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പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂലലല 8, ലവെളനി

സസ്പീക്കര
ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന

ലഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര
ശസ്പീ. വെനി. ശശനി

ലസക്രടറനി-ഇന-ചഭാരജജ് 
ശസ്പീമതനി പനി. ജയലകനി

ചസ്പീഫജ് എഡെനിറ്റര
 ശസ്പീ. ബനി. മകഹേന്ദ്ര കുമഭാര

എഡെനിറ്റനിലാംഗജ് ബഭാഞജ്
കകേരള നനിയമസഭഭാ ലസക്രകടറനിയറ്റജ്

തനിരുവെനന്തപുരലാം
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മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങള

മുഖഖ്യമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വെനിജയന
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെരഗ്ഗ പനികനഭാക്ക

സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാരലലമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ലകേ. ബഭാലന
റവെനപ്യൂവലാം ഭവെനനനിരമ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം 
വെഖഫജ് ഹേജജ് തസ്പീരതഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ലകേ. ടനി. ജലസ്പീല
വെഖ്യവെസഭായവലാം കസഭാരട്സലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസജ്
മതഖ്യബന്ധനവലാം ഹേഭാരബര 
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ

സഹേകേരണവലാം വെനികനഭാദസഞഭാരവലാം 
വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. സനി. ലമഭായസ്പീന
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം 
വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ലകേ. രഭാജ

തുറമുഖവലാം മപ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു 
സലാംരക്ഷേണവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന

വെനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ വെകുപ്പുമനനി : ലപഭാഫ. സനി. രവെസ്പീന്ദ്രനഭാഥജ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന

ആകരഭാഗഖ്യവലാം സഭാമൂഹേഖ്യനസ്പീതനിയലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ലകേ. ലകേ. കശലജ ടസ്പീച്ചര
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വെനി. എസജ്. സനനില കുമഭാര
കവെദത്യുതനിയലാം കദവെസസ്വവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന

ഭക്ഷേഖ്യവലാം സനിവെനില സകപ്ലൈസലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന
ധനകേഭാരഖ്യവലാം കേയറലാം വെകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസജ് ഐസകേജ്



ഉളടക്കലാം
കപജജ്

I ധനകേഭാരഖ്യലാം

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെരഷകത്തക്കുള പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറലാം കവെഭാടജ് ഓണ് അക്കക്കൗണലാം. 1

II അനബന്ധലാം 101

ബഡ്ജറ്റനിലന്റ ഇലാംഗസ്പീഷജ് പകേരപ്പജ്

                             



 



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാല സകമ്മേളനല

2016 ജൂലലല 8,  ലവെളനി

       വെഭാലലല 162]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                              [നമ്പര് 8

നനിയമസഭ  2016 ജൂലലല മഭാസല 8-ാം തതീയതനി ലവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിലല 9.00 മണനികട്ട്

ബഹുമഭാനലപട സതീകര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില്

കയഭാഗല കചേര്ന.

ധനകേഭാരലല
2016-17 സഭാമ്പതനികേ വെര്ഷകതക്കുള പുതുകനിയ ബഡ്ജറനിലന്റെയല കവെഭാടട്ട് ഓണ

അകക്കൗണനിലന്റെയല അവെതരണല

മനി  .    സതീകര്:  ഓര്ഡര്.. .  … ഓര്ഡര്…..... ...  … ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരലവല

കേയറല  വെകുപ്പുമനനി  കഡഭാ.  ടനി.  എല.  കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട്,  അകങ്ങേയട്ട്  2016-17

സഭാമ്പതനികേ  വെര്ഷകതയ്ക്കുളള  പുതുകനിയ  ബഡ്ജറല  കവെഭാടട്ട്  ഓണ  അകക്കൗണല

അവെതരനിപനികഭാവനതഭാണട്ട്. 

ധനകേഭാരലവല കേയറല വെകുപ്പുമനനി ( കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്) : സര്, 2016-17

സഭാമ്പതനികേ  വെര്ഷകതയ്ക്കുള  പുതുകനിയ  ബഡ്ജറല  കവെഭാടട്ട്  ഓണ  അകക്കൗണല  ഞഭാന

അവെതരനിപനിക്കുന.

I

ആമുഖല

1. സര്,  കകേരള  സലസഭാനതനിലന്റെ  2016-17-കലയ്ക്കുള  ബഡ്ജറട്ട്  ഞഭാന

നനിയമസഭയലട മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

2. സര്,  ''നഭാല  പ്രകതലകേ  ജഭാതനിയനികലഭാ  മതതനികലഭാ  ഉളലപടുനനില"  എനട്ട്
നഭാരഭായണഗുരു  വെനിളലബരല  ലചേയ്തതനിലന്റെ  നൂറഭാല  വെഭാര്ഷനികേമഭാണട്ട്  ഇലകഭാലല.
കേഴനിഞ്ഞ  നൂറഭാണലത  കകേരളലത  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനില്  ഈ  പ്രഖലഭാപനല
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2       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 8, 2016

സുപ്രധഭാനമഭായ പങട്ട് വെഹനിചനിട്ടുണട്ട്. ഈ പ്രഖലഭാപനലത കകേരളതനിലല
ജനങ്ങേള  ഇനല  ലനഞനികലറനലവെനട്ട്  ആവെര്തനിചട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച
ഒരു  ലതരലഞ്ഞടുപനിലന്റെ  ഫലമഭാണട്ട്  ഇനലത  സര്കഭാര്.
എനലതയലകേഭാള  ഊകകഭാടുകൂടനി  സര്വ്വ  സനഭാഹങ്ങേളുലമഭാരുകനി
വെന  എലഭാ  ജഭാതനി  വെര്ഗതീയശകനികേലളയല  കകേരളതനിലല
ജനങ്ങേള  തളനികളഞ.  കകേരളതനിലന്റെ  നകവെഭാതഭാന  പഭാരമ്പരലല
ഉയര്തനിപനിടനിച.  സഭാമൂഹലജതീവെനിതതനില്  മഭാത്രമല,  രഭാഷതീയ
സഭാമ്പതനികേ ദര്ശനതനിലല കകേരളതനിലന്റെ നകവെഭാതഭാന പഭാരമ്പരലതനിനട്ട്
ഒരു  വെതീക്ഷണമുണട്ട്.  സര്,  എലന്റെ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കേഭാലലത  പഠന
വെനിഷയങ്ങേളനിലലഭാനട്ട്  ശതീനഭാരഭായണ  പ്രസഭാനതനിലല  ജഭാതതീയതകയയല
വെനിപ്ലവെഭാത്മകേതകയയല  കുറനിചഭായനിരുന.  ഈ  വെനിപ്ലവെഭാത്മകേത  ഏറവല
ഉനതനിയനിലലതനിയ  നനിമനിഷങ്ങേളനിലലഭാനഭായനിരുന  പ്രകതലകേ  ജഭാതനിയനികലഭാ
മതതനികലഭാ  തഭാന  ഉളലപടുനനില  എന  ഗുരുവെനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനല.
ജഭാതതീയ  തനിമനിരല  ബഭാധനിച  ചേനില  പ്രമഭാണനിമഭാര്  ഇകഭാലതഭാണട്ട്
ഗുരുവെനിലന തനിരസ്കരനിചതുല എതനിരഭായനി കകേസുകപഭാലല ഫയല് ലചേയ്തതുല.
കകേരളതനിലന്റെ നകവെഭാതഭാന പഭാരമ്പരലലത ഉയര്തനിപനിടനിക്കുനതനിനല
അതനിലന  മുകനഭാടട്ട്  ലകേഭാണകപഭാകുനതുമഭായനിരനിക്കുല  ഞങ്ങേളുലട
സര്കഭാര്.  സര്,  പനിണറഭായനി  വെനിജയന  നയനിക്കുന  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതലമുനണനി സര്കഭാരനിലന്റെ പ്രഥമ ബഡ്ജറട്ട്  അടുത അഞട്ട്
വെര്ഷങ്ങേളനില്  കകേരളതനില്  വെരഭാനകപഭാകുന  പരനിവെര്തനതനിലന്റെ
ദനിശഭാസൂചേനികേയഭായനിരനിക്കുല.

3. സലസഭാന  സമ്പദ്ഘടനയലടകമല്  മഭാനലതനിലന്റെ  കേരനികമഘങ്ങേള
നനിറഞനനില്ക്കുന  ഒരു  പ്രഭഭാതതനിലഭാണട്ട്  ഞഭാന  ഈ  ചുമതല
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്. നഭാണലവെനിളകേളുലട വെനിലതകേര്ച പരനിഹഭാരമനിലഭാലത
തുടരുകേയഭാണട്ട്.  സമ്പദ്ഘടനയനിലല  മുരടനിപ്പുമൂലല   രണട്ട് പതനിറഭാണനിലഭാദലമഭായനി
നമ്മുലട സഭാമ്പതനികേവെളര്ച കദശതീയ ശരഭാശരനിയലട പനിനനിലഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഗളഫട്ട്  പ്രതനിസനനി  ഇനനിയല നതീളുകേയഭാലണങനില് വെനികദശ പണവെരുമഭാനലത
അതട്ട് പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുല. കകേരള സമ്പദ്ഘടനയനില് 80-കേളുലട
അവെസഭാനല മുതല് ആരലഭനിച കുതനിപട്ട് ഇകതഭാലട അവെസഭാനനിക്കുല.

4. നഭാണലവെനിളകേളുലട  വെനിലലയ സസഭാധതീനനികഭാന  നമുകട്ട്   പരനിമനിതമഭാകയ
കേഴനിയ.  ഗളഫട്ട്  സഭാമ്പതനികേ  നനിലയല  നമ്മുലട  സസഭാധതീനതനിലല.
അതുലകേഭാണട്ട്  സലസഭാന  സര്കഭാര്  സര്വ്വശകനിയല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സഭാമ്പതനികേ  കമഖലയനില്  ഇടലപടട്ട്  ആഭലന്തര  വെരുമഭാന  വെളര്ച
തസരനിതഗതനിയനിലഭാകഭാന  പ്രവെര്തനികകണ  സനര്ഭമഭാണനിതട്ട്.  പകക്ഷ
സലസഭാന  സര്കഭാരനിലന്റെ  ധനകേഭാരല  പ്രതനിസനനി ഇതനിനള പ്രഭാപനി
വെലനിയ കതഭാതനില് കചേഭാര്തനികളഞ്ഞനിരനിക്കുന.
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5. കേഴനിഞ്ഞ മുനവെര്ഷലത പദതനി അടങല് 70,152 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
ഇതനിനപുറകമ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗകവെളയനില്  4,730  കകേഭാടനി  രൂപയലട
പദതനികേള  ധനമനനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയണഭായനി.  നനിശ്ചയമഭായല  ഈ
തുകേകേള  വെളലര  മതനിപ്പുളവെഭാക്കുനവെയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  സലസഭാന
പദതനിയലട  74  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  പദതനിലചലവെട്ട്.  പുറലമ  പ്രഖലഭാപനിച
പ്രഖലഭാപനങ്ങേളുലട 31 ശതമഭാനമഭാണട്ട് ലചേലവെഭായനിട്ടുളതട്ട്. കഗഭാസട്ട് പ്ലഭാന
എടുതഭാല് സനി.ആന്റെട്ട്എ.ജനി.-യലട കേണകട്ട് പ്രകേഭാരല 70 ശതമഭാനതനില്
തഭാലഴയഭാണട്ട്  ലചേലവെഭായനിട്ടുളതട്ട്.  എനവെചഭാല്  സലസഭാന  പദതനിയനില്
നനിനട്ട്  16,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവെഭാകഭാന  കേഴനിയഭാലത
കപഭായനി.  ലമഭാതല  കഗഭാസട്ട്  പ്ലഭാനനില്നനിനട്ട്  ഏതഭാണട്ട്  23,000-ല്പരല
കകേഭാടനി  രൂപ  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനട്ട്  വെര്ഷകഭാലതട്ട്  ലചേലവെഭാകഭാന
കേഴനിയഭാലതകപഭായനി.

6. ഭഭാവെനി  സഭാമ്പതനികേ  വെളര്ചയലട  കവെഗത  തതീരുമഭാനനിക്കുനതനില്
നനിര്ണ്ണഭായകേ ഘടകേമഭാണട്ട് മൂലധനലചലവെട്ട്. സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമരലഗങ്ങേളനില്
കകേനതീകേരനിചനിരുനതനിനഭാല് കകേരള സര്കഭാരനിലന്റെ മൂലധനലചലവെട്ട്  മറട്ട്
സലസഭാന  സര്കഭാരുകേലള  അകപക്ഷനിചട്ട്  തഭാരതകമലന  തഭാഴ്ന്നതഭാണട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലതഭാണട്ട്  ഇതനിലനഭാരു
മഭാറല  വെനതട്ട്.  മൂലധനലചലവെട്ട്  സര്കഭാര്  ലചേലവെനിലന്റെ  10.64
ശതമഭാനമഭായനി  2010 -11-ല്  ഉയര്ന.  എനഭാല്  2014-15
ആയകപഭാകഴയ്ക്കുല  6.51  ശതമഭാനമഭായനി  തഭാഴട്ട് ന.  വെഭായ്പ  എടുക്കുന
പണതനിലന്റെ  60-70  ശതമഭാനവല  സര്കഭാരനിലന്റെ  ലലദനലദനിന
ലചേലവെനിനട്ട്  വെനിനനികയഭാഗനികകണ  അവെസയഭാണനിനട്ട്.  ധനകേഭാരല
കേമ്മേതീഷലന്റെ തതീര്പട്ട് പ്രകേഭാരല ഇക്കൗ വെര്ഷല റവെനന്യൂകേമ്മേനി ഇലഭാതഭാകഭാന
നമ്മേള ബഭാദലസരഭാണട്ട്.  എനഭാല് എലന്റെ മുനനിലള കേണക്കുപ്രകേഭാരല
കേഴനിഞ്ഞ  മൂനവെര്ഷലത  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങേള  മുകനഭാട്ടു
കപഭാകുനലതങനില്   വെരുല   വെര്ഷല  റവെനന്യൂകേമ്മേനി   20,000  കകേഭാടനിയനികലലറ
രൂപയഭായനി ഉയരുല.  ശമ്പള പരനിഷ്കരണതനിലന്റെ കുടനിശനികേ തതീര്കകണനി
വെരുനതു  ലകേഭാണഭാണനിതട്ട്.  കേഭാരണല  എന്തുതലനയഭായഭാലല  കേടല  വെഭാങ്ങുന
തുകേ  മുഴുവെന  ലചേലവെഭാകനിയഭാലല  ലലദനല  ദനിന  ലചേലവെട്ട്  നടതഭാന
കേഴനിയഭാത അവെസ സമ്പൂര്ണ്ണ ധനകേഭാരല സലഭനതനികന്റെതഭാണട്ട്. കകേരളല
ഇതനിലല  നലലഭാരു  ഭഭാവെനി  അര്ഹനിക്കുനണട്ട്.  അതുലകേഭാണഭാണട്ട്  ഇക്കൗ
സനിതനിവെനികശഷതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങേള  ഒരു  ധവെളപത്രതനിലൂലട
ജനങ്ങേകളഭാടട്ട് വെനിശദതീകേരനിചതട്ട്.  സഭയലട മുനനില് സമര്പനിച   ആ കരഖയലട
വെനിശദഭാലശങ്ങേളനികലകട്ട്  ഞഭാന ഇക്കൗ സനര്ഭതനില് കേടക്കുനനില.
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7. പ്രതനിസനനികട്ട്  കേഭാരണല  സലസഭാന  നനികുതനി  വെരുമഭാനതനിലണഭായ
ഇടനിവെഭാണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ മൂനട്ട്  വെര്ഷകഭാലതട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  മതനിപ്പുകേണകട്ട്
പ്രകേഭാരല  പനിരനികകണ  തുകേ  1,26,666  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.
ഇതനിനപുറകമ  അധനികേ വെനിഭവെ  സമഭാഹരണമഭായനി  3,463  കകേഭാടനി  രൂപ
പനിരനികകണനിയനിരുന.  ഇതനിനപുറകമയഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ വെര്ഷല  മദലതനില്
പ്രഖലഭാപനിച  ആയനിരതനി  നഭാന്നൂകറഭാളല  കകേഭാടനി  രൂപയലട  സ്കതീമുകേള.
അങ്ങേലന  ലമഭാതല  1,30,130  കകേഭാടനി  രൂപ.  എനഭാല്,  പനിരനികഭാന
കേഴനിഞ്ഞതട്ട്  82  ശതമഭാനല  മഭാത്രല.  ഏതഭാണട്ട്  24,000  കകേഭാടനിരൂപ
പനിരനികഭാന  കേഴനിഞ്ഞനില.  ഇതഭാണട്ട്  പ്രതനിസനനിയലട  മൂലകേഭാരണല.
നനികുതനി  വെരുമഭാനതനിലന്റെ  തകേര്ചയലട  കേഭാരണല  മുഖലമഭായല നനികുതനി
ഭരണതനിലല ലകേടുകേഭാരലസതയല അഴനിമതനിയമഭാണട്ട്.

8. ഇകതഭാലടഭാപല പണല ലചേലവെഭാക്കുനതനിലല അരഭാജകേതസവല ഇനലത
സനിതനിവെനികശഷതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള
കേഭാരലങ്ങേളക്കു  പകേരല,  പലകപഭാഴുല  ധനവെകുപനികനഭാടട്ട്  കചേഭാദനികഭാലതയല
മറനികേടനലകേഭാണല  അപകപഭാള  കേഭാരലങ്ങേള  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ
ഫലമഭാണനിതട്ട്.

9. ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  സലസഭാന  ട്രഷറനി  രൂക്ഷമഭായ  ലവെയ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്
മതീനസട്ട് ലഞരുകതനിലഭായനി.  പദതനി ഫലതനില് ലവെടനിക്കുറയ്കകണനി
വെന.  എനനിട്ടുല ട്രഷറനിലയ പനിടനിചനനിര്തനിയതട്ട്  അനനിവെഭാരലമഭായ പല
ലചേലവകേളുല  കനരകത  പറഞ്ഞതുകപഭാലല,  പലവെടല  മഭാറനിവെചതുലകേഭാണഭാണട്ട്.
അങ്ങേലന  അടനിയന്തരമഭായനി  ലകേഭാടുത്തുതതീര്കകണ  തഭാല്കഭാലനികേ
ബഭാദലതകേള 6,302 കകേഭാടനി രൂപ വെരുല.  ഈ ലവെയ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മതീനസട്ട്
ലഞരുകല ഇക്കൗ വെര്ഷല മഭാത്രമല അടുത വെര്ഷവല നമ്മുലട നനിഴലഭായനി
തുടരുല.

10. സര്, വെളലര ചുരുകനിയഭാലണങനിലല ഞഭാന ഇലതഭാലക പറഞ്ഞതട്ട് ഒനല
ലചേയഭാനഭാവെനില  എന  നനിസ്സഹഭായത  പ്രകേടനിപനികഭാനല.  ലകേടുകേഭാരലസതയല
അഴനിമതനിയല  ഒഴനിവെഭാകനിയഭാല്  നനികുതനി  വെരുമഭാനല  ഗണലമഭായനി
ഉയര്തഭാന കേഴനിയല.  പഭാവെങ്ങേളക്കുളള സമഭാശസസങ്ങേളക്കുല അവെരുലട
ലതഭാഴനില്  കമഖലയലട  സലരക്ഷണതനിനല  ഒരു  കുറവല  വെരുതഭാന
കദ്ദേശനിക്കുനനില.  എനഭാല്  പുതനിയ  സഭാപനങ്ങേളുല  തസനികേകേളുല,
ആകരഭാഗലല കപഭാലള ചേനില  കമഖലകേലളഭാഴനിലകേ കേഴനിവെതുല രണവെര്ഷകതകട്ട്
മഭാറനിവെയഭാനഭാവെണല.  അകതഭാലട  വെഭായ്പ  എടുക്കുനതനിലന്റെ കൂടുതല്  വെനിഹനിതല
മൂലധനലചലവെനിനഭായനി  നതീകനിവെയഭാന  കേഴനിയല.  ഇതനില്  ഒരുഭഭാഗല
ഉപകയഭാഗലപടുതനി പലമടങ്ങേട്ട് പണല ബഡ്ജറനിനട്ട് പുറതട്ട് സമഭാഹരനിചട്ട്
സര്കഭാര്  കനതൃതസതനിലള മുതല്മുടകനില് കുതനിപ്പുവെരുതഭാന കേഴനിയല.
അടുത അഞ്ചുവെര്ഷലലകേഭാണട്ട് ഒരുലക്ഷകതഭാളല കകേഭാടനിരൂപ സലസഭാനതട്ട്
മുതല്മുടക്കുണഭാകഭാന  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ഇനട്ട്  സലസഭാനല  കനരനിടുന
സഭാമ്പതനികേ മുരടനിപട്ട് മറനികേടകഭാന കേഴനിയല.

11. സര്, ഇതഭാണട്ട് 2016-17-ലല ബഡ്ജറനിലന്റെ വെനികേസനതനല. 
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സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷ

12. "അനവെസഭാദനി  മുടഭാലത  തന രക്ഷനിചലകേഭാളകേ ഞങ്ങേലള"  എനഭാണട്ട്
ശതീനഭാരഭായണഗുരു പ്രഭാര്തനിചതട്ട്.  ഇനട്ട്  എത്ര സഭാമ്പതനികേലഞരുക
മുലണങനിലല നഭാടനിലല പഭാവെങ്ങേകളഭാടട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി
പറഞ്ഞ  വെഭാകട്ട്  പഭാലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  സര്കഭാരനിലന്റെ  ആദലലത
തതീരുമഭാനല കക്ഷമലപനഷനകേള വെര്ദനിപനിക്കുനതട്ട് സലബനനിചഭായനിരുന.
ഇകതഭാലടഭാപല എലഭാവെര്ക്കുല വെതീടട്ട്,  എലഭാ  വെതീടനിലല ലവെളവല ലവെളനിചവല
കേക്കൂസുല  എന  മുദഭാവെഭാകേലല  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പഭാവെങ്ങേള  പഠനിക്കുന  സ്കൂളുകേളുലടയല  അവെര്
ആശയനിക്കുന  ആശുപത്രനികേളുലടയല  ഗുണനനിലവെഭാരല  ഉയര്തഭാനള
പദതനികേളുല  കൂടനി  കചേരുകമ്പഭാള  സമ്പൂര്ണ്ണ  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷഭാ
പദതനിയഭായനി.

കക്ഷമലപനഷനകേള

13. എലഭാ സഭാമൂഹനികേകക്ഷമ ലപനഷനകേളുല 1,000 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുന.
ഇതനിനഭായനി  ആയനിരല  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വെകേയനിരുത്തുന.
ആയനിരതനികലലറ  കകേഭാടനി  രൂപ  വെരുന  മുഴുവെന  ലപനഷന
കുടനിശനികേകേളുല  ഓണതനിനട്ട്  മുകന  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതഭാണട്ട്.  ജൂണ
മുതലളള  1,000  രൂപ  നനിരകനിലള  ലപനഷനല  വെനിതരണല  ലചേയല.
തതീര്നനില, ഒരു മഭാസലത ശമ്പളല അഡസഭാനസഭായല നല്കുല. 

14. ലപനഷനകേഭാര്കട്ട്  വെതീടനില്  പണല  എതനിചലകേഭാടുക്കുനതനിനള
തയഭാലറടുപനിനട്ട്  സമയല  കവെണല.  ഇതഭാണട്ട്  കുടനിശനികേ  വെനിതരണല
ലചേയനതനിനള  തടസ്സല.മൂനട്ട്  രതീതനിയനില്  ലപനഷന  വെനിതരണല
ലചേയഭാല.  പണകതതുകപഭാലല  (1)  മണനിഓര്ഡറഭായനി  (2)  ബഭാങട്ട്
അകക്കൗണട്ട് വെഴനി  (3) ബഭാങനിലഗട്ട് കേറകസഭാണന്റുകേളവെഴനി.  ഇതനില് ഏതട്ട്
മഭാര്ഗമഭാണട്ട്  സസതീകേഭാരലലമനട്ട്  അറനിയഭാന  കുടുലബശതീവെഴനി  വെനിവെര
കശഖരണല നടകതണതുണട്ട്. വെനികേലഭാലഗലരഭാഴനിലകേ മലറലഭാവെര്ക്കുല ഒരു
ലപനഷകന അര്ഹതയണഭാകൂ.

15. സലസഭാനലത   60  കേഴനിഞ്ഞ   മുഴുവെന  സഭാധഭാരണകഭാലരയല   ലപനഷന
കുടയ്ക്കുകേതീഴനില്  ലകേഭാണവെരുല.  ഇതനിലന്റെ  ആദലപടനിയഭായനി  ലതഭാഴനിലറപനില്
പണനിലയടുക്കുന/എടുത്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന  60  കേഴനിഞ്ഞ  മുഴുവെന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല ലപനഷന നല്കുല. അഞട്ട് വെര്ഷതനികലലറയഭായനി
ഭര്തഭാവെനിനഭാല് ഉകപക്ഷനികലപടവെര്ക്കുല ലപനഷന നല്കുല.

16. അര്ഹരഭായ മുഴുവെന കപര്ക്കുല ലപനഷന നല്കുനതനിനപുറകമ കൂടുതല്
ഉയര്ന  ലപനഷന  ആഗഹമുളവെര്കട്ട്  ഒരു  കകേഭാണട്രനിബന്യൂടറനി  സ്കതീല
കൂടനി ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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17. ചേനികേനിത്സയഭായനി  ഏറവല  കൂടുതല്  പണല  ലചേലവെഴനിക്കുന
സലസഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളല.  നമ്മുലട  കുടുലബങ്ങേലള  ദഭാരനിദലതനികലകട്ട്
തളനിവെനിടുനതനില്  ചേനികേനിത്സയട്ട്  കവെണനിവെരുന  ഭതീമമഭായ  ലചേലവെട്ട്  ഒരു
പ്രധഭാന  കേഭാരണമഭാണട്ട്.  ലപഭാതു  ആകരഭാഗല  സലവെനിധഭാനതനില്
കകേനതീകേരനിചലകേഭാണട്ട്  എലഭാവെനിധ  കരഭാഗങ്ങേളക്കുല  പൂര്ണ്ണ  സക്കൗജനല
ചേനികേനിത്സ ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട് ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

18. കേനിടതനി  ചേനികേനിത്സയട്ട്  30,000  രൂപ  ധനസഹഭായല  നല്കുന
കകേന  സര്കഭാരനിലന്റെ  ആര്.എസട്ട്.ബനി.വവെ.  പദതനി  നനിലവെനിലണട്ട്.
ഇതനിനപുറകമ  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സമഭാന്തരകമഭാ
പൂരകേകമഭാ  ആയനിട്ടുള  ഒകടലറ  ആകരഭാഗല  ധനസഹഭായ  പദതനികേള
ഉണട്ട്.  ഇവെലയലഭാല  സലകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഒരു  സമഗ  ആകരഭാഗല
ഇനഷസറനസട്ട്  ആക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ഇതനികലറവല
പ്രധഭാനലപട പദതനി കേഭാരുണലയഭാണട്ട്.  കലഭാടറനി വെകുപനിലന്റെ കേരുണലയ
ആശയനിചഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  കേഭാരുണല  പ്രവെര്തനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല്
ഇനനികമല് കേഭാരുണല ചേനികേനിത്സഭാപദതനികേള ജനങ്ങേളുലട  അവെകേഭാശമഭാകനി
മഭാറഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

19. ആര്.എസട്ട്.ബനി.വവെ.  കൂടുതല്  വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുല.  ചുരുകല  ചേനില  വെനിഭഭാഗങ്ങേലളഭാഴനിലകേ  ലതഭാഴനിലറപട്ട്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള മുഴുവെന സക്കൗജനല ആര്.എസട്ട്.ബനി.വവെ. വെലയതനില്
ലകേഭാണവെരുല.  ഇതനിലന്റെ  ലഹല്തട്ട്  കേഭാര്ഡുള  മുഴുവെന  കപര്ക്കുല
കേലഭാനസര്,  ഹൃദട്ട് കരഭാഗല,  പക്ഷഭാഘഭാതല,  കേരള,  വൃക  കരഭാഗങ്ങേള,
തലകചഭാറനിലല  ടന്യൂമര്  തുടങ്ങേനിയ  എലഭാ  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങേളകട്ട്  സക്കൗജനല
ചേനികേനിത്സ  ഉറപ്പുവെരുത്തുല.   ഏതഭാണട്ട്   1,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇക്കൗ    ബൃഹതട്ട്
ഇനഷസറനസട്ട്    പദതനികട്ട് കവെണനി വെരുലമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്.  ഇതനിന
പുറകമ    ഇവെലര   മുഴുവെന സക്കൗജനല പ്രതീമനിയകതഭാലട വലഫട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്
ലചേയഭാനല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുല.

 പഭാര്പനിടല

20.  ഇ.എല.എസട്ട്.  പഭാര്പനിട പദതനിയല എല.എന.  ലക്ഷലവെതീടട്ട് പദതനിയല
യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്കഭാര്  നനിര്തലഭാകനിയനിലഭായനിരുനലവെങനില്  ഇനട്ട്
എലഭാവെര്ക്കുല വെതീടട്ട് എനള സസപല ഇതനിനകേല യഭാഥഭാര്തലമഭാകയകന.
വെതീണവെനിചേഭാരമനിലഭാലത ഇതട്ട് നനിര്തലഭാകനിയതട്ട് കകേരളതനിലല പഭാര്പനിട
പദതനിയഭാലകേ  അവെതഭാളതനിലഭാകനി.  സര്കഭാരനിനട്ട്  പണമനിലഭാതനിരുനതു
ലകേഭാണട്ട് മുഴുവെന ഗഡുകളുല കേനിടഭാലത ഒരു ലക്ഷതനികലലറ വെതീടുകേളഭാണട്ട്
പഭാതനിവെഴനിയനില് കേനിടക്കുനതട്ട്.
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21. അടുത  അഞ്ചുലകേഭാലലലകേഭാണട്ട്  കകേരളതനിലല  പഭാര്പനിടപ്രശല  പൂര്ണ്ണമഭായല
പരനിഹരനിക്കുകേലയനതഭാണട്ട്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതലമുനണനി  സര്കഭാരനിലന്റെ
ലക്ഷലല.  ഇതനിലന്റെയടനിസഭാനതനില്  പ്രവെര്തനങ്ങേള  ഇക്കൗ  വെര്ഷലതലന
ആരലഭനിക്കുല.  തകദ്ദേശസസയലഭരണസഭാപനങ്ങേളുലട  ആഭനിമുഖലതനില്
വെതീടട്ട്  കവെണവെരുലട  സമഗമഭായ  ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാകനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുല.
കറഷനകേഭാര്ഡട്ട്  ഒനനിനട്ട്  ഒരു  വെതീടനികന  അര്ഹതയണഭാകൂ.  പലക്ഷ,
സലസഭാന സര്കഭാര് നനിര്ണ്ണയനിക്കുന മഭാനദണ്ഡങ്ങേളുലട അടനിസഭാനതനില്
മഭാര്കനിടണല.  ഇതട്ട്  ശരനിയഭാകണഭാലയനട്ട്  കുടുലബശതീ  അയല്ക്കൂടങ്ങേള
പരനികശഭാധനിക്കുല.  അതനിനകശഷല  കവെണല  ഗഭാമസഭയനില്  അവെതരനിപനി
കകണതട്ട്. അവെസഭാന ലനിസട്ട്  അചടനിചട്ട്  വെനിതരണല ലചേയണല.  വെഭാര്ഡട്ട്
അടനിസഭാനതനിലള വെതീതലവെയ്പട്ട് അനവെദനിക്കുനതല.

22.ഇക്കൗ  ലനിസനിലന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങേളകട്ട്
സഹകേരണബഭാങനില്  നനിനട്ട്  വെഭായ്പലയടുകഭാന  അനവെഭാദമുണഭാകുല.
2 ലക്ഷല രൂപയഭായനിരനിക്കുല വെതീലടഭാനനിനട്ട് ധനസഹഭായല. എസട്ട്.സനി.-കട്ട്
2.5  ലക്ഷല  രൂപയല  എസട്ട്.റനി.-കട്ട്  3  ലക്ഷല  രൂപയമഭായനിരനിക്കുല
ധനസഹഭായല.   വെഭായ്പയലട  പലനിശ  സര്കഭാര്  ബഭാങ്കുകേളകട്ട്  കനരനിടട്ട്
നല്കുനതഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശ  ഭരണസഭാപനങ്ങേളുലട  വെനികേസന  ഫണനില്  നനിനട്ട്
മുതല്  തനിരനിചടയ്കകണതഭാണട്ട്.  ഉദഭാരമതനികേളുലട  സഹഭായല,  സനദ
പ്രവെര്തനല,  ഗുണകഭഭാക്തൃവെനിഹനിതല  തുടങ്ങേനിയവെ  കചേര്തട്ട്  വെതീടുപണനി
പൂര്തതീകേരനികഭാന അനവെഭാദല  ഉണഭാകുല.   ലഎ.എ.വവെ.  പദതനിയമഭായനി
സലകയഭാജനിപനിചഭായനിരനിക്കുല ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേ.

23.പ്രതീ-ഫഭാബനികകറഡട്ട്  വെതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിലൂലട  നനിര്മ്മേഭാണല  സമയതട്ട്
പൂര്തതീകേരനികഭാനല  അലഗതീകൃത  അടങലനില്  ലചേലവെട്ട്  നനിയനനിച
നനിര്തഭാനല സഭാധനിക്കുല.  സബ്സനിഡനി തുകേയനില് പൂര്തതീകേരനികഭാവന
വെതീടുകേളുലട  മഭാതൃകേകേള  അക്രഡനിറഡട്ട്  ഏജനസനികേളവെഴനി  ലഭലമഭാക്കുല.  തകദ്ദേശ
സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങേളകട്ട് സര്കഭാര് നനിശ്ചയനിക്കുന  അക്രഡനിറഡട്ട്
ഏജനസനികേളുമഭായനി  കേരഭാറനിലലതഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇതരതനില്  വെതീടുകേള
നനിര്മ്മേനികഭാന  സനദരഭായവെര്കഭായനിരനിക്കുല  ഒനഭാല  ഘടതനില്
മുനഗണന നല്കുകേ.

24.പഭാതനിവെഴനിയനില് മുടങ്ങേനികനിടക്കുന വെതീടുകേളുലട പണനി പൂര്തനിയഭാകഭാനല
ഒരു പരനിപഭാടനിയണഭാകുല. പണനിതതീരഭാത വെതീടുകേളുലട ലനിസട്ട് തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങേള തയഭാറഭാക്കുല. ഇവെയനില് പൂര്ണ്ണധനസഹഭായല വകേപറനിയ
വെതീടുകേളുലടയല പൂര്ണ്ണധനസഹഭായല ലഭനികഭാതതനിനഭാല് പണനിതതീരഭാത
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വെതീടുകേളുലടയല  ലനിസ്റ്റുകേള  പ്രകതലകേല  തയഭാറഭാക്കുല.  രണഭാമതട്ട്  പറഞ്ഞ
വെനിഭഭാഗതനിനട്ട്  ഇ.എല.എസട്ട്.  പഭാര്പനിട  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  കുടനിശനികേ
തതീര്ത്തു  ലകേഭാടുകഭാവനതഭാണട്ട്.  സഭാമൂഹനികേ  സലഘടനകേള,  ഇതരല
കേഭാരലങ്ങേളകട്ട്  മുനകേലയടുക്കുന  ആളകഭാരുലട  കൂടങ്ങേള,  മതസഭാപനങ്ങേള,
ചേഭാരനിറനി സലഘടനകേള തുടങ്ങേനിയവെ പഭാര്പനിടകമഖലയനില് പ്രവെര്തനിക്കുനണട്ട്.
അവെകരഭാടട്ട്  എലന്റെ അഭലര്തന  ഇതഭാണട്ട്: സര്കഭാരനില്നനിനട്ട്  പണല
വകേപറനിയനിട്ടുല  പണനിതതീരഭാത  വെതീടുകേള  പൂര്തതീകേരനികഭാന  നനിങ്ങേള
മുനകേലയടുക്കുകേ.  ഓകരഭാ  വെതീടനിനല  കവെണന  പണല  എത്രലയനട്ട്
നനിശ്ചയനിചട്ട്  പണനി  തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  സര്കഭാരനികനകഭാള  എളുപല
ഇങ്ങേലനയള സലഘടനകേളകഭായനിരനിക്കുല.

25.ഭൂമനിയനിലഭാതവെര്കട്ട്  3  ലസന്റെട്ട്  വെതീതലമങനിലല  സലല  ലഭലമഭാക്കുല.
ഇതട്ട്  സര്കഭാര്  അകേസയര്  ലചേയ്തു  ലകേഭാടുക്കുകേകയഭാ,  പുറകമ്പഭാകട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകേകയഭാ ലചേയഭാല.  കേനിടപഭാടല വെഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ഗുണകഭഭാകഭാവെനിനട്ട്
നഗരതനില് 3 ലക്ഷവല ഗഭാമതനില് 2 ലക്ഷവല വെതീതല തുകേ നല്കേഭാല.

ആശയപദതനി

26. ആശയപദതനി  വെനിപുലതീകേരനിക്കുല.   അഗതനികേളഭായനിട്ടുള  മുഴുവെന
കപരുലടയല  ലനിസട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേള തയഭാറഭാകണല.  സര്കഭാര്
നനിശ്ചയനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡതനിലന്റെ അടനിസഭാനതനില് മഭാര്കട്ട് ഇടട്ട് ഇതട്ട്
കുടുലബശതീയലട  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷല  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനികകണതുല
പണലഭലതയനസരനിചട്ട് മുനഗണനഭാക്രമതനില്  വെതീടുകേള
ലതരലഞ്ഞടുകകണതുമഭാണട്ട്.

27. ഇനട്ട്  ആശയ  പദതനി  പഭാര്പനിട  പദതനിയലട  വെകേകഭദമഭായനി
മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭാറനി  ദഭാരനിദലതനില്നനിനട്ട്  ഓകരഭാ  കുടുലബലതയല
കേരകേയറനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ കുടുലബപദതനികട്ട് രൂപല നല്കുകേയഭാണട്ട്
കവെണതട്ട്. പ്രഭാകദശനികേ ആസൂത്രകേര്കട്ട് ഇത്രകയലറ സസഭാതനലല നല്കുന
ഒരു സ്കതീമനിലലന പറയഭാല.  ആശയ പദതനിയലട വെനിപുലതീകേരണതനിനഭായനി
50 കകേഭാടനി രൂപ കുടുലബശതീകട്ട്  അധനികേമഭായനി വെകേയനിരുത്തുന.

സഭാമൂഹനികേനതീതനി വെകുപട്ട് പദതനികേള

28. സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷനിതതസതനില് കകേരളല പകണ മുനനിലഭായനിരുന എങനിലല

ഭനിനകശഷനികഭാരുലട  പ്രശങ്ങേളകട്ട് കവെണത്ര പരനിഗണന നല്കേനിയനിടനിലഭാലയനതട്ട്

ഒരു  വവെരുദലമഭാണട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷലത  പദതനിയനില്  68  കകേഭാടനി  രൂപ

ഭനിനകശഷനികഭാര്കഭായനി  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  5-17  പ്രഭായതനിലള
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45,000 കുടനികേള  ഓടനിസല, ലസറനിബല്   പഭാളസനി,  ബുദനിമഭാനലല   തുടങ്ങേനിയവെ

ബഭാധനിചവെരഭായണട്ട്.  ഇവെര്കട്ട്  ചേനികേനിത്സയല  വെനിദലഭാഭലഭാസവല  പരനിചേരണവല

നല്കുന സഭാപനങ്ങേളകട്ട് ധനസഹഭായല നല്കുവെഭാന  20  കകേഭാടനി  രൂപ

നതീകനിവെയ്ക്കുന.  ഇതനിനപുറകമ  10  കകേഭാടനി  രൂപ  സനദ  സലഘടനകേള

നടത്തുന  വെകയഭാജനങ്ങേളുലടയല  ഭനിനകശഷനികഭാരുലടയല  മഭാനസനികേലവെല്ലുവെനിളനി

കനരനിടുനവെരുലടയല സഭാപനങ്ങേലള സഹഭായനികഭാന  നതീകനിവെചനിട്ടുണട്ട്.

29. ലചേറപ്രഭായതനില്തലന  കശഷനിക്കുറവകേള  കേലണതനി  ചേനികേനിത്സനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

37  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാകനിയര്  ഇലപ്ലഭാകന്റെഷന  ശസക്രനിയയട്ട്

10  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  ഭനിനകശഷനികഭാലര  കേണപനിടനിചട്ട്

അവെര്കട്ട്  സര്ടനിഫനികറല ലഎഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡുല നല്കുനതനിനട്ട്  4  കകേഭാടനി

രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.

30. അനരഭായ  യവെതതീ-യവെഭാകളകട്ട്  സഭാര്ടട്ട്കഫഭാണ/ടഭാബുകേളനിലല  സതീന

റതീഡട്ട് കസഭാഫട്ട് ലവെയറകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആശയവെനിനനിമയല  നടത്തുനതനിനല

സസയല  സഞരനിക്കുനതനിനല  പ്രഭാപരഭാകഭാനള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികട്ട്

കകേരളഭാ  ലഫഡകറഷന  ഓഫട്ട്  ദനി  വബ്ലൈനഡനിനട്ട്  1.5  കകേഭാടനി  രൂപ

അനവെദനിക്കുന.  ക്രനികറട്ട്  അകസഭാസനികയഷന  ഓഫട്ട്  ദനി  വബ്ലൈനഡട്ട്,

കകേരളയട്ട്  10 ലക്ഷല രൂപ അനവെദനിക്കുന.

31. എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുകവെണനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ

വെകേയനിരുത്തുന.

32. തതീവ്രമഭായ  ശഭാരതീരനികേ,  മഭാനസനികേ  ലവെല്ലുവെനിളനി  കനരനിടട്ട്  വെതീടനില്തലന

കേഴനികയണനിവെരുനവെലരയല കേനിടപനിലഭായവെലരയല പരനിചേരനിക്കുന കുടുലബതനിലല

ഒരഭാളകട്ട് മഭാസല  600  രൂപ വെതീതല ധനസഹഭായല  നല്കേഭാന  32  കകേഭാടനി

രൂപ  ആശസഭാസകേനിരണല  പദതനിയനില്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  21  കകേഭാടനി

രൂപ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങേളുല  ഇക്കൗ  പദതനിയനികലയട്ട്

നല്കേണല.  അച്ഛനല അമ്മേയല  ഇലഭാത കുടനികേളകട്ട് സഹഭായല നല്കുന

കസ്നേഹപൂര്വ്വല പദതനിയനില് 18 കകേഭാടനി   രൂപ   വെകേയനിരുത്തുന. 12 കകേഭാടനി

രൂപ തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങേളുലട വെനിഹനിതമഭായനിരനിക്കുല.

33. വെകയഭാമനിത്രല പരനിപഭാടനികട്ട് 9 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
896/2016
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അങണവെഭാടനി

34. അങണവെഭാടനികേളുലട  ചുമതലയനില്നനിനട്ട്  കകേനസര്കഭാര്  പനിനവെഭാങ്ങേനിലകഭാണനിരനി
ക്കുകേയഭാണട്ട്. പൂരകേകപഭാഷകേഭാഹഭാരല അടകമുള സമഗ ശനിശുവെനികേസനപദതനിയലട
40  ശതമഭാനല  തുകേ  സലസഭാനങ്ങേള  വെഹനികണല.  ഇതനികലയട്ട്
കകേനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയലട  സലസഭാന വെനിഹനിതമഭായനി  221  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.

35. അങണവെഭാടനി  പ്രവെര്തകേര്കട്ട്  10,000  രൂപയല  ലഹല്പര്മഭാര്കട്ട്
7,500  രൂപയല  ഓണകററനിയല  വെര്ദനിപനിചട്ട്  നനിശ്ചയനിചതട്ട്  ഇതുവെലര
യഭാഥഭാര്തലമഭായനിടനില.  ഇക്കൗ  വെലനിയ  ഭഭാരല  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങേളുലട
മുകേളനില്  ലകേടനിവെചനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ഇതനിനകവെണനി  വെരുന  അധനികേ
ലചലവെനിലന്റെ  പകുതനി  ഇനനികമല്  സലസഭാനസര്കഭാര്  വെഹനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി 125 കകേഭാടനി രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.

36. ആശഭാപ്രവെര്തകേരുലടയല  പഭാചേകേലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയല  പനിറനി.എ.,
പ്രതീ-വപ്രമറനി  അധലഭാപകേരുലടയല  സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകഭാരുലടയല
ഓണകററനിയല  500  രൂപ വെതീതല വെര്ദനിപനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

ഭക്ഷലസുരക്ഷ

37. സക്കൗജനലകറഷന പദതനി വെനിപുലതീകേരനിക്കുല. ബനി.പനി.എല്. കുടുലബങ്ങേളകട്ട്
മഭാത്രമല,  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലബങ്ങേളനില്  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലതയല
സക്കൗജനലകറഷന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുല.  ഇതനിനഭായനി  300  കകേഭാടനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  വെകേയനിരുത്തുന.  കകേരളതനില്നനിനട്ട്  സലഭരനിക്കുന
ലനലനിലന്റെ  അരനി  തനിരനിമറനി  ലചേയ്തട്ട്  കമഭാശല  അരനി  വെനിതരണല  ലചേയന
ഇനലത അവെസയട്ട് വെനിരഭാമമനിടുല.  കറഷനകേടകേള നവെതീകേരനിക്കുനതനിനല
മറ പലചേരക്കുകേളകൂടനി വെനില്ക്കുന കേടകേളഭായനി അവെലയ രൂപഭാന്തരലപടുത്തുനതനിനട്ട്
ലകേ. എസട്ട്. എഫട്ട്.  ഇ. വെഴനി പലനിശരഹനിത വെഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുല.

38. സനിവെനില്  സവപ്ലസനിലന്റെ  വെനിപണനശഭാലകേളനില്  നനിര്ണ്ണയനികലപട
ഇനങ്ങേളകട്ട്  നനിലവെനിലള  വെനിലകേളനില്  വെര്ദന  വെരുത്തുനതല.
കസഭാതസ്സനില്നനിനട്ട്  ചേരക്കുകേള  വെഭാങ്ങേനി  നലഭായവെനിലയട്ട്  ലഭലമഭാകനിയഭാണട്ട്
വെനിലകേള  പനിടനിചനനിര്ത്തുകേ.  ഇതനിനഭായനി  75  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനവെദനിക്കുന.
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പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ കക്ഷമല

39. ആദനിവെഭാസനികേളക്കുല  ദളനിതര്ക്കുല  ജനസലഖലഭാനപഭാതനികേമഭായനി  ഫണട്ട്
മഭാറനിവെയ്ക്കുന  ഏകേ  സലസഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളല.  ജനകേതീയഭാസൂത്രണല
വെരുതനിയ വെലനിലയഭാരു മഭാറമഭാണനിതട്ട്. ഇതവെണലത ബഡ്ജറനില്കപഭാലല
അര്ഹതലപടതനിലന്റെ  ഏതഭാണട്ട്  പകുതനി  തുകേ  മഭാത്രകമ  പടനികേ
വെനിഭഭാഗങ്ങേളകഭായനി വെകേയനിരുതഭാന കകേന  സര്കഭാര്  തയഭാറഭായനിട്ടുളള.
എനഭാല്  ദുര്ബല  വെനിഭഭാഗങ്ങേളക്കുകവെണനി  വെകേയനിരുതനിയ  ഫണട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി
ലചേലവെഴനികലപടുനനിലഭാലയനട്ട്  നമുകറനിയഭാല.  ആദനിവെഭാസനി  കമഖലയനിലഭാണട്ട്
ഇതരതനില് വെലനിയ  കതഭാതനില് ഫണട്ട്  ദുര്വെനിനനികയഭാഗല  ലചേയലപടുനതട്ട്.
ഇതവെണ  ആദനിവെഭാസനി  വെനികേസനതനിനട്ട്  ജനസലഖലഭാനപഭാതനികേമഭായ
2 ശതമഭാനതനിനട്ട്  പകേരല  2.61 ശതമഭാനല  ഫണട്ട് വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
റനി.എസട്ട്.പനി.  യലട  ലമഭാതല  അടങല്  633.48  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.
ഇതനില്  186  കകേഭാടനി രൂപ തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങേള വെഴനിയഭാണട്ട്
ലചേലവെഴനിക്കുനതട്ട്.  ലസഷലല്  കേകമ്പഭാണന്റെട്ട്  പ്ലഭാനനിലന്റെ  അടങല്
2,260 കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതനില്  1,038  കകേഭാടനി  രൂപ  തകദ്ദേശസസയല
ഭരണ സഭാപനങ്ങേള  വെഴനിയഭാണട്ട് ലചേലവെഴനിക്കുനതട്ട്.

40. പടനികേജഭാതനി  പദതനിയനിലല  ആദനിവെഭാസനി  ഉപപദതനിയനിലല  ഏറവല
പ്രധഭാനലപട  ഒരു  ഇടലപടല്കമഖല  വെനിദലഭാഭലഭാസമഭാണട്ട്.  വെനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയലട അടങല് പടനികേജഭാതനി പദതനിയനില് 413  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
ആദനിവെഭാസനി  ഉപപദതനിയനില്  67  കകേഭാടനി  രൂപയല.  വെളലര  ഉയര്ന
ലകേഭാഴനിഞകപഭാകഭാണട്ട്  ഏറവല  വെലനിയ  പ്രശല.  വെതീടനിലല  പഠനസക്കൗകേരല
ക്കുറവെട്ട്  മലറഭാരു  ഗക്കൗരവെമഭായ  പ്രശമഭാണട്ട്.  ഈ  പശ്ചഭാതലതനിലഭാണട്ട്
പ്രതീ-ലമട്രനികേട്ട്,  കപഭാസട്ട് ലമട്രനികേട്ട് കഹഭാസലകേളുല കമഭാഡല് ലറസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേളുല  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനികലപടുനതട്ട്.  എനഭാല്  കഹഭാസലകേളുലട
സനിതനി  പരനിതഭാപകേരമഭാണട്ട്.  ഈ  അവെസയട്ട്  വെനിരഭാമമനികടണതുണട്ട്.
കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളനില്  സലസഭാനലത  മനികേച
വെനിദലഭാലയങ്ങേകളകഭാള ലമചലപട ലകേടനിട സക്കൗകേരലങ്ങേള ഉറപ്പുവെരുതണല.
പഠന,  തഭാമസ  സക്കൗകേരലങ്ങേളുല  ഭക്ഷണവല  മഭാത്രമല,  കഹഭാസലകേളനില്
കേമ്പന്യൂടര്  ലഭാബട്ട്,  മുറനികേളനില്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സക്കൗകേരലല  എനനിവെയല
ഉണഭാകകേണതഭാണട്ട്.  കപഭാസട്ട്ലമട്രനികേട്ട്  കഹഭാസലകേളനില്  കുടനികേളുലട  പഠന
സഹഭായതനിനട്ട്  20  കുടനികേളകട്ട്  ഒനട്ട്  എന  കതഭാതനില്  ടന്യൂടര്മഭാലര
ഏര്പഭാടുലചേയല.  കകേരളതനിലല  മുഴുവെന  പ്രതീ-ലമട്രനികേട്ട്,  കപഭാസട്ട്ലമട്രനികേട്ട്
കഹഭാസലകേളുല ആധുനനികേവെത്കേരനിക്കുനതനിനട്ട്  150  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ
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നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  വെകേയനിരുത്തുന.  കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേളുലട  ആധുനതീകേരണതനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.
നടപ്പുവെര്ഷല  ഈ  ഇനതനില്  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ലചേലവെട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളതനിലല മറ ലറസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന
കുടനികേളകട്ട് സര്കഭാര് ധനസഹഭായല നല്കുനതട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.
പടനികേജഭാതനികേഭാര്ക്കുല  ആദനിവെഭാസനികേളക്കുമുള  എലഭാവെനിധ  വെനിദലഭാഭലഭാസ
ആനകൂലലങ്ങേളുല  25  ശതമഭാനല  വെതീതല  ഉയര്ത്തുന.  ഇതനില്  ഒരു
തനിരുത്തുണട്ട്.  25  ശതമഭാനല  എനഭാണട്ട്  എഴുതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതട്ട്
50 ശതമഭാനല എനഭാകണല.

41. വെയനഭാടനിലല  വപ്രമറനി  കഭാസുകേളുള  241  സ്കൂളുകേളനില്  ദനിവെസകവെതന
അടനിസഭാനതനില്  ഒരു  ആദനിവെഭാസനി  സതീലയ  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്
4 കകേഭാടനി രൂപ കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില്നനിനല വെകേയനിരുത്തുന.

42. ഊരുകേളുല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുല  ഒരു  യണനിറഭായനി  കേണലകേഭാണട്ട്
എലഭാ  അടനിസഭാനസക്കൗകേരലങ്ങേളുല  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട്  പഭാകകജുകേള
തയഭാറഭാക്കുല.  ലചേലവെനില്  ഒരു  ഭഭാഗല  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങേളുല  വെഹനികണല.
കപ്രഭാജക്ടുകേള തയഭാറഭാകനി സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട് ഇതനിനള അധനികേപണല
അനവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്. ഈ സ്കതീമനിനട്ട് കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില്നനിനട്ട് 25 കകേഭാടനി
രൂപ  നതീകനിവെയ്ക്കുന.  പഭാര്പനിട  പദതനികട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്കഭാര് അടപഭാടനിയനില് വെനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാകനിയ സമ്പ്രദഭായല മറട്ട്
ആദനിവെഭാസനി കകേനങ്ങേളനിലല സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

43. ആദനിവെഭാസനി  കമഖലകേളക്കുപുറതട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലല  ചേനിനനിചനിതറനി
തഭാമസനിക്കുന ഒറലപട  ആദനിവെഭാസനി കുടുലബങ്ങേള ഉണട്ട്.  ഇവെരുലടഎണ്ണല
വെളലര  കുറവെഭായതനിനഭാല്  പലകപഭാഴുല  ആദനിവെഭാസനി  ഉപപദതനി  ഫണട്ട്  തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങേളകട്ട്  ലഭനികണലമനനില.  ഇതരല  കുടുലബങ്ങേള
ഓകരഭാനനിലനയല  ദഭാരനിദലതനില്നനിനട്ട്  കേരകേയറനതനിനട്ട്  വമകക്രഭാ
പ്ലഭാനകേള തയഭാറഭാകണല. പരമഭാവെധനി നനിലവെനിലള സ്കതീമുകേലള സലകയഭാജനിപനിക്കുന
സമതീപനമഭാണട്ട്  വകേലകഭാകളണതട്ട്.  ഈ  വമകക്രഭാ  പ്ലഭാനകേള
പഞഭായതട്ട്  തലതനില്  സലകയഭാജനിപനിചട്ട്  സമര്പനിക്കുനമുറയട്ട്  പണല
അനവെദനിക്കുല,  ഇതനിനഭായനി  25 കകേഭാടനി  രൂപ  എ.റനി.എസട്ട്.പനി.-യനില്
നനിനല  നതീകനിവെയ്ക്കുന.  ഒരുഭഭാഗല  ലചേലവെട്ട്  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങേളുല
വെഹനികണല.  പനി.  ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലബപദതനി എന കപരനിലഭായനിരനിക്കുല
ഈ സ്കതീല അറനിയലപടുകേ.
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44. ആദനിവെഭാസനികേളകട്ട്  ഒകരകര്  ഭൂമനിലയങനിലല  നല്കേഭാന  സര്കഭാര്
പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ഇകപഭാള  42  കകേഭാടനി  രൂപ
നതീകനിവെചനിട്ടുണട്ട്. പടനികേവെര്ഗകഭാരുലട  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി   ഏറവല
വെനിജയനിചനിട്ടുളതട്ട്  അടപഭാടനിയനിലഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ പഭാഠങ്ങേള  ഉളലകഭാണ
ലകേഭാണഭായനിരനിക്കുല മറകമഖലകേളനിലല പഭാര്പനിടസ്കതീല തയഭാറഭാക്കുകേ.

45. പടനികേജഭാതനികഭാര്കട്ട്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുനതനിനല  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണതനിനല
456  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇ.എല.എസട്ട്.  പഭാര്പനിടപദതനികട്ട്
തയഭാറഭാക്കുന  മുനഗണനഭാലനിസനില്  നനിനഭായനിരനിക്കുല  ഗുണകഭഭാകഭാകലള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേ.  പകക്ഷ  ആവെശലമുലണങനില്  മഭാത്രകമ  പൂരകേ  വെഭായ്പ
എടുകകണതുള.

പനികനഭാകവെനികേസന, പരനിവെര്തനിത വക്രസവെ, നന്യൂനപക്ഷ,
മുകനഭാകവെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനകേള

46. കകേരള  സലസഭാന  പനികനഭാകവെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  20  കകേഭാടനി
രൂപയല  കകേരള  സലസഭാന  പരനിവെര്തനിത  വക്രസവെ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  10  കകേഭാടനി  രൂപയല പനികനഭാകസമുദഭായങ്ങേളനിലല ഏറവല
പനികനഭാകല  നനില്ക്കുന മറട്ട്  അര്ഹതലപട വെനിഭഭാഗതനിലന്റെ വെനിദലഭാഭലഭാസ
പദതനികേളകട്ട് 23 കകേഭാടനി രൂപയല മഭാറനിവെയ്ക്കുന.   ഇവെരുലട കസ്കഭാളര്ഷനിപട്ട്-
50  കകേഭാടനി  രൂപ കുടനിശനികേയഭാണട്ട്.   അതനില് ലചേറനിലയഭാരു തനിരുതലണട്ട്.
50  കകേഭാടനി  രൂപ  എനളളതട്ട്  ഏതഭാണട്ട്  150  കകേഭാടനി  രൂപ  കുടനിശനികേ
എനഭാകണല.  ഈ  കുടനിശനികേ  ഗഡുകളഭായനി  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതഭാണട്ട്.
കകേരളസലസഭാന  നന്യൂനപക്ഷവെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  15  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.  മുകനഭാകവെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  35 കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.

ഇതരസലസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

47. കകേന  നനിയമതനിലന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ഇതരസലസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളകട്ട്
സമഗ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല നടത്തുനതഭായനിരനിക്കുല.  നനിയനണങ്ങേലളകഭാള
കക്ഷമതനില്  ഊനനിയഭായനിരനിക്കുല  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല  നടത്തുനതട്ട്
ഇതരസലസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളകട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
ലസസ്സനില്നനിനട്ട്  ഒരു  വെനിഹനിതല  നതീകനിവെയ്ക്കുനതഭാണട്ട്.  കക്ഷമനനിധനിയനില്
നനിനള ആനകൂലലങ്ങേള  ആകേര്ഷമഭാക്കുലവെനിധല  ഉയര്ത്തുല.  ഇകപഭാള
20 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.
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III

രണഭാല മഭാനലവെനിരുദ പഭാകകജട്ട്

48. സര്,  സമ്പൂര്ണ്ണ  സഭാമൂഹനികേസുരക്ഷയലട  ചേനിത്രല  പൂര്തനിയഭാകേണലമങനില്
പഭാവെങ്ങേള  പണനിലയടുക്കുന  ലതഭാഴനില്ത്തുറകേളുലട  സലരക്ഷണവല
പരനികശഭാധനികകണതുണട്ട്.  അതനികലകട്ട് കേടക്കുലമുമ്പട്ട്  ഉണഭാകേഭാനനിടയള ഒരു
ലതറനിദഭാരണ ഒഴനിവെഭാകലട.  എലഭാകഭാലത്തുല വെലതുപക്ഷകഭാര് ഉയര്ത്തുന
ഒരു  വെനിമര്ശനമുണട്ട്.  ഉളതട്ട്  വെതീതലവെയഭാകന  ഇടതുപക്ഷതനിനട്ട്  അറനിയ;
പുതനിയവെ ഉണഭാകഭാന അജണയനില. ലപനഷനല കറഷനല സുരക്ഷയല മഭാത്രല
മതനികയഭാ?  മുരടനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന  കകേരള  സമ്പദ്ഘടനലയ  ഉകതജനിപനികഭാന
ഒരു  പരനിപഭാടനിയകല  അതലന്തഭാകപക്ഷനിതല?  പഭാവെങ്ങേലള  സലരക്ഷനിചലകേഭാണതലന
ദ്രുതഗതനിയനിലള  സഭാമ്പതനികേവെളര്ച  ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന ഒരു  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി
ഞങ്ങേളുലട  മഭാനനിലഫകസഭാ  മുകനഭാട്ടുവെചനിട്ടുണട്ട്.  സര്കഭാരനിലന്റെ  ധനകേഭാരല
പ്രതനിസനനി വെലനിയ പ്രതനിബനങ്ങേള സൃഷനിക്കുനലണങനിലല പ്രഥമവെര്ഷല
മുതല്തലന ഇതനിനഭായള നടപടനികേള പ്രഖലഭാപനിക്കുവെഭാന ആഗഹനിക്കുന.
പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനി എനഭാണട്ട് ഈ സ്കതീല അറനിയലപടുനതട്ട്.

49. അത്രയട്ട് ഭതീതനിജനകേമഭായ സഭാമ്പതനികേ അന്തരതീക്ഷമഭാണട്ട് നനിലവെനിലളതട്ട്. ഗളഫനിലല
പ്രതനിസനനി ശമനിചനിലലങനില് ഇകപഭാള പ്രതലക്ഷലപടനിരനിക്കുന സഭാമ്പതനികേ
മഭാനലല  അതതീവെരൂക്ഷമഭാകുല.  റബ്ബര്  വെനിലയലട  കേഭാരലതനിലലന  കപഭാലല
ഗളഫട്ട്  പ്രതനിസനനിയല  നമ്മുലട  പ്രകദശലതമഭാത്രല  കകേനതീകേരനിചനിട്ടുള
ഒനഭായതനിനഭാല് കദശതീയ പരനിഗണന ലഭനികണലമനനില. എനഭാല് വെനിധനികട്ട്
വെഴങ്ങേഭാന  നഭാല  തയഭാറല.  രൂക്ഷമഭായനിലകഭാണനിരനിക്കുന  സഭാമ്പതനികേമഭാനലല
കനരനിടുനതനിനട്ട്  2008-ലലനകപഭാലല  ഒരു  മഭാനലവെനിരുദ  പഭാകകജട്ട്
പ്രഖലഭാപനിക്കുവെഭാന ഞഭാന ആഗഹനിക്കുന.  റനിസര്വെട്ട് ബഭാങനിലന്റെ റനികപഭാര്ടനിലടകല
നഭാല  അനട്ട്  എടുത  നടപടനി  ശഭാഘനികലപട്ടു.  യഥഭാര്തതനില്  കകേരള
സലസഭാനലത സലബനനിചനിടകതഭാളല  2008-കനകഭാള ഗുരുതരമഭായ ഒരു
അവെസയഭാണട്ട്  നനിലവെനിലളതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  അനട്ട്  5,000  കകേഭാടനി
രൂപയലട  പഭാകകജഭായനിരുലനങനില്  ഇനട്ട്  12,000  കകേഭാടനി  രൂപയലട
മഭാനലവെനിരുദ പഭാകകജട്ട് സഭയലട  മുനനില് വെയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ പഭാകകജനില്
വെലനിയ  കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങേള,  ലകേടനിടങ്ങേള,  പഭാര്ക്കുകേള  തുടങ്ങേനിയ
മൂലധനലചലവകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഉളലപടുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷതനില്
ഇതനില്  2,500  കകേഭാടനി  രൂപലയങനിലല  ലചേലവെഭാകുലമനഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.
ഇതനിനപുറകമ  വെനിവെനിധങ്ങേളഭായ  കറഭാ ഡുകേളക്കുല  പഭാര്ക്കുകേളക്കുല  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്   8,000  കകേഭാടനി  രൂപ  അടുതവെര്ഷല  അവെസഭാനനിക്കു
കമ്പഭാകഴക്കുല കവെണനിവെരുല.  അങ്ങേലന ലമഭാതല  20,000  കകേഭാടനി രൂപ.  ഇവെ
സലബനനിച വെനിശദഭാലശങ്ങേള ഓകരഭാ കമഖലയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പനിനതീടട്ട്
വെനിശദതീകേരനിക്കുല.
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50. എങ്ങേലനയഭാണട്ട്  ഇത്ര  ഭതീമമഭായ  ഒരു  പഭാകകജനിനള  വെനിഭവെല
സമഭാഹരനിക്കുകേ? ഇതനിനള സമതീപനല 2011-ലല ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല
മുനണനി  സര്കഭാരനിലന്റെ  ബഡ്ജറനില്  വെനിശദതീകേരനിചനിരുന.  സുസനിരമഭായ
വെരുമഭാനല സര്കഭാരനില്നനിനട്ട് ഉറപ്പുവെരുതലപട ഒരു പ്രകതലകേ കേമ്പനനിയലട
മുനകേയനില് കേകമ്പഭാളതനില്നനിനട്ട് പണല സമഭാഹരനിചട്ട് സര് കഭാര് നനിയനണതനിലള
സസതന ഏജനസനികേളവെഴനി കറഭാഡുല പഭാലവല മറല പണനിയണലമനതഭായനിരുന
നനിര്കദ്ദേശല.  40,000  കകേഭാടനി  രൂപയലട ബൃഹതഭായ ഗതഭാഗത നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയഭാണട്ട്  അനട്ട് മുകനഭാട്ടുവെചതട്ട്.  എനഭാല് ദക്കൗര്ഭഭാഗലവെശഭാല് തുടര്നട്ട്
അധനികേഭാരതനില്  വെനവെര്  ഇതനിലന  പരനിഹസനിചട്ട്  തളനികളയകേയഭാണട്ട്
ലചേയ്തതട്ട്.  ഈ  സമതീപനല  യഭാഥഭാര്തലമഭായനിരുലനങനില്  കകേരളതനില്
എന്തുവെലനിയ മഭാറല കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വെര്ഷതനിനനിടയനില് ഉണഭാകുമഭായനിരുന.
ഈ  അഞ്ചു  വെര്ഷലത  നഷല  നനികേതഭാനകൂടനി  ഉതകുന  രതീതനിയനില്
ശകമഭായനി  ബഡ്ജറനിനട്ട്  പുറതട്ട്  മൂലധനലചലവെട്ട്  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

51. കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ഇനലവെ സട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (കേനിഫ്ബനി)
1999-ല്  സഭാപനിതമഭായ  ഒരു  ധനകേഭാരലസഭാപനമഭാണട്ട്.  1999-ലല  കേനിഫ്ബനി
ആകനിലന്റെ  ചേടങ്ങേള  സമഗമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇതുവെഴനി  ലസബനിയല  ആര്.ബനി.ഐ.-യല  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള  നൂതന
ധനസമഭാഹരണ  സലവെനിധഭാനങ്ങേള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവെഭാന  കേനിഫ്ബനി-ലയ
സജ്ജമഭാക്കുല.  സമൂലമഭായ  നനിയമ  കഭദഗതനികേളവെഴനി  കേടലവെഭാങ്ങുന
പ്രക്രനിയയലട  വെനിശസഭാസലത  ഉറപനിക്കുവെഭാനല  നനികക്ഷപകേര്കട്ട്  അവെരുലട
മുതലല പലനിശയല തഭാമസലവെനിനഭാ നല്കുലമനല ഉറപട്ട് നല്കുവെഭാന കേഴനിയല.
എങ്ങേലനയഭാണട്ട്  അതട്ട്  ലചേയനതട്ട്?  ഈ  നനിയമപരനിഷ്കരണലവെഴനി  ഒരു
ഫണട്ട്സട്ട്  ട്രസതീ  ഉപകദശകേ  കേമ്മേതീഷനട്ട്  (എഫഭാകട്ട്)  രൂപല  നല്കുല.  ഈ
സസതന കേമ്മേതീഷലന്റെ ലചേയര്കപഴ്സണഭായനി ധനകേഭാരലതനികലഭാ ബഭാങനിങ്ങേനികലഭാ
അന്തര്കദശതീയ  തലതനില്  പ്രഭാഗതലല  ലതളനിയനിചനിട്ടുള  ഒരു  വെലകനി
ആയനിരനിക്കുല  ഉണഭാവകേ.  ഈ  കേമ്മേതീഷനനില്  കദശതീയ  നനിലവെഭാരതനിലള
സഭാമ്പതനികേ ശഭാസജരുല ബഭാകങഴ്സട്ട്, ഭരണകേര്തഭാകളുല മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുല
അലഗങ്ങേള.  എഫഭാകനിലന്റെപ്രഭാഥമനികേ  ലക്ഷലല  എനതട്ട്  ഫണട്ട്  വെഴനി
സമഭാഹരനിക്കുന  നനികക്ഷപങ്ങേള  വെകേമഭാറനി  ലചേലവെഴനികഭാലത  അലഗതീകൃത
സ്കതീമുകേളകട്ട്  മഭാത്രല  വെനിനലസനികലപടുന  എനട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ
എനള  തഭാണട്ട്.  എലഭാ  ആറമഭാസല  കൂടുകമ്പഭാഴുല  സമഭാഹരനിച  പണവല
അതനില്  മനിചലവെരുന  തുകേയലട നനികക്ഷപവല  കേനിഫ്ബനിയലട  ആക്ടുല
വെലവെസകേളുല  അനസരനിചളതഭാലണനട്ട് സഭാക്ഷലലപടുത്തുന  ഒരു
ഫനിഡലനിറനി സര്ടനിഫനികറട്ട് എഫഭാകട്ട് പ്രസനിദലപടുത്തുല.
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52. രണഭാമതഭായനി  കേനിഫ്ബനി  ആകനിലന്റെ  കഭദഗതനിവെഴനി  വെയബനിലനിറനി  ഗലഭാപട്ട്
ഫണനിങ്ങേനിനഭായല  (വെനി.ജനി.എഫട്ട്.),  നനികക്ഷപകേര്ക്കുള  പണതനിലന്റെ
മടകനിലകഭാടുകലനിനല  കേടല  എടുത  തുകേയലട  വെതീലണടുപനിനമഭായനി
സര്കഭാരനില്നനിനല  ലഭനികകണ  എലഭാ  തുകേകേളുല  ആഗസട്ട്  മഭാസതനിലന്റെ
അവെസഭാന  പ്രവൃതനിദനിനല  തതീരുലമുമ്പട്ട്  കേനിഫ്ബനികട്ട്  ലലകേമഭാറലമനട്ട്
ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയഭാണട്ട്  കമഭാകടഭാര്വെഭാഹന  നനികുതനിയലട  ഒരു  വെനിഹനിതല
എലഭാവെര്ഷവല  നല്കുനതനിനട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരല  വെലവെസ  ലചേയല.
തുടകതനില്  10  ശതമഭാനല,  തുടര്നള വെര്ഷങ്ങേളനില്  10  ശതമഭാനലവെതീതല
വെര്ദന  വെരുതനി  അഞഭാലവെര്ഷല  മുതല്   കമഭാകടഭാര്വെഭാഹനനനികുതനിയലട
50  ശതമഭാനല  നനിയമപ്രകേഭാരല  കേനിഫ്ബനികട്ട്  അര്ഹതലപടതഭായനിരനിക്കുല.
ഇതനിനപുറകമ ലപകട്രഭാളനിനകമലള  ലസസല  കേനിഫ്ബനികഭായനിരനിക്കുല.  കേനിഫ്ബനികട്ട്
ഭഭാവെനിയനില്  ഉറപഭാകലപടുന  നനിയമഭാധനിഷനിതമഭായ  വെരുമഭാനമഭായനിരനിക്കുല
ഇതട്ട്.  ഇക്കൗ ഭഭാവെനി വെരുമഭാനലത ലസകേന്യൂരനിലലറസട്ട് ലചേയ്തട്ട് വെലനിയ കതഭാതനില്
വെഭായ്പ എടുകഭാനഭാകുല.

53. ഇങ്ങേലന  സമഭാഹരനിക്കുന  നനികക്ഷപതനിനട്ട്  സര്കഭാര്  ഗലഭാരന്റെനി  നല്കുല
എനതഭാണട്ട്  നനികക്ഷപകേര്ക്കുള  മൂനഭാമലത  ഉറപട്ട്.  2003-ലല  കകേരളഭാ
ഗവെണലമന്റെട്ട്  സതീലനിലഗട്ട്  ഓണ ഗവെണലമന്റെട്ട് ഗലഭാരന്റെതീസട്ട് ആകട്ട് ഇതനിനഭായനി
കഭദഗതനി ലചേയനതഭാണട്ട്.

