
കേരള സര്ക്കാര്ക് 

ബജ റ്റ് പ്രസംഗം 

2022-23 

കേ.എന്.ബാലകഗാപാല് 
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ഭാഗം – I 

 ആമുഖം 

സര്, 

1. 2022-23-ലേക്കുള്ള ബജറ്റ് പ്രസംഗം പ്രതീക്ഷാനിര്ഭരമായ

വൃത്താന്തങ്ങള് പറഞ്ഞുക ാണ്ട് തുടങ്ങാന്  ഴിയുന്നു

എന്നത് ഏകറ സലന്താഷ രമാണ്.

2. നാം ക ാടിയ പ്രതിസന്ധി ളുകട താഴ്ച കെ അതിജീവിച്ചു

മുലന്നറാന് ആരംഭിച്ചിരിക്കു യാണ്. അതിജീവനം 

യാഥാര്്യമായിരിക്കുന്നു. ജനജീവിതം സാധാരണ 

നിേയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങെിലം 

കതരുവു െിലം, വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങെിലം വിദ്യാേയ

ങ്ങെിലം ലദ്വാേയങ്ങെിലം ഭക്ഷണശാേ െിലം

പൂരപ്പറമ്പു െിലം സിനിമാശാേ െിലം ജനജീവിതത്തികെ

ആരവം തിരികച്ചത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒറ്റകപ്പടേികെ ദുഃഖത്തില്

നിന്നും കൂടിലച്ചരല ളുകട സലന്താഷത്തിലേക്കുള്ള ഈ

മാറ്റം സമ്പത്തുല്പ്പാദ്നത്തിലം നികുതി വരുമാനത്തിലം

പ്രതിഫേിക്കും എന്ന  ാരയത്തില് സംശയമില്ല.  മുന്വര്ഷ

ങ്ങകെ അലപക്ഷിച്ച് 2022-23-ല് സംസ്ഥാനത്തികെ

ആഭയന്തര ഉല്പ്പാദ്നവും കതാഴിേവസരങ്ങളും നികുതി

വരുമാനവും കൂടുതല് ലവഗത്തില് വെരും എന്നാണ്

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജി.എസ്.ടി വരുമാനത്തില്

2022 ജനുവരി കഫബ്രുവരി മാസങ്ങെില് ശരാശരി

14.5 ശതമാനം വെര്ച്ച ലരഖകപ്പടുത്തി എന്ന  ാരയം

സഭകയ അറിയിക്കുന്നതില് സലന്താഷമുണ്ട്. ഇത്
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വീകണ്ടടുപ്പുണ്ടാവുന്നു എന്നതികെ സൂചനയാണ്.  

പ്രതിസന്ധി ള് അവസാനിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത്. 

ല ാവിഡ് മഹാമാരിയുകട നാോം തരംഗം ഉണ്ടാലയക്കാം; 

റഷയ-യുക്രൈന് യുദ്ധത്തികെ ഫേമായി വേിയ 

വിേക്കയറ്റവും സംസ്ഥാനകത്ത ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് 

പ്രതിസന്ധി ളും ഉടകേടുലത്തക്കാം. പലക്ഷ 

പ്രതിസന്ധി ള് വന്നാലം ഒരുമിച്ചു നിന്ന് അവകയ 

അതിജീവിക്കാന്  ഴിയും എന്ന ആത്മവിശവാസം ല രെം 

ലനടികയടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. 

3. ാോവസ്ഥാ വയതിയാനത്തികെയും പ്രകൃതി 

ദരന്തങ്ങളുലടയും ഭീഷണി ഒന്ന് മാറിവരുലമ്പാലഴക്കും 

യുദ്ധത്തികെയും വിേക്കയറ്റത്തികെയും ഭീഷണി 

ലോ കമമ്പാടും മനുഷയകെ സവസ്ഥത ത ര്ക്കു യാണ്. 

റഷയ-യുക്രൈന് യുദ്ധം ലോ കത്ത മൂന്നാം ലോ  

മഹായുദ്ധത്തികെയും സര്വവും നശിപ്പിക്കാന് 

സാധയതയുള്ള ആണവയുദ്ധത്തികെയും വക്കികേത്തിച്ചു.  

ഇലപ്പാഴം അതിനുള്ള സാധയത പൂര്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു 

ലപായിട്ടില്ല. ഹിലരാഷിമയുകടയും നാഗസാക്കിയുകടയും 

ഓര്മ സമാധാനത്തിനായി പ്രയത്നിക്കാന് നകമ 

ഓലരാരുത്തകരയും ബാദ്ധയസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട്. ‘ഞാന് 

ബേത്തിനാെല്ല എന്നു പറഞ്ഞ് മാറി നില്ക്കു യല്ല ഈ 

സന്ദര്ഭത്തില് ലവണ്ടത്.’ നമലൊലരാരുത്തരും 

അതിനായി എെിയ സംഭാവന കചലേണ്ടതുണ്ട്.  

അങ്ങകനകയാരു നല്ല ാരയത്തിനുലവണ്ടിയായി 

കക്കാള്ളകട്ട 2022-23ലേക്കുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റികേ ആദ്യ 

പ്രഖയാപനം.  ലോ കമമ്പാടുമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സമാധാന 
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പ്രവര്ത്ത ലരയും ചിന്ത ലരയും സംഘടിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് 

ഓണ്ക്രേന് ചര്ച്ച ളും കസമിനാറു ളും സംഘടിപ്പി 

ക്കുന്നതിനും സമാധാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് 

ശക്തിപ രുന്നതിനുമായി 2 ല ാടി രൂപ നീക്കികവയ്ക്കുന്നു. 

യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങള് നീങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രതിനിധി ള് 

ലനരിട്ടു പകെടുക്കുന്ന ആണവ നിരായുധീ രണത്തിനും 

സമാധാനത്തിനും ലവണ്ടിയുള്ള ഒരു ലോ  സമാധാന 

സലമെനം തകന്ന വിെിച്ചു ലചര്ക്കാന് ക ാച്ചു 

ല രെത്തികേ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള് ലചര്ന്നു 

മുന്ക്ര കേടുക്കും.  

4. ആലഗാെ സാമ്പത്തി  പ്രതിസന്ധികയക്കുറിച്ചും അതിനു

 ാരണമായ ആലഗാെവല്ക്കരണ നയങ്ങകെക്കുറിച്ചും 

ചിേ  ാരയങ്ങള് സൂചിപ്പിലക്കണ്ടതുണ്ട്. 

5. മഹാമാരിയുകട ആവിര്ഭാവത്തിന് മുമ്പ് തകന്ന ആലഗാെ

സമ്പദ്്ഘടനയും ഇന്തയയും സാമ്പത്തി  മാന്ദയത്തികെ

നിഴേിോയിരുന്നു.  സാധാരണ ജനങ്ങളുകട വരുമാനം

 വര്കന്നടുത്ത് ആര്ത്തിപിടിച്ച ല ാര്പ്പലററ്റു ള് ോഭം 

ഉയര്ത്തു യും മൂേധനം കുന്നുകൂട്ടു യും ഉല്പ്പാദ്നലശഷി 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കു യും കചയ്യുലമ്പാള് ജനങ്ങളുകട വാങ്ങല് 

ലശഷി ഉയരുന്നില്ല.  ഉല്പ്പാദ്ിപ്പിച്ച സാധനങ്ങള് 

വാങ്ങാനാെില്ലാകത ക ട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഈ 

പ്രതിസന്ധിയുകട മുഖയ േക്ഷണം. ഇന്തയയികേ 

 മ്പനി ള്ക്ക് സ്ഥാപിതലശഷിയുകട വെകര 

കുറച്ചുമാത്രലമ ഉല്പ്പാദ്ിപ്പിക്കാന്  ഴിയുന്നുള്ളൂ. 

ഈ പ്രതിസന്ധികയ മറി ടക്കാന് എടുക്കുന്ന നയങ്ങള് 
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കതാഴിോെി ലെയും കൃഷിക്കാലരയും മറ്റും കൂടുതല് 

പാപ്പരാക്കു യാണ്.  ഈ സാഹചരയത്തിോണ് 

കൃഷിക്കാരുലടയും കതാഴിോെി ളുലടയും ഐതിഹാസി  

കചറുത്തുനില്പ്പ് സമരങ്ങള് ഇന്തയയില് ഉയര്ന്നുവന്നത്.   

6. ല ാവിഡ്  ാേത്തും ല ാര്പ്പലററ്റ് പ്രീണനം തുടരാനാണ് 

ഭരണകൂടങ്ങള് തോറായത്.  സമ്പദ്്ഘടനയില് 

അഭൂതപൂര്വമായ മാന്ദയവും ത ര്ച്ചയും ലനരിട്ട 

മഹാമാരിക്കാേത്ത് ല ാര്പ്പലററ്റു ളുകട ോഭം റിലക്കാര്ഡ് 

നിേവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ന്നു.  അസമതവം കപരു ി.  

സമ്പന്നകര കൂടുതല് സമ്പന്നരാക്കു യും ദ്രിദ്രകര കൂടുതല് 

ദ്രിദ്രരാക്കു യും കചയ്യുന്ന ഈ നയങ്ങള് ഏറ്റവും 

ക്രൂരമായി നടപ്പിോക്കകപ്പട്ട രാജയങ്ങെില് ഒന്ന് 

ഇന്തയയാണ്.  അസമതവത്തികെയും ദ്ാരിദ്രയത്തികെയും 

ലോ  റാെിംഗില് ഇന്തയയുകട സ്ഥാനം ഏകറ 

േജ്ജാ രമായ അവസ്ഥയിോണ്.  

7. മഹാമാരി സമ്പദ്്ഘടനയിലം സര്ക്കാരു ളുകട 
ധനസ്ഥിതിയിലം ദ്ീര്ഘ ാേം നിേനില്ക്കുന്ന വിപരീത 
പ്രതയാഘാതങ്ങൊണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇത് ‘ലോങ് 
എക്കലണാമി ് ല ാവിഡ്’ എന്നാണ് അറിയകപ്പടുന്നത്.  
രണ്ടുവര്ഷകത്ത ഉല്പ്പാദ്ന വെര്ച്ച ഏതാണ്ട് എല്ലാ 
രാജയങ്ങള്ക്കും നഷ്ടമായി.  ഇന്തയയുകട ആഭയന്തര 
ഉല്പ്പാദ്നം ല ാവിഡിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നിേവാര 
ത്തിലേക്ക് ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല.  സമാനത െില്ലാത്ത 
കതാഴില് നഷ്ടമാണ് ഈ  ാേയെവില് ഇന്തയയില് 
ഉണ്ടായകതന്ന്  ണക്കു ള്  ാണിക്കുന്നു.   സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാര് നിര്ലേശ പ്ര ാരം ഗുോത്തി ഇന്റിറ്റൂട്ട് 



5 
 

നടത്തിയ പഠനം ല ാവിഡ്  ാേത്ത് ല രെത്തിലം 
വേിയ ലതാതില് കതാഴില് നഷ്ടവും വരുമാന നഷ്ടവും 
ഉണ്ടായതായി  കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.   

8. ല ാവിഡ്  ാേത്ത് സമ്പദ്്ഘടനയ്ക്കും പൗരന്മാര്ക്കും 
ഉണ്ടായ ക്ഷീണവും നഷ്ടവും പരിഹരിയ്ക്കാന് 
ഭരണകൂടത്തികെ ശക്തമായ ഇടകപടല് ഉണ്ടാലയ 
മതിയാകൂ.  ജനങ്ങളുകട ക്ര േിലേക്ക് പണം എത്തിച്ച് 
സമ്പദ്്ഘടനയികേ ഡിമാെ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം.  അസമതവം 
േഘൂ രിക്കണം.  കചറു ിട വയവസായ വയാപാര 
സംരംഭങ്ങകെ സഹായിക്കണം.  പശ്ചാത്തേ ലമഖേയില് 
വേിയ ലതാതില് കപാതുനിലക്ഷപം ഉണ്ടാവണം.  പലക്ഷ, 
ധന ാരയ യാഥാസ്ഥിതി തവം തേയ്ക്ക് പിടിച്ച 
ല ന്ദ്രസര്ക്കാര് അതികനാന്നും തോറാവുന്നില്ല.  2022-23 
ലേക്കുള്ള ല ന്ദ്ര ബജറ്റ് എത്ര നിരാശാജന മായിരുന്നു 
എന്നത് എല്ലാവരും  ണ്ടതാണലല്ലാ.  അസമതവം 
ഇത്രലമല് വര്ദ്ധിച്ചിട്ടും വരുമാന നികുതി, ല ാര്പ്പലററ്റ് 
നികുതി, സവത്ത് നികുതി എന്നിവ ഉയര്ത്താന് 
ല ന്ദ്രസര്ക്കാര് തോറാവുന്നില്ല. കപലരാെിയം 
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകട ലമലള്ള സര്ചാര്ജ്ജ് അടക്കമുള്ള 
സാധാരണ ജനങ്ങകെ ബാധിക്കുന്ന പലരാക്ഷ നികുതി ള് 
വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് ധനക്കമി കുറയ്ക്കാനാണ് ല ന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നത്.  
എല്.ഐ.സി അടക്കമുള്ള കപാതുലമഖോ സ്ഥാപനങ്ങകെ 
വില്ക്കാനും, നാഷണല് ലമാണിക്രറ്റലസഷന് ക്രപപ്പ് 
ക്രേന് തുടങ്ങിയ പരിപാടി െിലൂകട കപാതു ആസ്തി ള് 
സവ ാരയലമഖേയ്ക്ക് ക്ര മാറാനുമാണ് ല ന്ദ്രം 
ശ്രമിക്കുന്നത്.   



6 
 

9. സാമ്പത്തി  മാന്ദയകത്ത അതിജീവിക്കാന് ല ന്ദ്രസര്ക്കാര് 

ഇടകപടുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനങ്ങകെ 

ഇടകപടുന്നതില് നിന്നും വിേക്കു യുമാണ്.  വിഭവ 

ങ്ങകെല്ലാം ല ന്ദ്രത്തിനും വി സന-ലക്ഷമ ഉത്തരവാദ്ിത്ത 

ങ്ങള് എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും എന്ന മട്ടില്  

ല ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ധന ാരയ ബന്ധങ്ങള് മാറിയിരിക്കുന്നു. 

ചരക്ക് ലസവന നികുതി (ജി.എസ്.ടി) നടപ്പിോയലതാടുകൂടി 

സംസ്ഥാനങ്ങളുകട നികുതി അധി ാരം ഏതാണ്ട് 

പൂര്ണമായും ഇല്ലാതായി. ഈ മാറ്റങ്ങള് എല്ലാ 

സംസ്ഥാനങ്ങലെയും ബാധിക്കുന്നുകണ്ടെിലം  ല രെകത്ത 

കൂടുതല് പ്രതികൂേമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നത് ആവര്ത്തിച്ചു 

പറലയണ്ട  ാരയമാണ്.  ജീവിത ഗുണലമന്മയില് നാം 

ക്ര വരിച്ച ലനട്ടങ്ങള് എണികയണി പറഞ്ഞ് ല ന്ദ്രപൂെില് 

നിന്നുള്ള നമ്മുകട നികുതി വിഹിതം കുറയ്ക്കു യാണ്.  

ല ന്ദ്രവിഹിതം സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് വിശദ്ാംശങ്ങള് 

സംസ്ഥാനത്തികെ ധനസ്ഥിതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന 

ഘട്ടത്തില് വയക്തമാക്കാം. 

സര്, 

10. ആലഗാെവല്ക്കരണ നയങ്ങകെക്കുറിച്ചും ല ന്ദ്ര-

സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങകെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് വിശദ്മായി തകന്ന 

തുടക്കത്തില് സൂചിപ്പിച്ചത് മനുഃപൂര്വമാണ്.  സാമ്പത്തി  

രംഗത്ത് ഇന്ന് നാം  ാണുന്ന മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളുകടയും 

അടിസ്ഥാന  ാരണം ഈ നയങ്ങൊണ്.  ഈ നയങ്ങകെ 

കചറുത്തുക ാണ്ട് മാത്രലമ ജന ീയ ബദ്ല് 

വി സിപ്പികച്ചടുക്കാനാവൂ.  ഒന്നാം പിണറായി സര്ക്കാര് 
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കചയ്തതും പുതിയ സര്ക്കാര് തുടരുന്നതും ഈ 

സമീപനമാണ്.  ആലഗാെവല്ക്കരണ നയങ്ങള്ക്കു 

ബദ്ോയി ല രെമാതൃ കയ വെര്ത്താനാണ് ഞങ്ങള് 

ശ്രമിക്കുന്നത്.  അസമതവത്തികെയും ദ്ാരിദ്രയത്തികെയും 

പടുകുഴിയിലേക്ക് ഇന്തയകയ തള്ളിയിട്ട ആലഗാെ 

വല്ക്കരണ നയങ്ങളുകട തുടക്കം എങ്ങകന ആയിരുന്നു 

എന്നും ആകരാകക്കയായിരുന്നു അതികെ തേകതാട്ടപ്പ 

ന്മാര് എന്നും നമുക്കറിയാം. അന്നു തുടങ്ങിയ 

ആലഗാെവല്ക്കരണ നയങ്ങള് കൂടുതല് സാമ്രാജയതവ 

ഭക്തിലയാകട മുലന്നാട്ടു ക ാണ്ടുലപാകു യാണ് ബി.കജ.പി 

സര്ക്കാര് കചയ്യുന്നത്.   

വിേക്കയറ്റവും പരിഹാരവും 

11. റഷയ-യുക്രൈന് യുദ്ധം മുറു ിയലതാകട വിേ ള്ക്ക് 

തീപിടിച്ച അനുഭവമാണ് ലോ ത്തികെ വിവിധ 

ല ാണു െില് നിന്നും റിലപ്പാര്ട്ട് കചേകപ്പടുന്നത്.   

2022-23-ല് സംസ്ഥാനം വേിയ മുന്ഗണന നല് ി 

ലനരിലടണ്ട ദരന്ത സമാനമായ പ്രശ്നമായി വിേക്കയറ്റം 

മാറു യാണ്.    

12. എന്നാല് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനും വെകര മുന്പുതകന്ന 

വിേക്കയറ്റത്തികെ ഭീഷണി ലോ കമമ്പാടും 

ഉയര്ന്നിരുന്നു.  വിേക്കയറ്റകത്ത ലനരിടാന് അലമരിക്ക 

യടക്കമുള്ള വി സിത രാജയങ്ങള് പേിശനിരക്കു ള് നല്ല 

ലതാതില് ഉയര്ത്തും എന്ന  ാരയം ഏകറക്കുലറ 

തീര്ച്ചയാണ്. അലമരിക്കന് കഫഡറല് റിസര്വ് 

ഇത്തരകമാരു മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നുണ്ട്. അന്തര്ലദ്ശീയ 
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നാണയ നിധിയും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ആവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

വി സിത രാജയങ്ങള് പേിശ നിരക്ക് ഉയര്ത്തിയാല്  

ഇന്തയയടക്കമുള്ള വി സവരരാജയങ്ങെില് നിന്നും 

വിലദ്ശമൂേധനം പുറലത്തകക്കാഴകും.  ഇത് ഇന്തയന് 

രൂപയുകട വിനിമയ മൂേയലത്തയും ഇന്തയന് ഓഹരി 

വിപണിലയയും പ്രതികൂേമായി ബാധിക്കും.  രൂപയുകട 

വിനിമയ മൂേയം ഇലപ്പാള്തകന്ന വേിയ സമര്േത്തിോണ്.  

രൂപയുകട വിനിമയ മൂേയം ഇടിയുന്നത് ക്രൂലഡായില് 

അടക്കമുള്ള ഇറക്കുമതി ളുകട വിേ വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനും 

കപാതു വിേക്കയറ്റമായി മാറാനും ഇടയാക്കും.  

13. വിേക്കയറ്റകത്ത ലനരിടുന്നതില് നമ്മുകട കപാതുവിതരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുകട പ്രവര്ത്തന ക്ഷമത പു ള്കപറ്റതാണ്.  

വിവിധ സര്ക്കാര്-അര്ദ്ധസര്ക്കാര് ഏജന്സി ളുകട 

സംയുക്ത ഇടകപടേിലൂകട നിലതയാപലയാഗ സാധന 

ങ്ങളുകട േഭയതയും വിേ സ്ഥിരതയും ഉറപ്പുവരുത്തും.  

മഹാമാരിക്കാേത്ത് പാേികെയും മുട്ടയുലടയും പച്ചക്കറി 

യുലടയും പഴങ്ങളുലടയും ഉല്പ്പാദ്നം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്  ഭക്ഷയ 

വിേക്കയറ്റകത്ത ഫേപ്രദ്മായി ലനരിട്ട അനുഭവം നമ്മുകട 

മുമ്പിലണ്ട്.  ആഭയന്തര ഉല്പ്പാദ്നത്തിലം പ്രാലദ്ശി  

ഉല്പ്പന്ന സമാഹരണത്തിലം ഊന്നികക്കാണ്ടുള്ള 

സമീപനമായിരിക്കും ഇക്കാരയത്തില് ല രെം സവീ രിക്കു . 

വിേക്കയറ്റ ഭീഷണികയ അതിജീവിക്കുന്നതിനും 

ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി  2022-23 കേ 

ബജറ്റില് 2000 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നുണ്ട്.  
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14. കപലരാെിയം ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകട വിേയും  ടത്തു 

കൂേിയുമാണ് തേലവദ്ന സൃഷ്ടിക്കാന് സാദ്ധയത.  വിവിധ 

സംസ്ഥാനങ്ങെികേ കതരകഞ്ഞടുപ്പ്  ഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിയ്ക്ക് 

വിേ വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ല ന്ദ്രം  മ്പനി കെ അനുവദ്ിക്കും.  

 ഴിഞ്ഞ നിരവധി വര്ഷങ്ങൊയി ല രെം കപലരാെിയം 

ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകട നികുതി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.  ക്രൂഡികെ വിേ 

കുറഞ്ഞുവന്നലപ്പാള് നികുതി വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് േക്ഷക്കണക്കിന് 

ല ാടി ഉറുപ്പി  ജനങ്ങെില് നിന്നും വസൂോക്കിയ ല ന്ദ്രം 

നികുതി കുറയ്ക്കണം എന്ന് ല രെം ആവശയകപ്പട്ടലപ്പാള് 

സംസ്ഥാനത്തികനതിര സമരം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് 

പ്രതിപക്ഷം തോറായത്.  പലക്ഷ ല രെത്തികെ നിേപാട് 

ശരിവച്ചും സവാഗതം കചയ്തം ല ാണ്രസ്സികെ ലദ്ശീയ 

ലനതൃതവം മുലന്നാട്ടുവന്ന  ാരയം ഈ സന്ദര്ഭത്തില് 

ഓര്മിക്കു യാണ്.   

15. വീകണ്ടടുപ്പികെയും വെര്ച്ചയുകടയും പാതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന 

ഈ സന്ദര്ഭത്തില് പ്രകൃതി ദരന്തങ്ങളും മഹാമാരിയും 

മാനവരാശിയ്ക്ക് നല്കുന്ന പാഠം വിസ്മരിക്കുന്നത് ഒരു 

സമൂഹത്തിനും ഭൂഷണമാ ില്ല.  ഒപ്പം, അസമതവം 

വെര്ത്തു യും സാമ്പത്തി  വെര്ച്ച മുരടിപ്പിക്കു യും 

കചയ്യുന്ന ആലഗാെവല്ക്കരണ നയങ്ങള്ക്ക് ബദ്ല് 

 കണ്ടത്തു യും ലവണം.  ഈ രണ്ടു േക്ഷയങ്ങളും 

പരസ്പരവിരുദ്ധമല്ല.  പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും 

വി സനത്തികേ സുസ്ഥിരതയും സാമൂഹയനീതിയും 

ഉറപ്പുവരുത്തികക്കാണ്ട് തകന്ന കമച്ചകപ്പട്ട വെര്ച്ച 

ക്ര വരിക്കാന് ല രെത്തിന്  ഴിയും.  നവല രെ 

നിര്മാണം എന്നതുക ാണ്ട് ഉലേശിക്കുന്നതും 
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അതുതകന്നയാണ്. നവല രെ നിര്മാണകത്ത 

സഹായിക്കുന്ന തരത്തിോണ് 2022-23 ലേക്കുള്ള ബജറ്റ് 

തോറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതു തകന്നയാണ് 

ല രെത്തികെ പതിനാോം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുകട 

ല ന്ദ്ര േക്ഷയവും. 

ല രെത്തികെ ലനട്ടങ്ങള് 

16. വെകരലയകറ പ്രതിസന്ധി ള് ലനരിട്ടലപ്പാഴം ലദ്ശീയ 

അന്തര് ലദ്ശിയ തേത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 

അംഗീ രിക്കകപ്പടു യുണ്ടായി. ല രെത്തികെ ല ാവിഡ് 

പ്രതിലരാധകത്ത അന്താരാഷ്ട്ര മാധയമങ്ങള് ലപാലം 

പ്രശംസിച്ചു. നീതി ആലയാഗികെ ആലരാഗയ സൂചി യുകട 

നാോം പതിപ്പ് പ്ര ാരം 2021-ല് ല രെം മി ച്ച 

പ്ര ടനമാണ്  ാഴ്ചകവച്ചത്.  ഇതികനാകടാപ്പം തകന്ന 

സുസ്ഥിര വി സന േക്ഷയങ്ങള് ക്ര വരിക്കുന്നതികെ 

 ാരയത്തിലം ല രെം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. വിവിധ 

സംസ്ഥാനങ്ങെികേ വി സന സൂചി  ള് പരിലശാധിച്ച് 

പുറത്തിറക്കുന്ന പബ്ലി ് അഫലയഴ്സ് കസെറികെ റിലപ്പാര്ട്ട് 

പ്ര ാരവും രാജയത്ത് ഏറ്റവും മി ച്ച ഭരണ നിര്വഹണം 

ല രെത്തിോണ്.  

17. സര്,  ഈ സര്ക്കാര് ഒരു ദ്ീര്ഘ ാേ േക്ഷയം 

മുന്നിര്ത്തിയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.  അടുത്ത 25 വര്ഷം 

ക ാണ്ട് ല രെത്തികേ ജനങ്ങളുകട ജീവിത നിേവാരം 

വി സിത മധയവരുമാന രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്ക് സമാനമായി 

ഉയര്ത്താന്  ഴിയണം.  സംസ്ഥാനകത്ത സംബന്ധിച്ചിട 

ലത്താെം ഇത് അസാദ്ധയമായ േക്ഷയമല്ല.  ല രെം പ്രകൃതി 
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 നിഞ്ഞനുരഹിച്ച നാടാണ്.  വി സിത രാജയങ്ങലൊട് 

ലപാലം  ിടപിടിക്കുന്ന മനുഷയവിഭവലശഷിയും നമുക്കുണ്ട്.  

ഈ വിഭവലശഷിലയാകടാപ്പം അറിവികെ അനന്തമായ 

സാധയത ള് കൂടി ഉപലയാഗിക്കാന്  ഴിഞ്ഞാല് 

േക്ഷയമിട്ടതിലം ലനരലത്ത തകന്ന ഉലേശിച്ച ലനട്ടങ്ങള് 

ക്ര വരിക്കാനാവും. 

18. ഇതിനുതകുന്ന തരത്തില് വിജ്ഞാനലത്തയും ഉല്പ്പാദ്ന 

ലത്തയും ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ വി സന  ാഴ്ചപ്പാട്  ഈ 

ബജറ്റിലൂകട  അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാന് ശ്രമിക്കുന്നത്.  

ഭാഗം – II 

സര്, 

19. ഉന്നതവിദ്യാഭയാസ ലമഖേയില് സമൂേമായ 

മാറ്റങ്ങള്ക്കാണ് സര്ക്കാര് േക്ഷയമിടുന്നത്. ഉന്നത 

വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങെികേ ഗലവഷണ  കണ്ടത്തല 

 ള് നാടികെ ഉല്പാദ്ന ലമഖേയ്ക്ക് ഗുണ രമാകുന്ന 

തരത്തില് ഉപലയാഗിക്കകപ്പടണം. അക്കാദ്മി ് 

വൃത്തത്തില് ചുരുങ്ങി നില്ക്കാകത പ്രാലയാഗി  

ജീവിതത്തിന് ഗുണകപ്പടുന്ന തരത്തില് ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ 

ലമഖേ മാറണം. അതിനായി രാന്കെഷണല് ോബു ളും 

സംരംഭ തവം ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇന്കുലബഷന് 

ല ന്ദ്രങ്ങളും കൂടുതല് ആരംഭിക്കണം. വിജ്ഞാന സമ്പദ്് 

വയവസ്ഥകയ ശക്തികപ്പടുത്തുവാനും അതു വഴി 

സംസ്ഥാനത്തികെ മുേയവര്ദ്ധിത ഉല്പാദ്നവും ആഭയന്തര 

വരുമാനവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാനും  ഴിയണം. 
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20. ല രെത്തികേ സര്വ ോശാേ  ാമ്പസ്സു െില് 

രാന്ലെഷണല് റിസര്ച്ച് കസെറു ള് വി സിപ്പിക്കും. 

ഈ കസെറു ലൊട് ലചര്ന്ന് റാര്ട്ട് അപ്പ്, 

ഇന്കുലബഷന് കസെറു ള് സജ്ജമാക്കും. ഇതിനായി 

ല രെ,  ാേിക്കറ്റ്, എം.ജി,  ണ്ണൂര്, കുസാറ്റ്, ഫിഷറീസ്, 

കമഡിക്കല്, കടക്നിക്കല്, കവറ്ററിനറി, അരി ള്ചര് 

സര്വ ോശാേ ള്ക്ക് 20 ല ാടി രൂപവീതം ആക  200 

ല ാടി രൂപ  ിഫ്ബി പദ്ധതിയില് ഉള്കപ്പടുത്തി 

അനുവദ്ിക്കും. 

21. സര്വ ോശാേ  ാമ്പസ്സു െില് പുതിയ ഹ്രസവ ാേ 

ല ാഴ്സു ളും, പി.ജി ല ാഴ്സു ളും ലപ്രാജക്ട് ലമാഡില് 

ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പ്രലതയ  പദ്ധതി ള് അനുവദ്ിക്കും.  

ആധുനി മായ പുതിയ ല ാഴ്സു ള് രൂപ ല്പ്പന കചയ്ത് 

നിേവികേ ഡിപ്പാര്ട്ടുകമന്റു ളുകട സഹായലത്താടുകൂടി 

നടപ്പിോക്കും.  5 വര്ഷലത്തക്ക് വിഭാവനം കചയ്യുന്ന 

പദ്ധതിയില് ഓലരാ യൂണിലവഴ്സിറ്റിയിലം 3 ലപ്രാജക്ടു ള് 

വീതം ഈ വര്ഷം അനുവദ്ിക്കും.  ഇതിനായി 20 ല ാടി 

രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

22. ‘ചീഫ് മിനിലറഴ്സ് നവല രെ ലപാറ് ലഡാക്ടറല് 

കഫലോഷിപ്’ 150 ലപര്ക്കാണ് ഇത്തവണ നല്കുന്നത്.  

ഇവരുകട ഗലവഷണങ്ങള്  നവല രെ സൃഷ്ടിക്ക് 

സഹായ രമാകുന്നതികനാപ്പം സര്വ ോശാേ െിലം 

ല ാലെജു െിലം  അക്കാദ്മി ് ഗലവഷണ 

അന്തരീക്ഷകത്ത കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനായും ഉപലയാഗിക്കും.  
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23. ല രെത്തികേ സര്വ ോശാോ ല ന്ദ്രങ്ങെികേ 

വിദ്യാര്്ി ള്ക്കാവശയമായ ലഹാറല് സൗ രയങ്ങളുകട 

അപരയാപ്തത നിരന്തരമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കകപ്പടുന്നുണ്ട്.  

ആണ്കുട്ടി ളുകടയും കപണ്കുട്ടി ളുകടയും ലഹാറല 

 ലൊകടാപ്പം ഇെര്നാഷണല് ലഹാറല ളും നമുക്ക് 

നിര്മിലക്കണ്ടതുണ്ട്.  ല രെ, മഹാത്മാഗാന്ധി, ക ാച്ചിന്, 

 ാേിക്കറ്റ്,  ണ്ണൂര് സര്വ ോശാേ  ാമ്പസ്സു െിോയി 

1500 പുതിയ ലഹാറല് മുറി ള് സമയബന്ധിതമായി 

നിര്മിക്കും.  ഇത് കൂടാകത 250 ഇെര്നാഷണല് 

ലഹാറല് മുറി ളും നിര്മിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി  

100 ല ാടി രൂപ  ിഫ്ബി വഴി അനുവദ്ിക്കും 

24. സര്വ ോശാേ ഭരണം, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ്, അക്കാദ്മി ് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങിയവ  ാലോചിതമായി 

പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള  മീഷനു ള് സര്ക്കാര് 

ഇതിന ം തകന്ന രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.   മീഷന് 

റിലപ്പാര്ട്ടു ളുകട അടിസ്ഥാനത്തില് ൈിയാത്മ  

നടപടി ള് സവീ രിക്കും. 

25. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ല ാലെജു ള്, ലപാെികടക്നിക്കു ള്, 

ഐ.ടി.ഐ ള്, ആര്ട്സ് ആെ് സയന്സ് 

ല ാലെജു ള് എന്നിവലയാട് ലചര്ന്ന് ആധുനി  

സാലെതി  സൗ രയങ്ങളുള്ള കചറിയ വയവസായ 

യൂണിറ്റു ള്, റാര്ട്ട് അപ്പു ള് എന്നിവ സജ്ജീ രിക്കാന് 

 ഴിയും. ഇതുവഴി വിദ്യാര്്ി ള്ക്ക് പഠനലത്താകടാപ്പം 

സാമ്പത്തി  ഉല്പ്പാദ്ന പ്രൈിയയില് പൊെി ൊ ാനും 

പരിശീേനം ലനടാനും വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും  ഴിയും.  
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പൂര്വ വിദ്യാര്്ി ള് ഉള്കപ്പകട അഭയസ്തവിദ്യരായ 

ആളു കെ ഈ സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധകപ്പടുത്തു യും 

കചോം.  ലോ കത്ത പേ വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങെിലം 

സമാനമായ കതാഴില്-സംരംഭ  ല ന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്.  

ല രെത്തികേ 14 ജില്ല െിലം  ഇത്തരത്തിലള്ള 

ല ന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങാനുള്ള ക്രപേറ്റ് പദ്ധതി പ്രഖയാപിക്കുന്നു.  

ഇതിനായി 25 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

വിജ്ഞാന സമ്പദ്്ഘടനയും ക്രനപുണയ വി സനവും 

26. ലനാെജ് ഇക്കലണാമി ലമഖേയില് 20 േക്ഷം 

കതാഴിേവസരങ്ങള് നല്കുന്നതിനായി സര്ക്കാര് 

ലനാെജ് ഇക്കലണാമി മിഷന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.  

സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ സ്കില് ഇന്ഫ്രാസ്ട്ര ്ചര് 

ഇലക്കാസിറം സ്ഥാപിക്കു  എന്നതാണ് മിഷകെ േക്ഷയം. 

27. മിഷകെ ലനതൃതവത്തില് ല രെത്തികേ എല്ലാ ജില്ല െിലം 

ഘട്ടംഘട്ടമായി സര്ക്കാര് ജില്ലാ സ്കില് പാര്ക്കു ള് 

സ്ഥാപിക്കും. ഈ പാര്ക്കു െില് അകഞ്ചണം ഐസിടി 

അക്കാദ്മി ഓഫ് ല രെയുലടയും, അകഞ്ചണം അസാപ് 

 മ്പനി േിമിറ്റഡികെയും, ബാക്കിയുള്ളവ KASE-കെയും 

ചുമതേയിോയിരിക്കും. ഐസിടി അക്കാദ്മി IT, ITES 

ല ാഴ് സു െില് ശ്രദ്ധ ല ന്ദ്രീ രിക്കുലമ്പാള്, ASAP ഉം 

KASE ഉം അവരുകട ക്രവദ്ഗ്ദ്ധ്യപ്രവര്ത്തന ലമഖേ െില് 

ശ്രദ്ധ ല ന്ദ്രീ രിക്കും.  

28. അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സന പദ്ധതി ള്ക്ക് ഭൂമി 

ഏകറ്റടുക്കുന്നതിനായി  ിഫ്ബിയില് നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള തു  
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ഉപലയാഗിച്ച് ഓലരാ   പാര്ക്കിനും  ആവശയമായ 10-15 

ഏക്കര് ഭൂമി ഏകറ്റടുക്കും. 

29. സ്  ില് പാര്ക്കികേ ആക  സ്ഥേസൗ രയത്തികെ 50% 

ക്രവദ്്ഗ്ദ്ധ്യം കതെിയിച്ച  പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കായി 

മാറ്റിവയ്ക്കും. പരിചയസമ്പന്നരായ സംരംഭ ര്ക്ക് 

പ്രവര്ത്തന സൗ രയങ്ങള് നല്കു  എന്നതാണ് 

ഇതിലൂകട േക്ഷയമിടുന്നത്.   

30. ഭാവി സംരംഭ ര്ക്ക് യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  ആദ്യ 

അഞ്ച് വര്ഷലത്തക്ക് സബ് സിഡിയും മറ്റ് സൗ രയങ്ങളും 

നല്കും. യൂണിറ്റു ളുകട പ്രവര്ത്തനസ്ഥിരത നിേനിര്ത്തു 

വാന് ഇത് സഹായിക്കും.  

31.  ിഫ്ബി ഇന്ഫ്രാസ്ട്ര ്ചര് ോന്ഡ് പൂെില് നിന്നുള്ള 

ഫണ്ടികെ തിരിച്ചടവ് 30 വര്ഷലത്തക്ക് 5% സബ് സിഡി 

നിരക്കില് ആയിരിക്കും. കരയിനി െില് നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന 

ഫീസും ക്രനപുണയ ദ്ാതാക്കെില് നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന 

വാട യും മിതമായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. 

പട്ടി ജാതി-പട്ടി വര്ഗക്കാര്, മത്സയകത്താഴിോെി ള്, 

ഭിന്നലശഷിക്കാര്, രാന്സ് കജന്ഡര് എന്നീ 

വിഭാഗങ്ങെില്കപ്പട്ടവര്ക്ക് ഫീസ് സബ് സിഡി നല്കും. 

കമറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലസ്കാെര്ഷിപ്പ് സ്കീമു ളും, 

പേിശ സബ് സിഡിയും മകറ്റല്ലാ വിദ്യാര്്ി ള്ക്കും  

േഭയമാക്കും. 
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32. ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്കില് പാര്ക്കു ള്ക്കായി  ിഫ്ബി വഴി 350 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങെില് സ്കില് ല ാഴ്സു ള് 

33. സംസ്ഥാനത്ത് സ്കില് എലക്കാ സിറം വിപുേകപ്പടുത്തുന്ന 

തികെ ഭാഗമായി ആര്ട്സ് & സയന്സ് ല ാലെജു ള്, 

കപ്രാഫഷണല് ല ാലെജു ള്, ലപാെികടക്നിക്കു ള്, 

ഐ.ടി.ഐ ള് എന്നിവയ്ക്ക് സ്കില് ല ാഴ്സു ള് 

ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന് സര്ക്കാര് ലപ്രാത്സാഹനം നല്കും. 

വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനലത്താട് അനുബന്ധിച്ച് ഉല്പാദ്ന 

ല ന്ദ്രങ്ങള്കൂടി വി സിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായ ര 

മായിട്ടാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം കചയ്യുന്നത്.  ഒരു 

നിലയാജ  മണ്ഡേത്തില് ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന 

ൈമത്തില് സംസ്ഥാനകത്ത 140 നിയമസഭാ 

മണ്ഡേങ്ങെിലം ഈ പദ്ധതി നടപ്പിോക്കും. ലനാലെജ് 

ഇക്കലണാമി മിഷനില് പൊെി ൊയി ക -ഡിസ്കുമായി 

സഹ രിച്ച് ല ാഴ്സു ള് ഏകറ്റടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് സജ്ജീ രിക്കാന് സഹായം 

നല്കും. ഇതിനായി  ിഫ്ബിയില് നിന്നും 140 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തും.  

കമഡിക്കല് കടലക്നാെജി  ണ്ലസാര്ഷയം 

34. ല രെത്തില് ഒരു കമഡിക്കല് സംരംഭ  ഇലക്കാ സിറം 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി കമഡിക്കല് സാലെതി  വിദ്യയുമായി 
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ബന്ധകപ്പട്ട  അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങകെകയല്ലാം 

കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു  ണ്ലസാര്ഷയം രൂപീ രിക്കും. 

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കമഡിക്കല് കട ് ഇകന്നാലവഷന് 

പാര്ക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  ിഫ്ബി വഴി 100 ല ാടി രൂപ 

നീക്കികവയ്ക്കുന്നു.  ഇകന്നാലവഷന് പാര്ക്കികെ പ്രധാന 

പ്രവര്ത്തനം ഇന്കുലബഷനായിരിക്കും.   

ല രെ ജീലനാമിക്സ് ഡാറ്റാ കസെര് 

35. "യുക  ബലയാബാെ്" ലപാകേയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര 

ലമാഡല ള്ക്ക് അനുസൃതമായി കമഡിക്കല്,  ാര്ഷി , 

 ന്നു ാേി ലമഖേയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട ജീലനാമി ് ഡാറ്റ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും  ൂലററ്റ് കചയ്യുന്നതിനും പ്രസിദ്ധീ രി 

ക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ല രെ ജീലനാം ഡാറ്റാ കസെര് 

(ക .ജി.ഡി.സി) സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് K-DISC ശ്രമങ്ങള് 

ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലരാഗയ സംരക്ഷണം, നിര്ണായ മായ 

ജനിത  ക്രവ േയങ്ങളുകട പഠനം, പ്രാഥമി  ലമഖേയികേ 

ഉല്പ്പാദ്നക്ഷമത കമച്ചകപ്പടുത്തല് എന്നിവയ്ക്ക് ഇതു ഗുണം 

കചയ്യും. 

36. ഗലവഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ആശുപത്രി ള്, ബലയാകട ് 

 മ്പനി ള്, ബലയാ ഇന്ലഫാര്മാറ്റി ് സ് ആന്ഡ് 

ഡയലനാറി ് റാര്ട്ടപ്പു ള് എന്നിവയ് ക്ക് നിര്ണായ  

അടിത്തറയാകുന്ന തരത്തില് വേിയ അെവില് 

ജീലനാമി ് ഡാറ്റ സംഭരിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനും 

 ഴിവുള്ള ഒരു ഉയര്ന്ന ലശഷിയുള്ള ഡാറ്റാ കസെര് 
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ല രെ സര്വ ോശാേയുമായി സഹ രിച്ച് സ്ഥാപിക്കും.  

പദ്ധതിക്ക് അഞ്ചുവര്ഷം ക ാണ്ട് 500 ല ാടി രൂപ കചേവ് 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതികെ ആദ്യഘട്ടകമന്ന നിേയില് 50 

ല ാടി രൂപ ബജറ്റില് വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ക്രമലൈാബലയാമു െികേ മി വികെ ല ന്ദ്രം 

37. അടുത്ത ാേത്തായി അന്താരാഷ്ട്രതേത്തില് ഗലവഷണ 

രംഗത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ആ ര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 

ലമഖേയാണ് "ക്രമലൈാബലയാം". ക്രമലൈാബലയാം 

എന്നത് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുകടയും അവയുകട ജനിത  

ഘട ങ്ങളുകടയും ഒരു പ്രലതയ  പരിതസ്ഥിതിയികേ 

ഇടകപടല ളുകട ആക ത്തു യാണ്. മനുഷയശരീരം, 

ചര്മം, മണ് എന്നിവയികേ സൂക്ഷ്മാണുക്കകെക്കുറിച്ചുള്ള 

പഠനം ആലരാഗയ സംരക്ഷണം, കൃഷി, ബലയാ 

ഇന്ലഫാര്മാറ്റിക്സ്, ലപ്രാബലയാട്ടിക്സ് തുടങ്ങിയ 

ലമഖേ െില് നടന്നു വരുന്ന പുലരാഗതികയ നല്ല 

രീതിയില് സവാധീനിക്കുന്നു. മനുഷയന്, മൃഗം, പരിസ്ഥിതി 

എന്നിവ തമിലള്ള പരസ്പരബന്ധം മനസ്സിോക്കുന്ന 

തിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന താലക്കാോണ് ക്രമലൈാ 

ബലയാമു ള്. ല ാവിഡ് പ ര്ച്ചവയാധിയുകട 

പശ്ചാത്തേത്തില് ഇത് കൂടുതല് പ്രസക്തമാകുന്നു. 

വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ലരാഗാവസ്ഥയും വാര്ദ്ധ യ പ്രശ് നങ്ങളും 

പരിഹരിക്കാനും ക്രമലൈാബലയാം ഗലവഷണം 

േക്ഷയമിടുന്നു. വയതയസ് ത ഗലവഷണ ല ന്ദ്രങ്ങകെ 
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ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് ല രെത്തില് 

ക്രമലൈാബലയാമില് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ് ലപ്രാരാമും കസെര് 

ഓഫ് എ ് സേന്സ് (COE) യും രൂപീ രിക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടി ള് K-DISC നു  ീഴില് ഇതിന ം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഈ ല ന്ദ്രത്തികെ പ്രാരംഭ കചേവു ള്ക്കായി 5 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

നൂരാസൂട്ടിക്കല്സില്  മി വികെ ല ന്ദ്രം 

38. ലരാഗ പ്രതിലരാധത്തിനും ലരാഗ ചി ിത്സയ്ക്കും 

പ്രലയാജന രമാകുന്ന ഭക്ഷണലത്തലയാ ഭക്ഷണത്തികെ 

ഭാഗമായ ഏകതെിലം പദ്ാര്്കത്തലയാ ആണ് 

"നൂരാസൂട്ടിക്കല്" എന്ന് നിര്വചിക്കുന്നത്. ആലരാഗയ 

പരിപാേനത്തിനും സമൂഹത്തികെ ജീവിത നിേവാരം 

കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിലം നൂരാസൂട്ടിക്കേ്സ് പ്രലയാജന ര 

മാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആലരാഗയ വിദ്ഗ്ധരും 

അഭിപ്രായകപ്പടുന്നു. ലോ കമമ്പാടുമുള്ള ആദ്ിവാസി 

സമൂഹങ്ങള് ക്ര മാറുന്ന പരമ്പരാഗത അറിവിലനയും 

പാരമ്പരയ ക്രവദ്യശാസ്ത്ര രീതി ലെയും  ലപാഷ ാഹാര, 

ഫാര്മസൂട്ടിക്കല് ശാസ്ത്രരംഗങ്ങളുമായി  ഈ പുതിയ 

വിജ്ഞാന ലമഖേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഗലവഷണ ല ന്ദ്രങ്ങള്, 

റാര്ട്ടപ്പു ള്, ഈ ലമഖേയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മറ്റ് 

സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവകയ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 

ലപ്രാരാമിന് K-DISC സൗ രയകമാരുക്കും. ല രെത്തില് 

നൂരാസൂട്ടിക്കല ള്ക്കായി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന 
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തിനായി രൂപ ലരഖ തോറാക്കുവാന് ഒരു  

വിദ്ഗ്ധ സംഘകത്ത നിലയാഗിക്കും. ല രെത്തില് 

നൂരാസൂട്ടിക്കല്സില് ഒരു കസെര് ഓഫ് എക്സേന്സ് 

സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദ്മായ ലപ്രാജക്ട് 

റിലപ്പാര്ട്ട് തോറാക്കുന്നതിന് 25 േക്ഷം രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

രാഫീന് - നാകെയുകട അത്ഭുത പദ്ാര്്ം 

39. മനുഷയജീവിതത്തില് വിപ്െവ രമായ മാറ്റം വരുത്താന് 

ലശഷിയുള്ള പദ്ാര്്മായി രാഫീകന ശാസ്ത്രലോ ം 

 ാണുന്നു. നാകെയുകട അദ്് ഭുത പദ്ാര്്ം എന്നാണ് 

രാഫീന് വിലശഷിപ്പിക്കകപ്പടുന്നത്.  വജ്രലത്തക്കാള് 40 

ഇരട്ടിയും ഉരുക്കിലനക്കാള് 200 ഇരട്ടിയും ശക്തിലയറിയതും 

എന്നാല് അതീവ ലനര്ത്തതുമായ പദ്ാര്്മാണ് 

രാഫീന്.   ഒലരസമയം സുതാരയവും എന്നാല് 

ക്രവദ്ുതിയുകട ചാേ വുമായ  രാഫീന് സവിലശഷമായ 

ഭൗതി , താപ, ക്രവദ്ുത, ഒപ്റ്റിക്കല് പ്രലതയ ത ളുണ്ട്. 

അതുക ാണ്ട് തകന്ന ഇേലരാണിക്സ്, വയവസായം, 

നിര്മാണം തുടങ്ങിയ ലമഖേ െികേല്ലാം വേിയ മാറ്റങ്ങള് 

ക ാണ്ടുവരാന് രാഫീന്  ഴിയും.  ലോ കമമ്പാടും 

രാഫീനുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് നിരവധി ഗലവഷണങ്ങള് 

നടക്കു യാണ്. ല രെ സര്ക്കാരും ഇേലരാണിക്സ് ആെ് 

ഇന്ഫര്ലമഷന് കടലക്നാെജി മന്ത്രാേയവും  (Meit-y) 

സംയുക്തമായി സി-കമറ്റുിലനയും, ഡിജിറ്റല് 
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സര്വ ോശാേകയയും നിര്വഹണ ഏജന്സി ളും, 

ടാറ്റാ റീല് േിമിറ്റ ഡികന വയാവസായി  പൊെിയുമാക്കി 

നടപ്പിോക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ‘ഇന്തയ ഇകന്നാലവഷന് 

കസെര് ലഫാര് രാഫീന്’. രാഫീന് സംബന്ധിച്ച് 

ഗലവഷണ-പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തുന്ന അറിവികെ 

ല ന്ദ്രമായി ഈ സ്ഥാപനകത്ത വെര്ത്തികയടുക്കുന്ന 

താണ്.  ഈ പദ്ധതിക്ക് ല ന്ദ്ര മന്ത്രാേയം ഭരണാനുമതി 

നല് ിയിട്ടുണ്ട്.  സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഇതികെ ആദ്യ 

ഗഡുവായി 15 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

ഐ.ടിയും ഡിജിറ്റല് ലമഖേയും 

5G േീഡര്ഷിപ്പ് പാലക്കജ് 

40. അഞ്ചാം തേമുറ (5G) കനറ്റ് വര്ക്കു ള് എന്നത് നൂ 

ലറഡിലയാ (NR) സാലെതി വിദ്യയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 

പുതിയ തേമുറ കമാക്രബല് കനറ്റ് വര്ക്കു ൊണ്. ഇത് 

കുറഞ്ഞ ലേറ്റന്സി, ഉയര്ന്ന ലശഷി, കമാക്രബല് 

ലമഖേയില് കൂടുതല്  ണക്ഷനു ള്ക്കുള്ള പിന്തുണ 

എന്നിവ ലപാലള്ള കമച്ചകപ്പട്ട ലസവനങ്ങളും 

സൗ രയങ്ങളും േഭയമാക്കുന്നു. 2022 കേ ല ന്ദ്ര ബജറ്റ് 

പ്രസംഗത്തില്, രാജയത്ത് 5G കനറ്റ് വര്ക്കു ള് 

വയാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ തരം ലപ്രാത്സാഹനങ്ങള് 

പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5ജി സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് 

ക ാണ്ടുവരുന്നതിനും ലസവന രംഗത്ത് അതിദ്രുതം 

മുന്നികേത്തുന്നതിനും ലവണ്ടിയുെെ നടപടി ള് സര്ക്കാര് 
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സവീ രിക്കും. 5G വിപ്ലവത്തികെ മുന് നിരയില് എത്തുവാന് 

ഉതകുന്ന സവിലശഷ ഘട ങ്ങള് സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. 

41. ഇെര്കനറ്റ് കമാക്രബല് വയാപനത്തില് രാജയ 

തേസ്ഥാനമായ ഡല്ഹി  ഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും മുന്നിോണ്  

ല രെം. ഏതാണ്ട് 60% ല രെീയര്ക്കും സ്മാര്ട്ട് 

ലഫാണു ളുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തികെ 100% പ്രലദ്ശങ്ങെിലം 

കമാക്രബല് കനറ്റ് വര്ക്കു ളുകട ലസവനം േഭയമാണ്. K-

FON  മീഷന് കചയ്യുന്നലതാകട ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന 

അതിലവഗ ക്രഫബര് ഡാറ്റ  ണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള 

സംസ്ഥാനമായും ല രെം മാറും. 

42. ആലഗാെ തേത്തില് നടക്കുന്ന 5G വിപ്ലവത്തില് 

രാജയകത്ത മുന് നിര സംസ്ഥാനമായി ല രെകത്ത 

മാറ്റുവാന് സര്ക്കാര് േക്ഷയമിടുന്നു. 5G ടവറു കെ 

ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന K-FON ബാക്ക് ലബാണ് ഇന്ഫ്രാസ്ട്ര ്ചര് 

സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രലയാജനകപ്പടുലത്തണ്ടതുണ്ട്. ഈ 

ആവശയത്തിനായി KFON ഉപലയാക്താക്കള്ക്കായി ഒരു 

പ്രലതയ  വിേനിര്ണയ ലമാഡല് തോറാക്കു , ദ്രുത 

അനുമതി െിലൂകട ടവര് ഇന്ഫ്രാസ്ട്ര ്ചര് നിര്മാണം 

സുഗമമാക്കു , മിതമായ നിരക്കില് ആെിന 

വിനയാസത്തിനായി സര്ക്കാര്, കപാതുലമഖേ സ്ഥാപന 

ങ്ങളുകട  ക ട്ടിടങ്ങള് ഉപലയാഗകപ്പടുത്തു , ഒരു നിശ്ചിത 

 ാേയെവിലേക്ക് വയബിേിറ്റി ഗയാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ്  



23 
 

ഇനത്തില് മിതമായ നിരക്കില് ക്രവദ്ുതി േഭയമാക്കു  

എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്ന ഒരു പാലക്കജ് തോറാക്കും. 

43. തിരുവനന്തപുരം-ക ാല്ലം, എറണാകുെം - ക ാരട്ടി, 

എറണാകുെം - ലചര്ത്തേ, ല ാഴിലക്കാട് -  ണ്ണൂര് 

എന്നിവിടങ്ങെികേ വിപുേീകൃത ഐടി ഇടനാഴി െിോണ് 

5G േീഡര്ഷിപ്പ് പാലക്കജ് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കു . 5G - 

േീഡര്ഷിപ്പ് പാലക്കജ് തോറാക്കുവാന് വിവര 

സാലെതി , ഊര്ജ്ജ, ധന ാരയ കസൈട്ടറിമാരുകട ഒരു 

ഉന്നത തേ  മിറ്റി രൂപീ രിക്കുന്നതാണ്. 

ഐടി ഇടനാഴി ളുകട  വിപുേീ രണം 

44. ല ാവിഡ് മഹാമാരികയ ഫേപ്രദ്മായി ക്ര  ാരയം കചയ്ത 

ലോ ത്തികേ ചുരുക്കം ചിേ പ്രലദ്ശങ്ങെില് ഒന്നാണ് 

ല രെം. വേിയ ലഷാപ്പിംഗ് ല ാംപ്ലക്സു ള്, വിലനാദ് 

ലമഖേ ള്, രാത്രി ജീവിത സൗ രയങ്ങള് (night life)  

തുടങ്ങിയവ പരിഗണിക്കുലമ്പാള് ല രെത്തികേ 

നഗരങ്ങള് ഇന്തയയികേ മറ്റ് വേിയ നഗരങ്ങകെക്കാള് 

പിന്നിോണ്. ക ാവിഡിന് ലശഷമുള്ള ലോ ത്ത് ഈ 

നഗര ഘട ങ്ങള്ക്ക് പ്രാധാനയം കുറയു യാണ്.  മറിച്ച് 

ഇെര്കനറ്റ്  ണക്റ്റിവിറ്റി, ക്രവദ്ുതിയുകട േഭയത, സിവില് 

ഇന്ഫ്രാസ്ട്ര ്ചര്, ഗുണനിേവാരമുള്ള ആലരാഗയ 

പരിപാേന സംവിധാനങ്ങളുകട േഭയത, വൃത്തിയുള്ള 

അന്തരീക്ഷം തുടങ്ങിയവയാണ് ബിസിനസ് വെര്ച്ചയുകട 

നിര്ണായ  ഘട ങ്ങള്.  
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45. മഹാമാരിയുകട  ാേത്ത് നിരന്തരം അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായ 

ഒന്നാണ് വിവര സാലെതി  ലമഖേ.  അവികട 

കതാഴിേവസരങ്ങളുകട അത്ഭുത രമായ വെര്ച്ചയുണ്ടാകു 

ന്നതും നിരവധി കതാഴില് ലമഖേ െില് ശമ്പെം 

കുതിച്ചുയരുന്നതും നാം  ണ്ടു. ഇത് പരിഗണിച്ച്, നിേവില് 

4-വരിപ്പാതയായി വി സിപ്പിക്കുന്ന ലദ്ശീയ പാത 66-ന്  

സമാന്തരമായി നാേ് ഐടി ഇടനാഴി ള് സംസ്ഥാനത്ത് 

സ്ഥാപിക്കാന് സര്ക്കാര് ഉലേശിക്കുന്നു. ഈ നാേ് 

ഇടനാഴി ളും സംസ്ഥാനകത്ത നിേവിലള്ള ഐടി 

ല ന്ദ്രങ്ങെില് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും. കട ് ലനാപാര്ക്ക് മൂന്നാം 

ഘട്ടത്തില് നിന്ന് ക ാല്ലലത്തക്ക്, എറണാകുെത്ത് നിന്ന് 

ക ാരട്ടിയിലേക്ക്, എറണാകുെത്ത് നിന്ന് ലചര്ത്തേ 

യിലേക്ക്, ല ാഴിലക്കാട് നിന്ന്  ണ്ണൂരിലേക്ക് എന്നിവയാണ് 

നിര്േിഷ്ട ഇടനാഴി ള്.  ണ്ണൂര് വിമാനത്താവെം 

വി സിപ്പിച്ചലതാടുകൂടി ഐ.ടി വയവസായത്തിന് കൂടുതല് 

സാധയത ളുണ്ടാകും.   ണ്ണൂരില് പുതിയ ഐ.ടി പാര്ക്ക് 

ആരംഭിക്കും.   ഐടി ല ാറിലഡാര് വിപുേീ രണത്തിന് 

ക ാല്ലത്ത് അഞ്ച് േക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്ണമുള്ള 

ഐടി സൗ രയം നിര്മിക്കും. കട ് ലനാപാര്ക്ക് ലഫസ് III, 

എറണാകുെം, ല ാഴിലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങെില് നിന്ന് 

ആരംഭിച്ച്, NH66-ല് നിന്ന് സുഗമമായി എത്തിലച്ചരാവുന്ന 

നിര്ദ്ിഷ്ട ഇടനാഴി െില് ഉള്കപ്പടുന്ന സ്ഥേങ്ങെില് 15-25 

ഏക്കര് ഭൂമി കപാന്നും വിേക്ക് വാങ്ങി സാറ്റക്രേറ്റ് ഐ.റ്റി 

പാര്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കും.  
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46. ഇങ്ങകന ഏകറ്റടുക്കുന്ന ഭൂമിയില് 50,000 മുതല് 2 േക്ഷം 

ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്ണമുള്ള 20 കചറിയ പാര്ക്കു ള് 

സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉലേശിക്കുന്നത്.  

47. K-FON കെ അതിലവഗ ഒപ്റ്റി ് ക്രഫബര് ല ബിള് വഴി 
ഐ.റ്റി ഇടനാഴിയിലൂകട പാര്ക്കു ള്  തമിലെെ 
 ണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തും.  ഞാന് ലനരകത്ത പ്രഖയാപിച്ച 
5G േീഡര്ഷിപ്പ്  പാലക്കജ് വഴി ഒരുക്കുന്ന എല്ലാ 
സൗ രയങ്ങളും ഈ നാേ് ഇടനാഴി െില്  ആദ്യം 
േഭയമാക്കും.  

48. അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷം ക ാണ്ട് ഇലപ്പാഴള്ളതികെ 
ഇരട്ടിലയാെം ഐ.ടി ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടയും ലസവന 
ങ്ങളുലടയും  യറ്റുമതി നമുക്ക് സാധയമാക്കാന്  ഴിയും 
എന്നാണ് പഠനങ്ങള് പറയുന്നത്.  നിേവിലെെ ഐ.ടി 
പാര്ക്കു െില് 2 േക്ഷം പുതിയ കതാഴിേവസരങ്ങകെെിലം 
സൃഷ്ടിക്കകപ്പടും.  ഇതിനാവശയമായ അടിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങള് വി സിപ്പിക്കുന്നതികെ ഭാഗമായി 
കടലക്നാപാര്ക്ക്, കടലക്നാസിറ്റി, ഇന്ലഫാപാര്ക്ക്, മറ്റ് ഐ.ടി 
ല ന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ വിപുേീ രിക്കും.  പദ്ധതിയ്ക്കായി 
 ിഫ്ബി വഴി 100 ല ാടി രൂപ അധി മായി അനുവദ്ിക്കും. 

49. ക ാല്ലം,  ണ്ണൂര് ഐടി പാര്ക്കു ളും മറ്റു പ്രലദ്ശങ്ങെികേ 
പാര്ക്കു ളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥേം 
ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന്  ിഫ്ബി ോന്ഡ് അ വിസിഷന് പൂെില് 
നിന്ന് 1000 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തും. ഓലരാ പാര്ക്കിനും 
ലവണ്ടുന്ന ഭൂമി ഏകറ്റടുക്കുന്ന മുറക്ക് പാര്ക്കു ളുകട 
നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 
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സര്, 

50. ഐ.ടി, ഐ.ടി ഇതര വയവസായങ്ങളുകട ആവശയ 

ത്തിനായി മതിയായ പരിശീേനം ലനടിയവകര 

േഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം വയവസായി ള് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.  

സ്കില് കരയിനിംഗ് കസെറു ള്ക്കും ഫിനിഷിംഗ് 

സ്കൂളു ള്ക്കും കതാഴിേലനവഷ ര്ക്ക് ആവശയമായ 

കരയിനിംഗ് നല്കുന്നതില് പരിമിതി ള് ഉള്ളതായി 

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കകപ്പടുന്നു.  അതുക ാണ്ട് ഇലെണ്ഷിപ്പ് 

എന്ന നിേയില് അഭയസ്തവിദ്യരായ ഉലദ്യാഗാര്്ി ള്ക്ക്  

ഐ.ടി സ്ഥാപനങ്ങെിലം മറ്റ് വയവസായ 

സ്ഥാപനങ്ങെിലം പരമാവധി 6 മാസം ക്രദ്ര്ഘയമുെെ 

പരിശീേന പദ്ധതി നടപ്പിോക്കാനുലേശിക്കുന്നു.  മാസം 

5000 രൂപവകര സര്ക്കാര് വിഹിതമായി നല്കും.  

നിയമിക്കുന്ന സ്ഥാപനവും കുറഞ്ഞത് സര്ക്കാര് നല്കുന്ന 

വിഹിതകമെിലം നല് ണം.  പരിശീേന  ാേയെവിന് 

ലശഷം മി വ് കതെിയിക്കുന്നവകര സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

തകന്ന നിയമിക്കാന്  ഴിയും.  മി ച്ച ഒരു പരിശീേന 

പദ്ധതിയായി ഇതികന മാറ്റികയടുക്കാന്  ഴിയും.  

അോയിരം ലപര്ക്ക് ഈ വര്ഷം ഇലെണ്ഷിപ്പിനായി 

സര്ക്കാര് സഹായം നല്കും.  ഇതുകൂടാകത 

 മ്പനി ള്ക്കാവശയമുള്ള കരയിനിംഗ് നല് ാന് 

 ഴിയുന്ന കപാതു സൗ രയം കടലക്നാപാര്ക്കിലം ഇന്ലഫാ 

പാര്ക്കിലം നല്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിോക്കും. 

അലതാകടാപ്പം അദ്ധയാപ രുകടയും /കരയിനര്മാരുകടയും 

ഒരു പൂള് തോറാക്കും.  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ആവശയമുള്ള 
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തരം പരിശീേനം നല് ാന്  ഈ സംവിധാനം 

സഹായിക്കും. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 20 ല ാടി രൂപ 

മാറ്റികവയ്ക്കുന്നു. 

വര്ക്ക് നിയര് ലഹാം പദ്ധതി 

51. ല ാവിഡാനന്തരവും വര്ക്ക് ഫ്രം ലഹാം ഉള്പ്പകടയുള്ള 

ആശയങ്ങള് നിേനില്ക്കാനും വേിയ അെവില് തുടര്ന്ന് 

ലപാ ാനുമാണ് സാധയത.  രാമങ്ങളും കചറു പട്ടണങ്ങളും 

ല ന്ദ്രീ രിച്ച് ലോ കമമ്പാടുമുള്ള  മ്പനി ള്ക്കുലവണ്ടി 

ഓണ്ക്രേനായി കതാഴികേടുക്കു  എന്ന സാദ്ധയത നമുക്ക് 

ഉപലയാഗകപ്പടുലത്തണ്ടതുണ്ട്.   വര്ക്ക് ഫ്രം ലഹാം ലപാകേ 

വര്ക്ക് നീയര് ലഹാം എന്ന ആശയവും സവീ ാരയമാവു  

യാണ്. ഐ.ടി അധിഷ്ഠിത സൗ രയങ്ങളുള്ള കതാഴില് 

ല ന്ദ്രങ്ങള് സംസ്ഥാനത്തികെ പേ ഭാഗങ്ങെിലം 

തുടങ്ങുന്നലതാകട അഭയസ്തവിദ്യരായ വീട്ടമമാര്ക്കുള്പ്പകട 

കതാഴില ളുകട ഭാഗമാ ാന്  ഴിയും.  ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 

50 ല ാടി രൂപ നീക്കികവയ്ക്കുന്നു. 

ഇന്ഡസ്ട്രിയല് കഫസിേിലറ്റഷന് പാര്ക്കു ള് 

52. സംസ്ഥാനത്തികെ വയാവസായി  വെര്ച്ച ഗണയമായി 

വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സര്ക്കാരികെ നയത്തിന് 

അനുസൃതമായി, സവ ാരയ നിലക്ഷപം ആ ര്ഷിക്കുന്നതിന് 

നടപടി ള് സവീ രിക്കാന് സര്ക്കാര് ഉലേശിക്കുന്നു. 

സവ ാരയ സംരംഭ ര്ക്ക് ആവശയമായ സാലെതി  

സഹായവും സ്ഥേസൗ രയവും നല്കുന്നതിന് 
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കപാതുലമഖോ സ്ഥാപനങ്ങളുകട  നിയന്ത്രണത്തിലള്ള  

ഇന്ഡസ്ട്രിയല് കഫസിേിലറ്റഷന് പാര്ക്കു ള് 

സ്ഥാപിക്കാനുെെ ഒരു പദ്ധതി സര്ക്കാര് 

ആവിഷ്കരിക്കു യാണ്. ഓലരാ ഇന്ഡസ്ട്രിയല് 

കഫസിേിലറ്റഷന് പാര്ക്കിലം (IFP), 25000-50000 ചതുരശ്ര 

അടി വിസ്തീര്ണമുള്ള ഒരു ക ട്ടിടവും അടിസ്ഥാന 

വയാവസായി  സൗ രയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

കപാതുലമഖോ സ്ഥാപനത്തികെ പ്രവര്ത്തനകത്ത 

ബാധിക്കാത്ത രീതിയില് അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് 

ഉപലയാഗിക്കാന് ഗുണലഭാക്താക്കകെ അനുവദ്ിക്കും. 

ഇത്തരം ഇന്ഡസ്ട്രിയല് കഫസിേിലറ്റഷന് പാര്ക്കു ള് 

നിര്മിക്കുന്നതിന്  ിഫ്ബിക്ക്  ീഴില് 200 ല ാടി രൂപ 

ല ാര്പ്പസ് ഫണ്ടായി വ യിരുത്തും. പദ്ധതിയുകട ക്രപേറ്റ് 

ലപ്രാജക്ട് ക ാല്ലത്തു സ്ഥിതികചയ്യുന്ന യുക്രണറ്റഡ് 

ഇേരിക്കല് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് േിമിറ്റഡ്-ല് നടപ്പിോക്കും. 

ആയിരം ല ാടി രൂപ മുതല്മുടക്കില് 4 സയന്സ് പാര്ക്കു ള് 

സര്, 

53. ശാസ്ത്രസാലെതി  ലമഖേയികേ ലനട്ടങ്ങള് ധാരാെം 

പുതിയ വയവസായ സാധയത ള് തുറക്കുന്നു. ഈ 

സാധയത ള്  ാരയക്ഷമമായി ഉപലയാഗിക്കാന് 1000 

ല ാടി രൂപ മുതല്മുടക്കില് നാേ് സയന്സ് പാര്ക്കു ള് 

സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കു യാണ്. തിരുവനന്തപുരം, 

ക ാച്ചി,  ണ്ണൂര് എന്നിവിടങ്ങെികേ അന്താരാഷ്ട്ര 

വിമാനത്താവെങ്ങളുകട സമീപം ഇരട്ട ലബ്ലാക്കു ളുള്ള 
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സയന്സ് പാര്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കും. ഇതുകൂടാകത ഒരു 

ഡിജിറ്റല് സയന്സ് പാര്ക്ക്, ഡിജിറ്റല് 

സര്വ ോശാേയ്ക്ക് സമീപവും സ്ഥാപിക്കും. 

54. ഓലരാ സയന്സ് പാര്ക്കും 200 ല ാടി രൂപ വീതം 

മുതല്മുടക്കുള്ളതും രണ്ട് ലബ്ലാക്കു െിോയി 10 േക്ഷം 

ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്ണമുള്ളതും ആയിരിക്കും. മൂന്ന് 

വര്ഷത്തിനുെെില്  പദ്ധതി പൂര്ത്തീ രിക്കും.  

55. ഈ പാര്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനകത്ത ഐടി 

പാര്ക്കു െിലോ, ഏകറ്റടുക്കല് ഘട്ടത്തിലള്ള മറ്റു 

പാര്ക്കു െിലോ ആയിരിക്കും. അത്തരം സ്ഥേസൗ രയ 

ങ്ങള് േഭയമകല്ലെില്, പാര്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

ആവശയമായ 10 ഏക്കര് സ്ഥേം ഏകറ്റടുക്കും. 

56. പാര്ക്കു െില് വയവസായ, ഗലവഷണ, വിദ്യാഭയാസ 

രംഗങ്ങെില് നിന്നുള്ള 100 ഉപലയാക്താക്കള്ക്ക് പ്രലതയ  

താമസ സൗ രയം ഏര്കപ്പടുത്തും. 

57. പാര്ക്കു െില് വിവിധ പ്രാലയാഗി  ശാസ്ത്ര ഗലവഷണ 

(applied scientific research) ലമഖേ ള്ക്ക് ല ന്ദ്രങ്ങള് 

സ്ഥാപിക്കും. ക്രമലൈാബലയാമു ള്, ജീലനാമി ് സ്, 

ഫ്ലൂയിഡ് കമക്കാനി ് സ് ആന്ഡ് എയലറാക്രഡനാ 

മി ് സ്, ക്രഹഡ്രജന്, എമര്ജിംഗ് ഫുവല്സ് ആന്ഡ് 

ഫുവല് കസല്ലു ള്, ലവറ് ടു റിലസാഴ് സ്, ബലയാ 

എനര്ജി, ബലയാലമാെി ൂള്സ്, ഇേരി ്, ക്രഹബ്രിഡ് 

വാഹനങ്ങള്, നവീ രിക്കാവുന്ന ഊര്ജ്ജ സാലെതി  

വിദ്യ ള്, ലഫാലട്ടാണിക്സ്, ഒപ്റ്റിക്കല് സയന്സസ്, 
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ഇലമജിംഗ് സയന്സസ് ആന്ഡ് കടലക്നാെജീസ്, 

അരികട ്, സിറംസ്  ണ്ലരാള് ആന്ഡ് ലറാലബാട്ടിക്സ്, 

കെക്സിബിള് ആന്ഡ് പ്രിെഡ് ഇേലരാണിക്സ്, കസന്സര് 

കടലക്നാെജീസ്, കമഡിക്കല് ഡിക്രവസ്   ആന്ഡ് 

കടലക്നാെജീസ്, നരവംശശാസ്ത്രം, പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം, 

മൂസിയം സയന്സസ്, ല ാനിറ്റീവ് സയന്സസ് 

തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രാലയാഗി  ശാസ്ത്ര ഗലവഷണത്തികെ 

ചിേ സാധയതാ ലമഖേ ള്.  

a) ഈ ല ന്ദ്രങ്ങെില് ഓലരാന്നിനും ഏ ലദ്ശം ഒരു 

േക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്ണമുള്ള ഒരു നിേ വീതം 

നല്കും. 

b) ഈ പാര്ക്കു കെ സജ്ജീ രിക്കുന്നതിന് 200 ല ാടി 

രൂപ മുതല്മുടക്കില് ഒരു ഉപ രണ സംഭരണ ഫണ്ട് 

(Equipment Procurement Fund) രൂപീ രിക്കും. 

ഉപ രണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനായി സവ ാരയ 

വയാവസായി  സ്ഥാപനങ്ങെില് നിന്നും ല ന്ദ്ര 

സര്ക്കാരില്നിന്നും  നിലക്ഷപം ലതടും. 

c) വയവസായ ലമഖേ, ല രെത്തികേ സര്വ ോശാേ 

 ള്, റിസര്ച്ച് ഓര്ഗക്രനലസഷനു ള് 

എന്നിവയുകടയും ആ ലമഖേയില് വിദ്ഗ്ദ്ധ്രായ രണ്ട് 

ഗലവഷ രുകടയും സഹ രണത്തിലൂകട പി.പി.പി 

മാതൃ യില് ആയിരിക്കും ഓലരാ ല ന്ദ്രവും 

സജ്ജമാക്കുന്നത്. കമാത്തത്തിലള്ള സൗ രയങ്ങള് 

ൈമീ രണം കചയ്യുന്നതിനായി 'ല രെ സയന്സ് 

പാര്ക്ക് സ്  മ്പനി േിമിറ്റഡ്' എന്ന ലപരില് 
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സിയാല് മാതൃ യില് ഒരു കഫസിേിറ്റി 

മാലനജ് കമെ്  മ്പനി രൂപീ രിക്കും. സയന്സ് 

പാര്ക്കികേ സൗ രയങ്ങളുകട ഇന്ഫ്രാസ്ട്ര ്ചര് 

മാലനജ് കമെ്, ബാഹയ ലസവനങ്ങള് നല്കുന്ന 

നിയു ് ത ഏജന്സി ള് വഴിയായിരിക്കും. 

58. ഇരട്ട ലബ്ലാക്ക് ടവറു ള് നിര്ലേശിക്കകപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് 

ഉചിതമായ നിര്മാണ സാലെതി  വിദ്യ ള് ഉപലയാഗിച്ച് 

ഓലരാ നിേയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൂര്ത്തിയാക്കാനും 

പൂര്ത്തിയാകുലമ്പാള് തകന്ന അവകയ ലസവനത്തിലേക്ക് 

ക ാണ്ടുവരുവാനും  ഴിയും. 

ആലഗാെ ശാലസ്ത്രാല്സവം (Global Science Festival) 

59. ല രെ ശാസ്ത്ര സാലെതി  വകുപ്പികെ ആഭിമുഖയത്തില് 

തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആലഗാെ 

ശാലസ്ത്രാല്സവത്തിന്  4 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

കൃഷിയും മൂേയവര്ദ്ധിത ഉത്പാദ്നവും 

സര്,  

60. സംസ്ഥാനത്തികെ പേഭാഗങ്ങെിലം  ാര്ഷി  

വിഭവങ്ങെില് നിന്ന് മൂേയവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 

ഉണ്ടാക്കുന്ന ജന ീയ മാതൃ  ള് വിജയ രമായി 

നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.   

61. തൃശൂരികേ അെഗപ്പനഗര് പഞ്ചായത്തികേ ആമ്പല്ലൂര്- 

വട്ടണാത്ര സര്വീസ് സഹ രണ ബാങ്കു ളുകട 
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 ണ്ലസാര്ഷയം മഞ്ഞള്  ര്ഷ കര സഹായിക്കാനായി 

നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മാതൃ ാപരമാണ്.  2017 ജൂണ് 

മാസത്തില് കുര്ക്കുമിന് കൂടുതലള്ള 16 ടണ് പ്രതിഭ 

ഇനത്തില്കപ്പട്ട മഞ്ഞള്വിത്ത് 52  ര്ഷ ര്ക്ക് 

നല്കു യും അവരത് 26 ഏക്കര് സ്ഥേത്ത് 

കൃഷിയിറക്കു യും കചയ്ത.  6 മാസത്തിന് ലശഷം 17 

ഇരട്ടിയായി (272 ടണ്) മഞ്ഞള് വിെകവടുത്തു.  

മഞ്ഞള്കപ്പാടിയായും മഞ്ഞള് വിത്തായും അത് 

വിപണനം കചയ്ത.  ഏക്കര് ഒന്നിന് അറുപതിനായിരം 

മുതല് എഴപത്തോയിരം രൂപ വകര ആദ്ായം േഭിക്കുന്ന 

സംരംഭമായത് മാറി. ‘മ ഞ്ഞകപ്പാടി’ യില് നിന്നും ‘മഞ്ഞള്’ 

കപ്പാടിയിലേയ്ക്കുെെ മാറ്റത്തികെ ഈ ജന ീയ മാതൃ  

മറ്റിടങ്ങെിലേക്കും മറ്റ് ഉല്പന്നങ്ങെിലേക്കും വയാപിപ്പിക്കുന്ന 

തിനായി സഹ രണ ബാങ്കു ലെയും തലേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങലെയും കൂട്ടിയിണക്കി പദ്ധതി ള് 

ആവിഷ്കരിക്കും. 

62. ല രെത്തില് വെകര സുേഭമായി േഭിക്കുന്ന ചക്കയില് 

നിന്ന് ആലരാഗയദ്ായ മായ ഉല്പന്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കി 12 

ല ാടി രൂപലയാെം  വിറ്റുവരവ് ലനടിയ ഒരു റാര്ട്ടപ്പികെ 

വിജയ ഥയും നമ്മുകട മുന്നിലണ്ട്. സര്, ഇത്തരം 

സംരംഭ ര്ക്ക് ലപ്രാത്സാഹനം നല് ാന് സര്ക്കാര് 

പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ക്ലിനിക്കല് രയല് സൗ രയങ്ങള്, 

റാന്ലഡര്ക്രഡലസഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ 

അനുമതി ള് വെകര ലവഗത്തില് സംരംഭ ര്ക്ക്  

േഭയമാക്കുന്നതിനുെെ  ാരയക്ഷമമായ നടപടി ള് 
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സവീ രിക്കും. ഉദ്ാരമായ വയവസ്ഥയില് സബ്സിഡിയും 

പേിശ ഇെലവാടുകൂടി വായ്പയും ഈ ലമഖേയ്ക്ക് േഭയമാക്കും.  

63. മത്സയ ലമഖേയില് മൂേയവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 

ഉണ്ടാക്കു യും  യറ്റുമതി കചയ്യു യും കചയ്യുന്ന 

വിജയ രമായ സംരംഭങ്ങള് സംസ്ഥാനത്തികെ പേ 

ഭാഗങ്ങെിലമുണ്ട്. ഭക്ഷയ, ഭലക്ഷയതര  ാര്ഷി  

വിഭവങ്ങെില് നിന്നും വി സിപ്പിക്കുന്ന മൂേയവര്ദ്ധിത 

ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് ലപ്രാത്സാഹനം നല്കും.   

64. പഴവര്ഗങ്ങളും മറ്റ്  ാര്ഷി  ഉല്പ്പന്നങ്ങളും  ഉപലയാഗിച്ച്  

എഥലനാള് ഉള്പ്പകടയുെെ മൂേയവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 

ഉണ്ടാക്കു യും വീരയം കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉല്പ്പാദ്ിപ്പിക്കാനുള്ള 

നടപടി ള് സവീ രിക്കു യും കചയ്യും. ക്രപേറ്റ് ലപ്രാജക്ട് 

എന്ന നിേയില് തിരുവനന്തപുരം  ിഴങ്ങു ഗലവഷണ 

ല ന്ദ്രത്തില് മരച്ചീനിയില് നിന്നും എഥലനാളും മറ്റ് മൂേയ 

വര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങളും ഉല്പാദ്ിപ്പിക്കാനുെെ 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 2 ല ാടി രൂപ മാറ്റികവയ്ക്കുന്നു. 

65. മൂേയവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങകെ ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനായി 

മിഷന് ലമാഡിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി സര്ക്കാര് 

മുലന്നാട്ടു ലപാകു യാണ്.  

മൂേയവര്ദ്ധിത  ാര്ഷി  മിഷന് (VAAM) 

66.  ാര്ഷി  വിഭവങ്ങെില് നിന്നും മൂേയവര്ദ്ധിത 

ഉല്പ്പന്നങ്ങളുണ്ടാക്കി സംസ്ഥാനത്തികെ ആഭയന്തര 

ഉല്പ്പാദ്നം വര്ദ്ധിപ്പിക്കു  എന്ന േക്ഷയം 
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സാക്ഷാത് രിക്കുന്നതിനായി  മൂേയവര്ദ്ധിത   ാര്ഷി  

മിഷന് (VAAM) രൂപീ രിക്കും.  ഇതികെ ഭാഗമായി അഞ്ച് 

വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ള് രൂപീ രിച്ച് പ്രവര്ത്തന തന്ത്രങ്ങള് 

ആവിഷ്കരിക്കും- 1)  ാര്ഷി  ഉത്പാദ്നക്ഷമത,  ാര്ഷി  

ഇന്പുട്ടു ള്, 2) അരി ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ആന്ഡ് കടലക്നാെജി, 

3) കരയിനിംഗ് സലപ്പാര്ട്ട്, 4) മാര്ക്കറ്റിംഗ്, 5) ഫിനാന്സ്.  

ഈ അഞ്ചു വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ളും വിപുേമായ പദ്ധതി ള് 

ആവിഷ്കരിക്കുകുയം തുടര്ന്ന് ഒരു സംലയാജിത പദ്ധതിക്ക് 

രൂപം നല്കു യും കചയ്യും.  മൂേയവര്ദ്ധിത  ാര്ഷി  

മിഷകെ പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 5 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

67. മൂേയവര്ദ്ധിത കൃഷിയും മൂേയവര്ദ്ധിത  ാര്ഷി  

ഉല്പന്നങ്ങളും ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും  ാര്ഷി  

ലമഖേകയ  നമ്മുകട സംസ്ഥാനത്തികെ ഊര്ജ്ജവസവേ 

മായ ഒരു സാമ്പത്തി  എഞ്ചിനാക്കി മാറ്റുന്നതിനുമായി 

സര്ക്കാര് ആരംഭിക്കുന്ന മൂേയവര്ദ്ധിത  ാര്ഷി  

ദ്ൗതയത്തികെ ഭാഗമായി ഏഴ് ജില്ല െിോയി കൃഷി 

വകുപ്പിന്  ീഴില് ഏഴ് അരികട ് കഫസിേിറ്റി ല ന്ദ്രങ്ങള് 

കൃഷി വകുപ്പികെ ക്ര വശമുെെ 5-10 ഏക്കര് ഭൂമിയില് 

സ്ഥാപിക്കും. 

68. ഈ ല ന്ദ്രങ്ങളുകട നടത്തിപ്പ് ഫാര്മര്  െക്റ്റീവു കെ 

(എഫ് പി ഒ  ളും കൃഷിക്കാരുകട പ്രതിനിധി ള് അടങ്ങുന്ന 

സമിതി ളും) ഏല്പ്പിക്കും. 

69. കൃഷിക്കാര്ക്കും കൃഷി സംരംഭങ്ങള്ക്കും ലസവനങ്ങള് ലനാ-

ലോസ്-ലനാ-ലപ്രാഫിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിോയിരിക്കും 
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നല് കപ്പടു . പ്രലതയ  മൂേയവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്ന 

ങ്ങള്ക്കുെെ ബള്ക്ക് കടരാ പാക്കിംഗ് ഉള്കപ്പകടയുെെ 

പാക്കിങ് സൗ രയങ്ങള്, പരിലശാധന, സര്ട്ടിഫിലക്കഷന്, 

എന്നിവയ്ക്കുെെ ഉപ രണങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ഈ 

ല ന്ദ്രങ്ങെില് േഭയമാക്കും.  

70.  ിഫ്ബിയുകട  ീഴില് അരി ള്ച്ചര് പാര്ക്കു ള്ക്കായി 

മാറ്റികവക്കകപ്പട്ടിട്ടുെെ വിഹിതത്തില് നിന്ന് ഈ ലസവന 

ല ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് 175 ല ാടി രൂപയുകട ധനസഹായം 

നല്കും.  

ഫുഡ് ലപ്രാസസ്സിംഗ് പാര്ക്ക് 

71.  ാര്ഷി  വിഭവങ്ങളുകട സംസ്കരണത്തിനും മൂേയവര്ദ്ധന 

വിനുമുള്ള സൗ രയങ്ങള് കൂടുതോയി സൃഷ്ടിക്കണം. 

അന്തര്ലദ്ശീയതേത്തില് ലപാലം ശ്രദ്ധിക്കകപ്പടുന്ന ഒരു 

വേിയ വിപണി നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാന്  ഴിയും.  

ല രെത്തികെ തനതായ വിഭവങ്ങള് ഉല്പ്പാദ്ിപ്പിക്കാനും 

വിപണനം കചോനും സൗ രയമുള്ള 10 മിനി ഫുഡ് 

പാര്ക്കു ള് വയവസായ വകുപ്പിന്  ീഴില് ആരംഭിക്കാന് 

100 ല ാടി രൂപ  ിഫ്ബിയില് നിന്നും അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

മാര്ക്കറ്റിങിനായി   മ്പനി 

72. വിലദ്ശ രാജയങ്ങെിലള്പ്പകട വിവിധ ലമഖേ െില് 

കതാഴില് കചയ്യുന്നവകരയും വയവസായ വാണിജയ 

സംരംഭ ലരയും സഹ രിപ്പിച്ച്  ാര്ഷി  മൂേയവര്ദ്ധിത 

ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകട വിപണനം കമച്ചകപ്പടുത്താനായി 
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സിയാല് മാതൃ യില് 100 ല ാടി രൂപ മൂേധനമുള്ള ഒരു 

മാര്ക്കറ്റിംഗ്  മ്പനി ആരംഭിക്കും.  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകട 

ബ്രാന്ഡിംഗ്, ഗുണലമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തല്, മാര്ക്കറ്റിംഗ് 

ഉള്പ്പകടയുള്ള ചുമതേ ള്  മ്പനി നിര്വഹിക്കും. ഈ 

പദ്ധതിക്കായി 20 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

പ്ലാലെഷന് 

73. പ്ലാലെഷന് ലമഖേയികേ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന് 

വേിയ ഇടകപടല ള് ആവശയമാണ്. ആസിയാന് 

 രാറില് ആവശയമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുവാനും 

ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കാവാനും ലവണ്ട നടപടി ള്ക്കാ 

യുള്ള ശ്രമങ്ങള് നമുക്ക് തുടരണം. 

74. പ്ലാലെഷന് നിര്വചനത്തികെ പരിധിയില് ഉള്കപ്പടുന്ന 

റബ്ബര്,  ാപ്പി, ലതയിേ എന്നിവകയ്ക്കാപ്പം പുതിയ വിെ ള് 

കൂടി ലചര്ക്കണം. പഴവര്ഗ കൃഷി ള് ഉള്പ്പകട 

പ്ലാലെഷകെ ഭാഗമാക്കിക ാണ്ടുെെ   ാലോചിതമായ 

ലഭദ്ഗതി ള് നിയമത്തില് ക ാണ്ടുവലരണ്ടതുണ്ട്.  

എന്നാല് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തികെ േക്ഷയങ്ങള് 

സംരക്ഷിക്കു യും ലവണം.   ഈ ലമഖേയികേ  ര്ഷ കര 

സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ളുമായി സര്ക്കാര് 

മുലന്നാട്ടുലപാകും. റബ്ബര് സബ്സിഡിക്ക് 500 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

75. റബ്ബര് ലമഖേ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി ലനരിടുന്ന ഈ 

ഘട്ടത്തില് റബ്ബറികെ വിേയും ഉല്പ്പാദ്നവും ഉപലഭാഗവും 

ഒലരലപാകേ വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി ള് 
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ആവിഷ്കരിലക്കണ്ടതുണ്ട്. റബ്ബക്രറസ്ഡ് ലറാഡു ള് 

കൂടുതോയി നിര്മിക്കുന്നതിന് നടപടി ള് സവീ രിക്കും.  

കപാതുമരാമത്ത് വകുപ്പും  ിഫ്ബിയും ഏകറ്റടുക്കുന്ന ലറാഡ് 

നിര്മാണങ്ങെില്  ടാറികനാപ്പം റബ്ബര് മിശ്രിതം കൂടി 

ലചര്ക്കുന്ന രീതി അവേംബിക്കും.  ഈ പദ്ധതിയുകട 

ലപ്രാത്സാഹനത്തിനായി 50 ല ാടി രൂപ മാറ്റികവയ്ക്കുന്നു. 

 ാര്ഷി  യന്ത്രങ്ങളും കതാഴില് സംഘങ്ങളും 

76.  ാര്ഷി  ലമഖേയികേ കതാഴില ള് പരമ്പരാഗത 

രീതിയിലം വേിയ ശാരീരി  അദ്ധവാനലത്താകടയും 

കചയ്തവരുന്ന രീതിയില് നിന്നും മാലറണ്ടതുണ്ട്.  

ല രെത്തികേ കൃഷി ഭൂമിയുകട സവഭാവവും പ്രലതയ ത ളും 

അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ രണങ്ങളും കചറു  ാര്ഷി  

യന്ത്രങ്ങളും ഉപലയാഗിച്ച്  ായി ാദ്ധവാനവും ലജാേി 

സമയവും േഘൂ രിക്കാന്  ഴിയണം. ഇത് കൂടുതല് 

യുവജനങ്ങകെ  ാര്ഷി  ലമഖേയിലേക്ക് ആ ര്ഷിക്കും.  

വിയറ്റ്നാമും, മലേഷയയും, തായ്് ്േന്റും, തായ്് ്വാനും 

ശ്രീേെയും അടക്കമുള്ള കതക്കു ിഴക്കലനഷയന് 

രാജയങ്ങെികേ കചറു  ാര്ഷി  ഉപ രണങ്ങള് നമ്മുകട 

നാട്ടികേ  ാര്ഷി  രംഗത്ത് ഉപലയാഗിക്കാനുെെ 

സാധയത ള് പരിലശാധിക്കും.  

77.  ാര്ഷി  ഉപ രണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും വാങ്ങാനായി 

സവയം കതാഴില്  ാര്ഷി  ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് ഉദ്ാരമായ 

വയവസ്ഥയില് 50 േക്ഷം രൂപ വകര വായ്പയായി 

േഭയമാക്കും. ഇതില് 25 ശതമാനലമാ 10 േക്ഷം രൂപലയാ 

ഏതാലണാ കുറവ് അത്  സബ്സിഡിയായി നല് ാനും 
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 ഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതി പ്രഖയാപിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 

20 ല ാടി രൂപ മാറ്റികവയ്ക്കുന്നു. 

