
 

കേരള ബജറ്റ ്2023-24 

കേരള ബജറ്റ് 2023-24 
 

1. 1,35,419 കേോടി റവന്യൂ വരുമോന്യവും 1,76089 കേോടി രൂപ 

ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ്. 

2. റവന്യൂ േമ്മി 23,942 കേോടി രൂപ (2.1% of GSDP) 

3. ധന്യേമ്മി 39,662 കേോടി രൂപ (3.5% of GSDP) 

4. ശമ്പളത്തിന്യ് 40,051 കേോടി രൂപയും ചപന്ഷന്യ് 28,240 കേോടി 

രൂപയും സബ്സിഡിയ്ക്ക് 2190 കേോടി രൂപയും 

5. തകേശസവയുംഭരണ സ്ഥോപന്യങ്ങള്ക്ക് 14,149 കേോടി 

6. കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് 260 കേോടിരൂപ 

7. സോമൂഹ്യ സുരക്ഷോ ചപന്ഷന്യ് 9764 കേോടി രൂപ 

8. ലലഫ് മിഷന് പദ്ധതിയചട ഭോഗമോയി 71,861 വീടേളും 30 

ഭവന്യ സമുച്ചയങ്ങളും ന്യിര്മ്മ്മിക്കുും.  ഇതിന്യോയി 1436 കേോടി 

രൂപ. 

9. കേരളത്തില് ആഭയന്തകരോല്പോദന്യവും ചതോഴില്/ സുംരുംഭേ/ 

ന്യികക്ഷപ അവസരങ്ങള്ക് വര്മ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിന്യോയി കമക് ഇന് 

കേരള പദ്ധതി ന്യടപിലോക്കുും. 

10. വിലകയറ്റും ന്യിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്യ് 2000 കേോടി രൂപ 

11. റബ്ബര്മ് വിലയിടിവ് തടയന്നതിന്യ് 600 കേോടി  

12. കതങ്ങയചട സുംഭരണ വില 34 രൂപയോയി ഉയര്മ്ത്തി 

13. േയര്മ് ഉല്പന്നങ്ങളചടയും െേിരിയചടയും വിലസ്ഥിരത 

ഫണ്ടിന്യോയി 38 കേോടി രൂപ. 

14. േശുവണ്ടി കമഖല പുന്യരുജ്ജീവന്യ പോകകജ് 30 കേോടി 

15. േോഷൂ കബോര്മ്ഡിന്യ് റികവോള്ക്വിുംഗ് ഫണ്ടിന്യോയി 43.55 കേോടി 

16. അതിദോരിദ്ര്യ ലഘൂേരണത്തിന്യ് ഗയോപ് ഫണ്ട് 50 കേോടി 



 

കേരള ബജറ്റ ്2023-24 

17. എല്ലോവര്മ്ക്കുും കന്യത്രോകരോഗയത്തിന്യ് കന്യര്മ്േോഴ്ച പദ്ധതി 

18. മനുഷയ-വന്യയജീവി സുംഘര്മ്ഷും ലഘൂേരിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ 

പ്രവര്മ്ത്തന്യങ്ങള്ക്ക് 50.85 കേോടി 

19. ഗ്രോമീണ ചതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയചട സുംസ്ഥോന്യവിഹ്ിതമോയി 

230 കേോടി 

20. അയ്യങ്കോളി ചതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയില് 65 ലക്ഷും ചതോഴില് 

ദിന്യങ്ങള്ക് സൃഷ്ടിക്കുും. 

21. ഗള്ക്ഫ് മലയോളിേളചട ഉയര്മ്ന്ന വിമോന്യക്കൂലി 

പ്രശ്നുംപരിഹ്രികോന് 15 കേോടിയചട കേോര്മ്പസ് ഫണ്ട് 

22. ഇടകി, വയന്യോട്, േോസര്മ്കഗോഡ് വിേസന്യ പോകകജ് 75 

കേോടി രൂപ വീതും 

23. പുതിയ ലവദുതി സബ്കേഷനുേള്ക്, ലലനുേള്ക് എന്നിവ 

ന്യിര്മ്മ്മിക്കുന്നതിന്യ് 300 കേോടി. 

