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സ�,  

1. നാം ര��  ദ�ര��െള അതിജീവി" വ�ഷമാണ് കട'േപായത്. 
ആദ+േ,ത് -ൈല-ആഗസ1 ്  മാസ�ളില��ായ േപമാരിയ� ം 
�ളയവ�ം. ഈ തലമ�റ ക� ഏ�വ�ം വലിയ െവ5െ6ാ7ം. 
വിഭവസമാഹരണവ�ം ആസ� :ണ,ിെ; <ത+തയ� ം 
നി�വഹണ,ിെ; ചട� ലതയ�ം േമ>േനാ?,ിെ; ജാ@തയ�ം 
സ� A്മമായി ഏേകാപി6ി"�െകാ�് �ളയം അതിജീവി7ാB 
മ�ഖ+മDിയ�െട േനEതF,ി> �പംെകാ� ഒHമെയ േലാകം 
വിസ്മയേ,ാെടയാണ് വീAി"ത്. മI+െ,ാഴിലാളികള�ം 
യ�വാ7ള�ം �വാസികള�ം സാധാരണജന�ള�ം ഉേദ+ാഗസMHം 
ഒേരമനേസാെട ദ�ര�െ, േനരിടാB ൈകേകാ�N. Oട�'5   
അടിയ�ിര പ�നരധിവാസ �വ�,ന�ള�ം വിജയകരമായ� ം 
മാEകാപരമായ� ം നാം നട6ാ7ി. ഇനി പ�ന�നി�Qാണ,ിെ; 
ഘ?മാണ്. സ�, ഈ ച�മതല ഏെ�ട� ,ിരിST സംസMാന 
സ�7ാരിെ; 2019-20 സാX,ിക വ�ഷെ, ബജ�് സഭയ്7് 
മ�Xാെക അവതരി6ിS'. 

2. “മZഷ+Hെട മതം, േവഷം, ഭാഷ മ�തലായവ എ�െനയിHTാല�ം 
അവHെട ജാതി ഒTാണ് എT \ീനാരായണ]Hദ�ശനം ഏ�വ�ം 
�സ_മായ കാലമാണിത്. ]H വിഭാവന െചയ്ത 
“മZഷ+ജാതി”യില�5വരായി നേവാaാനം മലയാളികെള 
പ�നഃcഷ്ടി"�. മZഷ+െന നവീകരിSTതിെനാ6ം നേവാaാനം 
േകരള,ിെന ആധ� നീകരിSTതിZം മ�തി�'. അOെകാ�ാണ് 
മഹാകവിയായ dമാരനാശാെനെ7ാ�് നാരായണ]H ഓ?� കXനി 
Oട�ി"ത്. മZഷ+�7് f,ിയ� ം ആേരാഗ+വ�ം ഉ�ാവാനാണ് ]H 
ശിഷ+നായ സി ആ� േകശവB ൈവദ+െര െകാ�് േസാ6� കXനി 
Oട�ി"ത്. അXല�ളലg  ഇനി പ5ിhട�ള�ം 
വ+വസായ�ള�മാണ് േവ�െതT് ]H പറi�. അjBകാളിയ� ം 
ചാവറയ"Zം മT,് പkനാഭZം മ_ി ത�ള�ം ഒെ7 വിദ+ാലയ 
നി�മിതി7ായി പ�റെ6?Oം ഈ സാഹചര+,ിലാണ്. അ,രം 
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മ�Bൈകകള�െട അട� ,ഘ?മാണ് നവേകരള cഷ്ടി7ായി 
മ�Tി?ിറ��േXാl നQ�െട മനസില��ാേക�ത്. 

3. എTാ>, �ളയം അതിജീവി7ാB �പെ6? ജനകീയ ഐക+ം 
തക�7ാZ5 നിAിപo  താ>6ര+7ാHെട \മമാണ് നാം പിTീട�  
ക�ത്. ആരാധനയ്S5 സ്:ീകള�െട Oല+ാവകാശം 
ഉയ�,ി6ിടി"�െകാ�് ശബരിമലയി> യ�വതി �േവശനം 
അZവദി" സ��ീംേകാടതി വിധിെയ, വ�ഗp ീയq� വീകരണ,ിZ5 
സ�വ�ണ� ാവസരമായി ഉപേയാഗി7ാB വ�ഗീയവാദികl അരയ�ം 
തലയ�ം മ�റ�7ി ഇറ�ി. െതHവി> അഴി"�വി? അrമപരXരയില� െട 
േകരള,ിെ; നേവാaാന മ� ല+�െളയാെക 
അ?ിമറി7ാെമTായിH' അവHെട വ+ാേമാഹം. അേതസമയം, 
നേവാaാന ആശയ�െളയ�ം �വ�,ന�െളയ�ം മ�േTാ?�  
െകാ��േപാdTതി> നമ�S�ായിHT അലംഭാവവ�ം ദൗ�ബല+വ�ം 
െവളിെ6? അവസരം tടിയായിH' ഇത്. തീA്ണമായ 
ആശയസംവാദവ�ം സംഘ�ഷവ�മാണ് സ��ിംേകാടതിവിധിെയ 
Oട�T് േകരളം ക�ത്. നേവാaാനമ� ല+�ളി> അടിയ�റ"� 
നി>Sെമ' �തിu െചയ്Oെകാ��5 
മഹാമ�േT�,ിേല7ാണ് ആ സംവാദം വള�Tത്. 

4. നരZ നരനwxവസ്Oേപാല�ം/ ധരയി> നട6O 
തീ�ലാzേപാല�ം/നരകം ഇവിടമാണ് ഹ� കഷ്ടം/ ഹര ഹര 
ഇ�െന വലg  നാട� േവെറയ�േ�ാ എT് പഴയേകരളെ, േനാ7ി 
dമാരനാശാB നട,ിയ വിലാപം നാം മറTി?ിലg . ഈ wxാwx 
സ{>6െ, നെലg ാരളവ് Oട"� നീ7ിയാണ് നേവാaാനേകരളം 
വികസി"ത്. സ�, േകരള നേവാaാന,ിെ; മഹാകവിയാണ് 
dമാരനാശാB.  

5. ആശാെ; എ7ാലെ,യ�ം മഹ,ായ <തിയായ ചി�ാവിഷ്ടയായ 
സീത �സിxീകരി"തിെ; }റാം വാ�ഷികമാണിത്. ഇHപതാം 
}�ാ��  ക� ഏ�വ�ം വലിയ മലയാള സാഹിത+കാരന്, 
\ീനാരായണ ധ�Q പരിപാലന േയാഗ,ിെ; സMാപക 
െസr?റിയ്7്, മിട� 7നായ വ+വസായി7്, ഉTതശീ�ഷനായ 
പ:ാധിപ�7് ചി�ാവിഷ്ടയായ സീതയ�െട }റാം വാ�ഷിക,ി> 
അഭിവാദ+ം അ�6ിS'. 

6. “ശരി!  പാവേയാ ഇവl!” എT് ആശാ; സീത രാമേനാട് 
േചാദി"തിെ; }റാം വാ�ഷിക,ിലാണ് ‘’ത�l അwxകളലg ’’ 
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എ' �ഖ+ാപി7ാB േകരള,ിെല ലേAാപലAം സ്:ീകl 
െതHവിലിറ�ിയത്. അവ� തീ�, �തിേരാധ,ിെ; വ�തി> 
ത�l പാവകളലg  എT ധീരമായ �ഖ+ാപനമായിH'.  

7. മതനിരേപAതയ�െടയ� ം പ�േരാഗമന ചി�ാഗതിയ�െടയ� ം ഊ�ജം 
�സരിST �മിയായി േകരളം OടHെമT �ഖ+ാപനമായിH' 
വനിതാമതി>. ആശാെ; സീത പറയ�TOേപാെല, “എB മനവ�ം 
േചതനയ�ം വഴ�ിടാ” എ' �ഖ+ാപി" ആ മതി> േലാക,ിZ 
മ�Tി> മലയാളിയ�െട ആkാഭിമാനം വാേനാളമ�യ�,ി. അതിെ; 
Oട�"യായി Oല+തയ�െടയ� ം നീതിേബാധ,ിെ;യ�ം കാര+,ി> 
tട� ത> �ബ�xമായ ഒH സമ� ഹനി�Qിതിയ്S േവ�ിയ�5 
സംഭാവന tടിയാകണം ഈ ബജ�് എT് ഞാB ആ@ഹിS'. 

8. സ�, േകരള നേവാaാനെ,Sറി"�5 ഒH സമ@പഠനമ+�സിയം 
തിHവന�പ�ര,് സMാപിSTതാണ്. വനിതാമതി> ഉയ�T 
പാതയി>  എലg ാ ജിലg കളില�ം കലാകാരികl ചരി:സ്�തികെള 
ശാശFതമാST സ്മാരകമതില�കl cഷ്ടിSം. ഇതിന് ലളിതകലാ 
അ7ാദമി മ�Bൈകെയട� Sം. ഇതിZ5 പxതി തjാറായാ> 
ആവശ+മായ അധികപണം അZവദിSം. സ്:ീശാ_ീകരണ,ിZം 
പാ�ശFവ>�തHെട ഉTമന,ിZം േവ�ി �വ�,ിST 
സ്:ീകളി> ഒരാl7് ദാAായണി േവലായ�ധെ; േപരി> വാ�ഷിക 
അവാ�ഡ് ന>dTതിന് 2 േകാടി �പ �ഷറിയി> െഡേ6ാസി�� 
െചj�'. 

പ�ന�നി�Qാണവ�ംപ�ന�നി�Qാണവ�ംപ�ന�നി�Qാണവ�ംപ�ന�നി�Qാണവ�ം    േക� സ�7ാHംേക� സ�7ാHംേക� സ�7ാHംേക� സ�7ാHം    

9. �ളയകാല,് ജന�െള രAി7ാനായി നേQാെടാ6ം 
ൈകേകാ�, േക� ൈസനിക വിഭാഗ�േളാട� ം 
േക�സ�7ാരിേനാട� ം നമ�7് ന�ിയ��്. പെA ആ മഹാ�ളയം 
cഷ്ടി" ആഘാത,ി> നി'ം കരകയ�ാB സഹായകരമായ 
നിലപാടലg  പിTീട് േക�സ�7ാ� സFീകരി"ത്. േദശീയ 
ദ�രിതാശFാസ നിധിയി> നി'ം മ� വായിര,ി>6രം േകാടി �പ 
മാ:മാണ് േക�ം അZവദി"ത്. സ��ദ് രാജ+�l വാ�ാനം െചയ്ത 
സഹായം ലഭ+മാ7ാനലg ,  നിേഷധി7ാനാണ് േക�ം ഇടെപ?ത്.  
�വാസി മലയാളികെള സഹായം േതടി സമീപി7ാB മDിമാെര 
അZവദി"ിലg . പ�ന�നി�Qാണ,ിZേവ�ി വാ�ഷിക 
വായ്പാപരിധി7് പ�റ,് വായ്പ എട� 7ാZം ഇOവെര അZവാദം 
തTിലg . േലാകബാ{ി> നി'ം എ.ഡി.ബി.യി> നി'ം ഈ 
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ഇന,ി> എട� ST വായ്പ സാധാരണഗതിയി> അZവദിST 
വായ്പ Oകയി> ഉlെ6ട� ,ണം എTാണ് േക�,ിെ; നിലപാട്. 
എ' വ"ാ> �ളയെ7ട� തികളി> നിT് കരകയറാB നമ�7് 
അധികമായി ഒH പണവ�ം ലഭിSകയിലg . േകരളജനതേയാട് എ�ിനീ 
r� രത എT േചാദ+ം ഓേരാ മലയാളിയ�െടയ� ം മനസി> മ�ഴ��'�്.  

10. വായ്പ പരിധി ഉയ�NTതിന് േക�,ിന് സQതമലg . എ' 
മാ:മലg , �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ{ിെല െഡേ6ാസി�ി> ഉ�ാdT 
വ�xന, വായ്പയായി കണ7ാ7ി അംഗീ<ത വായ്പ 
െവ?ി"�HSകയാണ് േക�സ�7ാ� െചയ്തത്. ജZവരി, 
െഫ��വരി, മാ�"് മാസ�ളിലായി ആറായിര,ി>6രം േകാടി 
�പ വായ്പെയട� 7ാB ബാ7ിയ��ായിH'. എTാ> ര��  മാസം 
ച�" െചയ്Oെവ{ില�ം 1800 േകാടി �പ െവ?ിSറയ്Sകയാണ് 
േക�ം െചയ്തത്.  ഈ സമീപനം സംസMാന സ�7ാരിെ; 
സാX,ികസMിതിെയ വളെര െഞH7ിയിരിSകയാണ്.  

11. ധന ഉ,രവാദി, നിയമ�കാരം സംസMാന,ിെ;യ�ം 
േക�,ിെ;യ�ം ധന7Qിയ�െട പരിധി േദശീയ വHമാന,ിെ; 
മ� ' ശതമാനമാണ്. പേA, ആേഗാളമാ�+ം േപാല�5 സാX,ിക 
ദ�ര��l ഉ�ാdേXാl നിയമം എ�തെT ആയാല�ം കQി 
പരിഗണി7ാെത മാ�+,ി> നിT് കരകയറാനാണ് രാജ+�l 
\മിSക. 2008െല മാ�+െ, Oട�T് എലg ാ രാജ+�ളില�ം കQി 
ഗണ+മായി ഉയ�'. ഇ�+ാ സ�7ാരിെ; 2009-10െല ധന7Qി 
6.46 ശതമാനമായിH'. 2008-09 മ�ത> ഇ'വെരയ�5 
ധന7Qിെയട� ,ാ> ശരാശരി 4.76 ശതമാനമാണ്. ഈ 
പ�ാ,ല,ിലാണ് ചരി:,ിെല ഏ�വ�ം വലിയ �<തിദ�ര�ം 
േനരി? േകരള,ി>, പ�ന�നി�Qാണ,ിZ5 വായ്പ, സാധാരണ 
വായ്പാ പരിധിയ്7് പ�റ,ായി കണ7ാ7ണെമ'ം അെലg {ി> 
വായ്പാ പരിധി ഉയ�,ണെമ'മ�5 ആവശ+െ, ത5ി7ളയ�T 
നിലപാട് വിലയിHേ,�ത്. േകരള,ിZ മാ:മായ�5 ഒH 
�േത+ക ആZtല+മായി?ലg , നാം ഇത് ആവശ+െ6ട� Tത്. 
�<തിദ�ര�ം േനരിട� T ഏO സംസMാന,ിZം 
പ�ന�നി�QാണNകെയ വിലയിH,ി അധികവായ്പ 
അZവദി7ാB േക�സ�7ാ� തjാറാകണം. ഈ ആവശ+ം നാം 
ജിഎസ്ടി കൗ�സിലി> ഉTയി"�. ധനമDിമാHെട സബ്കQി�ി 
ത,F,ി> ഇത് അംഗീകരിSകയ�ം െചയ്തി?� �്. എTാ> 
േക�സ�7ാരിെ; നിലപാടി> മാ�െമാ'ം ഉ�ായി?ിലg .  
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സംസMാന�ള�െട ധനാവശ+,ി> tട� ത> ഉദാരമായ നയം 
സFീകരിST ഒH സ�7ാ� േക�,ി> �പംെകാേ5�ത് 
േകരള,ിെ; മാ:മലg , എലg ാ സംസMാന�ള�െടയ� ം വികസന,ിന് 
ആവശ+മാണ്.   

12. “മ�ഷ്കിZ കീഴട�ാെത” എTാണ് ആശാB പറയ�Tത്. പരിമിതികl 
മറികട'െകാ�ാണ് പ�ന�നി�Qാണ �വ�,ന�l മ�േTറ�Tത്. 
മ�ഖ+മDിയ�െട ദ�രിതാശFാസനിധിയിേലയ്7് രാജ+,ിനകNം 
പ�റNമ�5 വ+_ികള�ം സMാപന�ള�ം ഉദാരമായി സംഭാവന 
ന>കി. ഇേതവെര 3229 േകാടി �പ ലഭി"ി?ി?� �്. ഈ പണം 
ദ�രിതാശFാസവ�മായി ബ�െ6? കാര+�lS മാ:േമ 
ഉപേയാഗിhെവT് ഉറ6�വH,ിയി?� �്. േക� ദ�രിതാശFാസ 
നിധിയി> നി' ന>dT സഹായ�l േക�മാനദ��l 
�കാരേമ പ�� . എTാ> നാം ന>dT ആZtല+ം ഇതിെ; ര�് 
മ�ത> നാല് മട��വെര ഉയ�Tതാണ്. ഈ വXി" ബാധ+ത മ�ഴ� വB 
മ�ഖ+മDിയ�െട ദ�രിതാശFാസ നിധിയി> നിTാണ് ന>dTത്.  

13. ഇതിനകം ദ�രിതാശFാസ നിധിയി> നിT് 1732.70 േകാടി �പ 
െചലവഴി"� കഴിi�. ഇതിZ പ�റെമ വീട�  നി�Qാണ,ിന് ഇനിയ�5 
ഗഡ� 7l, മാ�"� 31 വെര സംരംഭക�Sം dട� ംബ\ീയ്Sം 
ന>dT വായ്പകള�െട പലിശ, Oട�ിയ ഇന�ളി> 395 േകാടി 
�പയ�െട കQി�ഡ് െചലവ��്. ഇOtടാെത 
സി.എം.ഡി.ആ�.എഫിZ പ�റ,് േറാഡ� കള�െട 
അ�d�6ണികlSം പ�ന�നി�Qാണ,ിZം െപാOമരാമ,ിZം 
തേ�ശഭരണ വd6ിZം 1000 േകാടി �പ വീതം അZവദി"ി?� �്.  

ജീവേനാപാധി വികസന പാേ7ജ്ജീവേനാപാധി വികസന പാേ7ജ്ജീവേനാപാധി വികസന പാേ7ജ്ജീവേനാപാധി വികസന പാേ7ജ്    

14. സFN7l മാ:മലg , അേനകലA�ള�െട ഉപജീവനമാ�ഗ�l 
tടി �ളയം കവ�'. �ളയേമഖലകളിെല <ഷി, 
ൈകെ,ാഴില�കl, െചറ�കിട ഇട,രം സംരംഭ�l, 
എTിവെയലg ാം തക�'. ര��മാസ7ാല,ിേലെറ േകരള,ി> 
പ� �ണെതാഴി> സ്തംഭനമായിH'. സFN നഷ്ട,ിZ പ�റെമ, 
15000 േകാടി �പയ�െടെയ{ില�ം വHമാനനഷ്ടവ�ം ഉ�ായി?� �്.  
ജീവേനാപാധി വികസന,ിZ5 �േത+ക പരിഗണനയാണ് ഈ 
വാ�ഷിക പxതിയ�െട �േത+കത. 

15. 2019-20 െല വാ�ഷിക പxതിയി> വിവിധ േമഖലകളിലായി 
സFയംെതാഴി>, tലിേവല െതാഴി>, ൈനപ�ണ+ വികസനം 
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എTിവയ്7ായി 118 സ്കീമ�കl ഉ�്. ഇവയി> ജീവേനാപാധി 
വികസന,ിന് 4700 േകാടി �പ വകയിH,ിയിരിS'. 
ഇതിേല�വ�ം �ധാനം  േദശീയ @ാമീണ െതാഴില�റ6് പxതിയാണ്. 
2018-19 > 10 േകാടി െതാഴി> ദിന�l cഷ്ടി7െ6ട� ം. 
ര�ായിര,ി അi� റ�േകാടിയി>6രം �പ േവതനമായി വിതരണം 
െചjെ6ട� ം എTാണ് മതി6്. ഇത് മ�Bവ�ഷെ, അേപAി"് 
ഏതാ�് 65 ശതമാന,ിെ; വ�xനയാണ്. 2019-20 ല�ം 10 േകാടി 
െതാഴി> ദിന�ളാണ് ലA+മിട� Tത്. സംസMാന വിഹിതമായി 230 
േകാടി �പ വകയിHN'. അj{ാളി െതാഴില�റ6് പxതിയ�െട 
അട{> 50 േകാടിയി> നി'ം 75 േകാടി �പയായി ഉയ�N'. 

16. �ളയംമ� ലം ജീവേനാപാധികlS�ായ നാശനഷ്ടം 
പരിഗണി"ി?ാണ് ഈ വ�ഷെ, ജിലg ാ െrഡി�് പg ാZകl 
തjാറാ7ിയിരിSTത്. വിവിധ ഉപജീവന പ�നരധിവാസ വായ്പാ 
പxതിയ�െട ആെക Oക 11,000 േകാടി �പയാണ്. വായ്പാ 
Oകയ�െട 60 ശതമാനം <ഷിSം 20 ശതമാനം െചറ�കിട വ+വസായ 
േമഖലയ്Sമാണ്. തേ�ശഭരണ സMാപനാടിസMാന,ി> സമ@ 
ജീവേനാപാധി പxതി തjാറാSTതിന് �ളയബാധിത 
പ�ായNകl7ായി 250 േകാടി �പ �േത+കമായി 
വകയിH,ിയി?� �്. സ�, �ളയം തക�, ജീവേനാപാധികl 
2019-20> നാം തിരി"� പിടി"ിരിSം. സംശയമ�5വ�7് 
�ളയ,ിZേശഷം d?നാ?ിെല പ��<ഷിയ�െട  അളവ് 
പരിേശാധി7ാം.  

റീബി>ഡ് േകരള ഇനിേഷ+�ീവ്റീബി>ഡ് േകരള ഇനിേഷ+�ീവ്റീബി>ഡ് േകരള ഇനിേഷ+�ീവ്റീബി>ഡ് േകരള ഇനിേഷ+�ീവ്    

17. ഇOവെര പറiത് നഷ്ടപരിഹാരവ�ം അടിയ�ര പ�ന�നി�Qാണ 
�വ�,ന�ള�മാണ്. എTാ>, സMായിയായി പ�നഃcഷ്ടി 
ലA+മി?ാണ് പ�ാ,ലസൗകര+�ള�െടയ� ം 
ഉപജീവേനാപാധികള�െടയ�ം പxതികl നട6ാേ7�ത്. 
പാരിസMിതിക പരിഗണന നQ�െട വികസന കാഴ്ച6ാടില�ം 
�f,ിയില�ം ഉlെ7ാ5ണം. അേതാെടാ6ം ഉ>പാദനവ�ം 
നി�Qാണ �f,ികള�ം }തന�ളായ ആധ� നിക സേ{ത�െള 
അടിസMാനമാ7ിയാവണം. െവറ� ം പ�ന�നി�Qാണമലg . tട� ത> 
െമ"െ6? പ�ന�നി�Qാണമാണ് മ��ാവാക+ം.  ഈ പxതികള�െട 
നട,ി6ി> �ളയകാലെ, ഇടെപടലിെ; ചട� ലതെയയ�ം 
കാര+Aമതെയയ�ം മാEകയാ7ണം. ജന�ള�െട വിപ�ലമായ 
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പ{ാളി,ം ഉറ6�വH,ണം. ഇതിനാവശ+മായ 
വിഭവസമാഹരണ,ിന് വിേദശ ഏജBസികl അട7മ�5വേരാട് 
ച�" പ�േരാഗമിS'. ഇവയ�മായി ബ�െ6ട� ,ിയായിരിSം ഈ 
പxതികl7് അവസാന�പം ന>dക. 1000 േകാടി �പ ഇേ6ാl 
റീബി>ഡ് േകരളയ്7ായി പxതിയി> വകയിH,ിയി?� �്. 

IIIIIIII    

നവേകരള,ിന് നവേകരള,ിന് നവേകരള,ിന് നവേകരള,ിന് 25 25 25 25 പxതികlപxതികlപxതികlപxതികl    

18. സ�, ഈ ബജ�ിെ; െമാ,ം െചലവ് 1.42 ലAം േകാടി 
�പയാണ്. സാX,ിക �തിസ�ിയില�ം പxതി അട{> 2018-
19 െല �തീAിത െചലവായ 32,564 േകാടി �പയി> നി'ം 
39,807 േകാടി �പയായി ഉയ�N'. പxതിയി> മാ:ം െമാ,ം 
1200>6രം സ്കീമ�കള��്. ഇവയി>നിT്  നQ�െട ഭാവിെയ 
ഗാഢമായി സFാധീനിST 25 പxതികl ഈ ബജ�ിെ; 
ആമ�ഖമായി അവതരി6ി7െ?. റീബി>ഡ് പxതി, വാ�ഷിക പxതി, 
കിഫ്ബി എTിവയ�െട സംേയാജിത പരിപാടികളായി?ാണ് 
ഇവേയാേരാ'ം യാഥാ�a+മാdTത്.   

((((ഒT്ഒT്ഒT്ഒT്) ) ) ) വ+വസായ പാ�Sകവ+വസായ പാ�Sകവ+വസായ പാ�Sകവ+വസായ പാ�Sകള�ം േകാ�6േറ�് നിേAപ�ള�ംള�ം േകാ�6േറ�് നിേAപ�ള�ംള�ം േകാ�6േറ�് നിേAപ�ള�ംള�ം േകാ�6േറ�് നിേAപ�ള�ം    

19. േകരള,ി> ഇ' സMാപി7െ6ട� T വ+വസായപാ�Sകള�െട 
സFഭാവ,ി> ര��  �േത+കതകള��്. ആദ+േ,ത്, പാ�Sകള�െട 
വലി6,ില�മ�5 വിസ്മയകരമായ dതി"�ചാ?മാണ്. ര�ാമേ,ത്, 
വBകിട  പ�ാ,ലസൗകര+ നിേAപവ�മായി ബ�െ6ട� ,ി 
പാ�Sകl സMാപിSTതിZ5 േബാധപ� �വമായ സമീപനം.  

20. കിഫ്ബിയി> നി' മാ:ം ഇേ6ാl 6700 ഏ7� �മി 
ഏെ�ട� STതിZം വ+വസായ പാ�SകlSം േവ�ി 15600 േകാടി 
�പ അZവദി"ി?� �്. കണ  � വിമാന,ാവള,ിെ; സാധ+ത 
�േയാജനെ6ട� ,ി �ാ��േദശ�ളി> വ+വസായ 
സമ�"യ�ള�െട ഭീമB ¡ംഖല cഷ്ടിSം. വിഴിiം 
Oറമ�ഖ,ിെ; സാധ+തകl �േയാജനെ6ട� NTതിന് പാരി65ി – 
െവേ�ാട് – അHവി7ര – വിഴിiം റ� ?ി> ഔ?� റിംഗ് േറാഡ� ം 
അേതാട� ബ�െ6?് േ@ാ,് േകാറിേഡാറ� ം cഷ്ടിSTതിZ5 
�വ�,ന�l 2019-20> ആരംഭിSം. വ+വസായ 
േമഖലകള�െടയ�ം ൈവuാനിക  ഹബ�കള�െടയ� ം പ�തിയ 
ടൗ�ഷി6�കള�െടയ�ം ഒH ¡ംഖലയായിരിSമത്. െകാ"ി 
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റിൈഫനറിയ�മായി ബ�െ6ട� ,ി െപേ�ാ െകമി7> പാ�7ിനായി 
2019-20> എഫ്എസിടിയ�െട 600 ഏ7� �മി ഏെ�ട� Sം. െകാ"ി - 
േകായX¤�, വ+വസായ ഇടനാഴിയാണ് മെ�ാH �ധാന പxതി. 
ജി.സി.ഡി.എ കിഴ7B നഗര�ാ� �േദശ�ളി> അമരാവതി 
മാEകയി> ടൗ�ഷി6�കള�െട പ�തിെയാH \ംഖലയ്7് �പേരഖ 
തjാറാS'�്. അഴീ7> േപാ�?ിZ സമീപം േകാസ1 ്  ഗാ�ഡ് 
േക�,ിെ; 150 ഏ7� വ+വസായ പാ�7ിനായി ഏെ�ട� Sം. 
വാ�ഷിക പxതിയി> വ+വസായ പാ�SകlS േവ�ി 141 േകാടി 
�പ വകയിHN'. 

21. dടിെയാഴി6ി7ല�കl ഒഴിവാ7ി Aയി" പg ാേ;ഷZകള�ം 
തരിw�മികള�ം േക�ീകരി"്, �വ�ടമസMHെട സTxതയ�െട 
അടിസMാന,ി> ആക�ഷകമായ �മി ഏെ�ട� 7> സ്കീമ�കlS 
�പം ന>dം. കിഫ്ബി ധനസഹായ,ിZ പ�റെമ ലാBഡ് 
േബാ��കl, ലാBഡ് പ� ളിംഗ് Oട�ിയ }തനമായ ഉപാധികl 
ഉപേയാഗെ6ട� Nം.     

22. അXOലAേ,ാളം ചOര\ അടി ഐടി പാ�7ാണ് ആദ+ മ� ' 
വ�ഷം ഈ സ�7ാ� പ� �,ീകരി"ത്. സ്മാ�ട് സി�ിയി> 
നി�Qി7െ6?� െകാ�ിരിST ഓഫീസ് സ്േപസ് ഉlെ6െട അട� , 
ര��  വ�ഷം െകാ�് ഒH േകാടി പതിനാറ�  ലAം ചOര\ അടി 
സMലം tടി പ�Oതായി cഷ്ടിSം. സ�, ഐടി പ�ാ,ലസൗകര+ 
cഷ്ടി മാനിെഫസ്േ�ായിെല വാ�ാനെ, എ:േയാ കാതം 
മറികടSകയാണ്.     

23. േമ>പറi വ+വസായ പാ�Sകളിേലയ്7് േകാ�പേറ�് നിേAപം 
ആക�ഷി7ണം. ഇ�+യിെല േകാ�പേറ�് നിേAപം േകരള,ി> 
നിT് വഴിമാറിയാണ് ഒഴ� dTത്. ആ സMിതിയ്S 
മാ�മ��ാdകയാണ്. �മ�ഖ േകാ�പേറ��കl േകരള,ി> 
നിേAപി7ാB തjാറായി മ�േTാ?�  വH'�്.  

• നിസാB കXനി െടക്േനാപാ�7ി> ഇതിനകം 300 േപ�7് 
െതാഴി> ന>കി7ഴിi�. അവHെട ൈവദ+�തിവാഹന�ള�െട 
സിരാേക�ം പ� �,ിയാdേXാl 2000 േപ�S �ത+A 
െതാഴി> ലഭിSം.   

• േടാറസ് ഇBെവസ1 ് െമ;് 57 ലAം ചOര\ അടി 
െടക്േനാപാ�7ി> നി�QിSTതിന് കരാ�  ഒ6ി?ി?� �്.  
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• എ"് ആ� േബg ാ7് എT ബ¥രാഷ്� കXനി 
നാ>പതിനായിരം ചOര\ അടി സMല,് �വ�,നം 
ആരംഭി"�. ഇേ6ാl അവ� 550 േപ�7് െതാഴി> 
ന>കി7ഴിi�.  

• സ്േപസ് ആBഡ് എയ്േറാ െസ;� ഓഫ് എക്െസലBസ് 
നി�Qി7ാB േപാdT ര��  ലAം ചOര\ അടി 
വിസ്തീ�ണമ�5 സMാപന,ി> മ� വായിരം േപ�S െതാഴി> 
ലഭിSം. ഇ;�െന�് ഓഫ് തിങ്സ്, ആ�?ിഫിഷ+> 
ഇ;ലിജBസ്, െവ�ചF> റിയാലി�ി, എTിവയിലാണ് ഇവ� 
േക�ീകരിSTത്. 

• െടക് മഹീ� 200 േപ�S െതാഴി> ന>കാവ�T പ�ീരായിരം 
ചOര\ അടി വിസ്തീ�ണമ�5 െക?ിടം എട� ,ി?� �്. 

• േകാഴിേ7ാട് ൈസബ� പാ�7ി> ആറ�  കXനികളിലായി 150 
േപ�7് െതാഴി> ലഭി"ി?� �്. ഈ പാ�S പ� �,ിയാdേXാl 
ര�ായിരം േപ�7് �ത+A െതാഴി> ലഭിSെമTാണ് 
�തീA.    

• ഏണസ1 ്  ആBഡ് യംങ് എT �മ�ഖ ക�സl?ിംഗ് കXനി 
മാേനജ്ഡ് സ�വീസ§ ്  എT രീതിയി> എെമ�ജിംഗ് 
െടക്േനാളജിയി> ഊTി ആയിര,തിേലെറ െതാഴി> 
അവസര�l ലA+മിട� '. 

• െടറാെന�് എT കേനഡിയB കXനിയ� ം  തിHവന�പ�ര,് 
വHTതിന് ധാരണയായി?� �്. 

• എയ� ബസ് കXനിയ�െട ബിസ് ലാബ് എT 
എയ്േറാസ്േപസ് ഇBകFിേബ�� തിHവന�പ�ര,് 
സMാപിSTതിന് ധാരണാപ:ം ഒ6�െവ"�. 

• ഇ�+B വാ�,ാ വിനിമയരംഗെ, �മ�ഖരായ േതജസ്, 
ഓെ¨;ഡ് റിയാലി�ി േമഖലയിെല യ� ണി�ി എT സിംഗ6� � 
കXനി, കX+�?� എയിഡഡ് എ�ിനീയറിംഗ് േമഖലയിെല 
ആlെ?യ� എT കXനി എTിവ െകാ"ിയിലാണ് വHTത്.   

• ഇ;> േകാ�6േറഷെ; സഹകരണേ,ാെട െക>േ�ാ�, 
െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി, യ� .എസ്.ടി േഗg ാബ>, ആക§ ലേറാ� 
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എTിവരട��T ഒH സംയ�_ സംരംഭം േകാേ7ാണിക§ ്  എT 
േപരി> �പീകരി"ി?� �്. കX+�?� ഹാ�ഡ് െവയ� 
നി�Qാണ,ിZ5 ഒH ചലേനാ��ഖ േമഖലയായി േകരളെ, 
മാ��കയാണ് ലA+ം. 

• \ീ ചി,ിര തിHനാl ഇBസ1 ി�+�?� ം െകഎസ്ഐഡിസിയ�ം 
േച�T് െമഡി7> ഡിൈവസ�കl ഉത്പാദി6ിSTതിന് 
ൈലഫ് സയBസ് പാ�7ി> 230 േകാടി �പയ�െട െമഡ്സ് 
പാ�7ിെ; നി�Qാണം 2019-20> ആരംഭിSം.  

• ഫ+�ജിI� , ഹി�ാ"ി Oട�ിയ ഒേ?െറ കXനികള�മായി 
ച�"കl പ�േരാഗമിSകയാണ്.  

ഒH ലAം േപരാണ് ഐടി പാ�Sകളി> േജാലി െചയ്തിHTത്. 

ഈ സ�7ാരിെ; കാലN തെT ഇവHെട എണ� ം ര��  ലAമായി 

ഉയHം.   

((((ര�്ര�്ര�്ര�്) ) ) ) സ1 ാ�?് അ6�കlസ1 ാ�?് അ6�കlസ1 ാ�?് അ6�കlസ1 ാ�?് അ6�കl 

24. സ�, നാെളെ, േലാകം ഇTെ, സ1 ാ�?് അ6�കളാണ്. }തന 
സാേ{തിക വിദ+ാേശഷികl അതിേവഗം ആ�ജി7ാZം അവ 
ഉപേയാഗെ6ട� ,ി പ�തിയ സംരംഭ�l ആരംഭി7ാZം പ�തിയ 
ബിസിനസ് മാEകകl cഷ്ടി7ാZമ�5 യ�വതയ�െട േശഷിയാണ് 
േലാകNടനീളം സാX,ികവള�"യ�െട �ധാന 
ചാലകശ_ിയായി സ1 ാ�?് അ6�കെള മാ�ിയിരിSTത്. ചിലി, 
എസ്േതാണിയ Oട�ിയ രാജ+�ള�െട അZഭവം നമ�7് 
മാEകയാേക�താണ്. 2010 > ആരംഭി" സ1 ാ�?6് വളെര <ത+മായ 
ആക§ ിലേറ�� പരിപാടിയില� െട േലാകെ,Xാട� മ�5 സംരംഭകെര 
അേ�ാേ?യ്7് ആക�ഷിSTതി> ചിലി വിജയി"�. 
സമാനമാെയാH പരിപാടി ഇെTാേവഷB േസാണിെ; 
േനEതF,ി> �പം ന>dTതിന് 10 േകാടി �പ അധികമായി 
വകയിHN'. 

25. േക�സ�7ാരിെ; വ+വസായ  വാണിജ+ മDാലയം 2018> 
നട,ിയ റാ{ിംഗി> േകരളമാണ് േടാ6് െപ�േഫാ�മ�. സ�7ാ� 
േ�ാജക്ട� കളി> സ1 ാ�?് അ6�കെള പ{ാളികളാSക, 
ആക�ഷകമായ വ+വസMകളി> അവയ്7് െവ�F� മ� ലധനം 
ലഭ+മാSക, ഇBക+�േബഷB ആക§ ിലേറഷB ന>dക, മാ�7��കl, 
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ഗേവഷണ സMാപന�l എTിവയ�മായി സ1 ാ�?് അ6�കെള 
ബ�ി6ിSTതിന് ആവശ+മായ സQി��കള�ം സേQളന�ള�ം 
സംഘടി6ിSക എTിവയിെല വിജയമാണ് നെQ മ�Tിെല,ി"ത്. 
േകരള സ1 ാ�?6് മിഷെ; യ� ,് എ;��ണ�ഷി6് െഡവല6്െമ;് 
േ�ാ@ാമിന് 70 േകാടി �പ വകയിHN'. േകരള െഡവല6്െമ;് 
ആBഡ് ഇെTാേവഷB സ്�ാ�ജി കൗ�സിലിെ; (െക-ഡിസ്ക്) 
യംങ് ഇെTാേവേ�ഴ്സ് േ�ാ@ാം മെ�ാH \േxയമായ 
ഇടെപടലാണ്. െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.യ� ം യ�വ സംരംഭക 
േ�ാIാഹന പരിപാടികl നടN'�്. യ�വ സംരംഭക സQി�് 
2019 > െതരെiട� ST യ�വ സംരംഭക�7് സീഡ് ഫ�ിംഗ് 
ന>dTതാണ്. 

26. 2019 ജZവരി 13ന് എറണാdള,് സംേയാജിത സ1 ാ�?് അ6് 
േകാംപg ക§ ്  സMാപി"േതാെട ഇ�+യിെല ഏ�വ�ം വലിയ സ1 ാ�?് അ6് 
ഇേ7ാസിസ1 മായി േകരള,ിെല സ1 ാ�?് അ6് സംവിധാനം 
മാറി7ഴിi�. ക+ാBസ� േരാഗനി�ണയം, ആOര േസവനം, 
േറാേബാ?ിക§ ് , ഓെ¨;ഡ് റിയാലി�ി, ബഹിരാകാശ സാേ{തികവിദ+, 
നി�Qിതബ�xി Oട�ി വ+ത+സ്തേമഖലകളി> സ1 ാ�?6�കl ഇവിെട 
ഒHമി"� �വ�,ിS'. 10 േകാടി �പ ഇെTാേവഷB േസാണിന് 
വകയിHN'. തിHവന�പ�രെ, ൈലഫ് സയBസ് പാ�7ി> 
ഇ�+ാ ഗവ�െമ;് ഒH ബേയാെടക് ഇBക+�േബഷB െസ;� 
ആരംഭി7ാB തീHമാനി"ി?� �്. െടക്േനാസി�ിയിെല േനാളഡ്ജ് 
സി�ി എേ7ാസിസ1 ,ിZം പ5ി6�റെ, നാേനാ സ്െപയ്സ് 
പാ�7ിZം 1 േകാടി �പ വീതം വകയിHN'. 

((((മ� T്മ� T്മ� T്മ� T്) ) ) ) മലബാ� കാ6ിയ� ം കാ�ബ� ന+��> വയനാട� ംമലബാ� കാ6ിയ� ം കാ�ബ� ന+��> വയനാട� ംമലബാ� കാ6ിയ� ം കാ�ബ� ന+��> വയനാട� ംമലബാ� കാ6ിയ� ം കാ�ബ� ന+��> വയനാട� ം    

27. കാ�ഷിക �തിസ�ിയി> വലയ�T വയനാ?ിെല ജന�ള�െട 
വHമാനം ഇര?ിയാSTതിന് ഒH പxതി മ�േTാ?�  െവയ്Sകയാണ്. 
ഇT് കാ6ിെ6ാടിയ�െട ചിലg റ വിലയ�െട പNശതമാനം മാ:മാണ് 
വയനാ?ിെല കാ6ിSH <ഷി7ാ�S ലഭിSTത്. ഇത് 20 
ശതമാനമാെയ{ില�ം ഉയ�,ാനാവണം. ഇതിന് വയനാ?ിെല 
കാ6ിെ6ാടി “മലബാ�” എT േപരി> �ാBഡ് െചയ്ത് 
വി>STതിനാണ് പxതി ലA+മിട� Tത്.  

28. ഇതിന് മ� T് തല,ില�5 ഇടെപടല�കl ഉ�ാdം. ഒT്, 
ആദ+ബജ�ി> �ഖ+ാപി" കിഫ്ബി ധനസഹായേ,ാെടയ�5 150 
േകാടി �പയ�െട കിB©ാ െമഗാ ഫ�ഡ് പാ�7് 2019-20> 
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സMാപിSം. ഇവിെട കാ6ിയ�െട െപാOസംസ്7രണ 
സംവിധാന�െളാHSം.  

29. ര�്, �ാേദശിക കാ�ഷിക കാലാവസMാ ഘടക�l 
കണ7ിെലട� ,് കാ6ിേ,ാ?�െള തരംതിരിSകയ�ം ശാസ്:ീയ 
പരിപാലനം ഉറ6വHNകയ�ം െചj� ം. അതിെ; 
അടിസMാന,ില�5 തരംതിരിവ� ടാേഗാെട �ാേദശിക സംഭരണ 
േക��ളി> എ,ി7ണം. ഇതിZ5 ച�മതല <ഷി7ാHെട 
സഹകരണ സംഘ�lSം െ�ാഡ+�സ� കXനികlSമായിരിSം. 
പഴ� , കാ6ിSHവാണ് <ഷി7ാരി> നിT് സംഭരിSക. dH 
വാ��േXാl,െT കേXാളവിലേയ7ാl 25 ശതമാനം  മ�ത> 
100 ശതമാനം വെര ഉയ�T വില <ഷി7ാHെട അ7ൗ�ിേലയ്S 
ന>dം.  

30. മ� T്, കാ�ബ� ന+��> വയനാട് d'കളി> വിളയ�T കാ6ിെ6ാടി 
എTതായിരിSം മലബാ� കാ6ിെ6ാടിയ�െട ആേഗാള 
�ാBഡിംഗിെ; ഏ�വ�ം �ധാനെ6? സവിേശഷത.   ജിലg യിെല 
കാ�ബ� ബഹി�ഗമനം പരമാവധി dറയ്STതിZം 
അവേശഷിST കാ�ബ� വാതക�l വലിെ"ട� STതിZം 
ആവശ+മായ: മര�l നട� TതിZം ഒH പxതി ആവിഷ്കരിSം. 
ഇതിZ5 രീതിസªദായം മീന�ാടി പ�ായ,ി> 
ആവിഷ്കരി"ി?� �്. മര�l നട� Tതിന് ജിേയാടാഗ് 
ന>dTതട7മ�5 േഡാക+�െമേ;ഷZകl <ത+മായി നട,ി 
അ��േദശീയ മാ�7�ി> കാ�ബ� െrഡി�് േനട� TതിZ5 
സംവിധാനെമാHSം. മരം ഒTിന് 50 �പ വ�ഷം േതാറ� ം ബാ{് 
വായ്പയായി ലഭിSം. മരം െവ?� േXാl വായ്പ തിരി"ട"ാ> 
മതിയാdം. ഇതിZ5 ഗ+ാര�ി ബാ«കl7് സ�7ാ� ന>dം. 

31. ഇേതാെടാ6ം ച7 േപാല�5 മ�� കാ�ഷിക വിഭവ�ള�െട 
മ� ല+വ�xിത ഉ>6T�lS േവ�ിയ� ം പxതിയ��ാSം. 
വയനാടിെന പ� <ഷിയ്S5 �േത+ക അ@ി7l"റ� േസാണായി 
തിരെiട� ,ി?� �്. dHമ�ളക് <ഷിയ�െട പ�നHxാരണ 
�വ�,ന�lS േവ�ി 5 േകാടി �പ വയനാട് പാേ7ജി> 
വകയിHN'. ൈജവൈവവിധ+ വ�xനയ�ം മരവ>7രണവ�ം 
ഇേ7ാ ട� റിസ,ിന് േ�ാIാഹനമാdം. ക+ാXിംഗ് @ൗ��കl, 
വഴിേയാര ഭAണശാലകl Oട�ിയവ ഉറ6�വH,ിെ7ാ��5 
�7ിംഗ് െ�യില�കl7് �പംന>dം. പരിസMിതി 
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സംരAി"�െകാ��ം കാലാവസM വ+തിയാന,ിന് രാജ+,ിനാെക 
മാEകയാവ�T �തിേരാധം ഉയ�,ിെ7ാ��ം ജന�ള�െട 
വHമാന,ി> എട� Nചാ?ം cഷ്ടി7ാനാdെമT് വയനാട് 
െതളിയി7ാB േപാവ�കയാണ്.  

32. കന, �ളയ നാശനഷ്ട�l7് ഇരയായ മലേയാര േമഖലകl7് 
റീബി>ഡ് പxതിയി> സവിേശഷ പരിഗണന ലഭിSം. 
കാ�ഷികാദായ നിdതിയ� ം പg ാേ;ഷB നിdതിയ� ം ഒഴിവാ7ിയത് 
പg ാേ;ഷB േമഖലയ്7് െചറിെയാH ആശFാസം ന>dം. പെA 
േതാ?ം tട� ത> ആദായകരമാSTതിZ5 അടിയ�ര നടപടികl 
സFീകരിേ7�O�്. പ�ിമഘ?,ിെ; പാരിസMിതിക �ാധാന+ം 
മനസിലാ7ിേവണം ഇതിനായി ഇടെപടാB. പാരിസMിതിക 
സ�ലനാവസM െമ"െ6ട� ,ിെ7ാ�് ജന�ള�െട വHമാനം 
എ�െന ഉയ�,ാം? ഇതിെനാH മാEകയാണ് വയനാട് പxതി. 
ഇട� 7ിയട7ം മ�� മലേയാര േമഖലകളില�ം ഇതിന് സമാനമായ 
പxതികl റീബി>ഡ് േകരളയി> ആവിഷ്കരിSം.  

((((നാല്നാല്നാല്നാല്) ) ) ) േകരംതി��ം േകരളനാട്േകരംതി��ം േകരളനാട്േകരംതി��ം േകരളനാട്േകരംതി��ം േകരളനാട്    

33. സ�, നാളിേകര,ിെ; ഉത്പാദനം വ�xി6ിSTതിZം 
മ� ല+വ�xിത ഉ>6T�ളില� െട േത�യ്7് 20 ശതമാനെമ{ില�ം 
ഉയ�T വില ലഭ+മാSTതിZം ഒH പxതി �ഖ+ാപിSകയാണ്. 
പg ാനി> ഇതിന് 70 േകാടി �പ വകയിH,ിയി?� �്. മെ�ാH 100 
േകാടി �പ, സഹകരണ ബാ«കl, തേ�ശ ഭരണസMാപന�l, 
കയ� വd6് എTിവയി> നിT് ലഭ+മാSം.  

