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ഭാഗം  I 

ആമുഖം 

സര്, 

1.  കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടകൊളം അതിജീവന 

െിത്തെയം വീത്തെടുപ്പിത്തെയം വര്ഷമാകം വരാന് 

കപാകന്നത് എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ പങ്കുത്തവച്ചുത്തോൊണ് 

േഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം ഞാന് 

ആരംഭിച്ചത്.  ആ പ്രതീക്ഷ യാഥാര്്യമായി എന്ന 

സകതാഷം അറിയിച്ചുത്തോെ് 2023-24 സാമ്പെിേ 

വര്ഷകെക്കുള്ള ബജറ്റ് പ്രസംഗം ആരംഭിക്ാം.   

2.  സര്, കേരളം വളര്ച്ചയത്തടയം അഭിവൃദ്ധിയത്തടയം 

പാതയികേക്് തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നുത്തവന്നാണ് സ്ഥിതി 

വിവരക്ണക്കുേള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.  കനാട്ടുനികരാധനം, 

അശാസ്ത്രീയമായ ജി.എസ്.ടി നടപ്പിോക്ല്, ഓഖി 

ദുരതം, പ്രളയങ്ങള്, മഹാവയാധി, സാമ്പെിേ തേര്ച്ച, 

യദ്ധം, വിേക്യറ്റം തുടങ്ങി ഒന്നിനുപിറകേ മത്തറ്റാന്ന് എന്ന 

മട്ടില് 2016 മുതല് വന്ന ത്തവല്ലുവിളിേത്തള ധീരമായി 

അഭിമുഖീേരിക്ാനും അതിജീവിക്ാനും നമുക്് േഴിഞ്ഞു.  

2021-22-ല് കേരളെിത്തെ ആഭയതര ഉല്പ്പാദനം 

സ്ഥിരവിേയില് 12.01 ശതമാനം േെ് വളര്ന്നു. 2020-21 

കോവിഡ് ോേഘട്ടെില് സമ്പദ്ഘടന 8.43 ശതമാനം 

േെ് തളരുേയാണുൊയത്.  2019-20-ോേത്തട്ട വളര്ച്ച 

കേവേം 0.9 ശതമാനമായിരുന്നു.  ഉല്പാദന കമഖേത്തയയം 

ഉള്കച്ചര്ുത്തോണ്ടുള്ള സാമ്പെിേ വളര്ച്ച നമുക്് 
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കനടാനായി എന്നതാണ് മുന്വര്ഷങ്ങത്തള അകപക്ഷിച്ച് 

2021-22-ത്തേ സാമ്പെിേ വളര്ച്ചയത്തട പ്രകതയേത.  

ോര്ഷിേ അനുബന്ധ കമഖേയില് 6.7 ശതമാനവം 

വയാവസായിേ അനുബന്ധ കമഖേയില് 17.3 ശതമാനവം 

വളര്ച്ചാ നിരക്കു് കേവരിച്ചത് സമീപോേ 

ചരിത്രെിോദയമായാണ്.  വയാവസായിേ കമഖേയ്ക്കു 

ള്ളില് ഉല്പന്നനിര്മാണ കമഖേയിോണ് (manufacturing) 

നിര്ണായേമായ വളര്ച്ചാനിരക്് കേവരിക്ാനായത് 

(18.9 ശതമാനം).  ഇെരെില് സമ്പദ് വയവസ്ഥത്തയ 

പുനരൂദ്ദീപിപ്പിച്ച് ഉല്പാദനവം അതുവഴി വരുമാനവം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുേ എന്നതാണ് ഇടത് സര്ക്ാരിത്തെ നയം.  

2022-23 വര്ഷത്തെ ആഭയതര ഉല്പ്പാദനം 9.99 േക്ഷം 

കോടിയാകം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.  എന്നാല് 

പുതുക്ിയ േണക്കുേള് പ്രോരം 10.18 േക്ഷം കോടി 

രൂപയായി ആഭയതര ഉല്പ്പാദനം വര്ദ്ധിച്ചു.  ആഭയതര 

ഉല്പ്പാദനെിത്തെ വളര്ച്ചകയാത്തടാപ്പം തത്തന്ന തനത് 

വരുമാനെിലം വര്ദ്ധനവൊയി. 2020-21-ല്  

54,955.99 കോടി രൂപയായിരുന്ന തനത് വരുമാനം  

2021-22-ല് 68,803.03 കോടി രൂപയായി ഉയര്ന്നു.  നടപ്പ് 

സാമ്പെിേവര്ഷം അത് 85,000 കോടി രൂപകയാളമായി 

ഉയരുത്തമന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇത് മിേച്ച കനട്ടമാണ്. 

3.  കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച നല്ല വാര്െേള്ക്് ഒരു 

ക്ഷാമവമില്ല.  അവ നന്നായി ചര്ച്ചത്തചയ്യത്തപ്പടുന്നതിനു 

അളവറ്റ പ്രാധാനയമുെ്.  കേരള വിേസന മാതൃേയത്തട 

കനട്ടങ്ങത്തള മാത്രമല്ല, കേരളത്തെ തത്തന്ന 

ഇേഴ്ത്തിക്ാട്ടുന്നതില് ചിേ കേന്ദ്രങ്ങള് നടുന്ന 
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സംഘടിത പരിശ്രമെിത്തെ പശ്ചാെേെില് 

പ്രകതയേിച്ചും.  

4.  സര്, കേരളവിേസന മാതൃേയത്തട കനട്ടങ്ങത്തള 

ഇടതുപക്ഷെിത്തെ മാത്രം സംഭാവനയായി ഞങ്ങള് 

ഒരിക്ലം ചിത്രീേരിക്ാറില്ല.  കേരളമാതൃേയത്തട 

നിര്മിതിയില് ഓകരാ കേരളീയനും പങ്കുെ്.  പകക്ഷ, ഒരു 

വിഭാഗം വിമര്ശേര് ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തെ ഒരു 

പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വേയില്ലാെ നാടായി ചിത്രീേരിക്ാനാണ്.  

അതുവഴി നമ്മുത്തട യവതേമുറയത്തട പ്രതീക്ഷേള് 

തേര്ക്ാനാണ്.  ഈ കദാകഷേദൃക്കുേത്തള നിരാശ 

ത്തപ്പടുൊതിരിക്ാന് കേരളെിന് േഴിയില്ല.  ആകളാഹരി 

വരുമാനം, ആകളാഹരി ഉപകഭാഗത്തച്ചേവ്, മാനവ 

വിേസന സൂചിേ, സുസ്ഥിര വിേസന സൂചിേ തുടങ്ങിയ 

ഒകട്ടത്തറ മാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രോരം കേരളെിത്തെ 

സ്ഥാനം ഇതയന് സംസ്ഥാനങ്ങളുത്തട മുന്നിരയിോണ്.  

മഹാമാരിക്് കശഷമുള്ള വീത്തെടുപ്പിത്തെ ോരയെിലം 

വകപ്പുേളും സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രാകദശിേ ഗവണ്ത്തമന്റുേളും 

കനടുന്ന ബഹുമതിേളുത്തട ോരയെിലം കേരളെിത്തെ 

പ്രേടനം കദാകഷേദൃക്കുേത്തള നിരാശത്തപ്പടുുന്നതാണ്. 

5.  സര്, കേരളം ഒരു ഒറ്റത്തപ്പട്ട തുരുെല്ല.  പുറംകോേവമായി 

ഏത്തറ ഇഴുേികച്ചര്ന്നുത്തോൊണ് കേരളെിത്തെ 

സമ്പദ്ഘടന പ്രവര്െിക്കുന്നത്. അതുത്തോെ് 

പുറംകോേത്തെ ചേനങ്ങള് സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു 

ത്തോണ്ടു മാത്രകമ കേരളെിത്തെ വിേസന-ധനോരയ 

മാകനജ്ത്തമെ് നടൊനാകൂ.  2022-23-കേക്കുള്ള  ബജറ്റ് 
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അവതരിപ്പിക്കുകമ്പാള് കോേത്തമാട്ടാത്തേ രൂക്ഷമായ 

വിേക്യറ്റം ഉൊകത്തമന്ന് മുന്കൂട്ടി ോണാന് 

േഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിേക്യറ്റത്തെ കനരിടുന്നതി 

നാവശയമായ പണം നീക്ിത്തവയ്ക്കുേയം ത്തചയ്തിരുന്നു.  

സമഗ്രവം സംകയാജിതവമായ ഇടത്തപടേിലൂത്തട 

വിേക്യറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്ാന് നമുക്് േഴിഞ്ഞു.  

ഇതയയില് തത്തന്ന ഏറ്റവം കറവ് വിേക്യറ്റനിരക്കുള്ള 

സംസ്ഥാനമായി കേരളം അടയാളത്തപ്പടുെത്തപ്പട്ടു.  

ഏതാെ് എല്ലാ നികതയാപകയാഗ സാധനങ്ങള്ക്കും മറ്റ് 

സംസ്ഥാനങ്ങത്തള ആശ്രയിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ 

സംബന്ധിച്ചിടകൊളം ഇത് ഉജ്ജ്വേ കനട്ടമാണ്.   

വിേക്യറ്റെിത്തെ ഭീഷണി പൂര്ണമായം ഒഴിഞ്ഞു 

മാറിയിട്ടില്ല എന്നത് പരിഗണിച്ച് ശക്തമായ വിപണി 

ഇടത്തപടലേള് തുടരുന്നതിനായി 2023-24 കേയ്ക്ക് 2000 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

6.  സര്,  ോോവസ്ഥാ വയതിയാനെിത്തെയം, 

പ്രകൃതിദുരതങ്ങളുത്തടയം, മഹാവയാധിേളുത്തടയം ഭീഷണി 

ആകഗാളരംഗെ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.  മിക്വാറം എല്ലാ 

രാജയങ്ങളിലം സാമ്പെിേ പ്രതിസന്ധിയം, വിേക്യറ്റവം 

േടത്തപ്പരുപ്പവം തുടരുേയാണ്.  കോേബാങ്കും ഇതര 

ഏജന്സിേളും 2023-ഉം 2024-ഉം ആകഗാള സാമ്പെിേ 

മാന്ദ്യെിത്തെ വര്ഷങ്ങളാകം എന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.   

7.  സര്,  ആകഗാള സാമ്പെിേ മാന്ദ്യം ഇതയയത്തട  

േയറ്റുമതിത്തയയം സാമ്പെിേ വളര്ച്ചത്തയയം 

പ്രതികൂേമായി ബാധിക്കും എന്ന ആശങ്കയമുെ്.  
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ഏത്തറക്ാേമായി പ്രതിസന്ധി കനരിടുന്ന കേരളെിത്തെ 

പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങത്തളയം കതാട്ടവിളേത്തളയം 

ആകഗാള മാന്ദ്യം കൂടുതല് പികന്നാട്ടടിക്ാനുള്ള 

സാധയതയെ്. സര്, നമുക്് കൃഷിക്ാത്തര 

സംരക്ഷികക്െതുെ്. രാജയത്തെ ഏറ്റവം വേിയ 

പ്ലാകെഷന് കമഖേ കേരളെിോണ്. റബ്ബര് 

കൃഷിക്ാത്തരാത്തക് വേിയ പ്രതിസന്ധി കനരിടുേയാണ്. 

കേന്ദ്രനയമാണ് പ്രതിസന്ധിയത്തട മൂേ ോരണം. റബ്ബര് 

േര്ഷേത്തര സഹായിക്കുന്നതിത്തെ ഭാഗമായി റബ്ബര് 

സബ്സിഡിക്കുളള ബജറ്റ് വിഹിതം 600 കോടി രൂപയായി 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.    

8.  വീണ്ടും വിഷയെികേക്് വന്നാല് കേരളത്തെ 

സംബന്ധിച്ചിടകൊളം കമല്പ്പറഞ്ഞവകയക്ാള് ഗുരുതര 

മായ ഭീഷണി ഇതയയത്തട ത്തെഡറല്- ധനവയവസ്ഥ 

യില് ഉൊയിത്തക്ാെിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയത്തട 

ആത്മാവിന് നിരക്ാെ മാറ്റമാണ്.  അധിോര 

കേന്ദ്രീേരണവം സംസ്ഥാനങ്ങകളാടുള്ള, വികശഷിച്ച് 

കേരളകൊടുള്ള അവഗണനയം മുന്ത്തപാരിക്ലം 

ഉൊയിട്ടില്ലാെ തരെില് വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുേയാണ്. 

9.  സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്് വീതംത്തവച്ച് നല്കേെ 

ഡിവിസിബിള് പൂളില് നിന്നും പൊം ധനോരയ 

േമീഷത്തെ ോേെ് കേരളെിനു േഭിച്ചുത്തോെിരുന്നത് 

3.875 ശതമാനം വിഹിതമായിരുന്നു.  പതിനഞ്ാം 

ധനോരയ േമീഷത്തെ ോേമായകപ്പാള് അത്  

1.925 ശതമാനമായി കറഞ്ഞു.  ഇതിലൂത്തട പതിനായിര 
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ക്ണക്ിന് കോടി രൂപയത്തട ത്തവട്ടിക്കുറവാണ് 

കേരളെിത്തെ വരുമാനെില് വര്ഷം കതാറം കേന്ദ്രം 

വരുുന്നത്.  റവനൂ േമി ഗ്രാെില് കേന്ദ്രം കറവ് 

വരുെിയതുമൂേം ഏേകദശം 6700 കോടി രൂപയത്തട 

കറവൊയി.   

10.  ജി.എസ്.ടി നഷ്ടപരിഹാരം അവസാനിച്ചതിത്തെ 

െേമായി നടപ്പുവര്ഷം ഏേകദശം 7,000 കോടി 

രൂപയത്തട കറവാണുൊയത്.  പബ്ലിേ് അക്ൗെ് 

േടബാധയതയായി േണക്ാക്ിയ കേന്ദ്രനയം ോരണം  

ഒരു വര്ഷം ഏേകദശം 10,000 കോടി രൂപയത്തട വരുമാന 

നഷ്ടമാണ് ഉൊകന്നത്.   

11.  േിെ്ബി, കസാഷയല് ത്തസേൂരിറ്റി ത്തപന്ഷന് േമ്പനി 

തുടങ്ങി ബജറ്റിനു പുറെ് ധനം സമാഹരിക്കുന്ന 

സ്ഥാപനങ്ങളുത്തട ബാധയതത്തയ സംസ്ഥാന 

സര്ക്ാരിത്തെ ബാധയതയായി പരിഗണിക്കും എന്ന 

നിേപാടും നമ്മുത്തട േടത്തമടുക്ാനുള്ള കശഷിത്തയ 

പരിമിതത്തപ്പടുുേയാണ്.  ഈ വേയിലം 3100 കോടി 

രൂപയത്തട കറവൊവം.  വിപണിയില് നിന്നുള്ള 

േടത്തമടുപ്പ് പരിധിയില് കറവ് വരുെിയത് മൂേം 

വിഭവസമാഹരണെില് ഏേകദശം 4000 കോടി 

രൂപയത്തട കറവാണുൊയത്. 

12.  കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളുത്തട വീതംവയ്പ്പിലം കേരളം 

അവഗണിക്ത്തപ്പടുേയാണ്. ഈ സാഹചരയത്തെ 

കേരളജനതകയാട് കൂറള്ള ആര്ത്തക്ങ്കിലം 

നയായീേരിക്ാനാവകമാ?  ഈ അവഗണനത്തയ 
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ആകഘാഷിക്കുന്നവര് ആരുത്തട പക്ഷൊണ് 

നില്ക്കുന്നത്?  ഈ സാഹചരയെിലം സംസ്ഥാന 

െിത്തെ പശ്ചാെേസൗേരയ വിേസനെിനും 

ഉല്പാദനകമഖേയികേയം സാമൂഹയ സുരക്ഷാ കമഖേ 

യികേയം ത്തചേവേള്ക്കും യാത്തതാരു മുടക്വം 

വരുെിയിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, സര്ക്ാര് 

ജീവനക്ാരുത്തട ശമ്പളവം ത്തപന്ഷനും പരിഷ്ക്കരിച്ചു 

എന്നതും സവികശഷമായി ശ്രദ്ധികക്െ സംഗതിയാണ്.  

2020-21-ല് ശമ്പളവം ത്തപന്ഷനും നല്ോനായി 

കവെിവന്നത് 46,754 കോടി രൂപയായിരുത്തന്നങ്കില്  

2021-22 ത്തേെിയകപ്പാള് അത് 71,393 കോടി രൂപയായി 

ഉയര്ന്നു. ഇതിലൂത്തട മാത്രം 24,000 കോടികയാളം 

രൂപയത്തട അധിേ ഉെരവാദിെമാണ് സര്ക്ാര് 

ഏത്തറ്റടുെത്.  ഇതു കൂടാത്തത ത്തേ.എസ്.ആര്.ടി.സി.യിത്തേ 

ത്തപന്ഷനടക്മുള്ള ത്തചേവേള്ക്ായി ഈ സര്ക്ാര് 

അധിോരെില് വന്നതിനുകശഷം 3376.88 കോടി രൂപ 

അനുവദിച്ച് നല്േിയിട്ടുെ്. നടപ്പു സാമ്പെിേവര്ഷം 

1325.77 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുളളത്. ഒരു 

വശെ് മുത്തമ്പങ്ങം േെിട്ടില്ലാെത്ര ഭീമമായ 

വിഭവകശാഷണവം മറവശെ് അധിേമായി 

ഏത്തറ്റടുകക്െി വന്ന ത്തചേവ് ബാധയതയം. ഇത് രണ്ടും 

കചര്ു വായിച്ചാണ് സര്ക്ാരിത്തെ ധനത്തഞരുക്ത്തെ 

സമഗ്രമായി വിേയിരുകെെത്.   

13.  2023-24 സാമ്പെിേ വര്ഷം നടപ്പ് വര്ഷത്തെക്ാള് 

വേിയ ധനത്തഞരുക്മാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനു 

ോരണം റവനൂ േമി ഗ്രാെ് ഇനെില് 2022-23-ത്തന 
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അകപക്ഷിച്ച് ഉൊവാന് കപാകന്ന 8,400 കോടി രൂപയത്തട 

കറവം GST നഷ്ടപരിഹാരം നിര്െോക്ിയ വേയില് 

നഷ്ടത്തപ്പടുന്ന ഏേകദശം 5700 കോടി രൂപയം 

േടപരിധിയിത്തേ കറവ് മൂേമുൊകന്ന ഏേകദശം  

5000 കോടി രൂപയത്തട വിഭവനഷ്ടവം അടുെ വര്ഷം 

േിെ്ബിയം ത്തപന്ഷന് േമ്പനിയം എടുക്ാന് 

സാധയതയള്ള േടവം കൂടി േടത്തമടുപ്പ് പരിധിയില് 

കറയന്നതുത്തമാത്തക്യാണ്. സംസ്ഥാനം സാമ്പെിേ 

ആഘാതെില് നിന്നും േരേയറി വളര്ച്ചയത്തട 

പാതയില് എെിത്തക്ാെിരിക്കുന്ന സാഹചരയെില് 

കേന്ദ്ര സര്ക്ാരിത്തെ ഈ ധനനയം വളര്ച്ചത്തയ 

പ്രതികൂേമായി ബാധിക്കും.  

14.  സംസ്ഥാനം ഇകപ്പാള് കനരിടുന്നത് ഒരു ഹാര്ഡ് ബജറ്റ് 

പ്രതിബന്ധമാണ് (Hard Budget Constraint) എന്നത് നാം 

മനസ്സിോക്ണം. കേന്ദ്രം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒട്ടും അയവില്ലാ 

െതും േര്ശനവമായ പരിധിയ്ക്കപ്പുറം േടക്ാന് 

ഇന്നത്തെ നിേയില് സംസ്ഥാനെിന് േഴിയില്ല.  

സംസ്ഥാനെിത്തെ നികതി അധിോരങ്ങള് പരിമിത 

മാണ്.  വായ്പാ പരിധിയം േര്ശനമായി നിയന്ത്രിക് 

ത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   ഈ സ്ഥിതിവികശഷം േക്ഷിരാഷ്ട്രീയ 

കഭദമകനയ മനസ്സിോക്ി മുകന്നാട്ടുകപാോന് േഴിയണം.   

15.  കേന്ദ്രെിത്തെ വായ്പകയാടുള്ള യാഥാസ്ഥിേ സമീപനം 

കേരളം എതിന് അംഗീേരിക്ണം എന്നു 

കചാദിക്കുന്നവരുെ്.  കൂടുതല് വായ്പ എടുക്കുന്നതിനുള്ള 

സാമ്പെിേ-ധനോരയ സ്ഥിതി കേരളെിനുെ് 
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എന്നത് വാസ്തവമാണ്.  കേരളം േടത്തക്ണിയിേല്ല.  

വായ്പകയാടുള്ള ഞങ്ങളുത്തട സമീപനെില് ഒരു മാറ്റവം 

വന്നിട്ടില്ല.  രാജയത്തെ ജനങ്ങള് മിച്ചം പിടിച്ച് സമ്പാദിച്ച് 

ധനോരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നികക്ഷപിക്കുന്ന പണെില് 

നിന്നും േിട്ടാക്ടം വരുുന്ന കോര്പ്പകററ്റുേള്ക്കു മാത്രകമ 

വായ്പ നല്ോവൂ എന്ന അഭിപ്രായം ഞങ്ങള്ക്ില്ല.  

കൂടുതല് വായ്പത്തയടുെ് കൂടുതല് വിേസന കക്ഷമ 

പ്രവര്െനങ്ങള് നടൊന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 

സര്ക്ാരുേള്ക്് േഴിയണം എന്നതു തത്തന്നയാണ് 

അഭിപ്രായം.  പകക്ഷ കേന്ദ്ര സര്ക്ാര് യാഥാസ്ഥിേ 

നിേപാടില് അയവവരുൊന് തയ്യാറല്ല.   

16.  കേന്ദ്ര സര്ക്ാര് അടികച്ചല്പ്പിക്കുന്ന ധനോരയ 

യാഥാസ്ഥിതിേതവത്തെ കേരളെിത്തെ ബദല് വിേസന 

മാതൃേ കനരിടുന്ന ഏറ്റവം വേിയ ത്തവല്ലുവിളിയായാണ് 

സര്ക്ാര് ോണുന്നത്.  പകക്ഷ, കേന്ദ്രം ഉയര്ുന്ന 

പ്രതിബന്ധങ്ങള് േെ് കേരളെിത്തെ ബദേിത്തനകയാ 

അതിത്തെ നന്മേത്തളകയാ വഴിയിലകപക്ഷിക്ാന് ഞങ്ങള് 

തയ്യാറല്ല.  പ്രതിസന്ധിേത്തള അഭിമുഖീേരിക്ാത്തതയല്ല 

കേരളം ഇതുവത്തരത്തയെിയത്.  ജാതി-ജന്മി-നാടുവാഴി 

കമധാവിതവത്തെയം, കോളനിവാഴ്ചത്തയയം കനരിട്ട 

പാരമ്പരയം ഈ നാടിനുെ്.  ധനോരയ ഇടം 

ത്തവട്ടിച്ചുരുക്ത്തപ്പടുന്ന  ഈ പുതിയ സാഹചരയത്തെ 

അതിജീവിക്ാന് സംസ്ഥാനെിത്തെ ധനോരയ-

വിേസന-ആസൂത്രണ സമീപനെില് ോതോയ മാറ്റം 

ആവശയമാണ്. 
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17.  ഒരു ത്രിതേ നയമാണ് സര്ക്ാര് ഇക്ാരയെില് 

സവീേരിക്കുേ.  ഒന്ന്: ഇതയന് ഭരണഘടനയത്തട 

ത്തെഡറല് മൂേയങ്ങത്തള തേര്ക്കുന്നതും സംസ്ഥാന 

ങ്ങളുത്തട ധനോരയ ഇടം ത്തവട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതുമായ 

നയങ്ങള്ത്തക്തിത്തര കയാജിച്ച ത്തചറുനില്പ്പ് 

സംഘടിപ്പിക്കും.  വിവിധ സംസ്ഥാന സര്ക്ാരുേത്തള 

സഹേരിപ്പിച്ച് ത്തെഡറല് മൂേയങ്ങള് സംരക്ഷിക്ാനുള്ള 

പ്രവര്െനങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കും. 

18.  രെ്: നികതി-നികതികയതര വരുമാനം പരമാവധി 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള് സവീേരിക്കും. 

സംസ്ഥാനെിത്തെ ആഭയതര ഉല്പ്പാദനവം 

ആകളാഹരി വരുമാനവം വര്ദ്ധിക്കുന്നുെ്.  എന്നാല് 

അത് സംസ്ഥാന സര്ക്ാരിത്തെ വരുമാനെില് 

പൂര്ണമായം പ്രതിെേിക്കുന്നില്ല.  ോരണം,  സംസ്ഥാന 

െിത്തെ നികതി അധിോരം പരിമിതമായതാണ്.  

സമ്പുള്ളവരില് നിന്നും നികതി പിരിക്ാനുള്ള 

അധിോരം കേന്ദ്രെില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. നികതി-

നികതികയതര വരുമാനം കശഖരിക്ാനുള്ള 

സംസ്ഥാനെിത്തെ പരിമിതമായ അധിോരം പരമാവധി 

ോരയക്ഷമമായി ഉപകയാഗിക്കും.  നികതിഭരണം 

ോരയക്ഷമമാക്കുന്നതിത്തെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന 

ജി.എസ്.ടി വകപ്പിത്തന സമഗ്രമായി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു.  

രാജയെ് നികതി വകപ്പിത്തന ശാസ്ത്രീയമായി 

പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ആദയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 

നികതി ഭരണെില് ജനങ്ങളുത്തട പങ്കാളിെവം 
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ജാഗ്രതയം പരമാവധിയാക്കുന്നതിന് സര്ക്ാര് ശ്രമിക്കും.  

നികതി നിര്കദ്ദശങ്ങളികേയ്ക്ക് പിന്നീട് വരാം. 

19.  മൂന്ന്: ഹാര്ഡ് ബജറ്റ് പ്രതിബന്ധെിത്തെ പ്രശ്നത്തെ 

കനരിടാന് സവീേരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാര്ഗം 

വിഭവങ്ങളുത്തട ഏറ്റവം ോരയക്ഷമമായ ഉപകയാഗം 

ഉറപ്പാക്കുേ എന്നതാണ്.  ജനസംഖയാനുപാതിേമായി 

കനാക്കുകമ്പാള് വളത്തര സുസജ്ജ്മായ ഭരണസംവിധാന 

മാണ് കേരളെിനുള്ളത്.  ജീവനക്ാരുത്തട എണം, 

ഓെീസ് സൗേരയങ്ങള്, വാഹനങ്ങളുത്തട േഭയത, മറ്റ് 

പശ്ചാെേ സൗേരയങ്ങള് തുടങ്ങിയവയിത്തേല്ലാം 

സംസ്ഥാനെിത്തെ സ്ഥിതി ത്തമച്ചത്തപ്പട്ടതാണ്.  

ബൃഹൊയ ഈ സംവിധാനെിത്തെ ോരയക്ഷമതയം 

ഉല്പ്പാദന ക്ഷമതയം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുത്തോെ് കൂടുതല് 

വിേസന-കക്ഷമ പ്രവര്െനങ്ങള് നടുേ എന്ന 

ത്തവല്ലുവിളി ഏത്തറ്റടുക്കുേയം ഭരണ സംവിധാനത്തെ 

വിജ്ഞാന സമൂഹെിന് കചര്ന്ന വിധെില് 

പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുേയം ത്തചയ്യം.  വിവര സാകങ്കതിേ 

വിദയയത്തട ഉപകയാഗം ഭരണ സംവിധാനെിത്തെ 

ോരയക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിത്തെ നിരവധി ഉദാഹരണ 

ങ്ങള് കേരളെിലെ്.  സര്ക്ാര് കസവനങ്ങള് 

ഓണ്കേനായി േഭയമാക്കുന്ന തരെിലള്ള പരിഷ്കാര 

ങ്ങള് വയാപേമാക്കും. സര്വേോശാേേള്, ഗകവഷണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് തുടങ്ങി വിജ്ഞാകനാല്പ്പാദനെില് 

ഏര്ത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുത്തട സഹേരണം 

ഇക്ാരയെില് ഉറപ്പാക്കും. 
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20.  ബജറ്റില് സര്ക്ാര് ത്തചേവായി േണക്ാക്ിയിരിക്കുന്ന 

അടങ്കല് തുേയത്തട വിനികയാഗെിത്തേ ോരയക്ഷമത 

കേവേം 5% േെ് ഉയര്ൊന് േഴിഞ്ഞാല്െത്തന്ന 

അതുൊക്കുന്ന കനട്ടം പേമടങ്ങായിരിക്കും. വിഭവ 

പരിമിതി കനരിടുന്ന സന്ദ്ര്ഭെിോണ് ഇെരെില് 

ോരയക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്ാന് നാം പരിശ്രമികക്െത്.  

ഇതികേക്ായി മൂന്ന് പ്രധാന പ്രഖയാപനങ്ങള് 

നടുേയാണ്.   

I. ഭരണെിത്തേ ോരയക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 

സര്ക്ാര് ഏജന്സിേള് തമില് ആകരാഗയ 

േരമായ മത്സരം നടകക്െതുെ്.  േഭയമായ ബജറ്റ് 

വേയിരുെേിനുള്ളില് നിന്നു ത്തോെ് കൂടുതല് 

കക്ഷമ-വിേസന പ്രവര്െനങ്ങള് മിേച്ചരീതിയില് 

ഏത്തറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടുേള്ക്് ധന 

സഹായം നല്കന്നതിന് 100 കോടി രൂപ ഈ 

വര്ഷകെക്് നീക്ിത്തവയ്ക്കുന്നു.  ഏറ്റവം മിേച്ച 

ത്തപ്രാകപ്പാസലേള് ത്തതരത്തഞ്ഞടുെ് സഹായം 

അനുവദിക്കും. 

II. പദ്ധതി ത്തചേവ് വിേയിരുുന്നതിനായി വളത്തര 

വിജയേരമായി ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്ന  പ്ലാന് കേസ് 

സംവിധാനെിത്തെ പുതിയ എഡിഷനില് സര്ക്ാര് 

വകപ്പുേളുത്തട/സ്ഥാപനങ്ങളുത്തട ോരയക്ഷമത/ 

ഉല്പ്പാദനക്ഷമത കൂടി താരതമയം ത്തചയ്യന്നതിനുള്ള 

സംവിധാനമുൊകം.  സര്ക്ാര് ത്തചേവാക്കുന്ന 

പണെിന് ആനുപാതിേമായ പ്രകയാജനം 
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ഉൊകന്നുത്തെന്ന് ഉറപ്പാക്കുേയാണ് േക്ഷയം.  

സര്ക്ാര് ഏജന്സിേളുത്തട ോരയക്ഷമത 

താരതമയം ത്തചയ്യന്ന ഇതയയിത്തേ തത്തന്ന ആദയത്തെ 

ഉദയമമായിരിക്കും ഇത്.  പ്ലാന് കേസിത്തെ അധിേ 

ത്തച്ചേവികേക്് 1 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

III. സര്ക്ാര് വകപ്പുേളും സ്ഥാപനങ്ങളും വാര്ഷിേ 

റികപ്പാര്ട്ടുേള് തയ്യാറാക്കുന്ന പതിവ് ഏത്തറക്കുത്തറ 

നിേച്ച മട്ടാണ്.  അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കും. കൃതയമായ 

രീതിശാസ്ത്രം അവേംബിച്ച് വാര്ഷിേ റികപ്പാര്ട്ട് 

തയ്യാറാക്കുന്നത് ഭരണെിത്തെ ോരയക്ഷമത 

ഉയര്ൊന് ഏത്തറ സഹായേരമാവം.  വാര്ഷിേ 

റികപ്പാര്ട്ടിത്തെ മാതൃേയം രീതിശാസ്ത്രവം നിശ്ചയിച്ച് 

പരിശീേനപരിപാടിേള് നടൊന് ഐ.എം.ജിത്തയ 

ചുമതേത്തപ്പടുുന്നു.  ഈ മൂന്ന് നടപടിേളും 

സര്ക്ാര് വകപ്പുേളുത്തട ജനങ്ങകളാടുള്ള 

ഉെരവാദിെവം സുതാരയതയം ഉറപ്പാക്ാന് 

സഹായിക്കും.  

21.  സര്, സംസ്ഥാന സര്ക്ാരിത്തെ ത്തചേവേളില് 

അധിേവം അതയാവശയ ത്തചേവേളാണ് എന്നതുത്തോെ് 

ത്തചേവ് ചുരുക്ല് അത്ര എളുപ്പമല്ല.  ശമ്പളം, ത്തപന്ഷന്, 

പേിശ, േടംതിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയവത്തയാത്തക് അതയാവശയ 

ത്തചേവേളാണ്.  വിേസന-കക്ഷമ പ്രവര്െനങ്ങളിലം 

വേിയ ത്തവട്ടിക്കുറവ് പ്രാകയാഗിേമല്ല.  പകക്ഷ, ചിേ 

കമഖേേളില് ത്തചേവ് കറയ്ക്കല് സാധയമാണ്. നിരതരം 

നവീേരിച്ചുത്തോെിരിക്കുന്ന ഒരു സര്ക്ാരിത്തന 
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സംബന്ധിച്ചിടകൊളം പുതിയ തസ്തിേേളും 

ത്തചേവിനങ്ങളും ഉൊകേ സവാഭാവിേമാണ്.  ഒപ്പം 

ത്തചേവിനങ്ങളുത്തടയം തസ്തിേേളുത്തടയം ോേഹരണ 

ത്തപ്പടലം നടക്കുന്നുെ്.  തസ്തിേേളുത്തട പുനര്വിനയാസ 

മുള്ത്തപ്പത്തട ോേഹരണത്തപ്പട്ട ത്തചേവിനങ്ങള് സവകമധയാ 

ഒഴിവാക്ാന് മുന്കേത്തയടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്് 

പുതിയ വേയിരുെലേളില് പ്രകതയേ പരിഗണന തുടര് 

വര്ഷങ്ങളില് നല്കം. 

22.  വിഭവ പരിമിതിത്തയ മറിേടക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവം 

സവീോരയമായ ഒരു മാര്ഗം വിഭവവിനികയാഗെിത്തെ 

ോരയക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുേയാണ്.  ഇത് സര്ക്ാരില് 

മാത്രമല്ല, സമ്പദ് ഘടനയില് ത്തമാെെില് 

സംഭവിക്കുന്ന ോരയമാണ്.  അതിനുള്ള വഴി സാമ്പെിേ 

പ്രവര്െനങ്ങളുത്തട അറിവള്ളടക്ം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുേയാണ്.  

കേരളത്തെ വിജ്ഞാന സമൂഹമായി മാറ്റുേ എന്ന 

ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപതയമുന്നണി സര്ക്ാരിത്തെ നയം 

കമല്പ്പറഞ്ഞ ോഴ്ചപ്പാടില് അധിഷ്ടിതമാണ്.  വിജ്ഞാന 

സമൂഹം എന്ന േക്ഷയം മുന്നിര്െി 2023-24-കേക്കുള്ള 

ബജറ്റില് നവീനമായ ഒരു ചുവടുത്തവയ്പ്പ് നടുേയാണ്.  

ഈ വര്ഷത്തെ ബജറ്റികനാത്തടാപ്പം ഒരു R&D ബജറ്റ് കൂടി 

അവതരിപ്പിക്കുേയാണ്. പുതിയതും പഴയതുമായ 

വിജ്ഞാനത്തെ സാമ്പെിേ പ്രവര്െനങ്ങളില് 

ഉള്കച്ചര്ുത്തോൊണ് സാമ്പെിേ വളര്ച്ച കേവരി 

ക്കുന്നത്.  ഉല്പ്പാദന കമഖേയില് വിജ്ഞാനെിത്തെ 

ഉപകയാഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതില് R&D യ്ക്ക് വേിയ പങ്കുെ്.  
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ഇത് മനസ്സിോക്ിത്തക്ാൊണ് R&D ബജറ്റ് 

തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

23.  ഈ ോേഘട്ടെിത്തെ സവികശഷതേള് ഉള്ത്തക്ാണ്ടു 

ത്തോെ് കേരളത്തെ കൂടുതല് ശക്തമായി മുകന്നാട്ടു 

നയിക്ാനുള്ള ഉെരവാദിെമാണ് എല്.ഡി.എെ് 

സര്ക്ാര് ഏത്തറ്റടുെിട്ടുള്ളത്.  ജനങ്ങളുത്തട ജീവിത 

നിേവാരം കൂടുതല് ത്തമച്ചത്തപ്പടുൊനും സുസ്ഥിരവം 

ആധുനിേവമായ ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്ാനുമുള്ള 

ഇടതുമുന്നണിയത്തട ോഴ്ചപ്പാടിലൂന്നിത്തക്ാൊണ് ബജറ്റ് 

തയ്യാറാക്ത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനനുകയാജയമായ നിര്കദ്ദശ 

ങ്ങളും ആശയങ്ങളും അവതരിപ്പിക്ാനും നടപ്പില് 

വരുൊനുമാണ് ഈ ബജറ്റിലൂത്തട േക്ഷയം വയ്ക്കുന്നത്. 

ഭാഗം II 

24.  കേരള വിേസന അനുഭവം കോേം ശ്രദ്ധകയാത്തട 

വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മാതൃേയാണ്.  ജീവിത നിേവാരെിലം 

മാനവവിേസന സൂചിേേളിലം വിേസിത രാജയങ്ങകളാ 

ത്തടാപ്പമാണ് കേരളെിത്തെ സ്ഥാനം.  സുസ്ഥിരവം 

സമഗ്രവമായ ഒരു വിേസന രീതി പതിറ്റാണ്ടുേളായി 

കേരളെിലെ്.  രാജയത്തെ ശരാശരി ആകളാഹരി 

വരുമാനെിത്തെ ഒന്നരമടങ്ങിേധിേമാണ് ഇകപ്പാള് 

കേരളെിത്തെ ആകളാഹരി വരുമാനം. 

25.  കേരളീയ സമൂഹം അഭിമുഖീേരിക്കുന്ന പ്രധാനത്തപ്പട്ട 

പ്രശ്നങ്ങളിത്തോന്ന് ജനസംഖയാ ഘടനയില് 

വന്നുത്തോെിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ്.  2021-ത്തേ േണക്കുേള് 
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പ്രോരം ജനസംഖയയത്തട 16.5 ശതമാനം കപര് 60 വയസ്സ് 

പിന്നിട്ടവരാണ്.  2031-ഓട് കൂടി ഇത് 20 ശതമാനം 

േവിയത്തമന്ന് േണക്ാക്ത്തപ്പടുന്നു.  അകതസമയം 

സംസ്ഥാനത്തെ ജനന നിരക്് കറയേയമാണ്.  1980-

േളിലം 1990-േളിലം ശരാശരി 6.5 േക്ഷവം 5.3 േക്ഷവം 

കട്ടിേള് ജനിച്ചിരുന്നുത്തവങ്കില് 2021-ല് അത് 4.6 േക്ഷം 

മാത്രമാണ്.  2031-ഓട് കൂടി ജനന നിരക്്  

3.6 േക്ഷെികേക്് താഴും എന്നാണ് ജനസംഖയാ 

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുത്തട േണക്കുകൂട്ടല്. അതായത് 

സമൂഹെിത്തേ പുതിയ തേമുറയം മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരും 

ത്തതാഴില് കസനയം തമിലള്ള അനുപാതെില് 

ഘടനാപരമായ മാറ്റം സംഭവിക്കും.  ത്തപാട്ടന്ഷയല് 

സകപ്പാര്ട്ട് കറകഷയാ 4.5-ല് നിന്ന് 3.4-കേക്കും 2.3-കേക്കും 

കറയാം.  ആശ്രിത ജനസംഖയാനുപാതം ഏറ്റവം 

കൂടുതലള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറികയക്ാം.  ഈ 

സ്ഥിതിവികശഷത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്ാനും 

ഭാവിത്തയ മുന്നില് േണ്ടുള്ള നയരൂപീേരണം 

സാധയമാക്ാനുമുള്ള നടപടിേള് സവീേരിക്കും. 

26.  ജനസംഖയാ ഘടനയിത്തേ ഈ മാറ്റവം മടങ്ങിത്തയുന്ന 

പ്രവാസിേളുത്തട പുനരധിവാസവമുള്പ്പത്തട കേരളം ഇന്ന് 

കനരിടുന്നത് രൊം തേമുറ വിേസന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.  

