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ആമുഖം
1.

സർ, 2021-22 വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് ഈ സഭയിൽ
അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ാം പിണറായി സർക്കാരിനു
വവണ്ടി എത്തെ മുൻഗാമി വ ാ.ടി.എം.വതാമസ് ഐസക്ക്
2021-22 വേക്കുളള ബജറ്റ് വേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
വളത്തര സമഗ്രമായ േിർവേശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത ബജറ്റിൽ
ഉൾത്തക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ത്. വിശദമായ വാർഷിക
േിർവേശങ്ങവളാത്തടാപ്പം
വകരളെിത്തെ
ദീർഘകാേ
വികസേ പരിവപ്രക്ഷ്യവം പ്രസ്തുത ബജറ്റിൽ ഉൾത്തക്കാള്ളി
ച്ചിരുന്നു. വകാവി ാേന്തര വോകെിത്തെ പ്രവതയകതകൾ
ക്കനുസരിച്ച് വകരളെിത്തെ സമ്പദ്ഘടേത്തയ മാറ്റിത്തയടു
ക്കുന്തിനുളള േിർവേശങ്ങൾ വകരളം ആഴെിൽ ചർച്ച
ത്തചയ്യുകയം സവാഗതം ത്തചയ്യുകയം ത്തചയ്തിട്ടുളളതാണ്. ആ
ബജറ്റിത്തേ േിർവേശങ്ങൾ എല്ാം തത്തന് േടപ്പിോക്കാൻ
ഈ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. എന്ാൽ ബജറ്റ്
തയ്യാറാക്കുവമ്പാൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാതിരുന് ചിേ
സംഭവവികാസങ്ങൾ ആണ്
പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
അവതരിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്ത്. അതിൽ ഏറ്റവം
പ്രധാേം
വകാവി ്-19
മഹാമാരിയത്തട
രണ്ടാം
തരംഗെിത്തെ
ത്തപത്തട്ടന്നുളള
വയാപേവം
ന്ാം
തരംഗെിത്തെ വരവിത്തേക്കുറിച്ചുളള ആശങ്കകളുമാണ്. ഈ
ആവരാഗയ
അടിയന്തരാവസ്ഥ
േമ്മുത്തട
വികസേ
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തന്ത്രെിൽ ചിേ പ്രധാേ മാറ്റങ്ങൾ ആവശയത്തപ്പടുന്നു.
മഹാമാരിത്തയ
ത്തചറുെ്
വതാൽപ്പിക്കുക
എന്ത്
വികസേെിത്തെ
മുന്നുപാധിയായി
മാറിയിരിക്കുന്നു.
മഹാമാരിയത്തട രണ്ടാം തരംഗെിത്തെ ആഘാതം
പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയം
ന്ാം തരംഗം പൂർണ്ണമായി
ഒഴിവാക്കുകയം ത്തചയ്തുത്തകാണ്ട് മാത്രവമ സമ്പദ് ഘടേയത്തട
വീത്തണ്ടടുപ്പ് സാധയമാകൂ. ‘എല്ാെിനും മുൻവപ ആവരാഗയം’
അഥവാ ‘ഒന്ാമത് ആവരാഗയം’ എന് ഉറച്ച േിേപാട്
സവീകരിക്കാൻ ോം േിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കി
പറഞ്ഞാൽ ആവരാഗയ രക്ഷ്യ്ക്കുളള തന്ത്രം തത്തന്യാണ് ഈ
ബജറ്റിൽ േമ്മുത്തട വികസേ തന്ത്രമായി മാറുന്ത്.
ആവരാഗയവം ഭക്ഷ്ണവം ഉറപ്പാക്കുക, ത്തതാഴിലം വരുമാേവം
സാമ്പെിക സ്ഥിതിയം ത്തമച്ചത്തപ്പടുത്തുക എന്താണ്
േമ്മുത്തട േയം. വകാവി ിത്തേ കീഴടക്കുന് ആദയ
സംസ്ഥാേമായി വകരളം മാറിയാൽ, സാമ്പെിക
മുവന്റ്റെിേ് േമുക്ക് കൂടുതൽ അവസരം േഭിക്കും. ബജറ്റിൽ
കൂട്ടിവച്ചർക്കലകൾ വരുെിയ സാഹചരയങ്ങളിവേക്ക് പിന്ീട്
വരാം. അതിേ് മുൻപ് പിണറായി സർക്കാരിത്തെ
ഭരണത്തുടർച്ചത്തയകുറിച്ച് ചുരുക്കം ചിേ കാരയങ്ങൾ
സൂചിപ്പിവക്കണ്ടതുണ്ട്.
ജേവിധി
2.

വകരളെിത്തെ ജോധിപതയവൽക്കരണ പ്രക്രിയയത്തട
അനുസൂത
പുവരാഗതിയിൽ
േമുത്തക്കല്ാം
വേിയ
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അഭിമാേമുണ്ട്. സാ ഹയ ജീവിതെിൽ എല്ാ വമഖേ
കളിലം ജോധിപതയവൽക്കരണം
പുവരാഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
പൗരൻമാരുത്തട
ജീവിത
പുവരാഗതിത്തയ
തടസ
ത്തപ്പടുെിയിരുന് എണ്ണമറ്റ അസവാതന്ത്രയങ്ങത്തള തട്ടിമാറ്റി
ത്തക്കാണ്ടാണ്
ോം
ആധുേിക
വകരളെിത്തെ
േിർമാണെിേ്
തുടക്കം
കുറിച്ചത്.
മാർഗതടസം
സൃഷ്ടിക്കുന്വർ
ഇന്നും
സജീവമാത്തണന്
കാരയം
വിസ്മരിക്കുന്ില്. പവക്ഷ് തടസങ്ങത്തള എടുത്തു മാറ്റി
മുവന്റാനുളള കരുൊണ് വകരളത്തെ വയതയസ്തമാക്കുന്ത്.
വകരള ഭരണെിൽ ജോധിപതയവൽക്കരണെിത്തെ
കാരയെിൽ
അഭിമാേകരമായ
വളർച്ചയാണ്
സംഭവിക്കുന്ത്.
അതിത്തെ
ഏറ്റവം
തിളക്കമാർന്
ത്തതളിവാണ് ഇടതുപക്ഷ് ജോധിപതയ മുന്ണിക്ക് വകരള
ജേത േൽകിയ തുടർഭരണം. ഇത് വകവേത്തമാരു
മുന്ണിയത്തട വിജയം മാത്രമല്. വകരള ജേതയത്തട വിജയം
കൂടിയാണ്. ഇടതുപക്ഷ് ജോധിപതയ മുന്ണിക്ക് ചരിത്ര
വിജയം േൽകിയ വകരള ജേതത്തയ ഞാൻ അഭിവാദയം
ത്തചയ്യുന്നു.
3.

വകരളെിത്തേ ജോധിപതയ ഭരണെിത്തെ തുടക്കം
ബാോരിഷ്ടതകളുവടതായിരുന്നു.
പേ
കാരണങ്ങൾ
ത്തകാണ്ടം സർക്കാരുകൾക്ക് കാോവധി പൂർെിയാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്ില്.
രാഷ്ട്രീയെിലം
ഭരണെിലം
തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ അേിശ്ചിതതവം ജോധിപതയ
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ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർെിയിരുന്നു. എന്ാൽ
പിന്ീട് ജേങ്ങൾ തിരത്തഞ്ഞടുക്കുന് സർക്കാരുകൾ
കാോവധി പൂർെിയാക്കി ഭരണം േടത്തുന് സ്ഥിതി വന്നു.
േിയമസഭാംഗങ്ങത്തള
കൂട്ടവൊത്തട
വിേ
പറഞ്ഞ്
വാങ്ങുകയം അവത്തര വിവോദസഞ്ചാര വകന്ദ്രങ്ങളിൽ
പാർപ്പിക്കുകയം ത്തചയ്യുന് സംരം ാരം വകരളെിവേക്ക്
കടന്നു
വരാൻ
ോം
അനുവദിച്ചിട്ടില്.
രാഷ്ട്രീയ
കുതിരക്കച്ചവടം എന് ോണവക്കടിൽ േിന്നും വകരളത്തെ
രക്ഷ്ിക്കുന്തിേ് ഇടതുപക്ഷ്ം വഹിച്ച പങ്ക് കൂടുതൽ
അംഗീകരിക്കത്തപ്പവടണ്ടതാണ്. കാോവധി പൂർെിയാക്കുന്
തിേപ്പുറം ഇവപ്പാൾ ഭരണത്തുടർച്ചയിവേക്ക് വളരാൻ േമുക്ക്
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടിയന്തിരാവസ്ഥയത്തട േിഴേിൽ 1977ൽ
സംഭവിച്ചത്തതാഴിച്ചാൽ 2021 ത്തേ തിരത്തഞ്ഞടുപ്പിൽ വകരള
ജേത പുതിയ ചരിത്രമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ത്.
4.

പ്രതിപക്ഷ്െിേ് പ്രവർെേ സവാതന്ത്രയം േിവഷധിച്ചു
ത്തകാവണ്ടാ മാധയമങ്ങത്തള അധികാരം ഉപവയാഗിച്ച്
േിശബ്ദമാക്കിത്തകാവണ്ടാ അല് ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടായത്.
ഇത്രമാത്രം ദയയില്ാെ ആക്രമണെിേ് വിവധയമായ
ഒരു സർക്കാർ അടുെ കാേെ് വകരളെിൽ
ഉണ്ടായിട്ടില്. വകന്ദ്ര അവേവഷണ എജൻസികളുത്തട
കടന്ാക്രമണം കൂടിയായവപ്പാൾ എല്ാവരും വചർന്നുളള
കോശത്തക്കാട്ടായി അതുമാറി. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം േീണ്ട
ആക്രമണമാണ്
ഒന്ാം
പിണറായി
സർക്കാരിേ്
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വേരിവടണ്ടിവന്ത്. പ്രതിപക്ഷ് ആവരാപണങ്ങൾ ജേങ്ങളി
വേക്ക് എൊെതല് അവരുത്തട പരാജയകാരണം.
എെിയ വാർെകൾ ഒവരാ വയക്തിയം ഒവരാ കുടുംബവം
സസൂക്ഷ്ം ചർച്ച ത്തചയ്തു. ഉചിതമായ തിരുമാേം എടുക്കുകയം
ത്തചയ്തു.
5.

പ്രവദശിക തിരത്തഞ്ഞടുപ്പുകളിോണ് ജേവിധിയത്തട ആദയ
ഗഡു വന്ത്. േിയമസഭാ തിരത്തഞ്ഞടുപ്പിൽ അന്തിമ
വിധിയം വന്നു. ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഭരണത്തുടർച്ച
വേടുന്
വകരളെിത്തേ
ആദയ
മുഖയമന്ത്രിയായി.
വിജയാവഘാഷെിൽ മുഖയമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാരയം ഇവിത്തട
ഓർമിക്കുന്ത്
േന്ാകും.
ആവരാപണങ്ങളുത്തടയം
പ്രചാരണങ്ങളുത്തടയം
അടിസ്ഥാേെിേല്
ജേങ്ങൾ
തീരുമാേത്തമടുക്കുന്ത്.
സവന്തം
ജീവിതാനുഭവങ്ങളുത്തട
ത്തവളിച്ചെിോണ്. സതയാേന്തരകാേത്തെ കണ്ത്തകട്ട്
വിദയകൾ അതിജിവിക്കാൻ ജീവിതാനുഭങ്ങൾക്ക് കഴിയം
എന്
യാഥാർ്യം
എല്ാവരും
ഉൾത്തക്കാളളണം.
കുപ്രചരണങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിത്തേ തളർെില്. എന്ാൽ
ക്രിയാത്മകമായ
വിമർശേങ്ങൾ കേവറയില്ാത്തത
ഉൾത്തക്കാള്ളം.

6.

തുടർഭരണെിനുളള
ജേവിധി
ജോധിപതയെിത്തെ
വിജയമാണ് എന്് പറയാൻ മത്തറ്റാരുകാരണം കൂടിയണ്ട്.
ദീർഘകാേ ജോധിപതയ ചരിത്രമുളള രാജയങ്ങളിൽ വപാലം
ഒരു ഭരണ വയവസ്ഥ എന് േിേയിൽ ജോധിപതയം വേിയ
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ഭീഷണി വേരിടുകയാണ്. യൂവറാപ്പ്, അവമരിക്ക തുടങ്ങിയ
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിത്തേ ജോധിപതയ രാജയങ്ങൾ ഇതിേ്
ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
ജേങ്ങൾക്ക്
ഭരണെിലളള
വിശവാസവം
താൽപരയവം കുറയകയാണ്. േവഉദാര
വൽക്കരണ
പരി്ാരങ്ങളാണ്
ഈ
അകൽച്ച
വർദ്ധിപ്പിച്ചത്.
ജോധിപതയ
സർക്കാരുകൾ
99
ശതമാേെിത്തെ താൽപരയം അവഗണിച്ച് ഏറ്റവം
ധേികരായ
ഒരു
ശതമാേെിത്തെ
താൽപരയം
സംരക്ഷ്ിക്കുന്നു എന് ആവക്ഷ്പം വയാപകമാണ്. വകാവി ്19
മഹാമാരിയത്തട
വരവം
ത്തപാതുജോവരാഗയ
സംവിധാേെിത്തെ തകർച്ചയം പാശ്ചാതയരാജയങ്ങളിത്തേ
ജോധിപതയ സർക്കാരുകളുത്തട വിശവാസയത വീണ്ടം
തകർത്തു. ഇവിത്തടയാണ് വകരളെിത്തേ ജോധിപതയ
പരീക്ഷ്ണങ്ങൾ സവിവശഷ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ത്.
7.

ഒരാത്തളയം ഒഴിവാക്കാെ, എല്ാവത്തരയം ഉൾത്തക്കാളളാൻ
ശ്രമിക്കുന് ഭരണം ഉറപ്പാക്കാോണ് വകരള മാതൃകയിൽ
ോം ശ്രമിക്കുന്ത്. സമീപകാേെ് വകരളെിൽ ഉണ്ടായ
ദുരന്തങ്ങത്തള ോം വേരിട്ട രീതിയിലൂത്തട ഇത് കൂടുതൽ
വയക്തമായി. വകരളം ഒറ്റത്തക്കട്ടായി എല്ാ വിഭജേങ്ങൾക്കും
അതീതമായി ഉണരുകയാണുണ്ടായത്. വകരള ജേതയത്തട
ഈ
ഒത്തൊരുമയ്ക്ക്
ഫേപ്രദമായ
വേതൃതവം
ത്തകാടുക്കുവാോയി എന്താണ് ഒന്ാം പിണറായി
സർക്കാരിത്തെ ഏറ്റവം വേിയ വേട്ടം. അതിത്തെ അംഗീകാരം
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കൂടിയാണ്
തുടർ
ഭരണെിനുളള
ജേവിധി.
സംസ്ഥാേങ്ങളുത്തട സുസ്ഥിര വികസേ േക്ഷ്യങ്ങത്തള
സംബന്ധിച്ച് േീതി ആവയാഗ് ഇന്ത്തേ പുറത്തപ്പടുവിച്ച
റിവപ്പാർട്ടിൽ വകരളം ഒന്ാം സ്ഥാേം േിേേിർെിയിട്ടുള്ളത്
എന്ത് വകരള മാതൃകയത്തട വിജയത്തെ വീണ്ടം
അടിവരയിടുന്നു.
8.

േിങ്ങൾക്കറിയാവന്തുവപാത്തേ, ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ
എത്തെ മുൻഗാമി വ ാ.വതാമസ് ഐസക്ക് വളത്തര വിപുേവം
ദീർഘവീക്ഷ്ണവൊത്തടയമുള്ള
ബജറ്റാണ്
സർക്കാ
രിനുവവണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത്. തിരത്തഞ്ഞടുപ്പിവേക്ക് േീവങ്ങണ്ട
തിോൽ ആദയ ോല മാസവെക്ക് വവാട്ട് ഓണ് അക്കൗണ്ട്
പാസാക്കിയാൽ മതിയായിരുത്തന്ങ്കിലം ത്തവല്ലുവിളികൾ
േിറഞ്ഞ ഈ കാേഘട്ടെിൽ േടപ്പാവക്കണ്ട മുഴുവൻ
കാരയങ്ങളുത്തടയം േിർവേശങ്ങൾ ഉൾത്തക്കാള്ളന് ഒരു പൂർണ്ണ
ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. മഹാമാരിയത്തട തിരിച്ചു
വരവിത്തെയം, അത് സ ഹെിലം സമ്പദ് വയവസ്ഥയിലം
സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതെിവെയം ത്തവളിച്ചെിൽ ആവശയമായ
പരിഷ്കാരങ്ങവളാത്തട മുൻ സർക്കാർ േൽകിയിട്ടുള്ള
വാഗ്ദാേങ്ങൾ േടപ്പിോക്കും.

9.

വകരളെിത്തെ ഭാവി വികസേം സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്
േിർവേശങ്ങത്തള കുറച്ചുകൂടി വിപുേത്തപ്പടുെിത്തക്കാണ്ടാണ്
ഇടതുപക്ഷ് ജോധിപതയ മുന്ണിയത്തട പ്രകടേ പത്രിക
തയ്യാറാക്കിയത്.
ഞങ്ങളുത്തട
പ്രകടേ
പത്രിക
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വകരളത്തമമ്പാടും ചർച്ച ത്തചയ്തിട്ടുളളതാണ്. ജോധിപതയ
െിൽ ത്തതരത്തഞ്ഞടുപ്പ്
പ്രകടേ പത്രികയ്ക്ക് വേിയ
പ്രധാേയമുണ്ട്. അതുത്തകാണ്ട് പ്രകടേ പത്രികയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ
വേിയ പ്രാധാേയമാണ് േൽകുന്ത്. ഒന്ാം പിണറായി
സർക്കാർ പ്രകടേ പത്രികയിത്തേ കാരയങ്ങൾ ഏതാണ്ട്
പൂർണമായി േടപ്പിോക്കി എന്താണ് തുടർ ഭരണെിേ്
കാരണമായത്.
പ്രകടേപത്രികയിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുളള
കാരയങ്ങൾ കൃതയമായി േടപ്പിോക്കാനുളള പരിശ്രമ
മായിരിക്കും ഈ സർക്കാരും േടത്തുക.
10.

വികസേത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദീർഘകാേ കാ്ചപപ്പാട്
േടപ്പിോക്കുക
ബഹുവർഷ
പരിപാടികളിലൂത്തടയാണ്.
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇതിേ് സഹായകരമാവക.
വകരളെിത്തെ പതി ന്ാം പദ്ധതിയത്തട സമാപേ
വർഷമാണ് 2021-22. പതിോോം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
(2022-23 മുതൽ 2026-27 വത്തര)യത്തട രൂപീകരണെിനുളള
പ്രവർെേം
സർക്കാർ
വവകാത്തത
ആരംഭിയ്ക്കും.
വിപുേമായ
പങ്കാളിെവൊട്
കൂടിയളള
ഒരു
പ്രക്രിയയിലൂത്തടയാവം അടുെ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം
േൽകുക. ബജറ്റിലം പ്രകടേപത്രികയിലം മുവന്ാട്ട്
ത്തവച്ചിട്ടുളള ദീർഘകാേ േക്ഷ്യങ്ങൾ വേടിത്തയടുക്കുന്തിേ്
പരയാപ്തമായ ദീർഘകാേ പരിപാടികൾ പദ്ധതിയത്തട
ഭാഗമായി രൂപത്തപ്പടുത്തും. ഈ പ്രക്രിയയിൽ എല്ാവരുവടയം
പങ്കാളിെം സർക്കാർ പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ്െിത്തെ
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സഹകരണം
ഞങ്ങൾ
ഉറ്റു
വോക്കുകയാണ്.
വകാവി ാേന്തര വകരളെിത്തെ േിർമിതിയിൽ േമുക്ക്
ഒരുമിച്ച് േിൽക്കാം.
11.

