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വെഭാലലലാം 165]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                        [നമ്പര് 6

നനിയമസഭ  2017 മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം 3-ാം തതീയതനി വവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല  9 മണനികച്ച്
ബഹുമഭാനവപട സതീകര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

ധനകേഭാരലലാം

2017-18 സഭാമ്പതനികേ വെര്ഷകതയ്ക്കുള ബജറനികന്റെയലാം കവെഭാടച്ച് ഓണ
അകക്കൗണനികന്റെയലാം അവെതരണലാം

മനി  .    സതീകര്:  ഓര്ഡര്.....  ഓര്ഡര്.....  ബഹുമഭാനവപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം
വെകുപ്പുമനനി കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസച്ച് വഎസകേച്ച്,  അകങ്ങേയച്ച്  2016-17  സഭാമ്പതനികേ
വെര്ഷവത  ബഡ്ജറനികലയ്ക്കുള  ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുവട  അനനിമ  കസ്റ്റേറച്ച്വമന്റെച്ച്
സമര്പനികഭാവന്നതലാം 2017-18  സഭാമ്പതനികേ വെര്ഷകതയ്ക്കുളള ബജറലാം കവെഭാടച്ച് ഓണ
അകക്കൗണലാം അവെതരനിപനികഭാവന്നതമഭാണച്ച്. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് വഎസകേച്ച്  ): സര്,
2017-2018  സഭാമ്പതനികേ  വെര്ഷകതയ്ക്കുള   ബജറലാം  കവെഭാടച്ച്  ഓണ  അകക്കൗണലാം
ഞഭാന് അവെതരനിപനിക്കുന. 

1.  സര്,  കകേരള സലാംസഭാനതനിവന്റെ  2017-18-വല ബജറച്ച്  ഞഭാന് നനിയമസഭ
മുമ്പഭാവകേ അവെതരനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

2.  കനഭാടച്ച്  ബനനിയവട  കേഭാലവത  വെഭാര്ഷനികേ  ബഡ്ജറച്ച്  അവെതരനിപനിക്കുകേ
വെലനിവയഭാരു  വവെല്ലുവെനിളനിയഭാണച്ച്.  നമ്മുവടവയലഭാലാം  ജതീവെനിതവത  ഈ
സഭാമ്പതനികേപരതീക്ഷണലാം  പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിരനിക്കുന.  ഇനനിയലാം  അതനിവന്റെ
അനനരഫലങ്ങേള  അനുഭവെനിച്ചുതതീരണലാം.  കനഭാടച്ച്  ബനനിവയ  തഗ്ലകനിവന്റെ
ഭരണപരനിഷഭാരകതഭാടഭാണച്ച്  മലയഭാള  സഭാഹനിതല  കുലപതനിയഭായ   എലാം.  ടനി.
വെഭാസുകദവെന്  നഭായര്  സഭാമലവപടുതനിയതച്ച്.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ,  'വെളവര
സഭാധഭാരണകഭാരഭായ ജനങ്ങേളുവട  ജതീവെനിതലാം  ആവകേ തഭാറമഭാറഭായനിരനിക്കുന.....  അതച്ച്
പറയഭാതനിരനികഭാന് വെയ.'  
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3. ഇതകകേടച്ച്, സഭാമ്പതനികേ ശഭാസ്ത്രവതക്കുറനിചച്ച് എലാം.ടനി.-കച്ച് എനറനിയഭാലാം എന്നച്ച്
പരനിഹസനിച  ചേനില  രഭാഷതീയ  കനതഭാകളുണച്ച്.  ശരനിയഭാണച്ച്  എലാം.  ടനി.  തവന്ന
തറനപറയനണച്ച്.  'സഭാമ്പതനികേ  ശഭാസ്ത്രവതക്കുറനിചച്ച്  എനനികച്ച്  അറനിയനില......
വെഭായനിച്ചുള  വചേറനിയ  അറനിവെച്ച്  മഭാത്രകമ  ഉള.  എങനിലലാം  ഈ  കേഭാലഘടതനിലള
ഉത്കേണ്ഠകേള  നമ്മുവട   എലഭാലാം  അടുവതതലാം.  ഈ  വെനിഷയവമഭായനി  അടുകഭാവത
അകേനനനില്ക്കുന്ന  ആളുകേളുവട  ജതീവെനിതവതകപഭാലലാം സര്ശനിക്കുന്ന,  ജതീവെനിതവതയലാം
ചേനിനകേവളയലാം  ഗക്കൗരവെമഭായനി  സര്ശനിക്കുന്ന,  കേഭാരലമഭായ  പലതലാം
സലാംഭവെനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന.'  പ്രതനിഭഭാശഭാലനികേളഭായ  എഴുതകേഭാരുവട  കൃതനികേള 
മനുഷലകേഥഭാനുഗഭായനികേളഭാണച്ച്. ഓകരഭാ  സമൂഹവതയലാം സഭാമ്പതനികേ ബന്ധങ്ങേവളയലാം
ഈ  കൃതനികേളനില്നനിന്നച്ച്  വെഭായനിവചടുകഭാനഭാവലാം.  എലാം.  ടനി.യവട  കൃതനികേളനിവല  മലയഭാളനി
ജതീവെനിതതനിലൂവട ഈ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗലാം  കകേഭാര്തവെഭായനികഭാനഭാണച്ച്  ഞഭാന്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച്ച്.

4.  രഭാജലലാം  കനരനിടുന്ന  വെരളചവയ  കവെണവമങനില്  പ്രകൃതനിദുരനവമന്നച്ച്
വെനികശഷനിപനികഭാലാം.  എന്നഭാല്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധന  ദുരനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  മനുഷല
നനിര്മ്മേനിതമഭാണച്ച്. 50  ദനിവെസലാംവകേഭാണച്ച് പ്രശ്നങ്ങേള തതീര്ന്നനിവലന മഭാത്രമല,  അഞഭാലാം
മഭാസതനികലയച്ച്  കേടക്കുകമ്പഭാഴുലാം  പല  നനിയനണങ്ങേളുലാം  തടരുകേയഭാണച്ച്.  ഇതമൂലലാം
സമ്പദ്ഘടനയനിവല വമഭാതലാം ഡനിമഭാന്ഡനിലലാം അതവെഴനി സഭാമ്പതനികേ വെളര്ചയനിലലാം
ഉണഭാകുന്ന ഗുരുതരമഭായ പ്രതലഭാഘഭാതവത ബഡ്ജറച്ച് അഭനിമുഖതീകേരനികച തതീര.

5.  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനതനിനു  മുമ്പുതവന്ന  രഭാജലവത  സഭാമ്പതനികേവെളര്ചയനില്
മുരടനിപച്ച്  പ്രകേടമഭായനി.  2015-16-വല  7.9  ശതമഭാനലാം സഭാമ്പതനികേവെളര്ചയനില്നനിന്നച്ച് 2016-17
ഒകകഭാബര് വെവരയളള സഭാമ്പതനികേവെളര്ച 7.1 ശതമഭാനമഭായനി കുറയവമന്നഭാണച്ച് കകേന
സര്കഭാരനിവന്റെ മതനിപ്പുകേണകച്ച്.  കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം സഭാമ്പതനികേ വെളര്ചയനില് എന
പ്രതലഭാഘഭാതലാം  ഉണഭാക്കുലാം?  സര്കഭാരനിവന  മഭാറനിനനിര്തനിയഭാല്  കേകമ്പഭാളതനിവല
ഡനിമഭാന്ഡനിനച്ച്,  അതഭാണച്ച്  സഭാമ്പതനികേ പ്രകേടനവത  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച്.  മൂന്നച്ച്
കസഭാതസ്സുകേളഭാണുളതച്ച്.  ഒന്നച്ച്,  ഉപകഭഭാകഭാകള;  രണച്ച്,  നനികക്ഷപകേര്;  മൂന്നച്ച്,
കേയറമതനികഭാര്.  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം വെന്നതനിവന്റെ ഫലമഭായനി  ആളുകേളുവട കകേയനില്
പണമനിലഭാതഭായതലാം  കേകമ്പഭാളമഭാവകേ  വഞരുങ്ങേനിയതലാം  നമുവകലഭാകപര്ക്കുലാം
അനുഭവെകവെദലമഭായനിട്ടുള  കേഭാരലമഭാണച്ച്. കനഭാടച്ച് തനിരനിച്ചുവെന്നഭാലലാം ഈ വഞടലനില്നനിന്നച്ച്
പുറതകേടകഭാന്,  ഉപകഭഭാക്തൃ  വെഭാങ്ങേലകേള  സഭാധഭാരണ  നനിലയനികലയച്ച്  വെരഭാന്
സമയവമടുക്കുലാം.

6.  കൂടുതല്  ഗക്കൗരവെമഭായനിട്ടുളതച്ച്  നനികക്ഷപഭാനരതീക്ഷതനില്  ഉണഭായനിട്ടുളള
തകേര്ചയലാം  നനികക്ഷപമകനഭാഭഭാവെതനില്  ഉണഭായനിട്ടുളള  മഭാറവമഭാണച്ച്.
സസ്വകേഭാരല നനികക്ഷപകേര് പനിന്വെലനിയകേയഭാണച്ച്. വസന്റെര് കഫഭാര് ഇനലന് ഇകകഭാണമനി
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 പുറതവെനിടുന്ന വെന്കേനിട നനികക്ഷപ കേരഭാറകേളനില്നനിന്നച്ച് ഒരു സൂചേന നമുകച്ച് ലഭനിക്കുലാം.
കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനതനിനച്ച്  മുമ്പുള  ഒമ്പത  പഭാദങ്ങേളനില്  ശരഭാശരനി  2.4  ലക്ഷലാം
കകേഭാടനിയവട  മുതല്മുടകനിനുള  കേരഭാറകേളഭാണുണഭായതച്ച്.  എന്നഭാല്  കനഭാടച്ച്
നനികരഭാധനതനിനുകശഷലാം  അതച്ച്  1.3  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രപയഭായനി  കുറഞ.
നനികക്ഷപതനിനച്ച്  ഉണഭാകേഭാന്  കപഭാകുന്ന  ഇടനിവെനിവന്റെ  ശരനിയഭായ  സൂചേനയഭാണനിതച്ച്.
ഇന്ഡലയനിവല  മൂലധന  സസ്വരപണതനിവന്റെ  അഡസ്വഭാന്സച്ച്  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  ലഭലമഭാണച്ച്.
2016-17-ല് മൂലധനനനികക്ഷപ നനിരകച്ച്  കദശതീയ വെരുമഭാനതനിവന്റെ  29.1  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രമഭാണച്ച്.  ഈ  പതനിറഭാണനിവന്റെ  ആരലാംഭതനില്  മൂലധന  നനികക്ഷപകതഭാതച്ച്  34
ശതമഭാനമഭായനിരുന എകന്നഭാര്കണലാം.  ഇനനിയലാം ആര്വകങനിലലാം  സലാംശയമുവണങനില്
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനളള  വെഭായഭാവെര്ദന  കേണകഭാകനിയഭാല് മതനിയഭാകുലാം.  2016
ഡനിസലാംബറനിവല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ബഭാങച്ച്  വെഭായഭാവെളര്ച  മുന്വെര്ഷവത
അകപക്ഷനിചച്ച് 4.7 ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണച്ച്. 2012-13-ല് ഇതച്ച് 17.8 ശതമഭാനമഭായനിരുന
എകന്നഭാര്കണലാം.

7.  അവെസഭാനമഭായനി കേയറമതനിവകനച്ച് സലാംഭവെനിക്കുനവവെന്നച്ച് കനഭാകഭാലാം. 2011-
12-ല് കേയറമതനി കദശതീയ വെരുമഭാനതനിവന്റെ  24.5  ശതമഭാനലാം വെരുമഭായനിരുന.  ഇതച്ച്
കുറഞകുറഞച്ച്  2016-17-ല്  18.8  ശതമഭാനമഭായനി മഭാറലാം എന്നഭാണച്ച് ഔകദലഭാഗനികേ
കേണകച്ച്.  ചുരുകതനില്  വമഭാതലാം  സമ്പദ്ഘടനയവട  ഡനിമഭാന്റെനില്  ഗണലമഭായ
കുറവണഭാകുലാം.  ഇതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  2017-18-വല  സഭാമ്പതനികേ  വെളര്ച  7.1
ശതമഭാനകതകഭാള  വെളവര  തഭാവഴയഭായനിരനിക്കുലാം.   2017-18-ല്  കകേനസര്കഭാര്തവന്ന
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന വെളര്ച  6.5-7.5   ശതമഭാനമഭാണച്ച്.  വെളര്ച  6.5  വെവര തഭാഴഭാവമന്നച്ച്
കകേനസര്കഭാര്തവന്ന സമ്മേതനിക്കുന എന്നച്ച് സഭാരലാം.  

8.  ഇതരവമഭാരു സഭാഹചേരലതനില് സഭാമ്പതനികേ മുരടനിപച്ച്  ഒഴനിവെഭാകഭാന് ഒറ
മഭാര്ഗ്ഗകമയള.  ബഡ്ജറച്ച്  വചേലവകേള  ഗണലമഭായനി  വെര്ദനിപനിചച്ച്  സമ്പദ്ഘടനവയ
സര്കഭാര് തഭാങ്ങേനിനനിര്തണലാം.  വമഭാതലാം കകേനസര്കഭാര് വചേലവകേള  2016-17-ല്
കദശതീയ  വെരുമഭാനതനിവന്റെ  13.4  ശതമഭാനലാം  (പുതകനിയ  കേണകച്ച്)  ആയനിരുന്നതച്ച്
2017-18-വല ബഡ്ജറനില് 12.7 ശതമഭാനമഭായനി കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. മുന്വെര്ഷവത
പുതകനിയ  കേണക്കുകേവള  അകപക്ഷനിചച്ച്  2017-18-ല്  കകേവെലലാം  6.5  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രമഭാണച്ച് വമഭാതലാം സര്കഭാര് വചേലവകേള വെര്ദനിക്കുന്നതച്ച്.  മൂലധനവചലവെനില് 24
ശതമഭാനലാം  വെളര്ച  അവെകേഭാശവപടുനവണങനിലലാം  2016-17-വല  പുതകനിയ
കേണകനില്നനിന്നച്ച്  10.7  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്  വെര്ദന.   ഞഭാന്  പറഞവെരുന്നതച്ച്,
അങ്ങേവന  കകേനതനില്  മഭാനലകേഭാലതച്ച് ഒരു  വചേലവചുരുകല്  ബഡ്ജവറന്ന
യകലഭാഭഭാസതനിനച്ച് നഭാലാം സഭാക്ഷലലാം വെഹനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
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9.  ധന  ഉതരവെഭാദനിതസ്വ  നനിയമലാം  അവെകലഭാകേനലാം  വചേയഭാന്  കകേനസര്കഭാര്
നനികയഭാഗനിച കേമ്മേനിറനി  ഇങ്ങേവനയള അസഭാധഭാരണ സഭാഹചേരലങ്ങേളനില് ധനകമ്മേനി
3.5 ശതമഭാനലാംവെവര ഉയര്തഭാവമന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്. എന്നഭാല് ഈ അനുവെദനതീയ
പരനിധനികപഭാലലാം  ഉപകയഭാഗവപടുതഭാവത  ധനകമ്മേനി  3.2  ശതമഭാനതനില്
പരനിമനിതവപടുതഭാനഭാണച്ച്  കകേന  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
2008-വല മഭാനലകേഭാലതച്ച് കലഭാകേവതമ്പഭാടുമുളള സര്കഭാരുകേളുലാം ഇനലഭാ സര്കഭാരുലാം
സസ്വതീകേരനിച  സമതീപനതനിനച്ച്  കേടകേവെനിരുദമഭാണനിതച്ച്.   എനവകേഭാണച്ച്  ഇതരവമഭാരു
ധനയഭാഥഭാസനിതനികേ സമതീപനലാം എന്നതനിനച്ച് ഉതരലാം ഊഹനിക്കുകേകയ നനിര്വഭാഹമുള.
ഒന്നഭാമകതതച്ച്   വക്രെഡനിറച്ച്  കററനിലാംഗച്ച്  ഏജന്സനികേളുവട  ശഭാഠലമഭാണച്ച്.  2008-ല്
എലഭാവെര്ക്കുലാം  കകേനതീഷലന്  മതതനികലയച്ച്  മഭാനസഭാനരവപടഭാവത
നനിര്വഭാഹമനിലഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇന്നച്ച്  ഇനലയനിലണഭായനിട്ടുള
സഭാമ്പതനികേതകേര്ച സസ്വയലാംകൃതഭാനര്ത്ഥമഭാണച്ച്.  അതവകേഭാണച്ച് ആകഗഭാള വക്രെഡനിറച്ച്
ഏജന്സനികേള  ഒരു  വെനിട്ടുവെതീഴ്ചയ്ക്കുലാം  തയഭാറല.  അകമരനികന്  പലനിശനനിരകച്ച്
ഉയരുന്നതനിവന്റെയലാം  എണ്ണവെനില  ഉയരുന്നതനിവന്റെയലാം  ട്രമ്പനിവന്റെ  നയങ്ങേളുവടയലാം
അപകേടങ്ങേള  പതനിയനിരനിക്കുന്ന  കേഭാലതച്ച്  വക്രെഡനിറച്ച്  കററനിലാംഗച്ച്  ഏജന്സനികേവള
പനിണകഭാന്  കേഴനിയനില.  രണഭാമകതതച്ച്,  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്
പ്രധഭാനമനനി  രഭാജലതനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള  ആഖലഭാനമഭാണച്ച്.
'കേളപണകഭാര്വകതനിരഭായ  ഇക്കൗ  കവെടയനില്  ഹ്രസസ്വകേഭാല  തഭാല്കഭാലനികേ
പ്രയഭാസങ്ങേള  ഉണഭായഭാലലാം  ദതീര്ഘനഭാളനില്  വെലനിയ  കനടങ്ങേളഭാണച്ച്  ഉണഭാകേഭാന്
കപഭാകുന്നതച്ച്.  ഈ  കനടങ്ങേളകഭായനി  തലഭാഗലാം  സഹനിക്കുവെഭാന്  കദശകപ്രമനികേള
തയഭാറഭാകേണലാം.'  ഒരു  വെനിഭഭാഗലാം  ആളുകേള  ഈ  ആഖലഭാനലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം
വചേയ്യുനണച്ച്.  ഈ പശ്ചഭാതലതനില് കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം ഗക്കൗരവെമഭായ സഭാമ്പതനികേ
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങേള  സമ്പദ്ഘടനയനില്  സൃഷനിക്കുവമനലാം  ബഡ്ജറനില്  അതനിനുള
പ്രതനിവെനിധനി  കതടണവമനമുള  നനിലപഭാടച്ച്  കകേനധനമനനികച്ച്  എങ്ങേവന
സസ്വതീകേരനികഭാനഭാകുലാം?

10.  എന്നഭാല് കകേന സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികല് ഓര്ഗകനകസഷന് രണദനിവെസലാം മുമ്പച്ച്
പുറതനിറകനിയ  മൂന്നഭാലാംപഭാദതനിവല  കദശതീയ  വെരുമഭാന  മതനിപ്പുകേണകച്ച്  കകേന
മനനിവയ  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പനിനഭാങ്ങേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  മൂന്നഭാലാം  പഭാദതനില്
കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  കദശതീയ  വെരുമഭാനവത  വതല്ലുകപഭാലലാം  ബഭാധനിചനിടനില  എന്നഭാണച്ച്
അവെരുവട  നനിഗമനലാം.  മൂന്നഭാലാംപഭാദതനിലലാം  സഭാമ്പതനികേ  വെളര്ച  7.1
ശതമഭാനമഭാണകത്ര.  ഇവെരുവട  കേണക്കുകൂടലനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങേളനികലയച്ച്
കേടക്കുകമ്പഭാള നമ്മുവട  വെനിസ്മയലാം  വെര്ദനിക്കുലാം.  എലഭാവെര്ക്കുലാം  അനുഭവെകവെദലമഭായ  ഒരു
കേഭാരലമഭാണച്ച്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനതനിവന്റെ ഫലമഭായനി  ഉണഭായ  വെലഭാപഭാരസലാംഭനവലാം
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ഉപകഭഭാഗതനിലണഭായ  ഇടനിവലാം.  എന്നഭാല്  സനി.എസച്ച്.ഒ.-യവട  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
കദശതീയ  വെരുമഭാനതനില്  ഉപകഭഭാഗതനിവന്റെ  വെനിഹനിതതനില്  കുറവണഭായനില.
നനികക്ഷപതനിവന്റെ  കേഭാരലതനില്  നഭാമമഭാത്രമഭായ  ഇടനിവെച്ച്  മഭാത്രമഭാണുളളതച്ച്.
സഭാമഭാനലബുദനികച്ച്  നനിരക്കുന്നതല  ഈ  കേണകച്ച്.  ഹഭാര്വെഭാര്ഡനിനുകമല്  ആകരഭാ
ഹഭാര്ഡച്ച് വെര്കച്ച് നടതനിയ ലക്ഷണലാം ഈ കേണക്കുകേളനിലണച്ച്. ഇതനിവന്റെ നനിജസനിതനി
കേഭാലലാം  വതളനിയനിക്കുലാം.  കകേന  സര്കഭാരനിവന്റെ  ഈ  ഒടകേപക്ഷനിനയലാം  സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനിനച്ച് വെലനിയ പ്രതനിബന്ധങ്ങേള തതീര്തനിട്ടുണച്ച്. കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാന
നനികുതനി  വെരുമഭാനതനില്  വെര്ദനയണഭാകേഭാനുള  പ്രവെണതയച്ച്  വെനിരഭാമമനിട്ടു.
നടപ്പുവെര്ഷതനില്  നനികുതനിവെരുമഭാനലാം  ബഡ്ജറനില്  പ്രതതീക്ഷനിചതകപഭാവല  20
ശതമഭാനമല, ഏതഭാണച്ച് 15 ശതമഭാനതനില് തഭാവഴ ഉയരഭാനഭാണച്ച് സഭാധലത. 2017-18-ല്
ആദലപഭാദതനില്   വെഭാറച്ച്  നനികുതനിയലാം  തടര്ന്നച്ച്   ജനി.എസച്ച്.റനി.-യമഭാണച്ച്
പ്രഭാബലലതനിലണഭാകുകേ.  ഈ  പരനിവെര്തനലാം  അനനിശ്ചനിതഭാവെസകേള
സൃഷനിക്കുനണച്ച്.  ഈ  അവെസയനില്   മഭാനലവെനിരുദ  ബഡ്ജറച്ച്
അവെതരനിപനികണവമങനില്  കകേന  സര്കഭാര്  കൂടുതല്  വെഭായവയടുകഭാന്
സലാംസഭാനവത  അനുവെദനികണലാം.  നമ്മുവട  വെഭായഭാ  പരനിധനി  മൂന്നച്ച്
ശതമഭാനതനില്നനിന്നച്ച്  മൂന്നര  ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്തണവമന്നഭാണച്ച്  നഭാലാം
തടര്ചയഭായനി  ആവെശലവപട്ടുവെന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  കകേനസര്കഭാര്തവന്ന  3.2
ശതമഭാനതനില്  ധനകമ്മേനി  ഒതകനിനനിര്തകമ്പഭാള നമ്മുവട  അകപക്ഷ
പരനിഗണനികവപടഭാന്  ഒരു  സഭാധലതയമനില.  കകേരളതനില് ഇതനിനകേലാം  പ്രകേടമഭായനിട്ടുള
സഭാമ്പതനികേ  മുരടനിപച്ച്  മറനികേടകഭാന്  ഉതകുന്ന  ഒരു  ബഡ്ജറനിനച്ച്  രപലാം  നല്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച് നമ്മുവട മുന്നനിലളള  വവെല്ലുവെനിളനി.

11.  സലാംസഭാന  സമ്പദ്ഘടനയനില്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  സൃഷനിചനിട്ടുള
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങേവളക്കുറനിചച്ച്  വെളവര  വെനിശദമഭായനിട്ടുള  റനികപഭാര്ടച്ച്  കകേരള  സര്കഭാര്
നനികയഭാഗനിച  കേമ്മേനിറനി  നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനതനിലഭാണച്ച്  ഈ
ബഡ്ജറനിവല  പല നനിലപഭാടുകേളുലാം  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്.  പല  കേഭാരണങ്ങേളവകേഭാണലാം
വെനിപരതീതഫലങ്ങേള കൂടുതല് തതീക്ഷ്ണമഭായനി അനുഭവെവപട  സലാംസഭാനമഭാണച്ച് കകേരളലാം.
നമ്മുവട  സമ്പദ്ഘടനയവട  ഉയര്ന്ന  വെഭാണനിജലവെല്കരണലാം,  അസലാംഘടനിത
കമഖലയവട  വെലനിപലാം,  ടൂറനിസതനിവന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം,  വെനികദശപണ  വെരുമഭാനതനിവന്റെ
കമലളള  ആശനിതതസ്വലാം,  സഹകേരണ  കമഖലയവട  പ്രഭാമുഖലലാം  തടങ്ങേനിയവെവയഭാവക
കേഭാരണങ്ങേളഭാണച്ച്.   വപഭാതകവെ  ഇനലയനില്  സലാംഭവെനിചതകപഭാവല   2010-11-ല്
കകേരളതനിവല  സഭാമ്പതനികേവെളര്ചയലാം  ഇടനിഞ.  എന്നഭാല്  അഖനികലനലഭാടനിസഭാനതനില്
സഭാമ്പതനികേവെളര്ച  അധനികേലാം  തഭാമസനിയഭാവത   ഏഴച്ച്  ശതമഭാനതനിനച്ച്  മുകേളനികലയച്ച്
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ഉയര്ന്നകപഭാള  കകേരളലാം  അതനില്  പങച്ച്  കചേര്ന്നനില.   തന്മൂലലാം  കകേരളതനിവന്റെ
സഭാമ്പതനിവെളര്ച കദശതീയ ശരഭാശരനികയകഭാളുലാം  തഭാവഴയഭായനി.   എന്നഭാല്  2015-16 -ല്
കകേരളതനിവല  സമ്പദ്ഘടന  7.8  ശതമഭാനതനികലയച്ച്  ഉയര്ന.  പകക്ഷ
കനഭാട്ടുനനികരഭാധനതനിവന്റെ പ്രതലഭാഘഭാതലാം ഈ ഉണര്വനിവന ഇലഭാതഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.

12.  കകേന  ബഡ്ജറച്ച്   സലാംസഭാനവത  സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  വെളവര
നനിരഭാശഭാജനകേമഭാണച്ച്.   നഭാണലവെനിളകേളുവട  പ്രതനിസന്ധനിക്കുലാം  കകേന വപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങേളുവട  തകേര്ചയ്ക്കുലാം  ഗളഫനില്നനിന്നച്ച്  തനിരനിച്ചുവെരുന്നവെരുവട
പുനരധനിവെഭാസപ്രശ്നതനിനുലാം  പരനിഹഭാരലാം  കകേന  ബഡ്ജറനിലനില.   2016-17  -വല
യഥഭാര്ത്ഥ  വചേലവെനിവന  അകപക്ഷനിചച്ച്  വതഭാഴനിലറപച്ച്  വെനിഹനിതതനിലണഭായ  വെര്ദന
നഭാമമഭാത്രമഭാണച്ച്. സലാംസഭാനതനിനുളള കകേനസഹഭായതനില് പതനിവനഭാന്നച്ച് ശതമഭാനലാം
വെര്ദനകയയളള.  സലാംസഭാനങ്ങേളുമഭായനി പങ്കുവെയ്കകണന്ന ഇന്കേലാം ടഭാകനിനച്ച് ഇളവെച്ച്
നല്കുകേ,  പകേരലാം  പങ്കുവെയ്കകണതനിലഭാത  സര്ചേഭാര്ജച്ച്  ഇന്കേലാം  ടഭാകനിനുകമല്
ഏര്വപടുതനി  വെനിഭവെസമഭാഹരണലാം  നടതകേ.   ഈ  നയലാംമൂലലാം  2017-18-ല്  546
കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  കകേരളതനിനച്ച്  നഷവപടുന്നതച്ച്.   ഇതനിനുപുറകമ  കകേനഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനികേളുവട  നടതനിപനില്  സലാംസഭാനലാം  നല്കകേണ  വെനിഹനിതലാം  കുതവന
വെര്ദനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  വമഭാതതനില് എടുക്കുകമ്പഭാള  ഫനിനഭാന്സച്ച് കേമ്മേതീഷന്
സലാംസഭാനങ്ങേളുവട നനികുതനിവെനിഹനിതലാം  42  ശതമഭാനമഭായനി  ഉയര്തനിയതനിവന്റെ കനടലാം
മുഴുവെന് മറച്ച് കകേനസഹഭായങ്ങേള വവെടനിക്കുറച്ചുവകേഭാണച്ച് തനിരനിച്ചുപനിടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ഒരു കകേവകേഭാണച്ച് തന്നതച്ച് മകറ കകേവകേഭാണച്ച് കകേനലാം തനിരനിവചടുക്കുന.

13.  ഈ പ്രതനികൂല സഭാഹചേരലതനിലലാം സലാംസഭാനലാം പദതനിയടങലനില്  10.4
ശതമഭാനലാം  വെര്ദന ഉറപ്പുവെരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  2016-17-വല പദതനിയടങല്  24,000
കകേഭാടനി  രപയഭായനിരുന്നതച്ച്  26,500  കകേഭാടനി  രപയഭായനി  ഉയര്തകേയഭാണച്ച്.
കകേനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേള കൂടനികചര്തഭാല് 34,539 കകേഭാടനി രപയഭാണച്ച് വെഭാര്ഷനികേ
പദതനി.  പദതനിവചലവമഭാത്രമല,   അടുത  വെര്ഷവത  പദതതീതര  വചേലവകേളുലാം
ഗണലമഭായനി  ഉയരുലാം.  ശമ്പള  പരനിഷരണതനിവല  കുടനിശനികേ  ബഭാധലത  2017-18
വെര്ഷതനിലഭാണച്ച് വകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്. ഇവതലഭാലാം പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള റവെനന്യൂവചലവെനിവന്റെ
വെര്ദനയച്ച്  തടയനിടഭാന്  കേഴനിയനിലഭാവയന്നച്ച്  വെലകമഭാണച്ച്.  ഈ  പശ്ചഭാതലതനില്
കേഴനിഞ  ബഡ്ജറനില്  പ്രതതീക്ഷനിചതകപഭാവല  റവെനന്യൂ  കേമ്മേനിയനില്  ഗണലമഭായ
കുറവവെരുതഭാന് കേഴനിയനില.  അതനിനച്ച്  തനനിഞഭാല് ഈ കനഭാട്ടുനനികരഭാധനകേഭാലതച്ച്
സഭാമൂഹനികേകക്ഷമവചലവകേള വവെടനിച്ചുരുകകണനിവെരുലാം.  എന്നഭാല് കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം
സൃഷനിചനിരനിക്കുന്ന  ജനദുരനിതങ്ങേളുവട  പശ്ചഭാതലതനില്  ഇതരവമഭാരു  സമതീപനലാം
കകേവകഭാളഭാന് കേഴനിയനില.  ഇങ്ങേവന റവെനന്യൂകമ്മേനി വെര്ദനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലതനില്
പശ്ചഭാതല സക്കൗകേരല  കമഖലയനില്  അനനിവെഭാരലമഭായ  മൂലധനവചലവെനിനുള  പണലാം
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കേവണതന്നവതങ്ങേവന? പ്രകതലകേ നനികക്ഷപകേ സഭാപനങ്ങേവള ഉപകയഭാഗവപടുതനി
ബഡ്ജറനിനുപുറതച്ച്  വെലനിയ  കതഭാതനില്  മൂലധന  നനികക്ഷപലാം  ഉയര്തകേകയ
നനിര്വഭാഹമുള.

14. 2016-17-വല ബഡ്ജറനിവല ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട നവെതീന മുന്വവകേ കകേരള
ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഇന്വവെസ്റ്റേച്ച്വമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  (കേനിഫ്ബനി)  ആയനിരുന.
ആറമഭാസലാംവകേഭാണച്ച് അഭനിമഭാനഭാര്ഹമഭായ പുകരഭാഗതനിയഭാണച്ച് കേനിഫ്ബനി വവകേവെരനിചതച്ച്.
സമഗ്രമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തതീകേരനിച്ചു.  സഭാര്വത്രനികേഭാലാംഗതീകേഭാരമുള
വെനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്ന ഡയറകര് കബഭാര്ഡനിനച്ച് രപലാം നല്കേനി.  ഫണനില് സമഭാഹരനിക്കുന്ന
നനികക്ഷപങ്ങേള  വെകേമഭാറനി  വചേലവെഴനിക്കുന്നനിവലന്നച്ച്  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനുലാം
പ്രവെര്തനങ്ങേള  നനിയമഭാനുസൃതമഭാവണന്നച്ച്  സഭാക്ഷലവപടുതന്നതനിനുലാം  ഫണച്ച്സച്ച്
ട്രസ്റ്റേനി ഉപകദശകേ കേമ്മേതീഷനച്ച്  (എഫച്ച്.റനി.എ.സനി.)  രപലാം നല്കേനി.  മുന് കേലാംപച്ച് കട്രഭാളര്
ആന്റെച്ച് ഓഡനിറച്ച്  ജനറല് ഓഫച്ച് ഇനല  ശതീ.  വെനികനഭാദച്ച്  റഭായച്ച്,  മുന് റനിസര്വെച്ച്  ബഭാങച്ച്
വഡപന്യൂടനി  ഗവെര്ണ്ണര്   ശതീമതനി  ഉഷ  കതഭാറഭാടച്ച്,  മുന്  നബഭാര്ഡച്ച്  വചേയര്മഭാന്
ശതീ. പ്രകേഭാശച്ച് ബക്ഷനി എന്നനിവെരഭാണച്ച് ഇക്കൗ സമനിതനിയനിവല അലാംഗങ്ങേള. കപ്രഭാജക്ടുകേള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനിക്രെമങ്ങേളക്കുലാം
കസഭാഫച്ച് റച്ച് വവെയറനിനുലാം  രപലാം  നല്കേനി.   കേമ്പനനിയവട  കബഭാണകേള  വെനില്കഭാനുലാം
വെഭാങ്ങേഭാനുമുള  ധനവെനിദഗ്ദ്ധര്,  കപ്രഭാജകച്ച്  അവവപ്രസല്  നടതഭാനുള  വെനിദഗ്ദ്ധര്,
കപ്രഭാജകച്ച്  കമഭാണനിററനിലാംഗനിനുള  എഞനിനതീയര്മഭാര്  തടങ്ങേനിയവെര്ക്കുള  കപഭാസ്റ്റുകേള
സൃഷനിച്ചു.  ഇകപഭാള ധന വെകുപനിവന്റെ ഒരു വചേറസലാംഘലാം മഭാത്രമഭാണച്ച് കേനിഫ്ബനിയനില്
പ്രവെര്തനിക്കുന്നവതങനിലലാം  4,004  കകേഭാടനി  രപയവട  കപ്രഭാജക്ടുകേള  കബഭാര്ഡനിനച്ച്
സമര്പനിചച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വെഭാങ്ങേനി.  മഭാര്ചച്ച്  22-നച്ച്  കചേരുന്ന കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗതനില്
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  കപ്രഭാജക്ടുകേളുവട  അടങല്  11,000  കകേഭാടനി  രപ  വെരുവമന്നഭാണച്ച്
കേരുതന്നതച്ച്.   അങ്ങേവന കേനിഫ്ബനിയവട  ആദല ധനകേഭാരല  വെര്ഷലാം തവന്ന  15,000
കകേഭാടനി  രപയവട കപ്രഭാജക്ടുകേളകച്ച് നനിര്വഹണഭാനുമതനി നല്കേനിവകഭാണഭായനിരനിക്കുലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേ.  ഇത്രയലാം  തകേയ്ക്കുള  വെനികദശവെഭായ  അവലങനില്  നനികക്ഷപലാം
കേരഭാറഭാകഭാന് എത്ര വെര്ഷലാം കവെണനിവെരുവമന്നച്ച് സഭയനിലളവെര് ഒന്നച്ച് ആകലഭാചേനിചഭാല്
കേനിഫ്ബനിയവട കേഭാരലക്ഷമത കബഭാദലമഭാകുലാം.

15.  കസഭാര്ട്സച്ച്  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങേള,  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങേള,  കേഭാര്ഷനികേ
സലാംസരണ പഭാര്ക്കുകേള,  വെലവെസഭായ പഭാര്ക്കുകേള,  വെലവെസഭായ ഇടനഭാഴനിക്കുള ഭൂമനി
ഏവറടുകല്  തടങ്ങേനിവെയവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തയഭാറഭാകനി
വെരുന്നകതയള.  ഇവതലഭാലാം  ഗ്രതീന്ഫതീല്ഡച്ച്  കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണച്ച്.   മുഴുവെന്
ഇന്വവെസ്റ്റേനികഗഷന്  നടകതണതച്ച്  ആവെശലമുളതവകേഭാണച്ച്  മഭാസങ്ങേവളടുക്കുലാം
കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തയഭാറഭാകഭാനഭായനി.   വപഭാതമരഭാമതച്ച്,  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,
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ആകരഭാഗലലാം  തടങ്ങേനിയവെയവട  കപ്രഭാജക്ടുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സമര്പനികവപട്ടു
കേഴനിഞനിടനില.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ കപ്രഭാജക്ടുകേള നനിര്വഹണതനിവന്റെ പ്രഭാരലാംഭ
ഘടതനിലഭാണച്ച്.  യഥഭാര്ത്ഥതനില്  കേഴനിഞ  വെര്ഷലാം  പ്രഖലഭാപനിച
മഭാനലവെനിരുദപഭാകകജച്ച്  2017-18-ലഭാണച്ച്  നടപനിലഭാകുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്
ഇതനികനഭാവടഭാപലാം  മവറഭാരു  25,000  കകേഭാടനി  രപയവട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃതനികേളകൂടനി
2017-18-ല്  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇവെ  രണലാംകൂടനി
കചേരുകമ്പഭാള കകേരളതനിവന്റെ ചേരനിത്രതനിവല ഏറവലാം വെലനിയ നനികക്ഷപ പദതനിയഭായനി
മഭാറലാം.  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനകേഭാലവത മഭാനലതനിവനതനിരഭായ ഏറവലാം ശകമഭായനിട്ടുളള
പ്രതനികരഭാധമഭായനിരനിക്കുലാം ഇതച്ച്.

16.  വെനികേസനതനില്  നമ്മുവട  സലാംസഭാനലാം  അഭനിമഭാനഭാര്ഹമഭായ  രതീതനിയനില്
വെളവരകയവറ  മുകന്നഭാട്ടുകപഭായനിട്ടുണച്ച്.   എലാം.ടനി.  ജനനിച  വെര്ഷമഭാണച്ച്  മലബഭാറനില്
മരുമകതഭായ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാകുന്നതച്ച്-1933-ല്.  അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  14
വെയസ്സുളകപഭാഴഭാണച്ച്  ഇനല  സസ്വതനമഭാകുന്നതച്ച്.   കകേരളപനിറവെനി  23-ാാമവത
വെയസനില്.  ഭൂപരനിഷരണമടകലാം വെലനിയ സഭാമൂഹനികേ, രഭാഷതീയ പരനിണഭാമങ്ങേളുവട ഒരു
കേഭാലഘടതനിലഭാണച്ച്  അകദ്ദേഹതനിവന്റെ  ബഭാല-കേക്കൗമഭാര-യക്കൗവനങ്ങേള   സഭാക്ഷലലാം
വെഹനിചതച്ച്.  അതവകേഭാണതവന്ന  അകദ്ദേഹതനിവന്റെ  ആദലകേഭാല  കേഥകേളനിലലാം
കനഭാവെലകേളനിലലാം പഴയ കകേരളലാം,  വെനികശഷനിചച്ച്  മലബഭാര് നനിറഞനനില്ക്കുന.  ഏതച്ച്
ചേരനിത്രഗ്രന്ഥവതകഭാളുലാം  സൂക്ഷ്മതകയഭാവട  ആ  കേഭാലവലാം  മഭാറവലാം  അകദ്ദേഹലാം
അവെതരനിപനിക്കുന;  അല,  അനുഭവെനിപനിക്കുന.   'നഭാലവകേടനി'വല  അപ്പുണ്ണനിയവട
പ്രഖലഭാപനമനികല  'വെളരുലാം.   വെളര്ന  വെലതഭായനി  ആകരയലാം  ഭയവപടഭാവത  ഞഭാന്
ജതീവെനിക്കുലാം.  കകേഭാനണ്ണനി  നഭായരുവട  മകേന്  അപ്പുണനിയഭാണനിതച്ച്'-ഫന്യൂഡല്
പഭാരമ്പരലകതഭാടുള ഒരു വവെല്ലുവെനിളനിയഭാണച്ച്.  നഭാലവകേടച്ച് വപഭാളനിക്കുന്നനിടതച്ച് എതനി
ഇക്കൗ  വവെല്ലുവെനിളനി.   ഇങ്ങേവനയള  അസലാംഖലലാം  വവെല്ലുവെനിളനികേള  കകേരളവത  മഭാറനി.
വെനിദലഭാസമ്പന്നവലാം വമചവപട ആകരഭാഗലവലാം ഉയര്ന്ന ആയസ്സുലാം ജതീവെനിതനനിലവെഭാരവലാം
കബഭാധവവമഭാവകയളതമഭായ  ഒരു  സമൂഹതനിനച്ച്  രപലാംനല്കേഭാന്  കേഴനിഞ.
നനിലവെനിലളള  സഭാമൂഹനികേ  വെലവെസയ്ക്കുളനില്കപഭാലലാം  ഉചേനിതമഭായ  നയങ്ങേള
സസ്വതീകേരനിചഭാല്  ജനങ്ങേളുവട  അടനിസഭാനഭാവെശലങ്ങേള  നനിര്വഹനികഭാന്  കേഴനിയവമന്ന
സകനശമഭാണച്ച്  കകേരളലാം  നല്കുന്നതച്ച്.   പകക്ഷ  ഇക്കൗ  വെളര്ച  പുതനിയ  പ്രശ്നങ്ങേളുലാം
വവെല്ലുവെനിളനികേളുലാം സൃഷനിക്കുന.  ഇന്നവത വെനിദലഭാസമ്പന്നരഭായ പുതനിയ തലമുറയവട
പ്രതതീക്ഷകേള  അപ്പുണ്ണനികയകഭാള  എത്ര  വെലതഭാണച്ച്!  അവെ  വവകേവെരനികഭാനുള
ജനകേതീയതനലാം ആവെനിഷരനികകണനിയനിരനിക്കുന.

17.  സര്,  2016-17-വല പുതകനിയ ബഡ്ജറച്ച്  അവെതരനിപനിച്ചുവകേഭാണച്ച് ഓകരഭാ
വെനികേസന കമഖലയനിലലാം ഇടതപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുന്നണനി സര്കഭാര് പനിനടരുവെഭാന്
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ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ബദല്  വെനികേസന  നയങ്ങേള  എവനന്നച്ച്  ഞഭാന്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇവെവയഭാവക  ആവെര്തനികഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  ഇനലന്
വഫഡറല്  സലാംവെനിധഭാനതനിവന്റെ  പരനിമനിതനികേളക്കുളനില്  നനിനവകേഭാണച്ച് നടപനിലഭാകഭാന്
ശമനിക്കുന്ന ഇക്കൗ ബദല് നയങ്ങേള കകേരളതനിവന്റെ  പുകരഭാഗമന വെനികേസന വവപതൃകേലാം
മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണകപഭാകേഭാന് പരലഭാപ്തമഭാണച്ച്.  ഇതരവമഭാരു പരതീക്ഷണതനിനച്ച് കദശതീയമഭായനി
മഭാത്രമല അനര്കദ്ദേശതീയമഭായലാം പ്രസകനിയണച്ച്.  ട്രമ്പനിവന്റെ  സഭാനഭാകരഭാഹണകതഭാടുകൂടനി
പഭാശ്ചഭാതലകലഭാകേതച്ച് തതീവ്രവെലതപക്ഷ  നനിലപഭാടുകേള  ശകനിവപടുകേയഭാണച്ച്.
ആകഗഭാളവെല്കരണതനിവന്റെ കമന്മകേള  വപരുപനിച്ചുകേഭാണനിചച്ച്  നവമ്മേകപഭാലളള
സമ്പദ്ഘടനകേളുവട  സഭാമ്പതനികേ  വെഭാതഭായനങ്ങേള  തറപനിചകശഷലാം,  അകമരനിക
ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി അവെരുവട  സഭാമ്പതനികേ  വെഭാതനിലകേളുലാം  ജനഭാലകേളുലാം
അടച്ചുപൂട്ടുകേയഭാണച്ച്.   സലാംഘര്ഷങ്ങേള  രക്ഷമഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.   പകക്ഷ ഒരു കേഭാരലലാം
തതീര്ചയഭാണച്ച്. നനിലവെനിലള ആകഗഭാളക്രെമലാം പഭാരനിസനിതനികേമഭായലാം സഭാമ്പതനികേമഭായലാം
സുസനിരമല.  ഇവെനിവടയഭാണച്ച്  ബദലനിനഭായള  കദശതീയവലാം  പ്രഭാകദശനികേവമഭായ
അകനസ്വഷണങ്ങേളുവട പ്രസകനി.  ഇടതപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുന്നണനി സര്കഭാരനിവന്റെ
ബജറച്ച് ഇതരതനിലള ഒരു അകനസ്വഷണമഭാണച്ച്.

II

ജനകേതീയഭാസൂത്രണവലാം വെനികേസനമനിഷനുകേളുലാം

18.  സര്,  ഇടതപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുന്നണനിയവട  പ്രഥമവെര്ഷവത ഏറവലാം
പ്രധഭാനവപട  നൂതന  വെനികേസന  ഇടവപടല്  ശുചേനിതസ്വലാം,  ജലലാം,  കൃഷനി  എന്നനിവെവയ
ആസദമഭാകനി  'ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷ'നുലാം  ആകരഭാഗലതനിനച്ച്  'ആര്ദലാം  മനിഷ'നുലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസതനിനച്ച്  'വെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ'വലാം പഭാര്പനിടതനിനച്ച്  'വവലഫച്ച്
മനിഷ'നുലാം  ആരലാംഭനിചതഭാണച്ച്.  ഇവെവയ  പ്രഭാകദശനികേഭാടനിസഭാനതനില്  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചു
വകേഭാണച്ച്  'ജനകേതീയഭാസൂത്രണ'വലാം പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.   ഓകരഭാ  കമഖലയ്ക്കുലാം  കൃതലവലാം
സമയബന്ധനിതവമഭായ ലക്ഷലങ്ങേളകച്ച് രപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അടുത നഭാലവെര്ഷലാം
വകേഭാണച്ച്  ഇക്കൗ  കേഭാമ്പയനിനുകേള  കകേരളതനിവല  ഒഭാകരഭാ  പക്കൗരവന്റെയലാം  ജതീവെനിതവത
ഗഭാഢമഭായനി സസ്വഭാധതീനനികഭാന് കപഭാകുകേയഭാണച്ച്.

• ഒന്നച്ച്,  മഭാലനിനലമകേന്ന  വതരുവകേള,  വെലനിവചറനിയഭാത  മനസ്സുകേള
ഇങ്ങേവനയള ശുചേനിതസ്വകകേരളലാം.

• രണച്ച്,  ഇനനി  2017-കലതകപഭാവലഭാരു  വെരളച  കകേരളതനില്
ഉണഭാവെരുതച്ച്.
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• മൂന്നച്ച്,  വെയകലലകേളനില്  10  ശതമഭാനലാം  വെര്ദന,  പചകറനിയനില്
സസ്വയലാംപരലഭാപ്തനി, 10 കകേഭാടനി മരങ്ങേള.

• നഭാലച്ച്,  വപഭാതവെനിദലഭാലയങ്ങേളനിവല  കുടനികേളനില്  10  ശതമഭാനതനിവന്റെ
വെര്ദന.

• അഞച്ച്,  ജതീവെനിതവവശലതീ  മഭാറഭാകരഭാഗങ്ങേളകടകലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ
പ്രതനികരഭാധവലാം സക്കൗജനലചേനികേനിത്സയലാം.

ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന് - ശുചേനിതസ്വലാം

19.  ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷവന്റെ ഒന്നഭാമവത ഘടകേലാം ശുചേനിതസ്വമഭാണച്ച്.   ഉറവെനിട
മഭാലനിനല  സലാംസരണതനില്  ഉക്കൗന്നനിവകഭാണള  ശുചേനിതസ്വ  കേഭാമ്പയനിനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  പരമഭാവെധനി  കജവെമഭാലനിനലലാം  ഉറവെനിടതനില്തവന്ന
ബകയഭാഗലഭാകസഭാ  കേകമ്പഭാകസ്റ്റേഭാ  ആകണലാം.   കേഴനിയഭാതവെ  പ്രഭാകദശനികേ  സഭാമൂഹനികേ
സലാംസരണകകേനങ്ങേളനിലലാം  കേകമ്പഭാസ്റ്റേഭാകഭാലാം.  അകജവെമഭാലനിനലലാം വെതീടുകേളനില്നനിനലാം
കേടകേളനില്നനിനലാം  കവെര്തനിരനിചച്ച്  കശഖരനിക്കുകേയലാം  വമറതീരനിയല്  റനികവെറനി
കകേനങ്ങേളനില്  വെനിശദമഭായ  തരലാംതനിരനിവെച്ച്  നടതനി  സലാംസരനിക്കുകേയലാം  കവെണലാം.
അറവശഭാലകേള,  വെലനിയ  കഹഭാടലകേള  എന്നനിവെയനിവല  മഭാലനിനലലാം  കശഖരനികഭാന്
പ്രകതലകേ സലാംവെനിധഭാനലാം ഉണഭാകകണതഭാണച്ച്.

20.  ഇക്കൗ  ശുചേനിതസ്വതനലാം  വെനിജയനികണവമങനില്  വെലനിയ  കതഭാതനിലള
കബഭാധവെത്കേരണപ്രവെര്തനലാം  അനനിവെഭാരലമഭാണച്ച്.   സഭാകങതനികേവെനിദലവയകഭാള
പ്രധഭാനവപടകേഭാരലലാം  ജനങ്ങേളുവട  മനസനില്  മഭാറലാം  വെരുതലഭാണച്ച്.   ഇതനിനഭാണച്ച്
ജനകേതീയകേഭാമ്പയനിന്.   മഭാലനിനലലാം  കുറയഭാനുള  ഗ്രതീന്  കപ്രഭാകടഭാകകഭാള,  മഭാലനിനലലാം
കവെര്തനിരനികല്,  പുനരുപകയഭാഗലാം,  പുനനഃചേലാംക്രെമണലാം,  ശുചേനിതസ്വ  വടകതീഷലന്മഭാവര
പരനിശതീലനിപനികല് തടങ്ങേനിയവെ ശുചേനിതസ്വ കേഭാമ്പയനിവന്റെ മുഖലഘടകേങ്ങേളഭായനിരനിക്കുലാം.

21. സര്, ശുചേനിതസ്വ മനിഷനച്ച് 127 കകേഭാടനി രപ അനുവെദനിക്കുന. നഭാടനിന്പുറവത
ശുചേനിതസ്വ കേഭാമ്പയനിവന്റെ മുഖലഘടകേലാം ഓകരഭാ വെതീടനികലയലാം കേകമ്പഭാസ്റ്റേച്ച് പനിറച്ച് അവലങനില്
വെളക്കുഴനിയഭാണച്ച്.   വവെളവകടച്ച്  ഉണഭാവന്ന  പ്രകദശങ്ങേളനില്  മനിനനി  തമ്പൂര്മുഴനി
കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗച്ച്  സലാംവെനിധഭാനമഭാണച്ച്  അഭനികേഭാമലലാം.   രണഭായഭാലലാം വതഭാഴനിലറപച്ച്  പദതനി
ഉപകയഭാഗവപടുതനി പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാകഭാനഭാവലാം.

22.  ആധുനനികേ  അറവശഭാലകേള  സഭാപനികഭാന്  ചേനില  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള
പദതനി തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവെ ഒരു പഭാകകജഭായനി നടപഭാകഭാന് 100 കകേഭാടനി രപ
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കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  അനുവെദനിക്കുന.  ഇതകപഭാവലതവന്ന  ആധുനനികേ  വവവെദദ്യുതനി
ശ്മശഭാനങ്ങേളകച്ച്  കപ്രഭാജക്ടുകേള  സമര്പനിചനിട്ടുള  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങേളകച്ച്
മവറഭാരു 100 കകേഭാടനി രപകൂടനി അനുവെദനിക്കുന. ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ നഭാലച്ച് ലഭാന്റെച്ച് ഫനില്ലുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് 50 കകേഭാടനി രപ കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപനിക്കുലാം.

23.  കകേരളതനിവന്റെ  ഗ്രഭാമതീണകമഖല  വവെളനിയനിട  വെനിസര്ജ്ജനവെനിമുകപദവെനി
കനടനികഴനിഞ.  തഭാമസനിയഭാവത നഗരകമഖലയലാം ഇക്കൗ പദവെനി വവകേവെരനിക്കുലാം. കകേരളലാം
കതഭാടനിപണനിവെനിമുക  സലാംസഭാനമഭാണച്ച്.   പകക്ഷ  കദശതീയ
സനിതനിവെനിവെരകണക്കുകേളനില്  മഭാനുവെല്  സഭാവെഞനിലാംഗച്ച്  കകേരളതനിലമുണച്ച്.
ഇതനിനുകേഭാരണലാം  സലാംസഭാനതച്ച്  പലയനിടതലാം  വസപ്റനികേച്ച്  ടഭാങ്കുകേളുവടയലാം  മറലാം
ശുചേതീകേരണലാം മനുഷലര് കനരനിടച്ച് വചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  ഏഴച്ച് പതനിറഭാണ മുമ്പച്ച് 'കതഭാടനിയവട
മകേ'വന്റെ  ജതീവെനിതലാം  എങ്ങേവന  മലയഭാളനിയവട  വപഭാതമണ്ഡലതനികലയച്ച്  തകേഴനി
വകേഭാണവെനകവെഭാ  അതകപഭാവല  'മഭാന്കഹഭാളനി'വല  ജതീവെനിതലാം  വെനിധു  വെനിന്വസനലാം
ആവെഹനിചനിരനിക്കുന.  മഭാന്കഹഭാളുകേളുവടയലാം വസപ്റനികേച്ച് ടഭാങ്കുകേളുവടയലാം ശുചേതീകേരണലാം
യനവെത്കേരനികഭാന്  10  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.   ഇക്കൗ  മഭാലനിനലലാം
വസപ്കറജുകേളനില്  എതനിചച്ച്  സലാംസരനികണലാം.   ജനിലയനില്  ഒനവെതീതലാം  14
വസപ്കറജച്ച് യൂണനിറകേള സഭാപനികഭാന് കേനിഫ്ബനി 150 കകേഭാടനി രപ നനികക്ഷപനിക്കുലാം.

   ജലസലാംരക്ഷണലാം

24.  എലാം.ടനി.യവട  'മഞച്ച്'  വെഭായനിചവെരുവടയലാം  ആ  സനിനനിമ  കേണവെരുവടയലാം
മനസനില്  വവനനനിറഭാള  തടഭാകേലാം  എനലാം  കുളനിര്കകേഭാരനി  നനില്ക്കുലാം.  അതകപഭാവല
കുളനിര്മയലാം ഭലാംഗനിയമുളള തടഭാകേങ്ങേള കകേരളതനിവന്റെ അനുഗ്രഹമഭാണച്ച്.  അവെ പലതലാം
ക്ഷകയഭാന്മുഖമഭാണച്ച്. ഏറവലാം  നല  ഉദഭാഹരണലാം  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  തടഭാകേമഭാണച്ച്.
നഭാവളയഭാകേനില് ഏവറവവവെകേനിടുലാം എന്നതഭാണച്ച് സനിതനി.  ഇന നഭാലാം ഇടവപകട തതീര.
ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷവന്റെ രണഭാമവത ഘടകേലാം ജലസലാംരക്ഷണമഭാണച്ച്. ഇന്നച്ച് കകേരളലാം
കനരനിടുന്ന വെരളച നമ്മുവട ജലദുര്വെലയതനിവന്റെ ഫലമഭാണച്ച്. സലാംസഭാനതച്ച് മഴയനില്
ഗണലമഭായ  കുറവെച്ച്   ഉണഭായനിട്ടുവണങനിലലാം  ഇനലയനിവല  ശരഭാശരനി  മഴലഭലതയവട
കേണകച്ച്  എടുക്കുകമ്പഭാള  ശരനിയഭായ  ജലസലാംരക്ഷണനയലാം  ഉണഭായനിരുനവവെങനില്
ഇന്നവത  പരനിതഭാപകേരമഭായ  സനിതനിവെനികശഷലാം  ഒഴനിവെഭാകഭാന്  കേഴനിയമഭായനിരുന.
ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷനനിലൂവട  ഏവറടുക്കുന്ന  ഏറവലാം  പ്രധഭാനവപട  പ്രവെര്തനലാം
കുളങ്ങേള,  നതീര്ചഭാലകേള,  അരുവെനികേള,  കതഭാടുകേള,  തടഭാകേങ്ങേള  എന്നനിവെയവട
പുനരുദഭാരണമഭാണച്ച്.  ഇതഭാവെവട  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വതഭാഴനിലറപച്ച്  പദതനി
ഉപകയഭാഗവപടുതനി  വചേയഭാനഭാകുലാം. അനുവെദനതീയമഭായ  വമറതീരനിയല്  കകേഭാസ്റ്റേച്ച്
ഉപകയഭാഗവപടുതനി കേയര് ഭൂവെസ്ത്രലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കുളങ്ങേളുവടയലാം കതഭാടുകേളുവടയലാം   
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ചേരനിവകേള  സലാംരക്ഷനികഭാനുലാം  കേഴനിയലാം.  വെന്കേനിട  ജലവെനിതരണ  കേനഭാലകേളുവടയലാം
ഫതീല്ഡച്ച്  ചേഭാലകേളുവടയലാം  പുനരുദഭാരണതനിനച്ച് വതഭാഴനിലറപച്ച്  പ്രകയഭാജനവപടുതഭാലാം.
മഴവവെളളവകഭായനിനുകവെണനിയളള  മഴക്കുഴനികേളുലാം  കേനിണര്  റതീ  ചേഭാര്ജനിലാംഗുലാം
വെലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗവപടുതഭാന് കേഭാമ്പയനിനനിലൂവട കേഴനിയണലാം.

25. ആതലനനികേമഭായനി നതീര്തടഭാടനിസഭാനതനിലളള ആസൂത്രണവലാം മണ്ണച്ച്-ജല
സലാംരക്ഷണ  പ്രവെര്തനങ്ങേളുമഭാണച്ച്  കവെണതച്ച്.  ഇതരതനിലളള  നതീര്തട
പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാവണങനില്  സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനിയനിവല  മണ്ണുസലാംരക്ഷണ
പ്രവൃതനികൂടനി  വതഭാഴനിലറപനികലയച്ച്  എടുകഭാനഭാകുലാം.   ഇക്കൗ  പ്രവെര്തനങ്ങേളുവട
മുഖലഭാധഭാരലാം വതഭാഴനിലറപഭാവണങനിലലാം വചേറകേനിടജലകസചേനലാം, മണ്ണച്ച്-ജല സലാംരക്ഷണലാം
എന്നതീ  വെകുപ്പുകേളനിവല  വെനിദഗ്ദ്ധരുവട  പനിനണ  കൂടനികയതതീര.  സര്,   മണ്ണച്ച്-
ജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവെര്തനങ്ങേളകച്ച്  102 കകേഭാടനി  രപയലാം  വചേറകേനിട
ജലകസചേനതനിനച്ച് 208 കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.

 വവജവെകൃഷനി

26.  മണ്ണച്ച്-ജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവെര്തനങ്ങേളുലാം  കേകമ്പഭാസ്റ്റേച്ച്  വെളവലാം  'സുജലലാം,
സുഫലലാം'  കേഭാര്ഷനികേവെലഭാപന പദതനികച്ച്  കേളവമഭാരുക്കുന.  പചകറനിയനില് സസ്വയലാം
പരലഭാപ്തനി,  തരനിശുരഹനിത വെയലകേള,  സമഗ്ര നഭാളനികകേര  പുരയനിടകൃഷനി,  കേഭാര്ഷനികേ
മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങേള  ഇവെയഭാണച്ച്  ലക്ഷലങ്ങേള.  പചകറനിക്കൃഷനിയനില്
കകേരളതനിവല എലഭാ കുടുലാംബങ്ങേളക്കുലാം വചേറനിയ കതഭാതനിവലങനിലലാം പങഭാളനികേളഭാകേഭാന്
കേഴനിയലാം.  അകതഭാവടഭാപലാം  വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനതനില്  വെന്കേനിട  കൃഷനിയനിടങ്ങേളനിവലയലാം
ക്ലസ്റ്റേറകേളനിവലയലാം കൃഷനിയലാം  അനനിവെഭാരലമഭാണച്ച്.  അയല്ക്കൂടങ്ങേവളയലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനികകണതണച്ച്.  പചകറനികൃഷനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനിവെനിധ
ഏജന്സനികേളുവട  സതീമുകേള  സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  ഒരു  പ്രഭാകദശനികേ  പചകറനി
സമഗ്രപദതനികച്ച് രപലാം നല്കേഭാന് കൃഷനിഭവെനുകേള മുന്കേവയടുക്കുലാം.

27.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിവല  വെനിജയകേരമഭായ  ജനകേതീയ  ഇടവപടലനിനച്ച്
തൃശ്ശൂരനിവല  ഹരനിതകസന,  കേഞനിക്കുഴനിയനിവല  ജനകേതീയ  കേഭാമ്പയനിന്,
കുന്നതകേഭാലനിവല  കലബര്  ബഭാങച്ച്,  കുടപനക്കുന്നനിവല  ആകഗ്രഭാസര്വതീസച്ച്  വസന്റെര്
തടങ്ങേനിയ ഒകടവറ  അനുഭവെങ്ങേള നമുക്കുണച്ച്.  അകതഭാവടഭാപലാം  വെളവര  ഫലപ്രദമഭായ
സഭാകങതനികേവെനിദലഭാ  മഭാറതനിവന്റെയലാം  വെനിജഭാനകപഭാഷണതനിവന്റെയലാം  മഭാതൃകേകേളുണച്ച്.
ഇവെ രണലാം സലാംകയഭാജനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച് സമതീപനലാം.

28.  വെനികേസന ഫണനിവന്റെ  10  ശതമഭാനലാം  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയച്ച്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങേള  നതീകനിവെയ്ക്കുകേയഭാവണങനില്  600  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രപ  പദതനികച്ച്
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ലഭലമഭാകുലാം.  കകേനഭാവെനിഷ്കൃത  സതീമുകേളനില്നനിന്നച്ച്  80  കകേഭാടനി  രപ  പ്രതതീക്ഷനികഭാലാം.
സലാംസഭാന  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  വെനിളപരനിപഭാലനവെനിഹനിതലാം  561  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്.
ഇവെവയഭാവക പ്രഭാകദശനികേഭാടനിസഭാനതനില് സലാംകയഭാജനിപനിക്കുകേയലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയലാം
വചേയഭാല്  വെലനിയ  കുതനിപച്ച്  വവകേവെരനികഭാനഭാകുലാം.  വതഭാഴനിലറപനിവനക്കൂടനി
ഉപകയഭാഗവപടുതനി അടുത കേഭാലവെര്ഷകഭാലതച്ച്  3  കകേഭാടനി മരങ്ങേള കകേരളതനില്
നടഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

ആര്ദലാം മനിഷന്

29.  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിവല  രണഭാലാംതലമുറ  പ്രശ്നങ്ങേവള
അഭനിമുഖതീകേരനികഭാനുളള  ബൃഹതച്ച്  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭാണച്ച്  ആര്ദലാം  മനിഷവനന്ന
ജനകേതീയഭാകരഭാഗല  പ്രസഭാനലാം.   പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങേവള  ആസദമഭാകനി
വെലനിവയഭാരു ജനകേതീയ പ്രസഭാനതനിനച്ച്  രപലാം  നല്കുകേയഭാണച്ച്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേനതനിനച്ച്  കേതീഴനിലളള  വജ.പനി.എന്.,  വജ.പനി.എചച്ച്.-മഭാവരയലാം  ആശഭാ
പ്രവെര്തകേവരയലാം കുടുലാംബശതീ ആകരഭാഗല കവെഭാളന്റെനിയര്മഭാവരയലാം ഉപകയഭാഗവപടുതനി
മുഴുവെന്  പക്കൗരരുവടയലാം  ആകരഭാഗലനനിലവയക്കുറനിചച്ച്  വെനിവെരസഞയലാം  സൃഷനിക്കുകേയലാം
അതച്ച് കേഭാലഭാകേഭാലലാം പുതക്കുകേയലാം വചേയ്യുലാം.  ഇതനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ ബ്ലഡച്ച് സ്ട്രനിപ്പുകേള,
ബ്ലഡച്ച്  പ്രഷര്  ഉപകേരണങ്ങേള,  വവെയനിലാംഗച്ച്  വമഷതീന്  തടങ്ങേനിയവെ  ഒഭാകരഭാ
പഞഭായതനിലലാം ലഭലമഭാക്കുലാം. ടഭാബുകേള ഉപകയഭാഗവപടുതനി വെനിവെരങ്ങേള അപകപഭാള
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനതനികലയച്ച്  എതനിക്കുലാം.  കരഭാഗനികേളഭായനി
കേവണതന്നവെര്ക്കുളള ചേനികേനിത്സ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങേളനില് ലഭലമഭാക്കുകേയലാം
ആവെശലമുളളവെവര  കമല്തടച്ച്  ആശുപത്രനികേളനികലയച്ച്  റഫര്  വചേയ്യുകേയലാം  വചേയ്യുലാം.
മഭാറഭാകരഭാഗനികേളകച്ച് സഭാനസ്വന പരനിചേരണലാം പഭാലനികയറതീവെച്ച് ശലാംഖലവെഴനി ലഭലമഭാക്കുലാം.
വെര്ഷലാംകതഭാറലാം  ഏറവലാം  നല  പഭാലനികയറതീവെച്ച്  നൂതന  ഇടവപടലനിനച്ച്  ആദലവത
പഞഭായതതല  സഭാനസ്വന  പരനിചേരണ  ശലാംഖലയച്ച്  രപലാം  നല്കേനിയ  മുഹമ്മേ
പഞഭായതച്ച് മുന് പ്രസനിഡന്റെച്ച് സനി.വകേ.  ഭഭാസ്ക്കരവന്റെ നഭാമകധയതനില് ഒരു അവെഭാര്ഡച്ച്
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

30.  കമല്പറഞതച്ച്  കപഭാവലഭാരു  സലാംവെനിധഭാനവതയഭാണച്ച്  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
പരനിപഭാലനലാം  എനപറയകമ്പഭാള  അര്ത്ഥമഭാക്കുന്നതച്ച്.  കരഭാഗനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേനതനികലയച്ച്  എതഭാന്  കേഭാതനനില്കഭാവത  ആകരഭാഗല  പ്രവെര്തകേര്
വെതീടനികലയ്ക്കുവചേന്നച്ച്  ബന്ധവപടുന്നതഭാണച്ച്  പുതനിയ  വവശലനി.  അങ്ങേവന
പകേര്ചവെലഭാധനികേകളഭാവടഭാപലാം  ജതീവെനിതവവശലതീകരഭാഗങ്ങേളക്കുലാം  പ്രതനികരഭാധ
പ്രവെര്തനങ്ങേളനില്  ഊനന്ന  ഒരു പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലതലലാം  സൃഷനിക്കുലാം.  അകതഭാവട
ജതീവെനിതവവശലതീ കരഭാഗങ്ങേളക്കുലാം സക്കൗജനലചേനികേനിത്സ നല്കേഭാനുളള പശ്ചഭാതലവമഭാരുങ്ങുലാം.
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31. 2016-17-വല ബഡ്ജറനില് നനിലവെനിലളള വെനിവെനിധ ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്,  അര്ദ
ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്, ആകരഭാഗല പദതനികേവള സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച് കേലഭാന്സര്, പക്ഷഭാഘഭാതലാം,
കേരള,  വൃകകരഭാഗങ്ങേള,  ടന്യൂമര്  തടങ്ങേനിയ  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങേളകടകലാം
സക്കൗജനലചേനികേനിത്സ  നല്കുന്ന  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  പദതനികച്ച്  രപലാം  നല്കുവമന്നച്ച്
പറഞനിരുന.  ഇക്കൗ  പദതനിയവട  കേരടുരപലാം  ആവയങനിലലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്
മഭാറനിവെചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഒന്നഭാമതച്ച്,  പ്രതതീക്ഷനിചതകപഭാവല  ആര്.എസച്ച്.ബനി.വവവെ.-
യവട  ആനുകൂലലലാം  ഉയര്തഭാന്  കകേന  ബഡ്ജറച്ച്  തയഭാറഭായനില.  രണഭാമതച്ച്,
വമഡനികല്  കകേഭാകളജച്ച്  മുതല്  തഭാലൂകച്ച്  ആശുപത്രനികേള  വെവരയളള  കമല്തടച്ച്
സലാംവെനിധഭാനങ്ങേളനില്  ഇക്കൗ  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങേളക്കുളള  വസഷലഭാലനിറനി  സക്കൗകേരലങ്ങേള
ലഭലമഭാകഭാന്  കവെണന്ന  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നടപഭാകനി  തടങ്ങേഭാന്  കപഭാകുന്നകതയളള.
ഇതവെവര മലബഭാര് കേലഭാന്സര് വസന്റെര്, വകേഭാചനിന് കേലഭാന്സര് വസന്റെര്, എറണഭാകുളലാം
ജനറല് ആശുപത്രനി,  വകേഭാചനി  വമഡനികല് കകേഭാകളജച്ച്,  കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,
പുനലൂര്  തഭാലൂകഭാശുപത്രനി,  കേഭാതച്ച്  ലഭാബുകേള  എന്നനിവെയച്ച്  ആയനിരതനിഒരുനൂറനി
മുപതച്ച്  കകേഭാടനി  രപയവട  കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനി  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡച്ച്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.   തനിരുവെനനപുരലാം  വമഡനികല്  കകേഭാകളജനിനച്ച്  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിവന്റെ  ആദലഘടതനിനച്ച്  കേനിഫ്ബനി  നഭാന്നൂറച്ച്  കകേഭാടനി  രപ
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ബഭാകനിയളള  വമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളുവട  വെനിശദമഭായ
കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയറഭായനിവകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

32.  തഭാലൂകച്ച്-ജനിലഭാ  വമഡനികല്  കകേഭാകളജച്ച്  കമഖലകേളനില്  വചേലവകുറഞ

വെനിദഗ്ദ്ധ  സക്കൗകേരലങ്ങേള  സൃഷനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ബൃഹതച്ച്  സക്കൗജനല  ആകരഭാഗല

പദതനിവയ സഭാമ്പതനികേമഭായനി തഭാങ്ങേഭാനഭാവ.  ഇതനിനച്ച് ചുരുങ്ങേനിയതച്ച് ഒരു വെര്ഷലാം കൂടനി

എടുക്കുലാം.  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്  ജനിലഭാ,  തഭാലൂകച്ച്,  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനില്

2,000 കകേഭാടനി  രപ  പുതനിയ  നനികക്ഷപമഭായനി  അനുവെദനിക്കുലാം.  കകേഭാഴനികകഭാടച്ച്  ബതീചച്ച്

കഹഭാസനിറല്, മകഞരനി ജനറല് ആശുപത്രനി, ആലപ്പുഴ ജനറല് ആശുപത്രനി, മകഞരനി

വമഡനികല്  കകേഭാകളജച്ച്,  പടഭാമ്പനി,  വവവെകലാം,  മഭാകവെലനികര,  നതീണകേര,

കേരുകവെലനിപടനിയനിവല  മഭാഹഭാരഭാജഭാസച്ച്,  പഭാനൂര്,  തറവര്,  ബഭാലകശരനി

എന്നനിവെനിടങ്ങേളനിവല  തഭാലൂകച്ച്  ആശുപത്രനികേള  എന്നനിവെയവട  ഭക്കൗതനികേ  സക്കൗകേരലലാം

വമചവപടുതന്നതനിനച്ച് അടനിയനര മുന്ഗണന നല്കുലാം.

33.  ഇക്കൗ പശ്ചഭാതലതനില് നനിലവെനിലളള  ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായ പദതനികേള

ഇന്നകതതകപഭാവല  തല്കഭാലലാം  തടരുലാം.  ആര്.എസച്ച്.ബനി.വവവെ.-യവട  വമഭാതലാം

അടങല്  197  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്.  കേഭാരുണല വബനവെലന്റെച്ച്  ഫണനില്  350  കകേഭാടനി
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രപ അനുവെദനിക്കുന. മറ സതീമുകേവളലഭാലാം കചേര്ക്കുകമ്പഭാള ആയനിരതനില്പരലാം കകേഭാടനി

രപ ആകരഭാഗല സഹഭായമഭായനി കരഭാഗനികേളകച്ച് കനരനിടച്ച് നല്കുന്നതനിനുളള സതീമുകേള

ഇക്കൗ ബഡ്ജറനിലണച്ച്. 

34.  ''മുറനിയവട  മുന്നനിവല  വെരഭാനയനില്  കേഭാറവകേഭാണനിരനികഭാന്  കസഭാഫഭാ
വസറനികേളുലാം  മുറതച്ച്  പനനിനതീര്  പൂകളുകേളുമുളള  ഏകതഭാ  നഴനിലാംഗച്ച്  കഹഭാമനിവനക്കുറനിചച്ച്
ഭഭാരല  കകേടനിട്ടുണച്ച്.  അതവകേഭാണഭാ  അവെള  ആശുപത്രനികേവള  വവെറതതച്ച്''  എന്നച്ച്
എലാം.ടനി.-യവട  'ഭതീരു'  എന്ന കേഥയനിവല  ഒരു  കേഥഭാപഭാത്രലാം  പറയനണച്ച്.  സര്കഭാര്
ആശുപത്രനിയവട  പരനിതഭാപകേരമഭായ  അവെസവയക്കുറനിച്ചുളള  വെഭാങ്മയചേനിത്രവലാംകൂടനി
'ഭതീരു'  എന്ന  കേഥ  നല്കുനണച്ച്.  അന്നകതകഭാള  എത്രകയഭാ  പ്രതതീക്ഷകേളഭാണച്ച്
ചേനികേനിത്സഭാ സക്കൗകേരലങ്ങേവളക്കുറനിചച്ച് മലയഭാളനിക്കുളളതച്ച്.  ആ പ്രതതീക്ഷകേളകനുസരനിചച്ച്
വസഷലഭാലനിറനി സക്കൗകേരലങ്ങേള ധര്മ്മേഭാശുപത്രനികേളനില്  സൃഷനികഭാന് കപഭാവകേയഭാണച്ച്.
ആശുപത്രനിയനില്  വെരുന്ന  കരഭാഗനികേളകച്ച്  ഗുണകമന്മയളളതലാം  സക്കൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ
കസവെനലാം ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനുലാം ആര്ദലാം പദതനിയനില് പരനിപഭാടനിയണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം
എടച്ച്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  വമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളനിവലയലാം  14  ജനിലഭാതല
ആശുപത്രനികേളനിവലയലാം ഒ.പനി. ട്രഭാന്സ്ഫര്കമഷനുളള റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്.

35.  സര്,  ഡയബറനിസച്ച്,  പ്രഷര്,  വകേഭാളകസ്ട്രഭാള കരഭാഗനികേളകച്ച് പനി.എചച്ച്.സനി.
സബ്വസന്റെറകേള വെഴനി ഗുളനികേകേള തടര്ചയഭായലാം സക്കൗജനലമഭായലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

36. അതകപഭാവലതവന്ന, അവെയവെമഭാറ ശസ്ത്രക്രെനിയ കേഴനിഞഭാല് ജതീവെനിതകേഭാലലാം
മുഴുവെന് മരുന്നച്ച് കേഴനികകണതണച്ച്. വകേഭാളളവെനിലയഭാണച്ച് ഇക്കൗ മരുനകേളനില് പലതനിനുലാം
കേമ്പനനികേള  ഇക്കൗടഭാക്കുന്നതച്ച്.  സര്,  ഇക്കൗ  മരുനകേള  ഇന്നവത  വെനിലയവട  10
ശതമഭാനതനിനച്ച്  വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.   ഇവെ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്  കകേരള കസ്റ്റേറച്ച്
ഡ്രഗ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ഫഭാര്മസന്യൂടനികല്സച്ച്  ആയനിരനിക്കുലാം.  ഇതനിനുളള  അധനികേയന
സലാംവെനിധഭാനങ്ങേളക്കുലാം പ്രവെര്തന  മൂലധനതനിനുലാം  10  കകേഭാടനി  രപ  അധനികേമഭായനി
വെകേയനിരുതന.

37.  കുഷ്ഠവലാം മനലാം സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  നനിവെഭാരണലാം വചേയഭാന് ഒരു ഉക്കൗര്ജ്ജനിത
പരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.   അവെശരഭായ മനകരഭാഗനികേളകച്ച്  പ്രകതലകേസഹഭായ
പദതനികച്ച് രപലാം നല്കേഭാന് ഒരു കകേഭാടനി രപ അനുവെദനിക്കുന.

38.  ആര്ദലാം  മനിഷനനില്  വെനിഭഭാവെന  വചേയ്യുന്നതകപഭാവല  കസവെനങ്ങേള
ലഭലമഭാകേണവമങനില്  കൂടുതല്  കഡഭാകര്മഭാരുലാം  നഴ്സുമഭാരുലാം  ഉണഭാകയ  തതീര.  170
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങേവള  ആദലഘടതനില്  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങേളഭായനി
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വതരവഞടുതനിട്ടുണച്ച്.  ഇവെനിവട  170  കഡഭാകര്മഭാര്,  340  സ്റ്റേഭാഫച്ച്  നഴ്സുമഭാര്
എന്നനിവെരുവട  510  തസനികേകേള  കവെണലാം.  പല  തഭാലൂകഭാശുപത്രനികേളനിലലാം  ഇനലാം
സനി.എചച്ച്.സനി.-യനിവല സ്റ്റേഭാഫച്ച് പഭാകറണഭാണച്ച്.  ഒരു തഭാലൂകനില് മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുളള
ഒരു  ആശുപത്രനിവയങനിലലാം  ഉറപ്പുവെരുതണലാം.  ഇതകപഭാവല  ജനിലയനില്  ഒരു  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനിയലാം.  ഇവെയ്വകലഭാമഭായനി,   1,309  കഡഭാകര്മഭാരുവട കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം  1610
സ്റ്റേഭാഫച്ച് നഴ്സുമഭാരുവട കപഭാസ്റ്റുകേളുമടകലാം 5,257 തസനികേകേള സൃഷനിക്കുലാം. സര്കഭാരനിവന്റെ
ധനസനിതനി  പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  മൂന്നനിവലഭാനകപവര  2017-18-ലലാം  മറളളവെവര
2018-19,  2019-20  വെര്ഷങ്ങേളനിലമഭായനിരനിക്കുലാം  നനിയമനിക്കുകേ.  ഇതനിനുപുറകമ
വമഡനികല് കകേഭാകളജുകേളനില്  45 അദലഭാപകേ തസനികേകേള, 2,874 സ്റ്റേഭാഫച്ച് നഴ്സുമഭാര്,
1,260 പഭാരഭാവമഡനികല് സ്റ്റേഭാഫച്ച് എന്നതീ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുലാം. ഇതനില് 721 സ്റ്റേഭാഫച്ച്
നഴ്സുമഭാരുവട  തസനികേകേളകച്ച്  ഉടന് അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതഭാണച്ച്.   ബഭാകനിയളളവെ
മൂന്നച്ച്  വെര്ഷങ്ങേളനിലഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം നനിയമനിക്കുകേ.

വെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജലാം 

39. 'വതറലാം തനിരുതലാം'  എന്ന ആദലകേഭാല കേഥ മുതല് ഒകടവറ സനര്ഭങ്ങേളനില്
എലാം.ടനി.  തവന്റെ  സ്കൂളകഭാലലാം  ഓര്മ്മേനിക്കുനണച്ച്.   എലാം.ടനി.-യവട  മഭാത്രമല,
മലയഭാളനിയവട  മതനനിരകപക്ഷ പുകരഭാഗമന പക്കൗരകബഭാധതനിനച്ച്  രപലാം നല്കേനിയതച്ച്
നമ്മുവട വപഭാതവെനിദലഭാഭലഭാസമഭാണച്ച്.  വപഭാതവെനിദലഭാഭലഭാസതനിവന്റെ സലാംരക്ഷണതനിനഭായള
യജലാം ഈ പുകരഭാഗമന മതനനിരകപക്ഷ കപതൃകേലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള ഒരു
കപഭാരഭാടമഭാണച്ച്.   സ്കൂള  കമഖലയനിവല  ഇന്നവത  പ്രതനിസന്ധനികച്ച്  പരനിഹഭാരലാം
സസ്വഭാശയവെല്കരണമല, ജനപങഭാളനിതമഭാണച്ച്.

40.  അദലഭാപകേരുവടയലാം  രക്ഷകേര്തഭാകളുവടയലാം  നഭാട്ടുകേഭാരുവടയലാം  മറച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  പ്രവെര്തകേരുവടയലാം  കൂടഭായ്മയവട  പനിനണകയഭാടുകൂടനി  വെനിദലഭാഭലഭാസ
നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനച്ച്  രണച്ച്  ദശഭാബ്ദമഭായനി  ഒകടവറ  പ്രവെര്തനങ്ങേള
നടന്നനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിവന  പുതനിവയഭാരു  വെനിതഭാനതനികലയച്ച്  ഉയര്തകേയഭാണച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം  വചേയ്യുന്നതച്ച്.  കേരനിക്കുലതനിലലാം  അദലഭാപന
രതീതനിയനിലലാം  വകേഭാണവെന്ന  പുകരഭാഗമന  കനടങ്ങേവള  മുകന്നഭാട്ടു
വകേഭാണകപഭാകുന്നതനികനഭാവടഭാപലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഭക്കൗതനികേ  സക്കൗകേരലങ്ങേളനില്,
പ്രകതലകേനിചച്ച്  അധലയകനഭാപകേരണങ്ങേളനില്,  ഒരു  കുതനിച്ചുചേഭാടലാം  സൃഷനിക്കുന
എന്നതഭാണച്ച്  പുതമയള  കേഭാരലലാം.   ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കഹസ്കൂള,  ഹയര്
വസകണറനി  തലതനില്  45,000  ക്ലഭാസച്ച്  മുറനികേള  കഹവടകേച്ച്  ആക്കുന്നതനിനുള
പ്രവെര്തനങ്ങേള തടങ്ങേനികഴനിഞ. ഇവതഭാരു നനിമനിതമഭാകനിവകഭാണച്ച് മറച്ച് ഭക്കൗതനികേ
സക്കൗകേരലങ്ങേള വമചവപടുതന്നതനിനുലാം അധലയന നനിലവെഭാരലാം ഉയര്തന്നതനിനുലാം കുടനി
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ആര്ജ്ജനികകണ  കശഷനികേള  ഉറപ്പുവെരുന്നതനിനുലാം  കവെണനിയള  ഒരു  ജനകേതീയ
പ്രസഭാനതനിവന്റെ  സഭാദലതകേള  നഭാലച്ച്  മണ്ഡലങ്ങേളനിവല  കപലറച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്
വതളനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.   2017-18-ല്  ഈ  പദതനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുലാം.   500  കകേഭാടനി
രപയഭാണച്ച്  ഇതനിനച്ച്  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുതനിയതച്ച്.   ഇതച്ച്
പൂര്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞഭാല്  സ്കൂള  ലകബഭാറടറനികേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
പ്രവെര്തനങ്ങേള ഏവറടുക്കുലാം.

41.  ക്ലഭാസച്ച് മുറനികേള,  വെലഭായഭാമ  സക്കൗകേരലങ്ങേള,  ഇകകഭാപഭാര്ക്കുകേള തടങ്ങേനിയ
പശ്ചഭാതല  സക്കൗകേരലങ്ങേള  എന്നനിവെ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സലാംസഭാന  തലതനില്
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  വപഭാതമഭാനദണ്ഡങ്ങേളകച്ച്  വെനികധയമഭായനി  ഓകരഭാ  വെനിദലഭാലയതനിവന്റെയലാം
പ്രകതലകേതകേളകൂടനി  കേണകനിവലടുതവകേഭാണച്ച്  വെനിശദമഭായ രപകരഖ തയഭാറഭാക്കുലാം.
ഇകതഭാവടഭാപലാം അദലയന  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുലാം  പഭാഠലഭാനുബന്ധ
പ്രവൃതനികേളക്കുലാം  പഭാകഠലതര  പ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുമുള  വെനിശദമഭായ  കരഖകൂടനി
കചേരുകമ്പഭാള  സ്കൂളനിനുള  മഭാസ്റ്റേര്പഭാന്  ആയനി.  മഭാകനജ് വമന്റെനിവന്റെ  നനികക്ഷപലാം,
നഭാട്ടുകേഭാരുവട  സലാംഭഭാവെന,  പനി.ടനി.എ.  ഫണച്ച്,  സനി.എസച്ച്.ആര് .  കസഭാതസ്സുകേള,
തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങേളുവടയലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിവന്റെയലാം  ധനസഹഭായലാം  തടങ്ങേനിയ
വെലതലസ  സഭാമ്പതനികേ കസഭാതസ്സുകേള  ഉപകയഭാഗവപടുതനി  അവെ
യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

42.  ഈ  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനുകേളുവട  അടനിസഭാനതനില്  സ്കൂള  നവെതീകേരണതനിനച്ച്
നഭാലതരലാം സതീമുകേളഭാണച്ച് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതച്ച്.  ഒന്നഭാമകതതച്ച്,  കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചതഭാണച്ച്.  ഓകരഭാ  മണ്ഡലതനിലലാം  ഒരു സ്കൂളനിവന മനികേവെനിവന്റെ കകേനമഭാകനി
ഉയര്തന്നതനിനച്ച്  1,000  കകേഭാടനി  രപ  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്  അനുവെദനിചനിരുന.
വമഭാതലാം  വചേലവെനിവന്റെ  പകുതനി,  പരമഭാവെധനി  5  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  ഒരു  സ്കൂളനിനച്ച്
മുടക്കുന്നതച്ച്.  പങഭാളനിയഭാകുന്ന ഏജന്സനി അവലങനില് സ്കൂള പനി.ടനി.എ.  ബഭാകനിയള
പണലാം  കേവണതകേയലാം  ആവെര്തനവചലവകേളകഭായനി  സനിരനനികക്ഷപലാം
ഉറപഭാക്കുകേയലാം  കവെണലാം.  ഇതനിനച്ച്  തല്പരരഭായ  ഏജന്സനികേള  ഇതനിനകേലാം  മുകന്നഭാടച്ച്
വെനകേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുളള  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനുകേള
തയഭാറഭാകനിവകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

43.  കമല്പറഞ  സതീമനില്  ഉളവപടഭാത,  1000  കുടനികേളനില്  കൂടുതല്
പഠനിക്കുന്ന  എലഭാ  സര്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിവലയലാം  ഭക്കൗതനികേ  സക്കൗകേരലങ്ങേള
വമചവപടുതഭാന്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്  500  കകേഭാടനി  രപ  നനികക്ഷപനിക്കുലാം.  ഒരു
സ്കൂളനിനച്ച് പരമഭാവെധനി  3  കകേഭാടനി രപയഭാണച്ച് നല്കുകേ.  മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനിവന്റെ  വെനിശദമഭായ
പരനികശഭാധനയവട  അടനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കുലാം  ഇതസലാംബന്ധനിച തതീരുമഭാനലാം
74/2020
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എടുക്കുകേ.  ഇതഭാണച്ച് രണഭാമവത സതീലാം.  ഇതനികനഭാടച്ച് ബന്ധവപടുതനി  200  വെര്ഷലാം
പനിന്നനിട  മൂന്നച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളടകലാം  ഏഴച്ച്  കപതൃകേ  സ്കൂളുകേളകച്ച്  പ്രകതലകേ
പരനിഗണന നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

44.  മൂന്നഭാമവത  സതീലാം,  കപ്രമറനി,  അപര്  കപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളക്കു
കവെണനിയളതഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ പണലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിവന്റെ ബഡ്ജറച്ച്
വെനിഹനിതതനില്നനിന്നഭാണച്ച്  കേവണതകേ.  ബഡ്ജറനില്  വപഭാതവെനിദലഭാഭലഭാസതനിവല
അടങലനില് 216 കകേഭാടനി രപ പശ്ചഭാതല സക്കൗകേരലവെനികേസനതനിനഭാണച്ച്.

45. നഭാലഭാമവത സതീലാം, എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളകടകലാം പവങടുകഭാവന്ന ചേലഞച്ച്
ഫണഭാണച്ച്.  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  അവലങനില് സ്കൂളസലാംരക്ഷണ സമനിതനി  മുടക്കുന്ന തകേയച്ച്
തലലമഭായ നനികക്ഷപലാം, പരമഭാവെധനി ഒരു കകേഭാടനി രപ, സര്കഭാര് നല്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി
50 കകേഭാടനി രപ അധനികേമഭായനി വെകേയനിരുതന.