രാജയത്തെ ത്തപാതുവിഭവങ്ങള് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ിടയില് 

ഇകപ്പാഴും വീതംത്തവയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാം തേമുറ വിേസന 

സൂചിേേത്തള ആേദമാക്ിയാണ്.  ഇത് മൂേം 

കേരളെിന് അര്ഹമായ കേന്ദ്രവിഹിതം നികഷധിക് 

ത്തപ്പടുേയാണ്. നാം കേവരിച്ച മാനവ വിേസനം 
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നമ്മുത്തട അകയാഗയതയായി മാറന്ന സാഹചരയമാണ്. 

സംസ്ഥാനം കനരിടുന്ന സവികശഷമായ പ്രശ്നങ്ങള് 

തിരിച്ചറിഞ്ഞുത്തോണ്ടുള്ള പരിഗണന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത 

പദ്ധതിേളില് നല്േണത്തമന്ന ആവശയമാണ് 

കേന്ദ്രസര്ക്ാരികനാട് കേരളം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

27.  കേരളെില് നിന്ന് വിദയാഭയാസെിനും ത്തതാഴിത്തേടു 

ക്കുന്നതിനുമായി വികദശെ് കപാകന്ന ത്തചറപ്പക്ാര് 

അവിത്തട സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്ന സ്ഥിതിവികശഷം 

വയാപേമായെ്. ഇതുമൂേം ത്തതാഴിത്തേടുക്ാന് 

പരയാപ്തരായ യവജനങ്ങള് കേരളെില് കറയേയാണ്.  

28.  സ്കൂള്-കോകളജ്-സര്വേോശാോ തേങ്ങളിത്തേ 

വിദയാഭയാസെിനായി സര്ക്ാര് വേിയ മൂേധനമാണ് 

ഓകരാ വിദയാര്്ിക്കുകവെിയം ത്തചേവഴിക്കുന്നത്. 

കേരളെിത്തേ സ്കൂളുേളില് ഏറ്റവം ത്തമച്ചത്തപ്പട്ട 

വിദയാര്്ി- അധയാപേ അനുപാതമാണുള്ളത്.  ഒരു 

വര്ഷം ഒരു സ്കൂള് വിദയാര്്ിക്കുകവെി സര്ക്ാര് 

മുടക്കുന്നത് ഏേകദശം 50,000 രൂപയാണ്.  ഉന്നത 

വിദയാഭയാസ രംഗെ് ഇതിത്തെ പേമടങ്ങ് 

ത്തചേവഴിക്കുന്നുെ്.  ഇെരെില് വേിയ നികക്ഷപം 

നടെി സര്ക്ാര് പ്രാപ്തരാക്കുന്ന യൗവനങ്ങത്തള 

പരമാവധി നമ്മുത്തട നാട്ടില് തത്തന്ന നിേനിര്ൊനും 

ത്തതാഴിത്തോരുക്ാനും േഴിയന്ന അതരീക്ഷം 

സൃഷ്ടിക്ണം.  കൂടാത്തത ആധുനിേ ത്തതാഴിലേളില് 

ഏര്ത്തപ്പടുന്നവത്തര കേരളെിന് പുറുനിന്നും 

സംസ്ഥാനകെക്് ആേര്ഷിക്ാനും േഴിയം.  
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29.  അതികശതയവം അതുഷ്ണവത്തമല്ലാമുള്ള പേ വികദശ 

രാജയങ്ങളില് നിന്നും വയതയസ്തമായി വര്ഷം മുഴുവന് 

സമതുേിതമായ ോോവസ്ഥയാണ് കേരളെിനുള്ളത്.  

ത്തമച്ചത്തപ്പട്ട ത്തതാഴിേവസരങ്ങളും ജീവിത സൗേരയങ്ങളും 

േഭയമാക്ിയാല് മേയാളിേള് ജീവിക്ാന് ത്തതരത്ത ഞ്ഞടു 

ക്കുേ നമ്മുത്തട നാട് തത്തന്നയാകം.  യവതേമുറത്തയ 

കേരളെില് തത്തന്ന നിേനിര്ൊനും അവര്ക്് 

ആധുനിേവം അനുകയാജയവമായ ത്തതാഴിേവസരങ്ങള് 

നല്ോനും അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങത്തളാരുക്ാനും 

കവെ നടപടിേള് തവരിതത്തപ്പടുകെെതുെ്.  

നവകേരളം േക്ഷയം ത്തവയ്ക്കുന്നത് ഇെരം 

മുന്ഗണനേളാണ്. 

30.  വിജ്ഞാനത്തെ ഉല്പ്പാദനവമായി ബന്ധിപ്പിക്ാനും 

അതുവഴി സംസ്ഥാനെിത്തെ വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്ാനു 

മുള്ള നിരവധി പദ്ധതിേളാണ് േഴിഞ്ഞ ബജറ്റില 

ൊയിരുന്നത്.  ശാസ്ത്ര സാകങ്കതിേ രംഗത്തെ ഏറ്റവം 

പുതിയ മാറ്റങ്ങള് ഉള്ത്തക്ാള്ളുന്ന നിരവധി സുപ്രധാന 

പദ്ധതിേള്ക്് തുടക്ം കറിക്ാന് നമുക്് േഴിഞ്ഞു. 

സര്, 

31.  ഗ്രാെീന് സംബന്ധിച്ച് ഗകവഷണ പരീക്ഷണങ്ങള് 

നടുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച ഇതയ ഇന്നകവഷന് 

ത്തസെര് കൊര് ഗ്രാെീന്-ത്തെ പ്രവര്െനങ്ങള് 

പുകരാഗമിക്കുേയാണ്.  2023 ത്തസപ്റ്റംബകറാട് കൂടി 

ത്തസെറിത്തെ പ്രവര്െനങ്ങള് ആരംഭിക്ാന് േഴിയം.  

കേരള ഡിജിറ്റല് യൂണികവഴ്സിറ്റിത്തയയം സി-ത്തമറ്റിത്തനയം 
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നിര്വഹണ ഏജന്സിേളും ടാറ്റ സ്റ്റീല് േിമിറ്റഡിത്തന 

വയാവസായിേ പങ്കാളിയമാക്ി കേരള സര്ക്ാരിത്തെയം 

കേന്ദ്രസര്ക്ാരിത്തെയം സംയക്താഭിമുഖയെിോണ് 

സ്ഥാപനം പ്രവര്െിക്കുന്നത്.  ഗ്രാെീന് എകക്ാ 

സിസ്റ്റവമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട ഗകവഷണ വിേസന 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി മാഞ്സ്റ്റര് യൂണികവഴ്സിറ്റി, 

ഓക്്കൊര്ഡ് യൂണികവഴ്സിറ്റി, സീഗന് യൂണികവഴ്സിറ്റി 

ജര്മനി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കേരള ഡിജിറ്റല് 

യൂണികവഴ്സിറ്റി MoU ഒപ്പിട്ടു.  86.41 കോടി രൂപ ത്തചേവ 

വരുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നല്േിയിട്ടുെ്.  ഈ 

വര്ഷം പദ്ധതി വിഹിതമായ 6 കോടി രൂപ ഉള്പ്പത്തട  

10 കോടി രൂപ കൂടി ത്തസെറിത്തെ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 

വേയിരുുന്നു. 

32.  േഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് 1000 കോടി രൂപ ത്തചേവില് മൂന്ന് 

സയന്സ് പാര്ക്കുേളും ഒരു ഡിജിറ്റല് സയന്സ് 

പാര്ക്കും സ്ഥാപിക്കുത്തമന്ന് പ്രഖയാപിച്ചിരുന്നു.  അതുമായി 

ബന്ധത്തപ്പട്ട പ്രവര്െനങ്ങളുത്തട നിര്വഹണ 

ഏജന്സിയായി കേരള ഡിജിറ്റല് യൂണികവഴ്സിറ്റിത്തയ 

ചുമതേത്തപ്പടുെിയിരുന്നു.  ഡിജിറ്റല് സയന്സ് 

പാര്ക്ിനായി തിരുവനതപുരം ത്തടകനാപാര്ക്്  

കെസ് -4 ല് 13.65 ഏക്ര് സ്ഥേം േത്തെുേയൊയി. 

ത്തേട്ടിട നിര്മാണം പൂര്െിയാകന്നതുവത്തര ഡിജിറ്റല് 

സയന്സ് പാര്ക്് പ്രവര്െിക്കുന്നതിനായി 

ത്തടകനാപാര്ക്് േയാമ്പസില് തത്തന്ന 10,000 ചതുരശ്ര അടി 

സ്ഥേം േത്തെെിയിട്ടുെ്.  2023 ത്തമയ് മാസകൊത്തട 

ഡിജിറ്റല് സയന്സ് പാര്ക്് പ്രവര്െനമാരംഭിക്കും.  
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എഡിന്ബകറാ യൂണികവഴ്സിറ്റിയമായി ഡിജിറ്റല് 

സയന്സ് പാര്ക്് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഡിജിറ്റല് 

യൂണികവഴ്സിറ്റി MoU ഒപ്പുത്തവച്ചിട്ടുെ്.  

33.  വയവസായ പാര്ക്കുേള്, അഗ്രി പാര്ക്കുേള്, വര്ക്് 

നിയര് കഹാം പദ്ധതിേള് തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്ാനുള്ള 

നടപടിക്രമങ്ങള് പുകരാഗമിക്കുേയാണ്.  സവോരയ 

മൂേധനം ഉപകയാഗിക്കുന്ന വയവസായ പാര്ക്കുേളും 

താമസിയാത്തത ആരംഭിക്കും.  ഐ.ടി രംഗെ് കൂടുതല് 

പദ്ധതിേള് നടപ്പില് വരിേയാണ്.  പുതിയ 

പാര്ക്കുേള്ക്കുള്ള സ്ഥേം േത്തെുന്നതിനുള്ള 

പ്രവര്െനങ്ങളും നടന്നുവരിേയാണ്.  േണ്ണൂര് ഐ.ടി 

പാര്ക്ിത്തെ നിര്മാണം ഈ വര്ഷം തത്തന്ന 

ആരംഭിക്ാന് േഴിയം. 

34.  കേരളെില് നൂട്രാസൂട്ടിക്ല്സ് രംഗെ് ഒരു 

മിേവിത്തെ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഖയാപനം 

േഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് നടെിയിരുന്നു.  അതുമായി 

ബന്ധത്തപ്പട്ട കപ്രാജക്ട് റികപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്ാന് 25 േക്ഷം 

രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയത്തട കപ്രാജക്ട് റികപ്പാര്ട്ട് 

തയ്യാറായിട്ടുെ്. രാജീവ് ഗാന്ധി ത്തസെര് കൊര് 

ബകയാത്തടകനാളജിയത്തട പിന്തുണകയാത്തടയം പങ്കാളിെ 

കൊത്തടയം തിരുവനതപുരത്തെ ബകയാ 360 കേെ് 

സയന്സ് പാര്ക്ില് കോര് ത്തസെര് ഓെ് എക്േന്സും 

നൂട്രാ എെര്കപ്രസസ് ഡിവിഷനും സ്ഥാപിക്കുന്ന 

തിനുള്ള പദ്ധതിയത്തട ആദയ ഘട്ടെിനായി 5 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 
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35.  േഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് പ്രഖയാപിച്ച കമകക്രാ ബകയാം 

മിേവിത്തെ കേന്ദ്രം പദ്ധതിയത്തട ത്തപ്രാജക്ട് റികപ്പാര്ട്ട് 

പൂര്െിയായിട്ടുെ്.  കേരള കസ്റ്ററ്റ് േൗണ്സില് കൊര് 

സയന്സ് ത്തടകനാളജി ആെ് എന്വകയാണ്ത്തമെിത്തെ 

കനതൃതവെില് രാജീവ് ഗാന്ധി ത്തസെര് കൊര് ബകയാ 

ത്തടകനാളജിയത്തട പിന്തുണകയാടും പങ്കാളിെകൊടും കൂടി 

തിരുവനതപുരം കതാന്നക്ല് കേെ് സയന്സ് 

പാര്ക്ില് കേന്ദ്രം നിേവില് വരും.  ഇതിനായി 10 കോടി 

രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

36.  സംസ്ഥാനെിത്തെ ആഭയതര ഉത്പാദനവം,  വയവസായ 

ോര്ഷിേ കമഖേേളും ത്തമച്ചത്തപ്പടുൊനുളള 

ക്രിയാത്മേമായ നടപടിേളാണ് സര്ക്ാര് സവീേരി 

ക്കുന്നത്. ആ ദിശയില് മുകന്നറാനാണ് പുതിയ പദ്ധതി 

േളിലൂത്തട ശ്രമിക്കുന്നത്.  

കമക്് ഇന് കേരള 

37.  കേരളെില് ആഭയതര ഉല്പ്പാദനവം ത്തതാഴില്/ 
സംരംഭേ/നികക്ഷപ അവസരങ്ങളും വര്ദ്ധിപ്പിക്ാന് 
സര്വസൗേരയങ്ങളും ഒരുക്ി ബൃഹൊയ ഒരു കമക്് 
ഇന് കേരള പദ്ധതി വിേസിപ്പിക്കും.   കമക്് ഇന് 
കേരളയമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് വിശദമായ ഒരു പഠനം 
ത്തസെര് കൊര് ത്തഡവേപ്ത്തമെ് സ്റ്റഡീസ് 
നടെിയിരുന്നു.  റികപ്പാര്ട്ട് പ്രോരം 2021-22ല് 
കേരളെികേക്് ഏേകദശം 1,28,000 കോടി രൂപയത്തട 
ഉല്പ്പന്നങ്ങളാണ് ഇറക്കുമതിത്തചയ്തത്.  ഇതില്  
92  ശതമാനവം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുമായി 
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രുന്നു. ഇക്ാേയളവില് സംസ്ഥാനെിത്തെ േയറ്റുമതി 
ഏേകദശം 74,000 കോടി രൂപയകടതായിരുന്നു.  ഇതില് 
70 ശതമാനവം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളി കേക്ായിരുന്നു.  
കേരളെിത്തെ വയാപാരക്മി വളത്തര 
ഉയര്ന്നതാത്തണന്നാണ് ഇതില് നിന്നും മനസ്സിോകക് 
െത്.  ഈ സാഹചരയെില് ഇറക്കുമതി ത്തചയ്യന്ന 
ഉല്പ്പന്നങ്ങളില് തകദ്ദശീയമായി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്ാന് 
സാധയതയള്ളവ േത്തെുേയാണ് പഠനെിത്തെ 
േക്ഷയം.  ഉല്പ്പാദനക്ഷമത, കൂേി ത്തചേവ്, ോഭം 
തുടങ്ങിയവ വിശേേനം ത്തചയ്ത് കേരളെില് 
ഉല്പ്പാദിപ്പിക്ാന് സാധയതയള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 
േത്തെൊനും ഉല്പ്പാദനെിന് പിന്തുണ നല്ോനുള്ള  
നടപടിേള് സവീേരിച്ചുവരുന്നു.   പദ്ധതിയത്തട രൂപീേരണ 
െില് ബന്ധത്തപ്പട്ട സംരംഭേ ഗ്രൂപ്പുേളുത്തടയം 
ശാസ്ത്രസാകങ്കതിേ ഗകവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്തടയം 
പങ്കാളിെം ഉറപ്പാക്കുന്നുെ്.  ഇതുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് 
വയവസായവകപ്പും ഇതര വകപ്പുേളും കചര്ന്ന് വിപുേമായ 
പ്രാകയാഗിേ പദ്ധതി രൂപീേരിക്കും. കേരളെിത്തേ 
ോര്ഷിേ-മൂേയവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഉൊക്കുന്ന 
ോര്ഷിേ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുേള്ക്കും കമക്് ഇന് കേരളയിലൂത്തട 
പിന്തുണ നല്കം. സംരംഭങ്ങള്ക്കുളള മൂേധനം 
േത്തെൊന് പേിശയിളവ് ഉള്ത്തപ്പത്തടയളള 
സഹായങ്ങള് അനുവദിക്കും. 

സര്,  

38.  ‘കമക്് ഇന് കേരള’ പദ്ധതിയമായി മുകന്നാട്ടുകപാോന് 

വേിയ ആത്മവിശവാസം നല്കന്ന ഒകട്ടത്തറ ഘടേങ്ങള് 

സംസ്ഥാനെിനുെ്.  അതില് ഏറ്റവം പ്രധാനത്തപ്പട്ടത് 
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ഉല്പ്പന്നനിര്മാണ (Manufacturing) രംഗെ് 

ഉൊയിത്തക്ാെിരിക്കുന്ന പുതിയ ഉണര്വാണ്.  

കേരളെിത്തേ വയവസായ അതരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് 

സംശയമുള്ളവര് ആകഗാള പ്രശസ്തമായ ബ്ലഡ്ബാഗ് 

നിര്മാണ േമ്പനിയായ ത്തടറകമാത്തപന്കപാളിത്തെ 

സ്ഥാപേനും മുന് ഐ.എ.എസ് ഉകദയാഗസ്ഥനുമായ 

ശ്രീ.സി.ബാേകഗാപാല് അടുെിത്തട പ്രസിദ്ധീേരിച്ച 

‘ബികോ ദി റഡാര്’ എന്ന പുസ്തേം വായിക്ണം.  കേരളം 

വയവസായ നികക്ഷപെിന് കയാജിച്ച സംസ്ഥാനമല്ല 

എന്ന വാദം ത്തതറ്റാത്തണന്ന് ത്തതളിയിക്കുേയാണ് 

പുസ്തേെിലൂത്തട അകദ്ദഹം. േഴിഞ്ഞ 20 വര്ഷെിനിടയ്ക്ക് 

കേരളെില് ആരംഭിക്കുേയം വേിയ വിജയം 

വരിക്കുേയം ത്തചയ്ത 50 േമ്പനിേളുത്തട അനുഭവം അകദ്ദഹം 

വിവരിക്കുന്നുെ്.  വയവസായ സമൂഹം തരുന്ന ഈ 

സാക്ഷയകൊത്തടാപ്പം കവണം സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ് മിഷന് 

കനടിത്തയടുെ കദശീയ അതര്കദശീയ അംഗീോരത്തെ 

ോണാന്.  അതുകപാത്തേ ആകവശേരമാണ് വയവസായ 

വകപ്പിത്തെ കനതൃതവെില് സംഘടിപ്പിച്ച സംരംഭേ 

വര്ഷെിത്തെ വിജയം. 

39.  വയവസായ വകപ്പ് ഏത്തറ്റടുെ സംരംഭേവര്ഷം പദ്ധതി, 

സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് മിഷത്തെ പ്രവര്െനങ്ങള് എന്നിവകയാട് 

കേരളെിത്തേ യവസംരംഭേ സമൂഹം നടുന്ന 

ആകവശേരമായ പ്രതിേരണമാണ് കമക്് ഇന് കേരള 

കപാത്തേയള്ള ഒരു ബൃഹദ് പദ്ധതി ഏത്തറ്റടുക്ാന് 

സര്ക്ാരിന് ആത്മവിശവാസം നല്കന്നത്.  കമക്് ഇന് 

കേരളയ്ക്കായി പദ്ധതി ോേയളവില് 1000 കോടി രൂപ 
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അധിേമായി അനുവദിക്കും.  ഈ വര്ഷം 100 കോടി രൂപ 

‘കമക്് ഇന് കേരള’യ്ക്കായി നീക്ിവയ്ക്കുന്നു. 

മിഷന് 1000 

40.  2022-23-ല് ‘സംരംഭേവര്ഷം പദ്ധതി’ മിേച്ച രീതിയില് 

നടപ്പിോക്ിയിട്ടുെ്.  േഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷെിനിത്തട ഒരു 

േക്ഷെിേധിേം സംരംഭങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനെ് 

പുതുതായി തുടങ്ങിയത്.  സംസ്ഥാനെ് നിേവിലള്ള 

സംരംഭങ്ങളില് നിന്ന് ത്തതരത്തഞ്ഞടുെ 1000 

സംരംഭങ്ങള്ക്് 4 വര്ഷം ത്തോെ് 1,00,000 കോടി രൂപ 

വിറ്റുവരവ് കേവരിക്കുന്ന രീതിയിലള്ള ഒരു ത്തെയില് 

അപ്പ് പാകക്ജ്  ഇതികനാപ്പം പ്രഖയാപിക്കുേയാണ്.   

വിഴിഞ്ഞം അതാരാഷ്ട്ര തുറമുഖം  

41.  കേരളെിത്തെ വിേസന ചക്രവാളെിത്തേ ഏറ്റവം 

പ്രധാനത്തപ്പട്ട ഒരു ഏടാണ് വിഴിഞ്ഞം അതാരാഷ്ട്ര 

തുറമുഖം. വിഴിഞ്ഞെിത്തെ സാധയതേള് 

ഉപകയാഗത്തപ്പടുെിത്തക്ാെ് കോേെിത്തേ പ്രധാനത്തപ്പട്ട 

തുറമുഖങ്ങളുത്തട മാതൃേയില് വന് വിേസന 

പദ്ധതിേള്ക്് സര്ക്ാര് തയ്യാത്തറടുക്കുേയാണ്.  

കോേെിത്തേ തത്തന്ന ഏറ്റവം വേിയ ട്രാന്സ്ഷിപ്പ്ത്തമെ് 

േത്തെയിനര് തുറമുഖങ്ങളിത്തോന്നായി വിഴിഞ്ഞെിന് 

മാറാന് േഴിയം.  സമുദ്രഗതാഗതെിത്തേ  

30-40 ശതമാനം ചരക്കുനീക്വം നടക്കുന്ന തിരകക്റിയ 

സമുദ്രപാതയിോണ് വിഴിഞ്ഞം സ്ഥിതിത്തചയ്യന്നത്.  

നമ്മുത്തട രാജയെിനും സമീപെ് സ്ഥിതിത്തചയ്യന്ന 
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രാജയങ്ങള്ക്കും ചരക്കുേള് കേമാറ്റം ത്തചയ്യന്നതിനുള്ള 

ഏറ്റവം പ്രധാനത്തപ്പട്ട വാതായനമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം.  

കോേെിത്തേ ഏറ്റവം പ്രധാനത്തപ്പട്ട നഗരങ്ങളും 

വയവസായ കേന്ദ്രങ്ങളും വളര്ന്നുവന്നത് ഇെരെിലള്ള 

തുറമുഖങ്ങകളാട് കചര്ന്നാണ്.  ദുബായ്, സിംഗപ്പൂര്, 

ഷാംഗ്ഹായ് ഉള്പ്പത്തടയള്ള തുറമുഖ നഗരങ്ങളുത്തട 

ഉദാഹരണം നമ്മുത്തട മുന്നിലെ്. വിഴിഞ്ഞം 

തുറമുഖെിത്തെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കമഖേയില് വിപുേമായ 

വാണിജയ വയവസായ കേന്ദ്രം വിേസിപ്പിക്കുന്നതിത്തെ 

ഭാഗമായി വിഴിഞ്ഞം മുതല് കതക്ട വഴി കദശീയപാത 

66-ത്തേ നാവായിക്കുളം വത്തര നീളുന്ന 63 േികോമീറ്ററം 

കതക്ട-മംഗേപുരം വത്തരയള്ള 12 േികോമീറ്ററം 

ഉള്ത്തക്ാള്ളുന്ന റിംഗ് കറാഡ് നിര്മിക്ാന് 

തീരുമാനിച്ചിട്ടുെ്.  സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവം പ്രധാനത്തപ്പട്ട 

വയാവസായിേ ഇടനാഴിയായി ഇത് മാറം. ഈ 

ഇടനാഴിയത്തട ചുറ്റുമായി വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും 

വാണിജയ കേന്ദ്രങ്ങളും വിപുേമായ താമസസൗേരയ 

ങ്ങളുമടക്മുള്ള ടൗണ്ഷിപ്പുേളുത്തട ശംഖേ രൂപത്തപ്പടും. 

ഏേകദശം 5000 കോടി ത്തചേവ് വരുന്ന വയാവസായിേ 

ഇടനാഴിയത്തട ഭൂമി ഏത്തറ്റടുക്ല് പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 

േിെ്ബി വഴി 1000 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

42.  വയാവസായിേ ഇടനാഴിയത്തട ഇരുവശങ്ങളിലം 

അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങത്തളക്കൂടി പങ്കാളിേളാക്ി 

വയവസായ പാര്ക്കുേള്, കോജിസ്റ്റിേ് ത്തസെറേള്, 

ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ വിേസിപ്പിക്ാന് 

സര്ക്ാര് മുന്കേത്തയ്യടുക്കും.  സര്ക്ാര്, സവോരയ 
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സംരംഭേര്, ഭൂമിയടമേള് എന്നിവരുള്ത്തപ്പടുന്ന 

വിേസന പദ്ധതിേള് തയ്യാറാക്കും.  ോന്ഡ് പൂളിംഗ് 

സംവിധാനവം പി.പി.പി വിേസന മാര്ഗങ്ങളും 

ഉപകയാഗത്തപ്പടുെി 60,000 കോടി രൂപയത്തട വിേസന 

പദ്ധതിേള് ആദയ ഘട്ടെില് നടപ്പിോക്ാന് േഴിയം 

എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

ത്തവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് േനാല് 

43.  സംസ്ഥാനെിത്തെ വടക്് കബക്ല് മുതല് ത്തതക്് 

കോവളം വത്തരയള്ള ത്തവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് േനാേിത്തെ (WCC) 

നീളം 616 േികോമീറ്ററാണ്. WCC-ത്തയ കേരളെിത്തെ ഒരു 

സാമ്പെിേ-വയാപാര ഇടനാഴിയാക്ി മാറ്റുേ എന്ന 

േക്ഷയകൊത്തട പദ്ധതി രൂപത്തപ്പടുും. വയവസായം, 

പുനരുപകയാഗ ഊര്ജ്ജ്ം, ഗതാഗതം, വികനാദസഞ്ാരം, 

വയാപാരം, കൃഷി എന്നീ കമഖേേളിത്തേ വിേസനാ 

വസരങ്ങള് ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്ത്തപ്പടും. ജേപാതകയാടനു 

ബന്ധിച്ച് വിവിധ വിേസന പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കുള്ള ഭൂമി 

സംസ്ഥാനെിത്തെ പി.പി.പി നയെിത്തെ അടിസ്ഥാന 

െില്  നികക്ഷപേര്ക്് േഭയമാക്കും. േിെ്ബിക്് േീഴിലള്ള 

പൂള്ഡ് െണ്ടുേള്  ഉപകയാഗിച്ചുത്തോെ്  ഇത് 

ഏത്തറ്റടുക്കുന്നതികേക്ായി ത്തമാെം 300 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

നൂ എനര്ജി പാര്ക്കുേള് 

44.  പുനരുപകയാഗ കരാതസ്സുേളായ സൗരതാപം, ോറ്റ് 

എന്നിവയില് നിന്ന്  ഊര്കജ്ജ്ാത്പാദനം നടുന്ന 
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തിനുള്ള സാധയതേള് ഉപകയാഗത്തപ്പടുുന്നതിനായി നൂ 

എനര്ജി പാര്ക്് സ്ഥാപിക്കും. ഇവയ്ക്കായളള 

സംവിധാനങ്ങളും EV ബാറ്ററിയം മറ്റ് അനുബന്ധ 

ഉപേരണങ്ങളും നിര്മിക്കുന്ന വയവസായ പാര്ക്ിനായി 

10 കോടി രൂപ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. 

ഗ്രീന് കഹഡ്രജന് ഹബ് 

45.  2040 ഓത്തട 100 ശതമാനം പുനരുപകയാഗ 

ഊര്ജ്ജ്ാധിഷ്ഠിത സംസ്ഥാനമായം 2050-ഓത്തട ത്തനറ്റ് 

ോര്ബണ് നൂട്രാേിറ്റി സംസ്ഥാനമായം മാറവാനാണ് 

കേരളം േക്ഷയമിടുന്നത്.  ‘ക്ലീന് എനര്ജി’ എന്നറിയ 

ത്തപ്പടുന്ന ഹരിത കഹഡ്രജന് ഉല്പ്പാദനെിന് 

അനുകൂേമായ അതരീക്ഷം സംസ്ഥാനുെ്.  

പുനരുല്പ്പാദിപ്പിക്ാന് േഴിയന്ന ഊര്ജ്ജ്മുപകയാഗിച്ച് 

ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രീന് കഹഡ്രജന് പരിസ്ഥിതി 

സൗഹൃദ വിേസനെില് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്ാന് 

േഴിയം. ദീര്ഘദൂരവാഹനങ്ങളിലം േപ്പലേളിലം 

കഹഡ്രജന് ഇന്ധനം ഉപകയാഗിക്കുന്നതിലൂത്തട 

ോര്ബണ് ബഹിര്ഗമനം വേിയ അളവില് കറയം.  

ത്തോച്ചിയിലം തിരുവനതപുരും ഓകരാ ഗ്രീന് 

കഹഡ്രജന് ഹബ്ബുേള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വി.ജി.എെ്/ 

ഗ്രാെ്/ഇേവിറ്റി പിന്തുണയ്ക്കായി  അടുെ രണ്ടുവര്ഷെി 

നുള്ളില് 200 കോടി രൂപയത്തട പദ്ധതി പ്രഖയാപിക്കുന്നു.  

ഇതിനായി 20 കോടി രൂപ ബജറ്റില് അധിേമായി 

നീക്ിത്തവയ്ക്കുന്നു. 
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കവദുത വാഹന േണ്കസാര്ഷയം (ഇ.വി േണ്കസാര്ഷയം) 

46.  കേരളെില് കവദുത വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി TTPL, VSSC, C-DAC, TrEST 

എന്നിവ ഉള്ത്തപ്പടുന്ന േണ്കസാര്ഷയം രൂപീേരിച്ചിട്ടുെ്.  

TrEST പാര്ക്ിത്തെ മുന്കേയ്യില് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇ.വി 

കഡ്രവ് ത്തട്രയിന് ത്തടസ്റ്റിംഗ് ോബ് 2023 ജൂകേയില് 

പ്രവര്െനക്ഷമമാകം.  േിെ്ബിയത്തട പിന്തുണകയാത്തട 

ഒരു ഇ.വി ഇന്ഡസ്ട്രിയല് പാര്ക്് വിേസിപ്പിക്കും.  ഇ.വി 

േണ്കസാര്ഷയം കപ്രാജക്ടിനായി 25 കോടി രൂപ 

അധിേമായി വേയിരുുന്നു. 

അതാരാഷ്ട്ര ഗകവഷണ കൊളര്ഷിപ്പുേള് 

47.  സിേിക്ണ്വാേി ഉള്ത്തപ്പത്തടയള്ള കോേെിത്തേ 

നിരവധി വയാവസായിേ കമഖേേളുത്തട വിേസനെില് 

സര്വേോശാേേള് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുെ്. 

ഇെരെില് ട്രാന്കേഷണല് ഗകവഷണവം 

വയാവസായിേ ബന്ധവമുള്ള അതാരാഷ്ട്ര സര്വേോ 

ശാേേളുമായി കേരളെിത്തേ സര്വേോശാേേള്ക്് 

സമ്പര്ക്ം ഉൊേണം.  ഇതിനായി  കേരളെിത്തേ 

സര്വേോശാേേളും അതാരാഷ്ട്ര സര്വേോശാേ 

േളും തമില് അദ്ധയാപേ-വിദയാര്്ിേളുത്തട എക്്കചഞ്് 

കപ്രാത്സാഹിപ്പികക്െതുെ്.  പ്രതിവര്ഷം, കോേെിത്തേ 

മിേച്ച 200 സര്വേോശാേേളില് ഹ്രസവോേ 

ഗകവഷണ അകസന്ത്തമന്റുേള് കനടുന്ന  

100 ഗകവഷേരുത്തട യാത്രാ ത്തചേവേളും ജീവിത 

ത്തചേവേളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ഹ്രസവോേ 
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ത്തെകോഷിപ്പ് ആരംഭിക്കും.  കേരള സംസ്ഥാന 

ഉന്നതവിദയാഭയാസ േൗണ്സിേിത്തെ േീഴിലള്ള വിദഗ്ധ 

സമിതിയായിരിക്കും ത്തതരത്തഞ്ഞടുപ്പ് മാനദണ്ഡം 

നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇതിനായി 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

കദശീയപാതാവിേസനം 

48.  കേരളെില് അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസന 

കമഖേയില് വന് കതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഇകപ്പാഴുൊയിട്ടുള്ളത്.  

കദശീയ പാത 66, മറ്റ് കദശീയ പാതേള് ഉള്പ്പത്തട 1931 

േികോമീറ്റര് ദൂരെില് ഏേകദശം 1,33,000 കോടികയാളം 

രൂപയത്തട നിര്മാണപ്രവര്െനങ്ങള് വിവിധ 

ഘട്ടങ്ങളില് പുകരാഗമിക്കുേയാണ്.  ഈ പ്രവര്െന 

ങ്ങള് സുഗമമായം കവഗെിലം നടക്കുന്നതിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന ോരണം ഭൂമി ഏത്തറ്റടുക്കുന്നതില് സര്ക്ാര് 

ഏത്തറ്റടുെ സാമ്പെിേ പങ്കാളിെമാണ്.  ഇതുവത്തര 

കദശീയപാതയത്തട സ്ഥേത്തമടുപ്പിനായി സര്ക്ാര് 5,580 

കോടി രൂപയാണ് നല്േിയിട്ടുള്ളത്.  ഇകപ്പാഴുള്ള 

പ്രവര്െനങ്ങള് അടുെ 3 വര്ഷെിനേം 

പൂര്െീേരിക്കുത്തമന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനെ് 

ഏറ്റവം വേിയ മൂേധന നികക്ഷപം നടന്ന ഒരു 

കമഖേയാണിത്. 

വയാപാരകമളേള് 

49.  എല്ലാവര്ഷവം നൂഡല്ഹി പ്രഗതി കമതാനെ് 

സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അതാരാഷ്ട്ര വയാപാരകമളയത്തട 
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മാതൃേയില് സംസ്ഥാനെ് കദശീയ അതര്കദശീയ 

നിേവാരെിലള്ള വയാപാരകമള സംഘടിപ്പിക്കും.  

കേരളെിത്തേ വയവസായിേള്ക്കും സംരംഭേര്ക്കും 

അതര്കദശീയ തേെില് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് പരിചയ 

ത്തപ്പടുൊനുള്ള കവദിയായി ഇതുമാറം.  ഇതിനായി 

തിരുവനതപുരെ് സ്ഥിരം കവദി സൃഷ്ടിക്കും.  പദ്ധതിയ്ക്ക് 

പ്രാരംഭമായി 15 കോടി രൂപ അധിേമായി 

വേയിരുുന്നു. 

വര്ക്് നിയര് കഹാം 

50.  കോവിഡുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് കോേമാത്തേ വിജയേരമായി 

നടപ്പിോക്ത്തപ്പട്ട ത്തതാഴില് സംവിധാനമാണ് വര്ക്് 

നിയര് കഹാം.  കോവിഡിന് കശഷവം പുതിത്തയാരു 

ത്തതാഴില് സംൊരമായി വര്ക്് നിയര് കഹാം 

തുടര്ന്നുവരുന്നു.  േഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് വര്ക്് നിയര് കഹാം 

സംവിധാനങ്ങള് പ്രാകദശിേ തേെില് 

ഒരുക്കുന്നതിനായി 50 കോടി രൂപ നീക്ിത്തവച്ചിരുന്നു.  

ഇതുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട അടിസ്ഥാന സൗേരയ 

വിേസനെിന് പ്രാകദശിേ തേെില് രൂപകരഖ 

യൊക്ിയിട്ടുെ്.  മൂന്ന് തരം സൗേരയങ്ങത്തളാരുക്ാ 

നാണ് സര്ക്ാര് ആകോചിക്കുന്നത്.  

I. ഐ.ടി അനുബന്ധ വിഭാഗെിത്തേ ജീവനക്ാര്ക്് 

റികമാട്ട് വര്ക്കുേള് നല്ോന് തയ്യാറള്ള 

വയവസായങ്ങള്ക്കുകവെിയള്ള കേന്ദ്രങ്ങള്. 
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II. വിദൂര കജാേിേളികോ ഗിഗ് വര്ക്ികോ 

ഏര്ത്തപ്പടുന്നവര്ക്് കവെിയള്ള കേന്ദ്രങ്ങള് 

III. കോമണ് ത്തെസിേിറ്റി ത്തസെറേള് 

ഇെരം ത്തസെറേളുത്തട പ്രവര്െനെിന് സംസ്ഥാന 

സര്ക്ാരും സവോരയ കമഖേയം തകദ്ദശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും കചര്ന്ന് രൂപീേരിക്കുന്ന പങ്കാളിെ 

മാതൃേയാകം ഉൊവേ.  പേിശരഹിത വായ്പയായി 

േിെ്ബിയില് നിന്നുള്ള െെ് തകദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്് 

നല്കം.  ത്തതാഴിലേള് ഉറപ്പാക്കുന്ന മുറയ്ക്കാണ് െെ് 

പൂര്ണമായി നല്കന്നത്.  നിര്മാണം പൂര്െിയായി ഒരു 

വര്ഷത്തെ ത്തമാറകട്ടാറിയം ോേയളവിന് കശഷം പെ് 

വര്ഷം ത്തോെ് ഈ വായ്പ തകദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങള് 

തിരിച്ചടയ്ക്കണം.  അടുെ മൂന്ന് വര്ഷെിനുള്ളില് വര്ക്് 

നിയര് കഹാം സൗേരയങ്ങള് വഴി ഒരു േക്ഷം വര്ക്് 

സീറ്റുേള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ആത്തേ 1000 കോടി രൂപ 

ത്തചേവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വര്ഷം ഇതിനായി 50 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. 

51.  വര്ക്് ഫ്രം കഹാമിന് സമാനമായ പദ്ധതി ടൂറിസം 

കമഖേയിലം നടപ്പിോക്ാന് േഴിയം.  നിരവധികപര് 

വികനാദസഞ്ാര കേന്ദ്രങ്ങള് സന്ദ്ര്ശിക്കുന്ന കവളയില് 

തങ്ങളുത്തട ത്തതാഴില് ചുമതേേള് ഓണ്കേനായി 

നിര്വഹിക്ാന് സൗേരയങ്ങള് കതടുന്നുെ്.  വികനാദ 

സഞ്ാര കേന്ദ്രങ്ങളില് സജ്ജ്മാക്കുന്ന വര്ക്് ഫ്രം 

കഹാളികഡ കഹാം എന്ന പദ്ധതി ടൂറിസം കമഖേയ്ക്ക് 
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മുതല്ക്കൂട്ടാകം. ഇതിനായി 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

നഴ്സിംഗ് വിദയാഭയാസം 

52.  കേരളെില് നിന്നുള്ള ത്തമഡിക്ല് നഴ്സിംഗ് 

ത്തപ്രാെഷണലേള് കോേത്തമമ്പാടും ആകരാഗയ 

പരിചരണ കമഖേയില് വയക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുെ്.  

കയാഗയതയള്ള നഴ്സുമാരുത്തട ആവശയേത വര്ദ്ധിക്കുേ 

യാണ്. ഇടുക്ി വയനാട് ത്തമഡിക്ല് കോകളജുേകളാടും 

സംസ്ഥാനത്തെ താലൂക്് ആശുപത്രിേകളാടും ജനറല് 

ആശുപത്രിേകളാടും അനുബന്ധിച്ച് നഴ്സിംഗ് കോകളജുേള് 

ആരംഭിക്ാന് ഉകദ്ദശിക്കുന്നു.  ആദയ ഘട്ടെില് 25 

ആശുപത്രിേളില് സഹേരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്തടയം 

CEPAS, SIEMAT കപാത്തേയളള സ്ഥാപനങ്ങളുത്തടയം  

ആഭിമുഖയെില് ഇവ ആരംഭിക്കും.  ഇതിനായി ഈ 

വര്ഷം 20 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

ബഹു.മുഖയമന്ത്രിയത്തട യൂകറാപ്പ് സന്ദ്ര്ശനവം തുടര് 

പ്രവര്െനങ്ങളും 

53.  ബഹു. മുഖയമന്ത്രിയത്തട െിന്ോന്ഡ്, കനാര്കവ, 

യകണറ്റഡ് േിംഗ്ഡം, ത്തവയില്സ് തുടങ്ങിയ 

രാജയങ്ങളിത്തേ സന്ദ്ര്ശനങ്ങള്  രാജയാതര ഏജന്സി 

േളുത്തടയം സംസ്ഥാനത്തെ നികക്ഷപേരുത്തടയം 

താല്പ്പരയം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുെ്. ഈ രാജയങ്ങളിത്തേ 

വിദയാഭയാസം, വയവസായം, സാമൂഹിേ സുരക്ഷാ 

പദ്ധതിേള്, സംരംഭേതവം, ദുരതനിവാരണം, 
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മത്സയബന്ധനം, ടൂറിസം എന്നീ കമഖേേളിത്തേ 

വിദഗ്ധരുമായി ബഹു.മുഖയമന്ത്രി ചര്ച്ചേള് നടെി. 