2020-21 സാമ്പെിക വർഷെിൽ സംസ്ഥാേെിത്തെ
ത്തമാെം ആഭയന്തര ഉത്പാദേെിൽ 3.82% ത്തെ ഇടിവാണ്
മുൻ വർഷത്തെ അവപക്ഷ്ിച്ച് ഉണ്ടായത്. ദശാബ്ദങ്ങളായി
വർദ്ധേവ് വരഖത്തപ്പടുെിയിരുന് വളർച്ചാ േിരക്ക്
വകാവി ് – 19 മഹാമാരിത്തയത്തുടർന്നുളള വോക്ക്ത്ത ൗണ്
ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം േം കുറയകയം സംസ്ഥാേെിത്തെ
ത്തപാതു വരുമാേെിൽ 18.77% ഇടിവണ്ടാകുകയം ത്തചയ്തു.
േിയമാനുസൃതമായി സംസ്ഥാേങ്ങൾക്ക് അർഹതത്തപ്പട്ട
ജി.എസ്.ടി. േഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കുന്തിലണ്ടായ
അേിശ്ചിതതവവം
കാേതാമസവം
വളത്തര
വേിയ
സാമ്പെിക
പ്രയാസങ്ങളാണ്
സംസ്ഥാേെി
നുണ്ടാക്കിയത്. ത്തസസ്സുകത്തള, പ്രവതയകിച്ചും ത്തപവരാളിയം
ഉല്പന്ങ്ങളുത്തട വമലളള ത്തസസ്സുകത്തള ആശ്രയിക്കുന് വകന്ദ്ര
സർക്കാരിത്തെ
വർദ്ധിച്ചു
വരുന്
പ്രവണത
സംസ്ഥാേങ്ങൾക്ക് േവേണ്ട വിഭജിക്കാവന് േികുതി
ഇേെിൽ (divisible pool) കുറവണ്ടാക്കുക വഴി സംസ്ഥാേ
സമ്പദ് ഘടേത്തയ പ്രതികൂേമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിത്തെ
ഫേമായി സംസ്ഥാേങ്ങൾക്ക് വേിയ അളവിൽ വായ്പ
എടുവക്കണ്ടിവരികയം അതു വഴി റവേൂ കമി ഗണയമായി
ഉയരുകയം ത്തചയ്തു.
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12.

ഓവരാ വകന്ദ്ര ധേകാരയ കമീഷൻ അവാർ ് വരുവമ്പാഴും
വകന്ദ്ര േികുതി വരുമാേെിത്തെ
ിവിസിബിൾ പൂളിൽ
േിന്നും വകരളെിനുളള വിഹിതം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്.
1980-1985 -ൽ 3.950 ശതമാേമായിരുന് വകരളെിത്തെ
വിഹിതം 2000-2005 ആയവപ്പാവഴക്കും 3.057 ശതമാേമായി
കുറഞ്ഞു. 2021-2026 -ൽ അത് വീണ്ടം 1.925 ശതമാേമായി
കുറഞ്ഞു.
ജേസംഖയാ
േിയന്ത്രണ
േടപടികൾ
കാരയക്ഷ്മമായി േടപ്പാക്കിയതും വികസേ വേട്ടങ്ങൾ
ആർജിച്ചതും വകരളെിത്തെ വിഹിതം കുറയന്തിേ്
കാരണമാകുന് സ്ഥിതിയാണുണ്ടാക്കിയത്. അശാസ്ത്രിയ
മായി മാേദണ്ഡങ്ങൾ േിശ്ചയിക്കുന്ത് കാരണമാണ്
ഇങ്ങത്തേ
സംഭവിക്കുന്ത്.
ഇത്
അവങ്ങയറ്റം
വിവവചേപരവം ത്തപാതുവായി ചർച്ച ത്തചയ്യത്തപ്പവടണ്ടതുമാണ്.

13.

േമുക്കറിയാവന്തുവപാത്തേ രണ്ട് പ്രധാേ ത്തവല്ലുവിളികളാണ്
വകരളം
വേരിടുന്ത്.
ഒന്ാമതായി,
വദശീയ
ശരാശരിത്തയക്കാൾ കുറഞ്ഞ് േിൽക്കുന് േധേ േിവക്ഷ്പം
ഉയർെിത്തക്കാണ്ട് എങ്ങത്തേ വവഗതവയറിയ സാമ്പെിക
വളർച്ച സൃഷ്ടിക്കാം. രണ്ടാമതായി ഉയർന് വതാതിലളള
ത്തതാഴിേില്ായ്മയം
(unemployment)
വയാഗയതക്കനു
സരിച്ചുളള ത്തതാഴിേിത്തെ ദൗർേഭയവം (under employment)
എങ്ങത്തേ പരിഹരിക്കാം എന്താണ്. ഇതിൽ KIIFB –യിലൂത്തട
േടത്തുന് േിവക്ഷ്പങ്ങളിലൂത്തട ആദയത്തെ ത്തവല്ലുവിളി
പരിഹരിക്കാോണ്
സർക്കാർ
ശ്രമിക്കുന്ത്.
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ത്തതാഴിേില്ായ്മയം വയാഗയതക്കനുസരിച്ചുളള ത്തതാഴിേിത്തെ
ദൗർേഭയവം പരിഹരിക്കുന്തിേ് ഉന്തവിദയാഭയാസെിത്തെ
ഗുണേിേവാരം ഉയർെി വിവരസാവങ്കതിക വമഖേയമായി
ബന്ധിപ്പിക്കുന്തിനുതകുന്
തരെിലളള
മികവിത്തെ
വകന്ദ്രങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ച്
അതിലൂത്തട
സവയം
ത്തതാഴിേവസരങ്ങൾ കത്തണ്ടത്തുന്തിവോ വീടുകളിേിരുന്്
തത്തന് വജാേി ത്തചയ്തു കുടുംബെിത്തെ വരുമാേവം
സംസ്ഥാേെിത്തെ സമ്പദ് വയവസ്ഥയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്
തിവോ ഉളള പദ്ധതികളാണ് എത്തെ മുൻഗാമി 2021
ജനുവരിയിത്തേ ബജറ്റിലൂത്തട പ്രഖയാപിച്ചത്.
14.

വാർഷിക ബജറ്റിവേക്ക് തിരിച്ച് വന്ാൽ എത്തെ മുൻഗാമി
2021-22 വേക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ബജറ്റ് േിർവേശങ്ങൾ
േടപ്പിോക്കാൻ ഈ സർക്കാർ പ്രതിഞാബദ്ധമാത്തണന്
കാരയം വേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചവല്ാ. എന്ാൽ വകാവി ിത്തെ
രണ്ടാം തരംഗെിത്തെ പശ്ചാെേെിൽ വേരത്തെ ബജറ്റ്
തയ്യാറാക്കുവമ്പാൾ
മുൻകൂട്ടി
കാണാൻ
കഴിയാെ
ആവരാഗയ,
സാ ഹയ,
സാമ്പെിക
രംഗങ്ങളിത്തേ
ത്തവല്ലുവിളികത്തള വേരിവടണ്ടതുണ്ട്.

15.

മഹാമാരിയത്തട തുടക്ക കാേെ് വോക്ക്
ൗണ്
അടക്കമുളള േയങ്ങളുത്തട പ്രതയാഘാതം വേരിടുന്വത്തര,
വിവശഷിച്ചും ത്തതാഴിോളികത്തള, സഹായിക്കാൻ 20,000
വകാടി രൂപയത്തട ഒരു വകാവി ് പാവക്കജ് പ്രഖയാപിച്ചിരുന്നു.
രാജയെ് തത്തന് ആദയമായി വകരളമാണ് ഇത് ത്തചയ്തത്. ഈ
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പാവക്കജിൽ േക്ഷ്യമിട്ടതിത്തെ ഇരട്ടിയിൽ അധികം തുക
ത്തചേവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സംതൃപ്തി ഉളവാക്കുന്നു.
സർ, രണ്ടാം തരംഗെിത്തെ പശ്ചാെേെിൽ ഉയർന്്
വരുന് ആവരാഗയ, സാ ഹയ, സാമ്പെിക ത്തവല്ലുവിളികത്തള
വേരിടാൻ 20,000 വകാടി രൂപയത്തട രണ്ടാം വകാവി ്
പാവക്കജ് പ്രഖയാപിക്കുകയാണ്. ഈ പാവക്കജിലൂത്തട ആവരാഗയ
അടിയന്തരാവസ്ഥ
വേരിടുന്തിോയി
2800 വകാടി രൂപയം ഉപജീവേം പ്രതിസന്ധിയിോയവർക്ക്
വേരിട്ട് പണം വകയിത്തേെിക്കുന്തിോയി 8900 വകാടി
രൂപയം സാമ്പെിക പുേരുജ്ജീവേെിോയി വിവിധ
വോണുകൾ, പേിശ സബ്സി ി എന്ിവയ്ക്കായി 8300 വകാടി
രൂപയം േഭയമാക്കും.

II
ആവരാഗയ അടിയന്തരാവസ്ഥ
16.

സർ, വേരത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന് സന്ദർഭെിൽ
വകാവി ്-19 മഹാമാരി േിയന്ത്രണ വിവധയമായി എന്
വതാന്ലണ്ടായിരുന്നു. വകരളെിൽ പ്രതിദിേ വകസുകളുത്തട
എണ്ണം ഏതാണ്ട് 3110 ആയം പ്രതിദിേ മരണം ഏതാണ്ട്
19 ആയം കുറഞ്ഞിരുന്നു. സാമ്പെിക ഉത്പാദേവം,
ത്തതാഴിേവസര സൃഷ്ടിയം, േികുതിവരുമാേവം തകർച്ചയിൽ
േിന്നും കരകയറുത്തമന്നും വളർച്ചയത്തട പാതയിവേക്ക്
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മടങ്ങുത്തമന്നും
പ്രതീക്ഷ്ിച്ചിരുന്നു.
ബന്ധത്തപ്പട്ട
ചിേവിേങ്ങളിൽ
േയായമായം പ്രതീക്ഷ്ിച്ചിരുന്നു.

മഹാമാരിയമായി
കുറവണ്ടാകുത്തമന്നും

17.

എന്ാൽ കണക്കുകൂട്ടലകൾ ത്തതറ്റിക്കുന് േിേയിോണ്
വകാവി ിത്തെ രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടായത്. വരാഗ
പകർച്ചയത്തട ഗതിവവഗം ോം േടെിയ എല്ാ
തയ്യാത്തറടുപ്പുകത്തളയം
മറികടക്കുന്
സ്ഥിതിയണ്ടാക്കി.
വരാഗികളുത്തട
എണ്ണെിത്തേ
വർദ്ധേവ്
ോം
വിപുേത്തപ്പടുെിയ ചികിത്സാ സൗകരയങ്ങത്തള സമർേ
െിോക്കി. പകർച്ചവയാധി കൂടുതലളള വവറസ് വകവഭദ
ങ്ങൾ വരാഗവയാപേം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആവരാഗയപ്രവർെകരും
മറ്റു പ്രതിവരാധ സംവിധാേങ്ങളും വേിയ ത്തവല്ലുവിളി വേരിട്ടു.
വോക് ൗണിവേക്കും
രിപ്പിൾ
വോക് ൗണിവേക്കും
വപാകാൻ സർക്കാർ േിർബന്ധിതമായി. ഒരു ഘട്ടെിൽ
പ്രതിദിേ വരാഗികളുത്തട എണ്ണം 43,000 കവിഞ്ഞു. പ്രതിദിേ
മരണസംഖയ 213 ആയം ഉയർന്നു. വകരളെിത്തെ ആവരാഗയ
സംവിധാേെിവെയം പിന്തുണാ സംവിധാേങ്ങളുവടയം
പരമാവധി വശഷി ഉപവയാഗിച്ചുത്തകാണ്ടാണ് ഈ ഘട്ടെിൽ
ോം പിടിച്ച് േിന്ത്.

18.

വകാവി ്-19 മഹാമാരിത്തയ ത്തചറുക്കാൻ ആദയഘട്ടം മുതൽ
വകരളം േടെിയ പ്രവർെേം അഭിമാേകരമാണ്. രണ്ടാം
തരംഗെിത്തെ
സമർേെിേിടയിലം
വകരളെിത്തെ
മുൻകരുതലം ദുരന്ത പ്രതികരണവശഷിയം പ്രശംസിക്ക
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ത്തപ്പടുകയണ്ടായി.
എന്്
മാത്രമല്,
േമുക്ക്
മറ്റ്
സംസ്ഥാേങ്ങത്തള സഹായിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. പവക്ഷ് രണ്ടാം
തരംഗെിത്തെ വവഗതയം തീവ്രതയം ഒപ്പം
ന്ാം
തരംഗെിത്തെ സാധയതയം സൂചിപ്പിക്കുന്ത് യദ്ധം
അവസാേിച്ചിട്ടില് എന്ാണ്. കടുെ ത്തവല്ലുവിളിത്തയ
തത്തന്യാണ് ഇേിയം വേരിടാനുളളത്.
19.

വകാവി ് കാരണം സംസ്ഥാേ സർക്കാരുകൾ വേിയ
സാമ്പെിക പ്രതിസന്ധിയിോയ അവസരെിോണ്
ഇരുട്ടടിയായി വകന്ദ്ര സർക്കാരിത്തെ വകാവി ് വാക്സിൻ
വപാളിസി പ്രഖയാപിക്കത്തപ്പട്ടത്. അശാസ്ത്രീയമായ വാക്സിൻ
വിതരണവം കയറ്റുമതിയം കാരണം വകാവി ് പടർന്്
പിടിക്കുവമ്പാഴും വകാർപ്പവററ്റ് ത്തകാള്ളയ്ക്ക് അവസരം
േൽകുകയാണ് വകന്ദ്ര സർക്കാർ ത്തചയ്തത്.

20.

സർ, എന്തു വിേ ത്തകാടുത്തും രണ്ടാം തരംഗെിത്തെ
പ്രതയാഘാതത്തെ മിതത്തപ്പടുെണം. എല്ാ ശക്തിയം
സാധയതകളും ഉപവയാഗിച്ച്ത്തകാണ്ട് ന്ാം തരംഗെിത്തെ
വരവ്
ഒഴിവാക്കണം.
ന്ാം
തരംഗം
ദുർബേ
മായിട്ടാത്തണങ്കിലം ഉണ്ടാകുന് സാഹചരയം സംജാത
മായാൽ അതിത്തേ വേരിടാൻ ആവരാഗയ സംവിധാേ
വെയം സർവ പിന്തുണാ സംവിധാേങ്ങവളയം സജ്ജമാക്കി
േിർെണം. ഇത് മാത്രമാണ് ജേങ്ങളുത്തട ജീവനും
ആവരാഗയവം രക്ഷ്ിക്കാനുളള വഴി.
ഇത് മാത്രമാണ്
സാമ്പെിക
വീത്തണ്ടടുപ്പിനുളള
മാർഗവം.
ഈ
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സാഹചരയമാണ് പുതുക്കിയ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ
സർക്കാരിത്തേ േിർബന്ധിച്ച പ്രധാേ കാരണം. ഇതിോയി
ആറ് ഇേങ്ങൾ അടങ്ങുന് ഒരു പരിപാടിക്ക് തുടക്കം
കുറിക്കുവാൻ ഉവേശിക്കുന്നു.
21.

എല്ാ
സിഎച്ച്സി,
താലൂക്ക്,
ജില്ാ,
ജേറൽ
ആശുപത്രികളിലം പകർച്ചവയാധികൾക്കായി 10 ത്തബഡ്ഡുകൾ
വീതമുളള ഐത്തസാവേഷൻ വാർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ
ഉവേശിക്കുന്നു. ഒരു വകന്ദ്രെിേ് ഏകവദശം ന്് വകാടി രൂപ
ത്തചേവ് വരുത്തമന്് പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു. ഏകവദശം 636.5 വകാടി
രൂപ ഇതിോവശയം വരും. ഇതിോയി എംൽഎ മാരുത്തട
വികസേ
ഫണ്ടിൽേിന്്
പണം
കത്തണ്ടത്തുവാൻ
ശ്രമിക്കുന്താണ്.

22.

ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ഉപവയാഗിക്കുന് ഉപകരണങ്ങളും പുേരുപ
വയാഗിക്കത്തപ്പടുന് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജമാവക്കണ്ടന്
പരമപ്രധാേമായ ചുമതേ ഓവരാ ആശുപത്രിയിവേയം
വകന്ദ്ര അണുവിമുക്ത വിതരണ വകുപ്പിോണ് (CSSD).
ആശുപത്രികളിത്തേ വോവസാവകാമിയൽ അണുബാധ
കുറയ്ക്കുന്തിനും
ആശുപത്രികളിൽ
അണുബാധ
േിയന്ത്രിക്കുന്തിനും ഈ വകുപ്പിേ് േിർണായകമായ
പങ്കാണുള്ളത്.
എല്ാ താലൂക്ക്, ജില്ാ, ജേറൽ
ആശുപത്രികളിലം
േിേവിലള്ള
ഓവട്ടാവേവ്
റം
സിഎസ്എസ് ിയാക്കി (CSSD) മാറ്റാൻ ഉവേശിക്കുന്നു.
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ഈ വർഷം 25 CSSD-കൾ േിർമിക്കുന്തിേ് 18.75 വകാടി രൂപ
േീക്കിവയ്ക്കുന്നു.
23.

പകർച്ചവയാധികൾ വകകാരയം ത്തചയ്യുന്തിോയി ഓവരാ
ത്തമ ിക്കൽ വകാവളജുകളിലം ഒരു പ്രവതയക വലാക്ക്
സ്ഥാപിക്കാൻ ഉവേശിക്കുന്നു. വായവിലൂത്തട പകരുന്
പകർച്ചവയാധികളും
അതീവ
അപകടകാരികളായ
പകർച്ചവയാധികളും (വകാവി ് -19, എവബാള, േിപ
മുതോയവ) വകകാരയംത്തചയ്യുന്തിേ് ഈ സൗകരയങ്ങൾ
ഫേപ്രദമാകും. ഈ വർഷം തിരുവേന്തപുരം, വകാഴിവക്കാട്
ത്തമ ിക്കൽ
വകാവളജുകളിൽ
ഐത്തസാവേഷൻ
വലാക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്തിോയി 50 വകാടി രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.

24.