46.  നഭാലച്ച്  സതീമുകേളനിലലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളുലാം  തങ്ങേളുവട  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന്
അവെതരനിപനികകണതഭാണച്ച്.  വെനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവെഭാരലാം ഉയര്തന്നതനിനുള രപകരഖ
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  വെനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിവയ  നനികയഭാഗനിക്കുലാം.  ഈ
പരനികശഭാധനയനില്  തൃപ്തനികേരമഭാവണങനില്  മഭാത്രകമ  ഭക്കൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങേള  
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങേള പരനിഗണനിക്കുകേയള.

47.  ഹയര്  വസകന്ഡറനി  കമഖലയനില്  പുതനിയ സ്കൂളുകേളനിലലാം  ബഭാച്ചുകേളനിലലാം
ഫുള  വെര്കച്ച് കലഭാ ഡുള  കപഭാസ്റ്റുകേള  അനുവെദനിക്കുലാം.   2500-കലവറ  അദലഭാപകേ
തസനികേകേള  ഇപ്രകേഭാരലാം  സൃഷനികകണനിവെരുവമന്നച്ച്  കേണകഭാക്കുന.  ആകരഭാഗല
രലാംഗവതന്നകപഭാവല 2017-18, 2018-19 എന്നതീ രണച്ച് വെര്ഷങ്ങേളനിലഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം
ഈ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുകേ. 2013-14, 2014-15, 2015-16  എന്നതീ വെര്ഷങ്ങേളനില്
അനുവെദനികവപട  ഹയര്  വസകന്ഡറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  ബഭാച്ചുകേളുമഭായനി  ബന്ധവപടച്ച്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  അരഭാജകേതസ്വലാം  വെലനിവയഭാരളവെനില്  ഇകതഭാവട  അവെസഭാനനിപനികഭാന്
കേഴനിയലാം.

കലഫച്ച് മനിഷന്

48.  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനി  ലക്ഷലലാം  കകേവെരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  രണച്ച്
രതീതനിയനിലള ഇടവപടലകേളഭാണച്ച് വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുന്നതച്ച്.  ഭൂമനിയള ഭവെനരഹനിതര്കച്ച്
ഇകപഭാഴുളതകപഭാവല  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണതനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന  സതീലാം
ഉണഭാകുലാം.   ഭൂമനിയനിലഭാത  ഭവെനരഹനിതര്കച്ച്  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്
ഫഭാറകേള നല്കേഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇവെ കകേവെലലാം പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങേള
മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുകേയനില.   ഉപജതീവെന  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ,  സഭാമൂഹനികേ,
ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയ്ക്കുലാം  മറലാം  കവെണനിയള  ഇടവപടലകേള  സമുചയ  കൂടഭായ്മയവട
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അടനിസഭാനതനില്  സര്കഭാര്  സഹഭായകതഭാവട  ലഭലമഭാക്കുലാം.
മുന്കേഭാലപദതനികേളനില്  പണലാം  അനുവെദനിചവെരനില്  വെതീടച്ച്  പൂര്തതീകേരനികഭാന്
കേഴനിയഭാതവെവര സഹഭായനികഭാന് പ്രകതലകേ സതീലാം  ഉണഭാകുലാം.   ഗുണകഭഭാകഭാകളുവട
സമഗ്രമഭായ മുന്ഗണനഭാ ലനിസ്റ്റേച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ വെനിവെരകശഖരണ
സര്കവയവട തയഭാവറടുപ്പുകേള പൂര്തനിയഭായനികഴനിഞ.

49.  ജനറല്  വെനിഭഭാഗതനിനച്ച്  3  ലക്ഷലാം  രപയലാം  എസച്ച്.സനി.,
മത്സലവതഭാഴനിലഭാളനികേള എന്നനിവെര്കച്ച് 3.5 ലക്ഷലാം രപയമഭായനിരനിക്കുലാം ധനസഹഭായലാം.
ഈ  തകേയച്ച്  തതീര്കഭാവന്ന  വെതീടുകേളുവട  വെലതലസ  പഭാനുകേളനില്നനിന്നച്ച്
ഗുണകഭഭാകഭാകളകച്ച്  ഇഷമുളതച്ച്  വതരവഞടുകഭാലാം.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
ഗുണകഭഭാകഭാകളുമഭായനി  ചേര്ചവചേയച്ച്  അവെരുവട അലാംഗസലാംഖലകൂടനി  കേണകനിവലടുതച്ച്
വെതീടനിവന്റെ  വെലനിപവലാം  രപവലാം  വചേലവലാം  നനിശ്ചയനികഭാന്  അനുവെഭാദലാം  നല്കുലാം.
സഭാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതയള  ഏജന്സനികേള  മുകഖന  പടനികേവെര്ഗ്ഗകഭാര്കച്ച്  വെതീടച്ച്
നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കേഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

50.  വെനിവെനിധ  ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെച്ച്  സതീമുകേവള  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനഭാടനിസഭാനതനില്
സലാംകയഭാജനിപനിക്കുലാം.   കകേനഭാവെനിഷ്കൃത  സതീമുകേളുവട  ധനസഹഭായലാം,
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണതനിനച്ച് കകേനസര്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന കുറഞ പലനിശയ്ക്കുള
വെഭായ,  സലാംഭഭാവെന,  സനി.എസച്ച്.ആര്.  ഫണച്ച്,  വെഭാണനിജല  വെഭായ  തടങ്ങേനിയവെവയലഭാലാം
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം ആവെശലമഭായ പണലാം സമഭാഹരനിക്കുകേ.  വമഭാതലാം
16,000  കകേഭാടനി രപവയങനിലലാം ഇതനിനച്ച്  അഞച്ച് വെര്ഷലാംവകേഭാണച്ച് വചേലവവെരുവമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കലഫച്ച് പഭാര്പനിട സമുചയങ്ങേളകച്ച് ആവെശലമഭായ ഭൂമനിയവട വെനില
കേനിഫ്ബനി  ലഭാന്റെച്ച്  കബഭാണച്ച്  വെഴനിയഭായനിരനിക്കുലാം  കേവണതകേ.  വെനിതരണകഭാരുവടയലാം
ഇടനനിലകഭാരുവടയലാം  ചൂഷണലാം ഒഴനിവെഭാകഭാന് നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രനികേളുവട  വെനിലകേള
കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേളനിലൂവട ജനിലഭാ-സലാംസഭാന തലങ്ങേളനില് നനിശ്ചയനിക്കുലാം.  ഗുണകമന്മ
ഉറപഭാകഭാനുലാം സഭാകങതനികേസഹഭായലാം ലഭലമഭാകഭാനുലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങേവള  കതര്ഡച്ച്  പഭാര്ടനി  വടകനികല്  ഏജന്സനികേളഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കുലാം.
ഓകരഭാ വെതീടനിവന്റെയലാം നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വപഭാതജനങ്ങേളക്കുകൂടനി നനിരതീക്ഷനികഭാന്
കേഴനിയലാംവെനിധതനില്  ഐ.റനി.  അധനിഷ്ഠനിത  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  സലാംവെനിധഭാനലാം
ആവെനിഷരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   2017-18-ല്  ഒരു  ലക്ഷലാം  ഭവെനരഹനിതര്കച്ച്  വെതീടുകേള
നല്കുലാം.

ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം

51.  അധനികേഭാരവെനികകേനതീകേരണതനില്  ഏറവലാം  പനിന്നണനിയനിലഭായനിരുന്ന
സലാംസഭാനങ്ങേളനിവലഭാന്നഭായ  കകേരളവത  ഒന്നഭാലാം  സഭാനകതയച്ച്  ഉയര്തനിയതച്ച്
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ജനകേതീയഭാസൂത്രണമഭാണച്ച്.   20  വെര്ഷലാം  പനിന്നനിടുകമ്പഭാഴുലാം  അന്നച്ച്   ആവെനിഷരനിച
ആസൂത്രണചനിടകേളനില്  വെലനിയ  മഭാറമുണഭായനിടനില.  തഭാകഴയ്ക്കുനല്കേനിയ  ഫണലാം
അധനികേഭാരങ്ങേളുലാം  ഇകപഭാഴുലാം  തടരുന.   ഗ്രഭാമതീണ  ആസനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
കസവെനനനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുലാം  ഗണനതീയമഭായ  പങച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങേള  വെഹനിചനിട്ടുണച്ച്.  അഞനിവലഭാന്നച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങേവളങനിലലാം
ഇന്നച്ച് രഭാജലതനിവന്റെ അഭനിമഭാനകേരമഭായ മഭാതൃകേകേളഭായനി തടരുന. പകക്ഷ തനിരുകതണ
ഒകടവറ ദക്കൗര്ബലലങ്ങേളുണച്ച്.  ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിവന്റെ  ഒന്നഭാലാം  ഘടതനിവന്റെ
ദക്കൗര്ബലലലാം നനിര്വഹണലാം സലാംബന്ധനിചഭായനിരുന.  സമയബന്ധനിതമഭായനി പദതനികേള
പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നനില,  വെനിവെനിധ  തട്ടുകേള  തമ്മേനിലള  സലാംകയഭാജനലാം  കവെണത്ര  ഇല,
ജനപങഭാളനിതലാം കുറയന, അഴനിമതനി തനിരനിച്ചുവെരുന. ഇവെ തനിരുതന്നതനിനുലാം മഭാതൃകേഭാ
പഞഭായതകേളുവട എണ്ണലാം ഇന്നവത  അഞനിവലഭാന്നനില്നനിന്നച്ച്  പകുതനിവയങനിലമഭാകനി
ഉയര്തന്നതനിനുലാം  ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിവന്റെ  രണഭാലാം  പതനിപച്ച്  അനനിവെഭാരലമഭാണച്ച്.  അന്നച്ച്
ആസൂത്രണവത ആസദമഭാകനിയഭാണച്ച് ബഹുജന കേഭാമ്പയനിനച്ച് രപലാം നല്കേനിയവതങനില്
ഇന്നച്ച്  നനിര്വഹണതനിലൂന്നനിവകഭാണള  കേഭാമ്പയനിനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇതനിനഭായനി
മുമ്പച്ച് പരഭാമര്ശനിച മനിഷനുകേളുവട  വെനിഷയ  കമഖലകേളഭാണച്ച്  വതരവഞടുതനിട്ടുളതച്ച്.   ഈ
കമഖലകേളനില്  ഗണലമഭായ  ഭഭാഗലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങേളുവട  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനില്വപടുന്നവെയഭാണച്ച്.  ഇതരവമഭാരു  സലാംകയഭാജനലാം  അവതളുപമഭാകനിതതീര്ക്കുലാം.
വെനിവെനിധ തട്ടുകേളുലാം ഏജന്സനികേളുലാം തമ്മേനിലള സലാംകയഭാജനലാം ഉറപച്ച് വെരുതന്നതനിനുലാം
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേളകച്ച് സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങേള നല്കുന്നതനിനുലാം മനിഷനുകേള
സഹഭായകേരമഭാകുലാം.  ലക്ഷലങ്ങേളക്കുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുലാം  രപലാം  നല്കുകേ  അതതച്ച്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങേളഭായനിരനിക്കുലാം.  സലാംസഭാനതലതനില്  ഈ  കമഖലകേളനിവല
ഇടവപടലകേവള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കൃതലമഭായ ലക്ഷലങ്ങേള നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം
മനിഷനുകേളുവട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങേള  സഹഭായനിക്കുലാം.   മനിഷന്  പ്രവെര്തനങ്ങേളുവട
ജനകേതീയതലലാം  ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണച്ച്  രപലാംവകേഭാള്ളുകേ.
എലഭാവെനിധ  പ്രവെര്തനങ്ങേളനിലലാം  സമഭാനതകേളനിലഭാത  രതീതനിയനില്  ജനപങഭാളനിതവലാം
സന്നദ പ്രവെര്തനവലാം ഉറപ്പുവെരുതനിവകഭാകണ ലക്ഷലലാം കനടഭാനഭാവ.

52.  2017-18-ല്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങേളകച്ച്  വമഭാതതനില്  9,748
കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  2016-17-ല്  ഇതച്ച്  8,671  കകേഭാടനി
രപയഭായനിരുന.  ഇതനില് 6,227  കകേഭാടനി രപ വെനികേസനഫണലാം 2,183 കകേഭാടനി രപ
വമയനിന്റെനന്സച്ച് ഫണലാം 1,337 കകേഭാടനി രപ ജനറല് പര്പസച്ച് ഫണമഭാണച്ച്.  വമഭാതലാം
വെനികേസനഫണച്ച് പദതനിയവട 23.5 ശതമഭാനലാം വെരുലാം.

53.  ഈ  കതഭാതച്ച്  ഇനനിയള  നഭാലച്ച്  വെര്ഷവലാം  0.5  ശതമഭാനലാം  വെചച്ച്
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വെര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 2021-ല് 25 ശതമഭാനമഭായനിരനിക്കുലാം പദതനിയടങലനില് തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങേളുവട വെനിഹനിതലാം. അതകപഭാവലതവന്ന വമയനിന്റെനന്സച്ച് ഫണച്ച് തനത നനികുതനി
വെരുമഭാനതനിവന്റെ 5.5 ശതമഭാനമഭാണച്ച്.  ഇതച്ച് ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം 0.1 ശതമഭാനലാം വെതീതലാം
ഉയര്തനി 2020-21-ല് 6 ശതമഭാനമഭാക്കുലാം.

54.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപനില് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വെനിഭഭാഗലാം രപതീകേരനിചതച്ച്
പ്രകദശനികേ സര്കഭാരുകേളകച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  പനിനണ നല്കുന്നതനിനഭാണച്ച്. ഇവതഭാരു
ട്രഭാന്കസ്ഫര്ഡച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെച്ച്  അല.  പ്രഭാകദശനികേ  സര്കഭാരുകേളുവട അവെനിഭഭാജല
ഘടകേമഭാണച്ച്.  അതവകേഭാണച്ച്  പൂര്ണ്ണസലാംകയഭാജനലാം  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനച്ച്
തഭാവഴപറയന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്:

(എ) പ്രഭാകദശനികേ സര്കഭാരുകേളഭാണച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാരുവട ശമ്പളലാം വകേഭാടുക്കുകേ.
ഇതച്ച് പൂര്ണ്ണമഭായലാം സര്കഭാര് റതീ-ഇലാംകബഴച്ച് വചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) എഞനിനതീയര്മഭാര് പ്രഭാകദശനികേ സര്കഭാരുകേളുവട നനിയനണതനിലലാം 
കമല്കനഭാടതനിലമഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി) എഞനിനതീയര്മഭാരുവട വഡസനികഗ്നേഷന് പ്രഭാകദശനികേ സര്കഭാരുമഭായനി 
ബന്ധവപടുതനിയഭായനിരനിക്കുലാം. 

(ഡനി) കകേരള  പഞഭായതതീരഭാജച്ച്,  മുനനിസനിപല്  ആക്ടുകേളനില്  വെനിഭഭാവെന
വചേയ്യുന്നതകപഭാവലയള  അചടക  നടപടനികേളകച്ച്  പ്രഭാകദശനികേ
സര്കഭാരുകേളകച്ച് അധനികേഭാരലാം  ഉണഭാകുലാം.

(ഇ) പ്രഭാകദശനികേ സര്കഭാര് ആഫതീസനില് എലഭാ ജതീവെനകഭാര്ക്കുലാംകൂടനി ഒറ
സലാംകയഭാജനിത അറന്ഡന്സച്ച് രജനിസ്റ്റേകറ ഉണഭാകുകേയളള.

55.  എലഭാ മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം ഒരു ഫനിനഭാന്സച്ച് ഓഫതീസറവടയലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില് ഒരു അകക്കൗണച്ച്സച്ച്  ഓഫതീസറവടയലാം   തസനികേ സൃഷനിക്കുലാം.
ഇവെര് ചേഭാര്കടര്ഡച്ച് അകക്കൗണനമഭാരഭായനിരനികണലാം.

56.  ഓഡനിറച്ച്  കേമ്മേതീഷനച്ച്  രപലാം  നല്കുലാം.  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറച്ച്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുലാം.

57.  തകദ്ദേശഭരണ  വെകുപനിന്കേതീഴനില്  ഗ്രഭാമവെനികേസനതനിനഭായനി  924  കകേഭാടനി
രപയലാം നഗരവെനികേസനതനിനച്ച്  75  കകേഭാടനി രപയലാം പദതനിയനില് അനുവെദനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില്  മുഖലമഭായനിട്ടുളളതച്ച്  കദശതീയ വതഭാഴനിലറപച്ച്  പദതനി,  പ്രധഭാനമനനി സഡകേച്ച്
കയഭാജന,  ആവെഭാസച്ച്  കയഭാജന,  ആര്.വഎ.  ഡനി.എഫച്ച്.,  ഉപജതീവെന  മനിഷന്,
സസ്വചച്ച്ഭഭാരതച്ച്  തടങ്ങേനിയവെയവടവയലഭാലാം  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതമഭാണച്ച്.  ഇക്കൗ  കകേനഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനികേവളലഭാലാം തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങേള വെഴനിയഭാണച്ച് നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.
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58.  സ്മഭാര്ടച്ച്സനിറനി  വെനികേസന  സതീമനില്  വകേഭാചനിവയ  ഉളവപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
തനിരുവെനനപുരവത ഉളവപടുതവമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. സര്, സ്മഭാര്ടച്ച് സനിറനി മനിഷനച്ച്
സലാംസഭാന വെനിഹനിതമഭായനി  100  കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  അമൃതച്ച് പദതനികച്ച്
സലാംസഭാന  വെനിഹനിതമഭായനി  150  കകേഭാടനി  രപയലാം  വെകേയനിരുതന.  ജന്റലാം
വകേ.എസച്ച്.യ.ഡനി.പനി.  പദതനികേളുവട  പൂര്തതീകേരണതനിനച്ച്  150  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.   അയന്കേഭാളനി  വതഭാഴനിലറപച്ച്  പദതനിയവട  അടങല്  25  കകേഭാടനി
രപയഭാണച്ച്.

59.  വപന്ഷന്  ബഭാധലത  ചേനില  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളകച്ച്  കേനത  ഭഭാരമഭായനി
മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിനച്ച്  ശഭാശസ്വത  പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനികഭാന്  ഒരു  കേമ്മേനിറനിവയ
നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇന്നവത  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടകഭാന്
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുമഭായനി 50 കകേഭാടനി രപ അധനികേമഭായനി
അനുവെദനിക്കുന.  പുതനിയ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളകച്ച്  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനച്ച്
10 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

60. 'കേനില' വയ പ്രഭാകദശനികേ ഭരണതനിവന്റെ അനര്കദശതീയ മനികേവെച്ച് കകേനമഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനുള  നടപടനികേള  തടരുലാം.   ഇതനിനഭായനി  30  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  കേനിലയനില്  'കകേരള കലഭാകല് ഗവെവണ്മെന്റെച്ച് സര്വതീസച്ച് വഡലനിവെറനി
ഇന്കേദ്യുകബറര്' സഭാപനിക്കുലാം.

III

സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാമൂഹനികേസുരക്ഷ

61. സര്, നഭാലവകേടനിവല മുതഭാചനിവയ മറകഭാന് പ്രയഭാസമഭാണച്ച്. 'വകേഭാടനിലനിവല
മുതഭാചനിവയ അറനിയഭാതവെര് കൂടല്ലൂരനിലനില...  എഴുപതച്ച് കേഴനിഞ മുതഭാചനി ഇകപഭാഴുലാം
വചേറനിയ കുടനികേളുവട കൂവട തനിരുപറക്കുലാം, കകേവകേഭാടനികളനിക്കുലാം. കഭദവപട വെതീടുകേളനില്
കപഭായഭാല് ഒകന്നഭാ രകണഭാ ദനിവെസലാം തഭാമസനിക്കുലാം.  കപഭാരുകമ്പഭാള വപണ്ണുങ്ങേള അരനി
വകേഭാടുകണലാം.  വചേറപകഭാര്  അണ  വകേഭാടുകണലാം.  ഇങ്ങേവനവയഭാരു
സമ്പ്രദഭായമഭായനിരുന നഭാടനിവല അഗതനികേളഭായ വൃദവര സലാംരക്ഷനിചനിരുന്നതച്ച്.  ഇന്നച്ച്
ഇക്കൗ സഭാമൂഹല വെലവെസ നനിലനനില്ക്കുന്നനില.  അവെനിവടയഭാണച്ച് സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാമൂഹനികേ
സുരക്ഷഭാ പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിവന്റെ പ്രസകനി.  കകേരളതനില് 60 വെയസച്ച് കേഴനിഞ,
സര്വതീസച്ച്  വപന്ഷനനിലഭാത,  രകണകറനികലവറ  ഭൂമനിയനിലഭാത,  ആദഭായ  നനികുതനി
വകേഭാടുകഭാത എലഭാവെര്ക്കുലാം സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ വപന്ഷന് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  എലഭാ
സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ വപന്ഷനുകേളുലാം 1,100 രപയഭായനി വെര്ദനിപനിക്കുന.
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62.  കകേരളതനില്  ഇന്നച്ച്  49  ലക്ഷലാം  കപര്  (വെനികേലഭാലാംഗര്,  വെനിധവെകേള
ഉളവപവട) വപന്ഷന് വെഭാങ്ങുന്നവെരഭായനി ഉണച്ച്.  ഇതനില് കകേന സര്കഭാര് വപന്ഷന്
80  വെയസനില്  തഭാഴയളവെര്കച്ച്  500  രപ  മഭാത്രമഭാണച്ച്.   ബനി.പനി.എല്.
കുടുലാംബങ്ങേളകച്ച്  മഭാത്രകമ  അര്ഹതയള.   എന്നഭാല്  കകേരളതനില്  കക്ഷമ
വപന്ഷനുകേളുലാം മറലാം വെഭാങ്ങുന്ന നവലഭാരു വെനിഭഭാഗലാം ആളുകേളുലാം രണഭാമവതഭാരു കകേന
വപന്ഷന് അവെകേഭാശമഭാവണന്നഭാണച്ച്  കേരുതന്നതച്ച്.  ഇതമൂലമഭാണച്ച്  കകേന-സലാംസഭാന
സര്കഭാര്  സര്വതീസച്ച്  വപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നവെവരയലാം  അനര്ഹവരയലാം
മഭാറനിനനിര്തനിയഭാല് 60  വെയസ്സുകേഴനിഞ 30 ലക്ഷലാം കപര് മഭാത്രമുള കകേരളതനില്  49
ലക്ഷലാം  കപര്കച്ച്  വപന്ഷന്  നല്കകേണനിവെരുന്നതച്ച്. കക്ഷമ  വപന്ഷനുകേള  ഗണലമഭായനി
ഇനനിയലാം ഉയര്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്ന പശ്ചഭാതലതനില് ഇങ്ങേവനവയഭാരവെസ
തടരഭാനഭാവെനില.  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമവപന്ഷന്  വെഭാങ്ങുന്നവെരുവട  ഏകേതീകൃത  സമഗ്ര
ലനിസ്റ്റേച്ച്  തയഭാറഭാകനിവകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്  പൂര്തനിയഭായഭാല്  പുതനിയ
വപന്ഷനച്ച് അകപക്ഷനിചവെര്കച്ച് വപന്ഷന് അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

63.  ഒരഭാളകച്ച്  1,100  രപയവട  ഒരു  വപന്ഷകന  അര്ഹതയണഭാകൂ.  രണച്ച്
വപന്ഷനുകേള വെഭാങ്ങേനിവകഭാണനിരുന്നവെര്കച്ച് രണഭാമവത വപന്ഷന് ഇക്കൗ സര്കഭാര്
അധനികേഭാരതനില് വെരുന്നതനിനുമുമ്പച്ച് നനിലവെനിലനിരുന്ന 600 രപ നനിരകനില് വെഭാങ്ങേഭാന്
അവെകേഭാശമുണഭായനിരനിക്കുലാം.  ഭനിന്നകശഷനികഭാര്ക്കുലാം ഇ.പനി.എഫച്ച്.  വപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുലാം
സസ്വയലാംപരലഭാപ്തമഭായ  കക്ഷമനനിധനി  വപന്ഷന്  വെഭാങ്ങുന്നവെര്ക്കുകമ  ഭഭാവെനിയനില്
പുതനിയതഭായനി  രണഭാമവത  വപന്ഷന്  ലഭനിക്കൂ.  ഇവെര്  കകേന  സര്കഭാരനിവന്റെ
ആനുകൂലലങ്ങേളകച്ച് അര്ഹതവപടവെരുമഭായനിരനികണലാം.

64. സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷയവട രണഭാമവത ഘടകേലാം പഭാര്പനിടമഭാണച്ച്.
കലഫച്ച്  മനിഷന്  പ്രവെര്തനവതക്കുറനിചച്ച്  ഞഭാന്  പറഞകേഴനിഞ.   സമഗ്ര
ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായ  പദതനിയഭാവെവട  മുമ്പച്ച്   സൂചേനിപനിചതകപഭാവല  2018-വന്റെ
ആരലാംഭതനില് നടപഭാകഭാന് കേഴനിയവമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

65.  സഭാമൂഹനികേനതീതനി  വെകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള  ചേനില്ഡ്രന്സച്ച്  കഹഭാമനില്നനിന്നച്ച്
വെനിടുതല്  വചേയ്യുന്ന  ആണകുടനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  'ആഫ്റ്റര്  വകേയര്
കഹഭാലാം' ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി 5 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

ആശയ

66.  അഗതനിരഹനിത  സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളലാം  മഭാറണലാം.   ഓകരഭാ  അഗതനി
കുടുലാംബവതയലാം  പ്രകതലകേ  കമകക്രെഭാ  പഭാനുകേളുവട  അടനിസഭാനതനില്
ദഭാരനിദലതനില്നനിന്നച്ച്  കേരകേയറഭാനുള  പദതനിയഭാണച്ച്  ആശയ.  അഗതനികേവള
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കേവണതഭാന്  കുടുലാംബശതീ  പുതനിവയഭാരു  സര്കവ  നടതലാം.   മുന്ഗണനയവട
അടനിസഭാനതനില്  അനര്ഹവര  ഒഴനിവെഭാക്കുലാം.   നനിലവെനിലള  കമകക്രെഭാ  പഭാനുകേള
പുനരവെകലഭാകേനലാം  വചേയ്യുകേയലാം  പരനിഷരനിക്കുകേയലാം  വചേയ്യുലാം.   കുടുലാംബശതീയനില്നനിന്നച്ച്
പഞഭായതനിവന്റെ ആശയ പദതനിക്കുള വെനിഹനിതലാം പരമഭാവെധനി 25 ലക്ഷലാം രപയനില്
നനിന്നച്ച്  40  ലക്ഷലാം രപയഭായനി  ഉയര്തന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ ആശയയനില് ഇതച്ച്  40
ലക്ഷലാം രപയനില്നനിന്നച്ച് 50 ലക്ഷലാം രപയഭായലാം ഉയര്തന.

67.  എലാം.ടനി.യവട  'വെളര്തമൃഗങ്ങേള'  എന്ന  കേഥ  സര്കസച്ച്
കേലഭാകേഭാരനികേവളക്കുറനിചഭാണച്ച്.  വെളര്തമൃഗങ്ങേളുവട  അവെകേഭാശങ്ങേള  കപഭാലമനില.
അപകേടലാം സലാംഭവെനിചഭാകലഭാ പ്രഭായലാം കേഴനിഞഭാകലഭാ പുറവതറനിയവപടുലാം. ഇങ്ങേവനയള
നനിരഭാലലാംബരഭായ സര്കസച്ച് കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്കച്ച്  ആശയ മഭാതൃകേയനില് സലാംരക്ഷണലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് ഒരു കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

ഭനിന്നകശഷനികഭാര്കച്ച് സുരക്ഷ

68.  മലയഭാള  മനസനിവന്റെ  എന്നവതയലാം  വനഭാമ്പരങ്ങേളഭായ  'കുകടലടതനി'
യവടയലാം  'ഇരുടനിവന്റെ  ആതഭാവെനി'വല  കവെലഭായധവന്റെയവമഭാവക  ദുരനങ്ങേള  ഇന്നച്ച്
ആവെര്തനികവപടനില.   എലഭാവെരുലാം  വെഭാര്പ്പുമഭാതൃകേകേള  കപഭാവല  ആകേണലാം  എന്ന
അന്നവത  ധഭാരണ  ഇന്നച്ച്  കൃതനികേളുലാം  പുതനിയ  പഠനങ്ങേളുലാം  തനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്  ഒരു
പരനിധനിവെവര.   കശഷതീവെലതലഭാസങ്ങേള  മനസനിലഭാകനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചച്ച്
അങ്ങേവനയളവെവര  മുഖലധഭാരയനില്  വകേഭാണവെരഭാന്  നമുക്കു  കേഴനിയണലാം.
ഭനിന്നകശഷനികഭാര്കച്ച്  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസതനില്  5  ശതമഭാനലാം  സലാംവെരണവലാം
കജഭാലനികച്ച് 4 ശതമഭാനലാം സലാംവെരണവലാം അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഭനിന്നകശഷനികഭാരുവട
അവെകേഭാശലാം  സലാംബന്ധനിച  2016-വല  നനിയമലാം  കകേരളതനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
സലാംസഭാനലാം സസ്വകമധയഭാ എടുക്കുന്ന ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട തതീരുമഭാനമഭാണനിതച്ച്.  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  ഭനിന്നകശഷനികഭാര്ക്കുകവെണനിയള  കേമ്മേനിറനികേളകച്ച്  രപലാം  നല്കുലാം.
ഗകവെഷണതനിനച്ച്  കമല്കനഭാടലാം  വെഹനികഭാന്  ഡനിവസബനിലനിറനി  റനിസര്ചച്ച്  കേമ്മേനിറനിക്കുലാം
രപലാം  നല്കുലാം.   സഭാമൂഹനികേനതീതനി  വെകുപച്ച്,  വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപച്ച്,  ആകരഭാഗല  വെകുപച്ച്
എന്നനിവെ  മുഖഭാനനിരലാം  ഭനിന്നകശഷനികഭാരുവട  കക്ഷമതനിനുലാം  സഭാപനങ്ങേളുവട
വെനികേസനതനിനുലാംകവെണനി  നതീകനിവെയ്ക്കുന്ന  തകേ  ഗണലമഭായനി  ഉയര്തലാം.   ഇക്കൗ  മൂന്നച്ച്
വെകുപ്പുകേളനിവലയലാം  കകേനഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളടകലാം  ഭനിന്നകശഷനികഭാര്കച്ച്
കവെണനിയള  പദതനികേളകഭായനി  250  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  നതീകനിവെയ്ക്കുന്നതച്ച്.
നടപ്പുവെര്ഷവത തകേവയകഭാള  35 ശതമഭാനമഭാണച്ച് വെര്ദനവെച്ച് വെരുതനിയതച്ച്.

69.  ബഭാരനിയര്  ഫതീ  പദതനികച്ച്  15  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.
ഭനിന്നകശഷനിയളവെര്കച്ച്  തടസമനിലഭാവത  ഓഫതീസനില്  കേടനവചേലഭാനുലാം
ഉപകയഭാഗനികഭാനുലാം പഭാകേതനിലള സക്കൗകേരലങ്ങേള ഏര്വപടുതകേയഭാണച്ച്  ബഭാരനിയര്
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ഫതീ  കകേരളയവട  ലക്ഷലലാം.  കേളകകററകേള,  തഭാലൂകച്ച്  ആഫതീസുകേള,  വമഡനികല്
കകേഭാകളജച്ച്-ജനിലഭാ-തഭാലൂകച്ച് ആശുപത്രനികേള, പഞഭായതച്ച്-മുനനിസനിപല് ആഫതീസുകേള
എന്നനിവെയഭാണച്ച് ആദലഘടതനില് പദതനിയനില് ഉളവപടുതന്നതച്ച്.

70. അന്ധത, കേഭാഴ്ചക്കുറവെച്ച്, ബുദനികവെകേലലലാം എന്നനിവെ ഉളവെര്, ചേലനകശഷനി
ഇലഭാതവെര്,  കുഷ്ഠകരഭാഗവെനിമുകര്  എന്നതീ  വെനിഭഭാഗങ്ങേളനിലളവെര്ക്കുകവെണനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്  പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച്  സസ്വഭാവെലലാംബലാം.  ഇക്കൗ
പദതനിയനിലൂവട  2  ലക്ഷലാം  രപയവട  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷസ്വറന്സഭാണച്ച്  ഇക്കൗ
വെനിഭഭാഗങ്ങേളനില്വപടവെര്കച്ച്   ലഭനിക്കുകേ.   65  വെയസ്സുവെവരയളവെര്കച്ച്  ഇക്കൗ
പദതനിയനില്  കചേരഭാലാം.   3,100  രപയഭാണച്ച്  പ്രതീമനിയലാം.   ഇതനില്  357  രപ
ഗുണകഭഭാക്തൃവെനിഹനിതമഭാണച്ച്.  ബനി.പനി.എല്.  വെനിഭഭാഗതനില്വപടവെരുവട ഗുണകഭഭാക്തൃവെനിഹനിതലാം
സര്കഭാര് വെഹനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി 4 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

71.  ഓടനിസലാംമൂലലാം  പ്രയഭാസമനുഭവെനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കുലാം  അവെരുവട
രക്ഷനിതഭാകളക്കുലാം  പനിനണ  നല്കുന്നതനിനഭായനി  വെനിഭഭാവെനലാം  വചേയനിട്ടുള
പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച്  'ഓടനിസലാം  പഭാര്ക്കുകേള'.  തടകതനില്  ഒരു  ജനിലയനില്  ഒന
വെതീതമഭായനിരനിക്കുലാം   ഇതച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുകേ.   വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആശയവെനിനനിമയലാം,
ബനികഹവെനിയറല് പ്രശ്നങ്ങേള, ഫനിസനികയഭാ വതറഭാപനി എന്നനിവെയനിവലലഭാലാം കുടനികേളക്കുലാം
രക്ഷനിതഭാകളക്കുലാം  പനിനണ  നല്കുകേയഭാണച്ച്  ഓടനിസലാം  പഭാര്കനിവന്റെ  ലക്ഷലലാം.
ഇതനിനഭായനി 7 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

ബഡ്സച്ച് സ്കൂള

72.  ഭനിന്നബുദനികശഷനിയള കുടനികേളുവട എണ്ണലാം  25,000-തനിലധനികേലാം വെരുലാം.
ഭനിന്നബുദനികശഷനിയള മുഴുവെന് കപര്ക്കുലാം സ്കൂളനിലാംഗുലാം പുനരധനിവെഭാസവലാം ഉറപ്പുവെരുതലാം.
കുടുലാംബശതീയവട  പനിനണകയഭാവട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങേള  നടതന്ന
സ്കൂളുകേളഭാണച്ച് ബഡ്സച്ച് സ്കൂളുകേള.  ബഡ്സച്ച് സ്കൂളുകേളനില് പഠനിചച്ച് പുറതനിറങ്ങുന്ന  18
വെയസച്ച്  കേഴനിഞവെരുവട  പുനരധനിവെഭാസതനിനഭായനി  ബഡ്സച്ച്  റനിഹഭാബനിലനികറഷന്
വസന്റെറകേളുമുണച്ച്. ഇവെ ഇന്നച്ച് 140 പഞഭായതകേളനില് മഭാത്രകമയള.  20 ശതമഭാനലാം
കുടനികേവളകയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനള.  2017-18-ല്  200  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങേളനില്ക്കൂടനി ബഡ്സച്ച് സ്കൂളുകേള സഭാപനിക്കുലാം.  ഒരു ബഡ്സച്ച്
സ്കൂള പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്കഭാര്  25  ലക്ഷലാം രപ പ്രകതലകേ
ധനസഹഭായലാം നല്കുലാം.  ഇതച്ച് കുടുലാംബശതീകച്ച് പ്രകതലകേമഭായനി ലഭലമഭാക്കുലാം.  വകേടനിടവലാം
സക്കൗകേരലങ്ങേളുലാം  പഞഭായതച്ച്  കേവണതണലാം.   ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളനിനച്ച്  കവെണന്ന  മനിനനി
ബസച്ച്,  പ്രകതലകേ  കമശ,  കേകസര,  ഉപകേരണങ്ങേള  തടങ്ങേനിയവെ  കുടുലാംബശതീ  വെഴനി
നല്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി ഇകപഭാള പദതനിയനില് 40 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
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25  കകേഭാടനി  രപ  കൂടനി  അധനികേമഭായനി  അനുവെദനിക്കുന.  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള
ബഡ്സച്ച്/വസഷലല്  സ്കൂളുകേളകച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  പദവെനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

73.  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്കച്ച്  കകേഭാടതനിവെനിധനി  പ്രകേഭാരമുള
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന് സര്കഭാര് പ്രതനിജഭാബദമഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി 10 കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതന.

ശനിശുകക്ഷമലാം

74.  കകേരള സലാംസഭാന പദതനിയവട പ്രധഭാന പ്രകതലകേത ശനിശുകക്ഷമതനിനച്ച്
നല്കുന്ന  പ്രഭാധഭാനലമഭാണച്ച്.   2016-17-വല  ബഡ്ജറനില്  കുടനികേളകഭായള
പദതനികേള  സലാംബന്ധനിച  പ്രകതലകേ  പ്രസഭാവെന  ബഡ്ജറനികനഭാവടഭാപലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുവമന്നച്ച് പറഞനിരുന.  അതപ്രകേഭാരലാം കുടനികേളുവട അതനിജതീവെനലാം, സലാംരക്ഷണലാം,
വെനികേസനലാം,  പങഭാളനിതലാം എന്നനിവെ ലക്ഷലമനിടുന്ന ഐകേലരഭാഷസഭയവട സതീമുകേകളഭാ
വപഭാതസതീമുകേളനിവല ഘടകേങ്ങേകളഭാ കൂടനിവയടുക്കുകമ്പഭാള 1,621  കകേഭാടനി രപ അഥവെഭാ
സലാംസഭാന  പദതനിയവട  8  ശതമഭാനലാം  വെരുവമന്നച്ച്  കേഭാണുന.  സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായനി
ഇതനിവന്റെ  ഗണലമഭായ  ഭഭാഗലാം  സ്കൂള  വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം  ആകരഭാഗലവമഭായനി
ബന്ധവപടനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  പകക്ഷ  മറ  വപഭാതകക്ഷമ  പരനിപഭാടനികേള,  കൃഷനി,
വെലവെസഭായലാം,  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷ,  കപഭാലതീസച്ച്  തടങ്ങേനിയ  വെകുപ്പുകേളനിലലാം  ശനിശു
സലാംരക്ഷണ സതീമുകേളുലാം ഘടകേങ്ങേളുലാം കേഭാണഭാനഭാകുലാം.

ഭക്ഷലസുരക്ഷ

75.  വെരള ച  ഭക്ഷലസുരക്ഷയവട  പ്രശ്നങ്ങേവള  വെതീണലാം  നഭാടകേതീയമഭായനി
ഉയര്തകേയഭാണച്ച്.   കകേരളതനിവല  സഭാര്വത്രനികേ  കറഷനനിലാംഗച്ച്  സലാംവെനിധഭാനതനിവന്റെ
അടനിസഭാനലാം  രക്ഷമഭായ  ഭക്ഷലകമ്മേനിയഭായനിരുന.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം
ഉണഭാകനിയകപഭാള കകേരളതനിവന്റെ പ്രകതലകേത അലാംഗതീകേരനികഭാന് വെനിസമ്മേതനിക്കുകേയലാം
ദഭാരനിദല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  പരനിപടനിയഭായനി  മഭാത്രലാം  അതനിവന  കേഭാണുകേയലാം  വചേയ.
കകേരളതനിനച്ച് ലഭനിക്കുന്ന അരനിയനില് ഇതമൂലലാം ഗണലമഭായ കുറവണഭായനി.  ഇതച്ച് ഈ
ക്ഷഭാമകേഭാലതച്ച്  വെനിലകയറലാം  രക്ഷമഭാകനിയ  ഘടകേമഭാണച്ച്.  2013-ലഭാണച്ച്  നനിയമലാം
പഭാസഭായവതങനിലലാം  അവെ  നടപനിലഭാകഭാനുള  തയഭാവറടുപനില്  മുന്സര്കഭാരനിനച്ച്
വെലനിയ വെതീഴ്ചയണഭായനി.  കകേന സര്കഭാരഭാവണങനില് കൂടുതല് സമയലാം അനുവെദനികഭാന്
തയഭാറഭായതമനില.  ഇതമൂലലാം  ഈ  സര്കഭാരനിനച്ച്  ധൃതനിപനിടനിചച്ച്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനികകണനിവെന.  കേഴനിഞ  സര്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലതച്ച്  നടതനിയ  സര്കവ
അവെധഭാനതകയഭാവടയല  നടതനിയവതന്നച്ച്  പരഭാതനിപ്രളയലാം  സൂചേനിപനിക്കുന.
മുന്ഗണനഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങേളുലാം കേഴനിഞ സര്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലതഭാണച്ച് തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.
എലഭാറനിനുമുപരനി കകേരളതനില് സക്കൗജനല നനിരകനില് അരനി ലഭനിച്ചുവകേഭാണനിരുന്നവെരുവട
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എണ്ണലാം  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസ്റ്റേനില്വപടവെകരകഭാള  കൂടുതലഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്
കനരവത ഉണഭായനിരുന്ന അത്രവയണ്ണലാം ആളുകേവളതവന്ന സലാംസഭാന സര്കഭാരനിവന്റെ
വചേലവെനില് മുന്ഗണനഭാ ലനിസ്റ്റേനില്  ഉളവപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  കറഷന് സബ്സനിഡനിയഭായനി
900  കകേഭാടനി  രപ വെകേയനിരുതന.  വമഭാതകചവെടകഭാവര  ഒഴനിവെഭാകനിവയങനിലലാം
കറഷന് കേടകേളനില്നനിനള കചേഭാര്ച തടരുനണച്ച്. കറഷന്കേടകേളനില് ബകയഭാവമട്രനികേച്ച്
ഉപകേരണങ്ങേളുലാം  കേമ്പന്യൂടകറകസഷനുലാം  പൂര്തനിയഭാകുന്നകതഭാവട  കചേഭാര്ച
ഒഴനിവെഭാകഭാനുലാം  പരഭാതനികേള  കുറയഭാനുലാം  കേഴനിയലാം.  ഇതനിനച്ച്  117  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  കറഷന് വെലഭാപഭാരനികേളുവട കേമ്മേതീഷനുലാം ഹഭാന്ഡ് ലനിലാംഗച്ച് ചേഭാര്ജ്ജുകേളുലാം
വെര്ദനിപനിക്കുലാം.  മറപല സലാംസഭാനങ്ങേളുലാം  വചേയ്യുന്നതകപഭാവല  ഈ അധനികേവചലവെച്ച്
ജനങ്ങേളനില്നനിന്നച്ച് ഈടഭാകഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  ഇതനികലയഭായനി  100 കകേഭാടനി രപ
വെകേയനിരുതന.

76.  കകേന  സര്കഭാര്  കകേരളതനിവന്റെ  അരനിവെനിഹനിതലാം  ഉയര്തഭാന്
സമ്മേതനിചഭാല് മഭാത്രകമ ഇന്നവത അരനിക്ഷഭാമതനിനച്ച് പ്രതനിവെനിധനി കേഭാണഭാന് കേഴനിയൂ.
പഴയ  കേഭാരണവെന്മഭാവരകപഭാവല  തറവെഭാടനിവല  പതഭായലാം  കകേന  സര്കഭാര്  പൂടനി
വെചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  എലാം.  ടനി. 'നഭാലവകേടനി'ല് വെനിവെരനിക്കുന്നതകപഭാവല, 'വെലനിയമ്മേഭാമ
വെതീണലാം പറഞ,  ഒരു മണനി വനല്ലുലാം ഞഭാന് തരനില.  നനിങ്ങേളു പഠനികകസ്വഭാന്നച്ച് ഞഭാന്
ഒന്നച്ച്  കനഭാകവട.......  വനലളന്നനിട്ടു  വകേഭാടുക്കുകേയനിവലന്നഭാണനികപഭാള  വെഭാശനി.
പതഭായലാം  പൂടനി  തഭാകകഭാല്  അരയനില്  തനിരുകേനിയഭാണച്ച്  നടതലാം.   വെണനികഭാര്കച്ച്
വനലച്ച് ല്ല്  വെനില്കഭാന്  കപഭാകുനവണനലാം  കകേട്ടു.'   സര്,  കകേന  സര്കഭാരനിവന്റെ  ഈ
നയമഭാണച്ച് ഇകപഭാഴവത കറഷന് പ്രതനിസന്ധനികച്ച് അടനിസഭാനലാം.

77.  കകേരളതനില്  സലാംഭരനിക്കുന്ന  വനലച്ച് ല്ല്  മനില്ലുകേഭാര്  തനിരനിമറനി  വചേയ്യുന്നതച്ച്
ഒഴനിവെഭാകനിയഭാല്  കകേരളതനില്  ലഭനിക്കുന്ന  അരനിയവട  ഗുണകമന്മ  ഉയര്തഭാനഭാകുലാം.
വനല്ലുസലാംഭരണതനിനച്ച്  700  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  വപഭാതകേകമ്പഭാളതനില്
ഫലപ്രദമഭായനി  ഇടവപടുന്നതനിനുള  ധനസഹഭായമഭായനി  സനിവെനില്  സകപസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  200  കകേഭാടനി രപയലാം കേണസന്യൂമര് വഫഡനിനച്ച്  150  കകേഭാടനി രപയലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനച്ച്  30  കകേഭാടനി  രപയലാം  വെകേയനിരുതന.  സനിവെനില്  സകപസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന്  കകേന  സര്കഭാരനിവന്റെ  ഓപണ  മഭാര്കറച്ച്  ഓക്ഷനനില്  പവങടുതച്ച്
ഇതനിനകേലാം 1400 ടണ അരനി വെഭാങ്ങേനി കകേരളതനില് 25 രപയച്ച് ലഭലമഭാകനികഴനിഞ.
ആവെശലഭാനുസരണലാം ഈ ഇടവപടല് ശകനിവപടുതന്നതഭാണച്ച്.

78.  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിപണനികേളുവട  വെനികേസനതനിനഭായനി  40  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  ഇതച്ച്  വെനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.വകേ.-യവട ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചറലാം ഇടവപടല്
കശഷനിയലാം  വെര്ദനിപനികഭാനഭായനി  ഉപകയഭാഗവപടുതഭാലാം.  കബ്ലഭാകച്ച്  തലതനില്
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വെനിപണന കകേനങ്ങേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളകച്ച് ആഴ്ചചനകേള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  പണലാം  പ്രകയഭാജനവപടുതഭാലാം.  ഇകതഭാടച്ച്
ബന്ധവപട്ടുവകേഭാണച്ച്  വചേറകേനിട  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിഭവെങ്ങേളുവട  മൂലലവെര്ദനിത
സലാംസരണതനിനുലാം ആകഗ്രഭാ ബനിസനിനസച്ച് കേമ്പനനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  27  കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതന.

അങണവെഭാടനി

79.  സഭാമൂഹനികേനതീതനി  വെകുപനിനച്ച്  433  കകേഭാടനി  രപയലാം  കകേരള  കസഭാഷലല്
വസകേന്യൂരനിറനി  മനിഷനച്ച്  170  കകേഭാടനി  രപയലാം  ബഡ്ജറനില്  ഉളവകഭാളനിചനിട്ടുണച്ച്.
സഭാമൂഹനികേനതീതനി  വെകുപനിവന്റെ ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട പദതനി അങണവെഭാടനികേളുമഭായനി
ബന്ധവപടതഭാണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതലാം  248  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  അങണവെഭാടനി  ജതീവെനകഭാരുവട  ഓണകററനിയതനിനച്ച്  359  കകേഭാടനി
രപ  വെകേയനിരുതന.  മുഴുവെന്  അങണവെഭാടനികേളക്കുലാം  സസ്വനലാം  വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  പദതനികച്ച്  രപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   വകേടനിടങ്ങേള
നനിര്മ്മേനികഭാന്  സലലാം  ലഭലമഭാകഭാന്  കേളകര്മഭാര്കച്ച്  പ്രകതലകേ  ചുമതല
നല്കുകേയഭാണച്ച്.

80. ആശഭാ പ്രവെര്തകേരുവടയലാം പഭാചേകേവതഭാഴനിലഭാളനികേളുവടയലാം പ്രതീ-കപ്രമറനി
അധലഭാപകേരുവടയലാം ഓണകററനിയലാം 500 രപ വെതീതലാം വെര്ദനിപനിക്കുന.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമലാം

81.  ഈ  ബഡ്ജറനിവന  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങേളനിവല  ബഡ്ജറകേളനില്നനിനലാം
കകേന ബഡ്ജറനില്നനിനലാം വെലതലസമഭാക്കുന്ന ഒരു ഘടകേലാം പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ
കക്ഷമതനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള പ്രകതലകേ പരനിഗണനയഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഈ ബഡ്ജറനിവന
മറനിതര  സലാംസഭാനങ്ങേളനിവല  ബഡ്ജറകേളനില്നനിനലാം വെലതലസമഭാക്കുന്ന  ഒരു
ഘടകേമഭാവണന്നച്ച്  ഞഭാന്  പറയലാം.   എസച്ച്.സനി.പനി.-കച്ച്  2,600 കകേഭാടനി  രപയലാം
റനി.എസച്ച്.പനി.-കച്ച് 751 കകേഭാടനി രപയമഭാണച്ച് വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  കകേരളതനിവല
ജനസലാംഖലയനില്  9.1  ശതമഭാനലാം  വെരുന്ന  പടനികേജഭാതനികഭാര്കച്ച്  വമഭാതലാം  പദതനി
അടങലനിവന്റെ  9.81  ശതമഭാനലാം  വെകേയനിരുതന.   1.45  ശതമഭാനലാം  വെരുന്ന
പടനികേവെര്ഗ്ഗകഭാര്കച്ച്  2.83  ശതമഭാനലാം  വെകേയനിരുതന.   ചേടപ്രകേഭാരമുള
ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതകതകഭാള കൂടുതലഭായനി  പടനികേജഭാതനികഭാര്കച്ച്  188  കകേഭാടനി  രപയലാം
പടനികേവെര്ഗ്ഗകഭാര്കച്ച് 366 കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച് ഇനലയനിവല
ഏതച്ച് സലാംസഭാനകതകഭാളുലാം ഉയര്ന്ന വെനിഹനിതമഭാണച്ച്.
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82.  ഇനലയനിവല  ജനസലാംഖലയനില്  പടനികേജഭാതനികഭാര്  16.6  ശതമഭാനവലാം
പടനികേവെര്ഗ്ഗകഭാര്  8.6  ശതമഭാനവമഭാണച്ച്.   അങ്ങേവന  വമഭാതലാം  25.2  ശതമഭാനലാം.
പകക്ഷ  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതതനിവന്റെ  പകുതനി  മഭാത്രകമ  കകേന  സര്കഭാര്
വെകേയനിരുതഭാറള.   2014-15-ല്  ഈ  കതഭാതച്ച്  14.4  ശതമഭാനവലാം  2015-16-ല്
10.9 ശതമഭാനവലാം  2016-17-ല്  11.5  ശതമഭാനവമഭായനിരുന.  നടപ്പുവെര്ഷലാം
കകേനസര്കഭാര്  പദതനിതവന്ന  ഉകപക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  പടനികേജഭാതനികഭാരുവടയലാം
പടനികേവെര്ഗ്ഗകഭാരുവടയലാം കക്ഷമതനിനച്ച്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുള  വമഭാതലാം  തകേകയ
അറനിയഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുള.   ഇതച്ച്  84,311  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്.   ഈ  തകേ
മുന്വെര്ഷവത  അകപക്ഷനിചച്ച്  34  ശതമഭാനലാം  ഉയര്ന്നനിട്ടുവണന്നഭാണച്ച്  കകേന
ധനമനനിയവട  അവെകേഭാശവെഭാദലാം.   എന്നഭാല്  2016-17-വല  62,838  കകേഭാടനി  രപ
പദതനിവചലവെച്ച്  മഭാത്രമഭാവണന്നതലാം ഇകപഭാഴവത  84,311  കകേഭാടനി  രപ പദതതീതര
വചേലവകേളകൂടനി  ഉളവപവടയളളതഭാവണനലാം  ഉളള  കേഭാരലലാം  മറച്ചുവെചനിരനിക്കുന.
എന്നനിട്ടുകപഭാലലാം ഈ തകേയച്ച്  2014-15 വല എസച്ച്.സനി.പനി.-റനി.എസച്ച്.പനി.  അടങലഭായ
82,935  കകേഭാടനി  രപകയകഭാള  നഭാമമഭാത്രമഭായ  വെര്ദനകയയള.   ഇതനിനച്ച്
കേടകേവെനിരുദമഭായ സമതീപനമഭാണച്ച് കകേരള ബഡ്ജറനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്.

83.  പടനികേജഭാതനികഭാരുവട  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമസൂചേനികേകേള  കകേരളതനിവല
വപഭാത  ശരഭാശരനിവയ  അകപക്ഷനിചച്ച്  പനിന്നനിലഭാണച്ച്.   എന്നഭാല്  അകതസമയലാം
പടനികേജഭാതനികഭാരുവട  കദശതീയ  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമസൂചേനികേകേകളകഭാള  വെളവര
ഉയര്ന്നതഭാണച്ച്.   യഭാഥഭാര്ത്ഥലലാം  പറഞഭാല്  കകേരളതനിവല  പടനികേജഭാതനികഭാരുവട ജതീവെനിത
ഗുണകമന്മഭാ  സൂചേനികേ  മറപല  വെടകകനലന്  സലാംസഭാനങ്ങേളുവട
വപഭാതസൂചേനികേകയകഭാള  ഉയര്ന്നതഭാണച്ച്.  സഭാമ്പതനികേനനില  എടുക്കുകമ്പഭാഴഭാണച്ച്
പടനികേജഭാതനികഭാരുവട  പനികന്നഭാകഭാവെസ  കൂടുതല്  പ്രകേടമഭാകുന്നതച്ച്.  ഭൂപ്രശ്നലാം
പരനിഹരനികഭാന് കേഴനിയഭാവത കപഭായതമൂലലാം ഇനലാം ഈ വെനിഭഭാഗങ്ങേളുവട മുഖലവതഭാഴനില്
നഭാടനിന്പുറവത  കൂലനികവെലയഭാണച്ച്.  പടനികേവെര്ഗ്ഗകഭാരുവട  പ്രകതലകേത  സഭാമൂഹനികേ
കക്ഷമസനിതനിയവട  കേഭാരലതനിലലാം  അവെര്  വെളവര  പനിന്നഭാകലാം
നനില്ക്കുനവവെന്നതഭാണച്ച്.   ഈ പനിന്നഭാകഭാവെസ പരനിഹരനികഭാനഭാണച്ച് ബഡ്ജറനില്
എസച്ച്.സനി.പനി.,  റനി.എസച്ച്.പനി.-കച്ച്  തഭാരതകമലന  വെലനിയ  അടങല്
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

84.  എസച്ച്.സനി.പനി.-യവട  2,600  കകേഭാടനി  രപയനില്  1,172  കകേഭാടനി  രപയലാം
റനി.എസച്ച്.പനി.-യവട  751  കകേഭാടനി  രപയനില്  176  കകേഭാടനി  രപയലാം  തകദ്ദേശ
ഭരണസഭാപനങ്ങേള വെഴനിയഭാണച്ച് വചേലവെഴനിക്കുന്നതച്ച്. തഭാകഴയച്ച് ഇത്രവെലനിയ വെനിഹനിതലാം
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വെനിനലസനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗകഭാര്  കനരനിടച്ച്  ആസൂത്രണ
പ്രക്രെനിയയനില്  പവങടുതച്ച്  തങ്ങേളുവട  ആഗ്രഹപ്രകേഭാരലാം  പദതനികച്ച്  രപലാം
നല്കേഭാനഭാണച്ച്.   റനി.എസച്ച്.പനി.-യനില്  ഊരുകൂടതതീരുമഭാനവത മറനികേടകഭാന്
പഞഭായതനിനുകപഭാലലാം  അധനികേഭാരമനില.  പ്രഭാകദശനികേഭാസൂത്രണതനില്  ഈ
വെനിഭഭാഗങ്ങേള സലാംഘടനിതമഭായനി ഇടവപടുന്നതനിനുള പരനിശമങ്ങേള ഉണഭാകകേണതണച്ച്.

85.  പദതനിയനില് ഏറവലാം കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച് പഭാര്പനിടതനിനഭാണച്ച്.
എസച്ച്.സനി.പനി.-യനിലഭായഭാലലാം റനി.എസച്ച്.പനി.-യനിലഭായഭാലലാം.  ഭൂമനി വെഭാങ്ങേനി നല്കുന്നതനിനച്ച്
നൂറനിവയണപതച്ച്  കകേഭാടനി  രപയലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണതനിനച്ച്  അഞ്ഞൂറച്ച്  കകേഭാടനി
രപയമഭാണച്ച്  വെകേനിരുതനിയനിട്ടുളളതച്ച്.   ഇതനിനുപുറകമ  പ്രധഭാനമനനി  ആവെഭാസച്ച്
കയഭാജനയവട ഭഭാഗമഭായനി അറപതച്ച് കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  റനി. എസച്ച്. പനി.-
യനില്  പഭാര്പനിടതനിനച്ച്  നൂറനിപതനിനഞച്ച് കകേഭാടനി  രപയലാം  ഭൂരഹനിത  ആദനിവെഭാസനികേവള
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അമ്പതച്ച്  കകേഭാടനി  രപയലാം  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഭവെനരഹനിതര്കച്ച് മുഴുവെന് വെതീടച്ച് നല്കേനികഴനിഞഭാല് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുളള വെതീടനില്
അധനികേമഭായനി ഒരു പഠനമുറനികൂടനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന സതീമുമുണച്ച്.

86.  പഭാര്പനിടലാം കേഴനിഞഭാല് ഏറവലാം മുനനിയ പരനിഗണന വെനിദലഭാഭലഭാസതനിനഭാണച്ച്.
എസച്ച്. സനി. പനി.-യനില് 459 കകേഭാടനി രപയലാം റനി.എസച്ച്.പനി.-യനില് 122 കകേഭാടനി രപയലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസ  സതീമുകേളകച്ച്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  മുഖലവചേലവെച്ച്  കുടനികേളക്കുളള
വെനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായവലാം  കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം  മറമഭാണച്ച്.   ഇതനിനുപുറകമ  കകേന
സര്കഭാരനിവന്റെ കപഭാസ്റ്റേച്ച്വമട്രനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപനിനച്ച്  286  കകേഭാടനി രപ എസച്ച്.സനി.പനി.-
യനിലണച്ച്.  കമഭാഡല്  വറസനിഡന്ഷലല്  സ്കൂളുകേളുലാം  കപഭാസ്റ്റേച്ച്വമട്രനികേച്ച്,  പ്രതീവമട്രനികേച്ച്
കഹഭാസ്റ്റേലകേളുലാം  നവെതീകേരനികഭാനുളള  സമഗ്ര  പദതനി  കേനിഫ്ബനിയവട
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

87.  ഇടമലക്കുടനി  ആദനിവെഭാസനി  പഞഭായതനില്  ഒരു  സ്കൂള
അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  സ്കൂള  വെനിദലഭാഭലഭാസതനില്നനിന്നച്ച്  വകേഭാഴനിഞകപഭായ
ആദനിവെഭാസനി  കുടനികേളക്കുകവെണനി  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷവന്റെ  ആഭനിമുഖലതനില്  തലലതഭാ
പരതീക്ഷയവട ഒരു പ്രകതലകേ സതീലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

88. പടനികേജഭാതനി വപണകുടനികേളകച്ച് ഇന്ഷസ്വറന്സുമഭായനി ബന്ധവപടുതനിയള
സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷഭാപദതനി  'വെഭാല്സലലനനിധനി'  എന്ന കപരനില് ആരലാംഭനിക്കുനണച്ച്.
ജനനലാം,  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ,  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  തടങ്ങേനിയ  എലഭാ  സലാംരക്ഷണങ്ങേളുലാം
ഉറപ്പുവെരുതനി 10-ാം ക്ലഭാസച്ച് കേഴനിയകമ്പഭാകഴഭാ 18 വെയസച്ച് കേഴനിയകമ്പഭാകഴഭാ ഒരു ലക്ഷലാം
രപ ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച് വെഴനി നല്കുകേയലാം വചേയ്യുലാം.
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പനിന്നഭാക/മുന്നഭാക സമുദഭായകക്ഷമലാം

89. പനിന്നഭാക സമുദഭായകക്ഷമതനിനച്ച് കകേനവെനിഹനിതമടകലാം 130  കകേഭാടനി രപ
വെകേയനിരുതന.  ഇതനില്  പതനിനഭാലച്ച്  കകേഭാടനി  രപ  പനിന്നഭാകസമുദഭായ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  ഏഴച്ച്  കകേഭാടനി  രപ  പരനിവെര്തനിത  കക്രെസവെ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുമഭാണച്ച്.  ബഭാകനി തകേ വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങേളകഭാണച്ച്.  മണപഭാത്ര
നനിര്മ്മേഭാണകഭാര്കച്ച് 1.8 കകേഭാടനി രപയലാം ബഭാര്ബര് കഷഭാപ്പുകേളുവട നവെതീകേരണതനിനച്ച്
2.7  കകേഭാടനി  രപയലാം പരമ്പരഭാഗത കകേവതഭാഴനിലകേഭാര്കച്ച്  ടൂള കേനിറനിനച്ച്  3  കകേഭാടനി
രപയലാം വെകേയനിരുതന.

90.  മുന്നഭാക  സമുദഭായകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  30  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  അഗ്രഹഭാരങ്ങേളുവട  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനച്ച്  4.4  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമലാം

91.  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമതനിനച്ച്   കകേനവെനിഹനിതമടകലാം  90  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്
വെകേയനിരുതല്.  ഇതനില് വെനിധവെകേള അവലങനില് ഭര്തഭാവെച്ച് ഉകപക്ഷനിച ദരനിദരഭായ
സ്ത്രതീകേളക്കുള പഭാര്പനിട പദതനികച്ച് 50 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

ജതീവെനകഭാര്

92.  സര്കഭാര്  ജതീവെനകഭാരുലാം  വപന്ഷന്കേഭാരുലാം  ഏവറ  നഭാളഭായനി
ഉയര്തനിവകഭാണനിരുന്ന മുദഭാവെഭാകേലമഭായ  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്  2017-18-ല്
നടപനിലഭാക്കുലാം.  ഇതനിനുള പ്രതീമനിയലാം ജതീവെനകഭാരുവട ശമ്പളതനില്നനിനലാം വപന്ഷന്കേഭാരുവട
വമഡനികല് അലവെന്സനില്നനിനലാം ഈടഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. സലാംസഭാന സര്കഭാര് തറന്ന
മത്സരതനിലൂവട  വതരവഞടുകവപടുന്ന  ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്  കേമ്പനനിയമഭായനിട്ടുവെയ്ക്കുന്ന
വെലവെസകേളുവടയലാം നനിബന്ധനകേളുവടയലാം അടനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കുലാം പ്രതീമനിയതനിവന്റെ
അടവെച്ച് തതീരുമഭാനനിക്കുകേ.

IV 

പരമ്പരഭാഗത വതഭാഴനില് കമഖലകേള 

93.  കകേരളതനിവല  ദരനിദരനില്  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷവലാം  പരമ്പരഭാഗത
കമഖലകേളനിലഭാണച്ച്  വതഭാഴനിവലടുക്കുന്നതച്ച്.   അവെവര  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള ഏറവലാം
നല  മഭാര്ഗ്ഗലാം  ഈ  വതഭാഴനില്  കമഖലകേവള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അകതഭാവടഭാപലാം
വതഭാഴനിവലടുക്കുന്നവെരുവട വെരുമഭാനലാം ഉറപ്പുവെരുതനിവകഭാണച്ച് ഈ കമഖല നവെതീകേരനിക്കുകേയലാം
കവെണലാം.  ഇതരവമഭാരു  സമതീപനമഭാണച്ച്  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലകേളനില്  ബഡ്ജറച്ച്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്.
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കൃഷനി

94.  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയവട  അടങല്  2016-17-ല്  1,822  കകേഭാടനി
രപയനില്നനിനലാം  2,106  കകേഭാടനി  രപയഭായനി  ഉയര്തന.  ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദനതനിനു
നതീകനിവെചനിട്ടുള 160 കകേഭാടനി രപയനില് 70 കകേഭാടനി രപ വനലനിനുലാം 85 കകേഭാടനി രപ
പചകറനിക്കുമഭാണച്ച്.  വനല്ക്കൃഷനികച്ച്  തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാകല്  മുതല്
കറസച്ച് മനില്  വെവര  ഓകരഭാ  ഘടതനിലലാം  സമഗ്രമഭായ  സഹഭായ  പദതനിയഭാണച്ച്
തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുളതച്ച്.  12 കകേഭാടനി രപ തരനിശുഭൂമനിക്കൃഷനിക്കുലാം ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി ഇരുപ്പൂ
കൃഷനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.   വഹകറനിനച്ച്  1,500  രപ  വെചച്ച്
പഭാടകശഖര സമനിതനികേളകച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  27  കകേഭാടനി  രപ അനുവെദനിക്കുന.  3
കകേഭാടനി  രപ വതരവഞടുത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങേളനില് മനിനനി  കറസച്ച്  മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നതീകനിവെയ്ക്കുന. വനല്ലു സലാംഭരണതനിനച്ച്  700 കകേഭാടനി രപയഭാണച്ച്
നതീകനിവെയ്ക്കുന്നതച്ച്. കുടനഭാടച്ച്,  ഓണഭാട്ടുകേര, വപഭാകഭാളനി,  കകേഭാള, പഭാലകഭാടച്ച്,  വെയനഭാടച്ച്,
കകേപഭാടച്ച്  എന്നതീ  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളകച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ
കപ്രഭാജക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കബ്ലഭാകച്ച്  അടനിസഭാനതനില്  ഇതരലാം
കമഖലകേളകച്ച് സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് 12 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

95. പ്രഭാകദശനികേ സവെനികശഷതകേളുള കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങേളക്കുലാം കൃഷനിക്കുലാം
കവെണനി 3.3  കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  ആദനിവെഭാസനി കമഖലയനില് റഭാഗനി,  മനിലറച്ച്
തടങ്ങേനിയ വെനിളകേവള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഈ ധഭാനലങ്ങേള അവെര്ക്കുതവന്ന
കറഷനഭായനി  നല്കുന്നതനിനുലാം  സര്കഭാര്  സലാംഭരനിക്കുന്ന  സലാംവെനിധഭാനലാം  സൃഷനിക്കുലാം.
മറയൂര് ശര്കര കപഭാലളവെയ്ക്കുലാം ഈ സതീമനില് പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം നല്കുലാം.

96.  കൃഷനി  വെകുപച്ച്  തടര്നവെരുന്ന  ക്ലസ്റ്റേര്  സലാംവെനിധഭാനതനിവന്റെ
അടനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കുലാം  പചകറനി  കൃഷനിവെലഭാപനലാം.  ക്ലസ്റ്റേറകേളുവട
സഹഭായതനിനഭായനി  18  കകേഭാടനി  രപ വെകേയനിരുതന.  ഇതനിനുപുറകമ  കബ്ലഭാകച്ച്തല
വഫഡകറഷനുകേളകച്ച്  3  കകേഭാടനി രപയലാം വറയനിന് ഗഭാര്ഡച്ച്,  വവമകക്രെഭാ ഇറനികഗഷന്,
വവമകക്രെഭാ  നന്യൂട്രനിയന്റെച്ച്  തടങ്ങേനിയ  സമ്പ്രദഭായങ്ങേളകച്ച്  15  കകേഭാടനി  രപയലാം
വെകേയനിരുതന.   ഇതനിനു  പുറകമ,  വെനിള  ആകരഭാഗല  മഭാകനജ് വമന്റെനിനച്ച്
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള  54  കകേഭാടനി  രപയനില്  ഒരു  ഭഭാഗലാം  പചകറനിക്കുലാം
ലഭലമഭാകുന്നതഭാണച്ച്.  വവജവെകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനികഭാന്  10  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  പചകറനി  കൃഷനിയവട  ഒരു  പുതനിയ  ഘടകേലാം  സലാംസരണതനിലലാം
വെനിപണനതനിലലാം നല്കുന്ന ഉക്കൗന്നലഭാണച്ച്.  പചകറനി വപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനികേളകച്ച് 5
കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

97. നഭാളനികകേരതനിനുള വമഭാതലാം അടങല് 45 കകേഭാടനി രപയഭാണച്ച്.  5 കകേഭാടനി
രപ  സങര  കുളന്  വതങ്ങുകേളുവട  വെലഭാപനതനിനുകവെണനി  വചേലവെഴനിക്കുന.
നഭാളനികകേര  വപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനികേളകച്ച്  സര്കഭാര്  വെഭാഗഭാനലാം  വചേയനിരുന്ന
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സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായതനിവന്റെ  കുടനിശനികേ  അടനിയനരമഭായനി  നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
കുരുമുളകേച്ച്, ഏലലാം കൃഷനികേളകച്ച് 10 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

98. ഗുണകമന്മയള വെനിതകേളുലാം കതകേളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് 21 കകേഭാടനി രപ
വെകേയനിരുതന.  അകഗ്രഭാ  സര്വതീസച്ച്  വസന്റെറകേളകച്ച്  32  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  ഈ  വെര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  പുതനിയ  സതീലാം  കകേരളതനിവന്റെ
കജവെകവെവെനിധലലാം  തനതച്ച്  ഇനങ്ങേളുവട  കജലാം  പഭാസവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനു
കവെണനിയള സതീമഭായനിരനിക്കുലാം.

99.  റബ്ബറനിവന്റെ  വെനില  തഭാല്കഭാലനികേമഭായനി  ഉയര്ന്നനിട്ടുവണങനിലലാം  വചേറകേനിട
കൃഷനികഭാര്കച്ച്  150  രപ ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനുള വെനിലസനിരതഭാ  പദതനി തടരുലാം.
ഇതനികലകഭായനി 500 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

100.  വെയനഭാടച്ച്  പഭാകകജനിനഭായനി  19  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.   ഇതച്ച്
കുരുമുളകേച്ച്,  വെയനഭാടനിവന്റെ തനതച്ച് വനലനിനങ്ങേള, മണ്ണച്ച്-ജല സലാംരക്ഷണ പ്രവെര്തനലാം
എന്നനിവെയഭായനിടഭാണച്ച് ഉപകയഭാഗനികകണതച്ച്.

101. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് പഭാകകജനിനഭായനി 90 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  ഈ
പഭാകകജനിവല  കപ്രഭാജക്ടുകേള  വതരവഞടുക്കുന്നതലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതലാം
ജനിലഭാതലതനിലഭാണച്ച്. 

102.  അഞച്ച്  വെനിളകേളകച്ച്  വസഷലല്  ഇകകണഭാമനികേച്ച്  കസഭാണ
നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനലച്ച് ല്ല്-കുടനഭാടച്ച്,  കകേഭാള,  ഓണഭാട്ടുകേര,  വപഭാകഭാളനി,  പഭാലകഭാടച്ച്,
കകേപഭാടച്ച്,  വെയനഭാടച്ച്  എന്നനിവെ.   പചകറനി-കദവെനികുളലാം,  കേഞനിക്കുഴനി,  പഴയന്നൂര്,
ചേനിറ്റൂര്,  വകേഭാലകങഭാടച്ച്  എന്നനിവെ.   വെഭാഴ-തൃശ്ശൂര്.  പൂകള-വെയനഭാടച്ച്.  നഭാളനികകേരലാം-
കകേഭാഴനികകഭാടച്ച്.   ഈ  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കസഭാണുകേളനിവല  സലാംകയഭാജനിത
പ്രവെര്തനങ്ങേളകച്ച്  തടകലാംകുറനിക്കുന്നതനിനച്ച് 10 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. 

103.  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങേളക്കുകവെണനി  14  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്  അനുവെദനിചതനിവന്റെ  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാകല്  അവെസഭാന
ഘടതനിലഭാണച്ച്.  ഇതനിനുള  100-150  കകേഭാടനി  രപ കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്  ഇനനിയലാം
ലഭലമഭാക്കുലാം.  നഭാളനികകേരതനിവന്റെ  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങേള  ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണച്ച്
കൂടുതല്  വപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനികേളകച്ച്  രപലാം  നല്കുലാം.   കേഭാര്ഷനികേ
സഹകേരണസലാംഘങ്ങേളക്കുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നല്കുലാം.

മൃഗപരനിപഭാലനകമഖല

104. മൃഗ സലാംരക്ഷണ കമഖലയച്ച് 308 കകേഭാടനി രപയലാം ഡയറനി വെനികേസനതനിനച്ച്
97  കകേഭാടനി  രപയമഭാണച്ച്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  പഭാലല്പഭാദനതനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തനിയഭാണച്ച്
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ലക്ഷലലാം.  പഭാല്  ഉല്പഭാദന  വെര്ദനയവട  പനിന്നനിവല  ഘടകേലാം  സങരയനിനലാം
പശുകളുവട വെലഭാപനവലാം അവെയവട ഗുണകമന്മ ഉയര്തലമഭാണച്ച്.  ഇതതവന്നയഭാണച്ച്
ഇനലാം മുഖലവെനികേസനസമതീപനലാം. വവെററനിനറനി എകച്ച്റന്ഷന് പ്രവെര്തനങ്ങേളകച്ച് 110
കകേഭാടനി  രപയലാം  വവെററനിനറനി  കസവെനങ്ങേള  വമചവപടുതഭാന്  45  കകേഭാടനി  രപയലാം
കക്രെഭാസച്ച്  ബതീഡനിലാംഗച്ച്  സതീമുകേളകച്ച്  70  കകേഭാടനി  രപയലാം  വെകേയനിരുതന.  പക്കൗളട്രനി
വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള  ഫതീഡ്സച്ച്,  വകേ.  എല്.  ഡനി.  കബഭാര്ഡച്ച്
തടങ്ങേനിയ  വപഭാതകമഖലഭാസഭാപനങ്ങേളകച്ച്  വമഭാതതനില്  74  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  

105.  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനിയനില്  ഒരു  ലക്ഷലാം  പശുക്കുടനികേവള
ഉളവപടുതലാം.  ഇതനിനഭായനി  54  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  കേനകേഭാലനികേളകച്ച്
ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച് പരനിരക്ഷ ഏര്വപടുതലാം.

106.  പ്രഭാഥമനികേ  പഭാല്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങേളകച്ച്  30  കകേഭാടനി  രപ
ധനസഹഭായമഭായനി  വെകേയനിരുതന.   48  കകേഭാടനി  രപ  വതഭാഴുതനിനുലാം
തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനിക്കുലാം ഉണച്ച്.   കേഭാലനിതതീറ  സബ്സനിഡനികഭായനി  14  കകേഭാടനി  രപയലാം
നതീകനിവെചനിട്ടുണച്ച്.  ക്ഷതീരകൃഷനികഭാരുവട വപന്ഷന് 1,100 രപയഭായനി ഉയര്തലാം. 

മത്സലബന്ധനകമഖല

107.  മത്സലകമഖലയവടയലാം തതീരപ്രകദശ  വെനികേസനതനിവന്റെയലാം  വമഭാതലാം
അടങല്  2016-17-ല്  408  കകേഭാടനി  രപയഭായനിരുന്നതച്ച്  ഇകപഭാള  586  കകേഭാടനി
രപയഭായനി  ഉയര്തന.  ഉളനഭാടന്  മത്സലകമഖലയച്ച്  49  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിവന്റെ പകുതനിയനികലവറ തകേ മത്സലക്കൃഷനിക്കുളളതഭാണച്ച്. കേഭായല്
അലങഭാര  മത്സലകൃഷനി  പദതനി  പുനരുജ്ജതീവെനിപനിക്കുലാം.  കേടല്  മകത്സലഭാല്പഭാദനലാം
കകേരളതനില്  തടര്ചയഭായനി  കുറഞവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പശ്ചഭാതലതനില്
കേടല്വെനിഭവെകശഭാഷണതനിവനതനിവരയളള   ഇടവപടലനിനച്ച് 5  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.

108.  പഞമഭാസ  സമഭാശസ്വഭാസ  പദതനി  3,600  രപ  വെതീതലാം
ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ  അധനികേപണലാം  അനുവെദനിക്കുന.
മത്സലവതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്  നഷപരനിഹഭാരതകേ  മരനിക്കുന്നവെര്ക്കുലാം
കേഭാണഭാതഭാകുന്നവെര്ക്കുലാം 10 ലക്ഷലാം രപയഭായലാം വതഭാഴനില്കശഷനി നഷവപടുന്നവെര്കച്ച് 5
ലക്ഷലാം  രപയഭായലാം  ഉയര്തന.  അനുബന്ധ വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  മത്സലബന്ധകനഭാപകേരണങ്ങേളക്കുലാം ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്  ഏര്വപടുതലാം.
മവവറന്  ആലാംബുലന്സനിനഭായനി  2  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  മവണ്ണണ്ണ
സബ്സനിഡനികഭായനി 25 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.
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109.  അര്തങല്,  വവെളയനില്,  തഭാനൂര്,  പരപനങ്ങേഭാടനി,  മകഞശസ്വരലാം,
വകേഭായനിലഭാണനി,  മുനകടവെച്ച്, കചേറവെ,  വചേറവെത്തൂര്,  തലഭായനി,  വചേതനി  എന്നതീ
ഹഭാര്ബറകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണതനിനച്ച് 39 കകേഭാടനി രപ ഇകപഭാള വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
കൂടുതല്  പണലാം  ആവെശലവമങനില്  ലഭലമഭാക്കുലാം.  മവറഭാരു  35  കകേഭാടനി  രപ
ഹഭാര്ബറകേളുമഭായനി ബന്ധവപടച്ച് കറഭാഡച്ച്,  പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃതനികേളക്കുകവെണനി
ലഭലമഭാക്കുലാം.   കകേന  സര്കഭാരനിവന്റെ  ബ്ലൂ  വറവെലന്യൂഷന്  സതീമനില്  സലാംസഭാന
വെനിഹനിതമടകലാം  നഭാല്പതച്ച്  കകേഭാടനി  രപയണച്ച്.  ഇതച്ച്  മുഖലമഭായലാം  മത്സലക്കൃഷനിക്കുലാം
മൂലലവെര്ദന പ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുലാം കവെണനിയളളതഭാണച്ച്.  

110.  തതീരപ്രകദശ  വെനികേസനതനിനച്ച്  216  കകേഭാടനി  രപ  പ്രകതലകേമഭായനി
അനുവെദനിചനിട്ടുണച്ച്.  24851  മത്സലവതഭാഴനിലഭാളനികേള കേടല്തതീരതനനിന്നച്ച്  50  മതീറര്
ദൂരതനിനുളളനിലഭാണച്ച്  തഭാമസനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവെരനില്  ഒരു  വെനിഭഭാഗലാം  അതതീവെ  അപകേട
കമഖലയനിലഭാണച്ച്.  ഇവെരുവട  പുനരധനിവെഭാസതനിനഭായനി  150  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.   തതീരതച്ച്  വവജവെ  സലാംരക്ഷണ  ഭനിതനി  സൃഷനിക്കുവെഭാന്  ഇതച്ച്
സഹഭായനിക്കുലാം.  തതീരകദശവത  കറഭാഡച്ച്  ഒഴനിവകേയള  മറവെനികേസനപരനിപഭാടനികേളകച്ച്
56  കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  ഇതനിനു പുറകമ  20  കകേഭാടനി രപ നബഭാര്ഡനിവന്റെ
ധനസഹഭായമഭായലാം  ഉണഭാകുലാം.  തതീരകദശ  വചേറനിയ  കറഭാഡുകേളക്കുകവെണനി  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വെകുപനിനച്ച് 100 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. വെനിഴനിഞലാം ഹഭാര്ബര്
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധവപടച്ച്  ഉണഭാകുന്ന പുനരധനിവെഭാസതനിനച്ച്  ഇക്കൗ തകേകേളനില്
പ്രകതലകേ  മുന്ഗണന  നല്കുലാം.  ആവെശലമഭായ  കതഭാതനില്  പണലാം  പനിന്നതീടച്ച്
അധനികേമഭായലാം അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

111.  മത്സലലാം,  കേയര്,  കേര്ഷകേവതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങേളുവട
റനിടയര്വമന്റെച്ച്  ആനുകൂലലലാം  നല്കുന്നതനിനുകവെണനി  50  കകേഭാടനി  രപ  അധനികേമഭായനി
അനുവെദനിക്കുന. 

കേയര്

112.  സര്, 2017-18-ല് കേയര് രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ സതീലാം നടപനിലഭാകഭാന്
കപഭാകുകേയഭാണച്ച്.  കേയര്  വെലവെസഭായവത  യദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്
നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കേയര്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങേളകച്ച്  90  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനിയനിലലാം  സസ്വയലാം  സഹഭായ
സലാംഘങ്ങേളക്കുലാം മറലാം  75  ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനിയനിലലാം  സസ്വകേഭാരല വെലകനികേളകച്ച്
50  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനിയനിലലാം  ഡതീവവഫബറനിലാംഗച്ച്  യനങ്ങേള  ലഭലമഭാക്കുലാം.
വനന്മഭാറ   മണ്ഡലതനിവല  വെടവെന്നൂരനില്  ദനിനലാംകതഭാറലാം  60,000  വതഭാണച്ച്
ചേകേനിരനിയഭാകഭാനുളള കശഷനികയഭാവട  ഇക്കൗ സതീലാം  പ്രകേഭാരമുള ആദലവത മനിലച്ച് ല്ല്  കമയച്ച്
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മഭാസതനില്  പ്രവെര്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുലാം.  2017-18-ല്  100  ചേകേനിരനി  മനില്ലുകേള
ആരലാംഭനികഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

113.  ഓകടഭാമഭാറനികേച്ച്  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  വമഷതീനുകേള  സലാംഘങ്ങേളകക  ലഭലമഭാക്കൂ.
സസ്വകേഭാരലനനികക്ഷപകേര്കച്ച്  കേയര്  കബഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്ന  സഹഭായതനിനുപുറകമ
സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയലാം  ഉണഭാകുലാം.  കഫഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സനിവന്റെ  കേയര്
കകേഭാകമ്പഭാസനിറച്ച് ഫഭാകറനി 2017-18-ല് പ്രവെര്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം. പുതനിവയഭാരു കേയര്
മഭാട്രസച്ച്  ഡനിവെനിഷനച്ച്  രപലാം  നല്കുലാം.  കേയര്  വമഷതീന്  ഫഭാകറനി  ആദലമഭായനി
പൂര്ണ്ണകശഷനിയനില് പ്രവെര്തനിക്കുലാം.

114. ഇക്കൗ സഭാകങതനികേ നവെതീകേരണലാംമൂലലാം കേയര്പനിരനികഭാര്ക്കുലാം വനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം
വതഭാഴനില്  നഷവപടനിവലന്നച്ച്  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനച്ച്  സര്കഭാര്  അവെരുവട
ഉല്പന്നങ്ങേള  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവെരുതന്ന  വെനിലയച്ച്  വെഭാങ്ങേനി  സലാംഭരനിക്കുലാം.
ആദലഘടതനില്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്നനിനള  ഉല്പന്നങ്ങേളഭാണച്ച്
കശഖരനിക്കുകേ. കേയര്വഫഡച്ച്  2016-17-ല് ഒരു ലക്ഷലാം കേസ്വനിന്റെല് കേയര് സലാംഭരനിക്കുന്ന
സഭാനതച്ച്  അടുത  വെര്ഷലാം  രണലക്ഷലാം  കേസ്വനിന്റെല്  കേയര്  സലാംഭരനിക്കുലാം.  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന്  100-120  കകേഭാടനി  രപയവട  ഉല്പന്നങ്ങേള വെഭാങ്ങുന്ന സഭാനതച്ച്
2017-18-ല് 200 കകേഭാടനി രപയവട ഉല്പന്നങ്ങേള വെഭാങ്ങുലാം.  ഇവെ വെനിറഴനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സബ്സനിഡനി നല്കേനികയ തതീര. ഇതനിനഭായനി 48 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

115.  ആലപ്പുഴയനിവല  കേയര്  കമള  ആഭലനര  വെനിപണനികച്ച്  ഉക്കൗന്നല്
നല്കേനിവകഭാണച്ച്  വസപ്റലാംബര്  മഭാസതനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.  കേയറനിവന്റെ  പുതനിയ
ഡനിമഭാന്ഡച്ച്  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായള  മണ്ണച്ച്-ജല  സലാംരക്ഷണ
പ്രവെര്തനങ്ങേളകച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേയര്  ഭൂവെസ്ത്രങ്ങേളനില്  നനിന്നഭായനിരനിക്കുലാം.
കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണതനിനുലാം കേയര് ഭൂവെസ്ത്രങ്ങേള ഉപകയഭാഗവപടുതഭാലാം. ഇക്കൗ പരനിശമലാം
വെനിജയനിചഭാല്  കകേരളതനിവല  മുഴുവെന്  കേയര്വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  200  ദനിവെസവത
വതഭാഴനില്  ഉറപ്പുനല്കേഭാനഭാകുലാം. ഇതനിനഭായനി  ആലപ്പുഴയനില്  വതഭാഴനിലറപച്ച്  ഉകദലഭാഗസവര
പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേയര്വഫഡനിവന്റെയലാം  എന്.സനി.ആര്.എലാം.വഎ.-യവടയലാം
ആഭനിമുഖലതനില് ഭൂവെസ്ത്ര സ്കൂള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

116.  രണഭാലാം  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  സതീമനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുനരുദരനിക്കുന്ന കേയര്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങേളകച്ച്  പ്രവെര്തന  മൂലധനവലാം  മഭാകനജതീരനിയല്
സബ്സനിഡനിയലാം  നല്കുലാം.  ഇതനിനുകവെണനി  എന്.സനി.ഡനി.സനി.-കച്ച്  ഒരു  കപ്രഭാജകച്ച്
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതനിവന്റെ  പ്രവെര്തനമൂലധനലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്   12  കകേഭാടനി
രപയലാം  മഭാകനജതീരനിയല്  സബ്സനിഡനികച്ച്  3  കകേഭാടനി  രപയലാം  അധനികേമഭായനി
വെകേയനിരുതന.  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങേളുവട കേയനില് മുന്കേഭാലതച്ച് വെനിവെനിധ



ധനകേഭാരലലാം 37

സതീമുകേളനിലഭായനി  ലഭനിച  പണതനില്  മനിചമുളതച്ച്  പ്രവെര്തന  മൂലധനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനികഭാന് അനുവെഭാദലാം നല്കുലാം.  കേയര്കമഖലയച്ച് ആവകേ വെകേയനിരുതല് 128
കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്.  ഇതനിനു  പുറവമയഭാണച്ച്  കേയറല്പഭാദകേസലാംഘങ്ങേളുവട
പുനനഃസലാംഘഭാടനതനിനഭായനി എന്.സനി.ഡനി.സനി. മുഖഭാനനിരലാം ലഭലമഭാക്കുന്ന  100 കകേഭാടനി
രപ. 

വവകേതറനി

117.  വവകേതറനി,  യനതറനി  കമഖലയച്ച്  72  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  വവകേതറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങേളുവടയലാം
ഹഭാവന്റെകനിവന്റെയലാം  ഹഭാന്വെതീവെനിവന്റെയലാം  ഓഹരനിപങഭാളനിതതനിനച്ച്  9  കകേഭാടനി  രപ
നതീകനിവെചനിട്ടുണച്ച്. അസലാംസ്കൃത സഭാമഗ്രനികേളുലാം  മറലാം വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള സഹഭായമഭായനി 11
കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  വവകേതറനി  നവെതീകേരണതനിനുലാം  ഉല്പന്ന
വവവെവെനിധലവെല്കരണലാം, ഇന്കേദ്യുകബഷന് വസന്റെര് എന്നനിവെയ്ക്കുമഭായനി 12 കകേഭാടനി രപ
വെകേയനിരുതന.  വവകേതറനി  വനയ്ത്തുകേഭാര്കച്ച്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  ലഭനിച്ചുവെരുന്ന
വെനിവെനിധതരലാം  ഇന്വസന്റെതീവകേളുലാം  കക്ഷമപദതനികേളുലാം  വെരുമഭാന  ഉറപ്പുപദതനിയലാം
തടരുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാമനിനച്ച്  കവെണന്ന  തണനി  വവകേതറനി
സലാംഘങ്ങേളനില്നനിന്നച്ച്  വെഭാങ്ങേഭാനുള  സതീലാം  നടപ്പുവെര്ഷതനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കേഭാലതഭാമസലാം വെന്നതനിനഭാല് വവപ്രമറനി വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള യൂണനികഫഭാലാം തണനികയ
വനയ തതീര്കഭാന് കേഴനിഞള. 2017-18-ല് ഇക്കൗ സതീലാം കൂടുതല് വെനിപുലവപടുതഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പുതനിയതഭായനി  വെലവെസഭായതനില്  പ്രകവെശനികഭാന്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നവെര്ക്കുലാം  തറനികേള  ഇട്ടുവകേഭാടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.  റനികബറച്ച്  കുടനിശനികേ
വകേഭാടുതതതീര്ക്കുലാം.

