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2021 മെയ് മെയ് 20 - 2022 മെയ് 19

എൽ.ഡി.എഫ്. പ്രകടനപത്രികയിലെ

900 വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ
നിർവ്വഹണപുര�ോഗതി
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മുഖവുര

ഈ

സര്ക്കാര് 2022 മെയ് 20 ന് ഭരണ നിര്വ്വഹണത്തിന്റെ ഒരു വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കു
കയാണ്. 2016-21 കാലയളവിലെ സര്ക്കാരിന്റെ തുടര്ച്ചയാണ് നിലവിലുള്ള സര്ക്കാര്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില് ജനങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനപത്രികയിലെ
വാഗ്ദാനങ്ങള്, ഒര�ോ വര്ഷം കഴിയുമ്പോഴും എത്രത്തോളം പ്രാവര്ത്തികമാക്കപ്പെട്ടുവെന്നത്
പ�ൊതുസമൂഹത്തിനു മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
ഈ സര്ക്കാര് അത് തുടരുകയാണ്.
ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയില് ജനങ്ങള്ക്കാണ് പരമാധികാരം. ജനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്കായി
നല്കിയ ഭരണഘടനയിലൂടെ ലഭ്യമായ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളുമാണ് കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാനപ്രാദേശിക സര്ക്കാരുകള് നിര്വഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫെഡറല് സംവിധാനത്തില് സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരിന് നിരവധി പരിമിതികളുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, വര്ത്തമാനകാലത്ത് പുതിയ വെല്ലു
വിളികള് ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഈ യാഥാര്ത്ഥ്യം ഉള്ക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ടാണ് വരുന്ന അഞ്ച്
വര്ഷക്കാലയളവില് ചെയ്യാന് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
വേളയില് ജനങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാകെ സമര്പ്പിച്ചത്. അവയ്ക്ക് ജനങ്ങള് നല്കിയ അംഗീകാരമാണ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ച് അധികാരത്തിലേറിയ ഈ സര്ക്കാരിന്റെ എറ്റവും വലിയ കരുത്ത്.
അഞ്ച് വര്ഷത്തില�ൊരിക്കല് വ�ോട്ടെടുപ്പ് വേളയില് മാത്രം ജനങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാകെ വാഗ്ദാ
നങ്ങള് വെയ്ക്കകയും ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിക�ൊണ്ട് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം
അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമാകില്ല. പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ള ജനാധിപത്യത്തില് ജനങ്ങള�ോട് നേരിട്ട്
കാര്യങ്ങള് പറയാന് എത്രത്തോളം കഴിയുമ�ോ അത്രത്തോളം ചെയ്യണമെന്നാണ് സര്ക്കാര്
വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സര്ക്കാര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പുര�ോഗതി ഒര�ോ
വര്ഷം കഴിയുംത�ോറും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് തേടുന്നതും.
ഇത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയുടെ അന്തസത്തയ്ക്ക് കൂടുതല് ശക്തിപകരും. സര്ക്കാര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന
സര്ക്കാരാണിത്. അതിനു നിദര്ശനമാണ് ഈ രേഖ.
2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനപത്രികയിലെ വാ
ഗ്ദാനങ്ങള് നടപ്പാക്കുന്നതില് ഈ സര്ക്കാരിന്റെ ആദ്യ വര്ഷമായ 2020-21 ല്എത്രത്തോളം
പുര�ോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശദമാക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോര്ട്ട്. 900 ഇനങ്ങള്
അടങ്ങുന്ന പ്രകടനപത്രികയിലെ 758 ഇനങ്ങളിലെ നടപടികള് സര്ക്കാരിന്റെ ഒന്നാം
വര്ഷത്തില് ആരംഭിച്ച് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
ഈ സര്ക്കാരിന്റെ ആദ്യ വര്ഷത്തില് ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായി
തന്നെ തുടര്ന്നും നിലനിന്നതിനാല് ആര�ോഗ്യ മേഖലയിലും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും പ്രത്യേക
ഇടപെടലുകള് ആവശ്യമായി വന്നു. ഈ അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്ക്കാരിന്
അതിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപ�ോകേണ്ടിവന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കാലയളവില് ഈ സര്ക്കാര് രണ്ട് 100 ദിന പരിപാടികള് ആവി
ഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി. 2021 ജൂണ് 11 മുതല് 2021 സെപ്തംബര് 19 വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഒന്നാം
നൂറുദിന പരിപാടിയും 2022 ഫെബ്രുവരി 10 മുതല് മെയ് 20 വരെ നീണ്ടുനിന്ന രണ്ടാം
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നൂറുദിന പരിപാടിയുമാണ് ഇവ. ഒര�ോ നൂറുദിന പരിപാടിയുടെയും സമാപനവേളയില് അവയുടെ
പുര�ോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ജനങ്ങള�ോട് പറയുന്ന രീതി സര്ക്കാര് അനുവര്ത്തിക്കു
ന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലും പശ്ചാത്തലസൗകര്യ മേഖലയിലും ഗുണപരമായ
മാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് സര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. പശ്ചാത്തലസൗകര്യ വികസനം
നടപ്പിലാക്കാനും വ്യവസായസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള്
അഴിമതിക്കിടയില്ലാതെ വേഗത്തില് ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള നടപടികള്ക്ക് സര്ക്കാര്
മുന്ഗണന നല്കുന്നുണ്ട്. വികസന കാര്യത്തില് ദീര്ഘകാല പരിപ്രേക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള
പദ്ധതികളാണ് സര്ക്കാര് നടപ്പാക്കാന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
മുന്നോട്ടുനീക്കുകയുമാണ്.
ഈ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോര്ട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്ദ്ദേശങ്ങളും സര്ക്കാര് വെ
ബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തപാലിലൂടെയും
അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഒര�ോരുത്തരും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അറിയിക്കാന്
തയ്യാറാകണമെന്നും, കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കാന് സര്ക്കാരിനെ ആ
വിധത്തില് സഹായിക്കണമെന്നും അഭ്യര്ത്ഥിച്ചുക�ൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ജനങ്ങള്ക്ക്
മുമ്പാകെ സമര്പ്പിക്കുകയാണ്.

			
		

	സ്നേഹപൂര്വ്വം,

		

							
പിണറായി വിജയന്
മുഖ്യമന്ത്രി
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ഉള്ളടക്കം
ഇനം		പേജ് നം.
1.
ഉന്നതത�ൊഴിലുകൾക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫ �ോം
2.
ഇന്നവേഷൻ അഥവാ നൂതനവിദ്യാ പ്രോത്സാഹനനയം
3.
സ്റ്റാർട്ട്അപ്പ്പ്രോത്സാഹനനയം
4.
ഐടിവ്യവസായം
5.
ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായം
6.
ബയ�ോടെക്ന�ോളജി വ്യവസായം
7.
നാന�ോ സാങ്കേതികവിദ്യ
8.	ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായം
9.	പ�ൊതുമേഖല
10. ടൂറിസം
11. ആധുനിക ചെറുകിട വ്യവസായം
12.	പ്രവാസികൾ
13. ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
14. അയ്യങ്കാളി പദ്ധതി
15. കാർഷിക ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ
16. കയർ
17. കശുവണ്ടി
18. കൈത്തറി
19. ഖാദി
20. മറ്റു പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ
21. നിർമ്മാണമേഖല
22. വാണിജ്യമേഖല
23. പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമം
24. പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവർ
25. പിന്നോക്കസമുദായക്ഷേമം
26.	ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമം
27. മത്സ്യമേഖല
28. ഭിന്നശേഷിക്കാർ
29. വയ�ോജനങ്ങൾ
30. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ
31. പച്ചക്കറി
32.	നെല്ല്
33. നാളികേരം
34. റബ്ബർ
35. മറ്റു ത�ോട്ടവിളകൾ
36. മലയ�ോര കൃഷിഭൂമി
37. ജലസേചനം
38. മൃഗപരിപാലനം
39. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം
40.	പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യം	
41.	മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്	
42. ആയുഷ്
43. കുടിവെള്ളം
44. പാർപ്പിടം
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- 49
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- 52
- 53
- 57
- 60
- 60
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- 61
- 68
- 72
- 74
- 80
- 82
- 83
- 83
- 84
- 85
- 86
- 88
- 104
- 111
- 120
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45. കായികരംഗം
46. ഭാഷ, കല, സംസ്കാരം, മാധ്യമം
47.	വൈദ്യുതി
48.	പ�ൊതുമരാമത്ത്
49.	കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി
50. തുറമുഖം
51. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം
52.	റെയിൽവേ
53.	വ്യോമഗതാഗതം
54. ഇടനാഴികളും ഹബ്ബുകളും
55.	പ്രധാന കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ
56. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
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I
20 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യര്ക്ക്
ത�ൊഴില് നല്കും
1.

		ത�ൊഴിലില്ലാത്ത 20 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യർക്കു ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ ത�ൊഴിൽ
നൽകുന്നതിന് ഒരു ബൃഹത്തായ ത�ൊഴിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കും.
ക�ൊവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിമൂലം വീടുകളിലിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം
ഗണ്യമായി ഉയർന്നു. അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ആഗ�ോളതലത്തിൽ
ഇവരുടെ എണ്ണം 18 ക�ോടിയായി ഉയരുമെന്നാണ് കണക്ക്. ആഗ�ോള ഡിജി
റ്റൽ വ്യവസായ മേഖലയിലെ ഈ ഘടനാപരമായ മാറ്റത്തെ ഉപയ�ോഗപ്പെടു
ത്തി കേരളത്തിൽ ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

14 ജില്ലകളിലും ത�ൊഴിൽ മേളകൾ നടത്തിയതിന�ൊപ്പം കരിയർ ബ്രേക്ക്
വന്ന സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേകം ത�ൊഴിൽ മേളകളും ഓൺലൈൻ ത�ൊഴിൽ
മേളയും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തി. പങ്കെടുത്ത 15,618 ഉദ്യോഗാർ
ത്ഥികളിൽ 10,457 പേരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ
പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
		 'വൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വൺ ഐഡിയ' പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്ത
രം സംരംഭങ്ങളുടെ 58 ഇന്നൊവേഷൻ ക്ലസ്റ്ററുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും
മെന്ററിംഗിനായി ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാല പരിശീലിപ്പിച്ച അക്കാദമിക്
സ്ഥാപനങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉന്നതത�ൊഴിലുകള്ക്കുള്ള
ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫ�ോം

2.

	ത�ൊഴിലില്ലാത്ത അഭ്യസ്തവിദ്യര്ക്ക് അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റല് നൈപുണ്യ പരിശീ
ലനം യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തില് നല്കും. ഇതിനായി ഒരു സ്കില്മിഷന്
രൂപീകരിക്കും. മിഷനു കീഴില് അസാപ് (ASAP), കേയ്സ് (KASE), ഐ.സി.
ടി അക്കാദമി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക�ോളജുകളിലെ
യും പ�ോളിടെക്ന
 ിക്കുകളിലെയും നൈപുണ്യ പരിശീലനം വിപുലീകരിക്കുകയും
നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. 50 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യര്ക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം
നല്കും.

		കേരള ന�ോളജ് എക്കണ�ോമി മിഷന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൈപുണ്യ പരിശീല
നം നല്കുന്നതിനായി ത�ൊഴില് അന്വേഷകരുടെ വിവര സഞ്ചയം തയ്യാറാ
ക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക സര്ക്കാരുകളുമായും കുടുംബശ്രീയുമായും ചേർന്ന് 80
ലക്ഷം വീടുകളില് സര്വ്വേ നടത്താനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു.
അസാപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് Campus to Career Connect എന്ന പദ്ധതി
നടപ്പാക്കിവരുന്നു.
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3.

	ത�ൊഴിലന്വേഷകരായ നൈപുണ്യ പരിശീലനം ലഭിച്ച അഭ്യസ്തവിദ്യരെക്കുറിച്ചു
ള്ള വിവരങ്ങള് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമില് ലഭ്യമാക്കും. അവരില് നിന്ന് ജ�ോലിക്കാരെ തെര
ഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ആഗ�ോള കമ്പനികള്ക്ക് അവസരമ�ൊരുക്കും. തെരഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെടുന്നവര് കേരളത്തിലെ വ്യവസായ പാര്ക്കുകളില�ോ, മറ്റു വികേന്ദ്രീകൃത
മിനി പാര്ക്കുകളില�ോ അല്ലെങ്കില് വീട്ടില്ത്തന്നെ ഇരുന്നോ ജ�ോലി ചെയ്യും.

		 നിര്മ്മിതബുദ്ധി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ആദ്യ രൂപം ഡി
ജിറ്റല് വർക്ക്ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെ�് സിസ്റ്റം (DWMS) ഡിജിറ്റല് യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് പ്രാവര്ത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
		 7 ലക്ഷം ത�ൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കാന് ക�ോണ്ഫഡറേഷന്
ഓഫ് ഇന്ത്യന് ഇന്ഡസ്ട്രിയുമായി കരാറില് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.
		 ഫ്രീലാന്സ് ജ�ോലികള്ക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഫ്രീലാന്സ് പ്ലാറ്റു
ഫ�ോമുമായി കരാര് ഒപ്പിടുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള് പൂര്ത്തിയായിവരു
ന്നു.
		 ത�ൊഴിലാളികളുടെ സഹകരണ ഉദ്യമമായി പ്ലാറ്റ്ഫോം ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
എന്ന സംരംഭം ആവിഷ്ക്കരിച്ചുവരുന്നു.

4.

	ത�ൊഴില് ലഭിക്കുന്നവരുടെ പി.എഫ് അടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ബാധ്യത
കള് സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കും. ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങാനുള്ള വായ്പ ലഭ്യമാക്കും.
സഹായവാടകയ്ക്ക് വീടിനടുത്ത് ജ�ോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കും.

		 സ്കീം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള് നടന്നുവരുന്നു.

5.

6.

	മേല്പറഞ്ഞ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചെയ്യുന്നതിന് കിഫ്-ബി പ�ോലെ മികവുറ്റ ഒരു
പ്രൊഫഷണല് സ്ഥാപനമായി കേരള ഡെവലപ്പ്
മെന്റ് ഇന്നവേഷന് സ്ട്രാ
റ്റജിക് കൗണ്സിലിനെ (കെ-ഡിസ്ക
 ്) മാറ്റും. ആഗ�ോള കമ്പനികളുമായി
സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുക, നൈപുണ്യ പരിശീലനങ്ങളെ ഏക�ോപിപ്പിക്കുക, ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ പുനഃസംഘടനയെ സഹായിക്കുക ഇന്നവേഷന്സിനെ പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിക്കുക എന്നിവ കെ-ഡിസ്ക
 ിന്റെ ചുമതലകളായിരിക്കും.

	കെ-ഡിസ്ക് ഊര്ജ്ജിതമായ പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്പ്പറഞ്ഞ കാ
ര്യങ്ങള്ക്ക് ഉപരി യംഗ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമും നടപ്പാക്കിവരുന്നു.
	ബ്ലോക്ക് മുന്സിപ്പല് തലത്തില് വര്ക്ക് നിയര് ഹ�ോം വര്ക്ക് സ്റ്റേഷനുകള്
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ക
 ീമിന് രൂപം നല്കും. 5000 ചതുരശ്രയടി കെട്ടിടം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കിയാല് അവയെ വര്ക്ക് സ്റ്റേഷ
നുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചെലവ് സര്ക്കാര് വഹിക്കുന്നതാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ക�ൊടകര
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വർക്ക് നിയർ ഹ�ോം വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന
തിനുള്ള 10 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രൊജെക്ടിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി.
ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താമരശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഇതിനായുള്ള
പ്രൊജക്റ്റ് Co -ordination Committee യുടെ പരിഗണനയിലാണ്. 2022 23 പ്ലാൻ ഗൈഡ് ലൈനിൽ വർക്ക് നിയർ ഹ�ോം വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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7.

ഐആര് 4.0 സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രാദേശികതല പ്രയ�ോഗത്തിനും, സംരംഭ
സൃഷ്ടിക്കും പ്രത്യേക ഊന്നല് നല്കും. ഇതിനാവശ്യമായ സംരംഭവികസന പരി
പാടികള്ക്ക് കെ-ഡിസ്ക
 ് മുന്കൈയ്യെടുക്കും.

		
Industrial Revolution 4.0 ത്തിന്റെ ഭാഗമായി One Local Government One
Idea എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

ഇന്നവേഷന് അഥവാ
നൂതനവിദ്യാ പ്രോത്സാഹന നയം

8.

ആഗ�ോളകമ്പനികള്ക്കുവേണ്ടി കേരളത്തിലിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള
സൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം കേരളത്തില് നൂതനവിദ്യകളെ അടി
സ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളും വ്യവസായങ്ങളും യാഥാ
ര്ത്ഥ്യമാക്കും. ഇതിന് ഇന്നവേഷന്സിനെ അഥവാ നൂതനവിദ്യകളെ പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിക്കുകയും ഉള്ക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹമായി കേരളം മാറണം.

വര്ക്ക് ഫ്രം ഹ�ോം, വര്ക്ക് നിയര് ഹ�ോം എന്നിവയ്ക്കുള്ള നടപടികള് വിവിധ
		
ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. കേരള ന�ോളജ് ഇക്കണ�ോമി മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനായി
സജ്ജമാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്
ഇതുവരെ 3,14,588 ത�ൊഴിലന്വേഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

9.

10.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും മറ്റും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ അറിവുകള് സാ
മ്പത്തികമേഖലയിലെ സങ്കേതങ്ങള�ോ പ്രക്രിയയ�ോ ഉല്പന്നമ�ോ സംഘാടന
വിപണന രീതിയ�ോ ആയി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇന്നവേഷന്
അഥവാ നൂതനവിദ്യ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഭരണമേഖലയുടെ
എല്ലാ തലങ്ങളിലും നൂതനവിദ്യകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് സര്ക്കാര്
ആവിഷ്കരിക്കുക.

	കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നൂതനാശയവികസന സംസ്കാരം
വളർത്തിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യങ് ഇന്നൊവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ
നാലാം പതിപ്പ് ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചു. സമൂഹത്തിലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതപ്ര
ശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ 9400 ആശയങ്ങള് 13-നും 37-നും
ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയുടെ പരിശ�ോധനയും തുടര്നടപടികളും നടന്നുവരുന്നു. 2018ൽ ആരം
ഭിച്ച YIPയുടെ ആദ്യ പതിപ്പിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 17 പേരുടെ നൂതനാശയ
ങ്ങള്സമീപഭാവിയിൽ വിപണി സാധ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുത
കുന്ന പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ ഇതിന�ോടകം വികസിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഇന്നവേഷന് ചലഞ്ച് മത്സരങ്ങള് മൂന്നുതട്ടുക
ളിലായി സംഘടിപ്പിക്കും. ആദ്യ തട്ടില് മുഴുവന് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കോ സംഘങ്ങ
ള്ക്കോ പങ്കെടുക്കാന് അവസരമുണ്ടാകും. അതില് ഏറ്റവും മികവുള്ള നൂതനവി
ദ്യകള് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന 10000 പേരെ ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുപ്പിക്കും.
2000 പേരെങ്കിലും സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കും. സംസ്ഥാനതല
വിജയികള്ക്ക് തങ്ങളുടെ നൂതനവിദ്യകള് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില് വികസി
പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സഹായവും സര്ക്കാര് ലഭ്യമാക്കും. മൂന്നുതട്ടിലെ മത്സരാ
ര്ത്ഥികള്ക്കും സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹന സഹായം നല്കും.
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		കെ-ഡിസ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

11.

	തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഏതു മേഖലയിലെയും പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് നൂതനവിദ്യയു
ടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന ഏത�ൊരാള്ക്കും തങ്ങളുടെ
നൂതനവിദ്യ ഡിജിറ്റലായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാം. ഇവ പരിശ�ോധിച്ച് മികവുറ്റതാ
ക്കാനുള്ള സഹായം നല്കും. പൂര്ണ്ണതയില് എത്തിയാല് ടെണ്ടറില്ലാതെ
സര്ക്കാര്-അര്ദ്ധസര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വാങ്ങാന് അനുവാദമുണ്ടാ
കും. സ്വകാര്യ വ്യക്തികള് വാങ്ങിയാല് സബ്സിഡിയും നല്കും. ഇതിന് പ്ര
ത്യേക ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫ�ോം തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.

ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള് മുന്നിര്ത്തി യംഗ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചിട്ടു
		
ണ്ട്.

12.

	തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വിവിധ മേഖലകളില് രൂപം നല്കുന്ന നൂതന
വിദ്യ ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന പ്രോജക്ടുകള്ക്ക് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തില് പ്രോത്സാഹന
സഹായം നല്കുന്നതാണ്.

		
One Local Government One Idea പദ്ധതി ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രോത്സാ
ഹന സഹായം നല്കാനുള്ള ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികള്
പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

13.

സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളില് നൂതനവിദ്യകള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്നവേഷ
ന് സ�ോണ് എന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിനു രൂപം നല്കുന്നതാണ്.

		
ആര�ോഗ്യം, പ�ോലീസ്, ഗതാഗതം, കൃഷി എന്നീ വകുപ്പുുകളില്
സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

14.