രാജയങ്ങളിത്തേ വിവിധ സാകങ്കതിേ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 

കചര്ന്ന് അക്ാദമിേ് എക്്കചഞ്ചുേള്, സഹേരണ 

ഗകവഷണം, പഠനങ്ങള് എന്നിവ ആരംഭിക്ാനും ഈ 

കമഖേേളില് കേരളെിന് അനുകയാജയമായ ചിേ മിേച്ച 

രീതിേള് സവീേരിക്ാനും ചര്ച്ചയില് തീരുമാനിച്ചു.  

പ്ലാനിംഗ് ആെ് ഇംപ്ലിത്തമകെഷന് കമാണിറ്ററിംഗ് വകപ്പിനു  

േീഴില് ഈ ആവശയെിനായി ഒരു കോര്പ്പസ് െെ് 

സൃഷ്ടിക്ാന് 10 കോടി രൂപ അധിേമായി നീക്ിത്തവയ്ക്കുന്നു. 

സര്, 

54.  കേരളെിത്തേ പ്രവാസി സമൂഹം, പ്രകതയേിച്ച് ഗള്െ് 

കമഖേയിലള്ളവര് കേരളെികേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര 

ത്തചകയ്യെിവരുകമ്പാള് നല്കേെിവരുന്ന ഉയര്ന്ന 

വിമാന യാത്രാ ത്തചേവേള് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് 

ആഭയതര, വികദശ എയര്കേന് ഓപ്പകററ്റര്മാരുമായം  

ട്രാവല് ഏജന്സിേള്, പ്രവാസി അകസാസി 

കയഷനുേള് എന്നിവയമായം  സര്ക്ാര് ഒന്നിേധിേം 

ചര്ച്ചേള് നടെിയിട്ടുെ്. കനാര്ക് റൂട്ട്സ് വിമാന 

യാത്രക്ാരുത്തട ഡിമാന്ഡ് അഗ്രകഗഷനായി ഒരു  

പ്രകതയേ കപാര്ട്ടല് നടപ്പിോക്ാന് പദ്ധതിേള് 

ആസൂത്രണം ത്തചയ്തിട്ടുെ്. വിമാനങ്ങള് ചാര്ട്ടര് 

ത്തചയ്യാനുള്ള കറഞ്ഞ േവകട്ടഷനുേള്  (INR/സീറ്റ് )  

എയര്കേന് ഓപ്പകററ്റര്മാരില് നിന്ന് സുതാരയമായ 

പ്രക്രിയയിലൂത്തട വാങ്ങം.    ചാര്ട്ടര് കൈറ്റുേളുത്തട ത്തചേവ് 
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യക്തിസഹമാക്ാനും അതുവഴി യാത്രക്ാര്ക്് 

താങ്ങാനാവന്ന പരിധിക്കുള്ളില് ടിക്റ്റ് നിരക്് 

നിേനിര്ൊനും പ്രാഥമിേമായി  15 കോടി രൂപയത്തട ഒരു  

കോര്പ്പസ് െെ് രൂപീേരിക്കും. ഏത്തതങ്കിലം പ്രകതയേ 

വിമാനൊവളം ഇതില് പങ്കാളിയാോന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 

സാഹചരയെില് ഈ െെ് ഒരു അെര് കററ്റിംഗ് 

െൊയം ഉപകയാഗിക്ാം. 

കേരള ടൂറിസം 2.0 

55.  കോവളം, ആേപ്പുഴ, കട്ടനാട്, കമരേം, ത്തോല്ലം അഷ്ടമുടി, 

കബപ്പൂര്, കബക്ല്, മൂന്നാര് തുടങ്ങിയ ത്തഡസ്റ്റികനഷനുേള് 

എക്്പീരിയന്ഷയല്  വികനാദസഞ്ാരെിനായി നീക്ി 

വയ്ക്കുന്നതിലം അെരം േക്ഷയസ്ഥാനങ്ങത്തള 

കോകോെര ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളായി വിേസിപ്പിക്കുന്ന 

തിലം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്കും. ഈ പുതിയ ടൂറിസം 

വിേസന തന്ത്രെിത്തെ ഒരു പ്രകതയേ സവികശഷത, ഏഴ് 

ടൂറിസം ഇടനാഴിേത്തള േത്തെെി എന്നതാണ്. തീരകദശ 

ശംഖേ ഇടനാഴി, തീരകദശ കഹകവ ഇടനാഴി, 

ജേപാത-േനാല് ഇടനാഴി, കദശീയ പാത ഇടനാഴി, 

ത്തഹേി ടൂറിസം ഇടനാഴി, ഹില് കഹകവ ഇടനാഴി, 

ത്തറയില്കവ ഇടനാഴി എന്നിവയാണ് ടൂറിസം 

ഇടനാഴിേള്.  സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന സൗേരയ 

വിേസന പദ്ധതിേളുമായി കേകോര്െ് ഇവ 

വിേസിപ്പിക്കും.  ടൂറിസം ഇടനാഴിേളുത്തട വിേസന 

െിനായി 50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 
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കനാ-ഫ്രില് എയര്സ്ട്രിപ്പു് ശംഖേേള് 

56.  എയര്സ്ട്രിപ്പുേളുത്തട ശംഖേ സ്ഥാപിക്കുത്തമന്നുള്ള േഴിഞ്ഞ 

വര്ഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖയാപനെിത്തെ തുടര്ച്ചയായി, 

വികനാദസഞ്ാരം, അതര് ജില്ലാ വിമാന യാത്ര എന്നിവ 

കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ദുരത പ്രതിേരണ 

മാകനജ്ത്തമെിത്തന സഹായിക്കുന്നതിനും ഉകദ്ദശിച്ചുള്ള 

കനാ-ഫ്രില് എയര്സ്ട്രിപ്പുേളുത്തട ഒരു ശംഖേ 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള് പ്രാരംഭഘട്ടെി 

ോണ്.  ആദയ ഘട്ടെില് ഇടുക്ി, വയനാട്, 

ോസര്കഗാഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് സാധയതാപഠനം 

നടുന്നതിനും ഡി.പി.ആര് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുള്ള 

പ്രവര്െനങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനുടനീളം 

എയര്സ്ട്രിപ്പുേള് നടപ്പിോക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രകതയേ  

ഉകദ്ദശയ  േമ്പനി പി.പി.പി കമാഡേില് സ്ഥാപിക്കും. 

േമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്ക്ാരിത്തെ 

ഇേവിറ്റി പിന്തുണയത്തട രൂപെില് ബജറ്റില് 20 കോടി 

രൂപ  നീക്ിവയ്ക്കുന്നു. 

അതിദാരിദ്രയ േഘൂേരണം 

57.  വന്േിട വിേസന പദ്ധതിേളും വിജ്ഞാന സമ്പദ് 

വയവസ്ഥയം വിപുേമായി ചര്ച്ച ത്തചയ്യകമ്പാഴും വിവിധ 

പ്രയാസങ്ങള് കനരിടുന്നവരും ദരിദ്രരുമായ മനുഷയത്തരയം 

സര്ക്ാര് അതീവ പ്രാധാനയകൊത്തട കചര്ുപിടിക്കു 

ന്നുെ്.  സംസ്ഥാനെിത്തെ ആത്തേ ത്തചേവിത്തെ 

നത്തല്ലാരു ശതമാനം കക്ഷമ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കും വിവിധ 

സാമൂഹയ കക്ഷമ പദ്ധതിേള്ക്കുമാണ് ത്തചേവഴിക്കുന്നത്. 
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ഇതികനാത്തടാപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്രയം ഇല്ലായ്മ 

ത്തചയ്യാനുള്ള സതവര നടപടിേള് നാം 

സവീേരിക്കുേയാണ്. 

58.  അഞ്് വര്ഷെിനുള്ളില് സംസ്ഥാനത്തെ 

അതിദാരിദ്രയം തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന 

സര്ക്ാര് അതീവ ദാരിദ്രയ തിരിച്ചറിയല് പ്രക്രിയ 

ആരംഭിച്ചു.  ആദയ ഘട്ടത്തമന്ന നിേയില് ഭക്ഷണം, 

ആകരാഗയം, വരുമാനം, പാര്പ്പിടം എന്നീ നാേ് 

ഘടേങ്ങത്തള അടിസ്ഥാനത്തപ്പടുെി 64006 അതീവ ദരിദ്ര 

കടുംബങ്ങത്തള േത്തെുേയം പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള മാര്ഗകരഖ 

പുറെിറക്കുേയം ത്തചയ്തിട്ടുെ്.  കടുംബശ്രീ മിഷത്തെ 

സഹായകൊടുകൂടി തകദ്ദശസവയംഭരണ സ്ഥാപന 

ങ്ങളുത്തട കമല്കനാട്ടെില് അടുെ അഞ്് വര്ഷെിനു 

ള്ളില് കമല് കടുംബങ്ങത്തളയം വയക്തിേത്തളയം േടുെ 

ദാരിദ്രയെില് നിന്ന് കമാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗാര്ഹിേ 

തേ കമകക്രാത്തേവല് പദ്ധതിേള് തയ്യാറാക്ി വരുന്നു.  

ഗുണകഭാക്താക്ളുത്തട എണവമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് 

മതിയായ െെ് േഭയമല്ലാെ തകദ്ദശസ്ഥാപന 

ങ്ങള്ക്ായി 50 കോടി രൂപ ഗയാപ് െൊയി 

നീക്ിത്തവയ്ക്കുന്നു. 

നവകേരള നഗര നയം 

സര്, 

59.  നഗരവല്ക്രണെിത്തെ കതാത് വളത്തര ഉയര്ന്ന 

സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം.  ത്തസന്ത്തസസ് േണക്കുേള് 
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പ്രോരം 2011-ല് നഗരജനസംഖയ 47.70 

ശതമാനമായിരുന്നത് 2021 ആകകമ്പാള് 71 ശതമാന 

കൊളമായി മാറാത്തമന്നാണ് ത്തസന്ത്തസസ് േണക്കുേള് 

സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.  ഈ പശ്ചാെേെില് കേരളെിത്തെ 

സവികശഷമായ സാമൂഹിേ-സാമ്പെിേ സാഹചരയ 

ങ്ങള്ക്നുസൃതമായി നഗരവല്ക്രണെിത്തെ ദിശ 

നിശ്ചയികക്െതുെ്. നഗരവല്ക്രണവമായി ബന്ധ 

ത്തപ്പട്ട് നടക്കുന്ന ഏറ്റവം പുതിയ പഠനങ്ങളുത്തട 

അടിസ്ഥാനെില് നവകേരളെിന് സമഗ്രമായ ഒരു 

നഗരനയം രൂപീേരിക്ാന് സര്ക്ാര് തീരുമാനിക്കുന്നു.  

ഇതിനായി അതാരാഷ്ട്ര തേെിലള്ള വിദഗ്ദ്ധത്തരയം 

സ്ഥാപനങ്ങത്തളയം ഉള്ത്തപ്പടുെിത്തക്ാെ് ഒരു േമീഷന് 

രൂപീേരിക്കും.   

60.  തിരുവനതപുരം, ത്തോച്ചി, കോഴികക്ാട് 

നഗരങ്ങള്ക്ായള്ള മാസ്റ്റര്പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതില് 

സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു അതാരാഷ്ട്ര േണ്സള്ട്ടെിത്തന 

ത്തതരത്തഞ്ഞടുക്കും.  കേരളെിത്തേ ആറ് കോര്പ്പകറഷനു 

േളുത്തടയം നിേവാരം ത്തമച്ചത്തപ്പടുുന്നതിന് പദ്ധതി 

രൂപീേരിക്കും. കപതൃേ കമഖേേളുത്തടയം പരിസര 

ങ്ങളുത്തടയം സംരക്ഷണം, ോല്നട യാത്രക്ാരുത്തട 

അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് ത്തമച്ചത്തപ്പടുെല്, ത്തപാതു 

സ്ഥേങ്ങളും വികനാദ സ്ഥേങ്ങളും സജ്ജ്മാക്ല്, 

ശുചിതവം ത്തമച്ചത്തപ്പടുെല് തുടങ്ങിയവയാകം പദ്ധതിയത്തട 

ഘടേങ്ങള്. നഗരവിേസനവമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട  നഗര 

പുനരുജ്ജ്ീവനവം സൗന്ദ്രയവല്ക്രണവം പദ്ധതിയ്ക്ക് 

പ്രാഥമിേ ത്തചേവായി 300 കോടി രൂപ േണക്ാക്കുന്നു.  
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ഇതികേക്ായി ഈ വര്ഷം 100 കോടി രൂപ േിെ്ബി വഴി 

അനുവദിക്കുന്നു. 

ജില്ലാ േളക്ടകററ്റുേളില് കസ്റ്ററ്റ് കചംബര്  

61.  ജില്ലാ ഭരണെിത്തെ ആസ്ഥാനമാണ് േളക്ടകററ്റുേള്.  

ഭരണസംവിധാനെിത്തെ വര്ദ്ധിച്ച ആവശയങ്ങള്ക്നു 

സൃതമായി േേക്ടകററ്റുേളിത്തേ സൗേരയങ്ങള് വര്ധിപ്പിക്കു 

േയം നവീേരിക്കുേയം ത്തചകയ്യെതുെ്. ഇതിനായി 

ഓകരാ ജില്ലാ േളേ് ടകററ്റിലം 10,000 ചതുരശ്ര അടി 

അധിേ സ്ഥേം സൃഷ്ടിക്കും. മന്ത്രിമാരുത്തട അവകോേന 

ങ്ങള് നടുന്നതിനും ത്തപാതുജനങ്ങളുമായി ആശയ 

വിനിമയം നടുന്നതിനും കവെി ഒരു സംസ്ഥാന 

കചംബര് േളക്ടകററ്റുേളില് സ്ഥാപിക്കും. ആധുനിേ 

ഓഡികയാ, വീഡികയാ, ഐടി സൗേരയങ്ങകളാടുകൂടിയ 

സ് മാര്ട്ട് ഓെീസ് സ് ത്തപയ് സുേളായാണ് പുതിയ ഇടം 

രൂപേല്പന ത്തചയ്യേ. ഇതിനായി 70 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

കനര്ക്ാഴ്ച : കനത്രാകരാഗയെിനുള്ള ബൃഹദ് പദ്ധതി 

62.  എല്ലാവര്ക്കും കനത്രാകരാഗയം എന്ന േക്ഷയകൊത്തട 
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കടുംബങ്ങത്തളയം 
ോഴ്ചപരികശാധനയ്ക്ക് വികധയരാക്കുന്ന ‘കനര്ക്ാഴ്ച’ എന്ന 
പദ്ധതി പ്രഖയാപിക്കുന്നു. ആകരാഗയപ്രവര്െേര്, 
ആശാവര്ക്ര്മാര്, കടുംബശ്രീ കവാളെിയര്മാര് 
എന്നിവത്തര പത്തങ്കടുപ്പിച്ചുത്തോണ്ടുള്ള വിപുേമായ ജനേീയ 
േയാമ്പയിനാണിത്. ോഴ്ചാകവേേയങ്ങള് േത്തെെ 
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ത്തപ്പടുന്നവരില് സാമ്പെിേ പികന്നാക്ാവസ്ഥയത്തട 
ക്രമെില് സൗജനയ േണടേള് നല്കം. നാേ് വര്ഷം 
ത്തോെ് പൂര്െിയാക്ാന് േക്ഷയമിടുന്ന ‘കനര്ക്ാഴ്ച’  
പദ്ധതിയിലൂത്തട ോഴ്ചാകവേേയമുളള എല്ലാ വയക്തി 
േള്ക്കും സൗജനയ കവകദയാപകദശവം മരുന്നുേളും 
േഭയമാക്കും. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് 50 കോടി രൂപ 
വേയിരുുന്നു. 

കോര്പ്പകററ്റ് കസാഷയല് ത്തറകോണ്സിബിേിറ്റി െെ് (CSR 
െെ് ) 

63.  കോര്പ്പകററ്റ് കസാഷയല് ത്തറകോണ്സിബിേിറ്റി െെ് 
സമാഹരിച്ച് വിേസന കക്ഷമ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്് 
ഉപകയാഗിക്കുന്നതില് കേരളം ത്തമച്ചത്തപ്പട്ട സ്ഥിതിയിേല്ല 
എന്നാണ് പഠനങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.  സി.എസ്.ആര് 
െെ് േഭയമാക്ാന് േഴിയന്ന കമഖേേളില് 
പ്രവര്െിക്കുന്ന വകപ്പുേളും സ്ഥാപനങ്ങളും അതിനു 
കവെി പ്രകതയേ ശ്രമം നടകെെതുെ്.  സി.എസ്.ആര് 
െെിത്തെ സാധയതേളും ഉപകയാഗവം പഠിക്കുന്നതിനും  
ബന്ധത്തപ്പട്ട  ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്് ആവശയമായ പരിശീേനം 
നല്കന്നതിനും സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ഡ് 
മുന്കേത്തയ്യടുക്കും. 

മനുഷയ-വനയജീവി സംഘര്ഷം 

സര്, 

64.  വനയമൃഗങ്ങള് വനാതിര്െിേള് േംഘിച്ച് അകനേം 

േികോമീറ്ററേള് അേത്തേയള്ള പട്ടണപ്രകദശങ്ങളികേക്് 
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കപാലം എുന്ന വാര്െേള് കേരളെില് 

വര്ദ്ധിക്കുേയാണ്.  ോട്ടുപന്നി, ആന, മുള്ളന്പന്നി, പുേി, 

േടുവ ഉള്പ്പത്തടയള്ള വനയജീവിേള് ഉയര്ുന്ന ഭീഷണി 

ഗൗരവതരമാണ്. വനവം വനയജീവിേളും സംരക്ഷിക് 

ത്തപ്പടുന്നകതാത്തടാപ്പംതത്തന്ന മനുഷയജീവനും ഉപജീവന 

മാര്ഗങ്ങളും സംരക്ഷിക്ത്തപ്പകടെതുെ്.   വനയജീവിേള് 

ജനവാസ കമഖേേളികേക്് ഇറങ്ങന്നതിത്തെ യഥാര്് 

ോരണങ്ങള് േത്തെെണം. അതിനുകവണ്ടുന്ന 

ശാസ്ത്രീയമായ നിര്കദ്ദങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും സര്ക്ാര് 

അടിയതിരമായി കതടും. വനയജീവി ആക്രമണങ്ങളുത്തട 

നഷ്ടപരിഹാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും റാപ്പിഡ് 

ത്തറകോണ്സ് ടീമുേള് താല്ക്ാേിേമായി 

രൂപീേരിക്കുന്നതിനും ശക്തിത്തപ്പടുുന്നതിനുമായളള 

പദ്ധതി തുേയായ 30.85 കോടി രൂപ ഉള്ത്തപ്പത്തട മനുഷയ-

വനയജീവി സംഘര്ഷ കമഖേേളിത്തേ വിവിധ 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 50.85 കോടി രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു. 

ഊരുേള്ക്് ഉപജീവന പദ്ധതി 

65.  സംസ്ഥാനത്തെ ഓകരാ പട്ടിേവര്ഗ കടുംബെിനും ഒരു 

ഉപജീവന സംരംഭം നടപ്പാക്കുന്നതിന് സഹായം 

നല്കന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും. വിവിധ ഏജന്സി 

േളുത്തട പ്രതിനിധിേള് കൂടി ഉള്ത്തപ്പടുന്ന ഒരു ജനേീയ 

േമിറ്റി ഉപജീവന പദ്ധതിേള് തയ്യാറാക്കുവാന് 

സഹായിക്കും.  പദ്ധതി പുകരാഗതിയത്തട അടിസ്ഥാന 

െില് തുേ ഗഡുക്ളായി നല്കം. ഊരുേളില് 
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താമസിക്കുന്ന ത്തതത്തരത്തഞ്ഞടുക്ത്തപ്പടുന്ന കടുംബങ്ങള്ക്് 

ആദയ വര്ഷം സഹായം നല്കം.  ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 10 

കോടി രൂപ അധിേമായി വേയിരുുന്നു. 

ഭാഗം III 

കൃഷി 

66.  കൃഷിക്് സവികശഷമായ പരിഗണനയാണ് സര്ക്ാര് 

നല്കന്നത്. ോര്ഷിേ കമഖേയ്ക്ക് ആത്തേ 971.71 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇതില് 156.30 കോടി രൂപ 

കേന്ദ്രസഹായമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

വിള പരിപാേന കമഖേ 

67.  2023-24 വര്ഷം ആത്തേ 732.46 കോടി രൂപ വിള 

പരിപാേന കമഖേയ്ക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു.  

സര്, 

68.  ത്തനല്ൃഷി വിേസനെിന് നീക്ിവയ്ക്കുന്ന തുേ ഈ 

വര്ഷത്തെ 76 കോടി രൂപയില് നിന്ന്  95.10 കോടി 

രൂപയായി ഉയര്ുേയാണ്.  

69.  ആധുനിേ സാകങ്കതിേ വിദയയിേധിഷ്ഠിതമായ 

കൃഷിരീതിേള്ത്തക്ാപ്പം കജവ കൃഷി രീതിേളിലൂത്തടയം 

ഭക്ഷയകയാഗയവം സുരക്ഷിതവമായ ഭക്ഷയ ഉല്പ്പാദനം 

കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇതിനായി 6 കോടി രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു. 
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70.  സമഗ്രമായ പച്ചക്റി കൃഷി വിേസന പദ്ധതിേള്ക്ായി 

93.45 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

71.  നാളീകേര വിേസന പദ്ധതിക്ായി 68.95 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. നാളീകേര മിഷത്തെ ഭാഗമായി വിെ് 

കതങ്ങ സംഭരിക്കുന്നതിനും കൃഷി വകപ്പ് ൊമുേളിലൂത്തട 

ത്തതങ്ങിന് കതേള് ഉല്പ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം 

ത്തചയ്യന്നതിനുമായി 25 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

72.  നാളീകേരെിത്തെ താങ്ങവിേ 32 രൂപയില് നിന്നും 34 

രൂപയായി ഉയര്ുന്നു.   

73.  സുഗന്ധ വയഞ്ജന കൃഷിേളുത്തട വിേസനവമായി 

ബന്ധത്തപ്പട്ട പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 4.60 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.   

74.  വി.എെ് .പി.സി.ത്തേ (VFPCK) – ക്കുളള വേയിരുെല് 

നടപ്പ് വര്ഷത്തെ 25 കോടി രൂപയില് നിന്ന് 30 കോടി 

രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  

75.  തകദ്ദശീയവം വികദശീയവമായ പഴവര്ഗങ്ങളുത്തട 

ഉല്പാദനവം ഉല്പാദനക്ഷമതയം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 

ഊന്നല് നല്േിത്തക്ാെ് െേവര്ഗ കൃഷി 

വിപുേീേരിക്കും. ഇതിനായി 18.92 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.   

76.  വനയജീവിേള് ജനവാസ കമഖേേളികേക്് േടക്കുന്നത് 

തടയന്നതിനുളള മാര്ഗങ്ങള് അവേംബിക്കുന്നതിനായി 

കൃഷിവകപ്പിന് േീഴില് 2 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 
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77.  സ്മാര്ട്ട് കൃഷിഭവനുേള്ക്ായി 10 കോടി രൂപയം ‘കൃഷി 

ദര്ശന്’ പരിപാടിേള്ക്ായി 2.10 കോടി രൂപയം 

അനുവദിക്കുന്നു.  

78.  ‘ഞങ്ങളും കൃഷിയികേക്്’ പരിപാടിക്് 6 കോടി രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു. 

79.  ൊം യന്ത്രവല്ക്രണെിനുളള സഹായ പദ്ധതിക്ായി 

19.81 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

80.  ോര്ഷിേ േര്മകസനേളുത്തട പ്രവര്െനം ത്തമച്ചത്തപ്പടു 

ുന്നതിനായി 8 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന 

വിള ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 30 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

81.  കട്ടനാട് കമഖേയിത്തേ ോര്ഷിേ വിേസനെിനായി 17 

കോടി രൂപയം സാകങ്കതിേ സൗേരയ വിേസനെി 

നായി 12 കോടി രൂപയം വേയിരുുന്നു.  

82.  ോര്ഷിേ ഉല്പന്നങ്ങളുത്തട വിപണനം, സംഭരണം, ത്തവയര് 

ഹൗസിംഗ്, എന്നിവയ്ക്കായി 74.50 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

83.  ത്തചറേിട – ഇടെര സംെരണ  സംരംഭങ്ങള്ക്കുളള 

യകന്ത്രാപേരണങ്ങള് എെ്.പി.ഒ-േള് മുകഖന വാങ്ങന്ന 

തിനുളള സഹായെിനായി 3.75 കോടി രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു.   
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മണ് – ജേസംരക്ഷണം 

84.  മണ് ജേസംരക്ഷണ കമഖേയിത്തേ പദ്ധതി പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി 89.75 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.    

85.  തളിപ്പറമ്പ് നികയാജേ മണ്ഡേെിത്തേ 9 തകദ്ദശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില് സൂക്ഷ്മ നീര്െട പദ്ധതിേള്ക്ായി 3 

കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. പാേക്ാട് ജില്ലയിത്തേ 

തൃൊേ, കോഴികക്ാട് ജില്ലയിത്തേ കറ്റയാടി 

നികയാജേമണ്ഡേങ്ങളില് നീര്െട വിേസനെിന് 2 

കോടി രൂപ വീതം അനുവദിക്കുന്നു.  

മൃഗസംരക്ഷണവം ക്ഷീരവിേസനവം  

86.  മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വിേസന ഉപകമഖേേള്ക്കുള്ള 

ആത്തേ അടങ്കല് 435.40 കോടി രൂപയാണ്. 

മൃഗസംരക്ഷണവകപ്പിന് 320.64 കോടി രൂപയം 

ക്ഷീരവിേസന വകപ്പിന് 114.76 കോടി രൂപയം ബജറ്റില് 

വേയിരുുന്നു. കേന്ദ്ര സഹായമായി 9.91 കോടി രൂപ 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

87.  മൃഗചിേിത്സാ കസവനങ്ങള് ശക്തിത്തപ്പടുുന്നതിനായി  

41 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

സര്,   

88.  കേരള കേവ്കസ്റ്റാക്് ഡവേപ്ത്തമെ് കബാര്ഡിനുള്ള 

സഹായം 2022-23 ത്തേ 23.47 കോടി രൂപയില് നിന്നും 

29.68 കോടി രൂപയായി ഉയര്ുന്നു.  
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89.  കേരള കേവ്കസ്റ്റാക്് ത്തഡവേപ്ത്തമെ് കബാര്ഡിന് 

േീഴില് പുതിയതായി ഒരു ഡയറി പാര്ക്് 20 കോടി രൂപ 

ത്തചേവില് നിര്മിക്ാന് േക്ഷയമിടുന്നു. ആദയപടിയായി 2 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

90.  കേരള െീഡ്സ് േിമിറ്റഡിത്തെ പദ്ധതി വിഹിതം 

ഇരട്ടിയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു ത്തോെ്  20 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

91.  കഡാര് ത്തസ്റ്റപ്പ് ത്തവറ്ററിനറി കസവനങ്ങള് നല്കന്ന 

പദ്ധതിയ്ക്ക് 20 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

92.  മീറ്റ് കപ്രാഡക്ട്സ് ഓെ് ഇതയക്് സഹായമായി 13.50 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

93.  ത്തോല്ലം, ോസറകഗാഡ് ജില്ലേളില് ത്തപറ്റ് ഫുഡ് ൊക്ടറി 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 4 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

ക്ഷീരവിേസനം    

94.  ക്ഷീരവിേസന കമഖേക്് RIDF വായ്പ അടക്ം ആത്തേ 

114.76 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

95.  ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി വയാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2.40 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. ‘വാണിജയ ക്ഷീരവിേസന 

പ്രവര്െനങ്ങളും മില്ക്്ത്തഷഡ് വിേസന പ്രവര്െന 

ങ്ങളും’ എന്ന പദ്ധതിക്് 42.33 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  
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96.  തീറ്റപ്പുല്, അകസാള, കചാള കൃഷിേള്ക്കുള്ള സഹായം, 

ജേകസചന സഹായം, കസകേജ് നിര്മാണ 

യൂണിറ്റുേള്, തീറ്റപ്പുല് ഹബ്ബ് എന്നിവയത്തട പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി 8.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

97.  “സംസ്ഥാന ോേിെീറ്റ ൊമും കമാഡല് ഡയറി 

യൂണിറ്റും സ്ഥാപിക്ല്” എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ായി 11 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

മത്സയബന്ധനം 

98.  മത്സയബന്ധന കമഖേയ്ക്കാത്തേ 321.31 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

99.  ഉള്നാടന് മത്സയബന്ധനവമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട മത്സയ 

സമ്പെിത്തെ സംരക്ഷണെിനും പരിപാേനെിനുമായി 

5 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

100.  േടകോര മത്സയബന്ധനം പദ്ധതിേള്ക്ായി 61.10 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

101.  മത്സയരംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനെി 

നായളള സമുദ്ര കപ്രാജക്റ്റിത്തെ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്്  

3.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

102.  മത്സയത്തൊഴിോളിേളുത്തട സഹായകൊത്തട സമുദ്ര 

െില് നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിേ് മാേിനയം നീക്ം ത്തചയ്യേ എന്ന 

േക്ഷയകൊത്തട നടപ്പാക്കുന്ന ശുചിതവ - സാഗരം പദ്ധതി 
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നടപ്പാക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി വിഹിതമായ 50 േക്ഷം രൂപ 

ഉള്ത്തപ്പത്തട 5 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

103.  മത്സയബന്ധന കബാട്ടുേത്തള ആധുനിേവത്േരിക്ാന് 10 

കോടി രൂപയത്തട ഒരു പുതിയ പദ്ധതി 

പ്രഖയാപിക്കുേയാണ്. 60% നിരക്ില് പരമാവധി 

തുേയായി 10 േക്ഷം രൂപ വത്തര സബ്സിഡിയിനെില് 

അനുവദിക്ാനാണ് ഉകദ്ദശിക്കുന്നത്.  

104.  മത്സയബന്ധന കബാട്ടുേളുത്തട  എന്ജിനുേള് ഘട്ടംഘട്ട 

മായി ത്തപകട്രാള്/ഡീസല് എന്ജിനുേളാക്ി 

മാറ്റുന്നതിനുളള പുതിയ പദ്ധതിക്ായി ആദയഘട്ടെില്  

8 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

മാരിേള്ച്ചര് വിേസനം 

സര്, 

105.  കനാര്കവയില് നിന്നുള്ള ആര്ട്ടിെിഷയല് ഇെേിജന്സ് 

അധിഷ്ഠിത സാകങ്കതിേവിദയയത്തട പിന്തുണകയാത്തട സമുദ്ര 

കൂടുകൃഷി ത്തോണ്ടുവരാന് സര്ക്ാര് ഉകദ്ദശിക്കുന്നു.  

കേരളെിത്തേ കയാജിച്ച പ്രകദശങ്ങളില് മത്സയത്തൊഴി 

ോളിേളുത്തട സജീവ പങ്കാളിെകൊത്തട ജേകൃഷിക്ായി 

(Aquafarming) ജേെില് മുങ്ങിക്ിടക്കുന്ന മാതൃോ 

കൂടുേള് (Cages) സ്ഥാപിക്ാന് വിഭാവനം ത്തചയ്യന്നു. 

ത്തോച്ചിന് യൂണികവഴ് സിറ്റി ഓെ് സയന്സ് ആന്ഡ് 

ത്തടേ് കനാളജിയത്തടയം (കസാറ്റ് ) െിഷറീസ് സര്വേോ 

ശാേയത്തടയം െിഷറീസ് കമഖേയിത്തേ മറ്റ്  
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കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്ാര് സ്ഥാപനങ്ങളുത്തടയം 

ഗകവഷണ-വിേസന പിന്തുണയം ഇതിനായി 

ഉപകയാഗിക്കും. ആധുനിേ കൂടുേളില് Lice Skirt  

സംരക്ഷണവം അതയാധുനിേ ത്തസന്സര് സാകങ്കതിേ 

വിദയയം ഘടിപ്പിക്കും. ഇതിനായി 9 കോടി രൂപ 

അധിേമായി വേയിരുുന്നു. 

സീഫുഡ് കപ്രാസസ്സിംഗ് പാര്ക്് & അേവാേള്ച്ചര് വാേൂ 

അഡീഷന്  

106.  മകത്സയാല്പ്പന്നങ്ങളുത്തട സംെരണെിലം സംഭരണ 

െിലം അതാരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും 

പാേികക്െതുെ്.  ഇതിന് ആധുനിേ സൗേരയങ്ങള് 

ആവശയമാണ്. സാകങ്കതിേ വിദയയത്തട സഹായകൊത്തട 

മകത്സയാല്പ്പന്നങ്ങള്ക്് മൂേയവര്ദ്ധന വരുുന്നതില് 

കനാര്കവ മിേച്ച മാതൃേയാണ്. െേപ്രദമായ 

ശീതശംഖേേള് (Cold Chains), ആധുനിേ ഉപേരണ 

ങ്ങള്, കവദഗ്ധയമുള്ള മനുഷയശക്തി എന്നിവ വഴി 

വിപണനെില് വേിയ മാറ്റങ്ങള് ത്തോണ്ടുവരാന് 

േഴിയം. ഇതിനായി ത്തേ.എസ്.ഐ.ഡി.സിയത്തട 

േീഴിലള്ള ഫുഡ്പാര്ക്് നവീേരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധയത 

സര്ക്ാര് പരികശാധിക്കും.  പദ്ധതിയ്ക്കായി 20 കോടി രൂപ 

ബജറ്റില് വേയിരുുന്നു. 

107.  പഞ്ഞമാസങ്ങളില് മത്സയത്തൊഴിോളിേള്ക്് സഹായം 

േഭയമാക്കുന്ന സമ്പാദയ സമാശവാസ പദ്ധതിക്ായി  

27 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  
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108.  ഉള്നാടന് മത്സയബന്ധന കമഖേയ്ക്ക്  82.11 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

109.  അേവാേള്ച്ചര് ഉത്പാദനം നിേവിലള്ളതിത്തെ ഇരട്ടി 

യായ 50,000 ടണ് ആക്ി വര്ദ്ധിപ്പിക്ാനാണ് 

േക്ഷയമിടുന്നത്. അതിനായി 67.50 കോടി രൂപ നീക്ി 

വയ്ക്കുന്നു. 

110.  വനാമി ത്തോഞ്് കൃഷി കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 5.88 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

111.  നൂതന അേവാേള്ച്ചര് പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കും കേപ്പാട്, 

കോള്, ത്തപാക്ാളി പ്രകദശങ്ങളില് ത്തോഞ്് കൃഷി 

വയാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 5 കോടി രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു.  

112.  െിഷ് സീഡ് ൊക്ടറിേളും ഹാച്ചറിേളും വിപുേീേരിക്കുന്ന 

തിനായി 20 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇത് 

മുന്വര്ഷത്തെക്ാള് 5 കോടി രൂപ അധിേമാണ്.   

െിഷറീസ് ഇന്നകവഷന് േൗണ്സില് 

113.  ബഹുമാനത്തപ്പട്ട മുഖയമന്ത്രിയം സംഘവം നടെിയ 

യൂകറാപ്പ് സന്ദ്ര്ശനെിനുകശഷം രൂപീേരിച്ച 

ആശയങ്ങള് പ്രാവര്െിേമാക്കുന്നതിന് ഒരു െിഷറീസ് 

ഇന്നകവഷന് േൗണ്സില് രൂപീേരിക്ാന് സര്ക്ാര് 

തീരുമാനിച്ചിട്ടുെ്.  െിഷറീസ് വകപ്പ്, വയവസായ വകപ്പ്, 

ത്തേ-ഡിെ്, കനാളജ് മിഷന്, കേരള സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് മിഷന്, 

ആര്&ഡി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടുേള്, മത്സയകമഖേയിത്തേ 

ശാസ്ത്രജ്ഞര്, വിദഗ്ധര്, േയറ്റുമതിക്ാര് എന്നിവ 
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രുള്ത്തപ്പട്ട ഒരു പ്രധാന ത്തെസിേികറ്റഷന് കേന്ദ്രമായി 

െിഷറീസ് ഇന്നകവഷന് േൗണ്സില് പ്രവര്െിക്കുന്ന 

താണ്. േൗണ്സിേിത്തെ രൂപീേരണെിനും മറ്റു 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കുമായി ഒരു കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

114.  മത്സയത്തെഡിന് േീഴില് പൂര്െിയാോത്തത േിടക്കുന്ന 

ആറാട്ടുപുഴയിത്തേ െിഷ് മീല് പ്ലാെിനായി 3 കോടി 

രൂപയം നീെേരയിത്തേ യാണ് ടവിസ്റ്റിംഗ് ആെ് ത്തനറ്റ് 

ൊക്ടറി പൂര്െീേരിച്ച് പ്രവര്െനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 5 

കോടി രൂപയം ഒറ്റെവണ സഹായമായി െിഷറീസ് 

വകപ്പിന് വേയിരുുന്നു. 

115.  െിഷറീസ് സര്വേോശാേയത്തട പുതിയ ോമ്പസ് 

പയ്യന്നൂരില് ഉടന് പ്രവര്െനം ആരംഭിക്കും. ഈ 

ോമ്പസിത്തെ വിേസനെിനു കവെിയളള അടിയതര 

ആവശയങ്ങള്ക്ായി 2 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

116.  മുതേത്തപ്പാഴി മാസ്റ്റര് പ്ലാനിനായി 50 േക്ഷം രൂപ 

വേയിരുുന്നു. ഇതുള്ത്തപ്പത്തട മത്സയബന്ധന 

തുറമുഖങ്ങളുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട 5 പദ്ധതിേള്ക്ായി  

12.90 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

117.  നീെേര മത്സയബന്ധന തുറമുഖെിത്തെ വിപുേീേരണം, 

നവീേരണ പ്രവര്െനങ്ങള്, േണ്ണൂര് ജില്ലയിത്തേ 

അഴീക്ല് മത്സയബന്ധന തുറമുഖം, ത്തോല്ലം ജില്ലയിത്തേ 

ആേപ്പാട് അഴീക്ല് (ോയംകളം) മത്സയബന്ധന 

തുറമുഖം എന്നിവയത്തട ആധുനിേവല്ക്രണ 
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മുള്ത്തപ്പത്തടയളള പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി നബാര്ഡ് - 

ആര്.ഐ.ഡി.എെ് വായ്പാ സഹായകൊത്തട 20 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. 

തീരകദശ വിേസനം  

118.  തീരകദശ വിേസനെിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതിേള്ക്ായി 

115.02 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

119.  മത്സയബന്ധന ത്തതാഴിോളിേള്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന 

സൗേരയങ്ങള്ക്കും മാനവകശഷി വിേസനെിനുമായി 71 

കോടി രൂപയം  നബാര്ഡ്-ആര്.ഐ.ഡി.എെ്  വായ്പാ 

സഹായകൊത്തട നടുന്ന സംകയാജിത തീരകദശ 

വിേസന പദ്ധതിയത്തട പ്രവൃെിേള്ക്ായി 20 കോടി 

രൂപയം മത്സയബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുത്തട അറ്റകറ്റപ്പണി 

േള്ക്കും മണ് നീക്േിനുമായി  9.52 കോടി രൂപയം  

മത്സയബന്ധന ത്തതാഴിോളിേള്ക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ുറന്സ് 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 10 കോടി രൂപയം അനുവദിക്കുന്നു. 