കേശുവെണനി

118.  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേള  ഒക്കൗപചേഭാരനികേമഭായനി  തറനവവെങനിലലാം

വെലവെസഭാകയഭാല്പഭാദനലാം സഭാധഭാരണ നനിലയനികലയച്ച് തനിരനിച്ചുവെന്നനിടനില. വപഭാതകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങേളഭായ  കേശുവെണനി  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാവപകലാം  കതഭാടണനിക്ഷഭാമലാം

കനരനിടുന.  കകേരളതനിനുളളനില്  നനിന്നഭായഭാലലാം  പുറതനനിന്നഭായഭാലലാം  കതഭാടണനി

സലാംഭരനിചച്ച് ഇക്കൗ സഭാപനങ്ങേള പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് പ്രവെര്തനിപനികകണതച്ച് വതഭാഴനില്,

കസവെന-കവെതന  വെലവെസകേള  പനിടനിച്ചുനനിര്തന്നതനിനച്ച്  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണച്ച്.

കതഭാടണനി  സലാംഭരണതനിനഭായനി  ഇക്കൗ  സഭാപനങ്ങേളകച്ച്  30  കകേഭാടനി  രപ

അനുവെദനിക്കുന, ബഭാകനി ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങേളനില്നനിന്നച്ച് വെഭായയഭായനി ലഭലമഭാക്കുലാം.

ബഭാങ്കുകേളുവട  മുന്കേഭാല  കുടനിശനികേകേള   80  കകേഭാടനി  രപയവട ഒറതവെണ



38       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  3, 2017 

തതീര്പഭാകല് പദതനിയനിലൂവട കേടബഭാദലതകേള ഇലഭാതഭാകനിയനിട്ടുണച്ച്.  പദതനിയനില്

ഏറവലാം  പ്രധഭാനവപട  സതീലാം  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേളുവട  നവെതീകേരണവലാം

യനവെല്കരണവലാം ആണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  42  കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  കേശുമഭാവെച്ച്

കൃഷനിയവട കപ്രഭാത്സഭാഹനതനിനച്ച് 6.5 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

119.  കകേരളതനിനച്ച്  പുറതള  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേളനിവല  കൂലനിക്കുറവലാം
യനവെല്കരണവലാം  നമ്മുവട  നഭാടനിവല  ഫഭാകറനികേളകച്ച്  മത്സര
ഭതീഷണനിയഭാവണനള  യഭാഥഭാര്ത്ഥലലാം  സര്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന.  ഇക്കൗ
സനിതനിവെനികശഷലാം  തരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം   കകേരളതനിവല   വെലവെസഭായലാം
അഭനിവൃദനിവപടുതന്നതനിനുലാം  സസ്വകേഭാരല  വെലവെസഭായനികേളടകമുളവെരുമഭായനി  ചേര്ച
വചേയച്ച്  ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കുലാം.  ഇക്കൗ ഇന്വസന്റെതീവെനിനുകവെണനി  20  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.

മറച്ച് ഗ്രഭാമതീണവെലവെസഭായങ്ങേള

120.  കകേരളതനിവല  32  അലാംഗതീകൃത  ക്രെഭാഫ്റ്റുകേളുവട  കപ്രഭാത്സഭാഹനതനിനച്ച്  4
കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  അവപകച്ച്  സലാംഘങ്ങേളഭായ  സുരഭനികച്ച്  1.5  കകേഭാടനി
രപയലാം  ആര്ടനിസഭാന്സച്ച്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  1  കകേഭാടനി  രപയലാം
ഹഭാന്ഡനിക്രെഭാഫ്റ്റച്ച്സച്ച്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്   കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  1.5  കകേഭാടനി  രപയലാം
വകേല്പഭാമനിനച്ച് 1 കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതന. മുളവെലവെസഭായ വെനികേസനതനിനച്ച് 5
കകേഭാടനി  രപ  അനുവെദനിക്കുന.  ആര്ടച്ച്കകേഭായച്ച്  ഓഹരനിമൂലധനമഭായനി  1  കകേഭാടനി  രപ
അനുവെദനിക്കുന.

ഖഭാദനി

121.  ഖഭാദനി  ഗ്രഭാമതീണ  വെലവെസഭായങ്ങേളുവട  അടങല്  17  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്.
ഖഭാദനി  ഗ്രഭാമ  പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച്  ഇക്കൗ  വെര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  പുതനിയ  സതീലാം.   ചേനില
പഞഭായതകേള  കകേനതീകേരനിചച്ച്  ഖഭാദനി  ഗ്രഭാമതീണ  വെലവെസഭായങ്ങേള
വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  ഇക്കൗ  പരനിപഭാടനി.  ഇതനിനഭായനി  4.5  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.

122.  തകേര്ച  കനരനിടുന്ന  മവറഭാരു  പരമ്പരഭാഗതവെലവെസഭായലാം  ബതീഡനിയഭാണച്ച്.
ബതീഡനി വെലവെസഭായതനില്നനിന്നച്ച് പനിരനിവചടുത നനികുതനിയനില് ദനികനശച്ച് ബതീഡനികച്ച്  8
കകേഭാടനി  രപ തനിരനിവകേ നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  ബഭാകനി നനികുതനി  വെരുമഭാനതനില്നനിന്നച്ച്  20
കകേഭാടനി  രപ  ബതീഡനിവതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനികച്ച് ഗ്രഭാന്റെഭായനി  അനുവെദനിക്കുന.
ബതീഡനിവതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമതനിനച്ച് ഉചേനിതമഭായ പദതനികച്ച് രപലാം നല്കേഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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സഹകേരണലാം

123.  സഹകേരണ കമഖലയവട വമഭാതലാം അടങല്  124  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്.
ഇതനില് 50  കകേഭാടനി രപ പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങേളക്കുലാം 25  കകേഭാടനി രപ
സലാംസരണലാം,  കേണസന്യൂമര്,  ഹക്കൗസനിലാംഗച്ച്,  മഭാര്കറനിലാംഗച്ച്,  വെനനിത,  എസച്ച്.സനി.-എസച്ച്.ടനി.
എന്നതീ കമഖലകേളനിവല  സഹകേരണസലാംഘങ്ങേളുവട  ഓഹരനി  പങഭാളനിതതനിനുലാം  മറ
സഹഭായങ്ങേളക്കുലാം കവെണനിയഭാണച്ച്. കകേപച്ച്-നച്ച് പതച്ച് കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

124.  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങച്ച്  രപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  പഠനലാം
നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവെര്തനങ്ങേള  സലാംസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങച്ച്,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  എന്നനിവെരുവട  ധനപരമഭായ
പുനനഃസലാംഘഭാടനതനിനുലാം റതീകേലഭാപനിറവവലകസഷനുലാം  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

125.  പരമ്പരഭാഗത  വെലവെസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങേളുവട
പുനനഃസലാംഘടനയവട  ഭഭാഗമഭായനി  സര്കഭാരനിലള  കേടങ്ങേള  വഷയറഭാകനി  മഭാറകേയലാം
പലനിശ  എഴുതനിതള്ളുകേയലാം  വചേയ്യുലാം.  സമഗ്ര  പുനരുദഭാരണ  സതീമനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം ഇക്കൗ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.  കകേരളതനിവല ഏറവലാം വെലനിയ
വെഭാണനിജലസഹകേരണ  സഭാപനങ്ങേളനില്  ഒന്നഭായ  റബ്കകേഭാ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഒരു സതീലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

V

പുതനിയ വെളര്ചഭാ കമഖലകേള

126. കകേരളതനിവന്റെ ഭഭാവെനി സഭാമ്പതനികേ വെളര്ചഭാ കസഭാതസ്സുകേള വഎ.ടനി.-യലാം
ടൂറനിസവലാം  അനുകയഭാജല  ഇടതരലാം,  വെന്കേനിട  വെലവെസഭായ  കമഖലകേളുമഭാണച്ച്.  ഇക്കൗ
പ്രഭാധഭാനലലാം കേണകനിവലടുതവകേഭാണച്ച് ഇക്കൗ മൂന്നച്ച് കമഖലകേളക്കുമഭായനി  1,375  കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതന.  ഇതച്ച് 2016-17-വല അടങലനിവന അകപക്ഷനിചച്ച് 27 ശതമഭാനലാം
വെര്ദനയഭാണച്ച്.  സലാംസഭാന  വെരുമഭാന കേണക്കുകേള  ചൂണനികഭാണനിക്കുന്നതച്ച്  സമതീപ
കേഭാലയളവെനില് ആധുനനികേ ഉല്പഭാദന കമഖലയനില് ഉണര്വെച്ച് ഉണഭായനിട്ടുവണന്നഭാണച്ച്.
ഇക്കൗ ഉയര്ന്ന അടങല് ഇക്കൗ മുകന്നറവത ശകനിവപടുതലാം.

വെനിവെരസഭാകങതനികേവെനിദല

127.  549  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  വഎ.ടനി.  കമഖലയവട  അടങല്.  വഎ.ടനി
പഭാര്ക്കുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണച്ച്  മുഖല  ഇടവപടല്.  വടകകഭാപഭാര്കനിനച്ച്  84  കകേഭാടനി
രപ, ഇന്കഫഭാ പഭാര്കനിനച്ച് 67 കകേഭാടനി രപ, വവസബര് പഭാര്കനിനച്ച് 25 കകേഭാടനി രപ,
കകേഭാഴനികകഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  വകേഭാരടനി  എന്നതീ  വഎ.ടനി  പഭാര്ക്കുകേളക്കുലാം
വടകകഭാ  കലഭാഡ്ജുകേളക്കുമഭായനി  55  കകേഭാടനി  രപ  എന്നനിങ്ങേവന  വെകേയനിരുതന.
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2020 ആകുകമ്പഭാള ഇന്കഫഭാപഭാര്കനില് ഒരു ലക്ഷലാം കപര്കച്ച്  വഎ.ടനി.  കജഭാലനിയലാം
വടകകഭാപഭാര്കനില് 75,000 കപര്കച്ച് വഎ.ടനി. കജഭാലനികേളുലാം സൃഷനികവപടുലാം.

128.  സമതീപകേഭാലതഭായനി  നൂതന  വെലവെസഭായ  സലാംരലാംഭകേതസ്വ
കപ്രഭാത്സഭാഹനതനിനച്ച് നഭാലാം കൂടുതല് ശദ വചേലതനണച്ച്. വടകകഭാളജനി ഇന്നകവെഷന്
വസന്റെറനിനച്ച്  10  കകേഭാടനി  രപ വെകേയനിരുതന.  സ്റ്റേഭാര്ടച്ച്  അപച്ച് കബഭാകച്ച്  കേലഭാമ്പയനിന്,
സ്റ്റേഭാര്ടച്ച്  അപച്ച്  ബൂടച്ച്  കേലഭാമ്പുകേള,  പഭാര്ടച്ച്ണര് വനറച്ച് വെര്കച്ച്,  സ്റ്റേഭാര്ടച്ച്  അപച്ച്  വഎ.ത്രതീ,
സലാംരലാംഭകേതസ്വ സനര്ശന പരനിപഭാടനി,  ഫഭാബച്ച് ലഭാബച്ച് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ഇന്നകവെഷന് ഫണച്ച്,
സതീഡച്ച് ഫണച്ച് എന്നനിങ്ങേവന ഒടനവെധനി നൂതനങ്ങേളഭായ സതീമുകേളുവട വബഭാവകയഭായ
യവെജന  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വെനികേസനപരനിപഭാടനികച്ച്  70  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.
വകേ.എസച്ച്.വഎ.ഡനി.സനി.-യലാം  വകേ.എഫച്ച്.സനി.-യലാം  1,500  സ്റ്റേഭാര്ടച്ച്  അപച്ച്
സലാംരലാംഭങ്ങേളകച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുലാം.

129. വഎ.ടനി. കമഖലയനിവല സര്കഭാര് കസവെന മനിഷവന്റെ മുഖല ഏജന്സനിയഭായ
കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  വഎ.ടനി.  മനിഷനച്ച്  100  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  ട്രനിപനിള
വഎ.ടനി.എലാം.വകേ.-യച്ച്  52  കകേഭാടനി  രപയലാം  വഎ.വഎ.റനി.വകേ.  പഭാലയച്ച്  22.5  കകേഭാടനി
രപയലാം വെകേയനിരുതന.  ഇന്റെര്നഭാഷണല് വസന്റെര് കഫഭാര് ഫതീ ആന്ഡച്ച് ഓപണ
കസഭാഴച്ച് കസഭാഫ്റ്റച്ച് വവെയറനിനുലാം സനി-ഡനിറനിനുലാം 5 കകേഭാടനി രപ വെതീതവലാം വെകേയനിരുതന.

130.  വഎ.ടനി.  ഹഭാര്ഡച്ച് വവെയര്  നനിര്മ്മേഭാണ  ഹബ്ബഭായനി  കകേരളവത
ഉയര്തന്നതനിനച്ച്  സമഗ്രമഭായ ഇടവപടല് തടങ്ങുകേയഭാണച്ച്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  12
പഭാര്ക്കുകേളഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.  മഭാവരനില്  ജപഭാനതീസച്ച്-വകേഭാറനിയന്  വെലവെസഭായ
ക്ലസ്റ്റേര്  സഭാപനിക്കുലാം.  ഇവെവയലഭാലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  ഹഭാര്ഡച്ച് വവെയര്
മനിഷനച്ച് രപലാം നല്കുലാം. ഇതനിനഭായനി മനിഷനച്ച്  1 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

കകേരള വവഫബര് ഓപ്റനികേച്ച് വനറച്ച് വെര്കച്ച് (വകേ-കഫഭാണ)

131.  സര്,  പഭാവെവപട  20  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങേളകച്ച്  ഇന്റെര്വനറച്ച്  കേണക്ഷന്
സക്കൗജനലമഭായനി  നല്കുലാം.  മറളവെര്കച്ച്  ഇന്റെര്വനറച്ച്  കസവെനലാം  വെളവര  കുറഞ
വചേലവെനില്  ലഭലമഭാക്കുലാം.  അങ്ങേവന  ഇന്റെര്വനറച്ച്  സക്കൗകേരലലാം  പക്കൗരഭാവെകേഭാശമഭാകനി
മഭാറന്ന   അപൂര്വലാം  പ്രകദശങ്ങേളനില്  ഒന്നഭായനി  കകേരളലാം  മഭാറകേയഭാണച്ച്.  സര്കഭാര്-
സര്കഭാരനിതര  കസവെനങ്ങേള,  വെനിദലഭാഭലഭാസ,  ആകരഭാഗല,  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ
സക്കൗകേരലങ്ങേള,  വെനികനഭാദ വെനിജഭാന കസവെനങ്ങേള എന്നനിവെ കേമ്പന്യൂടര്,  വമഭാവവബല്
മുഖഭാനനിരലാം  സഭാധഭാരണകഭാര്കച്ച്  കേടമ്പകേളനിലഭാവത  ലഭലമഭാകഭാന്  ഇതച്ച്
വെഴനിവയഭാരുക്കുലാം.   ഡനിജനിറല്  ഡനിവവവെഡച്ച്  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുള   നനിര്ണ്ണഭായകേ
കേഭാല്വെയ്പഭായനിരനിക്കുലാം  ഇതച്ച്.   2017-18-ല്  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിവന്റെ  ഒവടലഭാ
ഇടപഭാടുകേളുലാം  വഎ.ടനി.  അധനിഷ്ഠനിതമഭായനി  മഭാറവമന്നച്ച്  കേണകഭാക്കുന.  ഇകതഭാവട
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പക്കൗരകസവെനങ്ങേള  സഭാര്വത്രനികേമഭായനി  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  രപതനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
അടനിസഭാന ഇന്റെര്വനറച്ച് സക്കൗകേരലഭാവെകേഭാശലാം മുനപഭാധനിയഭായനി മഭാറലാം.

132.  വകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  വവവെദദ്യുതനി  ശലാംഖലയച്ച്  സമഭാനരമഭായനി  സൃഷനിക്കുന്ന
പുതനിവയഭാരു  ഓപ്റനികേച്ച്  വവഫബര്  പഭാത  തവന്നയഭായനിരനിക്കുലാം  സഭാര്വത്രനികേ
അടനിസഭാന ഇന്റെര്വനറച്ച് സക്കൗകേരലലാം പക്കൗരന്മഭാര്ക്കുലാം സര്കഭാര് സലാംവെനിധഭാനങ്ങേളക്കുലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ.  വകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  മുഖഭാനനിരലാം  ഇക്കൗ  ശലാംഖല  ഓകരഭാ  വെതീടനിലലാം
എതനികഭാനഭാവലാം.  വകേ-കഫഭാണ  എന്ന  കപരനിലള  ഇക്കൗ  ശലാംഖല  18
മഭാസതനിനുളനില് പൂര്തതീകേരനികഭാന് ലക്ഷലമനിടുന.  1,000  കകേഭാടനി രപ മൂലധനലാം
കേനിഫ്ബനി വെഴനിയഭായനിരനിക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ. 

133.  അക്ഷയ പക്കൗരകസവെന കകേനങ്ങേള,  ഫണച്ച്സച്ച് ജനകസവെനകകേനങ്ങേള,
സര്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,  വവലബറനികേള,  സര്കഭാര്  നനിയനണതനിലള
വപഭാതസലങ്ങേള  എന്നനിവെനിടങ്ങേളനില്  വവവെവവഫ  പ്രസരണകകേനങ്ങേളുലാം
സഭാപനിക്കുലാം.  വമഭാവവബല്,  കേമ്പന്യൂടര്  ഉപകേരണങ്ങേള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
സഭാധഭാരണകഭാര്കച്ച്   നനിശ്ചനിത സമയകതയച്ച്  സക്കൗജനല  അടനിസഭാന ഇന്റെര്വനറച്ച്
കസവെനലാം വകേ-കഫഭാണ ലഭലമഭാക്കുലാം.

ടൂറനിസലാം

134.  ചുരുങ്ങേനിയ കേഭാലലാംവകേഭാണച്ച് ടൂറനിസലാം കകേരള സലാംസഭാന വെരുമഭാനതനിവന്റെ
10  ശതമഭാനലാം  സലാംഭഭാവെന  വചേയ്യുന്ന  ഒരു  കസവെന  വെലവെസഭായമഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.
നമ്മുവട  പ്രകൃതനി  രമണതീയതയലാം  വവപതൃകേവലാം  ഫലപ്രദമഭായ  ടൂറനിസലാം
ഉല്പന്നങ്ങേളഭാകനി  മഭാര്കറച്ച്  വചേയ്യുന്നതനിലഭാണച്ച്  ടൂറനിസലാം  വെനികേസനതനിവന്റെ മര്മ്മേലാം.

അതവകേഭാണച്ച്  അടങലനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  തകേ  നതീകനിവെചനിട്ടുളതച്ച്
മഭാര്കറനിലാംഗനിനഭാണച്ച് 75 കകേഭാടനി രപ.

135. നനിശഭാഗന്ധനി ഡഭാന്സച്ച് ആന്ഡച്ച് മന്യൂസനികേച്ച് വഫസ്റ്റേനിവെല്,  ഓണഭാകഘഭാഷലാം,

വവട്രബല് ഡഭാന്സച്ച് വഫസ്റ്റേനിവെല്, പൂരലാം, വതയലാം ഉത്സവെങ്ങേള, വെളലാംകേളനി മത്സരങ്ങേള
തടങ്ങേനിയവെ കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രചേഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുലാം  15  കകേഭാടനി രപ
വെകേയനിരുതന.  വമയനിന്റെനന്സച്ച്  സഹഭായലാം  ഇതവെവര  ലഭനികഭാത  ചുണന്
വെളങ്ങേളകച്ച് ധസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുലാം വെളലാംകേളനി കപ്രഭാത്സഭാഹനതനിനുലാംകവെണനി
5 കകേഭാടനി രപ അധനികേമഭായനി വെകേയനിരുതന. 

136.  കകേരള ടൂറനിസലാം വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനടകലാം വെനിവെനിധ ടൂറനിസലാം
സഭാപനങ്ങേളകച്ച്  22  കകേഭാടനി  രപ വെകേയനിരുതന.  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേളകച്ച്   12

കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.   ടൂറനിസലാം  ഗസ്റ്റേച്ച്  ഹക്കൗസുകേളുവട  അപ്ഗ്രകഡഷനുലാം
ഗുരുവെഭായൂര്,  തനിരുവെനനപുരലാം,  സുല്തഭാന്  ബകതരനി,  പതീരുകമടച്ച്,  കകേഭാഴനികകഭാടച്ച്,
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വപഭാന്മുടനി,  മൂന്നഭാര് എന്നനിവെനിടങ്ങേളനില് പുതനിയ കബ്ലഭാക്കുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  31

കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. 

137.  കകേരളതനില്  ഇന്നച്ച്  നടപഭാക്കുന്ന  ഏറവലാം  പ്രധഭാനവപട  ടൂറനിസലാം
കപ്രഭാജക്ടുകേള മുസ് രനിസച്ച് വഹറനികറജച്ച് കപ്രഭാജക്ടുലാം പുതതഭായനി ഏവറടുകഭാന് കപഭാകുന്ന
തലകശരനി,  ആലപ്പുഴ  സ് വവപസച്ച്  റൂടച്ച്  കപ്രഭാജക്ടുകേളുമഭാണച്ച്.   ഇവെയച്ച്  40  കകേഭാടനി
രപയഭാണച്ച്    വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളളതച്ച്.   ആലപ്പുഴ  വഹറനികറജച്ച്  കപ്രഭാജകനിവന്റെ
പ്രധഭാനവപട  ഭഭാഗലാം  കേനഭാലകേളുവട  നവെതീകേരണമഭാണച്ച്.  ഡചച്ച്  സഭാകങതനികേ
സഹകേരണകതഭാവട ഇതനിനുള മഭാസ്റ്റേര് പഭാന് തയഭാറഭാകനിവകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
വമയനിന്  കേനഭാലകേള  മഭാത്രമല,  വചേറകേനഭാലകേളുവടയലാം  വപഭാഴനികേളുവടയലാം
വൃതനിയഭാകലലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭാണച്ച്.  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനനിവന്റെ
മുഖലയനിനങ്ങേളകച്ച്  കേനിഫ്ബനിയഭാണച്ച്  നനികക്ഷപലാം  നടതകേ.  ആലപ്പുഴയനിവല
ആദലവത രണച്ച് മന്യൂസനിയങ്ങേള 2017-18-ല് പൂര്തതീകേരനിക്കുലാം.  കതഭാമസച്ച് കനഭാര്ടണ
സ്മഭാരകേവലാം  കേയര്  മന്യൂസനിയവമഭായനിരനിക്കുലാം  ഇവെ.  ഇതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  തലകശരനി  ജനിലഭാകകഭാടതനി  വവപതൃകേസലാംരക്ഷണ
ശലാംഖലയനില്വപടുതനി ഏവറടുക്കുലാം. 

138.  കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില് ധര്മ്മേടലാം-മുഴുപനിലങ്ങേഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്-കകേഭാട,  അറയല്
വകേഭാടഭാരലാം,  കേഭാരഭാപ്പുഴ-വെയനഭാടച്ച്,  വചേതനി-മഭാരഭാരനിക്കുളലാം,  തൃശ്ശൂര്-ഗുരുവെഭായൂര്-പഭാലനിയൂര്
സര്കേന്യൂടച്ച്,  ആക്കുളലാം,  വപഭാന്നഭാനനി,  വപഭാന്മുടനി  എന്നതീ ടൂറനിസലാം  വഡസ്റ്റേനികനഷനുകേളുവട
പശ്ചഭാതല  സക്കൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നച്ച്   400  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതനിയനിരുന.   ആ  പദതനികേളുവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഇകപഭാള
തയഭാറഭാകനിവകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഈ  വെര്ഷവത  പദതനിയനില്  കകേഭാവെളലാം,

കുമരകേലാം,  കതകടനി,  മൂന്നഭാര്,  കഫഭാര്ടച്ച്  വകേഭാചനി,  അതനിരപനിളനി,  വെയനഭാടച്ച്,  വെര്കല,

വനയഭാര്,  അഷമുടനി,  വതന്മല,  ശബരനിമല,  കവെമ്പനഭാടച്ച്,  വെഭാഗമണ,  വചേറഭായനി,  പതീചനി,
ഗുരുവെഭായൂര്,  മലമ്പുഴ,  വനലനിയഭാമ്പതനി,  നനിള,  നനിലമ്പൂര്,  കേഭാപഭാടച്ച്,  ഇരനിങ്ങേല്,

തഷഭാരഗനിരനി എന്നനിവെയച്ച്  80  കകേഭാടനി രപയലാം മറ വചേറകേനിട വഡസ്റ്റേനികനഷനുകേളകച്ച്
40  കകേഭാടനി  രപയലാം  പശ്ചഭാതല  സക്കൗകേരല  വെനികേസനതനിനഭായനി  വെകേയനിരുതന.

പഭാതനിരഭാമണല്  ഇകകഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  പുനരുജ്ജതീവെനിപനിക്കുലാം.  മലബഭാറനിവല
കേഭായലകേളുലാം  നദനികേളുലാം  കൂടനിയനിണകനി  ടൂറനിസലാം  വെനികേസനതനിനച്ച്   മഭാസ്റ്റേര്പഭാന്
തയഭാറഭാക്കുലാം. 

വെന്കേനിട-ഇടതരലാം വെലവെസഭായങ്ങേള

139.  2016-17-ല്  വെന്കേനിട-ഇടതരലാം  വെലവെസഭായങ്ങേളകച്ച്  291  കകേഭാടനി
രപയഭായനിരുന  അടങല്.   ഇതച്ച്  482  കകേഭാടനി  രപയഭായനി  ഉയര്തന.  ഏറവലാം
മുനനിയ  പരനിഗണന  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണകേഭാലതച്ച്  നഷതനിലഭായ  വപഭാതകമഖലഭാ
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വെലവെസഭായ സഭാപനങ്ങേള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്. വപഭാതകമഖലയവട വെനിഹനിതലാം
100 കകേഭാടനി രപയനില്നനിന്നച്ച് 270 കകേഭാടനി രപയഭായനി ഉയര്തന. 

140.  വെനിസഭാരഭയതഭാല് ഡ്രഗ്സച്ച് ആന്റെച്ച്  ഫഭാര്മസന്യൂടനികല്സച്ച്  ഫഭാകറനിയവട
ഒരു ഉദഭാഹരണലാം മഭാത്രകമ ഞഭാന് വെനിവെരനിക്കുനള.  ചേരനിത്രതനില് ആദലമഭായനി 2009-
10-ല് ലഭാഭതനിലഭായ ഫഭാകറനി യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണതനില് വെതീണലാം നഷതനിലഭായനി.
ആറച്ച്  വെര്ഷലാം  മുമ്പച്ച്  സഭാപനിച  കനഭാണബതീറഭാലഭാകലാം  ഫഭാകറനിയവട  യനങ്ങേളുവട
വപടനികേളകപഭാലലാം  ഈ  സര്കഭാര്  വെന്നതനിനുകശഷമഭാണച്ച്  തറന്നതച്ച്.  അതച്ച്
സഭാപനിചകതഭാവട ഉല്പഭാദനകശഷനി 100 കകേഭാടനി രപയഭായനി.  ജനി.എലാം.പനി.  നനിലവെഭാര
സര്ടനിഫനികറലാം  ലഭനിച്ചു.  ഇനനി  അടുതതഭായനി  പഴയ  കഗഭാഡക്കൗണ  വകേടനിടലാം
പുനരുദരനിചച്ച്  ബതീറഭാലഭാകലാം  പഭാന്റെച്ച്  സഭാപനിക്കുവെഭാന്  കപഭാവകേയഭാണച്ച്.  അകതഭാവട
ഉല്പഭാദനകശഷനി 200 കകേഭാടനി രപയഭാകുലാം. 2018-19-ല് വമഡനികല് ഉപകേരണങ്ങേള
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള ഫഭാകറനികൂടനി തറക്കുലാം. പുതനിയതഭായനി തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുള മരുന്നച്ച്
വടസ്റ്റേച്ച്  വചേയ്യുന്ന  ലകബഭാറടറനികച്ച്  മഭാര്ചച്ച്  അവെസഭാനതനിനുമുമ്പച്ച്  അവക്രെഡനികറഷന്
ലഭനിക്കുലാം.  ജനി.എലാം.പനി.  സ്റ്റേഭാന്കഡര്ഡനില്  ഒതങ്ങേഭാവത,  ആകഗഭാള  ഡബ്ലദ്യു.എചച്ച്.ഒ.
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം ഫഭാകറനികേള പുനനഃസലാംവെനിധഭാനലാം വചേയ്യുന്നതനിനുലാം പരനിപഭാടനിയണച്ച്.
ഇതച്ച്  ആഫനികയനിവല  കേയറമതനികഭാര്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുലാം.  വകേ.എസച്ച്.ഡനി.പനി.-കച്ച്
2017-18-ല് വകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്. 60  കകേഭാടനി രപയവട മരുന്നനിനുള ഓര്ഡര്
നല്കേനിയനിരനിക്കുലാം.  വെനിലയവട  ഒരു  ഭഭാഗലാം  അഡസ്വഭാന്സഭായനി  നല്കുലാം.  40  കകേഭാടനി
രപയവട  മരുന്നനിനുള  ഓര്ഡര്  ഇകപഭാളതവന്ന   മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങേളനില്നനിനലാം
ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  അങ്ങേവന നനിലവെനിലള  ഉല്പഭാദനകശഷനി  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  2017-18-ല്  കേമ്പനനി  ലഭാഭതനിലഭാകുലാം.
വെനിപുലതീകേരണതനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ   മൂലധനതനില്  ഒരു  ഭഭാഗലാം  കേമ്പനനി  തവന്ന
സസ്വയലാം  സമഭാഹരനികകണതണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  കേമ്പനനിവയ  പ്രഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി
കേമ്പനനി  സര്കഭാരനിനച്ച്  നല്കകേണ  വെഭായഭാകുടനിശനികേയലാം  പലനിശയമഭായ  106  കകേഭാടനി
രപ ഓഹരനി മൂലധനമഭാകനി മഭാറന.  സഞനിതനഷലാം  എഴുതനിതള്ളുന.  ഈ  കേര്മ്മേ
പദതനിയവട  അടനിസഭാനതനില്  വകേ.എസച്ച്.ഡനി.പനി.-കച്ച്  28  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്
ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുതന്നതച്ച്.  

141.  ഇതകപഭാവല ഓകരഭാ വപഭാതകമഖലഭാസഭാപനതനിനുലാം കൃതലമഭായ കേര്മ്മേ
പദതനികേള തയഭാറഭാകനി ത്രനികേക്ഷനികരഭാര് ഉണഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(i) ട്രഭാവെന്കൂര്  സനിമന്റെച്ച്സനില്  ക്ലനിലാംഗര്  കഗ്രന്ഡനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് 10 കകേഭാടനി രപ.

(ii) റനി.സനി.സനി.-യനില് എചച്ച്.സനി.എല്. സനിനസനിസച്ച് യൂണനിറനിനച്ച് 5 കകേഭാടനി
രപ.
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(iii) ട്രഭാവെന്കൂര്  കടറഭാനനിയലാം  കപ്രഭാഡകച്ച്സനില്  കകേഭാപര്  റനികവെറനി
പഭാന്റെനിനുലാം  സളഫന്യൂരനികേച്ച്  ആസനിഡച്ച്  പഭാന്റെനിനുലാം  കഫബര്കഗ്രഡച്ച്
ഉല്പന്നതനിനുലാം കവെണനി 26 കകേഭാടനി രപ.

(iv) വകേലനിവന്റെ പുനരുദഭാരണതനിനച്ച് 18 കകേഭാടനി രപ.

(v)  ട്രഭാകകേഭാ കകേബനിളനിവന്റെ വെനിപുലതീകേരണതനിനുലാം ലഭാബച്ച് സര്ടനിഫനികകഷനുലാം
കവെണനി 10 കകേഭാടനി രപ.

(vi) വടല്കനിവന്റെ സഭാകങതനികേ നവെതീകേരണതനിനച്ച് 10 കകേഭാടനി രപ.

(vii) യകണറഡച്ച് ഇലകനികല് ഇന്ഡസ്ട്രതീസച്ച് നവെതീകേരണതനിനച്ച് 4 കകേഭാടനി
രപ.

(viii) ഓകടഭാകേഭാസ്റ്റേനില് കേഭാസ്റ്റേച്ച് സ്റ്റേതീല് വറയനില് കബഭാഗനി നനിര്മ്മേഭാണതനിനച്ച് 10
കകേഭാടനി രപ.

(ix) കകേരള ഓകടഭാവമഭാകബല്സച്ച് - ഐ.എസച്ച്.ആര്.ഒ. സബച്ച് കകേഭാണട്രഭാകനിലാംഗച്ച്
സക്കൗകേരലവമഭാരുക്കുന്നതനിനച്ച് 7 കകേഭാടനി രപ.

(x) സ്റ്റേതീല് ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് കഫഭാര്ജനിലാംഗ്സച്ച് ഫര്ണസച്ച് നവെതീകേരണതനിനച്ച്
5 കകേഭാടനി രപ.

(xi) വകേല്കട്രഭാണനിവന്റെ പുനരുദഭാരണതനിനച്ച് 20 കകേഭാടനി രപ.

(xii) വടകച്ച്റയനില് മനില്ലുകേളകച്ച് 51 കകേഭാടനി രപ.

(xiii) കഫഭാറസ്റ്റേച്ച് ഇന്ഡസ്ട്രതീസനിനച്ച് 2 കകേഭാടനി രപ.

(xiv) കകേരള വസറഭാമനികനിനച്ച് 15 കകേഭാടനി രപ.

(xv) മറ വപഭാതകമഖലഭാസഭാപനങ്ങേളകച്ച് 8 കകേഭാടനി രപ.

(xvi)  പ്രവെര്തനമൂലധനലാം/മഭാര്ജനിന്  മണനിക്കുകവെണനി  50  കകേഭാടനി  രപ
നതീകനിവെയ്ക്കുന.

ഓകരഭാ  വപഭാതകമഖലഭാസഭാപനവലാം  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സമയബന്ധനിതമഭായ
പഭാകകജുകേള തയഭാറഭാകനിയതനിനുകശഷകമ ഈ പണലാം കകേമഭാറൂ.

142.  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ
ആഭനിമുഖലതനില്  തനിരുവെനനപുരതച്ച്  കലഫച്ച്  സയന്സച്ച്  പഭാര്കച്ച്,  പഭാലകഭാടച്ച്
കലറച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് പഭാര്കച്ച്, കചേര്തല വമഗഭാ ഫുഡച്ച് പഭാര്കച്ച്,
ആലപ്പുഴ,  കകേഭാഴനികകഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  എന്നനിവെനിടങ്ങേളനിവല  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  കഗ്രഭാതച്ച്
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വസന്റെറകേള എന്നനിവെയഭായനി  96  കകേഭാടനി രപ അനുവെദനിക്കുന.  കലഫച്ച് സയന്സച്ച്
പഭാര്കനില് 3.5 ലക്ഷലാം ചേതരശയടനിയവട ഇന്കേദ്യുകബഷന് വസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഈ
വെര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുലാം.   കേനിന്ഫയവട  പ്രധഭാനവപട  കപ്രഭാജക്ടുകേള  പഭാലകഭാവടയലാം
വകേഭാചനിയനിവലയലാം  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  വെഭാര്ടര്  സകപ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം  മടന്നൂര്,
വതഭാടുപുഴ,  കേളമകശരനി,  കേഴക്കൂടലാം,  വകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കേഭാകകഞരനി
എന്നനിവെനിടങ്ങേളനിവല  പഭാര്ക്കുകേളുമഭാണച്ച്.  കേഭാകകഞരനിയനില്  1.1  ലക്ഷലാം
ചേതരശഅടനിയവട  വടകകഭാ  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  പഭാര്ക്കുലാം  രഭാമനഭാട്ടുകേരയനില്
അഡസ്വഭാന്സ്ഡച്ച്  വടകകഭാളജനി  പഭാര്ക്കുലാം  ഈ  വെര്ഷലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുലാം.
കേനിന്ഫയച്ച് 111 കകേഭാടനി രപ അനുവെദനിക്കുന.

143.  വെലവെസഭായ  കമഖലയനിവല  ഏറവലാം  വെലനിയ  ഇടവപടലഭായനിരനിക്കുലാം
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് ഇടനഭാഴനി.  ഇതനില് വകേഭാചനിയനിവല വപകട്രഭാവകേമനികല് പഭാര്കനിനുലാം
ഫഭാര്മ  പഭാര്കനിനുമുള  ഡനി.പനി.ആര്.  തഭാമസലാംവെനിനഭാ  കേനിഫ്ബനികച്ച്
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   മുഖലമഭായലാം  ഏതഭാണച്ച്  5,000  ഏകര്  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ   ഇടനഭാഴനിയവട  പല  സലങ്ങേളനിലലാം  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  തടങ്ങേനികഴനിഞ.   ഭൂമനി  ഏവറടുതഭാല്
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്  പണലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തടസമുണഭാകേനില.  ഇതകപഭാവലതവന്ന
ചേവെറയനിലലാം  പരനിസരതമഭായനി  കടറഭാനനിയലാം  ഫഭാകറനിയവട  വെനിപുലതീകേരണതനിനുലാം
കടറഭാനനിയലാം  വമറല്  കകേഭാലാംപകച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണതനിനുമഭായനി  ഭൂമനി  ഏവറടുകല്  ഈ
വെര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.  കേരനിമണല് ഖനനലാം വപഭാതകമഖലയനില് വെനിപുലവപടുതലാം.

144. ഇന്നച്ച് കകേരളലാം 'ഈസച്ച് ഓഫച്ച് ഡൂയനിലാംഗച്ച് ബനിസനിനസച്ച്' സൂചേനികേയനില് വെളവര
തഭാവഴയഭാണച്ച്.  കകേരളതനിവന്റെ സഭാനലാം വമചവപടുതന്നതനിനച്ച്  സമയബന്ധനിതമഭായ
പരനിപഭാടനി  ആവെനിഷരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   1999-വല  സനിലാംഗനിള  വെനിന്കഡഭാ  ക്ലനിയറന്സച്ച്
നനിയമലാം ഇതനിനഭായനി കഭദഗതനി വചേയ്യുലാം. പ്രവെര്തനലാം കമഭാണനിറര് വചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ചേതീഫച്ച്
വസക്രെടറനി  അദലക്ഷനഭായള  പ്രകതലകേ  സമനിതനികച്ച്  രപലാം  നല്കുലാം.   വെലവെസഭായ
നയതനിനച്ച് രപലാംനല്കുലാം.

ആധുനനികേ വചേറകേനിട വെലവെസഭായങ്ങേള

145.  വചേറകേനിട  വെലവെസഭായങ്ങേളകച്ച്  128  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളളതച്ച്.   ഇതനില്  25  കകേഭാടനി  രപ നനിലവെനിലള വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്
ഏരലഭാ  അവലങനില്  കപഭാട്ടുകേളനിവല  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  വമചവപടുതഭാനുളതഭാണച്ച്.
ഗുണ കഭഭാക്തൃപങഭാളനിതലാംകൂടനി  ആവെശലവപടുന്ന  രതീതനിയനിലളള  സതീമനിനഭാണച്ച്  രപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  ബഹുനനില  വെലവെസഭായ  എകസ്റ്റേറകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  23
കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  പുതനിയ  വചേറകേനിട  വെലവെസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്കച്ച്
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മൂലധനപനിനണ നല്കുന്നതനിനച്ച്  56  കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  എറണഭാകുളലാം,
തൃശ്ശൂര്  കമഖലയനിവല  ഫര്ണതീചര്  വെലവെസഭായസലാംരലാംഭങ്ങേവള  സഹഭായനികഭാന്  ഒരു
നൂതന  അനര്കദശതീയ  ഹബ്ബച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  വചേറകേനിട  വെലവെസഭായ
അകസഭാസനികയഷവന്റെ കസഭാഷലല് വസകേന്യൂരനിറനി ഫണച്ച് ട്രസ്റ്റേനികലയച്ച് ഒരു കകേഭാടനി രപ
അനുവെദനിക്കുന.

146.  വെഭാണനിജലവെനികേസനതനിനച്ച്  4  കകേഭാടനി  രപ  അനുവെദനിക്കുന.
കകേരളതനിവല  വതര വഞടുകവപട  കേകമ്പഭാളങ്ങേള  ആധുനതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  100
കകേഭാടനി  രപ  കേനിഫ്ബനി  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ടൂറനിസലാം  സഭാദലതകേളകൂടനി
പരനിഗണനിചഭായനിരനിക്കുലാം  ഇവെ  വതരവഞടുക്കുകേ.  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  സമഗ്രമഭായ
പദതനിയനില് വെഭാണനിജല  ഗുണനനിലവെഭാരതനിവന്റെയലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ കസവെനതനിവന്റെയലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങേള ഉളവപടുകതണതഭാണച്ച്.

VI

അടനിസഭാനസക്കൗകേരലവെനികേസനലാം

147. പുതനിയ വെളര്ചഭാ കമഖലകേളനികലയച്ച് നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് മറ
പല  സലാംസഭാനങ്ങേളനിലലാം  ഉളതകപഭാവല  കട്രഡച്ച്  യൂണനിയന്  അവെകേഭാശങ്ങേകളകയഭാ
പരനിസനിതനി  നനിയമങ്ങേകളകയഭാ  ധസ്വലാംസനികഭാന്  നമുകഭാവെനില.   ഏറവലാം  ഉയര്ന്ന
പശ്ചഭാതല  സക്കൗകേരലങ്ങേള  ഒരുക്കുകേ  മഭാത്രമഭാണച്ച്  നമുകച്ച്  വചേയഭാനഭാവകേ.
അഞ്ചുവെര്ഷലാംവകേഭാണച്ച്  50,000/-  കകേഭാടനി  രപയവടവയങനിലലാം  കറഭാഡുനവെതീകേരണ
പദതനികേളകച്ച്  കകേരളതനില്  തടകലാം  കുറനിക്കുലാം.   ഇതകപഭാവല  മറച്ച്  അടനിസഭാന
സക്കൗകേരലങ്ങേളനിലലാം സലാംസഭാന വെനികേസനതനിവന്റെ ഒരു കേഭാല് ജനകേതീയ മനിഷനുകേളുലാം
ജനകേതീയഭാസൂത്രണവലാം  ആവണങനില്  മകറ  കേഭാല്  സമഭാനതകേളനിലഭാത  ഈ
നനികക്ഷപക്കുതനിപഭായനിരനിക്കുലാം.

കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങേളുലാം

148.  1,351  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  കറഭാഡുകേളക്കുലാം  പഭാലങ്ങേളക്കുലാംകവെണനി
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  സമതീപകേഭാല അനുഭവെവമടുക്കുകേയഭാവണങനില് ഇതനിവന്റെ 25-
30  ശതമഭാനലാം  കൂടുതല്  പണലാം  വചേലവെഴനികവപടുലാം.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  ഇകപഭാഴുലാം
വപഭാതമരഭാമതച്ച്  കകേഭാണട്രഭാകര്മഭാര്ക്കുള  ബനില്  ഇനതനില്  1,300  കകേഭാടനി  രപ
കുടനിശനികേയഭാണച്ച്.  കേഴനിഞ  ഒരു  വെര്ഷലാം  കുടനിശനികേ  ഗണലമഭായനി  കുറയഭാന്
കേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.  അടുത  വെര്ഷലാം  ആകുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുലാം  കുടനിശനികേ  ഇലഭാതഭാകഭാന്
കേഴനിയവമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  വപഭാതമരഭാമതച്ച്  വെഭാലലലാം  1-ല്  അടുത  വെര്ഷലാം
ഏവറടുകഭാന്  പണലാം  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുള  പ്രവൃതനികേളുവട  ലനിസ്റ്റേനില്  5510
പ്രവൃതനികേള ഉളവകഭാളനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇവെയനില് ഏറവലാം വെലതച്ച്  580  കകേഭാടനി  രപ
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അടങല്  വെരുന്ന  8  വകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  പദതനികേളഭാണച്ച്.   ആലപ്പുഴ,  വകേഭാലലാം
കബപഭാസുകേള  തടങ്ങേനിയ  പല  പ്രധഭാനവപട  പണനികേളക്കുലാം  വെന്കേനിട
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുമഭായനി  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുള  1,552  കകേഭാടനി  രപയനില്നനിന്നഭാണച്ച്
പണലാം  കേവണതകേ.   ആര്.ഐ.ഡനി.എഫച്ച്.-ല്നനിന്നച്ച്  335  കകേഭാടനി  രപ
വപഭാതമരഭാമതനിനച്ച്  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.   വസന്ട്രല്  കറഭാഡച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്
പ്രവൃതനികേളകച്ച്  60  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന.   കമജര്  ഡനിസ്ട്രനികച്ച്
കറഭാഡുകേളകച്ച്  100  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന.   കേരമന-വവെളറട
കറഭാഡച്ച്,  കവെപനിന്-മുനമ്പലാം  കറഭാഡച്ച്,  ആലപ്പുഴ-തണ്ണതീര്മുകലാം  -  മധുര  കറഭാഡച്ച്,
വനടുങ്ങേനപളനി - പുലഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് തടങ്ങേനിയവെയവട നവെതീകേരണതനിനഭായനി 73 കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതന.  കദശതീയപഭാത നനിര്മ്മേഭാണതനില് പ്രധഭാനവപട പ്രവൃതനികേള
കേരമന-കേളനിയനികഭാവെനിള രണഭാലാംഘടലാം, കേഴക്കൂടലാം-കകേശവെദഭാസപുരലാം, കകേഭാരപ്പുഴ പഭാലലാം
എന്നനിവെയഭാണച്ച്.

149. ഏനഭാതച്ച് പഭാലതനിവന്റെ അനുഭവെതനിവന്റെ അടനിസഭാനതനില് കകേരളതനിവല
പഭാലങ്ങേളുവട  സുരക്ഷ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പ്രകതലകേ  അവെകലഭാകേനലാം  നടതന്നതഭാണച്ച്.
അപകേടകേരമഭായനിട്ടുള  പഭാലങ്ങേള  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ  പണലാം
ലഭലമഭാക്കുലാം. 

150.  വപഭാതമരഭാമതച്ച്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനില്  നടപഭാക്കുന്ന  പ്രവൃതനികേളുവട
എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  വെനികേസനിപനിചനിട്ടുള  കപ്രസച്ച്  കസഭാഫ്റ്റച്ച് വവെയറനിവന്റെ
രണഭാലാംഘടതനില്  കേമ്പന്യൂടകറസ് ഡച്ച്  ബനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇ-വമഷര്വമന്റെച്ച്  ബുകച്ച്,
ആസനികേളുവട ഡനിജനിറകലകസഷന്, കകേഭാണട്രഭാകര് കലസന്സച്ച് രജനിസ്റ്റേറനിലാംഗച്ച് എന്നതീ
ഘടകേങ്ങേളകൂടനി ഉളവപടുതനി വെനികേസനിപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

മലകയഭാര, തതീരകദശ കഹകവെകേള

151.  സര്,  2017-18-ല്  1267 കേനികലഭാമതീറര്  കദര്ഘലലാം  വെരുന്ന  സമ്പൂര്ണ്ണ
മലകയഭാര കഹകവെ സമഭാനരമഭായനി 9 ജനിലകേളനില് വെനിവെനിധ റതീച്ചുകേള വടണര് വെനിളനിചച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുലാം.   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  വെയനഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം,
പഭാലകഭാടച്ച്, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, ഇടുകനി, വകേഭാലലാം, തനിരുവെനനപുരലാം എന്നനിവെയഭാണച്ച്
ഈ ജനിലകേള.   കേണ്ണൂര്,  കകേഭാടയലാം,  പതനലാംതനിട  ജനിലകേളനില്  ഈ  കഹകവെവയ
ബന്ധനിപനിക്കുന്ന  ഭഭാഗങ്ങേള  നനിലവെനില്  വെനികേസനിപനിക്കുകേകയഭാ  മറച്ച്  സതീമുകേളനില്
ഇതനിനകേലാം ഉളവപടുതകേകയഭാ വചേയനിട്ടുണച്ച്.  9  ജനിലകേളനിവല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃതനി
കേളകച്ച് കവെണന്ന 3,500 കകേഭാടനി രപ കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

152. സര്, 2017-18-ല് തതീരകദശ കഹകവെയവട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.  9
തതീരകദശ ജനിലകേളനിലഭായനി  630  കേനികലഭാമതീററഭാണച്ച്  ഈ പഭാതയവട  കദര്ഘലലാം.   6
മുതല്  8  മതീറര് വെവര വെതീതനിയള കറഭാഡഭാണച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.  നനിലവെനിലള തതീരകദശ
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കറഭാഡച്ച്  ശലാംഖലവയ  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം  ഈ  സലാംസഭാന  പഭാത
രപലാംവകേഭാള്ളുകേ.  കേനിഫ്ബനി തതീരകദശ പഭാതയച്ച്  6,500 കകേഭാടനി രപ നനികക്ഷപനിക്കുലാം.

153.  കകേരളതനിവന്റെ ഗതഭാഗത ശലാംഖലയനിവല നനിര്ണ്ണഭായകേ കേണ്ണനികേളഭാകേഭാന്
കപഭാകുന്ന  ഈ  രണച്ച്  പഭാതകേളുലാം  വെനികദശ  മലയഭാളനികേളുവട  പനിനണകയഭാവട
നനിര്മ്മേനികഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.  എലാം.ടനി.-യവട  'നഭാലവകേടനി'ല്  ആമനിനുമ്മേയവട
കുറനിവയപറനി  പറയനണച്ച്.   'അതകേനിടനിയഭാല് ഒന നനിനതനിരനിയഭാവമന്നഭാണച്ച്  അമ്മേ
പറയഭാറച്ച്.'  കുറനി അഥവെഭാ ചേനിടനി നമ്മുവട നഭാടനിവല ഒരുപഭാടച്ച് കപരുവട ആവെശലങ്ങേള
നനിറകവെറനിയനിരുന്നതകപഭാവല  നഭാടനിവന്റെ  വെനികേസനഭാവെശലങ്ങേളകച്ച്  ചേനിടനി
ഉപകയഭാഗവപടുതഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ഒരു  വെനികദശ  മലയഭാളനിയലാം  ഒരു
കപസകപഭാലലാം  സര്കഭാരനിനച്ച്  സലാംഭഭാവെന  നല്കകേണതനില.   അവെര്  വചേകയണതച്ച്
വകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യവട  എന്.ആര്.ഐ.  ചേനിടനികേളനില്  കചേരുകേ  മഭാത്രമഭാണച്ച്.
പ്രവെഭാസനി  ചേനിടനികച്ച്  വകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.  തയഭാവറടുതവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ആദലവെര്ഷലാംതവന്ന ഒരു ലക്ഷലാം പ്രവെഭാസനികേവളവയങനിലലാം ചേനിടനിയനില് കചേര്കഭാനഭാണച്ച്
ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.   കേനിഫ്ബനി  വെഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  10,000  കകേഭാടനി  രപയവട
തതീരകദശ,  മലകയഭാര  കഹകവെകേളകച്ച്  കവെണനിയള  കബഭാണകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
പ്രവെഭാസനി ചേനിടനി വെഴനി സമഭാഹരനികഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശലലാം.

154.  ഏവതങനിലലാം  കപവമന്റെച്ച്  കഗറച്ച്  കവെ  വെഴനി  പ്രവെഭാസനികേളകച്ച്  തങ്ങേളുവട
മഭാസതവെണ  അടയഭാലാം.   ഇങ്ങേവന  അടയ്ക്കുന്ന  പണലാം  മുഴുവെന്  അപകപഭാള
വകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യവട  കപരനില്  കേനിഫ്ബനിയവട  പ്രവെഭാസനി  കബഭാണകേളനില്
നനികക്ഷപനികവപടുലാം.  ചേനിടനി  പനിടനിക്കുകമ്പഭാകഴഭാ  നറക്കുവെതീണ  പണലാം
പനിന്വെലനിക്കുകമ്പഭാകഴഭാ  ആവെശലമഭായ  പണലാം  പനിന്വെലനികഭാന്  വകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-
കച്ച്  കകേഭാള  ഓപ്ഷന്  ഉണഭാകുലാം.   മനിചമുള  ഫതീ  കഫഭാടച്ച്  കേനിഫ്ബനിയവട
കബഭാണകേളനില്തവന്ന കേനിടക്കുലാം.  പദതനി നടപനിലഭാകുന്ന ഏതഭാനുലാം വെര്ഷലാംവകേഭാണച്ച്
ഇതരതനില്  12,000  കകേഭാടനി  രപ  സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ബുദനിമുട്ടുണഭാവെനിവലന്നഭാണച്ച് കേരുതന്നന്നതച്ച്. ഇവതഭാരു നൂതന പരതീക്ഷണമഭാണച്ച്.

155.  പ്രവെഭാസനിവയ  സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  അവെരുവട  സമ്പഭാദലലാം
ചേനിടനിയനിലഭാണച്ച്  മുടക്കുന്നതച്ച്.   അതനിനച്ച്  സര്കഭാരനിവന്റെ  ഗലഭാരന്റെനിയലാം
വകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യവട പൂര്ണ്ണ സുരക്ഷനിതതസ്വവമുണച്ച്.  കേനിഫ്ബനിയവട കബഭാണനില്
മനിചപണലാം  നനികക്ഷപനിചതവകേഭാണച്ച്  ഒരു  അധനികേ  റനിസലാം  നനികക്ഷപകേനച്ച്  ഇല.
അകതസമയലാം  അവെര്  സുരക്ഷനിത  സമ്പഭാദലകതഭാവടഭാപലാം  നഭാടനിവന്റെ  സുപ്രധഭാന
വെനികേസന കപ്രഭാജകനില് പങഭാളനിയഭാവകേയലാം  വചേയ്യുന.  ജൂണ മഭാസതനിനകേലാം ഈ
പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് വകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ. ഒരുങ്ങേനികഴനിഞ.  

156.  കമല്പറഞ രണച്ച് സലാംസഭാന പഭാതകേളകച്ച് പുറവമ തഭാവഴപപറയന്ന
182  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃതനികേളനില്  5,628  കകേഭാടനി  രപ  കേനിഫ്ബനി
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ക്രെമ

നമ്പര്
പ്രവൃതനിയവട കപരച്ച് അടങല്

(കകേഭാടനി രപ)

(1)                     (2) (3)

1 മലാംഗളലാം ടവെര്- മഭാര്കറച്ച് കറഭാഡച്ച് വവബപഭാസച്ച് 53

2 കുന്നലാംകുളലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി റനിലാംഗ്കറഭാഡച്ച് പദതനി 25

3 കുന്നലാംകുളലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി കറഭാഡച്ച് വെനികേസന പദതനി 50

4 കചേര്തല നഗര കറഭാഡച്ച് വെനികേസന പദതനി 22

5 നതകേലച്ച് ല്ല് - അടനിമഭാലനി കറഭാഡച്ച് 50

6 നഭാവെഭായനിക്കുളലാം - കുടവര് റനിലാംഗച്ച് കറഭാഡുകേള 20

7 നനിലമ്പൂര് വവബപഭാസച്ച് 105

8 നനിലമ്പൂര് - നഭായഭാടുലാംകപഭായനില് കറഭാഡച്ച് 28

9 നതീകലശസ്വരലാം എന്.എചച്ച്- രഭാജഭാ കറഭാഡച്ച് 40

10 കപഭാതനഭാടച്ച് - എടയനിരനികപ്പുഴ കറഭാഡച്ച് 20

11 പയന്നൂര് അമ്പലതറ- കേഭാനഭായനി- മണനിയറവെയല് 11

12 പയഭാമ്പലലാം- ചേഭാല് ബതീചച്ച് കറഭാഡച്ച് 25

13 പളത്തൂര് - പഭാണനി കറഭാഡച്ച് 15

14 പളനിപ്പുറലാം ഇന്കഫഭാപഭാര്കച്ച് കറഭാഡച്ച് 100

15 പളനിമുകച്ച്- അലനിമുകച്ച് കറഭാഡച്ച് 12

16 പളനിമുകച്ച്- മുകടവെച്ച് കറഭാഡച്ച് 14

17 പളനിമുകച്ച്- വമഡനികല് കകേഭാകളജച്ച് കറഭാഡച്ച് 25

18 പരപന്വപഭായനില് - കേഭാരക്കുന്നതച്ച് കറഭാഡച്ച് 20

19 പറവര് - കചേരഭായനി പഭാറകലല് കറഭാഡച്ച് 20

20 പഴയചേന- കുടവെനഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 32

21 പഴകുറനി- മലാംഗലപുരലാം കറഭാഡച്ച് 200

74/2020
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(1)                      (2) (3)

22 പഭാറശഭാല- പഞമൂടച്ച് കറഭാഡച്ച് 15

23 പഭാലപനിളനി ചേനിമ്മേനിനനി ഡഭാലാം കറഭാഡച്ച് 20

24 പഭാലഭാ ടക്കൗണ റനിലാംഗച്ച് കറഭാഡച്ച് 45

25 പഭാശുവെന്നര – അരുവെനികര- കേതീഴഭാറൂര് റനിലാംഗച്ച് കറഭാഡച്ച് 10

26 പനി.യ.വകേ. കറഭാഡച്ച് 50

27 പനി.യ.വകേ.സനി. കറഭാഡച്ച്- ഉകളലരനി കറഭാഡച്ച് 20

28 പുളനിയറകകഭാണലാം- കുഴകഭാടച്ച് കക്ഷത്ര കറഭാഡച്ച് 18

29 പുല്ലുവെഴനി- പഭാണനികയലനികപഭാരച്ച് കറഭാഡച്ച് 20

30 പുളനിമുടച്ച് വെടകനിണര് കറഭാഡച്ച് 25

31 പുതനിയനിടലാം- പ്രയഭാര്- ആയനിരലാംവതങ്ങേച്ച് കറഭാഡച്ച് 20

32 പൂകനിപറമ്പച്ച്- പതനിനഭാറങ്ങേള വവബപഭാസച്ച് കറഭാഡച്ച് 100

33 പൂവതങല്- കവെളുകര കറഭാഡച്ച് 12

34 പൂകതഭാട എസച്ച്.എന്. ജലാംഗ്ഷന് കറഭാഡച്ച് 300

35 പടന്നകഭാടച്ച് കമല്പഭാലലാം- വവെളരനിക്കുണച്ച് കറഭാഡച്ച് 60

36 പടനിഞഭാറങ്ങേഭാടനി - മണ്ണനിയലാംവപരുമ്പലലാം കറഭാഡച്ച് 15

37 ബദനിയടുക- എതടുക- സുളപദവെ കറഭാഡച്ച് 28

38 ഭഗവെതനിപടനി- മലനികഭാട്ടുകേടവെച്ച് ബഭാകച്ച് വെഭാടര് കറഭാഡച്ച് 20

39 മണതറ- അമ്പഭായകതഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 20

40 ശതീകേണ്ഠഭാപുരലാം- നടുവെനില് പനി.ഡബ്ലന്യൂ.ഡനി. കറഭാഡച്ച് 15

41 16-ല് ചേനിറ-നഭാടകേലാം കറഭാഡച്ച് 20

42 അചന്കകേഭാവെനില്- പഭാപളനി കറഭാഡച്ച് 25

43 മടന്നൂര്- കപരഭാവര് കറഭാഡച്ച് 25

44 അഞഭാലാംപതീടനികേ- മുതഭാമ്പനി കറഭാഡച്ച് 10

45 മണ്ണനല- പക്കൗഡനികകഭാണലാം കറഭാഡച്ച് 200
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46 മണ്ണഭാര്കഭാടച്ച്- ചേനിന്നതടഭാകേലാം കറഭാഡച്ച് 80

47 അമ്പലലാംകുന്നച്ച് കറഭാഡുവെനിള കപഭാകരടലാം കറഭാഡച്ച് 10

48 അമ്മേഭാനപഭാറ- ചേപഭാരകടവെച്ച് വചേയനികനജച്ച് 20

49 അമരവെനിള- കുടപന സൂരവെകഭാണനി കറഭാഡച്ച് 30

50 അരനിവെനിതറ- ഭരണങ്ങേഭാനലാം കറഭാഡച്ച് 20

51 മല- വെടതഭാണനി കറഭാഡച്ച് 10

52 അഴനിനനിലലാം - അരടകമഭാഴനി കറഭാഡച്ച് 20

53 മസമഭാരനി കുറദപദവെച്ച് കറഭാഡച്ച് 10

54 മഭാനനവെഭാടനി- തൃശനികലറനി സതീനറനി കറഭാഡച്ച് 10

55 മഭാത്ര പഭാലഭാഴനി കുറനികഭാട്ടൂര് കറഭാഡച്ച് 25

56 മഭാരഭാരനിക്കുളലാം വറയനില്കവെ കസ്റ്റേഷന് തകമ്പഭാളനി കറഭാഡച്ച് 20

57 മഭാവര് എന്.വഎ.ടനി. വകേഭാടുവെളനി കറഭാഡച്ച് 25

58 മുക്രെതഭാന്കേടവെച്ച്- വവെളരലാംകുന്നച്ച് കുമളനി കറഭാഡച്ച് 25

59 മുതസസ്വഭാമനിപുതൂര്- അഞഭാലാം വവമല് 15

60 മുരനിങ്ങൂര്- ഏഴഭാറമുഖലാം കറഭാഡച്ച് 20

61 മുളവെന-കപരയലാം എന്.എസച്ച്.എസച്ച്. കകേഭാകളജച്ച് കറഭാഡച്ച് 10

62 മുഹമ്മേ - തണ്ണതീര്മുകലാം കേഭായല് തതീര കറഭാഡച്ച് 21

63 മൂന്നഭാര് വവഫഒഭാവെര് വവബപഭാസച്ച് കറഭാഡച്ച് 35

64 മൂന്നഭാവവകേ- വവകേകവെലനി കറഭാഡച്ച് 20

65 മുവെഭാറപുഴ -കൂതഭാട്ടുകുളലാം കറഭാഡച്ച് 25

66 അടനിവെഭാരലാം - കകേളന്മൂല കറഭാഡച്ച് 20

67 അടൂര് - തമ്പമണ- കകേഭാഴകഞരനി കറഭാഡച്ച് 20

68 മണകഭാടച്ച് - ആറകേഭാല് കക്ഷത്രലാം കറഭാഡച്ച് 30

69 മണകടവെച്ച് - ആലകകഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 10
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70 മണഭാകശരനി പുല്പരമ്പച്ച് - ചുളനികപറമ്പച്ച് കറഭാഡച്ച് 20

71 ആശഭാമലാം  ലനിങച്ച്  കറഭാഡച്ച്  ഓലയനില്  കേടവെനില്  നനിന്നച്ച്
കകേവെളനി വെവര നതീടല്

150

72 ആര്.ഇ.സനി - കൂടതഭായച്ച് കറഭാഡച്ച് 25

73 ആയൂര് - അഞല് - പുനലൂര് കറഭാഡച്ച് 35

74 ആയൂര് - കപഭാതനിയഭാരുവെനിള കറഭാഡച്ച് 10

75 ആലത്തൂര് പറക്കുന്നലാം പഭാലവലാം അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡുലാം 15

76 ആലപ്പുഴ – അമ്പലപ്പുഴ കേണകനിവെനിറനി കറഭാഡച്ച് 20

77 ആലപ്പുഴ  പുന്നമട  കേഭായല്  ടൂറനിസലാം  പനി.ഡബ്ലന്യൂ.ഡനി.
കറഭാഡച്ച് വനറച്ച് വെര്കച്ച്

60

78 ആലവെ – മൂന്നഭാര് കറഭാഡച്ച് 10

79 ആലകകഭാടച്ച് - പഭാതന്പഭാറ കേനകേകുന്നച്ച് കറഭാഡച്ച് 15

80 ആഴഭാലാംവകേഭാണലാം - ആലലാംകകേഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 20

81 ഇ.ടനി.സനി - മടകഭാടച്ച് - കറഭാഡച്ച് 20

82 ഇരനികങ്ങേഭാള - വെലലാം റനിലാംഗച്ച് കറഭാഡച്ച് 25

83 ഇടകകഭാലനി കകേഭാടയലാം വമഡനികല് കകേഭാകളജച്ച് കറഭാഡച്ച് 20

84 ഈരഭാറകപട-പൂഞഭാര് കറഭാഡച്ച് 20

85 എ.എസച്ച്. കേനഭാല് കറഭാഡച്ച്, ഈസ്റ്റേച്ച് ബഭാങച്ച് 20

86 എന്.എചച്ച്. കേരുവെഭാറ – മഭാന്നഭാര് കറഭാഡച്ച് 30

87 എല്.  ബനി.  കേനഭാലനിവന്റെ  അകേന്യൂകഡറച്ച്  -  പുഴപഭാലലാം
അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച്

25

88 എരടക്കുളലാം - വെഭാണനിയമ്പഭാറ കറഭാഡച്ച് 20

89 എറണഭാകുളലാം ഹഭാര്ബര് ബനിഡ്ജച്ച് - കഗഭാത്രതീ കറഭാഡച്ച് 30

90 എനഭാതച്ച് - പതനഭാപുരലാം കറഭാഡച്ച് 20

91 ഏരര് -ഇടമണ കറഭാഡച്ച് 17



ധനകേഭാരലലാം 53

(1)                      (2) (3)

92 ഏഴലാംകുളലാം - വവകേപട്ടൂര് കറഭാഡച്ച് 20

93 വെടനിയൂര്കഭാവെച്ച് ജലാംഗ്ഷന് വെനികേസനലാം 100

94 വെഞനിക്കുളലാം - കചേറപുഴ കറഭാഡച്ച് 100

95 ഒറപഭാലലാം വവബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലലാം
ഏവറടുകല്

25

96 വെലഭാര്പഭാടലാം  -  പനമ്പുകേഭാടച്ച്  കേഭായകലഭാര  റനിലാംഗച്ച് റക്കൗണച്ച്
കറഭാഡച്ച്

20

97 വെയലഭാര് പഭാലലാം-മുടലാം ബഭാസഭാര്-ഏറപുരയല് കറഭാഡച്ച് 20

98 വെലനിയപഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  കേലൂര്  ചേനിന്നല  കറഭാഡച്ച്
നവെതീകേരണവലാം

15

99 വെനിലങ്ങുപഭാറ-പഭാറകതഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 20

100 വെനിളക്കുലാംപഭാറ-തടനികഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 19

101 വെനിതര – കബഭാണകഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 35

102 വെടകഭാകഞരനി വവബപഭാസച്ച് 20

103 കേങളലാം - കേഭാകനഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 37

104 കേടച്ച്  ആന്റെച്ച് കേവെര്  -  വഎ.എലാം.എ.  ജലാംഗ്ഷന് മലമ്പുഴ
കേനഭാല് സനിവെനില് കസ്റ്റേഷന് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

22

105 കേണ്ണനല്ലൂര് ജലാംഗ്ഷന് നവെതീകേരണലാം 21

106 കേണ്ണൂര്  തഭാണ  ധനലക്ഷ്മനി  ആശുപത്രനി  ആനയനിടുകച്ച്
കറഭാഡച്ച് വെവര അണര് പഭാസച്ച്

20

107 കേമ്പനിളനിചുങലാം - വപരുവവെമ്പ കറഭാഡച്ച് 10

108 കേല്പത്തൂര് വെഭായനശഭാല - കേഭാപ്പുമ്മേല് കറഭാഡച്ച് 15

109 കേരമന മുതല് വനടുങഭാടച്ച് കേഭാലടനി വെവരയള കറഭാഡച്ച് 20

110 കേരുവെന്നൂര് - കേഭാട്ടൂര് കറഭാഡച്ച് 30

111 കേഭാപനിവസറച്ച് - പയമ്പളനി കറഭാഡച്ച് 30
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112 കേഭായപനചനി - ചുയനില് പുതനിയങ്ങേഭാടനി കറഭാഡച്ച് 20

113 കേഭാകരറച്ച് - കേലമ്പലലാം കറഭാഡച്ച് 20

114 കേനിളനി - ഇ.എലാം.എസച്ച്. അകഭാഡമനി കറഭാഡച്ച് 16

115 കേനിഴകമ്പലാംലലാം - വപരനിങ്ങേല-പുതന്ക്രൂഷച്ച് കറഭാഡച്ച് 18

116 കേനിഴകലാംമ്പഭാലലാം - കചേഭാറഭാനനികര കറഭാഡച്ച് 24

117 ശനിവെഗനിരനി  വതടുവവെ  പഭാലലാം  -  ശനിവെഗനിരനിപഭാലലാം
അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡുകേള

30

118 കുടഭാതച്ച് - അടക്കുണച്ച് കേടവെച്ച് കറഭാഡച്ച് 15

119 കുറലഭാടനി - വവബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം 20

120 കുരുതനിക്കുളലാം - കചേലച്ചുവെടച്ച് കറഭാഡച്ച് 95

121 കൂകഭാടച്ച് - വെഭാരനിക്കുളലാം പഭാരനിപറമ്പച്ച് കറഭാഡച്ച് 10

122 കൂതപറമ്പച്ച് റനിലാംഗച്ച് കറഭാഡച്ച് 25

123 കേടയല് - വചേങ്ങേമനഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 15

124 വകേഭാളവെയല് - കകേണനിചനിറ കറഭാഡച്ച് 15

125 കേകരറച്ച് – മഭാലൂര് കറഭാഡച്ച് 20

126 കേണനിയഭാരലാം - ആറഭാട്ടുതറ കറഭാഡച്ച് 20

127 സുല്തഭാന് ബകതരനി - കചേരമ്പഭാടനി കറഭാഡച്ച് 20

128 ചേമ്പഭാടച്ച് - കകേഭാപഭാലലാം തലകശരനി കറഭാഡച്ച് 15

129 ചേനിത്രപ്പുഴ-മഭാമല കറഭാഡച്ച് തനിരുവെഭാങ്കുളലാം കബപഭാസച്ച് 75

130 ചേനിറ്റൂര്പുഴപഭാലലാം - വെനിമഭാനതഭാവെളലാം കറഭാഡച്ച് 15

131 ചേടയമലാംഗലലാം  ജഡഭായപഭാറ  ടൂറനിസലാം  കുടുകതപഭാറ
ടൂറനിസലാം കകേനങ്ങേവള ബന്ധനിപനിക്കുന്ന കറഭാഡച്ച്

30

132 വനക്രെലാംപഭാറ – എതടുക കറഭാഡച്ച് 15

133 വനടുപുഴ – പടനിഞഭാവറകകേഭാട കറഭാഡച്ച് 10

134 വപരുമ്പടന്ന – ചേഭാതനഭാടച്ച് പുഴകയഭാര കറഭാഡച്ച് 20
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(1)                      (2) (3)

135 വപരുവെണ്ണഭാമൂഴനി - മുതകേഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 15

136 വപരുവെലാം പറമ്പ - വനലനികഭാലാംവപഭായനില് കറഭാഡച്ച് 20

137 വവെഞഭാറമൂടച്ച് വവബപഭാസച്ച് 25

138 വകേഭാടഭാരകരയനില് റനിലാംഗച്ച് കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം 30

139 വകേഭാമ്പകങലനി - വവെടനി തരുതച്ച് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം 20

140 വകേഭായനിലഭാണനി - അഞഭാലാംപതീടനികേ കറഭാഡച്ച് 35

141 വകേഭാകണഭാടനി - അറകകഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 15

142 വവപനഭാവെച്ച് - ഇടുകനി വവബപഭാസച്ച് 19

143 കപരഭാമ്പ്ര വവബപഭാസച്ച് 15

144 കപരഭാമ്പ്ര-തറമ്മേലങ്ങേഭാടനി കറഭാഡച്ച് 15

145 കപഭാകസ്റ്റേഭാഫതീസച്ച് ജലാംഗ്ഷന്  - കപട കറഭാഡച്ച് 30

146 കബഭാര്മ്മേകവെല-തൃകകഭാതമലാംഗലലാം കഹസ്കൂള ജലാംഗ്ഷന്
കറഭാഡച്ച് 

20

147 കമപയൂര്, കേതീഴരനിയൂര് വനലലഭാടനികടവെച്ച് കറഭാഡച്ച് 15

148 കവെങ്ങേര വവബപഭാസച്ച് 20

149 കകേഭാടനിമത - കേളതനില് കേവവെ കറഭാഡച്ച് 140

150 തഭാവഴവചേഭാവ  വറയനില്കവെ  കഗറച്ച്  വചേഭാവ  സനിന്നനിലാംഗച്ച്
മനില് വെവര കറഭാഡച്ച്

20

151 തനിരുവെനനപുരലാം - വനയഭാര്ഡഭാലാം കറഭാഡച്ച് 15

152 തനിരുവെമ്പഭാടനി - പൂവെഭാറന്കതഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 20

153 തനിരുവെഭാര്പച്ച് - കുമരകേലാം കറഭാഡച്ച് 15

154 തൂക്കുപഭാലലാം - കേടപന കറഭാഡച്ച് 50

155 തൃശ്ശൂര് - കുറനിപ്പുറലാം കറഭാഡച്ച് 50

156 തടനിയനിടപറമ്പച്ച് - വെളലാംകേടവെച്ച് കറഭാഡച്ച് 25

157 അടൂര് റനിലാംഗച്ച് കറഭാഡച്ച് 20
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(1)                      (2) (3)

158 കുമ്പളങ്ങേനി കേണലാംകേടവെച്ച് കറഭാഡച്ച് 30

159 ചേഭാവെറ സനി കബ്ലഭാകച്ച് കറഭാഡച്ച് 15

160 വചേങ്ങേന്നൂര് വവബപഭാസച്ച് 20

161 പളനികശരനി അമ്പലകടവെച്ച് കുതനിരലാംകപഭായനില് കറഭാഡച്ച് 10

162 പുതവെല് കുന്നനിട മഭാകങ്ങേഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 25

163 വപരുമ്പഭാവര് - ആലവെ കറഭാഡച്ച് 15

164 മുയങര പുളനിപടലാം ഓടയനില് വെതീടനികുന കറഭാഡച്ച് 16

165 വെനനിയലാംകുലലാം  മഭാന്നന്നൂര്  വറയനില്കവെ  കസ്റ്റേഷന്
വചേരുവെറ്റൂര് മനനിസനിരനി കറഭാഡച്ച്

20

166 വെഭാണനിയമ്പലലാം കേളനിയലാംവകേഭാണച്ച് ഊലമന്ന കറഭാഡച്ച് 10

167 വവവെകലാം കടഭാള വചേമ്മേനകേരനി കറഭാഡച്ച് 10

168 ശലാംഖലാംമുഖലാം- കവെളനി കറഭാഡച്ച് 30

169 വതളനിയൂര് വെലനിയകേഭാവെച്ച് കറഭാഡച്ച് 35

170 കുലാംബലനഭാനലാം മണനിയഭാര് കറഭാഡച്ച് 30

171 റകകഭാല് എണ്ണപഭാറ കറഭാഡച്ച് 20

172 കമകഭാടച്ച് ഇരനിക്കുളലാം കറഭാഡച്ച് 15

173 വെടകേര വെനിലലഭാപളനി കചേലകര കറഭാഡച്ച് 31

174 കകേഭാടയലാം- കുമരകേലാം കറഭാഡച്ച് (ഇലനികല് വവകേപ്പുഴമുടച്ച്) 120

175 പുതവെല് മങ്ങേഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച് 31

176 കേര്ഷകേ സക്കൗഹൃദ ലനിങച്ച് കറഭാഡച്ച് 25

177 ഇടപളനികകഭാട- ലൂപച്ച് കറഭാഡച്ച് 15

178 വനടുമ്പ്രലാം - വകേഭാടഭാരകര കറഭാഡച്ച് 10

179 കകേഭാടവെടലാംമുകച്ച് - കകേഭാടവെടലാം സ്കൂള കറഭാഡച്ച് 11

180 മഭാടഭായനി- എടനിക്കുളലാം എചച്ച്.എസച്ച്. കറഭാഡച്ച് 25

181 തമ്മേനലാം- പുകലപടനി കറഭാഡച്ച് 100

182 ചേഭാലക്കുടനി- കമഭാതനിരകണ്ണനി കറഭാഡച്ച് 10
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157.  തഭാവഴപറയന്ന 69 പഭാലങ്ങേളനിലലാം കമല്പഭാലങ്ങേളനിലമഭായനി 2,557 കകേഭാടനി
രപ കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്:

ക്രെമ

നമ്പര്
പ്രവൃതനിയവട കപരച്ച് അടങല്

(കകേഭാടനി രപ)

(1)                      (2) (3)

1 വചേര്പ്പുളകശരനി ടക്കൗണനില് കമല്പഭാലലാം 30

2 ഇരുകമ്പഭാതനിങ്ങേല് കേടവെച്ച് വറഗുകലറര് ബനിഡ്ജച്ച് 36

3 കുമ്മേല്ലൂര് പഭാലലാം 12

4 കേണങഭാടച്ച് കേടവെച്ച് പഭാലലാം 50

5 വകേഭായൂര്- ഓങ്ങേല്ലൂര് പഭാലലാം 50

6 നനനികര വറയനില്കവെ ഓവെര്ബനിഡ്ജച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം 80

7 നഭാറഭാതച്ച് കേല്ലൂരനികടവെച്ച്-പഭാപനിനനികശരനി കേല്ലൂരനികടവെച്ച്
പഭാലലാം

25

8 പതനലാംതനിട അബഭാന് ജലാംഗ്ഷന് ഓവെര്ബനിഡ്ജച്ച് 50

9 പളനിപഭാടച്ച്- വകേഭാടുനര്- കമല്പഭാടലാം പഭാലലാം 30

10 പഴയങ്ങേഭാടനി പഭാലലാം പുതകനിപണനിയന്നതനിനച്ച് 35

11 പഭാറപ്രലാം റഗുകലറര് 50

12 പഭാറക്കൂടലാം പഭാലലാം 25

13 പനിഴല- കേടമക്കുടനി പഭാലലാം 40

14 പുറത്തൂര് പഞഭായതനില് നഭായര് കതഭാടച്ച് പഭാലലാം 48

15 പുതനിയപഭാലതച്ച് വെലനിയപഭാലലാം 50

16 ഫറൂകച്ച് വറയനില്കവെ കമല്പഭാലലാം അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച് 30

17 ഭഭാരതപ്പുഴ കേന്കേടവെനില് ആര്.സനി.ബനി. 75

18 അഞ്ചുവതങ്ങേച്ച്-വെകലാം ഗ്രമഭാപഞഭായതനില് കേഭായനികര
പഭാലലാം

25

19 മണ്ണഭാര്കുണച്ച് പഭാലലാം 10
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(1)                    (2) (3)

20 അരനിനല്ലൂര് - വപരനിങ്ങേഭാലലാം പഭാലലാം 20

21 മലപ്പുറലാം  കപഭാലതീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന്  കേനിഴകകതല
വചേതപഭാലലാം വവഫ ഓവെര്

50

22 അഴതീകകഭാടച്ച് - മുനമ്പലാം പഭാലലാം 160

23 മുളനിയഭാര് പഞഭായതനിവല വചേഭാട പഭാലലാം 15

24 ആറഭാലനി കേടവെനില് പഭാലലാം 15

25 ഇളവര് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം 15

26 ഊടറ പഭാലവലാം ഊടറ വറയനില്കവെ കമല്പഭാലവലാം 20

27 വെഭാതരുതനി കമല്പഭാല നനിര്മ്മേഭാണലാം 30

28 കേമ്പ- ചേളനികടവെച്ച് പഭാലലാം 20

29 കേല്പറ ചൂഴഭാലനി പഭാലലാം 10

30 കേഭാഞങ്ങേഭാടച്ച് വവഫ ഓവെര് 40

31 കേനിഴക്കുലാംഭഭാഗലാം  -  ഉമ്മേന്ചേനിറ  മനിനനി  റഗുകലറര്  കേലാം
ബനിഡ്ജച്ച്

20

32 കേനിഴകകകകഭാട – മണകഭാടച്ച്  (അടക്കുളങ്ങേര) വവഫ
ഓവെര് 

30

33 കുബനൂരനില് പഭാലലാം 10

34 കുന്നൂര് കമല്പഭാലലാം 89

35 കുരുനഭാറനില് പഭാലലാം അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച് ഉയര്തല് 25

36 കുണങ്ങേല്- അഞ്ചുവെടനി പഭാലലാം 17

37 കുണ്ടൂര്- കുതനിയകതഭാടച്ച് പഭാലലാം 25

38 കൃഷ്ണപുരലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായതച്ച്  മഭാമ്പ്രക്കുകന്നല്
വറയനില്കവെ കമല്പഭാലലാം

60

39 കേടതരുതനി വറയനില്കവെ കമല്പഭാലലാം 30

40 കേടവെനഭാടച്ച് കകേഭാളകകഭാടന് പഭാലലാം 20

41 കേകനഭാലനി കേനഭാലനിനച്ച് കുറവകേ പഭാലലാം 40
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(1)                      (2) (3)

42 ചേങ്ങേനഭാകശരനി  വവബപഭാസനില്  വറയനില്കവെ
ജലാംഗ്ഷനനില് വവഫ ഓവെര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

90

43 വനടുപുഴ വറയനില്കവെ കമല്പഭാലലാം 30

44 വപഭാന്നഭാനനി ഹഭാര്ബര്- പടനിഞഭാവറകര ബനിഡ്ജച്ച് 100

45 വറയനില്കവെ പഭാലലാം മയനഭാടച്ച്-മയനഭാടച്ച് പനി.ഡബ്ലന്യൂ.ഡനി.
കറഭാഡച്ച്

50

46 വവെളഭായണനി കേഭായല്-കേഭാകഭാമൂല ബണച്ച് കറഭാഡനിവല
പഭാലലാം

25

47 വചേടനിയഭാരഴനികേതച്ച് കേടവെനില് പഭാലലാം 20

48 വവവെറനില കമല്പഭാലലാം 113

49 കകേഭാടതറ ഡഭാലാം വവസറച്ച് പഭാലലാം 10

50 തഭാനൂര് ടക്കൗണനിവല മത്സലബന്ധന തറമുഖലാം പഭാലലാം 20

51 തനിരുകവെഗപ്പുറ  പഞഭായതനില്  വറഗുകലറര്  കേലാം
ബനിഡ്ജച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

16

52 തനിരര്- ചേമ്രവെടലാം കറഭാഡച്ച് കമല്പഭാലലാം 50

53 ഈസ്റ്റേച്ച് ഒറപഭാലലാം 25

54 കുണന്നൂര് കമല്പഭാലലാം 20

55 പുതനിയകേഭാവെച്ച് ചേക്കുപളനി വറയനില്കവെ ഓവെര്ബനിഡ്ജച്ച് 30

56 പുളനിങ്കുന്നച്ച് പഭാലലാം 25

57 മുനകമല്കേടവെച്ച് - വസഭാവവസറനികടവെച്ച് പഭാലലാം 50

58 കേല്ലുലാംതഭാഴലാം ജലാംഗ്ഷന് കമല്പഭാലലാം 50

59 പടഭാമ്പനി പഭാലലാം 30

60 ചേഭാതങരനി കകേഭാണകകേഭാര്ഡച്ച് പഭാലലാം 15

61 കുതനിരമുനമ്പച്ച് മനകഭാവെച്ച് പഭാലലാം 15

62 മുകടല് പഭാലലാം 15

63 നടകകരനികടവെച്ച് പഭാലലാം 20
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(1)                      (2) (3)

64 വപരനികഞരനി - ആര്.സനി.ബനി. 58

65 കേഭാകതരുതച്ച് പഭാലലാം 20

66 മുലകനിഴനികടവെച്ച് പഭാലലാം 25

67 കുറപനറ വറയനില്കവെ കമല്പഭാലലാം 33

68 ചേമ്രവെടലാം പഭാലലാം 60

69 വെഭാതരുതനി ആര്.ഒ.ബനി. 20

158.  വെര്കച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്  വെഭാലലലാം  ഒന്നനിവല  വപഭാതമരഭാമതച്ച്  പ്രവൃതനികേളുവട
അടങലലാം എലാം.എല്.എ.മഭാരുവട ആസനി വെനികേസനഫണനിവല  705  കകേഭാടനി  രപയലാം
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനള നനികക്ഷപവലാംകൂടനി കേണകനിവലടുക്കുകമ്പഭാള വപഭാതമരഭാമതച്ച്
കമഖലയനില് നടപ്പുവെര്ഷലാം  ഏതഭാണച്ച് 13,000 കകേഭാടനി രപയവട പ്രവൃതനികേളകഭാണച്ച്
അനുമതനി  നല്കുന്നതച്ച്.   വമയനിന്റെനന്സനിനഭായനി  612  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നല്കേനിയ ലനിസ്റ്റേനില്നനിന്നഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനി
വെഴനിയള  ഏതഭാണച്ച്  എലഭാ  പ്രവൃതനികേളുലാം  വതരവഞടുതനിട്ടുളതച്ച്.  എന്നഭാലലാം
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  പറഞ  എലഭാ  പദതനികേളുലാം  പരനിഗണനികഭാന്  കേഴനിഞനിടനില.
നമ്മുവട  ആവെശലങ്ങേളകച്ച്  അറതനിയനില.  പകക്ഷ  അവെ  നനിവൃതനി  വെരുതഭാനുള
ധനഭാഗമമഭാര്ഗ്ഗങ്ങേള  പരനിമനിതവമഭാണച്ച്.  ഇതഭാണകലഭാ  അടനിസഭാന  സഭാമ്പതനികേ
സമസല. ഇതനികനഭാവടലഭാവെരുലാം വപഭാരുതവപടച്ച് കപഭാകയ പറ്റൂ.

വവവെദദ്യുതനി

159.  കകേരളലാം മവറഭാരു ഒന്നഭാലാംസഭാനലാംകൂടനി കനടുകേയഭാണച്ച്.  മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച് മുന്പച്ച്
എലഭാ  വെതീടുകേളുലാം  വവവെദദ്യുതതീകേരനിക്കുലാം.  174  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  ഇതനിനഭായനി
വചേലവെഴനിക്കുന്നതച്ച്.  അകതസമയലാം  നനിരകച്ച്  കുറഞ  ഗഭാര്ഹനികേ  വവവെദദ്യുതനിയവട
പ്രഭാമുഖലലാം  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  സഭാമ്പതനികേസനിതനിവയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന
ഘടകേമഭാണച്ച്.  ഗഭാര്ഹനികേഭാവെശലതനിവന്റെ  നനിയനണലാം  ലക്ഷലലാം  വെച്ചുവകേഭാണച്ച്  എലഭാ
വെതീടുകേളനിവലയലാം വപഭാതസലങ്ങേളനിവലയലാം ഫനിലവമന്റെച്ച്,  സനി.എഫച്ച്.ബളബുകേളക്കുപകേരലാം
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള നല്കുന്ന പദതനി കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.
2017-18-ല്  ആദലഘടമഭായനി  വപഭാതനനിരതനിവല  ബളബുകേവളലഭാലാം  എല്.ഇ.ഡനി.-
യനികലയച്ച് മഭാറന്നതനിനച്ച് വകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

160.  വകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-വന്റെ വമഭാതലാം പദതനി അടങല്  1,565  കകേഭാടനി
രപയഭാണച്ച്.  ഗണലമഭായ പ്രതനിഷ്ഠഭാപനിതകശഷനിയള ജലവവവെദദ്യുത പദതനികേവളഭാനലാം
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ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണതനിലനില. കേഴനിഞ ഇടതപക്ഷ സര്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലതച്ച് പണനി
ആരലാംഭനിചതലാം  ഇകപഭാള  പല  കേഭാരണങ്ങേളവകേഭാണലാം  മുടങ്ങേനികപഭായതമഭായ
പളനിവെഭാസല്  എകച്ച്റന്ഷന്,  കതഭാടനിയഭാര്  തടങ്ങേനിയ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  2017-18-ല്
പൂര്തതീകേരനിക്കുലാം.  ഇടതരലാം  ജലവവവെദദ്യുത  കപ്രഭാജക്ടുകേളഭായ  മഭാങ്കുളലാം,
അചന്കകേഭാവെനില്,  അപര്  വചേങ്കുളലാം,  പഭാമ്പഭാര്  എന്നനിവെയഭാണച്ച്  പുതനിയതഭായനി
ഏവറടുതനിട്ടുളതച്ച്.  ഇവെയവട  പ്രതനിഷ്ഠഭാപനിതകശഷനി  144  വമഗഭാവെഭാട്ടുലാം
ഉല്പഭാദനകശഷനി  265.82  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറമഭാണച്ച്.  പുതനിയതഭായനി  15  വചേറകേനിട
ജലവവവെദദ്യുതനിപദതനികേളകൂടനി ഏവറടുക്കുന. ഇവെയവട ആവകേ പ്രതനിഷ്ഠഭാപനിതകശഷനി
93  വമഗഭാവെഭാട്ടുലാം  ഉല്പഭാദനകശഷനി  289.54  എലാം.യ.-വമഭാണച്ച്.  ജലവവവെദദ്യുതനി
കപ്രഭാജക്ടുകേളകഭായനി വമഭാതലാം 268 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

161. 9,425 കകേഭാടനി രപയവട ട്രഭാന്സ്ഗ്രനിഡച്ച് 2.0 ആണച്ച് ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട
പുതനിയ  പദതനി.   സലാംസഭാനതച്ച്  പുതനിയ  ട്രഭാന്സ്മനിഷന്  ശലാംഖല
സൃഷനിക്കുന്നതനികനഭാവടഭാപലാം  നനിലവെനിലള  പ്രസരണശലാംഖല  സമൂലമഭായനി
നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള ഇക്കൗ പദതനികച്ച് കേനിഫ്ബനി അനുമതനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്. നഗര
കമഖലയനിവല  വവവെദദ്യുതനി  പ്രസരണ  നവെതീകേരണതനിനച്ച്  കവെണനിയള  ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച്
പവെര്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  സതീമനില് 300  കകേഭാടനി  രപ  2017-2018-ല്
വചേലവെഭാക്കുലാം.  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  പ്രസരണലാം  വമചവപടുതന്നതനിനുള  ദതീന്
ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗ്രഭാമകജലഭാതനി  കയഭാജനയനില്  250  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഡനിസ്ട്രനിബന്യൂഷന്, ട്രഭാന്സ്മനിഷന് കനഭാര്മല് വെര്ക്കുകേളകച്ച് 350

കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസരണ നഷലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള സതീമുകേളകച്ച്
50 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്. 

