൽ പക ർപപറഷനിൽ ഘടന  രമ യ 
ഒരു  ുനപ്കമീകരണം നടക്കുകയ ണ്. പക ർപപറഷൻ 
അതിളെ  ൈിര നിരക്ക് ഏത ണ്ട് അഞ്്ച രതമ നം 
കണ്ട് കുറച്ച് 9.5 രതമ നളമന്ന അടിസ്ഥ ന നിരക്്ക 
സംവിധ നേിപൈയ്ക്ക് എേിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന 
സ മ്പേികവർഷം 1500 പക ടിയുളട  ുതിയ വ യ് കൾ 
അനുവദിക്കും. ഇതിന യി അധികമ യി 500 പക ടി രൂ  
വി ണിയിൽ നിന്നും ളക.എെ്.സി സമ ഹരിക്കും. 
സൂക്്ഷമ, ളചറുകിട, ഇടേരം സംരംഭങ്ങെിൽ 
ഊർീക്ഷമത ഉയർേുന്നതിനുള്ള പ് പതയക 
സഹ യ ദ്ധതിയും, ചകിരി മില്ലുകൾക്ക് വ യ്  
നൽകുന്നതിനുള്ള പ് പതയക  ദ്ധതിയും 2019-20-ൽ 
നടപ ക്കും. പ് െയ നന്തര  ുനർനിർമ്മ ണേിനുള്ള 
വൈിയ  രിപ്രമങ്ങൾ  ുപര ഗമിക്കുകയ ണ്. 
കര റുക ർക്ക് വ യ് യും ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗും മറ്റും 
ഏർളപടുേി ളക.എെ്.സി പകരെേിളെ 
 ുനർനിർമ്മ ണേിൽ  ങ്ക െികെ യി. 

പന ർക്കയും പ് വ സവും 

217. പന ർക്കയുളട ഉടമസ്ഥതയിൽ മ പവൈിക്കരയിൈുള്ള 
അപഞ്ചക്കർ ഭൂമിയിൽ ഒരു മ തൃക പൈ ക പകരെ 
പകപ്രം സ്ഥ  ിക്കുന്നത ണ്. പകപ്രേിളെ  ശ്ച േൈ 
ളസൗകരയവികസനേിന് നിപക്ഷ ം നടേുന്ന പ് വ സി 
മൈയ െികൾക്്ക പകപ്രേിളെ പസവനങ്ങെിൽ 
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മുൻഗണന നൽകുന്നത ണ്. മ പവൈിക്കര പകപ്രേിളെ 
അനുഭവേിളെ അടിസ്ഥ നേിൽ കൂടുതൽ 
സ്ഥൈങ്ങെിപൈയ്ക്ക് ഭ വിയിൽ ഇേരം പൈ ക പകരെ 
പകപ്രങ്ങൾ സ്ഥ  ിക്ക വുന്നത ണ്. 

218. എൻആർളക ളവൽെയർ െണ്ടിന് 9 പക ടി രൂ യും 
തിരിച്ചുവരുന്ന പ് വ സികെുളട  ുനരധിവ സ 
 രി  ടികൾക്ക് 15 പക ടി രൂ യും വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. 

ളത ഴിൽ 

219. ളത ഴിൽ വകുപു മുഖ ന്തിരം നടപ ക്കുന്ന വിവിധ 
 ദ്ധതികൾക്ക് 401 പക ടി രൂ യും ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ 
ളപ്ടയിനിംഗ് വകുപിന് 124 പക ടി രൂ യും ന ഷണൽ 
എംപപ്ല യ്ളമെ ് സർവീസിന് 30 പക ടി രൂ യുമടക്കം 
ളത ഴിൽ വകുപിളെ വകയിരുേൽ 563 പക ടി 
രൂ യ ണ്. 

220. അസംഘടിതപമഖൈയിളൈ ളത ഴിൈ െികെുളട വരുമ നം 
ഉറപു  ദ്ധതിയ്ക്ക യി 80 പക ടി രൂ യും 
പ് സവ നുകൂൈയം അടക്കമുള്ള സ മൂഹയസുരക്ഷ  
 രി  ടികൾക്ക് 5 പക ടി രൂ യും വകയിരുേുന്നു. 
അതിഥി ളത ഴിൈ െികൾക്ക് മ നയമ യ വ സസ്ഥൈം 
ഉറപുവരുേുന്നതിനുള്ള അ ്ന  ഘർ  ദ്ധതിയ്ക്ക്  
5 പക ടി രൂ  നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പമ പട്ട ർ ളത ഴിൈ െി 
പക്ഷമനിധി പബ ർഡിന്  ുതിയ ആസ്ഥ നമരിരം 
നിർമ്മിക്കുന്നത ണ്. 

221. ഐ.ടി.ഐകെുളട നവീകരണേിന് 45 പക ടി രൂ യും 
പകരെ അക്ക ദമി പെ ർ സ്കിൽ എക്സളൈൻസിളെ 
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പനതൃതവേിൈുള്ള ലന ുണീ വികസന  രി  ടികൾക്ക് 
39 പക ടി രൂ യും വകയിരുേുന്നു.  

സർക്ക ർ ജീവനക്ക ർ 

222. സർക്ക ർ ജീവനക്ക രുളട രമ്പെ രിഷ്കരണേിനുള്ള 
നട ടികൾ സമയബന്ധിതമ യി  ൂർേീകരിക്കും. 
കുടിരികയ യിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗഡു ഡി.എ ഏപ് ിൽ 
മ സരമ്പെപേ ളട പം  ണമ യി നൽകും. ളമഡിക്കൽ 
ഇൻഷവറൻസിന് ളടണ്ടർ വിെിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏത നും 
മ സങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് നടപിൈ കും. ള  തുജനങ്ങൾ 
സ്ഥിരമ യി സരർരിക്കുന്ന വിപല്ലജ്, ത ൈൂക്ക് 
ഓെീസുകൾ, കെപപ്ക്ടറ്റുകൾ, സബ് രജിസ്പ്ട ർ 
ഓെീസുകൾ, ആർ.ടി ഓെീസുകൾ തുടങ്ങിയവ 
കൂടുതൽ ള  തുജനസൗഹൃദ രമ പകണ്ടതുണ്ട്.  
കുടിളവള്ളം, വിപ്രമേിനുള്ള സൗകരയങ്ങൾ, ള  തുജന 
രുചിമുറികൾ എന്നിവളയല്ല ം ഏർളപടുേണം. 
സർക്ക ർ ഓെീസുകൾ സ്പ്തീ സൗഹൃദ രവുമ കണം. 
തുടക്കളമന്ന നിൈയിൽ കെപപ്ക്ടറ്റുകൾ, ജില്ല തൈ 
ഓെീസുകൾ  എന്നിവിടങ്ങെിൽ ഇതിനുള്ള സൗകരയങ്ങൾ 
ഒരുക്കുന്നത ണ്. ഇതിന യി 50 പക ടി രൂ  അധികമ യി 
വകയിരുേുന്നു.   

പ്ടഷറി 

223. പ്ടഷറികെിൽ  സംപയ ജിത ധനക രയ മ പനജ്ളമെ ്
സിസ്റ്റം നടപ യപത ളട പ് വർേനം വെളര 
മികവുറ്റത യിട്ടുണ്ട്. പ്ടഷറി നവീകരണേിന് 21 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. 20  ുതിയ പ്ടഷറി ളകട്ടിടങ്ങെുളട  
 ണി നടന്നു വരുന്നു. 12 എണ്ണങ്ങൾക്കുകൂടി ഈവർഷം 
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അനുവ ദം ളക ടുക്കും. 2019-20-ൽ മുഴുവൻ 
ജീവനക്ക രുളടയും ള ൻഷൻക രുളടയും രമ്പെവും 
ള ൻഷനും പ്ടഷറി അക്കൗണ്ടുവഴിയ ക്കും.  

224. പ്ടഷറിയിളൈ സ്പപ്ട ങ് റൂമുകെ ണ് സർക്ക രിളെ വക 
നിധികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഇതിളെ 
പസ്റ്റ ളക്കടുക്ക ൻ തീരുമ നിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-20ൽ ഇതിളെ 
പസ്റ്റ ളക്കടുേ് കൃതയമ യ രജിസ്റ്റർ തയ്യ റ ക്കുകയും 
ളചയ്യും.  ുര വസ്തു പ്  ധ നയമുള്ളവ മയൂസിയങ്ങെിൽ 
പ് ദർരിപിക്കും. 

രജിസ്പപ്ടഷൻ 

225. ആധ ർ രജിസ്പപ്ടഷൻ നട ടികൾ നവീന 
സ പങ്കതികവിദയയുളട അടിസ്ഥ നേിൽ ൈെിതവും 
സുത രയവുമ ക്കും. ഇപത ളട വകുപ് കൂടുതൽ 
ജനസൗഹ ർേ ര യി മ റും. ഇ-സ്റ്റ മ്പിംഗ് സംവിധ നം 
വി ുൈീകരിക്കും. വിരൈടയ െവും പെ പട്ട യും 
ഡിജിറ്റലൈസ് ളചയ്ത് ആധ രേിളെ 
ഭ ഗമ ക്കുന്നത ണ്. രജിസ്പപ്ടഷൻ നട ടികൾ 
കമ്പയൂട്ടർവൽക്കരിച്ച് ആധ രങ്ങൾ ക ൈത മസമില്ല ളത 
നൽകുന്നതിനുള്ള നട ടികൾ സവീകരിക്കും. 
ആധ രങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ളചയ്യുന്നതിന് ‘അനരവര’ 
 ദ്ധതി നടപിൈ ക്കും. സബ് രജിസ്പ്ട ർ ഓെീസുകെിൽ 
ഇ-പ  സ് ളമഷീൻ ഏർളപടുേുകയും, നിരീക്ഷണ 
കയ മറകൾ ഏർളപടുേുകയും ളചയ്യും. 

226. രജിസ്പപ്ടഷൻ വകുപിന് 25 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
ഇതിൽ 15 പക ടി രൂ   ഴയ രജിസ്പപ്ടഷൻ പരഖകൾ 
ഡിജിറ്റലൈസ് ളചയ്യുന്നതിനും രജിസ്പപ്ടഷൻ 
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ഡ റ്റ പബസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമ ണ്. 13 പക ടി ഷീറ്റ ്
പരഖകൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ളചപയ്യണ്ടിവരും. കിെ്ബി 
ധനസഹ യപേ ളട രജിസ്പപ്ടഷൻ ളകട്ടിടങ്ങെുളട 
നവീകരണം തുടരും.  

പമ പട്ട ർ ളവഹിക്കിൾ ഡിപ ർട്ടുളമെ  ്

227. പമ പട്ട ർ വ ഹന നികുതി വകുപിളെ പറ ഡ് പസെ്റ്റി 
നട ടികൾക്ക് 14 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
ളവഹിക്കിൾ കം ലപ്ഡവർ ളടസ്റ്റിംഗ് പസ്റ്റഷനുകൾക്ക് 6.75 
പക ടി രൂ യും ളചക്കു പ  സ്റ്റുകെുളട നവീകരണേിന് 
10.50 പക ടി രൂ യും വകയിരുേുന്നു.  

റവനയൂ 

228. ൈ െ ് റവനയൂ വകുപിന് ആളക 90 പക ടി രൂ  
 ദ്ധതിയിൽ വകയിരുേിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 40 പക ടി രൂ  
റവനയൂ ഓെീസുകെിളൈ സൗകരയങ്ങൾ വി ുൈീകരി 
ക്കുന്നതിനു പവണ്ടിയ ണ്. 17 പക ടി രൂ  ൈ െ ്
ളറപക്ക ഡുകൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ളചയ്യുന്നതിനും 
മയൂപട്ടഷൻ നട ടികൾ ഓൺലൈന യി ളചയ്യുന്നതിനു 
മ ണ്. റീസർളവ  ൂർേീകരിക്കുന്നതിന് 15 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു.  

229. ന ഷണൽ സർവീസ് സ്കീം, എൻസിസി, സ്കൗട്ട്, 
സ്റ്റുഡെ ് പ  ൈീസ് പകഡറ്റ്, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ 
എന്നിവയുമ യി ബന്ധളപട്ട് ഒരു സിവിൽ ഡിെൻസ് 
പക ർ രൂ ീകരിക്ക ൻ ഉപേരിക്കുന്നു. പസ്റ്ററ്റ് ഡിസ സ്റ്റർ 
ളറസ്പ  ൺസ് പെ ഴ്സിളന രക്തിളപടുേും. 
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230. ന ഷണൽ ലസപേ ൺ റിസ്ക് മിറ്റിപഗഷൻ പപ്  ജക്ടിൽ 
നിന്ന് ലസപേ ൺ പ് തിപര ധ  ശ്ച േൈ 
സൗകരയനിർമ്മ ണേിന് പകപ്രവിഹിതമടക്കം 22 പക ടി 
രൂ  ൈഭിക്കും.    

എകല്സസ ്

231. എക്ലസസ് വകുപിളെ ആധുനീകരണേിന് 17 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഇതിൽ 10 പക ടി രൂ  
ൈഹരിവിരുദ്ധ പബ ധവത്കരണേിനും വിമുക്തി 
ൈഹരിവിമുക്ത  രി  ടികൾക്കും പവണ്ടിയ ണ്.  

സംസ്ഥ ന ഭ ഗയക്കുറി 

232. 2014-15-ൽ 5441.84 പക ടി രൂ യ യിരുന്ന സംസ്ഥ ന 
ഭ ഗയക്കുറി വിറ്റുവരവ് 2017-18-ൽ 9021.36 പക ടി രൂ യ യി 
ഉയർന്നിട്ടുണ്്ട. 2019-20-ൽ ഭ ഗയക്കുറിയുളട വിറ്റുവരുമ നം 
11863 പക ടി രൂ യ യി വർദ്ധിക്കും. ചൂേ ട്ട, 
അനയസംസ്ഥ ന ഭ ഗയക്കുറികെുളട കടന്നുവരവിളന 
കർരനമ യി തടഞ്ഞും അനഭിൈഷണീയമ യ 
പ് വണതകളെ ളചറുേുമ ണ് ഭ ഗയക്കുറി വിൽപനയിൽ 
ഈ പനട്ടം ലകവരിക്ക ൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 
ഇടനിൈക്ക ർവഴി നടേുന്ന ഭ ഗയക്കുറികൾക്്ക ഉയർന്ന 
നിരക്കിൽ ജി.എസ്.ടി ഏർളപടുേ ൻ സംസ്ഥ ന 
സർക്ക ർ രക്തമ യ നിൈ  ട ണ് സവീകരിച്ചത്. 
അനയസംസ്ഥ ന ഭ ഗയക്കുറി ഏജെുമ ർ ഇതിളനതിര യി 
നൽകിയ പകസ്  ര ജയളപട്ടു. എന്ന ൽ മറ്റു 
വഴികെിൈൂളട ഈ വിഭിന്ന നിരക്കുകൾ ഏകീകരിക്കുന്ന 
തിനുള്ള പ്രമം നടേുകയ ണ്. പയ ജിക്ക വുന്ന മറ്റു 
സംസ്ഥ ന സർക്ക രുകെുമ യി പചർന്്ന ജി.എസ്.ടി 
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കൗൺസിൈിൽ ഈ നീക്കം ളചറുക്ക ൻ ഇപപ ൾ 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്  രിപര ധിക്കുന്നതിനുപവണ്ടി 
മപ്ന്തിതൈ കമ്മിറ്റിളയ രൂ ീകരിച്ചിരിക്കുകയ ണ്. 
 രമ വധി സംസ്ഥ നങ്ങെുളട  ിന്തുണ പനടിളക്ക ണ്്ട 
ഇതിളന ളചറുക്ക ൻ പകരെം ഒന്നിച്ചു നിൽപക്കണ്ടതുണ്ട്.  