34. േകരള നാളിേകര കൗ�സിലിെ; ആഭിമ�ഖ+,ി> വ�ഷംേതാറ� ം 10 
ലAം െത�ിB ൈതകl ന?� പിടി6ിSം. ]ണനിലവാരമ�5 
െത�ിBൈതകl ഉ>പാദി6ിSTതിന് ടിഷ+� കl"റിെ; 
സാധ+തകെള ഉപേയാഗെ6ട� Nം. േകര@ാമം പxതിെയ 
ആസ്പദമാ7ി െത�ിെ; ശാസ്:ീയ പരിപാലനം ഉറ6�വHNം. 
േകര@ാമം സ്കീമിന് 43 േകാടി �പ വകയിHN'.  

35. േകര@ാമ�െള സഹകരണ ബാ«കള�മായി ബ�ി6ിSം. 
െത��കയ�വ�ം പരിചരണവ�ം ബാ«കള�െട ആഭിമ�ഖ+,ി> 
േകരസ�ീസ് സംഘ�l നടNം. വീ?� വള6ി> നി'ം േത� 
െകാ��േപാdT സമയN തെT <ഷി7ാരെ; 
അ7ൗ�ിേലയ്7് ഉയ�T വില ഓ�ൈലനായി ന>dം.  
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36. ഈ ലA+ം ൈകവരി7ണെമ{ി> നാളിേകരം മാ:മലg , 
ഉപഉ>6T�ള�ം സംസ്കരി7ാB സംവിധാന�l 
ഉറ6�വHേ,�O�്. െത�് കയറ�TതിZം േത� 
െപാളിSTതിZമ�5 നവീകരി" യD�l, െതാ�് 
ചകിരിയാSTതിZമ�5 യD�l എTിവ 90 ശതമാനം 
സബ്സിഡിയി> സ്കീമി> േചHT സഹകരണ  സംഘ�l7് 
കയ� ഡി6ാ�?്െമ;് ന>dം. ചകിരിയ� ം ചകിരിേ"ാറ� ം ന+ായമായ 
ലാഭം ഉറ6�വH,ി കയ�െഫഡ് വാ��ം. മ��  മ� ല+വ�xിത നാളിേകര 
ഉ>6T�l <ഷി7ാHെട െ�ാഡ+�സ� കXനികേളാ സഹകരണ 
ബാ«കേളാ �ാേദശികമായി �ാBഡ് െചയ്O വി>Sം. അെലg {ി> 
േകരെഫഡിെ;േയാ dട� ംബ\ീയ�െടേയാ മെ�െത{ില�ം 
സംവിധാന,ിെ;േയാ കീഴി> സംസMാനതല �ാBഡായി 
വിപണനം നട,ാB സൗകര+മ��ാSം. 

((((അ�്അ�്അ�്അ�്) ) ) ) സംേയാജിത ൈറസ് പാ�Sകള�ം റ®� പാ�Sം സംേയാജിത ൈറസ് പാ�Sകള�ം റ®� പാ�Sം സംേയാജിത ൈറസ് പാ�Sകള�ം റ®� പാ�Sം സംേയാജിത ൈറസ് പാ�Sകള�ം റ®� പാ�Sം     

37. െന><ഷിയ�െട വിസ്Eതി മ� 'ലAം െഹക്ട� 
ൈകവരി7ണെമ{ി>, <ഷി tട� ത> ആദായകരമാകണം. 
ഇതിZ5 മാ�ഗം മ� ല+വ�xനയ�െട േന?ം <ഷി7ാ�S 
ലഭ+മാSകയാണ്.  പാല7ാട്, E¯�, ആല6�ഴ എTീ മ� ' 
േക��ളി> അ��േദശീയ നിലവാര,ില�5 ൈറസ് പാ�Sകl 
നി�Qി7ാB 20 േകാടി �പ വകയിHN'. െന><ഷിയ�െട 
അട{> 91 േകാടി �പയാണ്.  

38. േകരള സ�7ാ� സംഭരിST െനലg ി> നെലg ാH പ{് 
ഇവിെടയായിരിSം സംസ്7രിSക. മാ:മലg , അരിയി> നിT് 
അരിെ6ാടിയ� ം അതി>നിT് െറഡി ട�  ഈ�് ഉ>പT�ള�ം 
തവിെടണ� യ� ം ഉ>പാദി6ിSം.  ഉമി ൈവേ7ാ> എTിവയ�െട 
മ� ല+വ�xിത ഉ>പT�l, ക'കാലി – േകാഴി,ീ�കl, 
ൈജവവളം Oട�ിയ ഉപ ഉ>പT�ള�ം പാ�7ി> നി�QിSം.  

39. സ1 ാ�?് അ6�കlS5 ഇBകFിേബഷB െസ;റായിhടി പാ�Sകl 
�വ�,ിSം. നി��ിഷ്ട രീതിയി> അരിയാ7ി, പായ്7് െചയ്O 
െകാട� STതിZ5 സൗകര+�l ക�ഷക @� 6�കl7് 
െചയ്Oെകാട� Sം. െനലg �ം അരിയ� ം ഉ>പT�ള� സ� AിST 
വിപ�ലമായ േഗാഡൗ� സൗകര+�l, മലിനീകരണ നിയDണ 
സംവിധാന�l, േ�ഡ് െസ;� Oട�ിയ ഉlെ6ട� TതായിരിSം 
ഈ പാ�7്. േദശീയ അ��േദശീയ തല,ിെല ഉ>6T�l 
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�ാBഡ�  െചയ്ത് വിപണിയിലിറSTതിന് �ാപo ിയ�5 ഒH 
കXനിയ�െട കീഴിലായിരിSം പാ�Sകl �വ�,ിSക. 
ഇേ6ാl,െT െന><ഷി7ാ�7് േക�സ�7ാരിെ; 
താ��വിലെയ7ാl 7.80 �പ tട� ത> നാം ന>d'�്. 
പാ�Sകl യാഥാ�a+മാdTേതാെട ഈ വില വ�xി6ി7ാനാdം. 
സഹകരണ ബാ«കളില� െട <ത+മായി പണം ന>കാZം കഴിയ� ം.  

40. റ®റിZ5 താ��വിലയ്7് 500 േകാടി �പ വകയിHN'. 
റ®റിെ; മ� ല+വ�xിത ഉ>പT�ളിേലയ്7് 
�േവശി"�െകാ�ലg ാെത ഇTെ, �തിസ�ി മറികട7ാനാവിലg . 
ഇതിന് സിയാ> േമാഡലി> ഒH കXനി 2019-20> രജിസ1 � െചj�ം. 
ഇതിZ5   വിശദമായ േരഖകെളലg ാം െകഎസ്ഐഡിസി 
തjാറാ7ിയി?� �്. 26 ശതമാനം ഓഹരി സ�7ാരിZം ബാ7ി 
സFകാര+ നിേAപക�SമായിരിSം. 200 ഏ7� �മി േകാ?യം 
ജിലg യി> കെ�NTതിന് കിB©െയ ച�മതലെ6ട� ,ിയി?� �്. 
ഒH വBകിട ടയ� നി�Qാണ കXനിെയ പാ�7ിെല 
മ�ഖ+നിേAപകരായി കെ�NTതിനാണ് 
\മി"�െകാ�ിരിSTത്. അേതാെടാ6ം െചറ�കിട റ®� 
ഉ>6ാദക�S5 െപാOസംസ്കരണ സൗകര+�ള�ം 
ഇവിെടയ��ാdം. ബല� � മ�ത> ടയ� വെരയ�5 എലg ാ,രം 
ഉ>6T�ള�െടയ�ം ഒH വ+വസായ സമ�"യം നി�QിSകയാണ് 
ലA+ം.  

((((ആറ്ആറ്ആറ്ആറ്) ) ) ) പ�തിയ d?നാട് പാേ7ജ്പ�തിയ d?നാട് പാേ7ജ്പ�തിയ d?നാട് പാേ7ജ്പ�തിയ d?നാട് പാേ7ജ്    

41. ആയിരം േകാടി �പയ�െട ര�ാം d?നാട് പാേ7ജ് 
�ഖ+ാപിSകയാണ്. പാേ7ജിെ; ഭാഗമായി കായല�ം 
ജലാശയ�ള�ം ഒ�,വണ wചീകരിSം. പg ാസ1 ിSം മ�� 
മാലിന+�ള�ം ജനപ{ാളി,േ,ാെട നീ7ംെചj�ം. എ7> 
അടിi് കായ>,?ിെ; ഉയരം ഗണ+മായി വ�xി"ി?� �്. െചളി 
വാരി കായലിന് ആഴം t?� കയ� ം പ�റംബ��കl 
പ�ന�നി�QിSTതിZം ബലെ6ട� Nകയ�ം െചj� ം. പ�റംബ�് 
അ�d�6ണി െചj�TതിZം നി�QിSTതിZം 47 േകാടി �പ 
വകയിHN'. കിഫ്ബി ധനസഹായേ,ാെട നട6ിലാST 250 
േകാടി �പയ�െട d?നാട് dടിെവ5 പxതി 2019-20 > 
യാഥാ�a+മാdം. 
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42. തണ� ീ�മ�7ം ബ�് ഒH വ�ഷേ,യ്െ7{ില�ം Oറ'െവ"് 
ഉ6�െവ5ം കയ�ി wചീകരി7ണം. ആവശ+മായ 
പാരിസMിതികാഘാത പഠനവ�ം കാ�ഷിക കല�റ�ം 
പ� �,ീകരിSകയ�ം െപാOഅഭി�ായ സമനFയം ഉറ6�വHNകയ�ം 
െചjാB കഴിiാ> 2019-20 > ഒH വ�ഷം ബ�് Oറ'വയ്7ാം. 
<ഷിയില��ാdT നഷ്ടം നിക,ാB 20 േകാടി �പ 
വകയിHN'.  

43. wചീകരി" d?നാട് വീ��ം മലിനെ6ടിെലg T് ഉറ6�വH,ണം. 
കായലിZ ച���മ�5 പ?ണ�ളിെലയ�ം @ാമ�ളിെലയ� ം മലിനജലം 
മ�ഴ� വB കായലിേലയ്7ാണ് വHTത്. ഇത് അവസാനി6ി7ണം. 
േതാട� കെളലg ാം  ഒ�,വണ f,ിയാSം. Oട�'ം അവ wചിയായി 
നിലനി>Sം എ'റ6�വHNTതിന് കനാ> �േദശ,്  
െസപ്ടിക്ടാ{് കhസ�കള�ം ഉറവിട,ി>  
ഖരമാലിന+സംസ്7രണവ�ം നട6ാSം. െസപ്ടിക്ടാ«കl 
ഉ�ായOെകാ�ായിലg , െസപ്േ�ജ് സംസ്7രണ,ിZ5 
സൗകര+�ള�ം ഉ�ാകണം. ആല6�ഴ ജിലg യി> നി'മാ:ം 
�തിദിനം ഏതാ�് മ� 'ലAം ലി�� െസപ്േടജാണ് െമാൈബ> 
സ7റ�കl േശഖരിSTത്.  ഇവ മ�ഴ� വB ആത+�ികമായി 
കായലിേലയ്7ാണ് എ,ിേ"HTത്. സMിരം െസപ്േ�ജ് 
േക��l സMാപിSTതിന് പരിസരവാസികള�െട എതി�6�മ� ലം 
സാധിSTിലg . ഇതിന് പരിഹാരം െമാൈബ> െസപ്േ�ജാണ്. 
ഇേ6ാl 50,000 ലി�റിെ; െമാൈബ> െസപ്േ�ജ് യ� ണി��കl 
പരീAണാടിസMാന,ി> �വ�,ി"� Oട�ിയി?� �്. 
ഹൗസ്േബാ?� കlSേവ�ി േഫg ാ?ിംഗ് െസപ്േടജ് യ� ണി��കള�ം 
ഉ�ാ7ാം. െസപ്േ�°കl വാണിജ+ാടിസMാന,ി> 
�വ�,ിST സംരംഭ�ളാകണം. ഇതിന് 25 ശതമാനം മ� ലധന 
സബ്സിഡി സ�7ാ� ന>dം. തേ�ശസFയംഭരണ 
സMാപന�l7് അധിക സബ്സിഡി ന>കാB അZവാദമ��ാdം. 
േഹാ?ല�കളില�ം വിവാഹ മ�പ�ളില�മ�5 
ജലമാലിന+സംസ്7രണ യ� ണി��കlSം  25 ശതമാനം സബ്സിഡി 
ന>dം. െവ�്ലാ;് അേതാറി�ിയ�െട േക�സഹായ ഫ�് 
ഇതിZേവ�ി ഉപേയാഗിSം.  

44. ഇേതാെടാ6ം കായലിെല മI+സX,് വ�xി6ിSTതിZം 
മീBdi��െള സMിരമായി നിേAപിSTതിZമ�5 നടപടി 
സFീകരിSം. മI+<ഷിയ്7് 5 േകാടി �പ വകയിHN'. 
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അമിതവ�ം അശാസ്:ീയവ�മായ കീടനാശിനി, വള �േയാഗം 
ഒഴിവാ7ിെ7ാ��5 കാ�ഷിക പാേ7ജ് നട6ാSം. 16 േകാടി �പ 
െചലവി> d?നാ?ി> പ�തിയ താറാവ് �ീഡിംഗ് ഫാം 
സMാപിSകയ�ം ഇBഷFറBസ് ഏ�െ6ട� Nകയ�ം െചj� ം.  

45. ആല6�ഴ ച�നാേശരി കനാലിെ; (എ.സി) നവീകരണ,ിZം 
േതാ?65ി സ്പി>േവയ�െട ലീഡിംഗ് ചാനലിന് വീതിയ� ം ആഴവ�ം 
t?� TതിZം 2019-20> 40 േകാടി �പ െചലവഴിSം. �ളയെ, 
അതിജീവി7ാB ഒH��T രീതിയി> ഏ.സി േറാഡ് 
പ�ന�നി�Qി7ാB െപാOമരാമ,് വd6് പxതി 
തjാറാ7ിെ7ാ�ിരിSകയാണ്. 

46. d?നാ?ിെല െപാOസMാപന�െളലg ാം �ളയെ, 
അതിജീവി7ാZതdT രീതിയില�5 നി�Qിതികളായിരി7ണം. 
ഉദാഹരണ,ിന് d?നാ?ിെല എലg ാ പ�ായNകളില�ം 
െകഎസ്എഫ്ഇയ�െട ആഭിമ�ഖ+,ി> നി�QിST കQ+�ണി�ി 
ഹാള�കl �ളയകാല,് ഫg ഡ് െഷ>�റായി ഉപേയാഗി7ാB 
പ��TവയായിരിSം. �ളയകാല,് �ഗ�െള സംരAിSTതിന് 
ഉയര,ില�5 �ഗസംരAണ േക��l നി�QിSം. 
െഹലിേ7ാപ1 � ഇറSTതിZ5 സൗകര+േ,ാെടയാണ് 
പ�ളി«Tിെല ബ¥നില ആwപ:ി കിഫ്ബിയ�െട പി�ണേയാെട 
പണിയ�ക. ഇതിെ; മതി6� െചലവ് 150 േകാടി �പയാണ്. െവ�്ലാ;് 
അേതാറി�ിയ�െട സഹായമട7ം 500 േകാടി �പെയ{ില�ം 2019-20 
> d?നാട് പാേ7ജിനായി വിനിേയാഗി7െ6ട� ം.    

((((ഏഴ്ഏഴ്ഏഴ്ഏഴ്) ) ) ) നദി പ�നH±ീവനവ�ം നീ�,ട വികസനവ�ംനദി പ�നH±ീവനവ�ം നീ�,ട വികസനവ�ംനദി പ�നH±ീവനവ�ം നീ�,ട വികസനവ�ംനദി പ�നH±ീവനവ�ം നീ�,ട വികസനവ�ം    

47. �ളയം നദികള�െടയ� ം നദീതട�ള�െട ജല ആവാഹേശഷിയ�െടയ�ം 
�ധാന+െ, അടിവരയി?� . പXയിെല �ളയജലെ, മണിമല 
നദീതട,ിേലയ്7് ഒഴ� 7ി വിട� Tതിന് വര?ാറിന് 
കഴിiOെകാ�ാണ് ഇടനാട് േപാല�5 �േദശ�l 
രAെപ?െതTാണ് �േദശവാസികള�െട അZഭവം.  നദി 
പ�നH±ീവന,ിനായി ഹരിതമിഷെ; ആഭിമ�ഖ+,ി> 
േകരള,ി> �പെ6ട� T ജനകീയ പxതികl മെ�ാH േകരള 
മാEകയായി മാറ�കയാണ്. വര?ാ�, d?ംേപ�റാ�, േകാലറയാ�, 
മീന"ലാ� - േകാട� രാ� - മീന�റയാ�, കാനാX�ഴ, കി5ിയാ�, 
പ5ി7ലാ�, കരിേ6> ചാ> ഇ�െന എ:േയാ ആേവശകരമായ 
അZഭവ�l. ഇ�െന 24 പ�ഴകl 1017 കിേലാമീ�� 
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ൈദ�ഘ+,ി> പ�ന�ജനിSകയാണ്. ഇ,രം ജനകീയ 
മ�Bൈകകെള പി�ണയ്STതിന് 25 േകാടി �പ വകയിHN'.  

48. വര?ാ� നദീതട,ിെല ൈജവൈവവിധ+ വികസന പxതി7് േക� 
ൈജവൈവവിധ+ േബാ�ഡ് 25 േകാടി �പ വാ�ാനം െചയ്തി?� �്. 
ഈ നദീതട�ളി> സമ@നീ�,ട പരിപാടി ആവിഷ്കരിSTതിന് 
ഹരിതമിഷB മ�Bൈകെയട� ,ി?� �്. ഇവ നട6ാ7ാB നബാ�ഡ് 
Oട�ിയ േക� ഏജBസികളി> നിT് അധികവിഭവം ലഭ+മാSം. 
ജലസംരAണം - മാലിന+സംസ്കരണം - പ"7റി<ഷി 
സംേയാജിത പരിപാടിയ�െട ഉ,മ മാEകകളായി ഈ നീ�,ട 
പരിപാടികെള മാ�ാനാകണം. ഇേ6ാl പ�നH±ീവന,ിനായി 
ഏെ�ട� ,ി?� 5ത് െചറ�നദികളാണ്. താമസംവിനാ പX, െപരിയാ�, 
നിള നദീതട പരിപാടികl ആവിഷ്കരി7ാനാകണം. റിവ� 
െബയ്സിB അേതാറി�ികള�െട �പീകരണം ഇതിന് ഉേ,ജകമാdം. 

((((എ?്എ?്എ?്എ?്) ) ) ) തീരെ, പ�നരധിവാസവ�ം പ�നHxാരണവ�ംതീരെ, പ�നരധിവാസവ�ം പ�നHxാരണവ�ംതീരെ, പ�നരധിവാസവ�ം പ�നHxാരണവ�ംതീരെ, പ�നരധിവാസവ�ം പ�നHxാരണവ�ം    

49. സ�, �ളയ7യ,ി>െ6? tട6ിറ6�കള�െട ജീവB രAി7ാB 
ദ�ര�മ�ഖേ,യ്7് ഇരXിെയ,ിയ മI+െ,ാഴിലാളികl. 
േകരള,ിെ; സF�ം ൈസന+,ിെ; സമ@വികസനം ലA+മി?്     
തീരേദശ,ിന് 2000 േകാടി �പയ�െട പാേ7ജ് കഴിi ബജ�ി> 
�ഖ+ാപി"ിH'. ഇത് വിപ�ലീകരി"് റീബി>ഡ് േകരളയി> ഒH 
സമ@പരിപാടിയാSം. 2019-20 > തീരേദശെ, 
വികസന�വ�,ന�l7ായി ആയിര,ിേലെറ േകാടി �പ 
െചലവഴിSം. 

50. കാലാവസMാവ+തിയാന,ിെ; ആദ+ ഇര തീരേദശമായിരിSം. 
സമ��,ി> നി'ം അXത് മീ�� പരിധിS5ി> 
പതിെനണ� ായിര,ി>6രം വീട� കള��്. ഇവയി> പതിനായിരം 
വീട� കെളെയ{ില�ം അടിയ�ിരമായി പ�നരധിവസി6ി7ണം. അതിZ 
സTxത അറിയിSTവ�7് ഇH}റ് മീ�റിZ പ�റ,് �മി വാ�ി 
വീട് പണിയ�Tതിന് പ,് ലAം �പ വീതം ന>dം. മ��5വ�7് 
മ�?,റ േപാെല ൈലഫ് മിഷB വഴി പ�നരധിവാസ,ിന് ഫg ാ��കl 
പണിയ� ം. വി?� െകാട� ST സMല,ിെ; ഉടമസMാവകാശവ�ം 
ൈകവശാവകാശവ�ം നിലനി�Nം. പേA, 
കടലാrമണ,ിെനതിെര ൈജവ�തിേരാധ േമഖലയായി?ാണ് ഈ 
�േദശെ, നിലനി�Nക. പ�നരധിവാസം റീ ബി>ഡ് േകരളയി> 
ഒH �ധാന അജ�യായിരിSം. പ�നരധിവാസ,ിെ; അടിയ�ര 
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െചലവ�കl7ായി 100 േകാടി �പ അധികമായി വകയിHN'. 
തീരേദശ,് പാ�6ിട,ിന് അ�ഹരായ മ�ഴ� വB േപ�Sം ൈലഫ് 
മിഷനി> നിT് ഈ വ�ഷം വീട�  ഉറ6ാSം.  

51. കടലാrമണം തടയാB കട>ഭി,ി, പ�ലിമ� ?് Oട�ിയ പരXരാഗത 
സംവിധാന�l7് 227 േകാടി �പയ�െട �f,ികl7് അZമതി 
ന>കി7ഴിi�. ഈ വ�ഷം നട6ാdം. തീരNനിT് 400-500 അടി 
ദ� െര കട>,?ി> ഓഫ് േഷാ� േ�7് വാ?� നി�QിST 
പരീAണം പ� �റയി> നടSകയാണ്. വിജയകരെമ{ി> ഈ 
സ്കീം tട� ത> വ+ാപകമാSം. ഇതിനാവശ+മായ പണം 
കിഫ്ബിയി> നിT് ലഭ+മാSം. ഇേതാെടാ6ം മI+ബ�ന 
യാന�l7് സ�രAിതമായി കിട7ാവ�T tട� ത> ഫിഷിംഗ് 
ഹാ�ബറ�കl അനിവാര+മാണ്. ഏെ�ട� ,ി?� 5 ഹാ�ബറ�കl 
എ:യ�ം േവഗം പ� �,ീകരിSTതിZം ആവശ+മായ െമയി;നBസ് 
നടNTതിZമാണ് മ�Bഗണന. 50 േകാടി �പ വകയിHN'. 
പര6ന�ാടി ഹാ�ബറിന് കിഫ്ബിയി> അZവാദം ന>കിയി?� �്. 
ഭരണാZമതി ലഭി" െച,ി ഹാ�ബ� കിഫ്ബി ഏെ�ട� Sം. 
െപാഴിയ� രി> പ�തിെയാH Oറമ�ഖം പണിയ�Tതാണ്. ഇവേയാെടാ6ം 
മI+െ,ാഴിലാളി7് സൗജന+നിര7ി> സാ�്ൈല�് േഫാzകള�ം 
ജി.ഐ.എസ് ഉപേയാഗെ6ട� NT നാവിേഗഷB ഉപകരണ�ള�ം 
ലഭ+മാSTതിന് 13 േകാടി �പ വകയിHN'.  

52. അടിസMാനസൗകര+�lSം മ�� വികസന 
�വ�,ന�lSമായി 103 േകാടി �പ വകയിHN'. 70 ഫിഷ് 
മാ�7��കl നവീകരിSTതിZം േകാlഡ് െചയിB ¡ംഖല 
സMാപിSTതിZം കിഫ്ബിയി> നടപടി സFീകരിS'�്. 
തീരേദശ േറാഡ� കlS േവ�ി 200  േകാടി �പ അZവദിS'. 

53. തീരേദശെ, 500 d?ികളി> tട� തല�ളള എലg ാ സ്tള�കള�ം കിഫ്ബി 
ഏെ�ട� N കഴിi�. ബാ7ി വHT 71 സ്tള�കള�െട നവീകരണം 
ഈ വ�ഷം ആരംഭിSം. േകാസ1 > െഡവല6്െമ;് 
േകാ�6േറഷനായിരിSം നി�Qാണ ഏജBസി. േകാ�6േറഷെ; 
�വ�,ന െചലവിന് പxതിയിതര അ7ൗ�ി> 1 േകാടി �പ 
അZവദിS'. തീരസമ��,ിെല മാറിെ7ാ�ിരിST 
സMിതിഗതികെളSറി"�5 വിവര�l േശഖരിSTതിZം 
വിശകലനം െചj�TതിZം 3 േകാടി �പ അധികമായി 
വകയിHN'. തീരേദശെ, എലg ാ താല� 7് ആwപ:ികള�െടയ� ം 
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നവീകരണം ഈ വ�ഷം ആരംഭിSം.  കിഫ്ബിയി> നി'ം 900 
േകാടി �പയാണ് െമാ,,ി> തീരേദശ,് നിേAപിSTത്. 
dട� ംബാേരാഗ+ േക��l തിരെiട� STതി> തീരേദശ,ിZ 
മ�Bഗണന ന>dം.  

54. േകാ"ിംഗിZം പഠനേക��lSമായി 13 േകാടി �പ 
വകയിHN'. �തിഭാതീരം വിദ+ാഭ+ാസ പരിപാടി േപാെല 
d?ികl7് �ാേദശിക ൈല�റികള�മായി ബ�െ6ട� ,ി െപാO 
പഠനമ�റികl ഒHSകയ�ം െപാOനിലവാര,ിേലയ്7് 
ഉയ�Nകയ�ം െചj�Tതിന് �േത+ക പഠന, പഠനാZബ� 
പരിപാടികl ആവിഷ്കരിSം. ഇ,രെമാH പxതി വിദ+ാഭ+ാസ 
വd6് മI+െ,ാഴിലാളികള�െടയ� ം ആദിവാസികള�െടയ�ം േതാ?ം 
െതാഴിലാളികള�െടയ�ം d?ികlSേവ�ി ആവിഷ്കരി"ി?� �്. 
ഇതിനായി 20 േകാടി �പ വകയിHN'. അധികപണം വിദ+ാഭ+ാസ 
ബജ�ി> നി' കെ�Nം.  

55. പiമാസ സമാശFാസ പxതി7് 28 േകാടി �പയ�ം  
ഇBഷFറBസിന് 12 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. 
തിHവന�പ�ര,് മീB വി>6ന7ാരായ മI+െ,ാഴിലാളി 
വനിതകl7് കിേയാസ്dകl സMാപിSTതിന് 
സബ്സിഡിേയാട� tടിയ ഒH പലിശരഹിത വായ്പാ പxതി 
ആവിഷ്കരിSTതാണ്. 

56. മI+െ,ാഴിലാളി സംഘ�െള ശ_ിെ6ട� NTതിന് 10 േകാടി 
�പയ�ം പറവ� രിെല യാ� ടFിസ1 ിംഗ് യ� ണി�ിന് 5 േകാടി �പയ�ം 
സഹായം അZവദിS'. മI+െ,ാഴിലാളികl7് പലിശരഹിത 
വായ്പ ന>dTതിന് മI+െഫഡിന് 9 േകാടി �പ ലഭ+മാSം.  
െകാലg ,് േബാ?് ബി>ഡിംഗ് യാ�ഡ് സMാപിSം. ഇതിZ പ�റേമ 
മI+െഫഡിന് സഹകരണ േമഖലയി> െചലവഴിSTതിന് 100 
േകാടി �പയ�െട വായ്പ അടിയ�ിരമായി അZവദിSTതിZം 
നടപടി സFീകരിSTതാണ്.  േദശീയ പിേTാ7 വികസന 
േകാ�6േറഷB, േദശീയ ന+�നപA വികസന േകാ�6േറഷB എTീ 
ഏജBസികളി> നി'ം tട� ത> പണം ലഭ+മാSTതാണ്. സ�, 
െമാ,,ി> 2019-20> തീരേദശ,് ഏതാ�് 1000 േകാടി �പ 
പാേ7ജി> നിT് െചലവഴിSം.  

((((ഒXത്ഒXത്ഒXത്ഒXത്) ) ) ) െപാOേമഖലാ െപാOേമഖലാ െപാOേമഖലാ െപാOേമഖലാ വ+വസായ�lവ+വസായ�lവ+വസായ�lവ+വസായ�l    
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57. ഈ സ�7ാ� അധികാര,ി> വHേXാl, 40 െപാOേമഖലാ 
വ+വസായസMാപന�ളി> 8 എണ� ം മാ:േമ ലാഭ,ി> 
�വ�,ി"ിH'5� . ഈ ധനകാര+ വ�ഷം അവസാനിSേXാl 20 
സMാപന�l ലാഭ,ിലാdം. വി��വHമാനം 2800 േകാടിയി> 
നി'ം 3800 േകാടിയായി ഉയHം. 123 േകാടി �പ െമാ,,ി> 
നഷ്ട,ിലായിHT െപാOേമഖല 160 േകാടി �പ ലാഭ,ിലാdം. 
േകരള സ�7ാ� സFകാര+നിേAപെ, അകമഴിi് 
േ�ാIാഹി6ിSം. ഒ6ം െപാOേമഖലെയ സംരAിSകയ�ം 
െചj� ം. േകരള,ി> കാര+Aമവ�ം ലാഭകരവ�മായി �വ�,ിST 
െപാOേമഖലാ സMാപന�l സFകാര+നിേAപക�Sം 
�േചാദനമാണ്.  

58. വBകിട ഇട,രം വ+വസായ�l7് 2019-20 > 
വകയിH,ിയി?� 5 527 േകാടി �പയി> 299 േകാടി �പ 
െപാOേമഖലയ്7ാണ്. െപാOേമഖലാ സMാപന�ള�െട പxതി 
അട{> താെഴ പറയ�'. 

1) േകരളാ സ്േ��് ²ഗ്സ് ആBഡ് ഫാ�മസ+�?ി7> - 27 േകാടി 

2) മലബാ� സ്പിTിംഗ് ആBഡ് വീവിംഗ് മി>സ്  - 25 േകാടി 

3) �ാവBt� ൈട�ാനിയം േ�ാഡക്ട്സ് - 24 േകാടി �പ 

4) െക>േ�ാ� - 19 േകാടി 

5) ഓേ?ാകാസ1 ്  - 17 േകാടി 

6) േകരള സിറാമിക§ ്  - 17 േകാടി 

7) േകാമളപ�രം സ്പിTിംഗ് ആBഡ് വീവിംഗ് മി>സ് - 13 േകാടി  

8) സിഡ്േകാ - 11 േകാടി 

9) െക>േ�ാ� കംേപാെണ;്സ് - 10 േകാടി 

10) േകരള ഇലക്�ി7> & അൈലഡ് എ�ിനീയറിംഗ് കXനി - 10 
േകാടി 

11) �ാBസ്േഫാേമഴ്സ് ആBഡ് ഇലക്�ി7>സ്, േകരള - 10 േകാടി   

12) �ാേ7ാ േകബിl കXനി - 9 േകാടി 

13) യ�ൈണ�ഡ് ഇലക്�ി7> ഇBഡസ്�ീസ് – 9 േകാടി 

14) സ1 ീ> ഇBഡസ്�ീസ്, േകരള - 8 േകാടി 
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15) �ിവാB²ം സ്പിTിംഗ് മി>സ് - 7.5 േകാടി  

16) േകാ?യം മി>സ് - 7 േകാടി 

17) േകരള ഓേ?ാെമാൈബ>സ് ലിമി�ഡ് - 6 േകാടി 

18) സീതാറാം െടക§ ്ൈ�>സ് - 5 േകാടി  

19) �´റാം മി> - 5 േകാടി  

20) സ1 ീ> ആBഡ് ഇBഡസ്�ിയ> േഫാ�ജിംഗ്സ് - 3.5 േകാടി 

21) ഇടരിേ7ാട് മി>സ് - 3 േകാടി 

22) േകരള സ്േ��് ഇBഡസ്�ിയ> എ;�ൈ�സസ് - 2.5 േകാടി 

23) സിമ;് - 2 േകാടി 

24) േകരള േകg യ്സ് ആBഡ് സിറാമിക§ ്  േ�ാഡക്ട്സ് - 2 േകാടി 

25) േഫാറസ1 ്  ഇBഡസ്�ീസ് �ാവBt� - 2 േകാടി  

26) േകരള ആ�ടിസാBസ് െഡവല6്െമ;് േകാ�പേറഷB - 1 േകാടി 

27) േകരള സ്േ��് മിനറ> െഡവല6്െമ;് േകാ�പേറഷB - 50 
ലAം 

28) െക>പാം - 50 ലAം 

ഇതിZ പ�റെമ െപാOേമഖലയ്7് �വ�,ന മ� ലധനമായി 30 
േകാടി �പ Oക നീ7ിെവയ്S'. 

59. െപാOേമഖലാ സMാപന�ള�െട വിപ�ലീകരണവ�ം 
ൈവവിധ+വ>7രണവ�മാണ് �ധാന അജ�. 
െക.എസ്.ഡി.പി.യ�െട േനാ�ബീ�ാ ലാക്ടം പg ാ;് ഈ വ�ഷം 
�വ�,നം ആരംഭിSം. 54 േകാടി �പയ�െട മ�ത>മ�ടS5 
ഇെ�ക്ടബിl ഫാക്ടറിയ�െട നി�Qാണം ആരംഭി"� കഴിi�. 
ഓേ{ാളജി പാ�7ിെ; നി�Qാണം 2019-20> ആരംഭിSം. േകരള 
െജനറിക് എT �ാBഡി> െജനറിക് മH'കl ഉ>6ാദി6ിSം. 
ഈ സ�7ാ� അധികാര,ി> വHേXാl ഈ ഫാക്ടറിയിെല 
ഉ>6ാദനം 24 േകാടി �പയായിH'. 2018-19 > ഇത് 55 േകാടി 
�പയാdം. അട� , വ�ഷം ഇ�ക്ടബിlസ് പg ാ;്tടി കQീഷB 
െചj�േXാl ഉ>6ാദനേശഷി 300 േകാടി �പയാവ�ം. മ�ഖ+തടസം 
�വ�,നമ� ലധനമിലg ായ്മയാണ്. െമഡി7> സ�വീസ് 
േകാ�പേറഷെ; വകയിH,ലി> നിT് അഡFാBസായി 50 േകാടി 
�പ െകഎസ്ഡിപിയ്7് േനരി?് ലഭ+മാSTതാണ്.  
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60. തിHവന�പ�രെ, ൈട�ാനിയം ഫാക്ടറി 75 വ�ഷം 
പിTിട� കയാണ്. ഫാക്ടറിയിെല എഫg �വ;്സിെന മ�ഴ� വB 
ഉപഉ>6T�ളാ7ി മാ�ി ആധ� നീകരിSTതിന് വിപ�ലമായ 
പxതി തjാറാ7ിയി?� �്. െക.എം.എം.എലg �മായി 
ബ�െ6?� െകാ�് ൈട�ാനിയം െമ�> േകാംപg ക§ ിെ; �പേരഖ 
തjാറായി?� �്. ഇതിനിടയി> ൈട�ാനിയം സ്േപാ�ിെ; 
ഉ>6ാദനം വ�xി6ിSTതിZം അത് മ� ല+വ�xിത ഉ>6Tമാ7ി 
മാ��TതിZം നടപടി സFീകരിSം. 2010 > ഉേപAി" ഓേ?ാ7ാസ1 ്  
േബാഗി നി�Qാണ പxതി പ�നH±ീവി6ിSം. സി>7ിെന 
സ{ീ�ണ� മായ ഫാ�ിേ7ഷZകlS �ാപo മായ യ� ണി�ായി 
വിപ�ലീകരിSം. ഇ�െന ഓേരാ വ+വസായശാലയ്Sം <ത+മായ 
പxതികl ആവിഷ്കരി"ി?� �്. നിലവില�5 ഫാക്ടറികl 
സFകാര+വ>7രിST �ശµ മിലg , പെA പ�തിയ േമഖലകളി> 
സFകാര+സംരംഭകHമായി േച�T് സംയ�_ സംരംഭ�l 
ആവശ+െമ{ി> ആരംഭിSം. ഇ;ല�ം െക>േ�ാzം േച�'5 
സംയ�_ സംരംഭം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. 

((((പ,്പ,്പ,്പ,്) ) ) ) ഊ�±മിഷBഊ�±മിഷBഊ�±മിഷBഊ�±മിഷB    

61. നവേകരള,ിന് ആവശ+മായ മ�ഴ� വB ൈവദ+�തിയ� ം ഉറ6�വHNം. 
ഇേ6ാl നി�Qാണ,ിലിരിST 30 ജലൈവദ+�ത പxതികള�െട 
�തീAിത അധിക ഉ>6ാദനം ആെക 11 േകാടി യ� ണി�് മാ:മാണ്. 
അേതസമയം �ഖ+ാപി7െ6? 500 െമഗാവാ?് പ�ര6�റ സൗേരാ�ജ 
നിലയ�l, 500 െമഗാവാ?് ജലതല, �തല സൗേരാ�ജ നിലയ�l 
എTിവയി> നി'ം 130-150 േകാടി യ� ണി�് ൈവദ+�തി ലഭ+മാdം. 
ഇതി> 200 െമഗാവാ?ിെ; പ�ര6�റ േശഷി7് വീ?� കാ� രജിസ1 � 
െചയ്O കഴിi�.  

62. സ�7ാ� സMാപന�ളായ ആwപ:ികl, സ്tള�കl എTിവയ�െട 
േമ>hരയി> സൗേരാ�ജ പാനല�കl സMാപിSTതിന് 
കിഫ്ബിയി> നിT് പണം ന>dം. ൈവദ+�തി ചാ�ജി> നിT് 
ലാഭിST Oക മതി അ�� വ�ഷം െകാ�് തിരി"ടവ് 
പ� �,ീകരി7ാB. ഇട� 7ി േപാല�5 വBകിട നിലയ�ളി> പീ7് 
േലാഡ് സമയ,് ഉത്പാദനേശഷി വ�xി6ി7ാB അഡീഷണ> 
നിലയ�l സMാപി7ാZം പരിപാടിയ��്.  

63. ബദ>  േ¶ാതസ�കളി> നി'5 ഉത്പാദനം നQ�െട 
വ�xി"�വHT ആവശ+�l7് അപര+ാപo മായിരിSം. 
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പ�റNനി'5 ൈവദ+�തിയി>  േകരള,ിെ; ആ\ിതതFം 
വ�xിSം. അOെകാ�് നഷ്ടമിലg . ഏ�വ�ം െചലവ� dറ"് ൈവദ+�തി 
ഉ>പാദി6ിST േക��ളി> നിT് ൈവദ+�തി വാ��Tതാണ് 
ലാഭകരം. ഈ ൈവദ+�തി  സ�ഗമമായി എ,ിSTതിZ5 
�ാBസ്മിഷB @ിഡ�കl സ��ധാനമാവ�കയാണ്. 

64. ഇതാണ് കിഫ്ബി ധനസഹായേ,ാെട നട6ാST 6375 േകാടി 
�പയ�െട �ാBസ്@ിഡ് 2.0െ; �ാധാന+ം. വിതരണ,ിെല നഷ്ടം 
10 ശതമാന,ി> താെഴയായി dറയ്STതിന് ദ+�തി 2020-21 
എെTാH നവീകരണ പxതി Oട�ിയി?� �്. �സരണ നഷ്ടം 
dറയ്7ാZ5 നടപടികള�ം സFീകരിS'�്.  

65. ഇതിേനാെടാ6ം ഡിമാ;് മാേനജ്െമ;് േമഖലയില�ം ശ_മായി 
ഇടെപട� ം. 60 വാ?ിെ; ഒH ഫിലെമ;് ബlബിZ പകരം 9 വാ?ിെ;  
എ>ഇഡി ബlബ് ആ7ിയാ> 51 വാ?് ലാഭി7ാം. ഒH 14 വാ?് 
സിഎഫ്എ> ലാXിZ പകരം 9 വാ?് എ>ഇഡി ആ7ിയാ> 5 
വാ?� ം ലാഭി7ാം. െമ�Sറി മലിനീകരണവ�ം ഒഴിവാdം. േകരള,ിെല 
വീട� കളി> 75 ലAേ,ാളം ഫിലെമ;് ബlബ�കള�ം 8 േകാടി 
സിഎഫ്എ> ബlബ�കള�ം ഉെ�Tാണ് കണ7ാ7ിയിരിSTത്. 
ഇവ മ�ഴ� വB എ>ഇഡി ബlബ�കളാ7ിയാ> 50 േകാടി യ� ണി�് 
ൈവദ+�തി ലാഭി7ാം. പീ7് േലാഡ് സമയ,് ആണ് ഈ dറവ� 
വHTത്. ഇ:യ�ം ൈവദ+�തി അധികമായി ഉ>പാദി6ി7ണെമ{ി> 
150-200 െമഗാവാ?് േശഷിയ�5 ഒH പ�തിയ ൈവദ+�തി നിലയം 
സMാപിേ7�ി വHം.  

66. എ>ഇഡി ബlബ�കl ഒHമി"� വാ��Tതിന് കിഫ്ബിയി> നിT് 
ൈവദ+�തിേബാ�ഡിന് ധനസഹായം ഉറ6ാSം. പ�ായ,ി> 
പരിശീലനം ലഭി" dട� ംബ\ീ �വ�,ക� വഴി വീട� കളി> 
എ>ഇഡി ബlബ�കl എ,ിSകയ�ം പഴയ ബlബ�കl തിരി"� 
വാ��കയ� ം െചj� ം. പഴയ ബlബ�കl സ�രAിതമായി നശി6ി7ാB 
മാ�ഗെമാHSം.  

67. എ>ഇഡി ബlബിന്  ഉപേഭാ_ാവ് മ�Bt� പണം മ�ടേ7�തിലg . 
മ� ' വ�ഷ,ി> താെഴ മാ:ം ആയ�സ�5 സിഎഫ്എ> 
ബlബ�കl7് 120 �പയാണ് വില. എTാ> 65 �പ വിലവHT 
എ>ഇഡി ബlബിന് 10 വ�ഷമാണ് ആയ�സ്. സിഎഫ്എ> മാ�ി 
പകരം എ>ഇഡി ബlബ� ഉപേയാഗിSേXാl ൈവദ+�തി ഉപേഭാഗം 
dറയ�TOമ� ലം ഉപേഭാ_ാവിZ ലഭിST േന?,ിെ; ഒH പ{്  
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ബlബിെ; വിലയായി ബിലg ിെനാ6ം തവണകളായി അട"ാ> മതി. 
എസ്r�  അ7ൗ�ില� െട കിഫ്ബിയ്7് ര��വ�ഷ,ിZ5ി> 
പണം തിരി"� ന>dം.  

68. ഇതിേനാെടാ6ം ഊ�ജAമത dറi ഫാZകl, പX�കl, എTിവ 
മാ�ി സMാപിSTതിZ5 സ്കീമ�കള�ം തjാറാSം. 
പ�ായNകള�െട മ�Bൈകയിലാണ് പxതി നട6ാSക. 
പീലിേ7ാട് പ�ായ,് ഇതിന് മിക" മാEക cഷ്ടി"ി?� �്. ഊ�ജ 
ദ��വ+യ,ിെനതിരായ അതി·ഹ,ായ ഒH �ചരണ കാXയിന് 
േകരളം സാA+ം വഹിSം. ഇതിെ; ഭാഗമായി അXതിനായിരം 
ഊ�ജ കg ാസ�കl േകരള,ി> സംഘടി6ിSം.    

69. 2019-20 > ൈവദ+�തി േമഖലയ�െട  െമാ,ം അട{> 1781 േകാടി 
�പയാണ്. ഇതി> 476 േകാടി �പ �സരണ,ിZം 563 േകാടി 
�പ ഉ>6ാദന,ിZമാണ്.  

((((പതിെനാT്പതിെനാT്പതിെനാT്പതിെനാT്) ) ) ) ഡിൈസBഡ് േറാഡ� കlഡിൈസBഡ് േറാഡ� കlഡിൈസBഡ് േറാഡ� കlഡിൈസBഡ് േറാഡ� കl    

70. അട� , ര��വ�ഷം െകാ�് േകരള,ിെല േറാഡ�  ¡ംഖലയ�െട 
മ�ഖഛായ മാ��ം. 2018 ഡിസംബ� അവസാനം വെരയ�5 മ� ' 
വ�ഷെ, കണെ7ട� ,ാ> 1601 കിേലാമീ�� ബി.എം & ബി.സി 
േറാഡ�കള�ം 2516 കിേലാമീ�� സാധാരണ േറാഡ�കള�ം നി�Qി"ി?� �്. 
അട� , ര��വ�ഷം െകാ�് 6000 കിേലാമീ�� േറാഡ�  നി�Qാണം 
tടി പ� �,ിയാdം. െമാ,ം േറാഡിെ; ൈദ�ഘ+,ി> മാ:മലg , 
]ണനിലവാര,ില�ം ഇെതാH വഴി,ിരിവാdം.   

71. റീബി>ഡിെ; ഭാഗമായി ഏെ�ട� ST േറാഡ�കl പ�തിയ 
സേ{ത�l ഉപേയാഗി"� നി�QിST ഡിൈസBഡ് 
േറാഡ�കളായിരിSം. ഇ�+B േറാഡ് േകാ�@സിെ; മാനദ��l 
ക�ശനമായി പാലി"് ഗതാഗതം, സ�രA, കാ>നട7ാHെട 
സൗകര+�l, ഉപരിതല നീ�വാ�", ദീ�ഘകാല െമയി;നBസ് 
എTീ ആവശ+�െളലg ാം ഉlേ"�Nെകാ��5 ആധ� നിക േറാഡ് 
നി�Qാണ സേ{തമാണ് �ളയാന�ര പ�ന�നി�Qിതിയി> ലA+ം 
െവയ്STത്. ഫ�l െഡപo ്  റികg േമഷB, േകാlഡ് റീൈസകg ിംഗ് 
Oട�ിയ ആധ� നിക സാേ{തികവിദ+കളായിരിSം ഇ,രം 
ഡിൈസBഡ് േറാഡ� കള�െട സവിേശഷത. ജിേയാ െടക§ ്ൈ�>സ്, 
ജിേയാെസ>സ് Oട�ിയവയ�െട ഉപേയാഗവ�ം വ+ാപകമാSം. 
ൈമേrാ സ�ഫസിംഗ് Oട�ിയി?� ളള സാേ{തികവിദ+കള�ം 
വ+ാപകമായി ഉപേയാഗിSം. ആരംഭ,ിെല െചലവ് സാമാന+ം 
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ഗണ+മായി ഉയ�Tതാdെമ{ില�ം ദീ�ഘകാല പരിപാലന െചലവ് 
dറiOം ഉയ�T ഈട� 5OമായിരിSം ഡിൈസBഡ് േറാഡ�കl. 
പ�തിയ കാലം, പ�തിയ നി�Qാണം എTാണ് നQ�െട മ��ാവാക+ം. 

