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ഇത് 'കുടുംബശ്രീ’ യ്ക് 
നേട്ടങ്ങൾ േൽകിയ  ബജറ്്!
ഇന്് ധേകാര്യമന്തി ന�ാ. ടി.എം. നതാമസ് 
ഐസക് േിയമസഭയില് അവതരിപ്ിച്ച നകരള 
സര്കാരിന്റെ 2021-22 സാമ്പത്ികവര്ഷനത്കുള്ള 
ന്�ാതുബജറ്ില് കുടുംബശ്രീയ്കായി മികച്ച 
പ്രഖ്യാ�േങ്ങളാണുണ്ായിട്ടുള്ളത്. കുടുംബശ്രീയുന്ട 
സ്വന്ം ബജറ്് എന്് വിനേഷികാോകുന്തരത്ിലുള്ള 
അവസരങ്ങളാണ് ഈ ബജറ്ില് കുടുംബശ്രീയ്കായി 
ലഭ്യമാകിയിരികുന്ത്. 40ഓളം ഇടങ്ങളിലാണ് 
കുടുംബശ്രീന്യകുറിച്ച് അനദേഹം �രാമര്േിച്ചത്. 

സംസ്ാേ ബജറ്ില് േിന്ും പ്ാന് ഫണ്ിേ് �ുറനമ 
പ്രനത്യക ഉ�ജരീവേ �ാനകജായി 60 നകാടി രൂ� 
ഉള്ന്പ്ന്ട 260 നകാടി രൂ�യാണ് കുടുംബശ്രീയ്കായി 
വകയിരുത്ിയിരികുന്ത്. ഇത് കൂടാന്ത, ന്താഴില് 
�രിേരീലേ കര്മ്മ �ദ്ധതി, വിദ്യാശ്രീ ലാ�് നടാപ്് 
സ് കരീം, റരീബില്�് നകരള, ആശ്യ, ക്രം മാപ്ിങ്, 
സ് നേഹിത തുടങ്ങിയ �ദ്ധതികള്ക് നവണ്ി 125 
നകാടി രൂ� പ്രനത്യകമായും അനുവദിച്ചിരികുന്ു. 
മുഖ്യമന്തിയുന്ട സഹായഹസ്ം, വിദ്യാശ്രീ ലാ�് നടാപ്് 
�ദ്ധതി എന്ിവയ്കായുള്ള �ലിേ സബ് സി�ി 
300 നകാടി രൂ�യും അനുവദിച്ചു. ഇത് കൂടാന്ത 
കുടുംബശ്രീ മുനഖേ േടപ്ിലാകുന് നകന്ദ്ര- സംസ്ാേ 
�ദ്ധതികളില് േിന്് 1064 നകാടി രൂ� ലഭ്യമാകും. 
അങ്ങന്േ 1749 നകാടി രൂ�യുന്ട വാര്ഷിക ബജറ്ാണ് 
കുടുംബശ്രീയ്കുള്ളത്. ഇത് ന്റനകാ�് നേട്ടമാണ്. 
 കഴിഞ്ഞ അഞ്് വര്ഷങ്ങളില് കുടുംബശ്രീയുന്ട 

പ് ാന്  വ ിഹ ിതത്ില് ശ്നദ്ധയമായ 
വര്ദ്ധേവാണുണ്ായിരികുന്ത്. 2015-16 ല് 75 
നകാടി രൂ�യും, 2016-17 ല് 130 നകാടി രൂ�യും 2017-
18 സാമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് 161 നകാടി രൂ�യുമാണ് 
ലഭിച്ചത്. 2018-19 സാമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് 188 
നകാടി രൂ�യും �ദ്ധതി വിഹിതമായി ലഭിച്ചു. 
2019-20 ല് 183.25 നകാടി രൂ�യും 2020-21 ല് 
200 നകാടി രൂ�യുമാണ് �ദ്ധതി വിഹിതമായി 
കുടുംബശ്രീയ്ക് േല്കിയത്. ഈ രരീതിയില് കഴിഞ്ഞ 
ആറ് വര്ഷം ന്കാണ്് കുടുംബശ്രീയ്കുള്ള പ്ാന് 
വിഹിതം ഇരട്ടിയിനലന്റ വര്ദ്ധിച്ചുന്വന്ത് ഏന്റ 
മികച്ച നേട്ടമായി കണകാകാോകും. ഇത് കൂടാന്ത 
കുടുംബശ്രീയിലൂന്ട േടപ്ിലാകുന് എന്.യു.എല്.
എം (നദേരീയ േഗര ഉ�ജരീവേ ദൗത്യം), എന്.ആര്.
എല്.എം (നദേരീയ ഗ്ാമരീണ ഉ�ജരീവേ ദൗത്യം), 
�ി.എം.എ.കവ (പ്രധാേമന്തി ആവാസ് നയാജേ), 
�ി.�ി.യു.ജി.ന്ക.കവ (ദരീന്ദയാല് ഉ�ാധ്യായ 
ഗ്ാമരീണ കൗേല്യ നയാജേ), എസ്.വി.ഇ.�ി (സ്റാര്ട്ടപ്് 
വിന്ലെജ് എറെര്പ്രണര്ഷിപ്് നപ്രാഗ്ാം) തുടങ്ങിയ 
നകന്ദ്രാവിഷ് കൃത �ദ്ധതികള്ക് േല്കുന് ഫണ്ും 
ഓനരാ വര്ഷവും വര്ദ്ധിച്ചുന്കാണ്ിരികുകയാണ്. 