ഈ

ഇന്നോവേഷന് മത്സരങ്ങളെ കേവലം ചടങ്ങുകളായി അവസാനിക്കാത്ത വി
ധത്തില് തുടര്ച്ചയായ നൂതാനാശയവികസനത്തില് ഊന്നി ആയിരിക്കും സം
ഘടിപ്പിക്കുക. ഇതിനു സഹായകരമാംവിധം ഹബ് & സ്പ�ോക് മാതൃകയില്
കേരളത്തിലെ ഗവേഷണ അക്കാദമിയില് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയയുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കും. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദഗ്ദ്ധരെയും വ്യാവസായിക സ്ഥാപന
ങ്ങളിലെ വിദഗ്ദ്ധരെയും ചേര്ത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്രാക്റ്റിസുകള്ക്കും ഷെല്ഫ്
ഓഫ് പ്രോജക്ടുകള്ക്കും രൂപംനല്കും.

കെ-ഡിസ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് നടപ്പാക്കുന്ന യംഗ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ്
		
പ്രോഗ്രാം ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള് നിറവേറ്റാനുള്ളതാണ്. അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നൂത
നാശയ പദ്ധതികൾ പ്രായ�ോഗികമാക്കാൻ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

15.

ഇന്നോവേഷന് മത്സരങ്ങളില് വിജയകളാവുന്നവര്ക്ക് ഡിസൈന്തിങ്കിംഗ്,
റിസര്ച്ച് മെത്തഡ�ോളജി, പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈന്, സ�ോഷ്യല് ഇംപാക്റ്റ് മെത്തേ
ഡ്സ
 ്, മ�ോഡലിംഗ്, സിമുലേഷന് എന്നീ മേഖലകളില് പ്രത്യേക പരിശീലനം
നല്കുന്നതാണ്. ഇത�ോട�ൊപ്പം ഓര�ോ വിദ്യാര്ത്ഥിക്കും അവര് വികസിപ്പിക്കുന്ന
നൂതനാശയത്തിന്റെ മേഖലയില് ആഴത്തില് പരിശ�ോധനകള് നടത്തുന്നതി
നുതകുംവിധം മെന്ററിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്.

		 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

16.

	ചെറുകിട സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങളുടെ മേഖലയില് ഇന്നോവേഷന് ക്ലസ്റ്ററുകള് രൂപീ
കരിക്കാന് കെ-ഡിസ്ക് തയ്യാറാക്കിയ കര്മ്മപരിപാടി വ്യവസായ പ്രോത്സാ
ഹന ഏജന്സികളുടെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും സഹായത്തോടെ വിപുലമാക്കും.
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സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുക
യാണ് വൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വൺ ഐഡിയ പ്രോഗ്രാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
മെന്റർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി അവല�ോകനങ്ങള് നടത്തി
52 ഇന്നൊവേഷൻ ക്ലസ്റ്ററുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ഇന്നവേ
ഷൻ കൗൺസിലുകൾ, കുടുംബശ്രീ, കൈത്തറി ക്ലസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ അധികപട്ടിക ക്രോഡീകരിച്ച് പുനഃപരിശ�ോധന
നടത്തിവരികയാണ്. മെന്റർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ആദ്യ സെറ്റ് പരിശീലനം
ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാലയാണ് നടത്തിയത്. മെന്റർ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാ
യി ക്ലസ്റ്ററുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പഠനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ
പരിശീലനം 2022 മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

17.

	തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരളത്തിന്റെ ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് ഹബ്ബാക്കി
ഉയര്ത്തും. കേരള സര്വ്വകാലശാല, സാങ്കേതിക സര്വ്വകലാശാല, ഡിജിറ്റല്
യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റി, ഐസിറ്റി അക്കാദമി തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭാസ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെയും ടെക്ന�ോ പാര്ക്കിന്റെയും കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തില് ആര്ട്ടിഫിഷ്യല്
ഇന്റലിജന്സില് പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകള് ഏറ്റെടുത്തു വികസിപ്പിക്കും. ഇതിനായി
ഒരു മാസ്റ്റര് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കും.

തിരുവനന്തപുരത്തെ AI (Artificial Intelligence) ഹബ്ബ് ആയി മാറ്റുന്നതിന്
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ടെക്നോപാര്ക്കിന്റെയും സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ്
മിഷന്റെയും ICT അക്കാദമിയുടെയും നേതൃത്വത്തില് വിപുലമായ പരിപാടികള്
വിഭാവനം ചെയ്തുവരുന്നു. ഡിജിറ്റല് യൂണിവേഴ്സ്റ്റി, സാങ്കേതിക സര്വ്വക
ലാശാല, ICT അക്കാദമി, കേരള സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് മിഷന് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് AI
പ�ോലുളള എമര്ജിങ്ങ് ടെക്നോളജീസില് സ്കില് ഡവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുക
ള്, ബൂട്ട് ക്യാംപുകള്, ആക്സിലറേറ്റര് പ്രോഗ്രാമുകള്, സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സു
കള് എന്നിവ നടത്തുന്നു.
		 സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് മിഷന്റെ മേല്നോട്ടത്തില്, ടെക്നോസിറ്റിയില് 3 ഏക്കര്
കാംപസില് എമര്ജിങ്ങ് ടെക്നോളജീസ് സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് ഹബ്ബ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനു
ളള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുകയാണ്. Upskilling & reskilling ന് വേണ്ടി
ടെക് സ്കൂള് എന്ന ആശയം കേരള സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് മിഷന് വഴി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ്
പ്രോത്സാഹന നയം

18.

നൂതനവിദ്യകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പുതിയ സംരംഭങ്ങള്ക്കാണ് സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ്
എന്നു പറയുന്നത്. വലിയ മുതല്മുടക്കിനു കഴിവ�ൊന്നും ഇല്ലാത്തതും എന്നാല്
നൂതന ആശയങ്ങളും വിദ്യകളുമുള്ള യുവജനങ്ങളാണ് സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകള്ക്ക്
രൂപം നല്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്ക്കാര് അധികാരത്തി
ല് വന്നപ്പോള് 300 സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിപ്പോള് 3900
ആയി വര്ദ്ധിച്ചു. 32000 പേര്ക്ക് ത�ൊഴില് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയില് സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുക
ള്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അന്തരീക്ഷമുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ കേന്ദ്രസ
ര്ക്കാര് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചുവര്ഷം ക�ൊണ്ട് 15000 സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകള്
ആരംഭിക്കും. ഒരു ലക്ഷം പേര്ക്ക് പുതുതായി ജ�ോലി ലഭ്യമാക്കും.
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സ്റ്റാർട്ട്അപ്പ് മിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ഹബ്ബ്, ക�ൊച്ചി

		 നൂതനവിദ്യകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മു
ന്നോടിയായി ഇന്നവേഷന് ചലഞ്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Idea
Clinics/ Idea day എന്നിവ നടത്തി നൂതന ആശയങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുത്ത്
പുതിയ സംരംഭമാക്കുവാന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികള് തുടരും.
		 നവീന ആശയങ്ങള്ക്കും, സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്കും ഇന്നവേഷന് ഗ്രാന്റും, സീഡ്
ഫണ്ടും, ഇക്യുറ്റി ഫണ്ടും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
		 ആക്സിലറേറ്റര് പ്രോഗ്രാമുകള് വിപുലീകരിക്കുവാന് നടപടി ആരംഭിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു. സെക്ടര് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കു
ന്നത്. നാലു സ്റ്റേജുകളായി (idea / productisation / piloting/ scale up)
സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്ക് സഹായം ലഭ്യമാകുവാന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തീ
കരിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
		കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ഈ വര്ഷത്തില് 7.5 ക�ോടി വകക�ൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		 2021-22 ല് 850 സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

19.

	സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് കേരള ബാങ്ക്, കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി,
കെ.എഫ്.സി, കെ.എസ്.എഫ്.ഇ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് സംയുക്തമായി 250
ക�ോടി രൂപയുടെ വെഞ്ച്വര് ക്യാപിറ്റല് ഫണ്ട് ആരംഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാര്ട്ട്
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അപ്പ് പുറത്തുനിന്ന് നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കുകയാണെങ്കില് ഈ ഫണ്ടില് നിന്ന്
മാച്ചിംഗ് നിക്ഷേപം നടത്തും.

		കേരള ഏഞ്ചല് ഫണ്ട് എന്ന SEBI അക്രഡിറ്റഡ് ആയ ആള്ട്ടര്നേറ്റീവ്
ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുവാനുളള നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. സ്വ
യംഭരണാധികാരമുളള കമ്പനിയായിട്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
പരിചയ സമ്പത്തുള്ള നിക്ഷേപക കമ്മിറ്റിയിലൂടെയാണ് നിക്ഷേപം നടത്തുക.
നാളിതുവരെ 4200 ക�ോടി രൂപയാണ് വെഞ്ചര് ക്യാപിറ്റല് ഫണ്ടിങ്ങ് സാധ്യ
മായിട്ടുണ്ട്.

20.

	സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകള്ക്ക് നല്കുന്ന വായ്പ്പയില് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കാന്
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക ധനസഹായം നല്കും.

	സെബി അംഗീകാരമുള്ള ഏയിംഞ്ചല് ഫണ്ടിംഗ് ഏജന്സികളെ സുതാര്യ
മായ പ്രക്രിയയിലൂടെ സര്ക്കാര് എംപാനല് ചെയ്യുകയും ഇവയില് സര്ക്കാ
ര് നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ധാരണപ്രകാരം സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന
നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഇരട്ടി തുക പ്രസ്തുത ഏയിഞ്ചല് ഫണ്ടുകള് സംസ്ഥാനമാണ്
രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകളില് നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതാണ്. 2021-22 സാ
മ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ഏയിഞ്ചല് ഫണ്ടുകളില് നിക്ഷേപത്തിനായി സര്ക്കാ
ര് വകയിരുത്തിയ 10.5 ക�ോടി രൂപ പൂര്ണ്ണമായും വിനിയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 202223 ല് ഇതിലേക്കായി 20 ക�ോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ
സര്ക്കാര് ഇടപെടലിനെത്തുടര്ന്ന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുക
ള്ക്ക് 6 ശതമാനം പലിശ നിരക്കില് വായ്പ നല്കിവരുന്നു.

21.

സര്ക്കാരിന്റെ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂതന പ്രോട്ടോടൈപ്പു
കളുടെ വിപുലീകരണത്തിന് ഒരു ക�ോടി രൂപ വരെ ഈടില്ലാതെ ഫണ്ട് ലഭ്യമാ
ക്കും.

KSIDC/ KFC എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് വര്ക്ക് ഓര്ഡറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തി
ല് വായ്പ നല്കിപ�ോരുന്നു.

22.

	സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകള്ക്ക് വര്ക്ക് ഓര്ഡറിന്റെ ഈടില് ഉദാരമായി വായ്പ നല്കു
ന്നതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കും.

		
വായ്പ നല്കുന്നതിനായി Scale up Support Scheme കെ.എസ്.ഐ.ഡി.
സി വഴി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

23.

സര്ക്കാരിന്റെ വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള ടെന്ഡറുകളില് സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകളുമായി ചേ
ര്ന്നുള്ള കണ്സോര്ഷ്യം മ�ോഡല് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

		
സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് മിഷന്റെ യുണീക്ക് ഐഡി രജിസ്ട്രേഷനുളള സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്കാണ്
പ്രസ്തുത സേവനം ലഭ്യമാക്കുക. സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് മിഷന് ഗവണ്മെന്റ് ആസ് എ മാ
ര്ക്കറ്റ് പ്ലേസ് (Government As a Marketplace) സ്കീം വഴി സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകളെ
യും ക�ോര്പ്പറേറ്റുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുളള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

24.

	സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകള്ക്ക് അന്തര്ദേശീയ വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന് പ്രത്യേക
സംവിധാനത്തിന് രൂപം നല്കും.

		
അന്തര്ദേശീയ ല�ോഞ്ച് പാഡ് പ്രോഗ്രാമുകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോബല്
ആക്സിലറേറ്റര് നെറ്റ് വര്ക്കുകളുമായി എഗ്രിമെന്റില് ഏര്പ്പെടുകയും സ്റ്റാര്ട്ടപ്പു
കള്ക്ക് പ്രസ്തുത ആക്സിലറേറ്ററുകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് അവസരമ�ൊരുക്കു
കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
14

ടാറ്റ എലക്സി, കിൻഫ്ര പാർക്ക്, കഴക്കൂട്ടം

		 ഇന്റര്നാഷണല് മാര്ക്കറ്റ് ആക്സസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പരിപാടിക്ക് രൂപം ക�ൊ
ടുത്തിട്ടുണ്ട്.

25.

	സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി പ്രത്യേക മിഷന് നിലവിലുണ്ട്. സ്റ്റാ
ര്ട്ട് അപ്പ് മിഷന് പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിപ്പെടുത്തും.

		 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ഐ.ടി വ്യവസായം

26.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷം ക�ൊണ്ട് ഐ.ടി മേഖലയില് 60.47 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടി
ഐ.ടി പാര്ക്കുകളും, അരലക്ഷത്തോളം ത�ൊഴിലവസരങ്ങളും പുതുതായി സൃഷ്ടി
ക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു. നാം സ്വീകരിച്ച മുന്കൈകള് ഫലപ്രാപ്തിയിലേയ്ക്ക് വരുന്ന
വേളയിലാണ് ക�ോവിഡിന്റെ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്. അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷം കേര
ളത്തിലെ ഐ.ടി വ്യവസായത്തില് 2 ക�ോടി ചതുരശ്രയടി ഐ.ടി പാര്ക്കുകളും,
2 ലക്ഷം ത�ൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. 2 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യര്ക്ക് ഐ.ടി മേ
ഖലയില് മാത്രം ത�ൊഴില് നല്കുന്നതാണ്.
15

ടെക്നോപാര്ക്ക്, ഇന്ഫോപാര്ക്ക്, സൈബര്പാര്ക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലായി
ആകെ 29 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലസൗകര്യങ്ങള് നിര്മ്മിതിയിലാണ്.
		ദേശീയ പാത 66 ന് സമാന്തരമായി 4 ഐടി ഇടനാഴികള് നടപ്പിലാക്കാനു
ള്ള പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറായിവരുന്നു.
		 സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ഐ.ടി പാര്ക്കുകളിലുമായി 10,400 പുതിയ ത�ൊഴില
വസരങ്ങളില് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 181 പുതിയ കമ്പനികളും (ടെക്നോപാര്ക്ക്-41,
ഇന്ഫോപാര്ക്ക്-100, സൈബര്പാര്ക്ക്-40) പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചു.

27.

ഇപ്പോള് കേരളത്തില് ടി.സി.എസ്, യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബല്, ഇന്ഫോസിസ്,
ഇ.എന്.വൈ, അലയന്സ്, നിസാന്, ഐ.ബി.എസ്, സണ്ടെക്, ഇന്വെ
സ്റ്റ്നെറ്റ്, നാവിഗന്റ്, ഒറക്കിള്, ക്വെസ്റ്റ് ഗ്ലോബല്, ക�ോഗ്നിസെന്റ്, വിപ്രോ,
കെ.പി.എം.ജി, തുടങ്ങിയ ആഗ�ോള കമ്പനികള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു പ്രമുഖ
കമ്പനികളെക്കൂടി കേരളത്തിലേയ്ക്കു ക�ൊണ്ടുവരും.

	കേരള ഐ ടി പാര്ക്കുകള്ക്കായി ചീഫ് മാര്ക്കെറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ തസ്തിക
സൃഷ്ട്ടിച്ച് നിയമനം നടത്തുന്നതിനും മാര്ക്കറ്റിംഗ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മത്സരാ
ധിഷ്ടിതമായി നിര്വഹിക്കുവാന് പ്രാപ്തിയുള്ള അന്തരാഷ്ട്ര പ്രോപ്പര്ട്ടി കണ്സ
ല്ട്ടിംഗ് കമ്പനികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
	കെ-ഫ�ോണിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. 2021ല് പദ്ധതി
പൂര്ത്തീകരിക്കും. കെ-ഫ�ോണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയ�ോജനം എല്ലാതലത്തിലും ലഭ്യ
മാക്കും വിധം വിപുലീകരിക്കും. യൂണിവേഴ്സ
 ല് സര്വ്വീസ് ഒബ്ലിഗേഷന് ഫണ്ടില്
നിന്നും കേരളത്തിന് അര്ഹമായ വിഹിതം ലഭ്യമാക്കും. കെ-ഫ�ോണിന്റെ
അപ്ഗ്രഡേഷനും ശാക്തീകരണവും നടത്തും.

28.

29.

	കെ-ഫ�ോണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്ക
ല് (കേബിളുകള് വലിക്കുന്നതും, നെറ്റ് വര്ക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെന്റര്, പ�ോ
യന്റ്സ് ഓഫ് പ്രസന്സസ്, എന്ഡ് ഓഫീസ് ഇന്സ്റ്റുലേഷന് ഒരുക്കല്) പു
ര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിലായി 20,000 ത്തിലധികം ഓഫീസുകള്
കെ-ഫ�ോൺ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി. 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി
ഒര�ോ മണ്ഡലത്തിലും ബിപിഎല് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട 100 കുടുംബങ്ങള്ക്ക്
വീതം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 14,000 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സൗജന്യ ഇന്റര്നെറ്റ്
കണക്ഷന് നല്കാനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്.

	കെ-ഫ�ോണ് ഉപയ�ോഗിച്ച് ഡാറ്റാ സെന്റര് പാര്ക്കുകളെയും ബിസിനസ്സുകളെ
യും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇതിനായി ഡാറ്റാ സെന്റര് ഇ-പ�ോളിസി നടപ്പിലാക്കും.

		

നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
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30.		140 നിയ�ോജകമണ്ഡലങ്ങളിലായി 14000 ബി.പി.എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കണ
ബി.പി.എല് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ഷന് സൗജന്യമായി നല്കും.

ക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

31.

എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സാധ്യതകള് പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി യൂണിവേ
ഴ്
സിറ്റികള് പ്രധാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവ ഉള്പ്പെട്ട
കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്, ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്ന�ോള�ോജികളെ ഉയര്ന്നതലത്തിലു
ള്ള ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ശൃംഖലകള്ക്കും രൂപം നല്കും.

		 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

32.

ഡിജിറ്റല് യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റിയും, KTU, KDISC ചേര്ന്നു കേരളത്തിലെ കൃഷി,
ചെറുകിട വ്യവസായം, പരമ്പരാഗതവ്യവസായങ്ങള്, ടൂറിസം, സേവനമേഖല
കള് എന്നിവയുടെ സമഗ്രഡിജിറ്റല് പരിവര്ത്തനത്തിനു മുന്കൈയെടുക്കാനു
ള്ള ഡിജിറ്റല് ട്രാന്സ്ഫ�ോര്മേഷന് മിഷന് പ്രാവര്ത്തികമാക്കും.

		
വിവിധ

34.

പരമ്പരാഗത മേഖലകളിലെ ഡിജിറ്റല് പരിവര്ത്തന പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡിജിറ്റല് സര്വ്വകലാശാലയില് ഡിജിറ്റല്
ഇന്നൊവേഷന് ആന്റ് പ്രോഡക്ട്ഡെവലപ്മെന്റ്സെ�ര് എന്ന മികവി
ന്റെ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഐ.എസ്.ആര്.ഒയുടെ സഹായത്തോടെ സ്പേസ്, എയ്റ�ോ സ്പേസ് ടെ
ക്ന�ോള�ോജികള്ക്കായി മാനുഫാക്ച്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്ററുകള് രൂപീകരിക്കും. TCS
ന്റെ ടെക്ന�ോസിറ്റിയിലെ ഡിഫെന്സ് എയ്റ�ോ സ്പേസ് കേന്ദ്രം ഇതിന്
അനുബന്ധമായി പ്രവൃത്തിക്കും.

ഏയറ�ോ സ്പേയ്സ് മേഖലയില് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എം.എസ്.എം.ഇ. ടെക്നോള
ജി സെന്ററിനായി 9.97 ഏക്കർ സ്ഥലം അനുവദിച്ചുത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കെ.എ
സ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ-ഉം ആൻട്രിക്സ് ക�ോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡുമായി കേരള
സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിലും വിപണിയിലും നിക്ഷേപത്തി
നുള്ള ധാരാണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു.

35.

ARVR, OTT എന്നീ നവമാധ്യമ സങ്കേതങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി മികവി
ന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കും.

		 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

38.

	മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയല്സ്, പ്രിന്റബിള് സര്ക്യൂട്ടുകള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഓര്ഗാ
നിക് ഇങ്കുകള്, പ്രകൃത്യാ നാരുകള് ക�ൊണ്ടുള്ള ക�ോമ്പോസിറ്റി മെറ്റീരിയലുക
ള്, വെയറബിള്സ് എന്നിവയില് മെറ്റീരിയല് ടെക്ന�ോളജി സെന്റര് ഓഫ്
എക്സലന്സ് സ്ഥാപിക്കും.

		
നൂതന സാമഗ്രികളുടെ വികസനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ മാറ്റുക
എന്ന കാഴ്ചപ്പാട�ോടെ, ഡിജിറ്റല് സര്വ്വകലാശാല, സെന്റര് ഫ�ോര് മെറ്റീരിയ
ല്സ്ഇന് ഇലക്ട്രോണിക്ടെക്ലന�ോളജീസുമായി സഹകരിച്ച്, ഗ്രാഫീനിനായു
ള്ള ഇന്ത്യ ഇന്നൊവേഷന് സെന്റര് ക�ൊച്ചിയില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

39.

നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, മെഷീന് ലേണിംഗ്, ഡാറ്റാ സയന്സ്, സൈബര് സെക്യൂരിറ്റി
എന്നീ മേഖലകളില് ഡിജിറ്റല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രമാക്കി മികവിന്റെ കേന്ദ്ര
ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും.

ഡിജിറ്റല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബ്ലോക്ക്ചെയിന് ടെക്നോളജിയില് ഒരു മികവി
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ന്റെ കേന്ദ്രം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ 1 വര്ഷത്തിനിടെ 6000ലധികം ആളുകള്ക്ക്പരിശീലനം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
		 AI-ML (Artificial Intelligence-Machine Learning), ബിഗ്ഡാറ്റ അനലിറ്റി
ക്സ്, ജിയ�ോസ്പേഷ്യല് അനലിറ്റിക്സ്, സൈബര് സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയില്
പൂതിയ കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ദേശീയ, പ്രാദേശിക
സര്ക്കാര് ഏജന്സികള്ക്കായി ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്
സ്
, ജിയ�ോസ്പേഷ്യല്
അനലിറ്റിക്സ്എന്നിവയില് നിരവധി പ്രൊജക്റ്റുകള് ഡിജിറ്റല് യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

40.
41.

സൈബര് ടെക്, സൈബര് ഡ�ോം, ഹൈടെക് സൈബര് സെല് എന്നിവ സം
യുക്തമായി സൈബര് സുരക്ഷയുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കും.

സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിംഗ്, ഇൻസിഡന്റ് മാനേജ്മെന്റ് , സുരക്ഷാ അവബ�ോധ
വും പരിശീലനവും, നയരൂപീകരണം, സൈബർ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ്
എന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പ�ോൺസ് ടീം-കേരള
(CERT-K) യുടെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിവരുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര ഡിസൈന് ക�ോണ്ഫറന്സുകള് തുടര്ന്നും സംഘടിപ്പിക്കും.
കളമശേരി ടെക്ന�ോളജി ഇന്നവേഷന് സ�ോണില് വേള്ഡ് ഡിസൈന്
ഓര്ഗനൈസേഷനുമായി ചേര്ന്നുക�ൊണ്ട് ല�ോക�ോത്തര ഡിസൈനുകള്
ഉണ്ടാക്കുന്ന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും. ക�ൊല്ലത്തെ നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡി
സൈനിനേയും കണ്ണൂരിലെ ടെക്സ്റ്റൈല് ഡിസൈന് കേന്ദ്രത്തെയും കൂടുതല്
മികവുറ്റതാക്കും.

		 കളമശേരിയിലെ ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷൻ സ�ോണിൽ ഡിജിറ്റൽ ഹബ്ബിനു
ള്ളിൽ ഡിസൈൻ ഇൻകുബേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ല�ോക�ോത്തര നിലവാര
ത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡിയ�ോ സൗകര്യവും ആക്സിലറേഷൻ പ്രോഗ്രാമും പ്രസ്തുത ഇൻകു
ബേറ്ററിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

42.

ഓപ്പണ്ഡാറ്റ പ�ോളിസിയും നയവും ഇടപെടല് സംവിധാനവും സൃഷ്ടിക്കും.
ഇതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏക�ോപനത്തിനും നിര്വ്വഹണത്തിനുമായി
ഒരു അപ്പക്സ് സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കും.

		 Kerala State Remote Sensing & Environment Centre (KSREC) തയ്യാ
റാക്കിയ വിവരസുരക്ഷയും വിവര കൈമാറ്റവും സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡ
ങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയ കരട് Kerala Spatial Data Sharing &
Accesibility Policy സർക്കാർ തലത്തിൽ പരിശ�ോധിച്ച് വരുന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായം

43.

	കേരളത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായത്തിന്റെ ഹബ്ബായി മാറ്റും. കെല്ട്രോ
ണിന്റെ പുനരുദ്ധാരണമായിരിക്കും ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
നിലവിലുള്ള ഉല്പാദനശേഷി നവീകരിക്കുകയും വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന
തിന�ോട�ൊപ്പം കെല്ട്രോണ് ആഗ�ോള കമ്പനികളുമായി സംയുക്ത സംരംഭങ്ങ
ള് സ്ഥാപിക്കും. ഇപ്പോള് പ�ൊതുസ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ആകെ ഉല്പാദനം
2500 ക�ോടി രൂപയാണ്. അഞ്ചുവര്ഷം ക�ൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഹാര്ഡുവെ
യര് ഉല്പാദനം 10000 ക�ോടി രൂപയായി ഉയര്ത്തും. അഞ്ചുവര്ഷം ക�ൊണ്ട്
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1000 ക�ോടി രൂപയുടെ അധികനിക്ഷേപം ഈ മേഖലയില് നടക്കും.

	കെല്ട്രോണിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള സാങ്കേതിക
പരിജ്ഞാനം, ഫാക്ടറി നവീകരണം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം Traffic Management
Defence Products, Power Electronics എന്നീ മേഖലകളില് പുതിയ പദ്ധ
തികള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാസ്റ്റര് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
		 Defence Offset Programme - ന്റെ ഭാഗമായുള്ള Air craft Electronics
ഉല്പാദനം, Software Certification നേടല് എന്നിവയ്ക്കായുള്ള പ്രവൃത്തികള് തു
ടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
		 Semi Conductor Park നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാധ്യതാ പഠനത്തി
നുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.
		 പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയായ Printed Electronics വഴിയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള്
നിര്മ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ചര്ച്ചകള് നടന്നുവരുന്നു.

44.

വന്കിട പാര്ക്കുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം ഊരാളുങ്കല് ലേബര് സഹ
കരണ സംഘം പ�ോലുള്ള സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളേയും പബ്ലിക്പീപ്പിള്പാര്ട്ണ
ര്ഷിപ്പ് മാതൃകകളെയും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും. 15 ഏക്കര് ഭൂപരിധി നിയമത്തിന
കത്തു നിന്നുക�ൊണ്ടുതന്നെ സ്വകാര്യ ഐ.ടി പാര്ക്കുകള് സ്ഥാപിക്കാനാവും.

		
ടെക്നോപാർക്ക് ഫേസ് 1 ൽ ബ്രിഗേഡിന്റെ ഐ.ടി പാർക്കും ഇൻഫ�ോപാർക്ക്
ഫേസ് 1 ൽ ജിയ�ോയുടെ ഒരു ഐ.ടി പാർക്കും സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീ
കരിച്ച് വരുന്നു.

45.

ആമ്പലൂര് പാര്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാര്ഡ്വെയര് മാനുഫാക്ട്റിംഗ് പാര്ക്കാ
യി വികസിപ്പിക്കും. മൂന്നു വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഇത് പൂര്ത്തീകരിക്കാന് ഉതകുംവി
ധം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയും നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള് നടത്തുകയും ചെയ്യും.

		 എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആമ്പല്ലൂർ വില്ലേജിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമി തീരദേശ
പരിപാലന ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിനിയ�ോഗിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരി
ച്ചു വരുന്നു.

46.

	കേരളത്തിലെ നിലവിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്
സ് മേഖലയിലെ മാനുഫാക്ടറിംഗ്
കമ്പനികള്ക്കു സഹായമാക്കുന്നവിധം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കംപ�ോണന്റ് എക്കോ
സിസ്റ്റം രൂപീകരിക്കും. ഇതിനായി ചെറുകിട മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റര് ടെസ്റ്റിംഗ്
സൗകര്യങ്ങള്, ലാബുകള്, ടൂള് റൂമുകള്, ഡിസൈന് ഹ�ോക്സുകള് തുടങ്ങിയ
പ�ൊതുവായ സൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും.

47.

	ചെറുകിട മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റര് ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങള്, ലാബുകള്,
ടൂള് റൂമുകള്, ഡിസൈന് ഹ�ോക്സുകള് തുടങ്ങിയ പ�ൊതുവായ സൗകര്യങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കാന് വേണ്ട നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. എം.എസ്.എം.ഇ യൂണി
റ്റുകളുടെ വിപുലീകരണ പദ്ധതിയില് ഇത് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സിഡാക്കിന്റെ നാഷണല് മിഷന് ഓണ് പവര് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെയും കേ
രളത്തിലെ പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെന്ററുകളെയും സഹായത്തോടെ കെ
ല്ട്രോണിന്റെ കരകുളം സെന്ററിനെ പവര് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഹബ്ബായി
വികസിപ്പിക്കും.

	കെല്ട്രോണിന്റെ കരകുളം സെന്ററിനെ പവര് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹബ്ബാക്കിമാ
റ്റാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പായി Solar Power Control, 5 KVA /
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48.

10 KVA Ups എന്നിവ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉല്പാദനത്തിനുള്ള
പ്രവര്ത്തികള് നടന്നുവരുന്നു.
ഓപ്പണ് ഹാര്ഡ്വെയര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സ്ക
 ീമുകള് നട
പ്പിലാക്കുന്നതാണ്. ഓപ്പണ് iot chip ഡിസൈന് ഇലക്ട്രോണിക്സ
 ് കണ്ട്രോ
ളുകള് എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ICFOSS ലെയും TREST പാര്ക്കിലെയും,
Centre For Excellenceവിപുലീകരിക്കും.

		സ്വതന്ത്ര സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ സ�ൊല്യൂഷനുകളിലെ പ്രായ�ോഗിക ഗവേഷണ
ത്തിനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഐസിഫ�ോസിൽ ഒരു ഓപ്പണ്
ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ ലാബും ഡ�ൊമെയ്ൻ അധിഷ്ഠിത
ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗിന് വേണ്ടി ഒരു eGov ലാബും സ്ഥാപിച്ചു.

49.

ഇലക്ട്രിക്കല് മ�ൊബിലിറ്റി മേഖലയിലുള TREST പാര്ക്കിലെ നിലവിലുള്ള
സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സിനെ വികസിപ്പിക്കും. ആധുനിക ബാറ്ററി ടെക്ന�ോ
ളജി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി VSSC, CDAC, KDISC, Trest Park എന്നിവ ചേ
ര്ന്നുള്ള കണ്സോര്ഷ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തും.

		 ഈ ദിശയില് ഉല്പാദനരംഗത്തെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ലിഥിയം
അയണ് ബാറ്ററി നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും ഇ-വെഹിക്കിള് മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തു
ന്നതിനും ഒരു കണ്സോര്ഷ്യം VSSC, K-DISC, TTP, Trust Park & CDAC
മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങള് ചേര്ന്ന് ആരംഭിച്ച് തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തി
വരുന്നു.

50.

	കെ-ഡിസ്കും കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാ
പനങ്ങളും സംസ്ഥാന ഐ.റ്റി മിഷനും ടെക്ന�ോപാര്ക്കുമായി കൈക�ോര്ത്തു
ക�ൊണ്ട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു ഐ.സി.ടി ഇന്നൊവേഷന് സംവിധാനത്തിനു
രൂപംനല്കും. കേരളത്തിലെ വിവിധ ഉല്പാദന മേഖലകളില് ഐ.സി.റ്റി
ഉള്ച്ചേര്ക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഈ ഇന്നവേഷന് കൂട്ടായ്മയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം.

		പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

51.

	തിരുവനന്തപുരം ടെക്ന�ോ സിറ്റിയില് വി.എസ്.എസ്.സിയുമായി സഹകരി
ച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള സ്പേസ് പാര്ക്ക് പ്രാവര്ത്തികമാക്കും. സൈബര് ഫിസിക്കല്
ഡിജിറ്റല് ടെക്ന�ോളജികളിലുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്
ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജെന്സ്, റ�ോബ�ോട്ടിക്സ്, ബ്ലോക് ചെയിന്, ഇന്റര്നെ
റ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ
 ്, മെഷീന് ലേണിംഗ്, ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഗെയിമിംഗ്,
ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വിര്ച്വല് റിയാലിറ്റി, ഡിജിറ്റല് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്,
ജിയ�ോ സ്പേഷ്യല് സിസ്റ്റംസ്, ക്വാണ്ടം ടെക്ന�ോളജി ആന്റ് ആപ്ലിക്കേഷന്സ്,
സ്പെയ്സ
 ് ടെക്ന�ോളജീസ്, അഡ്വാന്സ്ഡ് മെറ്റീരിയല്സ്, എഡ്ജ് കമ്പ്യൂ
ട്ടിംഗ് എന്നിവയില് ഊന്നിയുള്ള മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കും.

		 തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോസിറ്റിയില് 16 ഏക്കറ�ോളം ഭൂമി സ്പേസ് പാര്ക്ക്വിക
സിപ്പിക്കുന്നതിനായി കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എല് ന് കൈമാറാനുള്ള നടപടി
കള് നടന്നു വരുന്നു. പുതു തലമുറ സാങ്കേതിക വിദ്യകളില് ഊന്നിയുള്ള എസ്.
എം.ഇ (SME) സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ടെക്നോസിറ്റിയില് 10
ഏക്കര് ഭൂമി പരിവര്ത്തനം നടത്തി ചെറുതും ഇടത്തരത്തിലുള്ളതുമായ സം
രംഭങ്ങള്ക്കായി നല്കുവാനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു. 105 ക�ോടി
കിഫ്ബി ഫണ്ടോടു കൂടി 2 ലക്ഷം ച.അടി വിസ്തീര്ണ്ണത്തില് (NON SEZ) നി
ര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇത് കമ്പനികള്ക്ക് ലീസ് വ്യവസ്ഥയില് നല്കി
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പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
		 2021-ല് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഇന്റ
ര്നെറ്റ്ഓഫ്തിംഗ്സ്
, ഗ്രാഫീന്, 2 ഡി മെറ്റിരിയലുകള് എന്നിവയില്
ഇതിനകം തന്നെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്ട്ടിഫിഷ്യല്
ഇന്റലിജന്സ്, സൈബര് സെക്യൂരിറ്റി, ബിഗ്ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ജിയ�ോ
സ്പേഷ്യല് അനലിറ്റിക്സ്എന്നിവയില് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചുവരു
ന്നു. ഓഗ്മെന്റഡ്/വെര്ച്ചല് റിയാലിറ്റിക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്ന
തിനുള്ള ഒരു ലബ�ോറട്ടറിയും സ്ഥാപിച്ചു വരികയാണ്.

53.

	കേരളം നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട് തുടരും. ഇന്റ
ര്നാഷണല് സെന്റര് ഫ�ോര് ഫ്രീ ആന്റ് ഓപ്പണ് സ�ോഴ്സ
 ് സ�ോഫ്ട്വെയര്
ഇന്ത്യയില് ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓപ്പണ് സ�ോഴ്സ് ആപ്ലി
ക്കേഷനുകളുടെ വികസനം, പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് ICFOSS ആണ് നേതൃത്വം
നല്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാറിന്റെ ഇ-ഗവേണന്സില് സ്വതന്ത്ര സ�ോ
ഫ്റ്റുവെയര് കൂടുതല് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും. വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ
ഒട്ടേറെ മേഖലകള് പൂര്ണമായും ഇന്ന് സ്വതന്ത്ര സ�ോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ചെറുകിടഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലയി
ല് ഐ.ടി ഉപയ�ോഗം വ്യാപിപ്പിക്കാന് ഓപ്പണ് സ�ോഴ്സ് അധിഷ്ഠിതമായ ആപ്ലി
ക്കേഷനുകള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

ഇതിനായുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി
ഇ-ഗവേണന്സും കണ്സള്ട്ടന്സി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള
മീഡിയ അക്കാദമി, ANERT, കൈത്തറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്, e-Health, KSEB
എന്നീ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സ്വതന്ത്ര സ�ോഫ്റ്റ് വെയര് പരിവർത്ത
നം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കണ്സള്ട്ടന്റായി പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.
		 കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്കുളള ഗവേഷണ
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ
ഭാഗമായി "അക്ഷി" (AKSHI - Adaptive Knowledge Stimulation Helping
Idea) എന്ന ബ്രെയ്ലി പദപ്രശ്ന ഉപകരണം നാടിനു സമര്പ്പിച്ചു.
		 മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ന�ോഡല് ഏജന്സികൂടിയായ ഐസിഫ�ോസിന്റെ
ഭാഷാ സാങ്കേതിക ഗവേഷണ വിഭാഗം, മലയാളം സ�ോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ
പ�ോർട്ടൽ തയാറാക്കി 6 വിവിധ സ�ോഫ്റ്റ് വെയറുകളും പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക്
സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

54.

ഇ-ഗവേണന്സ് ശൃംഖലയില് സുപ്രധാന കണ്ണിയാണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്.
അവയെ കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തും.

		
നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

55.

	സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിന്റെ ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. എല്ലാ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെയും വിവരശേഖരം ഡാറ്റാ സെന്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

സര്ക്കാരിന്കീഴിലുള്ള ഡാറ്റാ സെന്റര് ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി, 25 ക�ോടി രൂപ മുതല്മുടക്കില് ഡിജിറ്റല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പ
സില് ഒരു ഹൈബ്രിഡ്ഡാറ്റാ സെന്റര് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദേശത്തി
ന്സര്ക്കാര് അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റാസെന്റര് സംസ്ഥാന
ത്തെ ശാസ്ത്ര അക്കാദമിക്സ്ഥാപനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കന്നതിനായി ഉയര്ന്ന
ശേഷിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്സൗകര്യങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യും. ഈ ഡാറ്റാ സെന്ററി
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56.

ന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം 2022 പകുതിയ�ോടെ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാകും.
അനെര്ട്ടിന്റെയും കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെയും സഹായത്തോടെ സ�ോളാര് അടി
സ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചാര്ജ്ജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള് സ്ഥാപിക്കും.

		
കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ ഫാസ്റ്റ് ചാര്ജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളില് സ�ോളാര് പ്ലാന്റ്
സ്ഥാപിക്കുവാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

		ഹ�ോട്ടലുകൾ, മാളുകൾ ഉള്പ്പെടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില് സൗര�ോര്ജ്ജ
ത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
സബ്സിഡി നല്കുന്നതിനുള്ള അനെര്ട്ടിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം പത്തനംതിട്ട,
ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില് സൗര�ോര്ജ്ജത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ചാര്ജിംഗ് സ്റ്റേഷ
നുകള് ആരംഭിച്ചു.

57.		
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ജില്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തി
അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് ആന്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് സ്ഥാപിക്കും.

നു കീഴിൽ എൻ.എ.ബി.എൽ (National Accreditation Board for Testing
and Calibration Laboratories) നിലവാരത്തിലുള്ള മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് & സ്റ്റാൻ
ഡേർഡ്സ് ലബ�ോറട്ടറി സജ്ജീകരിച്ചു. കൂടാതെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് & സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലബ�ോറട്ടറിക്ക് National
Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL)
അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിൽ സജ്ജമാക്കിയ നാഷണൽ അക്രഡി
റ്റേഷൻ ബ�ോർഡ് ഫ�ോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആന്റ് കാലിബറേഷൻ ലബ�ോറട്ടറീസ്
(NABL) അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയ എനർജി മീറ്റർ കാലിബറേഷൻ ലബ�ോ
റട്ടറി (EMCL) പ്രവർത്തനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. 2021 ഫെബ്രുവരി
മാസം മുതല് നാളിതുവരെ 1793 എനർജി മീറ്ററുകൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ബയ�ോടെക്ന�ോളജി വ്യവസായം

58.

	ത�ോന്നയ്ക്കലെ ലൈഫ് സയന്സ് പാര്ക്കിന്റെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കും. കേ
രളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെയും കാര്ഷിക മൂല്യവര്ദ്ധിത വ്യവ
സായങ്ങളുടെയും വൈവിദ്ധ്യവത്കരണത്തിനും ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി
നും ബയ�ോടെക്ന�ോളജി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും

		
പാര്ക്കിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഡ്മിന്
ബയ�ോടെക് ലാബിന്റെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനം പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

59.

വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള്ക്കുള്ള സ്ഥലസൗകര്യം മാത്രമല്ല, ഗവേഷണത്തിനും
മറ്റും വേണ്ടിയുള്ള പ�ൊതുസൗകര്യവും പാര്ക്കുകളില് സൃഷ്ടിക്കും.

		
പാർക്കിൽ അത്യാധുനിക ഓഫീസ് സ്ഥലം, ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ, ഇൻ
ഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലാബ് മ�ൊഡ്യൂളുകൾ എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തു
ന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, വലിയതും സംയ�ോജിതവുമായ ബയ�ോ കമ്പനികൾക്ക്
അവരുടെ കാമ്പസുകളും സജ്ജീകരിക്കാൻ ഉപയ�ോഗപ്രദമായ മ�ോഡുലാർ
ഓഫീസുകളും ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ചെറുകിട, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് ആയി
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wet & dry ലാബുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച പ്ലോട്ടുകളും പാ
ര്ക്കില് സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട്.

60.

	ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ചേര്ന്ന് ലൈഫ് സയന്സ് പാര്ക്കി
ല് സ്ഥാപിക്കുന്ന മെഡിക്കല് ഡിവൈസസ് പാര്ക്കിന്റെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ
കരിക്കും.

		

64.

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പ്രാരംഭ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്
അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടര്നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

	തിരുവനന്തപുരത്തെ അഡ്വാന്സ് വൈറ�ോളജി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപനം
ഒരു സുപ്രധാന കാല്വെയ്പ്പാണ്. ഔഷധരംഗത്ത് ജീന�ോമിക്സ്/പ്രോട്ടിയ�ോ
മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യകളെ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തും.