54. ഇതരലമഭാരു  വെനിപുലമഭായ  മൂലധന  നനികക്ഷപ  പദതനികഭായനി  ഓകരഭാ
അടനിസഭാനസക്കൗകേരല  കപ്രഭാജകനിലന്റെയല  പ്രകതലകേ  വെനികശഷണങ്ങേളകട്ട്
അനസൃതമഭായനി തഭാലഴപറയന കേടപത്രങ്ങേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട്:

1. ജനറല്  ഒബ്ലൈനികകഷന  കബഭാണട്ട്സ് വെഴനി  (ജനി.ഒ.  കബഭാണട്ട്സട്ട്)
സര്കഭാര്  ഗലഭാരന്റെനിയലട  അടനിസഭാനതനില്  കകേരള  വെഭാടര്
അകതഭാറനിറനി,  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മറട്ട് പ്രകതലമഭായനി ആവെശലഭാനസരണല
സൃഷനിക്കുന എസട്ട്.പനി.വെനി.-കേളകട്ട് പണല സമഭാഹരനിക്കുല.

2. റവെനന്യൂ  ഒബ്ലൈനികകഷന  കബഭാണട്ട്സട്ട്  (ആര്.ഒ.  കബഭാണട്ട്സട്ട്)  വെഴനി
നനിശ്ചനിതമഭായ  വെരുമഭാന  സഭാദലതയള  കപ്രഭാജക്ടുകേളകട്ട്  പണല
സമഭാഹരനിക്കുല.

3. അടനിസഭാന  സക്കൗകേരല  പദതനികേളകഭായനി  വെഭാണനിജല,  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനട്ട് കടല കലഭാണഭായനി പണല സമഭാഹരനിക്കുല.

4. ആര്.ബനി.ലഎ.-യല  ലസബനിയല  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള  നൂതന  ധന
സമഭാഹരണ സലവെനിധഭാനങ്ങേള ഓളടര്കനറതീവെട്ട് ഇനലവെസട്ട്ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട്
(എ.ഐ.എഫട്ട്.),  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര് ഇനലവെസട്ട്ലമന്റെട്ട് ട്രസട്ട് (ഇനവെനിറട്ട്),
ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ലഡറട്ട്  ഫണട്ട്  (ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.)  വെഴനി  പണല
സമഭാഹരനിക്കുല.
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55.  മനസ്സനിലഭാകകണന  ഒരു  കേഭാരലല  കേനിഫ്ബനി  സമഭാഹരനിക്കുന  പണല
ഒരു  കേഭാരണവെശഭാലല  സര്കഭാര്  ഖജനഭാവെനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളവെഴനി ലചേലവെഴനിക്കുകേകയഭാ  ഇല എനതഭാണട്ട്.  ഇകഭാരലല
നനിയമതനില്തലന വെലവെസ ലചേയനതഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനിയലട  മനിചപണല
ട്രനിപനിള കററഡട്ട് ആസനികേളനിലഭായനിരനിക്കുല നനികക്ഷപനിക്കുകേ. തങ്ങേളുമഭായനി ബനലപടട്ട്
ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനികലപട  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുള  തുകേ  ഏതട്ട്  ഏജനസനി
വെഴനി  ലചേലവെഴനികണലമനട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിച  കേഴനിഞ്ഞഭാല്
കേനിഫ്ബനിയമഭായനി ധഭാരണഭാപത്രതനില് ഒപനിടണല. സുതഭാരലതയല കേഭാരലക്ഷമതയല
ഉറപ്പുവെരുതഭാനള നടപടനിക്രമങ്ങേള ധഭാരണഭാപത്രതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുല.
അവെ  നടപനിലഭാ  ക്കുനകണഭാലയനട്ട്  നനിരതീക്ഷനികഭാന  സനി.റനി.ഇ.-യല  ഫനിനഭാനസട്ട്
ഇനലസക്ഷന വെനിലഗുല  അടങ്ങുന  ഒരു  ഇനലസക്ഷന  അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ബനലപട  ഏജനസനി  മൂനമഭാസലത  ലചേലവകേളുലട
മതനിപ്പുട്ട്കേണകട്ട്  തയഭാറഭാകനി  സമര്പനിചഭാല്  പണല  മുനകൂറഭായനി  അനവെദനിക്കുല.
അതുലകേഭാണട്ട് പ്രവൃതനി പൂര്തതീകേരനികഭാന കേരഭാറകേഭാര്കട്ട് പണല ലഭനികഭാന
ഒരു  കേഭാലതഭാമസവല  ഉണഭാവകേയനില.  ബഡ്ജറട്ട്  വെര്ക്കുകേളുലട  കേന്യൂ  ഇക്കൗ
പ്രവൃതനികേളകട്ട് ബഭാധകേമഭായനിരനികനില.

56.  സര്,  ഇകപഭാളതലന സര്കഭാര് പ്രകതലകേ എസട്ട്.പനി.വെനി.-കേള രൂപതീകേരനിചട്ട്
വെനകേനിട  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഏലറടുക്കുന  പതനിവണട്ട്.  ഒരു  അര്തതനില്  ഇക്കൗ  രതീതനി
സമ്പ്രദഭായലത  ധനപരമഭായനി  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാകനി  വെനിപുലതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ഇവെനിലട  ലചേയനതട്ട്.  കേനിഫ്ബനിതലന  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ
ലഭാനഡട്ട്  കബഭാണകേള  ഇറകഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  കബഭാണകേള  നമ്മുലട
സഹകേരണ  സലഘല  അടകമുളവെര്കട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ  നനികക്ഷപമഭായനിരനിക്കുല.
പണല ഇലഭാതതുലകേഭാണട്ട് ലഭാനഡട്ട്  അകേസനിസനിഷന നടപടനി  തഭാമസനിക്കുന
പ്രശമനില.  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതനിനള  കുടനിശനികേ  അടനിയന്തരമഭായനി
ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുല. ഇക്കൗ വെര്ഷല നഭാലവെരനിപഭാത,  ലഗയനില്  വപപട്ട് വലന,
വെനിമഭാനതഭാവെളങ്ങേളക്കുല വെലവെസഭായ പഭാര്ക്കുകേളക്കുമുള ഭൂമനി തുടങ്ങേനിയവെയട്ട്
സലല  ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്  3,000  കകേഭാടനി  രൂപലയങനിലല  കവെണനിവെരുല.
ഇതട്ട്  കേനിഫ്ബനി  വെഴനി  ലഭലമഭാക്കുല.  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  അകക്കൗണനികലകട്ട്
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനട്ട് കനരനിടട്ട് പണല നല്കുകേയഭായനിരനിക്കുല ലചേയകേ.

57. കേഭാതലഭായ അടനിസഭാനസക്കൗകേരല പദതനികേളകഭായനി എലഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുല
കകേഭാര്പകറഷനകേളക്കുല  ഇനട്ട്  വെലനിയ  കതഭാതനില്  വെനിഭവെസമഭാഹരണല
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ആവെശലമഭാണട്ട്.  പ്രവെര്തനക്ഷമതയലട അടനിസഭാനതനില് ലതരലഞ്ഞടുത
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുല  കകേഭാര്പകറഷനകേളക്കുല  ലസബനിയലട  പുതനിയ
ഇഷന്യൂ  ആന്റെട്ട്  ലനിസനിങ്ങേട്ട്  ഓഫട്ട്  ലഡറട്ട്  ലസകേന്യൂരനിറതീസട്ട്  മഭാര്ഗകരഖപ്രകേഭാരല
സര്കഭാര്  ഗലഭാരന്റെനികയഭാലട  കേടപത്രല  ഇറക്കുവെഭാന  അനമതനി  നല്കുനതഭാണട്ട്.
തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങേളുലട ധനകേഭാരല മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനില് ആദലമഭായനിരനിക്കുല
ഇങ്ങേലനലയഭാരു  കേഭാല്വെയ്പട്ട്.  ഇലതലഭാല  മൂലധന  സമഭാഹരണതനിലന്റെ
മഭാര്ഗങ്ങേളഭാണട്ട്.

58. 2010-ലല  ബഡ്ജറനില്  നനികക്ഷപ  വെര്ദനയട്ട്  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  ഒരു
പലനിശരഹനിത  ധനകേഭാരല  സഭാപനതനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശല  മുകനഭാട്ടുവെചനിരുന.
ഇനലത  ബഭാങനിലഗട്ട്  ലറഗുകലഷന  നനിയമതനിലന്റെ  പശ്ചഭാതലതനില്
പലനിശരഹനിത ബഭാങട്ട് എന ആശയല സഭാധലമല. പകക്ഷ ഒരു പലനിശരഹനിത
ബഭാങനിതര  ധനകേഭാരലസഭാപനല  രൂപതീകേരനികഭാന  കേഴനിയല.  ഇങ്ങേലന  ഒരു
കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവെര്തനല  ആരലഭനിലചങനിലല  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു
വെര്ഷകഭാലല  ഇതനിലന്റെ  പ്രവെര്തനങ്ങേള  കവെണത്ര  പുകരഭാഗമനിചലവെനട്ട്
അവെകേഭാശലപടഭാനഭാകേനില.  കചേരമഭാന ഫനിനഭാനഷലല് സര്വ്വതീസസട്ട് എനഭാണട്ട്
ഇതട്ട് അറനിയലപടുനതട്ട്. റനിസര്വെട്ട് ബഭാങട്ട് ഇകപഭാഴുല വെനിഭവെസമഭാഹരണതനിനട്ട്
ഓഹരനി അലഭാലത ലഡകപഭാസനിറകേള സസതീകേരനിക്കുവെഭാന അനവെഭാദല നല്കേനിയനിടനില.
ഇക്കൗ  നനിലപഭാടട്ട്  വെളലര  യകനിരഹനിതമഭാലണനട്ട്  പറകയണനിയനിരനിക്കുന.
എങനിലല  ഇക്കൗ  പരനിമനിതനികേളക്കുളനില്  നനിനലകേഭാണതലന  കചേരമഭാന
ഫനിനഭാനഷലല്  സര്വ്വതീസസനിലന്റെ  പ്രവെര്തനല  വെനിപുലതീകേരനികഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനതനില്  ഒരു  വെനകേനിടപദതനി  ഈ
വെര്ഷല  ഏലറടുക്കുന.  ബഹുരഭാഷകുതകേകേളുലട  മരുനട്ട്  കമഖലയനിലല
നതീരഭാളനിപനിടുതതനിലന്റെ  പശ്ചഭാതലതനില്  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനമഭായ
ലകേ.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-യലട  നവെതീകേരണതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  പ്രഭാധഭാനലമുണട്ട്.
250  കകേഭാടനി  രൂപയലട  മുതല്മുടകനില്  ജനി.എല.പനി.  നനിലവെഭാരല
അനസരനിചള ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ ആധുനനികേ ഫഭാകറനി സഭാപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
പരനിപഭാടനി.  ഇതനിനതകുന  രതീതനിയനില്  കചേരമഭാന  ഫനിനഭാനഷലല്
സര്വ്വതീസസനിലന്റെ ഓഹരനി ഉടമസത വെനിപുലതീകേരനിക്കുല.  നവെതീകേരനിച കേമ്പനനി
നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വെലവെസഭായ  വെകുപനിനട്ട്  ലതീസനിനട്ട്  ലലകേമഭാറല.  ഇക്കൗ  ലതീസട്ട്
വെരുമഭാനതനില്നനിനട്ട് കേമ്പനനി ഓഹരനി ഉടമസര്കട്ട് ലഭാഭവെനിഹനിതല നല്കുല.
ഇക്കൗ പരതീക്ഷണല വെനിജയനിക്കുകേയഭാലണങനില് ഇകത മഭാതൃകേയനില് പലവെനകേനിട
പദതനികേളുല ഏലറടുകഭാനഭാകുല.
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IV

പഭാവെങ്ങേളുലട ലതഭാഴനില്ത്തുറകേള

59. സര്,  പഭാവെങ്ങേളുലട ലതഭാഴനില് കമഖലകേളുലട സലരക്ഷണ പദതനികേളനികലയട്ട്
ഞഭാന തനിരനിചവെരലട.

കൃഷനി

60. കേഴനിഞ്ഞ  രണവെര്ഷമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയലട  ഉല്പഭാദനല  കുറഞ
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇക്കൗ മുരടനിപനിലന്റെ കേഭാലത്തുകപഭാലല 403  കകേഭാടനി രൂപ
(2015-16-ല്)  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുല  307  കകേഭാടനി  രൂപകയ  ലചേലവെഴനിചള.
കേഭാര്ഷനികേകമഖലയലട  നനികക്ഷപതനിലണഭായ  ഇക്കൗ  ഇടനിവെട്ട്  നനികേതനികയതതീരൂ.
കേഭാര്ഷനികേ  പദതനിയലട  അടങല്  600  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുകേയഭാണട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞ വെര്ഷലത പുതുകനിയ കേണകനിലന്റെ ഏതഭാണട്ട് ഇരടനി  തുകേയഭാണട്ട്
ഇക്കൗ ബഡ്ജറനില് കേഭാര്ഷനികേകമഖലയഭായനി  നതീകനിവെയ്ക്കുനതട്ട്.  217  കകേഭാടനി
രൂപയലട  കകേനഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേള  ഇതനിനപുറകമയണട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങേളുലട  വെനികേസന ഫണനില് ഉല്പഭാദനകമഖലകേളക്കുള മനിനനിമല
നനിബനന പുനനഃസഭാപനികഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

61. പചകറനി സസയലപരലഭാപതയ്ക്കുകവെണനിയള ജനകേതീയ കേലഭാമ്പയനിനഭായനിരനിക്കുല
ഇക്കൗ  വെര്ഷലത  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിലല  ഇടലപടലനിലന്റെ  മുഖലധഭാര.  പ്രഭാകദശനികേ
സര്കഭാരുകേളുമഭായനി കചേര്നഭായനിരനിക്കുല  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകേ.  കൃഷനി  വെകുപനിലന്റെ
പചകറനികമഖലയനിലല ഇടലപടല് മുഖലമഭായല പചകറനി കസറകേള വെഴനിയഭാണട്ട്.
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേളുമഭായനി ബനലപടട്ട്  കുടുലബശതീയലടയല പുരുഷസസയല
സഹഭായ  സലഘങ്ങേളുലടയല  കൂടഭായ്മകേള  പ്രവെര്തനിക്കുന.  ഇതനിനപുറകമ
കേലഭാമ്പയനിന അടനിസഭാനതനില് പചകറനി വെലഭാപനിപനിക്കുകമ്പഭാള എലഭാ വെതീട്ടുകേഭാകരയല
ലചേറനിയ  രതീതനിയനിലലങനിലല  ആകേര്ഷനികകണതട്ട്  പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.  സര്കഭാരനിലന്റെ
കൃഷനിഫഭാമുകേളനിലല  വെലവെസഭായ  സഭാപനങ്ങേളുലടയല  എകസറകേളുലടയല
തരനിശട്ട്  ഭൂമനിയനിലല  കൃഷനിയനിറകഭാല.  വെനിപണനതനിനട്ട്  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്
കേമ്പനനികേലളയല  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനികകണതുണട്ട്.  നല  കൃഷനികഭാലരയല  മുന
കൃഷനി ഉകദലഭാഗസലരയല കൃഷനിവെനിദഗ്ദ്ധലരയല കയഭാജനിപനിചലകേഭാണട്ട് പചകറനി
കനിനനിക്കുകേള  സലഘടനിപനിക്കുകേയല  കൃഷനികഭാര്കട്ട്  സഭാകങതനികേ  പനിന്തുണ
ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയല  ലചേയല.  പചകറനി  ലപ്രഭാഡന്യൂകസഴ്സട്ട്  കേമ്പനനികേളക്കുല
വെനിപണന സക്കൗകേരലല ഒരുക്കുനതനിനല കവെണനി 25 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി
വെകേയനിരുത്തുന. അങ്ങേലന   പചകറനി   കമഖലയലട അടങല് 100 കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരനിക്കുല.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങേള  മലറഭാരു  100  കകേഭാടനി
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രൂപകൂടനി  മുതല്മുടക്കുലമനട്ട് കേരുതുന.  കൃഷനി  വെകുപനിലന്റെ  നടതീല്വെസ്തുകള
ഉല്പഭാദകേ  സ്കതീമനിലനയല  എകട്ട്റനഷന  പ്രവെര്തനങ്ങേലളയല  ആകഗഭാ  സര്വ്വതീസട്ട്
ലസന്റെറകേലളയല കേലഭാമ്പയനിനമഭായനി സലകയഭാജനിപനികഭാനഭാകുല.

62. പചകറനി  ഇടവെനിളയഭായനി  കൃഷനി  ലചേയനതട്ട്  നഭാളനികകേര  കൃഷനിക്കുല
സഹഭായകേരമഭാണട്ട്.  നഭാളനികകേര  കൃഷനികഭാരുലട  ഉല്പഭാദന  സലഘങ്ങേളുല
ലപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനികേളുല  സഭാര്വ്വത്രനികേമഭാക്കുല.  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന
യണനിറകേള  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി
ബനലപടുതനിലകഭാണട്ട് നഭാളനികകേര പഭാര്ക്കുകേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുല. നഭാളനികകേര
സലഭരണതനിനട്ട്  25  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇക്കൗ
ഇനതനികലകട്ട്  100 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി അധനികേമഭായനി വെകേയനിരുതഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

63. ലനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനല  ഭക്ഷലസുരക്ഷയ്ക്കുമഭാത്രമല  പരനിസനിതനി
സന്തുലനതനിനല   പരമപ്രധഭാനമഭാണട്ട്.  ലനല്കൃഷനികപ്രഭാത്സഭാഹനതനിനള
അടങല്  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുന.  ലനല്ക്കൃഷനിക്കുള
സബ്സനിഡനി  വെര്ദനിപനിക്കുല.  ലനല്വെയലകേള  തരനിശനിടഭാന  പഭാടുളതല.
സസയലകൃഷനി ലചേയനതനിനട്ട് തഭാല്പരലമനിലലങനില്  ആ ഭൂമനി  തകദ്ദേശ ഭരണ
സഭാപനങ്ങേളുലട  സഹഭായകതഭാടുകൂടനി  സലഘകൃഷനികഭാര്കട്ട്  നല്കകേണതഭാണട്ട്.
ലനല്വെയല്  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  2014-15  ലല  ബഡ്ജറനില്  ഫനിനഭാനസട്ട്  ബനിലനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി    ലകേഭാണവെന  വെലവെസകേള  റദ്ദേഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  തണ്ണതീര്തട-
ലനല്വെയല്  സലരക്ഷണ  നനിയമതനിലല  വെകുപ്പുകേള   പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുല
ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  നനിയനണങ്ങേളനില്  ഇളവനല്കുകേ.  സഭാധഭാരണകഭാര്കട്ട്  വെതീടു
വെയ്ക്കുനതനിനല  മറല  ഇളവെട്ട്  ലഭനികഭാന  ബുദനിമുട്ടുണഭാവെനിലലനട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുല.
ഭൂമനിയലട  തരലതനിരനിവെട്ട്  സലബനനിച  കഡറഭാ  ബഭാങട്ട്  ഉണഭാക്കുനതനിനള
നടപടനികേള  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കഭാര്  നനിര്തനിവെച.  ഒരു  വെര്ഷലലകേഭാണട്ട്
കഡറഭാബഭാങട്ട്  സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ഏറവല  ആധുനനികേമഭായ  ലഎ.റനി.  സകങതങ്ങേള
ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണട്ട്  ഒരു  യജല  ആരലഭനിക്കുവെഭാന  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

64. ലനലട്ട് ല്ല്  സലഭരണവെനില  ലഭനികഭാന  മഭാസങ്ങേള  കേഭാതനിരനികകണനിവെരുന
അവെസ ലനല്ക്കൃഷനിലയ അനഭാകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനില് വെലനിയ  പങ്കുവെഹനിക്കുനണട്ട്.
ഒരഭാഴ്ചയകേല  കൃഷനികഭാര്കട്ട്  പണല  ലഭനികണല.  കേഭാര്ഷനികേ  -  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ബനലപടുതനി  ഇതട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുല.  ഇക്കൗ  തുകേ
പലനിശസഹനിതല  സര്കഭാര്  ബഭാങ്കുകേളക്കുട്ട്  നല്കുല.  ലനലട്ട് ല്ല്  സലഭരണതനിനഭായനി
385 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
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65. കേഭാര്ഷനികേലതഭാഴനില്  കമഖല  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ലതഭാഴനിലറപ്പുല ആധുനനികേ  കൃഷനിസകങതങ്ങേളനില് പരനിശതീലനവല  നല്കേണല.
അകഗഭാസര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെറകേളുലട  പ്രവെര്തനല  വെലഭാപനിപനിക്കുല.  കലബര്
ആര്മനി,  കലബര്  ബഭാങട്ട്  തുടങ്ങേനിയ  സലവെനിധഭാനങ്ങേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുല.
ഇതനിനഭായനി  31  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയലട
അടങല്  65  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  പഭാരമ്പരല  വെനിതനിനങ്ങേള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
3  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങേളുലട  വെനിപണനതനിനള
സമഗ  ഇടലപടലനിനഭായനി  കകേരള  അഗനികേളചര്  മഭാര്കറട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്
പുതനിയതഭായനി ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് 10 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

66. റബ്ബറനിലന്റെ  വെനിലതകേര്ചയനില്  നനിനല  കൃഷനികഭാര്കട്ട്  സലരക്ഷണല
നല്കുനതനിനട്ട്  കകേനസര്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായല  കൂടനികയതതീരൂ.  ഇതനിന
കവെണനിയള ചേര്ചകേള നടത്തുല. ലചേറകേനിടകേര്ഷകേര്കട്ട് റബ്ബറനിനട്ട് കേനികലഭായട്ട്
150  രൂപ  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട്  നനിലവെനിലള  വെനിലസനിരതഭാ  പദതനി  തുടരുല.
ഇതനികലയഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

67. കേഭാലഭാവെസഭാ  വെലതനിയഭാനതനിലന്റെ  പശ്ചഭാതലതനില്  പ്ലഭാവെട്ട്  കപഭാലള
ഭക്ഷലമരവെനിളകേളുലട  പ്രഭാധഭാനലല  വെര്ദനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.  കകേരളതനിലന്റെ
പഭാരമ്പരലഭക്ഷണക്രമതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിരുന  ചേക  ഇനട്ട്  പഭാഴഭാകനികളയകേയഭാണട്ട്.
പതനലതനിട,  കേഭായലകുളല  ലകേ.വെനി.ലകേ.-കേലള  കകേനതീകേരനിച  ലകേഭാണട്ട്
ഇതനിലന്റെ  ഗകവെഷണതനിനല  പ്രചേഭാരണതനിനല  ഒരു  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുനതഭാണട്ട്. ഇതനിനഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

68. കുരുമുളകേനിനട്ട്  10  കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഏലതനിനട്ട്  10  കകേഭാടനി
രൂപകൂടനി പുതുതഭായനി വെകേയനിരുത്തുന.

69.  കേഭാര്ഷനികേ  മൂലലവെര്ദനിത  വെലവെസഭായങ്ങേള  കൃഷനികഭാരുലട  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്
കേമ്പനനികേളുലട  ആഭനിമുഖലതനില്  സഭാപനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഒകടലറ
പ്രഖലഭാപനങ്ങേള  വെഭാചേഭാലമഭായനി  ഉണഭാകേഭാറലണങനിലല  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങേള  വെനിരളമഭാണട്ട്.  ജനിലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  ഫഭാമുകേളുലട  സലല
ഉപകയഭാഗലപടുതനി മൂലലവെര്ദനിത കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങേളക്കു കവെണനിയള
ലചേറകേനിട  ഇടതരല  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളുലട  ശലഖല  അടുത  അഞ്ചു
വെര്ഷലലകേഭാണട്ട്  സൃഷനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷതനില്  തഭാലഴപറയന
ആകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേളകട്ട്  തുടകലകുറനിക്കുല.  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപനനിധനിയനില്
നനിനല ഇതനിനഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപ നതീകനിവെയ്ക്കുന. ഇക്കൗ വെര്ഷല 50 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന ലചേലവെട്ട്.

1. തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറല,  പഭാലകഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്,  തനിരുവെനന്തപുരല
ജനിലകേളനില് നഭാളനികകേര അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള

2. പഭാലകഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളല  ജനിലകേളനില്  ലനലനിലന
അടനിസഭാനമഭാകനിയള അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള
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3. തൃശ്ശൂരനില് വെഭാഴപഴവല കതനല ആസദമഭാകനിയ അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള
4. ഇടുകനി, വെയനഭാടട്ട് ജനിലകേളനില് വസസസട്ട് പഭാര്ക്കുകേള.
5. കകേഭാടയല,  പതനലതനിട  ജനിലകേളനില്  റബ്ബര്  അധനിഷനിത  വെലവെസഭായ

പഭാര്ക്കുകേള
6. തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  മഭാള  കകേനതീകേരനിചട്ട്  ചേകയ്ക്കുകവെണനിയള

അകഗഭാപഭാര്കട്ട്
7. ഇടുകനി  കേഭാന്തല്ലൂരനില്  പചകറനി  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങേളുലട

അകഗഭാപഭാര്കട്ട്

ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനി

70. കൃഷനി  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ഏറവല  കൂടുതല്  സഭാധഭാരണകഭാര്  പണനിലയടുക്കുന
കമഖലയഭായനി  ലതഭാഴനിലറപ്പുപദതനി  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗ വെര്ഷലത കലബര്
ബഡ്ജറട്ട്  പ്രകേഭാരമുള  കകേരളതനിനള  അകലഭാകകഷന  2097 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.  നനിയമപ്രകേഭാരല  ആവെശലതനിനനസരനിചട്ട്  തുകേ  അനവെദനികകണന
പദതനിലയ  അകലഭാകകഷന  അടനിസഭാനതനിലള  പദതനിയഭായനി  മഭാറഭാനഭാണട്ട്
കകേനസര്കഭാര് ശമനിക്കുനതട്ട്.  ഇതുതലന വെലനിയകതഭാതനില് കുടനിശനികേയമഭാണട്ട്. ഇക്കൗ
സനിതനിവെനികശഷല  അതലന്തല  പ്രതനികഷധഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷതനില്
പരമഭാവെധനി  ലതഭാഴനിലവെസരങ്ങേള  സൃഷനികഭാനഭായനിരനിക്കുല  നഭാല  പരനിശമനിക്കുകേ.
കകേനസര്കഭാര്  ലതഭാഴനിലറപ്പുപദതനിയനിലല  നനിബനനകേളനില്  വെരുതനിയ
മഭാറങ്ങേളമൂലല  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  വെലനിയ  അനനിശ്ചനിതഭാവെസ
കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുകവെണനി  ലതഭാഴനിലറപനിലന
ഉപകയഭാഗലപടുതഭാനഭാവെനില. ഈ  പശ്ചഭാതലതനില് മണ്ണട്ട്-ജല സലരക്ഷണ
പ്രവെര്തനലത  ലതഭാഴനിലറപ്പുമഭായനി  ബനലപടുത്തുനതനിനട്ട്  വെലനിയ
പ്രധഭാനലമുണട്ട്.  നതീര്തടഭാടനിസഭാനതനില്  മണ്ണട്ട്-ജല  സലരക്ഷണതനിനള
പദതനികേള ആസൂത്രണല ലചേയണല. ജലകസചേനകതഭാടുകേള വൃതനിയഭാകലല  കുളല
സലരക്ഷണവല  മഴക്കുഴനി  നനിര്മ്മേനികലല  മരങ്ങേള  നടലല  എലഭാല  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഏലറടുകഭാനഭാകുല.  മണ്ണട്ട്-ജല  സലരക്ഷണ  വെകുപട്ട്,  ജലകസചേന
വെകുപട്ട്,  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേള എനനിവെ ഏതഭാണട്ട്  200 കകേഭാടനി രൂപ
ഇക്കൗ  കമഖലയനില്  ലചേലവെഴനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിലന  ലതഭാഴനിലറപ്പുമഭായനി
സലകയഭാജനിപനിക്കുകേയഭാലണങനില്  1,000 കകേഭാടനി  രൂപയലടലയങനിലല  ലതഭാഴനില്
ദനിനങ്ങേള  സൃഷനികഭാനഭാകുല.  കൃഷനി,  മണ്ണട്ട്-ജല  സലരക്ഷണല,  ലചേറകേനിട
ജലകസചേനല  എനതീ  വെനിഭഭാഗങ്ങേളനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  പഞഭായത്തുകേളകട്ട്
ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  പനിന്തുണ  നല്കുല.  ഇതുകപഭാലലതലന
സഭാമൂഹല വെനവെല്കരണതനിനകവെണനിയള  വെകേയനിരുതലനിലനയല  കൃഷനി
വെകുപനിലന്റെ വെലക്ഷവത ഉല്പഭാദനലതയല ലതഭാഴനിലറപ്പുമഭായനി സലകയഭാജനി
പനികഭാനഭാവെണല.  സനദതയളവെര്കട്ട്  മുഴുവെന  100  ദനിവെസലത  പണനി
നല്കുനതനിനള തതീവ്രയജതനിനട്ട് മുനകേലയടുക്കുല.
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മൃഗസലരക്ഷണവല ക്ഷതീരവെനികേസനവല

71. മൃഗസലരക്ഷണതനിനല ക്ഷതീരവെനികേസനതനിനല 2015-16-ല് വെകേയനിരുതനിയ
378  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  275  കകേഭാടനികയ  ലചേലവെഴനിചനിട്ടുള  (പുതുകനിയ
കേണകട്ട്).  2016-17-ല്  അടങല്  383  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുന.
ഇതനില്  290  കകേഭാടനി  രൂപ  മൃഗസലരക്ഷണ വെകുപനിനല  93   കകേഭാടനി  രൂപ
ഡയറനി വെകുപനിനമഭാണട്ട്.

72. കേനക്കുടനിപരനിപഭാലതനിനട്ട്  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  നതീകനിവെചനിട്ടുളതട്ട്.
കേഭാലനിതതീറ  സബ്സനിഡനി  20  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുന.
മനില്കട്ട്ലഷഡട്ട്-തതീറപ്പുല് വെനികേസനതനിനട്ട് 46 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേള നല്കേനിയ കേനകേഭാലനികേള ചേത്തു കപഭായതനിലന്റെയല
കേറവെ ശുഷ്കമഭായതനിലന്റെയല ഫലമഭായനി കേടലകണനിയനിലഭായനി ജപനിനടപടനികേള
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന കൃഷനികഭാലര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ
പുതുതഭായനി വെകേയനിരുത്തുന.

മത്സലകമഖല

73. ആദനിവെഭാസനികേള കേഴനിഞ്ഞഭാല് കകേരളതനില് ഏറവല പനികനഭാകല നനില്ക്കുന
സമൂഹങ്ങേളനിലലഭാനഭാണട്ട്  മത്സലലതഭാഴനിലഭാളനികേള.  വെനിഭവെകശഭാഷണമഭാണട്ട്  അവെര്
കനരനിടുന  ഒരു  മുഖലപ്രശല.  ഇതനിലന  കനരനിടുനതനിനള  നയപരമഭായ
കേഭാരലങ്ങേള  ഗവെര്ണ്ണറലട  നയപ്രഖലഭാപനതനില്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനികലകട്ട്
ഞഭാന  കേടക്കുനനില.  ഉളനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങേളനില്  മത്സലവെനിത്തുകേള
നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  ഹഭാചറനികേളക്കുല  മറല  കവെണനി
20 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന. മണസൂണകേഭാലല അവെര്കട്ട് പഞ്ഞമഭാസമഭാണട്ട്.
2011-ലല  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ബഡ്ജറനില്  പഞ്ഞമഭാസ  സമഭാശസഭാസപദതനി
1,800  രൂപയനില്നനിനട്ട്  3,600  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുലമനട്ട്  പറഞ്ഞനിരുന.
അതട്ട്  ഇക്കൗ  വെര്ഷല  മുതല്  പ്രഭാബലലതനില്  വെരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
10  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടുതലഭായനി  വെകേയനിരുത്തുന.  കേഴനിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ
സര്കഭാര്  കൃഷനികഭാര്ലകന  കപഭാലല  മത്സലലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല
കേടഭാശസഭാസല  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയണഭായനി.  എനഭാല്  5  വെര്ഷകഭാലതനിനനിടയനില്
കേടഭാശസഭാസതനിനട്ട് ഒരു  നടപടനിയല  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കഭാര്  സസതീകേരനിചനില.
ഇതനികലയഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപ കൂടുതലഭായനി  വെകേയനിരുത്തുന.

74. മത്സലലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കേടലഭാക്രമണതനിലന്റെ ഭതീഷണനിയനിലഭാണട്ട്  ജതീവെനിക്കുനതട്ട്.
42  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ഇറനികഗഷന  വെകുപനിനട്ട്  കേടല്ഭനിതനി
നനിര്മ്മേഭാണതനിനല മറമഭായനി നതീകനിവെചനിട്ടുളതട്ട്. ഇതട്ട് തനികേചല അപരലഭാപമഭാണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട് 300 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനട്ട്
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ഇതനിനഭായനി  അനവെദനിക്കുന.  എനഭാല്  തതീരസലരക്ഷണതനിനകവെണനിയള
നമ്മുലട നടപടനികേള അനഭവെതനിലന്റെ അടനിസഭാനതനില് പുനരവെകലഭാകേനല
ലചേകയണതുണട്ട്.  ലഎകേലകകേരളല  മുതല്  ഇതനിനഭായനി  ലചേലവെഴനിചനിട്ടുള
ഭതീമമഭായ തുകേ പ്രതതീക്ഷനിച ഫലല  നല്കേനിയനിടനില.  ഇക്കൗ പശ്ചഭാതലതനില്
എന്തഭാണുകവെണലതനതട്ട് സലബനനിചട്ട് തതീരകദശലത ജനപ്രതനിനനിധനികേളുല
ഇക്കൗ കമഖലയനില് പ്രവെര്തനിക്കുന സലഘടനകേളുല തമ്മേനില് വെനിശദമഭായ ചേര്ച
നടതനി ഒരു പദതനി  തയഭാറഭാക്കുല.  ആ തതീരുമഭാനല  എന്തുതലനയഭായഭാലല
ഇക്കൗ  ബഡ്ജറനില്  ഒരു  പുതനിയ  നനിര്കദ്ദേശല  വെയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്.
പരനിധനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന മത്സലലതഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലബങ്ങേളകട്ട് തഭാല്പരല
മുലണങനില് സുരക്ഷനിത കമഖലയനികലകട്ട് മഭാറനിതഭാമസനിക്കുനതനിനട്ട് 10 ലക്ഷല
രൂപ  വെതീതല  ധനസഹഭായല  നല്കുല.  കേടകലഭാരത്തുള  ഭൂമനിയനില്  വെച
പനിടനിപനിക്കുന  കേഭാറഭാടനിമരങ്ങേളുലടയല  മറല  വെരുമഭാനല  ഉടമസര്കകഭാ
ലലകേവെശ കരഖകഭാര്കകഭാ ഉളതഭായനിരനിക്കുല.  ഇതനിനട്ട്  എത്രകപര് സനദരഭാ
ലണനതട്ട്  മനസ്സനിലഭാകനിയ  കശഷല  ഇതനിനകവെണനി  പ്രകതലകേ  സ്കതീല
തയഭാറഭാക്കുല.  ഇകപഭാള ഭൂമനിയല  വെതീടുല നഷലപടവെലര നടപ്പുവെര്ഷല തലന
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിനകവെണനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.
വെനിഴനിഞ്ഞല തുറമുഖതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലമൂലല പുനരധനിവെസനിപനികകണവെരുലട
പൂര്ണ്ണബഭാധലത  സര്കഭാര്  ഏലറടുക്കുല.  വെനിശദമഭായ  പഠനതനിലന്റെ
അടനിസഭാനതനില് ആവെശലഭാനസരണല ഇതനിനട്ട് പണല അനവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  ഒരു  ബഡ്ജറട്ട്ലഹഡട്ട്  തുറക്കുനതനിനകവെണനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ
ഇകപഭാള  വെകേയനിരുത്തുന.  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
പുലനിമുട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  300  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.
നടപ്പുവെര്ഷല 100 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

75. മത്സലബനന തുറമുഖങ്ങേളക്കുകവെണനി  26 കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  വെകേയനിരുതനി
യനിട്ടുളതട്ട്.  അര്ത്തുങല്,  ലവെളഭായനി,  തഭാനൂര്,  മകഞശസരല,  ലകേഭായനിലഭാണനി
എനനിവെയഭാണട്ട് ഇകപഭാള ഉളലകഭാളനിചനിട്ടുള പ്രധഭാന തുറമുഖങ്ങേള. ഇതനിനപുറലമ
5  വെര്ഷമഭായനി നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്തനങ്ങേള  പൂര്ണ്ണമഭായല  നനിലചനിരനിക്കുന
ലചേതനി,  തലകശരനി  തുറമുഖങ്ങേള  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  5  കകേഭാടനി  രൂപ  വെതീതല
വെകേയനിരുത്തുന.  മത്സലലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  ആഴകടല്  മത്സലബനനതനിനട്ട്
പ്രഭാപരഭാകകണതുണട്ട്. ഇതനിനള യഭാനങ്ങേളുല പരനിശതീലനങ്ങേളുല നല്കുനതനിനട്ട്
10 കകേഭാടനി രൂപ അനവെദനിക്കുന.

76. മത്സലലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പഭാര്പനിടനനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി രൂപയല
മറട്ട്  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരലങ്ങേളകട്ട്  78  കകേഭാടനി  രൂപയല  സൂക്ഷ്മലതഭാഴനില്
സലരലഭങ്ങേളകട്ട്  5  കകേഭാടനി  രൂപയല  വെകേയനിരുത്തുന.  മത്സലകമഖലയലട
ലമഭാതല അടങല് 468 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്, പുലനിമുട്ടുകേളുലട ലചേലവെട്ട് കൂടഭാലത.
2015-16-ല് മത്സലകമഖലയ്ക്കുള വെകേയനിരുതല് 178 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.
ഇതനില് ലചേലവെഭാകനിയതഭാകേലട 147 കകേഭാടനി രൂപയല (പുതുകനിയ കേണകട്ട്).
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77. ശനിവെഗനിരനി  തതീര്തഭാടനതനിലന്റെ പ്രസലഗ വെനിഷയങ്ങേളനില് ഗുരു നനിര്കദ്ദേശനിച
രലണണ്ണല,  ലലകേകവെലയല  സഭാകങതനികേവെനിദലയമഭാണട്ട്.  കേയര്  കപഭാലള
പരമ്പരഭാഗത  വെലവെസഭായങ്ങേളനിലല  സഭാകങതനികേവെനിദല  നവെതീകേരനികച  തതീരൂ.
അതനില് ഇനനി അമഭാന്തല പഭാടനില.  പകക്ഷ അകതഭാലടഭാപല ലലകേകവെല ലചേയ്തട്ട്
ജതീവെനിക്കുനവെലര  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനള  നടപടനിയല  സസതീകേരനികണല.
അങ്ങേലന  മഭാത്രകമ  നമുകട്ട്  സഭാകങതനികേ  നവെതീകേരണല  അനനിവെഭാരലമഭായനി
സൃഷനിക്കുന സലഘര്ഷങ്ങേള ഒഴനിവെഭാകഭാന കേഴനിയ.

78. ഒരു  രണഭാല  കേയര്  പുനനഃസലഘടനഭാസ്കതീമനില്  കുറഞ്ഞ  മലറഭാനലകേഭാണല
കേയര്വെലവെസഭായലത രക്ഷനികഭാന കേഴനിയനില.  ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനല കപഭാലല
കേയര്  ഉല്പഭാദനവല  തമനിഴട്ട് നഭാടനികലകട്ട്  നതീങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  യനവെല്കൃത
ഉല്പഭാദനതനില്  ഗണലമഭായ  പങട്ട്  ഇകപഭാളതലന  തമനിഴട്ട് നഭാടനില്
ആയനികഴനിഞ.  ഇക്കൗ  പശ്ചഭാതലതനില്  ആധുനതീകേരണതനിനള  എലഭാ
നനിയനണങ്ങേളുല ഇലഭാതഭാക്കുകേയല യനവെത്കരണലത കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയല
കവെണല.  ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് പുതനിയ യണനിറകേളകട്ട്  50  ശതമഭാനല
ഇനലവെസട്ട് ലമന്റെട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കുല.  ലതഭാണട്ട്  സലഭരണതനിനള
പനിന്തുണ സര്കഭാര് നല്കുല.  ഉല്പനകമഖലയനിലല പുതനിയ യനവെല്കൃത
ഫഭാകറനികേളകട്ട്  കേയര്  കബഭാര്ഡട്ട്  സബ്സനിഡനികട്ട്  പുറലമ  സലസഭാന
സര്കഭാരനിലന്റെ  അധനികേ  സബ്സനിഡനിയഭായനി  10  ശതമഭാനല  തുകേ  നല്കുല.
ആലപ്പുഴയനില്  പനി.വെനി.സനി.  കേയര്  അവെശനിഷങ്ങേള  സലസ്കരനിചട്ട്  കബഭാര്ഡു
കേളഭാകനി  മഭാറനതനിനട്ട്  സലയകസലരലഭല  ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇകത
മഭാതൃകേയനില് മലനിനജലല ശുദതീകേരനിക്കുനതനിനല ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുല.
ഇതനിനള പണല ആധുനതീകേരണതനിനകവെണനി നതീകനിവെചനിട്ടുള  68  കകേഭാടനി
രൂപയനില് നനിനല കേലണത്തുല.

79. ഇക്കൗ  പുതനിയ  നയല  നനിലവെനിലള  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലനിലനകയഭാ  വെരുമഭാനലതകയഭാ  ബഭാധനികനിലലനട്ട്  സര്കഭാര്  ഉറപ്പു
വെരുത്തുല. ഇതനിനഭായനി  സഹകേരണ  സലഘങ്ങേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേയര്
മുഴുവെന മനിനനിമല കൂലനി ഉറപ്പു വെരുത്തുന വെനിലയട്ട്  കേയര്ലഫഡട്ട് സലഭരനിക്കുല.
ഇക്കൗ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉല്പനങ്ങേള ലനയന ലചേറകേനിട ഉല്പഭാദകേരുലട
ഉല്പനങ്ങേള  മുഴുവെന  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  അലഗതീകൃത  ക്രയവെനിലയട്ട്
സലഭരനിക്കുല.  റനികബറട്ട്  നല്കേനി  ഇവെ  വെനിറഴനിക്കുല.  ഇതനിനകവെണനി  വെനില
സനിരതഭാഫണട്ട്  17  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തുന. സലഘങ്ങേളുലട പുനനഃസലഘടനയ്ക്കുല മഭാകനജതീരനിയല് സബ്സനിഡനിക്കുല
15  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  എന.സനി.ഡനി.സനി.-യമഭായള  ചേര്ച
തുടങ്ങേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുനനഃസലഘടനയട്ട് കവെണ അധനികേപണല എന.സനി.ഡനി.  സനി.-യനില്
നനിനല ലഭലമഭാക്കുല.
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80. കേയര്കമഖലകയഭാടുള  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കഭാരനിലന്റെ  സമതീപനല  മഭാപട്ട്
അര്ഹനികഭാതതഭാണട്ട്.  കേയര്കമഖലയഭാലകേ  തകേര്നനിട്ടുല  നനിരന്തരമഭായ
സമരങ്ങേളുണഭായനിട്ടുല  കേഴനിഞ്ഞവെര്ഷല  കേയര്കമഖലയട്ട്  വെകേയനിരുതനിയ
116 കകേഭാടനി രൂപയനില് ലചേലവെഭാകനിയതട്ട്  68  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതുതലന
ഒരു  മുനഗണനഭാക്രമവല  ഇലഭാലത  കേയര്കമഖലയട്ട്  പുറതട്ട്  ഉല്പന
ഫഭാകറനികേളുല  മറല  സഭാപനിക്കുനതനിനമഭാണട്ട്  വെനിനനികയഭാഗനിചതട്ട്.  നടപ്പു
വെര്ഷലത അടങല്  232  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  സര്,  കകേരളതനിലല കേയര്
വെലവെസഭായലതയല ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയല ഇക്കൗ സര്കഭാര് സലരക്ഷനിക്കുല.

കേശുവെണനി

81. കേശുവെണനി  വെലവെസഭായല  ഗുരുതരമഭായ  പ്രതനിസനനിയനിലഭാണട്ട്.  പല
ഫഭാകറനികേളുല അടഞകേനിടക്കുന. ലതഭാഴനില് കവെതന-കസവെന വെലവെസകേളുലട
ലപഭാതു നനിലവെഭാരതനിനട്ട്  അടനിസഭാനമഭായ ലപഭാതുകമഖലഭാ ഫഭാകറനികേളുലടയല
സനിതനി  ഇതുതലന.  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഫഭാകറനികേളുലട  ഒരു  അടനിസഭാനപ്രശല
കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയഭാന  ആവെശലമഭായ  പ്രവെര്തനമൂലധനല
ഇലഭാലയനളതഭാണട്ട്.  ഇതുകപഭാലലതലന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഗഭാറവെനിറനി,
ഇ.എസട്ട്.ഐ.  തുടങ്ങേനിയ  ആനകൂലലങ്ങേളുല  കുടനിശനികേയനിലഭാണട്ട്.  ഇകതഭാലടഭാപല
ഫഭാകറനികേള നവെതീകേരനിക്കുകേയല ഭഭാഗനികേമഭായ യനവെല്കരണല ഏര്ലപടുത്തുകേയല
കവെണല. നനിലവെനില് ബഡ്ജറനില് ലകേ.എസട്ട്.സനി.ഡനി.സനി.-കട്ട് 30 കകേഭാടനി രൂപയല
കേലഭാലപകനിനട്ട്  8  കകേഭാടനി  രൂപയമഭാണട്ട്  വെകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഈ  രണട്ട്
സഭാപനങ്ങേളക്കുല  അധനികേമഭായനി  75-ഉല  25-ഉല  കകേഭാടനി  രൂപ  വെതീതല
വെകേയനിരുത്തുന.  10 കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേളുലട  ആധുനനികേവെല്കരണതനിന
കവെണനി  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ
അനവെദനിക്കുന. നടപ്പുവെര്ഷല 25  കകേഭാടനി രൂപ ഈ ആവെശലതനിനട്ട് മതനിയഭാകുല.
കേശുമഭാവെട്ട് കൃഷനിയലട കപ്രഭാത്സഭാഹനതനിനട്ട് 5 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

വകേതറനി-ഖഭാദനി

82. വകേതറനി,  യനതറനി  വെലവെസഭായങ്ങേളകട്ട്  71  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരു
തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനപുറകമ  വെരുമഭാന  ഉറപ്പുപദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനല
മഭാര്കറട്ട്  ഇടലപടലനിനല  കവെണനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വെകേയനിരുത്തുന.  ഖഭാദനി,  ഗഭാമവെലവെസഭായതനിനട്ട്  14  കകേഭാടനി  രൂപ  വെതീതല
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെരുമഭാന ഉറപ്പുപദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി 10 കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ഖഭാദനികട്ട് വെകേയനിരുത്തുന.  വകേതറനി, ഖഭാദനി ഉല്പനങ്ങേളകട്ട്
നനിലവെനിലള  വെരുമഭാന  ഉറപ്പുപദതനി  തുടരുല.  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങേളകൂടനി
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനകവെണനി കേയര് കമഖലയനിലള ഇടലപടലനിലന്റെ അനഭവെല
പരനികശഭാധനിചട്ട്  വെരുമഭാന  ഉറപ്പുപദതനി  കൂടുതല്  വെനിപുലതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
അടുതവെര്ഷല 1 മുതല് 8 വെലര കഭാസകേളനിലള എലഭാ സര്കഭാര്, എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂള  കുടനികേളക്കുല  സക്കൗജനലമഭായനി  യണനികഫഭാല  നല്കുല.  ഇതനിനകവെണനി
കമന്മകയറനിയ തുണനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനള സ്കതീല  ഈ വെര്ഷല  മുതല്തലന
നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.



ധനകേഭാരലല 27

മറ പരമ്പരഭാഗത വെലവെസഭായങ്ങേളകട്ട്

83. കേരകേക്കൗശല  വെലവെസഭായതനിനട്ട്  8  കകേഭാടനി  രൂപയല  പനമ്പട്ട്  ലനയട്ട്
വെലവെസഭായതനിനട്ട്  10  കകേഭാടനി  രൂപയല  ദനികനശട്ട്  ബതീഡനി  സഹകേരണ
സലഘതനില്നനിനട്ട്  പനിരനിച  നനികുതനികട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  8  കകേഭാടനി  രൂപ
ഗഭാന്റെഭായല  നല്കുന.  കേളനിമണ  വെലവെസഭായതനിനട്ട്  1  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന. തകേരുന പഭാരമ്പരല ലതഭാഴനിലകേഭാലര പുനരധനിവെസനിപനികഭാന
5 കകേഭാടനി രൂപ ആര്ടനിസഭാനസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് പ്രകതലകേല നല്കുല.

84. നഭാകശഭാന്മുഖ  പഭാരമ്പരല  ലതഭാഴനിലകേളനില്  പ്രവെര്തനിക്കുനവെലര  പുനരധനിവെ
സനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആര്ടനിസഭാനസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  1  കകേഭാടനി  രൂപ
അനവെദനിക്കുന.

85. പുനപ്ര-വെയലഭാര് സസഭാതനല സമരകസനഭാനനികേളകട്ട് കേഴനിഞ്ഞ 5 വെര്ഷമഭായനി
വെര്ദനിപനിച  ഡനി.എ.  ആനകൂലലങ്ങേള  ലഭനിക്കുനനില.  സമരകസനഭാനനികേളുലട
2011 മുതലള ഡനി.എ. കുടനിശനികേ അനവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

86. കകേരള  ആഭരണ നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി,  കേയര് കക്ഷമനനിധനി,
മത്സല  കക്ഷമനനിധനി  തുടങ്ങേനിയവെയലട  നനിയമപ്രകേഭാരമുള  അലശഭാദഭായല
കേയറമതനികഭാരനില്നനിനല വെലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനല ലഭനിക്കുനനില.   ഇകഭാരലല
അവെരുലട  സലഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്തട്ട്  പരനിഹരനികഭാന  ശമനിക്കുല.
കേഴനിഞ്ഞ സര്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  എലഭാ  കക്ഷമനനിധനികേളുലടയല  പ്രവെര്തനല
ഈ വെര്ഷല ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

87. വെര്കട്ട്കഷഭാപട്ട്  ജതീവെനകഭാരുലടയല ഉടമകേളുലടയല കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ആഭനിമുഖലതനില് കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച ലപനഷന
പദതനി പ്രഭാവെര്തനികേമഭാക്കുല.

V

സഭാമൂഹനികേപശ്ചഭാതല സക്കൗകേരലങ്ങേള

88. സര്, ''വെനിദലഭാഭലഭാസല ലചേയ്തട്ട് അഭനിവൃദനിലപടുകേ"  എന സകനശല  1910-ലഭാണട്ട്
ശതീനഭാരഭായണഗുരു  പുറലപടുവെനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളതനിലല  വെനിദലഭാഭലഭാസ,  ആകരഭാഗല
സലവെനിധഭാനങ്ങേളുലട  വെലഭാപനല  പ്രജഭാവെത്സലതല്പരരഭായ  രഭാജഭാകന്മഭാരുലട
മഭാത്രല സലഭഭാവെനയല.  ഇവെയഭായനി തഭാലഴതടനില്നനിനട്ട് ഉയര്നവെന വെമ്പനിച
അവെകേഭാശ സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങേളഭാണട്ട് ഭരണകൂടലത മറട്ട് ഇന്തലന പ്രകദശങ്ങേളനില്നനിനട്ട്
വെലതലസമഭായനി  ചേനിന്തനികഭാന  കകേരളലത  കപ്രരനിപനിചതട്ട്.  ഈ  അവെകേഭാശ
കബഭാധതനിലന്റെ ഏറവല പ്രധഭാനലപട കസഭാതസകേളനിലലഭാനട്ട്  ഗുരുവെഭായനിരുന.
ഇങ്ങേലന  ചേരനിത്രപരമഭായനി  രൂപലലകേഭാണ  ലപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസവല  ലപഭാതു
ആകരഭാഗലവല  ഇനട്ട്  തകേര്ചലയ  കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.  വെകരണല  വെനിഭഭാഗല  ഈ
കമഖലകേലള  വകേലവെടനിഞ  കേഴനിഞ.  എങ്ങേലന  വെതീണല  മതനനിരകപക്ഷ
ലപഭാതു  സലവെനിധഭാനങ്ങേളുലട  പനിനനില് ജനങ്ങേലള അണനിനനിരതഭാലമനളതട്ട്
ഒരു പ്രധഭാനലപട സമകേഭാലതീന വെനികേസന ലവെല്ലുവെനിളനിയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ഞങ്ങേള
ഏലറടുക്കുകേയഭാണട്ട്.
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സ്കൂള വെനിദലഭാഭലഭാസല

89. കകേരളതനിലല  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയലട  ഗുണനനിലവെഭാരല  ഉയര്തഭാനള
മഭാര്ഗമഭായനി  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായ  വെഭാണനിജലവെല്കരണമഭാണട്ട്  യ.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്കഭാരനിലന്റെ പരനികപ്രക്ഷലപദതനി  2030  കേലണതനിയതട്ട്.  ഈ സമതീപനലത
ഞങ്ങേള  പഭാകട  തളനികളയന.  അണ-എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേകളകഭാളുല  പഠന
സക്കൗകേരലങ്ങേള  ലപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങേളനില്  ഒരുക്കുല.  ഇതനിലനഭാരു  പദതനി
ഈ  ബഡ്ജകറഭാലട  ഉദ്ഘഭാടനല  ലചേയകേയഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ  മണ്ഡലതനിലലയല
ഒരു സര്കഭാര് സ്കൂള  അന്തര്കദശതീയ നനിലവെഭാരതനികലകട്ട്  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്
1,000  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാനലവെനിരുദ  പഭാകകജനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നടപ്പുവെര്ഷല ഇതനികലകട്ട് 250 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.
അനബന സക്കൗകേരലങ്ങേളകഭാവെശലമഭായ ഫണട്ട് പനി.റനി.എ., പൂര്വ്വവെനിദലഭാര്തനി
സലഘടന,  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങേള,  എല.എല്.എ.-എല.പനി.  പ്രഭാകദശനികേ
വെനികേസന  ഫണട്ട്  ലഭനികഭാനള  സഭാദലതകേളുല  പരനിഗണനിചഭായനിരനിക്കുല
സ്കൂളുകേള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേ. അതുകപഭാലലതലന പുതനിയ  സക്കൗകേരലങ്ങേള
ഉപകയഭാഗലപടുതനി  മഭാതൃ കേഭാ  അദലയന  രതീതനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
അദലഭാപകേരുല  തയഭാറഭായനിരനികണല.  ഇതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  അകഭാദമനികേട്ട്
കപ്രഭാഗഭാല തയഭാറഭാകനി സമര്പനികണല.  ഈ പദതനിയനില് പങ്കുകചേരുനതനിനട്ട്
നടകഭാവെട്ട്  സ്കൂളനിലലനകപഭാലല  സര്കഭാരുമഭായനി  സഹകേരനികഭാന  ചേനില
ഫക്കൗകണഷനകേള  മുകനഭാട്ടുവെനനിട്ടുണട്ട്.  അവെരുമഭായനി  കചേര്നള  ലസഷലല്
പര്പസട്ട്  ലവെഹനികനിള വെഴനിയഭായനിരനിക്കുല പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേ.  സര്കഭാര്
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലചലവെട്ട്  മഭാത്രകമ  വെഹനിക്കുകേയള.  ബഭാകനി  പഭാഠല-
പഭാഠലഭാനബന  പ്രവെര്തന  സഭാമഗനികേളക്കു കവെണനിവെരുന  ലചേലവകേലളലഭാല
ദഭാനസലരലഭകേനല  പ്രകദശത്തുളവെരുമഭാണട്ട്  വെഹനികകണതട്ട്.  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതല  മുനണനിയലട പ്രകേടനപത്രനികേയനില്  പറഞ്ഞ  അന്തര്കദശതീയ
നനിലവെഭാരമുള  1000  സ്കുളുകേള എനതട്ട്  അഞ്ചുലകേഭാലലലകേഭാണട്ട്  നടപഭാകഭാന
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.

90. 8  മുതല്  12  വെലരയള  കഭാസകേള വഹലടകേട്ട്  ആക്കുലമനതഭാണട്ട്  മലറഭാരു
ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  വെഭാഗഭാനല.  ഈ  സ്കതീമനില്  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേലളക്കൂടനി
ഉളലപടുത്തുനണട്ട്.  ഇതനിനപുറലമ  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലല  കേമ്പന്യൂടര്  ലഭാബുല
സജ്ജതീകേരനികകണതുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇക്കൗ  കഭാസ്സട്ട്മുറനികേളകട്ട്
അവെശലലകവെണന വവെദദ്യുതതീകേരണവല നവെതീകേരണവല അടചറപ്പുല സൃഷനിക്കുല.
ഇതരതനില് നമ്മുലട  വഹസ്കൂള,  ഹയര്ലസകന്റെറനി  സ്കൂളുകേലള  വഹലടകേട്ട്
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ആകനി  മഭാറനതനിനകവെണനി  500  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനല  അനവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലല  ഉണഭാക്കുന
പഠന  സഭാമഗനികേള  ഒരു  ലപഭാതുസര്വ്വറനില്  ലഭലമഭാക്കുകേയല  മറളവെര്കട്ട്
ഉപകയഭാഗനികഭാനള സക്കൗകേരലമുണഭാക്കുകേയല ലചേയല. നടപ്പുവെര്ഷല 200 കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പരനിശതീലനതനിനല മറല ആവെശലമഭായ പണല
നനിലവെനിലള സ്കൂള ഐ.ടനി. പദതനികേളനില്നനിനട്ട് കേലണകതണതഭാണട്ട്.  ഹയര്
ലസകന്റെറനി,  ലവെഭാകകഷണല് ഹയര്ലസകന്റെറനി ഡയറകകററകേളകട്ട് ആസഭാന
മനനിരല പണനിയനതനിനട്ട്  20  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്
നനിനല വെകേയനിരുത്തുന.

91. കമല്പറഞ്ഞ  രണട്ട്  സ്കതീമുകേളകട്ട്  അനലഥഭാ  വെനിഭവെല  കേലണത്തുനണട്ട്.
അതനിനഭാല് നനിലവെനിലള പല പരനിപഭാടനികേളനിലല മനിചല പണല ഉണഭാകുല. ഈ
മനിചല  പണല  രണട്ട്  സ്കതീമുകേളക്കുകവെണനിയഭായനിരനിക്കുല  ലചേലവെഴനിക്കുകേ.  ഒനട്ട്,
ഭനിനകശഷനികഭാരഭായ വെനിദലഭാര്തനികേളകട്ട് കവെണനിയള പ്രകതലകേ സ്കതീമുകേള  :
ലസഷലല്  സ്കൂളുകേളുലട  സക്കൗകേരലല  വെനിപുലതീകേരനിക്കുകേ,  ഭനിനകശഷനികഭാരഭായ
കുടനികേലള  പരനിചേരനിക്കുന  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങേളക്കുള  ധനസഹഭായല,
ലസഷലല്  ടതീകചഴ്സനിനള  പരനിശതീലനല,  ഭനിനകശഷനികഭാരഭായ  കുടനികേളക്കുള
ധനസഹഭായല  എനനിവെ.  ഭനിനകശഷനികഭാരഭായ  41,949  കുടനികേള  ഇനട്ട്
സ്കൂളുകേളനിലണട്ട്.  ഇവെര്കട്ട്  പുസകേങ്ങേളക്കുല  കസഷനറനിക്കുല  500  രൂപയല
യണനികഫഭാമനിനട്ട്  750  രൂപയല  യഭാത്രയട്ട്  1,000  രൂപയല  എകസ്കഭാര്ടനിനട്ട്
1,000 രൂപയല റതീഡര്കട്ട് 750 രൂപയല പ്രതനിവെര്ഷല നല്കുനതഭാണട്ട്.

92. രണഭാമകതതട്ട്, ഇങ്ങേലന  അധനികേപണല  മഭാറനിവെയ്കകണതട്ട്-സ്കൂളുകേലള
ആര്ട്സട്ട്,  കസഭാര്ട്സട്ട്,  പ്രവൃതനി  പരനിചേയല  എനനിവെയലട  ഹബ്ബഭാകനി
മഭാറനതനിനള  പ്രകതലകേ  പദതനിയഭാണട്ട്  ASWAS.  ഇതനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുത്തുകേയഭാണട്ട്. ഈ സ്കതീല ലസകന്റെറനിതലതനില്നനിനട്ട് വഹസ്കൂള
തലതനികലകട്ട് വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനല മനിചഫണട്ട് ഉപകയഭാഗലപടുതഭാല.

ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസല

93. നമ്മേള  ഒരു  വവെജഭാനനികേ  സമൂഹമഭായനി  മഭാറണലമങനില്  ഉനത
വെനിദലഭാഭലഭാസതനിലന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാരല  വെനിപുലതീകേരനിക്കുകേയല  പതനിന്മടങ്ങേട്ട്
ഉയരുകേയല കവെണല.  നനിലവെനിലള കകേഭാകളജുകേലളയല സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേലളയല
ലമചലപടുത്തുനതനിന മഭാത്രമല,  പുതനിയ ഉനത വെനിദലഭാപതീഠങ്ങേളുല ഗകവെഷണ
ശഭാലകേളുല  സഭാപനിചട്ട്  കകേരളലത അറനിവെനിലന്റെ  കകേനമഭാകനി  മഭാറനതനിനള
ബൃഹതട്ട്  പരനിപഭാടനികട്ട്  ഈ  വെര്ഷല  തുടകല  കുറനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സര്വ്വകേലഭാ
ശഭാലകേളകട്ട്  നല്കുന  സഹഭായല  തനികേചല  അപരലഭാപമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള
ബഡ്ജറനില്  കകേരളഭാ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട്  25  കകേഭാടനി  രൂപയല  കേഭാലനികറട്ട്
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സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട്  24  കകേഭാടനി രൂപയല മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട്
24  കകേഭാടനി  രൂപയല  കേഭാലടനി  ശതീശങരഭാചേഭാരല  സലസ്കൃത സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട്
14 കകേഭാടനി രൂപയല കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട് 24 കകേഭാടനി രൂപയല നഭാഷണല്
യണനികവെഴ്സനിറനി ഓഫട്ട് അഡസഭാനസ്ഡട്ട് ലതീഗല് സഡതീസനിനട്ട് 6.5 കകേഭാടനി രൂപയല
മലയഭാളല സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട് 7.5 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട് വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ  കേക്കൗണസനില്  വെനിശദമഭായ  പഠനല
നടതനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  കരഖ  തയഭാറഭാകനികേഴനിഞ്ഞകശഷല  അധനികേ
സഹഭായലതക്കുറനിചട്ട് തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതഭാണട്ട്.

94. കകേരളതനില്  52  സര്കഭാര് ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട് കകേഭാകളജുകേളഭാണുളതട്ട്.
ഈ മുഴുവെന കകേഭാകളജുകേളക്കുല സര്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളക്കുല
ഏറവല  മനികേച  അടനിസഭാനസക്കൗകേരലങ്ങേള  2  വെര്ഷലലകേഭാണട്ട്  സൃഷനിക്കുല.
ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനല  500  കകേഭാടനി  രൂപ
അനവെദനിക്കുന.  ശകതഭാതര  സുവെര്ണ്ണ  ജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷനിക്കുന
തനിരുവെനന്തപുരല  യണനികവെഴ്സനിറനി  കകേഭാകളജട്ട്,  എറണഭാകുളല  മഹഭാരഭാജഭാസട്ട്
കകേഭാകളജട്ട്,  തൃശ്ശൂര് കകേരളവെര്മ്മേ കകേഭാകളജട്ട്,  പഭാലകഭാടട്ട് വെനികകഭാറനിയ കകേഭാകളജട്ട്,
തലകശരനി  ബണ്ണന  കകേഭാകളജട്ട്  എനതീ  കകേഭാകളജുകേലളയല  ഡനിജനിറല്
കകേഭാകളജുകേളഭായല  മനികേവെനിലന്റെ  കകേനങ്ങേളഭായല  മഭാറനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപനനിധനിയനില്നനിനല  150  കകേഭാടനി  രൂപ  അനവെദനിക്കുന.
രണട്ട്  ഇനങ്ങേളനിലമഭായനി  നടപ്പുവെര്ഷല  50  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവെട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര്
അപ്ഗകഡഷന  കപ്രഭാഗഭാമനിന  കവെണനി  വെകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  25  കകേഭാടനി
രൂപയനില്  10  കകേഭാടനി രൂപ  2011-ലല ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച സ്കൂള ഓഫട്ട്
ലപര്കഫഭാമനിലഗട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേളചര് എന സഭാപനതനിനകവെണനിയല
10  കകേഭാടനി  രൂപ  ആര്വകവ്സനിനല  5  കകേഭാടനി  രൂപ  മന്യൂസനിയങ്ങേളക്കുല
അധനികേമഭായനി മഭാറനിവെയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.

95. ഇനലത  സഭാമ്പതനികേ  സഭാഹചേരലതനില്  പുതനിയ  കകേഭാകളജുകേകളഭാ
കകേഭാഴ്സുകേകളഭാ  അനവെദനികഭാനഭാവെനില.  എനഭാല്  പ്ലഭാകന്റെഷന  കമഖലയനിലല
സര്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളഭായ  കേല്പറ,  മൂനഭാര്,  കേടപന  എനനിവെനിടങ്ങേളനിലല
സര്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനില്  2  വെതീതല  ബനിരുദഭാനന്തര  കകേഭാഴ്സുകേള
അനവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

96. വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായ്പ  ഇലനഭാരു  കേടലകണനികപഭാലല  ആയനിട്ടുണട്ട്.
യഥഭാര്ത  പ്രശല  വെനിദലഭാഭലഭാസല  പൂര്തനിയഭാക്കുന  കുടനികേളകട്ട്  ലതഭാഴനില്
ലഭനിക്കുനനില  എനളതഭാണട്ട്.  ലതഭാഴനില്  ലഭനിക്കുനതുവെലര  തനിരനിചടവെനിനട്ട്
കമഭാറകടഭാറനിയല  നല്കേഭാന  ബഭാങ്കുകേള  തയഭാറഭാകേണല.  അനക്കൗപചേഭാരനികേ
കമഖലയനില്  കജഭാലനി  എടുക്കുനവെര്കട്ട്  അവെരുലട  ശമ്പളതനിലന്റെ  നഭാലനി
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ലലഭാനനികലലറ  തനിരനിചടവെഭായനി  ഈടഭാകഭാന  പഭാടുളതല.  ഇതരലമഭാരു
നനിലപഭാടട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  സസതീകേരനിചഭാല്  ഇനലത  പ്രതനിസനനികട്ട്  ഏലറ
അയവണഭാകുല.  ഇതനിനമുനപട്ട് കുടനിശനികേയഭായ വെഭായ്പത്തുകേ മഭാത്രല തനിരനിചടചഭാല്
ബഭാധലത അവെസഭാനനിപനികഭാന ബഭാങ്കുകേള തയഭാറഭാലണങനില് കുടനിശനികേയഭായ
വെഭായ്പ  തനിരനിചടയഭാന  സര്കഭാര്  സഹഭായനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനികലകട്ട്
100 കകേഭാടനി രൂപ ഇകപഭാള വെകേയനിരുത്തുന.

സഭാകങതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസല

97. സഭാകങതനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസതനിനട്ട്  235  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  വെര്ഷല
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കുസഭാറനിനട്ട്  21  കകേഭാടനി  രൂപയല  എ.  പനി.  ലജ.
അബ്ദുല്കേലഭാല  ലടകകഭാളജനികല്  യണനികവെഴ്സനിറനികട്ട്  30  കകേഭാടനി  രൂപയല
വെകേയനിരുത്തുന.

98. എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരലങ്ങേളുലട
വെനികേസനതനിനട്ട് പ്രകതലകേ സ്കതീല പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുനതനിലന്റെ പശ്ചഭാതലതനില്
തനിരുവെനന്തപുരല,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാടയല  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളകട്ട് അനവെദനിചനിരനിക്കുന 17 കകേഭാടനി രൂപയനില് 10 കകേഭാടനി രൂപ
വെനിനനികയഭാഗനിചട്ട് അസഭാപനിലന്റെ കേതീഴനില് പരനിശതീലനല നല്കുന യവെഭാകളകട്ട്
അപ്രന്റെനിസ്ഷനിപട്ട് കേഭാലതട്ട് കപഭാളനിലടകനികേട്ട് വെനിദലഭാര്തനികേളകട്ട് ലഭനിക്കുനതു
കപഭാലള  സ്കതീല  ആവെനിഷ്കരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പുനര്ജനനി  സ്കതീമനിനട്ട്  7.3  കകേഭാടനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  വെകേയനിരുത്തുന.  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട  അടനിസഭാന
സക്കൗകേരലല ഒരുക്കുനതനിനട്ട് 50 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്
നനിനല വെകേയനിരുത്തുന. നടപ്പുവെര്ഷല 20 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

99. 10  ഐ.ടനി.ഐ.-കേള കലഭാകകേഭാതര നനിലവെഭാരതനികലകട്ട് ഉയര്ത്തുനതനിനകവെണനി
50 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനല വെകേയനിരുത്തുന.

ലപഭാതുആകരഭാഗലല

100. ലപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസല  കപഭാലലതലന  കകേരളതീയര്കട്ട്  ഒസലതഭായനി
കേനിടനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്  ലപഭാതുആകരഭാഗല  സലവെനിധഭാനല.  ലപഭാതുആകരഭാഗല
കമഖലയനില്  ഊനനിലകഭാണട്ട്  വെനിവെനിധ  ഇനഷസറനസട്ട്  പരനിപഭാടനികേളുല
ധനസഹഭായ പരനിപഭാടനികേളുല എങ്ങേലന സലകയഭാജനിപനിചലകേഭാണട്ട് സമഗമഭായ
ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ  ലഭലമഭാകഭാന  കപഭാകുന  എനളതട്ട്  തുടകതനികല
പറഞകേഴനിഞ.  ഏതഭാണട്ട്  എലഭാ  കരഭാഗങ്ങേളക്കുല  സക്കൗജനലചേനികേനിത്സ
ലപഭാതുആകരഭാഗല സലവെനിധഭാനതനിലൂലട ലഭലമഭാക്കുല. ഇതരലമഭാരു ചേനികേനിത്സഭാ
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സലവെനിധഭാനല  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവെര്തനികണലമങനില്  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
പ്രവെര്തനങ്ങേലള  ശകനിലപടുതനി  കരഭാഗഭാതുരത  കുറയ്കകണതുണട്ട്.
അലലങനില്  ഇനഷസറനസട്ട്  ബഭാധലത  വെളലര  വെലതഭായനിരനിക്കുല.  നമ്മുലട
പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലശലഖലലയ ഉപകയഭാഗലപടുതനി മുഴുവെന പക്കൗരനമഭാരുലടയല
ആകരഭാഗലനനില  തുടര്ചയഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനല  അതനസരനിചള
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനല പരനിപഭാടനി രൂപലപടുത്തുല.
അതുകപഭാലല തലന ചേനികേനിത്സനിചനിട്ടുല മഭാറഭാത കരഭാഗങ്ങേളക്കുല പ്രഭായഭാധനികേലല
ലകേഭാണട്ട് കേനിടപനിലഭായവെര്ക്കുല സഭാന്തസന പരനിചേരണവല ലഭലമഭാക്കുല. അങ്ങേലന
കകേരളതനിലന്റെ  ലപഭാതുആകരഭാഗല  സലവെനിധഭാനല,  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധല, ചേനികേനിത്സ,
സഭാന്തസന പരനിചേരണല എനനിങ്ങേലന ഒരു തുടര്ചയഭായനി മഭാറല.