സര്,  

120.   ‘പുനര്കഗഹം’ പദ്ധതിക്് നടപ്പ് വര്ഷം ബജറ്റ് 

വിഹിതെിലപരിയായി 67.75 കോടി രൂപ 

അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2023-24 ല് പുനര്കഗഹം പദ്ധതിയത്തട 

വേയിരുെല് 16 കോടി രൂപയില് നിന്ന് 20 കോടി 

രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  

121.  തീരസംരക്ഷണ പ്രവൃെിേള്ക്ായി പ്രഖയാപിക്കുന്ന 

പുതിയ പദ്ധതിക്ായി 15 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 
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വനവം വനയജീവി സംരക്ഷണവം 

122.  വനം - വനയജീവി കമഖേയിത്തേ വിവിധ പദ്ധതി 

േള്ക്ായി, നബാര്ഡ് വായ്പ ഉള്ത്തപ്പത്തട 241.66 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

123.  ജനപങ്കാളിെകൊടു കൂടിയള്ള സുസ്ഥിരമായ 

വനസംരക്ഷണവം വനെിനുള്ളില് ജേേഭയതയം 

ശാസ്ത്രീയമായ വനമാകനജ്ത്തമന്റും നടപ്പില് വരുുന്ന 

പദ്ധതിേള്ക്കുള്ള വിഹിതം 35 കോടി രൂപയില് നിന്നും 

50 കോടി രൂപയായി ഉയര്ുന്നു. 

124.  “വന സംരക്ഷണ പദ്ധതി”-ക്ായി 26 കോടി രൂപ 

നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.   

125.  ആധുനിേ സാകങ്കതിേ വിദയയം അതയാധുനിേ ഉപേരണ 

ങ്ങളും ഉപകയാഗിച്ച് വനാതിര്െി തിട്ടത്തപ്പടുുേ, 

േകയ്യറ്റങ്ങള് തടയേ എന്നിവ േക്ഷയമിടുന്ന  

പദ്ധതിക്ായി 28 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

കജവ കവവിധയ സംരക്ഷണം 

126.  കജവ കവവിധയ സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ായി 10 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. പിണറായിയിത്തേ ോര്ഷിേ 

കവവിധയ കേന്ദ്രം, ത്തവളളായണി ോര്ഷിേ 

കോകളജിത്തേ ോര്ഷിേ കജവ കവവിധയ പ്രവര്െനം 

എന്നിവയം അടുെ വര്ഷം നടപ്പിോക്കും.    
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127.  ഇകക്ാ ടൂറിസം പദ്ധതിേള്ക്ായി 7 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

128.  തിരുവനതപുരത്തെ കോട്ടൂരില് കോകോെര 

നിേവാരെിലള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രെിന് ഒരു 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

129.  കപ്രാജക്ട് എേിെെ്  പദ്ധതിയത്തട സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി 5.20 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

130.  സംസ്ഥാനത്തെ 16 വനയജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുത്തട 

പരിപാേനം എന്ന പദ്ധതിക്കുള്ള സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി 4.76 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

131.  ത്തപരിയാര്, പറമ്പിക്കുളം േടുവാ സകങ്കതങ്ങളുത്തട 

സംരക്ഷണെിനും പരിപാേനെിനുമായമുള്ള ‘കപ്രാജക്ട് 

കടഗര്’ പദ്ധതിയത്തട സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 6.70 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

132.  കദശീയ വനവല്ക്രണ പരിപാടിയത്തട സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി 4 കോടി രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു. 

133.  പരിസ്ഥിതി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്െനങ്ങള് ഏത്തറ്റടുെ് 

പ്രകദശങ്ങത്തള പ്രകൃതിദെ വനങ്ങളാക്ി മാറ്റുന്നതിലൂത്തട 

പരിസ്ഥിതി കസവനങ്ങള് ത്തമച്ചത്തപ്പടുുന്നതിന് 

നബാര്ഡ് ആര്.ഐ.ഡി.എെ് വായ്പാ സഹായകൊത്തട 

നടപ്പിോക്കുന്ന പദ്ധതിക്ായി 51.57 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.   
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134.  തൃശൂര് ജില്ലയിത്തേ പുത്തൂരില് അതാരാഷ്ട്ര 

നിേവാരെിലള്ള സുകവാളജിക്ല് പാര്ക്് ഈ വര്ഷം 

പ്രവര്െനം ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി 6 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

ഗ്രാമവിേസനം 

135.  ഗ്രാമവിേസന കമഖേയ്ക്കാത്തേ 6294.30 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. കേന്ദ്ര സഹായമായി 4515.29 കോടി രൂപ 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

136.  2023-24 ല് 10 കോടി ത്തതാഴില് ദിനങ്ങള് 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും 3110 കോടി രൂപ ത്തതാഴിലറപ്പ് 

കവതനമായി േഭയമാക്കുന്നതിനും മഹാത്മാഗാന്ധി 

കദശീയ ഗ്രാമീണ ത്തതാഴിലറപ്പു പദ്ധതിയിലൂത്തട  

േക്ഷയമിടുന്നു. പദ്ധതിയത്തട സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 

230.10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. കേന്ദ്രവിഹിതമായി 

4066.69 കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

137.  പ്രധാന്മന്ത്രി ഗ്രാമ സഡേ് കയാജനയത്തട (PMGSY) 

സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 80 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

പദ്ധതിയത്തട കേന്ദ്രവിഹിതമായി 120 കോടി രൂപ 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.   

138.  അയ്യങ്കാളി ത്തതാഴിലറപ്പ്  പദ്ധതിയില് 65 േക്ഷം ത്തതാഴില് 

ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിനായി 150 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 
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139.  പ്രാകദശിേ സര്ക്ാരുേള് വഴി നടപ്പിോക്കുന്ന 

ദീന്ദയാല് -  അകതയാദയ കയാജന – കദശീയ ഗ്രാമീണ 

ഉപജീവന മിഷന് ത്തപാതു വിഭാഗം, പ്രധാനമന്ത്രി 

ആവാസ് കയാജന - ഗ്രാമീണ് (ത്തപാതുവിഭാഗം)  എന്നീ 

പദ്ധതിേളുത്തട സംസ്ഥാനവിഹിതമായി 111.86 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

തകദ്ദശഭരണം 

140.  തകദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുളള പദ്ധതി വിഹിതം 

(വിേസന െെ് ) സംസ്ഥാനെിത്തെ ആത്തേ പദ്ധതി 

വിഹിതെിത്തെ 27.19 ശതമാനം ആയി ഉയര്ുന്നു. 

പദ്ധതി വിഹിതമായി 8258 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

ത്തമയിെനന്സ് െെിനെില് 3647 കോടി രൂപയം 

ജനറല് പര്പ്പസ് െെ് ഇനെില് 2244 കോടി രൂപയം 

വേയിരുുന്നു. മുനിസിപ്പാേിറ്റിേളിലം കോര്പ്പകറഷനു 

േളിലം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയായ കേരള ഖരമാേിനയ 

പരിപാേന കപ്രാജക്ടിനുളള 210 കോടി രൂപയം ഇതില് 

ഉള്ത്തപ്പടുന്നു.   

141.  വിവിധ പ്രവര്െനങ്ങള് ഏത്തറ്റടുെ് 

നടപ്പാക്കുന്നതിനായി കടുംബശ്രീക്് 260 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

142.  സവച്ഛ് ഭാരത് മിഷന് (ഗ്രാമീണ്) പദ്ധതിയ്ക്ക് സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി 24.40 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

കേന്ദ്രവിഹിതമായി 36.60 കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  
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143.  ശുചിതവ മിഷത്തെ വിവിധ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 25 

കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

144.  കേെ്  മിഷത്തെ ഭാഗമായി 2023-24 -ല് 71,861 വീടുേളും 

30 ഭവന സമുച്ചയങ്ങളും നിര്മിക്കും. ഇതിനായി 1436.26 

കോടി രൂപ നീക്ി വയ്ക്കന്നു. കേെ് മിഷന് മുകഖന 

ഇതുവത്തര 3,22,922 വീടുേള് പൂര്െിേരിച്ചിട്ടുെ്.  

145.  ദീന് ദയാല് അകതയാദയ കയാജന – കദശീയ ഗ്രാമീണ 

ഉപജീവന മിഷന് പദ്ധതിക്കുളള കേന്ദ്ര വിഹിതമായി 97.50 

കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 65 

കോടി രൂപ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. 

പ്രകതയേ വിേസന പാകക്ജുേള് 

146.  ഇടുക്ി വിേസന പാകക്ജിനായി  75 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

147.  വയനാട് വിേസന പാകക്ജിനായി 75 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

148.  ോസറകഗാഡ ്പാകക്ജിന ്75 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

149.  രൊം കട്ടനാട് പാകക്ജിത്തെ പ്രവര്െനം പുകരാഗമി 

ക്കുേയാണ്. ോരയക്ഷമമായ പദ്ധതി നിര്വഹണെി 

നായി മുഖയമന്ത്രി ത്തചയര്മാനായ കട്ടനാട് വിേസന 

ഏകോപന േൗണ്സില് രൂപീേരിച്ചിട്ടുെ്. 



57 
 

സര്, 

150.  രൊം കട്ടനാട് പാകക്ജിത്തെ ഭാഗമായി കവമ്പനാട് 

ോയേിേടക്ം കട്ടനാടിത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിത്തേ 

കതാടുേളും മറ്റ് ജേപാതേളും വൃെിയാക്ി ബണ്ടുേള് 

ശക്തിത്തപ്പടുെി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശയമായളള 

വേയിരുെല് 87 കോടി രൂപയില് നിന്ന്  137 കോടി 

രൂപയായി ഉയര്ുന്നു.  

ശബരിമേ മാസ്റ്റര് പ്ലാന് 

151.  ശബരിമേ മാസ്റ്റര് പ്ലാനിത്തെ വിവിധ ഘടേങ്ങള്ക്ായി 

30 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

152.  ശബരിമേയില് കടിത്തവള്ള വിതരണ സംവിധാനം 

ത്തമച്ചത്തപ്പടുുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപയം പമ്പാ 

ഗണപതി കക്ഷത്രെില് നിന്നും ഹില്കടാപ്പ് വത്തരയള്ള 

സുരക്ഷാ പാേെിത്തെ നിര്മാണെിന് 2 കോടി 

രൂപയം നിേയ്ക്കല് കോര് ഏരിയ വിേസനെിനായി 

2.50 കോടി രൂപയം പമ്പ മുതല് സന്നിധാനം വത്തര 

ഔഷധ കടിത്തവള്ള വിതരണ സംവിധാനം 

ഒരുക്കുന്നതിന് 2 കോടി രൂപയം നീക്ിവയ്ക്കുന്നു. എരുകമേി 

മാസ്റ്റര്പ്ലാന് നടപ്പിോക്കുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപ കൂടി 

അധിേമായി അനുവദിക്കുന്നു.  

സഹേരണം    

153.  സഹേരണ കമഖേയ്ക്ക് 140.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  
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154.  ോര്ഷിേ രംഗെ് സഹേരണ കമഖേയത്തട സമഗ്ര 

ഇടത്തപടല് സുശക്തമാക്കുന്നതിനായി കോ-ഓപ്പകററ്റീവ് 

ഇനികഷയറ്റീവ് ഇന് ത്തടകനാളജി ഡ്രിവണ് അഗ്രിേള്ച്ചര് 

(CITA) എന്ന പദ്ധതിക്കുളള  വേയിരുെല് 23 കോടി 

രൂപയില് നിന്ന് 34.50 കോടി രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.   

155.  പ്രാഥമിേ ോര്ഷിേ വായ്പാ സഹേരണ സംഘങ്ങളുത്തട 

വിവിധ പദ്ധതി പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 15.75 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

156.  സഹേരണ കമഖേത്തയ ശക്തിത്തപ്പടുുന്നതിനുളള 

വിദയാഭയാസ–ഗകവഷണ–പരിശീേന പരിപാടിേള്ക്ായി 

4 കോടി രൂപയത്തട സഹായം പ്രഖയാപിക്കുന്നു.   

157.  സഹേരണ വകപ്പിത്തെ ആധുനിേവത്േരണെിനായി 

5.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

158.  സഹേരണ ആശുപത്രിേള്ക്കുള്ള ധനസഹായം, 

ആശുപത്രി സഹേരണ സംഘങ്ങളുത്തട അപക്് 

ത്തെഡകറഷനുള്ള സഹായം, യവജന സഹേരണ 

സംഘങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായം, സാഹിതയ സഹേരണ 

സംഘങ്ങളുത്തട പുനരുജ്ജ്ീവനെിനുള്ള സഹായം 

എന്നിങ്ങത്തന വിവിധ പരിപാടിേള്ക്കുള്ള വേയിരുെല് 

8.50 കോടി രൂപയില് നിന്നും 18.40 കോടി രൂപയായി 

ഉയര്ുന്നു.   

159.  പട്ടിേജാതി/പട്ടിേവര്ഗ സഹേരണ സംഘങ്ങള്ക്് 

സര്ക്ാര് അംഗീകൃത കോഴ്സുേള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും 
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ഉല്പ്പാദന യൂണിറ്റുേള് ഏത്തറ്റടുക്കുന്ന എസ്.സി/എസ്.ടി 

സഹേരണ സംഘങ്ങള്ക്് സഹായം നല്കന്നതിനും 

മറ്റുമായി 8 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

160.  പട്ടിേജാതി-പട്ടിേവര്ഗ സഹേരണ സംഘങ്ങളുത്തട 

പുനരുജ്ജ്ീവനെിനുള്ള പുനര്ജനി പദ്ധതിയ്ക്കായി 3.60 

കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

161.  വനിതാ സഹേരണ സംഘങ്ങള്ക്കും വനിതാ 

ത്തെഡിനും സഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 2.50 കോടി 

രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു.  

162.  ‘സഹേരണ അംഗ സമാശവാസ നിധി’ യികേക്കുള്ള 

സര്ക്ാര് ധനസഹായമായി 4.20 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

163.  പശ്ചാെേ വിേസനവമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട വിപണനം, 

ോര്ഷിേ സംെരണം, ആകരാഗയകമഖേയിത്തേ 

സഹേരണ സംരംഭങ്ങള് മുതോയവയ്ക്കായി നബാര്ഡ്- 

ആര്.ഐ.ഡി.എെ് സഹായമായി 15 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

സര്,  

164.  കേരളെിത്തേ സഹേരണ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗെിത്തെ 

പുനരാവിഷ്കരണവം നവീേരണവം നടകക്െതുെ്. 

ഇതിനായി ഒരു പ്രകതയേ പദ്ധതി രൂപത്തപ്പടുും. 

അതികേക്ായി 5 കോടി രൂപയത്തട അധിേ 

വേയിരുെലം പ്രഖയാപിക്കുന്നു. 
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165.  കേരള സഹേരണ കമഖേയത്തട സമഗ്ര 

വിേസനെിനായി ‘കേരള സഹേരണ സംരക്ഷണ 

നിധി’ 2023-24-ല് നിേവില് വരും. സഹേരണ 

സംഘങ്ങളുത്തട േരുതല് കശഖരെില് നിന്ന് ഒരു 

നിശ്ചിത ശതമാനവം സംസ്ഥാന സര്ക്ാരില് നിന്നുള്ള 

വിഹിതവം സംകയാജിപ്പിച്ചാണ് െെ് രൂപീേരിക്കുവാന് 

ഉകദ്ദശിക്കുന്നത്.  

166.  പ്രാഥമിേ വായ്പാ സംഘങ്ങള്, പ്രാഥമിേ സഹേരണ 

സംഘങ്ങള്, ത്തമാെ വയാപാര കസ്റ്റാറേള്/ 

ത്തെഡകറഷനുേള് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം 

നല്കന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയ്ക്കായി 28.10 കോടി രൂപ മാറ്റി 

വയ്ക്കുന്നു. കേരള ബാങ്ക് വഴി 100 എെ്.പി.ഒ-േള് 

രൂപീേരിക്കുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപ അധിേമായി 

അനുവദിക്കുന്നു.  

ജേകസചനവം ത്തവള്ളത്തപ്പാക് നിയന്ത്രണവം  

167.  ജേകസചനെിനും ത്തവള്ളത്തപ്പാക് നിയന്ത്രണെിനു 

മായി ആത്തേ 525.45 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

വന്േിട-ഇടെരം ജേകസചന പദ്ധതിേള്ക്ായി  

184 കോടി രൂപയം ത്തചറേിട ജേകസചന 

പദ്ധതിേള്ക്ായി 169.18 കോടി രൂപയം ത്തവള്ളത്തപ്പാക് 

നിയന്ത്രണെിനും തീരകദശ പരിപാേനെിനുമായി 

159.67 കോടി രൂപയം വേയിരുുന്നു.  

168.  ഇടമേയാര് ജേകസചന പദ്ധതിക്ായി 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 
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169.  ോകവരി നദീതടെിത്തേ ജേവിഭവങ്ങളുത്തട വിനികയാഗ 

െിനായി ഇടെരം, ത്തചറേിട, ജേകസചന പദ്ധതിേള് 

ഉള്ത്തപ്പടുെിത്തക്ാെ് ഒരു സമഗ്ര നദീതട വിേസന 

പദ്ധതി നടപ്പിോക്കുന്നതാണ്.  

170.  2026-ന് മുന്പ് തത്തന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പണി തീരാത്തത 

േിടക്കുന്ന എല്ലാ വേിയ ജേകസചന പദ്ധതിേളും 

േമീഷന് ത്തചയ്യം. വയനാട്ടില് ോരാപ്പുഴ, 

ബാണാസുരസാഗര് എന്നീ ജേകസചന പദ്ധതിേള് 

2025-ല് േമീഷന് ത്തചയ്യം. ോരാപ്പുഴ പദ്ധതിയത്തട 

വേയിരുെല് 17 കോടി രൂപയില് നിന്ന് 20 കോടി 

രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബാണാസുരസാഗര് 

പദ്ധതിയത്തട വേയിരുെല് 12 കോടി രൂപയില് നിന്ന്  

18 കോടി രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  

171.  ോകവരി നദീതടെിത്തേ ത്തചറേിട ജേകസചന 

പദ്ധതിേള്ക്ായി 2.60 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

172.  ഭവാനി നദീതടെില് ത്തചറേിട ജേകസചന പദ്ധതിേള് 

നിര്മിക്കുന്നതിനും അട്ടപ്പാടിയില് ത്തചേ് ഡാമുേള് 

(തടയണ) നിര്മിക്കുന്നതിനുമായി 1.80 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

പട്ടികേരി പദ്ധതി 

173.  ഇടുക്ി ജില്ലയിത്തേ പട്ടികേരി ഡാമിത്തെ അവസാനഘട്ട 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 14 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 
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174.  മംഗേം, മേമ്പുഴ, കപാുെി, ചിറ്റൂര്പുഴ, കചരമംഗേം 

എന്നീ പദ്ധതിേളുത്തട െീല്ഡ് ചാനലേളുത്തടയം 

ത്തഡ്രയിനുേളുത്തടയം ോഡാ േനാലേളുത്തടയം നവീേരണ 

പ്രവര്െനങ്ങള് നടപ്പിോക്കുന്നതിനായി 8 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.    

175.  ‘ഡാം പുനരുദ്ധാരണവം വിേസനവം പദ്ധതി’ (ഡ്രിപ്പ് ) 

രൊം ഘട്ടെിനായി  58 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

176.  കറ്റയാടി ജേകസചന പദ്ധതിയത്തട േനാല് ശംഖേേളുത്തട  

നവീേരണ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി  5 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

177.  പഴേി ജേകസചന പദ്ധതിയത്തട പ്രധാന േനാല്, ശാഖാ 

േനാല്, വിതരണ ശഖേ എന്നിവയത്തട നവീേരണ 

െിനായി 10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

178.  പാേക്ാട് ജില്ലയിത്തേ ചിറ്റൂര് പുഴ, ോഞ്ഞിരപ്പുഴ എന്നീ 

പദ്ധതിേളുത്തട േനാല് നവീേരണെിനായി 22 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

179.  കട്ടനാട് കമഖേയിത്തേയം കതാട്ടപ്പള്ളി േില്കവയികേയം 

പ്രളയ നിവാരണെിനായി നടപ്പിോക്കുന്ന കതാട്ടപ്പള്ളി 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 5 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

സര്, 

180.   കവനല്ക്ാേെ് മീനച്ചില് നദീതടെില് അനുഭവ 

ത്തപ്പടുന്ന േടുെ ജേക്ഷാമെിത്തനാരു പരിഹാരം എന്ന 
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നിേയില് നദിക്് കറത്തേ അരുണാപുരെ് ഒരു ത്തചറിയ 

ഡാമും ആര്സിബിയം നിര്മിക്കുന്ന മീനച്ചില് 

പദ്ധതിയത്തട പ്രാരംഭ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 3 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. 

181.  സംസ്ഥാനുടനീളം ത്തചറേിട ജേകസചന പദ്ധതി 

േളുത്തട വിേസനെിനായി 169.18 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

182.  ഭൂഗര്ഭ ജേേഭയത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച 

പരികശാധനേള്ക്കും പഠനങ്ങള്ക്കും, അവയ്ക്കുകവെ 

അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്ക്കുമായി 15 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

183.  ഭൂഗര്ഭജേം അടിസ്ഥാനമാക്ിയളള കടിത്തവള്ള 

പദ്ധതിക്ായി  5.58 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

184.  േിഫ്റ്റ് ഇറികഗഷന് പദ്ധതിയ്ക്കായി ആത്തേ 24 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. ഇതില് 19 കോടി രൂപ പുതിയ േിഫ്റ്റ് 

ഇറികഗഷന് പദ്ധതിേള്ക്് കവെിയായിരിക്കും.  

185.  ഹരിതകേരളം മിഷനുമായി കചര്ന്ന് കളങ്ങളുത്തട 

നവീേരണം, കളങ്ങത്തള ജേകസചന പദ്ധതിേളുമായി 

ബന്ധിപ്പിക്ല് മുതോയ പ്രവൃെിേള് നിര്വഹിക്കുന്ന 

തിനായി 7.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

186.  “േമൂണിറ്റി കമകക്രാ-ഇറികഗഷന് പദ്ധതി” വഴി എല്ലാ 

ജില്ലേളിലം ആധുനിേ രീതിയിലളള കമകക്രാ-
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ഇറികഗഷന് സൗേരയങ്ങള് ഏര്ത്തപ്പടുുന്നതിനായി  

12 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.    

187.  നദിേള് മാേിനയമുക്തമാക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി 2 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

188.  കട്ടനാട്ടില് ഏറ്റവം പരിസ്ഥിതി കോേമായ പ്രകദശ 

ങ്ങളിത്തേ പാടകശഖരങ്ങളുത്തട പുറം ബെ് നിര്മിക്കുന്ന 

തിനുള്ള പദ്ധതിക്് 100 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

189.  ആേപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലേളിത്തേ പാടകശഖരങ്ങളിത്തേ 

ത്തവള്ളത്തപ്പാക് നിവാരണെിനായി 37 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

190.  തീരകദശ സംരക്ഷണ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 

ജേകസചന വകപ്പിന് 16.54 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

ഊര്ജ്ജ്ം  

191.  ഊര്ജ്ജ് കമഖേയത്തട അടങ്കല് 1158.09 കോടി രൂപയാണ്.  

192.  ഡി.പി.ആര് ഘട്ടെിലള്ളകതാ മുന്ഗണനാടിസ്ഥാന 

െില് ഏത്തറ്റടുക്കുന്നകതാ ആയ ജേകവദുത 

പദ്ധതിേളായ ഇടുക്ി കഗാള്ഡന് ജൂബിേി പവര് ഹൗസ് 

കപ്രാജക്ട്, മൂഴിയാര് രൊം ഘട്ടം, േച്മി, പൂയംകട്ടി, 

ത്തപരിങ്ങല്കെ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ജേകവദുത 

പദ്ധതിേള്ക്ായി 10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  
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193.  വിവിധ സൗകരാര്ജ്ജ് പദ്ധതിേള്ക്ായി 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

194.  ഊര്ജ്ജ് കേരള മിഷനു േീഴില് ‘സൗര’ പദ്ധതിക്ായി 10 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

195.  പുതിയ സബ്കസ്റ്റഷനുേള്, കേനുേള് എന്നിവ 

നിര്മിക്കുന്നതിനും നിേവിലള്ള സബ്കസ്റ്റഷനുേളുത്തട 

കശഷി ഉയര്ുന്നതിനും പ്രസരണ കമഖേയിത്തേ വിവിധ 

പ്രവൃെിേള്ക്കുമായി 300 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

196.  കഷാളയാര്, കറ്റയാടി, ഇടുക്ി കസ്റ്റജ്-I എന്നീ ജേകവദുത 

പദ്ധതിേളുത്തട പുനരുദ്ധാരണെിനും നവീേരണ 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കുമായി 12 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

197.  കവദുതവിതരണ സംവിധാനം ത്തമച്ചത്തപ്പടുുന്നതിനുള്ള 

വിവിധ പ്രവൃെിേള്ക്ായി 150 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

198.  പ്രളയ പ്രതികരാധ നിര്മാണങ്ങള്ക്ായി KSEB യ്ക്ക്  

7 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

199.  ‘ദുതി’ പദ്ധതിയത്തട േീഴിലള്ള വിവിധ പ്രവൃെിേള്ക്ായി 

376 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

200.  എല്ലാ ജില്ലേളിലം ഇേക്ട്രിേ് വാഹന ചാര്ജ്ജ്ിംഗ് 

കസ്റ്റഷനുേള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 7.98 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  
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സര്, 

201.  ഇടമണ്-ത്തോച്ചി പദ്ധതിക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര പാകക്ജി 

നായി 30 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

202.  പുനരാവര്െേ ഊര്ജ്ജ് പദ്ധതിേള്ക്കുള്ള ഇന്നകവഷന് 

െെ്, വയബിേിറ്റി ഗയാപ് െെ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള 

സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 34.36 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

203.  അനര്ട്ടിത്തെ വിവിധ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 49 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. 

204.  എനര്ജി മാകനജ്ത്തമെ് ത്തസെറിത്തെ വിവിധ 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 9.14 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

വയവസായവം ധാതുക്ളും 

205.  2023-24 ല് വയവസായ കമഖേയത്തട ആത്തേ അടങ്കല് 

1259.66 കോടി രൂപയാണ്. ഇതില് ഗ്രാമീണ ത്തചറേിട 

വയവസായങ്ങള്ക്കുളള വിഹിതം 483.40 കോടി 

രൂപയാണ്.  കേന്ദ്ര സഹായമായി 12 കോടി രൂപ 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

206.  ത്തചറേിട വയവസായെിന് 212.70 കോടി രൂപയം േയര് 

വയവസായെിന് 117 കോടി രൂപയം േശുവെി 

വയവസായെിന് 58 കോടി രൂപയം ഖാദി-ഗ്രാമ 

വയവസായെിന് 16.10 കോടി രൂപയം കേെറി, 

യന്ത്രെറി വയവസായെിന് 56.40 കോടി രൂപയം 



67 
 

േരേൗശേ കമഖേയ്ക്ക് 4.20 കോടി രൂപയം 

വാണിജയെിന് 7 കോടി രൂപയം വേയിരുുന്നു.  

207.  നിേവിലളള വിേസന കപ്ലാട്ട്/പ്രകദശങ്ങള് എന്നിവയത്തട 

നവീേരണെിനും ആധുനീേരണെിനുമായി 18 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

208.  ബഹുനിേ വയവസായ എകസ്റ്ററ്റുേളുത്തട നിര്മാണ 

െിനായി 10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

സംസ്ഥാനത്തെ 25 ഓളം എകസ്റ്ററ്റുേള്/പാര്ക്കുേള് 

എന്നിവയത്തട വിേസനെിനായി 4 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

209.  േരേൗശേ കമഖേയില് വയാപാര  കപ്രാത്സാഹന 

കേന്ദ്രങ്ങളുത്തട നിര്മാണ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി  

2 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

210.  ജില്ലാ വയവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂത്തടയം വിവിധ 

സ്ഥാപനങ്ങളിലൂത്തടയം 50,000 കപര്ക്് ോരയകശഷി 

വിേസന പരിപാടി നടപ്പാക്ാനായി 9 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

211.  സവയംത്തതാഴില് സംരംഭേ സഹായ പദ്ധതിക്ായി  

60 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

212.  പ്രളയവം  കോവിഡും മൂേം പ്രതിസന്ധിേളില്ത്തപ്പട്ട്  

പ്രവര്െന തടസ്സം കനരിടുന്നകതാ  പ്രവര്െനം 

നിേച്ചുകപായകതാ ആയ MSME േളുത്തട പുനരുജ്ജ്ീവന 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 2.50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  
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213.  നാകനാ യൂണിറ്റുേള്ക്് മാര്ജിന് മണി ഗ്രാൊയി  

18 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

214.  പി.എം. കൊര്മകേകസഷന് ഓെ് കമകക്രാ ഫുഡ് 

കപ്രാസസിംഗ് എെര്കപ്രസസ് (PMFME)

 പദ്ധതിക്് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 8 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

സര്, 

215.  പ്രവര്െനക്ഷമമായ MSME യൂണിറ്റുേള്ക്് സഹായം 

നല്കന്നതിനും നിേവിലള്ള സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങത്തള 

ത്തചറേിട സംരംഭങ്ങളായം ത്തചറേിട സംരംഭങ്ങത്തള 

ഇടെരം സംരംഭങ്ങളായം ഉയര്ുന്നതിനുമുള്ള 

പ്രകതയേ പാകക്ജിനായി 21.50 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

216.  സവോരയ വയവസായ പാര്ക്കുേത്തള കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 

തിനായി 10 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

217.  കതാട്ടം ഉല്പ്പന്നങ്ങളുത്തട സുരക്ഷിത കശഖരണെിനായി 

ത്തപാതു സവോരയ പങ്കാളിെ മാതൃേയില് ആധുനിേ 

ത്തവയര്ഹൗസുേള് സ്ഥാപിക്കുേ, ബ്രാന്ഡിംഗിന് 

സഹായം നല്കേ, പ്രിസിഷന് കൃഷിരീതി, കൃഷിയത്തട 

ഉല്പ്പാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായം 

നല്കേ എന്നിവ ഉള്ത്തപ്പത്തട കതാട്ടം കമഖേയത്തട 

വിേസന പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 2 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.   
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218.  സംരംഭങ്ങത്തളയം വയവസായങ്ങത്തളയം എ.പി.ത്തജ. 

അബ്ദുള്േോം സാകങ്കതിേ സര്വേോശാേയമായി 

ബന്ധിപ്പിക്ാനും, ജില്ലേളില് എം.എസ്.എം.ഇ 

ക്ലിനിക്കുേള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും, പരാതി പരിഹാര 

േമിറ്റിേള്ക്ായി അകപ്രസല് ത്തഡെ് രൂപീേരിക്കുന്ന 

തിനും ഉള്ത്തപ്പത്തടയളള വിവിധ പദ്ധതിേള്ക്ായി  

39 കോടി രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു.    

219.  മുളയമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട വയവസായങ്ങളുത്തട വിേസന 

െിനായി 1.20 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

സര്,   

220.  എറണാകളം ജില്ലയിത്തേ കചന്ദ്മംഗേെ് ‘സമഗ്ര 

കേെറി ഗ്രാമം’ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

221.  കേെറി സംഘങ്ങളുത്തട ആധുനിേവല്ക്രണെിനും 

മൂേയവര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളുത്തട കപ്രാത്സാഹനെിനുമായി 

5.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

222.  േണ്ണൂര് ജില്ലയിത്തേ നാടുോണി േിന്ഫ്ര ത്തടേ്സ്റ്റയില് 

ത്തസെറില് ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കഡയിംഗ് ആെ് 

പ്രിെിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 8 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

223.  േയര് വയവസായെില് യന്ത്രവല്ക്രണം/നിയന്ത്രിത 

യന്ത്രവല്ക്രണം/പശ്ചാെേ വിേസനം എന്നിവ 

യ്ക്കായി 40 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 
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224.  േയര് കമഖേയിത്തേ ഗകവഷണങ്ങളും സാകങ്കതിേ വിദയ 

വിേസനവം നടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുളള ധനസഹായ 

മായി 8 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

225.  േയര്, േയറല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നിവയത്തട വില്പ്പനയ്ക്കുള്ള 

വിപണി വിേസന സഹായ പദ്ധതിയത്തട സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി േഴിഞ്ഞ വര്ഷകെക്ാള് 1 കോടി രൂപ 

അധിേമായി ഉള്ത്തപ്പടുെിത്തക്ാെ് 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.   

226.  േയര്, േയര് ഉല്പ്പന്നങ്ങളുത്തട ‘ഉല്പ്പാദനവം വിപണന 

കപ്രാത്സാഹനവം’ പദ്ധതിക്ായി 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. ഇത് മുന്വര്ഷത്തെ അകപക്ഷിച്ച് 6 

കോടി രൂപ അധിേമാണ്.  

227.  േയര് ഉല്പ്പന്നങ്ങളുത്തടയം ചേിരിയത്തടയം വിേ 

സ്ഥിരതാ െെിനായി 38 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

228.  സംസ്ഥാന േശുവെി വിേസന കോര്പ്പകറഷത്തെ 

േശുവെി ൊക്ടറിേളുത്തട ആധുനിേവല്ക്രണെിനും 

യന്ത്രവല്ക്രണെിനുമായി 2.25 കോടി രൂപയം 

ോത്തപക്്-ത്തെ േീഴിലള്ള ൊക്ടറിേളുത്തട ആധുനിേ 

വല്ക്രണെിന് 3.50 കോടി രൂപയം അനുവദിക്കുന്നു. 

229.  കജവ േശുമാവ് കൃഷിക്കും േശുവെി ബാങ്ക് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന േശുമാവ് കൃഷി 

വിേസന ഏജന്സിക്് 7.20 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 
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230.  കേരള ോഷു കബാര്ഡിന് റികവാള്വിംഗ് െൊയി 

43.55 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

സര്,  

231.  േശുവെി കമഖേ കനരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്ാ 

നായി പുനരുജ്ജ്ീവന പാകക്ജിന് 30 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

232.  സംസ്ഥാനെ് നികക്ഷപ സൗഹൃദ അതരീക്ഷം കൂടുതല് 

ത്തമച്ചത്തപ്പടുുന്നതിന് കവെിയള്ള പദ്ധതിേള്ക്ായി 

770.21 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

233.  തിരുവനതപുരം കേെ് സയന്സ് പാര്ക്ിത്തെ വിവിധ 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 20 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

234.  സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വയവസായ പാര്ക്കുേളുത്തട 

അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസന പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 

31.75 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

235.  കേരള വയവസായ വിേസന കോര്പ്പകറഷന് േിമിറ്റഡിന്  

ആത്തേ 122.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

236.  ത്തേ.എസ്.ഐ.ഡി.സി മുകഖന വയാവസായിേ വളര്ച്ചാ 

കേന്ദ്രങ്ങള്ക്് ആത്തേ 11.25 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

237.  കോഴികക്ാട് കറ്റയാടിയിത്തേ നാളികേര ഇന്ഡസ്ട്രിയല് 

പാര്ക്് ഉള്ത്തപ്പത്തട ത്തേ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ക്് േീഴിത്തേ 
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വിവിധ വയവസായ പാര്ക്കുേള്ക്് 31.75 കോടി രൂപ 

നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

238.  േിന്ഫ്ര-യ്ക്ക് 335.56 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.    

239.  ത്തപകട്രാത്തേമിക്ല് വയവസായങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്ന 

തിനായള്ള പദ്ധതിയത്തട വിവിധ അടിസ്ഥാന സൗേരയ 

വിേസനങ്ങള്ക്ായി 44 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

240.  പാേക്ാട്, തൃശൂര്, ആേപ്പുഴ ജില്ലേളില് കറസ് 

ത്തടകനാളജി പാര്ക്കുേള് സ്ഥാപിക്ാന് സര്ക്ാര് 

അനുമതി ആയിട്ടുെ്.  പദ്ധതിക്ായി  10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

241.  ത്തതാടുപുഴ മുട്ടത്തെ േിന്ഫ്രയത്തട കനതൃതവെിലളള 

കേസ് പാര്ക്ിന് 4.50 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

242.  റബ്ബര് കമഖേയിത്തേ സര്ക്ാരിത്തെ പ്രധാനത്തപ്പട്ട ഒരു 

ഇടത്തപടല് ആണ് 1050 കോടി രൂപ മുതല് മുടക്ില് 

സ്ഥാപിക്കുന്ന കേരള റബ്ബര് േിമിറ്റഡ് േമ്പനി. 

ആദയഘട്ടെില് 200 കോടി രൂപ മുതല്മുടക്് 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സിയാല് കമാഡല് റബ്ബര് േമ്പനിയത്തട 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി പദ്ധതി വിഹിതമായ 10 കോടി 

രൂപ ഉള്ത്തപ്പത്തട 20 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

സര്, 

243.  ത്തചകന്ന-ബംഗലരു വയാവസായിേ ഇടനാഴി 

പദ്ധതിയത്തട ഭാഗമായി ‘ത്തോച്ചി-പാേക്ാട് കഹത്തടേ് 
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ഇന്ഡസ്ട്രിയല് കോറികഡാര്’-നായള്ള സംസ്ഥാന 

െിത്തെ പദ്ധതി കദശീയ വയവസായ ഇടനാഴി വിേസന 

നിര്വഹണ ട്രസ്റ്റ് അംഗീേരിച്ചുേഴിഞ്ഞു.  സാമ്പെിേ-

ത്തതാഴില് രംഗങ്ങളില് പരമാവധി വളര്ച്ച 

കേവരിക്കുന്നതിന് ത്തോച്ചി-ബംഗലരു വയവസായ 

ഇടനാഴിയത്തട സാക്ഷാത്ോരകൊത്തട സാധയമാകം.  

പാേക്ാട് ജില്ലയില്, പദ്ധതിയത്തട ഒന്നാം ഘട്ടമായി 

10,000 കോടി രൂപയത്തട നികക്ഷപം ആേര്ഷിക്ാനും 

അതുവഴി  5 വര്ഷെിനുള്ളില് 22,000 കപര്ക്് കനരിട്ടും  

80,000 കപര്ക്് പകരാക്ഷമായം ത്തതാഴില് നല്കവാനും 

േഴിയത്തമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

244.  3000 കോടി രൂപ നികക്ഷപമുളള ഈ പദ്ധതിയത്തട  

നടെിപ്പിനായി  ത്തേ.എസ്.ഐ.ഡി.സി.-യം േിന്ഫ്രയം 

ഉള്ത്തപ്പടുന്ന ഒരു ‘ത്തേഷയല് പര്പ്പസ് ത്തവഹിക്ിള്’ 

രൂപീേരിക്കും.  പദ്ധതിക്ായി ഏേകദശം 2000 ഏക്ര് 

സ്ഥേം േിന്ഫ്ര േത്തെെിയിട്ടുെ്.  ഇതില് 1000 ഏക്ര് 

സ്ഥേം പ്ലാന് െെ് ഉപകയാഗിച്ചും ബാക്ി 1000 ഏക്ര് 

സ്ഥേം േിെ്ബി െെ് ഉപകയാഗിച്ചും ഏത്തറ്റടുക്ാനാണ് 

ഉകദ്ദശിക്കുന്നത്.  പദ്ധതിക്ായി 2023-24 വര്ഷം 200 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

245.  എം.എസ്.എം.ഇ -േള്ക്് തങ്ങളുത്തട ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 

പ്രദര്ശിപ്പിക്ാനുള്ള ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനമായി 

ത്തോച്ചിയിത്തേ ോക്നാട് ആധുനിേ സൗേരയങ്ങകളാത്തട 

അതാരാഷ്ട്ര നിേവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു എക്ിബിഷന് 
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ത്തസെര് േിന്ഫ്രയത്തട ആഭിമുഖയെില് സ്ഥാപിക്കും.  

ഇതിനായി 5 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

246.  ത്തടേ്സ്റ്റയില് കമഖേ ഉള്ത്തപ്പത്തട വയവസായ വകപ്പിനു 

േീഴിലള്ള ത്തപാതുകമഖോ സ്ഥാപനങ്ങളുത്തട നിേവിലള്ള 

കപ്രാജക്ടുേളുത്തട അനുബന്ധ പ്രവൃെിേള്ക്കും പുതിയ 

പദ്ധതിേള്ക്കുമായി 266.90 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

247.  ഔട്ട്കസാഴ്സ്ഡ് ത്തസമിേെക്ടര്സ് അസംബ്ലി & ത്തടസ്റ്റിംഗ് 

ത്തെസിേിറ്റി (OSAT) എന്നത് ത്തസമിേെക്ടര് മൂേയ 

ശംഖേയിത്തേ സുപ്രധാന ഘടേമാണ്.  ഇെരം 

ത്തടസ്റ്റിംഗ് ത്തെസിേിറ്റി യൂണിറ്റുേള് സംസ്ഥാനെ് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.  കനരിട്ട് 1000 കപര്ക്കും പകരാക്ഷ 

മായി 5000 കപര്ക്് വത്തരയം കജാേി നല്ോന് േഴിയന്ന 

ഈ പുതിയ പദ്ധതിക്ായി 10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.        