72. െപാOമരാമN വd6ിന് 1367 േകാടി �പ വകയിHN'. 
യഥാ�a,ി> ഇതിേന7ാl വലിെയാH സംഖ+ ഖജനാവി> നിT് 
െചലവഴിേ7�ി വHം. ഉദാഹരണ,ിന് കഴിi ര�് വ�ഷം 
െപാOമരാമN വd6ിന്  വകയിH,ിയത് 2770 േകാടി �പയാണ്.  
എTാ> െചലവഴി"ത് 5388 േകാടി �പയാണ്. എTി?� ം 
കരാറ�കാ�S dടിശികയാണ്. ഈ �ശµ ം സംസMാന ബജ�ിെല 
റവന+�  കQി ഗണ+മായി dറ"�െകാ��വHേXാേഴ പരി�തമാt. 
വിവിധ വ�ഷ�ളിെല ബജ�് �കാരം ഭരണാZമതി ന>കിയ 
ഏതാ�് 10000 േകാടിയ�െട പാല�ള�ം േറാഡ� കള�ം െക?ിട�ള�ം 
ഇേ6ാl നി�Qാണ,ിെ; വിവിധഘ?�ളിലാണ്. ഇതിZപ�റെമ, 
ഇOവെര 11,000 േകാടി �പയ�െട െപാOമരാമN �f,ികl7് 
കിഫ്ബിയി> നിT് അ�ിമ അZമതി ലഭി"് െടBഡറിെ;യ�ം 
നി�Qാണ,ിെ;യ�ം വിവിധ ഘ?�ളിലാണ്. ഇതിZ പ�റെമ 
റീബി>ഡ് േകരളയി> നി'ം െപാOമരാമ,് വd6ിന് 
വിഹിതമ��ാdം. എTി?� ം േറാഡ�കlS5 ജനകീയാവശ+െ, 
Eപo ിെ6ട� ,ാB കഴിയ�Tിലg . ബ¥മാനെ6? എംഎ>എമാ� 
ന>കിയOlെ6െട നി�Qാണ�f,ി നി�േ�ശ�ളി> ഏതാ�് 
2500 േകാടി �പയ്S5ത് 20 ശതമാനം െ�ാവിഷB ന>കി 
ബജ�ി> ഉlെ6ട� ,ിയി?� �്. ബാ7ി നി�േ�ശ�l േടാ7� 
െ�ാവിഷനായ�ം ഉlെ7ാ5ി"ി?� �്.  

    ((((പD�്പD�്പD�്പD�്) ) ) ) േകരളം ഇലക്�ിക് വാഹന�ളിേലയ്7്േകരളം ഇലക്�ിക് വാഹന�ളിേലയ്7്േകരളം ഇലക്�ിക് വാഹന�ളിേലയ്7്േകരളം ഇലക്�ിക് വാഹന�ളിേലയ്7്    

73. സംസMാന ഇലക്�ിക് വാഹന നയ,ിന് അZcതമായി 2022 
ആdേXാേഴയ്Sം ഇലക്�ിക് വാഹന�ള�െട എണ� ം 
പNലAമാ7ാB നടപടി സFീകരിSം. േ�ാIാഹനാ�aം 
(ഒT്) സFകാര+  ഇലക്�ിക് വാഹന�l7് േറാഡ�  നിdതിയി> 
ഇളവ� ന>dം. (ര�്) ഇ-െമാബിലി�ി �േമാഷB ഫ�ിZ �പം 
ന>dം. 12 േകാടി �പ വകയിHN'. ഈ വ�ഷം 10000 
ഇലക്�ിക് ഓേ?ാകl7് ഇതി> നിT് സബ്സിഡി ന>dം. (മ� T്) 
ചാ�° െചയ്ത ഇലക്�ിക് ബാ�റികl മാ�ിെയട� STതിZ5 
േക��l നഗര,ി> സMാപിSം. ഇOവഴി ഉടമസM�S5 
െചലവ� dറയ്7ാനാവ�ം. വാഹന�ള�െട �േത+കത 
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കണ7ിെലട� ,് ആവശ+മായ ചാ�ജിംഗ് സ്േ�ഷZകl 
സFകാര+സംരംഭകHെട സഹായേ,ാെട സMാപിSം. പടിപടിയായി 
�മ�ഖപ?ണ�ളി> പ�Oതായി ഇലക്�ിക് ഓേ?ാറിAകl മാ:േമ 
അZവദിh. 

74. ഒH മാEക cഷ്ടിSTതിന് െകഎസ്ആ�ടിസി ഇലക്�ിക് 
ബസ�കളിേലയ്S മാറ� ം. ഈ പരിവ�,നം െകാ�് 
െകഎസ്ആ�ടിസിയ്7് ലാഭേമ ഉ�ാt എT് ശബരിമല 
സീസണി> പX – നിലയ്7> പരീAി" ൈവദ+�തി ബസ�കl 
െതളിയി"�. ആദ+ഘ?,ി> തിHവന�പ�രം േകാ�പേറഷെ; 
മ�ഴ� വB സ�വീസ� ം ഇലക്�ിക് ബസിേലയ്S മാ��ം. മ�ഴ� വB 
ബസ�കള�ം ഇ-വാഹന�ളിേലയ്7് മാറ�T ഇ�+യിെല ആദ+െ, 
നഗരമായി തിHവന�പ�രം മാറ� ം. േസാളാ� േബാ?� കl വാ?� 
�ാBസ്േപാ�?് േകാ�6േറഷB ഉപേയാഗി"� Oട�ിയി?� �്. 

75. ഇേതാെടാ6ം ഇലക്�ിക് വാഹന�l നി�QിSTതിZ5 
ഫാക്ടറികള�ം ഗേവഷണ സൗകര+�ള�ം േകരള,ി> cഷ്ടിSം. 
േകരള ഓേ?ാ െമാൈബ>സി>  ഇലക്�ിക് ഓേ?ാകl 
പരീAണാടിസMാന,ി> നി�Qി"� Oട�ിയി?� �്. ഇലക്�ിക് 
ബസ് നി�QിSTതിന് സFിസ് കXനിയ�മായി സംയ�_ 
സംരംഭ,ിന് ച�"കl ആരംഭി"�. െകഎസ്ആ�ടിസി വലിയ 
േതാതി> ഇലക്�ിക് ബസിേലയ്S േപാdേXാl സെപg യ� 
കXനിേയാട് േകരള,ി> ഉ>പാദനേക�ം Oട��Tതിന് 
ആവശ+െ6ടാം. േബാധപ� �വം അZബ� വ+വസായ�l 
വള�,ിെയട� Sം.  

    ((((പതിമ� T്പതിമ� T്പതിമ� T്പതിമ� T്) ) ) ) െവസ1 ്  േകാസ1 ്  കനാ>െവസ1 ്  േകാസ1 ്  കനാ>െവസ1 ്  േകാസ1 ്  കനാ>െവസ1 ്  േകാസ1 ്  കനാ>    

76. സ�, 585 കിേലാമീ�� നീള,ി> േബ7> മ�ത> േകാവളം  
വെരയ�5 ജലപാത പ� �,ീകരിST വ�ഷമായിരിSം 2020. 
േകാവളം മ�ത> െകാലg ം വെരയ�ം െകാട� �ലg � � മ�ത> േബ7> 
വെരയ�മ�5 ഭാഗെ, ജലപാതയ�െട നി�Qാണം സിയാ> 
പ{ാളി,േ,ാെടയ�5 േകരള വാ?� െവയ്സ് ആ;് 
ഇB©ാസ്�ക്"� ഏെ�ട� ,േതാെടയാണ് 
ഏ�ിവലിi�െകാ�ിHT നി�Qാണ�f,ികl7് പ�OജീവB 
വTത്. 26 കിേലാമീ�� നീള,ി> മാഹി- വളപ?ണം കനാ> 
നി�QിSTതിന് �മി ഏെ�ട� 7ാB കിഫ്ബിയി> നി'ം 600 േകാടി 
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�പ അZവദി"ി?� �്. ഇേ6ാl 10 േമഖലകളി> �f,ികl 
നട'െകാ�ിരിSകയാണ്.  

77. 240 പാല�ള�ം മ��ം െപാളി"� പണിേയ�ി വHം. 108 േകാടി �പ 
പxതിയി> വകയിH,ിയി?� �്. പാല�ള�െട പ�ന�നി�Qാണം 
പ� �,ീകരിSTതിZം കനാലിെ; വീതി വ�xി6ിSTതിZ5 �മി 
ഏെ�ട� 7ല�ം ൈകേയ�ം ഒഴി6ിSTOെമലg ാം പ� �,ിയാdTതിന് 
2022 വെര സമയെമട� Sം. ജലപാതയില�5 െജ?ികള�െടയ� ം മ��ം 
പ� �ണനവീകരണവ�ം ട� റിസം േക��ള�െട നി�Qാണ,ിZം മെ�ാH 
മ� ' വ�ഷം tടി എട� Sം. േദശീയ ജലപാത നി�Qാണ,ില�ം 
സിയാ> ട"് വളെര �കടമാണ്. ഒH ഘ?,ി> 2500 േകാടി �പ 
വെര നി�Qാണെ"ലവ് �തീAി"ത് ഗണ+മായി dറയ്STതിന് 
കഴിiി?� �്. 

78. െവസ1 ്  േകാസ1 ്  കനാലിെ; പ� �,ീകരണം സംസMാന ഗതാഗത 
ഘടനയി> വലിെയാH െപാളിെ"ഴ� ,ാdം. സFാതD+,ിZമ�X് 
സംസMാനെ, ഏ�വ�ം �ധാനെ6? ചരSകടN മാ�ഗp ം 
ജലഗതാഗതമായിH'. ഇT് ജലഗതാഗ,ിെ; പ{് നിസ§ ാരമാണ്.  
ഈ സMിതിവിേശഷ,ിന് മാ�ം വHേ,�ത് പാരിസMിതികമായ� ം 
ചരSകടN േമഖലയിെല െചലവ് dറയ്STതിZം 
അനിവാര+മാണ്. കായ> ട� റിസം, ഇേ6ാl 
ആവിഷ്കരി"�െകാ�ിരിST മലബാ� റിവ� r� യിസ് പxതി 
Oട�ിയ ട� റിസം പxതികlSം ഇO വലിയ ഉേ,ജനമാdം. 

79. െകാ"ി ഇ;േ@�ഡ് വാ?� �ാBസ്േപാ�?് 76 കിേലാമീ�� നീള,ി> 
16 റ� ?� കളിെല ജലപാത വികസി6ിSകയ�ം അതിെന െകാ"ി 
െമേ�ായ� ം ബസ് െട�മിനല�മായി ബ�ി6ിSകയ�ം െചj� ം. ജ�QB 
സഹായേ,ാെടയാണ് ഈ പxതി നട6ാSTത്. 

((((പതിപതിപതിപതിനാല്നാല്നാല്നാല്) ) ) ) െത7് െത7് െത7് െത7് ––––    വട7് സമാ�ര െറയി>പാതവട7് സമാ�ര െറയി>പാതവട7് സമാ�ര െറയി>പാതവട7് സമാ�ര െറയി>പാത    

80. 2020> െതS വട7് സമാ�ര െറയി>പാതയ�െട നി�Qാണം 
ആരംഭിSം.  ഇട,രം േവഗതയില�5 െ�യിZകlSേവ�ി 
പ�തിെയാH @ീBഫീ>ഡ് പാതെയT നി�േ�ശം സ�7ാ� 
അംഗീകരി"�. നിലവില�5 പാതയി> നി'ം സFതDമായ 
എലേവ�ഡ് ഡബിl ൈലB പാതയായിരിSം ഇത്. പ�തിയ 
പാതയ�െട ൈദ�ഘ+ം 515 കിേലാമീ�� അഥവാ നിലവില�5 
പാതേയ7ാl 65 കിേലാമീ�� dറവായിരിSം. 180 കിേലാമീ�� 
സ്പീഡി> ഓട� T െ�യിZകl7് തിHവന�പ�രം – കാസ�േഗാഡ് 
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യാ: നാല് മണിh�െകാ�് പ� �,ീകരി7ാനാdം. നിലവില�5 
പാതയ�മായി തിHവന�പ�രം, കാസ�േഗാഡ്  എTിവിട�ളി> 
മാ:േമ പ�തിയ പാത ബ�െ6ട� '5�.  

81. േക�–സംസMാന സ�7ാHകള�െട സംയ�_ സംരംഭമായ േകരള 
െറയി> െഡവല6്െമ;് േകാ�പേറഷനാണ് ഈ പxതി 
നട6ാSTത്. 55,000 േകാടി �പയാണ് െമാ,ം െചലവ� 
�തീAിSTത്. വിേദശ വായ്പകള�ം നാ?ി> നി'5 ധനാഗമ 
മാ�ഗp �ള�ം ഉപേയാഗെ6ട� Nം. ഏഴ് വ�ഷം െകാ�് നി�Qാണം 
പ� �,ീകരി7ാനാdം. �തിവ�ഷം 10 ശതമാനം വ"് 
വ�xി"�വHT േറാഡ് �ാഫി7ിെ; dH7് അഴിSTതിന് 
ഇ,രെമാH പാത സഹായിSം.  

    ((((പതിപതിപതിപതിന�്ന�്ന�്ന�്) ) ) ) േകരള േബാ?് ലീഗ്േകരള േബാ?് ലീഗ്േകരള േബാ?് ലീഗ്േകരള േബാ?് ലീഗ്    

82. �ളയ,ി> മ��ിേ6ായ ഒH വXB ട� റിസം പxതിയായിH' 
േകരളേബാ?് ലീഗ്. ഓഗസ1 ്  ര�ാം ശനിയാഴ്ചയിെല െന¹�  േ�ാഫി 
മ�ത> നവംബ� 1 െല �സിഡ;് ക6� വെരയ�5 മ� ' മാസ7ാലം 
എലg ാ വാരാ�+,ില�ം ഏെത{ില�ം ഒH േക�,ി> േബാ?് ൈറസ് 
ഉ�ാdം. ഈ കാലം പ�തിെയാH ട� റിസം സീസണായി മാറ� ം. പ�തിയ 
േബാ?് സീസ� സംബ�ി"് വ+ാപകമായ പരസ+�ചരണം 
വിേദശNം മ��ം നടNTതിന് തjാെറട� Nെകാ�ിരിSകയാണ്. 
യ�െനസ്േകാ സാംസ്7ാരികൈപEകപദവി േകരള,ിെല 
വ5ംകളിയ്7് ലഭിSTതിZ5 നടപടികള�ം ൈകെ7ാ5�ം. 

83. മ�Bവ�ഷെ, െന¹�  േ�ാഫി വ5ംകളിയി> മിക" സമയം 
ൈകവരി" ഒXO ച��B വ5�ളായിരിSം ലീഗി> മാ��രയ്7ാB 
ഉ�ാവ�ക. േകരള േബാ?് ലീഗിZ5 മാേനജ്െമ;് സMാപനെ, 
തിരെiട� STതിനായി െടBഡ� വിളി"� കഴിi�. 
പരസ+,ി>നി'ം സ്േപാ�സ�ഷി6ി>നി'െമലg ാം ഇവ;് 
മാേനജ്െമ;് സMാപനം സമാഹരിST റവന+�വി> എ: ശതമാനം 
സ�7ാരിZ ന>dം എ'5താണ് െടBഡ� ഉറ6ിSTതിZ5 
മാനദ�ം. ലീഗ് മIര�ള�െട വാണിജ+സാധ+തകെളലg ാം 
ഉപേയാഗെ6ട� ,ി നടNTOെകാ�് കളി7ാ�Sം വ5�lSം 
െമ"െ6? �തിഫലം ന>കാB കഴിയ� ം. അടിസMാന 
സൗകര+െമാHSTതിZേവ�ി ബജ�ി> നിT് 20 േകാടി �പ 
െചലവഴിSം. 

((((പതിപതിപതിപതിനാറ്നാറ്നാറ്നാറ്) ) ) ) സ്ൈപസസ്സ്ൈപസസ്സ്ൈപസസ്സ്ൈപസസ്    റ� ?� ം െഹറിേ�ജ് പxതികള�ംറ� ?� ം െഹറിേ�ജ് പxതികള�ംറ� ?� ം െഹറിേ�ജ് പxതികള�ംറ� ?� ം െഹറിേ�ജ് പxതികള�ം    



30 

84. ട� റിസം േമഖലയിെല ഏ�വ�ം }തനവ�ം വിപ�ലവ�മായ പxതി 
സ്ൈപസസ് റ� ?ാണ്.   അ��േദശീയ സ്ൈപസസ് വ+ാപാര,ിെ; 
ഭാഗമായി  േകരള തീര,് അതിപ�രാതനകാലം മ�ത> 
ഉയ�'വരികയ� ം AയിSകയ�ം െചയ്തി?� 5 Oറമ�ഖ�െള 
പ�ിേമഷ+യിെലയ�ം യ� േറാ6ിെലയ� ം Oറമ�ഖ�ള�മായി 
t?ിയിണ7ിെ7ാ��5 ഒH സ�ാരപxതിയാണിത്. ൈചനയിെല 
സ്ൈപസ് റ� ?ിന് സമാനമായ ഒT്. ഈെയാH ആശയ,ിന് Oട7ം 
dറി"ത് മ�സിരിസ് ൈപEകപxതിയാണ്. ഇേ6ാl തലേശരിയ� ം 
ആല6�ഴയ� ം ഈ പxതിയി> ഉlെ6ട� ,ി �വ�,ന�l 
ആരംഭി"ി?� �്. തലേശരി ൈപEക പxതിയ�െട വിശദമായ േരഖ 
തjാറാ7ി7ഴിi�. 2019-20> െപാTാനിയ� ം ത{േശരിയ� ം 
ഉlെ6ട� Nം. േകരള,ിെല Oറമ�ഖ നഗര�െളെയലg ാം 
ബ�ി6ി"�െകാ�് 6000 േകാടി �പ കിഫ്ബി ധനസഹായേ,ാെട 
ൈസ7ിl �ാേ7ാട�  tടിയ തീരേദശ ൈഹേവയ�െട നി�Qാണം 
സ്ൈപസസ് റ� ?ിന് വലിയ ഉേ,ജകമാdം.  

85. മാരിൈടം മ+�സിയം ഒഴിെക മ�സിരിസ് പxതി 2020-21> 
പ� �,ീകരിSം. സ്ൈപസസ് റ� ?ി> പ{ാളികളാdTതിന് 
താ>പര+െ6ട� T വിേദശരാജ+�ളട7ം പെ{ട� ST ഒH 
െസമിനാ� -� മാസ,ി> െകാ"ിയി> നടNം. 

86. സ്ൈപസസ് റ� ?് പxതി നQ�െട പഴയ Oറമ�ഖപ?ണ�െള 
എ�െന �പാ�രെ6ട� Nം എTതിന് ആല6�ഴ ഒH 
മാEകയായിരിSം. കനാ> നവീകരണം, പഴയ ഫാക്ടറി Oറമ�ഖ 
െക?ിട�ള�െട പ�നHxാരണം, ഒH ഡസേനാളം ൈപEക 
മ+�സിയ�l എTിവ അട�ിയ ഒTാംഘ?ം 2019-20> 
പ� �,ിയാdം.  േറാഡ� കള�െടയ� ം പാല�ള�െടയ� ം നവീകരണ,ിZം 
�ാBസ്േപാ�ട് ഹബിെ; നി�Qാണ,ിZം ബാ7ി മ+�സിയ�ള�െട 
പ� �,ീകരണ,ിZം ഒH വ�ഷവ�ം tടിെയട� Sം.  പ�രാതന 
െക?ിട�ള�െട  മാ:മലg , അസ്പഷ്ടമായ സാംസ്7ാരിക 
ൈപEക,ിെ; tടി �ദ�ശന േമഖലയായി ആല6�ഴയ�െട 
കനാ>�േദശം മാറ� ം. ഇേതാെട d?നാടB കായല�കl 
സ��ശിST അ��ലAം േപരി> പdതിെയ{ില�ം യാ:ികെര 
ആല6�ഴയിേലയ്7് ആക�ഷി7ാB കഴിയ�െമTാണ് 
�തീAിSTത്. ഇത് നഗര,ിെ; പ�നH±ീവന,ിZം 
വലിയേതാതി> െതാഴി> cഷ്ടിSTതിZം സഹായിSം.  
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((((പതിപതിപതിപതിേനഴ്േനഴ്േനഴ്േനഴ്) ) ) ) തടിയ്S പകരം കയറിെ; േബാ�ഡ� കl തടിയ്S പകരം കയറിെ; േബാ�ഡ� കl തടിയ്S പകരം കയറിെ; േബാ�ഡ� കl തടിയ്S പകരം കയറിെ; േബാ�ഡ� കl     

87. േകരള,ിെല ചകിരി ഉ>പാദനം അട� , ര��  വ�ഷം െകാ�് 
പN മട�ായ�ം കയ� ഉ>പാദനം മ� ' മട�ായ�ം കയ� ഉ>പT 
ഉ>പാദനം ര��  മട�ായ� ം ഉയ�Nം. ഇതിെ; ഭാഗമായി 400 
ചകിരി മിലg �കള�ം 5000 ഓേ?ാമാ�ിക് സ്പിTിംഗ് െമഷീZകള�ം 
അട� െ,ാH വ�ഷം െകാ�് സMാപിSം. }റാമെ, മിലg ്  
െഫ��വരി മ� Tാംവാരം ആല6�ഴയി> ഉദ്ഘാടനം 
െചjെ6ട� കയാണ്. ഈ dതി"� ചാ?,ിന് തടസം നി>STത് 
ചകിരിേ"ാറിZം di�നാHകlSം 3 – 5 �പ മാ:ം വില 
ലഭിS'5�  എTതാണ്. എTാ> തമിഴ്നാ?ി> 18 �പ ലഭിSം. 
നQ�െട ചകിരിേ"ാറ് കയ��മതി േയാഗ+മലg . di�നാരാകെ?, 
കയറ�പിരി7ാനായി ഉപേയാഗി7ാZമാവിലg . ഇവ ര�ിZം പ�തിയ 
ഉപേയാഗം ക��പിടി"�െകാ�ലg ാെത േകരള,ിെല കയ� 
വ+വസായ,ിന് മIരേശഷി േനടാനാവിലg . 

88. ഈെയാH വിഷമസ�ിയിലാണ് െനത�െലBഡ്സിെല വാനിºB 
സ�വകലാശാലയ�െട ഒH  ക��പിടി,ം �സ_മാdTത്. 
ചകിരിയ� ം ചകിരിേ"ാറ� ം ഉയ�T ഊഷ്മാവി> കട� , 
സQ��,ിZ വിേധയമാ7ി നലg  േബാ�ഡ� കളാ7ി മാ��T 
സാേ{തികവിദ+ അവ� വികസി6ി"�. ഇത് തടി7് പകരമ�5 
ഉ>6Tമായി ഉപേയാഗി7ാനാdം. ഈ സാേ{തികവിദ+ 
എB.സി.ആ�.എം.ഐ.യ്S ൈകമാറ�Tതിന്  ഒH ധാരണാപ:ം 
വാºിനB സ�വകലാശാലയ�മായി ഒ6ി?�  കഴിi�. ഇതിZ5 ഒH 
വിപ�ലമായ ഫാക്ടറി ആല6�ഴയി> സMാപി7ാB ഉേ�ശിS'. 
�ാരംഭ�വ�,ന�l7ായി 20 േകാടി �പ വകയിHN'. 
പ�തിയ സാേ{തികവിദ+ ചകിരിേ"ാറിെ;യ� ം di� നാHകള�െടയ� ം 
വില ഗണ+മായി ഉയ�NTതിZം ചകിരി ഉ>പാദനം വളെര 
ആദായകരമായ വ+വസായമായി മാ��TതിZം സഹായിSം. ഇത് 
േകരള,ിെല കയ� വ+വസായ,ിന് ഒH പ�ന�ജ�ം ന>dം. 

    ((((പതിെന?്പതിെന?്പതിെന?്പതിെന?്) ) ) ) �വാസി നിേAപവ�ം സ�രAയ�ം�വാസി നിേAപവ�ം സ�രAയ�ം�വാസി നിേAപവ�ം സ�രAയ�ം�വാസി നിേAപവ�ം സ�രAയ�ം    

89. �വാസികള�ം നാട� മായി?� 5 ബ�ം ശ_ിെ6ട� NTതില�ം �വാസി 
നിേAപ,ില�ം േAമ,ില�ം ഒH വഴി,ിരിവായിH' േലാക 
േകരളസഭയ�ം Oട��വ�,ന�ള�ം. 81 േകാടി �പ വിവിധ�ളായ 
�വ�,ന�l7് വകയിH,ിയി?� �്. ഒH ലA,ി> താെഴ 
വHമാനമ�5 തിരി"�വT �വാസികl7് അടിയ�ിരഘ?�ളി> 
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ധനസഹായം ന>dT സാ�Fനം പxതി7് 25 േകാടി �പയ�ം 
�വാസി സംരംഭക�7് മ� ലധന സബ്സിഡിയ� ം പലിശ 
സബ്സിഡിയ�ം ന>dTതിZേവ�ി 15 േകാടി �പയ�ം 
വകയിHN'. േലാക േകരളസഭയ്Sം ആേഗാള �വാസി 
െഫസ1 ിവലിZം 5 േകാടി �പ വീതം വകയിHN'. ഗlഫ് 
രാജ+�ളിെല മലയാളികl മരണെ6?ാ> �തേദഹം 
വീ?ിെല,ിSTതിZ5 െചലവ് ഇനിേമ> േനാ�7 വഹിSം.  

90. �വാസികlS5 2000 �പ �തിമാസ െപBഷB പxതി തിക"�ം 
അപര+ാപo മാെണT വിമ�ശന�ള�െട പ�ാ,ല,ി> 
�വാസിേAമ േബാ�ഡ് ഒH നിേAപ ഡിവിഡ;് പxതി7് �പം 
ന>കിയിരിSകയാണ്. 5 ലAം �പേയാ അതിെ; ]ണിത�േളാ 
സMിരം നിേAപി"ാ> അ�് വ�ഷം കഴിയ�േXാl �വാസിേ7ാ 
അവകാശിേ7ാ നിേAപ,ിെ; അടിസMാന,ി> നി�ിത Oക 
മാസവHമാനമായി ലഭിST പxതിയാണിത്. നിേAപം കിഫ്ബി 
േപാല�5 ഏെത{ില�ം സMാപന,ി> മ�ത>മ�ട7ി ലഭിST 
പലിശയാണ് ഡിവിഡ;ായി ന>dTത്. േAമപxതി 
െപBഷBtടി ഇOമായി ലയി6ി"് ധനസഹായം ന>dTOം 
പരിഗണിSം.  

91. നിേAപ ഡിവിഡ;് പxതി േപാെല തെT �വാസി സXാദ+ം 
സംസMാന വികസന,ിന് ഉപേയാഗെ6ട� NTതിന് 
െകഎസ്എഫ്ഇ ആരംഭി"ി?� 5താണ് �വാസി ചി?ി. �വാസി 
ചി?ിയി> നി'ം ലഭിST െസക+�രി�ി, േഫg ാ?ിംഗ് പണം, േലലം 
വിളി"വHെട െഡേ6ാസി�് എTിവ കിഫ്ബി േബാ��കളിലാണ് 
നിേAപിSക. ചി�ാളBമാ�7് അവHെട ഇ,ര,ില�5 സXാദ+ം 
ഏത് കിഫ്ബി േ�ാജക്ടിെ; നി�Qാണ,ിന് 
വിനിേയാഗി7ണെമT് നി�േ�ശി7ാZം അവകാശമ��്. 2019-20 > 
കിഫ്ബിയിേലയ്S5 ധനസമാഹരണ,ി> ഒH നി�ണ� ായകപ{് 
�വാസി ചി?ികlS�ാdം. ഇേ6ാl യ�എഇയി> മാ:മാണ് ചി?ി 
ആരംഭി"ി?� 5ത്. െഫ��വരി മാസം മ�� ഗlഫ് 
രാജ+�ളിേലയ്Stടി �വ�,നം വ+ാപി6ിSം. ഏതാZം 
മാസ�ltടി കഴിയ�േXാl േലാക,് ഏത് രാജ+N നി'ം 
ചി?ിയി> േചരാനാdം. 

((((പെ,ാXത്പെ,ാXത്പെ,ാXത്പെ,ാXത്) ) ) ) േകരള ബാ{്േകരള ബാ{്േകരള ബാ{്േകരള ബാ{്    
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92. 2019-20 െല ഏ�വ�ം നി�ണ� ായകമായ സംഭവം േകരള ബാ{ിെ; 
�പീകരണമായിരിSെമ' പറiാ> അത് 
അതിശേയാ_ിയാവിലg . റിസ�് ബാ{് മ�േTാ?� വ" വ+വസMകl 
ച�" െചയ്ത് അംഗീകരി"തിെന Oട�T് ഒക്േടാബ� മാസ,ി> 
റിസ�് ബാ{് േകരള ബാ{് �പീകരണ,ിന് തതF,ി> അZമതി 
ന>കി. നബാ�ഡ് പറiി?� 5 കാര+�ളി> സമവായം ഉ�ാ7ാB 
�യാസം ഉ�ാവിലg . റബ്േകായ�െടയ� ം മാ�7�്െഫഡിെ;യ�ം 
കി?ാ7ടം 306 േകാടി �പ സ�7ാ� ന>കിയേതാെട പരിഹരി"�. 
ഈ നിയമസഭാ സേQളന,ി> സഹകരണ നിയമ,ി> 
ആവശ+മായ േഭദഗതികl വHNTേതാെട ബാ{് 
�പീകരിSTതിZ5 നിയമപരമായ ച?hടാdം. േകരള 
സഹകരണ നിയമവ�ം ച?വ�ം സX� �ണ� മായ� ം 
പാലി"�െകാ�ായിരിSം ലയനം നടNക. 

93. േകരള ബാ{ിെ; �പീകരണേ,ാെട സംസMാന സഹകരണ 
ബാ{്, ജിലg ാ ബാ{്, അവയ�െട എണ  റിലധികം ശാഖകl 
എലg ാംtടിേ"�T് േകരള,ിെല ഏ�വ�ം വലിയ ബാ{ിംഗ് 
\ംഖലയാണ് �പംെകാ5�ക. ഇ�+യിെല സഹകരണ 
േമഖലയിെല ആദ+െ, െഷഡ+�lഡ് ബാ{ായിരിSം േകരള 
സഹകരണ ബാ{്. നിലവില�5 സഹകരണ ബാ«കളി> നി'ം 
വ+ത+സ്തമായി േകരള സഹകരണ ബാ{ിന് �വാസി 
െഡേ6ാസി��കl േശഖരി7ാB കഴിയ�െമTOെകാ�് പ�തിയ 
ബാ{ിെ; െഡേ6ാസി�് േശഷി 57761 േകാടി �പയി> നി'ം 
64741 േകാടി �പയായി ഉയHെമTാണ് �തീAിSTത്. ഇOമ� ലം 
കാ�ഷിക, വ+വസായ രംഗ,് പ�തിയ സംരംഭ�l7് ശ_മായ 
പി�ണ ന>കാB ബാ{ിZ കഴിയ� ം. അേതാെടാ6ം, േകരള,ിെല 
1542 �ാഥമിക െrഡി�് സഹകരണ സംഘ�l7് / ബാ«കl7് 
അ6ക§ ്  േബാഡിെയT നിലയി> സ�രAിതവലയം ഒH7ാനാdം. 
ഇ,ര,ി> പ� �ണ�  ബാ{ിംഗ് അവകാശ�േളാട� tടിയ ഒH 
േമ>,?് ഇലg ാതിHTതിെ; േദാഷ�െളെ�T് നാം േനാ?�  
നിേരാധന സമയ,് തിരി"റിiതാണ്. �ാഥമിക സഹകരണ 
സംഘ�ളിെല അ7ൗ��കള�െട മിറ� അ7ൗ�് േകരള ബാ{ി> 
cഷ്ടിSTേതാെട അതി}തനമായ ബാ{ിംഗ് േസവന�l 
സഹകരണ േമഖലയിെല ഉപേഭാ_ാ7lെ7ലg ാം 
ഉറ6�വH,ാനാdം. േകരളവികസന ചരി:ം പരിേശാധി"ാ> 
ഇവിട� െ, പg ാേ;ഷZകള�െടയ� ം വ+വസായ�ള�െടയ� ം വള�"യി> 
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�ാേദശിക ബാ«കl വഹി"ി?� 5 പ{് വ+_മാdം. എTാ> 
നQ�െട സംസMാനവ�മായി ൈജവബ�വ�5 ബാ«കെളലg ാം 
പ�റN5വ� ഏെ�ട� N കഴിiിരിSകയാണ്. പലOം മ�� 
ബാ«കള�മായി സംേയാജി6ി"ിരിSകയ�മാണ്. ഇത് വലിെയാH 
ധനകാര+ വിടവാണ് സംസMാന,് cഷ്ടി"ി?� 5ത്. േകരള ബാ{് 
ഇO നിക,ി വികസന,ി> ഒH dതി"�ചാ?ം cഷ്ടി7ാB 
സഹായിSം. 

((((ഇHപത്ഇHപത്ഇHപത്ഇHപത്) ) ) ) വിശ6�രഹിത േകരളംവിശ6�രഹിത േകരളംവിശ6�രഹിത േകരളംവിശ6�രഹിത േകരളം 

94. േലാക ഹംഗ� സ� ചികയി> ഇ�+യ�െട  സMാനം 2014> 55 
ആയിHTത് 2018> 103  ആയി താഴ്TിരിSകയാണ്. അ�െന 
വിശ6�tടിെ7ാ�ിരിST  ഇ�+യി> വിശ6�രഹിത 
സംസMാനമായി േകരളെ, മാ��െമT െവലg �വിളി നാെമലg ാം 
ഒ�െ7?ായി ഏെ�ട� േ, തീ�. കഴിi ബജ�ി> �ഖ+ാപി" 
പxതി പരീAണാടിസMാന,ി> ആല6�ഴയി> നട6ാSകയ�ം 
െചയ്O. സ�7ാരിെ; സഹായെമാ'ം വാ�ാെതതെT ഏതാ�് 
ആയിരേ,ാളം dട� ംബ�l7് ഒH വ�ഷമായി ര��േനരം ഭAണം 
ആല6�ഴ േച�,ല മ�ല�ളി> ന>കിവരികയാണ്. 
ഡിൈവഎഫ്ഐയ�െട േനEതF,ി> േരാഗികlSം 
t?ിരി6�കാ�Sം ഒH വ�ഷമായി ഭAണെ6ാതികl  എ,ിST 
അZഭവവ�ം നമ�S�്. ഓേരാ �േദശെ,യ�ം പ?ിണി7ാെര 
സംരAിSTതിന് അവിട�ളിെല ജനകീയ t?ായ്മകlS കഴിയ� ം 
എTാണ് ഇO െതളിയിSTത്.  ഇതാണ് േകരള,ിെ; 
വിശ6�രഹിത പxതിയ�െട മാEക. ഈ പxതിയി> 
പ{ാളികളാdT സTxസംഘടനകlSം സMാപന�lSം 
സിവി> സൈപg സ് േകാ�പേറഷനി> നിT് സഹായവിലയ്7് 
ഭA+സാമ@ികl ന>dTതിZേവ�ി 20 േകാടി �പ 
വകയിHN'. ജയില�കളി> നി'5 ഭA+കി��കള�െട 
ഉ>6ാദനവ�ം ഗണ+മായി ഉയ�Nം. 

((((ഇHപഇHപഇHപഇHപ,ിെയാT്,ിെയാT്,ിെയാT്,ിെയാT്) ) ) ) സ്:ീശാ_ീകരണവ�ം dട� ംബ\ീ സ്:ീശാ_ീകരണവ�ം dട� ംബ\ീ സ്:ീശാ_ീകരണവ�ം dട� ംബ\ീ സ്:ീശാ_ീകരണവ�ം dട� ംബ\ീ �ാBഡിം]ം�ാBഡിം]ം�ാBഡിം]ം�ാBഡിം]ം    

95. സ്:ീകള�െട അവസMയി> േകരള,ി> \േxയമായ പ�േരാഗതി 
ൈകവരി"ി?� െ�{ില�ം സ്:ീപദവിയ�െട കാര+,ി> നാം ഇേ6ാഴ� ം 
ഏO സംസMാനവ�ം േപാെല പിTിലാെണTാണ് സമകാലീന 
വിവാദ�l കാണിSTത്. സ്:ീശാ_ീകരണം 
ലA+മി?� െകാ�ാണ് ഈ സ�7ാരിെ; ആദ+ബജ�ി>,െT 
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െജBഡ� ബജ�ിംഗ് �ഖ+ാപി"ത്. ഇതിെ; അടിസMാന,ി> 
ബജ�ിെല സ്:ീ പരിഗണനയി> \േxയമായ പ�േരാഗതി 
ഉ�ായി?� �്. 2016-17 > പ� �ണ� മായ� ം സ്:ീകlS5 സ്കീമ�കള�െട 
അട{> 760 േകാടി �പയ�ം പxതി അട{ലിെ; 4 ശതമാനവ�ം 
മാ:മായിH'. സ�, 2019-20 െല ബജ�ി> ഈ Oക 1420 േകാടി 
�പയായ� ം പxതി വിഹിതം 6.1 ശതമാനമായ�ം ഉയ�N'. 
െപാOവികസന സ്കീമ�കളി> സ്:ീകl7ായ�5 �േത+ക 
ഘടകംtടി കണ7ിെലട� Sകയാെണ{ി> െമാ,ം 
വനിതാവിഹിതം 16.85 ശതമാനമാണ്. 2017-18-> ഇത് 11.5 
ശതമാനം ആയിH'. വകയിH,ലിലായാല�ം പരിപാടികളിെല 
ൈവപ�ല+,ിലായാല�ം സ്:ീശാ_ീകരണ,ിെ; ഏ�വ�ം 
ജനകീയമായ ഇടെപട> േമഖല dട� ംബ\ീയാണ്. dട� ംബ\ീയ�െട 
ആഭിമ�ഖ+,ില�5 വHമാനദായക �വ�,ന�ളി> ]ണപരമായ 
മാ�ം വHNTതിന് 2019-20 > മ�Bൈകെയട� Sം.   

96. സ� A്മ െതാഴി> സംരംഭ�ളിെല വിേക�ീ<ത ഉ>6ാദനം 
വിപണനേമഖലയി> വിജയി7ണെമ{ി> �ാBഡ് 
അടിസMാന,ില�5 േക�ീ<തമായ മാ�7�ിംഗ് അനിവാര+മാണ്. 
അ,രെമാH വിപണനതD,ിെ; dട7ീഴിേല സ� A്മ െതാഴി> 
സംരംഭ�l വിജയിh. �ളയാന�ര ജീവേനാപാധി 
വികസന,ിെ; ഭാഗമായി ഇ,രെമാH വിപ�ലമായ തD,ിന് 
dട� ംബ\ീ �പം ന>dകയാണ്. താെഴ6റയ�T 12 
ഉ>6T�ളാണ് ഇതിനായി െതരെiട� STത്.  

1) ന+��ിമിക§ ്  േപാഷകഭAണം 

2) മാരി dട 

3) സ�ഭിA നാളിേകര ഉ>പT�l 

4) \ീ ഗാ�െമ;്സ് 

5) േകരള ചി7B 

6) കയ� േകരള 

7) കരകൗശല ഉ>പT�l 

8) ഇനംതിരി" േതB �ാBഡ�കl 

9) െഹ�ബ> േസാ6�കl 

10) കറിെ6ാടികl 
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11) ഉണ7മീB 

12) ആദിവാസി ഉ>പT�l 

97. ഈ ഉ>പT�ള�െട സ� A്മ െതാഴി> സംരംഭ�l ഒേTാ 
അതിലധിേകാ കg സ1 � േക��l േക�ീകരി"ായിരിSം 
�വ�,ിSക. പരിശീലനം ന>dക, അസംസ്<ത വസ്O7l 
എ,ി"�െകാട� Sക, ഉ>പT മാനദ��l നി�യിSക, 
വാ�> വില നി�ണ� യിSക Oട�ിയവെയലg ാം കg സ1 � 
േക��ളായിരിSം തീHമാനിSക. വിപണന,ിന് സിവി> 
സൈപg സ്, ക�സ+�മ�െഫഡ്,  സ� 6�മാ�7��കl, സFകാര+ 
ക"വട7ാ� എTിവ�S പ�റെമ dട� ംബ\ീയ�െട 200 
െചറ�വിപണന േക��ള�ം dട� ംബ\ീയ�െട േഹാംേഷാ6് ¡ംഖലയ�ം 
സ±മാSം. ഇതിZ പ�റേമ, േമ>6റi 
ഉ>6T�lെ7ലg ാംtടി സീനിയ� മാ�7�ിംഗ് എക§ ിക+�?ീവിെ; 
േനEതF,ി> dട� ംബ\ീയ�െട കീഴി> ഒH മാ�7�ിംഗ് വിംങ് 
�പീകരിSം. 

98. െകാ"ിെമേ�ായ�െടയ� ം െറയി>േവയ�െടയ� ം വിവിധ േസവന�l 
ഏെ�ട� ,് dട� ംബ\ീ ഇതിനകം േസവനപാടവം 
െതളിയി"�കഴിiി?� �്. ഈ േമഖലയ�െട സാധ+ത മനസ§ ിലാ7ി 
താെഴ6റയ�T ആറ് പ�തിയ േസവന ¡ംഖലകl 2019-20 > 
ആരംഭിSം.  

1) 2000 െജറിയാ�ിക് െകയ� െ�ാഫഷണ> സ്:ീകെള 
പരിശീലി6ി"് വിന+സിSം.  

2) 100 േടക് എ േ�7് േക��l വഴിേയാര�ളി> ഏെ�ട� Sം. 
ഇവിെട േടായ്ല�് സൗകര+�ള�ം വി\മ മ�റികള�ം, സµ ാ7് 
കൗ�റ�കള�ം ഉ�ായിരിSം. െപേ�ാl പX�കളി> ഇേത 
മാEകയി> സൗകര+�l ഒHSTതിന് െപേ�ാl 
കXനികള�മായി കരാറിേല�െ6ട� ം. 

3) എലg ാ സിഡിഎസ�കളില�ം െക?ിട നി�Qാണ �f,ികl 
ഏെ�ട� 7ാB �ാപo ിയ�5 വനിതാ േമസ്തിരിമാHെട 
സംഘ�െള �പീകരിSം. 

4) എലg ാ സിഡിഎസ�കളില�ം ഇലക്�ിഫിേ7ഷB, പg ം®ിംഗ്, 
ഗാ�ഹിേപാകരണ�ള�െട റി6യ� Oട�ിയ ഏെ�ട� SവാB 
�ാപo രായ യ� ?ിലി�ി േസവന സംഘ�l �പീകരിSം. 
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5) എലg ാ സിഡിഎസ�കളില�ം ഈവ;് മാേനജ്െമ;് ടീമിന് �പം 
ന>dം. വിേശഷ ആവശ+�l7് ഭAണം, പാചകം, 
വിളX>, പ�>, െഡ7േറഷB Oട�ിയവെയലg ാം  
ഏെ�ട� STതിന് ഇവ� പര+ാപo രായിരിSം. 

6) dട� ംബ\ീ നാ?� ച�കെള സMിരം വിപണനേക��ളായി 
ഉയ�Nം. ൈവവിx+മായ നാടB ഇല7റികlS േവ�ിയ�5 
tള� േചംബ� ഈ സMാപന�ള�െട �േത+കതയായിരിSം. 

99. േമ>6റi ഉപജീവന ഇടെപടല�കളില� െട 2019-20 > 25,000 
സ്:ീകl7് �തിദിനം 400 – 600 �പ വHമാനം ലഭിST 
സMായിയായ െതാഴിലവസര�l cഷ്ടിSം. 2019-20> 65000 
അയ>h?�l7് നാല� ശതമാനം പലിശയ്7് 3500 േകാടി �പ 
ബാ« വായ്പ ലഭ+മാSം. സ�, dട� ംബ\ീയ്7് 258 �പ 
വകയിHN'. 400 േകാടി �പ തേ�ശഭരണസMാപന�ളി>നിT് 
ലഭ+മാdം. ഇതിZ പ�റെമ 315 േകാടി �പയ�െട വിവിധ 
േക�ാവിഷ്<ത പxതികളി>നി'മ��്. അ�െന െമാ,ം 1000 
േകാടി �പയാണ് dട� ംബ\ീയ�െട ബജ�്. �ഗപരിപാലന,ിZം 
െചറ�കിട സംരംഭ�lSം മ��ം വായ്പെയട� ,് 
കടെ7ണിയി>െ6? സ്:ീസംഘ�l7് ഒH പ�നHxാരണ 
പxതി ആവിഷ്കരിSTതാണ്. ഇതിേലയ്7് 20 േകാടി �പ 
അധികമായി വകയിHN'. 

((((ഇHപ,ിഇHപ,ിഇHപ,ിഇHപ,ിര�്ര�്ര�്ര�്) ) ) ) പതിനായിരം പ?ികവിഭാഗ7ാ�7് െപg യ്സ്െമ;്പതിനായിരം പ?ികവിഭാഗ7ാ�7് െപg യ്സ്െമ;്പതിനായിരം പ?ികവിഭാഗ7ാ�7് െപg യ്സ്െമ;്പതിനായിരം പ?ികവിഭാഗ7ാ�7് െപg യ്സ്െമ;്    

100. ഇ�+യി> ഒH സംസMാനNം ജനസംഖ+ാZപാതമായി 
വികസനഫ�് പ?ികജാതി, പ?ികവ�ഗp �l7് ഇT് 
വകയിHNTിലg . േക�സ�7ാ� പ�വIരപxതി 
േവെ�'വ"േതാെട ഇ,രെമാH തതFം തെT 
അ�സ_മായിരിSകയാണ്. എTാ> േകരള,ി> 
ജനസംഖ+ാZപാതേ,7ാl ഉയ�T നിര7ി> പ?ികജാതി 
സബ്പg ാനിന് പxതിയ�െട 9.81 ശതമാനവ�ം പ?ികവ�ഗp  
സബ്പg ാനിന് പxതിയ�െട 2.83 ശതമാനവ�ം വകയിH,ിയി?� �്. 
ഈ വ�ഷെ, പxതിയി> പ?ികവിഭാഗ7ാ�7് 
സംഘടിതേമഖലയി> െതാഴി> ഉറ6� വHNTതിZ5 }തനമായ 
ഒH സ്കീം നട6ാS'.  

101. ആധ� നിക െതാഴി>േമഖലകളില�5 പ?ികവിഭാഗ�ള�െട പ{ാളി,ം 
ആ സമ� ഹ,ിെ; ഉTമന,ി> നി�ണായകമാണ്. ആധ� നിക 
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േകരള വികസന,ി> പാ�ശFവത്കരി7െ6?വHെട പ{ാളി,ം 
വ�xി6ിSTതിന് േബാധപ� �വമായ പരി\മം ഉ�ാകണം. 
സFകാര+േമഖലയി> സംവരണം ഇലg  എTതാണ് ഇതിെനാH 
തടസം. േകരള,ി> ഒ?നവധി ൈനപ�ണി േപാഷക 
പരിപാടികള��്. അവയി> നി'ം വ+ത+സ്തമായി വിവിധ െതാഴി> 
േമഖലകളിെല �വണതകl പഠി"�െകാ��ം വലിയ 
േകാ�6േറ��കള�മായി ധാരണയില,ിെ7ാ��ം അവ�7് 
ആവശ+മായ ൈനപ�ണികl ഉറ6�വH,ി െപg യ്സ്െമ;ില� െട 
െതാഴി> ന>dകയാണ് സമീപനം. പതിനായിരം പ?ികജാതി, 
പ?ികവ�ഗ വിഭാഗ7ാ�7് കസ1 ൈമസ്ഡ് ൈനപ�ണീ 
വികസന,ില� െട സFേദശNം വിേദശNം ആധ� നിക വ+വസായ 
േസവനേമഖലകളി> െതാഴി> ന>dTതിZ5 ഈ പരിപാടി 
േകാഴിേ7ാെ? rസ1 ിെ;യ� ം ഐ.ഐ.എQിെ;യ�ം 
ആഭിമ�ഖ+,ിലാdം നട6ിലാSക. മI+െ,ാഴിലാളികlS 
േവ�ിയ� ം ഇ,രെമാH പxതി ആവിഷ്കരിSTതാണ്.  