24. ചേോച്ചി -പോലകോട് വയോവസോയിേ ഇടന്യോഴി ഒന്നോും 

ഘട്ടമോയി  10000 കേോടി രൂപയചട ന്യികക്ഷപും – 5 

വര്മ്ഷത്തിനുള്ളില് 1 ലക്ഷും കപര്മ്ക് ചതോഴില് 

25. ചേ-കഫോണ് -ന്യ് 100 കേോടി രൂപ, സൗജന്യയ ഗോര്മ്ഹ്ിേ 

ഇന്റര്മ്ചന്യറ്്റ േണക്ഷന് ന്യല്കുന്നതിന്യ് 2 കേോടി രൂപ 

26. കേരള സ്കപസ് പോര്മ്കിന്യ് 71.84 കേോടി 

27. േോര്മ്ട്ട് അപ് മിഷന്യ് 90.52 കേോടി  

28. അഴീകല്, കബപ്പൂര്മ്, ചേോല്ലും, വിഴിഞ്ഞും, ചപോന്നോന്യി 

തുറമുഖങ്ങളില് ഷിപിുംഗ ് അടിസ്ഥോന്യ 

സൗേരയവിേസന്യത്തിന്യ് – 40.5 കേോടി 

29. അഴീകലില് 3698 കേോടി രൂപ ചെലവില് ഗ്രീന് ഫീല്ഡ് 

ഇന്റര്മ്ന്യോഷണല് കപോര്മ്ട്ട് 
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30. 765.44 കേോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പുന്യലൂര്മ് - ചപോന്കുന്നും 

കറോഡിചന്റ ന്യിലവോരും ഉയര്മ്ുന്ന പ്രവൃത്തിേള്ക് ഇ.പി.സി 

കമോഡികലക്. 

31. ചേ.എസ്.ആര്മ്.ടി.സിയ്ക്ക് പ്ലോന് വിഹ്ിതും ഉള്ക്പചട 1031 കേോടി 

ന്യല്കുും. 

32. വികന്യോദസഞ്ചോര കമഖലയ്ക്ക് 362.15 കേോടി 

33. 10 കേോടി രൂപ ചെലവില് േോപോട് െരിത്ര മൂസിയും 

സ്ഥോപിക്കുും. 

34. ആര്മ്.സി.സിചയ സുംസ്ഥോന്യ േോന്സര്മ് ചസന്ററോയി 

ഉയര്മ്ുും. 

35. തലകേരി ബ്രണ്ണന് കേോകളജില് ആധുന്യിേ സൗേരയങ്ങകളോട് 

കൂടിയ അകോഡമിേ് കേോുംപ്ലക്സ് 

36. യവേലോേോരന്മോര്മ്ക്കുള്ള വജ്രജൂബിലി ചഫകലോഷിപ് 13 

കേോടി 

37. ജില്ലേളില് ലപതൃേ മൂസിയും സ്ഥോപിക്കുന്നതിന്യ് 5.5 കേോടി 

38. ചേോല്ലും പീരങ്കി ലമതോന്യത്ത് ‘േല്ലുമോല സമര സ്ക്വയര്മ്’ 

സ്ഥോപിക്കുന്നതിന്യ് 5 കേോടി രൂപ 

39. സുംസ്ഥോന്യചത്ത സിന്യിമോ തീയറ്ററുേചള ബന്ധിപിക്കുന്ന 

ചമോലബല് ആപ് വിേസിപിക്കുും. 

40. കപവിഷത്തിചന്യതിചര തകേശീയ വോക്സിന് വിേസിപിക്കുും 

41. സുംസ്ഥോന്യചത്ത എല്ലോ തോലൂക് ആശുപത്രിേകളോടും കെര്മ്ന്്ന 

ന്യഴ്ിുംഗ ്കേോകളജുേള്ക് ആരുംഭിക്കുും. 