		
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അ
 ഡ്വാന്സ്ഡ് വൈറ�ോളജിയില് പുതുതായി നിയമിക്ക
പ്പെട്ട മുഴുവന് സമയ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില് ഗവേഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള് നടന്നുവരികയാണ്. ഡയഗണ�ോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈ
ദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയായ Human Microbiomes നെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താന്
വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയില് മികവ് കേന്ദ്രം തുട
ങ്ങാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നാന�ോ സാങ്കേതികവിദ്യ

65.

സര്വകലാശാലകളില് നാന�ോ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് പ്രത്യേക വകുപ്പുകള്
ഇപ്പോഴുണ്ട്. ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത നാന�ോ സാങ്കേതികവിദ്യാ ക�ോഴ്സു
 കള് ആവ
ശ്യാനുസരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. വ്യവസായം ഉള്പ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളില്
നാന�ോ സാങ്കേതികവിദ്യയുപയ�ോഗിച്ച് നവീകരണത്തിനും വിപുലനത്തിനുമുള്ള
സാധ്യതകള് ഒട്ടേറെയുണ്ട്. നാന�ോ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു
മികവിന്റെ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.

		 സയന്സ് പാര്ക്കുകള് ആരംഭിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നു
വരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ മേഖലകളില് മികവ് കേന്ദ്രങ്ങളും ആരം
ഭിക്കും.

ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് വ്യവസായം

66.

	ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തില് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അന്തര്ദേശീയ പ്രശ
സ്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മെഡിക്കല് വ്യവസായത്തെപ്പോലെ ഫാര്മസ്യൂട്ടി
ക്കല് വ്യവസായത്തിനും വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. മൂന്നാംല�ോക രാജ്യങ്ങള്ക്ക്
മാതൃകയായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ�ൊതുമേഖലാ ഔഷധ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങ
ള് തകര്ന്നു കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ കെ.എസ്.ഡി.പി മാത്രമാണ് അപവാദം.
2015-16ല് വെറും 20 ക�ോടി രൂപ ഉല്പാദനം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്
2020-21ല് 150 ക�ോടിയാണ് ഉല്പാദനം. അഞ്ചുവര്ഷം ക�ൊണ്ട് 500 ക�ോടി
രൂപയുടെ ഉല്പാദനമുള്ള വന്കിട ഫാക്ടറിയായി കെ.എസ്.ഡി.പിയെ വള
ര്ത്തും. കേരളത്തിന്റെ ആര�ോഗ്യ മേഖലയുടെ അടുക്കള ഫാക്ടറി ആയിരിക്കു
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മ്പോള് തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കും മൂന്നാംല�ോക രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും
മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യും.

		കെ.എസ്.ഡി.പി-യെ വന്കിട മരുന്നു നിര്മ്മാണ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി ന�ോണ് ബീറ്റാ ലാക്റ്റം മരുന്നുകളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള
പ്ലാന്റ് പൂര്ത്തീകരിച്ച് വ്യാവസായിക ഉല്പാദനം ആരംഭിച്ചു. പുതിയ ബീറ്റാലാ
ക്റ്റം ഇന്ജക്ഷന് പ്ലാന്റ് കമ്മീഷന് ചെയ്തു.
		LVP – SVP ഒപ്താല്മിക് മരുന്നുകളുടെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭി
ച്ചു. വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില് ഉല്പാദനം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിക
ള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു വരുന്നു.

67.

ആലപ്പുഴയില് ക്യാന്സര് മരുന്നു നിര്മ്മാണ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കും. ക�ൊച്ചിയില്
പുതിയ ഫാര്മ പാര്ക്ക് സ്ഥാപിക്കും.

		
ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ഡി.പി.യില് ക്യാന്സര് മരുന്ന് നിര്മ്മാണം (ഓങ്കോളജി
പാര്ക്ക്) ആരംഭിക്കുന്നതിനായുള്ള 102 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയ്ക്ക് തത്വത്തി
ല് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ�ൊതുമേഖല

70.

എല്ലാ പ�ൊതുമേഖലാ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കും. ഓര�ോന്നി
ന്റെയും വികസന സാധ്യതകളും നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികളും വിലയിരുത്തി
പുനരുദ്ധാരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിനും വിശദമായ മാസ്റ്റര് പ്ലാനുകള്
തയ്യാറാക്കും.

		
കെമിക്കല്, ഇലക്ട്രിക്കല്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെക്സ്റ്റൈല്സ്സെ,
സിറാമിക്സ് & റീഫാക്ടറീസ്, ട്രഡീഷണല് & ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര് എന്നീ 7 സെ
ക്ടറുകളിലായി വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കീഴില് പ്രവര്ത്തിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
41 പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് ഷ�ോര്ട്ട് ടേം, മിഡ് ടേം, ല�ോങ് ടേം എന്നീ
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ മാസ്റ്റര് പ്ലാ
നുകള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് മ�ോണിറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

71.

	പ�ൊതുമേഖലയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി അടങ്കല് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും തുല്യത�ോതില്
വീതം വയ്ക്കുന്നതിനു പകരം നിക്ഷേപത്തിന് മുന്ഗണന നിശ്ചയിക്കും. വികസന
സാധ്യതകള് പൂര്ണമായും കൈവരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുതല്മുടക്ക്
ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. സാങ്കേതിക നവീകരണം, മാനേജ്മെ
ന്റ് പരിഷ്ക
 ാരം, ത�ൊഴില് പരിശീലനം, പുതിയ മാര്ക്കറ്റിംഗ് രീതി, ധനപരമായ
പുനസംഘാടനം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്ന പാക്കേജായിരിക്കും ഈ ഇടപെ
ടല്. തുടര്ന്നുള്ള കാലത്ത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തില് ബാങ്ക് വായ്പയെ
ആശ്രയിച്ച് സ്ഥാപനത്തിനു വളരാനാകണം. കെല്ട്രോണാണ് ഇത്തരത്തില്
ഏറ്റവും മുന്ഗണനയ�ോടെ നിക്ഷേപം നടത്താന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഓര�ോ സ്ഥാപനത്തിനും അനുയ�ോജ്യമായ ആധുനികവത്ക്കരണ, വിപുലീക
		
രണ, വൈവിദ്ധ്യവത്ക്കരണ പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമഗ്ര
മായ മാസ്റ്റര് പ്ലാനുകള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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കേരള പേപ്പർ പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്, വെള്ളൂർ

72.

	ക�ോട്ടയത്ത് വെള്ളൂര് ന്യൂസ്പ്രിന്റ് ഫാക്ടറിയുടെ മിച്ചഭൂമിയില് റബ്ബര് അധിഷ്ഠിത
വ്യവസായ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും. 26 ശതമാനം ഓഹരിയ�ോടെ കേരള റബ്ബര് ലി
മിറ്റഡ് രൂപീകരിക്കും.

74.

മൂല്യവര്ദ്ധിത റബ്ബര് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി കേരള റബ്ബര്
ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. ഇതിന് തറക്കല്ലിട്ട് തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള് നടന്നുവരുന്നു.
കാര്ഷിക മൂല്യവര്ദ്ധനയ്ക്കായി എല്ലാ ജില്ലാഫാമുകളിലും അഗ്രോ പാര്ക്കുകള്
സ്ഥാപിക്കും. പാലക്കാട് സംയ�ോജിത റൈസ് ടെക്ന�ോളജി പാര്ക്ക്, വയനാട്
കാര്ബണ് ന്യൂട്രല് ക�ോഫി പാര്ക്ക്. ചേര്ത്തലയിലേയും പാലക്കാട്ടേയും ഹൈ
റേഞ്ചിലെയും മെഗാ ഫുഡ് പാര്ക്കുകള്, മുട്ടത്തെ സ്പൈസസ് പാര്ക്ക്, കുറ്റ്യാ
ടിയിലെ നാളികേര പാര്ക്ക് എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാന അഗ്രോ പാര്ക്കുകള്.

പാലക്കാട് നിര്മ്മിക്കുന്ന സംയ�ോജിത റൈസ് ടെക്നോളജി പാര്ക്കിന്റെ വിശ
ദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയനാട് ക�ോഫി പാര്ക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെ
ടുക്കല് നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു. പാലക്കാട് മെഗാ ഫുഡ് പാര്ക്കിന്റെ
പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചേര്ത്തല ഫുഡ് പാര്ക്കിന്റെ നിര്മ്മാ
ണം പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		 12.5 ക�ോടി മുതല്മുടക്കില് സ്പൈസസ് പാര്ക്കിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ഇടുക്കി ജില്ല
യിലെ മുട്ടത്ത് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

76.

	ട്രാവന്കൂര് ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട് ലിമിറ്റഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.
നവീകരിക്കും. മാലിന്യസംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റ് പൂര്ത്തീകരിക്കും. മാലിന്യങ്ങളില്
നിന്ന് മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്മ്മിക്കും.
25

കമ്പനിയുടെ ഉല്പാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സള്ഫ്യൂ
രിക് ആസിഡ് പ്ലാന്റിന്റെ നവീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കി. മാലിന്യ സംസ്കരണ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക�ൊപ്പറാസ് റിക്കവറി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി
അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. കമ്പനി പുറംതള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളില് നിന്നും മൂല്യ
വര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ നടപടികള് ആരം
ഭിച്ചു.

77.

	ടൈറ്റാനിയം മെറ്റല് അടക്കം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ക�ോംപ്ലക്സ
 ് ആയി കേരള
മിനറല് ആന്ഡ് മെറ്റല്സിനെ ഉയര്ത്തും. അതിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങള്
ഏര്പ്പെടുത്തും.

		
ടൈറ്റാനിയം മെറ്റല് ഉള്പ്പെടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റാനിയം ക്ലോംപ്ലക്സായി
കേരള മിനറല് ആന്ഡ് മെറ്റല്സിനെ ഉയര്ത്തുന്നതിന് സാധ്യതാ പഠനം
നടത്തുന്നുണ്ട്.

78.

	കുണ്ടറയിലെ കേരള ഇലക്ട്രിക്കല് ആന്ഡ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ
നിയില് സ്മാര്ട്ട് എനര്ജി മീറ്റര് നിര്മ്മിക്കും. മാമല യൂണിറ്റില് ഇ.എം.യു ട്രാ
ന്സ്ഫ�ോമര്, റെയില്വേയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ ട്രാന്സ്ഫ�ോര്മറുകള് എന്നി
വയുടെ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കും. യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കല്സിലെ നിലവിലുള്ള
പ്ലാന്റില് പ�ോളിമര് ഇന്സുലേറ്റര് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കും. ടെല്ക്കിനെ ആധുനിക
വത്കരിക്കുകയും പുതിയ പ്ലാന്റ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ബെമെല് ഏറ്റെടുത്ത്
പുനരുദ്ധരിക്കും.

ഇന്ത്യന് റെയില്വേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ട്രാന്സ്ഫോര്മറുകളുടെ ഉത്പാദനം
		
മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
		BHEL-EML - നെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാരില് നിന്ന് കേരള സര്ക്കാര് പൂര്ണമാ
യും ഏറ്റെടുത്ത് കെല്-ഇ.എം.എല് എന്ന പേരില് സംസ്ഥാന പ�ൊതുമേഖ
ലാ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ആദ്യ
ഗഡുവായി 20 ക�ോടി തുക നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
		 യുണൈറ്റെഡ് ഇലക്ട്രിക്കല്സില് പ�ോളിമര് ഇന്സുലേറ്റര് ഉത്പാദനം ആരം
ഭിക്കുന്നതിനുള്ള 2.12 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നല്കിയിട്ടു
ണ്ട്.
		ടെല്ക്കിന്റെ ആധുനികവത്കരണവും പ്ലാന്റിന്റെ നവീകരണവും
പ്ലാനില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

79.

മാസ്റ്റര്

ഓട്ടോക്കാസ്റ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ആധുനിക മെഷീന് ഷ�ോപ്പ് സ്ഥാപി
ക്കും. സ്മാള് ആന്ഡ് മീഡിയം കാസ്റ്റിംഗിന് സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കും. സ്റ്റീല് ഇന്ഡ
സ്ട്രിയല് ഫ�ോര്ജിംഗ്
സ് വൈവിധ്യവത്കരിക്കുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും
ചെയ്യും. സില്ക്ക്, അഴീക്കലില് ഡ്രൈ ഡ�ോക് നിര്മ്മിക്കുകയും മറ്റു യൂണിറ്റുകളി
ലെ യന്ത്രങ്ങള് നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഓട്ടോകാസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ നവീകരണത്തിനും വിപൂലീകരണത്തിനുമായി 10
		
ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്.
		SIFL – ന്റെ നവീകരണ വിപുലീകരണത്തിനായി 12.62 ക�ോടി രൂപയുടെ
പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.
		SILK – ലെ ഡ്രൈ ഡ�ോക്ക് പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ്.
സ്റ്റീല് ഫാബ്രിക്കേഷന് യൂണിറ്റിന്റെ നവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തീക
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രിക്കുകയും GEW, തുറവൂര്, ഒറ്റപ്പാലം, അഴീക്കല് യൂണിറ്റുകളുടെ നവീകരണ
പദ്ധതികള് മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

80.

	ട്രാവന്കൂര് ക�ൊച്ചിന് കെമിക്കല്സിന്റെ പഴയ കാസ്റ്റിക് സ�ോഡ പ്ലാന്റ് നവീ
കരിക്കും. 75 ടി.പി.ഡി ഉല്പാദനശേഷിയുള്ള പുതിയ കാസ്റ്റിക് സ�ോഡാ പ്ലാന്റ്
ആരംഭിക്കും. എച്ച്.സി.എല് സിന്തസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കും. 60 ടണ് ഉല്പാ
ദന ശേഷിയ�ോടെ സ�ോഡാ ബ്ലീച്ച് പ്ലാന്റ് ആരംഭിക്കും.

		
75 ടി.പി.ഡി ഉല്പ്പാദനശേഷിയുള്ള പുതിയ കാസ്റ്റിക് സ�ോഡാ പ്ലാന്റിന്റെയും
എച്ച്.സി.എല് സിന്തസിസ് യൂണിറ്റിന്റെയും പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു. സ�ോഡാ
ബ്ലീച്ച് പ്ലാന്റ് മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

81.

	ട്രാക്കോ കേബിള് കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള പ്ലാന്റ് ആധുനീകരിക്കും.

നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളും സമാന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
ശേഷി കൈവരിച്ചതിന�ോട�ൊപ്പം ഉത്പാദന ശേഷി 9000 MT ലേക്ക് ഉയ
ര്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമെ വിപണിയില് ഉയര്ന്ന് വരുന്ന ആവശ്യ
കത അനുസരിച്ച് ഭൂഗര്ഭ കേബിളുകളുടേയും, കണ്ടക്ടറുകളുടേയും ഉത്പാദ
നത്തിനായി CCV Technology സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 16 ക�ോടി രൂപയുടെ
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

82.

	മലബാര് സിമെന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഗണ്യമായി ഉയര്ത്തും. സിമെന്റ് പാക്കിംഗ്
പ്ലാന്റ് ആരംഭിക്കും. ട്രാവന്കൂര് സിമെന്റ്സിന്റെ 700 മെട്രിക് ടണ് ഉത്പാദന
ശേഷിയുള്ള ഗ്രേ സിമന്റ് ഗ്രൈന്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കും.

	ക�ൊച്ചിന് പ�ോര്ട്ട് ട്രെസ്റ്റില്മലബാര് സിമന്റ് ആരംഭിക്കുന്ന സിമന്റ് ല�ോജി
സ്റ്റിക് ഹബ്ബ് പദ്ധതി പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതിനായി 25 ക�ോടി രൂപ വക
യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാവന്കൂര് സിമന്റ്സില് 10 ക�ോടി രൂപ ചിലവ് വരുന്ന ഗ്രേ
സിമന്റ് യൂണിറ്റിന് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരം
ഭിച്ചു.

83.

	ടെക്
സ്റ്റൈല് മില്ലുകള്ക്ക് ആവശ്യമായ പഞ്ഞി മ�ൊത്തത്തില് വാങ്ങുന്ന
തിനും എസ്ക്രൂ
 മെക്കാനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മില്ലുകള്ക്ക് നല്കു
ന്നതിനും ടെക്സ്റ്റൈല് ക�ോര്പ്പറേഷന്റെയും ടെക്സ്ഫെഡിന്റെയും ആഭി
മുഖ്യത്തില് ഒരു റ�ോമെറ്റീരിയല് കണ്സോര്ഷ്യം ആരംഭിക്കും. നിലവിലുള്ള
പ്ലാന്റുകളിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട യന്ത്രങ്ങള് നവീകരിക്കും.

മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് ഉള്പ്പെടുത്തി നവീകരണ പദ്ധതികള് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടു
		
ണ്ട്. പരുത്തി സുലഭമായും മിതമായ വിലയിലും ലഭ്യമാകുന്ന സീസണില് സംഭ
രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.

84.

	ട്രിവാന്ഡ്രം സ്പിന്നിംഗ് മില്, പ്രിയദര്ശിനി മില്, ക�ോട്ടയം ടെക്
സ്റ്റൈ
ല്സ്, തൃശൂര് സഹകരണ മില്, എന്നിവിടങ്ങളില് വസ്ത്രനിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ്
ആരംഭിക്കും. ക�ോമളപുരം സ്പിന്നിംഗ് മില്സില് ന�ോണ് വീവിംഗ് ഫാബ്രിക്സ്
ഉല്പാദിപ്പിക്കും. സൈസിംഗ് ആന്ഡ് വാര്പിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കും. മലപ്പു
റം ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മില് നവീകരിക്കുകയും സര്ജിക്കല് ക�ോട്ടണ്
ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കണ്ണൂര് സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലില് ഓപ്പണ്
എന്ഡ് സ്പിന്നിംഗ് മെഷീന് സ്ഥാപിക്കും. പിണറായിയിലെ ഹൈടെക് വീവിംഗ്
മില് വിപുലീകരിക്കും. നാടുകാണി ടെക്സ്റ്റൈലില് ഡിജിറ്റല് പ്രിന്റിംഗ് സെന്റര്
ആരംഭിക്കും. ചാത്തന്നൂര് (ക�ൊല്ലം) സ്പിന്നിംഗ് മില് നവീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനം
മെച്ചപ്പെടുത്തും.
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ട്രിവാൻഡ്രം സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിൽ വസ്ത്രനിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു.

		ക�ോട്ടയം ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ വസ്ത്ര നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
		പ്രിയദർശിനി മിൽ, തൃശൂർ സഹകരണ മിൽ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വസ്ത്ര
നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതാ പഠനം നടത്തി വരുന്നു.
		ക�ോമളപുരം സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിൽ ന�ോൺ വ�ോവൻ ഫാബ്രിക് ഉൽപ്പാദനത്തി
നും ഡൈയിങ് ആൻഡ് റ്വാർപ്പിങ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
		 മലപ്പുറം സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിന്റെ 70% നവീകരണം പൂർത്തിയായി.
		കണ്ണൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിൽ ഓപ്പൺ എന്റ് സ്പിന്നിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാ
പിക്കാൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		ഹൈടെക് വീവിംഗ് മിൽ, പിണറായിയിൽ ഒരു എക്കർ സ്ഥലം കൂടി എറ്റെ
ടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുര�ോഗമിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള
പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്.
		 നാടുകാണി ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റിങ് യൂണിറ്റിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റിങ് ആരംഭിച്ചു.
		ഡൈയിങ് യൂണിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
		ചാത്തന്നൂര് (ക�ൊല്ലം) സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിൽ ആദ്യ ഘട്ട നവീകരണ പദ്ധതികൾ
പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർണത�ോതിൽ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുര�ോഗ
മിക്കുന്നു.

85.

	കുണ്ടറയിലെ കേരള സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഉല്പന്നങ്ങളെ വൈവിദ്ധ്യവത്ക
രിക്കുകയും പ്ലാന്റ് നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പാപ്പിനിശേരിയിലെ മൈനിംഗ്
തടസപ്പെട്ടതുക�ൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോക്കനട്ട് കയര് ക�ോംപ്ലക്സുകളിലേയ്ക്ക്
വൈവിദ്ധ്യവത്കരിക്കും. ഇവിടെ ഇന്റര്ലോക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്
ആരംഭിക്കും.

കേരള സിറാമിക്സ് പ്ലാന്റിന്റെ നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂര്ത്തിയാ
		
ക്കുകയും ഉല്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ട നവീകരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉത്പാദന ശേഷി ഉയര്ത്തുന്നതിനും, മൂല്യ
വര്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള പദ്ധതിയും പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
		KCCPL – ന്റെ വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന
ക�ോക്കനട്ട് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റര്ലോക്ക്
മാനുഫാക്ച്റിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

86.

	ഫ�ോറസ്റ്റ് ഇന്ഡസ്ട്രീസില് ഡിസൈന്സ്റ്റുഡിയ�ോ, ഫര്ണിച്ചര് നിര്മ്മാണ ട്രെ
യിനിംഗ് സെന്റര്, മരഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശ�ോധിക്കാനുള്ള
ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റര് എന്നിവ ആരംഭിക്കും.

		
ഡിസൈന് സ്റ്റുഡിയ�ോ മാസ്റ്റര് പ്ലാന്റിന്റെ മീഡിയം ടേം പദ്ധതികളില് ഉള്പ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

87.

	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് എന്റര്പ്രൈസസിന്റെ ഇന്റര്നാഷണല്
കണ്ടെയിനര് ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷന് നവീകരിക്കും.