((((ഇHപ,ിഇHപ,ിഇHപ,ിഇHപ,ിമ� T്മ� T്മ� T്മ� T്) ) ) ) സX� �ണ�  പാ�6ിടംസX� �ണ�  പാ�6ിടംസX� �ണ�  പാ�6ിടംസX� �ണ�  പാ�6ിടം    

102. സX� �ണ�  പാ�6ിട സംസMാനമായി േകരളെ, മാ��Tതിനാണ് 
ൈലഫ് മിഷB \മിSTത്. ൈലഫ് മിഷെ; ഒTാംഘ? 
�വ�,നമായി ലA+മി? 54,036 അപ� �ണ�  ഭവന�ള�െട 
പ� �,ീകരണ,ി> 93 ശതമാനം ലA+ം ൈകവരി7ാനായി?� �്. 
ര�ാംഘ? ൈലഫ് മിഷB �വ�,നമായ �മിയ�5 
ഭവനരഹിത�S5 ഭവനസഹായ,ിനായി പ?ികെ6ട� ,െ6?ത് 
1,84,255 ]ണേഭാ_ാ7ളാണ്. ഇവരി> @ാമപ�ായNകളില�5 
79,159 േപHെട വീട� നി�Qാണം പ� �,ീകരണ,ിെ; വിവിധ 
ഘ?�ളിലാണ്. ഇവെയലg ാം മാ�"�മാസം പdതിേയാെട 
പ� �,ീകരി7െ6ട� ം. ഹഡ്േകാ വായ്പ ലഭ+മായതിനാ> 
ഇതിനാവശ+മായ പണം ലഭ+മാണ്. അവശ+േരഖകള�െട 
പരിേശാധനയ്S tട� ത> സമയം േവ�ിവT 21,000 േ,ാളം 
േപHെട വീട� കl െമയ് പdതിേയാെട പ� �,ീകരി7െ6ട� ം. 
ഇവയ്S പ�റേമ നഗര�േദശ�ളി> നി�Qാണഘ?,ില�5 
11,200 ഓളം വീട� കള�ം ഈ ഘ?,ി> പ� �,ീകരിSം. 2019-20 
വ�ഷ,ി> ഇവയ�െട നി�Qാണം ആരംഭിSTതാണ്. ൈലഫ് 
മിഷെ; മ� Tാംഘ?മായ �രഹിത ഭവനരഹിത�S5 ഭവന 
സമ�"യ�l7ായി 1296 േകാടി �പ വകയിHN'. 
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((((ഇHപ,ിഇHപ,ിഇHപ,ിഇHപ,ിനാല്നാല്നാല്നാല്) ) ) ) വിദ+ാഭ+ാസ മികവിേലയ്7്വിദ+ാഭ+ാസ മികവിേലയ്7്വിദ+ാഭ+ാസ മികവിേലയ്7്വിദ+ാഭ+ാസ മികവിേലയ്7്    

103. ഏെറ അഭിമാനേ,ാെടയാണ് െപാOവിദ+ാഭ+ാസ േമഖലയിെല 
മ�േT�,ിെ; ചി:ം ഞാB സഭയ്7് മ�Xാെക അവതരി6ിSTത്. 
കഴിi ര��  വ�ഷം 2.5  ലAം d?ികളാണ് 
െപാOവിദ+ാലയ�ളി> അധികമായി േച�Tത്. ഇവരി> 94 
ശതമാനംേപHം മ�� വിദ+ാലയ�ളി> നി'ം ടി.സി വാ�ി 
വTവരാണ്. ഇതിന6�റം എ�് അംഗീകാരമാണ് ആ@ഹി7ാനാവ�ക. 
െപാOവിദ+ാഭ+ാസ സംരAണ യu,ിെ; േന?�െള നമ�S 
മ�േTാ?�  െകാ��േപാകണം.  

104. ജന�ള�െട �തീAകെള ഉയ�,ിയ �ധാനെ6? ഒH ഘടകം 
െപാOവിദ+ാഭ+ാസ രംഗെ, സൗകര+�ള�െട വിപ�ലീകരണമാണ്. 
ഇതിനായി കിഫ്ബിയി> നി'ം 2037.91 േകാടി �പ 
അZവദി"ി?� �്. കിഫ്ബി ധനസഹായം ലഭി"ി?ിലg ാ, 
സ്tള�കള�െട പ�ാ,ലസൗകര+ വികസന,ിന് 170 േകാടി �പ 
വകയിHN'. എയ്ഡഡ് സ്tള�കlS5 മാ"ിംഗ് @ാ;് പxതി 
ഈ വ�ഷവ�ം OടHം. 4,775 സ്tള�കളിലായി 8 മ�ത> 12 വെരയ�5 
45,000 കg ാസ് മ�റികl ൈഹെട7ായി. 9941 ൈ�മറി/അ6� 
ൈ�മറി വിദ+ാലയ�l ൈഹെടക് ആSTതിZ േവ�ിയ�5 292 
േകാടി �പ കിഫ്ബി അZവദി"� കഴിi�. ഹയ� െസ7�റി7് 
അടിസMാന സൗകര+വിപ�ലീകരണ,ിZ5 80 േകാടിയി> 
സിംഹപ«ം ലേബാ?റികlSം ൈല�റികlSമായി 
മാ�ിവയ്S'. ൈഹസ്tl, ഹയ� െസ7�റി സ്tl 
േലാബറ?റിയ� ം ൈല�റിയ�ം സംേയാജി6ി7ണെമTാണ് സ�7ാ� 
നിലപാട്. നിലവില�5 ബജ�ി> നി'തെT സ്tള�കളിെല 
ഫ�ണീ"റ�കl നവീകരിSTതിZ5 ഒH സ്കീമിന് �പം 
ന>dTതാണ്. സF�ം സMലമിലg ാ,േതാ അത് അപര+ാപo േമാ 
ആയ ചില സ്tള�കള��്. അവയ്7് അനിവാര+മായ അധിക�മി 
വാ��TതിZം ഒH സ്കീം തjാറാSTതാണ്. മാനദ��കാരമ�5 
അധ+ാപക തസ്തികകl cഷ്ടിSം. സ�, ഇOവെര 3,656 
തസ്തികകളാണ് വിദ+ാഭ+ാസ േമഖലയി> പ�തിയതായി ഈ 
സ�7ാ� cഷ്ടി"ി?� 5ത്. 

105. അ7ാദമിക് നിലവാരം ഉയ�NTതിZ േവ�ിയ�5 മാസ1 �പg ാZം 
�വ�,ന�ള�ം കഴിi ബജ�ി> വിശദമായി സംസാരി"ി?� �്. 
ആ സ്കീമ�കെളലg ാം OടHം. ഇേ6ാl Oട7ം dറി"ിരിST പ�തിയ 
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ര�് സമീപന�െളSറി"് പരാമ�ശി7ാB ഞാB 
ആ@ഹിSകയാണ്. ഇTെ, അധ+ാപക പരിശീലന പരിപാടികl 
OടHം. പെA, അധ+ാപക പരിശീലന,ി> നി'ം അധ+ാപക 
പരിവ�,നം എT സമീപ,ിേലയ്7് നാം നീേ��O�്. ഈ 
ലA+േ,ാട� tടി ര�ാഴ്ച നീ��  നി>ST െറസിഡ;്ഷ+> 
അധ+ാപക േകാഴ്സ�കl ആരംഭിSTതാണ്. അട� , അ�� 
വ�ഷംെകാ�് മ�ഴ� വB അധ+ാപകHം ഈ മ� ശയില� െട കട'േപാdം. 
ര�ാമേ,ത്, െതാഴി> പരിശീലനം സംബ�ി"ാണ്. ഇതിZേവ�ി 
ഉ�ാ7ിയ േദശീയ സ്കി> കFാളിഫിേ7ഷB െ©യിം വ�7ിെ; 
അZഭവം നിരാശകരമാണ്. പെA നQ�െട സംസMാന,ിന് ഇതി> 
നി'ം മാറിനി>7ാനാവിലg . നQ�െട െവാേ7ഷണ> ഹയ� 
െസ7�റി സ്tള�കl ഇTെ, രീതിയി> നിലനി�,ാനാവിലg . 
ഹയ� െസ7Bഡറിയില�ം െതാഴി> പരിശീലനം േവണം. 
ഇ7ാര+,ി> േകരള,ിേ;തായ ഒH മാEക cഷ്ടി7ാB 
ആ@ഹിSകയാണ്. കരാറടിസMാന,ി> സFകാര+ 
സMാപന�ളലg , മറി"് നQ�െട സാേ{തിക ഉTതവിദ+ാഭ+ാസ 
േക��ളിെല സTx സാേ{തിക വിദഗ്ധ� േനEതFം ന>dT 
സ്tl വ�7്േഷാ6�കെളSറി"ാണ് നാം ചി�ിSTത്. ഇതിZ 
പ�റേമ, പ�റN5 െതാഴി> പരിശീലനവ�ം വിദ+ാ�aി േക�ീ<ത 
�വ�,ന�ള�ം അധ+ാപക പരിശീലനവ�ം ഉ�ാdം. 
ഇവയ്െ7ലg ാമായി 15 േകാടി �പ വകയിHN'.  

106. സ്tl വിദ+ാഭ+ാസ േമഖലയിെല സ��ധാന ഊTല�കളിെലാT് 
അ7ാദമിക മികവിെ; ഉTമനമാണ്. 32 േകാടി �പയാണ് 
ഇതിനായി നീ7ിവ"ി?� 5ത്. ഇംഗg ീഷ്, ഗണിതം, സാമ� ഹ+ശാസ്:ം 
എTീ േമഖലകളിെല അ7ാദമിക മികവിന് �േത+ക പxതികl 
ആവിഷ്കരി"ി?� �്. �ാേയാഗിക ഇംഗg ീഷ് ഭാഷാപരിuാനം 
d?ികl7് പക�' ന>dTതിZ5 �ാപo ി അധ+ാപക�7് 
ൈകവരിSTതിZ5 �േത+ക പരിശീലന പരിപാടി ഈ 
പxതിയ�െട ഭാഗമായി നട6ിലാSം. \x എT േപരി> 
പരിഹാരേബാധന പരിപാടി7ായി 10 േകാടി �പ നീ7ിവ"ി?� �്. 
ഗണിത,ി> മിനിമം പഠനനിലവാരം ൈകവരി7ാ, 
വിദ+ാ�aികlS5 പരിഹാരേബാധന പരിപാടികl7് \xയി> 
�േത+ക ഊT> ന>dTതാണ്. ഇതിZപ�റേമ സ്tളിZ പ�റ,് 
പിTാ7 േമഖലകളി> ഒH പഠന പി�ണ പരിപാടി പ�തിയതായി 
ആവിഷ്കരി"ി?� �്. 



41 

107. അZബ� വിദ+ാഭ+ാസ പരിപാടികl7് tട� ത> �ാധാന+ം ഈ 
വ�ഷെ, ബജ�ി> ന>d'�്. അറ�പതാം വാ�ഷിക 
െഫേലാഷി6് വാ��T കലാകാരBമാെര ബ�െ6ട� ,ിെ7ാ�് 
എലg ാ ജിലg കളില�ം െതരെiട� 7െ6? സ്tള�കളി> അവധി 
ദിവസ�ളി> �വ�,ിST കലാേക��l ആരംഭിSTതാണ്. 
ഇതിനായി ഇ,ര,ില�5 ആ�ട്സ്, സ്േപാ�ട്സ് പാ�Sകl7് 7 
േകാടി �പ വകയിHN'. സ്tl കേലാIവ,ിന് 6.5 േകാടി 
�പ വകയിHN'. 

((((ഇHപ,ിഇHപ,ിഇHപ,ിഇHപ,ിയ�്യ�്യ�്യ�്) ) ) ) സാ�:ിക സാ�:ിക സാ�:ിക സാ�:ിക ആേരാഗ+ സ�രAാപxതിആേരാഗ+ സ�രAാപxതിആേരാഗ+ സ�രAാപxതിആേരാഗ+ സ�രAാപxതി    

108. കഴിi ബജ�് �സംഗ,ി>  സമ@ ആേരാഗ+ സ�രAാപxതി 
�ഖ+ാപി"ിH'. എTാ> അO നട6ാ7ാനായി?ിലg . കാരണം, 
േക�ബജ�ി> അ��ലAം �പയ�െട ആയ�ഷ്മാB ഭാരത് പxതി 
�ഖ+ാപി"തിെനNട�T് അതിെ; മാനദ��l7ായി 
കാ,ിരിSകയായിH'.  ഈ സ്കീമിെ; വിശദാംശ�l 
ഒക്േടാബ� മാസ,ി> പ�റNവTേ6ാl  മല എലിെയ �സവി" 
മ?ിലായി. മ�6തിനായിരം �പയ�െട ആZtല+�l ലഭിST  
ആ�എസ്ബിൈവയ്7് ഒരാl7് �ീമിയമായി േക�സ�7ാ� 
അംഗീകരി"ി?� 5ത്  1250 �പ വീതമാണ്. അേതസമയം, അ�� 
ലAം �പയ�െട പxതിയ്7് ഇBഷFറBസ് �ീമിയമായി 
ന>dTത് 1100 �പ മാ:വ�ം. മാ:മലg , ഇതിെ; 60 ശതമാനേമ 
േക�സ�7ാ� ത�. അ��ലAം �പയ�െട ആZtല+�l7് 
എണ� ായിര,ിലധികം �പയ�െട �ീമിയം വHം എTാണ് മതി6്.  
ഇേ6ാl ആ�എസ്ബിൈവ സ്കീമി> 42 ലAം േപH�്. 
ആയ�ഷ്മാB ഭാരതിലാകെ? 18 ലAം tട� ംബ�lS മാ:േമ 
േക�സ�7ാ� സഹായം ന>t.    നമ�7് ഏതാ�് 800-1000 
േകാടി �പ െചലവ� വHേXാl േക�,ി> നി' ലഭിSക, 100 
േകാടിയി> താെഴ. സാX,ികഭാരം മ�ഴ� വB സംസMാന,ിZം 
െrഡി�� മ�ഴ� വB േക�,ിZം എTതാണ് സMിതി.  

109. േകരള,ി> നട6ാ7ാB ഉേ�ശിST സമ@ ആേരാഗ+സ�രAാ 
പxതിയ്7് നാല� ഭാഗ�ള��്. ഒTാമേ,ത്, ഇ�+യിേലയ്7് 
ഏ�വ�ം മിക"   �ാഥമിക ആേരാഗ+ േക��ള�െട ¡ംഖല. 
ഇവയി> 150 ആwപ:ികെള dട� ംബാേരാഗ+ േക��ളായി 
ഉയ�,ി. അട� ,ഘ?മായി 200 ആwപ:ികltടി ഈ 
പദവിയിേലയ്7് ഉയ�Nകയാണ്. പടിപടിയായി മ�ഴ� വB �ാഥമിക 
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േക��െളയ�ം dട� ംബാേരാഗ+േക��ളാSം. അ�െന അസ്താന 
ആേഗാള ആേരാഗ+ സേQളന,ിെ; �ാഥമികാേരാഗ+ 
േസവനെ,Sറി"�5 �ഖ+ാപനം പ� �ണ�  അ�a,ി> 
നട6ാST ഒH �േദശമായി േകരളം മാറ�കയാണ്. dട� ംബാേരാഗ+ 
ആwപ:ികളി> മ� ' േഡാക്ട�മാHം അതിന് അZബ�മായ മ�് 
പാരാെമഡി7> സ1 ാഫ�മ��ാdം. ഉ"കഴിi�ം ഒപിയ��ാdം. 
ലാബ�ം ഫാ�മസിയ� ം ഉ�ാdം. ഈ സംവിധാനം 
സാ�വ:ികമാdTേതാെട ദFിതീയ :ിതീയ 
ആwപ:ികളിേലയ്S5 തിരS dറയ� ം. ഈ ആwപ:ികള�െട 
ആധ� നികവത്കരണമാണ് ര�ാംതലം. എലg ാ െമഡി7> 
േകാളജില�ം ഓേ{ാളജി, എലg ാ ജിലg ാ ആwപ:ികളില�ം 
കാ�ഡിേയാളജി, എലg ാ താല� 7് ആwപ:ികളില�ം േ�ാമാ െകയ� 
െസ;റ�കള�ം ഡയാലിസിസ് സൗകര+�ള�ം എTതാണ് 
നട6ിലാSTത്. ഇതിനാവശ+മായ േഡാക്ട�മാെരയ� ം 
െനഴ്സ�മാെരയ� ം നിയമിSTതിZ5 നടപടികള�ം സFീകരി"ി?� �്. 
സ�, ഇOവെര 4,217 തസ്തികകളാണ് ആേരാഗ+ േമഖലയി> 
പ�തിയതായി ഈ സ�7ാ� cഷ്ടി"ി?� 5ത്. 
ജീവിതൈശലീേരാഗ�l ൈകകാര+ം െചj�Tതിന് െപാO 
ആേരാഗ+സംവിധാനെ, പര+ാപo മാ7ലാണ് ഈ ഇടെപടലില� െട 
ലA+മിട� Tത്. േകരള,ിെല സFകാര+ ആwപ:ികെളhടി ദFിതീയ 
:ിതീയ ആേരാഗ+േസവന�ളി> പ{ാളികളാSTതിന് സ�7ാ� 
ആ@ഹിS'. പേA, ന+ായമായ നിര7ി> ഈ േസവന�l 
ലഭ+മാ7ണം.   ഇതിZ തjാറാdT സFകാര+ ആwപ:ികെളhടി 
ഉlെ7ാ5ി"�െകാ��5 സാ�വ:ിക ആേരാഗ+ ഇBഷFറBസാണ് 
മ� Tാംതലം.  

110. ഇBഷF� െചjെ6ട� T മ�ഴ� വB dട� ംബ�ളിെല അംഗ�lSം ഒH 
ലAം �പയ�െട വെര ചികിI ഇBഷFറBസ് കXനിയി> നിT് 
േനരി?�  ന>dTതാണ്. ഇതിZ മ�കളി> െചലവ� വHT 
ജീവിതൈശലീേരാഗ�ളായ കാBസ�, �േ�ാഗം Oട�ിയവയ�െട 
നി�ണയി7െ6? ആേരാഗ+നടപടികl7് പരമാവധി അ��ലAം 
�പ വെരയ�5 െചലവ് ബ�െ6? ആwപ:ികl7് സ�7ാരി> 
നിT് േനരി?�  ന>dം. ഇBഷFറBസ് എട� ST മ�ഴ� വB ആള�കlSം 
ഇതിZ5 അവകാശമ��ാdം. ച�H7,ി> േകരള,ി> 
നിലവില��ായിHT ആ�എസ്ബിൈവയ�ം കാHണ+ പxതിയ� ം 
സംേയാജി6ിSകയാണ് നാം െചj�Tത്. ആേരാഗ+വd6ിെ; 
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േനEതF,ില�5 മ�� സമാന പxതികള�ം ഇOമായി 
സംേയാജി6ിSം. 42 ലAം dട� ംബ�l7് സ�7ാ� 
ഇBഷFറBസ് �ീമിയം സ�7ാ� അടയ്Sം. പNലA,ി>6രം 
ഉേദ+ാഗസM�Sം െപBഷBകാ�Sം അവHേടതായ ആേരാഗ+ 
ഇBഷFറBസ് ഉ�്. ഇഎസ്ഐ ആZtല+ം ലഭിST പNലAം 
dട� ംബ�ള��്. ഇO കഴിiാ> ബാ7ിവHT 20 ലAം േപ�7് 
സF�ം �ീമിയമട"് ഈ ഇBഷFറBസ് കം അഷFറBസ് 
പxതിയി> പ«േചHTതിന് അവകാശമ��്.  അ�െന 
േകരള,ിെല മ�ഴ� വB dട� ംബ�lSം ആേരാഗ+പരിരA 
ഉറ6�ന>dT ഒH സാ�വ:ിക പxതിയാണിത്.  

111. സ�, ഇBഷFറBസ് സ്കീമിZ5 െടBഡ� നടപടികളിേലയ്S 
കടSകയാണ്. െമയ് മാസേ,ാെട പ�തിയ പxതി നിലവി>വHം. 
േകരള ഭാഗ+Sറിയി>നി'5 വHമാനം പ� �ണമായ�ം ഇതിനായി 
നീ7ിെവയ്Sകയാണ്. സ�, ആ�എസ്ബിൈവ പxതിയ�െട 
ഇBഷFറBസ് ആZtല+,ി> എ�പO ശതമാനവ�ം െപാO 
ആwപ:ികl7ാണ് ലഭി"ിHTത്. ഈ േതാത് ‘കാHണ+ സമ@ 
ആേരാഗ+ ഇBഷFറBസ്’ പxതിയില�ം ഉറ6�വHNTതിന് ഉതdT 
നവീകരണം നQ�െട ദFിതീയ, :ിതീയ േമഖലകളി> 
നട,ിെ7ാ�ിരിSകയാണ്.  

112. സമ@ ആേരാഗ+ സ�രAാപxതിയ�െട നാലാമെ, തലം ജനകീയ 
ഇടെപടലാണ്. േരാഗ�തിേരാധ �വ�,ന�lSം േരാഗാOരത 
േമാണി�� െചj�TതിZം ജനകീയ പ{ാളി,ം അനിവാര+മാണ്. 
സബ്െസ;റ�കl, അവേയാട�  ബ�െ6?�  �വ�,ിST 
ആശാ�വ�,ക� എTിവHെട വിപ�ലമായ ഒH ആേരാഗ+േസന 
ഓേരാ പ�ായ,ില�ം മ�Bസി6ാലി�ിയില�ം ഇതിെ; 
ച�മതലേയെ�ട� 7ണം. ഇതാണ് ആ��ം മിഷെ; മ�Qം. ആശാ 
�വ�,കHെട േഹാണേററിയം 500 �പ വ�xി6ിS'. 
േരാഗ�തിേരാധ �വ�,ന�l, േരാഗം വTാ> ചികിI, 
ചികിI െകാ��  ഫലമിെലg {ി> സാ�Fന പരിചരണം, ഇതാണ് 
സ�7ാരിെ; കാഴ്ച6ാട്. സാ�Fന പരിചരണ ¡ംഖലകl 
�ാഥമിക ആേരാഗ+േക��േളാട�  ബ�െ6ട� ,ി 
ഏേകാപി6ിSകയ�ം ശ_ിെ6ട� Nകയ�ം െചj�T നടപടികl 
സFീകരിSം.  

േകരള ഇB©ാസ്�ക്"� ഇBെവസ1 ് െമ;് ഫ�് േബാ�ഡ് േകരള ഇB©ാസ്�ക്"� ഇBെവസ1 ് െമ;് ഫ�് േബാ�ഡ് േകരള ഇB©ാസ്�ക്"� ഇBെവസ1 ് െമ;് ഫ�് േബാ�ഡ് േകരള ഇB©ാസ്�ക്"� ഇBെവസ1 ് െമ;് ഫ�് േബാ�ഡ് ((((കിഫ്ബികിഫ്ബികിഫ്ബികിഫ്ബി))))    
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113. േകരളെ, മാ�ിമറി7ാB േപാdT ഏതാെ�ലg ാ പxതികളില�ം 
കിഫ്ബിയ�െട ൈകെjാ6് കാണാം. കിഫ്ബി അംഗീകരി" 30,000 
േകാടി �പയ�െട പxതികl �വ�,നപഥ,ിേലയ്7് നീ��T 
വ�ഷമായിരിSം 2019-20. പതിനായിരം േകാടി �പയാണ് 
ബിലg �കl7് ന>േക�ി വരികെയTാണ് കണ7ാ7ിയി?� 5ത്.  

114. സ�7ാരിെ; ഭാവി വHമാന,ിെ; െചറിെയാH പ{് വ�ഷംേതാറ� ം 
കിഫ്ബി7് @ാ;ായി ന>കിെ7ാ�്  നാടിെ; പ�ാ,ലസൗകര+ 
വികസനം ഇ'തെT സാധ+മാSകെയT ലA+മാണ് നാം 
േനട� Tത്. തേ�ശഭരണ സMാപന�l ൈലഫ് പxതിയി> 
വായ്പെയട� STOേപാെല ഭാവി വHമാന ഒഴ� 7ിെന ഇT് 
െസക+�രിൈ�സ് െചj�ക മാ:മാണ് കിഫ്ബി െചj�Tത്. ഇതിെ; 
േന?ം പലതാണ്. ഒT്, ഇHപേതാ ഇHപ,ിയേ�ാ വ�ഷം 
കാNനി>7ാെത അ�+�ാേപAിതമായ പ�ാ,ലസൗകര+ം 
ഇ' തെT cഷ്ടി7ാB കഴിയ� ം. ഒH തലമ�റയ്Stടി ആ 
സൗഭാഗ+�l ലഭ+മാdം. ര�്, ഇ' നടST നി�Qാണ 
�f,ികl പേ,ാ ഇHപേതാ വ�ഷ�l കഴിi� നടNേXാl 
നി�Qാണ െചലവി> ഉ�ാകാവ�T വ�xനെയെ�T് 
ഊഹി7ാവ�Tേതയ�5� . ഇT് എട� ST വായ്പകl7് 
ന>േക��T പലിശ ഈ െചലവ� വ�xനേയ7ാl എ:േയാ 
െചറ�തായിരിSം. 

115. സ�, 41,326 േകാടി �പയ�െട വിവിധ പxതികl7ാണ് 
ഇതിേനാടകം കിഫ്ബി അZവാദം ന>കിയി?� 5ത്. 2016-17 െല 
ബജ�ി> �ഖ+ാപി" പxതികളി> 64 ശതമാന,ിZം 2017-18 െല 
പxതികളി> 74 ശതമാന,ിZം വിശദമായ 
പരിേശാധനകlSേശഷം അZമതി ന>കി7ഴിi�. ഭരണാZമതി 
ന>കിയ �f,ികളി> 48.6 ശതമാനം പxതികl െട�� 
െചjെ6?�  കഴിi�. െട�� െചjെ6? പxതികളി> 79 
ശതമാനവ�ം കരാറിേല�െ6?് �f,ി ആരംഭിSകയ�ം െചയ്O. 
േകരള,ിെല പ�ാ,ലസൗകര+ നി�Qാണ,ിെല 
െറേ7ാ�ഡാണ് ഇെതT് പറയ�വാB അതിയായ സേ�ാഷമ��്. 
േറാഡ�കള�ം പാല�ള�ം മാ:മലg , ആwപ:ികള�െടയ�ം 
സ്tള�കള�െടയ� ം പ�ാ,ലസൗകര+ cഷ്ടിയില�ം കിഫ്ബി വലിയ 
dതി"�ചാ?മാണ് cഷ്ടിSTത്. ബജ��കളി> �ഖ+ാപി"ിHTതി> 
നി'ം അധികമായി 13,578 േകാടി �പയ�െട �മി ഏെ�ട� STതിന് 
�േത+കമായി കിഫ്ബി അZവാദം ന>കിയി?� �്. �ധാനമായ�ം 
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വിവിധതരം വ+വസായ പാ�Sകളാണ് ഇതില� െട 
cഷ്ടി7െ6ട� Tത്.  

116. സ�, 25 ഇന പരിപാടികl വിശദീകരി"േ6ാl അവ ഓേരാTില�ം 
കിഫ്ബിയ�െട പ{് പരാമ�ശി"� കഴിiOെകാ�് ഞാB ഈ 
ഘ?,ി> tട� ത> വിശദാംശ�ളിേലയ്7് കടSTിലg .  

IIIIIIIIIIII    

വികസന േമഖലകlവികസന േമഖലകlവികസന േമഖലകlവികസന േമഖലകl    

117. സ�, നാം ഇOവെര ച�" െചയ്ത പxതികളി> നലg  പ«ം 
സംേയാജിത പരിപാടികളാണ്. അവയാണ് ഈ ബജ�ിെ; കാത>. 
വളെര ¹സFമായി വിവിധ വികസന േമഖലകl േവ�തിരി"് ഒH 
ഓ?�ദAിണം നട,ാB ഞാB തjാറാവ�കയാണ്. ആദ+ം െതാഴി> 
േമഖലകl 

<ഷി<ഷി<ഷി<ഷി    

118. സ�, �ളയെ7ട� തിയി> നി'ം <ഷി7് പ�ന�ജ�ം ന>കാB 2500 
േകാടി �പ കാ�ഷിക േമഖലയി> െചലവഴിSം. ഇതി> 770 േകാടി 
�പ പxതിയി> നിTാണ്. 282 േകാടി �പ േക�ാവിഷ്<ത 
പxതികളി> നി'ം ലഭ+മാdം. 200 േകാടി �പെയ{ില�ം വിേദശ 
ധനസഹായ പxതികളി> നി'ം �തീAിS'. തേ�ശഭരണ 
സMാപന�ള�െട പxതിയി>നിT് 1000 േകാടി �പെയ{ില�ം 
<ഷി7ായി നീ7ിെവയ്Sം. അ�െന െമാ,ം 2500 േകാടി �പ. 

119. 167 േകാടി �പ ഭA+വിളകl7ായി വകയിHN'. അ?6ാടിയി> 
റാഗി, ചാമ Oട�ിയവയ�െട <ഷി േ�ാIാഹി6ിSTത് വലിയ 
വിജയം ൈകവരി"ി?� �്. ഈ സ്കീം വ+ാപി6ിSം.  

120. പ"7റി7് 71 േകാടി �പ വകയിHN'. ഏ�വ�ം നലg  എ േ@ഡ് 
കg സ1 റ�കl7് �േത+ക ധനസഹായം ന>dം. േബg ാ7്തല�ളി> 
കg സ1 റ�കെള ഏേകാപി6ിSTതിZ േബg ാ7്തല െഫഡേറഷZകl 
�പീകരിSTതാണ്. പ"7റി െ�ാഡ+�സ� കXനികള�െട 
കാര+Aമമായ �വ�,ന,ിന് ഇ�മ െ�ാഫഷണല�കെള 
നിേയാഗിSTതാണ്.  

121. മണ� ിെ; സFഭാവവ�ം ഫല�യിഷ്ടതയ� ം �ളയം കീഴ്േമ> 
മറി"ി?� �്. മണ� ിെ; സ� A്മ]ണ�l പരിേശാധി"് േസായി> 
െഹ>,് കാ�ഡ�കl ന>dTതിZം പരിഹാര നടപടികl 
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സFീകരിSTതിZമായി 29 േകാടി �പ വകയിHN'. 
]ണേമ�യ�5 വിNകള�ം നടീ> വസ്O7ള�ം ലഭ+മാSTതിന് 25 
േകാടി �പയ�ം എക§ ് �BഷB �വ�,ന�l7് 45 േകാടി �പയ�ം 
ആേ@ാ സ�ീസ് െസ;റ�കl7് 25 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. 

122. കീടനാശിനി �േയാഗം ശാസ്:ീയമാ7ി ക�ശനനിയDണ�l7് 
വിേധയമാSം. dHമ�ളക്, ജാതി, ഏലം, @ാX�, ഇ�ി, മil 
Oട�ിയ സ�ഗ�വിളകl7് െമാ,,ി> 10 േകാടി �പ  
വകയിHN'. ഫലfA<ഷി േ�ാIാഹ,ിന് 6 േകാടി �പയ�ം 
പ� <ഷി7് 5 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'.  

123. സംസMാന േrാ6് ഇBഷFറBസ് സ്കീം നട6ാSTതിന് 20 േകാടി 
�പയ�ം അടിയ�രഘ?�ളി> ഉപേയാഗിSTതിന് 7.5 േകാടി 
�പയ�ം വകയിHN'. 

124. മാ�7�ിംഗ് സംവിധാന�െള ശ_ിെ6ട� NTതിന് 42 േകാടി �പ 
വകയിHN'. ഇതി> 20 േകാടി �പ താ��വിലയ്S 
േവ�ിയ�5താണ്. <ഷിയ�െട മ� ല+വ�xിത സംസ്കരണ 
േ�ാIാഹന,ിന് 19 േകാടി �പ വകയിHN'. േകരള ആേ@ാ 
ബിസിനസ് കXനിയ�െട �വ�,നം ഈ വ�ഷം ആരംഭിSം. 
േകാlഡ് െചയിZ പ�റേമ സീേറാ എന�ജി tl േചംബറ�കള�െട 
\ംഖലെയയ�ം േ�ാIാഹി6ിSം. 

125. മണ� ് -ജല സംരAണ,ിന് 120 േകാടി �പ വകയിHN'. 
ഇതി> 48 േകാടി �പ നീ�,ടാധിഷ» ിത �വ�,ന�lS 
േവ�ിയ�5താണ്. മ�ലാടിസMാന,ി> ഏ�വ�ം മാEകാപരമായ 
നീ�,ട വികസന പരിപാടി തളി6റXില�ം കാ?ാ7ടയില�മാണ്. 
ഇOേപാല�5 പxതികl7് �േത+ക ധനസഹായം ന>dTതാണ്. 
ഉHlെപാ?> �േദശ�െള ബലെ6ട� NTതിന് 5 േകാടി �പ 
നീ7ിവയ്S'. േകരള ലാBഡ് െഡവല6്െമ;് േകാ�6േറഷന് 
ആ�.ഐ.ഡി.എഫി> നി'ം വകയിH,ിയി?� 5 56 േകാടി �പ 
Eശ¼ �, െപാTാനി േകാl നില�ള�െടയ�ം പാല7ാട് <ഷി 
നില�ള�െടയ� ം വികസന,ിനാണ്. 

126. കാ�ഷിക സ�കലാശാലയ്7് 83 േകാടി �പ വകയിHN'.     

�ഗപരിപാലനം�ഗപരിപാലനം�ഗപരിപാലനം�ഗപരിപാലനം    

127. �ഗപരിപാലന േമഖലയ്7് ആെക 450 േകാടി �പയാണ് 
നീ7ിവയ്STത്. ഇതി> 108 േകാടി �പ ഡയറി 
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ഡി6ാ�?്െമ;ിനാണ്. ഏതാ�് 100 േകാടിയി>6രം �പ േrാസ് 
�ീഡിംഗ് എക§ ് െടBഷB �വ�,ന�l7ായി 
വകയിH,ിയി?� �്. ക'd?ി പരിപാലന പxതി7് 60 േകാടി 
�പയ��്. സഹകരണ സംഘ�l7് ധനസഹായമായി 29 േകാടി 
�പ വകയിHN'. വാണിജ+ാടിസMാന,ി> ഡയറി 
േ�ാIാഹന,ിZം കാലിെ,ാഴ� ,് വികസന 
�വ�,ന�lSം 50 േകാടി �പ വകയിHN'. 27 േകാടി �പ 
േകരള ഫീഡ്സിZം കാലി,ീ� സബ്സിഡിSം പ�><ഷിSമ��്. 
െവ�റിനറി സ�കലാശാലയ്7് 75 േകാടി �പ വകയിHN'.  

ഉlനാടB ഉlനാടB ഉlനാടB ഉlനാടB മI+േമഖലമI+േമഖലമI+േമഖലമI+േമഖല    

128. ഏ�വ�ം വലിയ വികസന സാധ+തകള�5 ഒH േമഖലയാണ് 
ഉlനാടB മI+<ഷി. 109 േകാടി �പയാണ്  ഇതിനായി 
നീ7ിവയ്STത്. െപാOജലാശയ�ളിെല മI+ 
സംരAണ,ിZം സFകാര+ അകFാകl"� േ�ാIാഹന,ിZം 
�േത+കം പരിപാടികള��്. ക7 സഹകരണ സംഘ�l7ായി 3 
േകാടി �പ അധികമായി വകയിHN'.  

129. ഫിഷറീസ് സ�കലാശാലയ്7് 41 േകാടി �പ വകയിHN'.  

കwവ�ികwവ�ികwവ�ികwവ�ി 

130. സ�, കwവ�ി േമഖലയിെല �രിപAം വ+വസായസMാപന�ള�ം 
നഷ്ടംമ� ലം കടെ7ണിയിലായി തക�"യ�ം ജപo ിയ� ം േനരിട� കയാണ്. 
ഈ �തിസ�ി അടിയ�രമായി പരിഹരി7ണം. പ� ?ി7ിടST 
സFകാര+ഫാക്ടറികl Oറ6ിSTതിന് സ�7ാ� ഒH പാേ7ജ് 
തjാറാ7ിയി?� �്. അവHെട കടബാധ+തകl റീ സ്�ക്ച� 
െചj�കയാണ് ഏ�വ�ം �ധാനം. ദൗ�ഭാഗ+വശാ> റിസ�വ് ബാ«ം 
വാണിജ+ബാ«കള�ം ഇതിന് അZtലമലg . ഇTെ, സMിതിയി> 
വായ്പകള�െട ഒ�,വണ തീ�6ാ7ലലg , റീസ്�ക്ചറിംഗ് ആണ് 
േവ�ത്. ഇ�െന പ�നrമീകരിST വായ്പകള�െട പലിശ ഒH 
വ�ഷേ,യ്7് സ�7ാ� ഏെ�ട� Sം എ' ഞാB വ+_മാS'. 
ഇതിനായി 25 േകാടി അധികമായി നീ7ിെവയ്S'. 

131. ന+ായമായ വിലയ്7് േതാ?�ി ലഭിSTിലg  എTതാണ് മെ�ാH 
�ശµ ം.  ഇട,?� കാെര ഒഴിവാ7ി  ആ©ി7B രാജ+�ളിെല 
<ഷി7ാരി>നിേTാ സMാപന�ളി>നിേTാ േനരി?�  കwവ�ി 
വാ��Tതിന് നമ�7് കഴിയണം. ഈ ലA+േ,ാെടയാണ് കാഷ+� 
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േബാ�ഡ് �പീകരി"ി?� 5ത്. േവ�: 
�വ�,നമ� ലധനമിലg ാ,താണ് മ�ഖ+�തിബ�ം. കാഷ+� 
േബാ�ഡിന് 30 േകാടി �പ വകയിHN'. െപാOേമഖലാ 
സMാപന�lS മാ:മലg , സFകാര+േമഖലയ്Sം ഈ സീസണി> 
ഒH ലAം ട� േതാ?�ി ലഭ+മാSTതിന് കാഷ+�  േബാ�ഡിZ 
കഴിയണം. ഇതിനായി സ�7ാ� ഗ+ാര�ിയി> 250 േകാടി �പയ�െട 
വായ്പ സഹകരണബാ«കളി>നിT് കാഷ+�  േബാ�ഡിന് ലഭ+മാSം. 
എസ്r�  അ7ൗ�് �കാരം േതാ?�ിെയട� 7ാB തjാറ�5 
സMാപന�lേ7 േതാ?�ി െrഡി�ി> ലഭ+മാh. കാഷ+� 
േബാ�ഡിെ; വിശFാസ+ത നിലനി�NTതിന് ഈ നിബ�ന 
ക�ശനമായി പാലി7ണം.  

132. ഇേതാെടാ6ം കwവ�ി േകാ�പേറഷZം കാെ6ക§ ½ ം 
ആധ� നീകരിSകയ�ം ഉ>പT�െള �ാBഡ് െചയ്O വി>Sകയ�ം 
േവണം. ഇതിനായി 19 േകാടി �പ വകയിHN'. േകരള,ിെല 
ആഭ+�ര കwവ�ി <ഷി വ+ാപി6ിSTതിZ5 \മ�l 
ഊ�ജിതെ6ട� Nം. ഇതിേനാടZബ�ി" �വ�,ന�l7ായി 
ആ�െകവിൈവ ഫ�് അട7ം 8 േകാടി �പ വകയിHN'. 

കയ�കയ�കയ�കയ�    

133. കയ� വ+വസായ,ിന് 142 േകാടി �പ വകയിHN'. 
ഇതിZപ�റെമ എBസിഡിസിയി> നിT് 89 േകാടി �പയ�ം 
വ+വസായ പ�നഃസംഘടനയ്S ലഭ+മാSം. െമാ,ം  Oകയ�െട 
പdതിയിേലെറ യDവത്കരണ,ിനാണ്. യDവത്കരണ 
േമഖലയ്7് ഉlെ7ാ5ാB കഴിയാ, െതാഴിലാളികള�െട 
ഉ>പT�l സബ്സിഡി ന>കി സംഭരിSTതിന് ൈ�സ് 
ഫg ക്ചF�േവഷB ഫ�ിേലയ്7് 45 േകാടി �പ നീ7ിെവയ്S'. 
നട� 6�ണ� ി, മീനാAിപ�രം വാണിജ+നിdതി െച7് േപാസ1 ½ കള�െട 
സMലം ചകിരിേ"ാറ് �ി7�ിംഗിനായി ഏെ�ട� Sം. 

ൈക,റിൈക,റിൈക,റിൈക,റി 

134. ൈക,റി വ+വസായ,ിെ; അഭിfxിയ്7് നട6ാ7ിയ ഏ�വ�ം 
�ധാനെ6? സ്കീം സ്tl യ� ണിേഫാം പxതിയാണ്. യ� ണിേഫാം 
െനjാB തjാറ�5 മ�ഴ� വB ൈക,റി7ാ�Sം പ� �ണ െതാഴി> 
ഇതില� െട ലഭ+മാdം. 170 േകാടി �പയാണ് ഈ വ�ഷം ഇതിനായി 
െചലവ് �തീAിSTത്. ൈക,റി, പവ�ല� ം േമഖലയ്7് 56 
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േകാടി �പ വകയിHN'. െടക§ ് െഫഡിZ കീഴില�5 എ?് 
മിലg �കl7ായി 25 േകാടി �പ വകയിHN'. 

ഖാദി @ാമവ+വസായംഖാദി @ാമവ+വസായംഖാദി @ാമവ+വസായംഖാദി @ാമവ+വസായം    

135. ഖാദി വ+വസായ,ിന് 14 േകാടി �പ വകയിHN'. േകരള,ി> 
വി>ST ഖാദിNണിയ�െട 30 ശതമാനം സി>7ാണ്. ഈ 
പ�ാ,ല,ി> ഖാദി സി>7് െനയ്N പxതിയ്Sേവ�ി 50 
ലAം �പ വകയിHN'. 

ഹാBഡി rാഫ1 ് സ്ഹാBഡി rാഫ1 ് സ്ഹാBഡി rാഫ1 ് സ്ഹാBഡി rാഫ1 ് സ്    

136. ഹാBഡി rാഫ1 ്  വികസന സ്കീമ�കl7ായി 3.5 േകാടി �പ 
വകയിHN'. മ�ള െവ"�പിടി6ിSTതിെന 
േ�ാIാഹി6ിSTതിനായി �േത+ക സ്കീം ആരംഭിSകയാണ്. 
േക�വിഹിതമട7ം 2 േകാടി �പയാണ് ലഭിSക. 

വിവരസാേ{തികവിദ+ േമഖലവിവരസാേ{തികവിദ+ േമഖലവിവരസാേ{തികവിദ+ േമഖലവിവരസാേ{തികവിദ+ േമഖല    

137. ഐടി േമഖലയ�െട െമാ,ം അട{> 574 േകാടി �പയാണ്. ഇതി> 
േനാഡ> ഏജBസിയായ േകരള സ്േ��് ഇBഫ�േമഷB 
െടക്േനാളജി മിഷന് 139 േകാടി �പ വകയിHN'. രാജ+െ, 
ഏ�വ�ം വിപ�ലമായ ഐ.ടി ഭരണ സംവിധാനമ�5 
സംവിധാന�ളിെലാT് േകരളമാണ്. േകരള,ി> ഇ-
ഗേവണBസിെന ജന�ള�മായി ബ�ി6ി" അAയ േക��l, 
©�്സ് Oട�ിയവയ�െട പ�തിയ പതി6�കl ഉ�ാേ7�O�്.  
ഒH �േദശെ, എലg ാവിധ സ�7ാ� േസവന�െളയ�ം 
ഏേകാപി6ിSTതിZം ആധാ� എേനബിlഡ് േസവന�lSമ�5 
സ്കീമ�കളാണ് പ�തിയ പxതികl.  

138. െടക്േനാപാ�7്, െടക്േനാസി�ി, െടക്േനാപാ�7് (െകാലg ം), 
ഇBേഫാപാ�7് (െകാ"ി), Eശ¼ �, േച�,ല എTിവയ്7് 84 േകാടി 
�പ വകയിHN'. േച�,ല ഇBേഫാപാ�7ി> സ്:ീകl7് 
േഹാസ1 ല�ം വ+ായാമേക�വ�ം നി�QിSTതിന് 10 േകാടി 
�േത+കമായി വകയിHN'. േകാഴിേ7ാട് ൈസബ� പാ�7ിന് 23 
േകാടി �പ വകയിHN'. ഐ.ടി പ�ാ,ല സൗകര+�ള�െട 
െപാO ഏജBസിയായ െക.എസ്.ഐ.ടി.എലg ിന് 148 േകാടി �പ 
വകയിHN'. േകരള,ിെല എലg ാ വീട� കെളയ�ം സ�7ാ� 
സMാപന�െളയ�ം ബ�ി6ിST േകരള ൈഫബ� ഓപ്ടിക് 
െന��വ�7് േ�ാജക്ട് ഇവരാണ് നട6ാSTത്. 50,000 
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വിദ+ാ�aികl7് സ്കി> െ�യിനിംഗിZേവ�ി എ�ിനീയറിംഗ് 
േകാേള°കളിെല 150 ൈഹെടക് കg ാസ് റ� മ�കെള 
ബ�ി6ി"�െകാ��5 സ്കി> െഡലിവറി പg ാ�്േഫാമാണ് മെ�ാH 
�ധാനെ6? �വ�,നം.  

139. ഇക്േഫാസ് ഇT് സFതD േസാഫ്ട് െവയ� �സMാന,ി> ഒH 
സ��ധാന ഇടം േനടിയി?� �്. 6 േകാടി �പ അതിനായി 
വകയിHN'. സി-ഡി�ിന് 7 േകാടി �പ വകയിHN'. 

ട� റിസംട� റിസംട� റിസംട� റിസം    

140. ട� റിസം േമഖലയ�െട വിജയ,ിെല ഏ�വ�ം നി�ണായകമായ ഘടകം 
വിജയകരമായ മാ�7�ിംഗാണ്. സ�7ാരിെ; േനEതF,ി> 
നട,ിയ ഫല�ദമായ �ചരണ,ിെ; പിBബല,ിലാണ് 
സംരംഭകതFം േകരള,ി> വിജയി"ത്. സമീപകാല,് നി6യ�ം 
�ളയവ�ം നിH,രവാദപരമായ ഹ�,ാല�കള�ം cഷ്ടി" 
തിരി"ടിയ�െട പ�ാ,ല,ി> നQ�െട �ചാരണം ഇനിയ� ം 
ശ_ിെ6ട� േ,�O�്. 2019-20> ട� റിസം േമഖലയ്S 
വകയിH,ിയ 372 േകാടി �പയി> 82 േകാടി �പ 
മാ�7�ിംഗിZേവ�ി നീ7ിെവയ്S'. വ+_മായ �പേരഖയ�െട 
അടിസMാന,ി> മാ�7�ിംഗിന് tട� ത> പണം പിTീട് 
അZവദിSTതാണ്.  

141. ട� റിസ1 ½  േക��ളിെല സൗകര+�l വികസി6ിSTതിന് 132 േകാടി 
�പ വകയിHN'. മ�ഴ� 6ില�ാട് ട� റിസം വികസന,ിന് �േത+ക 
പxതി ഈ വ�ഷം ആരംഭിSം. ആSളം ട� റിസം പxതി 
കിഫ്ബിയ�െട പരിഗണനയിലാണ്. ഡി�ിപിസികl7് 12 േകാടി 
�പ വകയിHN'. െകടിഡിസിയ്7് 8 േകാടി �പ 
വകയിHN'. ട� റിസം െടസ1 ിേനഷZകള�െട മാേനജ്െമ;ി> 
പ{ാളി,ം െക.ടി.ഡി.സി.7് ന>dTതാണ്. 