162.  വവഹഡല്  ടൂറനിസലാം  വസന്റെറനിവന  വവവെദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിവന്റെ
സബ്സനിഡനിയറനി കേമ്പനനിയഭായനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം വവഹഡല് ടൂറനിസതനിവന്റെ
സഭാധലതകേള പ്രകയഭാജനവപടുതകേയലാം വചേയ്യുലാം. 

163.  അക്ഷയ  ഉക്കൗര്ജ്ജ  കമഖലയച്ച്  വെലനിയ  പ്രഭാധഭാനലമഭാണച്ച്  സര്കഭാര്
നല്കുന്നതച്ച്.  ഇന്നവത  സനിതനിയനില്  അടുത  ദശഭാബ്ദതനിനുളനില്  കസഭാളഭാര്
എനര്ജനി  നമ്മുവട  പ്രധഭാനവപട  വവവെദദ്യുതനി  കസഭാതസഭായനി  മഭാറവമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിവല 200 വമഗഭാവെഭാടച്ച് കസഭാളഭാര് നനിലയലാം ഇക്കൗ
വെര്ഷലാം  പൂര്തനിയഭാകുലാം.   മവറഭാരു  നനിലയതനിനച്ച്  തടകലാം  കുറനിക്കുകേയലാം  വചേയ്യുലാം.

സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ കപ്രഭാജക്ടുകേളകച്ച് 20 കകേഭാടനി രപയലാം കേഭാറഭാടനി കപ്രഭാജക്ടുകേളകഭായനി 20

കകേഭാടനി രപയലാം  വെകേയനിരുതന.  വകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി-കച്ച് പുറതച്ച് അവനര്ടനിനച്ച്  48

കകേഭാടനി  രപയലാം  എനര്ജനി  മഭാകനജുവമന്റെച്ച്  വസലനിനച്ച്  8  കകേഭാടനി  രപയലാം
വെകേയനിരുതന.
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തറമുഖങ്ങേള

164. 6,770 കകേഭാടനി രപ അടങലള വെനിഴനിഞലാം ഇന്റെര്നഭാഷണല് കപഭാര്ടനിവന്റെ
ഒന്നഭാലാംഘടമഭാണച്ച്  കകേരളതനിവല  ഏറവലാം  വെലനിയ  തറമുഖപദതനി.  ആവെശലഭാനുസരണലാം
വെന്കേനിട  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുള   വഹഡനില്നനിന്നച്ച്  പണലാം  നല്കേഭാന്  കേഴനിയലാം.

ഇന്റെര്നഭാഷണല്  കപഭാര്ടനിവന്റെ  ഫതീഡര്  തറമുഖമഭായനി  ഇനള  കേഭാര്കഗഭാ  കപഭാര്ടച്ച്
വെനികേസനിപനികകണതനികലയച്ച്  22  കകേഭാടനി  രപ വെകേയനിരുതന.  തങകശരനി,  മുനമ്പലാം,

കബപ്പൂര്,  അഴതീകല്  തറമുഖങ്ങേളകച്ച്  46  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
വപഭാന്നഭാനനി തറമുഖലാം പനി.പനി.പനി.  മഭാതൃകേയനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ആലപ്പുഴ മറതീന
തറമുഖതനിനച്ച് 7.3 കകേഭാടനി രപയലാം മറച്ച് വചേറകേനിട തറമുഖങ്ങേളകച്ച് 4 കകേഭാടനി രപയലാം
വെകേയനിരുതന.  തറമുഖഡ്രഡ്ജനിലാംഗനിനച്ച് 13 കകേഭാടനി രപയലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
വെകുപനിവന്റെ നവെതീകേരണതനിനച്ച് 11 കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതന.  

ഉളനഭാടന് ജലഗതഭാഗതലാം

165. കകേരള കസ്റ്റേറച്ച്  വെഭാടര് ട്രഭാന്കസഭാര്ടനിനച്ച് 22 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

മുഹമ്മേ, ആലപ്പുഴ,  കുമരകേലാം,  എറണഭാകുളലാം  റൂടനില്  വെഭാടര്  ടഭാകനി  സര്വതീസച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുലാം.   സതീ  അഷമുടനി  എന്ന  പഭാസഞര്  ടൂറനിസ്റ്റേച്ച്  സര്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുലാം.

കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  ഇന്ലഭാന്ഡച്ച്  നഭാവെനികഗഷന്  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  13  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  

166.  കകേഭാസ്റ്റേല്  ഷനിപനിലാംഗച്ച്  ആന്ഡച്ച്  ഇന്ലഭാന്ഡച്ച്  നഭാവെനികഗഷന്
ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിനച്ച്  വമഭാതലാം  128  കകേഭാടനി  രപയണച്ച്.   കകേഭാവെളലാം-വകേഭാലലാം,

കകേഭാഴനികകഭാടച്ച്-വെടകേര,  വെടകേര-മഭാഹനി  എന്നതീ  കേനഭാലകേളകച്ച്  വമഭാതലാം  എഴുപതച്ച്
കകേഭാടനി  രപ വെകേയനിരുതന.   ഫതീഡര് കേനഭാലകേളക്കുകവെണനി നബഭാര്ഡനില്നനിന്നച്ച്
അമ്പതച്ച് കകേഭാടനി രപ ലഭലമഭാക്കുലാം.

167.  വകേഭാചനി  സലാംകയഭാജനിത  ജലഗതഭാഗത  പദതനി  വമകട്രഭാ  വറയനില്
കകേഭാര്പകറഷനഭാണച്ച്  നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.   682  കകേഭാടനി  രപ  ജര്മ്മേന്  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങേളനില്നനിനലാം വെഭായയഭായനി സമഭാഹരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  16  റൂട്ടുകേളനിലഭായനി  76

കേനികലഭാമതീറര് ജലഗതഭാഗത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങേവളയലാം 38 വജടനികേവളയലാം വകേഭാചനിയനിവല വമകട്രഭാ
ബസച്ച് സര്വതീസുമഭായനി ഇതച്ച് ബന്ധനിപനിക്കുലാം. 

ജലകസചേനലാം

168.  വെന്കേനിട,  ഇടതരലാം ജലകസചേന പദതനികേളകഭായനി 413 കകേഭാടനി രപ
വെകേയനിരുതന.   ഇടമലയഭാര്,  മുവെഭാറപുഴ വെന്കേനിട പദതനികേളുവട പ്രവെര്തനങ്ങേള
പൂര്തനിയഭാകുനണച്ച്.   ഇതനിനുപുറകമ  കേബനനി  തടതനിവല  പദതനിക്കുകവെണനി  29
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കകേഭാടനി  രപയലാം  ഭവെഭാനനി  തടതനിവല പദതനികേളകച്ച്  5  കകേഭാടനി  രപയലാം  പഭാമ്പഭാര്
തടതനിവല പദതനികേളകച്ച് 53 കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതന.

169.  വറഗുകലററകേളുലാം  തടയണകേളുലാം വെഴനി   നദനികേവളതവന്ന ജലസലാംഭരണനികേളഭാകനി
മഭാറന്ന  ഒരു  സമതീപനലാം  വവകേവകഭാളഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്  വെളവര  പ്രധഭാനമഭാണച്ച്.
കവെനല്കഭാലതച്ച്  ഒഭാരുവവെള  കേയറതനിനച്ച്  ഇതച്ച്  പ്രതനിവെനിധനിയഭാകുലാം.  ഭഭാരതപ്പുഴ,

വപരനിയഭാര്, ചേഭാലനിയഭാര് എന്നനിവെനിടങ്ങേളനില് ഇതരലാം ഇടവപടല് വെനിജയപ്രദമഭാവണന്നച്ച്
കേണനിട്ടുണച്ച്.  അതവകേഭാണച്ച് ഓരുവവെളകയറ നനിയനണതനിനുലാം കവെനല്കഭാലതച്ച്
വെരളചയവട  കേഭാഠനിനലലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്നതരതനില്  ഷനിറനിയ,  വകേഭാപലാം,

വെളപടണലാം,  അഞരകണനി,  മഭാഹനി,  കുറലഭാടനി,  കേടലണനി,  മുവെഭാറപുഴ  (ഇതനിപ്പുഴ,

മുറനിഞപുഴ,  പൂകതഭാട)  അചന്കകേഭാവെനില്,  മണനിമല,  വെഭാമനപുരലാം,  കേരമന മുതലഭായ
ഇരുപകതഭാളലാം  നദനികേളനില്  ഉചേനിതമഭായ സലങ്ങേളനില് മുപകതഭാളലാം  വറഗുകലററകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നച്ച് 600 കകേഭാടനി രപ നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

170.  ചേമ്രവെടലാം വറഗുകലററനിവല കചേഭാര്ച ഇലഭാതഭാകനി വറഗുകലററനിവന്റെ പൂര്ണ്ണ
വെനിനനികയഭാഗലാം  ഉറപ്പുവെരുതലാം.  ഇതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.

ആവെശലവമങനില് കൂടുതല് പണലാം ലഭലമഭാക്കുലാം.  ഇതകപഭാവലതവന്ന സലാംസഭാനവത
നദനികേളനിലലാം  ഉപനദനികേളനിലലാം  കതഭാടുകേളനിലലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങേളനില്  നനിര്മ്മേനിച
തടയണകേള, വവെന്റെച്ച്കക്രെഭാസച്ച് ബഭാറകേള, വറഗുകലററകേള എന്നനിവെയവട എണ്ണലാം 2900

വെരുലാം.  ഇക്കൗ  നനിര്മ്മേനിതനികേളനില്   പലതലാം  ഇന്നച്ച്  പ്രവെര്തനക്ഷമമല.  ഇവെ
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  200  കകേഭാടനി  രപയവട  വചേലവെച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  നനിലവെനില്
വചേറകേനിട  ജലകസചേനതനിനുലാം  മറമഭായനി  വെകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തകേയനില്നനിന്നച്ച്
എത്ര  തകേ  ഇക്കൗ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവെര്തനതനിനച്ച്  വെകേമഭാറഭാന്  കേഴനിയവമന്നച്ച്
പരനികശഭാധനിചകശഷലാം അധനികേ പനിനണവയക്കുറനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

171.  ഡഭാലാം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  ആന്ഡച്ച്  ഇലാംപ്രൂവ്വമന്റെച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  എന്ന
കപരനില് കലഭാകേബഭാങച്ച്  സതീമനില് ജലകസചേന വെകുപനിവന്റെ  19  ഡഭാമുകേളുലാം  വവവെദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനിവന്റെ 12 ഡഭാമുകേളുമഭാണച്ച്  ഉളവപടുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  ആദലഘടതനില്
മലമ്പുഴ,  വെഭാളയഭാര്,  പതീചനി,  വനയഭാര്  എന്നതീ  ജലകസചേന  ഡഭാമുകേളുലാം  വവവെദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനിവന്റെ അഞച്ച്  ഡഭാമുകേളുലാം  ഏവറടുക്കുന.  വമഭാതലാം  250  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്
അടങല്.

172. വവമനര് ഇറനികഗഷനനില് ഭൂഗര്ഭ ജലവെനികേസനതനിനച്ച് 15 കകേഭാടനി രപയലാം
ലനിഫ്റ്റച്ച് ഇറനികഗഷനച്ച് 12 കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതന.   മറച്ച് വചേറകേനിട ജലകസചേന
പദതനികേളകഭായനി നൂറനിയമ്പതച്ച് കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. വചേറകേനിട ജലകസചേന
കമഖലയനിവല  കകേനഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനി  പ്രധഭാന്മനനി  കൃഷനി  സനിന്ചേഭായനി
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കയഭാജനയഭാണച്ച്.   വമഭാതലാം  195   കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  ഈ  സതീമനിവന്റെ  അടങല്.
കുളങ്ങേള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എടച്ച്  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.   വചേറകേനിട
ജലകസചേന കമഖലയനില് കേല്ലുവകേടല് പ്രവെണതയ്ക്കുപകേരലാം കേയര് ഭൂവെസ്ത്രലാം പരമഭാവെധനി
ഉപകയഭാഗനികകണതഭാണച്ച്.

കുടനിവവെളലാം

173. കുടനിവവെളതനിനച്ച് പദതനിയനില് 1,058 കകേഭാടനി രപയഭാണച്ച് വെകേയനിരുതന്നതച്ച്.
ഇതനില്  361  കകേഭാടനി  രപ ജലനനിധനിക്കുലാം  290  കകേഭാടനി  രപ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിവവെള
പദതനികേളക്കുമഭാണച്ച്.  ആര്.  ഐ.  ഡനി.  എഫച്ച്.  അടകലാം നനിലവെനിലള പദതനികേളുവട
വവപപ്പുകേളുലാം  മറലാം  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  140  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.
ജപഭാന് കുടനിവവെള പദതനികേളകച്ച് 70 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  

174.  വെരളച കേണകനിവലടുതവകേഭാണച്ച് ദുരനനനിവെഭാരണ പ്രവെര്തനങ്ങേളക്കു
കവെണനി 30 കകേഭാടനി രപ പ്രകതലകേലാം വെകേയനിരുതന. ഇകതഭാവടഭാപലാം മഴവവെളവകഭായനിനുലാം
ഭൂഗര്ഭജല റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗനിനുലാം കവെണനി 18 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന. 

175.  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുതനിയനിരനിക്കുന്ന  കമല്പറഞ
അടങലകേളകച്ച്  പുറകമയഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനള  നനികക്ഷപലാം.  കേഴനിഞ
ബഡ്ജറനില്  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയവട  നനിലവെനിലണഭായനിരുന്ന  പദതനികേളുവട
പുനരുദഭാരണതനിനച്ച്  2,064  കകേഭാടനി  രപയവട  നനികക്ഷപലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം
നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനികവപടനിരുന്ന  സതീമുകേളുവട  നനിര്വഹണ
പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുതനിയകശഷലാം  ഇക്കൗ  സതീലാം  വെനിപുലവപടുതന്നതനിവനക്കുറനിചച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുലാം. എങനിലലാം 41 സതീമുകേളകച്ച് 1,696 കകേഭാടനി രപ കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപലാം
നടതന്നതഭാണച്ച്.

ക്രെമ
നമ്പര് പ്രവൃതനിയവട കപരച്ച്

അടങല്
(കകേഭാടനി രപ)

(1)                     (2) (3)

1 കുടനഭാടച്ച് കുടനിവവെള പദതനി രണഭാലാംഘടലാം 195

2 തനിരുവെനനപുരലാം വനയഭാര് ബദല് കസഭാതസച്ച് 150

3 മകഞരനി പ്രഭാനപ്രകദശ കുടനിവവെള പദതനി 14

4 കേനിഴകന്മല കുടനിവവെള പദതനി 35

5 കേഭാഞനിരകകഭാടച്ച്  പഭാത്രമലാംഗലലാം  വെവര  സലാംരക്ഷണവലാം
തടയണ നനിര്മ്മേഭാണവലാം

25

6 തനിരുകവെഗപ്പുറ  വവപലനിപ്പുറലാം  എടപലലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങേളനില്
തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

10
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(1)                        (2) (3)

7 നനിലഭാപറമ്പനില് തടയണ നനിര്മ്മേനികല് 65

8 പുഴയല് തടയണ 25

9 പൂമറലാം,  കേല്ലൂപഭാറ,  കകേഭായനിപ്രലാം,  എഴുമറ്റൂര്,  കുടനിവവെള
പദതനി

60

10 അങമഭാലനി ശുദജലവെനിതരണ വെനിപുലതീകേരണ പദതനി
116

11 മലമ്പുഴയനിവല ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനിവല കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്

75

12 മുദഭാകല്  പഞഭായതനിവല  കുടനിവവെള  പദതനിയവട
പുകരഭാഗമന പ്രവെര്തനങ്ങേള

10

13 ആല-പുലനിയൂര്, ബുധനൂര് പഭാടഭാടച്ച് കുടനിവവെള പദതനി
40

14 രഭാമന്ചേഭാടനി-അലനിഗര് കുടനിവവെള പദതനി
90

15 എ.ആര്.  നഗര്  പഞഭായതനില്  സമഗ്ര  കുടനിവവെള
പദതനി

20

16 എലവെകഞരനി-പലശന സമഗ്ര കുടനിവവെള പദതനി
20

17 എടവെണ്ണ  പഞഭായതച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  കുടനിവവെള  പദതനി
രണഭാലാം ഘടലാം

20

18 ഏറമഭാനൂരനില്  കുടനിവവെള പദതനി
30

19 വെഭാഴനി,  കേനിഴകകഞരനി-വെടകകഞരനി-കേണ്ണമ്പ്ര  സമഗ്ര
ശുദജല വെനിതരണ പദതനി (രണഭാലാം ഘടലാം)

75

20 കേരനിമ്പുകേഭായലാം കുടനിവവെള പദതനി
20

21 കേരുമല്ലൂര് പഞഭായതച്ച് ശുദജലവെനിതരണ പദതനി
25

22 കേഭാകരഭാടച്ച് - സമ്പൂര്ണ്ണ കുടനിവവെള പദതനി
86

23 കുരുവെഭാട്ടൂര് പൂളകടവെച്ച് വചേകച്ച് ഡഭാലാം
20

24 സമഗ്രകുടനിവവെള പദതനി, കേരനിമ്പ
25

74/2020
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(1) (2) (3)

25 ചേനിറയനിന്കേതീഴച്ച്  മണ്ഡലതനിവല തതീരകദശ പഞഭായതകേളനിവല
കുടനിവവെള പദതനി

10

26 കപരഭാവര്  മുഴകുന്നച്ച്  പഞഭായതകേളക്കുള  കുടനിവവെള
പദതനി

25

27 കകേഭാട്ടുകേഭാല് പഞഭായതനിവനയലാം അതനിയന്നൂര് പഞഭായതനിവനയലാം
ഉളവപടുതനി ട്രതീറഡച്ച് കുടനിവവെള പദതനി

25

28 കതഭാടപ്പുഴകശരനി,  കകേഭായനിപ്രലാം, ഇരവെനികപരര് പഞഭായതകേളനിവല
കുടനിവവെള പദതനി

25

29 തലക്കുളത്തൂര് നഭാരഭായണഞനിറ കുടനിവവെള പദതനി 20

30 തലകശരനി - കൂതപറമ്പച്ച് സമഗ്ര കുടനിവവെള പദതനി 25

31 തൃപങയതച്ച്  തടയണ നനിര്മ്മേഭാണവലാം ലനിഫ്റ്റച്ച്  ഇറനികഗഷന്
പദതനിയലാം

10

32 അയപന്കകേഭാവെനില് കുടനിവവെള പദതനി 25

33 ചേഭാതന്നൂര് കുടനിവവെള പദതനി 30

34 പഭായലാം  അചന്കുഞച്ച്  പഞഭായതകേളക്കുള  കുടനിവവെള
പദതനി

25

35 ഫകറഭാകച്ച് കേരുവെനനിരുതനി കുടനിവവെള പദതനി 10

36 കവെകങ്ങേരനി പകരഭാപടനി ജലഭാശയലാം 20

37 നഭാടനികേ ഫര്കേ കുടനിവവെള പദതനി 25

38 ചേഭാഴൂര് അനനികഭാടച്ച് തഭാന്നലലാം കുടനിവവെള പദതനി 15

39 ഇടയൂര്-ഇരനിമ്പനിളനിയലാം-വെളഭാകഞരനി കുടനിവവെള പദതനി 75

40 പടഭാഴനി വെടകകകര തലവര് കുടനിവവെള പദതനി 45

41 കകേഭാടകശരനി, പരനിയഭാരലാം, ആതനിരപളനി പഞഭായതകേളകച്ച്
കുടനിവവെള പദതനി

35

വറയനില്കവെ

176.  കകേരള  സര്കഭാരനിവന്റെയലാം  വറയനില്കവെയവടയലാം  സലാംയക  സലാംരലാംഭമഭായ
കകേരള വറയനില് വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന് ശബരനി വവലനടകലാം  9  വറയനില്
വവലനുകേളുവട   നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏവറടുക്കുലാം.  റഭാപനിഡച്ച്  വറയനില്  കകേഭാറനികഡഭാറനിവന്റെ
സഭാധലതഭാ പഠനലാം പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.
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177.  4,219 കകേഭാടനി രപയവട തനിരുവെനനപുരലാം വവലറച്ച് വമകട്രഭായവടയലാം 2,509

കകേഭാടനി രപയവട കകേഭാഴനികകഭാടച്ച്  വവലറച്ച്  വമകട്രഭായവടയലാം വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള

തയഭാറഭാകനികഴനിഞ.  ഇതനിവന്റെ ഫനിനഭാന്സനിലാംഗച്ച് രതീതനിവയക്കുറനിചച്ച് അവെസഭാനതതീരുമഭാനലാം

എടുതകേഴനിഞഭാല് ഈ വെര്ഷലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനികഭാന് കേഴനിയലാം.

 കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് കറഭാഡച്ച് ട്രഭാന്കസഭാര്ടച്ച് കകേഭാര്പകറഷന്

178. 2017-2018  വകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട പുനരുദഭാരണ വെര്ഷമഭായനിരനിക്കുലാം.

മൂന്നച്ച്  വെര്ഷലാംവകേഭാണച്ച്  വകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  വെരവെച്ച്-വചേലവെച്ച്  സനലനമഭാകുന്ന

സനിതനിയനികലയച്ച്  വകേഭാണകപഭാകുകേയഭാണച്ച്  ലക്ഷലലാം.   ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  വപ്രഭാഫ.

സുശതീല് ഖന്ന റനികപഭാര്ടച്ച് സര്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  യൂണനിയനുകേളുമഭായനി

വെനിശദമഭായ ചേര്ചകേള നടതനി സമഗ്ര പുനരുദഭാരണ പഭാകകജനിനച്ച് രപലാം നല്കുലാം.  

179.  വകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട മഭാകനജച്ച് വമന്റെച്ച് സമൂലമഭായനി അഴനിച്ചുപണനിതച്ച്

വപ്രഭാഫഷണല് വെനിദഗ്ദ്ധവര നനിയമനികണലാം.  രണച്ച്,  ഇന്നവത സഭാര്വത്രനികേ ഡബനിള

ഡന്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  തടരഭാനഭാവെനില.  ഫ്ളതീറനിവന്റെ വെനിനനികയഭാഗലാം,  ബസനിവന്റെ ശരഭാശരനി

പ്രതനിദനിന  കേനികലഭാമതീറര്,  വവമകലജച്ച്,  കേനികലഭാമതീറര്  കേളക്ഷന്  എന്നനിവെ  കദശതീയ

ശരഭാശരനിയനികലയച്ച്  പടനിപടനിയഭായനി  ഉയരണലാം.  കബകച്ച്  ഡക്കൗണ  കററച്ച്,  വമയനിന്റെനന്സച്ച്

സമയലാം,  അപകേട  നനിരകച്ച്  എന്നനിവെ  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലയച്ച്  പടനിപടനിയഭായനി

തഭാഴണലാം.  ഇതവകേഭാണമഭാത്രലാം വെരവലാം വചേലവലാം തമ്മേനിലള  വെനിടവെച്ച്  ഗണലമഭായനി

കുറയഭാനഭാകുലാം.  മൂന്നച്ച്,  ജഡകേടഭഭാരലാം  കുറച്ചുവകേഭാണള  ഫനിനഭാന്ഷലല്  റതീസ്ട്രക്ചറനിലാംഗനിനച്ച്

സര്കഭാര്  മുന്കേവയടുക്കുലാം.  നഭാലച്ച്,  പഴയ  ബസ്സുകേളകച്ച്  പകേരലാം  സനി.എന്.ജനി.

ബസ്സുകേള കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപതനിലൂവട  വെഭാങ്ങുലാം.   സമ്പൂര്ണ്ണ ഇ-ഗകവെണന്സനിനുലാം

വെര്കച്ച്കഷഭാപ്പുകേളുവട നവെതീകേരണതനിനുലാം പദതനികേളനില്നനിനലാം പണലാം ലഭലമഭാക്കുലാം.

അടുത മൂനവെര്ഷലാംവകേഭാണച്ച്  വമഭാതലാം  3,000  കകേഭാടനി  രപയവട  പഭാകകജനിവന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി പല രപതനില് വകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള സര്കഭാര് ലഭലമഭാക്കുലാം.

പകക്ഷ ഇതച്ച് സബ്സനിഡനി ആയനിരനികനില.  സഭാപനവത ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനുള

മുതല്മുടകഭായനിരനിക്കുലാം. 

180.  വകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  വപന്ഷവന്റെ  50  ശതമഭാനലാം  സര്കഭാര്

ഗ്രഭാന്റെഭായനി നല്കുലാം.  ബഭാകനി വപന്ഷവന്റെയലാം  ശമ്പളതനിവന്റെയലാം ഗണലമഭായ ഭഭാഗലാം

മഭാസലാംകതഭാറലാം  സര്കഭാര് വെഭായയഭായനി  ഏര്പഭാടഭാകനിവകഭാടുക്കുകേയഭാണച്ച്  വചേയ്യുന്നതച്ച്.
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കുകറവകഭാലമഭായനി  തടരുന്ന  ഇക്കൗ  പതനിവെച്ച്  വകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ  കൂടുതല്

കൂടുതല് കേടവകണനിയനില് കുരുകനിവകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. പുനരുദഭാരണ പഭാകകജച്ച്

ഫലപ്രദമഭാകുന്നതവെവര ഇക്കൗ സമ്പ്രദഭായലാം  തടരുലാം.  ശമ്പളവലാം വപന്ഷനുലാം മുടങ്ങേനില.

2017-18-ല് വകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. പ്രവെര്തനലഭാഭതനിലഭാകേണലാം.

 വെനിമഭാനതഭാവെളലാം

181.  കേണ്ണൂര്  വെനിമഭാനതഭാവെളവലാം  വകേഭാചനി  വെനിമഭാനതഭാവെളതനിവന്റെ   പുതനിയ

വടര്മനിനലലാം  ഏതഭാനുലാം  മഭാസങ്ങേളക്കുളനില്  തറനവകേഭാടുക്കുലാം.  കേണ്ണൂര്

വെനിമഭാനതഭാവെളവമഭായനി ബന്ധവപട പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണവലാം കേനിഫ്ബനി

നനികക്ഷപമഭാണച്ച്.  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികകഭാടച്ച്  വെനിമഭാനതഭാവെളങ്ങേളകച്ച്  ഇനനിയലാം

ആവെശലമഭായ സലവമടുക്കുന്നതനിനുള പ്രവെര്തനങ്ങേള ഉക്കൗര്ജ്ജനിതവപടുതന്നതഭാണച്ച്. 

മറച്ച് വെന്കേനിട കപ്രഭാജക്ടുകേള

182.  വകേഭാചനി  വമകട്രഭാ,  കേണ്ണൂര്  എയര്കപഭാര്ടച്ച്,  കദശതീയ  വഗയനിലാംസനിവന്റെ

ആനസ്വനിറനി  സതീലാം,  വകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴ  വവബപഭാസച്ച്,  പഭാലകഭാടച്ച്  വഎ.വഎ.റനി.,

പഭാലകഭാടച്ച്  വമഗഭാ  ഫുഡച്ച്  പഭാര്കച്ച്,  ഒറപഭാലലാം  ഡനിഫന്സച്ച്  പഭാര്കച്ച്,  വകേഭാചനി

ഇലകകഭാണനികേച്ച്  ഹഭാര്ഡച്ച് വവെയര്  പഭാര്കച്ച്,  വകേഭാചനി  ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച്  വെഭാടര്

ട്രഭാന്സച്ച് കപഭാര്ടച്ച്,  കകേരള  വറയനില്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന്,  കേലഭാപനിറല്

റതീജനിയന്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  വെനിഴനിഞലാം  കപഭാര്ടച്ച്  എന്നതീ   വെന്കേനിട

കപ്രഭാജക്ടുകേളകച്ച് വമഭാതതനില് 1,552 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

VII

സഭാമൂഹനികേ പശ്ചഭാതല സക്കൗകേരലങ്ങേള

183.  പശ്ചഭാതല  സക്കൗകേരലവമന്നഭാല്  ഭക്കൗതനികേ  പശ്ചഭാതല  സക്കൗകേരലലാം

മഭാത്രമല.  സഭാമൂഹനികേ പശ്ചഭാതല സക്കൗകേരലവമുണച്ച്.  കകേരളതനിവല വെനിദലഭാഭലഭാസ,

ആകരഭാഗല,  കക്ഷമസലാംവെനിധഭാനങ്ങേള  ഏവറ  ശദനികവപടനിട്ടുവണങനിലലാം  ഇന്നവത

പ്രതതീക്ഷകേളുലാം ആവെശലങ്ങേളുലാംവെചച്ച്  കനഭാക്കുകമ്പഭാള ഒകടവറ  വമചവപടഭാനുണച്ച്.   ഇക്കൗ

സര്കഭാരനിവന്റെ  വെനികേസന  സമതീപനതനിവന്റെ  പ്രകതലകേത  സഭാമൂഹനികേ  കമഖലയനിവല

മുതല്മുടകനിലള  ശകദയമഭായ  വെര്ദനയഭാണച്ച്.  മനിഷനുകേളുമഭായനി  ബന്ധവപടച്ച്

പ്രഭാഥമനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസ, ആകരഭാഗല സക്കൗകേരലങ്ങേവളക്കുറനിചച്ച് വെനിശദതീകേരനിചതച്ച് വെതീണലാം

ആവെര്തനിക്കുന്നനില.
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ഉന്നതവെനിദലഭാഭലഭാസലാം

184.  കകേരളതനിവല  വെനിവെനിധ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളകച്ച്,  ഇതവെണവത

പദതനിയനിവല അടങലലാം ഗ്രഭാനലാം തഭാവഴവകഭാടുക്കുന:

ക്രെമ
നമ്പര്

കപരച്ച് പദതനി (കകേഭാടനി രപ)

1 കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല 26

2 വകേഭാചനി ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല 23

3 കകേഭാഴനികകഭാടച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല 24

4 മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി സര്വകേലഭാശഭാല 24

5 ശങരഭാചേഭാരല സര്വകേലഭാശഭാല 15.4

6 കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാല 24

7 കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല 75

8 ഫനിഷറതീസച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല 41

9 വവെററനിനറനി സര്വകേലഭാശഭാല 61

10 വമഡനികല് സര്വകേലഭാശഭാല 22.6

11 മലയഭാളലാം സര്വകേലഭാശഭാല 8

12 എ.പനി.വജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  വടകകഭാളജനികല്
സര്വകേലഭാശഭാല

31

13 നഭാഷണല്  യൂണനികവെഴനിറനി  ഓഫച്ച്  അഡസ്വഭാന്സ്ഡച്ച്
ലതീഗല് സ്റ്റേഡതീസച്ച്

6.8

അങ്ങേവന പദതനിയനിവല വമഭാതലാം 381.8 കകേഭാടനി രപയ്ക്കുപുറകമ  പദതനിയനിതര
സഹഭായമഭായനി 1,298.8 കകേഭാടനി രപയലാം സര്വകേലഭാശഭാലകേളകച്ച് നല്കുന.

185.  കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് ഹയര് എഡദ്യുകകഷന് കേക്കൗണസനിലനിനച്ച്  15  കകേഭാടനി രപ
വെകേയനിരുതന.  ഹയര് എഡദ്യുകകഷന് കേക്കൗണസനില് ആയനിരനിക്കുലാം  207  കകേഭാടനി
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രപ  അടങലള  'റൂസ'  യവട  നടതനിപനിനച്ച്  കമല്കനഭാടലാം  വെഹനിക്കുകേ.   ഉന്നത
വെനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുലാം  കുടനികേളകച്ച്  സച്ച് കകേഭാളര്ഷനിപച്ച്
നല്കുന്നതനിനുലാം  മറലാം  ഇക്കൗ  തകേ  ഉപകയഭാഗനികഭാലാം.   കകേരള  കേക്കൗണസനില്  കഫഭാര്
ഹനികസ്റ്റേഭാറനികല്  റനിസര്ചനിനച്ച്  9.5  കകേഭാടനി  രപയലാം  ഇന്റെര്  യൂണനികവെഴച്ച് സനിറനി
വസന്റെറകേളകച്ച്  9.5  കകേഭാടനി  രപയലാം  അനുവെദനിക്കുന.   നഭാകേച്ച്  അവക്രെഡനികറഷനച്ച്
തയഭാവറടുകഭാന്  കകേഭാകളജുകേവള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനച്ച്  8.5  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.

186.  സലാംസഭാനവത യൂണനികവെഴച്ച് സനിറനി കകേനങ്ങേവള മനികേവെനിവന്റെ കകേനങ്ങേളഭാകനി
മഭാറന്നതനിനച്ച്  സമഗ്രപരനിപഭാടനി  ആവെനിഷരനിക്കുവമന്നച്ച്  കേഴനിഞ  ബജറനില്  പറഞ.
ഇതപ്രകേഭാരലാം  240  കകേഭാടനി  രപയവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  വകേഭാചനി
സര്വെകേലഭാശഭാല  കേനിഫ്ബനികച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.  അനര്കദ്ദേശതീയ
നനിലവെഭാരതനിലള  ലകബഭാറടറനിയഭാണച്ച്  ഇക്കൗ  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  മര്മ്മേലാം.  ഇതനികലയ്ക്കുള
നനികക്ഷപലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്  നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതകപഭാവല  മറച്ച്
സര്വെകേലഭാശഭാലകേളുവട  സമഗ്ര  വെനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനികേളക്കുലാം  കേനിഫ്ബനിയവട
പനിനണയണഭാകുലാം.   അഞച്ച്  വവപതൃകേ  കകേഭാകളജുകേളടകലാം  സര്കഭാരനിവന്റെ  52
ആര്ട്സച്ച്  ആന്ഡച്ച്  സയന്സച്ച്  കകേഭാകളജുകേളുവട  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരലങ്ങേള
വമചവപടുതന്നതനിനുള  350  കകേഭാടനി  രപയവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
തയഭാറഭായനിവകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഉന്നതവെനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗവത ഗുണനനിലവെഭാരലാം
വമചവപടുതവെഭാന്  ജനിലഭാതല  കേസ്വഭാളനിറനി  അഷസ്വറന്സച്ച്  സര്കനിളുകേള
രപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് 2 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

187.  ഏറവലാം  നല  യൂണനികവെഴനിറനിക്കുലാം  എമര്ജനിലാംഗച്ച്  യങച്ച്  യൂണനികവെഴനിറനിക്കുലാം
ബഹു.  കകേരള  ഗവെര്ണ്ണര്  നല്കുന്ന  വെഭാര്ഷനികേ  പുരസഭാരതനിനച്ച്  6  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.

188.  വപഭാതവെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുലാം ഉന്നത വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുലാം സലാംയകമഭായനി
നടപഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണച്ച് അഡതീഷണല് സനില് അകേസ്വനിസനിഷന് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം.  ഹയര്
വസകണറനിയനിവലയലാം  ഡനിഗ്രനി  കകേഭാഴ്സുകേളനിവലയലാം  കുടനികേളുവട  കനപുണനി
വെനികേസനിപനിചച്ച് വതഭാഴനിലനിനച്ച് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയഭാണച്ച് ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനഭായനി  430  കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതന.  എലഭാ  ജനിലയനിലലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്ന കനപുണനി  കകേനങ്ങേള
2017-18-ല് നനിര്മ്മേഭാണഘടതനികലയച്ച് കേടക്കുലാം.

189.  സര്ഫഭാസനി  ഉപകയഭാഗവപടുതനി  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കലഭാണുകേള  കുടനിശനികേ
വെന്നവെരുവട ഭൂസസ്വതകള പനിടനിവചടുക്കുന്നതച്ച് ഗക്കൗരവെമഭായ പ്രശ്നമഭായനി ഉയര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.
എലഭാവെര്ക്കുലാം  കേനിടപഭാടവമങനിലലാം  നല്കുന്നതനിനുകവെണനി  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്
ശമനിക്കുകമ്പഭാള  ഉളള  കേനിടപഭാടലാംകപഭാലലാം  ജപ്തനിവചേയ്യുന്ന  സനിതനിവെനികശഷലാം
അലാംഗതീകേരനികഭാനഭാവെനില.   സര്ഫഭാസനികച്ച്  നല്കുന്ന  കേനിഴനിവെച്ച്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായ
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എടുതവെര്കച്ച് നല്കേഭാന് തയഭാറഭായഭാല് സലാംസഭാന സര്കഭാരനിവന്റെ സഹഭായകതഭാവട
ഇക്കൗ പ്രശ്നതനിവന്റെ നല പങ്കുലാം പരനിഹരനികഭാന് കേഴനിയലാം.  ഇതനിനഭായനി എഡദ്യുകകഷന്
കലഭാണ റതീകപവമന്റെച്ച്  സകപഭാര്ടച്ച്  സതീമനിനച്ച് രപലാം നല്കുലാം.  നനിഷനിയ  ആസനിയഭായനി
വെഭായ  മഭാറനിയ  പഭാവെവപടവെവര  വെഭായഭാതകേയവട  60  ശതമഭാനലാം  നല്കേനിവകഭാണച്ച്
വെഭായഭാ  തനിരനിചടവെച്ച്  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്കഭാര്  സഹഭായനിക്കുലാം.
ഇതകപഭാലതവന്ന  മറ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായ  തനിരചടവകേഭാര്  കൃതലമഭായനി  മുതലലാം
പലനിശയലാം  തനിരനിചച്ച്  അടയ്ക്കുകേയഭാവണങനില്   പലനിശയവട   ഒരു  ഭഭാഗലാം  സര്കഭാര്
വെഹനിക്കുലാം.  സലാംസഭാനതല  ബഭാകങഴച്ച്  കേമ്മേനിറനിയനില്  ചേര്ച  വചേയച്ച്  ഇക്കൗ  സതീമനിനച്ച്
അവെസഭാനരപലാം നല്കുലാം.

വപഭാതവെനിദലഭാഭലഭാസലാം

190.  സ്ക്കൂള  വെനിദലഭാഭലഭാസതനിനച്ച്  പദതനിയനില്  863  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  52  കകേഭാടനി രപ സ്കൂള കേകലഭാത്സവെലാം,  വെനിദലഭാരങ്ങേച്ച്,
ഭനിന്നകശഷനികഭാവര  സഹഭായനികല്  തടങ്ങേനിയ  പഭാകഠലതര  പ്രവെര്തനങ്ങേളകച്ച്
വെകേയനിരുതന.   വഎ.റനി.  @  സ്കൂള  കപ്രഭാജകനിനച്ച്  32  കകേഭാടനി  രപയലാം  ലനിററസനി
മനിഷനച്ച്  15.5  കകേഭാടനി  രപയലാം  വെകേയനിരുതന.   സര്വശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാവന്റെ
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനവെനിഹനിതമടകലാം  വമഭാതലാം  അടങല്  826  കകേഭാടനി
രപയഭാണച്ച്.   അതകപഭാവല  രഭാഷതീയ  മഭാധലമനികേച്ച്   ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാവന്റെ  വമഭാതലാം
അടങല്  265  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്.  ഇവെവയലഭാലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണഭാണച്ച്
വപഭാതവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജലാം  നടക്കുകേ.   60  ശതമഭാനലാം  കകേന
വെനിഹനിതമടകലാം  ഉചഭക്ഷണ  പദതനികച്ച്  640  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  ഈ  വെര്ഷലാം
വചേലവെച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

191.  മനികേവെനിവന്റെ  കകേനങ്ങേളഭാകനി  വെനികേസനിപനികഭാന്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള സ്കൂളുകേള ഇവെയഭാണച്ച്.  ഇവെയ്ക്കുളള മഭാസ്റ്റേര് പഭാന് തയഭാറഭാവകേയഭാണച്ച്.
ഇകപഭാള ഏതഭാണച്ച്  25  സ്കൂളുകേളുവട  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനുകേള  തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്.   പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  പങഭാളനിത  ഏജന്സനിവയ  നനിശ്ചയനിച്ചുകേഴനിഞഭാല്  ഇവെ
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

1. കേരുനഭാഗപളനി ഗവെ.വെനി. & എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

2. വകേഭാടഭാരകര ഗവെ. കബഭായ്സച്ച് വെനി. &എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

3. കുറമത്തൂര് ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

4. മഭാനനവെഭാടനി ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

5. കേല്പറ ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.
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6. വകേഭായനിലഭാണനി ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

7.  മതീന്ചേന ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

8.  വഫകറഭാഖച്ച് ഗവെ. ഗണപതച്ച് വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

9.  വകേഭാകണഭാടനി ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

10.  വചേര്പ്പുളകശരനി ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

11.  കവെങ്ങേര ഗവെ.  കബഭായ്സച്ച് വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

12.  കുടനഭാടച്ച് കവെകടനഭാടച്ച് ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

13.  ചേഭാലക്കുടനി ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

14.  കപരര് മതീനഭാക്ഷനിവെനിലഭാസലാം ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

15.  ആരലനഭാടച്ച് ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

16.  തളങര ഗവെ. മുസതീലാം വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

17.  പുതപളനി ഗവെ. വസന്റെച്ച് കജഭാര്ജ്ജച്ച് വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

18.  ഗവെവണ്മെന്റെച്ച് വവെഭാകകഷണല് ഹയര് വസകന്റെറനി സ്കൂള, വമഭാഗ്രഭാല്*  

19.  വെളപടണലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

20. കതഭാടട ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

21.  നനിലമ്പൂര് ഗവെ. മഭാനകദവെന് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

22. മകരപറമ്പച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

23.  മലപ്പുറലാം ഗവെ. ജനി.എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

24. നടുവെടലാം  ഗവെ. ജനതഭാ എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

25.  കചേനമലാംഗലലാം ജനി. ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

26.  കപഴയഭാപളനി  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

27.  ചേനനിരര്  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

28.  പഭാല മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

* 18-ാാമതഭായനി പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന സ്കൂളനിവന്റെ കപരച്ച് ഫയല് നമ്പര് EDN/B1/106/2017-Fin.പ്രകേഭാരലാം 

തനിരുതല് വെരുതനി.
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29.  കചേര്തല ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

30.  കേടപ്ര കേണ്ണശ സ്മഭാരകേ  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

31.  ശൂരനഭാടച്ച്  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

32.  അഞഭാലലാംമൂടച്ച്  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

33.  കേടയല്  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

34.  ആറനിങ്ങേല്  ഗവെ. ബനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

35.  പുറത്തൂര്  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

36.  വെണനിവപരനിയഭാര്  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

37.  മഭാകവെലനികര ഗവെ. ജനി.എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

38.  പടലാം  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

39.  കഫഭാര്ട്ടുവകേഭാചനി  ഗവെ. ഇ. എലാം. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

40. കേനിടങ്ങേറ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

41.  വപരനിയ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

42. കേകഭാടച്ച്  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

43.  പതീലനികകഭാടച്ച് ശതീകൃഷ്ണന്നഭായര് സ്മഭാരകേ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

44. കേരനിവെളര് എ.വെനി. സ്മഭാരകേ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

45.  വചേറതഭാഴലാം  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

46. ശതീകേണ്ഠപുരലാം  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

47. വപരളകശരനി എ. വകേ. ജനി സ്മഭാരകേ  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

48.  ചേനിറകര ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

49. പഭാടലലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

50.  മുഴക്കുന്നച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

51.  മതീനങ്ങേഭാടനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

52.  കമപയൂര് സഭാലാംസ്കൃതച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

53.  കുറലഭാടനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.
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54.  വെളയലാം  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

55.  കമപയൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

56.  നടുവെണ്ണൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

57.  കുറവെത്തൂര് പയഭാമ്പ്ര ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

58.  കകേഭാഴനികകഭാടച്ച് വമഡനികല് കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

59.  ചേഭാതമലാംഗലലാം ആര്. ഇ. സനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

60. കേനിഴകകഭാതച്ച് പഭാനൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

61.  നതീകലശസ്വരലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

62.  കുഴനിമന്ന ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.  

63.  തറവര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

64. പഭാണനികഭാടച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

65.  ചേനിറഭാരനിപറമ്പച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

66.  വപരനിനല്മണ്ണ ഗവെ. കമഭാഡല് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

67.  വപരുവെല്ലൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

68.  തഭാനൂര് കദവെതഭാര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

69.  കേല്പകേകഞരനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

70.  കുറനിപ്പുറലാം വപരശണ്ണൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

71.  നന്നഭാമുകച്ച് മൂക്കുതല പനി. സനി. എന് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

72.  പുലഭാപറ എലാം. എന്. വകേ. എലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

73.  പതനിരനിപഭാല ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

74. അലനല്ലൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

75.  ഇലപ്പുളളനി ജനി. എ. പനി എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

76.  പഭാലകഭാടച്ച് ബനിഗച്ച് ബസഭാര്  എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

77.  വപരനികങ്ങേഭാട്ടുകുറശനി എലാം. ആര്. എസച്ച്.

78.  ചേനിറ്റൂര് ഗവെ. ബനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.



ധനകേഭാരലലാം 75

79.  കേനിഴകകഞരനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

80.  വചേറതരുതനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

81.  കേടവെല്ലൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

82.  ചേഭാവെകഭാടച്ച് മണതല ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

83.  മുലകശരനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

84.  വെടകഭാകഞരനി ഗവെ. ബനി.എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

85.  പുത്തൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

86.  തൃശ്ശൂര് ഗവെ. കമഭാഡല് ബനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

87.  കചേര്പച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

88.  ഏരനിയഭാടച്ച് ജനി. വകേ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

89.  കേറപടന്ന ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

90.  വപരുമ്പഭാവര് ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

91.  നയകതഭാടച്ച് എലാം. ജനി. എലാം  എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

92.  ഞഭാറയല് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

93.  തൃപ്പൂണനിതറ ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

94. ഇളമകര ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

95.  ഇടപളനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

96.  വെഭാഴക്കുളലാം സക്കൗതച്ച്  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

97.  പനിറവെലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

98.  വചേറവെത്തൂര് ഗവെ. കമഭാഡല് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

99.  കുഞനിതണ്ണനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

100. കേലഭാര് മുണനിവയരുമ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

101. വതഭാടുപുഴ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

102. മുരനികകഭാട്ടുകുഴനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

103. വവവെകലാം ഗവെ. കബഭായ്സച്ച് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .
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104. വചേങ്ങേളലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

105. കേഭാരഭാപ്പുഴ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് 

106. വപഭാന്കുന്നലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

107. മുണകയലാം മുരുക്കുലാംവെയല് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

108. കേലവര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

109. അമ്പലപ്പുഴ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

110. ഹരനിപഭാടച്ച് ഗവെ. കഗളസച്ച് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

111. കേഭായലാംകുളലാം ഗവെ. കബഭായ്സച്ച്  എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

112. മുളക്കുഴ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

113. വവെച്ചുചനിറ കകേഭാളനനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

114. കകേഭാന്നനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

115. അടൂര് ഗവെ. കബഭായ്സച്ച് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

116. കതവെലകര ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

117. വവെടനികവെല ഗവെ. കമഭാഡല് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

118. അഞല്  ഇക്കൗസ്റ്റേച്ച് ഗവെ. കമഭാഡല് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

119. മയനഭാടച്ച് വവെളമണല് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

120. വെര്കല ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

121. മുദഭാകല് ഇളമ്പ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

122. വനടുമങ്ങേഭാടച്ച് ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

123. വവെഞഭാറമൂടച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

124. കേഴക്കൂടലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

125. മണകഭാടച്ച് ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

126. മഭാരഭായമുടലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

127. മലയനിന്കേതീഴച്ച് ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

128. ബഭാലരഭാമപുരലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.
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129. വനയഭാറനിന്കേര ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

130. പുതന്കതഭാടച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

131. പരപനങ്ങേഭാടനി വനടുവെ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്.

132. വനന്മഭാറ ഗവെ. ബനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

133. നടവെരമ്പച്ച് കമഭാഡല് എചച്ച്. എസച്ച്.

134. നനനികര ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്.

135. വചേങ്ങേമനഭാടച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്.

136. വകേഭാങ്ങേരപളനി  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്.

137. വപരുവെ  ഗവെ. കബഭായ്സച്ച് എചച്ച്. എസച്ച്.

138. തൃവകഭാടനിതഭാനലാം  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്.

139. കകേഭാഴകഞരനി  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്.

140. കേല്ലുവെഭാതകല് പഞഭായതച്ച്  എചച്ച്. എസച്ച്.

141. കേഭാലടനി  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്.

192.  ഭക്കൗതനികേസക്കൗകേരലങ്ങേള  വമചവപടുതന്നതനിനുകവെണനിയള രണഭാമവത
വപഭാതവെനിദലഭാഭലഭാസ  സതീമനില്  ആദലഘടതനില്  ഉളവപടുതന്ന  സ്കൂളുകേള
തഭാവഴവകഭാടുക്കുന.   1000-നുകമല്  കുടനികേള  പഠനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളുലാം  അതനിലഭാത
മണ്ഡലങ്ങേളനില് 400-നച്ച് മുകേളനില് കുടനികേള പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളുലാം തഭാവഴവകഭാടുക്കുന്ന
ലനിസ്റ്റേനില് ഉളവപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്:

1.  കുളത്തൂര് ഗവെ. വെനി. & എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

2.  വവെളനഭാടച്ച് ഗവെ. വെനി. & എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

3.  വെടനിയൂര്കഭാവെച്ച് ഗവെ. വെനി. & എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

4.  കേലറ ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

5.  വഞകഭാടച്ച് ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

6.  ഇരവെനിപുരലാം ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച്. 

7.  പുന്നല ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച്. 
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8.  കുളകട ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച്. 

9.  ആരലഭാടച്ച് ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച്. 

10.  കുമളനി ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച് . റനി. റനി. വഎ. 

11.  പലഭാരനിമലാംഗലലാം ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച്. 

12.  വവകേതഭാരലാം ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച് . 

13.  പഴഞനി ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച് .

14.  കദശമലാംഗലലാം ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച് .

15.  തനിരുവെനിലസ്വഭാമല ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച്. 

16.  മലമ്പുഴ ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച്. 

17.  വകേഭാപലാം ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച് .

18.  വെഭാകടനഭാടച്ച് ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

19.  കതഭാടകകഭാണലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

20.  കചേലഭാരനി ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

21.  കവെങ്ങേര ജനി. ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

22.  വനലനിക്കുതച്ച് ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

23.  വെണ്ടൂര് ജനി. ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

24.  കേതീഴുപറമ്പച്ച് ഗവെ. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച്. 

25.  ഇടവെണ്ണ എസച്ച്. എചച്ച്. എലാം. വെനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

26.  തഭാമരകശരനി ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

27.  വചേറവെണ്ണൂര് ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച് .

28.  പയനഭാകല് ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

29.   അകതഭാളനി ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

30.  പകയഭാളനി ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച്. 

31.  മടപളനി ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

32.  അമ്പലവെയല് ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .
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33.  കേതനിരര് ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.എസച്ച് .

34.  വചേറകുന്നച്ച്  ജനി. ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

35.  കേഭാഞങ്ങേഭാടച്ച് ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

36.  ബലനികകഭാതച്ച്  എലാം. പനി. എസച്ച്. ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

37.  വമഭാഗ്രഭാല് ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

38.  കകേഭാടണഹനില് ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

39.  വവെങ്ങേഭാനൂര് കമഭാഡല് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.  

40.  കേമകലശസ്വരലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

41.  കുളത്തൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. (കേഴക്കൂടലാം)

42.  ഭരതന്നൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

43.  മഭാരര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.  

44.  കേനലഭാകുളങ്ങേര ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

45.  കതഭാന്നയല് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

46.  ആറനിങ്ങേല് ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

47.  കേനിളനിമഭാനൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

48.  മനിതനിര്മല ഗവെ. ബനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

49.  നഭാവെഭായനിക്കുളലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

50.  പഭാളയലാംകുന്നച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

51.  ഭൂതക്കുളലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

52.  ചേഭാതന്നൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

53.  കപരര് ഗവെ. എലാം. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

54.  കേടയല് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

55.  ചേനിതറ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

56.  അഞല് വവെസ്റ്റേച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

57.  പുനലൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.
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58.  ഏരര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

59.  പന്മനയനില് എസച്ച്. ബനി. വെനി. എസച്ച്. ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

60.  വെളനികതീഴച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

61.  അയന്കകേഭായനികല് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

62.  ചേവെറ ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

63.  കുലകശഖരപുരലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

64.  കുഴനിമതനികഭാടച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

65.  കേനിഴക്കുപുറലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

66.  വപരനിങ്ങേനഭാടച്ച് റനി. എലാം. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

67.  അടൂര് ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

68.  ചേനിറഭാര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

69.  കേലഞ്ഞൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

70.  മഭാകവെലനികര ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

71.  രഭാമപുരലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

72.  മലാംഗലലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

73.  നഭാലചേനിറ ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

74.  എസച്ച്. എല്. പുരലാം ഗവെ. ജനി. എസച്ച്. എലാം. എലാം എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

75.  ചേഭാരമലാംഗലലാം ഗവെ. ഡനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

76.  കചേര്തല സക്കൗതച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

77.  തനിരുവനല്ലൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

78.  തലകയഭാലപറമ്പച്ച് എ. വജ. വജ. എലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

79.  കുമരകേലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

80.  പനമറലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

81.   പൂമല ഗവെ. വവട്രബല് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

82.  രഭാജഭാകഭാടച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.
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83.  കേടയനിരനിപച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

84.  വവെണ്ണല ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

85.  എറണഭാകുളലാം ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

86.  പുതന്കതഭാടച്ച്  ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

87.  കേളനില് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

88.  വകേഭാടുങ്ങേല്ലൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

89.  വകേഭാടുങ്ങേല്ലൂര് ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

90.  വചേമ്പൂചനിറ ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

91.  നഭാടനികേ ഗവെ. ഫനിഷറതീസച്ച് എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

92.  വെനിലഭാടലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

93.  പതീചനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

94.  എരുമവപടനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

95.  വെരവര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

96.  കചേലകര ഗവെ. എസച്ച്. എലാം. റനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

97.  പഴയന്നൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. 

98.  കകേഭാടഭായനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

99.  എരുമയൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

100. വകേഭാടുവെഭായൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

101.  മുതലമട ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

102. ചേനിറ്റൂര് ഗവെ. ജനി. വെനി. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

103.  ഒറപഭാലലാം ഇക്കൗസ്റ്റേച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

104. വചേര്പ്പുളകശരനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

105.  പടഭാമ്പനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

106. വെഭാടനഭാലാംകുറശനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

107.  കേലടത്തൂര് ജനി. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

74/2020
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108.  ചേഭാതന്നൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

109.  ചേഭാലനികശരനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

110.  തൃകഭാവെച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

111.  മുക്കുതല  പനി. ജനി. എന്. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

112.  മഭാറഭാകഞരനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

113.  പുറത്തൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച് .

114.  ഇടപഭാള ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

115.  കകേഭാടയല് ജനി. ആര്. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

116.  തനിരര് ജനി. ബനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

117.  വപഭാന്മുണലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

118.  നനിറമരുതൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

119.  കേഭാടനിലങ്ങേഭാടനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

120. തനിരരങ്ങേഭാടനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

121.  പുതപറമ്പച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

122. കേഭാലനികറച്ച് യൂണനികവെഴനിറനി കേഭാമ്പസച്ച് ജനി. എലാം എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

123.  ഒതങ്ങേല് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

124. മലബഭാര് വസഷലല് കപഭാലതീസച്ച്  എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

125.  പൂകകഭാട്ടൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

126.  കേടുങ്ങേഭാപ്പുറലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

127.  പുലഭാമകനഭാള ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

128.  കുന്നകഭാവെച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

129.  കേഭാരക്കുന്നച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

130.  മകഞരനി ജനി. ബനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

131.  വെഭാണനിയമ്പലലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

132.  തനിരുവെഭാളനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.
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133.  കേരുവെഭാരക്കുണച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

134.  പുലഭാകങ്ങേഭാടച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

135.  പൂകകഭാട്ടുലാംപഭാടലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

136.  മൂകതടതച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

137.  ഇടകര ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

138.  അരതീകകഭാടച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

139.  കേവെനൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

140. കകേഭാടപ്പുറലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

141.  വെഭാഴകഭാടച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

142. വകേഭാടുവെളനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

143.  നരനിക്കുനനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

144. കുറനികഭാട്ടൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

145.  മഭാവര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

146. കബപ്പൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

147. ചേഭാലപ്പുറലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

148.  കകേഭാഴനികകഭാടച്ച് എന്. ജനി. ഒ കേസ്വഭാര്കടഴച്ച്  എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

149. പറമ്പനില് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

150.  പൂനൂര്  ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

151.  ബഭാലകശരനി ജനി. ജനി.എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

152.  കകേഭാകല്ലൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

153.  വകേഭായനിലഭാണനി ജനി. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

154.  മണനിയൂര് പഞഭായതച്ച്  എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

155.  മഭാടപളനി ജനി.  ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

156.  കേഭാകവെയല് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

157.  കമപഭാടനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.
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158.  ആനപഭാറ ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

159.  മൂലങഭാവെച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

160. വെടുവെഞഭാല് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

161.  കേഭാര്തനിക്കുളലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

162.  വവെളമുണ ജനി.  എലാം. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

163.  പനമരലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

164. പഭാല ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്, കപരഭാവര് .

165.  ചേഭാവെകശരനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

166.  മഭാളര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

167.  കവെങ്ങേഭാടച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

168.  ചേഭാല ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. (ധര്മ്മേടലാം)

169.  മുകണരനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

170.  കേണ്ണഭാടനിപറമ്പച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

171.  ഇരനിക്കൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

172.  മയനില് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

173.  മഭാതമലാംഗലലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

174.  കുടമതച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

175.  ബലകനഭാടച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

176.  മഭാകലഭാതച്ച് കേസബ ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

177.  ചേഭാകയഭാതച്ച് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

178.  ഉദുമ ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

179.  കുണന്കുഴനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

180.  അടൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. (ഉദുമ)

181.  വമഭാഗ്രഭാല് പുത്തൂര് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

182.  കചേര്കള വസന്ട്രല് ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.
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183.  കുമ്പള ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്.

184.  വപരുമ്പഴുതൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

185.  പഭാവര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

186.  അവെനവെകഞരനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

187.  ആറനിങ്ങേല് ഡയറച്ച് എചച്ച്. എസച്ച് .

188.  പൂയപളനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

189.  കേടപ ഗവെ.  എല്. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച് .

190.  തഴവെ ഗവെ. എ. വെനി. കബഭായ്സച്ച് എചച്ച്. എസച്ച് .

191.  നഭാരങ്ങേഭാനലാം ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. 

192.  കുന്നനഭാനലാം പഭാലയല് തകേനിടനി വസന്റെച്ച് കമരതീസച്ച് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്. 

193.  കേഭാകഭാഴലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച് .

194. വപഭാളവവത ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

195.  മണ്ണകഞരനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

196.  പണനികല്ക്കുടനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

197.  അടനിമഭാലനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

198.  കപഴയഭാപളനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

199.  കുനകേര ഗവെ. വജ.ബനി.എസച്ച്. 

200. കുടമകശരനി ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

201. തൃക്കൂര് റനി.പനി.എചച്ച്. എസച്ച്.

202. വെടകഭാകഞരനി  ഗവെ. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

203. കകേഭാചഭാനൂര് ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച് .

204. പഭാലകഭാടച്ച്  ജനി. എലാം. എലാം. ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

205. പഭാഞഭാള ഗവെ. എചച്ച്. എസച്ച്.

206. ഇടതനഭാട്ടുകേര ജനി. വെനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

207. അഗളനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച് .
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208. മങര ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

209. കേരനികപഭാള ജനി. എലാം. എചച്ച്. എസച്ച്.

210. തൃക്കുളലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

211.  അഞചഭാവെടനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

212. വചേറവെഭാടനി ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

213.  ആഴ്ചവെടലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

214. നലളലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

215.  ചേഭാലനിയപ്പുറലാം ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

216.  കേഭാവെനിലലാംപഭാറ ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

217.  ബനടുക ജനി. എചച്ച്. എസച്ച്.

സഭാകങതനികേവെനിദലഭാഭലഭാസലാം

193.  കകേരളതനിവല സര്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളകച്ച് വമഭാതലാം
45.5  കകേഭാടനി  രപയലാം  കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളകച്ച്  29  കകേഭാടനി  രപയലാം  വടകനികല്
വവഹസ്കൂളുകേളകച്ച്  10.5  കകേഭാടനി  രപയലാം വെകേയനിരുതന.  കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളകച്ച്
കകേനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയനിലൂവട  22  കകേഭാടനി  രപ ഇതനിനുപുറകമ ലഭനിക്കുലാം.   കകേരള
കസ്റ്റേറച്ച്  സയന്സച്ച്  ആന്ഡച്ച്  വടകകഭാളജനി  മന്യൂസനിയതനിനച്ച്  15.5  കകേഭാടനി  രപയലാം
ഐ. എചച്ച്. ആര്. ഡനി.-കച്ച് 18 കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതന. 

194.  സര്കഭാര്  സഭാപനങ്ങേളനിവല  ഉപകേരണങ്ങേള  റനിപയര്  വചേയച്ച്
പുനരുദരനിക്കുന്ന നഭാഷണല് സര്വതീസച്ച് സതീമനിവന്റെ പുനര്ജ്ജനനികച്ച്  2  കകേഭാടനി രപ
വെകേയനിരുതന.

ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് വട്രയനിനനിലാംഗച്ച്

195.  ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  വട്രയനിനനിലാംഗനിനച്ച്  121  കകേഭാടനി
രപയഭാണച്ച്  അടങല്.  45  കകേഭാടനി  രപ  നനിലവെനിലള  വഎ.റനി.വഎ.-കേളുവട
ആധുനനികേവെല്കരണതനിനച്ച്  വെകേയനിരുതന.  വപരുമഭാടനി,  വെഭാമനപുരലാം
എന്നനിവെനിടങ്ങേളനിവല  വഎ.റനി.വഎ.-കേള  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചേഭാതമലാംഗലലാം,
ധര്മ്മേടലാം,  കുന്നമലാംഗലലാം,  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗച്ച്,  വകേഭാടഭാരകര  എന്നനിവെനിടങ്ങേളനില്  പുതനിയ
വഎ.റനി.വഎ.-കേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  8  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.
വഎ.റനി.വഎ.  കേളമകശരനിവയ കമഭാഡല്  വഎ.റനി.വഎ.  ആയനി  ഉയര്തന്നതനിനച്ച്   5
കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  
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196.  അകഭാദമനി  കഫഭാര് സനില് എകലന്സനിനച്ച്  35  കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

കജഭാബ്സച്ച് ആന്റെച്ച്  സനില് വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  പരനിപഭാടനികച്ച്  വമഭാതലാം  35  കകേഭാടനി  രപ

വെകേയനിരുതന.

വമഡനികല് വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം വപഭാതജനഭാകരഭാഗലവലാം

197.  വമഡനികല്  വെനിദലഭാഭലഭാസതനിനച്ച്  വമഭാതതനില്  470  കകേഭാടനി  രപ

വെകേയനിരുതന.  ഇതനില്  പതനിവനഭാന്നച്ച്  വമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളുവട  വെനികേസനതനിനച്ച്

207  കകേഭാടനി  രപയലാം  ദനല്  കകേഭാകളജുകേളകച്ച്  34  കകേഭാടനി  രപയലാം  നഴനിലാംഗച്ച്

കകേഭാകളജുകേളകച്ച് 7  കകേഭാടനി രപയലാം ഉളവപടുലാം. റതീജനിയണല് കേലഭാന്സര് വസന്റെറനിനച്ച്

66 കകേഭാടനി  രപയലാം  മലബഭാര്  കേലഭാന്സര്  വസന്റെറനിനച്ച്  35  കകേഭാടനി  രപയലാം

അനുവെദ നിക്കുന.  2017-18-ല്  പരനിയഭാരലാം  വമഡനികല്  കകേഭാകളജച്ച്  സര്കഭാര്

ഏവറടുക്കുലാം.

198.  വഹല്തച്ച് സര്വതീസസനിനച്ച്  724 കകേഭാടനി രപയഭാണച്ച് വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.

ഇതനില്  ഗണലമഭായ  ഭഭാഗലാം  എന്.  എചച്ച്.  എലാം.-നുളള  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതമഭാണച്ച്.

വമഭാതതനില്  എന്.  എചച്ച്.  എലാം.  വെഴനി  837  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  ആകരഭാഗല

കമഖലയനില്  വചേലവെഴനിക്കുന്നതച്ച്.   തനിരുവെനനപുരതച്ച്  ഒരു  അതലഭാധുനനികേ  ബ്ലഡച്ച്

ബഭാങച്ച് സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള ബ്ലഡച്ച് ബഭാങച്ച് വസഭാകസറനികച്ച് രണച്ച് കകേഭാടനി രപ

വെകേയനിരുതന.

ആയഷച്ച്

199.  ആയര്കവദ ചേനികേനിത്സഭാ സമ്പ്രദഭായതനിനച്ച്  49 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

ഇതനില് 37 കകേഭാടനി രപ ആയര്കവദ ആശുപത്രനികേളുവട വെനികേസനതനിനഭാണച്ച്.  തൃശ്ശൂരനിവല

കസഭാര്ട്സച്ച്  ആയര്കവദ  ആശുപത്രനിയവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ആയര്കവദ  വെനികേസനതനിനുലാം  ബകയഭാവടകകഭാളജനിയമഭായനി  ബന്ധവപടുതനിയളള

ഗകവെഷണങ്ങേളക്കുലാംകവെണനി അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവെഭാരമുളള ലകബഭാറടറനിയലാം പഠനകകേനവലാം

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പഠനറനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിച്ചുകേഴനിഞഭാല്  അതനിനുളള  സതസ്വര

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

200.  കഹഭാമനികയഭാ ചേനികേനിത്സയച്ച്  31  കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  പുതനിയതഭായനി

പതച്ച്  പഞഭായതകേളനില്ക്കൂടനി  എന്.  എചച്ച്.  എലാം.-വന്റെ  കേതീഴനില്  കഹഭാമനികയഭാ

ഡനിവസന്സറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കനരവത അനുവെദനിചനിട്ടുളളതലാം  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്തനിയഭായനിട്ടുളളതമഭായ സനിദ ആശുപത്രനികേളനില് തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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കേലയലാം സലാംസഭാരവലാം

201.  സഭാലാംസഭാരനികേ കമഖലയനില് വെലനിയ സസ്വഭാധതീനലാം  വചേലതഭാന് കേഴനിയന്ന
ജനിലഭാ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങേള,  ഫനിലനിലാം  സനിറനി,  സനിരലാം  ഫനിലനിലാം  വഫസ്റ്റേനിവെല്
കവെദനി  തടങ്ങേനിയവെയവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  തയഭാറഭാകനി  ഇക്കൗ  വെര്ഷലാം
നനിമ്മേഭാണമഭാരലാംഭനികഭാന് കേഴനിയവമന്നച്ച് കേരുതന.

202.  സഭാഹനിതല  അകഭാദമനി,  കകേരള  സലാംഗതീത-നഭാടകേ  അകഭാദമനി,  കകേരള
ലളനിതകേലഭാ അകഭാദമനി, കകേരള കഫഭാകേച്ച് കലഭാര് അകഭാദമനി എന്നനിവെയച്ച് വമഭാതലാം 11.44
കകേഭാടനി രപയഭാണച്ച് ഇകപഭാള വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്. ഇതച്ച് 50 ശതമഭാനലാം ഉയര്തനി
17.16 കകേഭാടനി രപയഭായനി വെകേയനിരുതന. കലബറനി കേക്കൗണസനിലനിവന്റെ അടങല് 10
കകേഭാടനി  രപയഭായനി  ഉയര്തന.  ചേലചനിത്ര  തനികയറര്  സമുചയങ്ങേള
വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനതനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര
വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനച്ച് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം 100 കകേഭാടനി രപ നനികക്ഷപനിക്കുലാം.

203. 1000  യവെകേലഭാകേഭാരന്മഭാര്കച്ച് വെജ്രജുബനിലനി വഫകലഭാഷനിപച്ച് പ്രതനിമഭാസലാം
10,000  രപ വെതീതലാം നല്കുലാം.  സ്കൂളുകേള,  പ്രഭാകദശനികേ സര്കഭാരുകേളുവട കേമ്മേന്യൂണനിറനി
വസന്റെറകേള  തടങ്ങേനിയ  ഏവതങനിലലാം  സഭാപനകതഭാടച്ച്  ബന്ധവപടച്ച്  കേലഭാ
അഭലഭാസനലാം  അടകമുള പ്രവെര്തനങ്ങേള നടതഭാന് കേലഭാകേഭാര് സന്നദരഭാകേണലാം.
ഇതഭാണച്ച്  ഇക്കൗ  വഫകലഭാഷനിപനിവന്റെ  നനിബന്ധന.  ഇതനിനഭായനി  13.5  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  ഗ്രഭാമതീണ കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുവടയലാം ക്രെഭാഫ്റ്റച്ച്സ്മഭാന്മഭാരുവടയലാം ആര്ട്സച്ച്
ഹബ്ബുകേള  രപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  ഇക്കൗ
കകേനങ്ങേളനില്  ഇവെര്കച്ച്  അവെരുവട  ഉല്പന്നങ്ങേളുലാം  കേഴനിവകേളുലാം  പ്രദര്ശനിപനികഭാന്
സക്കൗകേരലമുണഭാകുലാം.

204. പ്രകതലകേ കേന്യൂകററര്മഭാരുവട സഹഭായകതഭാവട മന്യൂസനിയങ്ങേള പുനനഃസലാംവെനിധഭാനലാം
വചേയ്യുന്നതനിനുള  ഒരു  സമഗ്രപരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  ജനപങഭാളനിതകതഭാവട  പഴയകേഭാല  വറകകഭാര്ഡുകേള  ഡനിജനിറല്
ആര്കകേവ്സച്ച് ഉണഭാക്കുന്നതനിനച്ച് 50 ലക്ഷലാം രപ വെകേയനിരുതന. ഒരു ദതീര്ഘകേഭാല
ആര്കനികയഭാളജനി സമഗ്രപദതനികച്ച് രപലാം നല്കേഭാന് 50 ലക്ഷലാം രപ വെകേയനിരുതന.

205.  നമ്മുവട രഭാജലതച്ച് അസഹനിഷ്ണുതയവട അനരതീക്ഷലാം ശകനിവപട്ടുവകേഭാണനിരനി
ക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഡല്ഹനി  കപഭാലള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്കപഭാലലാം  വെലതലസ
വെതീക്ഷണകതഭാടുകൂടനിയ ഒരു വസമനിനഭാര് നടതഭാന്കപഭാലലാം കേഴനിയഭാത അവെസയഭാണച്ച്.
ഇക്കൗ പശ്ചഭാതലതനില് ഇനലയനിവല പുകരഭാഗമനപരവലാം ലനിബറലമഭായ അകഭാദമനികേച്ച്,
വപ്രഭാഫഷണല്  സലാംവെഭാദങ്ങേളകച്ച്  സുരക്ഷനിത  കവെദനിവയഭാരുക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരളലാം
തയഭാറഭായനിരനിക്കുലാം. നടപ്പുവെര്ഷലാം ഇനലന് ഹനിസ്റ്റേറനി കകേഭാണഗ്രസച്ച് തനിരുവെനനപുരതച്ച്
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നടന.  ഗനിഫ്റ്റനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലതനില്  നടകഭാന്  കപഭാകുന്ന  ഇനലന്  കലബര്
ഇകകണഭാമനികേച്ച്  കകേഭാണഫറന്സനിനച്ച്  30  ലക്ഷലാം  രപ  അനുവെദനിക്കുന.  ബുകഭാറ
ചേനില്ഡ്രന്സച്ച്  ലനിറകറചര്  വഫസ്റ്റേനിവെലനിനച്ച്  20  ലക്ഷലാം  രപ  അനുവെദനിക്കുന.
തനിരുവെനിതഭാലാംകൂറനിവല  വെനിദലഭാഭലഭാസ വെനിളലാംബരതനിനച്ച്  200  വെര്ഷലാം തനികേയകേയഭാണച്ച്.
ഇവതഭാരു  നനിമനിതമഭാകനി  ഇക്കൗ  വെനിളലാംബരതനിവന്റെയലാം  തടര്നണഭായ  വെനിദലഭാഭലഭാസ
പുകരഭാഗതനിയവടയലാം പനിന്നനിവല സഭാമൂഹനികേ ശകനികേവള അനഭാവെരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
വെനിപുലമഭായ  ഒരു  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കകേഭാണഫറന്സച്ച്  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  കസഭാഷലല്
സയന്സച്ച് ഡല്ഹനിയനില് സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് 50 ലക്ഷലാം രപ അനുവെദനിക്കുന.

206.  മലയഭാളലാം കേമ്പന്യൂടനിലാംഗനില് നമ്മേള കൂടുതല് ശദ പതനിപനികകണതണച്ച്.
യൂണനികകേഭാഡനില്  ഓര്ണവമന്റെല്  കഫഭാണകേള  രപകേല്പന  വചേയഭാനുലാം
യൂണനികകേഭാഡനില്  മലയഭാളലാം  തഭാളുകേള  രപകേല്പന  വചേയഭാന്  കേഴനിയന്ന  ഒരു
കപജനികനഷന്  കസഭാഫച്ച് വവെയര്  വെനികേസനിപനികഭാനുലാം  ഇ-വകേഭാകമഴച്ച്  കേഭാരലങ്ങേള
മലയഭാളതനിലഭാകഭാനുളള പദങ്ങേള നനിശ്ചയനി കഭാനുലാം പ്രകയഭാഗനികഭാനുമുളള നടപടനി,
കകേരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടനിവന്റെ കമല്കനഭാടതനില് നടകകണതണച്ച്. മറനിതര ഐ. റനി.
സഭാപനങ്ങേള,  സന്നദ സലാംഘടനകേള ഇവെയവട സഹഭായകതഭാവട ഈ പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് അമ്പതച്ച് ലക്ഷലാം രപ വെകേയനിരുതന.

207.  വകേഭാചനി  ബനിനഭാവലയച്ച്  2  കകേഭാടനി  രപ  അനുവെദനിക്കുന.  കഫഭാര്ട്ടു
വകേഭാചനിയനിവല ആസനിന്വെഭാള സമുചയവലാം കേഭാബഭാല് യഭാര്ഡുലാം  അടകലാം ഏതഭാണച്ച്
അഞച്ച്  ഏകര്  സലലാം  സര്കഭാര്  ഏവറടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇവെനിവടയഭായനിരനിക്കുലാം
ബനിനഭാവലയവട  സനിരലാം  കവെദനി.  അതകപഭാവല  ആലപ്പുഴയനിവല  ആസനിന്വെഭാള
ഫഭാകറനിയലാം സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയതനിനുകവെണനി സര്കഭാരനിനച്ച് വെനിലയച്ച് നല്കേഭാവമന്നച്ച്
തനിരുവെനിതഭാലാംകൂര്  വകേഭാടഭാരലാം  സമ്മേതനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കൗ  മനനിരങ്ങേളുവട  പക്കൗരഭാണനികേത
പൂര്ണ്ണമഭായലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. കേനിഫ്ബനി 100 കകേഭാടനി രപ  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

208.  അകഭാദമനി  ഒഭാഫച്ച്  മഭാജനികല്  സയന്സനിനച്ച്  ഒരു  കകേഭാടനി  രപ
അനുവെദനിക്കുന.  വതരുവെച്ച്  ജഭാലവെനിദലകഭാര്,  സര്കസച്ച്  കേലഭാകേഭാര്  എന്നനിവെവര
ഹ്രസസ്വകേഭാലകതയച്ച്  കവെതനഭാടനിസഭാനതനില്  തങ്ങേളുവട  കേലഭാകവെദഗ്ദ്ധലലാം
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുള  സക്കൗകേരലവമഭാരുക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  ഇക്കൗ  ഗ്രഭാന്റെച്ച്.
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  അവെതരനിപനിക്കുന്ന  അമചേസ്വര്  നഭാടകേങ്ങേളകച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്ന  സതീമനിനച്ച്  സലാംഗതീത-നഭാടകേ  അകഭാദമനി  രപലാം  നല്കകേണതഭാണച്ച്.
ഇതകപഭാവലതവന്ന  കേലഭാകേഭാര്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  ഉറപ്പുവെരുതനിവകഭാണള
വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനതനില്  പ്രദര്ശനലാം  നടതന്ന  ഒരു  സനിരലാം  നഭാടകേകവെദനി
ആരലാംഭനികകണതഭാണച്ച്.  ഇവെ  രണനിനുലാംകൂടനി  3  കകേഭാടനി  രപ  അധനികേമഭായനി
വെകേയനിരുതന.  മഭാനവെതീയലാം  വെതീഥനിയനിവല  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവെര്തനങ്ങേളകച്ച്  50
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ലക്ഷലാം രപ വെകേയനിരുതന. സസ്വഭാതനി സലാംഗതീകതഭാത്സവെതനിവന്റെ വെഭാര്ഷനികേ ഗ്രഭാന്റെച്ച് 10
ലക്ഷലാം രപയഭായലാം കേല്പഭാതനി സലാംഗതീകതഭാത്സവെതനികന്റെതച്ച്  5  ലക്ഷലാം രപയഭായലാം
ഉയര്തന. വതരുവെരങ്ങേച്ച് നഭാടകകേഭാത്സവെതനിനച്ച് 10 ലക്ഷലാം രപ ആവെര്തന ഗ്രഭാന്റെച്ച്
അനുവെദനിക്കുന. മതീഡനിയ അകഭാദമനികച്ച് 3 കകേഭാടനി രപ അനുവെദനിക്കുന. പങഭാളനിത
വപന്ഷന്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭായ  പത്രപ്രവെര്തകേര്കച്ച്  വപന്ഷന്  2,000
രപയഭായലാം അലഭാതവെരുകടതച്ച് 1,000 രപയഭായലാം വെര്ദനിപനിക്കുന.

209.  ശതീനഭാരഭായണ  ധര്മ്മേസലാംഘലാം  ട്രസ്റ്റേനിവന്റെ  ശനിവെഗനിരനിയനിവല  കേണവവെന്ഷന്
വസന്റെര്  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അവെസഭാന  ഗഡുവെഭായനി  8  കകേഭാടനി  രപ
അനുവെദനിക്കുന.  തറവര് മഹഭാകക്ഷത്രതനിവന്റെ  വെകയഭാജനകകേനതനിനച്ച്  ഒരു കകേഭാടനി
രപ അനുവെദനിക്കുന.  അച്ചുതകമകനഭാന് പഠനഗകവെഷണ കകേനലാം,  വസന്റെര് കഫഭാര്
കസഭാകഷലഭാ  ഇകകണഭാമനികേച്ച്  ആന്ഡച്ച്  എന്വെകയഭാണവമന്റെല്  സ്റ്റേഡതീസച്ച്,
ഇ.  ബഭാലഭാനനന്   ഫക്കൗകണഷന്,  കേഭാഞങ്ങേഭാടച്ച്  ഗുരുവെഭായൂര്  സതലഭാഗ്രഹ
സ്മഭാരകേമനനിരലാം,  കേടമ്മേനനിട   രഭാമകൃഷ്ണന്  ഫക്കൗകണഷന്,  വമഡകച്ച്  എകനിബനിഷന്,
കൂനമ്മേഭാവെച്ച്  ചേഭാവെറ  കുരലഭാകകഭാസച്ച്  ഏലലഭാസച്ച്  അചന്  സ്മഭാരകേലാം,  കേയ്യൂര്  കേഭാര്ഷനികേ
കേലഭാപ  മന്യൂസനിയലാം  എന്നനിവെയച്ച്  50  ലക്ഷലാം  രപ  വെതീതലാം  വെകേയനിരുതന.  തഞന്
സ്മഭാരകേ  ട്രസ്റ്റേച്ച്  ആന്ഡച്ച്  റനിസര്ചച്ച്  വസന്റെറനിവന്റെ  വെഭാര്ഷനികേ  ഗ്രഭാന്റെച്ച്  50  ലക്ഷലാം
രപയഭായലാം അഭയയവട വെഭാര്ഷനികേ ഗ്രഭാന്റെച്ച് 30 ലക്ഷലാം രപയഭായലാം ഉയര്തന. 

210.  ഒ.എന്.വെനി.  സ്മഭാരകേമഭായനി  5  കകേഭാടനി രപ വചേലവെച്ച് വെരുന്ന സഭാലാംസഭാരനികേ
സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലയച്ച് ഇക്കൗ വെര്ഷലാം 2 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

211.  തഭാവഴപറയന്ന  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങേളക്കുലാം  സലാംഘടനകേളക്കുലാം
ഒറതവെണ ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന:

ക്രെമ
നമ്പര്

കപരച്ച് തകേ 

(ലക്ഷതനില്)

(1) (2) (3)

1 വെയലഭാര് രഭാമവെര്മ്മേ വമകമ്മേഭാറനിയല് ട്രസ്റ്റേച്ച് 10

2 കലഭാകേധര്മ്മേനി, വകേഭാചനി 25

3 പൂങഭാവെച്ച് കപതൃകേമന്യൂസനിയലാം 20

4 എന്.സനി. കശഖര് ഫക്കൗകണഷന് 10

5 കകേഭാസ്റ്റേല് എജന്യൂകകഷന് വസഭാകസറനി 20
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(1) (2) (3)

6 മുളവെതീടച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ സ്കൂള, ഹഭാബനിറഭാറച്ച് 20

7 ടനി. എലാം. കജകബ്ബച്ച് വമകമ്മേഭാറനിയല് ട്രസ്റ്റേച്ച് 20

8 ഓള കകേരള വെതീല്വചേയര് അകസഭാസനികയഷന് 10

9 കമഴനിക്കുടന് അകഭാദമനി 20

10 കജഭാസഫച്ച് മുണകശരനി ഫക്കൗകണഷന് 10

11 ഗഭാന്ധനിസ്മഭാരകേ ഗ്രഭാമകസവെഭാകകേനലാം 20

12 കകേരള ലനിറകറചര് വഫസ്റ്റേനിവെല് 20

13 എസച്ച്.ഡനി.വെനി. കടബനിള വടന്നതീസച്ച് അകഭാദമനി 20

14 റനി. വെനി. സ്മഭാരകേ ട്രസ്റ്റേച്ച് 20

15 കുമഭാരനഭാശഭാന് സ്മഭാരകേലാം, കതഭാന്നയല് 30

16 എലാം.ബനി.എസച്ച്. യൂതച്ച് കേസ്വയര് 20

17 കകേരള കേഭാര്ട്ടൂണ അകഭാദമനി 20

18 കകേശവെകദവെച്ച് ഫക്കൗകണഷന് 20

19 വപ്രഭാഫ. എന്. കൃഷ്ണപനിള ഫക്കൗകണഷന് 20

20 സലനിലാം അലനി ഫക്കൗകണഷവന്റെ വവെളങ്ങേല്ലൂര് വെനികേസന
പദതനി

10

21 അയഭാ കവെകുണ്ഠസസ്വഭാമനി വമകമ്മേഭാറനിയല് ഫക്കൗകണഷന് 10

22 സകഹഭാദരന് അയപന് പനനികഭഭാജന ശതഭാബ്ദനി സ്മഭാരകേലാം 10

23 ഉറവെച്ച് - വെയനഭാടച്ച് 10

24 വഞരളതച്ച് രഭാമവപഭാതവെഭാള സ്മഭാരകേ കകേരള സലാംഗതീകതഭാത്സവെലാം 15

25 വെയലഭാര് സ്മൃതനി മണ്ഡപലാം 25
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(1) (2) (3)

26 സസ്വകദശഭാഭനിമഭാനനി മതീഡനിയ ഹബ്ബച്ച്, തനിരുവെനനപുരലാം 20

27 കവെകലാം മുഹമ്മേദച്ച് ബഷതീര് സ്മഭാരകേ ട്രസ്റ്റേച്ച് 10

28 പ്രസച്ച് ക്ലബ്ബച്ച്, ആലപ്പുഴ 10

29 സലാംഗതീതഭഭാരതനി, തനിരുവെനനപുരലാം 10

30 കകേസരനി സ്മഭാരകേ ട്രസ്റ്റേച്ച് -ഡനിജനിറല് കലബറനി 5

31 ശതീകൃഷ്ണ ഡഭാന്സച്ച് ആന്റെച്ച് മന്യൂസനികേച്ച് അകഭാദമനി, വെര്കല 10

32 ഗഭാന്ധനിഭവെന്, പതനഭാപുരലാം 50

33 ഏറമഭാനൂര് കസഭാമദഭാസന് സ്മഭാരകേ ട്രസ്റ്റേച്ച് 10

212. ഭഭാഷഭാ നന്യൂനപക്ഷങ്ങേളുവട സലാംസഭാരവലാം അവെകേഭാശങ്ങേളുലാം സലാംരക്ഷനികഭാന്
സര്കഭാര് പ്രതനിജഭാബദമഭാണച്ച്. ഇതനിനുകവെണനി പ്രകതലകേ ഭഭാഷഭാ സഭാപനങ്ങേളകച്ച്
രപലാംനല്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്കഭാരനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  മകഞശസ്വരലാം
കഗഭാവെനിനകപ  സ്മഭാരകേതനിനച്ച്  ഒരു  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  വകേഭാങനിണനി
സഭാഹനിതല അകഭാദമനിക്കുലാം തളു സഭാഹനിതല അകഭാദമനിക്കുലാം  10  ലക്ഷലാം രപ വെതീതലാം
വെകേയനിരുതന. യക്ഷഗഭാന അകഭാദമനികച്ച് 20 ലക്ഷലാം രപ വെകേയനിരുതന.

കസഭാര്ട്സച്ച്, യവെജനകക്ഷമലാം

213.  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേക്കൗണസനിലനിനച്ച്  40  കകേഭാടനി  രപയലാം  കസഭാര്ട്സച്ച്-യവെജന
ഡയറകകററനിനച്ച് 60 കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതന. ഓപകറഷന് ഒളനിമ്പല അടകലാം
വെനിവെനിധങ്ങേളഭായ കസഭാര്ട്സച്ച് വപ്രഭാകമഭാഷന് കപ്രഭാജക്ടുകേളകഭാണച്ച് ഇതനില് ഗണലമഭായ
വെനിഹനിതവലാം  നതീകനിവെചനിട്ടുളളതച്ച്.   പനി.  ടനി.  ഉഷ  അകഭാദമനികച്ച്  ഒരു  കകേഭാടനി  രപ
അനുവെദനിക്കുന.

