
2021-22 ടല പുതുക്ിയ വാര്ഷിക 
ബജറെട് ധനമനശതി ഇന്നട് അവതരി
പെിച്ചിരിക്കുകയാണട്. എലൊത്തവണ
ടത്തയുും ല്രാടല കുടുംബശ്രീയ്കായി 
സുശ്രധാനമായ ്രല ശ്രഖ്ാ്രനങ്ങ
ളുും ഈ ബജറെിലണ്ട്. കുടുംബശ്രീടയ 
സുംബന്ിച്ചുള്ള ബജറെിടല ശ്രധാന 
്രരാമര്്ങ്ങള് താടഴ നല്കുന്നു. 
1. 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷ

ത്തില് ചുരുങ്ങിയതട് 1000 
ലകാെി രൂ്രയുടെ ബാങ്ട് വായ് 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്ട് ലഭ്മാക്കുും. 
5 ലക്ും രൂ്രവടരയുള്ള വായ്
ടയലൊും 4 ്തമാനും ്രലി് 
നിരക്ില് ലഭ്മാക്കുും. 

2. ജരീവലനാ്രാധികള് നഷ്ടപെട്ട

അറിയാും പുതുക്ിയ 
ബജറെിടല കുടുംബശ്രീടയ 

വര്ക്ട് പുതിയ ജരീവലനാ്രാധികള് കടണ്ത്താ
ന് ആവ്്മായ ്രരി്രീലനും നല്കുന്നതിനും 
സുംരുംഭങ്ങള്ക്ട് സബട് സിഡി നല്കുന്നതിനും 
നിലവിലള്ള ശ്രലത്ക ഉ്രജരീവന ്രാലക്ജിടറെ 
വി�ിതും ലകാവിഡട് മ�ാമാരിയുടെ ്രശ്ാത്ത
ലത്തില് 100 ലകാെി രൂ്രയായി വര്ദ്ധിപെിച്ചു. 

3. 70,000ലത്താെും വനിതാ സുംഘകൃഷി ശരൂപ്പുക
െിലൂടെ മികച്ച ശ്രവര്ത്തനമാണട് കുടുംബശ്രീ 
കാര്ഷികലമഖലയില് നെത്തുന്നതട്. കാര്ഷിക 
മൂല്വര്ദ്ധിത ഉത്്രന്ന യൂണിറ്റുകള് കുടുംബശ്രീ
യിലൂടെ ആരുംഭിക്ാന് 10 ലകാെി രൂ്ര വകയി
രുത്തി. 

4. ടകയര് എക്ലണാമിയിടല ടതാഴിലവസരങ്ങ
ള് ശ്രലയാജനടപെടത്തുന്നതിനട് വലയാജന ്രരി
െരണും, ഭിന്നല്ഷിക്ാരുടെ ്രരിെരണും തു
െങ്ങിയവയില് ്രരി്രീലനും നല്കി ഓലരാ 
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അറിയാും പുതുക്ിയ 
ബജറെിടല കുടുംബശ്രീടയ 

സലര്വ്വ നെത്താനും ലക്്ഘെ
കങ്ങള് നിര്ണ്യിക്ാനും അതട് 
ലഘൂകരിക്ാനള്ള നിര്ലദ്ങ്ങ
ള് സമര്പെിക്ാനമായി കമ്മിറെി 
രൂ്രരീകരിച്ചു. 

9. 9. ഗാര്�ിക ലജാലികെിടല 
കാഠിന്ും കുറയ്കാന് ലക്്മിട്ടുള്ള 
സ്ാര്ട്ടട് കിച്ചണ് ്രദ്ധതിയുടെ 
ശ്രാരുംഭഘട്ടത്തിനട് 5 ലകാെി 
രൂ്ര വകയിരുത്തി. 

  2016-17 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തില് 
75 ലകാെി രൂ്രയായിരുന്നു കുടുംബ
ശ്രീയുടെ ബജറെട്. അഞ്ട് വര്ഷും ്രി
ന്നിട്ടട് 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷ
ത്തില് എത്തുലമ്പാലഴക്കുും ഈ 
ബജറെില് ശ്രഖ്ാ്രിച്ച ശ്രലത്ക 
ഉ്രജരീവന ്രാലക്ജിടറെ 100 ലകാെി 
രൂ്രയുും കുടുംബശ്രീ സുംസ്ഥാന വി
�ിതത്തിടല 200 ലകാെി രൂ്രയുും 
ഉള്ടപെടെ 300 ലകാെി രൂ്രയിലലക്ട് 
കുടുംബശ്രീ ലൈാന് �ണ്ട് ഉയര്ന്നിരി
ക്കുന്നുടവന്നതട് സലന്ാഷലമകുന്നു. 
വിവിധ ലകനശദാവിഷട് കൃത ്രദ്ധതി
കളുടെയുും മറ്റു ശ്രഖ്ാ്രനങ്ങളുടെയുും 
�ണ്ട് കൂടെ ്രരിഗണിക്കുലമ്പാൾ 
1500 ലകാെി രൂ്രയി ലധികമായി
രിക്കുും കുടുംബശ്രീയുടെ 2021-22 
ടല ആടക ബജറെട് 