		
കമ്പനിയുടെ ക�ൊച്ചിന് ഇന്റര്നാഷണല് കണ്ടെയ്നര് ഫ്രെയറ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ
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നവീകരണത്തിനായി 250 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിയുടെ നടപടികള് പുര�ോ
ഗമിക്കുന്നു.

88.

	കേരള ഓട്ടോ മ�ൊബൈല്സ് സ്വന്തമായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് മ�ൊബിലിറ്റി പ്രൊഡ
ക്ഷന് ലൈന് ലഭ്യമാക്കും. ഇലക്ട്രിക് പിക്ക്അപ്പ് വാന്, ഇ ല�ോഡര്, ഇലക്ട്രിക്
കാര്, ഇ സ്കൂ
 ട്ടര് എന്നിവ ഉല്പാദിപ്പിക്കും.

ഇലക്ട്രിക്ക് ആട്ടോയുടെ നിര്മ്മാണത്തിനായി 8.66 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടര് നിര്മ്മാണത്തിനായി LORDS-MARKS
Industries - മായി ചേര്ന്ന് മട്ടന്നൂരില് സംയുക്ത സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടി പൂര്ത്തിയായി. പിക് അപ് വാന്, ഇ റിക്ഷ എന്നിവയുടെ ARAI
സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.

89.

ഭാവി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലാണ്. ആദ്യത്തെ പ്ലഗ് ആന്ഡ് പ്ലേ ഇലക്ട്രിക്
വാഹന നിര്മ്മാണ കേന്ദ്രം യാഥാര്ഥ്യമാക്കും. 2, 3, 4 വീലറുകള്, ഹെവി വാഹ
നങ്ങള് എന്നിവയുടെ ബാറ്ററി നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള സൗകര്യം തിരുവനന്തപുര
ത്ത് സ്ഥാപിക്കും.

		 ഇതിലേയ്ക്കായി 8 ക�ോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിശയില് ഉല്പാദനരം
ഗത്തെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ലിഥിയം അയണ് ബാറ്ററി നിര്മ്മി
ക്കുന്നതിനും ഇ വെഹിക്കിള് മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒരു കണ്സോ
ര്ഷ്യം VSSC, K-DISC, Trust park, C-DAC, TTP മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങള്
ചേര്ന്ന് ആരംഭിച്ച് തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിവരുന്നു.

90.

ഗാര്ഹിക വസ്തുക്കള്, സൈക്കിളുകള്, കളിപ്പാട്ടങ്ങള് എന്നിവ (ചൈനീസ്
ഉത്പന്നങ്ങള് എന്ന് പ�ൊതുവില് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ) നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി പാ
ലക്കാട് ഒരു നിര്മ്മാണശാല സ്ഥാപിക്കും. ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കു
റയ്ക്കാന് ഇത് സഹായിക്കും.

		
നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാന് കിന്ഫ്ര
യെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

92.

സംസ്ഥാനത്തെ പ�ൊതുമേഖല, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണ നിര്വ്വഹ
ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതൃകാ ഭരണ ചാര്ട്ടര് രൂപീകരിക്കും.

	പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണനിര്വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയ
മിച്ച സമിതിയുടെ റിപ്പോര്ട്ടിലെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടിക
ള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

93.

	പ�ൊതുമേഖലാ ബ�ോര്ഡുകള്/ ഭരണസമിതികളില് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവ
ര്ത്തനമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരെ (സ്ഥാപനമേ
ധാവി ഉള്പ്പെടെ കുറഞ്ഞത് മൂന്നില�ൊന്ന് അംഗസംഖ്യയെങ്കിലും) ഉള്പ്പെടുത്തും.

		
ഓര�ോ സെക്ടറിലും ഉള്ള പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കായി സാങ്കേതിക/
മാനേജ്മെന്റ് /ഫിനാന്സ് മേഖലകളില് വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പാനല്
തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികള് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

94.

	പ�ൊതുമേഖലാ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പി.എസ്.സിക്കു പുറത്തുള്ള
തസ്തികകളിലെ നിയമനങ്ങള് കേന്ദ്രീകൃതമായി നടത്തുന്നതിനു പബ്ലിക് എന്റ
ര്പ്രൈസസ് സെലക്ഷന് ആന്ഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബ�ോര്ഡ് സ്ഥാപിക്കും.

ദി കേരള പബ്ലിക്ക് എന്റെര്പ്രൈസസ്സ് സെലക്ഷന് ആന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
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95.

ബ�ോര്ഡ് ഓര്ഡിനന്സ്, 2022 പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	പ�ൊതുമേഖലാ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരുടെയും ശമ്പള പരിഷ്ക
 രണം സമയബന്ധിതമായി നടത്തുന്നതിന്
പ്രത്യേക ശമ്പള കമ്മീഷനെ നിയമിക്കും. വിരമിക്കല് ആനുകൂല്യങ്ങള് സമയ
ബന്ധിതമായി ജീവനക്കാര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ഷ്വറന്സ് ഡിപ്പാ
ര്ട്ട്മെന്റുമായി ചേര്ന്നു പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പാക്കും.

96.

	ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം സംബന്ധിച്ച കമ്മറ്റിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പരിഗണനയിലാണ്.
ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസില് സമീപകാലത്ത് വലിയ പുര�ോഗതി കൈവ
രിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനായി നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും ഭേദഗതി
വരുത്തി. പ്രോത്സാഹന ഏജന്സികളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ നവീകരിച്ചു. ഇവ
യെല്ലാംമൂലം ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ് മാനദണ്ഡങ്ങള് കൈവരിച്ച
തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേരളത്തിന് ക�ോവിഡുകാലത്തെ അധികവായ്പ
അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. ഏകജാലക സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തും. ഇത്തരം
നടപടികള് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടും. 2022ല് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ്
ഇന്ഡക്സില് ആദ്യത്തെ പത്തു സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഒന്നായി കേരളം ഉയരും.
അഞ്ചു വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവരിക്കും.

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായി നട
പ്പിലാക്കേണ്ട 301 കര്മ്മ പരിപാടികളില് 275 എണ്ണം പൂര്ത്തീകരിച്ചത് കേന്ദ്ര
സര്ക്കാര് അംഗീകരിച്ചു. മുന് വര്ഷത്തില് 85% കര്മ്മ പരിപാടി നടപ്പിലാ
ക്കിയ സ്ഥാനത്ത് ഈ വര്ഷം 91% കൈവരിക്കാന് സാധിച്ചു.
		 സംരംഭകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സേവനങ്ങള് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതിക
ള് തീര്പ്പാക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ അധികാരമുള്ള ജില്ലാ - സംസ്ഥാനതല
കമ്മിറ്റികള് നിലവില് വന്നു. കമ്മിറ്റി തീരുമാനം 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് നട
പ്പിലാക്കുന്നില്ലെങ്കില്ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാനു
ള്ള വ്യവസ്ഥ നിയമത്തിലുണ്ട്.
		 വിവിധ വകുപ്പുകള്സംരംഭകരുമായി നടത്തുന്ന പരിശ�ോധനകള് നിയമങ്ങ
ളും ചട്ടങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലും സുതാര്യമായും നടത്തുന്നതിന് കേ
ന്ദ്രീകൃത ഓണ്ലൈന്പരിശ�ോധനാ സംവിധാനം കെ.സിസ് ഏര്പ്പെടുത്തി.
50 ക�ോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില് നിക്ഷേപമുള്ളതും സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നി
യന്ത്രണ ബ�ോര്ഡിന്റെ ചുവപ്പു വിഭാഗത്തില്പ്പെടാത്തതായ സംരംഭകര്ക്ക്
എല്ലാവിധ രേഖകള�ോടും കൂടി അപേക്ഷ നല്കിയാല് 7 ദിവസത്തിനുള്ളില്
ക�ോംപ�ോസിറ്റ് ലൈസന്സ് നല്കുന്ന നിയമം പാസ്സാക്കി. കെ-സിഫ്റ്റില്
കൂടുതല് വകുപ്പുകളുടെ സേവനങ്ങള്ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടൂറിസം

97.

വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 2019ല് 11.89 ലക്ഷമായിരുന്നു. 2025ല് 20
ലക്ഷമാക്കും. ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 2019ല് 1.83 ക�ോടിയായിരുന്നു.
ഇത് 2025ല് 3.65 ക�ോടിയാക്കും. അടങ്കല് ഇരട്ടിയാക്കി ദേശീയമായും അന്ത
ര്ദേശീയമായും മാര്ക്കറ്റിംഗ് വിപുലീകരിക്കും.
30

കാരവാൻ ടൂറിസം

98.

99.

	ക�ോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്
തകര്ന്നുകിടന്ന ടൂറിസം മേഖലയെ
ആത്മവിശ്വാസം നല്കി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാന പരിഗണന
നല്കിയത്. ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുടെ വരവിൽ 2021-ൽ 2020-നെ
അപേക്ഷിച്ചു 51% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശ വിന�ോദ സഞ്ചാ
രികളുടെ വരവും ക�ോവിഡ് കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ക്രമാനുഗതമായി വര്ദ്ധി
ക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശ മാർക്കറ്റുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ടൂറിസം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച വിവിധ
മാർക്കറ്റിങ് ക്യാമ്പയിനുകള് അനുകൂല പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കു
ന്നത്. ടൂറിസം മാര്ക്കറ്റിംഗ് അടങ്കല് 2020-21-ല് 63.40 ക�ോടിയും 202122-ല് 65.00ക�ോടിയും 2022-23-ല് 81.00ക�ോടിയും ആണ്.
ടൂറിസത്തിലെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകര്ക്ക് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കു സമാനമായ
എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്കും. പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നവര്ക്ക്
പ്രത്യേക സഹായം നല്കും.

ടൂറിസം രംഗത്തെ നിക്ഷേപങ്ങളെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2022-23
ബഡ്ജറ്റിൽ 16 ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നു
ണ്ട്. പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുനതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട "ഗൃഹസ്ഥലി"
സ്
കീം നടപ്പാക്കുകയാണ്. ഇതില് പ്രത്യേക സഹായവും ഉറപ്പുവരുത്തിയി
ട്ടുണ്ട്.
ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം നയം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഹ�ോം സ്റ്റേകള് പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കും. പ്രാദേശിക ജനങ്ങളെ ടൂറിസം വിപണിയും സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പി
ക്കും. ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ടൂറിസ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
തിനും അവരെ സജീവ പങ്കാളികളാക്കും.

ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതികള് വ്യാപിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം
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നയം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബേപ്പൂര് മണ്ഡലത്തെ മാതൃകാ ഉത്തരവാദി
ത്ത ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
		

ഉത്തരവാദിത്ത മിഷൻ യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം 19500-ൽ നിന്നും 23786 ആയി
വർദ്ധിച്ചു. ഗുണഭ�ോക്തൃ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 11800-ൽ നിന്നും 130779
ആയി വർദ്ധിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി വൈവിധ്യമാര്ന്ന പദ്ധതികള് ആവിഷക്കരിച്ചു.

		
ടൂറിസം മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റത്തില് കാര്യമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ
കഴിയാതെ പ�ോയ കാര്ഷിക സംസ്കൃതി കൂടി ഇപ്പോള് വിന�ോദ സഞ്ചാരമേഖ
ലയുടെ ഭാഗമാക്കി. കാർഷിക ടൂറിസം ശൃംഖലയില് 414 യൂണിറ്റുകള് ആരം
ഭിച്ചു.

		 ടൂറിസത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങള് അനുഭവിച്ചറിയാന് പറ്റുന്ന സ്ട്രീറ്റ് പദ്ധതി
നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി. ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കടലുണ്ടി, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ
ത്യത്താല, പട്ടിത്തറ, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പിണറായി, അഞ്ചരക്കണ്ടി, ക�ോട്ടയം
ജില്ലയിലെ മറവൻതുരുത്ത്, മാഞ്ചിറ, കാസർക�ോട് ജില്ലയിലെ വലിയപറമ്പ,
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാന്തല്ലൂർ, വയനാട് ജില്ലയിലെ ചേകാടി എന്നിവിടങ്ങളി
ലാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്.
		സ�ോഫ്റ്റ് വെയര് സംവിധാനത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ റിസ�ോര്ട്ടുകളി
ലും ഹ�ോട്ടലുകളിലും ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ക്ലാസിഫിക്കേഷന് നടപ്പിൽ വരു
ത്താനുള്ള പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചു. ഇത്തരം പദ്ധതികളിലൂടെ പ്രാദേശികമായി
ജനങ്ങളെ ടൂറിസം വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്.

100.

അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം വിപണിയുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കാന് 2022 ക�ോവിഡ് മു
ക്തവര്ഷമായി ആഘ�ോഷിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കാന് സ്വകാ
ര്യ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

	ക�ോവിഡില് നിന്ന് പൂര്ണ്ണമായും മുക്തമായില്ലെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം
വിപണിയുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ ക്യാമ്പയിന് ആരംഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞു.
		 ടൂറിസം മേഖലയില് സ്വകാര്യപങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരവാന് ടൂറിസം പൂര്ണ്ണമായും സ്വകാര്യ
പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.

101.

കായലുകളുടെ കാരിയിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വിലയിരുത്തി ഹൗസ് ബ�ോട്ടുകളുടെ
എണ്ണത്തില് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തും. റിസ�ോര്ട്ടുകളിലും ഹൗസ് ബ�ോട്ടുകളി
ലും നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങള് കായലില് തള്ളാതിരിക്കാന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യും. ഹൗ
സ്ബ�ോട്ട് മാലിന്യങ്ങള് സംസ്കരിക്കുന്നതിനു സെപ്ടേജുകള് സ്ഥാപിക്കും.

കായലുകളുടെ ക്യാരിയിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നതിന് തുറമുഖ വകു
പ്പുമായി യ�ോജിച്ച് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. മാലിന്യങ്ങള്കായലില്
തള്ളാതിരിക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്.
		 ഹൗസ് ബ�ോട്ട് മാലിന്യങ്ങള് സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് കുമരകം കവണാറ്റിൻകര
യിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
		 ആലപ്പുഴ എച്ച്-ബ്ലോക്ക് കായൽ പ്രദേശത്തു ടൂറിസം വകുപ്പ് 2013-ൽ നിർമ്മി
ച്ച സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടെ വിപുലീകരി
ക്കുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.
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102.

മുസരിസ്, ആലപ്പുഴ, തലശ്ശേരി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടൂറിസം പൈതൃക പദ്ധതിക
ളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇവ മൂന്നിന്റെയും നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കും.

		
മുസിരിസ്, ആലപ്പുഴ, തലശ്ശേരി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിന�ോദസഞ്ചാര പൈതൃക
പദ്ധതികള് വേഗത്തില് പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു.

103.

	തിരുവനന്തപുരം പൈതൃക പദ്ധതിയ്ക്ക് വിശദമായ ഡി.പി.ആര് തയ്യാറായിക്ക
ഴിഞ്ഞു. ക�ൊല്ലം, ക�ോഴിക്കോട്, പ�ൊന്നാനി, ആറന്മുള എന്നിവിടങ്ങളില്ക്കൂടി
പൈതൃക ടൂറിസം പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കും. പൈതൃക ടൂറിസം പദ്ധതികള് ടൂ
റിസ്റ്റുകളെ ആകര്ഷിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം ജനകീയ ചരിത്രവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക
ള്കൂടി ആയിരിക്കും.

104.

തിരുവിതാംകൂർ പൈതൃക പദ്ധതിക്കുള്ള ഡി.പി.ആര്. നിര്വ്വഹണ ഘട്ടത്തി
ലാണ്. 35 പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതദീപാലങ്കാരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കു
ന്നതിനായി, 34 ക�ോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്കി . ഇതില് നാലിടത്ത്
പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു. പ�ൊന്നാനി. ചമ്രവട്ടം -നിളാ പൈതൃക മ്യൂസിയം പ്ര
വൃത്തി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. മറ്റിടങ്ങളില് പൈതൃക പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച പരിശ�ോധന നടത്തുകയാണ്.

	പൈതൃക പദ്ധതികളുടെ തുടര്ച്ചയായി കേരളത്തിലെ പുരാതന തുറമുഖ കേന്ദ്ര
ങ്ങളേയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും യൂറ�ോപ്പിലെയും തുറമുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടു
ത്തി സില്ക്ക് റൂട്ടിന്റെ മാതൃകയില് സ്പൈസസ് റൂട്ട് ആവിഷ്കരിക്കും.

		 സ്പൈസസ് റൂട്ട് സംബന്ധിച്ച ആശയ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയാണ് .

105.

കല്പ്പാത്തി, നൂറണി, ക�ോട്ടായി, ചെമ്പൈ, ക�ൊടുന്തുരപ്പുള്ളി, ചിറ്റൂര്, തിരുനെ
ല്ലായി എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്രഹാരങ്ങളില് നിലവിലുള്ള പാരമ്പര്യ അഗ്ര
ഹാര സംഗീത സാംസ്ക്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെയും പാലക്കാട്ടെ തനത് കലാ
സാംസ്ക്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് പൈതൃക സാംസ്ക്കാരിക
വിന�ോദ സഞ്ചാര പദ്ധതി ആവിഷ്ക
 രിക്കും.

പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സാധ്യതാ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടി പുര�ോഗമി
		
ച്ചുവരുന്നു.
	കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളില�ൊന്നായ മൂന്നാര് പട്ടണ
ത്തിലെ ശുചിത്വം, താമസസൗകര്യങ്ങള്, പഴയ ട്രെയിന് സര്വ്വീസിന്റെ പുനരു
ദ്ധാരണം, പ്ലാന്റേഷന് ചരിത്ര മ്യൂസിയം, ഫാം ടൂറിസം തുടങ്ങിയവയെല്ലാമായി
സംയ�ോജിപ്പിച്ച് അത്യാകര്ഷകമാക്കും.

106.

		
മൂന്നാറിനെ മികച്ച ടൂറിസം സെന്റര് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. പഴയ ട്രെയിന് സര്വ്വീസ് പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനു
ള്ള സാധ്യതാ റിപ്പോര്ട്ട് ടൂറിസം വകുപ്പ് പരിശ�ോധിക്കുകയാണ്. മൂന്നാറിലെ
മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കിവരുന്നു. റസ്റ്റ്
ഹൗസിന�ോട് ചേര്ന്ന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം പുര�ോഗമിക്കുന്നു
ണ്ട്. മറ്റ് പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്നത് വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

107.

മൂന്നാറിലെ കെ.എസ്ആര്.ടി.സി വക മൂന്നേക്കറില് 100 ക�ോടി രൂപ മുതല്മുട
ക്കില് ബജറ്റ് ഹ�ോട്ടല് ആരംഭിക്കും മൂന്നാറിലെ ബ�ൊട്ടാണിക്കല് ഗാര്ഡന്റെ
രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിക്കും.

		
കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി ഭൂമിയില് ബജറ്റ് ഹ�ോട്ടൽ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തില്
ടൂറിസം വകുപ്പ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി. പദ്ധതി
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രേഖ തയ്യാറാക്കാൻ കെ.ടി.ഐ.എല്ലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. മൂന്നാർ ബ�ൊട്ടാ
ണിക്കൽ ഗാർഡൻ - രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
മൂന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള 489 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി
26.04.2022-ൽ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

	മലബാറിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ വികസനത്തിനു മുന്ഗണന നല്കും. അന്ത
ര്ദേശീയ ടൂറിസം മാപ്പില് ഉള്പ്പെടുത്താന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

മലബാറിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് ആസൂത്രിതമായ പ്ര
വര്ത്തനങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ടൂറിസം സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത്
വയനാട് ജില്ലയെ ആദ്യം തന്നെ സമ്പൂര്ണ്ണ വാക്സിനേഷന് ജില്ലയാക്കി മാറ്റുക
യും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക
യും ചെയ്തു.

		ബേപ്പൂരില് ജല�ോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചും വലിയ ത�ോതില് സഞ്ചാരികളെ
ആകര്ഷിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ടൂര് ഓപ്പറേറ്റര്മാരെ മല
ബാറിലേക്ക് എത്തിച്ച് മലബാറിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന
ഫാം ടു മലബാര് എന്ന സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ക�ോഴിക്കോട്, മുഴുപ്പിലങ്ങാ
ട് എന്നിവിടങ്ങളില് കെ.ടി.ഡി.സി-യുടെ അത്യാധുനിക ഹ�ോട്ടല് സമുച്ചയ
പദ്ധതിയും പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്.
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ഉത്തരമലബാറിലെ വിവിധ ജലാശയങ്ങള് ക�ോര്ത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള
മലനാട് മലബാര് റിവര് ക്രൂയിസ് ടൂറിസം നടപ്പിലാക്കും. മ�ൊത്തം 45 ബ�ോട്ട്
ടെര്മിനലുകള് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. മുഴപ്പിലങ്ങാട്, ബേക്കല്, ടൂറിസം
പദ്ധതികള് പൂര്ത്തീകരിക്കും.

		
മലബാർ മലനാട് റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

		 മുഴപ്പിലങ്ങാട് കിഫ്ബി മുഖേനയുള്ള വികസനപദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പു
ര�ോഗമിക്കുന്നു. ബേക്കല് പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി പൂ
ര്ത്തിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

110.