സർ, വകാവി ്-19 ത്തെ ഒരു ന്ാം തരംഗം ആവരാഗയ
വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന് സാഹചരയെിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള
അടിയന്തിര ചികിത്സക്കുള്ള സൗകരയം ശക്തിത്തപ്പടുവെണ്ട
തുണ്ട്. ആദയപടിയായി, പീ ിയാരിക് ഐസിയകളിത്തേ
കിടക്ക വശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. സ്ഥേ േഭയതയള്ള ജില്ാ
ആശുപത്രികളിലം ത്തതരത്തഞ്ഞടുെ ജേറൽ വഹാസ്പിറ്റല
കളിലം
ത്തമ ിക്കൽ വകാവളജുകളിലം പീ ിയാരിക്
ഐസിയ വാർഡുകൾ േിർമിക്കും. പ്രാരംഭ ഘട്ടമായി
25 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
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25.

ഗുരുതരമായ വകാവി ് വകസുകളുത്തട ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവം
പ്രധാേത്തപ്പട്ട ആവശയകത ഓക്സിജൻ േഭയതയാണ്.
ഇതിോയി വകരളെിൽ 150 ത്തമരിക് ടണ് വശഷിയളള ഒരു
േികവി ് ത്തമ ിക്കൽ ഓക്സിജൻ (LMO) പ്ലാെ് സ്ഥാപിക്കാൻ
ഉവേശിക്കുന്നു. പ്ലാെിവോത്തടാപ്പം 1000 ത്തമരിക് ടണ് കരുതൽ
സംഭരണ വശഷിയള്ള ടാങ്കം അടിയന്തര ആവശയങ്ങൾക്ക്
ഓക്സിജൻ
എെിക്കുവാോയി
ടാങ്കർ
സൗകരയവം
ഉണ്ടായിരിക്കും. അംഗീകരിക്കത്തപ്പട്ടതും വിശവാസയതയം
വശഷിയമുള്ള േിർമാണ കമ്പേികളുമായി വചർന്് സംയക്ത
സംരംഭമായി പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും. വിശദമായ വപ്രാജക്ട്
റിവപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിനും പദ്ധതിയത്തട പ്രാരംഭ
ത്തചേവകൾക്കുമായി 25 േക്ഷ്ം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
ത്തസപ്റ്റംബർ 15-ഓത്തട ത്തടൻ ർ േടപടികളിവേക്ക്
കടക്കുവാൻ കഴിയം എന്് പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു.

26.

േമ്മുത്തട സംസ്ഥാേെിത്തെ ആവരാഗയ വമഖേയത്തട മികവ്
പരത്തക്ക അംഗീകരിക്കത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അവമരിക്കയിലള്ള
Centre for Disease Control ത്തെ മാതൃകയിൽ ഒരു സ്ഥാപേം
വകരളെിൽ തുടങ്ങുവാൻ കഴിയന്ത് ത്തമ ിക്കൽ
റിസർച്ചിനും സാംക്രമിക വരാഗേിവാരണെിനും ഭാവിയിൽ
ഒരു മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കും. സാംക്രമിക വരാഗങ്ങത്തള
േിയന്ത്രിക്കുന്തിൽ മൾട്ടി- ിസിപ്ലിേറി, ഇെവഗ്രറ്റ ്
വവദഗ്ദ്ധ്യം േൽകുന്തിനുള്ള ഒരു മികവിത്തെ വകന്ദ്രമായി
പ്രവർെിക്കുവാൻ സജ്ജമാകുന് രീതിയിോയിരിക്കും ഈ
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സ്ഥാപേം വിഭാവേം ത്തചയ്യുന്ത്. ഇതുേക്ഷ്യമിട്ടുത്തകാണ്ട്
ഒരു സാധയതാപഠേം േടത്തുവാനും വിശദ പദ്ധതി റിവപ്പാർട്ട്
(DPR) തയ്യാറാക്കുവാനും 50 േക്ഷ്ം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
സൗജേയ വാക്സിൻ
27.

ഏറ്റവം വവഗെിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ വപർക്ക് വാക്സിൻ
േൽകുക എന്താണ് ഈ ഘട്ടെിത്തേ േിർണായക
ദൗതയം. ഇതിനു വകരളം സജ്ജമാണ്. സംസ്ഥാേ
സർക്കാരിത്തെ ത്തചേവിോത്തണങ്കിൽ വപാലം എല്ാവർക്കും
സൗജേയമായി വാക്സിൻ എത്രയം വവഗം േഭയമാക്കും.
ഇക്കാരയെിൽ
വകന്ദ്രെിത്തെ
ചിേ
േയപരമായ
തിരുമാേങ്ങൾ ഇവപ്പാഴും തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
അത്തതല്ാം ഏതു വിവധേയം പരിഹരിച്ച് വാക്സിൻ േഭയമാക്കും.
18 വയസിേ് മുകളിലളളവർക്ക് വാക്സിൻ േൽകുന്തിത്തെ
ഉെരവാദിതവെിൽ
േിന്നും
വകന്ദ്ര
സർക്കാർ
പിൻമാറുകയാണ്. പവക്ഷ് പൗരന്മാരുത്തട ആവരാഗയം എന്
പ്രാഥമിക
ഉെരവാദെിൻ
േിന്നും
സംസ്ഥാേ
സർക്കാരിേ് പിൻമാറാൻ കഴിയില്. അതുത്തകാണ്ട് തത്തന്
18 വയസിേ് മുകളിലളള എല്ാവർക്കും സൗജേയ വാക്സിൻ
വാങ്ങി േൽകുന്തിോയി 1000 വകാടി രൂപയം അനുബന്ധ
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്തിേ് 500 വകാടി രൂപയം
വകയിരുത്തുന്നു.
വാക്സിൻ
വിതരണെിേ്
കുറ്റമറ്റ
സംവിധാേം ആസൂത്രണം ത്തചയ്യും.
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28.

വകാവി ് േിയന്ത്രണവമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട മനുഷയ വിഭവ
ആസൂത്രണവം േടപടികളും ആവരാഗയ പ്രവർെകരിവേക്ക്
മാത്രം ഒതുക്കിയാൽ വപാരാ. വപാേീസ് വസേയിത്തേ
അംഗങ്ങൾ,
തവേശസ്ഥാപേങ്ങളിത്തേ
ജീവേക്കാർ,
ത്തപാതുവിതരണ രംഗത്തെ പ്രവർെകർ, ജേപ്രതിേിധി
കൾ, സന്ദ്ധപ്രവർെകർ എന്ിവരുത്തട ആവരാഗയ രക്ഷ്,
വിശ്രമം, വക്ഷ്മം എന്ിവയം പ്രധാേമാണ്. അതിനുവവണ്ട
പ്രവതയക പരിശ്രമം ഉണ്ടാകും.

29.

ആതുര ശുശ്രൂഷയമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട ഉൽപ്പന്ങ്ങളും
ഉപകരണങ്ങളും േിർമിക്കുന്തിേ് അനുഗുണമായ ഒരു
വയവസായ ആവാസ വയവസ്ഥ സംസ്ഥാേത്തുണ്ട്. ശാസ്ത്രഗവവഷണ സ്ഥാപേങ്ങളായ ശ്രീചിത്ര ഇൻറിറ്റൂട്ട് ഓഫ്
ത്തമ ിക്കൽ സയൻസസ് ആെ് ത്തടവനോാളജി, രാജീവ്
ഗാന്ധി ത്തസെർ വഫാർ ബവയാത്തടവനോാളജി, ഇൻറിറ്റൂട്ട്
ഓഫ് അ വാൻസ് ് വവവറാളജി, വി.എസ്.എസ്.സി,
ഇേവരാണിക്സ്
റീജിയണൽ
ത്തടറ്
ോവബാറട്ടറി,
സർവകോശാേകൾ, മറ്റു ഗവവഷണ സ്ഥാപേങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ ഇക്കാരയെിൽ വേിയ പങ്ക് വഹിക്കും. ഇതിത്തെ
പ്രാരംഭ ത്തചേവകൾക്കായി 10 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

30.

വാക്സിൻ ഔഷധകമ്പേികൾ, അവർക്കാവശയമായ ത്തപാതു
സൗകരയങ്ങൾ േഭയമാക്കിയാൽ അവരുത്തട ഉല്പാദേ
യൂണിറ്റുകൾ വകരളെിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധയത
യത്തണ്ടന്് മേസിോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുവപാത്തേ
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ദീർഘകാോടിസ്ഥാേെിൽ
വാക്സിൻ
േിർമാണ
വമഖേയിവേക്ക് കടക്കുന്തിോയി വാക്സിൻ ഗവവഷണം
വകരളെിൽ ആരംഭിവക്കണ്ടതുമുണ്ട്.
വകരള
ശാസ്ത്ര
സാവങ്കതിക പരിസ്ഥിതി
കൗണ്സിേിേ്
(KSCSTE)
കീഴിലള്ള ഇൻറിറ്റൂട്ട് ഓഫ് അ വാൻസ് ് വവവറാളജി
യിൽ (IAV) വാക്സിൻ ഗവവഷണം ആരംഭിക്കുന്താണ്.
അവതാത്തടാപ്പം ഇൻറിറ്റൂട്ട് ഓഫ് അ വാൻസ് ്
വവവറാളജി മുൻവകത്തയ്യടുെ് വേഫ്
സയൻസ്
പാർക്കിൽ
വാക്സിൻ ഉല്പാദക കമ്പേികളുമായി
ആശയവിേിമയം േടെി
അവരുത്തട യൂണിറ്റുകൾ
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധയത ആരായാനും തീരുമാേിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിോയി 10 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

III
സാമ്പെിക പുേരുജ്ജീവേ വായ്പാ പദ്ധതി
31.

സർ, പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങത്തളയം വണിജയ
ബാങ്കകത്തളയം ഉപവയാഗത്തപ്പടുെിത്തകാണ്ട് വിപുേമായ
സാമ്പെിക പുേരുജ്ജീവേ വായ്പാ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും.
പേിശയത്തട ഒരു ഭാഗം സംസ്ഥാേ സർക്കാർ വഹിക്കും.
േബാർ ിത്തെ
പുേർവായ്പാ
രം ീമിത്തെ
സാദ്ധയത
പൂർണ്ണമായി ഉപവയാഗത്തപ്പടുത്തുന്താണ്. വകന്ദ്ര സർക്കാരും
റിസർവ് ബാങ്കം പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള വായ്പാ പാവക്കജുകളുത്തട
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സാദ്ധയതയം പരമാവധി ഉപവയാഗത്തപ്പടുത്തും. ഇതിേ് ന്്
ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്താണ്.
i.

Cooperatives’ Initiative for Agriculture Infrastructure in
Kerala (CAIK) - കാർഷിക വമഖേയത്തട വികസേ
പ്രക്രിയയിത്തേ ഒരു പ്രധാേ തടസം
േധേ
രൂപീകരണെിത്തെ
അഭാവമാണ്.
ത്തമച്ചത്തപ്പട്ട
േിവക്ഷ്പ വായ്പാ സംവിധാേം ഒരുക്കിയാൽ സവകാരയ
േധേ രൂപീകരണം വർദ്ധിപ്പിച്ച്
പ്രാവദശിക
വിപണികൾ, വഗാ ൗണുകൾ, വകാൾ ് ത്തചയിൻ
സൗകരയങ്ങൾ എന്ിവയം വപോപ്പിൾ, വാഴപ്പഴം,
മാമ്പഴം മുതോയ പഴവർഗങ്ങളുത്തട സംരം രണ
വകന്ദ്രങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്തിേ് കഴിയം. ഇതിലൂത്തട പഴം
പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റുകൾ, ആധുേിക മത്സയ വിപണേ
സൗകരയങ്ങൾ,
ശുചിതവമുള്ള
ഇറച്ചി
വില്പേ
സൗകരയങ്ങൾ,
കാർഷിക
ഉൽപന്ങ്ങളായ
പച്ചക്കറികൾ, പാൽ, മാംസം, മത്സയം എന്ിവയത്തട
സംരം രണ വകന്ദ്രങ്ങൾ, മാർക്കറ്റിങ് തുടങ്ങിയ
വമഖേകളിൽ ഇടത്തപടാൻ കഴിയം. പ്രാഥമിക
സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് (PACS) ോേ് ശതമാേം
പേിശ േിരക്കിൽ േബാർ ിൽ േിന്നുള്ള പശ്ചാെേ
സൗകരയ പുേർ വായ്പ വകരള ബാങ്ക് മുവഖേ
േഭയമാക്കും. 2021- 22 സാമ്പെിക വർഷെിൽ 2000
വകാടി രൂപയത്തട വായ്പ േഭയമാക്കുന്താണ് ഉവേശയം.
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ii.

ത്തതാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പാപദ്ധതി കാർഷിക-വയാവസായിക-വസവേ
വമഖേകളിൽ
പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്തിനും േിേവിൽ
പ്രവർെേക്ഷ്മമല്ാെ സംരംഭങ്ങൾ പുേരുജ്ജീവി
പ്പിക്കുന്തിനും വാണിജയ ആവശയങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ
പേിശ േിരക്കിൽ വായ്പ േഭയമാക്കും. 2021-22 ൽ
1600 വകാടി രൂപയത്തട വായ്പ േഭയമാക്കുന്തിോണ്
േക്ഷ്യമിടുന്ത്.

iii.

കുടുംബശ്രീ അയൽൂട്ടങ്ങൾക്ക് വായ്പ - 2021-22
സാമ്പെിക വർഷെിൽ ചുരുങ്ങിയത് 1000 വകാടി
രൂപയത്തട
ബാങ്ക്
വായ്പ
കുടുംബശ്രീ
വഴി
അയൽൂട്ടങ്ങൾക്ക് േഭയമാക്കാൻ ഉവേശിക്കുന്നു.
5 േക്ഷ്ം രൂപ വത്തരയള്ള വായ്പത്തയല്ാം 4 ശതമാേം
പേിശ േിരക്കിൽ േഭയമാക്കും.

വമൽ പറഞ്ഞ വായ്പാ പദ്ധതികളുത്തട പേിശ
വഹിക്കുന്തിോയി 100 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഇളവ്

IV
തീരവദശത്തെ ദുരിതാവസ്ഥ
32.

വകാവി ്
രണ്ടാം
തരംഗെിത്തെ
ർദ്ധേയെിൽ
േിൽക്കുവമ്പാഴാണ്
ടൗത്തട്ട, യാസ് ചുഴേിക്കാറ്റുകളുത്തട
വരവിത്തേ കുറിച്ചുളള വാർെ വകരളത്തെ ത്തഞട്ടിച്ചത്.
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വകരളം ഈ ചുഴേിക്കാറ്റുകളുത്തട പാതയിോയിരുന്ിത്തല്ങ്കിലം
അതിത്തേ തുടർന്നുണ്ടായ കേെ മഴ വകരളെിലടേീളം
വേിയ ോശേഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. വകരള തീരത്തുണ്ടായ
കടവേറ്റവം കടോക്രമണങ്ങളും തീരവദശ ജേങ്ങളുത്തട
ജീവിതത്തെ വേിയ ദുരിതെിോക്കി. ഈ സാഹചരയെിൽ
കടോക്രമണെിനും മറ്റ് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും
എതിരായി ഇതുവത്തര ോം സവീകരിച്ചിരുന് പരമ്പരാഗത
പരിഹാര മാർഗങ്ങളുമായി മുവന്ാട്ട് വപാകാോവില്. ഈ
പ്രകൃതി
പ്രതിഭാസങ്ങത്തള
ശാസ്ത്രീയമായി
മേസിോക്കിത്തക്കാണ്ട് ദീർഘകാേ പരിഹാര പദ്ധതി
ആവിഷ്കരിവക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തിര പ്രധാേയമുളള
ആശവാസ േടപടികൾ യദ്ധകാോടിസ്ഥാേെിൽ തത്തന്
പൂർെിയാക്കും. ഈ പാവക്കജിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കും. തീരവദശ സംരക്ഷ്ണം, തീരവദശ
വമഖേയിത്തേ
അടിസ്ഥാേ സൗകരയ വികസേം
എന്ിവയാണവ.
തീരവദശ സംരക്ഷ്ണം
33.

വകരളെിത്തെ തീരത്തുള്ള ദുർബേ പ്രവദശങ്ങളിൽ
ഭൂരിഭാഗവം ഇതിേകം വയതയസ്തമായ അളവകളിൽ
കടൽഭിെികൾത്തകാവണ്ടാ
മറ്റു
മാർഗങ്ങളിലൂത്തടവയാ
സംരക്ഷ്ിക്കത്തപ്പട്ടിട്ടുത്തണ്ടങ്കിലം,
പേയിടങ്ങളിലം
അവ
വകടായ അത്തല്ങ്കിൽ ദുർബേമായ അവസ്ഥയിോണ്. ഇവ
പുേർ േിർമിവക്കണ്ടതുണ്ട്. 40 മുതൽ 75 കിവോമീറ്റർ വത്തര
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തീരത്തുള്ള ഏറ്റവം ദുർബേമായ മിക്ക പ്രവദശങ്ങളും
ത്തടരവപാഡുകളും
യഫ്രം മതിലകളും സംവയാജിപ്പിച്ച്
സംരക്ഷ്ണെിോയി ഏത്തറ്റടുക്കും. ഏറ്റവം ദുർബേമായ
പ്രവദശങ്ങൾ ആദയം അടിയന്തരമായി സംരക്ഷ്ിക്ക
ത്തപ്പടുവമ്പാൾ, തീരപ്രവദശെിത്തെ ഘടേക്ക് ഏറ്റവം
അനുവയാജയമായ സാവങ്കതിക മാർഗങ്ങൾ കത്തണ്ടത്തുന്
തിേ് ബാെിത്തമരിക്, വഹവരാഗ്രാഫിക്ക് പഠേങ്ങൾ
േടത്തും.
34.

വകരള എഞ്ചിേീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻറിറ്റൂട്ട് (KERI), വകരള
വഫാററ് റിസർച്ച് ഇൻറിറ്റൂട്ട് (KFRI), ോഷണൽ
ഇൻറിറ്റൂട്ട് ഓഫ് ഓഷയൻ ത്തടവനോാളജി (NIOT), ഐഐടി
ത്തചവന്, ഐഐടി പാേക്കാട്, എഞ്ചിേീയറിംഗ്
വകാവളജുകൾ,
മറ്റ്
സ്ഥാപേങ്ങൾ
എന്ിവയത്തട
വവദഗ്ദ്ധ്യം
തീരവദശ
സംരക്ഷ്ണെിേ്
ഏറ്റവം
അനുവയാജയമായ തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്തിനുപവയാഗിക്കും.

35.