101. നമ്മുലട ആശുപത്രനികേളുലട സക്കൗകേരലങ്ങേള നവെതീകേരനികകണതുണട്ട്. അതനിനനസരനിചട്ട്
കൂടുതല്  കഡഭാകര്മഭാലരയല  നഴ്സുമഭാലരയല  നനികയഭാഗനിക്കുകേയല  കവെണല.
ഈ  വെര്ഷല  നമ്മുലട  ലമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേള,  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേള,
ജനറല് ആശുപത്രനികേള,  തഭാലൂകഭാശുപത്രനികേള എനനിവെയലട നവെതീകേരണല
ഏലറടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒഭാകരഭാ  ആശുപത്രനിയല  പ്രകതലകേല  പരനികശഭാധനിചട്ട്
അവെനിലട  കവെണന  പുതനിയ  ലകേടനിട  സക്കൗകേരലങ്ങേള,  ലഭാനഡ്കസ്കപനിലഗട്ട്,
കമജര്  ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങേള  എനനിവെ  സലബനനിചട്ട്  പ്ലഭാന
ഉണഭാകണല.  ഇവെ  നടപഭാക്കുന  കേമ്പനനിതലന  ഇവെയലട  ലമയനിന്റെനനസനിലന്റെ
ചുമതലയല  ഏല്കണല.  സര്,  ഇതനിനഭായനി  നമ്മുലട  തഭാലൂകഭാശുപത്രനി
വെലരയള  സലവെനിധഭാനങ്ങേളുലട  നവെതീകേരണതനിനകവെണനി  മഭാനലവെനിരുദ
പഭാകകജനില്നനിനട്ട്  1,000  കകേഭാടനി  രൂപ  അനവെദനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ
പശ്ചഭാതലതനില്  എലഭാ  എല.എല്.എ.-മഭാരുല  ഒഭാകരഭാ  ആശുപത്രനിയലട
നവെതീകേരണതനിനട്ട് എഴുതനിതന തുകേ മഭാറനിവെയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്. അലതലഭാല ഇതനില്
ഉളലപടുല.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആവെശലമുള  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനില്
കേഭാതട്ട്  ലഭാബുകേളുല  തഭാലൂകഭാശുപത്രനികേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യണനിറകേളുല
ആരലഭനിക്കുല.  മലബഭാര്  കേലഭാനസര് ലസന്റെര്,  ലകേഭാചനി  കേലഭാനസര് ലസന്റെര്,
തനിരുവെനന്തപുരല  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  ആശുപത്രനി  തുടങ്ങേനിയ  ഇടങ്ങേളനിലല
പശ്ചഭാതലസക്കൗകേരലല ഒരുക്കുനതനിനട്ട് ഈ കകേഭാര്പസട്ട് ഉപകയഭാഗലപടുതഭാല.
കകേഭാഴനികകഭാടട്ട് മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല ആശുപത്രനിയനിലല പ്രകതലകേ വെനിപുലതീകേരണ
പദതനിയനികലയട്ട്  ഇതനില്നനിനല  100  കകേഭാടനി രൂപ   നല്കുനതഭാണട്ട്.  ഏതഭാനല
വെര്ഷതനിനളളനില്  നമ്മുലട  ലപഭാതുആകരഭാഗല  സക്കൗകേരലങ്ങേള  സസകേഭാരല
കമഖലകയകഭാള  ലമചപടുത്തുകേതലന  ലചേയല.  ബനിടണനിലല  നഭാഷണല്
ലഹല്തട്ട്  സര്വ്വതീസനിനട്ട്  സമഭാനമഭായ  ഒനഭായനി  നമ്മുലട  ലപഭാതുആകരഭാഗല
സലവെനിധഭാനലത മഭാറല.
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102. പല  ആശുപത്രനികേളുല  തഭാലൂകട്ട്,  ജനിലഭാ,  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളഭായനി
അപ്കഗഡട്ട് ലചേയ്തനിട്ടുലണങനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങേള അനസരനിചള തസനികേകേള
സൃഷനികലപടനിടനില.  ആവെശലമഭായ തസനികേകേള ഈ വെര്ഷല അനവെദനിക്കുല.
തലകശരനിയനില്  വമണ  &  ലലചേല്ഡട്ട്  ആശുപത്രനി  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
മഭാനലവെനിരുദ പഭാകകജനില്നനിനട്ട് 50 കകേഭാടനി രൂപ നതീകനിവെയ്ക്കുന.

103. ലഹല്തട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനട്ട്  521  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില്  ഗണലമഭാലയഭാരു  പങട്ട്
ആശുപത്രനി  സക്കൗകേരലങ്ങേളുലട  വെനിപൂലതീകേരണതനിനട്ട്  കവെണനിയളതഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള  പറഞ്ഞ  വെനനനികക്ഷപ  പദതനിയലട  അടനിസഭാനതനില്
ഗണലമഭാലയഭാരു  തുകേ  മനിചമുണഭാകുലമനഭാണട്ട്  കേരുതുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  കരഭാഗ
പ്രതനികരഭാധതനിനല  സഭാന്തസനചേനികേനിത്സയലടയല  സലവെനിധഭാനങ്ങേള  ശകനി
ലപടുത്തുനതനിന കവെണനിയഭായനിരനിക്കുല ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ.

104. ലമഡനികല്  വെനിദലഭാഭലഭാസതനിനട്ട്  394  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില് 22 കകേഭാടനി രൂപ ലമഡനികല് യണനികവെഴ്സനിറനിക്കുളതഭാണട്ട്. 221 കകേഭാടനി
രൂപ  നനിലവെനിലള  ലമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളകഭായനി  വെകേയനിരുതനി
യനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  6  ലമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളകട്ട്  മൂലധനലചലവെനിനട്ട്
ഇകപഭാള പണല വെകേയനിരുതനിയനിടനില എനട്ട് പറകയണതുണട്ട്.  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള
ഒരു ലമഡനികല്കകേഭാകളജുല കവെലണനവെയ്ക്കുനനില.  പകക്ഷ,  അധലഭാപകേരുലട
ലഭലതയല  സഭാമ്പതനികേനനിലയല  പരനിഗണനിചട്ട്  ഘടലഘടമഭായനി  അവെയലട
നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്തതീകേരനികഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

105. തനിരുവെനന്തപുരല ലമഡനികല് കകേഭാകളജനിലന എയനിലസട്ട് നനിലവെഭാരതനികലകട്ട്
ഉയര്ത്തുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ നനിര്മ്മേഭാണതനിനല ഉപകേരണങ്ങേളക്കുമുള
ലചേലവെട്ട്  മഭാനലവെനിരുദ  പഭാകകജനില്  ഉളലപടുതനിയനിട്ടുള  വെനിഹനിതതനില്
നനിനല കേലണത്തുനതഭാണട്ട്.

106. റതീജനിയണല് കേലഭാനസര് ലസന്റെറനിനട്ട് 59 കകേഭാടനി രൂപയല മലബഭാര് കേലഭാനസര്
ലസന്റെറനിനട്ട് 29 കകേഭാടനി രൂപയല വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

107. ആയര്കവ്വദ  വെകുപനിനല  ലമഡനികല്  വെനിദലഭാഭലഭാസതനിനമഭായനി  68  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്. കഹഭാമനികയഭാപതനി വെകുപനിനല ലമഡനികല്
വെനിദലഭാഭലഭാസതനിനല  29  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  ആയര്കവ്വദലത
ലതളനിവെധനിഷനിത  ശഭാസതീയമഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനല  മരുനകേള
സഭാനകഡര്ലലഡസട്ട്  ലചേയനതനിനല  ആധുനനികേ  ബകയഭാലടകകഭാളജനിയമഭായനി
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ആയര്കവ്വദലത ബനലപടുത്തുന ഗകവെഷണങ്ങേളക്കുകവെണനിയല അന്തര് കദശതീയ
നനിലവെഭാരമുള ലകബഭാറടറനിയല പഠനകകേനവല സഭാപനിക്കുലമനട്ട് ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതല  മുനണനിയലട  മഭാനനിലഫകസഭായനില്  എടുത്തു  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി ഒരു കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാകഭാന 50 ലക്ഷല
രൂപ  അനവെദനിക്കുന.  കപ്രഭാജകട്ട്  തയഭാറഭായനികഴനിഞ്ഞഭാല്  മഭാനലവെനിരുദ
പഭാകകജനില്നനിനട്ട്  അതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  പണല  എത്രയഭാകണഭാ  അവെ
ലഭലമഭാക്കുകേയല ലചേയല.

108. മഭാനസനികേ ലവെല്ലുവെനിളനികേള കനരനിടുന കുടനികേളകഭായള സഭാപനങ്ങേളക്കുള
ധനസഹഭായല  15  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനട്ട്  25  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തുന.

കുടനിലവെളവല ജലവെനിഭവെവല

109. അഞട്ട്  വെര്ഷതനിനളനില്  ലവെളകരല  വെര്ദനിപനികഭാലത  വെഭാടര്
അകതഭാറനിറനിലയ  ലഭാഭവല  നഷവമനിലഭാലതഭാരു  സഭാപനമഭാകനി  മഭാറകേ
എനളതഭാണട്ട്. ഇനട്ട് പ്രതനിമഭാസല 25-ഉല 30-ഉല കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് നഷല.
എങ്ങേലന  ഇതട്ട്  സഭാധനിക്കുല;  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  234  കകേഭാടനി  ലനിറര്
ലവെളല  പമ്പുലചേയനലണനഭാണുവെയ്പട്ട്.  എനഭാല്  മതീറര്  ലചേയലപടുന
ലവെളല 129 കകേഭാടനി ലനിററഭാണട്ട്. ഈ വെനിടവെട്ട് നനികേതഭാന കേഴനിഞ്ഞഭാല് വെഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട  നഷല  ഇലഭാതഭാകുല.  അതനിലനന്തഭാണട്ട്  കവെണതട്ട്;
അതനിനകവെണനി  ജലകചഭാര്ച  തടയനതനിനട്ട്  പഴകലലചേന  എലഭാ
ലലപപ്പുകേളുല പമ്പുകേളുല മഭാറനിസഭാപനികണല. രണട്ട്, ഒടനവെധനി പദതനികേളനില്
ലചേറനിയ  തുകേ  ലചേലവെഴനിചഭാല്  പൂര്തതീകേരനികഭാനഭാകുല.  അവെ  ലചേലവെഭാകനി
നനിര്മ്മേനികലപട കശഷനി പൂര്ണ്ണമഭായല വെനിനനികയഭാഗനികഭാന കേഴനിയണല.  മൂനട്ട്,
നഗരകമഖലയനിലല  പദതനികേളകട്ട്  തഭാരതകമലന  ലപര്കേലഭാപനിറ  ലചേലവെട്ട്
കുറവെഭാണട്ട്.  ആ  പദതനികേള  മുനഗണന  നല്കേനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുല.
അവെസഭാനമഭായനി  തങ്ങേള  പണനിലയടുക്കുന  സഭാപനലത  കേരകേയറന
തനിനള  അസുലഭമഭായ  ഒരു  സനര്ഭമഭാണട്ട്  ലലകേവെനനിരനിക്കുനലതനട്ട്
മനസ്സനിലഭാകനി  കൂടുതല്  ലമചലപട  കസവെനല  നല്കുനതനിനട്ട്  ജതീവെനകഭാര്
പ്രതനിബദതകയഭാലട പ്രവെര്തനികണല.  സര്,  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനതനില്
വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സര്കഭാരനിനട്ട്  നല്കേഭാനള  1,004  കകേഭാടനി  രൂപയലട
പലനിശയല  പനിഴപലനിശയല  എഴുതനിതള്ളുന.  713  കകേഭാടനി  രൂപയലട
സര്കഭാര്  വെഭായ്പ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  മൂലധനമഭാകനി  മഭാറല.  Financial
restructuring,  clean  balance  sheet,  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
പരനിപഭാടനികേള  ഏലറടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  എലന്തഭാലകയഭാണട്ട്  ഏലറടുക്കുന
പരനിപഭാടനികേള;
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110. തഭാലഴപറയന  10  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുല  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുല
കവെണനിയള  സമഗ  പരനിപഭാടനികേള  പുതുതഭായനി  ഏലറടുക്കുകേയഭാണട്ട്.
ലഷഭാര്ണ്ണൂര്,  തനിരുവെല-ചേങ്ങേനഭാകശരനി,  ലകേഭാലല,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ലപഭാനഭാനനി,
ലകേഭായനിലഭാണനി, ലതഭാടുപുഴ,  കകേഭാടയല,  തൃശ്ശൂര്,  മടന്നൂര്, ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  735  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീകനിവെയ്ക്കുന.
ഇതനിനപുറകമ ലകേഭാചനി സഭാര്ടട്ട് സനിറനികട്ട് 24 x 7 പദതനികഭായനി 500 കകേഭാടനി
രൂപയല നതീകനിവെയ്ക്കുന.

111. ഡനിസ്ട്രനിബന്യൂഷന  ലലലനകേള  ഇലഭാതതുലകേഭാണട്ട്  മുടങ്ങേനികനിടക്കുന  തഭാലഴ
പറയന  9  പദതനികേള  ഏലറടുക്കുന.  ഇവെയഭായനി  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനട്ട്  162  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീകനിവെയ്ക്കുന:  ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാലപഭാറ,
ധര്മ്മേടല,  കകേഭാടയല  ഗഭാമപഞഭായതട്ട്  (കേണ്ണൂര്),  മഭാനന്തവെഭാടനിയല  സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളുല, തനിരുവെഭാലനി, ലനന്മഭാറ, കേടമക്കുടനി, വെരഭാപ്പുഴ, ലപരുനഭാടട്ട്.

112. 77  സ്കതീമുകേളനിലഭായനി  128  കേനികലഭാമതീറര്  എ.സനി.  കപ്രഭാകമഭാ  പമ്പനിലഗട്ട്
ലമയനിനകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് 154 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  നനിനട്ട്  മഭാറനിവെയ്ക്കുന.  174  സ്കതീമുകേളനിലഭായനി  488  കേനികലഭാമതീറര്
എ.സനി.  കപ്രഭാകമഭാ  ട്രഭാനസനിഷന  ലമയനിനകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
371 കകേഭാടനി രൂപ നതീകനിവെയ്ക്കുന.

113. 16 സ്കതീമുകേളനിലല പഴഞനല കേഭാരലക്ഷമത നഷലപടതുമഭായ 81 എചട്ട്.റനി. പമ്പട്ട്
ലസറകേളുല  11  സബ്കസഷനകേളുല  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  75  കകേഭാടനി
രൂപയല  170  സ്കതീമുകേളനിലഭായനി  350  എല്.പനി.  പമ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനി
ക്കുനതനിനട്ട്  65  കകേഭാടനി  രൂപയല  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപപദതനിയനില്നനിനട്ട്
നതീകനിവെയ്ക്കുന.  ലലവെദദ്യുതനിലചലവെട്ട്  ഒരു  മഭാസല  നഭാലഞട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപ
കുറയ്ക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുല.

114. കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളകട്ട്  ലമഭാതതനില്  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനികട്ട്
2,064  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ഇക്കൗ വെര്ഷല നതീകനിവെയ്ക്കുനതട്ട്.  ഇക്കൗ കതഭാതനില്
അടുത വെര്ഷങ്ങേളനില്  ലചേലവെഭാക്കുകമ്പഭാള അഞഭാല  വെര്ഷല  ഒരു ലലപസ
കപഭാലല  വെഭാടര്  ചേഭാര്ജട്ട്  വെര്ദനിപനികഭാലത  ലഭാഭകേരമഭായ  സഭാപനമഭായനി
മഭാറഭാല.  ഇക്കൗ വെര്ഷല  500  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെഭാകുലമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്.
ഇതനിനപുറകമ നനിലവെനിലള ബഡ്ജറനില് വെഭാടര് അകതഭാറനിറനികട്ട്  996 കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില് ഏറവല പ്രധഭാനല 314 കകേഭാടനി രൂപയലട
ജലനനിധനി  രണഭാലഘടമഭാണട്ട്.  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവെള  പദതനിയലട
സലസഭാന  വെനിഹനിതമഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ലലജക പദതനികഭായനി  150 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേമഭായല അനവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവെനില്  പഴയ  ജലവെനിതരണ  പദതനികേള  പുനരുദരനിക്കുനതനിനട്ട്
105 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

115. വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  വെനിജയനികണലമങനില്
ഇനനികമല്  പണമല  പ്രശല.  അലഗതീകേരനികലപട  പദതനികേള  സമയ
ബനനിതമഭായല  കേഭാരലക്ഷമതകയഭാലടയല  തതീരുകമഭാ  എനളതഭാണട്ട്.
സലഭരനികലപടുന  കുടനിലവെളല  കൃതലമഭായനി  ഉപകഭഭാകഭാകളനില്
എതനിക്കുനതനിനട്ട്  വെനിതരണ  ശലഖല  പ്രവെര്തനിപനികഭാന  പറകമഭാ
എനളതഭാണട്ട്.  ഇതനിനള  പ്രതനിബദത  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട
ജതീവെനകഭാരനില് നനിനണഭാകുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കേലയല സലസ്കഭാരവല

116. എലഭാ  ജനിലഭാ  കകേനങ്ങേളനിലല  കകേരള  നകവെഭാതഭാന  സഭാലസ്കഭാരനികേ
സമുചയങ്ങേള  പണനിയനതഭാണട്ട്.  നഭാടകേശഭാല,  സനിനനിമഭാ  തനികയറര്,
സലഗതീതശഭാല, ഗലഭാലറനി, പുസകേകടകേള, ചേര്ചകേളക്കുല മറമുള ലസമനിനഭാര്
ഹഭാളുകേള,  ശനില്പനികേളക്കുല കേരകേക്കൗശലവെനിദലകഭാര്ക്കുമുള പണനിശഭാലകേള,
നഭാടകേ റനികഹഴ്സല് സക്കൗകേരലല,  കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കുല സഭാഹനിതലകേഭാരന്മഭാര്ക്കുല
ഹ്രസസകേഭാലകതകള  തഭാമസസക്കൗകേരലങ്ങേള  ഇവെലയലഭാല  അടങ്ങുനതഭാ
യനിരനിക്കുല ഇക്കൗ സഭാലസ്കഭാരനികേ സമുചയങ്ങേള. സല സക്കൗകേരലതനിനനസരനിചട്ട്
ഇക്കൗ  കകേനങ്ങേള  ഓകരഭാനഭായനി  രൂപകേല്പന  ലചേകയണതുണട്ട്.  ശരഭാശരനി
40  കകേഭാടനി  രൂപ  ഓകരഭാ  കകേനതനിനല  ലചേലവെട്ട്  വെരുല.  നടപ്പുവെര്ഷല
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  100  കകേഭാടനി  രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിന
പണല കേലണത്തുല.  നകവെഭാതഭാന നഭായകേരുലട നഭാമകധയതനിലഭായനിരനിക്കുല
ഓകരഭാ സഭാലസ്കഭാരനികേ സമുചയങ്ങേളുല അറനിയലപടുകേ.

1. തനിരുവെനന്തപുരല - അയങഭാളനി

2. ലകേഭാലല - ശതീനഭാരഭായണഗുരു

3. ആലപ്പുഴ - പനി. കൃഷ്ണപനിളള

4. പതനലതനിട - ചേടമ്പനിസസഭാമനി

5. ഇടുകനി - അകഭാമ്മേ ലചേറനിയഭാന

6. കകേഭാടയല - ലളനിതഭാലബനികേഭാ അന്തര്ജ്ജനല

7. എറണഭാകുളല - സകഹഭാദരന അയപന

8. തൃശ്ശൂര് - വെളളകതഭാള നഭാരഭായണകമകനഭാന
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9. പഭാലകഭാടട്ട് - വെനി.ടനി. ഭടതനിരനിപഭാടട്ട്

10. മലപ്പുറല - അബ്ദുറഹഭാന സഭാഹനിബട്ട്

11. കകേഭാഴനികകഭാടട്ട് - ലലവെകല മുഹമ്മേദട്ട് ബഷതീര്

12. കേണ്ണൂര് - വെഭാഗ്ഭടഭാനനന

13. വെയനഭാടട്ട് - എടകചന കുങന

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - സുബഹണലന തനിരുമുമ്പട്ട്

117. സഭാഹനിതല അകഭാദമനി, സലഗതീത-നഭാടകേ അകഭാദമനി, ലളനിതകേലഭാ അകഭാദമനി,

കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് അകഭാദമനി എനനിവെയട്ട് ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്

18 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. ഓകരഭാ സഭാപനതനിനമുളള അടങല് 50 ശതമഭാനല

വെര്ദനിപനിചട്ട്  27  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുന.  സഭാഹനിതല അകഭാദമനികട്ട്

മലയഭാളല  ഡനിജനിറല് റനികസഭാഴ്സട്ട്  ലസന്റെറല സലസഭാന ഡനിജനിറലലലകസഷന

ഹബല സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് 2 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

118. തനിരുവെനന്തപുരല  ഫനിലനില  ലഫസനിവെലനിനട്ട്  സനിരല  കവെദനി  കവെണലമനതട്ട്

നമ്മുലട എലഭാകപരുകടയല എത്രകയഭാ നഭാളലത ആവെശലമഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി

പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനല 50 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുകേയഭാണട്ട്.

119. കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കുള ലപനഷന പ്രതനിമഭാസല 1500 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുന.

പടയണനി,  ലതയല,  കമളപ്രമഭാണനിമഭാര്  തുടങ്ങേനിയ  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കുല

ലപനഷന അനവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

120. തഭാലഴപറയന  സഭാലസ്കഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങേളകട്ട്  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായല

അനവെദനിക്കുന.

1. ലലവെകല സതലഭാഗഹലതക്കുറനിചള ചേരനിത്രമന്യൂസനിയല - 50 ലക്ഷല

2. എല.ഡനി രഭാമനഭാഥന സഭാരകേല, കേണ്ണമ്പ്ര  - 50 ''

3. കേലഭാഭവെന മണനി സഭാരകേല, ചേഭാലക്കുടനി - 50 ''

4. പുനപ്ര-വെയലഭാര് സഭാരകേല, വെലനിയ ചുടുകേഭാടട്ട് - 50 ''

5. കേയ്യൂര് സഭാരകേല - 50 ''

6. പണ്ഡനിറട്ട് കേറപന ലമകമ്മേഭാറനിയല്, ലചേറഭായനി - 25 ''

7. സകഹഭാദരന ലമകമ്മേഭാറനിയല്, ലചേറഭായനി - 50 ''
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8. ഭരതട്ട് മുരളനി ഡഭാമ അകഭാദമനി, കുടവെട്ടൂര് - 50 ''

9. ലഫഡകറഷന ഓഫട്ട് ഫനിലനില ലസഭാലലസറതീസട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തല - 50 ''

10. കകേഭാസല് കഫഭാകേട്ട് അകഭാദമനി, പളനികതഭാടട്ട് കൃപഭാസനല  - 50 ''

11. മഭാടഭായനി കേഭാവെനിലല കക്ഷത്രകേലഭാ അകഭാദമനി - 50 ''

12. ലചേമ്പഴന്തനി ഗുരുകുലല - 50 ''

13. വെയനഭാടട്ട് കഗഭാത്രഭഭാഷഭാ കേലഭാ പഠന കകേനതനിനട്ട് - 50 ''

14. പൂരകളനി അകഭാദമനി, പയന്നൂര് - 25 ''

15. കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് വെനികലജട്ട് ലകേഭാടകഭാടട്ട് - 25 ''

16. കേനിളനിമഭാനൂര് ചേനിത്രകേല ഇനസനിറന്യൂടട്ട് - 25 ''

17. ഇരയനിമ്മേനതമ്പനി ലമകമ്മേഭാറനിയല്, തണ്ണതീര്മുകല - 25 ''

18. മുലൂര് ലമകമ്മേഭാറനിയല്, ഇലവലതനിട - 25 ''

19. ഒടുവെനില് ഉണ്ണനികൃഷ്ണന ലമകമ്മേഭാറനിയല്, കകേരളകശരനി - 25 ''

20. എ.എസട്ട്.എന. നമ്പതീശന കേലഭാകകേനല - 25 ''

21. ഗഭാനനി മന്യൂസനിയലആന്റെട്ട് ലലലബറനി ലലതയഭാടട്ട് - 25 ''

22. എ.ആര്.ആന്റെട്ട് നകരനപ്രസഭാദട്ട് ലമകമ്മേഭാറനിയല്, മഭാകവെലനികര - 25 ''

23. വെയല വെഭാസുകദവെനപനിള സഭാരകേല, ചേടയമലഗലല - 25 ''

24. മലയനിനകേതീഴട്ട് മഭാധവെകേവെനി സലസ്കൃതനി കകേനല - 25 ''

25. കുഞണ്ണനിമഭാഷട്ട് സഭാരകേല, നഭാടനികേ - 25 ''

26. കുമഭാരനഭാശഭാന നഭാഷണല് ഇനസനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് കേളചര്, കതഭാനയല് - 25 ''

27. ലസന്റെര് കഫഭാര് കസഭാകഷലഭാ ഇകകണഭാമനികേട്ട് ആന്റെട്ട്

      എനവെകയഭാണലമന്റെട്ട് സഡതീസട്ട്, ലകേഭാചനി - 25 ''

28. ലചേമ്പകേകശരനി വെനിശസന ലമകമ്മേഭാറനിയല്, ലകേഭാലലകകേഭാടട്ട് - 25 ''

29. കേരനിന്തണന സഭാരകേല, വെയനഭാടട്ട് ഒലരണ്ണല  വെനിട്ടുകപഭായനിട്ടുണട്ട്.

      ഞഭാന കൂടനികചര്ക്കുകേയഭാണട്ട്. - 25 ''

30. ടനി.ലകേ. ദനിവെഭാകേരന ലമകമ്മേഭാറനിയല് ലലലബറനികട്ട് - 25 ''

31. അയപപണനികര് സക്കൗതട്ട് ഇന്തലന ലപഭായറട്ട്ട്രനി ലഫസനിവെല് - 20 ''

32. രഭാവണ്ണനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് - 20 ''
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33. പബ്ലൈനിഷനിലഗട്ട് ലനകട്ട്റട്ട് കകേഭാണഫറനസട്ട്, ലകേഭാചനി - 10 ''

34. അജു ഫക്കൗകണഷന, മൂവെഭാറപുഴ - 10 ''

35. പത്മശതീ രഭാഘവെനമഭാസറലട പ്രതനിമ,തലകശരനി - 10 ''

36. പനി.എന. പണനികര് ഫക്കൗകണഷന,  തനിരുവെനന്തപുരല - 10 ''

37. ഓയര് ലകേഭാചപനിള ആശഭാന കേലഭാകകേനല - 5 ''

121. കമല്പറഞ്ഞവെയട്ട്  പുറകമ  തഭാലഴപറയന  സഭാപനങ്ങേളകട്ട്  ആവെര്തന

ഗഭാന്റെട്ട്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന.

1. വെകല  മക്കൗലവെനി  ഫക്കൗകണഷനല  സസകദശഭാഭനിമഭാനനി  മഭാധലമ  പഠന

കകേനതനിലന്റെയല പ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുള വെഭാര്ഷനികേ ഗഭാന്റെട്ട് 15 ലക്ഷതനില്

നനിനല 25 ലക്ഷമഭായനി ഉയര്ത്തുന.

2. എല.ടനി വെഭാസുകദവെന നഭായരുലട കനതൃതസതനില് തനിരൂരനില് പ്രവെര്തനിക്കുന 

തുഞന  സഭാരകേ  ട്രസനിനട്ട്  വെഭാര്ഷനികേ  ഗഭാന്റെട്ട്  30  ലക്ഷല  രൂപയഭായനി

വെര്ദനിപനിക്കുന.

3. സനി. അചേദ്യുതകമകനഭാന സഡനി ലസന്റെര് & ലലലബറനി, പൂജപ്പുരയട്ട് 10 ലക്ഷല

രൂപ വെഭാര്ഷനികേ ഗഭാന്റെട്ട്.

4. കുടനികേളുലട കേലഭാ-സഭാലസ്കഭാരനികേ വെനികേസനതനിനകവെണനി 46 വെര്ഷങ്ങേളഭായനി

ലവെഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്  പ്രവെര്തനിക്കുന  രലഗപ്രഭഭാതട്ട്  ചേനില്ഡനസട്ട്  തനികയററനിനട്ട്

ആവെര്തന ഗഭാന്റെഭായനി 10 ലക്ഷല രൂപ അനവെദനിക്കുന.

5. മഹഭാകേവെനി ഉളര് ലമകമ്മേഭാറനിയല് ലലലബറനി  &  റനികസര്ചട്ട് ഇനസനിറന്യൂടനിനട്ട്

ആവെര്തന ഗഭാന്റെഭായനി 5 ലക്ഷല രൂപ അനവെദനിക്കുന.

6. ഉണ്ണഭായനിവെഭാരലര് കേലഭാനനിലയതനിലന്റെ ആവെര്തന ഗഭാന്റെട്ട്  25 ലക്ഷതനില്

നനിനല 50 ലക്ഷമഭായനി ഉയര്ത്തുന.

7. തൃപ്പൂണനിത്തുറ  കേഥകേളനി  കകേനതനിലന്റെ  വെഭാര്ഷനികേ  ഗഭാന്റെട്ട്  50,000

രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുന.

8. തനിരുവെനന്തപുരല  അഭയയട്ട്  വെഭാര്ഷനികേ  ഗഭാന്റെഭായനി  15  ലക്ഷല  രൂപ

അനവെദനിക്കുന.
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122. തഭാലഴപറയന  സഭാരകേങ്ങേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട്  ഒറതവെണ  ഗഭാന്റെട്ട്

അനവെദനിക്കുന.

1. ശനിവെഗനിരനിയനില്  ജഭാതനിയനില  വെനിളലബരല  ശതഭാബനി  മന്യൂസനിയല

സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  5  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  കേണലവെനഷന

ലസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനികലയഭായനി 2 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി

വെകേയനിരുത്തുന.

2. ഇക്കൗ  വെര്ഷല  ലഭാറനി  കബകറലട  ജന്മശതഭാബനിയഭാണട്ട്.  കകേരളതനിനട്ട്

അനകയഭാജലമഭായ  വെനിവെനിധതരല  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങതനികേവെനിദല

വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സുപ്രധഭാന  പങ്കു  വെഹനിച  അകദ്ദേഹതനിലന്റെ

ഓര്മ്മേകേള  മഭാത്രമല  ദര്ശനവല  നനിര്മ്മേഭാണലലശലനിയല  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട്

ലഭാറനി കബകര് ലസന്റെറനിനട്ട് 2 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

3. ലകേല്കട്രഭാണ  സഭാപകേ  ലചേയര്മഭാനല  മഭാകനജനിലഗട്ട്  ഡയറകറമഭായനിരുന

ലകേ.പനി.പനി.  നമ്പലഭാരുലട സഭാരകേ മന്യൂസനിയല ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  1  കകേഭാടനി

രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

ലലലബറനികേള

123. ''സഭാഹനിതല  സലഘടനകേളുല  വെഭായനശഭാലകേളുല  ഓകരഭാകരഭാ  പ്രകദശങ്ങേളനില്

പ്രകതലകേല  പ്രകതലകേല  ഉണഭായനിരനികകണതട്ട്"  ആലണനട്ട്  1910-ല്

ശതീനഭാരഭായണഗുരു പറഞ.  ഇകഭാരലതനില് നഭാല വെളലര മുകനഭാട്ടുകപഭായനി.

നമ്മുലട  ഇക്കൗ  മകതതര  ലപഭാതുവെനിടങ്ങേള  ഇനട്ട്  പനിറകകേഭാടട്ട്  ലപഭായ്കകഭാ

ണനിരനിക്കുന. അവെലയ ഊര്ജ്ജസസലമഭാകകണതുണട്ട്.   ലലലബറനികേളക്കുള

ഗഭാന്റെട്ട്  50  ശതമഭാനല  ഉയര്തനി  33  കകേഭാടനി  രൂപയഭാക്കുന.  ലലലബറനി

കേക്കൗണസനിലനിനട്ട്  നല്കേഭാനള  കുടനിശനികേ  തതീര്ത്തുനല്കുനതഭാണട്ട്.  1300

ഒനഭാലകഗഡട്ട്  ലലലബറനികേളകട്ട്  സക്കൗജനല  ലലവെലലഫ  സക്കൗകേരലല

ഏര്ലപടുത്തുന.  ഒനഭാലകഗഡട്ട്  ലലലബറനികേളകട്ട്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സക്കൗകേരല

കതഭാടുകൂടനിയ  കേമ്പന്യൂടറല  എല്.സനി.ഡനി.  കപ്രഭാജകറല  ലഭലമഭാക്കുനതനി

കലയഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.  ലലവെലലഫ ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്

ലഎ.ടനി.-കട്ട് പ്രകതലകേ കപ്രഭാജകട്ട് ഉണട്ട്.
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124. 35-ാാമതട്ട് കദശതീയ ലഗയനിലസട്ട് കകേരളതനില് കേഭായനികേ വെനികേസനതനിലല ഒരു

വെഴനിതനിരനിവെഭായനിരുന.  ഇലതഭാരു  നനിമനിതമഭായനി  കേണലകേഭാണട്ട്  2009-ലല

ബഡ്ജറനില്  500  കകേഭാടനി  രൂപയലട  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരല  വെനികേസന

പദതനി  പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്  നലലഭാരു  തുടകലകുറനിച.  ഇതനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി

കസഭാര്ട്സട്ട് സക്കൗകേരല വെനികേസനതനിനട്ട് ഇക്കൗ വെര്ഷലത ബഡ്ജറനിലല തുടര്

ബഡ്ജറകേളനിലല  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കുനതഭാണട്ട്.  14  ജനിലകേളനിലല

ഓകരഭാ  മളടനിപര്പസട്ട്  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയങ്ങേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി

500 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനട്ട് വെകേയനിരുത്തുന.

1. തനിരുവെനന്തപുരല - കതഭാമസട്ട് ലസബഭാസലന ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

2. ലകേഭാലല - ഒളനിമ്പലന സുകരഷ്ബഭാബു ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

3. പതനലതനിട - ബ്ലൈസ്സന കജഭാര്ജ്ജട്ട്  ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

4. ആലപ്പുഴ - ഉദയകുമഭാര്  ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

5. കകേഭാടയല - സൂസന കമബനിള കതഭാമസട്ട് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

6. എറണഭാകുളല - ഒളനിമ്പലന ചേനകശഖരന ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

7. ഇടുകനി - ലകേ. പനി. കതഭാമസട്ട് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

8. തൃശ്ശൂര് - ലഎ. എല. വെനിജയന ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

9. പഭാലകഭാടട്ട് - ലകേ. ലകേ. കപ്രമചേനന ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

10. മലപ്പുറല - പനി. ലമഭായ്തതീനകുടനി ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

11. കകേഭാഴനികകഭാടട്ട് - ഒളനിമ്പലന റഹഭാന ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

12. വെയനഭാടട്ട് - സനി. ലകേ. ഓലഗഭാരനഭാഥന ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

13. കേണ്ണൂര് - ജനിമ്മേനി കജഭാര്ജ്ജട്ട് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - എല.ആര്.സനി. കൃഷ്ണന ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

125. ജനി.വെനി.രഭാജ  കേണ്ണൂര്  കസഭാര്ട്സട്ട്  സ്കൂള,  അയങഭാളനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  സ്കൂള

എനനിവെയലട  അടനിസഭാനസ ക്കൗകേരല  വെനികേസനതനിനഭായനി  30 കകേഭാടനി  രൂപ

പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപപദതനിയനില്  നനിനട്ട്  വെകേയനിരുത്തുന.  നടപ്പുവെര്ഷല

ഇതനിലനലഭാല കൂടനി 50 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
896/2017
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126. എലഭാ  പഞഭായതനിലല  ഒരു  കേളനികളല  തയഭാറഭാക്കുനതനിനള  വെനിശദമഭായ
ഡനി.പനി.ആര്. കസഭാര്ട്സട്ട് വെകുപട്ട് തയഭാറഭാകനി ഘടലഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കുല.
ഇതട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതലമുനണനിയലട ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് വെഭാഗഭാനമഭാണട്ട്.
തുടകലമന നനിലയനില് തഭാലഴപറയന കകേനങ്ങേളനില് മനിനനി കസഡനിയങ്ങേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  5  കകേഭാടനി  രൂപ  വെതീതല  വെകേയനിരുത്തുന.  ഇതനിനഭായള
135 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനട്ട് കേലണത്തുനതഭാണട്ട്.

1.  നതീകലശസരല ഇ.എല.എസട്ട്. കസഡനിയല

2. ധര്മ്മേടല അബുചേഭാത്തുക്കുടനി കസഡനിയല

3. കൂത്തുപറമ്പട്ട് മുനനിസനിപല് കസഡനിയല

4. പടനിയര് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

5.  മടന്നൂര് കസഡനിയല

6.  വെയനഭാടട്ട് ജനിലഭാ കസഡനിയല

7.  പുല്ലൂരലപഭാറ, തനിരുവെമ്പഭാടനി

8.  നടുവെണ്ണൂര് കവെഭാളനികബഭാള അകഭാഡമനി

9.  എടപഭാള ഗവെ. എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.

10.  നനിലമ്പൂര് മനിനനി കസഡനിയല

11.  പഭാലകഭാടട്ട് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയല

12.  ചേനിറ്റൂര് ഗവെ. കകേഭാകളജട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലപ്ലകട്ട്

13.  തനിരുമനിറകകഭാടട്ട് ചേഭാതന്നൂര് എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.

14.  ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി കസഡനിയല

15.  ഇളങ്കുനപ്പുഴ സഭാന്തഭാക്രൂസട്ട് ഗക്കൗണട്ട്

16.  പളനിപ്പുറല എഞനിനതീയറനിലഗട്ട് കകേഭാകളജട്ട് ഗക്കൗണട്ട്, അരൂര്

17.  പ്രതീതനികുളങ്ങേര സ്കൂള കസഡനിയല

18.  അമ്പലപ്പുഴ ഗവെ. കകേഭാകളജട്ട് കസഡനിയല

19.  ആലപ്പുഴ ഇ.എല.എസട്ട്. കസഡനിയല രണഭാലഘടല

20.  അയട്ട് മനല പഞഭായതട്ട് കസഡനിയല

21.  ലനടുങണല കസഡനിയല

22.  കകേഭാടലകേര മനിനനി കസഡനിയല, കുണറ

23.  ആറനിങ്ങേള ശതീപഭാദല കസഡനിയല

24.  കേണ്ണൂര് ജവെഹര് കസഡനിയല (10 കകേഭാടനി)

25. അടൂര് മുനനിസനിപല് കസഡനിയല (10 കകേഭാടനി)

അവെസഭാനല പറഞ്ഞ രണനിനല പതട്ട് കകേഭാടനി രൂപഭാവെതീതല അനവെദനിക്കുന.
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127.പ്രശസ  കദശതീയ  കവെഭാളനികബഭാള  തഭാരവല  കകേഭാചമഭായനിരുന  കേലവൂര്
കഗഭാപനിനഭാഥലന്റെ  കപരനില്  2011-ലല  ബഡ്ജറനില്  ഒരു  കവെഭാളനികബഭാള
അകഭാഡമനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  എനഭാല് ഇതുവെലര അതട്ട്  നടപനിലഭായനില.
ആലപ്പുഴയനിലല ഉദയകുമഭാറനിലന്റെ  കപരനിലള  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയകതഭാടട്ട്
ബനലപടുതനിയഭായനിരനിക്കുല ഇക്കൗ അകഭാഡമനി പ്രവെര്തനിക്കുകേ. ഇതനിനഭായനി
50 ലക്ഷല രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

128.നനിലവെനില്  കസഭാര്ട്സനിനല  യവെജനകക്ഷമതനിനല  85  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  31  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള  കസഭാര്ട്സട്ട്
കേക്കൗണസനിലനിനല  18  കകേഭാടനി  രൂപ  യതട്ട്  ലവെല്ലഫയര്  കബഭാര്ഡനിനല
32 കകേഭാടനി രൂപ കസഭാര്ട്സട്ട് ഡയറകകററനിനമഭാണട്ട്. കകേരകളഭാത്സവെതനിനള
അടങല് 4.2 കകേഭാടനി രൂപയനില്നനിനട്ട് 8 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുന.

VI
അടനിസഭാന സക്കൗകേരല വെനികേസനല

കറഭാഡുകേളുല പഭാലങ്ങേളുല
129. സര്,  നമ്മുലട  കദശതീയ  പഭാതകേള  മഭാത്രമല  സലസഭാന  പഭാതകേളുല

ജനിലഭാകറഭാഡുകേളുല  വെതീതനി  കൂട്ടുകേയല  ബനി.എല.  ആന്റെട്ട്  ബനി.സനി.
സഭാകങതനികേ  വെനിദലയനില്  നവെതീകേരനിക്കുകേയല  കവെണല.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറനില്
പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന  പ്രധഭാന
കറഭാഡുകേളുല  പഭാലങ്ങേളുല  കേഴനിവെതുല  ലമയനിന്റെനനസട്ട്   കകേഭാണട്രഭാകനിലന്റെ
അടനിസഭാനതനികലഭാ  അലലങനില്  ലചേറനിയ  പഭാകകജുകേളഭായനികടഭാ  കവെണല
നനിര്കദ്ദേശനികലപകടണതട്ട്.

130. കറഭാഡുകേളക്കുല പഭാലങ്ങേളക്കുമഭായനി ബഡ്ജറനില് 1,206 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
വെകേയനിരുതനിയതട്ട്.  ഇകപഭാള  1,535  കകേഭാടനി  രൂപ  മുനകേഭാലതട്ട്
ഏലറടുതനിട്ടുളള  പ്രവൃതനികേളക്കുള  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാഴുള
വെകേയനിരുതല്  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതനിനകപഭാലല  തനികേയനില.
സഭാമ്പതനികേസനിതനികൂടനി പരനിഗണനിചലകേഭാണട്ട് ലപഭാതുമരഭാമതനിനട്ട് പനിനതീടട്ട്
അധനികേമഭായനി  ധനല  അനവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  പ്രശല  സങതീര്ണ്ണമഭാലണനട്ട്
പറയനനില.  ഒരുവെശതട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണതനിലനിരനിക്കുന  കറഭാഡുകേളുകടയല
പഭാലങ്ങേളുകടയല  അടങല്  എത്രലയനട്ട്  നമുകട്ട്  കൃതലമഭായനി  അറനിയനില.
4,500  കകേഭാടനി  രൂപലയങനിലല  വെരുലമനഭാണട്ട്  കേരുതുനതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃതനികേളകട്ട് അനവെഭാദല നല്കുനതനിനള അയകവെറനിയ സമതീപനമഭാണട്ട്
ബഭാധലതകേള  ഇങ്ങേലന  ലപരുകേനിയതട്ട്.  ഒരുവെശതട്ട്  റവെനന്യൂകമ്മേനി
ക്രമഭാതതീതമഭായനി ഉയര്നലകേഭാണട്ട് മൂലധനലചലവെനിനള പണല ഇലഭാതഭായനി.
ധവെളപത്രതനില് വെനിശദതീകേരനിചനിട്ടുളകപഭാലല  നടപ്പുവെര്ഷതനിലന്റെ അടുത
വെര്ഷവല ഇക്കൗ സനിതനി വെനികശഷല അതതീവെഗുരുതരമഭാകേഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  ഇരട  ഇടലപടല്  തനല  അനനിവെഭാരലമഭാണട്ട്.  പുതനിയ
പ്രവൃതനികേളകട്ട് അനവെഭാദല നല്കുകമ്പഭാള നനിലവെനിലള ചേടങ്ങേള കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനികണല.  അതുകപഭാലല  റവെനന്യൂലചലവെട്ട്  കുറചട്ട്  കൂടുതല്  പണല
ലപഭാതുമരഭാമതട്ട് പണനികേളുകടയല മറല ബനില്ലുകേളകട്ട് മഭാറഭാന ധനവെകുപനിനട്ട്
കേഴനിയണല.
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131. കലഭാകേബഭാങട്ട്  പദതനിയലട  സഹഭായതഭാല് തയഭാറഭാക്കുന  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.
രണഭാലഘടമഭാണട്ട്  നടപനിലഭാകനിലകഭാണനിരനിക്കുന  ഏറവല  വെലനിയ  കറഭാഡട്ട്
പദതനി. അതനിനഭായനി 323 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലസനട്രല്
കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് വെനിഹനിതല 84 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  കമജര് ജനിലഭാ കറഭാഡുകേള
ലമചലപടുത്തുതനിന  കവെണനി  90  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
നബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവൃതനികേളകട്ട് 295 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കസറട്ട്
കറഭാഡട്ട് ഇനകഫഭാര്മല് കപ്രഭാജകനിനട്ട് 82 കകേഭാടനി രൂപ വെകുയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

132. ബഡ്ജറട്ട്  കേണകനില്  ഉളലപടുതനിയനിട്ടുളകതഭാ  നബഭാര്ഡട്ട്  കപഭാലള
ഏജനസനികേള സമര്പനിചനിട്ടുളകതഭാ ആയ പ്രവൃതനികേളനില് ഇകപഭാള ഒരു
മഭാറവല വെരുതനിയനിടനില.  അതുലകേഭാണട്ട് ഞഭാന അവെലയലഭാല ആവെര്തനിക്കുനനില.
അകത  സമയല  മഭാനലവെനിരുദ  പഭാകകജനില്  5,000  കകേഭാടനി  രൂപയലട
കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങേള,  ലകേടനിടങ്ങേള  എനനിവെ  അനവെദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നടപ്പുവെര്ഷല ഇതനിനട്ട് 500 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

133. തഭാലഴപറയനവെയഭാണട്ട്  1,475  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന
67 പഭാലങ്ങേള. 

ക്രമ
നമ്പര്

പദതനിയലട കപരട്ട്
തുകേ

(കകേഭാടനിയനില്) 

(1) (2) (3)

1. പുലനികടവെട്ട് പഭാലല 10

2. ലനയഭാറനിനകേര ടക്കൗണനില് കുനലപുറല പഭാലല 10

3. ലപരുമ്പളല - പഭാണവെളനി പഭാലല 100

4. പറയനകേടവെട്ട് പഭാലല 10

5. അകരപഭാടല - കൂട്ടുങല് പഭാലല 15

6. ഇരടക്കുളല-വെഭാണനിയനപഭാറ  കറഭാഡനില്  ലതഭാനലനിപുരല
പുഴയട്ട് കുറകകേ പഭാലല

10

7. അരങ്ങേഭാടട്ട് കേടവെട്ട് പഭാലല 10

8. പഴമ്പഭാലകകഭാടട്ട്-പഭാണനികടവെട്ട്  കകേഭാടത്തൂര്  പഭാലവല
കറഭാഡുല

10

9. അകേലഭാപ്പുഴ പഭാലല 35



ധനകേഭാരലല 45

(1) (2) (3)

10. കതഭാരഭായനി കേടവെട്ട് പഭാലല 25

11. ചേഭാലക്കുടനി പുഴയട്ട് കുറകകേ ഇടതറകടവെട്ട് പഭാലല 10

12. തൃപ്രയഭാര് പഭാലല 30

13. കേരനിപയഭാറനിനട്ട് കുറകകേ കുമ്പനിചല്കടവെട്ട് പഭാലല 15

14. തനിരുനഭാവെഭായ – തവെനൂര് പഭാലല 50

15. കതരണനിപഭാലവല അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡുല 20

16. വെകടഭാളനി പഭാലല 10

17. പഭാറകടവെട്ട് പഭാലല 10

18. പുലനികഭാടട്ട് കേടവെട്ട് പഭാലല 10

19. ലകേഭാനയനില് കേടവെട്ട് പഭാലല 30

20. ചൂളകടവെട്ട് പഭാലല 20

21. മൂലകതീല് കേടവെട്ട് പഭാലല 25

22. കുമ്പളങ്ങേനി ലകേല്കട്രഭാണ-ലകേല്കട്രഭാണ ലഫറനി പഭാലല 45

23. ലപരുമണ - മണകറഭാതുരുതട്ട് പഭാലല 60

24. മൂരഭാടട്ട് പഭാലല 50

25. ഓടങലട്ട് ല്ല് പഭാലല 10

26. മഭായന്നൂര്-കൂതഭാലപുളനി പഭാലല 15

27. ചുളനിമഭാടട്ട് പഭാലല 10

28. കൂട്ടുല വെഭാതുകല് കേടവെട്ട് പഭാലല 50

29. കൂളനിമഭാടട്ട് കേടവെട്ട് പഭാലല 25
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(1) (2) (3)

30. പുളനികങ്ങേഭാലചേഭാല്-കേനില്ടകയല പഭാലല 10

31. കഭായനികകഭാടട്ട്-രഭാമനചേനിറ പഭാലല 10

32. കേഭാവെനിനമുനമ്പട്ട് പഭാലല 35

33. വെടകശരനികര പഭാലല 10

34. അടൂര് ടക്കൗണ പഭാലല 10

35. റഭാനനി വെലനിയ പഭാലല 10

36. കുളത്തൂപ്പുഴ ശതീശഭാസ അമ്പലകടവെട്ട് പഭാലല 10

37. മഭാട്ടുപ്പുറല-കചേനമലഗലല പഭാലല 15

38. കുടനിവെതീടനികടവെട്ട് പഭാലല 10

39. കുണചേനിറ പഭാലല 10

40. പുലനികങ്ങേഭാളനികടവെട്ട് പഭാലല 10

41. നഭായരമ്പലല ലഹല്ബര്ടട്ട് പഭാലല 10

42. കേലഭാകചരനികടവെട്ട് പഭാലല 10

43. തുരുതനിമുകട്ട് പഭാലല 15

44. പൂലലകതകടവെട്ട് പഭാലല 20

45. പളഭാത്തുരുതനി  ഒക്കൗടട്ട്  കപഭാസനികനയല  ലലകേനകേരനികയയല

ബനനിപനിക്കുന പഭാലല
42

46. കതഭാടപളനി നഭാലചേനിറ പഭാലല 38

47. പുലഭാടട്ട് പഭാലല 30

48. ബഭാവെലനിപ്പുഴയട്ട്  കുറകകേ ഓടകന്തഭാടട്ട്  പഭാലവല അകപ്രഭാചട്ട്

കറഭാഡുല 

15
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49. കുമ്പളല - കതവെര പഭാലല 100

50. കഗഭാതുരുതട്ട് - കേരൂര് പടന പഭാലല 10

51. ലനടുമ്പ്രകഭാടട്ട് - വെനിളക്കുമരല പഭാലല 30

52. കേഭാവെഭാലല - തടഭാകശരനി പഭാലല 30

53. പടഹഭാരല  പഭാലല 30

54. ശവെകകഭാട പഭാലതനിനട്ട് സമഭാന്തര പഭാലല 20

55. പുനമട-ലനഹ്റ കട്രഭാഫനി പഭാലല 25

56. ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ കകേഭാടതനി സമഭാന്തര പഭാലല 20

57. പടര്കടവെട്ട് എന.ലകേ. പടനി പഭാലല 10

58. കകേഭാഴകഞരനി പുതനിയ പഭാലല 25

59. എഴുത്തുലചേനിറ പഭാലല 15

60. ഓടന്നൂര് പഭാലല 15

61. ഫഭാതനിമ-അരുളപന  തുരുത്തുകേലള  ബനനിപനിക്കുന

പഭാലല
15

62. ഒളമ്പകടവെട്ട് പഭാലല 10

63. മലമ്പുഴ റനിലഗട്ട് കറഭാഡനിലല പഭാലല 10

64. കചേക്കുപഭാലല 10

65. കചേരനികല്-കകേഭാടല പഭാലല 15

66. പുഴയല് പഭാലല 10

67. ഇക്കൗസട്ട് ഒറപഭാലല, കേണ്ണനിയലപുറല പഭാലങ്ങേള 25
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134.  തഭാലഴപറയന 8  ലലഫ്ലെെ  ഓവെറകേളകട്ട്  180  കകേഭാടനി  രൂപയല  4  അണര്

പഭാകസജുകേളകട്ട് 40 കകേഭാടനി രൂപയല അനവെദനിക്കുന.

ക്രമ നമ്പര്.
പദതനിയലട കപരട്ട്

തുകേ

(കകേഭാടനിയനില്)

1. എടപഭാള ലലഫ്ലെെ ഓവെര് 20

2. ഉളര്, കുമഭാരപുരല ജലഗ്ഷനകേളനില് വഫ്ലെെ  ഓവെര് 25

3. കേണ്ണൂര് നഗരതനില് കമകലലചേഭാവ്വ,  സക്കൗതട്ട് ബസഭാര്

ജലഗ്ഷനകേളനില്  വഫ്ലെെ ഓവെര്
30

4. തൃശ്ശൂര്  നഗരതനില്  കേനിഴകകകകേഭാട,  ലകേഭാകഭാല

ജലഗ്ഷനകേളനില് വഫ്ലെെ ഓവെര്
75

5. ഏറമഭാനൂര് വഫ്ലെെ ഓവെര് 30

6. പടഭാമ്പനി  ലലബപഭാസട്ട്-പടഭാമ്പനി  ടക്കൗണ  ലറയനില്കവെ

അണര് പഭാകസജട്ട്
10

7. പടല,  കപരൂര്കട  ജലഗ്ഷനകേളനില്  അണര്

പഭാകസ്സജട്ട്

10

8. ഓചനിറ ലറയനില്കവെ അണര് പഭാസട്ട് 20

135. തഭാലഴപറയന 17 ലലബപഭാസുകേളകട്ട് 385 കകേഭാടനി രൂപ അനവെദനിക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് പദതനിയലട കപരട്ട് തുകേ (കകേഭാടനിയനില്)

(1) (2) (3)

1. മകരപറമ്പട്ട് ലലബപഭാസട്ട് 10

2. നനിലമ്പൂര് ലലബപഭാസട്ട് 100

3. ലകേഭാടുവെഭായര് ലലബപഭാസട്ട് 15
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(1) (2) (3)

4. ലനന്മഭാറ ലലബപഭാസട്ട് 20

5. പന്തളല ലലബപഭാസട്ട് 15

6. മൂവെഭാറപുഴ ലലബപഭാസട്ട് 15

7. കേഭാഞ്ഞനിരപളനി ലലബപഭാസട്ട് 20

8. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ലലബപഭാസട്ട് 20

9. ഒരടല പഭാലല - ലലവെകലഭാങ്ങേര ലലബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് 10

10. ഉഴവൂര് ലലബപഭാസട്ട് 15

11. കുറലഭാടനി ലലബപഭാസട്ട് 10

12. കചേലകര ലലബപഭാസട്ട് 20

13. കപരഭാമ്പ്ര ലലബപഭാസട്ട് 15

14. ആറനിങ്ങേല് ലലബപഭാസട്ട് 25

15. ഒറപഭാലല ലലബപഭാസട്ട് 15

16. അങമഭാലനി - ലകേഭാചനി എയര്കപഭാര്ടട്ട് ലലബപഭാസട്ട് 50

17. കേതീകചരനി- അകനികഭാവെട്ട് ലലബപഭാസട്ട് 10

136. 2,800  കകേഭാടനി  രൂപയലട  137  കറഭാഡുകേള  അനവെദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ 137

കറഭാഡുകേളുകടയല  കപരുകേള  വെഭായനിക്കുവെഭാന  ഒരുലമ്പടുനനില.  എനഭാലല

നമ്മുലട  എല.എല്.എ.-മഭാരുലട  പ്രധഭാനലപട  മണ്ഡലങ്ങേളനിലല  കറഭാഡുകേള

പരമഭാവെധനി   ഉളലകഭാളനികഭാന ശമനിചനിട്ടുണട്ട്.

137. ഇതനിനപുറകമ 14 ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലങ്ങേള അനവെദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

896/2017
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ക്രമ നമ്പര്
പദതനിയലട കപരട്ട്

തുകേ

(കകേഭാടനിയനില്)

1. കചേളഭാരനി - ലചേടനിപഭാടനി ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 10

2. ഗുരുവെഭായര് - കേനിഴകകനട  ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 25

3. അകേകതതറ നടകഭാവെട്ട്  ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 25

4. പുറയഭാര് ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 10

5. കേരനിയന്നൂര് ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 10

6. ചേനിറങ്ങേര ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 20

7. വെടുതല ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 35

8. ഇടവെ ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 15

9. കുണറ പളനിമുകനില് ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 10

10. വെഭാടഭാനക്കുറനിശനി പഭാലല 10

11. മഭാളനികയകല് ലറയനില് പഭാലല 25

12. പുതുകഭാടട്ട് ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 40

13. ചേനിറയനിനകേതീഴട്ട് ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 10

14 അറട്ട് ലഭാന്റെനിസട്ട് ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലല 50

ഇക്കൗ പതനിനഭാലട്ട് ലറയനില്കവെ കമല്പഭാലങ്ങേളകഭായനി  295  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്

വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  അങ്ങേലന  ലമഭാതല  5,000  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാനലവെനിരുദ

പഭാകകജനില്  ലപഭാതുമരഭാമതട്ട്  വെകുപനിനകവെണനി  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇങ്ങേലന

പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  എല.എല്.എ.-മഭാരുലട  അസറട്ട്  ഫണട്ട്  വെളലര  ഉപകേഭാരപ്രദമഭാണട്ട്.

സലസഭാന സര്കഭാര് കനരനിടട്ട് ബഡ്ജറനില് പതട്ട് കകേഭാടനികയകഭാള കൂടുതല് വെരുന

കപ്രഭാജക്ടുകേള മഭാത്രകമ എടുതനിട്ടുള. പകക്ഷ നഭാടനില് ലചേറകേനിട കപ്രഭാജക്ടുകേള പലതുല

ലചേയഭാനണട്ട്. അതനിനട്ട് ഏറവല സഹഭായകേരമഭാണട്ട് അസറട്ട് ഫണട്ട് എനളളതുലകേഭാണട്ട്

ആ പദതനി തുടരുല അതനികനഭാലടഭാപല അഞ്ചുകകേഭാടനി രൂപയല ഉണഭാകുല. ഏതഭായഭാലല

അഞ്ചുകകേഭാടനി  രൂപയനില്  തഭാലഴയള  കപ്രഭാജക്ടുകേള  എടുകനില.  അതട്ട്  അസറട്ട്

ഫണനില്നനിനല ലചേലവെഭാകണല.  
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138. ലകേഭാചനി  ലമകട്രഭാ,  വെനിഴനിഞ്ഞല  ഹഭാര്ബര്,  കേണ്ണൂര്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്,
കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്  തനിരുവെനന്തപുരല  ലലലറട്ട്  ലമകട്രഭാ,  ഹനില്  ലലഹകവെ,
ലമഭാബനിലനിറനി  ഹബ്ബട്ട്,  സബര്ബന  ലറയനില്  ലകേഭാറനികഡഭാര്,  നനിലവെനിലള
വെനകേനിട  പഭാര്ക്കുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  തുടങ്ങേനിയവെയലട  പ്രവെര്തനങ്ങേള
മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ  കപഭാകുനതനിനട്ട് കമജര്  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ലഡവെലപ്ലമന്റെട്ട്
കപ്രഭാജകട്ട്സട്ട്  എന  ശതീര്ഷകേതനില്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുള  2536  കകേഭാടനി
രൂപ ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

ലറയനില്കവെ

139. ശഭാസതീയമഭാലയഭാരു  ഗതഭാഗത  ഘടനയട്ട്  കകേരളല  മഭാറണലമങനില്
ദ്രുതഗതനിയനിലള  വെനികേസനല  അനനിവെഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇന  നടക്കുന  ഏറവല
പ്രധഭാനലപട  ലറയനില്കവെ  നനിര്മ്മേഭാണല  ലകേഭാചനി  ലമകട്രഭായഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  പണല  തടസ്സമനിലഭാലത  ലഭലമഭാക്കുനതനിനള
വെകേയനിരുതലമുണട്ട്.

140. കകേരള  ലലഹസതീഡട്ട്  ലറയനില്  കകേഭാറനികഡഭാറനിനള  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.  ജനവെഭാസ കകേനങ്ങേള ഒഴനിവെഭാകനി  അതനിലന്റെ അലലലനലമന്റെട്ട്
പുനര്നനിശ്ചയനികകണതുണട്ട്.  ഇതുകപഭാലല  നനിലവെനിലള  ലറയനില്കവെ
പഭാതകയഭാടട്ട് സമഭാന്തരമഭായനി,  കുറചട്ട്  സതീഡട്ട്  കുറഞ്ഞനിടഭാലണങനിലല
പുതനിലയഭാരു അലലലനലമന്റെനിലനക്കുറനിചല പഠനികകണതുണട്ട്. ഇക്കൗ ധനകേഭാരല
വെര്ഷതനിനളനില്തലന പഠനല പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനകവെണനി 50 ലക്ഷല
രൂപ അനവെദനിക്കുന.

141. ലറയനില്കവെയമഭായനി കകേരള സര്കഭാര് ഒരു സലയകസലരലഭല ഉണഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.
6  ലറയനില്കവെ കപ്രഭാജക്ടുകേള ഇതുവെഴനി ഏലറടുകഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ഇവെയനില്  സര്കഭാര്  ഏറവല  മുനഗണന  നല്കുനതട്ട്  ശബരനി  ലറയനില്
കവെപഭാതയലട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭാണട്ട്.  ഇതുവെലര  സലയക  സലരലഭതനിനള
കകേരള  സര്കഭാരനിലന്റെ  ഓഹരനിവെനിഹനിതല  ലലകേമഭാറനിയനിടനില.  ഇതനിനട്ട്
50  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാനലവെനിരുദ  പഭാകകജനില്നനിനട്ട്  നതീകനിവെയ്ക്കുന.
ലറയനില്കവെയമഭായള സലയകസലരലഭല ശബരനി ലറയനില്പഭാതയലട നനിര്മ്മേഭാണ
തനിനഭായനി ഒരു എസട്ട്.പനി.വെനി. രൂപതീകേരനിചട്ട് വെഭായ്പ ഉറപ്പു വെരുതനിയനിട്ടുകവെണല
നനിര്മ്മേഭാണല  ആരലഭനിക്കുവെഭാന.  ഇതനിനള  പണല  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഇനനി  പന്തട്ട്
ലറയനില്കവെയലട കകേഭാര്ടനിലഭാണട്ട്.  എത്രയലകവെഗല  നനിര്മ്മേഭാണല ആരലഭനിചട്ട്
പണനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുവെഭാന  സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുള  പണല  കകേരള
സര്കഭാര് ലഭലമഭാക്കുല.  കേഭാഞ്ഞങ്ങേഭാടട്ട്,  പഭാണത്തൂര്,  കേണനിയര്,  ലറയനില്കവെ
ലലലനട്ട് സലസഭാനവെനിഹനിതമഭായനി 20 കകേഭാടനി രൂപ  നല്കുനതഭാണട്ട്.
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142. ശബരനിമലയനികലക്കുള  ലറയനില്പഭാതയലട  കേഭാരലതനിലലനകപഭാലല

ശബരനിമല മഭാസര്പ്ലഭാന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനല  ഏറവല  മുന്തനിയ

പരനിഗണന  സര്കഭാര്  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പമ്പയനില്  സസതീകവെജട്ട്

ട്രതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പ്ലഭാന്റെനിനട്ട്  20  കകേഭാടനി രൂപ,  കേന്യൂ കകേഭാലപ്ലകനിനട്ട്  20  കകേഭാടനി രൂപ,

ത്രനികവെണനിയനില്  പഭാലതനിനട്ട്  5  കകേഭാടനി  രൂപ,  നനിലയല്  പഭാര്കനിലഗനിനട്ട്

5  കകേഭാടനി  രൂപ,  ശബരനിമല  ഇടതഭാവെളങ്ങേളകട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ

എനനിങ്ങേലന  ശബരനിമല  മഭാസര്പ്ലഭാനനിനട്ട്  150  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  നതീകനിവെയ്ക്കുന.  ഇതനിനട്ട്  നടപ്പുവെര്ഷല

25 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഉക്കൗര്ജ്ജല

143. ലലവെദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലമഭാതല  പദതനി  അടങല്  1,380  കകേഭാടനി

രൂപയഭാണട്ട്.  ലലവെദദ്യുതനി  ഉലഭാദനല  ഗണലമഭായനി  ഉയര്തഭാന  കേഴനിഞ്ഞനി

ലലങനില്  പുറത്തുനനിനളള  ലലവെദദ്യുതനി  ആശയതസല  വെര്ദനിക്കുകേയല

ലലവെദദ്യുതനിചഭാര്ജനിലന്റെ  വെര്ദന  അനനിവെഭാരലമഭാവകേയല  ലചേയല.  ഇക്കൗ

പശ്ചഭാതലതനിലഭാണട്ട്  തഭാപനനിലയല  അതലന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാകുനതട്ട്.

എനഭാല്  ഇതുസലബനനിചട്ട്  അഭനിപ്രഭായസമനസയല  എതനികചരഭാതതു

ലകേഭാണട്ട്  ബഡ്ജറനില്  പണല  വെകേയനിരുതനിയനിടനില.  ലലവെദദ്യുതനി

ഉലഭാദനതനിനകവെണനി നതീകനിവെയ്ക്കുന  390  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  50  കകേഭാടനി

രൂപ പഭാരമ്പകരലതര ഉക്കൗര്ജ്ജ കസഭാതസകേളക്കുകവെണനി മഭാറനിവെചനിരനിക്കുന.

കൂടഭാലത അലനര്ടനിനട്ട്  44  കകേഭാടനി  രൂപയണട്ട്.  ഇക്കൗ കമഖലയനിലല  മുതല്

മുടകട്ട്  ഇനനിയല  വെര്ദനിപനികഭാനഭാവെണല.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  200  ലമഗഭാവെഭാടട്ട്

സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാര്കനിനട്ട്  1,600  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ലമഭാതല അടങല്.

വെതീടുകേളുലട  കമല്ക്കൂരകേളുലട  കമല്  കസഭാളഭാര്  പഭാനലകേള  സഭാപനിചട്ട്

1000  ലമഗഭാവെഭാടട്ട്  ലലവെദദ്യുതനി   ഉലഭാദനിപനിക്കുവെഭാനള ബൃഹതട്ട്  പദതനികട്ട്

ഇക്കൗ  വെര്ഷല  തുടകല  കുറനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  ആദലഘടമഭായനി  മുഴുവെന

സര്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളുകടയല  മുകേളനില്  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനലകേള

സഭാപനിക്കുല.  ഇതനിനട്ട്  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഗതീന ഫണനില്നനിനട്ട്  200 കകേഭാടനി

രൂപ ധനസഹഭായല പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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144. സലലപ്ല  വെര്ദനിപനികഭാന  ശമനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപല  ഡനിമഭാന്റെട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റുല
പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  രലഗലത  പ്രധഭാനലപട  ഏജനസനിയഭായ  എനര്ജനി
മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  ലസന്റെറനിനട്ട്  7  കകേഭാടനി  രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെനിവെനിധ
സഭാപനങ്ങേളനിലല  വെലവെസഭായ  ശഭാലകേളനിലല  വെഭാണനിജല  സമുചയങ്ങേളനിലല
വെതീടുകേളനിലല  ഉക്കൗര്ജ്ജല  ലഭാഭനികല്  പ്രവെര്തനങ്ങേള  സലഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഇവെരഭാണട്ട് കനതൃതസല നല്കുനതട്ട്. കേഴനിഞ്ഞ സര്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലതട്ട് എലഭാ
വെതീടുകേളനിലല ഒരു ഫനിലലമന്റെട്ട് ലഭാമ്പനിന പകേരല സനി.എഫട്ട്.എല്. വെനിതരണല
ലചേയകേയണഭായനി.  ഇകപഭാള  2  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വെതീതല
സക്കൗജനല വെനിലയട്ട് നല്കുന പദതനി  നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.  150  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി
നനിലവെനിലള  എലഭാ  ഫനിലലമന്റെട്ട്  സനി.എഫട്ട്.എല്.  ബളബുകേളുല  മഭാറനി
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബട്ട്  നല്കുനതനിനള  ഒരു  ബൃഹതഭായ  പരനിപഭാടനി
നടപഭാകഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനട്ട്  250  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനട്ട്  വെകേയനിരുത്തുന.  നടപ്പുവെര്ഷല  100  കകേഭാടനി
രൂപ  ലചേലവവെരുല.  ഇകതഭാലടഭാപലതലന  ഉക്കൗര്ജ്ജക്ഷമതയനിലഭാത
ഫഭാനകേളുല  ഗൃകഹഭാപകേരണങ്ങേളുല  പമ്പുകേളുല  മഭാറനിവെയ്ക്കുഭാനള  ഒരു സ്കതീമുല
ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

145. വെലനിയ  കതഭാതനില്  കസഭാളഭാര്  പഭാനലകേളുല  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളുല
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനട്ട്  നഭാല  തയഭാലറടുക്കുകേയഭാണകലഭാ?  ഇതനിനഭായനി
ഒരു  വെനകേനിട  ഫഭാകറനി  തലന  സഭാപനിക്കുനതട്ട്  ഉചേനിതമഭായനിരനിക്കുല.
അടഞ  കേനിടക്കുന  എകല്  ഗഭാസട്ട്  ഫഭാകറനി  ഇതനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടുതഭാകമഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  കപ്രഭാജകട്ട്
സലബനനിചട്ട്  വെനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവെഭാന  25  ലക്ഷല  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.

146. പ്രസരണനഷല  ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുനതനിനല  ഉക്കൗര്ജ്ജ  ഇവെഭാകകേസഷന
ആവെശലങ്ങേള  തൃപനിലപടുത്തുനതനിനല  വെനിതരണ-പ്രസരണ  ശലഖല
ലമചലപടുത്തുനതനിനല  പണല  നതീകനിവെചനിട്ടുണട്ട്.  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്  വെഴനിയള
ട്രഭാനസനിഷന  ഇടനഭാഴനി  മഭാടകതറയനികലകട്ട്  നതീട്ടുനതനിനട്ട്  അലഗതീകേഭാരല
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളതനികലക്കുളള  പ്രസരണ  സലവെനിധഭാനതനിനമഭാത്രല
3,679  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ലചേലവവെരുല.  ട്രഭാനസ്ഗനിഡട്ട്  പ്രസരണ
സക്കൗകേരലങ്ങേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് കടഭാകണ വെനിഹനിതമഭായനി ഒരു ലക്ഷല രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.  കൂടുതല് ഉപകസഷന ലലലനകേളുലടയല മറല നനിര്മ്മേഭാണതനിനല
നനിലവെനിലളവെ  കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുനതനിനല  280  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.  നഗരപ്രകദശങ്ങേളനിലല  വെനിതരണ  സക്കൗകേരലല  ലമചലപ
ടുതഭാന  160 കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  ലലവെദദ്യുതനി  വെനിതരണ
പദതനിയലട കേതീഴനിലള പണനികേള പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി 190 കകേഭാടനി
രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.
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ജലകസചേനല

147. കകേരളതനിലല  വെനകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേള  ലക്ഷലങ്ങേളനില്

നനിനകേനട്ട്  മുടക്കുമുതലനികനഭാടട്ട്  തഭാരതമലലപടുത്തുകമ്പഭാള  ജഡഭഭാരമഭായനി

മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി  ഇതരല  വെലനിയ പദതനികേളകട്ട്  പ്രസകനിയലണനട്ട്

കതഭാനനനില.  ഒരുപകക്ഷ,  ഇതനിലന്റെകൂടനി  പ്രതനിഫലനമഭായനിരനികഭാല

വെകേയനിരുത്തുന  പണതനിലന്റെ  ഗണലമഭായ  പങട്ട്  ലചേലവെഭാകേഭാലത

കപഭാകുനതട്ട്.  2012-13-ല്  94  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവെഭാകനിയ  സഭാനതട്ട്

2015-16-ല്  പുതുകനിയ  എസനികമറട്ട്  പ്രകേഭാരല  69  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്

ലചേലവെട്ട്. 2016-17-ല് 307 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

148. ലചേറകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേളഭാണട്ട്  നമുകട്ട്  കൂടുതല്

പ്രസകമഭായനിട്ടുളതട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷതനില്  130  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇക്കൗ

കമഖലയഭായനി നതീകനിവെചനിട്ടുണട്ട്.  കനരകത സൂചേനിപനിചതു കപഭാലല മണ്ണട്ട്-ജല

സലരക്ഷണതനിനകവെണനി  നതീര്തടഭാടനിസഭാനതനിലള  ഒരു  വെലനിയ

ജനകേതീയ  പ്രസഭാനതനിനട്ട്  ലചേറകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേളകട്ട്

സുപ്രധഭാന പങ്കുവെഹനികഭാന കേഴനിയല.