ആസ പൂ്തണപബ ർഡ ്

233. സംസ്ഥ ന ആസൂപ്തണ പബ ർഡിളെ അടങ്കൽ 33 പക ടി 
രൂ യ ണ്. ഐ.എം.ജി.യുപടത് 23 പക ടി രൂ യും. 

പകരെ  ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ 

234.  ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന് 8 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. ഇതിൽ 3 പക ടി രൂ  റിപ്കൂട്ട്ളമെ ് 
സപ്മ്പദ യം ഡിജിറ്റലൈസ് ളചയ്യുന്നതിനുപവണ്ടിയ ണ്.  

നിയമസഭ 

235. എം.എൽ.എ.മ ർക്കുള്ള  ുതിയ അപ ർട്ട്ളമെിളെ 
നിർമ്മ ണം യുദ്ധക ൈ ടിസ്ഥ നേിൽ  ൂർേിയ ക്കും. 
 രി ൂർണ്ണമ യി പ പർ രഹിത ഡിജിറ്റൽ നിയമസഭ  
സംവിധ നമ യ ഇ-നിയമസഭയ്ക്ക്  െണ്ട് 
അനുവദിക്കുന്നത ണ്. 

പ  ൈീസും വിജിൈൻസും 

236. പ  ൈീസ്, വിജിൈൻസ് വകുപുകെുളട ആധുനിക 
വത്കരണേിന് 193 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
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ഇതിനു  ുറളമ, 24 പക ടി രൂ  സംസ്ഥ നവിഹിതമടക്കം, 
പകപ്ര വിഷ്കൃത  ദ്ധതിയിൽ 60 പക ടി രൂ  ൈഭിക്കും. 

ജയിൽ 

237. ജയിൽ നവീകരണേിന് 16 പക ടി രൂ യും 
തടവുക രുളട പക്ഷമേിനും  ുനരധിവ സേിനും 
പവണ്ടി 10 പക ടി രൂ യും വകയിരുേുന്നു.  

െയർപെ ഴസ് ്

238. തീയണയ്ക്കുന്നതിനു മ പ്തമല്ല, പ് കൃതിദുരന്തങ്ങെിൽ 
നിന്നും മറ്റ് അ കടങ്ങെിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്ന വിൈ 
 ിടിച്ച പസവനം നൽകുന്ന വിഭ ഗമ യി നമ്മുളട 
അഗ്നിരമന പസന വെർന്നിട്ടുണ്ട്. പ് െയക ൈേ് ഈ 
പസവനേിളെ മ ഹ ത്മയം ന ം കണ്ടത ണ്. 
വർദ്ധിക്കുന്ന ഉേരവ ദിേങ്ങൾ നിറപവറ്റുന്നതിന് 
വകുപിന് കൂടുതൽ ആധുനിക ഉ കരണങ്ങെും 
സ പങ്കതികളസൗകരയങ്ങെും ഉറപ പക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ 
ആധുനിക ളസൗകരയങ്ങൾ ആർജിക്കുക എന്നത ണ് 
വരുംവർഷളേ ഏറ്റവും പ് ധ നളപട്ട പ് വർേനം. 
െയർ ആൻഡ് ളറസ്കയൂ സർവീസിളെ ഈ വർഷളേ 
അടങ്കൽ 75 പക ടി രൂ യ ണ്. ഇതിൽ 70 പക ടി രൂ യും 
ആധുനിക ഉ കരണങ്ങൾ സവ യേമ ക്കുന്നതിന വും 
വിനിപയ ഗിക്കുക. 

ജുഡീഷയറി 

239. ജുഡീഷയൽ സർവീസിന് 25 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 

പപ്  സികയൂഷൻ വകുപിളെ ആധുനീകരണേിന്  
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1.5 പക ടി വകയിരുേുന്നു. പക ടതിളക്കട്ടിടങ്ങെുളടയും 

കവ ർപട്ടഴ്സുകെുളടയും നിർമ്മ ണേിന് 24 പക ടി 

വകയിരുേുന്നു. പകപ്രവിഹിതമ യി 36 പക ടി രൂ യും 

ൈഭിക്കും. 

ൈീഗൽ ളമപപ്ട െജി 

240. ഡിപ ർട്ട്ളമെ ്ഓെ് ൈീഗൽ ളമപപ്ട െജിയ്ക്ക് 11 പക ടി 

രൂ  വകയിരുേുന്നു.  

പ് ിെിംഗ ്ആൻഡ് പസ്റ്റഷനറി 

241. പസ്റ്റഷനറി ആൻഡ് പ് ിെിംഗ് വകുപിന് 11 പക ടി രൂ  

വകയിരുേുന്നു. 

ഹരിതപകരെം മിഷൻ 

242. ഹരിതപകരെം മിഷന് 7 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. ഈ 

തുക ഭരണളച്ചൈവിനു പ് ച രണപ് വർേനങ്ങൾക്കും 

പവണ്ടിയുള്ളത ണ്. രുചിതവം, ജൈവിഭവം, കൃഷി, 

തപേരഭരണം എന്നീ വകുപുകൾ വഴിയ ണ് മിഷളെ 

പ് വർേനങ്ങൾ നടക്കുക. 

ഇൻെർപമഷൻ ആൻഡ്  ലിസിറ്റി 

243. ഇൻെർപമഷൻ ആൻഡ്  ലിസിറ്റിയ്ക്ക് 45 പക ടി രൂ  

വകയിരുേുന്നു. ഇതിൽ മീഡിയ  അക്ക ദമിയ്ക്ക് 6 

പക ടി രൂ  പ്ഗ െ യി അനുവദിക്കുകയ ണ്.  
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എക്കപണ മികസ്് ആൻഡ് സ്റ്റ റ്റിസ്റ്റികസ്്  

244. ഡിപ ർട്ടുളമെ ് ഓെ് എക്കപണ മിക്സ് ആൻഡ് 
സ്റ്റ റ്റിസ്റ്റിക്സിന് 2.4 പക ടി രൂ  വകയിരുേുന്നു. 
ക ർഷിക ളസൻസസ് അടക്കമുള്ള സർളവകൾക്കു 
പവണ്ടി പകപ്രസർക്ക രിൽ നിന്ന് 58 പക ടി രൂ  കൂടി 
ൈഭയമ കും 

IV 

ധന അവപൈ കനം 

245. നികുതിനയം സർക്ക രിളെ ള  തു ധനതപ്ന്തം 

നടപ ക്കുന്നതിനുള്ള Vസുപ് ധ ന ഉ  ധിയ ണ്. 2006-07/ 
2010-11 ക ൈേ് ളചൈവു ളഞരുക്ക ളത വരുമ നം 
ഗണയമ യി ഉയർേിളക്ക ണ്ട് വിജയകരമ യി കമ്മി 
കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. എന്ന ൽ 2013-14 
മുതൽ സംസ്ഥ നേിളെ നികുതി വരുമ ന വെർച്ച 10-12 
രതമ നമ യി ത ഴ്ന്നു. ഇത് കമ്മി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും 
സ മ്പേിക പ് തിസന്ധി രൂക്ഷമ ക്കുന്നതിനും 
ഇടവരുേി. അതത് വർഷളേ ളചൈവ് ഇ-ൈ ംസിൽ 
പരഖളപടുേി അടുേ വർഷപേ 
യ്ക്ക് മ റ്റി വയ്ക്കുക, ളചൈവ് കണളക്കഴുതി 
ഡിപ ർട്ട്ളമെുകൾക്കു നൽകുന്ന  ണം വിതരണം 
ളചയ്യ ളത പ്ടഷറിയിൽ തളന്ന സൂക്ഷിക്കുക,  ലിക് 
അക്കൗണ്ടു വഴി കൂടുതൽ വ യ് ളയടുക്കുക തുടങ്ങിയ 
മ ർഗ്ഗങ്ങൾ അവംൈബിച്ച ണ് ധനപ് തിസന്ധിളയ 
പനരിട്ടത്. ഈ ഗുരുതരമ യ സ്ഥിതിവിപരഷളേക്കുറിച്ച് 
ഈ സർക്ക ർ  ുറളപടുവിച്ച ധവെ പ്തേിൽ 
വിരദമ യി പ് തി  ദിച്ചിട്ടുണ്്ട. ജി.എസ്.ടി നികുതി 
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വരുമ നം ഗണയമ യി ഉയർേുന്നതിനും അതുവഴി  
2006-07-ൽ തുടങ്ങിയ ധനദൃഢീകരണ   തയിപൈയ്ക്ക് 
സംസ്ഥ നളേ തിരിച്ചു ളക ണ്ടുവരുന്നതിനും 
സ ധിക്കുളമന്ന പ് തീക്ഷയ ണ് ധവെ പ്തം മുപന്ന ട്ടു  
വച്ചത്. എന്ന ൽ മൂന്ന് വർഷം  ിന്നിട്ടിട്ടും ഈ പ് തീക്ഷ 
െൈവേ യിട്ടില്ല. നികുതി വരുമ നം ഇപപ ഴും ഏത ണ്ട് 
10 രതമ നം വീതമ ണ് വെരുന്നത്. ളചൈവ്  
16-17 രതമ നം വീതവും.  

246. ഇതിന് പ് തിവിധിയ യി ളചൈവ് ചുരുക്കണളമന്ന 
നിർപേരം മുപന്ന ട്ടുവയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇത് ആത്മഹതയ  
 രമ യിരിക്കും. ക രണം, പകരെ സമ്പദ്ഘടന 
മുരടിപിളെ രക്തമ യ ഭീഷണിളയ അഭിമുഖീ 
കരിക്കുകയ ണ്. ക ർഷിപക ൽപന്നങ്ങെുളട വിൈകൾ 
ഉയര േതുമൂൈം റർർ തുടങ്ങിയ വിെകൾ 
പ് തിസന്ധിയിൈ ണ്. ഗൾെിളൈ ളത ഴിൽ നയങ്ങൾമൂൈം 
ആ ര ജയങ്ങെിപൈയ്ക്കുള്ള കുടിപയറ്റേിൽ ഇടിവ് 
ഉണ്ട യിരിക്കുകയ ണ്. പകരെേിൽ നിന്നും പജ ൈി പതടി 
പ  കുന്നവളരക്ക ൾ കൂടുതൈ ണ് പജ ൈി നഷ്ടളപട്ട് 
തിരിച്ചു വരുന്നവർ. ഗൾെ്  ണവരുമ നം 
കുറയുന്നതിനുള്ള പ് വണതകൾ പ് കടിപിച്ചു തുടങ്ങി. 
ഉ പഭ ക്തൃ കപമ്പ െളേയും റിയൽ എപസ്റ്ററ്റിളനയും 
ഈ ഭയ രങ്കകൾ ബ ധിച്ചു. ഈ സ ഹചരയേിൽ 
സർക്ക ർ ളചൈവ് ളവട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ധനനയം 
മുരടിപിളെ സ ധയതകളെ യ ഥ ർത്ഥയമ ക്കി 
മ റ്റുന്നതിൈ ണ്  രയവസ നിക്കുക. എന്ന ൽ ളചൈവ് 
ഗണയമ യി ഉയരുകയും വരുമ നവർദ്ധന പ് തീക്ഷിച്ച 
പത തിൽ ഉയര തിരിക്കുകയും ളചയ്യുന്ന സ ഹചരയം 
ഇനിപമൽ തുടര ന വില്ല.  
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247. എന്തുളക ണ്ട് നികുതി വരുമ നം ഉയരുന്നില്ല എന്ന് ന ം 
വിരകൈനം ളചയ്യണം. ത രതപമയന ത ഴ്ന്ന 
വിൈക്കയറ്റവും ര ജയേ് ള  തുവിൈുള്ള സ മ്പേിക 
മ രയവും ക രണങ്ങെ ണ്.  ളക്ഷ തമിഴ്ന ട്, 
ളതൈുങ്ക ന, മഹ ര ഷ്പ്ട തുടങ്ങിയ സംസ്ഥ നങ്ങൾ 
ജി.എസ്.ടി വരുമ നേിൽ പകരെപേക്ക ൾ മികച്ച 
പ് കടനം നടേുന്നൂളവന്നതും യ ഥ ർത്ഥയമ ണ്. 
ളചലന്ന, മുംലബ, ലഹപ്ദബ ദ് പ  ൈുള്ള ഭീമൻ 
ളമപപ്ട ള  െിറ്റൻ സിറ്റികെിളൈ ഉ പഭ ഗം വെളര 
ഉയർന്നത ളണങ്കിൈും പകരെം തളന്നയ ണ് പ് തിരീർഷ 
ഉ പഭ ഗേിൽ ഒന്ന ം സ്ഥ നേ് നിൽക്കുന്നത്. 
എന്തുളക ണ്ട് പകരെേിന്  പ് തീക്ഷിച്ച പനട്ടം 
ലകവരുന്നില്ല? 