142. ഈ വ�ഷം ആരംഭിST പ�തിെയാH സ്കീം േകരളം ട� റിസം 
എ;��ണ�ഷി6് ഫ�ാണ്. }തനമായ ആശയ�l, 
െ�ാജക്ട� കl അെലg {ി> പരിഹാരനി�േ�ശ�l ഉയ�NT 
അഭ+സ്തവിദ+രായ സംരംഭക�7് ഈ ഫ�ി>നിT് ധനസഹായം 
ലഭ+മാSTതാണ്. ട� റിസം സാധ+തയ�5 സFകാര+െക?ിട�l 
സംരAിSTതിZം സFകാര+സംരംഭക�7് 
അZബ�സൗകര+�l ഒHSTതിZം 4 േകാടി �പ 
വകയിHN'.  
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േകരളേകരളേകരളേകരള    െഡവല6്െമ;് ആBഡ് ഇെTാേവഷB െഡവല6്െമ;് ആBഡ് ഇെTാേവഷB െഡവല6്െമ;് ആBഡ് ഇെTാേവഷB െഡവല6്െമ;് ആBഡ് ഇെTാേവഷB സ്�ാ�ജി കൗ�സി>സ്�ാ�ജി കൗ�സി>സ്�ാ�ജി കൗ�സി>സ്�ാ�ജി കൗ�സി>    
((((െക ഡിസ്ക്െക ഡിസ്ക്െക ഡിസ്ക്െക ഡിസ്ക്))))    

143. കൗ�സി> ഈ വ�ഷം േലാകെ, തെT ഏ�വ�ം വലിയ ഒH 
േബg ാ7് െചയിB പരിശീലന പരിപാടിയ്S േനEതFം ന>കാB 
േപാവ�കയാണ്. േകരള െമഡി7> െടക്േനാളജി ക�േസാ�ഷ+ം 
�പീകരി"�െകാ�് േകരളെ, ഈ േമഖലയി> ഒH 
മാZഫാക്ചറിംഗ് ഹബ് ആSTതിZ5 നടപടി സFീകരിSം. 60 
പ�തിയ സാേ{തികവിദ+കെള വിവിധ ഡി6ാ�?� െമ;് 
�വ�,ന�ളി> സTിേവശിSTതിZ5 നടപടികl 
സFീകരിSം. ഭിTേശഷി7ാരായ d?ികlSേവ�ിയ�5 പ�തിയ 
കെ�,ല�കl7് ഊT> ന>കാB ഉേ�ശമ��്. ഇതിെനലg ാമായി 
20 േകാടി �പ വകയിHN'.  

വBകിടവ+വസായ�lവBകിടവ+വസായ�lവBകിടവ+വസായ�lവBകിടവ+വസായ�l    

144. ഏ�വ�ം �ധാനെ6? ഇBഡസ്�ിയ> െ�ാേമാഷB ഏജBസിയായ 
െകഎസ്ഐഡിസിയ്7് 116 േകാടി �പ വകയിHN'. ഈസ്  
ഓഫ് ഡ� യിംഗ് ബിസിനസ് സ� ചികയി> േകരള,ിെ; സMാനം 
ഉയ�NTതിന് നടNT ചി?യായ �വ�,ന�l ഫലം 
ക��Oട�ി. ൈലഫ് സയBസ് പാ�7്, പാല7ാട് ൈല�് 
എ�ിനീയറിംഗ് ഇBഡസ്�ിയ> പാ�7്, േകാഴിേ7ാെ?യ� ം 
കണ  െരയ� ം േച�,ലയിെലയ�ം ഇBഡസ്�ിയ> േ@ാ,് 
െസ;റ�കl െകാ"ിയിെല ഹാ�ഡ� െവയ� പാ�7് എTിവയാണ് 
�ധാനെ6? െ�ാജക്ട� കl. കിB©യ്7് 87 േകാടി �പ 
വകയിHN'. പാല7ാെ?യ� ം കാ7നാെ?യ�ം ഇBഡസ്�ിയ> 
വാ?� സൈപg  സ്കീമ�കl, െതാട� പ�ഴയിെല സ്ൈപസസ് പാ�7്, 
കഴh?െ, വീഡിേയാ പാ�7്, കാ7േ�രിയിെല ഇBഡസ്�ിയ> 
പാ�7്, ഒ�6ാലം ഇBഡസ്�ിയ> പാ�7്, െപേ�ാ െകമി7> 
പാ�7്, രാമനാ?� കര അഡFാBസ് െടക്േനാളജി പാ�7്, ഒ�6ാലം 
ഡിഫBസ് പാ�7്, കാ7നാട് എക§ ് േപാ�?് എBേകg വ് എTിവയാണ് 
കിB©ാ ഇേ6ാl ഇടെപ?� െകാ�ിരിST �ധാനെ6? 
പാ�Sകl. നാല� ലA,ി>6രം സ്കFയ�ഫീ�് സ1 ാBേഡ�ഡ് 
ഡിൈസB ഫാക്ടറികl ഇേ6ാl നി�Qാണ,ിലാണ്. കണ  � 
എയ�േപാ�?� മായി ബ�െ6?് മ?¾രി> സMാപിST 
ഇBഡസ്�ിയ> പാ�7ിZം എക§ ് േപാ�?് എBേകg വിZം 17 േകാടി 
�പ വകയിHN'. േബ6� രിെല ചാലിയ,് ഫിഷ് ലാ;ിംഗ് 
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െസ;� ഉlെ6ട� T ഒH ആധ� നിക മൈറB പാ�7് കിB© 
സMാപിSTതാണ്. 

െചറ�കിട വ+വസായം െചറ�കിട വ+വസായം െചറ�കിട വ+വസായം െചറ�കിട വ+വസായം     

145. 2019-20> 1550 േകാടി �പ മ�ത>മ�ടSവHT 16000 സ� A്മ, 
െചറ�കിട, ഇട,രം വ+വസായ യ� ണി��കl േകരള,ി> 
സMാപിSം. 55000 െതാഴിലവസര�l cഷ്ടി7െ6ട� ം. െമാ,ം 
163 േകാടി �പയാണ് െചറ�കിട വ+വസായ�l7ായി 
വകയിH,ിയി?� 5ത്. ഇതി> 50 േകാടി �പ ഇBഡസ്�ിയ> 
എസ്േ��ിെലയ� ം മ��ം സൗകര+�l െമ"െ6ട� NTതിേലയ്S 
േവ�ിയാണ്. േവളി, െഷാ�¿�, ഉഴയ്7>6ാടം, പ�T�, 
പ�Oേശരി, മേ�രി, വരവ� �  എTിവിട�ളി> ബ¥നില വ+വസായ 
പാ�Sകള�െട നി�Qാണം നടS'�്. �മി ഏെ�ട� STതിZ5 
െചലവിZ5 പലിശ സബ്സിഡി, �ളയബാധിത ഓഡി��കlS5 
ധനസഹായം, അവ�S5 പലിശ സബ്സിഡി എTി�െന മ� ' 
പ�തിയ സ്കീമ�കളാണ് ഈ വ�ഷം ആരംഭിSTത്. 

വാണിജ+ംവാണിജ+ംവാണിജ+ംവാണിജ+ം    

146. വാണിജ+വd6ിന് 15 േകാടി �പ വകയിHN'. േകരളാ മാ�?് 
എT േപരി> ഒH സMിരം എക§ ിബിഷB മാ�7�ിംഗ് േകാംപg ക§ ്  
പണിയ�Tതാണ്. വ+ാപാരി വ+വസായി േAമനിധിയ്7് അധികമായി 
10 േകാടി �പ വകയിHN'. �ളയ,ി> 12,160 
വ+ാപാരികl7ാണ് നാശനഷ്ടമ��ായി?� 5െതT് വ+ാപാരി 
സംഘടനകള�ം േAമനിധിയ� ം സംയ�_മായി വിലയിH,ി. 
ഇവരി> േAമനിധി അംഗ�ളായ 1,130 േപ�7് േAമനിധിയി> 
നി'ം നഷ്ടപരിഹാരം ന>dTതിന് തീHമാനമായി?� �്. 
ബാ7ിയ�5വ�Sം ഇേത മാനദ��കാരം നഷ്ടപരിഹാരം 
ന>dTതിന് 20 േകാടി �പ അZവദിS'. �ളയബാധിതരായ 
ഈ വ+ാപാരികl മാ�"് 31 നകം എട� ST വായ്പകള�െട പലിശ 
ഒH വ�ഷേ,യ്7് സ�7ാ� വഹിSTതാണ്. െബസ1 ്  
ജഡ്ജ്മെമ;ിെ; അടിസMാന,ില�5 വലിയ അസസ§ ് െമ;�കl7് 
പരിധിയിലg ാെത അഡീഷണ> േകാ�?് ഫീ ഈടാSTത് 
ദ��വഹമായ ഭാരം വ+ാപാരികl7് cഷ്ടിS'. ആയതിനാ> 
ഇതിന് പരിധി നി�യി"് വിuാപനം ഇറSTതാണ്.  

147. ആല6�ഴയിെല എക§ > ഗg ാസ് 10 വ�ഷമായി പ� ?ി7ിടSകയാണ്. 
2010> െകഎസ്ഐഡിസി, െകഎഫ്സി എTീ സMാപന�l 
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ഉദാരമായ വ+വസMയി> വായ്പ ന>കി ഈ പീഡിത 
വ+വസായെ, പ�നHxരി"താണ്. എTാ> 2011  വ�ഷം Oറ' 
�വ�,ി" േശഷം വായ്പയ�െട െചറിയ ഭാഗം േപാല�ം 
തിരി"ടയ്7ാെത വീ��ം ഫാക്ടറി പ� ?ി. ഈ പ�ാ,ല,ി> 
ഫാക്ടറിയ�െട സMാവരജംഗമവസ്O7l സ�7ാ� 
ധനകാര+സMാപന�l ഏെ�ട� Sം. ഇതിെന Oട�T് റി?യ� 
െചയ്തOം അലg ാ,Oമായ െതാഴിലാളികl7് സ�7ാരി> നിT് 
നഷ്ടപരിഹാരം ന>dം. ഇതിനായി 4 േകാടി �പ വകയിHN'. 
പ�തിെയാH ഫാക്ടറി ഇേതസMല,്  2020-21> OറSം.  

വേയാജന സംരAണംവേയാജന സംരAണംവേയാജന സംരAണംവേയാജന സംരAണം    

148. ജനസംഖ+യ�െട 13 ശതമാനം വHT 60 വയസ§ ിZ മ�കളില�5വHെട 
എണ� ം അതിേവഗ,ി> വളHകയാണ്. dട� ംബഘടനയില�ം മ��ം 
വTി?� 5 മാ��l വേയാജന�l7ായ�5 പരXരാഗതമായ 
സംരAണ�െള ദ��ബലെ6ട� ,ിയിരിS'. ഈ 
പ�ാ,ല,ി> പ�തിയ സാമ� ഹ+സംവിധാന�െള േബാധപ� �ം 
നാം കH6ിടി6ിേ7�O�്. തേ�ശഭരണ സMാപന�ളാണ് 
വേയാജന സംരAണ,ിെ; ഏ�വ�ം �ധാനെ6? ഏജBസി. 
അവHെട പg ാB ഫ�ിെ; 5 ശതമാനം അതായത് 375 േകാടി �പ 
ഇതിനായി വകയിH,ാB അവ� ബാധ+സMരാണ്. ഈ Oക 
ഭാവനേയാെടയ� ം കHതേലാെടയ�ം െചലവഴി7ാB കഴിiാ> 
വേയാജനേAമ,ി> വലിയ മാ��l വH,ാB കഴിയ� ം. എലg ാ 
പ�ായNകളില�ം രേ�ാ മ� േTാ വാ�ഡ� കl7് ഒH 
പക>വീെട{ില�ം സMാപിSം. dട� ംബ\ീയ�െടേയാ 
സTx�വ�,കHെടേയാ േമ>േനാ?,ിലായിരിSം ഇവ 
�വ�,ിSക. വിേനാദ,ിZം വി\മ,ിZം മാ:മലg , 
ഭAണ,ിZം ചികിIയ്Sം tടിയ�5 സൗകര+�ള�ം 
ഇവിെടയ��ാdം. വീട� കളി> തെT കഴിയ�T േരാഗികളായ 
വേയാജന�െള പാലിേയ�ീവ് െന��വ�7ില� െട സംരAി7ാം. 
േരാഗികള�െട എണ� ം അZസരി"് വേയാജന ഫ�ി> നി'ം ഇതിന് 
ധനസഹായവ�ം ന>കാം. dട� ംബ\ീയ�െട ആഭിമ�ഖ+,ി> 20,000 
വേയാജന അയ>h?�l 2019-20 > ആരംഭിSം. ഓേരാ 
അയ>h?,ിZം 5,000 �പ @ാ;ായി ന>dം. ഒ�യ്S കഴിയ�T 
വേയാജന�െള സ്േനഹിത കാളിംഗ് െബ> സ്കീമി> ഉlെ6ട� ,ി 
ആഴ്ചയിെലാരി7> dട� ംബ\ീ �വ�,ക� വീട� കളി> 
സ��ശിSം. dട� ംബ\ീയ�െട ആഭിമ�ഖ+,ി> എലg ാ 



54 

സി.ഡി.എസ�കളില�ം വേയാജന സംഗമ�ള�ം േമളകള�ം 
സംഘടി6ിSം. എലg ാ തേ�ശഭരണ സMാപന�ളില�ം 
െപBഷേനഴ്സ് സംഘടനകl, dട� ംബ\ീ, പാലിേയ�ീവ് / ആേരാഗ+ 
�വ�,ക� Oട�ിയവരട��T വേയാജന കൗ�സില�കl 
�പീകരിSം.  

149. 65 വയസ�  കഴിiവ�7് നി�ണ� യി7െ6? േരാഗ�l7ലg ാെത 
തെT അധിക ആേരാഗ+ സഹായം കാHണ+ സാ�:ിക ആേരാഗ+ 
പരിരA സ്കീമി> ലഭ+മാSം. സാമ� ഹ+േAമ വd6ിെ; 
സായം�ഭ, വേയാമി:ം പരിപാടികl7് 30 േകാടി �പ 
വകയിHN'. ആwപ:ികl വേയാജന സൗ�ദമാSTതിന് 10 
േകാടി �പ വകയിHN'. സാേ{തികൈവദഗ്ധ+മ�5 റി?യ� 
െചയ്തവHെട േസവനം വിവിധ േമഖലകളി> 
ഉപേയാഗെ6ട� NTതിന് സTxസാേ{തികേസന �പീകരിSം. 
കഠിന േദഹാധFാനം ആവശ+മിലg ാ, െതാഴി>@� 6�കl 
dട� ംബ\ീയ�െട ആഭിമ�ഖ+,ി> ആരംഭിSം. 

150. പാവ�േളാട� ം വേയാജന�േളാട� ം  ഇടOപA ജനാധിപത+ മ�Tണി 
സ�7ാരിെ; �തിബ�തയ�െട ഏ�വ�ം നലg  െതളിവാണ് േAമ 
െപBഷZകl. ഇT് െപBഷB വാ��Tവരി> 42 ലAം േപരി> 
നാലിെനാT് ഈ സ�7ാരിെ; കാല,ാണ് ആദ+മായി െപBഷB 
വാ�ിNട�ിയത്. dടിശിക തീ�Sക മാ:മലg , െപBഷB 600 
�പയി> നിT് 1100 �പയായി വ�xി6ി"�. കഴിi സ�7ാരിെ; 
കാല,് ശരാശരി �തിവ�ഷം 1964.73 �പയാണ് േAമെപBഷന് 
െചലവഴി"ത്. 2018-19 > 7533.72 േകാടി �പയാണ് െചലവ� 
�തീAിSTത്. ഇതിേലയ്7് േക�സ�7ാ� ധനസഹായം 
കഴിi വ�ഷം ലഭി"ത് േകവലം 150 േകാടി �പ മാ:മാണ് 
എ'ം പറi�െകാ5െ?. സ�, േAമെപBഷZകെളലg ാം 100 �പ 
വീതം വ�xി6ിS'. രാജ+ം ഇT് േബസി7് ഇBകം സേ6ാ�?് 
സ്കീമിെനSറി"് ച�" െചj�കയാണ്. എTാ> ഈ സ{>6ം 
വേയാജന െപBഷB പxതികളില� െട േകരളം 
നട6ാ7ി7ഴിi� െവT് അഭിമാനപ� �ം അവകാശെ6ട� കയാണ്. 

ഭിTേശഷി7ാHെട സംരAണംഭിTേശഷി7ാHെട സംരAണംഭിTേശഷി7ാHെട സംരAണംഭിTേശഷി7ാHെട സംരAണം    

151. കാഴ്ചപരിമിത�, േകlവിപരിമിത�, അംഗപരിമിത�, 
ഭിTബ�xിേശഷി7ാ� Oട�ിയവെര  സംബ�ി"ിടേ,ാളം 2018-
19 െല ബജ�് അട{>െകാ��ം പരിപാടികള�െട 
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സവിേശഷതെകാ��ം ഒH നാഴിക7ലg ായിH'. ഈ സമീപനെ, 
മ�േTാ?�  െകാ��േപാവ�കയാണ്.  സാമ� ഹ+നീതി, വിദ+ാഭ+ാസം, 
ആേരാഗ+ം, തേ�ശഭരണം Oട�ിയ വd6�കളിലായി 244 േകാടി 
�പയാണ് ഈ േമഖലയിേലയ്7ായി നീ7ിവയ്STത്. 
ഇതിZപ�റേമ തേ�ശഭരണ സMാപന�l ച?�കാരം 375 േകാടി 
�പെയ{ില�ം നീ7ിവയ്േ7�O�്. വികലാംഗ െപBഷB 500 
േകാടി �പ വHം. അ�െന ഏതാ�് ആയിരേ,ാളം േകാടി �പ 
വHT അട{> ഏേകാപിതമായ� ം കനിേവാെടയ� ം െചലവഴി7ാB 
കഴിയണം. അ�െന സാ�:ിക സ�രA ഉറ6�ന>dT േകരളം 
എT സ{>പ,ിേലയ്7് വലിെയാH കാ>വയ്6് നാം 
നടNകയാണ്.  

152. ഗ�ഭാവസMയി>,െT di��ള�െട ആേരാഗ+പരിപാലന,ിന് 
േകരളം മ�Bഗണന െകാട� S'�്.  ൈവകല+�െള തടയാB 
എം.എം.ആ� വാക§ ിB അട7മ�5 േരാഗ�തിേരാധ 
�വ�,ന�ളില� െട Oട7ം dറിS'. ഭാവിയി> ഉ�ാകാവ�T 
ൈവകല+�l കെ�,ാB ൈശശവാവസMയി> തെT 
സ്rീനിംഗില� െട പരിഹാരനടപടികl സFീകരിS'. ഇവയ�മായി 
ബ�െ6? വിവിധ പxതികl7് ആേരാഗ+കിരണം, എസ്.ഐ.ഡി, 
േകാകg യ� ഇംപg ാ;് എTീ മ� T് പരിപാടികളില� െട 60 േകാടി �പ 
വകയിH,ിയി?� �്.  

153. സാധാരണ സ്tള�കളി> പഠിST ൈമ>ഡ് േമാഡേറ�് 
ഭിTേശഷി7ാരായ d?ികl7് സഹായ,ിന് �േത+ക 
റിേസാഴ്സ്േപഴ്സെണ നിയമി"ി?� �്. തീÀഭിTേശഷി7ാ�7ായി 
സ�7ാ� സ്െപഷ+> സ്tള�കള��്. ഇതിZപ�റേമ 
പരീAണാടിസMാന,ി> ജിലg യി> ഒH പ�ായNവീതം 
െതരiട� ,് തീÀതയ�െട വ+ത+ാസം പരിഗണി7ാെത മ�ഴ� വB 
ഭിTേശഷി7ാെരയ�ം �േത+ക കg ാസിേലാ െപാOകg ാസിേലാ 
പഠി6ിST ഓ?ിസം പാ�7് എT സ്കീമ�മ��്. ഇവയ്െ7ലg ാമായി 
31 േകാടി �പ വകയിH,ിയി?� �്. 

154. ഏ�വ�ം tട� ത> ഭിTേശഷി7ാരായ d?ികെള ഉlെ7ാ5�T 71 
ബഡ്സ് സ്tള�കള�െട സൗകര+�l െമ"െ6ട� NTതിന് 35 േകാടി 
�പ വകയിHN'. വിദ+ാഭ+ാസ വd6ിെ; അംഗീകാരേ,ാെട 
സTxസംഘടനകള�ം മ��ം നടNT 290 സ്െപഷ+> 
സ്tള�കl7് ധനസഹായമായി 40 േകാടി �പ അധികമായി 
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വകയിHN'. വിദ+ാഭ+ാസ വd6ി> നി'5 പxതി അട{ലിെല 
മ�� സ്കീമ�കളി> നി'ം ഇതിന് ആവശ+മായ Oക 
കെ�േ,�താണ്.  

155. ഭിTേശഷി7ാHെട ചികിIയ്Sം പരിചരണ,ിZം േവ�ിയ�5 
സ്കീമ�കl7് 52 േകാടി �പ വകയിHN'. മാനസികാേരാഗ+ 
പരിപാടികള�െട അട{> 59 േകാടി �പയായി ഉയ�N'. 
ബാരിയ� ©ീ േകരളയ്7ായി 13 േകാടി �പയ�ം വീട� കളി> 
സംരAി7െ6ട� T ഭിTേശഷി7ാHെട പരിചരണ 
സഹായികlS5 അലവBസായി 42 േകാടി �പയ�ം 
വകയിHN'. വികലാംഗ േകാ�6േറഷന് 13 േകാടി �പ 
അZവദിS'. വിവിധ�ളായ സ�7ാ�, അ�xസ�7ാ�, 
ഭിTേശഷി പരിശീലന, ഗേവഷണ, ചികിIാ സMാപന�l7് 
@ാ;ായി 38 േകാടി �പ ന>dം. 

156. കഴിi മ� T് ബജ��കളിലായി എBേഡാസlഫാB 
ദ�രിതബാധിത�7ായി 34.5 േകാടി �പ അZവദി"ി?� �്. 2019-20 
േലയ്7് 20 േകാടി �പtടി അZവദിS'. 

�ാBസ്െജBഡ��ാBസ്െജBഡ��ാBസ്െജBഡ��ാBസ്െജBഡ�    

157. �ാBസ്െജBഡ� സമ� ഹെ, എലg ാ അ�a,ില�ം 
െപാOസമ� ഹ,ി> സFാഭാവിക പ{ാളികളാSകെയT ദൗത+ം 
നമ�S പ� �,ീകരി7ണം. കഴിi ഏതാZം വ�ഷ�l െകാ�് 
ഈ സമ� ഹ,ിന് ൈകവTി?� 5 ആkാഭിമാനവ�ം Áശ+തയ�ം 
�തീAാനി�ഭരമായ മ�േT�മാണ്. ഈ ലA+േ,ാെടയാണ് മഴവിലg ്  
എT പxതി �പീകരി"ി?� 5ത്. െതാഴി>പരിശീലനം, 
സFയംെതാഴി> സഹായം, എലg ാ ജിലg കളില�ം വാസസMാന�l, 
ൈവേദ+ാപേദശ,ിെ; അടിസMാന,ി> ശസ്:rിയകlS5 
സഹായം, പഠനപി�ണ, �ാBസ്െജBഡ� അയ>h?�l, 
മIരപരീAകlS5 തjാെറട� 6ിZേവ� സഹായം Oട�ി 
ഭിTൈലംഗികതയ�5 വ+_ികl7് െപാOസമ� ഹ,ി> അലിi� 
േചHTതിന് ഉതdT ഒേ?െറ പരിപാടികl ഉlെ7ാ5�T 
പxതിയാണ് മഴവിലg ് . ഇതിനായി 5 േകാടി �പ വകയിH,ിയി?� �്. 
വനിതാ വികസന േകാ�6േറഷെ; സ്കീമ�കളി> 
�ാBസ്െജBേഡഴ്സിZtടി പ{ാളികളാകാB അZവാദം ന>dം. 
സമ�ദായാടിസMാന,ില�5 വികസന േകാ�6േറഷZകl 
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എലg ാവ�ഷവ�ം ഒH നി�ിത എണ� ം സഹായെമ{ില�ം 
�ാBസ്െജBേഡഴ്സിZ ലഭ+മാ7ണം. 

പ?ികജാതി ഉപപxതിപ?ികജാതി ഉപപxതിപ?ികജാതി ഉപപxതിപ?ികജാതി ഉപപxതി    

158. പ?ികജാതി ഉപപxതിയ�െട െമാ,ം അട{> 1977 േകാടി 
�പയാണ്. ഇതി> 153 േകാടി �പ തേ�ശഭരണ സMാപന�l7് 
ൈകമാറിയിരിSകയാണ്.  

159. പ?ികജാതി ഉപപxതിയ�െട സംസMാനതല അട{> 1649 േകാടി 
�പയാണ്. ഇതിZപ�റേമ 260 േകാടി �പ േക�ാവിഷ്<ത 
പxതികളി> നി'ം ലഭ+മാdം. സംസMാനപxതിയി> ഏ�വ�ം 
മ��ിയപരിഗണന പാ�6ിട,ിനാണ്. 785 േകാടി �പയാണ് 
പാ�6ിട,ിനായി നീ7ിവ"ി?� 5ത്. പാ�6ിടം കഴിiാ> 
മ�Bഗണന വിദ+ാഭ+ാസ,ിനാണ്. സംസMാന പxതിയി> 350 േകാടി 
�പയ�ം േക�ാവിഷ്<ത പxതികളി> നി'ം 200 േകാടി �പയ�ം 
വിദ+ാ�aികlS5 സ്േകാള�ഷി6്, േകാ"ിംങ്, പരിശീലനം, 
േമാഡ> െറസിഡBഷ+> സ്tl എTിവയ്7ായി െചലവഴിS'. 
േകാളനികള�െട നവീകരണ,ിന് 100 േകാടി �പയ�ം േകാ�6സ് 
ഫ�ിേലയ്7് മെ�ാH 100 േകാടി �പയ�ം നീ7ിവയ്S'. 
േAമപxതികളി> ഏ�വ�ം �ധാനം െപ�d?ികള�െട 
വിവാഹധസഹായ,ിZ5 70 േകാടി �പയ�ം വാIല+നിധിS5 
10 േകാടി �പയ�മാണ്. 

പ?ികവ�ഗp  ഉപപxതിപ?ികവ�ഗp  ഉപപxതിപ?ികവ�ഗp  ഉപപxതിപ?ികവ�ഗp  ഉപപxതി    

160. പ?ികവ�ഗp  ഉപപxതിയ�െട അട{> 663 േകാടി �പയാണ്. 
ഇതിZപ�റേമ േക�ാവിഷ്<ത പxതികളി> നി' 50 േകാടി �പ 
ലഭ+മാdം. ഇവിെടയ� ം പാ�6ിട,ിനാണ് മ��ിയ പരിഗണന. 226 
േകാടി �പയാണ് ഈ േമഖലയ്7ായി നീ7ിെവ"ി?� 5ത്. അട� , 
മ�Bഗണന  128 േകാടി �പ വകയിH,ിയി?� 5 
വിദ+ാഭ+ാസ,ിനാണ്. േമാഡ> െറസിഡBഷ+> സ്tള�കl7് 60 
േകാടി �പ വകയിHN'.  ൈ�ബ> െസ�ി>െമ;ിെ; 
സമ@വികസന,ിന് 100 േകാടി �പയ�ം ഭAണം, 
ആേരാഗ+പരിരA എTിവയ്7് 25 േകാടി �പ വീതവ�ം 
വകയിHN'. ഏതാ�് മ�6തിനായിരം ഏ7േറാളം �മി വd6ിZ 
കീഴിെല ഫാമ�കളിലായ� ം പ?ികവ�ഗ7ാ�7് സ�7ാ� ൈകമാറിയ 
<ഷിയിട�ളില�മായി?� �്. ഇവിെട കാ�ഷിേകാത്പാദനം 
വ�xി6ിSTതിന് സമ@മാെയാH പരിപാടിയ� ം <ഷിവd6�മായി 



58 

േച�T് തjാറാS'. അ?6ാടിയി> മാനസികാേരാഗ+ 
പരിരAയ്Sേവ�ി ബാന+B എT വിദഗ്ധസംഘടനയ�മായി 
േച�T് ഒH �േത+ക പരിപാടി ആവിഷ്കരിSTതിന് 25 ലAം 
�പ വകയിHN'. 

പിTാ7 സമ�ദായേAമംപിTാ7 സമ�ദായേAമംപിTാ7 സമ�ദായേAമംപിTാ7 സമ�ദായേAമം    

161. 114 േകാടി �പയാണ് പിTാ7 സമ�ദായ�lSേവ�ി �േത+കം 
വകയിH,ിയി?� 5ത്. ഇതി> 53 േകാടി �പ ഒ.ഇ.സി.S5 
സ്േകാള�ഷി6ാണ്. േക�വിഹിതമട7ം 50 േകാടി �പ 
ഒ.ബി.സി.യ�െട സ്േകാള�ഷി6ിZ�്. പിTാ7 സമ�ദായ വികസന 
േകാ�6േറഷന് 14 േകാടി �പ വകയിHN'. പരിവ�,ിത 
ൈrസ്തവ േകാ�6േറഷന് 10 േകാടി �പ വകയിHN'. 
വിശFക�QജHെട െതാഴില�കെള പരXരാഗത െതാഴില�കളായി 
അംഗീകരിS'. പരXരാഗത െതാഴില�കള�െട സഹായമായി 10 
േകാടി �പ വകയിHN'. 

മ�േTാ7േAമംമ�േTാ7േAമംമ�േTാ7േAമംമ�േTാ7േAമം    

162. േകരള സ്േ��് മ�േTാ7േAമ െവ>െഫയ� േകാ�6േറഷന് 42 
േകാടി �പ വകയിHN'. ഇതി> 17 േകാടി �പയ�ം 
സ്േകാള�ഷി6�കl7ാണ്. സമ�Tതി മംഗല+ സഹായനിധി 
എെTാH പ�തിയ സ്കീം ആരംഭിSTതാണ്. 

ന+�നപAേAമംന+�നപAേAമംന+�നപAേAമംന+�നപAേAമം    

163. ന+�നപAേAമ,ിനായി 49 േകാടി �പ വകയിHN'. 
േക�സ്കീമ�കളി> നി'ം 11 േകാടി �പ tടി ലഭ+മാdം. ഇതി> 10 
േകാടി �പ വിദ+ാഭ+ാസ ആവശ+�l7ാണ്. േക�ഫ�ട7ം 25 
േകാടി �പ ന+�നപA േക�ീകരണമ�5 േബg ാSകളിെല ബ¥മ�ഖ 
വികസന,ിZ േവ�ിയാണ്. ന+�നപAേAമ വികസന 
േകാ�6േറഷന് 15 േകാടി �പ വകയിHN'. േകാഴിേ7ാട് 
സ�കലാശാലയി> ന+�നപA പഠന�ള�മായി ബ�െ6?് ഒH 
േക�ം സMാപിSTതാണ്. . . . ഹ±ിZ േപാdT സ്:ീകള�െട 
എണ� ,ി> സമീപകാലN�ായ വ�xന കണ7ിെലട� ,് ഹ±് 
ഹൗസി> സ്:ീകl7ായി ഒH �േത+ക േബg ാ7് 
നി�QിSTതാണ്.     

ശബരിമലശബരിമലശബരിമലശബരിമല    
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164. േകരള,ിെല ഏ�വ�ം വലിയ തീ�aാടന േക�മാണ് ശബരിമല. 
കാനനേA:െമT നിലയി> ശബരിമലയ�െട പരിമിതികl 
ഏെറയാണ്. ശബരിമലയ�െട പരിസMിതിയ� ം ആവാസവ+വസMയ�ം 
സംരAി"�െകാ�് ശബരിമലയി> എNT ലA7ണ7ിന് 
തീ�aാടക�7് തിH6തി മാEകയി> പരമാവധി 
സൗകര+�െളാHSകയാണ് സ�7ാ� ലA+ം. ശബരിമലയിെലയ� ം 
െബയ്സ് ക+ാXായ നിലയ്7ലിെലയ� ം പXയിെലയ�ം �ധാന 
ഇട,ാവള�ളിെലയ� ം ആധ� നിക സംവിധാന�l 
ഒHSTതിനായി കിഫ്ബി 141.75 േകാടി �പയ�െട പxതികളാണ് 
നട6ാSTത്. ഈ പxതികl നി�Qാണ,ിേലയ്7് നീ��T 
വ�ഷമായിരിSം 2019-20. താെഴ6റയ�T �f,ികl7ാണ് 
കിഫ്ബി മ�ഖാ�ിരം ധനസഹായം അZവദിSTത്. 

1) പXയി> പ,് ദശലAം ലി�� സംസ്കരണ േശഷിയ�5 
സFീേവജ് �ീ�്െമ;് പg ാ;് – 39.59 േകാടി �പ 

2) നിലയ്7ലി> വാഹന പാ�7ിംഗ് സൗകര+ം – 4.85 േകാടി �പ 

3) നിലയ്7> വിരി6�> - 34.1 േകാടി �പ 

4) എHേമലി ഇട,ാവളം – 19.49 േകാടി �പ 

5) പXയി> വിരി6�> - 19.49 േകാടി �പ 

6) കീഴിലg ം ഇട,ാവളം – 19.39 േകാടി �പ 

7) റാTിയി> വാഹന പാ�7ിംഗ് സൗകര+ം – 4.84 േകാടി �പ 

165. ശബരിമലയിെല േറാഡ�  �f,ികl7് 2016-17 > 89 േകാടി 
�പയ�ം 2017-18 > 140 േകാടി �പയ�ം 2018-19 > 200 േകാടി 
�പയ�ം അZവദി"�. ശബരിമല േറാഡ� കളായി നി�യി"ി?� 5 
ബാ7ിയ�5 േറാഡ� കള�െടയ� ം ദീ�ഘകാല അപ്@േഡഷB 
�വ�,ന�l7് 2019-20 േലയ്7് 200  േകാടി �പ 
വകയിHN'. അ�െന െമാ,ം 629 േകാടി �പ.     ഇതിZ പ�റേമ 
ശബരിമല മാസ1 � പg ാനിനായി സംസMാന സ�7ാ� 65 േകാടി 
�പയ�ം തേ�ശഭരണ സMാപന�lSേവ�ി 17 േകാടി �പയ�ം 
െചലവഴി"�. 2019-20 > 28 േകാടി �പ നീ7ിവയ്S'. അ�െന 
ശബരിമലയ്Sേവ�ി െമാ,ം 739 േകാടി �പയാണ് 
െചലവഴിSTത്. ചില� ദ�ഷÂ Ãചരണം നടNTOേപാെല 
ശബരിമല വHമാന,ി> നി'ം ഒH ൈപസേപാെല സ�7ാ� 
എട� STിലg . ദൗ�ഭാഗ+വശാ> സ�7ാ� കവH¾െവ' പറi് 
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കാണി7 ഇട� Tതിെന തടi് േദവസFെ, തക�7ാനാണ് 
ഭ_Hെട േപരി> ചില രാഷ്�ീയ7ാ� \മി"ത്. ഈ നീ7ംമ� ലം 
താ>7ാലികമായി ഉ�ായ നടവHമാന,ിെല ഇടിവ് േദവസFം 
േA:�ള�െട നട,ി6ിന് ഒH ഭംഗവ�ം വരാB സ�7ാ� 
അZവദി7ിലg . തിHവിതാംt� േദവസFം േബാ�ഡിന് 100 േകാടി 
�പ �േത+കമായി അZവദിS'. സ�, ഇതിZപ�റേമ മലബാ�, 
െകാ"ി േദവസF�l7ായി 36 േകാടി �പ ബജ�ി> 
വകയിHN'. 

ആേരാഗ+ംആേരാഗ+ംആേരാഗ+ംആേരാഗ+ം    

166. ആേരാഗ+േമഖലയ്7ാണ് ഈ ബജ�ിെല ഏ�വ�ം വലിയ 
അട{ല�5ത്. പxതിയി> 1406 േകാടി �പയ��്. ഇതിZ പ�റെമ 
എBഎ"്എQി> നിT് 600 േകാടി �പ ലഭിSം. െതാ?�  മ�X� ച�" 
െചയ്ത െമഡി7> ഇBഷFറBസിന് 800  േകാടി �പയാണ് െചലവ� 
�തീAിSTത്. നി�Qാണം Oട�ിയ ആwപ:ികl7് 1000 
േകാടി �പെയ{ില�ം കിഫ്ബിയി> നിT് േവ�ിവHം. അ�െന 
ഏതാ�് 4000 േകാടി �പ. ആേരാഗ+േമഖലയ്7് 
ഒHകാലNമിലg ാ, പി�ണയാണ് ഈ സ�7ാരി> നി' 
ലഭിSTത്. വിശF�സിxമായ നQ�െട ആേരാഗ+േമഖല പ�തിയ 
കാലഘ?,ിെല െവലg �വിളികl ഏെ�ട� STതിന് 
�ാപo മാവ�കയാണ്. 

167. 1280 െപാOആേരാഗ+സMാപന�lS േവ�ി 788 േകാടി 
�പയാണ് വകയിHNTത്. 14 െമഡി7> േകാള°കlSം tടി 
232 േകാടി �പ വകയിHN'. വയനാട് െമഡി7> േകാളജിന് 
നീ7ിെവ" സMലം �ളയ,ിെ; പ�ാ,ല,ി> 
ആwപ:ിയ്7് അZേയാജ+മെലg T് കെ�,ിയിരിS'. സMലം 
വാ��TതിZം െക?ിട,ിെ; �ാഥമികഘ? നി�Qാണം 
ആരംഭിSTതിZമ�5 പണം കിഫ്ബിയി> നിT് ലഭ+മാSം. 
െമഡി7> േകാള°കl േക�ീകരി"് ഇ െഹ>,് േ�ാ@ാം 
ആരംഭിSTതിന് 8 േകാടി �പ വകയിHN'.  

168. മലബാ� കാBസ� െസ;റിന് 35 േകാടി �പയ�ം 
ആേരാഗ+സ�വകലാശാലയ്7് 20 േകാടി �പയ�ം െകാ"ി കാBസ� 
റിസ�"് െസ;റിന് 15 േകാടി �പയ�ം ൈച>ഡ് െഡവല6്െമ;് 
െസ;റിZം നിംഹാBസിZം 3 േകാടി �പ വീതം വകയിHN'. 
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169. ഭാരതീയ ചികിIാ സªദായ�l7് െമാ,ം 48 േകാടി �പയാണ് 
വകയിHNTത്. ജിലg ാ സ്േപാ�ട്സ് കൗ�സില�മായി ബ�െ6?് 
സ്േപാ�ട്സ് െമഡിസിB സൗകര+�l ആരംഭിSTതിന് 2 േകാടി 
�പ വകയിHN'. ആയ� �േവദ െമഡി7> വിദ+ാഭ+ാസ,ിന് 50 
േകാടി �പ വകയിHN'. േപ�;് െസലg ിെ; �വ�,ന�l7്  
അ��േദശീയ നിലവാര,ില�5 ലേബാറ?റി ഗേവഷണേക�,ിന് 
7.5     േകാടി �പ വകയിHN'.  

170. േഹാമിേയാ6തിയ്7് 26 േകാടി �പ വകയിHN'. േഹാംേകാ 
ഇ�+യിെല �ധാനെ6? ഒH േഹാമിേയാ മH' 
നി�Qാണശാലയാണ്. 30.26 േകാടി �പയാണ് ഇേ6ാഴെ, 
േടേണാവ�. വിേദശNം പതിന�� സംസMാനNം ഇേ6ാl മH' 
കയ��മതി െചj�'�്. ഇT് ഫാക്ടറിയ�െട േശഷി ആവശ+,ിന് 
തികയ�Tിലg . ഈ പ�ാ,ല,ിലാണ് കഴിi വ�ഷം 100 േകാടി 
�പയ�െട േശഷിയ�5 പ�തിെയാH ഫാക്ടറിയ�െട നി�Qാണം 
ആരംഭി"ത്. 2019-20-> ഇവയ�െട �വ�,േനാത്ഘാടനം നടSം. 
ഇതിനായി 10 േകാടി �പ വകയിHN'.  

171. റീജണ> കാBസ� െസ;റിന് 73 േകാടി �പ വകയിHN'. 14 
നിലയ�5 രേ�മ� 7ാ> ലAം ചOര\യടി വിസ്Eതിയ�5 പ�തിയ 
േബg ാ7് 2020> പ� �,ിയാവ�െമ' �തീAിS'. 

െപാOവിദ+ാഭ+ാസം െപാOവിദ+ാഭ+ാസം െപാOവിദ+ാഭ+ാസം െപാOവിദ+ാഭ+ാസം     

172. സ�, െപാOവിദ+ാഭ+ാസ,ിന് 992 േകാടി �പയാണ് െമാ,,ി> 
വകയിH,ിയി?� 5ത്. 695 േകാടി ഉTതവിദ+ാഭ+ാസ,ിZം 249 
േകാടി �പ സാേ{തികവിദ+ാഭ+ാസേമഖലയ്Sമാണ് 
നീ7ിവ"ിരിS'. അ�െന 2019-20 > സംസMാന പxതി 
വിഹിതം 1938 േകാടി �പയാണ്. േക�വിഹിതമട7ം വിദ+ാഭ+ാസ 
േമഖലയ�െട പxതി അട{> 3154 േകാടി �പയാണ്. ഇതിZ 
പ�റെമ, 2019-20> വിദ+ാഭ+ാസേമഖലയി> കിഫ്ബിയി> നിT് 1000 
േകാടി �പയ�െട െചലെവ{ില�ം �തീAിS'. അ�െന 
ആേരാഗ+േമഖലെയTേപാെല വിദ+ാഭ+ാസേമഖലയ�ം അട� , വ�ഷം 
4000 േകാടി �പയ�െട സ�വകാല െറേ7ാ�ഡ് െചലവ� 
വHെമTാണ് �തീAിSTത്.   

ഉTതവിദ+ാഭ+ാസംഉTതവിദ+ാഭ+ാസംഉTതവിദ+ാഭ+ാസംഉTതവിദ+ാഭ+ാസം    
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173. സ�വകലാശാലകl7് െമാ,,ി> 1513 േകാടി �പ 
വകയിHN'. 

• േകരള സ�വകലാശാല – 29 േകാടി 

• േകാഴിേ7ാട് സ�വകലാശാല – 25 േകാടി 

• മഹാkാഗാ�ി സ�വകലാശാല – 27 േകാടി 

• \ീശ{രാചാര+ സംസ്<ത സ�വകലാശാല – 17 േകാടി 

• കണ  � സ�വകലാശാല – 25 േകാടി 

• നാഷണ> യ� ണിേവഴ്സി�ി ഓഫ് അഡFാBസ്ഡ് ലീഗ> 
സ1 ഡീസ് – 7 േകാടി 

• മലയാളം സ�വകലാശാല – 9 േകാടി 

174. േകരള സംസMാന ഉTതവിദ+ാഭ+ാസ കൗ�സിലിന് 17 േകാടി 
�പയ�ം േകരള കൗ�സി> േഫാ� ഹിസ്േ�ാറി7> റിസ�"ിന് 10 
േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. െസ;� േഫാ� േകാസ1 > 
െഹറിഡ�റി സ1 ഡീസിന് 2 േകാടി �പ വകയിHN'. െക ആ� 
നാരായണB നാഷണ> ഇBസ1 ി�+�ഷB ഓഫ് വിഷF> സയBസ് 
ആBഡ് ആ�?ിന് 2 േകാടി �പയ�ം െസ;� േഫാ� ക�ിന+�യിംഗ് 
എജ+�േ7ഷന് 5 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. ഓ6� 
യ� ണിേവഴ്സി�ിയ�െട �ാരംഭ �വ�,ന�l7് 1 േകാടി 
അZവദിS'. മലയാളം സ�കലാശാലയ�െട �മി ഏെ�ട� 7> 
നടപടി  അടിയ�ിരമായി പ� �,ീകരിSTതാണ്. 

175. ഉTത വിദ+ാഭ+ാസ േമഖലയില�ം ]ണനിലവാരം ഉയ�NTതിനാണ് 
ഊT> ന>കിയി?� 5ത്. േലാക�ശസ്ത ശാസ്:uBമാെര 
കാXസ�കlS പരിചയെ6ട� ,ാZ5 എറ�ഡീ�് പxതി, െമ;റിംഗ് 
േ�ാ@ാമായ വാ7് വി,് ദി സ്േകാള�, അ7ാദമിക് 
ഇTേവഷെ;യ�ം ഗേവഷണ,ിെ;യ�ം ലിേ{ജ് വള�,ാZ5 
െഫg യ�, ബിHദാന�ര വിദ+ാ�aികl7് ഗേവഷണം 
േ�ാIാഹി6ി7ാZ5 എഫ്ആ�എസ് പxതി, അേനFഷണ 
കൗOകം  ഉണ�,ാB 35000 �പ വെര േ�ാജക്ടിZ ന>dT 
എBഐടി പxതി Oട�ിയ�5 സ്കീമ�കlെ7ലg ാമായി 18 േകാടി 
�പ വകയിHN'. ഗവെÄ;് േകാേള°കെളലg ാം നാക് 
അെrഡിേ�ഷB ഉറ6�വHNTതിന് ആവശ+മായ 
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മാനദ��ളിേലയ്7്  ഉയHTതിന് 25 േകാടി �പ 
വകയിHN'. ഇ,രം േകാള°കളി> ഇെTാേവ�ീവ് ആയ�5 
േകാഴ്സ�കള�ം േ�ാIാഹി6ിSം. d?ികl7് അ7ാദമിക് മികവിZ 
മാ:മലg , സാഹിത+ം, കല, സ്േപാ�ട്സ് Oട�ിയ േമഖലകളില�ം 
സ്േകാള�ഷി6�കl ന>dTതിന് 9 േകാടി �പ വകയിHN'. 
േകാേള°കളി> ഒH കg ാസ് റ� ം  വീഡിേയാ േകാ�ഫറBസിംഗ് 
അട7മ�5 എലg ാ വിവരവിനിമയ സൗകര+�ള�ം ഒH7ി 
ഓ�ൈലB റിേസാഴ്സ് ഇനിേഷ+�ീവ് ഓഫ് േകാേളജ്  
എഡ+�േ7ഷെ; ഭാഗമാSTതിന് 5 േകാടി �പ വകയിHN'. 
ലേബാറ?റികള�ം ൈല�റികള�ം ഫ�ണി"റ�കള�ം 
െമ"െ6ട� NTതിന് 7 േകാടി �പ വകയിHN'. സ�7ാ� 
ഓേ?ാണമസ് േകാേള°കl7് 5 േകാടി �പ വകയിHN'. സമീപ 
വിദ+ാഭ+ാസ സMാപന�െള കg സ1 � അടിസMാന,ി> 
ഏേകാപി6ിST ലീഡ് േകാേള°കl7് �പം ന>dം. 

176. അഡീഷണ> സ്കി> അകFിസിഷB േ�ാ@ാമിന് 282 േകാടി 
�പയാണ് വകയിH,ിയി?� 5ത്. െപാOവിദ+ാഭ+ാസവd6ിെ;യ�ം  
േലബ� വd6ിെ;യ�ം പി�ണേയാെടയാണ് ഈ പxതി 
നട6ാSക.  റ� സ പxതിയി> 250 േകാടി �പ നട6�വ�ഷം 
ഉTതവിദ+ാഭ+ാസ േമഖലയ്S ലഭ+മാdം.  