149. കകേരളല കതഭാടുകേളുലടയല  ജലഭാശയങ്ങേളുലടയല കുളങ്ങേളുകടയല   നഭാടഭാണട്ട്.

ഇവെയലട  പുനരുദഭാരണമഭായനിരനികണല  ജലകസചേന  വെകുപനിലന്റെ  മുഖല

ചുമതല.  തതീരകദശ ആവെഭാസവെലവെസയനില് നനിര്ണ്ണഭായകേ പങ്കുവെഹനിക്കുന

ലപഭാഴനികേള  ഇനട്ട്  മലതീമസമഭാണട്ട്.  ഇവെയലട  പുനരുദഭാരണതനിന

കവെണനിയളള  സ്കതീമനികലകട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ

പദതനിയനില്നനിന വെകേയനിരുത്തുന. പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനതനില് ആലപ്പുഴയനിലല

മുതലലപഭാഴനി പുനരുദഭാരണല ഇക്കൗ വെര്ഷല ഏലറടുക്കുനതഭാണട്ട്.

150. പഭാര്വ്വതനിപുതനഭാര്  ശുചേതീകേരനിചട്ട്  പുനരുദരനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  50  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.

നടപ്പുവെര്ഷല 5 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

151. കേബനതീനദനിയനില്നനിനല അനവെദനതീയമഭായ അളവെനിലള ജലവെനിനനികയഭാഗല

ഉറപഭാക്കുനതനിനകവെണ പദതനികേളകഭായനി 10 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി

വെകേയനിരുത്തുന.
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152. കകേരളതനിലല  ചേരക്കുഗതഭാഗതതനിലന്റെ 20 ശതമഭാനല തതീരകടലനിലൂലടയല
കേനഭാലകേളനിലൂലടയല ആകനി മഭാറനതനിനഭാണട്ട് നമ്മേള ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.
വെനിഴനിഞ്ഞല,  ലകേഭാലല,  ലകേഭാടുങ്ങേല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  അഴതീകല്,  ലപഭാനഭാനനി,
തലകശരനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ  തുറമുഖങ്ങേള  യഭാത്രകഭാര്ക്കുകവെണനി
സജ്ജമഭാകഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  ഇവെയട്ട്  15  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  അഴതീകല്  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണല  ദ്രുതഗതനിയനിലഭാ
ക്കുനതനിനട്ട് പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  500  കകേഭാടനി  രൂപ
അനവെദനിക്കുന.  ആലപ്പുഴ  മരതീനയല  ഇകതഭാലടഭാപല  ഏലറടുക്കുനതഭാണട്ട്.
നടപ്പുവെര്ഷല 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. വെനിഴനിഞ്ഞല
അന്തര്കദശതീയ  കേഭാര്കഗഭാഷനിപട്ട്ലമന്റെട്ട്  തുറമുഖമഭായനി  രൂപഭാന്തരലപടുവെഭാന
കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലചലവെനിലന്റെ  ഗണലമഭായ  പങ്കുല
നമ്മേളഭാണട്ട്  വെഹനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  സുഗമമഭായ  പണലഭലത  ഉറപ്പു
വെരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേരളഭാ കസറട്ട് കറഭാഡട്ട് ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട് കകേഭാര്പകറഷന 

153. ഇതട്ട്  ഭതീമമഭായ  നഷതനികലകട്ട്  കുതനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള
പ്രതനിമഭാസല 85 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് നഷല. ഇങ്ങേലന അധനികേ നഭാള മുകനഭാട്ടു
കപഭാകേഭാനഭാവെനില.  അതുലകേഭാണട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  ഒരു  രക്ഷഭാപഭാകകജനിനട്ട്
രൂപല  നല്കകേണനിയനിരനിക്കുന.  5  വെര്ഷലലകേഭാണട്ട്  ഭൂരനിപക്ഷല ബസകേളുല
സനി.എന.ജനി. ഇനനതനികലകട്ട് മഭാറവെഭാന കേഴനിയണല. ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യലട
കേടബഭാധലത  3,446  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ കേടഭഭാരല കുറയ്ക്കുനതനിനളള
ധനകേഭാരല പുനനഃസലഘടന ഉണഭാകേണല. ബസട്ട് സഭാനഡുകേലള ആധുനതീകേരനിക്കുകേയല
വെരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയല  കവെണല.  എലഭാറനിലമുപരനി  ലലമകലജട്ട്,  ലമയനിന്റെനനസട്ട്
തുടങ്ങേനിയ കമഖലകേളനില് ഉലഭാദനക്ഷമത ഉയര്ത്തുനതനിനല കബകട്ട് ഡക്കൗണ,
അപകേടങ്ങേള  തുടങ്ങേനിയവെ  കുറയ്ക്കുനതനിനല  സമയബനനിത  പരനിപഭാടനി
ഉണഭാകേണല.  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ പരനിശതീലനല നല്കേണല.  ഇതരതനിലലഭാരു
പഭാകകജട്ട്  ഗതഭാഗതവെകുപട്ട്  തയഭാറഭാകനിലകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനനിടയനില്
ലപനഷന  യഥഭാസമയല  നല്കുനതനിനട്ട്  മഭാസലകതഭാറല  ധനസഹഭായല
സര്കഭാര്  നല്കേനിലകഭാണനിരനിക്കുല.  പഭാകകജട്ട്  ഉണഭാകുലമന  ഉറപനില്
സനി.എന.ജനി.  ഇനനതനികലക്കുള മഭാറതനിനട്ട് ഇക്കൗ ബഡ്ജറനില് തുടകല
കുറനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എറണഭാകുളല  കകേനമഭാകനി  1000  പുതനിയ സനി.എന.ജനി.
ബസകേള  ഇറക്കുനതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  നനിനട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  വെഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന.  നടപ്പു
വെര്ഷല 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന ലചേലവെട്ട്. വെഭാങ്ങേനിയനിരനിക്കുന
ലചേയ്സസുകേളനില്  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്തതീകേരനിചട്ട്  ഇറക്കുനതനിന
കവെണനിവെരുന മൂലധനലചലവല ഇതനില് നനിനല കേലണതഭാവനതഭാണട്ട്.
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154. ജലഗതഭാഗത  കമഖലയനില്  കേളനികളമഭാലകേ  മഭാറനിമറനിക്കുന  സലഭവെ

വെനികേഭാസമഭായനിരനിക്കുല  ലകേഭാചനിയനില് നടപഭാകഭാന കപഭാകുന സലകയഭാജനിത

ജലഗതഭാഗത  കപ്രഭാജകട്ട്.  38  പുതനിയ  ലജടനികേളുല  കവെഗതകൂടനിയ

78 ആധുനനികേ കേറമറന കബഭാട്ടുകേളുലലകേഭാണട്ട് വെനിശഭാല ലകേഭാചനിയലട കേഭായല്-

കേനഭാല്  തതീരങ്ങേലള  കയഭാജനിപനിക്കുന  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  ലകേഭാചനി  ലമകട്രഭാ

ലറയനില് കകേഭാര്പകറഷനഭാണട്ട് ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

155. ഇകത  മഭാതൃകേയനില്  ആലപ്പുഴ  –  കുടനഭാടട്ട്  -  ചേങ്ങേനഭാകശരനി  -  കകേഭാടയല

കമഖലയനിലല ജലഗതഭാഗതല  നവെതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇനലഭാനഡട്ട്  വെഭാടര്

ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വെഴനി  ഒരു  പദതനികട്ട്  രൂപല  നല്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി

പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനട്ട് 400 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

ആലപ്പുഴ കബഭാടട്ട് ലജടനി, ബസട്ട് സഭാനഡട്ട് എനനിവെലയ സലകയഭാജനിപനിചട്ട് ഒരു

ലമഭാബനിലനിറനി ഹബ്ബട്ട് ഉണഭാക്കുകേയല ലറയനില്കവെ കസഷനമഭായനി തുടര്ചയഭായ

ബസട്ട് സര്വ്വതീസനിലൂലട ബനനിപനിക്കുകേയല ലചേയല.  കദശതീയ ജലപഭാതയലട

ലടര്മനിനലല  ഇവെനിലട  തലനയഭാണട്ട്  എനതട്ട്  പ്രകതലകേല പ്രസഭാവെലമഭാണട്ട്.

കറഭാഡട്ട്  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  ജലഗതഭാഗത  വെകുപ്പുകേളുലട

ആഭനിമുഖലതനിലള ഒരു സലയക സലരലഭമഭായനിരനിക്കുല ഇതട്ട്. നടപ്പുവെര്ഷല

50 കകേഭാടനി രൂപയലട ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

156. കകേഭാസല്  ഷനിപനിലഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഇനലഭാനഡട്ട്  നഭാവെനികഗഷന  വെകുപനിനട്ട്

125 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

VII

പുതന വെളര്ചഭാ കകേനങ്ങേള

157. സര്,  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരല  വെനികേസനതനിനട്ട്  നമ്മേള  ഇത്രകയലറ

പ്രഭാധഭാനലല  നല്കുനതട്ട്  പുതനിയ  വെളര്ചഭാ  വെലവെസഭായ  കമഖലകേളനികലകട്ട്

സസകേഭാരല  മൂലധനലത ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനകവെണനിയഭാണട്ട്.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

അവെകേഭാശങ്ങേളനികലഭാ പരനിസനിതനി സലരക്ഷണതനികലഭാ ഭൂവെനിനനികയഭാഗതനിലന്റെ

കേഭാരലതനികലഭാ മറപല സലസഭാനങ്ങേലളകപഭാലല ഇളവെട്ട് അനവെദനിക്കുവെഭാന

നമുകട്ട്  കേഴനിയനില.  പകക്ഷ  ഏറവല  ആധുനനികേവല  മനികേകവെറനിയതുമഭായ

പശ്ചഭാതല സക്കൗകേരലങ്ങേള നമുകട്ട് കകേരളതനില് ഉറപ്പുവെരുതഭാനഭാവെണല.
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വെലവെസഭായല

158. "വെലവെസഭായല  ലകേഭാണലഭാലത  ധനഭാഭനിവൃദനി  ഉണഭാക്കുവെഭാന  സഭാധനിക്കുനതല"
എനട്ട്  ശതീനഭാരഭായണഗുരു  പറയകേയണഭായനി.  ഇനല  വെലവെസഭായഭാഭനി
വൃദനിയനില് നഭാല വെളലര മുകനഭാടട്ട് കപഭാകകേണതുണട്ട്.

159. കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്കഭാരനിലന്റെ  ഏറവല  വെലനിയ  കനടല
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങേള  ലഭാഭകേരമഭാകനിയതഭാണട്ട്.  എനഭാല്  ഇനട്ട്
ഏതഭാണട്ട് എലഭാ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങേളുല നഷതനിലഭാണട്ട്.  ഏറവല
കൂടുതല്  ലഭാഭല  തനലകേഭാണനിരുന  ചേവെറയനിലല  ലകേ.എല.എല.എല്.
ഫഭാകറനികപഭാലല  നഷതനിലഭാണട്ട്.  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങേളക്കുകവെണനി  പദതനിയനില്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്
തതീരുന മുറയട്ട് കൂടുതല് പണല ലഭലമഭാക്കുല.

160. ലകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  നടപഭാക്കുന  11  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുകവെണനി  87  കകേഭാടനി
രൂപ  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവെനന്തപുരലത  വലഫട്ട്  സയനസട്ട്
പഭാര്കട്ട്, ലകേഭാചനിയനിലല ഇലകകഭാണനികേട്ട് ഹഭാര്ഡട്ട് ലവെയര് പഭാര്കട്ട്, ആലപ്പുഴ,
മലപ്പുറല,  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിലല  ഇനഡസ്ട്രനിയല്  കഗഭാതട്ട്
ലസന്റെറകേള,  പഭാലകഭാലട  വലറട്ട് എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  പഭാര്കട്ട്,  കചേര്തലയനിലല
ലമഗഭാ  ഫുഡട്ട്  പഭാര്കട്ട്,  ലകേഭാചനിയനിലല  ലപകട്രഭാലകേമനികല്  പഭാര്കട്ട്
എനനിവെയഭാണട്ട് ഇവെയനില് പ്രധഭാനലപടവെ.

161. കേനിനഫയലട അടങല് 101 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  പുനലൂര്,  മടന്നൂര്, തൃശ്ശൂര്,
ലതഭാടുപുഴ,  കേളമകശരനി,  കേഴക്കൂടല,  ലകേഭാരടനി,  ലകേഭാലല,  ഒറപഭാലല,
പഭാലകഭാടട്ട്,  രഭാമനഭാട്ടുകേര  എനനിവെനിടങ്ങേളനിലഭാണട്ട്  കേനിനഫ  ഇകപഭാള
വെലഭാവെസഭായ പഭാര്ക്കുകേള വെനികേസനിപനിചലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.

162. ലകേഭാചനി-പഭാലകഭാടട്ട്  വെലവെസഭായ  ഇടനഭാഴനി  എന  ആശയല  വെളലരകയലറ
ചേര്ച  ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പ്രഭാവെര്തനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട്  തുടകല
കുറനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എന.എചട്ട്.  47-ലന്റെ  പ്രഭാന്തപ്രകദശങ്ങേളനില്  ലചേറതുല
വെലതുമഭായ  വെലവെസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളുലടയല  വെലവെസഭായശഭാലകേളുലടയല
വെലനിലയഭാരു  കൂടല  സൃഷനികഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതരതനില്  ലചേറതുല
വെലതുമഭായ വെലവെസഭായ പഭാര്ക്കുകേളുലട സലലമടുപ്പുല മറല ആരലഭനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ആദല നടപടനിയഭായനി ഫഭാകനിലന്റെ അധതീനതയനിലളതുല ഉപകയഭാഗനികഭാലത
സൂക്ഷനിക്കുനതുമഭായ അധനികേ ഭൂമനി സമ്മേതവെനിലയട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.
ഏലറടുക്കുല.  ലപരുമ്പഭാവൂര്  ട്രഭാവെനകൂര്  റകയഭാണസട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
70  ഏകകറഭാളല  വെരുന  ഭൂമനിയല  ഏലറടുക്കുനതഭാണട്ട്.  അങ്ങേലന  ലകേഭാചനി,
കകേഭായമ്പത്തൂര്  വഹലടകേട്ട്  വെലവെസഭായ  ഇടനഭാഴനിയഭായനി  എറണഭാകുളല
ജനിലയനില് 500 ഏകറല തൃശ്ശൂരനില് 500 ഏകറല ഒഴലപതനി കേണ്ണമ്പ്രയനില്
500 ഏകറല  ഏലറടുകഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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163. ഇതനിനപുറലമ  5 ബൃഹതട്ട്  വെനിവെനികധഭാകദ്ദേശ  വെലവെസഭായ  കസഭാണുകേള
ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പടന്നൂര്-പനയതഭാലപറമ്പനില്  1000  ഏകറല
ലതഭാടുപുഴയനില്  9000  ഏകറല  മങടയനില്  700  ഏകറല  വെനിഴനിഞ്ഞതട്ട്
500 ഏകറല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 500 ഏകറല ഏലറടുക്കുനതഭാണട്ട്. അങ്ങേലന
5100  ഏകര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്  5,100  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് വെരുല.
നടപ്പുവെര്ഷല 1,000 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. ഇതനിനപുറകമ
നനിലവെനിലള  മറട്ട്  വെനകേനിട  കപ്രഭാജക്ടുകേളഭായ  നഭാലവെരനിപഭാതയഭാകല്,
നനിലവെനിലള  വെലവെസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള,  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്  വെനിമഭാനതഭാവെളതനിനട്ട്
സലകമലറടുകല്  എനനിവെയ്ലകലഭാതനിനലകൂടനി  3,000 കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവെട്ട് വെരുലമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്.  അങ്ങേലന 8,000  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
സലലമടുപനിനകവെണനി വെകേയനിരുത്തുനതട്ട്.  ഈ തുകേ എനകവെണലമങനിലല
ലചേലവെഴനികഭാന ധനകേഭാരല വെകുപട്ട് തയഭാറഭാണട്ട്.

164. നമുകട്ട് അമൂലലമഭായ പ്രകൃതനിസമ്പതഭാണട്ട്  ധഭാതുമണല്. എനഭാല് ഇതനില്
സനിലഹഭഭാഗവല  അസലസ്കൃത  വെസ്തുവെഭായനിതലനകയഭാ  തഭാഴ്ന്ന  മൂലലവെര്ദനിത
ഉല്പനങ്ങേളഭാകയഭാ  കേയറമതനി  ലചേയലപടുകേയഭാണട്ട്.  ഈ അവെസ  മഭാറനി
വടറഭാനനിയല  ലമറല്  വെലരയള  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങേളകട്ട്
കവെണനിയള  വെലവെസഭായ  കകേഭാലപ്ലകട്ട്  സഭാപനിക്കുലമനട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്
പ്രകേടനപത്രനികേയനില്  വെഭാഗഭാനല  ലചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്
മൂര്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങേള  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ
നനികയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട്. ഇതനികലകട്ട് 25 ലക്ഷല രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

വെനികനഭാദസഞഭാരല

165. കകേരളതനില്  വെരുന  വെനികദശ  വെനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണല
ഇരടനിയഭാക്കുനതനിനല ആഭലന്തര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണ്ണല നഭാലനിലലഭാലനങനിലല
വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനല  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണല  ലചേയല  എനഭാണട്ട്
ഞങ്ങേളുലട മഭാനനിലഫകസഭായനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതുവെഴനി  4  ലക്ഷല കപര്കട്ട്
കൂടുതലഭായനി പ്രതലക്ഷലതഭാഴനില് അവെസരങ്ങേള ലഭനിക്കുല.  ഇത്രയല ടൂറനിസ്റ്റുകേലള
ഉളലകഭാളഭാനഭാവലവെനിധല നമ്മുലട ടൂറനിസട്ട് ലഡസനികനഷനകേളനില് സസകേഭാരല
നനികക്ഷപവല അടനിസഭാനസക്കൗകേരലങ്ങേളുല ഉറപ്പുവെരുകതണതുണട്ട്.

166. ധര്മ്മേടല-മുഴപനിലങ്ങേഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്കകഭാട-അറയല്  ലകേഭാടഭാരല,  കേഭാരഭാപ്പുഴ-
വെയനഭാടട്ട്  ടൂറനിസല  ഹബ്ബട്ട്,  ലചേതനി-മഭാരഭാരനിക്കുളല,  തൃശ്ശൂര്-ഗുരുവെഭായര്-
പഭാലനിയര്  സര്കേന്യൂടട്ട്,  കവെളനി  ടൂറനിസട്ട്  വെനികലജട്ട്  രണഭാലഘടല,  ആക്കുളല,
ലപഭാനഭാനനി  തുടങ്ങേനി  20  ടൂറനിസട്ട്  ലഡസനികനഷനകേളനികലകട്ട്  കറഭാഡട്ട്,
ജലഗതഭാഗത  സക്കൗകേരലങ്ങേള,  വവെദദ്യുതനി,  കുടനിലവെളല,  കവെവസഡട്ട്
അമനിനനിറതീസട്ട്  തുടങ്ങേനിയ  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരലവെനികേസന  പഭാകകജുകേള
തയഭാറഭാകനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനകവെണനി  400  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപപദതനിയനില്  വെകേയനിരുത്തുന.  50  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ലചേലവെട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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167. മുസട്ട് രനിസട്ട് ലഹറനികറജട്ട് പദതനി ആരലഭതനില് ഉണഭായനിരുന ലക്ഷലങ്ങേളനില്
നനിനല ദക്കൗര്ഭഭാഗലവെശഭാല് വെളലര അകേനകപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വശലനിയനിലല
പ്രതതീക്ഷനിചതനില്നനിനല  വെളലര  വെലതലസമഭായ  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  കേഴനി ഞ്ഞ
അ ഞട്ട്  വെര്ഷകഭാലല  നതീങ്ങേനിയതട്ട്.  മൂനട്ട്  വെര്ഷതനിനളനില്  പദതനി
പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  മുസട്ട് രതീസട്ട്  പദതനിയലട
മഭാതൃകേയനില് തലകശരനിയനിലല ആലപ്പുഴയനിലല വപതൃകേ ലഹറനികറജട്ട് ടൂറനിസല
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുല. വെനിവെനിധ ചേരനിത്രസഭാരകേങ്ങേളുലട പുനരുദഭാരണല,
ചേനില പ്രകദശങ്ങേലളങനിലല  പഴമയലട മഭാതൃകേയനില്തലന സലരക്ഷനികല്,
മന്യൂസനിയങ്ങേളുലട  ശലഖല  സൃഷനികല്  ഇവെലയഭാലക  സനര്ശനിക്കുനതനി
നഭാവെശലമഭായ കറഭാഡട്ട്,  ജലഗതഭാഗത  സക്കൗകേരലങ്ങേള  ഉറപ്പുവെരുതല്
തുടങ്ങേനിയവെലയലഭാല  പദതനിയനില്  ഉളലപടുല.  ഈ  രണട്ട്  കപ്രഭാജക്ടുകേളകഭായനി
പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വെതീതല
വെകേയനിരുത്തുന. നടപ്പുവെര്ഷല 50 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

168. ലപഭാനമുടനിയനികലകട്ട്  കറഭാപട്ട്  കവെ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനല  ലപഭാനമുടനിയനില്
അടനിസഭാന  സക്കൗകേരലങ്ങേള  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനല  200 കകേഭാടനി  രൂപ
പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  നതീകനിവെയ്ക്കുന.  നടപ്പുവെര്ഷല  5
കകേഭാടനി രൂപയലട ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

169. ബഭാലരഭാമപുരല,  മഭാനഭാര്,  ആറന്മുള,  ലചേറതുരുതനി,  പയന്നൂര്,  മുതങ്ങേ
തുടങ്ങേനിയ  10  കകേനങ്ങേള  വപതൃകേ  ഗഭാമങ്ങേളഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുല.
ഇതനിനള  പണല  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നനിനള  വെന
വെകേയനിരുതലനിലന്റെ പശ്ചഭാതലതനില് നനിലവെനിലള ടൂറനിസല ബഡ്ജറനില്
നനിനതലന കേലണത്തുല.

170. കേഴനി ഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി   സര്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച
വസസസട്ട് റൂടട്ട് ഒരു അന്തര്കദ്ദേശതീയ ടൂറനിസല സര്കേന്യൂടനിനട്ട് തുടകല കുറനിക്കുല.
പുരഭാതന  കേഭാലതട്ട്  കകേരളതനിലന്റെ  വെനിവെനിധ  തുറമുഖങ്ങേളനില്നനിനട്ട്
സുഗനദവെലങ്ങേളുല  മറല  കേപലവെഴനി  അകറബലന  തുറമുഖങ്ങേളനികലക്കുല
അവെനിലടനനിനട്ട്  കേരമഭാര്ഗല  യകറഭാപലന  പടണങ്ങേളനികലക്കുല  ലകേഭാണ
ലപഭായ്ലകഭാണനിരുന ചേരക്കുകേടതട്ട് ശലഖല  മുഴുവെന  ഒരു  ടൂറനിസല
സര്കേന്യൂടഭായനി വെനികേസനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ലക്ഷലല.  ഇതനിനഭായനി ഇകപഭാള  18 കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന.  പൂര്ണ്ണ കപ്രഭാജകട്ട് തയഭാറഭായനികഴനിഞ്ഞഭാല്
ആവെശലമഭായ പണല ലഭലമഭാക്കുല.

171. ടൂറനിസല വെനികേസനല ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണള എയര് സ്ട്രനിപ്പുള സഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കബകലല  വെയനഭാടുല  ഇടുകനിയനിലല  ഇതനിനട്ട്  മുനഗണന  നല്കുന.
വെനിശദമഭായ പദതനി തയഭാറഭായനികഴനി ഞ്ഞഭാല് പണല അനവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

172. ശബരനിമല  മഭാസര്പ്ലഭാന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  പ്രവെര്തനങ്ങേള
ഉക്കൗര്ജ്ജനിതലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  വെനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാകനിയ
കശഷല  ഒറതവെണയഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനട്ട് പണല പനിനതീടട്ട് അനവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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173. കേണ്ണൂര്  വെനിമഭാനതഭാവെളകതഭാടട്ട്  ബനലപട്ടുള  കറഭാഡട്ട്  വെനികേസനല  ഒറ
പഭാകകജഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

174. സര്,  ടുറനിസതനിനട്ട്  മുന്തനിയ  പരനിഗണനയഭാണട്ട്  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്. 311 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് അടങല്. കകേരളതനിലന്റെ ടൂറനിസല
ഉല്പനങ്ങേളുലട മഭാര്കറനിലഗട്ട്,  വെനിവെനിധ ടൂറനിസല പരനിശതീലന സഭാപനങ്ങേളുലട
വെനികേസനല,  വെലതലസ  ടൂറനിസല  ഉല്പനങ്ങേളുലട  പ്രകമഭാഷന  തുടങ്ങേനിയ
വെയഭായഭാണട്ട് ഈ തുകേ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതനിനപുറലമ 750 കകേഭാടനി
രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നനിനഭായനി  ടൂറനിസതനിനട്ട്  നതീകനി
വെയ്ക്കുന.  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരല  വെനികേസനതനിനല  മൂലധനലചലവെനിനമലഭാലത
മറട്ട്  പ്രചേരണപ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുല  ലചേലവകേളക്കുലകവെണനി  ഈ  പണല
ഉപകയഭാഗലപടുതഭാന പഭാടനില.

വെനിവെരസഭാകങതനികേവെനിദലഭാ വെലവെസഭായങ്ങേള

175. പുതുതഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  ചേതുരശയടനി  ഐ.റനി.  പഭാര്ക്കുകേളുലട  കശഷനി
വെര്ദനിപനിക്കുലമനഭാണട്ട്  ഞങ്ങേളുലട  മഭാനനിലഫകസഭായനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്.
തനിരുവെനന്തപുരല  ലടകകഭാപഭാര്കനില്  5  ലക്ഷല  ചേതുരശയടനിയലട
ആവെശലവമഭായനി  128  കേമ്പനനികേള  ഇകപഭാള  കേന്യൂവെനിലഭാണട്ട്.  നനിലവെനിലള
പഭാര്ക്കുകേളുലട  50  ശതമഭാനല  കേപഭാസനിറനി  ഉപകയഭാഗലപടുതനികഴനി ഞ്ഞഭാല്
പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃതനികേള  ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  തഭാലഴപറയന
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃതനികേളഭാണട്ട് പുതുതഭായനി ഏലറടുക്കുനതട്ട്:

1. ലകേഭാചനി  ഇലനഭാകവെഷന  കസഭാണനില്  3.4  ലക്ഷല  ചേതുരശയടനി
ലകേടനിടങ്ങേള (225 കകേഭാടനി രൂപ)

2. ലടകകഭാസനിറനിയനില് 2 ലക്ഷല ചേതുരശയടനി വെരുന ആദലലത ലകേടനിടല
(100 കകേഭാടനി രൂപ)

3. തനിരുവെനന്തപുരല  ലടകകഭാപഭാര്കനില്  8 ലക്ഷല  ചേതുരശയടനി  വെരുന
പുതനിയ ഐ.റനി. ലകേടനിടല (750 കകേഭാടനി രൂപ)

4. കകേഭാഴനികകഭാടട്ട് വസബര് പഭാര്കനിലല ലകേടനിടല (100 കകേഭാടനി രൂപ)

5. ഇതനിനപുറലമ  കകേരളതനിലല  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേലള
ഐ.റനി.  പഭാര്ക്കുകേളുമഭായനി ലടലനിപ്രസനസട്ട് ലനറട്ട് വെര്കട്ട് വെഴനി പരസരല
ബനനിപനിക്കുനതനിനട്ട് 150 കകേഭാടനി രൂപ കവെണല.

കമല്പറഞ്ഞ ഐ.റനി. പഭാര്കട്ട് സലരലഭങ്ങേളകട്ട് 1,325 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  വെകേയനിരുത്തുന.  2016-17-ല്  250 കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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176. ബഡ്ജറനില്  ഇകപഭാള  ഐ.റനി.  കമഖലയലട  വെനിഹനിതല  482  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്. ഇതനില് ലടകകഭാപഭാര്കനിനട്ട് 76 കകേഭാടനി രൂപയല ഇനകഫഭാപഭാര്കനിനട്ട്
61 കകേഭാടനിരൂപയല വസബര് പഭാര്കനിനട്ട്  25  കകേഭാടനിരൂപയല വെകേയനിരുതനി
യനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനപുറകമ  ലകേ.എസട്ട്.ഐ.റനി.എന.  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, ലകേഭാരടനി  തുടങ്ങേനിയ  ഇടങ്ങേളനില്  ലചേറകേനിട  പഭാര്ക്കുകുളുല
വെനികേസനിപനിക്കുനണട്ട്. ഇവെയട്ട് 58 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

177. കേളമകശരനിയനിലല  ഇലനഭാകവെഷന കസഭാണ സഭാര്ടട്ട്  അപ്പുകേലള കപ്രഭാത്സഭാ
ഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതഭാണട്ട്. 60  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ
വെനിവെനിധങ്ങേളഭായ പ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുകവെണനി ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ഇതനിനപുറലമയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  പ്രഖലഭാപനിച  പുതനിയ  പഭാര്കട്ട്  ലകേടനിടല.
നൂതന ആശയങ്ങേളകട്ട് 2 ലക്ഷല രൂപ വെതീതല കപ്രഭാത്സഭാഹനവല ഇവെയനില്
ലതരലഞ്ഞടുകലപടുനവെര്കട്ട്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വെതീതല  ഈടനിലഭാത
വെഭായ്പയല  ലഭലമഭാകനി  5  വെര്ഷലലകേഭാണട്ട്  1500  സഭാര്ടട്ട്  അപ്പുകേളകട്ട്
സഹഭായല  നല്കുന  പദതനി  ഈ  വെര്ഷല  തുടകല  കുറനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  യണനിറകേളകട്ട്  50  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള  ഫനിനഭാനഷലല്
കകേഭാര്പകറഷന വെഴനി ലചേലവെഴനിക്കുല.

178. ബസട്ട്  സഭാനഡട്ട്,  ലറയനില്കവെ  കസഷനകേള,  പഭാര്ക്കുകേള  തുടങ്ങേനിയ
ഇടങ്ങേളനില്  ഫതീ  വവെവഫ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനള  പ്രകതലകേ  പദതനി
ആരലഭനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനപുറകമയഭാണട്ട്   കകേരളതനിലല എലഭാ  ഒനഭാല
കഗഡട്ട്  വലബറനികേലളയല ഈ സ്കതീമനില് ഉളലപടുത്തുനതട്ട്.  ഈ പുതനിയ
പദതനികഭായനി  ഐ.റനി.  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനട്ട്  25  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.

ശഭാസസഭാകങതനികേല

179. ശഭാസസഭാകങതനികേ  പരനിസനിതനി  കേക്കൗണസനിലനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില് 59 കകേഭാടനി രൂപ 9 ഗകവെഷണ സഭാപനങ്ങേളക്കുള
ധനസഹഭായതനിനല  25  കകേഭാടനി  രൂപ  കേക്കൗണസനില്  കനരനിടട്ട്  നടത്തുന
വെനിവെനിധങ്ങേളഭായ പരനിപഭാടനികേളക്കുല കവെണനിയളതഭാണട്ട്.

സഹകേരണല

180. സഹകേരണ കമഖലയനിലല ഏറവല പ്രധഭാനലപട മഭാറല ത്രനിതലഘടനയനില്
നനിനട്ട്  ദസനിതല ഘടനയനികലക്കുള പരനിവെര്തനമഭാണട്ട്.  ജനിലഭാ-സലസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  സലകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഒറ  ബഭാങഭായനി  തതീരുല.
കകേരളതനിലല  ഏറവല  കൂടുതല്  ബഭാഞ്ചുകേളുള  ഈ  ബഭാങനിലഗട്ട്
സലവെനിധഭാനതനിനട്ട് സലസഭാനതനിലന്റെ വെനികേസനതനില് നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ
പങട്ട് വെഹനികഭാന കേഴനിയല. ഇതുസലബനനിചള മൂര്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങേള
രൂപലനല്കുനതനിനകവെണനി  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇതനികലയഭായനി 10 ലക്ഷല രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.
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181. സഹകേരണ കമഖലയനില്  95 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് പദതനിയനിലല അടങല്.
ഇതനിനപുറലമ 45 കകേഭാടനി രൂപയലട കകേനസഹഭായവല ലഭനിക്കുല.

പ്രവെഭാസനി

182. സര്,  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങേളനിലല  മഭാനലല  പ്രവെഭാസനികേളകനിടയനില്  പുതനിയ
ആശങ ഉയര്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരനിചവെരുനവെരുലട എണ്ണല വെര്ദനിക്കുനണട്ട്.
ഇവെരനില് പുനരധനിവെഭാസസഹഭായല ആവെശലമഭായവെരുണട്ട്.  ഇതരതനിലള
സഹഭായല  ആവെശലമനിലഭാതവെര്കട്ട്  നഭാടനില്  നനികക്ഷപ  സക്കൗകേരലകമഭാ
ലതഭാഴനികലഭാ  നല്കകേണതുണട്ട്.   ഇതവെണലത   ബഡ്ജറട്ട്  വെലവെസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളുലടയല  മറട്ട്  നനികക്ഷപ  സക്കൗകേരലങ്ങേളുലടയല  ഒരു  പുതനിയ
അധലഭായല  തുറക്കുനണട്ട്.  വെരുലവെര്ഷങ്ങേളനില്  ഈ  നയല  കൂടുതല്
വെനിപുലമഭാക്കുല.  ഇവെനിടങ്ങേളനില്  പ്രവെഭാസനികേളകട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന
നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനിലയടുക്കുല.

183. കനഭാര്കഭാ വെകുപനിലന്റെ പ്രവെര്തനങ്ങേളകട്ട് 28 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ഇകപഭാള
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  പകക്ഷ കക്ഷമഫണനിനട്ട്  1  ലക്ഷല  രൂപ  മഭാത്രകമ
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുള.  ഇതട്ട്  10  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുന.  കക്ഷമ
നനിധനിയനില് നനിനള ആനകൂലലങ്ങേള കേഭാലഭാനസൃതമഭായനി വെര്ദനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഗളഫനില്നനിനട്ട്  തനിരനിലകേ  വെരുനവെലര  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
12 കകേഭാടനിയഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുള വെകേയനിരുതല്. അതട്ട് 24 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തുന. വെനികദശത്തുനനിനല മടങ്ങേനിവെരുനവെര്കട്ട് ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങേളുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്   നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ സര്കഭാര് വെനിഭഭാവെനല ലചേയ്ത
വെഭായ്പഭാ  പദതനി ബഭാകട്ട്  എനഡട്ട്  സബ്സനിഡനി  മുനകൂറഭായനി  ബഭാങ്കുകേളകട്ട്
അടയഭാതതുലകേഭാണട്ട് ഈ പദതനി  അവെതഭാളതനിലഭാകനി. ബഭാകട്ട് എനഡട്ട്
സബ്സനിഡനി മുനകൂറഭായനി നല്കുലമനട്ട് ഉറപ്പുനല്കുന.

VIII

അധനികേഭാരവെനികകേനതീകേരണല

184. സര്,  ജനകേതീയഭാസൂത്രണല സലസഭാനതനിലന്റെയല രഭാജലതനിലന്റെയല അധനികേഭാര
വെനികകേനതീകേരണ  ചേരനിത്രതനില്  ഒരു  പുതനിയ  കേഭാലഘടല  തുറന.
അനമുതല്  ഇനവെലര  അധനികേഭാരവെനികകേനതീകേരണതനില്  ഇന്തലയനില്
ഒനഭാലസഭാനത്തു  നനില്ക്കുന  സലസഭാനമഭായനിടട്ട്  കകേരളല  ഉയര്ന.  ഇതനില്
അഭനിമഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  തലന  ഇക്കൗ  പരതീക്ഷണല  തുടങ്ങേനിയ  കേഭാലതട്ട്
മുകനഭാട്ടുവെച  ലക്ഷലങ്ങേള  ലലകേവെരനികഭാന  കേഴനിഞലവെനട്ട്  അവെകേഭാശ
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ലപടഭാനഭാവെനില.  കേഴനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷകഭാലല വെലനിലയഭാരു തനിരനിചകപഭാകഭാണട്ട്
നടനതട്ട്. തകദ്ദേശഭരണവെകുപട്ട് മൂനഭായനി, സര്കഭാര് അലഗതീകേരനിച ധനകേഭാരല
കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള പഭാലനികലപടനില,  ജനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനി
കനഭാക്കുകുതനിയഭായനി, അഴനിമതനി ശകനിലപട്ടു, ഗുണകഭഭാക്തൃ ലതരലഞ്ഞടുപനില്
വെഭാര്ഡുതല  വെനിഭജനവല  സസജനപക്ഷപഭാതവല  ഏതഭാണട്ട്  സഭാര്വ്വത്രനികേമഭായനി.
ഇങ്ങേലന എവെനിലട  കനഭാകനിയഭാലല  പനികനഭാടടനിയലട  ദൃശലങ്ങേളഭാണട്ട്  കേഭാണഭാന
കേഴനിഞ്ഞതട്ട്.  വെലനിലയഭാരു  തനിരുതട്ട്  കൂടനികയതതീരു.  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ
പ്രസഭാനല പുനരുജ്ജതീവെനിചട്ട് സസപങ്ങേള നമുകട്ട് തനിരനിച പനിടനികകണതുണട്ട്.

185. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങേളുലട  ഉയര്ലതഴുകനല്പട്ട്  ലക്ഷലമഭാക്കുന  ഒരു
വെനികേസന  അജണയഭാണട്ട്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി
മുകനഭാട്ടുവെയ്ക്കുനതട്ട്.  ലപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസല,  ലപഭാതുആകരഭാഗലല  ഇവെയലട
ഭക്കൗതനികേസക്കൗകേരലല ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട് അനലഭാദൃശലമഭാലയഭാരു നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  തുടകലകുറനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുതനി
ഗുണനനിലവെഭാരല  ലമചലപടുതണലമങനില്  വെലനിയ  കതഭാതനില്  പ്രഭാകദശനികേ
ജനകേതീയ ഇടലപടല് കൂടനികയതതീരൂ.  അതുകപഭാലല പചകറനിയനില് സസയല
പരലഭാപത  കനടുകേ,  സമ്പൂര്ണ്ണശുചേനിതസല  ലലകേവെരനിക്കുകേ,  ജലചേക്രതകേര്ച
തടയകേ,  ജലസലരക്ഷണല ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ ഇങ്ങേലന മൂനട്ട് ലക്ഷലങ്ങേളഭാണട്ട്
ബഹുജനങ്ങേലള  അണനിനനിരതനി  കനടഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങേളുലട  മുനലലകേയനിലഭാലത  ഇവെ  കനടഭാനഭാവെനില.  ഇക്കൗ പ്രശങ്ങേലളലഭാല
കകേഭാര്തനിണകനിലകഭാണള  ഒനഭായനിരനിക്കുല  പുതനിയ  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ
പ്രസഭാനല.  ഇതനിനള  പ്രഭാരലഭപ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുല  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ
ലസലനിനല കവെണനി 10 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

186. അഞഭാല  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന സലബനനിചട്ട്  മുന  സര്കഭാര്  തതീരുമഭാനല
എടുതനില.  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കവെണ  കഭദഗതനികേകളഭാലട  അലഗതീകേഭാരല
കനടനികഴനിഞ്ഞഭാല്  അതനസരനിചഭായനിരനിക്കുല  ഭഭാവെനിയനില്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങേളകട്ട്  പണല  വെകേയനിരുത്തുകേ.  ഇതവെണ  5,000  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളക്കുല  നഗരസഭകേളക്കുല  നനിലവെനിലല
ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇക്കൗ പശ്ചഭാതലതനില് സലസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനികേളകഭായനി  നതീകനിവെചനിട്ടുള  500  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപഭാധനിരഹനിത
വെനികേസനഫണഭായനി നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുന. ഇകതഭാലട മുനവെര്ഷലത
അകപക്ഷനിചട്ട് 10 ശതമഭാനല ഉയര്ന അടങല് ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയഭാണട്ട്.
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187. തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേളനിലല ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയല ഭഭാരവെഭാഹനികേളുലടയല
മഭാസ  അലവെനസട്ട്  നനിലവെനിലളതനിലന്റെ  ഇരടനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുല.  ഇക്കൗ
ജൂവല മഭാസല മുതല് അതട്ട് ബഭാധകേമഭായനിരനിക്കുല. തനതട്ട് ഫണനില്നനികനഭാ
തനികേഞ്ഞനിലലങനില് ജനറല് പര്പസട്ട് ഗഭാന്റെനില്നനികനഭാ കവെണല ഇക്കൗ തുകേ
കേലണതഭാന.

188. സലസഭാന സര്കഭാര് പനിരനിക്കുന വെഭാറട്ട് നനികുതനിയല വെനില്പന നനികുതനിയല
ഗണലമഭായനി  ഉയര്തനിയ കേഴനിഞ്ഞ സര്കഭാര്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേളുലട
ലകേടനിട നനികുതനി വെര്ദനിപനികഭാന തയഭാറഭായനില.  ഇലതഭാരു വെനികരഭാധഭാഭഭാസമഭാണട്ട്.
നനികുതനിനനിരകട്ട്  വെര്ദനിപനികണലമനട്ട്  സര്കഭാര്  നനിര്ബനനിക്കുനനില.
അതട്ട് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേളുലട സസഭാതനലമഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  നനിര്ദ്ദേനിഷ
ബഭാനഡനില്  അവെര്കനിഷമുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങേള  തതീരുമഭാനനികഭാല.  ഒരു
നനിര്ദ്ദേനിഷ  ബഭാനഡനിനളനില്  ഏറനിയകതഭാ  കുറഞ്ഞകതഭാ  ആയ  നനിരകട്ട്
അവെര്കട്ട് നനിശ്ചയനികഭാന സസഭാതനലമുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട് വെനിശദമഭായനിട്ടുള
ഉതരവെട്ട് തകദ്ദേശഭരണ വെകുപട്ട് പുറലപടുവെനിക്കുല.

189. പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  കബ്ലൈഭാക്കുകേള  എനനിവെയട്ട്
ആവെശലമഭായ  ലകേടനിട  സക്കൗകേരലങ്ങേള  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനല  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുനതനിനല ഒരു തതീരുമഭാനവല ഉണഭായനിടനില. ആന്തൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലട
ഫണല  അനവെദനിചട്ട്  കേനിടനിയതഭാണട്ട്.  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങേള  കവെണന
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേള ഇവെയഭാണട്ട്.  ഇവെയട്ട് പ്രകതലകേ ഏജനസനിവെഴനി
ലകേടനിട  സക്കൗകേരലങ്ങേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  50  കകേഭാടനി  രൂപ
നടപ്പുവെര്ഷല ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

190. കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങേളക്കുല
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളക്കുല  ആവെശലമഭായ  കസവെനല  നല്കുനതനിനട്ട്  ഒരു
സസതന  ലപ്രഭാഫഷണല്  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  ലസന്റെര്  ഗുലഭാതനി
ഇനസനിറന്യൂടനില്  സഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  50  ലക്ഷല  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.

191. അധനികേഭാര  വെനികകേനതീകേരണതനില്  ഒരു  പ്രധഭാനലപട  പരനിശതീലന
കകേനമഭായനി  രഭാജലതനിനകേത്തുല  പുറത്തുല  ഇനട്ട്  കേനില  അറനിയലപടുന.
അധനികേഭാര  വെനികകേനതീകേരണല  സലബനനിചട്ട്  ഉപകദശങ്ങേളക്കുല
പരനിശതീലനതനിനമുള  സഹഭായഭാഭലര്തന  മറ  സലസഭാനങ്ങേളനില്നനിനട്ട്
ഉണഭാകുനണട്ട്. ഇതനികലകട്ട് കേനിലലയ പ്രഭാപമഭാക്കുനതനിനട്ട്  50 ലക്ഷല രൂപ
പ്രകതലകേമഭായനി അനവെദനിക്കുന.
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192. തലസഭാന  നഗരലമന  നനിലയനില്  തനിരുവെനന്തപുരതനിനല  വെലവെസഭായ
വെഭാണനിജല  കകേനലമന  നനിലയനില്  ലകേഭാചനിക്കുല  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന
ഉണഭായനിരുന.  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരലങ്ങേളുലട  കേഭാരലതനിലല  വെകേയനിരുത
ലകേളനില് ഇകപഭാളതലന ഇതട്ട് പ്രകേടമഭാണട്ട്. ജനറല, യഡനിസഭാറട്ട് തുടങ്ങേനിയ
പദതനികേള പണല ഇലഭാതതുലകേഭാണട്ട് നനിലചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവെലര ലചേലവെഭാകനിയ
പണതനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗല  ലഭനികണലമങനില്  ഇനനി  ആവെശലമഭായ  പണല
നഭാല കേലണതനികയ തതീരൂ.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  സമഗമഭായ റനിവെന്യൂ നടതനി
യദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്  ഇക്കൗ  പദതനികേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുല.  തനിരുവെനന്തപുരല  ആറകേഭാല്  മഭാസര്പ്ലഭാനനിലല
അടനിസഭാന  സക്കൗകേരല  വെനികേസനതനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നതീകനിവെയ്ക്കുന.  ഇതനില്നനിനല  10  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  ഇക്കൗ വെര്ഷല ലചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  ഇകത മഭാതൃകേയനില്
ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനികക്ഷത്ര  സമുചയതനിലന്റെ  വെനികേസനതനിനല  മഭാസര്പ്ലഭാന
ഉണഭാക്കുല. അതനിലന്റെ വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാകഭാന 20 ലക്ഷല രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.  പ്രസനിദരഭായ കേണസര്കവ്വഷന ആര്കനിലടകട്ട്സട്ട് കൂടനിയ
ടങ്ങുന ടതീമഭായനിരനിക്കുല ഇക്കൗ റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുകേ.

ശുചേനിതസല

193. കകേരളലത രഭാജലലത ഏറവല വൃതനിയള സലസഭാനമഭായനി മഭാറനതനിനട്ട്
ജനകേതീയ കേഭാമ്പയനിന  നവെലബര്  1  നട്ട്  ആരലഭനിക്കുല.  അനഭാണട്ട്  ഓപണ
ലഡഫനികകഷന  ഫതീ  സലസഭാനമഭായനി  കകേരളലത  പ്രഖലഭാപനികഭാന
കപഭാകുനതട്ട്. ഇതനിനകവെണനി കേക്കൂസട്ട് ഇലഭാത എലഭാ വെതീടുകേളനിലല കേക്കൂസട്ട്
നല്കുനതനിനകവെണനി തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേള മുനനിടനിറങ്ങുനതഭാണട്ട്.
വെനികകേനതീകൃത  ഉറവെനിട  മഭാലനിനലസലസ്കരണമഭാണട്ട്  ശുചേനിതസ  കേലഭാമ്പയനിന
അവെലലബനിക്കുകേ.  കേഴനിവെതുല  ഓകരഭാരുതരുല  അവെരവെരുലട  വെതീടുകേളനില്
തലന വജവെമഭാലനിനലല കേകമ്പഭാസഭാക്കുകേകയഭാ ബകയഭാഗലഭാസഭാകനി മഭാറകേകയഭാ
ലചേയണല.  അലഭാതപക്ഷല  സമതീപത്തുള  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കേകമ്പഭാസനിലഗട്ട്
കകേനതനില്  എതനിച  ലകേഭാടുകണല.  അവജവെമഭാലനിനലങ്ങേള  വെതീടനില്
നനിനട്ട്  കശഖരനിചട്ട്  റനികസഭാഴ്സട്ട്  ലസന്റെറനില്  വെചട്ട്  കവെര്തനിരനിചട്ട്  റതീയസനികനഭാ
റതീവസകനിങനികനഭാ  ശഭാസതീയ മറവെനികനഭാ  ഉപകയഭാഗലപടുതണല.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങേള ശുചേനിതസ പരനിപഭാടനികേളകട്ട് മുനഗണന  നല്കകേണതഭാണട്ട്.

194. ശുചേനിതസമനിഷനട്ട്  26  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  അനകയഭാജലമഭായ
മഭാലനിനലസലസ്കരണ സകങതങ്ങേള വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനല പ്രചേരനിപനിക്കുനതനിനല
പഭാലകഭാടട്ട്  ഇനകഗറഡട്ട് റൂറല് ലടകകഭാളജനി  ലസന്റെറനിനട്ട്  50  ലക്ഷല രൂപ
അനവെദനിക്കുന.
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കുടുലബശതീ

195. കകേരളതനിലന്റെ  അഭനിമഭാനമഭായ  കുടുലബശതീ  പ്രസഭാനലത  തകേര്ചയലട
വെകനില്നനിന  രക്ഷനികകണതുണട്ട്.  കുടുലബശതീകട്ട്  സമഭാന്തരമഭായനി  മറ
പ്രസഭാനങ്ങേലള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിലനതനിലര ശകമഭായ  പ്രകക്ഷഭാഭല
കേഴനിഞ്ഞ ഭരണതനിലന്റെ ആദലവെര്ഷങ്ങേളനില് നടന.  പകക്ഷ ഒത്തുതതീര്പ്പു
വെലവെസകേള  പഭാലനികലപടുകേയണഭായനില.  കേഴനിഞ്ഞ  3  വെര്ഷകഭാലല
കുടുലബശതീകട്ട് അനവെദനിച  പണല  328  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ലഭനിച
പണമഭാകേലട  215  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  എന്തനിനട്ട്,  ദൂരദര്ശന  നടതനിയ
റനിയഭാലനിറനി കഷഭായനിലല വെനിജയനികേളഭായ 16 സനി.ഡനി.എസട്ട്.-കേളകട്ട് നല്കേനിയ
ലചേകട്ട്  കപഭാലല  വെണനിലചകഭായനിമഭാറനി.  ഇതഭാണട്ട്  അപമഭാനകേരമഭായനിട്ടുള
സനിതനി.  എന്തനിനട്ട്,  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കഭാരനിലന്റെ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗതനില്
കുടുലബശതീലയക്കുറനിചട്ട്  ഒരു  പരഭാമര്ശലകപഭാലല  ഉണഭായനിലഭാലയനളതട്ട്
ആകേസനികേമല. കഖദകേരമഭാണട്ട്. സര്, കുടുലബശതീയലട ഉയര്ലതഴുകനല്പനിലന്റെ
കേഭാലമഭായനിടട്ട് അടുത അഞട്ട് വെര്ഷല മഭാറവെഭാന കപഭാവകേയഭാണട്ട്.

196. ഇകപഭാള  കുടുലബശതീകഭായനി  130  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനിലണട്ട്.  ഇതട്ട്
200 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുന. കുടുലബശതീകട്ട് 4 ശതമഭാനല പലനിശയട്ട്
വെഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുല. ഇതനിനഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപ അനവെദനിക്കുന. കുടുലബശതീ
യണനിറകേളക്കുള  റനികവെഭാളവെനിലഗട്ട്  ഫണട്ട്,  കേഭാര്ഷനികേ  സബ്സനിഡനി,  സൂക്ഷ്മ
ലതഭാഴനില് സബ്സനിഡനി എനനിവെ  പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

IX

സതീതുലലത

197. സര്,  സതീകേളക്കുകവെണനിയള  പ്രകതലകേ  വെകുപട്ട്  ആരലഭനിക്കുല.  വെകുപനിനട്ട്
കേതീഴനില് കനരനിട്ടുവെരുന സ്കതീമുകേളക്കു പുറകമ ജനഡര് ഓഡനിറനിനല  സതീകേലള
സലബനനിക്കുന മറവെകുപ്പുകേളനിലല സ്കതീമുകേള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനമുള
ചുമതല ഇക്കൗ മനഭാലയതനിനണഭാകുല. ഇതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന.

198. കേഴനിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ സര്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലതട്ട് ബഡ്ജറട്ട് സമ്പ്രദഭായതനില്
ലകേഭാണവെന ഒരു ഇലനഭാകവെഷനഭായനിരുന ജനഡര് ബഡ്ജറട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  സതീവെനികേസന  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  അടങല്  മൂന  വെര്ഷലലകേഭാണട്ട്
ഇരടനിയനികലലറ ഉയര്നട്ട് പദതനി അടങലനിലന്റെ  10  ശതമഭാനകതഭാളമഭായനി.
ദക്കൗര്ഭഭാഗലലമന പറയലട,  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്കഭാര് ഇതട്ട് കവെലണനവെച.
സര്,  ഞങ്ങേള  അതട്ട്  പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇനനികമല്  ബഡ്ജറട്ട്
കരഖകേളലകഭാപല ജനഡര് ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനി ബഹുമഭാനലപട നനിയമ
സഭഭാലഗങ്ങേളകട്ട് നല്കുനതഭായനിരനിക്കുല.  എലഭാ സ്കതീമുകേളനിലല സതീ പരനിഗണന
ഉറപ്പുവെരുത്തുനകതഭാലടഭാപല 10 ശതമഭാനല അടങല് സതീകേളകട്ട് പ്രകതലകേമഭായള
കപ്രഭാജക്ടുകേളകഭായനി നതീകനിവെയ്ക്കുല.
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199. സതീകേളുലട കക്ഷമവല വെനികേസനവല ബനലപട്ടുലകേഭാണള കപ്രഭാജക്ടുകേളകട്ട്
91  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുതനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇതനില്
45  കകേഭാടനി  രൂപ അലഗനവെഭാടനികേളുമഭായനി  ബനലപട്ടുലകേഭാണള കകേനഭാവെനിഷ്കൃത
സ്കതീമുകേളനിലല  സലസഭാന  വെനിഹനിതമഭാണട്ട്.  കേക്കൗമഭാരപ്രഭായകഭാരഭായ  ലപണ
കുടനികേളക്കു കവെണനിയള വസകകഭാകസഭാഷലല് സര്വ്വതീസനിനട്ട് 12.5 കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്. സ്കൂളുകേള വെഴനിയഭാണട്ട് ഇക്കൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

200.നനിര്ഭയ കഷഭാര്ടട്ട് കസ കഹഭാമുകേളക്കുകവെണനി  12.5  കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.
ഇകപഭാള കഹഭാമുകേള തടവെറകേള കപഭാലലയഭാണട്ട് പ്രവെര്തനിക്കുനതട്ട്.  ഇവെ
സതീസക്കൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭാണട്ട്.  ലപണകുടനികേളകട്ട് ജതീവെനിതലതക്കുറനിചട്ട് പ്രതതീക്ഷകേള
നല്കുന അന്തരതീക്ഷമുണഭാക്കുല.

201. വഹലടകേട്ട്  കഭാസട്ട് മുറനി  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളനില്  കഗളസട്ട്
ഫണട്ട് ലനി കടഭായട്ട് ലലറകേള നനിര്മ്മേനിചനല്കുല.

202.കകേരളതനില്  ആവെശലതനിനട്ട്  ലപഭാതുശുചേനിമുറനികേള  ഉണഭാവെണല  എന
ആവെശലല  ശകമഭായനി  ഉയര്നവെരുനണട്ട്.  ഇക്കൗ  ആവെശലല  നനിവെര്തനികഭാന
സര്കഭാര് പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.  ലപഭാതുശുചേനിമുറനികേളുലട അഭഭാവെല ഏറവല
കൂടുതല്  ബഭാധനിക്കുനതട്ട്  സതീകേലളയഭാണട്ട്.  ഇതനിലനഭാരു  പരനിഹഭാരമഭായനി
കറഭാഡുകേളുലട ഓരത്തുള  ലപകട്രഭാള പമ്പുകേള,  ലറകസഭാറന്റുകേള,  ലപഭാതു
സഭാപനങ്ങേള  എനനിവെയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ശുചേനിമുറനികേള  നനിര്മ്മേനിച
നല്കുല.  അവെയലട  കമല്കനഭാടചമതല  അതതട്ട്  സഭാപനങ്ങേളകഭായനിരനിക്കുല.
ഇതനിനപുറകമ  ബസട്ട്  സഭാന്റെട്ട്,  ലറയനില്കവെ  കസഷന,  ടൂറനിസട്ട്  കകേനങ്ങേള,
പ്രധഭാന മഭാര്കറകേള  ഇവെനിടങ്ങേളനില്  ഫഷട്ട്  അപട്ട്  ലസന്റെറകേള
ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇവെ  കുടുലബശതീയലട  വമകക്രഭാ  സലരലഭങ്ങേളഭായനി
പ്രവെര്തനിക്കുല.  ശുചേനിമുറനി,  മുലയടല്മുറനി,   ലവെനഡനിലഗട്ട്  ലമഷതീന,  സ്നേഭാകട്ട്
ബഭാര് ഇവെലയലഭാല അടങ്ങുനതഭായനിരനിക്കുല ഫഷട്ട് അപട്ട് ലസന്റെറകേള.  ഇക്കൗ
പദതനികഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേ
വെര്ഷല 20 കകേഭാടനി രൂപയലട ലചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനികേള

203. കകേന  ബഡ്ജറനിലല  22-ാംകസറട്ട്ലമന്റെനില്  നല്കുനതുകപഭാലല  കകേരള
ബഡ്ജറനിലല കുടനികേളുലട കക്ഷമതനിനല വെനികേസനതനിനമുള പദതനികേള
കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  നല്കുനതഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  ലപഭാതുപദതനിയലട  അടനിസഭാനതനില്
കുടനികേളക്കുകവെണനിയള വെകേയനിരുതലകേലള ഓപ്റനിവമസട്ട്  ലചേയനതനിനഭാണട്ട്
വചേല്ഡട്ട് ബഡ്ജറനിലൂലട ശമനിക്കുനതട്ട്.
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204.ട്രഭാനസട്ട്  ജനഡര്  സമൂഹതനിലന്റെ  നതീതനിക്കുകവെണനിയള  മുറവെനിളനി  കകേരള
സമൂഹതനില് കൂടുതല് അലഗതീകേഭാരല കനടനിലകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.ലകേഭാചനി
ലമകട്രഭായനില്  ഇവെര്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  സലവെരണല  ഉറപഭാകനിലകഭാണട്ട്  ഒരു
പുതനിയ  അദലഭായല  തുറനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറല  ട്രഭാനസട്ട്
ജനഡര്  സമൂഹകതഭാടട്ട്  ലഎകേലദഭാര്ഢലല  പ്രകേടനിപനികഭാന  ആഗഹനിക്കുന.
60  കേഴനിഞ്ഞ  ട്രഭാനസട്ട്  ജനകഡഴ്സനിനട്ട്  ലപനഷന  അനവെദനിക്കുന.  ട്രഭാനസട്ട്
ജനഡര്  വെനിദലഭാര്തനികേളകട്ട്  പ്രകതലകേ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആനകൂലലങ്ങേള
നല്കുനതഭാണട്ട്.  അവെര്കനിടയനില് പ്രവെര്തനിക്കുന സനദ സലഘടനകേളകട്ട്
സര്കഭാര് ധനസഹഭായല  നല്കുല.   ഇതനിനഭായനി  തുടകലമന നനിലയനില്
10 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

X

പരനിസനിതനി സക്കൗഹൃദല

205. ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്  2010-ലല  ഹരനിത  ബഡ്ജറനിലന്റെ  തുടര്ചയഭാണട്ട്.
പരനിസനിതനി  സക്കൗഹൃ ദമഭാകേഭാലത ഇനനിലയഭാരു മുകനഭാട്ടുകപഭാകട്ട്  സഭാദലമല.
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ലനല്വെയലകേലളയല  തണ്ണതീര്തടങ്ങേലളയല
സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞ  സര്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തുണഭായ  വെതീഴ്ചകേള
തനിരുത്തുയല  കഡറഭാബഭാങട്ട്  ഉണഭാക്കുകേയല  അതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കുകേയല ലചേയല. മഭാലനിനല സലസ്കരണതനിനട്ട് വെലനിയ പ്രഭാധഭാനലമഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  കതഭാടുകേളുല  പുഴകേളുല  ശുദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  തുടകല
കുറനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കുടനഭാടട്ട് പരനിസനിതനി പുനനഃസലഘടനപദതനി നടപനിലഭാകഭാന
കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  നതീര്തടഭാധനിഷനിത മണ്ണട്ട്-ജലല  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
ജനകേതീയ പ്രസഭാനതനിനട്ട് രൂപല നല്കുകേയഭാണട്ട്. വവെദദ്യുതനി മനിതവെലയതനിനല
പുനരുല്പഭാദകേകശഷനിയള  ഉക്കൗര്ജ്ജ  വെനികേസന  കസഭാതസകേളനിലല  ഉക്കൗനന
ബഡ്ജറഭാണനിതട്ട്.  കേഭാലഭാവെസഭാ  വെലതനിയഭാനതനിലന്റെ  പശ്ചഭാതലതനില്
പ്രകതലകേ   നടപടനികേള  സസതീകേരനികഭാന  കപഭാകുന  ബഡ്ജറട്ട്  ആണനിതട്ട്.
ശനിഷവെനങ്ങേലള  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  സലരക്ഷനിക്കുനകതഭാലടഭാപല  വെലഭാപകേമഭായ
വെനവെല്കരണതനിനട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയല ലചേയന ബഡ്ജറഭാണനിതട്ട്.

206.പരനിസനിതനി  വെകുപനിനട്ട്  30  കകേഭാടനി  രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്
10 കകേഭാടനി രൂപ മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിനഭാണട്ട്. ശകദയമഭായ
ഒരു  പദതനി  വജവെവവെവെനിദല  രജനിസറകേളുലട  പൂര്തതീകേരണതനിനല
അതനിലന അടനിസഭാനമഭാകനിയള പ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുമഭാണട്ട്.  വജവെവവെവെനിദല
രജനിസര് ഒരു ബഞ്ചുമഭാര്കഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുതനി ഒഭാകരഭാ പ്രകദശലതയല
വജവെ വവെവെനിദലലത ആസൂത്രനിതമഭായനി സലരക്ഷനിക്കുകേയല വെര്ദനിപനിക്കുകേയല
ലചേയന കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികട്ട് രൂപല നല്കുനതഭാണട്ട്.
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വെനല

207.കകേരളതനിലല സസഭാഭഭാവെനികേ വെനങ്ങേളുലട സലരക്ഷണതനിനഭായനി  49  കകേഭാടനി
രൂപ  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ക്ഷയനിച  വെനങ്ങേളുലട  പുനരുദഭാരണവല
ഇതനില്ലപടുല.  വജവെവവെവെനിദല  സലരക്ഷണതനിനല  സഭാങ്ചേസറനികേളുലടയല
കദശതീകയഭാദലഭാനങ്ങേളുലടയല സലരക്ഷണതനിനഭായനി  43 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനി
രുത്തുന. തടനി പ്ലഭാകന്റെഷനകേളുലട വെനികേസനതനിനള  16  കകേഭാടനി രൂപയല
പശ്ചഭാതല  സക്കൗകേരലവെനികേസനതനിനകവെണനിയള  10  കകേഭാടനി  രൂപ
യമുളലപലട  210 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് വെനകമഖലയഭായനി നതീകനിവെചനിട്ടുളതട്ട്.
നബഭാര്ഡട്ട്-ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  സ്കതീമനില് നനിനട്ട്  22-ാം ട്രഭാഞയനില്നനിനട്ട്
75 കകേഭാടനിരൂപ വെനപശ്ചഭാതല സക്കൗകേരലങ്ങേളക്കുകവെണനി അനവെദനിക്കുന.
തൃശ്ശൂര്  മൃഗശഭാല  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  150  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനല വെകേയനിരുത്തുന.  നടപ്പുവെര്ഷല  15  കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കേഭാര്ബണനന്യൂട്രല് വെയനഭാടട്ട്

208. ഹരനിതഗൃഹ  വെഭാതകേങ്ങേളുലട  കതഭാതട്ട്  കുറചട്ട്,  ആകഗഭാളതഭാപനലത
ലചേറക്കുനതനിനഭായനി  വെനികേസന പ്രക്രനിയകേലള ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിലനയഭാണട്ട്
കേഭാര്ബണ  തുലനിത  വെനികേസനല  എനതുലകേഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
വെനിവെനിധങ്ങേളഭായ വെലഭാവെസഭായനികേ- സഭാമൂഹല-സഭാമ്പതനികേ വെനികേസന ജതീവെനിത
പ്രക്രനിയകേളനിലൂലട പുറതളലപടുന കേഭാര്ബണഡകയഭാവകഡനിലന്റെയല മറട്ട്
കേഭാര്ബണ  വെഭാതകേങ്ങേളുലടയല  അളവെട്ട്  സര്കവ്വയനിലൂലട  നനിശ്ചയനിചട്ട്
പരനിസനിതനി  സക്കൗഹഭാര്ദ്ദേ  ക്രമതീകേരണങ്ങേളനിലൂലട  കുറചലകേഭാണവെരണല.
എനഭാലല  കേഭാര്ബണ  ബഹനിര്ഗമനല  അനനിവെഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങേലന
പുറന്തളലപടുന കേഭാര്ബണ വെഭാതകേങ്ങേലള അന്തരതീക്ഷതനിലല കേഭാര്ബണ
തുലനഭാവെസ  നനിലനനില്കതക  രതീതനിയനില്  വെലനിലചടുകഭാന  എത്ര
മരങ്ങേള നകടണനി വെരുകമഭാ  അത്രയല  മരങ്ങേള  നകടണതുണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കേഭാര്ബണ  തുലനല വകേവെരനിക്കുകേ. ഇതനികലകട്ട് ആദലഘട
പ്രവെര്തനങ്ങേള  വെയനഭാടനിലല  മതീനങ്ങേഭാടനി  പഞഭായതനില്  ആരലഭനിച
കേഴനിഞ. ഇക്കൗ  പദതനികട്ട് സലസഭാന സര്കഭാരനിലന്റെ എലഭാ പനിന്തുണയല
ഉണഭാകുല.  വെയനഭാടട്ട്  ജനിലലയ  ലമഭാതതനില്  കേഭാര്ബണ  തുലനിതമഭാകനി
മഭാറനതനിനട്ട് ഒരു പദതനി ആരലഭനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇക്കൗ ലക്ഷലല വകേവെരനിചഭാല്
ഇവെനിലട  നനിനള  വെയനഭാടനിലല  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങേലള  പ്രകതലകേനിചട്ട്
കേഭാപനിലയ  ബഭാന്റെട്ട്  ലചേയ്തട്ട്  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങേളഭായനി
വെനിപണനിയനിലനിറകഭാല.  ഇതനിലൂലട  കേഭാപനി  ഉളലപലടയള  വെനിളകേളകട്ട്
കൂടുതല്  വെനില  ലഭലമഭാകുല.  ടൂറനിസതനിനല  ഇതട്ട്  വെലനിലയഭാരു
കപ്രഭാത്സഭാഹനമഭാണട്ട്.  മരല വെചപനിടനിപനിക്കുനതട്ട് ഭഭാവെനി തലമുറയട്ട്  മഭാത്രമല,
ഇനലത തലമുറയ്ക്കുതലന വെരുമഭാനല  ഉറപ്പുവെരുത്തുന  പ്രവെര്തനമഭാകനി
മഭാറനതനിനട്ട് കേഭാര്ഷനികേ സഹഭായല നല്കുനതനിനള  പദതനി നബഭാര്ഡനിനട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സന്തുലനിത  വെനികേസനതനിനട്ട്   ഒരു  മഭാതൃകേയഭായനി
വെയനഭാടട്ട് മഭാറല.
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209.വെനനഭാശവല  ജലചേക്രതനിലന്റെ  തകേര്ചയല  വെനലജതീവെനികേലള  അവെരുലട
ആവെഭാസ കകേനങ്ങേളനില്നനിനല പുറത്തുകേടകഭാന നനിര്ബനനിതരഭാകനിയനിരനിക്കുന.
മനഷലനല വെനലമൃഗങ്ങേളുല തമ്മേനിലള സലഘര്ഷല മലകയഭാരകമഖലകേളനില്
അനദനിനല  വെര്ദനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.  ലറയനില്കവെലനി,  കേനിടങ്ങേട്ട്,  ഇലകനികേട്ട്
ലഫനസനിലഗട്ട്  തുടങ്ങേനിയ  പല  പരനിഹഭാരങ്ങേളുല  നനിര്കദ്ദേശനികലപടനിട്ടുണട്ട്.
ആതലന്തനികേമഭായനി  വെനസലരക്ഷണമഭാണട്ട്  പരനിഹഭാരലമനട്ട്  നഭാല  തനിരനിചറനിയണല.
കൃഷനികഭാര്കട്ട്  സലരക്ഷണല  തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ  അനവെദനിക്കുന.  ഇതനില്നനിനല
25 ലക്ഷല രൂപയലട ലചേലവെട്ട് ഇക്കൗ വെര്ഷല പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

 25  ലക്ഷല രൂപ എലനഴുതനിയനിരനിക്കുനതട്ട് തനിരുതണല. 25  കകേഭാടനി രൂപ
എനഭാകണല.

210. കേല്പറ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  കുരങ്ങേട്ട്  പുനരധനിവെഭാസതനിനഭായനി
25 ലക്ഷല രൂപ പ്രകതലകേമഭായനി അനവെദനിക്കുന.  വെയനഭാടനിലല ബഹഗനിരനി
പദതനികട്ട് 10 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

211. ലമഗഭാഫുഡട്ട്  പഭാര്കനിനട്ട്  500  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  വെകേയനിരുത്തുന.  നടപ്പുവെര്ഷല  50  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ലചേലവെട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കുടനഭാടട്ട് എകകഭാ ലറലസഭാറകറഷന കപ്രഭാജകട്ട്

212. സര്,  4  പതനിറഭാണകേളകട്ട്  മുമ്പട്ട്  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  ലഡവെലപ്ലമന്റെട്ട്
സഡതീസനില് ലപ്രഭാഫ. ലഎ. എസട്ട്. ഗുലഭാതനി ഞങ്ങേലള കനട-കകേഭാട വെനികശഷണല
പഠനിപനിചകപഭാള  ഉദഭാഹരനിചതട്ട്  കുടനഭാടട്ട്  വെനികേസന  പദതനിലയയഭാണട്ട്.
വെനികേസനതനിലന്റെ  കപരനില് ഒരു നഭാടനിലന എങ്ങേലന കുടനികചഭാറഭാകഭാലമനതനിനട്ട്
ദൃഷഭാന്തമഭായനിരുന അതട്ട്. സഭാമൂഹനികേ കനടകതകഭാള വെലനിയ  കകേഭാടമഭാണട്ട്
കേണക്കുകേള  ലതളനിയനിചതട്ട്.  കുടനഭാടട്ട്  ഇനല  തനിരുത്തുലനിലഭാലത
തുടരുകേയഭാണട്ട്.  റലസഭാര്  പ്രകദശമഭായ  കുടനഭാടനിലന്റെ  പരനിസനിതനി
പുനനഃസഭാപനതനിനട്ട്  ഒരു  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കുന.  ഇതനിലന  തണ്ണതീര്മുകല
ബണനിലന്റെ  ശഭാസതീയ  പുനരുദഭാരണല  സഹഭായകേരമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  നടന
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പകക്ഷ ഒരു വെര്ഷലമങനിലല  ബണട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായല
തുറനനിടട്ട് കുടനഭാടനിലന നമുകട്ട്   ശുദമഭാകകണതുണട്ട്. അതനിനമുമ്പട്ട് കുടനഭാടട്ട്
സമഗകുടനിലവെള പദതനി നടപനിലഭാകണല. പുതനിയ കേഭാര്ഷനികേ കേലണറനിനട്ട്
രൂപല  നല്കുകേയല  അഭനിപ്രഭായ  സമനസയല  ഉണഭാകുകേയല  കവെണല.
പരനിസനിതനി  പുനനഃസഭാപന  പരനിപഭാടനിയലട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകട്ട്
തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് ഇന്റെര്നഭാഷണല് റനിസര്ചട്ട് ആന്റെട്ട് ലട്രയനിനനിലഗട്ട് ലസന്റെര്
കഫഭാര്  ബനികലഭാ  സതീ  ലലവെല്  ഫഭാമനിലഗട്ട്  എന  സഭാപനലത
ചേമുതലലപടുത്തുന.  50  ലക്ഷല രൂപ ഇതനിനഭായനി വെകേയനിരുത്തുന.
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XI

ലപഭാതു സഭാമ്പതനികേ കസവെനങ്ങേള

ഹക്കൗസനിലഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

213. ഹക്കൗസനിലഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധര്മ്മേങ്ങേള  പുനര്നനിര്വ്വചേനികകണതുണട്ട്.
മഭാനല  വെനിരുദ  പഭാകകജനിലല  ലകേടനിടങ്ങേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനള  ഒരു
പ്രധഭാനലപട ഏജനസനിയഭായനി  ഹക്കൗസനിലഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  മഭാറഭാവനതഭാണട്ട്.
കകേരളതനില് നടപനിലഭാകഭാന കപഭാകുന സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട  പദതനികട്ട്
പ്രതീഫഭാബനികകറഡട്ട്  വെതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചനല്കുന  ചുമതല  ഏലറടുകഭാനണട്ട്.
ഇതനിനഭാവെശലമഭായ സഭാകങതനികേ നവെതീകേരണതനിനട്ട് പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാകനി
കേഴനിഞ്ഞഭാല്  വെഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുല.  വെഭായ്പ  ഉറപ്പുവെരുത്തുല.  തനിരുവെനന്തപുരല
പക്കൗണകേടവെനിലല  3  ഏകര്  സലതട്ട്  വെര്കനിലഗട്ട്  വെനിമനസട്ട്  കഹഭാസല്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  50  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്
നനിനല അനവെദനിക്കുന.