248. പമൽപറഞ്ഞ സംസ്ഥ നങ്ങെും പകരെവും തമ്മിൈുള്ള 
അടിസ്ഥ ന വയതയ സം ആ സംസ്ഥ നങ്ങെുളട 
ഉ പഭ ഗേിളെ അടിസ്ഥ നം അവിളട തളന്നയുള്ള 
വയവസ യങ്ങെ ണ് എന്നത ണ്. അതുളക ണ്്ട 
ജി.എസ്.ടി നികുതി പച ർച്ച കുറവ യിരിക്കും. എന്ന ൽ 
പകരെേിളൈ ഉ പഭ ഗേിളെ മുക്ക ൽ  ങ്കും മറ്റു 
സംസ്ഥ നങ്ങെിൈുള്ള വയവസ യര ൈകെിൽ ഉൽപ ദി 
പിക്കളപടുന്നത ണ്. െൈപ് ദമ യ ഇ-പവബില്ലിളെ 
അഭ വേിൽ അന്തർസംസ്ഥ ന വയ   രേിൽ വൈിയ 
നികുതി പച ർച്ചയുണ്ട കും. ഇത് കണ്ടു ിടിക്ക ൻ ളചക്ക് 
പ  സ്റ്റുകെില്ല.  കരം മറ്റ  ു സംവിധ നങ്ങെുമില്ല. 
കണക്കുകൾ ഒേുപന ക്കി നികുതി ളവട്ടിപ് തടയ ൻ 
വ ർഷിക റിപട്ടണുകൾപ  ൈും ൈഭയമല്ല. കിട്ടുന്ന നികുതി 
വ ങ്ങി ള ട്ടിയിൽ വച്ച് സവസ്ഥര യി ഇരിക്ക പന ഇന്ന ്
നികുതി വകുപിന് അധിക രമുള്ളൂ. ഈ സ ഹചരയവും 
ജി.എസ്.ടി നികുതി നിരക്കിൽ അടിക്കടി വരുേി 
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ളക്ക ണ്ടിരിക്കുന്ന നിരക്ക് കുറയ്ക്കൈുമ ണ് വരുമ നം 
വർദ്ധിക്ക തിരിക്കുന്നതിന് ക രണം. ഈ നികുതി 
ഇെവുകെുളട പനട്ടം ഉ പഭ ക്ത ക്കൾക്ക് ൈഭിച്ചിട്ടില്ല 
എന്നത് മളറ്റ രു വസ്തുത.  

249. സർ, ളചൈവുകൾ ളവട്ടിച്ചുരുക്കിളക്ക ണ്ട് സംസ്ഥ ന 
േിളെ ധനനയേിൽ ഒരു അടിസ്ഥ ന തിരുേൈും 
വരുേ ൻ ഉപേരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷമ, വികസന 
പ് വർേനങ്ങൾ വർദ്ധിപിക്ക ൻ തളന്നയ ണ് സർക്ക ർ 
പ്രമിക്കുന്നളതന്ന് ബജറ്്റ തളന്ന വയക്തമ ക്കുന്നത ണ്. 
സർ, 2018-19 ളൈ  ുതുക്കിയ എസ്റ്റിപമറ്റിപനക്ക ൾ 13.88 
രതമ നം ഉയർന്ന ളചൈവ ണ് ബജറ്റ് പ് ഖയ  ന 
ങ്ങെിൈുള്ളത്. അപത ളട പം ളക ച്ചി ളമപപ്ട , വിഴിഞ്ഞം 
കമ്പനി, സിയ ൽ, കിൻപ്െ തുടങ്ങിയ 
ള  തുസംരംഭങ്ങൾ വഴിയും കിെ്ബി പ  ൈുള്ള 
ധനക രയ സ്ഥ  നങ്ങൾ വഴിയും വൈിയ പത തിൽ 
വ യ് ളയടുേ് മൂൈധന നിപക്ഷ ം 
ഉയർേിളക്ക ണ്ടിരിക്കുകയ ണ്. കിെ്ബി വഴിയുള്ള 
നിപക്ഷ ം മ പ്തം  രിപര ധിച്ച ൽ എപ്ത വൈിയ 
രൂ  ന്തരമ ണ് സമ്പദ്ഘടയ്ക്ക് ഏത നും 
വർഷങ്ങൾളക ണ്ട് ഉണ്ട ക ൻ പ  കുന്നളതന്ന് 
വയക്തമ ണ്. 

നികുതി ിരിവിൽ 30 രതമ നം വർദ്ധന 

250. ധനപ് തിസന്ധി ഒഴിവ ക്കുന്നതിനു മ പ്തമല്ല, കിെ്ബി 
വഴിയും മറ്റുമുള്ള വ യ്  വിജയപ് ദമ കണളമങ്കിൈും 
സംസ്ഥ ന ബജറ്റ് കൂടുതൽ സന്തുൈിതമ കണം. റവനയു 
കമ്മി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷളേ രര രരിയ യ 2.21-ൽ 
നിന്നും ഒരു രതമ നേിൽ ത ളഴയ ക്കണം. ധന 
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കമ്മിയ കളട്ട കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷളേ 
രര രരിയ യ 3.61 ൽ നിന്നും മൂന്നു രതമ നമ യി 
കുറയ്ക്കണം. ഇതിനു കഴിയണളമങ്കിൽ 2019-20-ൽ 
സംസ്ഥ ന ജി.എസ്.ടി വരുമ നം 30 രതമ നളമങ്കിൈും 
ഉയരണം. 10 രതമ നം വെർച്ചയിൽ നിന്നും 30 
രതമ നേിപൈയ്ക്കുള്ള എടുേുച ട്ടം അപ്  പയ ഗിക 
മ ളണന്ന് പ് ഥമദൃഷ്ടയ പത ന്നിപയക്ക ം.  എന്ന ൽ ഈ 
ൈക്ഷയം പനട ൻ കഴിയുളമന്ന ഉറച്ചവിരവ സമ ണ് നികുതി 
വകുപിനുള്ളത്. അതിളെ  ിന്നിളൈ യുക്തിയും 
സവീകരിക്ക ൻ പ  കുന്ന നട ടികെും ഞ ൻ 
വിരദീകരിക്കളട്ട.  

251. ജൂലൈ മ സേിൽ വ ർഷിക റിപട്ടണുകൾ ആദയമ യി 
ൈഭയമ കും. അപത ളട നികുതി കണക്കുകൾ 
സ്പ്കൂട്ടലനസ് ളചയ്ത് വയ   രികെുളട വിൽക്കൽ, 
വ ങ്ങൽ വൗച്ചറുകൾ ത രതമയളപടുേി അനധികൃത 
മ യി ഇൻ ുട്ട് ളപ്കഡിറ്റ് എടുേതും അളല്ലങ്കിൽ 
വിറ്റുവരുമ നം കുറച്ചു ക ണിച്ചതുളമല്ല ം കണ്ടു ിടി 
ക്ക ന കും. അഥവ  ഉണ്ട യിട്ടുള്ള നികുതി പച ർച്ചയിൽ 
നളല്ല രു  ങ്ക് തിരിച്ചു  ിടിക്ക ൻ കഴിയും. ജി.എസ്.ടി 
കൗൺസിൽ എല്ല  സംസ്ഥ നങ്ങൾക്കും ഓപര  
വർഷവും മുൻവർഷളേ അപ ക്ഷിച്ച് 14 രതമ നം 
വെർച്ച ഉറപു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ഇങ്ങളന ഉറപു നൽകിയ 
വരുമ നപേക്ക ൾ ഏത ണ്ട് 13 രതമ നം കുറവ ണ് 
ന ം ഇപപ ൾ ജി.എസ്.ടി.യ യി  ിരിളച്ചടുക്കുന്നത്. ഈ 
കുറവ് നികേുകയും അപത ളട പം 2019-20ൃൃൽ 14 
രതമ നം വർദ്ധന പനടുകയും ളചയ്ത ൽ നമ്മൾ 
നഷ്ട രിഹ ര  രിധിക്ക് മുകെിളൈേും. അഥവ  27 
രതമ നം ജി.എസ്.ടി വർദ്ധിച്ച ൽ വ റ്റ് കുടിരിക  ിരിവ് 
അധികവരുമ നമ യി നമുക്ക് ൈഭിക്കും. വ റ്്റ കുടിരിക 
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സമ ഹരണം ക രയക്ഷമമ ക്കുന്നതിന് ആംനസ്റ്റിളയ 
ഉ പയ ഗളപടുേ ൻ ഉപേരിക്കുന്നു. ജി.എസ.്ടിയിൽ 
2018-19 ളൈ 22821.6 പക ടി രൂ  വരുമ നളേ 
അപ ക്ഷിച്ച് 6189 പക ടി രൂ  അധികവരുമ നം 
പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. ആംനസ്റ്റി വഴി 2000 പക ടി രൂ യും 
സമ ഹരിക്ക ൻ ൈക്ഷയമിടുന്ന .ു  

252. ഇത് യ ഥ ർത്ഥയമ ക്കി  ുതുക്കിയ കണക്ക് പ് ക രമുള്ള 
1.68 രതമ നം റവനയുകമ്മി 1 രതമ നമ യും ധനക്കമ്മി 
3.06 രതമ നേിൽ നിന്നും 3  രതമ നമ യും 
കുറയ്ക്കുന്നതിനുമ ണ് ബജറ്റ് ൈക്ഷയമിടുന്നത്. ഇതിൈൂളട 
പകരെം വീണ്ടും ധനദൃഢീകരണേിളെ   തയിൽ 
തിരിളകളയേും. ഇതിന യുള്ള ഒരു ഭഗീരഥയജ്ഞമ ണ് 
2019-20 ബജറ്റിളെ മർമ്മം.  

ഭരണ രമ യ നട ടികൾ 

253. പമൽപറഞ്ഞ ൈക്ഷയം പനടുന്നതിനുപവണ്ടി ജി.എസ്.ടി 
ഭരണസംവിധ നേിൈും പ് വർേനലരൈിയിൈും 
സമൂൈമ യ ഒരു ള  െിളച്ചഴുേ് അനിവ രയമ ണ്.  

a) പകപ്ര-സംസ്ഥ ന ചരക്കു പസവന നികുതി 
വകുപുകെുളട പ് വർേനങ്ങൾ ഏപക  ിപി 
ക്കുന്നതിന യി ധനമപ്ന്തിയുളട അധയക്ഷതയിൽ 
സംസ്ഥ ന നികുതി ളസപ്കട്ടറി, പസ്റ്ററ്റ് ജി.എസ്.ടി 
കമ്മീഷണർ, പകപ്ര പ് ിൻസിപൽ ചീെ് കമ്മീഷണർ, 
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓെ് ജി.എസ്.ടി ഇെൈിജൻസ് 
എന്നിവർ അംഗങ്ങെ യ പക -ഓർഡിപനഷൻ കമ്മിറ്റി 
രൂ ീകരിക്കുന്നത ണ്. 
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b) 2017-18 സ മ്പേിക വർഷളേ വ ർഷിക റിപട്ടണും 
അനുബന്ധ പരഖകെും 2019 ജൂലൈ മുതൈും 2018-19 
വ ർഷിക റിപട്ടണും അനുബന്ധ പരഖകെും 2019 
ഡിസംബർ മ സം മുതൈും ൈഭയമ കും. ഇവയുളട 
 രിപര ധനകൾ സമയബന്ധിതമ യി നടപിൈ ക്കി 
യ ൽ മ പ്തപമ നികുതി വരുമ നേിൽ ഗണയമ യ 
വർദ്ധനവ് പ് തീക്ഷിക്ക ൻ കഴിയുകയുള്ള .ൂ വ ർഷിക 
റിപട്ടൺ സ്പ്കൂട്ടിനിക്ക് ഡിപ ർട്്ടളമെിളന സീമ  
ക്കുന്നതിന് തീപ്വ രിരീൈന  രി  ടി നടപിൈ ക്കും.  

c ) ജി.എസ്.ടി.ആർ 2എ അടിസ്ഥ നമ ക്കി ഇൻപവ യ്സ് 
മ ച്ചിംഗിനു ആവരയമ യ ഒരു ബ ക്്ക എൻഡ് 
പമ ഡയൂൾ സംവിധ നവും പമഖൈ തിരിച്ചുള്ള ഡ റ്റ  
വിരകൈനവും അനിവ രയമ ണ്. ബ ക്ക് എൻഡ് 
പമ ഡയൂെുകൾ വികസിപിക്കുന്നതിനും ഡ റ്റ  
അനൈിറ്റിക്സിനും പവണ്ടിയുള്ള സംവിധ നങ്ങളെ 
രക്തിളപടുേും. ഇതിന് ഒപന്ന  രപണ്ട  
വർഷപേയ്ക്ക് ളപ്  െഷണൽ കൺസൾട്ടു 
ളമെുമ ളരയും ഉ പയ ഗളപടുേും.  

d) ജൂൺ 1 മുതൽ ഓപട്ട മ റ്റിക് നമ്പർ പപ്ലറ്റ് 
ളറക്കപഗ്നഷൻ സംവിധ നം (എ.എൻ. ി.ആർ) വഴി 
പകരെേിപൈയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ല  ചരക്കു 
വ ഹനങ്ങെിൈും ഇ-പവബിൽ  രിപര ധന തൽസമയം 
നടേുന്നത ണ്. ഈ  ദ്ധതി പമ പട്ട ർവ ഹന 
വകുപുമ യി സംപയ ജിച്ച് നടപിൈ ക്കുന്നത ണ്. 
പകരെേിപൈയ്ക്കുള്ള പ് ധ ന പ് പവരന 
മ ർഗങ്ങെിൽ സ്ഥ  ിക്കുന്ന ഓപട്ട മ റ്റിക് നമ്പർ പപ്ലറ്റ് 
റീഡിംഗ് കയ മറ വഴി ചരക്കുവ ഹനേിളെ 
രജിസ്പപ്ടഷൻ നമ്പർ  രിപര ധിച്ച് പ് സ്തുത 
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വ ഹനേിന് നിയമ നുസൃമ യ ഇ-പവബിൽ 
ഉപണ്ട ളയന്ന് ഉറപുവരുേുന്നത ണ്. ഇ-പവബിൽ 
ഇല്ല േ ക്ഷം ഈ വിവരം തൽസമയം ഇെൈിജൻസ് 
സ്കവ ഡുകൾക്ക് അൈർട്ട് സപരരം നൽകുന്നത ണ്. 
കൂട ളത, ചരക്കുവ ഹനം കടന്നുപ  കുപമ്പ ൾ  
‘ഓൺ-ദ–പഗ  പവപ്ബിഡ്ജ്’ സംവിധ നേിൈൂളട 
ചരക്കുകെുളട തൂക്കവും ഇ-പവബില്ലിൽ പരഖ 
ളപടുേിയ തൂക്കവും  രിപര ധന  വിപധയമ ക്കുന്ന 
ത ണ്. ഈ സംവിധ നം വഴി പരഖരിക്കുന്ന 
വിവരങ്ങൾ ഡ റ്റ  വിരകൈനം നടേി 
തുടർനട ടികൾക്ക യി വിനിപയ ഗിക്കുന്നത ണ്. 
കൂട ളത, ഇെൈിജൻസ് വിഭ ഗേിന് ഓപട്ട മ റ്റിക് 
നമ്പർ പപ്ലറ്റ് റീഡിംഗ് കയ മറ ഉൾളപളടയുള്ള ആധുനിക 
സീീകരണങ്ങപെ ടുകൂടിയ വ ഹനങ്ങൾ 
ൈഭയമ ക്കുന്നത ണ്. ജി.എസ്.ടി.എൻ പ  ർട്ടൈിൽ 
നിന്നും ഇ-പവബിൽ ഡ റ്റ തൽസമയം 
ൈഭയമ ക്കണളമന്ന് സംസ്ഥ നം ആവരയളപട്ടിട്ടും ഇത് 
ൈഭയമ യിട്ടില്ല. ആയതിന ൽ ജി.എസ്.ടി 
കൗൺസിൈുമ യി ബന്ധളപട്ട് ആവരയമ യ നട ടികൾ 
സവീകരിക്കുന്നത ണ്. ഈ  ദ്ധതി നടപിൈ ക്കുന്ന 
തിന യി ചരക്കുപസവന നികുതി വകുപിന് 10 പക ടി 
രൂ  അനുവദിക്കുന്നു.  