ആെി രം വർ ത്തേയറുള്ള ഇരട്ട വേവയർ ് ത്തടരവപാഡുകൾ,
കണ്ടൽക്കാടുകൾ
(ത്തടരവപാടുകളിൽ),
ആെി-രം വർ
ത്തേയറുള്ള
യഫ്രം മതിലകൾ, വറാളിംഗ് ബാരിയർ
സിറം,
ജിവയാ-കത്തണ്ടയ്േറുകൾ,
ജിവയാ-ടൂബുകൾ
എന്ിവ
വപാലള്ള
പുതിയ
സാവങ്കതികവിദയകൾ
ഉൾത്തക്കാള്ളന് ഉചിതമായ സംവയാജേമായാണ് തീരവദശ
പരിരക്ഷ്ണ േടപടികൾ രൂപകൽപ്പേ ത്തചയ്യുന്ത്.
ിവസൻ
അന്തിമമാകുന്തിേ്
മുമ്പ്
പ്രാവദശിക
24

പങ്കാളിെവൊത്തട
വിപുേമായ
വറക്ക്വഹാൾ ർ
കണ്സൾവട്ടഷനുകൾ േടത്തും. ഇതിോയി പ്രാവദശിക
സർക്കാരുകളുവടയം, ഫിഷറീസ് വകുപ്പുിത്തെയം സഹായ
വൊത്തട തീരവദശത്തു പ്രവർെിക്കുന് സാ ഹിക
സംഘടേകളുത്തട
അഭിപ്രായങ്ങൾ
ആരായം.
അഞ്ചുവർഷംത്തകാണ്ട്
പൂർെീകരിക്കാൻ
കഴിയന്
പദ്ധതിക്ക് ഏകവദശം 5300 വകാടി രൂപവയാളം ത്തചേവ്
വരും. േിേവിൽ, ഏകവദശം 50 കിവോമീറ്റവറാളം
തീരസംരക്ഷ്ണ പ്രവർെേങ്ങൾ കിഫ്ബിയിൽേിന്നുള്ള
ധേസഹായവൊത്തട പുവരാഗമിക്കുന്നു. വോക ബാങ്ക്,
േബാർ ്, കിഫ്ബി തുടങ്ങി വിവിധ വരാതസ്സുകളിലൂത്തട
ഈ പദ്ധതിക്കു ധേസഹായം േഭയമാക്കും. ഏറ്റവം
ദുർബേമായ പ്രവദശങ്ങൾ സംരക്ഷ്ിക്കുന്തിനുള്ള ആദയ
ഘട്ടെിേ് 1500 വകാടി രൂപ വിഹിതം കിഫ്ബി േൽകും. 2021
ജൂവേമാസം ഈ പ്രവൃെി ത്തടൻ ർ ത്തചയവാൻ കഴിയം.
അതുവഴി
അടുെ
കാേവർഷെിനു
മുമ്പായി
പ്രവദശവാസികൾക്കു ഈ പദ്ധതിയത്തട ഗുണഫേങ്ങൾ
േഭയമാകും. ോലവർഷം ത്തകാണ്ട് ഈ പരിപാടി
പൂർെിയാക്കും.
തീരവദശപാതവയാരത്തുള്ള വഴിവയാര സൗകരയവകന്ദ്രങ്ങൾ:
36.

വകാറൽ വഹവവ പദ്ധതിക്കായി ത്തമാെം 6500 വകാടി
രൂപ ഇതിേകം കിഫ്ബിയിൽ േിന്് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
രണ്ട് ത്തചറിയ റീച്ചുകളിൽ േിർമാണ പ്രവർെേങ്ങൾ
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ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ത്തമാെം
645.19
കിവോമീറ്റർ
വദർഘയെിൽ 54.71 കിവോമീറ്റർ
വദർഘയമുളള
പദ്ധതികൾക്കാണ് കിഫ്ബി അംഗീകാരം േൽകിയിരി
ക്കുന്ത്.
വരാണ്
സർവവ
മിക്ക
ഭാഗങ്ങളിലം
പൂർെിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ വപ്രാജക്റ്റ് മുൻഗണോ
ടിസ്ഥാേെിൽ പൂർെിയാക്കും. ഇതിവോത്തടാപ്പം തീരവദശ
വഹവവയിൽ
25-30
കിവോമീറ്റർ
ഇടവവളകളിൽ
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സൗകരയവകന്ദ്രങ്ങളും (Wayside
amenities) സ്ഥാപിക്കും. ആവശയമായ ഭൂമി വാങ്ങുന്തിേ്
കിഫ്ബി അതിത്തെ ോൻ ് അകവിസിഷൻ പൂളിൽേിന്്
ധേസഹായം േഭയമാക്കും. ബിൽ ് - ഓപ്പവററ്റ് - രാൻസ്ഫർ
രീതിയിൽ
പ്രവർെിപ്പിക്കുന്തിേ്
സുതാരയമായ
ബി ിങ്ങിലൂത്തട േിവക്ഷ്പകത്തര തിരത്തഞ്ഞടുക്കും. കിഫ്ബി
വഴി 240 വകാടി രൂപയത്തട പദ്ധതി േടപ്പിോക്കും. ഈ
സൗകരയവകന്ദ്രങ്ങൾ പണിയവാൻ ഉപവയാഗിക്കുന് രീതി
തികച്ചും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായിരിക്കുത്തമന്് ഉറപ്പുവരുത്തും.
ഇതുവഴി 1500 വകാടി രൂപയിൽ അധികം േിവക്ഷ്പം
സംസ്ഥാേെ് ത്തകാണ്ടവരുത്തമന്് പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു.
37.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിത്തെ കാേൊരംഭിച്ച തീരവദശ
സ്കൂളുകളുത്തടയം തീരവദശ മത്സയ വിപണികളുത്തടയം േിർമാണ
പ്രവർെേങ്ങൾ പുവരാഗമിച്ചുവരുന്നു. ഈ പദ്ധതികൾ
ഉൾത്തപ്പത്തട ഏതാണ്ട് 11,000 വകാടി രൂപയത്തട വികസേ
പദ്ധതികൾ തീരവദശ വമഖേയിൽ വരുന് ോല വർഷം
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ത്തകാണ്ട് േടപ്പിോക്കുവാൻ കഴിയം എന്് കരുതുന്നു.
തീരവദശ സംരക്ഷ്ണ പദ്ധതി, തീരവദശ വഹവവ പദ്ധതി,
വവ-വസ ് സൗകരയ പദ്ധതി എന്ിവ അടങ്ങുന് ഈ
വികസേ പാവക്കജ് തീരവദശ വമഖേയ്ക്ക് വേിയ സാമ്പെിക
ഉവെജേം േൽകും.

V
വികസേ വക്ഷ്മ വമഖേകൾ
കൃഷിയം അനുബന്ധ വമഖേകളും
38.

വകാവി ് 19 മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി േം ത്തതാഴിൽ
േഷ്ടത്തപ്പട്ടവത്തരയം
ത്തചറുപ്പക്കാത്തരയം
കാർഷിക
വൃെിയിവേക്ക്
ആകർഷിക്കുന്തിനും
കർഷകരുത്തട
ഉല്പന്ങ്ങൾക്ക് േയായ വിേ ഉറപ്പുവരുത്തുതിനും വിവര
സാവങ്കതിക വിദയയത്തട സഹായവൊത്തട കാർഷിക
വികസേ കർഷകവക്ഷ്മ വകുപ്പിത്തേ േവീകരിക്കുന്തിത്തെ
ഭാഗമായി
കൃഷി
ഭവനുകത്തള സ്മാർട്ടാവക്കണ്ടതുണ്ട്.
ഗുണവമന്മയള്ള േടീൽ വസ്തുക്കളുത്തട വിതരണം, മണ്ണിത്തെ
സവഭാവെിേ് അനുസൃതമായ കൃഷി, കൃഷി പരിപാേേം,
വിളത്തവടുപ്പ്, ത്തവയർ ഹൗസുകളുത്തട ഉപവയാഗം, വകാൾ ്
വറാവറജുകളുത്തട ശംഖേ, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ിവ വത്തരയള്ള
വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുത്തട ഏവകാപേം, ത്തേൗ ് കമ്പൂട്ടിംഗ്,
വലാക്ക് ത്തചയിൻ, ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇെേിജൻസ് തുടങ്ങിയ
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ആധുേിക
ിജിറ്റൽ
സാവങ്കതിക
വിദയകളുത്തട
സഹായവൊത്തട കർഷകർക്ക് പ്രവയാജേപ്രദമാം വിധം
ആധുേികവൽക്കരിക്കും.
പ്രാഥമിക
ത്തചേവകൾക്കായി
10 വകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.
39.

വകാവി ്-19 ത്തെ പശ്ചാെേെിൽ ഭക്ഷ്യ ദൗർേഭയത്തെ
വേരിടാനും വരുമാേ വർദ്ധേവിനുമായി ഒന്ാം പിണറായി
സർക്കാരിത്തെ വേതൃതവെിൽ ആരംഭിച്ച സുഭിക്ഷ് വകരളം
പദ്ധതി
വേിയ
വതാതിൽ
ഉല്പാദേ
വർദ്ധേവ്
സൃഷ്ടിക്കുകയണ്ടായി. ഓവരാരുെരും കർഷകരാകുക എന്
ആശയം
ഏത്തറ്റടുക്കുകയം
തരിശു
ഭൂമിയാത്തക
കൃഷിയിറക്കാൻ ശ്രമം േടത്തുകയം ത്തചയ്തു. ഈ ശ്രമെിത്തെ
ഭാഗമായി ഉല്പാദേെിൽ ഗണയമായ വർദ്ധേവ് ഉണ്ടായി.
എന്ാൽ സമൃദ്ധമായി വിളഞ്ഞ കാർഷിക ഉല്പന്ങ്ങൾ
വാങ്ങാനും വിപണേം ത്തചയ്യാനും േയായവിേ ഉറപ്പാക്കാനും
പേയിടത്തും കഴിഞ്ഞില്. ഉല്പന് വശഖരണെിത്തേ
വപാരായ്മകൾ,
വകടു
കൂടാത്തത
സൂക്ഷ്ിക്കാവന്
വഗാ ൗണുകളുത്തട കുറവ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ശംഖേയത്തട
വപാരായ്മകൾ തുടങ്ങിയവ കർഷകത്തര ദുരിതെിോക്കി.
പച്ചക്കറിക്ക് താങ്ങുവിേ ഏർത്തപ്പടുെിയ േടപടി കുത്തറവയവറ
സഹായിച്ചുത്തവങ്കിലം അടിസ്ഥാേ സൗകരയങ്ങളുത്തട ഈ
കുറവ് തുടർ കൃഷിത്തയ ബാധിക്കും.

40.

കാർഷിക ഉൽപ്പന്ങ്ങളുത്തട വിപണേെിോയി വിവര
സാവങ്കതിക വിദയയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വസവേ ശംഖേ
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ആരംഭിക്കും. ഇതിോയി സംസ്ഥാേത്തെ 2 ജില്കളിൽ ഈ
വർഷം തത്തന് വപേറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കും. കാർഷിക
ഉല്പാദക കമ്പേികവളയം സഹകരണ സംഘങ്ങവളയം,
കർഷക ചന്തകവളയം ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾത്തപ്പടുത്തും.
ഇതിോയി 10 വകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്താണ്.
41.

ത്തപട്ടന്് വകടുവരുന് വിളകളായ മരിച്ചീേി, മറ്റ് കിഴങ്ങ്
വർഗങ്ങൾ, കശുമാങ്ങ, മാങ്ങ, ചക്ക, വിവിധ ഇേം
വാഴപ്പഴങ്ങൾ, മറ്റ് പഴവർഗങ്ങൾ, സുഗന്ധവയജ്ഞേങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ
ഉപവയാഗിച്ച്
വിവിധ
േയവർദ്ധിത
ഉേ്പ്പന്ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വയവസായ ആവശയെിേ്
ഉതകുന് ഉല്പപന്ങ്ങൾ പ്രത്സാഹിപ്പിക്കും.

42.

വകരള ബാങ്കിത്തെ ഉദ്ഭവം കാർഷിക വായ്പകൾ ഗണയമായി
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്തിേ്
സൗകരയത്തമാരുക്കുന്നുണ്ട്.
താഴ്ന്ന
പേിശയ്ക്ക് കാർഷിക വായ്പ േഭയമാക്കും.

43.

കർഷകരുവടയം കിഫ്ബിയവടയം
സംയക്ത
സംരംഭമായി
5
സ്ഥാപിക്കുന്താണ്.

44.

സംസ്ഥാേം പാലൽപ്പാദേെിൽ സവയം പരയാപ്തത
വകവരിക്കുന്തിത്തെ പാതയിോണ്. എന്ാൽ, വകാവി ്
കാേഘട്ടെിൽ ക്ഷ്ീരകർഷകർക്ക് അവർ ഉേ്പ്പാദിപ്പിക്കുന്
പാേിേ് ആവശയമായ വിപണി കത്തണ്ടൊൻ കഴിയാെ
അവസ്ഥയണ്ടായി.
സർക്കാർ
മുൻവക
എടുെ്
29

പങ്കാളിെവൊത്തട
അവഗ്രാപാർക്കുകൾ

പാൽത്തപ്പാടി ഫാക്ടറി േിർമാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ക്ഷ്ീരവമഖേത്തയ
ശക്തിത്തപ്പടുത്തുന്തിോയി
പാൽ
ഉപവയാഗിച്ചുളള
േയവർദ്ധിത ഉല്പന്ങ്ങളുത്തട ഫാക്ടറി
ആരംഭിക്കും. ഇതിോയി 10 വകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.
വതാട്ടം വമഖേ
45.

വകരളെിൽ വതാട്ടവിള 7.12 േക്ഷ്ം ത്തഹക്ടർ പ്രവദശെ്
കൃഷി ത്തചയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ത്തമാെം കാർഷിക വിസ്തൃതിയത്തട
27.5 ശതമാേമാണ്.

46.

വതാട്ട
വിളകളുത്തട
കൃഷി
അോകർഷകമായി
മാറിത്തക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൻകിട പ്ലാവെഷനുകളിൽ
പണിത്തയടുക്കുന് പതിോയിരക്കണക്കിേ് ത്തതാഴിോളികളുത്തട
വരുമാേവം ജീവിത േിേവാരവം താവഴക്ക് വന്ിരിക്കുന്നു.
പ്ലാവെഷൻ വമഖേയത്തട വികസേവം ഭരണപരമായ
കാരയങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്തിേ് പ്രവതയക പരിഗണേ
ആവശയമാണ്. അതിോയി പ്ലാവെഷൻസ്
യറക്ടവററ്റ്
ശക്തിത്തപ്പടുൊൻ ഗവണ്ത്തമെ് തീരുമാേിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിോയി 2 വകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.

47.

വകരളെിൽ മിക്കവാറും വതാട്ടവിള ഇേങ്ങളുത്തട കൃഷി
ബ്രിട്ടീഷുകാരുത്തട ഭരണകാേെ് ആരംഭിച്ചതാണ്. വാണിജയ
വിളകളിത്തേ മിക്ക ഇേങ്ങളും വിവദശത്തു േിന്നും ത്തകാണ്ട്
വന്തുമാണ്. വകരളെിത്തെ ഭൂപ്രകൃതിക്കും കാോവസ്ഥക്കും
വയാജിക്കുന് ഈ ഇേങ്ങൾ േമ്മുത്തട സമ്പദ്ഘടേക്ക്
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വേിയ വളർച്ച വേടിെന്ിരുന്നു. പ്ലാെർമാർ എന്
വപരുതത്തന് സമ്പന് കൃഷിക്കാരുത്തട പരയായമായി മാറി.
എന്ാൽ ശ്രീ. മൻവമാഹൻ സിംഗ് വേതൃതവം േൽകിയ
യ.പി.എ
സർക്കാർ
കർഷകരുത്തട
ശക്തമായ
പ്രതിവഷധങ്ങത്തള അവഗണിച്ചുത്തകാണ്ട് ആസിയാൻ കരാർ
േടപ്പിോക്കിയവതാടു കൂടി തുടങ്ങിയ തകർച്ച വമഖേയിത്തേ
വലതും ത്തചറുതുമായ കൃഷിക്കാരുത്തട സാമ്പെിക സ്ഥിതി
തകർത്തു. ആസിയാൻ കരാർ േടപ്പിോക്കിയവതാട് കൂടി
ആഭയന്തര കാർഷിക ഉേ്പ്പന്ങ്ങളുത്തട വിേ ഇടിയകയം
രാജയെ് കർഷക ആത്മഹതയകൾ ത്തപരുകുകയം ത്തചയ്തു.
തുടർന്നു വന് എൻ. ി.എ സർക്കാർ േടപ്പിോക്കിയ
കർഷക വിരുദ്ധ േയങ്ങൾ കൃഷിക്കാരുത്തട ദുരിതം
വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആസിയൻ കരാറുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടം
ചർച്ച ത്തചയ്യുകയം വതാട്ടം വമഖേത്തയ രക്ഷ്ിക്കാൻ
ബന്ധത്തപ്പട്ട സംസ്ഥാേങ്ങൾ ഒത്തു വചർന്് കരാർ
പുേപരിവശാധിക്കാൻ വവണ്ട സമീപേം സവീകരിക്കുകയം
വവണം. ഇതിേ് വകരളം മുൻവകത്തയടുക്കും.
48.

വതാട്ടവിളകളുത്തട
വവവിദ്ധയവേരണം
ഇന്ത്തെ
ആവശയമാണ്. പരമ്പരാഗത വതാട്ടവിളകൾക്കു പുറത്തമ
പുതിയ വിളകളായ റംബുട്ടാൻ, അവക്കാവ ാ, രാഗണ്
ഫ്രൂട്ട്, മാവങ്കാറീൻ, വോങ്കൻ, പുതിയയിേം ഫേവർഗങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ കൃഷി ത്തചയ്യാനും, വിപണേം ത്തചയ്യാനും
വശഖരിച്ച് സൂക്ഷ്ിക്കാനും, േയവർദ്ധേവ് ഉറപ്പാക്കാനും
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കഴിയണം. ഇതിോയി ആവശയമായ പഠേവം ചർച്ചയം
ചുരുങ്ങിയ
സമയം
ത്തകാണ്ട്
േടെി
അതിത്തെയടിസ്ഥാേെിൽ
ബന്ധത്തപ്പട്ട
വകുപ്പുകൾ
മുൻവകത്തയ്യടുെ് േയം രൂപീകരിച്ച് ആറ് മാസെിേകം
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും. പ്രാഥമിക പ്രവർെേങ്ങൾക്കായി
2 വകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. വതാട്ടം വമഖേയിത്തേ റബ്ബർ
കർഷകർക്ക് വിതരണം ത്തചയ്യാൻ ബാക്കി േിൽക്കുന് റബ്ബർ
സബ്സി ി
കുടിശ്ശിക
പൂർണ്ണമായം
ത്തകാടുത്തു
തീർക്കുന്തിോയി 50 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
പരിസ്ഥിതി
49.

സർ, ോത്തള വോക പരിസ്ഥിതി ദിേമാണവല്ാ. “Eco System
Restoration” എന് ഈ വർഷത്തെ മുദ്രാവാകയം വകരളത്തെ
സംബന്ധിച്ച് വളത്തര പ്രധാേമാണ്. ആവഗാള കാോവസ്ഥാ
വയതിയാേം വകരളെിൽ അതിതീവ്ര മഴക്കും തുടർച്ചയായ
ത്തവള്ളത്തപ്പാക്കെിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മഴ
േദികളിലം
ാമുകളിലം എക്കൽ, ത്തചളി, മണൽ,
മാേിേയങ്ങൾ എന്ിവ വേിയ അളവിൽ അടിഞ്ഞു
കൂടുന്തിേ് ഇടയാക്കുന്നു. ഇത് അണത്തക്കട്ടുകളുവടയം
േദീതടങ്ങളുവടയം
ആവാഹേവശഷി കുറയന്തിനും
േദികളുത്തട സവാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടസത്തപ്പടുന്തിനും േദികൾ
ദിശ മാറി ഒഴുകി ജേവാസവകന്ദ്രങ്ങളിൽ ത്തവള്ളത്തപ്പാക്കം
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനും
കാരണമാകുന്നു.
അപകടകരമായ
ഘടകങ്ങളടങ്ങിയ
മാേിേയങ്ങൾ
ജോശയങ്ങളി
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ത്തേത്തുന്ത്
ജേമേിേീകരണെിനും
ജേജേയവരാഗ
ങ്ങൾക്കും മത്സയസമ്പെ് ഗണയമായി കുറയന്തിനും
വഴിത്തതളിക്കുന്നു. പ്ലാറിക്ക് ഉൾത്തപ്പത്തടയള്ള അവജവ
മാേിേയങ്ങൾ
സമുദ്രങ്ങൾ
ഉൾത്തപ്പത്തടയള്ള
ജോശയങ്ങളിത്തേ ആവാസവയവസ്ഥത്തയ പ്രതികൂേമായി
ബാധിക്കുന്തിനും
മത്സയസമ്പെിത്തെ
ോശെിനും
കാരണമാകുന്നു. ജോശയങ്ങളിത്തേ മണലം മാേിേയങ്ങളും
േീക്കം
ത്തചയ്യുന്തിനുള്ള
അടിയന്തിര
േടപടി
സവീകരിക്കുന്താണ്.
50.