ബജറെിലള്ള ശ്രഖ്ാ്രനങ്ങളുും ആസൂ
ശതണും ടെയ്ത ്രദ്ധതികളുും ലകാവി
ഡിടറെ ്രരിമിതികള്ക്ിെയിലും 
�ലശ്രദമായി പൂര്ത്തിയാക്ാനള്ള 
ഏവരുടെയുും ശ്മങ്ങള് വിജയകര
മാകടട്ടടയന്നട് ആ്ുംസിക്കുന്നു.

ശഗാമ്രഞ്ായത്തിലും ആളുകടെ ലഭ്മാക്കുും. 
5. കുടുംബങ്ങെിടല യുവതികളുടെ ശ്രാതിനിധ്ും 

കുടുംബശ്രീയില് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഈ 
വര്ഷും 10,000 ഓകട് സിലറി അയല്ക്കൂട്ട യൂ
ണിറ്റുകള് ആരുംഭിക്കുും. 

6. തലദ്രീയരായ കര്ഷകരില് നിന്നുും വിഷര�ിത 
നാെന് ്രച്ചക്റി സുംഭരിച്ചട് കുടുംബശ്രീ അയ
ല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടെ 'കുടുംബശ്രീ ലസ്റാറുകള്' മുലഖന 
വി്രണനും നെത്തുും. ശ്രസ്തുത  ലസ്റാറുകള് ആരും
ഭിക്കുന്നതിനും ആവ്്മായ വാ�നങ്ങള്, 
ലസ്റാര് നവരീകരണും എന്നിവയ്കും ലകരെ ബാങ്ട് 
വായ് അനവദിക്കുും. കൃത്മായ വായ്ാ തിരിച്ച
െവിനട് 2 മുതല് 3 ് തമാനും വടര സബട് സിഡി 
അനവദിക്കുും. 

7. ലനാെജട് ഇക്ലണാമി മിഷടറെ ഭാഗമായി കര്മ്മ
ലമഖലടയ െലിപെിക്ാനള്ള ദഡൗത്ും കുടുംബ
ശ്രീയുടെ ഒരു ഉ്രദഡൗത്മായി ്രരിഗണിക്കുും. 
സാലങ്തിക സര്വ്വകലാ്ാല, ലകരെ ഡിജിറെല് 
വര്ക്ട് ല�ാഴട് സട് മാലനജട് ടമറെട് സിസ്റും (ഡി.
ഡബ്യു.എും.എസട്) സ്ഥാ്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1048 കമ്മ്യൂ
ണിറെി റിലസാഴട് സട് ല്രഴട് സണ്മാര്, ്രരി്രീല
നത്തിനായുള്ള 152 ലബ്ാക്ട് ലകാര്ഡിലനറെര്മാ
ര്, കുടുംബശ്രീയുടെയുും കുടുംബശ്രീയിടല 
സുംസ്ഥാനതല ദഡൗത് സുംഘത്തിടറെയുും ്രരി
്രീലനത്തിനായുള്ള 14 ജിലൊ ലശ്രാശഗാും 
എകട് സിക്യൂട്ടരീവകള് എന്നിവര് K-DISC (ലകരെ 
ടഡവലപെട് ടമറെട് ആന്ഡട് ഇടന്നാലവഷന് സശൊ
റെജികട് കഡൗണ്സില്)ടറെ ജിലൊ ലശ്രാശഗാും 
എകട് സിക്യൂട്ടരീവകളുമായുും ASAP (അഡരീഷണ
ല് സട് കില് അക്വിസിഷന് ലശ്രാശഗാും)ടറെ 2744 
സട് കില് ടഡവലപെട് ടമറെട് എകട് സിക്യൂട്ടരീവകളു
മായുും ലെര്ന്നട് കര്മ്മലമഖലടയ െലിപെിക്കുും. 

8. അതിദാരിദ്രയ ലഘൂകരണ ്രദ്ധതിയ്കട് ലവണ്ി 
ശ്രാഥമികമായി 10 ലകാെി രൂ്ര വകയിരുത്തി. 
അതരീവ ദരിശദടര കടണ്ത്താന് വി്ദമായ 
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