e) പസവനദ ത ക്കെിൽ മഹ ഭൂരി ക്ഷവും ജി.എസ്.ടി 
രജിസ്പപ്ടഷനിപൈയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഏറ്റവും നല്ല 
ഉദ ഹരണം പഹ ട്ടൈുകെ ണ്. പഹ ട്ടൽ നികുതി 18 
മുതൽ 12 വളര ആയിരുന്നത് 5 രതമ നമ യി 
ഏകീകരിച്ചു.  ളക്ഷ ഇപപ ഴും 4600 ഓെം പഹ ട്ടൈുകൾ 
മ പ്തപമ ജി.എസ്.ടി.യിൽ രജിസ്റ്റർ ളചയ്തിട്ടുള്ളൂ. 
ഇപപ ൾ ളചറുകിട പസവനദ ത ക്കൾക്ക യി  
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6 രതമ നം നിരക്കിൽ ഒരു പക പമ്പ സിഷൻ രീതി 
നടപിൽ വരുേ ൻ തീരുമ നിക്കുന്നു. ഈ 
സ ഹചരയേിൽ കൂടുതൽ പ ളര നികുതി 
വൈയേിൽ ളക ണ്ടുവരുന്നതിന് സമപ്ഗമ യ സ്പ്ടീറ്റ് 
സർപവ്വ പ  ൈുള്ള  രി  ടികൾ സംഘടിപിക്കും.  

f ) വ റ്റ് ആംനസ്റ്റി 2010-ളൈപപ ളൈ ഊർീിതമ യി 
നടപ ക്കുന്നതിനുള്ള പ്കമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട കും. 
ആംനസ്റ്റിയുളട  ശ്ച േൈേിൽ റവനയു റിക്കവറി 
നട ടികൾ നിർേിവച്ചത ണ് 2016-17-ളൈ ആംനസ്റ്റി 
 ര ജയളപടുേുന്നതിന് ഒരു പ് ധ ന ക രണം. 
ആംനസ്റ്റിപയ ളട പം റവനയു റിക്കവറി നട ടികൾ 
ഊർീിതമ ക്കും. 

g) നികുതി വകുപിളന  ുനസംഘടിപിക്കും. 
എൻപെ ഴ്സ്ളമെ ് വിഭ ഗളേ രക്തിളപടുേും. 
ഡ റ്റ  വിരകൈനേിളെ അടിസ്ഥ നേിൽ 
 രിപര ധന വിപധയമ ക്കി വയ   രസ്ഥ  നങ്ങെിൽ 
 രിപര ധന നടപേണ്ടി വരുന്ന സ ഹചരയങ്ങെിൽ 
പകപ്ര-സംസ്ഥ ന ചരക്ക് പസവന നികുതി 
ഉപദയ ഗസ്ഥർ സംയുക്തമ യി  രിപര ധന 
നടേുന്നതിനുള്ള നട ടികൾ സവീകരിക്കും. നികുതി 
ളവട്ടിപിന് മുഖയക രണമ കുന്ന ഒരു വസ്തുത 
കുറഞ്ഞ വിൈ ക ണിച്ച് ഇൻപവ യ്സുകൾ 
തയ്യ റ ക്കുന്ന പ് വണതയ ണ്. െൈപ് ദമ യ 
രീതിയിൽ ഇത് തടപയണ്ടത് നികുതി വരുമ ന 
വർദ്ധനവിന് അനിവ രയമ ണ്. വ ങ്ങൽ, 
വിൽപനവിൈകൾ തമ്മിൈുള്ള അന്തരം മനസിൈ  
ക്കുന്നതിനും വയ   രികൾ ഈട ക്കുന്ന ൈ ഭ 
കണക്കുകെിൽ പ് തിെൈിക്കുന്നുപണ്ട ളയന്നും 
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വിൽപനകൾക്ക് ബില്ലുകൾ നൽകുന്നുപണ്ട ളയന്ന് 
 രിപര ധിക്കുന്നതിനും ളടസ്റ്റ്  ർപച്ചയ്സ് 
നടപേണ്ടത് അനിവ രയമ ണ്. നികുതി പച ർച്ച 
തടയുന്നതിന് ഇെൈിജൻസ് വിഭ ഗം രക്തി 
ളപടുേുന്നതിന് സീപ്കട്ട് െണ്ട യി 2 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. എൻപെ ഴ്സ്ളമെ ്വിഭ ഗേിന് ഇ-
പവബിൽ  രിപര ധനയ്ക്കും ഓൺലൈൻ വഴി 
പന ട്ടീസുകൾ തയ്യ റ ക്കി നൽകുന്നതിനും 
വ ഹനേിൽ ഘടിപിക്കുന്ന ട ബ്, സ്ക നർ, പ് ിെർ 
എന്നിവ വ ങ്ങുന്നതിപൈയ്ക്ക യി 1 പക ടി രൂ  
വകയിരുേുന്നു. 

h)  നികുതി വെർച്ചഉറപ ക്കുന്നതിപൈയ്ക്ക യി ബിൽ 
നിർബന്ധമ യും പച ദിച്ചു വ ങ്ങുകളയന്ന പ് വണത 
പപ്  ത്സ് ഹിപിപക്കണ്ടത ണ്. ഇതിന് ആവരയമ യ 
പബ ധവൽക്കരണം ചരക്കു പസവന നികുതി 
വിതരണക്ക ർക്കും ഉ പഭ ക്ത ക്കൾക്കും നൽകുക 
ളയന്നത് ബിൽ സംസ്ക രം വെർേുന്നതിന് 
അനിവ രയമ ണ്. ഇതിന് 1 പക ടി രൂ  അനുവദി 
ക്കുന്നു. അനിവ രയമ യ ഏളതങ്കിൈും ചരക്കു 
കെുളടപയ  പസവനങ്ങെുളടയും വിതരണേിന് 
പ് പതയക ബില്ലിംഗ് പസ െ്ട് ളവയർ ഉ പയ ഗി 
ക്കുന്നതിന് പവണ്ട നിർപേരങ്ങപെ  ഉേരവുകപെ  
നൽകുന്നതിനു പവണ്ട അനുവ ദം സംസ്ഥ ന ചരക്കു 
പസവന നികുതി വകുപിന് നൽകുന്നത ണ്. 2019-20 
മുതൽ സിനിമ  ഹ െുകെിൽ അംഗീകൃത പസ െ്ട് 
ളവയറിൽ ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് നിർബന്ധമ ക്കും. 
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i ) ജി.എസ്.ടി.എൻ വികസിപിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് 
പസ െ്ട് ളവയർ സൗജനയമ യി വയ   രികൾക്ക് 
നൽകുന്നത ണ്.  

ചരക്കുപസവന നികുതി 

254. ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ തീരുമ നപ് ക രം മൂന്നു 
സുപ് ധ ന മ റ്റങ്ങൾ ഏപ് ിൽ ഒന്നു മുതൽ 
നടപിൈ വുകയ ണ്.  

 ചരക്കുകൾ വിതരണം ളചയ്യുന്ന വയ   രികെുളട 
രജിസ്പപ്ടഷൻ  രിധി 20 ൈക്ഷം രൂ യിൽ നിന്ന്  
40 ൈക്ഷം രൂ യ യി ഉയർേുന്നു.   

 പക മ്പൗണ്ടഡ് നികുതിയുളട  രിധി ഒന്നരപക്ക ടി 
രൂ യ യി ഉയർേുന്നു. 40 ൈക്ഷം രൂ  മുതൽ 
ഒന്നരപക്ക ടി രൂ  വളര വിറ്റുവരുമ നമുള്ളവർ 
ഇനിപമൽ 1 രതമ നം നികുതി മ പ്തം നൽകിയ ൽ 
മതിയ കും. 

 പസവനദ ത ക്കൾക്ക് ഇതുവളര പക മ്പൗണ്ടിംഗ് 
ഉണ്ട യിരുന്നില്ല. 18 രതമ നം നികുതി ദുർവഹളമന്ന് 
വയ  കമ യ വിമർരനവും ഉണ്ട യിരുന്നു. ഇനിപമൽ 20 
മുതൽ 50 ൈക്ഷം രൂ  വളര വിറ്റുവരുമ ന 
മുള്ള പസവനദ ത ക്കൾ 6 രതമ നനിരക്കിൽ 
പക മ്പൗണ്ടിംഗ് നികുതി നൽകിയ ൽ മതിയ കും.  

പകരെ പ് െയളസസ ്

255. ഇനിപമൽ പ് കൃതിദുരന്തം പനരിടുന്ന സംസ്ഥ നങ്ങൾക്ക് 
ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൈിളെ അംഗീക രപേ ടുകൂടി 
ദുരന്തനിവ രണ ളസസ് ഏർളപടുേുന്നതിന് 
അവക രമുണ്ട കും. പകരെേിളെ  ുനർനിർമ്മ ണ 
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േിനു പവണ്ടി സംസ്ഥ നേിന് അകേുള്ള 
പസവനങ്ങെുളടയും ചരക്കുകെുളടയും വിതരണേിന് 
ഒരു രതമ നം ളസസ് ചുമേുന്നതിന് കൗൺസിൽ 
അനുവ ദം നൽകി. ബജറ്റിന് മുമ്പ് വയ   രികെുമ യി 
നടേിയ ചർച്ചയിൽ ആരും ഇതിളന എതിർേില്ല  
ളയന്നക രയം സപന്ത ഷ ൂർവ്വം ഞ ൻ സഭളയ 
അറിയിക്കളട്ട. സവർണ്ണം ഒഴിളക 5 രതമ നപമ  അതിൽ 
ത ളഴയുള്ള സ്ല ബിൽളപട്ട ചരക്കുകെുളടപമൽ ളസസ് 
ചുമേുന്നതിന് ഉപേരിക്കുന്നില്ല. 

256. പക ംപ  സിഷൻ നികുതി സപ്മ്പദ യം സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
ളചറുകിട വയ   രികളെയും ളസസ് ചുമേുന്നതിൽ 
നിന്നും ഒഴിവ ക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച ം  ട്ടികയിൽ വരുന്ന 
സവർണ്ണം,  ളവള്ളി, പ്ല റ്റിനം ആഭരണങ്ങൾ ഉൾളപളട 
യുള്ള ചരക്കുകൾക്ക് 0.25 രതമ നവും ജി.എസ്.ടി 
നികുതി നിരക്ക് 12 രതമ നം, 18 രതമ നം, 28 രതമ നം 
എന്നീ  ട്ടികയിൽ വരുന്ന ചരക്കുകെുളടയും എല്ല േരം 
പസവനങ്ങെുളടയും വിതരണേിന് വിതരണ 
വിൈയിൻപമൽ ഒരു രതമ നം പ് െയളസസ് രണ്്ട 
വർഷക്ക ൈയെവിപൈയ്ക്ക് ചുമേുന്നു. നികുതിക്കു 
പമൽ നികുതി ഒഴിവ ക്കുന്നതിപൈയ്ക്ക യി പ് െയളസസ് 
രജിസ്പപ്ടഷനുള്ള വയ   രികൾ സംസ്ഥ നേിനകേ് 
നടേുന്ന ചരക്കുകെുളടയും പസവനങ്ങെുളടയും 
അവസ ന വിതരണഘട്ടേിൽ അത യത് ഉ പഭ  
ക്ത ക്കൾക്കും രജിസ്റ്റർ ളചയ്യ േ വയ   രികൾക്കും 
നൽകുന്ന വിതരണേിളെ മൂൈയേിനു മുകെിൽ 
(ബി2സി) മ പ്തമ യി നിജളപടുേുന്നു. പ് തിവർഷം 600 
പക ടി രൂ  അധികവരുമ നം ഇതിൽ നിന്നും 
ൈഭിക്കുളമന്ന് പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. 
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പകരെ മൂൈയവർദ്ധിത നികുതി 

257. മൂൈയവർദ്ധിത നികുതി നടപിൈ യി രണ്ട് 
വർഷേിനുപരഷം അവപരഷിച്ചിരുന്ന പകരെ 
ള  തുവിൽപന നിയമപ് ക രമുള്ള നികുതി 
നിർണ്ണയങ്ങൾ  ൂർേീകരിക്കുന്നതിന് 2007-08 
ക ൈയെവിൽ അദ ൈേ് നടപിൈ ക്കുകയുണ്ട യി. 
അതുപ  ളൈ അവപരഷിക്കുന്ന മൂൈയവർദ്ധിത നികുതി 
നിയമ പ് ക രമുള്ള നികുതി നിർണ്ണയങ്ങൾ 
സമയബന്ധിതമ യി  ൂർേീകരിച്ച ൽ മ പ്തപമ 
െൈപ് ദമ യ രീതിയിൽ ജി.എസ്.ടി നടപിൈ ക്കുന്നതിന് 
ചരക്കു പസവന നികുതി വകുപിളന സീീരിക്ക ന കൂ. 
ഏകപദരം 25,000 നികുതി നിർണ്ണയങ്ങെും 60,000 പേ െം 
റിപട്ടൺ സ്പ്കൂട്ടിനിയും ഇനിയും തീർപ പക്കണ്ടതുണ്്ട. ഈ 
നികുതി നിർണ്ണയങ്ങൾ സമയബന്ധിതമ യി  ൂർേീ 
കരിക്കുന്നതിന് ആവരയമ യ നട ടി പ്കമങ്ങൾ 
പ് ഖയ  ിക്കുന്നു. 

1) നികുതി ളവട്ടിപ് കണ്ടു ിടിച്ച പകസുകെിൽ കുറ്റം 
പക ളമ്പൗണ്ട് ളചയ്യുകപയ  ള ന ൽറ്റി 
ചുമേുകപയ  ളചയ്തിട്ടുളണ്ടങ്കിൽ നികുതി ളവട്ടിപ് 
കണ്ടു ിടിച്ച വിറ്റുവരവിപന്മൽ മ പ്തം നികുതി 
നിർണ്ണയം നടപേണ്ടത ണ്. എന്ന ൽ   പറ്റൺ ഓെ് 
സപ് ഷനുള്ള പകസുകെിൽ നികുതി ളവട്ടിപ് 
കണ്ടു ിടിച്ച വിറ്റുവരവിളെ 50 രതമ നംകൂടി പചർേ് 
നികുതി നിർണ്ണയം  ൂർേീകരിപക്കണ്ടത ണ്.  