അഗനിശമന വെകുപട്ട്

214. 39 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

215. പുതുതഭായനി  തഭാലഴപറയന  കകേനങ്ങേളനില്  അഗനിശമന  കസഷനകേള
സഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്:

1. അരൂര്

2. ലകേഭായനിലഭാണനി

3. കകേഭാകങ്ങേഭാടട്ട്

4. ലസക്രകടറനിയറട്ട്

5. ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രല.

ട്രഷറനി

216. ട്രഷറനിയലട  നവെതീകേരണല യദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില് പൂര്തതീകേരനികഭാനഭാണട്ട്
ശമനിചലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇക്കൗ വെര്ഷല  കകേഭാര്  ബഭാങനിലഗട്ട്  സലവെനിധഭാനല
നനിലവെനില് വെരുല.  ഇതനിലനത്തുടര്നട്ട്  ശമ്പളവല ലപനഷനല ട്രഷറനിയനിലല
അകക്കൗണട്ട് വെഴനി  മഭാത്രകമ  വെനിതരണല  ലചേയ്യൂ.  ജതീവെനകഭാരുലടയല
ലപഷനകേഭാരുലടയല  തതീരുമഭാനല  അനസരനിചട്ട്  അവെരുലട  ബഭാങട്ട്
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അകക്കൗണനികലകട്ട് ഇവെനിലടനനിനട്ട് ആവെശലഭാനസരണല പണല വകേമഭാറനതനിനള
സക്കൗകേരലമുണഭാകുല.  ഇതനിനള നനിര്കദ്ദേശങ്ങേള മുനകൂറഭായനി  നല്കുനതനിനട്ട്
അവെകേഭാശവല  ട്രഷറനിയനിലള  നതീകനിയനിരനിപനിനട്ട്  ബഭാങട്ട്  കസവെനിലഗ്സട്ട്
അകക്കൗണനികനകഭാള ഉയര്ന പലനിശ നല്കുനതുമഭാണട്ട്.  ഇതുവെഴനി ഓകരഭാ
വെര്ഷവല  1,000-2,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ട്രഷറനിയനില്  ജതീവെനകഭാരുലടയല
ലപനഷനകേഭാരുലടയല നതീകനിയനിരനിപട്ട് ലഭനിക്കുലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.
ഇകപഭാള  20  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  നവെതീകേരണതനിനഭായനി  വെകേയനിരുതനി
യനിട്ടുളതട്ട്. ഇതനിനപുറകമ 2011-ല് രൂപല നല്കേനിയ ട്രഷറനി  സക്കൗകേരലങ്ങേള
ലമചലപടുത്തുനതനിനള  പ്രകതലകേ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  150  കകേഭാടനി  രൂപ
നതീകനിവെയ്ക്കുന. നടപ്പുവെര്ഷല 25 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

റവെനദ്യു വെകുപട്ട്

217. റവെനദ്യു  ഓഫതീസുകേളുലട  നവെതീകേരണതനിനട്ട്  14  കകേഭാടനി  രൂപ  അടകല

30  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതനിനപുറകമ  തഭാലഴ

പറയന  കകേനങ്ങേളനില്  പുതനിയ  റവെനന്യൂ  ടവെറകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്

250  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പ ദതനിയനില്  വെകേയനിരുത്തുന.

നടപ്പുവെര്ഷല 50 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

1. ലനടുമങ്ങേഭാടട്ട്

2. ലകേഭാലല,

3. പന്തളല

4. ലകേഭാടഭാരകര  (രണഭാലഘടല)

5. തനിരുവെല

6. ചേങ്ങേനഭാകശരനി

7. ലതഭാടുപുഴ

8. പതീരുകമടട്ട്

9. എറണഭാകുളല

10. കകേഭാതമലഗലല

11. സുല്തഭാനബകതരനി
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12. ചേഭാലക്കുടനി

13. മടന്നൂര്

14. ആലപ്പുഴ ആര്.ഡനി.ഒ. ഒഭാഫതീസട്ട്

15. മുളന്തുരുതനി

16. പുനലൂര് വെനിദലഭാഭലഭാസ കകേഭാലപ്ലകട്ട്

17. കേടകേലപളനി

രജനികസ്ട്രഷന

218. രജനികസ്ട്രഷന ഓഫതീസുകേളകട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടങ്ങേള പണനിയനതനിനല പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപപദതനിയനില്നനിനട്ട് 100 കകേഭാടനി രൂപ നതീകനിവെയ്ക്കുന. നടപ്പുവെര്ഷല
25 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കലഭാടറനി

219. കകേരളതനില് മഭാറനിമഭാറനിവെന സര്കഭാരുകേള ഉനയനിചനിട്ടുള ആവെശലമഭായനിരുന
നനിയമവെനിരുദമഭായനി നടത്തുന ഇതര സലസഭാന/അനലരഭാജല കലഭാടറനികേള
നനികരഭാധനികണലമനളതട്ട്.  ഇതനിനട്ട് നനിയമപരമഭായ അവെകേഭാശമുള കകേന
സര്കഭാര് ഇക്കൗ  ആവെശലകതഭാടട്ട് നനികഷധഭാത്മകേ നനിലപഭാടഭാണട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്.
എനഭാല്  2011-ല്  നനിയമലലഘനല  നടത്തുന  കലഭാടറനികേളലകതനിലര
ആദലമഭായനി കകേനസര്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിച. ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി ഇക്കൗ
കലഭാടറനികേളുലട  കകേരളതനിലല  വെനില്പന  തടയലപട്ടു.  അതനിനകശഷല
കകേരളതനിലല കലഭാടറനി  വെനില്പനയനില്  അഭൂതപൂര്വ്വമഭായ വെര്ദനയണഭായനി.
കലഭാടറനി  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തുനതനിനള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടുതല് ജതീവെനകഭാലര നനികയഭാഗനിക്കുകേയല കൂടുതല്
ഓഫതീസുകേള തുറക്കുകേയല ലചേയല. ആവെശലമഭായ സലല കേലണതനിയഭാല്
അവെനിടങ്ങേളനില്  സസന്തല  ഓഫതീസുകേള  പണനിയനതനിനല  പരനിപഭാടനിയണട്ട്.
ആവെശലതനിനട്ട്  കലഭാടറനി  ലഭനിക്കുലമനട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുല.  സമ്മേഭാനല
നല്കുനതനിലല  കേഭാലതഭാമസല  ഇലഭാതഭാകുല.  സമ്മേഭാനഘടനയനില്
ആവെശലമഭായ മഭാറങ്ങേള വെരുത്തുല.

220. കലഭാടറനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനികലകട്ട്  കലഭാടറനികേളനില്  നനിനള
അറഭാദയതനിലന്റെ  ഒരു  ശതമഭാനല  ലഭലമഭാക്കുല.  ഇതുപകയഭാഗലപടുതനി
കക്ഷമനനിധനിയലട ആനകൂലലങ്ങേള വെര്ദനിപനിക്കുകേ മഭാത്രമല,  വെനികേലഭാലഗര്ലകലഭാല
മുചക്ര വെഭാഹനല ലഭലമഭാക്കുനതനിനള ഒരു സ്കതീമുല നടപഭാക്കുല.

896/2017
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ആഭലന്തരല

221. കപഭാലതീസട്ട്  കസനയലട  നവെതീകേരണതനിനട്ട്  40 കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനി
രുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനപുറകമ  കസനയലട  ആധുനതീകേരണതനിന  കവെണനി
കദശതീയപദതനിയലട  40  ശതമഭാനല  വെരുന  20  കകേഭാടനി  രൂപയല
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലഴപറയന  പുതനിയ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനകേള
ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്:

1. അചനകകേഭാവെനില്

2. കേയ്പമലഗലല

3. ലകേഭാപല

4. ലതഭാണര്നഭാടട്ട് (വെയനഭാടട്ട്)

5. നഗരൂര് (ചേനിറയനിനകേതീഴട്ട്)

6. പനിണറഭായനി

7. പുത്തൂര് (പഭാലകഭാടട്ട്)

എലലകസട്ട്

222.മദലതനിനല  മയക്കുമരുനനിനലമതനിലര  ശകമഭായ പ്രചേഭാരണ പ്രവെര്തനങ്ങേളുല
കബഭാധവെല്കരണവല  നടത്തുലമനട്ട്  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പ്രഖലഭാപനിചനി
ട്ടുളതഭാണട്ട്.  ഒരു  വെലനിയ  ജനകേതീയ  പ്രസഭാനമഭായനി  ഇക്കൗ  പ്രവെര്തനല
ഏലറടുക്കുല.  തഭാലഴപറയന  സലങ്ങേളനില്  എലലകസട്ട്  ടവെറകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനല  50  കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.  നടപ്പുവെര്ഷതനില്  10 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവെട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

1. കകേഭാടയല

2. പഭാലകഭാടട്ട്

3. തൃശ്ശൂര്

4. വെയനഭാടട്ട്

ഇതനിനപുറകമ  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളുമഭായനി  ബനലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെറകേളുല ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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സര്കഭാര് പ്രസ്സട്ട്

223. ഗവെണലമന്റെട്ട്  പ്രസ്സനിലന്റെ  ആധുനതീകേരണതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനട്ട് 100 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന. നടപ്പു സഭാമ്പതനികേ
വെര്ഷല 10 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പബ്ലൈനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന

224.മലബഭാര്  പ്രകദശലത  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട  സക്കൗകേരലഭാര്തല
പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്  കമഖലഭാ  ഓഫതീസനില്  ഓണലലലന
പരതീക്ഷഭാകകേനല ആരലഭനിക്കുനതനിനഭായനി 10 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

നതീതനിനലഭായല

225. പുതനിയ  കകേഭാടതനി  സമുചയങ്ങേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനകവെണനി  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് 150 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന. പുനലൂര്, അടൂര്,
പതീരുകമടട്ട്,  പഭാലകഭാടട്ട്,  പതനലതനിട,  ലനടുങണല,  റഭാനനി,  കേഭായലകുളല,
കേടപന,  കൂത്തുപറമ്പട്ട്,  ചേഭാലക്കുടനി,  പയന്നൂര്,  കേടുത്തുരുതനി, ആലപ്പുഴ
(അഡതീഷണല്  കബ്ലൈഭാകട്ട്)  എനനിവെനിടങ്ങേളനില്  കകേഭാടതനി  ലകേടനിട
സമുചയങ്ങേളഭാണട്ട്  പുതനിയതഭായനി  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.  ഇക്കൗ
ഇനതനില്  നടപ്പുവെര്ഷല  50  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങേളക്കുകവെണനിയള  ഇക്കൗ  അധനികേ വെകേയനിരുതലനിലന്റെ
പശ്ചഭാതലതനില്  മനിചലവെരുന  ബഡ്ജറനിലല  തുകേ  മറ  കകേഭാടതനികേളുലട
സക്കൗകേരലല വെനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനകവെണനി ഉപകയഭാഗനികഭാവനതഭാണട്ട്.

XII

നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങേള

226.സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  3  വെര്ഷമഭായനി  10 -12  ശതമഭാനല  വെതീതമഭാണട്ട്  വെഭാണനിജല
നനികുതനി  വെരുമഭാനല  വെര്ദനിചതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  കമയട്ട്  മഭാസതനില്  കപഭാലല
കകേവെലല  10  ശതമഭാനമഭായനിരുന  വെര്ദന.  അഭനിമഭാനകതഭാലട  പറയലട,
ജൂണ  മഭാസതനില്  19  ശതമഭാനല  നനികുതനി  വെരുമഭാന  വെര്ദന  കനടഭാന
കേഴനിഞ. 2012-13  മധലതനിന കശഷല ഒരു മഭാസവല ഇത്ര വെലനിയ വെളര്ച
നനികുതനികട്ട് ഉണഭായനിടനില.  ഇക്കൗ കനടല ലലകേവെരനിക്കുനതനിനട്ട് പ്രയതനിച മുഴുവെന
നനികുതനി ഉകദലഭാഗസലരയല അഭനിനനനിക്കുനതനിനട്ട് സഭയല എകനഭാലടഭാപല
കചേരുലമനട്ട്  ഞഭാന  പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സര്,  നനികുതനി  വെകുപട്ട്  25
ശതമഭാനല  നനികുതനി  വെരുമഭാനല  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഇനനി
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
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227.വെഭാണനിജല  നനികുതനി  പനിരനിവെട്ട്  ഉക്കൗര്ജ്ജനിതലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തഭാലഴപറയന തനമഭാണട്ട് നനികുതനി വെകുപട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട് : 

1. അഴനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനല

2. കൂടുതല് വെലഭാപഭാരനികേലള നനികുതനി വെലയതനില് ലകേഭാണവെരനികേ

3. യകനിസഹമഭായ നനികുതനി നനിരകട്ട്

4. സഭാകങതനികേ നവെതീകേരണല

5. ഉക്കൗര്ജ്ജനിത ഉകദലഭാഗസ പരനിശതീലനല

6. ഇകന്റെണല് ഓഡനിറട്ട് ശകനിലപടുത്തുകേ

7. നനിയമനടപടനികേള, റവെനന്യൂ റനികവെറനി കവെഗത വെര്ദനിപനികല്

8. വെലഭാപഭാരനി സക്കൗഹൃദ സമതീപനല

9. ഉപകഭഭാക്തൃ-വെലഭാപഭാരനി കബഭാധവെല്കരണല

228. 2008-ലഭാണട്ട് വെഭാണനിജലനനികുതനി വെകുപട്ട് റനികടണുകേളുലട ഇ-ഫയലനിലഗട്ട്
തുടങ്ങേനിയ  നടപടനിക്രമങ്ങേള  നടപനിലഭാകനിയതട്ട്.  അനലത  സര്വ്വര്
തലനയഭാണട്ട് ഇനല ഉളതട്ട്. അനട്ട് രൂപലപടുതനിയ കസഭാഫട്ട് ലവെയറകേളനില്
ഒരു  പരനിഷ്കഭാരവല  വെരുതനിയനിടനില.  ഇതനില്  ചേനില  കഭദഗതനികേള
വെരുതനിയഭാല് മഭാത്രല എങ്ങേലന വെലനിയ രതീതനിയനില് നനികുതനികചഭാര്ച
തടയഭാന കേഴനിയലമനതട്ട് കസഭാദഭാഹരണല സനി. & എ.ജനി. 2014-ലല
റനികപഭാര്ടനില്  ചൂണനികഭാണനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്,  രകണഭാ,  മൂകനഭാ
മഭാസങ്ങേളക്കുളനില് ആവെശലമഭായ കേപഭാസനിറനിയള പുതനിയ സര്വ്വര്
സഭാപനികലപടുല.  കസഭാഫട്ട് ലവെയറല  സമഗമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുല.
വെഭാണനിജലകമഖലയട്ട് സഹഭായകേമഭായ ഇന്റെറഭാകതീവെട്ട് ലവെബ്കപഭാര്ടലഭായനി
വെകുപനിലന്റെ ലവെബ്ലലസറനിലന പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുല. ഒരു വെര്ഷതനിനകേല
തലന വെകുപനില് ഒരു ലലസബര് കഫഭാറനസനികേട്ട് യണനിറട്ട് ആരലഭനിക്കുല.

229. ഇനട്ട്  പകുതനിയനില്  തഭാലഴ  റനികടണുകേലള  സ്ക്രൂടലലനസട്ട്  ലചേയലപടുനള.

അതുതലന  കകേവെലല  സഭാകങതനികേമഭായ  പരനികശഭാധനയഭാണട്ട്

ഇനനി  കമല്  കേമ്പന്യൂടറനില്  തലന  പുതനിയ  കസഭാഫട്ട് ലവെയറനിലന്റെ

സഹഭായകതഭാലട ഒഭാകരഭാ  റനികടണുല  സമഗപരനികശഭാധനയട്ട്

വെനികധയമഭാക്കുല.  ഇതനിനട്ട്   KVATIS-ലല  വെനിവെനിധ  കമഭാഡന്യൂളുകേലള

ബനനിപനിചലകേഭാണള  സൂക്ഷ്മ   പരനികശഭാധനയഭായനിരനിക്കുല  സനിസല
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നടത്തുകേ.  ഇക്കൗ  സനിസല  സ്ക്രൂടനിണനിയനില്  ഓകരഭാ  റനികടണുകേളനിലലയല

94  ഇനങ്ങേളുല  അവെയലട  പരസരബനങ്ങേളുല  പരനികശഭാധനികലപടുല.

ഇക്കൗ  പരനികശഭാധനയലട  അടനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കുല  വെഭാറട്ട്

സര്കനിളുകേള തുടര്പരനികശഭാധന നടത്തുകേ.  ആവെശലലമങനില് അവെര്

തലന  അസസട്ട് ലമന്റെനിനമുമ്പട്ട്  വെലഭാപഭാരനികേകളഭാടട്ട്  വെനിശദതീകേരണല

കതടുകേകയഭാ  കേട  സനര്ശനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയല.  തനികേചല  തനനിഷ

പ്രകേഭാരമുള കേട സനര്ശനങ്ങേളുല ലതരചനിലകേളുല ഇനനി ഉണഭാകേനില.

230. ഓഡനിറട്ട് വെനിസനിറട്ട് വെനിഭഭാഗലതക്കൂടനി ഉളലപടുതനിലകഭാണട്ട് ഇകന്റെണല്

ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗല ശകനിലപടുത്തുല.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് സനി.ആന്റെട്ട്

എ.ജനി.  ചൂണനികഭാണനിക്കുന ക്രമകകടുകേളനില്  90  ശതമഭാനകതഭാളല

ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട് അലഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയനതട്ട്.  സനി.ആന്റെട്ട്എ.ജനി.

സഭാമ്പനിള  അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതട്ട്.

എനഭാല്  ഇതരതനില്  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറട്ട് വെഴനി  സമ്പൂര്ണ്ണ

പരനികശഭാധന നടതനികഴനിഞ്ഞഭാല്  നനികുതനി വെരുമഭാനല ഗണലമഭായനി

ഉയര്ത്തുവെഭാന കേഴനിയല.

231. സര്,  ജനി.എസട്ട്.റനി.  വെനഭാലല  കകേരളതനിലല  ലചേകട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള

തുടരുനതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  അവെ  ആധുനനികേ  കഡറഭാ  കേളക്ഷന

ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറകേളഭായനിരനിക്കുല.  അവെ  സലകയഭാജനിത

ലചേകട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളഭായനിരനിക്കുല.  സ്കഭാനറകേള  സഭാപനികകണ  സഭാധലതകേളുല

പരനികശഭാധനിക്കുല.  അതുവെഴനി  വെണനി  പരനികശഭാധനയട്ട്  കവെണനിവെരുന

1-2  മണനിക്കൂറകേള  10-15  മനിനനിറഭായനി  ചുരുകഭാന  കേഴനിയല.  ഇക്കൗ

പരനിവെര്തനല  വെരുതഭാന  കേഴനിയല.  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ലവെയ്ബനിഡ്ജുകേള,

ബല ബഭാരനിയറകേള, കകഭാസ്ഡട്ട് സര്കേന്യൂടട്ട് ലടലനിവെനിഷന സലവെനിധഭാനല,

ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഡനികസ്പ്ലേ  കബഭാര്ഡുകേള,  RFID,  സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്,  സ്കഭാനര്

തുടങ്ങേനിയ  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവെനിദലകേള  ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

ഓകരഭാ  വെകുപനിനല  അവെര്കട്ട്  ആവെശലമഭായനിട്ടുള  വെനിവെരല

കശഖരനിക്കുനതനിനല  ലഭലമഭാക്കുനതനിനല  സഹഭായകേരമഭായ  സമഗ

കസഭാഫട്ട് ലവെയര് വെനികേസനിപനിക്കുല. അഴനിച പരനികശഭാധന ലചേകട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളകട്ട്

പുറതട്ട് റഭാനഡമഭായനിടട്ട് മഭാത്രകമ നടത്തൂ.
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232. കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മകഞശസരത്തുല  വെയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല

മുതങ്ങേയനിലല  ആധുനനികേ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന  ലഫസനിലനികറഷന

ലസന്റെറകേള സഭാപനിക്കുനതനിനള   പ്രവെര്തനല  ഇക്കൗ സഭാമ്പതനികേ

വെര്ഷല  തലന  ആരലഭനിക്കുല.  വെഭാളയഭാര്,  മറട്ട്  പ്രധഭാന  ലചേകട്ട്

കപഭാസ്റ്റുകേള  എനനിവെയട്ട്  കവെണനിവെരുന  ഭൂമനി  ഏലറടുകലല

ഇകതഭാലടഭാപലതലന പൂര്തനിയഭാക്കുല.  അടുത മൂനട്ട്  വെര്ഷലലകേഭാണട്ട്

കകേരളതനിലല  എലഭാ  പ്രമുഖ  ലചേകട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുല  അതലഭാധുനനികേ

സലകയഭാജനിത  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറകേളഭായനി

മഭാറല.

233. ഇ-ഗകവെണനസഭാലണങനിലല വെഭാണനിജല നനികുതനി ഓഫതീസുകേള മുഴുവെന

കേടലഭാസുകേളുലട  കൂമ്പഭാരമഭാണട്ട്.  അതലഭാവെശല  സക്കൗകേരലങ്ങേളകപഭാലല

പരനിമനിതമഭാണട്ട്.  പഴയ  കരഖകേള  ആര്ലലകേവ്സട്ട്  ലചേയല.  ഓകരഭാ

ഓഫതീസനിലല  കവെണന  മരഭാമതട്ട്  പണനികേള,  പുനനഃസജ്ജതീകേരണല

എനനിവെലയക്കുറനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  സമഗമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവെഭാന

ഒരു  ലപ്രഭാഫഷണല്  ഏജനസനിലയ  ചുമതലലപടുത്തുല.  പ്രസ്തുത

റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  3-4  ഗഡുകളഭായനി  മുഴുവെന

ഓഫതീസുകേളുല  നവെതീകേരനിക്കുല.  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ

പദതനിയനില്നനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ നതീകനിവെയ്ക്കുന.  ഇതനിനപുറകമ

അടനിയന്തര  അടനിസഭാനസക്കൗകേരല  വെനികേസനതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനി

രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന.  ഫതീല്ഡട്ട്  തലതനില്  പ്രവെര്തനിക്കുന

ഉകദലഭാഗസരുലട  ടതീമുകേളകട്ട്  പ്രകചേഭാദനകേരമഭാകുല  വെനിധതനില്

നനികുതനി പനിരനിവെനില്  ലക്ഷലല  ലലകേവെരനിച  കേഭാരലഭാലയങ്ങേളകഭായനിരനിക്കുല

ഇക്കൗ പരനിപഭാടനിയനില് മുനഗണന നല്കുകേ.

234. ചേരകട്ട്  കസവെന  നനികുതനിക്കുകവെണനി  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന

സജ്ജതീകേരനികകണതുണട്ട്. അതനിനട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്കട്ട്  തതീവ്രപരനിശതീലനല

നല്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി ഞഭാന ഇക്കൗ വെര്ഷല  2.75  കകേഭാടനി രൂപ

വെകേയനിരുത്തുന.
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235. പലകപഭാഴുല  നനികുതനി  നനിയമങ്ങേലളക്കുറനിചള  അറനിവെനിലഭായ്മ
ലകേഭാണഭാണട്ട്  വെലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനല  വെതീഴ്ചയണഭാകുനതട്ട്.  ടഭാകട്ട്
കേണസളടന്റുമഭാലര  പൂര്ണ്ണമഭായല  ആശയനിക്കുവെഭാന  അവെര്
നനിര്ബനനിതരഭാകുന.  ഉകദലഭാഗസരുലട  കസസച്ഛഭാപരമഭായ  നടപടനികേളകട്ട്
ഇതട്ട് കേഭാരണമഭാകുല.  ലപഭാതുജനല,  വെലഭാപഭാരനികേള,  ടഭാകട്ട്  പ്രഭാകതീഷണര്മഭാര്,
കേണസളടന്റുമഭാര്  എനനിങ്ങേലന  എലഭാ  വെനിഭഭാഗങ്ങേകളയല  ഉളലകഭാളനിചട്ട്
ഉപകഭഭാക്തൃ  അവെകബഭാധല  വെര്ദനിപനിക്കുല.  ഇക്കൗ  അവെകേഭാശങ്ങേലള
സലബനനിച  കബഭാധവെത്കേരണല,  രജനികസ്ട്രഷന  എടുകല്,
സസകമധയഭായള  നനികുതനി  പഭാലനല  ഉറപഭാകല്  എനതീ
പ്രവൃതനികേളകട്ട്  ഉക്കൗനല്  നല്കുനതഭാണട്ട്  ടഭാകട്ട്  ലഡലനിവെറനി
അലലഡസസറനി  യണനിറട്ട്.  പരഭാതനി  പരനിഹഭാരതനിനകവെണനിയള
കടഭാളഫതീ  സലവെനിധഭാനല,  ലമഭാലലബല്  ആപ്ലനികകഷന  തുടങ്ങേനിയ
നൂതനമഭായ  നടപടനികേള  പ്രഭാവെര്തനികേമഭാക്കുല.  നനികുതനിയമഭായനി
ബനലപട  ഏറവല  പുതനിയ വെനിവെരങ്ങേള അറനിയനിക്കുനതനിനകവെണനി
ഒരു ഇ-നന്യൂസട്ട് ലലറര് ആരലഭനിക്കുല.  നനികുതനിഭരണലത സലബനനിച
വെനിവെരങ്ങേള ലഭലമഭാക്കുവെഭാന വെകുപനിലന്റെ എലഭാ  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങേളനിലല
സലസഭാന  ആസഭാനത്തുല  ടഭാകട്ട്  കകേഭാര്ണറകേള  ആരലഭനിക്കുല.
ഇതനിനകവെണനി ഞഭാന 2.5 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുന.

236. വെലഭാപഭാരനികേളുലട പരഭാതനികേള അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട് നനികുതനി വെകുപട്ട് ഒരു
ആധുനനികേ പരഭാതനി പരനിഹഭാര കേഭാള ലസന്റെര് തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്. ഇതനില്
ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള ഒരു കനഭാഡല് ഓഫതീസര്കട്ട് ലലകേമഭാറകേയല
കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്  പരഭാതനിയലട  സസഭഭാവെമനസരനിചട്ട്  ബനലപട
ഉകദലഭാഗസര്കട്ട്  ലലകേമഭാറനി  പരഭാതനികട്ട്  പരനിഹഭാരല  കേഭാണുനതുല
വെനിവെരല  പരഭാതനികഭാരനട്ട്  നല്കുനതുമഭായനിരനിക്കുല.  ഇതനിനഭായനി  ഒരു
ലമഭാലലബല് ആപ്ലനികകഷന വെനികേസനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

237. സര്,  2007-ല്  ആരലഭനിച  ലകനി  വെഭാറട്ട്  ലമഭാലലബല്
കഫഭാണനിലന്റെയല ലഎ.റനി. സഭാകങതനികേവെനിദലയലടയല സഹഭായകതഭാലട
പുനരഭാവെനിഷ്കരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബനില് സലസ്കഭാരല കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ലക്ഷലല.  ഇതനിലന്റെ ആദലപടനിയഭായനി  ലപഭാതുജനങ്ങേളകട്ട് അവെര് ഒരു
സഭാധനല  വെഭാങ്ങുകമ്പഭാള  ലഭനിക്കുന  ഇനകവെഭായ്സനിലന്റെ  അലലങനില്
ബനിലനിലന്റെ  കഫഭാകടഭാ  സമര്പനിക്കുനതനിനള  ലമഭാലലബല് ആപ്ലനികകഷന
വെനികേസനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കഫഭാകടഭാകയഭാലടഭാപല  വെളലര  കുറചട്ട്
വെനിവെരല  മഭാത്രല  ഉപകഭഭാകഭാകള നല്കേനിയഭാല് മതനിയഭാകുല.  എലഭാ
മഭാസവല  കേമ്പന്യൂടറനില്തലന  നറലകടുപട്ട്  നടത്തുനതുല  ഒരു
ശതമഭാനല  ബനില്ലുകേളകട്ട്  സമ്മേഭാനല  നല്കുനതുമഭാണട്ട്.  പരമഭാവെധനി
50,000  രൂപ  എന  പരനിധനികട്ട്  വെനികധയമഭായനി  ബനിലനിലല
നനികുതനിയലട 5 മടങ്ങേഭായനിരനിക്കുല സമ്മേഭാനല.
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238. ഇകതഭാലടഭാപല  5  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുകമല് വെനിറവെരവള വെലഭാപഭാരനികേളുലട
കേമ്പന്യൂടവറസ്ഡട്ട്  ബനില്/ഇനകവെഭായ്സട്ട്  എനനിവെ  അവെര്  ബനില്
ലചേയന  സമയത്തുതലന  അപട്ട് കലഭാഡ്ലചേയനതനിനട്ട്  കവെണനിയള
ഒരു  കേമ്പന്യൂടര്  അധനിഷനിത  സലവെനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  ഞഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതരല  ഇനകവെഭായ്സുകേള  ഉപകഭഭാകഭാവെട്ട്  സമര്പനിക്കുന
ഇനകവെഭായ്സനിലന്റെ  പകേര്പ്പുമഭായനി  ഒത്തുകനഭാകനി  പരനികശഭാധനയട്ട്
വെനികധയമഭാക്കുല.  നനിയമതനില് ഇതനിനകവെണ കഭദഗതനികേള ലകേഭാണ
വെരുനതഭാണട്ട്.

239. ചേനില അധനികേഭാരനികേള അമനിതമഭായ നനികുതനിനനിര്ണ്ണയ കനഭാടതീസുകേളുല
ഉതരവകേളുല  പുറലപടുവെനിക്കുനതനിനഭാല്  വെലഭാപഭാരനികേളകട്ട്  ബുദനിമുട്ടുകേള
ഉണഭാകുനണട്ട്.  ഇവെ  പുറലപടുവെനിക്കുനതനിനമുമ്പട്ട്  സുതഭാരലത
ഉറപഭാക്കുനതനിനല നനിയമഭാനസൃതമഭാണട്ട് എനട്ട് ഉറപഭാക്കുനതനിനല കവെണനി
ഒരു  പനിയര്  റനിവെന്യൂ  സലവെനിധഭാനല  വെകുപനിനളനില്  ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലട  കേഴനിവെട്ട്  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനല  സുതഭാരലത
ഉറപട്ട്  വെരുതനി  വെലഭാപഭാരനികേളകട്ട്  കനരനികടണനിവെരുന  ബുദനിമുട്ടുകേള
കുറയ്ക്കുനതനിനല സഹഭായനിക്കുല.

240. സലസഭാന  നനികുതനി  വെരുമഭാനതനില്  80  ശതമഭാനവല  വെഭാണനിജല
നനികുതനി വെകുപനില് നനിനഭാണട്ട്.  സഭാര്വ്വത്രനികേമഭാക്കുന കേമ്പന്യൂടലലറകസഷലന്റെ
സഭാധലതകേളുല  ജനി.എസട്ട്.റനി.-യലട  പുതനിയ  ചുമതലകേളുല  കേണകനിലലടുതട്ട്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന  സമൂലമഭായനി  പുനനഃസലഘടനിപനിക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ഇതനിനപുറലമ  25  ശതമഭാനല  നനികുതനി  വെരുമഭാനല  പ്രതനിവെര്ഷല
വെര്ദനിപനിക്കുകേലയന  വെളലര  സഭാഹസനികേമഭായ  ലക്ഷലവല  ഏലറടു
കകണതുണട്ട്.  അപതീല് അകതഭാറനിറനികേളുലട എണ്ണല വെര്ദനിപനികകണനി
വെരുല.  വെനികശഷഭാല് കസവെനങ്ങേളക്കുകവെണനി പ്രകതലകേ ലസഷലഭാലനിറനി
കകേഡറകേളകട്ട്  രൂപല  നല്കകേണനിവെരുല.  ഇതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ
തസനികേകേള സൃഷനിക്കുല.

241. തഭാലഴപറയന  വെലഭാപഭാരനി  സക്കൗഹൃദ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങേള  ലകേഭാണവെരഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

242. വെലഭാപഭാരനികേളകട്ട്  അക്രഡനികറഷന:  നനികുതനി  നനിയമപഭാലനതനില്
കൃതലത  പഭാലനിക്കുന  ഡതീലര്മഭാര്കട്ട്  ഗതീന  കേഭാര്ഡുകേളുല  അവെഭാര്ഡുകേളുല
നല്കുന പരനിപഭാടനിയണഭായനിരുന.  അതട്ട്  അവെസഭാനനിപനിചകേളഞ.
അതട്ട് പുനരുജ്ജതീവെനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്. ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനില്നനിനല പണല
ആനകൂലലങ്ങേള  ലഭനിക്കുമഭായനിരുലനങനിലല  അതനിനപുറകമ ഉപകഭഭാകഭാകളകട്ട്
ഇവെലര സലബനനിചള വെനിവെരങ്ങേള മനസ്സനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ലമഭാലലബല്
ആപ്ലനികകഷന  വെനികേസനിപനിക്കുല.  അക്രഡനിറഡട്ട്  ഡതീലര്മഭാരുലട
വെലഭാപഭാരതനിനട്ട് ഇതട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനമഭായനിതതീരുല.
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243. നനികുതനിലയ സലബനനിച ഉപകദശകേ കസവെനങ്ങേള നല്കേഭാന കവെണനി
ടഭാകട്ട്  അലലഡസസറനി  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെര്  ആരലഭനിക്കുനണട്ട്.
വെലഭാപഭാരനികേളകട്ട്   കൃതലമഭായ  വെനിവെരങ്ങേള  നല്കുകേ,  സലശയങ്ങേള
ദൂരതീകേരനിക്കുകേ  തുടങ്ങേനിയവെയഭായനിരനിക്കുല  ഇക്കൗ  ലസന്റെറനിലന്റെ  ചുമതല.
വെളര്നവെരുനമറട്ട്  സലങ്ങേളനില്  വെളര്ചയലട  കതഭാതനിനനസരനിചട്ട്
ഇതരല കകേനങ്ങേള സഭാപനിക്കുല.  ഇതനിനകവെണനിയള ലമഭാലലബല്
ആപ്ലനികകഷന  വെനികേസനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ലമഭാലലബല്  ഗകവെണനസനിനട്ട്
വെലനിയ  പ്രഭാധഭാനലല  നനികുതനി  നടതനിപനില്,  ഭരണ  നടതനിപനില്
നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

244. ലചേകട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  നടപടനിക്രമങ്ങേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാകല്:  ലചേകട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  നവെതീകേരണകതഭാലടഭാപല  അവെനിടലത  നടപടനിക്രമങ്ങേള
ലഘൂകേരനികഭാന  ആഗഹനിക്കുന.  ലചേകട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  സലബനനിചട്ട്
വെലഭാപഭാരനികേള  സമര്പനിചനിട്ടുള  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭായനി.
അതനില്  പലതുല  ശരനിയഭാണട്ട്.  കകേവെലല  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങേള
പറഞ്ഞട്ട് കേഭാലതഭാമസല സൃഷനിക്കുകേയല ലസകേന്യൂരനിറനി അടനികചല്പനിക്കുകേയല
ലചേയന  എനളതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനലപട  ലപഭാതുപരഭാതനി.  ചുവെലട
പറയന സഭാകങതനികേ പ്രശങ്ങേള ഉളലപട കകേസകേളനില് ലസകേന്യൂരനിറനി
ലഡകപഭാസനിറട്ട് ഇക്കൗടഭാകകണതനില എന ഒരു ലപഭാതു മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശല
പുറലപടുവെനിക്കുകേയഭാണട്ട്. മറട്ട് നനിയമഭാനസൃത നടപടനികേള തുടരുനതഭാണട്ട്:

1. വെലഭാപഭാരനിയലട  രജനികസ്ട്രഷന  സര്ടനിഫനികറനില്  അയഭാള
ലകേഭാണവെരുന ചേരകട്ട് ഉളലപടുതനിയനിടനിലഭാത കകേസുകേള.

2. രജനികസ്ട്രഷനള  വെലഭാപഭാരനികേള  ഡനികകറഷന,  കസഭാകട്ട്
ട്രഭാനസ്ഫര്  കനഭാടട്ട്  എനനിവെ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടത്തുന
ചേരക്കുകേളുലട കസഭാകട്ട് ട്രഭാനസ്ഫര്.

3. കേരഭാര് പണനികഭാരുലട ഡനികയര് ലചേയ്ത യനസഭാമഗനികേള.

4. സഭാധനല  ലകേഭാണവെരുന  വെലഭാപഭാരനി  കേണലലസനലമന്റെനിലന്റെ
ഉടമസത  ഏലറടുക്കുനപക്ഷല  കറനികല്  ലതറകേളഭാല്
ഇനകവെഭായനിസനില് ഉണഭാകുന തതീയതനി,  ടനിന,  വെഭാഹന നമ്പര്
തുടങ്ങേനിയവെയനിലല വെലതലഭാസല.

5. ഫഭാറല നമ്പര്  8  എഫട്ട് ഡനികകറഷന,  ഇനകവെഭായ്സട്ട്,  ഫഭാറല
നമ്പര്  16  എനനിവെയനിലല ലതറകേള.  ലതറട്ട് തനിരുത്തുനതനിനട്ട്
വെലഭാപഭാരനികട്ട് അവെസരല നല്കുനതഭാണട്ട്.
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6. ഇനകവെഭായ്സട്ട്,  ഡനികകറഷന  എനനിവെയനിലല  ലതറഭായ

വെര്ഗതീകേരണല/ലതറഭായ നനികുതനിനനിരകട്ട് എനതീ വെനിഷയങ്ങേള

ലചേകട്ട്കപഭാസനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  ലലകേകേഭാരലല  ലചേയവെഭാന

പഭാടനില.  ആയതട്ട്  കരഖകേള  സഹനിതല  ബനലപട  നനികുതനി

അസലസന്റെട്ട് ഓഫതീസര്കട്ട് ലലകേമഭാകറണതഭാണട്ട്.

7. സലസഭാനതനിനകേതട്ട്  ലചേയന  അന്തര്സലസഭാന  കേരഭാര്

പണനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭാണവെരുന ചേരക്കുകേള  തടയവെഭാന

പഭാടനില.  ഇതട്ട്  സലബനനിച അവെകേഭാശവെഭാദതനിലന്റെ നനിജസനിതനി

ഉറപ്പുവെരുതഭാന   കരഖകേള  ബനലപട  നനികുതനി

നനിര്ണ്ണയഭാധനികേഭാരനികട്ട് ലലകേമഭാറകേയഭാണട്ട് കവെണതട്ട്.

245. വെഭാറട്ട്  കേണസളകടറതീവെട്ട്  കേമ്മേനിറനി:  ഒരു  കേഭാലതട്ട്  വെളലര

സജതീവെമഭായനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വെര്ഷകഭാലല  അതട്ട്

നനിര്ജ്ജതീവെമഭായനിരുന. ഇക്കൗ സമനിതനിലയ വെതീണല പ്രവെര്തനക്ഷമമഭാക്കുല.

246. വെലഭാപഭാരനി  കക്ഷമനനിധനി:  വെലഭാപഭാരനി  കക്ഷമനനിധനിയല  നനിര്ജ്ജതീവെ

മഭായനിരുന.  അതട്ട്  പുനനഃസലഘടനിപനിക്കുകേയല  വെലഭാപഭാരനി  കക്ഷമനനിധനി

അലഗതസല  നനിര്ബനമഭാക്കുകേയല  ലചേയല.  5  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാ

ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന നനികുതനി ലക്ഷലല അധനികേരനിക്കുന

തുകേയലട ഒരു ശതമഭാനകമഭാ ഏതഭാണട്ട് ഉയര്നതട്ട് ആ തുകേ വെലഭാപഭാരനി

കക്ഷമനനിധനികട്ട്  ഗഭാന്റെഭായനി  നല്കുനതഭാണട്ട്.  കക്ഷമനനിധനി  ആന

കൂലലങ്ങേള  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയല  തതീപനിടനിതല  തുടങ്ങേനിയ  വെലഭാപഭാര

നഭാശതനിനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരല നല്കുകേയല ലചേയല.

247. കേലപട്ട് കട്രഭാളര്  ആന്റെട്ട്  ഓഡനിറര്  ജനറലനിലന്റെ  2014-ലല

ലസഷലല്  റനികപഭാര്ടനിലല  കമല്നടപടനികഭായനി  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള

4574  കകേസകേളനില് 6 മഭാസതനിനളനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുല.

അധനികേ വെനിഭവെസമഭാഹരണല

248. കഗഭാതമ്പനിനല  കഗഭാതമ്പട്ട്  ഉല്പനങ്ങേളക്കുലകമലള  നനികുതനി

എടുത്തുകേളയകേയണഭായനി.  എനഭാല്  ഇക്കൗ  നനികുതനിയനിളവെട്ട്

ഉപകഭഭാകഭാകളകട്ട് വെനിലയനിളവെഭായനി   ലലകേമഭാറല   ലചേയലപടനിടനില.
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കഗഭാതമ്പട്ട്  ഉല്പനങ്ങേള  പ്രധഭാനമഭായല  പഭാകറകേളനിലഭാണട്ട്  വെനിപണനല

ലചേയനതട്ട്. നനികുതനിനനിരകനില് കുറവെട്ട് വെരുതനിയനിട്ടുല മുമ്പുണഭായനിരുന

അകത  എല.ആര്.പനി.-യനിലല  റതീലടയനില്  നനിരകനിലമഭാണട്ട്  വെലഭാപഭാരല

തുടരുനതട്ട്.  നനികുതനിനനിരകനില്  വെരുന  കുറവെട്ട്  ഉപകഭഭാകഭാവെനിനട്ട്

ലഭനികഭാതതനിനഭാലല  നനികുതനിയളലപലടയഭാണട്ട്  എല.ആര്.പനി.

കേണകഭാക്കുനതട്ട്  എനതനിനഭാലല  എല.ആര്.പനി.  കരഖലപടുതനി

പഭാകറനിലഭാകനി  വെനില്ക്കുന  കഗഭാതമ്പുല്പനങ്ങേളകട്ട്  5  ശതമഭാനല

നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തുന.  50  കകേഭാടനി  രൂപയലട  വെരുമഭാനല

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

249. എല.ആര്.പനി.  പഭാകറനില്  കരഖലപടുതനി  വെനില്ക്കുന  ബസതനി

അരനിയലട നനികുതനി നനിരകട്ട് 5 ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്ത്തുന. ഇതനിലൂലട

10 കകേഭാടനി രൂപയലട അധനികേ വെരുമഭാനല പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

250.  ലവെളനിലചണ്ണയട്ട്  നനികുതനി  ഇളവെട്ട്  നല്കേനിലയങനിലല  അതനിലന്റെ  ഗുണല

കകേരകേര്ഷകേര്കട്ട്  ലഭനിക്കുകേയണഭായനില.  സലസഭാനതനിന  പുറത്തു

നനിനള വെലഭാപഭാരനികേള ലവെളനിലചണ്ണ ലകേഭാണവെനട്ട് വെനില്പന നടതനി

ഇക്കൗ നനികുതനിയനിളവെനിലന ദുരുപകയഭാഗല ലചേയകേയഭാണട്ട്.  കകേരളതനിലല

വെനിപണനിയനികലയട്ട്  മഭായലകചേര്ന  എണ്ണ  വെരുനതനിലന്റെ  പരഭാതനികേളുമുണട്ട്.

ലവെളനിലചണ്ണ  എന  വെലഭാകജന  ഭക്ഷലഎണ്ണ  സലസഭാനകതയട്ട്

കേടത്തുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗ  സഭാഹചേരലതനില്

സലസഭാനകതക്കുള  ഇതരല  എണ്ണയലട  വെരവെനിലന  നനിയനനിക്കുവെഭാന

ലവെളനിലചണ്ണയട്ട്  5  ശതമഭാനല  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തുന.  ഇതനില്

നനിനള അധനികേവെരുമഭാനല  പൂര്ണ്ണമഭായല  കകേരളതനിലല നഭാളനികകേര

കൃഷനികഭാര്കട്ട്  സലഭരണതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുല.  നഭാളനികകേരതനിലന്റെ

തഭാങ്ങുവെനില  25  രൂപയനില്നനിനല  27  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുന.

കകേരകേര്ഷകേരനില്നനിനല  കതങ്ങേ  സലഭരനിക്കുന  ഒരു  പദതനി

രൂപതീകേരനിചട്ട്  വെനില  കേര്ഷകേലന്റെ  ബഭാങട്ട്  അകക്കൗണനില്  കനരനിടട്ട്

എതനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.  150  കകേഭാടനി  രൂപയലട  അധനികേവെരുമഭാനല

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പുറത്തുള  കേചവെടകഭാര്കലഭാലത  നഭാടനിലല

കൃഷനികഭാര്ലകഭാനല  നനികുതനിയനിളവലകേഭാണട്ട് ഒരു ഗുണവമുണഭായനില.
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251. പഭാകേലലചേയ്ത  ഭക്ഷണപദഭാര്തങ്ങേളുലടകമല്  ഏര്ലപടുതനിയനിട്ടുള
നനികുതനിനനിരകട്ട്  അകതപടനി  തുടരുല.  എനഭാല്  ബഭാനഡഡട്ട്
റകസഭാറന്റുകേള പഭാചേകേല ലചേയ്തുവെനില്ക്കുന ബര്ഗര്, പനിസ, ടഭാകകഭാസട്ട്,
കഡഭാനട്സട്ട്,  സഭാനഡട്ട് വെനിചട്ട്,  ബര്ഗര്-പഭാറനി,  പഭാസ  തുടങ്ങേനിയ
വെയകടയല  ബഡട്ട്  ഫനിലനിലഗുകേള,  മറട്ട്  പഭാകേല  ലചേയ്ത  ഭക്ഷണ
പദഭാര്തങ്ങേള തുടങ്ങേനിയവെയലടകമല് ഫഭാറട്ട്  ടഭാകട്ട്  എന നനിലയനില്
14.5  ശതമഭാനല  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തുന.  ഇതനിലൂലട  10  കകേഭാടനി
രൂപയലട അധനികേവെരുമഭാനല പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

252. തുണനിയലടകമല്  ഒരു  ശതമഭാനല  മൂലലവെര്ദനിത  നനികുതനി  കേഴനിഞ്ഞ
സര്കഭാര്  ഏര്ലപടുത്തുകേയണഭായനി.  ഇതട്ട്  ഞഭാന  2  ശതമഭാനമഭായനി
ഉയര്ത്തുന. 50 കകേഭാടനി രൂപയലട അധനികേവെരുമഭാനമുണഭാകുല.

253. ലക്ഷസറനി  കമഖലയട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലമന  നനിലയനില്  കഹഭാടല്
ലക്ഷസറനിടഭാകട്ട്  നനിരക്കുകേള  കുറയ്ക്കുനതഭാണട്ട്.  പൂര്ണ്ണ  ഇളവള
വെഭാടകേയലട  നനിരകട്ട്  200  രൂപയനില്നനിനല  400  രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തുന. 500 രൂപയട്ട്  മുകേളനില്  1,000  രൂപ  വെലരയള
വെഭാടകേയള  മുറനികേളകട്ട്  6  ശതമഭാനവല  1,000  രൂപയട്ട്  മുകേളനില്
വെഭാടകേയളവെയട്ട്  10  ശതമഭാനല  നനിരകനിലമഭായനിരനിക്കുല  നനികുതനി.
ലപഭാതുവെഭായനി  നനിരകനില്  വെരുത്തുന  ഇക്കൗ  കുറവകേള  കേഭാരണല
2014-15-ല് നല്കേനിയ ഇളവകേള പനിനവെലനിക്കുനതഭാണട്ട്.

254. ഡനികസഭാസനിബനില് പ്ലഭാസനികേട്ട്  കപ്ലറകേള,  പ്ലഭാസനികേട്ട്  കേപ്പുകേള എനനിവെയലട
ഉപകയഭാഗല  കുറയ്ക്കുവെഭാന  ഇക്കൗ  സര്കഭാര്  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.
ഇവെയലട  നനികുതനിനനിരകട്ട്  ഇകപഭാള  20  ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  പ്ലഭാസനികേട്ട്
നനിര്മ്മേനിതമഭായ  ഡനികസഭാസനിബനിള  ടലബ്ലൈറനിനല  20  ശതമഭാനമഭായനിരനിക്കുല
നനികുതനി എനട്ട് സഷതീകേരനിക്കുന.

255. ലവെളനിലചണ്ണ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  അലക്കുകസഭാപട്ട്
ബഭാറകേളുകടയല കേടകേളുകടയല നനികുതനി  2014-ല് ഒരു ശതമഭാനമഭായനി
കുറവെട്ട്  വെരുതനിയനിരുന.  അലകട്ട്  കസഭാപ്പുകേലളഭാനല  ലവെളനിലചണ്ണ
ഉപകയഭാഗനിചല  നനിര്മ്മേനിക്കുനലതനട്ട്  ഏവെര്ക്കുല  അറനിയഭാല.  ഇക്കൗ
കുറഞ്ഞ നനിരകട്ട് ദുരുപകയഭാഗലപടുത്തുനതട്ട് തടയവെഭാനഭായനി ഇവെയലട
നനിരകട്ട് 5 ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്ത്തുനതഭാണട്ട്.

256. ദവെതീകൃത പ്രകൃതനി വെഭാതകേല വെഭാങ്ങുകമ്പഭാള എഫട്ട്.എ.സനി.ടനി.  ഒടുക്കുന
നനികുതനി തനിരനിലകേ നല്കുനതഭാണട്ട്.
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ഇളവകേള

257. സനിനനിമയലട  പകേര്പവെകേഭാശ  വെനില്പനയ്ക്കുല  ഉപകയഭാഗതനിനമുള
അവെകേഭാശല  വകേമഭാറല  ലചേയനതനിനല  2008-ല്  നല്കേനിയനിരുന
ഇളവകേള പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

258. സഭാപട്ട് ബഭാററനികേളുലട നനികുതനിനനിരകട്ട് 5 ശതമഭാനമഭായനി കുറയ്ക്കുനതഭാണട്ട്.

259. ലതര്കമഭാകകേഭാള  നനിര്മ്മേനിതമഭായ  ഡനികസഭാസനിബനിള  കപ്ലറകേളുല
കേപ്പുകേളുല  2013-14,  2014-15  വെര്ഷങ്ങേളനിലല  നനിരകട്ട്  5  ശതമഭാന
മഭായനിരനിക്കുലമനട്ട് സഷതീകേരനിക്കുന. (മുനകേഭാല പ്രഭാബലലല)

260. മുനനിസനിപല്  പ്ലഭാസനികേട്ട്  കവെസനിനട്ട്  കമലള  5  ശതമഭാനല  നനികുതനി
എടുത്തുകേളയന.  ഇതട്ട്  വെളലര  കേക്കൗതുകേകേരമഭായ  നനികുതനിയഭാണട്ട്.
കവെസനിനട്ട്  5  ശതമഭാനല  നനികുതനിയണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്  ആ നനികുതനി
എടുത്തുമഭാറകേയഭാണട്ട്.

261. കകേഭാമ്പക്കൗണട്ട്  ലചേയന  സസര്ണ്ണവെലഭാപഭാരനികേള  പുതനിയ  ബഭാഞ്ചുകേള
ആരലഭനിക്കുകമ്പഭാള അവെയ്ക്കുല മറള കേടകേളുലടയല  ശരഭാശരനി നനികുതനി
നല്കകേണ  സനിതനിയണട്ട്.  പ്രമുഖ  കേമ്പനനികേള  ഇകപഭാള  ലചേറകേനിട
പടണങ്ങേളനിലല  ഗഭാമപ്രകദ ശങ്ങേളനിലമഭാണട്ട്  പുതനിയ  കഷഭാറൂമുകേള
തുറക്കുനതട്ട്. തഭാരതകമലന ലചേറനിയ സഭാപനങ്ങേലള സലബനനിചനിടകതഭാളല
പ്രമുഖ നഗരങ്ങേളനിലല പ്രധഭാന കഷഭാറൂമുകേളുലട നനിരകനില് കകേഭാമ്പക്കൗണട്ട്
ലചേകയണനിവെരുനതട്ട്  വെലഭാപഭാരവെലഭാപനതനിനട്ട്  തടസ്സമഭായനി
ചൂണനികഭാണനികലപടനിട്ടുണട്ട്. ഇതനികനഭാടുള പ്രതനികേരണമഭായനി പലരുല
പുതനിയ കഷഭാറൂമുകേള മറ കേമ്പനനികേളുലട കപരുകേളനില് തുറക്കുനതഭായല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  നഗരങ്ങേലള  ഏതഭാനല  വെനിഭഭാഗങ്ങേളഭായനി
കഭാസനിവഫ  ലചേയ്തട്ട്  വെലതലസ  നനിരക്കുകേളനില്  കകേഭാമ്പക്കൗണട്ട്
ലചേയനതനിനള  കഭദഗതനി  (പുതനിയ  ബഭാഞ്ചുകേളക്കുമഭാത്രല)
ലകേഭാണവെരഭാന സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇകതഭാലടഭാപല കകേഭാമ്പക്കൗണട്ട്
ലചേയഭാത വെലഭാപഭാരനികേളുലട കടണ ഓവെര് സലബനനിചട്ട് കേര്ശനമഭായ
അവെകലഭാകേനവല  പരനികശഭാധനയല  ഉണഭാകുല.  കകേഭാമ്പക്കൗണട്ട്
ലചേയഭാതവെര്  5  ശതമഭാനല  നനികുതനിയഭാണട്ട്  തകരണതട്ട്.  അതനില്
വെലനിയ കതഭാതനിലളള കടണ ഓവെര് സപ്രഷന ഉലണനട്ട് സര്കഭാരനിനട്ട്
കബഭാദലമുണട്ട്. ഒനകേനില് കകേഭാമ്പക്കൗണനിലഗനികലകട്ട് വെരനികേ, അലലങനില്
കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള കനരനികടണനിവെരുല.
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അനമഭാന നനികുതനിദഭായകേര്ക്കുള ആലനസനി പദതനി

262. 60  ലക്ഷല  രൂപകയകഭാള  വെനിറവെരുമഭാനല  ഉണഭായനിട്ടുല  ടനിന  നമ്പര്
എടുകഭാലത  അനമഭാന നനികുതനി മഭാത്രല നല്കേനി കേചവെടല ലചേയനവെര്
ലക്ഷതനികലലറ  വെരുലമനഭാണട്ട്  മതനിപട്ട്  കേണകട്ട്.  ഇവെരനില്
20,000 കതഭാളല  കപര്കട്ട്   ലതളനിവസഹനിതല  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇനപുടട്ട് ടഭാകട്ട്  ക്രഡനിറട്ട് ഇലഭാലത ലഷഡന്യൂള കററനില്
നനികുതനിയല  അതനിലന്റെ  3  മടങ്ങേട്ട്  ലപനഭാല്റനിയമഭാണട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരല
അടയ്കകണതട്ട്.  ഇതട്ട്  ദുര്വ്വഹമഭായ  ഭഭാരമഭാലണനട്ട്  വെലഭാപഭാരനി
സലഘടനകേള ചൂണനികഭാണനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലനക്കുറനിചട്ട് സര്കഭാരനിനട്ട്
കബഭാദലമുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  പശ്ചഭാതലതനില്  ഇവെര്കഭായനി  ഒരു
ആലനസനി സ്കതീല നടപനിലഭാകഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. അനമഭാന നനികുതനികഭാരുലട കേണകനില്ലപടഭാത വെഭാങ്ങേലകേളകട്ട് 5
ശതമഭാനല  കഗഭാസട്ട്  കപ്രഭാഫനിറട്ട്  കചേര്തട്ട്  ലഷഡന്യൂള നനിരകനില്
നനികുതനി  ഒടുകകണതഭാണട്ട്.  ഡനികയര്  ലചേയ്തനിട്ടുള  വെഭാങ്ങേലകേളകട്ട്
മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുല ഇനപുടട്ട് ടഭാകട്ട്.

2. 300  ശതമഭാനല  ലപനഭാല്റനി  അടകല  എലഭാ  ലപനഭാല്റനികേളുല
പൂര്ണ്ണമഭായല ഒഴനിവെഭാക്കുന.

3. ഇക്കൗ  സ്കതീല  പ്രകേഭാരല  നനിശ്ചയനിച  നനികുതനിയലട  30  ശതമഭാനല
ഉടന അടയ്കകണതുല ബഭാകനിയള തുകേ 12 തുലല പ്രതനിമഭാസ
തവെണകേളഭായനി അടയ്കകണതുമഭാണട്ട്.

4. 31-3-2016  വെലരയള  കേഭാലയളവെനില്  കേണകനില്ലപടഭാത
വെഭാങ്ങേല് നടതനിയനിട്ടുലണനട്ട്  വെകുപട്ട്  കേലണതനിയനിട്ടുള അനമഭാന
നനികുതനിദഭായകേര്കട്ട് ഇക്കൗ സ്കതീല പ്രകയഭാജനലപടുതഭാവനതഭാണട്ട്.
നനികുതനിനനിര്ണ്ണയല  പൂര്തനിയഭായഭാലല  ഇലലങനിലല  ഇക്കൗ  സ്കതീല
സസതീകേരനികഭാവനതഭാണട്ട്.  അപതീല്  മുകഖന  ഉതരവകേള
കനടനിയവെര്ക്കുല ഇക്കൗ സ്കതീല സസതീകേരനികഭാല.

5. ഇതുസലബനനിചട്ട്  ഏലതങനിലല  കഫഭാറങ്ങേളനില്  കകേസട്ട്
നനിലവെനിലലണങനില്  അവെ  പനിനവെലനികകണതുല  അതനിലന്റെ
ലതളനിവെട്ട് ഹഭാജരഭാകകണതുമഭാണട്ട്.  സ്കതീല സസതീകേരനിചട്ട് തതീര്പഭാകനി
കഴനിഞ്ഞഭാല്  അതനികന്മല്  അപതീല്  നല്കുവെഭാന  അനമതനി
ഉണഭായനിരനിക്കുനതല.
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6. ഇക്കൗ സ്കതീല പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  3  മഭാസതനിനളനില്തലന അനമഭാന
നനികുതനിദഭായകേര് ഇതനിനള അകപക്ഷ നല്കേണല.

7. ഇക്കൗ  സ്കതീമനിലന്റെ  ആനകൂലലല  വെകുപനില്നനിനല   പ്രകയഭാജന
ലപടുത്തുനതനിനകവെണനി നനികുതനി നനിര്ണ്ണയഭാധനികേഭാരനി അവെര്ലക
തനിരഭായള കകേസനിലനപറനി അവെലര അറനിയനികകണതഭാണട്ട്.

8. ഇക്കൗ  സ്കതീല  സസതീകേരനിക്കുന  വെലഭാപഭാരനികേള  1-4-2016  മുതല്
പ്രഭാബലലല  വെരതകവെനിധതനില്  ടനിന  രജനികസ്ട്രഷന
എടുകകണതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഭഭാവെനിയനില്  അവെരുലട  നനികുതനി
നനിയമപഭാലനല  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനല  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനല
ഉതകുനതഭാണട്ട്.

263. കനരലത സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല കേണപനിടനികലപടതനിലന്റെ പലമടങ്ങേട്ട്
വെലഭാപഭാരനികേള  വെസ്തുതകേള  മറചവെചട്ട്  അനമഭാന  നനികുതനിയനില്
തുടരുനണട്ട്.  അവെര്ക്കുല സസകമധയഭാ തങ്ങേളുലട യഥഭാര്ത കേണകട്ട്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന അറനിയനിചട്ട് ടനിന നമ്പര് വെഭാങ്ങേനി നനിയമപ്രകേഭാരമുള
നനികുതനി  (ഇനപുടട്ട്  ടഭാകട്ട്  അടകല)  ഒടുകഭാവനതഭാണട്ട്.   ഇങ്ങേലന
സസയല  ഡനികയര്  ലചേയനവെരുലടകമല്  മുനവെര്ഷങ്ങേളനിലല  കേണക്കുകേള
പുനനഃപരനികശഭാധനിചലകേഭാണള നടപടനികേള  നനികുതനിവെകുപനില്നനിനല
ഉണഭാവെനില.  അതുലകേഭാണട്ട്  അവെസഭാനലത  കേണ്ണനിയനില്  നനില്ക്കുന
ലചേറകേനിട  വെലഭാപഭാരനികേലള  സലബനനിചനിടകതഭാളല  ഒരു  ഭതീകേരമഭായ
വെര്ദന  അനമഭാന  നനികുതനിയനില്  ഉണഭാകേഭാന  കപഭാകുനനില.  ഇക്കൗ
സനര്ഭല പ്രകയഭാജനലപടുതനി  ഭഭാവെനിയനിലല  നടപടനികേളനില്നനിനല
ഒഴനിവെഭാകേഭാന  വെലഭാപഭാരനികേള  തയഭാറഭാകേണല.  കനരലത  സൂചേനിപനിച
സനിസല  സ്ക്രൂടണനി  നനിലവെനില്  വെരുനകതഭാലട  കേണകനില്ലപടഭാത
വെഭാങ്ങേലകേളുലട  നനിജസനിതനി  കേണപനിടനികഭാന  പ്രയഭാസമുണഭാവെനില.
ഇവെരുലട കേണകനിലനിലലങനില് മറഭാരുലടലയങനിലല കേണകനിലണഭാകുല.
അതുലകേഭാണട്ട്  ഇക്കൗ  സനര്ഭല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  come  clean.  ഇക്കൗ
ആലനസനി ഉപകയഭാഗലപടുകതണതഭാണട്ട്.

ഇക്കൗ  പ്രശതനിലനിടലപടട്ട്  അമ്പലപ്പുഴയനിലല  ഒരു  വെലഭാപഭാരനി  ആത്മഹതല
ലചേയകേയണഭായനി.  ദക്കൗര്ഭഭാഗലകേരമഭായ  ഒരു  സലഭവെമഭായനിരുന.  അനട്ട്  അതലഭാലത
കവെലറ  കപഭാലവെഴനിയനില.  കേഭാരണല  ആലനസനി  ഇകപഭാഴഭാണട്ട്  വെരുനതട്ട്.  ആ
വെലഭാപഭാരനിയലട നനികുതനി കുടനിശനികേ മുഴുവെന സര്കഭാര് എഴുതനിതള്ളുന.
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264. ലകേ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കകേസകേളുലട ആലനസനി:  കനരലത ഉണഭായനിരുന

ആലനസനി രതീതനി വെതീണല തുടരുകേയഭാണട്ട്.  ഏതഭാണട്ട് 20000-കതഭാളല

പഴയ  ലകേ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കകേസകേള  പല  കകേഭാടതനികേളനിലഭായണട്ട്.

അതുലകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  ലസറനില്  ലചേയ്തട്ട്  കപഭാകുനതഭാണട്ട്  എലഭാവെര്ക്കുല

നലതട്ട്.  അതനിനള വെളലര ഉദഭാരമഭായ സ്കതീല കേഴനിഞ്ഞ സര്കഭാരനിലന്റെ

കേഭാലത്തുല പനിനതീടുമുണഭായനിരുന.  അതു പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

265. പലക്ഷ കകേന സര്കഭാരനിലന്റെ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങേളകട്ട് ഇക്കൗ

സ്കതീല ബഭാധകേമല.

2016-ലല ധനകേഭാരലബനിലനിലല വെലവെസകേള പുനനഃസഭാപനികല്

266. 13-ാംകകേരള നനിയമസഭയലട കേഭാലഭാവെധനി കേഴനിഞ്ഞകപഭാള  2016-ലല

ധനകേഭാരല  ബനിലനിലല  വെലവെസകേള  കേഭാലഹരണലപട്ടു.  ബനിലനിലല

ചുവെലടപറയന വെലവെസകേള പുനനഃസഭാപനിക്കുവെഭാന ഞഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

Clause 2 relating to Surcharge on Taxes Act,

Clause  4  relating  to  Kerala  Court  Fees  and  Suits
Valuation Act,

Clause 6 relating to Luxury Tax Act,

Clause 7 relating to Agriculatural Income Tax Act,

With respect to KVAT Act I intend to restore-

Clause 8 sub clause (1) item (c)

Clause 8 sub clause (2)

Clause 8 sub clause (3)

Clause 8 sub clause (4)

Clause 8 sub clause (5)

Clause 8 sub clause (1) item (a)

in sub item (iv) the seventeenth proviso and the note,  and

Clause 8 sub clause (1) item (a) sub item (i) of that Bill.
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നടപടനിക്രമങ്ങേളുലട ലളനിതവെല്കരണല

267. നടപടനിക്രമങ്ങേളുലട ലളനിതവെല്കരണതനില് കേരഭാര് നനികുതനി പനിരനിവെട്ട്
വെളലര സങതീര്ണ്ണമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ലളനിതമഭാക്കുനതനിനള നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.

268. 1. കഫഭാറങ്ങേള ലഘൂകേരനിക്കുകേ.

269. 2.ലനഗറതീവെട്ട് ലനിസനില് ഉളലപടുന കേരഭാര്പണനികേള മഭാത്രകമ ഇവെര്കട്ട്
കകേഭാമ്പക്കൗണട്ട്  ലചേയഭാന  കേഴനിയഭാലതയള്ളു.  ലനഗറതീവെട്ട്  ലനിസനിനട്ട്
പുറകമയള മറട്ട് കേരഭാറകേള ഇവെര്കട്ട് കകേഭാമ്പക്കൗണട്ട് ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്
എനട്ട് വെലകമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.

270. സഭാവെര  വെസ്തുകളുലട  property  വകേമഭാറതനിനട്ട്  മൂലലവെര്ദനിത  നനികുതനി
ബഭാധകേമല. കേരഭാറനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി, ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട് കവെണനി
സഭാമ്പട്ട്  ഡന്യൂടനി  ഒടുകനി  വകേമഭാറല  ലചേയലപട  ഭൂമനിയലട  വെനിലയട്ട്
മൂലലവെര്ദനിത നനികുതനി ചുമതഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.  കകേഭാമ്പക്കൗണനിലഗട്ട്
നനികുതനിയകടതട്ട് ഉളലപലടയള കേഭാരലങ്ങേളനില് ഇകഭാരലല വെലകമഭാകനി
നനിയമ  കഭദഗതനികേള  വെരുത്തുനതഭാണട്ട്.  കേരഭാര്  പണനികഭാര്
സമര്പനിക്കുന റനികടണുകേളനില് ഭൂമനിയലട വെനില കേണകഭാക്കുനതനിനല
കുറവെട്ട്  വെരുത്തുനതനിനമുള  വെലവെസകേള  ചുവെലട  കചേര്ക്കുല
പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലമനട്ട് സഷതീകേരനിക്കുന.

1. കേരഭാറനില് പ്രസഭാവെനിചനിട്ടുള ഭൂമനിയലട വെനില ആ തുകേ ഭൂമനിയലട
വെനിലയഭായനി  കേണകഭാകനി റനികടണനില് കുറവെട്ട് വെരുത്തുനതഭാണട്ട്.

2. ഒരു  റനികടണ  കേഭാലയളവെനില്  ലഭനിക്കുന  തുകേയനില്നനിനല
ഭൂമനിയലട വെനിലലയ ലമഭാതല  കേരഭാര്  തുകേ  അടനിസഭാനമഭാകനി
ആനപഭാതനികേമഭായനി  റനികടണനില് കുറവെട്ട് വെരുത്തുനതഭാണട്ട്.

3. റനികടണനില്  കേഭാണനിചതനികനകഭാള  കൂടുതല്  തുകേ  പനിനതീടട്ട്
ആധഭാരല  രജനിസര്  ലചേയകമ്പഭാള  സഭാമ്പട്ട്  ഡന്യൂടനിയഭായനി
അടയ്ക്കുകേയഭാലണങനില്  ലതളനിവകേള  ഹഭാജരഭാക്കുനപക്ഷല
റതീഫണട്ട് ആവെശലലപടഭാവനതഭാണട്ട്.

4. ഓകരഭാ കപ്രഭാജകനിലനക്കുറനിചല കകേഭാണട്രഭാകട്ട് തുകേ ആരനില്നനിനട്ട്
ലഭനിച,  നഭാളനിതുവെലര ലഭനിച തുകേ,  പ്രസ്തുത റനികടണ കേഭാലയളവെനില്
ലഭനിച തുകേ,  ഭൂമനിയലട  വെനിലയഭായനി നഭാളനിതുവെലര  കുറവലചേയ്ത
തുകേ, റനികടണ കേഭാലയളവെനില് ഭൂമനിയലട വെനിലയഭായനി കുറവലചേയ്ത
തുകേ എനതീ വെനിവെരങ്ങേള ഉളലപട കസറട്ട് ലമന്റെട്ട്  സമര്പനിചനിലലങനില്
ഇക്കൗ കേനിഴനിവെട്ട്  അനവെദനതീയമല.

896/2017
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271. വെകുപട്ട്  8  പ്രകേഭാരല  കകേരള  സര്കഭാര്,  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി,
തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങേള  എനനിവെര്  നല്കുന  കേരഭാര്
പണനികേളകട്ട്  കേരഭാറകേഭാര്കട്ട്  കകേഭാമ്പക്കൗണനിലഗട്ട്  അകപക്ഷ  ഫയല്
ലചേയഭാന  തഭാമസമുണഭായഭാല്  അവെ  മഭാപഭാക്കുവെഭാനള  അധനികേഭാരല
ഇനട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്കഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  അധനികേഭാരല  ഇനനിമുതല്  ജനിലഭാ
ലഡപന്യൂടനി കേമ്മേതീഷണര്മഭാരനില് നനിക്ഷനിപമഭാക്കുല.

272. സസര്ണ്ണതനിനട്ട്  കകേഭാമ്പക്കൗണനിലഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായപ്രകേഭാരല  നനികുതനി
അടയ്ക്കുനതനിനള അനമതനി നനിരസനിക്കുനതനിനല റദ്ദേഭാക്കുനതനിനമുളള
നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയഭാധനികേഭാരനിയലട  ഉതരവെനിലനതനിലര  അപകലറട്ട്
വട്രബന്യൂണലനില്  മഭാത്രകമ  അപതീല്  ഫയല്  ലചേയവെഭാന  കേഴനിയകേയള.
ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  2014-ല്  വെരുതനിയ  നനിയമ  കഭദഗതനിയനില്
ഉണഭായ ലതറട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

273. ആഡനിറട്ട്  കസറട്ട്ലമന്റെനികനഭാലടഭാപല  വെലഭാപഭാരനികേള,  കട്രഡനിലഗട്ട്  അകക്കൗണട്ട്,
കപ്രഭാഫനിറട്ട്  &  കലഭാസട്ട്  അകക്കൗണട്ട്,  ബഭാലനസട്ട്  ഷതീറട്ട്  എനനിവെയല
സമര്പനികണല.  അഖനികലന്തലഭാ  തലതനില്  പ്രവെര്തനിക്കുനവെരുല
അവെര് പ്രവെര്തനിക്കുന ഓകരഭാ സലസഭാനതനിനല കവെണനി ലവെകവ്വലറ
ബഭാഞട്ട് അകക്കൗണനിലഗട്ട്  സലവെനിധഭാനല  ഇലഭാത  വെലഭാപഭാരനികേള
കട്രഡനിലഗട്ട്,  കപ്രഭാഫനിറട്ട്  &  കലഭാസട്ട് അകക്കൗണട്ട് എനനിവെയനില് സഭാധഭാരണ
ഉളലപടഭാവന  വെനിവെരങ്ങേള  ചേഭാര്കടഡട്ട്  അകക്കൗണന്റെട്ട്  സഭാക്ഷലലപടുതനി
സമര്പനികകണതഭാണട്ട് എനട്ട് വെലവെസ ലചേയല.

