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മുഖവുര

ഈ സര്ക്കാര് 2022 മെയ് 20 ന് ഭരണ നിര്വ്വഹണത്ിമറെ ഒരു വര്്ഷം പൂര്ത്ിയ്കാക്കു
കയ്കാണ്. 2016-21 ക്കാലയളവിമല സര്ക്കാരിമറെ തുടര്ച്ചയ്കാണ് നിലവിലുള്ള സര്ക്കാര്. 

മെരമഞെടുപ്് വവളയില് ജനങ്ങള്ക് മുമ്്കാമക അവെരിപ്ിക്കുന്ന പ്രകടനപത്ികയിമല  
വ്കാഗ്്കാനങ്ങള്, ഒവര്കാ വര്്ഷം കഴിയുവമ്്കാഴഷം എത്വത്്കാളഷം  പ്ര്കാവര്ത്ികെ്കാകമപ്ട്ടുമവന്നെ് 
മപ്കാതുസമൂഹത്ിനു മുമ്്കാമക അവെരിപ്ിക്കുന്ന രീെി കഴിഞെ സര്ക്കാര് സ്ീകരിച്ചിരുന്നു. 
ഈ സര്ക്കാര് അെ് തുടരുകയ്കാണ്. 
ജന്കാധിപെ്യ വ്യവസ്ഥയില് ജനങ്ങള്ക്കാണ് പരെ്കാധിക്കാരഷം. ജനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്കായി 
നല്കിയ ഭരണഘടനയിലൂമട ലഭ്യെ്കായ അധിക്കാരങ്ങളഷം ചുെെലകളെ്കാണ് വകന്ദ്ര- സഷംസ്ഥ്കാന- 
പ്ര്കാവേശിക സര്ക്കാരുകള് നിര്വഹിക്കുന്നെ്. നമ്മുമട മെഡറല് സഷംവിധ്കാനത്ില് സഷംസ്ഥ്കാന 
സര്ക്കാരിന് നിരവധി പരിെിെികളണ്്. ഇെിനുപുറമെ, വര്ത്െ്കാനക്കാലത്് പുെിയ മവല്ലു
വിളികള് ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുമുണ്്. ഈ യ്കാഥ്കാര്ത്യഷം ഉള്മക്കാണ്ടുമക്കാണ്്കാണ് വരുന്ന അ ഞ്് 
വര്്ക്കാലയളവില് മെയ്്കാന് കഴിയുമെന്ന് പ്രെീക്ിക്കുന്ന ക്കാര്യങ്ങള് മെരമഞെടുപ്് 
വവളയില് ജനങ്ങള്ക് മുമ്്കാമക സെര്പ്ിച്ചെ്. അവയ്ക് ജനങ്ങള് നല്കിയ അഷംഗീക്കാരെ്കാണ് 
മെരമഞെടുപ്ില് വിജയിച്ച് അധിക്കാരത്ിവലറിയ ഈ സര്ക്കാരിമറെ എറ്റവുഷം വലിയ കരുത്്.
അ ഞ്് വര്്ത്ിമല്കാരികല് വവ്കാമടെടുപ്് വവളയില് െ്കാത്ഷം ജനങ്ങള്ക് മുമ്്കാമക വ്കാഗ്്കാ
നങ്ങള് മവയ്കകയുഷം െര്ച്ച മെയ്യുകയുഷം മെയ്യുന്ന രീെിമക്കാണ്് ജന്കാധിപെ്യ സഷംവിധ്കാനഷം 
അര്തപൂര്ണ്ണെ്കാകില്ല. പ്ര്കാെിനിധ്യ സ്ഭ്കാവമുള്ള ജന്കാധിപെ്യത്ില് ജനങ്ങവള്കാട് വനരിടെ് 
ക്കാര്യങ്ങള് പറയ്കാന് എത്വത്്കാളഷം കഴിയുവെ്കാ അത്വത്്കാളഷം മെയ്ണമെന്ന്കാണ് സര്ക്കാര് 
വിശ്സിക്കുന്നെ്. അെിമറെ ഭ്കാഗെ്കായ്കാണ് സര്ക്കാര് പ്രവര്ത്നങ്ങളമട പുവര്കാഗെി ഒവര്കാ 
വര്്ഷം കഴിയുഷംവെ്കാറഷം ജനങ്ങമള അറിയിക്കുന്നതുഷം അവരുമട അഭിപ്ര്കായങ്ങള് വെടുന്നതുഷം. 
ഇെ് നമ്മുമട ജന്കാധിപെ്യവ്യവസ്ഥയുമട അന്തസത്യ്ക് കൂടുെല് ശക്ിപകരുഷം. സര്ക്കാര് 
പ്രവര്ത്നങ്ങമളക്കുറിച്ച് അറിയ്കാനുള്ള ജനങ്ങളമട അവക്കാശമത് ബഹുെ്കാനിക്കുന്ന 
സര്ക്കാര്കാണിെ്. അെിനു നിേര്ശനെ്കാണ് ഈ വരഖ.
2021 മല നിയെസഭ്കാ മെരമഞെടുപ്ില് ജനസെക്ഷം അവെരിപ്ിച്ച പ്രകടനപത്ികയിമല വ്കാ
ഗ്്കാനങ്ങള് നടപ്്കാക്കുന്നെില് ഈ സര്ക്കാരിമറെ ആേ്യ വര്്െ്കായ 2020-21 ല്  എത്വത്്കാളഷം 
പുവര്കാഗെി ഉണ്്കായിട്ടുണ്് എന്ന് വിശേെ്കാക്കുന്നു  ഈ വപ്ര്കാഗ്രസ്് റിവപ്്കാര്ടെ്. 900 ഇനങ്ങള് 
അടങ്ങുന്ന പ്രകടനപത്ികയിമല 758 ഇനങ്ങളിമല നടപടികള് സര്ക്കാരിമറെ ഒന്ന്കാഷം 
വര്്ത്ില് ആരഷംഭിച്ച് വിവിധ ഘടെങ്ങളില്കാണ്.
ഈ സര്ക്കാരിമറെ ആേ്യ വര്്ത്ില് വക്കാവിഡ് െഹ്കാെ്കാരിയുമട പ്രെ്യ്കാഘ്കാെഷം ഗുരുെരെ്കായി 
െമന്ന തുടര്ന്നുഷം നിലനിന്നെിന്കാല് ആവര്കാഗ്യ വെഖലയിലുഷം സ്കാമ്ത്ിക രഷംഗത്ഷം പ്രവെ്യക 
ഇടമപടലുകള് ആവശ്യെ്കായി വന്നു. ഈ അസ്കാധ്കാരണ സ്കാഹെര്യത്ില്കാണ് സര്ക്കാരിന് 
അെിമറെ പ്രവര്ത്നങ്ങളെ്കായി മുവന്ന്കാട്ടുവപ്കാവകണ്ിവന്നെ്. 
കഴിഞെ ഒരു വര്്ക്കാലയളവില് ഈ സര്ക്കാര് രണ്് 100 േിന പരിപ്കാടികള് ആവി
്്കരിച്ച് നടപ്്കാകി. 2021 ജൂണ് 11 മുെല് 2021 മസപ്ഷംബര് 19 വമര നീണ്ടുനിന്ന ഒന്ന്കാഷം 
നൂറേിന പരിപ്കാടിയുഷം 2022 മെബ്രുവരി 10 മുെല്  മെയ് 20 വമര നീണ്ടുനിന്ന രണ്്കാഷം 
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നൂറേിന പരിപ്കാടിയുെ്കാണ് ഇവ. ഒവര്കാ നൂറേിന പരിപ്കാടിയുമടയുഷം സെ്കാപനവവളയില് അവയുമട 
പുവര്കാഗെിമയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ജനങ്ങവള്കാട് പറയുന്ന രീെി സര്ക്കാര് അനുവര്ത്ിക്കു
ന്നുണ്്. വകരളത്ിമറെ സ്കാമൂഹ്യ വെഖലകളിലുഷം പശ്്കാത്ലസൗകര്യ വെഖലയിലുഷം ഗുണപരെ്കായ 
െ്കാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ിക്കാന് സര്ക്കാര് പ്രെിജ്്കാബദ്ധെ്കാണ്. പശ്്കാത്ലസൗകര്യ വികസനഷം 
നടപ്ില്കാക്കാനുഷം വ്യവസ്കായസൗഹൃേ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ിക്കാനുഷം സര്ക്കാര് വസവനങ്ങള് 
അഴിെെികിടയില്ല്കാമെ  വവഗത്ില് ജനങ്ങള്ക് ലഭ്യെ്കാക്കാനുമുള്ള നടപടികള്ക് സര്ക്കാര് 
മുന്ഗണന നല്കുന്നുണ്്. വികസന ക്കാര്യത്ില് േീര്ഘക്കാല പരിവപ്രക്്യവത്്കാമടയുള്ള 
പദ്ധെികള്കാണ് സര്ക്കാര് നടപ്്കാക്കാന് ആരഷംഭിച്ചിട്ടുള്ളെ്. ഇെിന്കായുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
മുവന്ന്കാട്ടുനീക്കുകയുെ്കാണ്.
ഈ വപ്ര്കാഗ്രസ്് റിവപ്്കാര്ടെിമനക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്ര്കായങ്ങളഷം നിര്വ്ദേശങ്ങളഷം സര്ക്കാര് മവ
ബ്സസറ്റിലൂമട അറിയിക്കാനുള്ള അവസരഷം ഒരുകിയിട്ടുണ്്. ഇതുകൂട്കാമെ െപ്കാലിലൂമടയുഷം 
അറിയിക്കാവുന്നെ്കാണ്. ഒവര്കാരുത്രുഷം അവരുമട വിലമപ്ടെ നിര്വ്ദേശങ്ങള് അറിയിക്കാന് 
െയ്്കാറ്കാകണമെന്നുഷം, കൂടുെല് മെച്ചമപ്ടെ രീെിയില് പ്രവര്ത്ിക്കാന് സര്ക്കാരിമന ആ 
വിധത്ില് സഹ്കായികണമെന്നുഷം അഭ്യര്തിച്ചുമക്കാണ്് ഈ വപ്ര്കാഗ്രസ്് റിവപ്്കാര്ടെ് ജനങ്ങള്ക് 
മുമ്്കാമക സെര്പ്ിക്കുകയ്കാണ്.
    

                വനേഹപൂര്വ്വഷം,
  
       

പിണറായി വിജയന്
മുഖ്യെന്തി
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I
 20 െക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യര്ക് 

ല�ൊഴിൽ നൽകകഷം

1.   മെ്കാഴിലില്ല്കാത് 20 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിേ്യര്ക്കു ഡിജിറ്റല് വെഖലയില് മെ്കാഴില് 
നല്കുന്നെിന് ഒരു ബൃഹത്്കായ മെ്കാഴില് പദ്ധെി ആവി്് കരിച്ചു നടപ്്കാക്കുഷം. 
മക്കാവിഡ് പകര്ച്ചവ്യ്കാധിമൂലഷം വീടുകളിലിരുന്ന് പണിമയടുക്കുന്നവരുമട എണ്ണഷം 
ഗണ്യെ്കായി ഉയര്ന്നു. അടുത് അഞ്ചുവര്്ത്ിനകഷം ആവഗ്കാളെലത്ില് 
ഇവരുമട എണ്ണഷം 18 വക്കാടിയ്കായി ഉയരുമെന്ന്കാണ് കണക്. ആവഗ്കാള ഡിജി
റ്റല് വ്യവസ്കായ വെഖലയിമല ഈ ഘടന്കാപരെ്കായ െ്കാറ്റമത് ഉപവയ്കാഗമപ്ടു
ത്ി വകരളത്ില് മെ്കാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുഷം.

  14 ജില്കളിലും തതാഴിൽ ഫമളകൾ നടത്തിയതിതനാപ്ം കരിയർ ഫരേക്കറ് 
വന്ന സ്തീകൾക്കായി രേഫത്കം തതാഴിൽ ഫമളകളം ഓൺകലന് തതാഴിൽ 
ഫമളയും പരീഷേണാടിസ്ാനത്തിൽ നടത്തി. പതകേടുത്ത 15,618 ഉഫദ്ാഗാർ
ത്ികളിൽ 10,457 ഫപരുതട ചുരുക്കപ്ട്ിക തയ്യാറാക്കി തുടർരേവർത്തനങ്ങൾ 
പുഫരാഗമിക്കുന്നു. 

  'വൺ ഡിസറ്ട്രിക്ററ് വൺ ഐഡിയ' ഫരോഗ്രാമിലൂതട സൂക്ഷ്മ, തെറുകിട, ഇടത്ത
രം സംരംഭങ്ങളതട 58 ഇതന്നാഫവഷന് ക്ലസ്ററുകൾ തതരതഞെടുക്കുകയും 
തമറെറിംഗിനായി ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാോല പരിേീലിപ്ിച്ച അക്കാദമികറ് 
സ്ാപനങ്ങതള നിശ്ചയിക്കുകയും തെയറ്തു.

ഉന്ന�ല�ൊഴിെകകള്കകള്ള 
ഡിജിറ്റൽ പ്ൊറ്റ് ഫഫൊഷം 

2.  മെ്കാഴിലില്ല്കാത് അഭ്യസ്തവിേ്യര്ക് അെ്യ്കാധുനിക ഡിജിറ്റല് സനപുണ്യ പരിശീ
ലനഷം യുദ്ധക്കാല അടിസ്ഥ്കാനത്ില് നല്കുഷം. ഇെിന്കായി ഒരു സ് കില്െി്ന് 
രൂപീകരിക്കുഷം. െി്നു കീഴില് അസ്കാപ് (ASAP), വകയ് സ് (KASE), ഐ.സി.
ടി അക്കാേെി എന്നീ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിമലയുഷം എഞ്ിനീയറിഷംഗ് വക്കാളജുകളിമല
യുഷം വപ്കാളിമടക് നിക്കുകളിമലയുഷം സനപുണ്യ പരിശീലനഷം വിപുലീകരിക്കുകയുഷം 
നവീകരിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. 50 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിേ്യര്ക് സനപുണ്യ പരിശീലനഷം 
നല്കുഷം.

  ഫകരള ഫനാളജറ് എക്കഫണാമി മിഷന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. കനപുണ് പരിേീല
നം നൽകുന്നതിനായി തതാഴിൽ അഫന്വഷകരുതട വിവര സഞ്ചയം തയ്യാറാ
ക്കുന്നതിനറ് രോഫദേിക സർക്കാരുകളമായും കുടുംബശ്ീയുമായും ഫെർന്നറ് 80 
ലഷേം വീടുകളിൽ സർഫവ്വ നടത്താനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചുവരുന്നു. 
അസാപ്ിതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ Campus to Career Connect എന്ന പദ്ധതി 
നടപ്ാക്കിവരുന്നു. 
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3.  മെ്കാഴിലവന്്കര്കായ സനപുണ്യ പരിശീലനഷം ലഭിച്ച അഭ്യസ്തവിേ്യമരക്കുറിച്ചു
ള്ള വിവരങ്ങള് നിര്മിെ ബുദ്ധിയുമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന 
ഡിജിറ്റല് പ്്കാറ്റ് വെ്കാെില് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. അവരില് നിന്ന് വജ്കാലിക്കാമര മെര
മഞെടുക്കുന്നെിന് ആവഗ്കാള കമ്നികള്ക് അവസരമെ്കാരുക്കുഷം. മെരമഞെ
ടുകമപ്ടുന്നവര് വകരളത്ിമല വ്യവസ്കായ പ്കാര്ക്കുകളിവല്കാ, െറ്റു വിവകന്ദ്രീകൃെ 
െിനി പ്കാര്ക്കുകളിവല്കാ അമല്ലങ്ില് വീടെില്ത്മന്ന ഇരുവന്ന്കാ വജ്കാലി മെയ്യുഷം.

  നിർമ്ിതബുദ്ധി അടിസ്ാനതപ്ടുത്തിയുള്ള പ്ാറ്ററ്ഫ�ാമിതറെ ആദ് രൂപം ഡി
ജിറ്റൽ വർക്കറ്ഫ�ാഴറ്സറ് മാഫനജറ്തമറെറ് സിസ്റം (DWMS) ഡിജിറ്റൽ യൂണിഫവ
ഴറ്സിറ്റിയുതട ആഭിമുഖ്ത്തിൽ രോവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 

  7 ലഷേം തതാഴിലവസരങ്ങളതട വിവരം ലഭ്മാക്കാന് ഫകാൺ�ഡഫറഷന് 
ഓ�റ് ഇന്്ന് ഇന്ഡസറ്ട്രിയുമായി കരാറിൽ ഒപ്ിട്ിട്ടുണ്റ്. 

  ഫ്ീലാന്സറ് ഫജാലികൾക്കായുള്ള അന്ാരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഫ്ീലാന്സറ് പ്ാറ്റു
ഫ�ാമുമായി കരാർ ഒപ്ിടുന്നതിനുള്ള രോരംഭ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിവരു
ന്നു. 

  തതാഴിലാളികളതട സഹകരണ ഉദ്മമായി പ്ാറ്ററ്ഫ�ാം ഫകാ-ഓപ്ഫററ്റീവറ് 
എന്ന സംരംഭം ആവിഷറ്ക്കരിച്ചുവരുന്നു.

4.  മെ്കാഴില് ലഭിക്കുന്നവരുമട പി.എെ് അടകമുള്ള സ്കാമൂഹ്യ സുരക്്കാ ബ്കാധ്യെ
കള് സര്ക്കാര് ഏമറ്റടുക്കുഷം. ഉപകരണങ്ങള് വ്കാങ്ങ്കാനുള്ള വ്കായ്പ ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. 
സഹ്കായവ്കാടകയ്ക് വീടിനടുത്് വജ്കാലി മെയ്്കാനുള്ള സൗകര്യഷം സൃഷ്ിക്കുഷം.

  സീം തയ്യാറാക്കാനുള്ള രോരംഭ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.

5.    വെല്പറഞെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് മെയ്യുന്നെിന് കിെ്-ബി വപ്കാമല െികവുറ്റ ഒരു 
മപ്ര്കാെ്ണല് സ്ഥ്കാപനെ്കായി വകരള മഡവലപ്് മെറെ് ഇന്നവവ്ന് സ്്്കാ
റ്റജിക് കൗണ്സിലിമന (മക-ഡിസ് ക്) െ്കാറ്റുഷം. ആവഗ്കാള കമ്നികളെ്കായി 
സമ്ര്കഷം പുലര്ത്ക, സനപുണ്യ പരിശീലനങ്ങമള ഏവക്കാപിപ്ിക്കുക, ഉന്നെ
വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ പുനഃസഷംഘടനമയ സഹ്കായിക്കുക ഇന്നവവ്ന്സിമന വപ്ര്കാത്്കാ
ഹിപ്ിക്കുക എന്നിവ മക-ഡിസ് കിമറെ ചുെെലകള്കായിരിക്കുഷം.

  തക- ഡിസറ് ഊർജിതമായ രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഫമൽപ്റഞെ കാ
ര്ങ്ങൾക്കറ് ഉപരി യംഗറ് ഇന്നഫവഫറ്റഴറ്സറ് ഫരോഗ്രാമും നടപ്ാക്കിവരുന്നു. 

6.  വ്്കാക് മുന്സിപ്ല് െലത്ില് വര്ക് നിയര് വഹ്കാഷം വര്ക് സ് വറ്റ്നുകള് 
നിര്മിക്കുന്നെിന് ഒരു സ് കീെിന് രൂപഷം നല്കുഷം. 5000 െതുരശ്രയടി മകടെിടഷം 
െവ്ദേശ സ്യഷംഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള് ലഭ്യെ്കാകിയ്കാല് അവമയ വര്ക് സ് വറ്റ്
നുകള്കാകി െ്കാറ്റുന്നെിനുള്ള മെലവ് സര്ക്കാര് വഹിക്കുന്നെ്കാണ്.

  തഫദേേ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ തൃശൂർ ജില്യിതല തകാടകര 
ഫ്ാക്കറ് പഞ്ചായത്തിൽ വർക്കറ് നിയർ ഫഹാം വർക്കറ് ഫസ്റഷന് നിർമ്ിക്കുന്ന
തിനുള്ള 10 ഫകാടി രൂപയുതട തരോതജക്ിനറ് സാഫകേതിക അനുമതി നൽകി.  
ഫകാഴിഫക്കാടറ് ജില്യിതല താമരഫശേരി ഫ്ാക്കറ് പഞ്ചായത്തിൽ ഇതിനായുള്ള 
തരോജക്ററ് Co -ordination Committee യുതട പരിഗണനയിലാണറ്.  2022 - 
23 പ്ാന് കഗഡറ് കലനിൽ വർക്കറ് നിയർ ഫഹാം വർക്കറ് ഫസ്റഷന് പദ്ധതി 
ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.
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7.  ഐആര് 4.0 സ്കാവങ്െികവിേ്യയുമട പ്ര്കാവേശികെല പ്രവയ്കാഗത്ിനുഷം, സഷംരഷംഭ
സൃഷ്ിക്കുഷം പ്രവെ്യക ഊന്നല് നല്കുഷം. ഇെിന്കാവശ്യെ്കായ സഷംരഷംഭവികസന പരി
പ്കാടികള്ക് മക-ഡിസ് ക് മുന്സകമയ്ടുക്കുഷം.

  Industrial Revolution 4.0 ത്തിതറെ ഭാഗമായി One Local Government One 
Idea എന്ന പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു. 

ഇന്നഫവഷന് അഥവൊ 
നൂ�നവിദ്യൊ ഫപ്രൊത്ൊഹന നയഷം

8.  ആവഗ്കാളകമ്നികള്ക്കുവവണ്ി വകരളത്ിലിരുന്ന് പണിമയടുക്കുന്നെിനുള്ള 
സൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നവെ്കാമട്കാപ്ഷം വകരളത്ില് നൂെനവിേ്യകമള അടി
സ്ഥ്കാനെ്കാകിയുള്ള പുെിയ മെറകിട സഷംരഷംഭങ്ങളഷം വ്യവസ്കായങ്ങളഷം യ്കാഥ്കാ
ര്ത്യെ്കാക്കുഷം. ഇെിന് ഇന്നവവ്ന്സിമന അഥവ്കാ നൂെനവിേ്യകമള വപ്ര്കാത്്കാ
ഹിപ്ിക്കുകയുഷം ഉള്മക്കാള്ളുകയുഷം മെയ്യുന്ന സമൂഹെ്കായി വകരളഷം െ്കാറണഷം.

  വർക്കറ് ഫ്ം ഫഹാം, വർക്കറ് നിയർ ഫഹാം എന്നിവയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ വിവിധ 
ഘട്ങ്ങളിലാണറ്. ഫകരള ഫനാളജറ് ഇക്കഫണാമി മിഷന് ആരംഭിച്ചു. ഇതിനായി 
സജമാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ വർക്കറ്ഫ�ാഴറ്സറ് മാഫനജറ്തമറെറ് സിസ്റത്തിൽ 
ഇതുവതര 3,14,588 തതാഴിലഫന്വഷകർ രജിസ്റർ തെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

9.  ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വെഖലയിലുഷം െറ്റുഷം സൃഷ്ികമപ്ടുന്ന പുെിയ അറിവുകള് സ്കാ
മ്ത്ികവെഖലയിമല സവങ്െങ്ങവള്കാ പ്രക്ിയവയ്കാ ഉല്പന്നവെ്കാ സഷംഘ്കാടന
വിപണന രീെിവയ്കാ ആയി രൂപ്കാന്തരഷം പ്ര്കാപിക്കുന്നെിമനയ്കാണ് ഇന്നവവ്ന് 
അഥവ്കാ നൂെനവിേ്യ എന്നു വിളിക്കുന്നെ്. സ്കാമ്ത്ിക ഭരണവെഖലയുമട 
എല്ല്കാ െലങ്ങളിലുഷം നൂെനവിേ്യകമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്ന നയെ്കാണ് സര്ക്കാര് 
ആവി്് കരിക്കുക.

  ഫകരളത്തിതല യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നൂതനാേയവികസന സംസാരം 
വളർത്തിതയടുക്കാന് ലഷേ്മിട്ടുള്ള യങറ് ഇതന്നാഫവഫറ്റഴറ്സറ് ഫരോഗ്രാമിതറെ 
നാലാം പതിപ്റ് ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചു. സമൂഹത്തിതല യഥാർത് ജീവിതരേ
ശ്നങ്ങളമായി ബന്തപ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ 9400 ആേയങ്ങൾ 13-നും 37-നും 
ഇടയിൽ രോയമുള്ള ഒരു ലഷേത്തിലധികം വിദ്ാർത്ികൾ സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
ഇവയുതട പരിഫോധനയും തുടർനടപടികളം നടന്നുവരുന്നു. 2018ൽ ആരം
ഭിച്ച YIPയുതട ആദ് പതിപ്ിതല തതരതഞെടുക്കതപ്ട് 17 ഫപരുതട നൂതനാേയ
ങ്ങൾ  സമീപഭാവിയിൽ വിപണി സാധ്തയുള്ള ഉൽപ്ന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുത
കുന്ന ഫരോഫട്ാകടപ്പുകൾ ഇതിഫനാടകം വികസിപ്ിച്ചുകഴിഞെിട്ടുണ്റ്.  

10. വിേ്യ്കാര്തികള്ക്കുവവണ്ിയുള്ള ഇന്നവവ്ന് െലഞ്് െത്രങ്ങള് മൂന്നുെട്ടുക
ളില്കായി സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. ആേ്യ െടെില് മുഴവന് വിേ്യ്കാര്തികള്വക്കാ സഷംഘങ്ങ
ള്വക്കാ പമങ്ടുക്കാന് അവസരമുണ്്കാകുഷം. അെില് ഏറ്റവുഷം െികവുള്ള നൂെനവി
േ്യകള് മുവന്ന്കാട്ടു വയ്ക്കുന്ന 10000 വപമര ജില്ല്കാെല െത്രങ്ങളില് പമങ്ടുപ്ിക്കുഷം. 
2000 വപമരങ്ിലുഷം സഷംസ്ഥ്കാനെല െത്രത്ില് പമങ്ടുക്കുഷം. സഷംസ്ഥ്കാനെല 
വിജയികള്ക് െങ്ങളമട നൂെനവിേ്യകള് വ്കാണിജ്യ്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് വികസി
പ്ിക്കുന്നെിനുള്ള എല്ല്കാ സഹ്കായവുഷം സര്ക്കാര് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. മൂന്നുെടെിമല െത്ര്കാ
ര്തികള്ക്കുഷം സ്കാമ്ത്ിക വപ്ര്കാത്്കാഹന സഹ്കായഷം നല്കുഷം.
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  തക- ഡിസിതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

11.  െങ്ങളമട ചുറ്റുപ്കാടുമുള്ള ഏതു വെഖലയിമലയുഷം പ്രശ് നങ്ങള്ക് നൂെനവിേ്യയു
മട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് പരിഹ്കാരഷം കമണ്ത്ന്ന ഏമെ്കാര്കാള്ക്കുഷം െങ്ങളമട 
നൂെനവിേ്യ ഡിജിറ്റല്കായി രജിസ്റ്റര് മെയ്്കാഷം. ഇവ പരിവശ്കാധിച്ച് െികവുറ്റെ്കാ
ക്കാനുള്ള സഹ്കായഷം നല്കുഷം. പൂര്ണ്ണെയില് എത്ിയ്കാല് മടണ്റില്ല്കാമെ 
സര്ക്കാര്-അര്ദ്ധസര്ക്കാര് സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക്കുഷം വ്കാങ്ങ്കാന് അനുവ്കാേമുണ്്കാ
കുഷം. സ്ക്കാര്യ വ്യക്ികള് വ്കാങ്ങിയ്കാല് സബ് സിഡിയുഷം നല്കുഷം. ഇെിന് പ്ര
വെ്യക ഡിജിറ്റല് പ്്കാറ്റ് വെ്കാഷം െയ്്കാറ്കാക്കുന്നെ്കാണ്.

  ഈ ലഷേ്ങ്ങൾ മുന്നിർത്തി യംഗറ് ഇന്നഫവഫറ്റഴറ്സറ് ഫരോഗ്രാം ആരംഭിച്ചിട്ടു
ണ്റ്. 

12.  െവ്ദേശ ഭരണസ്ഥ്കാപനങ്ങള് വിവിധ വെഖലകളില് രൂപഷം നല്കുന്ന നൂെന
വിേ്യ ഉള്മക്കാള്ളുന്ന വപ്ര്കാജക്ടുകള്ക് െത്ര്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് വപ്ര്കാത്്കാഹന 
സഹ്കായഷം നല്കുന്നെ്കാണ്.

  One Local Government One Idea പദ്ധതി ഇതിതറെ ഭാഗമാണറ്. ഫരോത്ാ
ഹന സഹായം നൽകാനുള്ള �ണ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ 
പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

13. സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളില് നൂെനവിേ്യകള് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിന് ഇന്നവവ്
ന് വസ്കാണ് എന്ന പ്രവെ്യക സഷംവിധ്കാനത്ിനു രൂപഷം നല്കുന്നെ്കാണ്.

  ആഫരാഗ്ം, ഫപാലീസറ്, ഗതാഗതം, കൃഷി എന്നീ വകുപ്പുുകളിൽ  ഈ 
സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

14.  ഇവന്ന്കാവവ്ന് െത്രങ്ങമള വകവലഷം െടങ്ങുകള്കായി അവസ്കാനിക്കാത് വി
ധത്ില് തുടര്ച്ചയ്കായ നൂെ്കാന്കാശയവികസനത്ില് ഊന്നി ആയിരിക്കുഷം സഷം
ഘടിപ്ിക്കുക. ഇെിനു സഹ്കായകരെ്കാഷംവിധഷം ഹബ് & സ് വപ്കാക് െ്കാതൃകയില് 
വകരളത്ിമല ഗവവ്ണ അക്കാേെിയില് സ്ഥ്കാപനങ്ങമള ഈ പ്രക്ിയയുെ്കായി 
ബന്ിപ്ിക്കുഷം. ഈ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിമല വിേഗ്ദ്ധമരയുഷം വ്യ്കാവസ്കായിക സ്ഥ്കാപന
ങ്ങളിമല വിേഗ്ദ്ധമരയുഷം വെര്ത്് കമ്യൂണിറ്റി ഓെ് പ്ര്കാക്റിസുകള്ക്കുഷം മ്ല്െ് 
ഓെ് വപ്ര്കാജക്ടുകള്ക്കുഷം രൂപഷംനല്കുഷം.

  തക-ഡിസിതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ നടപ്ാക്കുന്ന യംഗറ് ഇന്നഫവഫറ്റഴറ്സറ് 
ഫരോഗ്രാം ഈ ലഷേ്ങ്ങൾ നിറഫവറ്റാനുള്ളതാണറ്.   അവതരിപ്ിക്കതപ്ട് നൂത
നാേയ പദ്ധതികൾ രോഫയാഗികമാക്കാന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.   

15.  ഇവന്ന്കാവവ്ന് െത്രങ്ങളില് വിജയകള്കാവുന്നവര്ക് ഡിസസന്െിങ്ിഷംഗ്, 
റിസര്ച്ച് മെത്വഡ്കാളജി, വപ്ര്കാഡക്റ് ഡിസസന്, വസ്കാ്്യല് ഇഷംപ്കാക്റ് മെവത്
ഡ് സ്, വെ്കാഡലിഷംഗ്, സിമുവല്ന് എന്നീ വെഖലകളില് പ്രവെ്യക പരിശീലനഷം 
നല്കുന്നെ്കാണ്. ഇവെ്കാമട്കാപ്ഷം ഓവര്കാ വിേ്യ്കാര്തിക്കുഷം അവര് വികസിപ്ിക്കുന്ന 
നൂെന്കാശയത്ിമറെ വെഖലയില് ആഴത്ില് പരിവശ്കാധനകള് നടത്ന്നെി
നുെകുഷംവിധഷം മെറെറിഷംഗ് സഷംവിധ്കാനങ്ങളഷം ഉറപ്പുവരുത്ന്നെ്കാണ്.

  നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

16.  മെറകിട സൂക്ഷ്മസഷംരഷംഭങ്ങളമട വെഖലയില് ഇവന്ന്കാവവ്ന് ക്ലസ്റ്ററകള് രൂപീ
കരിക്കാന് മക-ഡിസ് ക് െയ്്കാറ്കാകിയ കര്മപരിപ്കാടി വ്യവസ്കായ വപ്ര്കാത്്കാ
ഹന ഏജന്സികളമടയുഷം കുടുഷംബശ്രീയുമടയുഷം സഹ്കായവത്്കാമട വിപുലെ്കാക്കുഷം.
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  സൂക്ഷ്മ, തെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളതട ഒരു ശംഖല വികസിപ്ിക്കുക
യാണറ് വൺ ഡിസറ്ട്രിക്ററ് വൺ ഐഡിയ ഫരോഗ്രാം വിഭാവനം തെയ്യുന്നതറ്. 
തമറെർ സ്ാപനങ്ങളമായി മൂന്നറ് ഘട്ങ്ങളിലായി അവഫലാകനങ്ങൾ നടത്തി 
52 ഇതന്നാഫവഷന് ക്ലസ്ററുകതള അടയാളതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. ജില്ാ ഇന്നഫവ
ഷന് കൗൺസിലുകൾ, കുടുംബശ്ീ, കകത്തറി ക്ലസ്ററുകൾ എന്നിവയുമായി 
ബന്തപ്ട്റ് ക്ലസ്ററുകളതട അധികപട്ിക ഫരൈാഡീകരിച്ചറ് പുനഃപരിഫോധന 
നടത്തിവരികയാണറ്. തമറെർ സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള ആദ് തസറ്ററ് പരിേീലനം 
ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാോലയാണറ് നടത്തിയതറ്. തമറെർ സ്ാപനങ്ങൾക്കാ
യി ക്ലസ്ററുകതളക്കുറിച്ചുള്ള ഡയഫ്ാസ്റികറ് പഠനം ഉൾതപ്തടയുള്ള കൂടുതൽ 
പരിേീലനം 2022 തമയറ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ആസൂത്ണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്.

17.  െിരുവനന്തപുരമത് വകരളത്ിമറെ ആര്ടെിെി്്യല് ഇറെലിജന്സ് ഹബ്്കാകി 
ഉയര്ത്ഷം. വകരള സര്വ്വക്കാലശ്കാല, സ്കാവങ്െിക സര്വ്വകല്കാശ്കാല, ഡിജിറ്റല് 
യൂണിവവഴ് സിറ്റി, ഐസിറ്റി അക്കാേെി തുടങ്ങിയ ഉന്നെ വിേ്യ്കാഭ്കാസ സ്ഥ്കാപന
ങ്ങളമടയുഷം മടക് വന്കാ പ്കാര്കിമറെയുഷം കൂടെ്കായ വനതൃെ്ത്ില്  ആര്ടെിെി്്യല് 
ഇറെലിജന്സില് പുെിയ വപ്ര്കാജക്റ്റുകള് ഏമറ്റടുത് വികസിപ്ിക്കുഷം. ഇെിന്കായി 
ഒരു െ്കാസ്റ്റര് പ്്കാന് െയ്്കാറ്കാക്കുഷം.

  തിരുവനന്പുരതത്ത AI (Artificial Intelligence) ഹബ്ബറ് ആയി മാറ്റുന്നതിനറ് 
ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങളതടയും തടഫ്ാപാർക്കിതറെയും സ്റാർട്പ്റ് 
മിഷതറെയും ICT അക്കാദമിയുതടയും ഫനതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ 
വിഭാവനം തെയറ്തുവരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ യൂണിഫവഴറ്സ്റി, സാഫകേതിക സർവ്വക
ലാോല, ICT അക്കാദമി, ഫകരള സ്റാർട്പ്റ് മിഷന് എന്നീ സ്ാപനങ്ങൾ AI 
ഫപാലുളള എമർജിങ്ങറ് തടഫ്ാളജീസിൽ സിൽ ഡവലപറ്തമറെറ് ഫരോഗ്രാമുക
ൾ, ബൂട്റ് ക്ാംപുകൾ, ആക്ിലഫററ്റർ ഫരോഗ്രാമുകൾ, സർട്ി�ിക്കറ്ററ് ഫകാഴറ്സു
കൾ എന്നിവ നടത്തുന്നു. 

  സ്റാർട്പ്റ് മിഷതറെ ഫമൽഫനാട്ത്തിൽ, തടഫ്ാസിറ്റിയിൽ 3 ഏക്കർ 
കാംപസിൽ എമർജിങ്ങറ് തടഫ്ാളജീസറ് സ്റാർട്പ്റ് ഹബ്ബറ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനു
ളള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുകയാണറ്. Upskilling & reskilling നറ് ഫവണ്ി 
തടകറ് സ്കൂൾ എന്ന ആേയം ഫകരള സ്റാർട്പ്റ് മിഷന് വഴി നടപ്ാക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.  

സ്റൊര്ട് അപ്് 
ഫപ്രൊത്ൊഹന നയഷം

18.  നൂെനവിേ്യകമള ആസ്പേെ്കാകിയുള്ള പുെിയ സഷംരഷംഭങ്ങള്ക്കാണ് സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്് 
എന്നു പറയുന്നെ്. വലിയ മുെല്മുടകിനു കഴിമവ്കാന്നുഷം ഇല്ല്കാത്തുഷം എന്ന്കാല് 
നൂെന ആശയങ്ങളഷം വിേ്യകളമുള്ള യുവജനങ്ങള്കാണ് സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുകള്ക് 
രൂപഷം നല്കുന്നെ്. ഇടതുപക് ജന്കാധിപെ്യ മുന്നണി സര്ക്കാര് അധിക്കാരത്ി
ല് വന്നവപ്്കാള് 300 സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുകള്കാണ് ഉണ്്കായിരുന്നെ്. അെിവപ്്കാള് 3900 
ആയി വര്ദ്ധിച്ചു. 32000 വപര്ക് മെ്കാഴില് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയില് സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുക
ള്ക് ഏറ്റവുഷം നല്ല അന്തരീക്മുള്ള സഷംസ്ഥ്കാനെ്കായി വകരളമത് വകന്ദ്രസ
ര്ക്കാര് മെരമഞെടുത്ിട്ടുണ്്. അഞ്ചുവര്്ഷം മക്കാണ്് 15000 സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുകള് 
ആരഷംഭിക്കുഷം. ഒരു ലക്ഷം വപര്ക് പുതുെ്കായി വജ്കാലി ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.
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  നൂതനവിദ്കതള ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനറ് മു
ഫന്നാടിയായി  ഇന്നഫവഷന് െലഞ്ചറ്  നടത്തിതക്കാണ്ിരിക്കുകയാണറ്. Idea 
Clinics/ Idea day  എന്നിവ നടത്തി നൂതന ആേയങ്ങൾ തിരതഞെടുത്തറ് 
പുതിയ സംരംഭമാക്കുവാന് ഫവണ് സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾ തുടരും. 

  നവീന ആേയങ്ങൾക്കും, സ്റാർട്പ്പുകൾക്കും ഇന്നഫവഷന് ഗ്രാന്ം, സീഡറ് 
�ണ്ം, ഇകയുറ്റി �ണ്ം ലഭ്മാക്കിതക്കാണ്ിരിക്കുകയാണറ്. 

  ആക്ിലഫററ്റർ ഫരോഗ്രാമുകൾ വിപുലീകരിക്കുവാന് നടപടി ആരംഭിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു. തസക്ർ അടിസ്ാനമാക്കിയിരിക്കും സ്റാർട്പ്പുകൾക്കറ് അതറ് ലഭ്മാക്കു
ന്നതറ്. നാലു ഫസ്റജുകളായി (idea / productisation / piloting/ scale up) 
സ്റാർട്പ്പുകൾക്കറ് സഹായം ലഭ്മാകുവാന് ഫവണ് നടപടിരൈമങ്ങൾ പൂർത്തീ
കരിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുകയാണറ്. 

  തക.എസറ്.ഐ.ഡി.സി ഈ വർഷത്തിൽ 7.5 ഫകാടി വകതകാള്ളിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
  2021-22 ൽ 850 സ്റാർട്പ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

19.  സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുകമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കാന് വകരള ബ്കാങ്്, മക.എസ്.ഐ.ഡി.സി, 
മക.എെ്.സി, മക.എസ്.എെ്.ഇ എന്നീ സ്ഥ്കാപനങ്ങള് സഷംയുക്െ്കായി 250 
വക്കാടി രൂപയുമട മവഞ്്ര് ക്യ്കാപിറ്റല് െണ്് ആരഷംഭിക്കുഷം. ഏമെങ്ിലുഷം സ്റ്റ്കാര്ടെ് 

സ്റാർട്റ്അപ്റ് മിഷന് ഡിജിറ്റൽ ഹബ്ബറ് , തകാച്ചി
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അപ്് പുറത്നിന്ന് നിവക്പഷം ആകര്്ിക്കുകയ്കാമണങ്ില് ഈ െണ്ില് നിന്ന് 
െ്കാച്ചിഷംഗ് നിവക്പഷം നടത്ഷം.

  ഫകരള ഏഞ്ചൽ �ണ്റ് എന്ന SEBI അരൈഡിറ്റഡറ് ആയ ആൾട്ർഫനറ്റീവറ് 
ഇന്തവസ്ററ്തമറെറ് �ണ്റ് രൂപീകരിക്കുവാനുളള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. സ്വ
യംഭരണാധികാരമുളള കമ്പനിയായിട്ായിരിക്കും ഇതറ് രേവർത്തിക്കുന്നതറ്. 
പരിെയ സമ്പത്തുള്ള നിഫഷേപക കമ്ിറ്റിയിലൂതടയാണറ് നിഫഷേപം നടത്തുക. 
നാളിതുവതര 4200 ഫകാടി രൂപയാണറ് തവഞ്ചർ ക്ാപിറ്റൽ �ണ്ിങ്ങറ് സാധ്
മായിട്ടുണ്റ്.

20.  സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുകള്ക് നല്കുന്ന വ്കായ്പ്യില് ഉണ്്കാകുന്ന നഷ്ഷം പരിഹരിക്കാന് 
ധനക്കാര്യ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക് പ്രവെ്യക ധനസഹ്കായഷം നല്കുഷം.

  തസബി അംഗീകാരമുള്ള ഏയിംഞ്ചൽ �ണ്ിംഗറ് ഏജന്സികതള സുതാര്
മായ രേരൈിയയിലൂതട സർക്കാർ എംപാനൽ തെയ്യുകയും ഇവയിൽ സർക്കാ
ർ നിഫഷേപം നടത്തുകയും തെയ്യുന്നു. ധാരണരേകാരം സർക്കാർ നടത്തുന്ന 
നിഫഷേപത്തിതറെ ഇരട്ി തുക രേസ്തുത ഏയിഞ്ചൽ �ണ്കൾ സംസ്ാനമാണറ് 
രജിസ്റർ തെയ് സ്റാർട്പ്പുകളിൽ നിഫഷേപം നടഫത്തണ്താണറ്. 2021-22 സാ
മ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏയിഞ്ചൽ �ണ്കളിൽ നിഫഷേപത്തിനായി സർക്കാ
ർ വകയിരുത്തിയ 10.5 ഫകാടി രൂപ പൂർണ്ണമായും വിനിഫയാഗിച്ചിട്ടുണ്റ്. 2022-
23 ൽ ഇതിഫലക്കായി 20 ഫകാടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്. ഇതറ് കൂടാതത 
സർക്കാർ ഇടതപടലിതനത്തുടർന്നറ് ധനകാര് സ്ാപനങ്ങൾ സ്റാർട്പ്പുക
ൾക്കറ് 6 േതമാനം പലിേ നിരക്കിൽ വായറ്പ നൽ കിവരുന്നു.

21. സര്ക്കാരിമറെ വികസന ലക്്യങ്ങളെ്കായി ബന്മപ്ടെ നൂെന വപ്ര്കാവടെ്കാസടപ്പു
കളമട വിപുലീകരണത്ിന് ഒരു വക്കാടി രൂപ വമര ഈടില്ല്കാമെ െണ്് ലഭ്യെ്കാ
ക്കുഷം.

  KSIDC/ KFC എന്നീ സ്ാപനങ്ങൾ വർക്കറ് ഓർഡറുകളതട അടിസ്ാനത്തി
ൽ വായറ്പ നൽകിഫപാരുന്നു.

22.  സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുകള്ക് വര്ക് ഓര്ഡറിമറെ ഈടില് ഉേ്കാരെ്കായി വ്കായ്പ നല്കു
ന്നെിനുള്ള സഷംവിധ്കാനമുണ്്കാക്കുഷം.

  വായറ്പ നൽകുന്നതിനായി Scale up Support Scheme തക.എസറ്.ഐ.ഡി.
സി വഴി നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

23. സര്ക്കാരിമറെ വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള മടന്ഡറകളില് സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുകളെ്കായി വെ
ര്ന്നുള്ള കണ്വസ്കാര്്്യഷം വെ്കാഡല് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

  സ്റാർട്പ്റ് മിഷതറെ യുണീക്കറ് ഐഡി രജിസറ്ഫട്രഷനുളള സ്റാർട്പ്പുകൾക്കാണറ് 
രേസ്തുത ഫസവനം ലഭ്മാക്കുക. സ്റാർട്പ്റ് മിഷന് ഗവൺതമറെറ് ആസറ് എ മാ
ർക്കറ്ററ് ഫപ്സറ് (Government As a Marketplace) സീം വഴി സ്റാർട്പ്പുകതള
യും ഫകാർപ്ഫററ്റുകതളയും ബന്ിപ്ിക്കുന്നതിനുളള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

24.  സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുകള്ക് അന്തര്വേശീയ വ്കാണിജ്യ ബന്ഷം സ്ഥ്കാപിക്കാന് പ്രവെ്യക 
സഷംവിധ്കാനത്ിന് രൂപഷം നല്കുഷം.

  അന്ർഫദേീയ ഫലാഞ്ചറ് പാഡറ് ഫരോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഫ്ാബൽ 
ആക്ിലഫററ്റർ തനറ്ററ് വർക്കുകളമായി എഗ്രിതമറെിൽ ഏർതപ്ടുകയും സ്റാർട്പ്പു
കൾക്കറ് രേസ്തുത ആക്ിലഫററ്ററുകളിൽ രേവർത്തിക്കുവാന് അവസരതമാരുക്കു
കയും തെയ്യുന്നുണ്റ്. 
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  ഇറെർനാഷണൽ മാർക്കറ്ററ് ആക്സറ് ഫരോഗ്രാം എന്ന പരിപാടിക്കറ് രൂപം തകാ
ടുത്തിട്ടുണ്റ്.

25. സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്പുകളമട വപ്ര്കാത്്കാഹനത്ിന്കായി പ്രവെ്യക െി്ന് നിലവിലുണ്്. സ്റ്റ്കാ
ര്ടെ് അപ്് െി്ന് പെിന്മടങ്ങ് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

  നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ഐ.ടി വ്യവസൊയഷം
26.  കഴിഞെ അഞ്ചുവര്്ഷം മക്കാണ്് ഐ.ടി വെഖലയില് 60.47 ലക്ഷം െതുരശ്രയടി 

ഐ.ടി പ്കാര്ക്കുകളഷം, അരലക്വത്്കാളഷം മെ്കാഴിലവസരങ്ങളഷം പുതുെ്കായി സൃഷ്ി
ക്കുന്നെിനുഷം സ്കാധിച്ചു. ന്കാഷം സ്ീകരിച്ച മുന്സകകള് െലപ്ര്കാപ്ിയിവലയ്ക് വരുന്ന 
വവളയില്കാണ് വക്കാവിഡിമറെ െിരിച്ചടിയുണ്്കായെ്. അടുത് അഞ്ചുവര്്ഷം വകര
ളത്ിമല ഐ.ടി വ്യവസ്കായത്ില് 2 വക്കാടി െതുരശ്രയടി ഐ.ടി പ്കാര്ക്കുകളഷം, 
2 ലക്ഷം മെ്കാഴിലവസരങ്ങളഷം സൃഷ്ിക്കുഷം. 2 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിേ്യര്ക് ഐ.ടി വെ
ഖലയില് െ്കാത്ഷം മെ്കാഴില് നല്കുന്നെ്കാണ്.

ടാറ്റ എലക്ി, കിന്ഫ് പാർക്കറ്, കഴക്കൂട്ം
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  തടഫ്ാപാർക്കറ്, ഇന്ഫ�ാപാർക്കറ്, കസബർപാർക്കറ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 
ആതക 29 ലഷേം െതുരശ് അടി സ്ലസൗകര്ങ്ങൾ നിർമ്ിതിയിലാണറ്. 

  ഫദേീയ പാത 66 നറ് സമാന്രമായി 4 ഐടി ഇടനാഴികൾ നടപ്ിലാക്കാനു
ള്ള പദ്ധതി രൂപഫരഖ തയ്യാറായിവരുന്നു. 

  സംസ്ാനതത്ത മൂന്നറ് ഐ.ടി പാർക്കുകളിലുമായി 10,400  പുതിയ തതാഴില
വസരങ്ങളിൽ സൃഷ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. 181 പുതിയ കമ്പനികളം (തടഫ്ാപാർക്കറ്-41, 
ഇന്ഫ�ാപാർക്കറ്-100, കസബർപാർക്കറ്-40) രേവർത്തനമാരംഭിച്ചു.  

27.  ഇവപ്്കാള് വകരളത്ില് ടി.സി.എസ്, യു.എസ്.ടി വ്്കാബല്, ഇന്വെ്കാസിസ്, 
ഇ.എന്.സവ, അലയന്സ്, നിസ്കാന്, ഐ.ബി.എസ്, സണ്മടക്, ഇന്മവ
സ്റ്റ് മനറ്റ്, ന്കാവിഗറെ്, ഒറകിള്, മക്സ്റ്റ് വ്്കാബല്, വക്കാഗ്ിമസറെ്, വിവപ്ര്കാ, 
മക.പി.എഷം.ജി, തുടങ്ങിയ ആവഗ്കാള കമ്നികള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്. െറ്റു പ്രമുഖ 
കമ്നികമളക്കൂടി വകരളത്ിവലയ്ക്കു മക്കാണ്ടുവരുഷം.

  ഫകരള ഐ ടി പാർക്കുകൾക്കായി െീ�റ് മാർതക്കറ്റിംഗറ് ഓ�ീസറുതട തസ്തിക 
സൃഷറ്ട്ിച്ചറ്  നിയമനം നടത്തുന്നതിനും മാർക്കറ്റിംഗറ് രേവർത്തനങ്ങൾ മത്രാ
ധിഷ്ിതമായി നിർവഹിക്കുവാന് രോപ്ിയുള്ള അന്രാഷ്ട്ര ഫരോപ്ർട്ി കണറ്സ
ൽട്ിംഗറ് കമ്പനികതള ചുമതലതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

28.  മക-വെ്കാണിമറെ ഒന്ന്കാഷംഘടെഷം ഉേ്ഘ്കാടനഷം മെയ്തു കഴിഞ്ഞു. 2021ല് പദ്ധെി 
പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. മക-വെ്കാണ് പദ്ധെിയുമട പ്രവയ്കാജനഷം എല്ല്കാെലത്ിലുഷം ലഭ്യ
െ്കാക്കുഷം വിധഷം വിപുലീകരിക്കുഷം. യൂണിവവഴ് സല് സര്വ്വീസ് ഒ്ിവഗ്ന് െണ്ില് 
നിന്നുഷം  വകരളത്ിന് അര്ഹെ്കായ വിഹിെഷം ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. മക-വെ്കാണിമറെ 
അപ്ഗ്രവഡ്നുഷം ശ്കാക്ീകരണവുഷം നടത്ഷം.

  തക-ഫ�ാൺ പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായുള്ള അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങൾ ഒരുക്ക
ൽ (ഫകബിളകൾ വലിക്കുന്നതും, തനറ്ററ് വർക്കറ് ഓപ്ഫററ്റിംഗറ് തസറെർ, ഫപാ
യറെറ്സറ് ഓ�റ് രേസന്സസറ്, എന്ഡറ് ഓ�ീസറ് ഇന്്റ്റുഫലഷനറ് ഒരുക്കൽ )  പു
ഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു.  വിവിധ ജില്കളിലായി 20,000 ത്തിലധികം ഓ�ീസുകളറ് 
തക-ഫ�ാൺ ശംഖലയുതട ഭാഗമായി.  140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 
ഒഫരാ മണ്ഡലത്തിലും ബിപിഎൽ വിഭാഗത്തിൽതപ്ട് 100 കുടുംബങ്ങൾക്കറ് 
വീതം സംസ്ാനതത്താട്ാതക 14,000 കുടുംബങ്ങൾക്കറ് സൗജന് ഇറെർതനറ്ററ് 
കണഷേന് നൽകാനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്.

29. മക-വെ്കാണ് ഉപവയ്കാഗിച്ച് ഡ്കാറ്റ്കാ മസറെര് പ്കാര്ക്കുകമളയുഷം ബിസിനസ്സുകമള
യുഷം വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. ഇെിന്കായി ഡ്കാറ്റ്കാ മസറെര് ഇ-വപ്കാളിസി നടപ്ില്കാക്കുഷം.

  നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
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30.  ബി.പി.എല് കുടുഷംബങ്ങള്ക് ഇറെര്മനറ്റ് കണക്ന് സൗജന്യെ്കായി നല്കുഷം.
  140 നിഫയാജകമണ്ഡലങ്ങളിലായി 14000 ബി.പി.എൽ കുടുംബങ്ങൾക്കറ് കണ

ഷേന് നൽകുന്നതിനുള്ള  നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.  

31.  എഡ്ജ് കമ്്യൂടെിഷംഗ് സ്കാധ്യെകള് പരെ്കാവധി പ്രവയ്കാജനമപ്ടുത്ി യൂണിവവ
ഴ് സിറ്റികള് പ്രധ്കാന ശ്കാസ്ത്ര സ്കാവങ്െിക സ്ഥ്കാപനങ്ങള് എന്നിവ ഉള്മപ്ടെ 
കമ്യൂണിവക്ന്, ഇന്െര്വെ്ന് മടക് വന്കാവള്കാജികമള ഉയര്ന്നെലത്ിലു
ള്ള ഗവവ്ണഷം നടത്ന്നെിനുള്ള ശഷംഖലകള്ക്കുഷം രൂപഷം നല്കുഷം.

  നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

32.  ഡിജിറ്റല് യൂണിവവഴ് സിറ്റിയുഷം, KTU, KDISC വെര്ന്നു വകരളത്ിമല കൃ്ി, 
മെറകിട വ്യവസ്കായഷം, പരമ്ര്കാഗെവ്യവസ്കായങ്ങള്, ടൂറിസഷം, വസവനവെഖല
കള് എന്നിവയുമട സെഗ്രഡിജിറ്റല് പരിവര്ത്നത്ിനു മുന്സകമയടുക്കാനു
ള്ള ഡിജിറ്റല് ്്കാന്സ് വെ്കാര്വെ്ന് െി്ന് പ്ര്കാവര്ത്ികെ്കാക്കുഷം.

  വിവിധ പരമ്പരാഗത ഫമഖലകളിതല ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന രേവർത്തന
ങ്ങൾ തമച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാോലയിലറ് ഡിജിറ്റൽ 
ഇതന്നാഫവഷന് ആറെറ്  ഫരോഡക്റ്  തഡവലപറ്തമന്ററ്  തസറെർ എന്ന മികവി
തറെ ഫകന്ദം സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ് .

34. ഐ.എസ്.ആര്.ഒയുമട സഹ്കായവത്്കാമട സ് വപസ്, എയ് വറ്കാ സ് വപസ് മട
ക് വന്കാവള്കാജികള്ക്കായി െ്കാനുെ്കാക്ച്ചറിഷംഗ് ക്ലസ്റ്ററകള് രൂപീകരിക്കുഷം. TCS
മറെ മടക് വന്കാസിറ്റിയിമല ഡിമെന്സ് എയ് വറ്കാ സ് വപസ് വകന്ദ്രഷം ഇെിന് 
അനുബന്െ്കായി പ്രവൃത്ിക്കുഷം.

  ഏയഫറാ ഫസ്പയറ്സറ് ഫമഖലയിൽ ഉൾതപ്തടയുള്ള എം.എസറ്.എം.ഇ. തടഫ്ാള
ജി തസറെറിനായി 9.97 ഏക്കർ സ്ലം അനുവദിച്ചുത്തരവായിട്ടുണ്റ്. തക.എ
സറ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ-ഉം ആന്ട്രിക്റ് ഫകാർപ്ഫറഷന് ലിമിറ്റഡുമായി ഫകരള 
ഫസ്പസറ് പാർക്കിൽ നിർമ്ാണ രേവർത്തികളിലും വിപണിയിലും നിഫഷേപത്തി
നുള്ള ധാരാണാപത്ം ഒപ്ിട്ടു. 

35. ARVR, OTT എന്നീ നവെ്കാധ്യെ സവങ്െങ്ങള് വികസിപ്ിക്കുന്നെിന്കായി െികവി
മറെ വകന്ദ്രങ്ങള് ആരഷംഭിക്കുഷം.

  നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

38.  െ്കാഗ്റ്റിക് മെറ്റീരിയല്സ്, പ്രിറെബിള് സര്ക്യൂട്ടുകള്ക്കു വവണ്ിയുള്ള ഓര്ഗ്കാ
നിക് ഇങ്കുകള്, പ്രകൃെ്യ്കാ ന്കാരുകള് മക്കാണ്ടുള്ള വക്കാവമ്്കാസിറ്റി മെറ്റീരിയലുക
ള്, മവയറബിള്സ് എന്നിവയില് മെറ്റീരിയല് മടക് വന്കാളജി മസറെര് ഓെ് 
എക് സലന്സ് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  നൂതന സാമഗ്രികളതട വികസനത്തിതറെ ഫകന്ദമായി ഫകരളതത്ത മാറ്റുക 
എന്ന കാഴ്ചപ്ാഫടാതട, ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാോല, തസറെർ ഫ�ാർ തമറ്റീരിയ
ൽസറ്  ഇന് ഇലഫ്രോണികറ്  തടക്ലഫനാളജീസുമായി സഹകരിച്ചറ് , ഗ്രാ�ീനിനായു
ള്ള ഇന്് ഇതന്നാഫവഷന് തസറെർ തകാച്ചിയിൽ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ് .

39.  നിര്മിെ ബുദ്ധി, മെ്ീന് വലണിഷംഗ്, ഡ്കാറ്റ്കാ സയന്സ്, സസബര് മസക്യൂരിറ്റി 
എന്നീ വെഖലകളില് ഡിജിറ്റല് യൂണിവവഴ് സിറ്റി വകന്ദ്രെ്കാകി െികവിമറെ വകന്ദ്ര
ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുഷം.

  ഡിജിറ്റൽ യൂണിഫവഴറ് സിറ്റി ഫ്ാക്കറ്തെയിന് തടഫ്ാളജിയിൽ ഒരു മികവി
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തറെ ഫകന്ദം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്  കൂടാതത കഴിഞെ 1 വർഷത്തിനിതട 6000-
ലധികം ആളകൾക്കറ്  പരിേീലനം നൽകിയിട്ടുണ്റ് . 

  AI-ML (Artificial Intelligence-Machine Learning), ബിഗറ്  ഡാറ്റ അനലിറ്റി
കറ് സറ് , ജിഫയാഫസ്പഷ്ൽ അനലിറ്റിക്റ് , കസബർ തസകയൂരിറ്റി എന്നിവയിൽ 
പൂതിയ ഫകന്ദങ്ങൾ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്. കഴിഞെ വർഷം ഫദേീയ, രോഫദേിക 
സർക്കാർ ഏജന്സികൾക്കായി ഡാറ്റാ അനലിറ്റികറ് സറ് , ജിഫയാഫസ്പഷ്ൽ 
അനലിറ്റികറ് സറ്  എന്നിവയിൽ നിരവധി തരോജക്റ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ യൂണിഫവ
ഴറ് സിറ്റി നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്റ് .

40.  സസബര് മടക്, സസബര് വഡ്കാഷം, സഹമടക് സസബര് മസല് എന്നിവ സഷം
യുക്െ്കായി സസബര് സുരക്യുള്ള സെഗ്രെ്കായ ഒരു സഷംവിധ്കാനഷം സൃഷ്ിക്കുഷം.

  സുരഷോ ഓഡിറ്റിംഗറ്, ഇന്സിഡറെറ് മാഫനജറ്തമറെറ്, സുരഷോ അവഫബാധ
വം പരിേീലനവം, നയരൂപീകരണം, കസബർ കരൈസിസറ് മാഫനജറ്തമറെറ് 
എന്നീ രേവർത്തനങ്ങൾ കമ്പയൂട്ർ എമർജന്സി തറസറ് ഫപാൺസറ് ടീം-ഫകരള 
(CERT-K) യുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു.

41. അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര ഡിസസന് വക്കാണ്െറന്സുകള് തുടര്ന്നുഷം സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. 
കളെവശരി മടക് വന്കാളജി ഇന്നവവ്ന് വസ്കാണില് വവള്ഡ് ഡിസസന് 
ഓര്ഗസനവസ്നുെ്കായി വെര്ന്നുമക്കാണ്് വല്കാവക്കാത്ര ഡിസസനുകള് 
ഉണ്്കാക്കുന്ന വകന്ദ്രഷം സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. മക്കാല്ലമത് ന്കാ്ണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂടെ് ഓെ് ഡി
സസനിവനയുഷം കണ്ണൂരിമല മടക് സസ്റ്റല് ഡിസസന് വകന്ദ്രമത്യുഷം  കൂടുെല് 
െികവുറ്റെ്കാക്കുഷം.

  കളമഫേരിയിതല തടഫ്ാളജി ഇന്നഫവഷന് ഫസാണിൽ ഡിജിറ്റൽ ഹബ്ബിനു
ള്ളിൽ ഡികസന് ഇന്കുഫബറ്റർ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഫലാഫകാത്തര നിലവാര
ത്തിലുള്ള ്റ്റുഡിഫയാ സൗകര്വം ആക്ിലഫറഷന് ഫരോഗ്രാമും രേസ്തുത  ഇന്കു
ഫബറ്ററിൽ ലഭ്മാക്കുന്നതാണറ്.

42.  ഓപ്ണ്ഡ്കാറ്റ വപ്കാളിസിയുഷം നയവുഷം ഇടമപടല് സഷംവിധ്കാനവുഷം സൃഷ്ിക്കുഷം. 
ഇെിന്കായി വിവിധ വകുപ്പുകളമട ഏവക്കാപനത്ിനുഷം നിര്വ്വഹണത്ിനുെ്കായി 
ഒരു അപ്ക് സ് സഷംവിധ്കാനഷം സൃഷ്ിക്കുഷം.

  Kerala State Remote Sensing & Environment Centre (KSREC) തയ്യാ
റാക്കിയ വിവരസുരഷേയും വിവര കകമാറ്റവം സംബന്ിച്ച മാനദണ്ഡ
ങ്ങളം നിർഫദേേങ്ങളം അടങ്ങിയ കരടറ് Kerala Spatial Data Sharing & 
Accesibility Policy  സർക്കാർ തലത്തിൽ പരിഫോധിച്ചറ് വരുന്നു. 

ഇെഫ്രേൊണിക് വ്യവസൊയഷം
43. വകരളമത് ഇലവ്രേ്കാണിക് വ്യവസ്കായത്ിമറെ ഹബ്്കായി െ്കാറ്റുഷം. മകല്വ്്കാ

ണിമറെ പുനരുദ്ധ്കാരണെ്കായിരിക്കുഷം ഈ വെഖലയിമല ഏറ്റവുഷം പ്രധ്കാന ലക്്യഷം. 
നിലവിലുള്ള ഉല്പ്കാേനവശ്ി നവീകരിക്കുകയുഷം വിപുലമപ്ടുത്കയുഷം മെയ്യുന്ന
െിവന്കാമട്കാപ്ഷം മകല്വ്്കാണ് ആവഗ്കാള കമ്നികളെ്കായി സഷംയുക് സഷംരഷംഭങ്ങ
ള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. ഇവപ്്കാള് മപ്കാതുസ്ക്കാര്യ വെഖലകളിമല ആമക ഉല്പ്കാേനഷം 
2500 വക്കാടി രൂപയ്കാണ്. അഞ്ചുവര്്ഷം മക്കാണ്് വകരളത്ിമല ഹ്കാര്ഡുമവ
യര് ഉല്പ്കാേനഷം 10000 വക്കാടി രൂപയ്കായി ഉയര്ത്ഷം. അഞ്ചുവര്്ഷം മക്കാണ്്  
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1000 വക്കാടി രൂപയുമട അധികനിവക്പഷം ഈ വെഖലയില് നടക്കുഷം.
  തകൽഫട്രാണിതറെ പുനരുദ്ധാരണത്തിതറെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള സാഫകേതിക 

പരിജ്ാനം, �ാക്റി നവീകരണം എന്നിവതക്ാപ്ം Traffic Management 
Defence Products, Power Electronics എന്നീ ഫമഖലകളിൽ പുതിയ പദ്ധ
തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാസ്റർ പ്ാന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 

  Defence Offset Programme - തറെ ഭാഗമായുള്ള Air craft Electronics 
ഉല്ാദനം, Software Certification ഫനടലറ് എന്നിവക്ായുള്ള രേവൃത്തികൾ തു
ടങ്ങിയിട്ടുണ്റ്. 

  Semi Conductor Park നിർമ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി  സാധ്താ പഠനത്തി
നുള്ള റിഫപ്ാർട്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്റ്. 

  പുതിയ സാഫകേതിക വിദ്യായ Printed Electronics വഴിയുള്ള ഉല്ന്നങ്ങൾ 
നിർമ്ിക്കാനുള്ള  പദ്ധതിയുതട െർച്ചകൾ നടന്നുവരുന്നു.

44.  വന്കിട പ്കാര്ക്കുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുന്നെിവന്കാമട്കാപ്ഷം ഊര്കാളങ്ല് വലബര് സഹ
കരണ സഷംഘഷം വപ്കാലുള്ള സ്കാമൂഹ്യ സ്ഥ്കാപനങ്ങവളയുഷം പ്ിക്പീപ്ിള്പ്കാര്ട്ണ
ര്്ിപ്് െ്കാതൃകകമളയുഷം ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. 15 ഏകര് ഭൂപരിധി നിയെത്ിന
കത് നിന്നുമക്കാണ്ടുെമന്ന സ്ക്കാര്യ ഐ.ടി പ്കാര്ക്കുകള് സ്ഥ്കാപിക്കാന്കാവുഷം.

  തടഫ്ാപാർക്കറ് ഫ�സറ് 1 ൽ രേിഫഗഡിതറെ ഐ.ടി പാർക്കും ഇന്ഫ�ാപാർക്കറ് 
ഫ�സറ് 1 ൽ ജിഫയായുതട ഒരു ഐ.ടി പാർക്കും സ്ാപിക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീ
കരിച്ചറ് വരുന്നു.

45.  ആമ്ലൂര് പ്കാര്ക് ഇലവ്രേ്കാണിക് സ് ഹ്കാര്ഡ് മവയര് െ്കാനുെ്കാക്് റിഷംഗ്  പ്കാര്ക്കാ
യി വികസിപ്ിക്കുഷം. മൂന്നു വര്്ത്ിനുള്ളില് ഇെ് പൂര്ത്ീകരിക്കാന് ഉെകുഷംവി
ധഷം ഭൂെി ഏതറ്റടുക്കുകയും നിർമ്ാണ രേവൃത്തികൾ നടത്തുകയും തെയ്യും.

  എറണാകുളം ജില്യിതല ആമ്പല്ലൂർ വിഫല്ജിൽ ഏതറ്റടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമി തീരഫദേ 
പരിപാലന െട്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിനിഫയാഗിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരി
ച്ചു വരുന്നു.

46.  വകരളത്ിമല നിലവിലുള്ള ഇലവ്രേ്കാണിക് സ് വെഖലയിമല െ്കാനുെ്കാക്റിഷംഗ് 
കമ്നികള്ക്കു സഹ്കായെ്കാക്കുന്നവിധഷം ഇലവ്രേ്കാണിക് സ് കഷംവപ്കാണറെ് എവക്കാ
സിസ്റ്റഷം രൂപീകരിക്കുഷം. ഇെിന്കായി മെറകിട െ്കാനുെ്കാക്െറിഷംഗ് ക്ലസ്റ്റര് മടസ്റ്റിഷംഗ് 
സൗകര്യങ്ങള്, ല്കാബുകള്, ടൂള് റൂമുകള്, ഡിസസന് വഹ്കാക് സുകള് തുടങ്ങിയ 
മപ്കാതുവ്കായ സൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുഷം.

  തെറുകിട മാനു�ാകറ്െറിംഗറ് ക്ലസ്റർ തടസ്റിംഗറ് സൗകര്ങ്ങൾ, ലാബുകൾ, 
ടൂൾ റൂമുകൾ, ഡികസന് ഫഹാക്സുകൾ തുടങ്ങിയ തപാതുവായ സൗകര്ങ്ങൾ 
സ ൃ ഷ്ിക്കാന് ഫവണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.  എം.എസറ്.എം.ഇ യൂണി
റ്റുകളതട വിപുലീകരണ പദ്ധതിയിൽ ഇതറ് ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

47.  സിഡ്കാകിമറെ ന്കാ്ണല് െി്ന് ഓണ് പവര് ഇലവ്രേ്കാണിക് സിമറെയുഷം വക
രളത്ിമല പ്രമുഖ ഇലവ്രേ്കാണിക് സ് മസറെറകമളയുഷം സഹ്കായവത്്കാമട മക
ല്വ്്കാണിമറെ കരകുളഷം മസറെറിമന പവര് ഇലവ്രേ്കാണിക് സിമറെ ഹബ്്കായി 
വികസിപ്ിക്കുഷം.

  തകൽഫട്രാണിതറെ കരകുളം തസറെറിതന പവർ ഇലഫ്രോണിക്റ് ഹബ്ബാക്കിമാ
റ്റാനുള്ള പദ്ധതിയുതട ആദ് ചുവടുവയറ്പ്ായി Solar Power Control, 5 KVA / 
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10 KVA Ups എന്നിവ വ്ാവസായിക അടിസ്ാനത്തിലുള്ള ഉല്ാദനത്തിനുള്ള 
രേവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.  

48.  ഓപ്ണ് ഹ്കാര്ഡ് മവയര് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കാനുള്ള പ്രവെ്യക സ് കീമുകള് നട
പ്ില്കാക്കുന്നെ്കാണ്. ഓപ്ണ് iot chip ഡിസസന് ഇലവ്രേ്കാണിക് സ് കണ്വ്്കാ
ളകള് എന്നിവ വികസിപ്ിക്കുന്നെിന്  ICFOSS  മലയുഷം TREST  പ്കാര്കിമലയുഷം, 
Centre For Excellenceവിപുലീകരിക്കുഷം.

  സ്വതന്ത്ര ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയർ തസാലയൂഷനുകളിതല രോഫയാഗിക ഗഫവഷണ
ത്തിനും വികസന രേവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഐ സി ഫ�ാസിൽ ഒരു ഓപ്ൺ 
ഹാർഡറ് തവയർ ആന്ഡറ് ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയർ ലാബും തഡാതമയറ് ന് അധിഷറ് ഠിത 
ആപ്ിഫക്കഷന് ബിൽഡിംഗിനറ് ഫവണ്ി ഒരു eGov ലാബും  സ്ാപിച്ചു.

49.  ഇല്രേികല് മെ്കാബിലിറ്റി വെഖലയിലുള TREST പ്കാര്കിമല നിലവിലുള്ള 
മസറെര് ഓെ് എക് സലന്സിമന വികസിപ്ിക്കുഷം. ആധുനിക ബ്കാറ്ററി മടക് വന്കാ
ളജി വികസിപ്ിക്കുന്നെിന്കായി VSSC, CDAC, KDISC, Trest Park എന്നിവ വെ
ര്ന്നുള്ള കണ്വസ്കാര്്്യഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

  ഈ ദിേയിൽ ഉല്ാദനരംഗതത്ത നൂതന സാഫകേതിക വിദ്യിലൂതട ലിഥിയം 
അയൺ ബാറ്ററി നിർമ്ിക്കുന്നതിനും ഇ-തവഹിക്കിൾ ഫമഖല േക്തിതപ്ടുത്തു
ന്നതിനും ഒരു കൺഫസാർഷ്ം VSSC,  K-DISC, TTP,  Trust Park & CDAC 
മുതലായ സ്ാപനങ്ങൾ ഫെർന്നറ് ആരംഭിച്ചറ് തുടർ രേവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി
വരുന്നു.  

50.  മക-ഡിസ് കുഷം വകരളത്ിമല ശ്കാസ്ത്രസ്കാവങ്െിക ഗവവ്ണ വികസന സ്ഥ്കാ
പനങ്ങളഷം സഷംസ്ഥ്കാന ഐ.റ്റി െി്നുഷം മടക് വന്കാപ്കാര്ക്കുെ്കായി സകവക്കാര്ത്
മക്കാണ്് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന ഒരു ഐ.സി.ടി ഇമന്ന്കാവവ്ന് സഷംവിധ്കാനത്ിനു 
രൂപഷംനല്കുഷം. വകരളത്ിമല വിവിധ ഉല്പ്കാേന വെഖലകളില് ഐ.സി.റ്റി 
ഉള്വച്ചര്ക്കുന്നെ് ആയിരിക്കുഷം ഈ ഇന്നവവ്ന് കൂടെ്കായ്െയുമട മുഖ്യലക്്യഷം.

  പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

51. െിരുവനന്തപുരഷം മടക് വന്കാ സിറ്റിയില് വി.എസ്.എസ്.സിയുെ്കായി സഹകരി
ച്ചുമക്കാണ്ടുള്ള സ് വപസ് പ്കാര്ക് പ്ര്കാവര്ത്ികെ്കാക്കുഷം. സസബര് െിസികല് 
ഡിജിറ്റല് മടക് വന്കാളജികളിലുള്ള കുെിച്ചുെ്കാടെത്ിമറെ പശ്്കാത്ലത്ില് 
ആര്ടെിെി്്യല് ഇറെലിമജന്സ്, വറ്കാവബ്കാടെിക് സ്, വ്്കാക് മെയിന്, ഇറെര്മന
റ്റ് ഓെ് െിഷംഗ് സ്, മെ്ീന് വലണിഷംഗ്, ബിഗ് ഡ്കാറ്റ അനലിറ്റിക് സ്, മഗയിെിഷംഗ്, 
ഓമമെറെഡ് റിയ്കാലിറ്റി, വിര്െ്ല് റിയ്കാലിറ്റി, ഡിജിറ്റല് മസക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റഷംസ്, 
ജിവയ്കാ സ് വപ്്യല് സിസ്റ്റഷംസ്, ക്്കാണ്ഷം മടക് വന്കാളജി ആറെ് ആപ്ിവക്ന്സ്, 
സ് മപയ് സ് മടക് വന്കാളജീസ്, അഡ്്കാന്സ്ഡ് മെറ്റീരിയല്സ്, എഡ്ജ് കമ്്യൂ
ടെിഷംഗ് എന്നിവയില് ഊന്നിയുള്ള െികവിമറെ വകന്ദ്രങ്ങള് ആരഷംഭിക്കുഷം.

  തിരുവനന്പുരം തടഫ്ാസിറ്റിയിൽ 16 ഏക്കഫറാളം ഭൂമി ഫസ്പസറ് പാർക്കറ്  വിക
സിപ്ിക്കുന്നതിനായി തക.എസറ് .ഐ.ടി.ഐ.എൽ നറ് കകമാറാനുള്ള നടപടി
കൾ നടന്നു വരുന്നു. പുതു തലമുറ സാഫകേതിക വിദ്കളിൽ ഊന്നിയുള്ള എസറ് .
എം.ഇ (SME) സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി തടഫ്ാസിറ്റിയിൽ 10 
ഏക്കർ  ഭൂമി പരിവർത്തനം നടത്തി തെറുതും ഇടത്തരത്തിലുള്ളതുമായ സം
രംഭങ്ങൾക്കായി നൽകുവാനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. 105 ഫകാടി 
കി�റ്ബി �ഫണ്ാടു കൂടി 2 ലഷേം െ.അടി വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ (NON SEZ) നി
ർമ്ാണം പൂർത്തിയാക്കി. ഇതറ് കമ്പനികൾക്കറ് ലീസറ് വ്വസ്യിൽ നൽകി 
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രേവർത്തനഷേമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. 
  2021-ൽ രേവർത്തനം ആരംഭിച്ച യൂണിഫവഴറ്സിറ്റി, ഫ്ാക്കറ്തെയിന്, ഇറെ

ർതനറ്ററ്  ഓ�റ്  തിംഗറ്സറ് , ഗ്രാ�ീന്, 2 ഡി തമറ്റിരിയലുകൾ എന്നിവയിൽ 
ഇതിനകം തതന്ന മികവിതറെ ഫകന്ദങ്ങൾ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ് . ആർട്ി�ിഷ്ൽ 
ഇറെലിജന്സറ് , കസബർ തസകയൂരിറ്റി, ബിഗറ്  ഡാറ്റ അനലിറ്റികറ് സറ് , ജിഫയാ
ഫസ്പഷ്ൽ അനലിറ്റിക്റ്  എന്നിവയിൽ മികവിതറെ ഫകന്ദങ്ങൾ സ്ാപിച്ചുവരു
ന്നു. ഓതമെറെഡറ് /തവർച്ചൽ റിയാലിറ്റിക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കുന്ന
തിനുള്ള ഒരു ലഫബാറട്റിയും സ്ാപിച്ചു വരികയാണറ് .

53.  വകരളഷം മനറ്റ് ന്യൂ്്കാലിറ്റിക് വവണ്ി സ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപ്കാട് തുടരുഷം. ഇറെ
ര്ന്കാ്ണല് മസറെര് വെ്കാര് ഫ്ീ ആറെ് ഓപ്ണ് വസ്കാഴ് സ് വസ്കാെ്ട് മവയര് 
ഇന്ത്യയില് ശ്രവദ്ധയെ്കായ സ്ഥ്കാനഷം വനടികഴിഞ്ഞു.  ഓപ്ണ് വസ്കാഴ് സ് ആപ്ി
വക്നുകളമട വികസനഷം, പരിശീലനഷം എന്നിവയ്ക് ICFOSS ആണ് വനതൃെ്ഷം 
നല്കുന്നെ്. സഷംസ്ഥ്കാന സര്ക്കാറിമറെ ഇ-ഗവവണന്സില് സ്െന്ത വസ്കാ
െ്റ്റുമവയര് കൂടുെല് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസഷം, സവേയുെി തുടങ്ങിയ 
ഒവടെമറ വെഖലകള് പൂര്ണെ്കായുഷം ഇന്ന് സ്െന്ത വസ്കാെ്റ്റുമവയറിമറെ അടി
സ്ഥ്കാനത്ില്കാണ് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നെ്. മെറകിടഇടത്രഷം വ്യവസ്കായ വെഖലയി
ല് ഐ.ടി ഉപവയ്കാഗഷം വ്യ്കാപിപ്ിക്കാന് ഓപ്ണ് വസ്കാഴ് സ് അധിഷ്ിെെ്കായ ആപ്ി
വക്നുകള് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

  ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്. ഇതിതറെ ഭാഗമായി 
ഇ-ഗഫവണന്സും കൺസൾട്ന്സി രേവർത്തനങ്ങളതട ഭാഗമായി ഫകരള 
മീഡിയ അക്കാദമി, ANERT, കകത്തറി ഡിപ്ാർട്റ്തമന്റ്ററ്, e-Health, KSEB 
എന്നീ സർക്കാർ സ്ാപനങ്ങൾക്കറ് സ്വതന്ത്ര ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയർ  പരിവർത്ത
നം നടത്തുന്നതിനറ് ഫവണ്ിയുള്ള കൺസൾട്റൊയി രേവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 

  കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള സമൂഹത്തിതറെ വിവിധ ഫമഖലകളിഫലക്കുളള ഗഫവഷണ 
വികസന രേവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്ദ്ധ ഫകന്ദീകരിച്ചുള്ള രേവർത്തനത്തിതറെ  
ഭാഗമായി "അഷേി" (AKSHI - Adaptive Knowledge Stimulation Helping 
Idea) എന്ന തരേയറ് ലി പദരേശ്ന ഉപകരണം നാടിനു സമർപ്ിച്ചു. 

  മലയാളം കമ്പയൂട്ിംഗറ് ഫനാഡൽ ഏജന്സികൂടിയായ ഐസിഫ�ാസിതറെ 
ഭാഷാ സാഫകേതിക ഗഫവഷണ വിഭാഗം, മലയാളം ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയറുകളതട 
ഫപാർട്ൽ തയാറാക്കി 6 വിവിധ ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയറുകളം തപാതുജനങ്ങൾക്കറ് 
സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

54.  ഇ-ഗവവണന്സ് ശഷംഖലയില് സുപ്രധ്കാന കണ്ണിയ്കാണ് അക്യ വകന്ദ്രങ്ങള്. 
അവമയ കൂടുെല് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

  നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

55.  വസ്റ്ററ്റ് ഡ്കാറ്റ്കാ മസറെറിമറെ വശ്ി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. എല്ല്കാ സര്ക്കാര് സ്ഥ്കാപനങ്ങ
ളമടയുഷം വിവരവശഖരഷം ഡ്കാറ്റ്കാ മസറെറെ്കായി ബന്ിപ്ിക്കുഷം.

  സർക്കാരിനറ്  കീഴിലുള്ള ഡാറ്റാ തസറെർ ഫേഷി േക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിതറെ 
ഭാഗമായി, 25 ഫകാടി രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ ഡിജിറ്റൽ യൂണിഫവഴറ് സിറ്റി കാമ്പ
സിൽ ഒരു കഹരേിഡറ്  ഡാറ്റാ തസറെർ സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർഫദേേത്തി
നറ്  സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്റ് . ഈ ഡാറ്റാതസറെർ സംസ്ാന
തത്ത ോസ്ത അക്കാദമികറ്  സ്ാപനങ്ങതള പിന്തുണക്ന്നതിനായി ഉയർന്ന 
ഫേഷിയുള്ള കമ്പയൂട്ിംഗറ്  സൗകര്ങ്ങൾ രേദാനം തെയ്യും. ഈ ഡാറ്റാ തസറെറി
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തറെ ആദ് ഘട്ം 2022 പകുതിഫയാതട രേവർത്തനഷേമമാകും.

56.  അമനര്ടെിമറെയുഷം മക.എസ്.ഇ.ബിയുമടയുഷം സഹ്കായവത്്കാമട വസ്കാള്കാര് അടി
സ്ഥ്കാനെ്കാകിയുള്ള െ്കാര്ജിഷംഗ് വസ്റ്റ്നുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  തക.എസറ്.ഇ.ബി.യുതട �ാസ്ററ് ൊർജിംഗറ് ഫസ്റഷനുകളിൽ ഫസാളാർ പ്ാറെറ്  
സ്ാപിക്കുവാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്.

  ഫഹാട്ലുകൾ, മാളകൾ ഉൾതപ്തട സ്വകാര് ഫമഖലയിൽ സൗഫരാർജ
ത്തിൽ രേവർത്തിക്കുന്ന �ാസ്ററ് ൊർജിംഗറ് ഫസ്റഷനുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനറ് 
സബറ്സിഡി നല്കുന്നതിനുള്ള അതനർട്ിതറെ പദ്ധതി രേകാരം പത്തനംതിട്, 
ആലപ്പുഴ ജില്കളിൽ സൗഫരാർജത്തിൽ രേവർത്തിക്കുന്ന ൊർജിംഗറ് ഫസ്റഷ
നുകൾ ആരംഭിച്ചു.

57.  അെ്യ്കാധുനിക ഇലവ്രേ്കാണിക് ആന്ഡ് ഇല്രേിക് മടസ്റ്റിഷംഗ് ല്കാബ് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.
  ആലപ്പുഴ ജില്യിൽ ജില്ാ ഇല്രേിക്കൽ ഇന്തസ്പക്റുതട കാര്ാലയത്തി

നു കീഴിൽ എന്.എ.ബി.എൽ (National Accreditation Board for Testing 
and Calibration Laboratories) നിലവാരത്തിലുള്ള മീറ്റർ തടസ്റിംഗറ് & സ്റാന്
ഫഡർഡറ്സറ് ലഫബാറട്റി സജീകരിച്ചു.   കൂടാതത ഇടുക്കി ജില്യിൽ രേവർ
ത്തിക്കുന്ന മീറ്റർ തടസ്റിംഗറ് & സ്റാന്ഫഡർഡറ്സറ് ലഫബാറട്റിക്കറ് National 
Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) 
അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

  എനർജി മാഫനജറ്തമറെറ് തസറെറിൽ സജമാക്കിയ നാഷണൽ അരൈഡി
ഫറ്റഷന് ഫബാർഡറ് ഫ�ാർ തടസ്റിംഗറ് ആറെറ് കാലിബഫറഷന് ലഫബാറട്റീസറ് 
(NABL) അംഗീകാരഫത്താടുകൂടിയ  എനർജി മീറ്റർ കാലിബഫറഷന് ലഫബാ
റട്റി (EMCL) രേവർത്തനം തിരുവനന്പുരത്തറ് ആരംഭിച്ചു. 2021 ത�ബ്രുവരി 
മാസം മുതൽ നാളിതുവതര 1793  എനർജി മീറ്ററുകൾ കാലിഫരേറ്ററ് തെയറ്തു 
നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

ബഫയൊലടക് ഫനൊളജി വ്യവസൊയഷം
58. വെ്കാന്നയ്കമല സലെ് സയന്സ് പ്കാര്കിമറെ നിര്മ്കാണഷം പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. വക

രളത്ിമല പരമ്ര്കാഗെ വ്യവസ്കായങ്ങളമടയുഷം ക്കാര്്ിക മൂല്യവര്ദ്ധിെ വ്യവ
സ്കായങ്ങളമടയുഷം സവവിദ്ധ്യവെ്കരണത്ിനുഷം ഗുണവെന്മ ഉറപ്പുവരുത്ന്നെി
നുഷം ബവയ്കാമടക് വന്കാളജി ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം

  പാർക്കിതറെ ഒന്നാം ഘട് രേവർത്തനത്തിതറെ ഭാഗമായി അഡറ്മിന് 
ബഫയാതടകറ് ലാബിതറെ നിർമ്ാണ രേവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.  

59. വ്യവസ്കായ യൂണിറ്റുകള്ക്കുള്ള സ്ഥലസൗകര്യഷം െ്കാത്െല്ല, ഗവവ്ണത്ിനുഷം 
െറ്റുഷം വവണ്ിയുള്ള മപ്കാതുസൗകര്യവുഷം പ്കാര്ക്കുകളില് സൃഷ്ിക്കുഷം.

  പാർക്കിൽ അത്ാധുനിക ഓ�ീസറ് സ്ലം, ഇന്കുഫബഷന് തസറെർ, ഇന്
ഫ്ാസറ്ട്രകറ്െർ സൗകര്ങ്ങളള്ള ലാബറ് തമാഡയൂളകൾ എന്നിവ ഉൾതപ്ടുത്തു
ന്നുണ്റ്.  കൂടാതത, വലിയതും സംഫയാജിതവമായ ബഫയാ കമ്പനികൾക്കറ് 
അവരുതട കാമ്പസുകളം സജീകരിക്കാന് ഉപഫയാഗരേദമായ ഫമാഡുലാർ 
ഓ�ീസുകളം ഇറെർമീഡിയറ്ററ്, തെറുകിട, സ്റാർട്പ്റ് കമ്പനികൾക്കറ് ആയി 
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wet & dry ലാബുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്ിച്ച ഫപ്ാട്ടുകളം പാ
ർക്കിൽ സജമാക്കുന്നുണ്റ്.  

60.  ശ്രീ െിത്ിര െിരുന്കാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുെ്കായി വെര്ന്ന് സലെ് സയന്സ് പ്കാര്കി
ല് സ്ഥ്കാപിക്കുന്ന മെഡികല് ഡിസവസസ് പ്കാര്കിമറെ നിര്മ്കാണഷം പൂര്ത്ീ
കരിക്കുഷം.

  സംസ്ാന സർക്കാർ രോരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഫകന്ദ സർക്കാർ 
അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറക്റ് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണറ്. 

64. െിരുവനന്തപുരമത് അഡ്്കാന്സ് സവവറ്കാളജി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂടെിമറെ സ്ഥ്കാപനഷം 
ഒരു സുപ്രധ്കാന ക്കാല്മവയ്പ്്കാണ്. ഔ്ധരഷംഗത്് ജീവന്കാെിക് സ്/വപ്ര്കാടെിവയ്കാ
െിക് സ് സ്കാവങ്െികവിേ്യകമള പ്രവയ്കാജനമപ്ടുത്ഷം.

  ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ് ഓ�റ്  അഡ്വാന്സറ്ഡറ് കവഫറാളജിയിൽ പുതുതായി നിയമിക്ക
തപ്ട് മുഴുവന് സമയ ഡയറക്റുതട ഫനതൃത്വത്തിലറ് ഗഫവഷണ രേവർത്തനങ്ങ
ൾ നടന്നുവരികയാണറ്. ഡയഗഫണാസ്റികറ് തടസ്റിംഗറ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. കവ
ദ്ോസ്ത ോഖയായ Human Microbiomes തനക്കുറിച്ചറ് പഠനം നടത്താന് 
വിദഗറ്ധ സമിതിതയ നിഫയാഗിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഈ ഫമഖലയിൽ മികവറ് ഫകന്ദം തുട
ങ്ങാനാണറ് ലഷേ്മിടുന്നതറ്.

നൊഫനൊ സൊഫകേ�ികവിദ്യ
65.  സര്വകല്കാശ്കാലകളില് ന്കാവന്കാ സ്കാവങ്െികവിേ്യക് പ്രവെ്യക വകുപ്പുകള് 

ഇവപ്്കാഴണ്്. മെ്കാഴിലധിഷ്ിെ ന്കാവന്കാ സ്കാവങ്െികവിേ്യ്കാ വക്കാഴ് സുകള് ആവ
ശ്യ്കാനുസരണഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. വ്യവസ്കായഷം ഉള്മപ്മട വിവിധ വെഖലകളില് 
ന്കാവന്കാ സ്കാവങ്െികവിേ്യയുപവയ്കാഗിച്ച് നവീകരണത്ിനുഷം വിപുലനത്ിനുമുള്ള 
സ്കാധ്യെകള് ഒവടെമറയുണ്്. ന്കാവന്കാ സ്കാവങ്െികവിേ്യമയ ആസ്പേെ്കാകി ഒരു 
െികവിമറെ വകന്ദ്രഷം സ്ഥ്കാപിക്കുന്നെ്കാണ്.

  സയന്സറ് പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള രോരംഭ രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു
വരുന്നു. ഇതിതറെ ഭാഗമായി വിവിധ ഫമഖലകളിൽ മികവറ് ഫകന്ദങ്ങളം ആരം
ഭിക്കും.

ഫൊര്മസ്യൂടികൽ വ്യവസൊയഷം
66.  വക്കാവിഡ് പ്രെിവര്കാധത്ില് വകരളത്ിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അന്തര്വേശീയ പ്രശ

സ്തിയുമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് മെഡികല് വ്യവസ്കായമത്വപ്്കാമല െ്കാര്െസ്യൂടെി
കല് വ്യവസ്കായത്ിനുഷം വലിയ സ്കാധ്യെകളണ്്. മൂന്ന്കാഷംവല്കാക ര്കാജ്യങ്ങള്ക് 
െ്കാതൃകയ്കായിരുന്ന ഇന്ത്യയിമല മപ്കാതുവെഖല്കാ ഔ്ധ വ്യവസ്കായ സ്ഥ്കാപനങ്ങ
ള് െകര്ന്നു കഴിഞ്ഞു. വകരളത്ിമറെ മക.എസ്.ഡി.പി െ്കാത്െ്കാണ് അപവ്കാേഷം. 
2015-16ല് മവറഷം 20 വക്കാടി രൂപ ഉല്പ്കാേനഷം െ്കാത്മുണ്്കായിരുന്ന സ്ഥ്കാനത്് 
2020-21ല് 150 വക്കാടിയ്കാണ് ഉല്പ്കാേനഷം. അഞ്ചുവര്്ഷം മക്കാണ്് 500 വക്കാടി 
രൂപയുമട ഉല്പ്കാേനമുള്ള വന്കിട െ്കാക്റിയ്കായി മക.എസ്.ഡി.പിമയ വള
ര്ത്ഷം. വകരളത്ിമറെ ആവര്കാഗ്യ വെഖലയുമട അടുകള െ്കാക്റി ആയിരിക്കു
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വമ്്കാള് െമന്ന െറ്റു സഷംസ്ഥ്കാനങ്ങളിവലയ്ക്കുഷം മൂന്ന്കാഷംവല്കാക ര്കാജ്യങ്ങളിവലയ്ക്കുഷം 
െരുന്ന് വിെരണഷം മെയ്യുഷം.

  തക.എസറ്.ഡി.പി-തയ വന്കിട മരുന്നു നിർമ്ാണ സ്ാപനമാക്കി മാറ്റുന്ന
തിതറെ ഭാഗമായി ഫനാൺ ബീറ്റാ ലാക്റം മരുന്നുകളതട നിർമ്ാണത്തിനുള്ള 
പ്ാറെറ് പൂർത്തീകരിച്ചറ് വ്ാവസായിക ഉല്ാദനം ആരംഭിച്ചു.  പുതിയ ബീറ്റാലാ
ക്റം ഇന്ജഷേന് പ്ാറെറ് കമ്ീഷന് തെയറ്തു.  

  LVP – SVP ഒപ്ാൽമികറ് മരുന്നുകളതട നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭി
ച്ചു. വ്ാവസായിക അടിസ്ാനത്തിൽ ഉല്ാദനം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിക
ൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു.

67.  ആലപ്പുഴയില് ക്യ്കാന്സര് െരുന്നു നിര്മ്കാണ െ്കാക്റി സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. മക്കാച്ചിയില് 
പുെിയ െ്കാര്െ പ്കാര്ക് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  ആലപ്പുഴ തക.എസറ്.ഡി.പി.യിൽ ക്ാന്സർ മരുന്നറ് നിർമ്ാണം (ഓഫകോളജി 
പാർക്കറ്) ആരംഭിക്കുന്നതിനായുള്ള 102 ഫകാടി രൂപയുതട പദ്ധതിക്റ് തത്വത്തി
ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

ലപൊ�കഫമഖെ
70. എല്ല്കാ മപ്കാതുവെഖല്കാ വ്യവസ്കായസ്ഥ്കാപനങ്ങമളയുഷം സഷംരക്ിക്കുഷം. ഓവര്കാന്നി

മറെയുഷം വികസന സ്കാധ്യെകളഷം നിലവിലുള്ള സ്ഥിെിഗെികളഷം വിലയിരുത്ി 
പുനരുദ്ധ്കാരണത്ിനുഷം വിപുലീകരണത്ിനുഷം വിശേെ്കായ െ്കാസ്റ്റര് പ്്കാനുകള് 
െയ്്കാറ്കാക്കുഷം.

  തകമിക്കൽ, ഇല്രേിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗറ്, ഇലഫ്രോണിക്റ്, തടക്റ്കറ്റലറ്തസ്, 
സിറാമിക്റ് & റീ�ാക്റീസറ്, ട്രഡീഷണൽ & ഇന്ഫ്ാസറ്ട്രകറ്ച്ചർ എന്നീ 7 തസ
ക്റുകളിലായി വ്വസായ വകുപ്ിതറെ കീഴിൽ രേവർത്തിച്ചു തകാണ്ിരിക്കുന്ന 
41 തപാതുഫമഖലാ സ്ാപനങ്ങൾ ഫഷാർട്റ് ഫടം, മിഡറ് ഫടം, ഫലാങറ് ഫടം എന്നീ 
മൂന്നറ് ഘട്ങ്ങളിലായി നടപ്ിലാക്കാന് ഉഫദേേിക്കുന്ന പദ്ധതികളതട മാസ്റർ പ്ാ
നുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഫരോജക്റ് ഫമാണിറ്ററിംഗറ് യൂണിറ്ററ് രൂപീകരിക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടി അവസാന ഘട്ത്തിലാണറ്.

71.  മപ്കാതുവെഖലയ്ക്കുള്ള പദ്ധെി അടങ്ല് എല്ല്കാ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക്കുഷം തുല്യവെ്കാെില് 
വീെഷം വയ്ക്കുന്നെിനു പകരഷം നിവക്പത്ിന് മുന്ഗണന നിശ്യിക്കുഷം. വികസന 
സ്കാധ്യെകള് പൂര്ണെ്കായുഷം സകവരിക്കുന്നെിന് ആവശ്യെ്കായ മുെല്മുടക് 
ഒരുെിച്ച് നടത്ന്നെ്കാണ് അഭിക്കാെ്യഷം. സ്കാവങ്െിക നവീകരണഷം, െ്കാവനജ് മെ
റെ് പരി്് ക്കാരഷം, മെ്കാഴില് പരിശീലനഷം, പുെിയ െ്കാര്കറ്റിഷംഗ് രീെി, ധനപരെ്കായ 
പുനസഷംഘ്കാടനഷം എന്നിവമയല്ല്കാഷം അടങ്ങുന്ന പ്കാവകജ്കായിരിക്കുഷം ഈ ഇടമപ
ടല്. തുടര്ന്നുള്ള ക്കാലത്് വ്കാണിജ്യ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ബ്കാങ്് വ്കായ്പമയ 
ആശ്രയിച്ച് സ്ഥ്കാപനത്ിനു വളര്കാന്കാകണഷം. മകല്വ്്കാണ്കാണ് ഇത്രത്ില് 
ഏറ്റവുഷം മുന്ഗണനവയ്കാമട നിവക്പഷം നടത്്കാന് ഉവ്ദേശിക്കുന്നെ്.

  ഓഫരാ സ്ാപനത്തിനും അനുഫയാജ്മായ ആധുനികവതറ്ക്കരണ, വിപുലീക
രണ, കവവിദ്ധ്വതറ്ക്കരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തിതക്കാണ്ള്ള സമഗ്ര
മായ മാസ്റർ പ്ാനുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 
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72. വക്കാടെയത്് മവള്ളൂര് ന്യൂസ്സ്പിറെ് െ്കാക്റിയുമട െിച്ചഭൂെിയില് റബ്ര് അധിഷ്ിെ 
വ്യവസ്കായ വകന്ദ്രഷം സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. 26 ശെെ്കാനഷം ഓഹരിവയ്കാമട വകരള റബ്ര് ലി
െിറ്റഡ് രൂപീകരിക്കുഷം.

  മൂല്വർദ്ധിത റബ്ബർ ഉല്ന്നങ്ങളതട ഫരോത്ാഹനത്തിനായി ഫകരള റബ്ബർ   
ലിമിറ്റ ഡറ് എന്ന കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. ഇതിനറ് തറക്കല്ിട്റ് തുടർ രേവർത്തനങ്ങ
ൾ നടന്നുവരുന്നു.

74.  ക്കാര്്ിക മൂല്യവര്ദ്ധനയ്ക്കായി എല്ല്കാ ജില്ല്കാെ്കാമുകളിലുഷം അവഗ്ര്കാ പ്കാര്ക്കുകള് 
സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. പ്കാലക്കാട് സഷംവയ്കാജിെ സറസ് മടക് വന്കാളജി പ്കാര്ക്, വയന്കാട് 
ക്കാര്ബണ് ന്യൂ്ല് വക്കാെി പ്കാര്ക്. വെര്ത്ലയിവലയുഷം പ്കാലക്കാവടെയുഷം സഹ
വറഞ്ിമലയുഷം മെഗ്കാ ഫുഡ് പ്കാര്ക്കുകള്, മുടെമത് സ് സപസസ് പ്കാര്ക്, കുറ്റ്യ്കാ
ടിയിമല ന്കാളിവകര പ്കാര്ക് എന്നിവയ്കാണ് െറ്റു പ്രധ്കാന അവഗ്ര്കാ പ്കാര്ക്കുകള്.

  പാലക്കാടറ് നിർമ്ിക്കുന്ന സംഫയാജിത കറസറ് തടഫ്ാളജി പാർക്കിതറെ വിേ
ദമായ പദ്ധതി ഫരഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. പദ്ധതിയുതട നിർമ്ാണ രേവർത്ത
നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. വയനാടറ് ഫകാ�ി പാർക്കിനറ് ഫവണ്ിയുള്ള ഭൂമി ഏതറ്റ
ടുക്കൽ നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. പാലക്കാടറ് തമഗാ ഫുഡറ് പാർക്കിതറെ 
രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞെിട്ടുണ്റ്. ഫെർത്തല ഫുഡറ് പാർക്കിതറെ നിർമ്ാ
ണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

  12.5 ഫകാടി മുതൽമുടക്കിൽ കസ്പസസറ് പാർക്കിതറെ ആദ് ഘട്ം ഇടുക്കി ജില്
യിതല മുട്ത്തറ് പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

76.   ്്കാവന്കൂര് സടറ്റ്കാനിയഷം വപ്ര്കാഡക്് ലിെിറ്റഡിമറെ കപ്്കാസിറ്റി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. 
നവീകരിക്കുഷം. െ്കാലിന്യസഷംസ് കരണ പ്്കാറെ് പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. െ്കാലിന്യങ്ങളില് 
നിന്ന് മൂല്യവര്ദ്ധിെ ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്മിക്കുഷം.

ഫകരള ഫപപ്ർ ഫരോഡക്റ്സറ് ലിമിറ്റഡറ്, തവള്ളൂർ
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  കമ്പനിയുതട ഉല്ാദനഷേമത വർ ദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായുള്ള സൾ �യൂ
രികറ് ആസിഡറ് പ്ാറെിതറെ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കി. മാലിന് സംസരണ
ത്തിതറെ ഭാഗമായുള്ള തകാപ്റാസറ് റിക്കവറി പ്ാറെറ് സ്ാപിക്കുന്ന പദ്ധതി 
അവസാന ഘട്ത്തിലാണറ്. കമ്പനി പുറംതള്ളുന്ന മാലിന്ങ്ങളിൽ നിന്നും മൂല് 
വർദ്ധിത ഉല്ന്നങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുതട നടപടികൾ ആരം
ഭിച്ചു.

77.  സടറ്റ്കാനിയഷം മെറ്റല് അടകഷം ഉല്പ്കാേിപ്ിക്കുന്ന വക്കാഷംപ്ക് സ് ആയി വകരള 
െിനറല് ആന്ഡ് മെറ്റല്സിമന ഉയര്ത്ഷം. അെിന്കായുള്ള സൗകര്യങ്ങള് 
ഏര്മപ്ടുത്ഷം.

  കടറ്റാനിയം തമറ്റൽ ഉൾതപ്തട ഉണ്ാക്കുന്ന ഒരു കടറ്റാനിയം ഫക്ലാംപ്ക്ായി 
ഫകരള മിനറൽ ആന്ഡറ് തമറ്റൽസിതന ഉയർത്തുന്നതിനറ് സാധ്താ പഠനം  
നടത്തുന്നുണ്റ്. 

78.  കുണ്റയിമല വകരള ഇല്രേികല് ആന്ഡ് അസലഡ് എഞ്ിനീയറിഷംഗ് കമ്
നിയില് സ്്കാര്ടെ് എനര്ജി െീറ്റര് നിര്മിക്കുഷം. െ്കാെല യൂണിറ്റില് ഇ.എഷം.യു ്്കാ
ന്സ് വെ്കാെര്, മറയില്വവയ്ക്കു വവണ്ിയുള്ള വിവിധ ്്കാന്സ് വെ്കാര്െറകള് എന്നി
വയുമട ഉെ്പ്കാേനഷം ആരഷംഭിക്കുഷം. യുസണറ്റഡ് ഇല്രേികല്സിമല നിലവിലുള്ള 
പ്്കാറെില് വപ്കാളിെര് ഇന്സുവലറ്റര് യൂണിറ്റ് ആരഷംഭിക്കുഷം. മടല്കിമന ആധുനിക
വെ്കരിക്കുകയുഷം പുെിയ പ്്കാറെ് ആരഷംഭിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. മബമെല് ഏമറ്റടുത്് 
പുനരുദ്ധരിക്കുഷം.

  ഇന്്ന് തറയിൽ ഫവക്റ് ആവേ്മായ ട്രാന്സറ്ഫ�ാർമറുകളതട ഉതറ്പാദനം 
മാസ്റർ പ്ാനിൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

  BHEL-EML - തന ഫകന്ദ സർക്കാരിൽ നിന്നറ് ഫകരള സർക്കാർ പൂർണമാ
യും ഏതറ്റടുത്തറ് തകൽ-ഇ.എം.എൽ എന്ന ഫപരിൽ സംസ്ാന തപാതുഫമഖ
ലാ സ്ാപനമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്റ്. പുനരുദ്ധാരണ രേവർത്തനങ്ങളതട ആദ് 
ഗഡുവായി 20 ഫകാടി തുക നൽകിയിട്ടുണ്റ്.  

  യുകണതറ്റഡറ് ഇല്രേിക്കൽസിൽ ഫപാളിമർ ഇന്സുഫലറ്റർ ഉതറ്പാദനം ആരം
ഭിക്കുന്നതിനുള്ള 2.12 ഫകാടി രൂപയുതട പദ്ധതിക്റ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടു
ണ്റ്. 

  തടൽക്കിതറെ ആധുനികവതറ്കരണവം പ്ാറെിതറെ നവീകരണവം  മാസ്റർ 
പ്ാനിൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

79.  ഓവടെ്കാക്കാസ്റ്റിമറെ കപ്്കാസിറ്റി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. ആധുനിക മെ്ീന് വ്്കാപ്് സ്ഥ്കാപി
ക്കുഷം. സ്്കാള് ആന്ഡ് െീഡിയഷം ക്കാസ്റ്റിഷംഗിന് സൗകര്യഷം സൃഷ്ിക്കുഷം. സ്റ്റീല് ഇന്ഡ
സ്്ിയല് വെ്കാര്ജിഷംഗ് സ് സവവിധ്യവെ്കരിക്കുകയുഷം വിപുലീകരിക്കുകയുഷം 
മെയ്യുഷം. സില്ക്, അഴീകലില് സരൈ വഡ്കാക് നിര്മിക്കുകയുഷം െറ്റു യൂണിറ്റുകളി
മല യന്തങ്ങള് നവീകരിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം.

  ഓഫട്ാകാസ്ററ് കമ്പനിയുതട നവീകരണത്തിനും വിപൂലീകരണത്തിനുമായി 10 
ഫകാടി രൂപയുതട  പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കി വരികയാണറ്.  

  SIFL – തറെ നവീകരണ വിപുലീകരണത്തിനായി 12.62 ഫകാടി രൂപയുതട 
പദ്ധതി രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.  

  SILK – തല കരൈ ഫഡാക്കറ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിതറെ പാതയിലാണറ്.  
സ്റീൽ �ാരേിഫക്കഷന് യൂണിറ്റിതറെ നവീകരണ രേവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീക
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രിക്കുകയും GEW, തുറവൂർ, ഒറ്റപ്ാലം, അഴീക്കൽ യൂണിറ്റുകളതട നവീകരണ 
പദ്ധതികൾ മാസ്റർ പ്ാനിൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

80.  ്്കാവന്കൂര് മക്കാച്ചിന് മകെികല്സിമറെ പഴയ ക്കാസ്റ്റിക് വസ്കാഡ പ്്കാറെ് നവീ
കരിക്കുഷം. 75 ടി.പി.ഡി ഉല്പ്കാേനവശ്ിയുള്ള പുെിയ ക്കാസ്റ്റിക് വസ്കാഡ്കാ പ്്കാറെ് 
ആരഷംഭിക്കുഷം. എച്ച്.സി.എല് സിന്തസിസ് യൂണിറ്റ് ആരഷംഭിക്കുഷം. 60 ടണ് ഉല്പ്കാ
േന വശ്ിവയ്കാമട വസ്കാഡ്കാ ്ീച്ച് പ്്കാറെ് ആരഷംഭിക്കുഷം.

  75 ടി.പി.ഡി ഉൽപ്ാദനഫേഷിയുള്ള പുതിയ കാസ്റികറ് ഫസാഡാ പ്ാറെിതറെയും   
എച്ചറ്.സി.എൽ സിന്സിസറ് യൂണിറ്റിതറെയും രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഫസാഡാ 
്ീച്ചറ് പ്ാറെറ് മാസ്റർ പ്ാനിൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

81.  ്്കാവക്കാ വകബിള് കമ്നിയുമട നിലവിലുള്ള പ്്കാറെ് ആധുനീകരിക്കുഷം.
  നിലവിലുള്ള എല്ാ ഉതറ്പന്നങ്ങളം സമാന്രമായി ഉതറ്പാദിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഫേഷി കകവരിച്ചതിഫനാതടാപ്ം ഉതറ്പാദന ഫേഷി 9000 MT ഫലക്കറ് ഉയ
ർത്തുകയും തെയറ്തു. ഇതിനു പുറതമ വിപണിയിൽ ഉയർന്നറ് വരുന്ന ആവേ്
കത അനുസരിച്ചറ് ഭൂഗർഭ ഫകബിളകളഫടയും, കണ്ക്റുകളഫടയും ഉതറ്പാദ
നത്തിനായി  CCV Technology സ്ാപിക്കുന്നതിനായി 16 ഫകാടി രൂപയുതട 
പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു.

82.  െലബ്കാര് സിമെറെിമറെ കപ്്കാസിറ്റി ഗണ്യെ്കായി ഉയര്ത്ഷം. സിമെറെ് പ്കാകിഷംഗ് 
പ്്കാറെ് ആരഷംഭിക്കുഷം. ്്കാവന്കൂര് സിമെറെ് സിമറെ 700 മെ്ിക് ടണ് ഉെ്പ്കാേന 
വശ്ിയുള്ള വഗ്ര സിെറെ് സഗ്രന്ഡിഷംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവര്ത്നക്െെ്കാക്കുഷം.

  തകാച്ചിന് ഫപാർട്റ് തട്രസ്റിൽ  മലബാർ സിമറെറ് ആരംഭിക്കുന്ന സിമറെറ് ഫലാജി
സ്റികറ് ഹബ്ബറ് പദ്ധതി രോരംഭ ഘട്ത്തിലാണറ്.  ഇതിനായി 25 ഫകാടി രൂപ വക
യിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്. ട്രാവന്കൂർ സിമറെറ്സിൽ 10 ഫകാടി രൂപ െിലവറ് വരുന്ന ഫഗ്ര 
സിമറെറ് യൂണിറ്റിനറ് ഭരണാനുമതി ലഭ്മാക്കി രോരംഭ രേവർത്തനങ്ങൾ ആരം
ഭിച്ചു.

83. മടക് സ് സറ്റല് െില്ലുകള്ക് ആവശ്യെ്കായ പഞെി മെ്കാത്ത്ില് വ്കാങ്ങുന്ന
െിനുഷം എസ് ക്രൂ മെക്കാനിസത്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് െില്ലുകള്ക് നല്കു
ന്നെിനുഷം മടക് സ് സറ്റല് വക്കാര്പ്വറ്മറെയുഷം മടക് സ് മെഡിമറെയുഷം ആഭി
മുഖ്യത്ില് ഒരു വറ്കാമെറ്റീരിയല് കണ്വസ്കാര്്്യഷം ആരഷംഭിക്കുഷം. നിലവിലുള്ള 
പ്്കാന്റുകളിമല ക്കാലഹരണമപ്ടെ യന്തങ്ങള് നവീകരിക്കുഷം.

  മാസ്റർ പ്ാനിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി നവീകരണ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം തെയ്ിട്ടു
ണ്റ്. പരുത്തി സുലഭമായും മിതമായ വിലയിലും ലഭ്മാകുന്ന സീസണിൽ  സംഭ
രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 

84. ്ിവ്കാന്രൈഷം സ്പിന്നിഷംഗ് െില്, പ്രിയേര്ശിനി െില്, വക്കാടെയഷം മടക് സ് സറ്റ
ല്സ്, തൃശൂര് സഹകരണ െില്,  എന്നിവിടങ്ങളില് വസ്ത്രനിര്മ്കാണ യൂണിറ്റ് 
ആരഷംഭിക്കുഷം. വക്കാെളപുരഷം സ്പിന്നിഷംഗ് െില്സില് വന്കാണ് വീവിഷംഗ് െ്കാബ്ിക് സ് 
ഉല്പ്കാേിപ്ിക്കുഷം. സസസിഷംഗ് ആന്ഡ് വ്കാര്പിഷംഗ് യൂണിറ്റ് ആരഷംഭിക്കുഷം.  െലപ്പു
റഷം വക്കാ-ഓപ്വററ്റീവ് സ്പിന്നിഷംഗ് െില് നവീകരിക്കുകയുഷം സര്ജികല് വക്കാടെണ് 
ഉല്പ്കാേിപ്ിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. കണ്ണൂര് സഹകരണ സ്പിന്നിഷംഗ് െില്ലില് ഓപ്ണ് 
എന്ഡ് സ്പിന്നിഷംഗ് മെ്ീന് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. പിണറ്കായിയിമല സഹമടക് വീവിഷംഗ് 
െില് വിപുലീകരിക്കുഷം. ന്കാടുക്കാണി മടക് സസ്റ്റലില് ഡിജിറ്റല് പ്രിറെിഷംഗ് മസറെര് 
ആരഷംഭിക്കുഷം. െ്കാത്ന്നൂര് (മക്കാല്ലഷം) സ്പിന്നിഷംഗ് െില് നവീകരിച്ച് പ്രവര്ത്നഷം 
മെച്ചമപ്ടുത്ഷം.
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  ട്രിവാന്രൈം സ്പിന്നിംഗറ് മില്ിൽ വസ്തനിർമ്ാണ യൂണിറ്ററ് സ്ാപിച്ചു. 
  ഫകാട്യം തടക്റ്കറ്റൽസിൽ വസ്ത നിർമ്ാണ യൂണിറ്ററ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 
  രേിയദർേിനി മിൽ, തൃശൂർ സഹകരണ മിൽ എന്നീ സ്ാപനങ്ങളിൽ വസ്ത

നിർമ്ാണ യൂണിറ്ററ് സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്താ പഠനം നടത്തി വരുന്നു. 
  ഫകാമളപുരം സ്പിന്നിംഗറ് മില്ിൽ ഫനാൺ ഫവാവന് �ാരേികറ് ഉൽപ്ാദനത്തി

നും കഡയിങറ് ആന്ഡറ് റ്വാർപ്ിങറ് യൂണിറ്ററ് സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

  മലപ്പുറം സഹകരണ സ്പിന്നിംഗറ് മില്ിതറെ 70% നവീകരണം പൂർത്തിയായി. 
  കണ്ണൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗറ് മില്ിൽ ഓപ്ൺ എറെറ് സ്പിന്നിംഗറ് തമഷീന് സ്ാ

പിക്കാന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.
  കഹതടകറ് വീവിംഗറ് മിൽ, പിണറായിയിൽ ഒരു എക്കർ സ്ലം കൂടി എതറ്റ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്ന മുറക്റ് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള 
പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതാണറ്.

  നാടുകാണി ഡിജിറ്റൽ രേിറെിങറ് യൂണിറ്റിൽ ഡിജിറ്റൽ രേിറെിങറ് ആരംഭിച്ചു. 
  കഡയിങറ് യൂണിറ്ററ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. 
  ൊത്തന്നൂർ (തകാല്ം) സ്പിന്നിംഗറ് മില്ിൽ ആദ് ഘട് നവീകരണ പദ്ധതികൾ 

പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർണഫതാതിൽ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗ
മിക്കുന്നു.

85. കുണ്റയിമല വകരള സിറ്കാെിക് സ് ലിെിറ്റഡ് ഉല്പന്നങ്ങമള സവവിദ്ധ്യവെ്ക
രിക്കുകയുഷം പ്്കാറെ് നവീകരിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. പ്കാപ്ിനിവശരിയിമല സെനിഷംഗ് 
െടസമപ്ടെതുമക്കാണ്് ഇറെവഗ്രറ്റഡ് വക്കാകനടെ് കയര് വക്കാഷംപ്ക് സുകളിവലയ്ക് 
സവവിദ്ധ്യവെ്കരിക്കുഷം. ഇവിമട ഇറെര്വല്കാക് െ്കാനുെ്കാക്െറിഷംഗ് യൂണിറ്റ് 
ആരഷംഭിക്കുഷം.

  ഫകരള സിറാമിക്റ് പ്ാറെിതറെ നവീകരണ പദ്ധതിയുതട ആദ്ഘട്ം പൂർത്തിയാ
ക്കുകയും ഉല്ാദനം വർദ്ധിപ്ിക്കുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്. രണ്ാം ഘട് നവീകരണ 
രേവർത്തനങ്ങളതട ഭാഗമായി ഉതറ്പാദന ഫേഷി ഉയർത്തുന്നതിനും, മൂല് 
വർദ്ധിത ഉതറ്പന്നങ്ങളതട നിർമ്ാണത്തിനുള്ള പദ്ധതിയും പുഫരാഗമിക്കുന്നു. 

  KCCPL – തറെ കവവിധ്വതറ്ക്കരണത്തിതറെ ഭാഗമായി നടപ്ിലാക്കി വരുന്ന 
ഫകാക്കനട്റ് ഫരോസസിംഗറ് യൂണിറ്ററ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.  ഇറെർഫലാക്കറ് 
മാനു�ാകറ്െറ്റിംഗറ് യൂണിറ്ററ് രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

86.  വെ്കാറസ്റ്റ് ഇന്ഡസ്്ീസില് ഡിസസന്്റ്റുഡിവയ്കാ, െര്ണിച്ചര് നിര്മ്കാണ മ്
യിനിഷംഗ് മസറെര്, െരഉല്പന്നങ്ങളമട ഗുണനിലവ്കാരഷം പരിവശ്കാധിക്കാനുള്ള 
മടസ്റ്റിഷംഗ് മസറെര് എന്നിവ ആരഷംഭിക്കുഷം.

  ഡികസന് ്റ്റുഡിഫയാ മാസ്റർ പ്ാറെിതറെ മീഡിയം ഫടം പദ്ധതികളിൽ ഉൾതപ്
ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

87.  വകരള സ് വറ്ററ്റ് ഇന്ഡസ്്ിയല് എറെര്സപ്രസസിമറെ ഇറെര്ന്കാ്ണല് 
കമണ്യിനര് സഫ്റ്റ് വസ്റ്റ്ന് നവീകരിക്കുഷം.

  കമ്പനിയുതട തകാച്ചിന് ഇറെർനാഷണൽ കതണ്യറ്നർ തഫ്യറ്ററ് ഫസ്റഷതറെ 
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നവീകരണത്തിനായി 250 ലഷേം രൂപയുതട പദ്ധതിയുതട നടപടികൾ പുഫരാ
ഗമിക്കുന്നു.

88.  വകരള ഓവടെ്കാ മെ്കാസബല്സ് സ്ന്തെ്കായി ഒരു ഇല്രേിക് മെ്കാബിലിറ്റി മപ്ര്കാഡ
ക്ന് സലന് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. ഇല്രേിക് പിക്അപ്് വ്കാന്, ഇ വല്കാഡര്, ഇല്രേിക് 
ക്കാര്, ഇ സ് കൂടെര് എന്നിവ ഉല്പ്കാേിപ്ിക്കുഷം.

  ഇല്രേിക്കറ് ആഫട്ായുതട നിർമ്ാണത്തിനായി 8.66 ഫകാടി രൂപയുതട പദ്ധതി 
നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു.  ഇല്രേികറ് സ്കൂട്ർ നിർമ്ാണത്തിനായി LORDS-MARKS 
Industries - മായി ഫെർന്നറ് മട്ന്നൂരിൽ സംയുക്ത സ്ാപനം ആരംഭിക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടി പൂർത്തിയായി. പികറ് അപറ് വാന്, ഇ റിഷേ എന്നിവയുതട ARAI 
സർട്ി�ിഫക്കഷന് ലഭ്മാകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

89.  ഭ്കാവി ഇല്രേിക് വ്കാഹനങ്ങളില്കാണ്. ആേ്യമത് പ്ഗ് ആന്ഡ് വപ് ഇല്രേിക് 
വ്കാഹന നിര്മ്കാണ വകന്ദ്രഷം യ്കാഥ്കാര്ഥ്യെ്കാക്കുഷം. 2, 3, 4 വീലറകള്, മഹവി വ്കാഹ
നങ്ങള് എന്നിവയുമട ബ്കാറ്ററി നിര്മ്കാണത്ിനുള്ള സൗകര്യഷം െിരുവനന്തപുര
ത്് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  ഇതിഫലക്ായി 8 ഫകാടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്. ഈ ദിേയിൽ ഉല്ാദനരം
ഗതത്ത നൂതന സാഫകേതിക വിദ്യിലൂതട ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി നിർമ്ി
ക്കുന്നതിനും ഇ തവഹിക്കിൾ ഫമഖല േക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിനും ഒരു കൺഫസാ
ർഷ്ം VSSC, K-DISC, Trust park, C-DAC, TTP മുതലായ സ്ാപനങ്ങൾ 
ഫെർന്നറ് ആരംഭിച്ചറ് തുടർ രേവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു.

90. ഗ്കാര്ഹിക വസ്തുകള്, സസകിളകള്, കളിപ്്കാടെങ്ങള് എന്നിവ (സെനീസ് 
ഉെ്പന്നങ്ങള് എന്ന് മപ്കാതുവില് വിളികമപ്ടുന്നവ) നിര്മിക്കുന്നെിന്കായി പ്കാ
ലക്കാട് ഒരു നിര്മ്കാണശ്കാല സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. ഇറക്കുെെിമയ ആശ്രയിക്കുന്നെ് കു
റയ്ക്കാന് ഇെ് സഹ്കായിക്കുഷം.

  നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. പദ്ധതിയുതട രൂപഫരഖ തയ്യാറാക്കാന് കിന്ഫ്
തയ ചുമതലതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

92.  സഷംസ്ഥ്കാനമത് മപ്കാതുവെഖല, സ്യഷംഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട ഭരണ നിര്വ്വഹ
ണവുെ്കായി ബന്മപ്ടെ് െ്കാതൃക്കാ ഭരണ െ്കാര്ടെര് രൂപീകരിക്കുഷം.

  തപാതുഫമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതട ഭരണനിർവ്വഹണവമായി ബന്തപ്ട്റ് നിയ
മിച്ച സമിതിയുതട റിഫപ്ാർട്ിതല നിർഫദേേങ്ങൾ നടപ്ിലാക്കാനുള്ള നടപടിക
ൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

93. മപ്കാതുവെഖല്കാ വബ്കാര്ഡുകള്/ ഭരണസെിെികളില് സ്ഥ്കാപനത്ിമറെ പ്രവ
ര്ത്നവെഖലയുെ്കായി ബന്മപ്ടെ വി്യങ്ങളിമല വിേഗ്ധമര (സ്ഥ്കാപനവെ
ധ്കാവി ഉള്മപ്മട കുറഞെെ് മൂന്നിമല്കാന്ന് അഷംഗസഷംഖ്യമയങ്ിലുഷം) ഉള്മപ്ടുത്ഷം.

  ഓഫരാ തസക്റിലും ഉള്ള തപാതുഫമഖലാ സ്ാപനങ്ങൾക്കായി സാഫകേതിക/
മാഫനജറ്തമറെറ്/�ിനാന്സറ് ഫമഖലകളിൽ കവദഗറ്ധ്മുള്ളവരുതട പാനൽ 
തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്.

94.  മപ്കാതുവെഖല്കാ, സ്യഷംഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിമല പി.എസ്.സിക്കു പുറത്ള്ള 
െസ്തികകളിമല നിയെനങ്ങള് വകന്ദ്രീകൃെെ്കായി നടത്ന്നെിനു പ്ിക് എറെ
ര്സപ്രസസ് മസലക്ന് ആന്ഡ് റിക്രൂടെ് മെറെ് വബ്കാര്ഡ് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  ദി ഫകരള പ്ിക്കറ് എതറെർകരേസസ്റ് തസലഷേന് ആറെറ് റിക്രൂട്റ്തമറെറ് 
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ഫബാർഡറ് ഓർഡിനന്സറ്, 2022 പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്.

95.  മപ്കാതുവെഖല്കാ, സ്യഷംഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിമല ജീവനക്കാരുമടയുഷം ഉവേ്യ്കാ
ഗസ്ഥരുമടയുഷം ശമ്ള പരി്് കരണഷം സെയബന്ിെെ്കായി നടത്ന്നെിന് 
പ്രവെ്യക ശമ്ള കമീ്മന നിയെിക്കുഷം. വിരെികല് ആനുകൂല്യങ്ങള് സെയ
ബന്ിെെ്കായി ജീവനക്കാര്ക് ലഭ്യെ്കാക്കുന്നെിനു വസ്റ്ററ്റ് ഇന്്്റന്സ് ഡിപ്്കാ
ര്ടെ് മെന്റുെ്കായി വെര്ന്നു പ്രവെ്യക പദ്ധെി നടപ്്കാക്കുഷം.

  േമ്പള പരിഷറ്ക്കരണം സംബന്ിച്ച കമ്റ്റിയുതട റിഫപ്ാർട്റ് പരിഗണനയിലാണറ്.

96.  ഈസ് ഓെ് ഡൂയിഷംഗ് ബിസിനസില് സെീപക്കാലത്് വലിയ പുവര്കാഗെി സകവ
രിക്കുകയുണ്്കായി. ഇെിന്കായി നിലവിലുള്ള നിയെങ്ങളിലുഷം െടെങ്ങളിലുഷം  വഭേഗെി 
വരുത്ി. വപ്ര്കാത്്കാഹന ഏജന്സികളമട പ്രവര്ത്നങ്ങമള നവീകരിച്ചു. ഇവ
മയല്ല്കാഷംമൂലഷം ഈസ് ഓെ് ഡൂയിഷംഗ് ബിസിനസ് െ്കാനേണ്ഡങ്ങള് സകവരിച്ച
െിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് വകരളത്ിന് വക്കാവിഡുക്കാലമത് അധികവ്കായ്പ 
അനുവേിക്കുകയുണ്്കായി. ഏകജ്കാലക സഷംവിധ്കാനഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം. ഇത്രഷം 
നടപടികള് കൂടുെല് ശക്ിമപ്ടുഷം. 2022ല് ഈസ് ഓെ് ഡൂയിഷംഗ് ബിസിനസ് 
ഇന്ഡക് സില് ആേ്യമത് പത് സഷംസ്ഥ്കാനങ്ങളില് ഒന്ന്കായി വകരളഷം ഉയരുഷം. 
അഞ്ചു വര്്ത്ിനുള്ളില് ഒന്ന്കാഷം സ്ഥ്കാനഷം സകവരിക്കുഷം.

  സംസ്ാന സർക്കാർ ഈസറ് ഓ�റ് ഡൂയിംഗറ് ബിസിനസിതറെ ഭാഗമായി നട
പ്ിലാഫക്കണ് 301 കർമ് പരിപാടികളിൽ 275 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചതറ് ഫകന്ദ 
സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു.  മുന് വർഷത്തിൽ 85% കർമ് പരിപാടി നടപ്ിലാ
ക്കിയ സ്ാനത്തറ് ഈ വർഷം 91% കകവരിക്കാന് സാധിച്ചു. 

  സംരംഭകരുമായി ബന്തപ്ട്ടുള്ള ഫസവനങ്ങൾ സംബന്ിച്ചുള്ള പരാതിക
ൾ തീർ പ്ാക്കുന്നതിനറ് നിയമപരമായ അധികാരമുള്ള ജില്ാ - സംസ്ാനതല 
കമ്ിറ്റികൾ നിലവിൽ വന്നു.  കമ്ിറ്റി തീരുമാനം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നട
പ്ിലാക്കുന്നിതല്കേിൽ  ബന്തപ്ട് ഉഫദ്ാഗസ്രിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാനു
ള്ള വ്വസ് നിയമത്തിലുണ്റ്.  

  വിവിധ വകുപ്പുകൾ  സംരംഭകരുമായി നടത്തുന്ന പരിഫോധനകൾ നിയമങ്ങ
ളം െട്ങ്ങളം അനുോസിക്കുന്ന രീതിയിലും സുതാര്മായും നടത്തുന്നതിനറ് ഫക
ന്ദീകൃത ഓൺകലന്  പരിഫോധനാ സംവിധാനം തക.സിസറ് ഏർതപ്ടുത്തി. 
50 ഫകാടി രൂപക്റ് മുകളിൽ നിഫഷേപമുള്ളതും സംസ്ാന മലിനീകരണ നി
യന്ത്രണ ഫബാർഡിതറെ ചുവപ്പു വിഭാഗത്തിൽതപ്ടാത്തതായ സംരംഭകർ ക്കറ് 
എല്ാവിധ ഫരഖകഫളാടും കൂടി അഫപഷേ നൽകിയാൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
ഫകാംഫപാസിറ്ററ് കലസന്സറ് നൽകുന്ന നിയമം പാസ്ാക്കി. തക-സി�റ്റ്റിൽ 
കൂടുതൽ വകുപ്പുകളതട ഫസവനങ്ങൾ  ഉൾതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

ടൂറിസഷം
97.  വിവേശ സഞ്്കാരികളമട എണ്ണഷം 2019ല് 11.89 ലക്െ്കായിരുന്നു. 2025ല് 20 

ലക്െ്കാക്കുഷം. ആഭ്യന്തര ടൂറി്റ്റുകളമട എണ്ണഷം 2019ല് 1.83 വക്കാടിയ്കായിരുന്നു. 
ഇെ് 2025ല് 3.65 വക്കാടിയ്കാക്കുഷം. അടങ്ല് ഇരടെിയ്കാകി വേശീയെ്കായുഷം അന്ത
ര്വേശീയെ്കായുഷം െ്കാര്കറ്റിഷംഗ് വിപുലീകരിക്കുഷം.
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  ഫകാവിഡിതറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ  തകർന്നുകിടന്ന ടൂറിസം ഫമഖലതയ 
ആത്മവിേ്വാസം നൽകി പുനരുജീവിപ്ിക്കുന്നതിനാണറ് രേധാന പരിഗണന 
നൽകിയതറ്. ആഭ്ന്ര സഞ്ചാരികളതട വരവിൽ  2021-ൽ  2020-തന 
അഫപഷേിച്ചു 51% വർദ്ധനവറ് ഫരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. വിഫദേ വിഫനാദ സഞ്ചാ
രികളതട വരവം ഫകാവിഡറ് കാലതത്ത അഫപഷേിച്ചറ് രൈമാനുഗതമായി വർദ്ധി
ക്കുന്നുണ്റ്. വിഫദേ മാർക്കറ്റുകൾ ലഷേ്മിട്റ് ടൂറിസം വകുപ്റ് ആരംഭിച്ച  വിവിധ 
മാർക്കറ്റിങറ് ക്ാമ്പയിനുകൾ അനുകൂല രേതികരണമാണറ് ഉണ്ാക്കിയിരിക്കു
ന്നതറ്. ടൂറിസം മാർക്കറ്റിംഗറ് അടകേൽ  2020-21-ൽ  63.40 ഫകാടിയും  2021-
22-ൽ  65.00ഫകാടിയും  2022-23-ൽ  81.00ഫകാടിയും ആണറ്.

98. ടൂറിസത്ിമല സ്ക്കാര്യ നിവക്പകര്ക് വ്യവസ്കായ വെഖലയ്ക്കു സെ്കാനെ്കായ 
എല്ല്കാ ആനുകൂല്യങ്ങളഷം നല്കുഷം. സപതൃക മകടെിടങ്ങള് സഷംരക്ിക്കുന്നവര്ക് 
പ്രവെ്യക സഹ്കായഷം നല്കുഷം.

  ടൂറിസം രംഗതത്ത നിഫഷേപങ്ങതള ഫരോൽസാഹിപ്ിക്കുന്നതിനായി  2022-23 
ബഡറ്ജറ്റിൽ 16 ഫകാടി രൂപ  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്റ്. നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു
ണ്റ്. കപതൃക തകട്ിടങ്ങൾ സംരഷേിക്കുനതുമായി ബന്തപ്ട്  "ഗൃഹസറ് ഥലി" 
സറ് കീം നടപ്ാക്കുകയാണറ്. ഇതിൽ രേഫത്ക സഹായവം ഉറപ്പുവരുത്തിയി
ട്ടുണ്റ്. 

99. ഉത്രവ്കാേിെ് ടൂറിസഷം നയഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. വഹ്കാഷം വസ്റ്റകള് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ി
ക്കുഷം. പ്ര്കാവേശിക ജനങ്ങമള ടൂറിസഷം വിപണിയുഷം വസവനങ്ങളെ്കായി ബന്ിപ്ി
ക്കുഷം. ശുെിെ്ഷം ഉറപ്പുവരുത്ന്നെിനുഷം ടൂറിസ സൗഹൃേ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ിക്കുന്ന
െിനുഷം അവമര സജീവ പങ്്കാളികള്കാക്കുഷം.

  ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതികൾ വ്ാപിപ്ിച്ചറ് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം 

കാരവാന് ടൂറിസം
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നയം േക്തിതപ്ടുത്തുകയാണറ്.  ഫബപ്പൂർ മണ്ഡലതത്ത മാതൃകാ  ഉത്തരവാദി
ത്ത ടൂറിസം ഫകന്ദമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കിതക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. 

  ഉത്തരവാദിത്ത മിഷന് യൂണിറ്റുകളതട എണ്ണം 19500-ൽ നിന്നും 23786 ആയി 
വർദ്ധിച്ചു. ഗുണഫഭാകറ് തൃ കുടുംബങ്ങളതട എണ്ണം 11800-ൽ നിന്നും 130779  
ആയി വർദ്ധിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി കൂടുതൽ േക്തിതപ്ടുത്തുന്ന
തിതറെ ഭാഗമായി കവവിധ്മാർന്ന പദ്ധതികളറ് ആവിഷക്കരിച്ചു. 

  ടൂറിസം ഫമഖലയിതല മുഫന്നറ്റത്തിൽ കാര്മായി ഉൾതക്കാള്ളിക്കാന് 
കഴിയാതത ഫപായ കാർഷിക സംസ്കൃതി കൂടി ഇഫപ്ാൾ വിഫനാദ സഞ്ചാരഫമഖ
ലയുതട ഭാഗമാക്കി.  കാർഷിക ടൂറിസം ശംഖലയിൽ 414 യൂണിറ്റുകൾ ആരം
ഭിച്ചു. 

  ടൂറിസത്തിതറെ കവവിധ്ങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാന് പറ്റുന്ന സറ്ട്രീറ്ററ് പദ്ധതി 
നടപ്ാക്കി തുടങ്ങി. ഫകാഴിഫക്കാടറ് ജില്യിതല കടലുണ്ി, പാലക്കാടറ് ജില്യിതല 
ത്ത്താല, പട്ിത്തറ, കണ്ണൂർ ജില്യിതല പിണറായി, അഞ്ചരക്കണ്ി, ഫകാട്യം 
ജില്യിതല മറവന്തുരുത്തറ്, മാഞ്ചിറ, കാസർഫകാടറ് ജില്യിതല വലിയപറമ്പ, 
ഇടുക്കി ജില്യിതല കാന്ല്ലൂർ, വയനാടറ് ജില്യിതല ഫെകാടി എന്നിവിടങ്ങളി
ലാണറ് ആദ് ഘട്ത്തിൽ നടപ്ാക്കുന്നതറ്. 

  ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയർ സംവിധാനത്തിലൂതട ഫകരളത്തിതല എല്ാ റിഫസാർട്ടുകളി
ലും ഫഹാട്ലുകളിലും ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ക്ലാസി�ിഫക്കഷന് നടപ്ിൽ വരു
ത്താനുള്ള പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചു. ഇത്തരം പദ്ധതികളിലൂതട രോഫദേികമായി 
ജനങ്ങതള ടൂറിസം വിപണിയുമായി ബന്തപ്ടുത്തുകയാണറ്. 

100.  അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര ടൂറിസഷം വിപണിയുമട ശ്രദ്ധ ആകര്്ിക്കാന് 2022 വക്കാവിഡ് മു
ക്വര്്െ്കായി ആവഘ്കാ്ിക്കുഷം. പുെിയ പദ്ധെികള് ആവി്് കരിക്കാന് സ്ക്കാ
ര്യ സഷംരഷംഭങ്ങമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

  ഫകാവിഡിൽ നിന്നറ് പൂർണ്ണമായും മുക്തമായിതല്കേിലും അന്ാരാഷ്ട്ര ടൂറിസം 
വിപണിയുതട ശ്ദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനറ് വിപുലമായ ക്ാമ്പയിന് ആരംഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. 

  ടൂറിസം ഫമഖലയിൽ  സ്വകാര്പകോളിത്തം  ഫരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
പദ്ധതികൾ  ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ക്ാരവാന് ടൂറിസം പൂർണ്ണമായും സ്വകാര് 
പകോളിത്തഫത്താതടയാണറ് നടപ്ാക്കുന്നതറ്. 

101.  ക്കായലുകളമട ക്കാരിയിഷംഗ് കപ്്കാസിറ്റി വിലയിരുത്ി ഹൗസ് വബ്കാട്ടുകളമട 
എണ്ണത്ില് നിയന്തണഷം ഏര്മപ്ടുത്ഷം. റിവസ്കാര്ട്ടുകളിലുഷം ഹൗസ് വബ്കാട്ടുകളി
ലുഷം നിന്നുള്ള െ്കാലിന്യങ്ങള് ക്കായലില് െള്ള്കാെിരിക്കാന് വ്യവസ്ഥ മെയ്യുഷം. ഹൗ
സ് വബ്കാടെ് െ്കാലിന്യങ്ങള് സഷംസ് കരിക്കുന്നെിനു മസപ് വടജുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  കായലുകളതട ക്ാരിയിംഗറ് കപ്ാസിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നതിനറ് തുറമുഖ വകു
പ്പുമായി ഫയാജിച്ചറ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. മാലിന്ങ്ങൾ  കായലിൽ 
തള്ളാതിരിക്കാനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്റ്. 

  ഹൗസറ് ഫബാട്റ് മാലിന്ങ്ങൾ സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനറ്  കുമരകം കവണാറ്റിന്കര
യിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വീഫവജറ് ട്രീറ്ററ്തമറെറ് പ്ാറെറ് രേവർത്തിക്കുന്നു. 

  ആലപ്പുഴ എച്ചറ്-ഫ്ാക്കറ് കായൽ രേഫദേത്തു ടൂറിസം വകുപ്റ് 2013-ൽ നിർമ്ി
ച്ച സ്വീഫവജറ് ട്രീറ്ററ്തമറെറ്  പ്ാറെറ് അത്ാധുനിക സംവിധാനഫത്താതട വിപുലീകരി
ക്കുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ ഘട്ത്തിലാണറ്.
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102.  മുസരിസ്, ആലപ്പുഴ, െലവശേരി എന്നിങ്ങമന മൂന്ന് ടൂറിസഷം സപതൃക പദ്ധെിക
ള്കാണ് നിലവിലുള്ളെ്. ഇവ മൂന്നിമറെയുഷം നിര്മ്കാണഷം പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം.

  മുസിരിസറ്, ആലപ്പുഴ, തലഫശേരി എന്നിങ്ങതന മൂന്നറ് വിഫനാദസഞ്ചാര കപതൃക 
പദ്ധതികൾ ഫവഗത്തിൽ പുഫരാഗമിച്ചുവരുന്നു.

103. െിരുവനന്തപുരഷം സപതൃക പദ്ധെിയ്ക് വിശേെ്കായ ഡി.പി.ആര് െയ്്കാറ്കായിക
ഴിഞ്ഞു. മക്കാല്ലഷം, വക്കാഴിവക്കാട്, മപ്കാന്ന്കാനി, ആറന്മുള എന്നിവിടങ്ങളില്ക്കൂടി 
സപതൃക ടൂറിസഷം പദ്ധെികള് ആരഷംഭിക്കുഷം. സപതൃക ടൂറിസഷം പദ്ധെികള് ടൂ
റി്റ്റുകമള ആകര്്ിക്കുന്നവെ്കാമട്കാപ്ഷം ജനകീയ െരിത്വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ പദ്ധെിക
ള്കൂടി ആയിരിക്കുഷം. 

  തിരുവിതാംകൂർ കപതൃക പദ്ധതിക്കുള്ള  ഡി.പി.ആർ. നിർവ്വഹണ ഘട്ത്തി
ലാണറ്. 35 കപതൃക തകട്ിടങ്ങളിൽ  കവദയുതദീപാലകോരങ്ങൾ സറ് ഥാപിക്കു
ന്നതിനായി, 34 ഫകാടി രൂപയുതട ഭരണാനുമതി നൽകി . ഇതിൽ നാലിടത്തറ് 
രേവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.  തപാന്നാനി. െമ്രവട്ം -നിളാ കപതൃക മയൂസിയം രേ
വൃത്തി അന്ിമഘട്ത്തിലാണറ്. മറ്റിടങ്ങളിൽ കപതൃക പദ്ധതി നടപ്ാക്കുന്നതറ് 
സംബന്ിച്ച പരിഫോധന നടത്തുകയാണറ്.

104.  സപതൃക പദ്ധെികളമട തുടര്ച്ചയ്കായി വകരളത്ിമല പുര്കാെന തുറമുഖ വകന്ദ്ര
ങ്ങവളയുഷം പശ്ിവെ്്യയിമലയുഷം യൂവറ്കാപ്ിമലയുഷം തുറമുഖങ്ങളെ്കായി ബന്മപ്ടു
ത്ി സില്ക് റൂടെിമറെ െ്കാതൃകയില് സ് സപസസ് റൂടെ് ആവി്് കരിക്കുഷം.

  സറ് കപസസറ് റൂട്റ്  സംബന്ിച്ച  ആേയ രൂപഫരഖ തയ്യാറാക്കുകയാണറ് .

105.  കല്പ്്കാത്ി, നൂറണി, വക്കാടെ്കായി, മെസമ്, മക്കാടുന്തുരപ്പുള്ളി, െിറ്റൂര്, െിരുമന
ല്ല്കായി എന്നീ പ്രധ്കാനമപ്ടെ അഗ്രഹ്കാരങ്ങളില് നിലവിലുള്ള പ്കാരമ്ര്യ അഗ്ര
ഹ്കാര സഷംഗീെ സ്കാഷംസ് ക്കാരിക സപതൃകങ്ങമളയുഷം പ്കാലക്കാമടെ െനെ് കല്കാ 
സ്കാഷംസ് ക്കാരിക സപതൃകങ്ങമളയുഷം ബന്ിപ്ിച്ച് സപതൃക സ്കാഷംസ് ക്കാരിക 
വിവന്കാേ സഞ്്കാര പദ്ധെി ആവി്് കരിക്കുഷം. 

  പദ്ധതിക്കാവേ്മായ സാധ്താ റിഫപ്ാർട്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടി പുഫരാഗമി
ച്ചുവരുന്നു.

106.  വകരളത്ിമല ഏറ്റവുഷം പ്രധ്കാന ടൂറിസഷം വകന്ദ്രങ്ങളിമല്കാന്ന്കായ മൂന്ന്കാര് പടെണ
ത്ിമല ശുെിെ്ഷം, െ്കാെസസൗകര്യങ്ങള്, പഴയ മ്യിന് സര്വ്വീസിമറെ പുനരു
ദ്ധ്കാരണഷം, പ്്കാവറെ്ന് െരിത് െ്യൂസിയഷം, െ്കാഷം ടൂറിസഷം തുടങ്ങിയവമയല്ല്കാെ്കായി 
സഷംവയ്കാജിപ്ിച്ച് അെ്യ്കാകര്്കെ്കാക്കുഷം.

  മൂന്നാറിതന  മികച്ച ടൂറിസം തസറെർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ 
വകുപ്റ് നടപ്ിലാക്കുകയാണറ്. പഴയ തട്രയിന് സർവ്വീസറ് പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനു
ള്ള സാധ്താ റിഫപ്ാർട്റ് ടൂറിസം വകുപ്റ് പരിഫോധിക്കുകയാണറ്. മൂന്നാറിതല 
മാലിന് രേശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളം നടപ്ാക്കിവരുന്നു. റസ്ററ് 
ഹൗസിഫനാടറ് ഫെർന്നറ് പുതിയ തകട്ിടത്തിതറെ നിർമ്ാണം പുഫരാഗമിക്കുന്നു
ണ്റ്. മറ്ററ് പദ്ധതികൾ നടപ്ാക്കുന്നതറ് വകുപ്ിതറെ പരിഗണനയിലാണറ്.

107.  മൂന്ന്കാറിമല മക.എസ്ആര്.ടി.സി വക മൂവന്നകറില് 100 വക്കാടി രൂപ മുെല്മുട
കില് ബജറ്റ് വഹ്കാടെല് ആരഷംഭിക്കുഷം മൂന്ന്കാറിമല മബ്കാടെ്കാണികല് ഗ്കാര്ഡമറെ 
രണ്ടുഷം മൂന്നുഷം ഘടെങ്ങള് പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. 

  തക.എസറ്.ആർ.ടി.സി ഭൂമിയിൽ  ബജറ്ററ് ഫഹാട്ൽ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്ത്തിൽ 
ടൂറിസം വകുപ്റ്  തക.എസറ്.ആർ.ടി.സി.യുമായി െർച്ചകൾ നടത്തി.  പദ്ധതി 
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ഫരഖ തയ്യാറാക്കാന് തക.ടി.ഐ.എല്ിതന ചുമതലതപ്ടുത്തി. മൂന്നാർ തബാട്ാ
ണിക്കൽ ഗാർഡന് - രണ്ാം ഘട് പദ്ധതിയുതട രേവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 
മൂന്നാം ഘട് രേവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള 489 ലഷേം രൂപയുതട  ഭരണാനുമതി 
26.04.2022-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

108.  െലബ്കാറിമല ടൂറിസ്റ്റ് വകന്ദ്രങ്ങമള വികസനത്ിനു മുന്ഗണന നല്കുഷം. അന്ത
ര്വേശീയ ടൂറിസഷം െ്കാപ്ില് ഉള്മപ്ടുത്്കാന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

  മലബാറിതല ടൂറിസം ഫകന്ദങ്ങളതട വികസനത്തിനറ് ആസൂത്ിതമായ രേ
വർത്തനങ്ങളാണറ് സംഘടിപ്ിക്കുന്നതറ്. ടൂറിസം സാധ്ത കണക്കിതലടുത്തറ് 
വയനാടറ് ജില്തയ ആദ്ം തതന്ന സമ്പൂർണ്ണ വാക്ിഫനഷന്  ജില്യാക്കി മാറ്റുക
യും സഞ്ചാരികതള ആകർഷിക്കാനുള്ള രേഫത്ക പദ്ധതികൾ നടപ്ിലാക്കുക
യും തെയറ്തു.

  ഫബപ്പൂരിൽ ജഫലാത്വം സംഘടിപ്ിച്ചും വലിയ ഫതാതിൽ  സഞ്ചാരികതള 
ആകർഷിച്ചു.  സംസ്ാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള  ടൂർ ഓപ്ഫററ്റർമാതര മല
ബാറിഫലക്കറ് എത്തിച്ചറ് മലബാറിതല ടൂറിസം ഫകന്ദങ്ങതള പരിെയതപ്ടുത്തുന്ന 
�ാം ടു മലബാർ എന്ന സംരംഭത്തിനറ് തുടക്കമിട്ടു.  ഫകാഴിഫക്കാടറ്, മുഴുപ്ിലങ്ങാ
ടറ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തക.ടി.ഡി.സി-യുതട അത്ാധുനിക ഫഹാട്ൽ സമുച്ചയ 
പദ്ധതിയും പുഫരാഗമിക്കുകയാണറ്.

109. ഉത്രെലബ്കാറിമല വിവിധ ജല്കാശയങ്ങള് വക്കാര്ത്ിണകിമക്കാണ്ടുള്ള 
െലന്കാട് െലബ്കാര് റിവര് ക്രൂയിസ് ടൂറിസഷം നടപ്ില്കാക്കുഷം. മെ്കാത്ഷം 45 വബ്കാടെ് 
മടര്െിനലുകള് ഇെിമറെ ഭ്കാഗെ്കായി ഉണ്്കാകുഷം. മുഴപ്ിലങ്ങ്കാട്, വബകല്, ടൂറിസഷം 
പദ്ധെികള് പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. 

  മലബാർ മലനാടറ് റിവർ ക്രൂയിസറ് ടൂറിസം പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ ഘട്ത്തിലാണറ്. 
  മുഴപ്ിലങ്ങാടറ് കി�റ് ബി മുഫഖനയുള്ള വികസനപദ്ധതി  രേവർത്തനങ്ങൾ പു

ഫരാഗമിക്കുന്നു. ഫബക്കൽ പദ്ധതി രേവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ിതമായി പൂ
ർത്തിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കകതക്കാണ്ിട്ടുണ്റ്.

110.  െിരുവനന്തപുരഷം മുെല് ക്കാസര്വഗ്കാഡ് വമരയുള്ള ജലപ്കാെമയ പ്രവെ്യക 
ടൂറിസഷം വെഖല/സഹവവ ആയി പ്രഖ്യ്കാപിക്കുഷം. അവെ്കാടനുബന്ിച്ച് പ്ര്കാവേശിക 
സര്ക്കാരുകളമട സഹ്കായവത്്കാമട ഏറ്റവുഷം കുറഞെെ് അന്പവെ്കാളഷം ടൂറിസഷം 
സ് വപ്കാട്ടുകള് വികസിപ്ിക്കുഷം. ജലപ്കാെ കടന്നുവപ്കാക്കാത് ജില്ലകളിലുഷം ടൂറിസഷം 
സ് വപ്കാട്ടുകള് വികസിപ്ിക്കുഷം.  ഓവര്കാന്നിനുഷം െ്കാസ്റ്റര്പ്്കാനുണ്്കാകുഷം. ഇവിടങ്ങളി
ല് പ്ര്കാവേശിക സര്ക്കാരുകളമട സഹ്കായവത്്കാമട പ്ര്കാവേശിക ഭക്്യ വിഭവ
ങ്ങളമടയുഷം കരകൗശല വസ്തുകളമടയുഷം ഉല്്കാേനവുഷം വില്നയുഷം വപ്ര്കാത്്കാഹി
പ്ിക്കുഷം.

  ജലപാത പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനറ് അനുസൃതമായി  ടൂറിസം ഫകന്ദങ്ങൾ വിക
സിപ്ിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചുവരുന്നു.

111.  പ്രധ്കാനമപ്ടെ ടൂറി്റ്റു വകന്ദ്രങ്ങളില് അടിസ്ഥ്കാനസൗകര്യങ്ങള്ക്കുള്ള െ്കാസ്റ്റര് 
പ്്കാനുകള് െയ്്കാറ്കായിട്ടുണ്്. വറ്കാഡ്, കുടിമവളളഷം, മപ്കാതു വട്കായ് ലറ്റുകള്, െ്കാലിന്യ
സഷംസ് കരണ സൗകര്യങ്ങള്, വകബിള്, ഇറെര്മനറ്റ് കണക്ിവിറ്റി, സുരക്ിെ 
സവേയുെി, െ്കാെസസൗകര്യഷം തുടങ്ങിയവയ്കാണ് ഇെില് ഉള്മപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള
െ്. ഇത്രത്ിലുള്ള െ്കാസ്റ്റര് പ്്കാനുകള് എല്ല്കാ ടൂറിസ്റ്റ് വകന്ദ്രത്ിലുഷം െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. 
െവ്ദേശ ഭരണസ്ഥ്കാപനങ്ങളമട സജീവ പങ്്കാളിത്ഷം ഇക്കാര്യത്ില് ഉറപ്പുവരു
ത്ഷം.
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  നിലവിൽ ടൂറിസം വകുപ്റ് 13 മാസ്റർ പ്ാനുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഓഫരായി
ടത്തും ഇതറ് നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷറ്ക്കരിക്കുന്നു. 
മാലിന് സംസ്ക്കരണം  ഉൾതപ്തടയുള്ള പദ്ധതികൾ തഫദേേ സ്ാപനങ്ങളതട 
പകോളിത്തഫത്താതടയാണറ് നടപ്ാക്കുന്നതറ്.

112. ടൂറിസഷം വകന്ദ്രങ്ങള്ക് ഒരു ഗ്രീന് വപ്ര്കാവടെ്കാവക്കാളണ്്കാക്കുഷം. ഡിസ് വപ്കാസിബിള് 
സ്കാധനങ്ങളമട ഉപവയ്കാഗഷം പരെ്കാവധി കുറയ്ക്കുഷം. പ്്കാസ്റ്റിക് നിവര്കാധിക്കുഷം. ഹൗസ് 
വബ്കാട്ടുകളമട െ്കാലിന്യഷം സഷംസ് കരിക്കുന്നെിന് ആധുനിക മപ്കാതുസൗകര്യവക
ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  ടൂറിസം ഫകന്ദങ്ങളിൽ ശുെിത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികൾ തഫദേേ സ്വ
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളമായി ഫെർന്നറ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്റ്. ഇതിനായി ഒരു 
രേഫത്ക ഫരോഫട്ാഫക്കാൾ തയ്യാറാക്കും. 

  ഹൗസറ് ഫബാട്റ് മാലിന്ങ്ങൾ സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനറ്  കുമരകം കവണാറ്റിന്ക
രയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സീഫവജറ് ട്രീറ്ററ്തമറെറ് പ്ാറെറ് രേവർത്തിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ 
എച്ചറ്-ഫ്ാക്കറ് കായൽ രേഫദേത്തു ടൂറിസം വകുപ്റ് 2013-ൽ നിർമിച്ച സീഫവജറ് 
ട്രീറ്ററ്തമറെറ്  പ്ാറെറ് അത്ാധുനിക സംവിധാനഫത്താതട വിപുലീകരിക്കുന്ന 
പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ ഘട്ത്തിലാണറ്.

113. ആവഗ്കാള വ്കാര്്ിക ലിറ്റററി മെസ്റ്റിമവല്, സഷംഗീവെ്കാത്വഷം, ന്കാടവക്കാത്വഷം, 
െലച്ചിവത്്കാത്വഷം തുടങ്ങിയവ കൂടുെല് വിപുലെ്കായി സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. 

  അന്ാരാഷ്ട്ര െലച്ചിഫത്ാത്വം വിജയകരമായി സംഘടിപ്ിച്ചു. ഭാഷാ ഇന്സ്റി
റ്റയൂട്റ്, സാഹിത് അക്കാദമി എന്നിവരുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ ലിറ്റററി ത�സ്റിവലു
കൾ നടത്തി വരുന്നു.

114.  വകരളത്ിമല പ്രധ്കാനമപ്ടെ പൂരങ്ങളമടയുഷം ഉത്വങ്ങളമടയുഷം വ്കാര്്ിക കല
ണ്ര് െയ്്കാറ്കായിട്ടുണ്്. ഇവയുെ്കായി ബന്മപ്ടുത്ി ചുരുങ്ങിയ േിവസങ്ങള് 
നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന പ്രവെ്യക ടൂറിസഷം സര്ക്യൂട്ടുകള്ക് രൂപഷം നല്കുഷം.

  തൃശൂർ പൂരത്തിനറ് രേഫത്ക ധനസഹായം നൽകി.

115.  ടൂറിസഷം പരിശീലന വകന്ദ്രങ്ങമള ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ഓവര്കാ വെഖലയിമലയുഷം ടൂറി
സ്റ്റ് സഗഡുകള്ക്കു പ്രവെ്യക പരിശീലനഷം നല്കുഷം. ആയൂര്വവേഷം, വയ്കാഗ, കളരി, 
പ്രകൃെി െികിത് എന്നിവ സെന്യിപ്ിച്ച് ഇറെര്ന്കാ്ണല് വഹ്കാസ്പിറ്റ്കാലിറ്റി 
ആന്ഡ് മവല്മനസ് വക്കാഴ് സുകള് വികസിപ്ിക്കുഷം.

  നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

116.  നവഷംബര് മുെല് െ്കാര്ച്ച് പകുെി വമര വിവേശ സഞ്്കാരികളിലൂമട ടൂറിസഷം 
സീസണ് വ്യ്കാപിപ്ിക്കാന് കഴിഞെിട്ടുണ്്. െണ്സൂണ് ടൂറിസവുഷം െ്കാമ്്യന്സ് ലീഗ്  
വള്ളഷം കളിയുഷം ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി ടൂറിസഷം സീസണ്  വര്്ഷം മുഴവന് നീട്ടുഷം. 
വബ്കാടെ് ലീഗിവലയ്ക് ചുണ്ന് വള്ളങ്ങള്ക്കു പുറവെ െറ്റു മെറവള്ളങ്ങമളക്കൂടി 
ഉള്മപ്ടുത്ഷം.

  ഫകാവിഡറ് മൂലം 2021-22-ൽ ൊമ്പ്ന്സറ് ഫബാട്റ് ലീഗറ്  നടത്താനായില്.  
2022-23-ൽ  മലബാർ ഫമഖലതയ  കൂടി ഉൾതപ്ടുത്തി ൊമ്പ്ന്സറ് ഫബാട്റ് 
ലീഗറ് വിപുലീകരിക്കുന്നതാണറ്.

117.  വകരളത്ിവലയ്ക് കൂടുെല് വനരിട്ടുള്ള അന്തര്വേശീയ വിെ്കാന സര്വ്വീസ് ആരഷംഭി
ക്കാന് പരിശ്രെിക്കുഷം. ടൂറിസ്റ്റ് കപ്ലുകവളയുഷം ആകര്്ിക്കാന്കാവുഷം 
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  ഫകരളത്തിഫലക്കറ്  കൂടുതൽ അന്ർഫദേേീയ വിമാന സർവ്വീസുകൾക്കുള്ള പരി
ശ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്റ്. കൂടുതൽ ടൂറിസ്ററ് കപ്ലുകളം ഫകരളത്തിഫലക്കറ് വരു
ന്നുണ്റ്. 

118. മക്കാച്ചി ബിന്കാമല ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. സര്ക്കാര് ഉടെസ്ഥെയില് സ്ഥിരഷംവവേി ഉറപ്പു
വരുത്ഷം. ഒന്നിടവിട്ടുള്ള വര്്ങ്ങളില് ആലപ്പുഴ  മക്കാച്ചി ആവഗ്കാള െിത്പ്രേര്ശ
നഷം സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം.

  തകാച്ചി ബിനാതല ഫമാഡലിൽ ആലപ്പുഴയിൽ  ഫലാകഫമ തറവാടറ് എന്ന ഫപരിൽ 
ആഫഗാള രേദർേനം സംഘടിപ്ിച്ചു.

120. ടൂറിസഷം െ്കാര്കറ്റിഷംഗിന് കൂടുെല് പണഷം വകയിരുത്ഷം. മപ്കാതുവ്കായ പ്രെരണവത്്കാ
മട്കാപ്ഷം കൃെ്യെ്കായ ട്കാര്ജറ്റ് ഓഡിയന്സിമനയുഷം ലക്്യെിടെ് ബന്മപ്ടെ ര്കാജ്യങ്ങളി
ല് വിവശ്്കാല് പ്രെ്കാരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര ടൂറിസഷം 
വെളകളില് നമ്മുമട സ്കാന്നിധ്യഷം ഇനിയുഷം ഉയര്ത്ണഷം. ഇത്രഷം വെളകളില് പമങ്
ടുക്കുന്നെിന് സ്ക്കാര്യവെഖലയ്ക് ഉെിെെ്കായ വപ്ര്കാത്്കാഹനസഹ്കായഷം നല്കുഷം.

  ടൂറിസം മാർക്കറ്റിംഗറ് അടകേൽ  2020-21-ൽ  63.40 ഫകാടിയും  2021-22-ൽ  
65.00ഫകാടിയും  2022-23-ൽ  81.00ഫകാടിയും ആണറ്. രൈമാനുഗതമായി  2025-
26 ഓടറ് കൂടി 130 ഫകാടി രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്ികാനുള്ള ഇടതപടൽ നടത്തുകയാ
ണറ്.  

  ടൂറിസം വിപണിയിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ വിവിധ ക്ാമ്പയിനുകളിലൂതടയും, 
ഫമളകളിതല പകോളിത്തത്തിലൂതടയും ഇടതപടൽ നടത്തുന്നുണ്റ്. 

121.  വകരള ടൂറിസഷം െ്കാര്ടെ് വല്കാകമത് ഏറ്റവുഷം പ്രധ്കാനമപ്ടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബിസിനസ് െീറ്റ്കായി 
വികസിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള ധനസഹ്കായഷം സര്ക്കാര് നല്കുഷം.

  ഫകരള ടൂറിസം മാർട്ിതന േക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ സർക്കാർ 
നൽകുന്നുണ്റ്. ഫകാവിഡിനറ് ഫേഷം ഈ വർഷം ഫകരളാ ട്രാവൽ മാർട്റ് തകാച്ചി
യിൽ സംഘടിപ്ിച്ചു. 

122. ടൂറിസത്ിനു വവണ്ിയുള്ള സര്ക്കാര് ബജറ്റ് വിഹിെഷം ഗണ്യെ്കായി ഉയര്ത്ഷം
  ബജറ്ററ് വിഹിതം ഉയർ ത്തിയിട്ടുണ്റ്. 2021-22 -തല ബജറ്ററ് വിഹിതം 320.14   

ഫകാടി രൂപയായിരുന്നതറ് 2022-23 ൽ 362.15 ഫകാടി രൂപയായി ഉയർത്തി.

123. ഉത്രവ്കാേിത് ടൂറിസഷം നയഷം തുടരുഷം. വകരളത്ിമല ടൂറിസഷം വകന്ദ്രങ്ങളമട എല്ല്കാഷം 
ക്കാരിയിഷംഗ് കപ്്കാസിറ്റി പഠനഷം അടിയന്തരെ്കായി നടത്ഷം. ടൂറിസഷം വെഖലകളിമല 
െവ്ദേശ ഭരണസ്ഥ്കാപനങ്ങളമട ജനപ്രെിനിധികള്ക് ടൂറിസഷം വികസനത്ിന് 
ഒരു സബ് പ്്കാന് െയ്്കാറ്കാക്കുന്നെിന് വകന്ദ്രീകൃെെ്കായ പരിശീലനഷം നല്കുഷം. അഡ്
ഞ്ര് ടൂറിസവുഷം, െീര്ത്കാടവ ടൂറിസവുഷം കൂടുെല് വിവന്കാേ സഞ്്കാരികമള ആക
ര്്ിക്കാന് കഴിയുന്ന വിധത്ില് വികസിപ്ിക്കുഷം. 

  ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം നയം േക്തമായി തുടരുകയാണറ്. 
  തഫദേേ സ്ാപന തലത്തിൽ കുറഞെതറ് ഒരു തഡസ്റിഫനഷന് എന്ന ലഷേ്ഫത്താ

തട തഡസ്റിഫനഷന് െലഞ്ചറ് സംഘടിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
  അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസവം തീർത്ാടന ടൂറിസവം വികസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക

ൾ നടപ്ാക്കുന്നുണ്റ്.
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ആധകനിക ലെറകകിട വ്യവസൊയഷം
 

124.  സൂക്ഷ്മ, മെറകിട, ഇടത്രഷം സഷംരഷംഭങ്ങളമട എണ്ണഷം 2015-16ല് 82000 ആയി
രുന്നു. ഇെ് ഇവപ്്കാള് 1.4 ലക്െ്കായി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്്. മെ്കാഴില്കാളികളമട എണ്ണഷം 
4.18 ലക്ത്ില് നിന്ന് 6.38 ലക്െ്കായി ഉയര്ന്നു. അടുത് അഞ്ചു വര്്ത്ിനു
ള്ളില് വ്യവസ്കായ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട എണ്ണഷം 3 ലക്െ്കായി ഉയര്ത്ഷം. 6 ലക്ഷം 
വപര്ക് പുെിയെ്കായി മെ്കാഴില് നല്കുഷം. ഇെില് ഒരുലക്ഷം മെ്കാഴിലവസരങ്ങ
ള് എങ്ിലുഷം അഭ്യസ്തവിേ്യര്ക് അനുവയ്കാജ്യെ്കായിട്ടുള്ളവയ്കാകുഷം.

  2022 – 23 സാമ്പത്തിക വർഷം സംരംഭക വർഷമായി ആെരിക്കും.  ഈ 
വർഷം ഒരു ലഷേം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.  അതുവഴി കുറഞെതറ് 3 ലഷേം 
ഫപർക്കറ് തതാഴിലവസരം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനാണറ് ലഷേ്മിടുന്നതറ്.  ഇതിനുള്ള നട
പടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്റ്.

125.  ഈ ലക്്യപ്ര്കാപ്ിക്കായി െ്കാമഴപ്റയുന്ന നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.
  ·തെറുകിട വ്വസായങ്ങൾക്കു ഫവണ്ിയുള്ള തഡവലപ്റ് തമറെറ് ഏരിയകളം 

എഫസ്ററ്റുകളം സ്ാപിക്കും. നിലവിലുള്ളവയുതട പശ്ചാത്തലസൗകര്ം തമച്ച
തപ്ടുത്തും.

  ·സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടികൾ വിപുലീകരിക്കും.
  ·വായറ്പാ സൗകര്ങ്ങൾ ഉദാരമാക്കും.
  ·പീഡിത വ്വസായങ്ങതള പുനരുദ്ധരിക്കാന് പരിപാടിക്കു രൂപം നൽകും.
  പീഡിത വ്വസായങ്ങതള പുനരുജീവിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ായി 5 

ഫകാടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്.  ഇതിൽ 10% ഗുണഫഭാക്താക്കൾ വനിതാ 
സംരംഭകരായിരിക്കും.  പുതിയ സംരംഭകതര കതണ്ത്തുന്നതിനും അവർക്കാ
വേ്മായ കകത്താങ്ങറ് സഹായങ്ങൾ തെയ്യുന്നതിനായി ഓഫരാ തഫദേേ സ്വ
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലും ഓഫരാ ഇഫറെണിതന നിയമിച്ചിട്ടുണ്റ്.  സ്വകാര് 
വ്വസായ പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി  20 ഫകാടി 
രൂപ ബഡറ്ജറ്റിൽ  വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

പ്രവൊസികള്
126. 1980 മുെലുള്ള വകരളത്ിമറെ സ്കാമ്ത്ിക കുെിപ്ിന് ഏറ്റവുഷം നിര്ണ്ണ്കായക

െ്കായ സഷംഭ്കാവന പ്രവ്കാസി െലയ്കാളികളിലൂമടയുള്ള വിവേശ പണവരുെ്കാനെ്കാ
ണ്. വകരളത്ില് നിന്ന് കുടിവയറന്നവവരക്കാള് െടങ്ങി വരുന്നവരുമട എണ്ണഷം 
കൂടുന്ന സ്ഥിെിവിവശ്ഷം വക്കാവിഡിനു മുവന്ന െമന്ന രൂപഷം മക്കാണ്ിരുന്നു. യു.മക
യിവലയ്ക് 2700 വനഴ് സുെ്കാമര ബ്ിടെീ്് കൗണ്സിലുെ്കായി സഹകരിച്ചുമക്കാണ്ടുള്ള 
പരിശീലന പരിപ്കാടി ഇെിന് ഉേ്കാഹരണെ്കാണ്. ഇത്രഷം സനപുണ്യ പരിശീലന
വുഷം വിവേശ ര്കാജ്യങ്ങളെ്കായിട്ടുള്ള ആശയവിനിെയത്ിനുഷം സര്ക്കാര് മുന്സക 
എടുക്കുഷം. പുെിയ മെ്കാഴില് സ്കാധ്യെമയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് മെ്കാഴില് അവന്
്കര്ക് എത്ിച്ച് മക്കാടുക്കുക, കുടിവയറ്റത്ിന്കാവശ്യെ്കായ വ്കായ്പ ഉേ്കാരെ്കായി 
ലഭ്യെ്കാക്കുക എന്നിവയ്കാണ് െറ്റു നടപടികള്.
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  വിഫദേ രാജ്ങ്ങളിതല പുതിയ തതാഴിൽ സാധ്തതയക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാ
യി ഒഫക്ാബർ 12 നു ഓവർസീസറ് എംഫപ്ാഫയഴറ്സറ് ഫകാൺ�റന്സറ് നടത്തി. 

  ജർമന് റിക്രൂട്റ്തമറെിനായുള്ള നടപടിരൈമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിവരുന്നു. യൂഫറാ
പ്ിൽ തതന്ന എറ്റവം കൂടുതൽ േമ്പളം ലഭ്മാകുന്ന രാജ്മായ യുതകയിഫലക്കു
ള്ള നഴറ്സിംഗറ് റിക്രൂട്റ്തമറെറ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്റ്.

127. പഞ്്കായത്കളഷം നഗരസഭകളഷം പ്രവ്കാസി ഓണ്സലന് സഷംഗെങ്ങള് സഷംഘ
ടിപ്ിക്കുഷം. വിവേശത് നിന്നുഷം െടങ്ങിവരുന്ന പ്രവ്കാസികളമട ലി്റ്റുഷം ആവശ്യങ്ങ
ളഷം പ്ര്കാവേശിക്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് വശഖരിക്കുകയുഷം ജില്ല്കാെല കര്മ പരിപ്കാടിയ്കാ
യി വക്്കാഡീകരിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം.

  രേവാസി ഓൺകലന് സംഗമങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള നടപടിരൈമങ്ങൾ പൂ
ർത്തിയായിവരുന്നു.

128. അഭ്യസ്തവിേ്യരുമട ഡിജിറ്റല് മെ്കാഴില് പദ്ധെി, വ്കായ്പ്കാടിസ്ഥ്കാനത്ിലുള്ള 
സഷംരഷംഭകെ് വികസന പരിപ്കാടി, വസവനേ്കാെ്കാകളമട െള്ടെി ട്കാസ് ക് സഷംഘ
ങ്ങള്, വിപണന ശഷംഖല തുടങ്ങിയ മെ്കാഴില് പദ്ധെികമള പ്രവ്കാസികള്ക്കു 
പ്രവെ്യക പരിഗണന നല്കി ഏവക്കാപിെ പ്രവ്കാസി മെ്കാഴില് പദ്ധെിക്കു രൂപഷം 
നല്കുകയുഷം മെയ്യുഷം.

  ഡിജിറ്റൽ തതാഴിൽ പദ്ധതി തക-ഡിസറ് വഴി നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു.

129. പ്രവ്കാസി ഡിവിഡറെ് സ് കീമുഷം പ്രവ്കാസി െിടെിയുഷം കൂടുെല് ആകര്്കെ്കാക്കുഷം.
  രേവാസി ഡിവിഡറെറ് പദ്ധതി രേകാരം നിഫഷേപകനറ് 10 േതമാനം ഡിവി

ഡറെറ് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്റ്. ഈ പദ്ധതി രേവാസികൾക്കറ് ആകർഷകമായ 
നിഫഷേപ പദ്ധതിയായി സർക്കാർ മാറ്റിയിട്ടുണ്റ്.

130.  ഉയര്ന്ന വിെ്കാന നിരക് ഉള്മപമടയുള്ള ക്കാര്യങ്ങളില് പ്രവ്കാസികവള്കാട് 
ക്കാണിക്കുന്ന വിവവെനഷം അവസ്കാനിപ്ിക്കാന് വകന്ദ്രസര്ക്കാരിമന മക്കാണ്് 
ഇടമപടുവിക്കുന്നെിനുള്ള െീവ്രശ്രെഷം നടത്ഷം. കുടിവയറ്റക്കാര്ക് വക്െവുഷം 
വപ്ര്കാത്്കാഹനവുഷം ഉറപ്പുവരുത്ന്ന ഒരു സെഗ്ര കുടിവയറ്റ നിയെത്ിന് വകന്ദ്ര 
സര്ക്കാരില് സമര്്ദേഷം മെലുത്ഷം.

  ഇക്കാര്ത്തിൽ ഫകന്ദ സർക്കാരിതറെ ഇടതപടൽ സംസ്ാന സർക്കാർ 
ആവേ്തപ്ട്ിട്ടുണ്റ്.  പുതിയ കുടിഫയറ്റ നിയമം നടപ്ിലാക്കുന്നതറ് സംബന്ിച്ചറ് 
രേവാസികളതട ഫഷേമം മുന്നിർ ത്തി ഫകരള സർക്കാരിതറെ വ്ക്തമായ അഭി
രോയം ഫകന്ദ സർക്കാരിതന അറിയിച്ചിട്ടുണ്റ്.

131. പ്രവ്കാസികമളക്കുറിച്ചുള്ള സെഗ്രെ്കായ ഒരു ഡ്കാറ്റ വബസ് െയ്്കാറ്കാകി തുടങ്ങിയിട്ടു
ണ്്. അെ് പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. സ്ഥിരെ്കായി, വിവേശത്് പ്രവെ്യകിച്ച് പ്കാശ്്കാെ്യര്കാജ്യ
ങ്ങളില്, െ്കാെസിക്കുന്ന െലയ്കാളികളമട പുെിയ െലമുറകമള െലയ്കാളവത്യുഷം 
െലയ്കാള സഷംസ് ക്കാരവത്യുഷം പരിെയമപ്ടുത്ി മക്കാടുക്കുന്നെിനുള്ള െലയ്കാളഷം 
െി്മറെ പ്രവര്ത്നഷം വിപുലീകരിക്കുഷം.

  രേവാസി ഫഡറ്റാ തബയറ്സറ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനറ് CDS (Centre for 
Development Studies) തന ചുമതലതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. മലയാള ഭാഷ പുതിയ 
തലമുറക്റ് പരിെയതപ്ടുത്തുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ മലയാളം മിഷന് സ്വീ
കരിക്കുന്നുണ്റ്.
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 132 .  ഫലാക ഫകരള സഭ വന് വിജയമാണറ്. ഫകാവിഡാനന്ര കാലത്തറ് വീണ്ം 
ഇത്രഷം സവമളനഷം വര്്ഷം വെ്കാറഷം വിളിച്ചു വെര്ക്കുഷം. സ്റ്റ്കാന്ഡിഷംഗ് കമിറ്റിക
ളമട പ്രവര്ത്നഷം സജീവെ്കാക്കുഷം. വിവേശത്ള്ള പ്രവ്കാസി വ്യവസ്കായവ്കാണിജ്യ 
സഷംരഷംഭകരുെ്കായി സജീവ ബന്ഷം പുലര്ത്ന്നെിനുവവണ്ി വകരള പ്രവ്കാസി 
വ്കാണിജ്യ വെഷംബറകള്ക് രൂപഷം നല്കുഷം. ഓവര്കാ വിവേശ വെഖലയ്ക്കുഷം പ്രവെ്യക 
വെഷംബറകള് ഉണ്്കാകുഷം.

  ഫലാക ഫകരള സഭ രണ് വർഷം ഫതാറും വിളിച്ചുഫെർക്കാനുള്ള നടപടിരൈമങ്ങ
ൾ നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു. മൂന്നാം ഫലാക ഫകരള സഭ 2022 ജൂൺ 17, 18 തിയ്യതി
കളിൽ ഫെരാന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്റ്.

133. വകരളീയ പ്രവ്കാസി സഷംഘടനകമള ഏവക്കാപിപ്ിച്ചുമക്കാണ്്, വര്കാഗബ്കാധിെ
ര്ക്കുഷം അപകടഷം സഷംഭവിക്കുന്നവര്ക്കുഷം മെ്കാഴില് നഷ്െ്കാകുന്നവര്ക്കുമെല്ല്കാഷം 
സഷംരക്ണഷം നല്ക്കാന് സ് കീഷം ഉണ്്കാക്കുഷം. സ്കാന്ത്ന പദ്ധെിയ്ക് രൂപഷം നല്കി
യിട്ടുണ്്. ഇന്്്റന്സ് പദ്ധെിയുഷം നിലവിലുണ്്. മൃെവേഹഷം വിെ്കാനത്്കാവളത്ി
ല് നിന്ന് വകരളത്ിമല വീടുകളിമലത്ിക്കുന്നെിന് ആഷംബുലന്സ് സര്വ്വീസുഷം 
ഏര്പ്്കാട്കായി. ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുഷം.

  രേവാസികളതട മരണതപ്ട്വരുതട ആശ്ിതർക്കും, ഫരാഗബാധിതർക്കും 
ധനസഹായത്തിനായി സാന്്വന പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു. തതാഴിൽ 
നഷ്മായി തിരിതക വന്നവർക്കറ് വായറ്പാ ധനസഹായത്തിനായി NDPREM, 
ഫനാർക്കാ പുനരധിവാസ ഏഫകാപന സംഫയാജന പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്ി
ലാക്കിവരുന്നു.  മൃതഫദഹം നാട്ിതലത്തിക്കുന്നതിനായി എമർജന്സി റീപാ
ട്രിഫയഷന്, എമർജന്സി ആംബുലന്സറ് പദ്ധതികൾ നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു. 
വിഫദേത്തറ് ഫജാലി തെയ്യുന്നവർക്കറ് ഇന്ഷുറന്സറ് പരിരഷേയ്ക്കുള്ള രൈിട്ിക്കൽ 
ഇന്ഷുറന്സറ് പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു.

134.  പ്രവ്കാസി നിയെസഹ്കായ പദ്ധെി ഈ സര്ക്കാര് ആരഷംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ഇവപ്്കാള് 
ജിസിസി ര്കാജ്യങ്ങളില് 11 ലീഗല് കണ്സള്ടെന്റുെ്കാരുണ്്. ഈ പദ്ധെി കൂടുെല് 
ര്കാജ്യങ്ങളിവലയ്ക് വ്യ്കാപിപ്ിക്കുഷം.

  പദ്ധതി കൂടുതൽ രാജ്ങ്ങളിഫലക്കറ് വ്ാപിപ്ിക്കാനുള്ള നടപടിരൈമങ്ങൾ പൂ
ർത്തിയായിവരുന്നു.

135.  വിവേശത് നിന്ന് െിരിമക വരുന്നവര്ക് പ്രവ്കാസി പുനരധിവ്കാസ പദ്ധെി 
വന്കാര്ക ആരഷംഭിച്ചിട്ടുണ്്. പലിശ സബ് സിഡിയുഷം മൂലധന സബ് സിഡിയുഷം 
അടകഷം 30 ലക്ഷം രൂപ വമര വ്കായ്പ ലഭിക്കുഷം. ഈ പദ്ധെി കൂടുെല് വിപുലീക
രിക്കുഷം.

  തിരിതകതയത്തുന്ന രേവാസികൾക്കറ് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള 
രേവാസി ഭദ്രത പദ്ധതി കുടുംബശ്ീ മുഫഖനയും KSFE, ഫകരള ബാകേറ്, KSIDC 
തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ഏജന്സികളമായും ഫെർന്നറ് നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു.

136.  മുഖ്യെന്തി മെയര്െ്കാന്കായി ഓവര്സീസ് വകരസളറ്റ് സ് ഇന്മവസ്റ്റ് ആന്ഡ് 
വഹ്കാള്ഡിഷംഗ് ലിെിറ്റഡ് എന്ന കമ്നി രൂപവെ്കരിച്ചു. ടൂറിസഷം, പശ്്കാത്ല 
സൗകര്യങ്ങള്, വ്യവസ്കായങ്ങള്, വസവന വകന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങിയവയില് പ്ര
വ്കാസികള്ക് നിവക്പഷം നടത്ന്നെിന് സഹ്കായിക്കുകയ്കാണ് കമ്നിയുമട 
ലക്്യഷം. ഒരു അനുബന് കമ്നിയ്കായ മറസ്റ്റ് സ് വറ്റ്കാപ്് പ്കാെവയ്കാര വിശ്രെവക
ന്ദ്രങ്ങള് ഏമറ്റടുത്ിട്ടുണ്്. ഇതുവപ്കാമല െറ്റ് അനുബന് കമ്നികളഷം രൂപീകരി
ച്ചുമക്കാണ്് പ്രവ്കാസി നിവക്പത്ിന് വഴിമയ്കാരുക്കുഷം. 
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  ഫെർ ത്തലയിൽ തറസ്ററ് ഫസ്റാപ്റ് തസറെറിതറെ നിർമ്ാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനാ
യി ഫപ്ാട്റ് ലഭ്മാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്ിമ അനുമതിഘട്ത്തിലാണറ്. 
1000 ഫകാടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ വികസിപ്ിതച്ചടുക്കുന്ന 30 ഫകന്ദങ്ങളിൽ 
ആദ്ഫത്തതാണിതറ്.

139. സഷംരഷംഭക െല്പരര്കായ പ്രവ്കാസികളെ്കായി പ്രവെ്യകിച്ച് മപ്ര്കാെ്ണലുകളെ്കാ
യി ന്കാടെിവലക്കുള്ള െടകത്ിന് മുവമ് െമന്ന ആശയവിനിെയഷം നടത്ന്നെിന് 
വന്കാര്ക ബിസിനസ് മെസിലിവറ്റ്ന് മസറെര് സ്ഥ്കാപിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ മസറെറി
മറെ പ്രവര്ത്നഷം വിപുലീകരിക്കുഷം. മ്യിനിഷംഗ്, വ്കായ്പ, സര്ക്കാര് ക്ലിയറന്സ്, 
ജി ടു ബി ആന്ഡ് ബി ടു ബി െീറ്റുകള് തുടങ്ങിയ വസവനങ്ങള് ഒരു കുടകീഴില് 
ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.

  നിലവിൽ സംരംഭകർക്കറ് NDPREM (Norka Department Project for 
Returned Emigrants) ആവേ്മായ പരിേീലന ക്ാമ്പുകൾ ജില്ാ തലത്തി
ൽ നടത്തിവരുന്നു. കൂടാതത രേവാസി ഭദ്രത പദ്ധതികളിൽ അഫപഷേകൾക്കറ് 
ആവേ്മായ പിന്തുണ നൽകിവരുന്നു.

140. പ്രവ്കാസികളമട സഹകരണസഷംഘങ്ങമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. 28 സഷംഘങ്ങ
ള്ക് ഇെിനകഷം സഹ്കായഷം നല്കിയിട്ടുണ്്.

  56 രേവാസി സംഘങ്ങൾക്കറ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനായി. അതുകൂ
ടാതത സംസ്ാന തലത്തിൽ ഒരു രേവാസി സഹകരണ സംഘത്തിനറ് രൂപം
തകാടുത്തിട്ടുണ്റ്.

143.  പ്രവ്കാസി വക്െനിധി അഷംഗെ്ഷം ഈ സര്ക്കാരിമറെ ക്കാലത്് 1.1 ലക്ത്ില് 
നിന്ന് 5.06 ലക്െ്കായി ഉയര്ന്നു. വക്െനിധിയുമട പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിപുലമപ്
ടുത്ഷം. വക്െമപന്്ന് 3000-3500 രൂപയ്കായി വര്ദ്ധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. വിവേശത്
ള്ള പ്രവ്കാസി വക്െ മപന്്ന് 5000 രൂപയ്കായുഷം ന്കാടെില് െടങ്ങിമയത്ിയവരു
വടെ് 4000 രൂപയ്കായുഷം ഉയര്ത്ഷം.

  7 ലഷേഫത്താളം രേവാസി ഫകരളീയർ രേവാസി ഫഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വ
തമടുത്തിട്ടുണ്റ്. രേവാസി തപന്ഷന് മിനിമം തപന്ഷന് ഏകീകൃത നിരക്കായ 
2000 രൂപയിൽ നിന്നും വിവിധ  വിഭാഗങ്ങളിൽതപ്ടുന്ന രേവാസികൾക്കറ് 
യഥാരൈമം (1 A വിഭാഗത്തിനറ്) 3500 രൂപയായും (1 B, 2 A വിഭാഗത്തിനറ്) 
3000 രൂപയായും 01.04.2022 മുതൽ വർദ്ധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഫനരഫത്ത അംഗത്വതമ
ടുത്തറ് കൃത്മായി അംോദായം അടക്കുന്നവർക്കറ് 7000 രൂപ വതര തപന്ഷന് 
ലഭിക്കുന്നതാണറ്.

144.  നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് 60 വയസ്സു കഴിഞെവര്ക് പ്രവ്കാസി വക്െ
നിധിയില് അഷംഗെ്ഷം സ്ീകരിക്കാന് കഴിയില്ല. ഇങ്ങമനയുള്ളവരുമട സ്കാമ്
ത്ികനിലകൂടി കണകിമലടുത്മക്കാണ്് സ്കാമൂഹ്യസുരക്്കാ മപന്്മനങ്ിലുഷം 
ലഭ്യെ്കാക്കുന്നക്കാര്യഷം പരിഗണിക്കുഷം.

  രേവാസി ഫഷേമഫബാർഡിൽ അംഗത്വം എടുക്കാന് കഴിയാത്ത 60 വയസ്റ് 
കഴിഞെവരായ രേവാസികൾക്കറ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കറ് വിഫധയമായി സർക്കാ
ർ സാമൂഹ് തപന്ഷന് നൽകിവരുന്നുണ്റ്.

145. പ്രവ്കാസി വകുപ്ിന്കായുള്ള ബജറ്റ് വിഹിെഷം ഇനിയുഷം ഗണ്യെ്കായി ഉയര്ത്ഷം. 
യു.ഡി.എെ് സര്ക്കാരിമന അവപക്ിച്ച് പ്രവ്കാസി വക്െത്ിമറെ െടങ്ങ് മൂന്ന് 
െടങ്ങ് ഉയര്ത്ിയിട്ടുണ്്. 
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  രേവാസി വകുപ്ിനായുള്ള ബജറ്ററ് വിഹിതം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്റ്. നിലവിതല 
ബജറ്ററ് വിഹിതം 147.51 ഫകാടി രൂപയാണറ്.   II
15 െക്ഷം ഉപജീവനല്ൊഴിെകകള് സൃഷ്ികകഷം

146.  1000 ജനസഷംഖ്യയ്ക് പ്രെിവര്്ഷം 5 വീെഷം മെ്കാഴിലവസരങ്ങള് ഓവര്കാ പഞ്്കായ
ത്ിലുഷം മുനിസിപ്്കാലിറ്റിയിലുഷം ക്കാര്്ിവകെര വെഖലയില് സൃഷ്ിക്കുഷം. മൂന്നു രീെി
യില്കാണ് ക്കാര്്ിവകെര വെഖലയില് മെ്കാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുക. 

  പതിനാലാം പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിയുതടയും 2022 - 23 വാർഷിക പദ്ധതിയുതട
യും മാർഗ്ഗഫരഖയിൽ ഇതിനുള്ള നിർഫദേേം ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. ഫകാഴിഫക്കാ
ടറ്, തകാല്ം ഫകാർപ്ഫറഷനുകളം തകാല്ം ജില്ാ പഞ്ചായത്തും ആദ് വർഷം 
തതാഴിൽദായക പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കി.    

148.  സെവക്്കാ സഷംരഷംഭങ്ങള്ക്കുള്ള വ്കായ്പ്കാ നടപടികള് ലഘൂകരിക്കുകയുഷം 
സബ് സിഡിവയ്കാടു കൂടിയ ഏകീകൃെെ്കായ പലിശ നിരക് മക്കാണ്ടുവരികയുഷം 
മെയ്യുഷം. കുടുഷംബശ്രീ ജില്ല്കാ െി്നുകള് പരിവശ്കാധിച്ച് പരിശീലനവുഷം വെല്വന്കാടെ
വുഷം നല്കി നടപ്്കാക്കുന്ന വപ്ര്കാജക്ടുകള്ക് എവക്്കാസ് േി കൗണ്ര് വ്കായ്പ ലഭ്യ
െ്കാക്കുഷം. ഈട് ആവശ്യെില്ല. ആഴ്ച െിരിച്ചടവ് ആയിരിക്കുഷം.

  എഫരൈാസ്റ് ദി കൗണ്ർ വായറ്പ ലഭ്മാക്കുന്നതുമായി ബന്തപ്ട് സാധ്ത 
പഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളം കമഫരൈാ സംരംഭങ്ങളതട വായറ്പ 
സബറ്സിഡി 4% ആയി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളം സ്വീകരിച്ചുവരു
ന്നു.

149. കുടുഷംബശ്രീയുമട സെവക്്കാസഷംരഷംഭങ്ങള് ക്ലസ്റ്ററകള്കായി സഷംഘടിപ്ിക്കുന്നെ്കാ
ണ്. സഷംസ്ഥ്കാന സര്ക്കാരുെ്കായി ബന്മപ്ടെ വിപണന ഏജന്സികള് വിറ്റു
വരവിമറെ 10 ശെെ്കാനമെങ്ിലുഷം ഈ ക്ലസ്റ്ററകളില് നിവന്ന്കാ വകരളത്ിമല 
എഷം.എസ്.എഷം.ഇ വെഖലയില് നിവന്ന്കാ വ്കാങ്ങണമെന്ന് നി്് കര്്ിക്കുഷം.

  മൂല്ശംഖല വികസനവമായി ബന്തപ്ട്റ് കണ്ണൂർ ജില്യിതല കറിപൗഡർ ഫമ
ഖലയിൽ രേവർത്തിക്കുന്ന 53  സംരംഭകതര ഉൾതപ്ടുത്തി ക്ലസ്റർ രൂപീകരി
ച്ചിട്ടുണ്റ്. 6 ജില്കളിൽ കൂടി ടി രേവർത്തനം ഈ വർഷം  വ്ാപിപ്ിക്കുകയാണറ്.

150.  രണ്്കാെവത്െ്, പ്രവെ്യക സനപുണി വപ്കാ്ണ പരിപ്കാടി. കുടുഷംബശ്രീ, വ്്കാക് 
മ്യിനിഷംഗ് വകന്ദ്രങ്ങള്, അസ്കാപ്, െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള് എന്നിവര്കാ
ണ് പരിപ്കാടിയ്ക് രൂപഷം നല്കുക.  ഇത്രത്ില് പരിശീലനഷം ലഭിക്കുന്നവര്ക് 
സ്യഷം മെ്കാഴിലിന് അമല്ലങ്ില് വവെന്കാധിഷ്ിെ മെ്കാഴിലിനുള്ള പ്രവെ്യക സ് കീ
മുകള് െയ്്കാറ്കാക്കുന്നെ്കാണ്. 

  2021 - 22 കാലയളവിൽ യുവഫകരളം പദ്ധതി മുഫഖന 1666 ഫപർക്കും ഡി.ഡി.
യു.ജി.തക.കവ പദ്ധതി മുഫഖന 4430 ഫപർക്കും ആതക 6096 ഫപർക്കറ് 
കനപുണി ഫപാഷണവം തതാഴിലും നൽകാന് സാധിച്ചു.  സംസ്ാനത്തറ് 
ഇതിനകം അഞ്ചറ് ഗ്രാമീണ സ്വയം പരിേീലന സ്ാപനങ്ങൾ രേവർത്തനം 
തുടങ്ങി.  
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151.  എല്ല്കാ വ്്കാകിലുഷം മുനിസിപ്്കാലിറ്റിയിലുഷം സഷംരഷംഭക െ്കാതൃകയില് ഒവന്ന്കാ അെി
ലധികവെ്കാ പ്ഷംബര്, ക്കാര്മപറെര്, ഇല്രേീ്്യന്, വെസണ്, ഗ്കാര്ഹിവക്കാപകര
ണങ്ങളമട റിപ്യറര് തുടങ്ങിയ പരിശീലനഷം സിദ്ധിച്ച സ്ത്രീകളമട െള്ടെീട്കാസ് ക് 
ടീമുകള് രൂപീകരിക്കുഷം. മക്കാവിഡ് ഡിസ്ഇന്െക്റെ് ടീമുകള്, മകടെിട നി
ര്മ്കാണ സഷംഘങ്ങള് തുടങ്ങിയ മെ്കാഴില് സഷംഘങ്ങളമട എണ്ണഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.

  26 ഫ്ാക്കുകളിലായി 216 മൾട്ി ടാസറ് ടീമുകൾ നിലവിൽ രേവർത്തിച്ചുവ
രുന്നുണ്റ്. എകറസറ് പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി പ്ംബിംഗറ്, ഇല്രേിക്കൽ, ഇല
ഫ്രോണിക്റ് റിപ്യറിങറ് ഫമഖലകളിൽ പരിേീലനം സിദ്ധിച്ച സ്തീകളം പുരുഷ
ന്ാരും ഉൾതപ്ടുന്ന ടീമുകൾ സംരംഭ മാതൃകയിൽ രേവർത്തിച്ചുവരുന്നു ണ്റ്. 
ഈ പദ്ധതി എല്ാ ഫ്ാക്കുകളിലും മുനിസിപ്ാലിറ്റികളിലും നടപ്ാക്കുന്നതിനറ് 
ഫവൺണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്റ്. 292 തകട്ിട നിർമ്ാണ യൂണി
റ്റുകളം 118 ഡിസിന്ത�ഷേന് യൂണിറ്റുകളം രേവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്റ്. 

152. മൂന്ന്കാെവത്െ്, മെ്കാഴില് ശഷംഖല. കുടുഷംബശ്രീയുമടയുഷം സഹകരണ സഷംഘങ്ങ
ളമടയുഷം ആഭിമുഖ്യത്ിലുള്ള ജനകീയ വഹ്കാടെല്, പച്ചകറി വിപണനശ്കാലകള്, 
വഹ്കാഷം വ്്കാപ്പുകള്, വസവനഗ്രൂപ്പുകള്, ന്കാളിവകര സഷംഭരണ സഷംസ് കരണ 
വകന്ദ്രങ്ങള്, വക്കാ-ഓപ്് െ്കാര്ടെ് തുടങ്ങിയ സ്ഥ്കാപനങ്ങവളയുഷം സഷംരഷംഭങ്ങവളയുഷം 
കണ്ണികള്കാക്കുഷം. ഇവ എല്ല്കാ െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിലുഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 

  981 തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലായി 1186 ജനകീയ ഫഹാട്ലുകൾ രേ
വർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഫേഷിച്ച തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ജനകീയ 
ഫഹാട്ലുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

153.  അരി, മവളിമച്ചണ്ണ, ധ്കാന്യെസ്കാല മപ്കാടികള്, ഉപവഭ്കാക്തൃ ഉല്പ്ന്നങ്ങള് 
വിവകന്ദ്രീകൃെെ്കായി ഉല്പ്്കാേിപ്ിച്ച് ബ്്കാന്ഡ് മെയ്് വിപണിയില് എത്ിക്കുഷം. 
ഓണ്സലന് വിപണന പ്്കാറ്റ് വെ്കാമുകള് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. 

  കണ്ണൂർ ജില്യിൽ കാർഷിക സംസരണ ഫമഖലയിതല 35 യൂണിറ്റുകളതട 10 
ഉതറ്പന്നങ്ങൾ രോന്ഡറ് തെയ്റ് വിപണിയിലിറക്കി. 6 ജില്കളിൽ ധാന് മസാ
ലതപ്ാടികളതട രോന്ഡിംഗറ് രേവർത്തനം 2022 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ 
പൂർത്തീകരിക്കും. 672 കുടുംബശ്ീ ഉതറ്പന്നങ്ങൾ ആമഫസാൺ, ഫ്ിപറ്കാർട്റ് 
മുതലായ ഓൺകലന് വിപണന പ്ാറ്റുഫ�ാമുകളിൽ ലഭ്മാക്കി. 2017 ഉതറ്പന്ന
ങ്ങൾ കുടുംബശ്ീയുതട ഓൺകലന് ഫപാർട്ലിലും ലിസ്ററ് തെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

  ഫ്ാക്കറ് പഞ്ചായത്തുകളതട ഫമൽഫനാട്ത്തിൽ അഗ്രി ഇഫക്കാ ഫഷാപ്പുകളം 
നടന്നു വരുന്നു. ഇഫക്കാ ഫഷാപ്പുകൾ കർഷകർക്കറ് കളഷേന് ഫപായിറൊയും 
ഉപഫഭാക്താക്കൾക്കറ് ഫ്ാക്കറ് തലവൽ വിപണന ഫകന്ദമായും രേവർത്തിക്കു
ന്നു. പല ഫ്ാക്കറ് പഞ്ചായത്തുകളിലും മൂല്വർദ്ധിത കാർഷിഫകാതറ്പന്നങ്ങൾ 
ഉതറ്പ്ാദിപ്ിച്ചറ് രോഫദേികമായി വിൽക്കുന്നുണ്റ്. സുൽത്താന് ബഫത്തരി ഫ്ാക്കറ് 
സ്തീകൾക്കറ് മാത്മായി സംസരിച്ച അരിയുതട ഉതറ്പാദന യൂണിറ്ററ് രൂപീകരിച്ചു.  
രോന്ഡഡറ് അരി ഓൺകലനിൽ വിൽക്കാനും പദ്ധതിയുണ്റ്.

154.  വീടുകളിവല്കാ വ്കാണിജ്യ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിവല്കാ ഇവപ്്കാള് കല്യ്കാണഷം വപ്കാമല്കാരു 
െടങ്ങ് നടത്വ്കാനുള്ള ഭ്കാരിച്ച മെലവുഷം അധ്്കാനവുഷം കണകിമലടുത്്, പഞ്്കായ
ത്് െലത്ില് പന്തല് മെ്കാഴില് ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപീകരിക്കുഷം. പന്തലില് ഒരു വസ്റ്റജ്, 
ഭക്ണഷം നല്ക്കാനുള്ള സ്ഥലഷം, ഇരിപ്ിടങ്ങള്  എന്നിവ ഉള്മപ്ടുഷം. അര്ഹര്കാ
യവര്ക് സൗജന്യവുഷം നല്കുഷം. കുടുഷംബശ്രീയുമട ഒരു ആക്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്്കായിരിക്കുഷം 
ഈ പദ്ധെി നടപ്്കാക്കുക.
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  കുടുംബശ്ീയുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ 27 ഇവന്ററ് മാഫനജറ്മന്ററ് യൂണിറ്റുകൾ രേ
വർത്തിക്കുന്നുണ്റ്. ഈ യൂണിറ്റുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഫരോഗ്രാമുകൾ 
ഏതറ്റടുത്തു നടത്തി വരുന്നുണ്റ്. ആയതറ് കൂടുതൽ സ്ലങ്ങളിഫലക്കറ് വിപുലീക
രിക്കുന്നതിനാവേ്മായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ല�ൊഴിെകറപ്് പദ്ധ�ി
155.  മെ്കാഴിലുറപ്പു പദ്ധെിയില് പണിമയടുക്കുന്നവരുമട എണ്ണഷം 13-14 ലക്ത്ില് 

നിന്ന് 15 ലക്െ്കായി ഉയര്ത്ഷം. ശര്കാശരി പ്രവൃത്ി േിനങ്ങള് 50-55ല് നിന്ന് 75 
ആയി ഉയര്ത്ഷം. ഇതു ലക്്യഷം മവച്ചുമക്കാണ്് വലബര് ബജറ്റുകള് ക്െീകരിക്കുഷം.

  ആദ് വർഷം തതന്ന ലകറ് ഷ്ം കകവരിക്കാന് സാധിച്ചു. 16.45 ലഷേം കുടുംബ
ങ്ങളം 18.99 ലഷേം വ്ക്തികളമായി തതാഴിതലടുക്കുന്നവരുതട എണ്ണം ഉയർ
ന്നു. തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ േരാേരി 64.41 ആയി വർദ്ധിച്ചു. 

156. മെ്കാഴിലുറപ്് മെ്കാഴില്കാളികളമട വക്െനിധിയ്ക് രൂപഷം നല്കികഴിഞ്ഞു. ഇെ് നട
പ്ില്കാക്കുന്നെിന് ആവശ്യെ്കായ നടപടികള് സര്ക്കാര് സ്ീകരിക്കുഷം. മപന്്നുഷം 
റിടെയര്മെറെ് മബനിെിറ്റുഷം െറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളഷം ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. 75 േിവസഷം മെ്കാഴി
മലടുത് മുഴവന്വപര്ക്കുഷം മെസ്റ്റിമവല് അലവന്സിന് അര്ഹെയുണ്്കാകുഷം.

  തതാഴിലുറപ്റ് തതാഴിലാളി ഫഷേമനിധി നിയമം നിയമസഭ പാസ്ാക്കി. കരടറ് 
െട്ങ്ങൾ, പദ്ധതി എന്നിവ  തയ്യാറാക്കി. ഇതിതറെ നിയമപരമായ പരിഫോധന 
നടക്കുകയാണറ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 75 ദിവസം തതാഴിതലടുത്ത 
മുഴുവന് ഫപർക്കും ത�സ്റിവൽ അലവന്സായി  1000/- രൂപ വീതം  നൽകി 
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7,38,130 കുടുംബങ്ങൾക്കറ് ഈ ആനുകൂല്ം ലഭ്മായി.  ഈ ഇനത്തിൽ 7381.3 
ലഷേം രൂപ സർക്കാർ െിലവഴിച്ചു.

അയ്യകേൊളി പദ്ധ�ി
157.  മെ്കാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി ഇന്ത്യയില് ഗ്ര്കാെീണ വെഖലയില് െ്കാത്െ്കാണുള്ളെ്. ഇെ് 

നഗരവെഖലയിവലയ്ക് വ്യ്കാപിപ്ികണമെന്ന ആവശ്യഷം അഷംഗീകരിക്കാന് വകന്ദ്ര
സര്ക്കാര് െയ്്കാറ്കായിടെില്ല. അതുമക്കാണ്്കാണ് കഴിഞെ എല്.ഡി.എെ് സര്ക്കാ
ര് അയ്ന്ക്കാളി മെ്കാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി വകരളത്ിമല നഗരങ്ങളില് ആരഷംഭിച്ചെ്. 
അയ്ന്ക്കാളി പദ്ധെിയുമട അടങ്ല് ഉയര്ത്ഷം. 

  അനുമതി ലഭിച്ച എല്ാ ഗുണഫഭാക്താക്കൾക്കും അയ്യകോളി നഗര തതാഴിലു
റപ്റ് പദ്ധതി രേകാരം തതാഴിൽ കാർഡറ് ലഭ്മാക്കി. അതിനനുസൃതമായി 
തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന രേവർത്തനം എല്ാ നഗരസഭകളിലും പു
ഫരാഗമിച്ചു വരികയാണറ്. പി.എം.എ.കവ (നഗരം)-കല�റ്, അയ്യകോളി നഗര 
തതാഴിലുറപ്റ് പദ്ധതികളതട സംഫയാജനത്തിലൂതട ഓഫരാ പി.എം.എ.കവ 
(നഗരം) - കല�റ് ഗുണഫഭാക്താവിനും 90 തതാഴിൽ ദിനങ്ങളം 26,190/-
രൂപയുതട അധിക ധനസഹായവം ലഭ്മാക്കി വരുന്നു. നാളിതുവതര 74,744 
പിഎംഎകവ (നഗരം) ഗുണഫഭാക്താക്കൾക്കറ് തതാഴിൽകാർഡറ് നൽകുന്ന
തിനും 30,57,312 തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭ്മാക്കുന്നതിനും  82.56 ഫകാടി രൂപ 
ഭവന നിർമ്ാണത്തിനറ് അധിക ധനസഹായമായി ലഭ്മാക്കുന്നതിനും സാ
ധിച്ചിട്ടുണ്റ്.

158.  വിവശ്്കാല് സവേഗ്ധ്യമുള്ള അഭ്യസ്തവിേ്യര്കായ യുവെി-യുവ്കാകമളയുഷം ഈ 
സ് കീെില് ഉള്മപ്ടുത്ന്നെിനുള്ള പരിപ്കാടിയ്ക് 2021-22ല് രൂപഷം നല്കുഷം. ഇവമര 
സ്ക്കാര്യസഷംരഷംഭങ്ങളില് അപ്രറെീസുകള്കായി/ഇവറെണുകള്കായി വജ്കാലി നല്കിയ്കാ
ല് സഷംരഷംഭകര്ക് മെ്കാഴിലുറപ്പുകൂലി സബ് സിഡിയ്കായി നല്കുഷം. 

  പുതുക്കിയ നിർഫദേേങ്ങൾ ഉൾതപ്ടുത്തി modified project തയ്യാറാക്കുന്നതി
നറ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

കൊര്ഷിക ല�ൊഴിെവസരങ്ങള്
161.  കുടുഷംബശ്രീയുമട 70000 സഷംഘകൃ്ി ഗ്രൂപ്പുകളില് ഇന്ന് 3 ലക്ഷം സ്ത്രീകള്ക് 

പണിയുണ്്. 2021-22ല് സഷംഘകൃ്ി ഗ്രൂപ്പുകളമട എണ്ണഷം ഒന്നരലക്െ്കാക്കുഷം. 
അധികെ്കായി ഒവന്നക്കാല്ലക്ഷം വപര്ക് മെ്കാഴില് നല്കുഷം. ഈ സഷംഘങ്ങ
ള്മകല്ല്കാഷം ക്കാര്്ികവ്കായ്പ കുറഞെ പലിശയ്ക് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. വ്്കാക്കുെലത്ില് 
ക്കാര്്ിക കര്മവസനകള് രൂപീകരിച്ചുമക്കാണ്് യന്തപിന്തുണ ഉറപ്പു നല്കുഷം.

  2021-22 ൽ 74776 കൃഷി സംഘങ്ങളിലായി 29246.34 തഹക്ർ സ്ലത്തു 
കൃഷി തെയറ്തു ഉപജീവന മാർഗ്ഗം കതണ്ത്തി.  കാർഷിക ഫപാഷക ഉദ്ാനങ്ങ
ൾ ഓഫരാ ഭവനത്തിലും സജീകരിക്കുന്നതിനറ് അഗ്രി നയൂട്രി ഗാർഡന് ക്ാമ്പ
യിന് നടപ്ിലാക്കി. രോഫദേിക കാർഷിക കാലാവസ്ക്റ് അനുഫയാജ്മായ 
പച്ചക്കറികളം പഴവർഗ്ഗങ്ങളം 10 ലഷേഫത്താളം കുടുംബങ്ങളിൽ വളർത്തുക.  
ഇതിലൂതട ഓഫരാ വീടിനും ഫപാഷക സമൃദ്ധമായ ഭഷേണം ഉറപ്പുവരുത്താനും 
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ലഷേ്മിടുന്നു. 441821 (4.41 ലഷേം) കുടുംബങ്ങളിൽ അഗ്രി നയൂട്രി ഗാർഡന് 
ആരംഭിച്ചു. 

  കുടുംബശ്ീയുതട 208 ക്ലസ്ററിലായി 5771.4 തഹക്ർ ഭൂമിയിൽ 75243 കജവ 
കർഷകർ കൃഷി തെയറ്തു വരുന്നു. 2021-22ൽ സ്തീ കർഷക തതാഴിലാളികള
തട 16ത�ഡഫറഷനുകൾ രേവർത്തിക്കുന്നുണ്റ്. 550 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തറ് തല 
കാർഷിക വനിതാ ഫലബർ ബാങ്കുകൾ സജീവമാണറ്. കുടുംബശ്ീ മൃഗ സംര
ഷേണ ഉപജീവന ഫമഖലയിൽ 13150 അംഗങ്ങൾക്കറ് ഉപജീവന രേവർത്തന
ങ്ങൾക്കറ് പിന്തുണ നൽകാന് സാധിച്ചു.  വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
10000 അംഗങ്ങതള പുതിയ സംരംഭ വികസനത്തിനും നിലവിലുള്ളവയുതട 
തമച്ചതപ്ടുത്തലുകൾക്കും പിന്തുണക്കുന്ന രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് ലഷേ്മിടുന്നു.    

162. പ്കാടവശഖരസെിെികള്, സ്യഷം സഹ്കായ സഷംഘങ്ങള്, സഹകരണ സഷംഘങ്ങ
ള് തുടങ്ങിയവയുമട ആഭിമുഖ്യത്ില് കൃ്ി വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. ഇവയ്ക് പിന്തുണ 
നല്കുന്ന രീെിയില് മെ്കാഴിലുറപ്പു പ്രവൃത്ികള് ഏമറ്റടുക്കുഷം. ക്കാര്്ിക വെഖല
യില് അഞ്ചുലക്ഷം വപര്മകങ്ിലുഷം അധികെ്കായി മെ്കാഴില് നല്കുഷം.

  സമഗ്ര കാർഷിക വികസന പദ്ധതി ഘട്ം ഘട്മായി എല്ാ ജില്കളിലും നട
പ്ാക്കാനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. 2022-23-ൽ പദ്ധതി 7 
ജില്കളിൽ പരീഷേണ അടിസ്ാനത്തിൽ നടപ്ിലാക്കും. 

കയര്
164.  കയര് വ്യവസ്കായത്ിമല ഉെ്പ്കാേനഷം 2015-16ല്7000 ടണ് ആയിരുന്നെ് 

28000 ടണ്ണ്കായി ഉയര്ന്നു. 2025 ആകുവമ്്കാവഴയ്ക്കുഷം കയറല്പ്കാേനഷം 70000 
ടണ്ണ്കായി ഉയര്ത്ഷം. അടുത് അഞ്ചുവര്്ത്ിനുള്ളില് യന്തവല്കരണഷം പൂ
ര്ണെ്കാകുഷം. െകിരി െില്ലുകളമട എണ്ണഷം 500 ഉഷം, ഓവടെ്കാെ്കാറ്റിക് സ്പിന്നിഷംഗ് മെ്ീനു
കളമട എണ്ണഷം 10000 ഉഷം, ഓവടെ്കാെ്കാറ്റിക് ലൂമുകളമട എണ്ണഷം 300 ഉഷം ആയി ഉയരുഷം. 
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  1500 എ.എസറ്.എം-കളം സ്ാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.  130 DF മില്ലുകളം സ്ാപിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു. ഓഫട്ാമാറ്റിക്കറ് തമഷീനുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനറ് രോരംഭ രേവർത്ത
നങ്ങൾ 5 സംഘങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

166. കയര് വെഖലയില് ഉല്പന്ന സവവിധ്യവെ്കരണഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ഉണക
മത്്കാണ്ിമറെയുഷം െകിരിവച്ച്കാറിമറെയുഷം മൂല്യവര്ദ്ധിെ ഉല്പന്നങ്ങള് വ്യവസ്കായ
ത്ില് വിപ്വകരെ്കായ െ്കാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുഷം. വിവിധെരഷം കയര് വക്കാവമ്്കാസി
റ്റുകളഷം കൃത്ിെ ര്കാസവസ്തുകമള്കാന്നുഷം ഉപവയ്കാഗിക്കാത് വബ്കാര്ഡുകളഷം വലിയ 
വെ്കാെില് ഉല്പ്കാേിപ്ിക്കുഷം. വകരളമത് ജിവയ്കാ മടക് സസ്റ്റല്സിമറെ ഹബ്്കായി 
െ്കാറ്റുഷം. 

  ഉണക്കതത്താണ്ിൽ നിന്നും ഹസറ് െിപ്റ് ഉല്ാദിപ്ിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ, പിത്തറ് 
ഫരോസസിംഗറ് യൂണിറ്റുകൾ, കബന്ഡർതലസറ് ഫബാർഡറ്, കയർ ഫകാഫമ്പാ
സിറ്ററ് ഫബാർഡറ് എന്നിവയുമായി ബന്തപ്ട് രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. 
ഇഫതാതടാപ്ം ജിഫയാതടക്റ്കറ്റൽസിനറ് ഉത്തഫരന്്യിലും വടക്കറ് കിഴക്കന് 
സംസ്ാനങ്ങളിലും മാർക്കറ്ററ് കതണ്ത്തുന്നതിനറ് ഫവണ്ിയുള്ള നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. കയർ ഫകാഫമ്പാസിറ്ററ് ഫബാർഡുകളതട ഉതറ്പാദനം വ്ാവ
സായിക അടിസ്ാനത്തിൽ കാര്ഷേമമായി നടന്നുവരുന്നു.

167. കയര് വ്യവസ്കായത്ിമറെ െരിത്പ്കാരമ്ര്യത്ിലുഷം കരവിരുെിലുഷം സവവിദ്ധ്യ
ത്ിലുഷം ഊന്നിമക്കാണ്് കയര് വകരള ബ്്കാന്ഡു മെയ്യുഷം. ഇെിന് ആലപ്പുഴയില് 
സ്ഥ്കാപിക്കുന്ന കയര് െ്യൂസിയങ്ങള് സുപ്രധ്കാന പങ്കുവഹിക്കുഷം. 

  മുസരിസറ് ഫരോജക്റ് ലിമിറ്റഡാണറ് കയർ മയൂസിയത്തിതറെ നിർമ്ാണം നടത്തി
വരുന്നതറ്.  കയർ ത�ഡും കയർ ഫകാർപ്ഫറഷനും മാറ്ററ്സറ് ആറെറ് മാറ്റിംഗറ്സറ് 
സംഘങ്ങളം മയൂസിയത്തിതറെ ഭാഗമാണറ്.  

168. ആഭ്യന്തര വിപണി വിപുലമപ്ടുത്ന്നെിന് ഇന്ത്യയിമല കണ്സ്യൂെര് മെയിന് 
വസ്റ്റ്കാറകളെ്കായി ബന്ഷം സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. വറ്കാഡ്, െണ്ണുജല സഷംരക്ണഷം, ഖനികള്, 
ഹിെ്കാലയന് െലഞ്രിവുകള്, മറയില്വവ, പ്രെിവര്കാധഷം, എന്നിവിടങ്ങളിമലല്ല്കാഷം 
ജിവയ്കാ മടക് സസ്റ്റല്സ് ഉപവയ്കാഗഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നെിന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. 

  ഡിജിറ്റൽ യൂണിഫവഴറ്സിറ്റിയുതട സഹായഫത്താതട ഓൺകലന് മാർക്കറ്റിംഗറ് 
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സംവിധാനം വികസിപ്ിക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു. കയർ ഭൂ
വസ്തത്തിതറെ വിപണന സാധ്തകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇവയുതട ഉപഫയാഗം രേെരിപ്ിക്കാന് മറ്റു സംസ്ാനങ്ങള
മായി െർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്റ്.

169. ഇെിമറെമയല്ല്കാഷം െലെ്കായി യന്തവെ്കൃെ വെഖലയില് പുതുെ്കായി പെിന്കായിരഷം 
വപര്മകങ്ിലുഷം മെ്കാഴില് നല്കുഷം. കയര്പിരി വെഖലയില് ഇന്കഷം സവപ്്കാര്ടെ് 
സ് കീെിമറെ സഹ്കായവത്്കാമട 300 രൂപ പ്രെിേിനഷം വ്കാങ്ങിമക്കാണ്ിരുന്ന സ്ഥ്കാ
നത്് സബ് സിഡിയില്ല്കാമെ ശര്കാശരി 500-600 രൂപയ്കായി മെ്കാഴില്കാളിയുമട 
വരുെ്കാനഷം ഉയരുഷം. 

  500 ASM (Automated Spinning Machine) 2022-23 ൽ സ്ാപിച്ചതറ് വഴി 
550 തതാഴിൽ അവസരം രേത്ഷേമായി ഉണ്ായിട്ടുണ്റ്.  ASM – കളതട ഫരോ
ഡക്ിവിറ്റി വർ ദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.  ഇഫതാ
തടാപ്ം പരിേീലന പരിപാടികൾ േക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളം 
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.  

170. കയര് സഹകരണ സഷംഘങ്ങളില് 2015-16ല്  ശര്കാശരി വരുെ്കാനഷം പ്രെിവ
ര്്ഷം 13380 രൂപയ്കായിരുന്നെ് 2021-22ല് 50000 രൂപ കവിഞ്ഞു. ഇെ് അടുത് 
അഞ്ചുവര്്ത്ിനുള്ളില് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്കാമയങ്ിലുഷം ഉയര്ത്ഷം.  

  നടപടി  സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

171.  2020-21മല മവര്െ്ല് കയര് വെളയില് 750 വക്കാടി രൂപയുമട ഓഡറകള് 
ലഭിച്ചു. കയര് വെള കൂടുെല് ആകര്്കവുഷം വിപുലവുെ്കാക്കുന്നെിനുള്ള നടപടിക
ള് സ്ീകരിക്കുഷം. 

  കയർ ഫകരള 2022 ഒഫക്ാബർ മാസത്തിൽ നടത്തുന്നതിനറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടു
ണ്റ്.  ഇതിനുള്ള രോരംഭ രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

172. കയര് ഗവവ്ണഷം വിപുലമപ്ടുത്ഷം. ഇെിന്കായി ര്കാജ്യത്ിനകത്ഷം പുറത്മുള്ള 
ഗവവ്ണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിമല പ്രവര്ത്നങ്ങമള ഏവക്കാപിപ്ിക്കാന് ഉെകുഷംവി
ധഷം എന്.സി.ആര്.എഷം.ഐ മയ ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. 

  NCRMI (National Coir Research & Management Institute) രേമുഖ 
ഗഫവഷണ സ്ാപനങ്ങളായ Wageningen University - Netherland, 
NIIST-CSIR,  CWRDM, CUSAT  എന്നിവയുമായി ഫെർന്നറ് കയർ വ്വസാ
യഫമഖലക്റ് ആവേ്മായ നൂതന സാഫകേതികവിദ്കൾ വികസിപ്ിക്കുകയും  
കവവിധ്മാർന്ന ഉൽപ്ന്നങ്ങളായ Acoustic Panel, Binder less Boards,  
Coir Composite Boards എന്നീ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വ്വസായികാടി സ്ാന
ത്തിൽ നിർമ്ിക്കുന്നതിനറ് ഫവണ് കരാറുകളിൽ ഏർതപ്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി
കൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

  NCRMI In-house Research Activity കളതട ഭാഗമായി Mobile Tender 
Coconut Crushing Machine വികസിപ്ിതച്ചടുത്തിട്ടുണ്റ്.  

  െകിരിഫൊററ് ഉപഫയാഗിച്ചറ് മരക്കരിയുതട അഫത ഗുണനിലവാരമുള്ളതും കത്തി
ക്കുഫമ്പാൾ ഉയർന്ന താപനില രേദാനം തെയ്യുന്നതുമായ PEATKOL DOTS വി
കസിപ്ിതച്ചടുത്തു.  

  ഖരമാലിന് സംസ്ക്കരണത്തിനറ് വീടുകളിൽ ഉപഫയാഗിക്കാന് കഴിയുന്ന 
ACTIVEPEAT എന്ന സാഫകേതികവിദ് വികസിപ്ിതച്ചടുത്തു.
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  Crushed Tender Coconut ൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഉതറ്പന്നതത്ത  കാർഷികാവ
േ്ത്തിനായി ഉതകുന്ന രീതിയിൽ രൂപാന്രതപ്ടുത്തി നൂതനമായ Potting 
Filler Technology വികസിപ്ിതച്ചടുത്തു.

കശകവണ്ി
173.  കശുവണ്ി വക്കാര്പവറ്നിലുഷം ക്കാമപ്ക് സിലുെ്കായി അയ്്കായിരഷം വപര്ക് അധികെ്കാ

യി മെ്കാഴില് നല്കി. അടുത് അഞ്ചുവര്്ത്ിനുള്ളില് പെിന്കായിരഷം വപര്ക്കുകൂടി 
മെ്കാഴില് നല്കുഷം. െ്കാക്റികള് നവീകരിക്കുകയുഷം ആധുനീകരിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. 
െിനിെഷം കൂലി പരി്് കരിക്കുഷം.

  �ാക്റികളിൽ ആധുനികവതറ്ക്കരണവം നവീകരണവം നടത്തുന്നതിനറ് തുക 
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്റ്.   1250 ഫപർക്കറ് തതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കാനുള്ള നടപടിക
ൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

174. ക്കാ്്യൂ വബ്കാര്ഡിമറെ പ്രവര്ത്നഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. വബ്കാര്ഡു വഴി പ്രെിവര്്ഷം 
30000 - 40000 ടണ് വെ്കാടെണ്ി ഇറക്കുെെി മെയ്യുഷം. ആഫ്ികന് ര്കാജ്യങ്ങളെ്കായി 
സഷംയുക് ബ്്കാന്ഡ് മനയിെില് മക്കാല്ലത്് കശുവണ്ിപ്രിപ്് സഷംസ് കരിച്ച് കയറ്റു
െെി മെയ്യുന്നെിനുള്ള സ്കാധ്യെകള് ആര്കായുഷം. ആശ്കാവഹെ്കായ പ്രെികരണെ്കാണ് 
ആഫ്ികന് ര്കാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ഉണ്്കായിട്ടുള്ളെ്. 

  2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ഫകരള കാഷയൂ ഫബാർഡറ് 12763.402 തമട്രികറ് ടൺ 
ഫതാട്ണ്ി ഇറക്കുമതി തെയ്റ് ഫകരള സംസ്ാന കശുവണ്ി വികസന ഫകാർപ്
ഫറഷനും കാതപ്ക്ിനും വിതരണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്.  ഇഫതാതടാപ്ം ഈ സാമ്പത്തിക 
വർഷം ഐവറി ഫകാസ്ററ്, ഘാന, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഫതാട്ണ്ി ഇറക്കുമതി 
തെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

175.  സ്ക്കാര്യ കശുവണ്ി വ്യവസ്കായികമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. അവര്ക്കുള്ള പലിശ 
സബ് സിഡി തുടരുഷം. ബ്കാങ്കുകളെ്കായി െര്ച്ച മെയ്് റിസവവല് പ്കാവകജിനു രൂപഷം 
നല്കുഷം.ഇത്രഷം െ്കാക്റികളില് മെ്കാഴില് നിയെങ്ങള് നടപ്ില്കാക്കുന്നെിനുള്ള നട
പടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. 

  കശുവണ്ി വ്വസായത്തിൽ അടച്ചു പൂട്തപ്ട് കമ്പനികതള സംരഷേിക്കാനുള്ള 
പാഫക്കജറ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.  500 ഫകാടിയിലധികം രൂപ എഴുതിത്തള്ളാന് ബാ
ങ്കുകൾ സമ്തമറിയിച്ചു.  രണ്റ് ഫകാടി രൂപ വതരയുള്ള വായറ്പകളിൽ മുതലിതറെ 
50% വം രണ്റ് ഫകാടിയ്ക്കും 10 ഫകാടിയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വായറ്പകളിൽ 60% വം ഒരു 
വർഷത്തിനകം അടച്ചാൽ മതിതയന്നറ് ധാരണയായി.

176. ഉല്പ്കാേനക്െെവയറിയ സഹബ്ിഡ് ഇനങ്ങള് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി കശുവണ്ി 
കൃ്ി വ്യ്കാപിപ്ിക്കുഷം. മെങ്ങിന് ഇടവിളയ്കായി ഉപവയ്കാഗിക്കാനുെകുന്ന കുള്ളന് ഇന
ങ്ങള്കാണ് നടുക.

  ഫകരള കാർഷിക സർവ്വകലാോല വികസിപ്ിതച്ചടുത്ത അതയുല്ാദന ഫേഷിയുള്ള
തും, തതങ്ങിന് ഫതാട്ങ്ങളിൽ ഇടവിള കൃഷിയായി കൂടി ഉപഫയാഗതപ്ടുത്താവന്ന
തുമായ കഹരേിഡറ് ഇനത്തിൽതപ്ട് കശുമാവറ് കതകളാണറ് ഫകരള സംസ്ാന 
കശുമാവറ് കൃഷി വികസന ഏജന്സി കർഷകർ ക്കറ് നൽകി വരുന്നു. 2021-22 സാ
മ്പത്തിക വർഷം കാഷയൂ ഫമാഡൽ ഗാർഡൺ, കാഷയൂ ഫമാഡൽ �ാം, മുറ്റതത്താരു 
കശുമാവറ് എന്നീ പദ്ധതികളിലൂതട 3158 തഹക്ർ സ്ലഫത്തക്കറ് 8,16,000 ഗ്രാ�റ്റ്റു
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കൾ ഫകരളത്തിതറെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിതരണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്.   കക്റി
177.  സകത്റി മെ്കാഴില്കാളികള്ക് മെ്കാഴില് ഉറപ്പു വരുത്ന്നെിന് സ്ീകരിച്ച 

ഏറ്റവുഷം സുപ്രധ്കാന നടപടി സ് കൂള് യൂണിവെ്കാഷം പദ്ധെിയ്കാണ്. ഈ സ് കീഷം 
ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. സെയത്് സഷംഘങ്ങള്ക് പണഷം നല്കുഷം എന്നുറപ്പു വരുത്ഷം. 

  2021-22 വർഷത്തിൽ 120 ഫകാടി രൂപയുതട സ്കൂൾ യൂണിഫ�ാം പദ്ധതി നട
പ്ിലാക്കി.  9.36 ലഷേം വിദ്ാർത്ികൾക്കറ് ഇതിതറെ രേഫയാജനം ലഭിച്ചു.  
യൂണിഫ�ാം തനയ്യുന്ന കകത്തറി തതാഴിലാളികളതട കൂലി സമയബന്ിതമാ
യി നൽകുന്നതിനറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

178.  സകത്റി റിവബറ്റ് വകന്ദ്രസര്ക്കാര് നിര്ത്ല്കാകി. വകരളത്ില് റിവബറ്റ് 
സമ്പ്രേ്കായഷം തുടരുഷം. കൂടുെല് േിവസഷം റിവബറ്റ് അനുവേിക്കുഷം. 

  2021-22 വർഷം നിലവിലുണ്ായിരുന്ന 56 ദിവസങ്ങൾക്കറ് പുറഫമ 6 ദിവസ
ങ്ങൾ കൂതട തസ്പഷ്ൽ റിഫബറ്ററ് വില്ന അനുവദിച്ചിരുന്നു.  2021-22 വർഷം 10 
ഫകാടി രൂപ റിഫബറ്ററ് ഇനത്തിൽ രോഥമിക കകത്തറി സഹകരണ സംഘ
ങ്ങൾ, ഹാതറെക്റ്, ഹാന്വീവറ് എന്നിവക്റ് നൽകിയിട്ടുണ്റ്.  

179. നൂലിമറെ വിലകയറ്റഷം നിയന്തിക്കുന്നെിനുഷം കഴിനൂല് സുലഭെ്കാക്കുന്നെിനുഷം വക
രളത്ിമല സഹകരണ സ്പിന്നിങ് െില്ലുകവള്കാടനുബന്ിച്ച് കഴിനൂല് നിര്െ്കാണ
വകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.   സ്പിന്നിഷംഗ് െില്ലുകളില് ഹ്കാങ്ങിയ്കാണ് (കഴിനൂല്) ഒരു 
നിശ്ിെ ശെെ്കാനഷം ഉല്പ്കാേിപ്ിക്കുന്നുമണ്ന്ന് ഉറപ്് വരുത്ഷം. 

  തൃശൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗറ് മില്ിൽ 2 മാസത്തിനകം കഴിനൂൽ ഉല്ാദനം 
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.  കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ ജില്ക
ളിലും ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു.

180. സഹകരണസഷംഘങ്ങളമട പുനഃസഷംഘടനയ്ക്കു കൂടുെല് പണഷം ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. 
ബിന്കാെി സഷംഘങ്ങമള നീകഷം മെയ്യുഷം. 

  2022-23 വർഷത്തിൽ നിലവിലുള്ള രോഥമിക കകത്തറി സഹകരണ സം
ഘങ്ങതള ജിഫയാടാഗറ് തെയറ്തുതകാണ്റ് ബിനാമി സംഘങ്ങതള ഒഴിവാക്കുന്ന 
തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.  ബിനാമി സംഘങ്ങതള ഒഴിവാക്കി 
നിലവിലുള്ള രോഥമിക സംഘങ്ങളതട പുന:സംഘടന അനുഫയാജ്മായ 
രീതിയിൽ നടപ്ിലാക്കുന്നതാണറ്.

181. ഹ്കാന്വീവുഷം ഹ്കാന്മടക് സുഷം സമൂലെ്കായി പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. വിപണന ശഷംഖല 
ആകര്്കെ്കാക്കുഷം. ആര്ടെിസ്കാന്സിനുള്ള മപ്കാതുസൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുഷം.

  ഹാതറെക്റ്, ഹാന്വീവറ് ഫഷാറൂമുകൾ നവീകരിക്കുന്ന രേവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭി
ച്ചിട്ടുണ്റ്.  ഹാതറെക്ിതറെ 14 ഫമജർ ഫഷാറൂമുകൾ നിലവിൽ ആധുനിക രീതിയിൽ 
നവീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.  വർക്കറ് തഷഡുകളതട നവീകരണം തുടർന്നുവരുന്നു.  

182. സകത്റി ഉല്പ്ന്നങ്ങമള ഏറ്റവുഷം ആകര്്കെ്കായി രൂപകല്പ്ന മെയ്യുന്ന
െിനുഷം പുതുെലമുറമയ ആകര്്ിക്കുന്ന ഡിസസന് രൂപീകരണത്ിലുഷം ആവശ്യ
െ്കായ െ്കാര്ഗ്ഗനിര്വ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നെിന്കായി സഷംസ്ഥ്കാന െലത്ില് സീനിയര് 
ഡിസസനര്െ്കാര് ഉള്മക്കാള്ളുന്ന ഉപവേശകസെിെി രൂപീകരിക്കുഷം.

  കകത്തറി ഉല്ന്നങ്ങളതട നിർമ്ാണത്തിൽ നിശ്ചിത നിലവാരം ഉറപ്പുവരു
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ത്തുന്നതിനായും ഉല്ന്നങ്ങളതട വിപണി തമച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിനുമായി “ഫകരള 
കകത്തറി മുദ്രറ് ” തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്.  ഇഫതാതടാപ്ം കവവിദ്ധ്വതറ്ക്കരണ
ത്തിതറെ ഭാഗമായി പുതിയ ഡികസന് ഷർട്ടുകൾ ഹാതറെക്റ് വിപണിയിൽ 
ഇറക്കിയിട്ടുണ്റ്. 

ഖൊദി
183. ഖ്കാേി മനയ്ത്് ഉപകരണങ്ങള് നവീകരിക്കുഷം. ക്ലസ്റ്ററകള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. 

മറഡിമെയ്ഡ് ഉല്പന്നങ്ങളിവലയ്ക്കുള്ള സവവിദ്ധ്യവെ്കരണഷം ശക്ിമപ്ടു
ത്ഷം. ഇെിന് ആധുനിക ഡിസസന് വിേഗ്ധരുമട വസവനഷം ഉപവയ്കാഗമപ്
ടുത്ഷം. സകത്റിയിമലന്നവപ്കാമല ഖ്കാേിയുമട വിപണനത്ിനുള്ള പ്രവെ്യക 
പ്രെ്കാരണ പരിപ്കാടികള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. വരുെ്കാന ഉറപ്പുപദ്ധെി വിപുലമപ്ടു
ത്ഷം. 

  ഖാദി തനയറ്ത്തുപകരണങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനായി RUTAG – IIT Chennai 
– യുതട സഹകരണഫത്താതട കയർ തമഷീനറി മാനു�ാകറ്െറിംഗറ് കമ്പനിയു
മായി ഫെർന്നറ് പദ്ധതി നടപ്ാക്കിവരുന്നു. 

  ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ് ഓ�റ് �ാഷന് തടഫ്ാളജി (IFTK) ഫകരളയിതല ഡികസനർമാ
രുതട ഫസവനം ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തി പുതിയ വസ്തങ്ങൾ ഡികസന് തെയറ്തു 
വിപണിയിലിറക്കി.  20-ഓളം ഫഷാറൂമുകളിൽ IFTK- യിതല ഡികസനർമാരു
തട ഫസവനം ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തുന്നുണ്റ്. 

  സംസ്ാനത്തറ് ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഖാദി – കകത്തറി വസ്തം ധരിക്കുന്നതിതറെ 
ഭാഗമായി  സംസ്ാനത്തുടനീളം നൂഫറാളം സർക്കാർ ഓ�ീസുകൾ, തപാ
തുഫമഖലാ സ്ാപനങ്ങൾ, സഹകരണ സ്ാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി 
സഹകരിച്ചു രേെരണ പരിപാടികൾ നടത്തി. 

  ഖാദി ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ ഓൺകലനായി ലഭ്മാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവ
രികയാണറ്.

184. ഖ്കാേി ഗ്ര്കാെീണ വ്യവസ്കായ സഷംഘങ്ങമള പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. സഷംരഷംഭകര്ക് 
ഒരു ഒറ്റത്വണ െീര്പ്്കാകല് പദ്ധെിയിലൂമട കട്കാശ്്കാസഷം നല്കുന്നെിനുളള 
നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

  ഗ്രാമ വ്വസായങ്ങൾ പുനരുദ്ധരീകരിക്കുന്നതിനറ് പ്ാന് �ണ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടു
ണ്റ്.  ഇതു കൂടാതത ഇതുമായി ബന്തപ്ട്റ് നബാർഡറ്, ഫകരള ബാകേറ് എന്നി
വയുമായി െർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്റ്.  ഇഫതാതടാപ്ം കുടിേിക ഒറ്റത്തവണയായി 
അടച്ചാൽ പിഴ പലിേ ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്.

185. 15 ലക്ഷം ഉപജീവനമത്്കാഴിലുകളെ്കായി ബന്മപ്ടുത്ി പെിന്കായിരഷം ഗ്ര്കാെീണ 
വ്യവസ്കായ യൂണിറ്റുകള് ആരഷംഭിക്കുഷം. 

  2022-23 വർഷം SEGP – PMEGP പദ്ധതി വഴി 6500 പുതിയ സംരംഭങ്ങളം 
20000 പുതിയ തതാഴിലും ലഷേ്മിട്ടുള്ള രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.
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മറ്റക പരമ്പരൊഗ� വ്യവസൊയങ്ങള്
186. വകരള ആര്ടിസ്കാന് മഡവലപ്് മെറെ് വക്കാര്പവറ്ന് പ്ര്കാവേശിക ആര്ടിസ്കാ

ന് യൂണിറ്റുകളമട അഷംബ്ല്ല്കാ സഷംവിധ്കാനെ്കായി വികസിപ്ിക്കുഷം.
  ഇതുമായി ബന്തപ്ട് രോരംഭനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

187.  കരകൗശല വികസന വക്കാര്പവറ്ന് വറ്കാ മെറ്റീരിയല് ബ്കാങ്കുഷം ഹ്കാന്ഡി ക്്കാ
െ്റ്റ് ഡിസസന് മസറെറഷം ആരഷംഭിക്കുഷം. മകല്പ്കാഷം സവവിദ്ധ്യവെ്കരിക്കുഷം. 
പനയുല്പ്ന്ന സഹകരണ സഷംഘങ്ങളമട പുനരുദ്ധ്കാരണ സവവിധ്യവല്ക
രണ പ്കാവകജുകള് നടപ്ില്കാക്കുഷം. പ്രീെിയഷം ഉല്പന്നശ്കാലകള് ആരഷംഭിക്കുഷം. 
വര്ക് മ്ഡുകള് നവീകരിക്കുഷം. 

  കരകൗേല വികസന ഫകാർപ്ഫറഷനിൽ ഫറാ തമറ്റീരിയൽ ബാകേറ് നിലവിൽ 
രേവർത്തിക്കുന്നുണ്റ്. കവവിധ്വൽക്കരണവമായി ബന്തപ്ട് പദ്ധതികൾ 
മാസ്റർ പ്ാനിൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. തകൽപാമിതറെ കവവിധ്വൽക്കരണ
ത്തിതറെ ഭാഗമായി പാലക്കാടറ് ഒരു കറസറ് മിൽ ഉടതന രേവർത്തനം ആരംഭി
ക്കും.  മറ്ററ് വികസന രേവർത്തനങ്ങൾ മാസ്റർ പ്ാനിൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

188. കര്്കര്/ മെ്കാഴില്കാളികള്/ കരകൗശലമത്്കാഴില്കാളികള് എന്നിവര്ക് ന്യ്കാ
യെ്കായ വവെനഷം / വരുെ്കാനഷം ലഭിക്കുന്നൂമവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ന്നെിനുഷം സര്ടെി
െികറ്റ് നല്കുന്നെിനുഷം മെയര് വ്ഡ് െ്കാര്കറ്റുകളില് വിപണി കമണ്ത്
ന്നെിനുഷം വകരള മെയര് വ്ഡ് വക്കാര്ഡിവന്ന് അവെ്കാറിറ്റി ഉണ്്കാകുഷം. ഇെ് 
ഇന്ത്യയില് ഇത്രത്ിലുള്ള ആേ്യവത്െ്കായിരിക്കുഷം.

  നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

189.  സഷംസ്ഥ്കാന ബ്കാഷംബൂ വക്കാര്പ്വറ്മറെ പുനഃസഷംഘടന പൂര്ത്ിയ്കാക്കുഷം. ബ്കാഷംബൂ 
സപ്വുഡിമറെ വിപുലെ്കായ ഉല്പ്കാേന െ്കാക്റി സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. അതുവഴി പനമ്പു 
മനയ്ത് മെ്കാഴില്കാളികള്ക് കൂടുെല് മെ്കാഴില് നല്ക്കാന് കഴിയുഷം.

  ബാംബു കപ്വഡിതറെ നിലവിലുള്ള �ാക്റി നവീകരിക്കാന് ഫവണ് നടപടി
കൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണറ്. മാസ്റർ പ്ാനിൽ പദ്ധതിയുതട ഒന്നും രണ്ം ഘട്ങ്ങ
ളിലായാണറ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതറ്. ബാംബൂ കപ്യുതട ഉതറ്പാദനത്തിനായി 4 
ഫകാടി രൂപ  വകയിരിത്തിയിട്ടുണ്റ്.

190. മെ്കാഴിലുറപ്് പദ്ധെി, ക്കാര്ബണ് ന്യൂ്ല് പദ്ധെി എന്നിവയില് ഉള്മപ്ടുത്ി 
മുള വച്ചുപിടിപ്ിക്കുന്നെ് വ്യ്കാപകെ്കാക്കുഷം. െരത്ിനു പകരഷം മുള എന്ന സെീപന
മത് മകടെിട നിര്മ്കാണത്ില് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

  ഫകരള സംസ്ാന ബാംബൂ ഫകാർപ്ഫറഷനറ് 588 തഹക്റിൽ മുള തവച്ചുപിടിപ്ി
ക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ ബാംബൂ മിഷനിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
ഇതനുസരിച്ചറ് അലിഗർ മുസീം യൂണിഫവഴറ്സിറ്റി ക്ാമ്പസിൽ 121 തഹക്റിൽ 
48,400 കതകൾ തവച്ചുപിടിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. 467 തഹക്ർ കതണ്ത്തുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

191.  മെങ്ങിന്െടി സഷംസ് കരണ െ്കാക്റികള് ആരഷംഭിക്കുഷം. 
  കുറ്റ്ാടി തക.എസറ്.ഐ.ഡി.സി നാളിഫകര വ്വസായ പാർക്കുമായി ബന്
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തപ്ട്റ് ഇതിനുള്ള രോരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

192. കുടെ, പ്കായ, പനമ്് മനയ്ത്് തുടങ്ങിയ സകമത്്കാഴിലുകമള സഷംരക്ിക്കുന്ന 
നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

  ഇതുമായി ബന്തപ്ട് രോരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഈ ഫമഖലയിതല 
തതാഴിലാളികളമായി ബന്തപ്ട് സ്ിതി വിവരങ്ങൾ ഫേഖരിച്ചുവരുന്നു.

193.  ഡ്കാമുകള് വ്യ്കാപകെ്കായി ഡീസില്റ്റ് മെയ്യുന്നെിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് നട
ക്കുകയ്കാണ്. ഇെിമല മെളി കളിെണ് വ്യവസ്കായത്ിന് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. 
വെല്െണ്ണ് നഷ്മപ്ട്കാത് രീെിയിലുഷം വയലുകളില് മവളളമകടെ് ഒഴിവ്കാകിയുഷം 
മെളി ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. െണ്പ്കാത്ങ്ങളഷം െറ്റു കളിെണ് ഉല്പന്നങ്ങളഷം ആധുനിക 
ഡിസസനില് മൂല്യവര്ദ്ധിെ ഉല്പന്നങ്ങള്കാകി െ്കാറ്റുന്നെിനുളള നടപടികള് 
സ്ീകരിക്കുഷം.

  17 ഫകാടി രൂപ തെലവിൽ മംഗലം ഡാമിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി മണ്ണറ് നീക്കുന്ന രേവ
ർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണറ്. ചുള്ളിയാർ, വാളയാർ, മീന്കര ഡാമുകളി
തല മണൽ നീക്കാനുള്ള നടപടിരൈമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

കയര് ആന്ഡ് ക്ൊഫ്റ് സ് ഫറ്റൊര്
199.  സകമത്്കാഴിലുക്കാര്ക്കു വവണ്ിയുള്ള െള്ടെി വ്ഡ് മെസിലിവറ്റ്ന് വകന്ദ്രങ്ങ

ള് വ്യവസ്കായ വകുപ്ിമറെ ആഭിമുഖ്യത്ില് ആരഷംഭിക്കുഷം. വിവിധ ക്്കാെ്റ്റുകമള 
അണിനിരത്ിമക്കാണ്് മവര്െ്ല് എക് സിബി്നുകള് സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം.

  ആലപ്പുഴയിൽ വ്വസായ വകുപ്ിതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിലുള്ള മൾട്ി ഫട്രഡറ് ത�സി
ലിഫറ്റഷന് ഫകന്ദം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിർമ്ാണ രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചി
ട്ടുണ്റ്.  മറ്റു ജില്കളിഫലക്കും ഇതു വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിട്ടു
ണ്റ്.

200.  വകരളത്ില് പ്രധ്കാനമപ്ടെ ടൂറിസ്റ്റ് വകന്ദ്രങ്ങളില് ക്്കാെ്റ്റ് വിവല്ലജുകള് ആരഷം
ഭിക്കുഷം. സകവവലക്കാര്ക് അവരുമട കഴിവുകള് പ്രേര്ശിപ്ിക്കുന്നെിനുഷം ഉല്പ്
ന്നങ്ങള് വിപണനഷം നടത്ന്നെിനുഷം ഇതുവഴി കഴിയുഷം.

  ബാംബൂ മിഷനുമായി ഫെർന്നറ് ബാംബൂ ഫകാർപ്ഫറഷന് കുമരകത്തും മാനന്
വാടിയിലും മൂന്നാറിലും ഫകാതമംഗലത്തും ഫതക്കടിയിലും ബാംബൂ ബസാർ നി
ർമ്ാണം പൂർത്തിയായി വരുന്നു.  ഇഫതാതടാപ്ം വയനാട്ിൽ കവത്തിരിയി
ൽ ബാംബൂ മിഷതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ ബാംബൂ ബസാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

201.  പരമ്ര്കാഗെ വ്യവസ്കായ ഉല്പന്നങ്ങളമട വിപണനത്ിന് മെയര് വ്ഡ് െ്കാന
ലുകമള ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. പ്രധ്കാന പരമ്ര്കാഗെ വ്യവസ്കായങ്ങമള മഹറിവറ്റജ് 
സ് കില് ആയി പ്രഖ്യ്കാപിച്ച് സഷംരക്ിക്കുഷം. മഹറിവറ്റജ് വഹ്കാടെലുകളില് പരമ്ര്കാ
ഗെ വ്യവസ്കായ ഉല്പ്ന്നങ്ങള് െിനിെഷം വെ്കാെിമലങ്ിലുഷം നിര്ബന്െ്കാക്കുഷം.

  ഫകരള ബാംബൂ ത�സ്ററ് മുഫഖന െില തഹറിഫറ്റജറ് ഫഹാട്ലുകളിൽ മുള ഉല്ന്നങ്ങ
ൾ   ഉപഫയാഗിക്കുന്നതറ് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടുണ്റ്.
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നിര്മൊണഫമഖെ
202.  നിര്മ്കാണ വെഖലയിമല െണല്, കല്ല്, സിമെറെ്, സ്റ്റീല് തുടങ്ങിയവയുമട 

ക്്കാെവുഷം വിലകയറ്റവുഷം പരിഹരിക്കുന്നെിന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. ഡ്കാമുക
ളിമല ആവ്കാഹവശ്ി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നെിന്കായി െണല് നീകഷം മെയ്യുന്നെിന് 
അടിയന്തര നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. പരിസ്ഥിെി െ്കാനേണ്ഡങ്ങള് പ്കാലിച്ചുമക്കാണ്്  
സര്ക്കാര് ഉടെസ്ഥെയില് ക്്കാറി പ്രവര്ത്നഷം വിപുലമപ്ടുത്ഷം.

  സിമറെറ്, സ്റീൽ എന്നിവയുതട ലഭ്ത വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി തപാ
തുഫമഖലാ സ്ാപനങ്ങളായ മലബാർ സിമറെറ്സറ്, ട്രാവന്കൂർ സിമറെറ്സറ് 
എന്നിവയുതട ഉല്ാദനം വർദ്ധിപ്ിക്കുകയും ഡാമുകളിൽ നിന്നും മണൽ വാര
ലിനായി യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാന് 10 ഫകാടി ബഡറ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കു
ന്നതറ് തപാതുഫമഖലാ സ്ാപനമായ തകംഡൽ മുഫഖന നടപ്ാക്കുന്നതിനുള്ള  
രോരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

204. സിെറെിന് വെലുള്ള കുത്ക നിയന്തണഷം ആണ് വിലകയറ്റത്ിന് അടിസ്ഥ്കാ
നഷം. ഇെില് ഇടമപടുന്നെിനുവവണ്ി വകരളത്ില് സിെറെ് ഉല്പ്്കാേനഷം ഗണ്യ
െ്കായി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നെിന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. 

  മലബാരറ് സിമറെറ്സറ് (MCL), ട്രാവനറ്കൂരറ് സിമറെറ്സറ് (TCL) തുടങ്ങിയ കമ്പനി
കതള നവീകരിച്ചറ് ഉല്ാദനം വർ ദ്ധിപ്ിക്കാന് ഫവണ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.  

വൊണിജ്യഫമഖെ
206. വ്കാണിജ്യ സര്ക്കാരിമറെ വന്കാഡല് ഏജന്സിയ്കായി വ്കാണിജ്യെി്ന് രൂപീകരി

ച്ചു. 2021 മുെല് ഇെ് പൂര്ണെ്കായുഷം പ്രവര്ത്നക്െെ്കാകുഷം. 2025നകഷം സകവരി
വകണ് കൃെ്യെ്കായ ലക്്യങ്ങളഷം ഒരു റീമടെയില് നയത്ിന് രൂപഷം നല്കുഷം. 

  വാണിജ് മിഷന് രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.  കരടറ് export policy തയ 
സംബന്ിച്ചറ് വിവിധ സംഘടനകളതട അഭിരോയം ഫതടുന്നതിനറ് തീരുമാനി
ച്ചിട്ടുണ്റ്.

207.  ന്കാടെിന്പുറങ്ങളിവലയുഷം നഗരങ്ങളിവലയുഷം കവമ്്കാളങ്ങളിമല സൗകര്യങ്ങള് 
വികസിപ്ിക്കുകയുഷം ന്കാടന് െന്തമയ/ബസ്കാറിമന വ്്കാപ്ിഷംഗ് െ്കാളകള്ക്കു 
ബേല്കായി ഉയര്ത്കയുഷം മെയ്യുഷം. വ്്കാപ്ിഷംഗ് െ്കാളിമലന്നവപ്കാമല െമന്ന നി
യന്തിെ ഗുണനിലവ്കാരവുഷം വിലയുഷം ആസ്്കാേ്യകരെ്കായ അന്തരീക്വുഷം ഓവര്കാ 
കവമ്്കാളത്ിലുഷം ഉണ്്കാകണഷം. ഇത്രഷം നവീകരണത്ിന് സര്ക്കാരിമറെ 
സഹ്കായഷം നല്കുഷം. വക്കാഴിവക്കാട് െിഠ്കായിമത്രുവിലുഷം െിരുവനന്തപുരത്് െ്കാ
ലകവമ്്കാളത്ിലുഷം നടത്ിയ ഇടമപടലുകള് അവവല്കാകനഷം മെയ്് കൂടുെല് 
സെഗ്രെ്കായ നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. 

  സൂക്ഷ്മ തെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കറ് (MSME) ഫവണ്ി രോഫദേിക  
വിപണി സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്റ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇതിനുള്ള 
മാർഗ്ഗ ഫരഖ തയ്യാറാക്കി നടപടി സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു. 
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  രോഫദേികമായി സ്വകാര് സൂപ്ർ മാർക്കറ്ററ്/വിപണന ഫകന്ദങ്ങൾ കതണ്
ത്തി MSME ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ രേദർേിപ്ിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗ
കര്ങ്ങൾ നൽകുക, സർക്കാർ-തപാതുഫമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതട ഉപഫയാഗ
രഹിതമായ സ്ലം കതണ്ത്തി രേദർേന – വിപണന സൗകര്ം ഒരുക്കുക 
എന്നിവ പരിഗണനയിലാണറ്.

213.  വ്കാറ്റ് ആഷംനസ്റ്റി കൂടുെല് ഉേ്കാരെ്കാക്കുഷം. 2021ഓമട വ്കാറ്റിമറെ ബ്കാകി നില്ക്കുന്ന 
കുടിശികകള് കൂടി അവസ്കാനിപ്ിക്കുകയ്കാണ് ലക്്യഷം.

  വാറ്ററ് അംനസ്റി സീം ഈ സാമ്പത്തികവർഷും നടപ്ാക്കിവരുന്നു. 

214. കൃെ്യെ്കായി നികുെി അടയ്ക്കുകയുഷം നികുെി കുറ്റകൃെ്യങ്ങളില് ഉള്മപ്ട്കാെിരിക്കു
കയുഷം മെയ്യുന്ന സഷംസ്ഥ്കാനത്് സലസന്സുള്ള വ്യ്കാപ്കാരികള്ക് പ്രിവിവല്ലജ് 
ക്കാര്ഡ് നല്കുഷം.

  കൃത്മായി നികുതി അടയ്ക്കുന്ന നികുതിദായകർക്കറ് തരോക�ൽ കാർഡറ് 
നൽകുന്ന പരിപാടി ആരഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

IIIദൊരിദ്്യഷം നിര്മൊജ്ജനഷം 
215. വകരളത്ില് ഇന്ന് പരെേരിദ്രര്കായ കുടുഷംബങ്ങളമട എണ്ണഷം 4-5 ലക്ത്ിലധി

കഷം വരില്ല. നിലവിലുള്ള ആശ്രയ ഗുണവഭ്കാക്്കാകമളയുഷം െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാ
പനങ്ങളഷം കുടുഷംബശ്രീയുഷം വന്കാെിവനറ്റ് മെയ്യുന്ന പുെിയ കുടുഷംബങ്ങമളയുഷം വക്ല
ശഘടകങ്ങളമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് സഷംസ്ഥ്കാന െലത്ില് സര്വവ്വ നടത്ി 
മുന്ഗണന്കാ ലിസ്റ്റ് െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. ഇവപ്്കാള് ആശ്രയ പദ്ധെിയില് 1.5 ലക്ഷം കുടുഷം
ബങ്ങള്കാണ് ഗുണവഭ്കാക്്കാകള്കായി ഉള്ളെ്. ഇവരില് അര്ഹെയുള്ളവമരമയ
ല്ല്കാഷം ഉള്മക്കാള്ളിച്ചുമക്കാണ്് 4-5 ലക്ഷം കുടുഷംബങ്ങമള ഗുണവഭ്കാക്്കാകള്കായി 
മെരമഞെടുക്കുഷം. 

  അതിദാരിദ്ര്ം ഇല്ായറ്മ തെയ്യുന്നതിനായി തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾ മുഫഖന സർഫവ്വ നടത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.

216. ഏറ്റവുഷം േരിദ്ര കുടുഷംബങ്ങമള പ്രവെ്യകമെടുത്് ഓവര്കാന്നിമറെയുഷം പ്രശ് നങ്ങളഷം 
ആവശ്യങ്ങളഷം പഠിച്ച് അവ പരിഹരിക്കുന്നെിന് മെവയ്ണ്ടുന്ന ക്കാര്യങ്ങളഷം അവ
യ്ക്കു വവണ്ിവരുന്ന മെലവുഷം വരഖയ്കാ ക്കുന്നെ്കാണ് സെവക്്കാപ്്കാനിഷംഗ്. സെവക്്കാ 
പ്്കാനുകള് െയ്്കാറ്കാക്കുന്നെിന് വ്്കാക് പഞ്്കായത്് –മുനിസിപ്ല് െലത്ില് 
രൂപീകരിക്കുന്ന റിവസ്കാഴ് സ് വപഴ് സണ്സ് ടീമുകള്ക് പരിശീലനഷം നല്കുഷം.  നി
ലവിലുള്ള സ് കീമുകമള പരെ്കാവധി പ്്കാനുകളില് സഷംവയ്കാജിപ്ിക്കുഷം. പ്രവെ്യകെ്കാ
യി നിര്വ്ദേശങ്ങള്ക്കുഷം രൂപഷം നല്ക്കാഷം.

  അതിതീവ്ര ദാരിദ്ര്ം തിരിച്ചറിയൽ രേരൈിയ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു
ണ്റ്.  സംസ്ാനതത്ത എല്ാ തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലും ഉൾതപ്ട് 
19,489 വാർഡുകളിൽ നടത്തിയ കണതക്കടുപ്ിലൂതട 64,006 കുടുംബങ്ങൾ 
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അതീവ ദരിദ്രരായതായി കതണ്ത്തി.  അവതര ദാരിദ്ര് ഫരഖക്റ് പുറത്തറ് തകാ
ണ്വരാന് ഓഫരാ കുടുംബത്തിനും കമഫരൈാ പ്ാന് കരടറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

218.  ഈ സെവക്്കാ പ്്കാനുകള് പഞ്്കായത്് / മുനിസിപ്ല് ഭരണസെിെികള് പരി
വശ്കാധിച്ച് അഷംഗീക്കാരഷം നല്കികഴിഞെ്കാല് കുടുഷംബശ്രീ വഴി നടപ്്കാക്കുഷം. പദ്ധ
െിയില് ഉള്മപ്ടുന്ന കുടുഷംബങ്ങളമട അടിസ്ഥ്കാന ആവശ്യങ്ങമളല്ല്കാഷം ഉറപ്പുവരു
ത്ഷം. അഞ്ചു വര്്ഷംമക്കാണ്് ഇവമര സ്ഥ്കായിയ്കായ രൂപത്ില് േ്കാരിദ്ര്യത്ില് 
നിന്നുഷം കരകയറ്റുഷം. 

  അതിദാരിദ്ര്ം ഇല്ായറ്മ തെയ്യുന്നതിനായി തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾ മുഫഖന അതിദരിദ്രരുതട പട്ിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. കമഫരൈാ പ്ാന് 
തയ്യാറാക്കുന്നതറ് സംബന്ിച്ചറ് കുടുംബശ്ീയുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ മാർഗ്ഗഫരഖ, 
കമഫരൈാ പ്ാന് ഫ�ാർമാറ്ററ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 2022 - 23 വാർഷിക 
പദ്ധതിയിൽ കമഫരൈാ പ്ാന് നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കും. സംസ്ാന സർക്കാ
രിതറെയും രോഫദേിക സർക്കാരുകളതട വികസന �ണ്ിതറെ വിഹിതവം 
വിനിഫയാഗിച്ചാണറ് കമഫരൈാപ്ാനുകൾ നടപ്ാക്കുന്നതറ്. 2022-23 ബജറ്റിൽ 
സർക്കാർ വിഹിതമായി 100 ഫകാടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്റ്.

219.  െറ്റു സഷംസ്ഥ്കാനങ്ങളില് നിന്നുഷം വകന്ദ്രസര്ക്കാരില് നിന്നുഷം വ്യെ്യസ്തെ്കായി പടെിക
വിഭ്കാഗങ്ങള്ക് ജനസഷംഖ്യ്കാനുപ്കാെവത്ക്കാള് ഉയര്ന്ന നിരകില് ഉപപദ്ധെി
കള്ക് കഴിഞെ അഞ്ചു വര്്വുഷം വകരളഷം പണഷം നീകിവയ്ക്കുകയുണ്്കായി. ഇെില് 
ഗണ്യെ്കായ ഭ്കാഗഷം െവ്ദേശ ഭരണസ്ഥ്കാപനങ്ങള് വഴിയ്കാണ് മെലവഴിക്കുന്നെ്. 
പ്ര്കാവേശിക പദ്ധെികള് ആവി്് കരിക്കുന്നെില് പടെികജ്കാെിക്കാരുമട െലപ്രേ
െ്കായ പങ്്കാളിത്ഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  2021-22 വർഷത്തിൽ പട്ിക വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 3579.68 ഫകാടി രൂപ 
വകയിരുത്തിയ സ്ാനത്തുനിന്നറ് ഈ സാമ്പത്തികവർഷം 4224.9 ഫകാടി 
രൂപയാണറ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയതറ്. പദ്ധതികളതട അവഫലാകനത്തിനാ
യി നിഫയാജക മണ്ഡലാടിസ്ാനത്തിൽ ഫമാണിറ്ററിങറ് കമ്ിറ്റികൾ രൂപീകരി
ച്ചിട്ടുണ്റ്.

220. പടെികജ്കാെി ഭൂഉടെസ്ഥെ മെച്ചമപ്ടുത്ന്നെിന് കഴിയ്കാവുന്ന എല്ല്കാ നടപടികളഷം 
സകമക്കാള്ളുഷം. ഇെിന്കായി ഓവര്കാ പ്രവേശത്ഷം ലഭ്യെ്കായ പുറവമ്്കാക് ഭൂെി, െിച്ച
ഭൂെി എന്നിവ ഭൂരഹിെര്ക് വിെരണഷം മെയ്യുഷം.

  റവനയൂ വകുപ്പുമായി ഫെർന്നറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

221.  ഭൂരഹിെര്ക്കു വീടിനുഷം ഭൂെിക്കുഷം വവണ്ി 10 ലക്ഷം രൂപ നല്കുന്ന പദ്ധെി വിപുലീ
കരിക്കുഷം.

  പദ്ധതി കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 278 
ഫകാടി രൂപ കല�റ് പദ്ധതിയിഫലക്കറ് കകമാറി.

222. ഓവര്കാ ആവ്കാസസവങ്െത്ിനുഷം െിനിെഷം വവണ്ടുന്ന അടിസ്ഥ്കാന സൗകര്യങ്ങള് 
നിശ്യിക്കുഷം. ഇെിനു പുറവെ ഓവര്കാ പ്രവേശത്ിമറെയുഷം പ്രവെ്യകെ കണകിമല
ടുത്് മവള്ളമകടെ് ഒഴിവ്കാകല് തുടങ്ങി അധികെ്കായി വവണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങള് 
കൂടി നിര്ണ്ണയിക്കുഷം. ഇവ ഒരു പ്കാവകജ്കായി നല്കുന്ന അഷംവബേ്കര് പദ്ധെി 
മുഴവന് സവങ്െങ്ങളിലുഷം അഞ്ചു വര്്ഷം മക്കാണ്് നടപ്്കാക്കുഷം.

  195 ഫകാളനികളിൽ 1 ഫകാടി രൂപ വീതം അനുവദിച്ചറ് നിർമ്ാണ രേവർത്തന
ങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഭൂരി
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ഭാഗവം പൂർത്തീകരിച്ചു.

223. പടെികജ്കാെി വിേ്യ്കാര്തികള്കിടയില് വെ്കാല്വിയുവടയുഷം, മക്കാഴിഞ്ഞുവപ്കാകി
മറെയുഷം നിരക് പഠനത്ിനിടയില് കൂടുെല്കാമണന്ന ക്കാര്യഷം കണകിമലടുത്
മക്കാണ്് ഇെ് പരിഹരിക്കുന്നെിന്കായി പഠനത്ില് പിവന്ന്കാകഷം നില്ക്കുന്ന 
കുടെികള്ക് സ് കൂളകളില് െമന്ന പ്രവെ്യക പരിശീലനഷം തുടര്ച്ചയ്കായി നല്കുന്ന
െിന് സൗകര്യഷം ഉണ്്കാക്കുഷം.

  ്റ്റുഡറെറ് കൗൺസിലർ, റസിഡന്ററ് ടയൂട്ർമാർ, തുടങ്ങിയവതര നിയമിച്ചറ് 
പഠന-പരിേീലന സൗകര്ങ്ങതളാരുക്കിയിട്ടുണ്റ്. 6472 പഠനമുറികൾ പൂർത്തീ
കരിച്ചു.

224. പടെികജ്കാെി കുടെികള്ക്കുവവണ്ിയുളള പ്രീമെ്ിക് വപ്കാസ്റ്റ് മെ്ിക് വഹ്കാസ്റ്റലുക
മള ആധുനികവല്കരിക്കുഷം. െ്കാെസസൗകര്യവുഷം ഭക്ണവുഷം െികച്ചെ്കാക്കുക 
െ്കാത്െല്ല, വഹ്കാസ്റ്റലുകളില് കമ്്യൂടെര് ല്കാബ്, മുറികളില് ഇറെര്മനറ്റ് സഷംവിധ്കാനഷം 
എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്ഷം. കൂടുെല് ട്യൂടെര്െ്കാമര നിവയ്കാഗിക്കുഷം. ഇവയുമട നടത്ിപ്പു 
സഷംബന്ിച്ച് ജില്ല്കാ പഞ്്കായത്ിമറെ വനതൃെ്ത്ില് വസ്കാ്്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്ഷം.

  ഫഹാസ്റലുകളിൽ മികച്ച സൗകര്ം ഏർതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. റസിഡറെറ് ടയൂട്ർമാ
തര നിയമിച്ചറ് പഠന-പരിേീലന സൗകര്ങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്റ്.

225. കിെ്ബിമയക്കൂടി ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി വെ്കാഡല് റസിഡന്്്യല് സ് കൂളകള്ക് 
െികവുറ്റ സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. ഇവയുമട നടത്ിപ്ിന് സ് കൂള് െ്കാവന
ജ് മെറെ് സെിെികള് രൂപീകരിക്കുഷം.

  ഫകാഴിഫക്കാടറ് ജില്യിതല െക്കിട്പ്ാറയിൽ കി�റ്ബി �ണ്റ് ഉപഫയാഗിച്ചറ് 
ഫമാഡൽ റസിഡന്ഷ്ൽ സ്കൂൾ നിർമ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭ്മാ
യിട്ടുണ്റ്. കാസർഫഗാഡറ് ജില്യിതല കരിന്ളത്തും പാലക്കാടറ്  ജില്യിതല അട്
പ്ാടിയിലും പുതിയ ഫമാഡൽ തറസിഡനറ്ഷ്ൽ സ്കൂളകൾ രേവർത്തന സജ
മായിട്ടുണ്റ്.

226.  പടെികജ്കാെി വിേ്യ്കാര്തികള്ക് നല്കുന്ന പഠന സഹ്കായങ്ങള് ജീവിെ മെലവു
െ്കായി ബന്മപ്ടുത്ി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.

  വിദ്ാർത്ികൾക്കുള്ള താമസ, ഭഷേണ, യാത് ബത്തകൾ വർധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
പട്ികവിഭാഗം ഗഫവഷക വിദ്ാർത്ികൾക്കറ് വിദ്ാഭ്ാസ ആനുകൂല്ത്തിനുള്ള 
രോയപരിധി 40 വയസ്ായി ഉയർത്തി. വിഫദേവിദ്ാഭ്ാസത്തിനറ് രേഫവേനം 
ലഭിച്ച 117 വിദ്ാർത്ികൾക്കറ് സറ് ഫകാളർഷിപ്റ് അനുവദിച്ചു. രാജീവറ്ഗാന്ി 
ഏവിഫയഷന് അക്കാദമിയിൽ തകാഫമഴറ് സ്ൽ കപലറ്ററ് ഫകാഴറ് സിനറ് പഠിക്കുന്ന 
വിദ്ാർത്ികൾക്കറ് 25 ലഷേം രൂപവതര സറ് ഫകാളർഷിപ്റ് നൽകുന്നു.

227. പടെികജ്കാെി വിേ്യ്കാര്തികളില് പഠനഷം നിര്ത്ന്ന മപ്ര്കാെ്ണല് വിേ്യ്കാര്തി
കള്ക്കുവവണ്ി പ്രവെ്യക െിനി്ിഷംഗ് സ് കൂളകള് ആരഷംഭിക്കുഷം.

  സർക്കാർ ഫമഖലയിൽ ഒന്പതും എയറ്ഡഡറ് ഫമഖലയിൽ മൂന്നും �ിനിഷിംഗറ് 
സ്കൂളകൾ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ തരോ�ഷണൽ പഠനം നടത്തുന്ന/വിജയിക്കാ
ത്ത വിദ്ാർത്ികൾക്കു ഫവണ്ി തറമഡിയൽ  ഫകാച്ചിംഗറ് തസറെറുകൾ വിേദ
മായ പരിഫോധനയിലാണറ്.

228. സഷംഘടിെ വെഖലയില് വജ്കാലിയുളളവര് ഒഴിമകയുളള മുഴവന് പടെികജ്കാെി കു
ടുഷംബങ്ങമളയുഷം ബി.പി.എല് ആയി കണക്കാകി വറ്നുഷം െറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളഷം 
ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.
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  പരിഗണിച്ചു വരുന്നു.

229. പ്ര്കാവേശിക സര്ക്കാരുകളമട പടെികജ്കാെിക്കാര്ക്കായുള്ള പ്രവെ്യക പദ്ധെിക
മള കഴിഞെ രണ്ര പെിറ്റ്കാണ്ടു ക്കാലമത് അനുഭവങ്ങളമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് 
ഒരു സെഗ്രവിലയിരുത്ിലിന് വിവധയെ്കാകി െ്കാര്ഗ്ഗവരഖകള് ക്കാല്കാനുസൃെെ്കാ
യി പരി്് കരിക്കുഷം.

  പരിഗണിച്ചു വരുന്നു.

230.  പടെികജ്കാെി വ്യവസ്കായ സഷംരഷംഭകെ് വികസനത്ിന് പ്രവെ്യക സ്കാമ്ത്ിക 
പ്കാവകജ് നടപ്ില്കാക്കുഷം. പടെികജ്കാെി സഷംരഷംഭകര്ക്കു വവണ്ിയുള്ള സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്് 
രൈീഷംസ് പദ്ധെി വിപുലീകരിക്കുഷം.

  നിലവിൽ 35 സ്റാർട്പ്പുകൾ രേവർത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. കൂടുതൽ ഫപതര ഈ 
രംഗഫത്തക്റ് ഫരോത്ാഹിപ്ിച്ചുവരുന്നു. 2022-23 വർഷം എംപവർതമന്ററ് 
തസാകസറ്റികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനറ് ബഡറ്ജറ്ററ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

231. പടെികവിഭ്കാഗ യുവജനങ്ങള്ക് സനപുണി വപ്കാ്ണത്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ി
ല് മപ്യ് സ് മെറെ് നല്കുന്നെിനുള്ള പദ്ധെി വഴി പെിന്കായിരഷം വപര്മകങ്ിലുഷം 
മെ്കാഴില് നല്കുഷം.

  തഫദേേ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 500 അരൈഡിറ്റഡറ് എഞ്ചിനീയർമാ
തരയും രോഥമിക ആഫരാഗ് ഫകന്ദം മുതൽ തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജറ് വതരയു
ള്ള ആശുപത്ികളിൽ നഴറ്സുമാർ പാരാ തമഡിക്കൽ സ്റാ�റ്  മുതലായവതര 
ഇഫറെൺഷിപറ് അടിസ്ാനത്തിലും തപാതു ഫമഖലാ സ്ാപനങ്ങളിൽ അതപ്പ്
കറെസറ്ഷിപ്പുമാതരയും നിയമിക്കുന്നതിനറ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു..

232. പടെികജ്കാെിപടെികവര്ഗ അെിക്െ നിവര്കാധന പ്രക്കാരമുള്ള വകസുകള് 
സകക്കാര്യഷം മെയ്യുന്നെിന് കൂടുെല് പ്രവെ്യക വക്കാടെികള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  തിരുവനന്പുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രേഫത്ക ഫകാടതികൾ സ്ാപി
ക്കുന്നതിനറ് അനുമതിയായിട്ടുണ്റ്.

233. പടെികജ്കാെി, പടെികവര്ഗ്ഗ സഹകരണ സഷംഘങ്ങമള സമൂലെ്കായി പുനസഷംഘ
ടിപ്ിക്കുഷം, പുനരുജീവിപ്ിക്കുഷം. പടെികജ്കാെി, പടെികവര്ഗ്ഗ സഷംഘങ്ങള്ക് ജില്ല്കാ 
സഹകരണ ബ്കാങ്കുകളിലുഷം െറ്റുമുള്ള കുടിശേിക ഒറ്റത്വണ െീര്പ്്കാക്കുന്നെിനു
ള്ള ഒരു സ് കീഷം ആവി്് കരിക്കുന്നെ്കാണ്.

   പട്ികജാതി, പട്ികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി പുനർജനി പദ്ധതി നവീക
രണ പരിപാടി നടപ്ാക്കാനുള്ള രേവൃത്തികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

234.  പടെികവിഭ്കാഗങ്ങളമട പ്കാര്പ്ിടപ്രശ് നഷം പൂര്ണെ്കായുഷം പരിഹരിക്കുഷം. സലെ് 
െി്നില് നിന്ന് അടുത് വര്്ഷം 52000 കുടുഷംബങ്ങള്ക് വീടു നല്കുഷം. തുടര്ന്നു
ള്ള വര്്ങ്ങളില് െറ്റുള്ളവര്ക്കുഷം. പഠനമുറി പദ്ധെി വിപുലീകരിക്കുഷം.

  പാർപ്ിട നിർമ്ാണത്തിനായി 278 ഫകാടി രൂപ കല�റ് മിഷനറ് 2021-22 ൽ 
നൽകി. 3,111 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചറ് കകമാറിയിട്ടുണ്റ്.  6,472 പഠനമുറികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
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പടികവര്ഗ ഫക്മഷം
235. ആേിവ്കാസി ഊരുകളമട അടിസ്ഥ്കാനസൗകര്യവികസനത്ിനുള്ള അഷംവബ

േ്കര് പദ്ധെി വിപുലീകരിക്കുഷം. ഊരുകളിവലയ്ക്കുള്ള വറ്കാഡുകള്, കുടിമവള്ളഷം, 
സവേയുെി സ്കാധ്യെല്ല്കാത്ിടത്് വസ്കാള്കാര് സഷംവിധ്കാനഷം, അഷംഗന്വ്കാടികള്, 
പ്കാര്പ്ിടഷം, പഠനവീട്, െണ്ണ് സഷംരക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് തുടങ്ങിയവമയല്ല്കാഷം 
ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 

  2016-17 മുതൽ 92 ഫകാളനികളിൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന അടിസ്ാന സൗകര് 
വികസന രേവൃത്തികളിൽ 48 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 28 എണ്ണം 90% പൂർത്തി
യായി. ബാക്കിയുള്ളയിടങ്ങളിൽ രേവൃത്തികൾ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലാണറ്.  
പുതിയ 64 ഫകാളനികളതട നിർമ്ാണത്തിനറ് തുടക്കമിട്ടു. വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങി
ക്കിടന്ന ഫകാളനികളിൽ 22 ഫകാളനികളതട നിർമ്ാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 

236.  സലെില് ഉള്മപ്ടുത്ി മുഴവന് ആേിവ്കാസി കുടുഷംബങ്ങള്ക്കുഷം വീട് നല്കുഷം. 
കുടുഷംബത്ിമറെ ആവശ്യങ്ങളഷം െ്കാല്പര്യവുഷം െനസ്ില്കാകി മക്കാണ്്കായിരിക്കുഷം 
പ്കാര്പ്ിട പദ്ധെി ആവി്് കരിക്കുക.