177. കിഫ്ബി ധനസഹായേ,ാെട േകാേളജ് െക?ിട�l 
നവീകരിSTതിന് 300.74 േകാടിയ�െട പxതി 2019-20> 
ആരംഭിSം. ഇേതാെടാ6ം സ്േപാ�ട്സ്, ഫ�ണി"� Oട�ി മ�് 
അZബ� സൗകര+�l ഒHSTതിന് 50 േകാടി �പ 
വകയിHN'.  

സയBസ്സയBസ്സയBസ്സയBസ്, , , , െടക്േനാളജി ആBഡ് എBവേയാ�െമ;്െടക്േനാളജി ആBഡ് എBവേയാ�െമ;്െടക്േനാളജി ആBഡ് എBവേയാ�െമ;്െടക്േനാളജി ആBഡ് എBവേയാ�െമ;്    

178. േകരള സ്േ��് കൗ�സി> േഫാ� സയBസ് െടക്േനാളജി ആBഡ് 
എBവേയ�െമ;ിന് 152 േകാടി �പ വകയിHN'. ഇതി> 60 
േകാടി �പ സിഡബg +�ആ�ഡിഎം, െകഎഫ്ആ�ഐ, ജവഹ�ലാ> 
െന¹�  േ�ാ6ി7> െബാ?ാണി7> ഗാ�ഡB, മലബാ� 
െബാ?ാണി7> ഗാ�ഡB എTിവയ്S5 സഹായമാണ്. 

179. േതാTയ്7ല�5 ഇBസ1 ി�+� ?് ഓഫ് അഡFാBസ്ഡ് 
ൈവേറാളജിയിെല 25000 ചOര\ അടിയ�5 ആദ+ െക?ിടം ഈ 
വ�ഷം പ� �,ിയാd'. 78000 ചOര\ അടിയ�5 ര�ാമെ, 
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െക?ിട,ിെ; നി�Qാണം ആരംഭിS'. 50 േകാടി �പ 
ഇBസ1 ി�+�?ിന് വകയിHN'.    

സാേ{തികവിദ+ാഭ+ാസംസാേ{തികവിദ+ാഭ+ാസംസാേ{തികവിദ+ാഭ+ാസംസാേ{തികവിദ+ാഭ+ാസം    

180. െകാ"ി ശാസ്:സാേ{തിക സ�വകലാശാലയ്7് 25 േകാടി �പ, 
േകരള സാേ{തിക സ�വകലാശാലയ്7് 31 േകാടി �പ, േകരള 
സയBസ് ആBഡ് െടക്േനാളജി മ+�സിയ,ിന് 19 േകാടി �പ, 
ഐഎ"്ആ�ഡിയ്7് 20 േകാടി �പ എTി�െനയാണ്  
വകയിH,>. തിHവന�പ�രം എ�ിനീയറിംഗ് േകാളജിെല 
�േത+ക ഗേവഷണ േ�ാIാഹന േക��l7് 5.5 േകാടി �പ 
നീ7ിെവയ്S'.  

181. എ�ിനീയറിംഗ് േകാള°കl7ായി 43 േകാടി �പ വകയിHN'. 
ഇതിZ പ�റെമ,  വിദ+ാഭ+ാസ ]ണനിലവാരം ഉയ�NTതിZം 
വ+വസായ സX�7ം വ�xി6ിSTതിZമ�5 വിവിധ�ളായ 
പxതികlSേവ�ി 14 േകാടി �പ നീ7ിെവയ്S'. 
എ�ിനീയറിംഗ് േകാള°കളി> വിേശഷവിഷയ�ളി> 
ലഘ�ഗേവഷണ േക��l സMാപിSം. േലാകെ, തെT 
�സിxമായ വ+വസായകXനികള�മായി സഹകരി"�െകാ�് പിപിപി 
മാEകയി> ഓേ?ാേമാ?ീവ് െമ7ാേ�ാണിക§ ് , ഓേ?ാേമഷB 
െടക്േനാളജീസ്, �ാBസg ാഷണ> റിസ�"് Oട�ിയ േമഖലകളി> 
േകാഴ്സ�കl  ആരംഭി"ി?� �്. ഇവെയലg ാം നQ�െട സാേ{തിക 
വിദ+ാഭ+ാസെ, പ�തിയ വിതാന,ിേലയ്7് ഉയ�Nം.  

182. േപാളിെടക്നിSകള�െട വികസന,ിന് 44 േകാടി �പയാണ് 
നീ7ിെവയ്STത്. േപാളിെടക്നിSകl േക�ീകരി"് ഉത്പാദന 
പരിശീലന േക��ള�ം െടക്നി7> െസ;റ�കള�ം 
േ�ാIാഹി6ിSTതാണ്. ൈല�റികl, വിവരവിനിമയ 
സൗകര+�l, Oട�ി അ7ാദമിക് അ�രീAം 
െമ"െ6ട� NTതിന് 15 േകാടി �പ അZവദി"ി?� �്. 

സംസ്കാരംസംസ്കാരംസംസ്കാരംസംസ്കാരം 

183. കലാസംസ്7ാര േമഖലയ്7് 2019-20െല ആെക വകയിH,> 
157 േകാടി �പയാണ്. ചല"ി: അ7ാദമിയ്7് 11 േകാടി �പയ�ം 
േകരള സ്േ��് ഫിലിം െഡവല6്െമ;് േകാ�പേറഷന് 8 േകാടി 
�പയ�ം സംഗീതനാടക അ7ാദമി, ലളിതകലാ അ7ാദമി 
എTിവയ്7് 5 േകാടി �പ വീതവ�ം നീ7ിെവ"ി?� �്. 
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കാഴ്ചബംഗg ാവ�കള�െടയ� ം �ഗശാലകള�െടയ� ം അട{> 32 േകാടി 
�പയാണ്. ഇതി> 20 േകാടി �പ മ+�സിയം, ഗ+ാലറി എTിവയ�െട 
ആധ� നീകരണ,ിനായി വിനിേയാഗിSം. കിഫ്ബി മ�ഖാ�ിരം 
നട6ിലാSെമ' കഴിi ബജ�ി> �ഖ+ാപി" ജിലg ാ തല,ില�5 
സാംസ്7ാരിക േക��ളി> പലOം 2019-20> 
നി�Qാണ,ിേലയ്S നീ��ം.  

184. നQ�െട നേവാaാനനായക�7് അവHെട ജ�േദശേ,ാ അവHെട 
�വ�,നസMലേ,ാ ഉചിതമായ സ്മാരക�l നി�QിSTതിന് 
പxതിയി> വകയിH,ിയി?� 5 Oകയി> നി'lെ6െട 
ആവ�,ന @ാ;�5 എലg ാ സMാപന�lSം പണം 
അZവദിSTതാണ്. അXല6�ഴ തകഴി സ്മാരക,ിെ; 
നവീകരണ,ിന് 5 േകാടി �പ വകയിH,ിയി?� �്. ൈവ7െ, 
പി.<ഷ� പി5 സ്മാരക,ിന് 1 േകാടി �പയ�ം tTQാവിെല ചാവറ 
dര+ാേ7ാസ് ഏലിയാസ് അ"െ; സ്മാരകം പ� �,ീകരിSTതിന് 
50 ലAം �പയ�ം ആറാ?� പ�ഴ േവലായ�ധ6ണി7Hെട വീട് 
സംരAി7ാB 1 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. dമാര]Hവിെ; 
സ്മരണയ്S5 പി.ആ�.ഡി.എസ് േകാേളജിെ; െക?ിടം 
പ� �,ീകരിSTതിന് 1 േകാടി �പയ�ം അZവദിS'. െകാ"ി 
േലാകധ�Qി സMിരം നാടകേവദിയ്7് ഒ�,വണ @ാ;ായി 25 
ലAം �പ അZവദിS'. 

185. ഡയമ�് -ബിലി െഫേലാഷി6ിനായി 13 േകാടി �പ 
നീ7ിെവ"ിരിS'. േകരള,ിെല �മ�ഖ ൈല�റികളിെല 
പ:േശഖര,ിെ; ഡിജി�ൈലേസഷന് ആ�േ7വ്സിന് 2 േകാടി 
�പ വകയിHN'. സ്േ��് ൈല�റി കൗ�സിലിന് 1.20 േകാടി 
�പ വകയിHN'. ൈലേ�റിയBമാHെട അലവBസ് 20 
ശതമാനം ഉയ�N'.  

സ്േപാ�ട്സ്സ്േപാ�ട്സ്സ്േപാ�ട്സ്സ്േപാ�ട്സ്, , , , യ�വജനേAമംയ�വജനേAമംയ�വജനേAമംയ�വജനേAമം    

186. കായികരംഗ,് ഒH മ�Bനിര സംസMാനമാണ് േകരളം. കായിക 
സംസ്കാരം ഒHമയ�െടയ�ം t?ായ്മയ�െടയ�ം ആശയ�ളാണ് 
വിളംബരം െചj�Tത്. സ്േപാ�ട്സ് േമഖലയ്7് ഇതിേനാടകം 27 
േ�ാജക്ട� കl7ായി 528.90 േകാടി �പ കിഫ്ബി അZവാദം 
ന>കി7ഴിi�. തിHവന�പ�രം െസ;് േജാസഫ് സ്tളിെ; 
േഹാസ1 > സ്േ�ഡിയവ�ം കണി"�dള�ര ഹയ� െസ7Bഡറി 
സ്tളിെ; സ്േ�ഡിയവ�ം d'േQ> േവാളിേബാl 
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അ7ാദമിയ�െടയ� ം കളിസMലവ�ം, ആനാവ� � ഹയ� െസ7Bഡറി 
സ്tl സ്േ�ഡിയവ�ം, െനട� മ�ാട് സ്േപാ�ട്സ് സ്േ�ഡിയവ�ം 
അZവദിS'.    നQ�െട കായിക പ�ാ,ല സൗകര+�ളി> വലിയ 
ഉTമനമ��ാST കിഫ്ബി സ്േ�ഡിയം പxതികl 2019-20 > 
നി�Qാണ,ിേലയ്S നീ��ം.  

187. 2019-20 >  സ്േപാ�ട്സിZ5 വകയിH,> 117 േകാടി 
�പയാണ്. ഇതി> 71 േകാടി �പ സ്േപാ�ട്സ് ഡയറക്ടേറ�ിZം 
41 േകാടി �പ സ്േപാ�ട്സ് കൗ�സിലിZം വകയിH,ിയി?� �്. 

188. യ�വജനേAമ േബാ�ഡിന് 23 േകാടി �പ വകയിH,ിയി?� �്. 

െപാOമരാമ,്െപാOമരാമ,്െപാOമരാമ,്െപാOമരാമ,്    

189. െകഎസ്ടിപി പxതികl7് 510 േകാടി �പ വകയിHN'.  
െസB�> േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡി> നിT് 72 േകാടി �പ 
നട6�വ�ഷം ലഭിSം. സ്േ��് ൈഹേവയ്7് 70 േകാടി �പയ�ം മ��  
േറാഡ�കl7് 132 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. അZവാദം 
ലഭ+മായി?� 5 മ�ഴ� വB െറയി> ഓവ� �ിഡ്°കള�ം 
ഏെ�ട� Sകയാണ്.  

190. വയനാ?� കാHെട ദീ�ഘകാല ഗതാഗത�ശµ ,ിെ; 
dH7ഴിയ�കയാണ്. വയനാട് ബ�ി6� � എലേവ�ഡ് ൈഹേവയ്7് 
450 – 500 േകാടി �പ െചലവ� വHTതി> പdതിെ"ലവ് 
സംസMാന സ�7ാ� വഹിSം. െച�¾� ൈബ6ാസ്, ആ�ി�> 
നഗരേറാഡിെ; വീതി t?>, െകാലg െ, ൈബ6ാസിെല െചേ{ാ? 
േറാഡ് ജംഗ്ഷനി> ൈഫg ഓവ� എTിവ ഏെ�ട� Sം.     

െകഎസ്ആ�ടിസിെകഎസ്ആ�ടിസിെകഎസ്ആ�ടിസിെകഎസ്ആ�ടിസി    

191. െകഎസ്ആ�ടിസിയ�െട പ�നHxാരണ,ിന് ബാ«കള�മായി 
ധാരണെയ,ി. 1000 േകാടി �പയാണ് ആദ+വ�ഷ,ി> 
സംസMാനസ�7ാ� പ�നHxാരണ പാേ7ജ് �കാരം ന>കാെമT്  
ഏ�ിHTത്. ഇതിനകം 921 േകാടി �പ െപBഷB, ശXളം, 
െക�ിഡിഎഫ്സി തിരി"ടവ്, എTീ ഇന�ളിലായി 
െചലവഴി"ി?� �്. ഇതിേനാെടാ6ം െചലവ� ച�HSTതിZം വHമാനം 
വ�xി6ിSTതിZം <ത+മായി?� 5 നടപടികl നി�േ�ശി"ി?� �്. 
െതാഴിലാളികള�ം മാേനജ്െമ;�ം േയാജി"് ഈ നി�േ�ശ�l 
നട6ിലാSകയാെണ{ി> 2019-20> െകഎസ്ആ�ടിസി ഇTെ, 
പരിതാപകരമായ അവസMയി> നിT് കരകയറ�ം. പിTീട് സ�7ാ� 
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െകഎസ്ആ�ടിസി ന>dT സൗജന+േസവന�lS5 
നഷ്ടപരിഹാരം ന>കിയാ> മതിയാdം. ഈ പാേ7ജ് എ:മാ:ം 
ഫല�ദമായി നട6ാ7െ6?�  എ'5ത് സ�7ാ� അവേലാകനം 
െചയ്O വരികയാണ്. െകഎസ്ആ�ടിസി പ�നഃസംഘടനയ്7് 2019-
20ല�ം 1000 േകാടി �പ സ�7ാ� സഹായം ലഭ+മാSം. 

ഉlനാടB ജലഗതാഗതംഉlനാടB ജലഗതാഗതംഉlനാടB ജലഗതാഗതംഉlനാടB ജലഗതാഗതം    

192. ജലഗതാഗതേമഖലയിെല മ� T് ഏജBസികളായ സ്േ��് വാ?� 
�ാBസ്േപാ�?് ഡി6ാ�?്െമ;്, േകരള ഷി6ിംഗ് ആBഡ് ഇBലാBഡ് 
നാവിേഗഷB, േകാസ1 > ഷി6ിംഗ് ആBഡ് ഇBലാ;് നാവിേഗഷB 
എTീ സMാപന�l7ായി 131 േകാടി �പ വകയിHN'. പ�തിയ 
േബാ?� കl വാ��Tതിന് 21 േകാടി �പ വകയിHN'. ൈവ7ം – 
തവണ7ടവ് കട,ി> േറാ േറാ സ�വീസ് ഏ�െ6ട� Nം. ഡീസ> 
എ�ിZകളി>നിT് സിഎBജി/ഇലക്�ിക് േബാ?� കളിേലയ്7് 
മാറ�TതിZ5 നടപടി തFരിതെ6ട� Nം.  

193. േകരള ഷി6ിംഗ് ആ;് ഇBലാ;് നാവിേഗഷB േകാ�6േറഷB 
ലിമി�ഡിന് രാ:ി താമസസൗകര+േ,ാട� tടിയ�5 ഒH r� യിസ് 
െവസ> 40 േകാടി �പയ്7് വാ��'. 1200 ട� േശഷിയ�5 
ബാ�°ം ഈ വ�ഷം വാ��Tതാണ്. ൈഹേ7ാടതിയ്7് 
സമീപെ, െജ?ി നവീകരിSTതിന് 2.7 േകാടി �പ 
വകയിHN'.  

Oറമ�ഖംOറമ�ഖംOറമ�ഖംOറമ�ഖം    

194. Oറമ�ഖ വd6ിെ; ആെക വകയിH,> 98 േകാടി �പയാണ്. 
വിഴിiം Oറമ�ഖ,ിെ; �വ�,ന�l പ�േരാഗമിSകയാണ്. 
ഒTാംഘ? നി�Qാണ,ിെ; 40 ശതമാനം പണികl 
പ� �,ീകരി"ി?� െ�' പറയാം. അഴീ7>, േബ6� �, െകാലg ം, 
വിഴിiം, െപാTാനി Oറമ�ഖ�ളിെല ഷി6ിംഗ് ഓ6േറഷBസിെ; 
വിപ�ലീകരണ,ിന് 48 േകാടി �പ വകയിHN'. അഴീ7ലി> 
പ�തിയതായി @ീBഫീ>ഡ് ഔ?� േപാ�?് വികസി6ിSTതിന് ഒH 
�േത+ക കXനി രജിസ1 � െചയ്തി?� �്. 13 േകാടി �പ 
വകയിHN'. ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് ഡി6ാ�?്െമ;ിന് 10 
േകാടി �പ വകയിHN'. 

േവ+ാമഗതാഗതംേവ+ാമഗതാഗതംേവ+ാമഗതാഗതംേവ+ാമഗതാഗതം    
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195. തിHവന�പ�രം എയ�േപാ�?ിന് 18 ഏ7� �മി 
ഏെ�ട� STതിZ5 നടപടികl പ�േരാഗമിSകയാണ്. പേA, 
േക�സ�7ാ� എയ�േപാ�?ിന് നാം സൗജന+മായി ന>കിയ �മി 
മ�ഴ� വB സFകാര+കXനികlS വി>7ാനാണ് തീHമാനി"ി?� 5ത്. 
വാ�ാZ5 ആദ+ാവകാശം നമ�S തരണം എT ആവശ+ം അവ� 
സQതി"ി?ിലg . പല dHSകേളാെടയാെണ{ില�ം െടBഡറി> 
പെ{ട� 7ാB നമ�7് അZവാദം ലഭി"ി?� �്. തിHവന�പ�രം 
ഇ;�നാഷണ> എയ�േപാ�?് എT കXനി രജിസ1 � െചയ്ത് 
െടBഡറി> പെ{ട� 7ാനാണ് നാം തീHമാനി"ി?� 5ത്. ശബരിമല 
എയ�േപാ�?� ം െഹലിേപാ�?� കള�ം സMാപിSTതിZ5 സാേ{തിക 
സാX,ിക പഠനം നട'െകാ�ിരിSകയാണ്.  

െറയി>േവെറയി>േവെറയി>േവെറയി>േവ    

196.  തലേശരി - ൈമസ� �, നിലX� � - ന�േ{ാട് എTീ പ�തിയ 
െറയി>പാതകl േകരള െറയി> െഡവല6്െമ;് േകാ�പേറഷB  
പരിഗണനയിലാണ്. െകാ"ി െമേ�ായ�െട മഹാരാജാസ് േകാേളജ് 
മ�ത> േപ? വെരയ�5 ൈലB  2019-20> പ� �,ിയാSം.  

ജലേസചനംജലേസചനംജലേസചനംജലേസചനം    

197. ജലേസചന േമഖലയ്7് 517 േകാടി �പയാണ് െമാ,,ി> 
വകയിH,ിയിരിSTത്. വBകിട, ഇട,രം ജലേസചന 
പxതികളി> ഇടമലയാ�, മ� വാ��പ�ഴ പxതികl7് 38 േകാടി 
�പയ�ം അ��സംസMാന നദീജലവ�മായി ബ�െ6? കബനിതടം, 
ഭവാനിതടം, പXാ�തടം എTിവിട�ളിെല വിവിധ പxതികl7് 
61 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. പഴ7ംെചT ഡാമ�കl 
പ�നHxരിSTതിന് േലാകബാ{ിെ; സഹായേ,ാട� tടി പxതി 
നട6ിലാS'�്. ആദ+ഘ?മായി ജലേസചന വd6ിെ; നാല�ം 
ൈവദ+�തി വd6ിെ; അ��ം ഡാമ�കളാണ് 360 േകാടി �പ 
െചലവി> പ�നHxരിSTത്. dരിയാ�d�ി, കാര6ാറ പxതിയി> 
വരl", �ളയനിയDണ,ിZം dടിെവ5 പxതികlSമായി 5 
േകാടി �പ വകയിHN'. 

198. ചി�� �പ�ഴ, േചരമംഗലം, മ� ല,റ കനാല�കള�െട നവീകരണ,ിന് 
21.5 േകാടി �പ വകയിHN'. ലിഫ1 ്  ഇറിേഗഷB പxതികള�െട 
നവീകരണ,ിന് 145 േകാടി �പയ�ം �ഗ�ഭ ജലവികസന,ിന് 28 
േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. മഴനിഴ> �േദശ�ളിെല 
ജലAാമം പരിഹരിSTതിന് 3 േകാടി �പ അധികമായി ന>d'. 
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dടിെവ5ംdടിെവ5ംdടിെവ5ംdടിെവ5ം    

199. dടിെവ5 േമഖലയ�െട ആെക അട{> 892 േകാടി �പയാണ്. 
ഇതി> 700 േകാടി �പ വാ?� അേതാറി�ിയ�െട വിവിധ 
പxതികlS േവ�ിയ�5താണ്. ജലനിധിയ�െട ര�ാംഘ? 
�വ�,ന�l7് 117 േകാടി �പയാണ് വകയിH,ിയി?� 5ത്. 8 
ജിലg കളിെല 200 @ാമപ�ായNകളിലാണ് ഈ ര�ാംഘ? 
ജലനിധി പരിപാടി നട6ിലാSക. ഒ'ം ര��ം ഘ? ജലനിധി 
പxതിയി> നട6ിലാ7ിയ കQ+�ണി�ി dടിെവ5 വിതരണ 
പxതികള�െട പരിപാലന,ിZം മ��മായി 55 േകാടി �പ 
വകയിH,ിയി?� �്. മഴെവ5െ7ായ്,ിന് 20 േകാടി �പയ��്.  

200. പ�തിയ dടിെവ5 പxതികl7് 280 േകാടി �പയ��്. േദശീയ 
@ാമീണ dടിെവ5 പxതി �കാരം നി�Qാണം നടST 80 എണ� ം 
പ� �,ിയാേക�O�്. ഇവയി> 30 എണ� ,ിെ; 
പ� �,ീകരണ,ിനായി 100 േകാടി �പ സംസMാനവിഹിതമായി 
വകയിHN'. ഒXത് ലAം േപ�7ാണ് ഇതിെ; �േയാജനം 
ലഭിSക. ൈജ7 സഹായേ,ാെട നട6ാST മീനാട്, 
േകാഴിേ7ാട് dടിെവ5 വിതരണ പxതികള�െട 
പ� �,ീകരണ,ിനായി 75 േകാടി �പ വകയിH,ിയി?� �്. 
െനjാ�ിBകര dടിെവ5 പxതിയ�ം ഇട� 7ിയിെല കHണാപ�രം, 
രാജാ7ാട്, ഉട� XBേചാല dടിെവ5 പxതിയ� ം ഏെ�ട� STതാണ്. 
വരl" ദ�രിതാശFാസ,ിന് 30 േകാടി �പയ�ം പxതിയി> 
നീ7ിവ"ി?� �്. 

വനംവനംവനംവനം    

201. വനം സംരAണ,ിന് 208 േകാടി �പയാണ് 2019-20 > 
െചലവഴിSTത്. ഇതി> 60 ഓളം േകാടി �പ �<തിദ,മായ 
വന,ിെ; അതിHകl േവ�തിരിSTതിZം സംരAിSTതിZം 
േവ�ിയ�5താണ്. മZഷ+-�ഗ സംഘ�ഷെ, 
�തിേരാധിSTOമായി ബ�െ6? സ്കീമ�കl7് 24 േകാടി �പ 
വകയിHN'. േശാഷണം സംഭവി" വന�െള 
പ�നH±ീവി6ിSTതിZം ൈജവൈവവിധ+ം സംരAിSTതിZം 
47 േകാടി �പ വകയിHN'. സാ{്ചFറികlSം നാഷണ> 
പാ�SകlSം  51 േകാടി �പ ലഭ+മാdം. ഇതി> 30 േകാടി �പ 
േക�ധനസഹായമാണ്.  പ�¤� സ�േവാളജി7> പാ�7ിZ5 
പxതി കിഫ്ബി അംഗീകരി"് 269.75 േകാടി �പ അZവദി"കാര+ം 
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സേ�ാഷപ� �ം അറിയിS'. ര��  പതി�ാ�ായി കാ,ിരിST 
ഒH സFപµ ം യാഥാ�a+മാകാB േപാവ�കയാണ്. 

തേ�ശതേ�ശതേ�ശതേ�ശഭരണംഭരണംഭരണംഭരണം    

202. ജനകീയാസ� :ണെ, Oട�'5 ര�് പതി�ാ��കളായി േകരളം 
Oട�"യായി അധികാര വിേക�ീകരണ,ി> ഒTാം സMാന,ാണ്. 
അന+ാÁശ+മായ ധനവിന+ാസമാണ് േകരള,ിേലത്. കഴിi 
സ�7ാരിെ; കാല,് പxതി അട{ലിെ; 23.5 ശതമാനമാണ് 
തേ�ശഭരണ സMാപന�l7് വകയിH,ിയിHTത്. 2019-20 > 
24.5 ശതമാനമായി ഈ വിഹിതം ഉയ�N'. പg ാB @ാ;് കഴിi 
വ�ഷം 7000 േകാടി �പയായിHTത് 7500 േകാടി �പയായി 
ഉയ�N'. ഇതി> 250 േകാടി �പ �ളയബാധിത �േദശ�ളിെല 
പ�ായNകളിെല �േത+ക േ�ാജക്ട� കlS േവ�ിയ�5താണ്. 
താേഴയ്7് ൈകമാറിയി?� 5 പg ാB @ാ;ി> 1307 േകാടി �പ 
പ?ികജാതി ഉപപxതിSം 196 േകാടി �പ പ?ികവ�ഗp  
ഉപxതിSമാണ്. പg ാB @ാ;ിZ പ�റേമ 2741 േകാടി �പ 
െമയി;നBസ് @ാ;ായ� ം 1626 േകാടി �പ ജനറ> പ�6സ് 
@ാ;ായ� ം തേ�ശഭരണ സMാപന�l7് വകയിHN'. അ�െന 
െമാ,ം 11867 േകാടി �പ. ഇതി> േകാ�6േറഷZകl7് 1210 
േകാടി �പയ�ം മ�നിസി6ാലി�ികl7് 1617 േകാടി �പയ�ം ജിലg ാ 
പ�ായNകl7് 1564 േകാടി �പയ�ം േബg ാ7് പ�ായNകl7് 
1090 േകാടി �പയ�ം @ാമപ�ായNകl7് 6384 േകാടി �പയ�ം 
ലഭിSം. 

203. മ�� സംസMാന�ളി>നി' ഭിTമായി േകരള,ി> �ധാനെ6? 
േക�ാവിഷ്<ത സ്കീമ�കെളലg ാം നട6ിലാSTത് തേ�ശ 
സFയംഭരണ സMാപന�l വഴിയാണ്. േക�വിഹിതമട7ം 
@ാമവികസന,ിനായ�5 5136 േകാടി �പ േബg ാ7്, 
@ാമപ�ായNകl മ�ഖാ�ിരമാണ് െചലവഴി7െ6ട� ക. 
നഗരവികസന,ിനായ�5 1862 േകാടി �പ നഗരസഭകl 
വഴിയാണ് െചലവഴിSTത്. ഇേതാെടാ6ം ൈലഫ് മിഷB വഴി 2500 
േകാടി �പെയ{ില�ം തേ�ശഭരണ സMാപന�l വഴി 
െചലവഴി7െ6ട� ം. ഇവെയലg ാം കണ7ിെലട� SേXാl 2019-20 > 
തേ�ശഭരണ സMാപന�l7് 21000 േകാടി �പെയ{ില�ം ലഭിSം. 
തേ�ശഭരണ സMാപന�ള�െട തനത് ഫ�് ഇതി> 
ഉlെ6ട� ,ിയി?ിലg  എ'tടി പറയെ?. െതാഴില�റ6് പxതി 
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െതാഴിലാളികl7് േAമനിധി �പീകരിSം. അവ�7് ഇേ6ാl 
തെT 25 ദിവസ,ിേലെറ മ� T് വ�ഷം Oട�"യായി പണി 
െചയ്താ> സാമ� ഹ+സ�രAാ െപBഷന് അ�ഹതയ��്.  

204. ഇ:യ�ം വലിയ Oക െചലവഴിSTതിZ5 കാര+�ാപo ി 
cഷ്ടിSTതിന് ഒേ?െറ നടപടികl സ�7ാ� സFീകരി"ി?� �്. 
ഇേ6ാl ഏ�വ�ം അവസാനം 195 എ�ിനീയറിംഗ് േപാസ1 ½ കl 
cഷ്ടിSTOവഴി എലg ാ തേ�ശഭരണ സMാപന�ളില�ം ഒH 
എ�ിനീയെറ{ില�ം ഉ�ാdെമT് ഉറ6�വHNകയാണ്. 
നിര�രമായ പരിശീലന�ള�ം ഇടെപടല�കള�ം വഴി ആസ� :ണം 
സമയബ�ിതമാ7ാB കഴിiി?� �്. അ�് തേ�ശഭരണ 
സMാപന�െളാഴിെക  ബാ7ിെയലg ാ സMാപന�ള�ം അട� , 
വ�ഷെ, വികസന പxതികl7് ഡിപിസിയ�െട അംഗീകാരം 
േനടി7ഴിi�. നി�ഹണ,ില�ം അഭിന�നാ�ഹമായ 
പ�േരാഗതിയാണ്. 2014-15 മ�ത> 2017-18 വെരയ�5 കാലയളവി> 
ഡിസംബ� 31 വെരയ�5 പxതി െചലവ് വാ�ഷിക അട{ലിെ; 30 
ശതമാനമാണ് ശരാശരി വTി?� 5ത്. 2018-19 > ഇത് 58 
ശതമാനമായി ഉയ�'. 

205. ദൗ�ബല+�l മ�ഖ+മായ� ം ര�ാണ്. വാ�6് മാEകയില�5 
െചറ�പxതികള�െട ആധിക+ം വ�xി"� വH'. 
സമ@പരിപാടികളിേലയ്7് നീ��Tിലg . ര�്, ജനപ{ാളി,ം 
�തീAകl7് അZസരി"് ഉയHTിലg . ഇത് ഉേദ+ാഗസM 
േമധാവിതF,ിന് വഴിെതളിയിSം. സ�താര+മിലg ായ്മയിേലയ്Sം 
അഴിമതിയിേലയ്Sം നയിSം. �തിവിധിയായി എലg ാ ജിലg കളില�ം 
സTxവിദഗ്ധെര ഉlെ6ട� ,ി ജിലg ാ റിേസാഴ്സ് െസ;റ�കl 
�പീകരിSTതാണ്. ജിലg ാ പg ാനിെ; അടിസMാന,ി> സംയ�_ 
േ�ാജക്ട� കl ഏെ�ട� STതിെന േ�ാIാഹി6ിSTതിന് 40 
േകാടി �പ ഈ വ�ഷവ�ം വകയിH,ിയി?� �്. മിഷZകള�െട 
�വ�,ന,ി> ജനപ{ാളി,ം വ�xി6ിSTO വഴിയ� ം 
dട� ംബ\ീെയയ�ം @ാമസഭകെളയ�ം ശ_ിെ6ട� NTO വഴി 
ജനകീയത തിരി"�പിടി7ാനാdം.  

206. കില അധികാര വിേക�ീകരണ,ി> േലാക�ശസ്തമായ ഒH 
മികവിെ; േക�മായി ഉയ�Tി?� �്. തേ�ശഭരണ വd6�മായി 
ബ�െ6? മ�� പരിശീലന സംവിധാന�െളലg ാം കിലയ�െട കീഴി> 
െകാ��വTി?� �്. കിലയ്7് 33 േകാടി �പ വകയിHN'. 
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മാലിന+ സംസ്കരണ,ി> ഖരജല മാലിന+ സംസ്കരണ,ി> 
�ാേദശിക മാEകകl cഷ്ടിSTതിന് പരിശീലന,ിZം 
പരീAണ,ിZമായി 2 േകാടി �പ അധികമായി വകയിHN'.  

207. കാസ�േഗാഡ് പാേ7ജിനായി 2019-20 > 91 േകാടി �പ 
വകയിHN'. ജിലg ാ കളക്ട� അധ+Aനായ�5 ജിലg ാതല 
സമിതിയാണ് ഈ Oക െചലവഴിSTതിZ5 മ�Bഗണനകl 
തീHമാനിSക. 

208. തേ�ശഭരണ സMാപന�lS5 ധനവിന+ാസം സംബ�ി"് 
പരിേശാധന നട,ി നി�േ�ശ�l സമ�6ിSTതിനായി 
സംസMാന ധനകാര+ കQീഷെന ഉടB നിയമിSTതാണ്. 

wചിതFംwചിതFംwചിതFംwചിതFം    

209. wചിതF പരിപാടികl7ായി wചിതF മിഷന് ആെക 260 േകാടി 
�പയാണ് വകയിH,ിയി?� 5ത്. ഉറവിട മാലിന+ 
സംസ്കരേണാപാധികl7് ഇനിേമ> 90 ശതമാനം വെര 
സബ്സിഡി ന>കാം. നിലവില�5 50 ശതമാനം സബ്സിഡി 
അനാക�ഷകമായിH'. േനരെ, സ� ചി6ി"Oേപാെല 
സMാപന�l7് മലിനജല സംസ്കരേണാപാധികl7് 25 
ശതമാനം സബ്സിഡി സ�7ാരിZം മെ�ാH 25 ശതമാനം 
തേ�ശഭരണ സMാപന�lSം ന>കാB കഴിയ� ം.  

210. �ളയ,ിZേശഷം കg ീB േകരള കXനി 15,764 ട� മാലിന+�l 
േശഖരിSകയ��ായി. ഇതി> ഇേ6ാl 160 ട� പg ാസ1 ിക് 
സംസ്കരണേശഷിേയ കXനിയ�മായി ബ�െ6?� 5� . 263 പg ാ;�കl 
സMാപി"് ഈ േശഷിെയ 1000 ടണ� ായി ഉയ�Nം. നിയമ,ി> 
അZശാസിSTOേപാെല എലg ാ ജിലg കളില�ം ഏെത{ില�ം 
ഇBഡസ്�ിയ> എസ്േ��ി> ഒH േവസ1 ്  �ീ�്െമ;് െഫസിലി�ി 
ഉ�ാSം. ഇ-േവസ1 ്  �ീ�്െമ;ിന് ഒH സംവിധാനം 
േകരള,ില��ാSം. നാ?ിBപ�റ�ളി> എലg ാ വീട� കളില�ം വളSഴി 
നി�QിSTത് ഒH ക+ാXയിനായി ഏെ�ട� Sം. സFചÅ ് ഭാരത് 
സ�േAB മാEകയി> േകരള,ിെല പ�ായNകെളയ�ം 
മ�നിസി6ാലി�ികെളയ� ം േ@ഡ് െചj�Tതാണ്. 

സഹകരണംസഹകരണംസഹകരണംസഹകരണം 

211. സഹകരണ േമഖലയ�െട ആെക അട{> 154 േകാടി �പയാണ്. 
െrഡി�് സഹകരണ സംഘ�lS5 ധനസഹായമാണ് ഇതി> 
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�ധാനം. 46 േകാടി �പയാണ് ഇതിനായി നീ7ിെവ"ിരിSTത്. 
മാ�7�ിംഗ്, ആ�ഐഡിഎഫ് പxതിയ്7ായി 31 േകാടി �പയ�ം 
വകയിH,ിയി?� �്. പ?ികവിഭാഗ സഹകരണ സംഘ�l7് 15 
േകാടി �പയ�ം വനിതാ സഹകരണ സംഘ�lSം 
വനിതാെഫഡിZമായി 3 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. സഹകരണ 
സMാപന�ള�െട ആധ� നീകരണം, ൈവവിx+വത്കരണം, മാEകാ 
സഹകരണ സംഘ�lS5 സഹായം എTിവയ്7ായി 17 േകാടി 
�പയ�ം നീ7ിെവ"ി?� �്. മാEകാ സഹകരണ സംഘ�l7് 
�േത+ക േ�ാIാഹനമായി 6 േകാടി �പ വകയിHN'. 
എBസിഡിസി വായ്പയ്S5 സംസMാനവിഹിതമായി 1.75 േകാടി 
�പ വകയിHN'. 

212. മാരകേരാഗ�l7് ചികിI േതട� T സഹകരണസംഘം 
സഹകാരികl7് ചികിIാസഹായം ന>dTതിനായി ഒH പ�തിയ 
സ്കീം ആരംഭിSകയാണ്. ഈ സ്കീമിനായി 5 േകാടി �പ 
വകയിH,ിയി?� �്. �<തിേAാഭ,ില�ം മ��ം വീട� കl നഷ്ടെ6? 
സഹകാരികlS സഹായം ന>dTതിZം ഇതി>നി'5 പണം 
ഉപേയാഗെ6ട� ,ാം. 

213. ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിന് 55 േകാടി �പ വകയിHN'. ഹൗസിംഗ് 
േബാ�ഡിെ; Æഹ\ീ പാ�6ിട പxതി �കാരം സTx 
സംഘടനകl7് 2 ലAം �പ വീെടാTിന് സബ്സിഡിയായി 
ന>dം. െകാ"ി നഗര,ിെല മൈറB ൈ²വിന് സമീപം 
ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിന് സF�മായ�5 17.9 ഏ7� �മിയി> 
ഓഫീസ് െകാേമഷ്സ+> ആവശ+�lS5 െക?ിട�ള�ം സ1 ാ� 
േഹാ?ല�ം സ�ീസ് അ6ാ�?്െമ;്സ� ം അട7മ�5 അ�ാരാഷ്� 
�ദ�ശന നഗരി നി�QിSTതാണ്. കലവ� H5 ഹൗസിംഗ് 
േബാ�ഡിെ; 6.5 ഏ7� �മി ആല6�ഴ വികസന പരിപാടിയ�െട 
ഭാഗമായി മാ�7�് വിലയ്7് ഏെ�ട� STതാണ്. 

സിവി> സൈപg സ് സിവി> സൈപg സ് സിവി> സൈപg സ് സിവി> സൈപg സ്     

214. സിവി> സൈപg സിന് 45 േകാടി �പ വകയിHN'. ഇതി> 23 
േകാടി �പ നാഷണ> ഫ�ഡ് െസക+�രി�ി ആക്ട് നട6ാSTതിZ5 
സ±ീകരണ�l പ� �,ീകരിSTതിZ േവ�ിയാണ്. 
കൗ�സി> േഫാ� ഫ�ഡ് റിസ�"് ആBഡ് െഡവല6്െമ;് 
സMാപിSTതിന് 7 േകാടി �പ വകയിHN'. 

േകരള സ്േ��് ഫിനാBഷ+> എ;�ൈ�സസ് േകരള സ്േ��് ഫിനാBഷ+> എ;�ൈ�സസ് േകരള സ്േ��് ഫിനാBഷ+> എ;�ൈ�സസ് േകരള സ്േ��് ഫിനാBഷ+> എ;�ൈ�സസ്     
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215. െകഎസ്എഫ്ഇയ�െട സ�വ�ണ�  -ബിലി വ�ഷമാണ് 2019. 
സ�വ�ണ� -ബിലി വ�ഷ,ി> 650 േകാടിയ�െട പ�തിയ ചി?ികള�ം 200 
േകാടിയ�െട അ�ാദായവ�മാണ് ലA+മിട� Tത്. 60 പ�തിയ ശാഖകl 
ആരംഭിSം. െകഎസ്എഫ്ഇയ�െട ഇേ6ാഴെ, േടേണാവ� 35,000 
േകാടി �പയാണ്. 2019-20 >  �വാസി ചി?ികളട7ം ഈ 
േടേണാവ� 60,000 േകാടി �പയി> അധികരിSം. 
െകഎസ്എഫ്ഇയ�െട ഇതര ബിസിനസ�കളില�ം -ബിലി 
വ�ഷ,ി> വലിയ dതി"�ചാ?മാണ് ലA+ം വയ്STത്. 1000 
േകാടി �പയ�െട സF�ണ� 6ണയ വായ്പ ലA+ം വയ്S'. -ബിലി 
വ�ഷം െകഎസ്എഫ്ഇ െക?ില�ം മ?ില�ം ഉ5ട7,ില�ം പ�തിയ 
ഉയര�l താ��ം. 

േകരള ഫിനാBഷ+> േകാ�6േറഷBേകരള ഫിനാBഷ+> േകാ�6േറഷBേകരള ഫിനാBഷ+> േകാ�6േറഷBേകരള ഫിനാBഷ+> േകാ�6േറഷB    

216. േകരള ഫിനാBഷ+> േകാ�6േറഷനി> ഘടനാപരമായ ഒH 
പ�നrമീകരണം നടSകയാണ്. േകാ�6േറഷB അതിെ; പലിശ 
നിര7് ഏതാ�് അ�് ശതമാനം ക�് dറ"് 9.5 ശതമാനെമT 
അടിസMാന നിര7് സംവിധാന,ിേലയ്7് എ,ിയി?� �്. വHT 
സാX,ികവ�ഷം 1500 േകാടിയ�െട പ�തിയ വായ്പകl 
അZവദിSം. ഇതിനായി അധികമായി 500 േകാടി �പ വിപണയി> 
നി'ം െക.എഫ്.സി സമാഹരിSം. സ� A്മ, െചറ�കിട, ഇട,രം 
സംരംഭ�ളി> ഊ�±Aമത ഉയ�NTതിZ5 �േത+ക 
സഹായപxതിയ� ം, ചകിരി മിലg �കl7് വായ്പ ന>dTതിZ5 
�േത+ക പxതിയ� ം 2019-20 > നട6ാSം. �ളയാന�ര 
പ�ന�നി�Qാണ,ിZ5 വലിയ പരി\മ�l 
പ�േരാഗമിSകയാണ്. കരാറ�കാ�7് വായ്പയ� ം ബി> 
ഡിസ്കൗ�ിം]ം മ��ം ഏ�െ6ട� ,ി െക.എഫ്.സി േകരള,ിെ; 
പ�ന�നി�Qാണ,ി> പ{ാളികളായി. 

േനാ�7യ�ം �വാസവ�ംേനാ�7യ�ം �വാസവ�ംേനാ�7യ�ം �വാസവ�ംേനാ�7യ�ം �വാസവ�ം 

217. േനാ�7യ�െട ഉടമസMതയി> മാേവലി7രയില�5 അേ�7� 
�മിയി> ഒH മാEകാേലാക േകരള േക�ം സMാപിSTതാണ്. 
േക�,ിെ; പ�ാ,ല െസൗകര+വികസന,ിന് നിേAപം 
നടNT �വാസി മലയാളികl7് േക�,ിെ; േസവന�ളി> 
മ�Bഗണന ന>dTതാണ്. മാേവലി7ര േക�,ിെ; 
അZഭവ,ിെ; അടിസMാന,ി> tട� ത> സMല�ളിേലയ്7് 
ഭാവിയി> ഇ,രം േലാക േകരള േക��l സMാപി7ാവ�Tതാണ്. 
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218. എBആ�െക െവ>ഫയ� ഫ�ിന് 9 േകാടി �പയ�ം തിരി"�വHT 
�വാസികള�െട പ�നരധിവാസ പരിപാടികl7് 15 േകാടി �പയ�ം 
വകയിH,ിയി?� �്. 

െതാഴി>െതാഴി>െതാഴി>െതാഴി> 

219. െതാഴി> വd6� മ�ഖാ�ിരം നട6ാST വിവിധ പxതികl7് 401 
േകാടി �പയ�ം ഇBഡസ്�ിയ> െ�യിനിംഗ് വd6ിന് 124 േകാടി 
�പയ�ം നാഷണ> എംേപg ായ്െമ;് സ�വീസിന് 30 േകാടി 
�പയ�മട7ം െതാഴി> വd6ിെ; വകയിH,> 563 േകാടി 
�പയാണ്. 

220. അസംഘടിതേമഖലയിെല െതാഴിലാളികള�െട വHമാനം ഉറ6� 
പxതിയ്7ായി 80 േകാടി �പയ�ം �സവാZtല+ം അട7മ�5 
സാമ� ഹ+സ�രAാ പരിപാടികl7് 5 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'. 
അതിഥി െതാഴിലാളികl7് മാന+മായ വാസസMലം 
ഉറ6�വHNTതിZ5 അപµ ാ ഘ� പxതിയ്7് 5 േകാടി �പ 
നീ7ിവ"ി?� �്. േമാേ?ാ� െതാഴിലാളി േAമനിധി േബാ�ഡിന് പ�തിയ 
ആസMാനമ�ിരം നി�QിSTതാണ്. 

221. ഐ.ടി.ഐകള�െട നവീകരണ,ിന് 45 േകാടി �പയ�ം േകരള 
അ7ാദമി േഫാ� സ്കി> എക§ െലBസിെ; േനEതF,ില�5 
ൈനപ�ണീ വികസന പരിപാടികl7് 39 േകാടി �പയ�ം 
വകയിHN'.  

സ�7ാ� ജീവന7ാ�സ�7ാ� ജീവന7ാ�സ�7ാ� ജീവന7ാ�സ�7ാ� ജീവന7ാ�    

222. സ�7ാ� ജീവന7ാHെട ശXളപരിഷ്കരണ,ിZ5 നടപടികl 
സമയബ�ിതമായി പ� �,ീകരിSം. dടിശികയായി?� 5 ര�് ഗഡ�  
ഡി.എ ഏ�ി> മാസശXളേ,ാെടാ6ം പണമായി ന>dം. 
െമഡി7> ഇBഷFറBസിന് െട�� വിളി"� കഴിi�. ഏതാZം 
മാസ�lS5ി> ഇത് നട6ിലാdം. െപാOജന�l സMിരമായി 
സ��ശിST വിേലg ജ്, താല� 7് ഓഫീസ�കl, കളക്േ���കl, സബ് 
രജിസ്�ാ� ഓഫീസ�കl, ആ�.ടി ഓഫീസ�കl Oട�ിയവ tട� ത> 
െപാOജനസൗ�ദപരമാേക�O�്.  dടിെവ5ം, വി\മ,ിZ5 
സൗകര+�l, െപാOജന wചിമ�റികl എTിവെയലg ാം 
ഏ�െ6ട� ,ണം. സ�7ാ� ഓഫീസ�കl സ്:ീ 
സൗ�ദപരവ�മാകണം. Oട7െമT നിലയി> കളക്േ���കl, 
ജിലg ാതല ഓഫീസ�കl  എTിവിട�ളി> ഇതിZ5 സൗകര+�l 
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ഒHSTതാണ്. ഇതിനായി 50 േകാടി �പ അധികമായി 
വകയിHN'.   

�ഷറി�ഷറി�ഷറി�ഷറി    

223. �ഷറികളി>  സംേയാജിത ധനകാര+ മാേനജ്െമ;് സിസ1 ം 
നട6ായേതാെട �വ�,നം വളെര മികവ��തായി?� �്. �ഷറി 
നവീകരണ,ിന് 21 േകാടി �പ വകയിHN'. 20 പ�തിയ �ഷറി 
െക?ിട�ള�െട  പണി നട' വH'. 12 എണ� �lStടി 
ഈവ�ഷം അZവാദം െകാട� Sം. 2019-20> മ�ഴ� വB 
ജീവന7ാHെടയ� ം െപBഷBകാHെടയ� ം ശXളവ�ം െപBഷZം 
�ഷറി അ7ൗ��വഴിയാSം.  