248.  ഇേകക്ട്രാണിേ് ഘടേങ്ങള്ക്കും ഇെകഗ്രറ്റഡ് 

സര്േൂട്ടുേള്ക്കും പരേര ബന്ധം നല്കന്ന  പ്രിെഡ് 

സര്േൂട്ട് കബാര്ഡ് (പി.സി.ബി)-ത്തെ ഉത്പാദനം 

കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിക്് 14 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

ത്തമഡ്സ് പാര്ക്് 

സര്, 

249.  കേരളെില് ഒരു ത്തമഡിക്ല് സംരംഭേ എകക്ാ സിസ്റ്റം 

സൃഷ്ടിക്കുേ എന്ന േക്ഷയകൊത്തട കേരള ത്തമഡിക്ല് 

ത്തടകനാളജി േണ്കസാര്ഷയം (ത്തേ.എം.ടി.സി) 
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രൂപീേരിക്കുത്തമന്നും തിരുവനതപുരെ് ഒരു ത്തമഡിക്ല് 

ത്തടേ് ഇന്നകവഷന് പാര്ക്് സ്ഥാപിക്കുത്തമന്നും 

പ്രഖയാപിച്ചിരുന്നു.  തിരുവനതപുരത്തെ ബകയാ 360 

കേെ് സയന്സ് പാര്ക്ിത്തെ േയാമ്പസില് ത്തമഡ്ത്തടേ് 

സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുേള്ക്കും നിര്മാതാക്ള്ക്കും കവെിയള്ള 

സമര്പ്പിത വയവസായ പാര്ക്ായ ത്തമഡ്സ് പാര്ക്് 

സജ്ജ്ീേരിച്ചു.  2023-24-ത്തെ രൊം പകതികയാത്തട 

ത്തമഡ്സ് പാര്ക്് പൂര്ണമായം പ്രവര്െനക്ഷമമാകം. 

ഇവികടക്് ത്തമഡ് ത്തടേ് നികക്ഷപങ്ങത്തള ആേര്ഷിക്കുന്ന 

തിനുള്ള പ്രവര്െനങ്ങള് ത്തേ.എം.ടി.സി നടും.  

ഡിജിറ്റല് ത്തമഡ് ത്തടേ് മാര്ക്റ്റ് കപ്ലസ് വിേസിപ്പിക്കുന്ന 

തിനും കേരളെിത്തേ ത്തമഡ് ത്തടേ് ത്തമഡിക്ല് ഉപേരണ 

കമഖേയത്തട കൂടുതല് കപ്രാത്സാഹനെിനും 

ത്തേ.എം.ടി.സിത്തയ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ബജറ്റില്  

10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

250.  ധാതുകമഖേയത്തട വിവിധ വിേസന പദ്ധതിേള്ക്ായി 

6.05 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

വിവര സാകങ്കതിേ വിദയ 

251.  വിവര സാകങ്കതിേ വിദയാ കമഖേയ്ക്കായി 559 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

252.  കേരള കസ്റ്ററ്റ് ഇന്െര്കമഷന് ത്തടകനാളജി മിഷന് 127.37 

കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 
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253.  കസ്റ്ററ്റ് ഡാറ്റാ ത്തസെറിനായി 53 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

254.  IIITM-K യത്തട പ്രവര്െനങ്ങള്ക്് ഉള്ത്തപ്പത്തട ഡിജിറ്റല് 

യൂണികവഴ് സിറ്റിക്ായി 46.60 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

255.  തിരുവനതപുരം ത്തടകനാപാര്ക്ിത്തെ പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി 26.60 കോടി രൂപയം,  ത്തോച്ചി 

ഇന്കൊപാര്ക്ിത്തെ വിേസനെിനായി 35.75 കോടി 

രൂപയം, കോഴികക്ാട് കസബര് പാര്ക്ിന് 12.83 കോടി 

രൂപയം വേയിരുുന്നു. 

256.  ത്തപാതുകമഖോ സ്ഥാപനമായ കേരള കസ്റ്ററ്റ് 

ഇന്െര്കമഷന് ത്തടകനാളജി ഇന്ഫ്രാസ്ട്രേ്ചര് 

േിമിറ്റഡിന് 201.09 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

257.  കേരള കെബര് ഒപ്റ്റിേ് ത്തനറ്റ് വര്ക്് (ത്തേ-കൊണ്) 

പദ്ധതിക്് 100 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു 

നിയമസഭാ മണ്ഡേെില് 500 കടുംബങ്ങള് എന്ന 

േണക്ില് അര്ഹരായ 70,000 ബി.പി.എല്. 

കടുംബങ്ങള്ക്് ത്തേ.കൊണ് പദ്ധതിക്് േീഴില് സൗജനയ 

ഗാര്ഹിേ ഇെര്ത്തനറ്റ് േണക്ഷന് നല്കന്നതിന് 2 കോടി 

രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

സര്,   

258.  കേരള ത്തേയ്സ് പാര്ക്ിന് (ത്തേ-ത്തേയ്സ് ) 71.84 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  
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259.  കേരള സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ് മിഷന് 90.52 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  ത്തോച്ചി ത്തടകനാളജി ഇന്നകവഷന് 

കസാണിന് 20 കോടി രൂപയം യവജന സംരംഭേതവ 

വിേസന പരിപാടിേള്ക്കുള്ള 70.52 കോടി രൂപയം 

ഇതില് ഉള്ത്തപ്പടുന്നു. െെ് ഓെ് െെ്സ്  

വിഹിതെിനായി 30 കോടി രൂപ അധിേമായി 

അനുവദിക്കുന്നതുള്ത്തപ്പത്തട ആത്തേ 120.52 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

ഗതാഗതവം വാര്ൊവിനിമയവം  

260.  ഗതാഗത കമഖേയമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട വിവിധ 

പദ്ധതിേള്ക്കുള്ള വിഹിതം 2022-23 ല് 1788.67 കോടി 

രൂപയായിരുന്നത് 2023-24 ല് 2080.74 കോടി രൂപയായി 

ഉയര്ുന്നു.   

261.  തുറമുഖം, കേറ്റ് ഹൗസ്, ഷിപ്പിംഗ് കമഖേയ്ക്കായി 80.13 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

262.  ആേപ്പുഴ മറീന കപാര്ട്ടിനായി 5 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

263.  കേരളാ മാരികടം ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടിത്തെ പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി 3 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

264.  അഴീക്ല്, കബപ്പൂര് (കോഴികക്ാട് ), ത്തോല്ലം, വിഴിഞ്ഞം, 

ത്തപാന്നാനി എന്നീ തുറമുഖങ്ങളില് ഷിപ്പിംഗ് 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കുള്ള തുറമുഖ അടിസ്ഥാന സൗേരയ 
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വിേസന  പദ്ധതിക്ായി ആത്തേ 40.50 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

സര്,  

265.  കേരളെിത്തെ വടക്കു ഭാഗെ് തുറമുഖ ആവശയങ്ങള് 

നിറകവറ്റുേ എന്ന ഉകദ്ദശകൊത്തട അഴീക്േില് ഒരു 

ഗ്രീന്െീല്ഡ് ഇെര്നാഷണല് കപാര്ട്ട് (ഔട്ടര് 

ഹാര്ബര്) വിേസിപ്പിക്കുവാന് ഉകദ്ദശിക്കുന്നു. മൂന്ന് 

ഘട്ടങ്ങളിോയി വിഭാവനം ത്തചയ്തിരിക്കുന്ന മേബാര് 

ഇെര്നാഷണല് കപാര്ട്ട് ആെ് ത്തസസ് േിമിറ്റഡ്-

ഗ്രീന്െീല്ഡ് ഇെര് നാഷണല് കപാര്ട്ട് ആെ് 

ത്തസസിത്തെ വിേസന പദ്ധതിയത്തട ആത്തേ ത്തചേവ് 3698 

കോടി രൂപയാണ്. പദ്ധതിയ്ക്കായി 9.74 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

266.  കദശീയപാത ഉള്ത്തപ്പത്തടയള്ള കറാഡുേള്ക്കും 

പാേങ്ങള്ക്കുമായി 1144.22 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

ത്തപാതുമരാമെ് വകപ്പ് – കറാഡുേളും പാേങ്ങളും  

267.  സംസ്ഥാന പാതേള് വിേസിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ത്തമച്ചത്തപ്പടുുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിക്ായി 75 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

268.  പ്രധാന ജില്ലാ കറാഡുേളുത്തട വിേസനവം 

ത്തമച്ചത്തപ്പടുെലമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട പദ്ധതിക്ായി 288.27 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇതില് 225 കോടി രൂപ 
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സംസ്ഥാനത്തെ ഡിെക്ട് േയബിേിറ്റി പിരീഡ് േഴിഞ്ഞ 

പ്രധാന ജില്ലാ ബി.എം & ബി.സി കറാഡുേളുത്തട 

ആവര്െന പരിപാേന ത്തചേവ് കറയ്ക്കുന്നതിനായി 

ഓവര്ത്തേയിംഗ് പ്രവൃെിക്് മാത്രമായി അനുവദിക്കുന്ന 

ഒറ്റെവണ സഹായമായിരിക്കും.  

269.  82 േികോമീറ്റര് നീളം വരുന്നതും 765.44 കോടി രൂപ 

ആത്തേ നിര്മാണ ത്തചേവ് വരുന്നതുമായ പുനലൂര്-

ത്തപാന്കന്നം കറാഡിത്തെ നിേവാരം ഉയര്ുന്ന 

പ്രവൃെിേള് ഇ.പി.സി കമാഡികേക്് പരിവര്െനം 

ത്തചയ്യന്നതാണ്.   

270.  ത്തറയില്കവ സുരക്ഷയമായി  ബന്ധത്തപ്പട്ട പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി 12.10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

271.  കറാഡ് സുരക്ഷാ പ്രവര്െനങ്ങളുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട 

വിവിധ പദ്ധതിേള്ക്ായി 10.51 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

272.  കേന്ദ്ര കറാഡ് െെ് പ്രവൃെിേള്ക്ായി 61.85 കോടി രൂപ 

നീക്ി വയ്ക്കുന്നു.  

കറാഡ് ഗതാഗതം  

273.  കറാഡ് ഗതാഗത കമഖേയ്ക്കായി ആത്തേ 184.07 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. ഇതില് നിന്നും ത്തേ.എസ്.ആര്.ടി.സി-

ക്്  131 കോടി രൂപയം,  കമാകട്ടാര് വാഹന വകപ്പിന് 44.07 

കോടി രൂപയം നീക്ിവയ്ക്കുന്നു. 
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സര്, 

274.  ത്തേ.എസ്.ആര്.ടി.സി വാഹന വൂഹങ്ങളുത്തട 

നവീേരണവം ഗുണനിേവാരം ത്തമച്ചത്തപ്പടുെലമായി 

ബന്ധത്തപ്പട്ട പ്രവര്െനങ്ങളുത്തട വിഹിതം 2022-23 ല് 50 

കോടി രൂപയായിരുന്നത് 75 കോടി രൂപയായി 

ഉയര്ുന്നു. 

275.  KSRTC യത്തട അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനം, 

വര്ക്്കഷാപ്പ് ഡികപ്പാേളുത്തട നവീേരണം മുതോയ 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 30 കോടി രൂപയം 

േമ്പൂട്ടര്വത്ക്രണവം ഇ-ഗകവണന്സും നടപ്പിോക്ാ 

നായി  20 കോടി രൂപയം വേയിരുുന്നു.  

276.  പ്രീ-ൊബ് സാകങ്കതിേ വിദയ ഉപകയാഗിച്ചതിനാല്  

കോട്ടയം ത്തേ.എസ്.ആര്.ടി.സി ബസ് കസ്റ്റഷനിത്തേ 

ത്തേട്ടിടെിത്തെ നിര്മാണത്തച്ചേവില് വേിയ 

കറവാണുൊയത്. വിഴിഞ്ഞം, ആറ്റിങ്ങല്, ത്തോട്ടാരക്ര, 

ോയംകളം, എറണാകളം, തൃശൂര്, േണ്ണൂര്, ോസര്കഗാഡ് 

എന്നിവിടങ്ങളില് ത്തചേവ് കറഞ്ഞ നിര്മാണ 

മാര്ഗങ്ങള് ഉപകയാഗിച്ച് ത്തേ.എസ്.ആര്.ടി.സി ബസ് 

കസ്റ്റഷന് മന്ദ്ിരങ്ങള് നിര്മിക്കും. ഇതിനായി 20 കോടി 

രൂപ അധിേമായി അനുവദിക്കുന്നു.    

277.  ഇ-ത്തമാബിേിറ്റി പ്രചാരണ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി  

15.55 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  
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278.  സംസ്ഥാനത്തെ ഉള്നാടന് ജേഗതാഗതവമായി 

ബന്ധത്തപ്പട്ട പദ്ധതിേള്ക്ായി ആത്തേ 141.66 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. ജേഗതാഗത വകപ്പിന് പുതിയ 

ഗതാഗത കബാട്ടുേള് വാങ്ങാന് 24 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

279.  ഉള്നാടന് ജേമാര്ഗെിലൂത്തട വേിയ കതാതില് ചരക്് 

നീക്കുന്നതിനുള്ള ബാര്ജുേളുത്തട നിര്മാണം 

പൂര്െിയാക്കുവാന് ഉകദ്ദശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയ്ക്കായി  

2.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

280.  പുതിയ ക്രൂയിസ് ത്തവസ്സല് നിര്മിക്ാന് 4 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

281.  ഇടുക്ി, വയനാട്, ോസര്കഗാഡ് ജില്ലേളില് എയര് 

സ്ട്രിപ്പുേള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതിക്് 4.51 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

282.  ശബരിമേ ഗ്രീന്െീല്ഡ് വിമാനൊവളെിനായി  

2.01 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

വികനാദസഞ്ാരം 

283.  വികനാദസഞ്ാര കമഖേയ്ക്ക്  362.15 കോടി രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു.  

284.  കേരള ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് ടൂറിസം ആെ് ട്രാവല് സ്റ്റ ഡീസ്, 

കസ്റ്ററ്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് കഹാേിറ്റാേിറ്റി മാകനജ്ത്തമെ്, 
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ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്് 

19.30 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

285.  അതര്കദശീയ ടൂറിസം പ്രചാരണെിനായി 81 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

286.  തൃശൂര് പൂരം ഉള്ത്തപ്പത്തടയള്ള കപതൃേ ഉത്സവങ്ങള്ക്കും, 

പ്രാകദശിേ, സാംൊരിേ പരിപാടിേള്ക്കുമായി 8 കോടി 

രൂപയം 2024-കേരള ട്രാവല്മാര്ട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 

തിനായി 7 കോടി രൂപയം ത്തോച്ചി-മുസിരിസ് 

ബിനാത്തേയ്ക്ക് 2 കോടി രൂപയം  വേയിരുുന്നു.  

287.  ടൂറിസം കമഖേയില് കവദുതി സബ്സിഡിയിനെില് 10 

കോടി രൂപയം ോരവന് ടൂറിസം സംരംഭങ്ങള്ക്കുള്ള 

സബ്സിഡിയിനെില് 3.70 കോടി രൂപയം 

റികവാള്വിംഗ് െെ് പദ്ധതി തുടരുന്നതിനായി 3 കോടി 

രൂപയം വേയിരുുന്നു. 

288.  പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളില് അടിസ്ഥാന വിേസനവം 

മറ്റ് സൗേരയങ്ങളും സാധയമാക്കുന്നതിന് 135.65 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

ോപ്പാട് ചരിത്ര മൂസിയം 

സര്, 

289.  1498-ല് വാകൊഡഗാമ േപ്പേിറങ്ങിയ ോപ്പാട് തുറമുഖം 

കേരളെിത്തെ ചരിത്രെിത്തേ ഏറ്റവം പൗരാണിേ 

പ്രാധാനയമുള്ള പ്രകദശങ്ങളിത്തോന്നാണ്.  ോപ്പാടിത്തെ 
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ചരിത്രപരമായ പ്രാധാനയം പ്രതിെേിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 

മൂസിയം സ്ഥാപിക്കും.  സാംൊരിേ-ടൂറിസം കമഖേയില് 

കേരളെിത്തേ ഒരു പ്രമുഖ കേന്ദ്രമായി മാറാന് േഴിയന്ന 

ഈ മൂസിയെിനായി 10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

ഓഷയകനറിയവം മൂസിയവം 

290.  പൗരാണിേമായ വയാപാര കേന്ദ്രമാണ് ത്തോല്ലം. 

കചനീസ്, അറബ്, കപാര്ച്ചുഗീസ്, ഡച്ച്, ബ്രിട്ടീഷ് 

വയാപാരിേള് ത്തോല്ലവമായി േച്ചവട ബന്ധം 

സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ത്തോല്ലെിത്തെ വയാപാര വാണിജയ 

ചരിത്രം വിശദീേരിക്കുന്ന ഒരു മൂസിയവം അകതാത്തടാപ്പം 

ഒരു ഓഷയകനറിയവം ത്തോല്ലം തങ്കകേരിയില് 

സ്ഥാപിക്കും.  ത്തപാതു-സവോരയ പങ്കാളിെകൊത്തട 

യാകം ഓഷയകനറിയം സ്ഥാപിക്കുേ.  ടൂറിസം രംഗെിന് 

ഗുണേരമാകന്ന ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

291.  അതിഥി മന്ദ്ിരങ്ങളുത്തടയം യാത്രി നിവാസുേളുത്തടയം 

കേരള ഹൗസുേളുത്തടയം നവീേരണ- പുനരുദ്ധാരണ 

പ്രവൃെിേള്ക്ായി 22 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

292.  ഉെരവാദിെ ടൂറിസം പദ്ധതിയ്ക്കായി 9.50 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

293.  ത്തഹറികറ്റജ് ആെ് കേസ് റൂട്ട് കപ്രാജക്ടില് ഉള്ത്തപ്പടുെി 

മുസിരിസ്, ആേപ്പുഴ, തേകേരി ത്തഹറികറ്റജ് 

കപ്രാജക്ടുേള്ക്ായി 17 കോടി രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു.  
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294.  ചാമ്പയന്സ് കബാട്ട് േീഗിന്  12 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

ശാസ്ത്ര കസവനങ്ങളും ഗകവഷണവം 

295.  ശാസ്ത്ര സാകങ്കതിേ കമഖേയില് “ഇന്നകവഷനും 

സംരംഭേതവവം” എന്ന പദ്ധതിക്ായി 2 കോടി രൂപ 

നീക്ി വയ്ക്കുന്നു. 

296.  കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാകങ്കതിേ പരിസ്ഥിതി 

േൗണ്സിേിന് ആത്തേ 90.77 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

ത്തേ-ഡിെ് 

297.  സംസ്ഥാനെിത്തെ രൊം തേമുറ വിേസന പ്രശ്നങ്ങള് 

പരിഹരിക്കുന്നതിനുകവെി ഇന്നകവഷന് കപ്രാത്സാഹി 

പ്പിക്കുേ എന്ന േക്ഷയകൊത്തടയാണ് ത്തേ-ഡിെ് 

രൂപീേരിക്ത്തപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.  ത്തേ-ഡിെിത്തെ പ്രവര്െനം 

സംസ്ഥാനെ് ഒരു ഇന്നകവഷന് സൗഹൃദ ആവാസ 

വയവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ോരണമായിട്ടുെ്.  വിവിധ 

കമഖേേളിോയി നൂതനമായ നിരവധി പദ്ധതിേള്  

ത്തേ-ഡിെ് ഏത്തറ്റടുെിരിക്കുന്നു. ഇന്നകവഷത്തെ ആകഗാള 

തേസ്ഥാനമാക്ി കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള േക്ഷയമാണ് 

ത്തേ-ഡിെിനുള്ളത്.  2023-24 ല് ത്തേ-ഡിെിനായി  

100 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് അഡവാന്സ്ഡ് കവകറാളജി (ഐ.എ.വി.) 

298.  27000 ചതുരശ്ര അടി ത്തേട്ടിടെില് പ്രവര്െിക്കുന്ന  

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് അഡവാന്സ്ഡ് കവകറാളജിയില് 
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േകബാറട്ടറി സൗേരയം വിേസിപ്പിക്കുന്നതിന്  80000 

ചതുരശ്ര അടി കൂട്ടികച്ചര്ക്കുവാന് ഉകദ്ദശിക്കുന്നു.  

വിപുേമായ കമാളിക്കുോര് ഡയകനാസ്റ്റിേ് സൗേരയം 

ഇതിനേം പ്രവര്െനക്ഷമമാണ്.  അതയാധുനിേ 

ബകയാകസഫ്റ്റി ത്തേവല്-3 ോബുേള്, ഇന്സ്ട്രത്തമകെഷന് 

സൗേരയങ്ങള്, പരീക്ഷണ സൗേരയങ്ങള് എന്നിവ 

സജ്ജ്ീേരിക്കുന്നതാണ്.  ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടിനായി 50 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. 

299.  തിരുവനതപുരം റീജിയണല് ോന്സര് ത്തസെറിന്  

81 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

300.  ആര്.സി.സി. -ത്തയ സംസ്ഥാന ോന്സര് ത്തസെറായി 

ഉയര്ുന്നതിന് ആത്തേ 120 കോടി രൂപ ത്തചേവ് വരും.  

ഇതിന് കേന്ദ്ര സര്ക്ാര് അംഗീോരം നല്കേയം 

ആദയഗഡു അനുവദിക്കുേയം ത്തചയ്തിട്ടുെ്.  പദ്ധതിയത്തട 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 13.80 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി വേയിരുുന്നു.  

301.  മേബാര് ോന്സര് ത്തസെറിത്തെ വിവിധ വിേസന 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി ആകരാഗയ വിദയാഭയാസകമഖേയ്ക്ക് 

േീഴില് 28 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

302.  ത്തോച്ചിന് ോന്സര് റിസര്ച്ച് ത്തസെര് രൊംഘട്ട 

നിര്മാണ പ്രവര്െനങ്ങള്  നടന്ന് വരുന്നു. ത്തോച്ചിന് 

ോന്സര് ത്തസെറിന് ആകരാഗയ വിദയാഭയാസകമഖേയ്ക്ക് 

േീഴില് 14.50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 
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303.  പരിസ്ഥിതി ആവാസ വയവസ്ഥാ കമഖേയിത്തേ വിവിധ 

പദ്ധതിേള്ക്ായി ആത്തേ 26.38 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

വിദയാഭയാസം  

304.  വിദയാഭയാസ കമഖേയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതമായി 

1773.09 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

305.  സ്കൂളുേള്ക്് അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനെിനുള്ള 

ആത്തേ വിഹിതം 85 കോടി രൂപയില് നിന്നും 95 കോടി 

രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  

306.  സ്കൂള് കട്ടിേള്ക്് സൗജനയ യൂണികൊം നല്കന്നതി 

നായി 140 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

307.  ഓട്ടിസം പാര്ക്ിത്തെ വിവിധ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 40 

േക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

308.  സര്ക്ാര് ഹയര്ത്തസക്െറി സ്കൂളുേളിത്തേ അടിസ്ഥാന 

സൗേരയ വിേസനെിനായി 65 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

309.  സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാന് പദ്ധതിയത്തട വിവിധ 

ഘടേങ്ങളുത്തട നടെിപ്പികേക്് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 

60 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

310.  ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പിോക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി 344.64 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 
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ഉന്നത വിദയാഭയാസം 

സര്, 

311.  കൂടുതല് മിേവ കേവരിക്കുന്നതിന്  സര്വേോശാേ 

േകളയം ഉന്നത വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങകളയം 

സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകതയേ േര്മപദ്ധതിയ്ക്ക്   

2023-24 ല് രൂപം നല്കം. ഇതിനായി 816.79 കോടി രൂപ 

ഉന്നതവിദയാഭയാസെിനും സാകങ്കതിേ വിദയാഭയാസ 

െിനുമായി വേയിരുെിയിട്ടുെ് .   

ട്രാന്കേഷണല് ഗകവഷണെിനായി റിെ് െെ് 

312.  ഗകവഷണ െേങ്ങത്തള ഉല്പ്പാദനപ്രക്രിയയികേക്് 

വാണിജയാടിസ്ഥാനെില് ട്രാന്കേറ്റ് ത്തചയ്യാന് 

വയവസായങ്ങത്തള കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും 

അക്ാഡമിേ ് സ്ഥാപനങ്ങകളാത്തടാപ്പം കചര്ന്ന് 

വിജ്ഞാകനാല്പ്പന്നങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള റിെ് 

കറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ഗകവഷണ െെ് രൂപീേരിക്ാന് 

സര്ക്ാര് ഉകദ്ദശിക്കുന്നു.  സാകങ്കതിേവിദയേള് 

ട്രാന്കേറ്റ് ത്തചയ്യന്നതിനായി വയവസായങ്ങളും 

സര്വേോശാേേളും കൂടികച്ചര്ന്ന് രൂപീേരിക്കുന്ന  

SPV-യില് മൂേധന നികക്ഷപെിനായി ഈ െെ് 

ഉപകയാഗിക്കും.  വിജയേരമായി പ്രവര്െിക്കുന്ന 

എസ്.പി.വിേളുത്തട വരുമാനെില് നിന്നും െെ് 

തിരിച്ചുപിടിക്കും.  ഗകവഷണ െെിനുള്ള പ്രാരംഭ 

പിന്തുണയായി 10 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  
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313.  ഉന്നതവിദയാഭയാസ േമീഷനുേള് നിര്കദ്ദശിച്ച വിധെില് 

കേരളെിത്തേ വിവിധ കവജ്ഞാനിേ കമഖേേളില് 

മിേവിത്തെ കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  14 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

314.  ഉന്നത വിദയാഭയാസ േൗണ്സിേിന് 19 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.    

315.  േണ്ണൂര് സര്വേോശാേയില് ത്തസെര് കൊര് 

അറ്റ്കമാസ് ത്തെറിേ്  സയന്സസ് , കോസ്റ്റല് 

ഇകക്ാസിസ്റ്റം സ്റ്റഡീസ് , േവാെം േമ്പൂട്ടിംഗ്  കേന്ദ്രം, 

കപ്രാകടയാമിക്്  ആെ്  ജീകനാമിേ് റിസര്ച്ച്  കേന്ദ്രം എന്നിവ 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നല്കം. 

സര്, 

316.  തേകേരി ബ്രണന് കോകളജില് ആധുനിേ 

സൗേരയങ്ങകളാടുകൂടിയ അക്ാഡമിേ് കോംപ്ലക്് 

നീര്മിക്കും. 30 കോടി രൂപ ത്തചേവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ 

വര്ഷം 10 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

317.  ത്തതാഴിലേള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്  സര്ക്ാര് വേിയ 

പ്രാധാനയമാണ്  നല്കന്നത്. കനപുണയവിേസനം 

ഉറപ്പുവരുുന്നതിന്  Additional Skill Acquisition 

Programme (ASAP)-ന് 35 കോടി  രൂപ വേയിരുുന്നു.  

318.  സര്വേോശാേേളുത്തട അക്ാദമിേ്  രംഗത്തെ  

മിേവ്  മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതിനായി അതര്സര്വേോശാേ 

അക്ാദമിേ്  ത്തെസ്റ്റിവല് ഈ വര്ഷം ആരംഭിക്കും.  
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319.  ഉന്നത വിദയാഭയാസ രംഗത്തെ ഭൗതിേ സൗേരയങ്ങള് 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഗവണ്ത്തമെ് കോകളജുേള്ക്്  98.35 

കോടി രൂപ ധനസഹായം നല്കം.  

320.  ഉന്നതവിദയാഭയാസെിത്തെ ഗുണനിേവാരം ഉയര്ുന്ന 

തിനുള്ള അടിയതര നടപടിത്തയന്ന നിേയില് 

സര്വേോശാേ-കോകളജ് തേങ്ങളിത്തേ ഗസ്റ്റ് 

േേ്ചറര്മാര്ക്കുള്ള പ്രതിെേം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. 

321.   രാഷ്ട്രീയ ഉച്ഛതാര് ശിക്ഷാ അഭിയാന് േീഴിലള്ള വിവിധ 

ഘടേങ്ങളുത്തട നടെിപ്പിന് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 50 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

സാകങ്കതിേ വിദയാഭയാസ കമഖേ 

322.  സാകങ്കതിേ വിദയാഭയാസ കമഖേയ്ക്കായി 2023-24 

വര്ഷകെക്് 252.40 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

323.  കേരള കസ്റ്ററ്റ് സയന്സ് & ത്തടകനാളജി മൂസിയെിത്തെ 

(KSSTM) തിരുവനതപുരം ോമ്പസ്, ചാേക്കുടി, 

പരപ്പനങ്ങാടി റീജിയണല് സയന്സ് ത്തസെറേള്, 

സയന്സ് സിറ്റി- കോട്ടയം എന്നിവയത്തട വിവിധ 

വിേസന പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 23 കോടി രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു. 

324.  ഗവണ്ത്തമെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് കോകളജുേളുത്തട വിവിധ 

വിേസന പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 40.50 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.   
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325.  ഗവണ്ത്തമെ് കപാളിത്തടനിക്് കോകളജുേളുത്തട 

വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതിേള് നടപ്പിോക്കുന്നതിനായി 

43.20 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

326.  സിവില് എഞ്ിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്് നിേവിലള്ള 

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്ക്ാര് കപാളിത്തടനിേ് 

കോകളജുേളിലം ത്തമറ്റീരിയല് ത്തടസ്റ്റിംഗ് & 

സര്ട്ടിെികക്ഷന് ത്തസെറേള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.  

സര്,    

327.  േണ്ണൂര് ജില്ലയില് പിണറായി കേന്ദ്രമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന 

എഡൂകക്ഷന് ഹബില് ഒരു കപാളിത്തടനിക്് 

ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.  

േേയം സംൊരവം  

328.  േോ സാംൊരിേ കമഖേയത്തട വിേസനെിനായി 

183.14 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

329.  േോോരന്മാര്ക്് നല്കന്ന സഹായം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 

തിത്തെ ഭാഗമായി കേരള േളിതേോ അക്ാദമിയത്തട 

ആഭിമുഖയെില് നല്കന്ന ത്തെകോഷിപ്പുേളുത്തട എണം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. 

330.  ‘യവ േോോരന്മാര്ക്ായളള വജ്രജൂബിേി 

ത്തെകോഷിപ്പ്’ പദ്ധതിക്ായി 13 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.        
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331.  പുരാവസ്തു വകപ്പിന് 20.90 കോടി രൂപയം, മൂസിയം & സൂ 

ഡയറക്ടകററ്റിന് 28.75 കോടി രൂപയം സാംൊരിേ 

വകപ്പിത്തെ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 113.29 കോടി രൂപയം 

വേയിരുുന്നു.   

332.  ശാസ്ത്രസാകങ്കതിേ മൂസിയെിത്തെ േീഴില് കോട്ടയും 

ചാേക്കുടിയിലം സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്ലാനകറ്റാറിയങ്ങളുത്തട 

നിര്മാണം പൂര്െീേരിക്കും.  

333.  ജില്ലാ കപതൃേ മൂസിയങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 5.50 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

334.  തിരുവനതപുരം, തൃശൂര് മൃഗശാേേളുത്തട നവീേരണ 

െിനും പുതിയ മൃഗങ്ങത്തള േഭയമാക്കുന്നതിനും ത്തവര്ചവല് 

ത്തപറ്റ് അകഡാപ്ഷന് പദ്ധതി ഉള്ത്തപ്പത്തടയളള വിവിധ 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കുമായി 8.15 കോടി രൂപ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു.  

എ.ത്തേ.ജി മൂസിയം 

സര്, 

335.  മഹാനായ വിപ്ലവോരിയം സവാതന്ത്രയസമരകസനാനിയം 

രാജയെിത്തെ ആദയത്തെ പ്രതിപക്ഷ കനതാവമായിരുന്നു 

ആയില്ലയെ് കറ്റയാരി കഗാപാേന് എന്ന എ.ത്തേ.ജി. 

‘പാവങ്ങളുത്തട പടെേവന്’ എന്ന് അറിയത്തപ്പടുന്നു. 

എ.ത്തേ.ജി.-യത്തട ജീവിതം കേരളെിത്തേ സമരമുകന്നറ്റ 

ങ്ങളുത്തട കനര്ചരിത്രം കൂടിയാണ്. A.K.കഗാപാേത്തെ 

ജീവിതവം കപാരാട്ടങ്ങളും അടയാളത്തപ്പടുുന്ന േണ്ണൂര്, 
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ത്തപരളകേരി AKG മൂസിയെിനായി 6 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

േല്ലുമാേ സമര െവയര് 

336.  കേരളെിത്തെ നകവാ്ാന ചരിത്രെിത്തേ സമുജ്ജ്വേ 

മായ ഏടാണ് േല്ലുമാേ സമരം. 1915 ഡിസംബറില് 

ത്തോല്ലം പീരങ്കി കമതാനെ് ചങ്ങനാകേരി 

പരകമശവരന്പിള്ളയത്തട അധയക്ഷതയില് നടന്ന 

മഹാകയാഗെിോണ് മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി േല്ലയം 

മാേയം ബഹിഷ്കരിക്ാന് സ്ത്രീേകളാട് ആഹവാനം ത്തചയ്തത്.  

മാറ് മറച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്ാനുള്ള കേരളീയ സ്ത്രീേളുത്തട 

കപാരാട്ടങ്ങളിത്തേ നിര്ണായേ സംഭവമായിരുന്നു 

േല്ലുമാേ ബഹിഷ്കരണം.  കേരളീയ സ്ത്രീേളുത്തട സവാഭിമാന 

കപാരാട്ട ചരിത്രെിത്തെയം നകവാ്ാന മുകന്നറ്റ 

െിത്തെയം സ്മാരേമായി ത്തോല്ലം പീരങ്കി കമതാനത്തെ 

േല്ലുമാേ സമര കമതാനമായി സംരക്ഷിക്കും.  

പീരങ്കികമതാനെ് േല്ലുമാേ െവയര് നിര്മിക്കും.  

ഇതിനായി 5 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

കവക്ം സതയാഗ്രഹ ശതാബ്ദി 

337.  നമ്മുത്തട നാടിത്തെ നകവാ്ാന ചരിത്രെിത്തേ സുപ്രധാന 

സംഭവമാണ് കവക്ം സതയാഗ്രഹം. 2024 ല് കവക്ം 

സതയാഗ്രഹെിത്തെ ശതാബ്ദിയാണ്. ഇത് സര്ക്ാര് 

സമുചിതമായി ആകഘാഷിക്കും. 
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338.  KSFDC യത്തട േീഴിലളള തീയറ്ററേളുത്തട ആധുനിേ 

വത്േരണം, OTT പ്ലാറ്റ്കൊം നിര്മാണം, സിനിമ 

നിര്മാണം എന്നിവക്ായി 17 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

339.   സംഗീത നാടേ അക്ാദമിയത്തട കനതൃതവെിലളള 

അതാരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവെിന് (ITFOK) പ്രകതയേ 

ധനസഹായമായി ഒരു കോടി രൂപ നല്കം. കേരള 

സാഹിതയ അക്ാദമിക്് മേയാള സാഹിതയ സകമളനം 

സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കോടി രൂപ നല്കം. 

340.  ത്തോകൊട്ടിയിത്തേ മഹാേവി കമായിന്കട്ടി കവദയര് 

മാപ്പിളേോ അക്ാദമിക്് 15 േക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

341.  തിരുവനതപുരം ത്തചമ്പഴതിയില് പ്രവര്െിക്കുന്ന 

ശ്രീനാരായണ അതര്കദശീയ പഠന കേന്ദ്രെിന്  

35 േക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.    

കോര്ട്സും യവജനകക്ഷമവം  

342.  ോയിേ യവജനോരയ വകപ്പിത്തെ വിവിധ പദ്ധതി 

േള്ക്ായി 135.75 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

343.  തിരുവനതപുരത്തെ ജി.വി.രാജ കോര്ട്സ് സ്കൂളിത്തെയം, 

കോര്ട്സ് ഡിവിഷന് േണ്ണൂരിത്തെയം അപ്കഗ്രകഡഷനും 

കശഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്േിനുമായി 20 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

344.  തൃശൂര് കന്നംകളം ഗവണ്ത്തമെ് കബായ്സ് ഹയര് 

ത്തസക്െറി സ്കൂളില് സ്ഥാപിച്ച കോര്ട്സ് വിഭാഗെിന് 
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കഹാസ്റ്റല്, ത്തമസ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് 

സജ്ജ്ീേരിക്കുന്നതിനായി 3.60 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

345.  കേരള സംസ്ഥാന കോര്ട്സ് േൗണ്സിേിത്തെ 

വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്് 35.90 കോടി രൂപ 

നീക്ി വയ്ക്കുന്നു.  

346.  കേരള സംസ്ഥാന യവജനകക്ഷമ കബാര്ഡിത്തെ  

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്് 18.95 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

ത്തപാതുജനാകരാഗയ കമഖേ 

347.  2൦23-24 സാമ്പെിേ വ ര്ഷെില് കവദയശുശ്രൂഷയം 

ത്തപാതുജനാകരാഗയവം എന്ന കമഖേയ്ക്ക് ആത്തേ 

വിഹിതമായി 2828.33 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇത് 

മുന് വര്ഷകെക്ാള് 196.50 കോടി അധിേമാണ്. 

സര്,  

348.  കോവിഡിന് കശഷമുളള ആകരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള് 

കേോരയം ത്തചയ്യന്നതിനായി 5 കോടി രൂപ 

നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

349.  സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രിേളിലം 

ോന്സര് ചിേിത്സയ്ക്കുളള കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്ാനു 

കദ്ദശിക്കുന്നു. 2.50 കോടി രൂപ ഇതിനായി വേയിരുുന്നു.  
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350.  പേര്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണവമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട 
പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 11 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

351.  കസ്റ്ററ്റ് ഡിജിറ്റല് ത്തഹല്െ് മിഷന് വിേസിപ്പിത്തച്ചടുെ 
ഐ.റ്റി. ആപ്ലികക്ഷന് ഉപകയാഗിച്ച് ആകരാഗയവകപ്പ് 
നടപ്പിോക്കുന്ന രാജയത്തെ ഏേ സാംക്രമികേതര കരാഗ 
പദ്ധതി (NCD) യാണ് ‘കശേി’ (SHAILI). സാധാരണമായി 
േണ്ടുവരുന്ന സാംക്രമികേതര കരാഗങ്ങളായ 
കഹപ്പര്ത്തടന്ഷന്, ഡയബറ്റീസ്, ോന്സര് തുടങ്ങിയവ 
സംബന്ധിച്ച് 70 േക്ഷെിേധിേം ആളുേളില് 
സര്കവയം കരാഗനിര്ണയവം നടൊന് ഈ 
പദ്ധതിയിലൂത്തട േഴിഞ്ഞിട്ടുെ്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി കൂടുതല് 
വിപുേീേരിക്കുന്നതിനും ഇതിനായളള കപാര്ട്ടല് വേിയ 
കതാതില് വിേസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അടുെ 
വര്ഷകെക്് 10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

352.  തേകേരി ജനറല് ആശുപത്രി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 10 
കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.   

353.  കഗാത്ര, തീരകദശ, വിദൂര കമഖേേളിത്തേ ആശുപത്രി 
േളിത്തേയം ആകരാഗയ പരിചരണ സ്ഥാപനങ്ങളിത്തേയം 
സൗേരയങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 15 കോടി രൂപ 
വേയിരുുന്നു. 

സര്, 

354.  ‘േനിവ്’ പദ്ധതിയില്, 315 അഡവാന്സ്ഡ് കേെ് 

സകപ്പാര്ട്ട് ആംബുേന്സുേളുത്തട പ്രവര്െന ത്തചേവ 

േള്ക്ായി 75 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  
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355.  ോസര്കഗാഡ് ടാറ്റാ ആശുപത്രിയിത്തേ അടിസ്ഥാന  

സൗേരയവം ചിേിത്സാ സൗേരയങ്ങളും വര്ദ്ധിപ്പി 

ക്കുന്നതിന്  നടപടിേള് സവീേരിക്കും.  