  കല�റ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചറ് നടപ്ാക്കിവരുന്നു. വകുപ്ിതറെ ഭവന പു
നരധിവാസ പദ്ധതിരേകാരം 2350 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 140 ഫകാടി രൂപ 
2021-22 വർഷം കല�റ് മിഷനറ് കകമാറി.

237. ആേിവ്കാസികളമട ഭൂപ്രശ് ന പരിഹ്കാരത്ിന് െരിശുഭൂെി, െിച്ചഭൂെി, പ്കാടെക്കാല്കാ
വധി കഴിഞെ വെ്കാടെങ്ങള് എന്നിവ ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. ഭൂരഹിെര്കായ മുഴവന് 
ആേിവ്കാസി കുടുഷംബങ്ങള്ക്കുഷം ഒവരകര് ഭൂെിമയങ്ിലുഷം പെിച്ചു നല്കുന്നെിനു
ള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. ഇവെ്കാമട്കാപ്ഷം 2005 മല വന്കാവക്കാശ നിയെഷം വകരള
ത്ില് ശ്കാസ്ത്രീയെ്കായി നടപ്്കാക്കുഷം.

  ലാറെറ് ബാകേറ് പദ്ധതിരേകാരം പത്തനംതിട്യിൽ 5.3 ഏക്കർ, പാലക്കാടറ് 9.2 
ഏക്കർ, ഫകാഴിഫക്കാടറ് 3.19 ഏക്കർ, ഭൂമി വാങ്ങി വിതരണം തെയ്യുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ പൂർത്തിയായിവരുന്നു. വനാവകാേ നിയമം നടപ്ിലാക്കുന്നതിനും 
ഇതര ഭൂരേശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും റവനയൂ, വനം വകുപ്പുുകളമായി ബന്
തപ്ട്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

238. ആേിവ്കാസി വെഖലകളില് പ്കാരമ്ര്യ കൃ്ി വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിന് അടെപ്്കാടി
യിമല െില്ലറ്റ് വിവല്ലജ് പദ്ധെി വ്യ്കാപിക്കുഷം.

  മില്റ്ററ് വിഫല്ജറ് പദ്ധതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതുകൂടാതത 
ഹരിതരശ്ി-നിറവല്ം പദ്ധതിരേകാരം മറയൂർ വട്വടയിലും, വയനാട്ിലും 
ആദിവാസി കർഷകർക്കറ് വിത്തും വളവം നൽകി കജവകൃഷി ഫരോത്ാഹിപ്ി
ച്ചുവരുന്നു.

239. വഗ്കാത്ജീവിക പദ്ധെി പ്രക്കാരഷം കൂടുെല് മെ്കാഴില് ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കു രൂപഷം 
നല്കുഷം. സഷംരഷംഭകമര വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. 
സനപുണി വികസനത്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് മെ്കാഴില് മപ്യ് സ് മെന്റുകള് 
നല്കുന്ന പദ്ധെി വിപുലമപ്ടുത്ഷം.

  ഫഗാത്ജീവിക പദ്ധതിയിൽ ഫകാതമംഗലം, വയനാടറ്, ഇടുക്കി തുടങ്ങിയ വിവിധ 
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ഫമഖലകളിൽ ഭവന നിർമ്ാണമടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ ഏതറ്റടുത്തറ് നടപ്ാ
ക്കി വരുന്നു. എംപവർതമന്ററ് തസാകസറ്റി രേവർ ത്തനമാരംഭിക്കുന്നഫതാതട 
കൂടുതൽ തതാഴിലവസരങ്ങളം ലഭ്മാകും. 

240. കുടുഷംബ്കാധിഷ്ിെ സെവക്്കാപ്്കാനില് അര്ഹെമപ്ടെ ഒരു ആേിവ്കാസി കുടുഷംബവുഷം 
വിട്ടുവപ്കാകില്ല്കാമയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. എല്ല്കാ കുടുഷംബങ്ങള്ക്കുഷം വറ്ന് ക്കാര്ഡ്, 
ആവര്കാഗ്യ ക്കാര്ഡ്, മെ്കാഴില് ക്കാര്ഡ്, സ്കാമൂഹ്യവക്െ മപന്്ന് എന്നിവ ഉറ
പ്പുവരുത്ഷം.

  കുടുംബാധിഷ്ിത കമഫരൈാപ്ാനിനായി സർഫവ്വ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇതറ് പരിഫോ
ധിച്ച ഫേഷം രേസിദ്ധീകരിക്കുകയും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും തെയ്യും.

241. ആേിവ്കാസി വിേ്യ്കാര്തികളമട വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ നിലവ്കാരഷം മെച്ചമപ്ടുത്ന്നെിന് 
വഗ്കാത്ബന്ധു സ് കീെില് കൂടുെല് മെറെര് ടീച്ചര്െ്കാമര നിയെിക്കുഷം. സ് കൂളിവലയ്ക് 
വ്കാഹനസൗകര്യഷം ഏര്പ്്കാടു മെയ്യുഷം. സ്കാമൂഹ്യ പഠനമുറികള് വിപുലമപ്ടുത്ഷം. 
വക്കാവളജ് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസഷം മുടങ്ങുന്ന കുടെികള്ക് പ്രവെ്യക പരിശീലനത്ിലൂവട
യുഷം, െ്കാെസ സൗകര്യഷം നല്കിയുഷം പഠനഷം പൂര്ത്ിയ്കാക്കുന്നെിനുള്ള സഹ്കായഷം 
നല്കുഷം.

  പദ്ധതികൾ നടപ്ാക്കിവരുന്നു.

242.  വന വിഭവങ്ങള് ശ്കാസ്ത്രീയെ്കായി വശഖരിക്കുന്നെിന് സഹ്കായഷം നല്കുഷം. സഷം
സ് കരണ-വിപണന വകന്ദ്രങ്ങള് ആരഷംഭിക്കുഷം. െറവില ഉറപ്പുവരുത്ഷം. ഗ്ദേിക 
വിപണന വെളകള്, കയര് & ക്്കാെ്റ്റ് കടകള്, വനശ്രീ യൂണിറ്റുകള് എന്നിവ 
അെിന്കായി ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം.

  മിനി ഗദേിക ഫമളകൾ സംഘടിപ്ിച്ചു.

243.  കിെ്ബി സഹ്കായവത്്കാമട റസിഡന്്്യല് സ് കൂളകള് നവീകരണഷം പൂര്ത്ി
യ്കാക്കുഷം. ഇവിടങ്ങളില് െ്കാെസസൗകര്യഷം, ഭക്ണഷം, വിവന്കാേസൗകര്യങ്ങള്, 
പഠനസൗകര്യങ്ങള് എന്നിവ ഉന്നെനിലവ്കാരത്ിലുള്ളവയ്കാമണന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്ഷം. അധ്യ്കാപകര്, ട്യൂടെര്െ്കാര് എന്നിവരുമട എണ്ണഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. ആേിവ്കാസി 
വിഭ്കാഗങ്ങള്കിടയിലുള്ള അധ്യ്കാപകര്ക് അവരുമട പ്രവേശമത് സ് കൂളകളി
ല് നിയെനത്ില് മുന്ഗണന നല്കുഷം.

  റസിഡന്ഷ്ൽ സ്കൂളകളിൽ മികച്ച പഠന, താമസ സൗകര്ങ്ങൾ ഏർതപ്ടുത്തി
യിട്ടുണ്റ്. 100% രേഫവേനത്തിഫലക്റ് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതഗ
തയിൽ നടക്കുന്നു. റസിഡന്ഷ്ൽ ടയൂട്ർ, കൗൺസിലർ തുടങ്ങിയവഫരയും ഈ 
സ്കൂളകളിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്റ്. റസിഡന്ഷ്ൽ സ്കൂളകളിതല രേഫവേനത്തിനറ് മാ
താപിതാക്കളതട വരുമാനപരിധി 1 ലഷേത്തിൽ നിന്നും 2 ലഷേമാക്കി ഉയർത്തി.

244. ആേിവ്കാസി കുടെികള്ക്കായുള്ള പ്രീമെ്ിക് വപ്കാസ്റ്റ് മെ്ിക് വഹ്കാസ്റ്റലുകളിമല 
സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചമപ്ടുത്ഷം.

  തമച്ചതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

245. ആേിവ്കാസി ഊരുകളിമല സന്ദര്ശനത്ിന്കായി മെ്കാസബല് മെഡികല് യൂ
ണിറ്റുകളഷം ഡിസ് മപന്സറികളഷം ആരഷംഭിക്കുഷം. ആവശ്യമുള്ളവര്ക് പ്രവെ്യക 
പരിെരണഷം അഷംഗന്വ്കാടി വഴി നല്കുഷം. അഷംഗന്വ്കാടികള് വഴി കൃെ്യെ്കായി 
അയണ് ഗുളികകളമട വിെരണഷം ഉറപ്്കാക്കുഷം.

  14 തമാകബൽ ക്ലിനിക്കുകളതട രേവർത്തനം തുടരുന്നു. വിവിധ ഫമഖലകളിലാ
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യി 2978 തമഡിക്കൽ ക്ാമ്പുകൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. ഫപാഷണ നിലവാരം പരിഫോ
ധിക്കുന്നതിനും ഭഷേണ വിതരണത്തിനും പദ്ധതി നടപ്ാക്കി വരുന്നു. 44,786 
പട്ികവിഭാഗക്കാർക്കായി 23.81 ഫകാടി  രൂപ െികിത്ാസഹായം അനുവദിച്ചു.

246. ആേിവ്കാസി ഊരുകളില് അടിസ്ഥ്കാന സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 
ആേിവ്കാസി വെഖലയിമല ആവര്കാഗ്യ വകന്ദ്രങ്ങളിമല സൗകര്യങ്ങള് വിപുലീക
രിക്കുകയുഷം കൂടുെല് വഡ്കാക്ര്െ്കാമരയുഷം ജീവനക്കാമരയുഷം നിവയ്കാഗിക്കുകയുഷം 
മെയ്യുഷം. സികിള്മസല് അനീെിയ വപ്കാലുള്ള വര്കാഗങ്ങള് പഠിക്കുന്നെിനു വയ
ന്കാടെില് റിസര്ച്ച് മസറെര് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  ഊരുകളിതല അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങൾ തമച്ചതപ്ടുത്തിവരുന്നു. ആഫരാഗ്വ
കുപ്പുമായി ഫെരറ്ന്നറ് വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചറ് നടപ്ാക്കിവരുന്നു. അട്പ്ാ
ടി, ഫകാട്ത്തറ കട്രബൽ ആശുപത്ികളിൽ കൂടുതൽ ഫഡാക്ർമാഫരയും, ജീവ
നക്കാഫരയും പാലക്കാടറ് തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിൽ നിന്നും രൈമീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

247. ഓവര്കാ ഊരിവലയുഷം കൗെ്കാരക്കാര്കായ മപണ്കുടെികള്, ഗര്ഭിണികള്, മുലയൂട്ടുന്ന 
അമെ്കാര്, 60 വയസ്ിനു മുകളില് പ്ര്കായമുള്ള വൃദ്ധര്, 6 വയസ്ിന് െ്കാമഴയുള്ള 
കുടെികള് എന്നിവര്ക് വപ്കാ്ക ഭക്ണഷം നല്കുന്നെിനുള്ള കമ്യൂണിറ്റി കിച്ച
ണുകള് കൂടുെല് വ്യ്കാപകെ്കാക്കുഷം.

  കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകൾ രേവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

248. ആേിവ്കാസി പ്രവെ്കാടെര്െ്കാര്ക് ആറ െ്കാസത്ിമല്കാരികല് പരിശീലനഷം നല്കുഷം. 
അവരുമട പ്രവര്ത്നങ്ങമള തുടര്ച്ചയ്കായി അവവല്കാകനഷം മെയ്യുഷം.

  പുതിയ രേഫമാട്ർമാതര നിയമിച്ചു. സമഗ്രപരിേീലന പരിപാടി ഉടന് ആരംഭിക്കും.

249.  ആേിവ്കാസി ഊരുകൂടെങ്ങള്ക് കൂടുെല് അധിക്കാരഷം നല്കുഷം. ഊരുെ്കായി ബന്
മപ്ടെ ക്കാര്യങ്ങളില് അവരുമട െീരുെ്കാനഷം ത്ിെല പഞ്്കായത്കള് അഷംഗീകരി
കണമെന്ന്കാണ് െടെഷം. ഇെ് പ്കാലികമപ്ടുന്നുമണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ന്നെിനുള്ള 
സ്കാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റ് നിര്ബന്െ്കാക്കുഷം.

  തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ഫെർന്നറ് വിവിധ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി 
വരുന്നു

250.  ഇടുകിയിലുഷം വയന്കാടുഷം ഓവര്കാ സ്ബല് വക്കാവളജുകള്ക് അനുവ്കാേഷം നല്കു
ന്നെ്കാണ്.

  ഇടുക്കിയിൽ മലയരയ വിഭാഗക്കാരുതട മാഫനജറ്തമറെിനറ് ഫകാഫളജറ് അനുവദി
ച്ചിട്ടുണ്റ്.

പരിവര്്ി� കക്സ്തവര്
251. പടെികജ്കാെിക്കാര്ക്കുള്ള എല്ല്കാ വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ ആനുകൂല്യങ്ങളഷം പരിവര്ത്ിെ 

സക്സ്തവര്ക്കുഷം തുല്യെ്കായ അളവില് നല്കുഷം. യു.ഡി.എെ് ക്കാലത്് വിേ്യ്കാ
ഭ്യ്കാസ ആനുകൂല്യഷം 189 വക്കാടി രൂപ കുടിശിക ഈ സര്ക്കാര്കാണ് മക്കാടുത്െ്. 
വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ ആനുകൂല്യങ്ങള് കൃെ്യെ്കായി നല്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  കുടിശേിക തീർക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
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253.  പരിവര്ത്ിെ സക്സ്തവ വികസന വക്കാര്പ്വറ്നുളള ബജറ്റ് പിന്തുണ ഇരടെി
യ്കായി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. േീര്ഘക്കാലഷം കുടിശികയ്കായി കിടക്കുന്ന വ്കായ്പകള് എഴ
െിത്ള്ള്കാന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. 

  ഫകാർപ്ഫറഷനുള്ള ബജറ്ററ് വിഹിതം മുന്വർഷഫത്തക്കാൾ  15% ഉയർത്തി കുടി
ശേിക എഴുതിത്തള്ളുവാനുള്ള നടപടികൾ അന്ിമഘട്ത്തിലാണറ്.

പിഫന്നൊക സമകദൊയ ഫക്മഷം
254. പിവന്ന്കാക സമുേ്കായ വികസന വക്കാര്പ്വറ്ന് കൂടുെല് പണഷം ലഭ്യെ്കാക്കുന്ന

െ്കാണ്. സര്ക്കാര് ഗ്യ്കാരണ്ിയില് പിവന്ന്കാക വികസന വക്കാര്പ്വറ്ന് വലിയ 
വെ്കാെില് വ്കായ്പമയടുക്കാന് സര്ക്കാര് സഹ്കായിച്ചതുമൂലഷം വക്കാര്പ്വറ്മറെ 
പ്രവര്ത്നഷം ഗണ്യെ്കായി വിപുലമപ്ടുത്്കാന് കഴിഞെിട്ടുണ്്.

  രേവർത്തനം ഗണ്മായി തമച്ചതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. 4306 അയൽക്കൂട്ങ്ങളിലാ
യി 246 ഫകാടി രൂപ കമഫരൈാതരൈഡിറ്ററ് വായറ്പ നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 47,910 ഫപർ 
ഈ വായറ്പയുതട ഗുണഫഭാക്താക്കളാണറ്.

ന്യൂനപക് ഫക്മഷം
261. സച്ച്കാര് കമിറ്റി ശുപ്കാര്ശയുമട ഭ്കാഗെ്കായുള്ള പ്കാമല്കാളി കമിറ്റി ശുപ്കാര്ശകള് 

നടപ്ില്കാക്കുഷം. ഹജ് കമിറ്റിയ്ക് സ്ഥിരഷം ഗ്ര്കാറെ് വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. വഖെ് വബ്കാര്ഡി
നുളള ധനസഹ്കായഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.

  ഫകരള കഹഫക്കാടതിയുതട ഉത്തരവിതറെ അടിസ്ാനത്തിൽ നയുനപഷേവിദ്ാ
ർത്ികളതട നിലവിലുണ്ായിരുന്ന ഫസാളർഷിപ്റ് അനുപാതം 2021-22 വർഷം 
സർക്കാർ പുനഃരൈമീകരിച്ചു. ഒരു വിഭാഗത്തിനും ആനുകൂല്ം നഷ്തപ്ടാതത 
നിലവിതല ആനുകൂല്ം സംരഷേിച്ചുതകാണ്റ് ഫകാടതി ഉത്തരവറ് നടപ്ിലാക്കുന്ന
തിനറ് 6.2 ഫകാടി രൂപ അധികമായി 2021-22 വർഷം  നയുനപഷേ ഫസാളർഷിപ്റ് 
വിതരണത്തിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. 2021-212 വർഷം വകുപ്റ് വിഫദേ 
വിദ്ാഭ്ാസ ഫസാളർഷിപ്റ് എന്ന പുതിയ ഫസാളർഷിപ്റ് പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കി. 
ഒരു വിദ്ാർത്ിക്കറ് പരമാവധി പത്തുലഷേം രൂപവതര ലഭിക്കുന്ന ഈ ഫസാളർ
ഷിപ്ിനായി 2021-22 വർഷം 150 ലഷേം രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു.  

262. വക്കാഴിവക്കാട് നിലവിലുണ്്കായിരുന്ന ഹജ് എഷംബ്കാര്വക്ന് വകന്ദ്രഷം പുനഃ
സ്ഥ്കാപിക്കാന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

  വിഷയം ഫകന്ദ സർക്കാരിതറെ ശ്ദ്ധയിൽതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

263.  അന്യ്കാധീനമപ്ടെ വഖ്െ് സ്ത്കള് െിരിച്ചുപിടിച്ച് നിയെ്കാനുസൃെെ്കായുഷം െലപ്ര
േെ്കായുഷം വിനിവയ്കാഗിക്കുഷം.

  നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

264.  അലീഗഡ് സര്വ്വകല്കാശ്കാലയുമട െലപ്പുറഷം മസറെര് പൂര്ണ്ണരൂപത്ില് പ്രവ
ര്ത്നസജെ്കാക്കാന് സെ്ര നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.

  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗൺസിലുമായി ബന്തപ്ട്റ് രേവർത്തിക്കുന്നതിനറ് നിർഫദേ
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േം നൽകി.

265.  ക്ിസ്ത്യന് ന്യൂനപക്ത്ിമറെ സ്ഥിെിഗെികമളക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നെിനു നിവയ്കാഗി
ച്ച കമീ്ന് റിവപ്്കാര്ടെ് മുവന്ന്കാട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിര്വ്ദേശങ്ങള് നടപ്്കാക്കുഷം.

  റിഫപ്ാർട്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറക്റ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണറ്.

മത്്യഫമഖെ
266.  ആഴകടലടകഷം െത്്യവെഖലയില് കടലിമറെ അവക്കാശഷം കടലില് െീന് പിടി

ക്കുന്ന െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള്ക് ഉറപ്പുവരുത്ന്ന സെഗ്രെ്കായ അവക്റിയഷം 
റിവെ്കാഷംസിനു വവണ്ിയ്കാണ് ഇടതുപക്ഷം നിലമക്കാള്ളുന്നെ്. െത്്യബന്ന 
ഉപകരണങ്ങളമട ഉടെ്കാവക്കാശഷം, കടലിമല െത്്യവിഭവങ്ങളമട ഉടെ്കാവക്കാ
ശഷം, കടലിവലയ്ക്കുള്ള പ്രവവശന അധിക്കാരഷം എന്നിവ െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള്ക് 
െ്കാത്െ്കായി പരിെിെമപ്ടുത്ഷം. പിടിച്ചുമക്കാണ്ടുവരുന്ന പച്ചെത്്യത്ിമറെ ആേ്യ 
വില്പ്ന്കാവക്കാശഷം െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള്ക് െ്കാത്െ്കായി നിജമപ്ടുത്ഷം. ഈ 
സെീപനത്ിമനെിമര ആഴകടല് െത്്യബന്നഷം വിവേശ വ്്കാളറകള്ക്കു തു
റന്നുമക്കാടുക്കുകയ്കാണ് നരസിഷംഹ റ്കാവുവിമറെ വനതൃെ്ത്ിലുള്ള വക്കാണ്ഗ്രസ് 
സര്ക്കാര് മെയ്െ്. ഇവപ്്കാള് ബി.മജ.പി സര്ക്കാര് ഒരു പടികൂടി മുവന്ന്കാട്ടുവപ്കായി. 
െീരകടലിനുവെലുള്ള സഷംസ്ഥ്കാന സര്ക്കാരുകള്ക്കുള്ള നിയന്തണ അവക്കാശ
ങ്ങള്കൂടി കവര്കാന്കാണ് ശ്രെിക്കുന്നെ്. ബ്ലൂഇവക്കാണെി നയവരഖയില് െീരകട
ലിലുഷം ആഴകടലിലുമുള്ള ഖനനഷം വക്കാര്പ്വററ്റുകള്ക് അനുവ്കാേഷം നല്കുകയ്കാ
ണ്. െത്്യസമ്ത്ിമറെ സര്വ്വന്കാശെ്കായിരിക്കുഷം ഇെിമറെ െലഷം. ഇെിമനല്ല്കാഷം 
കടകവിരുദ്ധെ്കാണ് ഇടതുപക്ത്ിമറെ നിലപ്കാട്. ഇെിനകഷം െത്്യത്ിമറെ 
ആേ്യ വില്പ്ന്കാവക്കാശഷം ഉറപ്പുവരുത്ന്നെിനുഷം െത്്യത്ിനു ന്യ്കായവില ലഭ്യെ്കാ
ക്കുന്നെിനുഷം വകരള െത്്യവലലഷം, വിപണനഷം ഗുണനിലവ്കാര പരിപ്കാലന നിയെഷം 
ഓര്ഡിനന്സ്കായി പുറമപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്്. അവക്റിയഷം റിവെ്കാഷംസ് സഷംബന്ിച്ച് 
സെഗ്രെ്കായ നിയെഷം മക്കാണ്ടുവരുഷം.

  മത്് സംഭരണവം ഫലലവം വിപണനവം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും  വ്വസ്ാപിത
വം ശുെിത്വപൂർണ്ണവം കാര്ഷേമവമായ ഫലലവം വിപണനവം ഫരോത്ാഹിപ്ി
ക്കുന്നതിനും ഗുണനിലവാരം പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന നിയമം (2021-തല 
16-ആം ആക്റ്)  നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ചറ് പാസ്ാക്കി. ഇതിതറെ നിർവഹ
ണത്തിനായി െട്ങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

  മത്്ബന്ഫനാപകരണങ്ങളതട ഉടമാവകാേം, കടലിതല മത്്വിഭവങ്ങള
തട ഉടമാവകാേം, കടലിഫലക്കുള്ള രേഫവേനാധികാരം എന്നിവ മത്്തത്താ
ഴിലാളികൾക്കറ് ഉറപ്റ് നൽകാന് കഴിയുന്ന നിയമ നിർമ്ാണത്തിനറ് െർച്ചകൾ 
നടത്തി വരുന്നു. 

267. മുര്കാരി കമിറ്റി ശുപ്കാര്ശകള് നടപ്ില്കാക്കാന് സമര്്ദേഷം മെലുത്ഷം. വിവേശ 
വ്്കാളറകള് െത്്യബന്നഷം നടത്ന്നെ് ഇല്ല്കാെ്കാക്കാന് വകന്ദ്രസര്ക്കാരില് 
സമര്്ദേഷം മെലുത്ഷം.

  നിലവിൽ രാജ്ത്തിതറെ സമുദ്രാതിർത്തിക്കകത്തറ് മത്്ബന്നം സാധ്മാക്കു
ന്ന LOP 2018-നറ് ഫേഷം ഫകന്ദ സർക്കാർ നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്റ്.
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268. ആഴകടല് െത്്യബന്നഷം സഷംബന്ിച്ച് 2016മല പ്രകടനപത്ികയില് പറ
ഞെിരുന്നെ് വീണ്ടുഷം ആവര്ത്ിക്കുകയ്കാണ്: ആഴകടല് െത്്യബന്ന വെഖ
ലയില് എല്.ഒ.പി. സ് കീെില് വിവേശ കപ്ലുകളമട കടന്നുകയറ്റഷം മെറക്കുന്ന
െിന് ബേല് നടപടിയ്കായി െത്്യമത്്കാഴില്കാളി സഹകരണ സഷംഘങ്ങള്ക് 
ആഴകടല് െത്്യബന്നത്ില് വിേഗ്ദ്ധ പരിശീലനഷം നല്കുന്നെിനുഷം ആഴ
കടല് െത്്യബന്നത്ിന് വപ്കാകുന്ന െവ്ദേശീയ യ്കാനങ്ങമള ആധുനികവ
ല്കരിക്കുന്നെിനുഷം പുെിയ യ്കാനങ്ങള് സ്്കായത്െ്കാക്കുന്നെിനുഷം സബ് സിഡി
കളഷം ഉേ്കാരെ്കായ വ്കായ്പ്കാനയങ്ങളഷം ആവി്് കരിച്ച് നടപ്ില്കാക്കുഷം.' ഇെിമറെ 
അടിസ്ഥ്കാനത്ില് അവസ്കാനമത് ബജറ്റില് ഇെിനുള്ള ഒരു പരിപ്കാടിയുഷം 
ഉള്മക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്. 'ആഴകടല് െത്്യബന്നത്ിന് ആധുനിക സഷംവിധ്കാന
ങ്ങവള്കാമട 100 ആഴകടല് െത്്യബന്ന യ്കാനങ്ങള്ക് വ്കായ്പ അനുവേിക്കുഷം. 
25 ശെെ്കാനഷം സബ് സിഡിയുണ്്കാകുഷം. യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 1.7 വക്കാടി രൂപയ്കാണ് 
മെലവ്.' ഇത് സുവ്യക്െ്കായ നിലപ്കാട് ഇക്കാര്യത്ില് സ്ീകരിക്കുന്ന ഇടതുപ
ക് ജന്കാധിപെ്യ മുന്നണി സര്ക്കാരിമനെിമര ഇന്ന് യു.ഡി.എഫുഷം െില നിക്ി
പ് െ്കാല്പ്ര്യക്കാരുഷം വെര്ന്ന് ഉണ്്കാകിമക്കാണ്ിരിക്കുന്ന വക്കാല്കാഹലങ്ങള് പരി
ഹ്കാസ്യെ്കാണ്.

  സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായ പരമ്പരാഗത മത്്തത്താഴിലാളിക
ളതട ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചറ് ആവേ്മായ വായറ്പ ലഭ്മാക്കി ആധുനിക സംവി
ധാനങ്ങഫളാടുകൂടിയ യാനങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി കപലറ്ററ് 
ആയി ആരംഭിച്ചു. 6 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കറ് യാനം ലഭ്മാക്കുന്നതിനറ് നടപടിതയടുത്തു. 150 
ലഷേം രൂപ തെലവറ് രേതീഷേിക്കുന്ന യാനങ്ങൾ തകാച്ചിന് ഷിപ്ാർഡിതറെ ചുമ
തലയിൽ നിർമ്ാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

269. വകരളത്ിമറെ െീരകടല് െത്്യസമ്ത്് സുസ്ഥിരെ്കായ വെ്കാെില് പരിപ്കാലി
ക്കുന്നെിന് 1980 മല മക.എഷം.എെ്.ആര് ആക്ില് പങ്്കാളിത് വിഭവ പരിപ്കാ
ലനത്ിലുഷം നിയന്തണത്ിലുഷം ഊന്നിയുള്ള ക്കാവല്കാെിെെ്കായ വഭേഗെികള് 
വരുത്ിയിട്ടുണ്്. ഈ നിയെത്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് സഷംസ്ഥ്കാനഷം, ജില്ല, 
െത്്യഗ്ര്കാെഷം എന്നീ െലങ്ങളിമല ത്ിെല െി്റീസ് െ്കാവനജ് മെറെ് കൗണ്സിലു
കളമട പ്രവര്ത്നഷം െലപ്രേെ്കാക്കുഷം. 

  സംസ്ാനം, ജില്ാ, ഗ്രാമ തലത്തിൽ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചറ് മാഫനജറ്തമറെറ് 
കൗൺസിലുകൾ രേവർത്തനം ഉടന് ആരംഭിക്കുന്നതാണറ്. 

270.  െണ്സൂണ്ക്കാല െത്്യബന്ന നിവര്കാധനഷം തുടര്ന്നുഷം നടപ്ില്കാക്കുഷം.
  മൺസൂൺ കാല ഫട്രാളിംഗറ് നിഫരാധനം 2021 ജൂൺ 10 മുതൽ ജൂകല 31 വതര 

52 ദിവസകാലഫത്തക്കറ് നടപ്ാക്കി.

271. െീരവേശ വികസനത്ിന് 5000 വക്കാടി രൂപയുമട പ്കാവകജ് പ്രഖ്യ്കാപിച്ചിട്ടുണ്്. 
െീരസഷംരക്ണഷം, പുനരധിവ്കാസഷം, ഹ്കാര്ബര്, െ്കാര്കറ്റ് നവീകരണഷം, പ്കാര്പ്ി
ടഷം, വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ – ആവര്കാഗ്യ നവീകരണഷം തുടങ്ങിയവയ്കാണ് പ്കാവകജിലുള്ളെ്. 
ഓവര്കാ വര്്വുഷം നടപ്്കാകിയ ക്കാര്യങ്ങള് പ്രവെ്യക അവവല്കാകന റിവപ്്കാര്ടെ്കായി 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുഷം. പ്കാവകജ് സെയബന്ിെെ്കായി പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം.

  വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഫഖന തീരഫദേ വികസനത്തിനായി നടപ്ാക്കിയ പദ്ധതി
കളതട വിവര ഫേഖരണം നടത്തി അവഫലാകന റിഫപ്ാർട്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 
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272.  കടല്ഭിത്ി നിര്മ്കാണഷം യുദ്ധക്കാല്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് വിപുലമപ്ടുത്ഷം. പൂന്തുറ
യിമല ഓെ് വ്്കാര് വബ്ക് വ്കാടെര് പരീക്ണഷം വിജയിക്കുകയ്കാമണങ്ില് ആ 
െ്കാതൃകയില് വകരളത്ിലുടനീളഷം െീരവേശ സഷംരക്ണത്ിനുഷം വപ്കാ്ണത്ിനുഷം 
സ് കീെിനു രൂപഷം നല്കുഷം. കിെ്-ബി ധനസഹ്കായവത്്കാമട കടല്കാക്െണ ഭീ്ണി 
വനരിടുന്ന പ്രവേശങ്ങളില് പുലിമുട്ടുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുന്നെിന് ആരഷംഭിച്ചിരിക്കുന്ന 
സ് കീഷം കൂടുെല് സ്ഥലങ്ങളിവലയ്ക്കു വ്യ്കാപിപ്ിക്കുഷം. കടല്ഭിത്ി നിര്മ്കാണത്ിനു 
സ്വപ്കാഡ്, മടത്്കാവപ്കാഡ് തുടങ്ങിയ സ്കാവങ്െികവിേ്യകള് ഉപവയ്കാഗിക്കുഷം.

  590 കിഫലാ മീറ്റർ വരുന്ന ഫകരള തീരത്തറ് അതിേക്തമായ കടലാരൈമണം ഫന
രിടുന്ന രേഫദേങ്ങതള ഫഹാട്റ്ഫസ്പാട്ടുകളായി കതണ്ത്തി അവിടങ്ങളിൽ കടൽ
ഭിത്തി നിർമ്ാണം ജലഫസെന വകുപ്റ് മുഫഖന നടത്തിയിട്ടുമുണ്റ്. 

  പൂന്തുറയിൽ ഓ�റ്ഫഷാർ ഫരേക്കറ് വാട്ർ നിർമ്ാണം ആരംഭിച്ചറ് പുഫരാഗമിച്ചറ് 
വരുന്നു. പദ്ധതി വിലയിരുത്തി തുടർ രേവർത്തനം നടത്തുന്നതാണറ്. 

  തെല്ാനത്തറ് തടട്രാഫപാഡുകൾ ഉപഫയാഗിച്ചറ് കടൽഭിത്തി നിർമ്ാണത്തിനുള്ള 
നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

273. െീരപ്രവേശത് െ്കാെസിക്കുന്ന െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള്ക്, അവര്ക് െ്കാല്ര്യമു
മണ്ങ്ില്, അനുവയ്കാജ്യെ്കായ സുരക്ിെ വെഖലയിവലയ്ക് െ്കാറിത്്കാെസിക്കുന്ന
െിന് പത്് ലക്ഷം രൂപ വീെഷം ധനസഹ്കായഷം നല്കുന്ന പുനര്വഗഹഷം സ് കീെിനു 
രൂപഷം നല്കിയിട്ടുണ്്. ഇെ് സെയബന്ിെെ്കായി നടപ്്കാക്കുഷം.

  പുനർഫഗഹം പദ്ധതി രേകാരം മാറിത്താമസിക്കുവാന് തയ്യാറായ 8166 കുടുംബ
ങ്ങളിൽ 3154 ഫപർക്കറ് ഭൂമി കതണ്ത്തി വില നിശ്ചയിച്ചു. 2374 ഫപർ ഭൂമി രജി
സ്റർ തെയ്തിൽ 1247 ഫപരുതട ഭവന നിർമ്ാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 

  തപാന്നാനി (128), ബീമാപ്ള്ളി (20), കാഫരാടറ് (128) എന്നിവിടങ്ങളിലായി 276 
�റ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്ിച്ചു നൽകി. കയൂ.എസറ്.എസറ് ഫകാളനി, മണ്ണുപുറം, വലിയതുറ, 
തപാന്നാനി, നിറമരുതൂർ, ഫകായിപ്ാടി, തവസ്ററ് ഹിൽ, എന്നിവിടങ്ങളിലായി 898 

പുനർഫഗഹം പദ്ധതി വഴി നിർമ്ിച്ച ഫ്ാറ്റുകൾ - തപാന്നാനി
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ഫ്ാറ്റുകളതട നിർമ്ാണം വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലാണറ്.

274. നിലവിലുള്ള െി്ിഷംഗ് ഹ്കാര്ബറകളമട നിര്മ്കാണഷം പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. യു.ഡി.
എെ് ഭരണക്കാലത്് ഒരു െി്ിഷംഗ് ഹ്കാര്ബര് പൂര്ത്ീകരിച്ചു. പുെിമയ്കാമരണ്ണഷം 
തുടങ്ങി. എന്ന്കാല് എല്.ഡി.എെ് ഭരണക്കാലത്് എടെ് എണ്ണഷം പൂര്ത്ീകരിച്ചു. 
പരപ്നങ്ങ്കാടിയിലുഷം മെത്ിയിലുഷം പുെിയ ഹ്കാര്ബറകളമട നിര്മ്കാണഷം ആരഷം
ഭിച്ചു. മപ്കാഴിയൂരില് പുെിമയ്കാരു ഹ്കാര്ബര് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  പരപ്നങ്ങാടി, തെത്തി ഹാർബറുകളതട നിർമ്ാണം പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. 
തപാഴിയൂർ മത്്ബന്ന തുറമുഖത്തിതറെ നിർമ്ാണത്തിനുള്ള പദ്ധതി 
രൂപഫരഖ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

275. െി്ിഷംഗ് ഹ്കാര്ബറകളമട പരിപ്കാലനത്ിന് െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള്ക്കുകൂടി 
പങ്്കാളിത്മുള്ള ഹ്കാര്ബര് െ്കാവനജ് മെറെ് മസ്കാസസറ്റികള്ക് രൂപഷം നല്കി
യിട്ടുണ്്. ഇവയുമട പ്രവര്ത്നഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. െി്ിഷംഗ് ഹ്കാര്ബറകളില് 
ശീെികരിച്ച സ് വറ്റ്കാവറജ് സൗകര്യങ്ങളഷം െ്കാര്കറ്റിഷംഗ് സൗകര്യങ്ങളഷം ഒരുക്കുഷം.

  �ിഷിംഗറ് ഹാർബർ മാഫനജറ്തമറെറ് കമ്റ്റികൾ രൂപീകരിച്ചറ് രേവർത്തനം നട
ന്നുവരുന്നു. രേവർത്തനം േക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിനായി നിയമം പാസ്ാക്കി. െട്ം 
രൂപീകരിക്കുന്നതറ് അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്. 

276. െീരവേശ സഹവവ പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. ഇടവറ്കാഡുകള്ക് ഹ്കാര്ബര് എഞ്ിനീയ
റിഷംഗ് വകുപ്ിന് കൂടുെല് പണഷം അനുവേിക്കുഷം.

  2021 – 22 വർഷം ഹാർബർ എഞ്ചിനിയറിംഗറ് വകുപ്റ് മുഫഖന 80 ഫകാടി 
രൂപയുതട രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് ഭരണാനുമതി നൽകി പദ്ധതി നടപ്ാക്കി 
വരുന്നു.

277.  െത്്യെ്കാര്കറ്റുകള് സ്ത്രീ സൗഹൃേെ്കാക്കുഷം. െത്്യവിപണന സഷംസ് കരണ വെഖല
കളില് മെ്കാഴിമലടുക്കുന്ന സ്ത്രീ മെ്കാഴില്കാളികള് വനരിടുന്ന ചൂ്ണഷം അവസ്കാനി
പ്ിക്കുഷം. െത്്യെ്കാര്കറ്റുകള് നവീകരിക്കുന്നെിനു കിെ്ബി പിന്തുണവയ്കാമട ഒരു 
സ് കീെിനു തുടകഷംകുറിച്ചു. അതു സെയബന്ിെെ്കായി പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം.

  കി�റ്ബി ധനസഹായത്താൽ 51 മാർക്കറ്റുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനറ് അനുമതി 
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ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

278. അപകടഷം നിറഞെ സ്കാഹെര്യങ്ങളില് െത്്യബന്നഷം നടത്ന്ന മെ്കാഴി
ല്കാളികള്ക് കടല് സുരക് ഉറപ്്കാക്കുന്നെിന് െസറന് ആഷംബുലന്സുകള്, 
സീ മറസ് ക്യൂ സ് ക്്കാഡുകള്, കമ്യൂണിവക്ന് ഉപകരണങ്ങള്, സ്കാഗര 
മെ്കാസബല് ആപ്്, സ്കാറ്റ് സലറ്റ് വെ്കാണ്, ന്കാവിക് തുടങ്ങിയ സഷംവിധ്കാനങ്ങള് 
ഏര്മപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. ഇവ സഷംബന്ിച്ച് െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള്ക്കു വബ്കാധവ
ല്കരണഷം നടത്ഷം. മറസ് ക്യൂ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് െത്്യമത്്കാഴില്കാളികമള 
സജീവപങ്്കാളികള്കാക്കുഷം. എല്ല്കാ െത്്യബന്ന വബ്കാട്ടുകളഷം വലുപ്ഷം കണകിമല
ടുക്കാമെ ഒരു ഉപഗ്രഹ ശഷംഖലയുെ്കായി ബന്ിപ്ിച്ച് അവയുമട സുരക്യ്ക്കായി 
നിരീക്ിക്കുന്ന ഒരു മനറ്റുവര്ക് സൃഷ്ിക്കുഷം. 

  ഉപഗ്രഹാധിഷ്ിത സാഫകേതിക വിദ് രേഫയാജനതപ്ടുത്തിയുള്ള തവസ്ൽ ട്രാ
ക്കിംഗറ് ഉപകരണം മത്്ബന്ന ഫബാട്ടുകളിൽ ഘടിപ്ിക്കുന്നതിനും RFID(
ഫറഡിഫയാ ഫ്ീക്വന്സി ഐഡറെി�ിഫക്കഷന്) പഞ്ചിംഗറ് സിസ്റം നടപ്ിലാക്കി 
കടലിൽ ഫപാകുന്നതും തിരിതക വരുന്നതുമായ യാനങ്ങളതട വിവിരങ്ങൾ കൃ
ത്മായി ഫേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നു. 

279. വകരളത്ിമല െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള് മവള്ളമപ്്കാകത്ിലുഷം െറ്റ് ദുരന്തങ്ങ
ളിലുഷം നല്കിയ വസവനങ്ങമള വല്കാകമെമ്്കാടുഷം പ്രശഷംസിച്ചു.   െത്്യമത്്കാഴി
ല്കാളികള് ഉള്മപ്ടുന്ന ഒരു പുെിയ പ്കാര്ടെ് സടഷം മറസ് ക്യൂ വിഭ്കാഗഷം സൃഷ്ിക്കുക
യുഷം അവരുമട വസവനങ്ങള്ക് ന്യ്കായെ്കായ പ്രെിെലഷം  നല്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. 
എവപ്്കാള് വവണമെങ്ിലുഷം സഹ്കായിക്കാന് െയ്്കാറള്ളതുഷം ശരിയ്കായ പേവി െിഹ്ന
ത്്കാല് അലങ്രികമപ്ടെതുെ്കായ കടലിമറെ സസനികര് നമ്മുക് ഉണ്്കാകുഷം.

  തതരതഞെടുക്കതപ്ട് 678 മത്്തത്താഴിലാളി യുവാക്കൾക്കറ് കടൽ രഷോ രേ
വർത്തനത്തിൽ പരിേീലനം നൽകി.  ഇവരുതട ഫസവനം 10 ഫപർ വീതമുള്ള 
10 ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചറ് രേധാന ഹാർബറുകൾ ഫകന്ദീകരിച്ചറ് രേഫയാജനതപ്ടു
ത്തി വരുന്നു.

280. ജീവന് നഷ്മപ്ടുന്ന നിര്ഭ്കാഗ്യകരെ്കായ അവസരത്ില് എല്ല്കാ െത്്യമത്്കാഴി
ല്കാളി കുടുഷംബങ്ങള്ക്കുഷം നഷ്പരിഹ്കാരെ്കായി ഇന്്്റന്സ് അടകഷം 20 ലക്ഷം 
രൂപ നല്കുകയുഷം ബിരുേ്കാനന്തര ബിരുേഷം വമര അവരുമട കുടെികളമട വിേ്യ്കാ
ഭ്യ്കാസഷം പൂര്ണെ്കായി ഏമറ്റടുക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം.

  �ിഷറീസറ് വകുപ്റ്, മത്്ത�ഡറ് എന്നിവ മുഫഖന 20 ലഷേം രൂപ നഷ്പരിഹാരം 
ലഭിക്കുമാററ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചറ് നടപ്ാക്കി വരുന്നു. വിദ്ാഭ്ാസ ആനുകൂല്ം 
പൂർണ്ണമായും ഏതറ്റടുത്തറ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു വരുന്നു. 

281.  െത്്യവെഖലയിമല പ്കാര്പ്ിട പ്രശ് നഷം പരിഹരിക്കുന്നെിന് എല്ല്കാവര്ക്കുഷം വീട്, 
സ്കാനിടെറികക്കൂസ് സൗകര്യങ്ങള്, കുടിമവള്ളഷം, സവേയുെി, ആവര്കാഗ്യകര
െ്കായ പരിസരഷം എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്ന്നെിന് സെഗ്രെ്കായ െീരവേശ പ്കാര്പ്ിട 
പദ്ധെി ആവി്് കരിച്ചു നടപ്ില്കാക്കുഷം. െ്കാതൃക്കാ െത്്യഗ്ര്കാെഷം പദ്ധെി പുനര്കാവി
്് കരിക്കുഷം. െത്്യഗ്ര്കാെത്ില് ഉണ്്കാവകണ് െിനിെഷം സൗകര്യങ്ങളമട മുന്ഗണ
ന്കാപടെിക െയ്്കാറ്കാക്കുകയുഷം അവ ഉറപ്പുവരുത്കയുഷം മെയ്യുഷം.

  ഹഡറ്ഫകാ വായറ്പ ലഭ്മാക്കി മാതൃകാ മത്്ഗ്രാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതി
നറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 

282. ആവര്കാഗ്യ-വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ രഷംഗങ്ങളില് െത്്യവെഖല വനരിടുന്ന പിവന്ന്കാക്കാവസ്ഥ 
പരിഹരിക്കുന്നെിന് ഊര്ജിെ നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. എല്ല്കാ െീരവേശ സ് ക്കൂള
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കളമടയുഷം സൗകര്യങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുന്നെിന് വക്കാസ്റ്റല് മഡവലപ്് മെറെ് 
അവെ്കാറിറ്റി നടപടി സ്ീകരിച്ചു തുടങ്ങി. സലബ്റികള് അടിസ്ഥ്കാനെ്കാകി പ്ര
െിഭ്കാെീരഷം പരിഹ്കാരവബ്കാധന പദ്ധെി നടപ്്കാക്കുഷം. സ്്കാശ്രയ വക്കാവളജുകളില് 
പഠിക്കുന്ന െത്്യമത്്കാഴില്കാളി കുടെികളമട പഠന മെലവ് സര്ക്കാര് പൂര്ണ്ണെ്കാ
യുഷം വഹിക്കുഷം. പടെികവിഭ്കാഗങ്ങള്ക്കുളള എല്ല്കാ വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ ആനുകൂല്യങ്ങളഷം 
െത്്യമത്്കാഴില്കാളി കുടെികള്ക്കുഷം ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.

  തറമഡിയൽ പരിേീലനത്തിനുള്ള രേതിഭാ തീരം പദ്ധതിക്കായി 1 ഫകാടി രൂപ 
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്. പട്ികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കറ് അനുവദിക്കുന്ന അഫത നി
രക്കിൽ വിദ്ാഭ്ാസ ആനുകൂല്ങ്ങൾ മത്്തത്താഴിലാളികളതട കുട്ികൾക്കും 
ലഭ്മാക്കി വരുന്നു. 

283. െത്്യമത്്കാഴില്കാളികമള കടബ്കാധ്യെയില് നിന്ന് വെ്കാെിപ്ിക്കുന്നെിനു വവണ്ി
യുള്ള കട്കാശ്്കാസ കമീ്മറെ ക്കാല്കാവധി നീട്ടുഷം.

  കടാേ്വാസ കമ്ീഷതറെ കാലാവധി ഒരു വർഷഫത്തക്കറ് കൂടി ദീർഘിപ്ിച്ചു. 

284. യ്കാനങ്ങള്ക്കു ഇന്്്റന്സ് ഏര്മപ്ടുത്ി. മെ്കാഴില് ഉപകരണങ്ങള്ക്കുകൂടി 
ഇന്്്റന്സ് ഏര്മപ്ടുത്ഷം. ഇന്്്റന്സ് ആനുകൂല്യങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.

  പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചറ് നടപ്ാക്കി വരുന്നു. 

285. തുറമുഖ നിര്മ്കാണവുെ്കായി ബന്മപ്ടെ് മെ്കാഴിലുഷം ഉപജീവന സൗകര്യങ്ങളഷം 
ആവ്കാസവ്യവസ്ഥയുഷം നഷ്മപ്ടുന്ന െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള്ക് അനുവയ്കാജ്യ
െ്കായ പുനരധിവ്കാസവുഷം െെിയ്കായ നഷ്പരിഹ്കാരവുഷം ഉറപ്്കാക്കുഷം. വിഴിഞെമത് 
പര്കാെികള്ക്കു പരിഹ്കാരമുണ്്കാക്കുഷം.

  വിഴിഞെം തുറമുഖ പദ്ധതി നടപ്ാക്കുന്നതുമായി ബന്തപ്ട്റ് ജീവഫനാപാധി 
നഷ്തപ്ടുന്നവർക്കറ് ആേ്വാസഫമകുന്നതിനും പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനും 
വിഴിഞെം ഫപാജക്റ് ഇംപ്ിതമഫറെഷന് യൂണിറ്ററ് രൂപകീരിച്ചറ് രേവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 

286. െത്്യവകരളഷം പദ്ധെി തുടരുഷം. ഉള്ന്കാടന് െത്്യലഭ്യെ അഞ്ചുവര്്ഷംമക്കാണ്് 
ഇരടെിയ്കാക്കുഷം. കുളങ്ങളഷം ഡ്കാമുകളഷം െ്കാത്െല്ല, വയലുകളില് സഷംവയ്കാജിെ െത്്യ
കൃ്ിയുഷം വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

  "എവിതടതയല്ാം ജലാേയം അവിതടതയല്ാം മത്്കൃഷി" എന്ന ആേയം ഉൾ
തക്കാണ്റ് എല്ായിടങ്ങളിലും മത്്കൃഷി വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതിനറ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരി
ച്ചറ് നടപ്ാക്കി വരുന്നു. 

287.  വഷംശന്കാശ ഭീ്ണി വനരിടുന്ന െവ്ദേശീയ െത്്യങ്ങളമട പ്രജനനത്ിന്കായി 
ഒവടെമറ പുെിയ ഹ്കാച്ചറികള് ആരഷംഭിച്ചു. രണ്ടു മഹക്ര് വീെഷം വീെിയുള്ള 26 
സ്്കാഭ്കാവിക െത്്യ പ്രജനന വകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥ്കാപിച്ചിട്ടുണ്്. കക പ്രജനനത്ിനുഷം 
നടപടിമയടുത്ിട്ടുണ്്. ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുഷം. മപ്കാതുജല്കാശയ
ങ്ങളില് വിപുലെ്കായ വെ്കാെില് െത്്യവിത്് നിവക്പിക്കുഷം. െത്്യങ്ങളമട സ്്കാഭ്കാ
വിക പ്രജനന ആവ്കാസവകന്ദ്രങ്ങള് സഷംരക്ിക്കുഷം.

  തഫദേേീയ മത്് ഇനങ്ങളായ കരിമീന്, മഞെക്കൂരി, കറൂപ്റ്, കാരി, പച്ചിലതവ
ട്ി എന്നിവക്റ് ഹാച്ചറികൾ രേവർത്തിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതത സ്വാഭാവിക രേജനന 
ആവാസ ഫകന്ദങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചറ് നടപ്ാക്കി വരുന്നു. 

288.  െത്്യവെഖലയില് വരുെ്കാനവര്ദ്ധനവിനു പുത്ന് സ്കാവങ്െികവിേ്യകളമട 
സഹ്കായത്്കാല് െത്്യഷം സഷംസ് കരിച്ച് മൂല്യവര്ദ്ധിെ ഉല്പന്നങ്ങള്കാകി െ്കാറ്റുന്ന
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െിനുഷം സവവിധ്യവല്കരണഷം മക്കാണ്ടുവരുന്നെിനുഷം വക്കാസ്റ്റല് മഡവലപ്് മെ
റെ് അവെ്കാറിറ്റിയുഷം െത്്യമെഡുഷം മുന്സകമയടുത്ിട്ടുണ്്. ഇത്രഷം പദ്ധെികള് 
വിപുലമപ്ടുത്ഷം. െത്്യസഷംസ് കരണത്ിനു പ്രധ്കാന ഹ്കാര്ബറകള്ക്കു സെീപഷം 
വ്യവസ്കായ പ്കാര്ക്കുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  മത്് അധിഷ്ിത മൂല് വർദ്ധിത ഉൽപ്ന്നങ്ങളതട ഉൽപാദനവം വിപണനവ
മായി ബന്തപ്ട്റ് തീരഫദേ വികസന ഫകാർപ്ഫറഷന്, മത്്ത�ഡറ്, സാ�റ്, 
അഡാകറ് എന്നിവയുതട കൺഫസാർഷ്ം രൂപീകരിക്കുന്നതിനറ് നടപടി സ്വീകരി
ച്ചു വരുന്നു.

289.  െത്്യവക്െ സഷംഘങ്ങളമട പ്രവര്ത്നഷം മെച്ചമപ്ടുത്ന്നെിനു മപയ്ഡ് 
മസക്ടെറിെ്കാമരനിവയ്കാഗിക്കുകയുഷം കമ്്യൂടെസറവസ്ന് ഏര്മപ്ടുത്കയുഷം 
മെയ്തു. 2018-19ല് പലിശ സബ് സിഡി നിലവില് വരുന്നെിനുമുമ്് നല്കിയി
ട്ടുള്ളതുഷം നി്് ക്ിയ്കാസ്തികള്കായ വ്കായ്പകളമട പലിശയുഷം പിഴപ്ലിശയുഷം ഒഴിവ്കാ
കി ഒറ്റത്വണ െീര്പ്് പദ്ധെി ആവി്് കരിക്കുഷം. 

  പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചറ് നടപ്ാക്കി വരുന്നു. വായറ്പ തീർപ്ാക്കാനായി 5 ഫകാടി 
രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

290.  ഓണ്സലന് വ്യ്കാപ്കാരത്ിന് ഇ-ഓവടെ്കാ വ്കാങ്ങുന്നെിന് വ്കായ്പ െത്്യമെ
ഡ് നല്കുഷം. 25 ശെെ്കാനഷം സബ് സിഡി സര്ക്കാര് നല്കുഷം. െത്്യബന്ന 
മെ്കാഴില് ഉപകരണങ്ങള് വ്കാങ്ങ്കാന് െത്്യമെഡ് വഴിയുള്ള വ്കായ്പകള്ക് 25 
ശെെ്കാനഷം സബ് സിഡി സര്ക്കാര് നല്കുഷം.

  പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനറ് മത്്ത�ഡിതന ചുമതലതപ്ടുത്തി തുടർ നടപടി 
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 

291.  കയറ്റുെെിക്കാരില് നിന്ന് വക്െനിധിയിവലയ്ക് വിഹിെഷം പിരിക്കുന്നെിന് എെി
മരയുള്ള വിധിക് അപ്ീല് നല്കി സഹവക്കാടെിയില് നിന്ന് അനുകൂല ഉത്ര
വു വനടിമയടുക്കാന് ശ്രെിക്കുഷം.

  അപ്ീൽ �യൽ തെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

292.  സി.ആര്.ഇസഡ് വസ്കാണിമറെ പ്രവര്ത്നഷം 50 െീറ്റര് പരിധിക്കു പുറത്് ഉേ്കാര
െ്കാകിയിട്ടുണ്്. ഇെ് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി അര്ഹെമപ്ടെ എല്ല്കാ െത്്യമത്്കാഴില്കാ
ളികള്ക്കുഷം പടെയഷം വിെരണഷം മെയ്യുഷം.

  പുതുക്കിയ ഫകാസ്റൽ ഫസാൺ മാഫനജറ്തമറെറ്  പ്ാനറ് ഫക ന്ദ സർക്കാർ അനുമതി 
ലഭ്മായ ഫേഷം അതിനനുസരിച്ചറ് തുടർ നടപടി കകതക്കാള്ളുന്നതാണറ്. 

293. എ.പി.എല് - ബി.പി.എല് പരിഗണന കൂട്കാമെ എല്ല്കാ െത്്യമത്്കാഴില്കാളിക
ള്ക്കുഷം സ്കാമൂഹ്യസുരക്്കാ പദ്ധെികളമട പ്രവയ്കാജനഷം ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.

  എ.പി.എൽ. – ബി.പി.എൽ. വ്ത്ാസമില്ാതത സാമൂഹ് സുരഷോ  പദ്ധതികൾ 
മത്്തത്താഴിലാളികൾക്കായി നടപ്ാക്കി വരുന്നു. 

294. െീരവേശത്് അടികടി ഉണ്്കാകുന്ന മവള്ളമകടെ് ഒഴിവ്കാക്കുന്നെിന് കടലിവന്കാ
ട് വെരുന്ന മപ്കാഴികള് ആഴഷംകൂടെി കല്ലുമകടെി സഷംരക്ിക്കുഷം.

  തുറമുഖ എഞ്ചിനിയറിംഗറ് വകുപ്ിഫനാടറ് രോഥമിക പഠനം നടത്തുന്നതിനറ് നിർ
ഫദേേം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

295. സമ്്കാേ്യ സെ്കാശ്്കാസ പദ്ധെിയുമട ആനുകൂല്യഷം 6000 രൂപയ്കായി ഉയര്ത്ഷം. 
വകന്ദ്ര സര്ക്കാര് അവരുമട വിഹിെഷം ഉറപ്്കാക്കുന്നെിനു വലിയ െടിയ്കാണ് ക്കാ
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ണിക്കുന്നെ്. 3600 രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള തുക സഷംസ്ഥ്കാന സര്ക്കാര് െമന്ന വഹി
കണഷം. 

  സമ്പാദ് സമാേ്വാസ പദ്ധതി ആനുകൂല്ം 4500 രൂപയായി വർദ്ധിപ്ിച്ചറ് നടപ്ാ
ക്കി വരുന്നു. 

296. പരമ്ര്കാഗെ െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള്ക് െമണ്ണണ്ണ ലിറ്ററിന് 25 രൂപ നിരകില് 
ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. 10 വര്്ത്ില് കൂടുെല് ക്കാലപ്ഴകഷം മെന്ന െമണ്ണണ്ണ എഞ്ിനു
കള് െ്കാറ്റി മപവ്്കാള് എഞ്ിന്കാക്കുന്നെിന് വെ്കാവടെ്കാസറവസ്ന് സബ് സിഡി 
നല്കുഷം. മെറകിട ഇന്വബ്കാര്ഡ് യന്തവല്കൃെ വള്ളങ്ങള്ക്കുഷം ഇന്ന 
സബ് സിഡി നല്കുന്നെ്കാണ്.

  പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നു. 

ഭിന്നഫശഷികൊര്
297. െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപന്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് ഭിന്നവശ്ിക്കാരുമട കണക് എടു

ക്കുന്നെ്കാണ്. സ് മപ്്യല് സ് കൂളകള്ക്കു പുറത്ള്ള മുഴവന് കുടെികമളയുഷം 
ഉള്മക്കാള്ള്കാന്കാവുന്നവിധഷം എല്ല്കാ െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിലുഷം ബഡ് സ് 
സ് കൂള് നിര്ബന്െ്കാക്കുഷം. ബഡ് സ് സ് കൂളകള്ക്കുളള സഷംസ്ഥ്കാന സര്ക്കാരി
മറെ ധനസഹ്കായഷം ഗണ്യെ്കായി ഉയര്ത്ഷം. അധ്യ്കാപകര്ക്കുള്ള വവെനഷം ഉയ
ര്ത്ഷം. ഓടെിസഷം ബ്കാധിച്ച മുഴവന് കുടെികള്ക്കുഷം സ്കാമൂഹ്യെ്കായ പരിെരണഷം ഉറപ്പു
വരുത്ഷം. 

  ഭിന്നഫേഷിക്കാർക്കറ് ഫവണ്ിയുള്ള വ്ക്തിഗത പരിപാലന പദ്ധതി രേകാരം, 
ഭിന്നഫേഷിക്കാരുതട വ്ക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഓൺകലന് ഫപാർട്ലിൽ സുര
ഷേിതമാക്കി സൂഷേിച്ചറ് ഭിന്നഫേഷിക്കാരുതട ആവേ്ങ്ങൾ ഫപാർട്ൽ മുഫഖന 
പരിഫോധിച്ചറ് ഫഷേമ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്
ണം തെയറ്തുവരുന്നു.  ആഫരാഗ് വകുപ്റ് തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളമായി 
ഫെർന്നറ് മുഴുവന് ഭിന്നഫേഷിക്കാർക്കും  UDID കാർഡറ് ലഭ്മാക്കുക  ലഷേ്മാ
ക്കി  തഫദേേഭരണ സ്ാപനാടിസ്ാനത്തിൽ ഭിന്നഫേഷിക്കാരുതട കണക്കറ് 
എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനറ് തീരുമാനിച്ചു. ഇതുമായി 
ബന്തപ്ട് രേവർത്തനങ്ങൾ ഏഫകാപിപ്ിക്കുന്നതിനായി ജില്ാടിസ്ാനത്തി
ൽ എം.എൽ.എ മാർ, ജില്ാ കളക്ർ, ജില്ാ തമഡിക്കൽ ഓ�ീസർ, പഞ്ചായത്തറ് 
തഡപയൂട്ി ഡയറക്ർ, ജില്ാ സാമൂഹ് നീതി ഓ�ീസർമാർ എന്നിവരുതട ഫയാഗം 
ജില്കളതട ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ വിളിച്ചു ഫെർക്കുന്നതിനറ് 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്. തുടർന്നറ് നിഫയാജക മണ്ഡലാടിസ്ാനത്തിൽ എം.എൽ.എ 
മാരുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ ഫയാഗം ഫെരുന്നതിനും അതിനുഫേഷം തഫദേേസ്വയംഭ
രണ സ്ാപനാടിസ്ാനത്തിൽ ഫയാഗം ഫെരുന്നതിനും കണതക്കടുപ്റ് പൂർത്തി
യാക്കിയഫേഷം മറ്ററ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചറ് മുഴുവന് ഭിന്നഫേഷിക്കാർക്കും 
UDID കാർഡറ് ലഭ്മാക്കുക എന്ന രേഖ്ാപിത ലഷേ്ത്തിഫലക്റ് എത്തിയ്ക്കുന്നതിനും 
തീരുമാനിച്ചു.

  ഓട്ിസം ബാധിച്ച കുട്ികളതട സമഗ്ര പുനരധിവാസത്തിനായി 2022-23 സാ
മ്പത്തിക വർഷം നാലറ് ഫകാടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

298. സര്ക്കാര് ഭിന്നവശ്ിമയക്കുറിച്ച് അവക്കാശ്കാധിഷ്ിെ സെീപനഷം സകമക്കാ
ള്ളുഷം. 2016മല ഭിന്നവശ്ികളള്ള ആളകളമട അവക്കാശഷം സഷംബന്ിച്ച 
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2016മല ആക്ിമല (പിആര്ഡി ആക്്) വ്യവസ്ഥകള് നടപ്ില്കാക്കുഷം. ഇെിന്കായു
ള്ള സഷംവിധ്കാനങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  ഭിന്നഫേഷി അവകാേ നിയമതത്തക്കുറിച്ചറ് അവഫബാധം ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികളതട ഭാഗമായി ദൃേ്-ശ്ാവ് മാദ്ധ്മങ്ങളിലുതട രേെരണം നടത്തി 
വരുന്നു.

  ഫകരളതത്ത സമ്പൂർണ്ണ ബാരിയർ ഫ്ീ സംസ്ാനമാക്കുന്ന പദ്ധതിയുതട 
ഭാഗമായി പരമാവധി തകട്ിടങ്ങൾ ഭിന്നഫേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനറ് തകട്ി
ടനിർമ്ാണച്ചട്ങ്ങളിൽ ഉെിതമായ ഫഭദഗതി വരുത്തുന്നതിനറ് തഫദേേസ്വയം
ഭരണ വകുപ്പുമായി ഫെർന്നറ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. സർക്കാർ ഓ�ീ
സുകൾ പരമാവധി ഭിന്നഫേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനറ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു 
വരുന്നുണ്റ്.

  ഭിന്നഫേഷി അവകാേ നിയമത്തിതല അധ്ായം VIII രേകാരം സംസ്ാന 
സർക്കാരിൽ നിഷേിപ്മായ ചുമതലകൾ ഘട്ംഘട്മായി നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു.

  ഭിന്നഫേഷിക്കാരായ ആളകൾക്കറ് സർക്കാർ/തപാതുഫമഖലാ സ്ാപനങ്ങളി
ൽ നിയമനങ്ങളിലുള്ള 4% സംവരണം പൂർണമായും നടപ്ിലാക്കുന്നതിനറ് പുറ
തപ്ടുവിച്ച ഉത്തരവിലുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്.

  State Fund for persons with disabilities രൂപീകരിക്കുന്നതിനറ് ആവേ്മായ 
വിജ്ാപനം പുറതപ്ടുവിക്കുന്നതിനറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.

302.  80 ശെെ്കാനഷം ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള ഭിന്നവശ്ിക്കാര്ക് 10 ശെെ്കാനഷം സ്കാമൂഹ്യ
വക്െ മപന്്ന് കൂടുെല് നല്കുഷം. ഇവര്ക് 600 രൂപ പ്രക്കാരമുള്ള രണ്്കാെ
മെ്കാരു വക്െ മപന്്നുകൂടി അര്ഹെയുണ്്കാവുഷം.

  600 രൂപ രേകാരമുളള രണ്ാമതത്ത ഫഷേമ തപന്ഷന് സീം നടപ്ിലാക്കി.

303. വികല്കാഷംഗവക്െ വക്കാര്പ്വറ്ന് പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. ജില്ല്കാ വകന്ദ്രങ്ങളില് 
ഓെീസ് അനുവേിക്കുഷം. െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളെ്കായി വെര്ന്ന് െലനപരിെി
െിയുള്ള 2.63 ലക്ഷം വപര്ക്കുഷം മുെക് വ്കാഹനവെ്കാ ഇലവ്രേ്കാണിക് വീല്മെയവറ്കാ 
ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. ഭിന്നവശ്ിക്കാര്ക്കായുള്ള െറ്റു സഹ്കായ ഉപകരണങ്ങളഷം വിെരണഷം 
മെയ്യുഷം. ക്കാഴ്ച സവകല്യമുള്ളവര്ക് വവ്കായ് സ് എന്ഹ്കാന്സ് മെറെ് വസ്കാെ്ട് 
മവയവറ്കാടുകൂടിയ സ്്കാര്ടെ് വെ്കാണ് വിെരണഷം മെയ്യുഷം. ഭിന്നവശ്ിക്കാര്ക്കുള്ള 
ഉപകരണ നിര്മ്കാണ വകന്ദ്രഷം പ്രവര്ത്നക്െെ്കാക്കുഷം.

  വികലാംഗഫഷേമ ഫകാർപ്ഫറഷന് പുന:സംഘടിപ്ിച്ചു. ശുഭയാത് പദ്ധതി, 
കാഴറ്ച്ച പദ്ധതി  എന്നിവ തുടർന്നറ് വരുന്നു.

305. സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര് സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് ഭിന്നവശ്ിക്കാരുമട 
സഷംവരണഷം പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം നടപ്ില്കാക്കുഷം. സുപ്രിഷംവക്കാടെി വിധി പ്രക്കാരഷം ഇെിനു
ള്ള ബ്കാക് വല്കാഗ് ഇല്ല്കാെ്കാക്കാന് സ് മപ്്യല് റിക്രൂടെ് മെറെ് നടത്ഷം. െവ്ദേശഭ
രണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് ഭിന്നവശ്ിക്കാരുമട പങ്്കാളിത്ഷം ഉറപ്പുവരുത്ന്നെിനു
ള്ള നിയെപരെ്കായ നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.

  നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 

306.  ഭിന്നവശ്ിക്കാരുമട ജീവിെെക്ത്ിമറെ ഓവര്കാ ഘടെത്ിലുഷം പിന്തുണ നല്ക്കാ
നുെകുന്ന സ്കാമൂഹ്യസുരക്്കാ െി്മറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. 
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ഗര്ഭ്കാവസ്ഥയില് െമന്ന സവകല്യങ്ങമള െടയുന്നെിനുള്ള വര്കാഗപ്രെിവര്കാധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, സശശവ്കാവസ്ഥയില് െമന്ന സവകല്യങ്ങമള കമണ്
ത്്കാനുള്ള പരിപ്കാടികള്, തുടര്ന്നുള്ള പിന്തുണ്കാ പ്രവര്ത്നങ്ങള് തുടങ്ങിയവ
മയല്ല്കാഷം ഇെില് ഉള്മപ്ടുഷം. അനുയ്കാത് പദ്ധെിമയ വിപുലമപ്ടുത്ഷം. ഇെിമറെ 
ഭ്കാഗെ്കായി മെഡികല് വക്കാവളജുകളിമലല്ല്കാഷം ഓടെിസഷം മസറെറകള് സ്ഥ്കാപി
ക്കുഷം. നിഷംപറിമറെ ഗവവ്ണ സൗകര്യങ്ങള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ശബ്ദപരിെിെ
ര്ക്കുള്ള വക്കാക്ലയര് ഇഷംപ്്കാവറെ്ന് ശസ്ത്രക്ിയ പദ്ധെി തുടരുഷം. അന്കാെയഷം 
സെഗ്ര ഇന്്്റന്സ് വപ്ര്കാഗ്ര്കാഷം ആരഷംഭിക്കുഷം. 

  ഭിന്നഫേഷി വിഭാഗത്തിൽ തപട്വർക്കറ് ജീവിതത്തിതറെ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിൽ 
ആവേ്മായ ഫസവനങ്ങൾ ലഭ്മാക്കി സമൂഹത്തിതറെ മുഖ്ധാരയിഫലക്കറ് 
എത്തിക്കുന്നതിനും സംസ്ാനതത്ത ഭിന്നഫേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനും ആരം
ഭിച്ച സമഗ്ര പദ്ധതിയായ അനുയാത് ഫകരള സാമൂഹ് സുരഷോ മിഷന് ഫസ്ററ്ററ് 
ഇനിഫഷ്റ്റീവറ് ഓൺ ഡിതസബിലിറ്റീസറ് മുഫഖന തുടർന്നറ് വരുന്നു. ഗർഭാവസ്
യിൽ തതന്ന ജനിതക കവകല്ങ്ങൾ കതണ്ത്തുന്നതിനും രേതിഫരാധിക്കുന്ന
തിനുമായി ആഫരാഗ് വകുപ്ിതറെ സഹകരണഫത്താതട ജനിറ്റികറ് ലാബറ് തിരു
വനന്പുരം എസറ്.എ.റ്റി ആശുപത്ിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തരേഫപ്ാസൽ 
പരിഗണനയിലാണറ്.

  തിരുവനന്പുരം, ആലപ്പുഴ, ഫകാട്യം, തൃശ്ശൂർ, ഫകാഴിഫക്കാടറ്, മഫഞ്ചരി എന്നീ 
സർക്കാർ തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജുകളിലും ഫകാഴിഫക്കാടറ് ഇംഹാന്സിലും 
ഓട്ിസം തസറെറുകൾ രേവർത്തിച്ചറ് വരുന്നു. 

  തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട നാഷണൽ ഇന്സ്റിറ്റയൂടറ് ഓ�റ് �ിസിക്കൽ തമഡിസിന് 
& റീഹാബിലിഫറ്റഷനിൽ (NIPMR) ഗഫവഷണ സൗകര്ങ്ങൾ വർദ്ധിപ്ിക്കുന്ന
തിതറെ ഭാഗമായി തസറിരേൽപൾസി റീഹാബിലിഫറ്റഷന് & റിസർച്ചറ് തസറെറും 
റീജിയണൽ ഓട്ിസം റീഹാബിലിഫറ്റഷന് & റിസർച്ചറ് തസറെറും സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

  മൂന്നറ് വയസ്റ് വതര രോയമുള്ള കുട്ികൾക്കറ് ഫസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാ
യി കെൽഡറ് തഡവലപറ്തമറെറ് & റിസർച്ചറ് തസറെർ എന്ന രേഫത്ക യൂണിറ്റും 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.  ഈ ഇനിസ്റിറ്റയൂട്ിതല ട്രാന്സിഷന് സ്കൂളിതലത്തുന്ന തസറിരേ
ൽ പാൾസി, ഓട്ിസം ഇറെതലകറ്െ്വൽ & തഡവലപറ്തമറെൽ ഡിതസബിലിറ്റി 
(IDD) എന്നിവയുള്ള കുട്ികൾക്കറ് ഫപാഷകാഹാര ലഭ്ത ഉറപ്ാക്കുന്നതിനായി 
സൗജന് സമഗ്ര ഉച്ചയൂണറ് പരിപാടി ഈ വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണറ്.

          ഫകരള സാമൂഹ് സുരഷോ മിഷന് മുഫഖന അഞ്ചറ് വയസ്റ് വതര രോയമുള്ള കു
ട്ികളിൽ ശ്വണ കവകല്മുള്ള കുട്ികതള വളതര തെറുപ്ത്തിൽ തതന്ന 
കതണ്ത്തി ഫകാക്ലിയാർ ഇംപ്ാഫറെഷന് സർജറി നടത്തി ഓഡിറ്ററി തവർബൽ 
ഹബിലിഫറ്റഷനിലുതട കവകല്ം മാറ്റിതയടുക്കുന്ന ശ്രുതി തരംഗം പദ്ധതി നടപ്ി
ലാക്കി വരുന്നു. അഫതാതടാപ്ം ഫകാക്ലിയാർ ഇംപ്ാഫറെഷന് േസ്തരൈീയ കഴിഞെ 
കുട്ികളതട അനുബന് ഉപകരണങ്ങളതട തമയിറെനന്സറ് നടത്തി നൽകു
ന്ന പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനറ് 
ഫേഷം 96 കുട്ികൾക്കറ് ഫകാക്ലിയാർ ഇംപ്ാഫറെഷന്  സർജറി നടത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

307.  ര്കാജ്യമത് ആേ്യമത് പൂര്ണ്ണ ബ്കാരിയര് ഫ്ീ സഷംസ്ഥ്കാനെ്കായി വകരളമത് 
ഉയര്ത്ന്നെിനുള്ള സെയബന്ിെ പരിപ്കാടി െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. സര്ക്കാര് െണ്ടു
മക്കാണ്് പണിയുന്ന എല്ല്കാ പുെിയ മകടെിടങ്ങള്ക്കുഷം ഭിന്നവശ്ിക്കാര്ക്കുള്ള 
സൗകര്യഷം ഉറപ്പുവരുവത്ണ്തുണ്്. 

  രാജ്തത്ത ആദ്തത്ത പൂർണ്ണ ബാരിയർ ഫ്ീ സംസ്ാനം ആയി ഫകരളതത്ത 



72

ഉയർത്തുന്നതിനാവേ്മായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഉന്നത വിദ്ാ
ഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങളിൽ പുതുതായി പണിയുന്ന തകട്ിടങ്ങൾ ഭിന്നഫേഷി 
സൗഹൃദമാക്കണതമന്ന നിർഫദേേം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. പരമാവധി തകട്ിടങ്ങൾ 
ഭിന്നഫേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനറ് തകട്ിടനിർമ്ാണച്ചട്ങ്ങളിൽ ഫഭദഗതി വരു
ത്തിയതിൽ ഫകന്ദസർക്കാർ പുറതപ്ടുവിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾകറ് അനുസരിച്ചറ് പു
നഃപരിഫോധന നടത്തുന്നതിനായി നടപടികൾ പരിഗണനയിലാണറ്. സർക്കാ
ർ ഓ�ീസുകൾ പരമാവധി ഭിന്നഫേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനറ് നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പുതുതായി പണിയുന്ന തകട്ിടങ്ങൾ ഭിന്നഫേഷി സൗഹൃദ മാ
നദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുതവന്നറ് ഉറപ്പുവരുത്താന് ആവേ്മായ  പരിേീലനവം 
സാഫകേതിക സഹായവം നൽകുന്നതിനറ് ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗറ് ഫകാഫളജിൽ 
ഒരു ബാരിയർ ഫ്ീ കൺസൾട്ന്സി തസൽ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്.

309. വകരളഷം ഭിന്നവശ്ീസൗഹൃേ സഷംസ്ഥ്കാനെ്കാക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് സ്കാമൂ
ഹ്യനീെി, വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസഷം, ആവര്കാഗ്യഷം, െവ്ദേശഭരണഷം എന്നീ വകുപ്പുകള് ഏവക്കാപി
പ്ിക്കുഷം. 

  ഭിന്നഫേഷി സൗഹൃദ രേവർത്തനങ്ങൾ ഏഫകാപിപ്ിക്കുന്നതിനറ് ദ്വിദിന േിൽപ
ോല  സംഘടിപ്ിച്ചു.    ഏഫകാപനത്തിനായുള്ള    പദ്ധതി ഫരഖ തയ്യാറായി 
വരുന്നു.

310.  െ്കാനസിക്കാവര്കാഗ്യ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ശക്ിമപ്ടുത്ന്നെിനുവവണ്ി സുരക് 
വപ്കാലുള്ള പ്ര്കാവേശിക കമ്യൂണിറ്റി െ്കാനസികവര്കാഗ പുനഃരധിവ്കാസ പദ്ധെി െവ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള് വഴി നടപ്്കാക്കുഷം. അധിഷ്ിെ പരിപ്കാടികള് ആവി്് ക
രിക്കുഷം. ആത്മഹെ്യ പ്രവണെകള്മകെിമരയുള്ള കൗണ്സിലിഷംഗ് വിപുലമപ്ടു
ത്ഷം. 

  നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പതിനാലാം പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിയിൽ പുതിയ 
മാർഗനിർഫദേേങ്ങൾ ഉൾതക്കാള്ളിക്കാനുള്ള നിർഫദേേം നൽകിയിട്ടുണ്റ്

311. എന്വഡ്കാസള്െ്കാന് ദുരിെബ്കാധിെര്ക്കു വക്കാടെിവിധി പ്രക്കാരഷം ലഭ്യെ്കാവകണ് 
എല്ല്കാ ആനുകൂല്യങ്ങളഷം ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. 

  ബഹു. സുരേീം ഫകാടതിയുതട വിധി നടപ്ാക്കുന്നതിനറ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു 
വരുന്നു.

വഫയൊജനങ്ങള്
316. വവയ്കാജനങ്ങള്ക് െരുന്ന് വീടെിമലത്ിച്ചു നല്കുന്നെിന് വകരള മെഡികല് 

സര്വ്വീസസ് വക്കാര്പ്വറ്മറെ ആഭിമുഖ്യത്ില് ക്കാരുണ്യ അറ്റ് വഹ്കാഷം പദ്ധെി 
നടപ്്കാക്കുഷം. കവമ്്കാള വിലവയക്കാള് െ്കാഴ്ന്ന നിരകില് ക്കാരുണ്യ െ്കാര്െസിക
ളില് നിന്ന്കാണ് െരുന്ന് എത്ിച്ചു മക്കാടുക്കുക. 

  ഫകരള തമഡിക്കൽ സർവ്വീസസറ് ഫകാർപ്ഫറഷതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ വഫയാജ
നങ്ങൾക്കറ് മരുന്നുകളം, മറ്റനുബന് സാമഗ്രികളം വീട്ിതലത്തിച്ചു നൽകുന്ന 
'കാരുണ് @ ഫഹാം' പദ്ധതി 2021 തസപ്ംബർ മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ചു.

  തപാതുവിപണിതയക്കാൾ വന് വിലക്കിഴിവിൽ മരുന്നുകളം ഗ്ലൂഫക്കാമീറ്റർ, ബി.പി. 
അപ്ാരറ്റസറ്, എയർതബഡറ് മുതലായ അനുബന് സാമഗ്രികളം KMSCL തറെ 
ഫമൽഫനാട്ത്തിൽ സർക്കാരാശുപത്ികളിൽ രേവർത്തിക്കുന്ന കാരുണ് കമ്യൂ
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ണിറ്റി �ാർമസികളിലൂതട വിതരണം തെയറ്തു വരുന്നു. ഈ വിലക്കിഴിവിനു 
പുറതമ, 1% അധിക കിഴിവം മുതിർന്ന പൗരന്ാർക്കറ് നൽകി വരുന്നു.

317. എല്ല്കാ വ്കാര്ഡുകളിലുഷം വവയ്കാക്ലബുകള് ആരഷംഭിക്കുഷം. വെല്വന്കാടെഷം കുടുഷംബ
ശ്രീയ്ക്കായിരിക്കുഷം. നിലവിലുള്ള വ്കായനശ്കാലകമളയുഷം വ്കാടകയ് മകടുക്കുന്ന 
വീടുകമളയുഷം ഇെിന്കായി ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. കുടുഷംബശ്രീയുമട ആഭിമുഖ്യത്ി
ലുള്ള വവയ്കാജന അയല്ക്കൂടെങ്ങള് ഈ വകന്ദ്രങ്ങളെ്കായി ബന്മപ്ടെ്കാണ് പ്രവ
ര്ത്ിക്കുക. പഞ്്കായത്്, മുനിസിപ്ല് െലത്ില് ഇെിന്കായി ഒരു കുടുഷംബശ്രീ 
വക്കാ-ഓര്ഡിവനറ്റര് ഉണ്്കാകുഷം.

  27,000 വഫയാജന അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ കുടുംബശ്ീയുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ രേവ
ർത്തിക്കുന്നുണ്റ്. തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതട ഫനതൃത്വത്തിൽ ആരം
ഭിക്കുന്ന വഫയാ കറ്ളബ്ബുകളമായി ബന്ിപ്ിക്കും. കുടുംബശ്ീ എ.ഡി.എസ്സുകളതട 
ഫമൽഫനാട്ത്തിലായിരിക്കും വഫയാ ക്ലബ്ബുകൾ രേവർത്തിക്കുക.

318. സ്ക്കാര്യവൃദ്ധസേനങ്ങളിമല പ്രശ് നങ്ങള് പഠിക്കാന്  റിടെ.ജസ്റ്റിസ് സി.എന്. 
ര്കാെെന്ദ്രന് ന്കായര് അധ്യക്ന്കായുള്ള കമിറ്റിയുമട റിവപ്്കാര്ടെിമല ശുപ്കാര്ശക
ള് െര്ച്ച മെയ്് നടപ്്കാക്കുഷം.
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  റഫപ്ാർട്ിതല ശുപാർേകൾ നടപ്ിലാക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംബ
ന്ിച്ചറ് 26.04.2022, 27.04.2022 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സാമൂഹ്നീതി 
വകുപ്ിതറെ ദ്വിദിന േില്ോലയിൽ െർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്റ്. അതിതറെ അടിസ്ാ
നത്തിൽ പദ്ധതി രൂപഫരഖ തയ്യാറാക്കി തുടർ രേവർത്തനങ്ങൾ നടഫത്തണ്തു
ണ്റ്.

319. വവയ്കാജന ക്ലിനിക്കുകളഷം പ്രവെ്യക ഒ.പികളഷം ആശുപത്ികളില് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്. 
ഇവ കൂടുെല് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. മുെിര്ന്ന പൗരന്മ്കാരുമട പ്രധ്കാന ആവശ്യങ്ങ
ള്കായ കൃത്ിെ േന്തങ്ങള്, കൃത്ിെ ശ്രവണ സഹ്കായികള് വിെരണഷം മെയ്യുഷം.

  ഫകരള സാമൂഹ്നീതി വകുപ്റ് മുഫഖന നടപ്ാക്കുന്ന മന്ദഹാസം പദ്ധതിയിലൂതട 
വഫയാജനങ്ങൾക്കറ് കൃത്ിമ ദന്ങ്ങൾ വിതരണം തെയ്റ് വരുന്നു. 

320. സ്കാന്ത്നപരിപ്കാലന ശഷംഖലയുമട പ്രധ്കാന വലയഷം വവയ്കാജനങ്ങള്കാണ്. േീര്ഘ
ക്കാല പരിെരണഷം ആവശ്യെ്കായ കിടപ്പുവര്കാഗികള്ക് ഡിെന്്്യ ആല്സ് സഹ
വെഴ് സ് തുടങ്ങിയവ ബ്കാധിച്ച വൃദ്ധജനങ്ങള്ക് പരിെരണഷം നല്കുന്നെിന് 
സ്കാന്ത്ന പ്രവര്ത്കര്ക്കു പരിശീലനഷം നല്കുഷം.

  സാന്്വന രേവർത്തകർക്കറ് ആവേ്മായ പരിേീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള ഹ്ര
സ്വകാല ഫകാഴറ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനറ്   നടപടികൾ പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

324. സഷംസ്ഥ്കാന, ജില്ല്കാ, പ്ര്കാവേശിക െലങ്ങളില് വവയ്കാജന കൗണ്സിലുകള്ക്കു 
രൂപഷം നല്കുഷം.

  സംസ്ാന/ജില്ാ വഫയാജന കൗൺസിലുകൾക്കറ് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. രോ
ഫദേിക തലത്തിൽ തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനാടിസ്ാനത്തിൽ ജാഗ്രതാ 
സമിതികളം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

ഭക്്യസകരക്
325.  മപ്കാതുവിെരണ സന്പ്രേ്കായഷം കൂടുെല് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

 കഴിഞെ ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ 2,14,274 പുതിയ ഫറഷന്കാർഡുകൾ 
വിതരണം തെയറ്തു. അർഹരായവർക്കറ് നൽകിയ 2,53,242 മുന്ഗണനാ 
കാർഡുകൾക്കറ് പുറതമയാണിതറ്. അനർഹർ കകവേം വച്ചിരുന്ന 1,72,312 
കാർഡുകൾ പിഴഫയാ േിഷേഫയാ ചുമത്താതത, സ്വഫമധയാ സർക്കാരിഫലക്കറ് 
സറണ്ർ തെയ്യിപ്ിക്കാന് കഴിഞ്ഞു. സറണ്ർ തെയ് മുന്ഗണന കാർഡുകളി
ൽ 1,53,242 കാർഡുകൾ അർഹരായവതര കതണ്ത്തി വിതരണം തെയറ്തു.

  വാടക വീട്ിതല താമസക്കാർ, തതരുഫവാരത്തറ് കഴിയുന്നവർ എന്നിവർക്കറ് 
കാർഡറ് ലഭിക്കുകന്നതിനുണ്ായിരുന്ന സാഫകേതിക തടസ്ം മാറ്റി ഈ വിഭാഗ
ത്തിൽതപ്ട് എല്ാവർക്കും ഫറഷന് കാർഡുകൾ നൽകി വരുന്നു. 

  സംസ്ാനതത്ത ഒരു ഫറഷന് കാർഡുകളിലും ഉൾതപ്ട്ിട്ില്ാത്ത ട്രാന്സറ്തജ
ന്ഡർ വിഭാഗത്തിനറ് ഫറഷന് കാർഡുകൾ നൽകി. 

  ആദിവാസി ഊരുകൾ, പ്ാഫറെഷന് ഫമഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കു
ന്ന ജന വിഭാഗങ്ങൾക്കറ് ഫറഷന് സാധനങ്ങൾ കകപ്റ്റുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്റ് 
മനസ്ിലാക്കി തമാകബൽ ഫറഷന് കടകൾ വഴി ഫറഷന് സാധനങ്ങൾ എത്തി
ച്ചറ് വിതരണം നടത്തുന്നു. 
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  ഫപാക്കറ്റിൽ സൂഷേിക്കാവന്ന ATM മാതൃകയിലുള്ള ഫറഷന് കാർഡുകൾ 
വിതരണം നടത്തി. തപാതുവിതരണം കുറ്റമറ്റതും സുതാര്മാക്കുന്നതിനായി 
തപാതുവിതരണം നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ GPS ഘടിപ്ിക്കൽ, NFSA ഫഗാ
ഡൗണുകളിൽ CCTVസംവിധാനം ഏർതപ്ടുത്തൽ എന്നിവ നടന്നുവരുന്നു. 

  തൃശ്ശൂർ ജില്യിൽ തപാതുവിതരണം നടത്തുന്ന എല്ാ വാഹനങ്ങളിലും  GPS 
സംവിധാനം ഘടിപ്ിക്കുന്ന നടപടി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്റ്. 

  ോസ്തീയ ഫഗാഡൗണുകൾ നിർമ്ിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
  ഫറഷന് കടകളിലൂതട വിതരണം തെയ്യുന്ന പച്ചരിയുതട വിഹിതം വർദ്ധിപ്ിച്ചു. 

നിലവിൽ വിതരണം തെയറ്തുവരുന്ന 'ഫസാന മസൂരി' എന്ന അരിക്റ് പകരം ഫക
രളത്തിൽ രേിയകേരമായ 'ജയ അരി' വിതരണം തെയറ്തു.  

  ഫറഷന് കട പരിഫോധനക്റ് FPS തമാകബൽ ആപ്റ് ഏർതപ്ടുത്തി. ഫറഷന്ക
ടയിൽ ഫറഷനിംഗറ് ഇന്തസ്പക്ർ നടത്തുന്ന പരിഫോധന ഫമലുഫദ്ാഗസ്ർക്കറ് 
കാണുവാനും ഫറഷന്കടകളിൽ നടഫത്തണ് പതിവറ് പരിഫോധന നടക്കുന്നു
തവന്നറ് ഉറപ്പുവരുത്താനും ഇതിലൂതട കഴിയും. 

  സംസ്ാന - ജില്ാ - താലൂക്കറ് - ഫറഷന്കടതല വിജിലന്സറ് കമ്ിറ്റികൾ പുന:
സംഘടിപ്ിച്ചറ് രേവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി.

326.  വക്കാണ്ഗ്രസ് ആവി്് കരിച്ച വേശീയ മപ്കാതുവിെരണ നയഷം  വകരളത്ിമല 
ബി.പി.എല് പരിധി ഗണ്യെ്കായ ഒരു വിഭ്കാഗഷം പ്കാവമപ്ടെവമര മപ്കാതുവിെരണ 
സമ്പ്രേ്കായത്ില്നിന്നു പുറത്്കാക്കുന്ന സ്ഥിെി സൃഷ്ിച്ചു. യു.ഡി.എെ് രൂപഷം 
നല്കിയ ലിസ്റ്റില് നിന്ന് അനര്ഹര്കായ 15 ലക്ഷം വപമര നീകഷം മെയ്െി
മറെ െലെ്കായി തുല്യ എണ്ണഷം അര്ഹമര മുന്ഗണന്കാ ലിസ്റ്റില് ഉള്മപ്ടുത്്കാന് 
കഴിഞ്ഞു. അര്ഹര്കായ മുഴവന് വപമരയുഷം മുന്ഗണന്കാ ലിസ്റ്റില് ഉള്മപ്ടുത്്കാനു
ള്ള പരിശ്രെഷം തുടരുഷം. വകരളത്ിമല മുന്ഗണന്കാ ലിസ്റ്റിമല എണ്ണഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കു
ന്നെിനു വകന്ദ്രസര്ക്കാരില് സമര്്ദേഷം മെലുത്ഷം.

  സംസ്ാനത്തറ് 1,54,80,040ഫപതര മാത്മാണറ് നിലവിൽ മുന്ഗണന പട്ികയി
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ൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ളതറ്. മുന്ഗണന പട്ികയിൽ ഉൾതപ്ടുഫത്തണ്വരുതട 
എണ്ണം വർദ്ധിപ്ിക്കണം എന്നാവേ്തപ്ട്റ് രണ്തവണ ഫകന്ദ തപാതുവിതരണ 
വകുപ്റ് മന്ത്രിതയ കാണുകയുണ്ായി. എന്നാൽ അടുത്ത ജനസംഖ് കണതക്കടു
പ്റ് പൂർത്തിയായാൽ മാത്തമ ഇതു സംബന്ിച്ച നടപടികതള കുറിച്ചറ് ആഫലാെി
ക്കാന് കഴിയു എന്ന നിലപാടാണറ് ഫകന്ദ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതറ്. ഫകന്ദ 
സർക്കാരിതറെ വികലമായ നയസമീപനം കാരണം സംസ്ാനതത്ത അർഹ
രായ ലഷേക്കണക്കിനറ് ആൾക്കാർക്കറ് അർഹമായ ഫറഷന് വിഹിതം ലഭിക്കുന്നി
ല് എന്നതറ് വസ്തുതയാണറ്. മുന്ഗണന ലിസ്റിതല എണ്ണം വർദ്ധിപ്ിക്കണണതമന്ന 
ആവേ്ം സംസ്ാന സർക്കാർ നിരന്രമായി ഫകന്ദ സർക്കാരിതറെ ശ്ദ്ധയി
ൽതപ്ടുത്തി വരുന്നു. 

327.  മപ്കാതു കവമ്്കാളത്ിമല വിലനിലവ്കാരഷം പിടിച്ചുനിര്ത്ന്നെിന് 70 പുെിയ വില്പ്
നശ്കാലകള് സിവില് സസപ്സ് ആരഷംഭിച്ചു. 97 വില്പ്നശ്കാലകമള അപ് വഗ്ര
ഡ് മെയ്തു. സിവില് സസപ്സ് വക്കാര്പ്വറ്മനയുഷം കണ്സ്യൂെര്മെഡിനുഷം 
ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. സഹകരണ സഷംഘങ്ങളമട അെിവിപുലെ്കായ ശഷംഖലമയ 
ഉത്വക്കാലമത് കവമ്്കാള ഇടമപടലിന് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. സഞ്രിക്കുന്ന 
െ്കാവവലിവസ്റ്റ്കാറകളമട എണ്ണഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. 

  തപാതു കഫമ്പാളത്തിതല വിലനിലവാരം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനായി സകപ്ഫകാ 
വലിയഫതാതിലുള്ള ഇടതപടലുകൾ നടത്തിവരുന്നു. 13 ഇനം അവേ്സാധന
ങ്ങൾ 2016 തല വിലക്റ് നൽകിവരുന്നു. 

  കഴിഞെ ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ പുതിയതും നവീകരിച്ചതുമായ 58 സകപ്ഫകാ 
വിൽ പ്നോലകൾ സംസ്ാനത്തറ് രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 

  ഉത്വ സീസണുകളിൽ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനായി സംസ്ാന
തലത്തിലും ജില്ാതലത്തിലും താലൂക്കറ് തലത്തിലും തസ്പഷ്ൽ മാർക്കറ്റുകൾ നട
ത്തിവരുന്നു. കഴിഞെ ഓണക്കാലത്തറ് വിപണി ഇടതപടലിതറെ ഭാഗമായി സം
സ്ാനതത്ത വിവിധ താലൂക്കുകളിലായി 700 ഫപായിന്കളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 
മാഫവലി വിൽപ്നോലകതളത്തി സബറ്സിഡി സാധനങ്ങൾ ഉൾതപ്തടയുള്ള 
അവേ് സാധനങ്ങൾ വിതരണം തെയ്ിരുന്നു.

328. വകരളത്ിമല വറ്ന്കട ശഷംഖലമയ നവീകരിക്കുന്നെിമറെ ഭ്കാഗെ്കായി എന്.
ടു.എന് കമ്്യൂടെസറവസ്ന്, ഇവപ്കാസ് മെ്ീനുകള്, വ്കാെില്പ്ടി വിെരണഷം 
എന്നിവ നടപ്്കാകിയിട്ടുണ്്. സഷംസ്ഥ്കാനത്ടനീളഷം ഏെ് ക്കാര്ഡ് ഉടെയ്ക്കുഷം ഏെ് 
വറ്ന്കടയില് നിന്നുഷം സ്കാധനങ്ങള് വ്കാങ്ങ്കാഷം. പര്കാെി പരിഹ്കാരഷം സഷംവിധ്കാ
നവുഷം ആരഷംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ഇെിമറെമയ്കാമക പശ്്കാത്ലത്ില് വറ്ന്കടകമള 
െറ്റ് അവശ്യഉല്പ്ന്നങ്ങള്കൂടി നിയന്തിെ വിലയ്ക് വില്ക്കുന്നെിന് അനുവ്കാേഷം 
നല്കുഷം. ഇെ് വറ്ന്കടകളമട വരുെ്കാനഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നെിനുഷം ഈ വിപണന 
ശഷംഖലമയ നിലനിര്ത്ന്നെിനുഷം സഹ്കായിക്കുഷം.

  നിലവിതല ഫറഷന്കടകൾ ഘട്ംഘട്മായി സ്ാർട്റ് ഫറഷന്കടകളാക്കി 
അപറ്ഫഗ്രഡറ് തെയ്റ് 'ഫകരള ഫസ്റാർ’ എന്ന ഫപരിൽ രേവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന 
നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. 

329. ഉപവഭ്കാക്്കാകള്ക്കുള്ള വസവനഷം മെച്ചമപ്ടുത്്കാന് വഹ്കാടെലുകള്, പലെരക്കുക
ടകള്, സൂപ്ര്െ്കാര്കറ്റുകള് എന്നിവയ്ക് ഔവേ്യ്കാഗിക വററ്റിഷംഗ് നല്കുന്നെിനുള്ള 
സ് കീഷം ആരഷംഭിക്കുഷം.

  ഫഹാട്ലുകളറ്ക്കറ് ഫഗ്രഡിംഗറ് ഏർതപ്ടുത്തുന്നതുമായി ബന്തപ്ട്റ് രോഥമിക
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മായ രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

330.  ഇന്ത്യമയ പലരുഷം വിശപ്ിമറെ റിപ്്ിക് എന്ന്കാണ് വിവശ്ിപ്ിക്കുക. ഇങ്ങമന
മയ്കാരു ര്കാജ്യത്് വകരളമത് വിശപ്പുരഹിെ സഷംസ്ഥ്കാനെ്കാകി െ്കാറ്റുഷം. ജനകീയ 
വഹ്കാടെലുകള് എല്ല്കാ െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിലുഷം നിര്ബന്െ്കാക്കുക െ്കാത്
െല്ല, ജനസഷംഖ്യ്കാനുപ്കാെികെ്കായി അവയുമട എണ്ണഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. 
പ്്കാവറെ്ന് വെഖലയില് പ്രവെ്യകെ്കായി ജനകീയ വഹ്കാടെലുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  വിേപ്റ് രഹിതം പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി 9 സുഭിഷേ ഫഹാട്ലുകലുകൾ സംസ്ാ
നത്തറ് രേവർത്തിച്ചറ് വരുന്നു. വിേപ്പുരഹിത ഫകരളം പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി 
രണ്ാം 100 ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി 42 സുഭിഷേ ഫഹാട്ലുകൾ കൂടി 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.  തഫദേേ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ, കുടുംബശ്ീ, മറ്റു സന്ന
ദ്ധ സംഘടനകൾ, സകപ്ഫകാ, സഹകരണ സ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവരുതട 
സഹായഫത്താതട 20 രൂപാ നിരക്കിൽ ഉച്ചഭഷേണം ലഭ്മാക്കുന്ന പദ്ധതി
യാണിതറ്. സംസ്ാനത്തറ് തഫദേേ സ്വയം ഭരണ വകുപ്ിതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ 
നടന്നറ് വരുന്ന ജനകീയ ഫഹാട്ലുകൾക്കും തപാതുവിതരണ വകുപ്ിതറെ ആഭി
മുഖ്ത്തിൽ നടന്നറ് വരുന്ന സുഭിഷേ ഫഹാട്ലുകൾക്കും ഒരു മാസം 600 കിഫലാ 
അരി 10.90 രൂപ നിരക്കിൽ നൽകിവരുന്നു.

IVകൃഷികൊരകലട വരകമൊന്ിൽ
50 ശ�മൊനഷം വര്ദ്ധന സൃഷ്ികകഷം

331.  കൃ്ിക്കാരുമട വരുെ്കാനഷം ക്കാര്്ിവക്കാല്പ്്കാേന ക്െെ, ഉല്പ്ന്നങ്ങളമട വില, 
മൂല്യവര്ദ്ധന പ്രവര്ത്നങ്ങളില് നിന്നുള്ള വരുെ്കാനഷം, െറ്റ് അനുബന് വരുെ്കാ
നങ്ങള് എന്നിവമയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുഷം. ഇവിടങ്ങളില് എല്ല്കാമുള്ള ഏവക്കാപിെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂമട വകരളത്ിമല കൃ്ിക്കാരുമട വരുെ്കാനത്ില് 50 
ശെെ്കാനഷം വര്ദ്ധന അഞ്ചു വര്്ഷംമക്കാണ്് സൃഷ്ിക്കുഷം. ഇതു വെ്കാണിറ്റര് മെയ്യു
ന്നെിന് എല്ല്കാ വര്്വുഷം ശ്കാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് മെരമഞെടുത് കുടുഷം
ബങ്ങളമട വരുെ്കാന കണക് ഇകവണ്കാെിക് സ് & സ്റ്റ്കാറ്റിസ്റ്റിക് സ് വകുപ്പു വഴി 
വശഖരിക്കുഷം.

  മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരു
ന്നു.

332.  കൃ്ിയുമട ഉല്പ്്കാേനക്െെ ഉയര്ത്ല്കാണ് ഏറ്റവുഷം പ്രധ്കാനഷം. മനല്ലിമറെ 
ഉല്പ്്കാേനക്െെ മഹക്റിന് 4.5 ടണ്ണ്കായി ഉയര്ത്ഷം. ന്കാളിവകരളത്ിമറെ 
ശര്കാശരി ഉല്പ്്കാേനഷം 80 വെങ്ങയ്കായി ഉയര്ത്ഷം. ഇതുവപ്കാമല ഓവര്കാ വിളക
ളമടയുഷം ഉല്പ്്കാേനക്െെയുമട ട്കാര്ജറ്റുകള് നിശ്യിക്കുകയുഷം വിത്്, വളഷം, 
മവള്ളഷം, ക്കാര്്ികവൃത്ി എന്നിവയിമല ശ്കാസ്ത്രീയ ഇടമപടലുകളിലൂമട സകവ
രിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം.

  തനൽകൃഷിയുതട ഉൽപ്ാദനഷേമത വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി 
83,333.33 തഹക്ർ പാടഫേഖരങ്ങൾക്കറ് തനൽവിത്തറ്, വളം, കജവിക 
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കീടഫരാഗ നിയന്ത്രണം എന്നിവക്റ് ധനസഹായം നല്ി. 107.10 ഫകാടി രൂപ 
തനൽകൃഷി വികസന പദ്ധതികൾക്കായി തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്റ്. തനല്ിതറെ ഉല്ാ
ദന ഷേമത 4.566 ടൺ/തഹക്ർ എന്ന ഫനട്ം കകവരിച്ചു. 

  നാളിഫകരത്തിതറെ ഉല്റ്പാദനം വർദ്ധിപ്ിക്കുക  എന്ന ലഷേ്ഫത്താടുകൂടി ഫകര
ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കുന്നു. ഈ വർഷം 84 ഫകരഗ്രാമങ്ങൾ നടപ്ിലാക്കി. 
10,59,992 തതങ്ങിന് കതകൾ കർഷകർക്കറ്  വിതരണം തെയറ്തു. 65.32 
ഫകാടി രൂപ നാളിഫകര വികസനത്തിനായി തെലവഴിച്ചു.

333. വകരളത്ിമറെ ഭൂപ്രകൃെിയുമട പ്രവെ്യകെകള്മൂലഷം നീര്ത്ട്കാധിഷ്ിെ ആസൂ
ത്ണഷം ക്കാര്്ിക അഭിവൃദ്ധിക് അെ്യന്ത്കാവപക്ിെെ്കാണ്. ഇെിന്കാവശ്യെ്കായ 
ജലസഷംഭരണികളഷം ജലനിര്ഗെന െ്കാലുകളഷം െണ്ണ് സഷംരക്ണ നിര്മിെികളഷം 
സൃഷ്ിക്കുകയുഷം പരിപ്കാലിക്കുകയുഷം വവണഷം. ഇെിന്കായി മെ്കാഴിലുറപ്് പദ്ധെിമയ 
വിപുലെ്കായ വെ്കാെില് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. നീര്ത്ട പദ്ധെികളമട അടിസ്ഥ്കാ
നത്ില് നേീെട പദ്ധെികള് രൂപീകരിക്കുഷം. വിള കലണ്റഷം പ്്കാനുഷം െയ്്കാറ്കാക്കുഷം.

  സംസ്ാനതത്ത മുഴുവന് ജലഫ്ാതസ്സുകളതടയും ജലഗുണനിലവാരം ഉയർ
ത്തുന്നതിനായി ജലഫ്ാതസുകളിതല മാലിന്ത്തിതറെ ഉറവിടങ്ങൾ കതണ്ത്തു
ന്നതിനറ് ജനകീയ ക്ാമ്പയിനറ് തുടക്കം കുറിച്ചു. "തതളിനീതരാഴുകും നവഫകരളം" 
എന്ന ഈ ക്ാമ്പയിതറെ ഭാഗമായി മുഴുവന് തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളിതലയും വാർഡുകളിൽ നിന്നായി ജലസാമ്പിളകൾ ഫേഖരിച്ചു പരിഫോധന 
നടത്തി മലിനീകരിക്കതപ്ട് ജലഫ്ാതസ്സുകളതട മാപ്ിംഗറ് നടത്തുന്ന രേവർ
ത്തനങ്ങൾ 2022 പകുതിഫയാതട പൂർത്തിയാകും. 

  ജലമലിനീകരണം അവസാനിപ്ിക്കുന്നതിനറ് ഫസാകറ്പിറ്റുകൾ മുതൽ ട്രീറ്ററ്തമന്
ററ് പ്ാന്കൾ വതരയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്ാക്കും. 

  പുതിയ നീർത്തട വികസന പരിപാടി WDC-PMKSY 2.0 രേഖ്ാപിച്ചു. ഇതിനകം 
അനുവദിച്ച 83 പദ്ധതികൾ  പൂർത്തീകരിക്കുകയും 4,22,987 തഹക്ർ രേഫദേം 
ഉൾതക്കാള്ളുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്. ആററ് ഫ്ാക്കറ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പുതിയ പദ്ധ
തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

  തതാഴിലുറപ്റ് പദ്ധതിയിൽ  ഏതറ്റടുക്കുന്ന രേകൃതി വിഭവ പരിപാലന രേവൃത്തി
കൾ നീർത്തട പ്ാനിന്തറ അടിസ്ാനത്തിൽ നടപ്ാക്കുന്നതിനുള്ള നിർഫദേേം 
നൽകിയിട്ടുണ്റ്.  മുന്കാലങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കിയ നീർത്തട പ്ാനുകൾ കാലഹര
ണതപ്ട് സാഹെര്ത്തിൽ പദ്ധതി രേവർത്തനത്തിനു ഫവണ്ി സമഗ്ര നീർത്തട 
പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.  ഇതിനായി 
ജി.ഐ.എസറ് അടിസ്ാനമാക്കി പദ്ധതികതള നീർത്തടാധിഷ്ിതമായി മാറ്റുന്ന
തിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു.

334. െണ്ണ് പരിവശ്കാധന്കാ-ജലപരിവശ്കാധന്കാ ല്കാബുകള് ശക്ിമപ്ടുത്കയുഷം സൂക്ഷ്മ 
മൂലകങ്ങള് ഉള്മപ്മട പരിവശ്കാധിക്കാന് കഴിയുന്ന െരത്ിലുള്ള ല്കാബുകള് 
വ്യ്കാപിപ്ിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. എല്ല്കാ കൃ്ിക്കാര്ക്കുഷം െണ്ണ് ആവര്കാഗ്യ ക്കാര്ഡുകള് 
നല്കുഷം.

  2021-22 വർഷത്തിൽ 78,963  മണ്ണറ് ആഫരാഗ്കാർഡുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

335.  പച്ചകറി, മനല്ല്, കിഴങ്ങു വര്ഗ്ഗങ്ങള്, പഴങ്ങള്, പ്കാല്, മുടെ, െത്്യഷം, ഇറച്ചി 
ഇവയുമട ഉല്പ്്കാേനത്ില് ഒരു കുെിപ്പു സൃഷ്ിക്കുന്നെിനുള്ള ജനകീയ യജ്
െ്കാണ് സുഭിക് വകരളഷം പദ്ധെി. വിവിധ വകുപ്പുകളഷം െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപന
ങ്ങളഷം ക്കാര്്ിക ഏജന്സികളഷം വെര്ന്നുള്ള ഏവക്കാപിെ പ്രവര്ത്ന സശലി 
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മുവന്ന്കാട്ടു മക്കാണ്ടുവപ്കാകുഷം. പച്ചകറി, പ്കാല്, മുടെ എന്നിവയില് സ്യഷംപര്യ്കാപ്െ 
സകവരിക്കുഷം. 

  പച്ചക്കറി ഉല്റ്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്പ്ത കകവരിക്കുന്നതിനറ് വിവിധ ഘടക 
പദ്ധതികൾ നടപ്ിലാക്കുന്നു. 272 ലഷേം കതകൾ വിതരണം തെയറ്തു. 969 
ക്ലസ്ററുകൽക്കറ് ധനസഹായം നൽകി. 1133 എണ്ണം പമ്പറ് തസറ്റുകൾ വിതരണം 
തെയറ്തു. 4340.28 തഹക്റിൽ കൃഷി തെയറ്തു. 333.33 തഹക്റിൽ cool season 
vegetables  കൃഷി തെയറ്തു. പരമ്പരാഗത കൃഷി 80 തഹക്റിൽ നടപ്ിൽ 
വരുത്തി. 56,333 എണ്ണം ഫഗ്രാ ബാഗുകൾ കർഷകർക്കറ് വിതരണം തെയറ്തു. 
45238 എണ്ണം കതകൾ നയൂട്രിഷന് ഗാർഡന് ഫരോൽസാഹനത്തിതറെ 
ഭാഗമായി വിതരണം തെയറ്തു. പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതികൾക്കായി 68.15 
ഫകാടി രൂപ തെലവഴിച്ചു.

336. സഷംസ്ഥ്കാനമത് വിളകമള സഷംരക്ിക്കാനുഷം കര്്കമര രക്ിക്കാനുഷം വ്കാല്യൂ 
ആഡഡ് വപ്ര്കാഡക്് ഓെ് വകരള (പ്കാര്ക്കുകള്) സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. സ്കാധ്യെ്കായ എല്ല്കാ 
വെഖലകളിലുഷം മൂല്യവര്ദ്ധിെ വസ്തുകളമട നിര്മ്കാണഷം നടത്ന്ന കമ്നികള് 
സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. കൃ്ിരഷംഗവത്ക് വരുന്ന യുവ്കാകമള പരിശീലിപ്ിച്ച് അവരുമട 
കഴിവിനനുസൃെെ്കായി വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

  കൃഷി വകുപ്റ് സംസ്ാന പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി ഫസ്ററ്ററ് ഫസ്ാൾ 
ഫ�ാർഫമഴറ്സറ് അഗ്രി ബിസിനസറ് കൺഫസാർഷ്ം വഴി വിവിധ സംരംഭകരുതട 
പദ്ധതികൾ ഫരോജക്ടുകളായി സ്വീകരിക്കുകയും ആവേ്മായ ധന, സാഫകേ
തിക സഹായങ്ങൾ നൽകിവരികയും തെയ്യുന്നു. ഫുഡറ് വാലയൂ അഡീഷന് എന്ന 
പരിപാടി ജില്ാ വ്വസായ ഫകന്ദങ്ങൾ വഴിയും നടപ്ാക്കിവരുന്നു. ഫകരള ഫുഡറ് 
പ്ാറ്ററ്ഫ�ാം ഫരോജക്ിതറെ ഭാഗമായി തക- ഡിസറ് മുഖാന്രം വിവിധ കാർഷിക 
വിളകളതട മൂല്വർദ്ധനക്ായി രേഫപ്ാസലുകൾ തയ്യാറാക്കിവരികയാണറ്.

337.  കര്്ക വക്െ വബ്കാര്ഡ് പ്ര്കാബല്യത്ില് വന്നിട്ടുണ്്. വബ്കാര്ഡിമറെ പ്രവര്ത്
നത്ിലൂമട കൃ്ിക്കാര്ക്കു മപന്്നുഷം െറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളഷം ഉറപ്പുവരുത്കയുഷം 
മെയ്യുഷം.

  കർഷക ഫഷേമനിധി ഫബാർഡിതറെ ഓൺകലന് ഫപാർട്ൽ  രേവർത്തന 
സജമാക്കുകയും കർഷക രജിസറ്ഫട്രഷന് ആരംഭിക്കുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

338. കൃ്ി ഭവന് വഴിയുള്ള എക്്റ്റന്്ന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് നവീകരിക്കുകയുഷം വി
പുലമപ്ടുത്കയുഷം മെയ്യുഷം.  െരിശ് ഭൂെി കമണ്ത്ി അവിമട കൃ്ി മെയ്യുന്ന 
പദ്ധെി കൂടുെല് ശക്െ്കായി നടപ്ില്കാക്കുഷം. 

  കർഷകർക്കും  കർഷകതത്താഴിലാളികൾക്കും കൃഷി സഫകേതങ്ങളിൽ പരിേീല
നം നൽകുന്നതിതറെ ഭാഗമായി 21,757 ഫപർക്കറ് പരിേീലനം നൽകി. 

  2021-22 വർഷത്തിൽ 22,515 തഹക്ർ സ്ലത്തറ് തരിേറ് ഭൂമിയിൽ വിവിധവിള
കൾ  കൃഷി തെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

339. പച്ചകറികളമട വി്്കാഷംശഷം ശ്കാസ്ത്രീയെ്കായി നിരീക്ിക്കുന്നെിനുള്ള സഷംവിധ്കാനഷം 
സൃഷ്ിക്കുഷം. ഉത്െക്കാര്്ിക പ്രവയ്കാഗങ്ങള് പ്രെരിപ്ിക്കുന്നെിനുഷം ഉറവിട മ്യി
സിഷംഗ് പ്്കാറ്റ് വെ്കാമുകള് സൃഷ്ിക്കുന്നെിനുഷം ശ്രെിക്കുഷം. വി്്കാഷംശത്ിനുഷം െ്കായഷംവെ
ര്കലിനുഷം എെിമര കര്ശനെ്കായ നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.

  ഫകരള ഫുഡറ് പ്ാറ്ററ്ഫ�ാമിതറെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികളിലും മത്്മാംസാദികളിലു
മുള്ള വിഷാംേം കതണ്ത്തുന്നതിനായി Traceability ഫരോജക്റ് തയ്യാറാക്കിവരു
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ന്നു. 
  പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി 2 തപസ്റികസഡറ് തറസിഡയൂ ലഫബാറട്റി

കൾ ഫകരള കാർഷിക സർവ്വകലാോലയുതട സഹകരണഫത്താടുകൂടി സ്ാ
പിച്ചിട്ടുണ്റ്.

340.  ക്കാര്്ിക സര്വകല്കാശ്കാലയ്ക്കുള്ള സ്കാമ്ത്ിക സഹ്കായഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. സര്വ്വ
കല്കാശ്കാലയില് ക്കാര്്ിക വെഖലവയ്കാടു ബന്മപ്ടുത്ിമക്കാണ്ടുള്ള ഒരു ്്കാ
ന്സ് വല്ണല് റിസര്ച്ച് മസറെര് പുെിയെ്കായി ആരഷംഭിക്കുഷം. എക്്റ്റന്്ന് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുഷം.

  ഫകരള കാർഷിക സർവ്വകലാോലയുതട  പദ്ധതി രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് 2021-
22 വർഷം 71.14 ഫകാടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2022-23 വർഷം 75.00 ഫകാടി 
രൂപയായി വർദ്ധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇക്കഴിഞെ സാമ്പത്തിക വർഷം 47 കൃഷിയിട 
പരീഷേണങ്ങളം, 98 രേദർേനങ്ങളം, 650 തതാഴിലധിഷ്ിത പരിേീലന പരി
പാടികളം സംഘടിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. സർവ്വകലാോലയുതട കീഴിതല റ�റ്താർ-അഗ്രി 
ബിസ്ിനസ്റ് ഇന്കുഫബറ്റർ കഴിഞെ 4 വർഷം തകാണ്റ് 128 സ്റാർട്പ്പുകൾ 
തുടങ്ങാന് സഹായിക്കുകയും തെയറ്തു.  ട്രാന്ഫസഷണൽ റിഫസർച്ചറ് തസറെർ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനറ്  കൺസപറ്റ്ററ് ഫനാട്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. DPR തയ്യാറാക്കി 
വരുന്നു.

341. വകരള ബ്കാങ്ിമറെ സ്ഥ്കാപനഷം ക്കാര്്ിക വ്കായ്പകള് ഗണ്യെ്കായി വര്ദ്ധിപ്ി
ക്കുന്നെിന് സൗകര്യമെ്കാരുക്കുന്നുണ്്. െ്കാഴ്ന്ന പലിശയ്ക് വ്കായ്പ ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. 
ക്കാര്്ിക വെഖലയിവലയ്ക്കുള്ള വ്കായ്പകള് കൃെ്യെ്കായി വെ്കാണിറ്റര് മെയ്യുഷം.

  ഫകരള ബാകേറ്, ഫകരള െിക്കന് ഫരോജക്ിതറെ ഫനാഡൽ ഏജന്സിയായ 
രേഹ്മഗിരി തഡവലപ്റ്തമറെറ് തസാകസറ്റി, തവജിറ്റബിൾ & ഫ്രൂട്റ് തരോഫമാ
ഷന് തകൗൺസിൽ ഫകരള എന്നിവ മുഖാന്ിരം കുറഞെ പലിേ നിരക്കിൽ 
കാർഷിക വായറ്പ ലഭ്മാക്കാനറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 

342. ക്കാര്്ികവെഖലയിമല മപ്കാതുവെഖല്കാ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്കായ വകരമെഡ്, പ്്കാവറെ
്ന് വക്കാര്പ്വറ്ന്, ഓയില് പ്കാഷം കമ്നി, ആവഗ്ര്കാ ഇന്ഡ് സ്്ീസ് വക്കാര്പ്
വറ്ന്, മവയര് ഹൗസിഷംഗ് വക്കാര്പ്വറ്ന് എന്നിവയുമട പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
വിപുലീകരിക്കുന്നെിനുഷം ക്കാര്യക്െെ ഉയര്ത്ന്നെിനുഷം പഠനത്ിമറെ അടി
സ്ഥ്കാനത്ില് നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.

  കാർഷിക ഫമഖലയിതല തപാതുഫമഖല സ്ാപനങ്ങളതട രേവർത്തനങ്ങൾ വി
പുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു.

പച്ചകറി
343.  ര്കാജ്യത്് ആേ്യെ്കായി പച്ചകറിക് െറവില പ്രഖ്യ്കാപിച്ച സഷംസ്ഥ്കാനെ്കാണ് വകരളഷം. 

ഇെ് നടപ്്കാക്കുന്നെ് സഹകരണ ബ്കാങ്കുകളമട ആഭിമുഖ്യത്ിലുള്ള വക്കാഓപ് 
െ്കാര്ട്ടുകളഷം പിഎെ് പിസിമകയുഷം വഴിയ്കാണ്. എല്ല്കാ െവ്ദേശ ഭരണസ്ഥ്കാപനങ്ങ
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ളിമലയുഷം വക്കാഓപ് െ്കാര്ട്ടുകള് അവിടമത് ക്കാര്്ിക ഉല്പന്നങ്ങള് വ്കാങ്ങുക
യുഷം െില്ലറ വില്പന നടത്കയുഷം മെയ്യുഷം. െറവില നടപ്്കാക്കുന്നെിനുള്ള നഷ്ഷം 
നികത്ന്നെിന് വക്കാഓപ്് െ്കാര്ട്ടുകള്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വമര െവ്ദേശഭരണ 
സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക്കു മെലവഴിക്കാഷം. 

  2020-21ൽ 16 ഇനം പഴം/പച്ചക്കറികൾക്കറ് തറവില രേഖ്ാപിച്ചു. രണ്ാം 
നൂറുദിന കർമപരിപാടിയുതട ഭാഗമായി 5 ഇനം പഴം/പച്ചക്കറികൾക്കറ് കൂടി 
തറവില രേഖ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു. കൃഷി വകുപ്ിതറെ 300 
വിപണന ഫകന്ദങ്ങളിലൂതടയും സഹകരണ വകുപ്ിതറെ 250 രോഥമിക സഹ
കരണ ഫകന്ദങ്ങളിലൂതടയുമാണറ് പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കുന്നതറ്. 370.39 ലഷേം 
രൂപ ഈ പദ്ധതിക്കായി 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം തെലവഴിച്ചു.

344.  വ്കാണിജ്യ്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് കൃ്ി മെയ്യുന്ന വെഖലകളില്നിന്ന് സഷംഭരണഷം നട
ത്ന്നെിനു വിഎെ്പിസിമകയ്ക്കു പ്രവെ്യക ധനസഹ്കായഷം നല്കുഷം.

  വാണിജ്ാടിസ്ാനത്തിൽ കൃഷി തെയ്യുന്ന ഫമഖലകളിൽ നിന്നറ് സംഭരിക്കുന്നതി
നറ് VFPCK ക്റ് 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം 725 ലഷേം രൂപ സഹായം നല്ി
യിരുന്നു. ഈ വർഷം (2022-23) 1500 ലഷേം രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

345. സജവകൃ്ിയടകമുള്ള ഉത്െ കൃ്ിമുറകള് പ്കാലിച്ചുമക്കാണ്് പച്ചകറിയുമടയുഷം 
വ്കാഴയുമടയുഷം വിള വിസ്തൃെി 75,000 മഹക്റ്കായി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. പുരയിട കൃ്ി 
വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. പച്ചകറി ഉല്പ്്കാേനഷം 
ഇരടെിയ്കാകുഷം. വകരള ഓര്ഗ്കാനിക് ബ്്കാന്ഡ് പ്രെരിപ്ിക്കുഷം.

  കജവക ൃ ഷി വ്ാപനം, മൂല് വർധനവറ്, ഒാർഗാനികറ് രോന്ഡിംഗറ് എന്നിവ 
ഉൾതപ്ടുത്തി കജവകൃഷി മിഷന് രൂപീകരണം അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്.

346.  പച്ചകറി ഉല്പ്്കാേന വകന്ദ്രങ്ങളില് സഷംഭരണത്ിന് െില്ലര് സ് വറ്റ്കാവറജുക
ള് ഏര്മപ്ടുത്ഷം. എല്ല്കാ വ്്കാകിലുഷം െിച്ചപച്ചകറികള് സൂക്ിക്കുന്നെിനുള്ള 
െില്ലര് റൂഷം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബ്കാങ്കുകവള്കാ, ക്കാര്്ിക ഏജന്സികളെ്കാവയ്കാ 
ബന്മപ്ടെ് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  പച്ചക്കറി സംഭരണത്തിനറ് െില്ർ ഫസ്റാഫറജുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
കൾ  ആവിഷ്കരിച്ചുവരുന്നു.

347. നമ്മുമട പുരയിടങ്ങളമട വലിപ്ഷം വളമര മെറെ്കാണ്. അതുമക്കാണ്് അയല്ക്കൂ
ടെ ക്ലസ്റ്ററകളമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് സഷംവയ്കാജിെ ബഹുവിള പുരയിടകൃ്ിമയ 
വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. വിത്്, വളഷം തുടങ്ങിയവയുമട വിെരണഷം, മെറകിട യന്ത
വല്കരണഷം, സസ്യസഷംരക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നിവ കൂടെ്കായി നടത്ഷം.

  "ഞങ്ങളം കൃഷിയിഫലക്കറ് " എന്ന ബൃഹത്തായ പദ്ധതി രണ്ാം നൂറുദിന കർമ് 
പരിപാടിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇതിതറെ ഭാഗമായി 10,000 കൃഷി
ക്കൂട്ങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചറ് സംഫയാജിത കൃഷി നടപ്ാക്കുകയാണറ്.

348. നഗര കൃ്ിമയ വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. റസിഡറെ് സ് അവസ്കാസിവയ്നുകള് 
വകന്ദ്രീകരിച്ച് മടറസ്, മുറ്റഷം കൃ്ികമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. ഗ്കാര്ഹിക െ്കാലിന്യ 
കവമ്്കാസ്റ്റിഷംഗുഷം നഗര കൃ്ിവയയുഷം സഷംവയ്കാജിപ്ിക്കുഷം. െ് ള്കാറ്റുകളിലുഷം െറ്റുഷം െലിന
ജല പുനെഷംക്െണഷം പച്ചകറി കൃ്ിക് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. 

  നഗര കൃഷി ഫരോൽസാഹിപ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി തറസിഡറെറ് അഫസാസി
ഫയഷന് വഴിയും തപാതുജനങ്ങൾക്കറ് ഫനരിട്ടും കൃഷി തെയ്യുന്നതിനാവേ്മായ 
56,333 ബാഗുകളം, വിത്തുകളം, കതകളം വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്റ്. 
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349.  വര്്ഷംവെ്കാറഷം ഒരുവക്കാടി െലവൃക്സെകള് നടുന്നെിനുള്ള േശവത്ര 
പരിപ്കാടി 50,000 വക്കാടി രൂപയുമട അധിക വരുെ്കാനഷം സഷംസ്ഥ്കാനത് സൃഷ്ി
ക്കുഷം. കൃ്ി വകുപ്ിമറെ ഏജന്സികളമടയുഷം െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമടയുഷം 
മനഴ് സറികള് വഴിയ്കാണ് ആവശ്യെ്കായ നടീല് വസ്തുകള് കമണ്ത്ക. ഓവര്കാ 
പഞ്്കായത്ിലുഷം നടുന്ന െലവൃക്ങ്ങമള സഷംബന്ിച്ച് വപ്്കാടെ് അടിസ്ഥ്കാനത്ി
ല് കൃെ്യെ്കായ കണക്കുകള് സൂക്ിക്കുഷം, വെ്കാണിറ്റര് മെയ്യുഷം. െനെ് െലവൃക്ങ്ങ
ളമട ഉല്പ്്കാേന വര്ദ്ധനവിന്കായി അെിസ്കാന്ദ്രെ്കാ കൃ്ി വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

  ഒരു ഫകാടി �ലവൃഷേ കതകൾ നടുന്ന പദ്ധതി 2021-22 വർഷത്തിലും നടപ്ി
ലാക്കി. 

350.  െലവൃക്ങ്ങള്ക്കു െ്കാത്െല്ല, മനല്ല് അടകമുള്ള എല്ല്കാ വിളകളമടയുഷം വിത്ക
ളമടയുഷം നടീല് വസ്തുകളമടയുഷം ലഭ്യെ ഉറപ്പുവരുത്ഷം. ഉയര്ന്ന ഉല്പ്്കാേനക്
െെയുഷം വര്കാഗപ്രെിവര്കാധവശ്ിയുമുള്ള ഇനങ്ങള് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. ഉപ്പുരസഷം കൂടുെലു
ള്ള ഭൂെിയില് കൃ്ി മെയ്്കാവുന്ന മനല്ലിനങ്ങള്ക്കുഷം െറ്റുഷം പ്ര്കാധ്കാന്യഷം നല്കുഷം. 

  ഫകരള സംസ്ാന വിത്തറ് വികസന അഫതാറിറ്റി  വഴി 4970.98ടൺ തനൽ 
വിത്തും കൃഷി വകുപ്റ് വഴി 71.4 ലഷേം പച്ചക്കറി വിത്തു പാക്റ്റുകളം 272 ലഷേം 
പച്ചക്കറി കതകളം വിതരണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്. കൂടാതത കൃഷി വകുപ്ിനറ് കീഴിൽ രേ
വൃത്തിയ്ക്കുന്ന വിവിധ �ാമുകൾ വഴി നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉതറ്പാദിപ്ിച്ചറ് വിതരണം 
നടത്തിയിട്ടുണ്റ്. തപാക്കാളി കൃഷിക്കറ് രോധാന്ം നൽകുന്ന നടപടികൾ സ്വീക
രിച്ചുവരുന്നു.

ലനല്്

352. മനല്കൃ്ിയുമട ഉെ്പ്കാേനവുഷം ഉെ്പ്കാേനക്െെയുഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള 
നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. െരിശുരഹിെ ഗ്ര്കാെഷം പദ്ധെി സ്കാര്വ്വത്ികെ്കാക്കുഷം. പഞ്്കാ
യത്കളമട മുന്സകയില് റിയല് എസ് വറ്ററ്റുക്കാര് വ്കാങ്ങി െരിശേിടുന്ന പ്കാടവശ
ഖരങ്ങള് ഏമറ്റടുത്് കര്്ക ഗ്രൂപ്പുകള് വഴി കൃ്ി മെയ്ിക്കുഷം.

  സുഭിഷേ ഫകരളം പദ്ധതിയുതട   ഭാഗമായി    4481 സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ  രൂ
പികരിച്ചു. 16,867 അംഗങ്ങൾ  രേവർത്തിക്കുന്നു . ഇതിലൂതട 2130.21 തഹക്ർ 
ഭൂമിയിൽ കൃഷി വർധിപ്ിക്കാന് സാധിച്ചു. 1787.49 തഹക്ർ തരിേറ്  ഭൂമി കൃ
ഷിഫയാഗ്മാക്കാനും കൃഷി സംഘങ്ങൾക്കറ് കഴിഞ്ഞു. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ 
നഗരസഭകളതട ഫനതൃത്വത്തിൽ 4198.51 തഹക്ർ തരിേറ് ഭൂമി കൃഷിക്കറ് അനു
ഫയാജ്മാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 

354.  മനല്ലിന് വകന്ദ്രസര്ക്കാരിമറെ സഷംഭരണ വില 18 രൂപ ആയിരിക്കുവമ്്കാള് 
വകരളഷം നല്കുന്നെ് 28 രൂപയ്കാണ്. പ്കാലക്കാമടെയുഷം ആലപ്പുഴയിമലയുഷം തൃശ്ശൂ
രിമലയുഷം സറസ് പ്കാര്ക്കുകള് പ്രവര്ത്നക്െെ്കാകുന്നവെ്കാമട സഷംഭരണഷം 
കൂടുെല് ക്കാര്യക്െെ്കാക്കാന് കഴിയുഷം. മനല്ലിമറെ സഷംഭരണവില ക്കാവല്കാെിെെ്കാ
യി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. സഷംഭരണവില ക്കാലെ്കാെസെില്ല്കാമെ കൃ്ിക്കാര്ക്കു ലഭിക്കുമെ
ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  2021-22  സീസണിൽ ഇതുവതര 4,45,329.77  ടൺ തനല്റ്  സകപ്ഫകാവ
ഴി  സംഭരിക്കുകയും 1148.35 ഫകാടി രൂപ കർഷകർക്കറ് സംഭരണ വിലയായി  
നൽകുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്. സംസ്ാനതത്ത 1,60,358 കർഷകർക്കറ് ഇതിതറെ 
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ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

355.  െരിശുരഹിെ പഞ്്കായത്് സ് കീഷം വ്യ്കാപകെ്കാക്കുഷം. മഹക്റിന് 5500 രൂപ വീെഷം 
മനല്കൃ്ിക്കാര്ക് ധനസഹ്കായഷം നല്കുന്നുണ്്. ഇെിനു പുറമെ െവ്ദേശഭരണ 
സ്ഥ്കാപനങ്ങള് 5000 മുെല് 10,000 രൂപ വമര അധിക ധനസഹ്കായവുമുണ്്. 
ഇെിനുപുറവെ മഹക്റിന് 2000 രൂപ വീെഷം 40 വക്കാടി രൂപ വറ്കായല്റ്റിയ്കായുഷം 
നല്കുന്നു. ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവുഷം ഉയര്ന്ന വെ്കാെിലുള്ള സബ് സിഡി വകരളത്ില്കാ
ണ്. നിലവിലുള്ള വറ്കായല്റ്റി ക്കാവല്കാെിെെ്കായി പരി്് കരിക്കുഷം. 

  2021-22 കാലയളവിൽ 748.92 തഹക്ർ തരിശു പാടത്തിൽ തനൽകൃഷി നട
പ്ിലാക്കി. തനൽകൃഷി ഫരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള വയലുകൾ സം
രഷേിക്കുന്നതിനും ഉടമകൾക്കറ് തഹക്ർ ഒന്നിനറ് 2,000 രൂപ ഫറായൽറ്റി ആയി 
അനുവദിച്ചറ് വരുന്നു. 18,519.9 തഹക്ർ തനൽവയലുകൾക്കറ് 2021-22 സാമ്പ
ത്തികവർഷം ഫറായൽറ്റി അനുവദിച്ചു. 

357.  കര്്കമത്്കാഴില്കാളികള്ക് ആധുനിക കൃ്ി സവങ്െങ്ങളില് പരിശീലനഷം 
നല്കുഷം. മെച്ചമപ്ടെ വസവനഷം കൃ്ിക്കാര്ക് ലഭ്യെ്കാക്കുന്നെിനുഷം ആവശ്യമെ
ങ്ില് വനരിടെ് കൃ്ി മെയ്യുന്നെിനുഷം വവണ്ി ക്കാര്്ിക കര്മവസനകള് എല്ല്കാ 
പഞ്്കായത്കളിലുഷം ആവഗ്ര്കാ സര്വ്വീസ് മസറെറകള് എല്ല്കാ വ്്കാക്കുകളിലുഷം 
ആരഷംഭിക്കുഷം.

  2021-22 വർഷത്തിൽ പുതിയതായി 8ആഫഗ്രാ സർവീസറ് തസറെറുകൾ ആരംഭിച്ചു. 

358. ക്കാര്്ിക കര്മവസനകളഷം ആവഗ്ര്കാ സര്വ്വീസ് മസറെറകളഷം വഴി മനല്കൃ്ി 
വെഖലയില് യന്തവല്കരണഷം വ്യ്കാപിച്ചിട്ടുണ്്. യന്തങ്ങളമട നവീകരണത്ി
ന് പ്രവെ്യക സഷംവിധ്കാനമുണ്്കാക്കുഷം. മപ്കാക്കാളി പ്കാടങ്ങള്ക് അനുവയ്കാജ്യെ്കായ 
ഉഴവ്, മക്കായ്ത്് യന്തങ്ങള് രൂപകല്പ്ന മെയ്യുന്നെിന് ഹ്കാകവത്്കാണ് 
നടത്ഷം.

  കാർഷിക ഫമഖലയിൽ യന്ത്രവൽക്കരണം ഫരോൽസാഹിപ്ിക്കുന്നതിനായി 
കാർഷികയന്ത്രങ്ങൾ 15,155 കർഷകർക്കുറ് വ്ക്തിഗതമായും 379 കർഷകഗ്രൂ
പ്പുകൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

നൊളിഫകരഷം
360.  പ്ര്കായ്കാധിക്യഷം മക്കാണ്ടുഷം വര്കാഗകീടബ്കാധമൂലവുഷം ഉല്പ്കാേനക്െെ െീമര 

കുറഞെ മെങ്ങുകള് മുറിച്ചുെ്കാറ്റി മെച്ചമപ്ടെ ഇനങ്ങളമട സെകള് നടുന്നെി
ന്കായുള്ള പുനരുദ്ധ്കാരണ പദ്ധെികള് ഊര്ജിെമപ്ടുത്ഷം. വര്്ഷം വെ്കാറഷം 
എല്ല്കാ വ്കാര്ഡുകളിലുഷം 75 എണ്ണഷം വീെഷം മെങ്ങിന് സെകള് വിെരണഷം മെയ്യുഷം. 
ഇങ്ങമന ഒരു വക്കാടി മെങ്ങിന് സെകള് വച്ചുപിടിപ്ിക്കുകയ്കാണ് ലക്്യഷം. ടി്്യൂ 
കള്ച്ചര് സ്കാവങ്െികവിേ്യമയ ഉത്െ സെകള്  സൃഷ്ിക്കുന്നെിന് ഉപവയ്കാഗ
മപ്ടുത്ഷം.

  ഫകരള നാളിഫകര കൗൺസിലിതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ സംസ്ാനത്തറ് 10.6 
ലഷേം തതങ്ങിന് കതകൾ വിതരണം നടത്തി. 

362.  പഴയ മെങ്ങുകള് മവടെിെ്കാറ്റി െ്കാരെവെ്യന മപ്കാകഷം കുറഞെ, ഉയര്ന്ന ഉല്പ്്കാേ
നക്െെയുള്ള ന്കാളിവകര ഇനങ്ങള് റീപ്്കാറെ് മെയ്യുന്ന സ് കീഷം വിപുലമപ്ടുത്ഷം. 
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ടി്യുകള്ച്ചര് സ്കാവങ്െികവിേ്യ വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. ഇടവിള കൃ്ിയുഷം ജലവസെ
നവുഷം വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. 