കുടുംബശ്രീയുന്ട പ്രവര്ത്േമികവിന്റെ അംഗരീകാരമായി 
ഇ വര്ദ്ധേവിന്േ കണകാകന്ട്ട. ഇത് കൂടാന്ത 
സര്കാരിന്റെ സുപ്രധാേമായ �ല �ദ്ധതികളിലും 
േിര്വ്വഹണ ഏജന്സിയാനയാ പ്രധാേ �ങ്ാളിയാനയാ 
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ഒന്ക കുടുംബശ്രീന്യ ഉള്ന്പ്ടുത്ിയിരികുന്ത് 
ഞങ്ങള്ക് ഏന്റ അഭിമാേനമകുന്ു. 
കുടുംബശ്രീ വഴി മികച്ച �ദ്ധതി േിര്വ്വഹണം 
േടപ്ിലാകുന്തിനുള്ള അംഗരീകാരമായി ഞങ്ങള് 
ഇതിന്േ കണകാകന്ട്ട. ഞങ്ങളുന്ട ഉത്രവാദിത്ം 
കൂടുതലായി വര്ദ്ധിപ്ികുകയും ഞങ്ങള്ക് 
അഭിമാേനമകുകയും ന്െയ്ുന്, കുടുംബശ്രീയ്കായി 
േടത്ിയ പ്രഖ്യാ�േങ്ങന്ളകുറിച്ചുള്ള വിേദാംേങ്ങള് 
താന്ഴ േല്കന്ട്ട.

1. കേ�ുണി �രിേരീലേം - 5 നകാടി രൂ�
20 ലക്ം ന�ര്ക് അഞ്് വര്ഷം ന്കാണ്് �ിജിറ്ല് 
പ്ാറ്് നഫാം വഴി ന്താഴില് ന്കാടുകുന് �ദ്ധതിയുന്ട 
ഭാഗമായി അഭ്യസ് വിദ്യര്ക് കേ�ുണി �രിേരീലേം 
േല്കി �ിജിറ്ല് പ്ാറ്് നഫാമില് രജിസ്റര് ന്െയ്ാന് 
നയാഗ്യരാനകണ്തുണ്്. ഗുണനഭാക്ാകളില് 
75 േതമാേം സ്സ്രീകളായിരികും. താത്�ര്യവും 
കഴിവുമുള്ള ന്താഴിലിലൊത്വനരാ ഗൃഹസ്നരാ ആയ 
സ്സ്രീകന്ള �രിേരീലേത്ിേ് കന്ണ്ത്ുന്തിനുള്ള 
െുമതല കുടുംബശ്രീയകാണ്. ഇതിോയി പ്രനത്യക 
സബ് - മിഷന് കുടുംബശ്രീയില് ആരംഭികും. 