2018 ത്തേ ത്തവള്ളത്തപ്പാക്കെിനുവശഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
വപാറ്
ിസാറർ േീ ് അസത്തസ്മെ് (പി ിഎൻഎ)
റിവപ്പാർട്ട്
‘േദിക്കുള്ള
ഇടം
(room
for
river),
‘ത്തവള്ളെിത്തോപ്പം ജീവിക്കുക’, ‘പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്
േിർമാണ രീതി’ തുടങ്ങിയ മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ
േിർവേശിച്ചിരുന്നു. വിവിധ ജോശയങ്ങളുവടയം േദീതട
സംവിധാേങ്ങളുവടയം ജേം വഹിക്കുവാനുള്ള വശഷി
ത്തമച്ചത്തപ്പടുത്തുന്തിലൂത്തടയം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്തിലൂത്തടയം
ത്തവള്ളത്തപ്പാക്ക േിയന്ത്രണം വേിയ ഒരു പരിധി വത്തര
സാധയമാകും.
ഇതിോയി ഒരു സമഗ്ര പാവക്കജ്
പ്രഖയാപിക്കുന്തിൽ എേിക്ക് സവന്താഷമുണ്ട് .

51.

ഈ പാവക്കജിൽ ഒന്ിേധികം ഘടകങ്ങൾ ഉൾത്തപ്പടുന്നു.
കോലകളുത്തട വശങ്ങൾ സംരക്ഷ്ിക്കുക, അവത്തയ
വൃെിയാക്കുക,
ീസിൽറ്റിംഗ്
വഴി
ആഴംകൂട്ടുക;
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അണത്തക്കട്ടുകളിലം
ജേസംഭരണികളിലം
േദികളിലം
അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന് മണ്ണ് േീക്കംത്തചയ്യുക; തീരവദശെ്
കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉപവയാഗിച്ച് സംരക്ഷ്ണ ഭിെികൾ
േിർമിക്കുക; കരകളുത്തടയം ബണ്ടകളുത്തടയം ഉയർന്
ഭാഗങ്ങത്തള ശക്തിത്തപ്പടുത്തുകവയാ കൂടുതൽ ഉയർത്തുകവയാ
ത്തചയ്യുക; േദികളുത്തട ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ബണ്ടകളും
ചിറകളും പുറവെക്ക് മാറ്റുക; ത്തവള്ളത്തപ്പാക്ക സ്ഥേങ്ങളിൽ
സവതന്ത്രമായി േീത്തരാഴുക്ക് അനുവദിക്കുന്തിേ് താഴ്ന്ന
ബണ്ടകൾ േീക്കംത്തചയ്യുക; ത്തവള്ളത്തപ്പാക്ക സ്ഥേങ്ങൾ
അത്തല്ങ്കിൽ േദിക്കരയിലള്ള പരന് പ്രവദശങ്ങൾ താഴ്ത്തി ജേ
ഒഴുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുക; േദിയം കോൽ ത്തബഡ്ഡുകളും ര ്ജ്
ത്തചയ്യുക;
തടാകങ്ങൾ,
ജേവസചേ
കോലകൾ,
കായലകൾ എന്ിവ
ബന്ധിപ്പിച്ച് ജേസംഭരണ
പ്രവദശങ്ങൾ (water retention areas) സൃഷ്ടിച്ചു ത്തവള്ളം
താൽക്കാേികമായി സംഭരിക്കുന്തിനുള്ള സംവിധാേം
സൃഷ്ടിക്കുക എന്ിവ ഈ ഉദയമെിത്തെ ഭാഗമായി
ഉപവയാഗിക്കാവന് ഏതാനും മാർഗങ്ങളാണ്. ജേവിഭവ,
പരിസ്ഥിതി,
തവേശ
സവയംഭരണ
വകുപ്പുകൾ
വചർന്ായിരിക്കും
ഈ
ബൃഹൊയ
പദ്ധതി
േടപ്പിോക്കുന്ത്. 500 വകാടി രൂപത്തയങ്കിലം ത്തചേവ് വരുന്
ഈ പദ്ധതിയത്തട പ്രാഥമിക ഘട്ടെിോയി 50 വകാടി രൂപ
അനുവദിക്കുന്നു.
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മത്സയബന്ധേ വമഖേ
52.

ആഴക്കടൽ മത്സയബന്ധേം വിവദശ വരാളറുകൾക്കു
തുറന്നുത്തകാടുക്കുകയാണ്
േരസിംഹ
റാവവിത്തെ
വേതൃതവെിലളള വകാണ്ഗ്രസ് സർക്കാർ ത്തചയ്തത്.
ഇവപ്പാൾ
എൻ. ി.എ
സർക്കാർ
ഒരു
പടികൂടി
മുവന്ാട്ടുവപായി
തീരക്കടേിനു
വമൽ
സംസ്ഥാേ
സർക്കാരുകൾക്കുളള േിയന്ത്രണ അവകാശങ്ങൾകൂടി
കവരാോണ് ശ്രമിക്കുന്ത്. ബ്ലുൂഇവക്കാണമി േയവരഖയിൽ
തീരക്കടേിലം
ആഴക്കടേിലമുളള
ഖേേെിേ്
വകാർപ്പവററ്റുകൾക്ക്
അനുവാദം
േൽകുകയാണ്.
മത്സയസമ്പെിത്തെ സർവോശമായിരിക്കും ഇതിത്തെ ഫേം.
ഇതിത്തേല്ാം
കടകവിരുദ്ധമാണ്
ഇടതുപക്ഷ്െിത്തെ
േിേപാട്.
ഇതിേകം
മത്സയെിത്തെ
ആദയ
വിൽപ്പോവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനും മത്സയെിനു
േയായവിേ േഭയമാക്കുന്തിനും ‘വകരള മത്സയവേേം,
വിപണേം,
ഗുണേിേവാര
പരിപാേേ
േിയമം’
ഓർ ിേൻസായി
പുറത്തപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവകവറിയം
റിവഫാംസ് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ പഠേം േടെി േിയമം
ത്തകാണ്ടവരും. മത്സയ സംരം രണെിേ്
േയവർദ്ധിത
ഉല്പന്ങ്ങളുത്തട
േിർമാണെിനുള്ള
സാദ്ധയത
കണക്കിത്തേടുെ് പശ്ചാെേ സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്തിേ്
5 വകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.
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ഭക്ഷ്യ ത്തപാതുവിതരണ വമഖേ
53.

ത്തപാതു
കവമ്പാളെിത്തേ
വിേേിേവാരം
പിടിച്ചുേിർത്തുന്തിേ് 70 പുതിയ വില്പേശാേകൾ സിവിൽ
സവപ്ലസ് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. 97 വില്പേശാേകത്തള
അപ്വഗ്ര ് ത്തചയ്തു. സിവിൽ സവപ്ലസ് വകാർപ്പവറഷ
ത്തേയം
കണ്സൂമർത്തഫ ിത്തേയം
ശക്തിത്തപ്പടുത്തും.
സഹകരണ സംഘങ്ങളുത്തട അതിവിപുേമായ ശംഖേത്തയ
ഉത്സവകാേത്തെ കവമ്പാള ഇടത്തപടേിേ് ഉപവയാഗ
ത്തപ്പടുത്തും. സഞ്ചരിക്കുന് മാവവേിവറാറുകളുത്തട എണ്ണം
വർദ്ധിപ്പിക്കും.

54.

വകാവി ്
മഹാമാരിയത്തട
ദുരിതം
േഘൂകരിച്ച്
സംസ്ഥാേത്തെ എല്ാവർക്കും ഭക്ഷ്യ സാധേങ്ങൾ
എെിക്കുന്തിൽ ഭക്ഷ്യ ത്തപാതു വിതരണ വകുപ്പ്
േിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. വറഷൻ വിതരണവൊത്തടാപ്പം
സംസ്ഥാേ സർക്കാർ പ്രഖയാപിച്ച 17 അവശയസാധേങ്ങൾ
അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണെിേ് സവപ്ലവകായം
വറഷൻ കടകളും സവിവശഷ പ്രധാേയം േൽകി.
വകരളെിത്തേ വറഷൻകട ശംഖേത്തയ േവീകരിക്കുന്തിത്തെ
ഭാഗമായി എെ്.ടു.എെ് കമ്പൂട്ടവറവസഷൻ, ഇവപാസ്
ത്തമഷീനുകൾ,
വാതിൽപ്പടി
വിതരണം
എന്ിവ
േടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാേത്തുടേീളം ഏത് കാർ ്
ഉടമയ്ക്കും ഏത് വറഷൻകടയിൽ േിന്നും സാധേങ്ങൾ
വാങ്ങാം. പരാതി പരിഹാര സംവിധാേവം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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തവേശ സവയംഭരണം
55.

വകാവി ് പ്രതിവരാധ പ്രവർെേങ്ങൾക്ക് തവേശ ഭരണ
സ്ഥാപേങ്ങൾ േിസ്തുേമായ വസവേമാണ് കാ്ചപ വച്ചത്.
കവാറവെൻ
വകന്ദ്രങ്ങൾ,
CFLTC,
CSLTC,
DCC
തുടങ്ങിയവയിലൂത്തട
വരാഗവയാപേം
തടയന്തിനും
വരാഗികൾക്ക് ത്തമച്ചത്തപ്പട്ട ചികിത്സ, പരിചരണം, മരുന്്,
ഭക്ഷ്ണം
എന്ിവ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനും
തവേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപേങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. വാർ ് തേ
കമിറ്റികൾ, ദ്രുതകർമ വസേകൾ, സന്ദ്ധ പ്രവർെകർ,
യവജേ സംഘടേകൾ എന്ിവത്തയ ഏവകാപിപ്പിച്ച്
വരാഗപ്രതിവരാധം സാദ്ധയമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. വോക്ക്
ൗണ് കാേയളവിൽ ത്തപാതുജേ പങ്കാളിെവൊത്തട
േടെിയ
കമൂണിറ്റി
കിച്ചൻ
പ്രവർെേങ്ങൾ
ശ്ലാഘേീയമാണ്.

56.

അതിദാരിദ്രയ
േഘൂകരണം
എന്
േക്ഷ്യം
വകവരിക്കുന്തിേ് ഒരു പദ്ധതി സർക്കാർ പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ സർത്തവ േടൊനും
വേശഘടകങ്ങൾ േിർണ്ണയിക്കാനും അത് േഘൂകരിക്കാ
നുള്ള േിർവേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും ഒരു കമിറ്റി
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തവേശസവയം ഭരണ സ്ഥാപേങ്ങളുത്തട
പങ്കാളിെവൊത്തടയാകും
അതിദാരിദ്രയ
േഘൂകരണ
പദ്ധതി േടപ്പാക്കുക. ഇതിേ് ആവശയമായ തുക
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അനുവദിക്കുന്താണ്.
വകയിരുത്തുന്നു.

പ്രാഥമികമായി 10 വകാടി രൂപ

പ്രാവദശിക സർക്കാരുകൾക്കുള്ള ത്തഹൽെ് ഗ്രാെ്
57.

വകരളെിൽ േടപ്പിോക്കിയ അധികാരവിവകന്ദ്രീകരണം
ആവരാഗയവമഖേത്തയ ശക്തിത്തപ്പടുത്തുന്തിേ് േിർണ്ണായക
പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുത്തണ്ടന് വസ്തുത വകാവി ് മഹാമാരിയത്തട
പശ്ചാെേെിൽ ത്തപാതുവവ അംഗീകരിക്കത്തപ്പട്ടതാണ്. ഈ
ഇടത്തപടേിത്തേ
പതിേഞ്ചാം
ധേകാരയ
കമീഷൻ
പ്രശംസിക്കുകയം ഈ മാതൃകയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാേങ്ങളിലം
തവേശസവയംഭരണ സ്ഥാപേങ്ങളുത്തട വേതൃതവെിൽ
ആവരാഗയ സംവിധാേങ്ങൾ ശക്തിത്തപ്പടുവെണ്ടതുത്തണ്ടന്നും
അഭിപ്രായത്തപ്പടുകയണ്ടായി.
ഇത്
വകരളെിേ്
അഭിമാേകരമാണ്. ഇതിത്തെ അടിസ്ഥാേെിൽ 2021-22
മുതലള്ള അഞ്ച് വർഷക്കാേയളവിൽ ത്തഹൽെ് ഗ്രാൊയി
ഇന്തയത്തയാട്ടാത്തക 70,051 വകാടി രൂപ പതിേഞ്ചാം ധേകാരയ
കമീഷൻ
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുെ
അഞ്ച്
വർഷകാേയളവിൽ വകരളെിനുള്ള വിഹിതം 2968 വകാടി
രൂപയാണ്. അതിൽ േടപ്പു സാമ്പെിക വർഷം 559 വകാടി
രൂപ േഭിക്കും. ഇത് പ്രാവദശിക സർക്കാരുകൾക്ക് േഭയമാക്കും.
ഈ തുക കുടുംബാവരാഗയ ഉപവകന്ദ്രങ്ങൾ, കുടുംബാവരാഗയ
വകന്ദ്രങ്ങൾ, സാ ഹിക ആവരാഗയ വകന്ദ്രങ്ങൾ, േഗര
പ്രാഥമിക
ആവരാഗയ
വകന്ദ്രങ്ങൾ
എന്ിവ
ശക്തിത്തപ്പടുത്തുന്തിോണ് വിേിവയാഗിക്കുന്ത്. ത്തഹൽെ്
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ഗ്രാെിവോത്തടാപ്പം സംസ്ഥാേ സർക്കാർ വിഹിതവം
പ്രാവദശിക സർക്കാർ വിഹിതവം സമേവയിപ്പിച്ച് ആവരാഗയ
സ്ഥാപേങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിത്തപ്പടുത്തുന്തിേ് േടപടികൾ
സവീകരിക്കും.
കുടുംബശ്രീ
58.

ജീവവോപാധികൾ
േഷ്ടത്തപ്പട്ടവർക്ക്
പുതിയ
ജീവവോപാധികൾ കത്തണ്ടൊൻ ആവശയമായ പരിശീേേം
േൽകുന്തിനും
സംരംഭങ്ങൾക്ക്
സബ്സി ി
േൽകുന്തിനും
േിേവിലളള
പ്രവതയക
ഉപജീവേ
പാവക്കജിത്തെ വിഹിതം, വകാവി ് മഹാമാരിയത്തട
പശ്ചാെേെിൽ 100 വകാടി രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

59.

70,000 വൊളം വേിതാ സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളിലൂത്തട
തരിശൂരഹിത വകരളം സൃഷ്ടിക്കാനും ഭക്ഷ്യ സവയംപരയാപ്ത
ഉറപ്പുവരുൊനും
കാർഷികവമഖേയിൽ
കുടുംബശ്രീ
േൽകുന് സംഭാവേ ഏത്തറ പ്രധാേത്തപ്പട്ടതാണ്. ഈ
കർഷകത്തര അടുെഘട്ടെിവേക്ക് ഉയർെിത്തക്കാണ്ട
വരുന്തിോയി കാർഷിക
േയവർദ്ധിത ഉത്പന്
യൂണിറ്റുകൾ കുടുംബശ്രീയിലൂത്തട ആരംഭിക്കാൻ 10 വകാടി രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.

60.

ത്തകയർ
എവക്കാണമിയിത്തേ
ത്തതാഴിേവസരങ്ങൾ
പ്രവയാജേത്തപ്പടുത്തുന്തിേ്
വവയാജേ
പരിചരണം,
ഭിന്വശഷിക്കാരുത്തട
പരിചരണം
തുടങ്ങിയവയിൽ
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പരിശീേേം േൽകി ഓവരാ ഗ്രാമപഞ്ചായെിലം ആളുകത്തള
േഭയമാക്കും.
61.

കുടുംബങ്ങളിത്തേ യവതികളുത്തട പ്രാതിേിധയം കുടുംബശ്രീയിൽ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിോയി ഈ വർഷം 10,000 ഓക്സിേറി
അയൽൂട്ട യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കും.

62.

വിഷരഹിത ഭക്ഷ്ണം ജേങ്ങളുത്തട അവകാശം എന്
ആശയവൊത്തട
വിഷരഹിത
ോടൻ
പച്ചക്കറി,
പഴവർഗങ്ങൾ
എന്ിവ
മാത്രം
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്,
തവേശിയരായ കർഷകരിൽ േിന്നും അവ സംഭരിച്ച്
കുടുംബശ്രീ സവയംസഹായ സംഘങ്ങളുത്തട വറാറുകൾ
മുവഖേ വിപണേം േടത്തുന്താണ്. ഇത് കർഷകത്തര േല്
കൃഷിമുറകൾ േടത്തുവാൻ വപ്രരിപ്പിക്കുകയം അവർക്ക്
ഇതിലൂത്തട
േയായമായ
വിേ
ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ
സാധിക്കുന്തുമാണ്.
കൂടാത്തത ഉപവഭാക്താക്കൾക്ക്
േല്ോടൻ പച്ചക്കറികൾ മിതമായ വിേയ്ക്ക് േഭയമാകുകയം
ത്തചയ്യും.
പ്രസ്തുത
വറാറുകൾ
ആരംഭിക്കുന്തിേ്
ആവശയമായ വാഹേങ്ങൾ, വറാർ േവീകരണം എന്ിവയ്ക്ക്
വകരള ബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്താണ്. കൃതയമായ വായ്പാ
തിരിച്ചടവിേ് 2 മുതൽ 3 ശതമാേം വത്തര സബ്സി ി
അനുവദിക്കുന്താണ്.
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ത്തതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതികൾ
63.

മഹാത്മാഗാന്ധി
വദശീയ
ഗ്രാമീണ
ത്തതാഴിലറപ്പ്
പദ്ധതിയിലൂത്തടയം അയ്യൻകാളി േഗര ത്തതാഴിലറപ്പ്
പദ്ധതിയിലൂത്തടയം കൂടുതൽ ത്തതാഴിേവസരങ്ങൾ േഭയമാക്കും.
2019-20 സാമ്പെിക വർഷം 8.02 വകാടി ത്തതാഴിൽ
ദിേങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്ാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം
േടെിയ പ്രവതയക പരിശ്രമങ്ങളുത്തട ഫേമായി 2020-21 ൽ
10.23 വകാടി ത്തതാഴിൽ ദിേങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ
വർഷവെക്ക് 7.5 വകാടിയത്തട വേബർ ബജറ്റിോണ് വകന്ദ്ര
സർക്കാർ അംഗീകാരം േൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒട്ടും
പരയാപ്തമല്. 12 വകാടി ത്തതാഴിൽ ദിേങ്ങത്തളങ്കിലം
സൃഷ്ടിക്കണം. അതിോയി വേബർ ബജറ്റ് പരിഷ്കരിച്ച്
േടപ്പാക്കുന്തിേ് േടപടി സവീകരിക്കും.