  നാളിഫകരത്തിതറെ ഉല്റ്പാദനം വർദ്ധിപ്ിക്കുക  എന്ന ലഷേ്ഫത്താടുകൂടി ഫകര
ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കുന്നു. ഈ വർഷം 84 ഫകരഗ്രാമങ്ങൾ നടപ്ിലാക്കി. 
1059992 തതങ്ങിന് കതകൾ കർഷകർക്കറ്  വിതരണം തെയറ്തു. 65.32 ഫകാടി 
രൂപ നാളിഫകര വികസനത്തിനായി തെലവഴിച്ചു.

റബര്
367. റബ്ര് ല്കാറ്റക് സുഷം റബ്ര് ്ീറ്റുഷം ക്കാര്്ിവക്കാല്പ്ന്നെ്കായി പ്രഖ്യ്കാപിക്കുന്നെിന് 

വകന്ദ്രസര്ക്കാരില് സമര്്ദേഷം മെലുത്ഷം. റബ്ര് ഇറക്കുെെി നിയന്തിക്കുന്നെിനു
ള്ള ഇടമപടല് നടത്ഷം. വക്കാടെയത്് ന്യൂസ് പ്രിറെ് െ്കാക്റിയുമട െിച്ചഭൂെിയില് 
ടയര് െ്കാക്റി അടകമുള്ള റബര് പ്കാര്ക് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. കൃ്ിക്കാരില് നിന്നുഷം 
ല്കാറ്റക് സ് സഷംഭരിക്കുന്നെിന് അമുല് വെ്കാഡലില് സഹകരണ സഷംഘഷം സ്ഥ്കാ
പിക്കുഷം. ല്കാറ്റക് സ് അധിഷ്ിെ വ്യവസ്കായങ്ങള്ക് ഇന്മവസ്റ്റ് സബ് സിഡിയുഷം 
സൗജന്യ പ്കാടെഭൂെിയുഷം അനുവേിക്കുഷം.

  ഫകാട്യം ആസ്ാനമാക്കി റബ്ബർ ഉൽപ്ാദന സൗകര്ം സൃഷ്ിക്കാനുള്ള 
കമ്പനി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. രേവർത്തഫനാദറ്ഘാടനം നടന്നുകഴിഞ്ഞു. നയൂസറ് 
രേിറെറ് �ാക്റിയുതട ഭൂമിയിൽ നിന്നും 143 ഏക്കർ ഏതറ്റടുത്തറ് നൽകുവാനുള്ള 
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. റബ്ബർ പാർക്കിതറെ രേവർത്തനത്തിനായുള്ള 
ഡിപിആർ റബ്ബർ ഫബാർ ഡറ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

368. വറ്കാഡ് നിര്മ്കാണത്ില് വകരളത്ിമറെ മുന്സകയില് റബര് പരീക്ണ്കാടി
സ്ഥ്കാനത്ില് ഉപവയ്കാഗിക്കുഷം. വേശീയെലത്ില് ഇെ് വ്യ്കാപിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള 
നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

  2021 തമയറ് 21-നറ് ഫേഷം  ഏകഫദേം 740 കി.മീ ഫറാഡുകൾ സ്വാഭാവിക റബ്ബർ 
ഫെർത്ത ബിറ്റുമിന്  ഉപഫയാഗിച്ചു നിർമ്ിച്ചു. 2022-23 വർഷത്തിൽ 2500 കി.മീ 
ഫറാഡുകളതട നിർമ്ാണം സ്വാഭാവിക റബ്ബർ ഫെർത്ത ബിറ്റുമിന് ഉപഫയാഗിച്ചും 
നിർമ്ിക്കുവാന് ലഷേ്മിടുന്നു. 

മറ്റക ഫ�ൊടവിളകള്
369. ന്കാളിവകരത്ിമനന്നവപ്കാമല െ്കാങ്ങുവില വയന്കാടെിമല ക്കാപ്ി കൃ്ിക്കുഷം െ്കാങ്ങു

വില നടപ്്കാക്കുന്നെ്കാണ്. നിര്്ദേിഷ് ഗുണനിലവ്കാരമുള്ള ക്കാപ്ിക് 90 രൂപയ്കാ
യിരിക്കുഷം െറവില. ഈ ക്കാപ്ിക്കുരു ബ്്കാന്ഡഡ് ക്കാപ്ിമപ്്കാടിയ്കായി വിപണനഷം 
മെയ്യുന്നെിനുള്ള വിപുലെ്കായ പരിപ്കാടി ആവി്് കരിക്കുഷം. വയബിലിറ്റി ഗ്യ്കാപ് 
െണ്ിഷംഗ് സര്ക്കാര് നല്കുഷം.

  കാപ്ികുരുവിനറ് കഫമ്പാള വിലതയക്കാൾ കിഫലാക്റ് 10 രൂപ അധികം നൽകി 
കർഷകരിൽ നിന്നും സംഭരിച്ചറ് അംഗീകൃത തസാകസറ്റികൾക്കറ് നൽകുന്നു. 
വയനാടറ് പാഫക്കജിതറെ ഘടകമായാണറ് ഇതറ് നടപ്ാക്കുന്നതറ്. വയനാടറ് ഫകാ�ി 
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പാർക്കറ് സ്ാപിക്കുവാനുള്ള ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കലിനായുള്ള രോരംഭ നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

370.  കിെ്ബി മുെല്മുടകില് വയന്കാട് വക്കാെി പ്കാര്ക് സജെ്കാകുഷം. ഭൂരിപക്ഷം കൃ
്ിക്കാരുമടയുഷം ക്കാപ്ിക്കുരു അവെ്കാമട െറവില അടിസ്ഥ്കാനത്ില് സഷംഭരിക്കു
ന്നെിനുള്ള സഷംവിധ്കാനമെ്കാരുങ്ങുഷം.

  വയനാടറ് ഫകാ�ി പാർക്കിനറ് ഫവണ്ി ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചി
ട്ടുണ്റ്.

372.  കുരുമുളകു വപ്കാലുള്ള സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങള്, മക്കാവക്കാ, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്, തുട
ങ്ങിയവ മൂല്യവര്ദ്ധിെ ഉല്പ്ന്നങ്ങള്കായി െ്കാറ്റുന്നെിനുള്ള പ്കാര്ക്കുകള് സ്ഥ്കാപി
ക്കുന്നെ്കാണ്. വയന്കാട് മെഗ്കാഫുഡ് പ്കാര്ക്കുഷം മുടെസത് സ് സപസസ് പ്കാര്ക്കുഷം 
സഹവറഞ്ില് ഫുഡ് പ്കാര്ക്കുഷം സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. ഈ പ്കാര്ക്കുകളമട പ്രവര്ത്നവു
െ്കായി  ബന്മപ്ടുത്ി ക്കാപ്ിയിമലന്നവപ്കാമല ഈ വിളകള്ക്കുഷം സഷംഭരണവില 
നടപ്ില്കാക്കുഷം.

  12.5 ഫകാടി മുതൽമുടക്കിൽ കസ്പസസറ് പാർക്കിതറെ ആദ് ഘട്ം ഇടുക്കി ജില്
യിതല മുട്ത്തറ് പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

375. വെനീച്ച വളര്ത്ല് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിച്ച് കര്്കരുമട ആേ്കായഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്ന
െിമറെ ഭ്കാഗെ്കായി വെന് ഗ്ര്കാെങ്ങള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. തൃശ്ശൂരിമല വെന് പ്കാര്ക് പ്രവ
ര്ത്നക്െെ്കാക്കുഷം. ക്കാടെ്കാനശല്യഷം പ്രെിവര്കാധിക്കുന്നെിനു വെനീച്ചു കൂടുകളമട 
ശഷംഖല പരീക്ിച്ചുവന്കാക്കുഷം.

  തൃശ്ശൂർ കണ്ണറയിൽ കി�റ്ബി സഹായഫത്താതട ആരംഭിച്ച ബനാന ഹണി പാ
ർക്കിതറെ നിർമ്ാണം അന്ിമഘട്ത്തിലാണറ്.

376. എല്ല്കാ വിളകളമടയുഷം വിപണന ശഷംഖല പഠിക്കുകയുഷം വിപണനത്ിന്കായുള്ള 
വിള അടിസ്ഥ്കാനത്ിലുള്ള െ്കാസ്റ്റര്പ്്കാന് െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. ഇെിമന്കാരു വിേഗ്ധ 
സെിെിമയ നിവയ്കാഗിക്കുഷം. ഏലഷം വപ്കാലുള്ള വിളകളില് ഇഓക്ന് വപ്ര്കാത്്കാഹി
പ്ിക്കുഷം. 

  വ്വസായ വകുപ്ിതറെ കീഴിൽ രേഫത്ക പ്ാഫറെഷന് ഡയറക്ഫററ്ററ് രൂപീകരിച്ചി
ട്ടുണ്റ്. ഇതിതറെ ഭാഗമായി ഇക്കാര്ത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാ
ണറ്. സംസ്ാന ആസൂത്ണ ഫബാർഡറ് പതിനാലാം പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിക്കായി 
രൂപീകരിച്ച പ്ാഫറെഷന് എക്കഫണാമിതയ സംബന്ിച്ച വർക്കിംഗറ് ഗ്രൂപ്റ് ഇക്കാ
ര്ത്തിൽ വിേദമായ റിഫപ്ാർട്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 

377. വെ്കാടെഷം വെഖലയിമല പ്രെിസന്ിമൂലഷം മെ്കാഴില്കാളികളമട കൂലിയുഷം ആനുകൂല്യ
ങ്ങളഷം െ്കാരെവെ്യന പിവന്ന്കാകഷം വപ്കാവുകയ്കാണ്. ഉല്പ്കാേനക്െെ വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു
മക്കാണ്ടുഷം മൂല്യവര്ദ്ധിെ സവവിധ്യവല്കരണത്ിലൂമടയുഷം മെ്കാഴില്കാളികളമട 
ജീവിെനിലവ്കാരഷം ഉയര്ത്ന്നെിന് ആവശ്യെ്കായ അധിക വരുെ്കാനഷം കമണ്
ത്ിവയെീരൂ. വെ്കാടെഷം മെ്കാഴില്കാളികള്ക് െിനിെഷം ജീവിെ സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പു
വരുത്ഷം. പ്കാര്പ്ിട പദ്ധെി പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട 
ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. മുഴവന് വെ്കാടെഷം മെ്കാഴില്കാളികവളയുഷം ബി.പി.എല് 
ആയി കണക്കാകി വറ്നുഷം െറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളഷം ലഭ്യെ്കാക്കുന്നെിനുവവണ്ിയു
ള്ള ഇടമപടല് നടത്ഷം.

  വ്വസായ വകുപ്ിതറെ കീഴിൽ രേഫത്ക പ്ാഫറെഷന് ഡയറക്ഫററ്ററ് രൂപീകരിച്ചി
ട്ടുണ്റ്. ഇതിതറെ ഭാഗമായി ഇക്കാര്ത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാ
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ണറ്.

മെഫയൊര കൃഷിഭൂമി
378. നിയെവിരുദ്ധെ്കായി ഭൂെി സകവശഷം വയ്ക്കുകയുഷം സര്ക്കാര് ഭൂെി സകവയ്റകയുഷം 

മെയ്ിട്ടുള്ള വന്കിട വെ്കാടെമുടെകള്മകെിമര കര്ശന നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. 
അവരുമട സകവശമുള്ള അത്രഷം ഭൂെി മപ്കാതു ആവശ്യങ്ങള്ക്കുഷം ഭൂരഹിെ
ര്ക് വിെരണഷം മെയ്യുന്നെിനുഷം ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം.

  ഇതുവതര കതണ്ത്തിയിട്ടുളള 48 ഫകസുകളിൽ 7 ഫകസുകൾ വിവിധ ഫകാടതി
കളിലായി �യൽ തെയറ്തുകഴിഞ്ഞു. പുതിയ ഫകസുകൾ കതണ്ത്തുന്നതിനും 
ഫകാടതികളിഫലക്കറ് ഫകസുകൾ �യൽ തെയ്യുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

379.  01.01.1977 ന് മുമ്പുള്ള മുഴവന് കുടിവയറ്റ കര്്കര്ക്കുഷം റവന്യൂവനഷം വകുപ്പു
കളമട സഷംയുക് മവരിെിവക്ന് പൂര്ത്ിയ്കാകിയിട്ടുള്ള ഭൂെിയില് ന്കാല് 
ഏകര് വമര ഉപ്കാധിരഹിെെ്കായി പടെയഷം നല്കിത്ടങ്ങി. പടെയഷം ലഭിക്കാനു
ള്ള ഒരു ലക്വത്്കാളഷം കുടുഷംബങ്ങള്ക് പടെയഷം നല്കുവ്കാനുള്ള നടപടി െ്കാ
െസഷംവിന പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. ഭൂരഹിെര്കായ ആേിവ്കാസികള്ക് ഭൂെിയുഷം അനു
ബന് വരഖകളഷം നല്കുഷം. പരിസ്ഥിെി ദുര്ബലപ്രവേശങ്ങള്കായി (ഇ.എസ്.എ) 
വന്കാടെിസെ മെയ്യുന്ന പ്രവേശങ്ങളില് ജനവ്കാസ വകന്ദ്രങ്ങള്, കൃ്ിഭൂെികള്, 
വെ്കാടെങ്ങള് എന്നിവ ഒഴിവ്കാക്കുഷം. മൂന്ന്കാര് ഏരിയ എന്ന് കണക്കാകമപ്ടുന്ന വെ
ഖലയില് ഉള്മപ്ടെിട്ടുള്ള ക്കാര്്ിക പ്രവേശങ്ങള് ഒഴിവ്കാക്കുന്നെിനുള്ള നടപടി 
സ്ീകരിക്കുഷം.

  സംയുക്ത തവരി�ിഫക്കഷന് പൂർത്തിയാക്കി ഫകന്ദ ഗവതമെറെിതറെ അനുമതി 
ലഭ്മായ എല്ാ ഫകസുകളിലും പട്യം വിതരണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്.

380.  ഇടുകിയില് നിലനില്ക്കുന്ന ഭൂപ്രശ് നഷം പരിഹരിക്കുന്നെിന് സജീവെ്കായ ഇട
മപടല് സര്ക്കാര് നടത്ിയിട്ടുണ്്. ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഇനിയുഷം മുവന്ന്കാട്ടു
മക്കാണ്ടുവപ്കാകുഷം. ജനങ്ങളമട ആവ്കാസ വ്യവസ്ഥമയ സഷംരക്ിച്ചുഷം അവരുമട 
ജീവിെമത് മുവന്ന്കാട്ടുമക്കാണ്ടു വപ്കാകുന്നെിനുള്ള സഷംവിധ്കാനങ്ങള് ഉറപ്പുവരു
ത്ിയ്കായിരിക്കുഷം ഇക്കാര്യത്ില് നടപടി സ്ീകരിക്കുക. ഇെിമറെ അടിസ്ഥ്കാന
ത്ില് 1964 മല ഭൂപെിവ് െടെത്ില് ആവശ്യെ്കായ വഭേഗെി വരുത്ഷം.

  തുടർ നടപടികൾ സജീവ പരിഗണനയിലാണറ്.

ജെഫസെനഷം
382.  നിലവിലുള്ള വന്കിട ജലവസെന പദ്ധെികള് യുദ്ധക്കാല്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് 

പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. അവ പൂര്ത്ീകരിച്ചവശ്വെ പുെിയ പദ്ധെികള് ഏമറ്റടു
ക്കുകയുള്ളൂ. അന്തര്സഷംസ്ഥ്കാന നേീജലവുെ്കായി ബന്മപ്ടെ കബനി, ഭവ്കാനി, 
പമ്, ക്കാവവരി െടങ്ങളിമല പദ്ധെികള്ക്കു മുന്ഗണന നല്കുഷം. ജലവിഭവ 
വകുപ്ിമന നേീെട്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. പുഴകമളത്മന്ന 
ജലസഷംഭരണികള്കാകി െ്കാറ്റുന്നെിന് വവണ്ി ശ്കാസ്ത്രീയെ്കായ പഠനത്ിമറെ അടി
സ്ഥ്കാനത്ില് മെക്ഡ്കാമുകളമടയുഷം മറഗുവലവറ്റഴ് സിമറെയുഷം ശഷംഖല പണിയുഷം. 
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ഭൂഗര്ഭജലഷം റീെ്കാര്ജിഷംഗിന് പദ്ധെികള് ആവി്് കരിക്കുഷം. ജലവരേ്കാെസുക
ളമട െലിനീകരണത്ിമനെിമര ശിക്്കാനടപടികള് കൂടുെല് കര്ശനെ്കാക്കുഷം. 

  തറഗുഫലറ്ററുകളം തടയണകളം വഴി നദികതള തതന്ന ജലസംഭരണികളാക്കി 
മാറ്റുന്നതിനറ് നദികളിൽ തറഗുഫലറ്ററുകൾ നിർമ്ിക്കുന്ന പദ്ധതിക്റ് സർക്കാർ 
രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്റ്.  12 തറഗുഫലറ്റർ പദ്ധതികളതട നിർമ്ാണം പുഫരാഗമിച്ചു 
വരികയാണറ്. 

  അഞ്ചരക്കണ്ി, തകാഫണാത്തുപുഴ, കുപ്ം, തൂതപ്പുഴ, കുറ്റിയാടി, കടലുണ്ി, െിറ്റൂർ
പുഴ, കുരുമാലിപുഴ, പൂനൂർപുഴ, ഉമ്ന്െിറ എന്നീ പത്തറ് നദികൾക്കറ് കറുതക തറ
ഗുഫലറ്റർ / തറഗുഫലറ്റർ കം രേിഡറ്ജറ് പദ്ധതിയുതട നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ 
നടന്നുവരുന്നതറ്. 

  2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 188 എണ്ണം റീൊർജറ് പിറ്ററ് പദ്ധതിക
ളം 50  തുറന്ന കിണർ റീൊർജറ് പദ്ധതികളം 3 കുഴൽ കിണർ റീൊർജറ് 
പദ്ധതികളം 3 റിംഗറ് തെക്കറ് ഡാമുകളം അടക്കം 244 പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരി
ച്ചിട്ടുണ്റ്. 

  മൂവാറ്റുപുഴ വാലി ജലഫസെന പദ്ധതി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
കമ്ീഷന് തെയ്ിരുന്നു. ഇടമലയാർ ഡിസറ്ട്രിബയൂട്റിയുതട നടന്നു വരുന്ന രേവ
ർത്തനങ്ങൾ ജൂകല 2022-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതറ് വഴി 520 തഹക്ർ സ്ല
ത്തറ് ജലഫസെന സൗകര്ം ലഭ്മാക്കാന് കഴിയും. പാമ്പാർ നദീതട ജലഫസ
െന പദ്ധതിയുതട 62% പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 2022ൽ പൂർത്തീകരണം 
വിഭാവനം തെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുതട രേഫയാജനം 240 തഹക്റിനറ് ലഭിക്കുന്നതാ
ണറ്. 2021-22 വർഷത്തിൽ കാഡ രേവർത്തികളിൽതപ്ടുത്തി 8രേവൃത്തികൾ 
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

383. ജലഗുണനിലവ്കാര പരിവശ്കാധനയ്ക് എല്ല്കാ െവ്ദേശസ്യഷംഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിലുഷം 
അഷംഗീകൃെ വകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. ഹയര് മസകണ്റി സ് കൂള് അധ്യ്കാപകരു
മടയുഷം വിേ്യ്കാര്തികളമടയുഷം സഹ്കായവത്്കാമട സ് കൂള്ല്കാബുകളില് ഇെിനുള്ള 
മപ്കാതുസഷംവിധ്കാനഷം ഒരുക്കുഷം. മൂന്ന്കാഷംനിര െ്കാലുകള് മുെലുള്ള വലിയ നീര്ച്ച്കാലുക
ളില് െഴക്കാല നീമര്കാഴക് െടസമപ്ടുത്്കാത് െരത്ിലുള്ള ബന്്കാര െ്കാതൃക
യിലുള്ള ജല സഷംഭരണികള് നിര്മിക്കുഷം.ഡ്കാഷം റീഹ്കാബിലിവറ്റ്ന് പദ്ധെികള് 
പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. െഴനിഴല് പ്രവേശങ്ങളിമല ജലക്്കാെഷം പരിഹരിക്കുന്നെിന് 
വവണ്ി ആവി്് കരിച്ച പ്കാലക്കാമടെ പദ്ധെികള് സെയബന്ിെെ്കായി പൂര്ത്ീ
കരിക്കുഷം.

  ഭൂജല വകുപ്റ് നടപ്ിലാക്കി വരുന്ന കഹഫരൈാളജി ഫരോജക്ിൽ 28 ലഷേം രൂപ 
തെലവിൽ 28 സ്കൂൾ ലാബുകളിൽ ജലത്തിതറെ ഗുണനിലവാര പരിഫോധന 
സംവിധാനം സജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. 
ഇതിഫനാടറ് അനുബന്ിച്ചറ് 10 ജില്കളിലായി 45 നിഫയാജകമണ്ഡലങ്ങളിലാ
യി 160സ്കൂളകൾക്കറ് ഹരിതഫകരള മിഷന്, എം.എൽ.എ �ണ്റ്, എസറ്.ഡി.എ�റ് 
എന്നിവയിൽ നിന്നും 2.31ഫകാടി രൂപയുതട ഭരണാനുമതിലഭിച്ചു. ഇതിൽ150സ്കൂ
ളകളിതല രേവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

384. ക്കാര്്ിക കലണ്റിനനുസരിച്ച് ജലവസെനപദ്ധെികളിമല ജലവിെരണഷം ക്കാ
ര്യക്െെ്കാക്കുഷം. ക്കാഡയുമട പ്രവര്ത്നമത് സെഗ്രെ്കായി പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. 
ബ്്കാഞ്് കന്കാലുകള് ഡിസ്്ിബ്യൂടെറീസ്, െീല്ഡ് ബൂത്കള്, െലക്കുളങ്ങള്, 
െഴമവള്ള നിര്ഗെന വെ്കാടുകള് തുടങ്ങിയവ സഷംരക്ിക്കുന്നെിന് വലിയവെ്കാ
െില് മെ്കാഴിലുറപ്് പദ്ധെിമയ ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ന്നെിന് പ്ര്കാവേശിക െ്കാസ്റ്റ
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ര്പ്്കാന് ഉണ്്കാക്കുഷം. മെറകിട ജലവസെന പദ്ധെികളഷം രൈിപ്് മെര്ടെിവഗ്ന്, 
സെവക്്കാ ഇറിവഗ്ന്, പ്രിസി്ന് െ്കാെിഷംഗ് വപ്കാലുള്ള ജലവിനിവയ്കാഗക്െെ 
കൂടിയ നവീന ജലവസെന പദ്ധെികമള കൂടുെല് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. ലിെ്റ്റ് 
ഇറിവഗ്ന് പദ്ധെികമളല്ല്കാഷം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നെ്കാണ്.

  പാലക്കാടറ്, വയനാടറ് ജില്കളിലായി 7 കമഫരൈാ ഇറിഫഗഷന് പദ്ധതികളതട 
രേവർത്തനം പുഫരാഗമിച്ചു വരികയാണറ്. ഇടുക്കി ജില്യിൽ ഒരു കമഫരൈാ ഇറി
ഫഗഷന് പദ്ധതിയുതട DPR പൂർത്തിയായിട്ടുണ്റ്. 

385. അന്തര്സഷംസ്ഥ്കാന നേീജല കര്കാറകള് ക്കാവല്കാെിെെ്കായി പുനരവല്കാകനഷം മെ
യ്യുന്നെിനുള്ള പരിശ്രെങ്ങള് തുടരുഷം. നേീ സഷംവയ്കാജന പദ്ധെിയില് പമ്, അച്ച
ന്വക്കാവില് ആറകമള ഉള്മപ്ടുത്്കാന് അനുവേിക്കുന്നെല്ല. മുല്ലമപ്രിയ്കാറില് 
പുെിയ ഡ്കാഷം പണിയ്കാനുള്ള പരിശ്രെഷം തുടരുഷം. ജലെലിനീകരണഷം ഇല്ല്കാെ്കാകി 
നേികമള പുനരുദ്ധരിക്കുഷം. പമ് ആക്ന് പ്്കാന് യുദ്ധക്കാല്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് 
നടപ്ില്കാക്കുഷം. ഇതുവപ്കാമല െ്കാലിയ്കാര്, ഭ്കാരെപ്പുഴ, മപരിയ്കാര് തുടങ്ങിയ നേിക
ള്ക്കായി പുനരുജീവന പദ്ധെി െയ്്കാറ്കാക്കുഷം.

  അന്ർ സംസ്ാന നദീജല കരാറുകൾ പുനരവഫലാകനം തെയ്യുന്നതിതറെ 
ഭാഗമായി പറമ്പിക്കുളം - ആളിയാർ പുനരവഫലാകന െർച്ച പുഫരാഗമിച്ചുവരി
കയാണറ്. ഫകരളത്തിതലയും തമിഴറ് നാട്ിതലയും നാലറ് സാഫകേതിക വിദറ്ഗറ്ധ
തര ഉൾതപ്ടുത്തി സബറ്കമ്ിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. പമ്പ, അച്ചൽഫകാവിൽ, 
ആറുകൾ സംസ്ാന നദികളാതണന്നും ഈ നദികളിൽ അധിക ജലമിതല്ന്നും 
ഫദേീയ ജലവികസന ഏജന്സിതയ ഫകരളം അറിയിച്ചിട്ടുണ്റ്. പാരിസ്ിതിക 
രേശ്നങ്ങൾ കണക്കിതലടുത്തറ് ഇവയുതട സംഫയാജന പദ്ധതിതക്കതിതരയുള്ള 
രേതിഫഷധം ഫകന്ദതത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഫദേീയ ജലവികസന ഏജന്സിയു
തട വാർഷിക ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ ഫകരളത്തിതറെ സമ്തമില്ാതത രേസ്തുത നദീ 
സംഫയാജന പദ്ധതിയുതട ഡിപിആർ അംഗീകരിക്കിതല്ന്നറ് ഉറപ്റ് നൽകിയി
ട്ടുണ്റ്.

  മുല്തപ്രിയാർ വിഷയത്തിൽ  നിലവിതല ഡാമിതറെ കാലപ്ഴക്കം കാരണവം 
കാലാവസ്ാ വ്തിയാനങ്ങൾ കാരണവം പുതിയ ഡാം പണിയാന് അനുമതി 
ഫവണതമന്നും തമിഴറ്നാടിനറ് ജലം, ഫകരളത്തിനറ് സുരഷേ എന്ന ലഷേ്ം മുന്നി
ർത്തിയാണറ് ഈ ആവേ്ം ഉന്നയിക്കുന്നതതന്നും ഫകരളം സുരേീംഫകാടതി 
മുമ്പാതക അറിയിച്ചിട്ടുണ്റ്.

  നദികളിലും പുഴകളിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മണലും എക്കലും നീക്കം തെയ്യാനു
ള്ള തീവ്രയജ് പരിപാടി പുഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്.

386. െവ്ദേശ സ്യഷം ഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് െയ്കാറ്കാകിയിട്ടുള്ള നീര്ത്ട പ്്കാനില് 
ഉള്മപ്ടെ പ്രവൃത്ികള് െവ്ദേശസ്യഷം ഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമടയുഷം വിവിധ വകു
പ്പുകളമടയുഷം ഏജന്സികളമടയുഷം വനതൃെ്ത്ില് മുന്ഗണന ക്െത്ില് ഏമറ്റ
ടുത്് നടപ്്കാക്കുഷം. സഷംസ്ഥ്കാനത്് ലഭ്യെ്കായ ജലത്ിമറെ ഗുണനിലവ്കാരഷം ഉറപ്പു 
വരുത്ി സഷംരക്ിക്കുന്നെിന്കായി െവ്ദേശസ്യഷം ഭരണ സ്ഥ്കാപന െലത്ില് 
ഒന്ന് എന്ന നിലയില് ഹയര് മസകണ്റി സ് കൂളകളില് ആരഷംഭിച്ചിട്ടുള്ള ജലജ
ന്യ പരിവശ്കാധന്കാ ല്കാബുകള് എല്ല്കാ െവ്ദേശ സ്യഷം ഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിവലക്കുഷം 
വ്യ്കാപിപ്ിക്കുഷം. സഷംസ്ഥ്കാനമത് എല്ല്കാ കിണറകളിമലയുഷം ജല ഗുണ പരിവശ്കാധ
നയുമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില്  ആവശ്യെ്കായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവര്ത്നഷം നടത്ി 
ഉപവയ്കാഗഷം ഉറപ്്കാക്കുഷം.

  സംസ്ാനതത്ത മുഴുവന് ജലഫ്ാതസ്സുകളതടയും ജലഗുണനിലവാരം ഉയർ
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ത്തുന്നതിനായി ജലഫ്ാതസുകളിതല മലിനീകാരികളായ ഉറവിടങ്ങൾ 
കതണ്ത്തുന്നതിനറ് ജനകീയ ക്ാമ്പയിനറ് തുടക്കം കുറിച്ചു. "തതളിനീതരാഴുകും 
നവഫകരളം" എന്ന ഈ ക്ാമ്പയിതറെ ഭാഗമായി മുഴുവന് തഫദേേ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിതലയും വാർഡുകളിൽ നിന്നായി ജലസാമ്പിളകൾ ഫേഖരിച്ചു 
പരിഫോധന നടത്തി. ജി.ഐ.എസറ് അടിസ്ാനമാക്കി പദ്ധതികതള നീർത്ത
ടാധിഷ്ിതമായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു.

മൃഗപരിപൊെനഷം
387. കഴിഞെ അഞ്ചു വര്്ക്കാലത്് അയല്സഷംസ്ഥ്കാനങ്ങളില് നിന്ന് ഇറക്കുെെി 

മെയ്യുന്ന പ്കാലിമറെ അളവില് ഗണ്യെ്കായ കുറവുണ്്കായി.  വകരളഷം പ്കാലുെ്പ്കാേ
നത്ില് സ്യഷം പര്യ്കാപ്െ സകവരിച്ചു മക്കാണ്ിരിക്കുന്നെിന്കാല് പ്കാല്മപ്്കാടി 
നിര്മ്കാണഷം ഉള്മപ്മട മൂല്യവര്ദ്ധിെ വസ്തുകള് ഉെ്പ്കാേിപ്ിക്കുന്നെിന് ആവ
ശ്യെ്കായ അടിസ്ഥ്കാന സൗകര്യങ്ങള് സെയബന്ിെെ്കായി ഒരുക്കുന്നെ്കാണ്.  
ഇെിന്കായി 'ഓപ്വറ്ന് െ് ളഡ് വകരള' എന്ന െ്കാസ്റ്റര് പ്്കാന് നടപ്്കാക്കുന്നെ്കാണ്. 
ഇെിമറെ ഭ്കാഗെ്കായി പ്കാലിമറെ ഉല്പ്്കാേനക്െെ 10.2 ലിറ്ററില് നിന്നുഷം 14 ലിറ്ററ്കാ
യി ഉയര്ത്ഷം. 50-60 മൃഗങ്ങളള്ള ആധുനിക ഡയറി െ്കാമുകമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ി
ക്കുഷം. ഇെിനുള്ള ഭരണപരെ്കായ െടസ്ങ്ങള് നീക്കുഷം. പ്കാല് സൂക്ിക്കുന്നെിനുഷം മൂ
ല്യവര്ദ്ധിെ ഉല്പ്ന്നങ്ങള്കായി െ്കാറ്റുന്നെിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുഷം. 
ക്കാലിത്ീറ്റ ഉല്പ്്കാേനഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.

  ോസ്തീയ കന്നുകുട്ി പരിപാലനം, രേജനന രേവർത്തനങ്ങളതട വ്ാപനം, പശു
ക്കളതട പാലുല്ാദനം, വിവരഫേഖരത്തിലുതട ജനിതകഗുണവർദ്ധനവറ്, കാ
ളകളതട ജിഫനാമികറ് തസലഷേന്, Progeny testing ലൂതട ഗുണഫമന്ഫയറിയ 
കാളകളതട ഉല്ാദനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിലൂതട പാലുല്ാദന ഷേമത വർദ്ധി
പ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുകയാണറ്.

  മലപ്പുറം ജില്യിതല മൂർക്കനാടിതല പാൽതപ്ാടി �ാക്റി നിർമ്ാണ രേവർത്ത
നങ്ങൾക്കു പുറഫമ വയനാടറ് ജില്യിൽ കണ്ന്സിംഗറ് പ്ാന്ററ്, മലഫയാര ഡയ
റിയിതല ഫലാംഗറ് കല�റ് മിൽക്കറ് പ്ാന്ററ് എന്നീ പദ്ധതികളതട നിർമ്ാണ 
രേവർത്തനവം പുഫരാഗമിച്ചുവരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്യിതല ഫവങ്ങാടറ് ഡയറി 
�ാമിനായി ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

  വ്ാവസായിക അടിസ്ാനത്തിൽ ഡയറി�ാം നടത്തുന്ന ഷേീരകർഷകർക്കാ
യി മിൽക്കറ് തഷഡറ് വികസന പദ്ധതിയിലുൾതപ്ടുത്തി 5 ലഷേം രൂപ വതര ധന
സഹായം നൽകിവരുന്നു. ആധുനിക ഡയറി �ാമുകതള (50-60 പശുക്കളള്ള
തിതന) ഫരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനായി തവറ്ററിനറി യൂണിഫവഴറ്സിറ്റി �ാമുകതള 
പരിേീലന ഫകന്ദങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്റ്.

  ഈ �ാമുകളിൽ തതാഴുത്തറ് നിർമ്ാണ രീതികൾ, കറവ യന്ത്രം ഉൾതപ്തടയു
ള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികളതട രേവർത്തനരീതി മനസ്ിലാക്കൽ, ോസ്തീയമായ തീറ്റ
പ്പുൽ കൃഷി, മൃഗപരിപാലനം എന്നിവയിൽ രോഫയാഗിക പരിേീലനം നൽകിവ
രുന്നു.

388.  കന്നുക്കാലി – വക്കാഴി വളര്ത്ല് സഷംരഷംഭകെ്ഷം വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. ഇെിന് മെ
രമഞെടുകമപ്ടെ ഗ്ര്കാെങ്ങമള ഡയറി സ്റ്റ്കാര്ടെ് അപ്് ഗ്ര്കാെങ്ങള്കായി രൂപ്കാന്തര
മപ്ടുത്ഷം. കൃ്ി, മൃഗപരിപ്കാലനഷം, െത്്യഷം, സഷംവയ്കാജിെ കൃ്ിയില് നിന്ന് 'വസെ് 
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ടു ഈറ്റ് ' ഉല്പ്ന്നങ്ങളിവലയ്ക്കു സഷംരഷംഭങ്ങമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. 
  ഇതിനായി ഒരു സറ്ട്രാറ്റജികറ്   പ്ാന് രൂപീകരിക്കാന് ഉന്നതതല ഫയാഗത്തിൽ 

തീരുമാനമായിട്ടുണ്റ്. 2022-23 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ ഇതിനായുള്ള നടപ
ടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാതറടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായിവരുന്നു. വനിതാ സം
രംഭകർക്കറ് മുന്ഗണന നൽകിതക്കാണ്ള്ള പശുവളർത്തൽ, ഫകാഴി വളർത്ത
ൽ എന്നീ പദ്ധതികളാണറ് ആവിഷറ്ക്കരിച്ചുവരുന്നതറ്. 

  തപാതുഫമഖലാ സ്ാപനമായ തകപറ്ഫകാ വഴി ോസ്തീയ പരിപാലനമുറകളിലൂ
തട ഇറച്ചിഫക്കാഴികതള വളർത്തിതയടുക്കുകയും, ോസ്തീയമായി സംസരിച്ചറ് ഉപ
ഫഭാക്താക്കൾക്കറ് സുരഷേിത മാംസം (ഫസ�റ് ഈറ്ററ്) ലഭ്മാക്കുകയും തെയ്യുന്നു.

389. െില്െയുമട പ്രവര്ത്നങ്ങമള യഥ്കാര്ത ആനന്ദ് െ്കാതൃകയില് ശക്ിമപ്ടു
ത്ഷം. ക്ീരവക്െസഷംഘങ്ങള്ക് സ് കീമുകളമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് കൂടുെല് 
ധനസഹ്കായഷം നല്കുഷം. െിച്ചപ്്കാലില് നിന്നുഷം പ്കാല്മപ്്കാടി നിര്മിക്കുന്നെിന് െല
ബ്കാറില് ഒരു െ്കാക്റി സ്ഥ്കാപിക്കുന്നെ്കാണ്.

  മലപ്പുറം ജില്യിതല മൂർക്കനാട്ിൽ പാൽതപ്ാടി നിർമ്ാണ �ാക്റി സ്ാപിക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള 
തടണ്ർ നൽകിയിട്ടുണ്റ്. തമഷനറി വാങ്ങാനുള്ള നടപടികളം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
2022-23 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ �ാക്റി രേവർത്തനസജമാകുതമന്നറ് രേ
തീഷേിക്കുന്നു. 53.93 ഫകാടി തമാത്തം തെലവറ് രേതീഷേിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കുഫവ
ണ്ി ഫസ്ററ്ററ് പ്ാന് �ണ് വഴി 15 ഫകാടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

  മിൽമ നിയമന രേരൈിയ സുതാര്മാക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി ഷേീരവികസന 
വകുപ്റ് തസരൈട്റി തെയർമാനായി ഡയറി വ്വസായത്തിതല ഒരു വിദഗറ്ധന്, 
സർക്കാർ രേതിനിധികൾ തുടങ്ങി 9 ഫപർ അംഗങ്ങളായുള്ള റിക്രൂട്റ്തമറെറ് കമ്ി
റ്റിക്കറ് രൂപം നൽകി. ഫമഖലാ യൂണിയനുകളിതല ഭരണസമിതി അംഗങ്ങതള 
തതരതഞെടുക്കുന്ന രീതി ആനന്ദറ് മാതൃകയിൽ ജില്ാതലത്തിൽ മാറ്റതപ്ടുകയും 
ഇതനുസരിച്ചറ് മലബാർ, എറണാകുളം, തിരുവനന്പുരം എന്നീ ഫമഖലാ യൂണി
യനുകളിതല ഭരണസമിതി തതരതഞെടുപ്റ് ഷേീരകർഷക രേതിനിധികളതട 
പകോളിത്തഫത്താതടയും അംഗീകാരഫത്താതടയും നടത്തുകയും തെയറ്തു.  പുതി
യതായി ഏകഫദേം 400-ലധികം രോഥമിക ഷേീരസംഘങ്ങൾക്കറ് അ�ിലിഫയ
ഷന് നൽകുകയും അതുവഴി മിൽമയുതട ആനുകൂല്ങ്ങൾ ഈ സംഘങ്ങളിതല 
ഷേീര കർഷകർക്കും ലഭിക്കുന്നതിനറ് ഇടയാക്കി. 

390. ര്കാത്ിക്കാലെടകഷം കൃ്ിക്കാര്ക് മവറ്റിനറി വസവനങ്ങള് ലഭ്യെ്കാക്കുന്നെിനു 
വവണ്ിയുള്ള ആഷംബുലന്സ് വ്കാഹനസൗകര്യെടകമുള്ള വകന്ദ്രങ്ങള് വ്്കാക്കു
കളില് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. മൃഗെികിത്യുഷം ക്ീരകര്്കര്ക് വസവനഷം വീട്ടുപടിയ്കല് 
എത്ിക്കുന്നെിനുള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുന്നെ്കാണ്. 

  രാത്ികാലങ്ങളിൽ അടിയന്ിര മൃഗെികിത് സംവിധാനം സംസ്ാനതത്ത 
എല്ാ ഫ്ാക്കുകളിലും വ്ാപിപ്ിച്ചു. ഇവിടങ്ങളിൽ വാഹനസൗകര്ം ഏർതപ്
ടുത്തുന്നത്തിതറെ ഭാഗമായി, ആദ്ഘട്തമന്ന നിലയിൽ 29വാഹനങ്ങൾ ഉടന് 
തതന്ന ഏർതപ്ടുത്തുന്നതാണറ്. ഇതുകൂടാതത റീബിൽഡറ് ഫകരള പദ്ധതിയു
തട സഹായഫത്താതട 2 തമാകബൽ തടലിതവറ്ററിനറി യൂണിറ്റുകൾ കണ്ണൂർ, 
എറണാകുളം ജില്കളിൽ സ്ാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിനുപുറഫമ 12 തമാകബൽ 
സർജറി യൂണിറ്റുകൾ കൂടി അധികമായി ഏർതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളം 
പുഫരാഗമിക്കുന്നു.  ആർ തക വി കവ പദ്ധതി രേകാരം 3 തമാകബൽ തവറ്ററി
നറി ക്ലിനിക്കുകൾ വയനാടറ്, പാലക്കാടറ്, പത്തനംതിട് ജില്കളിൽ സ്ാപിച്ചു.
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391.  കന്നുകുടെി പരിപ്കാലനത്ിന്കായി പ്രവെ്യക കന്നുകുടെി പരിപ്കാലന പദ്ധെി, വഗ്കാവ
ര്ദ്ധിനി എന്നീ രണ്് സ് കീമുകള്കാണുള്ളെ്. രണ്രലക്വത്്കാളഷം കന്നുകുടെികമള 
ഈ പദ്ധെികളില് കഴിഞെ അഞ്ചു വര്്ത്ിനിടയില് ഏമറ്റടുത്ിട്ടുണ്്. ഈ 
സ് കീമുകള് വിപുലമപ്ടുത്ഷം. കുടുഷംബശ്രീ പശു, ആട് ഗ്ര്കാെഷം പദ്ധെികള് ശക്ി
മപ്ടുത്ഷം. എല്ല്കാ ജില്ലകളിലുഷം കിട്കാരി പ്കാര്ക്കുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  ോസ്തീയ കന്നുകുട്ി പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി രേഫത്ക കന്നുകുട്ി 
പരിപാലന പദ്ധതി ഫഗാവർധനി പദ്ധതികൾ എന്നീ രണ്റ് രേധാന പദ്ധതികളാ
ണറ് മൃഗസംരഷേണ വകുപ്റ് വഴി നടപ്ിലാക്കുന്നതറ്. 2021-22 സാമ്പത്തികവർ
ഷം ഈ രണ് പദ്ധതികളമായി 56,373 കന്നുകുട്ികതള ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

392. മെറകിട യൂണിറ്റുകളില് പ്കാല് കറക്കുന്നെിനുള്ള ലഘുകറവ യന്തങ്ങമള 
വ്യ്കാപകെ്കാക്കുഷം. ഈ യന്തങ്ങള് കുറ്റെറ്റെ്കാക്കുഷം. ക്ീരസഷംഘങ്ങളമട കീഴില് 
മെ്കാസബല് കറവ യൂണിറ്റുകമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

  2021-22 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ മൃഗസംരഷേണ വകുപ്റ് വഴി കറവയന്ത്രം 
സ്ാപിക്കുന്നതിനു സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിലൂതട 200ഗുണഫഭാക്താക്കൾ
ക്കറ് സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. ഷേീര വികസന വകുപ്ിതറെ കീഴിൽ ഫജായിറെറ് 
ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി തമാകബൽ കറവ യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനറ് 
നടപടി ആരംഭിച്ചു.

393.  വകരളത്ിമല ക്കാലിത്ീറ്റ ഉല്പ്്കാേന വശ്ി ഇരടെിയ്കായി ഉയര്ത്ഷം. ഇതു െ്കാത്
െ്കാണ് ന്യ്കായവിലയ്ക് കൃ്ിക്കാര്ക് ക്കാലിത്ീറ്റ ലഭ്യെ്കാക്കാനുള്ള െ്കാര്ഗ്ഗഷം. ക്കാലി
ത്ീറ്റ സബ് സിഡി ഉയര്ത്ഷം. െീറ്റപ്പുല്ല് കൃ്ി മെ്കാഴിലുറപ്് ഉപവയ്കാഗിച്ച് വിപുല
മപ്ടുത്ഷം.

  തപാതുഫമഖലാ സ്ാപനമായ ഫകരളാ �ീഡറ്സിന്തറ ഉൽപാദനത്തിലും വി
ൽപനയിലും 2021-22-ൽ വർദ്ധനയുണ്ായിട്ടുണ്റ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർ
ഷത്തിൽ സംസ്ാന സർക്കാർ മാർക്കറ്ററ് ഇറെർ തവന്ഷന് �ണ്റ് ഇനത്തിൽ 
അഞ്ചു ഫകാടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഉല്ാദനതച്ചലവറ്          നിയന്ത്രിക്കുന്നതിതറെ 
ഭാഗമായി തീറ്റയുതട അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ ഫകരളത്തിൽ തതന്ന ഉതറ്പാദിപ്ിക്കു
ന്നതറ് ഫരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളം കകതക്കാണ്ിട്ടുണ്റ്.

  സംസ്ാനതത്ത തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്ീ യൂണിറ്റു
കളമായി സഹകരിച്ചറ് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു. ഇതിനായി ഒരു 
ഏക്കർ വീതമുള്ള 500 യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിക്കുകയും 1 യൂണിറ്റിനറ് 16,000 രൂപ 
വീതം ധന സഹായം നൽകുന്നതുമാണറ്. കൂടാതത ഒരു ഏക്കർ വീതമുള്ള 100 
യൂണിറ്ററ് മാതൃക തീറ്റപ്പുൽ ഫകന്ദങ്ങൾ സ്ാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയും നടപ്ിലാക്കിവ
രുന്നു.ഇതിനായി ഒരു യൂണിറ്റിനറ് 70,000 രൂപ വതര ധനസഹായം നൽകുന്ന
താണറ്. 

  ഇതര തീറ്റ വസ്തുക്കളായ തമയറ്സറ് കസഫലജറ്, തമയറ്സറ് ഫ�ാഡർ തുടങ്ങി
യവ സബറ്സിഡി നിരക്കിൽ കർഷകർക്കറ് ലഭ്മാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
ഫമഖലാ യൂണിയനുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

394.  വകരളീയരുമട ഭക്ണത്ില് ഇറച്ചിക്കുള്ള പ്ര്കാധ്കാന്യഷം കണകിമലടുത്് ഇറ
ച്ചിയുമട ഉല്പ്്കാേനഷം, സഷംസ് കരണഷം, വിപണനഷം എന്നിവയ്ക് ഒരു 'െീറ്റ് മസക്ര് 
സ്്്കാറ്റജിക് പ്്കാന്' ഉണ്്കാക്കുഷം. കന്നുക്കാലി, പന്നി, വക്കാഴി, െ്കാറ്കാവ് തുടങ്ങി ഓവര്കാ 
ഇനങ്ങള്ക്കുഷം പ്രവെ്യക പ്രവര്ത്ന പരിപ്കാടിയുണ്്കാവുഷം.

  മീറ്ററ് ഫരോഡക്റ്സറ് ഓ�റ് ഇന്യുതട കീഴിൽ തകാല്ം ജില്യിതല ഏരൂരിൽ ോ
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സ്തീയ കഹതടക്കറ് മാംഫസാല്ന്ന ോലയുതട നിർമ്ാണം പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു.  
മാംഫസാല്ാദനം ഫരോത്ാഹിപ്ിക്കാന് ഫപാത്തുകൂട്ി വളർത്തൽ പദ്ധതി നട
പ്ിലാക്കിവരുന്നു. സംസ്ാനത്തറ് സമഗ്രമായ മീറ്ററ് തസക്റർ സറ്ട്രാറ്റജികറ് പ്ാന് 
രൂപീകരിക്കാന് സംസ്ാന ആസൂത്ണ ഫബാർഡിതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ മൃഗസം
രഷേണ വകുപ്റ് ഡയറക്റും ഈ ഫമഖലയിതല വിഷയ വിദഗറ്ധരും അടങ്ങിയ 
കമ്റ്റി രൂപീകരിച്ചു തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 

396.  വക്കാഴിവളര്ത്ല് വെഖലയില് അന്യസഷംസ്ഥ്കാന ഹ്കാച്ചറി ഉടെസ്ഥന്മ്കാരുമട നീ
ര്കാളിപ്ിടുത്ഷം കുറയ്ക്കുന്നെിനു വകരളത്ില് കൂടുെല് ഹ്കാച്ചറികള് ആരഷംഭിക്കുഷം. 
രണ്് ബ്ീഡര് െ്കാമുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. വിവകന്ദ്രീകൃെെ്കായ മെറകിട വക്കാഴി വള
ര്ത്ല് വകന്ദ്രങ്ങവള്കാമട്കാപ്ഷം വന്കിട വ്കാണിജ്യ അടിസ്ഥ്കാനത്ിലുള്ള വബ്്കാ
യിലര് െ്കാമുകളഷം സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. 

  മലപ്പുറം ജില്യിതല എടവണ്ണയിൽ, ഹാച്ചറി നിർമ്ാണം പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. മൃ
ഗസംരഷേണ വകുപ്ിതറെ കീഴിലുള്ള പൗൾട്രി �ാമുകളതട തഷ ഡുകളതട ഫഫ്ാർ 
ഫസ്പസറ് പരമാവധി വർദ്ധിപ്ിച്ചറ് ഫകാഴികുഞ്ഞുങ്ങളതട എണ്ണം വർദ്ധിപ്ിക്കാനു
ള്ള   നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

397. വകരള െികന് ബ്്കാന്ഡിലുള്ള ഗുണവെന്മവയറിയ ഇറച്ചിയുമട െില്ലറ വില്പ്ന 
ശഷംഖല പൗള്്ി മഡവലപ്് മെറെ് വക്കാര്പ്വറ്മറെയുഷം കുടുഷംബശ്രീയുമടയുഷം 
ബ്ഹ് െഗിരി മസ്കാസസറ്റിയുമടയുഷം ആഭിമുഖ്യത്ില് നടന്നുവരുന്നുണ്്. 1000 
ഔടെ് ലറ്റുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. ഇെിന്കായി പ്രവെ്യക വക്കാള്ഡ് മെയിന് ശഷംഖല സൃ
ഷ്ിക്കുഷം.

  സംസ്ാന പൗൾട്രി വികസന ഫകാർപ്ഫറഷതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ തിരുവന
ന്പുരം, തകാല്ം, പത്തനംതിട് ജില്കളിലായി 140വിപണന ഔട്റ് തലറ്റുകൾ 
ഇഫപ്ാൾ രേവർത്തിച്ചറ് വരുന്നു.  മറ്ററ് ജില്കളിൽ വിപണന ഏജന്സികൾ  
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിരൈമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 

  ഫകരള െിക്കന് പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി കുടുംബശ്ീയുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ തിരു
വനന്പുരം, തകാല്ം, എറണാകുളം, ഫകാട്യം,തൃശൂർ,ഫകാഴിഫക്കാടറ് എന്നീ ജി
ല്കളിലായി 124 ഫകരളാ െിക്കന് ഫരോയിലർ �ാമുകളം, 56 ഫകരളാ െിക്കന് 
ഔട്റ് തലറ്റുകളം ഈ കാലയളവിൽ രേവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാന് സാധിച്ചു. 

  ഇതിതറെ ഭാഗമായി ഫസ്റക്കറ് ഫഹാൾഫഡഴറ്സിതറെ കീഴിൽ, നിലവിൽ 116 ഫരോ
യലർ �ാം ഉടമകൾ രജിസ്റർ തെയ്യുകയും അവർക്കറ് മൂലധന സഹായമായി 
ആതക 50,11,500/-  രൂപ വിതരണം തെയ്ിട്ടുമുണ്റ്. 

398.  മുടെയുമട ക്കാര്യത്ില് െറ്റു സഷംസ്ഥ്കാനങ്ങളമട വെലുള്ള ആശ്രിെെ്ഷം കുറയ്ക്കുഷം. മുടെ 
ഉല്പ്്കാേനഷം പ്രെിേിനഷം 75 ലക്െ്കായി ഉയര്ത്ഷം.

  മൃഗസംരഷേണ വകുപ്റ് വഴി 2022-23 ൽ സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബറ് പദ്ധതി, നഗരരേ
ഫദേങ്ങളിൽ തകപറ്ഫകായുമായി  സഹകരിച്ച കൂടുകളിൽ ഉയർന്ന മുട് ഉതറ്പാ
ദന ഷേമതയുള്ള ഫകാഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്ിലാക്കാനുള്ള 
നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണറ്. സംസ്ാനതത്ത മുട് ഉൽപ്ാദനം വർദ്ധിപ്ിക്കു
ന്നിനായി ആഴ്ചയിൽ 2250ഫകാഴി കുഞ്ഞുങ്ങതള വിതരണം തെയ്യുന്ന രീതിയിലു
ള്ള സംരംഭകത്വ പദ്ധതികൾ നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു.

399. െ്കാറ്കാവ് കൃ്ി വപ്ര്കാത്്കാഹനത്ിമറെ ഭ്കാഗെ്കായി കുടെന്കാട് െ്കാറ്കാവ് ഗവവ്ണ 
വകന്ദ്രഷം സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. എല്ല്കാ െ്കാറ്കാവുകളമടയുഷം വ്കാക് സിവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 
സര്വ്വയലന്സ് സമ്പ്രേ്കായഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ഇന്്്റന്സ് നിര്ബന്െ്കാക്കുഷം.
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  താറാവകളതട ഫരാഗനിർണയം േക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിതറെ ഭാഗമായി വകുപ്ി
തറെ ലഫബാറട്റി ശംഖല വഴി സർവയലന്സറ് നടപടികൾ ോക്തികരിച്ചിട്ടു
ണ്റ്. കൂടാതത പഷേിപനിഫപാലുള്ള ഫരാഗങ്ങളണ്ാവന്ന സാഹെര്ത്തിൽ കർ
ഷകർക്കറ് സമയബന്ിതമായി നഷ്പരിഹാരം നൽകുന്നതിനു മൃഗസംരഷേണ 
വകുപ്ിനറ് സാധിച്ചിട്ടുണ്റ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ഇത്തരത്തിൽ 3.9 
ഫകാടി രൂപ കർഷകർക്കറ് നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

  താറാവറ് ഇന്ഷ്വറന്സറ് പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു.

  കുട്നാടറ് താറാവറ് ഗഫവഷണ ഫകന്ദം സ്ാപിക്കുന്നതിനറ് അനുഫയാജ്മായ 
സ്ലം ലഭ്മാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കകതകാണ്വരുന്നു. സ്ലം ലഭ്മാ
കുന്ന മുറക്റ് ഗഫവഷണ ഫകന്ദം സ്ാപിക്കും.

400. പ്കാലിമറെ മൂല്യവര്ദ്ധിെ ഉല്പ്ന്നങ്ങമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. ഇെിന്കായി മപ്ര്കാ
ഡ്യൂസര് കമ്നികമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

  പാലിതറെ മൂല്വർദ്ധിത ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ ഫരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനറ് ഭാഗമായി 
ഷേീരവികസന വകുപ്ിനറ് കീഴിലുള്ള 6 പരിേീലനഫകന്ദങ്ങൾ ഡയറി എറെർ
രേണർഷിപ്റ് തഡവലപറ്തമറെറ് തസറെർ ആയി ഉയർത്താന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 
കൂടാതത ഷേീരവികസന വകുപ്ിതല സംയുക്ത ബാധ്താ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി പാലും 
പാലുൽപ്ന്നങ്ങളം ഉതറ്പാദിപ്ിച്ചറ് വിപണനം തെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീ
കരിച്ചു വരുന്നു.

401. വ്കാക് സിനുകള്, വിര െരുന്നുകള്, വര്കാഗനിര്ണയ കിറ്റുകള് തുടങ്ങിയവയുമട 
ഉല്പ്്കാേനഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.

  തിരുവനന്പുരം ജില്യിൽ പാഫലാടറ് രേവർത്തിക്കുന്ന ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ് ഓ�റ് 
അനിമൽ തഹൽത്തറ് ആന്ഡറ് തവറ്ററിനറി ബഫയാളജിക്കലിൽ നിന്നും പന്നി
പ്നിക്കറ് എതിരായ തസൽകൾച്ചർ വാക്ിതറെ നിർമാണത്തിനായുള്ള സാഫകേ
തിക നടപടികൾ പുഫരാഗമിക്കുകയാണറ്. കൂടാതത IAH & VB യിൽ നിന്നു തതന്ന 
പ്ികറ് കരേവറ്ററ് പാർട്റ്ണർഷിപ്റ് അടിസ്ാനത്തിൽ നാഷണൽ ഡയറി തഡ
വലപറ്തമറെറ് ഫബാർഡിതറെ സബറ്സിഡിയറി ആയ ഇന്്ന് ഇമ്യൂൺജിക്കൾസി
തറെ സഹകരണഫത്താതട കുളമ്പുഫരാഗ രേതിഫരാധ വാക്ിന് നിർമ്ിക്കാനുള്ള 
അടിസ്ാന സൗകര് വികസനത്തിനായുള്ള െർച്ചകൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

402. അന്യസഷംസ്ഥ്കാനങ്ങളില് നിന്ന് വരുന്ന പ്കാല് അടകമുള്ള ഉല്പ്ന്നങ്ങള
മട ഗുണനിലവ്കാര പരിവശ്കാധന കര്ശനെ്കായി നടപ്്കാക്കുഷം. ഇെിനു കൂടുെല് 
ല്കാബുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

  ഗുണനിലവാര പരിഫോധന നടപ്ിലാക്കുന്നതിനായി സംസ്ാനത്തിതറെ 
അതിർത്തി രേഫദേങ്ങളിതല തെക്കറ്ഫപാ്റ്റുകളിൽ സ്ിരം പാൽ പരിഫോധനാ 
സംവിധാനം മൂന്നറ് ഷി�റ്റ്റുകളായി മുഴുവന് സമയവം രേവർത്തിക്കുന്നു.

  മിൽമ അന്സംസ്ാന സഹകരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ എത്തിക്കു
ന്ന സമയത്തറ് കർേനമായ ഗുണനിലവാര പരിഫോധനകൾക്കറ് വിഫധയമാക്കി
യാണറ് സ്വീകരിക്കുന്നതറ്.  NPDD �ണ്റ് ഉപഫയാഗിച്ചറ് 8 ഫകാടി രൂപ തെലവിൽ 
മിൽമക്റ് സ്വന്മായി എന് എ ബി എൽ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ലാബറ് എറണാകു
ളത്തറ് സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഏതാണ്റ് അവസാനഘട്ത്തിലാണറ്.
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403.  ക്ീര സ്കാന്ത്നഷം, വഗ്കാ സമൃദ്ധി എന്നീ കന്നുക്കാലി ഇന്്്റന്സ് സ് കീമുകള് 
വിപുലമപ്ടുത്ഷം. െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള് നല്കിയ കന്നുക്കാലികള് െത്
വപ്കായെിമറെയുഷം കറവ ശു്് കെ്കായെിമറെയുഷം െലെ്കായി കടമകണിയില്കാവു
കയുഷം ജപ്ി നടപടികള് അഭിമുഖീകരിക്കുകയുഷം മെയ് കൃ്ിക്കാരുണ്്. ഇവമര 
സഹ്കായിക്കാന് ഒരു പദ്ധെി ആവി്് കരിക്കുഷം.

  ഫഗാ സമൃദ്ധി സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്ഷ്വറന്സറ് പദ്ധതിയിലൂതട കുറഞെ 
രേീമിയം നിരക്കിലാണറ് ഇന്ഷുറന്സറ് പരിരഷേ ലഭ്മാക്കുന്നതറ്. 2022-23 ൽ 
രേസ്തുത പദ്ധതിയുതട ബഡറ്ജറ്ററ് വിഹിതം 5ഫകാടി രൂപയിൽ നിന്നും  6 ഫകാടി 
രൂപയായി വർദ്ധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

404. സങ്രയിനങ്ങളമട വ്യ്കാപനഷംമൂലഷം െനെ് കന്നുക്കാലി ജനുസ്സുകള്ക് 
വഷംശന്കാശഷം വന്നുമക്കാണ്ിരിക്കുകയ്കാണ്. സങ്രനയഷം തുടരുന്നവെ്കാമട്കാപ്ഷം 
െമന്ന െനതു കന്നുക്കാലി ജനസ്സുകമള സഷംരക്ിക്കുഷം. എല്ല്കാ കന്നുക്കാലിക
ള്ക്കുഷം മഹല്ത്് ക്കാര്ഡ് പദ്ധെി നടപ്ില്കാക്കുഷം.

  തക എൽ ഡി ഫബാർഡറ് മുഫഖന കാസർഫഗാഡറ് കുള്ളന്, തവച്ചൂർ, കുട്മ്പുഴ 
കുള്ളന് മുതലായ തഫദേേീയ കന്നുകാലി ജനുസ്സുകതള സംരഷേിക്കുന്നതിനുള്ള 
പദ്ധതിക്കായി നടപ്റ് സാമ്പത്തിക വർഷം  1.35 ഫകാടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടു
ണ്റ്.

405. ഓെനപക്ി വളര്ത്ല്, വ്യ്കാവസ്കായിക അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ന്കായ്കളമട 
ബ്ീഡിഷംഗ്, പരിശീലനഷം, െ്കാഷം ടൂറിസഷം, തുടങ്ങിയവ വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. ഇവയുമട 
വ്കാണിജ്യ്കാടിസ്ഥ്കാനത്ിലുള്ള വിപണിക് ഓണ്സലന് വിപണന സസറ്റുകള് 
ആരഷംഭിക്കുഷം.

  മൃഗസംരഷേണ വകുപ്ിനറ് കീഴിലുള്ള പരിേീലന ഫകന്ദങ്ങളിൽ  വിവിധ പരിപാ
ടികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇതിനായുള്ള സിലബസിൽ 
ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. ഫകാവിഡറ്- 19 ഫലാകറ്ഡൗൺ  കാ
ലയളവിൽ കൂടുതൽ സംരംഭകർ ഈ ഫമഖലയിഫലക്കറ് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്റ്.

406. സ് കൂള് പൗള്്ി ക്ലബ്് വിപുലമപ്ടുത്ഷം. വക്കാഴിഗ്ര്കാെഷം പദ്ധെി വിപുലമപ്ടുത്ഷം.
  ഫകാവിഡറ് 19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ായിരുന്ന കാലയളവിൽ രേവർത്ത

നഷേമമല്ാതിരുന്ന സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബുകൾ വീണ്ം രേവർത്തനഷേമമാക്കാനു
ള്ള  നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

407.  കന്നുക്കാലി, പക്ി സമ്ത്ിനു പകര്ച്ചവ്യ്കാധികളില് നിന്നുഷം സുരക് ഉറപ്പുവരു
ത്ന്നെിനു  ബവയ്കാ മസക്യൂരിറ്റി െടെക്കൂടിനു രൂപഷം നല്കുഷം.

  കന്നുകാലി പഷേി സമ്പത്തിതന പകർച്ചവ്ാധികളിൽ നിന്നറ് സുരഷേ ഉറപ്പുവരു
ത്തുന്നതിനായി ഫരാഗ രേതിഫരാധ വാക്ിഫനഷന് ക്ാമ്പയിനുകൾ നടത്തിവരു
ന്നു. വർഷത്തിൽ രണ്രോവേ്ം നടത്തുന്ന കുളമ്പറ് ഫരാഗരേതിഫരാധ ക്ാംതപ
യിന്, കൂടാതത പുതുതായി ആരംഭിക്കാന് ഫപാകുന്ന ബ്രൂതസല് ഫരാഗരേതിഫരാധ 
ക്ാമ്പയിന് മുതലായവ. കർഷക ഭവനങ്ങൾ സന്ദർേിച്ചറ് വാതിൽപടി ഫസവ
നാധിഷ്ിതമായാണറ്  രേസ്തുത ക്ാമ്പയിനുകൾ നടപ്ിലാക്കി വരുന്നതറ്.

408. മെരുവ് ന്കായ്കളമട സഷംരക്ണഷം ഉറപ്പുവരുത്ി, ഇവയുമട ആക്െണങ്ങളില് 
നിന്ന് ജനങ്ങമള സഷംരക്ിക്കുന്നെിനുള്ള പദ്ധെികള് ആവി്് കരിക്കുഷം.

   ബഹുമാനതപ്ട് കഹഫക്കാടതിയുതട നിർഫദേേരേകാരം നാക്തള പുനരധിവ
സിപ്ിക്കുന്നതിനറ് ആയി ആനിമൽ തഷൽട്ർ, PUP അഫഡാപറ്ഷന്, �ീഡിങറ് 
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ഫപായിറെറ് എന്നിവ നടപ്ിലാക്കാന് നഗരകാര് വകുപ്റ് രേവർത്തനങ്ങൾ 
നടത്തി വരുന്നു. കുടുംബശ്ീ ആനിമൽ തവൽത�യർ ഫബാർഡറ് അംഗീകാര
ത്തിനായി അഫപഷേ സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

Vലപൊ�ക ഫസവനങ്ങള് ഫെൊഫകൊ്രമൊകകഷം
409. വകരളത്ിമറെ മപരുെ മപ്കാതു വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസവുഷം മപ്കാതു ആവര്കാഗ്യ സഷംവിധ്കാന

വുെ്കാണ്. എന്ന്കാല് ഇവയുമട ഗുണനിലവ്കാരഷം പ്രെീക്കള്ക് അനുസരിച്ച് 
ഉയര്കാത്െ് വലിയ പ്രെിസന്ി സൃഷ്ിച്ചു. കഴിഞെ അഞ്ചു വര്്മത് ഏറ്റവുഷം 
വലിയ വനടെങ്ങളിമല്കാന്ന്, ഈ വസവനങ്ങമള വീണ്ടുഷം ആധുനികക്കാലത്ിന് 
അനുവയ്കാജ്യെ്കായ െരത്ില് െികവുറ്റെ്കാകി എന്നുള്ളെ്കാണ്. ഇനി അവമയ 
വല്കാവക്കാത്രെ്കാക്കുഷം.

  ഫകാവിഡിതറെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസറ് റൂമുകൾ സജീകരി
ച്ചു. 1,51,132 ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ കുട്ികൾക്കറ് വിതരണം തെയ്യുവാന് 
കഴിഞ്ഞു. �സ്ററ് തബൽ 2.0 എന്ന ഫപരിൽ വിഫക്ഴറ്സറ് ൊനലിലൂതട ഡിജിറ്റൽ 
ക്ലാസുകൾ സംഫരേഷണം ആരംഭിച്ചതറ് എല്ാ വിദ്ാർത്ികതളയും ഓൺകലന് 
ക്ലാസുകളിഫലക്കറ് എത്തിക്കാന് രോപ്മായി. അധ്ാപക പരിേീലനം നടത്തുക
യും അക്കാദമികറ് മാസ്റർ പ്ാന് തയ്യാറാക്കുകയും തെയ്യുന്ന നടപടികൾ തെയറ്തു
വരുന്നു.

410. മപ്കാതുവിേ്യ്കാലയങ്ങളില് വന്ന ഗുണപരെ്കായ െ്കാറ്റമത് വകരളത്ിമല രക്ിെ്കാ
കള് അഷംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളെിന് മെളിവ്കാണ് മപ്കാതുവിേ്യ്കാലയങ്ങളിവലയ്ക് 
6.8 ലക്ഷം കുടെികള് പുെിയെ്കായി കടന്നുവന്നെ്. ഈ പ്രവണെ ശക്ിമപ്ടു
ത്ഷം. ഇെിന്കായി വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ സൗകര്യങ്ങള് കൂടുെല് മെച്ചമപ്ടുത്ഷം.

  2021-2022 വർഷത്തിൽ സർക്കാർ സ്കൂളകളിൽ 1,07,458 കുട്ികൾ അധിക
മായി ഫെർന്നു. ഏയിഡഡറ്  ഉൾതപ്തടയുള്ള തപാതുവിദ്ാഭ്ാസ ഫമഖലയിൽ 
2,56,448 വിദ്ാർത്ികൾ പുതുതായി ഫെർന്നു. തപാതുവിദ്ാലയങ്ങളിൽ വിദ്ാ
ർത്ികൾ അധികമായി ഫെർന്നുവരുന്ന രേവണത തുടരുകയാണറ്. ഇതറ് തപാതു
വിദ്ാഭ്ാസത്തിതറെ ഗുണഫമന്യുതട തതളിവാണറ്. 

411.  100 ലക്ഷം െതുരശ്രയടി സ് കൂള് മകടെിടങ്ങള് പുതുകിപ്ണിയുഷം. സ് കൂള് വിേ്യ്കാ
ഭ്യ്കാസ ഡിജിറ്റസലവസ്മറെ സ്കാധ്യെകള് പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം പ്രവയ്കാജനമപ്ടുത്
ന്നെിന് നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.

  2021-22 അദ്ധ്യന വർഷം ഒന്നാം ഘട്ത്തിൽ 91 സ്കൂളകളം രണ്ാം ഘട്ത്തിൽ 
53 സ്കൂൾ തകട്ിടങ്ങളം ഉദറ്ഘാടനം തെയറ്തു. ആതക 144 സ്കൂളകളിൽ 5 ഫകാടി 
പദ്ധതിയിൽ 15 സ്കൂളകളം 3 ഫകാടി പദ്ധതിയിതല 33 സ്കൂളകളം 1 ഫകാടി പദ്ധ
തിയിതല 2 സ്കൂളകളം ഉൾതപ്ട്ിട്ടുണ്റ്. മൂന്നാം ഘട്മായി 73സ്കൂൾ തകട്ിടങ്ങളതട 
നിർമ്ാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

412.  പുെിയ മകടെിടങ്ങളില് പുെിയ െര്ണിച്ചറിനുവവണ്ിയുള്ള ഒരു സ് കീെിന് രൂപഷം 
നല്കുഷം. പഴയ െര്ണിച്ചറകള് പുതുകി പുനരുപവയ്കാഗിക്കുഷം. മുഴവന് സ് കൂളക
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ളിലുഷം സൗവര്കാര്ജപ്കാനലുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. ല്കാബുകള് നവീകരിക്കുഷം.
  2021- 22 അദ്ധ്യന വർഷത്തിൽ 41 നവീകരിച്ച ലാബുകൾ ഉതറ്ഘാടനം 

തെയറ്തു. ലാബറ് നവീകരണ രേവർത്തനങ്ങൾക്കായി 17 ഫകാടി രൂപ നീക്കി 
വച്ചിട്ടുണ്റ്.

413. സ്ഥലസൗകര്യഷം ഒട്ടുെില്ല്കാത് സ് കൂളകളമട സ്ഥലവിസ്തൃെി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നെി
നുഷം സ് കീമുണ്്കാകുഷം. കളിസ്ഥലങ്ങള് മെച്ചമപ്ടുത്ഷം. 

  സ്കൂളിതറെ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്ിക്കുഫമ്പാൾ കളിസ്ലങ്ങൾ ചുരു
ങ്ങാതിരിക്കാന് ആവേ്മായ നിർഫദേേങ്ങൾ നൽകുന്നഫതാതടാപ്ം നിലവിലു
ള്ള കളി സ്ലങ്ങൾ കകഫയ്യറി സ്കൂൾ തകട്ിടങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുന്നതറ് കർേന
മായ തടയാന് നിർഫദേേം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

414.  വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ നിലവ്കാരഷം ഉയര്ത്ന്നെിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് ഊന്നല് 
നല്കുന്നെിമറെ ഭ്കാഗെ്കായി െ്കാമഴപ്റയുന്ന നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. 
ഐറ്റി അധിഷ്ിത അധ്യനത്തിൽ ഊന്നിതക്കാണ്ള്ള അധ്ാപക പരിേീല
നം,
ജില്ാ ഇം്ീഷറ് വിദ്ാഭ്ാസ ഫകന്ദം ഫപാതല രേഫത്ക വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള പരി
പാടികൾ,

മുഫണ്രി ഗവ. ഹയർ തസക്കണ്റി സ്കൂൾ, കണ്ണൂർ
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·പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ികൾക്കും ഫമഖലകൾക്കും ഫവണ്ിയുള്ള ശ്ദ്ധ 
ഫപാലുള്ള പരിപാടികൾ,
ശ്രുതിപാഠം, ഇന്്ന് ആംഗ്ഭാഷയിൽ പരിേീലനം, ഫതന്കൂടറ് ഫപാലുള്ള ഭിന്ന
ഫേഷിക്കാർക്കു ഫവണ്ിയുള്ള സറ് കീമുകൾ,
അധ്യനത്തിൽ മികവ രേകടിപ്ിക്കുന്ന കുട്ികൾക്കുഫവണ്ിയുള്ള രേഫത്ക 
പരിപാടികൾ,
തസൽ�റ് റി�റ് ളഷേന് കിഫയാസറ് കൂൾ, തികേറ് ആറെറ് ഫലൺ ഫരോജക്റ്, വിവിധ
തരം സറ് കൂൾ ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങിയ പാഠ്ാനുബന് രേവർത്തനങ്ങൾ,
കുട്ികളതട അഭിരുെി തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള തക-ഡാറ്ററ് ഓൺകലന് 
അഭിരുെി പരീഷേ.
തപാതുവിദ്ാഭ്ാസരംഗതത്ത അക്കാദമിക മികവറ് എന്ന ലഷേ്ം വച്ചുതകാണ്റ് 
ഐ.ടി. അധിഷ്ിത അദ്ധ്യനത്തിൽ ഊന്നിതക്കാണ്ള്ള അധ്ാപക പരി
േീലനം വിഭാവനം തെയ്ിട്ടുണ്റ്. മധ് ഫവനലവധിക്കാലത്തറ് എൽ.പി./യു.പി/
കഹസ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള അധ്ാപകരുതട പരിേീലനം നടക്കുന്നു. എൽ.പി. 
വിഭാഗം അധ്ാപകരുതട പരിേീലനം ഒരു ജില്യിൽ രണ്റ് എന്ന രീതിയിൽ  
റസിഡന്ഷ്ൽ തലത്തിൽ നടത്തുവാനാണറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതറ്.
പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ികൾക്കും പിന്നാക്ക ഫമഖലകളിതല 
അധ്യനം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിനറ് എസറ്.ഐ.എം.സി., സമഗ്രേിഷോ ഫകരളം 
തുടങ്ങിയ ഏജന്സികൾ രേഫത്ക പഠനവം പദ്ധതികളം ആവിഷറ്ക്കരിച്ചിട്ടു
ണ്റ്. ഇടുക്കി, വയനാടറ് ജില്കളിതല ഫഗാത് വിഭാഗം കുട്ികൾക്കും  എറണാ
കുളം ജില്യിതല അതിഥി തതാഴിലാളികളിതല കുട്ികൾക്കും ഒന്നാണറ് നമ്ൾ 
എന്ന ഓൺകലന് പരിപാടി നടപ്ിലാക്കി.
ശ്രുതിപാഠം – എസറ്.സി.ഇ.ആർ.ടി. പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണറ് ശ്രുതി
പാഠം. കാഴ്ച പരിമിതരായ അധ്ാപകരും വിദ്ാർത്ികളം ഫനരിടുന്ന വായനാ 
രേതിസന്ി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓഡിഫയാ കലരേറി നിർമ്ാണം ആണറ് 
ഈ പദ്ധതിയിലൂതട നടപ്ാക്കുന്നതറ്. 
കലാകായിക വികസനത്തിനായുള്ള പരിപാടി. 

415. അടുമത്്കാരു വര്്ത്ിനുള്ളില് ഓവര്കാ ക്ല്കാസ്ിലുഷം ആര്ജിവകണ് ഭ്കാ്്കാപ
രവുഷം ഗണിെപരവുെ്കായ വശ്ി കുടെിയുമട കഴിവിനനുസരിച്ച് പരെ്കാവധി വന
ടിമയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. ഓവര്കാ ഘടെത്ിലുഷം വനവടണ് പ്ര്കാഥെികവശ്ി കുടെി 
സകവരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ന്നെിന് നിരന്തരെ്കായ വിലയിരുത്ല്കായിരിക്കുഷം 
പരീക്കള്.

  കരേമറി സ്കൂൾ കുട്ികൾക്കറ് രസകരവം ആയാസകരവമായ രീതിയിൽ 
ഇം്ീഷറ് ഭാഷാ പഠനത്തിനറ് സഹായകമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയർ 
അധിഷ്ിത ഇം്ീഷറ് ലാംഫഗ്വജറ് ലാബറ് കകറ്ററ് വികസിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. 1, 2 ക്ലാസുകളി
തല കുട്ികൾക്കറ് കളികളിലൂതട അടിസ്ാന ഗണിതഫേഷി ഉറപ്ാക്കാനുള്ള ഉല്ാ
സഗണിതം എന്ന പദ്ധതി എസറ്.എസറ്.തക. വഴി നടപ്ാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഇതിനായി 
അധ്ാപകർക്കറ് രേഫത്ക പരിേീലനം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. ഉല്ാസ ഗണിതം എന്ന 
പദ്ധതിയിലൂതട ഗണിത പഠന ഉപകരണങ്ങളം നൽകാന് കഴിഞെിട്ടുണ്റ്. 3, 4 
ക്ലാസുകളിതല കുട്ികൾക്കറ് കളികളിലൂതട ഗണിതപഠനഫേഷി ഉറപ്ാക്കുന്നതി
നറ് ‘ഗണിതവിജയം’ എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇതിനായി എസറ്.എസറ്.



98

തക. വഴി അധ്ാപകർക്കറ് രേഫത്ക പരിേീലനം നൽകിയിട്ടുണ്റ്.
  1 മുതൽ 4 വതര ക്ലാസുകളിതല കുട്ികതള മാതൃഭാഷയിൽ എഴുതാനും വായി

ക്കാനും കഴിവള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി വായനയുതട വസന്ം പദ്ധതി നട
പ്ാക്കിയിട്ടുണ്റ്. കുട്ികളം സർഗ്ഗവാസന വളർത്തുന്നതിനായി കുട്ികൾ തതന്ന 
രെിച്ച പുസ്തകങ്ങളതട രേകാേനം ‘എഴുത്തുപച്ച’ എന്ന ഫപരിൽ നടപ്ിലാക്കിയിട്ടു
ണ്റ്.  ഇതുവഴി അമ്പതറ് കുട്ികളതട 50 രെനകൾ തമയറ് മാസത്തിൽ രേസിദ്ധീക
രിക്കുന്നതാണറ്. നിരന്ര മൂല്നിർണ്ണയത്തിലൂതട ഫേഷി േക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിനു
ള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

416.  പ്രീസപ്രെറി െലഷം മുെല് ഹയര് മസകന്ഡറി െലഷം വമര െ്കാതൃഭ്കാ്്കാ പഠന
ത്ിന് െലയ്കാള ഭ്കാ് നിയെഷം മക്കാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്്. അെ് ശരിയ്കായ രീെിയില് 
നടപ്ില്കാക്കുന്നുമണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. അവെ്കാമട്കാപ്ഷം ബന്ഭ്കാ് എന്ന 
നിലയില് ഇഷം്ീ്് ഭ്കാ്്കാപഠനഷം കൂടുെല് മെച്ചമപ്ടുത്ഷം. െധുരഷം െലയ്കാളഷം, 
ഹവല്കാ ഇഷം്ീ്്, ഇക്യൂബ്ഡ് പദ്ധെികള് കൂടുെല് െലപ്രേെ്കായി നടപ്്കാക്കുഷം.

  മാതൃഭാഷാ പഠനം കൂടുതൽ ഗൗരവമാക്കുന്നതിനറ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അഷേര
മാല ഉൾതപ്ടുത്തുന്നതിനറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇം്ീഷറ് പഠനത്തിനുള്ള പദ്ധതിക
ളം നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു.

417.  ഖ്കാേര് കമിറ്റി റിവപ്്കാര്ടെിമല ശുപ്കാര്ശകള് പരിവശ്കാധിച്ച് നടപ്ില്കാക്കുന്ന 
നടപടി തുടരുഷം. കുടെികളമട പഠന സെയഷം (അധ്യ്കാപക-വിേ്യ്കാര്തി ആശയവി
നിെയ സെയഷം) 200 പ്രവൃത്ി േിവസഷം (1000 െണിക്കൂര്) ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  ഖാദർ കമ്ിറ്റി ശുപാർേ തെയറ്തു റിഫപ്ാർട്റ് നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള രേവർ
ത്തനങ്ങളതട ഭാഗമായി ഹയർ തസക്കണ്റി, വി.എച്ചറ്.എസറ്.ഇ., കഹസ്കൂൾ, 
കരേമറി എന്നിവ ഏഫകാപിപ്ിച്ചറ് ഡയറക്ർ ഓ�റ് ജനറൽ എഡയൂഫക്കഷന് 
രൂപീകരിക്കുകയും രേിന്സിപ്ാളിതന സ്കൂൾ ഫമധാവിയായി നിയമിച്ചുതകാണ്ള്ള 
വിദ്ാഭ്ാസ ഫഭദഗതി ബിൽ കഴിഞെ നിയമസഭാ സഫമ്ളനത്തിൽ പാസ്ാക്കി 
ഏകീകരണ രേരൈിയ ത്വരിതതപ്ടുത്തി. തസ്പഷ്ൽ റൂൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.  

418. പ്രീസപ്രെറി വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസത്ിന്കായി കളിപ്്കാടെഷം എന്ന പ്കാഠ്യപദ്ധെി എസ്് .സി.ഇ
.ആര്.റ്റി െയ്്കാറ്കാകിയിട്ടുണ്്. മുഴവന് അധ്യ്കാപകര്ക്കുഷം പരിശീലനഷം നല്കുഷം. പ്രീ
സപ്രെറി ക്ല്കാസ് മുറികള് ആകര്്കവുഷം ശിശുസൗഹൃേവുെ്കാക്കുഷം. പ്രീസപ്രെറി 
വസവനവവെന നിരക്കുകള് ഇനിയുഷം മെച്ചമപ്ടുത്ഷം.

  സർക്കാർ അംഗീകൃത രേീ-സ്കൂൾ കുട്ികൾക്കറ് ‘കളിഫത്താണി’ എന്ന ഫപരിൽ 
ആക്ിവിറ്റി ബുക്കറ് രേസിദ്ധീകരിച്ചു. എസറ്.സി.ഇ.ആർ.ടി. യുതട സഹായഫത്താടു
കൂടി രേീ-സ്കൂൾ അധ്ാപകർക്കറ് രേേിഷേ അധ്ാപക പരിേീലനം നൽകുകയും 
സ്കൂളകളിൽ കുട്ികൾക്കായി താഫലാലം ആക്ിവിറ്റി ഫകാർണർ ആരംഭിക്കുക
യും തെയറ്തു. 

419. ഓവര്കാ വിേ്യ്കാര്തിയുമടയുഷം സര്ഗ്ഗവ്കാസനകള് കമണ്ത്ി അവമയ വപ്കാ്ിപ്ി
ക്കുന്നെിനുള്ള ട്കാലറെ് ല്കാബ്, സര്ഗ്ഗവിേ്യ്കാലയ, സഹിെഷം തുടങ്ങിയ സ് കീമുകള് 
ആവി്് കരിച്ചിട്ടുണ്്. ഇവ കൂടുെല് മെച്ചമപ്ടുത്ഷം. എല്ല്കാ കുടെികള്ക്കുഷം കല്കാ-
ക്കായിക, പ്രവൃത്ി പരിെയ വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസഷം കിടെത്ക രീെിയില് പ്രവര്ത്ന 
പദ്ധെികള് െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. സ് കൂള് ക്ലസറ്ററകളമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ഒഴിവു 
േിവസങ്ങളില് ഓവര്കാ ഇനത്ിലുഷം വിവിധ വകന്ദ്രങ്ങളില് വച്ച് പരിശീലനഷം 
നല്ക്കാന് ഏര്പ്്കാടുണ്്കാക്കുഷം.
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  വായന ഫരോത്ാഹാപ്ിക്കുന്നതിനായി വായനയുതട വസന്ം പരിപാടിയുതട 
ഭാഗമായി 10 ഫകാടി രൂപയുതട പുസ്തകങ്ങൾ വിദ്ാലയങ്ങൾക്കറ് വിതരണം 
തെയറ്തു. ഇതിതറെ ഭാഗമായി ഒന്നു മുതൽ 4 വതര ക്ലാസുകളിതല കുട്ികൾക്കാ
യി വ്ത്സ് നിലവാരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ രേസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. തമിഴറ്, 
കന്നട, ഭാഷകളിലും പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്മാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വതര 
ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ികൾക്കറ് അധിക വായനക്ായി ഹഫലാ ഇം്ീഷറ് 
ഫസ്റാറി രേസിദ്ധീകരിച്ചു. കുട്ികളതട മാനസിഫകാല്ാസത്തിനും രസകരമായ 
കലാരൂപങ്ങളിലൂതടയുള്ള പഠനം സാധ്മാക്കുന്നതിനും ആകാേവാണിയുതട 
രസക്കൂട്റ്  പരിപാടി സംഫരേഷണം തെയറ്തു. 

420. അക്കാേെിക് വെ്കാണിറ്ററിഷംഗ് ശക്ിമപ്ടുത്ന്നെിന് സെഗ്ര ഡിജിറ്റല് വിഭവ 
വപ്കാര്ടെലില് പ്രവെ്യക സഷംവിധ്കാനഷം ഒരുകിയിട്ടുണ്്. ഇതു സഷംബന്ിച്ച ഖ്കാേര് 
കമിറ്റി നിര്വ്ദേശങ്ങള് പരിവശ്കാധിച്ച് നടപടിമയടുക്കുഷം. അധ്യ്കാപക പരിശീലനഷം 
കൂടുെല് െലപ്രേെ്കാക്കുഷം. ഓണ്സലന് രീെികള് കൂടുെല് സ്ീകരിക്കുഷം.

  എസറ്.സി.ഇ.ആർ.ടി., എസറ്.എസറ്.തക., സീമാറ്ററ്, എസറ്.ഐ.എം.സി. എന്നീ 
ഏജന്സികളതട കൂട്ായ നിർഫദേേങ്ങളതട അടിസ്ാനത്തിൽ അധ്ാപക 
പരിേീലനം �ലരേദമാക്കി. കകറ്ററ് – വിഫക്റഴറ്സറ് രണ്ാം ൊനൽ രേവർത്തനം 
ആരംഭിക്കുകയും എല്ാ വിദ്ാർത്ികളിലും ജി-സയൂട്റ് ആപ്ിഫക്കഷന് എത്തിക്കു
കയും തെയറ്തു. 45,710 ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ മലഫയാര പിന്നാക്ക ഫമഖ
ലകളിൽ വിതരണം തെയറ്തു. സംസ്ാനത്താതക 1,51,132 ഡിജിറ്റൽ ഉപകര
ണങ്ങൾ വിതരണം തെയറ്തു. ഇറെർതനറ്ററ് കണഷേന് ഉറപ്പുവരുത്തി കൂടുതൽ 
ഫമഖലകളിൽ ലഭ്മാക്കി.. 

421. സഹമടക് ക്ല്കാസ് മുറികള് ഉപവയ്കാഗിച്ചുള്ള പഠനഷം കൂടുെല് െലപ്രേെ്കാക്കുന്ന
െിനുള്ള പദ്ധെികള്, പഠന വിഭവങ്ങള് െയ്്കാറ്കാകല് ഇവയുമട ക്ല്കാസ് റൂഷം വി
നിവയ്കാഗത്ിന് അധ്യ്കാപകമര പ്ര്കാപ്െ്കാകല് എന്നിവ ലക്്യെ്കാകി അധ്യ്കാപക 
ശ്കാക്ീകരണ പരിപ്കാടി ആവി്് കരിക്കുഷം.

  കഹതടകറ് ക്ലാസറ് മുറി കാര്ഷേമമായി വിനിഫയാഗിക്കുന്നതിനറ് പുതുതായി 
ആവിഷ്കരിച്ച ജി-സയൂട്റ് സംവിധാനം നടപ്ിലാക്കി. ഇതറ് േരിയായി വിനിഫയാഗി
ക്കുന്നതിനറ് ആവേ്മായ പദ്ധതികളം പഠനവിഭവങ്ങളതട സൃഷ്ിക്കലും അദ്ധ്ാ
പക പരിേീലനത്തിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി. 

423. എല്ല്കാ ജില്ലകളിമലയുഷം അഡീ്ണല് സ് കില്സ് അക്ിസി്ന് വപ്ര്കാഗ്ര്കാെിമറെ 
ഭ്കാഗെ്കായുള്ള കമ്യൂണിറ്റി സ് കില് പ്കാര്ക്കുകള് പൂര്ത്ിയ്കാക്കുഷം. കമ്യൂണിറ്റി 
സ് കില് പ്കാര്ക്കുകമള വപ്കാളിമടക് നിക്കുകളഷം ഐ.ടി.ഐകളഷം മവ്കാവക്ണ
ല് ഹയര്മസകണ്റി സ് കൂളകളെ്കായി ഹബ്് ആറെ് സ് വപ്കാക് െ്കാതൃകയില് 
ബന്ിപ്ിക്കുഷം.

  Connect Career to Campusപദ്ധതി അസാപ്ിൽ ആരംഭിച്ചു. അസാപ്ിതറെ 
13 സറ് കിൽപാർക്കുകൾ രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അസാപ്ിതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ 
ആമഫസാൺ, എൽ&ടി, മസറ് കറ് തട്രയിനിങറ്, edutech തുടങ്ങിയ ഏജന്സികള
മായി സഹകരിച്ചറ് വ്ാവസായ അധിഷ്ിത ഫകാഴറ് സുകൾ ആരംഭിച്ചു.

424. 10 സര്ക്കാര് ഐ.റ്റി.ഐകമള കിെ്-ബി െണ്് ഉപവയ്കാഗിച്ച് അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര നില
വ്കാരത്ിവലയ്ക് ഉയര്ത്ിയിട്ടുണ്്. എല്ല്കാ ഐ.റ്റി.ഐ കളമടയുഷം ഭൗെികസൗകര്യ
ങ്ങള് മെച്ചമപ്ടുത്ഷം.

  എല്ാ ഐ.ടി.ഐ കളിതലയും ഭൗതിക സാഹെര്ങ്ങൾ തമച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിതറെ 
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ഭാഗമായി 5 ഐ.ടി.ഐ കളിൽ തരോഡഷേന് തസറെർ ആരംഭിക്കുന്നതിനറ് നട
പടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അന്ാരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിഫലക്കുയർത്തുന്ന രേവൃ
ത്തികൾ നടന്നു വരുന്നവയിൽ ഒന്നായ ധനുവച്ചപുരം ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. യിൽ 
നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

425.  വി.എച്ച്.എസ്.ഇയില് ക്കാവല്കാെിെെ്കായ പരി്് ക്കാരങ്ങള് ഖ്കാേര് കമിറ്റി റി
വപ്്കാര്ടെിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് സ്ീകരിക്കുഷം. എല്ല്കാ വി.എച്ച്.എസ്.ഇകളിവലയ്ക്കുഷം 
എന്.എസ്.കയു.എെ് വ്യ്കാപിപ്ിക്കുഷം. ഹയര് മസകണ്റി സ് കൂളകളില് സ് കൂള് 
വര്ക് വ്്കാപ്പുകള് സ്കാര്വ്വത്ികെ്കാക്കുഷം. ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസത്ിനു വപ്കാക്കാത് 
കുടെികള്ക് ന്കാടെിലുള്ള വിവിധ മെ്കാഴിലുകള് മെയ്്കാന് ആവശ്യെ്കായ പരിശീല
നഷം നല്കുഷം.

  തവാഫക്കഷണൽ ഹയർ തസക്കണ്റി സ്കൂളകളിൽ 6 പുതിയ എന്.എസറ്.കയു.
എ�റ് ഫജാബറ് ഫറാളകൾ പുതിയതായി ആരംഭിച്ചു. സവിഫേഷ കഴിവകഫളാടുള്ള 
വിദ്ാർത്ികൾക്കും ഫവണ്ി രേഫത്കം തയ്യാറാക്കിയ രണ് തതാഴിൽ ഫകാഴറ്സു
കൾ ആരംഭിച്ചു. ലിംഗവ്ത്ാസമില്ാതത എന്.എസറ്.കയു.എ�റ് ഫകാഴറ്സുകളിൽ 
രേഫവേനം നടത്തി. എല്ാ സർക്കാർ വി.എച്ചറ്.എസറ്.ഇ. സ്കൂളകളിലും മികച്ച തവാ
ഫക്കഷണൽ ലഫബാറട്റികൾ സ്ാപിക്കുകയും 5 ഫകാടിയിൽപരം രൂപയുതട 
ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളടക്കമുള്ള ലഫബാറട്ി ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്മാക്കുക
യും തെയറ്തു. 

426.  അക്കാേെികെലത്ില് അധ്യ്കാപകരില്, പ്രവെ്യകിച്ച് ഹയര് മസകണ്റി 
അധ്യ്കാപകരില്, ഗവവ്ണെല്പ്രെ വളര്ത്ന്നെിനുള്ള കര്മപരിപ്കാടി
കള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. എന്.സി.ഇ.ആര്.റ്റി ഇെിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കു 
വനതൃെ്ഷം നല്കുന്നവെ്കാമട്കാപ്ഷം സെീപത്ള്ള ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ സ്ഥ്കാപനങ്ങ
ളെ്കായി ഗവവ്ണബന്ഷം വളര്ത്ിമയടുക്കുഷം.

  അദ്ധ്ാപകരിൽ ഗഫവഷണ താൽപ്ര്ം വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനായി HSSTP എന്ന 
ഫപരിൽ പരിേീലന പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

427.  അധ്യ്കാപക നിയെനഷം, െസ്തിക നിര്ണയഷം, സ്ഥലഷംെ്കാറ്റഷം, മപ്ര്കാവെ്കാ്ന് 
ഉള്മപ്മടയുള്ള ഭരണപരെ്കായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 2021 മുെല് പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം 
ഓണ്സലന് സഷംവിധ്കാനത്ിലൂമടയ്കാക്കുഷം.

  സ്ലംമാറ്റം പൂർണ്ണമായും ഓൺകലന് സംവിധാനത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്റ്. മറ്റു
ള്ളവ ഓൺകലന് ആക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചുവരുന്നു. 

428. നിലവിലുള്ള പി.ടി.എ, എസ്.എഷം.സി, എസ്.എഷം.ഡി.സി സഷംവിധ്കാനങ്ങളമട 
കൂടുെല് ഏവക്കാപനഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം. ഇവയുമട പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിപുലമപ്
ടുത്ഷം. മപ്കാതുവിേ്യ്കാലയങ്ങള്ക് പുറമെ അഷംഗീക്കാരമുള്ള എല്ല്കാ വിേ്യ്കാലയങ്ങ
ള്ക്കുഷം ഇെ് ബ്കാധകെ്കാക്കുഷം. 

  സ്കൂളകളതട ഭരണപരമായ കാര്ക്ഷ്മത വർദ്ധിപ്ിക്കാന് സ്കൂൾ മാനുവലിതറെ 
കരടറ് തയാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പി.റ്റി.എ., എസറ്.എം.സി, മദർ പി.ടി.എ. എന്നിവയു
തട രേവർത്തനങ്ങതളക്കുറിച്ചും ഘടനതയക്കുറിച്ചും ഇതിൽ രേതിപാദിക്കുന്നുണ്റ്.

429.  എല്ല്കാ സ് കൂളകള്ക്കുഷം െ്കാസ്റ്റര് പ്്കാനുകള് െയ്്കാറ്കാകിയിട്ടുണ്്. ഇവയുമട ഭൗെി
കസൗകര്യ ഭ്കാഗഷം വലിമയ്കാരളവില് പൂര്ത്ിയ്കായിട്ടുണ്്. അക്കാേെിക് െ്കാസ്റ്റ
ര്പ്്കാന് അടുത് അധ്യ്കായന വര്്ത്ില് സെഗ്രെ്കായി പരി്് കരിക്കുഷം. ഓവര്കാ 
സ് കൂളഷം െികവിമറെ വകന്ദ്രങ്ങള്കായി െ്കാറന്നെിന് ആവശ്യെ്കായ ഹ്രസ്ക്കാല, േീ
ര്ഘക്കാല പദ്ധെികള്ക് രൂപഷംമക്കാടുക്കുഷം.
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  എല്ാ സ്കൂളകളിലും സ്കൂൾ മാസ്റർ പ്ാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനറ് ആവേ്മായ 
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇതിതറെ അടിസ്ാനത്തിൽ ഓഫരാ സ്കൂളം മികവിതറെ 
ഫകന്ദമായി മാറുന്നതിനാവേ്മായ ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല പദ്ധതികൾക്കറ് 
രൂപം നൽകും. സ്കൂളകളിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവിധ �ണ്കളതട വിനിഫയാഗം മാ
സ്റർ പ്ാനിനറ്  അനുസൃതമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർഫദേേങ്ങളം അടങ്ങുന്നതാ
ണറ് അക്കാദമികറ് മാസ്റർ പ്ാന്.

430.  ഭിന്നവശ്ി കുടെികളമട അക്കാേെികവുഷം ശ്കാരീരികവുെ്കായ മവല്ലുവിളികള് പരി
ഹരിക്കാന് സെഗ്ര ശിക്്കാ അഭിയ്കാമറെ വനതൃെ്ത്ില് ബി.ആര്.സികളില് 
ആരഷംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓടെിസഷം മസറെറകളമട പ്രവര്ത്നഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ക്കാഴ്ച 
പരിെിെിയുളള കുടെികള്ക്കായി ഓഡിവയ്കാ മടക്്റ്റ് വികസിപ്ിക്കുഷം. വകള്വി പരി
െിെിയുള്ള കുടെികള്ക്കായി പ്രവെ്യക പരിപ്കാടി െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. ഇത്രഷം കുടെികള
മട പഠന നിലവ്കാരഷം മെച്ചമപ്ടുത്ന്നെിനുള്ള പദ്ധെികള് ആവി്് കരിക്കുഷം. 
ഇെിനു വിവിധ വകുപ്പുകളമട കീഴിലുള്ള ബന്മപ്ടെ ഏജന്സികളമട പ്രവ
ര്ത്നഷം ഏവക്കാപിപ്ിക്കുഷം.

  ഒരു ബി.ആർ.സി. യുതട കീഴിൽ ഒന്നറ് എന്ന നിലയിൽ സംസ്ാനത്തറ് 168 
ഓട്ിസം തസറെറുകൾ രേവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഭിന്നഫേഷി കുട്ികളതട ഉന്നമന
ത്തിനായി കുട്ികളതട ോരീരിക അവസ്ക്റ്  അനുസൃതമായി �ിസിഫയാതത
ഫറാപ്ി നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നടപ്ാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഇവരുതട അക്കാ
ദമികമായ പുഫരാഗതി ലഷേ്മിട്ടുതകാണ്റ് കമ ഡിയർ ടീച്ചിംഗറ്  സമ്പ്രദായം 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

  കാഴ്ചപരിമിതരായ കുട്ികൾക്കായി രേയിൽ ലിപിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നൽകു
ന്നുണ്റ്. അഫതാതടാപ്ം തതന്ന സ്പീച്ചറ് തതറാപ്ി, തസന്സസറ് സ്റിമുകലഫസഷന് 
തതറാപ്ി എന്നിവ നടത്തുന്നു. 'ശ്രുതി വായന' എന്ന ഓഡിഫയാ തടസ്ററ് തയ്യാറാ
യിവരുന്നു.

431. സെഗ്ര ശിക്്കാ അഭിയ്കാന് പദ്ധെിമയ െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട പ്ര്കാവേ
ശിക പദ്ധെികളെ്കായി ഉേ്ഗ്രഥിക്കുഷം.

  സമഗ്രേിഷോ അഭിയാന് മുഖാന്ിരം കരേമറി തലം വതര നടത്തുന്ന വിദ്ാ
ഭ്ാസ സംരംഭങ്ങൾക്കറ് തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ പകോളിത്തം  വഹി
ക്കുന്നുണ്റ്. 

432.  സ് കൂള് െ്കാസ്റ്റര്പ്്കാനുകളമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് പഞ്്കായത്്, വ്്കാക്, ജില്ല്കാ
െലത്ില് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ ഉന്നെനത്ിന് സെഗ്രെ്കായ െ്കാസ്റ്റര് പ്്കാന് െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. 
െവ്ദേശസ്യഷംഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്, െവ്ദേശഭരണ വകുപ്്, എഷം.പി, എഷം.എല്.എ 
തുടങ്ങിയ െണ്ടുകളമട വിനിവയ്കാഗഷം കഴിവതുഷം ഈ െ്കാസ്റ്റര് പ്്കാനിന് അനുസൃെ
െ്കായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  എല്ാ സ്കൂളകളിലും സ്കൂൾ മാസ്റർ പ്ാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനറ് ആവേ്മായ 
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. മുമ്പറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ മാസ്റർ പ്ാനുകൾ 
കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കാന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

433. എയ്ഡഡ് സ് കൂളകളിമല പ്കാെകപ്പുര മെച്ചമപ്ടുത്ന്നെിന് മപ്കാതുെണ്ടുകള് 
ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്്കാന് അനുവ്കാേഷം നല്കുഷം. പ്ര്കാവേശിക പിന്തുണവയ്കാമട ഉച്ചഭ
ക്ണത്ിമറെ ഗുണനിലവ്കാരഷം ഉയര്ത്ഷം.

  ഏയിഡഡറ് സ്കൂളകളിതല പാെകപ്പുര തമച്ചതപ്ടുത്തുന്നതറ് സംബന്ിച്ചറ് സർക്കാ
ർ ഉത്തരവറ് പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്.



102

434. മുഴവന് കുടെികളമടയുഷം ക്കായികക്െെ ഉറപ്പുവരുത്ന്ന രീെിയില് ആവര്കാ
ഗ്യ-ക്കായിക വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസമത് െ്കാറ്റുഷം.

  മുഴുവന് കുട്ികളതടയും കായികഷേമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പാഠ്പദ്ധതി 
പരിഷ്കരണത്തിൽ ആവേ്മായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കറ് രൂപം നൽകി. സ്കൂളകളിൽ 
കളിസ്ലങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തണതമന്ന നിർഫദേേം നൽകുകയും പുതിയ നിർ
മ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുഫമ്പാൾ കളിസ്ലങ്ങളതട സംരഷേണം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 

435.  പഠന സ്കാെഗ്രികള്, പ്കാഠപുസ്തകഷം, സകപ്പുസ്തകഷം എന്നിവയുമട അച്ചടി, 
വിെരണഷം എന്നിവ സെയബന്ിെെ്കായി നടപ്ില്കാക്കാന് കഴിഞ്ഞൂമവന്നുള്ള
െ്കാണ് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വകുപ്ിമറെ വനടെങ്ങളിമല്കാന്ന്. ഇെ് തുടര്ന്നുഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  ആതക 537 കടറ്റിലുകളിലായി 48,80,00,000 പുസ്തകങ്ങളാണറ് ഒരു അദ്ധ്
യന വർഷത്തിൽ ആവേ്മായി വരുന്നതറ്. 2022-23 അദ്ധ്യന വർഷതത്ത 
ഒന്നാം വാള്ം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനറ് ഒരു മാസം മുമ്പറ് തതന്ന 
വിദ്ാർത്ികളതട കകകളിതലത്തിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

436. സ് കൂള് അന്തരീക്ഷം ശിശുസൗഹൃേവുഷം പരിസ്ഥിെി സൗഹൃേവുഷം ആകണഷം. 
സജവസവവിവദ്ധ്യ്കാന പദ്ധെി വിപുലമപ്ടുത്ഷം. സജവപച്ചകറികള് ഉല്പ്കാ
േിപ്ികല്, െ്കാലിന്യ സഷംസ് കരണ പദ്ധെി നടപ്ില്കാകല് എന്നിവ കുടെികളമട 
പങ്്കാളിത്വത്്കാമടയുഷം സ്കാമൂഹിക പിന്തുണവയ്കാമടയുഷം നടപ്ില്കാക്കുഷം. എല്ല്കാ 
സ് കൂളകളിലുഷം ഗ്രീന് വപ്ര്കാവടെ്കാവക്കാള് നടപ്്കാക്കുഷം.

  സ്കൂളകൾ േിശുസൗഹൃദവം പരിസ്ിതി സൗഹൃദവം ആക്കുന്നതിനറ് മുന് ഗവൺ
തമറെറ് ആവിഷ്കരിച്ച രേവർത്തനങ്ങൾ േക്തിതപ്ടുത്തി മുഫന്നാട്ടു ഫപാകുകയാണറ്. 
ഉച്ചഭഷേണ പദ്ധതിതയ ഫപാഷിപ്ിക്കുന്നതിനും കുട്ികളിൽ കാർഷികസംസാരം 
വളർത്തുന്നതിനും എല്ാ സ്കൂളകളിലും കിച്ചൺ ഗാർഡന് നിർബന്മാക്കാന് 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്.

437.  ഒന്പെ്കാഷം ക്ല്കാസു മുെല് വിേ്യ്കാര്തികളമട അഭിരുെി െനസ്ില്കാകി ഹയര് മസ
കണ്റിക്കുഷം അെിനുവശ്മുള്ള ഉന്നെ പഠനത്ിനുമുള്ള സഗഡന്സ് നല്ക്കാ
നുള്ള സഷംവിധ്കാനഷം ഏര്മപ്ടുത്ഷം.

  പത്താം തരത്തിതല വിദ്ാർത്ികൾക്കറ് തക-ബാറ്ററ് ഉപഫയാഗിച്ചുള്ള അഭിരുെി 
മനസ്ിലാക്കൽ പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

438. മപ്കാതുവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വെഖലയിമല അനുബന് സ്ഥ്കാപനങ്ങള്കായ എസ്.സി.ഇ
.ആര്.ടി, സീെ്കാറ്റ്, എസ്.ഐ.ഇ.ടി, ഐടി@സ് കൂള് എന്നിവയുമട പ്രവര്ത്നഷം 
വിേഗ്ധരുമട പങ്്കാളിത്വത്്കാമട കൂടുെല് മെച്ചമപ്ടുത്ഷം.

  എസറ്.സി.ഇ.ആർ.ടി പുനഃസംഘടിപ്ിച്ചു. മറ്റു സ്ാപനങ്ങൾ വിദഗറ്ധരുതട പകോ
ളിത്തഫത്താതട പുനസംഘടിപ്ിച്ചുവരുന്നു. പാഠ്പദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള 
നടപടി ആരംഭിച്ചു. 

439.  ഐടി@സ് കൂളിമന വകരള ഇന്ഫ്്കാസ്്ക്ച്ചര് ആറെ് മടക് വന്കാളജി വെ്കാര് 
എഡയുവക്ന് അഥവ്കാ സകറ്റ് എന്ന്കാകി സമൂലെ്കായി പുനഃസഷംഘടിപ്ി
ച്ചു. അെിമറെ വലിയ െ്കാറ്റവുഷം ഉണ്്കായിട്ടുണ്്. സ് കൂള് കമ്്യൂടെസറവസ്മറെ 
ഭ്കാഗെ്കായി സൃഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള പുെിയ സൗകര്യങ്ങളമടവശ്ി പൂര്ണ്ണെ്കായി  ഉപവയ്കാഗ
മപ്ടുത്ന്നെിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കു സകറ്റ് വനതൃെ്ഷം നല്കുഷം.

  കകറ്റിതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഓൺകലന് ഡിജിറ്റൽ രേവർ
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ത്തനങ്ങളിലൂതട വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളാണറ് സ്കൂളകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതറ്. മലഫയാര 
പിഫന്നാക്ക ഫമഖലകളിൽഫപ്ാലും ഈ രേവർത്തനങ്ങളതട �ലമായി അക്കാദ
മികമായി മുഫന്നറ്റങ്ങളണ്ായിട്ടുണ്റ്. ജി-സയൂട്റ്, വിഫക്ഴറ്സറ് ൊനലുകൾ ഫപാലുള്ള 
സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ േക്തിതപ്ടുത്തി വിദ്ാർത്ികൾക്കും അധ്ാപകർ
ക്കും കൂടുതൽ ഗുണത കകവരിക്കുവാന് കഴിഞെിട്ടുണ്റ്. വിഫക്ഴറ്സിതറെ രണ്ാം 
ൊനൽ ആരംഭിച്ചു. 

440. അണ് എയ്ഡഡ് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസവെഖലയില് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങള് പരിഹ
രിക്കാനുെകുന്നവിധഷം സെഗ്രെ്കായ നിയെനിര്മ്കാണഷം മക്കാണ്ടുവരുഷം. ഇതുെ്കായി 
ബന്മപ്ടെ് എല്.ഡി.എെ് സര്ക്കാര് ആരഷംഭിച്ച പ്രവര്ത്നങ്ങള് തുടര്ന്നുഷം 
മുവന്ന്കാട്ടുമക്കാണ്ടുവപ്കാകുഷം. അധ്യ്കാപകരുമടയുഷം അനധ്യ്കാപകരുമടയുഷം വസവന-
വവെന വ്യവസ്ഥകള് ശരിയ്കായ രീെിയില് നടപ്ില്കാക്കുന്നുമണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ ഫമഖലയിതല സ്വാശ്യ സ്ാപനങ്ങളിതല അധ്ാപകരുതട
യും അനധ്ാപകരുതടയും ഫസവന വ്വസ്കൾ ക്കറ് മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കു
ന്ന നിയമനിർമ്ാണം നടത്തിയിട്ടുണ്റ്.

441. സ്കാക്രെ്കാ െി്മറെ തുല്യെ്കാ പരീക്കള് കൂടുെല് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. വിേ്യ്കാഭ്യ്കാ
സഷം ഉവപക്ിവകണ്ിവന്ന സ്ത്രീകള്ക് തുടര് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസഷം വനടിമയടുക്കാന് കഴി
യുന്ന സവിവശ് പദ്ധെികള് ആവി്് കരിക്കുഷം. 

  സാഷേരതാ മിഷന് നടത്തുന്ന സർട്ി�ിക്കറ്ററ് ഫകാഴറ്സുകൾ, ഹയർ തസക്കണ്
റി തുല്താ ഫകാഴറ്സുകൾ എന്നിവക്റ് പി.എസറ്.സി. അംഗീകാരം ലഭ്മാക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 

442. സ്കാക്രെ്കാ െി്ന് വപ്രരക്്കാമര െവ്ദേശ ഭരണസ്ഥ്കാപനങ്ങളിവലയ്ക് പുനര്വി
ന്യസിക്കുന്നെ്കാണ്. വര്ദ്ധിപ്ിച്ച അലവന്സ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 
ഇവരുമട അലവന്സ് െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക്കു സര്ക്കാര് അധികെ്കാ
യി ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.

  സംസ്ാന സാഷേരതാ മിഷനറ് കീഴിൽ ഫജാലി തെയ്യുന്ന സാഷേരതാ ഫരേരക്ാ
തര തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്ിഫലക്റ് പുനർ വിന്സിക്കുന്നതിനറ് തത്വത്തിൽ 
അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. ഇതുമായി ബന്തപ്ട് തുടർ നടപടികൾ തഫദേേ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ബന്തപ്ട്റ് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണറ്. 

443. എല്ല്കാ സ് കൂളകളിലുഷം കണ്സിലിഷംഗ് വസവനഷം ലഭിക്കുന്നുമണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 
ഇത്രഷം ക്കാര്യങ്ങളില് അധ്യ്കാപകര്ക് പ്രവെ്യക പരിശീലനഷം നല്കുഷം. പ്കാെക
മത്്കാഴില്കാളികള്, പ്രീസപ്രെറി അധ്യ്കാപകര്/ആയെ്കാര് എന്നിവരുമട വവെനഷം 
ഉയര്ത്ഷം.

  സമഗ്രേിഷോ ഫകരളയുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ യൂണിതസ�ിതറെ സഹായഫത്താതട 
കുട്ികളതട മാനസിക ആഫരാഗ് വിദ്ാഭ്ാസത്തിനായി ‘അതിജീവനം’ എന്ന 
പരിപാടി വിദഗ്ദ്ധ ഫഡാക്ർമാരുതടയും കൗൺസിലർമാരുതടയും ഫസവനം 
ലഭ്മാക്കിതക്കാണ്റ് നടപ്ിലാക്കുകയുണ്ായി. കുട്ികൾക്കറ് കൗൺസിലിംഗറ് 
നൽകുന്നതും ഇതിൽ ഉൾതപ്ടുന്നു. ഓഫരാ ഡി.ഇ.ഐ. തലത്തിലും രോപ്രായ 
അധ്ാപകതര തിരതഞെടുത്തറ് അവർക്കറ് കൗൺസിലിംഗിനുള്ള പരിേീലനം 
നൽകുന്നതാണറ്.

  പാെക തതാഴിലാളികൾക്കറ് ഫവനലവധിക്കാലമായ ഏരേിൽ, തമയറ് മാസങ്ങ
ളിൽ സമാേ്വാസമായി രേതിമാസം 1000 രൂപ വിതരണം തെയറ്തു. പാെക 
തതാഴിലാളികളതട രേതിദിന ഫവതനം 550 രൂപയിൽ നിന്നറ് 600 രൂപയായും 
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625 രൂപയിൽ നിന്നും 675 രൂപയായും വർദ്ധിപ്ിച്ചു.

ഉന്ന� വിദ്യൊഭ്യൊസഷം
444. സ് കൂള് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസത്ില് കഴിഞെ അഞ്ചുവര്്ഷം മക്കാണ്് വനടിയ െികവിമറെ 

മറവക്കാഡ് ഉന്നെ വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസത്ിലുഷം സകവരിക്കുക എന്നെ്കാണ് ഇനിയുള്ള 
ലക്്യഷം. ന്കാക് അമക്ഡിവറ്റ്ന് വകരളത്ിമല എല്ല്കാ സര്വ്വകല്കാശ്കാലകളഷം 
3.5 ശെെ്കാനഷം വഗ്രഡ് എങ്ിലുഷം സകവരികണഷം. വകരളത്ിമല മെരമഞെ
ടുകമപ്ടെ ഡിപ്്കാര്ട്ടുമെന്റുകളഷം സ് കൂളകളഷം വേശീയെലത്ില് അഷംഗീക്കാരഷം 
വനടുഷം. ര്കാജ്യമത് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ ഹബ്്കായി വകരളമത് െ്കാറ്റുഷം.

  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗൺസിലിതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ SAAC രേവർത്തനം ആരം
ഭിച്ചു. RUSA യുതട കീഴിൽ State Level Quality Assurance Cell (SLQAC)
സ്ാപിച്ചറ് ഫകാഫളജുകളിഫലയും സർവ്വകലാോലകളഫടയും IQAC കഫളയും 
ഏഫകാപിപ്ിച്ചറ് തകാണ്റ് NAAC Accreditation നറ് ഫവണ് രേവർത്തനങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗൺസിലിൽ KIRF  സ്ാപിച്ചു. RUSA 
�ണ്റ് ഉപഫയാഗിച്ചറ് 2022-23 ൽ NAAC Accreditation നറ് ഫവണ് രേഫത്ക 
കരൈവറ് നടപ്ാക്കും.

445.  വകരളത്ിമല ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വെഖലയിമല എവറെ്കാള്മെറെ് വറവ്്യ്കാ 75 
ശെെ്കാനെ്കാമയങ്ിലുഷം ഉയര്ത്ണഷം. അഖിവലന്ത്യ്കാ ശര്കാശരി 26 ശെെ്കാനെ്കാ
ണ്. ഇവപ്്കാള് വകരളത്ിമല എവറെ്കാള്മെറെ് 37 ശെെ്കാനെ്കാണ്. പമക് ഇെില് 
പുറത് പഠിക്കുന്ന കുടെികളമട എണ്ണഷം ഉള്മപ്ടില്ല. ഇെിമറെ നിജസ്ഥിെി സഷംബ
ന്ിച്ച് സെഗ്രെ്കായ ഒരു പഠനഷം നടത്ഷം. ഇവമരക്കൂടി പരിഗണിക്കുകയ്കാമണ
ങ്ില് ഒരു പമക് ഏെ്കാണ്് 1617 ലക്ഷം കുടെികള് ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വെഖല
യിലുണ്്. ഇെ് 2022 ലക്െ്കായി ഉയര്ത്ഷം. ഇെിന്കായി 2021ല് വക്കാവളജുകള് 
തുറക്കുവമ്്കാള് 20000 വപര്ക് അധിക പഠനസൗകര്യഷം ഉണ്്കാകുഷം. 10 ശെെ്കാനഷം 
സീറ്റ് വര്ദ്ധന, പുെിയ വക്കാഴ് സുകള്, ഗവവ്ണ സൗകര്യ വര്ദ്ധന.  2021-
22ല് മെരമഞെടുത് വക്കാവളജുകളില് ഉച്ചകഴിഞെ് അധിക ബ്കാച്ചുകളിലൂമട
യുഷം പരീക്ണ്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് പഠനസൗകര്യഷം ഒരുക്കുഷം.

  വിവിധ സർവ്വകലാോലകളിൽ ബിരുദ-ബിരുദാനന്ര ബിരുദ ഫകാഴറ് സുകളി
ലായി 31796 പുതിയ സീറ്റുകളം ഗഫവഷണത്തിനറ് 631 പുതിയ കഗഡുകളതട 
കീഴിൽ 3786 ഗഫവഷണ സീറ്റുകളം 2021-2022 അധ്യന വർഷം അനുവദിച്ചു. 

446. സര്വ്വകല്കാശ്കാലകള്ക്കുള്ളില്, വകരളത്ിമല ശ്കാസ്ത്ര പ്രെിഭകളമട വപരില് 30 
ഓവടെ്കാണെസ് ഇറെര് യൂണിവവഴ് സിറ്റി മസറെറകളഷം സ് കൂളകളഷം സ്ഥ്കാപിക്കുന്ന
െ്കാണ്. ഏറ്റവുഷം പ്രഗത്ഭര്കായ വിേഗ്ദ്ധമരവയ്കാ പണ്ഡിെന്മ്കാമരവയ്കാവസര്ച്ച് കമി
റ്റി വഴി വേശീയെലത്ില് നിന്ന് മെരമഞെടുത്െിനു വശ്ഷം െ്കാത്െ്കായിരിക്കുഷം 
ഈ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിവലയ്ക്കുള്ള നിയെനങ്ങള് നടത്ക. ഈ പ്രഗത്ഭവെധ്കാവിക
ളമട കൂടി സജീവ പങ്്കാളിത്ത്ില്കായിരിക്കുഷം സ് കൂളകള് രൂപ്കാന്തരമപ്ടുക. 
ഇവയില് നല്ല പങ്കുഷം ഇറെര് യൂണിവവഴ് സിറ്റി മസറെറകവള്കാ ഇറെര് ഡിസിപ്ിനറി 
മസറെറകവള്കാ ആയിരിക്കുഷം.

  തിരതഞെടുപ്റ് രേരൈീയയുതട ഭാഗമായി ഓഫട്ാണമസറ് ഇറെർ യൂണിഫവഴറ്സിറ്റി 
തസറെറുകകൾക്കറ് ഫയാജിച്ച ആേയങ്ങൾ സമർപ്ിക്കാന് അക്കാദമികറ് സമൂ
ഹഫത്താടറ് ആവേ്തപ്ട്തിതറെ �ലമായി സർവ്വകലാോലകൾ സമർപ്ിച്ച 
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134വിേദ പദ്ധതി ഫരഖകൾ ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗൺസിലിതറെ ഫനതൃത്വത്തി
ൽ പരിഫോധിച്ചറ് വരുന്നു. 

447. നിലവിലുള്ള യൂണിവവഴ് സിറ്റി സ് കൂളകള്/ഡിപ്്കാര്ടെ് മെന്റുകള്/ മസറെറകള് 
എന്നിവയുമട െികവ് പരിവശ്കാധിച്ച് അവമയ പുെിയ െികവിമറെ വകന്ദ്രങ്ങള്കായി 
രൂപ്കാന്തരമപ്ടുത്ഷം. വകരളത്ിമറെ വിവിധ വെഖലകളമട വികസന ആവശ്യ
ങ്ങള് കണകിമലടുത്മക്കാണ്് ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ കൗണ്സില്, മക-ഡിസ് ക് 
തുടങ്ങിയ സ്ഥ്കാപനങ്ങളെ്കായി െര്ച്ച മെയ്്കാണ് മസറെറകള് സഷംബന്ിച്ച് െീരു
െ്കാനമെടുക്കുക.

  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ പരിഷ്കരണ കമ്ീഷതറെ കൂടി നിർഫദേേത്തിതറെ അടിസ്ാ
നത്തിൽ മികവിതറെ ഫകന്ദങ്ങളായി മാഫറ്റണ് സർവ്വകലാോല സ്കൂളകൾ, ഡി
പ്ാർതമന്കൾ, തസറെറുകൾ എന്നിവയുതട മികവറ് പരിഫോധിക്കുന്നതിനുള്ള 
മാർഗ്ഗഫരഖ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസ 
കൗൺസിലിനാണറ്. 

448.  പ്രെിെ്കാസഷം 50,000 രൂപ മുെല് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വമര മെവല്കാ്ിപ്് ഉള്ള 500 
നവവകരള വപ്കാസ്റ്റ് വഡ്കാക്റല് മെവല്കാ്ിപ്പുകള് അനുവേിക്കുഷം. അധികെ്കായി 
ലവബ്കാറടെറികളഷം െറ്റു സൗകര്യങ്ങളമെ്കാരുക്കുന്നെിന് 50,000 രൂപ വമര ആവ
ശ്യമെങ്ില് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. രണ്ടു വര്്വത്യ്ക്കായിരിക്കുഷം മെവല്കാ്ിപ്്. ര്കാജ്യത്ിന
കത്ഷം പുറത്മുള്ള എല്ല്കാ വിേഗ്ധര്ക്കുഷം ഈ മെവല്കാ്ിപ്ിന് അവപക്ിക്കാവു
ന്നെ്കാണ്. വേശീയ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ഓവര്കാ വി്യത്ിലുഷം പ്രവെ്യകഷം പരസ്യഷം 
മെയ്്കായിരിക്കുഷം ആമള മെരമഞെടുക്കുക. മെവല്കാ്ിപ്പുകളമട വി്യങ്ങള് 
വകരളത്ിമറെ വികസന ആവശ്യങ്ങളെ്കായി ബന്മപ്ടുത്ിയ്കാണ് െീരുെ്കാനി
ക്കുക.

  77 നവഫകരള ഫപാസ്ററ് ഫഡാക്റൽ ത�ഫലാഷിപ്പുകൾ വിതരണം തെയറ്തു.
449.  കിെ്ബി ധനസഹ്കായവത്്കാമട സര്വ്വകല്കാശ്കാലകളമട പശ്്കാത്ല സൗകര്യ

ങ്ങള് വികസിപ്ിക്കുന്നെ്കാണ്. വെജര് സര്വ്വകല്കാശ്കാലകള്ക് പരെ്കാവധി 125 
വക്കാടി രൂപ വീെവുഷം െറ്റുള്ളവയ്ക് 75 വക്കാടി രൂപ വീെഷം അനുവേിക്കുഷം. ല്കാബുകള്, 
ക്ല്കാസ് മുറികള്, ്റ്റുഡറെ്/ െ്കാകല്റ്റി വഹ്കാസ്റ്റല്, ഇറെര്ന്കാ്ണല് വഹ്കാസ്റ്റല് 
എന്നിവയ്ക്കാണ് പണഷം അനുവേിക്കുക.

  സർവ്വകലാോലകളിൽ കി�റ് ബി �ണ്പഫയാഗിച്ചറ് നടത്തുന്ന വികസനങ്ങ
ളിൽ 36.61 ഫകാടി രൂപയുതട രേവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 379.66 ഫകാടി 
രൂപയുതട രേവർത്തികൾ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലാണറ്. സർവ്വകലാോലാ കാമ്പസു
കളിൽ 1500 ഫഹാസ്റൽ മുറികളം 250 അന്ാരാഷറ് ട്ര ഫഹാസ്റൽ മുറികളം സ്ാ
പിക്കുന്നതിനറ് കി�റ് ബി പദ്ധതിയിൽ 100 ഫകാടി രൂപ മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്റ്.

450. വകരള സ്കാവങ്െിക സര്വകല്കാശ്കാലയ്ക്കുഷം മെഡികല് സര്വ്വകല്കാശ്കാലയ്ക്കുഷം 
ശ്രീന്കാര്കായണ ഓപ്ണ് യൂണിവവഴ് സിറ്റിക്കുഷം പുെിയ ആസ്ഥ്കാന െന്ദിരങ്ങള് 
പണിയുഷം. ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ കൗണ്സിലിന് പുെിയ ആസ്ഥ്കാന െന്ദിരഷം ലഭ്യെ്കാ
ക്കുഷം.

  സാഫകേതിക സർവ്വകലാോലയുതട ആസ്ാനം പണിയുന്നതിനുള്ള സ്ലം 
സർവ്വകാോലക്റ് കകമാറിയിട്ടുണ്റ്. ശ്ീ നാരായണ ഓപ്ൺ സർവ്വകലാോ
ലക്റ് സ്ലം കതണ്ത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

451.  ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വെഖലയുമട പദ്ധെി അടങ്ല് ഗണ്യെ്കായി ഉയര്ത്ഷം.
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  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസത്തിനറ് 2022- 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 763 ഫകാടി 
രൂപ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇതറ് മുന് വർഷതത്ത അഫപ
ഷേിച്ചറ്  20 േതമാനത്തിതറെ വർദ്ധനവാണറ്.

452.  ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എഷം.മക ഡിജിറ്റല് യൂണിവവഴ് സിറ്റിയ്കായി ഉയര്ത്ിയിട്ടുണ്്. 
ഇന്നവവറ്റീവ് ഗവവ്ണത്ിനുഷം സഷംരഷംഭകെ് വപ്ര്കാത്്കാഹനത്ിനുഷം ഡിജിറ്റല് 
യൂണിവവഴ് സിറ്റി നിര്ണ്ണ്കായക പങ്് വഹിക്കാന്കാവുഷംവിധഷം വികസിപ്ിക്കുഷം.

  ഫകരള യൂണിഫവഴറ്സിറ്റി ഓ�റ് ഡിജിറ്റൽ സയന്സസറ് ഇതന്നാഫവഷന് ആന്ഡറ് 
തടഫ്ാളജി ആക്റ് 2021 ഒഫക്ാബറിൽ ഫകരള നിയമസഭ പാസാക്കി. യുജിസി 
നിയമത്തിതല തസഷേന് 2(എ�റ്) രേകാരം യൂണിഫവഴറ്സിറ്റിതയ ഇതിനകം 
തതന്ന യുജിസി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്, കൂടാതത യൂണിഫവഴറ്സിറ്റിയുതട എംതടകറ് 
ഫരോഗ്രാമുകൾക്കറ് ഇതിനകം തതന്ന എഐസിടിഇ അംഗീകാരവം ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
ഇന്് ഇതന്നാഫവഷന് തസറെർ ഫ�ാർ ഗ്രാ�ീന് എന്ന മികവറ് ഫകന്ദം2022 
മാർച്ചിൽ സ്ാപിതമായിട്ടുണ്റ്.

454.  വിവേശത്് മെ്കാഴില് വനടുന്നെിനുള്ള വശ്ി വര്ദ്ധിപ്ിക്കാനുഷം വിവേശ സര്വ്വ
കല്കാശ്കാലകളില് നടക്കുന്ന ഗവവ്ണ െലങ്ങള് അടുത് െനസ്ില്കാക്കാനുഷം 
പ്രധ്കാന വിവേശ ഭ്കാ്കളില് നമ്മുമട ബിരുേ - ബിരുേ്കാനന്തര വിേ്യ്കാര്തികമള 
സജെ്കാക്കാന് സര്വ്വകല്കാശ്കാലകളില് സഷംവിധ്കാനഷം ഒരുക്കുഷം.

  ASAP തറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ കനപുണ് വർദ്ധനവിനറ് ഫവണ് ഫകാഴറ്സുകൾ 
നൽകുന്നുണ്റ്. വിഫദേ ഭാഷകളതട പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്വം ASAP ൽ 
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഇതുരേകാരം 104 വ്ത്സ്ത ഫകാഴറ് സുകളിലായി 6123 ഫപർക്കറ്  
2021-2022 അദ്ധ്യന വർഷം പരിേീലനം നൽകി.  

455. ഓണ്സലന്കായുള്ള MOOC െ്കാതൃകയിലുള്ള വക്കാഴ് സുകളമട സ്കാധ്യെകള് പൂ
ര്ണ്ണെ്കായുഷം പ്രവയ്കാജനമപ്ടുത്ഷം. പരമ്ര്കാഗെെ്കായ വക്കാഴ് സുകള് MOOC വക്കാ
ഴ് സുകളഷം െിശ്രെ്കാക്കാവുന്നെ്കാണ്. 

  MOOC മാതൃകയിലുള്ള ഫകാഴറ് സുകതളപ്റ്റി പഠിച്ചറ് റിഫപ്ാർട്റ് നൽകാന് ഉന്നത 
വിദ്ാഭ്ാസ പരിഷ്കരണക്കമ്ീഷതന ചുമതലതപ്ടുത്തി. കമ്ീഷതറെ നിർഫദേേ
ങ്ങളതട അടിസ്ാനത്തിൽ പാഠ്പദ്ധതി പരിഷ്കാരം നടപ്ിലാക്കുന്ന സമയത്തറ് 
MOOC മാതൃകയിലുള്ള ഫകാഴറ്സുകൾ ഉൾതപ്ടുത്തുന്നതറ് പരിഗണിക്കും.

456. വകരളത്ിമല സര്വ്വകല്കാശ്കാലകളഷം വിവേശ സര്വ്വകല്കാശ്കാലകളഷം ഗവവ്ണ 
വകന്ദ്രങ്ങളെ്കായുള്ള സമ്ര്കവുഷം അക്കാേെിക് സഹകരണങ്ങളഷം വപ്ര്കാത്്കാഹി
പ്ിക്കുഷം.

  KCHRതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ തനതർലാന്ഡറ് സിതല തലയറ്ഡൺ സർവ്വകലാോ
ലയുമായി മുസിരിസറ് പഠനത്തിനറ് കരാറിഫലർതപ്ട്ടു. ഫകരള സർവ്വകലാോല
യിൽ ലാറ്റിന് അഫമരിക്കന് പഠന ഫകന്ദത്തിനറ് 2 ഫകാടി രൂപയുതട രേഫത്ക 
�ണ്നുവദിച്ചു. അദ്ധ്ാപകരുതടയും വിദ്ാർത്ികളതടയും വിനിമയം സാധ്
മാക്കുന്നതിനറ് ആവേ്മായ നയരൂപീകരണത്തിനറ് ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ പരി
ഷ്കരണക്കമ്ീഷതനയും ആവേ്മായ നിയമനിർമ്ാണം സാധ്മാക്കുന്നതിനറ് 
നിയമ പരിഷ്കരണക്കമ്ീഷതനയും ചുമതലതപ്ടുത്തി.

458.  ഉന്നെ വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വ്യവസ്കായ വികസന സഹകരണഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ്്കാ
ന്സ് വല്ണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള് വികസന ആവശ്യങ്ങളെ്കായി ബന്മപ്ട്ടു
തകാണ്ള്ള ഉന്നതവിദ്ാപീഠങ്ങൾ, ഫപാസ്ററ് ഫഡാക്റൽ ത�ഫലാഷിപ്പുകൾ, 
നൂതനവിദ്ാ ഫരോത്ാഹന പദ്ധതികൾ എന്നിവതയാതക്കയായിരിക്കും ഈ 
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സഹകരണത്തിതറെ മുഖ്ൊലുകൾ.
  സർവ്വകലാോലകളിൽ ട്രാന്ഫസഷണൽ ഇന്സ്റിടയൂട്ടുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനറ് 

ആവേ്മായ മാർഗഫരഖ തയ്യാറാക്കാന് ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ പരിഷ്കരണ കമ്ീ
ഷതന ചുമതലതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

  അസാപ്ിതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ ആമഫസാൺ, എൽ&ടി, മസറ് കറ് തട്രയിനിങറ്, 
edutech തുടങ്ങിയ ഏജന്സികളമായി സഹകരിച്ചറ് വ്ാവസായ അധിഷ്ിത 
ഫകാഴറ് സുകൾ ആരംഭിച്ചു.

459.  അെിലിവയറ്റഡ് വക്കാളജുകളിമല ക്ല്കാസ് മുറികള് മുഴവന് ഡിജിറ്റസലസ് 
മെയ്യുഷം. അസ്കാപ്ിന്കായിരിക്കുഷം ഇെിമറെ ചുെെല. 

  ഫകാഫളജുകളിൽ സ്ാർട്റ് ക്ലാസ്റ് മുറികൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനറ് പ്ാന് �ണ്ിതറെ 
നിശ്ചിത ഭാഗം ഉപഫയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്റ്.

460.  സര്ക്കാര് വക്കാളജുകളമട പശ്്കാത്ല സൗകര്യങ്ങള് 512 വക്കാടി രൂപ വീെഷം 
മുടകി വിപുലീകരിക്കുഷം. ന്കാക് അമക്ഡിവറ്റ്നുവവണ്ിയുള്ള സൗകര്യങ്ങമള്കാ
രുക്കുന്നെിനു പ്രവെ്യക ധനസഹ്കായഷം നല്കുഷം.

  ഫപാളിതട്ിക്കുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗറ് ഫകാഫളജുകൾ ഉൾതപ്തടയുള്ള സർ
ക്കാർ ഫകാഫളജുകളിൽ കി�റ് ബി �ണ്പഫയാഗിച്ചറ് 26.04 ഫകാടി രൂപയുതട 
നിർമ്ാണ രേവർത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 636.84  ഫകാടി രൂപയുതട നിർ
മ്ാണ രേവർത്തങ്ങൾ തുടർന്നറ് വരുന്നു.

461. 'ബി+''നു മുകളില് വഗ്രഡുള്ള എല്ല്കാ വക്കാളജുകള്ക്കുഷം പുെിയ വക്കാഴ് സുകള് 
അനുവേിച്ചിട്ടുണ്്. ആമരമയങ്ിലുഷം വിട്ടുവപ്കായിട്ടുമണ്ങ്ില് അവര്ക് ഇനിയുഷം 
അനുവേിക്കുഷം.

  നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

462.  ഉന്നെ വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വെഖലയിമല ബിരുേ-ബിരുേ്കാനന്തര പഠനത്ിനുള്ള കരി
ക്കുലഷം പരി്് കരിക്കുഷം. വ്യെ്യസ്ത വി്യങ്ങളിലുള്ള നിപുണെ വികസിപ്ിക്കുന്നെി
നുഷം പഠന നിലവ്കാരഷം ഉയര്ത്ന്നെിനുമുള്ള െന്തങ്ങള് ആവി്് കരിക്കുഷം.

  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ പരിഷ്കരണ കമ്ീഷതറെ റിഫപ്ാർട്റ് ലഭ്മാകുന്ന മുറക്റ് കരി
ക്കുലം പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗൺസിലിതറെ 
ഫനതൃത്വത്തിൽ നടപ്ിലാക്കും. 

463.  ഉന്നെ വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസത്ിമറെ ഈ പരിവര്ത്നത്ില് വകരള സഷംസ്ഥ്കാന ശ്കാസ്ത്ര 
സ്കാവങ്െിക പരിസ്ഥിെി കൗണ്സിലുഷം സി.ഡ്്യൂ.ഡി.ആര്.എഷം, മക.എെ്.
ആര്മ.എ, ന്കാറ്റ്പ്കാക് തുടങ്ങിയ സ്ഥ്കാപനങ്ങളഷം സുപ്രധ്കാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു
ണ്്. മസ്റ്റകിനു കീഴിലുള്ള ഗവവ്ണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക്കു പൂര്ണ ഓവടെ്കാണെി 
നല്കുകയുഷം കൗണ്സിലിമറെ ചുെെല ഏവക്കാപനഷം, അവവല്കാകനഷം, മപ്കാതുേിശ 
നിര്ണയികല് എന്നിവയില് ഒതുക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. ഇന്സ്റ്റിിറ്റിയൂടെ് ഓെ് അഡ്്കാ
ന്സ്ഡ് സവവറ്കാളജി വല്കാവക്കാത്ര സ്ഥ്കാപനെ്കാക്കുഷം.