42. കതോട്ടും ചതോഴിലോളിേളചട ദുരിതോശവോസ ന്യിധി  1.10 കേോടി 

രൂപ 
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43. കതോട്ടും ചതോഴിലോളിേളചട ലയങ്ങളിചല സൗേരയങ്ങള്ക് 

ചമച്ചചപടുന്നതിന്യ് 10 കേോടി രൂപ. 

44. പരമ്പരോഗത ചതോഴില് കമഖലേളിചല ചതോഴിലോളിേള്ക്ക് 

1250 രൂപ ന്യിരകില് ധന്യസഹ്ോയും ന്യല്കുന്നതിന്യ് 90 കേോടി 

45. വകയോജന്യങ്ങളചട കക്ഷമും ലക്ഷയമിട്ടുള്ള സോയുംപ്രഭ 

പദ്ധതിക ് 6.8 കേോടി രൂപ വകയോമിത്രും പദ്ധതിയ്ക്ക് 27.5 

കേോടി. 

46. സര്മ്കോര്മ് ഓഫീസുേള്ക് ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദമോക്കുന്ന 

ബോരിയര്മ് ഫ്രീ കേരള പദ്ധതിയ്ക്ക് 9 കേോടി രൂപ 

47. ചമന്ുവല് േപിചന്റ ഉപകയോഗും പ്രെരിപിക്കുന്നതിന്യോയി 10 

കേോടി രൂപ 

48. അുംഗന്യവോടി കുട്ടിേള്ക്ക് ആഴ്ചയില് 2 ദിവസും മുട്ടയും പോലുും 

ന്യല്കുന്നതിന്യോയി 63.5 കേോടി രൂപ. 

49. സര്മ്കോര്മ് ജീവന്യകോരുചട സര്മ്വീസുും ശമ്പളും ലേേോരയും 

ചെയ്യുന്ന സ്പോര്മ്ക് കസോഫ്്റ്റ ചവയറിചന്റ പുതിയ ചവര്മ്ഷന് 

പുറത്തിറക്കുും. 

50. സുംസ്ഥോന്യ സര്മ്കോരിചന്റ അടിസ്ഥോന്യ സൗേരയ വിേസന്യ 

പദ്ധതിേള്ക്ക് ചേ.എഫ്.സി ബോങ്കുേളും മറ്റ് സര്മ്കോര്മ് 

ഏജന്സിേളമോയും കെര്മ്ന്്ന ഒരു േണ്കസോര്മ്ഷയും 

രൂപീേരിക്കുും.  ഒരു പദ്ധതിയ്ക്ക് 250 കേോടി എന്ന േണകില് 

2000 കേോടി രൂപ ചേ.എഫ്.സി വഴി ന്യല്കുും. 

51. വയോവസോയി ഭൂമി വോങ്ങുന്നതിന്്യ 100% ധന്യസഹ്ോയും 

ചേ.എഫ്.സി വഴി ന്യല്കുും. 

52. മത്സ്യചത്തോഴിലോളിേള്ക്ക് ആഴകടല് മത്സ്യബന്ധന്യ കബോട്്ട 

വോങ്ങുന്നതിന്യ് കബോട്ട് ഒന്നിന്യ് 70 ലക്ഷും രൂപ വചര 5% 
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വോര്മ്ഷിേ പലിശ ന്യിരകില് ചേ.എഫ്.സി വഴി വോയ്പ 

ന്യല്കുും. 

53. മിഷന് 1000 - 1000 സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക് 4 വര്മ്ഷും ചേോണ്്ട 

1,00,000 കേോടി രൂപ വിറ്റുവരവ് ലേവരിക്കുന്നതിന്്യ 

ചസ്ക്യില് അപ് പോകകജ്. 