214.  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  യവെജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  21  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന. 6  കകേഭാടനി രപ കകേരകളഭാത്സവെതനിനുകവെണനിയളതഭാണച്ച്.  യവെജന
കേമ്മേതീഷനച്ച് ഒരു കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

215.  2016-17-ല്  കേനിഫ്ബനി  നനികക്ഷപലാം  വെഴനി  14  ജനിലകേളനിലലാം  ഇന്കഡഭാര്
കസ്റ്റേഡനിയങ്ങേളുലാം 25 വചേറകേനിട കസ്റ്റേഡനിയങ്ങേളുലാം അനുവെദനിചനിരുന. ഇവെയനില് ഏതഭാനുലാം
കസ്റ്റേഡനിയങ്ങേളുവട  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കേനിഫ്ബനികച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇവെ
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പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.  മനിനനി കസ്റ്റേഡനിയങ്ങേളുവട ലനിസ്റ്റേനില് പറളനി, കമപയ്യൂര്, ഫകറഭാഖച്ച്
ഗണപതനി  സ്കൂളുകേവളക്കൂടനി  ഉളവപടുതന.  പയന്നൂര്,  തനിരര്  ഫുട്കബഭാള
കസ്റ്റേഡനിയലാം,  തൃശ്ശൂര്  അകേസ്വഭാറനികേച്ച്  കകേഭാലാംപകച്ച്,  വെടകേര  ഇന്കഡഭാര്  കസ്റ്റേഡനിയലാം,
ശതീനഭാരഭായണ  നഗരലാം  ഇന്കഡഭാര്  കസ്റ്റേഡനിയലാം,  പയന്നൂര്,  പുനലൂര്  നഗരസഭഭാ
കസ്റ്റേഡനിയങ്ങേള എന്നനിവെവയയലാം ഉളവപടുതന. പനളതച്ച് കചേരനികല് പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനിക്കുളനില്  കേളനിസലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  50  ലക്ഷലാം  രപ  പ്രകതലകേ
ഗ്രഭാന്റെഭായനി  അനുവെദനിക്കുന.  കേഴനിഞവെര്ഷവത  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗതനില്
പറഞതകപഭാവല  സലാംസഭാനവത  വമഭാതലാം  കസഭാര്ട്സച്ച്  സക്കൗകേരലങ്ങേള
പരനിഗണനിചച്ച്  ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപഭാകഭാനുള  രപകരഖ  തയഭാറഭാകനിവകഭാണ
മഭാത്രകമ പുതനിയ കപ്രഭാജക്ടുകേളനില് കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപലാം നല്കൂ.

VIII

സ്ത്രതീയലാം പരനിസനിതനിയലാം

വെനനിതഭാകക്ഷമവലാം സുരക്ഷയലാം

216.  'കുരുവെലാംശതനിവല  പുരുഷന്മഭാര്  മുഴുവെന്  സ്ത്രതീകേളുവട  കേണ്ണതീരു  കേണച്ച്
രസനിചവെരഭാണച്ച്.  എനനികറനിയഭാലാം'  എന്നച്ച്  ഗഭാന്ധഭാരനിവയവകഭാണച്ച്  രണഭാമൂഴലാം  എന്ന
കനഭാവെലനില്  എലാം.  ടനി.  പറയനിക്കുനണച്ച്.  എലാം.  ടനി.-യവട  രചേനകേളനിവല  ക്രൂരരഭായ
കേഭാര്കന്നഭാന്മഭാരുലാം  ആങ്ങേളമഭാരുലാം  അവെരുവട  അനനരവെളമഭാരുകടയലാം
വപങ്ങേന്മഭാരുകടയലാം  കേണ്ണതീരച്ച്  കേഭാണഭാതവെകരഭാ  കേണച്ച്  രസനിചവെകരഭാ  ആണച്ച്.  സ്ത്രതീ
അടുകളയനില്നനിന്നച്ച്  അരങ്ങേകതയച്ച്  വെനവവെങനിലലാം  അരങ്ങേനിലലാം  പതീഡനതനിനച്ച്
കുറവെനില.  സ്ത്രതീകേളവകതനിരഭായ  അതനിക്രെമങ്ങേള  മലയഭാളനി  സമൂഹതനിനച്ച്
അപമഭാനമഭാണച്ച്.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറനിവന്റെ  പ്രകതലകേത  സ്ത്രതീകേളവകതനിരഭായ
അതനിക്രെമങ്ങേളുവട  പ്രതനികരഭാധനതനിനുലാം  പുനരധനിവെഭാസതനിനുലാം  നല്കുന്ന
ഊന്നലഭാണച്ച്.  പനിങച്ച്  കേണകട്രഭാള  റൂമുകേള,  സസ്വയലാം  പ്രതനികരഭാധ  പരനിശതീലനലാം
എന്നനിവെയച്ച് 12 കകേഭാടനി രപയലാം നഭാനഭാതരലാം കബഭാധവെല്കരണ പ്രവെര്തനങ്ങേളകച്ച്
34  കകേഭാടനി  രപയലാം  വഷല്ടര്  കഹഭാലാംസച്ച്,  കഷഭാര്ടച്ച്  കസ്റ്റേ  കഹഭാലാംസച്ച്,  വെണകസ്റ്റേഭാപച്ച്
കക്രെസനിസച്ച്  വസന്റെര്  എന്നനിവെയച്ച്  19.5  കകേഭാടനി  രപയലാം  രണച്ച്  എസച്ച്.ഒ.എസച്ച്.
കമഭാഡല്  കഹഭാമുകേളക്കുകവെണനി  3  കകേഭാടനി  രപയമടകലാം  68  കകേഭാടനി  രപ
അതനിക്രെമങ്ങേളുമഭായനി  ബന്ധവപട  സതീമുകേളക്കുണച്ച്.  വെനനിതഭാ  വബറഭാലനിയന്,
തഭാലൂക്കുതല വെനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേള,  വെനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച്  ഓഫതീസറവട
പഞഭായതതല സനര്ശനലാം, കലലാംഗനികേ അക്രെമനികേളുവട പബ്ലനികേച്ച് രജനിസ്റ്റേര് തടങ്ങേനിവെ
പുതനിയ  മുന്കകേകേളഭാണച്ച്.  ഇരകേളകച്ച്  എത്രയലാം  വപവടന്നച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  പുനരധനിവെഭാസതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുകവെണനി
പ്രകതലകേ ഫണനിനച്ച് തടകലാം കുറനികഭാന് 5 കകേഭാടനി രപ പുതതഭായനി അനുവെദനിക്കുന. 
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217.  സര്,  സ്ത്രതീകേളക്കുകവെണനിയള പ്രകതലകേ വെകുപച്ച്  2017-18-ല് നനിലവെനില്
വെരുലാം. ഇകപഭാള സഭാമൂഹനികേകക്ഷമ വെകുപനിലള വെനനിതഭാ സതീമുകേള പുതനിയ വെകുപനിനച്ച്
കേതീഴനിലഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി ജനിലഭാതലതനില്  14  ഓഫതീസര്മഭാരുവട കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം
ഡയറകകററച്ച്  തലതനില്  കലഭാ  ഓഫതീസര്,  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവെച്ച്   ഓഫതീസര്,
സകപഭാര്ടനിലാംഗച്ച് സ്റ്റേഭാഫച്ച് എന്നനിവെയവട തസനികേകേളുലാം സൃഷനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. മറ ജനിലഭാതല
ഉകദലഭാഗസവര റതീഡനികപഭായ്വമന്റെച്ച് വെഴനി കേവണതലാം.

218.  സര്,  ജന്ഡര്  ബഡ്ജറച്ച്  പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   സലാംസഭാന
ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡച്ച്  തയഭാറഭാകനിയ  ജന്ഡര്  കസ്റ്റേറച്ച്വമന്റെച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്
കരഖകയഭാവടഭാപലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുനണച്ച്.  ഇക്കൗ പ്രസഭാവെനയനില് വെനനിതഭാ വെനികേസന
വെകേയനിരുതലകേവള രണഭായനി തനിരനിചനിരനിക്കുന.  പഭാര്ടച്ച്  എ-യനില്  100  ശതമഭാനവലാം
സ്ത്രതീകേള ഗുണകഭഭാകഭാകളഭായനിട്ടുള സതീമുകേളഭാണച്ച്. 64 സതീമുകേളനിലഭായനി 1,060 കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച് പ്രഭാകദശനികേ പദതനികേള ഒഴനിവെഭാകനിവകഭാണള
സലാംസഭാന പദതനിയടങലനിവന്റെ 5.23 ശതമഭാനലാം വെരുലാം.  പഭാര്ടച്ച് ബനി പ്രസഭാവെനയനില്
വപഭാതവെനികേസന  സതീമുകേളനില്  സ്ത്രതീകേളകഭായള  പ്രകതലകേഘടകേകമഭാ  ഗുണകഭഭാക്തൃ
എണ്ണകമഭാ  കവെര്തനിരനിവചടുകഭാന്  കേഴനിയന്ന  സതീമുകേളഭാണച്ച്.  ഇക്കൗ  ലനിസ്റ്റേച്ച്
അപൂര്ണ്ണമഭാവണന്നച്ച്  പറകയണതനിലകലഭാ.  ഭഭാവെനിയനില്  കൂടുതല്  സമഗ്രമഭായ  കരഖ
തയഭാറഭാകഭാന്  ഇതച്ച് സഹഭായനിക്കുലാം.  ഇവെയനിവല 104 സതീമുകേളുവട അടങല് 13,400
കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്.   ഇതനില്  1,266  കകേഭാടനി  രപ  സ്ത്രതീകേളകച്ച്  കവെണനിയള
വെകേയനിരുതലകേളഭാണച്ച്.  ഇതച്ച് പദതനിയടങലനിവന്റെ 6.25 ശതമഭാനലാം വെരുലാം.  അഥവെഭാ
പദതനിയവട 11.5 ശതമഭാനവമങനിലലാം വെനനിതഭാ വെനികേസനതനിനുകവെണനി നതീകനിവെയഭാന്
കേഴനിഞവവെനളതഭാണച്ച്  ഇതവെണവത  ബഡ്ജറനിവന്റെ  പ്രകതലകേത.  അടുത
വെര്ഷവത  ബഡ്ജറനില്  ജന്ഡര്  ബഡ്ജറച്ച്  കസ്റ്റേറച്ച്വമന്റെനികനഭാവടഭാപലാം  ജന്ഡര്
ഓഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനി  സഭയവട  മുമ്പഭാവകേ  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
വെനനിതഭാസലാംഘടനകേളുലാം ആകനിവെനിസ്റ്റുകേളുലാം സ്ത്രതീപക്ഷതനനിന വെനികേസനപ്രക്രെനിയയനില്
ഇടവപടുന്നതനിനച്ച് ഇക്കൗ കരഖ ഉപകയഭാഗവപടുതവമന്നച്ച് കേരുതന.

219.  ബഡ്ജറനിവല വെനിവെനിധ ഡനിപഭാര്ട്ടുവമനകേളനിവല സ്ത്രതീവെനികേസന കപ്രഭാജക്ടുകേളനില്
ഏറവലാം പ്രഭാമുഖലലാം  കനപുണല വെനികേസനതനിനുലാം വതഭാഴനില് സൃഷനിക്കുലാം ഉപജതീവെന
സുരക്ഷനിതതസ്വതനിനുലാം കവെണനിയള സതീമുകേളകഭാണച്ച്.  ഇവെയവട വമഭാതലാം അടങല്
506  കകേഭാടനി  രപ  വെരുലാം.   ഇതനികനഭാടച്ച്  ബന്ധവപട്ടുള  ശനിശു  കകേനങ്ങേള,  വറസ്റ്റേച്ച്
റൂമുകേള, കടഭായച്ച് ലറകേള, വെനനിതഭാ കഹഭാസ്റ്റേലകേള എന്നനിവെയച്ച് 34 കകേഭാടനി രപയണച്ച്.  

220.  വെനനിതഭാ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  8  കകേഭാടനി  രപയണച്ച്.   വെനനിതഭാ
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കുടുലാംബശതീയലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങേളുലാം
കയഭാജനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  പ്രധഭാന  വസന്റെറകേളനില്  കടഭായച്ച് ലറച്ച്  അടകമുള  അമനിനനിറനി
വസന്റെറകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനിയണച്ച്.   ഇക്കൗ കകേനങ്ങേളനില് ശുദതീകേരണ
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പ്രവെര്തനങ്ങേളകച്ച്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നവെര്കച്ച്  ഫതീസച്ച്  കേളക്ഷനു  പുറകമ
അലവെന്സുകൂടനി നല്കുന്ന കമഭാഡലഭായനിരനിക്കുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.  ഇതനിനഭായനി കകേരള
കലഭാടറനിയവട  പരസലവചലവെനില്  നനിന്നച്ച്  10  കകേഭാടനി  രപ  നതീകനിവെയ്ക്കുന.  ജന്ഡര്
പഭാര്ക്കുകേളകച്ച് 11 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. 

കുടുലാംബശതീ

221. കുടുലാംബശതീ തകേര്ചയവട വെകനില്നനിന്നച്ച്  ഉയനിര്വതഴുകന്നല്ക്കുകേയഭാണച്ച്.
161  കകേഭാടനി  രപയഭാണച്ച്  കുടുലാംബശതീകച്ച്  അധനികേമഭായനി  വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.
ഇതനില്  35  കകേഭാടനി  രപ പലനിശ സബ്സനിഡനിക്കുലാം മറമഭാണച്ച്.   40  കകേഭാടനി  രപ
ആശയ പദതനിക്കുലാം ബഡ്സച്ച് സ്കൂളുകേളക്കുലാം കവെണനിയളതഭാണച്ച്.  പതനിനഞച്ച് കകേഭാടനി
രപ  കമകക്രെഭാ  എന്റെര്കപ്രസസനിനഭാണച്ച്.   വപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനികേളക്കുലാം
മഭാര്കറനിലാംഗനിനുമഭാണച്ച്  ഒമ്പതച്ച്  കകേഭാടനി  രപ.  സൂക്ഷ്മ  വതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങേളുവട
ഇതവെവരയളള  അനുഭവെങ്ങേളവെചച്ച്  വെനിശദമഭാവയഭാരു   അവെകലഭാകേനലാം  നടതകേയലാം
ഇവെയവട  പുനനഃസലാംഘഭാടനതനിനച്ച്  പ്രകതലകേ  പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  കവെണലാം.
സൂക്ഷ്മ വതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങേളുവട വെനിജയതനില് മഭാര്കറനിലാംഗച്ച്  കകേനസലാംഘടനയവട
പ്രഭാധഭാനലലാം  ഇന്നച്ച്  പരവക  അലാംഗതീകേരനികവപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  നല  മഭാതൃകേയഭാണച്ച്
കപരഭാമ്പ്രയനിവല സുഭനിക്ഷ. സുഭനിക്ഷയച്ച് ഒരു കകേഭാടനി രപ അനുവെദനിക്കുന.  ഇതടകലാം
മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാധലതയള  മഭാര്കറനിലാംഗച്ച്
സലാംവെനിധഭാനങ്ങേളകച്ച്  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  10  കകേഭാടനി  രപ
അധനികേമഭായനി കുടുലാംബശതീകച്ച് അനുവെദനിക്കുന.

222.  ട്രഭാന്സച്ച്  ജന്കഡഴനിനച്ച്  വപന്ഷന്,  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങേള,
ആകരഭാഗലസഹഭായലാം  എന്നനിവെ  നല്കുന്നതനിനുലാം  ഇവെരുവട  സലാംഘടനകേളക്കുലാം
കമളകേളക്കുലാം  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുലാംകവെണനി  10  കകേഭാടനി  രപ  അധനികേമഭായനി
അനുവെദനിക്കുന.

പരനിസനിതനി സക്കൗഹൃദലാം

223.  'നഭാലവകേടനിവല'  മഴയവട വെനിവെരണലാം  'കവെശഭാലനി'യനില് വെരളചയഭായനി
മഭാറന.   'നനഞ നനില്ക്കുന്ന പഭാടതനിവന്റെ മുഖലാം തടവചതന്ന നനുത കേഭാറനിവല
വവെളതളനികേള'  ഇന്നച്ച്  'ചുട്ടുപഴുത  ആകേഭാശതനിനു  തഭാവഴ  ഇലവകേഭാഴനിഞച്ച്
ഉണങ്ങേനിനനില്ക്കുന്ന മരങ്ങേവള വെനിറപനിച്ചുവകേഭാണള മണല്കഭാറഭായനി  മഭാറന.  115
വെര്ഷതനിനനിടയനില്  ഏറവലാം  രക്ഷമഭായ  വെരളചയഭാണച്ച്  നഭാലാം  കനരനിടുന്നതച്ച്.
ജകലഭാപകയഭാഗ  കശലനിയനില്  മഭാറമുണഭാകേണലാം.   മലനിനതീകേരണലാം  ഒഴനിവെഭാകണലാം.
മണ്ണച്ച്-ജല  സലാംരക്ഷണലാം  നതീര്തടഭാടനിസഭാനതനില്  ഏവറടുകണലാം.  ഇക്കൗ
ലക്ഷലങ്ങേളകൂടനി  വെച്ചുവകേഭാണള  ഹരനിത  കകേരളലാം  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ
കമഖലയനിവല ഏറവലാം സുപ്രധഭാനമഭായ ഇടവപടലഭാണച്ച്.
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224. വെരളചയ്വകതനിരഭായ പ്രതനികരഭാധ പ്രവെര്തനങ്ങേള കനരവത തടങ്ങേനി.
വവെളളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള ചുമതല വെഭാടര് അകതഭാറനിറനികഭാണച്ച്.  വെനിതരണതനിവന്റെ
ചുമതല  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങേളക്കുലാം.  സലാംസഭാന  ദുരനനനിവെഭാരണനനിധനിയനില്നനിനലാം
അടുതവെര്ഷവത  203  കകേഭാടനി  രപയലാം മുന് നതീക്കുബഭാകനിയമടകലാം  300  കകേഭാടനി
രപവയങനിലലാം  ഉണഭാകുലാം.   ഇത  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  കകേന  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചച്ച്
വചേലവെഴനിച കശഷകമ അധനികേ തകേയച്ച് കകേനവത സമതീപനികഭാന് കേഴനിയൂ.  എന്നഭാല്
കകേന  മഭാനദണ്ഡകതകഭാള  ഉയര്ന്ന  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസമഭാണച്ച്  കകേരളതനിവല
കൃഷനികഭാര്കച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  2016-17-ല്  45  കകേഭാടനി  രപ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  2017-18-ല് 203 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടച്ച് ഓഫച്ച്
ലഭാന്ഡച്ച്  ആന്ഡച്ച്  ഡനിസഭാസ്റ്റേര്  മഭാകനജച്ച് വമന്റെനിനുലാം  ദുരന  നനിവെഭാരണ
പ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുമഭായനി 6.5 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

225.  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങതനികേ  പരനിസനിതനി  വെകുപനിനച്ച്  109  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  ഇതനില്  63   കകേഭാടനി  രപ  കേക്കൗണസനിലനിവന്റെ  കേതീഴനില്വെരുന്ന
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങേളക്കുളള ധനസഹഭായമഭാണച്ച്.  ശഭാസ്ത്രലാം,  സഭാകങതനികേവെനിദല,
പരനിസനിതനി എന്നനിവെയമഭായനി ബന്ധവപട്ടുളള പരനിപഭാടനികേളകഭായനി  31  കകേഭാടനി രപ
വെകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  ശഭാസ്ത്രജര്ക്കുളള  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  ശഭാസ്ത്രപ്രചേഭാരണലാം,
പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവെ ഉളവപടുന.  വപഭാതവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ
യജവമഭായനി  ബന്ധവപടുതനിവകഭാണച്ച്  കജവെകവെവെനിധല  ക്ലബ്ബുകേള
വെലഭാപകേമഭാക്കുലാം.   കജവെകവെവെനിധല  രജനിസ്റ്റേര്  പൂര്തനിയഭാക്കുലാം.   മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  11.11  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.   എലാം.  എസച്ച്.
സസ്വഭാമനിനഭാഥന്  ഫക്കൗകണഷനച്ച്  50  ലക്ഷലാം  രപ  അനുവെദനിക്കുന.   വെടകഭാകഞരനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനി തയഭാറഭാകനിയ സമ്പൂര്ണ്ണ ജലസുരക്ഷഭാ പദതനികച്ച് ഒരു കകേഭാടനി രപ
പ്രകതലകേമഭായനി അനുവെദനിക്കുന. 

വെനലാം

226.  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ  വെനങ്ങേളുവട  സലാംരക്ഷണതനിനച്ച്  55  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  ഇക്കൗ തകേ വെനഭാതനിര്തനികേള കൃതലമഭായനി സര്കവ വചേയ്യുന്നതനിനുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവെണനിയഭാണച്ച്  മുഖലമഭായലാം  വചേലവെഴനിക്കുന്നതച്ച്.  ഉയര്ന്ന
വൃഷനിപ്രകദശങ്ങേളനില്  തണ്ണതീര്തടങ്ങേളുലാം  വെനജല  കസഭാതസ്സുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പ്രകതലകേ  ഊന്നല്  നല്കുലാം.  ഇതച്ച്  നദതീജല  സലാംരക്ഷണതനിനുള  ഒരു  പുതന്
സമതീപനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭാണച്ച്. കേഭാടനിനുളനിവല നതീര്തട ജല സലാംരക്ഷണ പരനിപഭാടനി.
കജവെകവെവെനിധല സലാംരക്ഷണതനിനുലാം സലാംരക്ഷനിത പഭാര്ക്കുകേളുവട മഭാകനജ് വമന്റെനിനുലാം
നഭാഷണല് മനിഷന് കഫഭാര് ഗ്രതീന് ഇന്ഡലയവട സലാംസഭാനവെനിഹനിതമഭായനി 72 കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതന. 
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227.  കഫഭാറസ്റ്റേച്ച്  പഭാകന്റെഷനുകേളുവടയലാം  പശ്ചഭാതലസക്കൗകേരലങ്ങേളുവടയലാം
വെനികേസനതനിനച്ച് 25 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  ഇകകഭാ ടൂറനിസതനിനച്ച് 9 കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതന.  സഭാമൂഹനികേ വെനവെല്കരണതനിനച്ച് 14 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.
പുതൂര് സുകവെഭാളജനികല് പഭാര്കനിനച്ച് 15 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

228.  കകേരളതനിവല  മനുഷല  വെനലമൃഗ  സലാംഘര്ഷലാം  വെര്ദനിച്ചുവെരനികേയഭാണച്ച്.
വെനകശഭാഷണമഭാണച്ച്  ഇതനിവന്റെ കേഭാരണലാം.   കൃഷനിവയയലാം ജനവെഭാസ കകേനങ്ങേവളയലാം
വെനലമൃഗങ്ങേളനില്നനിന്നച്ച്  സലാംരക്ഷനികഭാനുലാം  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനികഭാനുലാം  13  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.   കേഴനിഞ
ബ ഡ്ജറനില് പറഞതകപഭാവല നൂറച്ച് കകേഭാടനി രപ സലാംരക്ഷണകവെലനി തതീര്ക്കുന്നതനിനച്ച്
കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണച്ച്......(ബഹളലാം) .....

(ബഡ്ജറച്ച്  കചേഭാര്നവവെന്നഭാകരഭാപനിചച്ച്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങേള  ഇരനിപനിടതനില്നനിനലാം
എഴുകന്നറനനിന്നച്ച് മുദഭാവെഭാകേലലാം വെനിളനിച്ചുവകേഭാണനിരുന.)

മനി  .    സതീകര്  : എനഭാണച്ച്?  ........(ബഹളലാം)........  നനിങ്ങേള  ഇരനിക്കൂ.  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്
പറയവട.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  (  ശതീ  .    രകമശച്ച് വചേന്നനിതല  ): സര്,  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗലാം  പൂര്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം  അലാംഗങ്ങേളക്കുലാം  പത്രകഭാര്ക്കുലാം
വെനിതരണലാം  വചേയനികട  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയച്ച്  ലഭനിക്കുകേയളള.  എന്നഭാല്  ഇകപഭാള
കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനില്ക്കൂടനി  ബഡ്ജറനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശലാം  മുഴുവെന്
കേഭാണനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  

മനി  .   സതീകര്  : അതച്ച് പരനികശഭാധനികഭാലാം.  അങ്ങേച്ച് ഉന്നയനിച കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച്
വചേയര് റൂള വചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    രകമശച്ച് വചേന്നനിതല  : സര്,  വെനിഷസ്വല് മതീഡനിയയനില്ക്കൂടനിയലാം കസഭാഷലല്
മതീഡനിയയനില്ക്കൂടനിയലാം  വെനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ബഡ്ജറനിനച്ച്  ഒരു  sanctity
കവെകണ?  അതച്ച്  നഷവപടനിരനിക്കുന.   ഇനനി  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസച്ച്  വഎസകേച്ച്
വെഭായനികഭാനുളവതലഭാലാം ഞഭാന് വെഭായനികഭാലാം.  ഇവതലഭാലാം കേനിടനികഴനിഞ.  

മനി  .    സതീകര്:  അങ്ങേച്ച് ഉന്നയനിച കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് വചേയറനിവന്റെ നനിലപഭാടച്ച്
വെലകമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേന്നനിതല:  സര്,  ധനകേഭാരല  കസ്റ്റേറച്ച്വമന്റെച്ച്  അടകലാം  മുഴുവെന്
വെന്നനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ധനസൂചേകേങ്ങേള,  ആവകേ  വെരുമഭാനലാം  തടങ്ങേനിയവെവയലഭാലാം
പുറതവെന്നനിരനിക്കുന.  ..(ബഹളലാം)... ഇവതങ്ങേവനവെന?

മനി  .   സതീകര്:  ബഡ്ജറച്ച് അവെതരനിപനിച്ചുകേഴനിയവട.....(ബഹളലാം)...
74/2020
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(പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങേള  ബഹുമഭാനവപട  സതീകറവട  ഡയസനിനടുതവെനനനിന്നച്ച്
ബഡ്ജറച്ച് കചേഭാര്ന, ബഡ്ജറച്ച് വെനിറ തടങ്ങേനിയ മുദഭാവെഭാകേലങ്ങേള വെനിളനിച്ചുവകേഭാണനിരുന.) 

ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  സഭയവട  മുമ്പഭാവകേ   അവെതരനിപനിച
വെനിഷയതനികന്മല്  ആവെശലമഭായ  പരനികശഭാധന  നടതനി  നനിലപഭാടച്ച്  വെലകമഭാകഭാലാം.
വചേയറനിനച്ച്  ഇകഭാരലലാം  അറനിയനില.   വചേയറനിനച്ച്  ഇകപഭാള  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ
പരനികശഭാധനികഭാന്  കേഴനിയനില.  എനഭാണച്ച് വെന്നവതന്നച്ച് വചേയര് കേണനിടനില.  അതച്ച്
പരനികശഭാധനിചച്ച് ആവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനികഭാലാം.  ..(ബഹളലാം).. നനിങ്ങേള ബഹളലാം
ഉണഭാകനിയതവകേഭാണച്ച് എനനികച്ച് മനസനിലഭാകുകേയനില.  നനിങ്ങേള ദയവെഭായനി സതീറനികലയ്ക്കു
കപഭാകൂ.  പതീസച്ച്...പതീസച്ച്..  ബഹുമഭാനവപട പ്രതനിപക്ഷകനതഭാകവെ,  രഭാവെനിവല ഒന്പതച്ച്
മണനികച്ച്  സഭഭാസകമ്മേളനലാം  തടങ്ങേനിയതമുതല്  ഞഭാന്  ഇവെനിവട  ഇരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
വചേയറനിനറനിയനിലകലഭാ എനഭാണച്ച് സലാംഭവെനിചവതന്നച്ച്.  ഉന്നയനിച കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച്
നനിലപഭാടച്ച്  സസ്വതീകേരനികഭാലാം.  ....(ബഹളലാം)....  തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം  ഗവെണവമന്റെനിനുലാം
ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനിക്കുലാം  വചേയറനിനുലാം  ഇതനില്  അഭനിപ്രഭായലാം  പറയഭാനുണഭാകുലാം.
നനിങ്ങേള  ഇത്രയലാം  ബഹളലാം  വെയരുതച്ച്.   പതീസച്ച്....  സതീറനികലയച്ച്  കപഭാകൂ....
ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി പറയന്നതച്ച് കകേളക്കൂ.

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്  ): സര്,   ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി
ബഡ്ജറച്ച്  അവെതരനിപനിക്കുകമ്പഭാളതവന്ന  അവെതരനിപനിച  പ്രധഭാനവപട  കേഭാരലങ്ങേള
ചുരുകനിവയടുക്കുമകലഭാ. ഇതച്ച് മുമ്പുലാം ഇവെനിവട നടന്നനിട്ടുണച്ച്. ...(ബഹളലാം)... പ്രതനിപക്ഷലാം
ഉന്നയനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം എനഭാവണനളതച്ച് പരനികശഭാധനികഭാലാം.  ഒരു തരതനിലലാം ഇക്കൗ
ബഡ്ജറമഭായനി  ബന്ധവപട വെനിവെരങ്ങേള ബഡ്ജറച്ച്  ഇവെനിവട അവെതരനിപനിക്കുന്നതനിനു
മുമ്പച്ച് പുറതകപഭായനിടനില.....(ബഹളലാം)..... 

മനി  .   സതീകര്: പതീസച്ച്... മുഖലമനനി സലാംസഭാരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി
അവെതരനിപനിച കേഭാരലങ്ങേള  കസഭാഷലല് മതീഡനിയയനില് അവലങനില് മറമതീഡനിയകേളനില്
വെന്നനിട്ടുണഭാകുലാം.  ഇതച്ച്  കലവെഭായനി  എലഭാ  മതീഡനിയകേളനിലലാം  കേഭാണനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
അതഭാണച്ച് ഉണഭായതച്ച്.  അതനിനപ്പുറതള കേഭാരലലാം എനഭാവണന്നച്ച് പരനികശഭാധനികഭാലാം.
ഇകപഭാള ബഭാകനിയളള ഭഭാഗലാംകൂടനി ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനി അവെതരനിപനികകട. 

മനി  .    സതീകര്: ബഹുമഭാനവപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാകവെ, അങ്ങേച്ച് ഉന്നയനിച കേഭാരലലാം
വെളവര  ഗക്കൗരവെകതഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കേഭാണുന്നവതന്നച്ച്  മുഖലമനനിയവട
പ്രസഭാവെനയനിലൂവട  വെനകേഴനിഞ.  വചേയറലാം  ഇകഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ഒറയടനികച്ച് തതീരുമഭാനലാം പറയണവമന്നച്ച് പറയരുതച്ച്.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ധനകേഭാരല
വെകുപ്പുമനനി  വെഭായനിച  കേഭാരലങ്ങേള  മതീഡനിയകേളനില്  അകപഭാളതവന്ന  കലവെഭായനി
വടലനികേഭാസ്റ്റേച്ച് വചേയവകേഭാണനിരനിക്കുലാം.   
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ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേന്നനിതല  : സര്,  ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി  പറഞ
കേഭാരലങ്ങേകളഭാടച്ച് ഞഭാന് കയഭാജനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ..... (ബഹളലാം)....

മനി  .   സതീകര്  :  നനിങ്ങേള സതീറനില് കപഭായനി ഇരനിക്കൂ.   പതീസച്ച്...പതീസച്ച്...(ബഹളലാം)...

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്  : (കമകച്ച്  ഓഫച്ച്)  വെഴനിവെനിട  ബന്ധതനിലൂവട
കനടനിയതഭാണച്ച്.  ഇതച്ച് കേളതരമഭാണച്ച്.

മനി  .    സതീകര്  : പതീസച്ച്....   പതീസച്ച്.......  നനിങ്ങേള  സതീറനില്  കപഭായനി  ഇരനിക്കൂ.
(ബഹളലാം)....പതീസച്ച്....

ശതീ  .   രകമശച്ച് വചേന്നനിതല  : സര്, ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി പറഞ കേഭാരലവലാം
ഞഭാന് പറഞ കേഭാരലവലാം തമ്മേനില് വെലതലഭാസമുണച്ച്. അകദ്ദേഹലാം പറഞതച്ച് ശരനിയഭാണച്ച്.
ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി  പറഞ,   ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി  വെഭായനിക്കുകമ്പഭാള
അതനിവന്റെ  ചേനില  ഭഭാഗങ്ങേള  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയകേളനിലലാം  അകതഭാവടഭാപലാം  എലഭാ
മതീഡനിയകേളനിലലാം  കലവെഭായനി  കപഭാകുനവണന്നച്ച്.  കലവെഭായനി  കപഭാകുന്നതനിനുമുമ്പഭാണച്ച്
ധനസൂചേകേങ്ങേള,  ആവകേ  വെരുമഭാനലാം  ഉളവപവടയളള  ആവകേ  വചേലവെച്ച്,  റവെനന്യൂ
വെരുമഭാനലാം,  റവെനന്യൂ  വചേലവെച്ച്,  റവെനന്യൂ  കേമ്മേനി  ഇവതലഭാലാം  പുറതവെന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇവതഭാവക ഗക്കൗരവെമുള കേഭാരലമഭാണച്ച്. ...(ബഹളലാം)... ഇതച്ച് എങ്ങേവന പുറതകപഭായനി?

മനി  .   സതീകര്  : അതച്ച് പരനികശഭാധനികഭാലാം. 

ശതീ  .   രകമശച്ച് വചേന്നനിതല: സര്,  എവന്റെ  കേയനിലനിരനിക്കുന്ന കപപറകേള ഞഭാന്
അകങ്ങേയച്ച് നല്കേഭാലാം. അങ്ങേച്ച് ഇതച്ച് വെഭായനികണലാം.  ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനി വെഭായനികഭാന്
കപഭാകുന്ന എലഭാ ഭഭാഗങ്ങേളുലാം പുറതകപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്;  ബഡ്ജറച്ച് ലതീകച്ച് വചേയ;
ബഡ്ജറനിവന്റെ sanctity കപഭായനി.  ഇതച്ച് ആദലവത സലാംഭവെമഭാണച്ച്. .(… ബഹളലാം).......

മനി  .    സതീകര്  : അകദ്ദേഹലാം വെനിശദതീകേരനികവട.  പതീസച്ച്......  ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനികച്ച്
വെനിശദതീകേരനികഭാനുള  അവെസരലാം  വകേഭാടുക്കൂ.  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി,  അങ്ങേച്ച്
സലാംസഭാരനിക്കൂ. ദയവെഭായനി നനിങ്ങേള അകദ്ദേഹലാം പറയന്നതച്ച് കകേളക്കൂ.  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച്  വഎസകേച്ച്  : സര്,  ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവെച്ച്  ഉന്നയനിച  പ്രശ്നലാം  വെളവര  ഗക്കൗരവെമഭായ  കേഭാരലമഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള  സഭയനില്
എനനികച്ച്  ഒരു  വെനിശദതീകേരണലാം  നല്കേഭാനുള വെനിവെരങ്ങേള  എവന്റെ  കേയനിലനില.  ഇതച്ച്
ഗക്കൗരവെമഭായനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ബഹുമഭാനവപട  സതീകര്  വെഴനി  അതനിനുള
വെനിശദതീകേരണലാം അസലാംബ്ലനിയനില് നല്കുലാം.  അറനിയഭാത കേഭാരലവതക്കുറനിചച്ച്  എനനികച്ച്
എങ്ങേവനയഭാണച്ച് വെനിശദതീകേരനികഭാന് കേഴനിയന്നതച്ച്?
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മനി  .    സതീകര്:  അകദ്ദേഹലാം  രഭാവെനിവല  9  മണനി  മുതല്  ബഡ്ജറച്ച്  അവെതരനിപനിച്ചു
വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേന്നനിതല:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി,
അങ്ങേച്ച് ബഡ്ജറച്ച്  അവെതരനിപനിക്കുന്നതനിവന ഞങ്ങേളഭാരുലാം  തടസവപടുതനിയനിലകലഭാ;
രണര മണനിക്കൂര് കനരലാം ഞങ്ങേളനിവെനിവട പ്രസലാംഗലാം കകേട്ടുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന്നനികല?
എവന്റെ ഓഫതീസനില് നനിന്നഭാണച്ച് ഇകപഭാള ഇതച്ച് വകേഭാടുതവെനിടതച്ച്. ...(ബഹളലാം)... ഇതച്ച്
കസഭാഷലല് മതീഡനിയയനിലലാം വെനിഷസ്വല് മതീഡനിയയനിലലാം വെനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ....
(ബഹളലാം)....

മനി  .   സതീകര്  : പതീസച്ച്..... പതീസച്ച്....... ഇതനില് കൂടുതല് ഡനികബറച്ച് കവെണ. 

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാകസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്  ): സര്,  വെഭായനികഭാത
ഭഭാഗങ്ങേളഭാകണഭാ കേനിടനിയതച്ച്?  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവെനിവന്റെ ഓഫതീസച്ച് കചേഭാര്തനിയതഭായനിരനിക്കുലാം.

.. (… ബഹളലാം).......

ശതീ  .   രകമശച്ച് വചേന്നനിതല: സര്,  ശതീ. ബഭാലന് അങ്ങേവനവയഭാനലാം പറയണ.
ഇതച്ച്  കസഭാഷലല്  മതീഡയയനിലലാം  ചേഭാനലകേളനിലലാം  വെനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
വെഭായനികഭാത മുഴുവെന് ഭഭാഗങ്ങേളുലാം ഇകപഭാള പുറതവെനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ഇതച്ച്
ശരനിയഭാകണഭാ? എവന്റെ ഓഫതീസനിലലാം കേനിട്ടുലാം,  നനിങ്ങേളുവട ഓഫതീസനിലലാം കേനിട്ടുലാം.  ആരുവട
ഓഫതീസനിലലാം ഇതച്ച്  കേനിട്ടുലാം.  ബഡ്ജറച്ച്  ലതീകച്ച് വചേയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ശതീ.  ബഭാലന്
എനഭാണച്ച് പറയന്നതച്ച്? .....(ബഹളലാം)......

മനി  .   സതീകര്  : പതീസച്ച്......  പതീസച്ച്.....

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച് വഎസകേച്ച്  : സര്,  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് ബഹുമഭാനവപട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവെച്ച്  ഇകപഭാള  സഭയനില്  പറഞ  കേഭാരലലാം  മഭാത്രകമ  എനനികച്ച്
അറനിവള.  അതവകേഭാണച്ച് ഇക്കൗ പ്രസലാംഗലാം അവെസഭാനനിപനിചതനിനുകശഷലാം എനഭാണച്ച്
സലാംഭവെനിചവതന്നച്ച്  അതനിവന്റെ ഗക്കൗവെരതനില്തവന്ന പരനികശഭാധനിചച്ച് സഭയനില് ഞഭാന്
വെനിശദതീകേരനികഭാലാം. ബഹുമഭാനവപട സതീകകറഭാടുലാം പറയഭാലാം.....  (ബഹളലാം)

മനി  .    സതീകര്  : ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാകവെ,  ......  (ബഹളലാം)  ......
എനഭാണനിതച്ച്; ആരഭാണച്ച് പ്രതനിപക്ഷവത നയനിക്കുന്നതച്ച്? ....(ബഹളലാം).... ഞഭാന് ഒരു
കേഭാരലലാം  പറയകട.  എവന്ന  പറയഭാന്  അനുവെദനിക്കുന്നനിലകലഭാ  ...(ബഹളലാം)...
എനഭാണനിതച്ച്?  ബഹളലാം വെയണവമന്ന കബഭാധപൂര്വമഭായ ഉകദ്ദേശമഭാവണങനില് അതച്ച്
നടകകട.  ...(ബഹളലാം)...  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  ഉന്നയനിച  കേഭാരലലാം  വെളവര
ഗക്കൗരവെതരമഭായനി  വചേയറലാം  ഗവെണവമനലാം  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനിയലാം  കേഭാണുനണച്ച്.
അങ്ങേച്ച് ഉന്നയനിച കേഭാരലലാം ഗക്കൗരവെമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് വഎസകേച്ച്:  സര്, ഞഭാന് വെഭായന തടരകട? 

മനി  .   സതീകര്  : ഒരു വെഭാക്കുകൂടനി പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവെച്ച് പറകഞഭാവട.

ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേന്നനിതല  : സര്,  അങ്ങേച്ച്  ദയവെഭായനി  ഒരു  കേഭാരലലാംകൂടനി
പരനികശഭാധനികണലാം.  ബഡ്ജറച്ച് കചേഭാര്ന്നതച്ച് ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനിയവട ഓഫതീസനില്
നനിനതവന്നയഭാണച്ച്. 

മനി  .    സതീകര്:  അങ്ങേച്ച്  പ്രഖലഭാപനിച്ചുകേഴനിഞഭാല്  പനിവന്ന  പരനികശഭാധനികകണ
കേഭാരലമനിലകലഭാ? 

ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേന്നനിതല:  സര്,  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി  കസഭാഷലല്
മതീഡനിയയവട  ആളഭാണച്ച്.  കനരവത  വകേഭാടുതകേഭാണുലാം.  ഇവതഭാവക  കസഭാഷലല്
മതീഡനിയയനില്  വെനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ദൃശലമഭാധലമങ്ങേളനിലലാം  വെരനികേയഭാണച്ച്.
നനിയമസഭവയ കനഭാക്കുകുതനിയഭാക്കുകേയഭാണച്ച്. .....(ബഹളലാം)......

മനി  .    സതീകര്  : പതീസച്ച്....   പതീസച്ച്.....  ഞഭാനതച്ച് പരനികശഭാധനികഭാലാം.  നമ്മേവളലഭാവെരുലാം
കേഴനിഞ രണര മണനിക്കൂറഭായനി സഭയനില് ഇരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. അങ്ങേച്ച് പ്രധഭാനവപവടഭാരു
കേഭാരലലാം ഇവെനിവട ഉന്നയനിച്ചു.  അതച്ച് ഗക്കൗരവെമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച് റൂള വചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.
ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  ഗവെണവമന്റെനിനുകവെണനിയള  പ്രസഭാവെന  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി
നടതലാം.  ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനി, അങ്ങേച്ച് പ്രസലാംഗനിചച്ച് അവെസഭാനനിപനിക്കൂ. 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ഐസകേച്ച് :  സര്, 

229. കകേരളതനില്  ആനപരനിപഭാലനലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  അനര്കദ്ദേശതീയമഭായനി
തവന്ന  വെനിമര്ശനങ്ങേള  ഉയര്ന  തടങ്ങേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കൗ  ആശങകേള
പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  മൃഗകക്ഷമലാം  സലാംബന്ധനിച  അനര്കദ്ദേശതീയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങേളുവട
അടനിസഭാനതനില് തനിരുവെനനപുരതച്ച്  കകേഭാട്ടൂരനില് ഒരു ആന പുനരധനിവെഭാസകകേനലാം
സഭാപനിക്കുലാം.  ഇതനിനുളള 105 കകേഭാടനി രപ കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം കേവണതലാം.

230.  കേഭാര്ബണ  നന്യൂട്രല്  വെയനഭാടച്ച്  എവന്നഭാരു  പ്രധഭാനവപട  സങല്പലാം
കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില് മുകന്നഭാട്ടുവെചനിരുന. ഇതനിവന്റെ തയഭാവറടുപ്പുകേള തടരുകേയഭാണച്ച്.
കക്ലമറച്ച്  ഫണനില്നനിന്നടകലാം  പണലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  സഭാദലതകേള
ആരഭായനണച്ച്.   വെനതണലനിവല  കേഭാപനി  എന്ന  വെനികശഷണകതഭാവട  വെയനഭാടച്ച്
കേഭാപനി  ബഭാന്ഡച്ച്  വചേയഭാന്  കേഴനിഞഭാല്  വെയനഭാടനിവല   ഇന്നവത  കേഭാര്ഷനികേ
പ്രതനിസന്ധനികച്ച്  പരനിഹഭാരമഭാകുലാം.   ഇതനിനഭായനി  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  2017-18-ല്
തയഭാറഭാക്കുലാം.  പകക്ഷ വെയനഭാടച്ച്  ആദലലാം കേഭാര്ബണ നന്യൂട്രലഭാകണലാം.   ഇതനിനുള
കപലറച്ച് പരതീക്ഷണമഭാണച്ച് മതീനങ്ങേഭാടനി പഞഭായതനില് നടക്കുന്നതച്ച്.  മരവെല്കരണലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  സതീലാം  ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനിയനില്  മരങ്ങേള വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നവെര്കച്ച്  അഞച്ച്  വെര്ഷലാം  കൂടുകമ്പഭാള
മരവമഭാന്നനിനച്ച് 500 രപവെചച്ച് സഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുലാം.  30-40 വെര്ഷലാം കേഴനിഞച്ച് മരലാം
മുറനിക്കുകമ്പഭാള നല്കേനിയ പണലാം പലനിശസഹനിതലാം തനിരനിച്ചുനല്കേനിയഭാല് മതനിയഭാകുലാം.
ഇതനികലയച്ച് പതച്ച് കകേഭാടനി രപ സനിരലാം നനികക്ഷപമഭായനി മതീനങ്ങേഭാടനിയനിവല കേഭാര്ഷനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘതനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതരതനിലള  സതീമനിവന
ദതീര്ഘകേഭാല  കേഭാര്ഷനികേവെഭായയഭായനി  പരനിഗണനികണവമന്നച്ച്  നബഭാര്ഡനികനഭാടച്ച്
അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാര്ബണ  നന്യൂട്രല്  വെയനഭാടനിവന്റെ  പനിനണഭാ
പ്രവെര്തനങ്ങേളക്കുകവെണനി  തണലനിനച്ച് 40 ലക്ഷലാം രപ അനുവെദനിക്കുന.

IX

സഭാമ്പതനികേ-വപഭാതകസവെന കമഖലകേള

കനഭാര്കയലാം പ്രവെഭാസനികേളുലാം

231.  കനഭാര്കയമഭായനി  ബന്ധവപട  പ്രവെര്തനങ്ങേളകച്ച്  61  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന.  ഗളഫനില്നനിന തനിരനിച്ചുവെരഭാന് നനിര്ബന്ധനിതരഭായവെര്കച്ച്  മരണലാം,
വെനിവെഭാഹലാം,  അപകേടസഹഭായലാം,  ആകരഭാഗല  സഹഭായലാം  തടങ്ങേനിയ  സഭാനസ്വന
പരനിപഭാടനികച്ച് 13 കകേഭാടനി രപയലാം കക്ഷമനനിധനികച്ച് 6 കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതന.
വെനികദശരഭാജലങ്ങേളനിലളള  പ്രവെഭാസനികേള  മുന്നൂറച്ച്  രപ  വെതീതവലാം  രഭാജലവത  മറച്ച്
പ്രകദശങ്ങേളനിവല പ്രവെഭാസനികേള നൂറച്ച്  രപ വെതീതവലാം പ്രവെഭാസനി കക്ഷമനനിധനിയനികലയച്ച്
വെനിഹനിതമഭായനി  അടയ്ക്കുനണച്ച്.  ഇക്കൗ  പശ്ചഭാതലതനില്  പ്രവെഭാസനി  കക്ഷമവപന്ഷന്
500  രപയനില്നനിനലാം  2,000  രപയഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുന.  ഗളഫനില്നനിന്നച്ച്
തനിരനിച്ചുവെരുന്നവെരുവട  പുനരധനിവെഭാസതനിനുലാം  അതനിനഭായള  വവനപുണനി
വെനികേസനതനിനുലാം 18 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. 

232. പ്രവെഭാസനികേളുവട എണ്ണവതയലാം മറലാം കുറനിചച്ച് ഇന്നച്ച് സഭാമ്പനിള സര്കവകേവള
അടനിസഭാനമഭാകനിയളള  തടര്വെനിവെരങ്ങേകളയളള.   ഇക്കൗ  കുറവെച്ച്  പരനിഹരനികഭാന്
ഓണവവലന്  രജനികസ്ട്രഷനനിലൂവട  ഒരു  ഡഭാറഭാ  വബയ്സച്ച്  സൃഷനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ഇതരതനില് രജനിസ്റ്റേര് വചേയ്യുന്നവെര്കച്ച് ആകേര്ഷകേമഭായ ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച് പഭാകകജനിനച്ച്
രപലാംനല്കേഭാന്  5  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.   എലഭാ  വെനികദശ  മലയഭാളനികേളുലാം
വചേലവരഹനിതമഭായ ഇക്കൗ പദതനിയനില് രജനിസ്റ്റേര് വചേയ്യുവമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനികവട.

233.  കനഭാര്കയവട  ആഭനിമുഖലതനില്  ഇകപഭാളതവന്ന  നനിലവെനിലളള
ബനിസനിനസച്ച്  വഫസനിലനികറഷന്  വസന്റെറനിനുലാം  മഭാര്കറച്ച്  ഇന്റെലനിജന്സനിനുലാം
റനിക്രൂടച്ച്വമന്റെനിനച്ച്  മുമ്പുലാം പനിമ്പുമുളള കസവെനങ്ങേള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  5.8  കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതന.
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234.  വെനികദശ മലയഭാളനികേള മലയഭാളനി സമൂഹതനിവന്റെ അവെനിഭഭാജല ഭഭാഗമഭാണച്ച്.
എന്നഭാല്  അവെര്കനിന്നച്ച്  കകേരളതനിനുളളനില്  പ്രഭാതനിനനിധലമനില.  ഇതനിനു
പരനിഹഭാരമഭായനി കലഭാകേ കകേരള സഭ എവന്നഭാരു കവെദനികച്ച് 2017-18-ല് രപലാം നല്കുലാം.
ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതതനില്  കലഭാകേതനിവന്റെ  വെനിവെനിധ  രഭാജലങ്ങേവള  പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്ന
കനഭാമനികനറഡച്ച്  അലാംഗങ്ങേളുലാം  കകേരള  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങേളുലാം  കചേരുന്നതഭാകുലാം  കലഭാകേ
കകേരള സഭ.  വെര്ഷതനിവലഭാരനികല് നടക്കുന്ന ഇക്കൗ സകമ്മേളനലാം വെനികദശമലയഭാളനികേളുവട
പ്രശ്നങ്ങേവളക്കുറനിചച്ച് ചേര്ച വചേയ്യുകേയലാം സര്കഭാരനിവന്റെ മുന്നനില് ഉപകദശനനിര്കദ്ദേശങ്ങേള
സമര്പനിക്കുകേയലാം  വചേയ്യുലാം.  ഇതനികനഭാവടഭാപലാം  കഗ്ലഭാബല്  കകേരള  കേളചറല്
സകമ്മേളനങ്ങേളുലാം നടതന്നതഭാണച്ച്.  രണനിനുമഭായനി 6.5 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.

ട്രഷറനി

235.  2017-18-ല്  കകേരളതനിവല  ട്രഷറനി  നവെതീകേരണലാം  പൂര്ണ്ണതയനില്
എതനികചരുലാം. ഒന്നച്ച്, ട്രഷറനിയനില് ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച് ഫനിനഭാന്ഷലല് മഭാകനജച്ച് വമന്റെച്ച് സനിസ്റ്റേലാം
സമ്പൂര്ണ്ണമഭായലാം  പ്രഭാവെര്തനികേമഭാകുലാം.  രണച്ച്,  ട്രഷറനി  കസവെനിലാംഗ്സച്ച് ബഭാങനില് കകേഭാര്
ബഭാങനിലാംഗച്ച്  പൂര്തനിയഭാകുലാം.  ട്രഷറനിയനില്  സര്കഭാര്  കസവെനങ്ങേളുവട  ബനില്
അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  വപന്ഷന്,  ശമ്പള  ഇടപഭാടുകേള  നടതന്നതനിനുലാം  കനരനിടച്ച്
ഏവതങനിലലാം ട്രഷറനിയനില് ഹഭാജരഭാകേണവമന്നനില. ഇടപഭാടുകേഭാര്കച്ച് വമഭാവവബല് വെഴനി
കസവെനങ്ങേള ഉപകയഭാഗവപടുതഭാലാം.  ശമ്പളവലാം വപന്ഷനുലാം ട്രഷറനി അകക്കൗണച്ച് വെഴനി
വെഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് അവെകേഭാശലാം ഉണഭാകുലാം. ഇക്കൗ രതീതനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നവെര്കച്ച് ട്രഷറനിയനിവല
കേലഭാഷച്ച്  ബഭാലന്സനിനച്ച്  വമചവപട  പലനിശയലാം  നല്കുലാം.  മുന്കൂറഭായനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
തരനികേയഭാവണങനില്  അവെരുവട  മറച്ച്  ബഭാങച്ച്  അകക്കൗണകേളനികലയച്ച്  പണലാം
ഓകടഭാമഭാറനികഭായനി  വവകേമഭാറനിവകഭാടുക്കുലാം.  ഇവെര്കച്ച്  തങ്ങേളുവട  അകക്കൗണനിവല
വെനിശദഭാലാംശങ്ങേള  അറനിയന്നതനിനച്ച്  പബ്ലനികേച്ച്  കപഭാര്ടല്  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുതലാം.
ഇനലയനില്  ഏറവലാം  മനികേച  ട്രഷറനി  സലാംവെനിധഭാനലാം  കകേരളതനികലതഭാകുലാം.  ട്രഷറനി
നവെതീകേരണതനിനച്ച് 21 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. 

236.  ട്രഷറനിയനില്  വെനവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഇക്കൗ  മഭാറങ്ങേളകനുസൃതമഭായനി
ഉപകഭഭാക്തൃസക്കൗഹൃദ  അനരതീക്ഷലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വവെളളയമ്പലലാം
ട്രഷറനിവയകപഭാവല  പലയനിടതലാം  ജതീവെനകഭാര്  മുന്വവകേ  എടുക്കുനണച്ച്  എന്നതച്ച്
അഭനിമഭാനകേരമഭാണച്ച്.  ഇക്കൗ  സമതീപനലാം  സഭാര്വത്രനികേമഭാകഭാന്  2010-വലന്നകപഭാവല,
ട്രഷറനി കസഭാഷലല് ഓഡനിറച്ച് സലാംഘടനിപനിക്കുലാം. കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില് പറഞകപഭാവല
ട്രഷറനി  ഭക്കൗതനികേസക്കൗകേരല  നവെതീകേരണതനിനുള  ഏജന്സനിയഭായനി  ഇന്കേലനിവന
തതീരുമഭാനനിച്ചു  പ്രവെര്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിന്നഭാണച്ച്  ഇതനിനുള
നനികക്ഷപലാം. 
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റവെനന്യൂ 

237.  സലാംസഭാനതച്ച്  ഒറ  റവെനന്യൂ  ഡനിവെനിഷന്  മഭാത്രമുള  തനിരുവെനനപുരലാം,
തൃശ്ശൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലകേളനില് ഓകരഭാ റവെനന്യൂ ഡനിവെനിഷന്കൂടനി  രപതീകേരനികഭാന്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  കുന്നലാംകുളലാം,  പയന്നൂര് എന്നനിവെനിടങ്ങേളനില് പുതനിയ തഭാലൂകച്ച്
രപതീകേരനിക്കുലാം. 

238. 60 വെനികലജച്ച് ഓഫതീസുകേവള സ്മഭാര്ടച്ച് ഓഫതീസുകേളഭാകനി മഭാറഭാന് 15 കകേഭാടനി
രപ വെകേയനിരുതന.  ഓണവവലനഭായനി ഭൂമനിവവകേമഭാറ നടപടനികേള സഭാധലമഭാകഭാന്
രജനികസ്ട്രഷന്,  സര്കവ ആന്റെച്ച്  ലഭാന്ഡച്ച്  വറകകഭാര്ഡ്സച്ച്  വെകുപ്പുകേളനിവല  വറകകഭാര്ഡുകേള
ഡനിജനിവവറസച്ച് വചേയ്യുന്നതനിനുലാം പ്രവൃതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവെണനിയള
പദതനിയഭാണച്ച് ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച് ലഭാന്ഡച്ച് ഇന്ഫര്കമഷന് ആന്റെച്ച് സര്വതീസച്ച് വഡലനിവെറനി
സനിസ്റ്റേലാം.  ഇതനിനഭായനി  25  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  ഇതനിനുപുറകമ
ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനില് കേമ്പന്യൂടവവറകസഷന് ശകനിവപടുതന്നതനിനച്ച്  16  കകേഭാടനി  രപയലാം
അനുവെദനിക്കുന. വെനികലജച്ച് ഓഫതീസുകേളനിവല സക്കൗകേരലങ്ങേള വമചവപടുതന്നതനിനച്ച് 15
കകേഭാടനി  രപയലാം  സ്റ്റേഭാഫച്ച്  കേസ്വഭാര്കടഴച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  8  കകേഭാടനി  രപയലാം
വെകേയനിരുതന.  

രജനികസ്ട്രഷന്

239.  രജനികസ്ട്രഷന്  വെകുപനിവന്റെ  ആധുനതീകേരണതനിനഭാണച്ച്  ഇക്കൗ  വെര്ഷലാം
പ്രഭാമുഖലലാം നല്കുന്നതച്ച്.  ആധഭാരങ്ങേളുവട പകേര്പ്പുകേള ഡനിജനിവവറസച്ച്  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം
ഡനിജനിറല്  പകേര്പ്പുകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  ഏതച്ച്
സബച്ച് രജനിസ്ട്രഭാര്  ആഫതീസനിലലാം  ഏതച്ച്  വെസ്തുവെനിവന്റെയലാം  പ്രമഭാണങ്ങേള  രജനിസ്റ്റേര്
വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേളകച്ച് തടകലാം കുറനിക്കുലാം.  ഗഹഭാനുകേളകച്ച് ഇ-ഫയലനിലാംഗച്ച്
സമ്പ്രദഭായലാം,  ചേനിടനി രജനികസ്ട്രഷവന്റെ കേമ്പന്യൂടര്വെല്കരണലാം എന്നനിവെയലാം ഏര്വപടുതലാം.
രജനികസ്ട്രഷന്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലള  100  വെര്ഷതനിലധനികേലാം  പഴകമുള  53
വകേടനിടങ്ങേള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  രജനികസ്ട്രഷന്
ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെച്ച് ആധുനതീകേരണതനിനച്ച് 10 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. 

ഇ-സ്റ്റേഭാമ്പനിലാംഗച്ച്

240.  സലാംസഭാനതച്ച്  സബച്ച് രജനിസ്ട്രഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ആധഭാരലാം  രജനിസ്റ്റേര്
വചേയ്യുന്നതനിനുള  ഫതീസച്ച്  തകേ  ഒടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇ-കപവമന്റെച്ച്  സലാംവെനിധഭാനലാം
അടുതകേഭാലതഭായനി ഏര്വപടുതകേയണഭായനി.  ഇക്കൗ സക്കൗകേരലലാം  കകേരളതീയ സമൂഹലാം
സസകനഭാഷലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

241.  ഇതനില്നനിന്നച്ച്  ഒരുപടനികൂടനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭായനി  രജനികസ്ട്രഷനുകേളകഭാ-
വെശലമഭായ  മുദകടലഭാസുകേള  ഇ-സ്റ്റേഭാമ്പനിലാംഗച്ച്  സലാംവെനിധഭാനലാം  മുകഖന  നല്കേഭാനഭായനി
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കകേനസര്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  നഭാഷണല്  ഇന്ഫര്മഭാറനികച്ച്  വസന്റെറമഭായനി
(എന്.വഎ.സനി.)  സഹകേരനിചച്ച്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  വെസ്തു
വവകേമഭാറങ്ങേളക്കുള ആധഭാരങ്ങേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ട്രഷറനിയനില്നനിന്നച്ച് മുദപത്രലാം
വെഭാങ്ങേനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുപകേരലാം  ആവെശലമഭായ  മുദപത്രതനിവന്റെ  തകേ
ട്രഷറനിയനികലഭാ  ഇന്റെര്വനറച്ച്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സലാംവെനിധഭാനതനിലൂവടകയഭാ  ഒടുകനി
സബച്ച് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസനില് ഇ-സ്റ്റേഭാമ്പനിലാംഗച്ച് മുകഖന പ്രനിന്റെച്ച് വചേയച്ച്  ഉപകയഭാഗനികഭാന്
കേഴനിയന്ന തരതനിലഭാണച്ച് ഇ-സ്റ്റേഭാമ്പനിലാംഗച്ച് സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുതന്നതച്ച്. ഇതനിനഭായനി
1959-വല  കകേരള  മുദപത്ര  നനിയമതനില്  ആവെശലമഭായ  കഭദഗതനികേള
വെരുതന്നതഭാണച്ച്. 

ആഭലനരലാം

242.  കപഭാലതീസച്ച് കസനയവട നവെതീകേരണതനിനുകവെണനി കകേനവെനിഹനിതമടകലാം
50  കകേഭാടനി  രപ  നഭാഷണല്  സതീമനിലണച്ച്.  ഒരു  പുതനിയ  വവസബര്  വവക്രെലാം
ഇന്വവെസ്റ്റേനികഗഷന് ഡനിവെനിഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. കപഭാലതീസച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച് വമന്റെനിവന്റെ
സഭാകങതനികേ  നവെതീകേരണതനിനച്ച്  12  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  വെനിമന്
വബറഭാലനിയന്  ഉണഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  430  കപഭാസ്റ്റുകേള  ആദലഗഡു  എന്ന
രതീതനിയനില്  അനുവെദനിചനിട്ടുണച്ച്.  വബറഭാലനിയനുകേളനില്  കേമഭാന്കഡഭാ  പറ്റൂണുകേള
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  210  കപഭാസ്റ്റുകേള  അനുവെദനിക്കുന.  ഇതനിനുപുറകമ  400
വവഡ്രവെര്മഭാരുവട  കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം  സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  നടപ്പുവെര്ഷലാം  100  സ്കൂളുകേളനില്ക്കൂടനി
സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് 9 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.
ജന്ഡര്  അവെകബഭാധലാം  ഉയര്തന്നതനിനുലാം  സ്ത്രതീസക്കൗഹൃദ  സക്കൗകേരലങ്ങേള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം 6 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. വെനിജനിലന്സച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച് വമന്റെനിനച്ച്
7.5  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  മടന്നൂര്  എയര്കപഭാര്ടച്ച്,  പനതീരഭാലാംകേഭാവെച്ച്,
കമല്പറമ്പച്ച്,  കേണ്ണനല്ലൂര്,  ഉടുമ്പന്കചേഭാല,  എലവലാംതനിട  എന്നതീ  ആറച്ച്  പുതനിയ
കപഭാലതീസച്ച് കസ്റ്റേഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുലാം. 

ജയനില്

243.  ജയനില് നവെതീകേരണതനിനച്ച്  13  കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.  അടഞ
ജയനിലകേളനിവല  അടനിസഭാനകവെതനലാം  110  രപയലാം  തറന്ന  ജയനിലകേളനികലതച്ച്  148
രപയമഭാണച്ച്. ഇതച്ച് 20 ശതമഭാനലാം വെതീതലാം ഉയര്തനി 130 രപയഭായലാം 175 രപയഭായലാം
നനിശ്ചയനിക്കുന.  ഇതനികലയ്ക്കുള  അധനികേവചലവെനിനഭായനി  3  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന. 

ഫയര് ആന്റെച്ച് റസന്യൂ സര്വതീസസച്ച്

244.  ഏലൂര്, പടഭാമ്പനി, ഉളര്, തഭാനൂര് എന്നനിവെയടകലാം അഞച്ച് പുതനിയ ഫയര്
ആന്റെച്ച്  റസന്യൂ  സര്വതീസസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ആലപ്പുഴയനില്
ഫയര്കഫഭാഴച്ച് കകേഭാലാംപകച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുലാം. 
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പഭാനനിലാംഗ്കബഭാര്ഡച്ച്

245.  ജനിലഭാ  പഭാനനിലാംഗച്ച്  ഓഫതീസുകേള  ശകനിവപടുതന്നതനിനച്ച്  10  കകേഭാടനി
രപയലാം സര്കവകേളുലാം പഠനങ്ങേളുലാം നടതഭാന് 6.5  കകേഭാടനി രപയലാം വെകേയനിരുതന.
പഭാനനിലാംഗച്ച് കബഭാര്ഡനിവന്റെ വമഭാതലാം അടങല് 23 കകേഭാടനി രപയഭാണച്ച്. 

കദവെസസ്വലാം കബഭാര്ഡച്ച്

246.  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന്  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  25  കകേഭാടനി  രപ
അനുവെദനിക്കുന.  ശബരനിമലയ്ക്കുള  വെലനിയ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃതനികേളകച്ച്  പ്രകതലകേ
പഭാകകജഭായനി കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപലാം ലഭലമഭാക്കുലാം. ആറകേഭാല് മഭാസ്റ്റേര് പഭാന് പ്രകേഭാരമുള
കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങേള  കേനിഫ്ബനി  നനികക്ഷപതനിനച്ച്  സമര്പനികഭാവന്നതഭാണച്ച്.
കക്ഷത്രങ്ങേകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുള  കേഭാവകേളുവടയലാം  കുളങ്ങേളുവടയലാം  ആല്തറകേളുവടയലാം
സലാംരക്ഷണതനിനച്ച് 10 കകേഭാടനി രപ നതീകനിവെയ്ക്കുന. 

ഹക്കൗസനിലാംഗ്കബഭാര്ഡച്ച്

247. ഹക്കൗസനിലാംഗച്ച് കബഭാര്ഡനിവന്റെ കേതീഴനില് ആശസ്വഭാസച്ച് വറന്റെല് ഹക്കൗസനിലാംഗച്ച് സതീലാം
എവന്നഭാരു പുതനിയ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന.  വമഡനികല് കകേഭാകളജനിനച്ച്  സമതീപതലാം
മറലാം  ഫഭാറകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  നലഭായമഭായ  വെനിലയച്ച്  കരഭാഗനികേളകച്ച്  വെഭാടകേയച്ച്
വകേഭാടുക്കുന്നതഭാണച്ച്  പദതനി.  ഇതനിനുള  15  കകേഭാടനി  രപയടകലാം  ഹക്കൗസനിലാംഗച്ച്
കബഭാര്ഡനിനച്ച് 48 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. 

248.  കകേരള  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേനതനിനുലാം  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  ഹക്കൗസനിലാംഗച്ച്
വഫഡകറഷനുലാം  വപഭാതമരഭാമതച്ച്  കേസ്വഭാര്കടഴനിനുലാം  മറമഭായനി  22.6  കകേഭാടനി  രപ
വെകേയനിരുതന. 

എവവകസച്ച്

249. മദലതനിനുലാം മയക്കുമരുന്നനിനുലാം എതനിരഭായ കബഭാധവെല്കരണലാം 'വെനിമുകനി'
യനിലൂവട  ഒരു  ജനകേതീയ  പ്രസഭാനമഭായനി  മഭാറകേയഭാണച്ച്.  എവവകസച്ച്  വെകുപനിവന്റെ
നവെതീകേരണതനിനച്ച്  7  കകേഭാടനി  രപ വെകേയനിരുതന.  പുതനിയ എവവകസച്ച് ടവെറകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  10  കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. പുതനിയ 12 തഭാലൂക്കുകേളനില് 6
എണ്ണതനില്  നടപ്പുവെര്ഷലാം  പുതനിയ  എവവകസച്ച്  സര്കനിള  ആഫതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  മൂന്നച്ച്  കകേനങ്ങേളനില്  പുതനിയ  എവവകസച്ച്  ടവെറകേള
സഭാപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ലതീഗല് വമകട്രഭാളജനി

250. ലതീഗല് വമകട്രഭാളജനി ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെനിനച്ച് 10 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന.
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സര്കഭാര് പ്രസച്ച്

251.  ഗവെണവമന്റെച്ച് പ്രസുകേളുവട ആധുനതീകേരണതനിനുലാം പുതനിയ വകേടനിടങ്ങേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണതനിനുമഭായനി 9 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. 

നതീതനിനലഭായലാം

252.  ജുഡതീഷലല്  സലാംവെനിധഭാനതനിവന്റെ  സഭാകങതനികേ നവെതീകേരണതനിനച്ച്  5.5
കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  കകേഭാടതനിവകടനിടങ്ങേളുവടയലാം  കേസ്വഭാര്കടഴനിവന്റെയലാം
വചേലവെനികലയച്ച്  കകേനവെനിഹനിതമടകലാം  60  കകേഭാടനി  രപയണച്ച്.  തലകശരനി  കകേഭാടതനി
കകേഭാലാംപകനിനച്ച് കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച് 25 കകേഭാടനി രപ നനികക്ഷപനിക്കുന. 

പബ്ലനികേച്ച് ഓഫതീസുകേള

253. തനിരുവെനനപുരവത  വെനിവെനിധ  സര്കഭാര്  ഓഫതീസച്ച്  വകേടനിടങ്ങേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണതനിനച്ച്  49  കകേഭാടനി  രപ  വെകേയനിരുതന.  പുതനിയ  എലാം.എല്.എ.
ഫഭാറകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം 2017 -18-ല് ആരലാംഭനിക്കുലാം. 

X

നനികുതനി

ചേരകച്ച് കസവെന നനികുതനി (ജനി. എസച്ച്. ടനി.)

254.  സര്,  ജൂവവല  മഭാസലാം  മുതല്  ചേരകച്ച്  കസവെന  നനികുതനി  അഥവെഭാ
ജനി.എസച്ച്.ടനി  നനിലവെനില്  വെരുവമന്നഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷ.  ഇകതഭാവട  വെനിവെനിധ
സലാംസഭാനങ്ങേളനില്  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  വെഭാറച്ച്  നനികുതനിയലാം  കകേന  സര്കഭാരനിവന്റെ
എവവകസച്ച്, കസവെന നനികുതനികേളുലാം ഒവടലഭാ പകരഭാക്ഷ നനികുതനികേളുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്
അഖനികലനലഭാടനിസഭാനതനില്  ഏകേതീകൃത നനികുതനി നനിയമമഭാവകേയഭാണച്ച്.  അകതഭാവട
ഏതച്ച് ചേരകനിനുലാം കസവെനതനിനുലാം ഓകരഭാ ഘടതനിലമുണഭാകുന്ന മൂലലവെര്ദനയനുസര
ണമഭായനി  മഭാത്രലാം  നനികുതനി  നല്കേനിയഭാല്  മതനിയഭാകുലാം.  നനിലവെനിലള  വെഭാറച്ച്
സമ്പ്രദഭായതനില്  അനര്സലാംസഭാന  വെലഭാപഭാരതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മറസലാംസഭാനങ്ങേളനില്നനിന്നച്ച്  വകേഭാണവെരുന്ന ചേരക്കുകേളുവടകമല്  അവെനിവട  നല്കേനിയ
നനികുതനികച്ച്  കേനിഴനിവെച്ച്  നമ്മുവട സലാംസഭാനതച്ച് ലഭനികനില.  ഇതകപഭാവലതവന്ന കകേന
സര്കഭാര് പനിരനിക്കുന്ന നനികുതനിക്കുലാം കേനിഴനിവെച്ച്  വെഭാറച്ച് നനികുതനിയനില് ലഭനികനില. തന്മൂലലാം
പഴയ  വെനില്പന  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായതനിവല  നനികുതനിക്കുകമല്  നനികുതനിവയന്ന
അവെസ ഇകപഭാഴുലാം തടരുന്നൂവവെന്നച്ച് പറയഭാലാം. എന്നഭാല് ജനി.എസച്ച്.ടനി.  വെരുന്നകതഭാവട
ഉല്പഭാദനലാം  മുതല്  ഉപകഭഭാഗലാം  വെവര  തടസമനിലഭാവത  ഓകരഭാ  ഘടതനിലലാം
മുന്ഘടതനില് വകേഭാടുത നനികുതനികച്ച് ഇളവലഭനിക്കുലാം. 
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255.   ഇക്കൗ പുതനിയ നനികുതനി സമ്പ്രദഭായതനിവന്റെ മനികേവകേള പലതഭാണച്ച്.  ഒന്നച്ച്,
സലാംസഭാനഭാനര  വെലഭാപഭാരതനിന്കമലള  എലഭാ  നനിയനണങ്ങേളുലാം
നതീകലാംവചേയവപടുന.  രഭാജലലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കേകമ്പഭാളമഭാകുന.  രണച്ച്,
നനികുതനിക്കുകമല്  നനികുതനിവയനളതച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഇലഭാതഭാകുന.  അതവകേഭാണച്ച്
ഓകരഭാ  ചേരകനിവന്റെയലാം  കസവെനതനിവന്റെയലാം  കമലള  നനികുതനിഭഭാരലാം  കുറയന.
ഇതനുസരനിചച്ച്  തങ്ങേളുവട  വെനില്പനവെനില  കുറയഭാന്  കകേഭാര്പകററകേള  തയഭാറഭായഭാല്
വപഭാതവെനിലയലാം  തഭാഴുലാം.  മൂന്നച്ച്,  കേയറമതനിയവട  കമലള  എലഭാ  നനികുതനികേളുലാം
ഇലഭാതഭാകുന്നകതഭാവട നമ്മുവട മത്സരകശഷനി ഉയരുലാം.  നഭാലച്ച്,  നനികുതനിഭരണലാം കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമവലാം സുഗമവമഭാകുലാം.  മുമ്പച്ച്  ഒടുകനിയ നനികുതനികച്ച് ഇളവെച്ച്  ലഭനികണവമങനില്
അവെ  വെഭാങ്ങേനിയതനിവന്റെ  ബനില്ലുകേള  ഹഭാജരഭാകണലാം.  ഇക്കൗ  വെലവെസമൂലലാം  ബനില്
അചടകലാം  പഭാലനികഭാന്  എലഭാവെരുലാം  തയഭാറഭാകുലാം.  നനികുതനി  വവെടനിപച്ച്  വെളവര
പ്രയഭാസകേരമഭായനിതതീരുലാം. തന്മൂലലാം നനികുതനിവെരുമഭാനലാം വെര്ദനിക്കുലാം. 

256.  എന്നഭാല്  പുതനിയ  നനികുതനിസമ്പ്രദഭായലാം  സലാംസഭാനതനിവന്റെ
നനികുതനിയവെകേഭാശങ്ങേവള ഒക്കൗപചേഭാരനികേമഭായനിതവന്ന ഇലഭാതഭാക്കുന.  എന്നഭാല് വെഭാറച്ച്
നനികുതനി  വെന്നകപഭാളതവന്ന  ഫലതനില്  സലാംസഭാനഭാധനികേഭാരങ്ങേള  ഇലഭാതഭായനി
എന്നതഭാണച്ച്  വെസ്തുത.  അതവകേഭാണച്ച്  വെളവര  കൂടുതലഭായനി  ഒനലാം  ജനി.എസച്ച്.ടനി.മൂലലാം
നഷവപടുന്നനില.  വെഭാറച്ച്  തടങ്ങേനിവെചതച്ച്  ജനി.എസച്ച്.ടനി  പൂര്തനിയഭാകനി.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറച്ച്
പ്രസലാംഗതനില് വെളവര ഹ്രസസ്വമഭായനി  നനികുതനിഭഭാഗലാം  ചുരുങ്ങേനിയതച്ച്  ഇക്കൗ മഭാറതനിവന്റെ
പ്രതനിഫലനമഭാണച്ച്.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  സലാംബന്ധനിച  തതീരുമഭാനങ്ങേള  വവകേവകഭാള്ളുന്നതച്ച്
ജനി.എസച്ച്.ടനി. കേക്കൗണസനിലഭായനിരനിക്കുലാം. 

കകേരളതനിവന്റെ ഇടവപടല്

257. സലാംസഭാനഭാവെകേഭാശങ്ങേവള  പരമഭാവെധനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
നതീതനിപൂര്വകേമഭായ  നനികുതനിഘടനയ്ക്കുലാംകവെണനി  ശകമഭായ  ഇടവപടല്  കകേരളലാം
ജനി.എസച്ച്.ടനി.  കേക്കൗണസനിലനില്  നടതകേയണഭായനി.  ഒറ  നനികുതനിക്കുപകേരലാം
കകേനതനിവന്റെ സനി.ജനി.എസച്ച്.ടനി., സലാംസഭാനതനിവന്റെ എസച്ച്.ജനി.എസച്ച്.ടനി. എന്നതീ രണ
നനികുതനികേള  ഉണഭാകുലാം.  സലാംസഭാനഭാനര  വെലഭാപഭാരതനിനുകമല്  വഎ.ജനി.എസച്ച്.ടനി.
എന്ന  മൂന്നഭാമവതഭാരു  നനികുതനിയലാം.  ഒകര  നനികുതനിയടനിതറയനില്  കകേനവലാം
സലാംസഭാനവലാം  നനികുതനി  സമഭാനരമഭായനി  ചുമതന്നതഭാണച്ച്  പുതനിയ  സമ്പ്രദഭായലാം.
എസച്ച്.ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നനിയമലാം സലാംസഭാന നനിയമസഭകേള പഭാസഭാക്കുകമ്പഭാള മറ രണച്ച്
നനികുതനികേള  സലാംബന്ധനിച  നനിയമങ്ങേള  പഭാര്ലവമന്റെഭാണച്ച്  പഭാസഭാക്കുന്നതച്ച്.  എലഭാ
നനിയമങ്ങേളുലാം  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  കേക്കൗണസനില്  ഉണഭാക്കുന്ന  മഭാതൃകേഭാ  നനിയമതനിനച്ച്
അനുസൃതമഭായനിരനികണലാം.  കകേന  ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യലാം  സലാംസഭാന  ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യലാം
യഥഭാക്രെമലാം കകേനതനിവന്റെയലാം സലാംസഭാനതനിവന്റെയലാം അകക്കൗണകേളനികലയഭാണച്ച് കപഭാവകേ.
അതവകേഭാണച്ച് അവെയവട കമലള ഇന്പുടച്ച് ടഭാകച്ച് ഇളവലാം പ്രകതലകേമഭായനിരനിക്കുലാം. 
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258.  സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായലാം  അതനിവെനിപുലവലാം  സങതീര്ണ്ണവമഭായ  കേമ്പന്യൂടര്
സലാംവെനിധഭാനലാം  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  പ്രഭാവെര്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒഴനിവെഭാകഭാനഭാവെനില.
കേമ്പന്യൂടര്  സലാംവെനിധഭാനലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
ഇനലയനിവല  മുഴുവെന്  സവവപയര്മഭാരുവടയലാം  രജനികസ്ട്രഷനുലാം  റനികടണുകേളുലാം  മറലാം
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള  ചുമതല  ജനി.എസച്ച്.ടനി.എന്.  എന്ന  കേമ്പനനികഭാണച്ച്.  ഇക്കൗ
കേമ്പനനിയവട  കപഭാര്ടലനില്നനിന്നച്ച്  നമ്മുവട  സലാംസഭാനതനിവന്റെ  നനികുതനിവെലയതനില്
വെരുന്ന  ഇടപഭാടുകേള  തല്സമയലാം  പനിന്വെലനിവചടുക്കുന്നതനിനുലാം  അവെ  സലാംബന്ധനിചച്ച്
കൂടുതല്  വെനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന  നടതന്നതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  കേമ്പന്യൂടര്
സലാംവെനിധഭാനലാം  നമ്മേളുലാം  ഉണഭാകകണതണച്ച്.  ഇതനിനുള  നമ്മുവട  വസര്വറലാം
കസഭാഫച്ച് ടച്ച് വവെയറലാം തയഭാറഭായനികഴനിഞ. 

259.  സലാംസഭാനഭാനര  വെലഭാപഭാരതനിന്കമല്  ഇക്കൗടഭാക്കുന്ന  വഎ.ജനി.എസച്ച്.ടനി.
കകേനസര്കഭാരഭാണച്ച് ഇക്കൗടഭാക്കുന്നതച്ച്. ഇക്കൗ നനികുതനി ഭരണതനിലലാം സലാംസഭാനങ്ങേളകച്ച്
പങഭാളനിതമുണഭാകുലാം. അനര്സലാംസഭാനഭാനര വെനില്പനകഭാരന് ഇന്പുടച്ച് ടഭാകച്ച് ഇളവെച്ച്
കേനിഴനിചകശഷലാം വഎ.ജനി.എസച്ച്.ടനി. അടയ്ക്കുലാം. ഇതനില് എസച്ച്.ജനി.എസച്ച്.ടനി. ഇന്പുടച്ച് ടഭാകച്ച്
ഇളവെച്ച് കേയറമതനി സലാംസഭാനലാം കകേനതനിനച്ച് നല്കകേണതഭാണച്ച്. ഇറക്കുമതനി വചേയ്യുന്ന
സലാംസഭാനതനിനച്ച് അവെകേഭാശവപടതഭാണച്ച് ഇക്കൗ തകേ. അതവകേഭാണച്ച് വഎ.ജനി.എസച്ച്.ടനി.-
യവട  കേതീഴനില്  വെരുന്ന  ഇന്പുടച്ച്  ടഭാകച്ച്  ഇളവകേള  കകേനസര്കഭാരനിവന്റെ
കേണകസഭാളനികഡറഡച്ച്  ഫണനികലയച്ച്  കപഭാകേഭാവത  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്യുന്ന
സലാംസഭാനതനിനച്ച് കനരനിടച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള ഏര്പഭാടുണഭാവലാം.

260.  കകേരളതനിവന്റെ  ഇടവപടല്  നനികുതനി  ഘടനകയയലാം  നനികുതനി  ഭരണലാം
സലാംബന്ധനിച  വെലവെസകേവളയലാം  സസ്വഭാധതീനനിക്കുകേയണഭായനി.  സഭാധഭാരണകഭാരുവട
ഉപകഭഭാഗ  ഉല്പന്നങ്ങേളുവട  കമലള  തഭാഴ്ന്ന  നനികുതനിനനിരകച്ച്  ആറച്ച്
ശതമഭാനതനില്നനിന്നച്ച്  അഞച്ച്  ശതമഭാനമഭായനി  കുറയഭാനുലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങേവള
നനികുതനിയനില്നനിന്നച്ച്  ഒഴനിവെഭാകഭാനുലാം  കേഴനിഞ.  അതകപഭാവലതവന്ന  ആഡലാംബര
വെസ്തുകളനിന്കമലള  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കുകേള  24  ശതമഭാനതനില്നനിനലാം  28
ശതമഭാനമഭായനി  ഉയര്തനി.  സലാംസഭാനങ്ങേളുവട  ഏറവലാം  പ്രധഭാനവപട  വെരുമഭാന
കസഭാതസ്സുകേളഭായ  മദലവലാം  വപകട്രഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങേളുലാം  ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനില്നനിന്നച്ച്
ഒഴനിവെഭാകനി. 14 ശതമഭാനലാം വെചച്ച് നനികുതനി വെര്ദനിചനിവലങനില് അഞ്ചുവെര്ഷലാം പൂര്ണ്ണമഭായ
നഷപരനിഹഭാരലാം കകേനസര്കഭാര് നല്കുലാം.  നഷപരനിഹഭാരതനിനഭായനി ഏര്വപടുതന്ന
വസസച്ച്  അഞ്ചുവെര്ഷലാം  കേഴനിഞഭാല്  ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനില്  ലയനിപനികഭാനുലാം
ധഭാരണയണച്ച്. 

261.  ഏറവലാം  വെലനിയ  തര്കമുണഭായതച്ച്  നനികുതനി  ഭരണവതക്കുറനിചഭാണച്ച്.
ഒന്നരകകഭാടനി  രപയനില്തഭാവഴ  വെനിറവെരുമഭാനമുള  വചേറകേനിട  സപയര്മഭാരനില്  90
ശതമഭാനലാം  കപരനില്നനിന്നച്ച്  നനികുതനി  പനിരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസഭാന  നനികുതനി
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വെകുപഭായനിരനിക്കുലാം  കമല്കനഭാടലാം  വെഹനിക്കുകേ.  ഒന്നരകകഭാടനി  രപയനില്  കൂടുതല്
വെനിറവെരുമഭാനമുളവെവര  കകേനവലാം  സലാംസഭാനവലാം  പകുതനിവെതീതലാം  വെതീതനിവചടുക്കുന.
കകേനതനിവന്റെയലാം സലാംസഭാനതനിവന്റെയലാം പ്രവെര്തനങ്ങേവള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കക്രെഭാസച്ച് എലാംപവെര്വമന്റെച്ച് ധഭാരണകേളുമുണച്ച്. 

262.  എന്നഭാല്  എലഭാകേഭാരലങ്ങേളനിലലാം  നമ്മേള  ആഗ്രഹനിചകപഭാവല
തതീരുമഭാനങ്ങേള എടുപനികഭാന് കേഴനിഞനിടനില.  ഏറവലാം പ്രധഭാനവപടതച്ച്  ജനി.എസച്ച്.ടനി.
നനികുതനിനനിരകനില്  സലാംസഭാനതനിനച്ച്  കകേനതനിവനകഭാള  ഉയര്ന്ന  നനികുതനിവെനിഹനിതലാം
കവെണവമന്ന നമ്മുവട വെഭാദലാം തനിരസരനികവപടതഭാണച്ച്. കൃഷനിവയകപഭാവലതവന്ന സഹകേരണ
കമഖലയ്ക്കുലാം  ഇളവകവെണവമന്ന  നമ്മുവട  അവെകേഭാശവെഭാദലാം  അലാംഗതീകേരനികവപടനിടനില.
ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയനില്തവന്ന കലഭാടറനി നനികുതനി ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനില് ലയനിപനിചതലാം
നമുകച്ച് തനിരനിചടനിയഭായനി.  ആഡലാംബര വെസ്തുകളുവടകമലള നനികുതനി നനിരകച്ച് കൂടുതല്
ഉയര്തണവമനലാം നഷപരനിഹഭാരതനിനുള തകേയച്ച് വസസനിനുപകേരലാം കകേന സര്കഭാരനിവന്റെ
വെരുമഭാനതനില്നനിന്നച്ച് പണലാം കേവണതണവമനള വെഭാദവലാം സസ്വതീകേരനികവപടനില. 

263.  5%,  12%,  18%,  28%  എന്നനിങ്ങേവന  നഭാലച്ച്  നനിരക്കുകേളഭാണച്ച്
ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനില്  ഉണഭാവകേ.  ഒഭാകരഭാ  ചേരകനിനുലാം  ഏതച്ച്  നനിരകഭാണച്ച്
ബഭാധകേമഭാവകേവയനളതച്ച് ഇനനിയലാം തതീരുമഭാനനികഭാനനിരനിക്കുന്നകതയള. ഇതനിനഭായനി
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന വപഭാതസമതീപനലാം ഇതഭാണച്ച്.  നനിലവെനിലള എവവകസുലാം വെഭാറലാം
കൂടനികചര്ക്കുകമ്പഭാള  ഏറവലാം  അടുതവെരുന്ന  നനിരകനിലഭായനിരനിക്കുലാം  വപഭാതവെനില്
നനിശ്ചയനിക്കുകേ. 

264.  കകേരളവത  സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നനിയമലാം  വെളവര
ഗുണകേരമഭാകുവമന്നഭാണച്ച്  വെനിലയനിരുതല്.  ഒന്നച്ച്,  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നനികുതനി
വഡസ്റ്റേനികനഷവന അടനിസഭാനമഭാകനിയ നനികുതനിയഭാണച്ച്. എവെനിവടയഭാകണഭാ അവെസഭാന
വെനില്പന അവെനിവടയഭായനിരനിക്കുലാം മുവമ്പഭാടുകനിയ നനികുതനി വെനകചേരുകേ.  ഇതവകേഭാണച്ച്
ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളതനിനച്ച്  കനടമഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇ-വകേഭാകമഴച്ച്  വെഴനി
കകേരളതനികലയച്ച്  വെരുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങേളുവട  കമലള  നനികുതനികപഭാലലാം  നമുകച്ച്
അര്ഹതവപടതഭായനിരനിക്കുലാം.  രണച്ച്,  ഇന്നച്ച്  സസ്വനലാം  ഉപകയഭാഗതനിവനനപറഞച്ച്
വെലനിയ  കതഭാതനില്  മറസലാംസഭാനങ്ങേളനില്നനിന്നച്ച്  ഏജനമഭാര്  കകേരളതനികലയച്ച്
ചേരക്കുകേള വെഭാങ്ങേനിവകഭാണവെരുന. എന്ട്രനി ടഭാകച്ച് ഇലഭാതതനിനഭാല് അവെവര നമുകച്ച്
നനിയനനികഭാനഭാവന്നനില.  എന്നഭാല്  ഇനനികമല്  ഇതരലാം  അനര്സലാംസഭാന
വെലഭാപഭാരങ്ങേളുവട നനികുതനി  (വഎ.ജനി.എസച്ച്.ടനി.)  നമുകച്ച് അവെകേഭാശവപടതഭാണച്ച്.  മൂന്നച്ച്,
കകേരളലാം  കസവെനപ്രധഭാനമഭായ ഒരു സലാംസഭാനമഭാണച്ച്.  സലാംസഭാന വെരുമഭാനതനിവന്റെ
65  ശതമഭാനലാം  കസവെന  കമഖലയനില്നനിന്നഭാണച്ച്.  കസവെന നനികുതനിയനില് ഇനനികമല്
നമുക്കുലാം അവെകേഭാശമുണഭാകുലാം. 
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ജനി.എസച്ച്.ടനി. നടപഭാകല് 

265. സര്,  വെളവരയധനികേലാം  ദതീര്ഘനിച്ചുകേഴനിഞ  ഇക്കൗ  പ്രസലാംഗതനില്
ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യവട  കൂടുതല്  സൂക്ഷ്മസഭാകങതനികേ  വെശങ്ങേളനികലയച്ച്  കേടകഭാന്  ഞഭാന്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില. ഡനിമഭാന്ഡച്ച് ചേര്ചകേളക്കുലാം പൂര്ണ്ണ ബഡ്ജറച്ച് പഭാസഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവെണനി
കചേരുന്ന നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനതനില് സലാംസഭാന ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നനിയമലാം അവെതരനിപനിചച്ച്
പഭാസഭാകകണതണച്ച്.  ആ  സനര്ഭതനില്  അതരവമഭാരു  അവെതരണവലാം  അതനിവന്റെ
അടനിസഭാനതനിലള ചേര്ചയലാം നടതന്നതഭായനിരനിക്കുലാം ഉചേനിതലാം. 