  ഗഫവഷണ സ്ാപനങ്ങളതട ഓഫട്ാണമി സംബന്ിച്ച നടപടികൾ പരിഗണ
നയിലാണറ്. ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ് ഓ�റ് കവഫറാളജിക്കറ് മുഴുവന് സമയ ഡയറക്തറ നി
യമിച്ചറ് ഗഫവഷണ രേവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

464.  മക.ആര് ന്കാര്കായണന് ന്കാ്ണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂടെ് ഓെ് വി്്ല് സയന്സ് 
ആന്ഡ് ആര്ട് സിന് ഓവടെ്കാണെി നല്കുഷം. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂടെിമന അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര നില
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വ്കാരമുള്ള ഇന്ത്യയിമല ഏറ്റവുഷം നല്ല െലച്ചിത് പ്കാഠശ്കാലയ്കാകി െ്കാറ്റുഷം.
  തക.ആർ നാരായണന് നാഷണൽ ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ് ഓ�റ് വിഷ്വൽ സയന്സറ് 

ആന്ഡറ് ആർടറ്സിനറ് ഓഫട്ാണമി നൽകി. ഇന്സ്റിടയൂട്ിതന മികവിതറെ ഫകന്ദ
മാക്കിമാറ്റുന്നതിനുള്ള രേഫപ്ാസൽ സമർപ്ിക്കാന് ആവേ്തപ്ട്ിട്ടുണ്റ്. അത്
ന്ാധുനിക സംവിധാനങ്ങഫളാതട ആഡിഫയാ വിഷ്വലറ്  റൂം സജമാക്കി. മറ്ററ് 
പശ്ചാത്തല സൗകര്ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

465.  പഠനത്ിമന്കാപ്ഷം വരുെ്കാനഷം കൂടി ഉറപ്്കാക്കാന് സ്കാധിക്കുഷംവിധഷം ഏണ് സബ 
വലണ് പദ്ധെി വിപുലീകരിക്കുഷം.

  DCE, DTE, ASAP എന്നിവയുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ Earn while You Learn പദ്ധതി 
നടപ്ിലാക്കി.

466.  മപ്ര്കാെ്ണല് വക്കാഴ് സുകളില് പ്രവവശനഷം വനടുന്ന വിേ്യ്കാര്തികള്ക് പഠന
ക്കാലത്െമന്ന പ്ര്കാവയ്കാഗിക പരിശീലനഷം ഉറപ്്കാക്കാന് മെരമഞെടുകമപ്ടെ 
ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് ഇന്കയുവബ്ന് മസറെറകള് ആരഷംഭി
ക്കുഷം.

  9 എഞ്ചിനീയറിംഗറ് ഫകാഫളജുകളിലും 4 ഫപാളിതട്ിക്കുകളിലും ഉള്ള തടഫ്ാ
ഫളാജിക്കൽ ബിസിതനസ്റ് ഇന്കയൂഫബഷന് തസറെറുകൾ ആരംഭിച്ചു. തകാച്ചി 
ോസ്ത സാഫകേതിക സർവ്വകലാോലയിൽ ഇന്കയൂഫബഷന് തസറെർ ആരം
ഭിച്ചു. മഹാത്മാ ഗാന്ി, ഫകാഴിഫക്കാടറ്, ഫകരള സർവ്വകലാോലകൾ ഇതിതറെ 
രോരംഭ രേവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 

467. വിവിധ സര്വ്വകല്കാശ്കാല സലബ്റികളിമല ഇ-റിവസ്കാഴ് സ് െറ്റിെര സര്വ്വക
ല്കാശ്കാലകളിലടകമുള്ള സഷംസ്ഥ്കാനമത് എല്ല്കാ വിേ്യ്കാര്തികള്ക്കുഷം ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. 
ഉന്നെവിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ കൗണ്സിലിമറെ ആഭിമുഖ്യത്ില് ഇ-വജര്ണല് കണ്വസ്കാ
ര്്്യഷം നടപ്്കാക്കുഷം. സര്വ്വകല്കാശ്കാലകളിമലയുഷം അെിവലറ്റഡ് വക്കാവളജുകളി
മലയുഷം ഡിപ്്കാര്ടെ് മെന്റുകമള വഗ്രഡ് മെയ്യുന്നെിന് ഒരു പദ്ധെി ആവി്് കരി
ക്കുഷം. െികച്ച വഗ്രഡ് ലഭിക്കുന്ന ഡിപ്്കാര്ടെ് മെന്റുകള്ക് പ്രവെ്യക ധനസഹ്കായഷം 
നല്കുഷം.

  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗൺസിലിതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ നടപ്ിലാക്കുന്ന KALNET 
പദ്ധതിയുതട ആദ് ഘട്ം പൂർത്തീകരിച്ചു. സർവ്വകലാോലകളിതലയും അ�ിഫല
റ്റഡറ് ഫകാഫളജുകളിതലയും ഡിപ്ാർട്റ്തമന്കതള ഫഗ്രഡറ് തെയ്യുന്നതിനറ് SAAC 
തന ചുമതലതപ്ടുത്തി.

469.  സ്്കാശ്രയ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിമല അക്കാേെിക ഗുണവെന്മ ഉറപ്പുവരുത്്കാന് 
സഷംസ്ഥ്കാന സര്ക്കാരിമറെ ആഭിമുഖ്യത്ിലുള്ള അമക്ഡിവറ്റ്ന് സഷംവിധ്കാനഷം 
ആരഷംഭിക്കുഷം. ഇെിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില്കായിരിക്കുഷം ഭ്കാവിയില് പുെിയ വക്കാഴ് സു
കള് അനുവേിക്കുക. ഇത്രഷം സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് സ്കാമൂഹ്യനീെി ഉറപ്പുവരുത്ന്ന
െിനുള്ള നടപടികള് ഇെിനകഷം സ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. അവ െലപ്രേെ്കാക്കുഷം.

  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗൺസിലിതറെ ഫനതൃത്വത്തിലുള്ള SAAC സ്വാശ്യ സ്ാ
പനങ്ങതള അരൈഡിറ്ററ് തെയ്യുന്നതിനറ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. സ്വാശ്യ സ്ാപന
ങ്ങളിൽ IQAC സ്ാപിക്കുന്നതിനും അവതയ ഏഫകാപിപ്ിച്ചറ് അരൈഡിഫറ്റഷന് 
രേവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതതപ്ടുത്തുന്നതിനും SLQAC തയ ചുമതലതപ്ടുത്തി. സ്വാ
ശ്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ അദ്ധ്ാപക അനദ്ധ്ാപക നിയമനവമായി ബന്തപ്
ട് നിയമ നിർമ്ാണം നടത്തി ഇതിതറെ െട്ങ്ങൾ നിർമ്ാണ ദേയിലാണറ്.
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470. സര്വകല്കാശ്കാലകളിമല സിലബസ് ക്കാവല്കാെിെെ്കായി പരി്് കരിക്കുഷം. മപ്കാതു 
െ്കാര്ഗ്ഗനിര്വ്ദേശങ്ങള്ക്കു വിവധയെ്കായി ഓവര്കാ സര്വ്വകല്കാശ്കാലയുഷം അവരവരു
മട സിലബസ് നിര്മ്കാണഷം പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം.

  സിലബസറ് കാഫലാെിതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനറ് ഫവണ് നിർഫദേേങ്ങൾ ഉന്നത 
വിദ്ാഭ്ാസ പരിഷ്കരണ കമ്ീഷന് അതിതറെ നിർഫദേേങ്ങൾ സമർപ്ിക്കുന്ന മു
റക്റ് ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗൺസിൽ മുഫഖന സർവ്വകാലാോലകൾക്കറ് ലഭ്മാ
ക്കും.

471. കൂടുെല് വഡ്കാക്റല് സീറ്റുകളഷം സ് വക്കാളര്്ിപ്പുകളഷം അനുവേിക്കുഷം. ജ്്കാവന്കാ
ല്പ്്കാേനത്ിന് വശ്ിയുഷം വയ്കാഗ്യെയുമുള്ള വിേ്യ്കാര്തികമള കമണ്ത്ന്ന
െിനു ബിരുേ-ബിരുേ്കാനന്തര ക്കാലത്് വിേ്യ്കാര്തി വപ്ര്കാജക്ടുകള്ക് ഊന്നല് 
മക്കാടുക്കുഷം. ഗവവ്ണ മെത്വഡ്കാളജിയില് പ്കാര്സടഷം വക്കാഴ് സുകള് ആരഷംഭി
ക്കുഷം.

  ഗഫവഷണത്തിനറ് 631 പുതിയ കഗഡുകളതട കീഴിൽ 3786 ഗഫവഷണ സീറ്റു
കൾ 2021-2022 അധ്യന വർഷം അനുവദിച്ചു. 

473. അെിലിവയറ്റു മെയ്മപ്ടെിട്ടുളള ആര്ട് സ് ആന്ഡ് സയന്സ് വക്കാളജുകളമട 
സൗകര്യങ്ങള് ഉയര്ത്ന്നെിനു െലഞ്് െണ്് ഏര്മപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. അെിനു
ള്ള നടപടികള് കൂടുെല് ലളിെെ്കാക്കുഷം. ഉേ്കാരെ്കായ സ്കാമ്ത്ിക പിന്തുണവയ്കാ
മട വിവിധ വെഖലകളില് ഗവവ്ണ വപ്ര്കാജക്ടുകമളടുക്കാന് ഈ സ്ഥ്കാപനങ്ങ
മള വപ്രരിപ്ിക്കുഷം. ്ിെ്റ്റ് അടിസ്ഥ്കാനത്ിവല്കാ അല്ല്കാമെവയ്കാ വക്കാഴ് സുകള് 
നടത്ന്നെിന് വക്കാവളജുകളമട വഗ്രഡ് കണകിമലടുത്മക്കാണ്്കായിരിക്കുഷം.

  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ പരിഷ്കരണകമ്ീഷതറെ റിഫപ്ാർടറ് കൂടി പരിഗണിച്ചറ് ഇതിൽ 
തുടർ രേവർത്തങ്ങൾ ഏതറ്റടുക്കും 

474. എല്ല്കാ വക്കാവളജ് അധ്യ്കാപകര്ക്കുഷം സര്വ്വീസില് പ്രവവശിക്കുന്നെിനു മുമ്് ഉന്നെ 
വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വകുപ്ിമറെ വനതൃെ്ത്ില് ഇന്ഡക്ന് വക്കാഴ് സുകള് സഷംഘടിപ്ി
ക്കുഷം. അധ്യ്കാപകര്ക് ഇന്സര്വ്വീസ് വക്കാഴ് സുകള്ക്കു വവണ്ിയുള്ള സൗകര്യ
ങ്ങള് വിപലുമപ്ടുത്ഷം. െ്കാനേണ്ഡങ്ങള്കനുസരിച്ച് പൂര്ണ്ണെ്കായ അധ്യ്കാപക 
െസ്തികകള് സൃഷ്ിക്കുഷം.

  ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസ കമ്ീഷതറെ റിഫപ്ാർട്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറക്റ് പരിഗണിക്കുന്നതാണറ്. 

475. സര്വകല്കാശ്കാല്കാവകന്ദ്രങ്ങളില് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന െസ്തികകള് പൂര്ണെ്കായുഷം 
നികത്ഷം. പുെിയ വകുപ്പുകളഷം അെിന് ആവശ്യെ്കായ പിന്തുണ്കാസഷംവിധ്കാനങ്ങ
ളഷം സൃഷ്ിക്കുഷം.

  ശ്ീ നാരായണഗുരു ഓപ്ൺ സർവ്വകലാോല, ഫകാഴിഫക്കാടറ് സർവ്വകലാോല, 
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാോല, ശ്ീ േകേര സർവ്വകലാോല എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
നിയമന രേരൈിയ നടന്നു വരുന്നു. 

476. സര്വകല്കാശ്കാല ഗ്രന്്കാലയങ്ങമള അന്തര്വേശീയ നിലവ്കാരമുള്ള ഗവവ്ണ 
വകന്ദ്രങ്ങള്കായി െ്കാറ്റുഷം. പഴയ പുസ്തകങ്ങളഷം വരഖകളമെല്ല്കാഷം ഡിജിറ്റസലസ് 
മെയ്യുഷം. സലബ്റി, പുസ്തകമെടുക്കുന്നെിനു െ്കാത്െല്ല, കുടെികള്ക്കുളള ഒരു പഠ
നവകന്ദ്രഷം കൂടിയ്കാകി െ്കാറ്റുഷം. നൂറകണകിന് കുടെികള്ക് ഒരുെിച്ചിരിക്കുന്നെിന് 
ആവശ്യെ്കായ വിശ്കാലെ്കായ ഹ്കാളകള്, ഇറെര്മനറ്റ് സൗകര്യഷം എന്നിവ സലബ്
റികളില് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. സര്വ്വകല്കാശ്കാല, വക്കാവളജ് സലബ്റികമള ഓണ്സല
ന്കായി ബന്ിപ്ിക്കുഷം.
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  മലയാള സർവ്വകലാോല ഫസ്ററ്ററ് തസപ്റെൽ കലരേറി എന്നീ സ്ാപനങ്ങൾ 
അവയുതട പുസ്തക ഫേഖരം ഡിജിറ്റകലസറ് തെയ്യുന്നതിനുള്ള രേവർത്തനം 
ആരംഭിച്ചു. KALNET പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

477.  സ് വക്കാളര്്ിപ്് െണ്ിവലയ്ക് സര്ക്കാര് ഗ്ര്കാറെിന് പുറവെ സഷംഭ്കാവനകളഷം 
എന്വഡ്കാവ് മെന്റുകളഷം വെര്ത്് വിപുലീകരിക്കുഷം. സ് വക്കാളര്്ിപ്പുകളമട 
എണ്ണവുഷം തുകയുഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.

  ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസ കമ്ീഷതറെ റിഫപ്ാർട്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറക്റ് പരിഗണിക്കുന്നതാണറ്.

478.  സര്വ്വകല്കാശ്കാല നിയെങ്ങള് പുനരവവല്കാകനഷം മെയ്യുകയുഷം അക്കാേെിക 
െികവിനു മുന്തൂകഷം നല്കിമക്കാണ്് ആവശ്യെ്കായ െ്കാറ്റങ്ങള് വരുത്കയുഷം 
മെയ്യുഷം.

  സർവ്വകലാോല നിയമങ്ങൾ പുനരവഫലാകനം തെയ്റ് പുതുക്കുന്നതിനറ് നിയമ 
പരിഷ്കാര കമ്ീഷതന നിഫയാഗിച്ചു. കമ്ീഷതറെ രേവർത്തനം പുഫരാഗമിച്ചറ് വരുന്നു.

479. പ്രവവശന പരീക് കമീ്ണര് ഓെീസിമന ആധുനീകരിച്ചുമക്കാണ്് അവല്കാ
ടെ് മെറെ് പ്രക്ിയ ലളിെെ്കാക്കുഷം. ഇതുവപ്കാമല വിവിധ വക്കാഴ് സുകളില് പ്രവവശ
നത്ിന് അവപക്ിക്കുവമ്്കാള് രജിസ്റ്റര് മെയ്യുന്നെിനുള്ള നടപടിക്െങ്ങള്, 
പ്രവെ്യകിച്ച് എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭ്കാഗത്ിലുള്ള വരുമടയുഷം െിശ്രവിവ്കാഹത്ിലു
ള്ളവരുമടയുഷം നടപടിക്െങ്ങള് ലളിെെ്കാക്കുഷം.

  രേഫവേന പരീഷോ കമ്ീഷണർ ഓ�ീസറ് കൂടുതൽ സൗകര്രേദമായ മതറ്റാരു 
തകട്ിടത്തിഫലക്കറ് മാറ്റുന്നതിനറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്. രേഫവേന നടപടികൾക്കറ് ഉപ
ഫയാഗിക്കുന്ന ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയറിൽ ആവേ്മായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നടപടികൾ 
ലഘൂകരിക്കാന് കമ്ീഷണർക്കറ് നിർഫദേേം നൽകിയ്യിട്ടുണ്റ്.

480. ജന്കാധിപെ്യപരെ്കായ പ്രവര്ത്നങ്ങളഷം അക്കാേെിക് സ്യഷംഭരണവുഷം ഉന്നെ 
വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ രഷംഗത്് ഉറപ്് വരുത്ഷം. വിേ്യ്കാര്തികളമട ജന്കാധിപെ്യപരെ്കായ 
അവക്കാശങ്ങള് ഉന്നെ വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വെഖലയില് ഉറപ്് വരുത്ഷം.

  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ പരിഷ്കരണ കമ്ീഷതറെ നിർഫദേേങ്ങളതട അടിസ്ാനത്തിൽ 
നിയമ നിർമ്ാണം നടത്തുന്നതിനറ് ഫവണ് നിർഫദേേം സമർപ്ിക്കാന് നിയമ പരി
ഷ്കാര കമ്ീഷതന ചുമതലതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

481. വക്കാവളജ് ക്ലസ്റ്ററകമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. അവയ്ക്കു പ്രവെ്യക ധനസഹ്കായഷം 
അനുവേിക്കുഷം.

  ഫകാഫളജറ് ക്ലസ്ററുകളതട രേവർത്തനം പഠിക്കാന് ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ പരിഷ്കരണ 
കമ്ീഷതന ചുമതലതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

482. സ്്കാശ്രയ സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് ഉള്മപ്മട വിേ്യ്കാര്തികളവടയുഷം അധ്യ്കാപകരുവട
യുഷം അനധ്യ്കാപകരുവടയുഷം ജന്കാധിപെ്യ അവക്കാശങ്ങളഷം സഷംഘടന്കാസ്്കാെ
ന്ത്യവുഷം പരിരക്ിക്കുന്നെിന് വവണ് നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. സ്്കാശ്രയ വക്കാ
വളജുകളില് െിനിെഷം അടിസ്ഥ്കാന സൗകര്യങ്ങള് ഉമണ്ന്നുഷം നിയെനങ്ങളില് 
വയ്കാഗ്യെ്കാ െ്കാനേണ്ഡങ്ങള് പ്കാലിക്കുന്നുമണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  സ്വാശ്യ ഫകാഫളജുകളിതല അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങളം നിയമനങ്ങളിതല 
ഫയാഗ്താ മാനദണ്ഡങ്ങളം ഉറപ്ാക്കുന്നതിനറ് പുതിയ നിയമം നിർമ്ിച്ചു.. വിദ്ാ
ർത്ികളഫടയും ജീവനക്കാരുഫടയും ജനാധിപത് അവകാേങ്ങൾ സർവ്വകലാ
ോല നിയമ പരിഷ്കാര കമ്ീഷതറെ പരിഗണനക്റ് വിട്ിട്ടുണ്റ്.
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483.  വകരളത്ിമല എഞ്ിനീയറിഷംഗ് വക്കാവളജുകള്മകല്ല്കാഷം അമക്ഡിവറ്റ്ന് ലഭി
ക്കാനുള്ള നടപടികള് ഊര്ജിെമപ്ടുത്ഷം. മെരമഞെടുത് വക്കാവളജുകമള 
ഇന്സ്റ്റിറ്റിയൂടെ് ഓെ് മടക് നികല് എക് സലന്സ് ആയി ഉയര്ത്ഷം.

  സംസ്ാനതത്ത സർക്കാർ, സർക്കാർ നിയന്ത്രിത (LBS, IHRD, CCEK)എന്ഞ്ചി
നീയറിംഗറ് ഫകാഫളജുകളിതല IQAC കൾ ഏഫകാപിപ്ിച്ചറ് അരൈഡിഫറ്റഷന് പൂർത്തീ
കരിക്കുന്നതിനറ് SLQAC തയ ചുമതലതപ്ടുത്തി. എല്ാ സർക്കാർ ഫപാളീതട്ിക്കറ് 
ഫകാഫളജുകളിലും NBA അരൈഡിഫറ്റഷന് ലഭ്മാക്കുന്നതിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ 
നടന്നറ് വരുന്നു. എല്ാ ജില്കളിലും തിരതഞെടുത്ത സാഫകേതിക വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാ
പനങ്ങതള തസറെർ ഓ�റ് എക്ലന്സറ് ആക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

ലപൊ�കജനൊഫരൊഗ്യഷം
485.  പകര്ച്ചവ്യ്കാധികളഷം പകര്വച്ചെര വര്കാഗങ്ങളഷം െ്കാനസിക വര്കാഗങ്ങളഷം അപ

കടഷംമൂലമുണ്്കാകുന്ന െരണവുഷം ആവര്കാഗ്യ പ്രെ്യ്കാഘ്കാെങ്ങളഷം വര്കാഗ്കാതുരെ കുറ
യ്ക്കുന്നെിന്കായുള്ള പദ്ധെി െി്ന് െ്കാതൃകയില് ജനപങ്്കാളിത്വത്്കാമട നടപ്്കാ
ക്കുഷം. വര്കാഗ്കാതുരെ കുറയ്ക്കുന്നെിലൂമട ആവര്കാഗ്യനിലവ്കാരഷം മെച്ചമപ്ടുത്്കാനുഷം 
ആവര്കാഗ്യ മെലവ് കുറച്ചുമക്കാണ്ടുവര്കാനുെ്കാണ് ശ്രെിക്കുന്നെ്.

 ആഫരാഗ് രംഗതത്ത തപാതു ലഷേ്ങ്ങൾ ഫനടാനായി തഹൽത്തി കല�റ് ക്ാ
മ്പയിന്, ആർദ്രം മിഷന് ഒന്നാം ഘട് രേവർത്തനങ്ങളതട പൂർത്തീകരണവം 
വിപുലീകരണവം, ഫരാഗ നിർമ്ാർജന രേവർത്തനങ്ങൾ, ജില്ാ ക്ാന്സ
ർ രേതിഫരാധ പരിപാടി, ലാബറ് തനറ്ററ് വർക്കിംഗറ് (Hub and Spoke Model), 
വാർഷിക പരിഫോധനാ പദ്ധതി, Integrative Medicine and Research, 
Infectious Disease Infrastructure, One Healthപദ്ധതി, വഫയാജന പരി
പാലനവം സാന്്വന പരിെരണവം  എന്നീ പദ്ധതികളറ് ആവിഷറ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

 . മഫലറിയ 2024 -ഓതടയും, മന്റ് ഫരാഗം-2026 ഓതടയും, കരിമ്പനി (കാലാഅസാ
ർ) 2027 -ഓതടയും, ഷേയഫരാഗം 2025-ഓതടയും നിർമ്ാർജനം തെയ്യുന്നതി
നുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. മഫലറിയ ഉന്മൂലനം തെയ്യാനുള്ള രേവർത്ത
നങ്ങൾ എല്ാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഊർജിതമായി നടന്നു വരുന്നു. 2022-ഓതട 
ആലപ്പുഴ, കാസർഫഗാഡറ് ജില്കളിൽ മന്റ് ഫരാഗ നിർമാർജനവമായി ബന്
തപ്ട്Transmission Assessment Survey (TAS)പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള രേവ
ർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. 

  ഇന്ത�ഷേ്സറ് ഡിസീസസറ് ഇന്ഫ്ാസറ്ട്രകറ്ച്ചർ പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി 140 
നിഫയാജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഐതസാഫലഷന് വാർഡുകൾ നിർമ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ജില്ാ ക്ാന്സർ രേതിഫരാധ പരിപാടിയുതട ഭാഗമാ
യുള്ള സ്തനാർബുദം, ഗർഭാേയ ഗള അർബുദം, വദനാർബുദം എന്നിവ നിർണ്ണയി
ക്കുന്നതിനറ് രോരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

486.  ഓവര്കാ പ്രവേശമത്യുഷം പൗരന്െ്കാരുമട മുഴവന് അടിസ്ഥ്കാന ആവര്കാഗ്യ വിവര
ങ്ങള് വശഖരിക്കുകയുഷം അെിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ജീവിെസശലി  വര്കാഗങ്ങ
ള് പ്ര്കാരഷംഭഘടെത്ില് െമന്ന കണ്ടുപിടിക്കുകയുഷം, പ്രെിവര്കാധിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. 
വര്കാഗികള്ക് കൃെ്യെ്കായി സബ് മസറെറകള് വഴി െരുന്ന് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. തുടര്ച്ച
യ്കായ ജനകീയ മെഡികല് സര്വ്വയലന്സുഷം പ്രെിവര്കാധ പ്രവര്ത്നങ്ങളഷം 
െികിത്യുഷം ഉറപ്പുവരുത്ിമക്കാണ്് വര്കാഗ്കാതുരെ കുറയ്ക്കാന്കാവുഷം. െവ്ദേശഭരണ 
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സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട വനതൃെ്ത്ില് പ്ര്കാഥെിക്കാവര്കാഗ്യ വകന്ദ്രങ്ങളമട മുന്സകയി
ല് വിപുലെ്കാമയ്കാരു ജനകീയ ആവര്കാഗ്യ ക്യ്കാമ്യിന്കായി ഇതു വളര്ത്ിമയടു
ക്കുഷം. സമ്പൂര്ണ്ണ സ്കാര്വ്വത്ിക ഇമ്യൂസണവസ്ന് പരിപ്കാടി എല്ല്കാ ജില്ലകളിലുഷം 
കൃെ്യെവയ്കാമട നടപ്ില്കാക്കുഷം.

  ആർദ്രം മിഷന്-2 തറെ ഭാഗമായി  ഈ പദ്ധതി സംസ്ാന വ്ാപകമായി ആരംഭി
ക്കുകയാണറ്. ആദ്ഘട്ത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായുള്ള സറ് രൈീനിംഗറ് നടത്തു
വാന് ഫകരളത്തിതല ഓഫരാ നിഫയാജക മണ്ഡലത്തിലും ഓഫരാ ആഫരാഗ് സ്ാ
പനങ്ങൾ വീതം തിരതഞെടുത്തുതകാണ്റ് ഉത്തരവറ് പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്. വിവര 
ഫേഖരണത്തിനായി കേലി തമാകബൽ അപ്ിഫക്കഷന് സജീകരിച്ചറ് സറ് രൈീ
നിംഗിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

  സബറ്തസന്ർ വഴി മരുന്നു വിതരണം നടക്കുന്നുണ്റ്. ആർദ്രം മിഷന്-2 തറെ 
ഭാഗമായി തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളമായി സഹകരിച്ചുതകാണ്റ് ജനകീയ 
ആഫരാഗ് ക്ാമ്പയിന് ആരംഭിക്കുന്നതിനറ് ആഫരാഗ്വകുപ്റ് സജമായിട്ടുണ്റ്. 
ജനങ്ങളതട ജീവിതകേലിയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം തകാണ്വരുന്നതിനായി നല് 
ഭഷേണം, വ്ായാമം, ലഹരിയിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തി എന്നിവയിൽ ഊന്നിതക്കാ
ണ്ാണറ് ഈ പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കുന്നതറ്.

487. എല്ല്കാ പ്ര്കാഥെിക ആവര്കാഗ്യ വകന്ദ്രങ്ങളഷം കൂടി കുടുഷംബ്കാവര്കാഗ്യ വകന്ദ്രങ്ങള്കാക്കുന്ന
വെ്കാമട പ്ര്കാഥെിക്കാവര്കാഗ്യെലത്ിമല പരിവര്ത്നഷം പൂര്ത്ിയ്കാക്കുഷം. എല്ല്കായി
ടത്ഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞുഷം ഒ.പിയുഷം ല്കാബുഷം െ്കാര്െസിയുമുണ്്കാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 
ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ഥ്കാപനങ്ങമളയുഷം വേശീയ അക്ഡിവറ്റ്ന് നിലവ്കാരത്ിവല
യ്ക് ഉയര്ത്ഷം. 

  ആദ്ഘട്ത്തിൽ തതരതഞെടുത്ത 170 രോഥമികാഫരാഗ് ഫകന്ദങ്ങളിൽ  166രോ
ഥമികാഫരാഗ്ഫകന്ദങ്ങതളകുടുംബാഫരാഗ് ഫകന്ദങ്ങളാക്കി മാറ്റിരേവർത്തനം 
ആരംഭിച്ചു. രണ്ാംഘട്ത്തിൽ 504 രോഥമികാഫരാഗ്ഫകന്ദങ്ങതള കുടുംബാഫരാ
ഗ് ഫകന്ദങ്ങളാക്കുന്നതിനറ് തതരതഞെടുക്കുകയും, ഇതിൽ 369 എണ്ണത്തിതറെ 
നിർമ്ാണം പൂർത്തിയാക്കി കുടുംബാഫരാഗ് ഫകന്ദങ്ങളാക്കുകയും തെയറ്തു. ഫേഷി
ക്കുന്ന 135 എണ്ണത്തിതറെ നിർമ്ാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുഫരാഗമിച്ചറ് വരുന്നു. ഇതിൽ 
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33  എണ്ണത്തിതറെ നിർമ്ാണം അന്ിമഘട്ത്തിലാണറ്. അധിക ഫഡാക്ർമാതരയും 
സ്റാ�റ് ഫനഴറ് സുമാതരയും പുതുതായി നിയമിച്ചറ് ആശുപത്ികളതട ഫസവനസമയം 
കവകിട്റ് 6 മണി വതര ദീർഘിപ്ിക്കുകയും, ഫസവന ഫമഖലകൾ വിപുലതപ്ടുത്തുക
യും തെയറ്തു. ആഫരാഗ് വർദ്ധക രേവർത്തനങ്ങൾ, ഫരാഗരേതിഫരാധം, സാന്്വന 
പരിെരണം, റീഹാബിലിഫറ്റഷന് എന്നിവതയല്ാം അടങ്ങുന്ന സമഗ്ര രോഥമിക 
ആഫരാഗ്പരിെരണമാണറ് നടപ്ിലാക്കിവരുന്നതറ്. 

  സംസ്ാനതത്ത 143 ആശുപത്ികൾക്കറ് ഫദേീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. മറ്ററ് 
അാശുപത്ികളതടയും നിലവാരം ഉയർത്തി ഫദേീയ അംഗീകാരം ഫനടിതയടുക്കു
ന്നതിനറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

488.  ആവര്കാഗ്യ വകുപ്ില് പ്ിക് മഹല്ത്് വകഡര് നടപ്ില്കാക്കുഷം. ആവര്കാഗ്യ വകു
പ്ിമന മെഡിസിന്, ആയു്് എന്നിങ്ങമന രണ്ടു വിഭ്കാഗങ്ങള്കായി െിരിക്കാവുന്ന
െ്കാണ്. വെ്കാവഡണ് മെഡിസിന്  പ്ിക് മഹല്ത്്, ക്ലിനികല് സര്വ്വീസസ്, 
മെഡികല് എഡയുവക്ന് എന്നിങ്ങമന മൂന്നു ഉപവിഭ്കാഗങ്ങളണ്്കാവുഷം. പ്ര്കാ
ഥെിക, സ്കാമൂഹിക, ആവര്കാഗ്യ വകന്ദ്രങ്ങളിമല വഡ്കാക്ര്െ്കാരുഷം ഭരണപരെ്കായ 
െസ്തികകള്കായ ജില്ല്കാ മെഡികല് ഓെീസര്, അസിസ്റ്ററെ് ഡയറക്ര്െ്കാര്, 
വിവിധ മപ്കാതുജന്കാവര്കാഗ്യ പരിപ്കാടികളമട ഡയറക്ര്െ്കാര് എന്നിവരുള്മപ്
ടുന്ന വഡ്കാക്ര്െ്കാരുഷം പ്ിക് മഹല്ത്് വകഡറില്മപ്ടുഷം. ക്ലിനികല് സര്വ്വീ
സില് സ് മപ്്യലി്റ്റുകളഷം സൂപ്രണ്് വപ്കാലുള്ള ഭരണനിര്വ്വഹണ െസ്തികകളഷം 
മപടുഷം. മെഡികല് വക്കാവളജുകളിലുള്ളവര്കാവുഷം മെഡികല് എഡയുവക്ന് വക
ഡറിലുണ്്കാവുക.

  സംസ്ാനത്തറ് ആഫരാഗ് വകുപ്ിൽ (Health Services) പ്ികറ് തഹൽത്തറ് 
ഫകഡർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനറ് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിതകാണ്റ് ഉത്തരവായി
ട്ടുണ്റ്. നിലവിലുള്ള അഡറ്മിനിസറ്ഫട്രറ്റിവറ് ഫകഡറിതന “പ്ികറ് തഹൽത്തറ് ഫകഡർ” 
എന്നും “തമഡിക്കൽ സർവീസസറ് ഫകഡർ” എന്നും 2  ആയി വിഭജിക്കും. പ്ികറ് 
തഹൽത്തറ് ഫകഡർ നടപ്ിലാക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി ആഫരാഗ്വകുപ്ിതല തമഡി
ക്കൽ ഓ�ീസർമാരുതട വിഫേഷാൽ െട്ങ്ങൾ ഫഭദഗതി തെയ്യുന്നതറ് സംബന്ിച്ചറ് 
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സർവീസറ് സംഘടനകളമായുള്ള ആദ്ഘട് െർച്ചകൾ നടക്കുകയും ഫകഡർ രൂപീ
കരിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചറ് വരികയും തെയ്യുന്നു.

489.  അനുഭവത്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് വകരളഷം ആവര്കാഗ്യ ഇന്്്റന്സില് 
നിന്ന് ആവര്കാഗ്യ അ്്റന്സ് സമ്പ്രേ്കായത്ിവലയ്ക് െ്കാറി. വ്യെ്യസ്ത ആവര്കാഗ്യ 
ഇന്്്റന്സ് സ് കീമുകമള ഏവക്കാപിപ്ിച്ച് ആവര്കാഗ്യ വകുപ്ിനു കീഴിലുള്ള വസ്റ്റ
റ്റ് മഹല്ത്് ഏജന്സി (SHA) വഴിയ്കായിരിക്കുഷം ഇെ് നടപ്്കാക്കുന്നെ്.

  വ്ത്സ്ത ആഫരാഗ് ഇന്ഷുറന്സറ് സീമുകതള ഫസ്ററ്ററ് തഹൽത്തറ് ഏജന്സി വഴി 
ഏഫകാപിപ്ിച്ചറ് നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു. സംസ്ാനത്തറ് 18 വയസ്സുവതരയുളള കുട്ികൾ
ക്കറ്  എല്ാ ഫരാഗങ്ങൾക്കും സൗജന്മായി െികിത് നൽകുന്ന ആഫരാഗ് കിരണം 
പദ്ധതി പൂർണമായും നാഷണൽ തഹൽത്തറ് മിഷന് വഴിയാണറ് ആഫരാഗ് വകുപ്റ് 
നടപ്ിലാക്കിവന്നിരുന്നതറ്.  ഈ പദ്ധതി  ഫസ്ററ്ററ് തഹൽത്തറ് ഏജന്സി (SHA)മുഖാ
ന്ിരം നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുളള നടപടി രൈമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.  രേസ്തുത പദ്ധ
തിക്ായി 2022 – 23 -തല ബഡറ്ജറ്റിൽ ഫസ്ററ്ററ് തഹൽത്തറ് ഏജന്സിക്കറ് 22 ഫകാടി 
രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്.  ഫസ്ററ്ററ് തഹൽത്തറ് ഏജന്സിയിതല ഓൺകലന് 
ഫപാർട്ൽ ഉപഫയാഗിച്ചറ് പദ്ധതി  നടപ്ിലാക്കുന്നതിലുതട  18 വയസ്സുവതരയുളള കു
ട്ികൾക്കറ് സൗജന് െികിത്ാ ലഭ്മാകുന്നതാണറ്.

490.  ഈ സ് കീെില് വറ്കാഡ് അപകടങ്ങളില് പരിവകല്ക്കുന്നവര്ക് ആേ്യമത് 48 
െണിക്കൂറില് സൗജന്യെ്കായി െികിത് നല്കുന്നെിനുള്ള പദ്ധെി ഉള്മപ്ടുത്ഷം. 
ഡ്കാറ്റ്കാ മബയ് സില് ഉള്മപ്ട്കാമെ വപ്കായിട്ടുള്ള അര്ഹര്കായവമര ഉള്മപ്ടുത്ി 
സ് കീഷം വിപുലീകരിക്കുഷം. ക്കാരുണ്യ ആവര്കാഗ്യ സുരക്്കാ പദ്ധെിയുമട ഗുണവഭ്കാ
ക്്കാകള് അല്ല്കാത് അര്ഹര്കായ കുടുഷംബങ്ങള്ക്കുവവണ്ി ക്കാരുണ്യ മബനവല
റെ് െണ്് വസ്റ്ററ്റ് മഹല്ത്് ഏജന്സി വഴി തുടരുഷം.

  സംസ്ാനതത്ത ഫറാഡറ് അപകടങ്ങളിൽ പരിഫക്കൽക്കുന്നവർക്കറ് ആദ്തത്ത 48 
മണിക്കൂറിൽ സൗജന് െികിത് ലഭ്മാക്കുന്നതിനറ് ഫട്രാമാ തകയർ (ഫഗാൾഡന് 
അവർ) പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള രൂപഫരഖ സർക്കാരിതറെ പരിഗണനയി
ലാണറ്. സംസ്ാന ഫലാട്റി വകുപ്റ് നടപ്ിലാക്കിയിരുന്ന കാരുണ് തബനവലറെറ് 
�ണ്റ് (തക.ബി.എ�റ്) പദ്ധതിയുതട നടത്തിപ്റ് ചുമതല ഫസ്ററ്ററ് തഹൽത്തറ് ഏജന്സി 
ഏതറ്റടുത്തറ് നടപ്ിലാക്കി ഫപാരുകയാണറ്.  സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്റ് അനുഭവിക്കുന്ന
ഫരാഗികൾക്കറ് 2 ലഷേം (കല�റ് കടം) രൂപയുതട െികിത്ാസഹായം ഇതിലൂതട 
ലഭ്മാണറ്. വൃക്കഫരാഗികൾക്കറ് 3 ലഷേം (കല�റ് കടം) രൂപയുതട സൗജന് 
െികിത് KASP -ൽ എംപാനൽ തെയ് ആശുപത്ികളിൽ നിന്നറ് ലഭ്മാകും. എസറ്.
എച്ചറ്.എ വഴി നിലവിൽ നടപ്ിലാക്കി വരുന്ന കാരുണ് തബനവലറെറ് പദ്ധതി 2023  
മാർച്ചറ് 31വതര നീട്ിയിട്ടുണ്റ്.

  KASP-ൽ ലഭ്മല്ാത്ത തക. ബി .എ�റ് പാഫക്കജുകൾ കകകാര്ം തെയ്യുന്നതിനറ്, 
ഹീഫമാ�ീലിയ, സിക്കിൾ തസൽ അനീമിയ, തലസീമിയ, വൃക്ക മാറ്റിവക്ൽ ഫരാ
ഗികൾക്കറ് ഫരാഗരേതിഫരാധ ഫേഷി നൽകൽ, വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കസംബന്മായ 
ഫരാഗത്തിനറ് ഇഞ്ചഷേന് എറിഫത്ാഫപായിറ്റിന് എന്നിവ നൽകുന്നതിനറ് ആഫരാഗ് 
വകുപ്റ് ഉെിതമായ െികിത്ാ ഫരോഫട്ാഫക്കാളകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
കൾ സ്വീകരിച്ചു. അതിതറെ അടിസ്ാനത്തിൽ ‘ആോധാര’ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി 
നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു.

491.  ക്ലിനികല് എസ്റ്റ്കാ്ി്് മെറെ് ആക്് നടത്ിപ്് ക്കാലെ്കാെസഷം കൂട്കാമെ പൂര്ത്ി
യ്കാക്കുഷം. ആക്ടുമൂലഷം ബുദ്ധിമുടെ് അനുഭവിക്കുന്ന മെറകിട, ഇടത്രഷം ആശുപത്ി
കളമടയുഷം ലവബ്കാറടെറികളമടയുഷം പ്രശ് നങ്ങള് പഠിച്ച് പരിഹരിക്കുഷം. വിവിധ െി
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കിത്യ്ക്കായി ചുെത്്കാവുന്ന െീസുകൂടി ഉള്മപ്ടുത്ഷം.
  2018-തല ഫകരള ക്ലിനിക്കൽ സ്ാപനങ്ങൾ (രജിസറ്ഫട്രഷനും, നിയന്ത്രണവം) 

ആക്റ് രേകാരം താൽക്കാലിക രജിസറ്ഫട്രഷന് നടപടികൾ 01.01.2019മുതൽ 
ആരംഭിച്ചു. സർക്കാർ ഫമഖലയിൽ 3748 സ്ാപനങ്ങളം, സ്വകാര് ഫമഖലയി
ൽ 3108 സ്ാപനങ്ങളം രജിസറ്ഫട്രഷന് ഫനടിയിട്ടുണ്റ്. ഫകരള ഗവതമെന്ററ് 
തഹൽത്തറ് സർവ്വീസസിനും ആയുഷറ് വിഭാഗത്തിനും കീഴിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ാ 
സ്ാപനങ്ങളം രജിസ്റർ തെയ്ിട്ടുണ്റ്.  

492. സ് കൂള് ആവര്കാഗ്യ പദ്ധെി കൂടുതുല് ക്കാര്യക്െെവയ്കാമട നടപ്ില്കാക്കുന്നെ്കാണ്.
 ആർ.ബി.എസറ്.തക പദ്ധതി ആഫരാഗ് ഫകരളം പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി നടപ്ാ

ക്കി വരുന്നതിൽ ജനനം മുതൽ 18 വയസ്റ് വതരയുള്ള കുട്ികളതട ആഫരാഗ് 
പരിഫോധനയും തുടർന്നുള്ള ഫരാഗ നിർണ്ണയവം, െികിത്, തുടർ പരിഫോ
ധനകൾ എന്നിവ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. ഇതിതറെ ഭാഗമായി ആർ.ബി.എസറ്.
തക ഫനഴറ്സുമാർ സർക്കാർ എയിഡഡറ് സ്കൂളകൾ സന്ദർേിച്ചറ് പരിഫോധന
കൾ നടത്തി വരുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ പരിേീലനം ലഭിച്ച കൗൺസിലർമാതര 
ആഫരാഗ് ഫകരളം പദ്ധതി രേകാരം നിയമിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

  സ്കൂൾ കുട്ികളിൽ വിളർച്ച തടയുന്നതിനായി അനീമിയ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുതട 
ഭാഗമായി അയൺ ഫ�ാളികറ് ആസിഡറ് ഗുളികകൾ വിതരണം തെയ്യുക, വിരേല്ം 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഫദേീയതലത്തിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായുള്ള 
വിരഗുളികകൾ നൽകുന്ന പദ്ധതി എന്നിവയും നടപ്ാക്കി വരുന്നു. ഇഫതാതടാപ്ം 
ഫരാഗങ്ങൾക്കറ് എതിരായുള്ള കുത്തിവയറ്പുകൾ 10,16 വയസ്ിലുള്ള കുട്ികൾക്കാ
യി സ്കൂൾ മുഖാന്ിരം നൽകി വരുന്നുണ്റ്. ഇഫപ്ാൾ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന 
സ്കൂൾ ആഫരാഗ് പദ്ധതിയിൽ ആഫരാഗ് പരിപാലനഫത്താതടാപ്ം "Wellness" 
എന്ന ആേയം കൂടി ഫെർത്തിട്ടുണ്റ്. 

493. വൃദ്ധരുമട ആവര്കാഗ്യ പ്രശ് നങ്ങളമട സങ്ീര്ണ്ണെ കണകിമലടുത്് സെഗ്ര
െ്കായ ഒരു സെഗ്ര വൃദ്ധ്കാവര്കാഗ്യ സഷംരക്ണ പരിപ്കാടി ആസൂത്ണഷം മെയ്യുന്നെ്കാ
ണ്. വവയ്കാജനങ്ങളമട സങ്ീര്ണ്ണെ്കായ പ്രശ് നങ്ങള് െലപ്രേെ്കായി സകക്കാര്യഷം 
മെയ്യുന്നെിന് വവയ്കാജന കമീ്ന് രൂപീകരിക്കുഷം. കമീ്മറെ ശുപ്കാര്ശയുമട 
അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ആവശ്യെ്കായ നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.

  മുതിർന്ന പൗരന്മാരുതട ആഫരാഗ് രേശ്നങ്ങളതട സകേീർണ്ണത കണക്കിതലടുത്തു 
തകാണ്റ് സാന്്വന പരിെരണ പദ്ധതിയുമായി സംഫയാജിപ്ിച്ചു തകാണ്റ് 'അരിതക’  
എന്ന പദ്ധതി ആഫരാഗ് വകുപ്റ് ആവിഷറ്ക്കരിച്ചറ് നടപ്ിലാക്കുകയുണ്ായി. ഇതിനറ് 
മുതൽക്കൂട്ായി ആർദ്രം പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി എല്ാ ആഫരാഗ് ഫകന്ദങ്ങഫളയും 
തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങഫളയും സംഫയാജിപ്ിച്ചു തകാണ്റ് ഒരു വഫയാജന 
സൗഹൃദ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

494.  വവയ്കാജനങ്ങള് വനരിടുന്ന ആവര്കാഗ്യ പ്രശ് നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നെിന്കായി 
െ്കാലൂക്, ജില്ല, മെഡികല് വക്കാവളജ് ആശുപത്ികളില് മജറിയ്കാ്ിക്  ക്ലിനി
ക്കുകള് ആരഷംഭിക്കുന്നെ്കാണ്. പ്ര്കായെ്കായ സ്ത്രീകളമട ആവര്കാഗ്യ പ്രശ് നങ്ങള്ക് 
സവിവശ് പരിഗണന നല്കുഷം.

  വഫയാജനങ്ങൾ ഫനരിടുന്ന ആഫരാഗ് രേശ്നങ്ങൾ ജില്ാ തലത്തിൽ തതന്ന പരിഹ
രിക്കുന്നതിനായി ജില്ാ ആശുപത്ികളിൽ തജറിയാട്രിക്കറ് ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിച്ചി
ട്ടുണ്റ്.



116

495. വവയ്കാജനങ്ങള്ക്കുള്ള െ് ളൂ, ന്യൂവെ്കാവക്കാകല് വ്കാക് സിന് പദ്ധെി നടപ്്കാക്കുന്ന
െ്കാണ്.

  ഈ പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കുന്നതറ് സംബന്ിച്ചറ് പരിഫോധന നടന്നുവരികയാണറ്.

496. മപ്കാതു ആശുപത്ികളില് വകരളത്ിമല ക്യ്കാന്സര് വര്കാഗികളില് െഹ്കാഭൂരിപ
ക്ഷം വപര്ക്കുഷം െികിത്്കാ സൗകര്യഷം ഉറപ്്കാക്കുഷം. ക്യ്കാന്സര് വപ്കാലുള്ള ഗുരുെര 
വര്കാഗങ്ങള്ക് ഇന്്്റന്സ് പരിരക് ഏര്മപ്ടുത്ഷം. ബി.പി.എല് കുടുഷംബങ്ങ
ള്ക്കു സൗജന്യ െികിത് ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  കീഫമാതതറാപ്ി ഉൾതപ്തടയുള്ള ക്ാന്സർ െികിത് സൗകര്ം എല്ാ ജില്കളി
തലയും രേധാന ആശുപത്ികളിൽ സജീകരിച്ചറ് വരുന്നു. ക്ാന്സർ തസറെറുകള
തട സഹകരണഫത്താടുകൂടി രേവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫകന്ദങ്ങൾ ഇഫപ്ാൾ ആഫരാഗ് 
വകുപ്ിതറെ കീഴിലുള്ള 24 ആശുപത്ികളിൽ രേവർത്തിച്ചുവരുന്നു. കൂടുതൽ ആശു
പത്ികളിൽ ഈ സൗകര്ം ഏർതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
ണ്റ്. ബി.പി.എൽ ഫരാഗികൾക്കറ് െികിത് സൗജന്മായാണറ് നൽകിവരുന്നതറ്.

497. പ്ര്കാരഷംഭ ഘടെത്ില് െമന്ന ക്യ്കാന്സര് വര്കാഗഷം കണ്ടുപിടിക്കുന്നെിനു വവണ്ിയു
ള്ള സഷംവിധ്കാനങ്ങള് ഒരുക്കുഷം. സ്തന്കാര്ബുേവുഷം സെവറ്കായ്ഡ് ക്യ്കാന്സറഷം വക
രളത്ില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്കാഹെര്യത്ില് ഈ രണ്് ക്യ്കാന്സറകമള സഷം
ബന്ിച്ചുഷം വിശേെ്കായ ഗവവ്ണഷം നടത്ന്നെ്കാണ്. കൗെ്കാരപ്ര്കായത്ിലുള്ള 
മപണ്കുടെികള്ക് ഗര്ഭ്കാശയ ക്യ്കാന്സര് െടയുന്നെിനുള്ള ഹ്യൂെന് പ്കാപ്ിവല്കാെ 
സവറസ് വ്കാക് സിന് നല്കുന്നെ്കാണ്.

  മലബാർ കാന്സർ തസറെർ നിലവിൽ ഇത്തരം ഫസവനങ്ങൾ ഗ്രാമീണ രേഫദ
േങ്ങളിൽ െില എന്. ജി.ഒ-കളതട സഹകരണഫത്താതട നൽകിവരുന്നു. പരിേീ
ലനം സിദ്ധിച്ച നഴറ് സറ്  ഇവിതട രോഥമിക പരിഫോധന നടത്തുകയും കൂടുതൽ 
പരിഫോധന ആവേ്മുള്ള വ്ക്തികതള കാന്സർ തസറെറിഫലക്കറ്  തറ�ർ 
തെയ്യുകയും തെയ്യുന്നു 'അഫസ്ാസിഫയറ്ററ്  തസറെറുകൾ എന്നറിയതപ്ടുന്ന ഇത്തരം 
നാലറ് ക്ലിനിക്കുകൾ നിലവിൽ ഉണ്റ് . 

498.  ഇെര സഷംസ്ഥ്കാന മെ്കാഴില്കാളികള്ക് ആവര്കാഗ്യ ക്കാര്ഡ് നല്കുകയുഷം െികിത് 
ഉറപ്്കാക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം.

  ഇതര സംസ്ാന തതാഴിലാളികതള രജിസ്റർ തെയ്യിക്കുന്നതിനറ് ആവാസറ് ഇന്
ഷുറന്സറ് പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്റ്. പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്ന ഓഫരാരു
ത്തർക്കും 25,000/- രൂപയുതട തസൗജന് ഇന്ഫപഷ്റെറ് െികിത് സംസ്ാന
തത്ത െിസറ് പ്സറ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി എംപാനൽ തെയ് എല്ാ സർക്കാർ 
ആശുപത്ികളിൽ നിന്നും ലഭ്മാക്കുന്നു. ആഫരാഗ് ഇന്ഷ്വറന്സിഫനാതടാപ്ം 
2,00,000/- രൂപയുതട അപകട ഇന്ഷുറന്സറ് ഉറപ്പുവരുത്തുണ്റ്. െികിത്ാ പരിധി
യിൽ രേസവ സംബന്മായ െികിത് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്റ്. അപകടം മൂലമുണ്ാ
കുന്ന അംഗകവകല്ത്തിനറ് 1,00,000/- രൂപ ഇന്ഷുറന്സറ് പരിരഷേ ഏർതപ്ടു
ത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

499. വകരളത്ില് ക്കാണുന്ന വര്കാഗങ്ങള്ക്കു വ്യക്െ്കായ െികിത്്കാ െ്കാനേണ്ഡങ്ങളഷം 
നിര്വ്ദേശകെെ്ങ്ങളഷം െയ്്കാറ്കാവകണ്തുണ്്. മപ്ര്കാെ്ണല് സഷംഘടനകളെ്കാ
യി ആവല്കാെിച്ച് വിവിധ രഷംഗങ്ങളിമല വിേഗ്ധരുെ്കായി െര്ച്ച മെയ്് സ്റ്റ്കാന്വഡ
ര്ഡ് ്ീറ്റ് മെറെ് സഗഡ് സലന്സ് െയ്്കാറ്കാകി നടപ്്കാക്കുന്നെ്കാണ്. 

  ഫകരളത്തിൽ കാണുന്ന പകർച്ച വ്ാധികൾക്കും പകർഫച്ചതര വ്ാധികൾക്കുമുള്ള
െികിത്യ്ക്കുള്ള വ്ക്തമായ െികിത്ാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്ിലാക്കി
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യിട്ടുണ്റ്.

500. കുടുഷംബ ആവര്കാഗ്യ വകന്ദ്രങ്ങമള െ്കാലൂക്, ജില്ല്കാ, സഷംസ്ഥ്കാനെല വകന്ദ്രങ്ങള
െ്കായി ബന്ിപ്ിച്ചുമക്കാണ്്  അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര നിലവ്കാരത്ിലുള്ള മടലിമെഡിസിന് 
സഷംവിധ്കാനഷം ഒരുക്കുഷം. വഡ്കാക്ര്െ്കാര്ക് മക-മഹല്ത്് ആപ്ിവക്നിലൂമട 
നിസ്കാര വര്കാഗങ്ങള്ക് വീഡിവയ്കാ വക്കാളിലൂമട കണ്സല്വടെ്ന് നല്ക്കാനുഷം 
എല്ല്കാ വരഖകളഷം സവേ്യനിര്വ്ദേശങ്ങളഷം സ്യവെവ വരഖമപ്ടുത്്കാനുഷം വവണ് 
സഷംവിധ്കാനഷം ഒരുക്കുഷം.

  ഇ-സഞ്ീവിനി പ്ാറ്ററ് ഫ�ാമിൽ ഏകഫദേം 5485-ൽ പരം ഫഡാക്ർമാർ ഫസവനം 
നൽകി വരുന്നു. നാളിതുവതര ഏകഫദേം 3.9  ലഷേത്തിൽ അധികം കൺസ
ൾഫട്ഷനുകളാണറ് ഇ-സഞ്ീവനിയിലൂതട പൂർത്തിയാക്കിയതറ്. തടലിതമഡിസിന് 
വഴിയുള്ള ഇ-രേിസ്കിപറ്ഷനും ലാബറ് പരിഫോധനയും പൂർണമായും സൗജന്മായി 
സർക്കാർ ആശുപത്ികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.

501.  ഇ-മഹല്ത്ിമന ആവര്കാഗ്യ വകുപ്ിമറെ മുഴവന് ഐ.റ്റി അധിഷ്ിെ വസവനങ്ങ
ളഷം ലഭ്യെ്കാക്കുന്ന ഏജന്സിയ്കായി ഉയര്ത്ഷം.

  ഇ-തഹൽത്തിതന ആഫരാഗ് വകുപ്ിതറെ മുഴുവന് ഐ.റ്റി അധിഷ്ിത ഫസവനങ്ങ
ളം ലഭ്മാക്കുന്ന ഏജന്സി ആക്കിയിട്ടുണ്റ്.

502.  മക്കാവിഡ് െികിത് വകരളത്ില് പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം സൗജന്യെ്കായിരുന്നു. മക്കാവിഡ് 
വ്കാക് സിനുഷം അതുവപ്കാമല െമന്ന സൗജന്യെ്കായിരിക്കുഷം.

  സംസ്ാനത്തറ് സർക്കാർ ഫകാവിഡറ് വാക്ിഫനഷന് തസറെറുകൾ വഴി സൗജന്
മായാണറ് ഫകാവിഡറ് വാക്ിഫനഷന് നൽകിയതറ്. 30-04-2022 വതര 5,43,57,311 
(അഞ്ചറ് ഫകാടി നാൽപത്തി മൂന്നറ് ലഷേത്തി അന്പത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി 
പതിതനാന്നറ്) ഫഡാസറ് വാക്ിന് നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 18 വയസ്ിൽ കൂടുതൽ രോ
യമുളളവരിൽ 2,69,50,659 ഫപർക്കറ് ഒന്നാം ഫഡാസറ് ഫകാവിഡറ് വാക്ിനും, 
2,34,69,009 ഫപർക്കറ് രണ്ാം ഫഡാസറ് ഫകാവിഡറ് വാക്ിനും നൽകിയിട്ടുണ്റ്. ഇതു
കൂടാതത 15,26,651 ഫപർക്കറ് കരുതൽ ഫഡാസറ് ഫകാവിഡറ് വാക്ിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
അതായതറ് 18 വയസ്ിൽ കൂടുതൽ രോയമുളളവരിൽ ഏകഫദേം 100% ഫപർക്കറ് 
ഒന്നാം ഫഡാസറ് വാക്ിനും, 88% ഫപർക്കറ് രണ്ാം ഫഡാസറ് വാക്ിനും, 25% ഫപർക്കറ് 
കരുതൽ ഫഡാസറ് ഫകാവിഡറ് വാക്ിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇതുകൂടാതത 15 മുതൽ 17 
വയസ്സുവതര രോയമുള്ള കുട്ികളിൽ 80% ഫപർക്കറ് ഒന്നാം ഫഡാസും, 50% ഫപർക്കറ് 
രണ്ാം ഫഡാസറ് വാക്ിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 12 മുതൽ 14 വയസ്സുവതര രോയമുള്ള കുട്ി
കളിൽ 20% ഫപർക്കറ് ഒന്നാം ഫഡാസും, 2% ഫപർക്കറ് രണ്ാം ഫഡാസറ് വാക്ിനും 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. വാക്ിഫനഷന് സംസ്ാനത്തറ് തുടർന്നു വരുന്നു.

503. മെഡികല് ബവയ്കാമെഡികല് െ്കാലിന്യ സഷംസ് കരണ പ്്കാറെ്കായ പ്കാലക്കാമടെ 
ഇവെജിമറെ െ്കാതൃകയില് ആവശ്യ്കാനുസൃെഷം കൂടുെല് വകന്ദ്രങ്ങള് ആരഷംഭിക്കുന്ന
െ്കാണ്. അെിനു പുറവെ മെഡികല് വക്കാവളജുകളിലുഷം വലിയ സര്ക്കാര് ആശു
പത്ികളിലുഷം െ്കാലിന്യ നിര്മ്കാര്ജന പദ്ധെികള് നടപ്ില്കാക്കാന് നടപടികള് 
സ്ീകരിക്കുന്നെ്കാണ്.

  ഫകരള സംസ്ാന തപാലയൂഷന് കൺഫട്രാൾ ഫബാർഡിതറെ ഉത്തരവറ് രേകാരം 
KEIL (Kerala Enviro – Infrastructure Limited) എന്ന സ്ാപനം  എറണാകു
ളം, ഫകാട്യം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്കളിൽനിന്നു
ള്ള ബഫയാതമഡിക്കൽ മാലിന്ം ഫേഖരിക്കുകയും നിർമ്ാർജനം തെയ്യുകയും 
തെയറ്തു വരുന്നു. തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജുകളിലും  വലിയ സർക്കാർ ആശുപത്ിക
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ളിലും ബഫയാതമഡിക്കൽ പ്ാറെറ്, ഇന്്യിതല മറ്ററ് സ്ലങ്ങളിൽ വിജയകരമായി 
നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആധുനിക സാഫകേതിക വിദ് ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തി സ്ാപിക്കു
ന്ന കാര്ം പരിഫോധിച്ചറ് വരുന്നുണ്റ്.

504. പുെിയ വകരള മപ്കാതുജന്കാവര്കാഗ്യ നിയെഷം പ്ര്കാബല്യത്ില് മക്കാണ്ടുവരുന്ന
െിനുള്ള നിയെ നിര്മ്കാണ നടപടി സ്ീകരിക്കുന്നെ്കാണ്. ഇന്നു നിലവിലിരി
ക്കുന്ന രണ്ടു മപ്കാതുജന്കാവര്കാഗ്യ നിയെങ്ങളിമല (െിരുവിെ്കാഷംകൂര്, മക്കാച്ചിയുഷം 
െലബ്കാറഷം) പ്രസക്െ്കായ വകുപ്പുകള്കൂടി ഉള്മപ്ടുത്ി െയ്്കാറ്കാക്കുന്ന ഈ 
നിയെഷം വരുന്നവെ്കാമട പഴയ രണ്് നിയെങ്ങളഷം ഇല്ല്കാെ്കാകുഷം.

  1939-തല മദ്രാസറ് പ്ികറ് തഹൽത്തറ് ആക്റ്, 1955 തല ട്രാവന്കൂർ - തകാച്ചിന് 
പ്ികറ് തഹൽത്തറ് ആക്റ് എന്നിവയിതല വ്വസ്കൾ ഏകീകരിച്ചുതകാണ്റ് 
2021-തല ഫകരള തപാതുജനാഫരാഗ് ബിൽ പതിനഞ്ചാം ഫകരള നിയസഭയുതട 
77-ാം നമ്പർ ബില്ായി  04.10.2021-ൽ അസാധാരണ ഗസറ്റായി രേസിദ്ധീകരി
ച്ചു. 27.10.2021-ൽ ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്ിക്കുകയും അന്നുതതന്ന ബിൽ 
സംബന്ിച്ചറ് സൂഷേപഠനം നടത്തുന്നതിനായി 15 അംഗ തസലക്റ് കമ്ിറ്റിയുതട 
പരിഗണനക്റ് വിടുകയും തെയറ്തു. ആയതറ് തസലക്റ് കമ്ിറ്റിയുതട പരിഫോധനയി
ലാണറ്.

505. വകരളത്ില് വഡ്കാക്ര്െ്കാരുമട രജിസ് വ്്ന് െിരുവിെ്കാഷംകൂര്, മക്കാച്ചി പ്രവേ
ശങ്ങള് െിരുവിെ്കാഷംകൂര് മക്കാച്ചി മെഡികല് പ്ര്കാക്ീ്വനഴ് സ് ആക്് 1953 ഉഷം 
െലബ്കാര് പ്രവേശത്ള്ളവരുവടെ് െദ്ര്കാസ് മെഡികല് പ്ര്കാക്ീ്വനഴ് സ് ആക്് 
1914 ഉഷം പ്രക്കാരെ്കാണ് നടത്ന്നെ്. െിരുവിെ്കാഷംകൂര് മക്കാച്ചി ആക്് എല്ല്കാ സവേ്യ 
വിഭ്കാഗങ്ങളമടയുഷം രജിസ് വ്്ന് നടത്വമ്്കാള് െദ്ര്കാസ് ആക്് ആധുനിക 
െികിത്കരുവടെ് െ്കാത്െ്കാണ് നടത്ന്നെ്. ഇമെല്ല്കാഷം പരിഗണിച്ച്കാണ് ഒരു 
ഏകീകൃെ മെഡികല് പ്ര്കാക്ീ്വനഴ് സ് ആക്് െയ്്കാറ്കാകി നടപ്ില്കാക്കുന്നെ്.

  2021 തല ഫകരള സംസ്ാന തമഡിക്കൽ രോക്ീഷഫണഴറ്സറ് ആക്റ് നടപ്ിൽ വരു
ത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

506. ഐക്യര്കാഷ്ട്ര സഷംഘടന നിര്വ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സുസ്ഥിര വികസന ലക്്യങ്ങള്കനു
സൃെെ്കായി സഷംസ്ഥ്കാനഷം െയ്്കാറ്കാകിയിട്ടുള്ള ആവര്കാഗ്യ വെഖലയിമല സുസ്ഥിര 
വികസന ലക്്യങ്ങള് സെയബന്ിെെ്കായി പൂര്ത്ീകരിക്കുന്നെിനുള്ള നടപടി
കള് സ്ീകരിക്കുന്നെ്കാണ്.

  ഓഫരാ ഫമഖലയിലും താതഴപ്റയുന്ന രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. മാതൃമരണ 
നിരക്കറ് 2030-ഓതട 20 ആയി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലഷേ്ഫത്താതട സ്വകാര് ഫമഖലയു
മായി ഫെർന്നറ് 400-ൽ അധികം രേസവ ഫകന്ദങ്ങളതട ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്ി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. 2030-ഓതട Hepatitis Cനിർമ്ാർജ
നം ലഷേ്മിട്റ് സജീവമായ ഫകസറ് കതണ്ത്തൽ രേരൈിയ നടന്നുവരുന്നു. കുഷ്ഫരാഗ 
നിർമ്ാർജനം ലഷേ്മിട്റ് Sparsh – leprosy awareness campaign, ‘ബാല
മിത് പദ്ധതി’ - അംഗനവാടികളം സ്കൂളകളം ഫകന്ദീകരിച്ചറ് എന്നിവക്റ് തുടക്കം 
കുറിച്ചു. മഫലറിയ നിർമ്ാർജനം, മന്റ് ഫരാഗം നിർമ്ാർജനം, ഷേയഫരാഗ 
നിർമ്ാർജനം എന്നിവയുതട രേവർത്തനവം നടന്നുവരുന്നു. HIV/AIDS – zero 
new HIV infections നുഫവണ്ി ഉയർന്ന അപകട സാധ്തയുള്ള  വിഭാഗങ്ങതള 
പൂർണ്ണമായും കതണ്ത്തുക, അമ്യിൽ നിന്നറ് കുഞെിഫലയ്ക്കുള്ള രേെരണം പൂർണ്ണ
മായും തടയുക, തപാതു സമൂഹത്തിനുള്ള കൗൺസിലിംഗറ് തടസ്റിംഗറ് സർവ്വീസുകൾ 
വ്ാപിപ്ിക്കുക, HIV ബാധിത ഫരാഗികളിൽ െികിത് ഉറപ്ാക്കി കവറൽ ഫനാഡറ് 
കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. ഫപപ്ട്ി വിഷബാധ മരണം 
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ഇല്ാതാക്കുന്നതിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങളം നടന്നുവരുന്നു. സ്വാന്ന പരിെരണ 
നയം നടപ്ിലാക്കുന്നതിനായി ആഷേന് പ്ാന് തയ്യാറാക്കി.

507. ആവര്കാഗ്യ വെഖലയിമല ജനകീയ ഇടമപടലിമറെ ഏറ്റവുഷം നല്ല ഉേ്കാഹരണെ്കാ
ണ് പ്കാലിവയറ്റീവ് മനറ്റുവര്ക്. ഇവയുമട ഏവക്കാപന ചുെെല െവ്ദേശഭരണ 
സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക്കുഷം വിേഗ്ധ െികിത്്കാ പിന്തുണ പ്ര്കാഥെിക്കാവര്കാഗ്യ വകന്ദ്രങ്ങ
ളെ്കാണ്. ഇവപ്്കാള് മസകണ്റിെല പരിെരണഷം സ്കാമൂഹ്യ്കാവര്കാഗ്യ വകന്ദ്രങ്ങള് 
വഴി നടപ്ില്കാക്കുന്നുണ്്.  പ്കാലിവയറ്റീവ് വെഖലയില് കൂടുെല് വനഴ് സുെ്കാമരയുഷം 
െിസിവയ്കാ മെറ്കാപ്ി്റ്റുെ്കാമരയുഷം നിവയ്കാഗിക്കുഷം. കിടപ്പുവര്കാഗികള്ക് പരിെരണ
വുഷം െരുന്നുഷം ആവശ്യമുള്ളിടങ്ങളില് ജനകീയ വഹ്കാടെലുകളില് നിന്ന് ഭക്ണവുഷം 
ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

  ഫകരളത്തിൽ എല്ാ പഞ്ചായത്തുകളിലും, മുനിസിപ്ാലിറ്റികളിലും, ഫകാർപ്ഫറഷനു
കളിലും ആയി 1084 രോഥമിക പാലിഫയറ്റീവറ് പരിെരണ യൂണിറ്റുകൾ രേവർത്തിക്കു
ന്നു. 150000 -ൽ അധികം ഫരാഗികൾക്കറ് അതുവഴി വീടുകളിൽ പരിെരണം ലഭി
ക്കുന്നു. 225 കമ്യൂണിറ്റി തഹൽത്തറ് തസറെറുകളിൽ വിദഗ്ദ്ധ പാലിഫയറ്റീവറ് തകയർ 
നഴറ്സറ്, �ിസിഫയാതതറാപ്ി പരിേീലനം ലഭിച്ച ഫഡാക്ർ എന്നിവർ ഉൾതപ്ടുന്ന 
വിദഗ്ദ്ധ പാലിഫയറ്റീവറ് യൂണിറ്ററ് രേവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതത 114 ഫമജർ ആശുപത്ിക
ളിലും വിദഗ്ദ്ധ പാലിഫയറ്റീവറ് യൂണിറ്റുകൾ രേവർത്തിക്കുന്നുണ്റ്. നവ ഫകരള കർമ് 
പദ്ധതി 2 -ൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയാണറ് 'അരിതക' നടപ്ിലാക്കുന്നതറ്.

508.  ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്ികളെ്കായി സഹകരിച്ച് മെ്കാഴില്ജന്യ വര്കാഗങ്ങമള സഷം
ബന്ിച്ച് പഠനഷം നടത്ി ഉെിെെ്കായ പ്രെിവര്കാധ െികിത്്കാ സഷംവിധ്കാനങ്ങള് 
ഏര്മപ്ടുത്ഷം. പരമ്ര്കാഗെ വെഖലയിമല മെ്കാഴില്ജന്യ വര്കാഗങ്ങള് നിര്ണ്ണ
യിച്ച് അെിന് ആവശ്യെ്കായ െികിത്്കാ പദ്ധെികള് നടപ്ില്കാക്കാന് പ്രവെ്യക 
പ്ര്കാധ്കാന്യഷം നല്കുഷം.

  തതാഴിൽജന്ഫരാഗങ്ങതള സംബന്ിച്ചറ് പഠനം നടത്താനായി വിദഗ്ദ്ധസമിതി 
രൂപവതറ്ക്കരിക്കാനാവേ്മായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.

509.  എയ്ഡ് സ് വര്കാഗികളമട പുനരധിവ്കാസത്ിന് പ്രവെ്യക സ് കീഷം ഉണ്്കാക്കുഷം. 
അവയവെ്കാറ്റ ശസ്ത്രക്ിയ നടത്ിയിട്ടുള്ള വര്കാഗികളമട പുനരധിവ്കാസത്ിന് 
പ്രവെ്യക സഹ്കായഷം നല്കുഷം.

  ഫകരളത്തിൽ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളതട ഫനതൃത്വത്തിൽ ഏഴും (തൃശൂർ, 
പാലക്കാടറ് (2), ആലുവ, ഫകാട്യം, പത്തനാപുരം, പിരപ്ന്ഫകാടറ്, തിരുവനന്പു
രം), ഫകാഴിഫക്കാടറ് ജില്യിൽ ജില്ാ പഞ്ചായത്തിതറെ  സഹായഫത്താടുകൂടി ഒരു 
ഫകന്ദത്തിലുംഎച്ചറ്.ഐ.വി അണുബാധിതർക്കായി പുനരധിവാസ ഫകന്ദങ്ങൾ 
നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു. 

510. െ്കാലൂക് ആശുപത്ി വമര സ് മപ്്യ്കാലിറ്റി െികിത്്കാ സഷംവിധ്കാനഷം ഒരുക്കുഷം. 
ക്കാന്സര് െികിത്യ്ക്കുള്ള സൗകര്യഷം ഇരടെിയ്കാക്കുഷം. എല്ല്കാ മെഡികല് വക്കാവളജു
കളിലുഷം ഓവങ്്കാളജി ഡിപ്്കാര്ടെ് മെറെ് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. എല്ല്കാ ജില്ല്കാ ആശുപത്ികളിലുഷം 
ക്കാര്ഡിവയ്കാളജി വിഭ്കാഗമുണ്്കാവുഷം. എല്ല്കാ െ്കാലൂക് ആശുപത്ികളിലുഷം ഡയ്കാലി
സിസ് സഷംവിധ്കാനമുണ്്കാക്കുഷം. ഇപ്രക്കാരഷം ഓവര്കാ െലത്ിലുഷം വവണ്ടുന്ന െിനിെഷം 
സൗകര്യങ്ങള് എമന്തന്നെിന് െ്കാനേണ്ഡങ്ങള് നിശ്യിക്കുകയുഷം ആ സൗകര്യ
ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം.

  ജില്ാ/ ജനറൽ ആശുപത്ികളിൽ സൂപ്ർ തസ്പഷ്ാലിറ്റി സൗകര്വം, താലൂകറ് 
തല  ആശുപത്ികളിൽ തസ്പഷ്ാലിറ്റി സൗകര്വം ലഭ്മാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
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കളാണറ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതറ്. ആദ് ഘട്ത്തിൽ കാർഡിഫയാളജി, തനഫഫ്ാളജി, 
നയുഫറാളജി, യൂഫറാളജി എന്നീ  സൂപ്ർ തസ്പഷ്ാലിറ്റി ഫസവനങ്ങളാണറ് ജില്ാതല 
ആശുപത്ികളിൽ ഘട്ം ഘട്മായി നൽകി വരുന്നതറ്.

512. വകരളത്ിമല മൂവ്കായിരവത്്കാളഷം വരുന്ന ക്ലിനിക്കുകളഷം മെറകിട ആശുപത്ിക
ളഷം വനരിടുന്ന സവിവശ്െ്കായ പ്രശ് നങ്ങമള പഠിച്ച് പരിഹ്കാരഷം കമണ്ത്്കാന് 
ശ്രെിക്കുഷം.

  പഠനം നടത്തുന്നതിനാവേ്മായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണറ്.

ലമഡികൽ ഫകൊഫളജ്
513.  കിെ്ബി െണ്് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി മെഡികല് വക്കാവളജ്, ജില്ല്കാെ്കാലൂക് ആശു

പത്ികളമട നവീകരണഷം പൂര്ത്ിയ്കാക്കുഷം. പുെിയ മെഡികല് വക്കാവളജുകള്കായ 
വക്കാന്നി, ഇടുകി, വയന്കാട്, ക്കാസര്വഗ്കാഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് കൂടുെല് സ് മപ
്്യ്കാലിറ്റി സര്വ്വീസുകളഷം ആവശ്യെ്കായ ആവര്കാഗ്യ ജീവനക്കാമരയുഷം നിവയ്കാഗി
ക്കുഷം. 

  കി�റ്ബി ധനസഹായഫത്താടു കൂടിയുള്ള അടിസ്ാന സൗകര് വികസനത്തിനാ
യി സംസ്ാനതത്ത വിവിധ ജില്കളിലുള്ള ജനറൽ, ജില്ാ, താലൂക്കറ് ആശുപത്ി
കൾ ഉൾതപ്ടുന്ന 70 ഫരോജക്ടുകൾക്കായി 4177 ഫകാടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി 
നൽകിയിട്ടുണ്റ്. തുടർ നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. 

  കണ്ണൂർ തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിതറെ അറ്റകുറ്റപ്ണികൾക്കായി കി�റ്ബി വഴി 29.77 
ഫകാടി രൂപയുതട അനുമതി ലഭ്മാക്കി നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

   തൃശൂർ തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിനറ് സൂപ്ർ തസ്പഷ്ാലിറ്റി ഫ്ാക്കറ് നിർമ്ിക്കുന്നതിനാ
യി 277.76 ഫകാടി രൂപയുതട സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

  കണ്ണൂർ തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിൽ കി�റ്ബിയുതട ധനസഹായഫത്താതട മികച്ച 
ഫട്രാമാ തകയർ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനറ് 51.29 ഫകാടി രൂപയുതട നിർമ്ാണ 
രേവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

  ഫകാഴിഫക്കാടറ് തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിൽ  ഒ.പി ഫ്ാക്കറ് പുതിയതറ് നിർമ്ിക്കുന്നതി
നറ് 187.5 ഫകാടി രൂപ കി�റ്ബി വഴി ലഭ്മാക്കി നിർമ്ിക്കുന്നതിനറ് ഭരണാനുമതി 
നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

  ഫകാന്നി തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിതറെ രണ്ാംഘട് നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങ
ൾക്കറ് 218 ഫകാടി രൂപയുതട സാമ്പത്തികാനുമതി കി�റ്ബി വഴി ലഭ്മായതിതറെ 
ഭാഗമായി തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിനറ് ആവേ്മായ ക്വാർഫട്ഴറ്സറ്, ആശുപത്ി 
ഫ്ാക്കിതറെ രണ്ാം ഘട്ം, വിദ്ാർത്ികളതട ഫഹാസ്റലുകൾ മുതലായവ നിർമ്ി
ക്കുന്നതിനറ് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഫകാന്നി തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിതറെ ആദ്ഘട് നി
ർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ഉപകരണങ്ങളം, ഓപ്ഫറഷന് 
തീയറ്ററുകൾ സജീകരിക്കുന്നതിനുമായി 19.5 ഫകാടി രൂപ കി�റ്ബി വഴി അനുവ
ദിക്കുകയും, ടി നിർമ്ാണ / വാങ്ങൽ നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. എറണാകു
ളം തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിതറെ പുഫരാഗതിക്ായി 285.31 ഫകാടി രൂപ കി�റ്ബി വഴി 
അനുവദിച്ചറ് പുതിയ സൂപ്ർ തസ്പഷ്ാലിറ്റി ആശുപത്ി തകട്ിടം നിർമ്ിച്ചു വരുന്നു. 
നിർമ്ാണം അവസാനഘട്ത്തിലാണറ്. 
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  തിരുവനന്പുരം തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിതറെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി കി�റ്ബി 
വഴി 717 ഫകാടി രൂപയുതട അനുമതി നൽകുകയും, ഇതിൽ 58 ഫകാടി രൂപയുതട 
ആദ്ഘട് നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്റ്. രണ്ാം ഘട് നി
ർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് 194.32 ഫകാടി രൂപയുതട സാമ്പത്തികാനുമതി 
കി�റ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

  ഫകാട്യം തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിൽ പുതിയ സർജിക്കൽ   ഫ്ാക്കറ് നിർമ്ിക്കുന്ന
തിതറെ ഭാഗമായി 135 ഫകാടി രൂപയുതട നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് കി�റ്ബി 
വഴി അനുമതി നൽകുകയും, ആയതിതറെ നിർമ്ാണം ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നു 
വരുന്നു. ഇവിതട പുതിയ സൂപ്ർ തസ്പഷ്ാലിറ്റി ഫ്ാക്കറ് നിർമ്ിക്കുന്നതിനായി 
268.60 ഫകാടി രൂപയുതട അനുമതി കി�റ്ബി വഴി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. ഈ നിർമ്ാണ 
രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് തുടക്കം കുറിയ്ക്കുന്നതിനറ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.  

  കാസർഫഗാഡറ് തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിതറെ നിർമ്ാണവമായി ബന്തപ്ട് 
കി�റ്ബി വഴി �ണ്റ് ലഭ്മാക്കുന്നതിനറ് 160 ഫകാടി രൂപയുതട ഭരണാനുമതി 
നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

  പുതിയ തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജുകളായ ഫകാന്നി, ഇടുക്കി, വയനാടറ്, കാസർഫഗാഡറ് 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആദ്വർഷ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ിച്ച തസ്തി
കകളിൽ തസ്പഷ്ാലിറ്റി വിഭാഗം അദ്ധ്ാപകതര നിയമിച്ചറ് രേവർത്തിച്ചറ് വരുന്നു 

514. സര്ക്കാര് മെഡികല് വക്കാവളജുകള്ക് പ്രവര്ത്ന സ്യഷംഭരണഷം നല്കുന്ന
െിമന സഷംബന്ിച്ച് വിേഗ്ധ സെിെിയുമട റിവപ്്കാര്ടെ് െയ്്കാറ്കാകി നടപ്്കാക്കുഷം. 
ആവര്കാഗ്യ ഗവവ്ണമത്യുഷം അതുെ്കായി ബന്മപ്ടെ അക്കാേെിക് പ്രസിദ്ധീക
രണങ്ങമളയുഷം വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജറ്, ഫകാന്നി
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  തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജറ് അദ്ധ്ാപകരുതട സ്ാനക്കയറ്റത്തിനറ് അക്കാദമികറ് 
രേസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നിർബന്മാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ആഫരാഗ് ഗഫവഷണതത്തയും 
അതുമായി ബന്തപ്ട് അക്കാദമികറ് രേവർത്തനങ്ങതളയും ഫരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടി എസറ്.ബി.എം.ആർ-തറെ കീഴിൽ സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.

516. പ്കാരിപ്ള്ളി, െവഞ്രി മെഡികല് വക്കാവളജുകളില് വനഴ് സിഷംഗ് വക്കാവളജുകള് 
ആരഷംഭിക്കുഷം. വനഴ് സിഷംഗ് പ്കാസ്്കായവര്ക് വിവേശഭ്കാ്്കാ സനപുണിയിലടകഷം 
െിനി്ിഷംഗ് വക്കാഴ് സുകള് വിപുലമപ്ടുത്ഷം. വിവേശ ആശുപത്ികളെ്കായി ഇക്കാ
ര്യത്ില് സഹകരിക്കുഷം.

  പാരിപ്ള്ളി, മഫഞ്ചരി തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജുകളിൽ ഫനഴറ്സിംഗറ് ഫകാഫളജുകൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനറ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. അന്ർഫദേീയ തലത്തിൽ ഫജാലി 
സാധ്തകൾ ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ാന വനിതാ വികസന ഫകാ
ർപ്ഫറഷന് വഴി ഫനഴറ്സുമാർക്കറ് പരിേീലനം നൽകി വരുന്നു.

517. മെഡികല് വക്കാവളജുകളില് മജറിയ്കാ്ിക്, െ്കാെിലി മെഡിസിന്, ക്ിടെികല് 
മകയര്, സ് വപ്കാര്ടെ് സ് മെഡിസിന്, ക്ലിനികല് എഷംവബ്്കാവയ്കാളജി, വറഡിവയ
്ന് െിസിക് സ്, മജനറ്റിക് സ്, വഹ്കാസ്പിറ്റല് അഡ്െിനിസിവ്്ന് എന്നിവ
യില് പുെിയ വക്കാഴ് സുകള് ആരഷംഭിക്കുന്നെ്കാണ്. െ്കാര്െസി വക്കാവളജുകളില് 
ഡി.െ്കാഷം, എഷം.െ്കാഷം എന്നിവയുഷം പി.എച്ച്.ഡി വപ്ര്കാഗ്ര്കാമുഷം ആരഷംഭിക്കുഷം.

  തിരുവനന്പുരം തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജിൽ എമർജന്സി തമഡിസിന് വിഭാഗം 
പി.ജി ഫകാഴറ്സറ് ആരംഭിച്ചു. മറ്ററ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഫകാഴറ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.

518. ക്യ്കാന്സര് മസറെറകമള ഒരു കുടകീഴില് മക്കാണ്ടുവരുന്നെിനുള്ള സ്കാധ്യെക
ള് പരിവശ്കാധിച്ച് നടപ്്കാക്കുഷം.

 നിലവിൽ സംസ്ാനത്തറ്  മൂന്നറ്  അതപക്റ്  കാന്സർ തസറെറുകൾ ആണറ്  ഉള്ള
തറ് .ഈ സ്ാപനങ്ങളതട അർബുദ നിയന്ത്രണ രേവർത്തനങ്ങൾക്കു ഏകികൃ
തമാർഗ്ഗനിർഫദേേങ്ങൾ ലഭ്മാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ 'ഫകരള കാന്സർ 
കൺഫട്രാൾസറ്ട്രാറ്റജി 2018-2030’ എന്ന മാർഗ്ഗ നിർഫദേേഫരഖ പുറത്തിറക്കി
യിട്ടുണ്റ് . ഈ സറ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചു ഫകരളത്തിതല അർബുദ നിയന്ത്രണ രേവ
ർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ഒരു അതപക്റ്  ഫബാഡി സർക്കാർ രൂപീകരി
ച്ചിട്ടുണ്റ് . 

521.  പ്ിക് മഹല്ത്് ലവബ്കാറടെറിയുമട വനതൃെ്ത്ില് എല്ല്കാ ജില്ലകളിലുഷം പ്ിക് 
മഹല്ത്് ലവബ്കാറടെറികള് സ്ഥ്കാപിക്കുന്നെ്കാണ്. പവത്്കാളജി, സെവക്്കാ 
ബവയ്കാളജി, ഇമ്യൂവണ്കാളജി ഉള്മപ്മടയുള്ള പരിവശ്കാധനകള് നടത്്കാന് 
സൗകര്യഷം ഈ ല്കാബുകളില് ഉണ്്കായിരിക്കുഷം.

 സംസ്ാനത്തറ് നിലവിൽ 9 പ്ികറ് തഹൽത്തറ് ലാബുകൾ രേവർത്തിക്കുന്നു
ണ്റ്. പഫത്താളജി, കമഫരൈാബഫയാളജി, ബഫയാതകമിസറ്ട്രി, ഫഹാർഫമാൺഅ
തസ, ഫകാവിഡറ് തട്റ്റുകൾ എന്നിങ്ങതനയുള്ള രേധാന പരിഫോധനകൾ 
എല്ാം തതന്ന ഈ ലാബുകളിലൂതട ലഭ്മാക്കുന്നുണ്റ്. കൂടാതത പുതുതായി 5 
പ്ികറ് തഹൽത്തറ് ലാബുകൾ രേവർത്തന സജമായിതക്കാണ്ിരിക്കുകയാ
ണറ്  കാസർഫഗാഡറ്, ഫകാട്യം, പാലക്കാടറ്, തൃശൂർ, ഇടുക്കി ജില്കളിലാണറ് 
പുതിയ ലാബുകൾ ആരംഭിക്കാന് ഫപാകുന്നതറ്. 

522. ലവബ്കാറടെറി, ഇവെജിഷംഗ് െിസി്്യന്െ്കാരുഷം സ്കാവങ്െിക വിേഗ്ധരുമുള്മപ്ടെ ഒരു 
ക്ലിനികല് ഡയവഗ്്കാസ്റ്റിക് മടക് വന്കാളജി കൗണ്സില് രൂപീകരിക്കുന്നെ്കാണ്. 
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വര്കാഗനിര്ണ്ണയ വസവനങ്ങളെ്കായി ബന്മപ്ടെ നിര്വ്ദേശങ്ങളമടയുഷം നിലവ്കാര 
സൂെകങ്ങളമടയുഷം പ്കാലനഷം ഈ കൗണ്സില് ക്കാല്കാക്കാലങ്ങളില് വിലയിരുത്ഷം.

 സംസ്ാന അകലഡറ് ആറെറ് തഹൽത്തറ് തകയർ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കു
ന്നതിനറ് ഉത്തരവായിട്ടുണ്റ്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

524. ആവര്കാഗ്യ വബ്കാധവല്കരണഷം, ജനകീയ ആവര്കാഗ്യ ഇടമപടലുകള്, സസ
കിളിഷംഗ് വപ്കാലുള്ള ആവര്കാഗ്യ ക്കായിക പ്രവര്ത്നങ്ങള്, സ് കൂള് മഹല്ത്് 
വപ്ര്കാഗ്ര്കാഷം തുടങ്ങിയവമയ  വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആവര്കാഗ്യ സര്വ്വകല്കാശ്കാലയുമട വനതൃെ്ത്ില് ആരഷംഭിക്കുഷം.

 ഫകരള ആഫരാഗ് ോസ്ത സർവകലാോലയുതട അ�ിലിഫയറ്റഡറ് ഫകാഫളജു
കളിതല NSS യൂണിറ്റുകൾ  54 ഗ്രാമങ്ങൾ ദതത്തടുത്തറ് വിവിധ രേവർത്തന
ങ്ങൾ നടത്തി. ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലറ് ആഫരാഗ് ഫബാധവതറ്കരണ പരിപാടികൾ 
സംഘടിപ്ിച്ചു, പകർച്ചവ്ാധി പടരാതിരിക്കാന് ശുെീകരണ രേവർത്തങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു, ഫപാഷകാഹാര കുറവകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സമീകൃത  
ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിതറെ രോധാന്ം സംബന്ിച്ചു ഫബാധവൽക്കരണ 
ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്ിച്ചു, അകേണവാടികൾ ഫകന്ദീകരിച്ചു മുലയൂട്ടുന്നതിതറെ  
ആവേ്കത സംബന്ിച്ചു ഫബാധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്ിച്ചു,  
ഫകാവിഡറ് ഫബാധവൽക്കരണവമായി ബന്തപ്ട്ടു വീടറ് വീടാന്രം ലഘുഫല
ഖകൾ വിതരണം തെയറ്തു. കൂടാതത മാസറ്, sanitizer എന്നിവ ദതത്തടുത്ത 
ഗ്രാമങ്ങളിതല വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി,  ഫകാവിഡാനന്രം ജനങ്ങൾ
ക്കറ് ഉണ്ാകുന്ന മാനസിക രേശ്നങ്ങൾ എങ്ങതന തരണം തെയ്യാം എന്നതിതന 
സംബന്ിച്ചു ഫബാധവതറ്കരണം നൽകി, ഫകരള ആഫരാഗ് ോസ്ത സർ
വകലാോലയുതട തിരുവനന്പുരത്തു രേവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഓ�റ് പ്ികറ് 
തഹൽത്തുമായി ബന്തപ്ട്റ് വിവിധ രേവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ായി.

ആയകഷ്
525. വര്കാഗപ്രെിവര്കാധ പ്രവര്ത്നത്ിലുഷം ആവര്കാഗ്യ സഷംരക്ണത്ിലുഷം ആയു്് 

സമ്പ്രേ്കായങ്ങളമട വസവനഷം പരെ്കാവധി പ്രവയ്കാജനമപ്ടുത്ി വര്കാഗ്കാതുരെ 
കുറയ്ക്കാന് ശ്രെിക്കുഷം. ആയുര്വവേ വക്കാവളജുകളമട അടിസ്ഥ്കാന സൗകര്യങ്ങള് 
സി.സി.ഐ.എഷം നിബന്നകള് അനുസരിച്ച് മെച്ചമപ്ടുത്ഷം.

 സംസ്ാനതത്ത 2328 ആയുഷറ് സ്ാപനങ്ങളിലൂതട ഫകാവിഡറ് വ്ാപനം തെ
റുക്കുന്നതിനറ് രേതിഫരാധ മരുന്നുകൾ വിതരണം തെയറ്തു. 1206 ആയുർ രഷോ 
ക്ലിനിക്കുകളിലൂതട ഫകാവിഡറ് രേതിഫരാധത്തിനറ്  ആയുർഫവദ ഔഷധങ്ങൾ 
42.5 ലഷേം ഫപർക്കും വിതരണം തെയറ്തു. കുട്ികൾക്കറ് ഫകാവിഡറ് രേതിഫരാധ
ത്തിനറ് രേഫത്ക െികിത്ാ പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കി. 

526.  കണ്ണൂരിമല ആയുര്വവേ ഗവവ്ണ ഇന്സിസ്റ്റിറ്റിയൂടെിമറെ നിര്മ്കാണഷം പൂര്ത്ീ
കരിച്ച് ആയുര്വവേമത് മെളിവധിഷ്ിെെ്കായുഷം (Evidence Based Medicine) 
ശ്കാസ്ത്രീയെ്കായുഷം വികസിപ്ിക്കുഷം.

 ആയുർഫവദ തമഡിക്കൽ വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്ിനറ് കീഴിൽ കണ്ണൂർ ജില്യിൽ 
സ്ാപിക്കുന്ന അന്ാരാഷ്ട്ര ആയുർഫവദ ഗഫവഷണ ഫകന്ദത്തിനായി സ്ലം 
ഏതറ്റടുക്കുന്നതിനറ് കി�റ്ബി മുഫഖന 114 ഫകാടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഈ പദ്ധതി
യുതട ആദ്ഘട്മായ ഗഫവഷണ ആശുപത്ി, മാനുസ്കിപറ്റ്ററ് തസറെർ  എന്നിവയു
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തട നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

527. കുടുഷംബശ്രീയുെ്കായി സഹകരിച്ചുമക്കാണ്് ആയുര്വവേ ഔ്ധ സസ്യങ്ങളമട േൗ
ര്ലഭ്യഷം പരിഹരിക്കുന്നെിന് അയല്ക്കൂടെ കൃ്ി ആരഷംഭിക്കുഷം. ക്കാടുകളില് നിന്നുഷം 
െറ്റുഷം ഔ്ധങ്ങള് വശഖരിക്കുന്നവരുമട സ്യഷംസഹ്കായ സഷംഘങ്ങള്ക്കു രൂപഷം 
നല്കുഷം. സെ്കാനെ്കായ രീെിയില് വഹ്കാെിവയ്കാപെി ഔ്ധികള്ക് ആവശ്യെ്കായ 
ഔ്ധ കൃ്ിയുഷം വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

 സംസ്ാനത്തറ് സർക്കാർ സർക്കാഫരതിര ഗഫവഷണ സ്ാപനങ്ങളിലായി 5 
ഫമാഡൽ നഴറ്സറികളം 7 തെറുകിട നഴറ്സറികളം സംസ്ാന തമഡിസിനൽ 
പ്ാറെറ് ഫബാർഡിതറെ സഹായഫത്താതട ആരംഭിച്ചു. കർഷകർ കൃഷി തെയ്യുന്ന 
ഔഷധ സസ്ങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും ഉണക്കി സൂഷേിക്കുന്നതിനുമായി 3 
ഉണക്കറ് പുരകളം, 3 സംഭരണോലകളം, 2 അർദ്ധ സംസ്ക്കരണ ഫകന്ദങ്ങളം 
അനുവവദിച്ചു. ഔഷധ സസ്ങ്ങതള കുറിച്ചറ് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും ഫബാധ
വതറ്ക്കരണത്തിനുമായി 4 ഔഷധസസ് രേദർേന ഫതാട്ങ്ങൾക്കറ് കഴിഞെ 
സാമ്പത്തിക വർഷം ഫബാർഡറ് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്റ്.  

529.  ഔ്ധനിര്മ്കാണ മടക് നീ്്യന് വക്കാഴ് സ്, ഔ്ധഷം സഷംഭരണ പരിശീലനഷം, 
െ്കാര്െസിസ്റ്റ്, പഞ്കര്മ മടക് നീ്്യന്, എന്നിവയില് സ്ഥിരെ്കായ വക്കാഴ് സുക
ള് നടത്ി ഈ വെഖലയിമല െനു്്യ വിഭവവശ്ി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. ഇെില് പരമ്
ര്കാഗെ സവേ്യവെഖലയില് നിന്നുള്ളവര്ക് മുന്ഗണന നല്കുഷം.

 ആയുർഫവ്വദ തമഡിക്കൽ വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്ിനു കീഴിൽ ആയുർഫവ്വദ �ാർമ
സിസ്ററ്, ഫനഴറ്സറ്, തതറാപ്ിസ്ററ് ഫകാഴറ്സുകൾ ഈ വർഷം തതന്ന ആരംഭിക്കുന്ന
തിനറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു. 

531.  വഹ്കാെിവയ്കാപ്െിയിമല ഗവവ്ണവുഷം വികസനവുഷം വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.
 ഫഹാമിഫയാപ്തി വകുപ്ിനറ് കീഴിൽ വിവിധ ോസ്തീയ ഗഫവഷണങ്ങൾ ആരം

ഭിക്കുന്നതിനും അനുബന് രേവർത്തനങ്ങൾക്കും മാത്മായി ഫഡാരൈറ്മാരുതട 
ഒരു രേഫത്ക സംഘം രൂപീകരിച്ചറ് ‘HEART’ (Homoeopathic Evidence 
based Advanced Research and Training)എന്ന ഫപരിലുള്ള പദ്ധതിക്റ് തുട
ക്കമിട്ടു. 

532.  സിദ്ധയുന്കാനി സമ്പ്രേ്കായങ്ങള്ക് പ്രെ്കാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് അവയുമട 
വസവനഷം ആയു്് െി്ന് വഴി ലഭ്യെ്കാക്കുന്നെിന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 സംസ്ാനത്തറ് 6 ഫകന്ദങ്ങളിൽ 10 മുതൽ 50 വയസുവതരയുള്ള സ്തീകളതട 
പരിപൂർണ ആഫരാഗ്ത്തിനറ് ഫവണ്ിയുള്ള സിദ്ധ െികിത്ാ പദ്ധതിയായ 
‘മഗിളർ ഫജ്ാതി’ ആരംഭിച്ചു. കാസർഫഗാഡറ് െീഫമനി ഗവ. ആയുർഫവദ 
ആശുപത്ിയിൽ രേഫത്ക സിദ്ധ യൂണിറ്ററ് സ്ാപിക്കുന്നതിനറ് അടിസ്ാന 
തസൗകര്ം ഒരുക്കി.

കകടിലവള്ളഷം
533.  എല്ല്കാവര്ക്കുഷം ശുദ്ധെ്കായ കുടിമവള്ളഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം. ജല്ജീവന് െി്ന് വഴി 21 

ലക്ഷം കുടുഷംബങ്ങള്ക് കുടിമവള്ളഷം എത്ിക്കുഷം. െറ്റു ഇന്ത്യന് സഷംസ്ഥ്കാനങ്ങളി
ല് നിന്നുഷം വ്യെ്യസ്തെ്കായി ഗ്ര്കാെെലത്ില് പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപന
ങ്ങള് വഴിയ്കായിരിക്കുഷം ഈ പദ്ധെി നടപ്്കാക്കുക.



125

 ജലജീവന് മിഷന് പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി തിരുവനനന്പുരം, പത്തനംതി
ട്, ആലപ്പുഴ, ഫകാഴിഫക്കാടറ്, കണ്ണൂർ, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്കളിൽ 7411 രേവർത്തന 
ഷേമമായ ഗാർഹിക കുടിതവള്ള ടാപ്റ് കണഷേനുകൾ നടപ്ിലാക്കുന്നതിനായി 
16.48 ഫകാടി രൂപയുതട ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിൽ 456 കണഷേനുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്.

534. ജലവിെരണ പദ്ധെികളമട സമ്പൂര്ണ്ണ കണമകടുപ്് ജലനിധി നടത്ിമക്കാ
ണ്ിരിക്കുകയ്കാണ്. ഇെ് എത്യുഷം വവഗഷം പൂര്ത്ിയ്കാക്കുഷം. വരേ്കാെസിമറെ വശ്ി, 
ലഭ്യെ, യഥ്കാര്ത്യത്ില് നിലവിലുള്ള ഗുണവഭ്കാക്്കാകളമട എണ്ണഷം, നിലവിലു
ള്ള ജലവിെരണക്െെ, സപപ്്, ട്കാങ്്, ട്കാപ്പുകള് തുടങ്ങിയവയുമട യഥ്കാര്ത 
സ്ഥിെി, ജലഗുണനിലവ്കാരഷം, ശുദ്ധീകരണ സഷംവിധ്കാനത്ിമറെ ക്കാര്യക്െെ, 
വനരിടുന്ന പ്രശ് നങ്ങള് തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്ന്നെിന് സഷംസ്ഥ്കാനവ്യ്കാപക
െ്കായി വസ്കാ്്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്ഷം.

 227 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലായി 5883 കുടിതവള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്ിലാക്കി
യിട്ടുണ്റ്.  2147 പദ്ധതികൾ ഫസാഷ്ൽ  ഓ ഡിറ്റിംഗറ് നടത്തി തുടർ നടത്തിപ്ി
നും പരിപാലനത്തിനുമായി ഗുണഫഭാക്തൃ സമിതികൾക്കറ് കകമാറിയിട്ടുണ്റ്. 

535.  നഗരപ്രവേശങ്ങളിമല കുടിമവള്ള ക്്കാെഷം പരിഹരിക്കുന്നെിന് ബ്ഹെ് പദ്ധെി
കള് അനിവ്കാര്യെ്കാണ്. പഴയ പദ്ധെികള് പലതുഷം കിെ്-ബി വഴി പുനരുദ്ധരിക്കു
ന്നുണ്്. ജലജീവന് െി്ന് സ് കീമുഷം ഇെിന്കായി ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം.

 ജലജീവന് മിഷതറെ ഭാഗമായി പദ്ധതികൾ നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു.

536.  വകരള വ്കാടെര് അവെ്കാറിറ്റിയുമട പ്രെിസന്ി പരിഹരിക്കുന്നെിന് അടിയന്തര 
നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. വരുെ്കാനഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കാനുള്ള നടപടികള്മക്കാപ്ഷം വി
െരണനഷ്ഷം കുറയ്ക്കുന്നെിനുഷം നടപടികള് ഉണ്്കാവുഷം. സര്ക്കാര് ധനസഹ്കായഷം 
വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.

 നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

537. ജലനിധി പദ്ധെികളില് ഒരു ഭ്കാഗഷം പല ക്കാരണങ്ങള്മക്കാണ്ടുഷം നിര്ജീവ
െ്കായിട്ടുണ്്. അവ പുനരുജീവിപ്ിക്കുന്നെിന് ആവശ്യെ്കായ പദ്ധെികള് ആവി
്് കരിക്കുഷം.

 ഇതിനകം 1161 പദ്ധതികൾ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനായി ഏതറ്റടുക്കു
കയും 668 പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്.  മറ്റു പദ്ധതികൾ 
വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലായി പുഫരാഗമിച്ചു വരികയാണറ്.

538. വകരളത്ിമല 60 ശെെ്കാനത്ിവലമറ ജനങ്ങളഷം കുടിമവള്ളത്ിന്കായി ആശ്ര
യിക്കുന്ന വരേ്കാെമസന്ന നിലയ്ക് കിണറകളമട സഷംരക്ണത്ിന് പ്രവെ്യക പ്ര്കാ
ധ്കാന്യഷം നല്കുഷം. ന്കാല് െ്കാസത്ിമല്കാരികല് കിണറകള് ശുദ്ധീകരിക്കുകയുഷം 
ഗുണനിലവ്കാരമത്ക്കുറിച്ച് സര്ടെിെികറ്റ് നല്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. െഴക്കാലത്് 
റീെ്കാര്ജ് മെയ്യുന്നെിനു നടപടിമയടുക്കുഷം.

 1,06,866 ഗാർഹിക കിണറുകളിതല ജലത്തിതറെ ഗുണനിലവാര പരിഫോധന 
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 500 ഗാർഹിക കിണറുകൾക്കറ് ആൾ മറ, പ്ാറ്ററ് ഫ�ാം 
തുടങ്ങിയവ നിർമ്ിച്ചറ് സുസ്ിരവം സുരഷേിതവമായ ജലഫ്ാതസുകളാക്കി 
മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. 80,910 മഴ സംഭരണികളിൽ 
നിന്നും അധികമായി പുറഫത്തക്കറ് ഒഴുകുന്ന ജലം കിണറുകളതട ജലപരിഫപാ
ഷണത്തിനായി രേഫയാജനതപ്ടുത്തുന്നതിനായി വിനിഫയാഗം തെയ്ിട്ടുണ്റ്.
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539. കുപ്ിമവള്ളത്ിമറെ വില നിയന്തിക്കുന്നെിനുവവണ്ി വ്കാടെര് അവെ്കാറിറ്റിയുമട 
പ്കാവകജ്ഡ് കുടിമവള്ളഷം വ്കാണിജ്യ്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് ഇറക്കുഷം.

 ശുദ്ധമായ കുടിതവള്ളം തപാതുജനങ്ങൾക്കറ് എത്തിക്കാന് ലഷേ്മിട്ടുള്ള ജലവി
ഭവ വകുപ്ിനറ് കീഴിലുള്ള കുപ്ിതവള്ള നിർമ്ാണ യൂണിറ്റിൽ, ആദ്ഘട്തമന്ന 
നിലയിൽ20ലിറ്റർ ജാറുകളിലുള്ള കുടിതവള്ളമാണറ് വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടു
ള്ളതറ്. 2022ജനുവരി മാസം മുതൽ1ലിറ്റർ കുപ്ിതവള്ളത്തിതറെ ഉൽപ്ാദനവം 
വിതരണവം ആരംഭിച്ചു. 20ലിറ്റർ ജാറുകൾ60രൂപ നിരക്കിലാണറ് വിപണി
യിൽ ലഭ്മാക്കുന്നതറ്. കൂടാതത വിവിധ ജയിൽ യൂണിറ്റുകൾ വഴിയും �ാക്റി 
ഒൗതട്റ്ലറ്റുകൾ വഴിയും 10രൂപക്റ് 1ലിറ്റർ കുപ്ിതവള്ളം ലഭ്മാക്കുന്നുണ്റ്.

പൊര്പ്ിടഷം
541.  അടുത് അഞ്ചു വര്്ത്ിനുള്ളില് എല്ല്കാവര്ക്കുഷം വീട് എന്ന സ്പ്ഷം സ്കാക്്കാ

െ്കരിക്കുഷം. സലെ് െി്ന് 2021-22ല് 1.5 ലക്ഷം വീടുകള് നിര്മിക്കുഷം. ഇെില് 
60000വത്്കാളഷം വീടുകള് പടെികവിഭ്കാഗങ്ങള്ക്കുഷം െത്്യമത്്കാഴില്കാളികള്ക്കു
െ്കായിരിക്കുഷം. പുെിയെ്കായി സലെ് െി്ന് വീടിനുവവണ്ി സെര്പ്ിച്ചിട്ടുള്ള അവപ
ക്കള് പരിവശ്കാധിച്ച് അനുബന് ലിസ്റ്റ് െയ്്കാറ്കാക്കുന്നെ്കാണ്. അവര്ക്കുഷം വീട് 
നല്കുന്നെിനുള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഫേഷം 32,875 വീടുകൾ നിർമ്ിച്ചു. 
ഇതിൽ 9779 വീടുകൾ പട്ികജാതി വിഭാഗത്തിൽതപ്ട്വരുഫടതും 2866 
എണ്ണം പട്ികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽതപ്ട്വരുഫടതും 2481 വീടുകൾ മത്് 
തതാഴിലാളി വിഭാഗത്തിതപ്ട്വരുഫടതുമാണറ്. 176 ഭവനയൂണിറ്റുകളള്ള 4 
ഭവന സമുച്ചയങ്ങളതട നിർമ്ാണം അന്ിമഘട്ത്തിലാണറ്. PMAY (നഗരം) 
പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി കല�റ് മിഷന് പട്ികയിലുള്ള 3420 വീടുകൾ നിർ
മ്ിച്ചു. കല�റ് മിഷനു ഫവണ്ി ഹഡറ് ഫകായിൽ നിന്നറ് 1500 ഫകാടി രൂപയുതട 
പുതിയ വായറ്പ ലഭ്മാക്കി. കല�റ് രണ്ാം ഘട്ം ഗുണഫഭാക്തൃ ലിസ്റിതറെ രോ
ഥമിക  പരിഫോധന പൂർത്തിയായി. സൂപ്ർ തെക്കിങറ് നടന്നു വരുന്നു. 2022 
ആഗസ്ററ് മാസം പുതിയ ഗുണഫഭാക്തൃ പട്ിക രേസിദ്ധീകരിക്കും. 

542.  സലെ് െി്മറെ അടുത് ഘടെത്ിമല പ്രവെ്യകെ ഭൂരഹിെര്ക്കു വീട് നല്ക
ല്കാണ്. അവര്ക് െ് ള്കാറ്റുകള് നിര്മിച്ചു നല്കുഷം. അവെ്കാമട്കാപ്ഷം സ്ന്തെ്കായി 
സ്ഥലഷം വ്കാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാന് െയ്്കാറള്ളവര്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീെഷം നല്കുഷം.

 ഈ സർക്കാരിതറെ ആദ് വർഷത്തിൽ 8737 കുടുംബങ്ങൾക്കറ് ഭൂമിയും വീടും 
ലഭ്മാക്കുന്നതിനും 29,066 കുടുംബങ്ങൾക്കറ് ഭൂമി നൽകുന്നതിനും സാധിച്ചു. 
ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർക്കായുള്ള ഭവന നിർമ്ാണം രേഫത്ക ലഷേ്മായി 
കാണുകയാണറ്.  ഭൂരഹിതർക്കറ് വീടറ് നിർമ്ാണത്തിനായി ഭൂമി കതണ്ത്തുന്ന
തിനറ് മനഫസ്ാടിത്തിരി മണ്ണറ് എന്ന ക്ാമ്പയിന് നടന്നു വരുന്നു. 39.97 ഏക്കർ 
ഭൂമി ഇതിനകം ലഭിച്ചു.  ഇങ്ങതന ലഭിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ വീടറ് നിർമ്ിക്കുന്നതിനറ് 
കല�റ് മിഷന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. 39 ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ 
(�റ് ളാറ്റുകൾ) ലഷേ്മിട്തിൽ 32 എണ്ണത്തിതറെ നിർമ്ാണം പുഫരാഗതിയിലാ
ണറ്. PMAY സറ് കീമിൽ 196 കുടുംബങ്ങൾക്കറ് ഫ്ാറ്ററ് നിർമ്ിക്കുന്നതിനറ് അനുമതി 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.
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543.  സലെിനു വവണ്ിയുള്ള െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട െിരിച്ചടവു ഭ്കാരഷം 
വികസന െണ്ിമറെ 20 ശെെ്കാനെ്കായി പരിെിെമപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. ഈ പരിധി
യില് എത്ന്ന െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട അധിക െിരിച്ചടവ് സര്ക്കാര് 
വഹിക്കുഷം. 

 കല�റ് മിഷന് പദ്ധതിക്ായി വികസന �ണ്ിതറെ 20% തുക വകയിരുത്തിയ 
തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതട വിവരങ്ങൾ ഫേഖരിച്ചുവരുന്നു.

544. കര്ശനെ്കായ ധനക്കാര്യ നിയെങ്ങളമട വപരില് നിരവധി ആളകള് വീടുകളില് 
നിന്ന് പുറത്്കാകമപ്ടുന്നു. വകരളത്ില്, 'കിടപ്്കാടഷം അവക്കാശഷം' എന്ന നിയെഷം 
നടപ്്കാക്കുഷം. അെിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ബേല് സഷംവിധ്കാനങ്ങളില്ല്കാമെ 
ആമരയുഷം വീടുകളില്നിന്ന് പുറത്്കാക്കാന്കാവില്ല.

 നിയമ നിർമ്ാണം പരിഗണനയിലാണറ്.
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കൊയികരഷംഗഷം
547.  കിെ്ബി പിന്തുണവയ്കാടുകൂടി എല്ല്കാ ജില്ലകളിലുഷം 4050 വക്കാടി മെലവില് ബഹു 

ഉവ്ദേശ്യ ജില്ല്കാ സ് വപ്കാര്ട് സ് വക്കാഷംപ്ക് സുകള്ക് അനുവ്കാേഷം നല്കിയിട്ടുണ്്. 
അവയുമട നിര്മ്കാണഷം സെയബന്ിെെ്കായി പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. ഇെിനു പുറമെ, 
എണ്പവെ്കാളഷം മെറകിട വസ്റ്റഡിയങ്ങളഷം കിെ്ബി വഴി നിര്മിക്കുന്നുണ്്. വക
രളത്ിമറെ സ് വപ്കാര്ട് സ് ഇന്ഫ്്കാസ്്ക്െറില് ഇതുവഴി വലിമയ്കാരു കുെിപ്പു
ണ്്കാകുഷം. ഇടുകിയിമല സഹ ആള്ടെിറ്റിയൂഡ് മ്യിനിഷംഗ് മസറെറഷം വസ്റ്റഡിയവുഷം 
പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. മൂന്ന്കാറിമല സ്കാഹസിക അക്കാേെി വികസിപ്ിക്കുഷം. െിരുവന
ന്തപുരത്ഷം മക്കാച്ചിയിലുഷം ഉള്ളതുവപ്കാമല വക്കാഴിവക്കാടെ് ഒരു ഇറെര്ന്കാ്ണല് 
വസ്റ്റഡിയഷം നിര്മിക്കാന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 കി�റ്ബി  പിന്തുണഫയാതട 100 ഫകാടി രൂപ തെലവിൽ 19 ഫസ്റഡിയങ്ങളതട 
രേവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 355 ഫകാടി രൂപയുതട 26 രേവൃത്തികൾ പുഫരാ
ഗമിക്കുന്നു. കൂടാതത 153 ഫകാടി രൂപക്റ് സാഫകേതികാനുമതി ലഭ്മായ 9 രേ
വൃത്തികളിൽ 5 രേവൃത്തികൾ തടണ്ർ നടപടികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. ഇടുക്കി
യിതല കഹ ആൾട്ിറ്റയൂടറ് തട്രയിനിംഗറ് തസറെറിതറെയും ഫസ്റഡിയത്തിതറെയും 
നിർമ്ാണ പദ്ധതിക്കായി സാധ്താ പഠനം നടത്തി വിേദമായ ഫരോജക്റ് 
റിഫപ്ാർട്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ഫകാഴിഫക്കാടറ് ഒരു ഇറെർനാഷണൽ ഫസ്റഡി
യം നിർമ്ിക്കുന്നതിനായി സാധ്താപഠനം നടത്തുന്നതിനും ഫയാജിച്ച സ്ലം 
കതണ്ത്തുന്നതിനുമായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

548. എല്ല്കാ പഞ്്കായത്ിലുഷം മുനിസിപ്്കാലിറ്റിയിലുഷം ജനങ്ങള്ക് ഒത്കൂടുന്നെിനുഷം 
ലഘുവ്യ്കായ്കാെഷം മെയ്യുന്നെിനുഷം പ്കാര്ക് വപ്കാലുള്ള മപ്കാതുയിടങ്ങള് ഉണ്്കാക്കുഷം. 
എവിമടമയല്ല്കാഷം സ് കൂളകളിവല്കാ െറ്റു മപ്കാതു ഇടങ്ങളിവല്കാ കളികളത്ിനുള്ള 
സ്ഥലഷം ലഭ്യെ്കാവണ്കാ, അവ നവീകരിച്ച് െത്രവയ്കാഗ്യെ്കാക്കുന്നെിന് നടപടി സ്ീ
കരിക്കുഷം.

 എല്ാ പഞ്ചായത്തിലും കളിക്കളം പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കുകയാണറ്. ആദ് ഘട്
ത്തിൽ 106 കളിക്കളങ്ങൾ തതരതഞെടുത്തിട്ടുണ്റ്. ഇവിതട വ്ായാമത്തിനും 
കളികൾക്കും സൗകര്ം ഒരുക്കിവരുന്നു.

549.  സ് വപ്കാര്ട് സ് കൗണ്സിലിമറെ കീഴിലുള്ള 108 വിവിധെരഷം സ് വപ്കാര്ട് സ് വഹ്കാ
സ്റ്റലുകളമട പ്രവര്ത്നഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

 സറ് ഫപാർടറ് സറ് ഫഹാസ്റലുകളിഫലക്കുള്ള കുട്ികളതടയും പരിേീലകരുതടയും തത
രതഞെടുപ്റ് കൂടുതൽ സുതാര്വം മികച്ചതുമാക്കി. 

 ഫഹാസ്റലുകളതട രേവർത്തന നിലവാരം പരിഫോധിക്കുന്നതിനറ് ഫഹാസ്റൽ 
സബറ് കമ്ിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

550. വകരളത്ിമല എല്ല്കാ ജനവിഭ്കാഗങ്ങള്ക്കുഷം ക്കായികക്െെയുഷം നല്ല ആവര്കാഗ്യ
വുഷം സകവരിക്കുന്നെിന് വകരള ക്കായികക്െെ്കാ െി്ന് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ െവ്ദേശ 
സ്യഷംഭരണ ആവര്കാഗ്യവകുപ്പുകളമട സഹകരണവത്്കാമട ആരഷംഭിക്കുഷം.

 ഫസ്പാർടറ്സറ് കൗൺസിലിമറെ കായികഷേമതാ മിഷന് പദ്ധതിക്കറ് ഭരണാനുമ
തി ലഭിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളമായി ഫെർന്നറ് തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

551. സ് വപ്കാര്ട് സ് ശ്കാസ്ത്രശ്കാഖകളിമല കണ്ടുപിടിത്ങ്ങള് െലപ്രേെ്കായി ഉപവയ്കാ
ഗമപ്ടുത്ന്നെിന് യൂണിവവഴ് സിറ്റികളെ്കായി സ് വപ്കാര്ട് സ് കൗണ്സില് സഹ
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കരിക്കുഷം. സ് വപ്കാര്ട് സ് മെഡിസിന് മെഡികല് വക്കാളജുകളില് പ്രവെ്യക 
സഷംവിധ്കാനഷം സൃഷ്ിക്കുഷം. 

 കായിക താരങ്ങൾക്കറ്  കവദ്സഹായം ലഭ്മാക്കാന് കണ്ണൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്
കളിൽ ഒഫരാ ഫസ്പാർടറ്സറ് സയന്സറ് തസറെർ തമയറ് 20 നകം രേവർത്തനം 
തുടങ്ങും. ഒരു  തസ്പഷ്ലിസ്ററ് ഫഡാക്ർ, �ിസിഫയാതതറാപ്ിസ്ററ്, സ്റാ�റ് ഫനഴറ്സറ്, 
അറ്റന്ഡർ എന്നിവരുതട ഫസവനം ഒഫരാ തസറെറിലും ലഭ്മാക്കും. കാലിക്ക
റ്ററ് സർവ്വകലാോലയുമായി സഹകരിച്ചറ് സറ് ഫപാർടറ് സറ് ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ് സ്ാപി
ക്കാന് െർച്ചകൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

552.  എല്ല്കാ പ്രധ്കാന കളികളിലുഷം ലീഗ് െത്രങ്ങള് സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. സഷംയുക് സര്വ
കല്കാശ്കാല്കാ ടീെിമന മെരമഞെടുക്കുകയുഷം അവമര ഇെില് പങ്്കാളിയ്കാക്കുകയുഷം 
മെയ്യുഷം. ഫുട് വബ്കാളില് അന്തര്വേശീയ ടീമുകള് പമങ്ടുക്കുന്ന ടൂര്ണ്ണമെറെ് സഷം
ഘടിപ്ിക്കുഷം.

 ത�ഡഫറഷന് കപ്റ്, ഫദേീയ സീനിയർ അതറ് ലറ്റികറ് ൊമ്പ്ന്ഷിപ്റ്,  സഫന്ാഷറ് 
ഫട്രാ�ി, ഫദേീ വനിതാ ഫുടറ്ഫബാൾ ൊമ്പ്ന്ഷിപ്റ് എന്നിവ സംഘടിപ്ിച്ചു. 2 
ഇന്് ഗ്രാറെറ് രേീ അതറ് ലറ്റികറ് ൊമ്പ്ന്ഷിപ്പുുകൾ നടന്നു. നാഷണൽ ജംപ്റ് ൊ
മ്പ്ന്ഷിപ്റ് ത� ഡഫറഷന് കപ്റ് സീനിയർ അതറ് ലറ്റികറ് ൊമ്പ്ന്ഷിപ്റ് എന്നിവ 
നടന്നു. കൂടുതൽ ടൂർണ്ണതമന്കൾ സംഘടിപ്ിക്കാന് െർച്ചകൾ പുഫരാഗമിക്കു
ന്നു.

553.  ക്കായിക പ്രെിഭകമള കുടെിക്കാലവത് കമണ്ത്ന്നെിനുള്ള പദ്ധെികള് ശക്ി
മപ്ടുത്ഷം. കുടെികളമട ക്കായിക്കാഭിരുെി വളര്ത്ിമയടുക്കുന്നെിനുള്ള വപ് വെ്കാര് 
മഹല്ത്് പദ്ധെി, ഫുട്ബ്കാള് ട്കാലന്റുകമള കമണ്ത്്കാനുള്ള കിവക്കാെ്, നീന്ത
ലിനുള്ള സ്പ്ല്കാ്്, മടന്നീസിനുള്ള എയ് സ് തുടങ്ങിയ സ് കീമുകള് ശക്ിമപ്ടു
ത്ഷം. 

 ഫുടറ്ഫബാൾ ടാലന്കതള കതണ്ത്താനുള്ള കിഫക്കാ�റ് പദ്ധതി നവീകരിച്ചറ് 
കരേമറി വിദ്ാർത്ികളിൽ കായികാഭിരുെി വളർത്തൽ ലഷേ്മാക്കി 5 
ലഷേം കുട്ികതള ഫുടറ് ഫബാൾ പരിേീലിപ്ിക്കാന് ഫഗാൾ പദ്ധതിയും  ഫപ് ഫ�ാർ 
തഹൽത്തറ്, തഹൽത്തറ് കി ഡറ്സറ് പദ്ധതി കൂടുതൽ ഫകന്ദങ്ങളിഫലക്കറ് വ്ാപിപ്ി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

554.  സ് വപ്കാര്ട് സ് കൗണ്സിലിമറെ പുനഃസഷംഘടന പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. െവ്ദേശ ഭരണ
സ്ഥ്കാപനെലത്ില് സ് വപ്കാര്ട് സ് കൗണ്സിലിമറെ ഘടകങ്ങള് രൂപീകരിക്കുഷം.

 സംസ്ാന ഫസ്പാർടറ്സറ് കൗൺസിൽ, ജില്ാ ഫസ്പാർടറ്സറ് കൗൺസിൽ എന്നി
വയുതട പുന:സംഘടന പൂർത്തിയാക്കുകയും പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാര
ത്തിൽവരികയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്. തഫദേേ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഫസ്പാർടറ്സറ് കൗൺസി
ലുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തതരതഞെടുപ്റ് പൂർത്തിയായി. 2022 തമയറ് 
മാസം അവസാനഫത്താതട എല്ായിടത്തും ഫസ്പാർടറ്സറ് കൗൺസിലുകൾ രൂ
പീകൃതമാകും.

555. വകരളത്ിമല മപ്കാതുവെഖല്കാസര്ക്കാര് സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് സ് വപ്കാര്ട് സ് 
ടീമുകള് രൂപീകരിക്കുഷം.

 2015-തല ഫദേീയ തഗയിംസിൽ തവള്ളി/തവകേല തമഡൽ ഫനടിയ 82 
കായിക താരങ്ങൾക്കറ് കായിക യുവജന കാര്ാലയത്തിൽ എൽഡി ക്ലർക്കി
തറെ സൂപ്ർനയൂമററി തസ്തിക സൃഷ്ിച്ചറ് നിയമനം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. ഇതിൽ 57 
ഫപർ ഫജാലിയിൽ രേഫവേിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇരേകാരം നിയമിതരായവരിൽ റഗറ്ബി, 
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ഫഖാ-ഫഖാ, തനറ്ററ്ഫബാൾ എന്നീ കായിക ഇനങ്ങളിൽ ടീം രൂപീകരിക്കുന്നതി
നുള്ള കായിക താരങ്ങൾ നിലവിലുണ്റ്.

557.  കളരിപ്യറ്റ്, വുഷു, െ്കായ് വക്കാണ്, കര്കാമടെ എന്നീ ആവയ്കാധന കലകള്ക്  
വപ്കാലുള്ള ആവയ്കാധനകലകള് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

 തുഞ്ചതത്തഴുത്തച്ചന് സർവ്വകലാോലയുതട സഹകരണഫത്താതട കളരിപ്യറ്റി
തന സംബന്ിച്ച ഗ്രന്ഥരെന നടത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.

558. സ് വപ്കാര്ട് സ് ഡയറക്വററ്റിമറെയുഷം സ് വപ്കാര്ട് സ് കൗണ്സിലിമറെയുഷം പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് ഏവക്കാപിപ്ിക്കുഷം. ഇവമയയുഷം വിവിധ അവസ്കാസിവയ്നുകമള
യുഷം ഒരു കുടകീഴില്കാക്കാന് ക്കായിക ഭവന് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

 തിരുവനന്പുരം ജില്യിൽ വഞ്ചിയൂർ വിഫല്ജിൽ വാന്ഫറാസറ് ജംഗറ്ഷനിൽ 
സ്ലം ഏതറ്റടുത്തിട്ടുണ്റ്. പദ്ധതിയുതട രൂപഫരഖ, ഡികസന് എന്നിവ തയ്യാറാ
ക്കുന്നതിനറ് കൺസൾട്റെിതന നിഫയാഗിച്ചിട്ടുണ്റ്.

559.  നിലവിലുള്ള ക്കായിക വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ പ്കാഠ്യപദ്ധെി (BPEd, MPEd, NIS Coaching 
Diploma) പുനഃക്െീകരിക്കുകയുഷം പഠനനിലവ്കാരഷം ഉയര്ത്്കാനുള്ള നടപടികള് 
സ്ീകരിക്കുഷം മെയ്യുഷം.

 കായിക വിദ്ാഭ്ാസ പാഠ്പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്   SCERT നിന്നും ലഭ്മാക്കിയ 
1.9 ഫകാടി രൂപയുതട രേഫപ്ാസൽ നിലവിലുണ്റ്. കാലിക്കറ്ററ് സർവ്വകലാോലയു
മായി സഹകരിച്ചറ് സറ് ഫപാർടറ് സറ് ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ് സ്ാപിക്കുന്നഫതാതട ഇക്കാര്
ത്തിൽ വലിയ പുഫരാഗതിയുണ്ാകും.

560. ജി.വി ര്കാജ സ് വപ്കാര്ട് സ് സ് കൂള്, കണ്ണൂര് സ് വപ്കാര്ട് സ് ഡിവി്ന്, അയ്ന്ക്കാ
ളി സ് വപ്കാര്ട് സ് സ് കൂള് എന്നിവ അന്തര്വേശീയ നിലവ്കാരത്ിവലയ്ക് ഉയ
ര്ത്ന്നെിനുള്ള നടപടികള് ആവി്് കരിച്ചിട്ടുണ്്. ഇവ സെയബന്ിെെ്കായി 
പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. കണ്ണൂര് സ് വപ്കാര്ട് സ് ഡിവി്ന് െ്കാതൃകയില് രണ്് സ് വപ്കാ
ര്ട് സ് ഡിവി്നുകള്കൂടി ആരഷംഭിക്കുഷം.

 ജിവി രാജാ ഫസ്പാർടറ്സറ് സ്കൂൾ, കണ്ണൂർ ഫസ്പാർടറ്സറ് ഡിവിഷന് എന്നീ കായിക 
വിദ്ാലയങ്ങളിൽ അന്ാരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങളം 
കായിക ഉപകരണങ്ങളം ഒഫരാ കായിക ഇനത്തിനും വിദഗറ്ധരായ പരിേീല
കതരയും ലഭ്മാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 

 ജിവി രാജാ ഫസ്പാർടറ്സറ് സ്കൂളിൽ സിന്റ്റികറ് അതറ് ലറ്റികറ് ട്രാക്കറ്, ഫഹാക്കി ടർ�റ്, 
ബാസ്ക്കറ്ററ് ഫബാൾ ഫകാർട്റ്, ജൂഫഡാ മാറ്ററ്, ഫബാക്ിംഗറ് റിംഗറ്, ഇവതക്ല്ാം ആവ
േ്മായ മറ്റു കായിക ഉപകരണങ്ങൾ, സ്കൂൾ  ഫഹാസ്റൽ ലാബുകൾ, തമസറ് എന്നി
വതയല്ാം ലഭ്മാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 

 കണ്ണൂർ ഫസ്പാർടറ്സറ് ഡിവിഷന് തപൺകുട്ികൾക്കറ് മാത്മുള്ള ഫസ്പാർടറ്സറ് 
സ്കൂളായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

 തൃശ്ശൂരിതല കുന്ദംകുളം ഗവ. ഫബായിസറ് എച്ചറ്എസറ്എസിൽ ഫസ്പാർടറ്സറ് 
ഡിവിഷന് ആരംഭിച്ചു. ഫുടറ്ഫബാൾ, ഫബാക്ിംഗറ്, ജൂഫഡാ, അതറ് ലറ്റിക്റ് എന്നീ 
കായിക ഇനങ്ങളാണറ്. തൃശ്ശൂർ ഫസ്പാർടറ്സറ് ഡിവിഷനിൽ നിലവിലുള്ളതറ്. 

 പത്തനംതിട്, കാസർഫഗാഡറ് ജില്കളിൽ ഫസ്പാർടറ്സറ് ഡിവിഷന് അനുവദിക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പരിഗണനയിലാണറ്.
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561. സ് വപ്കാര്ട് സ് ക്്കാടെയിമല 2010 മുെല് 2014 വമരയുള്ള നിയെനങ്ങള് ഇവപ്്കാ
ഴ്കാണ് കുടിശിക െീര്ത്് നിയെനഷം നടത്ിയെ്. അതുവപ്കാമല െമന്ന വേശീയ 
മഗയിഷംസില് വിജയികള്കായിട്ടുള്ളവര്ക് നിയെനഷം നല്കി. സ് വപ്കാര്ട് സ് ക്്കാടെ 
വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നെ്കാണ്. സ് വപ്കാര്ട് സ് ക്്കാടെയില് നിയെിെര്കായ സ് വപ്കാര്ട് സ് 
െ്കാരങ്ങളമട പരിശീലന െികവുഷം വസവനവുഷം ബഹുജനങ്ങള്ക്കു കൂടി പ്രവയ്കാജ
നമപ്ടുത്്കാവുന്ന വിധത്ില് വജ്കാലി സെയഷം ക്െീകരിക്കുന്നെിന് സവബ്കാര്ഡി
വനറ്റ് റൂള്സ് വഭേഗെി മെയ്യുന്നെിമറെ സ്കാധ്യെകള് പരിഗണിക്കുഷം.

 2010-14 കാലഘട്ത്തിതല സറ് ഫപാർടറ് സറ് ക്വാട് നിയമനത്തിനറ് അർഹരായവ
രിൽ 24 ഫപർക്കറ് കൂടി നിയമനം നൽകി. ഈ കാലഘട്ത്തിതല ഫസ്പാർടറ്സറ് 
ക്വാട് നിയമനത്തിതല അപാകതകൾ പരിഫോധിക്കുന്നതിനായി  ഉന്നതതല 
കമ്ിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

562.  സ് വപ്കാര്ട് സ് ക്്കാടെയില് വിവിധ െസ്തികകളില് നിയെിെര്കായ സ് വപ്കാര്ട് സ് 
െ്കാരങ്ങളമട പരിശീലനെികവുഷം വസവനവുഷം ബഹുജനങ്ങള്ക്കുകൂടി പ്രവയ്കാജന
മപ്ടുത്്കാവുന്നവിധത്ില് വജ്കാലി സെയഷം ക്െീകരിക്കുന്നെിന് സവബ്കാര്ഡിവന
റ്റ് റൂള്സ് വഭേഗെി മെയ്യുന്നെിമറെ സ്കാധ്യെകള് പരിഗണിക്കുഷം.

 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

ജിവി രാജാ ഫസ്പാർടറ്സറ് സ്കൂൾ, തിരുവനന്പുരം
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ഭൊഷ, കെ, സഷംസ് കൊരഷം, മൊധ്യമഷം
563. എല്ല്കാ ജില്ലകളിലുഷം കിെ്-ബി സഹ്കായവത്്കാമട സ്കാഷംസ് ക്കാരിക സമുച്ചയങ്ങള് 

സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. ഇവിമട ഗ്കാലറി, സഷംഗീെശ്കാല, ന്കാടകശ്കാല എന്നിവ നിര്ബന്
െ്കായുഷം ഉണ്്കാവുഷം. കല്കാക്കാരന്െ്കാര്ക് ഒത്വെരുന്നെിനുഷം റിവഹഴ് സലുകള് 
നടത്ന്നെിനുഷം െറ്റുഷം ഇടമുണ്്കാവണഷം. ഓവര്കാ ജില്ലയിമലയുഷം സവിവശ്െകള് 
കണകിമലടുത്്കായിരിക്കുഷം ഈ സഷംവിധ്കാനങ്ങള് ഏര്മപ്ടുത്ക. ഇക്കാര്യ
ത്ില് കല്കാക്കാരന്മ്കാരുമട അഭിപ്ര്കായഷം കൂടി ആര്കായുഷം. അവര്ക് സ്കാഷംസ് ക്കാ
രിക സമുച്ചയത്ിമറെ നടത്ിപ്ിലുഷം പങ്്കാളിത്മുണ്്കായിരിക്കുഷം.

 14 ജില്കളിലും സാംസാരിക സമുച്ചയം സ്ാപിക്കുന്നതിനാവേ്മായ നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

 തകാല്ം ജില്ാ സാംസറ് കാരിക സമുച്ചയത്തിതറെ നിർമ്ാണം 2022 ജൂണിലും കാ
സർഫഗാഡറ് ജില്ാ സാംസറ് കാരിക സമുച്ചയത്തിതറെ മൂന്നാംഘട് നിർമ്ാണം പൂർ
ത്തീകരിച്ചറ് 2022 ജൂകലയിലും നാടിനറ് സമർപ്ിക്കും.

564.  നവ വനിെ്കാ സഷംവിധ്കായകരുമടയുഷം  പടെികവിഭ്കാഗ സഷംവിധ്കായകരുമടയുഷം വപ്ര
്കാത്്കാഹനത്ിനുള്ള ധനസഹ്കായഷം തുടരുഷം. അെെ്ര് ന്കാടക സഷംഘങ്ങമള വപ്ര
്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള സ് കീഷം തുടരുഷം. ഓവര്കാ വര്്്കാരഷംഭത്ിലുഷം അവപക് 
ക്ണിക്കുകയുഷം, കല്കാസഷംഘത്ിമറെ മുന്പരിെയത്ിമറെയുഷം സ് ക്ിപ്റ്റിമറെയുഷം 
അടിസ്ഥ്കാനത്ില്കായിരിക്കുഷം ധനസഹ്കായഷം നല്കുക. യുവ കല്കാക്കാരന്മ്കാര്ക്കു
ള്ള 1000 മെവല്കാ്ിപ്് തുടരുഷം.

 വനിത, പട്ികജാതി വിഭാഗത്തിൽതപ്ടുന്ന സംവിധായകതര ഫരോത്ാഹിപ്ിക്കു
ന്നതിനായി തക.എസറ്.എ�റ്.ഡി.സി  മുഫഖന എല്ാ വർഷവം രണ്റ് സിനിമകൾ 
വീതം നിർമ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.  ഇതിതറെ ഭാഗമായി തക.എസറ്.
എ�റ്.ഡി.സി നിർമ്ിച്ച വനിതാ സംവിധായകരുതട സിനിമ 2022 ജൂണിൽ തി
ഫയറ്ററുകളിൽ രേദർേനത്തിതനത്തും. പട്ികജാതി വിഭാഗത്തിനറ് സംവിധായ
കരുതട 2 സിനിമകളതട നിർമ്ാണം ആരംഭിച്ചു.

 ഫകരളത്തിതല കലാകാരന്ാർക്കായി ആയിരം വജ്ര ജൂബിലി ത�ഫല്ാഷിപ്പു
കൾ നൽകുന്നതിനറ് തീരുമാനിക്കുകയും കലാകാരന്ാതര കതണ്ത്തുന്നതിനറ് 
പരസ്ം നൽകി അഫപഷേ ഷേണിക്കുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്. നിലവിൽ 635 കലാ
കാരന്ാർക്കറ് ത�ഫലാഷിപ്റ് നൽകിവരുന്നു. 365 ത�ഫലാഷിപ്പുകൾ കൂടി നൽകു
ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.  

565.  കല്കാക്കാരന്മ്കാരുമട വ്കാസനയുഷം സനപുണിയുഷം വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിനുഷം 
അന്തര്വേശീയ കല്കാകവമ്്കാളവുെ്കായി ബന്ിപ്ിക്കുന്നെിനുഷം റൂറല് ആര്ട് 
ഹബുകള് തുടങ്ങുഷം. സ്കാഷംസ് ക്കാരികമത്രുവ്/മപ്കാതു ഇടങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നെി
ന് സ് കീഷം ആരഷംഭിക്കുഷം.