64.

വകരളെിത്തെ
ഭൂപ്രകൃതിയത്തട
പ്രാവതയകതകൾ േം
േീർെടാധിഷ്ഠിത ആസൂത്രണം കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക്
അതയന്താവപക്ഷ്ിതമാണ്. ഇതിോവശയമായ ജേസംഭരണി
കളും ജേേിർഗമേ ചാലകളും മണ്ണ് സംരക്ഷ്ണ
േിർമിതികളും സൃഷ്ടിക്കുകയം പരിപാേിക്കുകയം വവണം.
ഇതിോയി ത്തതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിത്തയ വിപുേമായ വതാതിൽ
ഉപവയാഗത്തപ്പടുത്തും.

65.

േഗരപ്രവദശങ്ങളിത്തേ
പാവത്തപ്പട്ടവർക്ക്
ത്തതാഴിൽ
േൽകുന്തിനുളള അയ്യൻകാളി ത്തതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിക്ക്
ആവശയത്തമങ്കിൽ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുന്താണ്.
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ത്തപാതു വിദയാഭയാസം
66.

അധയാപകരും, സഹപാഠികളും വചർന് ആേന്ദകരമായ
സ്കൂൾ
അന്തരീക്ഷ്െിൽ
േിന്നു
വീട്ടിത്തേ
ോല
ചുമരുകൾക്കുള്ളിവേക്ക് ചുരുക്കത്തപ്പട്ട േമ്മുത്തട കുട്ടികളുത്തട
മാേസിക സംഘർഷങ്ങൾ േഘൂകരിക്കുന്തിോയി വിവിധ
കർമ
പരിപാടികൾ
േടപ്പിോക്കുവാൻ
സർക്കാർ
ഉവേശിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ
പഠേം േടത്തുന്തിവേക്കായി വിദയാഭയാസ, ആവരാഗയ,
സാ ഹയ വിദഗ്ധരടങ്ങുന് സമിതിത്തയ േിവയാഗിക്കും.

67.

വകാവി ് വരാഗവയാപേം കുട്ടികൾക്കും രക്ഷ്കർൊ
ക്കൾക്കും ഭാവിത്തയ കുറിച്ചുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ സൃഷ്ടിക്കുന്
വതാത്തടാപ്പം വിവിധ മാേസികാവരാഗയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും
കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്തിോയി
ത്തടേി / ഓണ്വേൻ സംവിധാേങ്ങളിലൂത്തട കൗണ്സിേിംഗ്
േൽകുന്തിോയി
ഒരു
സ്ഥിരം
സംവിധാേം
ആരംഭിക്കുന്താണ്.

68.

കൂടാത്തത കുട്ടികളുത്തട സർഗവാസേ പരിവപാഷിപ്പിക്കുന്
തിനും, കോ- കരകൗശേ സൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്തിനും,
ത്തതരത്തഞ്ഞടുെ സൃഷ്ടികൾ വിവക്ടഴ്സ് ചാേൽ വഴി
സംവപ്രക്ഷ്ണം ത്തചയ്യുന്തിനും േടപടി സവീകരിക്കും.
കുട്ടികൾക്ക് ഇതിോവശയമായ പരിശീേേവം വിവക്ടഴ്സ്
ചാേൽ മുവഖേ േൽകുന്തായിരിക്കും.
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69.

അവതാത്തടാപ്പം കുട്ടികളുത്തട ശാരീരിക ആവരാഗയവം
പ്രതിവരാധവശഷിയം കായികക്ഷ്മതയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്തി
ോയി വയാഗ, മറ്റ് വയായാമ മുറകൾ എന്ിവ ഉൾത്തക്കാള്ളിച്ചു
ത്തകാണ്ടള്ള
പ്രവതയക
ഫിസിക്കൽ
എജൂവക്കഷൻ
ത്തസഷനുകൾ വിവക്ടഴ്സ് ചാേൽ വഴി സംപ്രഷണം ത്തചയ്യും.

70.

വകറ്റ് വിവക്ടഴ്സ് ചാേൽ വഴിയള്ള ഓണ്വേൻ
ോസ്സുകവളാത്തടാപ്പം തത്തന് അതാത് വിദയാേയങ്ങളിത്തേ
അധയാപകർ േയിക്കുന് ഓണ്വേൻ ോസ്സുകൾ കൂടി
സംഘടിപ്പിക്കുന്താണ്. ത്തവർച്ചവൽ റിയാേിറ്റി, ഓത്തെെ ്
റിയാേിറ്റി സാവങ്കതിക വിദയകൾ ഉൾത്തപ്പടുെി കുട്ടികൾക്ക്
സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷ്െിൽ പഠേം സാധയമാക്കുന് രീതിയിൽ
ഒരു ത്തപാതു ഓണ്വേൻ അധയയേ സംവിധാേം
സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിോയി 10 വകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.

71.

വിദയാ്ികളുത്തട ഓണ്വേൻ പഠേെിേ് അവർക്ക്
2 േക്ഷ്ം ോപ്പ്വടാപ്പുകൾ േഭയമാക്കുന്തിനുള്ള ഒരു രം ീമിേ്
ത്തക.എസ്.എഫ്.ഇ
രൂപം
േൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത്
സമയബന്ധിതമായി േടപ്പാക്കുന്താണ്.

ഉന്ത വിദയാഭയാസം
72.

ഉന്ത വിദയാഭയാസ വമഖേയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാേയം
േവേണ്ടതുണ്ട്.
അതിോയി
േിരവധി
പദ്ധതികളും
േിർവേശങ്ങളും ജനുവരിയിത്തേ ബജറ്റ് പ്രഖയാപേെിൽ
വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്രതേെിൽ ഇവപ്പാൾ േടന്നു
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വരുന്
വവജ്ഞാേികവിവസ്ഫാടേം
ത്തതാഴിേിവേയം
ഉപജീവേത്തെയം സംബന്ധിച്ച േമ്മുത്തട ധാരണകത്തള
യാത്തക മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്. ഇതിവോത്തടാപ്പം മുവന്റാൻ
േമുക്ക് കഴിയണത്തമങ്കിൽ പുതിത്തയാരു വവജ്ഞാേിക
സ ഹെിവേക്കുള്ള
സതവരമായള്ള
മാറ്റം
ഇന്്
വകരളെിൽ
അേിവാരയമാണ്.
അതിേനുസരിച്ചുള്ള
ജ്ഞാവോല്പാദേവം പ്രവയാഗവം വകരളസ ഹെിേ്
മുഴുവനും സാധയമാകുന് വിധെിൽ സ്കൂൾ തേം മുതൽ
ഉന്തവിദയാഭയാസവം
ഗവവഷണവമടക്കമുള്ള
എല്ാ
വമഖേകളിലം കാേഘട്ടെിേനുസരിച്ചുള്ള പുേ:സംഘാടേം
വവണ്ടിവരും. പുതിയ സാഹചരയങ്ങളിൽ ജ്ഞാവോല്പാദേ
െിനുള്ള
പ്രാപ്തിയം
തവേശിയവം
അന്താരാഷ്ട
തേെിലമുള്ള
ത്തതാഴിൽ
വമഖകളിൽ
ചേേങ്ങൾ
സൃഷ്ടിയ്ക്കാനുളള വേപുണികളുമുളള പുതിയ വകരള
സ ഹത്തെ വളർെിത്തയടുക്കുന് വിധെിൽ േമ്മുത്തട
വിദയാഭയാസ
സംവിധാേെിത്തെ
പുേർേിർമാണം
അടിയന്തിരകർെവയമായി സർക്കാർ കാണുന്നു. േമ്മുത്തട
വിദയാഭയാസ സംവിധാേത്തെ പരിവശാധിച്ച് പുേസംഘാടേ
െിനു പ്രവയാഗിക േിർവേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിവപ്പാർട്ട് ന്്
മാസെിേകം
സമർപ്പിക്കാൻ
ഉന്താധികാരമുള്ള
കമീഷത്തേ
േിവയാഗിക്കുന്തിനുളള
േടപടികൾ
സവീകരിക്കും.
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73.

2020
ഒവക്ടാബർ
2-േ്
പ്രവർെേം
ആരംഭിച്ച
ശ്രീോരായണ
ഗുരു
ഓപ്പണ്
സർവകോശാേക്ക്
അടിസ്ഥാേ സൗകരയം അടിയന്തിരമായി ഒരുവക്കണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിോയി 10 വകാടി രൂപ അധികമായി വകയിരുത്തുന്നു.

വോളജ് ഇവക്കാണമി മിഷൻ
74.

ജനുവരിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് അഭയസ്തവിദയർക്ക്
ത്തതാഴിൽ
േല്കുന്തിോയി
ഒരു
സമഗ്ര
പദ്ധതി
പ്രഖയാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിത്തേ തുടർന്് ബഹുുഃ മുഖയമന്ത്രി ഈ
പദ്ധതി ത്തഫബ്രുവരി 9-േ് ഉത്ഘാടേം േിർവഹിച്ചു.
ഇതിോയി
വിവിധ
സർക്കാർ
ഏജൻസികത്തള
ഏവകാപിപ്പിക്കുന് ചുമതേ ത്തക- ിസ്ക്കിേ് േൽകുകയം
ത്തചയ്തിരുന്നു.

75.

ഇതിത്തെ ഭാഗമായി സാവങ്കതിക സർവകോശാേ വകരള
ിജിറ്റൽ വർക്ക്വഫാഴ്സ് മാവേജ്ത്തമെ് സിറം (DWMS)
സ്ഥാപിച്ചു. 2021 ത്തമയ് 27 വത്തര 27,000-െിേധികം
ത്തതാഴിേവേവഷകർ ഇതിൽ ത്തരജിറർ ത്തചയ്തിട്ടുണ്ട്.
കുടുംബശ്രീയത്തട
ഒരു
ഉപദൗതയമായി
ഇതിത്തേ
പരിഗണിക്കാനുള്ള േടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 1048 കമൂണിറ്റി
റിവസാഴ്സ് വപഴ്സണ്സ്, പരിശീേേെിോയള്ള 152
വലാക്ക്
വകാർ ിവേറ്റർമാർ,
കുടുംബശ്രീയത്തടയം
കുടുംബശ്രീയിത്തേ സംസ്ഥാേ തേ ദൗതയസംഘെിത്തെയം
പരിശീേേെിോയള്ള 14 ജില്ാ വപ്രാഗ്രാം എക്സികുട്ടീവകൾ,
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എന്ിവർ
ത്തക- ിസ്കിത്തെ
ജില്ാ
വപ്രാഗ്രാം
എക്സികൂട്ടീവകളുമായം
ASAP-ത്തെ
2744
രം ിൽ
ത്ത വേപ്ത്തമെ്
എക്സികുട്ടീവകളുമായം
വചർന്്
കർമവമഖേത്തയ ചേിപ്പിക്കും.
76.

അഭയസ്തവിദയരായ ത്തതാഴിേവേവഷകരുത്തട ത്തപ്രാവഫലകൾ
വിേയിരുത്തുന്തിനും, അവർക്ക് കരിയർ കൗണ്സിേിംഗ്
േൽകുന്തിനും,
അവത്തര
വമവക്രാ
പരിശീേേ
പരിപാടികളിൽ വചർക്കുന്തിനുമായത്തള്ളാരു സംവിധാേം
ഐ.സി.ടി. അക്കാദമി സാധയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ത്തപ്രാഫഷണൽ
എച്ച്ആർ ഏജൻസികത്തളയം ത്തപ്ലയ്സ്ത്തമെ് ഓഫീസർ
മാത്തരയം ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള സംവിധാേം
ഒരുക്കുന്തിത്തെ ആദയപടിയായി താത്പരയപത്രം ക്ഷ്ണിച്ചു
കഴിഞ്ഞു.

77.

പരിശീേേം േഭിച്ച ത്തതാഴിേവേവഷകത്തര ത്തതാഴിൽ
ദാതാക്കളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയം, തുടർന്നുള്ള അവരുത്തട
ഇടത്തപടൽ
സുഗമമാക്കുകയം
അതുവഴി
ിജിറ്റൽ
പ്ലാറ്റ്വഫാമിത്തെ വികാസവം പുെൻ അവസരങ്ങൾ
പ്രവയാജേത്തപ്പടുൊനുള്ള സാദ്ധയതകളും ഉറപ്പാക്കുക
എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവം വേിയ ത്തവല്ലുവിളി.
ഇതു
സംബന്ധിച്ചു വയാവസായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരുമായി
കൂടിയാവോചേകൾ േടെിയതിത്തെ അടിസ്ഥാേെിൽ,
പുതുതാത്തയാരു അതയാധുേിക
ിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്വഫാം
വികസിപ്പിക്കുന്തിവേക്കാൾ, േിേവിലള്ള സംരംഭകരുമായി
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വചർന്് അവരിൽ േിന്് േഭയമായ സാവങ്കതിക ഘടകങ്ങൾ
ഏവകാപിപ്പിക്കുന്താണ് േല്ത് എന് ഒരു സമവായമാണ്
ഈ ചർച്ചകളിൽ ഉരുെിരിഞ്ഞത്. ഇതുവഴി വിപണിത്തയ
കൂടുതോയി മേസിോക്കുകയം അതിേനുസരിച്ച് വേപുണി
േയേിർണ്ണയ വപ്രാഗ്രാമുകൾ ത്തമച്ചത്തപ്പടുൊനും ത്തകിരം ിോവം.
ഈ രീതിയിൽ
ിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്വഫാം
വികസിപ്പിക്കുന്തിൽ ത്തക- ിസ്കുമായി സഹകരിക്കാൻ
തയ്യാറുള്ള
സംരംഭകത്തര
താത്പരയമറിയിക്കാൻ
ക്ഷ്ണിക്കുകയണ്ടായി.
78.

വിവിധ രാജയങ്ങളിൽ വയാപകമായ ത്തതാഴിൽ േിയമേ
ശംഖേയള്ള ഒരു പ്രശസ്ത ആവഗാള റിക്രൂട്ട്ത്തമെ് വപാർട്ടൽ
ബ്രാൻ ായ വമാണ്റർ, വകരള വോളജ് മിഷനുമായി
സഹകരിച്ച് വരുന്നു. ോൽപതിോയിരം ത്തതാഴിൽ
ദാതാക്കളുവടതായി ന്് േക്ഷ്െിേധികം സജീവമായ
ത്തതാഴിേവസരങ്ങൾ വമാണ്റർ ഇന്തയയിൽ േിേവിലണ്ട്.
247 രാജയങ്ങളിൽ വയാപിച്ചുകിടക്കുന് വോകെിത്തേ ഏറ്റവം
വേിയ ഫ്രീോൻസ് മാർക്കറ്റ് ശംഖേയായ ഫ്രീോൻസർ
വ ാട്ട് വകാമും ഇതിൽ താത്പരയമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുമായി
വചർന്നും
DWMS-ൽ
ഒരു
വമവക്രാവസറ്റ്
ഉണ്ടാക്കുന്തിനുള്ള സാധയതകൾ പരിവശാധിച്ചുവരുന്നു.

79.

പദ്ധതിയത്തട ഭാഗമായി, വീടിേടുെ് വജാേി ത്തചയ്ത് ത്തതാഴിൽ
ദാതാക്കളുമായി
ഇടപഴകുന്
വിജ്ഞാേ
ത്തതാഴിോളികൾക്കായി
ഒരു
സാ ഹിക
സുരക്ഷ്ാ
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സംവിധാേവം പ്രാഥമിക സൗകരയങ്ങളും ഒരുക്കുന്തിനുള്ള
രൂപവരഖ തയാറാക്കും.
80.

മുഖയമന്ത്രി ത്തചയർവപഴ്സണായം ധേമന്ത്രി വവസ്
ത്തചയർവപഴ്സണായം, വയവസായം, ഉന്ത വിദയാഭയാസം,
ത്തതാഴിലം വേപുണയവം, കൃഷി എന്ീ വകുപ്പുകളുത്തട
മന്ത്രിമാരും
അടങ്ങുന്
ഒരു
ത്തരജിവറ ്
ത്തസാവസറ്റിയായി ത്തക- ിരം ് ത്തരജിറർ ത്തചയ്തിട്ടുണ്ട്.
ത്തക- ിസ്ക്കിത്തെ
ആഭിമുഖയെിൽ
േടന്നു
വരുന്
പരിപാടികത്തള ഒരു വോള ്ജ് ഇവക്കാണമി മിഷോയി
പ്രഖയാപിക്കുവാൻ എേിക്ക് അതിയായ സവന്താഷമുണ്ട്.
ജൂവേ മാസം 15-നു മുൻപ് ഈ പദ്ധതിയത്തട ഒരു സമഗ്ര
ത്തപ്രാജക്റ്റ് റിവപ്പാർട്ട് സർക്കാരിേ് സമർപ്പിക്കുവാൻ
േിർവദശം േൽകിയിട്ടുണ്ട്. വകരള വോത്തളജ് ത്തസാവസറ്റി
ത്തകട്ടിപ്പടുക്കുന്തിത്തെ ഭാഗമായള്ള വേപുണയ േവീകരണ
വപ്രാത്സാഹേം, സാവങ്കതിക പരിവർെേം, ഉന്ത
വിദയാഭയാസ സമ്പ്രദായം ശക്തിത്തപ്പടുെൽ എന്ിവയ്ക്കായി
‘വോളജ്
ഇക്കവണാമി
ഫണ്ട്’
എന്
േിേയിൽ
വകയിരിെിയിരിക്കുന് തുക 200 വകാടി രൂപയിൽ േിന്് 300
വകാടിയായി ഉയർത്തുന്നു.

ആയഷ്
81.

പ്രതിവരാധവശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്തിനും വകാവി ാേന്തര
ചികിത്സകൾക്കും
ആയഷ്
വകുപ്പുകൾ
മുഖാന്തിരം
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ഔഷധങ്ങൾ േഭയമാക്കും. ഇതിോയി 20 വകാടി രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.
വിവോദ സഞ്ചാരം
82.

വകാവി ് വയാപേം േം േമ്മുത്തട സമ്പദ് വയവസ്ഥയത്തട
ത്തേടുംതൂണായ വിവോദ സഞ്ചാര വമഖേക് ് കടുെ
തിരിച്ചടിയാണ്
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
സംസ്ഥാേെിത്തെ
ജി.എസ്. ി.പിയിൽ
േിർണായക
സവാധീേമുള്ള
വമഖേയാണ് ടൂറിസം. 5 േക്ഷ്ം വപർക്കു വേരിട്ടും 20 േക്ഷ്ം
വപർക്കു പവരാക്ഷ്മായം ത്തതാഴിൽ േൽകുന്താണ് ഈ
വമഖേ. വകാവി ് വയാപേെിത്തെ ആദയ ഘട്ടെിൽ
അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം വമഖേയിൽ 80 ശതമാേവൊളം
ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. വകരള സമ്പദ് വയവസ്ഥയിലം ഇത്
പ്രതിഫേിച്ചിട്ടുണ്ട്. വകാവി ിത്തെ രണ്ടാം വയാപേവം
തുടർന്നുള്ള േിയന്ത്രണങ്ങളും ടൂറിസം വമഖേയിലള്ളവരുത്തട
ഉപജീവേം തീർത്തും ഇല്ാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

83.