224. �ഷറിയിെല സ്േ�ാങ് റ� മ�കളാണ് സ�7ാരിെ; വക നിധികl 
സ� AിSTത്. ഈ വ�ഷം ഇതിെ; സ്േ�ാെ7ട� 7ാB 
തീHമാനി"ി?� �്. 2019-20> ഇതിെ; സ്േ�ാെ7ട� ,് <ത+മായ 
രജിസ1 � തjാറാSകയ�ം െചj� ം. പ�രാവസ്O �ാധാന+മ�5വ 
മ+�സിയ�ളി> �ദ�ശി6ിSം. 

രജിസ്േ�ഷBരജിസ്േ�ഷBരജിസ്േ�ഷBരജിസ്േ�ഷB    

225. ആധാ� രജിസ്േ�ഷB നടപടികl നവീന സാേ{തികവിദ+യ�െട 
അടിസMാന,ി> ലളിതവ�ം സ�താര+വ�മാSം. ഇേതാെട വd6് 
tട� ത> ജനസൗഹാ��പരായി മാറ� ം. ഇ-സ1 ാXിംഗ് സംവിധാനം 
വിപ�ലീകരിSം. വിരലടയാളവ�ം േഫാേ?ായ� ം ഡിജി�ൈലസ് െചയ്ത് 
ആധാര,ിെ; ഭാഗമാSTതാണ്. രജിസ്േ�ഷB നടപടികl 
കX+�?�വ>7രി"് ആധാര�l കാലതാമസമിലg ാെത 
ന>dTതിZ5 നടപടികl സFീകരിSം. ആധാര�l 
ഡിജി�ൈലസ് െചj�Tതിന് ‘അനശFര’ പxതി നട6ിലാSം. സബ് 
രജിസ്�ാ� ഓഫീസ�കളി> ഇ-േപാസ് െമഷീB ഏ�െ6ട� Nകയ�ം, 
നിരീAണ ക+ാമറകl ഏ�െ6ട� Nകയ�ം െചj� ം. 

226. രജിസ്േ�ഷB വd6ിന് 25 േകാടി �പ വകയിHN'. ഇതി> 15 
േകാടി �പ പഴയ രജിസ്േ�ഷB േരഖകl ഡിജി�ൈലസ് 
െചj�TതിZം രജിസ്േ�ഷB ഡാ�ാേബസ് cഷ്ടിSTതിZമാണ്. 
13 േകാടി ഷീ�് േരഖകl ഡിജി�ൈലസ് െചേj�ിവHം. കിഫ്ബി 
ധനസഹായേ,ാെട രജിസ്േ�ഷB െക?ിട�ള�െട നവീകരണം 
OടHം.  

േമാേ?ാ� െവഹി7ിl ഡി6ാ�?� െമ;്േമാേ?ാ� െവഹി7ിl ഡി6ാ�?� െമ;്േമാേ?ാ� െവഹി7ിl ഡി6ാ�?� െമ;്േമാേ?ാ� െവഹി7ിl ഡി6ാ�?� െമ;്    
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227. േമാേ?ാ� വാഹന നിdതി വd6ിെ; േറാഡ് േസഫ1 ി നടപടികl7് 14 
േകാടി �പ വകയിHN'. െവഹി7ിl കം ൈ²വ� െടസ1 ിംഗ് 
സ്േ�ഷZകl7് 6.75 േകാടി �പയ�ം െചS േപാസ1 ½ കള�െട 
നവീകരണ,ിന് 10.50 േകാടി �പയ�ം വകയിHN'.  

റവന+�റവന+�റവന+�റവന+�     

228. ലാ;് റവന+�  വd6ിന് ആെക 90 േകാടി �പ പxതിയി> 
വകയിH,ിയി?� �്. ഇതി> 40 േകാടി �പ റവന+�  ഓഫീസ�കളിെല 
സൗകര+�l വിപ�ലീകരിSTതിZ േവ�ിയാണ്. 17 േകാടി �പ 
ലാ;് െറേ7ാഡ�കl ഡിജി�ൈലസ് െചj�TതിZം മ+�േ?ഷB 
നടപടികl ഓ�ൈലനായി െചj�TതിZമാണ്. റീസ�െവ 
പ� �,ീകരിSTതിന് 15 േകാടി �പ വകയിHN'.  

229. നാഷണ> സ�വീസ് സ്കീം, എBസിസി, സ്കൗ?്, സ1 ½ ഡ;് 
േപാലീസ് േകഡ�്, സTx സംഘടനകl എTിവയ�മായി 
ബ�െ6?് ഒH സിവി> ഡിഫBസ് േകാ� �പീകരി7ാB 
ഉേ�ശിS'. സ്േ��് ഡിസാസ1 � െറസ്േപാ�സ് േഫാഴ്സിെന 
ശ_ിെ6ട� Nം. 

230. നാഷണ> ൈസേകg ാ� റിസ്ക് മി�ിേഗഷB േ�ാജക്ടി> നിT് 
ൈസേകg ാ� �തിേരാധ പ�ാ,ല സൗകര+നി�Qാണ,ിന് 
േക�വിഹിതമട7ം 22 േകാടി �പ ലഭിSം.    

എക്ൈസസ്എക്ൈസസ്എക്ൈസസ്എക്ൈസസ്    

231. എക്ൈസസ് വd6ിെ; ആധ� നീകരണ,ിന് 17 േകാടി �പ 
വകയിHN'. ഇതി> 10 േകാടി �പ ലഹരിവിHx 
േബാധവത്കരണ,ിZം വിമ�_ി ലഹരിവിമ�_ പരിപാടികlSം 
േവ�ിയാണ്.  

സംസMാന ഭാഗ+SറിസംസMാന ഭാഗ+SറിസംസMാന ഭാഗ+SറിസംസMാന ഭാഗ+Sറി    

232. 2014-15 > 5441.84 േകാടി �പയായിHT സംസMാന ഭാഗ+Sറി 
വി��വരവ് 2017-18 > 9021.36 േകാടി �പയായി ഉയ�Tി?� �്. 
2019-20 > ഭാഗ+Sറിയ�െട വി��വHമാനം 11863 േകാടി �പയായി 
വ�xിSം. ച� ,ാ?, അന+സംസMാന ഭാഗ+Sറികള�െട 
കട'വരവിെന ക�ശനമായി തടi�ം അനഭിലഷണീയമായ 
�വണതകെള െചറ�Nമാണ് ഭാഗ+Sറി വി>6നയി> ഈ േന?ം 
ൈകവരി7ാB കഴിiി?� 5ത്. ഇടനില7ാ�വഴി നടNT 
ഭാഗ+Sറികl7് ഉയ�T നിര7ി> ജി.എസ്.ടി ഏ�െ6ട� ,ാB 
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സംസMാന സ�7ാ� ശ_മായ നിലപാടാണ് സFീകരി"ത്. 
അന+സംസMാന ഭാഗ+Sറി ഏജ;�മാ� ഇതിെനതിരായി ന>കിയ 
േകസ് പരാജയെ6?� . എTാ> മ�� വഴികളില� െട ഈ വിഭിT 
നിരSകl ഏകീകരിSTതിZ5 \മം നടNകയാണ്. 
േയാജി7ാവ�T മ�� സംസMാന സ�7ാHകള�മായി േച�T് 
ജി.എസ്.ടി കൗ�സിലി> ഈ നീ7ം െചറ�7ാB ഇേ6ാl 
കഴിiി?� �്. ഇത് പരിേശാധിSTതിZേവ�ി മDിതല 
കQി�ിെയ �പീകരി"ിരിSകയാണ്. പരമാവധി സംസMാന�ള�െട 
പി�ണ േനടിെ7ാ�് ഇതിെന െചറ�7ാB േകരളം ഒTി"� 
നി>േ7�O�്.  

ആസ� :ണേബാ�ഡ്ആസ� :ണേബാ�ഡ്ആസ� :ണേബാ�ഡ്ആസ� :ണേബാ�ഡ്    

233. സംസMാന ആസ� :ണ േബാ�ഡിെ; അട{> 33 േകാടി �പയാണ്. 
ഐ.എം.ജി.യ�േടത് 23 േകാടി �പയ�ം. 

േകരള പബg ിക് േകരള പബg ിക് േകരള പബg ിക് േകരള പബg ിക് സ�വീസ് കQിഷBസ�വീസ് കQിഷBസ�വീസ് കQിഷBസ�വീസ് കQിഷB    

234. പബg ിക് സ�വീസ് കQിഷന് 8 േകാടി �പ വകയിHN'. ഇതി> 
3 േകാടി �പ റിr� ?്െമ;്  സªദായം ഡിജി�ൈലസ് 
െചj�TതിZേവ�ിയാണ്.  

നിയമസഭനിയമസഭനിയമസഭനിയമസഭ    

235. എം.എ>.എ.മാ�S5 പ�തിയ അ6ാ�?്െമ;ിെ; നി�Qാണം 
യ�xകാലാടിസMാന,ി> പ� �,ിയാSം. പരിപ� �ണ� മായി േപ6� 
രഹിത ഡിജി�> നിയമസഭാ സംവിധാനമായ ഇ-നിയമസഭയ്7്  
ഫ�് അZവദിSTതാണ്. 

േപാലീസ� ം വിജിലBസ�ംേപാലീസ� ം വിജിലBസ�ംേപാലീസ� ം വിജിലBസ�ംേപാലീസ� ം വിജിലBസ�ം    

236. േപാലീസ്, വിജിലBസ് വd6�കള�െട ആധ� നികവത്കരണ,ിന് 193 
േകാടി �പ വകയിHN'. ഇതിZ പ�റെമ, 24 േകാടി �പ 
സംസMാനവിഹിതമട7ം, േക�ാവിഷ്<ത പxതിയി> 60 േകാടി 
�പ ലഭിSം. 

ജയി>ജയി>ജയി>ജയി> 

237. ജയി> നവീകരണ,ിന് 16 േകാടി �പയ�ം തടവ�കാHെട 
േAമ,ിZം പ�നരധിവാസ,ിZം േവ�ി 10 േകാടി �പയ�ം 
വകയിHN'.  

ഫയ�േഫാഴ്സ്ഫയ�േഫാഴ്സ്ഫയ�േഫാഴ്സ്ഫയ�േഫാഴ്സ്    
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238. തീയണയ്STതിZ മാ:മലg , �<തിദ�ര��ളി> നി'ം മ�് 
അപകട�ളി> നി'ം രA ന>dT വില പിടി" േസവനം 
ന>dT വിഭാഗമായി നQ�െട അºിശമന േസന വള�Tി?� �്. 
�ളയകാല,് ഈ േസവന,ിെ; മാഹാk+ം നാം ക�താണ്. 
വ�xിST ഉ,രവാദി,�l നിറേവ��Tതിന് വd6ിന് tട� ത> 
ആധ� നിക ഉപകരണ�ള�ം സാേ{തികെസൗകര+�ള�ം 
ഉറ6ാേ7�O�്. ഈ ആധ� നിക െസൗകര+�l ആ�ജിSക 
എTതാണ് വHംവ�ഷെ, ഏ�വ�ം �ധാനെ6? �വ�,നം. 
ഫയ� ആBഡ് െറസ്ക+�  സ�വീസിെ; ഈ വ�ഷെ, അട{> 75 
േകാടി �പയാണ്. ഇതി> 70 േകാടി �പയ�ം ആധ� നിക 
ഉപകരണ�l സFായ,മാSTതിനാവ�ം വിനിേയാഗിSക. 

°ഡീഷ+റി°ഡീഷ+റി°ഡീഷ+റി°ഡീഷ+റി    

239. °ഡീഷ+> സ�വീസിന് 25 േകാടി �പ വകയിHN'. 
േ�ാസിക+�ഷB വd6ിെ; ആധ� നീകരണ,ിന് 1.5 േകാടി 
വകയിHN'. േകാടതിെ7?ിട�ള�െടയ� ം കFാ�േ?ഴ്സ�കള�െടയ� ം 
നി�Qാണ,ിന് 24 േകാടി വകയിHN'. േക�വിഹിതമായി 36 
േകാടി �പയ�ം ലഭിSം. 

ലീഗ> െമേ�ാളജിലീഗ> െമേ�ാളജിലീഗ> െമേ�ാളജിലീഗ> െമേ�ാളജി    

240. ഡി6ാ�?്െമ;് ഓഫ് ലീഗ> െമേ�ാളജിയ്7് 11 േകാടി �പ 
വകയിHN'.  

�ി;ിംഗ് ആBഡ് സ്േ�ഷനറി�ി;ിംഗ് ആBഡ് സ്േ�ഷനറി�ി;ിംഗ് ആBഡ് സ്േ�ഷനറി�ി;ിംഗ് ആBഡ് സ്േ�ഷനറി    

241. സ്േ�ഷനറി ആBഡ് �ി;ിംഗ് വd6ിന് 11 േകാടി �പ 
വകയിHN'. 

ഹരിതേകരളം മിഷBഹരിതേകരളം മിഷBഹരിതേകരളം മിഷBഹരിതേകരളം മിഷB    

242. ഹരിതേകരളം മിഷന് 7 േകാടി �പ വകയിHN'. ഈ Oക 
ഭരണെ"ലവിZ �ചാരണ�വ�,ന�lSം േവ�ിയ�5താണ്. 
wചിതFം, ജലവിഭവം, <ഷി, തേ�ശഭരണം എTീ വd6�കl 
വഴിയാണ് മിഷെ; �വ�,ന�l നടSക. 

ഇBഫ�േമഷB ആBഡ് പബg ിസി�ിഇBഫ�േമഷB ആBഡ് പബg ിസി�ിഇBഫ�േമഷB ആBഡ് പബg ിസി�ിഇBഫ�േമഷB ആBഡ് പബg ിസി�ി    

243. ഇBഫ�േമഷB ആBഡ് പബg ിസി�ിയ്7് 45 േകാടി �പ 
വകയിHN'. ഇതി> മീഡിയാ അ7ാദമിയ്7് 6 േകാടി �പ 
@ാ;ായി അZവദിSകയാണ്.  
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എ7േണാമിക§ ്എ7േണാമിക§ ്എ7േണാമിക§ ്എ7േണാമിക§ ്  ആBഡ് സ1 ാ�ിസ1 ിക§ ്   ആBഡ് സ1 ാ�ിസ1 ിക§ ്   ആBഡ് സ1 ാ�ിസ1 ിക§ ്   ആBഡ് സ1 ാ�ിസ1 ിക§ ്   

244. ഡി6ാ�?� െമ;് ഓഫ് എ7േണാമിക§ ്  ആBഡ് സ1 ാ�ിസ1 ിക§ ിന് 2.4 
േകാടി �പ വകയിHN'. കാ�ഷിക െസBസസ് അട7മ�5 
സ�െവകlSേവ�ി േക�സ�7ാരി> നിT് 58 േകാടി �പ tടി 
ലഭ+മാdം 

IVIVIVIV    

ധനഅവേലാകനംധനഅവേലാകനംധനഅവേലാകനംധനഅവേലാകനം 

245. നിdതിനയം സ�7ാരിെ; െപാO ധനതDം നട6ാSTതിZ5 
സ��ധാന ഉപാധിയാണ്. 2006-07 / 2010-11 കാല,് െചലവ� 
െഞH7ാെത വHമാനം ഗണ+മായി ഉയ�,ിെ7ാ�് 
വിജയകരമായി കQി dറയ്STതിന് നമ�7് കഴിi�. എTാ> 
2013-14 മ�ത> സംസMാന,ിെ; നിdതി വHമാന വള�" 10-12 
ശതമാനമായി താഴ്'. ഇത് കQി വ�xിSTതിZം സാX,ിക 
�തിസ�ി �AമാSTതിZം ഇടവH,ി. അതത് വ�ഷെ, 
െചലവ് ഇ-ലാംസി> േരഖെ6ട� ,ി അട� , വ�ഷേ,യ്7് മാ�ി 
വയ്Sക, െചലവ് കണെ7ഴ� തി ഡി6ാ�?െമ;�കlS ന>dT 
പണം വിതരണം െചjാെത �ഷറിയി> തെT സ� AിSക, പബg ിക് 
അ7ൗ��  വഴി tട� ത> വായ്പെയട� Sക Oട�ിയ മാ�ഗp �l 
അവംലബി"ാണ് ധന�തിസ�ിെയ േനരി?ത്. ഈ ]Hതരമായ 
സMിതിവിേശഷെ,Sറി"് ഈ സ�7ാ� പ�റെ6ട� വി" 
ധവളപ:,ി> വിശദമായി �തിപാദി"ി?� �്. ജി.എസ്.ടി നിdതി 
വHമാനം ഗണ+മായി ഉയ�NTതിZം അOവഴി 2006-07 > 
Oട�ിയ ധനÁഢീകരണ പാതയിേലയ്7് സംസMാനെ, തിരി"� 
െകാ��വHTതിZം സാധിSെമT �തീAയാണ് ധവളപ:ം 
മ�േTാ?�   വ"ത്. എTാ> മ� T് വ�ഷം പിTി?ി?� ം ഈ �തീA 
ഫലവ,ായി?ിലg . നിdതി വHമാനം ഇേ6ാഴ� ം ഏതാ�് 10 
ശതമാനം വീതമാണ് വളHTത്. െചലവ് 16-17 ശതമാനം വീതവ�ം.  

246. ഇതിന് �തിവിധിയായി െചലവ് ച�H7ണെമT നി�േ�ശം 
മ�േTാ?� വയ്STവH�്. ഇത് ആkഹത+ാപരമായിരിSം. 
കാരണം, േകരള സXദ്ഘടന മ�രടി6ിെ; ശ_മായ ഭീഷണിെയ 
അഭിമ�ഖീകരിSകയാണ്. കാ�ഷിേകാ>6T�ള�െട വിലകl 
ഉയരാ,Oമ� ലം റ®� Oട�ിയ വിളകl �തിസ�ിയിലാണ്. 
ഗlഫിെല െതാഴി> നയ�lമ� ലം ആ രാജ+�ളിേലയ്S5 
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dടിേയ�,ി> ഇടിവ് ഉ�ായിരിSകയാണ്. േകരള,ി> നി'ം 
േജാലി േതടി േപാdTവെര7ാl tട� തലാണ് േജാലി നഷ്ടെ6?് 
തിരി"� വHTവ�. ഗlഫ് പണവHമാനം dറയ�TതിZ5 
�വണതകl �കടി6ി"� Oട�ി. ഉപേഭാÈ കേXാളെ,യ�ം 
റിയ> എസ്േ��ിെനയ� ം ഈ ഭയാശ{കl ബാധി"�. ഈ 
സാഹചര+,ി> സ�7ാ� െചലവ് െവ?ിSറയ്ST ധനനയം 
മ�രടി6ിെ; സാധ+തകെള യാഥാ�a+മാ7ി മാ��Tതിലാണ് 
പര+വസാനിSക. എTാ> െചലവ് ഗണ+മായി ഉയHകയ�ം 
വHമാനവ�xന �തീAി" േതാതി> ഉയരാതിരിSകയ�ം െചj�T 
സാഹചര+ം ഇനിേമ> Oടരാനാവിലg .  

247. എ�െകാ�് നിdതി വHമാനം ഉയHTിലg  എT് നാം വിശകലനം 
െചjണം. താരതേമ+ന താഴ്T വില7യ�വ�ം രാജ+,് 
െപാOവില�5 സാX,ിക മാ�+വ�ം കാരണ�ളാണ്. പെA 
തമിഴ്നാട്, െതല�{ാന, മഹാരാഷ്� Oട�ിയ സംസMാന�l 
ജി.എസ്.ടി വHമാന,ി> േകരളേ,7ാl മിക" �കടനം 
നടN¾െവTOം യാഥാ�a+മാണ്. െചൈT, മ�ംൈബ, 
ൈഹ�ബാദ് േപാല�5 ഭീമB െമേ�ാെപാളി�B സി�ികളിെല 
ഉപേഭാഗം വളെര ഉയ�Tതാെണ{ില�ം േകരളം തെTയാണ് 
�തിശീ�ഷ ഉപേഭാഗ,ി> ഒTാം സMാന,് നി>STത്. 
എ�െകാ�് േകരള,ിന്  �തീAി" േന?ം ൈകവHTിലg ? 

248. േമ>6റi സംസMാന�ള�ം േകരളവ�ം തQില�5 അടിസMാന 
വ+ത+ാസം ആ സംസMാന�ള�െട ഉപേഭാഗ,ിെ; അടിസMാനം 
അവിെട തെTയ�5 വ+വസായ�ളാണ് എTതാണ്. അOെകാ�് 
ജി.എസ്.ടി നിdതി േചാ�" dറവായിരിSം. എTാ> േകരള,ിെല 
ഉപേഭാഗ,ിെ; മ�7ാ> പ«ം മ�� സംസMാന�ളില�5 
വ+വസായശാലകളി> ഉ>6ാദി6ി7െ6ട� Tതാണ്. ഫല�ദമായ 
ഇ-േവബിലg ിെ; അഭാവ,ി> അ��സംസMാന വ+ാപാര,ി> 
വലിയ നിdതി േചാ�"യ��ാdം. ഇത് ക��പിടി7ാB െച7് 
േപാസ1 ½ കളിലg . പകരം മ�� സംവിധാന�ള�മിലg . കണSകl 
ഒNേനാ7ി നിdതി െവ?ി6് തടയാB വാ�ഷിക റിേ?zകlേപാല�ം 
ലഭ+മലg . കി?� T നിdതി വാ�ി െപ?ിയി> വ"് സFസMരായി 
ഇരി7ാേന ഇT് നിdതി വd6ിന് അധികാരമ�5� . ഈ സാഹചര+വ�ം 
ജി.എസ്.ടി നിdതി നിര7ി> അടി7ടി വH,ിെ7ാ�ിരിST 
നിര7് dറയ്7ല�മാണ് വHമാനം വ�xി7ാതിരിSTതിന് 
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കാരണം. ഈ നിdതി ഇളവ�കള�െട േന?ം ഉപേഭാ_ാ7l7് 
ലഭി"ി?ിലg  എTത് മെ�ാH വസ്Oത.  

249. സ�, െചലവ�കl െവ?ി"�H7ിെ7ാ�് സംസMാന,ിെ; 
ധനനയ,ി> ഒH അടിസMാന തിH,ല�ം വH,ാB 
ഉേ�ശിSTിലg . േAമ, വികസന �വ�,ന�l വ�xി6ി7ാB 
തെTയാണ് സ�7ാ� \മിSTെതT് ബജ�് തെT 
വ+_മാSTതാണ്. സ�, 2018-19 െല പ�O7ിയ 
എസ1 ിേമ�ിേന7ാl 13.88 ശതമാനം ഉയ�T െചലവാണ് ബജ�് 
�ഖ+ാപന�ളില�5ത്. അേതാെടാ6ം െകാ"ി െമേ�ാ, വിഴിiം 
കXനി, സിയാ>, കിB© Oട�ിയ െപാOസംരംഭ�l വഴിയ� ം 
കിഫ്ബി േപാല�5 ധനകാര+ സMാപന�l വഴിയ� ം വലിയ േതാതി> 
വായ്പെയട� ,് മ� ലധന നിേAപം ഉയ�,ിെ7ാ�ിരിSകയാണ്. 
കിഫ്ബി വഴിയ�5 നിേAപം മാ:ം പരിേശാധി"ാ> എ: വലിയ 
�പാ�രമാണ് സXദ്ഘടയ്7് ഏതാZം വ�ഷ�lെകാ�് 
ഉ�ാകാB േപാdTെതT് വ+_മാണ്. 

നിdതിപിരിവി> നിdതിപിരിവി> നിdതിപിരിവി> നിdതിപിരിവി> 30 30 30 30 ശതമാനം വ�xനശതമാനം വ�xനശതമാനം വ�xനശതമാനം വ�xന    

250. ധന�തിസ�ി ഒഴിവാSTതിZ മാ:മലg , കിഫ്ബി വഴിയ� ം മ��മ�5 
വായ്പ വിജയ�ദമാകണെമ{ില�ം സംസMാന ബജ�് tട� ത> 
സ�ലിതമാകണം. റവന+� കQി കഴിi അ�� വ�ഷെ, 
ശരാശരിയായ 2.21 > നി'ം ഒH ശതമാന,ി> താെഴയാ7ണം. 
ധനകQിയാകെ? കഴിi അ�� വ�ഷെ, ശരാശരിയായ 3.61 > 
നി'ം മ� ' ശതമാനമായി dറയ്7ണം. ഇതിZ കഴിയണെമ{ി> 
2019-20 > സംസMാന ജി.എസ്.ടി വHമാനം 30 ശതമാനെമ{ില�ം 
ഉയരണം. 10 ശതമാനം വള�"യി> നി'ം 30 
ശതമാന,ിേലയ്S5 എട� Nചാ?ം അ�ാേയാഗികമാെണT് 
�ഥമÁഷ്ട+ േതാTിേയ7ാം.  എTാ> ഈ ലA+ം േനടാB 
കഴിയ�െമT ഉറ"വിശFാസമാണ് നിdതി വd6ിZ5ത്. അതിെ; 
പിTിെല യ�_ിയ�ം സFീകരി7ാB േപാdT നടപടികള�ം ഞാB 
വിശദീകരി7െ?.  

251. -ൈല മാസ,ി> വാ�ഷിക റിേ?zകl ആദ+മായി ലഭ+മാdം. 
അേതാെട നിdതി കണSകl സ്r� ?ൈനസ് െചയ്ത് 
വ+ാപാരികള�െട വി>7>, വാ�> വൗ"റ�കl താരതമ+െ6ട� ,ി 
അനധി<തമായി ഇBപ�?് െrഡി�് എട� ,Oം അെലg {ി> 
വി��വHമാനം dറ"� കാണി"Oെമലg ാം ക��പിടി7ാനാdം. അഥവാ 
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ഉ�ായി?� 5 നിdതി േചാ�"യി> നെലg ാH പ{് തിരി"� പിടി7ാB 
കഴിയ� ം. ജി.എസ്.ടി കൗ�സി> എലg ാ സംസMാന�lSം ഓേരാ 
വ�ഷവ�ം മ�Bവ�ഷെ, അേപAി"് 14 ശതമാനം വള�" ഉറ6� 
ന>കിയി?� �്.  ഇ�െന ഉറ6� ന>കിയ വHമാനേ,7ാl 
ഏതാ�് 13 ശതമാനം dറവാണ് നാം ഇേ6ാl ജി.എസ്.ടി.യായി 
പിരിെ"ട� STത്. ഈ dറവ് നികNകയ�ം അേതാെടാ6ം 2019-20 
> 14 ശതമാനം വ�xന േനട� കയ� ം െചയ്താ> നQl 
നഷ്ടപരിഹാര പരിധി7് മ�കളിെലNം. അഥവാ 27 ശതമാനം 
ജി.എസ്.ടി വ�xി"ാ> വാ�് dടിശിക പിരിവ് അധികവHമാനമായി 
നമ�7് ലഭിSം. വാ�് dടിശിക സമാഹരണം കാര+AമമാSTതിന് 
ആംനസ1 ിെയ ഉപേയാഗെ6ട� ,ാB ഉേ�ശിS'. ജി.എസ്.ടിയി> 
2018-19 െല 22821.6 േകാടി �പ വHമാനെ, അേപAി"് 6189 
േകാടി �പ അധികവHമാനം �തീAിS'. ആംനസ1 ി വഴി 2000 
േകാടി �പയ�ം സമാഹരി7ാB ലA+മിട� '.  

252. ഇത് യാഥാ�a+മാ7ി പ�O7ിയ കണ7് �കാരമ�5 1.68 
ശതമാനം റവന+�കQി 1 ശതമാനമായ�ം ധന7Qി 3.06 
ശതമാന,ി> നി'ം 3  ശതമാനമായ� ം dറയ്STതിZമാണ് ബജ�് 
ലA+മിട� Tത്. ഇതില� െട േകരളം വീ��ം ധനÁഢീകരണ,ിെ; 
പാതയി> തിരിെകെയNം. ഇതിനായ�5 ഒH ഭഗീരഥയuമാണ് 
2019-20 ബജ�ിെ; മ�Qം.  

ഭരണപരമായ നടപടികlഭരണപരമായ നടപടികlഭരണപരമായ നടപടികlഭരണപരമായ നടപടികl    

253. േമ>6റi ലA+ം േനട� TതിZേവ�ി ജി.എസ്.ടി 
ഭരണസംവിധാന,ില�ം �വ�,നൈശലിയില�ം സമ� ലമായ ഒH 
െപാളിെ"ഴ� ,് അനിവാര+മാണ്.  

a) േക�-സംസMാന ചരS േസവന നിdതി വd6�കള�െട 
�വ�,ന�l ഏേകാപി6ിSTതിനായി ധനമDിയ�െട 
അധ+Aതയി> സംസMാന നിdതി െസr?റി, സ്േ��് 
ജി.എസ്.ടികQീഷണ�, േക� �ിBസി6> ചീഫ് കQീഷണ�, 
ഡയറക്ട� ജനറ> ഓഫ് ജി.എസ്.ടി ഇ;ലിജBസ് എTിവ� 
അംഗ�ളായ േകാ-ഓ�ഡിേനഷB കQി�ി �പീകരിSTതാണ്. 

b) 2017-18 സാX,ിക വ�ഷെ, വാ�ഷിക റിേ?zം അZബ� 
േരഖകള�ം 2019 -ൈല മ�തല�ം 2018-19 വാ�ഷിക റിേ?zം 
അZബ� േരഖകള�ം 2019 ഡിസംബ� മാസം മ�തല�ം ലഭ+മാdം. 
ഇവയ�െട പരിേശാധനകl സമയബ�ിതമായി 
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നട6ിലാ7ിയാ> മാ:േമ നിdതി വHമാന,ി> ഗണ+മായ 
വ�xനവ് �തീAി7ാB കഴിയ�കയ�5� . വാ�ഷിക റിേ?� 
സ്r� ?ിനി7് ഡി6ാ�?്െമ;ിെന സ±മാSTതിന് 
തീÀപരിശീലന പരിപാടി നട6ിലാSം.  

c) ജി.എസ്.ടി.ആ� 2എ അടിസMാനമാ7ി ഇBേവായ്സ് മാ"ിംഗിZ 
ആവശ+മായ ഒH ബാ7് എBഡ് േമാഡ+�l സംവിധാനവ�ം േമഖല 
തിരി"�5 ഡാ�ാ വിശകലനവ�ം അനിവാര+മാണ്. ബാ7് എBഡ് 
േമാഡ+�ള�കl വികസി6ിSTതിZം ഡാ�ാ അനലി�ിക§ ിZം 
േവ�ിയ�5 സംവിധാന�െള ശ_ിെ6ട� Nം. ഇതിന് ഒേTാ 
രേ�ാ വ�ഷേ,യ്7് െ�ാഫഷണ> ക�സl?െമ;�മാെരയ�ം 
ഉപേയാഗെ6ട� Nം.  

d) -� 1 മ�ത> ഓേ?ാമാ�ിക് നX� േപg �് െറ7േºഷB 
സംവിധാനം (എ.എB.പി.ആ�) വഴി േകരള,ിേലയ്7് വHT 
എലg ാ ചരSവാഹന�ളില�ം ഇ-േവബി> പരിേശാധന 
ത>സമയം നടNTതാണ്. ഈ പxതി േമാേ?ാ�വാഹന 
വd6�മായി സംേയാജി"് നട6ിലാSTതാണ്. 
േകരള,ിേലയ്S5 �ധാന �േവശന മാ�ഗ�ളി> 
സMാപിST ഓേ?ാമാ�ിക് നX� േപg �് റീഡിംഗ് ക+ാമറ വഴി 
ചരSവാഹന,ിെ; രജിസ്േ�ഷB നX� പരിേശാധി"് 
�സ്Oത വാഹന,ിന് നിയമാZcമായ ഇ-േവബി> 
ഉേ�ാെയT് ഉറ6�വHNTതാണ്. ഇ-േവബി> ഇലg ാ,പAം 
ഈ വിവരം ത>സമയം ഇ;ലിജBസ് സ്കFാഡ�കl7് അല�?് 
സേ�ശം ന>dTതാണ്. tടാെത, ചരSവാഹനം 
കട'േപാdേXാl ‘ഓ� - ദ –േഗാ േവ�ിഡ്ജ്’ 
സംവിധാന,ില� െട ചരSകള�െട Í7വ�ം ഇ-േവബിലg ി> 
േരഖെ6ട� ,ിയ Í7വ�ം പരിേശാധനാവിേധയമാSTതാണ്. 
ഈ സംവിധാനം വഴി േശഖരിST വിവര�l ഡാ�ാ 
വിശകലനം നട,ി Oട�നടപടികl7ായി 
വിനിേയാഗിSTതാണ്. tടാെത, ഇ;ലിജBസ് വിഭാഗ,ിന് 
ഓേ?ാമാ�ിക് നX� േപg �് റീഡിംഗ് ക+ാമറ ഉlെ6െടയ�5 
ആധ� നിക സ±ീകരണ�േളാട� tടിയ വാഹന�l 
ലഭ+മാSTതാണ്. ജി.എസ്.ടി.എB േപാ�?ലി> നി'ം ഇ-
േവബി> ഡാ� ത>സമയം ലഭ+മാ7ണെമT് സംസMാനം 
ആവശ+െ6?ി?� ം ഇത് ലഭ+മായി?ിലg . ആയതിനാ> ജി.എസ്.ടി 
കൗ�സില�മായി ബ�െ6?് ആവശ+മായ നടപടികl 
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സFീകരിSTതാണ്. ഈ പxതി നട6ിലാSTതിനായി 
ചരSേസവന നിdതി വd6ിന് 10 േകാടി �പ അZവദിS'.  

e) േസവനദാതാ7ളി> മഹാ�രിപAവ�ം ജി.എസ്.ടി 
രജിസ്േ�ഷനിേലയ്7് വTി?ിലg . ഏ�വ�ം നലg  ഉദാഹരണം 
േഹാ?ല�കളാണ്. േഹാ?> നിdതി 18 മ�ത> 12 വെര ആയിHTത് 
5 ശതമാനമായി ഏകീകരി"�. പെA ഇേ6ാഴ� ം 4600 ഓളം 
േഹാ?ല�കl മാ:േമ ജി.എസ്.ടി.യി> രജിസ1 � െചയ്തി?� 5� . 
ഇേ6ാl െചറ�കിട േസവനദാതാ7l7ായി 6 ശതമാനം 
നിര7ി> ഒH േകാേXാസിഷB രീതി നട6ി> വH,ാB 
തീHമാനിS'. ഈ സാഹചര+,ി> tട� ത> േപെര നിdതി 
വലയ,ി> െകാ��വHTതിന് സമ@മായ സ്�ീ�് സ�േ 
േപാല�5 പരിപാടികl സംഘടി6ിSം.  

f) വാ�് ആംനസ1 ി 2010 െലേ6ാെല ഊ�±ിതമായി 
നട6ാSTതിZ5 rമീകരണ�l ഉ�ാdം. ആംനസ1 ിയ�െട 
പ�ാ,ല,ി> റവന+� റി7വറി നടപടികl നി�,ിവ"താണ് 
2016-17 െല ആംനസ1 ി പരാജയെ6ട� NTതിന് ഒH �ധാന 
കാരണം. ആംനസ1 ിേയാെടാ6ം റവന+� റി7വറി നടപടികl 
ഊ�±ിതമാSം. 

g) നിdതി വd6ിെന പ�നസംഘടി6ിSം. എBേഫാഴ്സ്െമ;് 
വിഭാഗെ, ശ_ിെ6ട� Nം. ഡാ�ാ വിശകലന,ിെ; 
അടിസMാന,ി> പരിേശാധനാവിേധയമാ7ി 
വ+ാപാരസMാപന�ളി> പരിേശാധന നടേ,�ി വHT 
സാഹചര+�ളി> േക�-സംസMാന ചര7് േസവന നിdതി 
ഉേദ+ാഗസM� സംയ�_മായി പരിേശാധന നടNTതിZ5 
നടപടികl സFീകരിSം. നിdതി െവ?ി6ിന് മ�ഖ+കാരണമാdT 
ഒH വസ്Oത dറi വില കാണി"് ഇBേവായ്സ�കl 
തjാറാST �വണതയാണ്. ഫല�ദമായ രീതിയി> ഇത് 
തടേയ�ത് നിdതി വHമാന വ�xനവിന് അനിവാര+മാണ്. 
വാ�>, വി>6നവിലകl തQില�5 അ�രം 
മനസിലാSTതിZം വ+ാപാരികl ഈടാST 
ലാഭകണSകളി> �തിഫലിS'േ�ാെയ'ം വി>6നകl7് 
ബിലg �കl ന>d'േ�ാെയT് പരിേശാധിSTതിZം െടസ1 ്  
പ�േ"യ്സ് നടേ,�ത് അനിവാര+മാണ്. നിdതി േചാ�" 
തടയ�Tതിന് ഇ;ലിജBസ് വിഭാഗം ശ_ിെ6ട� NTതിന് സീr?് 
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ഫ�ായി 2 േകാടി �പ വകയിHN'. എBേഫാഴ്സ്െമ;് 
വിഭാഗ,ിന് ഇ-േവബി> പരിേശാധനയ്Sം ഓ�ൈലB വഴി 
േനാ?ീസ�കl തjാറാ7ി ന>dTതിZം വാഹന,ി> 
ഘടി6ിST ടാബ്, സ്കാന�, �ി;� എTിവ 
വാ��Tതിേലയ്7ായി 1 േകാടി �പ വകയിHN'. 

h)  നിdതി വള�"ഉറ6ാSTതിേലയ്7ായി ബി> നി�ബ�മായ� ം 
േചാദി"� വാ��കെയT �വണത േ�ാIാഹി6ിേ7�താണ്. 
ഇതിന് ആവശ+മായ േബാധവ>7രണം ചരS േസവന നിdതി 
വിതരണ7ാ�Sം ഉപേഭാ_ാ7lSം ന>dകെയTത് ബി> 
സംസ്കാരം വള�NTതിന് അനിവാര+മാണ്. ഇതിന് 1 േകാടി 
�പ അZവദിS'. അനിവാര+മായ ഏെത{ില�ം 
ചരSകള�െടേയാ േസവന�ള�െടയ�ം വിതരണ,ിന് �േത+ക 
ബിലg ിംഗ് േസാഫ്ട് െവയ� ഉപേയാഗിSTതിന് േവ� 
നി�േ�ശ�േളാ ഉ,രവ�കേളാ ന>dTതിZ േവ� അZവാദം 
സംസMാന ചരS േസവന നിdതി വd6ിന് ന>dTതാണ്. 
2019-20 മ�ത> സിനിമാ ഹാള�കളി> അംഗീ<ത േസാഫ്ട് 
െവയറി> ഇ-ടി7�ിംഗ് നി�ബ�മാSം. 

i) ജി.എസ്.ടി.എB വികസി6ിST അ7ൗ�ിംഗ് േസാഫ്ട് െവയ� 
സൗജന+മായി വ+ാപാരികl7് ന>dTതാണ്.  

ചരSേസവന നിdതിചരSേസവന നിdതിചരSേസവന നിdതിചരSേസവന നിdതി    

254. ജിഎസ്ടി കൗ�സി> തീHമാന�കാരം മ� ' സ��ധാന മാ��l 
ഏ�ി> ഒ' മ�ത> നട6ിലാവ�കയാണ്.  

• ചരSകl വിതരണം െചj�T വ+ാപാരികള�െട രജിസ്േ�ഷB 
പരിധി 20 ലAം �പയി> നിT് 40 ലAം �പയായി 
ഉയ�N'.   

• േകാXൗ�ഡ് നിdതിയ�െട പരിധി ഒTരേ7ാടി �പയായി 
ഉയ�N'. 40 ലAം �പ മ�ത> ഒTരേ7ാടി �പ വെര 
വി��വHമാനമ�5വ� ഇനിേമ> 1 ശതമാനം നിdതി മാ:ം 
ന>കിയാ> മതിയാdം. 

• േസവനദാതാ7l7് ഇOവെര േകാXൗ�ിംഗ് ഉ�ായിHTിലg . 
18 ശതമാനം നിdതി ദ��വഹെമT് വ+ാപകമായ വിമ�ശനവ�ം 
ഉ�ായിH'. ഇനിേമ> 20 മ�ത> 50 ലAം �പ വെര 
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വി��വHമാനമ�5 േസവനദാതാ7l 6 ശതമാനനിര7ി> 
േകാXൗ�ിംഗ് നിdതി ന>കിയാ> മതിയാdം.  

േകരള �ളയെസസ്േകരള �ളയെസസ്േകരള �ളയെസസ്േകരള �ളയെസസ്    

255. ഇനിേമ> �<തിദ�ര�ം േനരിട� T സംസMാന�l7് ജി.എസ്.ടി 
കൗ�സിലിെ; അംഗീകാരേ,ാട� tടി ദ�ര�നിവാരണ െസസ് 
ഏ�െ6ട� NTതിന് അവകാശമ��ാdം. േകരള,ിെ; 
പ�ന�നി�Qാണ,ിZ േവ�ി സംസMാന,ിന് അകN5 
േസവന�ള�െടയ�ം ചരSകള�െടയ� ം വിതരണ,ിന് ഒH ശതമാനം 
െസസ് ച�മNTതിന് കൗ�സി> അZവാദം ന>കി. ബജ�ിന് മ�X് 
വ+ാപാരികള�മായി നട,ിയ ച�"യി> ആHം ഇതിെന 
എതി�,ിലg ാെയTകാര+ം സേ�ാഷപ� �ം ഞാB സഭെയ 
അറിയി7െ?. സF�ണ� ം ഒഴിെക 5 ശതമാനേമാ അതി> താെഴയ�5 
സg ാബി>െ6? ചരSകള�െടേമ> െസസ് ച�മNTതിന് 
ഉേ�ശിSTിലg . 

256. േകാംേപാസിഷB നിdതി സªദായം സFീകരി"ി?� 5 െചറ�കിട 
വ+ാപാരികെളയ� ം െസസ് ച�മNTതി> നി'ം ഒഴിവാ7ിയി?� �്. 
അ�ാം പ?ികയി> വHT സF�ണ� ം,  െവ5ി, പg ാ�ിനം 
ആഭരണ�l ഉlെ6െടയ�5 ചരSകl7് 0.25 ശതമാനവ�ം 
ജി.എസ്.ടി നിdതി നിര7് 12 ശതമാനം, 18 ശതമാനം, 28 ശതമാനം 
എTീ പ?ികയി> വHT ചരSകള�െടയ� ം എലg ാ,രം 
േസവന�ള�െടയ�ം വിതരണ,ിന് വിതരണ വിലയിBേമ> ഒH 
ശതമാനം �ളയെസസ് ര�് വ�ഷ7ാലയളവിേലയ്7് ച�മN'. 
നിdതിSേമ> നിdതി ഒഴിവാSTതിേലയ്7ായി �ളയെസസ് 
രജിസ്േ�ഷZ5 വ+ാപാരികl സംസMാന,ിനക,് നടNT 
ചരSകള�െടയ� ം േസവന�ള�െടയ� ം അവസാന വിതരണഘ?,ി> 
അതായത് ഉപേഭാ_ാ7lSം രജിസ1 � െചjാ, വ+ാപാരികlSം 
ന>dT വിതരണ,ിെ; മ� ല+,ിZ മ�കളി> (ബി2സി) മാ:മായി 
നിജെ6ട� N'. �തിവ�ഷം 600 േകാടി �പ അധികവHമാനം 
ഇതി> നി'ം ലഭിSെമT് �തീAിS'. 

േകരള മ� ല+വ�xിത നിdതിേകരള മ� ല+വ�xിത നിdതിേകരള മ� ല+വ�xിത നിdതിേകരള മ� ല+വ�xിത നിdതി    

257. മ� ല+വ�xിത നിdതി നട6ിലായി ര�് വ�ഷ,ിZേശഷം 
അവേശഷി"ിHT േകരള െപാOവി>6ന നിയമ�കാരമ�5 നിdതി 
നി�ണ� യ�l പ� �,ീകരിSTതിന് 2007-08 കാലയളവി> 
അദാല,് നട6ിലാSകയ��ായി. അOേപാെല അവേശഷിST 
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മ� ല+വ�xിത നിdതി നിയമ �കാരമ�5 നിdതി നി�ണ� യ�l 
സമയബ�ിതമായി പ� �,ീകരി"ാ> മാ:േമ ഫല�ദമായ 
രീതിയി> ജി.എസ്.ടി നട6ിലാSTതിന് ചരS േസവന നിdതി 
വd6ിെന സ±ീരി7ാനാt. ഏകേദശം 25,000 നിdതി 
നി�ണ� യ�ള�ം 60,000 േ,ാളം റിേ?� സ്r� ?ിനിയ� ം ഇനിയ� ം 
തീ�6ാേ7�O�്. ഈ നിdതി നി�ണ� യ�l സമയബ�ിതമായി 
പ� �,ീകരിSTതിന് ആവശ+മായ നടപടി rമ�l 
�ഖ+ാപിS'. 

1) നിdതി െവ?ി6് ക��പിടി" േകസ�കളി> d�ം േകാെXൗ�് 
െചj�കേയാ െപനാ>�ി ച�മNകേയാ െചയ്തി?� െ�{ി> 
നിdതി െവ?ി6് ക��പിടി" വി��വരവിേ�> മാ:ം നിdതി 
നി�ണ� യം നടേ,�താണ്. എTാ> പാേ�� ഓഫ് 
സ�ഷZ5 േകസ�കളി> നിdതി െവ?ി6് ക��പിടി" 
വി��വരവിെ; 50 ശതമാനംtടി േച�,് നിdതി നി�ണ� യം 
പ� �,ീകരിേ7�താണ്.  

2) െക-വാ�ിസ് (വാ�് േസാഫ്ട് െവയ�) പരിേശാധന വഴി 
കെ�,ിയOം സംസMാന,ിക,് രജിസ്േ�ഷZ5 
വ+ാപാരികളി> നി'ം നട,ിയ വാ�ല�കളി> വ+ത+ാസം 
കെ�NT േകസ�കളി> അ,രം വാ�ല�കl വ+ാപാരി 
അഡ്മി�് െചj�TപAം അതിന് ഇBപ�?് ടാക§ ്  െrഡി�് 
ലഭ+മാdTതാണ്. ഇതിേ�ല�5 വാ�> വിലയ�െട 20 
ശതമാനംലാഭം കണ7ാ7ി വി��വരവ് നി�ണ� യി"് അസസ§ ് െമ;് 
പ� �,ിയാ7ാവ�Tതാണ്. അ��സംസMാന വാ�ല�കl, 
സംസMാന,ിന് അകേ,യ്S5 സ്േ�ാ7് �ാBസ്ഫ�, 
ഇറSമതികl, രജിസ്േ�ഷB ഇലg ാ,വരി> നി'5 
വാ�ല�കl Oട�ിയ വിഭാഗ�ളി> വ+ത+ാസം ക��പിടി"ാ> 
�സ്Oത Oകയിേ�> 25 ശതമാനം ലാഭം കണ7ാ7ി വി>6ന 
വില കെ�,ിനിdതി നി�ണ� യം തീ�6ാ7ാവ�Tതാണ്. 
വി>6നേയാടZബ�ി" േടേണാവറിലാണ് വ+ത+ാസം 
കെ�NTെത{ി> �സ്Oത Oകയ്S മാ:ം നിdതി 
നി�ണ� യം നട,ി തീ�6ാ7ാവ�Tതാണ്. 

3) േ�ഡിംഗ്, േ�ാഫി�് ആBഡ് േലാസ് അ7ൗ�ി> കാണി"ി?� 5 
ഡിസ്7ൗ�്, ഇBെസ;ീവ്, മ�� വരവ�കl Oട�ിയവ 
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നിdതിയ�മായി ബ�െ6?വ അെലg {ി> അതിന് �േത+ക 
അസസ§ ് െമ;് ആവശ+മിലg .  