 റൂറൽ ആർട്റ് ഹബ്ബുകളതട ഭാഗമായി സർക്കാർ കതണ്ത്തിയിട്ടുള്ള സ്വയം 
സഹായ സംഘങ്ങൾക്കറ്  ധനസഹായം നൽകി ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുന്ന
തിനറ് ഫരോത്ാഹനം നൽകി വരുന്നു. നിർമ്ിക്കുന്ന ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വിപണി
യിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഒരു എക്ിബിഷന് കം വിപണ ഫകന്ദം ഇതിതറെ 
ഭാഗമായി നിർമ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. സാംസാരിക 
തതരുവറ് / തപാതു ഇടങ്ങൾ എന്ന സീമിതറെ ഭാഗമായി നാട്രങ്ങറ് എന്ന പദ്ധതി 
നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു. ആദ്ഘട്മായി  തെങ്ങന്നൂർ, വള്ളികുന്നറ് എന്നീ മണ്ഡല
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ങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

569. സ്കാഹിെ്യ അക്കാേെി വഴി പ്ര്കാവേശിക സ്കാഹിെ്യസെിെികള്, കല്കാ- സ്കാഷംസ് ക്കാ
രിക സഷംഘടനകള് എന്നിവയ്ക് സര്ക്കാര് ധനസഹ്കായഷം നല്കുഷം. ഇെിനുള്ള 
െ്കാനേണ്ഡങ്ങള്ക് അടിയന്തരെ്കായി രൂപഷം നല്കുഷം. സ്കാമ്പ്രേ്കായരീെികളില് 
നിന്ന് വ്യെ്യസ്തെ്കായി ലിറ്റററി മെസ്റ്റിമവലുകള് വകരളത്ില് സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. 
െലയ്കാള ഭ്കാ്യിമല ഗ്രന്ങ്ങള് വിവിധ ഇന്ത്യന് ഭ്കാ്കളിവലയ്ക്കുഷം വല്കാകഭ്കാ്
കളിവലയ്ക്കുഷം െര്ജിെ മെയ്്കാന് പരിപ്കാടി െയ്്കാറ്കാക്കുഷം.

 നിരവധി സാംസാരിക സ്ാപനങ്ങൾക്കറ് സർക്കാർ ഫനരിട്റ് ധനസഹായം 
നൽകുന്നുണ്റ്. വിവിധ അക്കാദമികളതട ശുപാർേ ഈ കാര്ത്തിൽ പരിഗ
ണിക്കുന്നുണ്റ്. ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ്, സാഹിത് അക്കാദമി എന്നിവരുതട ഫനതൃത്വ
ത്തിൽ ലിറ്റററി ത�സ്റിവലുകൾ നടത്തി വരുന്നു. മലയാളത്തിഫലക്കറ് അന്ഭാ
ഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജമ തെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ് 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. മലയാള ഭാഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്ററ് ഭാഷകളിഫലക്കറ് തർജമ തെ
യ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ആദ്ഘട്തമന്ന നിലയിൽ ഇം്ീ
ഷിഫലക്കറ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജമ തെയറ്തു തുടങ്ങി. 

570. വെ്കാക് വല്കാര് അക്കാേെിയുമട വനതൃെ്ത്ില് വല്കാകമത് ന്കാടന് കലകമളയുഷം 
കല്കാക്കാരന്മ്കാമരയുഷം ഉള്മപ്ടുത്ി അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര വെ്കാക് മെസ്റ്റിമവല് സഷംഘടി
പ്ിക്കുഷം. മെരമഞെടുത് ന്കാടന്പ്കാട്ടു സഷംഘങ്ങള്ക്കുഷം ന്കാടന്കല്കാ സഷംഘങ്ങ
ള്ക്കുഷം ധനസഹ്കായഷം ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.

 ഫ�ാകറ് ഫലാർ അക്കാദമിയുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ അന്ാരാഷ്ട്ര ഫ�ാകറ് ഫലാർ ത�
സ്റിവൽ സംഘടിപ്ിക്കുന്നതിനറ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. നാടന് പാട്റ് 
സംഘങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകി വരുന്നു. ഭാരതറ് ഭവതറെ ആഭിമുഖ്ത്തി
ൽ ഫദേീയ, അന്ർഫദേീയ ഫ�ാക്കറ് ത�സ്റിവൽ നടത്തിവരുന്നു.

571. െിരുവനന്തപുരഷം െിലിഷം മെസ്റ്റിമവലിനു സ്ഥിരഷം വവേിയുണ്്കാക്കുഷം. െിലിഷം മസ്കാ
സസറ്റികള്ക്കുള്ള ധനസഹ്കായഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം, പ്ര്കാവേശിക െലച്ചിവത്്കാത്വ
ങ്ങള്ക് സര്ക്കാര് ധനസഹ്കായഷം നല്കുഷം.

 �ിലിം ത�സ്റിവലിനറ് സ്ിരം ഫവദിയുണ്ാക്കുന്ന കാര്ം പരിഗണിച്ചുവരുന്നു. രോ
ഫദേിക െലച്ചിഫത്ാത്വങ്ങൾക്കറ് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്റ്. 

572. െിത്ക്കാരന്മ്കാര്ക് മപയിറെിഷംഗ് എക് സിബി്നുളള ധനസഹ്കായഷം ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. 
മക്കാച്ചി ബിന്കാവലയ്ക്കുള്ള ധനസഹ്കായഷം തുടരുഷം. ആലപ്പുഴയില് വല്കാകവെെറവ്കാട് 
െിവത്്കാത്വഷം സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം.

 െിത്കാരന്ാർക്കറ് തപയിറെിംഗറ് എക്ിബിഷനറ് ധനസഹായം ലഭ്മാക്കുന്നുണ്റ്. 

573.  കല്കാെണ്ഡലത്ിമറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുഷം, അനുബന് ക്യ്കാമ്സ് 
ആരഷംഭിക്കുഷം.

 കലാമണ്ഡലം രേവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി സ്ലം ഏതറ്റടുക്കു
ന്നതിനറ് പണം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്. ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. 

575.  പ്ര്കാവേശിക പത്പ്രവര്ത്കര്ക് സ്കാഷംസ് ക്കാരിക വക്െനിധിയില് അഷംഗെ്ഷം 
നല്കുഷം.

 പരിഫോധിച്ചു വരുന്നു.
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580. െലയ്കാളഷം െി്മറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുഷം. വകരളത്ിനു പുറത്
ള്ള െലയ്കാളികള്ക് െലയ്കാളഷം പഠിക്കാനുള്ള വിപുലെ്കായ സഷംവിധ്കാനങ്ങള് 
െലയ്കാളഷം െി്ന് വഴി ഏര്മപ്ടുത്ഷം. അെിഥിമെ്കാഴില്കാളികമള െലയ്കാളഷം പഠിപ്ി
ക്കുന്ന പദ്ധെി ഊര്ജിെെ്കാക്കുഷം.

 മലയാളം മിഷതറെ രേവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനാവേ്മായ നടപ
ടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.  50 രാജ്ങ്ങളിലുൾതപ്തട 71 ൊപറ്റ്ററുകൾ നിലവി
ലുണ്റ്. അതിഥി തതാഴിലാളികതള മലയാളം പഠിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ 
ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നു. 

585.  എല്ല്കാ വി്യങ്ങളഷം െലയ്കാളത്ില് പഠിക്കാനുഷം ഗവവ്ണഷം നടത്്കാനുഷം ഉെകു
ന്ന സ്ഥ്കാപനമെന്ന നിലയില് െലയ്കാള സര്വ്വകല്കാശ്കാലമയ വികസിപ്ിക്കുന്നെി
ന് ശ്രെിക്കുഷം. ഇെിമറെ ഭ്കാഗെ്കായി വകരള ഭ്കാ്്കാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂടെ്, സര്വ്വ വിജ്്കാ
നവക്കാശഷം എന്നിവയുെ്കായി വെര്ന്നുമക്കാണ്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണ സഷംവിധ്കാനഷം 
ഏര്മപ്ടുത്ഷം. 

 മലയാളം സർവ്വകലാോല വികസനത്തിതറെ ഭാഗമായി ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റയൂട്റ്, 
സർവ്വ വിജ്ാനഫകാേം എന്നിവ ഫെർന്നറ് രേസിദ്ധീകരണം ഇറക്കുന്നതു സം
ബന്ിച്ചറ് ആഫലാെനകൾ നടന്നു വരുന്നു. 

VIരൊജ്യല് ഏറ്റവകഷം മികച്ച പശ്ൊ്െസൗകര്യങ്ങളകള്ളസഷംസ്ൊനമൊയി ഫകരളല് ഉയര്്കഷം
586.  കഴിഞെ അഞ്ചു വര്്ക്കാലഷം അവവല്കാകനഷം മെയ്യുവമ്്കാള് ഏറ്റവുഷം നിര്ണ്ണ്കാ

യകെ്കായ വഴിെ്കാറ്റഷം ഉണ്്കായിട്ടുള്ളെ് പശ്്കാത്ലസൗകര്യ സൃഷ്ിയില്കാമണന്നു 
ക്കാണ്കാഷം. ഈ അഭൂെപൂര്വ്വെ്കായ വര്ദ്ധന ബജറ്റിമല വകയിരുത്ലിവനക്കാള് 
ബജറ്റിനു പുറത്്കാണ് ഉണ്്കായിട്ടുള്ളെ്. കിെ്ബിയ്കാണ് ഇെിനു സഹ്കായിച്ചെ്. 
യു.ഡി.എഫുഷം വകന്ദ്ര ഏജന്സികളഷം വെര്ന്ന് കിെ്ബിമയ അടെിെറിക്കുന്നെിനു 
ശ്രെിക്കുകയ്കാണ്. കിെ്-ബിമയ സഷംരക്ിക്കുഷം. കിെ്-ബി മുവന്ന്കാട്ടു വച്ചിട്ടുള്ള 
63000 വക്കാടി രൂപയുമട പശ്്കാത്ലസൗകര്യ വപ്ര്കാജക്ടുകള് തുടരണമെന്നു
മണ്ങ്ില് ഇടതുപക്ഷം വിജയിവച്ചെീരൂ.

 സംസ്ാനതത്ത വന്കിട അടിസ്ാന സൗകര് വികസനത്തിനു ഫവണ്ി തപാ
തുമരാമത്തറ് വകുപ്ിനറ് കീഴിൽ നിരവധി  ഫറാഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, തറയിൽഫവ 
ഫമൽപാലങ്ങൾ, ഐ.ടി. ഫമഖലയിൽ തടകറ് ഫനാപാർക്കിതറെ വികസനം, 
Technology Innovation Zone വിപുലീകരണം, തപാതു  വിദ്ാഭ്ാസം, ഉന്നത 
വിദ്ാഭ്ാസം സാഫകേതിക വിദ്ാഭ്ാസം എന്നീ ഫമഖലകളിതല അടിസ്ാന 
സൗകര് വികസനം, തപാതുജനാഫരാഗ് രംഗത്തറ് തമച്ചതപ്ട് സൗകര്ങ്ങൾ, 
കുടിതവള്ള  വിതരണ പദ്ധതികൾ, ജലഫസെനത്തിനായി തടയണകൾ, 
microirrigation പദ്ധതികൾ,   സാംസാരികം, ടൂറിസം, കായികം, കൃഷി,  തീര 
സംരഷേണം, മൽസ്ബന്ന തുറമുഖങ്ങൾ,  ഊർജം തുടങ്ങിയ വിവിധ 
ഫമഖലകളിലായി 70,792  ഫകാടി രൂപയുതട 962  പദ്ധതികൾക്കറ് കി�റ്ബി 
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അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. 

587.  ഇത്വയമറ തുകയ്ക്കുള്ള ഭീെന് വപ്ര്കാജക്ടുകള് ഏമറ്റടുത്ിട്ടുള്ള അനുഭവഷം നമുക് 
ഇല്ല്കാത്തുമക്കാണ്് െില വപ്ര്കാജക്ടുകളില് ക്കാലെ്കാെസഷം വരുന്നുണ്്. ഇതുപരിഹരി
ക്കാന്കായി വപ്ര്കാജക്ടുകള് നടത്ിപ്ിന്കായുള്ള എസ്.പി.വികമള ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. 
വിശേവുഷം കൃെ്യവുെ്കായ ഡി.പി.ആര് െയ്്കാറ്കാക്കുന്നെിന് അവമയ പ്ര്കാപ്െ്കാക്കുഷം. 

 എസറ്.പി.വികതള േക്തിതപ്ടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

588.  ഭ്കാവിയിമല രണ്ടു േശ്കാബ്ദമത്മയങ്ിലുഷം വര്്ഷംവെ്കാറമുള്ള വരുെ്കാനവുഷം 
(സര്ക്കാരിമറെ നികുെി വിഹിെവുഷം ആേ്കായേ്കാന വപ്ര്കാജക്ടുകളമട െിരിച്ചട
വുഷം) ബ്കാധ്യെകളഷം (വ്കായ്പകളമട െിരിച്ചടവുഷം കര്കാറക്കാരുമട ബില്ലുകള്ക്കു 
നല്ക്കാനുള്ള തുകയുഷം) നിരന്തരഷം െ്കാരെെ്യമപ്ടുത്ിമക്കാണ്്കാണ് കിെ്ബി 
വപ്ര്കാജക്ടുകള് അനുവേിക്കുന്നെ്. ഒരുവര്്ഷംവപ്കാലുഷം ബ്കാധ്യെകള് വരുെ്കാന
വത്ക്കാള് അധികരികില്ല്കാമയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ന്നുണ്്. അതുമക്കാണ്് പലരുഷം 
ഭയമപ്ടുന്നതുവപ്കാമല കിെ്ബിയുമട ബ്കാധ്യെകള് സര്ക്കാരിനുവെല് വന്നു 
പെികില്ല. ഈ നിെ്കാന്തജ്കാഗ്രെ തുടരുഷം.

 കി�റ്ബിയുതട തിരിച്ചടവറ് ബാധ്തകൾ സർക്കാരിഫറെതല്. വരുമാനത്തിൽ നിന്നും 
തിരിച്ചടവറ് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ജാഗ്രത കി�റ്ബി നിരന്രം പാലിക്കുന്നുണ്റ്.

589. ഡയറക്ര് വബ്കാര്ഡിമറെയുഷം െണ്് ്സ്റ്റി അസഡ്സറി കമിറ്റിയുമടയുഷം അവ
വല്കാകനത്ിമറെയുഷം ശുപ്കാര്ശകളമടയുഷം അടിസ്ഥ്കാനത്ില് കിെ്-ബിയുമട പ്ര
വര്ത്നമത് ഇനിയുഷം മെച്ചമപ്ടുത്ന്നെിനുള്ള നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.

 നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്റ്.

കവദ്യക�ി
590.  െികച്ച പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂമട ര്കാജ്യത്് എ വററ്റിങ്ങ് ലഭിച്ച ഒരു സവേയുെി യൂടെി

ലിറ്റിയ്കായി െ്കാറ്കാന് മക.എസ്.ഇ.ബി ലിെിറ്റഡിന് കഴിഞെിട്ടുണ്്. മക.എസ്.ഇ.
ബിമയ മപ്കാതുവെഖലയില് നിലനിര്ത്ി ഇന്ത്യയിമല ഏറ്റവുഷം െികച്ച സവേയുെി 
യൂടെിലിറ്റി ആകി െ്കാറ്റുഷം. സ്കാവങ്െിക വിേ്യയുമട ഉപവയ്കാഗത്ിലൂമടയുഷം മെലവ് 
ചുരുകിയുഷം െ്കാനവവിഭവ വശ്ി പരെ്കാവധി ക്കാര്യക്െെ്കാകിയുഷം എല്ല്കാവര്ക്കുഷം 
െ്കാങ്ങ്കാവുന്ന നിരകില് സവേയുെി ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. സമ്പൂര്ണ്ണ സവേയുെീകരണത്ി
മറെ തുടര്ച്ച നില നിര്ത്ഷം.

 ഫകന്ദ ഊർജമന്ത്രാലയത്തിതറെ കവദയുതി വിതരണകമ്പനികളതട  രേക
ടനം വിലയിരുത്തുന്ന ഫററ്റിംഗറ് രേകാരം  തക.എസറ്.ഇ.ബി A ആയി തമച്ചതപടു
ത്തി. സമ്പൂർണ്ണ കവദയുതീകരണം നടപ്ിലാക്കി. പവർകട്റ് ഫലാഡറ്തഷഡ്ിങ്ങറ് 
എന്നിവ ഒഴിവാക്കാന്നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. വിതരണ ഫമഖലതയ േക്തി
തപ്ടുത്തുന്നതിനായി ദയുതി 2021 നു ഫേഷം  ദയുതി 2.0 പദ്ധതിയുമായി മുഫന്നാട്റ് 
ഫപാകുന്നു. കവദയുതി കണഷേന് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിരൈമങ്ങൾ ലഘൂക
രിച്ചു. ഉപഫഭാക്തൃ ഫസവന ഫകന്ദം േക്തിതപ്ടുത്തി. സൗര പദ്ധതിയിലൂതട ഈ 
സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നഫേഷം 6668 പുരപ്പുറങ്ങളിലായി 34.67 തമ
ഗാവാട്ിതറെ തസൗഫരാജ പ്ാന്കൾ സ്ാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2021-22 ൽ രേവ
ർത്തന ലാഭം 1466 ഫകാടിയായി നിജതപ്ടുത്തി മികച്ച ധനകാര് ഫനട്ം ഉണ്ാ
ക്കാന് സാധിച്ചു. 
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591.  ആഭ്യന്തര സവേയുെി ഉെ്പ്കാേനഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. സവേയുെി ഉല്പ്്കാേന വെഖല
യില് 780 മെഗ്കാവ്കാടെ് വശ്ിയുള്ള ഇടുകി രണ്്കാഷംഘടെഷം രണ്ടു വര്്ത്ിനുള്ളില് 
ആരഷംഭിക്കുഷം. 3000 വക്കാടി രൂപയ്കാണ് ഇെിനു മെലവു വരിക. നിര്മ്കാണത്ിലി
രിക്കുന്ന 156 തമഗാവാട്ിതറെ ജലകവദയുത പദ്ധതികൾ ഉടനടി പൂർത്തിയാക്കും.

 ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനറ് ഫേഷം 38.5 തമഗാവാട്ിതറെ ജല 
കവദയുത പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കി. 45.5 തമഗാവാട്റ് ഉതറ്പാദന ഫേഷിയുള്ള 
5 ജലകവദയുത പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചു 
വരുന്നു. 800 തമഗാവാട്റ് സ്ാപിത ഫേഷിയുള്ള ഇടുക്കി രണ്ാംഘട് പദ്ധതിയു
തട വിേദ പദ്ധതി രൂപഫരഖ (DPR) തയ്യാറാക്കുന്ന രേവൃത്തികൾ പുഫരാഗമിക്കു
ന്നു. ആഭ്ന്ര കവദയുതി ഉതറ്പാദനം വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി BOOT 
അടിസ്ാനത്തിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച തെറുകിട കവദയുത പദ്ധതികൾ 
എനർജി മാഫനജറ്തമറെറ് തസറെറിതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ പൂർത്തിയായി. വിവിധ 
സർക്കാർ തകട്ിടങ്ങളിൽ ആതക 1 MW സൗഫരാർജ പ്ാറെറ് സ്ാപിക്കുന്നതി
നുള്ള രേവൃത്തികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

592. 2040 വമര സവേയുെിക്്കാെഷം പരിഹരിക്കുന്നെിനുള്ള പദ്ധെിയ്കാണ് ്്കാന്സ്ഗ്രി
ഡ്. 2000 മെഗ്കാവ്കാടെിമറെ സ്ഥ്കാപിെവശ്ിക്കുള്ള സവേയുെി മക്കാച്ചി-ഇടെണ് 
ഇടന്കാഴിയിലൂമട മക്കാണ്ടുവര്കാന്കാകുഷം. എന്ന്കാല് ഇെ് വകരളത്ിലുടനീളഷം 
എത്ികണമെങ്ില് 400 മകവിയുമട ്്കാന്സ്ി്ന് സലന് പൂര്ത്ീകരിക
ണഷം. ഇെ്കാണ് 10000 വക്കാടി രൂപയുമട ്്കാന്സ്ഗ്രിഡ് 2.0പദ്ധെി. ഇെിമറെ 
ആേ്യഘടെെ്കായി 400മക.വി പവര്സഹവവ വക്കാഴിവക്കാട് വമര പൂര്ത്ീകരിച്ചി
ട്ടുണ്്.  വയന്കാട്, ക്കാസര്വക്കാഡ് 400 മക.വി സബ് സ് വറ്റ്നുകള്കൂടി സ്ഥ്കാപി
ച്ച് പവര് സഹവവ കര്ണ്കാടകയിമല ഉഡുപ്ിയിവലയ്ക് േീര്ഘിപ്ിക്കുഷം. സഷംസ്ഥ്കാന
ത് പുതുെ്കായി ഏഴ് 400 മക.വി  സബ് വസ്റ്റ്നുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. 220 മക.വി 
ശഷംഖല ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.  ഘടെഷംഘടെെ്കായി സബ് വസ്റ്റ്നുകള് ഓവടെ്കാവെറ്റ് 
മെയ്തു നവീകരിക്കുകയുഷം ആധുനികവല്കരിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. ഇത്രഷം നട
പടികളിലൂമട പ്രസരണ  ശഷംഖലയുമട ലഭ്യെ 99 ശെെ്കാനെ്കായി ഉയര്ത്ഷം. ഈ 
പദ്ധെി സെയബന്ിെെ്കായി പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. ഇവെ്കാമട പവര്കടെ് പഴങ്ഥയ്കാ
കുഷം.

 തടസ്രഹിത കവദയുതി രേസരണത്തിനറ് ട്രാന്സറ്ഗ്രിഡറ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്
ടുത്തി രണ്റ് 220 തക വി സബറ് ഫസ്റഷനുകളം രേസരണ രംഗം േക്തിതപ്ടുത്തു
ന്നതിനറ് നാലറ് 110 തക വി സബറ് ഫസ്റഷനുകളം രണ്റ് 66 തക വി സബറ് ഫസ്റഷനു
കളം ഒരു 33 തക വി സബറ് ഫസ്റഷനും കമ്ീഷന് തെയറ്തു. ഇതിനു പുറഫമ, മൂന്നറ് 
110 തക വി സബറ് ഫസ്റഷനുകളതടയും ഒരു 66 തക വി സബറ്ഫസ്റഷന് 110 തക വി 
സബറ് ഫസ്റഷന് ആക്കുന്നതിതറെയും രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

 ട്രാന്സറ്ഗ്രിഡറ് പദ്ധതി നടപ്ാക്കുന്നതിലൂതടയും മറ്റു രേസരണ ശംഖലാ 
വികസന/നവീകരണ പദ്ധതികൾ വഴിയും 2025 ഓടുകൂടി രേസരണ ശംഖ
ലയുതട ലഭ്ത 99 േതമാനമായി ഉയർത്താനാകും. ട്രാന്സറ്ഗ്രിഡറ് പദ്ധതി പൂർ
ത്തിയാകുന്നഫതാതട ഫകരളത്തിനറ് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ 400 തക.വി. യുതടയും 
220 തക.വി. യുതടയും പവർ കഹഫവ നിലവിൽ  വരും. ഉഡുപ്ി - കാസർഫഗാ
ഡറ് 400 തക.വി കലനിതറെയും കാസർഫഗാഡറ് 400 തക.വി സബറ്ഫസ്റഷതറെ
യും  നിർമ്ാണം TBCB അടിസ്ാനത്തിൽ പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

593. സൗവര്കാര്ജത്ില് നിന്നുഷം 1000 മെഗ്കാവ്കാടെ്  ലഭ്യെ്കാക്കാനുള്ള പദ്ധെി ലക്്യ
ത്ിവലമകത്കയ്കാണ്. അടുത് ഘടെെ്കായി പുനരുപവയ്കാഗ ഊര്ജ വരേ്കാെ
സുകള്കായ ജലസവേയുെ പദ്ധെികള്, സൗവര്കാര്ജഷം, ക്കാറ്റ് മുെല്കായവയില് 
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നിന്നുെ്കായി 3000 മെഗ്കാവ്കാടെ് അധികെ്കായി ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. ഒരു ലക്ഷം പുരപ്പുറങ്ങളി
ല് സൗവര്കാജ ഉല്്കാേനഷം സ്കാധ്യെ്കാക്കുഷം. 2025 ആകുവമ്്കാവഴയ്ക്കുഷം വകരളത്ിമറെ 
സവേയുെി ആവശ്യകെയുമട 40 ശെെ്കാനഷം പുനരുപവയ്കാഗ ഊര്ജ വരേ്കാെസു
കളില് നിന്ന് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.

 സൗഫരാർജ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നും ആതക 399.82 MW ഫേഷിയാണറ് 
നിലവിൽ ഉള്ളതറ്. ഇവയിൽ, പുരപ്പുറ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നറ് 234.28  MW 
ഫേഷിയാണറ് നിലവിൽ ലഭ്മാവന്നതറ്. കായംകുളം ഫഫ്ാട്ിംഗറ് ഫസാളാർ 
പദ്ധതി, െീഫമനി, തനല്ിത്തടം, തവസ്ററ് കല്ട, ബാണാസുരസാഗർ റിസർഫവായ
ർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൗഫരാർജ പദ്ധതി തുടങ്ങിയവ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. 

 അതനർട്റ് മുഫഖന സ്ാപിക്കുന്ന പദ്ധതി രേകാരം 5,078 പുരപ്പുറങ്ങളിൽ ആതക 
20 തമഗാവാട്റ്  ഫേഷിയുള്ള സൗഫരാർജ പ്ാന്കൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
അഫപഷേകൾ അതനർട്ിനറ് ലഭിച്ചു. ഇതിതറെ നിർമ്ാണ രേവർത്തനം നടന്നുവ
രുന്നു. സംസ്ാനത്തറ് 387 സ്ാപനങ്ങളതട  പുരപ്പുറങ്ങളിൽ അതനർട്റ് വിവിധ 
പദ്ധതികളിലൂതട  സൗഫരാർജ ഉല്ാദനത്തിനറ് 2.35 തമഗാവാട്റ്  ഫേഷിയുള്ള 
പ്ാന്കൾ സ്ാപിച്ചു. വിവിധ പദ്ധതികളിലൂതട 200 തമഗാവാട്റ്  ഫേഷിയുള്ള 
സൗഫരാർജ പ്ാന്കൾ സ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രേവർത്തനം നടന്നുവരുന്നു.

594. സവേയുെി വിെരണ വെഖല ആധുനികവല്കരിക്കുന്ന േയുെി പദ്ധെിയിലൂമട 
സവേയുെി െടസ്ങ്ങള് ഗണ്യെ്കായി കുറക്കാനുഷം വിെരണ നഷ്ഷം 8 ശെെ്കാന
ത്ിവലയ്ക് െ്കാഴ്ത്്കാനുെ്കായി. ഇെ് ര്കാജ്യമത് ഏറ്റവുഷം കുറഞെ നിരക്കാണ്. 
വിെരണ നഷ്ഷം അന്തര്വ്ദേശീയ നിലവ്കാരത്ിവലക് കുറയ്ക്കാനുഷം സവേയുെി 
െടസ്ങ്ങള് അളക്കുന്ന SAIDI/SAIFI അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര നിലവ്കാരത്ിവലക് ഉയര്ത്
ന്നെിനുഷം 10,000 വക്കാടി രൂപ മുെല് മുടകില് േയുെി രണ്്കാഷം ഘടെഷം ആരഷംഭിക്കുഷം. 
വിെരണ ശഷംഖലയുമട വിശ്്കാസ്യെ വര്ദ്ധിപ്ിക്കാന് ഗ്ര്കാെങ്ങളില് അടകഷം 
റിഷംഗ് സഷംവിധ്കാനഷം നടപ്്കാക്കുഷം. സ് ക്കാഡ, റിഷംഗ് മെയിന് യൂണിറ്റുകള്, വകബിള
കള് എന്നിവ കൂടുെല് സ്ഥലങ്ങളിവലയ്ക്കു വ്യ്കാപിപ്ിക്കുഷം. മക-വെ്കാണ് ഉപവയ്കാഗ
മപ്ടുത്ി സ്്കാര്ടെ് ഗ്രിഡ് പദ്ധെി നടപ്്കാക്കുഷം. ഘടെഷം ഘടെെ്കായി സ്്കാര്ടെ് െീറ്ററകളി
വലക് െ്കാറഷം.

 കവദയുതി ശംഖലയിതല വിതരണ നഷ്ം കുറയ്ക്കുന്നതിനറ് പുതിയ ട്രാന്
സറ്ഫ�ാർമറുകൾ  സ്ാപിക്കുക, പുതിയ 11 തക.വി കലന് നിർമിച്ചു  എച്ചറ്.റ്റി/
എൽ.റ്റി അനുപാതം കൂട്ടുക, നിലവിലുള്ള ൊലക ഫേഷി കുറഞെ കവദയുതി 
കമ്പികൾ (Conductor) പുതിയ തമച്ചതപ്ട് കമ്പികൾ ഉപഫയാഗിച്ചറ് മാറ്റുക 
(Reconductoring), സിംഗിൾ ഫ�സറ് ടു ത്ീ ഫ�സറ് കലന് കൺതവർഷന്, തമ
ച്ചതപ്ട് മീറ്ററിംഗറ് സംവിധാനം ഏർതപ്ടുത്തുക തുടങ്ങിയ രേവൃത്തികൾ ഊർജ 
ഫകരള മിഷതറെ ഭാഗമായ ദയുതി 2.0 തറെ ഭാഗമായി നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു. 2020-
21-തല  കണക്കു രേകാരം  ഫകരള ഫസ്ററ്ററ് ഇല്രേിസിറ്റി ഫബാർഡറ് ലിമിറ്റഡിതറെ  
കവദയുതി വിതരണ നഷ്ം ( technical loss in Distribution) 7.76 % ആയി കു
റയ്ക്കുവാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്റ്.

595.  സവേയുെി അപകടങ്ങള് കുറക്കുന്നെിന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. പുതുെ്കായി നി
ര്മിക്കുന്ന സവേയുെി സലനുകള്ക് കവെിെ കമ്ികള് ഉപവയ്കാഗിക്കുഷം.

 ദയുതി പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 977 ഫകാടി 
രൂപയുതട പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

596.  ഊര്ജ സഷംരക്ണഷം വപ്ര്കാല്സ്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള ജനകീയ ക്യ്കാമ്യിന് 
നടത്ഷം. െിലമെറെ് രഹിെ വകരളഷം പദ്ധെിയുമട തുടര്ച്ചയ്കായി ഊര്ജ ക്
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െെയുള്ള പമ്പുകള്, ട്യൂബ് സലറ്റുകള്, ബി.എല്.ഡി.സി െ്കാനുകള് മുെല്കായവ 
കുറഞെ നിരകില് വിെരണഷം മെയ്യുഷം. സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് ഊര്ജ ഓഡിറ്റ് നി
ര്ബന്െ്കാക്കുഷം.

 ഊർജ സംരഷേണം ഫരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള വ്ാപകമായ ജനകീയ 
ക്ാമ്പയിന് സംഘടിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. എനർജി മാഫനജറ്തമറെറ് തസറെർ ഫനരിട്ടും മറ്ററ് 
ഏജന്സികളതട സഹകരണഫത്താതടയുംമാണറ് 695 ഫബാധവൽക്കരണ, 
ട്രയിനിംഗറ് രേവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞെ വർഷക്കാലയളവിൽ നടത്തിയതറ്. 
ഫകരളത്തിതല വന്കിട ഊർജ ഉപഫഭാക്താക്കൾക്കറ് (HT കൺസയൂഫമഴറ്സറ്) 
നിലവിൽ ഊർജ ഓഡിറ്ററ് നിർബന്ിതമാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

597.  സവേയുെി സഷംബന്ിച്ച വിവിധ വസവനങ്ങള് ഒരു വെ്കാണ് വിളിയില് വ്കാെി
ല്പ്ടിയില് എത്ിക്കുന്ന പദ്ധെി നടപ്ില്കായി. ഇെിമറെ തുടര്ച്ചയ്കായി എല്ല്കാ 
വസവനങ്ങളഷം ഓണ്സലന് വഴിയുഷം മെ്കാസബല് ആപ്പുകള് വഴിയുഷം ഉപവയ്കാ
ക്്കാകളമട വിരല്ത്മ്ില് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.

 വസവനങ്ങൾ  എല്ാം  തമാകബൽ   ആപ്റ്   വഴി  ഉപഫയാക്താക്കളതട  വിരൽ
ത്തുമ്പിൽ  ലഭ്മാക്കുന്നതിനുള്ള രേവർത്തികൾ പുഫരാഗമിച്ചറ് വരുന്നു.

598. മക.എസ്.ഇ.ബിയുമട ഡ്കാമുകളെ്കായി ബന്മപ്ടുത്ി വിവന്കാേ സഞ്്കാരികമള 
ആകര്്ിക്കാനുള്ള വിപുലവുഷം ആകര്്കവുെ്കായ പദ്ധെികള് ആരഷംഭിക്കുഷം.

 ഇടുക്കി, വയനാടറ് ടൂറിസം വികസനത്തിതറെ ഭാഗമായി കഹഡൽ ടൂറിസം 
പദ്ധതി രേഫദേങ്ങളിൽ വിപുലമായ പദ്ധതികളാണറ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതറ്. 
KSEBL- തറെ ഇന്തസ്പഷേന് ബം്ാവകൾ നവീകരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

599.  വകരളത്ിമല എല്ല്കാ പ്രധ്കാന വറ്കാഡുകളിലുഷം സവേയുെി വ്കാഹനങ്ങള് െ്കാര്ജ് 
മെയ്്കാനുള്ള സഷംവിധ്കാനഷം  വ്യ്കാപകെ്കാക്കുഷം. ഇ-ഓവടെ്കാറിക്കള്, ട്കാക് സി വ്കാഹ
നങ്ങള് െ്കാര്ജ് മെയ്യുന്നെിന് സെവക്്കാ െ്കാര്ജിങ്ങ് വസ്റ്റ്നുകള് നടപ്്കാക്കുഷം.

 തക.എസറ്.ഇ.ബി.എൽ.തറെ 13 ഉം അതനർട്ിതറെ 11 ഉം ഉൾതപ്തട 24 ൊർജിംഗറ് 
ഫസ്റഷനുകൾ   സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്.

600. അക്യ ഊര്ജ വികസനത്ിന് അക്യ ഊര്ജകമ്നി രൂപീകരിക്കുഷം. 
ഈ കമ്നിയുമട ആഭിമുഖ്യത്ില് െവ്ദേശസ്യഷംഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്, സഹക
രണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള് എന്നിവമയല്ല്കാഷം കൂടെിയിണകി അക്യ ഊര്ജ വികസ
നത്ിന്  കൂടെ്കായ സഷംരഷംഭങ്ങള്  സഷംരഷംഭങ്ങള് ആരഷംഭിക്കുഷം.

 വിവിധ വകുപ്പുകതള സംഫയാജിപ്ിച്ചു തകാണ്റ് മിഷന് ഫമാഡിൽ 3000 തമഗാവാ
ട്റ് സൗഫരാർജം ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന്നത്തിനുള്ള ഹരിത ഊർജ മിഷന് രൂപീക
രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിരൈമങ്ങൾ അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്.

601.  ഊര്ജ ഓഡിറ്റിഷംഗ് വ്യ്കാപകെ്കാകി ഊര്ജ ഉപവഭ്കാഗഷം ക്കാര്യക്െെ്കാക്കുഷം. 
ഇത്രഷം പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് വനതൃെ്ഷം നല്കുന്നെിന് ഒരു  കമ്നി രൂപീകരി
ക്കുന്നെിമറെ സ്കാധ്യെ പരിവശ്കാധിക്കുഷം.

 ഊർജ ഓഡിറ്റുകൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നുണ്റ്. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ 
വന്നഫേഷം ഫകരളത്തിതല 155 സർക്കാർ സ്ാപനങ്ങളിൽ എനർജി മാഫന
ജറ്തമറെറ് തസറെറിതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ ഊർജ ഓഡിറ്ററ് പൂർത്തിയാക്കി റിഫപ്ാർ
ട്റ് സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. കൂടാതത 17 സർക്കാർ വിദ്ാലയങ്ങളതട ഊർജ ഓഡിറ്ററ് 
പൂർത്തികരിക്കുകയും 33 സ്ലങ്ങളിൽ പുഫരാഗമിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. ഫകരള
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ത്തിൽ ഊർജ ഓഡിറ്ററ് നടത്തുന്നതിനായി 49 ഊർജ ഓഡിറ്ററ് സ്ാപനങ്ങ
തള എനർജി മാഫനജറ്തമറെറ് തസറെർ എംപാനൽ തെയ്ിട്ടുണ്റ്. നിയമാനുസൃത
മായ ഊർജ ഓഡിറ്റിംഗറ് കാര്ഷേമമാക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി-KSEBL തറെ 
കീഴിലുള്ള ESCOT വിഭാഗം േക്തിതപ്ടുത്തും.

602.  പ്രസരണ നഷ്ഷം 3.7 ശെെ്കാനെ്കായുഷം വിെരണ നഷ്ഷം 8.7 ശെെ്കാനെ്കായുഷം 
ഇെിനകഷം െ്കാഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇെ് ഇനിയുഷം കുറയ്ക്കുഷം. ര്കാജ്യമത് ഏറ്റവുഷം കുറവ് 
വിെരണ-പ്രസരണ നഷ്മുള്ള സഷംസ്ഥ്കാനെ്കായി വകരളമത് െ്കാറ്റുഷം.

 രേസരണ വിതരണ നഷ്ം കുറവള്ള സംസ്ാനങ്ങളതട മുന്പന്ിയിലാണറ് 
ഫകരളം. 2021- മാർച്ചറ് വതരയുള്ള കണക്കനുസരിച്ചറ് നമ്മുതട രേസരണ നഷ്ം 
ഫകവലം 3.4 േതമാനം മാത്മാണറ്. 

603.  മെരുവു വിളക്കുകമളല്ല്കാഷം എല്.ഇ.ഡിയിവലയ്ക്കു െ്കാറ്റുന്നെിനുള്ള നില്കാവ് പദ്ധെി 
രണ്ടു വര്്ഷംമക്കാണ്ടു പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. െിലെറെ് ഫ്ീ പദ്ധെി പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം.

 നിലാവറ് പദ്ധതിയുതട ഒന്നാം ഘട്ത്തിതല  രണ് ലഷേം തതരുവവിളക്കുകൾ 
(18W & 35W) 2021 ജൂൺ 30 ഓതട തക.എസറ്.ഇ.ബി.എൽ. സ്ാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
ഇതിൽ 411 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളം (PRIs) 35 നഗരസഭകളം (ULBs) ഉൾതപ്
തട ആതക 446 തഫദേേ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ഉൾതപ്ടുന്നു. രണ്ാം ഘട്
ത്തിഫലക്കായി ആതക 1.72 ലഷേം LED തതരുവവിളക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
ഓർഡർ നൽകുകയും 1,13,010 എണ്ണം സ്ാപിക്കുകയും തെയറ്തു.

ലപൊ�കമരൊമ്്
604. മപ്കാതുെര്കാെത്ില് കിെ്-ബി, റീബില്ഡ്, മക.എസ്.റ്റി.പി, ആന്ിറ്റി സ് കീമുക

ള് അടകഷം ഏെ്കാണ്് 25000 വക്കാടി രൂപയുമട പ്രവൃത്ികള്കാണ് പുവര്കാഗെിച്ചു
മക്കാണ്ിരിക്കുന്നെ്. അടുത് അഞ്ചു വര്്ഷം െമറ്റ്കാരു 20000 വക്കാടി രൂപയുമട 
വറ്കാഡുകള്ക്കുഷം പ്കാലങ്ങള്ക്കുഷം ഭരണ്കാനുെെി നല്കുഷം.

 ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഫേഷം തപാതുമരാമത്തറ് വകുപ്ിനറ്  
കീഴിതല വിവിധ വിംഗുകൾക്കറ്   4292    ഫകാടി രൂപയുതട പദ്ധതികൾക്കറ് ഭര
ണാനുമതിയും സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്റ്.                                                                                                                     

605. എല്.ഡി.എെ് സര്ക്കാര് 2016-21 ക്കാലഘടെത്ില് 7700 കിവല്കാെീറ്റര് പി.ഡ
്യു.ഡി വറ്കാഡുകള് ബി.എഷം.&ബി.സി നിലവ്കാരത്ില് നവീകരിച്ചു. അടുത് 
അഞ്ചു വര്്ത്ിനുള്ളില് 15000 കിവല്കാെീറ്റര് വറ്കാഡുകൂടി ബി.എഷം.&ബി.സി നി
ലവ്കാരത്ില് നവീകരിക്കുഷം.

 ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ഫേഷം നിരത്തറ് വിഭാഗത്തിനറ് 
കീഴിൽ 1600 കി.മീ ഫറാഡുകൾ ബി.എം&ബി.സി നിലവാരത്തിഫലക്കറ് ഉയർത്തി. 
2500 കി.മീ ഫറാഡുകളതട  ബി.എം&ബി.സി രേവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു. ഫദേീയ 
പാതാ വിഭാഗത്തിനറ് കീഴിൽ ഇതുവതര 250 കി.മീ ഫറാഡുകൾ ബി.എം&ബി.സി 
-യിഫലക്കറ് ഉയർത്തി. 

606. െലവയ്കാര സഹവവ മുഴവന് ജില്ലകളിലൂമടയുള്ള കണക്ിവിറ്റി പൂര്ത്ിയ്കാക്കുഷം. 
െലവയ്കാര വെഖലയുമട വികസനത്ില് സുപ്രധ്കാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന െിരുവന
ന്തപുരഷം മുെല് ക്കാസര്വഗ്കാഡ് വമരയുള്ള െലവയ്കാര സഹവവ പദ്ധെി പൂര്ത്ീ
കരിക്കുന്നെ്കാണ്. ക്കാസര്വഗ്കാഡ്, മക്കാല്ലഷം ജില്ലകളിമല രണ്് റീച്ചുകള് 71.10 കി
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വല്കാെീറ്റര് 256.43 വക്കാടി രൂപ മെലവില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു. 805.33 വക്കാടിയുമട 
212.37 കിവല്കാെീറ്റര് വരുന്ന 13 റീച്ചുകള് െറ്റു ജില്ലകളില് നടന്നുമക്കാണ്ിരിക്കു
ന്നു. ബ്കാകി പ്രവൃത്ികള്കൂടി അടിയന്തിര പ്ര്കാധ്കാന്യവത്്കാമട നടപ്്കാക്കുഷം.

 മലഫയാര കഹഫവ സമയബന്ിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള രേവർത്ത
നങ്ങളാണറ് സംഘടിപ്ിക്കുന്നതറ്. 559.34 കി.മീറ്ററിനറ് കി�റ്ബിയിൽ നിന്നും 
സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു. അതിൽ 411 കി.മീ. ഫറാഡിനറ് സാഫകേതികാനുമതി 
നൽകി  തടന്ഡർ തെയ്യുകയും 271.8 കി.മീ  ഫറാഡിതറെ രേവർത്തി ആരംഭിക്കു
കയും തെയറ്തു. 93.68 കി.മീ.  ഫറാഡിതറെ നിർമ്ാണ രേവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചു. 
ആററ് റീച്ചുകളിൽ തടണ്ർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

607.  വറ്കാഡു പ്രവൃത്ികളില് പ്്കാസ്റ്റിക്, സ്്കാഭ്കാവിക റബ്ര്, കയര് ജിവയ്കാ മടക്്റ്റയി
ല്സ് എന്നിവ ഉപവയ്കാഗിക്കുന്നതു ഇരടെിയ്കാക്കുഷം. 503 കിവല്കാെീറ്റര് വറ്കാഡില് 
പ്്കാസ്റ്റിക് െ്കാലിന്യവുഷം 2646 കിവല്കാെീറ്റര് വറ്കാഡില് സ്്കാഭ്കാവിക റബ്ര് വെര്ത് 
ബിറ്റുമെനുഷം 50.400 കിവല്കാെീറ്റര് വറ്കാഡില് ജിവയ്കാ മടക്്റ്റയിലുഷം ഉപവയ്കാഗിച്ച് 
നിര്മ്കാണഷം നടത്ിയിട്ടുണ്്. ഇവയുമട ഉപവയ്കാഗഷം പരെ്കാവധി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. 

 2021 തമയറ് 21-നറ് ഫേഷം  ഏകഫദേം 350 കി.മീ ഫറാഡുകൾ പ്ാസ്റികറ് ഫെർത്ത 
ബിറ്റുമിന് ഉപഫയാഗിച്ചും  740 കി.മീ ഫറാഡുകൾ സ്വാഭാവിക റബ്ബർ ഫെർത്ത 
ബിറ്റുമിന്  ഉപഫയാഗിച്ചും നിർമ്ിച്ചു. 10 കി.മീ ഫറാഡുകളതട നിർമ്ാണ രേവൃത്തി
യിൽ ജിഫയാ തടക്റ്കറ്റൽസറ് ഉപഫയാഗിച്ചിട്ടുണ്റ്. തകആർഎ�റ്ബി മുഖാന്ിരം 

മലഫയാര കഹഫവ
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നടപ്ാക്കിവരുന്ന തിരുവനന്പുരം (രണ്ാം ഘട്ം), തകാല്ം, ഫകാഴിഫക്കാടറ്, 
തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, മൂന്നാർ, കൽപറ്റ, മാനന്വാടി, പത്തനംതിട്, പയ്യന്നൂർ, കാ
സർഫഗാഡറ്, രാമനാട്ടുകര – വട്ക്കിണർ ഫറാഡറ്, പന്നിയകേര-പന്ീരന്കാവറ് 
ഫറാഡറ് എന്നീ നഗര പാത വികസന പദ്ധതികളിൽ നൂതന സാഫകേതിക വിദ്
കൾ ഉപഫയാഗിച്ചാണറ് രൂപഫരഖ തയ്യാറാക്കുന്നതറ്.  സ്ാർട്റ് സിറ്റി ഫരോജക്ിലും 
നൂതന സാഫകേതിക വിദ്കൾ ഉപഫയാഗിച്ചറ് ഫപാരുന്നു.

608.  ഇവെ്കാമട്കാപ്ഷം ആധുനിക സ്കാവങ്െികവിേ്യകള്കായ വക്കാള്ഡ് ഇന് വപ്സ് 
റീസസകിളിഷംഗ് (െില്ലിഷംഗ് ), വസ്കായില് മസ്റ്റബിസലവസ്ന് രീെികളിലുള്ള 
നിര്മ്കാണഷം 107.70 കിവല്കാെീറ്റര് പൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. േീര്ഘക്കാലഷം ഈടുനി
ല്ക്കുന്ന സവറ്റ് വട്കാപ്ിഷംഗ് വറ്കാഡുകള് െിരുവനന്തപുരത്ഷം ആലപ്പുഴയിലുഷം പരീ
ക്ണ്കാടിസ്ഥനത്ില് മെയ്യുകയ്കാണ്. ഇത്രഷം ആധുനിക സ്കാവങ്െികവിേ്യക
ള് എല്ല്കാ ജില്ലകളിലുഷം മെയ്യുഷം.

 ആലപ്പുഴ ജില്യിൽ സിറ്റി ഫറാഡറ് ഇംപ്രൂവറ്തമറെിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി 7.3 കി.മീ 
ഫറാഡറ് കവറ്ററ് ഫടാപ്ിംഗറ് സാഫകേതിക വിദ് ഉപഫയാഗിച്ചറ് നിർമ്ിച്ചു. തട്ാരമ്പലം 
- കമഫക്കൽ ജംഗറ്ഷന് - തകാച്ചാലുംമൂടറ് - മാങ്ങാങ്കുഴി - പന്ളം ഫറാഡറ് 18.66   
കി.മീ ഉം മല്പ്ളളി - ഫകാമളം -പടുഫത്താടറ് -കല്ലൂപ്ാറ - തെങ്ങന്നൂർ - ഫകാമളം 
- കവങ്ങുംരേയാർ- പട്ക്കാല - ടി. എം. വി ഫറാഡറ്  23.13 കി.മീ ഉം തിരുവനന്പു
രം - തപാന്മുടി ഫറാഡറ് (തനടുമങ്ങാടറ് മുതൽ തപാന്മുടി വതര) ഉം ഫകാൾഡറ്  ഇന് 
ഫപ്സറ് റീകസക്കിളിംഗറ് സാഫകേതിക വിദ് ഉപഫയാഗിച്ചറ് നടപ്ാക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ 
– െങ്ങനാശേരി ഫറാഡറ് - 24.164 കി.മീ തസ്റബികലഫസഷന് സാഫകേതികവി
ദ്യും നടപ്ാക്കുന്നു. കി�റ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്ടുന്ന 301 കി.മീ ഫറാഡറ് ഫുൾ 
തഡപ്റ് റിക്ലഫമഷന് രീതിയിൽ നവീകരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്.

609.  വേശീയപ്കാെ 66 മറെ വികസനഷം – ആറവരിപ്്കാെ വികസനഷം പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം ഉവപ
ക്ികമപ്ടെ അവസ്ഥയില് നിന്നുഷം 2016-21 ക്കാലഘടെത്ില് സര്ക്കാര് നട
ത്ിയ ക്ിയ്കാത്മക ഇടമപടലുകള് വഴി ഇവപ്്കാള് യ്കാഥ്കാര്ത്യെ്കാകുകയ്കാണ്. 
സ്ഥലഷം ഏമറ്റടുക്കുന്നെിനുള്ള തുകയുമട 25 ശെെ്കാനഷം സഷംസ്ഥ്കാനഷം നല്ക്കാമെ
ന്നു സമെിച്ചതുമക്കാണ്്കാണ് ഇവപ്്കാള് വേശീയപ്കാെ വികസനഷം നടക്കുന്നെ്. 
െലവശേരി-െ്കാഹി സബപ്്കാസ്, നീവലശ്രഷം മറയില്വവ വെല്പ്്കാലഷം, കഴക്കൂടെഷം 
വെല്പ്്കാലഷം, പ്കാമല്കാളി-മൂര്കാട് പ്കാലങ്ങള് എന്നിവ പ്രവൃത്ി നടക്കുന്നെ്. വക്കാഴി
വക്കാട് സബപ്്കാസ്, െലപ്്കാടി-മെങ്ങള, മെങ്ങള-നീവലശ്രഷം, വപവര്കാള്-െളിപ്
റമ്്, െളിപ്റമ്് – -മുഴപ്ിലങ്ങ്കാട്, അഴിയൂര്-മവങ്ങളഷം, ര്കാെന്കാട്ടുകര-കുറ്റിപ്പുറഷം, 
കുറ്റിപ്പുറഷം-ക്കാപ്ിരിക്കാട്, മക്കാറ്റന്കുളങ്ങര - മക്കാല്ലഷം സബപ്്കാസ്, മക്കാല്ലഷം 
സബപ്്കാസ്-കടമ്്കാട്ടുവക്കാണഷം എന്നിവ മടണ്ര് നടപടി അന്തിെഘടെത്ില്കാ
ണ്. ബ്കാകി മൂന്നു ഭ്കാഗങ്ങള്കൂടി ഭൂെിമയടുപ്് പൂര്ത്ിയ്കാകി തുടര് നടപടിയുണ്്കാ
കുഷം. പ്രസ്തുെ വപ്ര്കാജക്് പൂര്ത്ീകരണത്ിനുള്ള ഇടമപടലുകള് നടത്ഷം.

 ഫദേീയ പാത 66-തറെ രേവൃത്തി പുഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്. 2025-ഓതട ഫദേീയ 
പാതാ വികസനം പൂർത്തിയാകുതമന്നാണറ് രേതീഷേ. തപാതുമരാമത്തറ് തസരൈട്
റിയുതട ഫനതൃത്വത്തിലും െീ�റ് തസരൈട്റിയുതട ഫനതൃത്വത്തിലും കൃത്മായ ഇടഫവ
ളകളിൽ അവഫലാകന ഫയാഗങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.  നീഫലേ്വരം തറയിൽഫവ 
ഫമൽപ്ാലം , തലഫശേരി-മാഹി കബപ്ാസറ്, മൂരാടറ്-പാതലാളി പാലങ്ങൾ, കഴക്കൂ
ട്ം ഫമൽപ്ാലം എന്നിവ അന്ിമഘട്ത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 

610.  വെനി-മൂന്ന്കാര്-മക്കാച്ചി (എന്.എച്ച്-85), വ്കാളയ്കാര്-വടകവഞ്രി (എന്.എച്ച് 
-54), തൃശ്ശൂര്-ഇടപ്ള്ളി (എന്.എച്ച്-544), വക്കാഴിവക്കാട്-െലപ്പുറഷം-– പ്കാലക്കാട് 
(എന്.എച്ച് 966), െിരുവനന്തപുരഷം-മക്കാടെ്കാരകര-വക്കാടെയഷം - അങ്െ്കാലി, മക്കാ
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ല്ലഷം-മെവങ്്കാടെ (എന്.എച്ച് 744), എന്നിവ ന്കാലുവരിപ്്കാെ ആക്കാനുള്ള നടപടിക
ള് സ്ീകരിക്കുഷം.

 ഫതനി-മൂന്നാർ-തകാച്ചി (എന്.എച്ചറ്-85), വാളയാർ-വടക്കഫഞ്ചരി (എന്.എച്ചറ് 
-54), തൃശ്ശൂർ-ഇടപ്ള്ളി (എന്.എച്ചറ്-544), ഫകാഴിഫക്കാടറ്-മലപ്പുറം-പാലക്കാടറ് 
(എന്.എച്ചറ് 966), തിരുവനന്പുരം-തകാട്ാരക്കര-ഫകാട്യം – അകേമാലി, തകാ
ല്ം-തെഫകോട് (എന്.എച്ചറ് 744) ഈ ആററ് പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിേദ പദ്ധതി 
ഫരഖ ഫദേീയ പാതാ അഫതാറിറ്റി തയ്യാറാക്കുകയാണറ്. ഇതിതനാപ്ം കുട്-മലപ്പു
റം ഫറാഡിനുള്ള ഡി.പി.ആറും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്റ്. ഭാരത്മാലാ പരിഫയാജന പദ്ധ
തിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി 790.19 കിഫലാമീറ്റർ പാത നവീകരിക്കാനാണറ് ലഷേ്മി

െങ്ങനാഫശേരി - ആലപ്പുഴ എലിഫവറ്റഡറ് കഹഫവ
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ടുന്നതറ്. ഇതിൽ എല്ാ പദ്ധതികളതടയും സ്ലഫമതറ്റടുപ്റ് നടപടികളിഫലക്കറ് 
കടന്നു. ഇതിനറ് പുറഫമ ഭാരത്മാലാ പരിഫയാജന പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി  11 
ഫപാർട്റ് കണക്ിവിറ്റി ഫറാഡുകളതട ഡി.പി.ആറും തയ്യാറാക്കുകയാണറ്.

611.  വേശീയപ്കാെ പ്രവൃത്ികമളല്ല്കാഷം ന്കാ്ണല് സഹവവ അവെ്കാറിറ്റി ഓെ് ഇന്ത്യ
യുമട അഷംഗീകൃെ പദ്ധെിയില് ഉള്ളെ്കാണ്. പമക്, ഇവയുമട സ്ഥലമെടുപ്ിനു 
വവണ്ിവരുന്ന മെലവില് 25 ശെെ്കാനഷം സഷംസ്ഥ്കാന വഹികണമെന്ന നിബന്
നയ്കാണ് വകന്ദ്രസര്ക്കാര് മുവന്ന്കാട്ടു വയ്ക്കുന്നെ്. ഇത്രമെ്കാരു ദുര്വ്വഹെ്കായ ഭ്കാരഷം 
വഹിവകണ്ി വന്ന്കാലുഷം വേശീയപ്കാെ വികസനഷം മുവന്ന്കാടെ് മക്കാണ്ടുവപ്കാകുഷം.

 NH 66 - നു കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളതട സ്ലഫമതറ്റടുക്കലിനുള്ള ഫകരള സർക്കാരി
തറെ വിഹിതമായ (25%) 5413.37 ഫകാടി രൂപയിൽ 5311.10ഫകാടി രൂപ സർക്കാ
ർ നിഫഷേപിച്ചിട്ടുണ്റ്. നാഷണൽ കഹഫവയുതട 16 രേവൃത്തികളതട സ്ലഫമതറ്റ
ടുക്കലിതറെ 25% തുക പകേിടുന്നതിനറ് NHAI യും ഫകരള സർക്കാരും  കി�റ്ബിയും 
ത്ികഷേി കരാർ ഒപ്ിട്ടു. 

612. കിെ്-ബി വഴി 72 മറയില്വവ വെല്പ്്കാലങ്ങള് നിര്മിക്കാന് ആര്.ബി.ഡി.
സി.മകമയ എസ്.പി.വി ആയി െീരുെ്കാനിച്ചിട്ടുണ്്. 10 എണ്ണഷം മടണ്ര് കഴിഞ്ഞു. 
കര്കാര് വച്ചു. 27 എണ്ണഷം വകരള മറയില് മഡവലപ്മെറെ് വക്കാര്പ്വറ്വനയുഷം 
എല്പ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധ്കാന വീഥികളില് മലവല് വക്്കാസുകളില്ല്കാത് വകരളമെ
ന്ന സ്പ്ഷം യ്കാഥ്കാര്ത്യെ്കാക്കുഷം.

 ആർ.ബി.ഡി.സി.തക.-തയ 72 ഫമൽപ്ാലങ്ങളതട നിർമ്ാണമാണറ് ഏൽപ്ിച്ചി
ട്ടുള്ളതറ്. അതിൽ 66 എണ്ണം കി�റ്ബി �ണ്ം, 6 എണ്ണം സർക്കാർ �ണ്ം ഉപ
ഫയാഗിച്ചാണറ് നിർമ്ിക്കുന്നതറ്. സർക്കാർ �ണ്റ് ഉപഫയാഗിച്ചറ് നിർമ്ിക്കുന്ന 
6 ഫമൽപ്ാലങ്ങളിൽ, 1 പദ്ധതിയുതട നിർമ്ാണം പൂർത്തിയായി. 1 പദ്ധതി നി
ർമ്ാണ ഘട്ത്തിലും, 2 പദ്ധതികൾ തടണ്ർ നടപടികളിലും, 2 പദ്ധതികളതട 
ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ നടപടികളം പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. കി�റ്ബി �ണ്റ് ഉപഫയാഗി
ച്ചറ് നിർമ്ിക്കുന്ന 66 ഫമൽപ്ാലങ്ങളിൽ തടണ്ർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച 10 
ഫമൽപ്ാലങ്ങളിൽ 9 എണ്ണത്തിതറെ നിർമ്ാണം പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു.

 തക ആർ ഡി സി എൽ തറെ 27 ആർ ഓ ബി കളിൽ 5 ആർ ഓ ബി കളതട നിർ
മ്ാണത്തിനറ് തറയിൽഫവ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. നിർമ്ാണാനുമതി ലഭിച്ച 
5 ആർ ഓ ബി കളിൽ 2ആർ ഓ ബി കൾക്കറ് നിർമ്ാണത്തിനായി തടന്ഡർ 
വിളിച്ചിട്ടുണ്റ്. മറ്റു ആർ ഓ ബി-കളതട തടന്ഡർ നടപടികൾ തുടരുന്നു. 

613.  ഗ്രീന് വപ്ര്കാവടെ്കാവക്കാള് രീെി സര്ക്കാരിമറെ മകടെിട നിര്മ്കാണത്ില് വ്യ്കാപക
െ്കാക്കുഷം.

 ഇതറ് സംബന്ിച്ചറ് മാർഗനിർഫദേങ്ങൾ ഫകന്ദ സർക്കാരിതറെ Ministry of 
New and Renewable Energy അംഗീകരിച്ച  GRIHA (Green rating for 
Integrated Habitat Asssessment) ഫററ്റിംഗറ് നിലവിലുണ്റ്. ഈ മാർഗനിർഫദ
േങ്ങൾ സംസ്ാന സർക്കാർ തകട്ിടങ്ങളിലും പദ്ധതികളിലും നടന്നു വരുന്നു. 
ഫനമം തരജിസറ്ഫട്രഷന് ഫകാംപ്ക്റ് നിർമ്ാണം ഉദാഹരണമാണറ്.

614. മപ്കാതുെര്കാെത് വകുപ്ിനു കീഴിമല വകരള സഹവവ റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂടെിനു 
എന്.എബി.എല് അമക്ഡിവറ്റ്ന് 2021 മെബ്രുവരിയില് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയില് 
ഒരു സര്ക്കാര് സ്ഥ്കാപനത്ിന് ആേ്യെ്കായ്കാണ് ഈ അഷംഗീക്കാരഷം. പ്രസ്തുെ മക
.എച്ച്.ആര്.ഐമയ മസറെര് ഓെ് എക് സലന്സ് ആക്കുന്നെിനു നടപടി സ്ീ
കരിക്കുഷം. ഇന്ത്യയിമല ഉന്നെ സ്കാവങ്െിക/അക്കാേെിക് സ്ഥ്കാപനങ്ങളെ്കായി 
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വെര്ന്ന് സര്വ്വീസിലുള്ളവര്ക്കുഷം പുറത്ള്ളവര്ക്കുഷം പരിശീലന പരിപ്കാടികള് 
നടപ്്കാക്കുഷം.

 KHRIതയ തസറെർ ഓ�റ് എക്ലന്സായി ഉയർത്തുന്നതിനറ് 31.09 ഫകാടി 
രൂപയുതട ഭരണാനുമതി സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു. വകുപ്ിൽ പുതിയതായി 
നിയമനം ലഭിച്ചറ് എ.ഇ-മാർക്കും ഓവർസിയർമാർക്കും ഇന്ഡഷേന് തട്രയിനിം
ഗറ് രണ്റ് ഘട്ങ്ങളിലായി KHRI നൽകി. വകുപ്ിതല എഞ്ചിനീയർമാർക്കറ് നൂതന 

നാഷണൽ കഹഫവ വികസനം രേവൃത്തികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു
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സാഫകേതിക വിദ്യിൽ പരിേീലനം നൽകാനായി ഐ.ഐ.ടി പാലക്കാടുമായി 
സഹകരിച്ചറ് പാഠ്പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. PWD-യിതല ഉന്നത ഉഫദ്ാഗസ്
ർക്കറ് ഐ.ഐ.ടി മാദ്രാസുമായി ഫെർന്നറ് മാഫനജറ്തമറെറ് തട്രയിനിംഗറ് നൽകുവാ
ന്    KHRI പദ്ധതിയിട്ിട്ടുണ്റ്. 
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ലക.എസ്.ആര്.ടി.സി
615.  മക.എസ്.ആര്.ടി.സി നിലനിര്ത്ന്നെിന് പ്്കാന്െണ്് അടകഷം കഴിഞെ അഞ്ചു 

വര്്ഷം 6000വത്്കാളഷം വക്കാടി രൂപ മെലവഴിച്ചു. മക.എസ്.ആര്.ടി.സിമയ ഒരു 
െിനിെഷം സബ് സിഡിയുമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് സ്ന്തഷം ക്കാലില് നില്ക്കാന് 
പര്യ്കാപ്െ്കാക്കുഷംവിധഷം പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. േൗര്ഭ്കാഗ്യവശ്കാല് ഇന്ത്യയിമല മപ്കാ
തുവെഖല്കാ സ്ഥ്കാപനങ്ങമളമയല്ല്കാഷം സ്ക്കാര്യവല്കരികണമെന്നുഷം, വറ്കാഡ് 
്്കാന്സ് വപ്കാര്ടെ് വക്കാര്പ്വറ്നുകമളല്ല്കാഷം ഇല്ല്കാെ്കാക്കുന്നെിനുള്ള വെ്കാവടെ്കാര് 
വ്കാഹന നിയെ വഭേഗെി അനുകൂലിക്കുകയുഷം മെയ്യുന്ന ബി.മജ.പി, യു.ഡി.എെി
വന്കാമട്കാപ്ഷം വെര്ന്ന് പ്കാവകജിന് തുരങ്ഷം വയ്ക്കുകയ്കാണ്.

 കഴിഞെ അഞ്ചുവർഷക്കാലയളവിൽ തക.എസറ്.ആർ.ടി.സി.തയ നിലനിർത്തു
വാനായി സർക്കാർ വായറ്പ ഇനത്തിൽ 6650 ഫകാടിഫയാളം രൂപ അനുവ
ദിച്ചിട്ടുണ്റ്.  ഇതിനുപുറതമ സർക്കാർ പ്ാന് �ണ്ിനത്തിൽ അനുവദിച്ച 115 
ഫകാടിഫയാളം രൂപ ഉപഫയാഗിച്ചറ് ജീവനക്കാർക്കുളള പരിേീലനം, കമ്പയൂട്ർവ
ൽക്കരണം, ഡിഫപ്ാകളതട അടിസ്ാന സൗകര് വികസനം, പുതിയ സൂപ്ർ 
ക്ലാസറ് ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കുക ഉൾതപ്തടയുളള വിവിധ പദ്ധതികളിലായി 
രേസ്തുത തുക പൂർണ്ണമായും വിനിഫയാഗിച്ചിട്ടുണ്റ്.

616. ജീവനക്കാര്ക് ശമ്ളവുഷം മപന്്നുഷം സര്ക്കാര് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. കുടിശേിക
കമളല്ല്കാഷം െീര്ക്കുഷം. മക.എസ്.ആര്.ടി.സി സ്യഷംപര്യ്കാപെെ്കാകുഷംവമര ബ്കാങ്് 
കണ്വസ്കാര്്്യഷം വ്കായ്പകള് സര്ക്കാര് െിരിച്ചടയ്ക്കുഷം. മുടങ്ങികിടക്കുന്ന ശമ്ള
പരി്് കരണഷം നടപ്്കാക്കുഷം. സുശീല്ഖന്ന കമീ്ന് നിര്വ്ദേശങ്ങള് നടപ്ില്കാക്കു
ന്നെിനുള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 ഫകാവിഡിതനത്തുടർന്നറ് ജനങ്ങൾ തപാതുഗതാഗത സംവിധാനം ഉപഫയാഗി
ക്കാന് വിമുഖത കാട്ിയതിതനത്തുടർന്നറ് തക.എസറ്.ആർ.ടി.സി.യുതട വരുമാനം 
ഗണ്മായി കുറയുകയും ഇതുമൂലം ജീവനക്കാർക്കറ് രേതിമാസം േമ്പളം ഫപാലും 
നൽകാന് കഴിയാത്ത അതിരൂഷേമായ സാമ്പത്തിക രേതിസന്ിതയത്തുട
ർന്നറ് 2020 മാർച്ചറ് മാസം മുതൽ 2021 തസപറ്റ്റംബർ മാസം വതര പൂർണ്ണമായും 
സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായത്താലാണറ് തക.എസറ്.ആർ.ടി.സി. നിലനിന്നു
ഫപാന്നിരുന്നതറ്.  2021 തസപറ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന ഭാഗിക 
സാമ്പത്തിക സഹായവം, ഫകാർപ്ഫറഷന് സമാഹരിച്ച ബാക്കി തുകയും ഫെ
ർത്താണറ് ജീവനക്കാരുതട േമ്പളം വിതരണം തെയ്യുന്നതറ്.  2020 മാർച്ചറ് മാസം 
മുതൽ നാളിതുവതര 1,675 ഫകാടിഫയാളം രൂപ േമ്പളത്തിനായി സർക്കാർ 
അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്റ്.  സർക്കാർ മുന്കകതയ്യടുത്തറ് രോഥമിക കാർഷിക സഹക
രണ സംഘങ്ങളതട കൺ-ഫസാർഷ്ം രൂപീകരിച്ചറ് തപന്ഷന് മുടക്കം കൂടാതത 
നൽകി വരുന്നുണ്റ് .  ഇത്തരത്തിൽ ലഭ്മാകുന്ന തപന്ഷന് തുക സർക്കാർ 
തതന്നയാണറ് ആറുമാസത്തിനകം പലിേ ഉൾ-തപ്തട സഹകരണ ബാങ്കുക
ൾക്കറ് മടക്കിനൽകുന്നതറ്.

 ഏകഫദേം 15 ഫകാടിഫയാളം രൂപയുതട അധിക ബാധ്ത ഉണ്ാകുതമകേിലും 
6 വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജീവനക്കാരുതട േമ്പള പരിഷറ് ക്കരണം 2022 
ജനുവരി മാസം മുതൽ നടപ്ിലാക്കാന് കഴിഞെിട്ടുണ്റ്. തപാതുഫമഖലാ ബാങ്കുക
ളതട കൺഫസാർഷ്ം രൂപീകരിച്ചറ് വായറ്പകൾ വളതര ലാഭകരമായി പുനരൈമീ
കരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
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617. കിെ്ബിയുമട ധനസഹ്കായഷം ലഭിക്കുന്നെിന്കാവശ്യെ്കായ വിധത്ില് പുെിമയ്കാരു 
കമ്നി – സ്ിെ്റ്റിനു രൂപഷം നല്കി. മക.എസ്.ആര്.ടി.സി പുെിയ കമ്നി 
നല്കുന്ന എല്ല്കാ വസവനങ്ങള്ക്കുഷം െീസ് ഈട്കാക്കുന്നെ്കാണ്. ആേ്കായത്ില് 
ഒരു വിഹിെവുഷം നല്കുഷം. 10 വര്്ത്ിനുള്ളില് മുഴവന് ആസ്തികളഷം മക.എസ്.
ആര്.ടി.സി.യില് ലയിപ്ിക്കുഷം.

 യാത്ക്കാർക്കറ് തമച്ചതപ്ട് സൗകര്ങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി തക.എസറ്.ആർ.
ടി.സി.യുതട അനുബന് സ്ാപനമായ ‘തക.എസറ്.ആർ.ടി.സി.-സ്വി�റ്റ്ററ്  ’-നറ്  
സർക്കാർ പ്ാന് �ണ്റ് ഉപഫയാഗിച്ചറ് 8 രേീമിയം മൾട്ി ആകറ് സിൽ എ.സി. സീപ്
ർ, 20 തസമി രേീമിയം എ.സി.സീറ്റർ, 72 ഫനാൺ എ.സി. എയർ സസറ് തപന്ഷന് 
ഉൾ-തപ്തട 100 ബസ്സുകൾ ലഭ്മാക്കിയിട്ടുണ്റ്.  രേസ്തുത ബസ്സുകൾ ഉപഫയാഗിച്ചറ് 
തക-സ്വി�റ്റ്ററ്, തെകന്ന, ബംഗലൂരു എന്നീ അന്ർ സംസ്ാന റൂട്ടുകൾ ഉൾ-തപ്
തടയുളള നിരവധി ദീർഘദൂര സർവ്വീസുകൾ ഓപ്ഫററ്ററ് തെയ്യുന്നുമുണ്റ് .

618. 3000 ബസ്സുകള് പ്രകൃെി സൗഹൃേെ്കായ സി.എന്.ജി/എല്.എന്.ജി എഞ്ിനുക
ളിവലയ്ക് െ്കാറ്റുന്നതുവഴി പ്രെിെ്കാസഷം 25 വക്കാടി രൂപ ഇന്നമച്ചലവ് ല്കാഭിക്കുഷം. കി
െ്ബിയില് നിന്ന് 1000 പുെിയ ബസുകള് അനുവേിക്കുഷം.

തക എസറ് ആർ ടി സി - സ്വി�റ്റ്ററ് ബസറ്
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 കി�റ്ബി ധനസഹായഫത്താതട 50 ഇല്രേികറ് ബസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 
വിതരണ ഉത്തരവറ് നൽകിയിട്ടുണ്റ്.  കൂടാതത 310 സി.എന്.ജി ബസുകൾ വാ
ങ്ങുന്നതിനുളള നടപടിരൈമങ്ങൾ പുഫരാഗമിക്കുകയാണറ്. 5 ഡീസൽ ബസ്സുകൾ 
സി.എന്.ജി.യിഫലക്കറ് പരിവർത്തനം തെയ്യാന് വർകറ് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 
എന്നാൽ എൽ.എന്.ജി.യുതട വില ഫകന്ദ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചറ് നൽകാത്തതി
നാലും �ില്ിംഗറ് ഫസ്റഷനുകളതട ലഭ്തക്കുറവം നിമിത്തം 400 ഡീസൽ ബസ്സു
കൾ എൽ.എന്.ജി.യിഫലക്കറ് പരിവർത്തനം തെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ തൽക്കാ
ലം മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണറ്.

619. ജീവനക്കാരുമട ശമ്ളത്ില് നിന്നുഷം പിടിച്ചിടെ് വകെ്കാറ്റിയ തുകയുഷം മെഡികല് 
ആനുകൂല്യഷം തുടങ്ങിയവയുമട കുടിശേികകളഷം പുെിയ ധനക്കാര്യ വര്്്കാരഷംഭഷം 
മക്കാടുത്െീര്ക്കുഷം. േീര്ഘക്കാല കര്കാറിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ശമ്ളപരി്് ക
രണഷം നടപ്്കാക്കുഷം.

 ജീവനക്കാരുതട തമഡിക്കൽ റീ ഇഫമ്പഴറ് സറ് തമറെറ് തുകകൾ കുടിശേിക ഇല്ാതത 
വിതരണം തെയ്യുന്നുണ്റ്. ദീർഘകാല കരാറിതറെ അടിസ്ാനത്തിൽ േമ്പള 
പരിഷറ്ക്കരണം നടപ്ിലാക്കി.

620. മക.എസ്.ആര്.ടി.സിയുമട ബസ് സ്റ്റ്കാറെിവന്കാമട്കാപ്വെ്കാ അല്ല്കാമെയുള്ള 
ഭൂെിയില് വ്കാണിജ്യ്കാടിസ്ഥ്കാനത്ിലുള്ള സമുച്ചയങ്ങള് പണിയുഷം.

 ശുെിത്വവം, അന്ാരാഷ്ട്ര നിലവാരവമുളള ബസറ് ഫസ്റഷനും അനുബന് സജീ
കരണങ്ങളം തപാതുജനങ്ങൾക്കറ് ലഭ്മാക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി തതാടുപുഴ, 
പാല, എന്നീ ഡിഫപ്ാകളിൽ പുതിയ ബസറ് തടർമിനൽ കം ഫഷാപ്ിംഗറ് ഫകാംപ്
കറ് സിതറെ നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചറ് രേവർത്തനം ആരം
ഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.  പത്തനംതിട്, ഫകാട്യം, പാലക്കാടറ് എന്നീ ഡിഫപ്ാകളിതല ബസറ് 
തടർമിനൽ കം ഫഷാപ്ിംഗറ് ഫകാപ്കറ് സിതറെ നിർമ്ാണം പൂർത്തീകരണ ഘട്
ത്തിലാണറ്.

621.  െിരുവനന്തപുരഷം, വക്കാഴിവക്കാട് സമുച്ചയങ്ങള് മക.എസ്.ആര്.ടി.സിമയ െിരി
വച്ചല്പ്ിക്കാന് നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.

 തിരുവനന്പുരം, ഫകാഴിഫക്കാടറ് വാണിജ് സമുച്ചയങ്ങൾ തക.എസറ്.ആർ.
ടി.സി.തയ തിരിഫച്ചൽപ്ിക്കുന്നതുമായി ബന്തപ്ട്റ് തക.ടി.ഡി.എ�റ്.സി.യുമായു
ളള െർച്ചകൾ പുഫരാഗമിക്കുകയാണറ്.

622.  ഗ്കാവരജുകളഷം വര്ക് വ്്കാപ്പുകളഷം നവീകരിക്കുഷം. 
 വർകറ് ഫഷാപ്റ് നവീകരണത്തിതറെ ഭാഗമായി 22 ജില്ാ വർകറ് ഫഷാപ്പുകൾ രൂപീ

കരിച്ചിട്ടുണ്റ്.  ഇതിൽ തിരുവനന്പുരം, മാഫവലിക്കര, ആലുവ, എടപ്ാൾ, ഫകാഴി
ഫക്കാടറ്  എന്നിവിടങ്ങളിതല സിവിൽ വർക്കുകൾ പുഫരാഗമിക്കുകയാണറ്.  പത്ത
നംതിട്, ൊത്തന്നൂർ, വടക്കാഫഞ്ചരി എന്നീ ജില്ാ വർകറ് ഫഷാപ്പുകളതട പ്ാന്, 
എസ്റിഫമറ്ററ് നടപടികൾ അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്.

623. മക.എസ്.ആര്.ടി.സിയുമട െ്കാവനജ് മെറെ് സമൂലഷം പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. ബസുക
ളമട സെവലജ്, െ് ളീറ്റ് യൂടെിസലവസ്ന്, റിപ്യര് മെയ്് പുറത്് ഇറക്കാനുള്ള 
സെയഷം, അപകട നിരക് തുടങ്ങിയവമയല്ല്കാഷം വേശീയ ശര്കാശരിയിവലയ്ക് ഉയ
ര്ത്ഷം.

 തക.എസറ്.ആർ.ടി.സി.യുതട മാഫനജറ് തമറെറ് പുനസംഘടിപ്ിക്കുന്നതിതറെ 
ഭാഗമായി ഭരണപരവം, സാമ്പത്തികപരവമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന
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തിനറ് സർക്കാരിതറെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ഫസവനം അനുഷ്ിച്ചറ് പരിെയമുളള 
ഉഫദേ്ാഗസ്തര ഭരണ, വിജിലന്സറ്,  �ിനാന്സറ് വിഭാഗം ഫമധാവികളായി 
തഡപയൂഫട്ഷന് വ്വസ്യിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്റ്.  ഇതിനുപുറതമ വിവിധ സുരേധാന 
തസ്തികകളിൽ ഉയർന്ന ഫയാഗ്തയും, പരിെയ സമ്പത്തുമുളള ഉഫദേ്ാഗസ്തര 
നിഫയാഗിക്കുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്.  ഇത്തരം നിയമനങ്ങളിലൂതട ഫകാർപ്ഫറഷതറെ 
മാഫനഫജരിയൽ നടപടികൾ തമച്ചതപ്ടുന്നുണ്റ്.

 ബസുകൾ റിപ്യർ തെയ്റ് പുറത്തിറക്കുന്നതിനുളള സമയം, fleet utilization 
എന്നിവ ഫദേീയ േരാേരിയിഫലക്കറ് ഉയർത്തുന്നതിനായി ത്ീ ടയർ തമയിറെ
നന്സറ് സിസ്റം ഏർതപ്ടുത്തി 22 ജില്ാ വർകറ് ഫഷാപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.  
അപകട നിരക്കറ് കുറച്ചറ് ഫദേീയ േരാേരിതക്കാപ്തമത്തിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി 
ഓപ്ഫററ്റിംഗറ് വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കറ് ോസ്തീയ പരിേീലനം നൽകി വരുന്നു.  
�യൂവൽ ഡിവിഷന് മുഖാന്ിരം യൂണിറ്റുകൾ ഫകന്ദീകരിച്ചറ് രേവർത്തനം നടത്തി 
2021-22-തല KMPL 4.28 ആയി വർദ്ധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.  (2019-20-തല KMPL 4.19).

624.  കിവല്കാെീറ്റര് വരുെ്കാനഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കാനുെകുന്ന രീെിയില് ബസ് റൂട്ടുകളഷം 
ഓടെവുഷം ക്െീകരിക്കുഷം.

 നൂതന സാഫകേതിക വിദ്യുതട സഹായത്താൽ എല്ാ യൂണിറ്റുകളിതലയും ട്രിപ്പു
തല വരുമാനം പരിഫോധിച്ചറ് തിരഫക്കറിയ സമയങ്ങളിൽ അധിക ട്രിപ്പുകൾ 
ഓപ്ഫററ്ററ് തെയ്യുന്ന തരത്തിൽ സർവ്വീസുകൾ രൈമീകരിച്ചറ് വരുമാനം വർദ്ധിപ്ി
ച്ചിട്ടുണ്റ്.  സിറ്റി ഷട്ിൽ, സിറ്റി ഫറഡിയൽ സർവ്വീസുകൾ ഉപഫയാഗിച്ചറ് നഗരത്തി
തലയും, രോന് രേഫദേങ്ങളിതലയും യാത്ക്കാർക്കറ് കൂടുതൽ യാത്ാസൗകര്ം 
രേധാനം തെയ്യുന്നുണ്റ്.  മാത്മല് വിവിധതരം നൂതന സാഫകേതിക വിദ്കള
തട സഹായഫത്താതട സർവ്വീസുകൾ പുനരൈമീകരിച്ചതുവഴി മുന് വർഷങ്ങതള 
അഫപഷേിച്ചറ് 10 രൂപഫയാളം കിഫലാമീറ്റർ വരുമാനം വർദ്ധിപ്ിക്കുവാന് കഴി
ഞെിട്ടുണ്റ്.

625. മക.എസ്.ആര്.ടി.സിയുമട വ്കായ്പ മുഴവന് ഓഹരിമൂലധനെ്കായി െ്കാറ്റുഷം. പലിശ 
എഴെിത്ള്ളുഷം.

 2008-09 മുതൽ 2013-14 വതരയുളള കാലയളവിൽ തക.എസറ്.ആർ.ടി.സി. 
സർക്കാരിനറ് തിരിച്ചടഫക്കണ്തായ 1090.75 ഫകാടി രൂപയുതട വായറ്പ കുടി
ശേിക സർക്കാർ ഓഹരിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനും, പലിേയും, പിഴപ്ലിേയുമുൾതപ്
തടയുളള തുകകൾ എഴുതിത്തളളന്നതിനും തത്വത്തിൽ തീരുമാനം കകതക്കാ
ണ്റ് ഉത്തരവറ് പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

�കറമകഖഷം
626.  ഒരു പുെിയ വന്കിട ഹ്കാര്ബറിമറെ നിര്മ്കാണത്ിനു തുടകഷം കുറിക്കുഷം. അഴീക

ല് ഒരു നേീമുഖ ഹ്കാര്ബറ്കാണ്. ഇെിന് 14.5 െീറ്റര് ആഴത്ില് 3698 വക്കാടി രൂപ 
മെലവില് ഒരു ഔടെര് ഹ്കാര്ബര് നിര്മിക്കുന്നെിനുവവണ്ി െലബ്കാര് ഇറെര്ന്കാ
്ണല് വപ്കാര്ടെ് എമന്ന്കാരു കമ്നി രജിസ്റ്റര് മെയ്തുകഴിഞ്ഞു.

 വിേദ പദ്ധതി റിഫപ്ാർട്റ് (ഡി.പി.ആർ) തയ്യാറാക്കുന്നതിനറ് എച്ചറ്.ഒ.ഡ്യു.ഇ 
കമ്പനിതയ ചുമതലതപ്ടുത്തി. ജിഫയാ സാഫകേതികവിദ് രേഫയാജനതപ്ടുത്തി
യുള്ള പരിഫോധന പൂർത്തിയാക്കി. ട്രാ�ികറ് സർതവ്വ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. ഡി.പി.
ആർ അന്ിമമാക്കുന്നതിനറ് തെകന്ന ഐ.ഐ.ടിയുതട പരിഫോധനക്റ് സമർ
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പ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

627. വിഴിഞെഷം ഇറെര്ന്കാ്ണല് സീവപ്കാര്ടെ് നിര്മ്കാണമത് വക്കാവിഡുഷം പ്രകൃെിദുര
ന്തങ്ങളഷം ബ്കാധിച്ചിട്ടുണ്്. എങ്ിലുഷം വബ്ക് വ്കാടെര് നിര്മ്കാണവുഷം ല്കാറെ് റിക്ലവെ്
നുഷം ഒഴിമക ബ്കാകിമയല്ല്കാഘടകങ്ങളഷം ഏെ്കാണ്് പൂര്ത്ിയ്കായിട്ടുണ്്. വിഴിഞെഷം 
ക്കാര്വഗ്കാ മടര്െിനല് പ്രധ്കാന ക്രൂ മെയ്ഞ്് വകന്ദ്രെ്കായി െ്കാറികഴിഞ്ഞു. രണ്ടു 
വര്്ത്ിനുള്ളില് വിഴിഞെഷം ഇറെര്ന്കാ്ണല് സീവപ്കാര്ടെ് നിര്മ്കാണഷം പൂ
ര്ത്ീകരിക്കുഷം. 

 വിഴിഞെത്തറ് 1,810 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുലിമുട്റ് നിർമ്ാണം പൂർത്തിയായി. 
കവദയുതി സബറ് സറ് ഫറ്റഷതറെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. വിഴിഞെം ഫപാർട്ിഫലക്കുള്ള 
തറയിൽ നിർമ്ാണത്തിനറ് തറയിൽഫവയുതട അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. സ്ലഫമതറ്റ
ടുക്കുന്നതിനുള്ള പണി പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

628.  വകന്ദ്രസര്ക്കാരിമറെ സ്കാഗര്െ്കാല പദ്ധെിമയ ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി മക്കാല്ലഷം, 
വബപ്പൂര് തുറമുഖങ്ങള് വികസിപ്ിക്കുഷം.

 തകാല്ം, ഫബപ്പൂർ തുറമുഖങ്ങളതട ആഴം വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനറ് KITCO മുഖാന്ി
രം  DPR തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഭരണാനുമതി ലഭ്മാക്കി ഫകന്ദസർക്കാരിനറ് സമ
ർപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

ഉള്നൊടന് ജെഗ�ൊഗ�ഷം
630. പശ്ിെ കന്കാല് ശഷംഖലയുമട ഒന്ന്കാഷം ഘടെഷം പൂര്ത്ിയ്കായികഴിഞ്ഞു. െ്കാഹിയ്ക്കുഷം 

വളപടെണത്ിനുഷം ഇടയ്ക്കുള്ള 26 കിവല്കാെീറ്റര് കന്കാലുകള് പുതുെ്കായി കുഴിച്ചു
മക്കാണ്ിരിക്കുകയ്കാണ്. ഇവയുഷം കന്കാലുകളമട വീെി കൂട്ടുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങളഷം 
2022ല് പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. 

 മാഹി - വളപട്ണം കനാൽ പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കുന്നതിനായി 650 
ഫകാടി രൂപ തെലവഴിക്കാന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായ 
മാഹി- എരിഫഞൊളി നദികൾക്കിടയിലുള്ള സർഫവ്വകൾ നടത്തി. അകല
യറ്തമറെറ് പൂർത്തിയാക്കി അതിർത്തി കല്ലുുകൾ പാകിയിട്ടുണ്റ്. എരിഫഞൊളിക്കും 
ധർമ്ടം പുഴയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള രണ്ാം ഘട്ത്തിൽ കൃത്ിമ കനാൽ നിർമ്ിക്കാന് 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്. അഞ്ചരക്കണ്ിക്കും വളപട്ണം പുഴയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മൂന്നാം 
കൃത്ിമ കനാലിനായി സർഫവ്വ രേവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിവരുന്നു. പരിസ്ിതി 
ആഘാത പഠനം കിറ്ററ്ഫകായുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു.

631. മെയിന് കന്കാലിനു പുറമെ ആയിരത്ില്പ്രഷം കിവല്കാെീറ്റര് െീഡര് കന്കാലുകള
മട നവീകരണവുഷം ഈ പദ്ധെിയില് ഉള്മപ്ടുത്ഷം.

 ഫപാള വാരിയും എക്കലും മണ്ണും നീക്കം തെയറ്തും ഗതാഗത ഫയാഗ്മാക്കുന്ന 
താൽക്കാലിക രേവർത്തനങ്ങൾ മാത്മാണറ് ഇഫപ്ാൾ നടന്നുവരുന്നതറ്. ഇതറ് 
പൂർണ്ണഫതാതിൽ വികസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ മൂന്നാം ഘട്ത്തി
ഫലക്കാണറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതറ്.

632. മക്കാച്ചിയിമല വ്കാടെര് മെവ്്കായുമട 19 വബ്കാടെ് മജടെികളമട ഒന്ന്കാഷംഘടെഷം പൂര്ത്ി
യ്കായി. രണ്്കാഷംഘടെെ്കായി 19 എണ്ണഷം 2022ല് പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം.

 തകാച്ചി വാട്ർ തമഫട്രായുതട മൂന്നറ് തടർമിനലുകളതട നിർമ്ാണം പൂർത്തിയായി. 
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ബാക്കിയുള്ളവയിൽ 6 എണ്ണത്തിൽ നിർമ്ാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

ലറയിൽഫവ
633. മക്കാച്ചി മെവ്്കായുമട വപടെ മുെല് തൃപ്പൂണിത്റ വമരയുള്ള എക്്റ്റന്്നുഷം കലൂര് 

വസ്റ്റഡിയഷം മുെല് ക്കാകന്കാട് ഐ.ടി സിറ്റി വമരയുള്ള മറയില്പ്്കാെയുമട നി
ര്മ്കാണവുഷം 2022ല് െീരുഷം. മക്കാച്ചി മെവ്്കാ പദ്ധെി പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം.

 തകാച്ചി തമഫട്രാ ഫപട്-എസറ്.എന് ജംഗറ്ഷന് പദ്ധതി 2022 ജൂണിൽ പൂർത്തീയാ
വം. കലൂർ മുതൽ കാക്കനാടറ് വതരയുള്ള ഫ�യറ്സറ് 2 പദ്ധതി ഫകന്ദ സർക്കാ
രിതറെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. എസറ്.എന് ജംഗറ്ഷന് മുതൽ 
തൃപ്പൂൂണിത്തറ വതരയുള്ള പാതയുതട ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ നടപടി 82 േതമാനം 
പൂർത്തീകരിച്ചറ് നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുതകാണ്ിരിക്കുന്നു. പദ്ധതി 
2023 തസപ്ംമ്പർ മാസഫത്താടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാന് കഴിയുതമന്നറ് രേതീഷേി
ക്കുന്നു. 

634. െിരുവനന്തപുരഷം, വക്കാഴിവക്കാട് സലറ്റ് മെവ്്കായുമട പുതുകിയ ഡി.പി.ആര് വക
ന്ദ്രസര്ക്കാരിമറെ പുതുകിയ െ്കാനേണ്ഡങ്ങളമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് െയ്്കാറ്കാകി
മക്കാണ്ിരിക്കുകയ്കാണ്. വകന്ദ്ര്കാനുെെി ലഭിച്ച്കാല് നടപ്്കാക്കുഷം.

 തിരുവനന്പുരം, ഫകാഴിഫക്കാടറ് കലറ്ററ് തമഫട്രാ പദ്ധതികളതട ഡിപിആർ പുതു
ക്കുന്നതിനായി തകാച്ചി തമഫട്രാതയ ഏൽപ്ിക്കുവാന് തീരുമാനിച്ചു. അതിനുള്ള 
നടപടികൾ തുടർന്നുവരികയാണറ്.

635. ശബരിെല എയര്വപ്കാര്ടെിമറെയുഷം ഇടുകി, വയന്കാട്, ക്കാസര്വക്കാട് ജില്ലകളിമല 
എയര് സ്്ിപ്പുകളമടയുഷം ഡി.പി.ആര് െയ്്കാറ്കാകിമക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. ഇവ ഏമറ്റ
ടുക്കുഷം.

 േബരി ഏയർഫപാർട്ിതറെ മാസ്റർപ്ാനും Revised Techno Economical 
Feasibility റിഫപ്ാർട്ടും തയ്യാറാക്കിവരികയാണറ്. ഇടുക്കി, വയനാടറ്, ഫബക്കൽ 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏയർസറ്ട്രിപ്പുകളം മറ്റു ജില്കളിൽ തഹലിപാഡും സ്ാ
പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കറ് വിേദമായ റിഫപ്ാർട്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 
കി�റ്ബിതയ ചുമതലതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

വാട്ർ തമഫട്രാ, തകാച്ചി



152

636.  60000 വക്കാടി രൂപയുമട സില്വര് സലന് മസെി സഹസ്പീഡ് മറയില് പദ്ധെി 
വകരള മറയില് മഡവലപ്് മെറെ് വക്കാര്പ്വറ്ന് എന്ന വകന്ദ്ര സഷംസ്ഥ്കാന 
സര്ക്കാരുകളമട സഷംയുക് സഷംരഷംഭഷം വഴിയ്കാണ് നടപ്്കാക്കുന്നെ്. പരിസ്ഥിെി 
പഠനവുഷം ആവശ്യെ്കായ അനുെെികളഷം വ്കാങ്ങി പദ്ധെിയുമട ഭൂെി ഏമറ്റടുകല് 
നടപടികള് ആരഷംഭിക്കുഷം. 

 സിൽവർകലന് കടന്നുഫപാകുന്ന 11 ജില്കളിലും സാമൂഹ് ആഘാത പഠനം 
നടത്താനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണറ്. ലാറെറ് അക്വിസിഷന് തസല്ലുുക
ൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കുഫമ്പാൾ ഭൂഉടമകൾക്കറ് തമച്ചതപ്ട് നഷ്പരി
ഹാരം നൽകുതമന്നറ് സർക്കാർ ഉറപ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്റ്. പദ്ധതിയുതട ഡിപിആർ 
തറയിൽഫവ മന്ത്രാലയത്തിതറെ പരിഗണനയിലാണറ്. രോരംഭ നടപടികളമായി 
മുഫന്നാട്ടുഫപാകാന് ഫകന്ദ ധനകാര്മന്ത്രാലയത്തിതറെ നിർഫദേേം ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
പദ്ധതിക്കറ് അംഗീകാരം സമയബന്ിതമായി ലഭ്മാക്കണതമന്നാവേ്തപ്ട്റ് 
രേധാനമന്ത്രിക്കറ് ഫനരിട്റ് നിഫവദനം നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

637.  മക.ആര്.ഡി.സി മുന്സകയില് െലവശരി-സെസൂര്, നിലമ്പൂര്- ന്കാഞ്വങ്്കാട് 
മറയില് സലനുകള് നിര്മിക്കുഷം.

 തലഫശേരി - കമസൂർ തറയിൽ പദ്ധതിയുതട ഡിപിആർ തകാകേൺ തറയിൽഫവ 
ഫകാർപ്ഫറഷന് തയ്യാറാക്കിവരികയാണറ്. സർഫവ്വ രേവൃത്തികൾ പുഫരാഗമിച്ചുവ
രികയാണറ്. നിലമ്പൂർ-നഞ്ചഫകോടറ് തറയിൽ പദ്ധതിയുതട സർഫവ്വ പൂർത്തിയാ
ക്കി ഡിപിആർ  തയ്യാറാക്കലറ് അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്.   

638. ശബരിെലയുമട വേശീയ പ്ര്കാധ്കാന്യഷം പരിഗണിച്ച് മറയില്വവയുമട മെലവില് 
ശബരിപ്കാെ നിര്മികണമെന്ന നമ്മുമട ആവശ്യഷം മെവിമക്കാള്ള്കാന് വകന്ദ്ര 
സര്ക്കാര് െയ്്കാറല്ല. ഈ പശ്്കാത്ലത്ില് പകുെി മെലവ് സഷംസ്ഥ്കാന 
സര്ക്കാര് വഹിക്കാന് െീരുെ്കാനിച്ചിട്ടുണ്്. ഇെിന് ആവശ്യെ്കായ ഏെ്കാണ്് 2000 
വക്കാടി രൂപയിലധികഷം വരുന്ന തുക കിെ്-ബിയില് നിന്നുഷം ലഭ്യെ്കാകി പദ്ധെി 
പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. 

 അകേമാലി-േബരി തറയിൽ പദ്ധതി തെലവിതറെ 50 േതമാനം സംസ്ാന 
സർക്കാർ വഹിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്. തറയിൽഫവയുതട നിർഫദേേമനുസരി
ച്ചറ് പദ്ധതിയുതട  ഡിപിആർ സമർപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിരൈമങ്ങൾ  പുഫരാഗ
മിക്കുകയാണറ്. 3421.17 ഫകാടി രൂപയുതട പുതുക്കിയ എസ്റിഫമറ്ററ് 2022 മാർച്ചിൽ 
തറയിൽഫവ മന്ത്രാലയത്തിനറ് സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

639. വകരള പുനര്നിര്മ്കാണ പദ്ധെിയില് 7192 വക്കാടി രൂപയുമട പദ്ധെികള്ക്കാ
ണ് ഭരണ്കാനുെെി നല്കിയിട്ടുള്ളെ്. ഇെില് 3909 വക്കാടി രൂപയുമട വപ്ര്കാജ
ക്ടുകള് മടണ്ര് മെയ്ിട്ടുണ്്. വല്കാകബ്കാങ്ിമറെയുഷം ജര്മന് ബ്കാങ്കുകളമടയുഷം 
സഹ്കായവത്്കാമടയ്കാണ് ഈ പദ്ധെി നടപ്്കാക്കുക.

 2021-22 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ ഫകരള പുനർനിർമ്ാണ പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾതപ്ടുത്തി 539.45 ഫകാടി രൂപയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്കറ് ഭരണാനുമതി നൽകി
യിട്ടുണ്റ്. തമയറ് 2021 – ഏരേിൽ 2022 കാലയളവിൽ ഫകരള പുനർനിർമ്ാണ 
പദ്ധതിയുതട ധനസഹായമുള്ള ഫരോജക്ടുകൾക്കായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ 
1098.09 ഫകാടി രൂപ തെലവിട്ിട്ടുണ്റ്.

ഫവ്യൊമഗ�ൊഗ�ഷം
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640. മക്കാച്ചി, കണ്ണൂര് വിെ്കാനത്്കാവളങ്ങളില് കൂടുെല് സൗകര്യങ്ങള് ഏര്മപ്ടു
ത്ഷം. വിവേശര്കാജ്യങ്ങളില് നിന്നുഷം വനരിട്ടുള്ള കൂടുെല് വിെ്കാന സര്വ്വീസുകള് 
ആരഷംഭിക്കുഷം. ശബരി എയര്വപ്കാര്ടെിമറെ നിര്മ്കാണഷം ഊര്ജിെമപ്ടുത്ഷം.

 ഫകാവിഡിനറ് മുമ്പറ് രാജ്തത്ത 10 നഗരങ്ങളിഫലക്കറ് ആഭ്ന്ര സർവ്വീസുകൾ 
ഉണ്ായിരുന്നു. ഫകാവി ഡറ് കാലത്തറ് മുടങ്ങിയ 10 സർവ്വീസുകൾ പുനസ്ാപിച്ചിട്ടു
ണ്റ്. അന്ാരാഷ്ട്ര സർവ്വീസുകളതട കാര്ത്തിൽ ഫകാവിഡിനറ് മുമ്പുണ്ായിരുന്ന 
10 സർവ്വീസുകൾ നിലനിർത്താനും സലാലയിഫലക്കറ് പുതിയ സർവ്വീസുകൾ 
ആരംഭിക്കാനും കഴിഞെിട്ടുണ്റ്.

641.  നിരന്തരെ്കായ ശ്രെങ്ങള് നടത്ിയിട്ടുഷം കരിപ്പൂര് വിെ്കാനത്്കാവളത്ിമറെ 
വികസനഷം നിശ്ലെ്കാണ്. വിെ്കാനത്്കാവളത്ിമറെ വശ്ി ഇരടെിയ്കാക്കാന് ആവ
ശ്യമെങ്ില് സര്ക്കാര് അെിമന ഏമറ്റടുക്കുകവയ്കാ പങ്്കാളിയ്കാവുകവയ്കാ മെയ്യുഷം.

 കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിതറെ വികസനത്തിനായുള്ള റൺഫവ പൂർണ്ണമായും 
ഉപഫയാഗിക്കുന്നതിനറ് അധികമായി 18 ഏക്കർ സ്ലം RESA ക്ലിയറന്സിനാ
യി ഏതറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതു കൂടാതത തടർമി
നൽ എകറ്സ്പാന്സുകളം പാർക്കിംഗറ് ഏരിയാ വികസനത്തിനുഫവണ്ിയുള്ള 
സ്ലവം ഏതറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടർന്നുവരികയാണറ്.

ഇടനൊഴികളകഷം ഹബ്കകളകഷം
642. മക്കാച്ചി-പ്കാലക്കാട് സഹമടക് ഇന്ഡസ്്ിയല് വക്കാറിവഡ്കാര് പൂര്ത്ീകരി

ക്കുഷം. മെസന്ന ബ്കാഷംഗ്ലൂര് വ്യവസ്കായ ഇടന്കാഴിയുമട ഭ്കാഗെ്കായി ഇെിമന വക
ന്ദ്രസര്ക്കാര് അഷംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്. വകന്ദ്ര-സഷംസ്ഥ്കാന സര്ക്കാരുകള്ക് 50 
ശെെ്കാനഷം വീെഷം പങ്്കാളിത്മുള്ള സ് മപ്്യല് പര്പ്സ് കമ്നിയ്കാണ് ഈ വപ്ര്കാ
ജക്് നടപ്്കാക്കുക. 10000 വക്കാടി നിവക്പവുഷം 22000 വപര്ക് വനരിടെ് വജ്കാലിയുഷം 
ലഭ്യെ്കാകുഷം. കിെ്ബി സഹ്കായവത്്കാമട പ്കാലക്കാടുഷം മക്കാച്ചിയിലുഷം 2321 ഏകര് 
സ്ഥലഷം ഏമറ്റടുക്കുന്നെിനുള്ള നടപടികള് നടന്നുവരികയ്കാണ്. ആേ്യ ഘടെത്ി
ല് െമന്ന 'വ്്കാബല് ഇന്ഡസ്്ിയല് െിന്കാന്സ് ആറെ് വ്ഡ് സിറ്റി (ഗിെ്റ്റ് 
സിറ്റി)' എന്ന സഹമടക് സര്വ്വീസുകളമടയുഷം െിന്കാന്സിമറെയുഷം ഹബ്് അയ്
മ്പുഴയില് 220 മഹക്റില് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

 ഇന് ഡസറ്ട്രിയൽ മാനു�ാകറ്െറിംഗറ് ക്ലസ്റർ (ഐ.എം.സി) പാലക്കാടറ്, ഗി�റ്റ്ററ് 
സിറ്റി - തകാച്ചി എന്നിങ്ങതന രണ്റ് ഫനാഡുകളായി തകാച്ചി – ബംഗളൂരു ഇന്ഡ
സറ്ട്രിയൽ ഫകാറിഫഡാർ (തക.ബി.ഐ.സി) വികസിപ്ിക്കുന്നതിനറ് ഭൂമി  ഏതറ്റ
ടുക്കൽ പുഫരാഗമിക്കുയാണറ്.  ഫകരളത്തിതറെ ഫമൽപ്റഞെ രണ്റ് ഫനാഡുകള
തടയും തമാത്തം ഭൂവിസ്തൃതി 2384 ഏക്കറാണറ്.  ഇതിൽ കണ്ണമ്പ്ര 298  ഏക്കർ 
ഏതറ്റടുക്കൽ 2021 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു.  പുതുഫശേരി ഫ�സറ് 1, 2, ഗി�റ്റ്ററ് 
സിറ്റി എന്നിവയുതട ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ അവസാന ഘട്ത്തിലാണറ്.  

643. െലബ്കാറിമറെ വികസനഷം ലക്്യെിടെ് നമ്മുമട മുന്സകയില് ആവി്് കരിച്ചുമക്കാ
ണ്ിരിക്കുന്ന മക്കാച്ചി-െഷംഗല്കാപുരഷം വ്യവസ്കായ ഇടന്കാഴിയ്കാണ്. ഇെിമറെ െ്കാസ്റ്റര് 
പ്്കാന് െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. അെിനിടയില് കണ്ണൂര് വിെ്കാനത്്കാവളത്ിമറെ സെീപത്് 
5000 ഏകര് ഭൂെി ഏമറ്റടുക്കുന്നെിന് 12000 വക്കാടി രൂപ കിെ്-ബിയില് നിന്നുഷം 
അനുവേിച്ചിട്ടുണ്്.

 തകാച്ചി – മാംഗ്ലൂർ ഇടനാഴിക്കറ് ഫകന്ദ സർക്കാരിൽ നിന്നും അനുകൂല തീരുമാനം 
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ഉണ്ായിട്ില്. ഇതിനായുള്ള ശ്മങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ 5000-ഓളം 
ഏക്കർ ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലായി പുഫരാഗമിക്കുന്നു.  ആദ് 
ഘട്ത്തിൽ 1054 ഏക്കർ ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ 19(1) ഡിക്ലഫറഷന് ഫസ്റജിൽ എത്തി
യിരിക്കുന്നു.  1054 ഏക്കർ ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ 3 പാർസലുകളിലായി തകാളാരി, 
പട്ാന്നൂർ, കീഴല്ലൂർ, അഞ്ചരക്കണ്ി, പടുവിലായി എന്നീ വിഫല്ജുകളിൽ അവസാ
നഘട്ത്തിലാണറ്.  ഏതറ്റടുക്കുന്നതിനറ് 1114 ഫകാടി രൂപ കി�റ്ബി അനുവദിക്കുക
യും രേസ്തുത തുക ലാറെറ് അക്വസിഷന് ഓ�ീസർക്കറ് കകമാറുകയും തെയറ്തു. 11 
ലാറെറ് പാർസലുകളായാണറ് ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കുന്നതറ്.  8 ലാറെറ് പാർസലുകൾ ഏതറ്റ
ടുക്കലിതറെ വിവിധ ഘട്ത്തിലാണറ്.

644. ക്യ്കാപ്ിറ്റല് സിറ്റി റീജിയണ് മഡവലപ്് മെറെ് വപ്ര്കാഗ്ര്കാഷം നടപ്്കാക്കുഷം. വിഴിഞെഷം തു
റമുഖവത്്കാടു ബന്മപ്ടെ് െിരുവനന്തപുരഷം നഗരത്ിനു കിഴക്കു ഭ്കാഗത്കൂമട 
വിഴിഞെഷം മുെല് ന്കാവ്കായിക്കുളഷം വമര 78 കിവല്കാെീറ്റര് സേര്ഘ്യമുള്ള ആറവരി 
പ്കാെയുഷം അെിമറെ ഇരുവശങ്ങളിലുെ്കായി 10000 ഏകറില് വന്കാളഡ്ജ് ഹബ്ബുക
ള്, വ്യവസ്കായ പ്കാര്ക്കുകള്, വിവന്കാേ വകന്ദ്രങ്ങള്, ടൗണ്്ിപ്പുകള് എന്നിവയു
മട ഒരു വമ്ന് ശഷംഖലയുഷം സ്ഥ്കാപിക്കാന്കാണ് പദ്ധെി. ഇെിന്കായുള്ള കമ്നി 
രജിസ്റ്റര് മെയ്തുകഴിഞെ്കാല് നിര്്ദേിഷ് വെഖലയില് ആര് ഭൂെി വില്ക്കുന്നെിനു 
െയ്്കാറ്കായ്കാലുഷം കവമ്്കാളവിലയ്ക് വ്കാങ്ങ്കാന് കമ്നി സന്നദ്ധെ്കാകുഷം. വില ല്കാറെ് 
വബ്കാണ്്കായി നല്ക്കാഷം. മറഡി ക്യ്കാ്് വവണ്വര്ക് അതുഷം നല്കുഷം. ഭൂെി വി
ല്ക്കാന് െ്കാല്പ്ര്യെില്ല്കാത്വര്ക് ല്കാറെ് പൂളിഷംഗ് പദ്ധെിയില് പങ്്കാളികള്കാ
വ്കാഷം. സകവശഷം വയ്ക്കുന്ന ഭൂെിയ്ക് 10 വര്്ഷംമക്കാണ്് ന്കാലിരടെി വില വര്ദ്ധന ഉറപ്പു
നല്കുഷം. അമല്ലങ്ില് ന്കാലിരടെി വിലയ്ക് കമ്നി വ്കാങ്ങ്കാന് െയ്്കാറ്കാകുഷം. കമ്നി 
ഏമറ്റടുക്കുന്ന ഭൂപ്രവേശത്് പശ്്കാത്ലസൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്ി ഇന്മവ
വസ്റ്റഴ് സിനു സകെ്കാറഷം. 25000 വക്കാടി രൂപയുമട നിവക്പവുഷം 2.5 ലക്ഷം പ്രെ്യ
ക് മെ്കാഴിലവസരങ്ങളഷം പ്രെീക്ിക്കുന്നു.

 ഫദേീയ പാത അഫതാറിറ്റിയും സംസ്ാന സർക്കാരും സംയുക്തമായി നടപ്ാ
ക്കുന്ന വിഴിഞെം മുതൽ പാരിപ്ള്ളി വതര 80 കി.മീ കദർഘ്ത്തിലുള്ള തിരുവ
നന്പുരം ഔട്ർ റിംഗറ് ഫറാഡറ് പദ്ധതിക്കറ് എന്.എച്ചറ്.എയുതട അംഗീകാരം ലഭ്
മായിട്ടുണ്റ്.  ഇരുവേത്തും സർവ്വീസറ് ഫറാഡുകൾ, മീഡിയന് എന്നിവ ഉൾതപ്തട 
45 മീറ്റർ വീതിയിലാണറ് ഈ പാത നിർമ്ിക്കുന്നതറ്. പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കാനുള്ള 
നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്.  

645.  മക്കാച്ചിമയ ഒരു സസബര്വ്കാലി ആക്കുഷം. വ്കായു, കടല്, ഉള്ന്കാടന് ജല, 
മറയില്, വറ്കാഡ് ഗെ്കാഗെ സൗകര്യങ്ങളള്ള ഇന്ത്യയുമട സൂപ്ര് ഐ.ടി നഗരെ്കാ
യി മക്കാച്ചി െ്കാറഷം. ജി.സി.ഡി.എ, ജി.ഐ.ഡി.എ, ക്കാകന്കാട് പ്രവേശഷം എന്നിവമയ 
സഷംവയ്കാജിപ്ിച്ചുമക്കാണ്് മക്കാച്ചിമയ വിവര സ്കാവങ്െിക വിേ്യയില് അധിഷ്ി
െവുഷം സുസ്ഥിര വികസനവുമുള്ള നഗരെ്കാക്കുഷം. ആര്ടെിെി്്യല് ഇറെലിജന്സ്, 
കൃ്ി, മെ്ീന് വലണിഷംഗ്, സ് വപസ് തുടങ്ങിയ ഭ്കാവി സ്കാവങ്െിക വിേ്യയില് 
അധിഷ്ിെെ്കായ പദ്ധെികള്ക്കു പ്ര്കാധ്കാന്യഷം നല്കുഷം. 

 തകാച്ചി വാട്ർ തമഫട്രായുതട മൂന്നറ് തടർമിനലുകളതട നിർമ്ാണം പൂർത്തിയായി. 
ബാക്കിയുള്ളവയിൽ 6 എണ്ണത്തിൽ നിർമ്ാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുഫരാഗമിക്കു
ന്നു. തകാച്ചി തമഫട്രാ ഫപട്-എസറ്.എന് ജംഗറ്ഷന് പദ്ധതി 2022 ജൂണിൽ പൂർത്തീ
യാവം. കലൂർ മുതൽ കാക്കനാടറ് വതരയുള്ള ഫ�യറ്സറ് 2 പദ്ധതി ഫകന്ദ സർക്കാ
രിതറെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. എസറ്.എന് ജംഗറ്ഷന് മുതൽ 
തൃപ്പൂൂണിത്തറ വതരയുള്ള പാതയുതട ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ നടപടി 82 േതമാനം 
പൂർത്തീകരിച്ചറ് നിർമ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുതകാണ്ിരിക്കുന്നു. 
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 തകാച്ചി – ബംഗളൂരു ഇന്ഡസറ്ട്രിയൽ ഫകാറിഫഡാർ (തക.ബി.ഐ.സി) വിക
സിപ്ിക്കുന്നതിനറ് ഭൂമി  ഏതറ്റടുക്കൽ പുഫരാഗമിക്കുയാണറ്.

 നൂതന സാമഗ്രികളതട വികസനത്തിതറെ ഫകന്ദമായി ഫകരളതത്ത മാറ്റുക 
എന്ന കാഴ്ചപ്ാഫടാതട, ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാോല, തസറെർ ഫ�ാർ തമറ്റീരിയ
ൽസറ്  ഇന് ഇലഫ്രോണികറ്  തടക്ലഫനാളജീസുമായി സഹകരിച്ചറ് , ഗ്രാ�ീനിനാ
യുള്ള ഇന്് ഇതന്നാഫവഷന് തസറെർ തകാച്ചിയിൽ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ് . തകാച്ചി 
അന്ാരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ഫകാവിഡറ് മഹാമാരിക്കറ് ഫേഷം 
ഫദേീയ, അന്ാരാഷ്ട്ര വിമാന സർവ്വീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഒമാനിഫലക്കു
ള്ള പുതിയ വിമാന സർവ്വീസും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

647.  സിറ്റി ഗ്യ്കാസ് ഡിസ്്ിബ്യൂ്ന് പദ്ധെി എല്ല്കാ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിവലയ്ക്കുഷം വ്യ്കാപിപ്ി
ക്കുഷം. 

 സിറ്റി ഗ്ാസറ് ഡിസറ്ട്രിബയൂഷന് പദ്ധതി ഫകാട്യം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട് ജില്ക
ളിഫലക്കറ് കൂടി വ്ാപിപ്ിക്കാനുള്ള നടപടി പുഫരാഗമിച്ചുവരുന്നു. തടണ്ർ നടപടി
കൾ പൂർത്തിയായി. ഇഫതാതട 14 ജില്കളിലും സിറ്റി ഗ്ാസറ് ഡിസറ്ട്രിബയൂഷന് 
പദ്ധതി വ്ാപിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

പ്രധൊന കിഫ്ബി പദ്ധ�ികള്
648.  കിെ്ബി 43250 വക്കാടി രൂപയുമട 889 വപ്ര്കാജക്ടുകള്ക് അഷംഗീക്കാരഷം നല്കി

യിട്ടുണ്്. ഇെിനു പുറവെ വ്യവസ്കായ പ്കാര്ക്കുകള്ക്കുഷം െറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കുഷം
വവണ്ി ഭൂെി ഏമറ്റടുക്കുന്നെിന് 20601 വക്കാടി രൂപ അനുവേിച്ചിട്ടുണ്്. ഇവയില് 
21081 വക്കാടി രൂപയുമട 484 വപ്ര്കാജക്ടുകള് മടണ്ര് മെയ്ിട്ടുണ്്. 18994 വക്കാടി 
രൂപയുമട 435 വപ്ര്കാജക്ടുകള് പണി തുടങ്ങുകവയ്കാ അവ്കാര്ഡ് മെയ്യുകവയ്കാ മെ
യ്ിട്ടുണ്്. ഈ വപ്ര്കാജക്ടുകള് മുഴവന് അടുത് അഞ്ചു വര്്ഷംമക്കാണ്് നിര്മ്കാണഷം 
പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. ഭൂെിയുഷം ഏമറ്റടുക്കുഷം. ഇെ് വകരളത്ിമല പശ്്കാത്ലസൗകര്യ
ങ്ങമള ഇന്ത്യയിമല ഏറ്റവുഷം െികച്ചെ്കാകി െ്കാറ്റുഷം.

സിറ്റി ഗ്ാസറ് പദ്ധതി, കളമഫശേരി
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 കി�റ്ബി 50792  ഫകാടി രൂപയുതട 955  ഫരോജക്ടുകൾക്കറ് അംഗീകാരം നൽ
കിയിട്ടുണ്റ്. 25637 ഫകാടി രൂപയുതട 563  ഫരോജക്ടുകൾ തടണ്ർ തെയ്ിട്ടുണ്റ്. 
22949  ഫകാടി രൂപയുതട 512 ഫരോജക്ടുകൾ പണി തുടങ്ങുകഫയാ അവാർഡറ് 
തെയ്യുകഫയാ തെയ്ിട്ടുണ്റ്.  ആതക 19202 ഫകാടി രൂപ പദ്ധതികൾക്കായി തെ
ലവിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ ഉൾതപ്തട KIIFB അംഗീകരിച്ച 962 പദ്ധതി
കളതട ആതകത്തുക 70,762 ഫകാടി രൂപയാണറ്.

649.  ഇവയില് ഏറ്റവുഷം പ്രധ്കാനഷം മപ്കാതുെര്കാെത്് വെഖലയിമല 389 വറ്കാഡ്, പ്കാലഷം, 
ഓവര്ബ്ിഡ്ജുകള്, മകടെിടങ്ങള് തുടങ്ങിയ 18043 വക്കാടി രൂപയുമട വപ്ര്കാജ
ക്ടുകള്കാണ്. 67 മറയില് ഓവര് ബ്ിഡ്ജുകളണ്്. ഇവ വവഗത്ില് െീര്ക്കാന് 
1215 പ്കാലങ്ങള് പ്കാവകജ്കായിടെ്കാണ് മടണ്ര് വിളിക്കുന്നെ്. പ്രീെ്കാബ്ിവകറ്റഡ് 
വിേ്യകള് ഉപവയ്കാഗിച്ച് വവഗത്ില് പണി െീര്ക്കുന്നെിന് ഇെ് സഹ്കായിക്കുഷം. 
വറ്കാഡുകള് നവീനനിര്മ്കാണ രീെികള് ഉപവയ്കാഗിച്ചുമക്കാണ്ടുള്ളവയ്കാണ്. 
അതുവപ്കാമല പ്കാലങ്ങള്, വ്കാസ്തുശില്പ് െ്കാതുരിവയ്കാടു കൂടിയുള്ളവയ്കാണ്. വറ്കാഡു
കളില് ഏറ്റവുഷം പ്രധ്കാനഷം െലവയ്കാര സഹവവയുഷം െീരവേശ സഹവവയുെ്കാണ്. 

 കി�റ്ബി രേവൃത്തികളിൽ 37 ഫറാഡറ് രേവൃത്തികളം 4 പാലം രേവൃത്തികളം 
പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 79 ഫറാഡറ് രേവൃത്തികളം 32 പാലം രേവൃത്തികളം  
പുഫരാഗമിക്കുന്നു. 17 ഫറാഡറ് രേവൃത്തികളം 7 പാലം രേവൃത്തികളം തടണ്ർ 
ഘട്ത്തിലാണറ്. 24 ഫറാഡറ് രേവൃത്തികളതടയും 28 പാലം രേവൃത്തികളതടയും 
സ്ലഫമതറ്റടുക്കൽ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. 35 ഫറാഡറ് രേവൃത്തികളതടയും 12 പാലം 
രേവൃത്തികളതടയും ധനാനുമതി ലഭിച്ചു. 62 ഫറാഡറ് രേവൃത്തികളം 14 പാലം 
രേവൃത്തികളം വിേദ പദ്ധതി ഫരഖ തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ത്തിലാണറ്. എടപ്ാൾ 
ഫമൽപ്ാലം പൂർത്തിയായി. 2 ഫമൽപ്ാലം പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടി തുടരുന്നു.

 തറയിൽഫവ ഓവർരേിഡറ്ജുകളിൽ 10 എണ്ണത്തിതറെ ആദ് പാഫക്കജിൽ 9-ഉം 
നിർമ്ാണം നടന്നുവരുന്നു. പാലങ്ങൾ വാസ്തു േിൽപ ൊരുതഫയാതടയാണറ് 
സംസ്ാനത്തറ് നിർമ്ിക്കുന്നതറ്. മലഫയാര കഹഫവയുതട 559.34 കി.മീറ്റ
റിനറ് കി�റ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ഇതിൽ 311 
കി.മീ  ഫറാഡിതറെ രേവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയുണ്ായി. 93.68 കി.മീ.  ഫറാഡിതറെ 
നിർമ്ാണ രേവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. തീരഫദേ കഹഫവ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാ
ക്കുന്നതറ് അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്.  സ്ലഫമതറ്റടുക്കൽ രേരൈിയയിഫലക്കറ് കടന്നു. 
21 കിഫലാമീറ്ററിതല 3 സറ്തട്രച്ചുകളിൽ രേവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. ടി.എസറ് ലഭിച്ച 22 
കിഫലാമീറ്ററിതല 4 സറ്തട്രച്ചുകൾ തടണ്ർ നടപടികളിഫലക്കറ് കടന്നു. 72.24 കി
ഫലാമീറ്റർ ഉൾതപ്ടുന്ന 11 സറ്തട്രച്ചുകൾക്കറ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 

650. ആവര്കാഗ്യ വെഖലയില് 4240 വക്കാടി രൂപയുമട 57 വപ്ര്കാജക്ടുകളണ്്. മെഡിക
ല് വക്കാവളജ് ആശുപത്ികള്, ജില്ല്കാ-െ്കാലൂക് ആശുപത്ികള് എന്നിവയ്കാണ് 
ഇെില് മുഖ്യപങ്്. 44 ഡയ്കാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളഷം 5 ക്കാത്് ല്കാബുകളഷം പൂര്ത്ി
യ്കായിട്ടുണ്്. 

 കി�റ്ബി ധനസഹായഫത്താടു കൂടിയുള്ള ആഫരാഗ്ഫമഖലയിതല അടിസ്ാന 
സൗകര് വികസനത്തിനായി  ജനറൽ, ജില്ാ, താലൂക്കറ് ആശുപത്ികൾ 
ഉൾതപ്ടുന്ന 70 ഫരോജക്ടുകൾക്കായി 4177 ഫകാടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി 
ഇതുവതരയ്ക്കും നൽകുകയും, നാളിതുവതര 49 ഫരോജക്ടുകൾക്കായി 2226 
ഫകാടി രൂപയുതട സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്മാകുകയും തെയറ്തു. കൂടാതത നില
വിലുള്ള തമഡിക്കൽ ഫകാഫളജുകളതട സമഗ്ര വികസനവം പുതിയ തമഡിക്ക
ൽ ഫകാഫളജുകളതട നിർമ്ാണവമായി ബന്തപ്ട്റ് വിവിധ രേവർത്തികൾ 
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നടന്നു വരുന്നുണ്റ്. വിേദാംേങ്ങൾ ഇനം നം. 513 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

651. മപ്കാതു വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വെഖലയില് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ മകടെിടങ്ങള് നവീകരിക്കുന്നെിനു 
2350 വക്കാടി രൂപയുഷം, ക്ല്കാസ് മുറികളമട ഡിജിറ്റസലവസ്നു 793.5 വക്കാടി 
രൂപയുഷം കിെ്ബിയില് നിന്നു മെലവഴിക്കുന്നു. വെ്കാഡല് മറസിഡറെ്്്യല് സ് കൂ
ളകളഷം െറ്റുഷം വവണ്ി 182 വക്കാടി രൂപയുമട 10 വപ്ര്കാജക്ടുകളഷം അഷംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

 972 സറ് കൂളകളാണറ് കി�റ് ബി മികവിതറെ ഫകന്ദങ്ങളാക്കാന് തീരുമാനിച്ചി
ട്ടുള്ളതറ്. അതിൽ 226 സറ് കൂളകളതട നിർമാണം ഇതിനകം പൂർത്തിയായി 
കഴിഞ്ഞു. 229 തകട്ിടങ്ങൾ നിർമാണത്തിതറെ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലാണറ്.   ബാ
ക്കിയുള്ളവയുതട നിർമാണത്തിതറെ രോരംഭ നടപടികൾ നടന്നു വരികയാ
ണറ്.  

652.  ഉന്നെ വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ വെഖലയില് 1906 വക്കാടി രൂപയുമട 50 വപ്ര്കാജക്ടുകള് അഷം
ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 51 ആര്ട് സ് ആറെ് സയന്സ് വക്കാവളജുകളഷം, 6 എഞ്ിനീയറിഷം
ഗ് വക്കാവളജുകളഷം, 8 വപ്കാളിമടക് നിക്കുകളഷം, 5 മഹറിവറ്റജ് വക്കാവളജുകളഷം, 5 
യൂണിവവഴ് സിറ്റികളമടയുഷം നവീകരണഷം ഇെില് ഉള്മപ്ടുന്നു. 

 ഫപാളിതട്ിക്കുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗറ് ഫകാഫളജുകൾ ഉൾതപ്തടയുള്ള സർ
ക്കാർ ഫകാഫളജുകളിൽ കി�റ് ബി �ണ്പഫയാഗിച്ചറ് 26.04 ഫകാടി രൂപയുതട 
നിർമ്ാണ രേവർത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 636.84  ഫകാടി രൂപയുതട നിർ
മ്ാണ രേവർത്തങ്ങൾ തുടർന്നറ് വരുന്നു.  സർവ്വകലാോലകളിൽ കി�റ് ബി 
�ണ്പഫയാഗിച്ചറ് നടത്തുന്ന വികസനങ്ങളിൽ 36.61 ഫകാടി രൂപയുതട രേവർ
ത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 379.66 ഫകാടി രൂപയുതട രേവർത്തികൾ വിവിധ 
ഘട്ങ്ങളിലാണറ്. 

653. വിവര-വിനിെയ വെഖലയില് 5.5 ലക്ഷം െതുരശ്രയടി പ്കാര്ക്കുകള്കാണ് നിര്മി
ച്ചുമക്കാണ്ിരിക്കുന്നെ്. മെ്കാത്ഷം 351 വക്കാടി രൂപയ്കാണ് ഇെിന്കായി നീകിവച്ചി
രിക്കുന്നെ്. ഏറ്റവുഷം പ്രധ്കാനമപ്ടെ വപ്ര്കാജക്് 1061 വക്കാടി രൂപയുമട മകവെ്കാണ് 
ആണ്. 

 ഐടി ഫമഖലയിൽ 105 ഫകാടി കി�റ്ബി �ഫണ്ാടു കൂടി 2 ലഷേം െ.അടി വി
സ്തീർണ്ണത്തിൽ (NON SEZ) നിർമ്ാണം പൂർത്തിയാക്കി. ഇതറ് കമ്പനികൾക്കറ് 
ലീസറ് വ്വസ്യിൽ നൽകി രേവർത്തനഷേമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
പുഫരാഗമിക്കുന്നു. തകഫ�ാൺ പദ്ധതിയും അതിതറെ അന്ിമ ഘട്ത്തിഫലക്കറ് 
നീങ്ങിതക്കാണ്ിരിക്കുകയാണറ്.

654. സവേയുെി വെഖലയില് ്്കാന്സ്ഗ്രിഡ്-2.0യുമട നിര്മ്കാണഷം അെിവവഗത്ില് 
പുവര്കാഗെിക്കുന്നു. 5200 വക്കാടി രൂപയ്കാണ് കിെ്ബിയില് നിന്നുഷം ലഭ്യെ്കാക്കുന്നെ്.

 ട്രാന്സറ്ഗ്രിഡറ് പദ്ധതിക്കറ് കി�റ്ബി 1900 ഫകാടി രൂപ വായറ്പയായി നൽകിയി
ട്ടുണ്റ്.

655. സ് വപ്കാര്ട് സ് വെഖലയില് 773 വക്കാടി രൂപയുമട 38 വപ്ര്കാജക്ടുകള്ക് 
അഷംഗീക്കാരഷം നല്കിയിട്ടുണ്്. ഇെില് 44 വസ്റ്റഡിയങ്ങളഷം 2 സ് വപ്കാര്ട് സ് 
അക്കാേെികളഷം ഒരു നീന്തല് വക്കാഷംപ്ക് സ് സമുച്ചയവുഷം ഉള്മപ്ടുഷം.

 കായിക വകുപ്ിതറെ കീഴിൽ കി�റ്ബി ധനസഹായഫത്താതട 57 പദ്ധതികളി
ൽ 44 പദ്ധതികൾക്കറ് കി�റ്ബി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 62 സബറ് ഫരോജ
ക്ടുകളായി നടപ്ിലാക്കിവരുന്ന ഈ രേവൃത്തികളിൽ 19 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 
35 രേവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതിൽ 36 ഫസ്റഡിയം നിർമ്ാണം 
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രേവൃത്തികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. 3 രേവൃത്തികൾ തടണ്റിംഗറ് ഘട്ത്തിലും 3 രേവൃ
ത്തികൾ സാഫകേതികാനുമതി ലഭ്മായിട്ടുള്ളതുമാണറ്.

656.  കുടിമവള്ള പദ്ധെികള്ക്കുഷം െറ്റു ജലവിഭവ വപ്ര്കാജക്ടുകള്ക്കുെ്കാണ് വലിയ തുക 
വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ള െമറ്റ്കാരു വെഖല. 87 വപ്ര്കാജക്ടുകളില്കായി 5222 വക്കാടി 
രൂപയ്കാണ് കിെ്-ബിയില് നിന്നുഷം മെലവഴിക്കുന്നെ്.

 തടയണകൾ, കുടിതവള്ള പദ്ധതികൾ, ജലഫസെന പദ്ധതികൾ,  എന്നിവ
ക്കായി 93 പദ്ധതികളിലായി ആതക 5876 ഫകാടി രൂപയുതട പദ്ധതികൾക്കറ് 
അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്റ്.  അതിൽ 10 പദ്ധതികൾ  പൂർത്തിയായിട്ടുണ്റ്.

657. ബജറ്റില് പ്രഖ്യ്കാപിച്ചതുഷം ഇവപ്്കാള് വപ്ര്കാജക്് അസപ്രസല് ഘടെങ്ങളിവല്കാ ഇരി
ക്കുന്നതുെ്കായ വപ്ര്കാജക്ടുകള് ആമക എടുത്്കാല് 6000-7000 വക്കാടി രൂപകൂടി 
വരുഷം. കൂടുെല് വപ്ര്കാജക്ടുകള് കിെ്ബിയില് ഏമറ്റടുക്കുന്നെ് ഗൗരവെ്കായ ധന
വിശകലനത്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ിവല നടത്തൂ. ഒരു ഘടെത്ിലുഷം കിെ്ബിയു
മട ആസ്തികവളക്കാള് ബ്കാധ്യെകള് അധികരികില്ല്കാമയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 
ബി.മജ.പി വകന്ദ്രസര്ക്കാരുഷം യു.ഡി.എഫുഷം ഒരുവപ്കാമല കിെ്ബിമയ എെിര്ത്
മക്കാണ്ിരിക്കുകയ്കാണ്. അതുമക്കാണ്് ഭരണത്ടര്ച്ച ഉമണ്ങ്ില് െ്കാത്വെ 
കിെ്ബി പദ്ധെികള് പൂര്ത്ീകരിക്കാന്കാകൂ. കിെ്ബിമയ സഷംരക്ിക്കുമെന്നുഷം 
വിപുലമപ്ടുത്മെന്നുഷം ഇടതുപക് ജന്കാധിപെ്യ മുന്നണി വവ്കാടെര്െ്കാര്ക് ഉറപ്പു
നല്കുന്നു.

 കി�റ്ബി വരുമാന ഫ്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചടവറ് ഉറപ്ാക്കാനുള്ള 
ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്റ്. കി�റ്ബി വഴി നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലസൗകര് പദ്ധ
തികളതട പുഫരാഗതിയുതട ഫമൽഫനാട്ം കൃത്മായി നടക്കുന്നുണ്റ്.

VII�ഫദേശഭരണഷം പക�ിയ വി�ൊന്ിഫെയ്ക് ഉയര്്കഷം
658. ജനകീയ്കാസൂത്ണത്ിമറെ 25-്കാഷം വ്കാര്്ികത്ില് െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപന

ങ്ങളമട പ്രവര്ത്നമത് പുെിമയ്കാരു വിെ്കാനത്ിവലയ്ക് ഉയര്ത്ന്നെിനുള്ള 
കര്മപദ്ധെി മുവന്ന്കാട്ടു വയ്ക്കുകയ്കാണ്. െവ്ദേശഭരണവുെ്കായി ബന്മപ്ടെ വകുപ്പു
കമളമയല്ല്കാഷം ഒറ്റക്കുടകീഴില് മക്കാണ്ടുവരുന്നെിനുള്ള പരിശ്രെങ്ങള് തുടര്ന്നു
വന്ന യു.ഡി.എെ് സര്ക്കാര് ഇല്ല്കാെ്കാകിയ അനുഭവെ്കാണുള്ളെ്. ഇെിനു വിര്കാ
െെിട്ടുമക്കാണ്് എല്ല്കാ വകുപ്പുകമളയുഷം ഏവക്കാപിപ്ിക്കുക െ്കാത്െല്ല ജീവനക്കാര്ക് 
ഏകീകൃെ വകഡര് സൃഷ്ിച്ചിരിക്കുകയ്കാണ്. ഈ പരിവര്ത്നഷം പൂര്ത്ിയ്കാക്കുഷം, 
സ്ഥ്കായിയ്കാക്കുഷം.
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 ഏകീകൃത തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്റ് രൂപീകരണം യാഥാർത്്മായി. തഫദേ
േസ്വയംഭരണ വകുപ്ിതറെ  ജില്ാ ആസ്ാനമായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ാ 
ഫജായിന്ററ് ഡയറക്ഫററ്റുകളതട രേവർത്തനത്തിനായി എല്ാ ജില്കളിലും 
ജില്ാ ഫജായിന്ററ് ഡയറക്ർമാതര ചുമതല നൽകി നിയമിച്ചിട്ടുണ്റ്. തഫദേേ
സ്വയംഭരണ ഏകീകരണഫത്താടനുബന്ിച്ചറ് ഉഫദ്ാസ്രുതട ഫസവന വിവ
രങ്ങൾ രേതിപാദിക്കുന്ന വിഫേഷാൽ െട്ങ്ങൾ രേസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്. അതിനായി നഗരപാലികാ നിയമത്തി
ലും പഞ്ചായത്തറ് രാജറ് നിയമത്തിലും ഫഭദഗതി തെയ്റ് ഓർഡിനന്സറ് പുറതപ്ടു
വിച്ചിട്ടുണ്റ്.

പ�ിനൊെൊഷം പഞ്ചവത്ര പദ്ധ�ി
659. പെിന്കാല്കാഷം പഞ്വത്ര പദ്ധെി വരഖ െയ്്കാറ്കാക്കുന്നെിന് വിശേെ്കായ െ്കാര്ഗ്ഗ

നിര്വ്ദേശങ്ങള് പുറമപ്ടുവിക്കുന്നെ്കാണ്. എന്ന്കാല് ഇെിനു പ്ര്കാരഷംഭെ്കായി എല്ല്കാ 
െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളഷം കഴിഞെ ക്കാല്നൂറ്റ്കാണ്ിനിടയില് െങ്ങളമട 
പ്രവേശത്് ഉണ്്കായ െ്കാറ്റങ്ങമളയുഷം വികസന വനടെങ്ങമളയുഷം പരിഹരിവകണ് 
പ്രശ് നങ്ങമളയുഷംകുറിച്ച് സെഗ്രെ്കായ ഒരു അവവല്കാകനഷം െയ്്കാറ്കാവകണ്െ്കാണ്. 
ഇെിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില്കായിരിക്കുഷം അടുത് പഞ്വത്ര പദ്ധെിക്കു രൂപഷം 
നല്കുക.

 2022-23 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പതിനാലാം പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിയുതട കരടറ് 
സമീപന ഫരഖ ആസൂത്ണ ഫബാർഡറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 

660.  ഏറ്റവുഷം െികച്ച പ്രകടനവുഷം റിവപ്്കാര്ട്ടുകളഷം െയ്്കാറ്കാക്കുന്ന െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപ
നങ്ങളമട ആഭിമുഖ്യത്ില് പങ്്കാളിത് പഠനപരമ്രയ്ക് രൂപഷം നല്കുന്നെ്കാണ്.

 പതിനാലാം പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിയുതട സമീപന ഫരഖ അംഗീകരിച്ച ഫേഷം 
ഇക്കാര്ത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതറ്. 

661. ഡി.പി.സി ശക്ിമപ്ടുത്കയുഷം പദ്ധെികളമട വെ്കാണിറ്ററിഷംഗിന് അധിക്കാരമപ്
ടുത്കയുഷം മെയ്യുഷം. പെിന്കാല്കാഷം പഞ്വത്ര പദ്ധെിയുമട പ്ര്കാരഷംഭെ്കായി ജില്ല്കാ 
പദ്ധെികള് പരി്് കരിക്കുഷം. െ്കാര്ച്ച് െ്കാസഷം ബജറ്റ് അവെരിപ്ിക്കുന്നെിനുമുമ്് 
വ്കാര്്ിക പദ്ധെികള് െയ്്കാറ്കാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

 പതിനാലാം പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിയുതട സമീപന ഫരഖ അംഗീകരിച്ച ഫേഷം 
ഇക്കാര്ത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതറ്. 