78. പുതിയ സാലെതി വിദ്യ ഉപലയാഗിച്ച് കൃഷി ോഭ രമായി 

കചയ്തവരുന്ന ഇന്തയയിലം വിലദ്ശത്തുമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങള് 

സന്ദര്ശിച്ച് ‘Best Practices in Agriculture’ 

മനസ്സിോക്കാനായി സംസ്ഥാനകത്ത  ര്ഷ ര്ക്ക് 

അവസരകമാരുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും.  വിവിധ 

നാടു െികേ വിജയ രമായ കൃഷിരീതി ള് അവേംബി 

ക്കുന്ന തിലൂകട നമ്മുകട വിെവും വരുമാനവും പേ മടങ്ങ് 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാകും. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 2 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

79. കചറിയ രാക്ടറു ള്, ടില്ലറു ള് തുടങ്ങി  ാര്ഷി  

ലമഖേയില് ഉപലയാഗിക്കുന്ന നിരവധി ഉപ രണങ്ങള് 

നിര്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ല രെ അലരാ 

കമഷിനറി ല ാര്പ്പലറഷന് േിമിറ്റഡ് (KAMCO). ോഭത്തില് 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പുതിയ 

സാലെതി വിദ്യ ള്  രസ്ഥമാക്കുന്നതിനും ആധുനി  

ഉപ രണങ്ങള് നിര്മിച്ച് വിപണനം കചയ്യുന്നതിനുമുെെ 

മൂേധന നിലക്ഷപമായി 5 ല ാടി രൂപ നീക്കികവയ്ക്കുന്നു. 

80. ല രെത്തികേ കതാഴിേില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനും 

ഉല്പ്പാദ്നപരമായ പുതിയ കതാഴില് ലമഖേ ള് 

 കണ്ടത്തുന്നതിനും വെകര ആസൂത്രിതമായ പരിശ്രമങ്ങള് 

ഉണ്ടാല ണ്ടതുണ്ട്.  ല ാവിഡ്  ാേഘട്ടത്തില് 

േക്ഷക്കണക്കിന് അഭയസ്തവിദ്യരായ പ്രവാസി ൊണ് 
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നമ്മുകട സംസ്ഥാനലത്തക്ക് മടങ്ങികയത്തിയത്.  ഇതില് 

മി ച്ച കതാഴില് പരിശീേനം േഭിച്ചവരും ദ്ീര്ഘ ാേ 

കതാഴില് പരിചയമുള്ളവരുമുണ്ട്.  യുവജനങ്ങലൊകടാപ്പം 

ഇവലരയും ല ാര്ത്തിണക്കിയാല് കതാഴില് രംഗത്ത് 

വിപ്ലവ രമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാന് സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് 25 

േക്ഷലത്താെം ആളു ള് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് 

ല രെത്തില് കതാഴികേടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് 

കതാഴികേടുക്കാനുള്ള സാഹചരയവും കതാഴിേവസരവും 

ഇവികടയുണ്ട് എന്നതികെ കതെിവാണ്. 

81. പ്രാലദ്ശി  തേത്തില്  നിര്മാണ ലമഖേയില് അന്പത് 

മുതല് നൂറ് വകര വയക്തി കെ ലചര്ത്ത് കതാഴില് 

ലസന ള് രൂപീ രിക്കാനും അവര്ക്ക് ആധുനി  

ഉപ രണങ്ങള് വാങ്ങാന് വായ്പ നല് ാനുമുള്ള ഒരു 

പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും. നിര്മാണ ലമഖേയ്ക്ക്  ആവശയമായ 

നൂതന യന്ത്രങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനായി 1 ല ാടി രൂപ വകര 

വായ്പയായി അനുവദ്ിക്കാനും ഇതില് 25 ശതമാനലമാ 20 

േക്ഷം രൂപലയാ ഏതാലണാ കുറവ് അത്  

സബ്സിഡിയായി നല് ാനും  ഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതി 

ആരംഭിക്കും.  കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പടുന്ന സവയംകതാഴില് 

ഗ്രൂപ്പു ള്ക്കാകും ഈ പദ്ധതി വഴി സഹായം േഭിക്കുന്നത്. 

തലേശ സവയം ഭരണ വകുപ്പിലെയും പ്രാലദ്ശി  

സര്ക്കാരു ളുലടയും ലനതൃതവത്തില് നടപ്പിോക്കുന്ന ഈ  

പദ്ധതിയ്ക്കായി ആദ്യ ഘട്ടത്തില് 20 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു. 
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പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ് ല രെത്തിലേക്ക് 

82. ആലഗാെ താപനത്തികെയും  ാോവസ്ഥാ 
വയതിയാനത്തിലെയും പ്രശ്നങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതല് 
ബാധിക്കുന്ന പ്രലദ്ശങ്ങെികോന്നാണ് ല രെം.  
സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നും താഴ്ന്ന നിരവധി പ്രലദ്ശങ്ങള് 
നമ്മുകട നാട്ടിലണ്ട്. 

2050 ഓകട കനറ്റ് സീലറാ  ാര്ബണ് എമിഷന് 

83. ഹരിതഗൃഹ വാത ങ്ങളുകട ബഹിര്ഗമനം കുറച്ചുക ാണ്ടു 
വന്ന് ആലഗാെതാപനത്തികെ അെവ് 1.5 ഡിരി 
കസല്ഷയസ് ആയി കുറയ്ക്കു  എന്ന ദ്ീര്ഘ ാേ േക്ഷയം 
ക്ര വരിക്കാനായി ലോ രാഷ്ട്രങ്ങള് പാരീസ് ഉടമ്പടി 
പ്ര ാരം ധാരണയികേത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2070 ഓട് കൂടി 
രാജയകത്ത കനറ്റ്  ാര്ബണ് ബഹിര്ഗമന നിരക്ക് 
പൂജയത്തികേത്തിക്കാനാണ് ല ന്ദ്ര സര്ക്കാര് േക്ഷയമിടു 
ന്നത്. ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതി െിലൂകടയും വിവിധ 
ലദ്ശീയ അന്തര്ലദ്ശീയ ഫണ്ടിംഗ് ഏജന്സി ളുലടയും മറ്റ് 
ബന്ധകപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുലടയും ല ന്ദ്ര സര്ക്കാര് 
വകുപ്പു ളുലടയും എക്സ്കപര്ട്ട് ഗ്രൂപ്പു ളുലടയും വയവസായ 
സംഘടന ളുലടയും  സഹ രണലത്താകട 2050 ഓട് 
കൂടിത്തകന്ന കനറ്റ്  ാര്ബണ് ബഹിര്ഗമന നിരക്ക് 
പൂജയത്തികേത്തിക്കു  എന്ന േക്ഷയം ക്ര വരിച്ച് 
രാജയത്തിനാക  മാതൃ യാ ാനുള്ള നടപടി ള് 
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ക്ര കക്കാള്ളം.  

84. ഇന്തയയികേ ആദ്യകത്ത ലസാൊര് കഫറിയായ ആദ്ിതയ  
ബഹു.മുഖയമന്ത്രിയാണ് ഉദ്്ഘാടനം കചയ്ത് നീറ്റിേിറക്കിയത്. 
 ഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷം ക ാണ്ട് 43000  ിലോമീറ്റര് ദൂരം 
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സഞ്ചരിക്കാനും  15 േക്ഷം യാത്രക്കാകര  മൂട്ട് കചോനും 
ആദ്ിതയയ്ക്ക്  ഴിഞ്ഞു. അതിലൂകട 1.5 േക്ഷം േിറ്റര് ഡീസലം 
400 ഓെം ടണ്  ാര്ബണ് ഡലയാക്രക്ലഡ്  
ബഹിര്ഗമനവുമാണ് കുറയ്ക്കാനായത്. അടുത്ത അഞ്ച് 
വര്ഷം ക ാണ്ട് 50 ശതമാനം കഫറി ലബാട്ടു ള് ലസാൊര് 
ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ്.  

85. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ് പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം 

കചയ്യുന്നതിലം  ാരയക്ഷമമായി നടപ്പിോക്കുന്നതിലം 

പ്രാലദ്ശി  സര്ക്കാരു ള്ക്ക് വേിയ പങ്കുണ്ട്.  തൃശൂര് 

ജില്ലയികേ കപരിഞ്ഞനം രാമപഞ്ചായത്ത് ഊര്ജ്ജ 

ലമഖേയില് നടത്തിയ ഇടകപടല് മാതൃ ാപരമാണ്. 

പഞ്ചായത്തികെ മുന്ക്ര യില് ആ പ്രലദ്ശകത്ത 

സഹ രണ ബാെികെയും, ലസാൊര് എനര്ജി 

ല ാര്പ്പലറഷന് ഓഫ് ഇന്തയയുലടയും, ക .എസ്.ഇ.ബി. 

േിമിറ്റഡികെയും സഹായലത്താകട വീടു െില് ലസാൊര് 

പാനല ള് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്തയയികേ ആദ്യ 

രാമപഞ്ചായത്തായി കപരിഞ്ഞനം മാറി. രാമ 

പഞ്ചായത്തിന് യാകതാരു വിധ പണകച്ചേവുമില്ലാത്ത 

‘കപരിഞ്ഞലനാര്ജ്ജം’ എന്ന ഈ പദ്ധതി 2019-ല് 

ബഹു.മുഖയമന്ത്രി ഉദ്്ഘാടനം കചയ്തു.  ഇത്തരം മാതൃ  ള് 

നമ്മുകട സംസ്ഥാനത്താക  വയാപിപ്പിലക്കണ്ടതുണ്ട്.  

അതിനായി തലേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 

സഹ രണ ബാങ്കു ളും ക്ര ല ാര്ക്കണം. 

86. ല രെത്തികേ വീടു െില് ലസാൊര് പാനല ള് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി  ഉപലഭാക്താക്കള് എടുക്കുന്ന 

വായ്പ ള്ക്ക് പേിശ ഇെവ് നല്കും. 500 ല ാടി രൂപയുകട 
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വായ്പുയ്ക്ക് പേിശ ഇെവ് കചയ്ത് നല്കുന്നതിനായി 15 ല ാടി 

രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.   

87. അന്തരീക്ഷ താപം കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

നടത്തുന്നതിലനാകടാപ്പം ജോശയങ്ങെില് അടിഞ്ഞുകൂടിയ 

മാേിനയങ്ങളും നീക്കംകചലേണ്ടതുണ്ട്.   പുഴ ളുകടയും 

നദ്ി ളുലടയും  ായല ളുലടയും ഡാമു ളുലടയും സംഭരണ 

ലശഷിയുകട ഒരു ഭാഗം മണലം മറ്റ് മാേിനയങ്ങളും അഴക്കും 

നിറഞ്ഞിരിക്കു യാണ്.  ഇത് ശുദ്ധീ രിക്കുന്നലതാകട 

ജോശയങ്ങെിലം നദ്ി െിലം കൂടുതല് ജേം 

ഉള്കക്കാള്ളാനും കവള്ളകപ്പാക്കം തടയാനും  ഴിയും.   

88.  ായല െിലം പുഴ െിലം ഡാമു െിലം അടിഞ്ഞു 

കൂടിയിട്ടുള്ള മണലം അഴക്കും നീക്കി ആഴം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു 

പദ്ധതി ഇലപ്പാള് നടപ്പിോക്കുന്നുണ്ട്.  എന്നാല് 

പ്രാലയാഗി  ബുദ്ധിമുട്ടു ള് മൂേം അത് ലവഗത്തില് 

നിര്വഹിക്കാന്  ഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.  ഇതിനാവശയ 

മായ യലന്ത്രാപ രണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന് തു  

അനുവദ്ിക്കും. ബൃഹത്തായ ഒരു ജന ീയ  ര്മപദ്ധതി 

തകന്ന ഇതുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് നടപ്പിോക്കും. 

89. നവല രെ  ര്മ പദ്ധതിയുകട ഭാഗമായി 

സംസ്ഥാനത്തികെ പേയിടങ്ങെിലം ഈ നിേയിലള്ള 

ചിേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.  വാമനപുരം, 

പമ്പയാര് തുടങ്ങിയ ശുചീ രണ പദ്ധതി ള് 

പുലരാഗമിക്കു യാണ്.  വാമനപുരം നദ്ീശുചീ രണത്തിന് 

2 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കും.  അഷ്ടമുടി, ലവമ്പനാട് 

 ായല ള്  ശുചീ രണത്തിനായി 20 ല ാടി രൂപ 
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അനുവദ്ിക്കും.  ശാസ്താംല ാട്ട  ായല് സംരക്ഷണത്തിനും 

ശുചീ രണത്തിനുമായി 1 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കും.   

90. ഡാമു െികേ മണല്വാരേിനായി യന്ത്രങ്ങള് വാങ്ങാന് 

10 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കും. 

91. ഈ നിേയില് മുലന്നാട്ട് ലപായാല് 2030 ഓടുകൂടി 

ജോശയങ്ങെില് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്ലാറി ് മാേിനയ 

നിരക്ക് ഇരട്ടിലയാെം ആകുകമന്നാണ്  ഐ യരാഷ്ട്ര 

സംഘടനയുകട പഠന റിലപ്പാര്ട്ട്. 2040 ഓട് കൂടി സമുദ്ര 

ലമഖേ െികേ പ്ലാറി ് മേിനീ രണത്തികെ അെവ് 

ഏ ലദ്ശം മൂന്നിരട്ടി  ആകും.  പ്രതിവര്ഷം 23 മുതല് 37 

വകര ദ്ശേക്ഷം കമരി ് ടണ് പ്ലാറി ് മാേിനയങ്ങള് 

സമുദ്രത്തിലേക്ക് ലചരുകമന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.   

92. ല രെത്തികേ  ായല ളുലടയും  ടേിലെയും 

അടിത്തട്ടില് വേിയരീതിയില് പ്ലാറി ് മാേിനയങ്ങള് 

അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സ്ഥിതിവിലശഷമുണ്ട്.  മത്സയസമ്പത്തികന 

ഇത് പ്രതികൂേമായി ബാധിക്കുന്നു. ജോശയങ്ങെികേ 

പ്ലാറി ് മാേിനയങ്ങള് നീക്കം കചയ്യുന്നതിന് ലവണ്ടിയുെെ 

ശുചിതവസാഗരം പദ്ധതി ല രെമാക  വയാപിപ്പിക്കും.  ഈ 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 10 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

93. നിര്മാണ വസ്തുക്കളുകട അഭാവവും പാരിസ്ഥിതി  

പ്രശ്നങ്ങളും നിര്മാണ ലമഖേകയ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.  

ഉപലയാഗശൂനയമായ വസ്തുക്കള് ശാസ്ത്രീയമായി 

പുനരുപലയാഗിക്കുന്നതിലൂകട വേികയാരെവില് 

പാരിസ്ഥിതി ാഘാതം കുറയ്ക്കാനും അസംസ്കൃത 
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വസ്തുക്കളുകട േഭയത ഉറപ്പുവരുത്താനും  ഴിയും.  

ഉപലയാഗശൂനയമായ വസ്തുക്കകെ ലറാഡ് നിര്മാണത്തില് 

പുനരുപലയാഗിക്കുന്നതിനുലവണ്ടിയുള്ള ഗലവഷണങ്ങള് 

ക്രഹലവ റിസര്ച്ച് ഇന്റിറ്റൂട്ട്  നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.  

ക ട്ടിടനിര്മാണ ലമഖേയിലം പുനരുപലയാഗത്തികെ 

സാധയത ള് ലതലടണ്ടതുണ്ട്.  സര്വ ോശാേ ളും 

ഗലവഷണ ല ന്ദ്രങ്ങളും നിര്മാണ ലമഖേയികേ 

ഏജന്സി ളും ഈ ലമഖേയികേ കൂടുതല് 

ഗലവഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഏകറ്റടുക്കണം.  നദ്ി ളും 

 ായല ളും ആഴം കൂട്ടുന്നതിലൂകട േഭിക്കുന്ന എക്കലം 

കചെിയും ഉപലയാഗകപ്പടുത്താനും പദ്ധതി ള് തോറാക്കും.  

94. കൂടാകത തടിയ്ക്ക് പ രമായി ശക്തികപ്പടുത്തിയ പ്രകൃതിജനയ 

വസ്തുക്കള് ഉപലയാഗകപ്പടുത്താനുള്ള പഠനങ്ങള് 

നടലത്തണ്ടതുണ്ട്.  ഈറ, മുെ, റബ്ബര് തുടങ്ങിയവ 

ഉപലയാഗിച്ച് ഗുണലമന്മയുള്ള ഫര്ണിച്ചര് ഉല്പ്പാദ്ിപ്പിക്കാ 

നുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കും.   യര്, ച ിരി, കതാണ്ട് 

എന്നിവ നിര്മാണ ലമഖേയില് ഉപലയാഗകപ്പടുത്താന് 

 ഴിയും. പുനരുപലയാഗ സാധയത കെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും 

നവീന ഉല്പന്നങ്ങള് വി സിപ്പിക്കുന്നതിനുെെ ഗലവഷണം 

നടത്തുന്നതിനുമായി 10 ല ാടി രൂപ മാറ്റികവയ്ക്കുന്നു.  

പരിസ്ഥിതി ബജറ്റ് 

95. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ് ഹരിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് ധന ാരയ 

മാലനജ്കമെിേടക്കം പാേിക്കുന്നതില് ല രെം പ്രതിജ്ഞാ 

ബദ്ധമാണ്.  ാോവസ്ഥ വയതിയാന പ്രതിലരാധം 

സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല് സുതാരയതയും വിശവാസയതയും 
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സംസ്ഥാന ബജറ്റിലൂകടയും ഉറപ്പുവരുത്താന് ഉലേശിക്കുന്നു. 

2023-24 സാമ്പത്തി  വര്ഷം മുതല് ല രെം ‘പരിസ്ഥിതി 

ബജറ്റ്’ എന്ന ലപരില് ബജറ്റിലനാകടാപ്പം പാരിസ്ഥിതി  

കചേവ് വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഒരു ലരഖ കൂടി 

അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  ഇലതാകട സുപ്രധാന 

പാരിസ്ഥിതി  സൗഹൃദ് മുലന്നറ്റം നടത്തുന്ന 

സംസ്ഥാനമായി ല രെം മാറും.  

ഭാഗം – III 

 ാര്ഷി  ലമഖേ 

96.  ാര്ഷി  ലമഖേയുകട വി സനത്തിനായി നിേവികേ 

പദ്ധതി ളുകട വിപുേീ രണത്തിന് പുറലമ പുതിയ 

പദ്ധതി ളും ഈ ബജറ്റിലൂകട മുലന്നാട്ടുകവയ്ക്കുന്നു. കൃഷി 

വകുപ്പിനുെെ ആക  അടെല് 881.96 ല ാടി രൂപയാണ്. 

ഇത് മുന്വര്ഷകത്തക്കാള് 48 ല ാടി രൂപ അധി മാണ്. 

ഫാം പ്ലാന് 

97. കൃഷിയിടകത്ത അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റായി  ണക്കാക്കി 

േഭയമായ വിഭവലശഷി ശാസ്ത്രീയമായി പരമാവധി 

ഉപലയാഗകപ്പടുത്തി ഉല്പ്പാദ്നവും വരുമാനവും 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കു  എന്നതാണ് ഈ സമീപനംക ാണ്ട് 

േക്ഷയമാക്കുന്നത്.  വിെയധിഷ്ഠിത സമീപനത്തില് നിന്നും 

മാറി സംലയാജിത ബഹുവിെ കൃഷി സമ്പ്രദ്ായത്തിന് 

പ്രാധാനയം നല്കും. മൂന്ന് പുതിയ സ്കീമു െിലൂകടയാണ് ഈ 

വി സന സമീപനം േക്ഷയ പ്രാപ്തിയികേത്തിക്കുന്നത്: 
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(i)ഫാം പ്ലാന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുെെ ഉല്പ്പാദ്ന 

പരിപാടി ള്; (ii) ഉല്പ്പാദ്  സംഘങ്ങളുകട വി സനവും 

സാലെതി  സഹായവും; (iii) വിതരണ/മൂേയ ശംഖേയുകട 

(Supply / Value Chain) വി സനം. 

98. ഈ പദ്ധതി ള്ക്കായി ആക  29 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

99. വിെനാശത്തികെ വയാപ്തി,  ീടബാധയുകട വിശദ്ാംശങ്ങള് 

എന്നിവയുകട ഏറ്റവും കൃതയതയാര്ന്നതും സൂക്ഷ്മവുമായ 

വിവരലശഖരണം  നടത്തുന്നതിനായി റാര്ട്ടപ്പു ള്ക്ക് 

ലപ്രാത്സാഹനം നല് ി ‘ലഡ്രാണു ളുകട നിര്മാണവും 

ഉപലയാഗവും സാധയമാക്കുന്നതാണ്’. 

ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേയ്ക്ക് 

100. ‘ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക്’ എന്ന ഒരു ജന ീയ പ്രചാരണ 

പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കു യാണ്.  ഈ പ്രചാരണ 

പരിപാടിയില് വിദ്യാര്്ി ള്, സ്ത്രീ ള്, കതാഴിോെി ള്, 

കപ്രാഫഷണല ള്, കസേിബ്രിറ്റി ള് തുടങ്ങി 

സമൂഹത്തികേ വിവിധ ലമഖേ െിലള്ള വയക്തി കെ 

ഉള്കപ്പടുത്തും. 

101. സര്ക്കാര് നല് ിയ അ മഴിഞ്ഞ ലപ്രാത്സാഹനത്തികെ 

ഫേമായി ല രെത്തില്  ഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷത്തിനികട 

കനല്കൃഷി ഗണയമായി വര്ദ്ധിക്കു യുണ്ടായി. ല ാവിഡ് 

 ാേത്ത് സുഭിക്ഷ ല രെം പദ്ധതിയിലൂകട 

ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കര് തരിശുനിേങ്ങെിോണ് 
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പുതുതായി കൃഷിയിറക്കിയത്. സുസ്ഥിര കനല്കൃഷി 

വി സനത്തിന് ഉല്പാദ്ലനാപാധി ള്ക്കുെെ സഹായം 

കഹക്ടറിന് 5500 രൂപ നിരക്കില് നല്കുന്നതിനും 

കനല്വയല് ഉടമസ്ഥര്ക്ക് കഹക്ടറിന് 3000 രൂപ 

നിരക്കില് ലറായല്റ്റി നല്കുന്നതിനുമായി 60 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.   ഇതുള്പ്പകട കനല്കൃഷി 

വി സനത്തിനായി 76 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

102. കനല്ലികെ താങ്ങുവിേ 28.20 രൂപയായി ഉയര്ത്തുന്നു. 

ഇതിനായി 50 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

103. ല ാള് നിേങ്ങെികേ ജേവിഭവം  ാരയക്ഷമമായ 

രീതിയില് ക്ര  ാരയം കചയ്തക ാണ്ട് കവള്ളകപ്പാക്ക 

ത്തില് നിന്ന് ല ാള് ലമഖേകയ സംരക്ഷിക്കുവാനും 

കനല്ലുല്പാദ്നം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാനുമായി 10 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

104. വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി ളുകട ഉല്പാദ്നം 

ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു യും, പച്ചക്കറി ഉല്പാദ്നത്തില് സവയം 

പരയാപ്തത ക്ര വരിക്കു യും ലവണം. ഈ ലമഖേയില് 

ഭാഗഭാക്കായിട്ടുെെ മുഴവന് സ്ഥാപനങ്ങലെയും 

ഉള്കപ്പടുത്തി മിഷന് മാതൃ യില് പച്ചക്കറി വി സന 

പദ്ധതി നടപ്പിോക്കുന്നതാണ്.  

105. പച്ചക്കറി കൃഷി ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് VFPCK യ്ക്കുെെ 

അടെല് 14 ല ാടി രൂപയില് നിന്ന് 25 ല ാടി രൂപയായി 

ഉയര്ത്തും.  
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106.  ര്ഷ രുകട ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വില്ക്കാന് ഇലക്കാ 

ലഷാപ്പു ളുകട പുതിയ  ശംഖേ സ്ഥാപിക്കും.   

107. മേലയാര ലമഖേ െില് ഉല്പാദ്ിപ്പിക്കകപ്പടുന്ന 

പഴവര്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറി ളും ല  ടുകൂടാകത ഉപലഭാക്താ 

ക്കെില് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ല ാള്ഡ് കചയിന് 

സൗ രയം ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിനായി 10 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

108. നാെില ര വി സനത്തിന്  73.90 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 2022, ജൂണ് - ജൂക്രേ  ാേയെവില് 

തലേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലടയും, ലദ്ശീയ 

കതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിയുകടയും സഹായലത്താടുകൂടി ല ര 

രക്ഷാവാരം ആചരിക്കുന്നതായിരിക്കും.  

109. തലേശീയ ഫേങ്ങള്ക്കു പുറകമ റംബുട്ടാന്, േിച്ചി, 

അവക്കാലഡാ, മാംലഗാറീന് തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളുകട കൃഷി 

കൂടുതല് വയാപിപ്പിക്കുന്നതിന് േക്ഷയമിടുന്നു. പഴവര്ഗ 

ങ്ങളുകട ഉല്പാദ്നവും, ഉല്പാദ്ന ക്ഷമതയും 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുെെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും സഹായം 

േഭയമാക്കുന്നതാണ്. പദ്ധതിക്കായി 18.92 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

110.  ാോവസ്ഥാ വയതിയാനത്തികെ സവാധീനം 

 ണക്കികേടുത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില്  ാര്ബണ് 

തുേയതാ  ാര്ഷി  രീതി ള്ക്ക് ലപ്രാത്സാഹനം നല്കും. 
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2022-23 സാമ്പത്തി  വര്ഷത്തില് ഇതിനായി 6 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

കൃഷിശ്രീ ല ന്ദ്രങ്ങള് 

111.  ാര്ഷി  ലസവന ല ന്ദ്രങ്ങളും  ാര്ഷി   ര്മ 

ലസന ളും  റം ഹയറിംഗ് കസെറു ളും ശക്തികപ്പടുത്തി 

ഏ ജാേ  വിതരണ സംവിധാനം വി സിപ്പിക്കു യാണ് 

ഈ പദ്ധതിയുകട േക്ഷയം. ഈ മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങകെയും 

സംലയാജിപ്പിച്ച് ‘കൃഷിശ്രീ ല ന്ദ്രങ്ങള്’ എന്ന ലപരില് 

 ാര്ഷി  ലമഖേയില് സവയം സഹായ ഗ്രൂപ്പു ള് 

രൂപീ രിക്കും. 2022-23 സാമ്പത്തി  വര്ഷത്തില് ഈ 

പദ്ധതിക്കായി 19.81 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

സര്, 

112.  ാര്ഷി  ലമഖേയികേ യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിനും 

 ാര്ഷി  അഭിവൃദ്ധിക്കും കതാഴിേധിഷ്ഠിത ല ാഴ്സു ള് 

പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്്ി ളുകട പങ്കു കൂടി ഉറപ്പു 

വരുലത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇതികെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിേയില്  

അവസാന വര്ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ അരി ള്ച്ചര്-

ഓര്ഗാനി ് ഫാമിംഗ് ല ാഴ്സ്  വിദ്യാര്്ി ള്ക്കും, ഈ 

ല ാഴ്സ് പൂര്ത്തീ രിച്ചവര്ക്കും  2500 രൂപ പ്രതിമാസ 

ഇന്കസെീലവാടു കൂടി 6 മാസ പ്രാലയാഗി  പരിശീേന 

പരിപാടി നടപ്പിോക്കുന്നതിനായി 2.8 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു.    
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113.  ര്ഷ ര്ക്കും വിെ ള്ക്കുമുെെ ഇന്ുറന്സ് 

പരിരക്ഷയ്ക്കുെെ വിഹിതം 30 ല ാടിയായി ഉയര്ത്തുന്നു.  

കൂടാകത പ്രകൃതിലക്ഷാഭത്തിലം മറ്റും വിെ നാശം 

സംഭവിച്ചാലെെ അടിയന്തിര സഹായം 

നല്കുന്നതിനായി 7.5 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

ജേലസചനം 

114. ജേലസചന വകുപ്പിനുെെ ആക  അടെല് 552.45 ല ാടി 

രൂപയാണ്.  ാരാപ്പുഴ, ബാണാസുരസാഗര്, ഇടമേയാര് 

ലപ്രാജക്ടു ള് 2025-ഓടു കൂടി  മീഷന് കചയ്യുന്നതിന് 

സമയൈമം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിയാക്കാന് 

തു  വ യിരുത്തുന്നു. പഴശ്ശി ലപ്രാജക്ടികെ പദ്ധതി 

വിഹിതം 5 ല ാടിയില് നിന്ന് 10 ല ാടി രൂപയാക്കി 

ഉയര്ത്തി ലവഗത്തില് പണി പൂര്ത്തിയാക്കും. CADA 

 നാല ളുകട അറ്റകുറ്റപ്പണി ള്ക്ക് 8 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

115. തീരപ്രലദ്ശങ്ങകെ മകണാേിപ്പില് നിന്നും  ാോവസ്ഥാ 

വയതിയാനത്തില് നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുെെ 

പുതിയ പദ്ധതിക്ക് 100 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  2022-

23-ല് ഈ EAP പദ്ധതിയുകട കമാത്തം കചേവ് 333 ല ാടി 

രൂപയാകും. 

116. മേലയാര ലമഖേ െില് ശാസ്ത്രീയമായ മണ് 

ജേസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങെിലൂകട സന്തുേിതാവസ്ഥ 

വീകണ്ടടുക്കുന്നതിനായി 4 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  
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117. സൂക്ഷ്മ ജേലസചന പദ്ധതി ള്ക്കായി 10 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

118. ല ന്ദ്ര ജേ  മീഷകെ തതവത്തിലള്ള അംഗീ ാരലത്താകട 

ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ‘ഡാം സുരക്ഷയും പുനരുദ്ധാരണവും’ 

പദ്ധതിയുകട രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് 15 ഡാമു കെ 

പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി തിരകഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ഈ 

പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 2022-23 -ല് 30 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

119. വര്ഷ ാേത്ത് പരിസര പ്രലദ്ശങ്ങകെ കവള്ളകപ്പാക്ക 

ത്തില് നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അധി  ജേം 

ലതാട്ടപ്പള്ളി സ്പില് ലവയിലൂകട  ടേിലേയ്ക്ക് ഒഴക്കി 

വിലടണ്ടതുണ്ട്.  ലതാട്ടപ്പള്ളിയുകട സമീപത്തുള്ള പമ്പാ നദ്ീ 

തീരങ്ങെികേ കവള്ളകപ്പാക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവര്ത്തന 

ങ്ങള്ക്കായി 5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

120. ഇടുക്കിയില് ജേലസചന മൂസിയം സ്ഥാപിക്കാന് 1 ല ാടി 

രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

മൃഗസംരക്ഷണം 

121. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പികെ ആക  അടെല് 392.64 ല ാടി 

രൂപയാണ്. ഇത് മുന് വര്ഷലത്തക്കാള് 91.33 ല ാടി രൂപ 

അധി മാണ്.   

122. മൃഗസംരക്ഷണ ലമഖേയുകട ഗുണനിേവാരമുയര്ത്തുവാന് 

ത്രിതേ ആലരാഗയ പരിരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് വിഭാവനം 

കചയ്യുന്നത്. ജില്ലാ മൃഗചി ിത്സാ ല ന്ദ്രങ്ങളും, 
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കുടപ്പനക്കുന്നികേ മള്ട്ടികസ്പഷയാേിറ്റി കവറ്ററിനറി 

ആശുപത്രിയും ജില്ലാതേ റഫറല് യൂണിറ്റു ൊയി 

പ്രവര്ത്തിക്കും. കവറ്ററിനറി ലപാെിക്ലിനി ് താലൂക്ക്തേ 

യൂണിറ്റായും, കവറ്ററിനറി ആശുപത്രി/ കവറ്ററിനറി 

ഡികസ്പന്സറി പഞ്ചായത്തുതേത്തിലം പ്രവര്ത്തിക്കും. 

ഇതിനായി 34 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

123. രാത്രി ാേത്തും അടിയന്തിര കവറ്ററിനറി ലസവനങ്ങള് 

 ര്ഷ രുകട വീട്ടുപടിക്കല് എത്തിക്കാന് േക്ഷയമിടുന്ന 

പദ്ധതിക്കായി  9.80 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

പൗള്രി വി സനം 

124. സംസ്ഥാനകത്ത ല ാഴിമുട്ടയുകടയും മാംസത്തികെയും 

ഉല്പാദ്നത്തിലം ഉപലഭാഗത്തിലം സവയം പരയാപ്തത 

ക്ര വരിക്കാന് പൗള്രി വി സന ല ാര്പ്പലറഷന് 7.50 

ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.   

125. ല രെ സഹ രണ ക്ഷീര വിപണന കഫഡലറഷന് നടപ്പ് 

വര്ഷം 40.22 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. ഇതില്  

32.72 ല ാടി രൂപ വിനിലയാഗിച്ച് മേപ്പുറം ജില്ലയികേ 

മൂര്ക്കനാട് ആര്.ഐ.ഡി.എഫ് സ്കീമികെ സഹായ 

ലത്താകട പാല്കപ്പാടി ഉല്പാദ്ന ല ന്ദ്രം പൂര്ത്തീ രിക്കും.  

മത്സയ ബന്ധനം 

126. മത്സയബന്ധന ലമഖേക്കായി വിവിധ പദ്ധതി ള് 

നടപ്പിോക്കുന്നതിന് 240.60 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 
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ഇത്  ഴിഞ്ഞ വര്ഷലത്തക്കാള് 37 ല ാടി രൂപ 

അധി മാണ്.    

 ടല് സുരക്ഷ 

127. സമുദ്ര സുരക്ഷ വര്ദ്ധിപ്പിക്കു യും രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

കൂടുതല്  ാരയക്ഷമമാക്കു യും കചലേണ്ടത് അതയാവശയ 

മാണ്. ആധുനി  വിവര വിനിമയ ഉപ രണങ്ങള് 

വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്കായി 75% തു  രാൊയി അനുവദ്ിക്കും.  

ഇവയുള്കപ്പകട സമുദ്ര സുരക്ഷയ്ക്കായി 5.50 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

1. മത്സയബന്ധനകത്താഴിോെി ള്ക്ക് സാമൂഹി  

സുരക്ഷാ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഉള്നാടന്  

മത്സയക്കൃഷി ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുെെ വിഹിതം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  

2. പുനര്ലഗഹം പദ്ധതിക്കായി 16 ല ാടി  രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. കൂടാകത, മത്സയകത്താഴിോെി 

 ള്ക്കുെെ അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള്ക്കും മാനവ 

വി സനത്തിനുമായി 72 ല ാടി രൂപയും 

അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

3. ല രെ അ വാ കവലഞ്ചവഴ്സ് ഇെര്നാഷണല് 

േിമിറ്റഡിന് (KAVIL) മത്സയവിത്ത് സര്ട്ടിഫിലക്കഷന് 50 

േക്ഷം രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. അേൊര മത്സയക്കൃഷി 

ലപ്രാത്സാഹനത്തിനുെെ വിഹിതം 5 ല ാടി രൂപയായി 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  



54 
 

128. അ വാ ള്ച്ചര് എ ്റന്ഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

സംഘടിപ്പിക്കു , സാലെതി  നിര്ലേശങ്ങള് നല്കു , മത്സയ 

 ര്ഷ ര്ക്കിടയില്  IEC- മാനവലശഷി  വി സന  

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പിോക്കു , പ്രദ്ര്ശന കൃഷി 

അവാര്ഡു ള് ഏര്കപ്പടുത്തു  എന്നിങ്ങകന വിവിധ 

പരിപാടി ള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അ വാ ള്ച്ചര് 

എ ്റന്ഷന് സര്വീസസ് എന്ന പദ്ധതിയിലൂകട  

േക്ഷയമിടുന്നത്.  ഇലെണ്ഷിപ്പ് വയവസ്ഥയില് നിയമിക്കുന്ന 

ലപ്രാജക്റ്റ് ല ാര്ഡിലനറ്റര്മാര്ക്ക് പ്രതിമാസം 30000 രൂപ 

ക്രറപ്പെ് നല്കും. ഈ പദ്ധതിക്കായി 7.11 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

സഹ രണം 

129. സഹ രണ വകുപ്പികെ ആക  അടെല് 196.23 ല ാടി 

രൂപയാണ്.  

1)  ാര്ഷി  രംഗത്ത് സംഭരണം, വിപണനം, 

മൂേയവര്ധന എന്നിവയില് സഹ രണ സംഘങ്ങള് 

കൂടുതല് ഊര്ജ്ജിതമായി ഇടപലടണ്ടതുണ്ട്.  

22.5  ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തികക്കാണ്ട് ‘Co-operative 

Initiative in Technology-driven Agriculture’ എന്ന 

പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനി  

സൗ രയങ്ങലൊടുകൂടിയ സംഭരണം, നിേവാരമനു 

സരിച്ച് തരം തിരിക്കല്, ശീതീ രണിയില് 

സൂക്ഷിക്കല്, e-NAM-വുമായ ബന്ധിപ്പിക്കല്,  ര്ഷ  

ഉല്പാദ്  സംഘങ്ങകെ ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കല്, 

മൂേയവര്ധന തുടങ്ങിയ സൗ രയങ്ങളുെെ വിപണി ഒരു 
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പഞ്ചായത്തില് ഒന്ന് എന്ന  ണക്കില് 

സ്ഥാപിക്കു യാണ് േക്ഷയം.  

2) മുന് ബജറ്റില് പ്രഖയാപിച്ചിരുന്ന,  പ്രാഥമി  സഹ രണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് നബാര്ഡില് നിന്നും ല രെ  ബാെ് 

മുലഖന പശ്ചാത്തേ സൗ രയ പുനര് വായ്പ 

േഭയമാക്കുന്ന Co-operatives’ Initiative for Agriculture 

Infrastructure in Kerala (CAIK) പദ്ധതി തുടരുന്നതാണ്. 

3) സംസ്ഥാനകത്ത എല്ലാ പ്രാഥമി   ാര്ഷി  വായ്പാ 

സംഘങ്ങള്ക്കും (PACS) ഒരു ഏ ീകൃത ലസാഫ്റ്റ് 

കവയര് പ്രലയാഗത്തില്ക ാണ്ടുവരാന് ഫണ്ട് 

വ യിരുത്തുന്നു. 

4) SC/ST സഹ രണ സംഘങ്ങളുകട ആധുനി  

വല്ക്കരണത്തിന് 14 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

5)  ാര്ഷി  സബ്സിഡി  വിതരണം കചയ്യുന്ന 

രീതിയില് മാറ്റംവരുത്താന് പദ്ധതിയിടുന്നു. 

സബ്സിഡി  ലനരിട്ട് പണമായി നല്കുലമ്പാള് 

പേലപ്പാഴം അര്ഹതയില്ലാത്തവരിലേക്ക് അകതത്തുന്ന 

തായി  ണ്ടുവരുന്നു.  ഇതിന് പ രമായി എല്ലാ 

രാമങ്ങെിലം കൃഷി സാമരി ള്  ര്ഷ ര്ക്ക് 

നിശ്ചിത സബ്സിഡി നിരക്കില് വില്ക്കുന്ന 

അംഗീകൃത പി.എ.സി.എസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കും. 

ഈ പദ്ധതിക്കായി 77.2 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  
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130. സഹ രണ  വകുപ്പിന്  ീഴില് 5 യുവജന സഹ രണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് രൂപം നല്കുന്നു. ഈ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ഇവെ് മാലനജ്കമെ്, ഭക്ഷയവിതരണം എന്നിവയുമായി 

ബന്ധകപ്പട്ട് റാര്ട്ട് അപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിലേക്കായി  

2 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.    

വനവും വനയജീവി സംരക്ഷണവും 

131. വനവും വനയ ജീവി സംരക്ഷണവും വകുപ്പിനായി 2022-23 

സാമ്പത്തി  വര്ഷത്തില് 281.31 ല ാടി  രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. ഇത് മുന് വര്ഷലത്തക്കാള് 30.11 ല ാടി 

രൂപ അധി മാണ്.  

132. വനാതിര്ത്തി ളുകടയും വനപരിധിയിലെെ പ്രലദ്ശ 

ങ്ങളുകടയും സര്ലവ, അതിര്ത്തി  തിരിക്കല്, വനവല്ക്കരണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, വനാതിര്ത്തിയില് താമസിക്കുന്ന 

സമൂഹകത്ത വനസംരക്ഷണത്തില് പൊെി ൊക്കല് 

തുടങ്ങി വിവിധങ്ങൊയ പദ്ധതി ള്ക്കായി 26 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

133. ഇലക്കാടൂറിസം ല ന്ദ്രങ്ങളുകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ 

വി സനത്തിനും പരിപാേനത്തിനുമായി 10 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

134. കൃഷി നാശം, വനാതിര്ത്തി െില് മനുഷയര്ക്കും 

 ന്നു ാേി ള്ക്കും വനയമൃഗങ്ങള് മൂേമുണ്ടാകുന്ന 

ജീവഹാനി എന്നിവ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൊണ്. മനുഷയ-വനയ 

മൃഗ സംഘര്ഷ ലമഖേ െികേ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്  ദ്ീര്ഘ ാേ 
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പരിഹാര പദ്ധതി ള് രൂപകപ്പടുത്തുന്നതിനായി  25 ല ാടി  

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഇതില് 7 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് വനയമൃഗങ്ങളുകട ആൈമണ 

ത്തില് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നവര്ക്കും പരിലക്കല്ക്കുന്ന 

വര്ക്കും നഷ്ട പരിഹാരം നല്കുന്നതിനാണ്. 

രാമ വി സനം 

135. രാമ വി സന ലമഖേയ്ക്കാക  അടെല് 6096.30 ല ാടി 

രൂപയാണ്. ഇത് മുന് വര്ഷലത്തക്കാള് 130 ല ാടി രൂപ 

അധി മാണ്.   

136. കുടുംബശ്രീയുകട വിവിധ പദ്ധതി ള്ക്കായി ഈ വര്ഷം 

260 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഇതില്കപ്പടുന്ന 

പ്രധാനകപ്പട്ടവ ചുവകട ലചര്ക്കുന്നു. 

1. വിവിധ കതാഴില് ദ്ായ  പദ്ധതി െിലൂകട 2 േക്ഷം 

ലപര്ക്ക് കതാഴില്  

2. ക്രനപുണയ ല രെം പദ്ധതിയിലൂകട തലേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹ രിച്ച് വിവിധ 

കതാഴിേധിഷ്ഠിത ക്രനപുണയ പരിശീേനങ്ങെിലൂകട 

അടുത്ത 5 വര്ഷം ക ാണ്ട് 8 േക്ഷം 

യുവതീയുവാക്കള്ക്ക് കതാഴില്.  

3. അട്ടപ്പാടി, തിരുകനല്ലി, മറയൂര് തുടങ്ങി പ്രലതയ  

പരിഗണന നല്ല ണ്ട ആദ്ിവാസി ലമഖേ െികേ 

500 യുവതി-യുവാക്കള്ക്ക് സൗജനയ കതാഴിേധിഷ്ഠിത 

ക്രനപുണയ വി സന പദ്ധതി െിലൂകട കതാഴില്.   
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4. കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് വിപണി 

 കണ്ടത്തുന്നതിനായി സുസ്ഥിരമായ ഉത്പന്ന-

വിതരണ ശഖേ രൂപീ രിക്കും.  ആദ്യഘട്ടത്തില് 

തിരുവനന്തപുരം, ക ാച്ചി ല ാര്പ്പലറഷന് 

പരിധി െിോണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കാന് 

ഉലേശിക്കുന്നത്.  

5. 14 ലബ്ലാക്കു െില് ക്രമലൈാ എെര്ക്രപ്രസസ് 

റിലസാഴ്സ് കസെറു ളും 3 (MERC) റീജിയണല് 

കഫസിേിറ്റി മാലനജ്കമെ് കസെറു ളും ആരംഭിക്കും. 

6. രാന്സ് കജന്ഡര് വയക്തി ളുകട പ്രശ്നങ്ങള് 

പരിഹരിക്കുന്നതിനും അവരുകട ലക്ഷമത്തിനുമായി 

ജില്ലാതേത്തില് ഒരു ഇടം സൃഷ്ടിക്കു  എന്ന 

േക്ഷയലത്താകട 14 ജില്ല െിലം ജില്ലാതേ രാന്സ് 

കജന്ഡര് ലഫാറം രൂപീ രിക്കുന്നതാണ്.   

7. അയല്ൂട്ട അംഗങ്ങകെയും ഓക്സിേറി ഗ്രൂപ്പ് 

അംഗങ്ങകെയും കപാതുസമൂഹത്തികെ പ്രതിനിധി 

 ലെയും ഉള്കപ്പടുത്തികക്കാണ്ട് വിവിധ തേങ്ങെിലള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ‘സ്ത്രീപക്ഷ നവല രെം’ പദ്ധതിയുകട 

ഭാഗമായി നടപ്പിോക്കും.   

8. തുേയ നീതിയില് അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹം 

സൃഷ്ടിക്കു  എന്ന ഉലേശലത്താകട സ്കൂള്, ല ാലെജു ള് 

ല ന്ദ്രീ രിച്ച് ജന്ഡര് ക്ലബ്ബു ള് ആരംഭിക്കും.   

9. മദ്യാസക്തിക്ക് അടിമകപ്പട്ടവകര ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് 

തിരിക  ക ാണ്ടുവരാനും അവരുകട കുടുംബത്തിന് 

മാനസി  – സാമൂഹി  – സാമ്പത്തി  പിന്തുണ 
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ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായുെെ ലബാധന എന്ന കൂട്ടായ്മ 

സംഘടിപ്പിക്കും.  

137. യുവതേമുറകയ കുടുംബശ്രീയുകട ഭാഗമാക്കാനും ഇവകര 

കപാതുധാരയില് ക ാണ്ടുവരുന്നതിനും സമൂഹി  

സാമ്പത്തി  സ്ത്രീ ശാക്തീ രണ വിഷയങ്ങകെക്കുറിച്ച് 

അവലബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വിവിധ കതാഴില് 

സാദ്ധയത കെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവു ള് നല്കുന്നതിനുള്ള 

കപാതുലവദ്ി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി കുടുംബശ്രീ ഓക്സിേറി 

ഗ്രൂപ്പു ള് രൂപീ രിക്കാനും ആയതിലൂകട 306790 

യുവതി കെ അംഗങ്ങൊക്കാനും കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് 

സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിേറി ഗ്രൂപ്പു െികേ അംഗങ്ങള്ക്ക് 

ഉപജീവന മാര്ഗം  കണ്ടത്തി പ്രാലദ്ശി  സാമ്പത്തി  

വി സനത്തിനും ദ്ാരിദ്രയ നിര്മാര്ജ്ജനത്തിനുമായി 

കുറഞ്ഞ പേിശ നിരക്കില് 500 ല ാടി രൂപയുകട വായ്പ 

േഭയമാക്കും. ഇതികെ പേിശയിെവ് നല്കുന്നതിനായി 18 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

ല രെ ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കല് അഡ്മിനിലസ്ട്രഷന് ( ിേ) 

138. 2020-21 ല് ആരംഭിച്ച വില ന്ദ്രീ രണ സര്ലവ 

പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതുള്പ്പകടയുെെ പദ്ധതി ള്ക്കായി  ിേയ്ക്ക് 

33 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  ിേകയ ഒരു പരിസ്ഥിതി 

സൗഹൃദ് സൗലരാര്ജ്ജ  ാമ്പസായി മാറ്റുന്നതാണ്.  