	തിരുവനന്തപുരം മുതല് കാസര്ഗോഡ് വരെയുള്ള ജലപാതയെ പ്രത്യേക
ടൂറിസം മേഖല/ഹൈവേ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കും. അത�ോടനുബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക
സര്ക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അന്പത�ോളം ടൂറിസം
സ്പ�ോട്ടുകള് വികസിപ്പിക്കും. ജലപാത കടന്നുപ�ോകാത്ത ജില്ലകളിലും ടൂറിസം
സ്പ�ോട്ടുകള് വികസിപ്പിക്കും. ഓര�ോന്നിനും മാസ്റ്റര്പ്ലാനുണ്ടാകും. ഇവിടങ്ങളി
ല് പ്രാദേശിക സര്ക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രാദേശിക ഭക്ഷ്യ വിഭവ
ങ്ങളുടെയും കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെയും ഉല്പാദനവും വില്പനയും പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കും.

111.

ജലപാത പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് അനുസൃതമായി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങള് വിക
സിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു.
പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റു കേന്ദ്രങ്ങളില് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്ക്കുള്ള മാസ്റ്റര്
പ്ലാനുകള് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. റ�ോഡ്, കുടിവെളളം, പ�ൊതു ട�ോയ്ലറ്റുകള്, മാലിന്യ
സംസ്ക്കരണ സൗകര്യങ്ങള്, കേബിള്, ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, സുരക്ഷിത
വൈദ്യുതി, താമസസൗകര്യം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
ത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാസ്റ്റര് പ്ലാനുകള് എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലും തയ്യാറാക്കും.
തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഇക്കാര്യത്തില് ഉറപ്പുവരു
ത്തും.
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നിലവിൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് 13 മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓര�ോയി
ടത്തും ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു.
മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികള് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.

112.

ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഗ്രീന് പ്രോട്ടോക്കോളുണ്ടാക്കും. ഡിസ്പ�ോസിബിള്
സാധനങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് നിര�ോധിക്കും. ഹൗസ്
ബ�ോട്ടുകളുടെ മാലിന്യം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് ആധുനിക പ�ൊതുസൗകര്യകേ
ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കും.

ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളില് ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികള് തദ്ദേശ സ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു
പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോള് തയ്യാറാക്കും.
		 ഹൗസ് ബ�ോട്ട് മാലിന്യങ്ങള് സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് കുമരകം കവണാറ്റിൻക
രയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ
എച്ച്-ബ്ലോക്ക് കായൽ പ്രദേശത്തു ടൂറിസം വകുപ്പ് 2013-ൽ നിർമിച്ച സീവേജ്
ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടെ വിപുലീകരിക്കുന്ന
പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

113.

ആഗ�ോള വാര്ഷിക ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവെല്, സംഗീത�ോത്സവം, നാടക�ോത്സവം,
ചലച്ചിത്രോത്സവം തുടങ്ങിയവ കൂടുതല് വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കും.

		
അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട്, സാഹിത്യ അക്കാദമി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലു
കൾ നടത്തി വരുന്നു.

114.

	കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൂരങ്ങളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും വാര്ഷിക കല
ണ്ടര് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങള്
നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന പ്രത്യേക ടൂറിസം സര്ക്യൂട്ടുകള്ക്ക് രൂപം നല്കും.

		
തൃശൂർ പൂരത്തിന് പ്രത്യേക ധനസഹായം നൽകി.

115.

ടൂറിസം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഓര�ോ മേഖലയിലെയും ടൂറി
സ്റ്റ് ഗൈഡുകള്ക്കു പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്കും. ആയൂര്വേദം, യ�ോഗ, കളരി,
പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഇന്റര്നാഷണല് ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി
ആന്ഡ് വെല്നെസ് ക�ോഴ്സുകള് വികസിപ്പിക്കും.

		 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

116.

നവംബര് മുതല് മാര്ച്ച് പകുതി വരെ വിദേശ സഞ്ചാരികളിലൂടെ ടൂറിസം
സീസണ് വ്യാപിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മണ്സൂണ് ടൂറിസവും ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ്
വള്ളം കളിയും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ടൂറിസം സീസണ് വര്ഷം മുഴുവന് നീട്ടും.
ബ�ോട്ട് ലീഗിലേയ്ക്ക് ചുണ്ടന് വള്ളങ്ങള്ക്കു പുറമേ മറ്റു ചെറുവള്ളങ്ങളെക്കൂടി
ഉള്പ്പെടുത്തും.

ക�ോവിഡ് മൂലം 2021-22-ൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബ�ോട്ട് ലീഗ് നടത്താനായില്ല.
		
2022-23-ൽ മലബാര് മേഖലയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചാമ്പ്യൻസ് ബ�ോട്ട്
ലീഗ് വിപുലീകരിക്കുന്നതാണ്.

117.

	കേരളത്തിലേയ്ക്ക് കൂടുതല് നേരിട്ടുള്ള അന്തര്ദേശീയ വിമാന സര്വ്വീസ് ആരംഭി
ക്കാന് പരിശ്രമിക്കും. ടൂറിസ്റ്റ് കപ്പലുകളേയും ആകര്ഷിക്കാനാവും
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കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതല് അന്തര്ദ്ദേശീയ വിമാന സര്വ്വീസുകള്ക്കുള്ള പരി
ശ്രമങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടുതല് ടൂറിസ്റ്റ് കപ്പലുകളും കേരളത്തിലേക്ക് വരു
ന്നുണ്ട്.

118.

	ക�ൊച്ചി ബിനാലെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയില് സ്ഥിരംവേദി ഉറപ്പു
വരുത്തും. ഒന്നിടവിട്ടുള്ള വര്ഷങ്ങളില് ആലപ്പുഴ ക�ൊച്ചി ആഗ�ോള ചിത്രപ്രദര്ശ
നം സംഘടിപ്പിക്കും.

		
ക�ൊച്ചി ബിനാലെ മ�ോഡലില് ആലപ്പുഴയില് ല�ോകമേ തറവാട് എന്ന പേരില്
ആഗ�ോള പ്രദര്ശനം സംഘടിപ്പിച്ചു.

120.

ടൂറിസം മാര്ക്കറ്റിംഗിന് കൂടുതല് പണം വകയിരുത്തും. പ�ൊതുവായ പ്രചരണത്തോ
ട�ൊപ്പം കൃത്യമായ ടാര്ജറ്റ് ഓഡിയന്സിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളി
ല് വിശേഷാല് പ്രചാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം
മേളകളില് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഇനിയും ഉയര്ത്തണം. ഇത്തരം മേളകളില് പങ്കെ
ടുക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് ഉചിതമായ പ്രോത്സാഹനസഹായം നല്കും.

ടൂറിസം മാര്ക്കറ്റിംഗ് അടങ്കല് 2020-21-ല് 63.40 ക�ോടിയും 2021-22-ല്
65.00ക�ോടിയും 2022-23-ല് 81.00ക�ോടിയും ആണ്. ക്രമാനുഗതമായി 202526 ഓട് കൂടി 130 ക�ോടി രൂപയാക്കി വര്ദ്ധിപ്പികാനുള്ള ഇടപെടല് നടത്തുകയാ
ണ്.
		 ടൂറിസം വിപണിയിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ വിവിധ ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെയും,
മേളകളിലെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്.

121.

	കേരള ടൂറിസം മാര്ട്ട് ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് ബിസിനസ് മീറ്റായി
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം സര്ക്കാര് നല്കും.

122.
123.

	കേരള ടൂറിസം മാർട്ടിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങള് സര്ക്കാര്
നല്കുന്നുണ്ട്. ക�ോവിഡിന് ശേഷം ഈ വര്ഷം കേരളാ ട്രാവൽ മാർട്ട് ക�ൊച്ചി
യില് സംഘടിപ്പിച്ചു.
ടൂറിസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സര്ക്കാര് ബജറ്റ് വിഹിതം ഗണ്യമായി ഉയര്ത്തും

ബജറ്റ് വിഹിതം ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2021-22 -ലെ ബജറ്റ് വിഹിതം 320.14 		
ക�ോടി രൂപയായിരുന്നത് 2022-23 ല് 362.15 ക�ോടി രൂപയായി ഉയര്ത്തി.
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം നയം തുടരും. കേരളത്തിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എല്ലാം
കാരിയിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പഠനം അടിയന്തരമായി നടത്തും. ടൂറിസം മേഖലകളിലെ
തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികള്ക്ക് ടൂറിസം വികസനത്തിന്
ഒരു സബ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രീകൃതമായ പരിശീലനം നല്കും. അഡ്വ
ഞ്ചര് ടൂറിസവും, തീര്ത്ഥാടവ ടൂറിസവും കൂടുതല് വിന�ോദ സഞ്ചാരികളെ ആക
ര്ഷിക്കാന് കഴിയുന്ന വിധത്തില് വികസിപ്പിക്കും.

ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം നയം ശക്തമായി തുടരുകയാണ്.
		 തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തില് കുറഞ്ഞത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷന് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോ
ടെ ഡെസ്റ്റിനേഷന് ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		 അഡ്വഞ്ചര് ടൂറിസവും തീര്ത്ഥാടന ടൂറിസവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക
ള് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
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ആധുനിക ചെറുകിട വ്യവസായം
124.

സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ എണ്ണം 2015-16ല് 82000 ആയി
രുന്നു. ഇത് ഇപ്പോള് 1.4 ലക്ഷമായി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ത�ൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം
4.18 ലക്ഷത്തില് നിന്ന് 6.38 ലക്ഷമായി ഉയര്ന്നു. അടുത്ത അഞ്ചു വര്ഷത്തിനു
ള്ളില് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 3 ലക്ഷമായി ഉയര്ത്തും. 6 ലക്ഷം
പേര്ക്ക് പുതിയതായി ത�ൊഴില് നല്കും. ഇതില് ഒരുലക്ഷം ത�ൊഴിലവസരങ്ങ
ള് എങ്കിലും അഭ്യസ്തവിദ്യര്ക്ക് അനുയ�ോജ്യമായിട്ടുള്ളവയാകും.

2022 – 23 സാമ്പത്തിക വര്ഷം സംരംഭക വര്ഷമായി ആചരിക്കും. ഈ
		
വര്ഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കും. അതുവഴി കുറഞ്ഞത് 3 ലക്ഷം
പേര്ക്ക് ത�ൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനുള്ള നട
പടികള് പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

125.		 ·ചെറുകിട

ഈ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി താഴെപ്പറയുന്ന നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

വ്യവസായങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഏരിയകളും
എസ്റ്റേറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കും. നിലവിലുള്ളവയുടെ പശ്ചാത്തലസൗകര്യം മെച്ച
പ്പെടുത്തും.

		

·സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടികള് വിപുലീകരിക്കും.

		

·വായ്പാ സൗകര്യങ്ങള് ഉദാരമാക്കും.

		

·പീഡിത വ്യവസായങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കാന് പരിപാടിക്കു രൂപം നല്കും.

		 പീഡിത വ്യവസായങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയ്ക്കായി 5
ക�ോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 10% ഗുണഭ�ോക്താക്കള് വനിതാ
സംരംഭകരായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവര്ക്കാ
വശ്യമായ കൈത്താങ്ങ് സഹായങ്ങള് ചെയ്യുന്നതിനായി ഓര�ോ തദ്ദേശ സ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓര�ോ ഇന്റേണിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ
വ്യവസായ പാര്ക്കുകള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്ക്കായി 20 ക�ോടി
രൂപ ബഡ്ജറ്റില് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവാസികള്

126.

1980 മുതലുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കുതിപ്പിന് ഏറ്റവും നിര്ണ്ണായക
മായ സംഭാവന പ്രവാസി മലയാളികളിലൂടെയുള്ള വിദേശ പണവരുമാനമാ
ണ്. കേരളത്തില് നിന്ന് കുടിയേറുന്നവരേക്കാള് മടങ്ങി വരുന്നവരുടെ എണ്ണം
കൂടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ക�ോവിഡിനു മുന്നേ തന്നെ രൂപം ക�ൊണ്ടിരുന്നു. യു.കെ
യിലേയ്ക്ക് 2700 നേഴ്സുമാരെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്സിലുമായി സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
പരിശീലന പരിപാടി ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇത്തരം നൈപുണ്യ പരിശീലന
വും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനും സര്ക്കാര് മുന്കൈ
എടുക്കും. പുതിയ ത�ൊഴില് സാധ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ത�ൊഴില് അന്വേ
ഷകര്ക്ക് എത്തിച്ച് ക�ൊടുക്കുക, കുടിയേറ്റത്തിനാവശ്യമായ വായ്പ ഉദാരമായി
ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് മറ്റു നടപടികള്.
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വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പുതിയ ത�ൊഴില് സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാ
യി ഒക്ടോബര് 12 നു ഓവര്സീസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ക�ോണ്ഫറന്സ് നടത്തി.

		 ജര്മന് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയായിവരുന്നു. യൂറ�ോ
പ്പില് തന്നെ എറ്റവും കൂടുതല് ശമ്പളം ലഭ്യമാകുന്ന രാജ്യമായ യുകെയിലേക്കു
ള്ള നഴ്സിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

127.

128.

പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും പ്രവാസി ഓണ്ലൈന് സംഗമങ്ങള് സംഘ
ടിപ്പിക്കും. വിദേശത്തു നിന്നും മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികളുടെ ലിസ്റ്റും ആവശ്യങ്ങ
ളും പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തില് ശേഖരിക്കുകയും ജില്ലാതല കര്മ്മ പരിപാടിയാ
യി ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

	പ്രവാസി ഓണ്ലൈന് സംഗമങ്ങള് നടത്തുവാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് പൂ
ര്ത്തിയായിവരുന്നു.
അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ ഡിജിറ്റല് ത�ൊഴില് പദ്ധതി, വായ്പാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടി, സേവനദാതാക്കളുടെ മള്ട്ടി ടാസ്ക
 ് സംഘ
ങ്ങള്, വിപണന ശൃംഖല തുടങ്ങിയ ത�ൊഴില് പദ്ധതികളെ പ്രവാസികള്ക്കു
പ്രത്യേക പരിഗണന നല്കി ഏക�ോപിത പ്രവാസി ത�ൊഴില് പദ്ധതിക്കു രൂപം
നല്കുകയും ചെയ്യും.

		 ഡിജിറ്റല് ത�ൊഴില് പദ്ധതി കെ-ഡിസ്ക് വഴി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

129.		 പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിക്ഷേപകന് 10 ശതമാനം ഡിവി
പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് സ്ക
 ീമും പ്രവാസി ചിട്ടിയും കൂടുതല് ആകര്ഷകമാക്കും.

130.

ഡന്റ് നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പ്രവാസികള്ക്ക് ആകര്ഷകമായ
നിക്ഷേപ പദ്ധതിയായി സര്ക്കാര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഉയര്ന്ന വിമാന നിരക്ക് ഉള്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് പ്രവാസികള�ോട്
കാണിക്കുന്ന വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെ ക�ൊണ്ട്
ഇടപെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രശ്രമം നടത്തും. കുടിയേറ്റക്കാര്ക്ക് ക്ഷേമവും
പ്രോത്സാഹനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു സമഗ്ര കുടിയേറ്റ നിയമത്തിന് കേന്ദ്ര
സര്ക്കാരില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തും.

ഇക്കാര്യത്തില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഇടപെടല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
		
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കുടിയേറ്റ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമം മുന്നിര്ത്തി കേരള സര്ക്കാരിന്റെ വ്യക്തമായ അഭി
പ്രായം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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പ്രവാസികളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടു
ണ്ട്. അത് പൂര്ത്തീകരിക്കും. സ്ഥിരമായി, വിദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യരാജ്യ
ങ്ങളില്, താമസിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ പുതിയ തലമുറകളെ മലയാളത്തേയും
മലയാള സംസ്കാരത്തേയും പരിചയപ്പെടുത്തി ക�ൊടുക്കുന്നതിനുള്ള മലയാളം
മിഷന്റെ പ്രവര്ത്തനം വിപുലീകരിക്കും.

	പ്രവാസി ഡേറ്റാ ബെയ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് CDS (Centre for
Development Studies) നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാള ഭാഷ പുതിയ
തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള നടപടികള് മലയാളം മിഷന് സ്വീ
കരിക്കുന്നുണ്ട്.
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. 	ല�ോക കേരള സഭ വന് വിജയമാണ്. ക�ോവിഡാനന്തര കാലത്ത് വീണ്ടും
ഇത്തരം സമ്മേളനം വര്ഷം ത�ോറും വിളിച്ചു ചേര്ക്കും. സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക
ളുടെ പ്രവര്ത്തനം സജീവമാക്കും. വിദേശത്തുള്ള പ്രവാസി വ്യവസായവാണിജ്യ
സംരംഭകരുമായി സജീവ ബന്ധം പുലര്ത്തുന്നതിനുവേണ്ടി കേരള പ്രവാസി
വാണിജ്യ ചേംബറുകള്ക്ക് രൂപം നല്കും. ഓര�ോ വിദേശ മേഖലയ്ക്കും പ്രത്യേക
ചേംബറുകള് ഉണ്ടാകും.

132

133.

	ല�ോക കേരള സഭ രണ്ടു വര്ഷം ത�ോറും വിളിച്ചുചേര്ക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങ
ള് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. മൂന്നാം ല�ോക കേരള സഭ 2022 ജൂണ് 17, 18 തിയ്യതി
കളിൽ ചേരാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	കേരളീയ പ്രവാസി സംഘടനകളെ ഏക�ോപിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്, ര�ോഗബാധിത
ര്ക്കും അപകടം സംഭവിക്കുന്നവര്ക്കും ത�ൊഴില് നഷ്ടമാകുന്നവര്ക്കുമെല്ലാം
സംരക്ഷണം നല്കാന് സ്കീം ഉണ്ടാക്കും. സാന്ത്വന പദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം നല്കി
യിട്ടുണ്ട്. ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിയും നിലവിലുണ്ട്. മൃതദേഹം വിമാനത്താവളത്തി
ല് നിന്ന് കേരളത്തിലെ വീടുകളിലെത്തിക്കുന്നതിന് ആംബുലന്സ് സര്വ്വീസും
ഏര്പ്പാടായി. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലീകരിക്കും.

134.
135.

	പ്രവാസികളുടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതര്ക്കും, ര�ോഗബാധിതര്ക്കും
ധനസഹായത്തിനായി സാന്ത്വന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. ത�ൊഴില്
നഷ്ടമായി തിരികെ വന്നവര്ക്ക് വായ്പാ ധനസഹായത്തിനായി NDPREM,
ന�ോര്ക്കാ പുനരധിവാസ ഏക�ോപന സംയ�ോജന പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പി
ലാക്കിവരുന്നു. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി എമര്ജന്സി റീപാ
ട്രിയേഷന്, എമര്ജന്സി ആംബുലന്സ് പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.
വിദേശത്ത് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്രിട്ടിക്കല്
ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.
പ്രവാസി നിയമസഹായ പദ്ധതി ഈ സര്ക്കാര് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്
ജിസിസി രാജ്യങ്ങളില് 11 ലീഗല് കണ്സള്ട്ടന്റുമാരുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി കൂടുതല്
രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും.

പദ്ധതി കൂടുതല് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് പൂ
ര്ത്തിയായിവരുന്നു.
വിദേശത്തു നിന്ന് തിരികെ വരുന്നവര്ക്ക് പ്രവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതി
ന�ോര്ക്ക ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലിശ സബ്സ
 ിഡിയും മൂലധന സബ്
സിഡിയും
അടക്കം 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കും. ഈ പദ്ധതി കൂടുതല് വിപുലീക
രിക്കും.

		
തിരികെയെത്തുന്ന പ്രവാസികള്ക്ക് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാനുള്ള
പ്രവാസി ഭദ്രത പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ മുഖേനയും KSFE, കേരള ബാങ്ക്, KSIDC
തുടങ്ങിയ സര്ക്കാര് ഏജന്സികളുമായും ചേര്ന്ന് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

136.

മുഖ്യമന്ത്രി ചെയര്മാനായി ഓവര്സീസ് കേരളൈറ്റ്സ് ഇന്വെസ്റ്റ് ആന്ഡ്
ഹ�ോള്ഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി രൂപവത്കരിച്ചു. ടൂറിസം, പശ്ചാത്തല
സൗകര്യങ്ങള്, വ്യവസായങ്ങള്, സേവന കേന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങിയവയില് പ്ര
വാസികള്ക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുകയാണ് കമ്പനിയുടെ
ലക്ഷ്യം. ഒരു അനുബന്ധ കമ്പനിയായ റെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് പാതയ�ോര വിശ്രമകേ
ന്ദ്രങ്ങള് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ�ോലെ മറ്റ് അനുബന്ധ കമ്പനികളും രൂപീകരി
ച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രവാസി നിക്ഷേപത്തിന് വഴിയ�ൊരുക്കും.
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ചേര്ത്തലയില് റെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിന്റെ നിര്മ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനാ
യി പ്ലോട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് അന്തിമ അനുമതിഘട്ടത്തിലാണ്.
1000 ക�ോടി രൂപ മുതല് മുടക്കില് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന 30 കേന്ദ്രങ്ങളില്
ആദ്യത്തേതാണിത്.

139.

സംരംഭക തല്പരരായ പ്രവാസികളുമായി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണലുകളുമാ
യി നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന്
ന�ോര്ക്ക ബിസിനസ് ഫെസിലിറ്റേഷന് സെന്റര് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സെന്ററി
ന്റെ പ്രവര്ത്തനം വിപുലീകരിക്കും. ട്രെയിനിംഗ്, വായ്പ, സര്ക്കാര് ക്ലിയറന്സ്,
ജി ടു ബി ആന്ഡ് ബി ടു ബി മീറ്റുകള് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള് ഒരു കുടക്കീഴില്
ലഭ്യമാക്കും.