2) ളക-വ റ്റിസ് (വ റ്റ് പസ െ്ട് ളവയർ)  രിപര ധന വഴി 
കളണ്ടേിയതും സംസ്ഥ നേികേ് രജിസ്പപ്ടഷ 
നുള്ള വയ   രികെിൽ നിന്നും നടേിയ വ ങ്ങൈു 
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കെിൽ വയതയ സം കളണ്ടേുന്ന പകസുകെിൽ 
അേരം വ ങ്ങൈുകൾ വയ   രി അഡ്മിറ്റ് 
ളചയ്യുന്ന ക്ഷം അതിന് ഇൻ ുട്ട് ട ക്സ് ളപ്കഡിറ്റ് 
ൈഭയമ കുന്നത ണ്. ഇതിപന്മൈുള്ള വ ങ്ങൽ വിൈയുളട 
20 രതമ നംൈ ഭം കണക്ക ക്കി വിറ്റുവരവ് 
നിർണ്ണയിച്ച് അസസ്സ്ളമെ ്  ൂർേിയ ക്ക വുന്ന 
ത ണ്. അന്തർസംസ്ഥ ന വ ങ്ങൈുകൾ, 
സംസ്ഥ നേിന് അകപേയ്ക്കുള്ള പസ്റ്റ ക്ക ്
പ്ട ൻസ്െർ, ഇറക്കുമതികൾ, രജിസ്പപ്ടഷൻ 
ഇല്ല േവരിൽ നിന്നുള്ള വ ങ്ങൈുകൾ തുടങ്ങിയ 
വിഭ ഗങ്ങെിൽ വയതയ സം കണ്ടു ിടിച്ച ൽ പ് സ്തുത 
തുകയിപന്മൽ 25 രതമ നം ൈ ഭം കണക്ക ക്കി 
വിൽപന വിൈ കളണ്ടേിനികുതി നിർണ്ണയം 
തീർപ ക്ക വുന്നത ണ്. വിൽപനപയ ടനുബന്ധിച്ച 
പടപണ വറിൈ ണ് വയതയ സം കളണ്ടേുന്നളതങ്കിൽ 
പ് സ്തുത തുകയ്ക്കു മ പ്തം നികുതി നിർണ്ണയം 
നടേി തീർപ ക്ക വുന്നത ണ്. 

3) പപ്ടഡിംഗ്, പപ്  െിറ്റ് ആൻഡ് പൈ സ് അക്കൗണ്ടിൽ 
ക ണിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്കൗണ്ട്, ഇൻളസെീവ്, മറ്റു 
വരവുകൾ തുടങ്ങിയവ നികുതിയുമ യി ബന്ധളപട്ടവ 
അളല്ലങ്കിൽ അതിന് പ് പതയക അസസ്്സളമെ ്
ആവരയമില്ല.  

4) പക പമ്പ സിഷൻ സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള കര ർ  ണിക്ക ർ/ 
ക റ്ററിംങ്/പഹ ട്ടൽ വയ   രികൾ റിപട്ടണിൽ 
ക ണിച്ചിട്ടുള്ള കര ർ തുകയിപന്മൽ വയതയ സം 
കളണ്ടേിയ ൽ 25 രതമ നംകൂട്ടി പക മ്പൗണ്ടഡ് 
നികുതി നിരക്കിൽ നികുതി നിർണ്ണയം 
നടപേണ്ടത ണ്. പക മ്പൗണ്ടിംഗ് റേ ക്കുന്നതല്ല. 
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5) പക പമ്പ സിഷൻ സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള ജൂവൈറികെുളട 
വിറ്റുവരവിപന്മൽ വയതയ സം കളണ്ടേിയ ൽ 
പക മ്പൗണ്ടിംഗ് പ് ക രം അടച്ചിട്ടുള്ള നികുതിക്ക് മ റ്റം 
വരുേ ളത കണ്ടു ിടിച്ച വിറ്റുവരവിന്  മ പ്തമ യി 
പ് സ്തുത ചരക്കുകെുളട  ട്ടിക പ് ക രമുള്ള നികുതി 
നിരക്കിൽ നികുതി നിർണ്ണയം നടപേണ്ടത ണ്. 
പക മ്പൗണ്ടിംഗ് റേ ക്കുന്നതല്ല. 

6) നികുതിയിെവ്/ഒഴിവ് ൈഭയമ ക്കുന്നതിന് നിഷ്കർഷി 
ച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റ റ്റയൂട്ടറി പെ മുകൾ സമർപിക്കുവ ൻ വീഴ്ച 
വരുേിയ പകസുകെിൽ പ് സ്തുത വിറ്റുവരവിൽ 
മ പ്തം  ട്ടിക പ് ക രമുള്ള നിരക്കിൻ പ് ക രം നികുതി 
നിർണ്ണയം നടപേണ്ടത ണ്. 

7) വ ർഷിക റിപട്ടൺ, പപ്ടഡിംഗ്, പപ്  െിറ്റ് ആൻഡ് 
പൈ സ് അളക്കൗണ്ട്, ആഡിറ്റ് റിപപ ർട്ട് എന്നിവയിൽ 
പ് തിെൈിക്കുന്ന വയതയ സങ്ങൾക്കു മ പ്തമ യി 
നികുതി നിർണ്ണയം നടേിയ ൽ മതിയ കുന്നത ണ്. 

8) റിപട്ടൺ റിവിഷൻ സംബന്ധിച്ച് സമീ ക ൈേ് 
ഉണ്ട യിട്ടുള്ള പക ടതിവിധികെുളട അടിസ്ഥ നേിൽ 
2017 ജൂൺ 30 വളരയുള്ള വ റ്്റ റിപട്ടണുകൾ 
തിരുേുന്നതിന് 2019 ളസ ്തംബർ 30 വളര ഒരു 
അവസരംകൂടി നൽകുന്നത ണ്. 

9) റിപട്ടണും കണക്കുകെും തമ്മിൈുള്ള വയതയ സം 
വയ   രികൾ സവപമധയ  കണ്ടു ിടിച്്ച വകുപിളന 
അറിയിക്കുന്ന പകസുകെിൽ വിറ്റുവരവ് 
വയതയ സേിപന്മൽ മ പ്തം നികുതി നിർണ്ണയം 
നടേിയ ൽ മതിയ കുന്നത ണ്.  
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10) പമൽപറഞ്ഞ മ നദണ്ഡ പ് ക രം തീർപ ക്കുന്ന 
നികുതി നിർണ്ണയങ്ങൾക്ക് ആംനസ്റ്റി  ദ്ധതി 
സവീകരിക്ക വുന്നതും നികുതി നിർണ്ണയ ഉേരവ് 
ലകപറ്റിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസേിനകം 
ആംനസ്റ്റി  ദ്ധതിയിൽ അപ ക്ഷ സമർപിപക്കണ്ടതും 
2020 മ ർച്ച് 31 നകം തുക അടയ്പക്കണ്ടതുമ ണ്.  2020 
മ ർച്ച് 31 നകം തീർക്കുന്ന നികുതി നിർണ്ണയങ്ങൾക്കു 
മ പ്തമ യിരിക്കും ഈ ആനുകൂൈയം. 

കുടിരിക ഒറ്റേവണ തീർപ ക്കൽ  ദ്ധതി 

258. കണക്കുകൾ പ് ക രം ഏകപദരം 9,957 പക ടി രൂ  
കുടിരികയ യി നിൈനിൽക്കുന്നു. ഇതിൽ 3,000 പക ടി 
രൂ  റവനയു റിക്കവറിനട ടികൾ സ ധയമല്ല ളയന്ന് 
റിക്കവറി അധിക രികൾ റിപപ ർട്ട് ളചയ്തിട്ടുള്ളത ണ്. 
ളമ േം കുടിരികയുളട 30 രതമ നം വിവിധതരം 
 ിഴകെും  ൈിരയും പചർന്നുള്ളത ണ്. സമപ്ഗമ യ 
ആംനസ്റ്റി  ദ്ധതി പ് ഖയ  ിക്കുന്നു. ഈ ആംനസ്റ്റി  ദ്ധതി 
2005 മ ർച്ച് 31 വളരയുള്ള പകരെ ള  തുവിൽപന 
നികുതി പ് ക രമുള്ള കുടിരികകൾക്കും 2017 ജൂൺ 30 
വളരയുള്ള പകരെ മൂൈയവർദ്ധിത നികുതി, പകപ്ര വിൽപന 
നികുതി, ആഡംബര നികുതി, സർച ർീ് 
നിയമപ് ക രമുള്ള കുടിരികകൾക്കും 2017 മ ർച്ച് 31 
വളരയുള്ള പകരെ ക ർഷിക ദ യ നികുതി 
കുടിരികയ്ക്കും ഈ  ദ്ധതി ബ ധകമ ണ്. ഈ 
ആനുകൂൈയം സവീകരിക്കുന്നവർ എല്ല  പെ റങ്ങെിൈുമുള്ള 
അപീൈുകെും പകസുകെും  ിൻവൈിപക്കണ്ടത ണ്. ഒരു 
സ മ്പേിക വർഷളേ കുടിരികയുള്ള എല്ല  നികുതി, 
 ിഴ,  ൈിര എന്നിവ ഒന്നിച്ചു തീർപ പക്കണ്ടത ണ്. 
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259. ഈ  ദ്ധതി സവീകരിക്കുന്നവർക്ക് കുടിരികയ്ക്ക് 

മുഴുവൻ  ൈിരയും  ിഴയും ഒഴിവ ക്കുന്നത ണ്. ഈ 

 ദ്ധതി സവീകരിക്ക ൻ 2019 ളസ ്തംബർ 30 നകം 

അപ ക്ഷ നൽകണം. ഈ  ദ്ധതി പ് ക രമുള്ള തുക 

 രമ വധി ആറ് തവണകെ യി 2020 മ ർച്ച് 31 നു 

മുമ്പ യി അടച്ച  ുതീർക്കണം.  

260. മുമ്പ് പ് ഖയ  ിച്ച ആംനസ്റ്റി  ദ്ധതികൾ സവീകരിച്ച്  അത് 

 ൂർേിയ ക്ക ൻ കഴിയ േവർക്ക് ഈ  ദ്ധതി 

സവീകരിക്ക വുന്നതും കഴിഞ്ഞ  ദ്ധതിയിൽ അടച്ച 

തുകയ്ക്ക് നികുതിയിപന്മൽ ളപ്കഡിറ്റ് ൈഭിക്കുന്നതുമ ണ്. 

കൂട ളത, ഡിമ െ ് പന ട്ടീസ് ൈഭിച്ചതിനുപരഷം അടച്ച 

തുകയ്ക്ക് നികുതിയിപന്മൽ ളപ്കഡിറ്റ് ൈഭിക്കുന്നത ണ്.  

261. നികുതി ളവട്ടിപ് പക ളമ്പൗണ്ട് ളചയ്ത അവസരങ്ങെിൽ 

അടച്ച നികുതി നിർണ്ണയിക്കളപടുന്ന നികുതിയിപന്മൽ 

ളപ്കഡിറ്റ് നൽകുന്നത ണ്. 

262. ഈ  ദ്ധതി സവീകരിച്ച്  ൂർേിയ കുന്ന പകസുകെിൽ  

റീെണ്ട് അനുവദനീയമല്ല.  

അനുമ ന നികുതിദ യകരുളട ആംനസ്റ്റി 

263. അനുമ ന നികുതിദ യകർക്ക് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ 

പ് ഖയ  ിച്ച ആംനസ്റ്റി തുടരുന്നത ണ്. ആംനസ്റ്റി 

സവീകരിച്ചവർ ടിൻ രജിസ്പപ്ടഷൻ എടുക്കണളമന്ന 

നിബന്ധന ഒഴിവ ക്കുന്നു. 
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വ റ്റ് പ്ടിബയൂണൽ 

264. നിൈവിൽ രണ്ട് അംഗങ്ങെടങ്ങുന്ന പ്ടിബയൂണൽ ബഞ്ചിന് 

അഞ്്ച ൈക്ഷം രൂ  വളര നികുതി/ ിഴ ബ ധയതയുള്ള 

പകസുകൾ തീർപ ക്ക പന അധിക രമുെെൂ. എന്ന ൽ 

ജുഡീഷയൽ ളമമ്പർ ഉൾളപടുന്ന ബഞ്ചുകളെ ഈ 

 രിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവ ക്ക ൻ ആവരയമ യ 

നിയമപഭദഗതി ളക ണ്ടുവര ൻ ഉപേരിക്കുന്ന .ു 

ആഡംബര നികുതി 

265. ആഡംബര നികുതി നിയമപ് ക രം എല്ല  വർഷവും 

നികുതി നിർണ്ണയം  ൂർേീകരിപക്കണ്ടത ണ്. 

ഏകപദരം 11,000 നികുതി നിർണ്ണയങ്ങൾ ഇനിയും 

തീർപുകൽപിപക്കണ്ടത യിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏകപദരം 

5,000 നികുതി നിർണ്ണയങ്ങൾ അഞ്്ച ൈക്ഷേിൽ ത ളഴ 

വിറ്റുവരവിളെ  രിധിയിൽ വരുന്നത ണ്. ഈ 

വിഭ ഗേിളൈ ളചറുകിടക്ക ർക്ക് സമ രവ സം 

നൽകുന്നതിപൈയ്ക്ക യി ഒരു  ദ്ധതി പ് ഖയ  ിക്കുന്ന .ു 

അഞ്്ച ൈക്ഷം രൂ  വളര വിറ്റുവരവുള്ളതും റിപട്ടണുകൾ 

സമർപിച്ച്  ൂർണ്ണ നികുതി അടച്ചിട്ടുള്ളതുമ യ 

ആഡംബര നികുതിദ യകരുളട നികുതി നിർണ്ണയങ്ങൾ 

 ൂർേിയ യത യി കണക്ക ക്കുന്നത ണ്. എന്ന ൽ 

ഇേരം പകസുകെിൽ  ിന്നീട് നികുതി ളവട്ടിപ് 

കണ്ടു ിടിക്കളപട്ട ൽ ന ൈ് വർഷേിനുള്ളിൽ 

 ുന രിപര ധന നടേ ൻ ളഡ യുട്ടി കമ്മീഷണർക്ക് 

അധിക രം നൽകുന്ന വയവസ്ഥ ഉൾളപടുേുന്നത ണ്. 
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പകരെ മണി ളൈൻപഡഴ്സ ്നിയമം 

266. പകരെ മണി ളൈൻപഡഴ്സ് നിയമ പ് ക രം  ണം കടം 

ളക ടുക്കൽ ബിസിനസ് നടേുന്നവർ അമിത  ൈിര 

ഈട ക്കുന്നതിളന സംബന്ധിച്ച് ള  തുജനങ്ങെിൽ 

നിന്നും വയ  കമ യ  ര തികൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. 