274. വെഭാങ്ങേല്-വെനില്പന  കസറട്ട്ലമന്റുകേള  ഓണവലനഭായനി  ഫയല്
ലചേയനതുകപഭാലല ലഡബനിറട്ട്  കനഭാടനിലന്റെയല  ക്രഡനിറട്ട്  കനഭാടനിലന്റെയല
വെനിശദഭാലശങ്ങേളുല ഓണവലനഭായനി ഫയല് ലചേകയണതഭാണട്ട് എനട്ട്
വെലവെസ ലചേയനതഭാണട്ട്.

275. ചേരകനിലന്റെ  ഉടമസന  ലസകേന്യൂരനിറനിതുകേകയഭാ,  കബഭാകണഭാ  സമര്പനി
കഭാതകപഭാള സസതീകേരനികകണ നടപടനിക്രമങ്ങേള വെകുപനില് വെലവെസ
ലചേയന.  ഇതരലകകേസകേളനില് പനിടനിലചടുത ചേരക്കുകേള കേണലകേ
ടനിയതനിനകശഷല മഭാത്രകമ കലലല നടതഭാവൂ എനട്ട് സഷതീകേരനിക്കുന.

276. ടനി.ഡനി.എസട്ട്.  തുകേ യഥഭാസമയല സര്കഭാരനികലകട്ട് അടയ്ക്കുനലണനട്ട്
ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന  ഇ-കപലമന്റെട്ട്  സലവെനിധഭാനല  അവെഭാര്ഡര്മഭാര്കട്ട്
നനിര്ബനമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

277. KVATIS  കപഭാര്ടലനിലൂലട കനഭാടതീസുകേള, ഉതരവകേള എനനിവെ ഒരു
എസട്ട്.എല.എസട്ട്. അലര്ടട്ട് സഹനിതല നല്കുനതനിനട്ട് നനിയമപ്രഭാബലലല
നല്കേനി  കകേരള  മൂലലവെര്ദനിതനനികുതനി  നനിയമതനില്  കഭദഗതനി
വെരുത്തുനതഭാണട്ട്.
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278. കകേരള  മൂലലവെര്ദനിത  നനികുതനിനനിയമതനിന  കേതീഴനില്  ലവെകവ്വലറ
രജനികസ്ട്രഷലനടുതനിട്ടുള  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  യണനിറകേലള  വെകുപട്ട്
42-ലന്റെ  കേതീഴനില്  ഓകരഭാ  യണനിറനിനല  അകക്കൗണട്ട്  കസറട്ട്ലമന്റെട്ട്,
സര്ടനിഫനികറട്ട്  എനനിവെ  സമര്പനികണലമന  വെലവെസയനില്നനിനല
ഒഴനിവെഭാക്കുന.  എനഭാല്  ഓകരഭാ  യണനിറല  ട്രയല്  ബഭാലനസട്ട്
സമര്പനികകണതഭാണട്ട്.

അപതീല് കകേസകേള

279. ആദല  അപതീല്  അധനികേഭാരനി  മുമ്പഭാലകേ  വെളലരയധനികേല  അപതീലകേള
തതീര്പഭാകഭാനലണനട്ട്  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുന.  ഇതട്ട്  നനികുതനി
ഭരണനനിര്വ്വഹണലതയല നതീതനി നടപനിലഭാക്കുനതനികനയല പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന. 24,336 അപതീല് കകേസകേളനിലഭായനി  1,412 കകേഭാടനി രൂപ
ഇനട്ട്  കുരുങ്ങേനികനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
തഭാലഴപറയന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുല:

1. അപതീലകേളുലട തതീര്പഭാകലനിനട്ട്  ഉണഭാകുന കേഭാലതഭാമസതനിനള
കേഭാരണല  കസ  അകപക്ഷകേളനില്  ഹനിയറനിലഗട്ട്  നടതനി
ഉതരവകേള  പുറലപടുവെനിക്കുനതനിലനടുക്കുന  സമയമഭാണട്ട്.
പനിരനിച നനികുതനിയലണങനില്  അതുല,  ലമഭാതല  നനികുതനി
ബഭാദലതയലട 20 ശതമഭാനവല നനികുതനിദഭായകേന ഒടുകനിയഭാല്
കസ ലഭനിക്കുല.

2. ലകേടനികനിടക്കുന  അപതീലകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട്  ലഡപന്യൂടനി
കേമ്മേതീഷണര്  (അപതീല്),  അസനിസന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണര്  (അപതീല്)
എനനിവെരുലട അലഗസലഖല വെര്ദനിപനിക്കുല. അപതീല് ലഡപന്യൂടനി
കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലട എണ്ണല 9-ല് നനിനല 13  ആയല അപതീല്
അസനിസന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലട എണ്ണല 5-ല് നനിനല 17 ആയല
വെര്ദനിപനിക്കുല.

3. വഹകകഭാടതനിയനിലള  നനികുതനി  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട്
തുടര്നടപടനികേളകട്ട് തതീരുമഭാനല എടുക്കുല.

4. പനിരനിക്കുനതനിനട്ട് ഡനിസന്യൂടട്ട് ഇലഭാത കകേസകേള ഓകരഭാനഭായനി
പരനികശഭാധനിചട്ട്  അവെലയ  ഇനലതനിരനിചട്ട്  റവെനദ്യു  റനികവെറനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുല.
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നനികുതനികചേഭാര്ച തടയല്

280. കകേഭാമ്പക്കൗണനിലഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായതനില് നനികുതനി ഒടുക്കുന കേരഭാറകേഭാര്കട്ട്
ഒരു  സഭാമ്പതനികേവെര്ഷല  ലചേയന  എലഭാ  കേരഭാര്പണനികേളക്കുല
കകേഭാമ്പക്കൗണനിലഗനിനട്ട്  ഒറ  ഓപ്ഷന  ഫയല്  ലചേയവെഭാന  നനിലവെനില്
അനമതനിയണട്ട്.  ഇക്കൗ ആനകൂലലല ഗവെണലമന്റെട്ട് കകേഭാണട്രഭാകര്മഭാര്കട്ട്
മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തുന. മറട്ട് കകേഭാണട്രഭാകര്മഭാര് ഓകരഭാ കേരഭാര്
പണനിക്കുല പ്രകതലകേല പ്രകതലകേല ഓപ്ഷന ഫയല് ലചേകയണതഭാണട്ട്.
ഇതരലമഭാരു ഓപ്ഷന ഒരനികല് ഫയല് ലചേയ്തു കേഴനിഞ്ഞഭാല്,  ആ
കേരഭാര്പണനിയലട  കേഭാലഭാവെധനി  വെലര  പ്രസ്തുത  കകേഭാമ്പക്കൗണനിലഗട്ട്
ഓപ്ഷന ബഭാധകേമഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

281. ലഡലനിവെറനി  വെഭാഹനങ്ങേളക്കുള  ഇനപുടട്ട്  ടഭാകട്ട്  ക്രഡനിറട്ട്
ലസയനില്സഭാന  ലപര്മനിറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വെനിതരണല  നടത്തുന
ലഡലനിവെറനി വെഭാഹനങ്ങേളക്കു മഭാത്രകമ ലഭലമഭാകൂ എനട്ട് വെലകമഭാക്കുന.

282.  സബട്ട്  കകേഭാണട്രഭാകട്ട്  വെനിറവെരവെനില്  കുറവെട്ട്  വെരുത്തുനതനിനകവെണനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കഫഭാല  നമ്പര്  20  എചട്ട്-ല്  അതരല  സബട്ട്
കകേഭാണട്രഭാക്ടുമഭായനി  ബനലപട  എലഭാ  കപയ്ലമന്റുകേളുല
ഉളലകഭാളനിക്കുനതനിനട്ട് കവെണന കഭദഗതനി വെരുത്തുനതഭാണട്ട്.

283. മഭാനഫഭാക്കചേര്ഡട്ട്  സഭാനഡട്ട്,  ലമറല്  ക്രഷര്  യണനിറകേള
എനനിവെയലട  രജനികസ്ട്രഷനകവെണനി  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡനില്നനിനട്ട്  ലമഷതീനറനിയലട വെനിശദഭാലശങ്ങേളുല വെനിവെരണങ്ങേളുല
അടങ്ങുന  ഒരു  സഭാക്ഷലപത്രല  കവെണലമനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.
നനിലവെനില്  രജനികസ്ട്രഷന  ഉള  യണനിറകേള  പ്രസ്തുത  സര്ടനിഫനികറട്ട്
2016 ഡനിസലബര് 31-നട്ട് മുമ്പട്ട് ഹഭാജരഭാകകണതഭാണട്ട്.

284. KVATIS-ലല  വെനിവെനിധ  കമഭാഡന്യൂളുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനല  മറട്ട്
കസവെനങ്ങേളക്കുമഭായനി  വെലഭാപഭാരനികേളകട്ട്  യസര്  ലഎ.ഡനി.-യല
പഭാസ്സട്ട് കവെര്ഡുല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെനിവെരസഭാകങതനികേ നനിയമതനികലതു
കപഭാലല ഇക്കൗ യസര് ലഎ.  ഡനി.-യല പഭാസ് കവെര്ഡുല  വെലഭാപഭാരനിയലട
ഒപഭായനി  കേണകഭാക്കുല.  ഇവെ  ദുരുപകയഭാഗല  ലചേയനതുമൂലമുള
എലഭാ  പരനിണതഫലങ്ങേളക്കുല  വെലഭാപഭാരനികട്ട്  മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുല
ഉതരവെഭാദനിതസല എന അനമഭാനല നനിയമതനില് ഉളലപടുത്തുല.
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285. ലറയനില്കവെ,  ജലഗതഭാഗതല,  വെനിമഭാനല  എനനിവെ  വെഴനി
സലസഭാനകതകട്ട്  വെരുന  ചേരക്കുകേള  ഡനികയര്  ലചേകയണതുണട്ട്.
ഇതട്ട്   സലസഭാനത്തുനനിനല പുറകതകട്ട് കപഭാകുന ചേരക്കുകേളക്കുല
ബഭാധകേമഭാക്കുല.  ഇതുവെഴനിയള  നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയനതനിനട്ട്
ശകമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

286. ട്രഭാനസനിറട്ട് പഭാസ്സനിനള ഫതീസട്ട് 250 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുന.

287. നനികുതനിഭരണതനില്  ജഭാഗത  ലകേഭാണവെരുനതനിനട്ട്  ആദലലത
അപതീല് അധനികേഭാരനിയലട ഉതരവകേള സസകമധയഭാ റനിലലവെസട്ട് ലചേയവെഭാന
ഒരു റനിവെനിഷണല് അകതഭാറനിറനിലയ നനിയമപ്രകേഭാരല ചുമതലലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.
ആദലലത  അപതീല്  അധനികേഭാരനിയലട  ഉതരവെട്ട്  ലലകേപറനി  ഒരു
വെര്ഷതനിനളനില്  ഇക്കൗ  അധനികേഭാരല  വെനിനനികയഭാഗനികകണതഭാണട്ട്.
വെലഭാപഭാരനി  സമര്പനിച  അപതീലനില്  ഉനയനിചനിടനിലഭാത
വെനിഷയങ്ങേളനികന്മലല ഇക്കൗ അധനികേഭാരല വെനിനനികയഭാഗനികഭാല.

288. കകേരള  ലപഭാതുവെനില്പന  നനികുതനി  നനിയമല,  കകേരള  മൂലലവെര്ദനിത
നനികുതനി  നനിയമല  എനനിവെയനില്  നനിലവെനിലളതുകപഭാലല  ഒരു
കേമ്പനനിയലട ഡയറകര്, ആ കേമ്പനനി ഒടുകകണ നനികുതനി കുടനിശനികേയട്ട്
ബഭാദലസനഭാകുലമന  വെലവെസ  ആഡലബരനനികുതനി  നനിയമതനിലല
ഉളലപടുത്തുല.

രജനികസ്ട്രഷന വെകുപട്ട്

289. ഭൂമനി  വകേമഭാറതനിനട്ട്  നനിലവെനില്  സഭാധരണഗതനിയനിലള  മുദവെനില,
രജനികസ്ട്രഷന  ഫതീ  നനിരക്കുകേള  യഥഭാക്രമല  6  ശതമഭാനവല
2 ശതമഭാനവമഭാണട്ട്.  കുടുലബഭാലഗങ്ങേള  തമ്മേനിലള  ഭഭാഗപത്രല,
ഒഴനിമുറനി,ദഭാനല,  ധനനനിശ്ചയല  എനതീ  ആധഭാരങ്ങേളുലട  കേഭാരലതനില്
മുദവെനിലയല  രജനികസ്ട്രഷന  ഫതീ  നനിരക്കുകേളുല  ഇകപഭാള  വെളലര
കുറവെഭാണട്ട്.  കുടുലബഭാലഗങ്ങേള  തമ്മേനിലള  ഇടപഭാടുകേളകട്ട്  മുദവെനില,
രജനികസ്ട്രഷന  ഫതീ  എനനിവെയട്ട്  പരമഭാവെധനി  1,000  രൂപ  പരനിധനി
നനിശ്ചയനിചകതഭാലട  ഒരു  ലചേറനിയ  വെനിഭഭാഗതനിനട്ട്  മഭാത്രകമ
ഗുണമുണഭായനിട്ടുള്ളുലവെനല എനഭാല് റവെനന്യൂ വെരുമഭാനതനില് കേനത
ഇടനിവെഭാണട്ട്  ഉണഭായലതനല  ഞഭാന മനസ്സനിലഭാക്കുന.  അതുലകേഭാണട്ട്
കുടുലബഭാലഗങ്ങേള  തമ്മേനിലള  ഭഭാഗപത്രല,  ഒഴനിമുറനി,  ദഭാനല,
ധനനനിശ്ചയല  എനതീ  ആധഭാരങ്ങേളുലട  മുദവെനില  മൂനട്ട്  ശതമഭാനമഭായനി
വെര്ദനിപനിക്കുകേയല മുദവെനിലയനിലല രജനികസ്ട്രഷന ഫതീസനിലല ഉണഭായനിരുന
പരനിധനി ഒഴനിവെഭാക്കുകേയല ലചേയന. (ഒരു ശതമഭാനല വെര്ദന)
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290. 2010-ല് രജനികസ്ട്രഷന നടപടനികേളനില് സുതഭാരലത ലകേഭാണ വെരുനതനിനഭായനി
ഭൂമനികട്ട്  നലഭായവെനില  ഏര്ലപടുത്തുകേയല  അകതഭാലടഭാപല  മുദവെനില
നനിരക്കുകേളനില്  കുറവെട്ട്  വെരുത്തുകേയല  ലചേയകേയണഭായനി.  ഭൂമനിയലട
കേകമ്പഭാള  വെനിലയനില്  ഉണഭാകുന  വെര്ദനവെനിലന്റെ  ലചേറനിലയഭാരു
ശതമഭാനലമങനിലല  പ്രതനിഫലനിപനിക്കുന  വെനിധതനില്  നലഭായവെനില
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  വെര്ദനിപനികകണനിയനിരനിക്കുന.  എനഭാല്  മുദവെനില
നനിരക്കുകേള  കുറചലവെങനിലല  നലഭായവെനിലയനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
വെര്ദനവെട്ട്  നടതഭാനഭായനില.  ഈ  അപഭാകേത  ഖജനഭാവെനിനട്ട്  കേനത
റവെനന്യൂ  നഷമഭാണട്ട് ഉണഭാകനിയതട്ട്. ഇതട്ട് ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് കവെണനി
വെനിലയഭാധഭാരങ്ങേളകട്ട്  നനിലവെനിലള  6  ശതമഭാനല  മുദവെനില  നനിരകട്ട്
8  ശതമഭാനമഭായനി വെര്ദനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കകേരളതനിലല ഭൂവെനിലയലട
വെര്ദന  വെലനിയ  കതഭാതനില്  കേലഭാപനിറല്  ലഗയനിന  സൃഷനിക്കുന
സഭാഹചേരലതനില്  ഈ  നനിരക്കുവെര്ദന  സഭാമ്പതനികേ  നതീതനി
ദര്ശനതനിലന്റെ അടനിസഭാനതനില് തനികേചല നലഭായതീകേരനികഭാവനതഭാണട്ട്.

291. കകേരള  മുദപത്ര  നനിയമല  പടനികേ  23  പ്രകേഭാരമുള  കരഖകേളുലട
സഭാക്ഷലലപടുതനിയ  പകേര്പ്പുകേളകട്ട്  20  രൂപ,  50  രൂപ  എനതീ
വെലതലസ നനിരക്കുകേളഭാണട്ട് ഈടഭാകനിവെരുനതട്ട്.  അവെ  50  രൂപയഭായനി
ഏകേതീകേരനിക്കുന.

292. കകേരള മുദപത്ര നനിയമല പടനികേയനിലല ആര്ടനികനിള  4, 39  എനനിവെ
പ്രകേഭാരല  സതലവെഭാങ്മൂലല,  കനഭാകടറനിയല്കേരണങ്ങേള  എനനിവെയലട
മുദവെനില  നനിരക്കുകേള  നനിശ്ചയനിചതട്ട്  20  വെര്ഷല  മുമ്പഭാണട്ട്.  അവെ
യഥഭാക്രമല 50 രൂപയഭായല 100 രൂപയഭായല വെര്ദനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

293. 1986  മുതല്  10  ലക്ഷതനിലധനികേല  അണര്  വെഭാലദ്യുകവെഷന
കകേസകേളഭാണട്ട്  സലസഭാനതട്ട്  കുടനിശനികേയളതട്ട്.  നനിലവെനിലള
കകേസകേകളഭാലടഭാപല കുടനിശനികേ കകേസകേളകൂടനി വകേകേഭാരലല ലചേയഭാന
വെലനിയ  വെനിഭവെകശഷനി  ആവെശലമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  വെളലര
ഉദഭാരമഭായനിട്ടുള  ഒരു  ആലനസനി  ഈ  കകേസകേള  സലബനനിചട്ട്
സര്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

294. ഭൂമനിയലട  വെനിഭജനികഭാത  ഓഹരനിയലടയല  ലകേടനിട  ഭഭാഗതനിലന്റെയല
വെനിലയലട  അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  ഫ്ലെെഭാറകേളുലട  രജനികസ്ട്രഷന
നടനവെരുനതട്ട്.  ഭൂമനിയലട വെനിഭജനികഭാത ഓഹരനിയലട കേഭാരലതനില്
പ്രസനിദതീകേരനികലപട നലഭായവെനില  ലഭലമഭാലണങനിലല  ലകേടനിടതനിലന്റെ
വെനിലയലട  കേഭാരലതനില്  അവെലകതയണട്ട്.  ഇതട്ട്  വെലനിയ
നനികുതനികചഭാര് ചയനിടയഭാക്കുല.  ഇതുമൂലല  വെലനിയ  റവെനന്യൂ  നഷമഭാണട്ട്
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സര്കഭാരനിനട്ട് ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്.  ഭൂമനിയലട വെനിഭജനികഭാത ഓഹരനിയലട
കേഭാരലതനില്  നലഭായവെനിലയലട  അടനിസഭാനതനിലള  രതീതനി
തുടരുനതഭാണട്ട്.  എനഭാല് ലകേടനിട വെനില നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന
ലപഭാതുമരഭാമതട്ട് വെകുപനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങേള അനസരനിചട്ട് കയഭാഗലനഭായ
എഞനിനതീയര്  നല്കുന  സഭാക്ഷലപത്രല  അടനിസഭാനമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  നനിയമ  കഭദഗതനി  കകേരള  മുദപത്ര  നനിയമതനില്
ലകേഭാണവെരുനതഭാണട്ട്.

295. ബഭാങ്കുകേളുലട  എ.ടനി.എല.  സഭാപനിക്കുനതുല  ലമഭാവബല്  ടവെര്

സഭാപനിക്കുനതനിനമഭാവെശലമഭായ ബനലപട ആധഭാരങ്ങേളുലട മുദവെനില

ഈടഭാക്കുന രതീതനിയനിലള ആശയക്കുഴപല പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി

കകേരള മുദപത്ര നനിയമതനിലല  ചേടങ്ങേളനിലല  ആവെശലമഭായ കഭദഗതനി

വെരുത്തുനതഭാണട്ട്.

കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട്

ചേരക്കുവെഭാഹനങ്ങേളുലട നനികുതനി വെര്ദനിപനികല്

296. ടനിപര്  കലഭാറനികേളുല  20,000  കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്  മുകേളനില്  കഗഭാസട്ട്

ലവെഹനികനിള ലവെയ്റട്ട് ഉളവെയല ഒഴനിലകേയള ചേരക്കുവെഭാഹനങ്ങേളുലട

നനികുതനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഒമ്പതട്ട്  വെര്ഷങ്ങേളഭായനി  വെര്ദനിപനിചനിടനില.  ചേരക്കു

വെഭാഹനങ്ങേളുലട എണ്ണല ദനിനലപ്രതനി വെര്ദനിചവെരുന സഭാഹചേരലതനില് 

എലഭാതരല  ചേരക്കുവെഭാഹനങ്ങേളുലടയല  നനികുതനിയനില്  10  ശതമഭാനല

വെര്ദനവെട്ട് വെരുത്തുവെഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതുവെഴനി ഈ വെര്ഷല

20 കകേഭാടനി രൂപയലട വെരുമഭാനല പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കകേരളതനില് രജനിസര് ലചേയ്തട്ട് അനലസലസഭാനകതകട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന

കകേഭാണട്രഭാകട്ട്  കേലഭാകരജുകേളുലടയല  അനലസലസഭാനതട്ട്  രജനിസര്  ലചേയ്തട്ട്

കകേരളതനികലകട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്   നടത്തുന  കകേഭാണട്രഭാകട്ട്  കേലഭാകരജുകേളുലടയല

നനികുതനി   ഏകേതീകേരനികല്

297. കകേരളതനില്  രജനിസര്  ലചേയ്തട്ട്  അനലസലസഭാനകതകട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്

നടത്തുന  കകേഭാണട്രഭാകട്ട്  കേലഭാകരജുകേളുലടയല  അനലസലസഭാനതട്ട്

രജനിസര് ലചേയ്തട്ട് കകേരളതനികലകട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന കകേഭാണട്രഭാകട്ട്

കേലഭാകരജുകേളുലടയല നനികുതനി ഏകേതീകേരനികല്-അതട്ട് ഇപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുല.
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ഓര്ഡനിനറനി സതീറകേളുള വെഭാഹനങ്ങേള    - 2,250 രൂപ/സതീറട്ട്

പുഷ്ബഭാകട്ട് സതീറകേളുള വെഭാഹനങ്ങേള    - 3,500 രൂപ/സതീറട്ട്

സതീപര് ബര്ത്തുകേളുള വെഭാഹനങ്ങേള      -  4,000 രൂപ/സതീറട്ട്

ഇതനില് നഭാമമഭാത്രമഭായ വെര്ദനവെഭാണട്ട്. മൂനട്ട് കകേഭാടനി രൂപ വെര്ദനകവെയള.  

298. മഭാത്രമല  കകേരളതനില്  രജനിസര്  ലചേയ്തട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന

നനിയമതനിലല  88(9)-ാം  വെകുപട്ട്  അനസരനിചട്ട്  ലപര്മനിലറടുത

കമല്തരല  വെഭാഹനങ്ങേളനില്നനിനല  ഏലതങനിലല  സലസഭാനല

വെഭാര്ഷനികേ നനികുതനി  ഇക്കൗടഭാക്കുകേലയഭാണങനില്  ടനി  സലസഭാനതനിലല

അകത  വെഭാഹനങ്ങേളക്കുല  കകേരളതനില്  വെഭാര്ഷനികേ  നനികുതനി

ഇക്കൗടഭാക്കുനതഭായനിരനിക്കുല. കമല്കഭദഗതനി സര്കഭാരനിനട്ട് ഇക്കൗ വെര്ഷല 3

കകേഭാടനി രൂപയലട അധനികേ വെരുമഭാനല പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

നനികുതനി ഇക്കൗടഭാക്കുനതനിനട്ട് പുതനിയ കസജട്ട് മഭാനദണ്ഡല (criteria) പരനിഷ്കരനികല്

299. നനിലവെനില്  കസജട്ട്  കേലഭാകരജുകേളുലട  സതീറട്ട്  എണ്ണല  കനഭാകനിയഭാണട്ട്

നനികുതനി നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല് ഇനനികപഭാള നനിയമതനിലലഭാലക

വെന  മഭാറങ്ങേളമൂലല  ലഭാകട്ട്ലപയ്സട്ട്  കൂട്ടുന,  സതീറകേളുലട  എണ്ണല

കുറയന. അതുകപഭാലലതലന സതീപര് ബര്ത്തുകേള വെരുന. ഇതനിലന്റെ

അടനിസഭാനതനില് സതീറകേളുലട എണ്ണതനിലന്റെ അടനിസഭാനതനിലള

നനികുതനി അശഭാസതീയമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് അതട്ട് മതീറര് സ്കസയറനിനഭായനി

നനിജലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.

1. ടക്കൗണ/സനിറനി സര്വ്വതീസട്ട് അലഭാത ഓര്ഡനിനറനി ബസുകേള  -  ഒരു

സ്കസയര് മതീററനിനട്ട് 1,300 രൂപ

2. ടക്കൗണ/സനിറനി സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന  ഓര്ഡനിനറനി ബസുകേള -  ഒരു

സ്കസയര് മതീററനിനട്ട് 1,360 രൂപ

3. ഫഭാസട്ട് പഭാസഞര് ബസുകേളുല മറട്ട് ഉയര്ന കഭാസട്ട് ബസുകേളുല - ഒരു

സ്കസയര് മതീററനിനട്ട് 1,400 രൂപ. 

നനികുതനി വെരുമഭാനല അധനികേല വെര്ദനിക്കുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനനില.
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പ്രകതലകേല   രൂപകേല്പന   ലചേയ്ത  വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട്  പ്രകതലകേ നനികുതനി

ചുമതല്

300. പ്രകതലകേല  രൂപകേല്പന  ലചേയ്തനിട്ടുള  വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട്  പ്രകതലകേനിചട്ട്

ലമഭാലലബല്  റകസഭാറന്റെട്ട്,  ലമഭാലലബല്  കേഭാന്റെതീന,  ലമഭാലലബല്

വെര്കേട്ട് കഷഭാപട്ട്,  ലമഭാലലബല്  എ.റനി.എല.,  ലമഭാലലബല്  ഓഫതീസട്ട്

വെഭാഹനങ്ങേള,  ലമഭാലലബല്  ഡനിജനിലലറകസഷന  യണനിറട്ട്,  കേലഭാഷട്ട്

വെഭാന  തുടങ്ങേനിയ  ആവെശലങ്ങേളകട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഇതരല

വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട്  പ്രകതലകേല  നനികുതനി  ഇക്കൗടഭാക്കുവെഭാന  ടഭാകകഷന

നനിയമതനില്  വെലവെസ  ഇലഭാതതനിനഭാല്  തുകലഭാല  തുച്ഛമഭായ

നനികുതനിയഭാണട്ട്  ഇക്കൗടഭാകനിവെരുനതട്ട്. ഒരു  സ്കസയര്  മതീററനിനട്ട്  300  രൂപ

എന  നനിരകനില്  ലലത്രമഭാസ  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തുവെഭാന  ഞഭാന

ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്. നനിസ്സഭാരതുകേകയയള, 50 ലക്ഷല രൂപ.

ടഭാകകഷന നനിയമതനിലല ലഷഡന്യൂളനില് ഒരനിടത്തുല പരഭാമര്ശനികഭാത
വെഭാഹനങ്ങേളുലട നനികുതനിയലട മഭാനദണ്ഡല പരനിഷ്കരനികല്

301. കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ടഭാകകഷന നനിയമതനിലല ലഷഡന്യൂളനില്  ഒരനിടത്തുല
പരഭാമര്ശനികഭാത  വെഭാഹനങ്ങേളുലട  നനികുതനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഒമ്പതട്ട്
വെര്ഷമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചനിടനില.   ഇതരല വെഭാഹനങ്ങേളുലട  ലലത്രമഭാസ
നനികുതനി അവെയലട തറ വെനിസതീര്ണ്ണതനിലന്റെ അടനിസഭാനതനില് ഒരു
സ്കസയര് മതീററനിനട്ട് 150 രൂപ എന നനിരകനില് പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുവെഭാന
ഞഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

പഴയ വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട് ഗതീന ടഭാക ട്ട് ഏര്ലപടുതല്

302. പഴയ  വെഭാഹനങ്ങേളനില്  നനിനള  വെഭായ  മലനിനതീകേരണല  ദനിനലപ്രതനി
വെര്ദനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതരല  വെഭാഹനങ്ങേളുലട  ഉപകയഭാഗല
നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തുനതനിനഭായനി  മറ  സലസഭാനങ്ങേള  ഗതീന  ടഭാകട്ട്
ഏര്ലപടുതനിയനിരുലനങനിലല കകേരളതനില് ഇതട്ട് നടപനിലഭാകനിയനിരുനനില.
കകേരളതനിലല വെഭായ മലനിനതീകേരണല തടയവെഭാന  നഭാല  പ്രതനിജഭാ
ബദരഭാണട്ട്. ആയതനിനഭാല്, സലസഭാനതട്ട്  15 വെര്ഷതനില്ക്കൂടുതല്
പഴകമുള  നഭാലല  അതനില്ക്കൂടുതല്  ചേക്രങ്ങേളുളതുമഭായ  സസകേഭാരല
വെഭാഹനങ്ങേളക്കുല,  പത്തുവെര്ഷതനില്ക്കൂടുതല്  പഴകമുള  നഭാലല
അതനില്ക്കൂടുതല്  ചേക്രവെഭാഹനങ്ങേളക്കുല  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വെഭാഹനങ്ങേളക്കുല
തഭാലഴപറയന  നനിരകനില്  ഗതീന  ടഭാകട്ട്  ഏര്ലപടുത്തുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണട്ട് :
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1. നഭാലല  അതനില്ക്കൂടുതല്  ചേക്രങ്ങേളുളതുമഭായ  സസകേഭാരല
വെഭാഹനങ്ങേള - രജനികസ്ട്രഷന പുതുക്കുന സമയങ്ങേളനില് 400 രൂപ
വെതീതല തരണല.

2. 4-ഉല  അതനില്ക്കൂടുതല്  ചേക്രങ്ങേളുള  ലലലറട്ട്  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്
വെഭാഹനങ്ങേള  -  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  സര്ടനിഫനികറട്ട്  പുതുക്കുകമ്പഭാള
200 രൂപ കൂടുതല് തരണല.

3. മതീഡനിയല ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട് വെഭാഹനങ്ങേള  -  ഫനിറട്ട്നസട്ട് സര്ടനിഫനികറട്ട്
പുതുക്കുകമ്പഭാള 300 രൂപ കൂടനി തരണല.

4. ലഹവെനി  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വെഭാഹനങ്ങേള  -  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  സര്ടനിഫനികറട്ട്
പുതുക്കുകമ്പഭാള 400 രൂപ.

5. മറ  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വെഭാഹനങ്ങേള  -  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  സര്ടനിഫനികറട്ട്
പുതുക്കുകമ്പഭാള 400 രൂപ. 

ഇതുവെഴനി  7 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമുണഭാകുല.

ഓടഭാത വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട് നനികുതനി ഇളവെട്ട് ലഭനിക്കുവെഭാന അകപക്ഷ സമര്പനിച കശഷല
സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട് പനിഴ ഏര്ലപടുതല് 

303. ഓടഭാത  വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട്  നനികുതനി  ഇളവെട്ട്  ലഭനിക്കുവെഭാന  അകപക്ഷ
സമര്പനിചകശഷല  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന  വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട്  പനിഴ
ഏര്ലപടുതഭാന വെലവെസ ലചേയകേയഭാണട്ട്.

വെര്ഷങ്ങേളഭായനി നനികുതനി കുടനിശനികേ വെരുതനിയനിട്ടുള വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട് ഒറതവെണ 
തതീര്പഭാകല് പദതനി ഏര്ലപടുതല് 

304. വെര്ഷങ്ങേളഭായനി  നനികുതനി  കുടനിശനികേ വെരുതനിയനിട്ടുള വെഭാഹനങ്ങേളകട്ട്
ഒറതവെണ  തതീര്പഭാകല്  പദതനി  ഏര്ലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.
അതുപ്രകേഭാരല.

1. 5  വെര്ഷകമഭാ  അതനില്ക്കൂടുതകലഭാ  കേഭാലയളവെനികലകട്ട്  നനികുതനി
കുടനിശനികേയള  സസകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങേള  -  അവെസഭാനലത
5 വെര്ഷലത കുടനിശനികേയലട 30 ശതമഭാനല തനഭാല് മതനി.

2. 5  വെര്ഷകമഭാ  അതനില്ക്കൂടുതകലഭാ  കേഭാലയളവെനികലകട്ട്  നനികുതനി
കുടനിശനികേയള  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വെഭാഹനങ്ങേള  -  അവെസഭാനലത  5
വെര്ഷലത കുടനിശനികേയലട 20 ശതമഭാനല തനഭാല് മതനി.

3. 6  മഭാസതനിനകേല  നനികുതനിക്കുടനിശനികേ  അടയഭാതവെരുലട  വെഭാഹനല
സര്കഭാര്  കേണലകേട്ടുനതുല  വെഭാഹനങ്ങേളുലട  രജനികസ്ട്രഷന
റദ്ദേഭാക്കുനതുമഭാണട്ട്.
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XIII

 ഉപസലഹഭാരല

305. സര്,  ഇനനി ഞഭാന ഉപസലഹഭാരതനികലയട്ട് കേടകലട.  ഇക്കൗ ബഡ്ജറട്ട്
അവെതരണല  തുടങ്ങേനിയ  കവെളയനില്  മുകനഭാട്ടുവെച  വെനികേസന
കേഭാഴ്ചപഭാടനികനഭാടട്ട്  നതീതനിപുലര്ത്തുവെഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്  എനഭാണട്ട്
എനനികട്ട് കതഭാനനതട്ട്.  പഭാവെങ്ങേളകട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സലരക്ഷണല
ഉറപ്പുവെരുതനിലകഭാണട്ട്  സുസനിരവല  ദ്രുതസഭാമ്പതനികേ  വെളര്ച
ലലകേവെരനിക്കുനതനിനള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങേളഭാണട്ട്  മുകനഭാട്ടുവെചനിട്ടുളതട്ട്.
അവെലയഭാലക  ഞഭാന  ആവെര്തനിക്കുനനില.  പകക്ഷ  സര്,
നൂല്പഭാലതനിനകമല് കൂടനിയള  നടതമഭാണനിലതനട്ട്  ജഭാഗതലപടുതഭാന
ഞഭാന ആഗഹനിക്കുന. ഇനലത വെലനിയ റവെനന്യൂ കേമ്മേനി കേണട്ട് ഭയലപടഭാലത
മൂലധന  നനികക്ഷപല വെര്ദനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  റവെനന്യൂ  കേമ്മേനി
നനിയനണഭാധതീനമഭാക്കുകേ തലന കവെണല.  മഭാത്രമല അഞഭാലവെര്ഷല
ഇലഭാതഭാകഭാനല കേഴനിയണല.  ഇതനിനട്ട് റവെനന്യൂ വെരുമഭാനല വെര്ദനിപനികചപറ്റൂ.
ജനങ്ങേകളഭാടുള  എലന്റെ  അഭലര്തന  ഇതഭാണട്ട്.  നനിങ്ങേള  എന്തു
വെഭാങ്ങുകമ്പഭാഴുല  ബനിലട്ട് ല്ല്  കചേഭാദനിചട്ട്  വെഭാങ്ങേണല.  മലറഭാരു  കേഭാരലല
മൂലധനലചലവെനിനള  ധഭാരഭാളനിതല  ലകേഭാണട്ട്  ഇതുകപഭാലല  റവെനന്യൂ
ലചേലവല  വെര്ദനിപനികഭാലമനട്ട്  ഒരഭാളുല  കേരുതരുതട്ട്.  പദതനികയതര
ലചേലവെനില്  ഇനള  ശമ്പളവല  ലപനഷനല  പലനിശയല
ഒഴനിവെഭാകഭാനഭാവെനില.  പകക്ഷ ബഭാകനിയള ലചേലവകേള കേര്ശനമഭായനി
നനിയനനികച പറ്റൂ. അലഭാതപക്ഷല കേഭാരലങ്ങേള ലലകേ വെനിട്ടുകപഭാകുല.

306. സര്,  2015-16-ലല  സലസഭാന  സര്കഭാരനിലന്റെ  വെരവെട്ട്  ലചേലവെനിലന്റെ
സലക്ഷനിപരൂപല  പരനികശഭാധനിചഭാല്  ഞഭാന  പറഞ്ഞ  സഭാധലതകേളുല
അപകേടങ്ങേളുല വെലകമഭായനി കേഭാണഭാന കേഴനിയല.

(  കകേഭാടനി രൂപ  )

റവെനന്യൂ വെരുമഭാനല 84616.85

റവെനന്യൂ ലചേലവെട്ട് 97683.10

റവെനന്യൂ കേമ്മേനി (-)13066.25
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മൂലധന ലചേലവെട്ട് (തനനി) (-)9540.86

വെഭായ്പകേളുല മുനകൂറകേളുല (തനനി) (-)532.78

ലപഭാതുകേടല (തനനി) 17926.14

ലപഭാതുകേണകട്ട് (തനനി) 4502.37

ആലകേ കേമ്മേനി (-)711.38

വെര്ഷഭാരലഭ ലരഭാക ബഭാകനി (-)105.21

വെര്ഷഭാന്തല ലരഭാക ബഭാകനി (-)816.59

ഇകപഭാള പ്രഖലഭാപനിച അധനികേ ലചേലവെട്ട് 730.10

പ്രഖലഭാപനിച ഇളവകേള 5.00

അധനികേവെനിഭവെ സമഭാഹരണല 805.00

വെര്ഷഭാന്തല ലരഭാക ബഭാകനി (-)746.69

307. 13,066  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  റവെനന്യൂ  കേമ്മേനി.  17926  കകേഭാടനി  രൂപ

ലപഭാതുകേടല ലഭനിക്കുനതനില്  73  ശതമഭാനവല ഇക്കൗ കേമ്മേനി നനികേതഭാന

ലചേലവെഴനികകണനി  വെരുല.  ലപഭാതുകേണകനില്  4502  കകേഭാടനി  രൂപ

അധനികേവെഭായ്പ  എടുകഭാന  കേഴനിയലമനള  പ്രതതീക്ഷയനില്  മൂലധന

ലചലവെനില്  ഗണലമഭായ  വെര്ദന  മുനവെര്ഷലത  അകപക്ഷനിചട്ട്

വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനപുറലമയഭാണട്ട് പ്രകതലകേ ഉകദ്ദേശ സലവെനിധഭാനങ്ങേള

വെഴനി വെലനിയ കതഭാതനില് മുതല്മുടകട്ട് വെര്ദനിപനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതരതനില്

വെഭായ്പ  എടുകഭാനള  വെനിശസഭാസലത  സര്കഭാരനിനട്ട്  ഉണഭാകേണലമങനില്

വെരുലവെര്ഷങ്ങേളനില്  റവെനന്യൂ  കേമ്മേനി  ഗണലമഭായനി  കുറകച  തതീരൂ.

അലഭാത  പക്ഷല  നമ്മേള  വെഴനിമുട്ടുല.  എനഭാല്  ഇതരലമഭാരു

പരതീക്ഷണല  ഏലറടുകഭാനള  ഇച്ഛഭാശകനിയല  അചടകവല

പനിണറഭായനി വെനിജയന സര്കഭാരനിനലണനട്ട് എനനികട്ട് ഉറപ്പുണട്ട്.
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സര്,  ഞഭാന  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്  ഉപസലഹരനിക്കുകമ്പഭാള
ഇതനിനകവെണനി രഭാപകേല് പ്രവെര്തനിച എലന്റെ സഹപ്രവെര്തകേരഭായ
ഉകദലഭാഗസന്മഭാകരഭാടുല  ബഭാകനിലയലഭാവെകരഭാടുല  നനനിപറയഭാന
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വെലഭാപഭാരനികേളുല  ലപഭാതു  ജനങ്ങേളുമഭായനി  ചേര്ച
നടതനിയനിടനിലലങനിലല  ലതരലഞ്ഞടുപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത്രകയഭാ
സലവെഭാദങ്ങേള  നടന.  അതുലകേഭാണട്ട്  അഭനിപ്രഭായങ്ങേള  കേനിടനിയനില
എലനഭാരു കതഭാനലനില.  ഇതുകപഭാലലതലന മുഖലമനനിയമഭായനി  ഇക്കൗ
ബഡ്ജറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിലള  ബനല  തകല  ദനിവെസതനിലള
വെഭായനയനിലലഭാതുങ്ങുനതല.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്  രൂപതീകേരണതനിലന്റെ
ഓകരഭാ  ഘടതനിലല  മുഖലമനനിയലട  ഉപകദശ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  എലഭാവെകരഭാടുല  നനനി  പറയന.

308. സര്,  മലയഭാളനിയലട  അഭനിമഭാനമഭായ  കേവെനി  ഒ.എന.വെനി.  കുറപട്ട്
പ്രകതലകേല   എഴുതനിതന വെരനികേകളഭാലടയഭാണട്ട്  2011-ലല ബഡ്ജറട്ട്
ഞഭാന  അവെതരനിപനിചതട്ട്.  അകദ്ദേഹല  ഇനട്ട്  നകമ്മേഭാലടഭാപമനില.
അകദ്ദേഹല  ജനനിച  ഗഭാമല  ഒ.എന.വെനി.  കേഭാവെലഗഭാമമഭായനി  സര്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗ   പദതനി  നടപഭാക്കുല.  ഒ.എന.വെനി. -യലട
ദനിനഭാന്തല എന കേഭാവെലതനിലല  അവെസഭാനവെരനികേള ഉദരനിചലകേഭാണട്ട്
ഞഭാന അവെസഭാനനിപനിക്കുന.

''ഏതതീരടനി ലചേഭാലനി നനിര്തണലമനറനിയഭാലത

 ഞഭാലനന്തനികനഭാ കേഭാകതഭാര്ത്തു നനില്കകവെ

 നനിശബരഭാകലപടുന മനഷലര്തന

 ശബങ്ങേലളങ്ങുനനികനഭാ കകേളക്കുന

 നമ്മേള ജയനിക്കുല ജയനിക്കുലമഭാരുദനിനല

 നമ്മേലളഭാറയല നമ്മേളഭാണതീഭൂമനി''

309. 2016-17 കലക്കുള ബഡ്ജറട്ട് ഞഭാന സഭയലട അലഗതീകേഭാരതനിനഭായനി
സമര്പനിക്കുന.  ഇക്കൗ സഭാമ്പതനികേ വെര്ഷലത അടുത 3  മഭാസകതക്കുള
(ആഗസട്ട്-ഒകകഭാബര്)  കവെഭാടട്ട്  ഓണ  അകക്കൗണല  സഭയലട
അലഗതീകേഭാരതനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന.  2016-17  മുതല്  2018-19
വെലരയള പുതുകനിയ മതീഡനിയല കടല ഫനിസ്കല് കപഭാളനിസനി കസറട്ട്ലമന്റുല
മതീഡനിയല  കടല  ഫനിസ്കല്  പ്ലഭാന  അടകമുള  സ്ട്രഭാറജനി  കസറട്ട്ലമന്റുല
ഞഭാന  സഭയലട കമശപ്പുറതട്ട് വെയ്ക്കുന.
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മനി  .    സതീകര്:  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗതനിലന്റെ  കകേഭാപനി  ബഹുമഭാനലപട
അലഗങ്ങേളക്കുല  പത്രപ്രതനിനനിധനികേളക്കുല  ഇകപഭാള  വെനിതരണല  ലചേയനതഭാണട്ട്.
ബഡ്ജറട്ട് കഡഭാകേദ്യുലമന്റെട്ട്സട്ട് എല.എല്.എ. കഹഭാസലനില് അലഗങ്ങേളകട്ട് അവെരവെരുലട
മുറനികേളനില്  എതനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പത്രപ്രതനിനനിധനികേളക്കുള  ബഡ്ജറട്ട്  കഡഭാകേദ്യുലമന്റെട്ട്സട്ട്
കടബനിള  വെനിഭഭാഗല  അണര്  ലസക്രടറനിയലട  മുറനിയനില്  (റൂല  നമ്പര്  407)  നനിനല
ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗതനിലന്റെ  കകേഭാപനി  എലഭാ  അലഗങ്ങേളക്കുല
ലഭനികചഭാ? ലഭനിലചനട്ട് കേരുതുന.

ഓര്ഡര്.......ഓര്ഡര്.....  സഭ  ഇകപഭാള  പനിരനിയനതുല  തനിങളഭാഴ്ച  രഭാവെനിലല
8.30-നട്ട് വെതീണല സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(2016  ജൂലഭായട്ട് മഭാസല  11-ാം തതീയതനി,  തനിങളഭാഴ്ച രഭാവെനിലല  8.30-നട്ട് വെതീണല
സകമ്മേളനിക്കുനതനികലകഭായനി സഭ രഭാവെനിലല 11.58-നട്ട് പനിരനിഞ.)

(ബ ഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗതനിലന്റെ  ഇലഗതീഷട്ട്  പരനിഭഭാഷ  അനബനമഭായനി
കചേര്തനിട്ടുണട്ട്.)
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അനബനല

(ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലഗതനിലന്റെ ഇലഗതീഷട്ട് പരനിഭഭാഷ)

Minister for Finance and Coir (Dr. T. M. Thomas Issac) :

1. Sir, I am presenting the budget of state of Kerala for 2016-17

before the Legislative Assembly.

I

Preface

2. Sir, this is the centenary year of Sree Narayana Guru's historic

proclamation  “we do not  belong to any  particular  caste  of

religion”. This declaration has played a predominant role in

defining  Kerala  over  the  last  hundred  years.  The  recent

elections  that  brought  this  Government  to  power  is  yet

another  profound reassertion  of  the  fact  that  the  people  of

Kerala remain ardently committed to this hallowed ideal. Our

people  have  resoundingly  rejected  very  powerful  and

concerted attempts, hitherto unprecedented in scale, that were

launched to perpetrate differences on the basis of caste and

religion in our State. Kerala has proudly upheld its renascent

traditions. Not only in our collective social life but also in our

political  and  economic  perspective,  there  is  an  underlying

vision behind the renaissance traditions of our State. One of

the subjects of my studies during my education was about the

revolutionary  moorings that  underpin the teachings of  Sree

Narayana  Guru.  It  is  at  the  sublime  height  of  this

revolutionary  consciousness  that  the  Guru  made  this

proclamation that he does not belong to any caste or religion.

It was during that period that some prominent persons in their

acute  short-sightedness  and  religious  obscurantism rejected
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the teachings of the Guru and even filed legal  proceedings

against this. Our Government will fly high the banner of this

glorious tradition of Kerala's renaissance and faithfully carry

it forward. Sir, the first budget of the Left Democratic Front

led by Pinarayi Vijayan will truly serve as a signboard to the

transformation that Kerala will witness in the next five years.

3. I am fulfilling my duties today on a down heavily overcast

with  the  black  clouds  that  loom over  the  economy of  our

State. The steep decline in the prices of cash crops continues

without respite. After nearly two decases,  the growth in the

state economy now lags the national average for the first time.

If  the  gulf  crisis  persist  further,  it  will  certainly  adversely

affect our foreign exchange earnings. This will lead to the ebb

of the strong and sustained momentum in Kerala  economy

witnessed from the close of the eighties.

4. We are not in a position to significantly influence the price of

our  cash  crops.  Neither  are  the  developments  in  the  gulf

economy something that we can moderate. Therefore, this is

the  opportune  time  when  the  state  government  should

intervene, with all its might, in our own economy and rapidly

hasten growth in its domestic output. However, the financial

crisis of the state government has to a great extent drained the

stength of the state government to intervene meaningfully.

5. The  total  outlay  of  the  last  three  years  was  Rs.  70152.80

crore. In addition, the Finance Minister had declared projects

worth Rs. 4730.79 crore in the budget speech. No doubt, these

amounts  are  quite  impressive.  But  in  reality,  the  actual

expenditure  was  only  Rs.  1503.63  crore,  which  is  only

31.78% of the target. Gtovernment was simply unable to find

the funds required for the development projects.
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6. One of the most decisive factors that  determines the future
growth  of  an  economy  is  its  capital  outlay.  Historically,
capital  expenditure  in  the  state  is  low  compared  to  other
states, due to the relatively greater emphasis that the State has
placed on is social sectors. A deviation from this was visible
only during the tenure of the last LDF Government. Capital
Expenditure  of  the  Government  increased  to  10.64%  of
Governemnt expenditure druing 2010-11. However in 2015-16,
it slipped to 6.51%. Today, 60-70% of the amount borrowed
by  government  each  year  has  to  be  set  apart  for  meeting
routine  expenditure.  In  the  award  of  the  XIV  Finance
Commission, Kerala is expected to have no revenue deficit by
this  year.  But  based  on  the  data  available  with  me,  if  the
situation in the last threee years continues as such, then the
revenue deficit  may well  exceed  20,000 crore  rupees.  This
inordinate rise is  on account  of  the expenditure for  paying
arrears of pay revision. However, whatever be the reasons, the
fact that all our borrowing does not suffice to meet our daily
routine expenditure reflects the total financial  deadlock that
our economy finds itself today. This certianly is not the future
that we look forward to. Therefore, we decided to explain the
reasons for this situation to the public through a white paper.
I  do  not  intend  to  dwell  upon  details  presented  in  that
document that was placed before the State Legislature.

7. The reason behind this crisis is the sharp slump in state tax
receipts. Rs. 1,26,666.62 crore was the total tax that was to be
collected as per the budget estimate for the last threee years.
In addition to this, an amount of Rs. 3,463.68 crore was also
expected  to  be  collected  through  additional  resource
mobilization. Thus the total amount would be Rs. 1,30,130.3
crore. Only 81.63% of the target could be collected. This is
the  primary  reason  behind  the  crisis.  Mismanagement  and
corruption in tax administration are the main reasons behind
the collapse in tax receipts.

896/2017
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8. In  addition  to  this,  anarchy  in  expenditure  has  also
contributed to the present crisis. Decisions were taken in an
ad-hoc manner, often without consulting Finance Department,
outside the scope of what was specified in the budget.

9. Consequently, the State Treasury faced an intense ways and
means squeeze. Plan expenditure had to be curtailed. Despite
that,  treasury  operations  could  be  stabilized  only  by
temporarily  postponing  inevitable  expenditure.  The
immediate short-term commitment of Rs. 6302 crore includes
Rs.  1074  crore  towards  pension  arrears,  Rs.  1632  crore
towards  contractors  payment,  Rs.  1431  crore  towards  the
amount transferred to electronic ledger account, Rs. 800 crore
towards  the  amount  in  queue  and  Rs.  1365  crore  towards
short term loans from Welfare Funds. This severe ways and
means crunch will continue not only during current year but
may well cast its shadows into the next year as well.

10. Sir,  though  I  have  briefly  outlined  the  crisis  that  we  find
ourselves  in,  this  is  by  no  means  to  plead  helplessness  in
moving  forward.  Income  from  taxes  can  be  considerably
enhanced  by  eliminating  corruption  and  mismanagement.
There  will  not  be  any  curtailment  of  expenditure  on  relief
schemes  for  the  poor  and  protection  of  their  employment
sectors.  Wherever possible, expenditure for creation of new
institutions and posts, except in sectors like health, shall be
postponed  for  the  next  two  years.  In  this  manner,  the
inordinate  increase  in  revenue  expenditure  can  be  brought
under control. Through this measure, revenue deficit can be
reduced. More and more of our annual borrowing can then be
allocated for capital expenditure.  Using a portion of this to
leverage funds and mobilise resources that are multiple times
this  amount.  Government  can  give  a  significant  boost  to
public  capital  expenditure.  If  we are able to  ensure capital
investment of a lakh crore rupees in the State during the next
five years, we will, undoubtedly, be able to bail out our State
from the present morass of economic stagnation.

11. Sir,  this  is  the  development  stragegy  in  the  Budget  for
2016-17.
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II

Total Social Security

12. Sir, “Bless us with food and clothing and save us from want”

was what Sree Narayana Guru prayed for.  Notwithstanding

our dire financial straits, the LDF will abide by the promises

to the poor in our State. The first decision of this Government

was to increase the social security pensions. Along with this,

Government is taking measures to realize the slogans “House

for  everyone”  and  “Electricity,  water  supply  and  toilets  in

every house”. This, put together with concerted programmes

to raise quality standards both in schools where the poor study

and public hospitals on which they depend, would make the

architecture of a comprehensive total social security package.

Welfare Pensions

13. All social security pensions are increased to Rs. 1000. For this

an  additional  amount  of  Rs.  1000  crore  is  additionally

earmarked. All arrears of pensions estimated at more than a

thousand crore will be disbursed before Onam. Pension at Rs.

1000 from June onwards will also be disbursed. Furthermore,

one month's pension will be give in advance.

14. Meticulous preparation for home delivery of welfare pensions

involves time. This is the main hurdle for the disbursement of

arrears. Pension can be disbursed in three ways (1) through

the old system of money order (2) through bank account and

(3)  banking  correspondents  withdrawing  the  amount  from

bank  and  delivering  the  amount  at  the  doorstep.  Through

Kudumbasree, the option preferred by each welfare pensioner

will be identified Apart from physically challenged persons,

all other pensioners will be eligible for only one pension.
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15. All persons in the State above 60 years will be brought under
the umbrella of a pension cover. As a first step, all workers
who are above 60 years and are working/have worked under
Employment Guarantee Scheme will be given pension. Those
who have been abandoned by husbands for more than five
years will also be given widow pension.

16. Besides  providing  pension  to  all  eligible  persons,  a
contributory pension scheme will be introduced to provide a
higher pension to those who desire so.

Comprehensive Health Insurance

17. Kerala spends the highest amount for medical care among all
states. Huge medical expenses that may have to be incurred
often becomes a prime reason for driving families  into abject
poverty.  A project  anchored on the Public Health system to
ensure complete free medical teatment for all diseases will be
implemented.

18. The  current  Central  Government  Scheme  RSBY  finances
in-patient  treatment  for  an  amount  up  to  Rs.  30000.  In
addition to this, there are several parallel or complementary
health  financial  asistance  projects  in  various  Departments.
The  aim  is  to  launch  a  comprehensive  health  insurance
project by integrating all these schemes. Karunya is the most
important among them. At present, Karunya depends on the
mercy of the Lottery Department. Assistance under Karunya
will in future be made the right of the people.

19. Measures will be taken to extend the coverage through RSBY
further. Except for a few sections, all labourers covered under
employee guarantee schemes, will be brought under the free
RSBY network. Free medical  cover will  be extended to all
fatal diseases like cancer, heart disease, stroke, brain tumour,
diseases  of  liver,  kidney  etc.  Care  for  all  those  who  have
RSBY health cards. It is estimated that nearly Rs. 1000 crore
will be required for this massive insurance scheme. Besides
this,  steps  will  be  taken  to  insure  them  for  life  with  free
premium.
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Housing

20. If the UDF Government had not brought the EMS Housing
Scheme and MN Laksham Veedu Scheme to a halt, our dream
of “Houses for All” would already have been realized by now.
Withdrawing from these schemes mindlessly has derailed the
entire housing programme in Kerala. Because of the shortage
of  funds  with  Government,  more  than  one  lakh  partially
complete  houses  are  in  various  stages,  with  all  the  due
instalments not given to the beneficiaries.

21. It is the goal of the LDF Government to fully resolve Kerala's
housing problem in the next five years. On this basis, efforts
will be launched this year itself. Under the auspices of Local
Self Governments, a comprehensive list of those who require
houses shall be prepared and published. Only one house for a
ration card will be allowed. Marks should be awarded to the
applications  based  on  the  criteria  prescribed  by  the  State
Government.  Kudumbashree  neighborhood  groups-
Ayalkootams  will  check  the  veracity  of  the  applications.
Thereafter, applications should be presented before the Grama
Sabha. The final list shall be printed and distributed. Dividing
the houses among Ward will not be permitted.

22. Based on this list, Local Self Government Institutions will be
permitted to avail loan from Co-operative banks. Rupees two
lakh will be provided as financial assistance for each house.
The assistance will be Rs. 2.5 lakh for SCs and Rs. 3 lakh for
STs.  The  interest  of  the  loan  will  be  provided  to  banks
directly  by  the  State  Government.  The  principal  amount
should be remitted back from the development fund of Local
Self  Government  Institutions.  Permission  will  be  given  to
complete the construction of houses with contribution from
generous  well  wishers,  voluntary  work,  beneficiary
contribution etc. This will be implemented by integrating with
IAY scheme.
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23. Construction  of  pre-fabricated  houses  will  ensure  timely

completion  and  limit  the  expenditure  within  the  approved

outlay. The models of houses which can be constructed with

the subsidized amount shall be provided through accredited

agencies.  Local Self Government Institutions can enter into

contract  with  agencies  accredited  by  Government.  Priority

will be given to those who are willing to construct houses in

this way.

24. Government will also formulate a scheme to complete houses

that  have been partially completed.  Local Self Government

Institutions shall  prepare the list  of the imcomplete houses.

Separate lists shall be prepared for those who had received

full  financial  assistance  and  those  who  cold  not  complete

construction  due  to  non-receipt  of  full  financial  assistance.

The amount due can be provided to the latter category from

the EMS Housing scheme. Social organizations, groups who

take initiative in such activities and religious and charitable

institutions are active in the housing sector. This is my appeal

to them. You should take initiative to complete those partially

constructed  houses  even  after  availing  financial  assiatnce

from Government.  After  assessing the  amount  required  for

each  house,  it  would  be  easier  for  these  organizations  to

complete the construction than Government.

25. At least threee cents of land will be made available for the

landless.  Government  can  either  acquire  land  or  provide

puramboke land for this. For purchasing land and building,

Rs. 3 lakh can be provided to the beneficiaries in cities and

Rs.  2  lakh  to  those  in  rural  areas  under  EMS  Housing

Scheme.
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Ashraya Scheme

26. Ashraya Scheme will be expanded. The entire list of destitute

persons  will  be  prepared  by  the  Local  Self  Government

Institutions. Marks will be given based on the criteria fixed by

Government and the list will be published after scrutiny by

the  Kudumbasree,  and  houses  will  be  selected  based  on

priority and availability of funds.

27. Over  time,  Ashraya  has  become  just  another  variant  of  a

housing  scheme.  What  is  needed  instead  is  to  formulate

specific  family  centred  schemes  for  uplifting  each  family

from  poverty.  There  is  no  other  scheme  which  gives  this

degree of freedom  to local level planners. For the expansion

of Ashraya Scheme, Rs. 50 crore is additionally earmarked

for Kudumbasree.

Social Justice Department Schemes

28. It is quite paradoxical that even though Kerala has been far

ahead  in  social  security  all  through,  the  problems  of  the

differently  abled  people  have  not  received  the  care  it

deserves.  An  amount  of  Rs.  68  crore  is  earmarked  for

differently  abled  during  current  financial  year.  There  are

nearly  45,000  children  in  the  age  group  of  5-17  suffering

from  disabilities  like  Autism,  Cerebral  Palsy  and  mental

disability.  Rs.  20  crore  is  set  apart  for  providing  financial

assisatnce  to  those  institutions  which  provide  treatment,

education and care to these children. In addition to this, Rs.

10  crore  has  been  earmarked  for  helping  those  voluntary

organizations which run institutions for the aged, differently

abled and mentally challenged people.
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29. Rs. 37 crore have been earmarked for early identification and

treatment  of  disabilities  right  from  the  yound  age.  Rs.  10

crore is set apart for Cochlear Implantation. Rs. 4 crore is set

apart  for  identifying  differetly  abled  people  and  issuing

certificates and identity cards.

30. Rs. 1.5 crore is set apart for Kerala Federation of the Blind for

facilitating  interaction  and  mobility  of  blind  youth  using

screen  read software of  smart  phones/Tabs and for training

them  for  this  purpose.  Rs.  10  lakhs  is  earmarked  for  the

Cricket Association of the Blind, Kerala.

31. Rs. 10 crore is earmarked for the victims of Endosulphan.

32. Rs. 32 crore is  earmarked under Aswasakiranam Project  to

provide Rs. 600 each as financial assistance to one member in

a family who takes care of bed ridden members of a family or

those who are confined entirely to their homes due to intense

physical and mental challenges. Rs. 21 crore should also be

provided  by  Local  Self  Government  institutions  for  this

scheme. Rs. 18 crore is set apart for Snehapoorvam scheme

which gives financial assistance to children without father and

mother.  Rs.  12  crore  will  be  the  share  of  Local  Self

Government institutions.

33. Rs. 9 crore has been set apart for Vayomitram Programme.

Anganawady

34. Government of India is progressively withdrawing from the

responsibilities of Anganawadis. The State Governments have

to  bear  40%  of  the  total  outlay  for  Integrated  Child

Development Scheme including supplementary nutrition. For

this, an amount of Rs. 221 crore is set apart as the state share

of the centrally sponsored scheme.
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35. The  decision  to  enhance  to  monthly  honorarium  of

Anganwadi workers to Rs. 10,000 and that of helpers to Rs.

7,500 is yet to be implemented. This huge financial burden

was  placed  on  the  shoulders  of  Local  Self  Government

Institutions.  Government  will  bear  50%  of  the  additional

expenditure in this regard. Rs. 125 crore has been set apart for

this.

36. The honorarium of Asha workers, catering workers, PTA, Pre-

Primary Teachers and Saksharata Preraks is enhanced by Rs.

500 each. Rs. 20 crore is earmarked for this.

Food Security

37. Supply of Free ration will be expanded. Not only members of

BPL families  but  also  a  predominantly  large  majority  of

workers  and  their  family  members  covered  under  the

Employment Gurantee Scheme will be brought under the free

ration  scheme.  An  amount  of  Rs.  300  crore  is  set  apart

additionally  for  this  purpose.  We  will  put  an  end  to  the

practive  of  clandstine  diversion  of  the  rice  from  paddy

procured  from  Kerala  and  distributing  poor  quality  rice

instead. Interest-free loans will be provided through KSFE in

order  to  modernize  ration  shops  and  to  convert  them into

shops which also sell other grocery itmes.

38. Current prices fixed in the Civil Supplies Corporation outlets

will  not  be  enhanced.  The  price  will  be  controlled  by

procuring goods directly from production sources and making

the same available at reasonable price. An amount of Rs. 75

crore is set apart additionally for Civil Supplies Corportation.
896/2017
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Schedule Castes – Scheduled Tribes Welfare

39. Kerala is the only State where plan fund has been earmarked

in proporation to the population of Adivasis and Dalits. This

is a great change ushered in through People's Planning. Even

in the current year's Budget also, the Central Government had

been  willing  to  provide  only  around  half  the  fund  due  to

Schedule Castes and Tribes. However, neither can we claim

that the fund earmarked for these weaker sections are being

fruitfully utilized. Funds for Adivasis is being misused on a

large scale in this manner.  Now, instead of 2 percentage of

fund  proportionate  to  the  pululation,  2.61  percentage  is

earmarked for Adivasi development. The total outlay for TSP

is Rs. 633.48 crore. Out of this, Rs. 186 crore is spent through

Local Self Governemnt institutions. The total outlay for SCP

is Rs. 2260.2 crore. Out of this, an amount of Rs. 1038.9 crore

is spent through Local Self Government Institutions.

40. Education is the most important  area  in SCP and TSP that
needs intervention. The outlay for education in SCP is Rs. 413
crore and that in TSP in Rs. 67 crore. The main problem is the
very  high  level  of  dropouts.  Lack  of  learning  facilities  at
homes  is  another  serious  problem.  Against  this  backdrop
pre-metric, post metric hostels and model residential schools
are to be encouraged.  But the conditions in the hostels are
woefully pathetic. This state of affairs, certainly has to be put
to an end. Better building with facilities even better than the
best  schools  in  the  State  have  to  be  ensured  for  Model
Residential Schools. Apart from educational,  residential and
dining facilities, computer labs and internet facilities in room
should be created in hostels. In Post-Matric Hostels, one tutor
for  20 students  shall  be engaged to assist  students  in  their
studies.  An amount  of  Rs.  150  crore  is  set  apart  from the
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Special  Investment  Fund  for  the  modernization  of  all  pre
metric and post metric hostels in Kerala. An amount of Rs.
100  crore  is  set  apart  for  the  modernization  of  Model
Residential Schools. This year, an expenditure of Rs. 50 crore
is expected. Government will consider extending assistance to
students in other residential  schools in Kerala.  All  types of
educational  assistance  for  Sceheduled  Caste  (SC)  and
Scheduled Tribe (ST) will be enhanced by 25%.

41. A tribal  woman  will  be  appointed  on  daily  wages  in  241
schools in Wayanad District which have primary class. Rs. 4
crore is set apart from the corpus fund for this.

42. A package will be prepared for ensuring all baisc facilities in
settlements and scheduled caste colonies treating them as a
single integral unit. A part of the expenditure should be met
by the Local Self Government Institutions. Additional funds
will  be  provided  as  and  when  projects  are  prepared  and
submitted. Rs. 25 crore is earmarked for this Scheme from the
Corpus  Fund.  The  housing  scheme  for  Scheduled  Tribes
implemented  successfully  in  Attapadi  by  the  last  LDF
Government will also be adopted in other Adivasi centres.

43. There are tribal families who live scattered and in isolation in
all districts outside the regular areas of tribal habitation. Since
their number is very low. Local Self Government Institutions
may not get a share of the TSP fund for them. Micro-plans
should be prepared to uplift these families from poverty. The
approach should be to integrate existing schemes to the extent
possible. These micro-plans are to be integrated at Panchayat
Level and on submission of the same, funds will be provided.
Rs.  25  crore  from ATSP is  earmarked  for  this.  Local  Self
Government  Institutions  should  bear  a  portion  of  the
expenditure.  This  scheme  will  be  known  as  P.  K.  Kalan
Family Project.
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44. Government is committed to provide at least one acre of land
to the tribals. Rs. 42 crore has been earmarked for this. The
housing scheme for Scheduled Tribes has been implemented
most  successfully  in  Attapadi.  Housing  scheme  for  other
regions will be prepared incorporating these lessons.

45. Rs. 456 crore has been earmarked for purchasing land and
constructing  houses  for  the  scheduled  castes.  Beneficiaries
will be selected from the priority list prepared for the EMS
Housing Scheme. But supplementary loans will be taken only
if necessary.

Backward Classes, Converted Christians, Minorities and Forward
Communities Development Corporation

46. Rs. 20 crore is set apart for Kerala State Backward Classes
Development Corporation and Rs. 10 crore for Kerala State
Converted  Christians  Development  Corporation  and  Rs.  23
crore  for educational  programmes of  other  eligible sections
who are the most backward among backward communities.
Rs. 50 crore is due towards their scholarship. These arrears
will  be given in instalments.  Rs.  15 crore  for  Kerala  State
Minority  Development  Corporation,  Rs.  31  crore  for  the
construction  of  houses  of  the  abandoned,  divoreced  and
widowed women are set apart. Rs. 35 crore is set apart for the
Forward Class Development Corporation.

Workers from other's States

47. A comprehensive  legislation  covering  workers  from others
states will be enacted in line with the central law. The thrust
will be on the welfare of these workers and less on regulating
them. A portion of the Building construction cess will be set
apart  towards  a  welfare  fund  for  the  workers  from  other
states. The benefits from the welfare fund will be enhanced to
make it attractive. An amount of Rs. 20 crore is set apart for
this.
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III

Second Anti-Recession Package

48. Sir, if the picture of total social security has to be complete,

then  it  is  necessary  to  also  understand  the  programmes

designed specifically to protect the sectors where the poor and

marginalized are employed. Before I touch upon the same, let

me try to dispel  a misgiving that  is often aired. There is  a

criticism raised by persons in the right front all the time. The

left  front merely apportions the resources that  are available

and has   no  agenda  of  its  own for  creating  anything new.

Would it  merely suffice for us to just ensure that  pensions,

rations and security are provided? Is not the real need of the

hour, a bold programme to rejuvenate the economy of Kerala

that  is  rapidly  debilitating  now?  Our  manifesto  has  put

forward an action plan for ensuring rapid economic growth

while at the same time affording all protection to the poor. I

propose to declare programmes in line with this plan, from

the first year itself – notwithstanding the huge obstacles that

the economic crisis has put in this path. This scheme will be

known as the Special Investment Plan.

49. A dismal economic situation prevails in the State at present.
Unless  the  economic  crisis  in  the  gulf  moderates,  the
economic stagnation that we are facing currently will further
worsen considerably. Since the footprint of the gulf crisis in
India is largely confined to our State as is in the case of fall in
price of rubber, it is not likely that we will get any significant
support from the Centre. But we will not throw up our hands
in  despair  and  surrender  to  destiny.  Therefore,  I  wish  to
declare  an anti-recession  package  to  tackle  the aggravating
economic  recession  as  was  done  in  2008.  Our  efforts  had
come in for appreciation then by among others, in the report
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of the Reserve Bank as well. The situation in the State now is
undoubtedly  much  more  severe  than  in  2008.  Therefore,
while the package then was for Rs. 5,000 crore,  I  am now
declaring a package of Rs. 12,000 crore.  This package will
only  include  capital  outlays  for  projects  like  large  roads,
bridges,  buildings and infrastructure  parks  and others.  It  is
expected that in the current year the expenditure will be Rs.
2,500 crore.  In addition, Rs. 8,000 crore will be needed for
completing land acquisition by the end of next year. Thus a
total  amount  of  Rs.  20,000  crore.  Details  will  be  further
explained in the discussions on the concerned sectors.

50. How  can  we  mobilize  the  resources  needed  for  such  a
massive  package?  The  approach  for  the  same  had  been
explained  in  the  2011  budget  of  LDF  Government.  The
proposal  was  to  construct  roads  and  others  through
government  controlled  independent  agencies  by  mobilising
funds from the open market through a special company which
would  be  backed  up  with  assured  budgetary  support  from
government.  The outline of  a  comprehensive  transportation
infrastructure  plan  worth  Rs.  40,000 crore  was unveiled at
that time. But unfortunately,  this proposal was greeted with
derision when the next gover nment came to power and they
rejected it. Imagine the scale of the transformation that Kerala
would have witnessed in five years,  if this approach of the
LDF government had been carried to fruition! Today we will
design a stragegy that will help the State gain the ground lost
in the past five years by accelerating capital outlays outside
the budget.

51. Kerala  Infrastructure  Investment  Fund  Board  (KIIFB)  is  a
financial institution that was established in 1999. We intent to
comprehensively amed the KIIFB Act, 1999. We will include
provisions in the legal framework to equip KIIFB to utilise
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innovative methods of raising finance authorised by SEBI and
RBI. We intend to introduce to radical measures through the
amendment of KIIFB Act, which will ensure credibility of the
borrowing plans and assure the investor of prompt returns and
repayment.  The  first  measure  would  be  to  create  a  Funds
Trustee and Advisory Commission (FTAC). This will be an
independent Commisssion which will be chaired by a person
of international eminence from the area of finance or banking
and will have only economists, bankers or administrators of
national repute as members. The primary role of FTAC will
be to ensure that all investments of the Fund are as per the
approved scheme and that there is no diversion of funds of
KIIFB.  FTAC  will  issue  a  'Fidelity  Certificate'  every  six
months,  certifying  that  the  application  of  funds  and  the
investment  of  surplus  funds  is  in  conformity with the Act,
Rules and Regulations of KIIFB.

52. The second objective intended through the amendment of the

KIIFB Act is to provide assurance to investors by including a

provision in  the amendment  to  the  Act  that  all  receivables

from Government, on account of viability gap funding (VGF),

repayment  and  redemptions  will  be  transferred  to  KIIFB

every year on or before the last working day of August every

year.  A certain  share  of  the  motor  vehicle  taxes  will  be

ensured to this company every year by legislation. To begin

with, 10% of the motor vehicle tax will be earmarked for the

company. Thereafter 10% incerase is allowed over the years

and from the fifth year onwards 50% of motor vehicle taxes

will be set apart  for KIIFB. In addition to this, the cess on

petrol  will  also  be  passed  on  to  KIIFB.  These  will  be  the

future  revenue  streams  of  KIIFB  mandated  by  law.  By

securitising  this  revenue,  KIIFB  will  be  able  to  mobilise

sizable loans from the capital market.
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53. The third assurance to investors will  be that  funds that are

mobilised  as  part  of  this  plan  will  be  guaranteed  by

Government.  To  this  extent,  we  shall  amend  the  Kerala

Government Ceiling on Government Guarantees Act, 2003 to

incerase the upper ceiling on Government Guarantees.