നിലവില് സംരംഭകര്ക്ക് NDPREM (Norka Department Project for
		
Returned Emigrants) ആവശ്യമായ പരിശീലന ക്യാമ്പുകള് ജില്ലാ തലത്തി
ല് നടത്തിവരുന്നു. കൂടാതെ പ്രവാസി ഭദ്രത പദ്ധതികളില് അപേക്ഷകള്ക്ക്
ആവശ്യമായ പിന്തുണ നല്കിവരുന്നു.

140.
143.

144.
145.

പ്രവാസികളുടെ സഹകരണസംഘങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. 28 സംഘങ്ങ
ള്ക്ക് ഇതിനകം സഹായം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

56 പ്രവാസി സംഘങ്ങള്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കാനായി. അതുകൂ
ടാതെ സംസ്ഥാന തലത്തില് ഒരു പ്രവാസി സഹകരണ സംഘത്തിന് രൂപം
ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം ഈ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 1.1 ലക്ഷത്തില്
നിന്ന് 5.06 ലക്ഷമായി ഉയര്ന്നു. ക്ഷേമനിധിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലപ്പെ
ടുത്തും. ക്ഷേമപെന്ഷന് 3000-3500 രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തു
ള്ള പ്രവാസി ക്ഷേമ പെന്ഷന് 5000 രൂപയായും നാട്ടില് മടങ്ങിയെത്തിയവരു
ടേത് 4000 രൂപയായും ഉയര്ത്തും.

7 ലക്ഷത്തോളം പ്രവാസി കേരളീയര് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയില് അംഗത്വ
മെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസി പെന്ഷന് മിനിമം പെന്ഷന് ഏകീകൃത നിരക്കായ
2000 രൂപയില് നിന്നും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില്പ്പെടുന്ന പ്രവാസികള്ക്ക്
യഥാക്രമം (1 A വിഭാഗത്തിന്) 3500 രൂപയായും (1 B, 2 A വിഭാഗത്തിന്)
3000 രൂപയായും 01.04.2022 മുതല് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ അംഗത്വമെ
ടുത്ത് കൃത്യമായി അംശാദായം അടക്കുന്നവര്ക്ക് 7000 രൂപ വരെ പെന്ഷന്
ലഭിക്കുന്നതാണ്.
നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് 60 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവര്ക്ക് പ്രവാസി ക്ഷേമ
നിധിയില് അംഗത്വം സ്വീകരിക്കാന് കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സാമ്പ
ത്തികനിലകൂടി കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട് സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്ഷനെങ്കിലും
ലഭ്യമാക്കുന്നകാര്യം പരിഗണിക്കും.
	പ്രവാസി ക്ഷേമബ�ോര്ഡില് അംഗത്വം എടുക്കാന് കഴിയാത്ത 60 വയസ്സ്
കഴിഞ്ഞവരായ പ്രവാസികള്ക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായി സര്ക്കാ
ര് സാമൂഹ്യ പെന്ഷന് നല്കിവരുന്നുണ്ട്.
പ്രവാസി വകുപ്പിനായുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം ഇനിയും ഗണ്യമായി ഉയര്ത്തും.
യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാരിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിന്റെ മടങ്ങ് മൂന്ന്
മടങ്ങ് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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പ്രവാസി വകുപ്പിനായുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ
ബജറ്റ് വിഹിതം 147.51 ക�ോടി രൂപയാണ്.

		

II
15 ലക്ഷം ഉപജീവനത്തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കും

146.

1000 ജനസംഖ്യയ്ക്ക് പ്രതിവര്ഷം 5 വീതം ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് ഓര�ോ പഞ്ചായ
ത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും കാര്ഷികേതര മേഖലയില് സൃഷ്ടിക്കും. മൂന്നു രീതി
യിലാണ് കാര്ഷികേതര മേഖലയില് ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെയും 2022 - 23 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ
യും മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഇതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക�ോഴിക്കോ
ട്, ക�ൊല്ലം ക�ോർപ്പറേഷനുകളും ക�ൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ആദ്യ വർഷം
ത�ൊഴിൽദായക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.

148.

	മൈക്രോ സംരംഭങ്ങള്ക്കുള്ള വായ്പാ നടപടികള് ലഘൂകരിക്കുകയും
സബ്
സിഡിയ�ോടു കൂടിയ ഏകീകൃതമായ പലിശ നിരക്ക് ക�ൊണ്ടുവരികയും
ചെയ്യും. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുകള് പരിശ�ോധിച്ച് പരിശീലനവും മേല്നോട്ട
വും നല്കി നടപ്പാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്ക്ക് എക്രോസ് ദി കൗണ്ടര് വായ്പ ലഭ്യ
മാക്കും. ഈട് ആവശ്യമില്ല. ആഴ്ച തിരിച്ചടവ് ആയിരിക്കും.

		 എക്രോസ്സ് ദി കൗണ്ടര് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യത
പഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളും മൈക്രോ സംരംഭങ്ങളുടെ വായ്പ
സബ്സിഡി 4% ആയി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരു
ന്നു.

149.

	കുടുംബശ്രീയുടെ മൈക്രോസംരംഭങ്ങള് ക്ലസ്റ്ററുകളായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാ
ണ്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപണന ഏജന്സികള് വിറ്റു
വരവിന്റെ 10 ശതമാനമെങ്കിലും ഈ ക്ലസ്റ്ററുകളില് നിന്നോ കേരളത്തിലെ
എം.എസ്.എം.ഇ മേഖലയില് നിന്നോ വാങ്ങണമെന്ന് നിഷ്കര്ഷിക്കും.

		
മൂല്യശൃംഖല വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ കറിപൗഡര് മേ
ഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 53 സംരംഭകരെ ഉള്പ്പെടുത്തി ക്ലസ്റ്റര് രൂപീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 ജില്ലകളില് കൂടി ടി പ്രവര്ത്തനം ഈ വർഷം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്.

150.

രണ്ടാമത്തേത്, പ്രത്യേക നൈപുണി പ�ോഷണ പരിപാടി. കുടുംബശ്രീ, ബ്ലോക്ക്
ട്രെയിനിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങള്, അസാപ്, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവരാ
ണ് പരിപാടിയ്ക്ക് രൂപം നല്കുക. ഇത്തരത്തില് പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നവര്ക്ക്
സ്വയം ത�ൊഴിലിന് അല്ലെങ്കില് വേതനാധിഷ്ഠിത ത�ൊഴിലിനുള്ള പ്രത്യേക സ്ക
 ീ
മുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.

2021 - 22 കാലയളവിൽ യുവകേരളം പദ്ധതി മുഖേന 1666 പേർക്കും ഡി.ഡി.
		
യു.ജി.കെ.വൈ പദ്ധതി മുഖേന 4430 പേർക്കും ആകെ 6096 പേർക്ക്
നൈപുണി പ�ോഷണവും ത�ൊഴിലും നൽകാൻ സാധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത്
ഇതിനകം അഞ്ച് ഗ്രാമീണ സ്വയം പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തനം
തുടങ്ങി.
41
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എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും സംരംഭക മാതൃകയില് ഒന്നോ അതി
ലധികമ�ോ പ്ലംബര്, കാര്പെന്റര്, ഇലക്ട്രീഷ്യന്, മേസണ്, ഗാര്ഹിക�ോപകര
ണങ്ങളുടെ റിപ്പയറര് തുടങ്ങിയ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സ്ത്രീകളുടെ മള്ട്ടീടാസ്ക്
ടീമുകള് രൂപീകരിക്കും. ക�ൊവിഡ് ഡിസ്ഇന്ഫക്ടന്റ് ടീമുകള്, കെട്ടിട നി
ര്മ്മാണ സംഘങ്ങള് തുടങ്ങിയ ത�ൊഴില് സംഘങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

26 ബ്ലോക്കുകളിലായി 216 മള്ട്ടി ടാസ്ക് ടീമുകള് നിലവില് പ്രവര്ത്തിച്ചുവ
		
രുന്നുണ്ട്. എറൈസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്ലംബിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കല്, ഇല
ക്ട്രോണിക്സ് റിപ്പയറിങ് മേഖലകളില് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സ്ത്രീകളും പുരുഷ
ന്മാരും ഉള്പ്പെടുന്ന ടീമുകള് സംരംഭ മാതൃകയില് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.
ഈ പദ്ധതി എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നടപ്പാക്കുന്നതിന്
വേണ്ണ്ട നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. 292 കെട്ടിട നിര്മ്മാണ യൂണി
റ്റുകളും 118 ഡിസിന്ഫെക്ഷന് യൂണിറ്റുകളും പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

152.

മൂന്നാമത്തേത്, ത�ൊഴില് ശൃംഖല. കുടുംബശ്രീയുടെയും സഹകരണ സംഘങ്ങ
ളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ജനകീയ ഹ�ോട്ടല്, പച്ചക്കറി വിപണനശാലകള്,
ഹ�ോം ഷ�ോപ്പുകള്, സേവനഗ്രൂപ്പുകള്, നാളികേര സംഭരണ സംസ്ക്കരണ
കേന്ദ്രങ്ങള്, ക�ോ-ഓപ്പ് മാര്ട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളേയും സംരംഭങ്ങളേയും
കണ്ണികളാക്കും. ഇവ എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉറപ്പുവരുത്തും.

981 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 1186 ജനകീയ ഹ�ോട്ടലുകൾ പ്ര
		
വർത്തിച്ചു വരുന്നു. ശേഷിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജനകീയ
ഹ�ോട്ടലുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

153.

അരി, വെളിച്ചെണ്ണ, ധാന്യമസാല പ�ൊടികള്, ഉപഭ�ോക്തൃ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
വികേന്ദ്രീകൃതമായി ഉല്പ്പാദിപ്പിച്ച് ബ്രാന്ഡ് ചെയ്ത് വിപണിയില് എത്തിക്കും.
ഓണ്ലൈന് വിപണന പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമുകള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

		
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കാർഷിക സംസ്കരണ മേഖലയിലെ 35 യൂണിറ്റുകളുടെ 10
ഉത്പന്നങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വിപണിയിലിറക്കി. 6 ജില്ലകളിൽ ധാന്യ മസാ
ലപ്പൊടികളുടെ ബ്രാൻഡിംഗ് പ്രവർത്തനം 2022 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ
പൂർത്തീകരിക്കും. 672 കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങൾ ആമസ�ോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്
മുതലായ ഓൺലൈൻ വിപണന പ്ലാറ്റുഫ�ോമുകളിൽ ലഭ്യമാക്കി. 2017 ഉത്പന്ന
ങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയുടെ ഓൺലൈൻ പ�ോർട്ടലിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

		ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ മേൽന�ോട്ടത്തിൽ അഗ്രി ഇക്കോ ഷ�ോപ്പുകളും
നടന്നു വരുന്നു. ഇക്കോ ഷ�ോപ്പുകൾ കർഷകർക്ക് കളക്ഷൻ പ�ോയിന്റായും
ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ വിപണന കേന്ദ്രമായും പ്രവർത്തിക്കു
ന്നു. പല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും മൂല്യവർദ്ധിത കാർഷിക�ോത്പന്നങ്ങൾ
ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ച് പ്രാദേശികമായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബ്ലോക്ക്
സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി സംസ്കരിച്ച അരിയുടെ ഉത്പാദന യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു.
ബ്രാൻഡഡ് അരി ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

154.

വീടുകളില�ോ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളില�ോ ഇപ്പോള് കല്യാണം പ�ോല�ൊരു
ചടങ്ങ് നടത്തുവാനുള്ള ഭാരിച്ച ചെലവും അധ്വാനവും കണക്കിലെടുത്ത്, പഞ്ചായ
ത്ത് തലത്തില് പന്തല് ത�ൊഴില് ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപീകരിക്കും. പന്തലില് ഒരു സ്റ്റേജ്,
ഭക്ഷണം നല്കാനുള്ള സ്ഥലം, ഇരിപ്പിടങ്ങള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടും. അര്ഹരാ
യവര്ക്ക് സൗജന്യവും നല്കും. കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും
ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.
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കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില് 27 ഇവന്റ് മാനേജ്മന്റ് യൂണിറ്റുകള് പ്ര
വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യൂണിറ്റുകള് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രോഗ്രാമുകള്
ഏറ്റെടുത്തു നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ആയത് കൂടുതല് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിപുലീക
രിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

155.

	ത�ൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില് പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 13-14 ലക്ഷത്തില്
നിന്ന് 15 ലക്ഷമായി ഉയര്ത്തും. ശരാശരി പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങള് 50-55ല് നിന്ന് 75
ആയി ഉയര്ത്തും. ഇതു ലക്ഷ്യം വെച്ചുക�ൊണ്ട് ലേബര് ബജറ്റുകള് ക്രമീകരിക്കും.

		
ആദ്യ വർഷം തന്നെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു. 16.45 ലക്ഷം കുടുംബ
ങ്ങളും 18.99 ലക്ഷം വ്യക്തികളുമായി ത�ൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയർ
ന്നു. ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് ശരാശരി 64.41 ആയി വർദ്ധിച്ചു.

156.

	ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമനിധിയ്ക്ക് രൂപം നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് നട
പ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള് സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കും. പെന്ഷനും
റിട്ടയര്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും. 75 ദിവസം ത�ൊഴി
ലെടുത്ത മുഴുവന്പേര്ക്കും ഫെസ്റ്റിവെല് അലവന്സിന് അര്ഹതയുണ്ടാകും.

		
ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമം നിയമസഭ പാസ്സാക്കി. കരട്
ചട്ടങ്ങൾ, പദ്ധതി എന്നിവ തയ്യാറാക്കി. ഇതിന്റെ നിയമപരമായ പരിശ�ോധന
നടക്കുകയാണ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 75 ദിവസം തൊഴിലെടുത്ത
മുഴുവൻ പേർക്കും ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസായി 1000/- രൂപ വീതം നൽകി
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7,38,130 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമായി. ഈ ഇനത്തിൽ 7381.3
ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ ചിലവഴിച്ചു.

അയ്യങ്കാളി പദ്ധതി

157.

	ത�ൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി ഇന്ത്യയില് ഗ്രാമീണ മേഖലയില് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത്
നഗരമേഖലയിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാന് കേന്ദ്ര
സര്ക്കാര് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അതുക�ൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ എല്.ഡി.എഫ് സര്ക്കാ
ര് അയ്യന്കാളി ത�ൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളില് ആരംഭിച്ചത്.
അയ്യന്കാളി പദ്ധതിയുടെ അടങ്കല് ഉയര്ത്തും.

158.

അനുമതി ലഭിച്ച എല്ലാ ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്കും അയ്യങ്കാളി നഗര ത�ൊഴിലു
റപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ത�ൊഴില് കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കി. അതിനനുസൃതമായി
ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് നല്കി വരുന്ന പ്രവര്ത്തനം എല്ലാ നഗരസഭകളിലും പു
ര�ോഗമിച്ചു വരികയാണ്. പി.എം.എ.വൈ (നഗരം)-ലൈഫ്, അയ്യങ്കാളി നഗര
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികളുടെ സംയ�ോജനത്തിലൂടെ ഓര�ോ പി.എം.എ.വൈ
(നഗരം) - ലൈഫ് ഗുണഭ�ോക്താവിനും 90 ത�ൊഴില് ദിനങ്ങളും 26,190/രൂപയുടെ അധിക ധനസഹായവും ലഭ്യമാക്കി വരുന്നു. നാളിതുവരെ 74,744
പിഎംഎവൈ (നഗരം) ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് ത�ൊഴില്കാര്ഡ് നൽകുന്ന
തിനും 30,57,312 ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും 82.56 ക�ോടി രൂപ
ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് അധിക ധനസഹായമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സാ
ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിശേഷാല് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതി-യുവാക്കളെയും ഈ
സ്ക
 ീമില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാടിയ്ക്ക് 2021-22ല് രൂപം നല്കും. ഇവരെ
സ്വകാര്യസംരംഭങ്ങളില് അപ്രന്റീസുകളായി/ഇന്റേണുകളായി ജ�ോലി നല്കിയാ
ല് സംരംഭകര്ക്ക് ത�ൊഴിലുറപ്പുകൂലി സബ്സിഡിയായി നല്കും.

		
പുതുക്കിയ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി modified project തയ്യാറാക്കുന്നതി
ന് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

കാര്ഷിക ത�ൊഴിലവസരങ്ങള്

161.

	കുടുംബശ്രീയുടെ 70000 സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളില് ഇന്ന് 3 ലക്ഷം സ്ത്രീകള്ക്ക്
പണിയുണ്ട്. 2021-22ല് സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നരലക്ഷമാക്കും.
അധികമായി ഒന്നേകാല്ലക്ഷം പേര്ക്ക് ത�ൊഴില് നല്കും. ഈ സംഘങ്ങ
ള്ക്കെല്ലാം കാര്ഷികവായ്പ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ബ്ലോക്കുതലത്തില്
കാര്ഷിക കര്മ്മസേനകള് രൂപീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് യന്ത്രപിന്തുണ ഉറപ്പു നല്കും.

2021-22 ല് 74776 കൃഷി സംഘങ്ങളിലായി 29246.34 ഹെക്ടര് സ്ഥലത്തു
കൃഷി ചെയ്തു ഉപജീവന മാര്ഗ്ഗം കണ്ടെത്തി. കാര്ഷിക പ�ോഷക ഉദ്യാനങ്ങ
ള് ഓര�ോ ഭവനത്തിലും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാര്ഡന് ക്യാമ്പ
യിന് നടപ്പിലാക്കി. പ്രാദേശിക കാര്ഷിക കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ
പച്ചക്കറികളും പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളും 10 ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങളില് വളര്ത്തുക.
ഇതിലൂടെ ഓര�ോ വീടിനും പ�ോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താനും
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ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 441821 (4.41 ലക്ഷം) കുടുംബങ്ങളില് അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാര്ഡന്
ആരംഭിച്ചു.
		
കുടുംബശ്രീയുടെ 208 ക്ലസ്റ്ററിലായി 5771.4 ഹെക്ടര് ഭൂമിയില് 75243 ജൈവ
കര്ഷകര് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു. 2021-22ല് സ്ത്രീ കർഷക ത�ൊഴിലാളികളു
ടെ 16ഫെഡറേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 550 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല
കാർഷിക വനിതാ ലേബർ ബാങ്കുകൾ സജീവമാണ്. കുടുംബശ്രീ മൃഗ സംര
ക്ഷണ ഉപജീവന മേഖലയിൽ 13150 അംഗങ്ങൾക്ക് ഉപജീവന പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ സാധിച്ചു. വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ
10000 അംഗങ്ങളെ പുതിയ സംരംഭ വികസനത്തിനും നിലവിലുള്ളവയുടെ
മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്കും പിന്തുണക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

162.

പാടശേഖരസമിതികള്, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്, സഹകരണ സംഘങ്ങ
ള് തുടങ്ങിയവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇവയ്ക്ക് പിന്തുണ
നല്കുന്ന രീതിയില് ത�ൊഴിലുറപ്പു പ്രവൃത്തികള് ഏറ്റെടുക്കും. കാര്ഷിക മേഖല
യില് അഞ്ചുലക്ഷം പേര്ക്കെങ്കിലും അധികമായി ത�ൊഴില് നല്കും.

		
സമഗ്ര കാര്ഷിക വികസന പദ്ധതി ഘട്ടം ഘട്ടമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും നട
പ്പാക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു. 2022-23-ല് പദ്ധതി 7
ജില്ലകളില് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തില് നടപ്പിലാക്കും.

കയര്

164.

കയര് വ്യവസായത്തിലെ ഉത്പാദനം 2015-16ല്7000 ടണ് ആയിരുന്നത്
28000 ടണ്ണായി ഉയര്ന്നു. 2025 ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും കയറുല്പാദനം 70000
ടണ്ണായി ഉയര്ത്തും. അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷത്തിനുള്ളില് യന്ത്രവല്ക്കരണം പൂ
ര്ണമാകും. ചകിരി മില്ലുകളുടെ എണ്ണം 500 ഉം, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പിന്നിംഗ് മെഷീനു
കളുടെ എണ്ണം 10000 ഉം, ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൂമുകളുടെ എണ്ണം 300 ഉം ആയി ഉയരും.
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1500 എ.എസ്.എം-കളും സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 130 DF മില്ലുകളും സ്ഥാപിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് മെഷീനുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് 5 സംഘങ്ങളില് ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

166.

കയര് മേഖലയില് ഉല്പന്ന വൈവിധ്യവത്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഉണക്ക
ത്തൊണ്ടിന്റെയും ചകിരിച്ചോറിന്റെയും മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള് വ്യവസായ
ത്തില് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും. വിവിധതരം കയര് ക�ോമ്പോസി
റ്റുകളും കൃത്രിമ രാസവസ്തുക്കള�ൊന്നും ഉപയ�ോഗിക്കാത്ത ബ�ോര്ഡുകളും വലിയ
ത�ോതില് ഉല്പാദിപ്പിക്കും. കേരളത്തെ ജിയ�ോ ടെക്സ്റ്റൈല്സിന്റെ ഹബ്ബായി
മാറ്റും.