പകരെ  ണം കടം ളക ടുപ് നിയമ പ് ക രം വ ണിജയ 

ബ ങ്കുകൾ അവർ നൽകുന്ന വ യ് കൾക്ക് 

ഈട ക്കുന്ന  രമ വധി  ൈിരയുളട രണ്ട് രതമ നം 

അധികം  ണം കടം ളക ടുപുക ർക്ക്  ൈിര 

ഈട ക്ക വുന്നത ണ്. എന്ന ൽ, വ ണിജയ ബ ങ്കുകൾ 

 ൈിര ഈട ക്കുന്നത് ഏകീകൃത സവഭ വേിൈല്ല. അവർ 

സവർണ്ണപണയങ്ങൾക്ക് 10 മുതൽ 12  രതമ നം വളര ഒരു 

വർഷപേയ്ക്ക്  ൈിര ഈട ക്കി വരുന്നു. സവക രയ 

വ യ് കൾക്ക് 24 രതമ നം വളര ഉയരും. അതിന ൽ 

 ണം കടം ളക ടുപുക രുളട അമിത  ൈിര 

ഈട ക്കുന്നത് നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിന് നിൈവിളൈ നിയമ 

പ് ക രം െൈപ് ദമ യി തടയ ൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന ൽ 

 ൈിര നിരക്കിളന സംബന്ധിച്ച വയക്തത 

വരുേുന്നതിന യി പകരെ മണി ളൈൻപഡഴ്സ് 

നിയമപ് ക രം  ണം കടം ളക ടുക്കൽ ബിസിനസ് 

നടേുന്നവർക്ക് ചുമേ വുന്ന  രമ വധി  ൈിര 

നിരക്ക് 18 രതമ നമ യി നിജളപടുേുന്നത ണ്. 

കൂട ളത, ഈ പമഖൈയിൽ ഇട  ടുകൾക്ക് സുത രയത 

ഉറപുവരുേുന്നതിന യി 20,000 രൂ യിൽ കൂടുതൽ 

വിതരണം ളചയ്യുന്ന തുകകൾ ളചക്കുകൾ മുപഖന 

മ പ്തപമനൽക വൂ എന്ന് വയവസ്ഥ ളചയ്യും.  
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പകരെ ള  തുവിൽപന നികുതി നിയമം  

267. സർ, 2005-06 മുതൽ 2017-18 സ മ്പേിക വർഷങ്ങെിളൈ 
വിൽപന നികുതി കുടിരികയ്ക്കും ആംനസ്റ്റി 
പ് ഖയ  ിക്കുന്നു. ഒരു സ മ്പേിക വർഷേിളൈ നികുതി 
കുടിരിക  ൂർണ്ണമ യും അടച്ചു തീർക്കുകയ ളണങ്കിൽ 
ആ വർഷപേയ്ക്ക് ചുമേിയിട്ടുള്ള  ിഴ  ൂർണ്ണമ യും 
ഒഴിവ ക്കുന്നത ണ്. ബ ർ പഹ ട്ടൈുകെുളട നികുതി 
കുടിരിക 2019 ജൂൺ മുതൽ 10 തുൈയതവണകെ യി 
അടച്ചു തീർക്ക വുന്നത ണ്. 

268. സർക്ക ർ നയേിളെ ഭ ഗമ യി അടച്ചു ൂട്ടിയ ബ ർ 
പഹ ട്ടൈുകെിൽ പസ്റ്റ ക്ക് ഉണ്ട യിരുന്ന മദയം എക്ലസസ് 
വകുപിളെ ഉേരവു പ് ക രം ലകമ റ്റം ളചയ്തവർക്്ക 
പ് സ്തുത വിറ്റുവരവിന് പടപണ വർ ട ക്സ് 
ഒഴിവ ക്കുന്നു. 

269. വിപദരമദയം വിൽക്കുന്നതിന് ലൈസൻസുള്ള ബ ർ 
പഹ ട്ടൈുകെുളട എെ്.എൽ.3 ലൈസൻസ് റേ ക്കി 
ബിയർ, ലവൻ മ പ്തം വിൽക്കുന്നതിനുള്ള എെ്.എൽ.11 
ലൈസൻസ യി മ റ്റിയ സ ഹചരയം  രിഗണിച്ച് 
പക പമ്പ സിഷൻ നികുതി ബ ധയത കണക്ക ക്കുന്നതിന് 
മുൻ മൂന്ന് വർഷങ്ങെിളൈ നികുതി  രിഗണിക്കണളമന്ന 
വയവസ്ഥ ഇവർക്ക് എടുേുകെയുന്നു. ഈ ആനുകൂൈയം 
ഒരു സ മ്പേികവർഷം മുഴുവൻ എെ്.എൽ.11 
ലൈസൻസ് പ് ക രം വയ   രം നടേുന്നവർക്്ക 
മ പ്തമ യിരിക്കും. 

270. ജി.എസ്.ടിക്കു  ുറേുള്ള ചരക്കുകൾക്ക് ഇ-പവബിൽ 

സപ്മ്പദ യം ബ ധകമല്ല. ളചക്ക്പ  സ്റ്റുകൾ 
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നിർേൈ ക്കിയ സ ഹചരയേിൽ ഇവയുളട 

ചരക്കുനീക്കം നിരീക്ഷിക്ക പന  പരഖളപടുേുവ പന  

ഉള്ള സംവിധ നം ഇല്ല. അന്തർസംസ്ഥ ന ചരക്കു 

നീക്കേിളെ സുത രയത ഉറപുവരുേുന്ന 

തിപൈയ്ക്ക യി ഓൺലൈൻ ളസൽെ് ഡിേപറഷൻ 

സംവിധ നം നടപിൈ ക്കുന്നത ണ്. 

271. ബിയർ, ലവൻ ഉൾളപളടയുള്ള എല്ല േരം 

മദയങ്ങെുളടയും ആദയവിൽപനയിളൈ നികുതി 2 രതമ നം 

വർദ്ധിപിക്കുന്നു. ഇതിൈൂളട 180 പക ടി രൂ  അധിക 

വരുമ നം പ് തീക്ഷിക്കുന്ന .ു 

വകുപത്ൈ  ുനസംഘടന 

272. പകപ്ര ചരക്കുപസവന നികുതി വകുപിളെ 

പകഡറിനനുസരിച്ച് തുൈയത വരുേുന്നതിപൈയ്ക്ക് 

സംസ്ഥ ന ചരക്കു പസവന നികുതി വകുപിളന 

 ുനസംഘടിപിക്കുന്നത ണ്. ജി.എസ്.ടി.യിൽ ഇരു 

വകുപുകെും ഒപര അധിക രങ്ങെ ണ് പ് പയ ഗിക്കുന്ന 

ളതങ്കിൈും തസ്തികകൾ വയതയ സളപട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് 

 രിഹരിപക്കണ്ടത ണ്. ജി.എസ്.ടി നിയമം 

ക രയക്ഷമമ യി നടപിൈ ക്കുന്നതിപൈയ്ക്ക യി 

ജി.എസ്.ടി വകുപിൽ പ് വൃേികളെ അടിസ്ഥ നമ ക്കി 

നികുതി ദ ത വിനുള്ള പസവനം, ഓഡിറ്റ്, അപീൽ, 

എൻപെ ഴ്സ്ളമെ ് തുടങ്ങിയ വിഭ ഗങ്ങൾ 

 ുനസംഘടിപിക്കുന്നത ണ്.  
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 ശ്ച േൈളസൗകരയ വികസനം 

273. ആൈപുഴ, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ല  ആസ്ഥ നങ്ങെിൽ ചരക്കു 
പസവന നികുതി സമുച്ചയങ്ങെും എറണ കുെം, 
പക ഴിപക്ക ട് എന്നീ ജില്ലകെിൽ അഡീഷണൽ 
പക ംപ്ലക്സുകെും നിർമ്മിക്കുന്നത ണ്.  

വിപന ദ നികുതി 

274. ജി.എസ്.ടി നടപിൈ ക്കുന്നതിനുമുമ്പു പകരെേിൽ 
വിപന ദ നികുതി  ിരിച്ചിരുന്നത് തപേരസവയംഭരണ 
സ്ഥ  നങ്ങെ യിരുന്നു. ജി.എസ്.ടി നടപിൈ ക്കിയ 
പത ടനുബന്ധിച്ച് ഇരട്ടനികുതി ഒഴിവ ക്കുന്നതിളെ 
ഭ ഗമ യി തപേരസവയംഭരണ സ്ഥ  നങ്ങൾ ഈ നികുതി 
 ിരിപക്കണ്ടതില്ല ളയന്ന് പകരെേിൽ നിഷ്കർഷിക്കുക 
യുണ്ട യി. എന്ന ൽ തമിഴ്ന ട് പ  ൈുള്ള 
സംസ്ഥ നങ്ങെിൽ രണ്ട് നികുതിയും ഒരുമിച്ച ്
 ിരിച്ചിരുന്നു. ജി.എസ്.ടി ളകൗൺസിൽ രു  ർര 
പ് ക രം 28 രതമ നം ജി.എസ്.ടി നിരക്ക് 18 
രതമ നമ യി കുറയ്ക്കുകയുണ്ട യി. ഇതിളെ 
അടിസ്ഥ നേിൽ സിനിമ ടിക്കറ്റുകെുളട വിൈയുളട 
 ുറേ് 10 രതമ നം വിപന ദ നികുതി ചുമേുന്നതിന് 
തപേര സവയംഭരണ സ്ഥ  നങ്ങളെ അനുവദി 
ക്കുന്നത ണ്.  

പമ പട്ട ർ വ ഹന നികുതി 

275. അഞ്്ച വർഷേിൽ കൂടുതൽ നികുതി കുടിരിക 
വരുേിയ വ ഹനങ്ങൾക്്ക കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നികുതി 
കുടിരിക അടയ്ക്കുവ നുള്ള ഒറ്റേവണ തീർപ ക്കൽ 
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 ദ്ധതി 2016-17 ബജറ്റിൽ പ് ഖയ  ിച്ചിരുന്നു. ഈ  ദ്ധതി 
ഈ വർഷവും തുടരുകയ ണ്. അഞ്്ച വർഷപമ  അതിൽ 
കൂടുതപൈ  നികുതി കുടിരികയുള്ള  പ്ട ൻസ്പ  ർട്ട് 
വ ഹനങ്ങൾ അവസ ന അഞ്ചു വർഷളേ 
നികുതിയുളട 20 രതമ നവും പന ൺ പ്ട ൻസ്പ  ർട്്ട 
വ ഹനങ്ങൾ 30 രതമ നവും അടച്ച് നിയമനട ടികെിൽ 
നിന്നും ഒഴിവ ക വുന്നത ണ്. മ പ്തമല്ല, നിൈവിൽ 
സർവ്വീസ് നടേ േതും ള  ട്ടിളപ െിഞ്ഞപത  
ലകമ റ്റം ളചയ്യളപട്ടപത  ആയ വ ഹനങ്ങൾക്ക് 
സതയവ ംങ്മൂൈം നൽകി ഭ വിയിൽ ഉണ്ട ക വുന്ന 
ബ ധയതയിൽ നിന്നും ഒഴിവ കുകയും ളചയ്യ ം. റവനയു 
റിക്കവറി നട ടികൾ വഴി കുടിരിക നികുതി അടയ്ക്കുന്ന 
വ ഹന ഉടമകൾക്കും ഈ  ദ്ധതി ഉ പയ ഗ 
ളപടുേ വുന്നത ണ്. 

276.  ുതിയത യി വ ങ്ങുന്ന പമ പട്ട ർ ലസക്കിൾ, പമ പട്ട ർ 
ക റുകൾ, സവക രയ സർവ്വീസ് വ ഹനങ്ങൾ എന്നിവയുളട 
ഒറ്റേവണ നികുതിയിൽ ഒരു രതമ നം വർദ്ധനവ് 
വരുേുന്നു. ഇതുവഴി 200 പക ടി രൂ യുളട 
അധികവരുമ നം പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. 

277. പകരെേിളെ നഗരപ് പദരങ്ങെിൽ അന്തരീക്ഷ 
മൈിനീകരണം വർദ്ധിച്ചു വരികയ ണ്. ഡീസൽ, ള പപ്ട ൾ 
വ ഹനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള മൈിനീകരണം ഇതിൽ ഒരു 
 ങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു  രിഹ രമ യി ഇൈപ്ക്ടിക് 
വ ഹനങ്ങെുളട രജിസ്പപ്ടഷൻ പപ്  ത്സ് ഹിപിക്കുവ ൻ 
ഉപേരിക്കുന്നു.  ുതിയത യി രജിസ്റ്റർ ളചയ്യുന്ന ഇൈപ്ക്ടിക് 
ഓപട്ട റിക്ഷകെുളട ആദയ അഞ്ചു വർഷളേ 
നികുതിയിൽ 50 രതമ നം ഇെവ് അനുവദിക്കുന്ന .ു 
ഇൈപ്ക്ടിക് ഓപട്ട റിക്ഷകൾ ഒഴിളകയുള്ള മറ്റ് ഇൈപ്ക്ടിക് 
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വ ഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ളചയ്യുപമ്പ ൾ ആദയളേ അഞ്ച് 
വർഷളേ നികുതിയിൽ 25 രതമ നം ഇെവ് 
അനുവദിക്കുന്നു. 

278. പകരെ പസ്റ്ററ്റ് പറ ഡ് പ്ട ൻസ്പ  ർട്ട് പക ർപപറഷന് 
പമ പട്ട ർ  വ ഹന നിയമേിളൈ വകുപ് (25) പ് ക രം ലീറ്റ് 
ഓണറ യിട്ട ണ്  രിഗണിക്കുന്നത്. ആയതിന ൽ 
നികുതിക്കു  ുറപമ 40 രതമ നം സർച ർീ് 
അടയ്ക്കുവ ൻ വയവസ്ഥയുണ്്ട. സർച ർീ് 
അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ളക.എസ്.ആർ.ടി.സി.ളയ 
ഒഴിവ ക്കിളക്ക ണ്ട് പമ പട്ട ർ വ ഹന നിയമേിളെ 
വകുപ് (25) പഭദഗതി ളചയ്യ ൻ ഉപേരിക്കുന്നു.  