139. മഹാത്മാഗാന്ധി ലദ്ശീയ രാമീണ കതാഴിലറപ്പ് 

പദ്ധതിയിലൂകട  ഴിഞ്ഞ വര്ഷം 10.23 ല ാടി കതാഴില് 

ദ്ിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന്  ഴിഞ്ഞു. 2022-23 സാമ്പത്തി  

വര്ഷം 12 ല ാടി കതാഴില് ദ്ിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുെെ 
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പ്രലതയ  യജ്ഞം നടത്തുന്നതാണ്. മറ്റു 

ഘട ങ്ങളുള്കപ്പകട ഇതിനായി  3827.69 ല ാടി രൂപ 

ല ന്ദ്ര വിഹിതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

140. എന്നാല് 2022-23 കേ ല ന്ദ്ര ബജറ്റില് മഹാത്മാഗാന്ധി 

ലദ്ശീയ രാമീണ കതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കുെെ വിഹിതം 

 ാല് േക്ഷം ല ാടി രൂപ കവട്ടി കുറച്ചിരിക്കയാണ്. ഇത് 

അലങ്ങയറ്റം ആശൊജന മാണ്. കതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 

സമയ ബന്ധിതമായി പണം അനുവദ്ിക്കാത്ത ല ന്ദ്ര 

സര്ക്കാര് നിേപാട് ഈ പദ്ധതികയ ദര്ബ്ബേകപ്പടുത്തും.  

നബാര്ഡ് – ആര്.ഐ.ഡി.എഫ് ലപ്രാജക്ടു ള് 

141. 1995-96 മുതല് ആരംഭിച്ച നബാര്ഡ് – ആര്.ഐ.ഡി.എഫ് 

ലപ്രാജക്ടു ള് നിേവില്  വിവിധ വകുപ്പു െിോയി കചറു ിട 

പദ്ധതി ൊയി നടപ്പാക്കിവരുന്ന രീതിയാണ് പിന്തുടര്ന്ന് 

വരുന്നത്. പേലപ്പാഴം ഇത്തരം കചറു ിട പദ്ധതി ള് 

നടപ്പാക്കാന് വെകര അധി ം  ാേതാമസം ലനരിടുന്നുണ്ട്. 

നബാര്ഡ് – ആര്.ഐ.ഡി.എഫ് ഫണ്ട് േഭിച്ച പേ 

സ്ഥാപനങ്ങളും അത് തിരിച്ച് അടക്കാന് വിമുഖത 

 ാണിക്കുന്നതും പതിവാണ്. നബാര്ഡ് – 

ആര്.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയില് കചറു ിട പദ്ധതി ള്ക്ക് 

പ രം ഓലരാ ലമഖേയിലം വാണിജയപരമായി 

വിജയസാധയതയുെെതും വരുമാനം ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നതുമായ 100 ല ാടിലയാ അതിന് മു െിലോ 

അടെല് വരുന്ന കമഗാ ലപ്രാജക്റ്റു ള്  നടപ്പാക്കാന് 

ഉലേശിക്കുന്നു.  
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രാമീണ് ബാെ് 

142. ല രെ രാമീണ് ബാെില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരികെ 

ഓഹരി 15 ശതമാനമാണ്.  ല ന്ദ്ര ഗവണ്കമെിന് 50% 

ഓഹരിയും ലസ്പാണ്സര് ബാെ് എന്ന നിേയില്  ാനറാ 

ബാെിന് 35% ഓഹരിയുമാണുള്ളത്. ബാെികെ Capital to 

Risk weighted Ratio (CRAR) അനുപാതം റിസര്വ് ബാെ് 

മാനദ്ണ്ഡപ്ര ാരം 9% ആയി നിേനിര്ത്തുന്നതിനായി 

611.69 ല ാടിരൂപയുകട റീ യാപിറ്റക്രേലസഷന് ( അധി  

മൂേധനനിലക്ഷപം ) നടലത്തണ്ടതുണ്ട്. ആയതിലേക്ക് 

സംസ്ഥാന ഗവണ്കമെികെ അധി വിഹിതമായി 91.75 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

143. കപാതുലമഖോ സ്ഥാപനങ്ങകെ വിറ്റഴിക്കു  എന്ന  ല ന്ദ്ര 

നയത്തില് നിന്നും വയതയസ്തമാണ് ല രെത്തികെ 

സമീപനം. ല രെ സര്ക്കാരികെ മുന്ക്ര യില് 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ലോ ത്തിന് തകന്ന മാതൃ യായ 

പദ്ധതിയാണ് CIAL (Cochin International Airport Limited). 

സിയാേികെ പ്രവര്ത്തന മൂേധനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനായി 

ഡയറക്ടര് ലബാര്ഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ല രെ 

ഗവണ്കമെികെ അവ ാശ മൂേധനം സിയാേില് ഉറപ്പു 

വരുത്താനായി 200 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  
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പ്രാലദ്ശി  വി സനത്തിനായുെെ പ്രലതയ  
പദ്ധതി ള് 

രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാലക്കജ് 

144. രണ്ടാം കുട്ടനാട് വി സന പാലക്കജിലള്കപ്പടുത്തി 
കുട്ടനാട്ടികേ കവള്ളകപ്പാക്ക നിയന്ത്രണത്തിനും അടിസ്ഥാന 
സൗ രയ വി സന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമായി 140 ല ാടി 
രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

145. രാമെരി, എടതവ, ചമ്പക്കുെം, നീേംലപരൂര്, ക്ര ന രി 
എന്നീ പഞ്ചായത്തു െിലള്കപ്പടുത്തിയിട്ടുെെ വിവിധ 
പാടലശഖരങ്ങെികേ അടിസ്ഥാന സൗ രയവി സന 
പ്രവര്ത്തി ളും ആര്.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയില് 
ഉള്കപ്പടുത്തി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. 

146. ലോവര്കുട്ടനാട് ലമഖേ െികേ  ാര്ഷില ാല്പാദ്ന 
വിപുേീ രണം േക്ഷയമിട്ട്   നാല ളുകട ആഴം കൂട്ടല്, 
പുറം ബണ്ടു ളുകട നിര്മാണം, സംരക്ഷണ ഭിത്തി 
നിര്മാണം, എഞ്ചിന് തറ, എഞ്ചിന് കഷഡ് എന്നിവ 
വിവിധ പാടലശഖരങ്ങെില് നിര്മിക്കാനുെെ ഒരു പുതിയ 
പദ്ധതി പ്രഖയാപിക്കുന്നു. 2022-23 വര്ഷലത്തക്ക് 
ഇതിലേക്കായി 20 ല ാടി രൂപ  വ യിരുത്തുന്നു.  

147. കുട്ടനാട്ടികേ പാടലശഖരങ്ങെികേ വിെനാശം പരമാവധി 
കുറച്ച് കനല്ലുല്പാദ്നം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 54 ല ാടി 
രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

148. ആേപ്പുഴ, ല ാട്ടയം ജില്ല െില് കവള്ളകപ്പാക്ക ഭീഷണി 
ഒഴിവാക്കുന്നതിലേയ്ക്കുെെ പദ്ധതി ള് നടപ്പിോക്കാന് 33 
ല ാടി രൂപ നീക്കി വയ്ക്കുന്നു. 
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149. ഇടുക്കി, വയനാട്,  ാസര്ലഗാഡ് പാലക്കജു ള്ക്കായി 75 

ല ാടി രൂപ വീതം വ യിരുത്തുന്നു.  

ശബരിമേ മാറര് പ്ലാന് 

150. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തിയും പ്രലദ്ശവാസി 

 ളുകട ജീവലനാപാധി ള് സംരംക്ഷിച്ചുമാണ് ശബരിമേ 

മാറര് പ്ലാനില് ഉള്കപ്പടുത്തി വിവിധ പദ്ധതി ള് 

നടപ്പാക്കുന്നത്. ശബരിമേ മാറര് പ്ലാനികേ പദ്ധതി 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 30 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

ഊര്ജ്ജം 

151. ഊര്ജ്ജ ലമഖേയുകട ഈ വര്ഷകത്ത പദ്ധതി അടെല് 

1152.93 ല ാടി രൂപ ആയിരിക്കും.  ഇതില് 44.44 ല ാടി രൂപ 

അനര്ട്ടിന് വ യിരുത്തുന്നു.  

152. വനലമഖേ െികേ ക്രവദ്ുതീ രിക്കാത്ത ഉള്നാടന് 

ആദ്ിവാസി ഊരു െില് 300  ിലോവാട്ട് ലശഷിയുള്ള 

ക്രമലൈാ രിഡു ള് സ്ഥാപിക്കാന് ഉലേശിക്കുന്നു.  

ഇതിനായി 3 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

153. വഴിലയാര  ച്ചവടക്കാര്ക്ക് കവെിച്ചത്തിനും ക്രവദ്ൂലതാ 

പ രണങ്ങള് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി  ബാറ്ററി 

സഹിതം ലസാൊര് സംവിധാനങ്ങള് സ്ഥാപിച്ച ലസാൊര് 

പുഷ്  ാര്ട്ടു ള് േഭയമാക്കാന് ഉലേശിക്കുന്നു.  ഓലരാ പുഷ് 

 ാര്ട്ടികെയും ലസാൊര് പി.വി  പ്പാസിറ്റി 500 മുതല്  

600 വാട്ട് വകരയാണ്.  ഇത്തരം 100 വാഹനങ്ങളുകട 

കഡകമാണ്ലസ്ട്രഷന് ലപ്രാജക്ടു ള് േക്ഷയമിടുന്നു. 
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154. ആഴക്കടല് മത്സയബന്ധനത്തില് ഏര്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 

മത്സയബന്ധന ലബാട്ടു ള്ക്ക് ഇന്ധനം ോഭിക്കുന്നതിനും 

ബാക്ക് അപ് പവര് േഭിക്കുന്നതിനുമായി  ക്രപേറ്റ് 

അടിസ്ഥാനത്തില് 1  ിലോ വാട്ട്  ലസാൊര്-ലസ്മാള് 

വിന്ഡ് ക്രഹബ്രിഡ് പവര് സംവിധാനം ഏര്കപ്പടുത്തും.  

പദ്ധതിയുകട വിജയ രമായ പ്രദ്ര്ശനത്തികെയും 

വിേയിരുത്തേികെയും അടിസ്ഥാനത്തില് പരിപാടി 

വിപുേീ രിക്കും. 

155. നൂതനമായ ഊര്ജ്ജ വിഭവങ്ങളുകട സാധയത ള് 

ഉപലയാഗകപ്പടുത്തി ക്രപേറ്റ് ലമാഡില് 3 കമഗാവാട്ട് 

കഡലമാണ്ലസ്ട്രഷന് ലപ്രാജക്ട് നടപ്പിോക്കാന് 

ഉലേശിക്കുന്നു.  ക .എസ്.ഇ.ബി.എല്, ഇ.എം.സി 

കഡവേപ്പര്മാര് എന്നിവ ലസ്പാണ്സര് കചയ്യുന്ന  

രീതിയില് സംയുക്ത സംരംഭമായാണ് പദ്ധതി 

നടപ്പിോക്കു .  ഇതിനായി 4.5 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

156. ല രെത്തില് ആദ്യമായി 25  ിലോ വാട്ട്  പ്പാസിറ്റിയുെെ 

ക്രഹലഡ്രാ ക്ര നറ്റി ് ടര്ക്രബന് ലപ്രാജക്ട് ചിറ്റൂര് 

ഇറിലഗഷന് പദ്ധതിയികേ മൂേത്തറ കേഫ്റ്റ് ബാെ് 

 നാേില് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. എനര്ജി മാലനജ്കമെ് 

കസെറും ക .എസ്.ഇ.ബി േിമിറ്റഡും തമിലെെ സംയുക്ത 

സംരംഭമായ ഈ പദ്ധതിയുകട ലശഷി ഭാവിയില് 3 കമഗാ 

വാട്ടായി ഉയര്ത്തുന്നതാണ്. ഇത് ഉള്പ്പകടയുെെ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി എനര്ജി മാലനജ്കമെ് 

കസെറിന് 9.14 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  
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157. സൗലരാര്ജമുള്പ്പകടയുെെ ഗാര്ഹി മായ പാരമ്പലരയതര 

ഹരിത-ഊര്ജ്ജ ഉല്പാദ്നം ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 

തിനായി വയബിേിറ്റി ഗയാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് ക ാണ്ടു വരുന്നു. 

ഇതിനായി 32 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

വയവസായ ലമഖേ 

158. വയവസായ ലമഖേയുകട ആക  ബജറ്റ് വിഹിതം മുന് 

വര്ഷകത്ത 1058.38 ല ാടി രൂപയില് നിന്നും 1226.66 ല ാടി 

രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  

159. ല രെകത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ്വും 

ഉല്പാദ്നക്ഷമവും വയവസായി  നിലക്ഷപങ്ങള്ക്ക് 

അനുകൂേവുമായ ഇടമാക്കി മാലറ്റണ്ടതുണ്ട്. അതു വഴി 

പുതിയ കതാഴിേവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുവാനും 

സംസ്ഥാനത്തികെ സുസ്ഥിര സാമ്പത്തി  വെര്ച്ച 

ഉറപ്പാക്കുവാനുമാണ് േക്ഷയമിടുന്നത്.  വയവസായത്തിന് 

ലവണ്ട പശ്ചാത്തേ വി സനം, മൂേധന േഭയത, 

സംരംഭ തവം, ആധുനി  സാലെതി  വിദ്യയുകട 

ഉപലയാഗം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഈ വര്ഷകത്ത പ്രധാന 

ഊന്നല്. 

160. “ഉത്തരവാദ്ിതവ വയവസായം – ഉത്തരവാദ്ിതവ നിലക്ഷപം” 

എന്നതാണ് വയാവസായി  വി സനത്തികെ 

ആപ്തവാ യം. 

161. കമഡിക്കല് ഉല്പന്നങ്ങള്, മൂേയലമറിയ ഇേലരാണി ് 

ഉപ രണങ്ങള്, കൃഷി മൂേയവര്ദ്ധിത ഉല്പാദ്നം, പരിസ്ഥിതി 
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സൗഹൃദ് “Green Mobility Tech” എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നല് 

നല്കും.  

162. വയവസായി  ഉല്പാദ്നത്തിന് അടിസ്ഥാന 

സൗ രയങ്ങൊയ ഊര്ജ്ജം, ജേ േഭയത, മാേിനയ 

സംസ്കരണം, അനി സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

ഇത്തരം സൗ രയങ്ങള് ഉള്കക്കാള്ളന്ന ൊറ്റ് 

മാതൃ യിലെെ ക ട്ടിടങ്ങൊണ് ബഹുനിേ എലററ്റു ള്. 

ഇതിനായി 10 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

163. തലേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പി.പി.പി 

മാതൃ യില് വയവസായ പാര്ക്ക് വി സിപ്പിക്കുന്നതിനുെെ 

വയബിേിറ്റി ഗയാപ്പ് ഫണ്ടിന് ഊന്നല് നല്കും. 

ഇത്തരത്തികേ 25 പാര്ക്കു ളുകട വി സനത്തിനായി 5 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

സംരംഭ തവം 

164. ല ാവിഡ്  ാരണം ല ാട്ടം സംഭവിച്ച സമ്പദ്് 

വയവസ്ഥകയ  ര യറ്റാനും ഉല്പാദ്നവും കതാഴിലം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും അതു വഴി സംസ്ഥാനത്തികെ കപാതു 

വരുമാനം കൂട്ടാനുമായി സവയം സംരംഭ തവം 

ലപ്രാത്സാഹിപ്പിലക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി വിവിധ 

പരിപാടി ള് മുലന്നാട്ട് വക്കുന്നു. അതില് പ്രധാനമായി 

രണ്ട് പുതിയ ഹബ്ബു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.  
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I. ഒരു ഇേലരാണി ് ഹാര്ഡ് കവയര് കടലക്നാെജീസ് 

ഹബ്ബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 28 ല ാടി രൂപ 

നീക്കിവയ്ക്കുന്നു.  

II. ക -ഡിസ്ക്, ക .ഇ.എല്.ഇ.എം.എല് േിമിറ്റഡ്, 

ക ല്ലരാണ്, ക ല്, ഓലട്ടാ ാറ്, ക .എ.എല് എന്നീ 

സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹ രിച്ചു ക ാണ്ട് ഇേരി ് 

വാഹന ഭാഗങ്ങളും മറ്റും വി സിപ്പികച്ചടുക്കുന്ന രീന് 

കമാബിേിറ്റി കടലക്നാെജീസ് ഹബ്ബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.  

165. 2022-23 വര്ഷം സംരംഭ  വര്ഷമായി ആചരിക്കും. ‘എകെ 

സംരംഭം നാടികെ അഭിമാനം’എന്നതായിരിക്കും പ്രധാന 

മുദ്രാവാ യം.   

166. വിവിധ വകുപ്പു ളുകട ലയാജിച്ച പ്രവര്ത്തനത്തിലൂകട 

പുതിയ ഒരു േക്ഷം സംരംഭങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും.  അതിലൂകട 

ഏ ലദ്ശം 3 മുതല് 5 േക്ഷം വകര കതാഴിേവസരങ്ങള് 

നല് ാനാകും. ഇതിനായി  120 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

167. ഒരു കുടുംബം ഒരു സംരംഭം എന്ന പദ്ധതിക്കായി  7 ല ാടി 

രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

168. ഇന്നലവഷന് ആക്സിേലറഷന് ലപ്രാരാമിനായി 7 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   
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169. കചറു ിട ഭക്ഷയ സംസ്കരണ യൂണിറ്റു ള്ക്ക് വിവിധങ്ങൊയ 

സഹായങ്ങള് നല്കുന്നതിന്  20 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു.   

170.  സൂക്ഷ്മ യൂണിറ്റു ള് കചറു ിട യൂണിറ്റായും, കചറു ിട 

യൂണിറ്റു ള് ഇടത്തരം യൂണിറ്റു ൊയും ഉയര്ത്തുന്ന 

തിനുെെ ധനസഹായമായി 11.40 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

171. സംസ്ഥാനത്ത് നാലനാ സംരംഭങ്ങള് ലപ്രാത്സാഹി 

പ്പിലക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം സംരംഭ രുകട വായ്പാധിഷ്ഠിത 

കപ്രാജക്ടു ള്ക്ക് മാര്ജ്ജിന് മണി രാെ് നല് ാന് 

പദ്ധതിയിടുന്നു.  10 േക്ഷം രൂപ വകര പ്രവര്ത്തന 

മൂേധനമുെെ പദ്ധതി ള്ക്കാണ് മാര്ജിന് മണി 

അനുവദ്ിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയില് അംഗക്രവ േയമുെെവര്, 

വിമുക്തഭടന്മാര്, പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗം 

എന്നിവര്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കും.   

172. നാലനാ യൂണിറ്റു ള്ക്ക് 2.25 ല ാടി രൂപ മാര്ജ്ജിന് മണി 

രാൊയും 1 ല ാടി രൂപ പേിശ സഹായമായും 

വ യിരുത്തുന്നു. 

173.  യറ്റുമതി ലപ്രാത്സാഹന സഹായമായി 2.30 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

174. സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല് കതാഴില് പാര്ക്കു ള് 

ആരംഭിലക്കണ്ടത് കതാഴില് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന 

തിന് അനിവാരയമാണ്.  സര്ക്കാര് ലനതൃതവത്തിലള്ള 
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വയവസായ പാര്ക്കു ള് ക ാണ്ടു മാത്രം നിേവികേ 

അവശയങ്ങള് തൃപ്തികപ്പടുത്താന്  ഴിയു യില്ല.  ഇതികനാരു 

പരിഹാരമാര്ഗമായി സവ ാരയ വയവസായ പാര്ക്കു ള് 

ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാന് ഉലേശിക്കുന്നു.  ഇതിനായി 20 ല ാടി 

രൂപ നീക്കി വയ്ക്കുന്നു.   

175. പ്രാലദ്ശി  വിപണി ള്ക്ക് പശ്ചാത്തേ സൗ രയം 

ഒരുക്കാന് 7 ല ാടി രൂപ നീക്കി വയ്ക്കുന്നു. 

176. റാര്ട്ടപ്പു ളുകട നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  

6.5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

177. സംസ്ഥാന സഹായലത്താകടയുെെ ക്ലറര് വി സന 

പരിപാടി ള്ക്കായി 4.4 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

178. കടക്സ്കഫഡികെ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിക്കായി 15 ല ാടി 

രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

പരമ്പരാഗത വയവസായം 

179. ല ാവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂേം സര്ക്കാര് വരുമാനം 

ഗണയമായി കുറഞ്ഞ സാഹചരയത്തിലം നമ്മുകട 

പരമ്പരാഗത ലമഖേയ്ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നല്കുന്നതിന് 

സര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 

180. കചറു ിട-ഇടത്തരം  ശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ള് 

ജീവലനാപാധി ള് നഷ്ടകപ്പട്ട അവസ്ഥയിോണ്. ഇവക്ക് 

പ്രവര്ത്തന മൂേധനവും ആധുനി വത് രണത്തിനുള്ള 

മൂേധന സഹായവും, പേിശ സഹായവും നല്ല ണ്ടതുണ്ട്.  
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ഇത്തരം യൂണിറ്റു ളുകട പുനരൂദ്ധാരണത്തിനായി 7 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

181. ല രെ ലററ്റ്  ാഷു ഡവേപ്കമെ് ല ാര്പ്പലറഷന് 6 

ല ാടി രൂപയും  ാകപക്സിന് 4 ല ാടി രൂപയും, ല രെ ലററ്റ് 

ഏജന്സി ലഫാര് എക്സ്പാന്ഷന് ഓഫ്  ാഷു 

 ള്ട്ടിലവഷന് 7.15 ല ാടി രൂപയും ല രെ  ാഷു 

ലബാര്ഡിന് 40.85 ല ാടി രൂപയും ഉള്കപ്പകട ആക   

58 ല ാടി രൂപ നടപ്പ് സാമ്പത്തി  വര്ഷം 

വ യിരുത്തുന്നു. നൂതനമായ അള്രാ-ക്രഹകഡന്സിറ്റി 

 ശുമാവ് നടീല് രീതി അവേംബിച്ച് ക്രപേറ്റ് ലപ്രാജക്ട് 

നടപ്പിോക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിക്ക് 7 േക്ഷം രൂപ 

അനുവദ്ിക്കും.  

182.  ശുവണ്ടി വയവസായകത്ത ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 

ബാെ് ലോണു ള്ക്ക് പേിശ ഇെവ്  നല്കാനും കതാഴില് 

നല്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റ് ലപ്രാത്സാഹന പദ്ധതി ള്  

നടപ്പിോക്കുന്നതിനുമായി 30 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

സവ ാരയ  ശുവണ്ടി വയവസായ ലമഖേ പൂര്ണ ലതാതില് 

പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാകുന്നതിന് ഈ പദ്ധതി ള് 

സഹായ രമാകും.   

183.  ഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് 112 ല ാടി രൂപയാണ്  യര് വയവസായ 

ലമഖേ ക്ക് വ യിരുത്തിയിരുന്നത്. ഇത് 117 ല ാടി 

രൂപയായി ഉയര്ത്തുന്നു.  
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184. ക്രഫബര് ഉല്പന്നങ്ങെില് നിന്നുള്ള വിേമത്സരകത്ത 

അതിജീവിച്ച് ഗുണ നിേവാരമുള്ളതും ക്രവവിധയമാര്ന്നതു 

മായ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് നിര്മിച്ച് ആലഗാെതേത്തിലെെ 

ഡിമാന്ഡ് നിറലവറ്റാന്  ഴിയുന്ന തരത്തില്  യര് 

ലമഖേകയ പ്രാപ്തമാക്കും.  ഈ േക്ഷയം നിറലവറ്റുന്നതിനായി 

സംസ്ഥാനകത്ത  യര് ലമഖേയികേ കപാതുലമഖോ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 10 ല ാടി രൂപയും, സഹ രണ 

ലമഖേയ്ക്ക് 12 ല ാടി രൂപയും, സംരംഭ ര്ക്കായി 20 ല ാടി 

രൂപയും ഉള്കപ്പകട ആക  42 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

185.  യര് ലമഖേയികേ സാലെതി   ഗലവഷണ വി സന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി നടപ്പ് വര്ഷം 8 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

186.  യര് ലമഖേയില് ഒരു വിപണനല ന്ദ്രം 

ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ മാര്ക്കറ്റിംഗ്, പ്രചരണം, 

വയാപാര പ്രദ്ര്ശനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായുള്ള സഹായമായി 

10 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

187.  യര് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ആവശയമായ അസംസ്കൃത 

വസ്തുക്കള് ലനരിട്ട് ലശഖരിക്കുന്നതിന ുെെ നടപടി ള് 

സവീ രിക്കും.  യര് നാരു ള്, നൂേ്,  യര് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 

എന്നിവയുകട വിേസ്ഥിരത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുെെ വിേ 

സ്ഥിരതാ ഫണ്ടിനായി 38 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  
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ഖാദ്ി-രാമ വയവസായം  

188. ല രെത്തികേ ഖാദ്ിയുകട ആക  വില്പ്പനയുകട  

30 ശതമാനവും ഖാദ്ി പട്ടാണ്. എന്നാല് ഖാദ്ി പട്ടികെ 

ഉത്പാദ്നം സംസ്ഥാനത്ത് പരിമിതമാണ്. ഖാദ്ിസില്ക്ക് 

കനയ്ത്ത് യൂണിറ്റു ള് ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിനായി പദ്ധതി 

തോറാക്കും.  

189. ഖാദ്ി വയവസായത്തികെ സമര വി സനത്തിനായി 

നടപ്പ് സാമ്പത്തി  വര്ഷം 16.10 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

ക്ര ത്തറി – യന്ത്രത്തറി ലമഖേ 

190. ക്ര ത്തറി-യന്ത്രത്തറി ലമഖേയില് സാലെതി  വിദ്യാ 

നവീ രണവും അതുവഴി മൂേയവര്ദ്ധിത ഉല്പാദ്നവും 

വേിയ നിേയില് സാധയമാലക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉല്പന്നങ്ങളുകട 

വിപണനകത്ത സഹായിക്കുന്നതിനായി മാര്ക്കറ്റിംഗ് 

ഇന്കസെീവ് നല് ാന് േക്ഷയമിടുന്നു. ഈ േക്ഷയങ്ങള് 

മുന്നിര്ത്തി ക്ര ത്തറി ലമഖേയ്ക്ക് 40.56 ല ാടി രൂപയും  

യന്ത്രത്തറി ലമഖേയ്ക്ക് 16.17 ല ാടി രൂപയും വ യിരുത്തുന്നു. 

ക്ര ത്തറി സ്കൂള് യൂണിലഫാം പദ്ധതിക്ക് അനുവദ്ിക്കുന്ന 

140 ല ാടി രൂപ ഇതിനു പുറലമയുള്ളതാണ്. 
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ല രെ ലററ്റ് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഡവേപ്കമെ് ല ാര്പ്പലറഷന് 

(KSIDC) 

191. KSIDC-യ്ക്ക് നടപ്പ് സാമ്പത്തി വര്ഷം 113 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. ഈ തു യില് ചുവകട പറയുന്ന 

പദ്ധതി ള് കൂടി ഉള്കപ്പടുന്നതാണ്. 

1. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങള്ക്കും 

ഓണ്ക്രേന് ക്ലിയറന്സ് സംവിധാന പദ്ധതി ള്ക്കു 

മായി 14 ല ാടി രൂപ.  

2. കമഡിക്കല് ഡിക്രവസ് പാര്ക്ക് പദ്ധതിയുകട 

നിേവികേ പ്രവര്ത്തി ള് പൂര്ത്തീ രിക്കുന്നതിന്  

25 ല ാടി രൂപ. 

3. ഇന്കുലബഷന്, കടക്ക് ബിസിനസ് ഇന്കുലബറ്റര് 

എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമായ ഭൗതി  സൗ രയങ്ങള് 

ഒരുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി 5 ല ാടി രൂപ.  

192. മുഖയമന്ത്രിയുകട പ്രലതയ  സഹായ പദ്ധതിയുകട  ീഴില് 

ഈ സാമ്പത്തി  വര്ഷത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞത് 

100 റാര്ട്ടപ്പു ള്ക്കും MSME- ള്ക്കുമായി ഒരു 

അലപക്ഷ ന് 2 ല ാടി രൂപ വീതം KSIDC മുലഖന 

സാമ്പത്തി  സഹായം േഭയമാക്കുകമന്ന് പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് 3 ശതമാനം പേിശ ഇെവ് 

നല്കുന്നതിനായി നടപ്പ് വര്ഷം 6 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  
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193.  ാസറലഗാഡ് KSIDC-യുകട  ീഴിലള്ള 1.99 ഏക്കര് 
സ്ഥേത്ത് പുതുതായി വയവസായം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 
KSIDC –യ്ക്ക് 2.5 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കും.  

194. ല ാഴിലക്കാട് ജില്ലാ വയവസായ ല ന്ദ്രത്തിന് സമീപം 
വയവസായ യൂണിറ്റു ള്ക്കും റാര്ട്ടപ്പു ള്ക്കും 
ഇന്കുലബറ്ററു ള്ക്കുമായി 2.5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

195. തിരുവനന്തപുരം ലതാന്നയ്ക്കേില് സ്ഥാപിക്കുന്ന ക്രേഫ് 
സയന്സ് പാര്ക്കികെ ആക  പദ്ധതി കചേവ് 374 ല ാടി 
രൂപയാണ്. ഇതില് ബലയാകട ് ഇന്കുലബഷന് കസെര് 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 12 ല ാടി രൂപയുകട ധനസഹായത്തിന് 
ഭാരത സര്ക്കാരികെ  ബലയാകടലക്നാെജി വകുപ്പ് 
അംഗീ ാരം നല് ിയിട്ടുണ്ട്. 

ല രെ ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഇന്ഫ്രാസ്ട്ര ്ച്ചര് കഡവേപ്കമെ് 

ല ാര്പ്പലറഷന് (KINFRA)  

196. 2022-23 സാമ്പത്തി  വര്ഷത്തില് വിവിധ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി KINFRA-യ്ക്ക് 332.53 ല ാടി രൂപ 
വ യിരുത്തുന്നു.  

197. ക ാച്ചി-പാേക്കാട് ക്രഹകട ് വയവസായ ഇടനാഴിയില് 
ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി, വയവസായ ഇടനാഴി എന്നീ രണ്ട് വയവസായ 
ശംഖേ െിോയി പതിനായിരം ല ാടി രൂപയുകട 
നിലക്ഷപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 22,000 ലപര്ക്ക് ലനരിട്ടും 80,000 
ലപര്ക്ക് പലരാക്ഷമായും കതാഴില് േഭയമാകുകമന്നുമാണ് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശയമായ 2000 
ഏക്കര് ഭൂമിയില് 1000 ഏക്കര് സംസ്ഥാന പ്ലാന് വിഹിതം 
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ഉപലയാഗിച്ചും 1000 ഏക്കര് KIIFB-യുകട ധനസഹായം 
ഉപലയാഗിച്ചുമാണ് ഏകറ്റടുക്കുന്നത്.   

കപാതുലമഖോ യൂണിറ്റു ള്  

198. കപാതുലമഖോ യൂണിറ്റു ളുകട പുനരുജ്ജീവനത്തിന് 
അഞ്ചിന പരിപാടി ള് മുലന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്നു.  

I. ഒറ്റത്തവണ മൂേധന സഹായലത്താകട പുനരുജ്ജീവി 

പ്പിലക്കണ്ട കട ്ക്രറല് ലമഖേ ഉള്കപ്പകടയുള്ള 

കപാതുലമഖോ സ്ഥാപനങ്ങകെ വയവസായ വകുപ്പ് 

‘റിയാബ് ’ മുലഖന  കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2017-18 മുതല് 

2021-22 വകരയുള്ള വര്ഷങ്ങെില് ആരംഭിച്ചതും, 

നിേവില് നടന്നുക ാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതി 

 ളുകട പൂര്ത്തീ രണത്തിനായി നടപ്പുവര്ഷം 262.01 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

II. തിരുവനന്തപുരം രാവന്കൂര് ക്രടറ്റാനിയം ഫാക്ടറി 

പുറംതള്ളന്ന മേിന ജേത്തില് നിന്നും മൂേയവര്ദ്ധിത 

ഉല്പ്പന്നങ്ങള് നിര്മിക്കുന്ന സാലെതി  വിദ്യ 

വി സിപ്പികച്ചടുക്കുന്നതിനായി 23 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

III. പവര് ഇേലരാണിക്സ്, പ്രതിലരാധ ഇേലരാണിക്സ് 

സംവിധാനങ്ങള്, ഇെേിജെ് രാഫി ് മാലനജ്കമെ് 

സിറം എന്നീ പുതിയ പദ്ധതി ള്ക്കായി 

ക ല്ലരാണിന് 15 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

IV. നൂസ് പ്രിെ് ഉല്പാദ്നം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും 

ലമല്ത്തരം ലപപ്പര് ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്മിക്കുന്ന 

തുള്പ്പകടയുെെ ക്രവവിധയവല്ക്കരണത്തിനുമായി 
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ല രെ ലപപ്പര് ലപ്രാഡക്ട്സ് േിമിറ്റഡിന് 20 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

V. സംസ്ഥാന വയവസായ വകുപ്പിന്  ീഴിലള്ള മി ച്ച 

കപാതുലമഖോ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വയവസായ 

ലമഖേകയ സംബന്ധിച്ച മി ച്ച മാധയമ 

റിലപ്പാര്ട്ടിംഗിനും അവാര്ഡു ള് ഏര്കപ്പടുത്തും.  
199. കപാതുലമഖോ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള അവാര്ഡിനായി 60 

േക്ഷം രൂപയും വയക്തിഗത അവാര്ഡിനായി 20 േക്ഷം 
രൂപയും വ യിരുത്തുന്നു. 

വിവര സാലെതി  വിദ്യ 

200. 2022-23 വര്ഷം വിവര സാലെതി  ലമഖേയ്ക്കായി  
559 ല ാടി രൂപ നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. ഇത് മുന് വര്ഷലത്തക്കാള് 
34 ല ാടി രൂപ അധി മാണ്. ഇതില് 
ക .എസ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എല്.-നുള്ള നബാര്ഡ് 
സഹായമായ 31.08 ല ാടി രൂപയും ഉള്കപ്പടുന്നുണ്ട്.   

201. ല രെ ലററ്റ് ഐ.ടി മിഷന് ഇ-ഗലവണന്സ് 
ലപ്രാജക്ടു ള് നടപ്പാക്കുന്നതിനുെെ വിവര സാലെതി  
അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനായി  
131.62 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

202. 55,000 ചതുരശ്ര അടിയില് നിര്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇ-
ഗലവണന്സ് ല ന്ദ്രത്തികെ അവലശഷിക്കുന്ന 
പ്രവര്ത്തി ള്ക്കായി നടപ്പ് വര്ഷം 3.75 ല ാടി 
വ യിരുത്തുന്നു.  
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203. ല രെ ലററ്റ് ഇന്ഫര്ലമഷന് കടലക്നാെജി മിഷന് 
നടപ്പുവര്ഷം ഇനി പറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  
127.47 ല ാടി വ യിരുത്തുന്നു.   

204. സംസ്ഥാനത്ത് നിേവിലെെ രണ്ട് ഡാറ്റാ കസെറു ളുകട 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 53 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

205. ഗവണ്കമെ് ടു ഗവണ്കമെ്, ഗവണ്കമെ് ടു സിറ്റിസണ് 
ലസവനങ്ങള് ഒരു സുരക്ഷിത ഇന്രാകനറ്റിലൂകട 
സാധയമാക്കുന്ന    ല രെ ലററ്റ് ക്രവഡ് ഏരിയ കനറ്റ് 
വര്ക്ക് (KSWAN)-ന് ലവണ്ടി നടപ്പ് വര്ഷം 17 ല ാടി രൂപ 
നീക്കി വയ്ക്കുന്നു. 

206. സര്ക്കാര് ലസവനങ്ങള്  ലവഗത്തില് കപാതുജന 

ങ്ങെിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനു ലവണ്ടി, സംസ്ഥാന 

ത്തുടനീെം 2000 ക്രവ-ക്രഫ ലഹാട്ട് ലസ്പാട്ടു ള് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.  ക -ക്രഫ കനറ്റ് വര്ക്കിലൂകട 

കൂടുതല് ലസവനങ്ങള് േഭയമാക്കു , ക്രവ-ക്രഫ  വലറജ് 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കു , തീരലദ്ശ മത്സയ ബന്ധന രാമങ്ങെിലം, 

പിന്നാക്ക ആദ്ിവാസി ലമഖേ െിലം ക്രവ-ക്രഫ ലഹാട്ട് 

ലസ്പാട്ടു ള് സ്ഥാപിക്കു  മുതോയവയാണ്  പദ്ധതിയുകട 

പ്രധാന േക്ഷയങ്ങള്. നിേവില് സംസ്ഥാനത്തുടനീെം  

2023 ക്രവ-ക്രഫ ലഹാട്ട് ലസ്പാട്ടു ള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഇതുവഴി 44000 ഗുണലഭാക്താക്കള്ക്ക് പ്രതിദ്ിനം 8 കടറാ 

ക്രബറ്റ് ഡാറ്റ ഉപലയാഗിക്കാനാകും. പദ്ധതിക്കായി നടപ്പ് 

വര്ഷം 16 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  
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207. സര്ക്കാര് വകുപ്പു െില് വിവിധ ഇ-ഗലവണന്സ് 

പദ്ധതി ള് രൂപീ രിക്കുന്നതിനും നടപ്പിോക്കുന്നതിനും 

പരിപാേിക്കുന്നതിനുമായി  ജീവനക്കാര്ക്ക് വിപുേവും 

സവിലശഷവുമായ ഐ.റ്റി, ഇ-ഗലവണന്സ് പരിശീേനം 

നല്കുന്നതിനും ഇ-ഗലവണന്സ് സംരംഭങ്ങള് മുലന്നാട്ട് 

ക ാണ്ട് ലപാകുന്നതിനുമായി വകുപ്പു െില് കവര്ചവല് 

ഐ.റ്റി. ല ഡര് ടീമു ള് രൂപീ രിക്കും. പദ്ധതിക്കായി  

44 േക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

208. നൂതന ഗലവഷണവും സംരംഭ തവവും ലപ്രാത്സാഹി 

പ്പിക്കു , ഡിജിറ്റല് സാലെതി  വിദ്യ വഴി വയവസായ, 

വിദ്യാഭയാസ ലമഖേ ളുകട സഹ രണം ശക്തികപ്പടുത്തു  

എന്നീ േക്ഷയങ്ങലൊകടയാണ് ഡിജിറ്റല് സര്വ ോശാേ 

സ്ഥാപിച്ചത്. ഡിജിറ്റല് സര്വ ോശാേയ്ക്ക് 26 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. ഇതില്  ല രെത്തില് പതികനാന്ന് 

പുതിയ മി വികെ ല ന്ദ്രങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നതിനായുെെ  

22 ല ാടി രൂപയും ഉള്കപ്പടുന്നു. 

ഐ.ടി പാര്ക്കു ള് 

209. കടലക്നാപാര്ക്കികെ സമര വി സനത്തിനായി 26.6 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

210. ഇന്ലഫാപാര്ക്കിന് ഭൂമി ഏകറ്റടുക്കേിനും, അടിസ്ഥാന 
സൗ രയ വി സനത്തിനും, മാര്ക്കറ്റിങ്ങിനുമായി   
35.75 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

211. ക്രസബര് പാര്ക്കികെ വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 
12.83 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 



79 
 

212. ക .എസ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എല്-കെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 
201.09 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

213. എയ്ലറാലസ്പസ്, പ്രതിലരാധം എന്നിവയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് 
ഉല്പന്നങ്ങളുകടയും ലസവനങ്ങളുകടയും ഒരു  
മി വികെ ല ന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പള്ളിപ്പുറം 
കടലക്നാസിറ്റിയില് 20 ഏക്കര് സ്ഥേം സര്ക്കാര് 
ക .എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എല്.-ന് അനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
പദ്ധതിക്കായി 50.59 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

214. സംസ്ഥാനകത്ത പൗരന്മാര്ക്കും 30,000 -ലത്താെം 
സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അതിലവഗ ഇെര്കനറ്റ് 
സംവിധാനം േഭയമാക്കാനും സാമ്പത്തി മായി പിലന്നാക്കം 
നില്ക്കുന്നവര്ക്ക്  സൗജനയ ഇെര്കനറ്റ് ലസവനം 
നല്കുവാനും േക്ഷയമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ക -ലഫാണ്. 
പദ്ധതിയുകട ആദ്യ ഘട്ടം 2022 ജൂണ് 30 -ന് പൂര്ത്തിയാകും. 
1532 ല ാടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുകട ആക  കചേവ്.  
ഇതില് 823 ല ാടി രൂപ  ിഫ്ബി വിഹിതമാണ്.  ബാക്കി 
തു  സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും, ക .എസ്.ഇ.ബി -യും 
ലചര്ന്ന് വഹിക്കുന്നതാണ്.  2022 -23 വര്ഷം സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാരികെ ആനുപാതി  വിഹിതമായി 125  ല ാടി രൂപ 
വ യിരുത്തുന്നു.   

ല രൊ റാര്ട്ടപ്പ് മിഷന് 

215. 2022-23 ല് റാര്ട്ടപ്പ് മിഷന് 90.52 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  ഇതില് 20 ല ാടി രൂപ ക ാച്ചി 

കടലക്നാെജി ഇന്നലവഷന് ലസാണിനും, 70.52 ല ാടി രൂപ 

യുവ സംരംഭ തവ വി സന പദ്ധതിക്കും നീക്കി വയ്ക്കുന്നു. 
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216.  നീതി ആലയാഗികെ  ണക്കു ള് പ്ര ാരം രാജയകത്ത 

റാര്ട്ടപ്പു ളുകട പ്ര ടനത്തില് ല രെം ഒന്നാം 

സ്ഥാനത്താണ്.  ഐ.റ്റി അധിഷ്ഠിത റാര്ട്ടപ്പു ൊണ് 

സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതലള്ളത്.  ഉല്പ്പാദ്ന രംഗത്ത് റാര്ട്ട് 

അപ്പു കെ ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുവാന് സര്ക്കാര് േക്ഷയമിടുന്നു. 

217. വിവിധ ലമഖേ െില് ല രെമാര്ജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയുകട 

അടിസ്ഥാനത്തില്   ലമഖേ തിരിച്ച് രീന്ൂവില് 250 

ല ാടി രൂപയുകട പരിധി നിശ്ചയിച്ചുക ാണ്ട് 

റാര്ട്ടപ്പ് ള്ക്ക് സംരംഭ  മൂേധന ഫണ്ട്  സവരൂപിക്കാന് 

ഉലേശിക്കുന്നു. 

റാര്ട്ടപ്പ് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് വിപണി 

218. റാര്ട്ട് അപ്പ് മിഷകന ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതികെ ഭാഗമായി 

സര്ക്കാര് വകുപ്പു െികേ വാങ്ങല െില് റാര്ട്ടപ്പു ള്ക്ക് 

മുന്ഗണന നല്കും.  ഇതിന് ആവശയമായ ലഭദ്ഗതി ള് 

ലറാര് പര്ലച്ചസ് മാനവേില് വരുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കും. 

റാര്ട്ട് അപ് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനായി  ലറാര് 

പര്ലച്ചസ് ഡിപ്പാര്ട്ട്കമെികെ  ീഴില് ഒരു കവബ് 

ലപാര്ട്ടല് വി സിപ്പിക്കും.   

ലമഖോധിഷ്ടിത ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് രൂപീ രണം 

219. നിേവികേ ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് സംവിധാനം വയതയസ്ത 
ലമഖേ ളുകട അടിസ്ഥാനത്തില് വിപുേീ രിക്കും.  കൃഷി, 
ഭക്ഷയസംസ്കരണം, ആലരാഗയം, ഹാര്ഡ് കവയര് 
ഉല്പ്പാദ്നം, ലസ്പസ് കടലക്നാെജി എന്നീ രീതിയില് 
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പ്രലതയ മായ ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് രൂപീ രിക്കുന്നതിനായി 
നടപ്പുവര്ഷം 20 ല ാടി രൂപ മാറ്റികവയ്ക്കും. 

റാര്ട്ട് അപ്പു ള്ക്ക് പ്രവര്ത്തനമൂേധന സഹായം 

220. റാര്ട്ടപ്പു ളുകട പ്രവര്ത്തന മൂേധന ആവശയങ്ങള്ക്കായി 
പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും. ക .എഫ്.സി, 
ക .എസ്.എഫ്.ഇ, ല രെ ബാെ് എന്നിവയുകട 
സഹ രണത്തില് േെിതമായ വയവസ്ഥ ലൊകട തു  
അനുവദ്ിക്കും. 

ഗതാഗത ലമഖേ  

221. ഗതാഗത ലമഖേയുകട ആക  ബജറ്റ് വിഹിതം 
മുന്വര്ഷകത്ത 1444.25 ല ാടിയില് നിന്നും 1788.67 
ല ാടിയായി ഉയര്ത്തുന്നു. തുറമുഖങ്ങള്, 
ക്രേറ്റ്ഹൗസു ള്, ഷിപ്പിംഗ് ലമഖേ എന്നിവയ്ക്കായി 80.13 
ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  ഇതില് 69.03 ല ാടി രൂപ 
തുറമുഖ വകുപ്പികെ വിഹിതമായിരിക്കും.     

തീരലദ്ശ ഷിപ്പിംഗ് വി സനം 

222. ലറാഡ് മാര്ഗമുെെ ചരക്ക് നീക്കത്തികെ 20% തീരലദ്ശ 
ഷിപ്പിങ്ങിലേക്ക് വഴി തിരിച്ച് വിടുന്നതിനായി സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാര് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിോക്കുന്ന സുപ്രധാന 
പദ്ധതിയാണ് തീരലദ്ശ ഷിപ്പിംഗ്. തീരലദ്ശ യാത്രാ 
ഗതാഗത പദ്ധതിക്കായുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം 10 ല ാടി 
രൂപയായി ഉയര്ത്തുന്നു.  