54. For this massive capital investment plan, the following debt

instruments  appropriate  to  the  specific  project  under

consideration will be adopted.

1. General  Obligation  Bonds  (GO  Bonds)  for  raising  funds

under Governemnt Guarantees  by existing corporations like

KWA, KSEB or Special Purpose Vehicles that will be created

wherever necessary.

2. Revenue  Obligation  Bonds  (RO  Bonds)  where  there  is  a

steady stream of returns expected from the project.

3. Term  Loans  from  Commercial  or  Co-operative  banks  for

infrastructure projects.

4. New innovative  financing  structures  permitted by RBI and

SEBI viz. Alternative Inverstment Funds (AIF), Infrastructure

Investment Trust (InvIT) and Infrastructure Debt Fund (IDF)

55. What is to be borne in mind is that under no circumstances,

will  the  money  of  KIIFB  be  diverted  from  its  intended

purpose by depositing it  in the State exchequer or used for

expenditure  by Departments.  This  will  be  enshrined  in  the

legislation itself. The surplus money held by KIIFB will be

invested  only  in  Triple  Rated  Assets.  Once  a  Department

assigns an agency to implement the projects declared in the

budget that pertains to it, that agency will be required to sign

an MOU with KIIFB. Procedure to be followed by the agency

for ensuring transparency and efficiency will be an integral
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part of MOU. To ensure strict adherence to these procedures,

an Inspection Authority that will include the Chief Technical

Examiner  and Finance  Inspection  wing will  be  constituted.

Amount  will  be  sanctioned  on  the  basis  of  expenditure

estimates to be submitted by the concerned agency for very

three  months.  Therefore  there  will  not  be  any  delay  in

channelizing funds to contractors for completing the works.

The payment for ongoing budget works in the queue will not

affect these works.

56. Sir, even at present, Government resorts to SPVs to undertake

large  scale  projects.  In  a  sense,  the  idea  behind  the  above

strategy is to broad base this methodology to make it more

financially efficient and economical. KIIFB can issue special

land bonds for acquiring land for major projects. These bonds

will  be  safe  investment  avenues  which  can  be  used  by

investors  including  our  co-operative  societies.  Paucity  of

resources will not stand in the way of speedy land acquisition.

The arrear payments in land acquisition for mega projects will

be settled urgently.  For the current  year,  approximately Rs.

3,000 crore is required for acquiring land for four line NH,

Gail pipe line and Industrial Parks. This amount will be made

available through KIIFB. The amount will directly be credited

to the account of the customers from KIIFB.

57. Many  Municipalities  and  Corporations  today  require  large

amounts of funds for financing vital municipal infrastructure

projects.  Government  intends  to  permit  Municipal  bodies

selected on the basis of their fiscal parameters to raise funds

through municipal bonds with Government Guarantee under

the new policy of SEBI on issue and listing of debt securities

of Municipalities. Such a step will be the first of its kind in

the history of financial management of local bodies.

896/2017
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58. In the 2010 budget, a proposal was mooted for setting up of

an interest  free financial institution to enhance investments.

Interest  free  banking  is  currently  not  possible  under  the

provisions of the Banking Regulation Act. But an interest free

Non-Banking  Financial  Institution  can  be  formed.  Even

though such a company has been formed, it has not made any

progress  worth  mentioning  during  the  last  five  years.  This

venture  is  known as  the  Cheraman Financial  Services.  For

resource  mobilisation,  Reserve  Bank  has  only  recognised

shares  and  not  deposits.  This  stand  is  highly  irrational.

However, the activities of Cheraman Financial Services will

be expanded within these limitations. During the current year

one large scale project will be taken up on an experimental

basis.  In  the  light  of  the  vicious  grip  of  Multinational

companies in the pharmaceutical sector, the modernisation of

a public sector undertaking like KSDP becomes quite vital for

the State.  The plan is to set up a complete modern factory

with  GMP standards  with  a  capital  investment  of  Rs.  250

crore.  The share ownership of Cheraman Financial  services

will  be  expanded in accordance  with this.  The modernised

company will be trnsferred to Industries Department on lease.

From this income the company will distribute dividend to the

shareholders.  If  the  experiment  is  successful,  several  other

large scale projects can be undertaken based on this model.

IV

Employment Areas of the Poor

59. Sir, let me now revert back to the programmes designed for

the protection of employment areas of the poor.
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Agriculture

60. Agricultural  production has  been diminishing since the last

two years.  Even during this  recession  period only Rs.  307

crore  (revised  estimates)  was  spent  out  of  Rs.  403  crore

earmarked  in  2015-16.  The  decline  in  investment  in  the

agricultural sector needs to be remedied. The total outlay of

Agriculture programmes is enhanced to Rs. 600 crore. In this

budget, around double the revised figures of the previous year

has been earmarked for agriculture sector. In addition, there is

an  outlay  of  Rs.  217  crore  under  Centrally  Sponsored

Schemes.  Furthermore,  the  minimum  levels  that  were

prescribed for productive sectors in the development fund of

Local Self Government Institutions will be restored.

61. The  major  intervention  proposed  in  the  agriculture  sector
during current year will be a peoples' campaign for achieving
self-sufficiency  in  vegetable  production.  This  will  be
implemented  in  collaboration  with  Local  Self  Government
Institutions. The intervention of the agriculture department in
this  area  is  mainly through vegetables  clusters.  Clusters  of
Kudumbasree  and  male  self-help  groups  are  working  with
local self-government institutions. In addition, it is important
to attract all our households to some degree to be a part of this
campaign  to  expand  vegetable  cultivation.  Cultivation  can
also be done in agricultural farms of the State and the unused
land of industrial units and estates. Producer companies have
to be encouraged for sales. Vegetable clinics will be organized
and necessary  technical  support  will  be ensured  to farmers
with  the  co-operation  of  successful  farmers,  retired
agricultural officers and agricultural experts. Rs. 25 crore is
additionally  earmarked  for  vegetable  producers'  companies
for  arranging  marketing  facilities.  Thus,  the  outlay  of  the
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vegetable  cultivation  sector  would  be  Rs.  100  crore.  An
additional Rs. 100 crore is expected to be invested by Local
Self  Government  Institutions.  Planting  material  production
schemes,  extension  activities  and  agro-service  centres  of
Agriculture Department can be integrated with the campaign.

62. Inter-crop  farming  of  vegetables  is  beneficial  for  coconut
plantations  as  well.  Production  societies  and  producer
companies of coconut planters will be well established in the
State. It is proposed to start coconut parks that are linked to
producer companies for starting value added production units.
Rs. 25 crore has been set apart for coconut procurement. The
amount received from sales tax on coconut oil will be given
as subsidy to coconut farmers. The outlay for procurement is
raised to Rs. 100 crore.

63. Encouraging paddy cultivation is important not only for food
security but also for maintaining the enviorinmental balance.
The outlay for encouraging paddy cultivation is enhanced to
Rs.  50  crore.  The  subsidy  for  paddy  cultivation  will  be
enchanced. Paddy fields should be left fallow. If such lands
cannot be cultivated by themselves, for some reason, then this
should  be  entrusted  with  agricultural  farmers'  groups
constituted by local bodies. The conditions in the Finance Bill
of 2014-15 Budget that were brought for filling paddy fields
will  be  revoked.  Relaxation  in  land  use  regulation  will  be
permitted  only  based  on  the  relevant  clauses  in  Kerala
Wetland and Paddy Field Conservation Act. At the same time,
it  will  be  ensured  that  common people  do  not  experience
difficulty in getting exemption for construction of houses and
related activites.  The previous Government had stopped the
measures  for  making  a  databank  on  land  classifications.  A
Mission  is  going  to  be  launched  for  creating  a  databank
within  a  year  using  modern  IT  facilities.  Rs.  5  crore  is
additionally earmarked for this.



അനബനല 125

64. Undue  delay  of  several  months  in  the  payment  of  the
procurement  price has no doubt significantly contributed in
making paddy cultivation unattractive. The farmers should be
paid  their  money  within  one  week.  This  will  be  ensured
through  Agriculture  Co-operative  Banks.  Government  will
give the amount with interest to the Banks. An amount of Rs.
385 crore has been earmarked for paddy procurement.

65. In order  to make agricultural  labour sector  more attractive,
job security and training in modern agricultural  institutions
have to be provided. The activity of agro-service centres will
be further expanded. Systems like Labour Army and Labour
Bank will be encoraged. Rs. 31 crore is earmarked for this.
Rs. 65 crore is the outlay for Agricultural University. Rs. 3
crore  is  earmarked  for  conserving  traditional  seeds.  Rs.  10
crore is earmarked to start Kerala Agricultural Market Project
for  the  comprehensive  intervention  in  the  marketing  of
agricultural products.

66. Farmers  can be protected from fall  in price of rubber only
with  assistance  from  the  Central  Governemnt.  Discussions
will be held for this. The existing price stabilization scheme
will continued to ensure Rs. 150 per kilogram to small scale
farmers. Rs. 500 crore is earmarked for this purpose.

67. The  importance  of  trees  like  jackfruit  is  increasing
particularly so, given the changes in climatic conditions. The
jackfruit  which  was  once  part  of  the  traditional  cuisine  of
Kerala is being wasted now. A scheme will be formulated for
research  on  this  centred  around  the  Pathanamthitta  and
Kayamkulam KVKs. An amount of Rs. 5 crore is earmarked
for this.

68. Rs. 10 crore has been earmarked for pepper. Rs. 10 crore is
being additionally set apart for cardamom. One Spices Park
each will be established in Idukki and Wayanad.
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69. Even  though  there  have  been  several  announcements
eloquently made about value added industries in agriculture
under  the  auspices  of  Farmers  Producer  Companies,  it  is
seldom that these are brought to fruition in practice. Utilizing
the land available in District Agriculture Farms, it is proposed
to establish a chain of small and medium scale agro parks for
value  added  agriculture  products.  In  this  current  year,  the
following Agro-Parks will be established. Rs. 500 crore is set
apart from the Special Investment Scheme for this. This year,
an expenditure of Rs. 50 crore is expected.

1. Coconut  Agro  Parks  in  Thrissur,  Malappuram,  Palakkad,
Kozhikkode and Thiruvananthapuram Districts.

2. Paddy  based  Agro  Parks  in  Palakkad,  Alappuzha  and
Ernakulam districts

3. Banana and Honey based Agro Park in Thrissur.

4. Spices Parks in Idukki and Wayanad districts.

5. Rubber  based  Industrial  parks  in  Kottayam  and
Pathanamthitta districts.

6. Agro Park for Jackfruit at Mala in Thrissur districts

7. Agro Park for value added vegetable products at Kanthallur,
Idukki.

Employment Guarantee Scheme

70. Employment  Guarantee  Scheme,  next  to  the  agriculture
sector,  today accounts  for  the largest  share of  jobs for  our
people.  Rs.  2,197.2 crore  is  the current  year  allocation for
Kerala as per the Labour Budget. The central government is
trying to convert this scheme which legally is an entitlement-
based one into an allocation-based scheme. Even this amount
is  pending  on  a  large  scale.  This  situation  is  highly
reprehensible.  We  shall  strive  hard  to  create  maximum
employment opportunities this year. As a result of the changes
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introduced by the Central  Government  in the terms of  this
Programme,  these  workers  are  facing  huge  uncertainly.
Employment  Guarantee  cannot  be  effectively  utilized  for
agricultural activities. In this context, it is important that this
programme  be  integrated  with  soil-water  conservation
activities.  Soil-Water  conservation  programmes  have  to  be
planned on the basis of watersheds. Activities like cleaning of
irrigation canals, conservation of ponds, rain pit digging and
planting of  trees  can be taken up as  part  of  this.  Soil  and
Water  Conservation  Department,  Irrigation  Department  and
Local Self Government Institutions are expending nearly Rs.
200  crore  in  this  sector.  If  we  integrated  this  with
Employment  Guarantee  Scheme,  man-days  of  around  Rs.
1,000 crore could be generated. Officers of Agriculture, Soil
Conservation  and  Minor  Irrigation  departments  will  give
technical support to the Panchayats. Similarly, the allocation
for social forestry and production of saplings by agriculture
department  should  be  integrated  with  employee  guarantee
scheme. Efforts will be mounted to launch an intense mission
to provide 100 days labour to those who are willing.

Animal Husbandry and Dairy Development

71. Only Rs. 275 crore (revised estimates) was expended out of
the total allocation of Rs. 378 crore in 2015-16 for Animal
Husbandry and Diary Development. The outlay for 2016-17
is enhanced to Rs. 383 crore. Out of this, Rs. 290 crore is for
Animal  Husbandry  and  Rs.  93.  crore  is  for  Dairy
Development.

72. An amount of Rs. 50 crore has been set apart for calf rearing.
The allocation for cattle feed subsidy is enhanced to Rs. 20
crore.  Rs.  46 crore  is  set  apart  for  Milk shed fodder  grass
development.  Rs.  5  crore  is  now  additionally  set  apart  to
assist farmers who have fallen into debt trap due to the death
of the cattle provided by Local Self Government Institutions
or low milk yields and are facing legal confiscation steps.
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Fisheries Sector

73. Fishermen  community  is  one  of  the  most  backward

communities  in  Kerala  after  Adivasis.  The  main  challenge

they face is the erosion of resources. This has been detailed in

Governor's speech. I am not going into it. An amount of Rs.

20 crore  is  earmarked  for  hatcheries  required  for  releasing

seeds in inland water bodies. Monsoon period is off season

for the community. In LDF Budget 2011, it was declared that

the off season saving-cum-relief scheme would be enhanced

from Rs. 1800 to Rs. 3600. This will become effective from

this year onwards. Rs. 10 crore is set apart for this purpose.

The  previous  Left  Democratic  Front  Government  had

declared debt relief for fishermen as in the case of farmers.

But due to time constraints, this could be implemented only

partially. No steps were taken for completing the remaining

debt  relief  during  the  last  five  years.  Rs.  50  crore  is

earmarked for this.

74. Fishermen live under the threat of sea erosion. An amount of

Rs.  42  crore  has  been  set  apart  for  irrigation  department

towards  the  construction  of  sea  wall  and  other  related

activities.  Evidently  this  is  grossly  insufficient.  But  the

measures  we have taken for costal  conservation have to be

reexamined  on  the basis  of  our  past  experience.  The huge

sums  of  money  expended  for  this  from  the  time  unified

Kerala was formed, has not yielded the desired outcomes. In

this  context  what  is  required  for  this  will  be  discussed  in

detail  with  the  representatives  of  people  from  the  coastal

areas and organizations working in the field and a plan will be

formulated. Notwithstanding that decision, a new proposal is

put forward in this budget. An amount of Rs. 10 lakhs will be

given to fishermen living in the CRZ limit to shift to safer
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lands, if they are willing, while retaining their right over their

existing  land.  The  income  from  casuarina  trees  etc.  Will

accrue to the owners or those who are in possession of the

land.  A special  plan  will  be  prepared  after  assessing  the

number of persons who would be willing for this. An amount

of Rs. 25 crore is earmarked for rehabilitating the people who

have  lost  their  land  and  houses  in  the  current  year.

Government  will  undertake  the  full  responsibility  for  the

rehabilitation of those who have to be displaced due to the

construction of  Vizhinjam Harbour.  Required funds will  be

provided based on detailed study. An amount of Rs. 25 crore

is earmarked for opening a new head of account for this. Rs.

300 crore is earmarked for the construction of groynes as part

of Special Investment Plan. This year an expenditure of Rs.

100 crore is anticipated.

75. An amount of Rs. 26 crore has been earmarked for fishing

harbours.  Arthungal,  Vellayi,  Panoor,  Manjeshwaram  and

Quilandy are the major fishing harbours included at present.

In addition to this an amount of Rs. 5 crore each is earmarked

for  completing  Chethi  and  Thalaserry  harbours  where  the

construction had come to a standstill for the last five years. It

is  important  to  equip  fishermen  for  deep  sea  fishing.  An

amount of Rs. 10 crore is set apart for providing equipment

and training necessary for this.

76. An amount of Rs. 100 crore for the construction of houses for

fishermen, Rs. 78 crore for other baisc amenities and Rs. 5

crore for micro enterprises is allocated. The total outlay for

fisheries  sector  is  Rs.  468  crore.  The  allocation  for  the

fisheries sector during 2015-16 was Rs. 178 crore. Out of this,

the expenditure was Rs. 147 crore (Revised Estimates) alone.

896/2017
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Coir

77. Skills  and  technology  are  two  subjects  that  the  Guru  had
proposed be part of the Sivagiri Pilgrimage Discourses. In a
traditional industry like Coir, it is imperative that technology
be upgraded.  This brooks no delay.  But,  at  the same time,
steps have to be taken to protect project those who eke their
sustenance out of their skills. This is the only way in which
tensions that will necessarily follow technology upgradation
can be avaided.

78. Nothing less than a second restructuring scheme can serve to
rejuvenate  the  coir  industry.  Like  fibre  production,  coir
production is also being shifted to Tamil Nadu. Considerable
share of mechanised production has already moved to Tamil
Nadu.  Against  this  backdrop,  all  regulations  regarding
modernisation have to be removed and mechanisation has to
be encouraged. 50% investment subsidy will be provided to
new units set up for fibre production. Procurement of coconut
husk will be promoted by the State. Apart from the subsidy
given by Coir Board, an additional state government subsidy
of 10% will be provided to the new mechanised factories in
the  production  sector.  A joint  venture  will  be  launched  in
Alappuzha  for  manufacturing  boards  from  PVC  and  Coir
residue. A scheme to purify contaminated water will also be
implemented on similar lines. The expenditure in this regard
will be met from the amount of Rs. 68 crore earmarked for
modernisation.

79. Government will ensure that this new policy will not affect
the employment or  income of traditional  employees in this
field.  For  this,  COIRFED  will  procure  the  entire  coir
produced by co-operative societies ensuring minimum wages.
The  Coir  Corporation  will  procure  the  entire  products  of
small  scale  producers  using  this  coir  at  the  approved  sale
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price.  Such products  will  be sold at  a  rebate.  For this,  the
price stabilisation fund will be enhanced from Rs. 17 crore to
Rs. 100 crore. An amount of Rs. 15 crore is set apart for the
reorganization  of  the  co-operative  societies  and  managerial
subsidies. The additional amount required for reorganisation
will be made available from NCDC.

80. The approach  of  the previous governemnt towards the coir

sector  deserves  no pardon.  Despite  the collapse of the coir

sector  and  frequent  agitations,  only  an  amount  of  Rs.  68

corore was spent out of the total allocation of Rs. 116 crore

during the previous year. Even this amount was spent without

any priority for setting up production factory outside the coir

sector. The total outlay for current year is Rs. 232 crore. Sir,

this  Governemnt  will  protect  the  Coir  industry  and  the

employees.

Cashew

81. Cashew industry is in a grave crisis. Several factories remain

closed. The plight of factories in the public sector which are

intended  to  set  standards  for  labour  wages  and  service

conditions, is no different. One of the basic problems faced by

factories under the public sector is the shortage of working

capital for importing raw cashews. So also, Gratuity, ESI and

other  emoluments  of  employees  are  in  arrears.  Along with

this,  factories  have  to  be  modernised  and  partially

mechanised. At present, the budget allocation for KSCDC is

Rs. 30 crore and for CAPEX is Rs. 8 crore. Rs. 75 crore and

Rs. 25 crore is additionally allocated for these two institutions

respectively.  For the modernisation of  10 cashew factories,

Rs. 100 crore is set apart from the Special Investment Plan.

This year an amount of Rs. 25 crore will be sufficient. For

encouraging cashew cultivation, Rs. 5 crore is earmarked.
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Handloom & Khadi

82. An amount of Rs. 71 crore has been eamarked for handloom
and power loom industries. In addition to this, Rs. 30 crore is
earmarked  for  market  intervention  and  income  assurance
scheme. An amount of Rs. 14 crore each has been set apart for
Khadi and Village industries. Rs. 10 crore is additionally set
apart in connection with the Income Assurance Scheme. The
existing income assurance scheme for Handloom and Khadi
products will continue. In order to ensure adequate man-days
of  labour,  the  income  assurance  scheme  will  be  further
expanded based on the experience of the intervention in coir
sector.  From the next year onwards, uniforms will be given
free of charge to students of Class I to VIII in government and
aided  schools.  For  this,  a  scheme  will  be  implemented  to
produce good quality clothes this year.

Other Traditional Industries

83. An  amount  of  Rs.  8  crore  is  set  apart  for  Handicrafts
Industries.  Rs.  10  crore  is  set  apart  for  Palmyra  weaving
industry.  An amount of Rs. 8 crore  is  set  apart  as  grant to
compensate  Dinesh  Beedi  Cooperative  Society  for  the  tax
collected from it. Rs. 1 crore is set apart for clay industry. For
the  rehabilitation  of  traditional  industries  that  are  facing
collapse,  Rs.  5  crore  will  be  specially  provided  to  the
Artisans' Corporation.

84. An  amount  of  Rs.  1  crore  is  sanctioned  to  Artisans'

Corporation  for  rehabilitating  those  engaged  in  traditional

works that are at grave risk of perishing.

85. The  freedom  fighters  of  Punnapra-Wayalar  have  not  been

receiving enhanced DA benefits  for the last five years. The

DA arrears  of freedom fighters from 2011 onwards will be

sanctioned.



അനബനല 133

86. The  share  due  legally  towards  the  Kerala  Jewellery

Manufacturing Labourers Welfare Fund, Coir Welfare Fund,

Fishermen  Welfare  fund  etc.  Are  not  being  received  from

merchants and exporters. Efforts will be made to resolve this

through discussions with their Associations.

87. The  pension  scheme  announced  by  the  previous  LDF

Government  under  the  auspices  of  Welfare  Board  for

Workshop Employees and Owners will be implemented.

V

Social Sector Facilities

88. Sir, it was in 1910 that Sree Narayana Guru exhorted people

to “progress through education” The edifice in education and

health  in  Kerala  is  not  merely  the  contribution  of  its

benevolent  rulers.  It  is  the  massive  clamour  for  them that

arose from the very grassroots that motivated rulers here to

think differently from other states. The Guru was one of the

main  sources  of  inspiration  behind  this  demand.  Thus,  the

public  education  and  public  health  systems  that  evolved

historically over time are facing collapse today. The well-to-

do class have given up on these sectors. How people can be

made to rally around secular public systems remains one of

the current contemporary challenges.

School Education

89. The  'Perspective  Plan  2030'  of  UDF  government  had

identified  complete  commercialization  as  the  solution  for

enhancing  the  quality  of  education  sector  in  Kerala.  We

completely reject this approach. Better learning facilities will

be  created  in  Government  schools.  For  this,  a  scheme  is

inaugurated  along  with  this  budget.  Rs.  1,000  crore  is
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allocated as part of anti-recession package for upgradation of

one  government  school  in  each  constituency  on  par  with

international standards. In the current year, expenditure of Rs.

250  crore  is  anticipated.  Schools  will  be  selected  after

assessing  the  possibility  from  PTA,  Alumni  Associations,

Local  Self  Government  Institutions  and  MLA,  MP  local

development fund for building accessory facilities. Likewise,

the  teachers  should  be  willing  to  adopt  model  teaching

methods utilizing new facilities. For this, a special academic

programme  should  be  prepared  and  submitted.  A  few

foundations  have  come  forward  to  collaborate  with

Government as in Nadakavu school. The programme will be

implemented  through  SPVs  jointly  formed  with  them.

Government will only meet the cost of building construction.

The rest of the amount needed for operational requirements

for  academic  and  related  needs  will  be  mobilised  from

generous benefactors and local contributions. Sir, I do assure

that 1,000 schools with international standards as declared in

the LDF manifesto will be realized in the next five years.

90. Another election promise is that classes from 8 to 12 will be

made high-tech.  Aided schools  will  also be included under

this scheme. Besides this,  a computer  lab will be set  up in

each  school.  As part  of  this,  electrification,  renovation and

security  in  these  classes  will  be  ensured.  The  teaching

materials prepared in each school will be made available in a

common server  and  others  will  be  able  to  use  it.  For  this

purpose, an amount of Rs. 500 crore is allowed from the anti-

recession package. This will be a significant step in raising

the quality of our general education. In the current year, an

expenditure  of  Rs.  200  crore  is  expected.  The  amount

required for training and other expenses will have to be met
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from the existing school IT projects.  An amount of  Rs. 20

crore is earmarked from the Special Investment Scheme for

constructing  headquarters  for  the  directorates  of  Higher

Secondary and Vocational  Higher Secondary.  In the current

year, an expenditure of Rs. 5 crore is expected.

91. Additional  resources  will  be  mobilized  for  the  above

mentioned two schemes. As a result, savings can be located in

many ongoing schemes. The savings will be utilised for the

two schemes. The first will be a speical scheme for dirferently

abled  students,  viz.  Increasing  facilities  in  special  schools;

financial  assistance  for  the  schools  for  differently  abled

children; training for special teachers; financial assistance for

differently  abled  children  etc.  Today,  there  are  41,949

differently abled children in schools. These students will be

provided  Rs.  500  for  books  and  stationary,  Rs.  750  for

uniform, Rs. 1000 for travel, Rs. 1000 for escort per annum;

Rs. 750 per annum will be provided for the reader.

92. Secondly, “ASWAS” is a scheme to transform schools into

hubs of arts, sports and work experience. For this purpose, Rs.

5 crore  is  earmarked.  The surplus  fund can  be  utilized  for

extending the scheme from secondary to high school level.

Higher Education

93. The  public  investment  in  higher  education  sector  will  be

enhanced  in large scale in  coming years.  We are  confident

that  a  massive  programme  can  be  prepared  not  only  for

improving the existing colleges and universities but also for

establishing  new higher  education  and  research  centres  for

transforming Kerala into a centre of knowledge. The financial

assistance now given to universities is quite inadequate. The

current  year  budget  allocation  is  Rs.  24.6 crore  for  Kerala
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Univeristy,  Rs.  23.5 crore for Calicut University,  Rs.  23.75

crore  for  Mahatma  Gandhi  University,  Rs.  14  crore  for

Sankaracharya Sanskrit University, Rs. 23.7 crore for Kannur

University, Rs. 6.5 crore for National University of Advanced

Legal Studies and Rs. 7.65 crore for Malayalam University.

Additional  assistance  will  be  considered  after  Higher

Education Council prepares a special document studying the

subject in detail.

94. There are 52 Arts and Science Colleges in Kerala. Premium

basic  facilities  will  be  created  in  all  these  colleges  and

Government  Engineering  Colleges  within  two  years.  An

amount of Rs. 500 crore is allocated for this purpose from the

Special Investment Plan. University College, Thiruvananthapuram

which  is  celebrating  its  150th anniversary,  Ernakulam

Maharajas  College,  Palakkad  Victoria  College,  Thalassery

Brennan College will be transformed into digital colleges and

centres  of  excellence.  For  this  purpose,  Rs.  150  crore  is

sanctioned  from the  Special  Investment  Scheme.  For  these

two items, expenditure of Rs. 50 crore is expected. Based on

this, out  of the allocation of Rs. 25 crore for infrastructure

upgradation programme, Rs. 10 crore is additionally set apart

for  the  School  of  Performing Arts  and  Culture  declared  in

Budget  2011;  Rs.  10  crore  is  additionally  earmarked  for

Archives and an additional provision of 5 crore is earmarked

for Museums.

95. It is not possible to sanction new colleges or courses given the

present  financial  circumstances.  But  two  post  graduate

courses each will be sanctioned in the Government colleges in

plantation areas in Kalpetta, Munnar and Kattapana.



അനബനല 137

96. Now as days,  education loan has almost become debt trap.

The real problem is that the students who complete studies do

not get jobs. Banks should be willing to give moratorium for

repayment till the students get jobs. More than one fourth of

the  salary  should  not  be  deducted  as  repayment  from  the

salary of those who work in informal sector.  If  banks take

such a stand, the present  crisis can be mitigated to a great

extent. If banks are willing to close liability while repaying

only the arrear loan amount, Government will help to repay

this amount. For this Rs. 100 crore is earmarked now.

Technical Education

97. In  the  current  year,  an  amount  of  Rs.  235  crore  has  been

earmarked  for  Technical  Education.  An  amount  of  Rs.  21

crore is set apart for CUSAT and Rs. 30 crore for APJ Abdul

Kalam Technological University.

98. Against the backdrop of the special scheme declared for the

development of basic facilities in engineering colleges, out of

the total allocation of Rs. 17.3 crore for Engineering Colleges

in Thiruvananthapuram, Thrissur, Kannur and Kottayam, Rs.

10 crore will be utilized for envisaging a scheme for training

of  youth  by  ASAP as  in  the  case  of  polytechnic  students

during  apprenticeship.  An  amount  of  Rs.  7.3  crore  is

additionally earmarked for Punarjani Scheme. An amount of

Rs.  50  crore  is  earmarked  from  the  Special  Investment

Scheme for creating infrastructure facilities in Polytechnics.

In the current year, an amount of Rs. 20 crore is expected as

expenditure.

99. Rs.  50  crore  is  earmarked  from  the  Special  Investment

Scheme  for  the  upgradation  of  10  ITIs  on  par  with

international standards.

896/2017
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Public Health

100. Like General Education, our Public Health system has been

the cherished inheritance of Keralites. I have at the beginning

itself, explained how it is proposed to provide comprehensive

health insurance by giving emphasis on public health sector

integrating various insurance scheme and financial assistance

programmes. Free treatment will be provided for almost all

diseases  through  public  health  system.  For  the  effective

functioning of such system of treatment, preventive measures

are to be strengthened and the possibilities for illness have to

be brought down. Utilizing the network of our primary health

system,  health  conditions  of  all  citizens  will  be  frequently

monitored and necessary programmes will be undertaken for

prevention  of  diseases.  Similarly,  palliative  care  should  be

given  to  the  people  suffering  from  incurable  diseases  and

bedridden in old age. Thus the public health system in Kerala

will be a combination of prevention of diseases, treatment and

palliative care.

101. The  facilities  in  our  hospitals  have  to  be  modernized

Accordingly,  more doctors and nurses have to be provided.

During  the  current  year,  modernization  of  our  Medical

Colleges, District hospitals and Taluk hospitals will be taken

up. After inspecting each hospital, plan should be prepared for

new  building  facilities,  landscaping,  major  hospital

equipments,  etc.  The  company,  which  will  implement  this

programme,  should  undertake  the  responsibility  of

maintenance. Sir, an amount of Rs. 1000 crore is earmarked

from the Anti-recession Package. An amount of Rs. 250 crore

is expected as expenditure during current year. Cath Labs at

General  Hospitals  and  Dialysis  Units  at  Taluk  Hospitals

wherever required  will be set up as part of this. This corpus
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fund  may  be  utilised  for  setting  up  basic  infrastructure  at

Malabar  Cancer  Centre,  Kochi  Cancer  Centre  and  Mental

Health Hospital, Thiruvananthapuram. From this, an amount

of  Rs.  100  crore  will  be  provided  for  Special  Extension

Projects at Mental Health Hospital, Kozhikode. Within a few

years, our public health system will be improved to become

even better than the private sector. Our public health system

will  be transformed akin to  the National Health Service  in

Britain.

102. Even though several  hospital  have  been upgraded  to taluk,

district and general hospitals, necessary posts have not been

created  as  per  standard  criteria.  Essential  posts  will  be

allowed this year.  An amount of Rs. 50 crore is earmarked

from the anti-recession package for establishing Women and

Children Hospital at Thalassery.

103. An  amount  Rs.  521  crore  has  been  earmarked  for  Health

Service Department in the budget. A considerable portion of

this  amount  is  for  improving  the  facilities  at  hospitals.  A

substantial  amount  is  expected  as  balance  against  the

backdrop of the large investment scheme just mentioned. This

can be utilized for strengthening the preventive and palliative

care systems.

104. An  amount  of  Rs.  394  crore  is  earmarked  for  Medical

Education.  Out  of  this,  Rs.  22.5  crore  is  for  Medical

University.  Out  of  Rs.  121  crore  allocated  for  medical

colleges, it is pertinent to note that there is no allocation for

capital expenditure in 6 medical colleges. No medical college

announced earlier will be discarded. However it is envisaged

to  complete  the  construction  of  these  colleges  in  a  phased

manner considering the financial position and availability of

teachers.
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105. Thiruvananthapuram Medical College will be upgraded to the

standard  of  AIIMS.  The  expenditure  required  for  the

construction and instruments may be met from the provisions

included in the anti-recession package.

106. An amount of Rs. 59 crore for Regional Cancer Centre and

Rs. 29 crore for Malabar Cancer Centre has been earmarked.

107. An  amount  of  Rs.  68  crore  is  earmarked  for  Ayurvedic

Department  and  Medical  Education.  An  amount  of  Rs.  29

crore is set apart for Homeopathic Department and Medical

Education.  It  was  reiterated  in  the  manifesto  of  Left

Democratic  Front  that  a  large  laboratory  and  study  centre

with  international  standards  would  be  established  for  the

scientific  development  of  Ayurveda  based  on  evidences,

standardizaton of drugs and researches co-relating Ayurveda

with modern bio-technology. An amount of Rs. 50 lakhs is set

apart for preparing a project report in this regard.

108. Financial  assistance  to  Institution  for  Mentally  Challenged

Children is enhanced from Rs. 15 crore to Rs. 25 crore.

Drinking Water and Water Resources

109. Within five years, Kerala Water Authority will be converted

into a profit making organization without any hike in water

charges. An action plan has been prepared for this. Firstly, the

interest  and  penal  interest  amounting to  Rs.  1004 crore  of

Water  Authority  due to  Government is written off.  Government

loans amount to Rs. 713 crore is converted as share capital of

the Authority. Secondly, Water Authority is supposed to pump

234.5 crore litres of water. But the metered quantity of water

is 129 crore litres. The loss of Water Authority can be reduced

if  the  misuse  of  water  is  avoided.  All  obsolete  pipes  and

pumps have to be replaced for preventing leakage of water.
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Thirdly, several projects can be completed by spending small

amonts.  By  this,  the  constructed  capacity  should  be

completely  utilized.  Fourthly,  priority  should  be  given  to

complete the projects in urban areas. Lastly, employees have

to  work  with  more  commitment  in  order  to  give  better

service, realizing that they have got a precious opportunity to

bail out the institution where they work.

110. Comprehensive  programmes  for  the  following  10

Municipalities and adjacent Panchayats are undertaken. They

are  Shornur,  Thiruvalla-Changanaserry,  Kollam,  Kasargod,

Ponnani,  Koilandy,  Thodupuzha,  Kottayam,  Thrissur  and

Mattannoor.  An amount  of  Rs.  735 crore  is  set  apart  from

Special Investment Scheme. In addition to this, an amount of

Rs. 500 crore is set apart for Kochi Smart City 24X7 Project.

111. The  following  nine  projects  defunct  due  to  the  lack  of

distribution lines are undertaken. An amount of Rs. 162 crore

is  set  apart  from  Special  Investment  Scheme.  They  are

Kozhinjampara,  Dharmadam,  Kottayam  Grama  Panchayat,

Mananthawady and nearby Panchayats, Thiruvally, Nenmara,

Kadamakkudy, Varapuzha and Perunad.

112. An  amount  of  Rs.  154  crore  is  set  apart  from  Special

Investment Scheme for replacing 128 km AC Promo Pumping

Mains  in  77  schemes.  For  replacing  488  km  AC  Promo

Transmission  Mains  in  174  schemes,  Rs.  371  crore  is

earmarked.

113. An  amount  of  Rs.  75  crore  for  replacing  obsolete  and

inefficient  81  HT  pumps  sets  and  11  sub-stations  in  16

schemes and Rs. 65 crore for replacing 350 LP pumps in 170

schemes are provided from the Special Investment Scheme.
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114. Out  of  Rs.  2064 crore  required  for  the  projects  mentioned

above,  the  estimated  expenditure  during  current  year  is

expected to be Rs. 500 crore. Apart from this, Rs. 996 crore

has  been  earmarked  in  the  existing  budget  for  Water

Authority. The second phase of Jalanidhi worth Rs. 314 crore

is  the  most  important  one.  An amount  of  Rs.  100 crore  is

earmarked as the State share for the National Rural Drinking

Water  Project.  An  amount  of  Rs.  150  crore  has  been

separately sanctioned for JICA project. At present, an amount

of Rs. 105 crore has been earmarked for the renovation of old

drinking water  projects.  The renovation projects  mentioned

above are in addition to this.

115. Money will no longer be the stumbling block for the success

of  the  revival  programme  for  Water  Authority.  But  the

challenge  will  be  whether  the  approved  projects  can  be

completed in time and effectively and whether the distribution

chain can be activated to properly supply water to consumers.

The commitment for this is expected from the employees of

Water Authority.

Art and Culture

116. Kerala Renaissance Cultural Complexes will be established in

all district headquarters. These cultural complexes will consist

of  Opera  House,  Cinema Theatre,  Music Hall,  Art  Gallery,

Book  shops,  Seminar  halls  for  debates,  Workshops  for

sculptors and artisans, Drama rehearsal facility and short term

residential facilities for artists and writers. These centres have

to be designed in accordance  with the availabilty of  space.

The average expenditure of each centre will be Rs. 40 crore.

An amount of Rs. 100 crore expected during current year will

be met from the Special  Investment Scheme. These centres

will be named after renaissance leaders.
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1. Thiruvananthapuram-Ayyankaly

2. Kollam-Sree Narayana Guru

3. Alappuzha-P Krishna Pillai

4. Pathanamthitta-Chattampi Swamy

5. Idukky-Akkamma Cherian

6. Kottayam-Lalithambika Antharjanam

7. Ernakulam-Sahodaran Ayyappan

8. Thrissur-Vallathol Narayana Menon

 9. Palakkad-V. T. Bhattathirappad

10. Malappuram-Abdu Rahman Sahib

11. Kozhikkode-Vaikkom Muhammed Bashir

12. Kannur-Vagbhadananthan

13. Vayanad-Edachena Kunkan

14. Kasargod-Subrahmanian Thirumunpu

117. An amount of Rs. 18 crore has been earmarked for Sahitya
Academy, Sangeetha Natak Academy, Lalitha Kala Academy
and  Folklore  Academy.  The  outlay  of  each  institution  is
enhanced by 50% to Rs. 27 crore. An amount of Rs. 2 crore
has  been  provided  for  establishing  Malayalam  Digital
Resource  Centre  and  State  Digitalisation  hub  for  sahithya
Academy.

118. An  amount  of  Rs.  50  crore  is  set  apart  from  the  Special
Investment Scheme for the construction of permanent stage
for Film Festival of Kerala.

119. The  monthly  pension  of  Artists  is  enchanced  to  Rs.  1500
Pension  will  be  provided  for  the  artists  of  Padayani,
Theyyam, Mela Pramanis.
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120. Special  incentives  are  sanctioned  to  the  following  cultural

institutions (in Rs.)

1. Vaikkom Sathyagraha Historical Museum 50 lakhs

2. M. D. Ramanathan Smarakam, Kannampra 50 lakhs

3. Kalabhavan Mani Smarakam, Chalakkudy 50 lakhs

4. Punnapra Vayalar Smarakam, Valia Chudukad 50 lakhs

5. Kayyor Smarakam 50 lakhs

6. Pandit Karuppan Memorial Cherai 50 lakhs

7. Sahodaran Memorial Cherai 50 lakhs

8. Bharat Murali Drama Accademy, Kudavattor 50 lakhs

9. Federation of Film Society of India 50 lakhs

10. Coastal Folk Academy, Pallithode, Kripasanam 50 lakhs

11. Kshethra Kala Academy of Madaikavu 50 lakhs

12. Chempazhanthy Gurukulam 50 lakhs

13. Vayanadu Gothrabhasha Kalapadanakendra 50 lakhs

14. Poorakkali Academy, Payyannur 25 lakhs

15. Folklore Village, Kodakkad 25 lakhs

16. Kunjimangalam Mooserikavu 25 lakhs

17. Kilimanoor Chithrakala Insititute 25 lakhs

18. Irayimman Thampi Memorial, Thanneermukkam 25 lakhs

19. Moolur Memorial, Ilavumthitta 25 lakhs

20. Oduvil Unnikrishnan Memorial, Keralassery 25 lakhs
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21. ASN Nambeesan Kalakendra 25 lakhs

22. Gandhi Museum and Library, Thycaud 25 lakhs

23. A. R. And Narendra Prasad Memorial,

Mavelikkara 25 lakhs

24. Vayala Vasudevan Pillai Smarakam,

Chadayamangalam 25 lakhs

25. Malayinkeezhu Madhavakavi Samskrithi

Kendra 25 lakhs

26. Kunjunni Mash Smarakam, Nattika 25 lakhs

27. Kumaranasan National Institute of Culture,

Thonnakkal 25 lakhs

28. Centre for Socio-economic and Environment

studies, Kochi 25 lakhs

29. Chempakasseri Viswan Memorial, Kollamkode 25 lakhs

30. Karinthandan Smarakam, Wayanad 25 lakhs

31. Ayyappa Panicker South Indian Poetry Festival 20 lakhs

32. Ravunni Memorial 20 lakhs

33. Publishing next Conference, Cochi 10 lakhs

34. Aju Foundation, Muvattupuzha 10 lakhs

35. Padmasree Raghavan Master's Statue,

Thalassery 10 lakhs

36. P. N. Panicker Foundation,

Thiruvananthapuram 10 lakhs

37. Oyyur Kochupillai Assan Kalakendram 5 lakhs
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121. In  addition  to  those  mentioned  above,  recurring  grant  is
sanctioned to the following institutions.

1. Annual  grants  to  the  activities  of  Vaikkom Moulavi
Foundation  and  Swadesabhimani  Madyama  Padana
Kendra  are  enhanced  from  Rs.  15  lakhs  to  Rs.  25
lakhs.

2. Annual grant to Thirur Thunchan Smaraka Trust under
the leadership of M. T. Vasudevan Nair is enhanced to
Rs. 30 lakhs.

3. Recurring grant of Rs. 10 lakhs to C. Achutha Menon
Study Centre, Poojappura.

4. Rangaprabhath  Children's  Threatre,  Venjaramoodu
working for 46 years for the promotion of Children's
art and cultural activities is sanctioned recurring grant
of Rs. 10 lakhs

5. Rs.  5  lakhs  is  sanctioned  as  recurring  grant  to
Mahakavi  Ullur  Memorial  Library  &  Research
Institute.

6. Unnai  Varrier  Kalanilayam's  recurring  grant  is
enhanced from Rs. 25 lakhs to Rs. 50 lakhs.

7. The annual grnat of Tripunithura Kathakali Kendra is
enhanced to Rs. 50,000.

8. Annual grant of Rs. 15 lakhs is sanctioned to Abhaya,
Thiruvananthapuram.

122. One  time  grant  is  sanctioned  to  the  construction  of  the
following Memorials.

1. An amount of Rs. 5 crore is  earmarked to Jathiyilla
Vilambara Sathapthi Museum, at Sivagiri. Rs. 2 crore
is set apart for the completion of Conventional Centre.
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2. This is the centenary year of Larry Baker. An amount
of Rs. 2 crore is earmarked for the Larry Baker Centre
for retaining not only the memories, but also the vision
and  construction  techniques  of  Larry  Baker  who
played a vital role in developing low cost construction
technology appropriate to Kerala.

3. An  amount  of  Rs.  1  crore  is  earmarked  for  K.P.P.
Nambiar Smaraka Museum in commemoration of Shri
K.P.P. Nambiar, the founder Chairman and Managing
Director of KELTRON.

Libraries

123. “There should be literary organisations and reading rooms in
each locality” - so said Sree Narayana Guru in 1910. We have
advanced far ahead in this regard. Now these secular spaces
are getting contracted. These are to be rejuvenated. The grant
for libraries is enhanced by 50% to Rs. 33 crore. The arrears
of Rs. 4 crore due to Library Council is allotted separately.
The fund required to provide free WiFi facility in 1300 first
grade  libraries  has  been  sanctioned  to  IT  department.  An
amount of Rs 10 crore is earmarked for providing computer
with  internet  facility  and  LCD  projector  in  first  grade
libraries.

Sports & Youth Affairs

124. The  35th National  Games  was  a  turning  point  in  the
development  of  sports  in  Kerala.  Seeing  this  as  a  timely
opportunity,  the  2009  Budget  declaration  for  infrastructure
development  project  worth  Rs.  500  crore  was  a  good
beginning. In continuation of this, in this budget and also in
the coming budgets, special  consideration will be given for
the  promotion  of  sports  facilities.  For  setting  up  of
multipurpose indoor stadia in 14 districts, an amount of Rs.
500 crore is set apart from Special Investment Scheme.
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1 Thiruvananthapuram Thomas Sebastian Indoor Stadium

2 Kollam Olympian Suresh Babu Indoor Stadium

3 Pathanamthitta Blessen George Indoor Stadium

4 Alappuzha Udayakumar Indoor Stadium

5 Kottayam Susan Mable Thomas Indoor Stadium

6 Ernakulam Olympian Chandrasekharan Indoor Stadium

7 Idukki K. P. Thomas Indoor Stadium

8 Thrissur I. M. Vijayan Indoor Stadium

9 Palakkad K. K. Premachandran Indoor Stadium

10 Malappuram P Moideenkutty Indoor Stadium

11 Kozhikkode Olympian Rehman Indoor Stadium

12 Wayanad C. K. Omkaranadhan Indoor Stadium

13 Kannur Jimmy George Indoor Stadium

14 Kasargod M. R. C. Krishnan Indoor Stadium

125. For the promotion of the basic infrastructure facilities in G. V.

Raja Sports School Kannur, and the Ayyankali Sports School,

an  amount  of  Rs.  30  crore  is  earmarked  from the  Special

Investment Scheme. In the current year, an amount of Rs. 50

crore is the expected expenditure in this regard.
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126. The Sports Department will prepare a detailed DPR for play

grounds in every Panchayaths for implementing in a phased

manner. As a first step an amount of Rs. 5 crore is earmarked.

The required Rs. 135 crore for this will be sourced from the

Special Investment Scheme.

1. Neeleswaram EMS Stadium

2. Dharmadam Abu Chathukutty Stadium

3. Koothuparambu Municipal Stadium

4. Padiyoor Indoor Stadium

5. Mattannoor Stadium

6. Wayanad District Stadium

7. Pulloorampara, Thiruvambady

8. Naduvannoor Volleyball Academy

9. Edappal Govt. HSS

10. Nilambur Mini Stadium

11. Palakkad Indoor Stadium

12. Chittoor Govt. College Sports Complex

13. Thirumittacode Chathannoor HSS

14. Chalakudy Municipal Stadium

15. Ilankunnappuzha Santacruz Ground

16. Pallippuram Engineering College Ground, Aroor

17. Preethikulangara School Stadium

18. Ambalapuzha Govt. College Stadium

19. Alappuzha EMS Stadium (Second Phase)



150       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 8, 2016

20. Iymanam Panchayath Stadium

21. Nedumkandam Stadium

22. Kottankara Mini Stadium, Kundara

23. Attingal Sreepadam Stadium

24. Kannur Jawahar Stadium (10 crore)

25. Adoor Municipal Stadium (10 crore)

127. In  2011,  a  Volleyball  Academy  was  declared  in

commemoration  of  Kalavoor  Gopinath,  famous  National

Volleyball  player  and  coach.  But  this  has  not  yet  been

implemented.  This  academy  will  function  in  tandem  with

Udayakumar Indoor Stadium at Alappuzha. An amount of Rs.

50 lakhs is set apart for this.

128. Presently an outlay of Rs. 85.22 crore has been provided for

Sports and Youth affairs.  Out of this, an amount of Rs. 31

crore is for  Kerala Sports Council,  Rs.  18. crore for  Youth

Welfare Board and Rs. 32 crore for Sports Directorate. The

outlay for Keralotsavam is enhanced from Rs. 4.2 crore to Rs.

8 crore.

VI

Infrastructure Development

Roads & Bridges

129. Sir,  not  only  our  national  highways,  but  also  the  state

highways  and  district  roads  should  be  widened  and

modernized with B.M. & B. C. Thechnology. In the cases of

roads and bridges announced in this budget as part of Special

Investment  Scheme,  contracts  would  be  awarded  in  small

packages in order to enable maintenance contract. If a road is

proposed partially, the contract would be awarded as a whole.
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130. An amount of Rs. 1206 crore has been earmarked for Roads
and Bridges. Bills worth Rs. 1535.46 crore are there towards
settlement of pending bills for works undertaken earlier. The
current  outlay  may  rather  be  insufficient  to  clear  even  the
pending bills. Considering the financial position, PWD will
be provided additional amount later. It is to be stated that the
problem is highly complicated. On the one side,  as per the
preliminary  calculations,  the  outlay  of  roads  and  bridges
under  construction will  be Rs. 4500 crore.  These liabilities
have accumulated as a result of lax approach in sanctioning
construction  works.  On  the  other  hand,  as  a  result  of  the
unprecedented increase in revenue deficit, there was paucity
of money for capital expenditure. As explained in the white
paper, the situation will worsen in the current and next year.
Hence, a two-pronged stragegy is necessary. Prevailing rules
should  be  strictly  followed  while  sanctioning  new  works.
Similarly  by  reducing  revenue  expenditure,  Finance
Department should be able to make available more money for
clearing the bills of public works and other bills.

131. World Bank Assisted KSTP-phase-II (363 kms) is the largest
road project being implemented now. An amount of Rs. 523
crore is earmarked for this. The share of central road fund is
Rs. 84 crore. An amount of Rs. 90 crore has been earmarked
for the improvement of major district roads. NABARD works
would be for Rs. 295 crore. Rs. 82 crore has been earmarked
for the State Road Improvement Project.

132. No change has been made in works either submitted before
NABARD  or  included  in  the  current  budget  estimates.
Therefore, I am not repeating all these. At the same time, as
part of anti-recession package, sanction will be accorded for
bridges,  fly overs/under passages,  by-passes,  roads,  railway
over bridges worth Rs. 5000 crore.  During current  year  an
amount of Rs. 500 crore is the expenditure estimated in this
regard.
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133. Following are the 68 bridges worth Rs. 1475 crore.

Sl. No. Name of the Project Amount (incrore)

(1) (2) (3)

1 Pulikkadavu Bridge 10

2 Kunninpuram Bridge in Neyyatinkara Town 10

3 Perumbalam-Panavalli Bridge 100

4 Parayankadavu Bridge 10

5 Akkarappadam-Koottungal Bridge 15

6 Bridge  over  Thonnalippuzha  in  Irattakkulam
Vaniyampara Road

10

7 Arangattukadavu Bridge 10

8 Pazhambalakkodu-Pandikkadavu  Kodathur
Bridge and Road

10

9 Akalappuzha Bridge 35

10 Therayi Kadavu Bridge 25

11 Idatharakadavu Bridge over Chalakkudi River 10

12 Thripprayar Bridge 30

13 Kumbichalkadavu Bridge over Karippayar 15

14 Thirunavaya-Thavanur Bridge 50

15 Therandi Bridge and Approach Roads 20

16 Vattoli Bridge 10

17 Parakkadavu Bridge 10

18 Pulikkattukadavu Bridge 10

19 Konnayil Kadavu Bridge 30

20 Choolakkadavu Bridge 20

21 Moolakkeel Kadavu Bridge 25
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(1) (2) (3)

22 Kumbalangi Keltron-Keltron Ferry Bridge 45

23 Peruman-Munrothuruthu Bridge 60

24 Mooradu Bridge 50

25 Odankallu Bridge 10

26 Mayannur-Koothampalli Bridge 15

27 Chullimadu Bridge 10

28 Kootumvathukkal Kadavu Bridge 50

29 Koolimadu Kadavu Bridge 25

30 Pullingomchal-Kilttakayam Bridge 10

31 Klayikkodu-ramanchira Bridge 10

32 Kavinmunambu Bridge 35

33 Vadasserikkara Bridge 10

34 Adoor Town Bridge 10

35 Ranni Valiya Bridge 10

36 Kulathuppuzha  Sree  Sastha  Ambalakkadavu
Bridge

10

37 Mattuppuram-Chennamangalam Bridge 15

38 Kudiveettikadavu Bridge 10

39 Kunduchira Bridge 10

40 Pulingolikadavu Bridge 10

41 Nayarambalam Helbert Bridge 10

42 Kallacherikadavu Bridge 10

43 Thuruthimukku Bridge 15

44 Pookaithakkadavu Bridge 20
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(1) (2) (3)

45 Bridge  connecting  Pallathuruthi  outpost  and
Kainakkari

42

46 Thottappalli Naluchira Bridge 38

47 Pullattu Bridge 30

48 Odenthodu  Bridge  over  Bavalippuzha  and
approach road

15

49 Kumbalam-Thevara Bridge 100

50 Gothuruthu-Karoor Padanna Bridge 10

51 Nedumbrakkadu-Vilakkumaram Bridge 30

52 Kavalam-Pattassery Bridge 30

53 Padaharam Bridge 30

54 Bridge parallel to Savakkotta Bridge 20

55 Punnamada-Nehru Trophy Bridge 25

56 District Court Bridge 20

57 Pattarkadavu NKT Bridge 10

58 Kozhenchery New Bridge 25

59 Ezhuthumchira Bridge 15

60 Odannur Bridge 15

61 Bridge  connecting  Fathima-Arulappan
Thuruthu

15

62 Olambakkadavu Bridge 10

63 Bridge on Malambuzha Ring Road 10

64 Chekku Bridge 10

65 Cherikkal-Kottam Bridge 15

66 Puzhakkal Bridge 10

67 East Ottappalam, Kaniyampuram Bridge 25
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134. Following are the eight flyovers worth Rs. 180 crore and four

under passages worth Rs. 40 crore.

Sl. No. Name of the Projects Amount 

(in crore)

1 Edappal Fly-over 20

2 Flyovers at Ulloor and Kumarapuram Junctions 25

3 Flyovers  at  Melachovha  and  South  Bazar

Junctions in Kannur Town
30

4 Flyovers  at  Kizhakkekkotta  and  Kokkayil

Junctions in Thrissur Town
75

5 Ettumanur Flyover 30

6 Pattambi  Bypass  –  Pattambi  Town  Railway

under passage
10

7 Underpassages  at  Pattom  and  Peroorkkada

Junctions
10

8 Ochira Rail Underpass 20

135. Following are the 17 bypasses worth Rs. 385 crore

Sl. No. Name of the Project Amount 

(in crore)

(1) (2) (3)

1 Makkarapparambu Bypass 10

2 Nilambur Bypass 100

3 Koduvayoor Bypass 15

4 Nenmara Bypass 20
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(1) (2) (3)

5 Pandalam Bypass 15

6 Muvvattupuzha Bypass 15

7 Kanjirappalli Bypass 20

8 Kasargode Bypass 20

9 Oradumpalam-Vylongara Bypass Road 10

10 Uzhavur Bypass 15

11 Kuttiyadi Bypass 10

12 Chelakkara Bypass 20

13 Perambra Bypass 15

14 Attingal Bypass 25

15 Ottappalam Bypass 15

16 Angamali-Kochi Airport Bypass 50

17 Keecheri-Akkikkavu Bypass 10

136. Following are the 137 roads worth Rs. 2800 crore

Sl.

No.

Name of the Project Amount 

(in crore)

(1) (2) (3)

1 Thirur-Kadalundi Road 15

2 Kottakkal-Kottappadi Road 10

3 Attachakkal-Kumbalam Poyka Road 10

4 Kottarakkara Ring Road 15
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(1) (2) (3)

5 Mamala-Piravam Road 10

6 Kothamangalam-Perumbalkuthu Road 15

7 Plamudi-Uramkuzhi Road 10

8 Binachi-Panamaram 25

9 Nilambur-Nayadam Poyil Road 15

10 Chottupara-Ulappunni-Vattappathal-Upputhura  Elappara-

Vandipperiyar-Vallakkadavu Sathram-Kallar Road

50

11 Hosdurg-Panathur Road 35

12 Neeleswaram-Idathodu Road 25

13 Chalakkudi-Anamala Road 10

14 Vazhayila-Pazhakutty-Kacherinada-Pathamkallu  four

line Road
50

15 Muvvattupuzha-Kakkanad Four line Road 40

16 Manoor-Ponjasseri Road 10

17 Kalanjur-Padam Road 15

18 Adivaram-Kaithapoyil-Kodancheri-Agasthyarmozhi

Road
30

19 Erattupetta-Peerumedu Road 25

20 Karamana-Kailiyikkavila Phase II 200

21 Kadungallor-Vilayil Road 10

22 Airport Link-Kattamballi-Mayyil-Kolom Road 15

23 Chathannur-Meenad-Kulamad-Paravoor-Nellattil-

Poothakkulam-Idayadi Road
100
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(1) (2) (3)

24 Mattannur-Irikkur Road 10

25 Irikkur-Vlathur Road 10

26 Alakkodu-Poovanchal-Mavinthattu-Kappimala Road 15

27 Thodupuzha-Karikkodu-Anjiri-Anakkayam-Kanjar

Road
10

28 Shivagiri Ring Road 10

29 Mananthavadi-Kaithakkal Road 10

30 Mananthavadi-Pakranthalam Road 10

31 Chittumala-Malumel Road 45

32 Karumannu-Kulukkupara-Kalliampara-Ozhalappathy

Road
15

33 Thottasseriyara-Illathunadu Road 10

34 Thekkil-Alatti Road 50

35 Mutholi-Bharananganam Road 10

36 Kavumbhagam-Idinjillam Road 10

37 Thiruvalla-Mallappalli-Chelakkombu Road 20

38 Muthur-Kuttur-Kizhakkemuthur Road 10

39 Akkikkavu-Kadangodu-Erumappetty Road 10

40 Extension of Asramam Link Road to Thevalli 75

41 Pangodu-Kadakkal-Chingeli-Chadayamangalam Road 20

42 Ayirakkuzhi-Anachal Road 10

43 Kovur Chemmanthodi Thazham-Athani Road 10
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(1) (2) (3)

44 Palodu-Brymore Road 20

45 Ponmudi-Brymore Road 10

46 Venjarammudu Ring Road 15

47 Karuvanthala-Chakkamkandam Road 35

48 Thrissur-Kanjani-Vadanappalli Road 40

49 Arammayil-Parapparm Road 10

50 Koduvalli-Pinarayi-Anjarakkandi-Kannur Air  Port  four

line Road
50

51 Thalassery-Irikkur Road 15

52 Chovva-Anjarakkandi-Mattannur Road 20

53 Karapparambu-Thadambattuthazham-Paroppadi Road 15

54 East Hill-Ganapathikkavu-Karapparambu Road 10

55 Puthiyangadi-Mavikkadavu-Krishnan Nair Road 10

56 Bhagavathippadi-Mallikkattukadavu Backwater Road 20

57 Kallanodu-Vayalida-Thalayar Road 20

58 Kayyur-Palakkunnu Road 10

59 Nadathara-Moorkkalikkara-Kannara Road 15

60 Mavelikkara-Puthiyakavu-Pallikkal Road 15

61 Valakam-Thadikkadu-AnchalMarket-

MathraAdukkalamula Road
15

62 Punalur Town Roads 10

63 Kollamkadavu-Kulanada Road 15
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(1) (2) (3)

64 Ilanjimel-Harippad Road 15

65 Perambra-Cheruvannur Road 10

66 Kodakara-Vellikulangara School Road 20

67 Puthukkadu-Mupliyam-Kodali Road 10

68 Pattimattom-Kizhakkambalam-Manayikkadavu Road 20

69 Kozhikkodu-Balusseri Road 25

70 Ottappalam-Perinthalmanna Road 10

71 Vaniyamkulam-Vallappuzha Road 10

72 Kannur-Chungam Road 10

73 Road parallel to Vypin-Pallippuram Road 75

74 Keezhppadam-Kallikkandi-Thoovakkunnu-

Kunnothuparambu Road
15

75 Two ring roads in Thiruvananthapuram city 35

76 Ponnani Coastal Karma Road 30

77 Kaithavana-Pazhayanada-Ambalappuzha  Vadakkenada

Road
10

78 Ettumanur Ring Road 30

79 Cherthala-Thannermukkam Road 10

80 Muttathipparambu-Arthunkal Road 10

81 Varankavala-Coalgate-Kavungal Road 10

82 Kanichakulangara-Beach-NH-Kayippuram-Kayaloram

Road
10
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(1) (2) (3)

83 Kalavur-Kattur-Beach Road 10

84 Manchery-Olippuzha Road 10

85 Manjanikkara-Illavanthitta-Kidangannur-Mulakkuzha

Road
15

86 Muttunkal-Pakramthalam Road 30

87 Cheruvannur-Beypur Road 25

88 Mannur-Chaliyam Road 15

89 Amaravila-Ottassekharamangalam Road 15

90 Vaikkom-Vechur Road including Anjumana Bridge 15

91 Kazhani-Pazhambalakkodu 10

92 Kankol-Chemeni Road 10

93 Anayadi-Pazhakulam-Kurambala-Keerukkuzhi-

Chandanappalli-Kudal
40

94 Methuvinmel-Kunnikkodu-Thadikkadu-Polikkodu 30

95 Tippu Sultan Road (Asanpadi-Padinjarekkara) 10

96 Koppam-Panappuzha-Kanaramvayal Road 10

97 Mayyil-Kanjirodu Road 15

98 Pettah-Anayara-Oruvathilkotta Road 10

99 Varattiyakkal-Thamarassery Road 25

100 Cherupuzha-Muthuvam Road 10

101 Punnakkadu-Puthiyapuzhakkara-Ezhimala Railway Station

Road
10
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(1) (2) (3)

102 Puthunagaram-Kinassery  Road 10

103 Udumbanchola-Rajakkadu-Anachal-Randammayil

Road-Chithirappuram
35

104 Kundara-Chittumala-Idayakkadavu  Karutharakkadavu-

Montrothuruthu Railway Station Road
15

105 Peechi-Vazhani Tourism Corridor Road 20

106 Pattambi-Cheruppalassery Road 10

107 Kallupalam-Iravipuram-Thannimukku-Mayyanad Road 25

108 Kannadi-Pannikkodu Road 10

109 Edukkunni Road 10

110 Puppara-Byson  Valley-Panniyarkkutty  Vellathooval -

Kallarkutty Road
50

111 Thalipparambu-Pattuvam-Cherukunnu Road 10

112 Chanthapura-Pariyaram  Medical  College-Sreestha-

Naruvappuram-Ezhom-Kottakkeel-Vellikkel-Ozhakrom

Road

25

113 Valankara-Ayirur Road 15

114 Jacob's Road 15

115 Kollam-Nelliyadi-Meppayyur Road 10

116 Payyoli-Perambra Road 25

117 Kurattiyambalam-Mannar-Viyyapuram Road 15

118 Moolamattom  Asramam-Kappakkanam  Ambamedu –

Kallumedu–Uppathura Chappathu Vandipperiyar Road
30
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(1) (2) (3)

119 Nedumangadu-Aruvikkara-Vellanad Road 10

120 Kalpetta-Varambatta Road 20

121 Kaniyampatta-Meenangadi Road 20

122 Meppadi-Chooramala Road 15

123 Kaniyapuram-Chirayinkeezhu Road 10

124 Muthalapoozhi-Vettur-Varkkala-Nadayara-Parippalli

Road
10

125 Alamcodu-Meerankadavu-Anchuthengu-Muthalappozhi

Road
10

126 Kuyyali-Kolasseri-Kayalodu Rod 10

127 Ambalappuzha-Thiruvalla Road 40

128 Changanassery-Kaviyur Road 15

129 Sreekrishnapuram-Muriyankanni-Cherallur Road 10

130 Ottappalam-Cheruppalassery Road 10

131 Vettamukku-Thevalakkara-Mynakappalli-Sasthamkotta-

Manamppalli-Kanjirathummudu-Thamarakkulam Road
50

132 Chettivila-Nellivila-Kakkamula-Kattukulam Road 10

133 Anakkampoyil-Kalladi-Meppadi Thuramgapatha 20

134 Kulathumala-Kallayi Road 10

135 Melachowa-Mattannoor Road 15

136 Ayathi-Pallimukku Road 10

137 Purakkattiri-Andikkodu-Ulliyeri Road 15
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138. Following  are  the  14  railway  over  bridges  worth  Rs.  295

crore

Sl. No. Name of the Project Amount (in crore)

1 Chelery-Chettippadi Railway Over bridge 10

2 Guruvayur-Kizhakkenada Railway Over bridge 25

3 Akathethara-Nadakkavil Railway Over bridge 25

4 Purayar Railway Over bridge 10

5 Kariyannur Railway Over bridge 10

6 Chirangara Railway Over bridge 20

7 Vaduthala Railway Over bridge 35

8 Idava Railway Over bridge 15

9 Kundara Pallimukku Railway Over bridge 10

10 Vadanakkurissi Bridge 10

11 Maliyekkal Rail bridge 25

12 Puthukkad Railway Over bridge 40

13 Chirayinkeezhu railway over bridge 10

14 Atlantis Railway Over bridge 50

139. An  amount  of  Rs.  2536  crore  earmarked  in  the  head

of  account  for  major  infrastructure  development  projects

will be utilized for carrying forward the construction of Kochi

Metro. Vizhinjam  Port,  Kannur  Airport,  Kozhikkodu,

Thiruvananthapuram, Light  Metro,  Hill  Highway,  Mobility

Hub, Suburban Rail corridor of existing major parks.
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Railway

139. If  Kerala  has  to  transform  towards  a  scientific  transport
system, rapid development of Railways is highly inevitable.
Kochi  Metro  is  the  most  important  railway  construction
project at present. Sufficient allocations have been made for
providing fund for this without interruption.

140. The DPR of Kerala High Speed Railway Corridor has been
prepared.  Alignment  of  this  has  to  be  revised  by  avoiding
habitations.  Likewise,  parallel  to  the  existing  railway  line,
even by compromising speed, a study has to be conducted for
new alignment.  An amount of Rs. 50 lakhs is  set apart  for
completing the study within this financial year.

141. Government  of  Kerala  has  formed  a  joint  venture  with
Railways. Six railway projects are expected to be undertaken
through this. Among them, Government gives utmost priority
to the construction of Sabari Rail-line. The share contribution
of Government of Kerala in the Joint Venture has not yet been
handed over. An amount of Rs. 50 crore is earmarked for this
from the Anti-recession package. A Special Purpose Vehicle
(SPV) is to be formed for availing loans for the construction
of Sabari Rail Line by way of Joint Venture with Railways.
Fund required for this will be made available from the Special
Investment Scheme. Now onwards, the ball is in the court of
Railways. The construction should be started an completed at
the  earliest.  Rs.  20  crore  will  be  given  as  state  share  for
Kanjangad, Panathoor, Kaniyoor railway line.

142. Government  will  give  utmost  priority  to  implement  the
Sabarimala  Master  Plan  and  construct  a  railway  line  to
Sabarimala. An amount of Rs. 150 crore is earmarked from
special Investment Scheme for the following projects, Rs. 20
crore for sewage treatment plant at Pamba, Rs. 20 crore for
Queue  Complex,  Rs.  5  crore  for  bridge  at  Thriveni,  Rs.  5
crore for Nilakkal Park, Rs. 100 crore for midway shelters.
Rs. 25 crore expenditure is expected this year.
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Energy

143. The  total  plan  outlay  of  the  Electricity  Board  is  Rs.  1380

crore. Unless power generation is considerably enhanced, the

reliance  upon  electricity  from  outside  will  increase  and

thereby  hike  in  electricity  charges  will  become  inevitable.

Against this backdrop, thermal power stations are essential.

However,  allocations  have  not  been  made  in  the  current

budget  since consensus regarding  this  has  not  yet  evolved.

Out of the allocation of Rs. 390 crore for power generation,

an  amount  of  Rs.  50  crore  for  non-conventional  energy

sources.  In  addition  to  it,  an  amount  of  Rs.  44  crore  is

earmarked for ANERT. The capital investment of this sector

has to be further enhanced. Rs. 1600 crore is the total outlay

for the 200 MW solar park at Kasargode. A mega project for

installation  of  solar  panels  over  rooftops  of  houses  for

generating 1000 MW of electricity is to be launched during

current  year.  In the first  phase of  this,  solar  panels will  be

installed  on  the  rooftops  of  Government  offices.  For  this,

financial  assistance  of  Rs.  200  crore  is  expected  from the

Green Fund of NABARD.

144. In  addition  to  the  efforts  to  increase  supply,  demand

management is also vital. An amount of Rs. 7 crore has been

earmarked to Energy Management Centre, the most important

agency  in  this  field.  This  agency  plays  pivotal  role  in

co-ordinating  energy  conservation  activities  in  various

institutions, industrial centres, commercial establishments and

houses. During the tenure of the previous Government, one

CFL in  place  of  one  filament  lamp  was  distributed  to  all

houses. As per the ongoing scheme, two LED bulbs each are
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provided at  subsidized price.  Rs.  150 crore is  the expected

expenditure  for  this.  In  continuation  to  this,  a  mega

programme for replacing all filaments, CFL bulbs with LED

bulbs are proposed to be implemented. An amount of Rs. 250

crore is earmarked for this from the Special investment Fund.

The expenditure during current  year  will  be Rs. 100 crore.

Similarly, a scheme will be prepared for replacing all energy

inefficient fans, home appliances and pumps.

145. We are preparing to make use of solar panels and LED bulbs

on a large scale. For this a major factory will be established. It

has to be examined whether the closed Excel Glass Factory

can  be  utilized  for  this.  An  amount  of  Rs.  25  lakhs  is

earmarked for preparing detailed project report in this regard.

146. Sanction  has  been  obtained  for  extending  transmission

corridor  from  Tamil  Nadu  to  Madakkathara  for  reducing

transmission  loss,  satisfying  energy  evacuation  necessities

and  improving  distribution  and  transmission  network.  The

expenditure on transmission system to Kerala itself will cost

Rs.  3679  crore.  A token  provision  of  Rs.  1  lakh  will  be

earmarked for implementing transgrid transmission facilities.

An amount of Rs. 280 crore is earmarked for the construction

of new sub-station lines and improvement of existing ones.

An amount of Rs. 160 crore is set  apart  for improving the

distribution facilities in urban areas.  An amount of Rs. 190

crore  is  earmarked  for  completing  works  under  Power

Distribution Scheme.

Irrigation

147. Comparing the capital  investment,  the large-scale irrigation

projects  in  Kerala  have  turned  out  to  be  heavy  burden

deviating  far  from  the  objectives.  There  is  no  further
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relevance  for  these  large-scale  projects.  However,  the  fund

earmarked  remains  unspent  due  to  such  deviations.  It  is

reflected in the huge unspent amounts every year. In place of

the  expenditure  of  Rs.  94  crore  in  2012-13,  the  total

expenditure during 2015-16 as per the revised estimates is Rs.

69 crore. An amount of Rs. 307 crore has been earmarked for

2016-17.

148. Small scale irrigations projects are more relevant for us. An

amount of Rs. 130 crore has been earmarked for this sector

during  current  financial  year.  As  mentioned  earlier,  small

scale  irrigation  projects  can  play  pivotal  role  in  people's

campaign  for  soil-water  conservation  based  on  watershed

properties.

149. Kerala  is  the  land  of  canals  and  water  bodies.  Their

renovation  is  the  prime  responsibility  of  irrigation

department.  The  estuaries  playing  critical  role  in  coastal

eco system are now highly polluted. An amount of Rs. 100

crore is earmarked from the Special Investment Scheme for

their  rejuvenation  scheme.  Rejuvenation  of  Muthalappozhi

Estuary in Alappuzha will be taken up during current year on

experimental basis. An amount of Rs. 10 crore is expected as

expenditure during current year.

150. An  amount  of  Rs.  50  crore  is  earmarked  in  the  Special

Investment  Scheme for  cleaning  and  rejuvenating  Parvathy

Puthanar. An amount of Rs. 5 crore is expected as expenditure

during current year.

151. An amount of Rs. 10 crore is additionally allocated towards

projects for ensuring utilization of water from Kabani River

in permitted level.
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Ports

152. Our  aim  is  to  shift  20%  of  the  cargo  transport  of  Kerala

through  coasts  and  canals.  We  intend  to  facilitate  Ports  at

Vizhinjam,  Kollam,  Kodungalloor,  Beypore  and  Azheekkal

for cargo transport  and at  Valiyathura,  Alappuzha,  Ponnani,

Thalassery and Kasargode for passengers. An amount of Rs.