ത്തഹല്െ് ത്തേയര് കമഖേയിത്തേ ആകഗാള സാധയതേള്  

356.  കേരളെിന് ആകരാഗയ പരിചരണ രംഗെ് 

കവദഗ്ദ്ധയവം കനപുണിയമുള്ള വേിത്തയാരു 

ത്തതാഴില്കസനയെ്.  കോേത്തമമ്പാടുമുള്ള ആകരാഗയ 

പ്രവര്െേരില് നത്തല്ലാരു ശതമാനം മേയാളിേളാണ്.  

വിേസിത രാജയങ്ങളില് ആകരാഗയ പരിചരണെിന് 

ത്തചേവ് വളത്തര കൂടുതോണ്.  ഇത് കേരളെിന് ഒരു 

സാധയതയായി പ്രകയാജനത്തപ്പടുൊന് േഴിയണം.  

കോേെിത്തെ ത്തഹല്െ് ത്തേയര് േയാപിറ്റോയി 

കേരളത്തെ മാറ്റാന് േഴിയന്ന മനുഷയവിഭവ കശഷിയം 

കൂടുതല് വിേസിപ്പിക്ാന് േഴിയന്ന ആകരാഗയ 

ശംഖേയം നമുക്കുെ്.  ത്തചേവ് കറഞ്ഞ ചിേിത്സയ്ക്കും 

ആകരാഗയ പരിചരണെിനുമായി വികദശിേത്തള നമുക്് 

സംസ്ഥാനകെക്് ആേര്ഷിക്ാന് േഴിയം.  ആകരാഗയ 

പരിചരണം, ത്തഹല്െ് ടൂറിസം തുടങ്ങിയ 

കമഖേേളിത്തേല്ലാം ത്തമച്ചത്തപ്പട്ട കസവനം നല്േിത്തക്ാെ് 

ഒരു ത്തഹല്െ് ഹബ്ബാക്ി സംസ്ഥാനത്തെ 

മാറ്റിത്തയടുക്ാനുള്ള പ്രവര്െനങ്ങള് വിേസിപ്പിക്കും.  

നിേവിലള്ള സൗേരയങ്ങള് വിപുേീേരിക്ാനും 

ആധുനിേവല്ക്രിക്ാനും േഴിയം.  ഈ സാധയത 

യ്ക്കനുസരിച്ച് ത്തേയര് കപാളിസി രൂപീേരിക്ാനും 
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നടപ്പിോക്ാനും സൗേരയങ്ങത്തളാരുക്ാനുമുള്ള പ്രാരംഭ 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 30 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

കപവിഷെിത്തനതിത്തര തകദ്ദശീയ വാക്ിന് 

സര്, 

357.  നമ്മുത്തട സംസ്ഥാനെ് തകദ്ദശീയമായ ഓറല് റാബീസ് 

വാക്ിന് വിേസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കും.  

തിരുവനതപുരത്തെ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് അഡവാന്സ് 

കവകറാളജിയത്തടയം കേരള ത്തവറ്ററിനറി ആെ് അനിമല് 

സയന്സ് സര്വേോശാേയ്ക്ക് േീഴിലള്ള വിവിധ 

സ്ഥാപനങ്ങളുത്തടയം കൂട്ടായ പ്രവര്െനെിലൂത്തടയാകം 

വാക്ിന് വിേസിപ്പിക്കുേ.  ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 5 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. 

358.  നൂ കബാണ് സ്ക്രീനിംഗ് പദ്ധതിയത്തട തുടര് 

പ്രവര്െനെിനായി 1.50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.   

359.  നാഷണല് ത്തഹല്െ് മിഷനു കവെി കടുംബകക്ഷമ 

പരിപാടിേള്ക്കും അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗേരയ 

പരിപാേനെിനുമുളള 134.80 കോടി രൂപയള്ത്തപ്പത്തട 500 

കോടി രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി വേയിരുുന്നു. 

കേന്ദ്ര വിഹിതമായി 750 കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

360.  ഇ-ത്തഹല്െ് കപ്രാഗ്രാമിനായി 30 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.   
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361.  ോരുണയ ആകരാഗയ സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്് 574.50 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇത് മുന്വര്ഷകെക്ാള് 74.50 

കോടി രൂപ അധിേമാണ്.  

362.  2023-24 സാമ്പെിേ വര്ഷം മുതല് ോരുണയ ആകരാഗയ 

സുരക്ഷാ പദ്ധതിയത്തട ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ആകരാഗയ 

ഏജന്സി മുകഖന താകോേം, കട്ടിേള്ക്ായളള 

ോന്സര് സുരക്ഷാ പദ്ധതി, കട്ടിേളിത്തേ കോക്ലിയര് 

ഇംപ്ലാകെഷന് (ശ്രുതി തരംഗം)  എന്നീ പദ്ധതിേളും 

നടപ്പിോക്കുന്നതാണ്.  

363.  ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ കമഖേയിത്തേ അനേിറ്റിക്ല് 

േകബാട്ടറിേള് ശക്തിത്തപ്പടുുന്നതിനായി 7.50 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. 

കസെ് ഫുഡ് 

സര്,  

364.  സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം (Safe Food) ഉറപ്പാക്ാനും 

ഭക്ഷയവിഷബാധ തടയാനും ഭക്ഷണെിത്തെ ഗുണ 

നിേവാരം ഉയര്ൊനുമുളള വിവിധ ഇടത്തപടലേള്ക്കും 

പരികശാധനേള്ക്കുമായി 7 കോടി രൂപ കൂടി 

അനുവദിക്കുന്നു. 

365.  ആകരാഗയ-വിദയാഭയാസ കമഖേയിത്തേ വിവിധ വിേസന 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 463.75 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  
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366.  വിവിധ സര്ക്ാര് ത്തമഡിക്ല് കോകളജുേള്, 

തിരുവനതപുരം റീജിയണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് 

ഒെ് താല്കമാളജി, തിരുവനതപുരം ൊര്മസൂട്ടിക്ല് 

സയന്സ് കോകളജ് എന്നിവയത്തട വിേസന 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 232.27  കോടി രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു.   

367.  ത്തമഡിക്ല് വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടകററ്റിനു േീഴിലള്ള 

ത്തമഡിക്ല് കോകളജുേളിത്തേയം മറ്റ് ആശുപത്രി 

േളിത്തേയം മാേിനയ സംെരണ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 

13 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

368.  ോന്സര് ചിേിത്സാ വിഭാഗെിനായി തിരുവനതപുരം 

ത്തമഡിക്ല് കോകളജില് PET CT ൊനര് 

വാങ്ങന്നതികേക്ായി 15 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

369.  ത്തമഡിക്ല് കോകളജുേളിത്തേ ഉയര്ന്ന വിേയള്ള 

അതയാധുനിേ ഉപേരണങ്ങളുത്തട തടസ്സരഹിത 

പ്രവര്െനം ഉറപ്പു വരുുന്നതിന് സമഗ്ര വാര്ഷിേ 

ത്തമയിെനന്സ്  കോണ്ട്രാക്റ്റിനും മറ്റുമായി 32 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

370.  IMHANS കോഴികക്ാടിന് 3.60 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

ഇത് മുന് വര്ഷകെതിത്തനക്ാള് 2.65 കോടി   

അധിേമാണ്. 

371.  എം.ജി.യൂണികവഴ്സിറ്റിയമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് പ്രവര്െിക്കുന്ന 

ത്തസെര് കൊര് ത്തപ്രാെഷണല് & അഡവാന്സ്ഡ് 
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സ്റ്റഡീസിന് (CPAS) പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോകളജുേള് 

ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 3 കോടി രൂപ സഹായം നല്കം.   

372.  ആയൂര്കവദ, സിദ്ധ, യനാനി, കയാഗ, നാച്ചുകറാപ്പതി 

എന്നീ ചിേിത്സാ ശാഖേള് ഉള്ത്തപ്പടുന്ന ഭാരതീയ 

ചിേിത്സാ വകപ്പിന് 2023-24 വര്ഷം 49.05 കോടി രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് മുന്വര്ഷകെക്ാള് 5 കോടി രൂപ 

അധിേമാണ്. 

373.  ഭാരതീയ ചിേിത്സാ വകപ്പിന് േീഴിലള്ള സ്ഥാപന 

ങ്ങളുത്തട ശാക്തീേരണെിനും ആധുനിേവല്ക്രണ 

െിനുമായി വിവിധ പ്രവര്െനങ്ങള് ഏത്തറ്റടുെ് 

നടുന്നതിന് 24 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു. 

374.  തിരുവനതപുരം, തൃപ്പൂണിുറ, േണ്ണൂര് ആയര്കവദ 

ത്തമഡിക്ല് കോകളജുേള്ക്് 20.15 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

സര്, 

375.  ആയര്കവദെിത്തെ ശാസ്ത്രീയ വിേസനെിനായി 

ഇെര്നാഷണല് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് ആയര്കവദ  

(IRIA) സ്ഥാപിക്കുവാന് േക്ഷയമിടുന്നു. ഇതിത്തെ പ്രാരംഭ 

നിര്മാണ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കും  ഗകവഷണെിനുമായി  

2 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

376.  കഹാമികയാപ്പതി വകപ്പിത്തെ ശാക്തീേരണ പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി 25.15 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  
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377.  നാഷണല് മിഷന് ഓണ് ആയഷ്-കഹാമികയായത്തട 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 5 കോടി 

രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു. 

378.  കഹാമികയാ ത്തമഡിക്ല് വിദയാഭയാസെിന് 8.90 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. 

ശുദ്ധജേ വിതരണവം മേിനജേ നിവാരണവം  

379.  2023-24 വര്ഷം കടിത്തവള്ള വിതരണെിനും മേിനജേ 

സംെരണെിനുമായി 909.51 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

380.  നബാര്ഡ്-ആര്.ഐ.ഡി.എെ് വായ്പ വിനികയാഗിച്ച് 

മേിനജേ സംെരണ കമഖേയില് അടിസ്ഥാന 

സൗേരയവിേസനം നടൊന് േഴിയം. ഇെരം  

5 െീമുേള്ക്ായി 80 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

381.  നഗര ജേവിതരണ പദ്ധതിേളുത്തട പുനരുദ്ധാരണെിനും 

ത്തമച്ചത്തപ്പടുെേിനുമായി 45 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

382.  2023-24 വര്ഷം പ്രവര്െനക്ഷമമായ 9.54 േക്ഷം ടാപ്പ് 

േണക്ഷനുേള് നല്കവാന് ജല്ജീവന് മിഷന് 

ഉകദ്ദശിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പിോക്കുന്നതിനുളള സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായി 500 കോടി രൂപ കേരള വാട്ടര് 

അകതാറിറ്റിക്കും ജല് ജീവന് മിഷനുമായി വേയിരുുന്നു.  

383.  പഴക്മുള്ളതും കേടായതുമായ കപപ്പ് കേനുേള് മാറ്റി 

സ്ഥാപിക്ാന് 50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 
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384.  കജക് (ത്തജ.ഐ.സി.എ) സഹായകൊട് കൂടിയ കേരള 

ജേവിതരണ പദ്ധതിക്ായി 5 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.   

385.  തിരുവനതപുരം, ത്തോച്ചി കോര്പ്പകറഷനുേളില് 

നടപ്പിോക്കുന്ന ‘നഗര ജേവിതരണം ത്തമച്ചത്തപ്പടുെല്’ 

പദ്ധതിക്ായി 100 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

സര്,  

386.  ജേനിധിയത്തട മഴത്തവള്ളത്തക്ായ്ത്ത് പദ്ധതിയത്തട കശഷി 

ഉയര്ുന്നതിനും ഭൂഗര്ഭജേ റീചാര്ജ്ജ്ിംഗ് പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്കുമായി 10 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

387.   ജേനിധി പദ്ധതിേള് തകദ്ദശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുത്തട സഹായകൊത്തട പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന 

തിനായി 30.90 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

388.  ഭവനനിര്മാണ കബാര്ഡ് നടപ്പാക്കുന്ന ‘ഗൃഹശ്രീ’ ഭവന 

പദ്ധതിയിലൂത്തട 415 വീടുേള്ക്് സബ്സിഡി 

േഭയമാക്കുന്നതിന്  12.45 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  ഇത് 

2022-23 വര്ഷകെക്ാള് 24% അധിേമാണ്. ‘ഗൃഹശ്രീ’ 

പദ്ധതിയത്തട സബ്സിഡി തുേ 2 േക്ഷെില് നിന്നും  

3 േക്ഷമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  

389.  ഭവന നിര്മാണ കബാര്ഡിത്തെ ഇ.ഡബ്ലു.എസ്/ 

എല്.ഐ.ജി. ഭവന പദ്ധതിക്ായി 2023-24 സാമ്പെിേ 

വര്ഷം 10 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 
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390.  ത്തമഡിക്ല് കോകളജുേകളാടു കചര്ന്ന് കരാഗിേള്ക്്/ 

കൂട്ടിരിപ്പുോര്ക്് താമസിക്ാനുതകന്ന തരെില് ത്തേട്ടിടം 

നിര്മിക്കുന്നതിനുളള ആശവാസ് വാടേ ഭവന പദ്ധതിയ്ക്ക് 

4 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 

391.  കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്മാണ കബാര്ഡിന് േീഴില് 

സര്ക്ാര് ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്് വാടേയ്ക്ക് ഉപകയാഗി 

ക്ാവന്ന ൈാറ്റ്/േവാര്കട്ടഴ്സ്/സമുച്ചയങ്ങള് നിര്മിക്കുന്ന 

തിന് 9.50 കോടി രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു.   

392.  കോഴികക്ാട് ത്തമഡിക്ല് കോകളജിന് സമീപം വനിതാ 

പി.ജി. കഹാസ്റ്റല് നിര്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

നഗരവിേസനം 

393.  സംസ്ഥാനത്തെ നഗരവിേസന പരിപാടിേള്ക്ായി 

1055.31 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

394.  നഗര തകദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഖരമാേിനയ 

നിര്മാര്ജ്ജ്ന കപ്രാജക്റ്റുേള് നടപ്പിോക്ാന് േക്ഷയമിട്ടു 

ത്തോണ്ടുളള ശുചിതവ കേരളം പദ്ധതിക്ായി 22 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. ഈ പദ്ധതി ഹരിത കേരളം മിഷത്തെ 

ഭാഗമാണ്.  

395.  നഗര കമഖേയില് നടപ്പാക്കുന്ന വികദശ സഹായ 

പദ്ധതിയായ കേരള ഖരമാേിനയ സംെരണ 

കപ്രാജക്ടിത്തെ ഭാഗമായി സ്ഥാപന വിേസനം, കശഷി 

വിേസനം, കപ്രാജക്റ്റ് മാകനജ്ത്തമെ്, പ്രാകദശിേ 
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ഖരമാേിനയ സംെരണ സംവിധാനങ്ങള് സ്ഥാപിക്ല് 

എന്നീ ഘടേങ്ങള്ക്ായി 131.88 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

വാര്ൊ വിതരണവം പ്രചാരണവം 

396.  വാര്ൊ വിതരണവം പ്രചാരണവം കമഖേയ്ക്ക് ആത്തേ 

40.43 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

397.  മീഡിയ അക്ാഡമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീഡിയ 

സാക്ഷരതാ പരിപാടിക്് 50 േക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

398.  ടാകഗാര് തീകയറ്ററിത്തെ ആധുനിേവല്ക്രണെിനായി 

2.50 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.   

ത്തതാഴിലം ത്തതാഴിോളി കക്ഷമവം  

399.  ത്തതാഴിലം ത്തതാഴിോളി കക്ഷമവം കമഖേക്ായി 504.76 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  ഇത് മുന്വര്ഷത്തെക്ാള് 

22.60 കോടി രൂപ അധിേമാണ്.  

400.  കതാട്ടം ത്തതാഴിോളിേളുത്തട ദുരിതാശവാസ നിധി 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 1.10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. കതാട്ടം 

ത്തതാഴിോളിേളുത്തട താമസസൗേരയങ്ങള് (േയങ്ങള്) 

ത്തമച്ചത്തപ്പടുുന്നതിന് 10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

401.  അസംഘടിത കമഖേയിത്തേ ദിവസകവതന 

ത്തതാഴിോളിേള്ക്് ആശവാസനിധി, അവശത 

യനുഭവിക്കുന്ന മരംേയറ്റം ത്തതാഴിോളിേള്ക്കുള്ള 
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ത്തപന്ഷന് പദ്ധതി, പ്രസവാനുകൂേയം എന്നീ ഘടേ 

ങ്ങള്ക്ായി 8 കോടി രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു. 

402.  പരമ്പരാഗത ത്തതാഴില് കമഖേേളായ ബീഡി, ഖാദി, മുള, 

ചൂരല്, മത്സയ ബന്ധനവം സംെരണവം, േശുവെി, 

േയര്, തഴപ്പായ, േരേൗശേ നിര്മാണം 

മുതോയവയില് ത്തതാഴില് ത്തചയ്യന്ന ത്തതാഴിോളിേള്ക്് 

1250/- രൂപ നിരക്ില് ധനസഹായം നല്കന്നതിനുള്ള 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 90 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇത് 

മുന്വര്ഷത്തെക്ാള് 4 കോടി രൂപ അധിേമാണ്.    

403.  കേരള അക്ാദമി കൊര് െില്സ് ആെ് 

എക്േന്സിത്തെ (KASE) വിവിധ പദ്ധതിേള്ക്ായി  

37 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

404.  ഏറ്റവം പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്് അനുസൃതമായി 

ഐ.റ്റി.ഐ േളുത്തട അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് 

നവീേരിക്കുന്നതിനായി 30.50 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

405.  വിവിധ പദ്ധതിേള്ക്ായി വയാവസായിേ പരിശീേന 

വകപ്പിന് 108.46 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

406.  2023-24-ല് ോസര്കഗാഡ്,   േണ്ണൂര്, വയനാട്, മേപ്പുറം, 

ഇടുക്ി, പെനംതിട്ട ജില്ലേളില് പുതിയ േരിയര് 

ത്തഡവേപ്ത്തമെ് ത്തസെറേള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.  

407.  ൊക്ടറീസ് ആെ് കബായികേഴ്സ് വകപ്പിന് 5.30 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  
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408.  േണ്ണൂര് കപാസ്റ്റ് ഗ്രാജുകവറ്റ് & റിസര്ച്ച് ത്തസെര് ഇന് 

െയര് & കസഫ്റ്റി സയന്സിത്തെ പ്രാഥമിേ  പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി ഒരു കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

പട്ടിേജാതി വിേസനം 

409.  പട്ടിേജാതി ഉപപദ്ധതിക്ായി 2979.40 കോടി രൂപ 

വേയിരുെിയിട്ടുെ്. ഇതില് പട്ടിേജാതി വിേസന 

വകപ്പിനുളള 1638.10 കോടി രൂപയം തകദ്ദശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുളള 1341.30 കോടി രൂപയം ഉള്ത്തപ്പടുന്നു.  

410.  പട്ടിേജാതി വിദയാര്്ിേളുത്തട വിദയാഭയാസ ധനസഹായ 

മായി 429.61 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇതില് 

പാേക്ാട് ത്തമഡിക്ല് കോകളജിത്തേ നിര്മാണ 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കുളള 70 കോടി രൂപയം ഉള്ത്തപ്പടുന്നു. 

ആത്തേ വിഹിതം മുന്വര്ഷകെക്ാള് 104 കോടി രൂപ 

അധിേമാണ്.  

411.  പട്ടിേജാതി വിദയാര്്ിേള്ക്് നല്േിവരുന്ന   കപാസ്റ്റ് 

ത്തമട്രിേ് കൊളര്ഷിപ്പിത്തെ സംസ്ഥാനവിഹിതമായി  

65 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

സര്, 

412.  ഒന്പതും പും ക്ലാസുേളില് പഠിക്കുന്ന പട്ടിേജാതി 

വിദയാര്്ിേള്ക്ായളള പ്രീ-ത്തമട്രിേ് കൊളര്ഷിപ്പ് 

എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി  

7.20 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇതികേക്കുളള കേന്ദ്ര 

വിഹിതമായി 10.80 കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  
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413.  പട്ടിേജാതി യവതീ-യവാക്ളിത്തേ ത്തതാഴില് പങ്കാളിെം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി കനപുണയ വിേസന 

പരിപാടിേള് നടപ്പാക്ി വരുന്നു. ഇതിനായി 50 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. ഈ പദ്ധതി K-DISC, KASE, ASAP 

എന്നിവ മുകഖന നടപ്പിോക്കുന്നതാണ്.  

414.  തിരുവനതപുരം, ത്തവള്ളായണിയിലളള അയ്യങ്കാളി 

ത്തമകമാറിയല് കമാഡല് റസിഡന്ഷയല് കോര്ട്സ് 

സ്കൂള് ഉള്പ്പത്തടയളള കമാഡല് റസിഡന്ഷയല് 

സ്കൂളുേളുത്തട നടെിപ്പിന് 13 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

415.  ഭൂരഹിതരായ പട്ടിേജാതി കടുംബങ്ങള്ക്് വീട് 

നിര്മിക്കുന്നതിന് ഭൂമി വാങ്ങന്നതിനായി 180 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിലൂത്തട ഏേകദശം 5000 

ഭൂരഹിത കടുംബങ്ങത്തളയാണ് ഗുണകഭാക്താക്ളാക്ാന് 

ഉകദ്ദശിക്കുന്നത്.  

416.  ഭാഗിേമായി നിര്മിച്ച ഭവനങ്ങളുത്തട പൂര്െീേരണ 

െിനും, ജീര്ണാവസ്ഥയിലളള വീടുേളുത്തട  നവീേരണ 

െിനും, പഠന മുറിേളുത്തട നിര്മാണെിനുമായി  

205 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 5000 പുതിയ 

പഠനമുറിേളുത്തട നിര്മാണം പൂര്െിയാക്ാനാണ് 

േക്ഷയമിടുന്നത്. പഠനമുറി നിര്മാണെിന് ഓകരാ 

കടുംബെിനും 2 േക്ഷം രൂപ വീതം നല്കന്നതാണ്.  

417.  പട്ടിേജാതി വിഭാഗെിത്തേ ദുര്ബേ വിഭാഗെിനുളള 

വിേസന പരിപാടിേള്ക്ായി 50 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  



108 
 

418.  പട്ടിേജാതി യവതിേള്ക്് വിവാഹ ധനസഹായം 

നല്കന്നതികേക്ായി 84.39 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു. 

സര്, 

419.  കഡാ.അംകബദ്േര് ഗ്രാമവിേസന പദ്ധതിക്ായി 60 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഓകരാ കോളനിക്കും 

പരമാവധി ഒരു കോടി രൂപ വീതം സഹായം 

നല്കന്നതാണ്.  

420.  അര്ഹരായ കരാഗിേള്ക്കും, വൃദ്ധര്ക്കും ആകരാഗയ 

പരിചരണം നല്കന്ന ആകരാഗയ സുരക്ഷാ 

പരിപാടിക്ായി 53 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

421.  പട്ടിേജാതി ഉപപദ്ധതിക്് േീഴില് മാനവവിഭവകശഷി 

വിേസനം, അടിസ്ഥാന ആവശയങ്ങള്, സാമ്പെിേ 

വിേസനം തുടങ്ങിയവക്് പ്രകതയേ ഊന്നല് 

നല്േിത്തക്ാെ് നടപ്പിോക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്ല് ഗയാപ്പ് 

െില്ലിംഗ് പദ്ധതിേള്ക്് കോര്പ്പസ് െൊയി 45 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

പട്ടിേവര്ഗ വിേസനം 

422.  സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടിേവര്ഗ ജനവിഭാഗെിത്തെ 

വിേസനെിനായി 2023-24 സാമ്പെിേ വര്ഷെില് 

859.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇതില് 657.95 കോടി 

രൂപ പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വകപ്പിനും 201.55 കോടി രൂപ 

തകദ്ദശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അനുവദിക്കുന്നു.  
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423.  പട്ടിേവര്ഗ വിദയാര്്ിേള്ക്് കപ്രാത്സാഹനവം 

സഹായവം എന്ന പദ്ധതിക്ായി ആത്തേ 8.75 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

424.  പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗക്ാര്ക്ിടയില് ‘കമാഡല്  

പ്രീ സ്കൂളുേളുത്തട നടെിപ്പ്’ എന്ന പുതിയ ഘടേെിനും, 

വിദയാര്്ിേള്ക്ായളള ടൂകട്ടാറിയല് പദ്ധതിക്കും, 

പട്ടിേവര്ഗക്ാരുത്തട ോയിേ കപ്രാത്സാഹനെിനു 

മടക്ം വിവിധ പദ്ധതിേള്ക്ായി 30 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

425.  ‘പട്ടിേവര്ഗ യവജനങ്ങള്ക്് സവയം ത്തതാഴിേിനും 

കനപുണയ വിേസന പരിശീേനെിനുമുളള സഹായം’ 

എന്ന പദ്ധതിയില് 10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

426.  ‘പട്ടിേവര്ഗക്ാര്ക്ായളള വരുമാനദായേ ോര്ഷിേ 

ഉദയമം’ എന്ന പദ്ധതിക്് 8.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

427.  പട്ടിേവര്ഗ കടുംബങ്ങള്ക്് അധിേ ത്തതാഴില് ദിനങ്ങള് 

നല്കന്നതിനായി ‘കേരള കട്രബല് പ്ലസ്’ കപ്രാഗ്രാം 

പ്രോരം MGNREGS നല്കന്ന 100 ദിവസ ത്തതാഴിേിനു 

പുറത്തമ പട്ടിേവര്ഗ കടുംബങ്ങള്ക്് 100 ദിവസത്തെ 

അധിേ ത്തതാഴില് (ആത്തേ 200 ദിവസം) കൂടി നല്കന്നു. 

ഈ പദ്ധതിക്ായി 35 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

പദ്ധതിയത്തട 90% ഗുണകഭാക്താക്ള് വനിത 

േളായിരിക്കുത്തമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  
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428.  പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വകപ്പ് നടുന്ന സ്ഥാപന 

ങ്ങള്ക്ായി 72.32 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇതില് 

നിന്നും മാതൃോ റസിഡന്ഷയല് സ്കൂളുേളുത്തട 

നടെിപ്പിനുളള ത്തചേവേള്ക്ായി 55 കോടി രൂപയം 

കപാസ്റ്റ് ത്തമട്രിേ് കഹാസ്റ്റലേളുത്തട നടെിപ്പിനായി  

3 കോടി രൂപയം പ്രീത്തമട്രിേ് കഹാസ്റ്റലേളുത്തടയം 

കപാസ്റ്റ്ത്തമട്രിേ് കഹാസ്റ്റലേളുത്തടയം സൗേരയങ്ങള് 

ത്തമച്ചത്തപ്പടുുന്നതിനായി 7.02 കോടി രൂപയം ഏേേവയാ 

മാതൃോ റസിഡന്ഷയല് സ്കൂളുേളുത്തടയം/പ്രീത്തമട്രിേ്-

കപാസ്റ്റ്ത്തമട്രിേ് കഹാസ്റ്റലേളുത്തടയമടക്ം വിവിധ 

സ്കൂളുേളുത്തടയം കഹാസ്റ്റലേളുത്തടയം നിര്മാണെിനായി 

4 കോടി രൂപയം വേയിരുുന്നു.  

429.  പട്ടിേവര്ഗ യവതിേളുത്തട വിവാഹധനസഹായം എന്ന 

പദ്ധതിക്ായി 6 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

430.  സിക്ിള്ത്തസല് അനീമിയ കരാഗിേള്ക്കുളള സഹായ 

പദ്ധതിക്ായി 2.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

431.  ജനനീ ജന്മരക്ഷ എന്ന പദ്ധതിക്ായി 17 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

432.  ‘പരമ്പരാഗത പട്ടിേവര്ഗ കവദയന്മാര്ക്കുളള സാമ്പെിേ 

സഹായം’ എന്ന പദ്ധതിക്ായി 40 േക്ഷം രൂപ 

അനുവദിക്കുന്നു. 
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433.  പട്ടിേവര്ഗ കമഖേയില് “ഭക്ഷണെിനുളള സഹായം/ 

ഭക്ഷയസുരക്ഷക്കുളള പരിപാടി” എന്ന പദ്ധതിക്ായി  

25 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

434.  ‘സമഗ്ര പട്ടിേവ ര്ഗ ആകരാഗയ സംരക്ഷണം’ എന്ന 

പദ്ധതിക്ായി 30 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇത് 

മുന്വര്ഷകെക്ാള് 4 കോടി രൂപ അധിേമാണ്. 

435.  ഭവന നിര്മാണം/അപൂര്ണമായ വീടുേളുത്തട പൂര്െീ 

േരണം എന്ന പദ്ധതിക്് 57.20 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

436.  വിവിധ പട്ടിേവര്ഗ ഉപപദ്ധതിേള്ക്് വേയിരുെി 

യിട്ടുള്ള തുേയില് ഉൊോവന്ന കറവ് നിേുന്ന 

തിനായി കോര്പ്പസ് െെ് ഇനെില് 45 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

437.  സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടിേവര്ഗ സകങ്കതങ്ങളില് 

അംകബദ്േര് ത്തസറ്റില്ത്തമെ് വിേസന പദ്ധതിക്ായി 50 

കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

438.  ഭൂരഹിതരായ പട്ടിേവര്ഗക്ാരുത്തട പുനരധിവാസം 

(TRDM) എന്ന പദ്ധതിക്ായി 45 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

439.  പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വകപ്പിത്തെ പദ്ധതിേളുത്തട 

സുഗമമായ നടെിപ്പിന് കൂടുതല് മനുഷയവിഭവകശഷി 

ആവശയമുെ്. ‘പട്ടിേവര്ഗ കമഖേേളില് പദ്ധതിേള് 

നടപ്പിോക്കുന്നതിനുളള മാനവ വിഭവകശഷി പിന്തുണ’ 
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എന്ന പദ്ധതിയിലൂത്തട ഇെരെില് കൂടുതല് ആളുേത്തള 

വകപ്പിത്തെ പദ്ധതിേളുത്തട ഭാഗമാക്കുേയാണ്. ഇതിനായി 

32.35 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

440.  കട്രബല് ത്തപ്രാകമാട്ടര്മാര്ക്് ഓണകററിയം 

നല്കന്നതിന് 19.13 കോടി രൂപയം ഊരുകൂട്ടങ്ങളുത്തട 

സംഘാടനെിന് 2.50 കോടി രൂപയം ‘മാകനജ്ത്തമെ് 

പരിശീേേരും ത്തഹല്െ് മാകനജ്ത്തമെ് പരിശീേേരും’ 

എന്നതികേക്് 1.30 കോടി രൂപയം കഹാസ്റ്റലേളിലം 

കമാഡല് ത്തറസിഡന്ഷയല് സ്കൂളുേളിലമുളള േൗണ്സി 

േര്മാര്ക്് 1.50 കോടി രൂപയം പട്ടിേവര്ഗകക്ഷമെിനു 

കവെി സാമൂഹയ പ്രവര്െേരുത്തട കസവനം ഉപകയാഗ 

ത്തപ്പടുുന്നതിനായി 1.92 കോടി രൂപയം ‘കഗാത്രബന്ധു’ 

പദ്ധതിക്് 6 കോടി രൂപയം വേയിരുുന്നു. 

മറ്റ് പിന്നാക് വിഭാഗങ്ങള്  

441.  കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക് വിഭാഗ വിേസന 

കോര്പ്പകറഷത്തെ വിവിധ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി  

2023-24 വര്ഷം 16 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

442.  കേരള സംസ്ഥാന പരിവര്െിത കക്രസ്തവ ശുപാര്ശിത 

വിഭാഗ വിേസന കോര്പ്പകറഷത്തെ വിവിധ പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി 6 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

443.  മറ്റ് പിന്നാക് വിഭാഗെിത്തേ ഏറ്റവം പിന്നാക്ം 

നില്ക്കുന്ന സമുദായങ്ങള്ക്കുളള (OEC) പ്രീത്തമട്രിേ് 

സഹായമായി 5 കോടി രൂപയം, കപാസ്റ്റ് ത്തമട്രിേ് 
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സഹായമായി 40 കോടി രൂപയം ഉള്പ്പത്തട 

വിദയാഭയാസെിനുളള പദ്ധതിേള്ക്ായി 45 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

444.  ഒന്നാം തരം മുതല് എട്ടാം തരം വത്തരയളള മറ്റ് പിന്നാക് 

വിഭാഗ വിദയാര്്ിേള്ക്് പ്രീത്തമട്രിേ് കൊളര്ഷിപ്പ് 

നല്കന്ന പദ്ധതി കേന്ദ്രസര്ക്ാര് നിര്െോക്ിയ 

സാഹചരയെില് പുതിയ സംസ്ഥാന പദ്ധതി പ്രഖയാപി 

ക്കുന്നു. ഇതിനായി 25 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

445.  മറ്റ് പിന്നാക് വിഭാഗങ്ങള്ക്കുളള പ്രീത്തമട്രിേ്, 

കപാസ്റ്റ്ത്തമട്രിേ് കൊളര്ഷിപ്പുേള് അനുവദിക്കുന്നതിന് 

സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 8 കോടി രൂപ വീതം 

വേയിരുുന്നു.  

446.  കേരള സംസ്ഥാന േളിമണ്പാത്ര നിര്മാണ വിപണന 

കക്ഷമ വിേസന കോര്പ്പകറഷന് ഓഹരി മൂേധന 

സഹായമായി 70 േക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.  

നൂനപക്ഷ കക്ഷമം 

447.  നൂനപക്ഷ വിഭാഗെില്ത്തപ്പട്ട എസ്.എസ്.എല്.സി 

മുതല് ബിരുദാനതര തേം വത്തരയളള സമര്്രായ 

വിദയാര്്ിേള്ക്കും സിവില് സര്വീസ് മത്സരാര്്ി 

േള്ക്കും ത്തപ്രാെ.കജാസെ് മുെകശരി കൊളര്ഷിപ്പ് 

അനുവദിക്കുന്നതിന് 6.52 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  
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448.  കേരള സംസ്ഥാന നൂനപക്ഷ വിേസന ധനോരയ 

കോര്പ്പകറഷന് ഓഹരി മൂേധനമായി 13 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

മുന്നാക് സമുദായ കക്ഷമം  

449.  കേരള സംസ്ഥാന മുന്നാക് സമുദായ കക്ഷമ 

കോര്പ്പകറഷന് 38.05 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

സാമൂഹയ സുരക്ഷിതതവവം കക്ഷമവം  

450.  കപാഷോഹാരം ഉള്ത്തപ്പത്തട സാമൂഹിേ സുരക്ഷയം 

കക്ഷമവം എന്ന കമഖേയ്ക്കായി ആത്തേ 787.71 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. ഇത് മുന്വര്ഷകെക്ാള് 12.74 കോടി 

രൂപ അധിേമാണ്. 

451.  ഭിന്നകശഷി വിഭാഗെില്ത്തപ്പട്ടവരുത്തട കനപുണയ 

വിേസനം, ത്തതാഴിേധിഷ്ഠിത പുനരധിവാസം, ത്തതാഴിലം 

സാമ്പെിേ സുരക്ഷിതതവവം തുടങ്ങിയ സമഗ്ര 

പദ്ധതിേള്ക്ായി 5 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

452.  ‘നിരാമയ’ ആകരാഗയ ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതിക്ായി  

50 േക്ഷം രൂപ വേയിരുുന്നു.  

453.  സര്ക്ാര് ഓെീസുേള് ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദമാക്കുന്ന 

‘ബാരിയര് ഫ്രീ കേരള’ പദ്ധതിക്ായി 9 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  
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വകയാജന പരിപാേനം 

454.  വകയാധിേരുത്തട കക്ഷമം േക്ഷയമിട്ടു ത്തോണ്ടുള്ള 

സായംപ്രഭ പദ്ധതിക്ായി 6.8 കോടി രൂപ വേയിരു 

ുന്നു. വകയാമിത്രം പദ്ധതിയത്തട വിവിധ പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി 27.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

455.  ട്രാന്സ്ത്തജന്ഡറേള്ക്ായള്ള മഴവില്ല് പദ്ധതിക്ായി 

5.02 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

456.  നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് െിസിക്ല് ത്തമഡിസിന് 

ആെ് റിഹാബിേികറ്റഷന് 12 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

കേരള സാമൂഹയ സുരക്ഷാ മിഷന് 

സര്,  

457.  എന്കഡാസള്ൊന് ദുരിത ബാധിതര്ക്ായി കേരള 

സാമൂഹയ സുരക്ഷാ മിഷന് വഴി നടപ്പിോക്കുന്ന സമഗ്ര 

പാകക്ജിന് 17 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   

458.  ഭിന്ന കശഷിക്ാര്ക്കുളള അനുയാത്ര പദ്ധതിയ്ക്കായി 21.50 

കോടി രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു.  

459.  ആശവാസ േിരണം പദ്ധതിക്ായി 54 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

460.  കേഹപൂര്വം പദ്ധതിയ്ക്ക് 17 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  
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461.  കട്ടിേളിത്തേ പ്രകമഹ ചിേിത്സ േക്ഷയമിടുന്ന മിഠായി 

പദ്ധതിയ്ക്കായി 3.80 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

സര്,  

462.  കേരള സാമൂഹയ സുരക്ഷാ മിഷന് മുകഖന 

നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഉകദ്ദശിക്കുന്ന ‘ഡിമന്ഷയ/അല്ഷികമഴ്സ് 

ത്തമമറി സ്ക്രീനിംഗ് ക്ലിനിേ്’ എന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതി 

പ്രഖയാപിക്കുന്നു. പദ്ധതിയ്ക്കായി ഒരു കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

463.  കേരള സംസ്ഥാന വിേോംഗകക്ഷമ കോര്പ്പകറഷന് 

നടപ്പിോക്കുന്ന ‘ശുഭയാത്ര’, ‘ആശവാസം’, ‘ഹസ്തദാനം’ 

എന്നിവ അടക്മുള്ള വിവിധ പദ്ധതിേള്ക്ായി 13 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

464.  നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് േീച്ച് ആന്ഡ് 

ഹിയറിംഗിനായി 18.93 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

ജയില്  

465.  ജയിലേളുത്തട ഭരണവം നടെിപ്പും ആധുനിേവല്ക്രി 

ക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് പ്രദാനം 

ത്തചയ്യന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിയത്തട വിവിധ പ്രവൃെി 

േള്ക്ായി 13 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

466.  ജയില്പ്പുള്ളിേളുത്തട പുനരധിവാസം േക്ഷയമിട്ടുള്ള 

പദ്ധതിേളുത്തട പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 8 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  



117 
 

കപാേീസ് 

467.  കപാേീസ് വകപ്പിത്തെ ആധുനിേവത്േരണെിനായി 

152.90 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. ഇതില് സ്റ്റുഡെ് 

കപാേീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിക്ായി 15 കോടി രൂപയം, 

ത്തമച്ചത്തപ്പട്ട ട്രാെിേ് മാകനജ്ത്തമെ് സിസ്റ്റെിന് 1.80 കോടി 

രൂപയം, ജനകമത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്ായി 4.40 കോടി 

രൂപയം, കസബര് സുരക്ഷക്ായി 4 കോടി രൂപയം 

നീക്ിവയ്ക്കുന്നു. കപാേീസ് വകപ്പിത്തേ കൊറന്സിേ് 

സൗേരയങ്ങള് ശക്തിത്തപ്പടുുന്നതിനായി 5 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

468.  നിര്ഭയ പദ്ധതിക്ായി ആസൂത്രണം ത്തചയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ 

പ്രവര്െനങ്ങള് നടപ്പിോക്കുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപ 

നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.  

വനിതാ ശിശു വിേസനം 

സര്, 

469.  സ്ത്രീ സുരക്ഷയമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് പ്രാബേയെില് 

വരുെിയിട്ടുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളുത്തടയം ഭരണഘടന 

വയവസ്ഥേളുത്തടയം നടപ്പിോക്ല് അവകോേനം 

ത്തചയ്യന്നതിനും ശക്തിത്തപ്പടുുന്നതിനുമുള്ള വിവിധ 

പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 14 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

470.  സംസ്ഥാനത്തെ 1012 സ്കൂളുേളില് കസകക്ാ-കസാഷയല് 

പദ്ധതി നിേവിലെ്. ഈ പദ്ധതി 2023-24 സാമ്പെിേ 
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വര്ഷം കൂടുതല് സ്കൂളുേളികേക്് വയാപിപ്പിക്കും. 