54. തിരുവന്യന്തപുരുും ചേോച്ചിയിലുും ഗ്രീന് ലഹ്ഡ്രജന് 

ഹ്ബ്ബുേള്ക് സ്ഥോപിക്കുന്നതിന്യ് 2 വര്മ്ഷത്തിനുള്ളില് 200 

കേോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുും. 

55. കലോേചത്ത മിേച്ച 200 സര്മ്വേലോശോലേളില് ഹ്രസവേോല 

ഗകവഷണ അലസന്ചമന്റുേള്ക് കന്യടന്ന 100 ഗകവഷേര്മ്ക് 

കസ്ക്ോളര്മ്ഷിപ്പുേള്ക് ന്യല്കുും. 

ന്യികുതി ന്യിര്മ്കേശങ്ങള്ക് 

56. മോന്യന്യഷ്ടും, സിവില് ന്യിയമലുംഘന്യും എന്നിവയമോയി 

ബന്ധചപട്ട കേസുേള്ക്ക്കുള്ള കേോടതി ഫീസ് ചെയിും 

തുേയചട 1% ആയി ന്യിജചപടുും. 

57. പുതുതോയി വോങ്ങുന്ന 2 ലക്ഷും രൂപ വചര വിലയള്ള കമോകട്ടോര്മ് 

ലസകിളേളചട ഒറ്റത്തവണ ന്യികുതിയില് 2% വര്മ്ദ്ധന്യവ്.  

58. പുതുതോയി വോങ്ങുന്ന കമോകട്ടോര്മ് േോറുേളചടയും  സവേോരയ 

ആവശയങ്ങള്ക്ക്കുപകയോഗിക്കുന്ന ലപ്രവറ്റ ് സര്മ്വീസ് 

വോഹ്ന്യങ്ങളചടയും ന്യിരകില് ചുവചട പറയും പ്രേോരും 

വര്മ്ദ്ധന്യവ് വരുുന്നു 

a. 5 ലക്ഷും വചര വിലയള്ളവ – 1% വര്മ്ദ്ധന്യവ് 

b. 5 ലക്ഷും മുതല് 15 ലക്ഷും വചര – 2% വര്മ്ദ്ധന്യവ് 

c. 15 ലക്ഷും മുതല് 20 ലക്ഷും വചര – 1% വര്മ്ദ്ധന്യവ ്

d. 20 ലക്ഷും മുതല് 30 ലക്ഷും വചര – 1% വര്മ്ദ്ധന്യവ ്
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e. 30 ലക്ഷത്തിന്യ് മുേളില് - 1% വര്മ്ദ്ധന്യവ ്
59. പുതുതോയി വോങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിേ് കമോകട്ടോര്മ് േയോബ്, ഇലക്ട്രിേ് 

ടൂറിേ് കമോകട്ടോര്മ് േയോബ് എന്നിവയ്ക്ക് ന്യിലവില് 

വോഹ്ന്യവിലയചട 6% മുതല് 20% വചരയള്ള തുേയോണ്  

ഒറ്റത്തവണ ന്യികുതിയോയി ഈടോകി വരുന്നത്.  ഇത്തരും 

വോഹ്ന്യങ്ങളചട ഒറ്റത്തവണ ന്യികുതി ഇലക്ട്രിേ് സവേോരയ 

വോഹ്ന്യങ്ങളചട ന്യികുതിയ്ക്ക് തുലയമോയി വോഹ്ന്യ വിലയചട 5% 

ആയി കുറയ്ക്കുന്നു. 