266.  കകേരള  സലാംസഭാനലാം  ജനി.എസച്ച്.ടനി.-കച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  തയഭാവറടുത
കേഴനിഞ.  മറസലാംസഭാനങ്ങേളനില്നനിന്നച്ച്  വെലതലസമഭായനി  നമ്മുവട  ബഭാകച്ച്  എന്ഡച്ച്
കമഭാഡന്യൂളസച്ച് നമ്മേളതവന്ന വെനികേസനിപനിവചടുക്കുകേയഭാണുണഭായതച്ച്.  ഉകദലഭാഗസരുവട
പരനിശതീലനലാം  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  വെലഭാപഭാരനികേവളയലാം  ജനങ്ങേവളയലാം
കബഭാധവെല്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  തതീവ്രപ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനി  ആസൂത്രണലാം
വചേയനിട്ടുണച്ച്.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഗനിഫ്റ്റച്ച്-വന്റെ സഹകേരണകതഭാടുകൂടനി
വെനിപുലമഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ജതീവെനകഭാര്ക്കുലാം മറ കസ്റ്റേകച്ച്കഹഭാളകഡഴനിനുലാം
നടതന്നതനിനഭായനി 2 കകേഭാടനി രപ വെകേയനിരുതന. (… ബഹളലാം) …

(പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങേള   മുദഭാവെഭാകേലലാം  വെനിളനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗലാം
തടസവപടുതനിവകഭാണനിരുന.)

267.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നനിയമലാം  നടപനിലഭാകുന്നകതഭാവട  വെഭാണനിജല  നനികുതനി
വചേകച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേള ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതല.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  അഖനികലനലഭാടനിസഭാനതനിലള
നനിയമലാം  ആയതവകേഭാണച്ച്  സലാംസഭാനഭാതനിര്തനികേള  അപ്രസകമഭായനി  മഭാറന.
എന്നനിരുന്നഭാലലാം  നനികുതനി  വവെടനിപനിനച്ച്  ഒരു  സഭാധലത  നമ്മേള  മനസനിലഭാക്കുനണച്ച്.
മറസലാംസഭാനതനിലള  ഏവതങനിലലാം  വെലഭാപഭാരനി  ഇന്പുടച്ച്  ടഭാകച്ച്  ഇളവെച്ച്
കവെവണനവെചഭാല്  വഎ.ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നനികുതനി  വകേഭാടുകഭാവത  നമ്മുവട
സലാംസഭാനകതയച്ച്  ചേരകച്ച്  അയയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  തടസങ്ങേള  ഉണഭാവെനില.  വെലനിയ
ലഭാഭമഭാര്ജനിനുലാം  വചേറനിയ  ഇന്പുടച്ച്  ടഭാകച്ച്  വക്രെഡനിറമുള  ഉല്പന്നങ്ങേളകച്ച്  ഇതരലാം
വവെടനിപച്ച്  ആകേര്ഷകേമഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇക്കൗ  ചേരക്കുകേള  നമ്മുവട  സലാംസഭാനതച്ച്
വെനില്ക്കുന്നയഭാളുലാം  ബനില്  എഴുതഭാവത  വെനില്പന  നടതകേയഭാവണങനില്
സലാംസഭാനതനിനച്ച് ലഭനികകണ നനികുതനി പൂര്ണ്ണമഭായലാം നഷവപടുലാം. കകേരളതനിവല 90
ശതമഭാനലാം ഉപകഭഭാക്തൃ ഉല്പന്നങ്ങേളുലാം മറസലാംസഭാനങ്ങേളനില്നനിനവെരുന്ന ചേരക്കുകേള
ആയതനിനഭാല്  ഇതരലാം  നനികുതനി  വവെടനിപച്ച്  തടയന്നതനിനുള  എളുപമഭാര്ഗ്ഗലാം
കകേരളതനിനച്ച് ഉളനികലയച്ച്  കേടക്കുന്ന  ചേരക്കുവെണനി    ജനി.  എസച്ച്.  ടനി.  എന്.-  വന്റെ
കപഭാര്ടലനികലയച്ച്  ഇന്കവെഭായ്സച്ച്  അപച്ച് കലഭാഡച്ച്  വചേയനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്  ഉറപ്പുവെരുതലഭാണച്ച്.
ഇതനിനച്ച്  ഏറവലാം  വചേലവകുറഞ  മഭാര്ഗ്ഗലാം  എലഭാ  അതനിര്തനി  കറഭാഡുകേളനിലലാം
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ഉക്കൗടുവെഴനികേളനിലലാം സ്മഭാര്ടച്ച് നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കുന്നതഭാവലാം. കേലഭാമറയനില്
പതനിയന്ന ചേരക്കുവെണനിയവട നമ്പറനില് ഇന്കവെഭായ്സച്ച് അപച്ച് കലഭാഡച്ച് വചേയനിടനിവലന്നച്ച്
കേവണതനിയഭാല്  ഇതരലാം  വെഭാഹനങ്ങേവള  വെഭാണനിജല  നനികുതനി  വെകുപനിവന്റെ
വമഭാവവബല്  സസ്വഭാഡുകേള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  നനികുതനി  വവെടനിപച്ച്
കേവണതഭാനഭാവലാം.  ഇതരവമഭാരു  സമ്പ്രദഭായലാം  പഭാലകഭാടച്ച്  അതനിര്തനിയനില്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനതനില്  നടപനിലഭാകഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഏപ്രനില്
മഭാസതനില്തവന്ന  ഇക്കൗ  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവെനിധഭാനലാം  നനിലവെനില്  വെരുവമന്നച്ച്
ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനുകവെണനി  അടനിയനരമഭായനി  ഇതനിനുള  വടണറകേള
വെനിളനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. ഇക്കൗ പരതീക്ഷണലാം വെനിജയനിചഭാല് സലാംസഭാനഭാനര നനികുതനികചഭാര്ച
വചേകച്ച് കപഭാസ്റ്റേച്ച് ഇവലങനിലലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം തടയഭാന് കേഴനിയലാം.  ...(ബഹളലാം)...

268.  ജനി.എസച്ച്.ടനി  നടപഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  വെഭാണനിജല  നനികുതനി  വെകുപനിവന്റെ
നനിലവെനിലളള  പ്രവെര്തനരതീതനിയനിലലാം  ഘടനയനിലലാം  മഭാറങ്ങേള  ആവെശലമഭായനിവെരുലാം.
വെകുപനിവന്റെ സമഗ്രമഭായ പുനനഃസലാംഘഭാടനലാം നടതന്നതനിനച്ച് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള
വവകേവകഭാളളുന്നതഭാണച്ച്.

വെഭാറച്ച് ആലാംനസ്റ്റേനി സതീലാം

269.  അകതസമയലാം ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നനിലവെനില് വെരുന്നതനിനുമുമ്പച്ച് വെഭാറച്ച്  നനികുതനി
സലാംബന്ധനിച്ചുള  അസസച്ച് വമനകേളുലാം  റതീഅസസച്ച് വമനകേളുലാം  പൂര്തതീകേരനികഭാനഭായനിരനിക്കുലാം
ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെച്ച് ശദനിക്കുകേ.  വകേ.ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യവട കേഭാരലതനിവലന്നകപഭാവല ദുര്വഹമഭായ
പനിഴയനിലലാം  പലനിശയനിലലാം  ഇളവനല്കേനി  തര്കങ്ങേള  ഒതതതീര്ക്കുന്നതനിനച്ച്
വെനിപുലമഭാവയഭാരു  ആലാംനസ്റ്റേനി  പരനിപഭാടനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുവെഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.
(...ബഹളലാം...)

270. മൂലലവെര്ദനിത നനികുതനി നനിയമതനില് തഭാവഴപറയന്ന ആലാംനസ്റ്റേനി സതീമുകേള
നടപഭാകഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1. വെഭാറച്ച്  വെലഭാപഭാരനികേളകച്ച്  2005-06  മുതല്  2010-11  സഭാമ്പതനികേ വെര്ഷലാം
വെവരയള  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  അടചഭാല്  കുടനിശനികേയവട
പലനിശയലാം പനിഴതകേയവട  70  ശതമഭാനവലാം പനിഴയവട പലനിശയലാം ഇളവെച്ച്
വചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

2. ഒരു വെര്ഷവത എലഭാ കുടനിശനികേകേളുലാം ഒരുമനിചഭാണച്ച് വസറനില് വചേകയണതച്ച്.

3. ഇക്കൗ  സതീലാം  വതരവഞടുക്കുന്നവെര്  കുടനിശനികേയമഭായനി  ബന്ധവപടച്ച്  എലഭാ
കഫഭാറങ്ങേളനിലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള  കകേസുകേളുലാം  റനിവെനിഷന്  അപതീലകേളുലാം
പനിന്വെലനികകണതഭാണച്ച്.

4. നനികുതനി  കുടനിശനികേയലാം  പലനിശയലാം  അകപക്ഷ  തരുന്ന  തതീയതനിവെചച്ച്
കേണകഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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5. ഇക്കൗ കേഭാലയളവെനില്  കകേനവെനില്പന നനികുതനി  പ്രകേഭാരമുള കുടനിശനികേകേളുലാം
ഇക്കൗ സതീമനില്വപടുതനി തതീര്പഭാകഭാലാം.

6. ഇക്കൗ സതീമനില് അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള അവെസഭാന തതീയതനി  2017  ജൂണ
30  ആയനിരനിക്കുലാം.  സതീലാംപ്രകേഭാരലാം കേണകഭാകനിയ തകേ തലല ഗഡുകളഭായനി
2017 ഡനിസലാംബര് 31-നുമുമ്പച്ച് അടയ്കകണതഭാണച്ച്.  ...(ബഹളലാം)...

അനുമഭാന നനികുതനിദഭായകേര്

271.  അനുമഭാന നനികുതനിദഭായകേര്കച്ച് 2016-17 ബജറനില് ഒരു ആലാംനസ്റ്റേനി സതീലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇക്കൗ  സതീലാം  കൂടുതല്  ഉദഭാരമഭാകണവമനള  വെനിവെനിധ  വെലഭാപഭാര
സലാംഘടനകേളുവട അഭലര്ത്ഥന മഭാനനിചച്ച് വെലവെസകേള കൂടുതല് ഉദഭാരമഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.
റനികടണ  പ്രകേഭാരമുള  വെനിറവെരവെനികനഭാവടഭാപലാം  ഇവെരുവട  കേണകനില്വപടഭാത
വെഭാങ്ങേലകേളകച്ച്  5  ശതമഭാനലാം  കഗ്രഭാസച്ച്  കപ്രഭാഫനിറച്ച്  കചേര്തഭായനിരനിക്കുലാം  ഇക്കൗ  സതീലാം
പ്രകേഭാരലാം  വസറനില്  വചേയഭാനുള  വമഭാത  വെനിറവെരവെച്ച്  കേണകഭാക്കുന്നതച്ച്.  അനുമഭാന
നനികുതനിദഭായകേരുവട  കേണകനില്വപടഭാത  വെഭാങ്ങേലകേള  5%  കഗ്രഭാസച്ച്  കപ്രഭാഫനിറച്ച്
കചേര്തച്ച് ഒരു വെര്ഷവത വമഭാതലാം വെനിറവെരവെച്ച് കേണകഭാക്കുകമ്പഭാള വെകുപച്ച്  6(5)-ല്
പറയന്ന പരനിധനികച്ച് തഭാവഴയഭാവണങനില്  ½ ശതമഭാനലാം നനികുതനി നല്കേനിയഭാല് മതനി.
ഇപ്രകേഭാരലാം കേണകഭാകനിയ വമഭാതലാം വെനിറവെരവെച്ച് വെകുപച്ച് 6(5)-ല് പറയന്ന പരനിധനികച്ച്
മുകേളനില് ഒരു കകേഭാടനി രപ വെവരയഭാവണങനില് വെകുപച്ച്  6(5)-ല്  പറയന്ന പരനിധനികച്ച്
മുകേളനില് വെരുന്ന തകേയച്ച് ഒരു ശതമഭാനവലാം ഒരു കകേഭാടനി രപയച്ച്  മുകേളനിലഭാവണങനില്
വെകുപച്ച്  6(5)-ല് പറയന്ന പരനിധനിക്കുകമല് ഒരു കകേഭാടനി രപ വെവര ഒരു ശതമഭാനവലാം
ഒരു കകേഭാടനി  രപയച്ച്  മുകേളനില് വെരുന്ന തകേയച്ച്  രണച്ച്  ശതമഭാനവലാം  നനികുതനി  ഒടുകനി
വസറനില് വചേയഭാവന്നതഭാണച്ച്.  വപഭാതവെഭായനി  വെകുപച്ച്  6(5)-ല് പറയന്ന പരനിധനിവെവര
വമഭാതലാം വെനിറവെരവെനിനച്ച് 0.5%  നനികുതനി ഒടുകനിയഭാല് മതനിയഭാകുലാം. ഇക്കൗ സതീലാം പ്രകേഭാരലാം
വസറനില്  വചേയ്യുവെഭാനുള  സന്നദത  2017  ജൂണ  30-നുമുമ്പച്ച്  നനികുതനി
നനിര്ണ്ണയഭാധനികേഭാരനികച്ച്  നല്കേനിയനിരനികകണതഭാണച്ച്.  ഓപ്ഷന്  ലഭനിചച്ച്  15
ദനിവെസതനിനകേലാം  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  അടയ്കകണ  തകേ  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയഭാധനികേഭാരനി
അകപക്ഷകേവന  അറനിയനികണലാം.  അറനിയനിപച്ച്  ലഭനിചച്ച്  15  ദനിവെസതനിനുളനില്  30
ശതമഭാനലാം തകേയലാം  2017  ഡനിസലാംബര്  31-നച്ച് മുമ്പച്ച് ബഭാകനി തകേ തലലഗഡുകളഭായലാം
അടയ്കകണതമഭാണച്ച്.  ഒരു  വെലഭാപഭാരനി  അയഭാളുവട  കേണകനില്വപടഭാത  വെഭാങ്ങേല്
ഉള  എലഭാ  വെര്ഷകതയലാം  നനികുതനി  ഇക്കൗ  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അകപക്ഷനികണലാം.  ഓപ്ഷന്  നല്കേഭാതവെരുവട  കേഭാരലതനില്  അസസച്ച് വമന്റെച്ച്
നടപടനികേളുലാം റനികവെറനി നടപടനികേളുലാം ഉക്കൗര്ജ്ജനിതവപടുതന്നതഭാണച്ച്.  ഒരനികല് സതീലാം
പ്രകേഭാരലാം  വസറനില്  വചേയ  കകേസുകേളനില്  നനിയമപരമഭായ  പുനനഃപരനികശഭാധനകയഭാ
റതീഫകണഭാ  അനുവെദനിക്കുന്നതല.  2016-17-വല  ആലാംനസ്റ്റേനി  സതീലാം  സസ്വതീകേരനിചച്ച്
നനികുതനിയടവെനില് വെതീഴ്ച വെരുതനിയവെര്ക്കുലാം ഇക്കൗ പുതനിയ സതീലാം പ്രകേഭാരലാം തതീര്പഭാകല്
സഭാദലമഭായനിരനിക്കുലാം.  2016-17-വല  ആലാംനസ്റ്റേനി  സതീമനില്  പ്രഖലഭാപനിച  മറച്ച്
നനിബന്ധനകേളകച്ച് മഭാറമനില. 
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ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേന്നനിതല  : സര്,   ബഡ്ജറച്ച്  കചേഭാര്ന്നതനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്
ഞങ്ങേള സഭ ബഹനിഷരനിക്കുന.

(പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങേള  മുദഭാവെഭാകേലലാം  വെനിളനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  സഭ  ബഹനിഷരനിചച്ച്
പുറതകപഭായനി.)

വകേ.ജനി.എസച്ച്.ടനി

272.   2016 മഭാര്ചച്ച്  31  വെവരയള കേഭാലയളവെനില് നനികുതനിനനിര്ണ്ണയലാം നടതനി
നനികുതനിബഭാദലത  കേവണതനിയ  2004-05  വെവരയള  കകേസുകേളകച്ച്  2016-17
ബഡ്ജറനില്  ആലാംനസ്റ്റേനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇക്കൗ  സതീമനിവന്റെ  കേഭാലഭാവെധനി  2017
വഫബ്രുവെരനി 28  വെവര ആയനിരുന. അതച്ച്  2017 ഡനിസലാംബര് 31  വെവര നതീട്ടുകേയഭാണച്ച്.
മുന് സതീലാം പ്രകേഭാരലാം അടവെനില് വെതീഴ്ച വെരുതനിയവെര്ക്കുലാം തടര്ന്നച്ച് ഇക്കൗ സതീമനില് ബഭാകനി
തകേ അടചച്ച് വസറനില് വചേയഭാലാം. 

കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായനനികുതനി - ആഡലാംബരനനികുതനി 

273.  2010-11  സഭാമ്പതനികേ  വെര്ഷലാം  വെവരയള  നനികുതനി  കുടനിശനികേ
പൂര്ണ്ണമഭായലാം അടചഭാല് കുടനിശനികേയവട പലനിശയലാം പനിഴതകേയവട  70  ശതമഭാനവലാം
പനിഴയവട  പലനിശയലാം  ഇളവെച്ച്  വചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  മറ  വെലവെസകേള  വെഭാറച്ച്
ആലാംനസ്റ്റേനിയകടതനിനച്ച് സമഭാനമഭായനിരനിക്കുലാം. 

കേരഭാര് പണനി

274.  കേരഭാര്  പണനികേളുവട  സസ്വഭഭാവെലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുള  തര്കലാംമൂലലാം
അലൂമനിനനിയലാം  ഫഭാബനികകഷന്  കജഭാലനികേള,  കേനിചണ  കേലഭാബനിനറച്ച്  കജഭാലനികേള,
എയര്കേണതീഷന് പഭാന്റെച്ച് സഭാപനികല് എന്നതീ കേരഭാര് പണനികേളകച്ച് കകേഭാമ്പക്കൗണനിലാംഗച്ച്
വെലവെസയനില് അനുവെദനിച നനികുതനി  പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം വചേയച്ച്  വഷഡന്യൂള നനിരകനില്
നനികുതനിയലാം പലനിശയലാം പനിഴയലാം ചുമതകേയണഭായനി. എന്നഭാല് സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയവട
ഭരണഘടനഭാ  വബഞച്ച്  കേരഭാര്  പണനിയവട  വെലഭാഖലഭാനലാം  വെനിപുലവപടുതനിയ
സഭാഹചേരലതനില്  ഇതമഭായനി  ബന്ധവപട  കകേസുകേളനില്  ഒറതവെണ  തതീര്പഭാകല്
പദതനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന.  ഇതരലാം കേരഭാര് പണനികേളകച്ച് കകേഭാമ്പക്കൗണനിലാംഗച്ച്  നനികുതനി
ഒടുകനിയവെര്  ഇതനിനഭായള  എലഭാ  ചേരക്കുകേളുലാം  സലാംസഭാനതനിനകേതനനിനലാം
വെഭാങ്ങേനിയതഭാവണങനില് അടച കകേഭാമ്പക്കൗണനിലാംഗച്ച് നനികുതനിക്കു പുറകമ വമഭാതലാം കേരഭാര്
തകേയച്ച് രണ ശതമഭാനലാം നനികുതനികൂടനി നല്കേനിയഭാല് അവെവര വഷഡന്യൂള നനിരകനിലള
നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയതനില്നനിന്നച്ച്  ഒഴനിവെഭാക്കുലാം.  2014-15  സഭാമ്പതനികേ  വെര്ഷലാം
വെവരയള നനികുതനിനനിര്ണ്ണയതനിനഭാണച്ച് ഇക്കൗ പദതനി ബഭാധകേമഭാകുകേ. 
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275. സസ്വഭാഭഭാവെനികേ റബ്ബറനിനുലാം അതനിവന്റെ രപഭാനരങ്ങേളക്കുലാം 2014 ഡനിസലാംബര്
20  മുതല്  2015  മഭാര്ചച്ച്  31  വെവര  നനികുതനിവെനിമുകമഭായനിരനിക്കുവമന്നച്ച്  ഗവെണവമന്റെച്ച്
കനഭാടനിഫനികകഷന്  വെഴനി  കേഴനിഞ  സര്കഭാര്  പുറവപടുവെനിച്ചുവവെങനിലലാം
ഇതനിനനുസൃതമഭായ  വെലവെസകേള  ധനകേഭാരല  ആകനില്  ഉളവപടുതനിയനിരുന്നനില.
തന്മൂലലാം ഇകപഭാള റബ്ബര് വെലഭാപഭാരനികേള ഇക്കൗ കേഭാലയളവെനിവല നനികുതനിയലാം പലനിശയലാം
നല്കേഭാന്  ബഭാദലസരഭായനിരനിക്കുന.  ഇതച്ച്  പരനിഹരനികണവമന്ന  വെലഭാപഭാര
കമഖലയവട  ആവെശലലാം  കേണകനിവലടുതച്ച്  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ  റബ്ബറലാം  അതനിവന്റെ
രപഭാനരങ്ങേളുലാം  2014  ഡനിസലാംബര്  20  മുതല്  2015  മഭാര്ചച്ച്  31  വെവര
നനികുതനിവെനിമുകമഭായനിരനിക്കുവമന്നച്ച് പ്രഖലഭാപനിക്കുന. 

276. സക്കൗരപഭാനലകേളുവടയലാം അനുബന്ധ സഭാമഗ്രനികേളുവടയലാം നനികുതനി നനിരകച്ച്
നനിലവെനില് ഒരു ശതമഭാനമഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് ഇവെ സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃതനികേള കേരഭാര്
പണനിയഭായനി  പരനിഗണനിചച്ച്  നനികുതനി  14.5  ശതമഭാനമഭാണച്ച്  ഇക്കൗടഭാകനിവെരുന്നതച്ച്.
അക്ഷകയഭാര്ജ്ജ  പദതനികേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇതരലാം
പ്രവൃതനികേളുവട  നനികുതനി  നനിരകച്ച്  ഒരു  ശതമഭാനമഭായനി  നനിജവപടുതന.  സക്കൗര
പഭാനലകേളുവട  നനികുതനി  ഒരു  ശതമഭാനമഭാകനിയ  1-4-2013  മുതല്  ഇതനിനച്ച്
മുന്കേഭാലപ്രഭാബലലലാം ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

277.  കേയറമതനിചരക്കുകേളകച്ച്  ആവെശലമഭായ  പഭാകനിലാംഗച്ച്  വെസ്തുകള  വെഭാറച്ച്
നനികുതനികച്ച്  വെനികധയമഭാവണന്നച്ച്  കകേഭാടതനി  വെനിധനിചനിരുന.  ഇവെ നനിര്മ്മേനിചച്ച്  നല്കുന്ന
വചേറകേനിട ഇടതരലാം സഭാപനങ്ങേള വെഭാറച്ച്  നനിയമതനിവല അവെലകതമൂലലാം നനികുതനി
ഇക്കൗടഭാകനിയനിരുന്നനില.  ഇതമൂലലാം വെന്നനികുതനിഭഭാരലാം ഇതരലാം യൂണനിറകേള വെഹനികകണനി
വെരുന.  ചേരക്കുകേളുവട  കേയറമതനികഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  പഭാകനിലാംഗച്ച്  വെസ്തുകള
2005-06  മുതല് ഇക്കൗ വെനിഷയതനില് ബഹുമഭാനവപട കകേരള  വവഹകകഭാടതനിയവട
ഡനിവെനിഷന് വബഞനിവന്റെ വെനിധനി വെന്ന സഭാമ്പതനികേ വെര്ഷലാംവെവര നനിബന്ധനകേളകച്ച്
വെനികധയമഭായനി  നനികുതനിവെനിമുകമഭാക്കുന.  എന്നഭാല്  ഇതരലാം  യൂണനിറകേള  ടനി
കേഭാലയളവെനില് നനികുതനി അടചനിട്ടുവണങനില് അവെ തനിരനിവകേ നല്കുന്നതല.  

നടപടനിക്രെമങ്ങേളുവട ലഘൂകേരണലാം

278.  ഒന്നഭാലാം  അപതീലധനികേഭാരനികേളുവട  മുമ്പനിലണഭായനിരുന്ന  അപതീലകേളുവട
ബഭാഹുലലലാം  നനിമനിതലാം  വപനഭാല്റനിയനികന്മലള  അപതീലകേള  റനിവെനിഷനുകേളഭാകനി
മഭാറകേയലാം  അതച്ച്  ജനിലഭാ  വഡപന്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്കച്ച്  അധനികേഭാരവപടുതകേയലാം
വചേയച്ച് 2014-ല് നനിയമകഭദഗതനി പ്രകേഭാരലാം ഉതരവെഭായനിരുന. അതനികന്മലള രണഭാലാം
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റനിവെനിഷന്  കേമ്മേതീഷണര്കച്ച്  ആണച്ച്  നല്കകേണതച്ച്.  എന്നഭാല്  2016-ല്
അപതീലധനികേഭാരനികേളുവട  എണ്ണലാം  വെര്ദനിപനിച  സഭാഹചേരലതനില്  2014-നച്ച്
മുമ്പുണഭായനിരുന്ന  സനിതനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  നനിലവെനില്  ജനിലഭാ  വഡപന്യൂടനി
കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുവട  പകലള  വെകുപച്ച്  57  അനുസരനിച്ചുള  എലഭാ  റനിവെനിഷനുകേളുലാം
അതതച്ച്  അപതീല്  അധനികേഭാരനികേളനികലയ്ക്കുലാം  വെകുപച്ച്  59  പ്രകേഭാരലാം  നനികുതനി  വെകുപച്ച്
കേമ്മേതീഷണറവട  പരനിധനിയനിലള  എലഭാ  രണഭാലാം  റനിവെനിഷനുകേളുലാം  വെഭാറച്ച്
ട്രനിബന്യൂണലകേളനികലയ്ക്കുലാം 1-4-2017 തതീയതനി പ്രഭാബലലകതഭാവട മഭാറന്നതഭാണച്ച്. 

279. കുടനിശനികേയഭായനികനിടക്കുന്ന വെഭാറച്ച് അസസച്ച് വമനകേള, റതീഅസസച്ച് വമനകേള
എന്നനിവെ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  പദതനി
വകേഭാണവെരഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഫഭാസ്റ്റേച്ച്ട്രഭാകച്ച്  മഭാര്ഗ്ഗതനില്  അസസച്ച് വമനകേള
പൂര്തതീകേരനികഭാന്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങേള  പുറവപടുവെനികഭാന്  സര്കഭാരനിവന
അധനികേഭാരവപടുതഭാന് വെഭാറച്ച് നനിയമതനില് ആവെശലമഭായ കഭദഗതനി വെരുതന്നതഭാണച്ച്.

280.  കകേരള മൂലലവെര്ദനിത നനികുതനി  ആകനിവല വസക്ഷന്  24,  25  പ്രകേഭാരലാം
അസസച്ച് വമനകേള  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതളവപവടയള  കേഭാലഭാവെധനി  ഒരു  വെര്ഷലാംകൂടനി
ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനുള നനിയമ കഭദഗതനി വകേഭാണവെരുന്നതഭാണച്ച്. 

കലഭാടറനി

281.  കലഭാടറനി  വെനിറവെരുമഭാനതനില്  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവെര്ഷലാം  18  ശതമഭാനലാം
വെര്ദന  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാംമൂലലാം  നറവകടുപ്പുകേള   റദ്ദേഭാകകണ
സനിതനിവെനികശഷലാം  ഇലഭായനിരുന്നൂവവെങനില്  സലാംസഭാന  കലഭാടറനിയവട  വെനില്പന
ഏതഭാണച്ച്  35  ശതമഭാനലാംകൂടനി ഉയരുമഭായനിരുന.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപനിലഭാകുന്നകതഭാവട
കകേരള  കപപര്  കലഭാടറനിയനികന്മലള  നനികുതനിനനിയമലാം  ഇലഭാതഭാകുലാം.  അതതീവെ
ഗക്കൗരവെമുളതഭാണച്ച്  ഇക്കൗ  സനിതനിവെനികശഷലാം.  സലാംസഭാന  നനിയമസഭയവട
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണഭാധനികേഭാരങ്ങേളകകേതച്ച്  നനിനവകേഭാണച്ച്  പുതനിവയഭാരു  നനിമയലാം
വകേഭാണവെകരണതണച്ച്.  കപപര് കലഭാടറനികേളുവട  നറവകടുപനിനച്ച്  കലസന്സച്ച്  ഫതീസച്ച്
ചുമതന്ന  ഒരു  നനിയമലാം  വകേഭാണവെരുന്നതനിനച്ച്  സര്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുന.  ഇക്കൗ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണതനിവന്റെ  അടനിയനര  അനനിവെഭാരലത  കേണകനിവലടുതവകേഭാണച്ച്,
വെരുന്ന ധനകേഭാരല  ബനിലനിവനഭാപലാം  ഇക്കൗ  നനിയമലാം  അവെതരനിപനികഭാനഭാണച്ച്  സര്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

282.  കലഭാടറനി  ടനികറകേളുവട  സുരക്ഷ സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഉയരുന്ന ആശങകേളുവട
പശ്ചഭാതലതനില്  സര്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  കേമ്മേനിറനിയവട  റനികപഭാര്ടച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  എഴുതകലഭാടറനി,  വെലഭാജകലഭാടറനി  എന്നനിവെ  സലാംബന്ധനിച
പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനികഭാന്  പ്രകതലകേ  അകനസ്വഷണ  സലാംഘവത  തവന്ന
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സര്കഭാര് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്. എന്നഭാല്  ഈ  പ്രശ്നതനിനച്ച്  ശഭാശസ്വതപരനിഹഭാരലാം
ഉണഭാകകേണതണച്ച്.  ടനികറകേളുവട  സുരക്ഷഭാമഭാനദണ്ഡലാം  വെര്ദനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്
ഇതനിനുളള  മഭാര്ഗ്ഗലാം.  സര്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  വെനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. ഈ റനികപഭാര്ടനിവല ശനിപഭാര്ശകേള അടനിയനരമഭായനി നടപനിലഭാക്കുലാം.

XI

ഉപസലാംഹഭാരലാം

283.  സര്,  ഇനനി  ഞഭാന്  ഉപസലാംഹഭാരതനികലയച്ച്  കേടകവട.  2016-17-വല
സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിവന്റെ  വെരവ-വചേലവെനിവന്റെ  സലാംക്ഷനിപ്തരപലാം  പരനികശഭാധനിചഭാല്
ഇന്നച്ച്  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  ധന  പ്രതനിസന്ധനിയവട  നഖചേനിത്രലാം  ലഭനിക്കുലാം.
ആമുഖതനില്  സൂചേനിപനിചതകപഭാവല  ബഡ്ജറച്ച്  കേമ്മേനി  മതനിപ്പുകേണകനില്  പറഞ
13,066.25  കകേഭാടനി  രപയനില്  നനിന്നച്ച്  13,935.53  കകേഭാടനി  രപയഭായനി
ഉയര്ന്നനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ഇതനിവന്റെ കേഭാരണങ്ങേള കനരവതതവന്ന വെനിസരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

2016-17-  വല പുതകനിയ എസ്റ്റേനികമറച്ച് (രപ കകേഭാടനിയനില്)

റവെനന്യൂവെരവെച്ച് - 80620.09

റവെനന്യൂവചേലവെച്ച് - 94555.62

റവെനന്യൂ കേമ്മേനി - (-)13935.53

മൂലധനവചലവെച്ച് (തനനി) - (-)8714.77

വെഭായകേളുലാം മുന്കൂറകേളുലാം (തനനി) - (-)810.33

വപഭാതകേടലാം (തനനി) - 17749.87

വപഭാതകേണകച്ച് (തനനി) - 5399.67

ആവകേ കേമ്മേനി - (-)311.09

വെര്ഷഭാരലാംഭ വരഭാക ബഭാകനി - (-)39.38

വെര്ഷഭാനല വരഭാക ബഭാകനി - (-)350.47

284.  2017-18-വല  വെരവ-വചേലവെനിവന്റെ  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുന്നതച്ച്
നടപ്പുവെര്ഷവത പ്രതനിസന്ധനി അടുതവെര്ഷവലാം തടരുവമനതവന്നയഭാണച്ച്. മുഖലകേഭാരണലാം,
ശമ്പള പരനിഷരണതനിവന്റെ കുടനിശനികേ വകേഭാടുതതതീര്കകണ ബഭാധലത വെരുന്നതഭാണച്ച്.
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2017-18-  വല ബഡ്ജറച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച്

റവെനന്യൂ വെരവെച്ച് - 93584.74

റവെനന്യൂ വചേലവെച്ച് - 109627.88

റവെനന്യൂ കേമ്മേനി - (-)16043.14

മൂലധനവചലവെച്ച് (തനനി) - (-)9020.47

വെഭായകേളുലാം മുന്കൂറകേളുലാം (തനനി) - (-)692.71

വപഭാതകേടലാം (തനനി) - 21227.95

വപഭാതകേണകച്ച് (തനനി) - 4050.70

ആവകേ കേമ്മേനി - (-)477.67

വെര്ഷഭാരലാംഭ വരഭാക ബഭാകനി - (-)350.47

വെര്ഷഭാനല വരഭാക ബഭാകനി - (-)828.14

ഇകപഭാള പ്രഖലഭാപനിച അധനികേവചലവെച്ച് - 850.28

പ്രഖലഭാപനിച ഇളവകേള - 10.00

അധനികേ വെനിഭവെ സമഭാഹരണലാം - -

വെര്ഷഭാനല വരഭാക ബഭാകനി -    (-)1688.42 

285.  16043.14  കകേഭാടനി രപയഭാണച്ച് റവെനന്യൂ കേമ്മേനി. 21227.95  കകേഭാടനി രപ

വപഭാതകേടലാം  ലഭനിക്കുന്നതനില്  75.6  ശതമഭാനവലാം  ഇക്കൗ  കേമ്മേനി  നനികേതഭാന്

വചേലവെഴനികകണനിവെരുലാം.  മുന്വെര്ഷവത  അകപക്ഷനിചച്ച്  മൂലധനവചലവെച്ച്  പഭാനനില്

ഗണലമഭായനി  കുറഞനിട്ടുണച്ച്.  കേനിഫ്ബനി  വെഴനി  സലാംസഭാനതച്ച്  നടക്കുന്ന  നനികക്ഷപലാം

പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണഭാവെഭാലാം  ഇക്കൗ  മഭാറലാം.  പകക്ഷ  കേനിഫ്ബനി  വെഴനിയള  മൂലധന

നനികക്ഷപലാം മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണകപഭാകേണവമങനില് കേമ്മേനി കുറകച തതീര.  അടുതവെര്ഷലാം

മുതല്  റവെനന്യൂ  കേമ്മേനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള  കേഭാഴ്ചച്ച്പഭാടഭാണച്ച്  മതീഡനിയലാം  കടലാം  ഫനിസ്ക്കല്

കപഭാളനിസനി  ആന്റെച്ച്  സ്ട്രഭാറജനി  കസ്റ്റേറച്ച്വമന്റെനില്  നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറച്ച്

പ്രസലാംഗതനില് പറഞ അപകേടതനിവന്റെ  നൂല്പഭാലതനികന്മല്ക്കൂടനിയള നടതലാം

തടരുകേയഭാണച്ച്.  പുതനിയ  റവെനന്യൂ  കേമ്മേനി  കേണ  ഭയവപടഭാവത  കേനിഫ്ബനി  വെഴനിയള

മൂലധനനനികക്ഷപലാം  ഗണലമഭായനി  ഉയര്തകേയഭാണച്ച്.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യവട  വെരവെച്ച്

അടുതവെര്ഷലാം മുതല് റവെനന്യൂ കേമ്മേനി കുറച്ചുവകേഭാണവെരഭാന് നവമ്മേ സഹഭായനിക്കുവമന്നച്ച്

കേരുതന.  ബഹുജനങ്ങേകളഭാടുള  എവന്റെ  അഭലര്ത്ഥന  ഇതഭാണച്ച്.  നനിങ്ങേള  എനച്ച്
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വെഭാങ്ങുകമ്പഭാഴുലാം  ബനില്  കചേഭാദനിച്ചുവെഭാങ്ങേണലാം.  മവറഭാരു  കേഭാരലലാം  മൂലധനവചലവെനിലള

ധഭാരഭാളനിതലാം  കേണച്ച്  ഇതകപഭാവല  റവെനന്യൂ  വചേലവലാം  വെര്ദനിപനികഭാവമന്നച്ച്  ഒരഭാളുലാം

കേരുതരുതച്ച്.  പദതനികയതര വചേലവെനില് ഇനള ശമ്പളവലാം വപന്ഷനുലാം പലനിശയലാം

ഒഴനിവെഭാകഭാനഭാവെനില.  പകക്ഷ ബഭാകനിയള  വചേലവകേള കേര്ശനമഭായനി  നനിയനനികച

പറ്റൂ. അലഭാതപക്ഷലാം കേഭാരലങ്ങേള കകേവെനിട്ടുകപഭാകുലാം.

286.  പഭാവെങ്ങേളകച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവെരുതനിവകഭാണച്ച്
സുസനിരവലാം  ദ്രുതവമഭായ  സഭാമ്പതനികേ  വെളര്ച  കകേവെരനിക്കുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങേളഭാണച്ച് മുകന്നഭാട്ടുവെചനിട്ടുളതച്ച്.  ഇന്നച്ച് സലാംസഭാനവത മതനനിരകപക്ഷതയലാം
ജനഭാധനിപതലവലാം  കനരനിടുന്ന  വവെല്ലുവെനിളനികേവള  അഭനിമുഖതീകേരനികണവമങനില്
ഇതരവമഭാരു വെനികേസനതനലാം ആവെനിഷരനിചച്ച്  നടപഭാകനികയതതീര.  എലാം.  ടനി.  നവമ്മേ
ജഭാഗ്രതവപടുതന. 'ഇക്കൗ കേഭാലഘടതനിവല ഏറവലാം വെലനിയ ദുരനമഭായനി  എനനികച്ച്
കതഭാനന്നതച്ച്  മതഭാതതീതമഭായനി  നമുകച്ച്  മനുഷലവര  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയഭാത
അവെസയനികലയച്ച്  കേഭാരലങ്ങേള  എതനികചരുന  എനളതഭാണച്ച്.  പണച്ച്  ഇങ്ങേവന
ഉണഭായനിടനില. എവന്റെ ഗ്രഭാമതനില് 'അവെര്', 'ഞങ്ങേള' എന പറഞനിരുന്നനില. ഇന്നച്ച്,
'ഇവെര് ഇങ്ങേവന വചേയ്യുന അകപഭാള നമ്മേള ഇങ്ങേവന വചേയകണഭാ' എന്നഭാണച്ച് ഞഭാന്
അവെനിവട  വചേല്ലുകമ്പഭാള  വചേറപകഭാര്,  കുടനികേളകൂടനി  കചേഭാദനിക്കുന്നതച്ച്.  ആരഭാകണഭാ
ഇവെവര  ഇക്കൗ  ചേനിനഭാഗതനിയനികലയച്ച്  എതനിചതച്ച്,   അവെര്  എവെനിവടകയഭാ
ഇരുനപറഞച്ച്,  ആവെര്തനിച്ചു  പറഞച്ച്  ഇതറപനിക്കുന.  ഇതച്ച്  നമ്മുവട
കേഭാലഘടതനിവന്റെ ഏറവലാം വെലനിയ ഒരു ശഭാപമഭാണച്ച്. ഇതച്ച് പണച്ച് ഉണഭായനിടനില. എവന്റെ
ഗ്രഭാമതനിവലഭാനലാം ഉണഭായനിടനില.  ഇന്നച്ച് അതച്ച് എവന്റെ ഗ്രഭാമതനികലയ്ക്കുലാം പ്രചേരനിക്കുന.
എവന്റെ ഗ്രഭാമവമനപറഞഭാല് സക്കൗഹൃദതനിന്റെ ഗ്രഭാമമഭാണച്ച്. പരസര സഹഭായതനിവന്റെ,
സഹകേരണതനിവന്റെ  ഗ്രഭാമമഭാണച്ച്.  ആ  ഗ്രഭാമതനികലയ്ക്കുകൂടനി  ഇതച്ച്  വെലഭാപനിച്ചു
എനപറഞഭാല്,  ഇനലഭാരഭാജലലാം  മുഴുവെന്  ഇത  വെളവര  വെലഭാപകേമഭായനി  വെന്നതനിവന്റെ
പ്രതനിഫലനമഭായനിടഭാണച്ച് ഞഭാന് കേഭാണുന്നതച്ച്. 

287.  കനഭാടച്ച്  ബനനിവയക്കുറനിച്ചുള പ്രസലാംഗതനില് എലാം.ടനി  പറയനണച്ച്,  'ഇക്കൗ
വെനിഷയവതപറനി ആകലഭാചേനികകണതണച്ച്,  ചേനിനനികകണതണച്ച്,  കകേരളലാം കപഭാവലഭാരു
സലതനിനച്ച്  ഇക്കൗ  ആപതനില്  എങ്ങേവന  വചേറതനനില്കഭാന്  പറലാം,
നനിലനനില്കഭാന്  പറലാം,  വചേറതനനില്പച്ച്  മഭാത്രമല,  നനിലനനില്ക്കുകേകൂടനി  കവെണലാം.
ഇവതഭാവക  ആകലഭാചേനികഭാന്  നമ്മേവളലഭാവെരുലാം  ബഭാധലസരഭായനിരനിക്കുന.'  ഇക്കൗ
കേഭാലവത  നനിലനനില്പനിനുകവെണനിയള,  വചേറതനനില്പനിനുകവെണനിയള,  ഇക്കൗ
ബഡ്ജറച്ച്  സഭയവട  അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി  ഞഭാന്  സമര്പനിക്കുന.   2017-18
സഭാമ്പതനികേ  വെര്ഷവത  അടുത  3  മഭാസകതയ്ക്കുള  കവെഭാടച്ച്  ഓണ  അകക്കൗണലാം
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സഭയവട അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന. 

മനി  .    സതീകര്  : ഓര്ഡര്,  ഓര്ഡര്.......ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗതനിവന്റെ  കകേഭാപനി
അലാംഗങ്ങേളക്കുലാം  മഭാധലമ  പ്രവെര്തകേര്ക്കുലാം  ഇകപഭാള  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.
ബഡ്ജറച്ച് കഡഭാകേദ്യുവമന്റെച്ച്സച്ച് അലാംഗങ്ങേളകച്ച് നനിയമസഭഭാ കഹഭാസ്റ്റേലനിവല അവെരവെരുവട
മുറനികേളനിലലാം  മഭാധലമ  പ്രവെര്തകേര്കച്ച്  കടബനിള  വെനിഭഭാഗലാം  അണര്  വസക്രെടറനിയവട
407-ാം നമ്പര് മുറനിയനില്നനിനലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബജറച്ച് പ്രസലാംഗതനിവന്റെ കകേഭാപനികേള വെനിതരണലാം വചേയ.)

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച്  വഎസകേച്ച്  : സര്,  2017-18  മുതല്  2019-20
വെവരയള  മതീഡനിയലാം  കടലാം  ഫനിസ്ക്കല്   കപഭാളനിസനി  കസ്റ്റേറച്ച്വമനലാം   മതീഡനിയലാം   കടലാം
ഫനിസല് പഭാന് അടകമുള  സ്ട്രഭാറജനി കസ്റ്റേറച്ച്വമനലാം ഞഭാന് കമശപ്പുറതവെയ്ക്കുന. 2016-
17  സഭാമ്പതനികേ  വെര്ഷവത  ബഡ്ജറനികലയ്ക്കുള  അവെസഭാന  ബഭാചച്ച്
ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുവട  കസ്റ്റേറച്ച്വമനലാം ഞഭാന് കമശപ്പുറതവെയ്ക്കുന. 

മനി  .    സതീകര്:   ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്......  സഭ  ഇകപഭാള  പനിരനിയന്നതലാം
തനിങളഭാഴ്ച രഭാവെനിവല 8.30-നച്ച് വെതീണലാം സകമ്മേളനിക്കുന്നതമഭാണച്ച്.

(2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  6-ാം  തതീയതനി  തനിങളഭാഴ്ച  രഭാവെനിവല  8.30-നച്ച്  വെതീണലാം
സകമ്മേളനിക്കുന്നതനികലയഭായനി സഭ രഭാവെനിവല 11.46-നച്ച് പനിരനിഞ.)
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അനുബനന

(ബജററ്റ്  പ്രസനഗതത്തിനന്റെ ഇനഗഗ്ലീഷറ്റ് പരത്തിഭഭാഷ)

Sir, 

I  am  presenting  the  budget  2017-18  of  State  of  Kerala  before
this august Assembly. 

2.  Presenting  an  annual  budget  during  demonitisation  is  a
great  challenge.  This  financial  reform  has  affected  all  of  our  lives.
We  have  yet  to  suffer  the  consequences  of  this.  M.T.  Vasudevan
Nair,  the  doyen  of  Malayalam  literature  compared  demonitisation
drive  to  the  reforms  of  Mohammed  Bin  Thuglak.  He  said,  it  has
shattered  the  lives  of  common  people.  There  is  a  condition  of  the
lives  of  common  people  becoming  unbearable.  We  cann't  help
speaking about it. 

3.  Hearing  this,  some  political  leaders  made  fun  of  M.T  that
what  he  knows  about  econornics.  M.T.  himself  has  replied,"lt  is  right,
I  don't  know  anything  about  economics  and  I  have  a  little  knowledge
from  my  readings."  Still  the  anxieties  of  this  period  reach  all  of  us.
Something  important  that  is  seriously  affecting  the  lives  and  thoughts
of  the  people  standing  apart  and  away  from  the  subject  is
happening.  The  writings  of  gifted  writers  are  ellucidations  of  life.
Social  and  economic  scientists  can  read  about  the  society  and  the
social  relationships  from  the  works  of  a  particular  period.  I  am  trying
to  weave  the  budget  speech  through  the  lives  of  Keralites  presented
in the works of M.T. 

4.  The  draught  being  faced  by  the  country  may  be  described
as  a  natural  disaster.  But  the  demonetization  induced  disaster  is
wholly  man  made.  Not  only  have  the  problems  not  ceased  in  these
fifty  days  but  so  many  restrictions  still  continue  even  as  we  enter  into
the  fifth  month.  As  a  result,  the  budget  has  had  to  face  the  disastrous
impacts  being  caused  by  these  policies  in  the  aggregate  demand  of
the economy and consequently on the economic growth. 
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5.  A  slump  in  the  economic  growth  of  the  country  was

discernable  even  before  the  demonetization.  As  per  the  projection  of

Government  of  India,  the  economic  growth  of  7.9%  witnessed  during

2015-16  will  slump to  7.1%  for  the  period  up  to  October  2017.  What

will  be  the  impact  of  demonetization  on  the  economic  growth?  Apart

from  the  Government,  there  are  three  sources  for  the  demand  in  the

market.  The  first  one  is  the  consumers,  the  second  is  the  investors

and  the  third  is  the  exporters.  It  is  a  widely  accepted  fact  that  as  a

result  of  demonetization,  the  consumers  were  left  with  no  cash  and

this  has  shrunk  the  market.  Though  the  cash  flow  is  restored,  it  will

take  long  time  for  the  consumers  to  recover  from  the  shock  and

return to its normalcy. 

6.  The  more  serious  issue  here  is  the  deterioration  in  the

investment  atmosphere  and  the  change  in  the  mindset  of  investors.

The  private  investors  are  withdrawing  from  the  scene.  The  best

indication  in  this  respect  can  be  obtained  from  the  statistics  being

released  by  the  Centre  for  Indian  Economy  on  mega  investment

agreements.  The  average  amount  of  capital  investment  agreements

concluded  in  the  nine  quarters  before  the  demonetisation  is  Rs.  2.4

lakh  crore.  But  after  demonetisation,  this  amount  has  come  down  to

Rs.  1.3  lakh  crore.  This  gives  the  right  indication  of  the  likely  dip  in

capital  investments.  The  advance  estimate  of  capital  investment  in

India  is  now  available.  The  capital  investment  rate  in  2016-17  is  only

29.1  %  of  the  National  Income.  The  expert  opinion  in  this  regard  is

that  if  the  negative  impacts  of  demonetisation  are  also  reckoned

with,  this  rate  will  further  recede  to  24%.  It  is  to  be  remembered  that

the  rate  of  capital  investment  in  the  beginning  of  this  decade  was

34%.  If  anyone  is  still  skeptical,  let  them  look  into  the  increase  in

bank  loans.  As  per  the  statistics  for  the  month  of  December  2016,

the  increase  in  the  growth  rate  of  bank  loans  over  the  last  year's
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growth  rate  is  only  4.7%.  It  is  to  be  noted  that  this  rate  for  2012-13

was 17.8%. 

7.  Lastly,  let  us  look  at  what  is  happening  to  the  exports.  During
2011-12,  exports  stood  at  24.5%  of  national  income.  The
official  estimate  is  that  this  will  gradually  come  down  to  18.8%  in
2016-17.  In  short,  there  will  be  considerable  shortfall  for  demand  in
the  whole  economy.  As  a  result  of  this,  the  economic  growth  of
2017-18  will  come  down  below  7.1%.  During  2017-18,  Central
Government  itself  expect  an  economic  growth  ranging  between  6.5
and  7.5.  The  gist  is  that  the  Central  Government  itself  has  accepted
that the growth rate may fall down to 6.5. 

8.  In  this  circumstance,  there  is  only  one  way  to  avoid
recession. By considerably increasing Budget expenditure, the economy has
to  be  sustained.  The  Government  itself  has  to  sustain
the  economy  by  increasing  budget  expenditure.  The  total  Central
Government  expenditure  which  stood  at  13.4%  (Revised  estimate)
during  2016-17  has  been  reduced  to  12.7%  in  the  Budget  of  2017-18.
As  per  the  revised  estimate  for  the  previous  year,  there  is  only  an
increase  of  6.5%  in  the  total  expenditure  of  Government  during
2017-18.  Eventhough  an  increase  of  24%  is  claimed  in  capital
expenditure,  according  to  the  revised  estimate  for  2016-17,  there  is
only  an  increase  of  10.7%.  If  we  consider  budget  expenditure  as  an
average  of  National  Income,  it  is  coming  down  nominally  from  1.98
to  1.95.  What  I  have  been  saying  is  that  we  are  witnessing  the
absurdity  of  presenting  a  budget  aimed  at  reduced  expenditure
during the time of recession. 

9.  The  Central  Government  committee  set  up  to  review  the

fiscal  responsibility  act  has  recommended  for  increasing  the  fiscal

deficit  up  to  3.5%  in  extra  ordinary  situation  such  as  the  one

prevailing  now.  But  the  Union  Finance  Minister  has  decided  to  limit.

the  fiscal  deficit  to  3.2%,  without  attempting  to  make  use  of  the
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permissible  limit.  This  is  in  contravention  to  the  approach  that.

Governments  all  over  the  world  are.  following  and  also  what  the

Government  of  India  did  during  the  financial  meltdown  of  2008.  The

answer  to  the  question,  as  to  why  such  an  approach  of  fiscal

orthodoxy  is  being  adopted,  can  only  be  presumed.  The  primary

reason  for  this  is  the  obstinacy  of  the  credit  rating  agencies.  In  2008,

there  were  no  other  options  other  than  convert  to  Keynesian  policies.

But for  the economic depression that  has  gripped the country today,  we

have  no  one  else  to  blame  but  ourselves.  Hence,  the  global

credit  rating  agencies  are  not  ready  to  compromise.  At  a  time  when

America's  interest  rate  and  oil  price  are  on  the  rise  and  the  dangers

of  Trump's  policies  are  lurking  in  the  background,  it  is  not  prudent  to

enter  into  squabble  with  the  credit  rating  agencies.  The  second  one

is  the  rationale  set  out  by  the  Prime  Minister  on  demonetization  to

the  nation.  In  this  hunt  for  black  money,  there  may  be  short  term

pains,  but  the  long  term  benefits  will  be  overwhelmingly  higher.  The

patriotic  citizen  should  be  ready  to  endure  such  hardships  for  the

long  term  gains.  This  arguement  has  received  acceptance  among  a

section  of  people.  Given  this,  how  can  the  Union  Finance  Minister

adopt  the  stand  that  demonetization  will  have  serious  impact  on  the

economy  but  at  same  time  argue  that  solutions  for  this  will  have  to

be sought through the budget? 

10.  The  national  income  estimate  for  the  3rd quarter  published

by  Central  Statistical  Organisation  2  days  ago  has  completely

supported  Union Finance  Minister.  Their  conclusion  is  that

demonetization  has  not  affected  the  national  income  even  to  a  minor

extent.  Even  for  the  third  quarter,  economic  growth  is  pegged  at

7.1  %.  Our  surprise  will  increase  while  entering  into  the  details  of

their  calculation.  Everyone  has  experienced  the  stagnation  in

business  and  shortfall  in  consumption  consequent  to  demonetization.

But  as  per  the  estimate  of  Central  Statistical  Organisation,  there  was

no  shortfall  for  the  share  of  consumption  in  national  income.  There
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was  only  a  nominal  shortfall  in  the  income.  This  estimate  is  not

comprehensible to common sense. It is seen that some one has done hard

work  on  Hardward.  Only  time  will  testify  to  the  veracity  of

this  claim.  This  ostrich  policy  of  Central  Government  has  caused

many  hindrances  to  the  State  Budget.  The  demonitization  has  put  an

end  to  the  increasing  trend  in  the  tax  revenue  of  the  state.  As

expected  in  the  budget  the  tax  revenue  for  the  fiscal  year  is  not  20%.

It  may  remain  below  15%.  During  the  Financial  Year  2017-18,

VAT  will  be  in  force  for  the  1st  quarter,  whereas,  GST  will  come

into  force  at  a  later  period.  This  transformation  is  creating

uncertainities.  In  this  circumstance,  for  presenting  an  anti  recession

budget,  the  Central  Government  shall  allow  the  state  Government  to

borrow  more.  We  have  been  persistently  demanding  to  raise  the

borrowing limit from 3 to 3.5%. But it  is unlikely that our demand may

ever  be  accepted  as  the  Central  Government  itself  is  limiting  fiscal

deficit  to  3.2%.  The  challenge  before  us  is  to  prepare  a  budget  which

is  helpful  to  overcome  the  current  economic  recession  that  is  already

prevailing in Kerala. 

11.  As  aptly  assessed  by  the  committee  constituted  by
Government  for  studying  the  impacts  of  demonetization  on  state
economy,  due  to  various  reasons,  Kerala  is  one  of  the  most  gravely
affected  state  with  these  adverse  impacts.  The  reasons  for  these
include  increased  commercialisation  of  our  economy,  enormity  of
unorganised  sector,  significance  of  tourism,  dependence  on  foreign
payments  and  prominence  of  co-operative  sector.  As  happened  all
over  India,  the  economic  growth  of  Kerala  also  declined  in  2010-11.
But  when  the  national  economic  growth  went  above  7%  within  a
short span, Kerala did not keep pace with that growth rate. As a result, the
economic  growth  of  Kerala  stayed  below  the  national
average.  In  contrast,  in  2015-16,  the  Kerala  economy  has  grown  by
7.8%  but  the  negative  impact  of  demonitisation  is  dampening  this
buyoancy. 
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12.  As  far  as  Kerala  is  concerned,  the  Central  budget  is  rather

disappointing.  There  are  hardly  any  remedial  measures  for

addressing  crisis  of  cash  crops,  for  the  crisis  in  central  PSUs  and  for

the  rehabilitation  of  Gulf  returnees.  There  is  only  a  nominal  increase

in  the  share  of  employment  guarantee  programme  in  comparison  to

actual  expenditure  of  2016-17.  There  is  only  an  increase  of  11  %  in

central  assistance  to  state.  Since  the  Central  Government  is

imposing  non  divisible  surcharge  on  the  income  tax  with  a  view  to

mobilize  additional  resources  for  itself,  the  State  Government  will

incur  a  loss  to  the  tune  of  Rs.546 crore  during 2017-18.  In  addition to

this,  the  share  of  state  government  for  the  centrally  sponsored

schemes  has  also  been  steeply  increased.  Taking  all  these  into

account,  the  benefit  of  increase  in  the  tax  share  of  state  to  42%

made  by  the  Finance  Commission  has  been  taken  back  by  the

Centre,  through  the  reduction  made  in  other  Central  Govt  Assistance.

In  fact,  the  help  given  by  one  hand  has  been  taken  back  by  the  other

hand. 

13.  Even  under  these  adverse  conditions,  an  increase  of  10.4%

is ensured in  the Plan  outlay.  The plan outlay  of  2016-17 amounting to

Rs.  24,000  crore  is  raised  to  Rs.  26,500  crore.  Including  the

centrally sponsored schemes, the annual plan outlay is Rs. 34,539 crores.

Not  only  in  plan  expenditure,  but  the  non-plan  expenditure  will  also

increase  considerably.  The  liability  of  Pay  Revision  Arrear

has  to  be  settled  during  2017-18.  Considering  all  these  aspects,  it  is

clear  that  the  increase  in  revenue  expenditure  cannot  be  restrained

In  this  backdrop,  it  is  not  possible  to  bring  down  revenue  deficit  as

stated  in  the  previous  budget.  If  we  try  to  attempt  it,  then  the

allocation  for  social  welfare  measures  will  have  to  be  reduced.  In

view  of  the  sufferings  of  people  resulting  from  demonitization,  such

a  stand  cannot  be  adopted.  How  could  we  finance  for  the  inevitable

capital  expenditure  in'  the  infrastructure  sector  in  a  scenario  of
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increasing  revenue  deficit.  The  only  solution  is  raising  massive

investment  outside  the  budget  utilizing  the  service  of  special  purpose

vehicles. 

14.  The  novel  initiative  of  2016-17  budget  was  Kerala
Infrastructure  Investment  Fund  Board  (KIIFB).  KIIFB  could  achieve
praiseworthy  progress  within  six  months.  Comprehensive  legislation
has  been  completed.  A  Director  Board  of  experts  having  universal
acceptance  was  constituted.  A  Fund  Trustee  Advisory  Commission
(FTAC)  was  formed  to  ensure  that  all  investments  of  the  fund  are  as
per  approved  scheme  and  that  there  is  no  diversion  of  funds.  The
members  of  this  commission  include  Sri.  Vinod  Rai,  former  C  &  AG
of  India  &  Smt.  Usha  Thorat,  former  Deputy  Governor  of  RBI.  The
procedures  and  software  for  preparing  and  approving  the  projects
have  been  put  in  place.  The  posts  of  financial  experts  for  buying  and
selling  of  bonds,  experts  for  Project  appraisal  and  Engineers  for
project  monitoring  were  created.  Even  though  only  a  skeleton  staff
from Finance Department is presently working in KIIFB, they could obtain
approval  for  projects  amounting  to  Rs.  4,004  crore  from  the
Board.  It  is  expected  that  the  total  outlay  of  the  projects  going  to  be
approved  by  the  board  meeting  towards  the  end  of  March  would
come  to  Rs.  11,000  crore.  Thus,  the  financial  year  will  come  to  close
with  work  orders  to  KIIFB  projects  amounting  to  Rs.  15,000  crore.
The  efficiency  and  rapid  pace  at  KIIFB  proceedings  can  easily  be
contrasted  with  the  time  that  would  have  been  required  for  entering
into  an  agreement  for  foreign  loan  or  investment  for  the  same
amount. 

15.  Detailed  project  reports  are  being  prepared  for  sports
stadiums,  cultural  centres,  agricultural  processing  parks,  industrial
parks  and  land  acquisition  for  industrial  corridors  etc.  Projects  for
public  works,  education  and  health  have  not  been  submitted  entirely.
The  approved  projects  are  at  the  initial  stages  of  implementation.
During  2017-18,  projects  worth  Rs.  15,000  crore  will  move  to
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execution.  The  second  anti-recession  package  announced  last  year
will  be  implemented  during  2017-18.  In  addition  to  this,  another
batch  of  construction  works  worth  Rs.20,000  crore  are  being
announced  from  KIIFB  during  the  year  2017-18.  When  these  two  are
combined,  it  will  be  the  highest  investment  project  in  the  history  of
Kerala.  This  will  be  the  most  effective  defence  against  recession
during the period of demonetization. 

16.  Our  state  has  moved  far  ahead  with  pride  in  the  matter  of
development.  The  Matriarchal  system  was  introduced  in  Malabar
when  M.T  was  born  in  1933.  When  he  was  13  years  old,  India
became independent. The birth of Kerala coincided with his 22nd birthday.
The  first  three  quarters  of  his  life  viz,  infancy,  adolescence
and  youth  witnessed  great  social-political  reformations  including  land
reforms.  As  a  result  his  early  stories  and  novels,  are  imbued  with  the
pictures  of  early  Kerala,  especially  of  Malabar.  He  presents  those
periods  and  changes  more  meticulously  than  historical  books.  He
does  not  present  it,  but  makes  us  experience  it.  Recall  the
proclamation  of  Appunni  in  the  famous  Novel  'Nalukettu':  "will
grow ...  will  mature and live without fearing anyone. I  am Appunni, the
son  of  Konthunni  Nair".  It  is  a  challenge  to  the  feudal  hierarchy.  It  is
a  challenge  that  results  in  the  demolition  of  'Nalukettu'.  Such
countless  challenges  altered  Kerala.  This  resulted  in  the  formation  of
a  society  conscious  of  their  rights  and  with  better  education,  health,
life  span  and  living  standard.  The  message  that  Kerala  conveys  is
that,  even  within  the  current  social  setup,  if  we  adopt  suitable
policies,  the  basic  needs  of  people  can  be  realized.  But  this  growth
creates  new  challenges  and  problems.  The  expectations  of  the
educated  new  generation  far  exceeds  that  of  Appunni.  We  need  to
formulate a democratic strategy to achieve that.

17.  Sir,  while  presenting  the  revised  budget  for  2016-17
I  have  elucidated  alternative  development  policies  proposed  to  be
followed  by  the  Government  headed  by  the  Left  Democratic  Front.  I
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have  no  intention  to  repeat  the  same.  These  alternative  policies
being  attempted  to  implement  within  the  ambit  of  federal  setup  of
India  is  capable  of  taking  ahead  the  progressive  development
tradition  of  Kerala.  Such  an  innovative  experiment  has  national  and
international relevance. Upon the ascent of Trump, right wing extremism is
gaining  strength  in  the  Western  world.  By  exaggerating
the  advantages  of  globalization  and  forcing  to  open  up  the  doors  of
economic  sectors  like  ours,  America  is  unilaterally  closing  down  the
windows  and  doors  of  their  economy.  Conflicts  are  getting  virulent
day  by  day.  But  one  thing  is  evident.  The  current  world  order  is
neither  ecologically  nor  economically  sustainable.  It  is  here  the
relevance  of  search  for  the  national  and  regional  alternatives  arises.
The  budgets  of  Left  Democratic  Front  Government  are  also  a  pursuit
for such a goal.

II

PEOPLES PLAN AND DEVELOPMENTAL MISSIONS 

18.  The  prime  and  innovative  developmental  intervention  in
the  maiden  year  of  the  Left  Democratic  Front  Government  is  the
emergence  of  the  four  developmental  missions  viz,  Haritha  Kerala
Mission  based  on  Sanitation,  Water  and  agriculture,  Aardram
Mission  for  Health,  Education  protection  campaign  for  education  and
Life  mission  for  housing.  The  Peoples  Plan  was  resumed  by  unifying
these  developmental  missions  on  regional  basis.  For  each  sector,
accurate  and  time  bound  targets  were  assigned.  For  the  next  four
years,  these  campaigns  will  deeply  influence  the  life  of  each  and
every citizen of Kerala. 

1. Garbage free streets - a mindset against dumping waste for building
a clean Kerala. 

2. A drought as in 2017 would never have to occur in Kerala.

3. 10% increase in paddy fields, self sufficiency in Horticulture, 10
crore trees. 
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4. 10% increase in the number of students in public schools.

5.  Free  treatment  and  complete  defence  against  incurable
diseases including lifestyle diseases. 

Harithakeralam Mission-Sanitation 

19.  The  first  component  of  "Harithakeralam"  Mission  is
sanitation.  The  aim  is  to  begin  sanitation  campaign  by  giving  due
emphasis  on  the  disposal  of  garbage  at  source.  The  bio-wastes,  to
the  maximum  extent,  need  to  be  converted  into  bio  gas  or  bio
compost  at  the  source  itself.  The  garbage  that  can  not  be  processed
in  this  way  can  be  converted  into  bio-compost  at  the  local  garbage
processing  centre.  The  non-bio-degradable  waste  is  to  be  collected
separately  from  houses  and  shops  and  processed  for  disposal  after
collecting  and  segregating  at  the  material  recovery  centre.  Separate
collection  strategy  needs  to  be  evolved  for  the  collection  and
disposal of wastes from big hotels, dining halls and abattoirs. 

20.  Awareness  campaigns  on  a  large  scale  is  a  pre  recquisite

for  the  success  of  the  aforesaid  sanitation  strategy.  More  than

technology,  it  is  the  mindset  of  the  people  that  needs  to  be  changed.

People's  campaign  is  meant  for  this  purpose.  The  chief  elements  of

sanitation  campaign  will  be  Green  Protocol  for  garbage  reduction,

separation  of  garbage,  re-use,  re-cycling  and  training  to  Sanitation

Technicians. 

21.  I  allocate  Rs.127  crore  for  the  Suchithwa  Mission.  The

main  element  of  sanitation  campaign  in  the  countryside  is  the

compost  pit/manure  pit  in  each  house.  'Mini  thumboormuzhi

composting'  system  is  desirable  for  water-logged  areas.  Either  way,

the  project  can  be  wholly  implemented  through  Employment

guarantee scheme. 

22.  Some  Municipalities  have  prepared  project  proposals  for

establishing  modern  abattoirs.  An  amount  of  Rs.100  crore  is

74/2020
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sanctioned  from  KIIFB  to  implement  this  as  a  package.  Similarly,  an

amount  of  Rs.  100  crore  is  sanctioned  to  those  Local  Self

Government  Institutions  that  have  submitted  project  proposals  for

establishing  modern  electrical  crematoriums.  KIIFB  will  invest  Rs.  50

crore for the construction of four scientific landfills. 

23.  Rural  areas  of  Kerala  have  attained  zero  open  area

defecation  status.  Shortly  urban  areas  too  will  attain  this  status.

Kerala  is  free  from  manual  scavenging.  But  as  per  the  national

statistics,  manual  scavenging  is  still  in  existence  in  Kerala.  The

reason  for  this  is  that,  in  many  places  in  Kerala,  septic  tanks  are  still

being  cleaned  by  manual  labourers.  Thakazhi  had  brought  the  life  of

the  'Thottis'  (Manual  Scavengers)  into  the  public  domain  of  Malayalis

seven  decades  ago  which  Vidhu  Vincent  has  portrayed  in  'Manhole'.

An  amount  of  Rs.·  10  crore  is  earmarked  for  mechanizing  the

cleaning  of  manholes  and  septic  tanks.  This  waste  needs  to  be

carried  to  the  septages  for  processing.  Arf  amount  of  Rs.  150  crore

will  be  invested  by  KIIFB  for  establishing  14  septage  unit,  one  in

each district. 

Water Conservation 

24.  Nainital  will  always  remain  like  a  cool  breeze  in  the  minds

of  the  people  who  had  read  the  novel  or  seen  the  Malayalam  movie

'Manju'.  Likewise  the  beautiful  and  cooling  lakes  are  the  blessings  of

Kerala.  They  are  facing  extinction.  The  best  example  is

'Sasthamkottah  lake'.  The  condition  is  that  'tomorrow  will  be  too  late'.

We  have  to  intervene  today  itself.  The  second  component  of

'Harithakeralam  Mission'  is  water  conservation.  The  drought  we

experience  today  in  Kerala  is  the  result  of  our  water  misuse.  Even

though  the  state  is  experiencing  a  considerable  shortfall  of  rain

considering  the  national  statistics  on  rainfall,  it  is  evident  that  we
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could  have  averted  this  distressful  situation  had  we  followed  a  proper

water  conservation  policy.  The  most  important  activity  undertaken

under  'Harithakeralam  Mission'  is  the  rejuvenation  of  ponds,  rivulets,

springs,  streams,  canals  and  lakes.  This  can  be  fully  achieved  with

the  help  of  employment  guarantee  scheme.  The  slopes  of  ponds  and

streams  etc.  can  be  protected  by  utilizing  geo-textiles  within  the

permissible  material  cost.  The  services  of  employment  guarantee

schemes  can  be  utilized  for  renovation  of  major  irrigation  canals  and

field  channels.  Campaigns  should  be  conducted  on  a  large  scale  to

encourage  the  use  of  rainwater  pits  for  rainwater  harvesting  and

recharging of wells. 

25. Ultimately what we need are concerted efforts in wetland based

planning  and  soil  water  conservation.  If  it  forms  part  of  wetland

conservation  project,  conservation  of  soil  in  private  land  can

also be taken up under employment guarantee scheme.  Even though the

primary  basis  of  these  activities  is  employment  guaranteed

scheme,  the  support  of  experts  from  Minor  Irrigation  Department,

Soil  and  Water  Conservation  Department  is  indispensible.  I  am

allocating  Rs.  102  crore  for  soil-water  conservation  activities  and  Rs.

208  crore  for  minor  irrigation.  These  will  be  integrated  on  a  regional

basis for implementation. 

Organic Farming 

26.  The  soil-water  conservation  activities  and  compost  manure

are  setting  the  stage  for  the  agricultural  extension  projects  of

'Sujalam'  and  'Suphalam'.  The  main  objectives  are  self-sufficiency  in

horticulture,  avoidance  of  barren  fields,  comprehensive  coconut

farming-cum-Iand  farming  and  agricultural  value  added  products  etc.

All  families  in  Kerala  can,  at  least,  on  a  small  scale,  be  part  of

Horticultural  activities.  In  addition  to  this,  commercial  farming  on

large  scale  farms  and  cluster  farming  is  essential.  Neighbourhood
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groups  and  Self  help  groups  may  be  encouraged  to  undertake

horticultural  activities.  As  a  part  of  Local  Self  Government  Projects,

Krishi  Bhavans  should  come  forward  to  integrate  the  schemes  of

different agencies to start a comprehensive local Horticulture Project. 

27.  We  have  enough  experience  in  successful  public

participation  in  the  field  of  agriculture  such  as  the  Harithasena  of

Thrissur,  the  peoples  campaign  of  Kanjikuzhi,  the  labour  bank  of

Kunnathukal  and  Agro  Service  Centre  at  Kudappanakunnu.  Along

with  that,  we  have  effective  models  of  technology  transfer  and

enrichment of knowledge. The approach is to integrate these two. 

28.  If  the  Local  Self  Governments  earmark  at  least  10  %  of

their  development  funds  to  agriculture  sector,  then  Rs.  600  crore

will  be available for plan schemes. We can expect Rs. 80 crore from the

Centrally  Sponsored  Schemes.  The  share  of  State  Agriculture

Department  for  crop  maintence  is  Rs.  561  crore.  If  we  integrate  all

of  these  and  co-ordinate  at  regional  level,  we  can  achieve  a  major

leap.  By  utilizing  the  service  of  employment  guarantee  scheme,

three crore saplings will be planted during the next monsoon season. 

'Aardram Mission' 

29.  The  Universal  Health  Care  movement  'Aardram  Mission'  is

the  part  of  the  comprehensive  project  for  addressing  second

generation  issues  in  the  health  sector.  We  are  giving  shape  to  a

public  health  movement  centered  on  the  Primary  Health  Centres.

Utilizing  the  service  of  JPN,  JPH,  ASHA Workers  and  Kudumbasree

Health  volunteers  working·  under  Public  Health  Centres,  a

comprehensive  health  data  on  the  health  of  citizens  will  be  collected

and  updated  periodically.  The  materials  required  for  this  such  as

blood  strips,  blood  pressure  monitors,  weighing  machines  etc.  will  be

made  available  to  each  Panchayats.  By  using  the  Tab,  the

information  will  periodicatly  _be  relayed  to  the  PHCs.  Those  who  are
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identified  as  patients  will  be  treated  at  the  PHCs  and  those  who  need

further  care  will  be  referred  to  maior  hospitals.  People  with  incurable

diseases  will  be  given  care  through  the  palliative  network.  In  every

year  award  will  be  given  to  the  best  innovative  palliative  care  in  the

name  of  former  Muhamma  Panchayat  President  who  had  started

palliative care network at Panchayat level. 

30. Such a system is meant by Family Health Care System.  The new

modus  operandi  is  the  medics  reaching  the  house  of  the

patient  for  providing  medical  care  instead  of  the  patient  waiting  to

reach  the  PHC.  Thus  a  primary  health  level  based  on  defensive

method to control infectious diseases and lifestyle diseases will be created.

Thus  a  background  will  be  created  to  provide  free  treatment

to lifestyle diseases. 

31.  It  was  stated  in  2016-17  budget  that  an  integrated  health

care  programme  shall  be  evolved  by  integrating  various  existing

insurance,  semi-insurance  schemes  for  a  comprehensive  health

scheme  ensuring  free  treatment  for  fatal  diseases  such  as  cancer,

stroke  and  diseases  affecting  liver  and  kidney.  Even  though  draft  of

the  scheme  is  ready,  the  implementation  of  the  same  has  been

postponed  for  the  time  being.  Firstly,  the  Central  Government  has

not  increased  RSBY  benefits  in  the  budget  as  we  expected.

Secondly,  projects  are  under  preparation  for  providing  speciality

treatment  facilities  for  these  fatal  diseases  at  tertiary  levels  from

Medical  Colleges  to  Taluk  hospitals.  KIIFB  till  date  has  approved

projects  worth  Rs.1130  crore  for  Malabar  Cancer  Centre,  Kochi

Cancer  Centre,  Ernakulam  General  Hospital,  Kochi  Medical  College,

Kannur  District  Hospital,  Punalur  Taluk  Hospital  and  Cathlabs.  A

masterplan  for  Thiruvananthapuram  Medical  College  has  been

submitted.  For the first  phase of this project,  KIIFB will  invest  Rs.  400

crore.  Detailed  project  reports  for  the  rest  _of  the  Medical  Colleges  are

getting ready. 
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32.  The  free  comprehensive  health  care  scheme  can

financially  be  sustained  only  if  low  cost  expert  medical  facilities  are

created  at  secondary  and  tertiary  levels.  A minimum  of  one  year  wise

be  needed  for  this.  An  amount  of  Rs.  2000  crore  is  newly

sanctioned  for  District  Taluk  and  General  Hospitals.  Urgent  prioriy

will  be  given  to  improve  the  physical  infrastructure  of  Kozhikode

Beach  Hospital,  Manjeri  General  Hospital,  Alappuzha  General

Hospital,  Manjeri  Medical  College  and  the  Taluk  Hospitals  at

Pattambi,  Vaikkom,  Mavelikkara,  Neendakara,  Karuvelippad  Maharajas,

Panur, Thuravur and Balusseri. 

33. In this context, the existing insurance schemes will continue as

such  for  the  timebeing.  The  total  outlay  for,RSBY is  Rs  197 crore.  An

amount of Rs. 350 crore is allocated for Karunya Benevolent Fund. All the

schemes put together, approximately an amount of Rs.1000 crore will be

distributed directly from Government to patients as health assistance. 

34.  "Wife  has  heard  about  some  nursing  home  where  one  can

sit  on  the  sofa  setties  in  the  verandah  enjoying  the  breeze  and

whose  courtyards  have  roses.  That's  why  she  hated  hospitals"  say

a  character  in  M.T's  short  story  'Bheeru'.  This  story  also  gives  a

graphic  picture  of  the  pathetic  conditions  in  Government  Hospitals,

Keralrtes  today  have  much  greater  expectations  about  medical  care

than  they  had  in  the  past.  Specialties  that  meet  their  expectations

will  be  created  in  the  Government  Hospitals,  There  is  a  programme

in  'Aardram'  project  to  ensure  quality  and  patient  friendly  care  to  the

public in the Hospitals. OP transformation reports are ready' in 8 Medical

Colleges  and  14  District  Hospitals.  Rs.  13  crore  is  being

allotted for the first phase work of Medical Colleges. 

35.  Tablets  will  be  provided  to  the  patients  with  diabetics,

Blood  Pressure  and  cholesterol  free  of  cost  through  PHC  and  Sub

centres continuously. 
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36.  Similarly,  those  who  undergo  organ  transplantation  need  to

have  life-long  medication.  The  drug  companies  charge  exorbitant

prices  for  these  medicines.  These  medicines  will  be  supplied  at

10%  of  its  present  price.  The  Kerala  State  Drugs  and

Pharmaceuticals  Limited  will  manufacture  these  medicines.  Rs.  10

crore  is  being  earmarked  additionally  for  purchasing  additional

machinery and as working capital. 

37.  An  intensive  programme  will  be  implemented  for

eradicating  leprosy  and  elephantiasis.  Rs.  1  crore  is  earmarked  for

helping the ailing elephantiasis patients. 

38.  More  doctors  and  nurses  are  required  for  providing

services  as  envisaged  in  Ardram  Mission.  At  the  first  phase,  170

PHC  have  been  selected  as  Family  Health  Centres.  A  total  of  510

posts  comprising  170  doctors  and  340  staff  nurse  are  required  here.

Even  now  many  Taluk  Hospitals  have  the  staff  pattern  of  CHC.  At

least  one  hospital  will  be  ensured  in  one  Taluk  as  per  the  norms.

Likewise,  one  Hospital  in  one  District.  5257  posts  including  1309

posts of doctors and 1610 posts of staff nurses will be created. In addition to

the above, 49 posts of Teachers, 2874 posts of Staff Nurse, 1260 posts of

Para-Medical Staff will be created in Medical Colleges. Of these, 721 posts

of Staff Nurse will be created shortly: Considering the financial position of

the  state,  one  third  of  these  posts  will  be  created  in  2017-18  and  the

remaining posts in 2018-19 & 2019-20. 

Education Protection Mission 

39.  From  his  earlier  short  story  "Thettum  Thiruthum"  and  on

many  occasions,  M.T  reminisces  on  his  school  days.  It  was  the

public  education  that  had  given  direction  to  the  secular  development

citizenship  sense  of  the  Keralites.  The  campaign  to  protect  public

education  is  a  fight  for  keeping  alive  the  secular  development

heritage  of  Kerala.  The  solution  for  the  crisis  in  School  sector  is  not

privatisation, but involvement of the general public. 
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40.  Many  activities  had  been  undertaken  over  the  last  two

decades  for  improving  the  standard  of  education  with  the  support  of

the unison of teachers, parents, local people and other educational activists.

The Education Protection Mission aims at elevating this a new level. The

novelty  here  is  to  create  a  giant  leap  in  education

infrastructure  facilities  especially  in  teaching  aids  together  with  taking

forward  the  progressive  achievements  so  far  made  in  curriculum  and

in  the  methodology  of  teaching.  As  part.  of  this,  action.  has  already

been  initiated  to  convert  40,000  class  rooms  in  high  schools  and

higher  secondary  level  into  high-tech.  Being  motivated  by  this,  the

possibilities  of  a  popular  fraternity  for  improving  infrastructure

facilities,  for  enhancing  pedagogical  standards  and  for  ensuring  the

faculties to be accomplished by the pupils have been proved through the

pilot  project  in  four  Legislative  Assembly  Constituencies.  This

initiative  will  be  completed  in  2017-18.  The  expenditure  for  the

purpose  is  Rs.  500  crore.  After  the  completion  of  this  project,  the

renovation of school laboratories will be taken up. 

41.  A detailed  plan  will  be  prepared  in  giving  due  consideration

for  the  specialties  of  each  school  subject  to  the  general  conditions  at

state  level  regarding  the  buildings,  facilities  for  physical  exercises,

eco  parks  and  such  infrastructure  facilities.  The  detailed  record  on

enhancing  the  standard  of  pedagogy,  co-curricular  activities  and

extra-curricular  activities  together  with  this  will  form  the  master  plan

for  the  school.  It  is  intended  to  fulfill  these  activities  by  using  the

investment  of  management,  contribution  from  local  people,  various

sources  such  as  PTA  fund,  CSR  sources  and  financial  assistance

from LSG Institutions and Education Department. 

42.  Based  on  these  master  plans,  4  types  of  schemes  are

declared  for  reforming  schools.  The  first  had  been  declared  in  the

budget  of  last  year.  An amount  of  Rs.  1000 crore  had  been  sanctioned
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from  KIIFB  for  upgrading  one  school  from  each  Constituency  as  a

Centre of Excellence. The State Govt will bear 50% of the total expenditure

or  maximum  Rs.  5  crore  for  one  school.  The  balance

amount  has  to  be  borne  by  the  participating  agency  or  school  PTA

apart  from  depositing  Rs.1  crore  for  meeting  the  recurring

expenditure. 

43.  Rs.  500  crore  will  be  earmarked  for  improving  the

infrastructure facilities in all schools where more than 1000 students study

and  which  were  not  covered  in  the  first  scheme.  Maximum

Rs. 3 crore will be given to each school. Decision regarding this will be

taken  based  on  detailed  examination  of  the  master  plan.  This  is  the

second  scheme.  Relating  to  this,  Special  consideration  will  be  given

to  seven  heritage,  schools  including  three  aided  schools  which  have

crossed two hundred years. 

44.  The  third  scheme  is  for  Primary  and  Upper  Primary

Schools.  The  amount  required  for  this  will  be  found  from  the  budget

provision  for  the  Education  Department.  Out  of  the  Budget  outlay  for

General  Education,  Rs.  216  crore  is  for  the  development  of

infrastructure facilities. 

45.  Challenge  fund,  is  meant  for  covering  aided  schools  also.

Maximum  1  crore  or  an  amount  equal  to  the  investment  made  by

management  or  school  protection  committee  will  be  given  by  the

Government. Rs. 50 crore is earmarked for this. 

46.  Each  school  has  to  present  their  master  plan  before

sanctioning  fund  under  each  Scheme.  An  expert  committee  will  be

assigned  to  examine  the  plan  for  improving  the  standard  of

education.  The  proposals  for  improving  infrastructure  facilities  will

be considered only if the inspection is satisfactory. 
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47.  Posts  with  full  work  load  will  be  sanctioned  in  existing

batches  and  new  schools  of  higher  secondary  sector.  The

expectation  is  that  it  will  be  required  to  create  more  than  2500  posts

of teachers. As in the health sector, these posts will be created in two phases

spanning  over  2017-18  and  2018-19.  As  result  of  these  measures,  the

prevailing  anarchy  originated  consequent  to  the  commencement  of  new

schools and batches during 2012-14, 2014-15 & 2015-16 will come to an

end to a great extent. 

Life Mission

48.  A  two  pronged  strategy  is  envisaged  for  achieving  the

objectives  of  the  comprehensive  housing  project.  The  existing

scheme  of  giving  assistance  for  house  construction  to  those  who

have  their  own  land  will  continue.  The  intention  is  to  construct

housing  complexes  for  giving  flats  to  the  landless  and  homeless

people.  These  complexes  will  not  be  mere  residential  complexes.

Government  support  will  make  necessary  interventions  on  the  basis

of  collective  efforts  in  these  complexes  for  ensuring  security  for

subsistence  and  for  educational,  social  and  health  protection.  There

will  be  special  scheme  for  extending  support  to  those  who  had

received  financial  assistance  and  could  not  complete  construction  of

houses  under  the  previous  schemes.  The  preparatory  works  for

conducting  the  data  collection  survey  required  for  the  preparation  of

comprehensive  priority  list  of  the  beneficiaries  has  already  been

completed. 

49.  The  amount  of  assistance  under  the  scheme  to  the  general

category  will  be  Rs.  3  lakh  and  for  SC/Fishermen  community,  the
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amount  will  be  3.5  lakh.  The beneficiaries  will  be  free  to  choose  from

among the various plans that can be completed within this assistance. The

ST beneficiaries will be permitted to determine the size, shape and cost of

the building after holding discussions and in consideration of the number of

members  in  the  family.  Residential  buildings  for  ST  people  will  be

constructed through agencies having social commitment. 

50.  The  schemes  of  different  departments  will  be  integrated  on

the  basis  of  local  governments.  The  amount  required  for  the  purpose

is  intended  to  be  raised  by  consolidating  the  assistance  under

centrally  sponsored  schemes,  the  loans  with  low  interest  rates

announced  by  central  government,  contributions,  CSR  fund  and

commercial  loans.  A  gross  amount  of  Rs.  16,000  crore  is  estimated

to  be  incurred  for  this  purpose  in  the  next  five  years.  The cost  of  land

for  the  life  residential  complexes  will  be  mobilised  through  land

bonds  issued  by  KIIFB.  The  price  of  construction  materials  will  be

decided  at  district  and  state  levels  through  consultations  for

eliminating  the  exploitation  of  distributors  and  middlemen.  For

ensuring  quality  and  for  obtaining  technical  support,  engineering

educational  institutions  will  be  accredited  as  third  party  technical

agencies.  An  IT  based  monitoring  system  will  be  introduced  for

enabling  the  public  to  evaluate  the  progress  of  construction  of  each

house.  Houses  will  be  provided  for  1  lakh  homeless  people  during

2017-18. 

People's Planning 

51.  It  is  Peoples'  planning  that  made  Kerala,  once  the  least

decentralized  state,  the  forerunner  in  decentralization.  Even  after

twenty years, there has been little change in the planning framework that

was  designed  then.  The  fund  and  powers  devolved  to  lower

levels  still  remain  unchanged.  Local  government  institutions  have
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played  a  vital  role  in  creating  rural  assets  and  enhancing  the

standard  of  services.  At  least  one  fifth  of  the  LSG institutions  proudly

continue  to  be  models  for  our  country.  At  the  same  time,  there  are

many  weaknesses  that  need  to  be  addressed.  The  drawback  in  the

first  phase  of  peoples'  planning  was  in  implementation.  The  major

issues  were  non  completion  of  projects  in  a  time  bound  manner,

inadequate  coordination  between  various  levels,  lack  of  people's

participation  and  a  reentry  of  corruption.  The  second  edition  of

People's  Plan  is  essential  for  rectifying  these  deficiencies  and  to

increase  the  number  of  model  panchayats  from  the  existing  one  by

fifth  to  half.  If  the  campaign  of  the  first  phase  of  People's  Planning

was  focussed  on  planning,  the  campaign  for  the  present  phase  will

be  focussed  on  execution.  The  subject  areas  of  the  above

mentioned  missions  themselves  are  selected  for  the  purpose.  The

fact  that  much  of  these  subjects  fall  within  the  domain  of  local  self

governments  makes  such  an  integration  easy.  The  missions  will  be

helpful  in  ensuring  the  integration  between  various  levels  and

agencies  and  for  providing  'technical  support  to  the  Local  Self

Government  Institutions.  The  targets  and  projects  in  the  jurisdiction

of  the  LSG  institutions  will  be  formulated  by  the  respective  LSGI.

Guidelines  of  the  missions  will  be  helpful  in  coordinating  the  State

level  interventions  and  in  determining  the  specific  targets.  The

humane  facet  of  mission  activities  will  be  evolved  as  part  of  Peoples

Planning.  The  target  can  be  achieved  by  ensuring  unequalled

participation of people and voluntary works in all activities. 

52.  An  amount  of  Rs.  9748  crore  is  earmarked  for  LSG

institutions  during  2017-18.  In  2016-17,  it  was  only  Rs.  8671  crore.

Out  of  this  total  allocation,  Rs.  6227  crore  is  for  development  fund,

Rs.  2183  crore  for  maintenance  fund  and  Rs.  1337  crore  is  for

general  purpose  fund.  The  development  fund  will  be  23.5%  of  the

total plan outlay. 
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53.  This  rate  will  be  enhanced  by  0.5%  in  the  succeeding  four

years  and  it  will  reach  at  25%  of  the  total  plan  outlay  in  2021.

Similarly,  maintenance  fund  comes  to  5.5%  of  the  own  tax  revenue

of  the  State  which  will  be  enhanced  by  0.1  percent  each  year  and

will reach at 6% during 2020-21. 

54.  The  engineering  wing.  was  created  in  LSG  Department  for'

the  purpose  of  extending  technical  support  to  Local  Governments.

This  is  not  a  transferred  department,  but  an  integral  part  of  local

government.  Therefore,  the  following  steps  will  be  initiated  to  ensure

complete integration. 

(a)  The  pay  and  allowances  of  the  engineers  will  be  borne  by

respective  LSG,  which  will  completely  be  reimbursed  by

government. 

(b)  The  engineers  will  be  under  the  control  and  supervision  of

LSGs. 

(c) The designation of engineers will be linked to LSGs. 

(d)  LSG  will  have  the  powers  to  take  disciplinary  action  as

contemplated in Kerala Panchayathi Raj and Municipal Acts. 

(e)  There  will  be  a  single  consolidated  attendance  register  for

all the incumbents in an LSG office. 

55.  One  post  of  Finance  Officer  in  each  Municipal  Corporation

and  one  post  of  Accounts  Officer  in  each  municipality  will  be  created

and Chartered Accountants will hold these posts. 

56.  Audit  commission  will  be  formed.  Social  audit  will  be  made

compulsory. 

57.  A  plan  allocation  of  Rs.  974  Crore  has  been  set  apart  for

rural  development  and  Rs.  75  crore  for  urban  development  under
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LSGD.  The  prime  components  are  the  state  share  for  NREGP,

PMSY,  PMAY,  RIDF,  Upajeevana  Mission,  Swachh  Bharath  etc.  All

these  centrally  sponsored  schemes  are  being  implemented  through

LSGls. 