ഇതികേക്ായി 51 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

ത്തമന്ുവല് േപ്പ്  

471.  സാനിട്ടറി നാപ്േിനുേള്ക്് പേരമായി കൂടുതല് 

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവം ത്തചേവ് കറഞ്ഞതുമായ 

ത്തമന്ുവല് േപ്പുേളുത്തട ഉപകയാഗം കപ്രാത്സാഹിപ്പി 

ക്ാന് സര്ക്ാര് ഉകദ്ദശിക്കുന്നു.  സ്കൂളുേള്, കോകളജുേള്, 

ത്തതാഴിേിടങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് സര്ക്ാര് തേെില് 

കബാധവല്ക്രണവം പ്രചാരണവം സംഘടിപ്പിക്കും.  

ഇതിനായി 10 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

472.  ത്തജന്ഡര് പാര്ക്ിത്തെ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 10 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

473.  അംഗനവാടി കട്ടിേള്ക്് കപാഷോഹാരം ഉറപ്പാക്ാന് 

ആഴ്ചയില് 2 ദിവസം മുട്ടയം പാലം നല്കന്ന പദ്ധതിയത്തട 

നടെിപ്പിനായി 63.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

ക്രുേള്/കഡ ത്തേയര് ത്തസെറേള് 

സര്, 

474.  സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ ത്തതാഴില് സാഹചരയെില് 
ക്രുേള് കൂടുതോയി ആരംഭികക്െത് അതയാവശയ 
മാണ്. ഐ.ടി. വയവസായ രംഗുള്ളവരുമായള്ള 
ചര്ച്ചയില് വകയാജനങ്ങള്ക്് കഡ ത്തേയര് കേന്ദ്രങ്ങള് 
ഉൊേണം എന്ന നിര്കദ്ദശവം ഉയര്ന്നുവന്നിരുന്നു.  
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തകദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങളുത്തടയം ജനേീയ േമിറ്റിേളുത്തടയം 
സഹേരണകൊത്തട കഡ-ത്തേയര് ത്തസെറേള്/ 
ക്രുേള് ആരംഭിക്ാനുള്ള നടപടിേള് സവീേരിക്കും.  
ഇതിനായി 10 കോടി രൂപ നീക്ിത്തവയ്ക്കുന്നു. 

475.  കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വിേസന കോര്പ്പകറഷത്തെ 
വിവിധ പദ്ധതിേള്ക്ായി 19.30 കോടി രൂപ 
വേയിരുുന്നു.  

476.  നിേവിലള്ള 28 കപാകക്ാ ൊസ്റ്റ് ട്രാക്് ത്തേഷയല് 
കോടതിേളുത്തട തുടര്ച്ചയായ പ്രവര്െനെിനും  
28 പുതിയ കോടതിേള് സ്ഥാപിക്കുവാനും േക്ഷയമിടുന്ന 
പദ്ധതിയത്തട സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 8.50 കോടി രൂപ 
വേയിരുുന്നു.  

477.  സംകയാജിത ശിശുസംരക്ഷണ പദ്ധതിയത്തട സംസ്ഥാന 
വിഹിതമായി 13 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 
ഇതികേക്കുള്ള  കേന്ദ്രവിഹിതമായി 19.50 കോടി രൂപ 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

478.  സംകയാജിത ശിശു വിേസന കസവനങ്ങള് എന്ന 
പദ്ധതിക്ായി 194.32 കോടി രൂപ  സംസ്ഥാന 
വിഹിതമായി വേയിരുുന്നു. ഇതികേക്ായി 291.48 
കോടി രൂപ  കേന്ദ്രവിഹിതമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

ത്തപാതുവിതരണ വകപ്പ് 

സര്, 

479.  ഈ സര്ക്ാരിത്തെ ോേയളവില് പുതിയതും നവീേരിച്ച് 

അപകഗ്രഡ് ത്തചയ്തതുമായ 85 സകപ്ലകോ വില്പ്പന 
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ശാേേള് ആരംഭിച്ചു. വിപണിയില് ോരയക്ഷമമായി 

ഇടത്തപട്ടുത്തോെ് ഗുണനിേവാരമുളള സാധനങ്ങള് 

കറഞ്ഞ വിേയ്ക്ക് നല്കുേ എന്നതാണ് സര്ക്ാരിത്തെ നയം. 

ഇതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ സകപ്ലകോ വില്പ്പന 

ശാേേളുത്തട പ്രവര്െനം വിവരസാകങ്കതിേ വിദയയത്തട 

സഹായകൊത്തട ോരയക്ഷമമാക്കുന്നതിത്തെ ഭാഗമായി 

ERP (Enterprise Resource Planning) സംവിധാനം ഈ 

വര്ഷം പ്രവര്െനമാരംഭിക്കും.  

480.  ത്തപാതുവിതരണ രംഗത്തെ സാകങ്കതിേ വിദയാധിഷ്ഠിത 

കസവനങ്ങള് കറവേള് പരിഹരിച്ച് സുസ്ഥിര 

മാക്കുന്നതിന് സ്മാര്ട്ട് പി.ഡി.എസ് എന്ന പുതിയ 

പദ്ധതിയത്തട സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 1.40 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

രജികസ്ട്രഷന്    

481.  രജിസ്റ്റര് ത്തചയ്ത ആധാരങ്ങളുത്തട സംരക്ഷണെിനും 

ഡിജികറ്റകസഷനുമായി 12.50 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

കനാര്ക് 

482.  വികദശു നിന്നും മടങ്ങിത്തയെിയ ത്തതാഴിോളിേള്ക്് 

ത്തതാഴില് േഭയമാക്കുന്ന കനാര്ക് അസിസ്റ്റഡ് & 

ത്തമാബികേസ്ഡ് എംകപ്ലാത്തയ്മെ് (NAME) എന്ന പദ്ധതി 

മുകഖന ഓകരാ പ്രവാസി ത്തതാഴിോളിക്കും പരമാവധി 100 

ത്തതാഴില് ദിനങ്ങള് എന്ന േണക്ില് ഒരു േക്ഷം 
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ത്തതാഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ാന് േക്ഷയമിടുന്നു. 

പദ്ധതിക്ായി 5 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

483.  മടങ്ങിത്തയെിയ പ്രവാസിേത്തള പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന 

തിനും അവര്ക്് നിേനില്പ്പിന് ആവശയമായ പുതിയ 

കനപുണയ വിേസന പദ്ധതിേള് ആവിഷ്കരിച്ച് 

നടപ്പാക്കുന്നതിനും സര്ക്ാര് വേിയ ശ്രദ്ധയാണ് 

നല്കന്നത്. ഇതിനായി വിവിധ പദ്ധതിേളില് 84.60 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

484.  മടങ്ങിത്തയെിയ പ്രവാസിേളുത്തട പുനരധിവാസവമായി 

ബന്ധത്തപ്പട്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്ാര് നടപ്പിോക്കുന്ന 

പ്രകതയേ പദ്ധതി ‘കനാര്ക്് ഡിപ്പാര്ട്ട്ത്തമെ് പ്രാജക്ട് കൊര് 

റികട്ടണ്ഡ് എമിഗ്രെ്സ് (NDPREM)’ - ത്തെ പ്രവര്െന 

ങ്ങള്ക്ായി 25 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

സര്,  

485.  മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസിേളുത്തട കക്ഷമെിനായി ആത്തേ 50 

കോടി  രൂപ വേയിരുുന്നു. കറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള 

പ്രവാസിേള്ക്് 2 േക്ഷം രൂപ വത്തരയള്ള പേിശ രഹിത 

വായ്പ കടുംബശ്രീ മിഷനു േീഴില് നല്കന്ന പദ്ധതിയായ 

‘പ്രവാസി ഭദ്രത’ (PEARL), സഹേരണ ബാങ്കുേള്/ 

കദശസാല്കൃത ബാങ്കുേള് / ത്തഷഡൂള്ഡ് ബാങ്കുേള് 

മുകഖന  5 േക്ഷം രൂപ വത്തരയള്ള വായ്പേള്ക്് 25% 

മൂേധന സബ്സിഡിയം (പരമാവധി ഒരു േക്ഷം രൂപ) 3% 

പേിശ സബ്സിഡിയം നല്കന്ന ‘പ്രവാസി ഭദ്രത 

കമകക്രാ’, ത്തേ.എസ്.ഐ.ഡി.സി മുകഖന-
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എം.എസ്.എം.ഇ സംരംഭേര്ക്് 5% പേിശ നിരക്ില്  

25 േക്ഷം മുതല് 2 കോടി വത്തര വായ്പയായി നല്കന്ന 

‘പ്രവാസി ഭദ്രത-ത്തമഗാ (MEGA)’ എന്നീ പദ്ധതിേളാണ് 

വിഭാവനം ത്തചയ്തിട്ടുള്ളത്. 

486.  മടങ്ങിവന്ന പ്രവാസി മേയാളിേള്ക്കും മരണമടഞ്ഞ 

പ്രവാസി മേയാളിേളുത്തട ആശ്രിതര്ക്കും സമയബന്ധിത 

മായി ധനസഹായം േഭയമാക്ാന് ഉകദ്ദശിച്ചു ത്തോണ്ടുള്ള 

‘സാതവന’ പദ്ധതിക്് കവെി 33 കോടി രൂപ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു.  

487.  ‘കേരള കനാണ് റസിഡെ് കേരകളറ്റ്സ് ത്തവല്ത്തെയര് 

െെ് കബാര്ഡ്’ മുകഖനയള്ള കക്ഷമപദ്ധതിേള്ക്ായി 15 

കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.  

488.  എയര്കപാര്ട്ടുേളില് കനാര്ക് എമര്ജന്സി 

ആംബുേന്സ് കസവനെിനായി 60 േക്ഷം രൂപ 

വേയിരുുന്നു.  

489.  രൊമത്തെയം മൂന്നാമത്തെയം കോേകേരള സഭ 

േളുത്തട പ്രാകയാഗിേമായ ശിപാര്ശേള് നടപ്പിോക്കുന്ന 

തിനും കോേ കേരള സഭയത്തട പ്രാകദശിേ കയാഗങ്ങള് 

നടുന്നതിനും കോേകേരള സഭ ത്തസക്രകട്ടറികയറ്റിത്തെ 

ഓെീസ് ത്തചേവേള് വഹിക്കുന്നതിനുമായി 2.50 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു.  

490.  കനാര്ക് വകപ്പിത്തെ മാകവേിക്രയിലള്ള 5 ഏക്ര് 

ഭൂമിയില് കോേകേരള കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു 

കോടി രൂപ നീക്ി വയ്ക്കുന്നു. 
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491.   ഐ.ഇ.എല്.ടി.എസ്, ഒ.ഇ.ടി തുടങ്ങിയ പരീക്ഷേളുത്തട 

പരിശീേനെിനുള്ള സാമ്പെിേ സഹായം എന്ന 

നിേയില് കറഞ്ഞ പേിശ നിരക്ില് നടപടിക്രമങ്ങള് 

േഘൂേരിച്ചു ത്തോണ്ടുള്ള വായ്പ നല്കന്ന കനാര്ക് 

ശുഭയാത്ര എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ായി 2 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

കേരള പബ്ലിേ് സര്വീസ് േമീഷന് 

492.  കേരള പബ്ലിേ് സര്വീസ് േമീഷത്തെ 

േമ്പൂട്ടര്വത്ക്രണ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്കും പുതിയ 

ഓണ്കേന് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്ന 

തിനുമായി 3.38 കോടി രൂപയം ജില്ലാ PSC 

ഓെീസുേള്ക്് ത്തേട്ടിടം നിര്മിക്കുന്നതിന് 6 കോടി 

രൂപയം വേയിരുുന്നു. 

വിജിേന്സ്   

493.  തിരുവനതപുരം മുട്ടെറയില് വിജിേന്സ് ഓെീസ് 

സമുച്ചയെിത്തെ രൊംഘട്ട നിര്മാണെിനായി  

8 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

കോടതിേള് 

494.  കഹകക്ാടതിത്തയ ഒരു േടോസ് രഹിത ഓെീസ് 

ആക്ി മാറ്റുന്നത് േക്ഷയമിട്ടുള്ള ഇ-ഗകവണന്സ് 

പദ്ധതിക്് 3.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

താത്തഴതേെിലളള കോടതിേളിലം ഇ-ഗകവണന്സ് 

പദ്ധതിക്ായി നടപടിേള് സവീേരിക്കും.  
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എകക്സ്  

സര്, 

495.  മയക്കുമരുന്നിത്തെ ഉപകയാഗകൊട് അണുവിട 

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെ ‘സീകറാ കടാളറന്സ്’ നയമാണ് 

കേരളം സവീേരിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്നിത്തനതിത്തരയള്ള  

ഏകോപിതമായ പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 15 കോടി രൂപ 

നീക്ിത്തവയ്ക്കുന്നു. 

496.  കേരള സര്ക്ാരിത്തെ േഹരി വിമുക്ത പ്രചരണ 

പരിപാടിയായ വിമുക്തി-ഡി അഡിക്ഷന് ത്തസെറേളുത്തട 

പ്രവര്െനെിനായി 9.43 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

റവനൂവം ഭൂകരഖയം 

സര്, 

497.  റവനൂ ഓെീസുേള് സ്മാര്ട്ട് ഓെീസുേള് ആയി മാറ്റുന്ന 

പദ്ധതിക്ായി  48 കോടി രൂപയം, വകപ്പിത്തെ 

ആധുനിേവല്ക്രണെിനും േമ്പൂട്ടര്വല്ക്രണ 

െിനുമായി 26.50 കോടി രൂപയം വേയിരുുന്നു. 

498.  റവനൂ, സര്കവ, രജികസ്ട്രഷന് തുടങ്ങിയ വകപ്പുേത്തള 

ഏകോപിച്ചു ത്തോെ് ഡിജിറ്റല് ത്തറകക്ാര്ഡുേളുത്തട 

സംഭരണവം ത്തവബ് മീഡിയ വഴി ത്തപാതുജനങ്ങള്ക്് 

ഡാറ്റ പങ്കിടലം സാധയമാകക്െതുെ്. ഇപ്രോരം 

കൃതയതയാര്ന്ന ഡിജിറ്റല് മാപ്പ് േഭയമാക്കുേ എന്ന 
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േക്ഷയകൊത്തട ഭൂകരഖ കസവന സംവിധാനങ്ങളുത്തട 

സംകയാജനെിന് 7.50 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

കമജര് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രേ്ചര് വിേസന പദ്ധതിേള് (MIDP)  

499.  കമജര് അടിസ്ഥാന വിേസന പദ്ധതിേളുത്തട െെ് 

വിവിധ ബജറ്റ് ശീര്ഷേങ്ങളില് ത്തവകവത്തറ വേയിരുു 

കമ്പാള് െെിത്തെ യഥാസമയമുള്ള വിനികയാഗെില് 

ഉൊകന്ന പരിമിതിേള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി 

ഇവത്തയ്ക്കല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ശീര്ഷേെില് തുേ 

വേയിരുുന്ന രീതിയാണ് അവേംബിച്ച് വരുന്നത്. 

ഇെരെിലളള മുഖയ അടിസ്ഥാന വിേസന 

പദ്ധതിേള്ക്് എല്ലാം കൂടി ആത്തേ 360 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

നവകേരളം േര്മ പദ്ധതി 

500.  ഹരിത കേരളം, ആര്ദ്രം, കേെ്, വിദയാേിരണം എന്നീ 

നാേ് മിഷനുേളും റീ ബില്ഡ് കേരള ഇനികഷയറ്റീവം 

ഏകോപിപ്പിച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ‘നവകേരള േര്മ പദ്ധതി 

– 2’ ത്തെ  പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ായി 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

501.  റീബില്ഡ് കേരള ഇനികഷയറ്റീവ് പദ്ധതിേളുത്തട സുഗമവം 

സമയബന്ധിതവമായ നടെിപ്പിനായി 904.83 കോടി 

രൂപ വേയിരുുന്നു. 
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ധനോരയ വകപ്പ് 

സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി. വകപ്പ് 

സര്, 

502.  മുന് ബജറ്റില് പ്രഖയാപിച്ചതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന 

ജി.എസ്.ടി വകപ്പ് സമഗ്രമായി പുന:സംഘടിപ്പിച്ച് പുതിയ 

രീതിയില് പ്രവര്െനം നടെിവരുന്നു. പുന:സംഘടന 

യത്തട ഭാഗമായി രൂപീേരിക്ത്തപ്പട്ടിട്ടുളള പുതിയ ഭരണ 

നിര്വഹണെിന് അനിവാരയമായ കസാഫ്റ്റ് ത്തവയറിനും 

സാകങ്കതിേ വിേസനെിനുമായി 10 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

503.  ജി.എസ്.ടി വകപ്പിത്തെ ോരയക്ഷമമായ പ്രവര്െനെിന് 

എല്ലാ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്കും വിദഗ്ദ പരിശീേനവം 

അനിവാരയമാണ്. ഇതിനായി 3 കോടി രൂപ നീക്ിവയ്ക്കുന്നു.     

കേരള സംസ്ഥാന ഇന്ുറന്സ് വകപ്പ് 

സര്, 

504.  സര്ക്ാര്/അര്ദ്ധസര്ക്ാര്/ത്തപാതുകമഖേ/സഹേരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്/സര്വേോശാേ/മറ്റ് സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിത്തേ ജീവനക്ാര്ക്ായി 
നിേവില് ഇന്ുറന്സ് വകപ്പ് നടപ്പിോക്ിയിട്ടുള്ള 
ജി.പി.എ.ഐ.എസ് അപേട ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതി 
യിത്തേ അപേടം മൂേമുള്ള മരണെിനുള്ള പരിരക്ഷ  
10 േക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് 15 േക്ഷം രൂപ വാഗ്ദെ 
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തുേയായി ഉയര്ുേയം അല്ലാത്തതയള്ള മരണെിന് 
സമാശവാസമായി 5 േക്ഷം രൂപയത്തട അധിേ പരിരക്ഷ 
ഉറപ്പുവരുുേയം ത്തചയ്യം.  ഇതിനായി നിേവിത്തേ 
പ്രതിവര്ഷ പ്രീമിയം 500 രൂപയില് നിന്നും 1000 
രൂപയായി ഉയര്ുന്നു.  ജി.പി.എ.ഐ.എസ് പദ്ധതി 
ഇപ്രോരം പരിഷ്കരിച്ച് ജീവന് രക്ഷ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി 
പ്രഖയാപിക്കുന്നു.  

505.  അങ്കണവാടി പ്രവര്െേര്ക്ായി ആക്ിഡെ് 
ഇന്ഷവറന്സും കേെ് ഇന്ുറന്സും ഉള്ത്തപ്പടുെി 
അങ്കണം എന്ന കപരില് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖയാപിക്കുന്നു. 
വാര്ഷിേ പ്രീമിയം 360/- രൂപ നിരക്ില് അപേട 
മരണെിന് രെ് േക്ഷം രൂപയം, ആത്മഹതയ 
അല്ലാത്തതയളള മറ്റ് മരണങ്ങള്ക്് ഒരു േക്ഷം രൂപയം 
ഇന്ഷവറന്സ് പരിരക്ഷ അങ്കണെിലൂത്തട 
ഉറപ്പുവരുുന്നു.  

കേരള കസ്റ്ററ്റ് ആഡിറ്റ് വകപ്പ് 

506.  കേരള കസ്റ്ററ്റ് ആഡിറ്റ് വകപ്പ് രൂപം നല്േിയ ആഡിറ്റ് 
ഇന്െര്കമഷന് & മാകനജ്ത്തമെ് സിസ്റ്റം – AIMS എന്ന 
കസാഫ്റ്റ് ത്തവയര് കൂടുതല് നവീേരിക്കുന്നതിനായി 2.30 
കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു. 

ട്രഷറി വകപ്പ് 

507.  ട്രഷറി ത്തേട്ടിടങ്ങളുത്തട അടിസ്ഥാന സൗേരയ 

വിേസനെിനും, IFMS Software-ത്തെ Server-

േള്ക്കുമായി 12.05 കോടി രൂപ വേയിരുുന്നു.   
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508.  ട്രഷറിേളില് നടക്കുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് 

അക്ൗെെ് ജനറല്, െിനാന്സ് ഇന്ത്തേക്ഷന് വിംഗ്, 

ട്രഷറി ഇകെണല് ആഡിറ്റ് വിഭാഗം തുടങ്ങി വിവിധ 

ഏജന്സിേള്ക്് ട്രഷറിേള് സന്ദ്ര്ശിക്ാത്തത 

ഓണ്കേനായി തത്തന്ന പരികശാധനേള് സാധയമാ 

കന്ന ഓണ്കേന് ആഡിറ്റ് ത്തമാഡൂള് തയ്യാറാക്കുന്ന 

താണ്. 

509.  ട്രഷറി കേോരയം ത്തചയ്തുവരുന്ന 6 േക്ഷെിേധിേം 

ത്തപന്ഷന് ത്തറകക്ാര്ഡുേള് അടുെ സാമ്പെിേ 

വര്ഷെിനുള്ളില് ഡിജികറ്റസ് ത്തചയ്യന്നതാണ്. 

510.  കപഴ്സണല് & അഡ്മിനികസ്ട്രറ്റീവ് റികസാഴ്സസ് മാകനജ്ത്തമെ് 

സിസ്റ്റം (PARMS) എന്ന പുതിയ കസാഫ്റ്റ് ത്തവയര് 

ഉള്ത്തപ്പടുെിയ ോര്ക്് ത്തവര്ഷന് 2.0 നടപ്പിോക്കുന്ന 

തിനായി ധനോരയവകപ്പിന് 2 കോടി രൂപ 

വേയിരുുന്നു. 

ത്തമഡിത്തസപ്പ് 

511.  സംസ്ഥാനത്തെ 11 േക്ഷകൊളം വരുന്ന സര്ക്ാര് 

ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്കും ത്തപന്ഷന്ോര്ക്കുമായി നടപ്പിോക്ിയ 

ആകരാഗയ ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതിയാണ് ത്തമഡിത്തസപ്പ്.  

സംസ്ഥാനെിന് അേും പുറുമുള്ള 480 ആശുപത്രി 

േള് ത്തമഡിത്തസപ്പുമായി േരാറികേര്ത്തപ്പട്ടിട്ടുെ്.  

പ്രതിമാസം 500 രൂപയാണ് അംഗങ്ങളുത്തട ഇന്ുറന്സ് 

പ്രീമിയം.  ഓറിയെല് ഇന്ുറന്സ് േമ്പനിയാണ് 

ഇന്ുറന്സ് കസവന ദാതാവ്.  6 മാസം ത്തോെ്  
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405 കോടി രൂപയത്തട ത്തക്ലയിമുേളാണ് ത്തമഡിത്തസപ്പില് 

ഇതിനേം അംഗീേരിച്ചത്. ഗുരുതര കരാഗങ്ങളുത്തട 

ചിേിത്സയ്ക്കും അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയേള്ക്കുമായി 30 

കോടി രൂപയത്തട കോര്പ്പസ് െണ്ടും ത്തമഡിത്തസപ്പിത്തെ 

ഭാഗമായി രൂപീേരിച്ചിട്ടുെ്. 

േിെ്ബി 

സര്, 

512.  സംസ്ഥാനെിത്തെ അടിസ്ഥാന സൗേരയ 

വിേസനെിന് അത്ഭുതേരമായ കവഗം നല്േിയ 

സ്ഥാപനമാണ് േിെ്ബി.  പതിറ്റാണ്ടുേള്ക്പ്പുറെ് 

മാത്രം സാധയമായിരുന്ന വിേസനങ്ങള് യാഥാര്്യ 

മാക്ാന് േിെ്ബിയിലൂത്തട കേരളെിന് േഴിഞ്ഞു.  

നിേവില് 74,009.55 കോടി രൂപയത്തട 993 ബൃഹദ് 

പദ്ധതിേള്ക്് േിെ്ബി അംഗീോരം നല്േിയിട്ടുെ്.  

ഇവയില് 54,000 കോടി രൂപയത്തട 986 പദ്ധതിേള് 

നിര്വഹണെിത്തെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിോണ്.  ഇവയില് 

6201 കോടി രൂപയത്തട പദ്ധതിേളുത്തട നിര്മാണം 

പൂര്െിയായിട്ടുെ്.  24,931 കോടി രൂപയത്തട  

543 പദ്ധതിേള് ത്തടെര് നടപടിേള് പൂര്െീേരിച്ചവയം 

3064 കോടി രൂപയത്തട 55 പദ്ധതിേള് ത്തടെര് 

ത്തചയ്തവയമാണ്.  2017-18 വര്ഷെില് േിെ്ബി 

പദ്ധതിേള്ക്ായി ത്തചേവഴിച്ചത് 442.67 കോടി രൂപയം  

2018-19 ല് 1069 കോടി രൂപയം 2019-20 ല് 3502.50 കോടി 

രൂപയം 2020-21 ല് 5484.81 കോടി രൂപയം 2021-22 ല് 

8459.47 കോടി രൂപയം 2022-23 ല് 3842.89 കോടി 
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രൂപയമാണ്.  നാളിതുവത്തര 22,801 കോടിയിേധിേം രൂപ 

വിവിധ പദ്ധതിേളികേക്ായി േിെ്ബി നല്േിക്ഴിഞ്ഞു.  

സര്, 

513.  കേരളെിത്തെ ത്തപാതുവിദയാഭയാസ കമഖേയ്ക്ക് മാത്രമായി 

2870 കോടി രൂപയത്തട പദ്ധതിേള്ക്ാണ് േിെ്ബി 

അംഗീോരം നല്േിയിട്ടുള്ളത്. ത്തപാതുവിദയാഭയാസ 

സംരക്ഷണയജ്ഞെിത്തെ ഭാഗമായി 860 സ്കൂള് 

ത്തേട്ടിടങ്ങളുത്തട നിര്മാണം േിെ്ബി വഴി ഏത്തറ്റടുക്കുേയം 

288 എണം പൂര്െീേരിക്കുേയം ത്തചയ്തു.  44,705 കഹ-

ത്തടേ് ക്ലാസ്സ് മുറിേളും 11,257 കഹത്തടേ് േകബാറട്ടറിേളും 

േിെ്ബി വഴി ത്തപാതുവിദയാേയങ്ങളില് സജ്ജ്മാക്ി. 

514.  20,000 കോടി രൂപയത്തട 7 വന്േിട ഭൂമികയത്തറ്റടുക്ല് 

പദ്ധതിേള്ക്കും േിെ്ബി അംഗീോരം നല്േി.  

നാഷണല് കഹകവ വിേസനെിനായി ഭൂമികയത്തറ്റടു 

ക്കുന്നതിന് 6769.01 കോടി രൂപയത്തട പദ്ധതിയാണ് 

േിെ്ബി നടപ്പിോക്കുന്നത്.  ഇതികനാടേം തത്തന്ന 

5580.74 കോടി രൂപ ഈ ഇനെില് േിെ്ബി നാഷണല് 

കഹകവ  അകതാറിറ്റി ഓെ് ഇതയയ്ക്ക് നല്േിക്ഴിഞ്ഞു. 

515.  മൂന്ന് വയവസായ പാര്ക്കുേള്ക്ായി 13,988.63 കോടി 

രൂപയത്തടയം, ഹിന്ദുസ്ഥാന് നൂസ് പ്രിെ് േിമിറ്റഡിത്തെ 

ഭൂമികയത്തറ്റടുക്കുന്നതിന് 200.60 കോടി രൂപയത്തടയം 

പദ്ധതിേള് േിെ്ബി വഴി നടപ്പിോക്കുന്നു.  ത്തോച്ചി-

ബംഗളുരു ഇന്ഡ്സ്ട്രിയല് കോറികഡാര് പദ്ധതി, ഗിഫ്റ്റ് 
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സിറ്റി പദ്ധതി എന്നിവയം േിെ്ബിയത്തട സഹായ 

കൊത്തടയാണ് നടപ്പിോക്കുന്നത്.   

516.  എന്നാല് േിെ്ബിയത്തട പ്രവര്െനങ്ങള്ക്് കൂച്ചുവിേ 

ങ്ങിടുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രസര്ക്ാര് സവീേരിക്കുന്നത്.  

േെിജെ് ബാധയതയായ േിെ്ബിയത്തട േടത്തമടുപ്പിത്തന 

സംസ്ഥാനെിത്തെ ത്തപാതു േടമായി പരിഗണിക്കുന്ന 

ത്തതറ്റായ സമീപനം തിരുകെെതാണ്. ഈ 

വിഷയെിലള്ള കേരളെിത്തെ പ്രതികഷധവം 

ശക്തമായ നിേപാടും കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുെ്. 

സാമൂഹയ കക്ഷമ ത്തപന്ഷന് 

സര്,  

517.  സാമൂഹയ കക്ഷമ ത്തപന്ഷന് നല്കന്നതിനായി സര്ക്ാര് 
രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള േമ്പനിയാണ് കേരള കസാഷയല് 
ത്തസേൂരിറ്റി ത്തപന്ഷന് േിമിറ്റഡ് (KSSPL).  ത്തപന്ഷന് 
സുഗമമായി നല്കന്നതിനായി േമ്പനി നടുന്ന 
താല്ക്ാേിേ േടത്തമടുപ്പ് സര്ക്ാരിത്തെ ത്തപാതുേടമായി 
കേന്ദ്രസര്ക്ാര് േണക്ാക്കുേയാണ്. ഇത് 
സര്ക്ാരിത്തെ അനുവദനീയമായ േടത്തമടുപ്പ് പരിധിയില് 
കറവ് വരുുന്നു.  ഈ തീരുമാനം വഴി സാമൂഹയ കക്ഷമ 
ത്തപന്ഷന് പദ്ധതി തേര്ക്ാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേന്ദ്രം 
നടുന്നത്.  കേരളെിത്തേ സാധാരണക്ാത്തര 
സഹായിക്കുന്ന ഈ മഹൊയ പദ്ധതി ജനങ്ങളുത്തട 
യാത്തേ പിന്തുണകയാട് കൂടി ശക്തമായി എല്.ഡി.എെ് 
സര്ക്ാര് മുകന്നാട്ട് ത്തോണ്ടുകപാകേ തത്തന്ന ത്തചയ്യം. 
അനര്ഹത്തര ഒഴിവാക്ിത്തോെ് സാമൂഹയകക്ഷമ പദ്ധതി 
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വിപുേീേരിക്കുേയം ദുരുപകയാഗത്തപ്പടുുന്നത് തടയ 
േയം ത്തചകയ്യെതുെ്.   

518.  സംസ്ഥാനത്തെ 50.66 േക്ഷം കപര്ക്് പ്രതിമാസം 1600 
രൂപ നിരക്ില് സാമൂഹയകക്ഷമ ത്തപന്ഷന് നല്േി 
വരുന്നുെ്.  സവതമായി വരുമാനമില്ലാെ കക്ഷമനിധി 
കബാര്ഡുേളിത്തേ 6.73 േക്ഷം അംഗങ്ങള്ക്കും സര്ക്ാര് 
കക്ഷമനിധി കബാര്ഡ് ത്തപന്ഷന് നല്കന്നു.  
വരുമാനമുള്ള കക്ഷമനിധി കബാര്ഡുേള് വഴി 4.28 േക്ഷം 
കപര്ക്കും കക്ഷമത്തപന്ഷന് േഭിക്കുന്നു.  ഏേകദശം   
62 േക്ഷം കപര്ക്ാണ് സംസ്ഥാനെ് 1600 രൂപ 
നിരക്ില് ത്തപന്ഷന് േഭിക്കുന്നത്.   

ധനോരയ സ്ഥാപനങ്ങള് 

ഗുോെി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് െിനാന്സ് & ടാകക്ഷന്  

519.  ഗുോെി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓെ് െിനാന്സ് & ടാകക്ഷന് 
ഗകവഷണപ്രവര്െനങ്ങള്ക്കും മറ്റുമായി ഒരു കോടി രൂപ 
വേയിരുുന്നു. “ഇന്നകവഷന്-ഡ്രിവണ് കനാളജ് 
എകക്ാണമി ആെ് ട്രാന്സ് കൊര്കമഷന് ഇന് ദി 
കലാബല് സൗെ്” എന്ന വിഷയെില് 
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അതാരാഷ്ട്ര സകമളനെിനായി  
5 േക്ഷം രൂപ വേയിരുുന്നു. 

കേരള െിനാന്ഷയല് കോര്പ്പകറഷന് 

520.  സംസ്ഥാന സര്ക്ാരിത്തെ അടിസ്ഥാന സൗേരയ 
വിേസന പദ്ധതിേള്ക്് സാമ്പെിേ സഹായം 
നല്കന്നതിന് കദശസാല്കൃത/ത്തഷഡൂള്ഡ് ബാങ്കുേളു 
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മായം മറ്റ് സര്ക്ാര് ഏജന്സിേളുമായം ധനോരയ 
സ്ഥാപനങ്ങളുമായം കേരള െിനാന്ഷയല് 
കോര്പ്പകറഷന് ‘േണ്കസാര്ഷയം’ ക്രമീേരണെില് 
ഏര്ത്തപ്പടും. ഒരു പദ്ധതിക്് 250 കോടി  എന്ന േണക്ില് 
2000 കോടി രൂപ ത്തേ.എെ്.സി. വഴി വേയിരുും. 

521.  പരമ്പരാഗത മത്സയത്തതാഴിോളിേള്ക്് ആഴക്ടല് 

മത്സയബന്ധന കബാട്ടുേള് വാങ്ങാനായി മത്സയത്തൊഴി 

ോളി ത്തസാകസറ്റിേള് വഴി സഹായം േഭയമാക്കും.  

ഇതിനുകവെി ത്തേ.എെ്.സി മുഖാതിരം പുതിയ പദ്ധതി 

ആരംഭിക്കും.  കബാത്തട്ടാന്നിന് 70 േക്ഷം രൂപ വത്തര  5% 

വാര്ഷിേ പേിശ നിരക്ില് വായ്പ നല്േി,  

10 യന്ത്രവല്കൃത ആഴക്ടല് മത്സയബന്ധന കബാട്ടുേള് 

കപേറ്റ് അടിസ്ഥാനെില് ആദയ ഘട്ടെില് വാങ്ങി 

നല്കം.  ഇത് വിജയേരമായി നടപ്പിോക്ാന് 

േഴിഞ്ഞാല് കൂടുതല് ത്തസാകസറ്റിേള് വഴി പദ്ധതി 

വയാപിപ്പിക്കും. 

522.  പുതിയ എം.എസ്.എം.ഇ. യൂണിറ്റുേള് സ്ഥാപിക്കുന്ന 

തിനായി സംസ്ഥാനത്തെ വിമുക്തഭടന്മാര്ക്് കവെി 

ത്തേ.എെ്.സി മുഖാതിരം ഒരു പുതിയ വായ്പാ പദ്ധതി 

ആരംഭിക്കും.    2 കോടി രൂപവത്തരയള്ള വായ്പേള് 

മുഖയമന്ത്രിയത്തട സംരംഭേതവ വിേസന പദ്ധതിയില് 

(CMEDP) ഉള്ത്തപ്പടുെി 3% സംസ്ഥാന സര്ക്ാര് 

സബ്സിഡി പരിരക്ഷകയാത്തട 5% പേിശ നിരക്ില് 

േഭയമാക്കും.   ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി ത്തേ.എെ്.സിയില് 

നിന്നും 50 കോടി രൂപ വേയിരുും. 
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ത്തേ.എസ്.എെ്.ഇ. 

523.  കേരളെിത്തേ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും പ്രതയക്ഷ 

മാകയാ പകരാക്ഷമാകയാ സാമ്പെിേ ഇടപാടു 

േള്ക്ായി സമീപിക്കുന്ന ജനേീയ സ്ഥാപനമാണ് 

ത്തേ.എസ്.എെ്.ഇ.  പ്രളയം, കോവിഡ് മൂേമുൊയ 

സാമ്പെിേ പ്രയാസങ്ങളുത്തട പശ്ചാെേെില് 

ത്തേ.എസ്.എെ്.ഇ പ്രഖയാപിച്ച ഒറ്റെവണ തീര്പ്പാക്ല് 

കടിേിേ നിവാരണ പദ്ധതിേളിലൂത്തട 102 കോടി 

രൂപയത്തട പേിശയിളവ് ജനങ്ങള്ക്് നല്കേയൊയി.  

സ്ത്രീേള്ക്് 6 ശതമാനം പേിശ നിരക്ില് അജയ്യ എന്ന 

കപരില് സവര്ണപ്പണയ വായ്പ ഏര്ത്തപ്പടുെി.  

കേരളെിത്തേ സംരംഭേ വിേസനെിനും ത്തതാഴില് 

സാധയതേള്ക്കും ആക്ം കൂട്ടുന്ന വിധെില് 

തിരിത്തച്ചെിയ പ്രവാസിേള്ക്് സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങന്ന 

തിനായി കനാര്ക്യമായി സഹേരിച്ച് നടപ്പാക്ിയ 

പി.ബി.എം.എസ് പദ്ധതിയില്, നാളിതുവത്തര 374 കോടി 

രൂപയത്തട വായ്പ 7907 സംരംഭേര്ക്ായി വിതരണം 

ത്തചയ്യാന് േഴിഞ്ഞു.    

ഭാഗം  IV 

വിഭവസമാഹരണം 

കമനിംഗ് ആന്ഡ് ജികയാളജി 

524.  കേരളം വളര്ച്ചയത്തട പാതയികേക്് തിരിച്ചുവരിേയം 

പശ്ചാെേ വിേസന പ്രവര്െനങ്ങള് കതിച്ചു 
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യരുേയം ത്തചയ്തിട്ടുെ്. സാമ്പെിേ വളര്ച്ചയമായി 

മുകന്നാട്ട് കപാകന്നതിനു പശ്ചാെേ സൗേരയ 

കമഖേയിത്തേ വിതരണ ശംഖേ ത്തമച്ചത്തപ്പടുകെെത് 

അനിവാരയമാണ്. ഇതിത്തെ ഒരു പ്രധാന ഘടേം 

കമനര് ധാതുക്ളാണ്. കമനര് മിനറല്സിന് 

ഏര്ത്തപ്പടുെിയിട്ടുള്ള കറായല്റ്റി ഓകരാ 3 വര്ഷെിലം 

പരിഷ്കരിക്ാത്തമന്ന് വയവസ്ഥയത്തെങ്കിലം, 2015-ന് 

കശഷം പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധികക്െതാണ്. 

കറായല്റ്റി പരിഷ്കരണം, പിഴ ഈടാക്ല്, ശാസ്ത്രീമായി 

അളവ് പരികശാധിക്ല് എന്നിവ വരുമാനം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. വിപണിയിത്തേ പ്രവണതേള്ക്നു 

സൃതമായി ഇവ ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്കരിക്ാനാണ് 

ഉകദ്ദശിക്കുന്നത്.  

525.  കമനിംഗ് ആന്ഡ് ജികയാളജി കമഖേയില് 

ചുവത്തടപ്പറയന്ന ഏഴ് മാറ്റങ്ങളാണ് നടപ്പാക്ാന് 

ഉകദ്ദശിക്കുന്നത്: ഒന്ന്, കമനര് ധാതുക്ളുത്തട എല്ലാ 

വിഭാഗങ്ങളിലം കറായല്റ്റി പരിഷ് ക്രണം; രെ്, 

പാറേളുത്തട തരവം വലപ്പവം അടിസ്ഥാനമാക്ി 

ഗ്രാകനറ്റ് (നിര്മാണ േല്ല് ) കഡമന്ഷണല് 

േല്ലുേള് (ഗ്രാകനറ്റ് ) എന്നിവയ്ക്ക് വയതയസ്ത വിേ 

സംവിധാനം; മൂന്ന്, ധാതുക്ളുത്തട മൂേയെിത്തെ 

അടിസ്ഥാനെില് സിനിയകറജും, കറായല്റ്റിയം 

സംകയാജിപ്പിച്ച് ഒറ്റ നിരക്്; നാേ്, അനധികൃത ഖനനവം 

അനുബന്ധ പ്രവര്െനങ്ങളും തടയന്നതിന് േര്ശന 

നടപടിേള് സവീേരിക്കുന്നതിത്തെ ഭാഗമായി 

പിഴനിരക്കുേളുത്തട പരിഷ്കരണം;   അഞ്്,  കറായല്റ്റി 



136 
 

കപത്തയ്മെ് ചരക്് വാഹനെിത്തെ  ഭാരകമാ 

വഹിക്ാനുള്ള കശഷികയാ അടിസ്ഥാനമാക്ി 

തീരുമാനിക്കുന്നതിനു പേരം  യഥാര്് ഉപകയാഗത്തെ 

അടിസ്ഥാനമാക്ി നിശ്ചയിക്കും; ആറ്, സര്ക്ാര് 

ഭൂമിയത്തട പാട്ടവാടേ ഭൂമിയത്തട നയായവിേത്തയ 

അടിസ്ഥാനമാക്ിയള്ളതാക്കും; ഏഴാമതായി, നിേവി 

ലള്ള കോമ്പൗെിംഗ് സമ്പ്രദായം നിര്െോക്ി  

അളവിത്തന അടിസ്ഥാനമാക്ി കറായല്റ്റി േണക്ാക്കും. 