വിവോദ സഞ്ചാര വമഖേയത്തട പൂർണ്ണമായ തിരിച്ചു വരവ്
വകാവി ് വയാപേം അവസാേിച്ച വശഷവമ സാധയമാകൂ
എങ്കിലം ഇതിവേക്കായി ആവശയമായ തയ്യാത്തറടുപ്പുകൾ
വയക്തമായ മുത്തന്ാരുക്കവൊത്തട തത്തന് േടവെണ്ടതുണ്ട്.
വകാവി ാേന്തരമുള്ള ടൂറിസം സാധയതകൾ അവവോകേം
ത്തചയ്ത് ഈ വമഖേയിൽ ദ്രൂതഗതിയിലള്ള വളർച്ച ഉറപ്പ്
വരുത്തുന് ദീർഘകാേ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്
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തിോണ്
സർക്കാർ
ശ്രദ്ധ
വകന്ദ്രീകരിക്കുന്ത്.
വകാവി ിത്തെ
ദീർഘകാേ
ആഘാതങ്ങളുത്തട
അടിസ്ഥാേെിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിത്തയ, മുവന്ാട്ടുള്ള
പുവരാഗതിയ്ക്കുള്ള ഒരു
അവസരമായി
കണക്കാക്കി
പരിസ്ഥിതി പുേർേിർമാണെിലൂന്ിയ ഉെരാവാദിെ
വിവോദ സഞ്ചാര സമീപേെിേ് ഈ സർക്കാർ
വപ്രാത്സാഹേം േൽകും.
84.

ടൂറിസം വകുപ്പിേ് മാർക്കറ്റിങിേ് േിേവിലളള 100 വകാടി
രൂപയ്ക്ക് പുറവമ 50 വകാടി രൂപ കൂടി അധികമായി
അനുവദിക്കുന്നു. ടുറിസം വമഖേയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർെേ
േധേം േഭയമാക്കുന്തിോയി ത്തക.എഫ്.സി 400 വകാടി
രൂപയത്തട വായ്പ േഭയമാക്കും. വിവോദ സഞ്ചാരികത്തള
ആകർഷിക്കുന്തിോയി വകരളെിത്തേ മവോഹരമായ
ജോശയങ്ങളിലം കരയിലം സഞ്ചരിക്കുന് ആംഫിബിയൻ
വാഹേ സൗകരയം േഭയമാക്കും. ആദയ ഘട്ടമായി ത്തകാല്ം,
ത്തകാച്ചി, തേവശ്ശരി വമഖേയിൽ ഇത് ആരംഭിക്കും.
ഇതിോയി 5 വകാടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.

85.

വകാവി ് േമുളള സാമ്പെിക പ്രതിസന്ധി കാരണം
വിവോദസഞ്ചാര വമഖേയിത്തേ പേ സംരംഭങ്ങളും അടച്ചു
പൂട്ടേിത്തെ വക്കിോണ്. ഈ വമഖേയിത്തേ ഇെരം പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കാൻ
ഒരു
പുേരുജ്ജീവേ
പാവക്കജ്
േടപ്പാക്കുന്താണ്. പാവക്കജിത്തെ വിശദാംശങ്ങൾ ടൂറിസം
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വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കും. പാവക്കജിനുളള സർക്കാർ വിഹിതമായി
30 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
86.

വകരളെിൽ വകാവി ിത്തെ രണ്ടാം വരവിത്തെ ആഘാതം
അടുെ ടൂറിറ് സീസണിേ് മുൻപായി കുറയത്തമന്്
പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു.
അെരം
ഒരു
സാഹചരയം
സംജാതമാകുകയാത്തണങ്കിൽ വകരളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര
ആഭയന്തര വിവോദ സഞ്ചാരികളുത്തട ഒരു പ്രധാേ ടൂറിറ്
വകന്ദ്രമായി ആകർഷിക്കുന്തിനുളള മുത്തന്ാരുക്കങ്ങളും
തന്ത്രങ്ങളും ആവി്രിവക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിേ് പ്രളയാേന്തര
കാേെ് വിജയകരമായി ോം േടപ്പാക്കിയതുവപാലളള
കാത്തമ്പയിൻ
പ്രവർെേങ്ങൾ
ഇവപ്പാഴും
കൂടുതൽ
ഊർജ്ജിതമായി േടപ്പിോക്കുവാോണ് ഉവേശിക്കുന്ത്.
അതിത്തെ ഭാഗമായി താത്തഴപ്പറയന് രണ്ട് സർകൂട്ട് ടൂറിസം
പരിപാടികൾ പ്രഖയാപിക്കുകയാണ്.
I. മേബാർ
േിറ്റററി
സർകൂട്ട്
മേയാള
സാഹിതയെിത്തേ അതികായൻമാരായ തുഞ്ചെ്
എഴുെച്ചൻ,
വവക്കം
മുഹമദ്
ബഷീർ,
ഒ.വി.വിജയൻ,
എം.ടി.വാസുവദവൻ
ോയർ
എന്ിവരിലൂത്തട പ്രശസ്തി വേടിയ തുഞ്ചൻ സ്മാരകം,
വബപ്പൂർ, തരക്ക്, ഭാരതപ്പുഴയത്തട തീരങ്ങൾ, കൂടാത്തത
ത്തപാന്ാേി,
തൃൊേ
എന്ീ
സ്ഥേങ്ങത്തള
വകാർെിണക്കിയളള ടൂറിസം സർകൂട്ട്.
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II. ബവയാ വ വവഴ്സിറ്റി സർകൂട്ട് - ത്തകാല്ം ജില്യിത്തേ
അഷ്ടമുടിക്കായൽ, മണ്വരാതുരുെ്, ത്തകാട്ടാരക്കര,
മീൻപിടിപ്പാറ, മുട്ടറമരുതിമേ, ജടായൂപാറ, ത്തതന്മേ,
അച്ചൻവകാവിൽ എന്ീ പ്രവദശങ്ങത്തള ബന്ധിപ്പിച്ചു
ത്തകാണ്ട് ഒരു ബവയാ വ വവഴ്സിറ്റി ടൂറിസം സർകൂട്ട്.
ഈ സർക്കൂട്ടുകൾക്കായി 50 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
വയവസായം
87.

എം.എസ്.എം.ഇ. കൾക്ക് കുറഞ്ഞ പേിശ േിരക്കിൽ വായ്പ
േഭയമാക്കുന്താണ്. േിേവിലള്ള എം.എസ്.എം.ഇ. കൾക്ക്
കുറഞ്ഞ േിരക്കിൽ അധിക പ്രവർെേ േധേ വായ്പയം
വടം വോണും േഭയമാക്കും. ഇവത്തയ്ക്കല്ാം കൂടി 2000 വകാടി
രൂപയത്തട വായ്പ േഭയമാക്കുന്തിോണ് േക്ഷ്യമിടുന്ത്.
പേിശ ഇളവ് േൽകുന്തിേ് 50 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

88.

വയവസായ
വകുപ്പ്
േിേവിൽ
േടപ്പിോക്കിവരുന്
സംരംഭകതവ സഹായ പദ്ധതിക്ക് (ESS) 25 വകാടി രൂപയം
ോവോ വയവസായ ഭവേ യൂണിറ്റുകൾക്ക് മാർജിൻ മണിയം
പേിശ സഹായവം േൽകുന്തിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് 15 വകാടി
രൂപയം അധികം വകയിരുത്തുന്നു.
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പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ വികസേം
89.

പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങളുത്തട ഒന്ാം തേമുറ
വികസേ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി പരിഹരിക്കത്തപ്പട്ടിട്ടില്.
ഒന്ാം തേമുറ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വതടുന്തി
വോത്തടാപ്പം രണ്ടാം തേമുറ വികസേപ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വേിയ
പ്രാധാേയവൊത്തട ഏത്തറ്റടുവക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിത്തെ ഭാഗമായി
രണ്ട് പരിപാടികൾ പ്രഖയാപിക്കുകയാണ്. ഒന്്, പട്ടിക ജാതി/
പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ േിന്നും തിരത്തഞ്ഞടുക്കുന്
100 വപർക്ക് ഈ വർഷം 10 േക്ഷ്ം രൂപ വീതം സംരംഭകതവ
സഹായം
േൽകുന്താണ്.
തിരത്തഞ്ഞടുക്കത്തപ്പടുന്
സംരംഭകർക്ക് സമഗ്രമായ പ്രാരംഭ പിൻതുണയം ഉറപ്പാക്കും.
കുറഞ്ഞ പേിശയ്ക്ക് വായ്പാ സൗകരയവം ഉറപ്പാക്കും. ഇത്
േിേവിലളള സംരംഭകതവ വികസേ പരിപാടികൾക്ക് പുറവമ
ആയിരിക്കും. ഇതിേ് 10 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

90.

രണ്ടാമവെത് പ്രതിഭാ പിന്തുണാ പരിപാടിയാണ്. ജില്ാ
പഞ്ചായെ് തേെിൽ തുടങ്ങിവച്ച ഈ പരിപാടി പട്ടിക
ജാതി/പട്ടിക
വർഗ
വികസേവകുപ്പിത്തെ
കൂടി
പങ്കാളിെവൊത്തട വിപുേമാക്കാോണ് ആവോചിക്കുന്ത്.
കോ സാംരം ാരിക സാഹിതയ രംഗങ്ങളിൽ പ്രതിഭ
ത്തതളിയിച്ച പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗക്കാരായ യവതീ
യവാക്കൾക്ക് അവർ കഴിവ് ത്തതളിയിച്ച വമഖേയിൽ
തുടർന്നും പ്രവർെിച്ച് മുവന്റുന്തിോണ് ഈ സഹായം.
ഒരാൾക്ക് ഒരു േക്ഷ്ം രൂപ വച്ച് 1500 വപർക്ക് പ്രതിഭാ
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പിന്തുണ
േൽകും.
പ്രതിഭാ
പിന്തുണ
സഹായം
േഭിക്കുന്വർക്ക് അവരുത്തട പ്രവർെേം േടൊൻ
ഇതിനുപുറവമ
പേിശരഹിത
വായ്പയം
േൽകും.
പരിപാടിയത്തട വിശദാംശങ്ങൾ
തവേശ സവയംഭരണ
വകുപ്പും പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ വികസേ വകുപ്പും വചർന്്
തയ്യാറാക്കും.
വോർക്ക
91.

വകാവി ് മഹാമാരി പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ വേിയ
ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ത്. വകാവി ് മഹാമാരി
േം ഇതുവത്തര 14,32,736 പ്രവാസികൾ തിരിത്തകത്തയത്തുകയം
ഇതിൽ
ഏത്തറ
വപർക്കും
ത്തതാഴിൽ
േഷ്ടത്തപ്പട്ട
അവസ്ഥയമാണുള്ളത്. ത്തതാഴിൽ േഷ്ടത്തപ്പട്ട പ്രവാസികത്തള
പുേരധിവസിപ്പിക്കുന്തിനും അവർക്ക് സവയം ത്തതാഴിൽ
സംരംഭങ്ങൾ
ആരംഭിക്കുന്തിനും
അതിേ്
പ്രാപ്തരാക്കുന്തിനുമുള്ള പുേ:രധിവാസ പദ്ധതിയാണ്
വോർക്ക ത്തസൽഫ് എംവപ്ലാത്തയ്മെ് രം ീം.

92.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ ധേകാരയ സ്ഥാപേങ്ങളുമായി
സഹകരിച്ചുത്തകാണ്ട് കുറഞ്ഞ പേിശക്ക് 1000 വകാടി രൂപ
വായ്പ േഭയമാക്കുന്താണ്. ഇതിത്തെ പേിശ ഇളവ്
േൽകുന്തിേ് 25 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
പ്രവാസികളുത്തട വിവിധ വക്ഷ്മപദ്ധതികൾക്കുളള ബജറ്റ്
വിഹിതം 170 വകാടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു.
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വകരളാ ഫിോൻഷയൽ വകാർപ്പവറഷൻ
93.

2016 ൽ, 2400 വകാടി രൂപയായിരുന് ത്തക.എഫ്.സി -യത്തട
വായ്പ ആസ്തി, 2021 മാർച്ച് 31 ത്തേ താോേിക കണക്കുകൾ
പ്രകാരം 4700 വകാടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. ത്തക.എഫ്.സി
യത്തട വായ്പ ആസ്തി അടുെ 5 വർഷം ത്തകാണ്ട് പതിോയിരം
വകാടി രൂപയായി ഉയർൊൻ ആവശയമായ േടപടികൾ
സവീകരിക്കും. ഈ സാമ്പെിക വർഷം ത്തക.എഫ്.സി
4500 വകാടി രൂപയത്തട പുതിയ വായ്പകൾ അനുവദിക്കും.

94.

ത്തക.എഫ്.സി യിൽ േിന്് വായ്പത്തയടുെ് 2020 മാർച്ച് 31
വത്തര, കൃതയമായി തിരിച്ചടവ് േടെിയ വയവസായികൾക്ക്,
കഴിഞ്ഞ സാമ്പെിക വർഷം, വകാവി ് പ്രതിസന്ധിയിൽ
േിന്നും കരകയറുന്തിോയി, 20 ശതമാേം അധിക വായ്പ
േൽകുകയണ്ടായി. വകാവി ിത്തെ രണ്ടാം തരംഗെിൽ
ടൂറിസം വമഖേയം ത്തചറുകിട വയവസായ വമഖേയം വീണ്ടം
പ്രതിസന്ധിയിോയി. ഇത് കണക്കിത്തേടുെ്, ഇെരം
സംരംഭകർക്ക്
20 ശതമാേം വീണ്ടം അധിക വായ്പ,
അതായത് ത്തമാെം 40 ശതമാേം അധിക വായ്പ, േൽകുന്
ഒരു പദ്ധതി ത്തക.എഫ്.സി ആവിഷ്കരിക്കും. ഇതിോയി
ത്തക.എഫ്.സി 500 വകാടി രൂപ മാറ്റിവയ്ക്കും. പ്രതിസന്ധി
വേരിടുന് സംരംഭകർക്ക് മുതൽ തിരിച്ചടവിേ് ഒരു വർഷം
വത്തരയളള ത്തമാറവട്ടാറിയം അനുവദിക്കും.
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95.

വകാവി ് വരാഗവയാപേത്തെ തടയാനും വരാഗികൾക്ക്
ആശവാസം േൽകാനും സഹായിക്കുന് ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ
േിർമിക്കുന് സ്ഥാപേങ്ങൾക്ക് 50 േക്ഷ്ം രൂപ വത്തര,
മുഖയമന്ത്രിയത്തട
സംരംഭക
വികസേ
പദ്ധതിയിൽ
ഉൾത്തപ്പടുെി ഉദാര വയവസ്ഥകളിൽ വകരളാ ഫിോൻഷയൽ
വകാർപ്പവറഷൻ വായ്പ േൽകും. ഏഴു ശതമാേമായിരിക്കും
പേിശ േിരക്ക്. ഓക്സിജൻ സിേിണ്ടർ, ഓക്സിജൻ ജേവററ്റർ,
ഓക്സിജൻ വകാണ്ത്തസൻവരവറ്റർസ്, േികവി ് ഓക്സിജൻ,
ത്തവെിവേറ്റർ, പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ, വപാർട്ടബിൾ എക്സവറ
ത്തമഷീൻ തുടങ്ങിയവയത്തട േിർമാണെിനുളള യൂണിറ്റുകൾ
സ്ഥാപിക്കാോണ് വായ്പ.

ഗതാഗതം
96.

വകാവി ് 19 മഹാമാരി േം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിോയ
വകരളെിത്തേ പ്രമുഖ ത്തപാതുവമഖോ വകാർപ്പവറഷോണ്
ത്തക.എസ്.ആർ.ടി.സി. േിേവിൽ ശമ്പളം, ത്തപൻഷൻ
ബാധയതകൾ
സർക്കാർ
സഹായവൊത്തടയാണ്
േിറവവറ്റത്തപ്പടുന്ത്. ത്തക.എസ്.ആർ.ടി.സി യത്തട പ്രവർെേ
േഷ്ടം കുറക്കുന്തിെ പ്രാരംഭ േടപടിത്തയന് േിേയിൽ
ത്തക.എസ്.ആർ.ടി.സി യത്തട 3000 ീസൽ ബസുകൾ CNG
യിവേക്ക് ഘട്ടംഘട്ടമായി മാറ്റുന്താണ്. ആയതിേ്
േിേവിൽ 300 വകാടി രൂപ ത്തചേവ് വരുത്തമന്്
പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു. േടപ്പു് സാമ്പെിക വർഷത്തെ വിഹിതം
100 വകാടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു.
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97.

പുതുക്കാട് ത്തക.എസ്.ആർ.ടി.സി യത്തട ത്തമാബിേിറ്റി
ഹബ്ബിോയം (Hub and Spoke model) ത്തകാല്െ് ആധുേിക
ബസ് റാെ് േിർമിക്കുന്തിനും കിഫ്ബിയമായി വചർന്്
പദ്ധതി രൂപീകരിക്കും.

98.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗതെിേ് ഒരു പുെൻ ചുവട്
ത്തവയ്പ്
എന്
േിേയിൽ
ഇന്തയൻ
ഓയിൽ
വകാർപ്പവറഷവെയം സിയാേിവെയം സഹകരണവൊത്തട
വപേറ്റ് അടിസ്ഥാേെിൽ വഹരജൻ ഇന്ധേമായി
10 പുതിയ ബസുകൾ േിരെിേിറക്കുന്താണ്. സർക്കാർ
വിഹിതമായി 10 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

99.

ഇരുചക്ര വാഹേം ഉപവയാഗിച്ച് വിവിധതരെിലള്ള
സാധാരണ ത്തതാഴിലകളിൽ ഏർത്തപ്പടുന് പത്രവിതരണ
ക്കാർ, മത്സയക്കച്ചവടക്കാർ, ത്തചറുകിട കച്ചവടക്കാർ, വഹാം
ത്ത േിത്തവറി േടത്തുന് യവാക്കൾ തുടങ്ങിയവർക്ക്
ഇന്ധേത്തചേവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവമായ
ഇേരിക് ഇരുചക്രവാഹേങ്ങളും ഇേരിക് ഓവട്ടാറിക്ഷ്കളും
േഭയമാക്കുന്തിേ് ധേകാരയ സ്ഥപേങ്ങളുമായി വചർന്് ഒരു
വായ്പാ രം ീം ആവിഷ്കരിക്കും. 2021-22 സാമ്പെിക
വർഷെിൽ
10,000
ഇരുചക്രവാഹേങ്ങളും
5000
ഓവട്ടാറിക്ഷ്യം വാങ്ങാോയി 200 വകാടി രൂപയത്തട
വായ്പയാണ് വിഭാവേം ത്തചയ്യുന്ത്. പേിശയത്തട ഒരു ഭാഗം
സർക്കാർ വഹിക്കും. പേിശ ഇളവ് േൽകുന്തിേ് 15 വകാടി
രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
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100.