2. വിദ്യാശ്രീ ലാ�് നടാപ്് �ദ്ധതി വി�ുലരീകരികും
�ിജിറ്ല് എകനണാമി എന് ലക്്യനത്ാന്ട എലൊ 
വരീടുകളിലും ലാന�ാനടാപ്് എത്ികും. അതിോല് 
തന്ന് കുടുംബശ്രീ- ന്കഎസ്എഫ്ഇ വിദ്യാശ്രീ 
കമന്രാ െിട്ടി ലാ�് നടാപ്് �ദ്ധതി വി�ുലരീകരികും. 
െിട്ടിയില് നെരുന്വര്ക്് ന്ഫബ്ുവരി, മാര്ച്ച്, 
ഏപ്രില് മാസങ്ങളില് ലാ�് നടാപ്് ലഭ്യമാകും. �ലിേ 
സര്കാര് വഹികും. 

3. 1 ലക്ം സംഘകൃഷി ഗ്ൂപ്ുകള് രൂ�രീകരികും, 
കുറഞ്ഞ �ലിേയ്ക് കാര്ഷിക വായ്പ
കാര്ഷിക നമഖലയില് 2 ലക്ം ന്താഴിലവസരങ്ങള്  
സൃഷ്ികുന്തിന്റെ ഭാഗമായി 2021-22 
സാമ്പത്ികവര്ഷം കുടുംബശ്രീ സംഘകൃഷി 
ഗ്ൂപ്ുകളുന്ട എണ്ം 1 ലക്മാകും. േിലവില് 70000 
സംഘങ്ങളാണുള്ളത്. ഇത് മുനഖേ 3 ലക്ം ന�ര് 
ഉ�ജരീവേം കന്ണ്ത്ുന്ു. കൂടുതല് സംഘങ്ങള് 
രൂ�രീകരിച്ച് ഒനന്കാല് ലക്ം ന�ര്ക് അധികമായി 
ന്താഴില് േല്കും. ഈ കാര്ഷിക സംഘങ്ങള്ക് 
കുറഞ്ഞ �ലിേയ്ക് കാര്ഷിക വായ്പേല്കും. �ലിേ 
സര്കാരും തനദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാ�േങ്ങളും 
സംയുക്മായി വഹികും. 

4. കമന്രാ സംരംഭങ്ങള്ക് ജിലൊ മിഷനുകളുന്ട 
ഉറപ്ില് ഈടിലൊന്ത വായ്പ
കമന്രാ സംരംഭങ്ങള്കുള്ള വായ്പാ േട�ടികള് 
ലഘൂകരികുന്തിേ് ന്�ാതുവായ സംവിധാേം 
ഏര്ന്പ്ടുത്ും. കുടുംബശ്രീ ജിലൊ മിഷനുകള് 
�രിനോധിച്ച് �രിേരീലേവും നമല്നോട്ടവും േല്കി 

േടപ്ാകുന് സംരംഭങ്ങള്ക് എന്രാസ് ദ കൗണ്ര് 
ബാങ്് വായ്പ ലഭ്യമാകും. ഈട് ആവേ്യമിലെ. തിരിച്ചടവ് 
ആഴ്ചനതാറുമായിരികും. �ലിേ സബ് സി�ിയും 
േല്കും. 

5. സംരംഭങ്ങളുന്ട ക്ലസ്റര്, ന്ഷയര് േല്കി 
�ുേസംഘാടേവും 
ഉത്�ാദേ, നസവേ നമഖലകളിലുള്ള കുടുംബശ്രീയുന്ട 
സമാേ സ്വഭാവമുള്ള ഉത്�ന്ങ്ങളുന്ട ക്ലസ്ററുകള് 
രൂ�രീകരികും. ക്ലസ്റര് നകന്ദ്രം, മാര്കറ്ിങ്ങിേ് 
നവണ്ിയുള്ള കമ്പേികള് എന്ിവയില് കുടുംബശ്രീ 
മിഷന്റെ നേരിട്ടുള്ള �ങ്ാളിത്നത്ാന്ട കൂടുതല് 
ഏകരീകൃത സ്വഭാവം വരുത്ും. മാരി ക്ലസ്റര് 
ന�ാന്ലയുള്ളവയ്ക് േല്കിയ വായ്പയും ഗ്ാറെും 
ന്ഷയറാകി മാറ്ി �ുേസംഘടിപ്ികും. സംസ്ാേ 
സര്കുമാരുമായി ബന്ധന്പ്ട്ട സിവില് സകപ്സ്, 
കണസ്യൂമര് ന്ഫ�്, ന�ാലരീസ് ക്യാറെരീന്, സഹകരണ 
വി�ണേോലകള് തുടങ്ങിയവയുന്ട വിറ്ുവരിന്റെ 10 
േതമാേന്മങ്ിലും ഈ ക്ലസ്ററുകളില് േിന്ുള്ന്പ്ന്ട 
വാനങ്ങണ്താണ്. 