58.  Kochi  is  included  in  the  Smart  City  Scheme.  It  is  expected

that  Thiruvanathapuram  will  also  be  included.  An  amount  of  Rs.

100  crore  is  set  apart  as  state  share  for  the  Smart  City  Mission.  Rs.

150  crore  is  earmarked  as  state  share  for  AMRUT  scheme.  An

amount of 150 crore has been earmarked for the completion of the projects

under  JNNRUM  and  KSUDP.  The  plan  outlay  for  the

Ayyankali Employment Guarantee Program is Rs. 25 crore. 

59.  The  pension  liability  has  become  a  huge  burden  to  certain
municipalities.  A  committee  will  be  constituted  for  furnishing
suggestions  for  exploring  a  permanent  solution  to  this  issue.  An
amount  of  Rs.  50  crore  is  provided  additionally  for  tiding  over  the
present  crisis.  An  amount  of  Rs.  10  crore  is  earmarked  for  the
construction of office buildings of the new municipalities. 

60.  Steps  will  be  continued  for  upgrading  KILA  as  an
international  centre  of  excellence  in  local  governance  and  an  amount
of  Rs.  30  crore  is  earmarked  for  the  purpose.  Kerala  Local
Government Service Delivery Incubator will be established at KILA.

III

COMPREHENSIVE SOCIAL SECURITY 

61.  It  is  difficult  to  forget  the  character,  'Muthachi'  from  the

novel  'Nalukettu'.  "There  is  no  one  in  the  Koodallur  area,  who

doesnot  know  Muthachi  of  Kottilil.  Muthachi  who  is  past  70.  will

always  pretend  'flying'  chapping  hands  with  children.  When  she  goes

to modest  families,  she will  stay with them for  one or two days.  When

she  returns,  women  folk  give  her  rice  and  men  folk  money.  Such

a  system  had  sustained  the  aged  destitute  women  of  the  land.  This
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system does not exist now. Comprehensive security scheme is implemented

in  this  void.  In  Kerala,  social  security  pension  will  be

given  to  all  people  above  60  except  those  who  receive  service

pensions,  persons  with  more  than  2  acres  of  land  and  income  tax

payers. All social security pensions are raised to Rs.1100. 

62.  Currently,  49  lakh  persons  (including  the  disabled  and

widows)  have  been  receiving  social  security  pension.  Of  these,  the

rate  of  central  pension  for  the  people  below  80  is  only  Rs.  500  and

that  too  is  limited  to  BPL  families.  Majority  of  people  who  are

receiving  welfare  pension  under  the  state  scheme  believe  that  one

more  central  pension  is  a  matter  of  their  right.  If  we  exclude  the

people  who  get  centre-state  service  pension  and  those  who  are

ineligible,  there  will  be  only  30  lakhs  people  above  the  age  of  60

eligible  for  these  pensions,  but  49  lakhs  people  are  receiving  the

same.  In  the  backdrop  of  the  decision  taken  to  enhance  the  welfare

pensions  considerably,  this  situation  cannot  be  permitted  to

continue.  A  unified  comprehensive  list  of  those  who  are  eligible  for

social  security  pension  is  being  prepared.  On  completion  of  the

same, pension of the new applicants will be sanctioned. 

63.  One  person  will  be  eligible  for  only  one  pension  at  the  rate

of  Rs.  1100.  Those  who  are  availing  two  pensions  at  present  will  be

eligible  for  the  second  pension  only  at  the  rate  of  Rs.  600  that  had

been  prevailing  before  this  Government  came  to  power.  In  future,  the

second  pension  will  be  granted  only  to  the  differently  abled  persons,

EPF  Pensioner  and  pensioners  of  self  sustaining  welfare  funds.

They shall also be eligible for benefits from the central government. 

64.  Another  vital  element  of  the  comprehensive  social  security

insurance  is  housing.  I  have  already  talked  about  the  activities  of  Life

Mission. The comprehensive health insurance scheme is expected I to be

launched at the beginning of 2018, as indicated earlier. 
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65.  Aftercare  Homes  for  boys  will  be  opened  for  the

rehabilitation  of  boys  who  are  leaving  the  homes  run  by  Social

Justice Department.  An amount of Rs. 5 crore is set apart for this.  

ASHRAYA

66.  Kerala  has  to  change  into  a  state  free  of  destitutes.  Ashraya

scheme  aims  at  freeing  destitute  families  from  poverty

based  on  a  micro-plan.  Kudumbasree  will  conduct  a  survey  to

identify  destitute  families.  Those  ineligible  will  be  excluded  on  the

basis  of  priority.  The  present  micro-plans  will  be  reevaluated  and

modified.  The  maximum  share  for  Ashraya  scheme  from

Kudumbasree  to  Panchayatis  raised  from  Rs.  25  lakhs  to  Rs.

40  lakhs.  The  share  is  raised  from  Rs.  40  lakhs  to  Rs.  50  lakhs  for

ST Ashraya. 

67.  The  story,  "Valarthumrugangal"  of  M.T.  is  about  circus

artists.  These  artists  do  not  have  even  the  rights  of  domestic

animals.  When  they  become  aged  or  meet  with  accidents,  they  are

simply discarded. Rs.1 crore is earmarked for the security of such destitute

artists in the Ashraya model. 

Security for Differently Abled 

68.  The  tragedies  of  Velayudhan  in  'Iruttinte  Athmavu'  and

'Kuttiyettathi',  the  eternal  agonies  of  Malayalies,  are  not  being

repeated  today.  The  latest  studies  and  literature  have  corrected  the

impression  that  everyone  should  be  the  products  from  the  same

moulds.  We  should  be  able  to  bring  such  people  to  main  stream  by

giving  encouragement  and  realising  their  traits  of  weakness.  The

differently  abled  will  be  given  5%  reservation  for  higher  education

and  4%  reservation  for  jobs.  This  is  the  most  important  decision

taken  by  government  for  implementing  2016  Act  on  the  Rights  of

differently  abled.  In  every  district,  committees  will  be  formed  for  the
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differently  abled.  Disability  Research  Committees  will  be  formed  for

overseeing  research.  Provision  which  is  earmarked  for  schemes

implemented  through  Social  Justice  Department,  Education

Department  and  Health  Department  for  differently  abled  and  for  the

development  of  institutions  is  considerably  enhanced.  Including  the

centrally  sponsored  schemes  of  these  three  Departments,  an

amount  of  Rs.  250  crore  is  earmarked  for  the  schemes  of  differently

abled.  Compared  to  the  previous  year  this  indicates  an  increase  of

35%. 

69.  Rs.  15  crore  is  earmarked  for  Barrier  Free  Scheme.  The

objective of Barrier free Kerala is to introduce facilities in offices to enable

differently  abled  persons  to  come  and  to  make  use  of  the

offices  without  any  hindrance.  In  the  first  phase,  Collectorates,  Taluk

Offices,  Medical  College,  District-Taluk  hospitals,  Panchayath-

Municipal Offices will be covered in the scheme. 

70.  The  'Swavalambam'  is  the  insurance  scheme  implemented

for  the  blind,  people  with  defective  vision,  locomotor  impaired  and

mentally  challenged.  Through  this  scheme  health  insurance  cover

amounting  to  Rs.  2  lakhs  will  be  provided  to  these  sections.  People

above  the  age  of  65  can  enroll  in  the  scheme.  The  premium  is  Rs.

3,100.  Out  of  this  Rs.  357  will  be  the  beneficiary  share.  The

beneficiary  share  of  the  people  below  the  poverty  line  will  be  borne

by the government. Rs. 4 crore is earmarked for this. 

71.  'Autism  Park'  is  a  new  programme  envisaged  for  extending

support  to  children suffering  from  the  difficulties  of  autism  and  their

parents.  In  the  beginning,  one  park  will  be  established  in  each

district.  The  intended  goal  is  to  extend  support  to  the  children  and

their  parents  in  education,  communication,  behavioral  problems  and

in  physiotherapy.  An  amount  of  Rs.  7  crore  is  earmarked  for  the

purpose. 

74/2020
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Buds School 

72.  The  number  of  differently  abled  children  exceeds  25,000.

Schooling  and  rehabilitation  will  be  ensured  for  all  the  differently

abled.  Buds  Schools  are  institutions  run  by  Local  Self  Government

institutions  with  the  support  of  Kudumbasree.  There  are  Buds

Rehabilitation  centres  for  the  rehabilitation  of  those  who  pass  out  of

Buds Schools and aged above 18 years.  At present, these institutions are

there  only  in  140  panchayaths.  Only  20%  children  are

given  care.  During  2017-18,  Buds  Schools  will  be  established  in

200  more  local  self  government  institutions.  Rs.  25  lakhs  will  be

given  as  special  assistance  for  starting  new  Buds  Schools.  This  will

be  separately  allocated  to  Kudumbasree.  Panchayaths  have  to

arrange  buildings  and  other  facilities.  The  mini  bus,  special  tables,

chairs  and  other  equipments  required  for  Buds  Schools  will  be  given

through  Kudumbasree.  Rs.  40  crore  has  already  been  earmarked  for

this.  Rs  25  crore  is  additionally  allotted.  Aided  status  will  be  given  to

Special/Bud Schools as per norms. 

73.  The  Government  is  committed  to  provide  compensation  to

the  Endosulfan  victims  as  laid  down  in  the  Court's  Judgement.  An

amount of Rs. 10 crore is provided for the purpose. 

Child Welfare 

74.  An  important  feature  of  Kerala  State  Plan  is  the  thrust  it
gives  to  child  welfare.  It  was  stated  in  the  2016-17  Budget,  that
separate  statement  on  schemes  for  children  will  be  distributed  along
with  the  Budget.  When  schemes  or  their  components  aimed  at  the
survival,  protection,  improvement  and  participation  of  children  as
envisaged  by  the  United  Nations  are  combined  together,  the  total
outlay  is  Rs.  1621  crore  which  is  above  8%  of  the  state  plan.
Naturally,  a  major  portion  of  this  is  related  to  school  education  and
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health.  But  child  welfare  schemes  or  their  components  can  also  be
seen  in  Agriculture,  Industries,  Sociar  Justice  and  Police
Departments. 

Food Security 

75.  The  prospects  of  drought  have  again  dramatically  brought
back  the  issues  related  to  food  security  to  the  centre  stage.  The
foundation  of  the  Universal  rationing  system  in  Kerala  was  our  acute
food  deficit.  When  the  National  Food  Security  Act  was  framed,  the
Central  Government  refused  to  accept  the  peculiarity  of  Kerala  and
its  scope  was  limited  as  a  poverty  alleviation  programme  alone.  As  a
result,  there  has  been  a  considerable  shortfall  in  the  share  of  rice  for
Kerala.  This  is  a  factor  that  has  aggravated  price  rise  during  this
period  of  acute  shortage.  Despite  the  fact  that  the  enactment  itself
was  in  2013,  there  were  serious  lapses  on  the  part  of  previous
Government  in  preparing  for  its  implementation.  But  the  Central
government  on  its  part  was  not  willing  to  allow  more  time.  For  this
reason,  State  government  was  constrained  to  take  hasty  steps.  The
flood  of  complaints  indicates  that  the  survey  conducted  during  the
tenure  of  previous  state  government  had  not  been  done  with  due
diligence.  The  criteria  for  fixing  points  were  decided  during  the  time
of  the  previous  government.  The  number  of  people  who  are  getting
free  ration  in  Kerala  exceeds  the  number  in  the  priority  list.  Taking
this  in  to  account,  the  same  number  of  people  has  been  included  in
the  priority  list  at  the  state's  expense.  Rs.·  900  Crore  is  earmarked  for
ration  subsidy.  Even  though  the  wholesale  dealers  have  been
excluded,  the  leak  through  the  retail  ration  shops  is  still  continuing.  It
is  expected  that  with  the  completion  of  installation  of  the  biometric
instruments  in  the  shops  and  the  computerization,  the  leak  can  be
avoided and the complaints can be reduced. Rs. 117 crore is set apart for
this  purpose  in  the  budget. The  commission  and  handling
charge  of  dealers  will  be  increased.  Unlike  what  is  done  in  other
states,  it  is  not  intended  to  realise  this  additional  expenditure  from
the people. Rs. 100 crore is earmarked for this. 
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76.  A  solution  rice  scarcity  can  be  found,  only  if,  the  Central

Government  agrees  to  enhance  the  state  share  of  rice.  Like  the

'Karanavar'  of  an  old  'Tharavadu',  the  central  government  has  locked

the  granary.  As  described  by  M.T  in  his  novel  'Naalukettu',

'Valiyamama'  said  again,  "Not  even  a  single  grain  of  rice  will  be

given  ...  Let  me  see  will  you  learn  a  lesson  or  not.  The  obstinancy  is

that  rice  will  not  be  given  to  them.  The granary  is  locked  and  the  key

is  in  his  pocket.  It  is  also being  heard  that  he  is  going to  sell  the  rice

to  transporters."  Sir,  this  policy  is  the  main  reason  for  the  present

ration crisis. 

77.  The  quality  of  rice  supplied  in  the  State  can  be  enhanced  if

malpractices  by  mill  owners  on  the  paddy  procured  in  Kerala  are

eliminated.  Rs.700  crore  is  set  apart  for  paddy  procurement.  An

amount  of  Rs.  900  Crore  is  set  apart  for  ration  subsidy  as  well.  An

amount  of  Rs.  200  crores  for  Civil  Supplies  Corporation,  Rs.  150

crore for Consumerfed and Rs. 30 crore for Horticorp are earmarked for

effective  intervention  in  the  market.  Kerala  State  Civil  Supplies

Corporation  has  taken  part  in  the  open  market  auction  conducted  by

the  Central  Government  and  has  already  procured  1400  ton  rice  and

distributed  the  same  in  the  State  at  Rs.  25 per  Kilogram.  This

intervention will be strengthened after assessing the need. 

78.  An  amount  of  Rs.  40  crore  is  set  apart  for  the  development

of  agricultural  markets.  This  can  be  used  for  the  development  of

infrastructure  and  intervention  capacity  of  VFPCK.  This  allocation

can  also  be  utilised  for  the  development  of  marketing  centres  at

block  level  by  grama  panchayats  and  for  the  promotion  of  weekly

markets.  In  connection  with  it,  an  amount  of  Rs.  27  crore  is

earmarked  for  the  value  added  processing  of  small  scale  agricultural

produces and for starting agro business company. 
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Anganwadies 

79.  An  amount  of  Rs.  433  crore  has  been  set  apart  for  Social

Justice  Department  and  Rs.  170  crore  for  the  Kerala  Social  Security

Mission  in  this  budget.  The  key  programmes  of  the  Social  Justice

Department  are  those  connected  with  Anganwadis.  For  this  purpose,

Rs.  248  crore  is  being  set  apart  as  state  share.  For  paying

honorarium  to  Anganwadi  Workers  Rs.359  crore  is  set  apart.  A

scheme  has  been  formulated  for  constructing  own  buildings  for  all

Anganawadis.  Collectors  will  be  entrusted  specially  with  the  task  of

making land available for constructing Anganawadi buildings. 

80.  Honorarium  of  ASHA  workers,  cooks  and  pre-primary

teachers are enhanced by Rs. 5001. 

Scheduled Caste - Scheduled Tribe Welfare 

81. One feature that distinguishes this budget from the budget of other

states and central budget is the thrust on the welfare schemes of  SC/ST.

Rs. 2600 crore for SCP and Rs. 751 crore for TSP are earmarked. 9.81 % of

total outlay is being earmarked for SC population, who comprise 9.1 % of

total population. Same way, 2.83% is earmarked for STs who form 1.45% of

the population. Rs. 188 crore for Scheduled Castes and Rs. 366 crore for

Scheduled Tribe has been allocated in excess of the proportionate normative

share. This allocation is higher than that of any other State in India. 

82.  The  population  of  Scheduled  Caste  in  India  is  16.6%  and

that  of  the  Scheduled  Tribe  is  8.6%  and  the  total  comes  to  25.2%.

But  the  Central  Government  allocates  only  half  of  the  eligible

allocation  as  per  the  proportionate  population.  The  Central  allocation

had  been  14.4%  in  2014-15,10.9%  in  2015-16  and  11.5%  in  2016-

2017.  This  scheme  itself  has  been  dispensed  with  during  the  current

financial  year  by  Government  of  India.  Only  the  gross  amount  for  the
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welfare  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  has  been

indicated.  This  comes  to  Rs.  84,311  crore.  According  to  the  Union

Finance  Minister,  this  allocation  has  been  enhanced  by  34%  over

that  of  the  previous  year.  But  here  it  is  suppressed  that  the  allocation

of  Rs.  84,311  crore  involves  both  plan  and  non  plan  expenditures,

while  Rs.  62,838  crore  allocated  in  2016-17  was  for  plan  expenditure

alone.  Even  then,  the  present  allocation  is  only  a  nominal

enhancement  than  the  S.C.P  -  T.S.P  allocation  of  Rs.  82,935  crore

during  2014-15.  But  the  approach  of  Kerala  is  in  stark  contrast  to

this. 

83.  The  social  welfare  indicators  of  Scheduled  Caste  lag

behind the average for Kerala. But they are much higher than the national

indicators  of  SC/ST.  In  fact,  the  indicator  on  quality  of  life  of

Scheduled  Caste  in  Kerala  is  even  higher  than  that  of  the  general

quality  of  life  indicator  of  other  north  Indian  states.  It  is  when  we

consider  the  economic  status  of  the  SC  that,  their  backwardness

becomes glaring. Since their issues relating to land could not be resolved,

their  main  means  of  subsistence  in  rural  area  still  remains

manual  labour.  On  social  welfare  status  of  Scheduled  Tribes  to,  they

lag  behind  considerably.  It  is  to  solve  this  backwardness,  a  larger

provison  has  been  earmarked  in  the  budget  for  S.C.P  &  T.S.P

comparitively. 

84.  An  amount  of  Rs.  1,172  crore  out  of  Rs.  2,600  under

S.C.P  and  Rs.  176  crore  out  of  Rs.  751  crore  under  T.S.P  will  be

expended  through  the  Local  Self  Government  Institutions.  This  huge

allocation  downwards  is  with  the  intention  giving  ample  chance  to

Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  to  actively  participate  in  the

formulation  of  different  schemes  according  to  their  aspirations.  The

decisions  taken  by  the  'Oorukootam'  in  TSP  cannot  be  superseded

by  the  Panchayat.  Efforts  need  to  be  made  for  their  collective

intervention in local planning. 
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85. Prime importance is given to housing in the scheme. Rs. 180 crore

for  purchase  of  land  and  Rs:  500  crore  for  construction  of

house  have  been  provided  under  S.C.P.  In  addition  to  this,  Rs.  60

crore  has  been  included  as  part  of  Pradhan  Manthri  Awas  Yojana.  In

T.S.P,  Rs.  115  crore  for  housing,  Rs.  50  crore  for  the  rehabilitation

of  landless  tribals  has  been  set  apart  After  providing  housing  to  all  the

homeless  families,  there  will  also  be  a  scheme  for  constructing

an additional study room for families with students in it. 

86.  The  next  priority  after  housing  is  for  education.  Under

S.C.P,  Rs.  459  crore  and  under  T.S.P,  Rs.  122  crore  has  been

provided  for  educational  schemes.  The  main  expenditure  under

these  schemes  is  for  educational  grants  and  scholarships  to

students.  In  addition  to  this,  Rs.  286  crore  has  been  provided

under  SCP  for  Post-metric  Scholarship  of  Central  Government.

Project  for  renovation  of  model  residential  schools,  post-matric  and

pre metric hostels are under the consideration of KIIFB. 

87.  A  school  will  be  started  in  Edamalakkudy  Tribal

Panchayat.  A  special  scheme  for  equivalent  examination  under  the

auspices  of  Saksharatha  Mission  will  be  started  for  the  school

dropout tribal children. 

88.  A  social  security  scheme  linked  with  insurance  policy,  for

the  girls  belonging  to  Scheduled  Caste,  in  the  name  'Valsalyanidhi'

will  be  launched.  This  scheme  ensures  all  insurance  coverage  such

as  birth,  health  care,  education  etc.  and  final  assured  amount  of  Rs.1

lakh  will  be  given  either  on  completion  of  the  10th  standard  or

attaining the age of 18. 

Backward/Forward Castes Development 

89.  An  amount  of  Rs.  130  crore  including  central  share  is

earmarked  for  backward  caste  welfare.  Out  sf  this  allocation,  Rs.  14

crore  is  for  Backward  Caste  Development  Corporation  and  7  crore  for
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Converted  Christians  Development  Corporation.  The  remaining

amount  is  for  educational  assistance.  Rs.  1.8  crore  is  for  potters,  Rs.

2.7  crore  is  for  the  modernization  of  barber  shops  and  Rs.  3  crore  is

for providing tool kits for traditional craftsmen. 

90.  An  amount  of  Rs.  30  crore  is  earmarked  for  Forward  Caste

Development  Corporation.  Rs.  4.4  crore  is  set  apart  for  the

renovation of 'Agraharams'. 

Minority Welfare 

91.  The  allocation  for  minority  welfare  including  central  share

is  Rs.  90  crore.  In  this,  an  amount  of  Rs.  50  crore  is  for  the  housing

scheme of widows or poor women deserted by husbands. 

Employees 

92.  Government  employees  and  pensioners  have  been  raising

the  demand  for  health  insurance  for  a  long  time.  The  health

insurance  scheme  will  be  implemented  during  2017-18.  The

premium  required  for  this  will  be  deducted  from  the  salary  of

employees  and  the  medical  allowance-  of  pensioners.  Insurance.

company  for  this  will  be  selected  through  open  tender.  The  premium

for  this  scheme  will  be  decided  in  terms  of  the  conditions  and

modalities of the insurance company.

IV

TRADITIONAL EMPLOYMENT SECTORS 

93.  The  vast  majority  of  poor  in  Kerala  work  in  the  traditional

sectors.  The  best  way  of  protecting  them  is  to  protect  these

employment  sectors.  These  sectors  have  to  be  modernized  while

ensuring  the  income  of  the  workers  in  these  sectors.  This  budget

has adopted such an approach in these traditional sectors. 
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Agriculture 

94.  The  total  outlay  in  Agriculture  Sector  which  was  RS.1822

crore  in  2016-17  is  raised  to  Rs.  2106  crore.  From  the  amount  of

RS.160  crore  earmarked  for  food  production,  Rs.  70  crore  is  meant

for  paddy  and  RS.85  crore  for  vegetables.  From  the  reclamation  of

wasteland  for  rice  cultivation  to  rice  mill,  a  comprehensive  assistance

programme  has  been  formulated  for  paddy  cultivation  covering  each

stage.  An  amount  of  Rs.  12  crore  has  been  provided  for  cultivation  in

wasteland  and  for  conversion  of  'Oruppoo'  into  'Iruppoo'.  Rs.  27

crore  is  earmarked  for  providing  Rs.  1500  per  hectre  to  'Padasekhara

Samithies'.  Rs.  3  crore  is  provided  for  setting  up  of  mini  rice  mills  in

selected  Co-operative  Societies.  The  non-plan  outlay  for  paddy

procurement  is  RS.700  crore.  Suitable  projects  will  be  prepared  for

the  special  agricultural  regions  of  Kuttanad,  Onattukara,  Pokkali,  Kol,

Palakkad,  Wayanad  and  Kaippad.  Rs.  12  crore  is  provided  for  giving

assistance at the Block level to these areas. 

95.  For  the  promotion  of  agriculture  and  agricultural  crops

having  regional  specialties,  an  amount  of  RS.3.3  crore  is  provided

As  part  of  promoting  the  crops  like  Ragi  and  Millet  in  tribal  areas

government  will  take  measures  for  procurement  of  these  crops  fo

the  distribution  of  the  same  to  the  tribals  themselves  as  ration

Special  financial  assistance  will  be  provided  for  products  such  as

Marayoor Jaggery under this scheme. 

96.  Vegetable  farming  will  be  expanded  using  the  prevailing

cluster  system  under  the  Agriculture  Department.  Rs.  18  crore  is  set

apart  for  giving  assistance  to  the  clusters.  In  addition  to  this,  Rs.  3

crore  is  provided  for  Block  Level  Federations  and  Rs.  15  crore  is

provided  for  the  schemes  such  as  Rain  Guard,  Micro  Irrigation,  Micro

Nutrient  etc.  Besides,  a  share  of  Rs.  54  crore  earmarked  for  Crop

Health  Management  will  also  be  made  available  for  vegetable
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farming.  Rs.  10  crore  is  provided  for  the  promotion  of  organic

farming.  A new  component  in  the  vegetable  farming  is  the  emphasis

given  to  the  processing  and  marketing.  Rs.  5  crore  is  set  apart  for  the

vegetable producer companies. 

97.  The total  outlay  for  coconut  is  Rs.  45  crore.  Rs.  5  crore  will.

be  for  the  propagation  of  hybrid  and  dwarf  varieties.  The  arrears  of

the  financial  assistance  that  government  had  offered  to  the  coconut

producer  companies  will  be  cleared  at  the  earliest.  Rs.  10  crore  is

provided for pepper and cardamom cultivation. 

98.  Rs.  21  crore  has  been  ear-marked  for  making  available  high

quality  seeds  and  saplings.  Rs.  32  crore  is  provided  for  Agro-service

Centres.  A  new  scheme  will  be  launched  this  year  for  the

preservation  of  biodiversity  and  the  conservation  of  the  germ  plasm

of indigenous varieties of Kerala. 

99.  Even  though  there  has  been  a  temporary  hike  in  the  price

of  rubber,  the  price  stabilization  scheme  to  ensure  a  price  of  Rs.150

per  kg  to  the  small  scale  farmers  will  continue.  Rs.  500  crore  is

provided for the purpose. 

100.  An  amount  of  Rs.  19  crore  is  earmarked  for  Wayanad

Package.  This  amount  is  intended  to  be  utilized  for  pepper,  original

rice  varieties  of  Wayan  ad  and  for  the  soil-water  conservation

activities. 

101.  An  amount  of  Rs.  90  crore  is  earmarked  for  Kasargod

Package.  The  selection  and  implementation  of  projects  under  the

package will be at the district level. 

102.  Special  Economic  Zones  have  been  assigned  for  five

crops,  Rice-Kuttanad,  Kole,  Onattukara,  Pokkali,  Palakkad,  Kaippad,

Wayanad;  Vegetable-Devikulam,  Kanjikuzhi,  Pazhayannur,  Chittur,
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Kollankode;  Banana-  Thrissur;  Flowers-Wayanad;  Coconut-

Kozhikode.  For  initiating  integrated  activities  .in  these  Special  Agro

Zones, an amount of Rs. 10 crore is earmarked. 

103.  A  Detailed  project  report  for  value  added  products  in  14

Agro  parks  approved  by  KIIFB  last  year  is  under  preparation.

Rs. 100 to 150 crore will  be made available for this from KIIFB. More

producer  companies  will  be  started  for  value  added  products  from

coconut. Agricultural co-operative societies will be encouraged. 

Animal Husbandry Sector 

104.  Rs.  308  crore  for  Animal  Husbandry  and  RS.97  crore  for

Dairy  Development  has  been  provided.  In  milk  production  the

government  will  be  to  achieve  self  sufficiency.  The  main  factors

behind  the  increase  in  the  milk  production  are  extension  of  hybrid

breeds  and  quality  improvement.  This  continues  to  be  the  main

development  plank.  Rs.  110  crore  is  provided  for  veterinary  extension

activities  and  Rs.  45  crore  is  earmarked  for  the  betterment  of

veterinary  services.  The  outlay  provided  altogether  for  cross

breeding  schemes  is  Rs.  70  crore.  An  amount  of  Rs.  74  crore  has

been  provided  for  the  PSUs  like  Kerala  Poultry  Development

Corporation, Kerala Feeds Ltd. and KLD Board. 

105.  One  lakh  heifers  'will  be  included  in  the  Calf  Care

Scheme.  An  amount  of  Rs.  54  crore  is  earmarked  for  the  purpose.

Insurance coverage will be introduced for cattle. 

106.  An  amount  of  Rs.  30  crore  is  earmarked  as  financial

assistance  for  Primary  Milk  Co-operative  Societies.  Rs.  48  crore  is

provided  for  cattle  shed  and  fodder  grass  cultivation.  Rs.  14  crore  is

provided  as  subsidy for  cattle  feed.  The  pension  in  respect  of  Dairy

farmers is enhanced to Rs. 1100.
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Fisheries Sector 

107.  The  total  outlay  of  Rs.  408  crore  that  had  been

earmarked  during  2016-17  for  Fisheries  Sector  and  Coastal  Area

Development  is  enhanced  to  RS.586  crore.  Rs.49  crore  has  been

provided  for  inland  fisheries  sector.  More  than  half  of  this  allocation

is  meant  for  pisciculture.  Backwater  Ornamental  Fish  Farming

Project  will  be  revamped.  Production  from  sea  fishing  has  been

continuously  diminishing  in  Kerala.  In  this  context,  Rs.  5  crore  is

provided for preventing the depletion of marine fish resources. 

108.  Additional  amount  is  earmarked  for  ensuring  the  off

season  saving-cum-relief  scheme  at  Rs.  3600/-.  Accident  insurance

compensation  @  Rs.  10  lakh  for  death/missing  case  and  Rs.  5  lakh

for  becoming  invalid  for  work  will  be  provided.  Insurance  will  be

provided  for  the  allied  workers  as  well.  Insurance  coverage  will  be

extended  for  fishing  equipments  also.  Rs.  2  crore  is  provided  for

Marine  Ambulance.  An  amount  of  Rs.  25  crore  is  earmarked  for

Kerosene subsidy. 

109.  Rs.  39  crore  is  earmarked  for  the  construction  of  fishing

harbours  at  Arthungal,  Vellayil,  Thanoor,  Parappanangadi,

Manjeswaram,  Koyilandy,  Munakkakadavu,  Chettuva,  Cheruvathoor,

Thalayi  and  Chethi.  Another  Rs.  35  crore  will  be  made  available  for

the  construction  of  roads  and  bridges  connected  with  harbours.

There  is  a  provision  of  Rs.40  crore  includ~ng  the  state  share  under

the  Blue  Revolution  Scheme  of  Central  Government.  This  provision

is mainly meant for pisciculture and value added activities. 

110.  An  amount  of  Rs.216  crore  has  specially  been  earmarked

for  coastal  area  development.  24851  fishermen  families  reside
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within 50 metres  limit  from the  sea  shore.  A section  of  this  fisher  folk

are  living  in  highly  dangerous  zone.  Rs.150  crore  is  earmarked  for

their  rehabilitation.  The  objective  is  to  create  an  organtc  protection

wall  using  this.  An  amount  of  Rs.56  crore  is  earmarked  for

developmental  activities  other  than  road  work  in  the  coastal  belt.  In

addition  to  these,  there  will  be  a  provision  of  Rs.20  crore  as  financial

assistance  from  NABARD.  An  amount  of  Rs.  100  crore  is

earmarked  for  Harbour  Engineering  Department  for  the  construction

of  small  coastal  roads.  Priority  will  be  given  for  the  rehabilitation  in

connection  with  the  construction  of  Vizhinjam  Harbour.  The  required

amount will be sanctioned additionally. 

111.  An  amount  of  Rs  50  crore  is  set  apart  for  sanctioning

retirement  benefits  to  the  members  of  Fisheries,  Coir  and

Agricultural Workers Welfare Fund Boards. 

Coir 

112.  The  second  restructuring  scheme  of  coir  will  be

implemented  during  2017-18.  Steps  are  being  taken  to  modernise

the  coir  industry  on  a  war  footing.  Defibering  machines  will  be

provided  to  Coir  Co-operative  Societies  at  90%  subsidy,  to  Self  Help

Groups  at  75%  subsidy  and  to  individuals  at  50%  subsidy.  Under  this

scheme  the  first  Mill  will  be  operationafized  at  Vadavannur  in

Nenmara constituency in May with a capacity to process 60,000 husk fibre

per  day.  The  target  is  to  open  100  husk  processing  mills

during 2017-18. 

113.  Automatic  spinning  machines  will  be  made  available  only

for  Co-operative  Societies.  Subsidy  will  be  provided  by  the  State

Government  to  private  investors  in  addition  to  the  assistance

provided  by  the  Coir  Board.  The  coir-composite  factory  of  Foam

Mattings  will  be  operationalized  during  2017-18.  A new  coir  mattress

division  will  be  formed.  The  coir  machine  factory  will  be  operated  to

its optimum capacity for the first time. 
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114.  To  ensure  that  coir  workers  and  weavers  do  not  lose  their

jobs  due  to  this  technological  modernisation,  Government  will

procure  their  products  at  a  price  ensuring  minimum  wage.  In  the  first

phase,  products  from  co-operative  sector  will  be  procured.  As

against  the  procurement  during  2016-17  by  Coirfed  of  1  lakh  quintals

of  coir,  next  year  the  procurement  will  be  2  lakh  quintals  of  coir.  The

Coir  Corporation  had  procured  Rs.100-120  crore  worth  coir  products,

which  will  be  enhanced  in  2017-18  to  Rs.  200  crore.  In  order  to  sell

these  products,  subsidy  needs  to  be  provided.  For  this,  Rs.  48  crore

is earmarked. 

115.  The  Coir  Fair  in  Alappuzha  will  be  held  during

September,  focused  on  the  domestic  market.  The  main  demand  for

coir  will  be  from  the  Geo  textiles  used  for  the  soil  and  water

protection  activities  as  part  of  'Haritha  Ke_ralam'  Project.  The  Geo

textiles  can  be  used  for  road  construction  also.  If  this  endeavour

becomes  a  success,  we  can  ensure  200  days  of  employment  to  all  coir

workers  in  Kerala.  To  train  the  staff  of  Employment  Guarante  

Scheme  in  Alappuzha,  a  geo-textile  school  will  be  opened  under  the  

aegis of COIRFED and NCMRA. 

116.  As  part  of  the  second  restructuring  scheme  the  Coir  Co-

operative  Societies  taken  up  for  revival  will  be  provided  with  workin;

capital  and  managerial  subsidy.  A project  will  be  submitted  to  NCDC

for  this  purpose.  For  giving  working  capital  and  as  manageria

subsidy  now,  an  amount  Rs.12  crore  and  Rs.  3  crore  are  additionally

earmarked  for  the  purposes  respectively.  Coir  Cooperative  societies

will  be  permitted  to  convert  the  available  balance  amount  of  the

funds  received  under  various  schemes  during  previous  years  into

working  capital.  The  total  outlay  for  coir  sector  is  Rs.  128  crore.  In

addition,  Rs.  100  crore  will  be  made  available  for  the  restructuring  of

coir production co-operative societies through NCDC .. 
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Handloom 

117.  Rs.72  crore  has  been  provided  for  Handloom  and

Powerloom  sectors.  Rs.  9  crore  has  been  earmarked  for  share

participation  of  Handloom  Co-operative  Societies,  HANTEX  and

HANVEEV.  Another  Rs.11  crore  is  earmarked  for  procurement  of

raw  materials  and  other  items.  Rs.12  crore  is  set  apart  for

modernisation  of  handloom,  diversification  of  handloom  products  and

for  the  incubation  centres.  The  various  incentives,  welfare  measures

and  income  ensuring  schemes  traditionally  available  for  handloom

weavers  will  continue.  Due  to  the  delay  in  the  implementation  of  the

scheme in  2016-17,  cloth  for  uniform only  for  primary  school  students

could  be  woven  during  that  year.  During  2017-18,

Government  intends  to  extend  the  scope  of  this  scheme.  Looms  will

be  supplied  to  those  who  desire  to  enter  into  the  industry.  The

arrears on rebate will be disbursed. 

Cashew 

118.  Even  though  the  cashew  factories  have  been  formally  re-

opened,  the  industrial  production  has  not  reached  the  normal  level.

The  PSUs  like  Cashew  Development  Corporation  and  CAPEX  are

facing  acute  shortage  of  raw  cashew.  It  is  necessary  to  make  these

institutions  fully  functional  for  maintaining  the  work  and  the  service

and  wage  conditions  by  procuring  raw  cashew  either  from  the  state

or  from  outside  the  state.  For  the  procurement  of  raw  cashew  for

these  institutions,  Rs.  30  crore  is  allocated.  The  balance  requirement

of  fund  will  be  made  available  as  loan  from  financial  institutions.

Outstanding  dues  of  the  banks  worth  Rs.  80  crore  were  settled
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through  one  time  settlement  scheme.  The  vital  component  in  the

project  is  the  modernisation  of  factories  and  partial  mechanization.

For  this  purpose,  Rs.42  crore  is  earmarked.  An  amount  of  RS.6.5

crore is provided for the promotion of cashew cultivation. 

119.  The  Government  accepts  the  reality  that  the  cheaper

labour  and  mechanization  in  the  factories  which  operate  outside

Kerala  pose  serious  challenges  to  the  factories  of  our  state.  To

overcome  this  constraint  and  also  to  build  up  the  industries  of  Kerala

a  project  will  be  formulated  in  consultation  with  private  industrialists.

An amount of Rs. 20 crore is earmarked for this. 

Other Village Industries 

120.  Rs.  4  crore  is  pravided  for  the  encouragement  of  32

recognised crafts  in  Kerala.  The  apex  bodies  Surabhi  is  provided

with  Rs.1.5  crore,  Artisans  Development  Corporation-Rs.1  crore,

Handicrafts  Development  Corporation  Rs.  1.5  crare  and  KELPAM-

Rs.1  crore.  Rs.  5  crore  is  pravided  for  the  development  of  bamboo

based  industries.  Rs.  1  crore  is  allocated  to  ARTCO  towards  share

capital. 

Khadi 

121.  The  total  outlay  for  Khadi  and  Village  industries  is  Rs.17

crore.  A  new  scheme  -  the  'Khadi  Grama  Programme'  will  be

launched  this  year.  Rs.4.5  crore  has  been  provided  for  developing

Khadi and Village Industries in certain selected Grama Panchayaths. 

122.  Beedi  industry  is  yet  another  traditional  industry  that  is  in

a  crisis.  Rs.8  crare  will  be  refunded  to  Dinesh  Beedi  from  the  tax
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collected  from  Beedi  industry.  Rs.20  crare  from  the  balance  tax

realized  from  the  sector  will  be  given  to  the  Beedi  Workers  Welfare

Fund  as  grant.  They  can  formulate  suitable  schemes  and  projects

for the welfare of the workers .... 

Co-operation 

123. The total outlay of co-operative sector is Rs. 124 crare. Of this,

Rs.  50  crore  is  for  primary  co-operative  societies  and  Rs.  25

crore  is  for  providing  share  capital  for  Processing,  Consumer,

Housing,  Marketing,  Women  and  SC/ST  eooperative  societies.  An

amount of Rs. 10 crore is earmarked for CAPE. 

124.  A  study  for  starting  Kerala  Co-operative  Bank  is  in

progress.  As  the  initial  step  towards  this  goal,  action  will  be  taken  for

the  financial  re-organisation  and  re-capitalisation  of  State  Co-

operative Banks and District Co-operative Banks. 

125.  As  part of  restructuring  of  traditional  industrial

cooperative  societies,  the  debts  payable  to  government  will  be

converted  into  shares  and  interest  thereon  will  be  written  off.  Action

on  these  will  be  taken  as  part  of  the  Comprehensive  Revival  Scheme.

A  scheme  will  be  formulated  to  revive  RUBCO,  one  of  the  largest

commercial institutions in the state. 

V

NEW AREAS OF GROWTH 

126.  The  engines  of  future  economic  growth  of  Kerala  are  IT,

Tourism  and  appropriate  medium  and  large  scale  industries.

Considering  the  permanent  importance  of  these  three  areas,  an

amount  of  Rs.  1,375  crore  is  earmarked.  The  increase  is  27%  over

74/2020
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the  estimate  of  2016-17.  State  income  data  indicates  that  in  the

recent  period,  there  is  an  awakening  in  the  modern  production  sector.

This higher allocation will strengthen the upward trend. 

Information Technology 

127.  The  total  outlay  for  IT  sector  is  Rs.  549  crore.  The  major

thrust  is  on  the  construction  of  IT  Parks.  An  amount  of  Rs.  84  crore

for Technopark, RS.67 crore for Infopark, RS.25 crore for Cyberpark, Rs.55

crore  for  IT  Parks  at  Kozhikkode,  Kannur,  Kasaragode  and

Koratty  and  also  for  Techno  Lodges  are  earmarked.  By  the  year

2020,  one  lakh  IT jobs  will  be  created  in  Infopark  and  75000  IT jobs

in Technopark. 

128.  In  the  recent  times  we  have  been  giving  more  attention  to

new  and  innovative  investments.  An  amount  of  Rs.10  crore  is

earmarked  for  Technology  Innovation  Centre.  An  amount  of  Rs.  70

crore  is  set  apart  for  Youth  Entrepreneurship  Development

Programme,  which  is  a  bouquet  of  several  new  and  innovative

schemes  such  as  start-up  box  campaign,  start-up  boot  camps,

partner  network,  start-up  i3,  entrepreneurship  visit  program,  fab-lab

program,  innovation  fund,  seed  fund  etc.  KSIDC and  KFC will  extend

financial support for 1500 start-ups. 

129.  An  amount  of  Rs.  100  crore  is  earmarked  for  Kerala  State

IT  Mission  which  is  the  nodal  agency  of  Government  for  service

delivery  intervention  in  IT  sector.  An  amount  of  Rs.  52  crore  for

Indian  Institute  of  Information  Technology  and  Management,  Rs.22.5

crore  for  IITK,  Pala  and  Rs.5  crore  each  for  International  Centre  for

Free and Open Source Software and for C-DIT are earmarked. 

130.  Comprehensive  interventions  will  be  initiated  to  uplift  the

State  of  Kerala  as  an  IT  hardware  manufacturing  hub.  As  part  of  this,

it  is  intended  to  establish  12  parks.  Japanese-Korean  industrial

cluster  will  be  established  in  Mavoor.  To  co-ordinate  all  of  these,  a
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hardware mission will  be set  up for  which an amount  of  Rs.  1 crore is

earmarked. 

Kerala Fibre Optic Network (K-FON)

131.  Free  Internet  connections  will  be  provided  to  20  lakh

poor  families.  For  others,  Internet  service  will  be  provided  at  a  lower

rate.  Sir,  thus  Kerala  is  poised  to  become  one  of  the  rare  regime

where  Internet  facility  will  be  the  right  of  a  citizen.  This  will  provide

hindrance  free  access  to  Government  and  non-Government

services,  educational,  health,  social  welfare,  entertainment  and

knowledge  based  service  facilities  to  common  people  through

computer  and  mobile  phone.  It  will  be  a  decisive  step  towards

eliminating  the  digital  divide.  It  is  estimated  that  by  2017-18  almost

all  Government  transactions  will  become  IT  based.  Thus,  the  right  for

basic  Internet  facility  will  become  a  prerequisite  for  providing  civic

services universally through electronic medium. 

132.  The  universal  basic  Internet  facility  will  be  made  available

to  all  citizens  and  Government  machinery  through  a  new  optic  fibre

pathway  created  in  parallel  to  KSEB  electric  power  network.  This

network  can  be  made  available  to  each  home  through  KSEB.  It  is

aimed  to  complete  the  network  to  be  named  K-FON  within  18

months.  Rs.  1000  crore  needed  for  the  capital  investment  will  be

provided through KIIFB. 

133.  WiFi  transmission  centres  will  be  established  at  Akshaya

Centres,  Friends  Janasevana  Kendras,  Government  offices,

libraries,  and  public  places  under  the  control  of  Government.  Basic

internet  facility  will  be  provided  to  people  free  of  cost  for  a  specific

period using mobile and computer equipment through K-FON. 
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Tourism 

134.  Within  a  short  period,  tourism  has  emerged  as  a  service
industry  which  contributes  10%  of  the  state  revenue.  The  crux  of
tourism  development  lies  in  the  marketing  of  our  natural  beauty  and
heritage  as  effective  tourism  products.  Therefore,  the  major  portion
of the outlay, ie, Rs. 75 crore has been earmarked for marketing. 

135.  An  amount  of  RS.15  crore  is  set  apart  for  encouraging
and  propagating  Nishagandhi  dance  and  music  festivals,  Onam
celebration,  tribal  dance  festival,  Pooram,  Theyyam  festivals  and
boat  race  etc.  An  amount  of  Rs.  5  crore  is  additionally  provided'  for
encouraging  boat  race  and  giving  assistance  to  those  snake  boats
which have not received any assistance for maintenance so far. 

136.  An  amount  of  Rs.  22  crore  is  set  apart  for  various  tourism
institutions  including  Kerala  Tourism  Development  Corporation
Rs.12  crore  is  provided  for  District  Tourism  Promotion  Councils.  An
amount  of  RS.31  crore  is  earmarked  for  the  upgradation  of  tourism
guest  houses  and  also  for  construction  of  new  blocks  at  Guruvayoor
Thiruvananthapuram,  Sulthanbathery,  Peerumedu,  Kozhikkode,
Ponmudi and Munnar. 

137.  The  most  important"  tourism  projects  presently  be
implemented  in  Kerala  are  the  Muziris  Heritage  Project  and
Thalassery,  Alappuzha  spice  route  that  is  about  to  be  taken  up
Rs.40 crore is earmarked for this project. The main component Alappuzha
heritage  project  is  the  renovation  of  canals.  A master  for  this  is  being
prepared  with  Dutch  technological  collaboration.  Not
only  the  main  canals,  but  small  canals  and  estuaries  will  be  cleaned
and  protected  as  part  of  this  project.  The  main  components  of  the
master  plan  will  be  funded  through  KIIFB.  The  first  two  museums  in
Alappuzha  will  be  completed  in  2017-18.  They  are  the  Thomas
Norton's  Memorial  and  Coir  museum.  An  amount  of  Rs.  10  crore  is
specially  earmarked  for  this  purpose.  The  District  Court  in
Thalassery will be undertaken in Heritage Protection Network. 
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138.  An  amount  of  Rs.  400  crore  has  been  earmarked  in  the

last  budget  from  KIIFB  for  the  development  of  infrastructure  facilities

in  the  tourism  destinations  at  Dharmadam-Muzhippilangadu,  Kannur-

Fort,  Arakkal  palace,  Karappuzha-Wayanad,  Chethi-Mararikkulam,

Thrissur-Guruvayoor-Paliyoor  circuit,  Akkulam,  Ponnani  and

Ponmudi.  The  detailed  project  reports  are  being  prepared  for  these

projects.  An  amount  of  Rs.  80  crore  has  been  provided  in  the  current

year's  plan  for  the  infrastructure  development  of  the  tourist

destinations  at  Kovalam,  Kumarakam,  Thekkady,  Munnar,  Fort

Kochi,  Athirappally,  Wayanad,  Varkala,  Neyyar,  Ashtamudi,

Thenmala,  Sabarimala,  Vembanad,  Vagamon,  Cherai,  Peechi,

Guruvayur,  Malambuzha,  Nelliyampathi,  Nila,  Nilambur,  Kappad,

Irinjal  and  Thusharagiri  and  Rs.  40  crore  for  the  other  minor

destinations.  Pathiramanal  Eco  Tourism  Project  will  be  rejuvenated.

A master  plan  will  be  formulated  for  the  development  of  tourism  by

linking the backwaters and rivers in Malabar. 

Heavy and Medium Industries

139.  In  the  year  2016-17  the  total  outlay  for  heavy  and  

medium  industries  was  RS.291  crore.  This  is  now  enhanced  to  

RsA82  crore.  Revival  of  loss  making  public  sector  undertakings  has  

been  accorded  great  importance  by  the  LDF  Government.  The  share  

for  Public  Sector  Undertakings  is  enhanced  from  RS.100  crore  to  Rs.  

270 crore. 

140.  For  the  sake  of  brevity,  only  the  case  of  Drugs  and

Pharmaceuticals  Ltd  is  explained.  This  company  which  made  profit

in  2009-10  for  the  time  in  its  history,  dropped  into  losses  again

during  the  UDF  regime.  It  is  only  after  this  government  assume

power  that  even  the  machinery  of  the  Betalactum  Plant  established

six  years  back  was  taken  out  of  cartons.  By  this,  production  capacity

has  reached  Rs.  100  crore.  It  received  the  GMP Standard  Certificate.
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Further,  as  the  next  step  a  Betalactum  Plant  is  going  to  be

established  by  renovating  an  old  godown  building,  and  thus  the

production  capacity  will  rise  to  Rs.  200  crore.  Another  factory  for

manufacturing  medical  equipment  will  also  become  operational  in

2018-19.  The  newly  established  laboratory  for  testing  drugs  will  get

accreditation  before  the  end  of  March.  It  is  also  planned  to

restructure  the  existing  factories  as  per  global  WHO  standards

without  limiting  to  GMP  standards.  This  will  enable  access  to  the

export  market  in  Africa.  In  2017-18 KMSCL will  issue  order  for  drugs

to KSDP for  Rs. 60 crore.  A part  of  the cost  of  drugs will  be given in

advance. Orders for an amount of Rs. 40 crore have already been received

from  various  states.  Thus,  the  present  production  capacity

will  be  fully  utilized  and  thereby  the  company  will  become  profitable

in  2017-18.  The company itself  will  have  to  raise  a  part  of  the  capital

for  the  purpose  of  its  extension.  For  facilitating  this,  an  amount  of

Rs.  106  crore,  due  to  government  on  account  of  loan  amount  and  its

interest  is  converted  in  to  share  capital.  The  cumulative  loss  is

written  off.  Based  on  this  action  plan,  Rs.18  crore  is  provided  to

KSDP. Rs. 10 crore has been earmarked additionally. 

141.  On  the  same  line,  a  tripartite  agreement  will  be  executed

for  each  public  sector  undertaking  on  the  basis  of  specific  action

plan. 

(i)  Rs.  10  crore  for  the  establishment  of  clinker  grinding  unit  in

Travancore Cements 

(ii) Rs. 5 Crore for HCL synthesis unit in TCC 

(iii)  Rs.  26  Crore  for  Copper  Recovery  Plant,  Sulphuric  Acid

Plant  and  for  fibre  grade  products  in  Travancore  Titanium

Products. 

(iv) Rs.18 crore for rejuvenation of KEL. 
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(v)  Rs.  10  Crore  for  the  extension  of  Traco  Cable  and  Lab

certification. 

(vi) Rs. 10 crore for technical renovation of TELK. 

(vii)  Rs.4  crare  for  the  renovation  of  United  Electrical

Industries. 

(viii)  Rs.  10  Crore  for  manufacturing  of  cast  steel  rail  coaches

Autocast. 

(ix)  Rs.  7  crore  for  arranging  subcontracting  facility  with  ISR

Kerala Automobiles. 

(x) Rs. 5 crore for the renovation of furnace In Steel and: 

Industrial Forgings Limited. 

(xi) Rs. 20 crore for the revival of Keltron 

(xii) Rs. 51 crare for various textile mills. 

(xiii) Rs. 2 crare for Forest Industries Limited. 

(xiv) Rs. 15 Crore for Kerala Ceramics Limited. 

(xv) Rs. 8 Crare for other Public Sector Institutions. 

(xvi) Rs. 50 Crare as working capital. 

These  amounts  will  be  released  only  after  time  bound
packages have been formulated. 

142.  An  amount  of  Rs.  96  crore  is  earmarked  for  the
establishment  of  Life  Science  Park  at  Thiruvananthapuram,  Light
Engineering  Industrial  park  at  Palakkad,  Mega  Food  Park  at
Cherthala  and  Industrial  Growth  Centres  at  Alappuzha,  Kozhikode
and  Kannur  under  the  auspices  of  Kerala  State  lndustial  Development
Corporation.  Construction  of  Incubation  Centre  in  Life
Science  Park  with  an  area  of  3.5  lakh  square  feet  will  be  started  this
year.  The  major  projects  of  KINFRA are  the  Industrial  Water  supply
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Projects  at  Palakkad  and  Kochi  and  Industrial  Parks  at  Mattannur,
Thodupuzha,  Kalamassery,  Kazhakkuttam,  Kollam,  Ernakulam  and
Kakkanchery.  Construction  of  Techno  Industrial  Park  at
Kakkancherry  with  an  area  of  1.1  lakh  square  feet  and  Advanced
Technology  Park  at  Ramanattukara  will  be  started  this  year.  An
amount of Rs.111 crore is provided for KINFRA. 

143.  The  important  intervention  in  industrial  sector  is  the

Industrial  Corridor.  Of  this,  a  Detailed  Project  Reports  for  Petro

Chemical  Park  at  Kochi  and  Pharma  Park  will  be  submitted  to  KIIFB

soon.  Action  is  being  initiated  to  acquire  about  5000  acres  of  land  at

various  centres  of  the  Corridor  for  industrial  purpose.  There  will  be

no  hindrance  for  releasing  fund  from KIIFB once  the  land  is  acquired.

In  the  same  manner  land  will  be  acquired  in  Chavara  and  its

premises  for  the  construction  of  Titanium  Metal  Complex  for

expansion  of  Titanium  Factories.  Mining  of  black  sand  will  be

extended in public sector. 

144.  Today  Kerala  is  far  below  in  'ease  of  doing  business'

index.  A  time  bound  programme  will  be  initiated  for  improving  this

position.  For  this  purpose,  necessary  amendments  will  be  made  in

Single  Window  Clearance  Act  -  1999.  A  special  committee  chaired

by  Chief  Secretary  will  be  constituted  for  monitoring  the  activities.

Industrial policy will be formulated. 

Small Scale Modern Industries

145.  An  amount  of  Rs.128  crore  has  been  provided  for

modern  Small  scale  industries.  Out  of  this,  Rs.  25  crore  is  for

improving  the  infrastructure  facilities  in  the  existing  developmental

areas/plots.  Beneficiary  contribution  will  be  a  requirement  as  part  of

the  scheme.  An  amount  of  Rs.  23  crore  is  earmarked  for  the

construction  of  multi  storied  industrial  estates.  An  amount  of  Rs.  56

crore  is  earmarked  for  giving  capital  support  to  the  new  small  scale

industrial  entrepreneurs.  A  new  international  hub  will  be  established
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for  extending  support  to  the  furniture  industrial  enterprises  in

Eranakulam  and  Thrissur  regions.  An  amount  of  Rs.  1  crore  is

earmarked towards the Social Security Fund Trust. 

146.  Rs.  4  crore  is  set  apart  for  commercial  development

KIIFB will  invest  an amount  of  Rs.  100 crore  for  the modernization of

selected  markets  in  Kerala.  Selection  will  be  made  after  considering

the  scope  of  tourism  also.  Commercial  quality  standards  and

customer service standards will be built into the comprehensive project. 

VI

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

147.  We  cannot  trample  on  trade  union  rights  and

environmental  laws  for  attracting  investments  into  new  growth  areas

as  is  being  done in  some other  States.  The only thing we can  do is  to

arrange high quality infrastructure facilities. Schemes for improving works

for  an  amount  not  less  than  Rs.50,000  crore  will  be  initiated  in

the  next  five  years  in  Kerala.  So  will  be  the  pace  in  other

infrastructure  facilities  too.  If  one  pillar  of  the  development  of  the

State  is  the  Peoples'  missions  and  peoples'  planning,  the  other  pillar

will be unprecedented surge in investment. 

Roads and Bridges 

148.  The  amount  earmarked  for  Roads  and  Bridges  is

Rs.  1351  crore.  As  per  recent  trends  in  experience,  an  excess  of  25

to  50  percent  of  this  allocation  is  expected  to  be  expended.  Even

then  an  amount  of  Rs.  1300  crore  is  still  pending  towards  bill

payment  to  contractors.  The  arrears  could  considerably  be  reduced

in  the  last  year.  The  arrears  can  be  cleared  in  the  coming  year.  The

list  of  works  to  be  taken  up  next  year  as  included  in  Works  Budget

Vol-I,  contains  5510  works.  The  largest  among  them  is  the  KSTP

comprising  of  8  projects  with  a  total  estimate  cost  of  Rs.  580  crore.
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Fund  for  the  many  important  projects  like  Alappuzha  -  Kollam

Bypass  are  being  provided  from  the  provision  of  Rs.  1552  crore

earmarked  for  the  mega  projects.  An  amount  of  Rs.  335  crore  has

been  earmarked  for  PWD  from  RIDF.  An  amount  of  Rs.  60  crores

has  been  set  apart  for  works  under  Central  Road  Fund  Board.  An

amount  of  Rs.  100  crore  is  provided  for  major  district  roads.  An

amount  of  Rs.  73  crores  is  provided  for  renovation  of  Karamana-

Vellarada  Road,  Vypin-Munambam  road,  Alappuzha-Thanneermukkam-

Madura road,  Nedunganapally - Pullad Roadetc.  The major works under

construction of National Highways are Karamana  Kaliyikkavila Phase II,

Kazhakuttom, Kesavadasapuram and Korapuzha Bridge. 

149.  Based  on  the  experience  from  the  Enath  Bridge,  special

review  will  be  conducted  on  the  security  of  bridges  in  Kerala

Sufficient  funds  will  be  provided  for  reconstructing  the  bridges  in

dilapidated condition. 

150.  In  the  second  phase  of  PRICE  software,  developed  for

preparing  estimates  of  the  works  implemented  under  PWD  the  scope

will  be  expanded  to  include  components  such  as  preparation  of

computerized  bill,  E-measurement  Book,  digitization  of  assets,  room

booking, registering of contractor license etc. 

Hill and Coastal Highways 

151.  In  2017-  18,  construction  activities  of  the  hill  highway

with  a  total  length  of  1267  kms  will  be  started  by  inviting  tenders  for

various  reaches  in  9  districts  in  parallel  viz.  Kasargode,  Wayanad,

Malappuram,  Palakkad,  Thrissur,  Ernakulam,  Idukki,  Kollam  and

Thiruvananthapuram.  The  reaches  connecting  this  highway  with

Kannur,  Kottayam  and  Pathanamthitta  districts  have  either  been

developed  or  are  part  of  other  schemes.  KIIFB  will  invest  an  amount

of Rs. 3500 crore required for the construction in 9 districts. 
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152.  Construction  of  coastal  highway  will  be  started  in

2017-18.  It  spans 9  districts  with  a  length  of  630  kms.  The  roads

constructed will be 5.5 to 8 meters of wide. This coastal highway will be

integrated  with  the  existing  coastal  road  network.  KIIFB  will  invest

an amount of Rs.6500 crore for the coastal highways. 

153.  These  two  highways  that  are  going  to  be  vital

components  in  the  transport  network  of  Kerala  will  be  constructed

with  the  support  of  NRKs.There  is  a  reference  to  Aminumma's  kuri  in

MT's  Nalukettu.  'If  it  gets  it  will  be  a  lot  to  get  along,  Amma used  to

say'.  As  Kuri  alias  Chitty  used  to  cater  to  the  needs  of  many  in  the

locality,  it  is  intended  to  make  use  of  Chitty  for  the  development  of

the  state.  No  NRK  has  to  contribute  a  single  paise  to  Government  for

this purpose. All that  they have to do is to join in NRI chitty of KSFE.

KSFE is  getting  nearly  to  launch  the  "Pravasi  Chitty".  The  target  is  to

get  the  chitty  subscribed  at  least  by  one  lakh  NRls  in  the  first  year.

The  bonds  issued  for  the  construction  of  hill  and  coastal  highways

for  an  amount  of  Rs.  10000  crores  through  KIIFB  will  be  raised

through Pravasi Chitti. 

154.  NRKs  can  make  their  monthly  remittance  through  any  of

the  payment  gateways.  The  entire  remittance  will  be  invested

automatically  in  the NRI bonds of  KIIFB in the name of  KSFE as  and

when  the  money  is  remitted.  There  will  be  a  call  option  available  for

KSFE  for  withdrawing  sufficient  amount  at  the  time  the  subscriber

gets  the  bid  or  when  withdrawing  the  deposited  chitty  amount.  The

balance free float  will  remain in the KIIFB bonds. It  is  expected that  it

will  not  be  difficult  to  raise  Rs.12000  crores  in  this  way.  This  is  a

novel fund raising experiment. 

155.  As  far  as  NRls  are  concerned,  they  invest  their  earnings

in  chitties.  These investments  have  the  guarantee  of  Government
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and  comprehensive  security  of  KSFE.  There  will  be  no  additional

risk  for  the  investor  in  investing  the  excess  amount  in  KIIFB bond.  At

the  same  time,  they  will  become  partners  in  the  major  development

project  of  the  state  while  their  earnings  remain  safe  and  secure.

KSFE  is  preparing  to  commence  the  scheme  within  the  month  of

June. 

156.  KIIFB  will  invest  an  amount  of  Rs.  5628  Crore  for  the

construction  of  182  roads  as  detailed  below,  in  addition  to  the  above

two state highways. 

SI.No. Name of Work Estimate  Amount
(Rs. in  crore)

(1) (2) (3)

1 Mangalam Tower-Market Road Bye-pass 53 

2 Kunnamkulam Municipality Ring Road Project 25 

3 Kunnamkulam Municipality Road Development
Project 

50

4 Various  Roads  in  Cherthala  including  Iron
Bridge 

22 

5 Nathukallu-Adimali Road 50

6 Navayikulam-Kudavoor Ring Roads 20

7 Nilambur  Bye-pass  construction-  Land
acquisition 

105

8 Nilambur-Nayadumpoyil Road 28

9 Neeleshwaram NH-Kacherikkadavu- Town Bye-
pass Road and Bridge - Raja Road development 

 40
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10 Pathanad-Edayirikkapuzha Road 20

11 Payyannur Ambalathara-Kanayi Maniyara Vayal

Mathamangalam Road 

11 

12 Payyambalam-Chal Beach Road 25

13 Pallathur-Pandy Road 15

14 Road  and  Bridge  from  National  Highway

Vayalar Junction to Pallippuram Info Park

100 

15 Pallimukku-Alimukku Road 12

16 Pallimukku-Mukkadavu Road 14

17 Pallimukku-Medical College Road 25

18 Parappanpoyil-Karakunnath Road 20

19 Paravur-Cherayi Paralel Road 20

20 Pazhaya Chantha - Kudavanad Road 32

21 Pazhakutty-Mangalapuram Road 200

22 Parassala-Panchamood Road 15

23 Palappilly Chimmini Dam Road 20

24 Pala Town Ring Road Second Phase 45
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25 Pasuvannara-Aruvikkara-Keezharoor Ring Road 10 

26 P U K Road 50

27 P U K C Road - Ullyeri Road 20

28 Pulliyarakkonam-Kuzhakkad Temple Road 18 

29 Pulluvazhi-Paniyelipporu Road 20 

30 Pulimuttu Vattakkinar Road 25 

31 Puthiyidam-Prayar-Aayiramthengu Road 20 

32 Pookkiparambu-Pathinarungal Bye-pass Road 100 

33 Poovvathankal-Velukkara Road 12 

34 Poothotta S N Junction Road 300 

35 Padannakkad  Overbridge-Vellarikundu  Road
(including Bridges) 

60 

36 Padinjarangadi-Manniyamperumbalam Road 15 

37 Badiyadukka-Eathadukka-Sulapadava Road 28 

38 Bhagavathippadi-Mallikkattikadavu  Backwater
road

20 

39 Manathana-Ambayathode Road 20 

40 Sreekantapuram-Naduvil PWD Road 15 
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41 Pathinarilchira-Nattakom Road 20 

42 Achankovil-Plappalli Road 25 

43 Mattannur-Peavoor Road 25 

44 Anchampeedika-Muthambi Road 10 

45 Mannanthala-Powdikonam Road 200 

46 Mannarkkad-Chinnathadakom Road 80 

47 Ambalamkunnu- Roadvila -Poredam   Road 10 

48 Ammanappara-Chapparappadavu Chainage 20 

49 Amaravila-Kudappana Sooravakkani Road 30 

50 Arivithara-Bharananganam Road 20

51 Mala-Vattathani Road 10

52 Azhinilam-Arattamozhi Road 20

53 Maskumari-Kurudapadavu Road 10

54 Mananthavady- Thrissileri Scenery Road 10 

55 Mathra Palazhi Kuttikkattur Road 25

56 Mararikulam Railway Station Thumboli Road 20 

57 Mavoor NIT Koduvalli Road 25
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58 Mukrathan Valavu-Vellaramkunnu Kumili road 25 

59 Muthuswamiputhur-Ancham mile 15

60 Muringoor-Ezhattumukham Road 20

61 Mulavana-Perayam NSS College Road 10 

62 Muhamma Thanneermukkam Kayaltheera Road 21 

63 Moonnar Flyover Bye-pass Road 35

64 Moonamkai-Kaiveli Road 20

65 Muvazhupuzha Koothattukulam Road 25 

66 Adivaram-Kelanmoola Road 20

67 Adoor- Thunbaman-Kozhencheri Road 20

68 Manacaud-Attukal Temple Road 30

69 Manakkadavu-Alakkode Road 10

70 Manasseri Pulpararnbu-Chullikkapararnbu Road 20 

71 Extending  Aashramam  Link  road  from
Olayilkadavu to Thevalli 

150

72 R E C - Koodathay Road 25

73 Ayur-Anchal-Punalur Road 35

74 Ayur-Pothiyaruvila Road 10
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75 Alathur Parakkunnam Bridge & Approach road 15 

76 Alappuzha-Ambalappuzha Connectivity Road 20 

77 Alappuzha  Punnamada  Kayal  Tourism  PWD
Road Network 

60 

78 Aluva-Munnar Road 10

79 Alakkode-Pathanpara Kanakakunnu Road 15 

80 Azhamkonam-Alamkode Road 20

81 E T C-Madakkadu Road          20

82 Iringol-Vallam Ring Road 25

83 Idakoli Kottayam Medical College Road 20 

84 Irattupetta-Poonjar Road 20

85 A S Canal Road, East Bank 20

86 NH Karuvatta - Mannar Road 30

87 L  B  Canal  Aqueduct-Puzhappalam  Approach
Road 

25 

88 Erattakulam-Vaniyampara Road 20

89 Ernakulam Harbour Bridge-Goshree Road 30 

90 Enath-Pathanapuram Road 20 

74/2020
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91 Eroor- Idamon Road 17 

92 Ezhamkulam-Kaippattur Road 20 

93 Vattiyoorkkavu Junction development 100 

94 Vanchikulam Chettupuzha Road 100 

95 Land Acquisition for Ottappalam Bye pass 25 

96 Vallarpadam-Panambukadu Kayalora Ring Road 20 

97 Vayalar  Palam  Muttam  -  Bazar  Ettupurakkal
Road 

20 

98 Construction  of  Valiyapalam & Renovation  of
Kuloor Chinnala road 

15 

99 Vilangupara-Parathodu Road 20 

100 Vilakkumpara- Thadikkadu Road 19 

101 Vithura-Bonakkad Road 35 

102 Vadakkanchery Bye-pass 20 

103 Kankalam-Kakkanad Road 37 

104 Cut & Cover-IMA Junction, Malampuzha Canal
Civil Station Road Construction 

22 

105 Kannanallur Junction Development 21 

106 Kannur-Thana-Dhanalakshmi  Hospital
Anayidukku Road Under pass  

20 
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107 Kambilichungam-Peruvamba Road 10 

108 Kalpathur Vayanasala-Kappummal Road 15 

109 Karamana to Nedunkadu Kaladi Road 20 

110 Karuvannu-KattoorRoad 30 

111 Kappiset - Payyamballi Road 30

112 Kayapanachi-Chuyil Puthiyangadi Road 20

113 Karettu-Kallambalam Road 20

114 Killi - EMS Academy Road 16

115 Kizhakkambalam  -  Peringala  -  Puthenkurisu

Road 

18 

116 Kizhakkambalam-Chottanikkara Road 24

117 Sivagiri  Thoduvepalam  -  Sivagiri  Palam

Approach  Roads 

30 

118 Kuttath-Attakundu Kadavu Road 15

119 Kuttiyadi-Bye-pass Construction 20

120 Kuruthikulam-Chelachuvadu Road 95

121 Pookkadu-Varikulam Paparambu Road 10
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122 Koothuparambu Ring Road 25

123 Kadakkal-Chengamanad Road 15

124 Kakkolavayal-Kenichira Road 15

125 Karettu-Maloor Road 20

126 Kaniyaram-Arattuthara Road 20

127 Sulthanbathery-Cherambady Road 20

128 Chambad-Koppalam Thalassery Road 15

129 Chithrapuzha-Mamala  Road  Thiruvankulam
Road Roads Bye-pass 

75 

130 Chitturpuzha palam-Vithavalam Road 15

131 Chadayamangalam Jadayupara -  Kadukakthupara
Tourism Centre connecting Road 

30 

132 Nakrampara-Eathadukka 15 

133 Nedumpuzha-Padinjrekotta Road 10 

134 Perumbadana-Chathanad Puzhayora Road 20 

135 Peruvannamuzhi-Muthukad Road 15 

136 Peruvanparamba-Nellikkampoyil Road 20 

137 Venjaramood Bye-pass 25 
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138 Ring Road construction at Kottarakkara 30 

139 Kombankeli-Vettithuruthu Road construction 20 

140 Koyilandi-Anchampeedika Road 35 

141 Kondotti-Arakkode Road 15 

142 Painavu-Idukki Bye-pass 19 

143 Perambra Bye-pass 15 

144 Perambra- Tharamalangadi Road 15 

145 Post Office Jucntion-Petta Road 30 

146 Bormmakkavala-  Thrikkothamangalam  High
School junction Road 

20 

147 Meppayur, Keezhariyoor Nelliyadikadavu Road 15 

148 Vengara Bye-pass, 20 

149 Kodimatha-Kalathilkavala Road 140 

150 Thazhe  Chovva  Railway  Gate  to  Chovva
Spinning  Mill Road 

20 

151 Thiruvananthapuram-Neyyar Dam Road 15 

152 Thiruvambadi-Poovaranthodu Road 20 

153 Thiruvarppu-Kumarakom Road 15 
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154 Thookkupalam - Kattappana Road 50 

155 Thrissur - Kuttippuram Road 50 

156 Thadiyittaparambu-Vallamkadavu Road 25 

157 Adoer Ring Road 20 

158 Kumbalangi Kandamkadavu Road 30 

159 Chavara C Block Road 15 

160 Chengannur Bye-pass 20 

161 Pallisseri Ambalakkadavu Kuthrampoyil Road 10 

162 Puthuvalkunnida-Mangod Road 25 

163 Perumbavur - Aluva Road 15 

164 Muyamkara  Pullippadam  Odayil  Veettikunnu
road 

16 

165 Vaniyamkulam  Mannannur  Railway  Station
Cheruvattur Manissiri Road 

20 

166 Veniyambalam Kaliyamkode Ulamana Road 10 

167 Vaikom Toll Chernrnanakari Road 10 

168 Sankumukham-Veli Road 30 

169 Thelliyur Valiyakavu Road 35 
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170 Kumbalanthanam Maniyar Road 30 

171 Rakkol Ennappara Road 20 

172 Mekkat- Erikulam Road 15 

173 Vadakara Vilyappalli Chelakkara Road 31

174 

 

Kottayam-Kumarakom  Road  (illikkal
Kaippuzhamuttu)

120 

175 Puthuval Mangad Road 31 

176 Karshaka Souhruda Link road 25 

177 Edapalli kotta-Loop Road 15 

178 Nedumbram-Kottarakkara Road 10 

179 Kottavattam mukku-Kottavattam school Road          11

180 Madayi-Ettikulam H. S. Road 25 

157.  KIIFB  will  invest  an  amount  of  RS.2557  crore  for  69  

bridges and flyovers listed below:

SI.No Name of Work Outlay (Rs.incore)

(1) (2) (3)

1
Over Bridge in Cherppulasseri Town 

30

2
Irimpothingalkadavu Regulator Bridge 

36

3
Kummallur Bridge 

12
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4
Kanankattukadavu Bridge 

50

5
Koyur-Ongallur Bridge 

50

6
Nandikkara Railway Over bridge Construction 

80

7
Narathu  Kallurikadavu-Pappinisseri
Kallaurikadavu Bridge

25

8
Pathanamthitta Aban Junction Over bridge 

50

9 Pallippad - Kodunthar - Melpadam Bridge 30 

10 Renovation of Pazhayangadi Bridge 35 

1 1 Parapram Regulator 50 

12 Parakkoottam Bridge 25

13 Pizhala - Kadamakkudi Bridge 40 

14 Nayarthodu Bridge in Purathur Panchayat 48 

15 Puthiyapalath Valiyapalam 60 

16 Farook Railway Over bridge Approach Road 30

17 R C B in Bharathapuzha Kankadavu 
75

18 Kayikkara  Bridge  in  Anchuthengu-Vakkom
Grama Panchayat 

25

19 Mannarkundu Bridge 10
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20 Arinallur - Peringalam Bridge 20 

21 Malappuram  Police  Station  Kizhakkethala
Chethupalam Flyover 

50 

22 Azhikode - Munambam Bridge 160 

23 Chotta Palam in Muliyar Panchayat 15 

24 Arali Kadavu Bridge 15

25 Construction of lIavoor Bridge 15 

26 Uttara Bridge & Uttara Railway Over bridge 20 

27 Vathuruthi Over bridge Construction 30 

28 Kamba - Chalikadavu Bridge 20 

29 Kalpetta Chuzhali Bridge 10

30 Kanhangad Flyover 40

31 Kizhakkumbhagam  -  Ummanchira  Mini
Regulator cum Bridge 

20 

32 East Fort- Manacaud (Attakulangara)  Flyover 30 

33 Kubanoor Bridge 10

34 Kunnur Over bridge 89

35 Kurundhattil  Bridge, Up-gradation of approach
Road 

25 
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36 Kungal - Anchuvadi Bridge 17

37 Kundoor - Kuthiyathode Bridge 25

38 Mambrakunnel  Railway  Over  bridge  in
Krishnapuram Grama Panchayat 

60

39 Kadathuruthi Railway Over bridge 30

40 Kadavanad Kolakodan Bridge 20

41 Bridge across Kanoli Canal 40

42 Construction of Flyover at Railway Junction in
Changanacherry Bye-pass 

90 

43 Nedupuzha Railway Over bridge 30

44 Ponnani Harbour - Padinjarekara Bridge 100 

45 Railway  Bridge  Mayyanad  -  Mayyanad  PWD
Road 

50 

46 Bridge in  Vellayani  Lake -  Kakkamoola  Bund
Road 

25 

47 Bridge in Chettiyarazhikathkadavu 20

48 Vyttila Over Bridge 113

49 Kottathara Dam Site Bridge 10

50 Fishing Harbour Bridge in Thanur Town 20
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(1) (2) (3)

51 Construction  of  Regulator-cum-Bridge  in
Thiruvegappura Panchayat 

16

52 Thirur - Chamravattom Road Over Bridge 50 

53 East Ottappalam Kannyampuram Bridge 25 

54 Bridge at Kattilkadavu in T S Canal 20

55 Puthiyakavu Chakkupalli Railway Over Bridge 30 

56 Pulinkunnu Bridge 25

57 Construction  of  Munamel  Kadavu  -  Society
Kadavu  Bridge 

50 

58 Kallumthazham Junction Over Bridge 50

59 Pattambi Bridge 30

60 Chathankari Concord Bridge 15

61 Kuthiramunambhu Manakavu Bridge 15

62 Muttel Bridge 15

63 Naderikadavu Bridge 20

64 Perincheri-RCB 58 

65 Kakkathuruthu Bridge 20 

66 Mulakizhikadavu Bridge 25 
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67 Kuruppanthara Railway Overbridge 33

68 Chamaravattam Bridge 60

69 Vathuruthi ROB 20

158.  The  total  amount  of  sanction  given  for  public  works  in

2017-18  comes  to  Rs.  13000  crore  including  the  works  included  in

the  Appendix-II  (Works  Budget)  vol  I,  the  works  under  th  assessed

development  fund  for  M.L.As  for  Rs.  705  crore  and  the  investment

from  KIIFB.  An  amount  of  Rs.  612  crore  has  been  provided  for

maintenance  works.  Almost  all  the  projects  selected  for  KIIFE

funding  have  been  picked  up  from  the  list  given  by  the  members.

But  neverthless  it  has  not  been  possible  to  consider  all  the  projects

recommended  by  the  Hon.  Members.  Our  wants  are  unlimited  but

our  resources  to  meet  them  are  limited.  This  is  the  basic  paradox  of

economics. We will have to be reconciled with this. 

Electricity 

159.  Kerala  IS  going  to  achieve  yet  another  first  place.  All

houses  will  be  electrified  before  31st of  March.  Rs.  174  crore  is  the

amount  that  will  be  spent  for  this.  At  the  same  time,  the  increase  in

electricity  connections  for  domestic  purpose  at  a  low  rate  adversery

affects  the  financial  position  of  the  Board.  With  the  objective  of

regulating  power  demand  for  domestic  purpose,  a  scheme  was

announced in the last budget for giving LED bulbs replacing filament and

CFL  lamps  in  each  house  and  public  places.  As  the  first  phase,

KSEB  has  decided  to  replace  all  the  bulbs  in  street  lamps  with  LED

lamps during 2017-18. 
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160.  The  total  outlay  for  KSEB  limited  is  Rs  1565  Grore.  No

construction  of  hydroelectric  power  projects  having  significant

installed  capacity  are  now  in  progress.  The  projects  like  Pallivasal

Extension  and  Thottiyar  that  were  started  during  the  previous  LDF

government  and  are  pending  for  completion  due  to  various  reasons

will  be  completed  during  2017  -18.  The  medium  power  projects  such

as  Mankulam,  Achankovil,  Upper  Ghenkulam  and  Pampar  are  the

newly  taken  up  projects.  The  installed  capacity  and  generation

capacity  of  these  projects  are  144  MW  and  265.82  MU  respectively.

New  15  small  scale  hydroelectric  power  projects  will  be  taken  up  this

year.  The  total  installed  capacity  and  generation  capacity  of  these

projects  are  93  MW  and  289.54  MU  respectively.  A total  amount  of

Rs 268 Crore is set apart for hydroelectric power projects. 

161.  The  most  important  new  project  is  Transgrid  2.0  and  the

project  cost  is  an  amount  of  Rs.  9425  crore.  This  project  is  intended

for  revamping  the  existing  transmission  networks  along  with  creation

of new transmission lines  and KIIFB will  give sanction for  this  project.

During  2017-18,  an  amount  of  Rs.  300  Crore  will  be  expended  for

revamping  the  transmission  networks  in  urban  areas  under

integrated  power  development.  An  amount  of  Rs  250  crore  has  been

earmarked  under  Deen  Dayal  Upadhyaya  Grama  Jyothy  Yojana  for

improving transmission in rural areas. Rs 350 crore has been provided for

normal  distribution  and  transmission  works.  Rs  50  crore

has  been  provided  for  APDRP  scheme  for  reducing  transmission

loss. 

162.  Hydel  Tourism  Centre  will  be  restructured  as  a  subsidiary

company  of  KSEB  and  the  scope  of  hydel  tourism  will  be  effectively

utilized. 
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163.  Government  is  giving  greater  prominence  for  the

Renewable  energy sector.  In  the  present  situation  solar  energy  is

expected  to  become  the  major  source  of  energy  within  the  coming

decade.  The  solar  plant  with  a  capacity  of  200  MW  in  Kasargode

district  will  be  completed  this  year  and  steps  will  also  be  initiated  for

a  new plant.  An  amount  of  Rs.  20  crore  is  provided  for  solar  projects

and  another  Rs.  20  crore  is  provided  for  windmill  projects.  Apart  from

the  allocation  for  KSEB,  an  amount  of  Rs  48  crore  is  set  apart  for

ANERT and Rs. 8 crore for Energy Management Centre. 

Ports 

164.  Vizhinjam International  Port  Phase-I,  with  an  outlay  of  Rs.  

6770  crore,  is  the  largest  harbour  project  in  Kerala.  Sufficient  funds  

can  be  provided  from  the  head  for  major  infrastructure  according  to  

requirement.  An  amount  of  Rs  22  crore  is  earmarked  for  developing  

the  present  Cargo  Port  as  the  feeder  port  of  the  international  port.  

Rs.  46  crore  has  been  set  apart  for  the  ports  at  Thankassery,  

Munambam,  Beypur  and  Azheekkal.  Construction  of  Ponnani  port  

will be on PPP model. Rs 7.3 crore is earmarked for Alappuzha Mareena

Port  and  Rs.  4  crore  for  other  small  ports.  Rs  13  crore  is  

provided  for  drudging  of  ports  and  Rs.  11  crore  for  modernization  of  

Harbor Engineering Department. 

Inland Water Transport 

165.  An  amount  of  Rs.  22  crore  is  provided  for  Kerala  State  

Water  Transport.  Water  Taxi  service  will  be  started  in  Muhamma,  

Alappuzha, Kumarakom and Ernakulam route. A Passenger tourist service

named "See Ashtamudi" will be started. An amount of Rs. 13 crore is set

apart for Kerala State Inland Navigation Corporation. 
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166.  The  total  outlay  for  Coastal  Shipping  and  Inland

Navigation  Department  is  Rs.128  crore.  A  total  amount  of  Rs  70

cores  is  earmarked  for  Kovalam  -  Kollam,  Kozhikode  -  Vadakara

and  Vadakara  -  Mahe  canals.  Rs  50  crore  will  be  made  available

from NABARD for feeder canals. 

167.  Metro  Rail  Corporation  will  implement  the  Kochi

Integrated  Water  Transport  Project.  Rs  682  crore  will  be  raised  from

German  financial  institutions.  This  project  will  connect  38  boat  jetties

and  16  water  transport  routes  comprising  of  76  kms  with  the  metro

bus service at Kochi. 

Irrigation 

168.  An  amount  of  Rs.413  crore  is  earmarked  for  major  and

medium  irrigation  projects.  The  activities  of  the  major  projects  such

as Idamalayar and Muvattupuzha are being completed. In addition to this,

Rs.29  crore  is  provided  for  the  project  in  Kabani  basin,  Rs.  5

crore  for  project  in  Bhavani  basin  and  Rs.53  crore  for  the  project  in

Pambar river basin. 

169.  The  proposed  strategy  to  convert  rivers  themselves  as

reservoirs  through  regulators  and  check  dams  is  very  important.  It

will  be a  solution for  the  influx of  brackish  water  during summer.  This

intervention  is  found  successful  in  Bharathapuzha,  Periyar  and

Chaliyar.  Therefore,  for  controlling  brackish  water  and  for  reducing

the  intensity  of  drought  in  summer  season  an  amount  of  Rs  60

crore  will  be  invested from KIIFB for  the  construction of  30 regulators

in  suitable  places  along  20  rivers  viz.  Shiriya,  Kuppam,

Valapattanam,  Ancharakkandi,  Mahe,  Kuttiyadi,  Kadalundi

Moovattupuzha  (Ithippuzha,  Murinjapuzha,  Poothotta),  Achankovil

Manimala, Vamanapuram, Karamana etc. 

170.  The  full  utilisation  of  the  regulator  at  Chamravattom  will
be  ensured  by  preventing  the  leakage  of  the  regulator.  For  this
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purpose,  Rs.10  crore  is  set  apart  and  additional  fund  will  be  provide
if  required.  There  are  around  2900  check  dams,  vented  cross  bar
and  regulators  in  rivers,  tributaries  and  rivulets  that  have  been  built
in  the  state  from  time  to  time.  Many  of  ·these  constructions  are  not
functional  today.  An  amount  of  Rs.  200  crore  is  expected  to  be
required  for  the  renovation  of  these  structures.  The  requirement  for
additional  support  for  the  purpose  can  be  considered  after  examining
the  availability  of  fund  for  the  revival  activities  from  the  allocation
earmarked for minor irrigation and other allied sectors. 

171.  The  Dam  Rehabilitation  and  Improvement  Project  under
World  Bank  Scheme  covers  19  dams  of  Irrigation  Department  and
12  dams  of  KSEB.  In  the  first  phase,  the  irrigation  dams  at
Malampuzha,  Walayar,  Peechi  and  Neyyar  and  five  dams  of  KSEB
are taken up. The total outlay for this phase is Rs. 250 crore. 

172.  In  minor  irrigation  sector,  an  amount  of  Rs.15  crore  is
earmarked  for  ground  water  development  and  Rs.  12  crore  for  lift
irrigation.  For  other  minor  irrigation  projects,  Rs.150  crore  is
earmarked.  The  Centrally  Sponsored  Scheme  in  minor  irrigation
sector  is  'Pradhan  Mantri  Krishi  Sinchayee  Yojana'.  A total  outlay  for
this  scheme  is  Rs.  195  crore.  An  amount  of  Rs.  8  crore  is  earmarked
for  the  renovation  of  ponds.  'Geo  textiles'  shall  be  used  in  place  of
rubble in minor irrigation sector to the extent possible. 

Drinking Water 

173.  An  amount  of  Rs.  1058  crore  is  earmarked  in  the  Plan  for
drinking  water.  Out  of  this  amount,  Rs.  361  crore  is  for  Jalanidhi  and
Rs.  290  crore  for  the  rural  drinking  water  projects  (including  RIDF).
An  amount  of  Rs.  140  crore  is  earmarked  for  replacing  the  pipes  and
other  fixtures  of  the  existing  schemes.  An  amount  of  Rs.  70  crore  is
earmarked for JICA aided drinking water project. 

174.  In  view  of  the  present  drought  in  the  state,  an  amount  of
Rs.  30  crore  is  specially  earmarked  for  the  disaster  management
activities.  In  addition  to  this,  an  amount  of  Rs"  18  crore  is  set  apart
for rain water pipe and ground water recharging. 
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175.  The  investment  from  KIIFB  is  earmarked  in  addition  to

the  above  outlays  provided  in  annual  plan.  In  the  last  budget  an

investment  of  Rs.  2064  crore.  from  KIIFB  was  set  apart  for

rejuvenation  of  various  schemes  in  respect  of  Water  Authority.

Decision  regarding  the  extension  of  these  schemes  will  be  taken

after  assessing  the  progress  of  implementation.  However,  KIIFB  will

invest an amount of Rs.1696 Crore for 41 schemes as follows. 

SI. No. Name of Work Estimate  Amount

(Rs.in crore) 

(1) (2) (3)

1 Kuttanad Drinking Water Project – IInd Phase 195 

2 Thiruvananthapuram Neyyar Alternative Source 150 

3 Manjeri Suburban Drinking Water Project 14 

4 Kizhakkanmala Drinking Water Project 35 

5 Kanjirakode  Pathramangalam  -  Maintenance

and Check Dam construction 

25 

6 Construction of Check Dam at Thiruvegapura,

Payilippauram and Edappalam 

10 

7 Construction of Check Dam at Nilapparambu 65 

8 Puzhakkal Check Dam 25 

9 Drinking  Water  Project  at  Poomattam,

Kalluppara, Koyipram, Ezhumattur 

60 
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(1) (2) (3)

10 Extension  of  Angamally  Drinking  Water
Supply  Project 

116 

1 1 To resolve  the scarcity  of  Drinking Water  in
various Gramapanchayats in Malampuzha 

75 

12 Developmental  activities  of  Drinking  Water
Project at Mudhakkal Panchayat 

10 

13 Drinking  Water  Project  at  Ala-Puliyoor
Budhanur Panad 

40 

14 Ramanchady-Aligar Drinking Water Project 90 

15 Comprehensive Drinking Water Project at AR
Nagar Panchayat 

20 

16 Elavanchery  -  Pallassana  Comprehensive
Drinking Water Project 

20 

17 Edavanna Panchayat Comprehensive Drinking
Water Project (iind Phase)  

20 

18 Drinking Water Project in Ettumanoor 30 

19 Vazhi,  Kizhakkanchery  -  Vadakanchery  -
Kannambra  Comprehensive  Fresh  Water
Distribution Project (iind Phase)

75 

20 Karimbukayam Drinking Water Project 20 

21 Karumallur  Panchayat  Fresh  Water
Distribution  Project 

25 
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(1) (2) (3)

22 Karode  Comprehensive  Drinking  Water
Project 

86 

23 Kuruvattur Poolakkadavu Check Dam 20 

24 Comprehensive  Drinking  Water  Project,
Karimba 

25 

25 Drinking  Water  Project  in  the  coastal
Panchayats  of Chirayinkeezhu Constituency 

10 

26 Drinking  Water  Project  for  Peravoor,
Muzhakkunnu Panchayats 

25 

27 Treated  Drinking  Water  Project  including
Kottukal and Athiyannur Panchayats 

25 

28 Drinking Water  Project  in Thottappuzhassery,
Koyipram, Iraviperoor Panchayats 

25 

29 Thalakulathur Narayananchira Drinking Water
Project  

20 

30 Thalassery-Koothuparamba  Comprehensive
Drinking Water Project 

25 

31 Construction  of  Bund  and  Lift  Irrigation
Project at  Thrippankayath 

10 

32 Ayyappankovil Drinking Water Project 25 

33 Chathannur Drinking Water Project 30 
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(1) (2) (3)

34 Drinking  Water  Project  for  Payam,
Achankunnu Project  

25

35 Farook Karuvanthiruthi Drinking Water 10 

36 Vengeri Paroppadi Water body 20 

37 Nattika Farkka Drinking Water Project 25 

38 Chazhur  Anthikkadu  Thannyam  Drinking
Water Project 

15 

39 Idayur  -  Irambiliyam  -  Valancheri  Drinking
Water Project 

75 

40 Pattazhi-Vadakkekkara-Thalavoor  Drinking
Water Project 

45 

41 Drinking  Water  Projects  for  Kodassery-
Pariyararn- Athirappally Panchayaths 

35 

Railway 

176.  The  Kerala  Rail  Development  Corporation,  the  joint

venture  of  Government  of  Kerala  and  Indian  Railways,  will  undertake

construction  of  9  rail  lines  including  Sabari  line.  Feasibility  study  has

been completed for the Rapid Rail Corridor. 