223. അഴീക്കല്, ലബപ്പൂര്, ക ാല്ലം, വിഴിഞ്ഞം, കപാന്നാനി 
തുടങ്ങിയ തിരകഞ്ഞടുത്ത തുറമുഖങ്ങെില് സുസ്ഥിര ചരക്ക് 
നീക്കത്തിനും യാത്രാ ഗതാഗതത്തിനുമുെെ അടിസ്ഥാന 
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സൗ രയങ്ങള് വി സിപ്പിക്കുന്നതിനായി 41.51 ല ാടി രൂപ 
വ യിരുത്തുന്നു.  

224. വിഴിഞ്ഞം  ാര്ലഗാ തുറമുഖം, തെലശ്ശരി തുറമുഖം 
എന്നിവയുകട വി സനത്തിനായി 10 ല ാടി രൂപ വീതം 
വ യിരുത്തുന്നു. 

225. തീരലദ്ശ യാത്രാ കടര്മിനലോടുകൂടി ആേപ്പുഴ തുറമുഖകത്ത 
ഒരു സമുദ്ര വിലനാദ്സഞ്ചാര ല ന്ദ്രമായി 
ഉയര്ത്തുന്നതിനായി 2.5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

226. പ്രതിവര്ഷം നടക്കുന്ന ചരക്ക് നീക്കത്തികെയും 
യാത്രക്കാരുകട എണത്തികെയും അടിസ്ഥാനത്തില് 
ല രെത്തികേ ഏറ്റവും വേിയ രണ്ടാമകത്ത തുറമുഖമാണ് 
ലബപ്പൂര് തുറമുഖം. ല ാവിേ ത്ത് ലഗാഡൗണ് നിര്മാണം, 
ചാനല്, ലബസിന് എന്നിവയുകട കഡ്രഡ്ജിംഗ്, 200 മീറ്റര് 
വാര്ഫ് നിര്മാണം എന്നിവക്കായി 15 ല ാടി രൂപ 
വ യിരുത്തുന്നു.  

കപാതുമരാമത്ത് 

തിരുവനന്തപുരം ഔട്ടര് റിംഗ് ലറാഡ് 

227. എന്.എച്ച്-66-ല് പാരിപ്പള്ളിക്ക് സമീപം നാവായിക്കുെത്തു 
നിന്നുമാരംഭിച്ച് വിഴിഞ്ഞം ക്രബപ്പാസിേവസാനിക്കുന്ന 
തിരുവനന്തപുരം ഔട്ടര് റിംഗ് ലറാഡ് തിരുവനന്തപുരം 
നഗരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഏ ലദ്ശം എല്ലാ പ്രധാന 
ലറാഡു ലെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു ക ാണ്ട്  ടന്നു ലപാകുന്നു. 
ലതക്കടയില് നിന്നും മംഗേപുരലത്തക്കുള്ള േിെ് 
ലറാഡുള്കപ്പകട 78.880  ി.മീ നീെമുള്ള ഈ ലറാഡ് 
ഇലപ്പാള് നാലവരിപ്പാതയായും ആവശയം വന്നാല് 
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ഭാവിയില് ആറ് വരിപ്പാതയായും വി സിപ്പിക്കാവുന്ന 
തരത്തിോണ് രൂപ ല്പ്പന കചയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭാരത് മാേ 
പലരയാജന പദ്ധതിയിലള്കപ്പടുത്തി ഇതിന് നാഷണല് 
ക്രഹലവ അലതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്തയ അംഗീ ാരം 
നല് ിയിട്ടുണ്ട്. 4500 ല ാടി രൂപ ആക  കചേവ് 
 ണക്കാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏകറ്റടുക്കുന്നതികെ 
പകുതി കചേവ് സംസ്ഥാനമാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇത് 
ഏ ലദ്ശം 1000 ല ാടി രൂപയാണ്.  ിഫ്ബി മുലഖന ഈ 
തു  നല്കുന്നതാണ്.  

ലറാഡു ളും പാേങ്ങളും 

228. ലറാഡു ള്ക്കും പാേങ്ങള്ക്കുമായി ആക  1207.23 ല ാടി 
രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. പ്രധാന ജില്ലാ ലറാഡു ളുകട 
വി സനത്തിനും പരിപാേനത്തിനുമായി 62.5 ല ാടി രൂപ 
വ യിരുത്തുന്നു.  

229. സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലള്ള ഓവര്സീസ് ല രക്രെറ്റ്സ് 
ഇന്കവറ്കമെ് & ലഹാള്ഡിംഗ് േിമിറ്റഡ് എന്ന 
 മ്പനിയുകട ആദ്യ സംരംഭമായി സംസ്ഥാന-ലദ്ശീയ 
പാതയ്ക്ക് സമീപം അന്താരാഷ്ട്ര നിേവാരത്തില് കററ് 
ലറാപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവനം കചയ്തിരിക്കുന്നു. ലറഷനു ള്, 
വാഹന പരിപാേന ല ന്ദ്രങ്ങള്, ക്ലിനിക്കു ള് എന്നിവ ഈ 
പദ്ധതിയില് ഉള്കപ്പടുന്നു. ഇതിനായി 2022-23 
വര്ഷത്തില് 2 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

230. പുതിയ സാലെതി  വിദ്യ ള് സവീ രിക്കുന്നതികെ 
ഭാഗമായി തരിയാക്കിയ പ്ലാറി ് മാേിനയങ്ങള് ലറാഡ് 
നിര്മാണത്തിനായി ഉപലയാഗിച്ച് വരുന്നു.  ഴിഞ്ഞ മൂന്നു 
വര്ഷത്തിനുള്ളില് 421 ടണ് പ്ലാറി ്  േര്ത്തി 298  ി.മീ 
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ലറാഡും റബ്ബര്  േര്ന്ന ബിറ്റുമിന് ഉപലയാഗിച്ച് 1700  ി.മീ 
ലറാഡും നിര്മിച്ചു  ഴിഞ്ഞു. മാത്രവുമല്ല  യര് ഭൂവസ്ത്രം 
ഉപലയാഗിച്ച് മണ്ണുറപ്പിച്ച് 19.1  ി.മീ ലറാഡും നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഇത്തരം നവീന സാലെതി  വിദ്യ ള് ലറാഡ് 
നിര്മാണത്തില് തുടര്ന്നും പ്രലയാജനകപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 

231. ദ്ീര്ഘ ാേ േക്ഷയം മുന്നില്  ണ്ട് ക ാണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആെ് 
കപര്ലഫാമന്സ് ലബസ്ഡ് ലറാഡ് കമയിെനന്സ് 
ല ാണ്രാക്ട് (OPBRMC) നടപ്പിോക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം 
 രാറു ള് കുറഞ്ഞത് 7 വര്ഷകത്ത കമയിെനന്സും ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നു. അതുലപാകേ തകന്ന പരിപാേന  ാേയെവിന് 
ലശഷം ലറാഡു െിലണ്ടാകുന്ന കുണ്ടും കുഴി ളും 
 ാേതാമസമില്ലാകത നന്നാക്കുന്നതിലേക്ക് റണിംഗ് 
ല ാണ്രാക്ട് സംവിധാനവും നടപ്പിോക്കി വരുന്നു.  

232. കപാതുമരാമത്ത് വകുപ്പില് ഇ-ഗലവര്ണന്സികെ 
ഭാഗമായി പദ്ധതി നിര്വഹണമായി ബന്ധകപ്പട്ട എല്ലാ 
 ാരയങ്ങളും ‘ക്രപ്രസ് ലസാഫ്റ്റ് കവയര്’ മുലഖനയാണ് 
നിേവില് നിര്വഹിക്കുന്നത്. ഇത് വകുപ്പികെ  ാരയക്ഷമത 
വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ളുമായി ബന്ധകപ്പട്ട ഫയല് 
നീക്കങ്ങള് കൂടി ക്രപ്രസ് ലസാഫ്റ്റ് കവയറിലേക്ക് ക ാണ്ടു 
വരാനുലേശിക്കുന്നു. ഇതു വഴി ഫയല് നീക്കം കൂടുതല് 
സുതാരയമാവു യും  ാേതാമസം ഒഴിവാകു യും കചയ്യും. 
കൂടാകത കപാതുമരാമത്ത് വകുപ്പില് പദ്ധതി ളുകട 
അവലോ നത്തിനും ശരിയായ മാലനജ്കമെിനും ലവണ്ടി 
ഒരു ലപ്രാജക്ട് ലമാണിറ്ററിംഗ് ലസാഫ്റ്റ് കവയര് 
വി സിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. 

233. ക ട്ടിട നിര്മാണത്തിനായി പ്രീ-ഫാബ് കടലക്നാെജി 
ഉള്കപ്പകട  ാോനുസൃതമായ പുതിയ സാലെതി  
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വിദ്യ ള് ഉപലയാഗിക്കും.  ക ട്ടിട നിര്മാണ രംഗത്ത് 
ല രെത്തികെ ഭൂപ്രകൃതിയും  ാോവസ്ഥയും 
 ണക്കികേടുത്ത് ആര്ക്കികട ്ചറല് രീതി ള് 
കമച്ചകപ്പടുത്തും.  

234. സര്ക്കാര് വകുപ്പു ള് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രധാനകപ്പട്ട 
നിര്മാണ പ്രവൃത്തി ളുകടയും ഗുണനിേവാരവും 
സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുലത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്.  
പദ്ധതി ളുകട ഡിക്രസന്, സാലെതി ാനുമതി, 
നിര്മാണം, പൂര്ത്തീ രണം എന്നീ ഘട്ടങ്ങെില് സവതന്ത്ര 
ഏജന്സി കെ ഉപലയാഗകപ്പടുത്തി കടക്നിക്കല് 
ഇവാേുലവഷന് നടത്തുന്നതിന് േക്ഷയമിടുന്നു.   

235. പ്രെയം ബാധിച്ച പാേങ്ങളുകട പുനര് നിര്മാണം 92.88 
ല ാടി രൂപ കചേവില് നടപ്പിോക്കും. നിര്മാണ 
കച്ചേവു െികേ അനയായമായ വര്ദ്ധന, അമിതമായ 
നിരക്കില് തോറാക്കകപ്പടുന്ന എറിലമറ്റു ള് എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ച് പരാതി ള് ഉയര്ന്നുവരുന്നത് 
പരിലശാധിക്കും.  

236. സംസ്ഥാനകത്ത ഏറ്റവും ഗതാഗതക്കുരുക്കുള്ള 20 

ജംഗ് ഷനു ള്  കണ്ടത്തും.  ഈ ജംഗ് ഷനു ള്ക്കായി 

വിശദ്മായ പദ്ധതി ള് തോറാക്കി നടപ്പിോക്കും. 

പദ്ധതി ളുകട സ്ഥേകമടുപ്പ് കചേവിനും  പദ്ധതി 

കചേവിനും  ിഫ്ബിയില് നിന്ന് ധനസഹായം 

നല്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഈ വര്ഷം 200 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തും. 

237. പ്രധാന നഗര-രാമ ല ന്ദ്രങ്ങെികേ രാഫി ് ലചാക്ക് 
ലപായിന്റു ള് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ആവശയമായ രാഫി ് 
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സര്ലവ ള് നടത്തും. ക്രബപാസു ള് ആവശയമായ 
പ്രധാന ലറാഡു ള് നിര്ണയിക്കാന് ഇത് സഹായിക്കും. 
ആറ് ക്രബപാസ്സു ള് നിര്മിക്കുന്നതിനും 
അതിനാവശയമായ സ്ഥേകമടുപ്പിനുമായി ഈ വര്ഷം 200 
ല ാടി രൂപ  ിഫ് ബിയില് വ യിരുത്തും. 

ലദ്ശീയപാതാ വി സനം 

238. ല രെത്തില് ആക യുള്ള 1782  ിലോമീറ്റര് 
ലദ്ശീയപാതയില് 1624  ിലോമീറ്റര് ദൂരവും നാഷണല് 
ക്രഹലവ അലതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്തയയുകട 
നിയന്ത്രണത്തിോണ്.  ഇതില് 25912 ല ാടി രൂപ കചേവ് 
വരുന്ന 361  ിലോമീറ്റര് ലറാഡ് നിര്മാണം നടന്നു 
വരി യാണ്. 23114 ല ാടി രൂപയുകട 188.69  ിലോമീറ്റര് 
ലറാഡ് നിര്മാണത്തിന് അനുമതി േഭിച്ചു ഴിഞ്ഞു.  2022-
23 ല് 66635 ല ാടി രൂപയുകട 904  ിലോമീറ്റര് ലറാഡ് 
നിര്മാണത്തിന് അനുമതി േഭിക്കുകമന്നാണ് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.  ഇതുള്പ്പകട 1.31 േക്ഷം ല ാടി രൂപയുകട 
വിവിധ ലറാഡ് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൊണ് ലദ്ശീയ 
പാത അലതാറിറ്റിയുകട  ീഴില് പൂര്ത്തിയായി വരുന്നത്.  
ഈ പ്രവൃത്തി െില് ലദ്ശീയപാത അലതാറിറ്റിയുകട 
ലനരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലള്ള ലറാഡു ളുകട 
സ്ഥേലമകറ്റടുക്കേികെ 25 ശതമാനം തു യും മറ്റ് 
ലറാഡു ളുകട സ്ഥേലമകറ്റടുക്കേികെ 50 ശതമാനം തു യും 
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത്.   

239. തിരുവനന്തപുരം – അെമാേി എം.സി ലറാഡികെയും 
ക ാല്ലം – കചലൊട്ട ലറാഡികെയും വി സനത്തിനായി 
 ിഫ്ബി വഴി 1500 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കും.  
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ക .എസ്.ആര്.ടി.സി 

240. വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അനാവശയ കചേവു ള് 
കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുെെ  ാരയക്ഷമമായ നടപടി ള് 
ക്ര കക്കാണ്ട് ക .എസ്.ആര്.ടി.സി-കയ ോഭത്തിലേ 
കക്കത്തിക്കു  എന്നതാണ് സര്ക്കാരിനു മുന്നിലെെ 
കവല്ലുവിെി. ല ാവിഡിനു ലശഷം  ടുത്ത 
പ്രതിസന്ധിയിോയ സ്ഥാപനത്തിന് നടപ്പ് സാമ്പത്തി  
വര്ഷം ഇതുവകര സഹായമായി 1822 ല ാടി രൂപ 
സര്ക്കാര് നല് ി. ല ാവിഡിനു ലശഷം പൂര്ണലതാതില് 
ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കകപ്പടുന്ന ഘട്ടത്തില് 
ക .എസ്.ആര്.ടി.സി യുകട പ്രവര്ത്തന നഷ്ടം കുറച്ചു 
ക ാണ്ടുവരാനുെെ ഊര്ജിതമായ നടപടി ളുണ്ടാകും. 
ക .എസ്.ആര്.ടി.സി.-യുകട പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി 
1000 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

241. ക .എസ്.ആര്.ടി.സി.-യുകട വിവിധ ഡിലപ്പാ കെ 
നവീ രിക്കുന്നതിനും  കപാതുജനങ്ങള്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കു 
മുെെ സൗ രയങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 30 ല ാടി 
രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

242. ക .എസ്.ആര്.ടി.സി.-യികേ GPRS സംവിധാനം, ആസ്തി, 
െീറ്റ് മാലനജ്കമെ് കമാഡൂളു ള്, ഇെേിജെ് 
രാന്ലസ്പാര്ട്ട് മാലനജ്കമെ് സിറം, CCTV സ്ഥാപിക്കല് 
എന്നിവക്കായി 20 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

243. ടിക്കലറ്റതര വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതികെ ഭാഗമായി 
‘ക .എസ്.ആര്.ടി.സി. യാത്രാ ഫൂവല്സ്’ എന്ന ലപരില് 
കപാതുലമഖേ എണ മ്പനി ളുമായി ലചര്ന്ന് 
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കപാതുജനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാവുന്ന 50 പുതിയ 
കപലരാള്, ഡീസല് പമ്പു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.    

244. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ്മായ ഗതാഗത സംവിധാനം 
ഒരുക്കുന്നതികെ ഭാഗമായി ക .എസ്.ആര്.റ്റി.സി യുകട 
ക്രഹസ്പീഡ് ഡീസല് ബസ്സു ള് സി.എന്.ജി./ 
എല്.എന്.ജി./ഇേരിക്കല് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന 
തിനായി 50 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

245. കചക്ക് ലപാസ്റ്റു ളുകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ 
വി സനത്തിനും നവീ രണത്തിനുമായുെെ 5 ല ാടി രൂപ 
ഉള്കപ്പകട ലമാലട്ടാര് വാഹന വകുപ്പിന് 2022-23 
സാമ്പത്തി  വര്ഷലത്തക്ക് 44 ല ാടി രൂപ 
വ യിരുത്തുന്നു.  

ഇ-കമാബിേിറ്റി പ്രലമാഷന് ഫണ്ട് 

246. സംസ്ഥാനകത്ത തിരകഞ്ഞടുക്കകപ്പട്ട സ്ഥേങ്ങെില് 
വാഹനം ഒന്നിന്  25000 മുതല് 30000 വകര ഇന്കസെീവ് 
ഇനത്തില് നല്കി 10000 ഇ-ഓലട്ടാ ള് പുറത്തിറക്കാന് 
സഹായം നല്കും. നിേവിലെെ ഐ.സി.ഓലട്ടാ 
എഞ്ചിനു ള് ഇ-ഓലട്ടായിലേക്ക് മാറുന്നതിലേക്കായി 
വാഹനകമാന്നിന് 15000/- രൂപ കറലരാ ഫിറ്റ്കമെ് 
സബ്സിഡിയായി നല്കും. പദ്ധതിയുകട 
ഗുണലഭാക്താക്കെില് 50% വനിത ൊയിരിക്കും. 
ഇതിനായി 15.55 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

247. എല്ലാ കപാതു ഗതാഗത വാഹനങ്ങലെയും കോലക്കഷന് 
രാക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങള്/എമര്ജന്സി ബട്ടണ് എന്നിവ 
വഴി 24 മണിൂറും നിരീക്ഷണത്തിോക്കും. നിര്ഭയ 
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ചട്ടൂടിന്  ീഴില് സ്ത്രീ ളുലടയും കപണ്കുട്ടി ളുലടയും 
സുരക്ഷ മുന് നിര്ത്തി നടപ്പിോക്കുന്ന ‘നിര്ഭയ കവഹിക്കിള് 
കോലക്കഷന് രാക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ലഫാം’ പദ്ധതിക്ക് 4 ല ാടി 
രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

ഉള്നാടന് ജേഗതാഗത വകുപ്പ് 

248. ഉള്നാടന് ജേഗതാഗത ലമഖേയികേ വി സന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി സംസ്ഥാന ജേഗതാഗത 
വകുപ്പിന്  29.79 ല ാടി രൂപയും, ല രെ ഷിപ്പിംഗ് & 
ഇന്ോന്ഡ് നാവിലഗഷന് ല ാര്പ്പലറഷന് 8.31 ല ാടി 
രൂപയും, ല ാറല് ഷിപ്പിംഗ് & ഇന്ോന്ഡ് നാവിലഗഷന് 
വകുപ്പിന് 103.56 ല ാടി രൂപയും ഉള്കപ്പകട ആക  141.66 
ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

249.  ടത്ത് സംവിധാനം വിപുേീ രിക്കുന്നതിനും പാസഞ്ചര്-
 ം-ടൂറിറ് നൗ  ള്, ലസാൊര് ലബാട്ടു ള്, 
സുരക്ഷിതമായ സൗ രയങ്ങലൊടുകൂടിയ പുതിയ 
യാത്രായാനങ്ങള് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനുമായി 24 ല ാടി 
രൂപ സംസ്ഥാന ജേഗതാഗത വകുപ്പിന് വ യിരുത്തുന്നു.  

250. ഉള്നാടന്  നാല് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 76.55 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

251. ക ാച്ചി ജേ കമലരാ പദ്ധതി ക ാച്ചി കമലരാ കറയില് 

ല ാര്പ്പലറഷന് വഴി നടപ്പിോക്കുന്നു. ആക  682.01 ല ാടി 

രൂപ പദ്ധതി കചേവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക ാച്ചിയികേ 16 

റൂട്ടു െികേ 38 കജട്ടി ള് ഉള്കപ്പകട 76  ി.മീ ജേപാതയുകട 
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വി സനമാണ് പദ്ധതി വഴി േക്ഷയമിടുന്നത്. ഇതിനായി  

150 ല ാടി രൂപ േഭയമാക്കുന്നതാണ്. 

252. ക ാച്ചി നഗരത്തികേ യാത്രാ സൗ രയം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാ 

നായി പുതിയ ലറാ-ലറാ സംവിധാനത്തിനായി 10 ല ാടി 

രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

K- കറയില് പദ്ധതി 

253. 63,941 ല ാടി രൂപ പ്രതീക്ഷിത കചേവില് തിരുവനന്തപുരം 

മുതല്  ാസറലഗാഡ് വകര 529.4  ി.മീ നീെത്തില് 

അര്ദ്ധ അതിലവഗ കറയില്ലവ പാതയായ ‘സില്വര് 

ക്രേന്’, ല ന്ദ്ര കറയില്ലവ മന്ത്രാേയത്തികെയും 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരികെയും കപാതു ഓഹരി 

പൊെിത്തലത്താകടയും ഉഭയ ക്ഷി വായ്പയിലൂകടയും 

നടപ്പിോക്കുന്നതിനുെെ പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്ന് 

വരി യാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വേിയ വി സന 

ക്കുതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുമതി എത്രയും 

കപകട്ടന്ന് ല ന്ദ്രസര്ക്കാര് നല്കുകമന്നാണ് 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.  ഇന്ന് നിേവിലള്ള ഏറ്റവും 

പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദ് യാത്രാസംവിധാനമാണ് ഇേരി ് 

കറയില്ലവ.   

254. പദ്ധതിയ്ക്കായി 2022-23 സാമ്പത്തി  വര്ഷലത്തയ്ക്കുെെ 

കചേവു ള് യഥാര്് കചേവിനനുസൃതമായി ലമജര് 

ഇന്ഫ്രാസ്ട്ര ്ച്ചര് കഡവേപ്കമെ് ലപ്രാജക്ടു ള് (MIDP) 

എന്ന ശീര്ഷ ത്തികേ വിഹിതത്തില് നിന്ന് 
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വിനിലയാഗിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമി ഏകറ്റടുക്കേിനുലവണ്ടി   

2000 ല ാടി രൂപ  ിഫ്ബിയില് നിന്നും അനുവദ്ിക്കും. 

255. 2022-23  ാേയെവില് നടപ്പിോലക്കണ്ട മറ്റ് ഗതാഗത 

സംവിധാനങ്ങള്ക്കായി 200.58 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

ഇടുക്കി, വയനാട്,  ാസര്ലഗാഡ് എയര് സ്ട്രിപ്പ് 

256. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെെ ഈ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് 

സാലെതി  – സാമ്പത്തി  പഠനങ്ങള് നടലത്തണ്ടതുണ്ട്. 

പദ്ധതിയ്ക്ക് ല ന്ദ്ര സര്ക്കാരികെ ‘ഉഡാന്’ പദ്ധതി 

പ്ര ാരമുെെ സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുകട 

പ്രാരംഭ പ്രവൃത്തി ള്ക്കും, ഡി.പി.ആര് തോറാക്കുന്നതിനും 

ഭൂമി ഏകറ്റടുക്കേിനുമായി 4.51 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

ശബരിമേ രീന്ഫീല്ഡ് എയര്ലപാര്ട്ട് 

257. ശബരിമേ രീന്ഫീല്ഡ് എയര്ലപാര്ട്ട് പദ്ധതിക്കും 

സാലെതി  – സാമ്പത്തി  പഠനങ്ങളും പാരിസ്ഥിതി  

ആഘാത പഠനങ്ങളും നടലത്തണ്ടതുണ്ട്. സാധയതാ 

പഠനത്തിനും ഡി.പി.ആര് തോറാക്കുന്നതിനുെെ മറ്റ് 

പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമായി 2 ല ാടി രൂപ ബജറ്റില് 

വ യിരുത്തുന്നു.  

ടൂറിസം ലമഖേ െില് എയര് സ്ട്രിപ്പു ള്  

258. സംസ്ഥാനകത്ത വിവിധ ടൂറിറ് ലസ്പാട്ടു െിലേക്ക് ലവയാമ 

മാര്ഗം യാത്രകചയ്യുന്ന വിലനാദ്സഞ്ചാരി ളുകട 
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സൗ രയാര്്ം  20 മുതല് 40 വകര സീറ്റു ളുള്ള 

വിമാനങ്ങള്, കഹേില ാപ്റ്ററു ള്, ലഡ്രാണ് അധിഷ്ഠിത 

ഗതാഗതം  എന്നിവയ്ക്കായി എയര് സ്ട്രിപ്പു ളുകട ഒരു 

ശംഖേ സ്ഥാപിക്കാന് ശ്രമങ്ങള് ആരംഭിക്കും.  

259. കടര്മിനല് ക ട്ടിടലത്താട് കൂടിയ ഓലരാ എയര് സ്ട്രിപ്പിനും 

ഏ ലദ്ശം 125 ല ാടി രൂപയാണ് കചേവ് 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കടര്മിനേികേയും എയര് സ്ട്രിപ്പികേയും 

നിലക്ഷപം  ിഫ്ബി ഫണ്ടില് നിന്ന്  കണ്ടത്തും. പിപിപി 

മാതൃ യിോയിരിക്കും കനറ്റ് വര്ക്കികെ പ്രവര്ത്തനം. 

പദ്ധതി പ്രാവര്ത്തി മാക്കുവാന് അനുലയാജയമായ 

നിലക്ഷപ കര  കണ്ടത്തുന്നതിന്, ഒരു EOI 

പ്രസിദ്ധീ രിക്കും. പ്രീ-എന്ജിനീയറിങ് ഫീസിബിേിറ്റി 

റിലപ്പാര്ട്ട് തോറാക്കാന് അഞ്ച് ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

വിലനാദ്സഞ്ചാരം 

260. ല ാവിഡ് മഹാമാരി ടൂറിസം ലമഖേയില് വേിയ 

ലതാതിലള്ള ത ര്ച്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ടൂറിസം വീണ്ടും 

സജീവമാക്കാനും  അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ശക്തികപ്പടു 

ത്താനുമുെെ നടപടി ള് സവീ രിച്ചുവരി യാണ്.  ടൂറിസം 

ലമഖേയികേ കചറു ിട ഇടത്തരം പദ്ധതി ള്ക്കായി 

പേിശ കുറഞ്ഞ ലോണു ളും റിലവാള്വിംഗ് ഫണ്ടും 

ഏര്കപ്പടുത്തി.  ഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് പ്രഖയാപിച്ച 

ബലയാക്രഡലവഴ്സിറ്റി ടൂറിസം സര് ൂട്ട്, േിറ്റററി സര് ൂട്ട് 
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എന്നിവ നടപ്പിോക്കാനുള്ള പദ്ധതി ള് ആരംഭിക്കാന് 

 ഴിഞ്ഞു. 

261. വിലനാദ് സഞ്ചാര ഹബ്ബു ള്, കഡറിലനഷന് ചേ ഞ്ച് 

ലപാകേയുെെ പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചയ്ത് 

നടപ്പാക്കുന്നതിന് 362.15 ല ാടി രൂപ നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. ഇത് 

മുന് വര്ഷലത്തതിലനക്കാള് 42 ല ാടി രൂപ അധി മാണ്.  

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ്വും സവയം പരയാപ്തവുമായ 25 ടൂറിസം 

ഹബ്ബു ള് 5 വര്ഷത്തിനുെെില് സംസ്ഥാനത്ത് 

സജ്ജമാക്കും.  

262. വിലനാദ് സഞ്ചാര ലമഖേയുകട വിപണന തന്ത്രങ്ങള് 

രൂപകപ്പടുത്തുന്നതിനും മറ്റു പ്രചാരണ പ്രവര്ത്തന 

ങ്ങള്ക്കുമായി 81 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

263. ടൂറിസം ലമഖേയികേ പരിശീേന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 

29.3 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

264. ഒരു പഞ്ചായത്ത്  - ഒരു കഡറിലനഷന് പദ്ധതി, ടൂറിസം 

ലമഖേയിലേയ്ക്ക് സവ ാരയ സംരംഭ കര ആ ര്ഷി 

ക്കാനുെെ വയബിേിറ്റി ഗയാപ് ഫണ്ടിംഗ്, നിേവികേ 

കഡറിലനഷനു ളുകടയും ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകടയും 

നവീ രണവും പുനരുജ്ജീവനവും തുടങ്ങിയ 

പദ്ധതി ള്ക്കായി 132.14 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

265. ടൂറിസം ലമഖേയുകട പുനരുജ്ജീവനത്തിനും വി സന 

ത്തിനുമായി 1000 ല ാടി രൂപയുകട വായ്പ ള് 
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േഭയമാക്കുന്നതിനുെെ പദ്ധതി തോറാക്കും. പേിശ ഇെവ് 

നല്കുന്നതിനായി 20 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

ചാമ്പയന്സ് ലബാട്ട് േീഗ് 

266. ല രെത്തികെ തനത് ടൂറിസം ആ ര്ഷണമായ 

വള്ളം െി വീണ്ടും സജീവമാകു യാണ്. വള്ളം  െികയ 

ലോല ാത്തര  ായി  ഇനമായി പരിവര്ത്തനം 

കചയ്യുന്നതിനായി ഇന്തയന് പ്രീമിയര് േീഗികെ മാതൃ യില് 

വിഭാവനം കചയ്ത ചാമ്പയന്സ് ലബാട്ട് േീഗ് 12 സ്ഥേങ്ങെില് 

നടത്തുന്നതിനായി 15 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

267. പുതിയ ടൂറിസ്റ്റു കെ ആ ര്ഷിക്കാനായി  ാരവന് ടൂറിസം 

ലപാകേയുെെ പദ്ധതി ള് ആരംഭിച്ചു ഴിഞ്ഞു.   ാരവന് 

പാര്ക്കു ള് ആരംഭിക്കാനും അവികട അടിസ്ഥാന 

സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കാനും 5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

268. തീ്ാടന ടൂറിസം സര് ൂട്ടു ള് ശക്തികപ്പടുത്തും.  

ശബരിമേ, അച്ചന്ല ാവില് ആരയൊവ്, കുെത്തൂപ്പുഴ, 

ക ാട്ടാരക്കര, പന്തെം, കചങ്ങന്നൂര്, എരുലമേി 

സര് ൂട്ടിനാവശയമായ വിപുേമായ പദ്ധതി തോറാക്കും. 

269.  രയും  ാടും  ായലം നമ്മുകട ടൂറിസം പദ്ധതി െില് 

സജീവമായി ഉള്കപ്പടുന്നുണ്ട്.  എന്നാല് ബീച്ച് 

ടൂറിസത്തിനപ്പുറം സമുദ്രയാത്ര ള് കൂടി നമ്മുകട ടൂറിസം 

പദ്ധതി െില് പ്രാധാനയലത്താകട ഉള്കപ്പടുലത്തണ്ടതുണ്ട്.  

270. ല ാവെം, ക ാല്ലം, ക ാച്ചി, ലബപ്പൂര്, മംഗോപുരം, ലഗാവ 

എന്നീ പ്രലദ്ശങ്ങകെ ല ാര്ത്തിണക്കി ക്രൂയിസ് ടൂറിസം 
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ആരംഭിക്കുന്നത് ടൂറിസം ലമഖേയ്ക്ക് വേിയ ഉണര്വ്വുണ്ടാക്കും.  

ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 5 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

പരിസ്ഥിതി 

271. നടപ്പുവര്ഷം പരിസ്ഥിതി ലമഖേയികേ വിവിധ പദ്ധതി 

 ള്ക്കായി 27.45 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

272.  ാോവസ്ഥാ വയതിയാനത്തികെ ഭാഗമായി വീടു ള് 

താഴ്ന്നുലപാകുന്ന മണ്ലരാത്തുരുത്തില് മാതൃ ാ വീട് 

നിര്മാണ പദ്ധതിക്കായി 2 ല ാടി രൂപ, കുട്ടനാട് 

ലമഖേയികേ പ്രലതയ  വീട് നിര്മാണ രീതി ള് എന്ന 

ക്രപേറ്റ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2 ല ാടി രൂപ,  ാോവസ്ഥാ 

വയതിയാന പഠനത്തിനും ഇടകപടല ള്ക്കുമായുള്ള 

പദ്ധതി ള്ക്കായി 5 ല ാടി രൂപ എന്നിവയുള്പ്പകടയുെെ 

പദ്ധതി ൊണ് നടപ്പിോക്കു .  

273. ല രെത്തികെ ക്രജവ ക്രവവിധയകത്ത സംരക്ഷിക്കു യും 

സുസ്ഥിരമായി ഉപലയാഗകപ്പടുത്തു യും കചയ്യുന്ന 

പദ്ധതിക്കായി 10 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

274.  ാോവസ്ഥാ വയതിയാനവും ആലഗാെതാപനവും 

വെകരയധി ം ബാധിക്കുന്ന ല രെത്തില് ഇതു 

സംബന്ധിച്ച് അവലബാധമുണ്ടാക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി 

സൗഹൃദ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമായി വിപുേമായ 

പരിപാടി ള് നടപ്പിോക്കും. ശാസ്ത്രീയ ലസവനങ്ങള്ക്കും 

ഗലവഷണങ്ങള്ക്കുമുെെ ആക  അടെല് 220.77 ല ാടി 

രൂപയാണ്.  
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കപാതുവിതരണം 

275. കപാതുവിതരണ ലമഖേയ്ക്ക് 2022-23 ല് ആക  2063.64 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഇതില് 75.41 ല ാടി 

രൂപയുകട പദ്ധതി വിഹിതവും ഉള്കപ്പടുന്നു. 

സഞ്ചരിക്കുന്ന ലറഷന്  ട ള് 

276. ല രെത്തികേ എല്ലാ നിയമസഭ നിലയാജ  

മണ്ഡേങ്ങെിലേയും പ്രധാന ല ന്ദ്രങ്ങെില് സഞ്ചരിക്കുന്ന 

ലറഷന്  ട ള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പട്ടി  

വിഭാഗങ്ങെില് കപട്ടവരും മത്സയകതാഴിോെി ളും 

തിങ്ങിപ്പാര്ക്കുന്ന ഇടങ്ങെില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ലറഷന് 

 ട ള് മുലഖന ലറഷന് സാധനങ്ങള് വാതില്പ്പടി 

വിതരണം നടത്തുന്നതാണ്. 

വിദ്യാഭയാസം 

277. വിദ്യാഭയാസലമഖേയ്ക്കായി 2022-23 വര്ഷലത്തക്കുെെ 

സംസ്ഥാനത്തികെ പദ്ധതി അടെല് 2546.07 ല ാടി 

രൂപയാണ്. ഇതില് 1016.74 ല ാടി രൂപ സ്കൂള് 

വിദ്യാഭയാസത്തിനും 452.67 ല ാടി രൂപ ഉന്നത 

വിദ്യാഭയാസത്തിനും 245.63 ല ാടി രൂപ സാലെതി  

വിദ്യാഭയാസത്തിനുമാണ്. കൂടാകത ല ന്ദ്രാവിഷ്കൃത 

പദ്ധതി െില് നിന്നും 831 ല ാടി രൂപയും 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.  

278. ‘കപാതുവിദ്യാഭയാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം’ പദ്ധതി 

ആരംഭിച്ചതികന തുടര്ന്ന്  ഴിഞ്ഞ ആറ് വര്ഷത്തിനികട 
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10.48 േക്ഷം കുട്ടി ൊണ് കപാതുവിദ്യാേയങ്ങെിലേക്ക് 

പുതുതായി  ടന്നുവന്നത്. 2022-23 ല് 

കപാതുവിദ്യാേയങ്ങെികേ അടിസ്ഥാന സൗ രയ 

വി സനത്തിനായി 70 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

279. ഭിന്നലശഷി സൗഹൃദ്മായി വിദ്യാേയ അന്തരീക്ഷം 

ഒരുക്കുന്നതിനായി 15 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

280. ല രെ എഡുലക്കഷണല് ഹിററി മൂസിയം- ം-

കരയിനിംഗ് കസെറിനായി 2 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

281. സ്കൂള് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്കുെെ 2022-23 -കേ സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി 342.64 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഇതില് 

ല ന്ദ്ര സഹായത്തിനാനുപാതി മായ സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായ 150 ല ാടി രൂപയും പാല്, മുട്ട എന്നിവ 

വിതരണം കചയ്യുന്നതിനുള്ള അധി  കചേവായി 

സംസ്ഥാനം നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള 192.64 ല ാടി രൂപയും 

ഉള്കപ്പടുന്നു.   

ഉന്നത വിദ്യാഭയാസം 

282. സംസ്ഥാനകത്ത എല്ലാ ല ാലെജു െിലം മറ്റ് അനുബന്ധ 

സ്ഥാപനങ്ങെിലം ലസാൊര് ലമല്ൂര സ്ഥാപിക്കു യും 

പരിപാേിക്കു യും കചയ്യു , മാേിനയ സംസ്കരണം, ഒഴിഞ്ഞു 

 ിടക്കുന്ന സ്ഥേങ്ങെില് പച്ചക്കറി/പുഷ്പ കൃഷി 

ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു  എന്നിവയാണ് ‘ഹരിത  ാമ്പസ്’ 

പദ്ധതി ക ാണ്ട് ഉലേശിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്കായി  

5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  
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283. ല ാലെജ് വിദ്യാഭയാസ വകുപ്പിന്  ീഴിലള്ള സര്ക്കാര് 

ല ാലെജു ള്, ലഹാറല ള്, ക ട്ടിടങ്ങള്, ചുറ്റുമതില്, 

 െി സ്ഥേങ്ങള് മുതോയവയുകട പരിപാേനം, 

ല ാലെജു ളുകട ക്രപതൃ  മൂേയം സംരക്ഷിക്കല് 

എന്നിവയ്ക്കായി 14 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

284.  ഴൂട്ടത്തും  െമലശ്ശരിയിലമുെെ അസാപ്പ് സ്കില് 

പാര്ക്കു െില് ഓകെെഡ് റിയാേിറ്റി/വിര്ചവല് റിയാേിറ്റി 

ോബു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.    ഈ പദ്ധതിക്കായി  

35 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചതര് ശിക്ഷാ അഭിയാന് (RUSA) 

285. വിവിധ വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങെികേ 18 മുതല് 23 വകര 

പ്രായമുള്ളവരുകട കമാത്ത പ്രലവശന അനുപാതം അടുത്ത 

5 വര്ഷം ക ാണ്ട് നിേവിലള്ള 19.4% നിന്ന് 32 % ആയി 

ഉയര്ത്തുന്നതിനും പ്രലവശനം, തുേയത, മി വ് 

എന്നിവയിലൂകട അദ്ധയാപ രുകടയും വിദ്യാഭയാസ 

സ്ഥാപനങ്ങളുകടയും പ്ര ടനം കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും 

പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണങ്ങള് നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് RUSA പദ്ധതിയിലൂകട േക്ഷയമിടുന്നു.  

ഇതിന് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 50 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.   

286. സ്കൂളു ളുലടയും ല ാലെജു ളുലടയും വി സന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങെില് പൂര്വ വിദ്യാര്്ി ളുകട സഹ രണം 
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ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടുതല് ശക്തികപ്പടുകത്തണ്ടതുണ്ട്. 

അതിനായി ലഫാര്മര് സ്റ്റുഡെ് വീക്ക് (അലമ്നി വീക്ക് ) എന്ന 

പരിപാടി എല്ലാ വര്ഷവും ഡിസംബര് മാസം 

സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി ള് ആസൂത്രണം കചയ്യും.  

287. 2020-ല് സ്ഥാപിതമായ  ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഓപ്പണ് 

സര്വ ോശാേയികേ പഠനവസ്തുക്കളുകട തോറാക്കല്, 

അക്കാഡമി ് ലബ്ലാക്കികെ നവീ രണം, ക്രസബര് 

കസെര്, പ്രാലദ്ശി  ല ന്ദ്രങ്ങള്, പഠന ല ന്ദ്രങ്ങള് 

എന്നിവയുകട സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ പ്രധാന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 7 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

സര്വ ോശാേയുകട ആസ്ഥാന മന്ദിര നിര്മാണം 

2022-23-ല് ആരംഭിക്കും.  

288. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഓപ്പണ് സര്വ ോശാേ, ല രെ 

സാലെതി  സര്വ ോശാേ, മേയാെം സര്വ ോശാേ 

എന്നിവയുകട ആസ്ഥാന മന്ദിര നിര്മാണത്തിന്  

MIDP-യില് തു  വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

289. ല ാട്ടയകത്ത കസെര് ലഫാര് കപ്രാഫഷണല് ആെ് 

അഡവാന്സ്ഡ് റഡീസ് (CPAS) ന് ഡ്രഗ് കടറിംഗ് 

േലബാറട്ടറി നിര്മിക്കുന്നതിനായി 3 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു. 
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ോറ്റിനലമരിക്കന് പഠനല ന്ദ്രം  

290. ല രെത്തികെ സാമൂഹയ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരി   ാര്ഷി  

ലമഖേ െികേല്ലാം ോറ്റിനലമരിക്കയുകട സവാധീനമുണ്ട്.  

ലപാര്ച്ചുഗീസു ാര് ല രെത്തിലേക്ക് വന്ന  ാേം മുതല്  

ോറ്റിനലമരിക്കന് വിെ ള് ഇവികട കൃഷികചയ്തവരുന്നു. 

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സമാനത ള് ഇരു പ്രലദ്ശങ്ങള്ക്കും 

ഉെെതുക ാണ്ട് തകന്ന ോറ്റിനലമരിക്കന്  വിെ ളും 

കൃഷി ളും ല രെത്തിനും അനുലയാജയമാണ്. 

ല രെത്തികെയും ോറ്റിനലമരിക്കയുലടയും സാധയത കെ 

പരസ്പരം പ്രലയാജനകപ്പടുത്തുന്ന പദ്ധതി ള് 

ആവിഷ്കരിലക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.   

291. ല രെ സര്വ ോശാേയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കസെര് 

ലഫാര് ോറ്റിനലമരിക്കന് റഡീസികെ ലനതൃതവത്തില് 

ഇത്തരം താരതമയ പഠനങ്ങളും ഗലവഷണങ്ങളും 

ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.    സ്റ്റുഡെ് എക്സ്ലചഞ്ച് ലപ്രാരാം 

ഉള്പ്പകടയുള്ള പദ്ധതി െിലൂകട ോറ്റിനലമരിക്കയുമായുള്ള 

ബന്ധം ശക്തികപ്പടുലത്തണ്ടതുണ്ട്.  ോറ്റിനലമരിക്കന് 

കസെറികെ പഠന ഗലവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും തുടര് 

പദ്ധതി ള്ക്കുമായി  2 ല ാടി രൂപ ബജറ്റില് 

വ യിരുത്തുന്നു. 

സാലെതി  വിദ്യാഭയാസം 

292. ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് ഹൂമണ് റിലസാഴ്സ് കഡവേപ്കമെ ിന് 

 ീഴിലള്ള വിവിധ വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളുകട വി സന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും പിണറായിയികേ  ഐ.എച്ച്.ആര്.ഡി 
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ല ാലെജിനുമായി 22.80 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

അക്കാദ്മി ് എ ്റന്ഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും 

ഇന്കുലബഷന് യൂണിറ്റു ള്ക്കുമായി 10 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

293. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ല ാലെജു ളുകട വി സനത്തിനായി 

37.60 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

294. ലപാെികടക്നി ് ല ാലെജു ളുകട വി സനത്തിന് 42 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഈ തു യില് സിവില് 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ല ാഴ്സു ളുെെ  ഗവണ്കമെ് 

ലപാെികടക്നി ് ല ാലെജു െില് കമറ്റീരിയല് കടറിംഗ് 

ആെ് സര്ട്ടിഫിലക്കഷന് കസെര് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള 

വിഹിതവും ഉള്കപ്പടുന്നു. 

ല രൊ ഡവേപ്കമെ് ആെ് ഇകന്നാലവഷന് സ്ട്രാറ്റജി ് 

 ൗണ്സില് (K-DISC) 

295. വിദ്യാഭയാസ ക്രനപുണയ വി സനം തുടര്ച്ചയായി 

കമച്ചകപ്പടുത്തു യും നവീ രിക്കു യും കചയ്യു  എന്ന 

വിശാേ േക്ഷയലത്താട് കൂടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 

ഏജന്സിയാണ് K-DISC. K-DISC-ന്  ീഴിലള്ള വിവിധ 

പദ്ധതി ള്ക്കായി 200 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

 േയും സംസ്കാരവും 

296.  േയുകടയും സംസ്കാരത്തികെയും വി സനത്തിനായുള്ള 

അടെല് 175.09 ല ാടി  രൂപയാണ്. 



102 
 

297. പുരാവസ്തു വകുപ്പികെ  ീഴിലള്ള വിവിധ 

പ്രവ ൃത്തി ള്ക്കായി 19.6 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

298. ല രെ സംസ്ഥാന പുരാലരഖ വകുപ്പിനായി നടപ്പു വര്ഷം 

16.85 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  ഇതില്  ാരയവട്ടം 

 ാമ്പസികേ അന്തര്ലദ്ശീയ പുരാലരഖ കഹറിലറ്റജ് 

ല ന്ദ്രത്തിനുെെ 6.5 ല ാടി രൂപയും താെിലയാേ മൂസിയം 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുലവണ്ടിയുെെ 3 ല ാടി രൂപയും 

ഉള്കപ്പടുന്നു. 