60. കേോണ്രോക്ട് േോകരയജ്/ കേജ് േോകരയജ് വോഹ്ന്യ ഉടമേള്ക്ക് 

ആശവോസും പേരുന്നതിന്യോയി ന്യികുതിയില് 10% കുറവ് 

61. പുതുതോയി രജിേര്മ് ചെയ്യുന്ന വോഹ്ന്യങ്ങളചട ഒറ്റത്തവണ 

ചസസ്സ് ചുവചട പറയും പ്രേോരും വര്മ്ദ്ധിപിക്കുന്നു 

a. ഇരുെക്രവോഹ്ന്യും – 100 രൂപ 
b. ലലറ്റ് കമോകട്ടോര്മ് ചവഹ്ികിള്ക് - 200 രൂപ 

c. മീഡിയും കമോകട്ടോര്മ് വോഹ്ന്യും – 300 രൂപ 

d. ചഹ്വി കമോകട്ടോര്മ് വോഹ്ന്യും – 500 രൂപ 
62. അണ് എയ്ഡഡ് കമഖലയിചല സ്ചപഷയല് സ്കൂളേളചട 

കപരില് രജിേര്മ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൂള്ക് ബസ്സുേളചട ന്യികുതി 

സര്മ്കോര്മ് കമഖലയിചല സ്കൂളേളചട ന്യികുതിയ്ക്ക് തുലയമോകി  

63. അബ്േോരി കുടിേിേ തീര്മ്പോക്കുന്നതിന്യോയി പുതിയ ആുംന്യേി 

സ്ക്ീും. 

64. കഹ്ോര്മ്ട്ടി ലവന് കപ്രോത്സ്ോഹ്ിപിക്കുന്നതിന്യ് ഇന്തയന് ന്യിര്മ്മ്മിത 

ലവന്യിചന്റ അകത ന്യികുതി ഘടന്യതചന്ന ന്യടപിലോക്കുും. 

65. ഭൂമിയചട ന്യയോയവില 20% വര്മ്ദ്ധിപിക്കുും 
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66. സോമ്പത്തിേ മോന്ദ്യത്തിചന്റ പശ്ചോത്തലത്തില് കുറവ് 

വരുത്തിയിരുന്ന ഫ്ളോറ്റുേള്ക്/അപോര്മ്ട്ട്ചമന്റുേള്ക് 

എന്നിവയചട മുദ്ര്വില 5%-ല് ന്യിന്നുും 7% ആകി. 

67. സറണ്ടര്മ് ഓഫ് ലീസ് ആധോരങ്ങളചട രജികേഷന് ഫീസ് 

1000 രൂപയോകി കുറച്ചു. 

68. ദുര്മ്ബല വിഭോഗങ്ങള്ക്ക് സോമൂഹ്യ സുരക്ഷ 

ഉറപ്പുവരുുന്നതിന്യോയി സോമൂഹ്യ സുരക്ഷോ സീഡ് ഫണ്്ട 

മുകഖന്യ അധിേ വിഭവ സമോഹ്രണും ന്യടുും.  ഇതിന്യോയി 

500 രൂപ മുതല് 999 രൂപ വചര വിലവരുന്ന ഇന്തയന് 

ന്യിര്മ്മ്മിത വികദശ മദയത്തിന്യ് ഒരു കബോട്ടിലിന്യ ് 20 രൂപ 

ന്യിരകിലുും 1000 രൂപ മുതലുള്ള മദയത്തിന്യ് കബോട്ടിലിന്യ ്40 രൂപ 

ന്യിരകിലുും ചപകരോള്ക് ഡീസല് എന്നിവയ്ക്ക് 2 രൂപ ന്യിരകിലുും 

സോമൂഹ്യ സുരക്ഷോ ചസസ്സ് ഏര്മ്ചപടുും. 

69. ലമന്യിുംഗ് & ജികയോളജി കമഖലയില് പോറേളചട തരവും 

വലുപവും അടിസ്ഥോന്യമോകി വയതയസ്ത വില സുംവിധോന്യും 

ഏര്മ്ചപടുും. 

70. സര്മ്കോര്മ് ഭൂമിയചട പോട്ട വോടേ ഭൂമിയചട ന്യയോയവിലചയ 

അടിസ്ഥോന്യമോകിയള്ളതോക്കുും. 

 