662.  വക്കാവിഡിമറെ പശ്്കാത്ലത്ില് പഞ്വത്ര പദ്ധെി െയ്്കാറ്കാക്കുന്നെിനുഷം 
ഗ്ര്കാെസഭയുഷം വികസന മസെിന്കാറഷം നടത്ന്നെിനുഷം നൂെന ഐ.റ്റി സഷംവിധ്കാ
നങ്ങമള ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം.

 പതിനാലാം പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിയുതട സമീപന ഫരഖ അംഗീകരിച്ച ഫേഷം 
ഇക്കാര്ത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതറ്. 

�ഫദേശ സ്വയഷംഭരണ സ്ൊപനങ്ങള്കകള്ള വിഭവ വിന്യൊസഷം
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663.  ആറ്കാഷം ധനക്കാര്യ കമീ്ന് നിര്വ്ദേശിക്കുന്ന മഡവലപ്് മെറെ് ഗ്ര്കാറെിലുഷം മെ
യിറെനന്സ് ഗ്ര്കാറെിലുഷം ജനറല് പര്പ്സ് ഗ്ര്കാറെിലുമുള്ള വര്ദ്ധന സര്ക്കാര് 
ഇെിനകഷം അഷംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി തുടര്ന്നുള്ള റിവപ്്കാര്ട്ടുകളില് സെര്പ്ി
ക്കുന്ന നിര്വ്ദേശങ്ങളഷം ക്ിയ്കാത്മകെ്കായി നടപ്്കാക്കുഷം.

 ധനകാര് കമ്ീഷന് റിഫപ്ാർട്ടുകൾ പരിഫോധിച്ചു വരുന്നു.

664.  െവ്ദേശ ഭരണസ്ഥ്കാപനങ്ങളമട െനതു വരുെ്കാനഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള നട
പടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. ജി.എസ്.ടി നടപ്്കാകിയെിമറെ െലെ്കായി െവ്ദേശഭരണ 
സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക് ഉണ്്കായ വിവന്കാേ നികുെി നഷ്ഷം സര്ക്കാര് നികത്ഷം.

 നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

665.  എല്ല്കാ പഞ്്കായത്കളിലുഷം എഞ്ിനീയര്െ്കാമര വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്്. ഇവപ്്കാള് ഓവ
ര്സിയര്െ്കാരുമട െസ്തികകളഷം സൃഷ്ിച്ചു. പുനര്വിന്യ്കാസത്ിലൂമടവയ്കാ പുെിയ 
െസ്തികകള് സൃഷ്ിക്കുന്നെിലൂമടവയ്കാ രണ്് െസ്തികകള് വീെഷം അധികെ്കായി 
െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക്കു നല്കുന്നെ്കാണ്. 

 അധിക തസ്തികകൾ കതണ്ത്തുന്നതിനറ് ഫവണ്ി കമ്ിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

666.  യു.ഡി.എെ് സര്ക്കാര് മവടെിക്കുറച്ച സെനര് ഇറിവഗ്ന് വെഖലയിമല െവ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട അധിക്കാരഷം പുനഃസ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

 പരിഫോധിച്ചറ് വരുന്നു.

ജനകീയ�യകഷം സക�ൊര്യ�യകഷം
667. ഗ്ര്കാെസഭയിമല ജനപങ്്കാളിത്വുഷം സഷംവ്കാേ്കാത്മകെയുഷം ഉറപ്പുവരുത്ന്നെി

നു വവണ്ി നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. അയല്ക്കൂടെങ്ങമളയുഷം മറസിഡറെ് സ് 
അവസ്കാസിവയ്നുകമളയുഷം അതുവപ്കാമല കീഴ്ത്ല സ്കാമൂഹ്യ കൂടെ്കായ്െകമള 
ഗ്ര്കാെസഭകളെ്കായി ബന്മപ്ടുത്കയ്കാണ് ഇെിനുള്ള െ്കാര്ഗ്ഗഷം. 

 അയൽക്കൂടങ്ങതളയും തറസിഡറെറ്സറ് അഫസാസിഫയഷനുകതളയും ഗ്രാമസഭ
കളമായി ബന്തപ്ടുത്തി തുടങ്ങി. ഗ്രാമസഭയിതല ജനപകോളിത്തം വർദ്ധിപ്ി
ക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സംവാദാത്മകത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുമായി "ഗ്രാമസഭാ 
ഫപാർട്ൽ"  എന്ന ഓൺകലന് പ്ാറ്ററ്ഫ�ാം IKM വികസിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. തഫദേേസ്വ
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതട പദ്ധതി മാർഗ്ഗഫരഖയിൽ ഗ്രാമസഭകളിതല ജനപ
കോളിത്തവം സംവാദാത്മകതയും  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനറ് സ്വീകരിഫക്കണ് നടപ
ടികൾ സംബന്ിച്ചറ് നിർഫദേേം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. രേവാസി ഗ്രാമസഭ, യുവജന 
ഗ്രാമസഭ, ഓൺകലന് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങിയ വിവിധ മാതൃകാ രേവർത്തനങ്ങൾ 
നടന്നു വരുന്നു.

668.  വ്കാര്ഡിമല ഏമെങ്ിലുമെ്കാരു മപ്കാതുസ്ഥ്കാപനമത് ഗ്ര്കാെവസവ്കാ വകന്ദ്രെ്കായി 
പ്രവര്ത്ിപ്ിക്കുഷം.

 നിലവിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഗ്രാമഫസവാ ഫകന്ദങ്ങൾ രേവർത്തനഷേമമായിട്ടു
ണ്റ്. 903 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി 3619 ഗ്രാമഫസവാ ഫകന്ദങ്ങൾ രേവർത്തി
ക്കുന്നു. നഗരസഭകളിൽ 234 വാർഡറ് ഫസവാഫകന്ദങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.
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669.  പി.റ്റി.എ, എസ്.എഷം.സി, ആശുപത്ി വികസന സെിെി തുടങ്ങിയ ജനകീയ 
സഷംവിധ്കാനങ്ങമള ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. വ്കാര്ഡ് വികസനസെിെികള് ശക്ിമപ്
ടുത്ഷം.

 2020നവംബറിൽ ചുമതലഫയറ്റ ജനരേതിനിധികൾക്കറ് നൽകിയ രോരംഭഘട് 
പരിേീലനത്തിലും തുടർന്നറ് 2021 ഓഗസ്ററ് മാസം സ്റാറെിംഗറ് കമ്ിറ്റി  അംഗങ്ങൾ
ക്കായി  നടത്തിയ പരിേീലനത്തിലും  PTA,HMC , വാർഡറ് വികസന സമിതി  
തുടങ്ങിയ ജനകീയ സംവിധാനങ്ങതള  പരിെയതപ്ടുത്തുന്നതിനും അവയുതട 
രേവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്ഷേമമാക്കി േക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിനും ഫവണ് നിർ
ഫദേേങ്ങളം അതിനാവേ്മായ പരിേീനങ്ങളം നൽകിയിട്ടുണ്റ്. ഫകാവിഡറ് മഹാ
മാരിയുതട പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർഡറ് വികസന സമിതിയുതട രേവർത്തനം 
കൂടുതൽ കാര്ഷേമമാക്കുന്നതിനും ഊർജിതതപ്ടുത്തുന്നതിനും ഉഫദേേിച്ചുതകാ
ണ്റ് ഏഴറ് ഘട്ങ്ങളിലായി ഈ വർഷം  പരിേീലനപരിപാടികൾ സംഘടിപ്ിച്ചി
ട്ടുണ്റ്.

670. ആസൂത്ണത്ിലുഷം നിര്വ്വഹണത്ിലുഷം സന്നദ്ധ്കാടിസ്ഥ്കാനത്ിലുള്ള വിേഗ്ധരു
മട പങ്്കാളിത്ഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം. െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക് സ്കാവങ്െികവി
േഗ്ധമര മെരമഞെടുക്കുന്നെിന് സ്്കാെന്ത്യമുണ്്കാകുഷം. 

 പതിനാലാം പദ്ധതിയുതട പശ്ചാത്തലത്തിൽ  പദ്ധതി ആസൂത്ണ, നിർവഹണ 
രേരൈിയയിൽ  കൂടുതൽ രോഫദേിക  വിദഗ്ദരുതട പകോളിത്തം ലഭ്മാക്കുന്നതിനാ
യി അതതു വിഷയഫമഖലകളിതല വർക്കിംഗറ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കറ് കൂടുതൽ രോധാന്ം 
നൽകിതകാണ്ള്ള പരിേീലനപരിപാടികൾ ആണറ് ആസൂത്ണം തെയ്റ് നടപ്ാ
ക്കി വരുന്നതറ്. തഫദേേ സ്ാപന തലത്തിൽ ലഭ്മാകുന്ന വിദഗ്ദരുതട സന്നദ്ധ 
അടിസ്ാനത്തിലുള്ള ഫസവനം വർക്കിംഗറ് ഗ്രൂപ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ 
ആണറ് ലഭ്മാകുന്നതറ്. വർക്കിംഗറ് ഗ്രൂപ്ിഫലക്കുള്ള സാഫകേതിക വിദഗ്ദ്ധർ ഉൾതപ്
തടയുള്ള അംഗങ്ങതള നിഫയാഗിക്കുന്നതറ് അതതറ് തഫദേേ സ്വയംഭരണ സമിതിക
ളാണറ്.

671. എല്ല്കാ വസവനങ്ങളഷം പൗരമറെ അവക്കാശമെന്നെ് ഉറപ്പുവരുത്്കാന് ആവശ്യ
െ്കായ നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. പൗരവക്കാശവരഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക െ്കാത്െല്ല 
അതു നടപ്്കാകിയതു സഷംബന്ിച്ച ഓഡിറ്റ് റിവപ്്കാര്ടെ് ഗ്ര്കാെസഭകളില് സെര്പ്ി
ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 

 പൗരന്ാർക്കുള്ള ഫസവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റകലസറ് തെയ്യുന്നതിതറെ ഭാഗമായി എല്ാ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും 2022 ഏരേിൽ ഒന്നു മുതൽ ഇറെതഗ്രറ്റഡറ് ഫലാക്കൽ 
ഗഫവണന്സറ് മാഫനജറ് തമറെറ് സിസ്റം നടപ്ിലാക്കി.

672.  സെഗ്ര അകൗണ്ബിലിറ്റി (ഉത്രവ്കാേിെ്) നിയെഷം പ്കാസ്്കാക്കുഷം.
 സമഗ്ര അക്കൗണ്ബിലിറ്റി നിയമം സംബന്ിച്ച രോരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരി

ച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇതു സംബന്ിച്ചറ് ധനകാര് കമ്ീഷതറെ റിഫപ്ാർട്ിതറെ അടിസ്ാന
ത്തിൽ തഫദേേ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണറ്. 

ഭരണനിര്വ്വഹണഷം
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673. വകരളത്ിമല എല്ല്കാ പഞ്്കായത്കളഷം ഐ.എസ്.ഒ സര്ടെിെിവക്ന് വനടിക
ഴിഞ്ഞു. ഇെിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് വസവനങ്ങള് ലഭ്യെ്കാവണ്കാ എന്നതു സഷംബ
ന്ിച്ച് വസ്കാ്്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്ഷം. 

 ഫകരളത്തിതല എല്ാ പഞ്ചായത്തുകളം  ISO സർട്ി�ിഫക്കഷന് ഫനടിക്കഴിഞെ 
സാഹെര്ത്തിൽ  അവയുതട തുടർന്നുള്ള ഫസവനനിലവാരം കാത്തു സൂഷേി
ക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി  ഫസാഷ്ൽ ഓഡിറ്ററ് നടത്തുന്നതിനുള്ള 
രോരംഭ രേവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ISO സർട്ി�ിഫക്കഷന് രേരൈിയയുതട 
ഭാഗമായി വാർഷികാടിസ്ാനത്തിൽ സർവ്വയലന്സറ് ഓഡിറ്ററ് നടത്തുന്ന രേ
വർത്തനവം കാര്ഷേമമായ രീതിയിൽ മുഫന്നാട്റ് ഫപാകുന്നുണ്റ്.

674. െവ്ദേശ സ്യഷംഭരണസ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക് സകെ്കാറിയിട്ടുള്ള സ് കൂള്, ആശുപത്ി 
തുടങ്ങിയ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട സൗകര്യങ്ങളഷം വളമരവയമറ മെച്ചമപ്ടെിട്ടുണ്്. ഇതു
വപ്കാലുള്ള ഓവര്കാ വെഖലയ്ക്കുഷം ഗുണവെന്മ്കാ സൂെികകള് നിജമപ്ടുത്കയുഷം എല്ല്കാ 
െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളഷം അവ വനടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്കയുഷം മെയ്യുഷം.

 സുസ്ിര വികസന ലഷേ്ങ്ങളതട രോഫദേികവൽക്കരണത്തിതറെ ഭാഗമായി 
തഫദേേഭരണ സ്ാപനതലത്തിൽ നടത്തുന്ന രേവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തു
ന്നതിനും പട്ികതപ്ടുത്തുന്നതിനുമായി രോഫദേിക സൂെകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി 
അവതയ അടിസ്ാനതപ്ടുത്തിയുള്ള ഡാഷറ് ഫബാർഡറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഇതി
നായുള്ള സംസ്ാനതല കാംപയിന് 100 ദിനപരിപാടിയുതട ഭാഗമായി ഉദറ്ഘാ
ടനം തെയറ്തു.  ഇതിനായി രേഫത്കം  പരിേീലന പരിപാടികളം കില സംഘടി
പ്ിച്ചു.

675.  സകെ്കാറികിടെിയ കീഴ്ത്ടെ് സ്ഥ്കാപനങ്ങളഷം െവ്ദേശഭരണവുഷം െമിലുള്ള ഇതു
വമരയുള്ള അനുഭവങ്ങമള ഡിപ്്കാര്ടെ് മെറെ് അടിസ്ഥ്കാനത്ില് പരിവശ്കാധിച്ച് 
കൂടുെല് ഏവക്കാപനവുഷം പ്ര്കാവേശിക മുന്സകയ്യുഷം ഉറപ്പുവരുത്്കാനുള്ള നടപടി
കള് സ്ീകരിക്കുഷം.

 വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ സമയത്തറ് സംഫയാജനവം ഏഫകാപനവം ഉറ
പ്ാക്കുന്നതിനുള്ള നിർബന്ിത വ്വസ്കൾ പതിനാലാം പദ്ധതി രൂപീകരണ 
മാർഗഫരഖയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്.  

676.  എല്ല്കാ െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമടയുഷം വറ്കാഡ് അടകമുള്ള ആസ്തി രജിസ്റ്റര് 
യുദ്ധക്കാല്കാടിസ്ഥ്കാനത്ില് െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. മുനിസിപ്ില്കാറ്റികളിലുഷം ഗ്ര്കാെപഞ്്കായ
ത്കളിലുഷം നിക്ിപ്െ്കായിട്ടുള്ള ആറ്, വെ്കാട്, വറ്കാഡ് പുറഷംവപ്കാക്കുകളമട വിശ
േ്കാഷംശങ്ങള് അടങ്ങിയ ഭൂ രജിസ്റ്റര് െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. െരിശു നിലത്ിമറെ രജിസ്റ്റര് 
കൃ്ിഭവമറെ സഹ്കായവത്്കാമട െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. 

 എല്ാ തഫദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളതടയും ഫറാഡറ് അടക്കമുള്ള ആസ്തി രജിസ്റർ 
പുതുക്കി സമഗ്രമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികതളടുക്കും.  തതാഴിലുറപ്റ് പദ്ധതിയിൽ 
നിർമ്ിച്ച തപാതു ആസ്തികൾ ഉൾതപ്തട മുഴുവന് വിവരങ്ങളം "Geo Tag" തെ
യ്ിട്ടുണ്റ്. ഇത്തരം ആസ്തികളതട വിവരം തഫദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതട ആസ്തി 
രജിസ്ററിതറെ ഭാഗമാക്കുന്നതാണറ്. 

ഇ-ഗഫവണന്സ്
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677. ഇ-ഗവവണന്സില് വകരളത്ിമല െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള് ഇെര സഷം
സ്ഥ്കാനങ്ങമള അവപക്ിച്ച് വളമര മുന്നില്കാണ്. ഇറെര്മനറ്റ് കണക്ിവിറ്റി വഴി 
എല്ല്കാ പഞ്്കായത്കമളയുഷം ബന്ിപ്ിച്ചു കഴിഞെിട്ടുണ്്. നിലവിലുള്ള വിവിധ 
വസവനങ്ങളമട വസ്കാെ്ടുമവയറകമളല്ല്കാഷം ഏവക്കാപിപ്ിച്ച് ഒറ്റവിവരവ്യൂഹെ്കാ
യി പ്രവര്ത്ിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള സഷംവയ്കാജിെ പ്ര്കാവേശിക ഭരണ െ്കാവനജ് മെറെ് 
സമ്പ്രേ്കായഷം എല്ല്കാ െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിവലയ്ക്കുഷം വ്യ്കാപിപ്ിക്കുഷം. എല്ല്കാ 
സര്ടെിെികറ്റുകളഷം സെയബന്ിെെ്കായി ഓണ്സലനില് ലഭ്യെ്കാക്കുന്നെിനുള്ള 
ക്െീകരണമുണ്്കാക്കുഷം.

 സംസ്ാനതത്ത മുഴുവന് (941) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ILGMS ഫസാ�റ്ടറ് വയർ 
2022 ഏരേിൽ ഒന്നറ് മുതൽ രോബല്ത്തിൽ വന്നു. ഇതിതറെ ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയർ പൂർ
ണമായും കറ് ളൗഡറ്  സിസ്റത്തിഫലക്കറ് മാറ്റി. ഇഫതാതട ILGMS തറെ രേവർത്തനഷേ
മത ഉറപ്റ് വരുത്താനായി.  മുഴുവന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഫസവന സിവിൽ 
രജിസറ് ഫട്രഷന് (ജനനം, മരണം, വിവാഹം) ഡാറ്റ തപാട്റ് തെയ്റ് കറ് ളൗഡറ്  സിസ്റ
ത്തിഫലക്കറ് migrate തെയ്ിട്ടുണ്റ്. ഓഫരാ ഫസവനങ്ങളം ഏതതാതക്ക ഉഫദ്ാഗസ്
രാണറ് കകകാര്ം തെയ്യുന്നതതന്നറ് രേതിപാദിക്കുന്നതിനുള്ള കമനർ �ങറ്ഷന് 
മാപറ് തെയ്യുക തുടങ്ങിയ നടപടികളം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.  ILGMS ഫസവനം 
നഗരസഭകളിഫലയ്ക്കും വ്ാപിപ്ിക്കും. IKM രൂപതപ്ടുത്തിയ വിവിധ ഫസാ�റ്റ്ററ് തവ
യറുകൾ ഏഫകാപിപ്ിക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും രേഫത്കം നടപടി സ്വീ
കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 

നീര്്ടൊധിഷ്ി� ആസൂത്ണഷം
678. ജനകീയ്കാസൂത്ണക്കാലഷം മുെല് പറഞ്ഞുവരുന്നെ്കാമണങ്ിലുഷം നീര്ത്ട്കാധി

ഷ്ിെ ആസൂത്ണഷം ഇതുവമര നടപ്്കാക്കാന്കായിടെില്ല. അടികടിയുണ്്കാകുന്ന 
പ്രകൃെി ദുരന്തങ്ങള് ഈ അലഷംഭ്കാവത്ിനു നല്വകണ്ി വരുന്ന വിലമയക്കുറിച്ച് 
സേ്കാ ഓര്മിപ്ിക്കുന്നു. ക്കാടെ്കാകട –െളിപ്റമ്് െ്കാതൃകയില് നീര്ത്ട പദ്ധെിക
ള് ആസൂത്ണഷം മെയ്യുന്നെിന് വിപുലെ്കായ ക്കാമ്യിന് സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം.

 നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

679. നിലവില് നമല്ല്കാരുപങ്് െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിലുഷം വ്യെ്യസ്ത ഏജന്സിക
ള് െയ്്കാറ്കാകിയ നീര്ത്ട വികസന റിവപ്്കാര്ട്ടുകള് നിലവിലുണ്്. അവമയ ഈ 
ക്കാമ്യിനു പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ണഷം. കില, ല്കാന്ഡ് യൂസ് വബ്കാര്ഡ്, 
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂടെ് ഓെ് ല്കാന്ഡ് ആന്ഡിസ്കാസ്റ്റര് െ്കാവനജ് മെറെ്, െണ്ണ് ജലസഷംര
ക്ണ വകുപ്്, ജലവസെന വകുപ്് എന്നിവയുമടമയല്ല്കാഷം ഏവക്കാപനമുണ്്കാക
ണഷം.

 നീർത്തട പദ്ധതിയുതട രൂപീകരണത്തിലും അവയുതട �ലരേദമായ നിർവഹ
ണത്തിലും  തതാഴിലുറപ്റ്  മിഷന്, ഹരിതഫകരള മിഷന്, ജലഫസെനവകുപ്റ് തൂട
ങ്ങിയ വിവിധ  ഏജന്സികൾ ഉൾതപ്ടുന്നുണ്റ്. കൂടുതൽ കാര്ഷേമമായ നീർ
ത്തടവികസന പദ്ധതികൾ സ്ലപരാസൂത്ണവം സാധ്മാകുന്നതിതറെ ആദ് 
ഘട് രേവർത്തനതമന്ന നിലയിൽ GIS പരിേീലനം വിവിധ ബാച്ചുകളിലായി 
തഫദേേ സ്ാപന വകുപ്ിതല ഉഫദ്ാഗസ്ർക്കറ് നൽകുന്നതിനായി. കില, പാല
ക്കാടറ് ഐ.ആർ.ടി.സിയുമായി ഫെർന്നറ് ആപ്ിഫക്കഷന് ഓ�റ് ജിഫയാഫസ്പഷ്ൾ 
ടൂൾസറ് ഇന് ഫലാക്കൽ തലവൽ പ്ാനിംഗറ് എന്ന പരിേീലന ഫകാഴറ്സറ് സംഘടിപ്ി
ച്ചു വരുന്നു. രേസ്തുത പരിേീലനത്തിതറെ 12 ബാച്ചുകൾ ഇതിഫനാടകം പൂർത്തീകരി
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ച്ചു. 

680. വിവിധവകുപ്പുകളമടയുഷം ഏജന്സികളമടയുഷം നീര്ത്ട സ് കീമുകള് ഭ്കാവിയില് 
ഈ അടിസ്ഥ്കാനവരഖമയ ആസ്പേെ്കാകിവവണഷം. ഇെിന് ഉെകുന്ന രീെിയില് 
എല്ല്കാവരുഷം പങ്്കാളികള്കായിമക്കാണ്ടുവവണഷം ഈ നീര്ത്ട വരഖകള് െയ്്കാറ്കാ
ക്കാന്.

 നീർത്തട മാസ്റർ പ്ാനിതറെ ഭാഗമായി ഏതറ്റടുഫക്കണ് വിവിധ തരം രേവൃത്തി
കളതട മുന്ഗണനാരൈമവം രേവൃത്തികളതട സ്വഭാവമനുസരിച്ചറ് സംഫയാജി
പ്ിഫക്കണ് വകുപ്പുകൾ / ഏജന്സികൾ / വിഭവ ഫ്ാതസ്സുകൾ എന്നിവയുമട
ങ്ങുന്ന കൺവർജന്സറ്  പ്ാന് തയ്യാറാക്കുകയും തുടർന്നറ് ഈ കൺവർജന്സറ് 
പ്ാനിതന ആധാരമാക്കി ഫവണം തതാഴിലുറപ്റ് വാർഷിക കർമ്പദ്ധതി, ജലസം
രഷേണ രേവർത്തനങ്ങൾ, ജലഫസെന / മണ്ണറ് സംരഷേണ വകുപ്പുകൾ തുടങ്ങി
യവയുഫടയും വിവിധ ഏജന്സികളതടയും പദ്ധതികൾ ഏതറ്റടുഫക്കണ്തതന്നും 
പതിനാലാം പദ്ധതി ആസൂത്ണ മാർഗഫരഖയിൽ നിർഫദേേിച്ചിട്ടുണ്റ്. നിലവിലു
ള്ള നീർത്തട പദ്ധതികൾ പുനരുജീവിപ്ിക്കുകയും പുതിയ നീർത്തട പദ്ധതി
കൾ ആരംഭിക്കുകയും തെയ്യണതമന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

681.  മക്കാവിഡ് കടന്നുവന്നതുമൂലഷം പ്ര്കാവേശിക ദുരന്തനിവ്കാരണ റിവപ്്കാര്ട്ടുകള് പല 
െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക്കുഷം പൂര്ത്ീകരിക്കാന് കഴിഞെിടെില്ല. നീര്ത്ട 
വികസന വരഖയ്ക്കു വവണ്ി വശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്കൂടി ഉള്മപ്ടുത്ി സെഗ്ര
െ്കാക്കുന്നെിന് ഒരു കര്മസെിെിമയ നിവയ്കാഗിവകണ്െ്കാണ്.

 Disaster Management Plan ൽ പുതുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.
 682. 50000 കിഫലാമീറ്റർ ഫതാടുകളം 2000 കിഫലാമീറ്റർ പുഴകളം പുതുതായി വൃ

ത്തിയാക്കി കയർ ഭൂവസ്തം ഉപഫയാഗിച്ചറ് സംരഷേിക്കും. ഇതിനായി തതാഴിലുറപ്പു 
പദ്ധതിതയ ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തും.

 ഈ വർഷം തതാഴിലുറപ്റ് പദ്ധതിയിൽ ഏകഫദേം 2000 KM ഫതാടറ്/പുഴയുതട  
നവീകരണ രേവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി.  ഈ ആവേ്ത്തിഫലക്ായി 39,15,836 
m2    കയർ ഭൂവസ്തം ഉപഫയാഗിച്ചു.

683. പച്ചത്രുത്കളമട വിസ്തൃെി 529 ഏകറില് നിന്നുഷം 5000 ഏകറിവലയ്ക് വ്യ്കാപി
പ്ിക്കുഷം.

 പച്ചത്തുരുത്തുകൾ സംസ്ാനത്തറ് വ്ാപകമായി സ്ാപിച്ചു തുടങ്ങി.  നഗരസ
ഭാ പരിധിയിൽ 204 പച്ചത്തുരുത്തുകൾ നിർമ്ിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇതറ് 23.59 തഹക്ർ 
വിസ്തൃതി വരുന്നതുമാണറ്.  തതാഴിലുറപ്റ് പദ്ധതിയിൽ ഈ വർഷത്തിൽ 49 പച്ച
ത്തുരുത്തുകൾ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

684.  5000 ഹരിെ സമൃദ്ധി വ്കാര്ഡുകള് സൃഷ്ിക്കുഷം,
 ഹരിത ഫകരളം മിഷന് വഴി ഇതിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്ിച്ചുവരുന്നു.

685.  എല്ല്കാ ഹയര് മസകണ്റി സ് കൂളകളിലുഷം ജല ഗുണനിലവ്കാര നിര്ണ്ണയ 
ല്കാബുകള്  സ്ഥ്കാപിക്കുഷം,

 ഭൂജല വകുപ്റ് നടപ്ിലാക്കി വരുന്ന കഹഫരൈാളജി ഫരോജക്ിൽ 28 ലഷേം രൂപ 
തെലവിൽ 28 സ്കൂൾ ലാബുകളിൽ ജലത്തിതറെ ഗുണനിലവാര പരിഫോധന 
സംവിധാനം സജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു. 
ഇതിൽ150സ്കൂളകളിതല രേവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
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686. െ്കാതൃക്കാ വ്്കാക്കുകളില് ജല ബജറ്റിനു രൂപഷം നല്കുഷം. എല്ല്കാ വലിയ കുളങ്ങളഷം 
െ്കാതൃക്കാപരെ്കായി മവടെി വൃത്ിയ്കാകി പുനരുജീവിപ്ിക്കുഷം.

 ഹരിത ഫകരളം മിഷന് ശുെിത്വ മിഷനുമായി ഫെർന്നറ് ഇതറ് സംബന്ിച്ച രേവർ
ത്തനം ആസൂത്ണം തെയറ്തു വരുന്നു.

ശകെി�്വ ഫകരളഷം
687. 2021-22ല് വിവകന്ദ്രീകൃെ ഉറവിട െ്കാലിന്യസഷംസ് കരണത്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാന

ത്ില് സമ്പൂര്ണ ശുെിെ് പേവിയിവലയ്ക്കു നീങ്ങ്കാന് കഴിയണഷം.
 ഉറവിടമാലിന് സംസരണ രീതികളതട ഫരോത്ാഹനാർത്ം ഗാർഹിക തല

ത്തിൽ 14878 ബഫയാഗ്ാസറ് പ്ാന്റുകളം 551994 കഫമ്പാസ്റിംഗറ് ഉപാധികളം 
സ്ാപിച്ചു. 15 കമയൂണിറ്റി ബഫയാഗ്ാസറ് പ്ാന്റുകളം 193 കമയൂണിറ്റിതല കഫമ്പാ
സ്റിംഗറ് യൂണിറ്റുകളം, 2568 സ്ാപനതല കമയൂണിറ്റി കഫമ്പാസ്ററ് യൂണിറ്റുകളം 
സ്ാപിച്ചു. അകജവമാലിന്ം ഫേഖരിച്ചറ് തരംതിരിച്ചറ് സൂഷേിക്കുന്നതിനായി 
1036 എം.സി.എഫുകൾ വിവിധ തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലായി 
സജമായി. അകജവമാലിന്ങ്ങളിൽ നിന്നറ് വിഭവ വീതണ്ടുപ്ിനായി 183 
റിഫസാഴറ്സറ് റിക്കവറി തസന്ററുകൾ സ്ാപിച്ചറ് രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1026 
തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ വാതിൽപ്ടി പാഴ്വസ്തു ഫേഖരണത്തിനാ
യി ഹരിതകർമ് ഫസന രേവർത്തന സജമായി. 

688. 501 പഞ്്കായത്കളഷം 55 നഗരസഭകളഷം ഖരെ്കാലിന്യ സഷംസ് കരണത്ില് 
ശുെിെ് െ്കാനേണ്ഡങ്ങള് സകവരിച്ചിട്ടുണ്്. മുഴവന് െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങ
ളഷം ശുെിെ് െ്കാനേണ്ഡ പേവിയില് എത്ിക്കുഷം.

 ശുെിത്വമാലിന് സംസരണ രേവർത്തനങ്ങളിതല മികവിതറെ അടിസ്ാന
ത്തിൽ 715 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളം 71 മുനിസിപ്ാലിറ്റികളം, 3 corporation, 
ഉൾതപ്തട 789 തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കറ് ശുെിത്വ പദവി നൽകി. 
ജില്ാതലത്തിൽ അവഫലാകന സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചറ് ഫനരിട്ടുള്ള വിലയി
രുത്തലിതറെ അടിസ്ാനത്തിൽ മാലിന് സംസരണ ഫമഖലയിൽ കൃത്മായി 
പുഫരാഗതി കകവരിച്ച 14 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും 11 നഗരസഭകൾക്കും 
നവഫകരളം പുരസാരം നൽകി.

689. വടകര-കുന്നഷംകുളഷം-െളിപ്റമ്് െ്കാതൃകയില് സഷംരഷംഭകെ് അടിസ്ഥ്കാനത്ില് 
െ്കാലിന്യസഷംഭരണവുഷം വവര്െിരികലുഷം സഷംസ് കരിച്ച് വിപണനഷം നടത്ലുെ്കാണ് 
ലക്്യഷം. അപ് സസകിള്, റീസസകിള്  ഉല്പ്ന്നങ്ങള്ക് വപ്ര്കാത്്കാഹനത്ി
മറെ ഭ്കാഗെ്കായി സര്ക്കാര് സഷംവിധ്കാനങ്ങളില് 50 ശെെ്കാനഷം ഇത്രഷം ഉല്പ്ന്ന
ങ്ങളമട ഉപവയ്കാഗഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

 ഹരിതഫകരളം മിഷന് മുഫഖന ഇതിനായുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ പുഫരാഗമിക്കു
ന്നു.

690. െവ്ദേശസ്യഷംഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട വനതൃെ്ത്ില് ജനകീയ ക്യ്കാമ്യിന്കാ
യി വലിമച്ചറിയല് മുക് വകരളഷം (Disposable free Kerala) നടപ്്കാക്കുഷം. 

 വലിതച്ചറിയൽ ഒഴിവാക്കി മുഴുവന് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പാഴറ് വസ്തുക്കൾ ഫേഖ
രിക്കുന്നതിനറ് ഹരിതകർമ്ഫസനയുതട രേവർത്തനങ്ങൾ 1026 തഫദേേ സ്വയം 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.
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691.  2025 ഓമട മസപ് മറ്റജ് െ്കാലിന്യഷം ഉള്പ്മട ദ്രവെ്കാലിന്യ സഷംസ് കരണഷം എല്ല്കാ 
െവ്ദേശ സ്യഷം ഭരണസ്ഥ്കാപനങ്ങളിലുഷം നടപ്്കാക്കുഷം.

 നിലവിൽ ഒരു ജില്യിൽ 2 വീതം തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ദ്രവ
മാലിന് പദ്ധതികൾ ഏതറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. ആശു
പത്ികൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ഫഹാസ്റലുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉൾതപ്തട 
സ്ാപന തലത്തിലും സാമൂഹ്തലത്തിലുമായി വിഫകന്ദീകൃത പദ്ധതികൾക്കും 
തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്റ്.

692.  സ്ക്കാര്യ സഷംരഷംഭകരുമട സഹ്കായവത്്കാമട വകരളമത് സ് വല്കാടെര് വവസ്റ്റ് ഫ്ീ 
സഷംസ്ഥ്കാനെ്കാക്കുഷം.

 സ്വകാര് സംരംഭകരുതട സഹായഫത്താതട സംസ്ാനതത്ത ഫകാഴി അറവ 
മാലിന്ം മൂല് വർധിത ഉൽപ്ന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി സർക്കാർ തല
ത്തിൽ മാർഗ്ഗഫരഖ തയാറാക്കുകയും അതറ് രേകാരം 11 ജില്കളിലായി 33 തറന്
ഡറിങറ് പ്ാന്കൾ രേവർത്തനമാരംഭിക്കുകയും തെയറ്തു. 

693. സര്ക്കാര് ഓെീസുകള്, സ്ഥ്കാപനങ്ങള്, സ്ക്കാര്യ വ്യ്കാപ്കാര സ്ഥ്കാപനങ്ങള് 
എന്നിവയ്ക് ഗ്രീന് വഗ്രഡിഷംഗുഷം സര്ടെിെിവക്നുഷം മക്കാണ്ടുവരുഷം.

 2022 ജനുവരി 26 നറ് 11115 സർക്കാർ ഓ�ീസുകൾ ഗ്രീന് ഓ�ീസായി രേഖ്ാപി
ച്ചു. ഗ്രീന് ഫഗ്രഡിങ്ങിനും സർട്ി�ിഫക്കഷനുമുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. 

694. വേശീയ, സഷംസ്ഥ്കാന പ്കാെയ്ക് അരികിലുള്ള എല്ല്കാ മപ്കാതുവെഖല്കാ സ്ഥ്കാപനങ്ങള
മടയുഷം സര്വ്വകല്കാശ്കാലകള് വപ്കാലുള്ള വകന്ദ്രങ്ങളമട സ്ഥലങ്ങളില് വടക് എ 
വബ്ക് വകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. വഴിവയ്കാര വിശ്രെ വകന്ദ്രങ്ങള്കായ വടക് എ 
വബ്ക് വകന്ദ്രങ്ങള് പ്രധ്കാന പ്കാെകളില് 2022 ഓമട സമ്പൂര്ണെ്കാക്കുഷം. ഇവ 
സ്ത്രീ സൗഹൃേപരവുഷം പരിസ്ഥിെി സൗഹൃേപരവുെ്കാമണന്ന് ഉറപ്പു വരുത്ഷം.

 സംസ്ാനതത്ത രേധാന പാതഫയാരങ്ങളിൽ തപാതുേൗൊലയങ്ങളതട അപ
ര്ാപ്തയും ഉള്ളവയുതട ശുെിത്വമില്ായറ്മയും സൃഷ്ിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കറ് 
പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ശുെിത്വനിലവാരവം വിശ്മസൗകര്ങ്ങളം, 
ഫകാ�ി ഫഷാപ്പുകളം ഉൾതപ്ടുത്തി 404 ഫടക്കറ് എ ഫരേക്കറ് ഫകന്ദങ്ങൾ രേവർ
ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ആതക 548 എണ്ണത്തിതറെ നിർമ്ാണം പൂർത്തിയായി. 
പുതുതായി 643 പദ്ധതികളതട പണി പുഫരാഗമിച്ചു വരുന്നു.

695. ഹരിെകര്മ വസനകള്ക്കുള്ള വയബിലിറ്റി ഗ്യ്കാപ്് െണ്ിഷംഗ് തുടര്ന്നുഷം നല്കു
ന്നെിന് െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക് സ്്കാെന്ത്യമുണ്്കാകഷം. സജവവളഷം ഹരി
െെിത്ഷം ബ്്കാന്ഡില് വിപണിയിലിറക്കുഷം.

 ഹരിതകർമ്ഫസനകൾക്കറ് വരുമാനത്തിലുണ്ാകുന്ന കുറവറ് നികത്തുന്നതിനാ
യി വയബിലിറ്റി ഗ്ാപറ് �ണ്റ് പ്ാന്/തനതറ് �ണ്ിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്നതി
നറ് അനുമതി നൽകി. ഹരിത കർമ്ഫസന ഉതറ്പാദിപ്ിക്കുന്ന കഫമ്പാസ്ററ് വളം 
വിലക്റ് വാങ്ങി കർഷകർക്കറ്   നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും തഫദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കറ് നൽകിയിട്ടുണ്റ്. കജവ വളം രോന്ഡറ് തെയ് വിപണിയിതല
ത്തിക്കുന്നതിനറ് കുടുംബശ്ീ മിഷതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ നടപടി തുടങ്ങി.

696. റീജിയണല് ല്കാറെ് െില്ലുകളമട എണ്ണഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. മെഡികല് വക്കാവളജ്, ജി
ല്ല്കാ-െ്കാലൂക് ആശുപത്ികളിമല ബവയ്കാമെഡികല് വവസ്റ്റ് െ്കാവനജ് മെറെിനുള്ള 
സൗകര്ങ്ങൾ വർദ്ധിപ്ിക്കും. 

 ഫകരള എന്വിഫറാ ഇന്ഫ്ാസറ്ട്രകറ്ച്ചർ ലിമിറ്റഡിതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ സാനി
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റ്ററി മാലിന്ങ്ങൾക്കും ബഫയാ തമഡിക്കൽ മാലിന്ങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിപാലന 
സൗകര്ം സജമാക്കിയിട്ടുണ്റ്. അതിതറെ കപലറ്ററ് രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 
KSWMP പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി സയറെി�ികറ് ലാന്ഡറ് �ിൽ ഫകന്ദങ്ങളം 
ബഫയാ തമഡിക്കൽ ഫവസ്ററ് പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളം കൂടുതലായി സജ
മാക്കുന്നതിനുള്ള ആസൂത്ണം നടക്കുന്നു.

697. വെ്കാഡല് കണ്സ്്ക്ന് ആറെ് ഡിവെ്കാളിഷം്് വവസ്റ്റ് റികവറീ മസറെറകള് 
സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

 2016 തല കൺസറ്ട്രഷേന് ആന്ഡറ് തഡഫമാളിഷന് ഫവസ്ററ് റൂൾ രേകാരം 
സംസ്ാനത്തു കരടറ് മാർഗഫരഖ തയ്യാറാക്കി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവ
രുന്നു.

698. എല്ല്കാ െവ്ദേശ സ്യഷംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലും മപ്കാതുശ്മശ്കാനഷം ഉറപ്്കാക്കുഷം.
 തഫദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ തപാതുശ്ോനം നിർമ്ിക്കുന്നതിനായി 

കി�റ്ബി �ണ്റ് വിനിഫയാഗിച്ചു ഇമ്പാക്റ് ഫകരള മുഫഖന തപാതു ശ്ോന നിർ
മ്ാണ രേവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നടപടി പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

699. െവ്ദേശ സ്യഷംഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് സ്ഥിരഷം ഗ്രീന് ഓഡിറ്റിഷംഗ് സെിെികള്, 
െവ്ദേശ സ്യഷം ഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട വനതൃെ്ത്ില് സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക് ഗ്രീന് 
സര്ടെിെിവക്ന്. ഹരിെ വകരളഷം െി്മറെ വനതൃെ്ത്ില് പച്ചത്രുത്കള് 
2000 ഏകറിവലക് വ്യ്കാപിപ്ിക്കുഷം.

 11,115 സർക്കാർ ഓ�ീസുകൾ ഗ്രീന് ഓ�ീസായി രേഖ്ാപിച്ചു. പച്ചത്തുരുത്തു ഉൾ
തപ്തടയുള്ള മറ്ററ് നടപടികൾ ഹരിതഫകരളം മിഷന് മുഫഖന നടന്നു വരുന്നു.

നഗരവികസനഷം

ഫടക്കറ് എ ഫരേക്കറ്  - വഴിഫയാര വിശ്മ ഫകന്ദം
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700.  അെിവവഗത്ില് നഗരവെ്കരികമപ്ട്ടുമക്കാണ്ിരിക്കുന്ന സഷംസ്ഥ്കാനെ്കാണ് 
വകരളഷം. എന്ന്കാല് അെനുസരിച്ചുള്ള ആസൂത്ിെെ്കായ പരിഗണന നഗരവിക
സന വെഖലയ്ക് ലഭിച്ചിടെില്ല. അമൃെ് പദ്ധെികള് സെയബന്ിെെ്കായി പൂര്ത്ീ
കരിക്കുഷം. നഗരങ്ങള്ക്കുള്ള വല്കാകബ്കാങ്ിമറെ ശുെിെ്പരിപ്കാടി, െിന്കാന്സ് 
കമി്മറെ പ്രവെ്യക ധനസഹ്കായഷം എന്നിവ െലപ്രേെ്കായി ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. 
മുന്സിപ്ില്കാറ്റിയുമട മപന്്ന് പ്രെിസന്ിയ്ക് പരിഹ്കാരഷം ക്കാണുഷം. എല്ല്കാ നഗര
ങ്ങള്ക്കുഷം െ്കാസ്റ്റര് പ്്കാനുകള് െയ്്കാറ്കാക്കുഷം. 

 സംസ്ാനതത്ത നഗരവതറ്കരണതത്ത അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സംഘടിത
മായ ഇടതപടലുകൾക്കറ് തുടക്കം കുറിച്ചു. 93 നഗരസഭകളള്ളതിൽ 23 പട്ണ
ങ്ങളതട മാസ്റർ പ്ാന് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു; 22 പട്ണങ്ങളതട മാറ്റർ പ്ാന് 
സർക്കാർ അനുമതിഫയാതട നഗരസഭകൾ രേസിദ്ധീകരിച്ചു.  20 നഗരസഭക
ളിതല മാസ്റർ പ്ാനുകളതട സാഫകേതിക നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.  അവഫേ
ഷിക്കുന്ന നഗരസഭകളതട മാസ്റർ പ്ാനുകളതട കരടറ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി.

 Rebuild Kerala Initiative തറെ ഭാഗമായി നഗര രേഫദേങ്ങളതട മാസ്റർ പ്ാനു
കൾ തയ്യാറാക്കുഫമ്പാൾ അതിൽ Risk Information  ഉൾതപ്ടുത്തുകയും Multi 
Hazard  വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തുകയും അതിനറ് ഉതകുന്നതായ സ്ലപരാ
സൂത്ണം നടത്തി ദുരന്ം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി പുതിയതായി തയ്യാറാക്കുന്ന 
മാസ്റർ പ്ാനുകളിൽ ഉൾതപ്ടുത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

 അമൃതറ് പദ്ധതിയിൽ ജി.ഐ.എസറ് അധിഷ്ിത മാസ്റർ പ്ാനുകൾ തയ്യാറാക്കു
ന്നതിതറെ ഭാഗമായി 9 അമൃതറ് പട്ണങ്ങളതട മാസ്റർ പ്ാനുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചറ് 
ഫകന്ദ സർക്കാരിനറ് സമർപ്ിച്ചതിതറെ അടിസ്ാനത്തിൽ, മൂന്നാം ഗഡു അനുവ
ദിച്ചു. അമൃതറ് രണ്ാം ഘട്ത്തിൽ സംസ്ാനതത്ത മുഴുവന് നഗരസഭകതളയും 
ഉൾതപ്ടുത്തുന്നുണ്റ്.  ഫലാകബാകേറ് സഹായഫത്താതടയുള്ള KSWMP ശുെിത്വ 
പദ്ധതിയും മുഴുവന് നഗരരേഫദേങ്ങളിലുമായാണറ് നടപ്ിലാക്കുന്നതറ്.

VIIIഫകരള്ിലെ പരിസ്ി�ി സന്കെനൊവസ് പകനഃസ്ൊപികകഷം
701. നീര്ത്ട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് െണ്ണുജല സഷംരക്ണത്ിനുഷം കൃ്ി പരിപ്കാലന

ത്ിനുഷം സെഗ്രെ്കായ പദ്ധെികള് ജനകീയ ക്യ്കാമ്യിമറെ അടിസ്ഥനത്ില് 
രൂപഷം നല്കല്കാണ് പുെിയ െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട 13-്കാഷം പഞ്വത്ര 
പദ്ധെി െയ്്കാമറടുപ്ിമറെ മുഖ്യ പ്രവര്ത്നഷം. ഇെിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ജല്കാ
ശയങ്ങള് സഷംരക്ിക്കുന്നെിനുഷം വൃഷ്ി പ്രവേശമത് ഖരജല െ്കാലിന്യ സഷംസ് കര
ണത്ിനുഷം െലവൃക്ങ്ങള് മവച്ചുപിടിപ്ിക്കുന്നെിനുഷം പദ്ധെി ആവി്് കരിക്കുഷം.

 വനം, കൃഷി, ജലവിഭവം എന്നീ വകുപ്പുകളമായി ഏഫകാപനം നടത്തി ഹരിത 
ഫകരളമിഷതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ പരിപാടികൾ നടപ്ാക്കിവരുന്നു. ജലാേയ
ങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും നദികളതട സ്വാഭാവിക നീതരാഴുക്കറ് ഉറപ്ാക്കാനുള്ള 
പരിപാടികൾ ജനകീയ പകോളിത്തഫത്താതട യുദ്ധകാലാടിസ്ാനത്തിൽ നട
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ന്നുവരികയാണറ്. വന സംരഷേണത്തിനായുള്ള നയം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരി
ച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇതുവഴി സ്വാഭാവിക വനത്തിതറെ പുനസ്ാപനമാണറ് സംസ്ാനത്തറ് 
രോവർത്തികമാക്കിവരുന്നതറ്.

702.  പ്ര്കാവേശിക സജവസവവിധ്യ രജിസ്റ്ററകള് പരി്് കരിക്കുകയുഷം അടുത് 
അഞ്് വര്്ഷം മക്കാണ്ടു വനവടണ് സവവിധ്യ വപ്കാ്ണത്ിനുള്ള പ്ര്കാവേശിക 
പരിപ്കാടി െയ്്കാറ്കാക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം.

 1034 കജവകവവിധ് രജിസ്ററുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 1200 തഫദേേ സ്വയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ബഫയാകഡഫവഴറ്സിറ്റി മാഫനജറ്തമറെ് കമ്ിറ്റികൾ 
(ബിഎംസി) രൂപീകരിച്ചു. രോഫദേിക കർമ് പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 
രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്റ്. �ലവൃഷേ, ഔഷധ സസ്  വ്ാപ
നത്തിലൂതട തനറ്ററ് സീഫറാ കാർ ബൺ രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് തുടക്കംകുറിച്ചു. 11 
കജവ കവവിധ് ഉദ്ാനങ്ങളതട നിർമ്ാണം നടപ്ിലാവന്നു. 7800 കഫസ്റാ
ഡിയന് കർഷകർക്കറ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി.

705.  നിയെവിരുദ്ധ നിലഷം നികത്ലുകള്ക് വനമര കര്ശന നടപടിമയടുക്കുഷം. 
ഭൂപരിധി നിയെഷം ബിന്കാെി ഇടപ്കാടുകളിലൂമട ലഷംഘിക്കുന്നെിന് െടയിടുഷം.

 തനൽവയലുകളം തണ്ണീർത്തടങ്ങളം സംരഷേിക്കുന്നതിനറ് ഫകരള തനൽവയൽ 
തണ്ണീർത്തട സംരഷേണ നിയമം കർേനമായി നടപ്ിലാക്കാന് നടപടി സ്വീക
രിച്ചു. യുണീകറ് തണ്ഫപ്ർ സംവിധാനം നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുളള നടപടി ആരം
ഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. സംസ്ാനത്താതക ബാധകമാകത്തക്കരീതിയിൽ ഒരു പൗരനറ് ഒരു 
തണ്ഫപ്ർ എന്ന സംവിധാനമാണറ് യുണീക്കറ് തണ്ഫപ്ർ  സിസ്റം (UTS).

706. വകരളത്ിമറെ പരിസ്ഥിെി സഷംരക്ണത്ില് പശ്ിെഘടെത്ിനു സുപ്രധ്കാന 
സ്ഥ്കാനമുണ്്. പ്ര്കാവേശിക ജനവിഭ്കാഗങ്ങളമടയുഷം കര്്കരുമടയുഷം പങ്്കാളി
ത്ഷം ഉറപ്്കാകിമക്കാണ്് പശ്ിെഘടെ സഷംരക്ണ പദ്ധെിക് രൂപഷം നല്കുഷം. 
ഇെിമന്കാരു െ്കാതൃകയ്കാവുഷം ഇടുകി, വയന്കാട് പ്കാവകജുകള്.

 ഇടുക്കി, വയനാടറ് പാഫക്കജുകളിതല നിർഫദേേങ്ങളിൽ ആസൂത്ണ സാമ്പത്തി
കകാര് വകുപ്റ് മറ്റു വകുപ്പുകളമായി ഏഫകാപിതമായ രീതിയിൽ തുടർ നടപടി
കൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

707.  െലിനീകരണ നിയന്തണ വബ്കാര്ഡിമറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.
 ഫബാർഡിതറെ നിയമനച്ചട്ങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ഒഴിവകൾ പി.എസറ്.സി ക്കറ് 

റിഫപ്ാർട്റ് തെയ്യതിട്ടുമുണ്റ്. സാഫകേതികവിഭാഗം തസ്തികകളിൽ അടക്കം എം
ഫപ്ായിതമറെറ് എക്റ്ഫെഞ്ചറ് വഴി കരാർ നിയമനത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരി
ച്ചിട്ടുണ്റ്. നിലവിതല ഒഴിവകൾ നികത്തി ഫബാർഡറ് പുനസംഘടിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

ഇ-വൊഹന നയഷം
709. വകരള ഓവടെ്കാമെ്കാസബല്സ് ഇ-ഓവടെ്കാറിക്കള് ഉല്പ്്കാേിപ്ിക്കുകയുഷം കയറ്റു

െെി മെയ്യുകയുഷം മെയ്തു തുടങ്ങി. ഇ-ഓവടെ്കാറിക്കള്ക് സബ് സിഡി അനുവ
േിക്കുഷം. 

 ഫകരള ഓഫട്ാതമാകബൽസിൽ ഇ-ഓഫട്ാറിഷേകൾ കൂടുതലായി ഉൽപാദിപ്ി
ക്കുാനും കയറ്റുമതി തെയ്യാനും ഫവണ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.  സർക്കാരി
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തറെ ഇല്രേികറ് വാഹന നയത്തിതറെ ഭാഗമായി ഇല്രേികറ് ഓഫട്ാറിഷേകൾക്കറ് 
അവയുതട വിലയുതട 25% തുക പരമാവധി 30000/- രൂപ വതര സബറ് സിഡി
യായി നൽകുന്ന പദ്ധതി നിലവിലുണ്റ്. 1389 വാഹന ഉടമകൾക്കറ് ഇതുവതര 
സബറ് സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

 സർക്കാരിതറെ ഇല്രേികറ് വാഹന നയത്തിതറെ ഭാഗമായി ഇല്രേികറ് ഓഫട്ാറി
ഷേകൾക്കറ് അവയുതട വിലയുതട 25% തുക പരമാവധി 30000/- രൂപ വതര 
സബറ് സിഡിയായി നൽകുന്ന പദ്ധതി നിലവിലുണ്റ്. 10000 ഓഫട്ാറിഷേകൾക്കാ
ണറ് സബറ് സിഡി നൽകുന്നതിനറ് ലഷേ്മിട്ിരിക്കുന്നതറ്. 25/04/2022 വതര 2049 
ഇല്രേികറ് ഓഫട്ാറിഷേകളാണറ് സംസ്ാനത്തറ് രജിസ്റർ തെയ്ിട്ടുള്ളതറ്. അവയിൽ 
1389 വാഹന ഉടമകൾക്കറ് നാളിതു വതര സബറ് സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

710.  സവേയുെി െ്കാര്ജിഷംഗ് വസ്റ്റ്നുകള് വകരളത്ിലുടനീളഷം മക.എസ്.ഇ.ബി 
സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

 സംസ്ാനത്തുടനീളം മതിയായ ൊർജിംഗറ് ഫസ്റഷന് ശംഖല സ്ാപിക്കുന്ന
തിതറെ ഭാഗമായി തക.എസറ്.ഇ.ബി.എൽ തറെ 13 ഉം അതനർട്ിതറെ 11 ഉം ഉൾതപ്
തട 24 ൊർജിംഗറ് ഫസ്റഷനുകൾ സ്ാപിച്ചു.

711. സ്്ീറ്റ് സലറ്റുകള് എല്.ഇ.ഡി.യിവലയ്ക് പൂര്ണ്ണെ്കായി കിെ്ബി ധനസഹ്കായ
വത്്കാമട െ്കാറ്റുഷം. സവേയുെി മെലവില് വരുന്ന ല്കാഭത്ില് നിന്ന് ഏെ്കാനുഷം വര്്
ങ്ങള്മക്കാണ്് തുക കിെ്ബിക് െിരിച്ചടയ്ക്കുഷം. 

 പദ്ധതി നടപ്ാക്കുന്നതിലൂതട കവദയുതി ബിൽ ഇനത്തിൽ അതാതു തഫദേേ 
സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കറ്  ലഭിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള  ലാഭ
ത്തിതറെ 75% വരുന്ന തുകയാണറ് വാർഷിക വരിസംഖ് ആയി കി�റ്ബിയ്ക്കു തിരി
ച്ചടവറ്. ഏഴു വർഷങ്ങൾതകാണ്റ് കി�റ്ബിക്റ് തിരിച്ചറ് അടഫക്ണ് ഈ തുക ഓഫരാ 
സാമ്പത്തിക വർത്തിലും ധനകാര് വകുപ്റ്, തഫദേേ സ്ാപനങ്ങളതട വികസന 
�ണ്ിതറെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവറ് തെയറ്തു ഫനരിട്റ് കി�റ്ബിക്റ് നല്കും. 2022 
ഡിസംബർ മാസഫത്താതട പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനാണറ് ലഷേ്മിട്ിട്ടുള്ളതറ്.

714.  നിലവിലുള്ള ഓവടെ്കാറിക്കള്, ട്കാക് സികള് ഗ്യ്കാസിവലയ്ക്കു െ്കാറ്റുന്നെിന് ഉേ്കാര
െ്കായ വ്കായ്പ ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. സിറ്റി ഗ്യ്കാസ് പദ്ധെിയുമട ഭ്കാഗെ്കായി പമ്പുകളില് 
ഗ്യ്കാസ് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.

 9 ജില്കളിൽ (തിരുവനന്പുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, പാല
ക്കാടറ്,  ഫകാഴിഫക്കാടറ്, കണ്ണൂർ, കാസർഫഗാഡറ്) സിഎന്ജി ഫസ്റഷന് വഴി ഗ്ാസറ് 
ലഭ്മാക്കാനായിട്ടുണ്റ്.

715.  സസകിള് ഉപവയ്കാഗിക്കുന്നെിമന വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. വറ്കാഡുകളില് സസ
കിള്്്കാക്കുകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. ഒഴിവു േിവസങ്ങളില് െില വറ്കാഡുകള് സസകി
ളിനുഷം ക്കാല്നടയ്കാത്ക്കാര്ക്കുഷം െ്കാത്െ്കായി റിസര്വ്വ് മെയ്യുഷം. സസകിള് വ്കാങ്ങു
ന്നെിന് ഉേ്കാരെ്കായ വ്കായ്പ ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. സസകിള് ക്ലബ്ബുകമള വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. 
വര്്ത്ില് ഒരുേിവസഷം സസകിളിഷംഗ് േിനെ്കായി ആെരിക്കുകയുഷം വകരളത്ിമറെ 
ഒരറ്റഷം മുെല് െവറ്റയറ്റഷം വമര വിപുലെ്കായ റിവല സസകിളഷംഗ് സഷംഘടിപ്ിക്കുകയുഷം 
മെയ്യുഷം.

 തീരഫദേ കഹഫവയുതട ഭാഗമായി കസക്കിൾ ട്രാക്കുകൾ നിർമ്ാണത്തിലാണറ്. 

നിര്മൊണ പ്രവൃ്ികള്
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717. പരിസ്ഥിെി സൗഹൃേെ്കായ മകടെിടനിര്മ്കാണഷം വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള 
നയഷം രൂപീകരിക്കുഷം. ഊര്ജ ദുര്വ്യയഷം ഒഴിവ്കാക്കുന്നെിനുഷം ജലസഷംരക്ണ
ത്ിനുഷം പരിസ്ഥിെി സൗഹൃേെ്കായ നിര്മ്കാണരീെികള് അവലഷംബിക്കുന്നെിനുഷം 
കൃെ്യെ്കായ െ്കാനേണ്ഡങ്ങള്ക്കു രൂപഷം നല്കുഷം. 

 കൃത്മായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കറ് രൂപം നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവറ് പുറതപ്ടുവി
ച്ചിട്ടുണ്റ്.

718.  പരിസ്ഥിെി സൗഹൃേ മകടെിടങ്ങള്ക് നികുെിയിലുഷം സ്റ്റ്കാമ്് ഡ്യൂടെിയിലുഷം പ്ര്കാവേ
ശിക മകടെിട നികുെിയിലുഷം സവേയുെി െ്കാരിെിലുഷം ഇളവുകള് നല്കുഷം.

 മന്ത്രിസഭയുതട അംഗീകാരഫത്താതട പരിസ്ിതി സൗഹൃദ തകട്ിടങ്ങൾക്കറ് 
ഗ്രീന് റിഫബറ്ററ് നൽകാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവറ് പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

719. പ്കാറഖനനെടകഷം വകരളത്ിമറെ ഖനിജങ്ങള് മപ്കാതുഉടെസ്ഥെയില്കാക്കുകയുഷം 
ഖനനത്ിന് ശക്െ്കായ സ്കാമൂഹ്യ നിയന്തണ സഷംവിധ്കാനഷം മക്കാണ്ടുവരികയുഷം 
മെയ്യുഷം. 

 കമനിംഗുമായി ബന്തപ്ട് മുഴുവന് കാര്ങ്ങളം പൂർണ്ണമായും ഇ – ഓ�ീസിഫല

കവദയുതി ൊർജിങറ് ഫസ്റഷന്
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ക്കറ് മാറാന് നടപടി തുടങ്ങി.  എല്ാ അനുമതികളം ഓൺകലന് വഴിയാക്കും.  
നൽകിയ അനുമതികളതട മുഴുവന് വിവരങ്ങളം തവബറ് കസറ്റിൽ നൽകും.

720. ആവശ്യെ്കായ പ്കാരിസ്ഥിെിക സഷംരക്ണഷം ഉറപ്പുവരുത്ി, മപ്കാതുവെഖലയുമട 
മുന്സകയില് മൂല്യവര്ദ്ധിെ ഉല്പ്കാേനത്ിനുവവണ്ി കരിെണല് ഖനനഷം നട
ത്ന്നെിനുള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 പാരിസ്ിതിക സംരഷേണം ഉറപ്പുവരുത്തി, തപാതുഫമഖലാസ്ാപനമായ 
KMML –തറെ സഹായഫത്താതട മൂല്വർദ്ധിത ഉതറ്പാദനത്തിനു ഫവണ്ിയുള്ള 
പദ്ധതികൾ മാസ്റർ പ്ാനിൽ ഉൾതപ്ടുത്തുകയും രോരംഭ-വിദഗ്ദ െർച്ചകൾ 
ആരംഭിക്കുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്.

വനഷം
721.  വനഷം സകവയ്റ്റഷം പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം െടയുന്നെിനുഷം സ്ഥിരഷം ജണ്കള് മകടെി വവ

ര്െിരിക്കുന്നെിനുമുള്ള പദ്ധെി ഊര്ജിെെ്കായി നടപ്്കാകി. അടുത് അഞ്ചു 
വര്്ഷംമക്കാണ്് മുഴവന് ജണ്കളഷം മകടെിത്ീര്ക്കുഷം. ഇവെ്കാമട അെിര്ത്ിത്
ര്കങ്ങള് ഒഴിവ്കാക്കാനുഷം സ്ക്കാര്യ ഭൂെിക് എന്.ഒ.സി നല്ക്കാനുഷം കഴിയുഷം. 
വന്കാെിര്ത്ികള് ഡിജിറ്റസലസ് മെയ്് വരഖമപ്ടുത്ഷം.

 ആധുനിക സാഫകേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപഫയാഗിച്ചറ് നിലവിലുള്ള കാടിന്തറ 
അതിർത്തി നിർണ്ണയം പൂർത്തീകരിച്ചറ് ഡിജിറ്റകലസറ് തെയ്യുന്നതിനുള്ള നട
പടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.  കപലറ്ററ് ഫരോജക്ായി ൊലക്കുടി ഡിവിഷനിതല 
വനാതിർത്തി ഡിജിറ്റകലസറ് തെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ രേവർത്തന 
ഫരഖ പരിഗണനയിലാണറ്. കഴിഞെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 5934 ജണ്കൾ 
സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്.

 ഇതിനാവേ്മായ വൃഷേകത്തകൾ വനം വകുപ്ിന്തറ വൃഷേസമൃദ്ധി പദ്ധതി
യുതട ഭാഗമായി തതാഴിലുറപ്റ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി തഫദേേസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ വഴിയും സാമൂഹ് വനവൽക്കരണ വിഭാഗം മുഫഖനയും നടപ്ിലാ
ക്കിവരുന്നു. സ്വാഭാവിക വനങ്ങളതട പുനസ്ാപനം നയഫരഖ രേസിദ്ധതപ്ടു
ത്തി. ഈ നയഫരഖയുതട അടിസ്ാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്ണം തെയ്റ് 
നടപ്ിലാക്കിവരികയാണറ്.

724. വനങ്ങള്ക് പുറവെ കണ്ല്ക്കാടുകള്, ക്കാവുകള്, നേീെീരസ്്കാഭ്കാവിക സസ്യ
ജ്കാലങ്ങള്, ജല്കാശയങ്ങളമട വ്കാഹകപ്രവേശങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുമെ്കാമക സഷം
രക്ിക്കുന്നെിനുള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. 

 കാവകൾ സംരഷേിക്കുന്നതിനറ് രേഫത്ക പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കി വരുന്നുണ്റ്. 
ഓഫരാ വർഷവം അഫപഷേ ഷേണിച്ചറ് അർഹമായവയുതട സംരഷേണത്തനാ
യി ധനസഹായം നൽകിവരുന്നു. 1,541 എാക്കർ കണ്ൽ രേഫദേം റിസർവ്വറ് 
ഫ�ാറസ്റായി വിജ്ാപനം തെയ്റ് സംരഷേിച്ചിട്ടുണ്റ്. നദീതീരങ്ങളിതല സ്വാഭാ
വിക സസ്ങ്ങൾ ജലാേയങ്ങളതട വാഹക രേഫദേങ്ങൾ എന്നിവ സംരഷേി
ക്കുന്നതിനും മതണ്ണാലിപ്റ് തടയുന്നതിനും അനുഫയാജ്മായ വൃഷേകത്തകളം 
മുള, ഈറ തുടങ്ങിയ സസ്ങ്ങളം നട്ടുപിടിപ്ിച്ചറ് പരിപാലിക്കുന്നുണ്റ്. 

725.  മൃഗങ്ങമള ക്കാട്ടുെീയില് നിന്നുഷം സഷംരക്ിക്കുന്നെിന് അലര്ടെ് സിസ്റ്റഷം വ്യ്കാപെ്കാ
ക്കുഷം. െയര് വെ്കാണിറ്ററിഷംഗ് മസല്ലിമറെ പ്രവര്ത്നഷം ക്കാര്യക്െെ്കാക്കുഷം. കൂടുെല് 
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വെ്കാറസ്റ്റ് െിനി മടണ്ര് വ്കാഹനങ്ങള് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം.
 സംസ്ാനതത്ത ഫ്ാക്കുകളാക്കി തിരിച്ചറ് കാട്ടുതീ പടരാന് സാധ്തയുള്ള രേ

ഫദേങ്ങതള കൃത്മായ നിരീഷേണത്തിൽ തകാണ്വരികയും ബീറ്ററ് ഫ�ാറസ്ററ് 
ഓ�ീസർ വതരയുള്ളവർക്കറ് അലർട്റ് ലഭിക്കുംവിധം ഊർജിതമായ �യർമാ
ഫനജറ്തമന്ററ് സംവിധാനം നടപ്ിലാക്കി.  വനം ആസ്ാനം ഫകന്ദീകരിച്ചറ് 24:7 
�യർ അലർട്റ് സിസ്റം രേവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ജി.ഐ.എസറ് സാഫകേതിക വിദ് 
ഉപഫയാഗിച്ചറ് കാട്ടുതീ രേതിഫരാധത്തിനറ് റിഫസാഴറ്സറ് മാപ്ിംഗറ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള 
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഫകരളത്തിൽ മനുഷ്-വന്ജീവിസംഘർഷം നി
യന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അഞ്ചറ് വർഷഫത്തക്കുള്ള 620 ഫകാടി രൂപയുതട ഒരു പദ്ധ
തിഫരഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വന്ജീവി സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 
ഈ വർഷം 212.2 കി.മീറ്റർ സൗഫരാർജ ഫവലി 45.7 കി.മീറ്റർ സൗഫരാർജ 
തൂക്കുഫവലി, 3.7 കി.മീറ്റർ ആനക്കിടങ്ങറ്, 17.9 കി.മീറ്റർ രൈാഷറ് ഗാഡറ് ഫട്രാപ്റ് 
ത�ന്സിംഗറ്, 5.5 കി.മീറ്റർ കജവഫവലി, 2 കി.മീറ്റർ അതിർത്തി ഫവലി, 2 കി.
മീറ്റർ ആനരേതിഫരാധമതിൽ, 243.58 തഹക്ർ വിസ്താ ക്ലിയറന്സറ് എന്നീ രേതി
ഫരാധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

728. വനഭൂെിയിമല യൂക്കാലിപ്റ്റസ്, അവക്്യ, ഗ്ര്കാറെീസ് തുടങ്ങിയ പുറഷം െരങ്ങള് 
പിഴതുെ്കാറ്റി ക്കാട്ടുെരങ്ങള് വച്ചുപിടിപ്ിക്കുഷം. ഇതുവപ്കാമല പ്രകൃെ്യ്കാ സസ്യജ്കാലങ്ങ
ള്ക് ഭീ്ണിയ്കായി മപരുകുന്ന പുറഷംകളകള് ഇല്ല്കാെ്കാക്കുഷം. ഉള്ക്കാടെില് െ്കാെ
സിക്കുന്നവര് സന്നദ്ധമരങ്ില് അവമര പുനരധിവസിപ്ിക്കുഷം.

 തഫദേേ സസ്ങ്ങളതട വളർച്ചതയ ത്വരിതതപ്ടുത്തുന്ന മണ്ണറ്-ജലസംരഷേണ 
രേവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ാനത്തിൽ നടപ്ിലാക്കുന്നതിനായി സ്വാഭാ
വിക വനപുന:സ്ാപന നയം 2021-22 സംസ്ാനം അംഗീകരിച്ചു. വയനാടറ് 
വന്ജീവി സഫകേതത്തിൽ വ്ാപകമായി കണ്വരുന്ന തസന്ന എന്ന അധിനി
ഫവേ സസ്തത്ത ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നബാർഡറ് - RIDF ധനസഹായഫത്താ
തട ഒരു പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കുന്നതിനറ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.  അതുരേകാരം 
നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണറ്.

 വിഫദേവൃഷേ വിളഫത്താട്ങ്ങൾ (അഫക്കഷ്, യൂക്കാലിപറ്റ്റസറ്) സ്വാഭാവിക വന
ങ്ങളാക്കുന്നതിനറ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിതറെ സാഹെര്ത്തിൽ തിരുവന
ന്പുരം, അച്ചന്ഫകാവിൽ, തതന്മല, മറയൂർ, ൊലക്കുടി, പാലക്കാടറ് വർക്കിംഗറ് 
പ്ാനുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുന:സ്ാപന രേവർത്തനങ്ങൾ കതണ്ത്തി ഫര
ഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

 ഉൾക്കാട്ിൽ താമസിക്കുന്നവതര അവരുതട സമ്തഫത്താതട മാറ്റിപ്ാർപ്ിക്കുന്ന 
പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു. തഷന്തുരുണി കവൽഡറ് കല�റ് ഡിവിഷനിൽ 75 
കുടുംബങ്ങതളയും വയനാടറ് വന്ജീവി സഫകേതത്തിൽ നിന്നും 313 കുടുംബങ്ങ
തളയും ആർ.തക.ഡി.പി, കി�റ്ബി പദ്ധതികൾ രേകാരം ധനസഹായം നൽകി 
മാറ്റിപ്ാർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

കകടനൊട് പരിസ്ി�ി 
പകനഃസ്ൊപന പൊഫകജ്
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729. പരിസ്ഥിെി പുനഃസ്ഥ്കാപനത്ിനുഷം സ്കാമൂഹ്യപശ്്കാത്ല സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചമപ്
ടുത്ന്നെിനുമുള്ള 2500 വക്കാടി രൂപയുമട സെഗ്ര വികസന പ്കാവകജ് കുടെന്കാടെി
ല് നടപ്്കാക്കുഷം. 

 രണ്ാം കുട്നാടറ് പാഫക്കജറ് രേഖ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്.

730.  ജനകീയ ക്യ്കാമ്യിനിലൂമട ക്കായല് ശുെീകരിക്കുഷം. യന്തസഹ്കായവത്്കാമട 
ക്കായല് െതുപ്പുകളിമല മെളി കടെകുത്ി ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി പുറഷം ബണ്ടുകള്ക് 
വീെികൂടെി സഷംരക്ിക്കുന്നെിനുള്ള ബൃഹെ് പദ്ധെി ആവി്് കരിക്കുഷം. വെ്കാടുകള
മടയുഷം കന്കാലുകളമടയുഷം പുനരുദ്ധ്കാരണത്ിനു മെ്കാഴിലുറപ്പു പദ്ധെിയുഷം വലിയ 
വെ്കാെില് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം.

 ആലപ്പുഴ ജില്യിതല കുട്നാടറ് താലൂക്കിതല പാടഫേഖരങ്ങൾക്കറ് ചുറ്റുമുള്ള കാ
യലുകളിൽ നിന്നും തെളി നീക്കം തെയ്യാനും, ഫവമ്പനാട്റ് കായലിതല പഴുക്കാ 
നില കായലിതല ശുെീകരണവം ആഴംകൂട്ലും നടത്താനും, തിരുവാർപ്റ് പഞ്ചാ
യത്തിതലയും ഫകാട്യം മുനിസിപ്ാലിറ്റിയിതലയും പാടഫേഖരങ്ങളിലുള്ള ഔട്ർ 
ബണ്ിതറെ നിർമ്ാണരേവർത്തനം നടത്താനുമുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമിച്ചുവ
രുന്നു.

731. ക്കായലിമറെയുഷം വെ്കാടുകളമടയുഷം ആവ്കാഹവശ്ി വര്ദ്ധിക്കുന്നെ് മവള്ളമപ്്കാക
ത്ിമറെ െീവ്രെ കുറയ്ക്കുന്നെിനുഷം അരൂര് വപ്കാലുള്ള പ്രവേശങ്ങളിമല വവലിവയറ്റ 
സെയമത് മവള്ളമകടെ് ഒഴിവ്കാക്കുന്നെിനുഷം സഹ്കായിക്കുഷം.

 കുട്നാടറ് പാഫക്കജിതറെ ഭാഗമായി രേഖ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്. നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരു
ന്നു.

732.  പമ്-അച്ചന്വക്കാവില് നേികളിമല ഒഴക് സുഗെെ്കാക്കുന്നെിനുഷം ലീഡിഷംഗ് 
െ്കാനലിന് ആഴഷം കൂട്ടുഷം. വെ്കാടെപ്ള്ളി സ്പില്വവയുമട പ്രവര്ത്നഷം മെച്ചമപ്ടുത്ഷം. 
ഏസി കന്കാലിമറെ പുനരുദ്ധ്കാരണഷം പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം.

 ഫതാട്പ്ള്ളി സ്പിൽഫവയുതട രേവർത്തനം തമച്ചതപ്ടുത്താനുള്ള നടപടികൾ പു
ഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്. ലീഡിംഗറ് ൊനലിതറെ ആഴം കൂടുന്നഫതാതട നദികളി
ഫലക്കുള്ള ഒഴുക്കറ് സുഗമമാകും.

733. കുടെന്കാട് ശുെിയ്കായി തുടരണമെങ്ില് ചുറ്റുമുള്ള പടെണങ്ങളിലുഷം ഗ്ര്കാെങ്ങളിലുഷം 
ഖരെ്കാലിന്യ സഷംസ് കരണഷം െലപ്രേെ്കായി നടപ്്കാകണഷം. മസപ് വടറ്റ് ്ീറ്റ് മെറെ് 
പ്്കാറെ് സ്ഥ്കാപികണഷം. സ്ീവവജ് സഷംസ് കരിക്കാമെ ജല്കാശയങ്ങളിവലയ്ക് ഒഴക്കു
ന്നതു െടയണഷം. െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട വനതൃെ്ത്ില് ഇെിമന്കാരു 
ബൃഹെ് പദ്ധെി െയ്്കാറ്കാകണഷം.

 കുട്നാടറ് പാഫക്കജിതറെ ഭാഗമായി രേഖ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്.

734. കുടെന്കാട് കുടിമവള്ള പദ്ധെിയുഷം െ്കാലൂക് ആശുപത്ി വികസനവുഷം ആല
പ്പുഴ-െങ്ങന്കാവശേരി വറ്കാഡ് പുനരുദ്ധ്കാരണവുമെല്ല്കാഷം ഈ പ്കാവകജിമറെ 
ഭ്കാഗെ്കാണ്. കുടെന്കാട് െ്കാറ്കാവ് ഹ്കാച്ചറി ആരഷംഭിക്കുഷം. െ്കാറ്കാവ് കൃ്ിക്കാര്ക് പക
ര്ച്ചവ്യ്കാധി ഇന്്്റന്സ് ഏര്മപ്ടുത്ഷം.

 നീഫരറ്റുപുറം കുടിതവള്ള പദ്ധതി കി�റ്ബി സഹായഫത്താതട ഫകരള വാട്ർ 
അഫതാറിറ്റി നടപ്ാക്കിവരുന്നു. ആലപ്പുഴ-െങ്ങനാഫശേരി തസമി എലിഫവറ്റഡറ് 
കഹഫവയുതട രേവർത്തനം പുഫരാഗമിച്ചുവരുന്നു. 
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വയനൊട് കൊര്ബണ് ന്യൂട്രൽ ഫകൊഫി
736.  കൃ്ിക്കാരുമട വരുെ്കാനഷം ഇരടെിയ്കായി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നെിനു മുഖ്യവിളയ്കായ ക്കാപ്ി 

ബ്്കാന്ഡ് മെയ്തു വില്ക്കുന്നെിന് വിപുലെ്കാമയ്കാരു പദ്ധെി ആവി്് കരിക്കുഷം. 
ഇെിന്കായി വക്കാെി പ്കാര്ക് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. ഇത്രത്ില് സഷംസ് കരണത്ിന്കായി 
സഷംഭരിക്കുന്ന ക്കാപ്ി 90 രൂപ വിലയ്ക്കു സഷംഭരിക്കുഷം. സജവ സ്കാവങ്െിക വനടെങ്ങ
മള ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി ഈ വെഖലയിമല സ്കാധ്യെകമള വിപുലമപ്ടുത്ഷം.

 വയനാടറ് ഫകാ�ി പാർക്കിനറ് ഫവണ്ി ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീക
രിച്ചു വരുന്നു. 

737.  െരഷം നടുന്നെ് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിന് ്ീ ബ്കാങ്ിഷംഗ് നടപ്ില്കാക്കുഷം. െരഷം വച്ചു
പിടിപ്ിക്കുന്ന കൃ്ിക്കാര്ക് െരഷം മവട്ടുവമ്്കാള് വ്കായ്പ െിരിച്ചടച്ച്കാല് െെിമയന്ന 
അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ആന്ിറ്റി വ്കായ്പയ്കായി നല്കുന്നെ്കാണ് പദ്ധെി.

 50-ൽ കുറയാത്ത തതരതഞെടുക്കതപ്ട് വൃഷേകതകൾ വച്ചുപിടിപ്ിച്ചറ് രണ്റ് 
വർഷം വതര പരിപാലിക്കുന്നവർക്കറ് ഇന്തസന്റീവറ് നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

738. ഇതുവപ്കാമല െറ്റു പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളഷം സുഗന്ദ്രവ്യങ്ങളഷം മൂല്യവര്ദ്ധിെ ഉല്പ്ന്നങ്ങ
ള്കായി െ്കാറ്റുഷം. ഇവക്കാടൂറിസമത് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം. ഇവെ്കാമട്കാപ്ഷം ജില്ലയിമല 
േ്കാരിദ്ര്യനിര്മ്കാര്ജനഷം മെയ്യുന്നെിനുഷം ഭൗെിക-സ്കാമൂഹ്യ-പശ്്കാത്ല സൗ
കര്യങ്ങള് വികസിപ്ിക്കുന്നെിനുഷം വവണ്ി മുഖ്യെന്തി പ്രഖ്യ്കാപിച്ച 7000 വക്കാടി 
രൂപയുമട വയന്കാട് സെഗ്ര വികസന പ്കാവകജ് നടപ്ില്കാക്കുഷം.

 വനശ്ീ ശംഖല വിപുലീകരിക്കാനും, വഫനാൽപന്നങ്ങളം സുഗന്ദ്രവ്ങ്ങൾ 
അടക്കമുള്ള മറ്റുൽപ്ന്നങ്ങളം മൂല്വർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി വിപണനം 
നടത്തും.  ഒരു ഓൺകലന് സംവിധാനം ഇതിനായി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. നില
വിലുള്ള ഇഫക്കാടൂറിസം രേവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്ഷേമമാക്കുന്നതിനായി 
ഫകന്ദങ്ങളിൽ നവീകരണ രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

കഹഫറഞ്ച്
740.  വെയില, കുരുമുളക്, ഏലഷം തുടങ്ങിയ സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളമടയുഷം െക 

വപ്കാലുള്ള പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളമടയുഷം മൃഗപരിപ്കാലനത്ിമറെയുഷം ഉല്പ്്കാേനവുഷം 
ഉൽപ്ാദനഷേമതയും ഉയർത്തുക, ഇവയുതട അടിസ്ാനത്തിലുള്ള കാർഷിക 
സംസറ് കരണ വ്വസായങ്ങൾ സ്ാപിക്കുക, ഇവ രണ്ം തെയ്യുഫമ്പാൾ രേകൃതി 
സന്തുലനാവസ് സംരഷേിക്കുക എന്നീ തത്വങ്ങളതട അടിസ്ാനത്തിൽ ഇടു
ക്കിയുതട പശ്ചാത്തലസാമൂഹ് സൗകര്ങ്ങളടക്കമുള്ള മുഖ്മന്ത്രി രേഖ്ാപിച്ച 
12000 ഫകാടി രൂപയുതട സമഗ്ര പാഫക്കജറ് സമയബന്ിതമായി നടപ്ിലാക്കും. 
മുട്ത്തറ് സറ് കപസസറ് പാർക്കും, കഹഫറഞ്ചിൽ തമഗാഫുഡറ് പാർക്കും സ്ാപി
ക്കും. രേകൃതിസൗഹൃദമായ രീതിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസത്തിതറെ അടിസ്ാ
നത്തിൽ വിഫനാദസഞ്ചാര ഫമഖല വിപുലതപ്ടുത്തുന്നതിനും ഈ പാഫക്കജറ് 
ലഷേ്മിടുന്നുണ്റ്. സ്ായിയായ വികസനത്തിനറ് പുതിതയാരു മാതൃക ഇടുക്കിയി
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ൽ സൃഷ്ിക്കും.
 12.5 ഫകാടി മുതൽമുടക്കിൽ കസ്പസസറ് പാർക്കിതറെ ആദ് ഘട്ം ഇടുക്കി ജില്

യിതല മുട്ത്തറ് പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

മെബൊറിലറെ പിഫന്നൊകൊവസ്
744.  1957മല സര്ക്കാരിമറെ ക്കാലത്്കാണ് െലബ്കാറിമല വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ, ആവര്കാഗ്യ, 

വ്യവസ്കായ പിവന്ന്കാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാന് നടപടികള് ആരഷംഭിക്കുന്നെ്. 
പിന്നീട് നടപ്്കാകിയ ഭൂപരി്് കരണഷം െലബ്കാറിമല സ്കാമൂഹ്യ ജീവിെമത് മു
വന്ന്കാട്ടുനയിക്കുന്നെിന് ഇടയ്കാകി. വര്ത്െ്കാനക്കാലത്് കിെ്ബി വഴിയുള്ള 
നിര്മ്കാണ പ്രവൃത്ികളിലൂമട െലബ്കാര് വെഖലയില് വലിയ നിവക്പഷം നടത്ി
യിട്ടുണ്്. ഇത്രഷം ഇടമപടലുകള് തുടരുഷം. ടൂറിസഷം വികസനത്ില് െലബ്കാറിനു 
പ്രവെ്യകഷം പ്ര്കാമുഖ്യഷം നല്കുഷം. 

 എന്.എച്ചറ് 66 തറെ വികസനം മലബാർ ഫമഖലയുതട വികസനത്തിനറ് ആക്കം കൂ
ട്ടുന്നതാണറ്. ഇതിതറെ രേവൃ ത്തി പുഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്. മലബാറിതല ടൂറിസം 
വികസനത്തിൽ സർക്കാർ ഇടതപടൽ നടത്തുന്നുണ്റ്. അതിതറെ ഭാഗമായി 
വയനാടറ് ടൂറിസം ക്ാമ്പയിന് നടത്തുകയുണ്ായി. ഫകാവിഡറ് മഹാമാരിക്കറ് 
ഫേഷം വയനാടറ് ജില്യിൽ വാക്ിഫനഷന് പൂർത്തീകരിക്കാനും ടൂറി്റ്റുകതള 
ആകർഷിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതി നടപ്ാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഫബപ്പൂർ, മാതൃകാ ഉത്തരവാ
ദിത്തം ടൂറിസം പദ്ധതിയും നടപ്ിലാക്കിവരികയാണറ്. കഴിഞെ സർക്കാരിതറെ 
കാലത്തറ് ആരംഭിച്ച മലനാടറ്- മലബാർ ക്രൂയിസറ് പദ്ധതിയുതട രേവർത്തനം 
പുഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്. മുഴപ്ിലങ്ങാടറ് ആധുനിക സൗകര്ങ്ങളള്ള തക.റ്റി.
ഡി.സി ഫഹാട്ലിതറെ നിർമ്ാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

IXഫകരളല് സ്തീ സൗഹൃദമൊകകഷം
746. 2016മല പ്രകടനപത്ികയില് സ്ത്രീകളമട മെ്കാഴില് പങ്്കാളിത്ഷം 18 ശെെ്കാന

െ്കായി ഉയര്ത്മെന്നു പ്രഖ്യ്കാപിച്ചിരുന്നു. എന്ന്കാല് ഇന്നു സ്ത്രീകളമട മെ്കാഴില് 
പങ്്കാളിത്ഷം 20 ശെെ്കാനത്ിനു മുകളില്കാണ്. അഭൂെപൂര്വ്വെ്കായ മെ്കാഴിലവസര 
സൃഷ്ി വ്കാഗ്്കാനത്ിമറെ ഏറ്റവുഷം വലിയ ഗുണവഭ്കാക്്കാകള് വകരളത്ിമല സ്ത്രീ
കള്കായിരിക്കുഷം. മെ്കാഴില് പദ്ധെികളമട െലപ്രേെ്കായ നടത്ിപ്ിമറെ െലെ്കായി 
സ്തീകളതട തതാഴിലില്ായറ്മ ഗണ്മായി കുറയ്ക്കുന്നതിനും തതാഴിൽ പകോളിത്തം 
ഉയർത്തുന്നതിനും സാധിക്കും. സ്തീകളതട തതാഴിൽ പകോളിത്തം 24 േതമാന
ത്തിൽ നിന്നറ് 50 േതമാനമായി ഉയർത്തും. 

 സ്തീകളതട തതാഴിൽ പകോളിത്തം സംസ്ാനത്തറ് വർധിപ്ിക്കുന്നതിനായി 
വനിതാ വികസന ഫകാർപഫറഷന് മുഫഖന 30,000  തതാഴിൽ അവസരം 
പുതുതായി സൃഷ്ിക്കാന് കഴിഞ്ഞു.വനിത േിശു വികസന വകുപ്റ് മുഫഖന 6241 
തതാഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.
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747.  മജന്ഡര് ബജറ്റിഷംഗ് വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങളിമല സ്ത്രീ പരിഗണന ഗണ്യെ്കാ
യി ഉയര്ത്്കാന് സഹ്കായിച്ചു. 2016-17ല് പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള സ് കീമുക
ളമട അടങ്ല് 760 വക്കാടി രൂപയുഷം പദ്ധെി അടങ്ലിമറെ 4 ശെെ്കാനവുെ്കായിരു
ന്നു. 2021-22മല ബജറ്റില് ഈ തുക 1347 വക്കാടി രൂപയ്കാണ്. പദ്ധെി വിഹിെഷം 
6.54 ശെെ്കാനെ്കായി ഉയര്ന്നു. അഞ്ചു വര്്ഷംമക്കാണ്് വനിെ്കാവിഹിെഷം 10 ശെ
െ്കാനെ്കായി ഉയര്ത്ഷം. മപ്കാതുസ് കീമുകളില് സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള പ്രവെ്യക വിഹിെഷംകൂ
ടി കണകിമലടുക്കുകയ്കാമണങ്ില് സ്ത്രീകളമട വിഹിെഷം ഇവപ്്കാള് 19 ശെെ്കാന
െ്കായിരിക്കുന്നെ് 25 ശെെ്കാനെ്കാമയങ്ിലുഷം ഉയര്ത്ഷം.

 തജന്ഡർ ബജറ്റിംഗിതറെ  ഭാഗമായി 2022-23  തജന്ഡർ ബഡറ്ജറ്റിൽ വിവിധ 
പദ്ധതികൾക്കായി രേഫത്കമായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്റ്.

748.  വകരളത്ിമല സ്ത്രീകളമട ഉയര്ന്ന വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ നിലയിലുഷം സനപുണി വികസ
നത്ില് ഗൗരവെ്കായ മജന്ഡര് ഗ്യ്കാപ് നിലനില്ക്കുന്നു. ഇെ് കുറയ്ക്കാന് സ്ത്രീക
ളമട സനപുണി വികസനത്ിലൂന്നുഷം. പരിശീലന വകന്ദ്രങ്ങള് സ്ത്രീ സൗഹൃേെ്കാ
ക്കുഷം. മജന്ഡര് വ്കാര്പ്് െ്കാതൃകയ്കപ്പുറമുള്ള സനപുണി വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുഷം.

 കനപുണ് വികസനം നൽകുന്നതിതറെ ഭാഗമായി To work Reskill, Cross 
Skill, And upskill Women Professionals, Skill Development and Training 
programme for Women and Girls living in various shelter homesഎന്നീ 
വിഷയങ്ങതള ആസ്പദമാക്കി ജന്ഡർപാർക്കിൽ പരിേീലനം നൽകുന്ന പുതിയ 
ഫരോജക്ിനറ് ഭരണാനുമതി നൽകി തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.

749.  എല്ല്കാ സഹസ് കൂളകളിലുഷം മറസ്റ്റ് റൂഷം ഒരുക്കുഷം. പ്കാഠപുസ്തകങ്ങളിമല മജന്ഡര് 
പ്രെിപ്കാേനമത്ക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്ഷം.

 അകേണവാടി രേീ - സറ് കൂൾ എഡയൂഫക്കഷന് ഉള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തജന്ഡർ 
ഓഡിറ്റിംഗറ്  പൂർത്തീകരിച്ചു.

750. മക്കാവിഡ് പകര്ച്ചവ്യ്കാധിയുമട പശ്്കാത്ലത്ില് അന്തര്വേശീയെ്കായി െമന്ന 
മകയര് ഇവക്കാണെിയില് വിപുലെ്കായ വജ്കാലി സ്കാധ്യെകള് ഉണ്്. ഇെ് ഉപവയ്കാ
ഗമപ്ടുത്ന്നെിനു വനഴ് സുെ്കാര്, വവയ്കാജന പരിെ്കാരകര്, ഭിന്നവശ്ി പരിെ്കാര
കര് തുടങ്ങിയ സനപുണികളില് വിപുലെ്കായ വെ്കാെില് സ്ത്രീകള്ക് പരിശീലനഷം 
നല്കുഷം.

 അന്ർഫദേീയ തലത്തിൽ ഫജാലി സാദ്ധ്തകൾ ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തുന്നതിനാ
യി സംസ്ാന വനിതാ വികസന ഫകാർപഫറഷതറെ കീഴിൽ 150 നഴറ് സുമാർക്കറ് 
Advanced Nursing Skill പരിേീലനം നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

751.  9 മക.എസ്.ഐ.ഡി.സി കിന്ഫ്്കാ പ്കാര്ക്കുകളിലുഷം വിെന് മെസിലിവറ്റഴ് സ് 
മസറെര് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. മക.എസ്.ഐ.ഡി.സിയില് പ്രവെ്യക വിെന് എറെര്പ്രണ
ര് െി്ന് ഉണ്്കാകുഷം. 

 തക.എസറ്.ഐ.ഡി.സി രേഫത്ക We Mission Scheme കഴിഞെ സാമ്പത്തിക 
വർഷം 12 വനിതാ സംരംഭകർക്കറ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി.  വനിത സം
രംഭകർ ക്കറ് ‘We Space’ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്റ്.  കൂടാതത തക.എസറ്.ഐ.ഡി.സി-യുതട 
ഫെർത്തലയിഫലയും കണ്ണൂരിതലയും IGC കളിൽ വനിതാ തതാഴിലാളികൾക്കറ് 
സഹായമായി രൈഷുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്റ്. കിന്ഫ്ാ പാർക്കുകളിൽ രൈഷുകൾ 
നിർമ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്റ്.  �ിലിം ആറെറ് വീഡിഫയാ പാ
ർക്കിൽ ഇതു പൂർത്തിയായിട്ടുണ്റ്.
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752.  സ്്കാര്ടെ് കിച്ചണ് പദ്ധെി നടപ്്കാക്കുഷം. സ്ത്രീകളമട വീട്ടുവജ്കാലി ഭ്കാരഷം ലഘൂകരിക്കുക
യ്കാണ് ലക്്യഷം. ഇെിന്കായി, എല്ല്കാ വീടുകളിലുഷം ആേ്യഷം വ്കാ്ിഷംഗ് മെ്ീനുഷം പിന്നീട് 
സഗ്രന്ഡറഷം പിമന്ന റഫ്ിജവററ്ററഷം ഉള്ള ആേ്യ സഷംസ്ഥ്കാനെ്കാകി വകരളമത് 
െ്കാറ്റ്കാന്കാണ് ഉവ്ദേശിക്കുന്നെ്. മക.എസ്.എെ്.ഇ സ്്കാര്ടെ് കിച്ചണ് െിടെികള് 
ആരഷംഭിക്കുന്നെ്കാണ്. യന്തഗ്കാര്ഹിവക്കാപകരണങ്ങളമട പ്കാവകജുകളമട വില 
െവണകള്കായി ഏെ്കാനുഷം വര്്ഷംമക്കാണ്് അടച്ചു െീര്ത്്കാല് െെി. പലിശ മൂന്നി
മല്കാന്നു വീെഷം ഗുണവഭ്കാക്്കാവ്, െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനഷം, സര്ക്കാര് എന്നിവര് 
പങ്ിമടെടുക്കുഷം. കുടുഷംബശ്രീ വഴിയ്കാമണങ്ില് െറ്റ് ഈടുകളമട ആവശ്യെില്ല.

 തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്റ്, തക.എസറ്.എ�റ്.ഇ, കുടുംബശ്ീ, സാമൂഹ്നീതിവകു
പ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളതട ഏഫകാപിത രേവർത്തനം രോരംഭഘട്ത്തി
ലാണറ്.

753. വനിെ്കാ വകുപ്ിമറെ രൂപീകരണഷം ഒരു ന്കാഴികകല്ല്കായിരുന്നു. വിവിധ വകുപ്പുക
ളിമല മജന്ഡര് പ്രവര്ത്നങ്ങള് സഷംബന്ിച്ച് ആശയവിനിെയഷം നടത്ന്ന
െിനുഷം ഏവക്കാപിപ്ിക്കുന്നെിനുഷം ഒരു മജന്ഡര് കൗണ്സില് രൂപീകരിക്കുന്നെ്കാ
ണ്. വനിെ്കാ വകുപ്് ജില്ല്കാെലത്ില് വിപുലീകരിക്കുഷം.

 വനിത േിശു വികസന വകുപ്ിതറെ  രേവർത്തനങ്ങൾ ജില്ാതലത്തിൽ വിപുലീ
കരിച്ചു. റീജിയണൽ തലത്തിൽ മാത്ം ഉണ്ായിരുന്നു സ്തീധന നിഫരാധന ഓ�ീ
സുകളതട രേവർത്തനം ജില്ാതലത്തിഫലക്കറ് വ്ാപിപ്ിക്കുകയും, ജില്ാ വനിത 
േിശു വികസന ഓ�ീസതറ സ്തീധനനിഫരാധന ഓ�ീസറായി നിശ്ചയിച്ചറ് ഉത്ത
രവറ് പുറതപ്ടുവിക്കുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

 ജന്ഡർ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്ിമഘട്ത്തി
ലാണറ്.

754.  കഴിഞെ ഇടതുപക് സര്ക്കാരിമറെ ക്കാലത്് ആവി്് കരിച്ചെ്കാണ് മജന്ഡര് 
പ്കാര്ക്. ഇവപ്്കാള് ഒരു പെിറ്റ്കാണ്ടു പിന്നിടുവമ്്കാള് മജന്ഡര് പ്കാര്കിന് ഐക്യ
ര്കാഷ്ട്ര സഭയുമട സഹകരണവത്്കാടുകൂടി ഒരു പുെിയ െ്കാനഷം സകവരിക്കുകയ്കാ
ണ്. മജന്ഡര് പ്കാര്കിമറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുഷം.

 തജന്ഡർ പാർക്കിതറെ രേവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനു ആവേ്മായ 
നടപടി ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചറ് കഴിഞ്ഞു, അതിതറെ ഭാഗമായി വിവിധ തസമിനാ
റുകൾ, വനിതകൾക്കായിട്ടുള്ള തതാഴിൽ കനപുണ് പരിേീലന ഫകാഴറ് സുകൾ, 
കലരേറിയുതട വിപുലീകരണം എന്നിവ സാധ്മാക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടികൾ 
നടന്നു വരുന്നു.  

755. വനിെ്കാ വികസന വക്കാര്പ്വറ്മറെ ആഭിമുഖ്യത്ിലുള്ള സ്ത്രീകളമട സ്യഷംമെ്കാ
ഴില് സഷംരഷംഭ പദ്ധെി, മപ്കാതുയിടങ്ങള് സ്ത്രീ സൗഹൃേെ്കാക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്ന
ങ്ങള് തുടങ്ങിയ കൂടുെല് ശക്െ്കാക്കുഷം.

 സ്തീകളതട സ്വയംതതാഴിൽ സംരംഭ പദ്ധതി വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിതറെ  ഭാഗമായി 
വനിതാ വികസന ഫകാർഫപ്ഷന് മുഫഖന കൂടുതൽ വായറ്പകൾ നൽകാന് 
കഴിഞ്ഞു. കഴിഞെ ഒരു വർഷം 165.5 ഫകാടി രൂപ വായറ്പയായി 11866 ഫപർക്കറ് 
വിതരണം തെയറ്തു. തപാതുഇടങ്ങൾ സ്തീ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനറ് വനിതാ 
വികസന ഫകാർപ്ഫറഷന് ഷീഫടായ്ലറ്റുകൾ, ഹ്രസ്വകാല താമസത്തിനറ് 
തസയറ്�റ് ഫസ്റ പദ്ധതി രേകാരം 27 നഗരങ്ങളിലായി 137 ബഡ്ഡുകൾ സജീക
രിച്ചിട്ടുണ്റ്.
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756. വനിെ്കാ കമീ്മന ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ജ്കാഗ്രെ്കാ സെിെികളമട പ്രവര്ത്നങ്ങ
മള അവവല്കാകനഷം മെയ്യുകയുഷം പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം.

 വനിതാകമ്ീഷതറെയും ജാഗ്രതാ സമിതിയുതടയും രേവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ 
േക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.

757. സ്ത്രീകള്മകെിര്കായ സസബര് ആക്െണത്ിമനെിമര കര്ശനെ്കായ നടപടി
കള് സകമക്കാള്ളുഷം

 ഇത്തരം ഫകസുകളിൽ േക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്റ്.

758. സ്ത്രീ പീഡനഷം, വപ്കാക് വസ്കാ വകസുകള് എന്നിവ ശ്കാസ്ത്രീയെ്കായി സകക്കാര്യഷം മെ
യ്യുന്നെിനുഷം പര്കാെിക്കാവര്കാടുള്ള സെീപനഷം അനുഭ്കാവപൂര്ണ്ണെ്കാക്കുന്നെിനുഷം 
മപ്കാലീസ് ഉവേ്യ്കാഗസ്ഥര്ക്കു പരിശീലനഷം നല്കുഷം.

 സ്തീ പീഡനം, ഫപാഫക്ാ ഫകസുകൾ എന്നിവ ോസ്തീയമായി കകകാര്ം തെയ്യു
ന്നതിനും പരാതിക്കാഫരാടുള്ള സമീപനം അനുഭാവപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനുമായി 
വനിത വികസന ഫകാർപഫറഷതറെ അഭിമുഖ്ത്തിൽ 3400 ഫപാലീസറ് ഉഫദ്ാഗ
സ്ർക്കറ് ഇതുവതര പരിേീനലനം നൽകി കഴിഞ്ഞു.

കകടകഷംബശ്ീ
759.  കുടുഷംബശ്രീ വഴിയുള്ള വ്കായ്പ 12000 വക്കാടി രൂപയില് നിന്ന് 20000 വക്കാടി 

രൂപയ്കായി ഉയര്ത്ഷം. 
 കുടുംബശ്ീ മുഫഖനയുള്ള  കലവറ് ലിഫകേജറ്   വായറ്പ 12000 ഫകാടി രൂപയിൽ 

നിന്നറ് 15475.34 ഫകാടിയായി  വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്റ്.  

760. സ്ത്രീകള്ക്കു വനമരയുള്ള അെിക്െങ്ങള് കുറയ്ക്കുഷം. ഇെിന്കായി എല്ല്കാ െവ്ദേശഭ
രണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളിലുഷം സ്ത്രീകള്മകെിര്കായുള്ള അെിക്െങ്ങളമട െ്കാപ്ിഷംഗ് 
നടത്ഷം. കുടുഷംബശ്രീ അയല്ക്കൂടെങ്ങളിമല അഷംഗങ്ങമള ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി 
സ്ത്രീകള്മകെിര്കായുള്ള അെിക്െങ്ങമളക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂര്ണ വിവരവശഖര
ണഷം നടത്ഷം. ഇതു സഷംബന്ിച്ച പൂരിപ്ിച്ച് നല്കുന്ന വെ്കാേ്യ്കാവലിയുമട രഹസ്യ
സ്ഭ്കാവഷം പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം. 

 സ്തീ സൗഹൃദ തപാതുയിടം സൃഷ്ിക്കുക എന്ന ലഷേ്ഫത്താതട കുടുംബശ്ീ 
നിരവധി രേവർത്തനങ്ങൾ നടപ്ിലാക്കി വരുന്നുണ്റ്.  സ്തീകളം കുട്ികളം ഫന
രിഫടണ്ി വരുന്ന അതിരൈമങ്ങഫളയും ചൂഷണങ്ങഫളയും കതണ്ത്തുകയും അവ 
കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്ന രോഫദേിക ഇടങ്ങൾ മാപ്റ് തെയ്യുകയും തെയ്റ് ആ 
രേഫദേതത്ത അതിരൈമങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള സംഷേിപ്രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നതിനാ
യി കരൈംമാപ്ിംഗറ് ആരംഭിച്ചു. ഫകരളത്തിതല മുഴുവന് ഫ്ാക്കുകളിൽ നിന്നും 
ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തറ് എന്ന നിലയിൽ 152 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലാണറ് കപ
ലറ്റായി കരൈം മാപ്ിംഗറ് പദ്ധതി നടത്തി വരുന്നതറ്. ആയതിനായി വിവിധ തരം 
അതിരൈമങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള വിേദമായ ഫൊദ്ാവലി തയ്യാറാക്കി വിവരഫേഖര
ണം നടത്തുന്നു.  തുടർന്നറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതലത്തിൽ ഫരൈാഡീകരണം നടത്തി  
റിഫപ്ാർട്റ് തയ്യാറാക്കി അവതരണം നടത്തും.  ഈ റിഫപ്ാർട്റ് അനുസരിച്ചറ് ഒരു 
രേഫദേതത്ത സ്തീസൗഹൃദപരമാക്കുന്നതിനറ് എതന്ാതക്ക രേവർത്തനങ്ങൾ ഫവ
ണതമന്ന കതണ്ത്തലുകൾ നടത്തുവാനും  നടപ്ിലാക്കുവാനും സാധിക്കും. 
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761.  സക്ഷം െ്കാപ്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് അെിക്െങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നെിനു വവണ്ിയു
ള്ള വപ്ര്കാജക്ടുകള് നിര്ബന്െ്കായുഷം വനിെ്കാ ഘടകപദ്ധെിയില് ഉള്മപ്ടുത്ഷം. 
മപ്കാതുവപ്ര്കാജക്ടുകളിലുഷം സ്ത്രീ പരിഗണന ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

 കരൈം മാപ്ിംഗറ് പൂർത്തിയാകുന്നഫതാതട തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

762.  ജ്കാഗ്രെ്കാ സെിെികള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.
 സ്തീകൾക്കും കുട്ികൾക്കും എതിതരയുള്ള അതിരൈമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും 

തഫദേേ സ്വയംഭരണ രേഫദേതത്ത സ്തീ േിശു സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുമായി രേവർ
ത്തിക്കുന്ന സ്വയം സന്നദ്ധ രേവർത്തകരുതട കൂട്ായറ്മയാണറ് ജാഗ്രതാസമിതി. 
സ്തീകളം പുരുഷന്ാരും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾതപ്ടുന്നു. നിലവിൽ 19,117 ഗ്രൂപ്പുകൾ 
രേവർത്തിക്കുന്നുണ്റ്. ഗ്രൂപ്റ് അംഗങ്ങൾക്കായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിേീല
നങ്ങൾ സംഘടിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

763.  അെിക്െങ്ങള് വനരിടുന്ന സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള രണ്് സുപ്രധ്കാന പിന്തുണ്കാ സഷംവിധ്കാ
നങ്ങള്കാണ് നിര്ഭയ വ്്കാര്ടെ് വസ്റ്റ വഹ്കാമുകളഷം കുടുഷംബശ്രീയുമട ആഭിമുഖ്യത്ി
ലുള്ള സ് വനഹിെ മജന്ഡര് മഹല്പ്് മഡസ് ക്കുഷം. ഇവ രണ്ിമറെയുഷം പ്രവര്ത്
നഷം വിപുലീകരിക്കുഷം. 

 സ്തീകൾക്കും കുട്ികൾക്കും ഫവണ്ി 24 മണിക്കൂർ രേവർത്തിക്കുന്ന ഫനേഹിത 
തജന്ഡർ തഹൽപ്റ് തഡസറ്  14 ജില്കളിലും രേവർത്തനം നടത്തിവരുന്നു. 
ഫനേഹിതയിൽ ഫസവനത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കുമായി എത്തുന്നവർക്കറ് താതറ്കാലിക 
താമസസൗകര്വം കൗൺസലിംഗും പുനരധിവാസ സഹായങ്ങളം മറ്ററ് വകുപ്പു

കുടുംബശ്ീ ജനകീയ ഫഹാട്ൽ
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കളമായി ഫെർന്നറ് നിയമ -ആഫരാഗ് പരിരഷേയും നൽകുന്നു. തസന്ററുകളിൽ 
24 മണിക്കുറും രേവർത്തിക്കുന്ന തടലി കൗൺസലിങ്ങറ് ഫസവനവം ലഭ്മാണറ്.

764.  45 ലക്ഷം അഷംഗങ്ങള്കാണ് ഇന്നു കുടുഷംബശ്രീയിലുള്ളെ്. എന്ന്കാല് ഇവരുമട വീ
ടുകളിമല യുവെികള്ക് വവണ്ത് പ്ര്കാെിനിധ്യെില്ല്കാമയന്ന ഒരു പ്രശ് നഷം ഗൗര
വെ്കായി ഉയര്ന്നുവരുന്നുണ്്. യുവെികള്ക്കുവവണ്ി ഓക് സിലറി യൂണിറ്റുകള് 
ആരഷംഭിക്കുഷം. ഇെ് കുടുഷംബശ്രീയുമട അഷംഗെ്ത്ില് ഒരു കുെിച്ചുെ്കാടെഷം 2021-
22ല് സൃഷ്ിക്കുഷം.

 കുടുംബശ്ീയുതട ഫനതൃത്വത്തിൽ ഫകരളതമാട്ാതക 18  മുതൽ 40  വയസ്റ് വതര
യുള്ള യുവതികതള ഉൾതപ്ടുത്തി   19552 ഓക്ിലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
ഇവരിലൂതട  302595 യുവതികൾ കുടുംബശ്ീയുതട ഭാഗമായിട്ടുണ്റ്.

765.  2015-16ല് കുടുഷംബശ്രീക് സര്ക്കാര് നല്കിയെ് 75 വക്കാടി രൂപയ്കാണ്. 2021-
22ല് അെ് 260 വക്കാടി രൂപയ്കായി ഉയര്ന്നു. കുടുഷംബശ്രീയുമട ബജറ്റ് വിഹിെഷം 
500 വക്കാടി രൂപയ്കായി ഉയര്ത്ഷം. 

 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം കുടുംബശ്ീക്കറ് പ്ാന്�ണ്റ് ഇനത്തിൽ 75 ഫകാടി 
രൂപമാത്മാണറ് ലഭിച്ചിരുന്നതറ്.. ആയതിൽ ഭവനശ്ീ വായറ്പ ഏതറ്റടുത്തതടക്കം 
83.87 ഫകാടി രൂപയാണറ് തെലവായിട്ടുള്ളതറ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം 
പ്ാന്�ണ്റ് ഇനത്തിൽ 200 ഫകാടിയും രേഫത്ക ജീവഫനാപാധി പാഫക്കജറ് ഇന
ത്തിൽ 40 ഫകാടിയുമാണറ് കുടുംബശ്ീക്കറ് സർക്കാരിൽ നിന്നറ് അനുവദിച്ചതറ്. 
ആയതിൽ പ്ാന്�ണ്റ് ഇനത്തിൽ 198.88 ഫകാടിയും രേഫത്ക ജീവഫനാപാധി 
പാഫക്കജറ് ഇനത്തിൽ 39.54 ഫകാടിയും തെലവഴിച്ചു. 2022-23ഫലക്റ് കുടുംബശ്ീ
ക്കറ് 260 ഫകാടിയാണറ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതറ്. 

766.  എ.ഡി.എസ് പ്രസിഡന്റുെ്കാര്ക്കുഷം വഹ്കാണവററിയഷം നല്കുഷം.
 നിലവിൽ കുടുംബശ്ീ സി.ഡി.എസ്റ് തെയർഫപഴറ്സൺമാർക്കുള്ള ഫഹാണഫററി

യം 7000 രൂപയിൽ നിന്നും 8000  രൂപയായി ഈ സർക്കാർ വർധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
2022  ജനുവരി മാസം മുതൽ  കുടുംബശ്ീ സി.ഡി.എസ്റ് തമമ്പർമാർക്കു രേതിമാ
സം 500 രൂപ വീതം യാത്ാബത്ത നൽകുവാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്റ്. 

ശിശക ഫക്മഷം
767. െവ്ദേശഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളെ്കായി സഹകരിച്ചുള്ള സ്്കാര്ടെ് അങ്ണവ്കാടികള് 

വിപുലീകരിക്കുഷം. മെരമഞെടുകമപ്ടെ അങ്ണവ്കാടികളില് പ്രവെ്യക മവല്ലുവിളി
കള് വനരിടുന്ന കുടെികള്ക്കുവവണ്ി സൗകര്യമെ്കാരുക്കുഷം. 

 കുട്ികളതട ോരീരികവം മാനസികവമായ വളർച്ചക്ായി അത്ാധുനിക സൗ
കര്ങ്ങഫളാതടയുള്ള ക്ലാസറ് മുറി, കഡനിംഗറ് ഹാൾ, അടുക്കള ഫസ്റാർ റൂം, രൈി
ഫയറ്റീവറ് ഫസാൺ, ഇന്ഫഡാർ ആന്ററ് ഔട്റ് ഫഡാർ ഫപ് ഏരിയ എന്നിവ ഉൾതപ്
തട ആധുനിക രീതിയിലുള്ള എല്ാ അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങളം ഉറപ്ാക്കി 
തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളമായി സഹകരിച്ചറ് സമാർട്റ് അകേണവാടിക
ൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ 14 
ഫകാടി രൂപ തെലവഴിച്ചറ് 66 അംഗന്വാടികളതട നിർമ്ാണം ആരംഭിച്ചു. ഇത്ത
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രത്തിലാതക 155 അകേണവാടികൾ സംസ്ാനത്താതക പണി പൂർത്തീകരിച്ചറ് 
വരുന്നു. സംസ്ാനതത്ത ആദ്തത്ത സ്ാർട്റ് അകേണവാടി തിരുവനന്പുരത്തറ് 
ഉദറ്ഘാടനം തെയറ്തു. അകേണവാടികളിൽ രേഫത്ക തവല്ലുവിളികൾ ഫനരിടുന്ന 
കുട്ികൾക്കറ് ഫവണ്ി കപലറ്ററ് അടിസ്ാനത്തിൽ ഫകാഴിഫക്കാടറ് ജില്യിൽ 142 
അകേണവാടികൾ 2 ലഷേം രൂപ വീതം തെലവഴിച്ചറ് രേഫത്ക സൗകര്ം ഒരുക്കു
ന്നതിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു.

768.  അങ്ണവ്കാടികള് കമ്യൂണിറ്റി റിവസ്കാഴ് സ് മസറെറകള്കായി വികസിപ്ിക്കുഷം. 
 അകേണവാടികൾ കമ്യൂണിറ്റി റിഫസാഴറ്സറ് തസന്ററുകളായി വികപ്ിക്കുന്നതി

നാവേ്മായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഇതിതറെ  ഭാഗമായി അകേണവാടികള
മായി ബന്തപ്ട്റ് രേവർത്തിച്ചറ് വന്നിരുന്ന‘കുമാരി ക്ലബ്ബുകൾ’ പുനരുജീവിപ്ിച്ചറ് 
"വർണ്ണക്കൂട്റ് " എന്ന ഫപരറ് നൽകി രേവർത്തനഷേമമാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 

769. ശിശുസൗഹൃേ െ്കാതൃക്കാ ഗ്ര്കാെപഞ്്കായത്കള്ക്കു വപ്ര്കാത്്കാഹനഷം നല്കുഷം. 
ഇെിനു വ്യക്െ്കായ െ്കാനേണ്ഡങ്ങള് ആവി്് കരിക്കുഷം.

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളതട വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുഫമ്പാഴും, പഞ്ചായത്തറ് 
തലത്തിൽ കുട്ികളതട ബാലസുരഷോ സ്ിതി വിവര റിഫപ്ാർട്റ് തയ്യാറാക്കു
ന്നതിനും ആവേ്മായ വ്ക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾതപ്ടുത്തി സർക്കാർ 
ഉത്തരവറ് പുറതപ്ടുവിച്ചു.ഫരോജക്റ് തയാറാക്കുന്നതിനറ് സഹായകരമാകുന്ന 
Templates തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

770. കുടെികള്ക്കു വനമരയുള്ള ആക്െണങ്ങളഷം സലഷംഗിക്കാെിക്െങ്ങളഷം പീഡന
ങ്ങളഷം ഇല്ല്കായ്െ മെയ്്കാന് കര്ശന നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. വബ്കാധവല്കരണഷം 
ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. വപ്കാക് വസ്കാ വക്കാടെികളമട എണ്ണഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. ജ്കാഗ്രെ്കാ 
സെിെികള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

 കുട്ികൾതക്കതിതരയുള്ള കലഗീകാതിരൈമങ്ങളം അവകാേ നിഫഷധങ്ങളം 
ഇല്ാതാക്കുന്നതിനാവേ്മായ ഫബാധവതറ്ക്കരണ പരിപാടി േക്തിതപ്ടുത്തിയി
ട്ടുണ്റ്. ോസ്തീയമായ രഷോകർത്തൃത്വതത്ത കുറിച്ചറ് മാർഗ്ഗ നിർഫദേേം നൽകാനും 
രഷേിതാക്കൾക്കും കുട്ികൾക്കും കൗൺസലിംഗറ് സൗകര്ം ഒരുക്കുന്നതിനും 
ആവേ്ാനുസരണം കുട്ികൾക്കും രഷേിതാക്കൾക്കും റ�റൽ അടിസ്ാനത്തി
ൽ വിദഗ്ദ്ധ പരിെരണം ഉറപ്ാക്കുന്നതിനുമായി 158 പാരന്റിംഗറ് ക്ലിനിക്കുകൾ 
രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. ക്ലിനിക്കിൽ കൺസലിംഗറ് ഫസവനം ഉറപ്ാക്കുന്ന
തിനറ് സ്കൂൾ കൗൺസലർമാരുതട ഫസവനം ലഭ്മാക്കുന്നുണ്റ്. കൂടാതത ഒന്നിട
വിട് േനിയാഴ്ചകളിൽ വിദഗ്ദ്ധതര ഉൾതപ്ടുത്തി പാരന്റിംഗുമായി ബന്തപ്ട്റ് 
തവബിനാറുകളം സംഘടിപ്ിച്ചറ് വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുതട വിജയതത്ത തുടർന്നറ് 
പഞ്ചായത്തറ് / മുന്സിപ്ാലിറ്റി തലത്തിൽ ഔട്റ് റീച്ചറ് ക്ാമ്പുകളതട രേവർത്തന
വം പുതുതായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

771. ജനനഷം മുെല് 18 വയസ്സുവമര കുടെികള് വനരിടുന്ന എല്ല്കാ െീവ്രവര്കാഗങ്ങള്ക്കുഷം 
വര്കാഗങ്ങളമട വെ്കാെ് അനുസരിച്ച് പ്രെിവിധി നല്കുന്നെിനുള്ള ഹൃേ്യഷം, െിഠ്കായി, 
ധ്നി തുടങ്ങിയ പദ്ധെികള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

 ജനനം മുതൽ 18 വയസ്സുവതര കുട്ികളതട ഹൃദയസംബന്മായ അസുഖങ്ങൾ
ക്കറ് സൗജന് െകിത് ഉറപ്ാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണറ് 'ഹൃദ്ം'. കഴിഞെ ഒരു വർഷ 
കാലയളവിൽ 1206  ഗുണഫ�ാക്താക്കൾക്കറ് 12  ഫകാടി രൂപ െിലവിൽ സൗജ
ന്െകിത് ലഭ്മാക്കിയിട്ടുണ്റ്.
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773.  കുടെികളമട ശ്കാരീരികവുഷം െ്കാനസികവുഷം സ്കാമൂഹ്യവുഷം ആയ ആവര്കാഗ്യഷം ശക്ി
മപ്ടുത്ന്നെിന് െവ്ദേശസ്യഷം ഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട കൂടി വനതൃെ്ത്ില് 
'കുടെികളമട വകരളഷം' പദ്ധെി ജനകീയ ക്യ്കാമ്യിന്കായി നടപ്്കാക്കുഷം.

 ഫകരള സംസ്ാന ബാലാവകാേ കമ്ീഷതറെ ഫനതൃത്വത്തിൽ ബാലസൗഹൃദ 
ഫകരളം ലഷേ്മിട്റ് 3  ഘട്ങ്ങളിലായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
സംസ്ാനതത്ത ഗിരിവർഗ്ഗ ഫമഖലയിതല കുട്ികളതട വിദ്ാഭ്ാസം, ആഫരാഗ്ം, 
സാംസാരികം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ികളതട അവകാേങ്ങതള  കുറിച്ചറ് 
അവഫബാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനറ് തതരതഞെടുക്കതപട് ആദിവാസി ഊരുകളിൽ 
‘കരുതൽ  2022’പരിപാടി സംഘടിപ്ിച്ചു.

ട്രൊന്സ് ലജന്ഡര്
774.  ആവര്കാഗ്യഷം, വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസഷം, മെ്കാഴില് വെഖലകളില് ്്കാന്സ് മജന്ഡറിന് പ്ര

വെ്യക പരിഗണന നല്ക്കാനുെകുന്ന നിലയിലുള്ള ്്കാന്സ് മജന്ഡര് വപ്കാളി
സിക്കു രൂപഷം നല്കിയിട്ടുണ്്. ഇെിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് പരിപ്കാടികള് ആവി
്് കരിച്ചു നടപ്്കാക്കുഷം.

 ട്രാന്സറ്തജന്ഡർ വ്ക്തികൾക്കുള്ള വിവിധ ഫഷേമ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചറ് 
നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു. മഴവിൽ എന്ന സമഗ്ര പദ്ധതി ഈ ഫമഖലയിൽ നടപ്ിലാ
ക്കി വരുന്നുണ്റ്. ട്രാന്സറ്തജന്ഡർ വ്ക്തികൾക്കറ് ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസത്തിനറ് 
സീറ്റുകൾ സംവരണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്. ട്രാന്സറ്തജന്ഡർ വ്ക്തികൾ ഉൾതപ്തടയു
ള്ള കലംഗിക നയൂനപഷേങ്ങളതട അവകാേങ്ങതളക്കുറിച്ചറ് ഫബാധന പരിപാ
ടികൾ സംഘടിപ്ിക്കുന്നതിനറ് ആവേ്മായ വിദഗ്ദ്ധതര സൃഷ്ിതച്ചടുക്കുന്നതിനറ് 
ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ രംഗത്തറ് രോഫയാഗിക പരിേീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു.

Xധനകൊര്യ മൊഫനജ് ലമറെ് കൂടക�ൽ കൊര്യക്മമൊകകഷം
777. ബജറ്റില് ധനദൃഢീകരണ നയങ്ങള് പിന്തുടരുഷം. റവന്യൂ കമി ഒരു ശെെ്കാ

നത്ില് െ്കാമഴയ്കാക്കുഷം. ധനകമി 2022-23 മുെല് മൂന്നു ശെെ്കാനത്ില് 
നിലനിര്ത്ഷം. ഇതു സ്കാധികണമെങ്ില് റവന്യൂ വരുെ്കാനഷം പ്രെിവര്്ഷം 15 
ശെെ്കാനമെങ്ിലുഷം ഉയവരണ്ി വരുഷം. 2006-2011 ഇടതുപക് സര്ക്കാരിമറെ ക്കാ
ലമത്ന്നവപ്കാമല 20 ശെെ്കാനഷം വര്ദ്ധനയ്കാണ് ലക്്യെിടുക.

 ഫകാവിഡറ് മഹാമാരിയുതട രേത്ാഘാതം സമ്പദറ്ഘടനതയ തുടർന്നും ബാധിക്കു
ന്നതിനാൽ 2021-22 ൽ ധനകമ്ിയും റവനയൂ കമ്ിയും യഥാരൈമം  ആഭ്ന്ര 
വരുമാനത്തിതറെ 4.17, 2.57 േതമാനം എന്നിങ്ങതന നിൽക്കുകയാണറ്. അടുത്ത 
മൂന്നു വർഷക്കാലയളവിൽ ഇവയുതട അനുപാതം കുറച്ചുതകാണ്വരാന് ലഷേ്
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മിടുന്നുണ്റ്. പരിമിതികൾക്കിടയിലും തനതറ് റവനയൂ വരുമാനം വർദ്ധിപ്ിക്കാനു
ള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണറ്. ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ 2022-23 
ബജറ്റിൽ രേഖ്ാപിച്ചിട്ടുണ്റ്. നികുതി വകുപ്ിതറെ കാര്ഷേമത വർദ്ധിപ്ിക്കാനു
ള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

778.  ബജറ്റിനുള്ളിമല മൂലധനമച്ചലവ് ഗണ്യെ്കായി ഉയര്ത്ഷം. റവന്യൂ കമി കുറയ്ക്കുന്ന
െിമറെ ലക്്യഷം ഇെ്കാണ്. സഷംസ്ഥ്കാന വരുെ്കാനത്ിമറെ രണ്ടു ശെെ്കാനെ്കായി മൂല
ധനമച്ചലവ് ഉയര്ത്കയ്കാണ് ലക്്യഷം. 

 2021-22 തല പുതുക്കിയ എസ്റിഫമറ്ററ് രേകാരം ബജറ്റിതല മൂലധന തെലവറ് 
14996.99 ഫകാടി രൂപയാണറ്. കഴിഞെ രണ് വർഷക്കാലയളവിൽ ബജറ്റിലു
ള്ള മൂലധന തെലവറ് 55.18 േതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്റ്. 2021-22 തല പുതുക്കിയ 
എസ്റിഫമറ്ററ് രേകാരം പദ്ധതി ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന തെലവറ് 13725.61 ഫകാടി 
രൂപയാണറ്. ഈ ഇനത്തിൽ കഴിഞെ രണ് വർഷക്കാലയളവിൽ 50.06 േതമാ
നത്തിതറെ വർദ്ധനവാണറ്. 2021-22 ൽ ഫകന്ദ സർക്കാർ മൂലധന തെലവിനാ
യി നീക്കിതവക്ാന് നിഷ്കർഷിച്ച തുക ബജറ്റിൽ നീക്കിതവക്ാന് ഫകരളത്തിനറ് 
കഴിഞെിട്ടുണ്റ്.

നികക�ി ഭരണഷം
780.  സഷംസ്ഥ്കാന െരക്കുവസവന നികുെി വകുപ്ിമറെ ക്കാര്യക്െെ ഉയര്ത്ഷം: നികുെി 

വകുപ്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാന സൗകര്യ വികസനത്ിന് ഓെീസുകള് നവീകരിക്കുഷം. 
വെര്ഡ് പ്കാര്ടെി വിവരങ്ങളഷം ഡ്കാറ്റ്കാ അന്കാലിസിസുഷം ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം.  

 ജി.എസറ്.ടി ഓ�ീസുകളിൽ ഇ-ഓ�ീസറ് സംവിധാനം നടപ്ാക്കൽ പൂർത്തിയാ
യിട്ടുണ്റ്. അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു. ഇതിനുള്ള രേഖ്ാപനം ബജറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്റ്. 80,000 ഫത്താളം ഫതർഡറ് 
പാർട്ി വിവരങ്ങൾ പരിഫോധിച്ചറ് അതിൽ നിന്നും ലഭ്മായ അറിവറ് ഉപഫയാഗി
ച്ചറ് ജി.എസറ്.ടി രജിസറ്ഫട്രഷന് നടപടികളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. നികുതി നിർണ്ണയ
ത്തിൽ ഡാറ്റാ അനാലിസിസും സാഫകേതികവിദ്യും ഉപഫയാഗിച്ചുതകാണ്ള്ള 
രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് ഊന്നൽ നൽകുകയാണറ്. ഫകരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിഫവ
ഴറ്സിറ്റിയുതട പകോളിത്തഫത്താതട  ഡാറ്റാ അനാലിസിസറ് സംവിധാനം നടപ്ിലാ
ക്കിയിട്ടുണ്റ്.

781.  വ്കാഹനപരിവശ്കാധന ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ഓവടെ്കാെ്കാറ്റിക് നമ്ര് വപ്റ്റ് റീഡിഷംഗ് 
സഷംവിധ്കാനഷം നടപ്ില്കാക്കുഷം. ഉവേ്യ്കാഗസ്ഥര്ക്കു വവണ്ി മെ്കാസബല് ആപ്പുകള് 
രൂപകല്പന മെയ്യുഷം. എന്വെ്കാഴ് സ് മെറെ് വിഭ്കാഗത്ില് വ്കാഹനങ്ങളില് നിരീ
ക്ണ ക്യ്കാെറകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം.

 ഫസ�റ് ഫകരള പദ്ധതിയുതട കീഴിൽ സം സ്ാനതത്ത 14 ജില്കളിതല എന് ഫ�ാ
ഴറ്സറ് തമറെറ് റീജിയണൽ ട്രാന് സറ് ഫപാർട്റ് ഓ�ീസുകളിതല ഉഫദ്ാഗസ്രുതട 
ഫസവനം രേഫയാജനതപ്ടുത്തി കഴിഞെ ഒരു വർഷക്കാലയളവിനുള്ളിൽ 
നിരവധി ‘Special Drive’ –കൾ നടത്തുകയും ആയതുമായി ബന്തപ്ട്റ് ഫറാഡു
പഫയാക്താക്കൾ ക്കറ് രേഫയാജനരേദമാകും വിധം ഫബാധവൽ ക്കരണ പരിപാടി
കൾ ഉൾ തപ്തടയുള്ള രേവർത്തനങ്ങളം ഫമാഫട്ാർ വാഹന വകുപ്റ്  നടപ്ിലാക്കി 
കഴിഞ്ഞു.
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 ഫസ�റ് ഫകരള പദ്ധതിയുതട കീഴിൽ സംസ്ാനത്തുടനീളം  Automatic 
Number Plate Recognition (ANPR),  Artificial Intelligence (AI) തുടങ്ങിയ 
നൂതന സാഫകേതിക വിദ്കൾക്കധിഷ്ിതമായ 726 ഓളം ക്ാമറകൾ സ്ാപിച്ചറ് 
വിവിധ ഗതാഗത കുറ്റകൃത്ങ്ങൾ കതണ്ത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുഫരാഗമി
ച്ചുവരുന്നു. ഇതിതറെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള എറണാകുളം, ഫകാഴിഫക്കാടറ് ജില്ക
ളിതല രണ്റ് കൺ ഫട്രാൾ റൂമുകൾ ഉൾ തപ്തട 14 ജില്കളിലും കൺ ഫട്രാൾ റൂമുകൾ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടന് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണറ്. ആക്ിഡറെറ് 
ക്ലസ്ററുകൾ ഗൂഗിൾ മാപ്ിൽ ഫരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനും തമാകബൽ നാവിഫഗഷന് 
ആപ്റ് വഴി ്ാക്കറ് ഫസ്പാട്ടുകതളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം മുന് കൂറായി ഫറാഡറ് ഉപഫയാ
ക്താക്കൾക്കറ് ലഭ്മാക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്തയും പരിഫോധിച്ചുവരുന്നു.

782. ഇ-ഇന്വവ്കായ് സ് നടപ്്കാക്കുഷം. വ്യ്കാജബില്ലിമനെിമരയുള്ള നടപടികള് ശക്െ്കാ
ക്കുഷം. റിവ്യൂ സഷംവിധ്കാനഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ഇെിലൂമട മെറ്റ്കായ നികുെി നിര്ണ്ണയ
ങ്ങള് പരിവശ്കാധിക്കുവ്കാനുഷം നികുെി നിര്ണ്ണയത്ില് കൃെ്യെ മക്കാണ്ടുവര്കാനുഷം 
സ്കാധിക്കുഷം. റിവടെണ് പരിവശ്കാധന ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ഇ-ഓെീസ് നടപ്്കാക്കുഷം.

 ഇ- ഓ�ീസറ് നടപ്ാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 20 ഫകാടിക്കറ് മുകളിൽ വാർഷിക വിറ്റുവരവള്ള 
ഇ-ഇന്ഫവായിസറ് പരിഫോധന നിർബന്ിതമാക്കിയിട്ടുണ്റ്. വ്ാജ ബില്ലുകൾ 
കതണ്ത്താനുള്ള േക്തമായ നടപടികൾ ജി.എസറ്.ടി വകുപ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
ഇതിലൂതട നികുതിതവട്ിപ്റ് നടത്തുന്നവതര അറസ്ററ് തെയ്യുന്നതറ് ഉൾതപ്തടയുള്ള 
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. റിവയൂ സംവിധാനം വകുപ്ിതറെ പുനസംഘടനയു
തട ഭാഗമായി നടപ്ാക്കാന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണറ്.

783. നികുെിേ്കായകവര്കാട് സൗഹൃേപരെ്കായ സെീപനഷം സ്ീകരിക്കുഷം. അപ്ീലുകള
മട വക്കാര്ടെ് െീ കുറയ്ക്കുഷം. നികുെിേ്കായക റിവപ്്കാര്ടെ് ക്കാര്ഡ് നടപ്്കാക്കുഷം. ബ്കാങ്് 
ഉള്മപ്മടയുള്ള ധനക്കാര്യ സ്ഥ്കാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വസവനങ്ങളടകഷം ക്കാ
ര്യക്െെ്കാക്കാന് കഴിയുഷം. അപ്വലറ്റ് ്ിബ്യൂണല് ആരഷംഭിക്കുഷം. വബ്കാധവല്ക
രണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

 നികുതിദായക റിഫപ്ാർട്റ് കാർഡറ് നടപ്ാക്കികഴിഞ്ഞു. നികുതിദായകഫരാടറ് 
സൗഹൃദപരമായ തപരുമാറ്റമാണറ് വകുപ്റ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതറ്. ഫകരള ലീഗൽ 
തബനി�ിറ്ററ് �ണ്റ് െട്ങ്ങളിൽ ആവേ്മായ ഫഭദഗതി വരുത്തി ഉയർന്ന ഫകാ
ർട്റ്�ീ 20,000 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്റ്. അപ്ഫലറ്ററ് കട്രബയൂണൽ ആരംഭി
ക്കുന്നതിനറ് ജി.എസറ്.ടി കൗൺസിലിതറെ തീരുമാനം ആവേ്മാണറ്. തീരുമാനം 
വരുന്ന മുറക്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതാണറ്. നികുതി ഉഫദ്ാഗസ്ർക്കും രോക്ീഷണ
ർമാർക്കും നികുതിദായകർക്കും ഫബാധവൽക്കരണത്തിതറെ ഭാഗമായി സം
സ്ാനത്തിതറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിേീലനം നൽകിവരുന്നു. നികുതി 
അവഫബാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി "ലക്കി ബിൽ സീം" എന്ന ഫപരിൽ 
ഒരു തമാകബൽ അപ്ിഫക്കഷന് പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരി
ച്ചു. ഈ ആപ്ിഫക്കഷനിലൂതട തപാതുജനങ്ങൾക്കറ് ജി എസറ് ടി ഇന്ഫവായറ്സുകൾ 
അഫപ്ാഡറ് തെയ്യാവന്നതും ഇതിൽ നിന്നും തിരതഞെടുക്കുന്നവർക്കു ആകർഷ
കമായ സമ്ാനങ്ങൾ നൽകുകയും തെയ്യും. ഈ തമാകബൽ അപ്ിഫക്കഷന് 
മുഫഖന സംസ്ാന െരക്കു ഫസവന നികുതി വകുപ്ിനറ് നികുതിദായകരുതട 
റിഫട്ൺ �യലിംഗറ് സ്റാറ്റസറ് സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ പരിഫോധിക്കുവാന് 
സാധിക്കും. 

784.  ഇന്വെ്കാര്െര് സ് കീഷം നടപ്ില്കാക്കുഷം.
 ഇന്ഫ�ാർമർ സീം സംസ്ാന ജി.എസറ്.ടി വകുപ്റ് നടപ്ാക്കിയിട്ടുണ്റ്.
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785. 2021ല് വ്കാറ്റിമറെ ലഗസി കുടിശികകള് െീര്ക്കുഷം. നികുെി വകുപ്് പൂര്ണ്ണെ്കായുഷം 
ജി.എസ്.ടിക്കുവവണ്ി പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുഷം.

 നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

786.  വ്കാറ്റ് നികുെി കുടിശികക്കാര്ക്കായി സെഗ്രെ്കായ ആഷംനസ്റ്റി പദ്ധെി ഒരു വര്്ഷം
കൂടി ഉേ്കാരെ്കായി തുടരുഷം. 2022ല് വ്കാറ്റ് സഷംബന്ിച്ചിട്ടുള്ള പുെിയ പരിവശ്കാധന
കമളല്ല്കാഷം അവസ്കാനിപ്ിക്കുഷം.

 ആംനസ്റി സീം 2022-23 സാമ്പത്തികവർഷത്തിലും തുടരുന്നുണ്റ്.  

787.  ഗുല്കാത്ി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂടെ് ഓെ് െിന്കാന്സ് ആറെ് ട്കാക് വസ്നുെ്കായി സഹകരിച്ച് 
ഉവേ്യ്കാഗസ്ഥര്ക്കു പരിശീലനഷം നല്കുഷം.

 ഗുലാത്തി ഇസ്റിറ്റയൂട്ിൽ നികുതി ഉഫദ്ാഗസ്ർക്കറ് പരിേീലനം നൽകിവരുന്നു.