279. പ്ട ൻസ്പ  ർട്ട് വ ഹനങ്ങെുളട െിറ്റ്നസ് 
ഹ ജര ക്കുന്നതിനും പന ൺപ്ട ൻസ്പ  ർട്ട് വ ഹന 
ങ്ങെുളട രജിസ്പപ്ടഷൻ  ുതുക്കുന്നതിനുമുള്ള 
ക ൈത മസേിന് പകപ്രസർക്ക ർ ഏർളപടുേിയ 
അധിക െീസ് എടുേു കെയ ൻ ഉപേരിക്കുന്നു. 
ഇതിനു കരമ യി പകരെ പമ പട്ട ർ വ ഹന ചട്ടപ് ക രം 
 ുതിയ െീസ് ഏർളപടുേുന്നത ണ്. 

രജിസ്പപ്ടഷനും സ്റ്റ മ്പ് ഡയൂട്ടിയും 

280. 2018-19 ളൈ ബജറ്റിൽ 1986 മുതൽ കുടിരിക ഉണ്ട യിരുന്ന 
അണ്ടർ വ ൈയുപവഷൻ പകസുകൾ തീർപ ക്കുന്നതിന് 
ഒറ്റേവണ തീർപ ക്കൽ  ദ്ധതി പ് ഖയ  ിക്കുക 
യുണ്ട യി. ഈ  ദ്ധതി 2020 മ ർച്ച് വളര 
ദീർഘിപിക്കുകയ ണ്. ഇതിൈൂളട 100 പക ടി രൂ യുളട 
അധികവരുമ നം പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. 
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281. പകരെ മുപ്ദ പ്ത നിയമേിൽ ഇൈപപ്ക്ട ണിക് 
ളറപക്ക ർഡുകൾ, കര റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സ്റ്റ മ്്പ ഡയൂട്ടി 
ചുമേുന്നതിന് നിൈവിൽ പ് പതയക വയവസ്ഥയില്ല. 
ഇൈപപ്ക്ട ണിക് റിപക്ക ർഡുകെും കര റുകെും 
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ ക ൈഘട്ടേിൽ മുപ്ദവിൈ 
ചുമേുന്നതിന് ആവരയമ യ പഭദഗതി 
ളക ണ്ടുവരുന്നത ണ്. 

282. ള  തുമര മേ് പ് വൃേികൾക്കും മറ്റു പസവന 
ങ്ങൾക്കും കര ർ തുകയുളട 0.1 രതമ നപമ   രമ വധി 
ഒരു ൈക്ഷം രൂ ളയന്ന നിരക്കിൽ മുപ്ദവിൈ 
ചുമേുന്നുണ്ട്. എന്ന ൽ പ് സ്തുത കര റുകെുളട 
അനുബന്ധ കര റുകൾക്്ക മുപ്ദവിൈ ഈട ക്കുപമ്പ ൾ 
മുഖയകര റിൽ  റഞ്ഞ തുകയ്ക്കുകൂടി മുപ്ദവിൈ 
ചുമപേണ്ട സ ഹചരയം ഇപപ ഴുണ്ട്. ഇത് 
ഒഴിവ ക്കുന്നതിന യി അനുബന്ധ കര റിൽ  റയുന്ന 
തുകയ്ക്കു മ പ്തം മുപ്ദവിൈ ചുമേിയ ൽ മതിയ കും 
എന്ന് സ് ഷ്ടീകരിക്കുന്നു. 

283. ഭൂമി രജിസ്പപ്ടഷൻ ഒഴിളകയുള്ള മറ്റു രജിസ്പപ്ടഷന് 
ഈട ക്കിവരുന്ന വിവിധ നികുതി നിരക്കുകെും 
സംവിധ നവും ഏകീകരിക്കുകയും ൈെിതമ ക്കുന്നതു 
മ ണ്. പക ർട്ട് െീ സ്റ്റ മ്പുകെുളട ക രയേിൈും 
ഇപതരീതിയിൽ ക പൈ ചിതമ യ  രിഷ്കരണം 
നടപിൈ ക്കുന്നത ണ്.  

284. ആധ രങ്ങൾ സമർപിച്ച്  ണയം രജിസ്റ്റർ 

ളചയ്യുപമ്പ ഴുമുള്ള മുപ്ദവിൈ നിൈവിൈുള്ള 0.5 രതമ ന 

േിൽ നിന്നും  രമ വധി 10,000 രൂ ളയന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക ്

വിപധയമ യി 0.1 രതമ നമ യി കുറയ്ക്കുന്നു. 
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ഒഴിയുപമ്പ ഴുള്ള മുപ്ദവിൈ  രമ വധി 1000 രൂ ളയന്ന 

വയവസ്ഥയിൽ 0.1 രതമ നമ യി നിജളപടുേുന്നു. 

285. ഒരു ബിൽഡർ വസ്തു ഉടമയുമ യി പചർന്ന് വസ്തു 

ളഡവൈപ് ളചയ്ത് വിൽക്ക ൻ ഉണ്ട ക്കുന്ന 

കര റുകെുളട സ്റ്റ മ്പ് ഡയൂട്ടി 8 രതമ നേിൽ നിന്നും ഒരു 

രതമ നം  രമ വധി 1,000 രൂ ളയന്ന നിരക്കിൽ 

കുറയ്ക്കുന്നു. 

286. ളതറ്റ് തിരുേ് ആധ രങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ളചയ്യുപമ്പ ൾ 

ളെയർവ ൈയു വർദ്ധനവ് ക രണം ഉയർന്ന മുപ്ദവിൈ 

നൽകുന്ന സ ഹചരയം ഒഴിവ ക്കുന്നതിന് പനരളേ 

നൽകിയ മുപ്ദവിൈ കിഴിച്ച് ബ ക്കി മുപ്ദവിൈ നൽകിയ ൽ 

മതിളയന്ന് നിയമപഭദഗതി വരുേുന്നത ണ്. 

287. സംസ്ഥ നേ് രജിസ്റ്റർ ളചയ്യുന്ന ൈിമിറ്റഡ് ൈയബൈിറ്റി 

  ർട്ണർഷിപ് കര റുകൾക്ക് മുപ്ദവിൈ 

നിശ്ചയിക്കുവ ൻ നിയമപഭദഗതി ളക ണ്ടുവരുന്നത ണ്. 

288. സംസ്ഥ നേ് കമ്പനികെുളട രജിസ്പപ്ടഷൻ 

ആകർഷകമ ക്കുന്നതിന യി മുപ്ദവിൈ കുറയ്ക്കുന്ന 

ത ണ്.  

289. പകരെേിളൈ ഭൂമിയുളട വി ണി വിൈയും സർക്ക ർ 

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നയ യവിൈയും തമ്മിൈുള്ള അന്തരം 

കുറച്ചുളക ണ്ടുവരുന്നതിന് നയ യവിൈയുളട 10 രതമ നം 

വർദ്ധിപിക്കുന്നത ണ്. ഇതിൈൂളട 400 പക ടി രൂ  

അധികവരുമ നം പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. 
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ൈ െ ്റവനയു 

290. ത മസേിന് ഉ പയ ഗിക്കുന്ന ളകട്ടിടങ്ങൾക്ക് 
ചുമേുന്ന ആഡംബര നികുതി നിരക്്ക  ുതുക്കുന്നു. 
പ്ലിന്്ത ഏരിയ അടിസ്ഥ നേിൽ ത ളഴപറയുന്ന 
രീതിയിൽ ആഡംബര നികുതി ചുമേുന്നത ണ്. 

1) 3000 – 5000 ചതുരപ്രയടി            - 4,000 രൂ  

2) 5001 – 7500 ചതുരപ്രയടി            - 6,000 രൂ  

3) 7501 – 10000 ചതുരപ്രയടി  - 8,000 രൂ  

4) 10000 ചതുരപ്രയടിക്ക് മുകെിൽ - 10,000 രൂ  

ഈ ഇനേിൽ 50 പക ടി രൂ  അധിക വരുമ നം 
പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. 

291. ളകട്ടിട നിർമ്മ ണം  ൂർേിയ ക്കി തപേരസവയംഭരണ 
സ്ഥ  നങ്ങെിൽ സമർപിച്ച് അംഗീക രം ൈഭിച്ചിട്ടുള്ള 
കംപ്ലീഷൻ പ്ല ൻ / സർട്ടിെിക്കറ്റിൽ പരഖളപടുേിയിട്ടുള്ള 
തറ വിസ്തീർണ്ണേിളെ അടിസ്ഥ നേിൈ യിരിക്കും 
ഒറ്റേവണ ളകട്ടിട നികുതിയും ആഡംബര നികുതിയും 
ചുമേുന്നത്. ഇതിന് ആവരയമ യ പഭദഗതികൾ പകരെ 
ളകട്ടിട നികുതി നിയമേിൈും ചട്ടങ്ങെിൈും വരുേുന്ന 
ത ണ്. 

292. റവനയു വകുപിൽ സർട്ടിെിക്കറ്റിനും മറ്റും അപ ക്ഷി 
ക്കുന്നതിന് 5 രൂ  സ്റ്റ മ്്പ ഒട്ടിക്കണളമന്ന നിബന്ധന 
എടുേുകെയുന്ന .ു 

293. റവനയു വകുപിന് കീഴിൈുള്ള പസവന നിരക്കുകെിൽ 
അഞ്്ച രതമ നം വർദ്ധനവ് വരുേുന്നു. റവനയു 
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വകുപിൽ സമർപിക്കുന്ന അപീൽ/റിവിഷൻ െീസ്  
10 രൂ യിൽ നിന്നും 50 രൂ യ യി വർദ്ധിപിക്കുന്നു.  

294. സ്ഥ  നങ്ങെുളടയും സംഘടനകെുളടയും   ട്ടക്കുടിരിക 
ഇനേിൽ 1155.31 പക ടി രൂ  സർക്ക രിന് 
ൈഭിക്ക നുണ്ട്. നിൈവിൽ വ ണിപജയതര ഭൂമി   ട്ടനിരക്്ക 
കപമ്പ െ വിൈയുളട രണ്്ട രതമ നവും വ ണിജയ 
ആവരയങ്ങൾക്കുള്ള   ട്ടനിരക്ക് അഞ്്ച രതമ നവു 
മ ണ്. 2016-ൈ ണ് ഈ നിരക്ക് നിൈവിൽ വന്നത്. ഇതിനു 
മുമ്പ് 15 രതമ നം മുതൽ 20 രതമ നം വളരയ യിരുന്നു 
വ ണിജയ ആവരയങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂമി   ട്ടനിരക്ക്. ഈ 
ക ൈയെവിളൈ കുടിരിക ഈ നിരക്കിൈ ണ് 
നിൈനിൽക്കുന്നത്.   ട്ടക്കുടിരിക ഒറ്റേവണ 
തീർപ ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു  ദ്ധതി പ് ഖയ  ിക്കുകയ ണ്.  
നിശ്ചിത സമയ രിധിക്കുള്ളിൽ   ട്ടക്കുടിരിക 
നിൈവിൈുള്ള 2, 5 രതമ നം നിരക്കിൽ തീർപ ക്ക വുന്ന 
ത ണ്. ഇപ് ക രം  ുതുക്കിയ നിരക്കിൽ   ട്ടേുക 
നിശ്ചിത സമയേിനകം അടയ്ക്ക േ സ്ഥ  ന 
ങ്ങെുളടയും സംഘടനകെുളടയും   ട്ടം റേ് ളചയ്ത് ഭൂമി 
തിരിളച്ചടുക്കുന്നത ണ്. ഈ ഇനേിൽ 200 പക ടി രൂ  
അധിക വരുമ നം പ് തീക്ഷിക്കുന്നു. 

295. ആധ രം രജിസ്പപ്ടഷൻ, പ  ക്കുവരവ് എന്നിവളയ 
സംപയ ജിപിച്ച് നട ടിപ്കമം ൈെിതമ ക്കും. 

പകരെ പക ർട്ട് െീസ് ആൻഡ് സയൂടസ്് വ ൈയുപവഷൻ 
ആക്ട ്

296. ആദ യ നികുതി നിയമം 1961-ളൈ അപപൈറ്റ ്

പ്ടിബയൂണൈിൽ നിന്നുള്ള ഉേരവിപന്മൽ 
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ലഹപക്ക ടതിയിൽ അപീൽ െയൽ ളചയ്യുന്നതിനു 

പവണ്ടിയുള്ള അപീൽ ളമപമ്മ റ ണ്ടേിനു നൽപകണ്ട 

പകരെ പക ർട്ട് െീസ് ആൻഡ് സയൂട്സ് വ ൈയുപവഷൻ 

ആക്ട് 1959 പ് ക രം നൽപകണ്ട പക ർട്ട് െീസ് വരുമ നം 

രണ്ട് ൈക്ഷം രൂ യിൽ അധികരിക്കുകയ ളണങ്കിൽ 

 രമ വധി 20,000 രൂ യ്ക്ക് വിപധയമ യി ആവരയളപട്ട 

നിവൃേിയുളട 2 രതമ നമ യും മറ്റ  ു സംഗതികെിൽ 

 രമ വധി രണ്ട് ൈക്ഷം രൂ യ്ക്ക് വിപധയമ യി 

ആവരയളപട്ട നിവൃേിയുളട 5 രതമ നമ യും 

നിജളപടുേുന്നു. ഇത് അനുസരിച്ചുള്ള പഭദഗതി പകരെ 

പക ർട്ട് െീസ് ആൻഡ് സയൂട്സ് വ ൈയുപവഷൻ ആക്ടിൽ 

വരുേുന്നത ണ്. 

297. ഇ-സ്റ്റ മ്പ് വി ുൈീകരിക്കുകയും പക ർട്്ടെീ ഉൾളപളട ഇ-

സ്റ്റ മ്പിളെ  രിധിയിൽ ളക ണ്ടുവരികയും ളചയ്യും. 

പസവനങ്ങൾ 

298. വിവിധ വകുപുകൾ നൽകുന്ന പസവനങ്ങൾക്കുള്ള എല്ല  

ച ർജുകെും െീസുകെും 5 രതമ നം ഉയർേുന്നു. 

ഉ സംഹ രം 

299. സർ, 2018-19ളൈ  ുതുക്കിയ ബജറ്റ് എസ്റ്റിപമറ്റിളെ 

സംക്ഷി ്ത രൂ ം ഞ ൻ അവതരിപിക്ക ം.  
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2018-19-ളൈ  ുതുക്കിയ എസ്റ്റിപമറ്റ് 

(രൂ  പക ടിയിൽ) 

റവനയൂ വരവ് 100006.58 

റവനയൂ ളചൈവ് 113033.57 

റവനയൂ കമ്മി (-) 13026.98 

മൂൈധന ളചൈവ് (തനി) (-) 9772.45 

വ യ് കെും മുൻകൂറുകെും 
(തനി) 

(-) 887.01 

ള  തുകടം (തനി) 19191.16 

ള  തുകണക്ക് (തനി) 4058.70 

ആളക കമ്മി (-) 436.58 

വർഷ രംഭ ളര ക്ക ബ ക്കി (-) 44.08 

വർഷ ന്തയ ളര ക്ക ബ ക്കി (-) 480.66 
 

300. 2018-19-ളൈ  ുതുക്കിയ കണക്കുകൾ പ് ക രം ബജറ്റ് 
എസ്റ്റിപമറ്റിളന അപ ക്ഷിച്്ച റവനയു കമ്മി  ിടിച്ചു 
നിർേ ൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന ൽ ബജറ്റ് എസ്റ്റിപമറ്റിൽ 
 റഞ്ഞതിപനക്ക ൾ കുറവ ണ് റവനയു ളചൈവ്. 
വരുമ നം പവണ്ടപ്ത ഉയര േതിളെ െൈമ യ ണ് ഇത് 
സംഭവിച്ചത്. ഈ പ  ര യ്മ നികേുന്നതിന് 2019-20 
സ മ്പേിക വർഷം പ്രമിക്കുന്നത ണ്. 