15 crore has been earmarked for this. An amount of Rs. 500

crore  is  allocated  from  Special  Investment  Scheme  for

speeding up the construction of Azheekkal Port. Along with

this, Alappuzha Marina will also be undertaken. Rs. 50 crore

of expenditure is expected in the current year.  Vizhinjam is

going to be transformed into an International Cargo Shipment

Port. Major portion of the expenditure towards construction

of  the  port  is  borne  by  us.  For  this  purpose,  sufficient

availability of fund has been ensured.

Kerala State Road Transport Corporation

153. Losses of KSRTC are rapidly aggravating. Rs. 85 crore is the

loss per month. It  is impossible to proceed further like this.

Therefore a bailout package has to be formulated immediately.

Almost all  buses would be converted into CNG fuel  within

five  years.  The  liability  of  KSRTC  is  Rs.  3446.92  crore.

Financial restructuring would be done to reduce this liability.

Bus stands would be modernized and should generate income.

Above  all,  there  would  be  a  time  bound  programme  for

enhancing  productivity  in  mileage  and  maintenance  and

reducing breakdown and accidents. Necessary training has to

be provided for this. Such a package is being prepared by the

Transport  department.  Meanwhile,  Government  will  be

proving financial assistance to distribute monthly pension on

time.  Expecting  that  this  package  will  materialize,  the
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transformation to CNG fuel  is  launched in this budget.  The

Corporation will be provided an amount of Rs. 300 crore as

loan from the Special Investment Scheme for purcashing 1000

CNG buses with hub in Ernakulam. An expenditure of Rs. 50

crore is expected in the present year. The expenditure for the

building of body for the presently bought chassis will be met

from this capital expenditure.

Water Transport

154. The  Integrated  Water  Transport  Project  proposed  to  be

implemented in Kochi will be an epoch making development

in water transport sector. The project connects Greater Kochi

to its backwater-Canal shores with 38 modern Jettis and 78

modern  high  speed  Kattamaran  boats.  This  will  be

implemented by Kochi Metro Rail Corporation Ltd.

155. Similarly,  a  project  will  be  prepared  under  the auspices  of

Inland  Water  Transport  for  modernizing  water  transport  in

Alappuzha-Kuttanad  and  Changanassery-Kottayam  sector.

For this purpose an amount of Rs. 400 crore  is  earmarked

from  Special  Investment  Scheme.  A mobility  hub  will  be

constructed integrating Alappuzha Boat Jetti  and bus stand.

This centre will be connected to the railway station through

frequent bus services. It is to be highlighted that the terminal

of  National  Waterways  is  also  at  Alappuzha.  This  will  be

implemented as a joint venture of Road and Water Transport

Departments. An expenditure of Rs. 50 crore is expected in

the current year.

156. An  amount  of  Rs.  125  crore  is  earmarked  for  Coastal

Shipping and Inland Navigation Department. Of this, Rs. 20

crore  is  for  Kottappuram-Neeleswaram  waterways,  Rs.  10

crore  for  Kollam-Kovalam  waterways,  Rs.  50  crore  for
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Vadakara-Mahe Canal and other feeder canals. Rs. 28 crore is

for  over  bridges  and  Rs.  12  crore  is  for  new  jettis  etc.

Kottappuram  to  Kozhikkode  has  been  included  under

National Waterways 3. The Central Government has decided

to  develop  waterways  from  Alappuzha  to  Changanassery,

Kottayam and Vaikkom as National Waterways.

VII

New Growth Sectors

157. Sir,  We  are  laying  great  emphasis  on  infrastructure

development and also attract private capital investment into

industrial sectors. We certainly cannot give, as done in many

other  states,  relaxations  that  impinge  on  the  rights  of

labourers,  environment  conservation  and  land  use.  But  we

should be able to ensure the best and the most modern basic

facilities in Kerala.

Industry

158. “There  can  be no economic  progress  without  industry”,  so

said Sree Narayana Guru in 1910. Even now there is a long

way ahead to go in industrial development.

159. The  most  important  achievement  of  the  previous  LDF

Government was that the Public Sector Undertakings were in

profit. But at present almost all PSUs are in loss. Even one of

the most profitable PSU i.e.,  KMML factory at  Chavara  is

also  in  loss.  An  amount  of  Rs.  100  crore  is  set  apart  for

projects  relating  to  Public  Sector  Undertakings.  Additional

amounts will be provided on exhaustion of the same.

160. Rs. 87 crore is earmarked for the 11 projects implemented by

KSIDC.  Important  among  them  are  Life  Science  Park,

Thiruvananthapuram,  Electronic  hardware  park,  Kochi,
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Industrial  Growth  Centers  at  Alappuzha,  Malappuram,

Kozhikode and Kannur, Life Engineering Park at Palakkad,

Petro  chemical  Park  at  Kochi  and  mega  food  park  at

Cherthala.

161. The outlay for KINFRA is Rs. 101 crore.  KINFRA is now

developing Industrial parks at Punalur, Mattannoor, Thrissur,

Thodupuzha,  Kalamassery,  Kazhakoottam,  Koratty,  Kollam,

Ottappalam, Palakkad and Ramanattukara.  For continuation

of these activities without interruption, additional assistance

will be provided.

162. The  Kochi-Palakkad  Industrial  Corridor  has  been  widely

debated. We are beginning to implement it. It is intended to

create a big cluster of small  and large industrial  parks  and

factories in the outskirts of NH-47. The Land acquisition and

other activities of small and big industrial parks will begin. As

a  first  step,  KSIDC  will  acquire  excess  unused  land  in

possession of  FACT at  an agreed  rate.  Around 70 acres  of

land  under  the  ownership  of  Travancore  Rayons,

Perumbavoor will also be acquired. It is intended to acquire

500 acres of land in Ernakulam district, 500 acres in Thrissur

and  500  acres  at  Ozhalappathy  Kannambra  for  Kochi-

Coimbatore high-tech industrial corridor.

163. Besides,  five massive multipurpose industrial  zones will be

started. For this 1000 acres at Pattannor-Panayathuparambil,

900 acress at Thodupuzha, 700 acres at Mangada, 500 acres at

Vizhinjam, 500 acres at Kasargode will be acquired. Thus, a

total of Rs. 5100 crore will be required for acquiring 5100

acress  of  land.  In  the  current  year  an amount  of  Rs.  1000

crore is expected.
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164. Mineral sand is our precious natural wealth. But a lin's share

of this is being exported as raw material or low value added

products. In order to change the situation, it was promised in

the manifesto that an industrial complex will be established

for these value added products involving titanium metal.  A

committee  will  be  appointed  for  submitting  concrete

proposals for this. An amount of Rs. 25 lakhs is provided for

this purpose.

Tourism

165. It  is  stated in  the manifesto of  Left  Democratic  Front  that

strategies  will  be  devised  to  double  the number of  foreign

travellers and to increase the domestic tourist flow by at least

25%.  In  this  way  four  lakhs  more  people  will  get  direct

employment.  We  have  to  ensure  private  investment  and

infrastructure facilities in tourist destinations in such a way as

to accommodate these tourists.

166. An amount  of  Rs.  400  crore  is  set  apart  from the  Special

Investment  Scheme  for  the  development  of  infrastructure

such  as  roads,  water  transport,  electricity,  drinking  water,

wayside  amenities  etc.  at  the  20  tourist  destinations  like

Dharmadom – Muzhippilangad, Kannur Fort-Arakkal Palace,

Karappuzha-Wayanad  Tourism  hub,  Chethy-Mararikkulam,

Thrissur-Guruvayur-Paliyur  Circuit,  Veli  Tourist  Village

Second phase, Akkulam, Ponnani etc. An expenditure of Rs.

50 crore is expected in the current year.

167. The Muziris Heritage project, which has deviated for from its

original aims, has been lingering for the last five years. It is

proposed to complete the project within threee years. In the

model  of  Muziris  heritage  projects,  projects  will  be

implemented  in  Thalassery  and  Alappuzha.  The  scheme
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include the renovation of historical monuments, conservation

in the old style at least in some places, creation of a chain of

museums,  roads  for  their  construction  and  water  transport

systems.  The  modernization  of  canals  in  Alappuzha,  the

cleaning  of  Muthalapozhi  and  Thumbolipozhi  will  also  be

implemented as part  of this project.  An amount of Rs. 100

crore  is  set  apart  for  these  two  projects  from  special

investment  scheme.  An  expenditure  of  Rs.  50  crore  is

expected this year.

168. An  amount  of  Rs.  200  crore  is  set  apart  from  Special
Investment  Scheme  for  ensuring  infrastructure  and
construction of ropeway at Ponmudi. An expenditure of Rs. 5
crore is expected this year.

169. The ten villages such as Balaramapuram, Mannar, Aranmula,
Cheruthuruthy,  Payyannore,  Muthanga  etc.,  will  be
developed  as  Heritage  Villages.  Since  huge  outlay  has
already  been  earmarked  from  Special  Investment  Scheme,
the  amount  required  for  this  will  be  met  from  the  tourism
budget itself.

170. The Spices Route, to be started in Kerala, will create the first
International Tourism circuit. The entire cargo transportation
network of ancient times along which spices from different
ports of Kerala were transported by sea to Arabia and from
there  to  European  cities  will  be  developed  into  a  tourist
circuit. An amount of Rs. 18 crore is set apart for this.

171. Air strips aimed at tourism development will be established.
Priority for this will be given to Bekal, Wayanad and Idukki.
Amount will be sanctioned after preparation of detailed plan.

172. Action will be taken to fast track activities for implementation
of  Sabarimala  Master  Plan.  After  the  preparation  of  DPR
amount will be sanctioned from Special Investment Scheme
for implementing at once.
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173. Road  development  connected  to  Kannur  Airport  will  be

implemented as a single package.

174. Sir, top priority is given to tourism in the annual plan. The

outlay  is  Rs.  311  crore.  This  amount  is  earmarked  for

marketing  of  tourism  products,  development  of  tourism

training  institutes,  promotion  of  different  tourism products

etc.  An amount  of  Rs.  750 crore  is  provided from Special

Investment  Scheme  for  tourism.  This  amount  cannot  be

utilized  for  infrastructure  development  and  capital

expenditure only and not publicity and other expenditure.

Information Technology Industries

175. It is stated in the manifesto of the LDF that the capacity of IT

part will be increased to one crore square feet. In Technopark

at  Thiruvananthapuram,  128  companies  are  in  queue  with

demand for 5 lakh square feet of space. After utilizing 50%

the capacity of existing parks, new construction activities will

begin. The following construction works will be undertaken

afresh.

1. 3.4  laksh  square  feet  buildings  at  Kochi  Innovation

Zone (Rs. 225 crore)

2. First  Building at  Technocity  with 2 lakh square  feet

(Rs. 100 crore)

3. New IT building at Technopark in 8 lakh square feet,

Thiruvananthapuram (Rs. 750 crore)

4. Building at Cyberpark, Kozhikode (Rs. 100 crore)

5. In  addition  to  above  Rs.  150  crore  is  required  for

linking all engineering colleges with IT parks via Tele

presence Network.



176       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 8, 2016

An  amount  of  Rs.  1325  crore  is  earmarked  from

Special  Investment  Fund  for  the  above  IT  park

initiatives. In 2016-17, the expenditure expected to be

Rs. 250 crore.

176. The share of IT sector in the budget is Rs. 482 crore. Out of

this, an amount of Rs. 76 crore for Technopark, Rs. 61 crore

for Infopark and Rs. 25 crore for Cyberpark are set apart. In

addition to this, small parks are being developed at KSITN

Kozhikode, Kannur, Kasargod, Koratty etc. An amount of Rs.

58 crore is set apart for this.

177. The  innovation  Zone  at  Kalamassery  is  envisaged  for

encouraging the start ups. An amount of Rs. 60 crore is set

apart in budget for different activities of this. The proposed

new park  building is  in  addition  to  this.  A project  will  be

started to help 1500 startups in five years  as to give Rs. 2

lakhs  each  for  innovative  ideas,  and  unmortgaged  loan  of

Rs.  1  crore  each  for  the selected  ones.  Startups  can  spend

Rs. 50 crore provided through Kerala Financial Corporation.

178. A special  scheme will  be  initiated  to  provide  free  WiFi  at

bus stands, railway stations, parks etc. In addition to this all

the first grade libraries in Kerala are included in this scheme.

An amount of Rs. 25 crore is set apart for this new scheme.

Science & Technology

179. An  amount  of  Rs.  100  crore  is  set  apart  for  Science,

Technology  and  Environment  Council.  Out  of  this,  Rs.  56

crore is for the financial assistance of nine Research Institutes

and  Rs.  25  crore  is  for  the  various  activities  directly

undertaken by the Council.
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Corporation

180. The most important development in the co-operative sector is
the change from three  tier  structure  to a  two-tier  structure.
The district and state co-operative banks will be merged into a
single  bank.  This  banking  system,  which  has  maximum
number  of  branches,  can  play  a  pivotal  role  in  the
development of the State. A committee will be constituted to
suggest  concrete  proposals  for  this.  An  amount  of  Rs.  10
lakhs is set apart for this.

181. The outlay for co-operative sector is Rs. 95 crore. In addition
to this, an amount of Rs. 45 crore will be received as central
assistance.

NORKA

182. Sir, the recession in gulf countries has raised fresh anxieties
among Non-Resident Indians.  The number of returness  has
been  increasing.  Of  them  many  need  rehabilitation.  Those
who do not need such help have to be provided investment
facilities or employment. The current year's budget is opening
up a new chapter in the realm of industrial parks and other
investment opportunities. In the coming years this policy will
be enhanced. Measures will be taken to give special priorities
to Non-Resident Indians in these areas.

183. For the activities of NORKA department, an amount of Rs. 28
crore has been earmarked in the budget. But only Rs. 1 lakh is
earmarked for the welfare fund. It is enhanced to Rs. 10 crore.
Benefits  from  the  welfare  funds  will  be  increased
periodically.  The  present  outlay  is  Rs.  12  crore  for  the
rehabilitation of gulf returnees. It is enhanced to Rs. 24 crore.
The loan scheme that  had  been  envisaged  by the  previous
Government in to-operation with financial institutions for the
gulf returnees was derailed for the non-remittance of back end
subsidy in advance to the banks. It will be ensured that the
backend subsidy is given in advance.

896/2017



178       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 8, 2016

VIII

Decentralisation

184. Sir, People's Planning ushered in a new era in the history of

decentralization of the State as well as the nation. Since then,

Kerala  has  been  ranked  first  in  India  in  decentralization.

Though we can take pride in this, it cannot be claimed that

aims put forward at the inception of this experiment could be

fulfilled.  Actually  the previous five years  showed a dismal

trend of reversal.  The LSG Department was trifurcated, the

recommendations  of  the  Government  approved  Finance

Commission were not accepted, District Planning Committees

became  mere  spectators,  corruption  became  rampant,

nepotism and ward level division became rather common in

the selection of beneficiaries. Thus reverses could be seen in

all  dimensions.  A big  course  correction  is  necessary.  The

people's planning programme needs to be revived. We need to

regain our dreams.

185. The  LDF  is  putting  forward  an  agenda,  which  marks  the

resurrection  of  Local  Self  Government  institutions.  This

budget  is  launching  a  novel  constructive  plan  to  improve

basic infrastructure facilities for general education and public

health,  Large  level  participation  of  public  is  required  to

improve  level  of  quality  through  this  initiative.  We  have

envisaged three objectives viz. Self-sufficiency in vegetable

production, total sanitation and prevention of degradation of

water recycling and water conservation, that will be realized

the  active  participation  of  people.  These  objectives  can  be

achieved  only  LSGIs  take  the  initiative.  The  new

decentralization  initiative  will  combine  all  these  goals.  For

the priliminary activities and decentralization cell, an amount

of Rs. 10 crore is set apart.
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186. The  previous  Government  has  hot  taken  any  decision

regarding  Fifth  State  Finance  Commission.  Once  the

recommenations  are  vetted  and  approved,  funds  will  be

earmarked in future based on that. In the current budget an

amount of Rs. 5000 crore is set apart for three tier Panchayats

and  Urban  local  bodies.  Under  these  circumstances,  an

amount  of  Rs.  500  crore  is  set  apart  as  unconditional

development fund for State schemes. With this, 10 per cent

hike in total outlay is ensured compared to last year.

187. The  monthly  allowance  of  members  and  office  bearers  of

LSG Institutions will be doubled. This will take effect from

this July.  This can be met from own fund or from general-

purpose grant if own fund is not sufficient.

188. It  is  ironical  that  the  previous  government,  which

substantially enhanced the VAT, and Sales Tax being collected

by the government did not allow hike in the building tax of

LSG  Institutions.  The  State  Government  will  not  compel

enhancement of tax rate. It is the freedom of LSG Institutions.

Those who desire can fix higher or lower rate within the band

as per norms. The detailed order in this regard will be issued

by LSG Department later.

189. No  decision  has  been  taken  for  the  creation  of  posts  and

ensuring  building  facilities  for  the  newly  created

Municipalities  and  Blocks.  The  situation  of  Anthur

Municipality is utterly lamentable. They were allocated posts

and funds only last month. Rs. 100 crore is set apart from the

Special  Investment Scheme for the construction of building

facilitites through a special Agency. An expenditure of Rs. 50

crore is expected this year for this purpose.
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190. An independent professional audit centre will be established

at  Gulati  Institute  for  providing  required  service  to  the

departments  and  Local  Self  Government  Institutions  who

implement  social  audit.  An  amount  of  Rs.  50  lakhs  is

earmarked for this purpose.

191. KILA is now well regarded as an important training centre in

the  head  of  decentralisation  in  and  outside  the  India.  The

request  for  advice and training on decentralization is being

received  from other  States.  An  amount  of  Rs.  50  lakhs  is

specially provided to equip KILA for this pourpose.

192. There  will  be special  consideration for  the development  of

Thiruvananthapuram  as  the  capital  city  and  Kochi  as  the

centre  of  industry  and  commerce.  This  is  evident  in  the

allocatiions for  basic infrastructure.  Projects  like JNNURM

and UDISMAT were stalled due to paucity of money. In order

to avail the benefits of the fund expended so far, we have to

identify more funds.  Steps will  be taken to complete these

projects  on  war  footing  after  conducting  comprehensive

review.  An amount  of  Rs.  100  crore  is  set  apart  from the

Special  Investment  Scheme  for  the  development  of  basic

infrastructure as per Attukal Masterplan, Thiruvananthapuram. An

amount of Rs. 10 crore is expected expenditure for this. Bsed

on this  model,  a  master  plan  for  the  development  of  Sree

Padmanabha Swami Temple Complex will also be prepared.

An  amount  of  Rs.  20  lakhs  is  earmarked  for  preparing

detailed report in this regard. This report will be prepared by

a team consisting of renowned conservation architects.



അനബനല 181

Sanitation

193. A peoples'  campaign  for  making Kerala  the  most  hygienic

state in India will be launched on the first of November. On

that day, Kerala is going to be declared as Open Defecation-

free  State.  Local  Self  Government  Institutions  will  come

forward  to  provide  toilets  in  all  houses  without  toilets.

Decentralized  waste  management  at  source  is  the  basis  of

sanitation campaign. As far as possible, bio-waste should be

converted  by  each  person  to  compost  or  biogas  at  his/her

house.  Otherwise,  this  should  be  brought  to  the  nearby

community-composting  centre.  Inorganic  waste  should  be

collected from houses and sorted at resource centre for reuse,

recycling  or  scientific  removal.  Local  Self  Government

Institutions have to give priority for sanitation programme.

194. An  amount  of  Rs.  26  crore  is  earmarked  for  Suchitwa

Mission.  An  amount  of  Rs.  50  lakhs  is  sanctioned  to

Integrated  Rural  Technology  Centre  at  Palakkad  for

developing  and  propagating  suitable  waste  management

techniques.

Kudumbasree

195. The Kudumbasree movement, the pride of Kerala, will have

to be saved from the brink of collapse. In the initial years of

the previous government, strong agitations were held against

the  encouragement  of  other  institutions  parallel  to

Kudumbasree.  But  the  terms  of  the  compromise  arrived  at

were  not  fulfilled.  Rs.  328.45  crore  is  the fund allotted  to

Kudumbasree during the last three years. But only an amount

of Rs. 215 crore was received. Even the cheques given to the

16  CDS  as  winners  in  the  reality  show  conducted  by

Doordarshan bounced. This brought shame to Kerala. It was
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not  accidental.  There  was  not  even  one  reference  to

Kudumbasree in the last budget speech of the previous UDF

Government. Sir, the next five years is going to be a period of

resurrection for Kudumbasree.

196. Anyway an amount of Rs. 130 crore has been earmarked for

Kudumbasree. This is enhanced to Rs. 200 crore. Out of this,

Rs.  50  crore  is  the  supplementary  assistance  for  Ashraya

project.  Kudumbasree  will  get  loans  at  4%  interest  from

Banks. Rs. 50 crore will be provided for this. The revolving

fund for Kudumbasree units, agriculture subsidy and subsidy

for micro enterprises are reintroduced.

IX

Gender Equality

197. Sir,  a  new  Department  will  be  created  for  women.  This

department  will  be  responsible  for  co-ordinating  gender

auditing and schemes related to women in other departments

in addition to the schemes directly under this department. An

amount of Rs. 10 crore is set apart for this.

198. One of the innovations put forward in Budgeting during the

previous LDF government was gender budget. As a result, the

oulay of women development projects has more than doubled

to 10%  the total non-plan outlay. Unfortunately the previous

UDF government stopped this initiative. Sir, we are going to

reintroduce  this.  Hereafter,  gender audit  report  will  also be

distributed  to  the  honourable  members  along  with  budget

documents. Apart from ensuring gender equality, 10 percent

of the outlay will be set apart for women specific projects.
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199. An amount of Rs. 91 crore has been earmarked in plan for the

projects relating to the welfare and development of women.

Out of this an amount of Rs. 45 crore is the State share of

the  Centrally  Sponsored  Scheme  related  to  Anganwadis.

An  amount  of  Rs.  12.5  crore  has  been  earmarked  for  the

psycho-social service of adolescent girls. This scheme is to be

implemented through schools.

200. An amount of Rs. 12.5 crore is earmarked for Nirbhaya short

stay homes. These homes are hardly different  from prisons

today.  These  homes  will  be  made  women  friendly.  An

atmosphere will be created to ensure that the girls live there,

experience a sense of hope for their future.

201. As  part  of  High  Tech  Class  Room  Project,  girls'  friendly

toilets will also be constructed in schools.

202. The demand for sufficient public comfort facilities in Kerala

has  increased  strongly.  The  Government  is  committed  to

fulfill  this  demand.  The absence  of  public  comfort  stations

affects  women  the  most.  As  a  solution,  toilets  will  be

constructed at roadside petrol pumps, restaurants and public

institutions.  These  institutions  will  be  responsible  for  its

maintenance.  In  addition  to  this,  fresh-up  centres  will  be

constructed at but stands, railway stations, tourist centers and

important markets. These should be operated as part of micro

enterprises of Kudumbasree. The fresh-up centres will include

sanitation room, feeding room, vending machine and snacks

bar. An amount of Rs. 50 crore is set  apart for this project. An

expenditure  of  Rs.  20  crore  is  expected  during the  current

financial year.
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203. The projects for the development and welfare of children will
be compiled and included in the State Budget as provided in
the 22nd statement of the Union Budget. The effort  in child
budget  is  to  optimize  allocations  for  children  based  on  a
common programme.

204. The  clamour  for  justice  by  the  transgender  in  the  Kerala
society  is  gaining  more  recognition.  By  reserving
employment for them in Kochi metro, a new chapter has been
opened. This budget also wishes to express solidarity with the
transgender society. Pension is allowed to transgender persons
above sixty years. Transgender students will be given special
educational  concessions.  The  non-profit  organisations
working among them will be given financial assistance. For
this, as a beginning, an amount of Rs. 10 crore is allocated.

X

Environment Friendliness

205. Sir,  this  budget  is  a  continuation  of  the  green  budget  of
2010. Further progress is quite impossible without becoming
environment-friendly.  The mistakes of previous government
in protecting paddy fields and wetland in agriculture sector
will be rectified and a land data bank will be prepared and
strictly followed. Waste management has been given greater
importance.  The  cleaning  of  canals  and  rivers  will  be
initiated.  The  Kuttanad  Environment  Rejuvenation
Programme is about to be implemented.  Peoples'  campaign
will  be shaped for  watershed based soil-water  conservation
programme.  This  budget  emphasizes  on  renewable  energy
sources  and thrift  in  power  consumption.  This  budget  puts
forward  a  new  perspective  for  carbon  neutrality  in  the
backdrop  of  climate  change.  This  budget  will  include
measures  to  completely  protect  the  residual  forests  and
encourage large-scale afforestation.
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206. An  amount  of  Rs.  30  crore  has  been  earmarked  for

Environment Department.  Out of which Rs. 10 crore is for

Pollution Control Board. One of the noteworthy projects is to

complete biodiversity  registers  and activities  based on this.

By using biodiversity register as a benchmark, an action plan

will  be  formulated  for  planned  protection  and  diversity

enhancement of each region.

Forest

207. An  amount  of  Rs.  49  crore  has  been  earmarked  for  the

protection  of  natural  forests.  This  includes  rejuvenation  of

degenerated  forests  also.  An amount of  Rs. 43 crore  is  set

apart  for the conservation of biodiversity  and protection of

sanctuaries and national parks. The total allocation of Rs. 210

crore for forest sector includes an amount of Rs. 16 crore for

the development of timber plantations and Rs. 10 crore for

infrastructure  development.  An  amount  of  Rs.  75  crore  is

sanctioned  for  forest  infrastructure  facilities  from  the  22nd

tranche of NABARD-RIDF Scheme. An amount of Rs. 150

crore is set part from the Special Investment Scheme for the

relocation of Thrissur Zoo. The estitmated expenditure during

the current year is Rs. 15 crore.

Carbon-Neural Wayanad

208. Carbon  neutral  development  means  regulation  of

developmental activities to control global warming and reduce

green house gases. The quantity of carbon dioxide and other

carbon  gases  emitted  by  way  of  various  industrial,  social,

economic,  developmental  and  life  activities  has  to  be

measured  through  survey  and  will  be  reduced  through

eco-friendly  regulations.  However  carbon  emission  is

inevitable. Another programme is to plant as many trees as is
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required  for  absorbing  the  emitted  carbon  gases  ensuring

carbon neutrality in the atmosphere. Thus carbon neutrality is

achieved.  The first phase activities in this regard have been

launched in Meenangadi Panchayath in Wayanad. Government

will provide all support to this programme. A scheme will be

launched  to  completely  transform  Wayanad  into  a  carbon

neutral district. If this target is achieved, agricultural products

from  Wayanad,  especially  coffee,  can  be  branded  and

marketed  as  value  added products.  Through this,  crops like

coffee  can  fetch  a  higher  price.  This  will  be  a  great

encouragement  to  tourism  as  well.  A  project  has  been

submitted to NABARD for agricultural assistance for planting

trees  as an income ensuring activity not only for  the future

generation but also for the present generation. Wayanad will

become a model for balanced development.

209. Deforestation and collapse of water cycle compel wild animals

to emerge out of their habitats. In hilly areas, conflict between

man and wild animals is increasing day by day. Solutions like

railway fence, trench, electric fencing etc. are suggested. We

have  to  realize  that  conservaiton  of  forests  is  the  ultimate

solution.  An  amount  of  Rs.  100  crore  is  sanctioned  in  the

Special Investment Scheme for constructing suitable fence on

the  war  footing  manner  for  the  protection  of  farmers.  The

estimated expenditure during current year is Rs. 25 crore.

210. An amount of Rs. 25 lakhs is sanctioned for the rehabilitation

of monkeys in Kalpetta  Municipality.  An amount  of  Rs.  10

crore is earmarked for Brahmagiri project in Wayanad.

211. An  amount  of  Rs.  500  crore  is  earmarked  in  Special

Investment  Fund  for  mega  food  park.  The  estimated

expenditure during current year is Rs. 50 crore.
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212. Sir,  four  decade  ago,  while  teaching  at  Centre  for

Development Studies, Pro. I. S. Gulati taught us cost-benefit

analysis, he chose Kuttanad Development Plan as an example.

It was striking example of how to devastate a locality in the

name  of  development.  The  data  showed  that  the  social

disadvantages  far  exceeded  the  social  gains.  Kuttanad  still

languishes without any efforts are rectifying this even now. To

revitalize Kuttanad, which is a Ramsar site, a project will be

initiated. The scientific renovation of Thannermukkom Bund

will also contribute to this goal. The bund has to be opened for

at least once in a year to purify Kuttanad. But prior to that, the

comprehensive Kuttanad drinking water scheme has to be first

implemented. The International Research and Training Centre

for  Below Sea Level  Farming is  entrusted  with the  task of

preparing a new crop calendar and a detailed project report on

environmental restoration. An amount of Rs. 50 lakhs is set

apart for this.

XI

Economic & Public Service Sectors

Housing Board

213. The duties of Housing Board have to be redefined. Housing

Board  can  become  an  important  agency  in  constructing

buildings under anti recession package. They can undertake

the  responsibility  to  construct  prefabricated  houses  for  the

Total Housing Programme to be implemented in Kerala. Loan

will be made available on preparation of technical plan. An

amount  of  Rs.  50  crore  is  sanctioned  from  the  special

investment  programme  for  the  construction  of  working

women  hostel  in  the  three  acre  land  at  Pound  Kadavu  in

Thiruvananthapuram.
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Fire and Rescue Services

214. An amount of Rs. 39 crore is earmarked for Fire and Rescue

Department especially for purchasing equipments.

215. New fire stations will be established in the following centres.

1. Aroor

2. Koylandi

3. Kongad

4. Secretariat

5. Padmanabha Swami Temple

Treasury

216. Efforts  are  being  made  on  war  footing  to  modernize

treasuries.  Core  banking  system will  come  into  effect  this

year.  Thereafter  salary  and  pension  will  be  disbursed  only

through treasury accounts. As per the choices of employees

and pensioners,  arrangements  will  be made for  transferring

money into their bank accounts as and when necessary. They

can  indicate their  preferences  for  this in advance.  Treasury

savings will yield more interest than the bank saving account.

It is expected that by way of this nearly Rs. 1000-2000 crore

savings of pensioners and employees could be generated in

treasury. At present, Rs. 20 crore has been set apart for this.

In addition to this the plan envisaged in 2011 for improving

treasury  building  facilities  will  be  implemented.  For  this,

Rs.  150  crore  is  earmarked  from  the  special  investment

scheme.  The  estimated  expenditure  during  current  year  is

Rs. 25 crore.
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Revenue Department

217. An amount of Rs. 30 crore is earmarked in Plan for Revenue
Department including Rs. 14 crore for renovation of revenue
officers. In addition to this Rs. 250 crore is earmarked in the
special investment scheme for constructing Revenue Towers
at  the  following  places.  Rs.  50  crore  is  the  estimated
expenditure during current year.

1. Kadakampally

2. Nedumangad

3. Kollam

4. Pandalam

5. Kottarakkara

6. Thiruvalla

7. Changanassery

8. Thodupuzha

9. Peerumedu

10. Ernakulam

11. Kothamangalam

12. Sulthan Bathery

13. Chalakkudy

14. Mattannur

15. RDO Complex, Alappuzha

16. Mulathuruthy

17. Educational Complex, Punalur

Registration

218. An  amount  of  Rs.  100  crore  is  set  apart  from the  special
investment  scheme  for  constructing  new  buildings  for
Registration  Officers.  Rs.  25  crore  is  the  estimated
expenditure during current year.
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Lottery

219. Banning  of  illegal  lotteries  of  other  state  governments  and
other countries has been one of the major demands raised by
the alternate governments in power. Surprisingly the central
government,  which  is  empowered  by  law  to  control  these
lotteries, has been taking an antagonistic stand in this matter.
But  in  2011,  the  central  government,  for  the  first  time,
initiated proceedings aganinst illegal lotteries. As a result, the
sale of  these lotteries  in  Kerala  was prohibited.  Thereafter,
there was a tremendous increase in the sale of Kerala State
lotteries.  Measures  will  be  taken  for  efficient  running  of
lotteries.  More  employees  will  be  posted  and  more  offices
will be opened. It is planned to construct own offices where
suitable places are located. Adequate supply of lotteries will
also  be  ensured.  Delay  in  disbursement  of  prizes  will  be
avaoided.

220. One percentage of the net profit from lotteries will be made
available to Lottery Agents Welfare Fund Board. Using this
amount, a scheme will be formulated not only to enhance the
benefits of the welfare fund but also to provide three wheelers
to differently-abled lottery agents.

Home

221. For the modernization of Police an amount of Rs. 40 crore is
earmarked.  In  addition  to  this,  Rs.  20  crore  which  is  40
percentage  of  the State share of  the Central  scheme,  is  set
apart for modernization of Police force. Following new police
stations will be established.

1. Achankovil

2. Kaipamangalam

3. Koppam

4. Thondarnad (Wayanad)

5. Nagaroor (Chirayinkeezhu)

6. Pinarayi

7. Puthoor (Palakkad)
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Excise

222. In the election manifesto, it was announced a strong publicity
campaign  and  awareness  programme  against  liquor  and
narcotics will be launched. This will be launched as a people's
movement. An amount of Rs. 50 crore is set apart from the
Special Investment Scheme for constructing Excise Towers in
the  following  places.  An  amount  of  Rs.  10  crore  is  the
estimated expenditure during current year.

1. Kottayam

2. Palakkad

3. Thrissur

4. Wayanad

Government Press

223. An amount of Rs. 100 crore is earmarked from the Special
Investment  Scheme  for  the  modernization  of  Government
Presses. The estimated expenditure during current year is Rs.
10 crore.

Public Service Commission

224. Rs. 10 crore is set apart for arranging an online examination
centre in Kozhikode Regional Office for the convenience of
candidates from Malabar region.

Judiciary

225. Under the Special Investment Scheme, an amount of Rs. 150
crore  is  set  apart  for  constructing  new  Court  complexes.
New  Court  complexes  are  now  being  constructed  at
Punalur,  Adoor,  Peerumedu,  Palakkad,  Pathanamthitta,
Nedumkandom,  Ranni,  Kayamkulam,  Kattappana,
Kuthuparambu,  Chalakkudi,  Payyannur,  Kaduthuruthy  and
Alappuzha (Additional Block). An amount of Rs. 50 crore is
the estimated expenditure in this regard during current year.
Against  the  backdrop  of  this  additional  allocation  for  new
buildings, the remaining amount in budget can be utilized for
improving facilities in other courts.
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XII

Tax Proposals

226. Sir, the growth rate in Commercial Taxes was in the range of

10 to 12 percent for the last three years. Even in the month of

May, the growth rate was a meagre 10%. With pride, I may

inform you that in the month of June, a growth rate of 19%

was achieved. The tax revenue never grew so much since mid

2012-13. I congratulate the tax department officials who put

in  their  efforts  to  achieve  this.  Sir,  the  Commercial  Taxes

Department is working with the aim to achieve a growth rate

of 25% in the tax revenue.

227. As part of its plan intensify the tax collection, the Department

intends to adopt the following strategy.

1. Elimination of corruption

2. To bring more dealers into the tax net

3. Rationalization of tax rates

4. Technological renovation

5. Intensive training to officials

6. Strengthening of internal auditing

7. Accelerating revenue recovery and legal processes

8. Dealer friendly approach

9. Consumer-dealer awareness programmes

228. E-filing  of  returns  and  other  processes  in  the  Commercial

Taxes Department was implemented in 2008. The very same

server is still being used. The software developed at that time

has not been upgraded. In 2014, the Comptroller and Auditor

General  have  pointed  out  with  examples,  that  with  some

minor changes in the software, tax loss can be contained in a
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big  way.  Sir,  a  new server  with  adequate  capacity  will  be

installed within two or three months. The software will also

be comprehensively upgraded. The Department web site will

be  revamped  into  interactive  web portal  to  facilitate  trade.

The Department will establish Cyber Forensic Unit within a

year.

229. Presently,  only  less  than  half  of  the  returns  are  being

scrutinized. Even this examination is merely technical. With

the aid of new software, every return will be comprehensively

examined  through  computer.  The  system  will  conduct

scrutiny by intergrating various modules in the KVATIS. In

this system scrutiny, ninety-four items and their co-relation,

of  a  return  will  be  checked.  Further  verification  will  be

conducted in the VAT circles,  based on this scrutiny report.

Prior to the assessment, if found necessary, they will call for

explanation from the dealers or conduct shop visits. Now on,

there will not be any shop visits or inspections according to

whims and fancies.

230. Internal  Audit  Wing will  be  strengthened  by  including  the

Audit Assessment Wing. Normally Department accepts 90%

of the irregularities pointed out by C & AG. Examination by

C & AG is based on samples.  If,  utilizing Internal  Audit  a

complete  examination  is  achieved,  tax  revenue  can  be

increased significantly.

231. Even  with  the  implementation  of  GST,  the  check-posts  of

Kerala will continue. But, they will be state of the art Data

Collection  and  Facilitation  Centres.  They  will  also  be

integreated check-posts. The fesibility of installing scanners

will also be examined. The duration of 1 to 2 hours taken for

vehicle checking can be minimized to 10-15 minutes, through
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this.  It  is  intended to bring forth these  changes now itself.

Modern  technologies  such  as  Electronic  Weigh  Bridges,

Boom Barriers, Closed Circuit Television Systems, Electronic

Display Boards, Radio Frequency Identification Disc (RFID),

Smart Cards, etc., will be engaged. Integrated software shall

be  developed  for  capturing  and  providing  required

information needed by the respective Departments. Physical

verification  will  be  conducted  at  random,  away  from  the

check-post premises.

232. Steps would be taken for establishing modern Data Collection

and  Facilitation  Centres  at  Manjeshwaram  in  Kasaragod

district  and  Muthanga  in  Wayanad  district  during  this

financial  year  itself.  Simultaneously  land  acquisition  for

Wayalar and other major check posts will be completed. In

next  three  years,  all  these  major  check  posts  shall  be

converted into state of the art Integrated Data Collection &

Facilitation Centres.

233. Even-though  e-Governance  has  been  implemented,

Commercial Tax Offices continue to be piled up with paper.

Even  basic  amenities  are  limited.  Old  records  will  be

archieved.  The  Department  would  engage  a  professional

agency to study and submit a comprehensive report regarding

the works and refurbishment required by the offices. Based on

the report, all offices will be renovated in 3-4 phases. For this,

Rs.  100 crore  will  be  earmarked  from the Special  Deposit

Scheme.  Apart  from  this  for  urgent  basic  infrastructure

development,  Rs.  10  crore  will  be  provided.  In  order  to

encourage the team of officers at the field level, the offices

which achieve the tax collection targets will be given priority.
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234. The department has to be equipped for the impendig GST. For
this,  intensive  capacity  building of  officials  will  be carried
out. I earmark Rs. 2.75 crore for the same.

235. The  lapses  on  the  part  of  dealers  often  occur,  due  to  the
ignorance of tax laws. They are forced to depend completely
upon tax consultants. This results in arbitrary actions from the
officials. Consumer awareness will be enhanced by including
the stake holders namely, public at large, tax practitioners and
consultants.  Focus  will  be  on  activities  like  consumer
awareness  campaigns,  obtaining  registrations  and  ensuring
voluntary  compliance.  Innovative  activities  such  as  Tax
Advisory  Unit,  Grievance  Redressal  toll  free  system  and
mobile application shall be taken up. An e-News letter will be
launched to inform about latest developments in tax matters.
Tax Corners shall be established in all District Head Quarters
and  the  State  Head  Quarters  to  dis-eminate  information
relating to tax administration. I set apart Rs. 2.50 crore for the
same.

236. A modern Grievance Redressal Call Centre will be started to
enable the dealers to inform their grievance. The grievances
so received would be passed on to a nodal officer, who will
further sent it to the officer concerned, based on the nature of
grievance for redressal and reply. A mobile application will be
developed for this purpose.

237. The  'Lucky  VAT  Scheme'  introduced  in  2007  will  be
re-launched with the aid of mobile phones and information
technology. The  objective is to promote billing culture. As a
first step towards this, a mobile application will be  developed
thereby  public  can  submit  photos  of  invoices  or  bills  and
similar  documents  received  by  them  while  making  the
purchase.  Along  with  the  same,  they  will  have  to  key-in-
minimal details. One perc ent of the bills so received will be
selected  for  prizes  by  monthly  draw  using  computer.  The
prize will be five times the tax shown in the bill, subject to the
ceiling of Rs. 50,000.
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238. Simultaneously,  I  intend  to  introduce  a  computer  based

system for uploading of bills/invoice on a real time basis by

dealers  having  turnover  above  Rs.  5  crore.  These  invoices

will be cross verified with the copy of the invoices submitted

by the consumer. A provision shall be incorporated in the Act.

239. The dealers face problems of receiving exorbitant assessment

notices  and  assessment  orders  from  some  authorities.  The

Department  will  introduce  'Peer  review  mechanism'  before

issuing notices and assessment orders, to ensure transparency

and correct application of laws. This exercise will build the

capacities  of  officers  and  bring  in  complete  transparency,

thereby  effectively  minimize  the  difficulties  faced  by  the

dealers.

240. 80% of  the  tax  revenue  of  the  State  is  contributed  by  the

Commercial Taxes Department. Considering the opportunities

offered  by  widespread  computerization  and  new

responsibilities posed by GST, a fundamental reorganization

will be implemented in the Department. Apart from this, the

adventurous objective of achieving 25% growth every  year

also needs to be taken up. The number of appellate authorities

needs to be increased. Speciality cadres need to be formed for

sophisticated  services.  Necessary  posts  will  be  created  for

this.

241. I intend to implement the following dealer friendly reforms.

242. Accreditation of  dealers: During the tenure of the previous

LDF  Government,  there  was  the  system  of  giving  Green

Cards  and  Awards  to  tax  compliant  dealers.  The  previous

Government had done away with this. A dealer accreditation

program will be implemented with dealer participation. Some

preferences  and  benefits  would  be  made  available  to
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accredited dealers, from the Department.  Along with this, a

mobile  application  will  be  developed  for  consumers  to

enquire  and  obtain  details  about  these  dealers.  This  will

encourage the business of such accredited dealers.

243. Tax Advisory Services: Dealers and prospective investors are
facing  difficulty  in  obtaining  proper  information  regarding
taxation matters. To address this, a Tax Advisory Service Unit
will be started at the Head Quarters. In other growth centres,
such units will  be started depending upon the growth rate.
A mobile application will also be launched for this.

244. Streamlining  procedures  at  Check  Post  : Along  with  the
modernization,  it  is  proposed to  simplify the procedures  at
check-posts.  The  complaints  received  from  dealers  about
check-posts were examined. The general complaints relates to
causing  delay  in  clearance  and  imposing  security  deposits,
citing technical  reasons.  A general  guideline will  be issued
that no security deposit shall be demanded in cases involving
the  follwing  technical  reasons.  Other  statutory  procedures
would follow:

1. Cases  involving  non-inclusion  of  commodities
under transport in the registration certificate.

2. Goods  of  registered  dealers  transported  as  stock
transfer  with  valid  declaration  and  stock  transfer
note.

3. Machinery of works contractors, properly declared.

4. Clerical  mistakes  in  the  invoices  like  change  in
dates,  TIN,  vehicle  number  etc...,  if  the  dealer
owns up the consignment.

5. Mistakes in Form No. 8F declaration, Invoice and
Form  No.  16  etc.,  the  dealer/person  should  be
given an opportunity to correct the mistakes.
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6. Misclassification/rate of tax of commodities noticed

in the invoices and declarations should not be dealt

with  by  check  post  authorities,  but  shall  be

transferred to respective assessing authorities with

records.

7. Goods  transporting  into  the  State  for  complying

interstate  works  contract  within  the  State  should

not  be  detained,  but  forwarded  to  the  concerned

assessing authority for verifying the calims.

245. VAT  Consultative  Committee  : There  was  a  vibrant  VAT

Consultative  Committee  during  the  tenure  of  the  previous

LDF Government. This Committee would be revived with the

Minister for Finance as Chairman, Addl. Chief Secretaries of

Finance,  Industries and Taxes as Official  Members  and the

Commissioner  of  Commercial  Taxes  as  Convenor.  The

authorized  representative  of  trade  organizations  shall  be

inducted as non-official members.

246. Traders  Welfare  Board  : Traders  Welfare  Board  is  also

inactive.  It  will  be  re-organized  and  Traders  Welfare  Fund

membership will be enforced. A grant of Rs. 5 crore or one

percentage of the amount achieved in excess of the tax target

whichever  is  higher,  will  be  given  to  the  Welfare  Fund.

Welfare  Fund  benefits  will  be  reformed  and  compensation

will be given for business loss on account of calamities like

fire etc.

247. There are 4574 cases in the KVATIS special report of 2014 of

the Comptroller and Auditor General  which requires further

action. Action would be taken in this regard, within the next

six months.
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Additional Resource Mobilization

248. The tax on wheat and wheat products were done away with.
But this exemption was not transferred to the customers by
way of  price reduction. Wheat  products are  mainly sold in
packets.  Even  though  the  tax  rate  was  reduced,  the  trade
continued  with  the  same  MRP  and  retail  price.  Since,
reduction in tax rate did not benefit the consumer, and MRP is
calculated inclusive of tax, I propose to levy 5% tax on wheat
products like atta, mata sooji and rava sold in packages with
MRP. Additional revenue of Rs. 50 crore is expected.

249. The tax rate of 'Basmati Rice' sold in packets with MRP will
be increased to 5%. An additional revenue of Rs. 10 crore is
expected.

250. Though tax exemption was granted to coconut oil, it did not
benefit the coconut farmers. The tax exemption on coconut oil
is  being  misused  by  the  traders  from outside  the  State  by
bringing oil  into the State and selling it.  Further,  there are
complaints about adulterated oil entering into Kerala markets.
There  are  instances  whereby other  edible oil  is  transported
into  the  State  declaring  the  same  as  coconut  oil.  In  the
circumstances, to control the movement of such oil into the
State, tax will be levied at 5% on coconut oil. The additional
revenue from this will  be fully utilized for procurement  of
coconut  in  Kerala.  The  support  price  of  coconut  will  be
increased from Rs. 25 to Rs. 27. As in the case of rubber, a
scheme would be drawn up to procure coconut from farmers
and  directly  transfer  the  price  to  his  bank  account.  An
additional revenue of Rs. 150 crore is expected.

251. The tax imposed on cooked food will continue without any
change. However, a tax at the rate of 14.5% would be levied
as  “Fat  Tax”  on  burgers,  pizza,  tacos,  donuts,  sandwiches,
burgerpattys,  pasta,  bread  fillings  and  other  cooked  food
items sold by branded restaurants. An additional revenue of
Rs. 10 crore is expected.
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252. The previous Government had imposed 1% VAT on textiles.

I raise this to 2%. An additional revenue of Rs. 50 crore is

expected.

253. As  an  incentive  to  the  tourism sector,  luxury  tax rates  for

hotels will be reduced. Exemption limit of rent will be raised

from the existing Rs. 200 to Rs. 400. Rooms with rent ranging

above Rs. 400 to Rs. 1000 will be taxed at 6% and those with

rent above Rs. 1000 will be taxed at 10%. Due to this general

reduction, the concessions granted in 2014-15 will  be done

away with.

254. Our Government  is  committed to reduce  the use of  plastic

disposable plates and plastic cups. Presently they are taxed at

20%. It  is  clarified  that  disposable tumblers  of  plastic  will

also attract tax at 20%.

255. In  2014,  the  tax  rate  of  washing  soap  bars  and  cakes

manufactured  using  coconut  oil  was  reduced  to  1%.  It  is

common knowledge that washing soaps are not made using

coconut oil. To prevent the misuse of this concessional rate,

the tax rate will be increased to 5%.

256. The tax paid by FACT on purchase of Liquified Natural Gas

will be reimbursed.

Concessions

257. The exemption granted to sale of copyright and transfer  of

right  to  use  of  cinematographic  films  in  2008,  will  be

restored.

258. The tax rate of scrap batteries will be reduced to 5%.

259. It shall be clarified that the tax rate of disposable plates and

cups  of  Thermocol  (Styrofoam)  for  the  years  2013-14 and

2014-15 shall be 5%.
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260. The tax of 5% on Municipal Plastic Waste will be done away

with.

261. There  exists  a  situation  whereby  compounded  gold dealers

have to pay average of the tax paid by their other shops for

the  newly  started  branches.  Major  companies  are  now

opening new branches in small towns and rural areas. It has

been  pointed  out  that,  for  comparatively  small  firms,

compounding at the rates of the main branches in big cities is

a hindrance to their business expansion. Some are responding

to this situation by opening new showrooms in other company

names.  Government  intends  to  bring  in  an  amendment

classifying  the  cities  into  certain  categories,  with  different

compounding  rates.  Along  with  this,  strict  monitoring  and

scrutiny of the turnouver of non-compounded dealers will be

done.

Amnesty Scheme for Presumptive Tax Payers

262. It  is  estimated  that  there  are  more  than  one  lakh  dealers

having  turnover  above  Rs.  60  lakhs  and  is  still  paying

presumptive  tax  without  switching  over  to  TIN.  The

Department  isssued  notices  to  around  20,000 such  dealers,

along with evidence. As per the statute, they will have to pay

tax at schedule rates without input tax credit and thrice the

amount of tax as penalty.  Trade organizations have pointed

out  the  severity  of  this  burden.  In  this  background,  it  is

intended to implement an amnesty scheme for these dealers.

1. Tax shall be payable at the schedule rates on the

unaccounted purchases of presumptive tax dealers

with 5% gross profit added. Input tax credit will be

allowed only for declared purchases.

896/2017
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2. All  penalties  including  300%  penalty  will  be

waived.

3. 30% of the tax determined as per this scheme shall

be  paid  immediately  and  the  rest  in  12  equal

monthly installments.

4. The  scheme  is  available  to  all  Presumptive  Tax

Dealers  with  regard  to  whom  unaccounted

purchases have been detected by the department for

the  period  up  to  31-3-2016.  Notwithstanding,

whether any assessment was completed or not, they

can  opt  this  scheme.  Those  dealers  who  have

obtained orders in appeal can also opt this scheme.

5. All pending cases in any forum shall be withdrawn

and  evidence  should  be  produced  for  the  same.

Once the scheme is accepted and fulfilled, appeal

on the settlement will be barred.

6. Presumptive  Tax  dealers  shall  apply  within  3

months from the date of declaration of the scheme.

7. The  dealers,  who  have  not  yet  received  the  pre

assessment  notices  from the  Department,  will  be

intimated by the assessing authority regarding the

case in their name, so that they can also avail the

benefit of this scheme.

8. All  the  dealers  who  are  opting  this  scheme will

have  to  take  out  registration  as  TIN  dealers

effective  from  1-4-2016.  This  will  ensure  their

future tax compliance and its effective monitoring.

263. As pointed out earlier, there are manifold number of dealers

than those detected, who have suppressed facts and are still
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continuing in the presumptive tax. They can also suo-moto

inform their actual  accounts  to the Department,  obtain TIN

and continue to pay tax as per law. Their past accounts would

not be re-opened and proceeded against by the Department.

In VAT, tax is to be paid only on value addition. For those

small  scale dealers  forming the last  link of the chain there

would be no huge increase in tax. Such dealers should avail

this opportunity to  avoid any future proceedings.  Once the

system scrutiny pointed out earlier comes into effect, actual

state  of  affairs  of  unaccounted  purchases  can  easily  be

identified  by  the  Department.  The  amnesty  scheme

announced today will not be available in future.

264. Amnesty under Kerala General Sales Tax Act : I  intend to

introduce an amnesty scheme for pre-vat period arrears under

KGST with a total waiver of interest and penalty. The time

limit  for  filing  option  and  completing the  proceedings  and

payments will be 28-2-2017.

1. The assessment done and demand generated up to

31-3-2016 for the assessment years up to 2004-05

will be considered in this scheme.

2. In  those  cases  where  option  was  filed  in  the

previous  scheme  and  default  committed  after

remittance  of  one  or  two  installment,  such

remittances will not be considered for settling the

arrears under the new scheme. The present liablilty

only will be considered for new scheme.

3. There shall not be any refund subsequently for the

dues  paid  under  this  scheme,  under  any

circumstances.
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4. Any  amount  paid  under  conditional  stay  in  any

appeal, revision or order of High Court or Supreme

Court or voluntarily paid against the demand will

be reckoned for arriving the settlement of arrears,

provided there must be litigation pending in any of

the forums.

5. The dealers opting for amnesty or their succeeding

business is still continuing business in VAT period,

they  should  obtain  TIN  as  a  pre-condition  for

availing amnesty.

265. This  scheme  will  not  be  applicable  to  Public  Sector

Undertaking of Central Government.

Restoration of certain clauses in the Finance Bill, 2016

266. Pursuant to the dissolution of 13th Legislative Assembly, the

proposals in the Finance Bill of 2016 had lapsed. I intend to

restore the following provisions of that Bill.

Clause 2 relating to Surcharge on Taxes Act.

Clause  4  relating  to  Kerala  Court  Fees  &  Suits

Valuation Act.

Clause 6 relating to Luxury Tax Act.

Clause 7 relating to Agricultural Income Tax Act.

With respect to KVAT Act, I intend to restore—

Clause 8 sub clause (1) item (c)

Clause 8 Sub clause (2)

Clause 8 sub clause (3)

Clause 8 sub clause (4)
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Clause 8 sub clause (5)

Clause 8 sub clause (1) item (a), in sub-item (iv) the

seventeenth proviso and the note, and Clause (8) sub-

clause (1) item (a) sub-item (i) of that Bill

Simplification of Procedures

267. Works  contract  is  one  of  the  sectors  which  has  major  tax

leakage.  To  contain  this  leakage  strict  measures  would  be

adopted.  Along  with  this,  it  is  intended  to  simplify  the

procedures.

268. All Forms relating to work contract will be simplified.

269. In 2015, with respect to CST contractors, certain works were

included in the negative list which could not be compounded.

It  would be clarified that  this provision shall  be applicable

only with respect to the contracts in the negative list and the

contractor can compound other contracts undertaken by him.

270. VAT is not applicable for the transfer of immovable property.

VAT cannot  be  levied  on  that  part  of  the  contract  receipts

pertaining to transfer of land involved in the construction of

buildings for which stamp duty has been paid. Amendments

would  be  made  to  clarify  this  position,  including  for  the

payment  of  compounded  tax.  Further,  the  procedure  for

reckoning and granting deduction with respect to land value

in the self assessment returns filed by the works contractor

will be clarified as follows:

1. for the purpose of availing deduction in return, the

land value to be reckoned will be value mentioned

in agreement;
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2. pro-rata  deduction,  with  reference  to  the  total

agreement  value,  for  land  value  in  the  contract

receipts  received  during  a  return  period  can  be

availed in the return;

3. after  registration  of  the  deed,  the  assessee  can

claim refund if the actual amount for which stamp

duty  has  been  paid  is  more  than  what  was  paid

along with the returns, on production of evidence;

4. the deduction in returns shall not be allowed unless

the  contractor  files  a  statement  containing  the

project-wise individual details regarding the person

from  whom  the  contract  receipts  were  received,

total  amount  received  till  date,  total  amount

received during the return period, total land value

claimed till  date,  land  value deducted  during the

return period.

271. The power to condone delay for filing of option under Section

8 in respect  of  works contract  awarded  by Government  of

Kerala,  Kerala Water  Authority or local  bodies is  presently

vested in the Commissioner.  This power henceforth will be

vested with the district Deputy Commissioner.

272. The order of assessing authority for refusing and cancelling

the permission for paying compounded tax in gold was made

appealable only to the Appellate Tribunal.  The mistake that

crept  in  while  amending  the  provision  in  2014  will  be

rectified.

273. Along  with  audited  statements,  the  dealers  have  to  file

Trading and Profit and Loss Account and Balance Sheet etc.

With regard to dealers having pan-India operation and who

does not have separate branch accounts for individual States
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where they operate, it will be mandated that the dealer would

have to submit details as normally included in Trading and

Profit  &  Loss  account,  certified  by  the  Chartered

Accountants.

274. Filing of details of debit note and credit note will be made

online as in the case of sale and purchase statements.

275. Sub-section  (8)  and  (11)  of  Section  47  prescribes  the

procedure to be followed when the owner of the goods does

not furnish security or execute the bond. In such cases,  the

goods are to be seized and sold by public auction. It would be

clarified  that  auction  will  be  conducted  only  after

confiscation.

276. E-Payment system would be strictly implemented to awarders

to ensure the payment of TDS in time.

277. Issuing notices and orders through KVATIS portal along with

SMS alerts to dealers will be recognized as a mode of service

in the KVAT Act by an amendment.

278. KSEB units  who have obtained  separate  registration  under

KVAT Act will be exempted from filing unit-wise statement

of  accounts  and certificate  under section 42.  But  they will

have to file trial balance for such units.

Appeal Cases

279. Figures  show  that  a  huge  number  of  appeals  are  pending

adjudication  before  the  first  appellate  authority.  This  is

adversely  affecting  the  tax  administration  and  speedy

dispensation of justice. Rs. 1412.41 crore are locked in 24336

appeal cases. To alleviate this, the following measures will be

adopted.
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1. Hearing of stay petitions and passing orders thereon is

identified as the reason in the delay of the disposals.

To ease and speed up the process of hearing appeals,

the  dealer  will  get  automatic  stay  provided  the

collected tax if any, and 20% of the disputed amount is

remitted.

2. For  the  disposal  of  pending  appeals,  the  number  of

Deputy  Commissioner  (Appeals)  and  Assistant

Commissioner  (Appeals)  will  be  increased.  The

number  of  Appellate  Deputy  Commissioner  will  be

increased from 9 to 13 and that of Appellate Assistant

Commissioner from 5 to 17. Necessary posts will be

created for this.

3. Every tax case pending before the High Court will be

examined and decision for further course of action for

speedy disposal will be taken.

4. Cases where there is no dispute for collection will be

identified,  examined  and  classified  and  revenue

recovery proceeding will be intensified.

Plugging Loopholes

280. Presently, contractors are allowed to file a single option for all

the works undertaken in a year. This facility will be limited to

contractors  having  Government  works  only.  For  other

contractors  work  wise  option  will  have  to  be  filed.  Once

option has been filed, the compounding will be applicable to

the whole period of the work.

281. It will be clarified that delivery vehicles will be eligible for

ITC  only  when  used  for  delivery  purpose  for  salesman

permits.
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282. Form No 20H relating to deduction of sub-contract turnover

will be amended to include all the payments made relating to

such sub-contracts.

283. A certificate from the Pollution Control Board, containing the

details  and  specification  of  the  machinery  will  be  made

mandatory  for  the  purpose  of  registration  of  manufactured

sand  and  metal  crusher  units.  Existing  units  will  have  to

produce these certificates before 31st December, 2016.

284. Department has allotted user id and password for dealers for

accessing various modules and services in KVATIS. In line

with Information Technology Act, the user id and password

will be treated as signature and all the consequences for the

misuse shall be on the dealer. A presumption to this effect to

be incorporated in the Act.

285. Presently incoming goods transported into the State through

railway, coastal cargo and by air needs to be declared with the

department.  It  would  be  made  mandatory  for  outbound

consignments also. Stringent measures will be taken to curtail

tax evasion through this mode.

286. The fee for Transit Pass will be raised to Rs. 250.

287. To bring in accountability,  provision would be made in the

Act  for  suo-moto  revision  of  orders  of  first  appellate

authority, by the Revision Authority authorized under the Act.

This power shall be exercised within one year from the date

of receipt  of the impugned order.  This power shall  also be

exercised in respect of the points which are not subject matter

of appeal, if any, preferred by the assessee.

288. Provisions, as in KGST and KVAT Act, relating to the liability

of  Director  of  Company  regarding  unpaid  taxes,  will  be

brought into the Luxury Tax Act.
896/2017
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Registration Department

289. The  normal  Stamp  duty  and  Registration  fee  for  the

conveyance  of  property  are  6%  and  2%  respectively.  In

respect of gift, settlement, partition and release deeds among

family  members,  Stamp  duty  and  Registration  fee  are

considerably  low.  I  understand  that  the  concessions  given

through  fixing  a  maximum  ceiling  for  Stamp  Duty  and

Registration Fee for transactions among family members have

benefitted only a small segment, while causing a substantial

reduction in revenue. Hence I increase the Stamp Duty rates

for Gift, Settlement, and Partition and Release deeds among

family members to 3% and remove the ceiling fixed on the

Stamp duty and Registration fee.

290. During the year 2010, Government introduced the Fair Value

of land to bring in transparency in document registration and

as  a  consequence,  effected  a  reduction  in  the  Stamp Duty

rates. The Fair Value so fixed was to be revised over a period

of time so as to reflect  at least  a percentage of the market

value.  While  the  Stamp  Duty  was  reduced,  the  periodic

revision was  not  carried  out.  This  anomaly has  resulted in

huge revenue loss to the state exchequer. In order to rectify

the above, I'm enhancing the existing Stamp duty rates on all

sale  deeds  from 6% to  8%.  The increase  in  land  value  in

Kerala has resulted in enormous increase in capital gain and

this  increase  in  stamp  duty  is  justifiable  to  fulfill  the

economic vision of the state.

291. As per Article 23 of the Schedule to the Kerala Stamp Act,

Stamp duty for certified copy or extract is currently fixed at

varied rates of Rs. 20 and Rs. 50. This will be uniformly fixed

at Rs. 50.
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292. As per Articles 4 and 39 of the Schedule to the Kerala Stamp

Act,  the  stamp  duty  rates  for  affidavits  and  Notarial

instruments were fixed 20 years back. This needs revision and

accordingly the rates will be revised to Rs. 50 and Rs. 100

respectively.

293. More  than  10  lakh  cases  of  undervaluation  are  pending

disposal since the year 1986. It needs a huge machinery to

dispose  all  the  cases  in  addition  to  the  current  ones.  The

resources  required  for  this  purpose  will  far  exceed  the

anticipated  revenue  yield.  Hence,  I  open  a  One  Time

Settlement Scheme to attract the defaulters to settle their dues.

Documents registered prior to 1-4-2010, with an extent of up

to one acre can avail benefits under this scheme.

294. The registration of a flat is based on the values of undivided

share of land with the superstructure thereon. While there is a

published fair value available for the undivided share of land,

there is ambiguity about the value of the superstructure. This

has  resulted  in  huge revenue  loss  to  the  Government.  Fair

Value of the undivided share of land will  continue as such

without any change.  But for  the purpose of  arriving at  the

value  of  the  superstructure,  CPWD  rates,  certified  by  a

competent engineer, will be applied. Necessary amendments

will be made in the Kerala Stamp Act to give effect  to the

above.

295. The  ambiguity  prevailing  in  levying  Stamp  duty  for

documents relating to installation of Bank ATMs and Mobile

Towers will be rectified by making necessary amendments to

the Kerala Stamp Act and Rules.
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Motor Vehicles Department

Enhancing Tax for Goods Vehicles

296. Tax  for  Goods  vehicles,  except  Tipper  Lorries  and  Goods

vehicles having Gross Vehicle Weight above 20000 Kg, has

not enhanced for the last  9 years.  As the number of goods

vehicles is increasing day by day, I wish to enhance the tax

rate of all categories of goods vehicles by 10%. A revenue of

20 crore rupees is anticipated by this enhancement.

Rationalisation of tax in respect of Contract Carriages registered in

Kerala Operating inter State and Contract Carriages registered in

other States and plying in Kerala

297. The tax of contract carriages that are registered in other State

and plying in Kerala was enhanced vide Finance Act 2014.

Since the Hon'ble High Court has stayed this enhancement by

pointing out the differential treatment in tax rate of contract

carriages that are registered in Kerala and operating in other

State and contract carriages that are registered in other State

and plying in the State of Kerala the state could not collect the

enhance rate till date. Hence it has been decided to enhance

the quarterly tax of contract carriages registered in Kerala and

operating in other State after obtaining permit under Section

88(9)  of  the  Motor  Vehicles  Act,  1988  in  the  following

manner and extended same rate to contract carriages that are

registered  in  other  State  and  operating  in  this  State  after

obtaining permit under Section 88(8) and 88(9) of the Motor

Vehicles Act, 1988.

(i) Vehicles having ordinary seats - Rs. 2250/seat

(ii) Vehicles having push back seats - Rs. 3500/seat

(iii) Vehicles having sleeper berths - Rs. 4000/seat
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298. Besides,  if  any  other  state  levies  annual  tax  instead  of

quarterly  tax from the above type of  vehicles  registered  in

Kerala and operating in the state after obtaining permits u/s

88(9) of Motor Vehicles Act, the annual tax will be collected

in kerala from such vehicles from such state. The Government

anticipates  an  additional  income  of  Rs.  3  crore  by  this

amendments

Modifying the criteria for calculating rate of tax for new stage

carriages

299. At present the tax rate of stage carriages is calculated on the

basis of the number of seats of the vehicle. But, the new Bus

Body  Code  to  be  introduced  by  Central  Government  give

priority to the comfort of the passengers leads to reduction of

seats  which  eventually  leads  to  loss  of  revenue  to

Government exchaquer. Hence I wish to modify the quarterly

tax rate of newly registered stage carriages according to their

floor area in the follwing manner:

(1) Ordinary  stage  carriages  other  than  city/town

service – Rs. 1300/Sq. m

(2) Ordinary  Stage  carriages  plying  as  city/town

service – Rs. 1360/sq. m

(3) Fast Passenger and other higher class service – Rs.

1400/Sq. m

Introduction of New tax structure for Specially Designed Vehicles

300. In recent times, registration of conceptualized vehicles used

for various purpose are increasing day by day. Since there is

no provision in the Schedule of the Kerala Motor Vehicles

Taxation Act to impose separate tax on the vehicles such as

Mobile Restaurant, Mobile Canteen, Mobile Theatre, Mobile
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Workshop,  Mobile  Bookstall,  Mobile  ATM,  Mobile  Shop,

Mobile  Exhibition  Van,  Mobile  Office  Vehicles,  Mobile

Digitization Unit, Cash Van, a meager amount of road tax is

collected from these vehicles. Hence I wish to impose tax to

these vehicles on the basis of the floor area at the quartely rate

of  Rs.  300/Square  meter.  The  Government  expects  an

additional revenue of Rs. 50 lakh by this amendment.

Modifying the criteria for calculating rate of tax for vehicles that are

not mentioned anywhere in the Schedule of the Taxation Act.

301. Tax  for  vehicles  that  are  not  mentioned  anywhere  in  the

Schedule of the Taxation Act has not been modified for the

last 9 years. Hence I wish to revise the quarterly tax rate of

these vehicles at the rate of Rs. 150 per Square meter.

Introduction of Green Tax to old vehicles

302. Air  pollution due to old vehicles  is  increasing day by day.

Though the neighbouring states have already imposed Green

Tax on old vehicles to discourage the use of such vehicles,

Kerala has not imposed such tax so far. This Government is

bound to reduce air pollution. Hence I propose to introduce

'Green Tax' in the State for the private vehicles having four or

more  wheels  which  are  older  than  15  or  more  years  and

transport  vehicles having four or  more wheels  and that  are

older than 10 or more years in the following manner. I wish to

exempt  motor  cycles  and  three  wheeled  vehicles  used  for

personal purpose and auto rickshaws from Green Tax since

these  vehicles  largely  used  by  or  depended  by  common

people.

1. Private vehicles having four or more wheels Rs. 400 each at

the time of every renewal of Registration.
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2. Light transport vehicles having four or more wheels Rs. 200
each at the time of every renewal of fitness

3. Medium Transport Vehicles Rs. 300 each at the time of every
renewal of fitness certificates

4. Heavy Transport Vehicles Rs. 400 each at the time of every
renewal of fitness certificates

5. Other Transport Vehicles Rs. 400 each at the time of every
renewal of fitness certificates

From this Government expects an additional revenue of Rs. 7
crore every year.

Imposition of fine for vehicles conducting service after filing intimation
of non-use for getting tax exemption

303. It has come to the notice that certain vehicles are conducting
intermittent service especially during neight time after filing
application  for  exemption  of  tax  (G form).  This  is  causing
huge  revenue  loss  to  Government.  I  intend  to  bring  an
amendment in Section 5 of Kerala  Motor Vehicles  Taxation
Act  to  levy  double  the  amount  of  normal  tax  from  those
vehicles which are conducting such unauthorized services, and
also intend to prescribe the power to levy a nominal fee for
filing application for exemption of tax.

Implementation of One Time Settlement Scheme for vehicles which are
under tax arrears over a long period

304. The One Time Settlement Scheme which was rolled out in the
previous years for realizing tax arrears from vehicles which
were  under  long  pending  arrears  was  a  huge  success.
However,  around  2  lakh  vehicles  are  still  in  tax  arrears.
Therefore,  I  intend  to  implement  the  One Time Settlement
scheme  once  again  for  payment  of  arrear  tax  for  those
vehicles which are under tax arrear for a period of 5 years or
more as on 30-6-2016, at the rates specified below:
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1. Transport vehicles which are under tax arrears for 5

years or more 30% of the tax arrear during the last

5 years

2. Non-Transport vehicles which are under tax arrears

for 5 years or more 20% of the tax arrear during the

last 5 years

3. The Government will  initiate action to confiscate

vehicles  and  cancel  the  registration  if  the  tax

arrears  are  not  remitted  within  the  period  of  six

months.

XIII

Conclusion

305. Sir,  let  me conclude.  I  believe that  I  have been able to do

justice  to  the  development  perspective  envisioned  in  the

beginning  of  the  budget  presentation.  The  suggestions  put

forward  aim  at  achieving  sustainable  and  rapid  economic

growth while ensuring total  security for the poor.  I  am not

recapitulating them. But Sir, I would like to caution that this

is a tightrope walk. The capital investment will be enhanced

without being deterred by the huge current  revenue deficit.

But it  is  not  only necessary  to bring revenue deficit  under

control but it should also be eliminated by the fifth year. For

this, revenue income should increase. This is my appeal to the

public.  Whenever  you  purchase  anything,  ask  for  the  bill.

Another  thing  is  that  nobody  should  assume  that  revenue

expenditure  can  also  be  increased  seeing  the  upsurge  in

capital expenditure. The present salary, pension and interest in

Non-Plan expenditure cannot be avoided. But, the remaining

expenditure  has  to  be  strictly  controlled.  Otherwise,  things

will simply go out of hand.
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306. Sir,  the  possibilities  and  dangers  that  I  mentioned  can  be

clearly seen from the examination of the concise form of the

income and expenditure of the State Government for 2015-16.

Revenue Receipts 84616.85

Revenue Expenditure 97683.10

Revenue Deficit (-) 13066.25

Capital Expenditure (Net) (-) 9540.86

Loans & Advances (Net) (-) 532.78

Public debt (Net) 17926.14

Public account (Net) 4502.37

Overall Deficit (-) 711.38

Opening balance at the beginning of the year (-) 105.21

Closing balance at the end of the year (-) 816.59

Additional Expenditure announced 730.10

Concessions announced 5.00

Additional Resource Mobilisation 805.00

Cumulative Deficit at the end of the year (-) 746.69

307. The revenue deficit  is Rs.  13,066 crore.  73% of the public

borrowing of  Rs.  17,926 crore  will  have  to  be  utilised  for

bridging  the  revenue  deficit.  Comparing  to  previous  years,

there has been considerable increase in allocation for capital

expenditure under the assumption that Rs. 4,502 crore can be

raised  as  additional  loan in  public  accounts.  In  addition to

this, capital investment has been increased on to a large scale

through Special  Purpose Vehicles.  If  the Government needs
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achieve  the  credibility  to  raise  loans  in  this  manner,  the

revenue  deficit  has  to  be  brought  down  considerably  in

coming years. Otherwise, we run the risk of a total impasse.

However,  I  am confident  that  the  Government  led by Shri

Pinarayi Vijayan has the will and the discipline to embark on

such an experiment.

308. Sir, I presented the budget in 2011 with lines specially penned

by Shri O.N.V. Kurup, the pride of Malayalees. He is not with

us anymore. Government  have declared his birth village as

ONV Kavyagramam. This programme will be implemented.

I conclude reciting the last lines of 'Dinantham', the last poem

of Shri O.N.V. Kurup.

As I wait hearkening for something 

not knowing what couplets to choose

to end this, I hear the voices of people's

who are being silenced all over...

“We shall overcome,

we shall overcome someday!

We are not alone.

We are this earth....”

309. I  present  the  Budget  for  2016-17  for  the  approval  of  the

House. I also present the Vote on Account for the next three

months  (August-October)  of  this  financial  year  for  the

approval of the House.

-Jai Hind-