ഫകരള ബൊകേ്
792.  സഷംസ്ഥ്കാനത്ിമറെ വികസനത്ിന് ബജറ്റിലൂമടയുള്ള വിഭവസെ്കാഹരണഷം 

അപര്യ്കാപ്െ്കാണ് എന്ന വബ്കാധ്യത്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ഒവടെമറ നൂെനങ്ങ
ള്കായ നടപടികള് കഴിഞെ അഞ്ചുവര്്ത്ിനിടയില് സര്ക്കാര് സ്ീകരിച്ചിട്ടു
ണ്്. സഷംസ്ഥ്കാനമത് ധനക്കാര്യ സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക് വികസനത്ില് നിര്ണ്കാ
യകെ്കായ പങ്കു വഹിക്കാന് കഴിയുഷം. ഇെിവലറ്റവുഷം പ്രധ്കാനഷം കിെ്ബിയ്കാണ്. 
കിെ്ബി പശ്്കാത്ല സൗകര്യവികസനത്ിനുള്ള മൂലധന നിവക്പത്ിന്കാ
മണങ്ില് വകരള ബ്കാങ്്കാവമടെ, കൃ്ിക്കാര്ക്കുഷം സഷംരഷംഭകര്ക്കുഷം ആവശ്യമുള്ള 
പ്രവര്ത്നമൂലധനെടകഷം ലഭ്യെ്കാക്കുന്നെിനു വവണ്ിയുള്ളെ്കാണ്.

 കാർഷിക വായറ്പകൾക്കറ് പുറഫമ വ്വസായ സംരംഭങ്ങൾക്കും റീതട്യിൽ 
സ്ാപനങ്ങൾ  ക്കുമായി KB Mithra (MSME) KB GST Mithra, KP Pravasi 
Bhadhratha, KB Suvidha Plus, KB Yuva Mithra, KB Suvidha, KB Pravasi 
Kiran തുടങ്ങിയ വായറ്പ പദ്ധതികൾ ബാകേിൽ നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്റ്. ഫകരള 
ബാകേറ് നിലവിൽ വന്ന ഫേഷം കഴിഞെ സാമ്പത്തിക വരറ്ഷം 5157 ഫകാടി 
രൂപ കാർഷിക വായറ്പയായി രോഥമിക കാർഷിക വായറ്പ  സംഘങ്ങൾ 
മുഫഖനയും ഫകരള ബാകേറ് ഫനരിട്ടും വിതരണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്. തെറുകിട കച്ചവട 
സംരംഭകർക്കുമായി  നബാർഡിതറെ SLF പദ്ധതിയിലുൾതപ്ടുത്തി 1720 ഫകാടി 
രൂപ വിതരണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്.  ഇതറ് കൂടാതത 340 ഫകാടി രൂപയുതട ദീർഘകാല 
കാർഷിക വായറ്പകളം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്റ്.  നബാർഡറ് സഹായഫത്താതട രോഥ
മിക കാർഷിക വായറ്പാ സംഘങ്ങതള ബഹുമുഖ ഫസവന ഫകന്ദങ്ങളായി മാറ്റാ
നുള്ള പദ്ധതിക്കായി 148 ഫകാടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്റ്.

793. ബ്കാങ്ിമറെ എന്.പി.എ റിസര്വ്വ് ബ്കാങ്ിമറെ െ്കാനേണ്ഡങ്ങള്ക് അനുസൃെെ്കായി 
കുറയ്ക്കുഷം.

 ഫകരള ബാകേിതറെ നിഷ്കിയ ആസ്തി മാർച്ചറ് 31,  2022ൽ 5355 ഫകാടി രൂപയാണറ്. 
ഇതറ് 2022-23 വർഷത്തിൽ ഏരേിൽ മാസം മുതൽ തതന്ന NPA കദനംദിന 
പുഫരാഗതി അവഫലാകനം തെയറ്തു വരികയാണറ്.  അരേകാരം െിട്യായ രേ
വർത്തനത്തിലൂതട RBI നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാന ദണ്ഡങ്ങൾക്കറ് അനുസൃതമായി 
ബാകേിതറെ NPA കുറച്ചു തകാണ്വരുന്നതിനറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 2021 
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മാർച്ചറ് 31 ഫനക്കാൾ 381.19 ഫകാടി രൂപ കുറവാണറ്. 

794. എന്.ആര്.ഐ മഡവപ്്കാസിറ്റിനുള്ള അനുെെി ആര്.ബി.ഐയില് നിന്നുഷം 
വ്കാങ്ങുഷം.

 ഇതിനായി ആർ.ബി.ഐ.യുതട അനുമതിക്കയുള്ള അഫപഷേ 2020-21 വർഷ
തത്ത നബാർഡിതറെ പരിഫോധന പൂർത്തിയായ ഫേഷം ഏരേിൽ 20, 2022-നറ് 
ആർ.ബി.ഐ.ക്കറ് സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

795. കൃ്ിക്കുഷം ക്കാര്്ിക വ്യവസ്കായ സഷംരഷംഭങ്ങള്ക്കുമുള്ള വ്കായ്പ വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.
 കമഫരൈാ ഫുഡറ് ഫരോഫസസ്ിംഗറ് സംരംഭങ്ങൾക്കറ് വായറ്പാ പദ്ധതി നടപ്ി

ലാക്കി വരുന്നുണ്റ്. 10 ലഷേം രൂപ വതരയുള്ള വായറ്പകൾക്കറ് 35% മൂലധന 
സബറ്സിഡി ലഭ്മാക്കാനുള്ള ഫപാർട്ൽ ഫകരള ബാകേറ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്റ്.  �ാ
ർഫമഴറ്സറ് ഫരോഡയൂസർ ഓർഗകനഫസഷനുകൾക്കറ് 60 ലഷേം രൂപ വതര 
ഈടില്ാത്ത വായറ്പ നൽകിവരുന്നു.

സഹകരണഷം
796. പ്ര്കാഥെിക സഹകരണ ബ്കാങ്കുകമള അടെിെറിക്കുന്നെിനുള്ള വകന്ദ്ര സര്ക്കാരി

മറെ നീകഷം ശക്ിമപ്ട്ടുമക്കാണ്ിരിക്കുകയ്കാണ്. ഇെിമനെിര്കായി ജനകീയ പ്ര
െിവര്കാധഷം ഉയര്ത്ഷം. 

 ആദായ നികുതി നിയമം 1961-തല രോഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കറ് രേതി
കൂലമായ വകുപ്പുകൾതക്കതിതര സുരേീം ഫകാടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂല വിധി 
സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്റ്. ബാകേിംഗറ് തറഗുഫലഷന് ആക്റ് തല ഫഭദഗതിയിൽ രോഥമിക 
സഹകരണ സംഘങ്ങതള രേതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന വ്വസ്കൾതക്കതി
തര ഭരണഘടനയുതട അനുഫഛേദം 131 രേകാരം സുരേീംഫകാടതിയിൽ ഒറിജിന
ൽ സയൂട്റ് �യൽ തെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

797.  അമപ്ക് സ് ബ്കാങ്കു വഴി വക്കാര് ബ്കാങ്ിഷംഗ് സഷംവിധ്കാനത്ില് ഇടപ്കാടുക്കാമര പങ്്കാളി
യ്കാക്കുഷം. എല്ല്കാവിധ ആധുനിക സ്കാവങ്െിക വസവനങ്ങളഷം ജനങ്ങള്ക്കു ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. 

 ഫകരളാ ബാകേറ് ഫകാർ ബാകേിംഗറ് സംവിധാനം നടപ്ാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക
ൾ ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 31.12.2022-ൽ എല്ാ നടപടികളം പൂർത്തീകരി
ക്കാനാണറ് ലഷേ്മിട്ിട്ടുള്ളതറ്.

798.  വക്കാര് ബ്കാങ്ിഷംഗിമറെ ഭ്കാഗെ്കാകുന്നവെ്കാമട സഹകരണ ബ്കാങ്കുകമള െവ്ദേശ 
ഭരണ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട ബ്കാങ്റ്കാകി ഉയര്ത്ഷം.

 ഫകാർ ബാകേിംഗറ് വഴി എല്ാ തഫദേേ സ്ാപനങ്ങൾക്കും ഇടപാടുകൾ നടത്താ
നുള്ള സൗകര്ം ഏർതപ്ടുത്തുന്നതുമാണറ്.

799. പച്ചകറി െറവില നടപ്്കാക്കുന്നെിനുള്ള വക്കാ-ഓപ് െ്കാര്ട്ടുകള് അെിവവഗത്ില് 
സ്കാര്വ്വത്ികെ്കാക്കുഷം. 

 ഫകരളത്തിതല സഹകരണ ഫമഖലയിതല ഉൽപന്നങ്ങതള ഏകീകൃത രോന്ഡിം
ഗിനറ് കീഴിൽ തകാണ്വന്നറ് വിപണിയിൽ സജീവമാക്കുന്നതിനായി രോന്ഡിം
ഗറ് മാർക്കറ്റിംഗറ് ഓ�റ് ഫകാ-ഓപ്ഫററ്റീവറ് ഫരോഡക്റ്സറ് എന്ന പദ്ധതിക്കറ് രൂപം 
നൽകിയിട്ടുണ്റ്.  കൂടുതൽ ഫകാ-ഓപറ് മാർട്റ് സ്റാളകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
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നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

800. ന്കാളിവകര സഷംഭരണ സഷംസ് കരണത്ിവലയ്ക് പ്ര്കാഥെിക സഹകരണ ബ്കാങ്കുക
ളമട പ്രവര്ത്നഷം വ്യ്കാപിപ്ിക്കുഷം. 

 2022 സീസിൽ തകാരേയുതട താങ്ങുവില പദ്ധതി കർഷകരിൽ നിന്നും തിര
തഞെടുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ മുഫഖന തകാരേ സംഭരിക്കുന്നതിനറ് അനുമതി നൽകി
യിട്ടുണ്റ്.

ലക.എസ്.എഫ്.ഇ
803. 2015-16ല് മക.എസ്.എെ്.ഇയുമട വടവണ്കാവര് 28,960 വക്കാടി രൂപയ്കായിരു

ന്നെ് 2020-21ല് 51,000 വക്കാടി രൂപയ്കായി. ഇെ് ഒരുലക്ഷം വക്കാടി രൂപയ്കായി 
ഉയര്ത്ഷം.

 2021-22 ൽ ഫടൺ ഓവർ 59,323 ഫകാടി രൂപയായിട്ടുണ്റ്. 

804. പുെിയ െ്കാര്കറ്റിഷംഗ് വിഭ്കാഗഷം ആരഷംഭിക്കുഷം. െടങ്ങിമയത്ിയ പ്രവ്കാസികള്ക് 
പരിഗണന നല്കി 3000 ബിസിനസ് പ്രവെ്കാടെര്െ്കാമര നിയെിക്കുഷം.

 ഫകാവിഡറ് രേതിസന്ി കാരണം തതാഴിൽ നഷ്തപ്ട്റ് നാട്ിഫലക്കറ് തിരിതച്ച
ത്തിയ രേവാസികൾക്കറ് എം.എസറ്.എം.ഇ കൾ ആരംഭിക്കാന് തക.എസറ്.എ�റ്.
ഇയും ഫനാർക്ക റൂട്റ്സും സംയുക്തമായി ആവിഷറ്ക്കരിച്ച രേവാസി ഭദ്രതാ കമ
ഫരൈാസീം വഴി രേവാസികൾക്കറ് 6 േതമാനം പലിേനിരക്കിൽ 5 ലഷേം രൂപ 
വതര വായറ്പ ലഭിക്കുന്നതാണറ്. വായറ്പാ തുകയുതട 25 േതമാനം അതല്കേിൽ 
പരമാവധി 1 ലഷേം രൂപ സബറ്സിഡിയായി ഈ പദ്ധതിയിലൂതട ലഭ്മാകും.

805.  മക.എസ്.എെ്.ഇ െിടെികള്ക് ഇന്്്റന്സ് പരിരക് നല്കുഷം.
 40 വയസിനറ് താതഴയുള്ള െിറ്റാളതറെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ 25 ലഷേം രൂപ 

വതരയുള്ള ബാധ്തയും 40 വയസിനറ് മുകളിലാതണകേിൽ 10 ലഷേം രൂപ വതര
യുള്ള ബാധ്തയും എഴുതി തള്ളാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്റ്. 

806. പ്രവ്കാസി െിടെി വടവണ്കാവര് 25000 വക്കാടി രൂപയ്കായി ഉയര്ത്ഷം. ഓണ്സലന് 
അധിഷ്ിെ നിവ്കാസി െിടെികള് തുടങ്ങുഷം.

 ഫകാവിഡറ് രേത്ാഘാതത്തിനറ് ഇടയിലും 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
രേവാസി െിട്ി ഫടഫണാവർ 1054 ഫകാടി രൂപയാക്കാന് കഴിഞ്ഞു. ഓൺകലന് 
നിവാസി െിട്ിക്കായുള്ള Request for Proposal (RFP) പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്.

807.  കുടിശിക നിവ്കാരണ പദ്ധെി തുടരുഷം.
 തുടർന്നുവരുന്നു.

ഫസ്ററ്റ് ഇന്ഷ്വറന്സ്
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810. കുടുഷംബശ്രീ, സഹകരണസഷംഘങ്ങള്, മെ്കാഴിലുറപ്്, വക്െനിധികള് തുടങ്ങി 
സര്ക്കാരുെ്കായി ബന്മപ്ടെ വെഖലകളില് ഇന്്്റന്സ് പ്രവര്ത്നഷം വ്യ്കാപി
പ്ിക്കുഷം. 

 നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

812.  മുഖ്യെന്തിയുമട അധ്യക്െയില് സഷംസ്ഥ്കാന ധനക്കാര്യ സ്ഥ്കാപനങ്ങളമട ഒരു 
കൗണ്സില് രൂപീകരിക്കുഷം. സഷംരഭകെ് വികസനത്ിനു വവണ്ിയുള്ള വ്കായ്പ
കളമട ലക്്യഷം നിര്വ്വെിക്കുകയുഷം പുവര്കാഗെി അവവല്കാകനഷം മെയ്യുകയുെ്കായിരി
ക്കുഷം ഈ കൗണ്സിലിമറെ മുഖ്യ ചുെെല.

 സംരംഭകത്വ വായറ്പകൾ തക.എ�റ്.സി വഴി നൽകിവരുന്നു. 1 ഫകാടി രൂപ 
വതര 5 േതമാനം നിരക്കിൽ നൽകിവരുന്നു. ഇതുവതര 1969 ലധികം യൂണിറ്റു
കൾക്കറ് 155 ഫകാടി രൂപയുതട വായറ്പ നൽകികഴിഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിക്കറ് ഫദേീയ 
തലത്തിൽ SKOCH അവാർഡറ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

XI
അഴിമ�ിരഹി� സദ്ഭരണഷം 

ഉറപ്കവരക്കഷം
ഭരണപരിഷ് കൊരഷം

813.  വി.എസ്. അെയുെ്കാനന്ദന് അധ്യക്ന്കായുള്ള ഭരണപരി്് ക്കാര കമീ്ന് 
റിവപ്്കാര്ടെിമല ശുപ്കാര്ശകള് പരിവശ്കാധിക്കുന്നെിനുഷം  സെയബന്ിെെ്കായി പൂ
ര്ത്ീകരിക്കുന്നെിനുഷം പ്രവെ്യക സഷംവിധ്കാനമുണ്്കാക്കുഷം.

 രേസ്തുത കമ്ീഷന് റിഫപ്ാർട്ടുകൾ പരിഫോധിച്ചറ് നിർഫദേേങ്ങൾ സമർപ്ിക്കാ
ന്  െീ�റ് തസരൈട്റിതല സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഭരണപരിഷ്കാര കമ്ീഷന് 
സമർപ്ിച്ചിട്ടുള്ള 13 റിഫപ്ാർട്ടുകളിൽ 7 എണ്ണത്തിൽ െീ�റ് തസരൈട്റിതല സമിതി 
പരിഫോധന പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 5 എണ്ണത്തിൽ മന്ത്രിസഭ പരിഗണിച്ചറ് തീ
രുമാനതമടുത്തിട്ടുണ്റ്. 

814.  ജനസൗഹ്കാര്്ദേപരെ്കായ സിവില് സര്വ്വീസ് നടപ്ില്കാക്കുന്നെിമറെ ഭ്കാഗെ്കായി 
സ്ഥലഷംെ്കാറ്റത്ിന് കൃെ്യെ്കായ െ്കാനേണ്ഡങ്ങള് ആവി്് കരിച്ചിട്ടുണ്്. കഴിഞെ 
വര്്ങ്ങളിമല അനുഭവഷം പരിവശ്കാധിച്ച് ആവശ്യെ്കായ െ്കാറ്റങ്ങള് വരുത്ഷം. ശ്കാ
സ്ത്രീയെ്കായ പ്രവൃത്ി അവവല്കാകനത്ിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ില് െസ്തികകളമട 
എണ്ണത്ില് കുറവ് വരുത്്കാമെ ജീവനക്കാരുമട പുനര്വിന്യ്കാസഷം നടപ്്കാക്കുഷം. 
പങ്്കാളിത് മപന്്ന് അവവല്കാകന കമിറ്റി റിവപ്്കാര്ടെിമറെ അടിസ്ഥ്കാനത്ി
ല് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. വക്കാവിഡ് 19 പകര്ച്ചവ്യ്കാധിയുമട സ്കാഹെര്യത്ില് 
സര്ക്കാര് ഓെീസുകളിമല െയല് െീര്പ്്കാകല് പുനരവവല്കാകനഷം മെയ്യുഷം. 
െീര്പ്്കാക്കാന് നിലവിലുള്ള െയലുകള് കുറഞെെ് 40 ശെെ്കാനഷം ആറെ്കാസത്ി
നുള്ളില് െീര്പ്്കാക്കാന്കായി െീവ്രയജ് െയല് െീര്പ്്കാകല് പദ്ധെി 2021 ല് 
ആരഷംഭിച്ച് നടപ്ില്കാക്കുഷം. 

 ഫമൽപ്റഞെതിനറ് പുറതമ തസരൈട്റിഫയറ്ററ് ഉഫദ്ാഗസ്രുതട സ്ലംമാറ്റത്തി
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നായി മാനദണറ്ധങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചറ് ഉത്തരവറ് പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്. ജീവനക്കാ
രുതട പുനർവിന്ാസത്തിതറെ കാര്ത്തിൽ തസരൈട്റിഫയറ്ററ് തലത്തിൽ നടപടി 
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. മറ്റു ഓ�ീസുകളിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണറ്. പകോളി
ത്ത തപന്ഷന് അവഫലാകന കമ്ിറ്റി റിഫപ്ാർട്റ് ധനകാര്വകുപ്റ് പരിഫോധി
ച്ചറ് വരികയാണറ്. സമയബന്ിതമായി �യൽ തീർപ്ാക്കാന് രേഫത്ക ശ്ദ്ധ 
പുലർത്തണതമന്നറ് വകുപ്റ് തസരൈട്റിമാരുതട ഫയാഗത്തിൽ ബഹു. മുഖ്മന്ത്രി 
നിർഫദേേം നൽകിയിട്ടുണ്റ്.   സമയബന്ിതമായ �യൽ തീർപ്ാക്കൽ നടപ്ി
ൽവരുത്താനുള്ള നിർഫദേേങ്ങൾ തസരൈട്റിമാർക്കറ് നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

815. വകരള അഡ്െിനിസ് വ്റ്റീവ് സര്വ്വീസ് (ക്കാസ്) രൂപീകരണഷം അവസ്കാനഘ
ടെത്ിവലയ്ക് എത്ിയിരിക്കുകയ്കാണ്. വകരളത്ിമറെ ഭരണ സഷംവിധ്കാനത്ി
മറെ ക്കാര്യക്െെയില് ഗുണകരെ്കായ െ്കാറ്റഷം ഇതു വരുത്മെന്നു െീര്ച്ചയ്കാണ്. 
2021ല് െമന്ന ക്കാസിമറെ ഭ്കാഗെ്കായുള്ള നിയെനഷം നടക്കുഷം.

 ഫകരള അഡറ്മിനിസറ്ഫട്രറ്റീവറ് സർവ്വീസിൽ നിയമനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഉഫദ്ാ
ഗസ്രുതട പരിേീലനം നടന്നുവരികയാണറ്.

816. ഭരണനിര്വ്വഹണ െ്കാന്ലുകളഷം സര്വ്വീസ് െടെങ്ങളഷം സെഗ്രെ്കായി പരി്് കരി
ക്കുഷം. ഭരണപരി്് ക്കാര കമീ്ന് ഇതുസഷംബന്ിച്ച് സെര്പ്ിച്ചിട്ടുള്ള നിര്വ്ദേശ
ങ്ങള്കൂടി പരിഗണിച്ച് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 ഭരണപരിഷ്കാര കമ്ീഷന് റിഫപ്ാർട്ിഫന്ലുള്ള നടപടി പുഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്.

817.  എല്ല്കാ വകുപ്പുകളിലുഷം ഭരണരഷംഗഷം കൂടുെല് സുെ്കാര്യവുഷം ക്കാര്യക്െവുഷം ആക്കുന്ന
െിന് ഇ-ഓെീസ് സഷംവിധ്കാനഷം നടപ്ില്കാകിയിട്ടുണ്്. ഇറെര് ഓെീസ്, ഇ-മെയി
ല് സഷംവിധ്കാനഷം നടപ്്കാകി. ഓണ്സലന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് അവവല്കാകനഷം 
മെയ്് കൂടുെല് ക്കാര്യക്െെ്കാക്കുഷം. ഇ-ഗവവര്ണന്സ്, എഷംഗവവര്ണന്സ് മു
ന്നിര്ത്ിയുള്ള െടെ പരി്് കരണഷം മക്കാണ്ടുവരുഷം.

 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണറ്.

818. സര്ക്കാര് വസവനങ്ങള് മുഴവന് ഓണ്സലന്കായി ജനങ്ങള്ക്കു ലഭ്യെ്കാക്കാനു
ള്ള നടപടികള് െ്രിെമപ്ടുത്ഷം. ജനങ്ങളമട സൗകര്യത്ിന്കായിവസവനവക
ന്ദ്രങ്ങളഷം അക്യ വകന്ദ്രങ്ങളഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. എല്ല്കാ വീടുകളിലുഷം ല്കാപ് വട്കാപ്പുഷം 
ഇറെര്മനറ്റുഷം എത്ന്നവെ്കാമട സര്ക്കാര് വസവനങ്ങള് ജനങ്ങളമട വിരല് 
തുമ്ില്കാകുഷം. വസവനങ്ങള്ക്കായി ജനങ്ങള് സര്ക്കാര് ഓെീസ് സന്ദര്ശിക്കു
ന്നെ് പരെ്കാവധി ഒഴിവ്കാക്കുന്നെിനുള്ള നടപടി ഉണ്്കാകുഷം.

 സർക്കാർ ഫസവനങ്ങൾ തമാകബൽ ആപ്റ് വഴി ലഭ്മാക്കുന്ന എം-ഫസവന 
പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇറെർതനറ്ററ് ലഭ്മാക്കാനുള്ള തക-ഫ�ാൺ 
പദ്ധതി പുഫരാഗമിച്ചുവരികയാണറ്. സർക്കാർ ഫസവനങ്ങൾക്കായി ജനങ്ങൾ 
സർക്കാർ ഓ�ീസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്ന അവസ് ഒഴിവാക്കാന് പല ഫസ
വനങ്ങളം ലഭ്മാക്കാനുള്ള നടപടിരൈമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചും സ്വയം സാഷേ്തപ്
ടുത്തലിലൂതട അവ ലഭ്മാക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവറ്   പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
ഫനറ്റിവിറ്റി, തറസിഡന്സറ്, കമഫനാറിറ്റി, കല�റ്, വൺ ആറെറ് ദി തസയിം, 
ബന്ധുത്വ, കുടുംബാംഗത്വ, ഐ ഡിറെി�ിഫക്കഷന്, ജാതി, മിശ്വിവാഹ എന്നീ 
സർട്ി�ിക്കറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കി സ്വയം സാഷേ്തപ്ടുത്തൽ തതളിവായി സ്വീകരി
ക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്.

819.  പി.ടി.ഡി (മപ്ര്കാവപ്്കാസല് ടു ഡിസ് വപ്കാസല്) സഷംവിധ്കാനഷം കൂടുെല് ക്കാര്യക്
െെ്കാക്കുഷം. വസ്കാെ്ടുമവയറകള് ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ി വിവിധ വകുപ്പുകുമടയുഷം വി
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വിധയിനഷം െയലുകളമടയുഷം നീകത്ിനു വവണ്ിവരുന്ന സെയഷം തുടര്ച്ചയ്കായി 
അവവല്കാകനഷം മെയ്യുഷം.

 �യൽ തട്ടുകൾ കുറച്ചുതകാണ്റ് സർക്കാർ തീരുമാനം കകതക്കാണ്ിട്ടുണ്റ്. 
കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

820. ക്കാലഹരണമപ്ടെ നിയെങ്ങള് റ്ദേ്കാക്കുഷം, െറ്റുള്ളവ പരി്് കരിക്കുഷം. ഇെിന്കായി 
മുവന്ന്കാട്ടുവയ്കമപ്ടെിട്ടുള്ള നിര്വ്ദേശങ്ങള് അടിയന്തിരെ്കായി പരിവശ്കാധിച്ച്  നയപ
രെ്കായി അഷംഗീകരിക്കാവുന്നവമയല്ല്കാഷം സെയബന്ിെെ്കായി നടപ്ില്കാക്കുഷം. ഇെി
നുള്ള ഒരു അഞ്ചുവര്് ക്കാര്യപരിപ്കാടി നിയെെന്ത്കാലയഷം െയ്്കാറ്കാക്കുഷം.

 കാലഹരണതപ്ട് 105 ആക്ടുകൾ റദോക്കുന്നതിനുള്ള 2021-തല ഫകരള റദോക്ക
ലും ഒഴിവാക്കലും ബിൽ രേസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫകരള നിയമ പരിഷറ്ക്കരണ കമ്ീഷ
ന് റദോക്കുന്നതിനായി ശുപാർേ തെയ്ിട്ടുള്ള 218 ആക്റ്റുകളിൽ  122 ആക്ടുകൾ  
റദേറ് തെയ്യുന്നതിനറ് 2021 നവംബർ 24 നറ് മന്ത്രിസഭാഫയാഗം തീരുമാനം എടുക്കു
കയും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയും തെയ്യുന്നു.

821.  പ്കാര്ശ്വല്കൃെ സമൂഹങ്ങള്ക്കുഷം സ്ത്രീകള്ക്കുഷം പൂര്ണ്ണ പൗര്കാവക്കാശഷം ഉറപ്്കാ
ക്കുഷം. ഇെിന്കായി വിപുലെ്കായ െര്ച്ചകളമട അടിസ്ഥ്കാനത്ില് സെഗ്ര പൗര്കാവ
ക്കാശ സഷംരക്ണനിയെഷം പ്കാസ്്കാക്കുഷം.

 പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

822.  മുഖ്യെന്തിയുമട പര്കാെി പരിഹ്കാര സഷംവിധ്കാനഷം െലപ്രേെ്കായിട്ടുണ്്. എല്ല്കാ വകുപ്പു
കളിലുഷം ഇതുവപ്കാമല പര്കാെികളിവന്മല് സെയബന്ിെെ്കായി െീരുെ്കാനമെടുക്കു
ന്നെിനുള്ള നടപടിക്െഷം രൂപമപ്ടുത്ഷം. കുടിശേിക വരുന്ന പര്കാെികള് അേ്കാല
ത് വഴി െീര്പ്പുണ്്കാക്കുഷം.

 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

823.  എല്ല്കാ പര്കാെികളിലുഷം പ്രശ് നങ്ങളിലുഷം 30 േിവസത്ിനുള്ളില് സര്ക്കാര് െല
ത്ില് െീര്പ്പുണ്്കാക്കുന്നെിന് സഷംവിധ്കാനമെ്കാരുക്കുഷം. ഏമെങ്ിലുഷം പര്കാെിക
വള്കാ ആവശ്യങ്ങവള്കാ നിരസികമപ്ടെ്കാല് നീെിനിഷ്െ്കായ െീര്പ്് ഉറപ്്കാക്കാനുഷം 
വ്യക്െ വരുത്്കാനുഷം ജനപ്രെിനിധികള് ഉള്മപ്ടുന്ന ജില്ല്കാെല സെിെികള് 
രൂപീകരിക്കുഷം. 30 േിവസമത് ക്കാലയളവിനപ്പുറവത്ക് വപ്കാകുന്ന ഏെ് പ്രശ് ന
വുഷം പരിഹ്കാരത്ിന്കായി ജനപ്രെിനിധി ഉള്മപ്ടുന്ന സെിെിയിവലക് റെര് മെ
യ്മപ്ടുഷം.

 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

824.  അഴിെെി ഇല്ല്കാെ്കാക്കുന്നെിന് നിയെങ്ങള് ലഘൂകരിക്കുകയുഷം െലപ്രേെ്കായ 
മപ്കാതു പരിഹ്കാര സഷംവിധ്കാനഷം യ്കാഥ്കാര്ത്യെ്കാക്കുകയുഷം വക്കാണ്ട്കാക്റ് വപ്കായിന്റു
കളമട എണ്ണഷം കുറയ്ക്കുകയുഷം മെയ്യുഷം. സ്യഷം ഉടെസ്ഥെയിലുള്ള 2,500 െതുരശ്ര 
അടി വമരയുള്ള വീടുകള്ക് െവ്ദേശ സെിെി െലത്ില് അഷംഗീക്കാരഷം ലഭിക്കുഷം. 
10 മസറെ് വമരയുള്ള ഭൂെിയുമട പരിവര്ത്നഷം ആര്.ഡി.ഒ െലത്ില് നടന്നെ് 
വിവല്ലജ് ഓെീസ് െലത്ില് നടത്്കാന് കഴിയുഷം. െലിനീകരണഷം ഇല്ല്കാത് എല്ല്കാ 
സ്യഷം മെ്കാഴില് സ്ഥ്കാപനങ്ങള്ക്കുഷം/ കമ്നികള്ക്കുഷം സ്യഷം സ്കാക്്യമപ്ടുത്
ല് െെിയ്കാകുഷം.

 അഴിമതി ഇല്ാതാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഫസവനങ്ങൾ ഓൺകലനിലൂതട
യും, നടപടിരൈമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാന് പല സർട്ി�ിക്കറ്റുുകൾ ഒഴിവാക്കിയും 
സർക്കാർ ഇതിനകം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 2,500 െതുരശ് അടി വതരയു
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ള്ള വീടുകൾക്കറ് തഫദേേ തലത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി
കൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണറ്.  ആദ്ഘട്തമന്ന നിലയിൽ 300 െതുരശ് അടി 
വതരയുള്ള വീടുകൾക്കറ് സ്വയം സാഷേ്തപ്ടുത്തിയ സർട്ി�ിക്കറ്റിതറെ അടി
സ്ാനത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകാതമന്നറ് വ്വസ് തെയ്റ് ഉത്തരവിറക്കി. 

മലിനീകരണമില്ാത്ത എല്ാ തതാഴിൽ സ്ാപനങ്ങൾക്കും / കമ്പനികൾക്കും 
സ്വയം സാഷേ്തപ്ടുത്തൽ മതിതയന്നറ് കാണിച്ചറ് ഉത്തരവറ് പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്

അഴിമ�ിവിമകക്ത ഫകരളഷം
825.  ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവുഷം അഴിെെി കുറഞെ സഷംസ്ഥ്കാനെ്കാകി വകരളമത് െ്കാറ്റ്കാന്കാ

യിട്ടുണ്്. എന്നിരുന്ന്കാല് െമന്നയുഷം എല്ല്കാ െലത്ിലുമുള്ള അഴിെെിയുഷം ഇല്ല്കാെ്കാ
ക്കുന്നെിനു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല്കാത് നിലപ്കാട് സ്ീകരിക്കുഷം. ഇ-ഗവവണന്സ് ഇെിനു 
സഹ്കായിക്കുഷം. അഴിെെിമകെിമര ബഹുജന ക്യ്കാമ്യിന് നടത്ഷം.

 അഴിമതിരഹിത ഭരണ സംവിധാനത്തിതറെ ഭാഗമായി ഇ-ഫസവനങ്ങൾ, 
നടപടി ലഘൂകരിക്കൽ എന്നീ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

826. വിജിലന്സിമറെ പ്രവര്ത്നഷം കൂടുെല് ക്കാര്യക്െെ്കാകി വകസുകള് സെയബ
ന്ിെെ്കായി െീര്പ്്കാക്കുന്നെിനുള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. 

 സംസ്ാനതത്ത വിജിലന്സറ് സംവിധാനതത്ത കൂടുതൽ കാര്ഷേമമാക്കുന്ന
തിനറ് ഒരു പുതിയ വിജിലന്സറ് ഫകാടതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഫോധന 
അന്ിമഘട്ത്തിലാണറ്.

827. െന്തിെ്കാരുമടയുഷം അവരുമട വപഴ് സണല് സ്റ്റ്കാെിവറെയുഷം െറ്റു മപ്കാതുപ്രവര്ത്ക
രുമടയുഷം സ്ത് വിവരങ്ങമളക്കുറിച്ച് ജനങ്ങള്ക്കു സുെ്കാര്യവുഷം വിശ്്കാസവയ്കാഗ്യ
വുെ്കായ രീെിയില് വിവരഷം നല്കുന്നെിനുള്ള സഷംവിധ്കാനഷം ഏര്മപ്ടുത്ഷം.

 നടപടികൾ പരിഗണനയിലാണറ്.

828. ഇ-മടണ്റഷം ഈ-മപ്ര്കാക്യര്മെന്റുഷം നിര്ബന്െ്കാകികഴിഞ്ഞു. വകന്ദ്ര സര്ക്കാ
രിമറെ മജമിമനയുഷം ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ന്നുണ്്. ഇവ എല്ല്കാ സര്ക്കാര്, അര്ദ്ധ
സര്ക്കാര് ഏജന്സികള്ക്കുഷം നിര്ബന്െ്കാക്കുഷം.

 ഇ-തടണ്ർ രോവർ ത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

യൂണിഫഫൊഷംഡ് ഫഫൊഴ് സസ്
831. ഏറ്റവുഷം നല്ല ക്െസെ്കാധ്കാനനിലയുള്ള സഷംസ്ഥ്കാനെ്കായിടെ് വകരളഷം വിലയിരുത്

മപ്ടെിട്ടുണ്്. കഴിഞെ അഞ്ചു വര്്ഷം സ്ീകരിച്ച നടപടികളമട െലെ്കാണിെ്. പ്ര
ളയക്കാലത്ഷം, വക്കാവിഡ് പ്രെിവര്കാധ പ്രവര്ത്നത്ിലുഷം ഉള്മപ്മട ജനകീയ 
വസന എന്ന നിലയില് പ്രവര്ത്ിക്കുവ്കാന് ഈ സഷംവിധ്കാനങ്ങള്ക് കഴിഞെിട്ടു
ണ്്. അത്രഷം പ്രവര്ത്നങ്ങള് കൂടുെല് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. 
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 തപാതുജനങ്ങളതട പരാതികൾ കഴിയുന്നത് ഫവഗം പരിഹരിച്ചും സുതാര്വം 
നീതിയുക്തവമായ രീതിയിൽ നിയമപാലനം ഉറപ്ാക്കി, പൗരാവകാേങ്ങൾ, 
വ്ക്തി മഹത്വം എന്നിവ സംരഷേിച്ചുതകാണ്റ് രൈമസമാധാനം ഉറപ്ാക്കാനുള്ള  
രേവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു. ഇതിനറ് വ്ത്സ്തമായ രേവണതകൾ ശ്ദ്ധ
യിൽതപ്ട്ാൽ  ഉടന് നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്റ്. നൂതന സാഫകേതികവിദ് 
പരമാവധി രേഫയാജനതപ്ടുത്തിയാണറ് രേവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നതറ്. 
വിവിധ ഫദേീയ സർഫവ്വകളിൽ ഇന്്യിതല ഏറ്റവം മികച്ച ഫപാലീസായി തുടർ
ച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ ഫകരളാ ഫപാലീസിതനയാണറ് തതരതഞെടുത്തതറ്. 

832. വര്ഗീയ പ്രെരണങ്ങവളയുഷം അത്രഷം സഷംഘര്്ങ്ങള് കുത്ിമപ്്കാക്കാനുമുള്ള 
ശ്രെങ്ങവളയുഷം ശക്െ്കായി വനരിടുഷം. ഭൂെ്കാെിയകള്, വ്ഡ് െ്കാെിയകള്, ഗുണ്്കാ 
സഷംഘങ്ങള്, െേ്യെയക്കുെരുന്ന് വിപണന സഷംഘങ്ങള്, മപണ്വ്കാണിഭ സഷംഘ
ങ്ങള് മുെല്കായ സ്കാമൂഹ്യവിരുദ്ധ ശക്ികള്മകെിമര ശക്െ്കായ നടപടി സ്ീ
കരിച്ച് സസ്ര്യജീവിെഷം ഉറപ്്കാക്കുഷം.

 സംസ്ാനത്തറ് ഗുണ്ാ സംഘങ്ങളതടയും വിവിധതരം മാ�ിയകളതടയും 
സംഘടിത കുറ്റകൃത്ങ്ങൾ ഉന്മൂലനം തെയ്യുന്നതിനായി 'ഓപ്ഫറഷന് കാവൽ' 
നടപ്ിലാക്കിവരുന്നു. വർഗ്ഗീയ അസ്വാസ്്ം സൃഷ്ിക്കുന്ന രേവർത്തനങ്ങളിഫലർ
തപ്ടുന്നവർതക്കതിതര കർേനമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്റ്.

833. ക്െസെ്കാധ്കാന പ്കാലനവുഷം കുറ്റ്കാവന്്ണവുഷം വവര്െിരിക്കുന്നെിനുള്ള പ്രവര്ത്
നങ്ങള് ആരഷംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതു പൂര്ണ്ണെയില് എത്ിക്കുഷം.  എല്ല്കാ വപ്കാലീസ് വസ്റ്റ്
നുകളിലുഷം രണ്ിനുഷം പ്രവെ്യക സഷംവിധ്കാനങ്ങള് ഉണ്്കാകുഷം.

 സംസ്ാനത്തറ് രൈമസമാധാന പാലനവം കുറ്റാഫന്വഷണവം ഫവർതിരിക്കുന്ന
തിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങളതട ഭാഗമായി എല്ാ ഫപാലീസറ് ഫസ്റഷനുകളിലും ഇന്
തസ്പക്ർ റാകേിലുള്ള ഫപാലീസറ് ഉഫദ്ാഗസ്തര എസറ്.എച്ചറ്.ഒ. മാരായി നിയമിച്ചി
ട്ടുണ്റ്. രേസ്തുത ഫപാലീസറ് ഫസ്റഷനുകളിൽ 2 എസറ്.ഐ.മാഫരാ അതിൽ കൂടുതഫലാ 
ഉള്ള ഫപാലീസറ്  ഫസ്റഷനുകളിൽ രേസ്തുത സംവിധാനം ഏർതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.  

834.  വസ്കാ്്യല് വപ്കാലീസിഷംഗ് ഡയറവ്രേറ്റിമറെ പ്രവര്ത്നഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ജന
സെത്ി വപ്കാലീസ്, ്റ്റുഡറെ് വപ്കാലീസ് തുടങ്ങിയ സഷംവിധ്കാനങ്ങമള ഇെിനു 
കീഴില് മക്കാണ്ടുവന്ന് വിപുലമപ്ടുത്ഷം. ജനസെത്ി സുരക്്കാപദ്ധെി എല്ല്കാ 
വപ്കാലീസ് വസ്റ്റ്നുകളിവലക്കുഷം വ്യ്കാപിപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. ഇനി എല്ല്കായിടത്ഷം ജനസെ
ത്ിയുമട ജനകീയെയുഷം സശലിയുഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം. മപ്കാലീസ് വസ്റ്റ്നുകള് 
കൂടുെല് ജനസൗഹൃേെ്കാക്കുഷം.

 ഐജി റാകേിലുള്ള ഉഫദ്ാഗസ്നറ് ഡയറക്റുതട ചുമതല നൽകി ഫസാഷ്ൽ 
ഫപാലീസിംഗറ് ഡയറക്ഫററ്ററ്  രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.  ഫകരള ഫപാലീസറ് വകുപ്ിനറ് 
കീഴിൽ ഫസാഷ്ൽ ഫപാലീസിംഗറ് എന്ന ആേയം രോവർത്തികമാക്കുന്നതി
നായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുളള ജനകമത്ി സുരഷോ പദ്ധതി �ലരേദമായി നടത്തി 
വരികയാണറ്. സ്തീകൾക്കും കുട്ികൾക്കും എതിതരയുളള കുറ്റകൃത്ങ്ങൾ തടയാ
നായി “പികേറ് തരോട്ഷേന് ഫരോജക്റ് ” വഫയാജനങ്ങളതട കരുതലിനും സംരഷേ
ണത്തിനുമായി “രേോന്ി സീനിയർ സിറ്റിസൺ തഹൽപ്റ് തഡസറ് ” ആദിവാസി 
ദുർബല വിഭാഗങ്ങളതട സംരഷേണത്തിനായി “കട്രബൽ ജനകമത്ി ഫരോജ
ക്റ് ” അതിഥി തതാഴിലാളികളതട നിരീഷേണത്തിനായി “കമഗ്രറെറ് ഫലബർ ജന
കമത്ി”, എന്നീ പദ്ധതികൾ ഈ ജനകമത്ി സുരഷോ പദ്ധതിയുതട കീഴിൽ 
നടത്തി വരുന്നു. 
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 സാമൂഹ്നീതി വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചറ് വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കായി “Elder Line”പദ്ധ
തി വിഭാവനം തെയ്റ് ജനകമത്ി ബീറ്ററ് ഫപാലീസുഫദ്ാഗസ്ർ വഴി നടപ്ിലാക്കി 
വരുന്നു. ഫകാവിഡറ് കാലത്തറ് താതറ്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചിരുന്ന “വനിത 
സ്വയം രേതിഫരാധ തട്രയിനിംഗറ് ” പുനരാരംഭിച്ചു. എല്ാ ജില്കളിഫലയും മാസ്റർ 
തട്രയിനർമാർക്കറ് പരിേീലനം നൽകി പുനർനിയമനം നൽകി.  “M Beat”
പദ്ധതിയിലൂതട ഫകരളത്തിതല 19 ലഷേഫത്താളം ഭവന സന്ദർേനം നടത്തി 
ജനകീയ സൗഹൃദം ഊട്ി ഉറപ്ിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതിയിലൂതട സാധിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
ഭിന്നലിംഗക്കാരുതട ഉന്നമനത്തിനായുളള വിവിധ പദ്ധതികൾ രോരംഭഘട്
ത്തിൽ നടത്തി വരികയാണറ്. 

835. ക്െസെ്കാധ്കാനപ്കാലനഷം െങ്ങളമടകൂടി ആവശ്യെ്കാമണന്ന വബ്കാധ്യത്ിമറെ 
അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ജനങ്ങള് സഹകരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ിക്കുഷം. വപ്കാലീസ് 
ജനങ്ങവള്കാട് െര്യ്കാേവയ്കാമട മപരുെ്കാറമെന്നുഷം വല്കാകപ്പുകളില് െനു്്യ്കാവക്കാശ 
ധ്ഷംസനഷം നടകില്ല എന്നുഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം. പിരിച്ചുവിടല് അടകമുള്ള കര്ശന 
നടപടികള് വല്കാകപ്് അെിക്െങ്ങള്മകെിമര സ്ീകരിക്കുഷം.

 ഫപാലീസറ് ജനങ്ങഫളാടറ് മര്ാദഫയാതട തപരുമാറുന്നതിനറ് കർേന നിർഫദേേം 
നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഇക്കാര്ത്തിൽ എല്ാ ഫപാലീസറ് ഉഫദ്ാഗസ്ർക്കും ആവേ്
മായ പരിേീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും തെയറ്തു
വരുന്നു. സംസ്ാനതത്ത എല്ാ ഫപാലീസറ് ഫസ്റഷനുകളിലും ഫലാക്കപ്പുകളിലും 
CCTV ക്ാമറകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്ിമ ഘട്ത്തിലാണറ്. 

836. വപ്കാലീസ് വസന്കാഷംഗങ്ങളമട ക്കായികപരവുഷം കല്കാപരവുെ്കായ വശ്ികമള വപ്ര
്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിനു ഈ വെഖലയില് വെളകള് സഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. വപ്കാലീസ് 
ബ്കാറെ് സഷംവിധ്കാനത്ിവന്കാമട്കാപ്ഷം ഓര്കസ്്യുഷം രൂപീകരിക്കുഷം. വപ്കാലീസി
മറെ വനതൃെ്ത്ില് ആരഷംഭിച്ച ഫുട് വബ്കാള് അക്കാേെി ശക്ിമപ്ടുത്ന്നെിനുഷം 
വിപുലമപ്ടുത്ന്നെിനുഷം നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 ജനകമത്ി രൈാമാ-ഓർക്കസറ്ട്ര ടീമുകതള പുനഃസംഘടിപ്ിച്ചറ് ഫസനാംഗങ്ങള
തട കലാപരമായ ഫേഷികതള ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തി കുട്ികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധി
ച്ചു വരുന്ന ആത്മഹത് രേവണത, മദ്-മയക്കുമരുന്നറ് ദുരുപഫയാഗം, കസബർ 
ഫലാകതത്ത െതിക്കുഴികൾ, ഫകാവിഡറ്/ട്രാ�ികറ് ഫബാധവതറ്കരണം, തുടങ്ങി 
വിവിധ വിഷയങ്ങതള സംബന്ിച്ചറ് നാടകങ്ങളം സംഗീതാത്മക പരിപാടിക
ളം സംസ്ാന വ്ാപകമായി നടത്തി വരുന്നുണ്റ്. 

 മലബാർ തസ്പഷ്ൽ ഫപാലീസറ് ബറ്റാലിയന് ഫകന്ദീകരിച്ചറ് രേവർത്തിക്കുന്ന 
ഫകരള ഫപാലീസറ് ഫുടറ്ഫബാൾ അക്കാദമിയുതട ഡയറക്റായി ശ്ീ. ഐ.എം. 
വിജയതന നിയമിക്കുകയും തെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

837. വകരള ്റ്റുഡറെ് വപ്കാലീസ് വകഡറ്റ് പദ്ധെി കൂടുെല് വ്യ്കാപകെ്കായി നടപ്്കാക്കുഷം. 
നമല്ല്കാരു പങ്് സ് കൂളകള് ഇന്ന് സ്ന്തഷം മെലവില്കാണ് വപ്കാലീസ് വകഡറ്റ് 
പദ്ധെി നടപ്്കാക്കുന്നെ്. മൂന്നു വര്്ഷം ഇങ്ങമന പ്രവര്ത്ിച്ച എല്ല്കാ സ് കൂളക
ള്ക്കുഷം ധനസഹ്കായഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

 ഈ അദ്ധ്യന വർഷത്തിൽ (2021–22) എയറ്ഡഡറ് സ്കൂളകൾ ഉൾതപ്തട 
ആതക 197 സ്കൂളകൾക്കറ് എസറ്.പി.സി പദ്ധതി പുതുതായി അനുവദിച്ചു. ഇതുൾതപ്
തട ആതക 1000 സ്കൂളകളിൽ എസറ്.പി.സി രേവർത്തിക്കുന്നുണ്റ്. 

838. സഷംസ്ഥ്കാനത്് വനിെ്കാ ബറ്റ്കാലിയന് സ്ഥ്കാപിച്ചു. മെ്കാത്ഷം വപ്കാലീസ് വസനയുമട 
15 ശെെ്കാനഷം എന്ന നിരകിവലയ്ക് വനിെ്കാ വപ്കാലീസിമറെ അഷംഗസഷംഖ്യ വര്ദ്ധി
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പ്ിക്കുഷം. സ്ത്രീ സുരക്യുമട ഭ്കാഗെ്കായി സ്യഷംപ്രെിവര്കാധ പരിശീലനഷം, സസബര് 
പ്രെിവര്കാധത്ിന് ടച്ച് സ് ക്ീന് കിവയ്കാസ് കുകള്, കൂടുെല് പിങ്് കണ്വ്്കാള് 
റൂമുകള്, തുടങ്ങിയവ കൂടുെല് ക്കാര്യക്െെ്കായി നടപ്്കാക്കുഷം.

 സംസ്ാന ഫപാലീസിൽ എന്ട്രി ഫകഡറിതല വനിതാ രോതിനിധ്ം ബറ്റാലിയ
നുകളിൽ 13.47 േതമാനമായും KCP യിൽ ആതക 12.06 േതമാനമായും ഉയർ
ത്തുവാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്റ്. സ്തീധനവമായി ബന്തപ്ട് ഉപദ്രവങ്ങൾ, കസബർ 
ഫലാകത്തിതല അതിരൈമങ്ങൾ, തപാതുയിടങ്ങളിതല അവഫഹളനങ്ങൾ തുടങ്ങി 
സ്തീകൾ ഫനരിടുന്ന വിവിധ രേശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഫകരള ഫപാലീസറ് 
രൂപം നൽകിയ പികേറ് തരോട്ഷേന് ഫരോജക്ടും അനുബന് ഫരോജക്ടുകളം കാര്
ഷേമമായി നടന്നുവരുന്നു. സ്തീകൾതക്കതിതരയുള്ള അതിരൈമങ്ങൾ ആത്മകധ
ര്ഫത്താതടയും �ലരേദമായും തെറുക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ, ഫകാഫളജുകൾ, മറ്ററ് 
വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ കാര്ാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഫകന്ദീക
രിച്ചറ് വനിതകൾക്കും കുട്ികൾക്കുമായി ‘വനിതാ സ്വയം രേതിഫരാധ പരിേീലന 
പദ്ധതി’ ജനകമത്ി സുരഷേ പദ്ധതിയുതട കീഴിൽ എല്ാ ജില്കളിലും നടത്തി 
വരുന്നു.   

839. സഷംസ്ഥ്കാനത്് വ്യവസ്കായ സഷംരക്ണ വസന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്. ആവശ്യഷം 
കണകിമലടുത്് കൂടുെല് െസ്തികകള് സൃഷ്ിക്കുഷം.

 കൂടുതൽ സ്ാപനങ്ങൾ സുരഷോ ആവേ്ം ഉന്നയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചറ് 
വിന്ാസം നടത്തുന്നതിനായി രണ്റ് ഘട്ങ്ങളിലായി 2000 തസ്തികകൾ വ്വ
സായ സംരഷേണ ഫസനക്ായി സൃഷ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

840.  ്്കാെിക് അപകടഷം കുറയ്ക്കുന്നെിന് ് ്കാെിക് മപ്കാലിസിമറെ പ്രവര്ത്നഷം കൂടുെല് 
ക്കാര്യക്െെ്കാക്കുഷം. പരിശീലനഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. ്്കാെിക് സെന് ഈട്കാക്കുന്ന
െ് ഇലവ്രേ്കാണിക് സഷംവിധ്കാനമത് കൂടുെല്കായി ഉപവയ്കാഗമപ്ടുത്ഷം. ഇതുവഴി 
അഴിെെിക്കുള്ള സ്കാധ്യെ കുറയ്ക്കാന്കാകുഷം.

 സ്കൂൾ പരിസരങ്ങൾക്കറ് അരികിൽ ഫറാഡറ് സുരഷേ, അഫന്വഷണം അവഫബാധ 
സൃഷ്ി, ട്രാ�ികറ് സി്ൽ പരിപാലന ഫമൽഫനാട് സംവിധാനം, ട്രാ�ികറ് ഉപക
രണങ്ങൾ വാങ്ങൽ എന്നിവക്ായി 2022-23 വർഷം �ണ്റ് വകയിരുത്തിയി
ട്ടുണ്റ്. ഓൺകലനായി ട്രാ�ികറ് ക�നുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനായി ത�ഡറൽ 
ബാകേറ്, ട്രഷറി വകുപ്റ്, NIC എന്നീ സ്ാപനങ്ങളമായി സഹകരിച്ചുതകാണ്റ് ഫക
രളത്തിതല എല്ാ ഫപാലീസറ് ഫസ്റഷനുകളിലും  ഇ-തെലാന് സംവിധാനം ആരം
ഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

841.  ഓണ്സലന്കായി വപ്കാലീസിന് പര്കാെിയുഷം അവപക്യുഷം നല്ക്കാനുള്ള 
സഷംവിധ്കാനഷം വിപുലീകരിക്കുഷം. സ്ീകരിച്ച നടപടിയുഷം മപ്കാലീസ് വപ്കാര്ടെലില് 
നിന്നുഷം ഡൗണ്വല്കാഡ് മെയ്യുവ്കാന് കഴിയുന്ന സഷംവിധ്കാനഷം ഒരുക്കുഷം.

 ഫപാലീസിതറെ ഓൺകലന് ഫസവനങ്ങൾ (ഓൺകലനായി പരാതി നൽകൽ, 
എംഫപ്ായി തവരി�ിഫക്കഷന്, കമക്കറ് തപർമിഷന്, NOC അഫപഷേ, സ്വഭാവ 
സർട്ി�ിക്കറ്റിനുള്ള അഫപഷേ, സഫമ്ളനങ്ങൾ, രേകടനങ്ങൾ, സമരങ്ങൾ 
എന്നിവയ്ക്കുള്ള അനുമതി അഫപഷേ മുതലായവ) ‘തുണ’ ഫപാർട്ൽ വഴി ലഭ്മാ
ക്കി വരുന്നു. കൂടാതത CCTNS സംവിധാനം, പാഫസ്പാർട്റ് തവരി�ിഫക്കഷനായി 
e-VIP ആപ്ിഫക്കഷന്, POL-APP തുടങ്ങിയ വിവിധ തമാകബൽ ആപ്ിഫക്കഷ
നുകൾ എന്നിവയും നിലവിലുണ്റ്. 
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842.  ആര്ടെിെി്്യല് ഇറെലിജന്സ്, ക്യ്കാെറകള്, ഓണ്സലന് പര്കാെി പരിഹ്കാര 
സഷംവിധ്കാനങ്ങള്, സ്്കാര്ടെ് മപ്കാലീസ് വസ്റ്റ്നുകള് എന്നിവമയ്കാമക ഉള്മപ്ടു
ന്ന പ്രവെ്യക ഡിജിറ്റല് വപ്കാലീസിങ് വിങ് ഉണ്്കാക്കുഷം. 

 ആർട്ി�ിഷ്ൽ ഇറെലിജന്സറ് അടിസ്ാനമാക്കിയുള്ള സാഫകേതിക വിദ്കൾ 
ഫപാലീസറ് വകുപ്ിൽ ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തുന്നതിതറെ ഭാഗമായി തതരതഞെടുക്കതപ്
ട് 15 ഫപാലീസറ് ഉഫദ്ാഗസ്തര ഉൾതപ്ടുത്തി Dedicated Artificial Intelligence 
Team രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. രേസ്തുത ടീമിനറ്, IITM-K സംഘടിപ്ിക്കുന്ന രണ്മാസ
തത്ത   ‘Artificial Intelligence and Data Analytics’ ഫകാഴറ്സിൽ പരിേീലനവം 
ലഭ്മാക്കാന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

843.  എല്ല്കാ പഞ്്കായത്ിവന്കാടുഷം വെര്ന്ന് ഒരു സ്്കാര്ടെ് വപ്കാലീസ് സ് വറ്റ്ന് ഉണ്്കാക്കുഷം. 
മെറിയ വെ്കാ്ണങ്ങള്, ഗ്കാര്ഹിക പീഡനഷം, മപ്കാതുവ്കായ പര്കാെികളമട രജി
സ് വ്്ന് തുടങ്ങി സ്കാധ്കാരണ വി്യങ്ങള് എല്ല്കാഷം സ്്കാര്ടെ് വപ്കാലീസ് സ് വറ്റ
്നുകള്ക് സകക്കാര്യഷം മെയ്്കാന് കഴിയുഷം. വപ്കാലീസ് വെഖലയിമല സര്വ്വീസ് 
പ്രശ് നങ്ങള് ഏമറക്കുമറ പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സഷംസ്ഥ്കാന സര്വ്വീസില് നിന്നു 
ഓള് ഇന്ത്യ്കാ സര്വ്വീസിവലക്കുള്ള നിയെനങ്ങള് സെയബന്ിെെ്കായി പൂര്ത്ീ
കരിക്കുന്നെിനുള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. 

 സംസ്ാനത്തറ് ഫപാലീസറ് ഫസ്റഷനുകളിൽ ഫപാകാതത തതന്ന പരാതികൾ നൽ
കുന്നതിനറ് തിരുവനന്പുരം സിറ്റിയിലും തകാച്ചി സിറ്റിയിലും ‘മിത്ം സ്ാർട്റ് കി
ഫയാസ്കുകൾ’ രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. സംസ്ാന ഫപാലീസറ് സർവ്വീസിൽ 
നിന്നും ഐപിഎസിഫലക്കുള്ള തസലഷേനാവേ്മായ സംസ്ാന സർക്കാർ 
തലത്തിലുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

844. ജയിലുകളമട കപ്്കാസിറ്റി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം. െവനൂര് മസന്്ല് ജയില് പൂര്ണ്ണ
െ്കായുഷം തുറന്നു പ്രവര്ത്ിപ്ിക്കുഷം. ജയിലുകമളയുഷം വക്കാടെികമളയുഷം ബന്ിപ്ിച്ചു
മക്കാണ്ടുള്ള വീഡിവയ്കാ വക്കാണ്െറന്സിഷംഗ് സഷംവിധ്കാനഷം സ്കാര്വ്വത്ികെ്കാക്കുഷം.

 ജയിലുകളതട കപ്ാസിറ്റി വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി െീഫമനി തുറന്ന 
ജയിലിതല 2 ബാരക്കുകളതട നിർമ്ാണം പൂർത്തിയായി വരുന്നു. 

 കൂത്തുപറമ്പറ് ജയിൽ തകട്ിടനിർമ്ാണം പൂർത്തിയാക്കി - ഉദറ്ഘാടനത്തിനറ് 
സജമായി. 513 ഫപതര പാർപ്ിക്കാവന്ന തവന്നൂർ ജയിലിതറെ നിർമ്ാണം 
പൂർത്തിയായി.

 കണ്ണൂർ, വിയ്യൂർ തസന്ട്രൽ ജയിലുകളിതല പുതിയ ബറ്ഫളാക്കിതറെ പണിയും 
പൂർത്തിയായി വരുന്നു. ഈ രേവർത്തനങ്ങൾ മൂലം 750-800 തടവകാരുതട 
അധിക കപ്ാസിറ്റി ആർജിക്കാന് കഴിയും.

 374 ഫകാടതികളമായി 3 തുറന്ന ജയിലുകൾ ഉൾതപ്തട എല്ാ ജയിലുകൾക്കും 
വീഡിഫയാ ഫകാൺ�റന്സിംഗറ് ബന്ങ്ങളണ്റ്. രേവർത്തനമാരംഭിച്ച 28 
POCSO ഫകാടതികൾക്കു കൂടി വീഡിഫയാ ഫകാൺ�റന്സിംഗറ് സൗകര്ം 
ഏർതപ്ടുത്തുന്ന നടപടി അന്ിമഘട്ത്തിലാണറ്.

845.  ജയിലിതല ഭഷേണനിർമ്ാണ യൂണിറ്ററ് വിേപ്പുരഹിത ഫകരളം പദ്ധതിയുതട 
ഭാഗമായി വിപുലതപ്ടുത്തും. ഇതിലൂതട ഫനടുന്ന അധികവരുമാനം ജയിൽ സൗ
കര്ങ്ങൾ വിപുലതപ്ടുത്തുന്നതിനുഫവണ്ി ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തും.

 ജയിൽ ഭഷേ് നിർമ്ാണ യൂണിറ്റുകൾ വഴിയുണ്ായ ലാഭവിഹിതത്തിൽ 50% 
രേിസൺ തഡവലപ്റ്തമറെറ് �ണ്ായി ഉപഫയാഗതപ്ടുത്തി തുടങ്ങി. രോരംഭമാ
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യി ഒരു ഫകാടി രൂപയുതട വികസന രേവർത്തനങ്ങൾക്കറ് രേിസൺ തഡവല
പ്റ്തമറെറ് �ണ്റ് ഫബാർഡറ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്റ്.

846.  െയര് ആന്ഡ് മറസ് ക്യൂ സര്വ്വീസിനു ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളള്ള വ്കാഹന
ങ്ങളഷം ഉപകരണങ്ങളഷം കൂടുെല് ലഭ്യെ്കാക്കുഷം. നിലവിലുള്ള െയര് സ് വറ്റ്നുകള
മട എണ്ണഷം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.  െയര് ആന്ഡ് മറസ് കയു മ്യിനിങ്ങിമന വന്യജീവി 
ആക്െണങ്ങള് ഉള്പ്മടയുള്ളവമയ സകക്കാര്യഷം മെയ്്കാവുന്ന വിധത്ില് കു
മറക്കൂടി വിപുലെ്കാക്കുഷം.

 61 ആധുനിക സൗകര്ങ്ങളള്ള വാഹനങ്ങളം ആവേ്മായ ഉപകരണങ്ങളം 
ഉറപ്ാക്കി.  ഈരാറ്റുഫപട് �യർ ഫസ്റഷനറ് പുതിയ തകട്ിടം നിർമ്ിച്ചു. 

847. ദുരന്തനിവ്കാരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ജനപങ്്കാളിത്ഷം ഉറപ്്കാകി രക്്കാപ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് ക്കാര്യക്െെ്കാക്കുന്നെിന് സിവില് ഡിെന്സ് വവ്കാളറെിയര്െ്കാമര 
സജെ്കാക്കുഷം. ഓവര്കാ വസ്റ്റ്നിലുഷം 50 വപരുമട യൂണിറ്റ്കാണ് രൂപീകരിക്കുന്നെ്.

 ഒഫരാ ഫസ്റഷനിലും 50 ഫപരടങ്ങിയ സിവിൽ ഡി�ന്സറ് യൂണിറ്ററ് ആരംഭിച്ചിട്ടു
ണ്റ്. 3000 ഫപതര  പുതുതായി വളണ്ിയർമാരായി ഫെർത്തറ്, ഇവർക്കാവേ്മായ 
പരിേീലനം നൽകി.

848.  അര്ദ്ധ സസനിക വിഭ്കാഗങ്ങളമട പ്രശ് നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നെിനുള്ള നട
പടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. വഹ്കാഷം ഗ്കാര്ഡുകളമട പ്രശ് നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നെിന് 
ഇടമപടുഷം.

 50 വനിതാ ഫഹാംഗാർഡുകതള നിയമിക്കാന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്റ്. ഇതിൽ 
പട്ികവർഗ്ഗത്തിൽതപ്ട് വനിതകൾക്കറ് രേഫത്ക പരിഗണനയും വിഭാവനം തെ
യ്ിട്ടുണ്റ്.

849. വ്യ്കാജവ്കാറ്റ്, വ്യ്കാജെേ്യഷം, െയക്കുെരുന്ന് എന്നിവമയല്ല്കാഷം െടയ്കാനുെകുന്ന 
രീെിയില് എക് സസസ് വകുപ്ിമന ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

 എകറ്കസ്സറ് വകുപ്റ് അനധികൃത മദ്വം നിയമവിരുദ്ധ ലഹരി വസ്തുക്കളം 
വ്ാപകമായി പിടിതച്ചടുക്കുന്നുണ്റ്. 2021 വർഷത്തിൽ 19934 അബറ് കാരി 
ഫകസുകളം 3922 എന്.ഡി.പി.എസറ് ഫകസുകളം, 74604 COTPA ഫകസുകളം 
കതണ്ടുത്തിട്ടുണ്റ്.  ടി ഫകസുകളിൽ ഉൾതപ്ട് 5632 കിഫലാഗ്രാം കഞ്ചാവറ്, 16.06 
കിഫലാഗ്രാം ഹാഷിഷറ്, 6.13 കിഫലാഗ്രാമം എം.ഡി.എം.എ., 20803 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്ററ്, 
11012 ലിറ്റർ ൊരായം, 691590 ലിറ്റർ വാഷറ്, 32719 കിഫലാഗ്രാം പുകയില ഉതറ്പ
ന്നങ്ങൾ എന്നിവ പിടിതച്ചടുത്തിട്ടുണ്റ്.

 എകറ്കസ്സറ് വകുപ്ിതറെ എന്ഫ�ാഴറ് സറ് തമറെറ് രേവർത്തനങ്ങൾ തമച്ചതപ്ടു
ത്തുന്നതിനറ് പുതിയ 60 പിസ്റലുകളം തിരകളം 10 വാഹനങ്ങളം വാങ്ങി.  എന്
ഫ�ാഴറ്തസ്റെിനറ് ആവേ്മായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി സബ്ബറ് ഓ�ീസുകൾക്കറ് 
വിതരണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്.  മയക്കറ് മരുന്നുകളതട ഫറാഡറ് മാർഗ്ഗമുള്ള കടത്തും വ്ാ
പനനവം തടയുന്നതിനായി സംസ്ാനതത്ത 8 തെക്കറ് ഫപാ്റ്റുകളിൽ സി.സി.
ടി.വി ക്ാമറ സ്ാപിച്ചു.

850.  വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന വ്കാഹന്കാപകടങ്ങളമട പശ്്കാത്ലത്ില് കൂടുെല് വ്കാഹന 
പരിവശ്കാധനയുഷം ് ്കാെിക് നിയന്തണങ്ങളഷം അനിവ്കാര്യെ്കാണ്. വെ്കാവടെ്കാര് വ്കാഹന 
വകുപ്് ഈ ലക്്യവത്്കാമട ഒരു പരിധിവമര വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്്. ഇെ് പൂര്ത്ീക
രിക്കുഷം.

 ഫസ�റ് ഫകരള പദ്ധതിയുതട കീഴിൽ സം സ്ാനതത്ത 14 ജില്കളിതല എന് ഫ�ാ
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ഴറ്സറ് തമറെറ് റീജിയണൽ ട്രാന് സറ് ഫപാർട്റ് ഓ�ീസുകളിതല ഉഫദ്ാഗസ്രുതട 
ഫസവനം രേഫയാജനതപ്ടുത്തി കഴിഞെ ഒരു വർഷക്കാലയളവിനുള്ളിൽ 
നിരവധി ‘Special Drive’ –കൾ നടത്തുകയുണ്ായി. ഫറാഡറ് നിയമങ്ങതള 
കുറിച്ചറ് ജനങ്ങതള ഫബാധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അഭിലഷേണീയമായ ഫറാഡറ് 
കരൈവിംഗറ് സംസാരം വളർത്തിതയടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരു
ന്നു.  

 ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫറാഡറ് നിയമങ്ങതളക്കുറിച്ചറ് അവഫബാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതി
നായി ഫബാധവൽ ക്കരണ രേവർ ത്തനങ്ങളം വീഡിഫയാ രേദർ േനങ്ങളം നട
ത്തിവരുന്നു.  

 കരൈവിംഗറ് കുറ്റമറ്റതും അപകടരഹിതമാക്കുന്നതിനും ആവേ്മായ ോസ്തീയ 
കരൈവിംഗറ് പരിേീലന രീതികളം വികസിപ്ിച്ചുവരുന്നുണ്റ്. 

 ഫറാഡറ് നിയമങ്ങതളപ്റ്റിയും ഫറാഡറ് സുരഷേതയപ്റ്റിയും കുട്ിക്കാലത്തറ് തതന്ന 
അവഫബാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനായി ഫറാഡറ് നിയമങ്ങളം ഫറാഡറ് സുരഷോമാ
ർ ഗ്ഗങ്ങളം പാഠ്പദ്ധതിയുതട ഭാഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വിദ്ാഭ്ാസ 
വകുപ്പും ഫകരള ഫറാഡറ് ഫസ�റ്റ്റി അഫതാറിറ്റിയുമായി ഫെർ ന്നറ് നടപ്ിൽ വരുത്തു
ന്നതിനുള്ള ശ്മങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

മറ്റക ലറഗകഫെറ്ററി വകകപ്കകള്
851.  വക്കാര്ബ്കാങ്ിഷംഗ് സഷംവിധ്കാനമത് അടിസ്ഥ്കാനെ്കാകി ് ്റി ഇടപ്കാടുകള് സമ്പൂ

ര്ണ്ണെ്കായി കമ്്യൂടെസറസ് മെയ്തുകഴിഞ്ഞു. സെഗ്രെ്കായ മസക്യൂരിറ്റി െഷംങ്്ന് 
ഓഡിറ്റ് പൂര്ത്ീകരിക്കുഷം. ഐ.റ്റി വിഭ്കാഗമത് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

 വിവിധ വകുപ്പുകൾ ട്രഷറിയിഫലക്കറ് നൽകുന്ന േമ്പള ബില്ലുകൾ ഇ-സബറ്മിറ്ററ് 
സംവിധാനത്തിലൂതടയാക്കി. വിവിധ ഫസവനങ്ങൾക്കായി സർക്കാരിഫലക്കറ് 
പണമടക്ാന് ഫവണ്ി വകുപ്പുകതളയും ബാങ്കുകതള സംഫയാജിപ്ിച്ചുതകാണ്റ് 
സുരഷേിതമായ ഇ-ട്രഷറി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. ട്രഷറിയിതല ഐ.ടി 
ആപ്ിഫക്കഷനുകളതട സുരഷേ വർദ്ധിപ്ിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.  
ഫസ്ററ്ററ് ഫഡറ്റാ തസറെർ ഒന്നിലും രണ്ിലുമായി ട്രഷറി തനറ്ററ് വർക്കിതറെ ഫേഷി 
വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനായി 33 ലഷേം രൂപയുതട രണ്റ് സാന് ഫസ്റാഫറജറ് (SAN 
Storage) രേവർത്തനസജമാക്കി.

852. വിവല്ലജ് ഓെീസുകമളല്ല്കാഷം സ്്കാര്ടെ് വിവല്ലജുകള്കാകി െ്കാറ്റുഷം. ഭൂവരഖകമളല്ല്കാഷം 
അഞ്ചു വര്്ഷംമക്കാണ്് ഡിജിറ്റസലസ് മെയ്യുന്നെിനു യുദ്ധക്കാല്കാടിസ്ഥ്കാന
ത്ിലുള്ള പദ്ധെി െയ്്കാറ്കാക്കുഷം.

 സംസ്ാനതത്ത 1666 വിഫല്ജുകളിലറ് 481 വിഫല്ജുകൾ സ്ാർട്റ് വിഫല്ജുകളാ
ക്കുന്നതിനറ് അനുമതി നല്ിയിട്ടുണ്റ്. 210 വിഫല്ജുകൾ അറ്റകുറ്റപ്ണി നടത്തി 
സ്ാർട്റ് വിഫല്ജിതറെ നിലവാരത്തിഫലക്കറ് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്റ്. ഭൂഫരഖകളതട ഡി
ജികറ്റഫസഷന് അന്ിമഘട്ത്തിലാണറ്.

853.  കഴിഞെ അഞ്ചു വര്്ഷംമക്കാണ്് 1.64 ലക്ഷം പടെയങ്ങള് വിെരണഷം മെയ്തു. 
30000വത്്കാളഷം പടെയങ്ങള് വിെരണത്ിനു െയ്്കാറ്കാണ്. െലവയ്കാരങ്ങളിലുഷം 
കടവല്കാരങ്ങളിലുഷം െറ്റു പുറഷംവപ്കാക്കുകളിലുഷം െ്കാെസിക്കുന്നവര്ക് നിയെെടെക്കൂടി
നുള്ളില് നിന്നുമക്കാണ്് മുഴവന് സ്കാധ്യെ്കായ പടെയങ്ങളഷം വിെരണഷം മെയ്യുഷം.
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 2021 ജൂൺ 11 മുതൽ തസപ്ംബർ 19 വതരയുള്ള ആദ് 100 ദിന പരിപാടിയി
ൽ ഉൾതപ്ടുത്തി 13,534 പട്യങ്ങൾ വിതരണം തെയറ്തു. 2022 ത�ബ്രുവരി 11 
ആരംഭിച്ചറ് തമയറ് 20 നറ് അവസാനിച്ച രണ്ാം നൂറുദിന പരിപാടിയുതട ഭാഗമായി 
ലഷേ്മിട്തറ് 15,000 പട്യങ്ങളതട വിതരണമാണറ്. എന്നാൽ ലഷേ്ം മറികടന്നറ് 
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37,100 പട്യങ്ങൾ വിതരണം തെയ്തിലൂതട ഈ വർഷം 50,614 പട്യങ്ങൾ 
വിതരണം തെയ്ിട്ടുണ്റ്.

856. രജിസ് വ്്ന് മകടെിട നവീകരണഷം പൂര്ത്ിയ്കാക്കുഷം. പഴയ മലഗസി മറവക്കാ
ര്ഡുകള് ഡിജിറ്റസലസ് മെയ്തു സഷംരക്ിക്കുഷം.

 28 തകട്ിടങ്ങളതട നിർമ്ാണം പൂർത്തിയാക്കി രേവർത്തഫനാദറ്ഘാടനം നട
ത്തുകയും ഒരു തകട്ിടത്തിമറെ അറ്റകുറ്റപ്ണിയും നടക്കുകയുണ്ായി.  15 ഓ�ീസു
കളതട നിർമ്ാണം രേവർത്തനം നടന്നുതകാണ്ിരിക്കുന്നു.  8 ഓ�ീസുകളതട 
നിർമ്ാണരേവർത്തനം രോരംഭ ഘട്ത്തിലാണറ്. തൃശൂർ, പാലക്കാടറ്, മലപ്പുറം, 
ഫകാഴിഫക്കാടറ്, വയനാടറ്, കണ്ണൂർ, കാസറഫഗാഡറ് എന്നീ ജില്കളിതല രജിസ്റർ 
വാല്ങ്ങൾ ഡിജിറ്റകലസറ് തെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

857.  ലീഗല് മെവ്്കാളജി വകുപ്ിമല ലവബ്കാറടെറി ക്കാലിബവറ്ന് സൗകര്യങ്ങള് 
ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. 

 എറണാകുളം തസന്ട്രൽ ലഫബാറട്റിയിൽ നിർമ്ിച്ച തതർഫമ്ാമീറ്റർ കാലിബ
ഫറഷന് ലഫബാറട്റി, �റ്ഫളാമീറ്റർ കാലിബഫറഷന് ലഫബാറട്റി എന്നിവ 2022 
എാരേിൽ 29 നറ് ഉദറ്ഘാടനം തെയറ്തു. പാലക്കാടറ് ജില്യിൽ ലഫബാറട്റി ഫകാം
പ്കറ് സറ്  ഓ�ീസറ് തകട്ിടത്തിനറ് 2022 മാർച്ചറ് 24 നറ് തറക്കല്ിട്ടു. കാസർഫഗാഡറ്, 
ഫകാട്യം ജില്കളിൽ ലീഗൽ തമഫട്രാളജി ജില്ാ ഓ�ീസുകളതട നിർമ്ാണ രേ
വർത്തനം നടന്നുവരുന്നു. 

859.  വകരള സ്റ്റ്കാറ്റിസ്റ്റികല് കമീ്ന് പ്രവര്ത്നക്െെ്കാക്കുഷം.
 ഫകരള സ്റാറ്റിസ്റിക്കൽ കമ്ീഷന് രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കമ്ീഷതറെ 

രേവർത്തനം കാര്ഷേമമാക്കാന് നിയമനിർമ്ാണം ഉൾതപ്തടയുള്ള കാര്
ങ്ങൾ പരിഫോധിച്ചറ് റിഫപ്ാർട്റ് സമർപ്ിക്കാന് െീ�റ് തസരൈട്റിതയ ചുമതലതപ്
ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. റിഫപ്ാർട്റ് ലഭ്മാകുന്ന മുറക്റ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന
താണറ്.

860. വകരളത്ിമല എല്ല്കാ വ്്കാക് പഞ്്കായത്കളിലുഷം ഒറ്റ വകന്ദ്രത്ില് വസവനഷം 
ഉണ്്കായിരിക്കുഷം. ഇെ് സര്ക്കാര് വസവനങ്ങമള സുസഷംഘടിെെ്കാക്കുന്നെിന് 
സഹ്കായിക്കുഷം. സവേയുെി, വിവല്ലജ് ഓെീസ്, പഞ്്കായത്് ഓെീസ്, സിവില് 
സസപ്സ് ഓെീസ്, ആര്.ടി.ഒ, രജിസ് വ്്ന്, നികുെി അടവ്, വപ്കാലീസുഷം 
സെനുഷം എന്നിങ്ങമന എല്ല്കാഷം ഒറ്റ വകന്ദ്രത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുഷം. സര്ക്കാര് വസ
വനങ്ങള്ക്കായി ജനങ്ങള് വിവിധ ഓെീസുകള് കയറി ഇറങ്ങുന്ന സ്കാഹെര്യഷം 
ഇതുമൂലഷം ഒഴിവ്കാകുഷം.

 ഇതറ് സംബന്ിച്ചറ് വിേദമായ റിഫപ്ാർട്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

861. എല്ല്കാ സര്ക്കാര് വസവനങ്ങളഷം സ്കാധ്യെ്കാകുന്നിടമത്ല്ല്കാഷം വഹ്കാഷം മഡലിവറി 
വഴി നല്കുഷം. മുെിര്ന്ന പൗരന്മ്കാര്ക്കുഷം വര്കാഗികള്ക്കുഷം വികല്കാഷംഗര്ക്കുഷം ഇെ് 
സൗജന്യെ്കായിരിക്കുഷം.

 മസ്ററിംഗറ് ഉൾതപ്തടയുള്ള കാര്ങ്ങളിൽ വാതിൽപ്ടി ഫസവനം രോവർത്തിക
മാക്കിയിട്ടുണ്റ്.

ഭരണഘടനൊ സ്ൊപനങ്ങള്
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862.  ജില്ല്കാ വക്കാടെി വമരയുള്ള വ്യവഹ്കാരങ്ങള് െലയ്കാളത്ില്കാക്കുന്നെിനുള്ള 
സഷംവിധ്കാനഷം ഉണ്്കാക്കുഷം. പരിഭ്കാ്കരുമട െസ്തികകള് സൃഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. ആധുനിക 
സ്കാവങ്െികവിേ്യകളമട ഉപവയ്കാഗഷം കൂടി കണകിമലടുത്് ഇനിയുഷം ആവശ്യ
െ്കായ െസ്തികകള് സൃഷ്ിക്കുഷം. 

 വ്വഹാരങ്ങൾ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി സഫബാർഡിഫനറ്ററ് ജു
ഡീഷ്റിയിൽ പരിഭാഷകരുതട 26 തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്.

863.  വകസുകള് വവഗത്ില് െീര്ക്കാന് ജുഡീ്്യറിയിലുള്ള ഒഴിവ് നികത്ഷം. ആവ
ശ്യമെങ്ില് കൂടുെല് വക്കാടെികള് അനുവേിക്കുഷം.

 സംസ്ാനത്തറ് 28 �ാസ്ററ് ട്രാക്കറ് ഫകാടതികൾ ആദ് ഘട്ത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടു
ണ്റ്. 7 കുടുംബ ഫകാടതികൾ കൂടി ആരംഭിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്. പട്ികജാ
തി, പട്ികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽതപ്ട്വർതക്കതിരായ അതിരൈമങ്ങൾ  തടയൽ 
നിയമരേകാരമുള്ള ഫകസുകളം തരോട്ഷേന് ഓ�റ് സിവിൽ കററ്ററ്സറ് ആക്റ് 
രേകാരമുള്ള ഫകസുകളം കകകാര്ം തെയ്യുന്ന 2 രേഫത്ക ഫകാടതികൾ സം
സ്ാനത്തറ് തുടങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്റ്.

864.  10 വക്കാടെി സമുച്ചയങ്ങള് നിര്മ്കാണഷം പൂര്ത്ിയ്കാകി. 20 വക്കാടെി സമുച്ചയ
ങ്ങള് കൂടി നിര്മ്കാണഷം പൂര്ത്ിയ്കാക്കുഷം. വക്കാടെികളമട അടിസ്ഥ്കാന സൗകര്യ
ങ്ങള് സെയബന്ിെെ്കായി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.

 ഫകാടതികളതട അടിസ്ാന സൗകര്ം വികസിപ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി 
തകാല്ം ഫകാടതി സമുച്ചയത്തിതറെ ഒന്നാം ഘട്ത്തിനു 10 ഫകാടി രൂപയുതടയും 
ഫകാട്യം ഫകാടതി സമുച്ചയത്തിനറ് 91 ഫകാടി രൂപയുതടയും കാസർഫഗാഡറ് 
ഫകാടതി സമുച്ചയത്തിനറ് 1.4 ഫകാടി രൂപയുതടയും ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടു
ണ്റ്. 

 തിരുവല്, നാദാപുരം, മാഫവലിക്കര, കാഞെിരപ്ള്ളി, ൊവക്കാടറ്, പരപ്നങ്ങാടി, 
കൽപ്റ്റ, മഫഞ്ചരി ഫകാടതി എന്നിവിടങ്ങളിലും തകട്ിട നിർമ്ാണത്തിനറ് ഭര
ണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. മലപ്പുറം, വടകര, കാസർഫഗാഡറ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
കുടുംബഫകാടതി തകട്ിടങ്ങളതട നിർമ്ാണത്തിനായി 25.24 ഫകാടി രൂപയുതട 
പദ്ധതിക്കറ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

 കഹഫക്കാടതിയിൽ ഇ-ഗഫവണന്സിനായി 3.5 ഫകാടി രൂപയും ജുഡീഷ്റിയു
തട സാഫകേതിക വിദ്ാധിഷ്ിത  ആധുനികവതറ്ക്കരണത്തിനായി 3.30 ഫകാടി 
രൂപയും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

 ജില്ാ ഫകാടതികൾക്കറ് സാഫകേതിക പരിജ്ാനമുള്ള മാനവവിഭവഫേഷി ഒരു
ക്കുന്നതിതറെ ഭാഗമായി ഒരു സീനിയർ സിസ്റം ഓ�ീസർ, 14 സിസ്റം ഓ�ീസർ, 
41 സിസ്റം അസിസ്ററെറ് എന്നിവതര 2 വർഷക്കാലതത്ത ഫടാട്ൽ തസാലയൂഷന് 
തരോകവഡർ വഴി നിയമിക്കാനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 

 ഫപാഫക്ാ ഫകാടതിയിൽ വീഡിഫയാ ഫകാൺ�റന്സിംഗറ് സൗകര്ത്തിനായി 
2.38 ഫകാടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്റ്.

865. പ്ിക് സര്വ്വീസ് കമീ്ന് ഓണ്സലന് പരീക്്കാ സൗകര്യഷം വിപുലമപ്ടുത്ഷം.
 12,000 ഫപർ വതരയുള്ള പരീഷേകൾ സംസ്ാനതത്ത സർക്കാർ, എയറ്ഡഡറ്, 

എന്ജിനീയറിംഗറ് ഫകാഫളജുകളിതല സൗകര്ം ഉപഫയാഗിച്ചറ് ഓൺകലനായി 
നടത്തിവരികയാണറ്.
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866.  പി.എസ്.സി പരീക്, മൂല്യനിര്ണ്ണയഷം, നിയെനഷം എന്നിവ നടത്വ്കാന് െലന്കാ
ത്മകവുഷം പൂര്ണ്ണവെ്കാെില് യന്തവെ്കൃെവുെ്കായ 'സഡന്കാെിക് ഫുള്ളി ഓവടെ്കാ
വെറ്റഡ് '   സഷംവിധ്കാനഷം   സൃഷ്ിക്കുഷം. ഏറ്റവുഷം കുറഞെ  െനു്്യ ഇടമപടവല്കാമട 
വെ്കാേ്യവപപ്റകള് െയ്്കാറ്കാക്കുകയുഷം, മൂല്യനിര്ണ്ണയഷം നടത്കയുഷം, റ്കാങ്് ലിസ്റ്റ് 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുഷം, നിയെനഷം  നടത്കയുഷം മെയ്യുഷം. െലന്കാത്മകെ്കായ ഈ 
പി.എസ്.സി സഷംവിധ്കാനഷം െടസ്െില്ല്കാമെ കൃെ്യെ്കായി ഒഴിവുകള് റിവപ്്കാര്ടെ് 
മെയ്യുഷം.

 പി.എസറ്.സി പരീഷേയുതട മൂല്നിർണ്ണയം ഒ.എം.ആർ ഷീറ്റുകൾ വഴിയാണറ് 
നടത്തുന്നതറ്. അഫപഷേകൾ ഫരോസസ്റ് തെയ്യുന്നതറ് തുളസി ഫസാ�റ്റ്ററ് തവയർ മു
ഫഖനയാണറ്. ഫൊദ്ങ്ങളതട ക്വസ്റന് ബാകേറ് തയ്യാറാക്കിവരികയാണറ്. ഫകന്ദീത 
വാലയൂഷന് സമ്പ്രദായമാണറ് നടപ്ാക്കിവരുന്നതറ്. 2021 തമയറ് 21 മുതൽ 2022 
ഏരേിൽ 30 വതര 22,345 ഫപർക്കറ് നിയമന േിപാർേ നൽകിയിട്ടുണ്റ്. 541 
റാകേറ് ലി്റ്റുകൾ രേസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

സഷംസ്ൊന ഭൊഗ്യകകറി
869. ഈ സര്ക്കാരിമറെ ക്കാലത്് ന്കാളിതുവമര അന്യസഷംസ്ഥ്കാന ഭ്കാഗ്യക്കുറികള്ക് 

പ്രവര്ത്ിക്കുന്നെിനുള്ള അവസരഷം ഉണ്്കായിടെില്ല. എന്ന്കാല് ജി.എസ്.ടി നിയെ
ത്ില് വരുത്ിയ െ്കാറ്റങ്ങളമട പശ്്കാത്ലത്ില് സഷംസ്ഥ്കാനവത്യ്ക് കടന്നുവ
ര്കാന് ഭ്കാഗ്യക്കുറി െ്കാെിയ പരിശ്രെിക്കുകയ്കാണ്. ഇവര്മകെിമര നിയെപരവുഷം 
ഭരണപരവുെ്കായ എല്ല്കാ നടപടികളഷം സ്ീകരിക്കുഷം. ഭ്കാഗ്യക്കുറി മെ്കാഴില്കാളികമള
യുഷം ജനങ്ങമളയുഷം അണിനിരത്ി വല്കാടെറി െ്കാെിയമയ മെറക്കുഷം.

 ജി.എസറ്.റ്റി നടപ്ാക്കിയതിനുഫേഷം നിയമവിരുദ്ധ ഇതര  സംസ്ാന ഫലാട്
റിയുതട കടന്നുവരവറ് തടയാന് കർക്കേമായ നിബന്നകൾ ഉൾതക്കാള്ളിച്ചു
തകാണ്റ് സർക്കാർ നിയമഫഭദഗതി നടപ്ിലാക്കായിട്ടുണ്റ്. ഇത്തരം ടിക്കറ്റുകൾ 
വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഫകരള ഫലാട്റി ഏജന്മാതര സർക്കാർ വിലക്കിയിട്ടു
മുണ്റ്.

870. ഇെര സഷംസ്ഥ്കാന ഭ്കാഗ്യക്കുറികമള നിയന്തിക്കുന്നെിനുള്ള അധിക്കാരഷം 
സഷംസ്ഥ്കാന സര്ക്കാരുകള്ക്കു നല്കിമക്കാണ്് വകന്ദ്ര ഭ്കാഗ്യക്കുറി നിയന്തണ 
നിയെഷം വഭേഗെി മെയ്ണമെന്ന് വകന്ദ്ര സര്ക്കാരില് സമര്്ദേഷം മെലുത്ഷം.

 ഇതര സംസ്ാന ഫലാട്റിയുതട വിതരണക്കാതര സംസ്ാനത്തിതറെ നിബന്
നകൾക്കറ് വിഫധയമായി മാത്ം നിയമിക്കണതമന്നാവേ്തപ്ട്ടു ഫകന്ദ നിയമ
ത്തിൽ ഒരു ഫഭദഗതി വരുത്തണതമന്നറ് ഫകന്ദ സർക്കാരിഫനാടറ് അഭ്ർത്ിച്ചിട്ടു
ണ്റ്.

871.  വകരള സഷംസ്ഥ്കാന ഭ്കാഗ്യക്കുറിയുമട സമ്കാനങ്ങള്ക്കുള്ള വിഹിെഷം ഈ സര്ക്കാ
ര് അധിക്കാരത്ില് വരുവമ്്കാള് 40 ശെെ്കാനെ്കായിരുന്നു. അെ് ഇവപ്്കാള് 60 
ശെെ്കാനെ്കായി ഉയര്ത്ിയിട്ടുണ്്. കൂടുെല് സമ്കാനങ്ങള് നല്കുകയുഷം കമീ്
ന് ഉയര്ത്കയുഷം മെയ്യുഷം.

 സമ്ാനങ്ങളതട എണ്ണം കൂട്ടുന്നതറ് പരിഗണനയിലാണറ്.

872.  വക്െനിധി അഷംഗങ്ങള്കായ ഭ്കാഗ്യക്കുറി വില്പ്നക്കാര്ക് ഭവന നിര്മ്കാണ 
സഹ്കായഷം നല്കുന്നെിന്കായി  'സലെ് ബഷംബര് ഭ്കാഗ്യക്കുറി' നടത്ഷം. വക്െനി
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ധി ആനുകൂല്യങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്ിക്കുഷം.
 ഫലാട്റി തവൽത�യർ അംഗങ്ങൾക്കറ് ഭവന നിർമ്ാണ സഹായം നൽകുന്ന

തിഫലക്കായി 2021 തല വിഷു ബമ്പർ കല�റ് ബമ്പറായാണറ് നടത്തിയിരുന്നതറ്. 
രേസ്തുത ഫലാട്റി നടത്തിപ്ിൽ നിന്നും മറ്റു തെലവകതളല്ാം കുറവറ് തെയ്റ് ഭവന 
നിർമ്ാണ സഹായത്തിനുള്ള ലാഭ വിഹിതം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പു
ഫരാഗമിക്കുന്നുണ്റ്.

873.  ഏജറെ് െരണമപ്ടുന്ന സ്കാഹെര്യമുണ്്കായ്കാല് വന്കാെിനിക് ടികറ്റുകള് സഷംര
ക്ിച്ചു നല്കുഷം. ഇെിന് ആവശ്യെ്കായ െടെവഭേഗെികള് മക്കാണ്ടുവരുഷം.

 ഏജറെറ് മരണതപ്ടുന്ന സാഹെര്ം ഉണ്ായാൽ ടിയാരുതട ഫനാമിനിക്കറ് ടി
ക്കറ്റുകൾ സംരഷേിച്ചുനൽകാന് സർക്കാർ ഉത്തരവറ് നൽകിയിട്ടുണ്റ്. ഇതിന് 
രേകാരം ഫസാ�റ്റ്ററ് വയർ അപ്ിഫക്കഷനിൽ ഫമാഡി�ിഫക്കഷന് നടന്നുവരുന്നു.

ഫദവസ്വഷം
874. വേവസ്ഷം വബ്കാര്ഡുകള് വക്കാവിഡിമന തുടര്ന്ന് വലിയ പ്രെിസന്ിയില്കാണ്. 

വരുെ്കാനഷം സ്കാധ്കാരണഗെിയില് ആകുന്നതുവമര കമി സര്ക്കാര് ഖജന്കാവി
ല് നിന്നുഷം നികത്ഷം. 

 ഫദവസ്വം ഫബാർ ഡുകൾക്കും തിരുവനന്പുരം പത്മനാഭ സ്വാമി ഫഷേത്ത്തിനും 
രേഫത്ക ധനസഹായം നല്ി. 215 ഫകാടി രൂപ ഇതിനകം കകമാറിക്കഴിഞ്ഞു.

875.  ശബരിെലയുെ്കായി ബന്മപ്ടെ ഇടത്്കാവളങ്ങള്, െ്കാസ്റ്റര്പ്്കാന് തുടങ്ങിയവ പൂ
ര്ത്ിയ്കാക്കുന്നെിന് സെയബന്ിെ പരിപ്കാടി നടപ്്കാക്കുഷം.

 േബരിമല മാസ്റർപ്ാന് നടപടികൾ പുഫരാഗമിക്കുന്നു. കഴക്കൂട്ം, തെങ്ങന്നൂർ, 
എരുഫമലി, നിലക്ൽ, െിറങ്ങര (ൊലക്കുടി), മണിയംഫകാടറ് (കൽപ്റ്റ), ശുകപുരം 
(തപാന്നാനി)  എന്നീ 7 ഇടത്താവളങ്ങളതട നിർമ്ാണം പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

876. സപതൃകമൂല്യമുള്ള പ്രധ്കാനമപ്ടെ അമ്ലങ്ങള് പഴെയില് സഷംരക്ിക്കുന്നെിനു 
പദ്ധെി െയ്്കാറ്കാകി നടപ്്കാക്കുഷം.

 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

877. വേവസ്ഷം വബ്കാര്ഡുകളമട പരിധിയില് വര്കാത് വക്ത്ങ്ങള് നവീകരിക്കുന്ന
െിനുഷം അവിടമത് ശ്കാന്തിക്കാര്ക്കുഷം െറ്റു ജീവനക്കാര്ക്കുഷം െ്കാന്യെ്കായ വവെനഷം 
ലഭ്യെ്കാക്കുന്നെിനുള്ള വിവരവശഖരണഷം നടന്നുമക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. അെിമറെ 
അടിസ്ഥ്കാനത്ില് ഒരു സ് കീെിനു രൂപഷം നല്കുഷം. ഇവര്ക്കായി പ്രവെ്യക വക്െ
നിധിയുഷം ഏര്മപ്ടുത്ഷം.

 ഫഷേമനിധി ഏർതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി പുഫരാഗമിക്കുന്നു.

സഷംസ്ൊന ആസൂത്ണ ഫബൊര്ഡ്
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878.  പഞ്വത്ര പദ്ധെി ആസൂത്ണഷം മുവന്ന്കാടെ് മക്കാണ്ടുവപ്കാകുന്ന ഏക സഷംസ്ഥ്കാന
െ്കാണ് വകരളഷം. സഷംസ്ഥ്കാനെല ആസൂത്ണഷം കൂടുെല് ശക്ിമപ്ടുത്ന്നെിന് 
നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്ര പദ്ധതി 2021-22 ൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്റ്. 2020-21 ൽ 
വാർഷിക പദ്ധതി അടകേൽ 27610 ഫകാടി രൂപയായിരുന്നു. പദ്ധതി തെലവറ് 
27805 ഫകാടി രൂപയാണറ്. 2022-23 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പതിനാലാം പഞ്ചവ
ത്ര പദ്ധതിയുതട കരടറ്  സമീപനഫരഖ ആസൂത്ണഫബാർഡറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടു
ണ്റ്. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

879. പെിന്കാല്കാഷം പഞ്വത്ര പദ്ധെി ആവഗ്കാളെലത്ില് വിേഗ്ധരുമടയുഷം വകരള
ത്ിമല ജനവിഭ്കാഗങ്ങളമടയുഷം പങ്്കാളിത്വത്്കാമട രൂപീകരിക്കുഷം.

 കരടറ് സമീപന ഫരഖ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറക്റ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

സഷംവരണനയഷം
880. പടെികജ്കാെി/പടെികവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കുഷം വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസപരെ്കായുഷം സ്കാമൂഹ്യപരെ്കായുഷം 

പിവന്ന്കാകഷം നില്ക്കുന്ന ജനവിഭ്കാഗങ്ങള്ക്കുഷം സര്ക്കാര് ഉവേ്യ്കാഗങ്ങളില് ഇന്നു
ള്ള വെ്കാെില് സഷംവരണഷം തുടരണഷം. ഓവര്കാ സമുേ്കായത്ിനുഷം അര്ഹെമപ്ടെ 
സഷംവരണ്കാനുകൂല്യഷം മുഴവന് അവര്ക്കുെമന്ന കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്്കാനുഷം 
കഴിയണഷം. അവെ്കാമട്കാപ്ഷം മുവന്ന്കാക സമുേ്കായങ്ങളിമല പ്കാവമപ്ടെവര്ക് 10 
ശെെ്കാനഷം സഷംവരണഷം നടപ്ില്കാക്കുന്നെിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളഷം സര്ക്കാര് 
തുടരുഷം. ന്കാലുപെിറ്റ്കാണ്ിവലമറയ്കായി ഇടതുപക് ജന്കാധിപെ്യ മുന്നണി സ്ീകരി
ച്ചുവരുന്ന ഈ സഷംവരണനയമത് ഉയര്ത്ിപ്ിടിക്കുഷം.

 ആവേ്മായ തുടർനടപടികൾ പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

മദ്യനയഷം
883. െേ്യ്കാസക്ിമകെിമര ശക്െ്കായ പ്രെ്കാരണവുഷം നിയന്തണവുഷം മക്കാണ്ടുവരുഷം. 

െേ്യത്ിമറെ ലഭ്യെയുഷം ഉപവയ്കാഗവുഷം പടിപടിയ്കായി കുറയ്ക്കാന് സഹ്കായകരെ്കായ 
നയെ്കായിരിക്കുഷം ഇടതുപക് ജന്കാധിപെ്യമുന്നണി സര്ക്കാര് സ്ീകരിക്കുക.

 മദ്വർജനം എന്ന ലഷേ്ത്തിലൂന്നി മദ്നയം രേഖ്ാപിച്ചറ് നടപ്ിലാക്കി വരുന്നു. 
"ലഹരി മുക്ത ഫകരളം" എന്ന ലഷേ്ം സാഷോതറ്കരിക്കുന്നതിനായി രൂപം 
നൽകിയ ലഹരി വർജന മിഷന് - വിമുക്തിയുതട രേവർത്തനം ഊർജിത
മായി നടന്നു വരുന്നു. ലഹരി വിരുദ്ധ അവഫബാധം നല്കുന്നതിനായുള്ള പരിപാ
ടികൾ തയ്യാറാക്കി വിഫക്ഴറ് സറ് ൊനൽ വഴിയും നവ മാധ്മങ്ങൾ വഴിയും രേെ
രിപ്ിച്ചറ് വരുന്നു. തകാഫറാണ മഹാമാരിക്കാലത്തറ് 33  തവബിനാറുകളിൽ 9385 
ഫപർ പതകേടുത്തു.

884. െേ്യവര്ജനമത് വപ്ര്കാത്്കാഹിപ്ിക്കുന്നെിനു ശക്െ്കായ ഇടമപടല് സര്ക്കാ
രിമറെ ഭ്കാഗത്നിന്ന് ഉണ്്കാകുഷം. ഇെിന്കായി വിമുക്ി െി്നു രൂപഷം നല്കിയി
ട്ടുണ്്. ഇെിമറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് കൂടുെല് ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. അെിവിപുലെ്കായ 
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ഒരു ജനകീയ വബ്കാധവല്കരണ പ്രസ്ഥ്കാനത്ിന് രൂപഷം നല്കുഷം. െേ്യവര്ജ
നസെിെിയുഷം സര്ക്കാരുെ്കായുള്ള സഹകരണഷം ശക്ിമപ്ടുത്ഷം.

 ലഹരി വർജനം ലഷേ്മാക്കി സംസ്ാന സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ വിമുക്തി 
മിഷന് കവവിധ്ങ്ങളായ രേവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്ണം തെയ്റ് നടപ്ാക്കി 
വരുന്നു.  മയക്കുമരുന്നറ് ഉപഫയാഗഫത്താടുള്ള രേതിഫരാധം �ലരേദമാക്കുന്ന
തിനറ് ജനപകോളിത്തത്തിതറെ അനിവാര്ത കണക്കിതലടുത്തറ് അതിനറ് ഫവണ് 
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചറ് വരുന്നു.  സംസ്ാനതത്ത എല്ാ തഫദേേ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിലും വാർഡറ് തലം മുതൽ സാമൂഹിക - സാംസാരിക രേവർത്ത
കർ, കുടുംബശ്ീ അംഗങ്ങൾ, അംഗന്വാടി - ആോരേവർത്തകർ എന്നിവതര 
ഉൾതപ്ടുത്തി 19,391 വാർഡുകളിൽ രൂപീകരിച്ചു.

885. 14 ജില്ലകളിലുഷം ഡീ-അഡിക്ന് മസറെറകള് സ്ഥ്കാപിക്കുഷം. വെഖല്കാ കൗണ്സി
ലിഷംഗ് മസറെറകള്ക്കുഷം രൂപഷം നല്കുഷം. 

 വിമുക്തി മിഷതറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ സംസ്ാനതത്ത 14 ജില്കളിലും ഡീ - അഡി
ഷേന് തസറെറുകൾ സ്ാപിച്ചു.  ഈ ഡീ - അഡിഷേന് തസറെറുകൾ മുഫഖന 
66,867 ഫപർക്കറ് െികിത് നൽകി.  ഇതിൽ 5681 ഫപർക്കറ് കിടത്തി െികിത് 
നല്ിയിട്ടുള്ളതാണറ്. തിരുവനന്പുരം, എറണാകുളം, ഫകാഴിഫക്കാടറ് ജില്കളിൽ 
3 ഫമഖലാ വിമുക്തി കൗൺസിലിംഗറ് തസറെറുകൾ ആരംഭിച്ചു. 

886. െേ്യഷം വപ്കാമല സ്കാമൂഹ്യഭീ്ണിയ്കായി കഞ്്കാവുഷം െയക്കുെരുന്നുഷം വ്യ്കാപകെ്കാവുക
യ്കാണ്. ഇെിമനെിമര അെികര്ശനെ്കായ നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം. സ് കൂളക
ളില് െേ്യത്ിമനെിമരയുള്ള വബ്കാധവല്കരണഷം 8 മുെല് 12 വമര ക്ല്കാസ്സുകളി
ല് ഉള്മപ്ടുത്ന്നെിനു നടപടി സ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. ഇെ് കൂടുെല് ശക്െ്കാക്കുഷം.

 വിദ്ാലയങ്ങളിൽ പി റ്റി എ, സറ് കൂൾ തഡവലപറ്തമറെറ് കമ്റ്റി എന്നിവയുതട 
സഹകരണഫത്താതട സംഘടിപ്ിച്ചു വരുന്നു.  ഫകാഫളജറ് തലത്തിൽ 899 കറ്ള
ബുകളം സ്കൂൾ തലത്തിൽ 5410 ക്ലബുകളം രൂപീകരിച്ചറ് രേവർത്തിച്ചറ് വരുന്നു. വി
ദ്ാലയങ്ങൾ ലഹരി മുക്തമാക്കുന്നതിനും വിദ്ാഭ്ാസ കാലഘട്ത്തിൽ തതന്ന 
വിദ്ാർത്ികതള ലഹരി ഉപഫയാഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്ിരിപ്ിക്കുന്നതിനും 
സ്കൂളകളിൽ "ഉണർവ്വറ് " എന്ന ഫപരിലും ഫകാഫളജറ് ക്ാംപസുകളിൽ "ഫനർക്കൂട്ം" 
എന്ന ഫപരിലും ഫകാഫളജറ് ഫഹാസ്റലുകളിൽ "ശ്ദ്ധ" എന്ന ഫപരിലും കൂട്ായറ്മകൾ 
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

ജീവനകൊര്
887.  ജീവനക്കാരുമട ശമ്ള പരി്് കരണ കുടിശികയുഷം വക്കാവിഡുക്കാലത്് െ്കാറ്റിവ

ച്ച ശമ്ളവുഷം ഡി.എ കുടിശികയുഷം ക്കാശ്കായി 2021-22ല് നല്കുഷം. മെഡിമസപ്് 
2021-22ല് നടപ്്കാക്കുഷം.

 ഫകാവിഡറ് കാലത്തറ് മാറ്റിവച്ച േമ്പളവം ജുകല 2019 വതരയുള്ള ഡിഎ കുടിശേി
കയും തകാടുത്തുതീർത്തിട്ടുണ്റ്. േമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശേിക 2023-24, 2024-
25 ൽ നൽകുന്നതാണറ്.

888.  ശമ്ള പരി്് കരണ കമീ്ന് റിവപ്്കാര്ടെിമല അവന്കാെലി സഷംബന്ിച്ച് പര്കാെി
കള് ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്്. അവമയല്ല്കാഷം പരിവശ്കാധിക്കുന്നെിന് അവന്കാെലി കമി
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റ്റിമയ നിവയ്കാഗിക്കുഷം. ക്യ്കാബിനറ്റു െലത്ില് െമന്ന െര്ച്ച മെയ്് പര്കാെികള്ക്കു 
പരിഹ്കാരഷം ക്കാണുഷം.

 അഫനാമിലി കമ്ിറ്റി റിഫപ്ാർട്റ് സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. ധനവകുപ്റ് പരിഫോധിച്ചുവരു
ന്നു.

889.  പങ്്കാളിത് മപന്്ന് റിവപ്്കാര്ടെ് സെര്പ്ിച്ചയുടമന െമന്ന പരിവശ്കാധിച്ച് ജീവ
നക്കാരുമട െ്കാല്പ്ര്യങ്ങള് പരിഗണിച്ചുമക്കാണ്് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 റിഫപ്ാർട്റ് പരിഫോധിച്ചറ് വരുന്നു.

ല�ൊഴിൽ നയഷം
890. െിനിെഷം കൂലി 700 രൂപയ്കാക്കുന്നെിനുള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. സ്ത്രീ-പുരു് മെ്കാ

ഴില്കാളികളമട വവെന അന്തരഷം കുറയ്ക്കുന്നെിനുള്ള നടപടികള് സ്ീകരിക്കുഷം.
 2019 മുതൽ 2021 വതര 29 വിവിധ തതാഴിൽ ഫമഖലകളിതല മിനിമം കൂലി നി

ശ്ചയിച്ചറ് വിജ്ാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്റ്. സംസ്ാനത്തറ് ഫവതനം നിശ്ചയിക്കു
ഫമ്പാൾ ലിംഗസമത്വം ഉറപ്ാക്കുന്നുണ്റ്. 

892. അെിഥി മെ്കാഴില്കാളികള്ക്കുവവണ്ിയുള്ള വക്െ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ശക്ിമപ്
ടുത്ഷം. അവര്ക് വറ്ന് ക്കാര്ഡ്, ആവര്കാഗ്യ ക്കാര്ഡ്, ഇന്്്റന്സ് തുടങ്ങി
യവ ഉറപ്പുവരുത്ഷം. അവരുമട െ്കാെസവകന്ദ്രങ്ങളില് െവ്ദേശ ഭരണസ്ഥ്കാപന
ങ്ങളമട സഹ്കായവത്്കാമട മപ്കാതുസൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുഷം.

 അതിഥി തതാഴിലാളികളതട ഫഷേമത്തിനായി 2010 ൽ ഫകരള കുടിഫയറ്റ 
തതാഴിലാളി ഫഷേമപദ്ധതി രൂപം നൽകിയിരുന്നു. നിർമ്ാണ തതാഴിലാളി 
ഫഷേമ നിധി ഫബാർഡിതറെ കീഴിലാണറ് ഈ പദ്ധതി രേവർത്തിച്ചു വരുന്നതറ്.  
വിവിധങ്ങളായ ആനുകൂല്ങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. ഇതര സംസ്ാന തതാഴി
ലാളികതള രജിസ്റർ തെയ്യിക്കുന്നതിനറ് ആവാസറ് ഇന്ഷുറന്സറ് പദ്ധതി നടപ്ി
ലാക്കിയിട്ടുണ്റ്. 18 വയസ്ിനും 60 വയസ്ിനും ഇടയിലുള്ള തതാഴിലാളികളാണറ് 
ഈ പദ്ധതിയുതട പരിധിയിൽ വരുന്നതറ്. പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്ന ഓഫരാ
രുത്തർക്കും 25,000/- രൂപയുതട സൗജന് ഇന്ഫപഷ്റെറ് െികിത് സംസ്ാന
തത്ത െിസറ് പ്സറ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി എംപാനൽ തെയ് എല്ാ സർക്കാർ 
ആശുപത്ികളിൽ നിന്നും ലഭ്മാക്കുന്നു. ആഫരാഗ് ഇന്ഷ്വറന്സിഫനാതടാപ്ം 
2,00,000/- രൂപയുതട അപകട ഇന്ഷുറന്സറ് ഉറപ്പുവരുത്തുണ്റ്. െികിത്ാ 
പരിധിയിൽ രേസവ സംബന്മായ െികിത് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്റ്. അപകടം 
മൂലമുണ്ാകുന്ന അംഗകവകല്ത്തിനറ് 1,00,000/- രൂപ ഇന്ഷുറന്സറ് പരിരഷേ 
ഏർതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്റ്. 

 അതിഥി തതാഴിലാളികളതട വിവരങ്ങൾ ഫേഖരിക്കുന്നതിനും ആഫരാഗ് 
സുരഷേ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി അതിഥി ഫപാർട്ൽ സജമാക്കി.

 അതിഥി തതാഴിലാളികൾക്കറ് താമസസൗകര്ം ഒരുക്കുന്നതിനറ് അപറ് നാ ഘർ 
പദ്ധതി രേകാരം ഫകാഴിഫക്കാടറ് ജില്യിതല കിനാലൂരിൽ 15,760 െതുരശ് വി
സ്തീർണ്ണത്തിൽ ഫഹാസ്റലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എറണാകുളം ജില്യിൽ കളമ
ഫശേരിയിൽ 540 കിടക്കകകളള്ള ഫഹാസ്റലിനറ് തറക്കല്ിട്ടു.

 അതിഥി തതാഴിലാളികതള സഹായിക്കുന്നതിനും ഫവതന വ്വസ്കൾ, 
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രജിസറ് ഫട്രഷന്, തതാഴിൽ സാഹെര്ങ്ങൾ എന്നിവ അറിയുന്നതിനുമായി 
പുതുതായി  5 ജില്കളിൽ കൂടി ത�സിലിഫറ്റഷന് തസറെറുകൾ ആരംഭിച്ചു. 

 അതിഥി തതാഴിലാളികൾക്കറ് കുറഞെ വാടകയിൽ കുടുംബസഫമതം താമസി
ക്കുന്നതിനും ഗസ്ററ് വർഫക്കഴറ് സറ് തഫ്ണ്ിലി റസിഡന്സറ് ഇന് ഫകരള ഫരോജക്റ് 
(ആലയറ്) ആവിഷറ് കരിച്ചു.

893.  എന്.ബി.എെ്.സികളിമല ജീവനക്കാരുമട മെ്കാഴിലുഷം െിനിെഷം വവെനവുഷം സഷംര
ക്ിക്കാന് നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 സംസ്ാനതത്ത ഫനാൺ ബാകേിംഗറ് തസക്റിൽ മിനിമം ഫവതനം നിശ്ചയിച്ചു
തകാണ്റ് സർക്കാർ രേകാരം ഉത്തരവറ് പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്. എന്നാൽ ഇതിതന
തിതര സ്വകാര് �ിനാന്സറ് കമ്പനികൾ ഫകാടതിതയ സമീപിച്ചറ് ഫസ്റ ഉത്തരവറ് 
സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്റ്. നിലവിതല ഫസ്റ തവഫക്കറ്ററ് തെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു.

894.  വലബര് കമി്ണവററ്റ് വിപുലീകരിച്ചു പുനഃസഷംഘടിപ്ിക്കുഷം. 
 പുതിയ ഫലബർ ഫകാഡുകൾ വരുന്നതുമൂലം നിലവിലുള്ള തതാഴിൽ വകുപ്ിതറെ 

ഘടനയിൽ വ്ത്ാസം ഉണ്ാകാന് ഇടയുണ്റ്. തുടർനടപടികൾ ഇതിതറെ 
ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കും. 

895. വക്െനിധികളമട ഭരണമച്ചലവ് കുറയ്ക്കുന്നെ് ലക്്യെിടെ് സെ്കാനെ്കായവയുമട പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് ഒരു കുടകീഴില് മക്കാണ്ടുവരുഷം.

 29.06.2020 തല സർക്കാർ ഉത്തരവറ് രേകാരം തതാഴിൽ വകുപ്ിതറെ കീഴിലുള്ള 
16 ഫഷേമിനിധി ഫബാർഡുകതള 11 ആക്കി കുറയ്ക്കുന്നതിനറ് ആവേ്മായ നിയമ
നിർമ്ാണം നടത്തുന്നതിനറ് ഉത്തരവായിട്ടുണ്റ്. ഇക്കാര്ം നടപ്ിലാക്കുന്നതിനാ
യി ഫലബർ കമ്ീഷണർ തലത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

896.  ഗ്കാര്ഹിക മെ്കാഴില്കാളികളമട അവക്കാശങ്ങള്, മെ്കാഴില് സ്കാഹെര്യങ്ങള്, 
സ്കാമൂഹ്യ സുരക്ിെെ്ഷം, ചൂ്ണഷം െടയല് തുടങ്ങിയവ ഉള്മപ്ടുത്ി സെഗ്രനി
യെഷം പ്കാസ്്കാക്കുഷം. നിലവിലുള്ള സ്കാമൂഹ്യസുരക്്കാ വബ്കാര്ഡിമറെ പ്രവര്ത്നഷം 
കൂടുെല് വിപുലമപ്ടുത്ഷം.

 ഗാർഹിക തതാഴിലാളികതള അസംഘടിത തതാഴിലാളി സാമൂഹ് സുരഷോ 
ഫബാർഡിൽ അംഗത്വതമടുപ്ിക്കുന്നതിനറ് രേഫത്ക ക്ാമ്പുകൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. നി
യമനിർമ്ാണം പരിഫോധിച്ചുവരുന്നു.

897.  ആവര്കാഗ്യപരെ്കായ മെ്കാഴില് ബന്ങ്ങള് വളര്ത്ിമയടുക്കുഷം. വന്കാക്കുകൂലി തുട
ങ്ങിയ അന്കാവര്കാഗ്യ പ്രവണെകള് അവസ്കാനിപ്ിച്ചുമക്കാണ്് വിജ്്കാപനഷം പുറ
മപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്്. അവ ലഷംഘിക്കുന്നവര്മകെിമര കര്ശന നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം. 
ചുെട്ടുമെ്കാഴില്കാളി നിയെഷം അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റര് മെയ്ിട്ടുള്ള ചുെട്ടുമെ്കാഴില്കാളിക
ളമട മെ്കാഴിലുഷം വരുെ്കാനവുഷം സഷംരക്ിക്കാനുള്ള നടപടി സ്ീകരിക്കുഷം.

 ഫകരളത്തിൽ വിവിധ ഫമഖലകളിതല തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നറ് മികച്ച രേവർ
ത്തനം നടത്തുന്നവതര കതണ്ത്തി 15 ഫമഖലകളിൽ നൽകിവരുന്ന തതാഴിൽ 
ഫശ്ഷ് പുരസറ് കാരം 17 ഫമഖലകളിഫലക്കറ് വ്ാപിപ്ിച്ചു.

 മികച്ച രീതിയിൽ തതാഴിലാളി-തതാഴിലുടമ ബന്ം പരിപാലിക്കുന്ന സ്ാപന
ങ്ങതള തതരതഞെടുത്തറ് സി.എം എകറ് സലന്സറ് പുരസറ് കാരം എാർതപ്ടുത്തി. 
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 ചുമട്റ് തതാഴിലാളി ഫമഖലകളിതല രേേറ് നങ്ങൾ സംബന്ിച്ചറ് പരാതി നൽ
കുന്നതിനറ് ചുമട്റ് കൂലി നിരക്കറ് ഉൾതപ്തടയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും 
തതാഴിൽ ഫസവ ആപറ് സജമാക്കി.

 899 .  വിവിധ വ്യവസ്കായങ്ങളിലുഷം മെ്കാഴില് വെഖലകളിലുഷം മെ്കാഴില് മെയ്യുന്ന മെ്കാഴി
ല്കാളികള് വനരിടുന്ന മെ്കാഴില്ജന്യ വര്കാഗങ്ങള് കമണ്ത്്കാനുഷം െികിത് ലഭ്യ
മാക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കും.

 തതാഴിലിടങ്ങളിൽ തതാഴിൽജന് ഫരാഗങ്ങൾ �ലരേദമായി തടഞെറ് ആഫരാ
ഗ്കരമായ തതാഴിൽ അന്രീഷേം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനറ് കശുവണ്ി, കയർ, മത്് 
സംസരണം – പാക്ിംഗറ് (അൺ ഓർഗകനസറ്ഡറ് തസക്ർ) തുടങ്ങിയ ഫമഖ
ലകളിൽ ഫജാലി തെയ്യുന്ന തതാഴിലാളികൾക്കിടയിൽ തതാഴിൽജന് ഫരാഗ 
നിർണ്ണയ സർതവ്വ/തമഡിക്കൽ ക്ാമ്പുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്ിച്ചിട്ടുണ്റ്. തതാ
ഴിൽജന് ഫരാഗനിവാരണത്തിനറ് ഉെിതമായ രേതിഫരാധ െികിത്ാ മാർഗ്ഗ
ങ്ങതളക്കുറിച്ചറ് തതാഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അവഫബാധം ഉണ്ാക്കുകയും തെയ്ി
ട്ടുണ്റ്.

900. വകന്ദ്രസര്ക്കാരിമറെ നിര്്ദേിഷ് മെ്കാഴില് നിയെ വഭേഗെികള്മകെിര്കായുള്ള 
സെീപനെ്കായിരിക്കുഷം ഇടതുപക് ജന്കാധിപെ്യമുന്നണി സര്ക്കാര് സകമക്കാ
ള്ളുക. മെ്കാഴില് വകുപ്ിമന ശക്ിമപ്ടുത്ഷം. നിയെങ്ങള് പരി്് കരിച്ച് മെ്കാഴി
ല്കാളികള്ക് മെ്കാഴിലുഷം വരുെ്കാനവുഷം ഉറപ്പുവരുത്ഷം.

 4 ഫകാഡുകൾ സംബന്ിച്ചറ് സംസ്ാനം തയ്യാറാക്കിയ െട്ങ്ങളം രോഥമിക വി
ജ്ാപനം പുറതപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്. സംസ്ാനതത്ത എല്ാ ഫട്രഡറ് യൂണിയനുകതള
യും പതകേടുപ്ിച്ചുതകാണ്റ് ഫകാഡുകതള സംബന്ിച്ചറ് തതാഴിലാളി തതാഴിലുടമ, 
മാഫനജറ്തമറെറ് വിദഗറ്ധർ എന്നിവതര പതകേടുപ്ിച്ചുതകാണ്റ് കിതല തസമിനാർ 
നടത്തിയിട്ടുണ്റ്.
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അനുബന്ം 1

രണ്ാം ഫകാവിഡറ് പാഫക്കജറ്
· വക്കാവിഡ് രണ്്കാഷം െരഷംഗത്ിമറെ പ്രെ്യ്കാഘ്കാെെനുഭവിക്കുന്ന മെറകിട വ്യ്കാപ്കാരികള്, 

വ്യവസ്കായികള്, കൃ്ിക്കാര്, എന്നിവരുള്മപ്മടയുള്ളര്ക് സഹ്കായകരെ്കായ ഇരുപെി
ന്കായിരഷം വക്കാടി രൂപയുമട രണ്്കാഷം വക്കാവിഡ് പ്കാവകജ് ആയിരുന്നു ഇെില് പ്രധ്കാനഷം. 
പ്കാവകജിമല പ്രഖ്യ്കാപനങ്ങളില് ഭൂരിഭ്കാഗവുഷം നടപ്ില്കാക്കാന് സ്കാധിച്ചു.  വക്കാവിഡ് 
അനുബന് പ്കാവകജിമല മക എെ് സി, മക എസ് എെ് ഇ എന്നിവ വഴി നടപ്ില്കാ
ക്കുന്ന ‘ആശ്്കാസ് ’ സ്കാമ്ത്ിക സഹ്കായ പദ്ധെികള് വിജയകരെ്കായി നടപ്ില്കാകി. 
സര്ക്കാര് മകടെിടങ്ങള് വ്കാടകമയ്കടുത്ിട്ടുള്ളവര്ക് 2021 ഡിസഷംബര് 31 വമര വ്കാടക 
ഒഴിവ്കാകി നല്കുകയുണ്്കായി.

ഫകാവിഡറ് കാലത്തും ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കടക്കം അല്ലില്ാത്ത ഓണം
· സമൂഹത്ിമല എല്ല്കാ വിഭ്കാഗഷം ജനങ്ങളമട സകയ്ിലുഷം പണഷം ലഭ്യെ ഉറപ്്കാക്കാന് സര്

ക്കാര് ഈ വക്കാവിഡ് സ്കാമ്ത്ിക പ്രെിസന്ികള്കിടയിലുഷം കഴിഞ്ഞു.   ഇെിന്കായി 
9018 വക്കാടി രൂപ മെലവ്കാകി.  ഓണക്കാലത്് സ്കാമൂഹ്യ സുരക്്കാ മപന്്ന് 
നല്ക്കാന് 1700 വക്കാടി, ആയിരഷം രൂപ വീെഷം വിവിധ വിഭ്കാഗഷം ജീവനക്കാര്ക് നല്
കിയെിനു മെലവ്കായെ് 147 വക്കാടി,വിവിധ വബ്കാര്ഡുകള്ക് ശമ്ളഷം നല്ക്കാന് 30 
വക്കാടി, ഓണകിറ്റിന് 526 വക്കാടി എന്നിങ്ങമന വിവിധ വെഖലകളില് സഹ്കായമെത്ി
ച്ചു. ഇത്രഷം ഇടമപടലുകള് വക്കാവിഡ് മൂലഷം െകര്ന്ന വിപണിക് ഊര്ജെ്കായി െ്കാറി .

· ഇത്വണമത് ഓണഷം സ് മപ്്യല് ഭക്്യകിറ്റില് കശുവണ്ിപ്രിപ്പുഷം മനയ്യുഷം ഏലയ്ക്കാ
യുഷം അടകഷം 16 ഇനഷം സ്കാധനങ്ങള്കാണ് ഉണ്്കായിരുന്നെ്. കര്്കര്ക്കുഷം ഉല്പ്കാേകര്
ക്കുഷം വ്യവസ്കായികള്ക്കുഷം ഈ നടപടി വലിയ സഹ്കായെ്കായി. ടണ് കണകിന് ഉല്പ്ന്ന
ങ്ങള് ഇെില് കൂടി വിറ്റഴികമപ്ട്ടു . മെ്കാഴില്കാളികള്ക് കൂടുെല് വജ്കാലി ലഭ്യെ്കാക്കാനുഷം , 
വിപണിയിമല വിലയിടിവ് ഇല്ല്കാെ്കാക്കാനുഷം ഈ നടപടി സഹ്കായിച്ചു .

· സ്കാധ്കാരണ 100 പ്രവര്ത്ി േിവസങ്ങള് പൂര്ത്ിയ്കാക്കുന്ന മെ്കാഴിലുറപ്് മെ്കാഴില്കാളി
കള്ക്കാണ് ഉത്വബത് അനുവേിച്ചിരുന്നമെങ്ില് ഇത്വണ വക്കാവിഡ് െഹ്കാെ്കാരി 
സൃഷ്ിച്ച പ്രെിസന്ിയുമട പശ്്കാത്ലത്ില് 75 േിവസഷം പൂര്ത്ീകരിച്ച മുഴവന് മെ്കാഴി
ല്കാളികള്ക്കുഷം ഉത്വബത് നല്ക്കാനുള്ള െീരുെ്കാനഷം ഭൂരിപക്ഷം മെ്കാഴില്കാളികള്ക്കുഷം 
ആശ്്കാസെ്കായി .

· പൂടെികിടക്കുന്ന കശുവണ്ി െ്കാക്റികളിമല മെ്കാഴില്കാളികള്ക് സര്ക്കാര് ഓണഷം 
എക് സ് വഗ്ര്്യ ധനസഹ്കായെ്കായി 2,250 രൂപ വീെഷം നല്കി .

മുടങ്ങാത്ത ഫഷേമ തപന്ഷന്
· എല്ല്കാ െ്കാസവുഷം ഒരു െടസവുഷം കൂട്കാമെ സ്കാമൂഹിക സുരക്്കാ മപന്്നുഷം വക്െനിധി 

വബ്കാര്ഡ് മപന്്നുഷം വിെരണഷം മെയ്യുന്നു. 56.16 ലക്ഷം ആളകള്ക് ഏകവേശഷം 900 
വക്കാടി രൂപയ്കാണ് ഓവര്കാ െ്കാസവുഷം വിെരണഷം മെയ്യുന്നെ് . 2022 െ്കാര്ച്ച്, ഏപ്രില് െ്കാസ
ങ്ങളിമല സ്കാമൂഹ്യ സുരക്്കാ - വക്െനിധി വബ്കാര്ഡ് മപന്്ന് തുകയ്കായ 3200 രൂപ 
വിഷു-ഈസ്റ്റര് പ്രെ്കാണിച്ച് ഒരുെിച്ച് വിെരണഷം മെയ്തു.
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ഫലാകത്തിനറ് മാതൃകയായി ഫകാവിഡറ് സമാേ്വാസ പദ്ധതി
· വല്കാകത്ിനുഷം ര്കാജ്യത്ിനുഷം ഇന്ത്യയിമല ഇെര സഷംസ്ഥ്കാനങ്ങള്ക്കുഷം െ്കാതൃകയ്കാകുന്ന 

ഒരു പദ്ധെി ഈ ക്കാലയളവില് പ്രഖ്യ്കാപിക്കുകയുണ്്കായി . ര്കാജ്യത്ിന് െമന്ന െ്കാതൃക
യ്കാകുന്ന ഈ പദ്ധെിയില് വക്കാവിഡ് മൂലഷം െരണമപ്ടുന്ന ബി പി എല് കുടുഷംബത്ിമല 
ആശ്രിെര്ക് മൂന്നു വര്്വത്ക് പ്രെിെ്കാസഷം 5000 രൂപ വീെഷം സഷംസ്ഥ്കാന സര്ക്കാര് 
ധനസഹ്കായഷം നല്കുന്നു. വക്കാവിഡ് ബ്കാധിച്ച് െരണമപ്ട്ടുവപ്കായ കുടുഷംബത്ിമല 
പ്രധ്കാന വരുെ്കാനക്കാരന്കായ വ്യക്ിമയ ആശ്രയിച്ചുകഴിഞെിരുന്ന ബി.പി.എല് കുടുഷം
ബങ്ങള്ക്കാണ് സഹ്കായഷം ലഭ്യെ്കാകുക.ആേ്യഷം സെ്കാശ്്കാസഷം ലഭിക്കുന്ന െ്കാസഷം മുെല് 
മൂന്നു വര്്വത്യ്ക്കാണ് പ്രെിെ്കാസഷം 5000 രൂപ വീെഷം ഡയറക്് മബനിെിറ്റ് ്്കാന്സ്െര് 
ആയി സഹ്കായഷം എത്ക.

മത്്ഫമഖലക്റ് കകത്താങ്ങറ്
· ഒവക്്കാബര് - നവഷംബര് െ്കാസത്ിമല പ്രകൃെിവക്്കാഭവുഷം വക്കാവിഡുഷം ഉള്മപ്മടയുള്ള 

നിരവധി പ്രെിസന്ികള്കാല് വലയുന്ന െല്സ്യ മെ്കാഴില്കാളി കുടുഷംബങ്ങള്ക് 3000 
രൂപ വീെഷം ഒറ്റത്വണ ഒന്നര ലക്വത്്കാളഷം കുടുഷംബങ്ങള്ക്കായി 47.84 വക്കാടി 
നല്കുഷം.

അനുബന്ഷം  2

അംഗീകാരങ്ങളതട നിറവിൽ 
ഫകരള സർക്കാർ

· നീെി ആവയ്കാഗിമറെ ആവര്കാഗ്യ സൂെികയില് വകരളഷം തുടര്ച്ചയ്കായി ന്കാല്കാഷം  
െവണയുഷം ഒന്ന്കാെെ്. നൂറില് 82.20 സ് വക്കാര് വനടിയ്കാണ് 2019-20 വര്്മത്  
പ്രവര്ത്നങ്ങളമട െികവില് വകരളഷം ഒന്ന്കാെമെത്ിയെ്.

· പ്ിക് അെവയഴ്സ് മസറെര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്ിക് അെവയഴ്സ്  ഇന്ഡക്് 
2021 ല് വലിയ സഷംസ്ഥ്കാനങ്ങളില് ഏറ്റവുഷം െികച്ച ഭരണഷം ക്കാഴ്ചവച്ച സഷംസ്ഥ്കാനെ്കായി 
വകരളഷം.

· േ്കാരിദ്ര്യ നിര്മ്കാര്ജനത്ിലുഷം വകരളഷം നമ്ര് വണ്. നീെി ആവയ്കാഗിമറെ വേശീയ  
െള്ടെി ഡയെന്്ണല് േ്കാരിദ്ര്യ സൂെികയില് കുറവ് േ്കാരിദ്ര്യമുള്ള സഷംസ്ഥ്കാനഷം വകരളഷം. 
0.71%.

· വക്കാവിഡ് ക്കാലത്് ര്കാജ്യത്് ഏറ്റവുഷം െികച്ച രീെിയില് ഓണ്സലന്  വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസഷം 
നടപ്്കാകി വകരളഷം. ആന്ല് സ്റ്റ്കാറ്റസ് ഓെ് എഡ്യൂവക്ന് റിവപ്്കാര്ടെ് പ്രക്കാരഷം വകരളഷം 
മുന്പന്തിയില്. ഗ്ര്കാെങ്ങളിമല 91 ശെെ്കാനഷം  കുടെികള്ക്കുഷം ഓണ്സലന് വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസഷം 
ലഭ്യെ്കാകി.

· വകന്ദ്ര വിേ്യ്കാഭ്യ്കാസ െന്ത്കാലയത്ിമറെ െികവിമറെ സൂെികയില് ഒന്ന്കാഷം സ്ഥ്കാനഷം.
· അഴിെെി വിമുക് വപ്കാലീസ് വസവനത്ില് വകരളഷം ഒന്ന്കാെമെന്ന് ഇന്ത്യന്  

വപ്കാലീസ് ൌവണ്്ന്.
· ആവര്കാഗ്യവെഖലയ്ക് വീണ്ടുഷം വേശീയ പുരസ് ക്കാരങ്ങള്.
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· വകന്ദ്ര സര്ക്കാരിമറെ ആവര്കാഗ്യ െന്തന് 3.0ല് ര്കാജ്യത്് ഏറ്റവുഷം കൂടുെല്  
സൗജന്യ െികിത് നല്കിയ സഷംസ്ഥ്കാനത്ിനുള്ള പുരസ് ക്കാരഷം വകരളത്ിന്.  2018 
മസപ്ഷംബര് മുെല് 2021 മസപ്ഷംബര് 30 വമര പണഷം വ്കാങ്ങ്കാമെ കിടത്ി െികിത്ിച്ച
െ് 28,22,970 വപമര.

· ഏറ്റവുഷം കൂടുെല് സൗജന്യ െികിത് ലഭ്യെ്കാകിയ സര്ക്കാര് ആശുപത്ിക്കുള്ള  
അവ്കാര്ഡ് വക്കാടെയഷം സര്ക്കാര് മെഡികല് വക്കാവളജിന്.

· ര്കാജ്യമത് െികച്ച വക്കാവിഡ് വ്കാക്ിവന്ന് സരൈവ് വകരളത്ില്: ഇന്ത്യ ടു  
വഡയുമട മഹല്ത്് ഗിരി അവ്കാര്ഡ്.

· വകരള ടൂറിസത്ിന് അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര പുരസ് ക്കാരഷം: അയ്െനഷം െ്കാതൃക്കാ ഉത്രവ്കാേിത്  
ടൂറിസഷം ഗ്ര്കാെഷം പദ്ധെിക് വവള്ഡ് ്്കാവല് െ്കാര്കറ്റ് ഇന്ത്യന് മറവസ്പ്കാണ്സിബിള് 
ടൂറിസഷം വണ് ടു വ്കാച്ച് അന്ത്കാര്കാഷ്ട്ര പുരസ് ക്കാരഷം.

· െത്്യമെഡിന് വീണ്ടുഷം അഭിെ്കാന്കാര്ഹെ്കായ വനടെഷം: െത്്യബന്ന വെഖലയിമല  ഏറ്റവുഷം 
െികച്ച അര്ദ്ധസര്ക്കാര് സ്ഥ്കാപനെ്കായി െത്്യമെഡിമന ന്കാ്ണല്  െി്റീസ് മഡ
വലപ്മെറെ് വബ്കാര്ഡ് മെരമഞെടുത്.

· വവയ്കാജനപരിപ്കാലനഷം: വകന്ദ്രസര്ക്കാരിമറെ വവയ്കാ വശ്രഷ് പുരസ് ക്കാരഷം വകരളത്ിന്.
· വകന്ദ്ര ഭവനനഗരക്കാര്യ െന്ത്കാലയത്ിമറെ ‘സിറ്റി വിത്് േി വെ്കാസ്റ്റ് സമസ്റ്റയിനബിള് 

്്കാന്വസ്പ്കാര്ടെ് സിസ്റ്റഷം’ അവ്കാര്ഡ് വകരളത്ിന്.
· പ്രമുഖ വററ്റിഷംഗ് കമ്നിയ്കായ ക്ിസിലിമറെ പടെികയില് െിരുവനന്തപുരഷം മടവ്്കാപ്കാര്കി

ന് എ പ്സ് വസ്റ്റബിള് എന്ന ഉയര്ന്ന സ്ഥ്കാനഷം.
· പറമ്ിക്കുളഷം കടുവ സഷംരക്ണ ൌവണ്്ന് ന്കാറ്റ് മവസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്് ഇന്ത്യ (മുന്  

ആര്.ബി.എസ് ഇന്ത്യ) 11 ്കാെതു ന്കാറ്റ് മവസ്റ്റ് ‘എര്ത്് ഗ്കാര്ഡിയന്’ അവ്കാര്ഡ്.
· ഭക്്യ സുരക്്കാ പദ്ധെി സൂെികയില് വേശീയ പുരസ് ക്കാരഷം. ഫുഡ് വസെ്റ്റി ആറെ്  

സ്റ്റ്കാവറെര്ഡ്സ് അവെ്കാറിറ്റി ഓെ് ഇന്ത്യയുമട ഭക്്യസുരക്്കാ സൂെികയില് രണ്്കാഷം  
സ്ഥ്കാനഷം.

· ന്കാ്ണല് എന്.കയു.എ.എസ്. അഷംഗീക്കാരഷം ലഭിച്ച നഗര പ്ര്കാഥെിക ആവര്കാഗ്യ  വകന്ദ്ര 
വിഭ്കാഗത്ില് വകരളഷം ഒന്ന്കാെെ്; ഗ്ര്കാെപ്ര്കാഥെിക ആവര്കാഗ്യ വകന്ദ്ര വിഭ്കാഗത്ില് റണ്ണര് 
അപ്്.

· നീെി ആവയ്കാഗ് ആേ്യെ്കായി െയ്്കാറ്കാകിയ നഗര സുസ്ഥിര വികസന ലക്്യ സൂെിക
യില് െിരുവനന്തപുരവുഷം മക്കാച്ചിയുഷം െികച്ച നഗരങ്ങളമട പടെികയില്.
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വപ്ര്കാഗ്രസ്് റിവപ്്കാര്ടെിമറെ പൂര്ണ്ണ രൂപഷം 
https://keralacm.gov.in/ എന്ന 
മവബ്സസറ്റില് ലഭ്യെ്കാണ്. വപ്ര്കാഗ്രസ്് 
റിവപ്്കാര്ടെിമന കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്ര്കായങ്ങ
ളഷം നിര്വേശങ്ങളഷം ഓണ്സലന് ആയി 
അറിയിക്കുന്നെിനു പുറവെ െ്കാമഴ പറ
യുന്ന വില്കാസത്ില് െപ്കാല് െ്കാര്ഗ്ഗഷം 
അറിയിക്കാവുന്നെ്കാണ്. 

മുഖ്യെന്തി 
മൂന്ന്കാഷം നില 
വന്കാര്ത്് വ്്കാക് 
ഗവര്മെറെ് മസക്ടെറിവയറ്റ് 
െിരുവനന്തപുരഷം - 695001
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