ഒന്ാം പിണറായി സർക്കാരിത്തെ കാേെ് വകരളെിത്തേ
വറാഡുകളുത്തടയം
പാേങ്ങളുത്തടയം
േിേവാരം
ഉയർത്തുന്തിൽ ശ്രവദ്ധയമായ വേട്ടം വകവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്ാൽ വദശീയ പാതകളിവേയം എം.സി. വറാ ിവേയം
പ്രധാേ ജംഗ്ഷനുകളിൽ തിരവക്കറിയ സമയത്തെ
ഗതാഗതകുരുക്ക് പരിഹരിവക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിേ് അടിയന്തിര
പരിഹാരം കാണുന്തിോയി ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠേം
ആവശയമാണ്.
പഠേെിനും
മറ്റ്
പ്രാഥമിക
ത്തചേവകൾക്കുമായി 5 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

പുേരുപവയാഗ ഊർജജം
101.

ഹരിത ഊർജ്ജവമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട വമഖേകളിൽ
ഗവവഷണം േടത്തുന്തിനും പുേരുപവയാഗ ഊർജ്ജത്തെ
ക്കുറിച്ച് ജേങ്ങളിൽ അവവബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുമായി
വകരള സർവകോശാേയിൽ ത്തസെർ ഓഫ് റിേൂവബിൾ
എേർജി സ്ഥാപിക്കുന്താണ്. ഇതിത്തെ പ്രാവയാഗികതാ
പഠേം േടത്തുന്തിേ് 10 േക്ഷ്ം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

റവേൂ
102.

കൃതയതയാർന് ഭൂവരഖയം അനുബന്ധ വസവേങ്ങളും
ജേങ്ങളിവേക്ക്
എെിക്കുന്തിത്തെ
ഭാഗമായി
സംസ്ഥാേെ് CORS ത്തടവനോാളജി അടിസ്ഥാേമാക്കി ഒരു
ിജിറ്റൽ റീ-സർത്തവ ഈ സർക്കാരിത്തെ കാേയളവിൽ
തത്തന് സമയബന്ധിതമായി പൂർെികരിക്കുന്തായിരിക്കും.
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103.

അടുെ 5 വർഷം ത്തകാണ്ട് സംസ്ഥാേത്തെ മുഴുവൻ വിവല്ജ്
ഓഫീസുകളും വിവല്ജ് ഓഫീസുകളിൽ േിന്നും േൽകുന്
എല്ാ വസവേങ്ങളും സ്മാർട്ട് ആക്കുന്തിനുള്ള േടപടി
സവീകരിക്കും.

സാ ഹയേീതി
104.

ഗാർഹിക വജാേികളിത്തേ കാഠിേയം കുറയ്ക്കാൻ േക്ഷ്യമിട്ട്
സർക്കാർ പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് കിച്ചൻ പദ്ധതിയത്തട
പ്രാരംഭ ഘട്ടെിേ് 5 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത
പദ്ധതി ത്തക.എസ്.എഫ്.ഇ യമായി വചർന്് േടപ്പിോക്കുന്
തായിരിക്കും.

105.

വകാവി ് മഹാമാരി േം മാതാപിതാക്കൾ മരണത്തപ്പട്ട
കുട്ടികളുത്തട സംരക്ഷ്ണെിേ് സർക്കാർ പ്രവതയക പാവക്കജ്
പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3
േക്ഷ്ം
രൂപ
കുട്ടികൾക്ക്
ഒറ്റെവണയായി േൽകും. 18 വയസുവത്തര രണ്ടായിരം രൂപ
വീതം േൽകുകയം ബിരുദതേം വത്തരയള്ള വിദയാഭയാസ
ത്തചേവ് സർക്കാർ വഹിക്കുകയം ത്തചയ്യും. ഇതിോയി
5 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

സാംരം ാരികം
106.

വകരള രാഷ്ട്രീയെിത്തേ ഉജവേ വയക്തിതവമായിരുന്
ത്തക.
ആർ.
ഗൗരിയമയ്ക്ക്
ഉചിതമായ
സ്മാരകം
േിർമിക്കുന്തിേ് 2 വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
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107.

ആറുപതിറ്റാണ്ടിവേത്തറക്കാേം സംസ്ഥാേ രാഷ്ട്രീയെിലം
സാ ഹയരംഗത്തും േിറഞ്ഞു േിന് ആർ. ബാേകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക്
ത്തകാട്ടാരക്കരയിൽ സ്മാരകം േിർമിക്കുന്തിേ് 2 വകാടി രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.

108.

വയതയസ്ത മതദർശേങ്ങളിത്തേ മാേവികതയത്തട േയങ്ങൾ
പ്രചരിപ്പിക്കുന്ത്
േക്ഷ്യമിട്ട്
മഹാത്മാഗാന്ധി
സർവകോശാേയിൽ
‘മാർ
ക്രിവസാറം
ത്തചയർ’
സ്ഥാപിക്കാൻ 50 േക്ഷ്ം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഭരണേിർവഹണം
109.

എല്ാ
സർക്കാർ
വസവേങ്ങളും
ഓണ്വേോയി
പൗരൻമാർക്ക് േഭയമാക്കുന്തിേ് എല്ാ വകുപ്പുകത്തളയം
സജ്ജമാക്കും. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയത്തട ജന്മദിേെിൽ, 2021
ഒവക്ടാബർ 2-േ് ഈ പദ്ധതി ഔവദയാഗികമായി ആരംഭിക്കും.

110.

സർക്കാർ വസവേങ്ങൾ വവഗെിോക്കുന്തിേ് എല്ാ
വകുപ്പുകളിലം ഇ-ഓഫിസ്, ഇ-ഫയൽ സംവിധാേങ്ങൾ
സമയബന്ധിതമായി േടപ്പിോക്കുന്താണ്.

ത്തവൻചവർ കാപ്പിറ്റൽ ഫണ്ട്
111.

ത്തചറുകിട-ഇടെരം സംരംഭങ്ങളുവടയം റാർട്ടപ്പുകളവടയം
അതിവവഗ വളർച്ചത്തയ സഹായിക്കുന്തിേ് 100 വകാടി രൂപ
വകാർപ്പസ് ഉള്ള ഒരു ത്തവൻചവർ കാപ്പിറ്റൽ ഫണ്ട്
സ്ഥാപിക്കുവാൻ
ഉവേശിക്കുന്നു.
ത്തക.എഫ്.സി.,
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ത്തക.എസ്.എഫ്.ഇ.,
ത്തക.എസ്.ഐ. ി.സി,
വകരള
സംസ്ഥാേ സഹകരണ ബാങ്ക്, വാണിജയ ബാങ്കകൾ
എന്ിവയത്തട
പങ്കാളിെവൊത്തടയം
വിവദശ
മേയാളികളുത്തട േിവക്ഷ്പെിലൂത്തടയം ഫണ്ട് സമാഹരിക്കും.
തവരിത
വളർച്ചാ
സാധയതയള്ള
സാവങ്കതികസാവങ്കതിവകതര സംരംഭങ്ങത്തള ഈ ഫണ്ട് സഹായിക്കും.
ഈ ഫണ്ട് വകകാരയം ത്തചയ്യുന്തിേ് ത്തവൻചവർ കാപ്പിറ്റൽ
വമഖേയിത്തേ പരിചയ സമ്പന്ത്തര ഉൾത്തപ്പടുെിത്തക്കാണ്ട്
ഒരു ത്തപ്രാഫഷണൽ മാവേജ്ത്തമെ് ടീമിേ് രൂപം േൽകും. ഈ
ഫണ്ട് രൂപവത്ക്കരിക്കുന്തിനുള്ള പ്രാരംഭ ത്തചേവകൾക്ക്
ഒരു വകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

VI
േികുതി
112.

സർ, സംസ്ഥാേെിത്തെ ഇവപ്പാഴത്തെ സാമ്പെിക
സ്ഥിതിയിൽ േികുതി വർദ്ധേവ് അേിവാരയത്തമങ്കിലം
വകാവി ് മഹാമാരിയത്തട പശ്ചാെേെിൽ പുതിയ േികുതി
േിർവേശങ്ങൾ പ്രഖയാപിക്കുന്ില്.

113.

പതിോോം
വകരള
േിയമസഭയത്തട
കാോവധി
കഴിഞ്ഞവപ്പാൾ 2021 ത്തേ ധേകാരയ ബില്ിത്തേ വയവസ്ഥകൾ
കാേഹരണത്തപ്പട്ടു. ടി ബില്ിത്തേ എല്ാ ഖണ്ഡങ്ങളും
പുേസ്ഥാപിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉവേശിക്കുന്നു.
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114.

കൂടാത്തത, 2020 ത്തേ ആംേറി പദ്ധതിയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു
തവണത്തയങ്കിലം അടയ്ക്കുകയം ബാക്കിയള്ളവയിൽ വീ്ചപ
വരുത്തുകയം ത്തചയ്ത േികുതിദായകർക്ക്, തവണയായി
അടച്ച

തുക

കുടിശ്ശികകളിൽ

ഏറ്റവം

പഴയ

കുടിശ്ശികയിവേയ്ക്കുള്ള േികുതി അടവായി ക്രമീകരിക്കുത്തമന്്
വയക്തമാക്കുന്നു.
115.

ചരക്ക്

വസവേ

േികുതി

േിയമെിൽ

ജി.എസ്.റ്റി

കൗണ്സിൽ ശുപാർശ ത്തചയ്ത വഭദഗതികൾ 2021 ത്തേ വകന്ദ്ര
ധേകാരയ

േിയമപ്രകാരം

േിയമെിൽ

വഭദഗതി

വഭദഗതികൾ

സംസ്ഥാേ

സി.ജി.എസ്.റ്റി

േികുതി

വരുത്തുകയണ്ടായി.

സമാേ

ജി.എസ്.റ്റി

േിയമെിലം

വരുത്തുന്താണ്.

VII
ഉപസംഹാരം
116.

സർ, 2021-22ത്തേ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എറിവമറ്റിത്തെ സംക്ഷ്ിപ്ത
രൂപം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
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2021-22ത്തേ പുതുക്കിയ എറിവമറ്റ്
(രൂപ വകാടിയിൽ)
റവേു വരവ്

130981.06

റവേു ത്തചേവ്

147891.18

റവേു കമി

-16910.12

േധേ ത്തചേവ് (തേി)

-12546.17

വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും (തേി)

-1241.30

ത്തപാതുകടം (തേി)

24419.91

ത്തപാതുകണക്ക് (തേി)

6250.00

ആത്തക കമി

-27.68

വർഷാരംഭ ത്തരാക്ക ബാക്കി

-124.01

വർഷാന്തയ ത്തരാക്ക ബാക്കി

-151.69

ഇവപ്പാൾ പ്രഖയാപിച്ച അധിക
ത്തചേവ്

-1715.10

വർഷാന്തയത്തരാക്ക ബാക്കി
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-1866.79

117.

സംസ്ഥാേെിത്തെ ധേസ്ഥിതി അത്ര സുഖകരമായ
അവസ്ഥയിേല് എന്ത് ആർക്കും ഊഹിക്കാവന്
കാരയമാണ്.
വോട്ട്
േിവരാധേം,
വവണ്ടത്ര
തയ്യാത്തറടുപ്പില്ാത്തതയളള ജി.എസ്.ടി േടപ്പാക്കൽ, ഓഖി,
പ്രളയങ്ങൾ, മഹാമാരിയത്തട ഒന്നും രണ്ടം തരംഗങ്ങൾ,
സാമ്പെിക മാന്ദയം എന്ിവ േികുതി – േികുതിവയതര
വരുമാേത്തെ വളത്തര പ്രതികൂേമായി ബാധിച്ചു. വരുമാേ
വളർച്ചാ േിരക്കുകൾ സമീപകാേത്തെ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ
േിേവാരെിവേക്ക് മാറി. എന്ാൽ സർക്കാരിത്തെ
ത്തചേവകൾക്ക് ഒരു കുറവം ഉണ്ടായില്. കൂടുകയാണ്
ഉണ്ടായത്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടെിൽ ഇത് സവാഭാവികമാണ്.

118.

സാമ്പെിക മാന്ദയവം പ്രകൃതി ദുരന്തവം വരുവമ്പാൾ
വവണത്തമങ്കിൽ സർക്കാരിേ് ത്തചേവ് ചുരുക്കി മാറി േിൽക്കാം.
ഇടതു പക്ഷ്െിത്തെ സമീപേം അതല്. പ്രതിസന്ധി
ഘട്ടങ്ങളിൽ കടത്തമടുൊയാലം മുൻേിരയിൽ േിന്്
ോടിത്തേ ആപെിൽ േിന്നും രക്ഷ്ിക്കുക എന്താണ്
ഇടതുപക്ഷ് സമീപേം. ഒന്ാം പിണറായി സർക്കാർ
അതാണ് ത്തചയ്തത്. ആ േയം തത്തന് ഈ സർക്കാരും
പിൻതുടരും.

119.

എന്ാൽ േികുതി – േികുതിവയതര വരുമാേം കൂട്ടാത്തത ഇേി
അധികകാേം പിടിച്ചു േിൽക്കാോകില് എന്തിേ്
സംശയമില്.
ത്തചേവ്
ചുരുക്കൽ
േടപടികളും
അേിവാരയമായി വരും. വരുമാേം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്തിനും
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ത്തചേവ് ചുരുക്കുന്തിനുമുളള ഏറ്റവം സമഗ്രമായ പദ്ധതി
സർക്കാർ തയ്യാറാക്കും. അതിത്തെ പ്രാരംഭ പ്രവർെേങ്ങൾ
തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പവക്ഷ്, ഈ രണ്ട് കാരയങ്ങളും
ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭമല് ഇവപ്പാഴുളളത്.
120.

വകാവി ്
മഹാമാരിയത്തട
പ്രഭാവം
തണുപ്പിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പദ് ഘടേ അതിവവഗം സാധാരണ
േിേയിവേക്ക്
വരുകയം
ത്തമച്ചത്തപ്പട്ട
വളർച്ച
വകവരിക്കുകയം ത്തചയ്യും. ആ ഘട്ടെിൽ േികുതി –
േികുതിവയതര വരുമാേം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്തിനുളള പരിശ്രമം
ശക്തമായിെത്തന്
ആരംഭിക്കും.
സംസ്ഥാേത്തെ
ജി.എസ്.ടി സംവിധാേം സുസജ്ജമാക്കിത്തകാണ്ടിരിക്കുക
യാണ്. ഒരു കാരയം വയക്തമാണ്. സർക്കാരിനു ത്തകാടുവക്കണ്ട
േികുതി എല്ാവരും ത്തകാടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ത്തപത്തട്ടന്്
തീർക്കാവന്വതയളളു േമ്മുത്തട ധേകാരയ വവഷമയം.
അതിേ് ജേങ്ങൾ തയ്യാറാവം. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ
സർക്കാർ
എങ്ങത്തേ
പ്രവർെിച്ചു
എന്ത്
ജേങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അതിത്തെ പ്രതികരണമാണ്
സി.എം. ി.ആർ.എഫ്. ലം കണ്ടത്. തങ്ങൾ ത്തകാടുവക്കണ്ട
േികുതി കൃതയമായി അടക്കുന്തിലം ജേങ്ങൾ ഉത്സാഹം
കാണിക്കും.

121.

വയാപാരികവളയം വയവസായികവളയം സമർേെിോക്കി
ത്തകാണ്ടളള േികുതി പിരിവ് വകരളെിൽ ആവശയമില്.
വയാപാരവം വയവസായവം വളരുന് മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ േികുതി
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ഒടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവം. സതയസന്ധമായി േികുതി
ത്തകാടുെ് ബിസിേസ് േടത്തുന്വരാണ് കൂടുതൽ വപരും.
ഒപ്പം
േികുതി
ത്തവട്ടിപ്പ്
േടത്തുന്വത്തര
േിേയ്ക്ക്
േിർത്തുന്തിനും ശ്രമം ഉണ്ടാവം. സമ്പദ്ഘടേ വളർച്ചയത്തട
പാതയിൽ
എത്തുന്മുറയ്ക്ക്
പുതിയ
വരുമാേ
വരാതസുകത്തളക്കുറിച്ചും ആവോചിക്കാം.
122.

പ്രാവദശിക സർക്കാരുകളുത്തട േികുതി – േികുതിവയതര
വരുമാേെിത്തെ സാധയത വളത്തര വലതാണ്. ആ സാധയത
അനുസരിച്ച് േിരക്കുകൾ ക്രമീകരിച്ചും ചട്ടങ്ങൾ വഭദഗതി
ത്തചയ്തും അധിക വരുമാേം സമാഹരിക്കുന്തിനുളള ശ്രമം
കഴിഞ്ഞ കുവറ വർഷങ്ങളായി പ്രാവർെികമാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്. വരുമാേ വർദ്ധേവിനുളള േടപടികൾ
സവീകരിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാത്തണന് േിേപാടാണ്
പ്രാവദശിക സർക്കാരുകളുത്തട വേതൃതവം ത്തപാതുത്തവ
വകത്തക്കാള്ളന്ത്. ആ േിേയ്ക്ക് സംസ്ഥാേ ധേകാരയ
കമീഷത്തെ ശുപാർശകൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് ത്തകാണ്ട്
വകാവി ് പ്രതിസന്ധി തരണം ത്തചയ്യുന് സന്ദർഭെിൽ
സമ്പദ് ഘടേ വളർച്ചയത്തട പാതയിവേക്ക് വന്നു
കഴിഞ്ഞാൽ േികുതി – േികുതിവയതര വരുമാേെിത്തെ
കാരയെിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ േടപ്പിോക്കും.
അതിനു
വവണ്ടിയളള ഗൃഹപാഠം സർക്കാർ ഇവപ്പാൾ തത്തന്
തുടങ്ങുകയാണ്.
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123.

സർ, പ്രതിസന്ധികത്തള വേരിട്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായി
മുവന്റാനുള്ള
മനുഷയസ ഹെിത്തെ
വശഷിയാണ്
വോകത്തെ ഇവിത്തട വത്തര എെിച്ചത്. നൂറ്റാണ്ടകളിലൂത്തട
ആർജിച്ച അതിജീവേ മാതൃകകൾ മഹാമാരിയത്തട ഈ
ദുരിതകാേത്തെ മറികടക്കാൻ േത്തമ സഹായിക്കും. ഈ
പ്രതിസന്ധികളിൽ േിന്നും മുവന്റ്റെിനുള്ള ഊർജം
സംഭരിക്കാൻ േമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം. ഈ
കാേത്തെയം േമൾ അതിജീവിക്കുക തത്തന് ത്തചയ്യും.

124.

സർ,
2021-22ത്തേ
പുതുക്കിയ
ബജറ്റ്
സഭയത്തട
അംഗീകാരെിോയി
ഞാൻ
സമർപ്പിക്കുന്നു.
ഈ
സാമ്പെിക വർഷത്തെ അടുെ ന്് മാസവെക്കുളള
(2021 ആഗറ് മുതൽ ഒവക്ടാബർ വത്തരയളള) വവാട്ട് ഓണ്
അക്കൗണ്ടം സഭയത്തട അംഗീകാരെിോയി സമർപ്പിക്കുന്നു.
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