മൂസിയവും മൃഗശാേയും 

299. തിരുവനന്തപുരകത്ത മൂസിയം, ഗാേറി, സുലവാെജിക്കല് 

പാര്ക്ക്, ല ാഴിലക്കാകട്ട ആര്ട്ട് ഗാേറി, കൃഷ്ണലമലനാന് 

മൂസിയം എന്നിവയുകട വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 

28.6 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

300. പുരാലരഖ, പുരാവസ്തു, മൂസിയം വകുപ്പു ളുകട  ീഴില് 

നിരവധി മൂസിയങ്ങളുകണ്ടെിലം ല രെപ്പിറവി മുതലെെ 

സംസ്ഥാനത്തികെ  ോപരവും സാംസ്കാരി വുമായ 

വെര്ച്ചയും വി ാസവും അടയാെകപ്പടുത്തു യും 

സൂക്ഷിക്കു യും കചയ്യുന്ന ഒരു മൂസിയം ല രെത്തില് 

നിേവിേില്ല  എന്ന പരാതി വിവിധ ല ാണു െില് നിന്നും 

ഉയര്ന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്.  ഇത് പരിഗണിച്ച് വിലനാദ്ം, 

വിദ്യാഭയാസം, ഗലവഷണം എന്നിവക്ക് മുന്ഗണന 

നല് ികക്കാണ്ട് ല രൊ ലററ്റ് മൂസിയം ല രെത്തികെ 

സാംസ്കാരി  തേസ്ഥാനമായ തൃശൂരില് 
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സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. ഇതികെ പ്രാരംഭ കചേവു ള്ക്കായി 

30 േക്ഷം രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

301. ല രെ സംസ്ഥാന ചേച്ചിത്ര വി സന ല ാര്പ്പലറഷന് 

നടപ്പ് സാമ്പത്തി  വര്ഷം 16 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

302. മേയാെ ചേച്ചിത്ര ലമഖേയുകട വെര്ച്ചയും വി ാസവും 

സംബന്ധിച്ച സമരമായ അറിവു ള് നല് ാനുതകുന്ന 

ഒരു ‘മേയാെ സിനിമ മൂസിയം’ സ്ഥാപിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര 

ചേച്ചിലത്രാത്സവം ഉള്പ്പകടയുെെ ചേച്ചിത്ര അക്കാഡമി 

യുകട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും പദ്ധതി ള്ക്കുമായി 12 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

303. ല രെത്തികേ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങെില് നിന്നും 

ബിരുദ്ം ലനടി കഫലോഷിപ്പിനര്ഹരാകുന്ന യുവ ോ ാര 

ന്മാര്ക്ക് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ വീതം നല്കുന്നതാണ്. 

കൂടാകത 5000 രൂപ തലേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 

നല്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനായി സാംസ്കാരി  വകുപ്പിന് 

13 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഇതില് 4.55 ല ാടി രൂപ 

സ്ത്രീ ള്ക്കുെെ പദ്ധതി ള്ക്കായി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു.  

304. സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരി  പാരമ്പരയമുള്ളതും 

പരമ്പരാഗത  ര ൗശേ  വസ്തുക്കളുകട നിര്മാണ 

ത്തികെ ലപരില് പ്രശസ്തമായതുമായ ഏതാനും 

രാമങ്ങകെ സാംസ്കാരി  ക്രപതൃ  രാമങ്ങൊയി 

പ്രഖയാപിക്കുന്നതാണ്. ക്രപതൃ  രാമങ്ങളുകട അടിസ്ഥാന 

സൗ രയങ്ങള് കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിലൂകട ല രെത്തികെ 

പരമ്പരാഗതമായ  ോ,  ര ൗശേ വിദ്യ ള് 
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സംരക്ഷിക്കാനും അറിവു ള് അടുത്ത തേമുറക്ക് 

ക്ര മാറാനും  ഴിയുന്നതാണ്. സാംസ്കാരി  ക്രപതൃ  

രാമങ്ങള്ക്കായി രണ്ട് ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

പി.കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാര ം 

305. നലവാ്ാന നായ നും സവാതന്ത്രയസമര ലസനാനിയും 

 മൂണിറ് പാര്ട്ടിയുകട അനിലഷധയനായ ലനതാവു 

മായിരുന്നു സഖാവ് പി.കൃഷ്ണപിള്ള.  ഗുരുവായൂര് 

സതയാരഹത്തികെ മുന്നണി ലപാരാെി െില് 

പ്രമുഖനായിരുന്ന  സഖാവ് പി. കൃഷ്ണപിള്ളയുകട 

ജന്മസ്ഥേമായ ക്രവക്കത്ത് ‘പി.കൃഷ്ണപിള്ള നലവാ്ാന 

പഠന ല ന്ദ്രം’ നിര്മിക്കാന് 2 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

ക ാട്ടാരക്കര തമ്പുരാന്  ഥ െി പഠന ല ന്ദ്രം 

306. സര്, ല രെത്തികെ അഭിമാന  ോരൂപമായ 

 ഥ െിയുകട ഉപജ്ഞാതാവ് ക ാട്ടാരക്കര തമ്പുരാനാണ്.    

 ഥ െിയുകട ജന്മലദ്ശമായ ക ാട്ടാരക്കരയില് 

ക ാട്ടാരക്കര തമ്പുരാകെ നാമലധയത്തില്  ഒരു  ഥ െി 

പഠന ല ന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും. ക ാട്ടാരക്കര തമ്പുരാന് 

 ഥ െി പഠന ല ന്ദ്രത്തിന് 2 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

കചറുലശ്ശരി സ്മാര ം 

307. മേയാെത്തികേ പ്രാചീന  വിത്രയങ്ങെില് പ്രമുഖനാണ് 

കചറുലശ്ശരി നമ്പൂതിരി.  ശുദ്ധമേയാെത്തില് രചിക്കകപ്പട്ട 

ആദ്യകത്ത ബൃഹത് ാവയമായി  ണക്കാക്കുന്നത്  

കചറുലശ്ശരി രചിച്ച 'കൃഷ്ണഗാഥ'കയയാണ് .  കചറുലശ്ശരിയുകട 
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നാമലധയത്തില് ഒരു സാംസ്കാരി  ല ന്ദ്രം  ണ്ണൂരികേ 

ചിറയ്ക്കേില് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

308. വിശുദ്ധ ചാവറ അച്ഛകെ സ്മരണാര്്ം മാന്നാനത്തുെെ 

ചാവറ  സാംസ്കാരി  ഗലവഷണ ല ന്ദ്രത്തിന്  1 ല ാടി 

രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

309. ഭാഷാ പിതാവികെ സ്മാര ം സ്ഥിതികചയ്യുന്ന തിരൂര് 

തുഞ്ചന് പറമ്പില് ഗലവഷണ ല ന്ദ്രം വിപുേീ രി 

ക്കുന്നതിനായി 1 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

310. മേയാെത്തികെ പ്രിയെരനായ സംഗീതജ്ഞന് 

എം.എസ്.വിശവനാഥന് പാേക്കാട് ഉചിതമായ സ്മാര ം 

പണി ഴിപ്പിക്കുന്നതിന് 1 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

പണ്ഡിറ്റ്  റുപ്പന് സ്മാര ം  

311. ല രെത്തികെ നലവാ്ാന ചരിത്രത്തില് സവിലശഷ 

മായ സ്ഥാനമുള്ള പണ്ഡിറ്റ്  റുപ്പന് സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്, 

 വി, അദ്ധയാപ ന്, സാമൂഹി  പരിഷ്കര്ത്താവ്, ക ാച്ചി 

നിയമസഭാംഗം എന്നീ നിേ െില് ലശാഭിച്ച ഉജ്ജവേ 

വയക്തിതവമായിരുന്നു. ലചരാനല്ലൂര് അല് ഫാറൂഖയ സ്കൂെിന് 

എതിര്വശത്തുള്ള അ ത്തട്ട് പുരയിടത്തില് ശ്രീ പണ്ഡിറ്റ് 

 റുപ്പകെ പ്രതിമ ഉള്കപ്പകടയുള്ള ഒരു സ്മ ൃതി മണ്ഡപം 

നിര്മിക്കുന്നതിനായി 30 േക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 
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 ായി വും യുവജന ാരയവും 

312. സംസ്ഥാന ജി.ഡി.പിയുകട 1%  ായി  ലമഖേയില് 

നിന്നാണ് േഭിക്കുന്നത്.   ായി  വിലനാദ്ങ്ങെില് 

ഏര്കപ്പടുന്നവരും  ായി  ലപ്രമി ളുമായ േക്ഷക്കണക്കിന് 

ജനങ്ങളുള്ള ല രെത്തില് ഇത് 3 മുതല് 4 വകര 

ശതമാനത്തിലേക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് നമുക്ക്  ഴിയണം.  

സവ ാരയ ലമഖേയുകട കൂടി പൊെിത്തലത്താകട  ായി  

ഉപ രണങ്ങളുകട ഉല്പ്പാദ്നം ശക്തികപ്പടുത്താനുള്ള 

നടപടി ള് സര്ക്കാരികെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടാകും.  ഈ 

ലമഖേയില് സംരംഭ തവം ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. 

313.  ായി -യുവജന ാരയ വകുപ്പു ള്ക്കായി നടപ്പ് വര്ഷം 

130.75 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. നിേവില് ഇ-

ലസ്പാര്ട്സ് വേിയ ലതാതില് പ്രചാരം ആര്ജ്ജിച്ച് വരുന്ന 

സാഹചരയത്തില് യുവജനങ്ങള്ക്ക് ഈ ലമഖേയില് 

പരിശീേനം നല്കുന്നതിന് ലസ്പാര്ട്സ് ല രെ 

ഫൗലണ്ടഷന് മുലഖന പരിശീേന ല ന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കും. 

ഇതിനു പുറലമ ‘കഹല്ത്തി  ിഡ്സ്’ ആലയാധന 

മത്സരങ്ങള്, ഫുട്ലബാള്, ബാസ്ക്കറ്റ് ലബാള്, അത് േറ്റിക്സ് 

എന്നിവക്കായുള്ള രാസ്റൂട്ട് പരിശീേന പദ്ധതി ള്ക്കും 

പുതിയ ലസ്പാര്ട്സ് ലപാെിസി നടപ്പിോക്കുന്നതിനുമായി 

ആക  6.50 ല ാടി രൂപ നീക്കി വക്കുന്നു.  

രാമീണ  െി സ്ഥേങ്ങള്  

314. ഓലരാ പഞ്ചായത്തിലം  െിസ്ഥേം എന്ന േക്ഷയത്തിനായി 

ലസ്പാര്ട്സ് ല രെ ഫൗലണ്ടഷന് നിര്വഹണ 
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ഏജന്സിയായി നടപ്പിോക്കുന്ന രാമീണ  െി സ്ഥേ 

പദ്ധതിയുകട കചേവികെ പകുതി MLA മാരുകട ആസ്തി 

വി സന ഫണ്ട് / തലേശ സ്ഥാപന ഫണ്ട് / കപാതു 

സവ ാരയ പൊെിത്തം (PPP) എന്നിവ മുലഖനയാണ് 

 കണ്ടത്തുന്നത്.  സ്ക്കൂളു െികേ  െി സ്ഥേങ്ങളും ഈ 

പദ്ധതിയില് ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതികെ പ്രാരംഭ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 4 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

315. സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലള്ള ലറഡിയങ്ങള് 

ല ന്ദ്രീ രിച്ച് സവ ാരയ ലമഖേയുകട സഹ രണലത്താകട 

 ായി  അക്കാദ്മി ള് രൂപീ രിക്കു , സവ ാരയ  ായി  

അക്കാദ്മി ളുകട വി സനത്തിനായി സര്ക്കാര് 

ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കു  എന്നീ ദ്വിമുഖ പരിപാടിക്കായി 

കമാത്തം 2.50 ല ാടി രൂപ കചേവഴിക്കുന്നതാണ്.  

316. തിരുവനന്തപുരം ലമനംകുെത്ത് ജി.വി.രാജ കസെര് ഓഫ് 

എക്സേന്സും മൂന്നാറികേ ക്രഹ ആള്ട്ടിടൂഡ് കരയിനിംഗ് 

കസെറില് അന്തര്ലദ്ശീയ ലസ്പാര്ട്ട്സ് ല ാംപ്ലക്സും 

സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.   

317. യുവജനലക്ഷമ ലബാര്ഡികെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  

19 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

318. ല ാവിഡ്-19 ചി ിത്സയ്ക്കുള്ള  ഫറ് ക്രേന് രീറ്റ്കമെ് 

കസെറു ള് സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന ലറഡിയങ്ങള് 

അറ്റകുറ്റപ്പണി ള് നടത്തി ഉപലയാഗലയാഗയമാക്കാനുള്ള 

കചേവു ള്ക്കായി 2 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 



108 
 

കപാതുജനാലരാഗയം 

319. ല രെത്തികെ കപാതുജനാലരാഗയസംവിധാനം 

പു ള്കപറ്റതാണ്. ല ാവിഡ് മഹാമാരികയ ലനരിടുന്ന 

തില് അസാധാരണമായ മി വാണ് ല രെം 

പ്ര ടിപ്പിച്ചത്.  പതിനായിരക്കണക്കിന് ആലരാഗയ 

പ്രവര്ത്ത ര് അവിശ്രമം പണികയടുത്താണ്  ആലരാഗയ 

അടിയന്തിരാവസ്ഥകയ പ്രതിലരാധിച്ചത്. ല ാവിഡ് 

ലനരിടുന്നതില് ആലരാഗയലമഖേ വഹിച്ച ഉജ്ജവേമായ പെ് 

 ഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് വിശദ്മായി പ്രതിപാദ്ിച്ചിരുന്നു. 

കപാതുജനാലരാഗയ ലമഖേയികേ മുഴവന് അംഗങ്ങലെയും 

ഒരിക്കല് കൂടി സംസ്ഥാനകത്ത മുഴവന് ജനങ്ങള്ക്കു 

ലവണ്ടി അഭിവാദ്യം കചയ്യുന്നു.  

320. 2022-23 സാമ്പത്തി  വര്ഷത്തില് ക്രവദ്യശാസ്ത്ര, 

കപാതുജനാലരാഗയ ലമഖേ ള്ക്കായി 2629.33 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. ഇത് മുന് വര്ഷലത്തക്കാള് 288 ല ാടി 

രൂപ അധി മാണ്.  ല ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി െില് നിന്നും 

742.20 ല ാടി രൂപയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  നാഷണല് 

കഹല്ത്ത് മിഷനു ലവണ്ടി 484.8 ല ാടി രൂപയും നാഷണല് 

ആയുര് മിഷനു ലവണ്ടി 10 ല ാടി രൂപയും സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.   

ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് അഡവാന്സ്ഡ് ക്രവലറാെജി   

321. ക്രവറസ് ലരാഗങ്ങകെക്കുറിച്ചുെെ ഗലവഷണത്തിനും ലരാഗ 

നിര്ണയത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കും ലവണ്ടി 202 ല ാടി 

രൂപ കചേവില്  സ്ഥാപിക്കകപ്പട്ടിട്ടുെെ ലോല ാത്തര 
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നിേവാരത്തിലെെ സ്ഥാപനമാണ് ലതാന്നയ്ക്കേികേ 

ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് അഡവാന്സ്ഡ് ക്രവലറാെജി.  

ഇവിടകത്ത നൂതന േലബാറട്ടറി സംവിധാനങ്ങള് 

ഏര്കപ്പടുത്താനും നൂക്ലി ് ആസിഡ് അടിസ്ഥാന 

മാക്കിയുള്ള വാക്സിനു ള് വി സിപ്പിക്കല് ലമാലണാ 

ലക്ലാണല് ആെിലബാഡി വി സിപ്പിക്കല് മുതോയ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 50 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.   

 ാന്സര് പ്രതിലരാധം  

322. ല രെത്തില് പ്രതിവര്ഷം ഏ ലദ്ശം 70,000 ലപര് 

പുതുതായി  ാന്സര് ലരാഗബാധിതരാകുന്നു എന്നാണ് 

 ണക്കു ള്.  2012-19  ാേഘട്ടത്തികേ  ണക്കു ള് 

പരിലശാധിച്ചാല് സ്തനാര്ബുദ്ം 42 ശതമാനവും 

ക്രതലറായിഡ്  ാന്സര് 22 ശതമാനവും വര്ദ്ധിച്ചതായി 

 ാണാം.  

323. തലേശ സര്ക്കാരു ളുകട സഹ രണലത്താകട ആലരാഗയ 

വകുപ്പ് 3 ജില്ല െില് ജില്ലാ  ാന്സര് നിയന്ത്രണ പരിപാടി 

വിജയ രമായി നടത്തിയതികെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

2022-23 ല് ല രെത്തില് സാമൂഹയ പൊെിത്തലത്താകട 

'ലററ്റ്  ാന്സര്  ണ്ലരാള് സ്ട്രാറ്റജി’ എന്ന പരിപാടി 

അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ ്. ഇതിലൂകട  ാന്സര് പ്രതിലരാധം 

സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ അവലബാധം 

നല്കുന്നതിനും, സര്ക്കാര് ആശൂപത്രി െില് കൂടുതല് 

 ാന്സര് ചി ിത്സാ സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനും 

േക്ഷയമിടുന്നു. കൂടാകത ‘ ാന്സര് ക യര് സൂട്ട്’ എന്ന 
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ലപരില്  ാന്സര് ലരാഗി ളുകടയും, Bone Marrow Donor 

മാരുലടയും വിവരങ്ങളും മറ്റു സമര  ാന്സര് നിയന്ത്രണ 

തന്ത്രങ്ങളും ഉള്കപ്പടുത്തിയ ഒരു ലസാഫ്റ്റ് കവയര്  

ഇ-കഹല്ത്ത് സംവിധാനം മുലഖന വി സിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

324. അര്ബുദ് ലരാഗബാധ വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ 

പശ്ചാത്തേത്തില് തിരുവനന്തപുരം RCC ഉള്കപ്പകടയുള്ള 

വിവിധ  ാന്സര് ചി ിത്സാ ല ന്ദ്രങ്ങള് മുലഖന 

 ാരയക്ഷമമായ  ാന്സര് പ്രതിലരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

നടത്തി വരുന്നു. 

റീജണല്  ാന്സര് കസെര്, തിരുവനന്തപുരം 

325. നടപ്പുവര്ഷം 81 ല ാടി രൂപയാണ് തിരുവനന്തപുരം 

റീജണല്  ാന്സര് കസെറിനുലവണ്ടി വ യിരുത്തുന്നത്. 

റീജണല്  ാന്സര് കസെറികന സംസ്ഥാന  ാന്സര് 

കസെറായി ഉയര്ത്തുന്നത് ഉള്പ്പകടയുെെ നടപടി ള് 

സവീ രിക്കുന്നതാണ്. 

ക ാച്ചി  ാന്സര് റിസര്ച്ച് കസെര് 

326.  ാന്സര് നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുകട ഭാഗമായി ക ാച്ചി 

 ാന്സര് റിസര്ച്ച് കസെറികന മധയല രെത്തികേ ഒരു 

അകപ്പക്സ്  ാന്സര് കസെറായി വി സിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  

360  ിടക്ക ളുള്ള ക ാച്ചി  ാന്സര് റിസര്ച്ച് കസെര് 

ക ട്ടിടത്തികെ ഒന്നാം ഘട്ടം 2022-23-ല് പൂര്ത്തീ രിക്കും.  

ക ാച്ചി  ാന്സര് റിസര്ച്ച് കസെറിന് 2022-23 

സാമ്പത്തി  വര്ഷം 14.5 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  
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മേബാര്  ാന്സര്  കസെര് 

327.  ിഫ്ബിയില്  നിന്ന് 427.39 ല ാടി രൂപ കചേവഴിച്ച് 

മേബാര്  ാന്സര് കസെറികെ രണ്ടാം ഘട്ട 

വി സനവും, സ്ഥാപനകത്ത ലപാറ് രാഡുലവറ്റ് 

ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് ഓലൊെജി / സയന്സസ് ആെ് 

റീസര്ച്ച് ആയി ഉയര്ത്തുന്നതിനു ലവണ്ടിയുെെ ക ട്ടിട 

നിര്മാണമുള്പ്പകട അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തി ളും 

പുലരാഗമിച്ചു വരി യാണ്. മേബാര്  ാന്സര്  കസെറിന് 

2022-23 സാമ്പത്തി  വര്ഷം 28 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

സാന്തവന പരിചരണം 

328. സാന്തവന പരിചരണ രംഗത്ത് (പാേിലയറ്റീവ് ക യര്) 

ശ്രലദ്ധയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സംസ്ഥാനത്ത് 

നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.  സന്നദ്ധ സംഘടന ളും രാഷ്ട്രീയ 

പാര്ട്ടി ളുകമാകക്ക സജീവമായി പാേിലയറ്റീവ് രംഗത്ത് 

ഇടകപടുന്നത് അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്.  

സര്,  

329. പാേിലയറ്റീവ് പ്രവര്ത്ത ര്ക്ക് കൂടുതല് കമച്ചകപ്പട്ട 

പരിശീേനം നല്ല ണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിലേക്കുള്ള  നൂതന 

ല ാഴ്സു ള് ആരംഭിക്കാനും കൂടുതല് ആളു കെ 

പാേിലയറ്റീവ് പ്രവര്ത്തനങ്ങെിലേക്ക് ആ ര്ഷിക്കാനുമുള്ള 

പദ്ധതി ള് നടപ്പിോക്കും.   
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330. പാേിലയറ്റീവ് രംഗകത്ത വിവിധ സന്നദ്ധ 

സംഘടന കെയും സ്ഥാപനങ്ങലെയും ല ാര്ത്തിണക്കി 

സമരമായ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കും.  അതിനായി   

5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

331. പി.എം.കജ.എ.ക്രവ പദ്ധതിയുകട സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായും, ല ന്ദ്രസര്ക്കാര് പദ്ധതിയില് 

ഉള്കപ്പടാത്തതും സംസ്ഥാന പദ്ധതിയായ  ാരുണയ 

ആലരാഗയ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയില് ഉള്കപ്പടുന്നതുമായ 

കുടുംബങ്ങള്ക്കുെെ സഹായമായും 500 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.   ഈ പദ്ധതിയിലൂകട ആലരാഗയ 

ഇന്ുറന്സികെ പ്രീമിയം തു  പൂര്ണമായും സര്ക്കാര് 

വഹിക്കുന്ന CHIS സ്കീമില് ഉള്കപ്പട്ട 19.56 േക്ഷം 

കുടുംബങ്ങള് അടക്കം ആക  41.59 േക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 

പ്രലയാജനം േഭിക്കും.   

332. സംസ്ഥാനകത്ത കമഡിക്കല് ല ാലെജു ളുകടയും 

തിരുവനന്തപുരകത്ത റീജിയണല് ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് 

ഓഫ്ത്താല്ലമാെജിയുകടയും വി സനത്തിനായി 250.7 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.    

ല രെ ഡിജിറ്റല് കഹല്ത്ത് മിഷന്  

ഇ-കഹല്ത്ത് ലപ്രാരാം  

333. ആലരാഗയ രംഗത്ത് ഡിജിറ്റല് സാലെതി  വിദ്യ 

ഉപലയാഗിക്കുന്നതില് മുന് നിരയിോണ് ല രെം. വിവര 

വിനിമയ സാലെതി  വിദ്യ ആലരാഗയ ലമഖേയില് 
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പ്രലയാജനകപ്പടുത്തു  എന്നതാണ് ഈ ല രെ ഡിജിറ്റല് 

കഹല്ത്ത് മിഷന് എന്ന പുതിയ പദ്ധതിയിലൂകട 

ഉലേശിക്കുന്നത്. ‘One Citizen – One Electronic Health Record’ 

എന്നതാണ് ഈ മിഷകെ പ്രധാന േക്ഷയം. ഇതിനായി 

റാര്ട്ടപ്പു ളുകട സാലെതി  സഹ രണവും 

ലതടുന്നതാണ്.  2022-23-ല് ഈ പദ്ധതിക്കായി 30 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ല ാവിഡാനന്തര പഠനങ്ങള്ക്കും 

ഉചിതമായ ചി ിത്സാരീതിയുകട വി സനത്തിനുമായി 5 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

പ്രാലദ്ശി  സര്ക്കാരു ള്  

334. അധി ാര വില ന്ദ്രീ രണത്തികെ ഭാഗമായി 

ആവിഷ്കരിച്ച ജന ീയാസൂത്രണ പദ്ധതി  ാല് നൂറ്റാണ്ട് 

വിജയ രമായി പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു.  ലോ ം മുഴവന് 

ശ്രദ്ധിക്കകപ്പട്ട ഈ പദ്ധതിയുകട മാതൃ  ള് രാജയമാക  

സവീ രിച്ചിരിക്കു യാണ്.  രണ്ട് മഹാപ്രെയങ്ങള്, 

ല ാവിഡ് മഹാമാരി എന്നിവ ഉള്കപ്പകടയുള്ള 

ദരന്തങ്ങകെ ജന ീയ കൂട്ടായ്മയിലൂകട അതിജീവിക്കുന്ന 

തില് ല രെത്തികേ പ്രാലദ്ശി  സര്ക്കാരു ള് വഹിച്ച 

പെ് നിസ്തുേമാണ്. പതിനാോം പഞ്ചവല്സര 

പദ്ധതിയില് ഉള്കപ്പടുത്തി പ്രാലദ്ശി  സര്ക്കാരു ളുകട 

ലശഷിയും  ാരയക്ഷമതയും പുതികയാരു തേത്തിലേക്ക് 

ഉയര്ത്തുന്നത് സര്ക്കാര് േക്ഷയമിടുന്നു. 2022-23 

സാമ്പത്തി  വര്ഷം പതിനഞ്ചാം ല ന്ദ്ര ധന ാരയ 

 മിഷന് അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള രാന്റുള്പ്പകട ആക  12903 

ല ാടി രൂപ പ്രാലദ്ശി  സര്ക്കാരു ള്ക്ക് വ യിരുത്തുന്നു. 



114 
 

ഇതില് വാര്ഷി  പദ്ധതിയില് നിന്നുള്ള വി സന ഫണ്ട് 

വിഹിതമായ 8048 ല ാടി രൂപയും ജനറല് പര്പ്പസ് ഫണ്ട് 

ഇനത്തിലെെ 1850 ല ാടി രൂപയും കമയിെനന്സ് ഫണ്ട് 

ഇനത്തിലെെ 3005 ല ാടി രൂപയും ഉള്കപ്പടുന്നു.  

അതിദ്ാരിദ്രയ േഘൂ രണം  

335. ഇന്തയയില് തകന്ന ആദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാര് അതിദ്ാരിദ്രയം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 

പദ്ധതി പ്രഖയാപിക്കുന്നത്.  നിരാേംബരായ അതി ദ്രിദ്രകര 

 കണ്ടത്തി പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പദ്ധതിയില് 

സംസ്ഥാനകത്ത 64352 കുടുബങ്ങള് ഗുണലഭാക്താ 

ക്കൊണ്. അതിദ്ാരിദ്രയത്തില്  ഴിയുന്ന ഈ കുടുബങ്ങളുകട 

അതിജീവനത്തിനും ഉപജീവനത്തിനുമുള്ള കുടുംബാധിഷ്ഠിത 

ക്രമലൈാ പ്ലാനു ള് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. 

പ്രാലദ്ശി  സര്ക്കാരു ളുകട വി സന ഫണ്ട് വിഹിതം 

കൂടി ഉപലയാഗിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പ്രാരംഭ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിഹിതമായി 

100 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

LIFE മിഷന് സമ്പൂര്ണ ഭവന-പദ്ധതി  

336. ല രെ സര്ക്കാര് പ്രഖയാപിച്ച നവ ല രെ 

 ര്മപദ്ധതിയില് ഉള്കപ്പട്ട നാേ് മിഷനു െില് ഒന്നാണ് 

ക്രേഫ്. ഇതുവകര 2,76,465 വീടു ള് ക്രേഫ് മിഷന് വഴി  

പൂര്ത്തീ രിച്ചു  ഴിഞ്ഞു. മി ച്ച സൗ രയങ്ങളുെെ 

ഭവനങ്ങൊണ് പദ്ധതിയിലൂകട നിര്മിച്ചു നല്കുന്നത്.  

ഹഡ്ല ായുകട വായ്പ കൂടി ഉപലയാഗകപ്പടുത്തി 2022-23 
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സാമ്പത്തി  വര്ഷം 1,06,000 വയക്തിഗത ഭവനങ്ങളും 2950 

ൊറ്റു ളും നിര്മിക്കുന്നതിന് േക്ഷയമിടുന്നു. പി.എം.എ.ക്രവ 

പദ്ധതിയുകട ല ന്ദ്രവിഹിതമായ 327 ല ാടി രൂപ ഉള്പ്പകട 

ക്രേഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കുെെ ആക  വിഹിതം 1871.82 ല ാടി 

രൂപയാണ്.    

337. സംസ്ഥാനകത്ത നഗരങ്ങള് ലനരിടുന്ന പ്രധാന 

കവല്ലുവിെി ൊയ മാേിനയ സംസ്കരണവും ശുചിതവവുമായി 

ബന്ധകപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ശാശവതമായി പരിഹരിക്കു   എന്ന 

േക്ഷയം മുന്നിര്ത്തി ലോ ബാെ് സഹായലത്താകട 

ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ല രെ ലസാെിഡ് ലവറ് 

മാലനജ്കമെ് പദ്ധതി. മാനവ വിഭവലശഷിയും സാലെതി  

വിദ്യ ളും ഉപലദ്ശ നിര്ലേശങ്ങളും നല് ി മാേിനയ 

സംസ്കരണവുമായി ബന്ധകപ്പട്ട ചുമതേ ള് 

നിര്വഹിക്കാന് നഗരസഭ കെ പ്രാപ്തമാക്കാന് ഈ 

പദ്ധതിയിലൂകട  ഴിയും.  അഞ്ചു വര്ഷം ക ാണ്ട് 

നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഉലേശിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുകട അടെല് 

തു  2100 ല ാടി രൂപയാണ്.  2022-23 -കേ വിഹിതമായി 

100 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

റീബില്ഡ് ല രെ ഇനിലഷയറ്റീവ്    

338. ലോ ബാെികെയും ഐ യരാഷ്ട്ര സഭയുകടയും 

സഹായലത്താകട ല രെകത്ത പുനര് നിര്മിക്കുന്ന 

തിനായി റീബില്ഡ് ല രെ ഇന്ലഷയറ്റീവ് എന്ന സമര 

പദ്ധതി ആസൂത്രണം കചയ്ത് നടപ്പാക്കി വരുന്നു. റീബില്ഡ് 

ല രെ ഇന്ലഷയറ്റീവുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് 2021 ഡിസംബര്  

18 വകര 13 വകുപ്പു െിോയി 7824 ല ാടി രൂപയുകട 
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ഭരണാനുമതി പുറകപ്പടുവിക്കു യും അതില് 12 വകുപ്പു 

 ള്ക്കായി 1185 ല ാടി രൂപ വിതരണം കചയ്യു യും 

കചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി  1600 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

339. റീബില്ഡ് ല രെ ഇന്ലഷയറ്റീവ് വഴി നടപ്പിോക്കുവാന് 

ഉലേശിക്കുന്ന പ്രധാന പദ്ധതി ള്  

➢ ല രെത്തികേ 1550 വിലല്ലജു െില് ഡിജിറ്റല് 

റീസര്കവ നടന്നു വരുന്നു. ആയതിലൂകട ഒരു 

ഏ ജാേ  സംവിധാനത്തിന്  ീഴില് ഭൂമികയ 

സംബന്ധിച്ച സമരമായ വിശദ്ാംശങ്ങള് തോറാക്കി 

സൂക്ഷിക്കു യും അതില് നിന്ന് ഗുണലഭാക്താക്കള്ക്ക് 

ആവശയമായ വിവരങ്ങള് േഭയമാക്കു യും കചയ്യും.  

➢ പ്രകൃതി ദരന്തങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാകുലമ്പാള് ഡി.ബി.റ്റി 

വഴി ഗുണലഭാക്താക്കള്ക്ക് തു  വിതരണം 

കചയ്യുന്നതിനായി ഏ ീകൃതമായ ഒരു രജിറര് 

തോറാക്കി സൂക്ഷിക്കും.  

➢ പ്രെയത്തില് ത ര്ന്ന 1260  ിലോ മീറ്ററിേധി ം 

ലറാഡു ള് പുനര് നിര്മിച്ച് ഒരു കമച്ചകപ്പട്ട ലറാഡ് 

ശംഖേ നടപ്പിോക്കികക്കാണ്ടിരിക്കു യാണ്. ഇതില് 31 

സംസ്ഥാന പാത ളും ജില്ലാപാത ളും 6 പാേങ്ങളും 

ഉള്കപ്പടുന്നു.  

➢ പ്രെയദരന്തം ബാധിച്ച 2 േക്ഷം ലപര്ക്ക് ധനസഹായം 
അനുവദ്ിച്ചു. കൂടാകത 1.60 േക്ഷം ലപര്ക്ക് 
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ഉപജീവനമാര്ഗം േഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ള് 
പുലരാഗമിക്കു യാണ്.  

➢ നവീനമായ മാര്ഗങ്ങള് ഉപലയാഗിച്ച് അക്രജവ 
മാേിനയങ്ങള് സംസ്കരിക്കുന്നതിന് തലേശ 
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പൂര്ണ പിന്തുണ 
നല്കും.  

➢ 6 ജില്ല െികേ പ്രെയത്തില് ത ര്ന്ന 29 
അംഗനവാടി ളുകട പുനരുദ്ധാരണം നടന്നു 
വരി യാണ്. ഇതു വഴി അംഗനവാടി ളുകട 
ഗുണലഭാക്താക്കൊയ 6 വയസ്സില് താകഴയുള്ള 
കുട്ടി ള്ക്കും, ഗര്ഭിണി ള്ക്കും മുേയൂട്ടുന്ന 
അമമാര്ക്കും  ൗമാരക്കാരായ കപണ്കുട്ടി ള്ക്കും 
പ്രലയാജനം േഭിക്കുന്നതാണ്.  

➢ ദരന്ത നിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ലവഗത്തില് 
നടത്തുന്നതിനായി ല രെത്തികേ നദ്ി ള്, 
ലറാഡു ള്, ആശുപത്രി ള്, കുെങ്ങള്,  വാറി ള്, 
സ്കൂളു ള് തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥേങ്ങള് 
ഉള്കക്കാള്ളന്ന ഒരു “മാപ് പ്ലാറ്റ്ലഫാം” ‘മാപ്പലത്താണ്’ 
എന്ന ലപരില് നടപ്പിോക്കി വരുന്നു.  

➢  ര്ഷ രുകട ഉപജീവനമാര്ഗം പരിലപാഷിപ്പിക്കുന്ന 
തിനായി 14000 ഇെലരറ്റഡ് ഫാമിംഗ് യൂണിറ്റു ള് 
സ്ഥാപിക്കും.  

➢ കവള്ളത്തികെ േഭയതകയയും ജേലരാതസ്സു കെയും 
കുറിച്ചുള്ള മുഴവന് വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഡിജിറ്റല് 
പ്ലാറ്റ്ലഫാം ‘ല രെ വാട്ടര് റിലസാഴ്സസ് ഇന്ഫര്ലമഷന് 
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സിറം’ എന്ന ലപരില് വി സിപ്പിച്ചു വരി യാണ്. 
ജേഓഡിറ്റ്, ജേസംരക്ഷണം, പ്രെയനിയന്ത്രണം 
മുതോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സഹായ രമാകുന്ന 
രീതിയിോണ് ഇത് തോറാക്കുന്നത്.  

340. വിഴിഞ്ഞം ആഴക്കടല് അന്തര്ലദ്ശീയ രാന്സ്ഷിപ്പ്കമെ് 

കടര്മിനല്, ക ാച്ചി കമലരാ റയില് സിറം,  ണ്ണൂര് 

വിമാനത്താവെം, 35-ാമത് ലദ്ശീയ ഗയിംസിനുള്ള 

ആനവിറ്റി സ്കീം, ക ാച്ചി സംലയാജിത ജേ ഗതാഗത 

സംവിധാനം, ജുഡീഷയറി ളുകട പശ്ചാത്തേ വി സനം, 

ല രെ റയില് വി സന ല ാര്പ്പലറഷന് ഏകറ്റടുത്ത 

സില്വര് ക്രേന് ഉള്പ്പകടയുെെ പദ്ധതി ള്, ക ാല്ലം, 

ആേപ്പുഴ ക്രബപാസു ള് തുടങ്ങി  സംസ്ഥാനകത്ത 

പ്രധാനകപ്പട്ട 10 അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സന 

പദ്ധതി ള്ക്കായി ആക  507 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

കുടികവെെ വിതരണവും മേിനജേ നിര്മാര്ജ്ജനവും 

341. സംസ്ഥാനത്ത് കുടികവെെ വിതരണത്തിനും മേിന ജേ 

നിര്മാര്ജനത്തിനുമായുള്ള സംവിധാനങ്ങള്ക്കായി 

ആക  1405.71 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

342. ജേജീവന് മിഷന് നടപ്പിോക്കുന്നതിനായി ല രെ വാട്ടര് 

അലതാറിറ്റിക്കും ജേനിധിക്കും കൂടി സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി  500 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഈ 

പദ്ധതിക്കായി 500 ല ാടി രൂപ ല ന്ദ്ര വിഹിതമായും 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
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343. ല രെ വാട്ടര് അലതാറിറ്റിയുകടയും ജേനിധിയുകടയും മറ്റു 

പദ്ധതി ള് നടപ്പിോക്കുന്നതിനായി 405.71 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

344. എറണാകുെം നഗരത്തികേ കവെെകക്കട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന 

തിനുെെ ഓപ്പലറഷന് ലബ്രക്ക്ൂ പദ്ധതിക്ക് 10 ല ാടി രൂപ 

അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

വര്ക്കിംഗ് വിമന്സ് ലഹാറല്  

345.  ണ്ണൂര് ജില്ലയികേ മട്ടന്നൂരികേ റവനൂ ഭൂമിയില് 3 

നിേ െിോയി 115  ിടക്ക ളുള്ള വര്ക്കിംഗ് വിമന്സ് 

ലഹാറല് നിര്മിക്കാന് ഉലേശിക്കുന്നു. ഇതിനായി 2.25 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

നഗര വി സനം  

346. നഗര വി സന ലമഖേയ്ക്കായി ആക  1795.26 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

347. തലേശ സര്ക്കാരു ളുകട പുന:സംഘടനയുകട ഭാഗമായി 

2015-ല് 28 പുതിയ മുനിസിപ്പാേിറ്റി ള് രൂപീ രിക്കു  

യുണ്ടായി. പുതിയ മുനിസിപ്പാേിറ്റി ളുകട ഓഫീസ് ക ട്ടിട 

നിര്മാണത്തിന് 8 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

അേൊെി നഗര കതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതി 

348. ലദ്ശീയതേത്തിലം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും മാതൃ  

യാക്കാന്  ഴിയുന്ന ല രെത്തികെ ഒരു തനത് 

പദ്ധതിയാണിത്.  നഗര സമൂഹത്തികേ കതാഴിേില്ലായ്മയും 
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കതാഴില് ദ്ിനങ്ങളുകട കുറവും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ 

പദ്ധതി സഹായിക്കും. അവിദ്ഗ്ധ കതാഴില് കചോന് 

തോറുള്ള ഓലരാ ഭവനത്തികേയും പ്രായപൂര്ത്തിയായ 

വര്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 100 ദ്ിവസകത്ത കതാഴില് ഈ  

പദ്ധതിയിലൂകട  ഉറപ്പാക്കുന്നു. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ലദ്ശീയ 

രാമീണ കതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിയുകട മാതൃ യില് 

രൂപീ രിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിക്ക്  ീഴില് 50% 

ഗുണലഭാക്താക്കള് വനിത ള് ആയിരിക്കും. വര്ഷം 50 

േക്ഷം കതാഴില് ദ്ിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 

125 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി മിഷന് 

349. ല ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരു ളുകട തുേയ അനുപാത 

ത്തിലെെ സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി മിഷന് പദ്ധതിയുകട ഒന്നാം 

ഘട്ടത്തില് ക ാച്ചി നഗരകത്തയും മൂന്നാം ഘട്ടത്തില് 

തിരുവനന്തപുരകത്തയും തിരകഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി 

ക്കായി 292 ല ാടി രൂപ ല ന്ദ്രവിഹിതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

ക ാച്ചി, ല ാഴിലക്കാട് എന്നീ നഗരങ്ങെികേ വിവിധ 

ലറാഡു ളുകട വി സന പദ്ധതി ള്ക്കായി ഡി.പി.ആര്. 

തോറാക്കുന്നതിന് 5 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

ഇന്ഫര്ലമഷനും പബ്ലിസിറ്റിയും   

350. മാധയമ അക്കാഡമിക്കായി 7.40 ല ാടി രൂപയും മാധയമ 

പ്രവര്ത്ത രുകട അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് 

കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനായുള്ള പ്രസ് കഫസിേിറ്റീസ്  
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പദ്ധതിക്കായി 70 േക്ഷം രൂപയും തിരുവനന്തപുരം ടാലഗാര് 

തീയറ്ററികെ നവീ രണത്തിനായി 2.60 ല ാടി രൂപയും 

ഉള്പ്പകട വിവര കപാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പികെ 

പദ്ധതി ള്ക്കായി  40.43 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

കതാഴിലം കതാഴിോെി ലക്ഷമവും  

351. കതാഴിോെി ലക്ഷമത്തിനും കതാഴിോെി താല്പരയങ്ങള് 

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രതിബദ്ധത 

യുണ്ട്. കതാഴിലം കതാഴിോെി  ലക്ഷമ ലമഖേയികേ വിവിധ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമായി ബജറ്റില് ആക  482.16 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

352. പരമ്പരാഗത ലമഖേയികേ കതാഴിോെി ള്ക്ക് വിവിധ 

വകുപ്പു ളും ലക്ഷമനിധി ലബാര്ഡു ളും മുലഖനയുെെ 

പദ്ധിതി െിലൂകട വരുമാന പിന്തുണ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. 

പരമ്പരാഗത ലമഖേ െികേ കതാഴിേില് ഏര്കപ്പട്ടിരി 

ക്കുന്നവരില് 75% സ്ത്രീ ൊണ്. ഈ ലമഖേയികേ വിവിധ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും പദ്ധതിയുകട വിേയിരുത്തേിനുമായി 

86 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

353. പ്ലാലെഷന് ലമഖേയികേ േയം/പാഡി ള് എന്നീ വാസ 

സ്ഥേങ്ങെില് അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനം 

നടപ്പാക്കും. ഇതിനായി 10 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

354. നഗര പ്രലദ്ശങ്ങെില് ലജാേി കചയ്യുന്ന സ്ത്രീ ള്ക്ക് 

സ്റ്റുഡിലയാ അപാര്ട്ട്കമെ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  
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പ്രവാസി ാരയ വകുപ്പ് 

355. ലോ കമമ്പാടുമുെെ വിലദ്ശ മേയാെി ളുകട 

ലക്ഷമത്തിനായി രൂപീ രിച്ചിട്ടുെെ പ്രവാസി ാരയ വകുപ്പ് 

ലനരിട്ടും അതികെ  ീഴിലെെ കപാതുലമഖോ 

സ്ഥാപനമായ ‘ലനാര്ക്കാ റൂട്ട്സ്’വഴിയും വിവിധ 

പദ്ധതി ള് നടപ്പിോക്കിവരുന്നു. 2022-23 സാമ്പത്തി  

വര്ഷം പ്രവാസി ാരയ വകുപ്പിനായി ആക  147.51 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

356. പ്രവാസി മേയാെി ള്ക്കായി പുതുതായി രൂപ ല്പന 

കചയ്തിട്ടുെെ ‘പ്രവാസി ളുകട ഏല ാപന പുനസംലയാജന 

പദ്ധതി’ക്കായി 50 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

357. രലണ്ടാ അതിേധി ലമാ വര്ഷം വിലദ്ശത്തു ലജാേി കചയ്ത 

ലശഷം മടങ്ങികയത്തിയ പ്രവാസി മേയാെി ള്ക്കായുെെ 

സമയബന്ധിതമായ ഒരു ധനസഹായ പദ്ധതിയാണ് 

സാന്തവന പദ്ധതി. നടപ്പ് വര്ഷം ഈ പദ്ധതിക്കായി  

33 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

358. ലനാണ് റസിഡെ് ല രക്രെറ്റ്സ് കവല്ഫയര് ഫണ്ട് 

ലബാര്ഡിന് 9 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

യുക്രൈന്  പ്രതിസന്ധി 

359. റഷയ-യുക്രൈന് സംഘര്ഷത്തിനിടയില് യുക്രൈനികേ 

വിവിധ സ്ഥേങ്ങെില് കുടുങ്ങിലപ്പായ വിദ്യാര്്ി 

 ളുള്പ്പകടയുെെവകര ലനാര്ക്ക മുലഖന സുരക്ഷിതമായി 
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നാട്ടില് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതികെ ഭാഗമായി  

3123 വയക്തി കെ 15 ചാര്ലട്ടര്ഡ് വിമാനങ്ങള് ഉള്പ്പകട 

വിവിധ വിമാനങ്ങള് വഴി സുരക്ഷിതമായി 

നാട്ടികേത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റു ളും മറ്റ് വിേകപ്പട്ട  

ലരഖ ളും ക്ര ലമാശം വന്നവര്ക്ക് അത് വികണ്ടടുക്കാനും 

പഠനം തുടരാനും  ഴിയണം. അതിനുെെ സഹായം 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നല്കുന്നതാണ്.  റഷയ-യുക്രൈന് 

സംഘര്ഷത്തികെ ഭാഗമായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിക വന്ന 

വിദ്യാര്്ി ളുകട തുടര്പഠനം സാധയമാക്കാന്  ല ന്ദ്ര 

സര്ക്കാരികെ പ്രലതയ  ഇടകപടല് ആവശയമുണ്ട്.  ഈ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏല ാപിപ്പിക്കുവാന് ലനാര്ക്കയുകട 

ലനതൃതവത്തില് പ്രലതയ  കസല് പ്രവര്ത്തിക്കും.  ഇതികെ 

ആവശയങ്ങള്ക്കായി 10 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

360. വിലദ്ശങ്ങെില് പഠിക്കുന്ന മേയാെി വിദ്യാര്്ി ളുകട 

ഡാറ്റാ ബാെ് ലനാര്ക്കാ വകുപ്പ് ഉടന് തോറാക്കും. 