4) േകാേXാസിഷB സFീകരി"ി?� 5 കരാ� പണി7ാ� / കാ�റിംങ് / 
േഹാ?> വ+ാപാരികl റിേ?ണി> കാണി"ി?� 5 കരാ� 
Oകയിേ�> വ+ത+ാസം കെ�,ിയാ> 25 ശതമാനംt?ി 
േകാXൗ�ഡ് നിdതി നിര7ി> നിdതി നി�ണ� യം 
നടേ,�താണ്. േകാXൗ�ിംഗ് റ�ാSTതലg . 

5) േകാേXാസിഷB സFീകരി"ി?� 5 -വലറികള�െട വി��വരവിേ�> 
വ+ത+ാസം കെ�,ിയാ> േകാXൗ�ിംഗ് �കാരം അട"ി?� 5 
നിdതി7് മാ�ം വH,ാെത ക��പിടി" വി��വരവിന്  മാ:മായി 
�സ്Oത ചരSകള�െട പ?ിക �കാരമ�5 നിdതി നിര7ി> 
നിdതി നി�ണ� യം നടേ,�താണ്. േകാXൗ�ിംഗ് 
റ�ാSTതലg . 

6) നിdതിയിളവ് / ഒഴിവ് ലഭ+മാSTതിന് നിഷ്ക�ഷി"ി?� 5 
സ1 ാ�+�?റി േഫാമ�കl സമ�6ിSവാB വീഴ്ച വH,ിയ 
േകസ�കളി> �സ്Oത വി��വരവി> മാ:ം പ?ിക �കാരമ�5 
നിര7ിB �കാരം നിdതി നി�ണ� യം നടേ,�താണ്. 

7) വാ�ഷിക റിേ?�, േ�ഡിംഗ്, േ�ാഫി�് ആBഡ് േലാസ് 
അെ7ൗ�്, ആഡി�് റിേ6ാ�?് എTിവയി> �തിഫലിST 
വ+ത+ാസ�lS മാ:മായി നിdതി നി�ണ� യം നട,ിയാ> 
മതിയാdTതാണ്. 

8) റിേ?� റിവിഷB സംബ�ി"് സമീപകാല,് ഉ�ായി?� 5 
േകാടതിവിധികള�െട അടിസMാന,ി> 2017 -� 30 വെരയ�5 
വാ�് റിേ?zകl തിHNTതിന് 2019 െസപo ംബ� 30 വെര ഒH 
അവസരംtടി ന>dTതാണ്. 

9) റിേ?zം കണSകള�ം തQില�5 വ+ത+ാസം വ+ാപാരികl 
സFേമധയാ ക��പിടി"് വd6ിെന അറിയിST േകസ�കളി> 
വി��വരവ് വ+ത+ാസ,ിേ�> മാ:ം നിdതി നി�ണ� യം 
നട,ിയാ> മതിയാdTതാണ്.  

10) േമ>6റi മാനദ� �കാരം തീ�6ാST നിdതി 
നി�ണ� യ�l7് ആംനസ1 ി പxതി സFീകരി7ാവ�TOം നിdതി 
നി�ണ� യ ഉ,രവ് ൈക6�ിയ തീയതി മ�ത> 30 ദിവസ,ിനകം 
ആംനസ1 ി പxതിയി> അേപA സമ�6ിേ7�Oം 2020 മാ�"് 
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31 നകം Oക അടയ്േ7�Oമാണ്.  2020 മാ�"് 31 നകം 
തീ�ST നിdതി നി�ണ� യ�lS മാ:മായിരിSം ഈ 
ആZtല+ം. 

dടിശിക ഒ�,വണ dടിശിക ഒ�,വണ dടിശിക ഒ�,വണ dടിശിക ഒ�,വണ തീ�6ാ7> പxതിതീ�6ാ7> പxതിതീ�6ാ7> പxതിതീ�6ാ7> പxതി    

258. കണSകl �കാരം ഏകേദശം 9,957 േകാടി �പ dടിശികയായി 
നിലനി>S'. ഇതി> 3,000 േകാടി �പ റവന+� 
റി7വറിനടപടികl സാധ+മലg ാെയT് റി7വറി അധികാരികl 
റിേ6ാ�?് െചയ്തി?� 5താണ്. െമാ,ം dടിശികയ�െട 30 ശതമാനം 
വിവിധതരം പിഴകള�ം പലിശയ� ം േച�'5താണ്. സമ@മായ 
ആംനസ1 ി പxതി �ഖ+ാപിS'. ഈ ആംനസ1 ി പxതി 2005 മാ�"് 
31 വെരയ�5 േകരള െപാOവി>6ന നിdതി �കാരമ�5 
dടിശികകlSം 2017 -� 30 വെരയ�5 േകരള മ� ല+വ�xിത 
നിdതി, േക� വി>6ന നിdതി, ആഡംബര നിdതി, സ�ചാ�±് 
നിയമ�കാരമ�5 dടിശികകlSം 2017 മാ�"് 31 വെരയ�5 േകരള 
കാ�ഷികാദായ നിdതി dടിശികയ്Sം ഈ പxതി ബാധകമാണ്. 
ഈ ആZtല+ം സFീകരിSTവ� എലg ാ േഫാറ�ളില�മ�5 
അ6ീല�കള�ം േകസ�കള�ം പിBവലിേ7�താണ്. ഒH സാX,ിക 
വ�ഷെ, dടിശികയ�5 എലg ാ നിdതി, പിഴ, പലിശ എTിവ 
ഒTി"� തീ�6ാേ7�താണ്. 

259. ഈ പxതി സFീകരിSTവ�7് dടിശികയ്7് മ�ഴ� വB പലിശയ� ം 
പിഴയ� ം ഒഴിവാSTതാണ്. ഈ പxതി സFീകരി7ാB 2019 
െസപo ംബ� 30 നകം അേപA ന>കണം. ഈ പxതി �കാരമ�5 
Oക പരമാവധി ആറ് തവണകളായി 2020 മാ�"് 31 Z മ�Xായി 
അട"� തീ�7ണം.  

260. മ�X് �ഖ+ാപി" ആംനസ1 ി പxതികl സFീകരി"്  അത് 
പ� �,ിയാ7ാB കഴിയാ,വ�7് ഈ പxതി സFീകരി7ാവ�TOം 
കഴിi പxതിയി> അട" Oകയ്7് നിdതിയിേ�> െrഡി�് 
ലഭിSTOമാണ്. tടാെത, ഡിമാ;് േനാ?ീസ് ലഭി"തിZേശഷം 
അട" Oകയ്7് നിdതിയിേ�> െrഡി�് ലഭിSTതാണ്.  

261. നിdതി െവ?ി6് േകാെXൗ�് െചയ്ത അവസര�ളി> അട" 
നിdതി നി�ണ� യി7െ6ട� T നിdതിയിേ�> െrഡി�് 
ന>dTതാണ്. 
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262. ഈ പxതി സFീകരി"് പ� �,ിയാdT േകസ�കളി>  റീഫ�് 
അZവദനീയമലg .  

അZമാന നിdതിദായകHെട ആംനസ1 ിഅZമാന നിdതിദായകHെട ആംനസ1 ിഅZമാന നിdതിദായകHെട ആംനസ1 ിഅZമാന നിdതിദായകHെട ആംനസ1 ി    

263. അZമാന നിdതിദായക�7് കഴിi ബജ�ി> �ഖ+ാപി" 
ആംനസ1 ി OടHTതാണ്. ആംനസ1 ി സFീകരി"വ� ടിB 
രജിസ്േ�ഷB എട� 7ണെമT നിബ�ന ഒഴിവാS'. 

വാ�് �ിബ+�ണ>വാ�് �ിബ+�ണ>വാ�് �ിബ+�ണ>വാ�് �ിബ+�ണ>    

264. നിലവി> ര�് അംഗ�ളട��T �ിബ+�ണ> ബ�ിന് അ�് ലAം 
�പ വെര നിdതി / പിഴ ബാധ+തയ�5 േകസ�കl തീ�6ാ7ാേന 
അധികാരമ�ളള� . എTാ> °ഡീഷ+> െമX� ഉlെ6ട� T ബ��കെള 
ഈ പരിധിയി> നി'ം ഒഴിവാ7ാB ആവശ+മായ നിയേഭദഗതി 
െകാ��വരാB ഉേ�ശിS'. 

ആഡംബര നിdതിആഡംബര നിdതിആഡംബര നിdതിആഡംബര നിdതി    

265. ആഡംബര നിdതി നിയമ�കാരം എലg ാ വ�ഷവ�ം നിdതി 
നി�ണ� യം പ� �,ീകരിേ7�താണ്. ഏകേദശം 11,000 നിdതി 
നി�ണ� യ�l ഇനിയ� ം തീ�6�ക>6ിേ7�തായി?� �്. ഇതി> 
ഏകേദശം 5,000 നിdതി നി�ണ� യ�l അ�് ലA,ി> താെഴ 
വി��വരവിെ; പരിധിയി> വHTതാണ്. ഈ വിഭാഗ,ിെല 
െചറ�കിട7ാ�7് സമാശFാസം ന>dTതിേലയ്7ായി ഒH പxതി 
�ഖ+ാപിS'. അ�് ലAം �പ വെര വി��വരവ�5Oം 
റിേ?zകl സമ�6ി"് പ� �ണ�  നിdതി അട"ി?� 5Oമായ ആഡംബര 
നിdതിദായകHെട നിdതി നി�ണ� യ�l പ� �,ിയായതായി 
കണ7ാSTതാണ്. എTാ> ഇ,രം േകസ�കളി> പിTീട് നിdതി 
െവ?ി6് ക��പിടി7െ6?ാ> നാല് വ�ഷ,ിZ5ി> 
പ�നപരിേശാധന നട,ാB െഡപ+�?ി കQീഷണ�7് അധികാരം 
ന>dT വ+വസM ഉlെ6ട� NTതാണ്. 

േകരള മണി െലBേഡഴ്സ് നിയമംേകരള മണി െലBേഡഴ്സ് നിയമംേകരള മണി െലBേഡഴ്സ് നിയമംേകരള മണി െലBേഡഴ്സ് നിയമം    

266. േകരള മണി െലBേഡഴ്സ് നിയമ �കാരം പണം കടം െകാട� 7> 
ബിസിനസ് നടNTവ� അമിത പലിശ ഈടാSTതിെന 
സംബ�ി"് െപാOജന�ളി> നി'ം വ+ാപകമായ പരാതികl 
ഉയ�' വTി?� �്. േകരള പണം കടം െകാട� 6് നിയമ �കാരം 
വാണിജ+ ബാ«കl അവ� ന>dT വായ്പകl7് ഈടാST 
പരമാവധി പലിശയ�െട ര�് ശതമാനം അധികം പണം കടം 
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െകാട� 6�കാ�7് പലിശ ഈടാ7ാവ�Tതാണ്. എTാ>, വാണിജ+ 
ബാ«കl പലിശ ഈടാSTത് ഏകീ<ത സFഭാവ,ിലലg . അവ� 
സF�ണ� 6ണയ�l7് 10 മ�ത> 12  ശതമാനം വെര ഒH 
വ�ഷേ,യ്7് പലിശ ഈടാ7ി വH'. സFകാര+ വായ്പകl7് 
24 ശതമാനം വെര ഉയHം. അതിനാ> പണം കടം െകാട� 6�കാHെട 
അമിത പലിശ ഈടാSTത് നിയDിSTതിന് നിലവിെല നിയമ 
�കാരം ഫല�ദമായി തടയാB കഴിയ�Tിലg . അതിനാ> പലിശ 
നിര7ിെന സംബ�ി" വ+_ത വHNTതിനായി േകരള മണി 
െലBേഡഴ്സ് നിയമ�കാരം പണം കടം െകാട� 7> ബിസിനസ് 
നടNTവ�7് ച�മ,ാവ�T പരമാവധി പലിശ നിര7് 18 
ശതമാനമായി നിജെ6ട� NTതാണ്. tടാെത, ഈ േമഖലയി> 
ഇടപാട� കl7് സ�താര+ത ഉറ6�വHNTതിനായി 20,000 �പയി> 
tട� ത> വിതരണം െചj�T Oകകl െചSകl മ�േഖന 
മാ:േമന>കാവ�  എT് വ+വസM െചj�ം.  

േകരള െപാOവി>6ന നിdതി നിയമം േകരള െപാOവി>6ന നിdതി നിയമം േകരള െപാOവി>6ന നിdതി നിയമം േകരള െപാOവി>6ന നിdതി നിയമം     

267. സ�, 2005-06 മ�ത> 2017-18 സാX,ിക വ�ഷ�ളിെല വി>6ന 
നിdതി dടിശികയ്Sം ആംനസ1 ി �ഖ+ാപിS'. ഒH സാX,ിക 
വ�ഷ,ിെല നിdതി dടിശിക പ� �ണ� മായ� ം അട"� 
തീ�Sകയാെണ{ി> ആ വ�ഷേ,യ്7് ച�മ,ിയി?� 5 പിഴ 
പ� �ണ� മായ� ം ഒഴിവാSTതാണ്. ബാ� േഹാ?ല�കള�െട നിdതി 
dടിശിക 2019 -� മ�ത> 10 Oല+തവണകളായി അട"� 
തീ�7ാവ�Tതാണ്. 

268. സ�7ാ� നയ,ിെ; ഭാഗമായി അട"�പ� ?ിയ ബാ� േഹാ?ല�കളി> 
സ്േ�ാ7് ഉ�ായിHT മദ+ം എക്ൈസസ് വd6ിെ; ഉ,രവ� 
�കാരം ൈകമാ�ം െചയ്തവ�7് �സ്Oത വി��വരവിന് േടേണാവ� 
ടാക§ ്  ഒഴിവാS'. 

269. വിേദശമദ+ം വി>STതിന് ൈലസBസ�5 ബാ� േഹാ?ല�കള�െട 
എഫ്.എ>.3 ൈലസBസ് റ�ാ7ി ബിയ�, ൈവB മാ:ം 
വി>STതിZ5 എഫ്.എ>.11 ൈലസBസായി മാ�ിയ 
സാഹചര+ം പരിഗണി"് േകാേXാസിഷB നിdതി ബാധ+ത 
കണ7ാSTതിന് മ�B മ� T് വ�ഷ�ളിെല നിdതി 
പരിഗണി7ണെമT വ+വസM ഇവ�7് എട� Nകളയ�'. ഈ 
ആZtല+ം ഒH സാX,ികവ�ഷം മ�ഴ� വB എഫ്.എ>.11 
ൈലസBസ് �കാരം വ+ാപാരം നടNTവ�7് മാ:മായിരിSം. 
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270. ജി.എസ്.ടിS പ�റN5 ചരSകl7് ഇ-േവബി> സªദായം 
ബാധകമലg . െച7്േപാസ1 ½ കl നി�,ലാ7ിയ സാഹചര+,ി> 
ഇവയ�െട ചരSനീ7ം നിരീAി7ാേനാ േരഖെ6ട� Nവാേനാ ഉ5 
സംവിധാനം ഇലg . അ��സംസMാന ചരS നീ7,ിെ; സ�താര+ത 
ഉറ6�വHNTതിേലയ്7ായി ഓ�ൈലB െസ>ഫ് ഡികg േറഷB 
സംവിധാനം നട6ിലാSTതാണ്. 

271. ബിയ�, ൈവB ഉlെ6െടയ�5 എലg ാ,രം മദ+�ള�െടയ� ം 
ആദ+വി>6നയിെല നിdതി 2 ശതമാനം വ�xി6ിS'. ഇതില� െട 
180 േകാടി �പ അധികവHമാനം �തീAിS'. 

വd6്തല പ�നസംഘടനവd6്തല പ�നസംഘടനവd6്തല പ�നസംഘടനവd6്തല പ�നസംഘടന    

272. േക� ചരSേസവന നിdതി വd6ിെ; േകഡറിനZസരി"് Oല+ത 
വHNTതിേലയ്7് സംസMാന ചരS േസവന നിdതി വd6ിെന 
പ�നസംഘടി6ിSTതാണ്. ജി.എസ്.ടി.യി> ഇHവd6�കള�ം ഒേര 
അധികാര�ളാണ് �േയാഗിSTെത{ില�ം തസ്തികകl 
വ+ത+ാസെ6?ിരിS'. ഇത് പരിഹരിേ7�താണ്. ജി.എസ്.ടി 
നിയമം കാര+Aമമായി നട6ിലാSTതിേലയ്7ായി ജി.എസ്.ടി 
വd6ി> �f,ികെള അടിസMാനമാ7ി നിdതി ദാതാവിZ5 
േസവനം, ഓഡി�്, അ6ീ>, എBേഫാഴ്സ്െമ;് Oട�ിയ 
വിഭാഗ�l പ�നസംഘടി6ിSTതാണ്.  

പ�ാ,ലെസൗകര+ വികസനംപ�ാ,ലെസൗകര+ വികസനംപ�ാ,ലെസൗകര+ വികസനംപ�ാ,ലെസൗകര+ വികസനം    

273. ആല6�ഴ, കണ  � എTീ ജിലg ാ ആസMാന�ളി> ചരS േസവന 
നിdതി സമ�"യ�ള�ം എറണാdളം, േകാഴിേ7ാട് എTീ ജിലg കളി> 
അഡീഷണ> േകാംപg ക§ ½ കള�ം നി�QിSTതാണ്.  

വിേനാദ നിdതിവിേനാദ നിdതിവിേനാദ നിdതിവിേനാദ നിdതി    

274. ജി.എസ്.ടി നട6ിലാSTതിZമ�X� േകരള,ി> വിേനാദ നിdതി 
പിരി"ിHTത് തേ�ശസFയംഭരണ സMാപന�ളായിH'. 
ജി.എസ്.ടി നട6ിലാ7ിയേതാടZബ�ി"് ഇര?നിdതി 
ഒഴിവാSTതിെ; ഭാഗമായി തേ�ശസFയംഭരണ സMാപന�l ഈ 
നിdതി പിരിേ7�തിലg ാെയT് േകരള,ി> 
നിഷ്ക�ഷിSകയ��ായി. എTാ> തമിഴ്നാട് േപാല�5 
സംസMാന�ളി> ര�് നിdതിയ� ം ഒHമി"് പിരി"ിH'. ജി.എസ്.ടി 
െകൗ�സി> wപാ�ശ �കാരം 28 ശതമാനം ജി.എസ്.ടി നിര7് 18 
ശതമാനമായി dറയ്Sകയ��ായി. ഇതിെ; അടിസMാന,ി> 
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സിനിമ ടി7��കള�െട വിലയ�െട പ�റ,് 10 ശതമാനം വിേനാദ നിdതി 
ച�മNTതിന് തേ�ശ സFയംഭരണ സMാപന�െള 
അZവദിSTതാണ്.  

േമാേമാേമാേമാേ?ാ� വാഹന നിdതിേ?ാ� വാഹന നിdതിേ?ാ� വാഹന നിdതിേ?ാ� വാഹന നിdതി    

275. അ�് വ�ഷ,ി> tട� ത> നിdതി dടിശിക വH,ിയ 
വാഹന�l7് dറi നിര7ി> നിdതി dടിശിക 
അടയ്SവാZ5 ഒ�,വണ തീ�6ാ7> പxതി 2016-17 
ബജ�ി> �ഖ+ാപി"ിH'. ഈ പxതി ഈ വ�ഷവ�ം OടHകയാണ്. 
അ�് വ�ഷേമാ അതി> tട� തേലാ നിdതി dടിശികയ�5  
�ാBസ്േപാ�?് വാഹന�l അവസാന അ�� വ�ഷെ, 
നിdതിയ�െട 20 ശതമാനവ�ം േനാ� �ാBസ്േപാ�?് വാഹന�l 30 
ശതമാനവ�ം അട"് നിയമനടപടികളി> നി'ം ഒഴിവാകാവ�Tതാണ്. 
മാ:മലg , നിലവി> സ�ീസ് നട,ാ,Oം െപാ?ിെ6ാളിiേതാ 
ൈകമാ�ം െചjെ6?േതാ ആയ വാഹന�l7് സത+വാംങ്മ� ലം 
ന>കി ഭാവിയി> ഉ�ാകാവ�T ബാധ+തയി> നി'ം ഒഴിവാdകയ�ം 
െചjാം. റവന+� റി7വറി നടപടികl വഴി dടിശിക നിdതി 
അടയ്ST വാഹന ഉടമകlSം ഈ പxതി 
ഉപേയാഗെ6ട� ,ാവ�Tതാണ്. 

276. പ�തിയതായി വാ��T േമാേ?ാ� ൈസ7ിl, േമാേ?ാ� കാറ�കl, 
സFകാര+ സ�ീസ് വാഹന�l എTിവയ�െട ഒ�,വണ 
നിdതിയി> ഒH ശതമാനം വ�xനവ് വHN'. ഇOവഴി 200 
േകാടി �പയ�െട അധികവHമാനം �തീAിS'. 

277. േകരള,ിെ; നഗര�േദശ�ളി> അ�രീA മലിനീകരണം 
വ�xി"� വരികയാണ്. ഡീസ>, െപേ�ാl വാഹന�ളി> നി'5 
മലിനീകരണം ഇതി> ഒH പ«വഹിS'�്. ഇതിZ പരിഹാരമായി 
ഇലക്�ിക് വാഹന�ള�െട രജിസ്േ�ഷB േ�ാIാഹി6ിSവാB 
ഉേ�ശിS'. പ�തിയതായി രജിസ1 � െചj�T ഇലക്�ിക് 
ഓേ?ാറിAകള�െട ആദ+ അ�� വ�ഷെ, നിdതിയി> 50 ശതമാനം 
ഇളവ് അZവദിS'. ഇലക്�ിക് ഓേ?ാറിAകl ഒഴിെകയ�5 മ�് 
ഇലക്�ിക് വാഹന�l രജിസ1 � െചj�േXാl ആദ+െ, അ�് 
വ�ഷെ, നിdതിയി> 25 ശതമാനം ഇളവ് അZവദിS'. 

278. േകരള സ്േ��് േറാഡ് �ാBസ്േപാ�?് േകാ�6േറഷന് േമാേ?ാ�  
വാഹന നിയമ,ിെല വd6് (25) �കാരം ഫg ീ�് ഓണറായി?ാണ് 
പരിഗണിSTത്. ആയതിനാ> നിdതിS പ�റേമ 40 ശതമാനം 
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സ�ചാ�±് അടയ്SവാB വ+വസMയ��്. സ�ചാ�±് 
അടയ്STതി> നി'ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ 
ഒഴിവാ7ിെ7ാ�് േമാേ?ാ� വാഹന നിയമ,ിെ; വd6് (25) 
േഭദഗതി െചjാB ഉേ�ശിS'.  

279. �ാBസ്േപാ�?് വാഹന�ള�െട ഫി�്നസ് ഹാജരാSTതിZം 
േനാ��ാBസ്േപാ�?് വാഹന�ള�െട രജിസ്േ�ഷB 
പ�OSTതിZമ�5 കാലതാമസ,ിന് േക�സ�7ാ� 
ഏ�െ6ട� ,ിയ അധിക ഫീസ് എട� N കളയാB ഉേ�ശിS'. 
ഇതിZപകരമായി േകരള േമാേ?ാ� വാഹന ച?�കാരം പ�തിയ ഫീസ് 
ഏ�െ6ട� NTതാണ്. 

രജിസ്േ�ഷZം സ1 ാരജിസ്േ�ഷZം സ1 ാരജിസ്േ�ഷZം സ1 ാരജിസ്േ�ഷZം സ1 ാX് ഡ+�?ിയ� ംX് ഡ+�?ിയ� ംX് ഡ+�?ിയ� ംX് ഡ+�?ിയ� ം    

280. 2018-19 െല ബജ�ി> 1986 മ�ത> dടിശിക ഉ�ായിHT അ�� 
വാല+�േവഷB േകസ�കl തീ�6ാSTതിന് ഒ�,വണ തീ�6ാ7> 
പxതി �ഖ+ാപിSകയ��ായി. ഈ പxതി 2020 മാ�"് വെര 
ദീ�ഘി6ിSകയാണ്. ഇതില� െട 100 േകാടി �പയ�െട 
അധികവHമാനം �തീAിS'. 

281. േകരള മ��പ: നിയമ,ി> ഇലക്േ�ാണിക് െറേ7ാ�ഡ� കl, 
കരാറ�കl എTിവയ്7് സ1 ാX് ഡ+�?ി ച�മNTതിന് നിലവി> 
�േത+ക വ+വസMയിലg . ഇലക്േ�ാണിക് റിേ7ാ�ഡ� കള�ം കരാറ�കള�ം 
വ�xി"�വHT ഈ കാലഘ?,ി> മ��വില ച�മNTതിന് 
ആവശ+മായ േഭദഗതി െകാ��വHTതാണ്. 

282. െപാOമരാമ,് �f,ികlSം മ�� േസവന�lSം കരാ� 
Oകയ�െട 0.1 ശതമാനേമാ പരമാവധി ഒH ലAം �പെയT 
നിര7ി> മ��വില ച�മN'�്. എTാ> �സ്Oത കരാറ�കള�െട 
അZബ� കരാറ�കl7് മ��വില ഈടാSേXാl മ�ഖ+കരാറി> 
പറi Oകയ്Stടി മ��വില ച�മേ,� സാഹചര+ം ഇേ6ാഴ� �്. 
ഇത് ഒഴിവാSTതിനായി അZബ� കരാറി> പറയ�T Oകയ്S 
മാ:ം മ��വില ച�മ,ിയാ> മതിയാdം എT് സ്പഷ്ടീകരിS'. 

283. �മി രജിസ്േ�ഷB ഒഴിെകയ�5 മ�� രജിസ്േ�ഷന് ഈടാ7ിവHT 
വിവിധ നിdതി നിരSകള�ം സംവിധാനവ�ം ഏകീകരിSകയ�ം 
ലളിതമാSTOമാണ്. േകാ�?് ഫീ സ1 ാX�കള�െട കാര+,ില�ം 
ഇേതരീതിയി> കാേലാചിതമായ പരിഷ്കരണം 
നട6ിലാSTതാണ്.  
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284. ആധാര�l സമ�6ി"് പണയം രജിസ1 � െചj�േXാഴ� മ�5 മ��വില 
നിലവില�5 0.5 ശതമാന,ി> നി'ം പരമാവധി 10,000 
�പെയT വ+വസMയ്7് വിേധയമായി 0.1 ശതമാനമായി 
dറയ്S'. ഒഴിയ�േXാഴ� 5 മ��വില പരമാവധി 1000 �പെയT 
വ+വസMയി> 0.1 ശതമാനമായി നിജെ6ട� N'. 

285. ഒH ബി>ഡ� വസ്O ഉടമയ�മായി േച�T് വസ്O െഡവല6് 
െചയ്ത് വി>7ാB ഉ�ാST കരാറ�കള�െട സ1 ാX് ഡ+�?ി 8 
ശതമാന,ി> നി'ം ഒH ശതമാനം പരമാവധി 1,000 �പെയT 
നിര7ി> dറയ്S'. 

286. െത�് തിH,് ആധാര�l രജിസ1 � െചj�േXാl െഫയ�വാല+� 
വ�xനവ് കാരണം ഉയ�T മ��വില ന>dT സാഹചര+ം 
ഒഴിവാSTതിന് േനരെ, ന>കിയ മ��വില കിഴി"് ബാ7ി 
മ��വില ന>കിയാ> മതിെയT് നിയമേഭദഗതി വHNTതാണ്. 

287. സംസMാന,് രജിസ1 � െചj�T ലിമി�ഡ് ലയബലി�ി 
പാ�ട്ണ�ഷി6് കരാറ�കl7് മ��വില നി�യിSവാB 
നിയമേഭദഗതി െകാ��വHTതാണ്. 

288. സംസMാന,് കXനികള�െട രജിസ്േ�ഷB 
ആക�ഷകമാSTതിനായി മ��വില dറയ്STതാണ്.  

289. േകരള,ിെല �മിയ�െട വിപണി വിലയ� ം സ�7ാ� നി�യി"ി?� 5 
ന+ായവിലയ� ം തQില�5 അ�രം dറ"�െകാ��വHTതിന് 
ന+ായവിലയ�െട 10 ശതമാനം വ�xി6ിSTതാണ്. ഇതില� െട 400 
േകാടി �പ അധികവHമാനം �തീAിS'. 

ലാ;് റവന+�ലാ;് റവന+�ലാ;് റവന+�ലാ;് റവന+�    

290. താമസ,ിന് ഉപേയാഗിST െക?ിട�l7് ച�മNT ആഡംബര 
നിdതി നിര7് പ�OS'. പg ി�് ഏരിയ അടിസMാന,ി> 
താെഴ6റയ�T രീതിയി> ആഡംബര നിdതി ച�മNTതാണ്. 

1) 3000 – 5000 ചOര\യടി  - 4,000 �പ 

2) 5001 – 7500 ചOര\യടി  - 6,000 �പ 

3) 7501 – 10000 ചOര\യടി  - 8,000 �പ 

4) 10000 ചOര\യടി7് മ�കളി> - 10,000 �പ 

ഈ ഇന,ി> 50 േകാടി �പ അധിക വHമാനം �തീAിS'. 
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291. െക?ിട നി�Qാണം പ� �,ിയാ7ി തേ�ശസFയംഭരണ 
സMാപന�ളി> സമ�6ി"് അംഗീകാരം ലഭി"ി?� 5 കംപg ീഷB 
പg ാB / സ�?ിഫി7�ി> േരഖെ6ട� ,ിയി?� 5 തറ 
വിസ്തീ�ണ� ,ിെ; അടിസMാന,ിലായിരിSം ഒ�,വണ െക?ിട 
നിdതിയ� ം ആഡംബര നിdതിയ� ം ച�മNTത്. ഇതിന് ആവശ+മായ 
േഭദഗതികl േകരള െക?ിട നിdതി നിയമ,ില�ം ച?�ളില�ം 
വHNTതാണ്. 

292. റവന+� വd6ി> സ�?ിഫി7�ിZം മ��ം അേപAിSTതിന് 5 �പ 
സ1 ാX് ഒ?ി7ണെമT നിബ�ന എട� Nകളയ�'. 

293. റവന+� വd6ിന് കീഴില�5 േസവന നിരSകളി> അ�് ശതമാനം 
വ�xനവ് വHN'. റവന+� വd6ി> സമ�6ിST അ6ീ> / 
റിവിഷB ഫീസ് 10 �പയി> നി'ം 50 �പയായി വ�xി6ിS'.  

294. സMാപന�ള�െടയ� ം സംഘടനകള�െടയ� ം പാ?Sടിശിക ഇന,ി> 
1155.31 േകാടി �പ സ�7ാരിന് ലഭി7ാZ�്. നിലവി> 
വാണിേജ+തര �മി പാ?നിര7് കേXാള വിലയ�െട ര�് ശതമാനവ�ം 
വാണിജ+ ആവശ+�lS5 പാ?നിര7് അ�് ശതമാനവ�മാണ്. 
2016 ലാണ് ഈ നിര7് നിലവി> വTത്. ഇതിZ മ�X് 15 ശതമാനം 
മ�ത> 20 ശതമാനം വെരയായിH' വാണിജ+ ആവശ+�lS5 
�മി പാ?നിര7്. ഈ കാലയളവിെല dടിശിക ഈ നിര7ിലാണ് 
നിലനി>STത്. പാ?Sടിശിക ഒ�,വണ തീ�6ാSTതിZ5 
ഒH പxതി �ഖ+ാപിSകയാണ്.  നി�ിത സമയപരിധിS5ി> 
പാ?Sടിശിക നിലവില�5 2, 5 ശതമാനം നിര7ി> 
തീ�6ാ7ാവ�Tതാണ്. ഇ�കാരം പ�O7ിയ നിര7ി> പാ?Nക 
നി�ിത സമയ,ിനകം അടയ്7ാ, സMാപന�ള�െടയ�ം 
സംഘടനകള�െടയ�ം പാ?ം റ�് െചയ്ത് �മി തിരിെ"ട� STതാണ്. 
ഈ ഇന,ി> 200 േകാടി �പ അധിക വHമാനം �തീAിS'. 

295. ആധാരം രജിസ്േ�ഷB, േപാSവരവ് എTിവെയ സംേയാജി6ി"് 
നടപടിrമം ലളിതമാSം. 

േകരള േകാ�?് ഫീസ് ആBഡ് സ+� ട്സ് വാല+�േവഷB ആക്ട്േകരള േകാ�?് ഫീസ് ആBഡ് സ+� ട്സ് വാല+�േവഷB ആക്ട്േകരള േകാ�?് ഫീസ് ആBഡ് സ+� ട്സ് വാല+�േവഷB ആക്ട്േകരള േകാ�?് ഫീസ് ആBഡ് സ+� ട്സ് വാല+�േവഷB ആക്ട്    

296. ആദായ നിdതി നിയമം 1961 െല അ6േല�് �ിബ+�ണലി> നി'5 
ഉ,രവിേ�> ൈഹേ7ാടതിയി> അ6ീ> ഫയ> െചj�TതിZ 
േവ�ിയ�5 അ6ീ> െമേQാറാ�,ിZ ന>േക� േകരള േകാ�?് 
ഫീസ് ആBഡ് സ+�ട്സ് വാല+�േവഷB ആക്ട് 1959 �കാരം 
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ന>േക� േകാ�?് ഫീസ് വHമാനം ര�് ലAം �പയി> 
അധികരിSകയാെണ{ി> പരമാവധി 20,000 �പയ്7് 
വിേധയമായി ആവശ+െ6? നിf,ിയ�െട 2 ശതമാനമായ� ം മ�� 
സംഗതികളി> പരമാവധി ര�് ലAം �പയ്7് വിേധയമായി 
ആവശ+െ6? നിf,ിയ�െട 5 ശതമാനമായ�ം നിജെ6ട� N'. ഇത് 
അZസരി"�5 േഭദഗതി േകരള േകാ�?് ഫീസ് ആBഡ് സ+�ട്സ് 
വാല+�േവഷB ആക്ടി> വHNTതാണ്. 

297. ഇ-സ1 ാX് വിപ�ലീകരിSകയ�ം േകാ�?്ഫീ ഉlെ6െട ഇ-സ1 ാXിെ; 
പരിധിയി> െകാ��വരികയ� ം െചj� ം. 

േസവന�lേസവന�lേസവന�lേസവന�l    

298. വിവിധ വd6�കl ന>dT േസവന�lS5 എലg ാ ചാ�°കള�ം 
ഫീസ�കള�ം 5 ശതമാനം ഉയ�N'. 

ഉപസംഹാരംഉപസംഹാരംഉപസംഹാരംഉപസംഹാരം    

299. സ�, 2018-19െല പ�O7ിയ ബജ�് എസ1 ിേമ�ിെ; സംAിപo  �പം 
ഞാB അവതരി6ി7ാം.  

2018201820182018----19 19 19 19 െല പ�O7ിയ എസ1 ിേമ�്െല പ�O7ിയ എസ1 ിേമ�്െല പ�O7ിയ എസ1 ിേമ�്െല പ�O7ിയ എസ1 ിേമ�്    

(�പ േകാടിയി>) 

റവന+�  വരവ് 100006.58 

റവന+�  െചലവ് 113033.57 

റവന+�  കQി (-) 13026.98 

മ� ലധന െചലവ് (തനി) (-) 9772.45 

വായ്പകള�ം മ�Btറ�കള�ം (തനി) (-) 887.01 

െപാOകടം (തനി) 19191.16 

െപാOകണ7് (തനി) 4058.70 

ആെക കQി (-) 436.58 

വ�ഷാരംഭ െരാ7 ബാ7ി (-) 44.08 

വ�ഷാ�+ െരാ7 ബാ7ി (-) 480.66 
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300. 2018-19 െല പ�O7ിയ കണSകl �കാരം ബജ�് എസ1 ിേമ�ിെന 
അേപAി"് റവന+� കQി പിടി"� നി�,ാB കഴിiി?� �്. എTാ> 
ബജ�് എസ1 ിേമ�ി> പറiതിേന7ാl dറവാണ് റവന+� െചലവ്. 
വHമാനം േവ�: ഉയരാ,തിെ; ഫലമായാണ് ഇത് സംഭവി"ത്. 
ഈ േപാരായ്മ നികNTതിന് 2019-20 സാX,ിക വ�ഷം 
\മിSTതാണ്. 

301. 2019-20െല ബജ�് എസ1 ിേമ�് ഞാB അവതരി6ി7െ?.  

2019201920192019----20202020െല ബജ�് എസ1 ിേമ�്െല ബജ�് എസ1 ിേമ�്െല ബജ�് എസ1 ിേമ�്െല ബജ�് എസ1 ിേമ�്    

(�പ േകാടിയി>) 

റവന+�  വരവ് 115354.71 

റവന+�  െചലവ് 124125.00 

റവന+�  കQി (-) 8770.29 

മ� ലധന െചലവ് (തനി) (-) 16226.53 

വായ്പകള�ം മ�Btറ�കള�ം (തനി) (-) 1293.75 

െപാOകടം (തനി) 23235.73 

െപാOകണ7് (തനി) 3029.70 

ആെക കQി (-) 25.14 

വ�ഷാരംഭ െരാ7 ബാ7ി (-) 480.66 

വ�ഷാ�+ െരാ7 ബാ7ി (-) 505.80 

ഇേ6ാl �ഖ+ാപി" അധികെചലവ് (-) 1410.63 

നിdതി ഇളവ�കl (-) 300 

അധിക വിഭവസമാഹരണം 1785.00 

വ�ഷാ�+ െരാ7 ബാ7ി (-) 431.43 

 

302. 2018-19െല പ�O7ിയ എസ1 ിേമ��ം 2019-20െല ബജ�് എസ1 ിേമ��ം 
താരതമ+െ6ട� ,ാം. 2018-19െന അേപAി"് സ�7ാരിെ; െമാ,ം 
െചലവ�കl 13.88 ശതമാനം ഉയ�Tി?� �്. ഗlഫ് പണവHമാനം 
dറയ�Tതിെ; സാഹചര+,ി> സXദ്ഘടന മാ�+,ിേലയ്7് 
വഴ� തിവീഴാതിരി7ണെമ{ി> സ�7ാ� െചലവ�കl ഗണ+മായി 
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ഉയ�,ിേയ തീ� എT ദ�ശനമാണ് ഈ തീHമാന,ിZ 
പിTില�5ത്. ഈ ബജ�ില� െട മ�േTാ?� െവ" 25 
വികസനപxതികl നാടിെ; വികസന,ി> ഒH dതി6� 
cഷ്ടിSം. പ�ാ,ല സൗകര+�l മാ:മലg , 
സാമ� ഹ+സ�രAിത,Fവ�ം അവ ഉറ6�വHN'. അേതസമയം, ഈ 
വള�" സ�സMിരമാകണെമ{ി> ധനÁഢീകരണപാതയിേലയ്7് 
േകരളം വീ��ം �േവശിേ" തീ�.  ഇതിZ5 Áഢനി�യേ,ാട�  
tടിയ�5 ഇടെപട> ഈ ബജ�ില��്. 

303. സ�, റവന+�  െചലവ് 2019-20> 9.81 ശതമാനം വ�xി"തായി 
കാണാം. റവന+�  െചലവിZ�ായ വ�xനെയ7ാl ഉയ�Tതാണ് 
വHമാന,ി> ഉ�ായിരിST വ�xന. റവന+� വHമാന,ി> 
15.35 ശതമാനം വ�xനവാണ് ലA+മിട� Tത്. ത�� ലം 
സംസMാനെ, റവന+�  കQി 1.68 ശതമാന,ി> നിT് 1 
ശതമാനമായി താഴ� ം. 15348.13 േകാടി �പയാണ് റവന+�  
വHമാന,ി> ഉ�ായിരിST വ�xന. ഇതി> 1785 േകാടി �പ 
മാ:മാണ് �ളയെസസ�ം മ�� ചില നിdതിനിരSകളിെല 
വ�xനയ�ംമ� ലം അധികമായി സമാഹരിSTത്. ബാ7ി 
നിdതിവHമാനം നിലവില�5 നിdതിയ�െട tട� ത> കാര+Aമമായ 
പിരിവില� െടയ� ം dടിശിക തീ�6ാ7ലില� െടയ�മാണ് സമാഹരിSTത്.  

304. മ� ലധനെ"ലവ് 2018-19െന അേപAി"് 53.3 ശതമാനം 
ഉയ�Tി?� �്. മ� ലധനെ"ലവിെല ഈ dതി"�ചാ?ം 
സംസMാന,ിെ; ചരി:,ി> ഒH സ�കാല െറേ7ാ�ഡാണ്. 
ഇത് െമാ,ം െചലവിെ; 12.6 ശതമാനമാണ്. ഈ േതാത് ഇനിയ� ം 
നമ�7് ഉയ�േ,�O�്. കാരണം, മ� ലധനെ"ലവിെന 
ആ\യി"ാണ് സXദ്ഘടനയ�െട വള�"യ�െട ഗതിേവഗം 
വ�xിSTത്. നവേകരളcഷ്ടിയ്7് മ� ലധനെ"ലവ് ഗണ+മായി 
ഉയ�,ിേയ തീ�.   2018-19> വായ്പയ�െട 56.03 ശതമാനം റവന+�  
െചലവ�കlSേവ�ി നാം വിനിേയാഗി"�. 2019-20> ഇത് 33.40 
ശതമാനമായി dറയ�'. ഇOം ]ണപരമായ ഒH മാ�മാണ്.  

305. ധന7Qിയ�െട അZവദനീയമായ പരിധി 3 ശതമാനമാെണ{ില�ം 
2018-19> �തീAിത ധന7Qി 3.06 ശതമാനമാണ്. 
േക�സ�7ാ� നിര�രമായി ധന7Qി പരിധി ലംഘിS' 
എ'5ത് ഇ7ാര+,ി> ഉദാസീന നിലപാട�  സFീകരിSTതിന് 
ന+ായീകരണമാ7ാB ഉേ�ശിSTിലg . �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ{ിെല 
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ഫിക§ ഡ് െഡേ6ാസി�് പലിശനിര7് dറ"ത് ഈെയാH 
ലA+േ,ാെടയാണ്.  

306. എTാ> ഇTെ, േകരള,ിെ; സാഹചര+,ി> വായ്പകl 
പ� �ണമായ�ം മ� ലധനെ"ലവിZേവ�ി  ഉപേയാഗിST 
സMിതിയിേലയ്7് എNTതിന് ഇനിയ� ം വ�ഷ�l പലOേവ�ി  
വHം. കാരണം, അ7ൗ�ിംഗ് രീതിയി> വിദ+ാഭ+ാസ 
ആേരാഗ+െ"ലവ�കl മ� ലധനനിേAപമായി?ലg  കണ7ാSTത്. 
പേA, നെQ സംബ�ി"ടേ,ാളം അവ മാനവവിഭവ 
വികസന,ിZ5 മ� ലധനെ"ലവ�കളാണ്. േകരള വികസന,ിെ; 
ചാലകശ_ിയായി �വ�,ി"ി?� 5ത് ഇ,ര,ില�5 
സാമ� ഹ+നിേAപ�ളാണ്. അOെകാ�് യാDികമായി ധന 
ഉ,രവാദി, നിയമ,ി> വ+വസM െചj�TOേപാെല റവന+�  
കQി ഇലg ാതാ7ാനാവിലg . പേA, അO dറ"�െകാ��വരണം എT 
നQ�െട Áഢനി�യം 2019-20െല ബജ�് കണSകളി> �കടമാണ്.  

307. സ�7ാരിെ; സാX,ിക പ{ിെനSറി"�5 നQ�െട കാഴ്ചപാട് 
നിേയാലിബറ> കാഴ്ച6ാടി> നിT് വ+ത+സ്തമാണ്. tട� ത> 
ശ_മായി �വ�,ിST സ�7ാരാണ് നലg ത് എ'5താണ് 
നQ�െട ആദ�ശം. നQ�െട നാടിെ; തFരിതഗതിയില�5 
വികസന,ിന് വലിെയാH േതാതില�ളള െപാOമ� ലധന നിേAപം 
ആവശ+മാണ്. ഇത് ബജ�ില� െട മാ:ം സാധ+മലg . ഈെയാH 
തിരി"റിവാണ് �േത+ക നിേAപ കXനികളില� െട മ� ലധനം 
സമാഹരി"് പ�ാ,ല സൗകര+�ളി> മ�ത>മ�ടSTതിZ5 
തD,ിേലയ്S നയി"ത്. ഈ പരി\മം വിജയ,ിേലയ്S 
നീ��T  വ�ഷമായിരിSം 2019-20.  

308. സ�, ഇത് നവേകരള cഷ്ടിയ്7ായ�5 ബജ�ാണ്. നവേകരള,ി> 
നQ�െട അഭിമാനസാമ� ഹ+േന?�l സംരAി7ണം. 
സാധാരണ7ാ�7് എലg ാ സംരAണവ�ം ഉറ6�വHNം. വിദ+ാഭ+ാസ 
ആേരാഗ+ാദി േAമ േമഖലകളിെല ഈ ബജ�ിെല വകയിH,> 
േനാ7ിയാ> അവ വ+_മാdം. െതാഴി>േമഖലകെള 
ആധ� നീകരിSTേതാെടാ6ം പരXരാഗത െതാഴില�കാെര 
സംരAിSകയ�ം െചj� ം. ഇതാണ് വികസന,ിെ; ഒH കാ>. 
േകരളം ഒ�7ാലി> അലg  നട7ാB േപാdTത്. ആധ� നിക 
ൈവuാനിക സമ� ഹ,ിെ; സാധ+തകl7് അZസരി"് നQ�െട 
അഭ+സ്തവിദ+രായ യ�വാ7ള�െട �തീAകl7് അZcതമായി ഒH 
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ൈവuാനിക െതാഴി>സമ� ഹം cഷ്ടിSTതിZ5 Áഢമായ 
കാ>െവയ്6�ം േവണം. ഇതിZം Oല+�ാധാന+ം ബജ�ില��്. സ�, 
നQ�െട സംസMാനം ഒH പ�തിയ േകരള വികസന 
മാEകയിേലയ്S5 പരിവ�,ന,ിലാണ്. േകരള വികസന 
മാEകയ്S വഴിെയാH7ിയതി> നQ�െട നേവാaാനം വഹി" പ{് 
സാമ� ഹ+ശാസ്:uെരലg ാം അംഗീകരിS'.    േകരള വികസന 
മാEകയ�െട പ�തിയ പതി6ിന് നേവാaാന,ിെ; മ� ല+�െള 
മ�റ�െക6ിടി7ണം, മ�േTാ?�  െകാ��േപാകണം. അലg ാെത 
പ�േരാഗതിയ��ാകിലg . ഒH }�ാ��  മ�X് ആശാB പാടിയ ഇ'ം 
എ:േയാ �സ_മായ ഈ  കവിതാശകലേ,ാെട 2019-20 െല 
ബജ�് ഞാB ഈ സഭയ്7് മ�Xാെക സമ�6ിS'. 2019-20 
സാX,ിക വ�ഷെ, അട� , 4 മാസേ,യ്S5 േവാ?് ഓ� 
അ7ൗ��ം സഭയ�െട അംഗീകാര,ിനായി സമ�6ിS'. 

309. കാലം മാറിേ6ായി, േകവലമാചാര- 

}ല�കെളലg ാം പഴകിേ6ായി 

െക?ിനി�,ാB കഴിയാെത ദ��ബല- 

െ6? ചരടി> ജനത നി>7ാ 

മാ��വിB ച?�െള സFയ, മെലg {ി> 

മാ��മOകളീ നി�െള,ാB 

മാെ�ാലിെ7ാ�ീ െമാഴിതെT സ�ദാ 

കാ�ിരX�Tി' േകരള,ി>. 

 

ജയ്ഹി�് 

 