6. കുടുംബശ്രീ കേ�ുണി �രിേരീലേം നേടുന്വര്ക് 
ന്താഴിലിനുള്ള പ്രനത്യക സ് കരീം, എകറസ് മള്ട്ടി 
ടാസ് ക് ടരീമുകള് വ്യാ�കമാകും
കുടുംബശ്രീ വഴി കേ�ുണി ന�ാഷണ �രിേരീലേം 
നേടുന്വര്ക് സ്വയംന്താഴില്, നവതോധിഷ്ിത 
ന്താഴിലിേ് പ്രനത്യക സ് കരീമുകള് തയാറാകും. 
എകറസ് �ദ്ധതിയുന്ട ഭാഗമായുള്ള മള്ട്ടി ടാസ് ക് 
ടരീമുകള് (പ്ംബര്, കാര്ന്�റെര്, ഇലസ്ട്രീഷ്യന്, 
നമസണ, ഗാര്ഹിനകാ�കരണങ്ങളുന്ട റിപ്യര് 
തുടങ്ങിയവയില് �രിേരീലേം നേടിയവരുള്ന്പ്ട്ട 
ടരീമുകള്) എലൊ ന്ാകിലും മുേിസിപ്ാലിറ്യിലും 
ഒനന്ാ അതിലധികനമാ വരീതം സംരംഭ മാതൃകയില് 
രൂ�രീകരികും. നകാവി�് �ിസിന്ന്ഫട്റെ് ടരീമുകള്, 
ന്കട്ടിട േിര്മ്മാണ സംഘങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുന്ട 
എണ്ം വര്ദ്ധിപ്ികും. 

7. ജേകരീയ നഹാട്ടലുകള്, �ച്ചകറി വി�ണേോലകള്, 
നഹാം നഷാപ്ുകള് എന്ിവ എലൊ തനദേേ 
സ്ാ�േങ്ങളിലും- 
കുടുംബശ്രീയുന്ട നേതൃത്വത്ില് രൂ�രീകരികുന് 
ജേകരീയ നഹാട്ടലുകള്, നഹാംനഷാപ്ുകള്, �ച്ചകറി 
വി�ണേോലകള് എന്ിവന്യലൊം എലൊ തനദേേ 
സ്ാ�േങ്ങളിലും ഉറപ്ുവരുത്ും. 

8. കയര് ആന്�് ്രാഫ്റ് നസ്റാറുകള്
എലൊ തനദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാ�േങ്ങളിലും 
കയര് ആന്�് ്രാഫ്റ് നസ്റാറുകളുന്ട േൃംഖല 
കുടുംബശ്രീയുന്ട ആഭിമുഖ്യത്ില് ആരംഭികും. 
നകരളത്ിന്ല �രമ്പരാഗത ന്താഴിലാളികളുന്ട 
ഉത്�ന്ങ്ങളായ കയര്, കളിമണ�ാത്രങ്ങള്, 
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കകത്റി ഫര്ണിഷിങ്, �േമ്പ്, ന്കട്ടുവള്ളി 
തുടങ്ങിയ എലൊവിധ ഉത്�ന്ങ്ങളും ലഭ്യമാകും. 
ഇവ കുടുംബശ്രീ നഹാംനഷാപ്ി നകന്ദ്രങ്ങളുമായും 
വര്ത്ികും. 1 സ്റാളിേ് 5 ലക്ം രൂ� വരീതം 
�ലിേരഹിത വായ്പ േല്കും. 