ല രെ അതിഥി കമാക്രബല് ആപ്പ്  

361. ല രെത്തില് കതാഴില് കചോകനത്തുന്ന അതിഥി 

കതാഴിോെി ള് കവബ്ബ് ലപാര്ട്ടല് വഴിലയാ കമാക്രബല് 

ആപ്പ് മുലഖനലയാ രജിറര് കചയ്ത് പ്രലതയ മായ 

തിരിച്ചറിയല് നമ്പര് ലനലടണ്ടതുണ്ട്. ല രെ അതിഥി 

കമാക്രബല് ആപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 40 േക്ഷം രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  
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വയാവസായി  പരിശീേന വകുപ്പികെ ക്രനപുണയ വി സന 

പരിപാടി (KASE) 

362. വയാവസായി  പരിശീേന വകുപ്പികെ ക്രനപുണയ 

വി സന പരിപാടിയുകട (KASE) വിവിധങ്ങൊയ 

പദ്ധതി ള്ക്കായി 37 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

363. ഐ.റ്റി.ഐ  കെ  ആധുനി വല്ക്കരിക്കുന്നതിനായി 30.5 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

പട്ടി ജാതി വി സനം 

364. പട്ടി ജാതിക്കാര്ക്കു ലവണ്ടി ഭൂമി, പാര്പ്പിടം മറ്റു വി സന 

പദ്ധതി ള് എന്നിവക്കായി ആക  1935.38 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. ഭൂരഹിതരായിട്ടുെെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വീട് 

നിര്മിക്കുന്നതിനുെെ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് 180 ല ാടി 

രൂപയും,  ഭാഗി മായി നിര്മിച്ച വീടു ളുകട പൂര്ത്തീ രണ 

ത്തിനും ജീര്ണാവസ്ഥയിോയ വീടു ളുകട പുനരുദ്ധാരണ 

ത്തിനും പഠന മുറി നിര്മാണത്തിനുമായി 205 ല ാടി 

രൂപയും, പട്ടി ജാതിക്കാര്ക്കിടയികേ ദര്ബേ വിഭാഗ 

ങ്ങളുകട വി സന പരിപാടി ള്ക്കായി 50 ല ാടി രൂപയും 

അനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

365. ഒരു േക്ഷം രൂപ വകര വാര്ഷി  വരുമാനമുെെ 

പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കപ്പട്ട കപണ്കുട്ടി ളുകട 

മാതാപിതാക്കള്ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായമായി 1,25,000 

രൂപ വകര നല്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി 83.39 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 



125 
 

366. പട്ടി ജാതി വിദ്യാര്്ി ള്ക്കുെെ വിദ്യാഭയാസ സഹായം, 

ലമാഡല് റസിഡന്ഷയല് സ്കൂെിനും ലഹാറേിനും ക ട്ടിട 

നിര്മാണത്തിനുള്ള ഭൂമി വാങ്ങല് മുതോയവയ്ക്കുമായി 

ആക  325.61 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  ഇതില് 

പാേക്കാട് ഗവ:കമഡിക്കല് ല ാലെജികെ നിര്മാണ 

ത്തിനും അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമായുള്ള 70 ല ാടി 

രൂപയും ഉള്കപ്പടുന്നു. 

പ്രീ-കമരി ്, ലപാറ്-കമരി ് ലഹാറല് കമസ്സ് അേവന്സ് 

367. സംസ്ഥാനകത്ത പട്ടി ജാതി വി സന വകുപ്പിനു 

 ീഴിലള്ള  പ്രീകമരി ്  ലഹാറല ള്, ലപാറ് കമരി ് 

ലഹാറല ള്, ലമാഡല് കറസിഡന്ഷയല് സ്കൂളു ള്,  

അേൊെി കമലമാറിയല് ലമാഡല് കറസിഡന്ഷയല് 

ലസ്പാര്ട്സ് സ്കൂളു ള് എന്നിവിടങ്ങെികേ വിദ്യാര്്ി 

 ള്ക്ക് സര്ക്കാര് അനുവദ്ിക്കുന്ന കമസ്സ് അേവന്സ് 

വര്ധിപ്പിക്കു യാണ്. പ്രീകമരി ്  ലഹാറല െികേയും 

പ്രീകമരി ് ലമാഡല് കറസിഡന്ഷയല് സ്കൂളു െികേയും 

കുട്ടി ള്ക്ക് അനുവദ്ിക്കുന്ന പ്രതിമാസ കമസ്സ് അേവന്സ്  

2500 ല് നിന്ന് 3125 രൂപയായും ലപാറ്  

കമരി ്  ലഹാറല െികേയും ലപാറ്  കമരി ് ലമാഡല് 

കറസിഡന്ഷയല് സ്കൂളു െികേയും പ്രതിമാസ കമസ്സ് 

അേവന്സ് 2875 ല് നിന്ന് 3575 രൂപയായും അേൊെി 

കമലമാറിയല് ലമാഡല് കറസിഡന്ഷയല് ലസ്പാര്ട്സ് 

സ്കൂളു െികേ പ്രതിദ്ിന കമസ്സ് അേവന്സ്  200 രൂപയില് 

നിന്ന് 250 രൂപയായും വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. 



126 
 

368. പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികേ യുവാക്കള്ക്ക് പരിശീേനം, 

കതാഴില്, മാനവലശഷി വി സനം എന്നിവയ്ക്കായി  

49 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  ക്രനപുണയ വി സനം, 

കതാഴില് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി ള് ല രെ ലനാലെജ് 

ഇലക്കാണമി മിഷനുമായി ഏല ാപിപ്പിച്ച് ക -ഡിസ്ക്  

(K-DISC) മുഖാന്തിരം നടപ്പിോക്കും. 

സാലെതി  വിദ്ഗ്ദ്ധ്ര്ക്ക് ഹ്രസവ ാേ നിയമനവും 

പരിശീേനവും 

369. പട്ടി ജാതി, പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുപ്പു ളും, പ്രലതയ  

ഘട  പദ്ധതിയില് ഉള്കപ്പടുത്തി തലേശവകുപ്പും 

സംയുക്തമായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രവദ്ഗ്ധയം 

ആവശയമുള്ള പദ്ധതി ളുകട നിര്മാണങ്ങള്ക്ക് 

ലമല്ലനാട്ടം വഹിച്ച് സമലയാചിത ഇടകപടല ള് 

നടത്തുന്നതിനായി സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗില് ബിരുദ്ം / 

ഡിലപ്ലാമ/ ഐ.ടി.ഐ ലയാഗയതയുള്ള പട്ടി ജാതി 

പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗത്തില്കപ്പട്ട 35 വയസ്സ്  വിയാത്ത 

വകര അൈഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര് /ഓവര്സീയര്മാരായി 

രണ്ട് വര്ഷലത്തക്ക്  രാര് അടിസ്ഥാനത്തില് 

ലബ്ലാക്ക്/മുനിസിപ്പാേിറ്റി/ല ാര്പ്പലറഷനു െില് നിയമി 

ക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിോക്കും.    പ്രതിമാസം 18,000/-രൂപ 

നിരക്കില് പട്ടി ജാതി വി സന വകുപ്പില് 300 ലപലരയും 

പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുപ്പില് 200 ലപലരയുമാണ് 

നിയമിക്കുന്നത്.  രണ്ട് വര്ഷത്തിനുലശഷം ഇവര്ക്കു പ രം 

പുതിയ ആളു കെ നിയമിക്കും.  പഠനം  ഴിഞ്ഞ 
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പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് പരിശീേനവും 

കതാഴില് പരിചയവും സര്ക്കാര് സംവിധാനത്തില് 

പ്രവര്ത്തിച്ചതികെ പരിചയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും 

േഭിക്കുന്നലതാകട മി ച്ച ലജാേി സാധയതയുണ്ടാകും. 

പട്ടി വര്ഗ വി സനം 

370. പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗത്തികെ ലക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 

ആക  735.86 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഇത് മുന് 

വര്ഷലത്തക്കാള് 57.28 ല ാടി രൂപ അധി മാണ്.  

371. ലഗാത്രവര്ഗ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകട പ്രദ്ര്ശനത്തിനും വിപണന 

സൗ രയങ്ങള്ക്കുമായി എറണാകുെത്ത് ലഫാര്ലഷാറില് 

ഒരു ലഗാത്രവര്ഗ സാംസ്കാരി  ഹബ്ബ് പട്ടി  വര്ഗ 

വി സന വകുപ്പ് ഇതിന ം തകന്ന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

പ്ര ടന  േ ളുകടയും പരിശീേനത്തികെയും ല ന്ദ്രമായി 

ഈ ഹബ് പ്രവര്ത്തിക്കും.  ഇതുള്കപ്പകട വിവര വിദ്യാഭയാസ 

വിനിമയ പദ്ധതി ള്ക്കായി 2.2 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

372. പട്ടി  വര്ഗ വിഭാഗത്തികേ കപണ്കുട്ടി ള്ക്ക് വിവാഹ 

ധനസഹായമായി 1.5 േക്ഷം രൂപ വീതം നല്കും. 

അച്ഛനമമാര് മരണകപ്പട്ട കപണ്കുട്ടി ള്ക്കുള്ള വിവാഹ 

ധനസഹായം 2 േക്ഷം രൂപ വീതമാണ്.  ഈ 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 2022-23 സാമ്പത്തി  വര്ഷത്തില് 4.13 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  
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ല രെ ക്രരബല് പ്ലസ്  

373. പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് അധി  കതാഴില് 

നല്കുന്നതിനായി മഹാത്മാ ഗാന്ധി ലദ്ശീയ രാമീണ 

കതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിയുകട  ീഴില് ‘ല രെ ക്രരബല് പ്ലസ്’ 

എന്ന ലപരില് ഒരു പദ്ധതി പട്ടി  വര്ഗ വി സന വകുപ്പ് 

നടപ്പിോക്കിവരുന്നു. ലദ്ശീയ രാമീണ കതാഴിലറപ്പ് 

പദ്ധതിയിലൂകട നല് കപ്പടുന്ന 100 ദ്ിവസകത്ത കതാഴിേിന് 

പുറലമ 100 ദ്ിവസകത്ത അധി  കതാഴില് കൂടി പട്ടി വര്ഗ 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലൂകട േഭയമാക്കും. ലദ്ശീയ 

കതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിക്ക്  ീഴില് കൂടുതല് ആദ്ിവാസി 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് അംഗതവം നല്കുന്നതിനായി 

പട്ടി വര്ഗക്കാര് കൂടുതലെെ ജില്ല ൊയ വയനാട്, 

പാേക്കാട്, ഇടുക്കി,  ാസറലഗാഡ്,  ണ്ണൂര് തുടങ്ങിയ 

ജില്ല െില് പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുപ്പും MGNREGA 

മിഷനും ലചര്ന്ന് കസ്പഷയല് ക്രഡ്രവ് നടത്തും. ഈ 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 35 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

ഇടമേക്കുടി സമര വി സന പാലക്കജ്  

374. സംസ്ഥാനകത്ത ആദ്യ പട്ടി വര്ഗ രാമപഞ്ചായത്തായ 

ഇടമേക്കുടി അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന വി സന പ്രശ്നങ്ങള് 

പരിഹരിക്കുന്നതിനും വി സന േക്ഷയങ്ങള് 

ക്ര വരിക്കുന്നതിനുമായി ഇടമേക്കുടി സമര വി സന 

പാലക്കജ് എന്ന ലപരില് ഒരു പ്രലതയ  േക്ഷയ പരിപാടി 

വിഭാവനം കചയ്യുന്നു. 2022-23 വര്ഷത്തില് ഭവനം, 

ക്രവദ്ുതി, ലറാഡ്, ഉപജീവനമാര്ഗം തുടങ്ങിയ 

അടിസ്ഥാന ആവശയങ്ങള് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നതിനും 
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നിേവിലള്ള സംലയാജിത ഇടമേക്കുടി വി സന 

പദ്ധതിയില് വിഭാവനം കചയ്യുന്ന വിവിധ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട വിപുേീ രണത്തിനുമായി ഈ 

പദ്ധതിയ്ക്ക് 15 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

375. ക്രേഫ് മിഷന് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പട്ടി വര്ഗ വകുപ്പ് 

ഏകറ്റടുത്തതും നിര്മാണം പൂര്ത്തീ രിക്കാത്തതുമായ 

വീടു ളുകട പൂര്ത്തീ രണത്തിനും പഴയ വീടു ളുകട 

ല ടുപാടു ള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി 2022-23 

സാമ്പത്തി  വര്ഷം ആക  57.20 ല ാടി രൂപ നീക്കി 

വയ്ക്കുന്നു. 

376. അരിവാള് ലരാഗി ളുകട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ജീവിത 

വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ള്ക്കായി 

ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായമായി 2 േക്ഷം രൂപ വീതം 

അനുവദ്ിക്കും.  പദ്ധതിയ്ക്കായി 3.78 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

377. ഗര്ഭിണി ള്ക്കും മുേയൂട്ടുന്ന അമമാര്ക്കും പ്രതിമാസം  

2000 രൂപ നിരക്കില് 18 മാസക്കാേം സാമ്പത്തി  

സഹായം നല്കുന്ന ജനനി ജന്മരക്ഷാ പദ്ധതിക്കായി 

2022-23 സാമ്പത്തി  വര്ഷം 16.5 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

378. പരമ്പരാഗത ലഗാത്ര ക്രവദ്യന്മാര്ക്ക് ധനസഹായമായി 

10,000/- രൂപ നല്കുന്ന ‘ലഗാത്ര ക്രവദ്യന്മാര്ക്ക് 

ധനസഹായം’ പദ്ധതിയികേ ഗുണലഭാക്താക്കകെ 
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 ിര്ത്താര്ഡ്സ്-കെ സഹായലത്താകട തിരകഞ്ഞടുക്കുന്ന 

താണ്.  പദ്ധതിക്കായി 50 േക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

379. അട്ടപ്പാടി ലമഖേയികേ സ്ത്രീ ളും കുട്ടി ളും ലനരിടുന്ന 

ലപാഷ ാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രലതയ  ശ്രദ്ധ 

നല്കും.  ലഗാത്ര ലമഖേയികേ സ്ത്രീ ള്ക്കും കുട്ടി ള്ക്കു 

മുെെ ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്കായി നടപ്പ് വര്ഷം  

25 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

380. ല ാഴിലക്കാട്ടുള്ള ലഗാത്രവര്ഗ മൂസിയത്തികെ 

പുനര്നിര്മാണത്തിനും നവീ രണത്തിനും ‘ആദ്ി 

 ോല ന്ദ്രത്തികെ’ ആധുനി വല്ക്കരണത്തിനും 

ആദ്ിവാസി സവാതന്ത്രയ  സമരലസനാനി കെ സംബന്ധി 

ച്ചുള്ള ഒരു മൂസിയത്തികെ നിര്മാണത്തിനുമായി  

 ിര്ത്താഡ്സ് മുലഖന നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി 53.33 േക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

മറ്റ് പിലന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരുകട ലക്ഷമം 

381. മറ്റ് പിലന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്ക്കുെെ ആക  അടെല്  

183.84 ല ാടി രൂപയാണ്. 

382. മാതാവികനലയാ പിതാവികനലയാ അകല്ലെില് 

ഇരുവകരയുലമാ നഷ്ടകപ്പട്ട മറ്റ് പിലന്നാക്ക 

വിഭാഗങ്ങെില്കപ്പട്ട വിദ്യാര്്ിനി ള്ക്കുള്ള പ്രലതയ  

ലസ്കാെര്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2022-23  ാേയെവില് 

1 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 
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383. സംസ്ഥാന പിലന്നാക്ക വിഭാഗ വി സന ല ാര്പ്പലറഷകെ 

മൂേധന വിഹിതമായി 16 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

ല രെത്തികേ 65 വയസില് താകഴയുള്ള മറ്റ് പിലന്നാക്ക 

വിഭാഗങ്ങെില്കപ്പട്ട കതരുവ്  ച്ചവടക്കാര്ക്ക് 4% പേിശ 

നിരക്കില് പരമാവധി 50000 രൂപ  വകര വായ്പ 

േഭയമാക്കുന്നതാണ്.  

384. പട്ടി  വിഭാഗത്തില് നിന്നും മറ്റ് ശുപാര്ശിത 

വിഭാഗങ്ങെില് നിന്നും ൈിസ്തുമതം സവീ രിച്ചവര്ക്കായി 

ഭവനനിര്മാണം, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, വിവാഹ 

ധനസഹായം, കമഡിക്കല്-എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രലവശന 

പരീക്ഷാ പരിശീേനം തുടങ്ങി വിവിധങ്ങൊയ പദ്ധതി ള് 

നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ല രെ സംസ്ഥാന പരിവര്ത്തിത 

ക്രൈസ്തവ ശുപാര്ശിത വിഭാഗ വി സന ല ാര്പ്പലറഷന് 

5.70 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

385. മറ്റ് അര്ഹരായ സമുദ്ായത്തില്കപ്പട്ട (ഒ.ഇ.സി) 

വിദ്യാര്്ി ള്ക്ക് പ്രീ-കമരി ്, ലപാറ്-കമരി ് 

വിദ്യാഭയാസ ധനസഹായത്തിനായി 50 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.   

386. പിലന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്കപ്പട്ട വിദ്യാര്്ി ള്ക്കായുള്ള 

വിലദ്ശ ലസ്കാെര്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2.30 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

387. SSLC, +2 പരീക്ഷ െില് A+ ലരഡും, ബിരുദ്ത്തിന് 80%-വും 

ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ത്തിന് 75%-വും മാര്ക്ക് ലനടുന്ന 

നൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്കപ്പട്ട ദ്ാരിദ്രയ ലരഖക്ക് താകഴയുള്ള 
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മിടുക്കരായ വിദ്യാര്്ി ള്ക്ക് 10000 രൂപ മുതല് 15000 

രൂപ വകര കപ്രാഫ. ലജാസഫ് മുണ്ടലശ്ശരി ലസ്കാെര്ഷിപ്പ് 

നല്കുന്നതാണ്. ഇതുള്കപ്പകടയുള്ള വിവിധ 

ലസ്കാെര്ഷിപ്പു ള് നല്കുന്നതിനായി 6.52 ല ാടി രൂപ 

നീക്കി വയ്ക്കുന്നു. 

388. ത്രിവല്സര ഡിലപ്ലാമാ ല ാഴ്സുു ള് പഠിക്കുന്ന ദ്ാരിദ്രയ 

ലരഖക്ക് താകഴ വരുന്ന നൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങെില് നിന്നുള്ള 

വിദ്യാര്്ി ള്ക്ക് ലഡാ.എ.പി.കജ.അബ്ദുല്  ോം 

ലസ്കാെര്ഷിപ്പ് നല്കുന്നതിനായി 82 േക്ഷം രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

389. ല രെ സംസ്ഥാന മുലന്നാക്ക സമുദ്ായ ലക്ഷമ 

ല ാര്പ്പലറഷന് വിവിധങ്ങൊയ പദ്ധതി ള് നടപ്പാക്കുന്ന 

തിലേക്ക് 38.05 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഇതില്  

5 ല ാടി രൂപ ല ാര്പ്പലറഷകെ മൂേധനത്തിലേക്കുള്ള 

സര്ക്കാര് സഹായമാണ്.  

390. ‘സാമൂഹയ സുരക്ഷയും ലക്ഷമവും’ എന്ന ലമഖേയില്  

വിവിധ വകുപ്പു ള്ക്കും ഏജന്സി ള്ക്കുമായി ആക   

679.92 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

391. തിരുവനന്തപുരകത്ത നാഷണല് ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് 

ആെ് ഹിയറിംഗ്-ന് നൂലറാ കഡവേപ്കമെ് സയന്സ് 

ലപ്രാരാം, അക്കാദ്മി  പരിപാടി ള്, ഉന്നതവിദ്യാഭയാസ 

ഫൗലണ്ടഷന് ലപ്രാരാം തുടങ്ങിയ പദ്ധതി ള്ക്കായി  

18.93 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  
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392. സമര എന്ലഡാസള്ഫാന് പാലക്കജിനായി 17 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. ഇതില് 80%-വും വനിതാ 

ഗുണലഭാക്താക്കള്ക്ക് പ്രലയാജനകപ്പടുന്നതാണ്.  

രാന്സ് കജന്ഡര്  

393. രാന്സ് കജന്ഡര്മാരുകട ലക്ഷമവും ആലരാഗയവും 

കതാഴിലം  ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള പദ്ധതി ള് ഇലപ്പാള് 

തകന്ന സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. എന്നാല് രാന്സ് 

കജന്ഡറു ള്ക്ക്  കതാഴില് കചോന്  ഴിയാത്ത 

സാഹചരയവും ചിേയിടങ്ങെില് നിേവിലണ്ട്.   രാന്സ് 

കജന്ഡറു ള്ക്ക് കതാഴിേവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും 

സാമൂഹയ പരിരക്ഷ നല് ാനുമുള്ള കൂടുതല് പദ്ധതി ള് 

 ാരയക്ഷമമായി നടപ്പിോക്കും.  രാന്സ്ജന്ഡര്മാര്ക്ക് 

ലവണ്ടിയുള്ള മഴവില്ല് പദ്ധതിക്ക് 5 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുകട സംരക്ഷണം 

394. സംസ്ഥാനത്തികെ ജനസംഖയയികേ മുതിര്ന്ന 

പൗരന്മാരുകട അനുപാതം ഓലരാ വര്ഷവും 

വര്ദ്ധിക്കു യാണ്.  2021-ല് ഇത് 16.5% ആയി 

ഉയരുകമന്നാണ് കസന്സസ് അനുമാനം.  മുതിര്ന്ന 

പൗരന്മാരുകട ആലരാഗയ രമായ ജീവിതവും 

സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുലത്തണ്ടത് അനിവാരയമാണ്.  

പേലപ്പാഴം അവര് കപാതുജീവിതത്തില് നിന്നും 

മാറ്റിനിര്ത്തകപ്പടുന്ന സാഹചരയം പേയിടങ്ങെിലമുണ്ട്.  

പേവിധ  ഴിവു ളുള്ള ഇവകര വീടിനുള്ളിലേക്ക് 
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ഒതുക്കാകത കപാതുരംഗത്തും വിവിധ ലമഖേ െിലം 

സജീവമാക്കുന്നതിന് ലവണ്ട പദ്ധതി ളും ആവിഷ്കരിക്കണം. 

ആലരാഗയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വലയാജനങ്ങകെ 

സഹായിക്കുന്നതിനായി നിേവിലള്ള വലയാമിത്രം 

പദ്ധതിയ്ക്ക് പുറലമ പുതിയ പദ്ധതി ള് കൂടി ആവിഷ്കരിക്കും.  

അന്താരാഷ്ട്ര നിേവാരത്തിലള്ള വലയാജന സൗഹൃദ് 

പദ്ധതി ള് നടപ്പിോക്കാനാണ് സര്ക്കാര് േക്ഷയമിടുന്നത്.  

വലയാജന പരിപാേനത്തിനുള്ള വിവിധ ല ാഴ്സു ളും 

പരിശീേന പദ്ധതി ളും ആരംഭിക്കും.  മുതിര്ന്ന 

പൗരന്മാരുകട ലക്ഷമത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും 

ലവണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി  

10 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

395. നടപ്പ് വര്ഷം വലയാമിത്രം പദ്ധതിക്ക് 27.50 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

396. വലയാജനങ്ങള്ക്കായി ‘പ്രലതയ  വലയാജന ക്ലിനിക്കു ള്’ 

ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 50 േക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

വനിതാ-ശിശു വി സനം  

397. സ്ത്രീ ള്ക്കും കപണ്കുട്ടി ള്ക്കും എതികരയുള്ള  

അതിൈമങ്ങള് ഒഴിവാക്കു യാണ് ‘നിര്ഭയ’ പ്രവര്ത്തന 

ങ്ങള് ക ാണ്ട് േക്ഷയമിടുന്നത്.  ഈ പദ്ധതിക്കായി 9 ല ാടി 

രൂപയും േിംഗ അവലബാധത്തിന് 1 ല ാടി രൂപയും 

വനിതാശാക്തീ രണത്തിന് 14 ല ാടി രൂപയും ഉള്കപ്പകട 

24 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  
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398. േിംഗ സമതവകത്തക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും, ഗലവഷണം 

നടത്തുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും അക്കാദ്മി ് 

സമൂഹവും കപാതു സമൂഹവും ഒന്നിക്കുന്ന  ഒരു ലവദ്ി എന്ന 

നിേയില് വിഭാവനം കചയ്തിരിക്കുന്ന കജന്ഡര് പാര്ക്കികെ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 10 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

കജന്ഡര് ബജറ്റ് 

399. 2022-23 ല് കജന്ഡര് ബജറ്റിനായുെെ അടെല്  

4665.20 ല ാടി രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 

സംസ്ഥാനകത്ത ആക  പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ  

20.90 ശതമാനമാണ്. നിേവിലെെ സ്കീമു ള് തുടരുന്നതിന് 

പുറലമ സ്ത്രീ ള്ക്കും കുട്ടി ള്ക്കും രാന്സ്കജന്ഡര് 

വിഭാഗത്തില് കപട്ടവര്ക്കും സാമൂഹി  സുരക്ഷാ  ഉറപ്പ് 

വരുത്താന് ഉതകുന്ന പുതിയ 16 സ്കീമു ള് 

ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. േിംഗ സമതവത്തിന് ലവണ്ടിയുെെ 

സാംസ്കാരി  ഉദ്യമമായ ‘സമം’, നിര്ഭയ പദ്ധതിയില് 

ഉള്കപ്പടുത്തിയുെെ ‘കവഹിക്കിള് രാക്കിംഗ് ൊറ്റ്ലഫാം’ 

സ്ത്രീ ള്ക്കും രാന്സ്കജന്ഡര് വിഭാഗ ാര്ക്കും 

ലവണ്ടിയുെെ  ോ സാംസ്കാരി  പരിപാടി, 

എം.എസ്.എം.ഇ  ള്ക്കുെെ പ്രലതയ  പാലക്കജ് എന്നിവ 

ഇവയില് ചിേതാണ്. സ്ത്രീ ള്ക്ക് കമച്ചകപ്പട്ട േിംഗ 

സൗഹൃദ്സൗ രയങ്ങളും സുരക്ഷിതമായ ഭവനവുമാണ് 

2022-23 ല് കജന്ഡര് ബജറ്റികെ പ്രധാന േക്ഷയം. 
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അംഗനവാടി കമനുവില് പാലം, മുട്ടയും ഉള്കപ്പടുത്തല് 

400. ല രെത്തികേ കുട്ടി ളുകട ലപാഷ  ആഹാര നിേവാരം 

കമച്ചകപ്പടുത്താനും വിശപ്പ് രഹിത ബാേയം എന്ന സുസ്ഥിര 

വി സന േക്ഷയം ക്ര വരിക്കുന്നതിനുമായി  അംഗനവാടി 

കമനുവില് ആഴ്ചയില് രണ്ട് ദ്ിവസം പാലം, രണ്ട് ദ്ിവസം 

മുട്ടയും ഉള്കപ്പടുത്തുവാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്കായി 

61.5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

401. സംലയാജിത ശിശു വി സന പദ്ധതിയ്ക്കായി 188 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

402. ല ാവിഡ്-19 മഹാമാരി മൂേം മാതാപിതാക്കെില് 

ഒരാകെലയാ അകല്ലെില് ഇരുവകരയുലമാ നഷ്ടകപ്പട്ട 

കുട്ടി കെ സഹായിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 

സമരമായ പുനരധിവാസ പാലക്കജ് പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 

പാലക്കജ് പ്ര ാരം 3  ാരയങ്ങൊണ് ഉലേശിക്കുന്നത്.  

1. കുട്ടിയുകട ലപരില് 3 േക്ഷം രൂപ നിലക്ഷപിക്കും.  

2. ഓലരാ കുട്ടിക്കും 18 വയസ്സു തി യുന്നതു വകര 

പ്രതിമാസം 2000 രൂപ അനുവദ്ിക്കും. 

3. മറ്റ് അടിയന്തിര സഹായങ്ങള്  

403. ഈ പുതിയ പദ്ധതിക്കായി 2022-23 ബജറ്റില് 2 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  
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ചില്ഡ്രന്സ് ലഹാം 

404. ഇടുക്കി ജില്ലയില് ഒരു ചില്ഡ്രന്സ് ലഹാം ആരംഭിക്കും.  

ഇതിനായി 1.30 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസു ള്ക്ക് ക ട്ടിടം 

405. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസു ള്ക്കും, ഡി.പി.സി 

ക ട്ടിടങ്ങള്ക്കും ആവശയമായ അടിസ്ഥാന സൗ രയ 

ങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനായി 15.42 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

 ിഫ്ബി 

406. മൂേധന നിലക്ഷപം ഉയര്ത്തി സാമ്പത്തി  വെര്ച്ച 

തവരിതകപ്പടുത്തു  എന്ന േക്ഷയം ക്ര വരിക്കാനുള്ള 

സംവിധാനകമന്ന നിേയിോണ് ല രെം  ിഫ്ബികയ 

ഉറ്റുലനാക്കുന്നത്.  50000 ല ാടി രൂപയുകട അടിസ്ഥാന 

സൗ രയവി സന പദ്ധതി ള്ക്ക്  ിഫ്ബി വഴി പണം 

നല് ി നടപ്പാക്കുകമന്ന് മുന് സര്ക്കാര് പ്രഖയാപിച്ചിരുന്നു.  

ലറാഡു ള്, പാേങ്ങള്, ഐ.ടി, വിദ്യാഭയാസം, ആലരാഗയം, 

കുടികവള്ളവിതരണം, ജേലസചനം, ഗതാഗതം, ടൂറിസം, 

 ായി ം, വിദ്യാഭയാസം, ഊര്ജ്ജം തുടങ്ങിയ വിവിധ 

ലമഖേ െികേ പദ്ധതി ള്ക്ക്  ിഫ്ബി ഇതിന ം 

അംഗീ ാരം നല് ിയിട്ടുണ്ട്.  അങ്ങകന 50,762.05 ല ാടി 

രൂപയുകട 955 അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സന 

പദ്ധതി ളും 20,000 ല ാടി രൂപയുകട ഭൂമി ഏകറ്റടുക്കല് 

പൂള് ഉള്കപ്പകട ഏഴ് പദ്ധതി ളും അനുവദ്ിച്ചു.   ിഫ്ബി 
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ഫണ്ടിംഗ് വഴി ഇതുവകര 70,762.05 ല ാടി രൂപയുകട 962 

പദ്ധതി ള് അനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

407. അംഗീ ാരം നല് ിയ പദ്ധതി െിലേയ്ക്കായി നാെിതുവകര 

17,052.89 ല ാടി രൂപ കചേവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ല ാവിഡ് 19-കെ 

ആദ്യ തരംഗത്തില് നിന്ന് വയതയസ്തമായി, രണ്ടാം 

തരംഗത്തിലം ഉയര്ന്ന തീവ്രതയുള്ള മൂന്നാം തരംഗത്തിലം 

 ിഫ്ബി ധനസഹായലത്താകടയുള്ള പദ്ധതി ളുകട 

നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസ്സമില്ലാകത തുടര്ന്നു.  

ഇത് സംസ്ഥാനത്തികെ സാമ്പത്തി  പ്ര ടനം 

കമച്ചകപ്പടുത്തി എന്നതില് സംശയമില്ല. 

408.  ഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരികെ ബജറ്റ് പ്രസംഗങ്ങെില് പ്രഖയാപിച്ച 

തീരസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങെില് ഭൂരിഭാഗവും  ിഫ്ബി 

ഫണ്ട് ഉപലയാഗിച്ച് പൂര്ത്തിയാക്കി വരി യാണ്.   ഴിഞ്ഞ 

ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് പ്രഖയാപിച്ച കചല്ലാനകത്ത ത ര്ന്ന 

 ടല്ഭിത്തിയുകടയും പുേിമുട്ടികെയും നവീ രണവും 

പുനര്നിര്മാണവും എന്.സി.സി.ആര് (NCCR)-കെയും 

എന്.ഐ.ഒ.റ്റി (NIOT) യുകടയും സാലെതി  

പിന്തുണലയാകട  ിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപലയാഗിച്ച് ആരംഭിച്ചു 

 ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  എം.എല്.എ ഫണ്ടും  ിഫ്ബിയില് 

നിന്നുള്ള ധനസഹായവും ഉപലയാഗിച്ച് എല്ലാ അസംബ്ലി 

നിലയാജ  മണ്ഡേങ്ങെിലം ഒരു ഐകസാലേഷന് 

വാര്ഡ് നിര്മിക്കുകമന്ന്  ഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് 

പ്രഖയാപിച്ചിരുന്നതും യാഥാര്്യമാവു യാണ്.  പേതും 

ഇലപ്പാള് നിര്മാണത്തികെ ഘട്ടങ്ങെിോണ്.  2134.50 
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ല ാടി രൂപ കചേവില് ല രെത്തികേ 

ആനക്കാംകപായില്-  ല്ലടി-ലമപ്പാടി ടണല് ലറാഡ് 

പദ്ധതിയ്ക്ക്  ിഫ്ബി അംഗീ ാരം നല് ി.  ക ാെണ് 

കറയില് ല ാര്പ്പലറഷന് േിമിറ്റഡായിരിക്കും നിര്വഹണ 

ഏജന്സി. 

409. ക ാച്ചി-ബംഗളുരു വയവസായ ഇടനാഴിയുകട 

(ക .ബി.ഐ.സി) വി സനത്തികെ ഭാഗമായി  ിഫ്ബി 

ഫണ്ട് ഉപലയാഗിച്ച്  ിന്ഫ്ര പാേക്കാട് 1351 ഏക്കറില് 

ഇന്ഡസ്ട്രിയല് മാനുഫാ ്ചറിംഗ് ക്ലറര് (എല്.എം.സി) 

ഏകറ്റടുക്കാന് തുടങ്ങി.  ക .ബി.ഐ.സിയുകട ഭാഗമായി 

ലലാബല് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഫിനാന്സ് ലരഡ് (ഗിഫ്റ്റ് ) സിറ്റി 

എന്ന ലപരില് ഒരു ലപ്രാജക്ട് വി സിപ്പികച്ചടുക്കാന് 

ഉലേശിക്കുന്നു.  ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി ഒരു ലനാണ്-മാനുഫാ ്ചറിംഗ് 

ക്ലററായും അെമാേിയികേ ഒരു ബിസിനസ് ല ന്ദ്രമായും 

വി സിപ്പിക്കും.  പദ്ധതിയ്ക്കായി 144.9759 കഹക്ടര് (358.24 

എക്കര്) ഭൂമി ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന് പേിശലയാടുകൂടിയ വായ്പ 

നല് ാന്  ിഫ്ബി സമതിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

410.  ാസര്ലഗാഡ് ജില്ലയികേ തേപ്പാടി മുതല് 

തിരുവനന്തപുരകത്ത  ാലരാട് വകരയുള്ള എന്.എച്ച് 66-

കെ 600  ിലോമീറ്റര് ക്രദ്ര്ഘയമുള്ള ആറുവരിപ്പാത 

യാഥാര്്യമാകുന്നത് ഭൂമി ഏകറ്റടുക്കല് കചേവികെ 25 

ശതമാനം  ിഫ്ബി പെിട്ടതിനാോണ്.  ഇതിനായി 

 ിഫ്ബി 6769.01 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കു യും 5311 ല ാടി 

രൂപ എന്.എച്ച്.എ.ഐ (NHAI)-യ്ക്ക് നല്കു യും കചയ്ത. 
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ല രെ ഭാഗയക്കുറി 

411. ഭാഗയക്കുറി ലമഖേയികേ എഴത്തുലോട്ടറി ലപാലള്ള 

അനധികൃത ഭാഗയക്കുറി ള്കക്കതികര നടപടി 

സവീ രിക്കുന്നതിന് പ്രലതയ  കസല് രൂപീ രിക്കുന്നതാണ്. 

412. ഭാഗയക്കുറി െിലൂകട വേിയ തു  സമാനമായി േഭിക്കുന്ന 

വയക്തി ള്ക്ക് ഈ തു യുകട വിനിലയാഗം സംബന്ധിച്ച് 

വകുപ്പികെ ലനതൃതവത്തില് സാമ്പത്തി  വിദ്ഗ്ദ്ധ്രുമായി 

ലചര്ന്ന് ധന ാരയ മാലനജ്കമെില് പരിശീേനം 

നല്കുന്നതാണ്. 

413. ഭാഗയക്കുറി വകുപ്പില് ഉപലയാഗിക്കുന്ന ലസാഫ്റ്റ് കവയറികെ 

രണ്ടാം ലവര്ഷന് അപ്ലഡഷന് സമയബന്ധിതമായി 

പൂര്ത്തീ രിക്കുന്നലതാകടാപ്പം Sales Tracking System 

നടപ്പിോക്കും. 

414. ഭാഗയക്കുറി ടിക്കറ്റില് നിേവിലള്ളതിലനക്കാള് കൂടുതല് 

കമച്ചകപ്പട്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തും. 

415. ല ാവിഡികന തുടര്ന്ന് നിര്ത്തി വച്ചിരുന്ന ലോട്ടറി ള് 

പൂര്ണമായും പുനസ്ഥാപിക്കും. ല ാവിഡിന് മുമ്പുണ്ടാ 

യിരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക്  ലോട്ടറി ളുകട ഘടനയും 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനുെെ നടപടി ള് 

സവീ രിക്കും. 
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രഷറി 

416. ധന ാരയ ഇടപാടു ളുകട അധി  സുരക്ഷ 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഐ.എഫ്.എം.എസ് (IFMS). 

ആപ്ലിലക്കഷനു ള് രഷറി കനറ്റ് വര്ക്കില് മാത്രം 

േഭയമാകുന്ന തരത്തില് നിയന്ത്രണം ഏര്കപ്പടുത്തും.  

ജീവനക്കാരുകട കപന് നമ്പര്, ഒ.ടി.പി. എന്നിവ 

ഉപലയാഗിച്ച് മാത്രം സിറത്തില് പ്രലവശിക്കുവാന് 

 ഴിയുന്ന തരത്തില് സ്പാര്ക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.  

ജീവനക്കാര് ഓഫീസില് ഹാജരാകു യാകണെില് മാത്രം 

ഒ.ടി.പി. ജനലററ്റ് കചയ്ത് ഇടപാടു ള് നടത്തുവാന് 

 ഴിയുംവിധം നിയന്ത്രണം ക ാണ്ടുവരും.  ഐ.പി. 

അധിഷ്ഠിത സുരക്ഷ, ലോഗിന് കചയ്യുവാന്  ഴിയാത്ത 

തരത്തില് അവധിദ്ിന നിയന്ത്രണം, ഹാജര് 

അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള ഇടപാട് നിയന്ത്രണം, 

ലസവനത്തില് നിന്ന് വിരമിക്കുലമ്പാഴം, സ്ഥേം മാറ്റം 

േഭിക്കുന്നതിന് അനുസൃതമായും രഷറി സിറം 

ഉപലയാഗിക്കുവാന്  ഴിയാത്ത തരത്തില് ഓലട്ടാ ഡീ-

ആക്ടിലവഷന് എന്ന അധി  സുരക്ഷാ  നിയന്ത്രണങ്ങള് 

തുടങ്ങിയവ ഏര്കപ്പടുത്തുന്നതാണ്.   

417. രഷറി ഇടപാടു ളുകട പൂര്ണ സുരക്ഷ 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 01.04.2022 മുതല് ആധാര് 

അധിഷ്ഠിത ബലയാകമരി ് ഓതെിലക്കഷന് (AEBAS) 

ഏര്കപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 
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ഇ-വാേറ്റ് സംവിധാനം  

418. അടുത്ത സാമ്പത്തി  വര്ഷത്തില് TSB Online 

ലപാര്ട്ടേികന ഇ-രഷറിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് 

ഇടപാടു ാര്ക്ക് സാദ്ധയമാകുന്ന തരത്തില് ഒരു ഇ-വാേറ്റ് 

സംവിധാനം നടപ്പിോക്കും.  അതുവഴി Utility Payments 

സാദ്ധയമാക്കും. 

കപന്ഷന് അദ്ാേത്ത് – വാതില്പ്പടി ലസവനം 

419. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് മററിംഗിനായി രഷറി ള് 

സന്ദര്ശിലക്കണ്ടിവരുന്നത് മൂേമുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങള് 

ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, വാതില്പ്പടി ലസവനം രഷറി വകുപ്പില് 

നടപ്പാക്കുന്നതികെ ആദ്യപടിയായും, 80 വയസ്സ്  ഴിഞ്ഞ 

കപന്ഷന് ാരുകട ക്രേഫ് മററിംഗ് വീട്ടുപടിക്കല് എത്തി 

കചോനുള്ള നടപടി ള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 

ക .എസ്.എഫ്.ഇ 

420. ക .എസ്.എഫ്.ഇ വിഭാവനം കചയ്തിട്ടുള്ള ‘വിഷന് 2025’ 

പ്ര ാരം 2025-ഓകട ശാഖ ളുകട എണം 1000 ആയും 

ഇടപാടു ാരുകട എണം ഒരു ല ാടിയായും വിറ്റുവരവ് ഒരു 

േക്ഷം ല ാടി രൂപയായും ഉയര്ത്താനാണ് േക്ഷയമിടുന്നത്. 

ഇതികെ ഭാഗമായി 2022-23-ല് മൂന്ന് ലമഖോ 

ഓഫീസു ളും 50 പുതിയ ശാഖ ളും  15 ക്രമലൈാ 

ശാഖ ളും ആരംഭിക്കും. കപാതുജനങ്ങളുകട എല്ലാ 

ആവശയങ്ങള്ക്കും സമീപിക്കാവുന്ന ഒരു ലോണ് ഹബ്ബായി 
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ക .എസ്.എഫ്.ഇ-കയ ഉയര്ത്തുന്നതിനുള്ള 

പരിഷ്കാരങ്ങളും പുതിയ വായ്പാ പദ്ധതി ളും ആരംഭിക്കും.  

ല രെ ഫിനാന്ഷയല് ല ാര്പ്പലറഷന് 

421.  ഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷക്കാേകത്ത  ാരയക്ഷമമായ 

പ്രവര്ത്തന ഫേമായി രാജയത്ത് ഏറ്റവും മി ച്ച രീതിയില് 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ധന ാരയ സ്ഥാപനമായി 

ല രെ ഫിനാന്ഷയല് ല ാര്പ്പലറഷന് മാറു യുണ്ടായി. 

സ്ഥാപനത്തികെ നിര്ജ്ജീവ ആസ്തി ള് 2015-16-കേ 10.75 

ശതമാനത്തില് നിന്നും 3.58 ശതമാനമാക്കി കുറക്കാന് 

 ഴിഞ്ഞു. 2015-16-ല് 838.36 ല ാടി രൂപയായിരുന്ന വായ്പ 

വിതരണം 2021-22-ല് 1040 ല ാടിയിേധി മായി. 

മാത്രവുമല്ല വായ്പ തിരിച്ചടവ് 2015-16-കേ 758.26 ല ാടി 

രൂപയില് നിന്നും 2021-22-ല് 2150 ല ാടിയിേധി മായി 

ഉയരു യും കചയ്ത.  

422. ല രൊ ഫിനാന്ഷയല് ല ാര്പ്പലറഷകെ കമാത്ത വായ്പാ 

ആസ്തി അടുത്ത രണ്ട് വര്ഷത്തിന ം 10,000 ല ാടി 

രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് േക്ഷയമിടുന്നത്. 

ക .എഫ്.സി ക്ക് 16 ബ്രാഞ്ചു ൊണ് നിേവിലള്ളത്. 

ല രൊ ഫിനാന്ഷയല് ല ാര്പ്പലറഷകെ സാന്നിദ്ധയം 

ല രെത്തികെ മറ്റു പ്രലദ്ശങ്ങെിലേക്കും എലത്തണ്ട 

തായുണ്ട്. ഈ ആവശയത്തിലേക്കായി ല ാര്പ്പലറഷകെ 

ബ്രാഞ്ചു ളുകട എണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി 

വര്ദ്ധിപ്പിലക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ വര്ഷം ല രെത്തികേ വിവിധ 

സ്ഥേങ്ങെില് ക .എഫ്.സി.യുകട അഞ്ച് 

പുതിയ  ബ്രാഞ്ചു ള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.  
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റാര്ട്ടപ്പ് ല രെ 

423. റാര്ട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങളുകട ആശയ രൂപീ രണം, 

ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകട നിര്മാണം, ഉല്പ്പന്ന പരീക്ഷണം, 

വാണിജയവത് രണം, വിപുേീ രണം തുടങ്ങി എല്ലാ 

വെര്ച്ചാ ഘട്ടങ്ങെിലം സഹായം നല് ത്തക്കരീതിയില് 

ല രൊ ഫിനാന്ഷയല് ല ാര്പ്പലറഷകെ റാര്ട്ടപ്പ് ല രെ 

പദ്ധതികയ പുനരാവിഷ്കരിക്കും. റാര്ട്ടപ്പ് ഗയാരണ്ടി 

ഫണ്ടില് ഉള്കപ്പടുത്തി ക ാൊറ്ററല് കസ ൂരിറ്റി ഇല്ലാകത 

പര്ലച്ചയ്സ് ഓര്ഡറു ള്, കവഞ്ചവര് കഡബ്റ്റ്, 

ഉള്കപ്പകട  േെിതമായ വയവസ്ഥയില് 10 ല ാടി രൂപ വകര 

വായ്പ അനുവദ്ിക്കത്തക്ക രീതിയിോണ് ഈ പദ്ധതി 

നടപ്പിോക്കാന് ഉലേശിക്കുന്നത്. ക .എഫ്.സി  

250 ല ാടി രൂപ റാര്ട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങള്ക്കായി 

വ യിരുത്തുന്നതാണ്.   

മുഖയമന്ത്രിയുകട സംരംഭ തവ വി സന പദ്ധതി (CMEDP) 

424. സംരംഭ കര കൂടാകത ഓലരാ സ്ഥാപനത്തില്നിന്നും 10 

ലപര്ക്ക് പ്രതയക്ഷമായും 10 ലപര്ക്ക് പലരാക്ഷ 

മായും  കതാഴില് നല് ത്തക്ക രീതിയില് ഒരു വര്ഷം 500 

കചറു ിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കു  എന്ന 

േക്ഷയലത്താകട സര്ക്കാര് നടപ്പിോക്കിയ പദ്ധതി 

യാണ്  മുഖയമന്ത്രിയുകട സംരംഭ തവ വി സന പദ്ധതി.  