301. 2019-20-ളൈ ബജറ്റ് എസ്റ്റിപമറ്റ് ഞ ൻ അവതരിപിക്കളട്ട.  
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2019-20-ളൈ ബജറ്റ് എസ്റ്റിപമറ്റ് 

(രൂ  പക ടിയിൽ) 

റവനയൂ വരവ് 115354.71 

റവനയൂ ളചൈവ് 124125.00 

റവനയൂ കമ്മി (-) 8770.29 

മൂൈധന ളചൈവ് (തനി) (-) 16226.53 

വ യ് കെും മുൻകൂറുകെും 
(തനി) 

(-) 1293.75 

ള  തുകടം (തനി) 23235.73 

ള  തുകണക്ക് (തനി) 3029.70 

ആളക കമ്മി (-) 25.14 

വർഷ രംഭ ളര ക്ക ബ ക്കി (-) 480.66 

വർഷ ന്തയ ളര ക്ക ബ ക്കി (-) 505.80 

ഇപപ ൾ പ് ഖയ  ിച്ച 
അധികളചൈവ് (-) 1410.63 

നികുതി ഇെവുകൾ (-) 300 

അധിക വിഭവസമ ഹരണം 1785.00 

വർഷ ന്തയ ളര ക്ക ബ ക്കി (-) 431.43 
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302. 2018-19-ളൈ  ുതുക്കിയ എസ്റ്റിപമറ്റും 2019-20-ളൈ ബജറ്റ് 
എസ്റ്റിപമറ്റും ത രതമയളപടുേ ം. 2018-19-ളന 
അപ ക്ഷിച്ച് സർക്ക രിളെ ളമ േം ളചൈവുകൾ 13.88 
രതമ നം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗൾെ്  ണവരുമ നം 
കുറയുന്നതിളെ സ ഹചരയേിൽ സമ്പദ്ഘടന 
മ രയേിപൈയ്ക്ക് വഴുതിവീഴ തിരിക്കണളമങ്കിൽ 
സർക്ക ർ ളചൈവുകൾ ഗണയമ യി ഉയർേിപയ തീരൂ 
എന്ന ദർരനമ ണ് ഈ തീരുമ നേിനു  ിന്നിൈുള്ളത്. 
ഈ ബജറ്റിൈൂളട മുപന്ന ട്ടുളവച്ച 25 വികസന ദ്ധതികൾ 
ന ടിളെ വികസനേിൽ ഒരു കുതിപു സൃഷ്ടിക്കും. 
 ശ്ച േൈ സൗകരയങ്ങൾ മ പ്തമല്ല, സ മൂഹയ 
സുരക്ഷിതേവവും അവ ഉറപുവരുേുന്നു. 
അപതസമയം, ഈ വെർച്ച സുസ്ഥിരമ കണളമങ്കിൽ 
ധനദൃഢീകരണ  തയിപൈയ്ക്ക് പകരെം വീണ്ടും 
പ് പവരിപച്ച തീരൂ.  ഇതിനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയപേ ട  ു
കൂടിയുള്ള ഇടള ടൽ ഈ ബജറ്റിൈുണ്ട്. 

303. സർ, റവനയൂ ളചൈവ് 2019-20-ൽ 9.81 രതമ നം 
വർദ്ധിച്ചത യി ക ണ ം. റവനയൂ ളചൈവിനുണ്ട യ 
വർദ്ധനളയക്ക ൾ ഉയർന്നത ണ് വരുമ നേിൽ 
ഉണ്ട യിരിക്കുന്ന വർദ്ധന. റവനയു വരുമ നേിൽ 15.35 
രതമ നം വർദ്ധനവ ണ് ൈക്ഷയമിടുന്നത്. തന്മൂൈം 
സംസ്ഥ നളേ റവനയ  ൂകമ്മി 1.68 രതമ നേിൽ നിന്ന്  
1 രതമ നമ യി ത ഴും. 15348.13 പക ടി രൂ യ ണ് റവനയൂ 
വരുമ നേിൽ ഉണ്ട യിരിക്കുന്ന വർദ്ധന. ഇതിൽ  
1785 പക ടി രൂ  മ പ്തമ ണ് പ് െയളസസും മറ്റു ചിൈ 
നികുതിനിരക്കുകെിളൈ വർദ്ധനയുംമൂൈം അധികമ യി 
സമ ഹരിക്കുന്നത്. ബ ക്കി നികുതിവരുമ നം 
നിൈവിൈുള്ള നികുതിയുളട കൂടുതൽ ക രയക്ഷമമ യ 
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 ിരിവിൈൂളടയും കുടിരിക തീർപ ക്കൈിൈൂളടയുമ ണ് 
സമ ഹരിക്കുന്നത്.  

304. മൂൈധനളച്ചൈവ് 2018-19-ളന അപ ക്ഷിച്ച് 53.3 രതമ നം 
ഉയർന്നിട്ടുണ്്ട. മൂൈധനളച്ചൈവിളൈ ഈ കുതിച്ചുച ട്ടം 
സംസ്ഥ നേിളെ ചരിപ്തേിൽ ഒരു സർവ്വക ൈ 
ളറപക്ക ർഡ ണ്. ഇത് ളമ േം ളചൈവിളെ 12.6 
രതമ നമ ണ്. ഈ പത ത് ഇനിയും നമുക്ക് 
ഉയർപേണ്ടതുണ്ട്. ക രണം, മൂൈധനളച്ചൈവിളന 
ആപ്രയിച്ച ണ് സമ്പദ്ഘടനയുളട വെർച്ചയുളട 
ഗതിപവഗം വർദ്ധിക്കുന്നത്. നവപകരെസൃഷ്ടിയ്ക്ക് 
മൂൈധനളച്ചൈവ് ഗണയമ യി ഉയർേിപയ തീരൂ.  2018-19-ൽ 
വ യ് യുളട 56.03 രതമ നം റവനയൂ ളചൈവുകൾക്കു 
പവണ്ടി ന ം വിനിപയ ഗിച്ചു. 2019-20-ൽ ഇത് 33.40 
രതമ നമ യി കുറയുന്നു. ഇതും ഗുണ രമ യ ഒരു 
മ റ്റമ ണ്.  

305. ധനക്കമ്മിയുളട അനുവദനീയമ യ  രിധി  
3 രതമ നമ ളണങ്കിൈും 2018-19ൽ പ് തീക്ഷിത ധനക്കമ്മി 
3.06 രതമ നമ ണ്. പകപ്രസർക്ക ർ നിരന്തരമ യി 
ധനക്കമ്മി  രിധി ൈംഘിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് 
ഇക്ക രയേിൽ ഉദ സീന നിൈ  ടു സവീകരിക്കുന്നതിന് 
നയ യീകരണമ ക്ക ൻ ഉപേരിക്കുന്നില്ല. പ്ടഷറി 
പസവിംഗ്സ് ബ ങ്കിളൈ െിക്സഡ് ളഡപപ സിറ്റ് 
 ൈിരനിരക്ക് കുറച്ചത് ഈളയ രു ൈക്ഷയപേ ളടയ ണ്.  

306. എന്ന ൽ ഇന്നളേ പകരെേിളെ സ ഹചരയേിൽ 

വ യ് കൾ  ൂർണമ യും മൂൈധനളച്ചൈവിനുപവണ്ടി  

ഉ പയ ഗിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിപൈയ്ക്ക് എേുന്നതിന ്

ഇനിയും വർഷങ്ങൾ  ൈതുപവണ്ടി  വരും. ക രണം, 
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അക്കൗണ്ടിംഗ് രീതിയിൽ വിദയ ഭയ സ ആപര ഗയ 

ളച്ചൈവുകൾ മൂൈധനനിപക്ഷ മ യിട്ടല്ല കണക്ക  

ക്കുന്നത്.  പക്ഷ, നളമ്മ സംബന്ധിച്ചടപേ െം അവ 

മ നവവിഭവ വികസനേിനുള്ള മൂൈധനളച്ചൈവു കെ ണ്. 

പകരെ വികസനേിളെ ച ൈകരക്തിയ യി 

പ് വർേിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇേരേിൈുള്ള സ മൂഹയ 

നിപക്ഷ ങ്ങെ ണ്. അതുളക ണ്ട് യ പ്ന്തികമ യി ധന 

ഉേരവ ദിേ നിയമേിൽ വയവസ്ഥ ളചയ്യുന്നതു 

പ  ളൈ റവനയൂ കമ്മി ഇല്ല ത ക്ക ന വില്ല.  പക്ഷ, അതു 

കുറച്ചുളക ണ്ടുവരണം എന്ന നമ്മുളട ദൃഢനിശ്ചയം 2019-

20-ളൈ ബജറ്റ് കണക്കുകെിൽ പ് കടമ ണ്.  

307. സർക്ക രിളെ സ മ്പേിക  ങ്കിളനക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുളട 

ക ഴ്ച  ട് നിപയ ൈിബറൽ ക ഴ്ചപ ടിൽ നിന്ന് 

വയതയസ്തമ ണ്. കൂടുതൽ രക്തമ യി പ് വർേിക്കുന്ന 

സർക്ക ര ണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത ണ് നമ്മുളട ആദർരം. 

നമ്മുളട ന ടിളെ തവരിതഗതിയിൈുള്ള വികസനേിന് 

വൈിളയ രു പത തിൈുെെ ള  തുമൂൈധന നിപക്ഷ ം 

ആവരയമ ണ്. ഇത് ബജറ്റിൈൂളട മ പ്തം സ ധയമല്ല. 

ഈളയ രു തിരിച്ചറിവ ണ് പ് പതയക നിപക്ഷ  

കമ്പനികെിൈൂളട മൂൈധനം സമ ഹരിച്ച്  ശ്ച േൈ 

സൗകരയങ്ങെിൽ മുതൽമുടക്കുന്നതിനുള്ള തപ്ന്തേി 

പൈയ്ക്കു നയിച്ചത്. ഈ  രിപ്രമം വിജയേിപൈയ്ക്കു 

നീങ്ങുന്ന  വർഷമ യിരിക്കും 2019-20.  

308. സർ, ഇത് നവപകരെ സൃഷ്ടിയ്ക്ക യുള്ള ബജറ്റ ണ്. 

നവപകരെേിൽ നമ്മുളട അഭിമ നസ മൂഹയപനട്ടങ്ങൾ 

സംരക്ഷിക്കണം. സ ധ രണക്ക ർക്ക് എല്ല  
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സംരക്ഷണവും ഉറപുവരുേും. വിദയ ഭയ സ ആപര ഗയ ദി 

പക്ഷമ പമഖൈകെിളൈ ഈ ബജറ്റിളൈ വകയിരുേൽ 

പന ക്കിയ ൽ അവ വയക്തമ കും. ളത ഴിൽപമഖൈകളെ 

ആധുനീകരിക്കുന്നപത ളട പം  രമ്പര ഗത ളത ഴിൈു 

ക ളര സംരക്ഷിക്കുകയും ളചയ്യും. ഇത ണ് 

വികസനേിളെ ഒരു ക ൽ. പകരെം ഒറ്റക്ക ൈിൽ അല്ല 

നടക്ക ൻ പ  കുന്നത്. ആധുനിക ലവജ്ഞ നിക 

സമൂഹേിളെ സ ധയതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുളട 

അഭയസ്തവിദയര യ യുവ ക്കെുളട പ് തീക്ഷകൾക്്ക 

അനുസൃതമ യി ഒരു ലവജ്ഞ നിക ളത ഴിൽസമൂഹം 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ദൃഢമ യ ക ൽളവയ്പും പവണം. 

ഇതിനും തുൈയപ്  ധ നയം ബജറ്റിൈുണ്്ട. സർ, നമ്മുളട 

സംസ്ഥ നം ഒരു  ുതിയ പകരെ വികസന 

മ തൃകയിപൈയ്ക്കുള്ള  രിവർേനേിൈ ണ്. പകരെ 

വികസന മ തൃകയ്ക്കു വഴിളയ രുക്കിയതിൽ നമ്മുളട 

നപവ ത്ഥ നം വഹിച്ച  ങ്ക് സ മൂഹയര സ്പ്തജ്ഞളരല്ല ം 

അംഗീകരിക്കുന്നു.    പകരെ വികസന മ തൃകയുളട 

 ുതിയ  തിപിന് നപവ ത്ഥ നേിളെ മൂൈയങ്ങളെ 

മുറുളകപിടിക്കണം, മുപന്ന ട്ടു ളക ണ്ടുപ  കണം. 

അല്ല ളത  ുപര ഗതിയുണ്ട കില്ല. ഒരു നൂറ്റ ണ്ടു മുമ്്പ 

ആര ൻ   ടിയ ഇന്നും എപ്തപയ  പ് സക്തമ യ ഈ  

കവിത രകൈപേ ളട 2019-20-ളൈ ബജറ്റ് ഞ ൻ ഈ 

സഭയ്ക്ക് മുമ്പ ളക സമർപിക്കുന്നു. 2019-20 സ മ്പേിക 

വർഷളേ അടുേ 4 മ സപേയ്ക്കുള്ള പവ ട്ട് ഓൺ 

അക്കൗണ്ടും സഭയുളട അംഗീക രേിന യി 

സമർപിക്കുന്നു. 
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309. ക ൈം മ റിപപ യി, പകവൈമ ച ര- 

നൂൈുകളെല്ല ം  ഴകിപപ യി 

ളകട്ടിനിർേ ൻ കഴിയ ളത ദുർബൈ- 

ളപട്ട ചരടിൽ ജനത നിൽക്ക  

മ റ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സവയ, മളല്ലങ്കിൽ 

മ റ്റുമതുകെീ നിങ്ങളെേ ൻ 

മ ളറ്റ ൈിളക്ക ണ്ടീ ളമ ഴിതളന്ന സർവ്വദ  

ക റ്റിരമ്പുന്നിന്നു പകരെേിൽ. 

 

ജയ്ഹിര് 
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