9. നകവല ദാരിദ്്യം തുടച്ചുേരീകാന് കുടുംബശ്രീ 
മുനഖേകമന്രാ പ്ാനുകള് 
�രമദരിദ്രായ 4 മുതല് 5 ലക്ം വന്ര കുടുംബങ്ങന്ള 
കൃത്യമായി കന്ണ്ത്ി �ട്ടികന്പ്ടുത്ുന്തിേ് 
നക്ലേഘടകങ്ങളുന്ട ്അടിസ്ാേത്ില് 
സംസ്ാേതലത്ില് സര്നവ്വ േടത്ി 
കന്ണ്ത്ും. ആശ്യ �ദ്ധതിയില് ഉള്ന്പ്ട്ടവരില് 
അര്ഹതയുള്ളവന്രയും കുടുംബശ്രീയും തനദേേ 
സ്ാ�േങ്ങളും നോമിനേറ്് ന്െയ്ുന് �ുതിയ 
കുടുംബങ്ങന്ളയും �ട്ടികയില് ഉള്ന്പ്ടുത്ും. 
ഇവര്കായി കുടുംബശ്രീ ആലപ്ുഴയില് േടപ്ിലാകിയ 
�ി.ന്ക. കാളന് �ദ്ധതിയുന്ട മാതൃകയില് കമന്രാ 
പ്ാനുകള് തയാറാകുകയും കുടുംബശ്രീ മുനഖേ 
േടപ്ിലാകുകയും ന്െയ്ും. 

10. വയോട് കാപ്ി ബ്ാന്�് ഓഫരീസ് ന്വറെിങ് 
ന്മഷരീനുകളും കിനയാസ് കുകളും- 20 നകാടി രൂ�
'വയോട് കാപ്ി' ഓഫരീസ് ന്വറെിങ് ന്മഷരീനുകളും 
കിനയാസ് കുകളും യഥാ്രമം 500, 100 എണ്ം വരീതം 
കുടുംബശ്രീ മുനഖേ ഏപ്രില് മാസത്ിനുള്ളില് 
ആരംഭികും. ഇതിോയി 20 നകാടി രൂ�യും 
അനുവദിച്ചു. 

11. കുടുംബശ്രീയില് ഇന്ഷ്വറന്സ് പ്രവര്ത്േം 
വ്യാ�ിപ്ികുന്ു
സംസ്ാേ ഇന്ഷ്വറന്സ് �ിപ്ാര്ട്ട് ന്മറെിന്റെ 
�ുേസംഘടോ വര്ഷമാണ് 2021-22. ഇതിേ് 
കുടുംബശ്രീ, സഹകരണ സംഘങ്ങള്, ന്താഴിലുറപ്്, 
നക്മേിധികള് തുടങ്ങിസര്കാരുമായി ബന്ധന്പ്ട്ട 
നമഖലകളില് ഇന്ഷ്വറന്സ് പ്രവര്ത്േം വ്യാ�ിപ്ികും. 

12. സ്ാര്ട്ട് കിച്ചണ
സ്സ്രീകളുന്ട  ന്താഴ ില് ഇരട്ട ി  ഭാര ം 
ലഘൂകരികുന്തിോയി വരീട്ടു�ണികളില് 
യന്തവത്കരണം നപ്രാത്ാഹിപ്ികുന്തിനുളഅള 
�ദ്ധതിയാണ് സ്ാര്ട്ട് കിച്ചണ. യന്ത 
ഗാര്ഹിനകാ�കരണങ്ങള് വാങ്ങുന്തിേ് 
ന്കഎസ്എഫ്ഇ സ്ാര്ട്ട് കിച്ചണ െിട്ടികള് ആരംഭികും. 
�ലിേ മൂന്ിന്ലാന്് വരീതം ഗുണനഭാക്ാവ്, തനദേേ 
സ്ാ�േം, സര്കാര് എന്ിവര് �ങ്ിടും. കുടുംബശ്രീ 
വഴിയാന്ണങ്ില് ഈട് േല്കാന്ത തന്ന് വായ്പ 
ലഭികും. 

13. സ്സ്രീകള്ന്കതിനരയുള്ള അതി്രമങ്ങളുന്ട മാപ്ിങ് 
- 20 നകാടി
സ്സ്രീകള്ക് നേന്രയുള്ള അതി്രമങ്ങള് 5 വര്ഷം 
ന്കാണ്് 25േതമാേം കുറയ്കുന്ത് ലക്്യമിട്ട് എലൊ 
തനദേേ സ്ാ�േങ്ങൡും സ്സ്രീകള്ന്കതിനരയുള്ള 
അതി്രമങ്ങളുന്ട മാപ്ിങ് േടത്ും. കുടുംബശ്രീ 
അയല്കൂട്ടാംഗങ്ങന്ള ഇതിോയി ഉ�നയാഗന്പ്ടുത്ും. 
നൊദ്യാവലി അടിസ്ാേമാകിയുള്ള വിവരനേഖരണം 
രഹസ്യസ്വഭാവനത്ാന്ട േടത്ും. ഇതിന്റെ 
അടിസ്ാേത്ില് അതി്രമങ്ങള് കുറയ്കാനുള്ള 
നപ്രാജട്ുകള് വേിതാഘടക �ദ്ധതിയില് 
ഉള്ന്പ്ടുത്ും. ഇതിോയി 20 നകാടി രൂ�യും 
അധികമായി അനുവദിച്ചു. 