177.  Detailed  project  reports  of  Thiruvananthapuram  Light

Metro  for  Rs.4219  crore  and  Kozhikode  Metro  for  Rs.  2509  crore



198 കകേരള നത്തിയമസഭ മഭാര്ചറ്റ് 3, 2017

have  been  prepared.  After  a  final  decision  is  taken  on  the  financing

mode of this project, construction can be started this year. 

Kerala State Road Transport Corporation 

178.  2017-18  will  be  the  year  of  revival  for  KSRTC.  The  target

is  to  balance  the  income  and  expenditure  within  three  years.  Prof.

Susheel  Khanna  Report  on  this  is  under  the  consideration  of

government.  A  comprehensive  revival  and  rejuvenation  package  will

be formulated after discussion with the employees' unions. 

179.  The  management  of  KSRTC  is  to  be  thoroughly

restructured  and  :  professional  experts  should  be  inducted.  The

present  widely  followed  practice  of  double  duty  system  cannot  be

continued.  Utilization  of  fleets,  average  kilometers  covered  by  buses

per  day,  mileage,  collection  per  kilometer  etc  are  to  be  enhanced

step  by  step  to  the  national  average.  At  the  same  time,  the  break

down  rate,  period  of  maintenance,  rate  of  accidents  etc  should  be

brought  down  step  by  step  to  the  national  average.  This  step  itself

can  reduce  the  gap  between  the  income  and  expenditure

considerably.  Government  will  take  initiative  for  a  financial

restructuring  by  minimizing  the  bunch  of  accumulated  liabilities.  Old

buses  will  be  replaced  by  CNG  buses  through  investments  from

KIIFB.  Fund  will  be  provided  from  the  scheme  for  the  renovation  of

workshops  for  complete  e-governance.  As  part  of  the  package  a  total

of  RS.3000  crore  will  be  made  available  to  KSRTC  in  various  forms

within  the  coming  three  years.  But  this  will  not  be  in  the  form  of

subsidy. It will be a capital investment for making it profitable. 

180.  50%  of  the  pension  liability  of  KSRTC  is  being  given

the  State  Government  as  grant.  Significant  portion  of  the  remaining

pension  and  salary  are  being  arranged  by  Government  as  loan  every
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month.  This  practice  followed  for  many  years  has  been  plunging

KSRTC  into  a  deeper  and  deeper  debt  trap.  This  system  will  be

continue  till  the  rejuvenation  package  proves  effective.  There  will  not

be  any  disruption  in  salary  and  pension.  But  KSRTC  has  to  achieve

operational profit in 2017-18. 

Airports 

181.  Kannur  Airport  and  the  new  terminal  of  Kochi  Airport  will

be  opened  within  few  months.  Construction  of  major  roads

connecting  Kannur  Airport  will  be  through  investment  from  KIIFB

Steps  to  acquire  additional  land  required  for  Kannur  and  Kozhikode

Airports will be expedited. 

Other Mega Projects 

182.  A  total  amount  of  Rs.  1552  crore  is  earmarked  for  the

mega  projects  viz.  Kochi  Metro,  Kannur  Airport,  Annuity  Scheme

National  Games,  Kollam-Alappuzha  bypass,  lIT  at  Palakkad,  Mega

Food  Park  at  Palakkad,  Defense  Park  at  Ottappalam,  Kochi

Electronic  Hardware  Park,  Kochi  Integrated  Water  Transport,  Kerala

Rail  Development  Corporation, Capital  Region Development  Programme

and Vizhinjam Port. 

VII 

SOCIAL INFRASTRUCTURE FACILITIES 

183.  Infrastructure  facility  does  not  mean  mere  physical

infrastructure but  it  includes  social  infrastructure  also.  Though  the

educational,  health  and  welfare  systems  in  Kerala  have  been  widely
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acclaimed,  they  have  much  be  improved  to  meet  the  expectations

and  needs  of  the  day.  The  hallmark  of  the  developmental  approach

of  this  Government  is  the  sizeable  increase  in  social  sector

investment.  I  am  not  intending  to  repeat  what  I  have  already  spoken

about  primary  education  and  health  sectors  in  connection  with

various missions. 

Higher Education 

184.  The  total  outlay  and  grant  to  various  Universities  in

Kerala in this year's plan is given below: 

Sl. No. Name of University (Rs. in crore)

Plan Non-Plan 

1 University of Kerala 26 

2 Science & Technology University, Kochi 23 

3  Calicut University 24 

4 Mahatma Gandhi University 24

Thus  an  amount  of  Rs.1298.8  crores  is  provided  to  Universitiy

under  non  plan  assistance  in  addition  to  a  plan  assistance  of

381.80 crores. 

185.  An  amount  of  Rs.15  crore  is  set  apart  for

Kerala  State  Higher  Education  Council.  The  implementation

Rashtriya  Uchchatar  .Shiksha  Abhiyan  (RUSA),  having  a  total  outl

of  Rs.207  crore,  will  be  supervised  by  Kerala  State  Higher  Education

Council.  This  provision  can  be  utilised  for  the  enhancement  of
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quality  of  higher  education  and  also  to  provide  scholarships  to

students.  Amount  of  Rs.9.5  crore  each  are  earmarked  for  Kerala

Council  for  Historical  Research  and  Inter  University  Centres.  Another

amount  of  Rs.8.5  crore  is  earmarked  for  assisting  colleges  in  their

preparation for NAAC accreditation. 

186.  It  was  announced  in  the  previous  year's  budget  that  a

comprehensive  programme  would  be  formulated  to  transform

University  Centres  in  the  State  into  centres  of  excellence.  In

accordance  with  this,  Cochin  University  has  submitted  a  detailed

project  report  for  Rs.  240  crore  to  KIIFB.  The  core  of  this  report  is  a

laboratory  of  international  standards.  The  investment  for  this

purpose  will  be  provided  from  KIIFB.  Likewise,  there  will  be  the

financial  support  from  KIIFB  for  the  comprehensive  educational

programme  in  other  Universities  also.  A  detailed  project  for  RS.350

crore  for  the  betterment  of  basic  facilities  of  52  Government  Arts  and

Science  Colleges  including  5  Heritage  Colleges  is  being  prepared.

An  amount  of  Rs.2  crore  is  allocated  for  the  creation  of  District  Level

Quality  Assurance  Circles  for  the  betterment  of  quality  standards  in

Higher Education sector. 

187.  An  amount  of  Rs.  6  crore  is  earmarked  for  providing  an

annual  endowment  of  the  Honourable  Governor  to  the  best  university

and emerging young university in the State. 

188.  'Additional  .Skill  Acquisition  Programme'  (ASAP)  is  a

scheme  jointly  being  implemented  by  General  Education  Department

and  Higher  Education  Department.  The  objective  of  the  scheme  is

to  capacitate  the  students  in  higher  secondary  and  degree  level

vocationally  by  the  development  of  their  skills.  For  this  scheme
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Rs.430  crore  is  earmarked.  The  establishment  of  Skill  Development

Centres  in  all  districts  will  move  to  the  construction  phase  during

2017-18. 

189.  The recovery of  education loan dues and confiscation of land

assets  of  the  defaulters  invoking  the  provisions  SARFAESI  Act  have

emerged  as  a  serious  issue.  While  government  is  striving  earnestly  to

provide  housing  for  all,  situation  of  attaching  even  the  residence  is

unacceptable.  If  concessions  under  SURFAESI  can  be  extended  to

education loanees, much of the problem can be resolved with the suppport

of  Government.  For  this,  an  'Education  Loan  Repayment  Support

Scheme'  will  be  implemented.  Government  will  support  borrowers

who  are  poor  whose  loan  has  become  Non  Performing  Asset  for

repaying  the  loan  by  providing  60%  of  the  base  amount.  Likewise

government  will  bear  a  portion  of  the  interest  liability  in  the  case  of

other  educational  loanees,  provided  they  repay  the  loan  and  interest

without  default.  The  scheme will  be  finalised  after  discussing  it  in  this

State Level Banker's Committee. 

General Education 

190.  An  amount  of  Rs.863  crore  has  been  earmarked  in

Plan  for  school  education.  From  this  outlay,  Rs.52  crore  is  set  apart

for  the  extracurricular  activities  of  Kalothsavarn,  Vidyarangu  and

assistance  to  differently  abled  etc.  An  amount  of  Rs.32  crore  is

provided  for  IT  @  School  and  Rs.15.5  crore  is  set  apart  for  the

Kerala  State  Literacy  Mission.  The  total  outlay  for  Sarva  Siksha

Abhiyan,  including  the  share  of  Local  Self  Governments,  is  Rs.  826

crore.  Similarly,  total  outlay  for  'Rashtriya  Madhyamik  Siksha
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Abhiyan' (RMSA) is Rs.265 crore. General Education Protection Campaign

will  be  implemented  by  integrating  all  these  components.  

The  estimated  expenditure  for  Mid-day  Meal  Programme  during  this  

year is Rs.640 crore, including 60% of central share. 

191.  The  following  are  the  schools  recommended  by  M.  L.As

to  be  upgraded as  centres  of  excellence.  The  master  plan  for  the

purpose  is  under  preparation.  The  scheme  will  be  implemented  as

soon as the partner for the project is decided. 

1. Karunagappalli Govt.V & H.S.S. 

2. Kottarakkara Govt. Boys V & H.S.S. 

3. Kurumathur Govt. V.H.S.S. 

4. Mananthavady Govt. V.H.S.S. 

5. Kalpetta Govt. V.H.S.S. 

6. Koyilandi Govt. V.H.S.S. 

7. Meenchantha Govt. V.H.S.S.

8. Ferok Govt. Ganapath V.H.S.S. 

9. Kondotti Govt. V.H.S.S. 

10.  Cherpulassery Govt. V.H.S.S. 

11. Vengara Govt. Boys V.H.S.S. 

12.  Koottanad Vattenad Govt. V.H.S.S. 

13.  Chalakkudy Govt. V.H.S.S. 

14.  Peroor Meenakshi Vilasam Govt. V.H.S.S. 

15.  Aryanad Govt. V.H.S.S. 
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16.  Thalankara Govt. Muslim V.H.S.S. 

17.  Puthuppalli Govt. St. George V.H.S.S. 

18.  Mogral Govt. H.S.S. 

19. Valapattanam Govt. H.S.S. 

20. Thottada Govt. H.S.S. 

21. Nilambur Govt. Manavedan H.S.S. 

22. Makkarapparambu Govt. H.S.S. 

23. Malappuram Govt. G.H.S.S. 

24. Naduvattom Govt. Janatha H.S.S. 

25. Chennamangalam Govt. H.S.S. 

26. Pezhakkappalli Govt. H.S.S. 

27. Chanthiroor Govt. H.S.S.

28. Pal a Mahatma Gandhi Govt. H.S.S. 

29. Cherthala Govt. H.S.S. 

30. Kadapra Kannassa Smaraka Govt. H.S.S. 

31. Shooranad Govt. H.S.S. 

32. Anchalummoodu Govt. H.S.S. 

33. Kadakkal Govt. H.S.S. 

34. Attingal Govt. S.H.S.S. 

35. Purathur Govt. H.S.S. 

36. Vandipperiyar Govt. H.S.S. 

37. Mavelikkara Govt. G.H.S.S. 

38. Pattom Girls Govt. H.S.S. 
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39. Fort Kochi Govt. E.M.G. H.S.S. 

40. Kidangara Govt. H.S.S. 

41. Periya Govt. H.S.S. 

42. Kakkat Govt. H.S.S. 

43. Pilikkode Sree Krishnan Nair Smaraka Govt. H.S.S. 

44. Karivellur A.V. Smaraka Govt. H.S.S. 

45. Cheruthazham Govt. H.S.S. 

46. Sreekantapuram Govt.H.S.S. 

47. Peralasseri A.K.G. Smaraka Govt. H.S.S. 

48. Chirakkara Govt. H.S.S. 

49. Pat yam Govt. H.S.S. 

50. Muzhakkunnu Govt. H.S.S. 

51. Meenangadi Govt. H.S.S. 

52. Meppayur Sanskrit Govt. H.S.S. 

53. Kuttyadi Govt. H.S.S. 

54. Valayam Govt. H.S.S. 

55. Meppayur Govt. H.S.S. 

56. Naduvannur Govt. H.S.S. 

57. Kuravathur Payyambra Govt. H.S.S. 

58. Kozhikode Medical College Campus Govt. H.S.S. 

59. Chathamangalam R.E.C. Govt. H.S.S. 

60. Kizhakoth Panur Govt. H.S.S. 

61. Neeleshwaram Govt. H.S.S. 



206 കകേരള നത്തിയമസഭ മഭാര്ചറ്റ് 3, 2017

62. Kuzhimanna Govt. H.S.S. 

63. Thuravur Govt. H.S.S. 

64. Pandikkad Govt. H.S.S.

65. Chittariparambu Govt. H.S.S. 

66. Perinthalmanna Govt. Model H.S.S. 

67. Peruvallur Govt. H.S.S. 

68. Thanur Devathar Govt. H.S.S. 

69. Kalppakanchery Govt. H.S.S. 

70. Kuttippuram Perassannur Govt. H.S.S. 

71. Nannamukku Mookkuthala P.C.N. Govt. H.S.S. 

72. Pulappatta M.N.K.M. Govt. H.S.S. 

73. Pathiripala Govt. H.S.S. 

74. Alanallur Govt. H.S.S. 

75. I\appulli G.A.P. H.S.S. 

76. Palakkad Big Bazar H.S.S. 

77. Peringottukurussi M.R.S. 

78. Chittur Govt. B.H.S.S. 

79. Kizhakkanchery Govt. H .S.S. 

80. Cheruthuruthi Govt. H.S.S. 

81. Kadavallur Govt. H.S.S. 

82. Chavakkad Manathala Govt. H.S.S. 

83. Mullassery Govt. H.S.S. 

84. Vadakkanchery Govt. B.H.S.S. 
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85. Puthur Govt. H.S.S 

86. Thrissur Govt. Model B.H.S.S 

87. Cherp Govt. H.S.S. 

88. Eriad G.K.V.H.S.S. 

89. Karuppadanna Govt. H.S.S. 

90. PerumbavurGovt. G.H.S.S. 

91. Nayathod M.G.M.H.S.S. 

92. Njarakkal Govt. H.S.S. 

93. Thrippunithura Govt. G.H.S.S. 

94. Elamakkara Govt. H.S.S. 

95. Edappally Govt. H.S.S. 

96. Vazhakkulam South Govt. H.S.S. 

97. Piravom Govt. H.S.S. 

98. Cheruvathur Govt. Model H.S.S. 

99. Kunjithanni Govt. H.S.S. 

100. Kal/ar Mundiyeruma Govt. H.S.S. 

101. Thodupuzha Govt. H.S.S. 

102. Murikkattukudi Govt. H.S.S. 

103. Vaikom Govt. Boys H.S.S. 

104. Chengalam Govt. H.S.S. 

105. Karappuzha Govt. H.S.S. 

106. Ponkunnam Govt. H.S.S. 

107. Mundakkayam Murukkumvayal Govt. H.S.S. 
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108. Kalavur Govt. H.S.S. 

109. Ambalappuzha Govt. H.S.S. 

110. Harippad Govt. Girls H.S.S. 

111. Kayamkulam Govt. Boys H.S.S. 

112. Mulakkuzha Govt. H .S.S. 

113. Vechuchira Colony Govt. H.S.S. 

114. Konni Govt. H.S.S. 

115. Adoor Govt. Boys H.S.S. 

116. Thevalakkara Govt. H.S.S. 

117. Vettikkavala Govt. Model H.S.S. 

118. Anjal East Govt. Model H.S.S. 

119. Mayyanad Vel/amanal Govt. H.S.S. 

120. Varkala Govt. H.S.S. 

121. Mudhakkailamba Govt. H.S.S. 

122. Nedumangad Govt. G.H.S.S. 

123. Venjaramood Govt. H.S.S. 

124. Kazhakoottam Govt. H.S.S. 

125. Manakkad Govt. G.H.S.S. 

126. Marayamuttam Govt. H.S.S. 

127. Malayinkeezhu Govt. G.H.S.S. 

128. Balaramapuram Govt. H.S.S. 

129. Neyyattinkara Govt. H.S.S. 

130. Puthanthode Govt. H.S.S. 
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131. Parappanangady Neduva Govt. H.S.S. 

132. Nenmara Govt. B.H.S. 

133. Nadavarambu Model H.S. 

134. Nandikkara Govt. H.S.S. 

135. Chengamanad Govt. H.S.S. 

136. Kongarappalli Govt. H.S. 

137. Peruva Govt. Boys H.S· 

138. Thrikkodithanam Govt. H.S. 

139. Kozhanchery Govt. H.S. 

140. Kalluvathukkal Panchayat H.S. 

141. Kaladi Govt. H.S. 

192.  The  following  are  the  schools  included  in  the  first  phase

of  the  second  scheme  under  general  education  for  the  betterment  of

infrastructure  facilities.  Schools  with  a  total  strength  of  1000

students  and  in  the  case  of  the  constituencies  which  are  not  having

such  schools,  schools  with  strength  of  more  than  400  students  are

included in the list. 

1. Kulathur GovtV & H.S.S. 

2. Vellanad Govt. Govt.V & H.S.S. 

3. Vattiyoorkavu Govt.V & H.S.S. 

4. Kaliara Govt. V.H.S.S. 

5. Njekkad Govt. V.H.S.S. 

6. Iravipuram Govt. V.H.S.S. 

7. Punnala Govt. V.H.S.S. 
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8. Kulakkada Govt. V.H.S.S. 

9. Aryad Govt. V.H.S.S. 

10. Kumali Govt. V.H.S.S.T.T.I. 

11. Pallarimangalam Govt. V.H.S.S. 

12. Kaitharam Govt. V.H.S.S. 

13. Pazhanji Govt. V.H.S.S. 

14. Desamangalam Govt. V.H.S.S. 

15. Thiruvilwamala Govt. V.H.S.S. 

16. Malampuzha G.V.H.S.S. 

17. Koppam G.V.H.S.S. 

18. Vattenad G.V.H.S.S. 

19. Thottakkonam Govt. H.S.S. 

20. Chelari GV.H.S.S. 

21. Vengara G.G.V.H.S.S. 

22. Neliikkuth G.V.H.S.S. 

23. Vandoor G.G.V.H.S.S. 

24. Keezhuparambu Govt. V.H.S.S. 

25.  Idavanna S.H.M.V. V.H.S.S. .: 

26. Thamarasseri G.V.H.S.S. 

27. Cheruvannur G.V.H.S.S. 

28. Payyanakkal G.V.H.S.S. 

29. Atholi G.V.H.S.S. 

30. Payyoli G.V.H.S.S. 

74/2020
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31. Madappalli G.V.H.S.S. 

32. Ambalavayal G.V.H.S.S. 

33. Kathirur G.V.H.S.S. 

34. Cherukunnu G.G.V.H.S.S. 

35. Kanhangad G.V.H.S.S. 

36. Bellikoth M.P.S.G.V.H.S.S. 

37. Mogral G.V.H.S.S. 

38. Cottonhill Govt. G.H.S.S. 

39. Venganur Model H.S.S. 

40. Kamaleswaram Govt. H.S.S. 

41. Kulathur Govt. H.S.S. (Kazhakkoottam) 

42. Bharathannur Govt. H.S.S. 

43. Maroor Govt. H.S.S. 

44. Kanyakulangara Govt.G.H.S.S. 

45. Thonnakkal Govt. H.S.S. 

46. Attingal Govt. G.H.S.S. 

47. Kilimanur Govt. H.S.S. 

48. Mithrumala Govt. B.H.S.S. 

49. Navayikkulam Govt.H.S.S. 

50. Palayamkunnu Govt.H.S.S. 

51. Bhoothakkulam Govt.H.S.S. 

52. Chathannaur Govt.H.S.S. 

53. Peroor Govt. M.V.H.S.S. 
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54. Kadakkal Govt.H.S.S. 

55. Chithara Govt.H.S.S. 

56. Anchal West Govt.H.S.S. 

57. Punalur Govt.H.S.S. 

58. Yeroor Govt.H.S.S 

59. Panmanayil S.B.V.S. Govt.H.S.S. 

60. Vallikkeezhu Govt.H.S.S. 

61. Ayyankoyikkal Govt.H.S.S. 

62. Chavara Govt.H.S.S. 

63. Kulasekharapuram Govt.H.S.S. 

64. Kuizhimathikkadu Govt. H.S.S. 

65. Kizhakkupuram Govt.H.S.S. 

66. Peringanad T.M.G H.S.S. 

67. Adoor Govt.G.H.S.S. 

68. Chittar Govt.H.S.S. 

69. Kalanjur Govt.H.S.S. 

70. Mavelikkara Govt. G.H.S.S. 

71. Ramapuram Govt.H.S.S. 

72. Mangalam Govt.H.S.S· 

73. Naluchira Govt.H.S.S. 

74. S.L.Puram Govt. G.S.M.M.H.S.S. 

75. Charamangalam Govt. D.V.H.S.S. 

76. Cherthala South G.H.S.S. 
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77. Thirunellur G.H.S.S. 

78. Thalayolapparambu A.J.J.M. G.H.S.S. 

79. Kumarakom Govt.H.S.S. 

80. Panamattom Govt.H.S.S. 

81. Poomala Govt. Tribal H.S.S. 

82. Rajakkad Govt.H.S.S. 

83. Kadayirippu Govt.H.S.S. 

84. Vennala Govt.H.S.S. 

85. Ernakulam Govt.G.H.S.S. 

86. Puthanthodu Govt.H.S.S. 

87. Kallil Govt.H.S.S. 

88. Kodungallur Govt. H.S.S. 

89. Kodungallur Govt. G.H.S.S. 

90. Chembuchira Govt.H.S.S. 

91. Nattika Govt. Fisheries H.S.S. 

92. Villadam Govt.H.S.S. 

93. Peechi Govt.H.S.S. 

94. Erumappetti Govt.H.S.S. 

95. Varavoor Govt.H.S.S 

96. Chelakkara Govt. S.M.T H.S.S. 

97. Pazhayannur Govt.H.S.S. 

98. Kottayi Govt.H.S.S. 

99. Erumayur Govt.H.S.S. 
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100. Koduvayur Govt.H.S.S. 

101. Muthalamada Govt.H.S.S. 

102. Chittur Govt. G.V.G.H.S.S. 

103. Ottappalam East Govt.H:S.S. 

104. Cherppulasseri Govt. H.S.S.

105. Pattambi Govt.H.S.S.

106. Vadanamkurissi Govt.H.S.S. 

107. Kalladathur G.G.H.S.S. 

108. Chathannur Govt. H.S.S. 

109. Chalisseri Govt.H.S.S.

110. Thrikkavu Govt.H.S.S. 

111. Mukkuthala P.G.N.G.H.S.S. 

112. Marancheri Govt.H.S.S. 

113. Purathur Govt.H.S.S. 

114. Idappal Govt.H.S.S. 

115. Kottakkal G.R.H.S.S. 

116. Thirur G.B.H.S.S. 

117. Ponmundam Govt.H.S.S. 

118. Niramaruthoor Govt. H.S.S. 

119. Kattilangadi Govt.H.S.S. 

120. Thiroorangadi Govt.H.S.S. 

121. Puthupparamba Govt.H.S.S. 

122. Calicut University Campus G.M.H.S.S. 
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123. Othungal Govt.H.S.S. 

124. Malabar Special Police H.S.S. 

125. Pookkottur Govt.H.S.S. 

126. Kadungappuram Govt.H.S.S. 

127. Pulamanthol Govt.H.S.S. 

128. Kunnakkavu Govt.H.S.S. 

129. Karakkunnu Govt.H.S.S. 

130. Manjeri G.B.H.S.S. 

131. Vaniyambalam Govt.H.S.S. 

132. Thiruvali G.H.S.S. 

133. Karuvakkundu G.H.S.S. 

134. Pullangode G.H.S.S. 

135. Pookkottumpadam G.H.S.S. 

136. Moothedath G.H.S.S. 

137. Idakkara G.H.S.S. 

138. Areekkode G.H.S.S. 

139. Kavanur G.H.S.S. 

140. Kottappuram G.H.S.S 

141. Vazhakkad G.H.S.S. 

142. Koduvalli G.H.S.S. 

143. Narikuni G.H.S.S. 

144. Kuttikkattur G.H.S.S. 

145. Mavur G.H.S.S. 
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146. Beppur G.H.S.S. 

147. Chalappuram G.H.S.S. 

148. Kozhikode NGO Quarters H.S.S. 

149. Parambil G.H.S.S. 

150. Poonoor G.H.S.S. 

151. Balusseri G.G.H.S.S. 

152. Kokkallur G.H.S.S. 

153. Koyilandi G.G.H.S.S. 

154. Maniyur Panchayat H.S.S. 

155. Madappalli G.G.H.S.S. 

156. Kakkavayal G.H.S.S. 

157. Meppadi G.H.S.S. 

158. Anappara G.H.S.S. 

159. Moolankavu G.H.S.S. 

160. Vaduvanchal G.H.S.S. 

161. Karthikkulam G.H.S.S. 

162. Vellamunda G.M.H.S.S. 

163. Panamaram G.H.S.S. 

164. Pala G.H.S.S., Peravoor 

165. Chavasseri G.H.S.S. 

166. Malur G.H.S.S. 

167. Vengad G.H.S.S. 

168. Chala G.H.S.S. (Dharmadam) 
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169. Munderi G.H.S.S. 

170. Kannadiparamba G.H.S.S. 

171. Irikkur G.H.S.S. 

172. Mayyil G.H.S.S. 

173. Mathamangalam G.H.S.S. 

174. Kuttamath G.H.S.S. 

175. Balanthode G.H.S.S. 

176. Maloth Kasaba G.H.S.S. 

177. Chayoth G.H.S.S. 

178. Uduma G.H.S.S. 

179. Kundamkuzhi G.H.S.S. 

180. Adoor G.H.S.S. (Uduma) 

181. Mogral Puthur G.H.S.S. 

182. Cherkala Central G.H.S.S. 

183. Kumbala G.H.S.S. 

184. Perumbazhathoor Govt. H.S. 

185. Plavur Govt. H.S. 

186. Avanavancheri Govt. H.S.

187. Attingal DIET H.S .

188. Pooyappalli Govt. H.S. 

189. Kadappa Govt.L.V.H.S. 

190. Thazhava Govt. AV. Boys H.S. 

191. Naranganam Govt. H.S. 
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192. Kunnathanam Palakkal Thakidi St.Mary's Govt. H.S. 

193. Kakkazham Govt. H.S. 

194. Pol/athai Govt. H.S. 

195. Mannancheri Govt. H.S. 

196. Panikkalkkudi Govt. H.S. 

197. Adimali Govt. H.S. 

198. Pezhakkappalli Govt. H.S. 

199. Kunnukara Govt. J.B.S. 

200. Kuttamasseri Govt. H.S. 

201. Thrikkur T.P.H.S. 

202. Vadakkancheri Govt.G.H.S. 

203. Kochanoor Govt. H.S. 

204. Palakkad G.M.M.G.H.S. 

205. Panjal Govt. H.S. 

206. Idathanattukara G.V.H.S. 

207. Agali Govt. H.S. 

208. Mankara Govt. H.S. 

209. Karippol G.M.H.S. 

210. Thrikkulam Govt. H.S.

211. Anchachavadi Govt. H.S.

212. Cheruvadi Govt. H.S. 

213. Aazhchavattom Govt. H.S.

214. Nallalam Govt. H.S.
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215. Chaliyappuram Govt. H.S. 

216. Kavilampara Govt. H.S.

217. Bandhadukka Govt. H.S. 

Technical Education 

193.  I  am  providing  an  amount  of  Rs.45.5  crore  for

Government  Engineering  Colleges,  Rs.29  crore  for  Government

Polytechnics  and  Rs.10.5  crore  for  Government  Technical  High

Schools  in  the  State.  Polytechnics  will  get  an  additional  allocation  of

Rs.22  crore  under  the  Centrally  Sponsored  Scheme.  An  amount  of

Rs.15.5  crore  is  provided  for  Kerala  State  Science  and  Technology

Museum and Rs.18 crore for IHRD. 

194.  An  amount  of  Rs.2  crore  is  provided  for  'Punarjjani'

under National Service Scheme, which is meant for the repair and revival of

equipments in Government institutions. 

Industrial Training 

195.  The  total  outlay  for  Department  of  Industrial  Training  is

Rs.121  crore.  Out  of  this,  Rs.  75  crore  is  set  apart  for  the

modernization  of  existing  ITls.  An  amount  of  Rs.8  crore  is  earmarked

for  the  completion  of  ITls  in  Perumatti  and  Vamanapuram  and  for

setting  up  new  ITls  in  Chathamangalam,  Dharmadam,

Kunnamangalam,  Hosdurg  and  Kottarakkara.  Another  amount  of

Rs.5  crore  is  earmarked  for  upgrading  Kalamassery  ITI  as  a  Model

ITI. 

196.  An  amount  of  Rs.35  crore  is  allocated  for  Academy  for

Skill  Excellence.  A total  amount  of  Rs.35  crore  is  provided  for  'Jobs

and Skill Development Programme'. 

Medical Education and Public Health 
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197.  Totally  an  amount  of  Rs.  470  crore  is  allocated  for

Medical  Education.  This  allocation  includes  Rs.  207  crore  for  the

development  of  11  Medical  Colleges,  Rs.  34  crore  for  Dental

Colleges  and  Rs.  7  crore  for  Nursing  Colleges.  An  amount  of  Rs.  66

crore  is  earmarked  for  Regional  Cancer  Centre  and  Rs.35  crore  is

earmarked for Malabar Cancer Centre. 

198.  The  total  outlay  for  Health  Services  is  Rs.  724  crore.

Considerable  portion  of  this  allocation  is  the  state  share  for  NHM.

The  gross  spending  through  NHM  in  the  health  sector  is  Rs.837

crore. An amount of Rs.2 crore is provided to Kerala Blood Bank Society to

set up a most modern Blood Bank in Thiruvananthapuram. 

AYUSH 

199.  An  amount  of  Rs.  49  crore  is  earmarked  for  Ayurvedic
System  of  Medicine.  Out  of  this  Rs.37  crore  is  for  the  development
of  ayurvedic  hospitals.  The  construction  of  Sports  Ayurveda  Hospital
in  Thrissur  will  be  completed.  Immediate  steps  will  be  taken  on  the
study  report  on  setting  up  of  Laboratory  and  Study  Centre  of
international  standard  for  the  development  of  Ayurveda  and  the
researches connecting with Bio-technology, on its receipt. 

200. An amount of Rs.31 crore is provided for Homoeopathy. 

New  homoeo  dispensaries  will  be  started  in  10  more  panchayats
under  NHM.  Necessary  posts  will  be  created  for  the  already
sanctioned and constructed Sidha Hospitals. 

Art & Culture 

201.  It  is  expected  that  detailed  projects  for  District  Cultural
Complexes,  Film  city,  Permanent  Film  Festival  Venue  etc.  which  can
exert  significant  influence  in  the  cultural  sphere  will  be  prepared  and
construction begun this year. 
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202.  The  total  outlay  earmarked  in  2016-17  for  Kerala
Sahithya  Academy,  Kerala  Sangeetha  Nadaka  Academy,  Kerala
Lalithakala  Academy  and  Kerala  Folklore  Academy  is  Rs.11.44
crore. This is enhanced by 50% and Rs.17.16 crore is set apart for these
institutions  in  2017-18.  The  outlay  for  the  Library  Council  is
enhanced  as  Rs.10  crore.  An  amount  of  Rs.100  crore  will  be  made
available  as  KIIFB  investment  to  the  Kerala  State  Film  Development
Corporation  for  the  construction  of  modern  theatre  complexes  on
commercial basis. 

203.  A  Diamond  Jubilee  Fellowship  shall  be  provided  to  1000

young  artists  at  the  rate  of  Rs.10,000 per  month.  The  condition  for

granting  the  fellowship  is  that  the  artists  shall  volunteer  to  conduct

artistic  activities  including  imparting  training  in  art  in  association  with

the  institutions  like  schools  and  community  centres  under  Local  Self

Governments.  For  this  purpose,  Rs.13.5  crore  is  earmarked.  An

amount  of  Rs.1  crore  is  earmarked  for  the  formation  of  art  hubs  of

village  artists  and  craftsmen.  There  will  be  facility  in  these  hubs  to

exhibit their products and showcase their performance. 

204.  A  comprehensive  programme  will  be  implemented  for

restructuring  the  museums  with  the  help  of  specialised  curators.  For

this  purpose,  an  amount  of  Rs.5  crore  is  provided.  An  amount  of

Rs.50  lakh  is  provided  for  the  creation  of  digital  archives  of  old

records  with  public  participation.  Another  amount  of  Rs.50  lakh  is

earmarked for a long term comprehensive archaeological project. 

·205.  Our  country  is  witnessing  unprecendented  religious

intolerance.  The  situation  is  so  worsned  to  the  extend  that  seminars

on  varied  beliefs  and  thinking  turned  to  be  impossible  to  be  held

even  in  the  apex  educational  institutions  like  the  Jawaharlal  Nehru

University, Delhi. In this background, Kerala State becomes ready to offer

safe  and  secure  platform  for  India's  professional  and
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progressive  the  academic  and  liberal  debates.  The  Indian  History

Congress  was  held  at  Thiruvananthapuram  this  year.  I  am  setting

apart  Rs.  30  lakh  for  the  Indian  Labour  Economic  Conference  which

is  going  to  be  held  under  the,  auspice  of  GIFT.  Another  amount  of

Rs.  20  lakh  is  provided  for  Bookaroo  Children's  Literature  Festival.

This  is  the  bicentenary  year  of  the  historic  Education  Proclamation  in

Travancore.  By  making  use  of  the  event,  an  educational  conference

shall  be  organised  by  the  Institute  of  Social  Science  in  New  Delhi,

unveiling  the  social  forces  behind  the  historic  education  proclamation

and  its  resultant  progress  in  education.  For  this  purpose,  an  amount

of Rs. 50  lakh is provided. 

206.  We  have  to  give  more  importance  for  Malayalam

computing.  Steps  are  to  be  taken  under  the  supervision  of  Kerala

Bhasha  Institute  to  design  ornamental  fonts  in  unicode,  to  develop

pagination  software  enabling  the  layout  of  Malayalam  pages  in

unicode  and  also  for  deciding  the  words  and  its  application  for

facilitating  the  transformation  of  e-commerce  matters  to  Malayalam

An amount  of  Rs.  50  lakh  is  earmarked  for  the  implementation  of  this

programme  with  the  support  of  other  IT  institutions  and  voluntary

organisations. 

207.  An  amount  of  Rs.  2  crore  is  earmarked  for  Cochin
Biennale.  Government  will  acquire  around  five  -acres  of  land
including  the  Aspinwall  House  and  the  Cabral  Yard  in  Fort  Kochi.
This  will  be  the  permanent  venue  of  Biennale.  The  Travancore  Royal
Family  has  consented  to  sell  the  Aspinwall  factory  in
Alappuzha  to  Government  for  a  Cultural  Complex.  The  antiquity  of
these  complexes  will  be  preserved.  KIIFB  will  invest  an  amount  of
Rs. 100 crore for this. 

208.  An  amount  of  Rs.  1  crore  is  provided  for  Academy  of
Magical  Science.  This  grant  is  intended  to  facilitate  the
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performance  of  street  magicians  and  circus  artists  for  short  term  on
wage  basis.  Sangeetha  Nadaka  Academy  shall  formulate  schemes
for  providing  financial  assistance  to  amateur  dramas  performed
regionally.  Similarly,  a  permanent  venue  is  to  be  set  up  for  the
exhibition  of  dramas  on  commercial  basis  ensuring  minimum  wages
to  the  artists.  For  both  these  purposes  an  amount  of  Rs.  3  crore  is
additionally  allocated.  An  amount  of  Rs.  50  lakh  is  earmarked  for  the
cultural  activities  in  Manaveeyam  Veedhi.  The  annual  grants  of
Swathi  Sangeethothsavam  and  Kalpathi  Sangeethothsavam  are
enhanced  to  Rs.  10  lakh  and  Rs.  5  lakh  repectively.  A
recurring  grant  of  Rs.  10  lakh  is  provided  for  'Theruvarangu'  drama
festival.  An  amount  of  Rs.  3  crore  is  provided  for  Media  Academy.
The  pension  of  the  journalists  who  are  members  in  the  Contributory
Pension  Scheme  is  enhanced  by  Rs.  2,000  and  that  of  the  other
journalists is enhanced by Rs. 1,000. 

209.  An  amount  of  Rs.  8  crore  is  allocated  as  the  last

installment  for  the  completion  of  the  Convention  Centre  of  Sree

Narayana  Dharma  Sangham  Trust  at  Sivagiri.  An,;-  amount  of  Rs.  1

crore is provided for the Old Age Home at Thuravur Maha Temple. An a

mounts  of  Rs.  50  lakh  each  is  provided  for  'Achutha  Menon

Study & Research Centre',  'Centre for Socio-Economic & Environmental

Studies',  'E. Balanandan Foundation', 'Kanhangad Guruvayur Sathyagraha

Smaraka  Mandiram',  'Kadamanitta  Ramakrishnan  Foundation',  'Medex

exhibition', 'Koonanmavu Chavara Kuriakose Elias Achan Smarakam' and

'Kayyur Varshika Kalapa Museum'. The annual grant of 'Abhaya' and that of

'Thunchan  Smaraka  Trust  and  Research  Centre'  are  enhanced  to

Rs. 50 lakhs and Rs. 30 lakh respectively. 

210. An amount of Rs. 2 crore is provided for the construction  of a
Cultural Complex with a total cost of Rs. 5 crore in the memory of ONV. 

211.  One  time  financial  assistance  is  provided  for  the  following
cultural institutions and organisations: 
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SI.No. Name Amount (Rs.in lakh)
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(1) (2) (3)

1 Vayalar Ramavarma Memorial Trust 10

2 Lokadharmi, Kochi 25

3 Poonkavu Paithruka Museum 20

4 N.C. Sekhar Foundation 10

5 Coastal Education Society 20

6 Mulaveedu Nirmmana School, Habitat 20

(1) (2) (3)

7 T.M.Jacob Memorial Trust 20

8 All Kerala Wheel Chair Association 10

9 Mercykuttan Academy 20

10 Joseph Mundassery Foundation 10

11 Gandhi Smaraka Grama Seva Kendram 20

12 Kerala Literature Festival 20

13 S.D.V. Table Tennis Academy 20

14 TV. Smaraka Trust 20

15 Kumaranasan Smarakam, Thonnakkal 30

16 M.B.S. Youth Choir 20
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17 Kerala Cartoon Academy 20

18 Kesavadev Foundation 20

19 Prof. N.Krishnan Pillai Foundation 20

20 Vellangallur Development Scheme of Salim Ali
Foundation 

10 

21 Ayya Vaikunda Swami Memmorial 10

22 Sahodaran Ayyappan Panthi Bhojana Sathabdhi
Smarakam 

10

(1) (2) (3)

23 Uravu - Wayanad 10

24 Njeralathu  Rama  Poduval  Smarama  Kerala
Sangeethothsavan

15

25 Vayalar Smrithi Mandapam 25

26 Swadesabhimani Media Hub Thiruvananthapuram 20

27 Vaikom Muhammad Basheer Smaraka Trust 10 

28 Press Club, Alappuzha 10 

29 Sangeetha Bharathi, Thiruvananthapuram 10 

30 Kesari Smaraka Trust - Digital Library 5 

31 Sreekrishna Dance & Music Academy, Varkala 10 

32 Gandhi Bhavan, Pathanapuram 50 

74/2020
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33 Ettumanoor Somadasan Smaraka Trust 10 

212.  This  government  is  committed  to  protect  the  culture  and
rights  of  linguistic  minorities.  In  order  to  cater  to  this  purpose,
government  is  actively  considering  the  proposal  for  the  formulation  of
special  linguistic  institutions.  An  amount  of  Rs.1  crore  is  provided  for
Manjeswaram  Govinda  Pai  Smarakam.  Amounts  of  Rs.  10  lakh  each
is  earmarked  for  Kongini  Sahithya  Academy  and  Thulu  Sahithya
Academy.  Another  amount  of  Rs.  20  lakh  is  set  apart  for
Yakshagana Academy. 

Sports and Youth Affairs 

213.  Amounts  of  Rs.  40  crore  and  Rs.  60  crore  are  allocated
to  Sports  Council  and  Directorate  of  Sports  &  Youth  Affairs
respectively.  Considerable  share  of  this  allocation  has  been  set  apart
for  various  sports  promotion  projects  including  'Operation  Olympia'.
An amount of Rs.1 crore is earmarked to 'P.T.Usha Academy'. 

214.  An  amount  of  Rs.  21  crore  is  set  apart  to  Kerala  State

Yuvajana Kshema Board which includes Rs. 6 crore for 'Keralothsavam'.

Another  amount  of  Rs.  1  crore  is  provided  for  Kerala  State  Youth

Commission. 

215.  During  2016-17,  indoor  stadiums  in  14  districts  and  25

mini  stadiums  were  sanctioned  through  KIIFB  investment.  The

project  reports  of  some  of  these  stadiums  have  been  submitted  to

KIIFB  and  they  are  under  scrutiny.  The  schools  of  Parali,  Meppayur

and  Farook  Ganapathi  are  also  included  in  the  list  of  Mini  Stadiums.

Payyannur  Football  Stadium,  Tirur  Football  Stadium,  Thrissur

Aquatic  Complex,  Vadakara  Indoor  Stadium,  Sree

Narayananagaram  Indoor  Stadium,  Payyannur  Municipal  Stadium

and  Punalur  Municipal  Stadium  are  also  included  in  the  list.  An

amount  of  Rs.  50  lakh  is  provided  as  special  grant  for  the

construction  of  a  play  ground  in  the  Cherikkal  Scheduled  Caste

Colony,  Pandalam.  As  stated  in  the  previous  budget  speech,  KIIFB
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investment  will  be  provided  for  new  projects  only  after  the

formulation  of  a  master  plan  for  the  phased  implementation,  taking

into account the total sports facilities in the State. 

VIII 

WOMEN AND ENVIRONMENT 

Women Welfare and Security 

216.  "All  men  in  the  clan  of  'Kuru'  (Kuruvamsa)  used  to  find

joy at seeing the tears of women; I know", M.T told so through Gandhari in

his  novel  'Randamoozham'.  All  the  cruel  patriarchs  and

brothers  in  M.T's  works  either  failed  to  see  the  tears  of  their  nieces

and  sisters  or  mocked  it.  Even  though  women  have  moved  from  the

kitchen  to  the  centre  stage,  the  atrocities  against  them  are  no  less.

The  atrocities  against  women  are  a  disgrace  to  the  Malayalee

community.  Sir,  a  hallmark  of  this  budget  is  the  emphasis  given  to

prevent  the  atrocities  against  women  and  their  rehabilitation.  An

amount  of  RS.68  crore  is  provided  for  the  schemes  relating  to

prevention  of  atrocities  against  women  which  includes  Rs.  12  crore

for  pink  control  room  and  training  for  self  defense  etc.,  Rs.  34  crore

for  various  awareness  campaigns,  Rs.  19.5  crore  for  shelter  homes,

short  stay  homes  and  one  stop  crisis  centre  and  Rs.  3  crore  for  two

SOS  model  homes.  Women  battalion,  Taluk  level  women  police

stations,  Panchayat  level  visits  of  women  Police  officers,  Public

Register  of  sexual  offenders  etc.  are  novel  initiatives.  An  amount  of

Rs.  5  crore  is  earmarked  to  start  a  special  fund  for  speedy  protection

and rehabilitation of victims. 

217.  A  special  department  for  women  will  be  formed

during  2017-18.  The  social  welfare  schemes  for  women  presently

under  the  Social  Justice  Department  will  be  shifted  to  the  new

department.  For  this  purpose,  14  posts  of  officers  at  district  level;
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posts  of  Law  Officer,  Administrative  Officer  and  supporting  staff  at

Directorate level will be created. The posts of other officers at the district

level will be filled by redeployment. 

218.  The  Gender  Budget  is  being  reinstated.  The  gender
statement  prepared  by  the  State  Planning  Board  is  also  distributed
along  with  this  budget  document.  In  this  statement,  the  allocations
for  women  development  have  been  divided  into  two  parts.  Part-A
includes  schemes  for  which  100%  beneficiaries  are  women.  An
amount  of  Rs.  1060.5  crore  has  been  allocated  for  64  schemes.  This
amount  will  come  to  5.23%  of  the  total  state  plan  outlay,  excluding
the  plan  of  local  bodies.  The  Part-B  statement  includes  the  general
developmental  schemes  in  which  a  special  component  for  women  or
beneficiary  number  of  women  is  distinguishable.  It  is  needless  to  say
that  the  list  is  incomplete.  This  will  be  helpful  for  formulating  more
comprehensive  document  in  future.  The  total  outlay  involved  in  these
104  schemes  is  Rs.13,400  crore.  Out  of  this,  Rs.1,266  crore  is  the
allocation  exclusively  for  women.  This  amount  comes  to  6.25%  of
the  plan  outlay.  In  other  words,  at  least  11.5%  of  the  total  plan
outlay  is  set  apart  for  women  development.  In  the  next  year's
budget,  gender  audit  report  will  also  be  placed  in  the  Legislative
Assembly  along  with  the  gender  budget  statement.  This  document
is  expected  to  be  made  use  of  by  the  women  organizations  and
activists  to  intervene  in  the  developmental  process  from  a  pro-
women stand. 

219.  The  utmost  importance  in  the  women  development

projects  of  various  departments  in  this  budget  is  for  the  schemes  for

skill  development,  employment  generation  and  security  for

subsistence.  Total  outlay  of  these  schemes  will  come  to  Rs.  506.  An

amount  of  Rs.  34  crore  is  also  provided  for  the  allied

purposes of creches, rest rooms, toilets and women's hostels, etc. 

220.  An  amount  of  Rs.  8  crore  is  set  apart  for  Women
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Development  Corporation.  There  is  a  project  for  setting  up  amenity

centres  including  toilets  in  main  centres,  jointly  by  Women

Development  Corporation,  Kudumbasree  and  Local  Self

Government  Institutions.  The  model  adopted  in  the  running  of  these

centres  would  be,  'for  giving  allowances  to  the  sanitary  workers

employed  in  these  centres  in  addition  to  the  user  fees  collected'.  I

set  apart  an  amount  of  Rs.  10  crores  for  this  purpose  from  the

advertisement  expenditure  of  Kerala  Lottery.  An  amount  of  Rs.11

crore is earmarked for gender parks. 

Kudumbasree 

221.  'Kudumbasree'  is  rising  up  again  from  the  verge  of

collapse.  An  amount  of  RS.  161  crore  has  been  additionally

earmarked  for  'Kudumbasree'.  Out  of  this,  an  amount  of  Rs.  35  crore

is  for  interest  subsidy  and  other  expenditures.  An  amount  of  Rs.  40

crore  is  for  'Ashraya  Schemes'  and  'Buds  Schools'.  An  amount  of

RS.  15  crore  is  for  'Micro  Enterprises'.  Another  amount  of  Rs.  9  crore

is  for  producer  companies  and  marketing.  It  is  essential  to  conduct  a

detailed  evaluation  of  functioning  of  the  micro  job  enterprises  in  the

light  of  the  experiences  hitherto  and  to  formulate  special  project  for

their  reorganisation.  The  importance  of  centrat  marketing

organisation  in  the  success  of  micro  job  enterprises  has  been  widely

acknowledged today. The best example for this is 'Subhiksha' at Perambra

and  an  amount  of  Rs.  1  crore  is  provided  for  'Subhiksha'.

An  amount  of  Rs.  10  crore  is  additionally  earmarked  to  Kudumbasree

as  special  financial  assistance  to  such  marketing  enterprises

including  'Subhiksha'  having  the  feasibility  developing  as  model

enterprises. 

222.  An  amount  of  Rs.  10  crore  is  additionally  allocated  for

providing  pension,  educational  facilities  and  health  assistance  to

transgenders  and  also  to  provide  financial  assistance  to  their

organizations and for fairs. 
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Environment friendliness 

223.  The  narration  about  rain  in  'Nalukettu'  turns  into  severe  

draught  in  'Vaisali'.  The  image  of  "water  drops  in  the  breeze  that  

comes  by  wiping  the  face  of  damp  field"  here  shifts  to  "sandy  wind  

that  comes  trembling  bare  trees  under  the  blistering  sky".  We  are  

now  facing  the  most  severe  drought  in  the  period  of  115  years.  The  

pattern  of  our  water  consumption  has  to  undergo  a  change.  

Pollution  should  be  avoided.  The  protection  of  soil  and  water  should  

be  taken  up  on  wetland  basis.  'Haritha  Keralam'  is  a  massive  

people's movement assimilating these aims too. 

224.  Preventive  measures  to  tackle  the  draught  were  started

well  in  advance.  It  is  the  responsibility  of  Water  Authority  to  make

water  available  and  the  responsibility  for  distribution  is  with  Local

Self  Government  Institutions.  There  will  be  an  amount  of  Rs.  300

crore in the Disaster Management Fund, including the unspent balance of

the  year  and  the  next  year's  provision  of  Rs.  203  crore.

The  Central  Government  can  be  approached  for  more  funds  only

after  the  complete  utilization  of  the  fund  as  per  the  Central

Government  norms.  But  the  relief  provided  to  the  farmers  in  Kerala

is  at  a  higher  rate  than  the  Central  norms.  For  this  purpose,  an

amount  of  Rs.  45  crore  was  provided  during  the  financial  year  2016-

17.  In  2017-18,  an  amount  of  Rs.  203  crore  is  allocated.  Another

amount  of  Rs.  6.5  crore  is  set  apart  for  Institute  of  Land  and  Disaster

Management and for disaster management activities. 

225.  An  amount  of  Rs.  109  crore  is  earmarked  for  Science  &  

Technology  and  Environment  Departments.  Out  of  this  amount,

Rs.  63  crore  is  the  grant-in-aid  to  the  institutions  coming  under  the

Council.  An  amount  of  Rs.  31  crore  has  been  earmarked  for  the

activities  relating  to  science,  technology  and  environment.  This

includes  encouragement  of  scientists,  propagation  of  science  and
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protection  of  environment.  Bio-diversity  clubs  will  be  spread  out  in

connection  with  General  Education  Protection  Campaign.  Bio-

diversity  Register  will  be completed.  An  amount  of  Rs.  11.11  crore  is

earmarked  for  Pollution  Control  Board.  An  amount  of  Rs.  50  lakh  is

provided  for  M.S.  Swaminathan  Foundation.  An  amount  of  Rs.1

crore  is  specially  allocated  for  the  'Complete  Water  Security  Project'

prepared by Vadakanchery Municipality. 

Forest 

226.  I  am  setting  apart  Rs.  55  crore  for  the  protection  of

natural forests. This amount will be mainly spent for the proper survey of

the  forest  boundaries  and  its  protection.  Special  emphasis

shall  be  given  to  protect  natural  wetlands  and  forest  water  sources  in

areas  of  highest  rainfall.  The  project  of  protecting  wetland  water  in

the  forest  is  the  part  of  a  novel  approach  of  protecting  river  water.

An  amount  of  Rs.  72  crore  is  earmarked  as  state  share  to  National

Mission  for  Green  India,  for  the  protection  of  bio-diversity  and  for  the

management of protected parks. 

227.  An  amount  of  25  crore  is  provided  for  forest  plantations

and  for  the  infrastructure  developments.  I  set  apart  an  amount  of

Rs.  9  crore  for  Eco  Tourism.  An  amount  of  Rs.  14  crore  is  earmarked

for  Social  Forestry.  Another  amount  of  Rs.  15  crore  is  earmarked  for

Puthur Zoological Park. 

228.  The  conflict  between  man  and  wild  animals  is  in  the  rise

in  Kerala.  The  reason  for  this  is  the  deterioration  of  forests.  An

amount  of  Rs.  13  crore  is  allocated  for  the  protection  of  agriculture

and  human  habitations  from  wild  animals  and  also  to  reduce  the

conflict.  An  amount  of  Rs.  100  crore  has  been  allotted  as  KIIFB

investment  for  the  construction  of  protection  fence  as  announced

in the previous budget. 
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229.  Criticisms  have  been  raised  at  international  level

regarding  the  domestication  of  elephants  in  Kerala.  Addressing

these  concerns, a  rehabilitation  centre  for  elephants  on  international

standards  will  be  established  at  Kottur  in  Thiruvananthapuram.  For

this, an amount of Rs. 105 crore will be made through KIIFB. 

230.  An  important  concept  named  Carbon-Neutral  Wayanad

was  put  forward  in  the  previous  budget.  Its  preparations  are  being

continued.  The  possibilities  of  obtaining  fund  even  from  Climate

Fund  are  being  explored.  The  present  day  agricultural  crisis  in

Wayanad  can  be  resolved  if  its  coffee  can  be  branded  as  'Coffee

raised  under  the  forest  shade'.  A  project  report  will  be

prepared  for  this  during  2017-18.  For  this,  Wayanad  will  have  to

become  Carbon-Neutral  first.  The  pilot  for  this  is  undergoing  in

Meenangady  Grama  Panchayat.  A  special  scheme  has  been

envisaged  for  the  promotion  of  planting  trees.  Financial  assistance

at  the  rate  of  Rs.  500  for  every  five  years  will  be  allowed  to  those

who  plant  trees  in  private  properties.  The  amount  needs  to  be

repaid  with  interest  only  at  the  time  of  felling  of  trees  after  30-40

years.  For  this  purpose,  an  amount  of  Rs.  10  crore  will  be  deposited

as  fixed  Deposit  in  Agricultural  Co-operative  Society,  Meenangady.

NABARD  has  been  requested  to  treat  this  type  of  scheme  as  long

term  agricultural  loans.  An  amount  of  Rs.  40  lakh  has  been  provided

to  'Thanal'  for  the  supporting  the  activities  of  Carbon-Neutral

Wayanad. 

IX 

ECONOMIC AND PUBLIC SERVICE SECTORS 

NORKA and Non-Resident Keralites 

231.  An  amount  of  Rs.  61  crore  is  earmarked  for  the  activities

related to NORKA. An amount of Rs. 13 crore is set apart for providing
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assistance  in  connection  with  death,  marriage,  accident,

health  care  etc.  to  those  who  were  compelled  to  return  from Gulf  and

another  amount  of  Rs.  6  crore  is  set  apart  for  their  Welfare  Fund.

The  NRKs  in  foreign  countries  and  those  in  other  states  of  India  are

paying  their  contribution  to  Pravasi  Welfare  Fund  @  Rs.  300/-  and

Rs.  100/-  respectively.  In  this  background,  Pravasi  Welfare  Pension

is  enhanced  from  Rs.  500/-  to  Rs.  2000/-.  An  amount  of  Rs.18  crore

is  earmarked  for  the  rehabilitation  and  skill  development  of  Gulf

returnees. 

232.  The  information  we  have  now  regarding  the  number  and

other  details  of  NRKs  are  only  on  the  basis  of  sample  surveys.  A

database  will  be  generated  through  online  registration  to  address

this  deficiency.  An  amount  of  Rs.  5  crore  is  set  apart  to  formulate  an

attractive  insurance  package  to  those  who  register  in  this  database.

I  expect  that  all  the  NRKs  will  register  their  names  in  this  scheme

with no cost. 

233.  An  amount  of  Rs.  5.8  crore  is  earmarked  for  the  existing
Business  Facilitation  Centre  and  Market  Intelligence  under  NORKA
and also for providing pre and post recruitment services. 

234.  NRKs  are  an  integral  part  of  Malayali  Community.  But
today  they  don't  have  any  representation  in  Kerala.  As  a  solution  to
this,  a  new  platform  named  'Loka  Kerala  Sabha'  will  be  formed  in
2017-18.  The  'Loka  Kerala  Sabha'  will  comprise  the  nominated
members  representing  NRKs  in  various  countries,  on  the  basis  of  the
proportionate population, and the members of Kerala Legislative Assembly.
The  annual  conference  of  this  'Sabha'  will  discuss  the
issues  related  with  NRKs  and  will  submit  proposals  and
recommendations  to  the  government.  Along  with  this,  Global  Kerala
Cultural  Conferences  will  also  be  organized.  For  both  of  these,  an
allocation of Rs.6.5 crore is provided. 
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Treasury 

235.  The  renovation  of  Treasury  in  Kerala  will  be  completed
in  2017-18.  Firstly,  Integrated  Financial  Management  System  will  be
made  completely  functional.  Secondly,  the  core  banking  system  will
be  completed  in  Treasury  Savings  Banks.  The  customers  need  not
come  to  any  treasury  for  the  payment  of  bills  for  government
services  and  also  for  salary  and  pension  transactions.  The
customers  can  avail  services  even  through  mobile  phones.  Salary
and  pension  can  also  be  drawn  through  treasury  accounts,  if
desired.  Those  who  opt  this  method,  will  be  offered  attractive  interest
for  their  cash  balance  in  treasury.  Money  will  also  be  automatically
transfer-credited  to  their  other  bank  accounts  on  their  prior  requests
Public  portal  facility  will  be  introduced  to  access  the  details  of  their
accounts.  The  treasury  system  in  Kerala  will  be  the  best  in  India.  An
amount of Rs.21crore is earmarked for the renovation of treasury. 

236.  It  is  really  praiseworthy  that  the  employees  have  taken
initiatives  to  create  customer  friendly  atmosphere,  as  in  the  case  of
Sub  Treasury,  Vellayambalam,  in  accordance  with  the  changes
introduced  in  treasury.  As  part  of  the  expansion  of  this  approach,
social audit will be conducted in treasury as was done in 2010.  INKEL will
be  the  agency  to  renovate  the  infrastructure  of  treasury  as
announced  in  the  previous year's  budget  and  it  has  already  started
functioning. The investment for this will be from KIIFB. 

Revenue 

237.  Steps  will  be  taken  to  create  one  more  Revenue
Division  in  Thiruvananthapuram,  Thrissur  and  Kasaragod  districts
which  are  presently  having  only  one  Revenue  Division.  New  Taluks
will be formed in Kunnamkulam and Payyannur. 

238.  An  amount  of  Rs.  15  crore  is  earmarked  for  transforming
60  village  offices  as  'smart  offices'.  Integrated  Land  Information  &
Service  Delivery System  is  meant  for  the  digitalization  of  records  of



236 കകേരള നത്തിയമസഭ മഭാര്ചറ്റ് 3, 2017

Registration,  Survey  and  Land  Records  Departments  and  also  for
the  integration  of  works  to  facilitate  the  online  registration  of  land
transactions.  For  this,  an  amount  of  Rs.  25  crore  is  earmarked.  In
addition  to  this  an  amount  of  Rs.  16  crore  is  provided  to  expedite  the
computerization  of  the  department.  An  amount  of  Rs.  15  crore  is
provided  to  improve  the  office  facilities  of  village  offices  and  Rs.  8
crore is set apart for the construction of staff quarters. 

Registration 

239.  The  priority  of  this  year  will  be  the  modernisation  of
Registration  Department.  Steps  will  be  taken,  to  digitalise  the
documents  and  to  make  available  the  digital  copies.  Steps  will  be
initiated  to  get  registered  the  documents  of  any  land  at  any  Registrar
office.  The  system of  e-filing  of  'gahans'  and  cornputerisation  of  chitty
registration  will  also  be  introduced.  Steps  will  be  taken  for  the
renovation  of  53  buildings  under  Registration  Department  which  are
more  than  100  years  old.  An  amount  of  Rs.  10  crore  is  set  apart  for
the modernization of Registration Department. 

e-Stamping 

240.  E-payment  system  has  recently  been  introduced  in  the
state  for  the  payment  of  fees  of  the  document  registration  and  the
same has been welcomed by the public with enthusiasm. 

241.  As  a  further  step  in  this  direction,  it  is  proposed  to

implement  a  scheme  in  collaboration  with  National  Informatic  Centre

(NIC),  a  Central  Government  Institution  for  issuing  stamp  papers

needed  for  registration  through  e-stamping  procedure.  The  e-

stamping  facility  is  introduced  to  enable  people  to  get  the  deeds

printed  through  e-stamping  in  the  Registrar  office  by  remitting  the

value  of  stamp  paper  either  in  treasury  or  through  internet  banking

instead  of  buying  the  stamp  papers  from  treasury.  For  this,

necessary amendments will be made in Kerala Stamp Act 1959. 
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Home 

242.  There  is  an  amount  of  Rs.  50  crore  in  the  National

Scheme  including  the  central  share  for  the  modernization  of  the

police  force.  A  new  Cyber  Crime  Investigation  Division  will  be

started.  An  amount  of  Rs.12  crore  is  provided  for  the  technical

modernization  of  the  Police  Department.  As  part  of  creating  women

battalion, 430 posts have been sanctioned in the first phase. 210 new posts

are  also  sanctioned  to  create  Commando  Platoons  in  these

battalions.  In  addition  to  this,  posts  400  posts  of  drivers  have  also

been  created.  An  amount  of  Rs.  9  crore  is  provided  for  starting

Student  Police  Cadet  in  100  more  schools  during  the  financial  year.

Another  amount  of  Rs.  6  crore  is  provided  for  the  enhancement  of

gender  apprehension  and  the  creation  of  women  friendly  facilities.

An  amount  of  Rs.  7.5  crore  is  provided  for  Vigilance  Department.  6

new  police  stations  will  be  started  at  Mattannoor  Airport,

Pantheerankavu,  Melparambu,  Kannanallur,  Udumbanchola  and

Elavanthitta. 

Jail 

243.  An  amount  of  Rs.13  crore  is  earmarked  for  renovation  of

Jail.  The  basic  wage  in  locked  down  prisons  is  Rs.  110  and  that  in

the open prisons is  Rs.  148.  This  will  be  enhanced by 20% to Rs.  130

and  Rs.  175  respectively.  An  amount  of  RS.3  crore  is  provided  for

this additional expenditure. 

Fire & Rescue Services 

244.  New  Fire  and  Rescue  service  stations  will  be  started  at

five  places  including  Elur,  Pattambi,  Ulloor  and  Thanur.  Fire  Force

complex will be constructed in Alappuzha. 

Planning Board 

245.  An  amount  of  Rs.  10  crore  is  provided  for  strengthening
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of District Planning Offices and another amount of Rs. 6.5 crore is provided

for conducting surveys and studies. The total outlay for Planning Board is

Rs. 23 crore. 

Devaswom Board 

246.  An  amount  of  Rs.  25  crore  is  allocated  for  the

implementation  of  Sabarimala  Master  Plan.  KIIFB  investment  will  be

made  available  as  a  special  package  for  implementation  of  major

construction  works  at  Sabarimala.  The  road  constructions  as  per  the

Attukal  Master Plan  can  be  submitted  for  KIIFB  investment.  An

amount  of  Rs.  10  crore  is  provided  for  the  preservation  of  'Kavu',

'ponds' and 'Altharas' connected with Temples. 

Housing Board 

247.  A  new  scheme  named  'Aswas  Rental  Housing  Scheme'

will  be  implemented  under  Housing  Board.  The  scheme  envisages

construction  of  flats  in  the  vicinity  of  Medical  Colleges  and  other

places  for  renting  out  to  patients  at  reasonable  rate.  A total  of  Rs.48

crore  is  provided  for  Housing  Board  including  Rs.15  crore  for  the

new scheme. 

248.  An  amount  of  Rs.22.6  crore  is  earmarked  for  Kerala

Nirmithi  Kendra,  Kerala  State  Housing  Federation  and  PWD  quarters

etc. 

Excise 

249.  The  awareness  campaign  against  liquor  and  narcotics  is

becoming a public movement through 'Vimukthi'. An amount of Rs. 7 crore

is  earmarked  for  the  modernization  of  Excise  Department.  An

amount  of  Rs.  10  crore  is  provided  for  the  setting  up  of  new  excise

towers.  New  Excise  Circle  Offices  will  be  started  in  6  Taluks  from
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among  the  newly  formed  12  Taluks.  New  Excise  Towers  will  be  set

up in 3 centres. 

Legal Metrology 

250.  An  amount  of  Rs.  10  crore  is  provided  for  Legal

Metrology Department. 

Government Press 

251.  An  amount  of  Rs.  9  crore  is  provided  for  the

modernization  of  Government  Presses  and  the  construction  of  new

buildings. 

Judiciary 

252.  An  amount  of  Rs.  5.5  crore  is  set  apart  for  the  technical
modernization  of  judicial  system.  There  is  a  provision  of  RS.60  crore
including  the  central  share  for  the  purpose  of  construction  of  court
buildings  and  quarters.  An  amount  of  RS.25  crore  will  be  provided
as KIIFB investment for Thalassery Court Complex. 

Public Offices 

253.  An  amount  of  Rs.  49  crore  is  provided  for  the
construction of different government offices in Thiruvanahthapuram. The
construction  of  new  flats  for  MLAs  will  be  started  during
2017-18. 

TAX PROPOSALS 

Goods and Service Tax 

254.  It  is  expected  that  Goods  and  Service  Tax  (GST)  will
be  implemented  from  July  onwards.  With  this,  various  indirect  taxes
like  VAT  in  the  States  and  Excise  Duty  and  Service  Tax  of  the
Centre  would  be  unified  into  a  single  tax  regime.  Henceforth,  for
goods  and  services  tax  will  be  payable  only  on  the  value  addition  at
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each  stage.  In  the  present  VAT  system,  no  deduction  of  tax  is
allowable  for  the  tax  paid  in  other  States  for  goods  brought  into  our
State  as  part  of  interstate  trade.  Likewise,  no  input  tax  in  VAT  is
allowed  for  taxes  collected  by  Central  Government.  Hence,  it  could
be  said  that  the  situation  of  "tax  on  tax"  as  in  the  old  Sales  Tax
regime  continues  at  present.  But,  with  the  advent  of  GST,  seamless
input  tax  credit  of  tax  paid  in  earlier  stages  will  be  allowed  from
manufacturing to consumption. 

255. The advantages of this new tax system are diverse. 

Firstly, all barriers on interstate trade will be removed. The country

will  become  a  unified  market.  Secondly,  it  will  completely  eliminate

the  "tax  on  tax".  As  such,  the  tax  burden  on  all  goods  and  services

will  decrease.  If  corporates  reduce  the  selling  price  accordingly,

there will be general decrease in the prices. Thirdly, our competitiveness

will  increase  with  the  elimination  of  tax  on  all

exports.  Fourthly,  tax  administration  will  become  smooth  and

efficient.  To  avail  input  tax  credit  purchase  invoices  will  have  to  be

produced.  Because  of  this  condition  there  will  be  discipline  in

issuance  of  bills.  Evasion  will  become  difficult.  As  a  result,  tax

revenue would increase. 

256.  But,  the  new  tax  system  will  officially  do  away  with  the

taxing  powers  of  the  State.  The  fact  is  that  the  powers  of  the  State

had  already  been  lost  with  the  introduction  of  VAT.  As  such,  nothing

more  is  lost  on  account  of  GST.  GST  is  the  culmination  of  VAT.

The  shortening  of  the  tax  proposals  in  this  Budget  Speech  is  the

reflection  of  this  change.  The  decisions  with  regard  to  GST  will  be

taken by the GST Council. 

Intervention by Kerala 

257.  Kerala  had  made  strong  intervention  in  the  GST  Council

for  protecting  the  interest  of  the  State  at  large  and  for  a  fair  tax
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structure.  In  lieu  of  a  single  tax,  there  would  be  two taxes  in  the form

of  CGST  of  the  Centre  and  SGST  of  the  State.  There  would  be  a

third  tax  called  IGST  on  interstate  trade.  In  the  new.system,  tax  will

be  levied  on  the  same  tax  base  both  by  the  Centre  and  the  States.

While  SGST Acts  will  be  passed  by  State  Legislatures,  the  other  two

Laws  will  be  passed  by  the  Parliament.  All  Laws  should  be  in

consonance  with  the  model  laws  made  by  the  GST  Council.  The

CGST and SGST will go in to the accounts of Centre and Sates respectively.

Hence,  the  input  tax  credit  on  the  same  will  also  be

separate. 

258.  Naturally,  for  making  GST  practical,  the  requirement  of
extensive  and  complex  computer  system  is  a  pre-requisite.  GSTN,  a
company,  is  responsible  for  maintaining  this  computer  system  and
receiving  registrations  and  returns  of  all  suppliers  in  India.  We  will
have  to  install  our  own  computer  systems  for  retrieving  data  on  real-
time,  relating  to  our  States  tax  net,  from  the  GSTN  portal  for  further
analysis. For this, our software and servers are ready. 

259.  IGST  on  interstate  trade  will  be  levied  by  the  Central
Government.  States  would  participate  in  administering  this  levy.
The  interstate  trader  would  pay  IGST after  deducting  input  tax  credit.
The  exporting  State  should  transfer  the  SGST  input  credit  to  the
Centre.  It  rightly  belongs  to  the  importing  State.  As  such,  there
would  be  arrangements  for  making  available  input  tax  credit  under
IGST  to  the  importing  State,  without  passing  through  the
consolidated fund of India. 

260.  The  intervention  made  by  Kerala  had  influenced  the  tax
structure  and  the  conditions  for  administrating  the  tax.  Through  this,
the  tax  rate  on  consumer  goods  used  by  common  man  could  be
reduced  from  6%  to  5%  and  agricultural  products  were  made
exempted  from  tax.  Likewise,  the  higher  tax  slab  on  luxury  goods
was  increased  from  twenty-four  percent  to  twenty-etght  percent.
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Petroleum  products  and  Liquor,  the  main  revenue  sources  of  the
State, are kept outside GST. If, the tax growth does not increase by fourteen
percent,  Centre  would  fully  compensate  the  States  for  five
years.  There  has  been  a  consensus  that,  the  cess  levied  for  the
purpose  of  compensation  woul~  be  subsumed  in  GST  after  five
years. 

261. The biggest· dispute was regarding the tax administration. The
State tax department would oversee the tax collection from ninety percent
of the small suppliers having turnover below Rs.1.50 crore. Dealers above
turnover of Rs.1.50 crore, will be equally shared between the Centre and the
States. There is also an agreement on cross empowerment, for co-ordinating
the activities of Centre and States. 

262.  But,  we  were  not  able  to  make  them  decide  as  per  our

intention,  on  all  matters.  The  most  important  was  the  rejection  of  our

demand  that  State  should  have  a  higher  share  of  the  GST  rate  than

Centre.  Our  demand  that  concessions  should  also  be  granted  for

co-operative  sector  as  in  the  case  of  agriculture,  were  not  heeded  to.

Subsuming  of  lottery  tax  in  GST  in  the  constitutional  amendment

itself,  is  a  set  back  to  our  position.  Our  demands  that  the  tax  rate  on

luxury  goods  should  be  higher  and  that  Centre  should  fund  the

compensation  from  its  own  revenues  rather  than  levying  cess,  were

also not accepted. 

263.  There  would  be  four  rates,  viz.,  5%,  12%,  18%  and  28%

in  GST.  The  tax  rate  of  each  goods  is  yet  to  be  "decided.  The

general guideline to be followed in fitment will be to place the item to the

nearest  percentage  of  the  combined  excise  and  VAT  tax

inclusive. 

264.  It  is  considered  that  GST  will  be  advantageous  to

Kerala.  First,  GST  is  a  destination  based  tax.  The  credits  of  tax

deposited  earlier  would  accrue  to  'the  place  of  last  sale.  Hence,  it
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would  be  beneficial  to  a  consumer  State  like  Kerala.  We  will  be

eligible  to  get  tax  on  goods  coming  in  to  Kerala  through  e-

Commerce.  Second,  nowadays  agents  purchase  and  bring  goods  in

large  quantities  from  other  States  under  the  guise  of  own  use.  In  the

absence  of  entry  tax  we  cannot  effectively  control  it.  Henceforth,  we

are  eligible  to  get  the  tax  (IGST)  on  such  interstate  transactions.

Third,  service  sector  is  prominent  in  Kerala.  Sixty-five  percent  of  the

State  revenue  is  from  service  sector.  Henceforth,  we  will  have  the

right on service tax. 

Implementation of GST 

265.  Since  this  speech  is  being  lengthy,  I  do  not  intend  to

go  further  in  to  the  micro  technical  aspects  of  GST.  The  State  GST

Law  will  have  to  be  passed  in  the  next  Assembly  Session  to  be

convened  for  passing  the  Budget  and  demand  for  grants.  It  would

be  prudent  to  have  such  presentation  and  discussions  on  that

occasion. 

266.  Our  State  is  fully  ready  for  GST.  Unlike  certain  other

States,  we  are  developing  our  own  backend  module.  -_,Training  to

officers  is  being  conducted.  An  intensive  awareness  campaign  is

planned for dealers and public.  An amount of Rs.2 crore is set apart for

giving  extensive  training  to  employees  and  other  stake  holders  in

co-operation with GIFT. 

267.  When  GST  is  implemented,  Commercial  Tax  Check

Posts  will  cease  to  exist.  Since  GST  is  a  pan  India  tax,  State

borders  will  become  irrelevant.  However,  we  are  aware  of  the

possibilities  of  tax  evasion.  If  a  dealer  in  other  State  decides  not  to

have  the  benefit  of  input  tax  credit,  there  would  be  no  impediments

to  send  goods  to  our  State  without  payment  of  IGST.  This  type  of

evasion  would  be  attractive  for  such  goods  having  big  profit  margin

74/2020
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and  low  input  tax  credit.  If  the  person  who  sells  these  goods  in  our

State,  do  so  without  issuing  invoices,  then  there  would  be  total  tax

loss  to  the  State  exchequer.  Since,  ninety  percent  of  the  consumer

goods  in  Kerala  come  from  other  States,  the  easiest  way  to  tackle

such  evasion  is  by  ensuring  that  every  goods  vehicle  which  enters

Kerala  has  uploaded  the  invoices  to  the  GSTN  portal.  The  least

expensive  way  to  monitor  this  is  by  installing  smart  surveillance

cameras  at  border  roads  and  bye-routes.  If  the  camera  captures  any

goods  vehicle  which  have  not  uploaded  their  invoices,  such  vehicles

can  be  intercepted  and  checked  by  mobile  squads  of  Commercial

Taxes  Department  for  tax  evasion.  It  is  intended  to  implement  such

a  system  in  Palakkad  border  on  experimental  basis.  Tender

formalities  will  be  completed  urgently  to  ensure  that  the  system  is  in

place  in  April  itself.  If  the  venture  is  a  success,  then  interstate  tax

evasion can be curtailed even in the absence of check posts. 

268.  Changes  would  be  needed  in  the  structure  and  function

of Commercial Taxes Department when GST is implemented. 

Necessary step would be taken for a comprehensive restructuring of

the department. 

VAT Amnesty Scheme 

269.  At  the  same  time,  before  the  implementation  of  GST,

the  thrust  of  the  department  would  be  in  completing  the  assessments

and  re-assessments  relating  to  VAT.  As  in  KGST,  I  intend  to  launch

an  extensive  amnesty  scheme  for  redressing  the  disputes  by

granting the relief from excessive penalties and interest. 

270.  The  following  amnesty  scheme  will  be  implemented  in

the Value Added Tax Act. 

1. In  the  case  of  VAT  dealers,  if  the  tax  arrears  of  the

assessment  years  from  2005-06  to  2010-11  is
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completely  remitted,  the  interest  thereon  and  70%  of

the  penalty  amount  and  interest  on  penalty,  shall

stand waived. 

2. All  arrears  pertaining  to  an  year  shall  be  settled

together. 

3. An  assessee  opting  to  settle  arrears  under  this

scheme  shall  withdraw  all  cases,  revision  and  appeals

pending before any forums. 

4. Tax arrears and interest shall be calculated as on the date of

submission of application. 

5. Arrears  under  CST  Act  for  the  above  period  can  also

be settled under this Scheme. 

6. The  last  date  for  filing  option  under  this  scheme  shall

be  so  June,  2017.  Amount  reckoned  under  the.

scheme  shall  be  paid  by  equal  instalments  on  or

before 31st December, 2017. 

Presumptive Tax Dealers 

271.  In  2016-17  budget,  an  amnesty  scheme  was  declared

for  presumptive  tax  dealers  in  VAT  Act.  Considering  the  request

from  various  trade  organizations,  it  has  been  decided  to  simplify  the

provisions  of  the  scheme.  To  settle  the  cases  as  per  the  scheme,

total  turnover  will  be  calculated  adding  5%  gross  profit  on

unaccounted  purchases  along  with  the  sales  turnover  declared  as

per  return.  If  the  total  turnover  calculated  for  an  year  by  adding  5%

gross  profit  on  unaccounted  purchase  is  below  the  threshold  limit  as

per  Sec.6  (5),  then  such  dealer  shall  pay  tax  at  the  rate  of  half

percent.  If  the  turnover  thus  calculated  is  above  the  threshold  limit

as  per  Sec.6  (5)  and  up  to  rupees  one  crore,  then  the  dealer  shall

pay  tax  at  the  rate  of  1  %  for  the  turnover  above  the  threshold  limit.
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And  if  the  turnover  is  above  rupees  one  crore,  the  dealer  shall  pay

tax at  the rate  of  2% for  the turnover above rupees one crore and 1 %

for  the  turnover  in  between  threshold  limit  and  up  to  rupees  one

crore.  In  general,  0.5%  shall  be  paid  for  the  turnover  up  to  threshold

limit.  Option  to  settling  under  the  scheme  shall  be  submitted  before

the  assessing  authority  on  or  before  30th  June,  2017.  The  assessing

authority  shall  intimate  the  applicant,  the  amount  to  be  paid  as  per

the  scheme within  15  days  from the  date  of  receipt  of  the  option.  The

applicant  shall  pay  30%  of  the  amount  within  15  days  from  the

date  of  intimation  and  balance  amount  on  or  before  31st  December,

2017.  The  dealer  shall  opt  this  scheme  for  all  those  years  for  which

he  had  unaccounted  purchases.  Assessment  and  revenue  recovery

steps  will  be  intensified  for  those  who  have  not  opted  under  this

scheme.  No  statutory  re-examination  or  refund  will  be  allowed  in

cases  settled  under  this  scheme.  This  scheme  is  also  applicable  for

those  dealers  who  have  opted  amnesty  scheme  for  2016-17  but  had

defaulted  payments.  There  will  be  no  other  changes  in  the

conditions prescribed under the amnesty scheme for 2016-17. 

KGST Act 

272.  An amnesty  scheme  was  declared  in  2016-17  Budget

for  the  assessment  done  and  demand  generated  up  to  30-03-2016  in

case  of  assessment  years  up  to  2004-05.  The  time  limit  prescribed

was  28th February,  2017.  This  is  extended  up  to  31st December,

2017.  Those  who  have  defaulted  payment  under  the  previous

scheme  shall  settle  the  arrears  by  paying  balance  amount  under  the

new scheme. 

Agricultural Income Tax Act and Tax on Luxuries Act 

273.  If  the  tax  arrears  of  the  assessment  years  from  2005-06

to  2010-11  is  remitted,  the  interest  thereon  and  70%  of  the  penalty

amount and interest on penalty, shall stand waived. Other conditions will be
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same as that of VAT amnesty. 

Works Contract 

274.  There  were  certain  disputes  in  determining  the  nature  of

works  contract  involved  in  the  installation  of  kitchen  cabinet  works,

aluminium  fabrication  works, air-conditioning  plant  installation.  In

these  cases,  the  tax  determined  under  compounding  scheme  was

re-assessed  and  taxed  at  scheduled  rate.  Interest  and  penalty  were

also  imposed.  As  the  Constitutional  Bench  of  the  Hon'ble  Supreme

Court  has  widened  the  scope  of  the  definition  of  works  contract,  one

time  settlement  scheme  for  such  cases  is  declared.  In  cases  were

compounded  tax  was  paid  by  the  contractors  for  such  contracts,  they

shall  be  exempted  from  paying  tax  at  scheduled  rate,  provided  all

the  purchases  are  from  within  the  State  and  such  contractors  shall

pay  2%  tax  for  total  contract  amount  over  and  above  compounded

tax  already  paid.  This  scheme  will  be  applicable  for  the

assessments up to the financial year 2014-15. 

Concessions 

275.  The  previous  Government  had  exempted  tax  under  VAT

for  natural  rubber  and  its  variants  for  the  period  from  20th  December

2014  to  1st March  2015  by  notification.  But  necessary  provisions  to

this  effect  were  not  incorporated  in  the  Finance  Act.  Hence,  rubber

dealers  are  liable  to  pay  tax  and  interest  for  the  above  period.

Considering  the  request  from  the  trade  sector  to  resolve  the  issue,  it

is  announced  that  natural  rubber  and  its  variants  is  exempted  from

tax for the period from 20th December to 31st March 2015. 

276.  The  tax  rate  for  solar  energy  devices  and  spare  parts  is

currently  1  %.  But  14.5% is  levied  for  the  installation  of  such  devices,

considering  it  as  works  contract.  To  encourage  'Akshayorja  Scheme'
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the  tax  rate  of  such  works  will  also  be  fixed  at  1  %.  This  will  have

retrospective  effect  from  01.04.2013  from  the  date  on  which  the  tax

rate  of  solar  energy  devices  was  reduced  to  1  %.  But,  tax  paid  during

this period based on the assessment done will not be refunded . 

277.  The  Hon'ble  Court  has  decided  that  packing  materials

used  in  exporting  goods  is  liable  to  be  taxed.  The  small  medium

scale  units  manufacturing  these  products  did  not  levy  tax  due  to

ambiguity  in  VAT  Act.  Accordingly,  such  units  have  to  bear  heavy

tax  burden.  The  packing  materials  used  in  exporting  goods  will  be

exempted  from  tax,  subject  to  conditions,  for  the  period  from

2005-06 up to the year on which the Division Bench of the Hon'ble High

Court  has  rendered  its  judgment  in  such  cases.  Tax  already  paid

during this period will not be refunded. 

Simplification of Procedures 

278.  Considering  the  volume  of  appeals  pending  before  the

1st  Appellate  Authority,  the  powers  of  revision  against  penalty  orders

were  granted  to  the  District  Deputy  Commissioners  as  per  Finance

Act  2014.  The  powers  of  second  revision  on  these  orders  was  with

the  Commissioner.  Considering  the  enhancement  of  the  post  of

Appellate  authorities  in  2016,  it  is  decided  to  restore  the  position  as  it

existed  prior  to  2014.  The  present  revisions  u/s  57  pending  with

Deputy  Commissioners  and  the  present  second  revisions  u/s  59

pending with the Commissioner shall stand transferred to the first Appellate

Authority and to the Tribunal respectively w.e.f. 1-4-2017. 

279.  I  intend  to  bring  a  special  scheme  for  completing

pending  assessments  and  re-assessments  in  a  time  bound  manner.

Necessary  amendment  will  be  made  in  VAT  Act  empowering  Govt.
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to issue guidelines for completing assessments in a fast-track mode. 

280.  The  time  limit  for  assessments,  including  completion  of

assessments  under  Sec.24,  25  of  the  KVAT  Act  shall  be  extended

by  an  year.  Necessary  amendments  will  be  made  in  the  act  for  this

purpose. 

Lottery 

281.  In  the  current  year,  there  is  an  increase  of  18%  in  the

income  from  the  sale  of  lotteries.  If  there  was  no  cancellation  of

Kerala  lottery  draws  due  to  the  negative  impact  of  demonetisation,

the  sale  would  have  increased  to  30%.  With  the  implementation  of

GST,  the  tax  laws  on  paper  lottery  will  become  inoperative.  This  is  a

serious  issue.  We  have  to  explore  the  possibility  of  new  legislation

within  the  legislative  jurisdiction  of  State  Assembly.  Government  is

seriously  considering  to  enact  a  new  law  for  imposing  license  fee  on

the  draws  of  paper  lottery.  Considering  the  urgent  requirement  for

such  a  law in a  Government  has  decided  to  present  a  new bill  for  this

purpose with the coming finance bill. 

282.  Government  have  been  seriously  viewing  the

apprehensions  regarding  the  security  of  lotteries.  Government  have

deputed special  investigation teams to enquire into the complaint  against

counterfeit  lotteries  and  manuscript  lotteries.  However,  there

should  be  a  permanent  solution  for  this  problem,  Enhancement  of

security  features  of  lotteries  is  the  best  method  for  the  purpose.  The

expert  committee  appointed  by  government  has  submitted  the

report. Suggestions in the report will be implemented urgently. 

XI 

CONCLUSION 
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283.  Let  me  move  to  the  conclusion.  If  we  examine  the

concise  form  of  income  and  expenditure  of  the  State  Government  for

2016-17,  we  will  get  the  true  picture  of  the  present  financial  crisis  of

the  state.  The  fiscal  deficit  has  approximately  increased  from

Rs.  13066.25  crore  to  Rs.  13935.53  crore  as  stated  in  the  preface.

The reason' for this deficit has already been elaborated. 

Revised Estimate for 2016-17 (Rs. in crore) 

Revenue Receipts 80620.09 

Revenue Expenditure 94555.62 

Revenue Deficit (-) 13935.53 

Capital Expenditure (Net) (-) 8714.77 

Loans and Advances (Net) (-) 810.33 

Public Debt (Net) 17749.87 

Public Account (Net) 5399.67 

- 
Overall Deficit (-) 311.09 

Opening balance at the beginning-of the year (-) 39.38 

Closing balance at the end of the year (-) 309.47 

284.  The  accounts  of  the  income  and  expenditure  during
2017-18  indicate  that  the  present  financial  crisis  will  continue.  The
main  reason  behind  this  is  the  committed  payment  of  Pay  revision
arrears. 

Budget Estimate for 2017-18 (Rs. in crore)

Revenue Receipts 93584.74 
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Revenue Expenditure 109627.88 

Revenue Deficit (-) 16043.14 

Capital Expenditure (Net) (-) 9020.47 

Loans and Advances (Net) (-) 692.71 

Public Debt (Net) 21227.95 

Public Account (Net) 4050.70 

Overall Deficit (-) 477.67 

Opening balance at the beginning of the year (-) 350.47 

Closing balance at the end of the year. (-)828.14 

Additional expenditure announced 850.28 

Concessions announced 10.00 

Additional resource mobilisation - 

Cumulative Deficit at the end of the year -1688.42 

285. The Revenue Deficit  is  Rs.  16043.14. 75.6% of Rs. 21227.95
availed as Public Debt will have to be-expended to compensate this deficit.
Capital expenditure under Plan has been decreased considerably during this
year when compared to the previous year. This change may be due to the
consideration of the investment in the state through KIIFB. If we want to go
ahead  with  the  capital  investment  through  KIIFB,  the  deficit  has  to  be
brought down. It is the vision that has been envisaged in the medium term
Fiscal  Policy  and  Strategy  Statement  to  reduce  the  Revenue  Deficit
next  year  onwards.  Still  the  walk  on  the  rope  way  continues  as
stated  in  the  previous  Budget  speech.  The  Capital  investment
through  KIIFB  is  considerably  enhanced,  not  being  afraid  of
Revenue  Deficit.  It  is  expected  that  the  introduction  of  GST will  help
us  to  reduce  the  Revenue  Deficit  next  year  onwards.  I  beseech  the
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common  mass  to  demand  bill  for  all  the  purchases.  Another
important  point  is  not  to  think  that  we  can  enhance  Revenue
Expenditure  as  the  extravagance  in  the  case  of  Capital  Expenditure.
The  present  expenditure  towards  salary,  pension  and  payment  of
interest  from  Non-Plan  Expenditure  is  inevitable.  But  the  other
expenditure  should  strictly  be  restricted,  failing  which  the  things  will
go beyond control. 

286.  I  have  put  forward  the  proposals  to  achieve  sustainable
and  fast  economic  development  ensuring  full  protection  to  the  poor.
The  formulation  and  implementation  of  such  a  developmental
strategy  should  be  adopted  to  address  the  dangers  faced  by
secularism  and  democracy  in  the  state.  M.T.  reminds  us  "I  think,  the
most  tragic  thing  at  present  is  that  the  situation  has  changed  in  such
a  way  that  we  cannot  see  human  beings  beyond  the  boundary  of
religion.  It  was  not  so  in  the  past.  The  people  in  my  village  would
never say 'we' and 'you'. Today even the youth and young children ask me
when  I  go  there,  "these  people  do  like  this  and  should  we  do
like  this?".  Those  who  made  people  think  like  this  are  repeating  the
same utterings and ensuring the segragation. This is a curse of our time and
this  had  not  happened  in  the  past,  nowhere  in  my  village.  Today  it  is
propogated  in  my  village  too.  My  village  is  a  village  of
friendship,  a  village  of  mutual  help  and  co-operation.  When  it  is
spread  over  even  in  that  village,  I  realise  it  as  a  reflection  of  the
spreading of segregation all over the country". 

287.  M.T.  says  in  his  speech  about  demonetisation,  "we  have
to think of  the subject,  mull  it  over,  how a place like Kerala  can  resist
this  catastrophe,  not  only  the  resistance,  but  need  to  survive  also.
We  are  all  responsible  to  think  of  these".  I  present  the  budget
for  the  survival  and  resistance  of  today,  for  the  approval  of  the
house.  I  also  present  the  vote  on  account  for  the  next  three  months
for the approval of the house. 