526.  കമല്പ്പറഞ്ഞ നടപടിേളിലൂത്തട നികതിയിതര 

വിഭാഗെില് 600 കോടി രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.  

തകദ്ദശ സവയംഭരണ വകപ്പ്  

527.  തകദ്ദശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഈടാക്കുന്ന 

ത്തേട്ടിട നികതി പരിഷ് ക്രണം കകറ ോേങ്ങളായി 

നടപ്പാക്ിയിട്ടില്ല. ത്തേട്ടിട നികതി, അകപക്ഷാ െീസ്, 

പരികശാധനാ െീസ്, ഗാര്ഹിേ, ഗാര്ഹികേതര 

ത്തേട്ടിടങ്ങള്   നിര്മിക്കുന്നതിനുള്ള ത്തപര്മിറ്റ് െീസ് 

എന്നിവ പരിഷ് ക്രിക്ാന്  സര്ക്ാര് ഉകദ്ദശിക്കുന്നു. ഒരു 

വയക്തിയത്തട ഉടമസ്ഥതയിലള്ള ഒന്നിേധിേം 

വീടുേള്ക്കും പുതുതായി നിര്മിച്ചതും ദീര്ഘോേമായി 

ഒഴിഞ്ഞു േിടക്കുന്നതുമായ വീടുേള്ക്കും പ്രകതയേമായി 

നികതി ചുമുന്നതിനുള്ള അനുകയാജയമായ രീതി  

നടപ്പിോക്കും. ഇക്ാരയെില് ഒരു സമഗ്രമായ 

പരിഷ്കരണം തകദ്ദശ സവയംഭരണ വകപ്പ് നടപ്പിോക്കും .  
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528.  കമല്പ്പറഞ്ഞ നടപടിേളിലൂത്തട കറഞ്ഞത് 1,000 കോടി 

രൂപത്തയങ്കിലം തകദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്് അധിേ തനത് 

െൊയി േഭിക്കുത്തമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

ജേകസചനം 

529.  സര്ക്ാരികേക്് പരമാവധി വരുമാനം വരുന്ന 

രീതിയില് അണത്തക്ട്ടുേളില് നിന്നും മണല്/ത്തചളി 

മുതോയവ ഖനനം ത്തചയ്യന്നതിനുള്ള നൂതനമായ 

സംവിധാനം ത്തോണ്ടുവരും. കതാട്ടപ്പിള്ളി േില്കവയില് 

നിന്ന് മണല് നീക്ം ത്തചയ്ത ഇനെില്  

10 കോടിയിേധിേം  രൂപ സര്ക്ാരിത്തെ വിഹിതമായി 

േഭിച്ചിട്ടുെ്. ഈ മാതൃേ ഡാമുേള് ഉള്ത്തപ്പത്തടയള്ള മറ്റു 

കമഖേേളികേക്കും വയാപിപ്പിക്കുന്നതിലൂത്തട ഗണയമായ 

വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനായി റവനൂ ത്തഷയറിങ് 

കമാഡല് അടിസ്ഥാനമാക്ി  ഒരു സമഗ്രമായ പദ്ധതി 

ജേകസചനവകപ്പ് ത്തോണ്ടുവരുന്നതാണ്.  

കവദുതി തീരുവ  

530.   കവദുതി തീരുവ  KSEBL ഈടാക്കുേയം കേവശം 

ത്തവച്ച് വരുേയം ത്തചയ്യന്ന പ്രക്രിയ 2023 ഒേ് കടാബര്  

31-ഓത്തട അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അതിനു കശഷം, ഈ  

തുേ സര്ക്ാര് അക്ൗെികേക്് അടയ് ക്കുന്നതാണ്. 

ഇത് സര്ക്ാരികേക്കുള്ള വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുത്തമന്ന് 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വാണിജയ, വയാവസായിേ യൂണിറ്റുേള്ക്് 

ബാധേമായ കവദുതി തീരുവ 5 ശതമാനമാക്ി 
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വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  ഇതുവഴി 200 കോടി രൂപയത്തട അധിേ 

വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ജുഡീഷയല് കോടതി െീസ്  

531.  േഴിഞ്ഞ രെ് പതിറ്റാൊയി ജുഡീഷയല് കോര്ട്ട് െീസ് 

സ്റ്റാമ്പുേളുത്തട നിരക്കുേള് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് 

വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 1959 ത്തേ കേരള 'കോര്ട്ട് െീസ് 

ആന്ഡ് സൂട്ട് വാേുകവഷന് ആക്ടും ബന്ധത്തപ്പട്ട 

ചട്ടങ്ങളും കഭദഗതി ത്തചയ്യം. 

532.  മാനനഷ്ടം, സിവില് നിയമേംഘനം എന്നിവയമായി 

ബന്ധത്തപ്പട്ട കേസുേള്ക്കുള്ള കോടതി െീസ് ത്തക്ലയിം 

തുേയത്തട 1% ആയി നിജത്തപ്പടുും.  

533.  മറ്റു കോടതി വയവഹാരങ്ങള്ക്കു 1% അധിേമായി കോര്ട്ട് 

െീ ഈടാക്കുന്ന തരെില് 1959-ത്തേ കേരള കോര്ട്ട് 

െീസ് ആന്ഡ് സൂട്ട് വാേൂകവഷന് നിയമം കഭദഗതി 

ത്തചയ്യം. സാധാരണ പൗരന്മാരുത്തട സൗേരയാര്്ം 

കോടതി െീസുേള് ഇ-സ്റ്റാമ്പിംഗിത്തെ പരിധിയില് 

ത്തോണ്ടുവരും.  

534.  കമല്പ്പറഞ്ഞ നടപടിേളിലൂത്തട ഏേകദശം 50 കോടി 

രൂപയത്തട അധിേ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

കമാകട്ടാര് ത്തവഹിക്ിള്  

535.  പുതുതായി വാങ്ങന്ന 2 േക്ഷം വത്തര വിേയള്ള കമാകട്ടാര് 

കസക്ിളുേളുത്തട ഒറ്റെവണ നികതിയില്  
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2% വര്ദ്ധനവ് വരുുന്നു.  ഇതു വഴി 92 കോടി 

രൂപയത്തട അധിേ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

536.  പുതുതായി വാങ്ങന്ന കമാകട്ടാര് ോറേളുകടയം സവോരയ 

ആവശയങ്ങള്ക്കുപകയാഗിക്കുന്ന കപ്രവറ്റ് സര്വീസ് 

വാഹനങ്ങളുകടയം നിരക്ില് താത്തഴ പറയം പ്രോരം 

വര്ദ്ധനവ് വരുുന്നു. 

i) 5 േക്ഷം വത്തര വിേയള്ളവയ് ക്് 1% വര്ദ്ധനവ്. 

ii) 5 േക്ഷം മുതല് 15 േക്ഷം വത്തര വിേയള്ളവയ് ക്് 2%  

വര്ദ്ധനവ്. 

iii) 15 േക്ഷം മുതല് 20 േക്ഷം വത്തര വിേയള്ളവയ് ക്് 

1%  വര്ദ്ധനവ്. 

iv) 20 േക്ഷം മുതല് 30 േക്ഷം വത്തര വിേയള്ളവയ് ക്് 

1%  വര്ദ്ധനവ്. 

v) 30 േക്ഷെിന് മുേളില് വിേയള്ള വാഹനങ്ങള്ക്് 

1% വര്ദ്ധനവ്.  

537.  ഇതുവഴി  340 കോടി രൂപയത്തട അധിേ വരുമാനം 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

538.  പുതുതായി വാങ്ങന്ന ഇേക്ട്രിേ് കമാകട്ടാര് േയാബ്, 

ഇേക്ട്രിേ് ടൂറിസ്റ്റ് കമാകട്ടാര് േയാബ് എന്നിവയ്ക്ക് നിേവില് 

വാഹന വിേയത്തട 6% മുതല് 20% വത്തരയള്ള 

തുേയാണ് ഒറ്റെവണ നികതിയായി ഈടാക്ി 
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വരുന്നത്. അതരീക്ഷമേിനീേരണം പരമാവധി 

കറയ്ക്കുന്നതിനും ത്തപാതുഗതാഗതം കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 

തിനുമായി ഇെരം വാഹനങ്ങളുത്തട ഒറ്റെവണ നികതി 

ഇേക്ട്രിേ് സവോരയ വാഹനങ്ങളുത്തട നികതിക്് 

തുേയമായി വാഹന വിേയത്തട 5% ആയി കറയ്ക്കുന്നു.  

15 വര്ഷത്തെ ഒറ്റെവണ നികതി അടയ്ക്കുന്ന  

എല്ലാെരം ഇേക്ട്രിേ് വാഹനങ്ങളുത്തടയം  നികതി 

നിരക്്  വാഹനവിേയത്തട 5% ആയി നിജത്തപ്പടുെിയ 

തിനാല് ഇെരം വാഹനങ്ങള്ക്് ആദയ  

5 വര്ഷകെക്് നല്േിയിരുന്ന  50% നികതി ഇളവ് 

ഒഴിവാക്കുേയാണ്. 

539.  കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിമൂേം ബുദ്ധിമുട്ടുേള് അനുഭവിച്ചു 

വരുന്ന കോണ്ട്രാക്ട് ോകരയജ്/കസ്റ്റജ് ോകരയജ് വാഹന 

ഉടമേള്ക്് ആശവാസം പേരാനും ത്തപാതുഗതാഗതം 

ശക്തിത്തപ്പടുുന്നതിനുമായി ഇെരം  വാഹനങ്ങളുത്തട 

നികതിയില് 10% വത്തര കറവ് വരുുേയാണ്. ഇതുവഴി 

സര്ക്ാരിന് 28 കോടി രൂപയത്തട നഷ്ടം ഉൊകത്തമന്ന് 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

540.  2007–ല് നിേവില് വന്ന കേരള കറാഡ് കസഫ്റ്റി 

ആേ് ടിത്തേ ത്തസക്ഷന് 10 പ്രോരം പുതുതായി രജിസ്റ്റര് 

ത്തചയ്യന്ന വാഹനങ്ങളില് നിന്നും രജികസ്ട്രഷന് 

സമയെ് ഈടാക്ി വരുന്ന ഒറ്റെവണ ത്തസസ് താത്തഴ 

പറയം പ്രോരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇരുചക്ര 

വാഹനങ്ങള്ക്് നിേവിലള്ള നിരക്ായ 50 രൂപയില് 

നിന്ന് 100 രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, കേറ്റ് കമാകട്ടാര് 
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വാഹനങ്ങള്ക്് നിേവിലള്ള നിരക്ായ 100  രൂപയില് 

നിന്ന് 200 രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, മീഡിയം കമാകട്ടാര് 

വാഹനങ്ങള്ക്് നിേവിലള്ള നിരക്ായ 150 രൂപയില് 

നിന്ന് 300 രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ത്തഹവി കമാകട്ടാര് 

വാഹനങ്ങള്ക്് നിേവിലള്ള നിരക്ായ 250 രൂപയില് 

നിന്ന് 500 രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവഴി 

സര്ക്ാരിന് ഒരു വര്ഷം 7 കോടി രൂപയത്തട അധിേ 

വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്ാവന്നതാണ്. 

541.  കൂടുതല് ൊന്സി നമ്പര് ത്തസറ്റുേള് അവതരിപ്പിക്ാനും 

ത്തപര്മിറ്റ് െീസും അപ്പീല് െീസും വര്ദ്ധിപ്പിക്ാനും 

നടപടിത്തയടുക്കും. 

542.  കമാകട്ടാര് വാഹന വകപ്പില് കടിേിേ നികതി 

അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്വര്ഷങ്ങളില് ഏര്ത്തപ്പടുെിയിരുന്ന 

ഒറ്റെവണ തീര്പ്പാക്ല് പദ്ധതി ഈ വര്ഷവം 

തുടരുന്നതാണ്. 

543.  മാനസിേ ത്തവല്ലുവിളിയള്ള വിദയാര്്ിേളും, ഭിന്നകശഷി, 

ത്തസറിബ്രല് പാള്സി, ോഴ്ചകശഷി ഇല്ലാെവര് 

തുടങ്ങിയ വിഭാഗെിലള്ള വിദയാര്്ിേളും പഠിക്കുന്ന 

അണ് എയിഡഡ് കമഖേയില് പ്രവര്െിക്കുന്ന 

ത്തേഷയല് സ് കൂളുേളുത്തട കപരില് രജിസ്റ്റര് ത്തചയ് തിട്ടുള്ള 

എഡൂകക്ഷന് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷന് ബസ്സുേളുത്തട നികതി 

സര്ക്ാര് കമഖേയിത്തേ വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളുത്തട 

കപരില് രജിസ്റ്റര് ത്തചയ് തിട്ടുള്ള എഡൂകക്ഷന് 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷന് ബസ്സുേളുത്തട നികതിയ് ക്് തുേയമായി 

കറയ് ക്കുന്നതാണ്. 
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544.  മാനസിേ ത്തവല്ലുവിളി, ഭിന്നകശഷി, ോഴ്ചകശഷി 

ഇല്ലാെവര്, ബധിരര്, മൂേര് എന്നീ വിഭാഗെിലള്ള 

വിദയാര്്ിേത്തളയം അനാഥര്, പ്രായമായവര് 

എന്നിവത്തരയം േപ്രസി, ക്ഷയം എന്നീ കരാഗബാധിത 

കരയം സംരക്ഷിക്കുന്ന ചാരിറ്റബിള് ഓര്ഗകന 

കസഷന്, റീഹാബിേികറ്റഷന് ത്തസെറേള് എന്നിവയത്തട 

കപരില് രജിസ്റ്റര് ത്തചയ്യത്തപ്പട്ടതും അവരുത്തട യാത്രക്ായി 

ഉപകയാഗിക്കുന്ന  സവോരയ സര്വീസ് വാഹനങ്ങള് 

(PSV) ക്് സര്ക്ാര് സ്കൂളുേളുത്തട കപരില് രജിസ്റ്റര് 

ത്തചയ്യത്തപ്പട്ട വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിത്തേ ബസ്സുേളുത്തട 

നികതി നിരക്കുമായി ഏേീേരിക്കുന്നതാണ്. 

എകക്സ് 

545.  കേരളെില് മദയ ഉല്പ്പാദനെിന് എകക്സ് വകപ്പ് 

കേസന്സ് നല്േിയിട്ടുത്തെങ്കിലം മദയ ഉല്പ്പാദന 

െിന്  ആവശയമായ അസംസ്കൃത വസ്തുവായ എക്്ട്രാ 

നൂട്രല് ആള്ക്കഹാള് (ENA) സംസ്ഥാനെിന് 

പുറുനിന്നാണ് ത്തോണ്ടുവരുന്നത്.  ഓകരാ വര്ഷവം 

ശരാശരി 5 കോടി േിറ്റര് എക്്ട്രാ നൂട്രല് 

ആള്ക്കഹാള് (ENA) മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും 

ഇറക്കുമതി ത്തചയ്യന്നു.  സംസ്ഥാനെ് എക്്ട്രാ നൂട്രല് 

ആള്ക്കഹാള് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുേ വഴി പുതിയ 

ത്തതാഴിേവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു സഹായേര 

മാകം.  സംസ്ഥാനെിനേെ് എക്്ട്രാ നൂട്രല് 

ആള്ക്കഹാള് ഉല്പ്പാദനം കപ്രാല്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 

സര്ക്ാര് നടപടിേള് സവീേരിക്കുന്നതാണ്. 
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546.  അബ്ക്ാരി കടിേിേയിനെില് 286 കോടി രൂപ 

സര്ക്ാരികേക്് പിരിഞ്ഞുേികട്ടെതായി ഉെ്. ഇതില് 

ബഹുഭൂരിപക്ഷവം 1949-50 മുതല് 2001 -02 വകരയള്ള 

ോേയളവിത്തേ കടിേിേേളാണ്. കടിേിേക്ാര് പേരും 

മരണത്തപ്പട്ടുകപായിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാത്തത ആര്.ആര് 

നടപടിേളുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് വിവിധ കോടതിേളിോയി 

നിരവധി കേസുേളും നിേനില്ക്കുന്നു. ആയത് 

തീര്പ്പാക്കുന്നതിത്തേ ോേതാമസവം, കസ്റ്റ ഉെരവേളും 

കടിേിേ പിരിവില് ോേതാമസം ഉൊക്കുന്നു. 

അബ്ോരി കടിേിേ തീര്പ്പാക്കുന്നതിന് സഹായേര 

മായ പുതിത്തയാരു  ആംത്തനസ്റ്റി പദ്ധതി  പ്രഖയാപിക്കുന്നു. 

547.  സര്ക്ാര് കേരളെിത്തേ ധാനയങ്ങള് ഒഴിത്തേയള്ള 

ോര്ഷിേ ഉത്പന്നങ്ങളില് നിന്നും കഹാര്ട്ടി കവന് 

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നല്േി ഉെരവാ 

യിട്ടുെ്. േര്ഷേര്ക്് വളത്തരകയത്തറ പ്രകയാജനത്തപ്പടുന്ന 

കഹാര്ട്ടി കവന് കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിേവില് 

ഇതയന് നിര്മിത കവനിത്തെ അകത നികതി 

ഘടനതത്തന്ന കഹാര്ട്ടി കവനിനും ബാധേമാക്കുന്ന 

താണ്. 

സംസ്ഥാന ജി.എസ്.റ്റി  

548.  ജി.എസ്.റ്റി. നിയമങ്ങള്ക്നുസൃതമായി സംസ്ഥാന 

ചരക്കു കസവന നികതി വകപ്പിത്തെ പുനഃ സംഘടന 

10.01.2023 മുതല് പ്രാബേയെില് വന്നു. പുനഃസംഘടി 

പ്പിച്ച  തസ്തിേേള്ക്നുസരിച്ചു   വകപ്പ് കേോരയം 

ത്തചയ്യന്ന നിയമങ്ങളിലം,  ചട്ടങ്ങളിലം മാറ്റങ്ങള് 
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വരുകെെതുെ്.  ഇതിന് കവെ നടപടിേള് 

സവീേരിക്കുന്നതാണ്.  

മുന് നികതി നിയമങ്ങള് പ്രോരമുള്ള  അപ്പീല് നടപടിേള് 

േഘൂേരിക്ല് 

549.  പഴയ നികതി നിയമങ്ങള്  പ്രോരമുള്ള  തര്ക്ങ്ങളുത്തട 

തീര്പ്പാക്ല്  രീതി  പുനപരികശാധികക്െതിത്തെ 

ആവശയേതയെ്. തര്ക്മുള്ള തുേേള്ക്് പേകപ്പാഴും 

നിയമപരമായ പുനഃപരികശാധന ആവശയമായതിനാല്  

നിയമാനുസൃത അപ്പീലേള് െയല് ത്തചയ്യന്ന  പ്രക്രിയ 

േഘൂേരിക്ണത്തമന്ന ആവശയവം ഉയരുന്നുെ്.   

നടപടിക്രമങ്ങള് േഘൂേരിക്കുന്നതിനായി താത്തഴ 

പറയന്നവ നടപ്പിോക്കും 

a. ചരക്കുകസവന നികതി നിയമപ്രോരമുള്ള അപ്പീല് 

െയല് ത്തചയ്യന്നതിന് നിേവില് ബാധേമായ ഒരു 

ശതമാനം അഡീഷണല് കോര്ട്ട് െീയ്ക്ക് പരമാവധി 

20000 രൂപത്തയന്ന പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുെ്. ഈ പരിധി 

ചരക്കുകസവന നികതി വകപ്പ് കേോരയം ത്തചയ്യന്ന 

കേരള ത്തപാതുവില്പന നികതി നിയമം, കേരള ടാക്് 

ഓണ് േക്ഷവറി നിയമം, കേരള മൂേയവര്ദ്ധിത നികതി 

നിയമം എന്നിവ പ്രോരമുള്ള അപ്പീലേള്ക്കും 

ബാധേമാക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി കേരള കോര്ട്ട് 

െീസ് ആന്ഡ് സൂട്ട്സ് വാലകവഷന് നിയമം കഭദഗതി 

ത്തചയ്യന്നതാണ്. 
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b. കേരള മൂേയവര്ധിത നികതി നിയമപ്രോരം നിേവില് 

അപ്പീല് െയല് ത്തചയ്യകമ്പാള് തര്ക്െിലള്ള 

തുേയത്തട 20% നികതി നിര്ണയെിന് വികധയമാക് 

ത്തപ്പട്ട വയക്തി അടച്ചാല് അപ്പീല് തീരുമാനമാകന്നതു 

വത്തര ബാക്ി തുേയ്ക്ക് കസ്റ്റ േഭിക്കുന്ന സൗേരയം 

നിേവിലെ്. നികതി വയവഹാരക്ാര്ക്് ആശവാസ 

മായി, പരമാവധി 5 കോടി രൂപ എന്ന വയവസ്ഥക്് 

വികധയമായി, തര്ക്മുള്ള നികതി തുേയത്തട 10%  

അപ്പീല് െയല് ത്തചയ്യകമ്പാള്  പ്രീ ത്തഡകപ്പാസിറ്റ് ആയി 

അടയ്ക്കുേയാത്തണങ്കില് ബാക്ി തുേയ്ക്ക് കസ്റ്റ േഭിക്കുന്ന 

രീതിയില് കേരള ത്തപാതു വില്പന നികതി നിയമം, കേരള 

ആഡംബര നികതി നിയമം, കേരള മൂേയ വര്ധിത 

നികതി നിയമം എന്നിവയില് കഭദഗതിേള് വരുും. 

തുേയമായ തുേ ആദയ അപ്പീേിനായി അടച്ചിട്ടു 

ത്തെങ്കില്, രൊമത്തെ അപ്പീേിനായി  

പ്രീ-ത്തഡകപ്പാസിറ്റ് തുേ വീണ്ടും നല്കേെതില്ല. ഇത് 

പ്രോരം അപ്പീല് െയല് ത്തചയ്യന്നതിന് കമല്പറഞ്ഞ   

10% പ്രീ-ത്തഡകപ്പാസിറ്റ് തുേ മാത്രം നല്േിയാല് 

മതിയാകം. എന്നാല് ഇതുപ്രോരം, മുന്പ് അടച്ച പ്രീ 

ത്തഡകപ്പാസിറ് തുേ റീെെ് നല്കന്നതികനാ കപ്രാപ്പര്ട്ടി 

അറ്റാച്ച്ത്തമന്റ് ഉള്പ്പത്തട, തീര്പ്പായ റിക്വറി 

നടപടിേള് പ്രോരം ഒടുക്ിയ തുേ ഒഴിവാക്ി 

നല്കന്നതികനാ അനുവാദമുൊകന്നതല്ല. കേരള 

ത്തപാതു വില്പന നികതി നിയമപ്രോരമുള്ള കേസുേളില് 

ഈ സൗേരയം 31.03.2005 വത്തരയള്ള 

അത്തസ്സസ്സ്ത്തമന്റുേള്ക്് മാത്രകമ ബാധേമാവേയള്ളൂ. 
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ഇതികനാടനുബന്ധിച്ച് ഒറ്റെവണ ആനുകൂേയത്തമന്ന 

നിേയില്, അപ്പീല് െയല് ത്തചയ്യന്നതിനുള്ള 

സമയപരിധി േഴിഞ്ഞ  കേസുേളിലം, ഏത്തതങ്കിലം 

ോരണൊല് അപ്പീല് സവീേരിക്ത്തപ്പടാെ കേസു 

േളിലം 2023 ത്തസപ്റ്റംബര് 30 വത്തര അപ്പീലേള് െയല് 

ത്തചയ്യന്നതിന് അനുവദിക്കുന്ന വയവസ്ഥേള് നിയമ 

െില് ഉള്ത്തപ്പടുും. 

550.  ജി. എസ്. ടി. േൗണ്സിേിത്തെ ശുപാര്ശകയാത്തട 2023 

ത്തേ കേന്ദ്ര െിനാന്സ് ബില്ലില് ഉള്ത്തപ്പടുുന്ന കേന്ദ്ര 

ചരക്കു കസവന നികതി നിയമെിന് വരുെിയിട്ടുള്ള 

കഭദഗതിേള്ക്കു സമാനമായ കഭദഗതിേള് സംസ്ഥാന 

ചരക്കു കസവന നികതി നിയമെിലം ഉള്ത്തപ്പടുുന്ന 

താണ്. 

രജിസ് കട്രഷന് 

551.  സംസ്ഥാനെ് ഭൂമിയത്തട നയായവിേ 2010-ല് നിേവില് 

വന്നു. അതിനുകശഷം ഇത് അഞ്് തവണ 

പുതുക്കുേയൊയി. വിപണി മൂേയവം നയായവിേയം 

തമിലള്ള അതരം നിേുവാന് കവെി നിേവിലള്ള 

നയായവിേ 20 ശതമാനം വര്ധിപ്പിക്കും. 

552.  വിവിധ ോരണങ്ങളാല് വിപണി മൂേയം വര്ധിച്ച 

പ്രകദശങ്ങളില് ഭൂമിയത്തട നയായവിേ 30% വത്തര 

വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2020-ല് െിനാന്സ് ആക്റ്റിലൂത്തട 

നിയമ നിര്മാണം നടപ്പിോക്ിയ സാഹചരയെില്, 

അത് പ്രോരം വര്ദ്ധനവ് വരുകെെ കമഖേേത്തള 
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നിര്ണയിക്കുന്നതിനായി വിശദമായ പഠനം നടെി 

മാനദണ്ഡങ്ങള് ത്തോണ്ടുവരുന്നതാണ്. 

553.  കടിേിേയള്ള അെര് വാേൂകവഷന് കേസുേള് 

തീര്പ്പാക്കുന്നതിനു നിേവിലള്ള കോംപൗെിങ് പദ്ധതി 

ഉകദ്ദശിച്ച േേ് ഷയം കേവരിക്ാെതിനാല് നിേവി 

ലള്ള പദ്ധതി  2023-24 സാമ്പെിേ വര്ഷം മുതല് 

നിര്െോക്കുേയം, കടിേിേയള്ള കേസുേള്  

തീര്പ്പുേല്പ്പിക്കുന്നതിനായി ബദല് മാര്ഗങ്ങള് 

സവീേരിക്കുന്നതുമാണ്. 

554.  റിയല് എകസ്റ്ററ്റ് കമഖേയിലൊയ ആകഗാള 

സാമ്പെിേ മാന്ദ്യം േണക്ിത്തേടുുത്തോെ് 2010-ല് 

ഈ കമഖേയ്ക്ക് ഉകെജനം നല്കുന്നതിനായി  

തകദ്ദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും ത്തേട്ടിട 

നമ്പര് േഭിച്ച് 6 മാസെിനേം കേമാറ്റം ത്തചയ്യന്ന 

ൈാറ്റ് / അപ്പാര്ട്ട്ത്തമെ് എന്നിവയ്ക്ക്  മുദ്രവിേ  5% ആയി 

കറച്ചിരുന്നു. നിേവിലള്ള മുദ്രവിേ നിരക്കുേള്  

േണക്ിത്തേടുുത്തോെ് 5% എന്നത് 7 % ആയി പുതുക്ി 

നിശ്ചയിക്കുന്നു. 

555.  ഒരു ആധാരം രജിസ്റ്റര് ത്തചയ്തതിന് കശഷം  

3 മാസെിനേകമാ 6 മാസെിനേകമാ നടെത്തപ്പടുന്ന 

തീറാധാരങ്ങള്ക്് നിേവിലള്ള അധിേ മുദ്രവിേ 

നിരക്കുേള് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. 
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556.  ഗഹാനുേളും ഗഹാന് ഒഴിവകറിേളും െയല് 

ത്തചയ്യന്നതിന് 100 രൂപ നിരക്ില് സര്വീസ് ചാര്ജ് 

ഏര്ത്തപ്പടുൊവന്നതാണ്. 

557.  1932-ത്തേ ഇന്ഡയന് പാര്ട്ട്ണര്ഷിപ്പ് നിയമം, 1955-ത്തേ 

തിരുവിതാംകൂര് ത്തോച്ചി, ശാസ്ത്ര സാഹിതയ ധാര്മേ 

സംഘങ്ങള്  എന്നീ നിയമങ്ങള് പ്രോരമുള്ള വിവിധ 

െീസ് നിരക്കുേള് അവസാനമായി പരിഷ്കരിച്ചത് 

യഥാക്രമം 2013, 2015 വര്ഷങ്ങളിോണ്. 2023-24 

സാമ്പെിേ വര്ഷം മുതല് ഇവ പരിഷ്കരിക്കുന്നതാണ്. 

ഇകതാത്തടാപ്പം തത്തന്ന  സംഘങ്ങള്ക്് നല്കിയിരുന്ന 

നിേവിലള്ള കോമ്പൗെിംഗ് പദ്ധതി പുതിയ ോബ് 

നിരക്ില്  ഒരു വര്ഷം കൂടി ദീര്ഘിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

558.  കജായിെ് ത്തഡവേപ്ത്തമെ് ത്തചയ്യന്നതിനായി പ്രകതയേം 

അധിോരത്തപ്പടുുന്ന മുക്തയാറേളുത്തട മുദ്രവിേ 

പരമാവധി ഒരു േക്ഷം രൂപയായി നിജത്തപ്പടുുന്ന 

താണ്. 

559.  സറെര് ഓെ് േീസ് ആധാരങ്ങളുത്തട രജികസ്ട്രഷന് 

െീസ് 1000 രൂപായായി കറക്കുന്നതാണ്. 

റവനൂ 

560.  പട്ടയഭൂമിയികന്മല്  ഈടാക്കുന്ന വാര്ഷിേ അടിസ്ഥാന 

ഭൂനികതി, വാണിജയ, വയാവസായിേ  ഉപകയാഗത്തെ 

അടിസ്ഥാനമാക്ി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും. 



149 
 

സാമൂഹയ സുരക്ഷാ സീഡ് െെ് 

561.  സമൂഹെിത്തേ ദുര്ബേ വിഭാഗങ്ങളില്ത്തപ്പട്ടവരുത്തട 

സാമൂഹയ സുരക്ഷാ ഉറപ്പാക്കുേ എന്നത് സര്ക്ാരിത്തെ 

പ്രധാന േര്െവയമായി തുടരും. വിവിധ സാമൂഹയ 

കക്ഷമനിധി കബാഡുേളില് അംഗങ്ങളായ 6.7 േക്ഷം 

കപര്ക്് ഉള്പ്പത്തട ഏേകദശം 57 േക്ഷകൊളം 

ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് പൂര്ണമായം സര്ക്ാരാണ് 

ത്തപന്ഷന് നല്കന്നത്. പ്രതിവര്ഷം ഏേകദശം 11000 

കോടി രൂപ ഇതിനായി ആവശയമായി വരുന്നുെ്. ഈ 

േടമ തുടര്ന്നും നിര്വഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു സാമൂഹയ 

സുരക്ഷാ സീഡ് െെ് മുകഖന അധിേ 

ധനസമാഹരണം നടൊനുകദ്ദശിക്കുന്നു.  

562.  500 രൂപ മുതല് 999 രൂപവത്തര വിേവരുന്ന ഇതയന് 

നിര്മിത വികദശമദയെിന് ഒരു കബാട്ടിേിന് 20 

രൂപാനിരക്ിലം 1000 രൂപാമുതല് മുേളികോട്ട് 

വിേവരുന്ന മദയെിന് കബാട്ടിേിന് 40 രൂപാനിരക്ിലം 

ഒരു സാമൂഹയ സുരക്ഷാ ത്തസസ്സ് ഏര്ത്തപ്പടുുന്നു. 400 

കോടി രൂപ ഇതിലൂത്തട അധിേമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  

563.  കൂടാത്തത, ത്തപകട്രാള്, ഡീസല്, എന്നിവയ്ക്ക് േിറ്ററിന് രെ് 

രൂപാനിരക്ില് സാമൂഹയ സുരക്ഷാ ത്തസസ്സ് 

ഏര്ത്തപ്പടുുന്നു. ഇതിലൂത്തട അധിേമായി 750 കോടി 

രൂപ സാമൂഹയസുരക്ഷാ സീഡ് െെികേയ്ക്ക് 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 
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ഉപസംഹാരം 

സര്, 

564.  നവകേരളം മുന്നില്േണ്ടുത്തോണ്ടുള്ള വിേസന 

പ്രവര്െനങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപതയ മുന്നണി 

സര്ക്ാര് വിഭാവനം ത്തചയ്യന്നത്.  കേരളത്തെ 

ഏത്തതാരു വിേസിത രാജയെിനും സമാനമായ 

ജീവിതസൗേരയങ്ങളികേക്കും അടിസ്ഥാന സൗേരയ 

വിേസനെികേക്കും നയിക്കുേ എന്നതാണ് 

സര്ക്ാരിത്തെ േക്ഷയം.  േഴിഞ്ഞ ബജറ്റുേളിലം ഈ 

ബജറ്റിലം സര്ക്ാര് പ്രഖയാപിച്ചത് ഭാവികേരളെിന് 

മുതല്ക്കൂട്ടാകന്ന പദ്ധതിേളാണ്. 

565.  കൃതയമായ േക്ഷയം മുന്നിര്െി മുകന്നാട്ട് കപാകകമ്പാഴും 

സുഖേരമായ സാമ്പെിേ സാഹചരയെിേല്ല കോേം 

എന്നതുകൂടി തിരിച്ചറികയെതുെ്.  ഒരു നൂറ്റാെിനിട 

യിത്തേ ഏറ്റവം വേിയ സാമ്പെിേ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂത്തട 

യാണ് കോേം േടന്നുകപാകന്നത് എന്ന് സാമ്പെിേ 

സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രമുഖ സാമ്പെിേ പണ്ഡിതന്മാരും 

അഭിപ്രായത്തപ്പടുന്നുെ്.  മനുഷയത്തന കേന്ദ്രീേരിക്ാത്തത 

ോഭം മാത്രം േക്ഷയം ത്തവയ്ക്കുന്ന പുതിയ ഭരണകൂട 

ോഴ്ചപ്പാടുേള് േടുെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുെ്.  

1930-േളികേതിന് സമാനമായ വംശീയതയത്തടയം 

ആക്രമണങ്ങളുത്തടയം യദ്ധങ്ങളുത്തടയം അതരീക്ഷം 

സംജാതമാകകമാ എന്നുകപാലം ആശങ്ക ഉയരുന്നു.   
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566.  വിേസിത രാജയമായ ബ്രിട്ടണില് കപാലം രെ് 

മാസെിനിടയില് മൂന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിമാര് മാറി വന്നു. 

രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയത്തട അടിസ്ഥാന ോരണം 

സാമ്പെിേ പ്രതിസന്ധിയം ത്തതാഴിേില്ലായ്മയമാണ്.  

നമ്മുത്തട അയല് രാജയങ്ങളായ ശ്രീേങ്കയം 

പാേിസ്ഥാനും േടുെ സാമ്പെിേ പ്രതിസന്ധി 

യികേക്് വീണുകപായിരിക്കുന്നു.  കവദുതി ഉല്പ്പാദി 

പ്പിക്കുന്നതിനായി ഡീസല് ഇന്ധനം വാങ്ങാന് കപാലം 

േഴിയാെ തരെിലള്ള പ്രതിസന്ധി പാേിസ്ഥാനില് 

ഉൊയിരിക്കുന്നു.  ശ്രദ്ധാപൂര്വം ഓകരാ ചുവടും 

മുകന്നാട്ടുത്തവച്ചുത്തോകെ ഈ സവികശഷ ഘട്ടത്തെ 

അതിജീവിക്ാനാകൂ. ഈ കോേസാഹചരയെിലം 

ജനകക്ഷമ ബദല് നയങ്ങളുമായി മുകന്നറാന് 

കേരളെിന് േഴിയന്നു എന്നത് അഭിമാനേരമാണ്.    

567.  േക്ഷി രാഷ്ട്രീയെിനതീതമായി എല്ലാ ഭിന്നതേളും 

മാറ്റിത്തവച്ച് നാത്തമാന്നായി കേരളെിനുകവെി 

നിേത്തോകള്ളെ ോേമാണിത്. കേരളെിത്തെ 

സവികശഷതേളും പ്രകതയേതേളും സംരക്ഷിക്ാനുള്ള 

ഉെരവാദിെം നമുക്കുെ്. കേരളെിത്തേ ഓകരാ 

മനുഷയത്തനയം കചര്ുപിടിക്കുേ എന്നതാണ് 

എല്.ഡി.എെ് സര്ക്ാരിത്തെ നിേപാട്.  ഓകരാരുെരി 

കേക്കും വിേസനവം കക്ഷമവത്തമെിക്ാന് പ്രതിജ്ഞാ 

ബദ്ധമായ സര്ക്ാരാണിത്. 

568.  ബജറ്റ് കേവേം േണക്കുേള് മാത്രമല്ല, നാടിത്തന കൂടുതല് 

േരുകൊത്തട മുകന്നാട്ടു നയിക്ാനുള്ള ഒരു സമീപന 
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കരഖയാണ്.  നമ്മുത്തട നാടിത്തന കൂടുതല് പുകരാഗതിയി 

കേക്കും വിേസനെികേക്കും നയിക്ാനുള്ള പ്രവര്െന 

കരഖയായി ഈ ബജറ്റ് മാറത്തമന്നാണ് എത്തെ പ്രതീക്ഷ. 

569.  ഇനി ഞാന് 2022–23 വര്ഷത്തെ പുതുക്ിയ 

എസ്റ്റികമറ്റുേളുത്തടയം 2023-24 വര്ഷത്തെ ബജറ്റ് 

എസ്റ്റികമറ്റുേളുത്തടയം സംക്ഷിപ്ത രൂപം അവതരിപ്പിക്ത്തട്ട. 

2022-23 ത്തേ പുതുക്ിയ ബജറ്റ് എസ്റ്റികമറ്റ് 

                                                         (രൂപ കോടിയില്) 

റവനൂ വരവ് 129268.15 

റവനൂ ത്തചേവ് 149183.68 

റവനു േമി (-)19915.53 

മൂേധന ത്തചേവ് (തനി) (-)14833.34 

വായ്പേളും മുന്കൂറേളും (തനി) (-)2015.08 

ത്തപാതുേടം (തനി) 25716.05 

ത്തപാതുേണക്് (തനി) 11027 

ആത്തേ േമി (-)20.90 

വര്ഷാരംഭ ത്തരാക് ബാക്ി (-)293.86 

വര്ഷാതയ ത്തരാക് ബാക്ി (-)314.76 
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2023-24 ത്തേ ബജറ്റ് എസ്റ്റികമറ്റ് 

                                         (രൂപ കോടിയില്) 

റവനൂ വരവ് 135418.67 

റവനൂ ത്തചേവ് 159360.91 

റവനു േമി (-)23942.24 

മൂേധന ത്തചേവ് (തനി) (-)14539.23 

വായ്പേളും മുന്കൂറേളും (തനി) (-)1180.76 

ത്തപാതുേടം (തനി) 28552.79 

ത്തപാതുേണക്് (തനി) 11073.94 

ആത്തേ േമി (-)35.49 

വര്ഷാരംഭ ത്തരാക് ബാക്ി (-)314.76 

വര്ഷാതയ ത്തരാക് ബാക്ി (-)350.25 

ഇകപ്പാള് പ്രഖയാപിച്ച അധിേ  ത്തചേവ് (-)2640 

നികതി ഇളവേള് (-)50 

അധിേ വിഭവ സമാഹരണം 2955 

വര്ഷാതയ ത്തരാക് ബാക്ി (-)85.25 

 

സര്, 

570.  2023-24-ത്തേ ഈ ബജറ്റ് സഭയത്തട അംഗീോര 

െിനായി ഞാന് സമര്പ്പിക്കുന്നു.  