14. സ് നേഹിതയ്ക് 7 നകാടി
സ് നേഹിത ന്ജന്�ര് ന്ഹല്പ്് ന്�സ് കിന്റെ 
പ്രവര്ത്േങ്ങള്കായി 7 നകാടി രൂ� പ്രനത്യകമായി 
വകയിരുത്ി. 

15. യുവതികള്ക് അംഗത്വനമകാന് ഓക് സിലറി 
യൂണിറ്ുകള്- 
കുടുംബശ്രീയില് യുവതികള്ക് കൂടുതല് 
പ്രാതിേിധ്യം േല്കുന്തിോയി ഓക് സിലറി 
യൂണിറ്ുകള് ആരംഭികും. േിലവില് 45 ലക്ം 
ന�രാണ് കുടുംബശ്രീയുന്ട ഭാഗമായുള്ളത്. അടുത് 
സാമ്പത്ികവര്ഷം ഈ �ദ്ധതി േടപ്ിലാകുന്നതാന്ട 
അംഗങ്ങളുന്ട എണ്ം വന്നതാതില് വര്ദ്ധികും. 

16. സി.�ി.എസ് ന്െയര്ന�ഴ് സണമാര്ക് 
ഓണനററിയത്ില് വര്ദ്ധേവ് 
സി�ിഎസ് ന്െയര്ന�ഴ് സണമാരുന്ട ഓണനററിയം 
8000 രൂ�യായി വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു. 

17. സി�ിഎസ് അംഗങ്ങള്ന്കലൊവര്കും ഇതാദ്യമായി 
യാത്രാബത്
സി.�ി.എസ് അംഗങ്ങള്ന്കലൊവര്കും പ്രതിമാസം 
500 രൂ� വരീതം ടി.എ. അനുവദിച്ചു.

18. 250 തനദേേ സ്ാ�േങ്ങളില് കൂടി ബ�് സ് 
സ് കൂളുകള്- 
കുടുംബശ്രീയും തനദേേ സ്ാ�േങ്ങളും സംയുക്മായി 
ഭിന്നേഷികാരായ കുട്ടികള്ക് നവണ്ി 
േടത്ുന് ബ�് സ് സ്ാ�േങ്ങള് േിലവില് 342 
എണ്മാണുള്ളത്. 250 തനദേേ സ്ാ�േങ്ങളില് കൂടി 
21-22 സാമ്പത്ികവര്ഷത്ില് ബ�് സ് സ്ാ�േങ്ങള് 
ആരംഭികും. കൂടുതല് കൗണസിനലഴ് സിന്േ 
േിയമികും. കൂടുതല് അധ്യാ�കര്ക് �രിേരീലേവും 
േല്കും. 
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19. എലൊ വാര്�ുകളിലും വനയാ ക്ലബ്ുകള്
എലൊ വാര്�ുകളിലും വനയാ ക്ലബ്ുകള് സ്ാ�ികും. 
വനയാജേ അയല്കൂട്ടങ്ങള് ഈ നകന്ദ്രങ്ങളുമായി 
നെര്ന്ാകും പ്രവര്ത്ികുക.

20. റരീബില്�് നകരള
റരീബില്�് നകരള ഇേരീനഷ്യറ്രീവിോയി 46.87 
നകാടി രൂ� അധികമായി അനുവദിച്ചു. നകരള 

െികന്, എഗ് വാല്യു ന്െയിന്, സ്റാര്ട്ടപ്് വിന്ലെജ് 
എറെര്പ്രണര്ഷിപ്് നപ്രാജട്് എന്ിവയ്കായാണ് തുക 
വകയിരുത്ിയിരികുന്ത്. 

ബജറ്ില് കൂടുതല് തുകയും �ദ്ധതിയും അനുവദിച്ച് 
കുടുംബശ്രീയ്ക് എലൊവിധ �ിന്ുണയുനമകിവരുന് 
സര്കാരിനും ധേമന്തികും േന്ി അറിയികന്ട്ട.