5% പേിശനിരക്കില്   1 ല ാടി രൂപവകര 

ഒലരാ  സംരംഭത്തിനും  വായ്പ േഭിക്കത്തക്ക രീതിയിോണ് 

പദ്ധതി നടപ്പിോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതിയുകട വായ്പാ 

പരിധി 2 ല ാടി രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ വര്ഷം  
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500 ല ാടി രൂപ വായ്പ നല് ത്തക്ക രീതിയില് പദ്ധതികയ 

പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ്.  ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് പേിശയിെവ് 

നല്കുന്നതിനായി 18 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

ല രൊ MSME ബില് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ലഫാം (KMBDP).  

425. കപാതുലമഖോ സ്ഥാപനങ്ങള് കചറു ിട ഇടത്തര 

സംരംഭലമഖേയികേ നിരവധി സംരംഭങ്ങളുകട ബില്ലു ള് 

ഡിസ്കൗണ്ട് കചയ്യുന്നതിനായി പുതകയാരു സ്കീം 

ക .എഫ്.സി നടപ്പിോക്കും.  ബില്ലു ള് േെിതമായ 

വയവസ്ഥയിലം കുറഞ്ഞപേിശ നിരക്കിലം ഡിസ്കൗണ്ട് 

കചയ്ത് നല് ത്തക്കരീതിയിോണ് പദ്ധതി 

ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ക .എഫ്.സി MSME ബില് 

ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് പദ്ധതിക്കായി 1000 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നതാണ്.   

കചറു ിട-ഇടത്തരം വയവസായ സംരംഭങ്ങള്ക്ക് പ്രവര്ത്ത 

മൂേധന വായ്പ 

426. കചറു ിട-ഇടത്തര വയവസായ സംരംഭങ്ങള് അഭിമുഖീ 

 രിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പ്രവര്ത്തമൂേധനത്തികെ 

അഭാവം. ല രൊ ഫിനാന്ഷയല് 

ല ാര്പ്പലറഷന്  കചറു ിട-ഇടത്തര വയവസായ 

സംരംഭങ്ങള്ക്കായി കവര്ച്ചവല് പ്രവര്ത്തമൂേധന വായ്പ 

പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഉദ്യം രജിലസ്ട്രഷനുള്ള 

കചറു ിട-ഇടത്തര-കമാത്ത  ച്ചവടക്കാകരയും 

പ്രവര്ത്തനമൂേധന വായ്പാ പദ്ധതിയില് ഉള്കപ്പടുത്തും. 
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ക .എഫ്.സി MSME പ്രവര്ത്തനമൂേധന വായ്പയ്ക്കായി 500 

ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

 ാര്ഷി  ലമഖേയ്ക്കുള്ള വായ്പ   

427.  ാര്ഷി  വയവസായങ്ങള്, അരി-റാര്ട്ടപ്പു ള്, 

സംസ്കരണം, വിപണനം  ാര്ഷി  ഉല്പന്നങ്ങളുകട 

വയാപാരം,  ഭക്ഷയസംസ്കരണ യൂണിറ്റു ള്, കവയര്ഹൗസ്, 

ലഗാഡൗണ്, ല ാള്ഡ് ലറാലറജ് എന്നിവ 

ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 5% പേിശ നിരക്കില് 10 ല ാടി 

രൂപ വകര വായ്പ നല് ാന് ക .എഫ്.സി ഒരു പ്രലതയ  

പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും. ഈ പദ്ധതിക്കായി ക .എഫ്.സി 

250 ല ാടി രൂപ മാറ്റിവയ്ക്കും.  ഇതിന് പേിശയിെവ് 

നല്കുന്നതിനായി 3 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

ല രെ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 

428. ല രെ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ലോക്കല് ഫണ്ട് 

വിനിലയാഗകത്തക്കുറിച്ച് സമര വിവരങ്ങള് ബന്ധകപ്പട്ട 

തലേശ ഭരണാധി ാരി ള്ക്ക് യഥാസമയം 

നല്കുന്നതിനായി ‘Comprehensive data Analysis & 

Reporting Management System’ എന്ന ലപരില് ഒരു 

ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ലഫാം വി സിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  

429. ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധകപ്പട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മുഴവനായും 

ഓലട്ടാലമഷന് കചയ്യുന്നതിനായി നിേവിലള്ള Audit 

Information Management System (AIMS)-കന 

നവീ രിക്കുന്നതാണ്.  
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ഐ.എം.ജി 

430. ഐ.എം.ജി യുകട ഏറ്റവും പ്രധാനകപ്പട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങെില് 

ഒന്നാണ് ലററ്റ് കരയിനിംഗ് ലപാെിസി (STP). 

ലപാെിസിയുകട ഭാഗമായി വര്ഷം ലതാറും ആയിരത്തി 

നടുത്ത് പരിശീേന പരിപാടി ള് നടത്തുന്നുണ്ട്. 

പദ്ധതിക്കായി 19.8 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

ല രെ പബ്ലി ് സര്വീസ്  മീഷന് 

431. ല രെ പബ്ലി ് സര്വീസ്  മീഷന് മുഴവന് ജില്ലാ 

ഓഫീസു ള്ക്കും സവന്തം ക ട്ടിടം നിര്മിക്കാന് 

തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി.എസ്.സി യുകട അടിസ്ഥാന 

സൗ രയങ്ങള് കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനായി 6 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. പി.എസ്.സി-യുകട റീജണല് 

ഓഫീസു ളുകട നിര്മാണത്തിനായി 10 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു. 

ലപാേീസ് 

432. ലപാേീസ് വകുപ്പ് ആധുനി വല്ക്കരിക്കുന്നതിനായി വിവര 

സാലെതി  വിദ്യയില് അധിഷ്ഠിതമായ നൂതന 

പദ്ധതി ള് നടപ്പിോക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഇതുവഴി ഫീല്ഡ്തേ ലസനാംഗങ്ങളുകട  ാരയലശഷി 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കു യും വകുപ്പ് നല്കുന്ന ലസവനങ്ങളുകട 

ഗുണനിേവാരം കമച്ചകപ്പടുത്തു യ ുമാണ് േക്ഷയമിടുന്നത്. 

ലപാേീസ് വകുപ്പികെ വിവിധ പദ്ധതി ള്ക്കായി  

149.47 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 
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ലപാലക്സാ ല ാടതി സ്ഥാപിക്കല്  

433. ലപാലക്സാ നിയമപ്ര ാരം രജിറര് കചയ്ത ല സു ള് 

തീര്പ്പാക്കുന്നതിനായി നിേവിലള്ള 28 ല ാടതി ള്ക്ക് 

പുറകമ 28 പുതിയ അതിലവഗ കസ്പഷയല് ല ാടതി ള് കൂടി 

നടപ്പ് വര്ഷം ആരംഭിക്കുവാന് ഉലേശിക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക് 

8.5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  

അനി രക്ഷാ വകുപ്പ് 

434. അനിരക്ഷാ ലസനയുകട ആധുനി  വല്ക്കരണത്തിനായി 

77 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  ഇതില്  72.5 ല ാടിയും 

വിവിധ ഉപ രണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനായാണ് 

വ യിരുത്തിയിട്ടുെെത്.  

ജയില ളുകട നവീ രണം  

435. സംസ്ഥാനകത്ത ജയില ളുകട നവീ രണത്തിനും 

അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനുമായി  13 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.    

തടവു ാരുകട ലക്ഷമം  

436. കസന്രല് ജയില ള്, തുറന്ന ജയില ള്, ജില്ലാ 

ജയില ള് തുടങ്ങി എല്ലാ  ജയില െിലേയും തടവു ാരുകട 

മാനസാന്തരത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും ഉതകുന്ന 

രീതിയില് കതാഴിേധിഷ്ഠിത പരിശീേന പരിപാടി ളും മറ്റ് 
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ലക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

ഇതിനായി 8 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

കതാഴിേധിഷ്ഠിത പരിശീേനം, കസമിനാറു ള്, റിഫ്രഷര് 

ല ാഴ്സു ള് മുതോയവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  

എക്രക്സസ് 

437.  

1.  ാര്ഷി  ലമഖേകയ ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതികെ 

ഭാഗമായി ക്രവനും മറ്റ് കചറു-േഹരി പാനീയങ്ങളും 

പഴങ്ങെില് നിന്നും മറ്റ് ധാലനയതര  ാര്ഷി  

വിഭവങ്ങെില് നിന്നും ഉല്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നതിന്  

കചറു ിട നിര്മാണ യൂണിറ്റു ളുള്കപ്പകടയുള്ളവകയ 

ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. 

2. അബ് ാരി കുടിശ്ശി  ള് ഈടാക്കുന്നതിന് ആംനറി 

സ്കീം നടപ്പിോക്കും.  ല ാടതി വയവഹാരങ്ങള് 

പിന്വേിക്കുന്നവര്ക്ക് പേിശയും പിഴപ്പേിശയും 

ഒഴിവാക്കി നല്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

ആംകനറി പദ്ധതി പുനരവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂകട 

അബ് ാരി ല സു ള് തീര്പ്പാക്കി കുടിശ്ശി  

 ാരയക്ഷമമായി പിരികച്ചടുക്കാനുമുെെ നടപടി ള് 

സവീ രിക്കും. ഒറ്റത്തവണ തീര്പ്പാക്കല് ആംകനറി 

പദ്ധതി പ്രലതയ  വയവസ്ഥ ള് പ്ര ാരമാകും 

നടപ്പിോക്കു . 
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3. ഓലരാ ജില്ലയിലം ഒരു  ൗണ്സേിംഗ് ല ന്ദ്രവും രണ്ട് 

ഡീ അഡിക്ഷന് ല ന്ദ്രങ്ങളും തുടങ്ങുന്നതാണ്.  കൂടാകത  

മയക്ക് മരുന്നിന് അടിമ ൊയവര്ക്ക് ലവണ്ടി 

പുനരധിവാസ ല ന്ദ്രങ്ങളും ആരംഭിക്കും. 

4. മയക്കുമരുന്നികനതികരയുള്ള ലബാധവല്ക്കരണ 

ത്തികെ ഭാഗമായി വിദ്യാര്്ി കെ  ായി  

പ്രവര്ത്തനങ്ങെിലം മറ്റും കൂടുതല് ആകൃഷ്ടരാക്കുന്നതിന് 

േക്ഷയം വച്ചുക ാണ്ടുള്ള ‘ഉണര്വ് ’ പദ്ധതി എല്ലാ 

ജില്ല െിലം വയാപിപ്പിക്കും. 

5. തിരുവല്ലയികേയും ചിറ്റൂരികേയും പഴയ പഞ്ചസാര 

മില്ലു ള് പുനരുദ്ധരിച്ച് കപാതുലമഖേയില് തകന്ന 

നിേനിര്ത്തി നവീനങ്ങൊയ വിവിധ ഉല്പന്നങ്ങള് 

നിര്മിക്കാന് േക്ഷയമിടുന്നു.  ഇതിലൂകട കൂടുതല് 

കതാഴിേവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കകപ്പടുന്നതാണ്.  

438. എക്രക്സസ് വകുപ്പികെ നവീ രണത്തികെ ഭാഗമായി 

വയര്േസ് സംവിധാനം സ്ഥാപിയ്ക്കല്, പുതിയ വാഹനം 

വാങ്ങല്, ക്ര ലത്താക്ക് വാങ്ങല്, എക്രക്സസ് ലറഞ്ച് 

ഓഫീസു ളുകടയും ല ാംപ്ലക്സു ളുകടയും നിര്മാണം 

മുതോയവക്കായി 10.5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.  
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വിമുക്തി – ഡി അഡിക്ഷന് കസെര് 

439. മദ്യവും മയക്ക് മരുന്നും ഉള്പ്പകടയുെെ േഹരി വസ്തുക്കള് 

സമൂഹത്തില് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിപത്തു ള്കക്കതിരായ 

പ്രതിലരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജ്ജിതമാക്കാനായി 

രൂപം നല്കിയ േഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണ പരിപാടിയായ 

വിമുക്തിക്ക് 8.18 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

 

റവനൂ വകുപ്പ് 

സ്മാര്ട്ട് റവനൂ ഓഫീസു ള് 

440. പൗരന്മാര്ക്ക് അതിലവഗം ലസവനങ്ങള് േഭയമാക്കുന്ന 

തിന് ഉതകുന്ന വിധം ജില്ലാ  െക്ടലററ്റു ള്, റവനൂ 

ഡിവിഷണല് ഓഫീസു ള്/ സബ്  െക്ടര് ഓഫീസു ള്, 

താലൂക്ക് ഓഫീസു ള്, വിലല്ലജ് ഓഫീസു ള് 

എന്നിവിടങ്ങെില് ആധുനി  സജ്ജീ രണങ്ങലൊടുകൂടിയ 

സ്മാര്ട്ട് ക ട്ടിടങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നതിനായി 48 ല ാടി രൂപ 

വ യിരുത്തുന്നു.  

441. റവനൂ വകുപ്പ്  ംപൂട്ടര്വല്ക്കരിക്കുന്നതിനായി 23 ല ാടി 

രൂപ വ യിരുത്തുന്നു.   

സംസ്ഥാന ചരക്ക് ലസവന നികുതി വകുപ്പ് 

442. മാറിയ നികുതി നിയമങ്ങളുകടയും സാലെതി  

രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള നവീ രണത്തികെയും ഭാഗമായി 

നികുതിയുകട രംഗത്ത് ആധുനി വല്ക്കരണം 
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നടപ്പാക്കുന്നതിനായി വകുപ്പ് ശക്തമായ നടപടി ള് 

സവീ രിച്ചു വരുന്നു. ഇത് സാധയമാക്കുന്നതിനായി ലമാഡല് 

2 GSTN  കസാേൂഷന് കപാലള്ള വിവര സാലെതി  

രംഗകത്ത സാധയത ള് പ്രലയാജനകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

കൂടാകത വകുപ്പ് നടപ്പിോക്കാനുലേശിക്കുന്ന ‘ടാക്സ് ലപലയഴ്സ് 

കപ്രാക്രഫല്  ാര്ഡ്’ എന്ന സംരംഭത്തിലൂകട 

നികുതിദ്ായ ര്ക്ക് കൃതയമായി നികുതി നല്കുന്നതിനും 

അതുവഴി ‘നികുതി  ലചാര്ച്ച’ ഒഴിവാക്കാനും 

സഹായ രമാകും. വകുപ്പികന സാലെതി മായി 

ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിനായി 100% ഡിജിക്രറ്റലസഷന് 

നടപ്പാക്കും.  

443. സംസ്ഥാന ചരക്ക് ലസവന നികുതി വകുപ്പിന് വിവര 

സാലെതി  വിദ്യാ സൗ രയങ്ങള് വിപുേീ രിക്കുന്ന 

തിനായി 2.92 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

444.  ണ്ണൂരില് ലററ്റ് GST ല ാംപ്ലക്സ് നിര്മിക്കുന്നതിനായി 

നടപ്പ് വര്ഷം 3.5 ല ാടി രൂപ വ യിരുത്തുന്നു. 

445. കപാതുജനങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാരിനും ഒരുലപാകേ 

ഗുണ രമാകുന്ന രീതിയില് സംസ്ഥാന ചരക്കു ലസവന 

നികുതി വകുപ്പ് പുനുഃ സംഘടിപ്പിക്കും. കപാതുജനങ്ങള്ക്ക് 

വകുപ്പില് നിന്നും കമച്ചകപ്പട്ട നിേവാരത്തിലള്ള ലസവനം 

േഭയമാക്കും. പുനസംഘടനയിലൂകട നികുതി നിര്വഹണ 

ത്തിലം നികുതി പിരിവിലം ഉള്ള  ാരയക്ഷമതയില് വേിയ 

രീതിയില് വര്ദ്ധനവുണ്ടാകുകമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ഇതിനുലവണ്ട അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൊയ ക ട്ടിടങ്ങള്, 

വാഹനങ്ങള്, വിവര സാലെതി തയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട 
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അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് തുടങ്ങിയവ വകുപ്പിന് 

േഭയമാക്കും. 

േക്കി ബില് സ്കീം 

446. േക്കി ബില് സ്കീം എന്ന ലപരില് ഒരു കമാക്രബല് 

ആപ്ലിലക്കഷന് പുറത്തിറക്കും.  ഈ ആപ്ലിലക്കഷനിലൂകട 

കപാതുജനങ്ങള്ക്ക് ജി.എസ്.ടി. ഇന്ലവായ്സു ള് അപ്-

ലോഡ് കചോവുന്നതും ഇപ്ര ാരം ഇന്ലവായ്സു ള് 

അപ്-ലോഡ് കചയ്യുന്നവരില്  നിന്നും തിരകഞ്ഞടുക്ക 

കപ്പടുന്നവര്ക്ക് ആ ര്ഷ മായ സമാനങ്ങള് 

നല്കുന്നതുമാണ്.  ഈ കമാക്രബല് ആപ്ലിലക്കഷന് 

മുലഖന സംസ്ഥാന ചരക്കു ലസവന നികുതി വകുപ്പിന് 

നികുതിദ്ായ രുകട റിലട്ടണ് ഫയേിംഗ് റാറ്റസ് 

സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പരിലശാധിക്കാന് 

സാധിക്കുന്നതാണ്.  ഇത് നികുതി നിയമങ്ങള് കൃതയമായി  

പാേിക്കകപ്പടുന്നതിന് സഹായിക്കും.  േക്കി ബില് സ്കീം 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 5 ല ാടി രൂപ അനുവദ്ിക്കുന്നു.  

ഭാഗം – IV 

 നികുതി നിര്ലേശങ്ങള് 

റവനു 

447. ഭൂരേഖകള് കകകാേയം ചെയ്യുന്നതിചെ രകന്ദ്ര ഘടകമായ 

അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി പേിഷ്കേിരേണ്ടതുണ്ട്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലം മുനിസിപ്പാെിറ്റികളിലം 

രകാര്പ്പരേഷനുകളിലം 40.47 ആേിനു മുകളില് പുതിയ 
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സ്ലാബ് ഏര്ചപ്പടുത്തി അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി പേിഷ്കേിക്കം. 

എല്ലാ ൊബു െികേയും അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി 

നിേക്കകള് കൃതയതയം സൂക്ഷ്മതയം  ഉേപ്പ് വരുത്തി 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കന്നതാണ്. ഇത് ഏകരേശം 80 രകാടി 

രൂപയചട അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കചമന്നാണ് 

പ്രതീക്ഷിക്കന്നത്. 339 ല ാടി രൂപ ചിേവില് ഡിജിറ്റല് 

ഭൂസര്കവ പദ്ധതി ഉള്കപ്പകട ൊന്ഡ് ചേരോര്ഡ് 

മാരനജ് ചമന്റില് അതയാധുനിക സാരേതിക മാറ്റങ്ങള് 

ചകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളം ഒന്നാം ഘട്ടമായി 

സര്ോര് നടപ്പിൊക്കന്നുണ്ട്.  

448. ഭൂമിയചട നയായവിെ നമ്മുചട സംസ്ഥാനചത്ത പെ 

പ്രരേശങ്ങളിലം നിെവിലള്ള വിപണി മൂെയവുമായി 

ചപാരുത്തചപ്പടുന്നില്ല. രേശീയ പാത വികസനം, ചമരരാ 

ചേയില് പദ്ധതി, രകാര് രോഡ് ശംഖെ വിപുെീകേണം 

തുടങ്ങിയ ബൃഹത്തായ അടിസ്ഥാന സൗകേയ പദ്ധതികള് 

സര്ോര് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിചന്റ ഫെമായി സമീപ 

പ്രരേശങ്ങളില് വിപണി മൂെയം പെമടങ്ങ് വര്ദ്ധിച്ചു. 

നയായവിെയിചെ അപാകതകള് പേിഹേിക്കന്നതിന്, ഇത് 

പരിലശാധിക്കുന്നതിനും നയായവിേ അടിസ്ഥാന 

യാഥാര്്യങ്ങകെ പ്രതിഫേിപ്പിക്കുന്നുകവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു 

വാനും സര്ോര് ഒരു ഉന്നതതെ സമിതി രൂപീകേിക്കം. 

449. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലം നിെവിലള്ള നയായവിെയില് 10% 

ഒറ്റത്തവണ വര്ദ്ധനവ് നടപ്പിൊക്കം. 200 രകാടിരയാളം 

രൂപയചട അധിക വരുമാനം ഇതുവഴി െഭിക്കചമന്നാണ് 

പ്രതീക്ഷിക്കന്നത്. 
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സംസ്ഥാന ചരക്കു ലസവന നികുതി വകുപ്പ്  

450. മുന് നിയമങ്ങള് പ്രകാേമുള്ള  കുടിശ്ശിക തീര്പ്പാക്കന്ന 

തിനായി  2020 -ല് പ്രഖയാപിച്ച സമഗ്രമായ ആംനസ്റ്റി 

പദ്ധതി 2021 ലം തുടര്ന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.   ചപാതു വില്പന 

നികുതി, രകന്ദ്ര വില്പന നികുതി, മൂെയവര്ദ്ധിത നികുതി,  

സര്ൊര്ജ് നിയമം,  ആഡംബേ നികുതി,  കാര്ഷികാോയ 

നികുതി എന്നീ നിയമങ്ങള് പ്രകാേമുള്ള നികുതി 

കുടിശ്ശികകള്േ് ഈ പദ്ധതി ബാധകമായിരുന്നു. മുന് 

നിയമങ്ങള് പ്രകാേമുള്ള അചെെ്ചമന്റുകള് തുടരുന്ന 

തിനാല്  പുതിയ നികുതി കുടിശ്ശികകള്  ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ 

പദ്ധതി, താചഴ പേയന്ന േണ്ടു മാറ്റങ്ങരളാചട 

മുന്പുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു നിബന്ധനകള് നിെനിര്ത്തി ഈ 

വര്ഷവും തുടരുന്നതാണ്.  

• ഈ പദ്ധതി പ്രകാേം കുടിശ്ശിക തീര്പ്പാക്കന്നതിനായി 

2022 ഓഗസ്റ്റ് 31-നു മുന്പായി ഓപ് ഷന് 

സമര്പ്പിക്കകയം 2022 ഡിസംബര് 31 നു മുന്പായി 

കുടിശ്ശിക അടച്ചു തീര്ക്കകയം ചെരേണ്ടതാണ്. 

• 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിചെ രകേള ചപാതു 

വില്പന നികുതി കുടിശ്ശികകളം ഈ പദ്ധതിയില് 

ഉള്ചപ്പടുത്തുന്നതാണ്.  

451. സര്ോര് നയത്തിചന്റ ഭാഗമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയം പിന്നീട് 

കെസന്സ് െഭിക്കകയം ചെയ്ത ബാര് രഹാട്ടലകള്ക്ക 

രസാഫ്ട് ചവയേിചന്റ പ്രശ്നങ്ങള് മൂെവും തുടര്ന്ന് രകാവിഡ് 

സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികള് മൂെവും േിരട്ടണുകള് യഥാസമയം 
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സമര്പ്പിോന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റുകളില് 

ഇത്തേത്തിലള്ള ബാര് രഹാട്ടലകള്ക്ക രകാരമ്പാണ്ടിങ് 

േീതിയില് 2020 ഡിസംബര് 31 വചേ കുടിശ്ശിക 

തീര്പ്പാക്കവാന് അനുവേിച്ചിരുന്നു. രകാവിഡ് 

സംബന്ധമായ പ്രതിസന്ധികള് ഈ അടുത്തകാെം വചേ 

തുടര്ന്നതിനാല് ഓപ്ഷന് നല്കുന്നതിനുള്ള തീയതി 2022 

മാര്ച്ച് 31 വചേ നീട്ടി നല്കന്നു.  കുടിശ്ശിക2022 ഏപ്രില്  

30 നു മുന്പായി അടച്ചു തീര്രേണ്ടതാണ്. 

452. മുന്ചപങ്ങം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത േീതിയില് 2018-ല് ഉണ്ടായ 

പ്രളയചത്ത തുടര്ന്ന് 01.08.2019 മുതല് േണ്ടു വര്ഷരത്തേ് 

പ്രളയ ചസെ് നടപ്പിൊേിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രകേള പ്രളയ 

ചസെ് നിയമ പ്രകാേം പ്രളയ ചസെ് ആയി അടച്ച 

തുകയ്ക്ക് േീഫണ്ടിനു അര്ഹതയില്ലാത്തതിനാല് 

അബദ്ധത്തില് കൂടുതല് തുക പ്രളയ ചസെ്  േിരട്ടണ് 

മുരഖന അടച്ചവര്ക്ക നിെവില് േീഫണ്ട് െഭിോത്ത 

സ്ഥിതിയാണ്. ഈ പ്രശ് നം പേിഹേിക്കന്നത്തിന്  

ആവശയമായ രഭേഗതികള് വരുത്തും. 

453. ജി. എസ്. ടി. കൗണ്സിെിചന്റ ശുപാര്ശരയാചട 2022 ചെ 

രകന്ദ്ര ഫിനാന്സ് ബില്ലില് ഉള്ചപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള രകന്ദ്ര  

െേക്ക രസവന നികുതി നിയമത്തിന് വരുത്തിയിട്ടുള്ള 

ലഭേഗതികള്ക്ക സമാനമായ രഭേഗതികള് സംസ്ഥാന 

െേക്ക രസവന നികുതി നിയമത്തിലം 

ഉള്ചപടുത്തുന്നതാണ്. 
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ലമാലട്ടാര് വാഹന വകുപ്പ് 

454. 2 െക്ഷം രൂപ വചേ വിെയള്ള രമാരട്ടാര് കസേിളകളചട 

ഒറ്റത്തവണ രമാരട്ടാര് വാഹന നികുതി 1% 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതുവഴി പ്രതിവര്ഷം 

60 രകാടിരയാളം  രൂപയചട വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കന്നു. 

455. ഹേിത നികുതി: പഴയ വാഹനങ്ങള് മൂെമുണ്ടാകുന്ന 

മെിനീകേണ പ്രശ് നങ്ങള് പേിഹേിോന് രകന്ദ്രസര്ോര് 

സ് ക്രാപ്പിംഗ് നയം ആവിഷ്കേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീസല് 

വാഹനങ്ങളചട ഉപരയാഗം നിരുത്സാഹചപ്പടുത്തുകയം 

കവേുത വാഹനങ്ങചള രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കകയം 

ചെരേണ്ടതുണ്ട്. പഴയ വാഹനങ്ങള്േ് (15 വര്ഷത്തിന് 

മുകളിലള്ളവ) ഹേിത നികുതി 50% വര്ധിപ്പിക്കന്നു. 

കൂടാചത, രമാരട്ടാര് കസേിളകള് ഒഴിചകയള്ള 

ഇനിപ്പേയന്ന വിഭാഗങ്ങളിലള്ള ഡീസല് 

വാഹനങ്ങള്ക്കം ഹേിത നികുതി ചുമത്തും. മുച്ചക്ര 

വാഹനങ്ങള്, സവകാേയ രമാരട്ടാര് വാഹനങ്ങള്, ഇടത്തേം 

രമാരട്ടാര് വാഹനങ്ങള്, ചഹവി രമാരട്ടാര് വാഹനങ്ങള്, മറ്റ് 

ഡീസല് വാഹനങ്ങള്. ഏകരേശം 10 രകാടിരയാളം 

രൂപയചട അധിക വരുമാനം ഇതുവഴി െഭിക്കചമന്നാണ് 

പ്രതീക്ഷിക്കന്നത്. 

456. രമാരട്ടാര് വാഹന നികുതി കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 

ഒറ്റത്തവണ തീര്പ്പാേല് പദ്ധതി ഈ വര്ഷവും തുടരും. 

േണ്ടു രകാടിരയാളം രൂപയചട അധിക വരുമാനം ഇതുവഴി 

െഭിക്കചമന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കന്നത്. 



158 
 

457.  ാരവന് ടൂറിസം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് ടൂറിസം 

വകുപ്പ് വാട യ്ക്ക് എടുക്കുന്നതും   രാറില് 

ഏര്കപ്പട്ടിട്ടുള്ളവയുമായ  ാരവനു ളുകട ക്രത്രമാസ 

നികുതി KMVT നിയമം 1976-കേ കഷഡൂെില് 

പ്രതിപാദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കില് ലഭദ്ഗതി വരുത്തി 

നിബന്ധന ള്ക്ക് വിലധയമായി സ്കവയര് മീറ്ററിന് 1000 

രൂപയില് നിന്ന് 500 രൂപയായി കുറയ്ക്കുന്നു. ആയതിന് 

 രാര് തീയതി മുതല് പ്രാബേയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  

രജിലസ്ട്രഷന് 

458. 2018-19 ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് 31.03.2017 വചേ േിരപ്പാര്ട്ട് 

ചെേചപ്പട്ട അണ്ടര്വാെുരവഷന് രകസുകള് 

തീര്പ്പാക്കന്നതിനുള്ള രകാമ്പൗണ്ടിംഗ് പദ്ധതി സര്ോര് 

പ്രഖയാപിച്ചിരുന്നു. വിവിധ ഉത്തേവുകളാല് കാൊവധി 

േീര്ഘിപ്പിച്ചുനല്കിയ ഈ പദ്ധതിേ് നിെവില് 2022 മാര്ച്ച് 

31 വചേ പ്രാബെയം ഉണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലൂചട 1.20 െക്ഷം 

രകസുകളില് നിന്ന് 51.18 രകാടി രൂപ െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് 

31.03.2017 വചേ േിരപ്പാര്ട്ട് ചെേചപ്പട്ട 2.10 െക്ഷം രകസുകള് 

തീര്പ്പാോചത അവരശഷിക്കന്നുണ്ട്. ചകട്ടിേിടക്കന്ന 

രകസുകള് തീര്പ്പാക്കന്നതിനായി രകാമ്പൗണ്ടിംഗ് പദ്ധതി 

അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷരത്തക്കം നീട്ടുകയാണ്. 50 

രകാടിരയാളം രൂപയചട അധിക വരുമാനം ഇതുവഴി 

െഭിക്കചമന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കന്നത്. 
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ഗയാരണ്ടി സീേിംഗ്  നിയമ ലഭദ്ഗതി:   

459. നിെവിചെ ഗയാേണ്ടി പേിധി നിശ്ചയിച്ചത് 2018-ചെ 

രഭേഗതിയിലൂചടയാണ്. എേരണാമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 

വകുപ്പ് കണോേിയ പ്രകാേം അതാത് സാമ്പത്തിക 

വര്ഷത്തിചെ സംസ്ഥാനത്തിചന്റ ജിഎസ്ഡിപിയചട 5% 

ആണ് സര്ോര് ഗയാേന്റിയചട നിെവിചെ പേിധി. 

സര്ോര് ഈ പേിധി ഇനി പേയന്ന പ്രകാേം രഭേഗതി 

ചെയ്യുന്നതാണ്. 'ഏത് വര്ഷത്തിരെയം ഏപ്രില് ആേയ 

തീയതിയിചെ ചമാത്തം സര്ോര് ഗയാേണ്ടി, 

മുന്വര്ഷചത്ത സംസ്ഥാനത്തിചന്റ വാര്ഷിക 

സാമ്പത്തിക രസ്റ്ററ്റ്ചമന്റ് പ്രകാേമുള്ള ചമാത്തം േവനൂ 

വരുമാനത്തിചന്റ 100 ശതമാനരമാ ജിഎസ്ഡിപിയചട 10 

ശതമാനരമാ ഇതില് ഏതാരണാ കുേവ് അതായിേിക്കം.' 

ധനസ്ഥിതി 

460. ല ന്ദ്ര ഗവണ്കമെികെ സാമ്പത്തി  നയങ്ങള് 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരു കെ  ടുത്ത സാമ്പത്തി  

പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടു യാണ്.  അര്ഹമായ 

സാമ്പത്തി  വിഹിതം നിലഷധിച്ചും, പലരാക്ഷ നികുതി ള് 

വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും, ഡിവിസിബിള് പൂെില് നിന്നും 

േഭിലക്കണ്ടതികെ ശതമാനം കവട്ടിക്കുറച്ചും സംസ്ഥാന 

ങ്ങള്ക്കുലമല് ഭാരം അടിലച്ചല്പ്പിക്കു യാണ്.  ല രെകത്ത 

സംബന്ധിച്ചിടലത്താെം ല ന്ദ്രത്തില് നിന്നുള്ള 

ധനവിഹിതത്തില് വേിയ കുറവ് ഉണ്ടാകു യാണ്. 

സംസ്ഥാനങ്ങളുകട അവ ാശങ്ങകെ  വര്കന്നടുക്കുന്ന 

ല ന്ദ്ര നയത്തികനതിലര ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങകെ 
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ഒന്നിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് അതിശക്തമായ പ്രതിലരാധം തീര്ക്കാന് 

ല രെം മുന്ക്ര കേടുക്കും. 

461. സംസ്ഥാനത്തികെ റവനൂവരുമാനത്തികെ പ്രധാന 

ലരാതസ്സാണ് ല ന്ദ്രത്തില് നിന്നുള്ള നികുതി വിഹിതവും 

മറ്റ് ല ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി െിലൂകടയുള്ള വിഭവ 

ക്ര മാറ്റവും.   ഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങൊയി ല ന്ദ്രത്തില് 

നിന്നും ല രെത്തിന് േഭിലക്കണ്ട വിഹിതത്തില് കുറവ് 

വരി യാകണന്ന് ഞാന് ലനരലത്ത സൂചിപ്പിച്ചലല്ലാ.  പേ 

തരത്തിോണ് നികുതിവിഹിതത്തികേ കുറവ് പ്രതിഫേി 

ക്കുന്നത്.  (i) വന് ിട ല ാര്പ്പലററ്റു കെ സഹായിക്കുന്ന 

തരത്തിലള്ള നികുതിയിെവു ള് ഒരുവശത്ത് നല്കു യും 

മറുവശത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് വീതിച്ച് നല്ല ണ്ടാത്ത 

കസസ്സ്, സര്ചാര്ജ്ജ് ഇനത്തില് വേിയ ലതാതില് ല ന്ദ്രം 

വിഭവ സമാഹരണം നടത്തു യും കചയ്യുന്നു.  ഇത്  ാരണം 

സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അര്ഹമായ വിഹിതം 

േഭിക്കാതിരിക്കുന്നു.  (ii) ല ന്ദ്രത്തില് നിന്നും സംസ്ഥാന 

ങ്ങള്ക്ക് വീതിച്ചുനല്ല ണ്ട നികുതി വിഭവങ്ങളുകട 

അനുപാതത്തിലം കുറവ് വരുന്നു. പതിനാോം ധന ാരയ 

 മീഷന് 42 ശതമാനമാണ് ശുപാര്ശ 

കചയ്തിരുന്നകതെില് നിേവികേ പതിനഞ്ചാം ധന ാരയ 

 മീഷന് ഇതില് കുറവ് വരുത്തി 41 ശതമാനമാക്കി മാറ്റി.  

(iii) ഇത് കൂടാകത ഡിവിസിബിള്  പൂെില് നിന്നും 

ല രെത്തിന് േഭിക്കുന്ന വിഹിതവും  ാോ ാേങ്ങൊയി 

കുറഞ്ഞ് വരുന്നു.  പത്താം ധന ാരയ  മീഷകെ 

സമയത്ത് 3.875 ശതമാനമായിരുന്ന ല രെത്തികെ 

വിഹിതം ൈലമണ കുറഞ്ഞ് പതിനാോം ധന ാരയ 
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 മീഷകെ സമയത്ത് 2.5 ശതമാനമായി മാറു യും 

ഇലപ്പാള് അത് കവറും    1.925 ശതമാനമായി കുറയു യും 

കചയ്ത.   

462. ജി.എസ്.ടി നഷ്ടപരിഹാര ഇനത്തില് 2022 ജൂണിന് ലശഷം 

ഏ ലദ്ശം 11,000 ല ാടി രൂപയുകട കുറവാണ്  ല രെത്തിന് 

ഉണ്ടാ ാന് ലപാകുന്നത്.  ജി.എസ്.ടി നഷ്ടപരിഹാരം 

നല്കുന്ന സംവിധാനം ല ന്ദ്രസര്ക്കാന് 

അവസാനിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കു യാണ്.   

463. ല ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുകട  ാരയത്തിലം സമാനമായ 

സാഹചരയമാണ് നിേനില്ക്കുന്നത്.  ല ന്ദ്രാവിഷ്കൃത 

പദ്ധതി ളുകട ഭാഗമായി ല രെത്തിന് േഭിക്കുന്നത് കവറും 

1% വിഹിതം മാത്രമാണ്.  ല രെത്തികേ സാമൂഹയ 

സാമ്പത്തി  ലനട്ടങ്ങളും പ്രലതയ ത ളും  ണക്കികേടുത്ത് 

പ്രലതയ  പാലക്കജു ൊലയാ ല രെത്തികെ ആവശയാനു 

സരണമുള്ള ലപ്രാജക്ടു ളുകട അടിസ്ഥാനത്തിലോ 

ല ന്ദ്രവിഹിതം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമര്േം 

ലദ്ശീയ തേത്തില് ക ാണ്ടുവലരണ്ടതുണ്ട്. 

464. ചുരുക്കത്തില് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് വിഭവങ്ങള് 

നല്കുന്നതില് ല ന്ദ്ര സര്ക്കാര് തേത്തില് വന്ന നയം 

മാറ്റമാണ് പ്രധാനമായും ല രെകത്ത സാമ്പത്തി  

ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത്.  

465. മഹാമാരി ജനജീവിതകത്ത മാത്രമല്ല സര്ക്കാരു ളുകട 

ധനസ്ഥിതികയയും ബാധിച്ചു. ലോ കമമ്പാടും 

സര്ക്കാരു ള് വരുമാനം കുറയുന്നതികെയും കചേവു ള് 
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അധി രിക്കുന്നതികെയും കപാതു ടം കൂടുന്നതികെയും 

പ്രശ്നങ്ങള് ലനരിട്ടു.  ല രെകത്ത സംബന്ധിച്ചിടലത്താെം 

ഈ ധന ാരയ ക്രവഷമയം കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമായി 

അനുഭവകപ്പടു യുണ്ടായി.  പ്രതിസന്ധി ള് വരുലമ്പാള് 

കചേവ് ചുരുക്കി ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന സമീപനമല്ല 

ല രെത്തികേ സര്ക്കാര് സവീ രിച്ചത്.  പ്രശ്നങ്ങള് 

പരിഹരിക്കാന് കൂടുതല് സജീവമായി ഇടകപടുന്ന 

സമീപനമാണ് ക്ര കക്കാണ്ടത്.   

466. ചി ിത്സ സൗജനയമാക്കിയും സാമൂഹയ അടുക്കെ സ്ഥാപിച്ചും 

ഭക്ഷയ  ിറ്റ് വിതരണം കചയ്തം ലക്ഷമ കപന്ഷനു ള് 

വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും കതാഴിോെി ള്ക്ക് സംരക്ഷണം നല് ിയും 

കപാതു മൂേധന നിലക്ഷപം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും പ്രലതയ  

പാലക്കജു ള് വഴി ധനേഭയത ഉറപ്പ് വരുത്തിയും 

 ാേഘട്ടത്തികെ കവല്ലുവിെി ഏകറ്റടുക്കു യാണ് കചയ്തത്. 

ബി.പി.എല് വിഭാഗത്തില്കപ്പട്ട പ്രധാന വരുമാനക്കാര് 

ല ാവിഡ് മൂേം മരണകപ്പടു യാകണെില് അത്തരം 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 36 മാസലത്തക്ക് പ്രതിമാസം 5000 രൂപ 

ധനസഹായം ഏര്കപ്പടുത്തി.  തി ച്ചും ജന ീയമായി 

ധന ാരയ ഭരണം ക്ര  ാരയം കചയ്ത ഈ രീതി 

സവീ രിച്ചിരുന്നില്ലാകയെില് റവനൂ  മിയും ധനക്കമിയും 

ലനരലത്ത േക്ഷയമിട്ട പരിധിയില് നില്ക്കുമായിരുന്നു. 
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ഉപസംഹാരം 

സര്, 

467. പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ  ാേത്തും ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങള് 
ഇച്ഛാശക്തിലയാകട നിര്വഹിക്കുന്ന സര്ക്കാരാണ് 
ല രെത്തിലേത്.  വി സന ലക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 
യാകതാരു കുറവും വരുത്താകത സംസ്ഥാനകത്ത 
മുലന്നാട്ടുക ാണ്ടുലപാവു യാണ് ശ്രീ.പിണറായി വിജയകെ 
ലനതൃതവത്തിലെെ എല്.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര്.  നിപ്പയും 
ല ാവിഡും പ്രെയവും സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി ലെയും 
അസാധാരണമായ വരുമാന നഷ്ടകത്തയും സുധീരമായി 
ലനരിടാന് നമുക്ക്  ഴിഞ്ഞു. ഒരു ദ്ിവസം ലപാലം രഷറി 
അടച്ചിടാകത നമുക്ക് മുലന്നാട്ട് ലപാ ാന്  ഴിഞ്ഞു. പ്രലതയ  
പരിഗണന നല് ി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങലെയും 
സംരക്ഷിക്കാന് സര്ക്കാര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങെില് നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയുെെ കചേവ് 
ചുരുക്കല് നയമല്ല, പ രം എല്ലാവലരയും ലചര്ത്ത് 
പിടിക്കുന്ന സമീപനമാണ് നമ്മുകട ബദ്ല് എന്ന് കതെിയിച്ച 
 ാേത്തിനാണ് നാം സാക്ഷയം വഹിച്ചത്. എന്നാല് 
ല ന്ദ്രസര്ക്കാര് രാജയത്തികെ ജനാധിപതയ ഘടനലയയും 
കഫഡറല് മൂേയങ്ങലെയും ത ര്ത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുകട 
അധി ാരവും വിഭവങ്ങളും  വര്കന്നടുക്കുന്ന ഈ 
 ാേഘട്ടത്തില് ഇതികനതികര എല്ലാ അഭിപ്രായ 
വയതയാസങ്ങളും മാറ്റികവച്ച് നമൊക  ഒന്നിലക്കണ്ടതുണ്ട്.  

468. രാഷ്ട്രീയമായി പേ വിഷയങ്ങെിലം ഭിന്നാഭിപ്രായ 
ങ്ങളുള്ളവരാണ് നമള്. അകതാന്നും  സംസ്ഥാന 
താല്പരയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിഘാതമാ ാന് പാടില്ല. 
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ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും  ഉള്പ്പകട എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ 
 ക്ഷി ളും നമ്മുകട സംസ്ഥാനത്തികെ  കപാതു 
താല്പരയം സംരക്ഷിക്കാനായി ഒന്നിച്ചു നില്ക്കും 
എന്നുതകന്നയാണ് എകെ പ്രതീക്ഷ. 

469. സര്,  പുതിയ ലമഖേ ളുകടയും സാലെതി വിദ്യ ളുകടയും 
സാധയത ള് ഉപലയാഗകപ്പടുത്തി സമ്പദ്് വയവസ്ഥകയ 
ശക്തികപ്പടുത്താനും ല രെകത്ത കൂടുതല് പുലരാഗതി 
യിലേക്ക് നയിക്കുവാനും നമ്മുക്ക്  ഴിയും. ഈ 
േക്ഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റകക്കട്ടായി മുലന്നറാം.  ഈ 
പരിശ്രമത്തില് നാം വിജയിക്കു തകന്ന കചയ്യും. 

470. ഇനി ഞാന് 2021-22 വര്ഷകത്ത പുതുക്കിയ 
എറിലമറ്റു ളുലടയും 2022-23 വര്ഷകത്ത ബജറ്റ് 
എറിലമറ്റു ളുകടയും സംക്ഷിപ്ത രൂപം അവതരിപ്പിക്കകട്ട. 
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2021-22 കേ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എറിലമറ്റ് 

                                                                                                                                    
                                                 (രൂപ ല ാടിയില്) 

റവനൂ വരവ് 117888.16 

റവനൂ കചേവ് 149803.21 

റവനു  മി* (-)23176.05 

മൂേധന കചേവ് (തനി) (-)12183.51 

വായ്പ ളും മുന്കൂറു ളും (തനി) (-)2296.91 

കപാതു ടം (തനി)* 26633.31 

കപാതു ണക്ക് (തനി) 10980.00 

ആക   മി (-)43.16 

വര്ഷാരംഭ കരാക്ക ബാക്കി (-)206.42 

വര്ഷാന്തയ കരാക്ക ബാക്കി (-)249.58 
 

*ജി.എസ്.ടി നഷ്ടപരിഹാര ഇനത്തില് ല ന്ദ്ര സര്ക്കാരില് നിന്നും 2021-22 
(പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എറിലമറ്റ് ) ല് വായ്പയായി േഭയമായ 8739 ല ാടി രൂപയുകട 
തിരിച്ചടവ് സംസ്ഥാനത്തികെ ബാധയതയല്ല. അതിനാല് ഈ തു കയ 
ധനസൂചി  ളുകട  ണക്ക് കൂട്ടേിനായി റവനൂ രാൊയി 
പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.   
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2022-23 കേ ബജറ്റ് എറിലമറ്റ് 

                                                                                                                                  
                                                   (രൂപ ല ാടിയില്) 

റവനൂ വരവ് 134097.80 

റവനൂ കചേവ് 157065.89 

റവനു  മി (-)22968.09 

മൂേധന കചേവ് (തനി) (-)14841.16 

വായ്പ ളും മുന്കൂറു ളും (തനി) (-)1307.36 

കപാതു ടം (തനി) 27856.03 

കപാതു ണക്ക് (തനി) 11230.00 

ആക   മി (-)30.58 

വര്ഷാരംഭ കരാക്ക ബാക്കി (-)249.58 

വര്ഷാന്തയ കരാക്ക ബാക്കി (-)280.16 

ഇലപ്പാള് പ്രഖയാപിച്ച അധി   കചേവ് (-)1081.00 

നികുതി ഇെവു ള് (-)2.00 

അധി  വിഭവ സമാഹരണം 602.00 

വര്ഷാന്തയ കരാക്ക ബാക്കി (-)761.16 
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471. സര്, 2022-23-കേ ഈ ബജറ്റ് സഭയുകട 
അംഗീ ാരത്തിനായി ഞാന് സമര്പ്പിക്കുന്നു. 2022-23 
സാമ്പത്തി  വര്ഷകത്ത ആദ്യ നാേ് മാസലത്തക്കുെെ 
(2022 ഏപ്രില് മുതല് ജൂക്രേ വകരയുെെ) ലവാട്ട് ഓണ് 
അക്കൗണ്ടും സഭയുകട അംഗീ ാരത്തിനായി 
സമര്പ്പിക്കുന്നു.  

 