ഉണക്കത്തൊണ്ടില് നിന്നും ഹസ്ക് ചിപ്സ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകള്, പിത്ത്
		
പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റുകള്, ബൈന്ഡര്ലെസ് ബ�ോര്ഡ്, കയര് ക�ോമ്പോ
സിറ്റ് ബ�ോര്ഡ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.
ഇത�ോട�ൊപ്പം ജിയ�ോടെക്സ്റ്റൈല്സിന് ഉത്തരേന്ത്യയിലും വടക്ക് കിഴക്കന്
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മാര്ക്കറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികള്
സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. കയര് ക�ോമ്പോസിറ്റ് ബ�ോര്ഡുകളുടെ ഉത്പാദനം വ്യാവ
സായിക അടിസ്ഥാനത്തില് കാര്യക്ഷമമായി നടന്നുവരുന്നു.

167.

168.

കയര് വ്യവസായത്തിന്റെ ചരിത്രപാരമ്പര്യത്തിലും കരവിരുതിലും വൈവിദ്ധ്യ
ത്തിലും ഊന്നിക്കൊണ്ട് കയര് കേരള ബ്രാന്ഡു ചെയ്യും. ഇതിന് ആലപ്പുഴയില്
സ്ഥാപിക്കുന്ന കയര് മ്യൂസിയങ്ങള് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും.

മുസരിസ് പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡാണ് കയര് മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം നടത്തി
വരുന്നത്. കയര് ഫെഡും കയര് ക�ോര്പ്പറേഷനും മാറ്റ്സ് ആന്റ് മാറ്റിംഗ്സ്
സംഘങ്ങളും മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ആഭ്യന്തര വിപണി വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ കണ്സ്യൂമര് ചെയിന്
സ്റ്റോറുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. റ�ോഡ്, മണ്ണുജല സംരക്ഷണം, ഖനികള്,
ഹിമാലയന് മലഞ്ചരിവുകള്, റെയില്വേ, പ്രതിര�ോധം, എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം
ജിയ�ോ ടെക്സ്റ്റൈല്സ് ഉപയ�ോഗം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

ഡിജിറ്റല് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ ഓണ്ലൈന് മാര്ക്കറ്റിംഗ്
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സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്ന നടപടികള് പൂര്ത്തിയായി വരുന്നു. കയര് ഭൂ
വസ്ത്രത്തിന്റെ വിപണന സാധ്യതകള് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഉപയ�ോഗം പ്രചരിപ്പിക്കാന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളു
മായി ചര്ച്ചകള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി യന്ത്രവത്കൃത മേഖലയില് പുതുതായി പതിനായിരം
പേര്ക്കെങ്കിലും ത�ൊഴില് നല്കും. കയര്പിരി മേഖലയില് ഇന്കം സപ്പോര്ട്ട്
സ്കീമിന്റെ സഹായത്തോടെ 300 രൂപ പ്രതിദിനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാ
നത്ത് സബ്സിഡിയില്ലാതെ ശരാശരി 500-600 രൂപയായി ത�ൊഴിലാളിയുടെ
വരുമാനം ഉയരും.

500 ASM (Automated Spinning Machine) 2022-23 ല് സ്ഥാപിച്ചത് വഴി
		
550 ത�ൊഴില് അവസരം പ്രത്യക്ഷമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ASM – കളുടെ പ്രോ
ഡക്ടിവിറ്റി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇത�ോ
ട�ൊപ്പം പരിശീലന പരിപാടികള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളും
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

170.

കയര് സഹകരണ സംഘങ്ങളില് 2015-16ല് ശരാശരി വരുമാനം പ്രതിവ
ര്ഷം 13380 രൂപയായിരുന്നത് 2021-22ല് 50000 രൂപ കവിഞ്ഞു. ഇത് അടുത്ത
അഞ്ചുവര്ഷത്തിനുള്ളില് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയായെങ്കിലും ഉയര്ത്തും.

		

നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

171.

2020-21ലെ വെര്ച്വല് കയര് മേളയില് 750 ക�ോടി രൂപയുടെ ഓഡറുകള്
ലഭിച്ചു. കയര് മേള കൂടുതല് ആകര്ഷകവും വിപുലവുമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക
ള് സ്വീകരിക്കും.

		
കയര് കേരള 2022 ഒക്ടോബര് മാസത്തില് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഇതിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.

172.

കയര് ഗവേഷണം വിപുലപ്പെടുത്തും. ഇതിനായി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള
ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ഏക�ോപിപ്പിക്കാന് ഉതകുംവി
ധം എന്.സി.ആര്.എം.ഐ യെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

NCRMI (National Coir Research & Management Institute) പ്രമുഖ
ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളായ Wageningen University - Netherland,
NIIST-CSIR, CWRDM, CUSAT എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് കയർ വ്യവസാ
യമേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും
വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ Acoustic Panel, Binder less Boards,
Coir Composite Boards എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യവസായികാടി സ്ഥാന
ത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടി
കൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
		
NCRMI In-house Research Activity കളുടെ ഭാഗമായി Mobile Tender
Coconut Crushing Machine വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
		ചകിരിച�ോറ് ഉപയ�ോഗിച്ച് മരക്കരിയുടെ അതേ ഗുണനിലവാരമുള്ളതും കത്തി
ക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന താപനില പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ PEATKOL DOTS വി
കസിപ്പിച്ചെടുത്തു.
		 ഖരമാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന് വീടുകളിൽ ഉപയ�ോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ACTIVEPEAT എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.
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		 Crushed Tender Coconut ൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഉത്പന്നത്തെ കാർഷികാവ
ശ്യത്തിനായി ഉതകുന്ന രീതിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നൂതനമായ Potting
Filler Technology വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

കശുവണ്ടി

173.

കശുവണ്ടി ക�ോര്പറേഷനിലും കാപ്പെക്സിലുമായി അയ്യായിരം പേര്ക്ക് അധികമാ
യി ത�ൊഴില് നല്കി. അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷത്തിനുള്ളില് പതിനായിരം പേര്ക്കുകൂടി
ത�ൊഴില് നല്കും. ഫാക്ടറികള് നവീകരിക്കുകയും ആധുനീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
മിനിമം കൂലി പരിഷ്ക
 രിക്കും.

		
ഫാക്ടറികളില് ആധുനികവത്ക്കരണവും നവീകരണവും നടത്തുന്നതിന് തുക
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1250 പേര്ക്ക് ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നടപടിക
ള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

174.

175.

കാഷ്യൂ ബ�ോര്ഡിന്റെ പ്രവര്ത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ബ�ോര്ഡു വഴി പ്രതിവര്ഷം
30000 - 40000 ടണ് ത�ോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യും. ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളുമായി
സംയുക്ത ബ്രാന്ഡ് നെയിമില് ക�ൊല്ലത്ത് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് സംസ്ക്കരിച്ച് കയറ്റു
മതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകള് ആരായും. ആശാവഹമായ പ്രതികരണമാണ്
ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷം കേരള കാഷ്യൂ ബ�ോര്ഡ് 12763.402 മെട്രിക് ടണ്
ത�ോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന ക�ോര്പ്പ
റേഷനും കാപ്പെക്സിനും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത�ോട�ൊപ്പം ഈ സാമ്പത്തിക
വര്ഷം ഐവറി ക�ോസ്റ്റ്, ഘാന, എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും ത�ോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വകാര്യ കശുവണ്ടി വ്യവസായികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അവര്ക്കുള്ള പലിശ
സബ്സിഡി തുടരും. ബാങ്കുകളുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത് റിവൈവല് പാക്കേജിനു രൂപം
നല്കും.ഇത്തരം ഫാക്ടറികളില് ത�ൊഴില് നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നട
പടികള് സ്വീകരിക്കും.

		
കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തില് അടച്ചു പൂട്ടപ്പെട്ട കമ്പനികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള
പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 500 ക�ോടിയിലധികം രൂപ എഴുതിത്തള്ളാന് ബാ
ങ്കുകള് സമ്മതമറിയിച്ചു. രണ്ട് ക�ോടി രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകളില് മുതലിന്റെ
50% വും രണ്ട് ക�ോടിയ്ക്കും 10 ക�ോടിയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വായ്പകളില് 60% വും ഒരു
വര്ഷത്തിനകം അടച്ചാല് മതിയെന്ന് ധാരണയായി.

176.

ഉല്പാദനക്ഷമതയേറിയ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങള് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി കശുവണ്ടി
കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കും. തെങ്ങിന് ഇടവിളയായി ഉപയ�ോഗിക്കാനുതകുന്ന കുള്ളന് ഇന
ങ്ങളാണ് നടുക.

		കേരള കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള
തും, തെങ്ങിന് ത�ോട്ടങ്ങളില് ഇടവിള കൃഷിയായി കൂടി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താവുന്ന
തുമായ ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തില്പ്പെട്ട കശുമാവ് തൈകളാണ് കേരള സംസ്ഥാന
കശുമാവ് കൃഷി വികസന ഏജന്സി കര്ഷകര്ക്ക് നല്കി വരുന്നു. 2021-22 സാ
മ്പത്തിക വര്ഷം കാഷ്യൂ മ�ോഡല് ഗാര്ഡണ്, കാഷ്യൂ മ�ോഡല് ഫാം, മുറ്റത്തൊരു
കശുമാവ് എന്നീ പദ്ധതികളിലൂടെ 3158 ഹെക്ടര് സ്ഥലത്തേക്ക് 8,16,000 ഗ്രാഫ്റ്റു
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കൈത്തറി

കള് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളില് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

177.

	കൈത്തറി ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് ത�ൊഴില് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച
ഏറ്റവും സുപ്രധാന നടപടി സ്
കൂള് യൂണിഫ�ോം പദ്ധതിയാണ്. ഈ സ്
കീം
ശക്തിപ്പെടുത്തും. സമയത്ത് സംഘങ്ങള്ക്ക് പണം നല്കും എന്നുറപ്പു വരുത്തും.

2021-22 വര്ഷത്തില് 120 ക�ോടി രൂപയുടെ സ്കൂള് യൂണിഫ�ോം പദ്ധതി നട
പ്പിലാക്കി. 9.36 ലക്ഷം വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയ�ോജനം ലഭിച്ചു.
യൂണിഫ�ോം നെയ്യുന്ന കൈത്തറി ത�ൊഴിലാളികളുടെ കൂലി സമയബന്ധിതമാ
യി നല്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

178.

	കൈത്തറി റിബേറ്റ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നിര്ത്തലാക്കി. കേരളത്തില് റിബേറ്റ്
സമ്പ്രദായം തുടരും. കൂടുതല് ദിവസം റിബേറ്റ് അനുവദിക്കും.

		
2021-22 വര്ഷം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 56 ദിവസങ്ങള്ക്ക് പുറമേ 6 ദിവസ
ങ്ങള് കൂടെ സ്പെഷ്യല് റിബേറ്റ് വില്പന അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2021-22 വര്ഷം 10
ക�ോടി രൂപ റിബേറ്റ് ഇനത്തില് പ്രാഥമിക കൈത്തറി സഹകരണ സംഘ
ങ്ങള്, ഹാന്റെക്സ്, ഹാന്വീവ് എന്നിവയ്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

179.

നൂലിന്റെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കഴിനൂല് സുലഭമാക്കുന്നതിനും കേ
രളത്തിലെ സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്ലുകള�ോടനുബന്ധിച്ച് കഴിനൂല് നിര്മാണ
കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കും. സ്പിന്നിംഗ് മില്ലുകളില് ഹാങ്ങിയാണ് (കഴിനൂല്) ഒരു
നിശ്ചിത ശതമാനം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും.

		
തൃശൂര് സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലില് 2 മാസത്തിനകം കഴിനൂല് ഉല്പാദനം
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് നടന്നുവരുന്നു. കണ്ണൂര്, ആലപ്പുഴ ജില്ലക
ളിലും ഇതിനായുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.

180.

സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്കു കൂടുതല് പണം ലഭ്യമാക്കും.
ബിനാമി സംഘങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യും.

181.

ഹാന്വീവും ഹാന്ടെക്സും സമൂലമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. വിപണന ശൃംഖല
ആകര്ഷകമാക്കും. ആര്ട്ടിസാന്സിനുള്ള പ�ൊതുസൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും.

		
2022-23 വര്ഷത്തില് നിലവിലുള്ള പ്രാഥമിക കൈത്തറി സഹകരണ സം
ഘങ്ങളെ ജിയ�ോടാഗ് ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ബിനാമി സംഘങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ബിനാമി സംഘങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി
നിലവിലുള്ള പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളുടെ പുന:സംഘടന അനുയ�ോജ്യമായ
രീതിയില് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

182.

ഹാന്റെക്സ്, ഹാന്വീവ് ഷ�ോറൂമുകള് നവീകരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാന്റെക്സിന്റെ 14 മേജര് ഷ�ോറൂമുകള് നിലവില് ആധുനിക രീതിയില്
നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വര്ക്ക് ഷെഡുകളുടെ നവീകരണം തുടര്ന്നുവരുന്നു.

	കൈത്തറി ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ ഏറ്റവും ആകര്ഷകമായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്യുന്ന
തിനും പുതുതലമുറയെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ഡിസൈന് രൂപീകരണത്തിലും ആവശ്യ
മായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന തലത്തില് സീനിയര്
ഡിസൈനര്മാര് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഉപദേശകസമിതി രൂപീകരിക്കും.

കൈത്തറി ഉല്പന്നങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണത്തില് നിശ്ചിത നിലവാരം ഉറപ്പുവരു
49

ത്തുന്നതിനായും ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വിപണി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി “കേരള
കൈത്തറി മുദ്ര്” തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത�ോട�ൊപ്പം വൈവിദ്ധ്യവത്ക്കരണ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ഡിസൈന് ഷര്ട്ടുകള് ഹാന്റെക്സ് വിപണിയില്
ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഖാദി

183.

ഖാദി നെയ്ത്ത് ഉപകരണങ്ങള് നവീകരിക്കും. ക്ലസ്റ്ററുകള് ശക്തിപ്പെടുത്തും.
റെഡിമെയ്ഡ് ഉല്പന്നങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള വൈവിദ്ധ്യവത്കരണം ശക്തിപ്പെടു
ത്തും. ഇതിന് ആധുനിക ഡിസൈന് വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തും. കൈത്തറിയിലെന്നപ�ോലെ ഖാദിയുടെ വിപണനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക
പ്രചാരണ പരിപാടികള് ശക്തിപ്പെടുത്തും. വരുമാന ഉറപ്പുപദ്ധതി വിപുലപ്പെടു
ത്തും.

ഖാദി നെയ്ത്തുപകരണങ്ങള് നവീകരിക്കുന്നതിനായി RUTAG – IIT Chennai
		
– യുടെ സഹകരണത്തോടെ കയര് മെഷീനറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയു
മായി ചേര്ന്ന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിവരുന്നു.
		 ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷന് ടെക്നോളജി (IFTK) കേരളയിലെ ഡിസൈനര്മാ
രുടെ സേവനം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് ഡിസൈന് ചെയ്തു
വിപണിയിലിറക്കി. 20-ഓളം ഷ�ോറൂമുകളില് IFTK- യിലെ ഡിസൈനര്മാരു
ടെ സേവനം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
		 സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഖാദി – കൈത്തറി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നൂറ�ോളം സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്, പ�ൊ
തുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുമായി
സഹകരിച്ചു പ്രചരണ പരിപാടികള് നടത്തി.
		 ഖാദി ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഓണ്ലൈനായി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവ
രികയാണ്.

184.

ഖാദി ഗ്രാമീണ വ്യവസായ സംഘങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. സംരംഭകര്ക്ക്
ഒരു ഒറ്റത്തവണ തീര്പ്പാക്കല് പദ്ധതിയിലൂടെ കടാശ്വാസം നല്കുന്നതിനുളള
നടപടി സ്വീകരിക്കും.

		
ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങള് പുനരുദ്ധരീകരിക്കുന്നതിന് പ്ലാന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നബാര്ഡ്, കേരള ബാങ്ക് എന്നി
വയുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത�ോട�ൊപ്പം കുടിശിക ഒറ്റത്തവണയായി
അടച്ചാല് പിഴ പലിശ ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

185.

15 ലക്ഷം ഉപജീവനത്തൊഴിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പതിനായിരം ഗ്രാമീണ
വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിക്കും.

		
2022-23 വര്ഷം SEGP – PMEGP പദ്ധതി വഴി 6500 പുതിയ സംരംഭങ്ങളും
20000 പുതിയ ത�ൊഴിലും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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മറ്റു പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങള്
186.

	കേരള ആര്ടിസാന് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ക�ോര്പറേഷന് പ്രാദേശിക ആര്ടിസാ
ന് യൂണിറ്റുകളുടെ അംബ്രല്ലാ സംവിധാനമായി വികസിപ്പിക്കും.

		 ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാരംഭനടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

187.

കരകൗശല വികസന ക�ോര്പറേഷന് റ�ോ മെറ്റീരിയല് ബാങ്കും ഹാന്ഡി ക്രാ
ഫ്റ്റ് ഡിസൈന് സെന്ററും ആരംഭിക്കും. കെല്പാം വൈവിദ്ധ്യവത്കരിക്കും.
പനയുല്പ്പന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണ വൈവിധ്യവല്ക്ക
രണ പാക്കേജുകള് നടപ്പിലാക്കും. പ്രീമിയം ഉല്പന്നശാലകള് ആരംഭിക്കും.
വര്ക്ക് ഷെഡുകള് നവീകരിക്കും.

കരകൗശല വികസന ക�ോര്പ്പറേഷനില് റ�ോ മെറ്റീരിയല് ബാങ്ക് നിലവില്
		
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വൈവിധ്യവല്ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികള്
മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെല്പാമിന്റെ വൈവിധ്യവല്ക്കരണ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് ഒരു റൈസ് മില് ഉടനെ പ്രവര്ത്തനം ആരംഭി
ക്കും. മറ്റ് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

188.

189.
190.

കര്ഷകര്/ ത�ൊഴിലാളികള്/ കരകൗശലത്തൊഴിലാളികള് എന്നിവര്ക്ക് ന്യാ
യമായ വേതനം / വരുമാനം ലഭിക്കുന്നൂവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സര്ട്ടി
ഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിനും ഫെയര് ട്രേഡ് മാര്ക്കറ്റുകളില് വിപണി കണ്ടെത്തു
ന്നതിനും കേരള ഫെയര് ട്രേഡ് ക�ോര്ഡിനേഷന് അത�ോറിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഇത്
ഇന്ത്യയില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേതായിരിക്കും.

നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന ബാംബൂ ക�ോര്പ്പറേഷന്റെ പുനഃസംഘടന പൂര്ത്തിയാക്കും. ബാംബൂ
പ്ലൈവുഡിന്റെ വിപുലമായ ഉല്പാദന ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കും. അതുവഴി പനമ്പു
നെയ്ത്തു ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് കൂടുതല് ത�ൊഴില് നല്കാന് കഴിയും.

ബാംബു പ്ലൈവുഡിന്റെ നിലവിലുള്ള ഫാക്ടറി നവീകരിക്കാന് വേണ്ട നടപടി
കള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങ
ളിലായാണ് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നത്. ബാംബൂ പ്ലൈയുടെ ഉത്പാദനത്തിനായി 4
ക�ോടി രൂപ വകയിരിത്തിയിട്ടുണ്ട്.

	ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, കാര്ബണ് ന്യൂട്രല് പദ്ധതി എന്നിവയില് ഉള്പ്പെടുത്തി
മുള വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാപകമാക്കും. മരത്തിനു പകരം മുള എന്ന സമീപന
ത്തെ കെട്ടിട നിര്മ്മാണത്തില് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

കേരള സംസ്ഥാന ബാംബൂ ക�ോര്പ്പറേഷന് 588 ഹെക്ടറില് മുള വെച്ചുപിടിപ്പി
ക്കുന്നതിനായി നാഷണല് ബാംബൂ മിഷനില് നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതനുസരിച്ച് അലിഗര് മുസ്ലീം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസില് 121 ഹെക്ടറില്
48,400 തൈകള് വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 467 ഹെക്ടര് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

191.		കുറ്റ്യാടി കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി നാളികേര വ്യവസായ പാര്ക്കുമായി ബന്ധ
	തെങ്ങിന്തടി സംസ്ക്കരണ ഫാക്ടറികള് ആരംഭിക്കും.
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പ്പെട്ട് ഇതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.

192.

	കുട്ട, പായ, പനമ്പ് നെയ്ത്ത് തുടങ്ങിയ കൈത്തൊഴിലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന
നടപടി സ്വീകരിക്കും.

		
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാരംഭ നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ
ത�ൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതി വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

193.

ഡാമുകള് വ്യാപകമായി ഡീസില്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നട
ക്കുകയാണ്. ഇതിലെ ചെളി കളിമണ് വ്യവസായത്തിന് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.
മേല്മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിലും വയലുകളില് വെളളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കിയും
ചെളി ലഭ്യമാക്കും. മണ്പാത്രങ്ങളും മറ്റു കളിമണ് ഉല്പന്നങ്ങളും ആധുനിക
ഡിസൈനില് മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുളള നടപടികള്
സ്വീകരിക്കും.

17 ക�ോടി രൂപ ചെലവില് മംഗലം ഡാമില് അടിഞ്ഞുകൂടി മണ്ണ് നീക്കുന്ന പ്രവ
		
ര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരികയാണ്. ചുള്ളിയാര്, വാളയാര്, മീന്കര ഡാമുകളി
ലെ മണല് നീക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കയര് ആന്ഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോര്

199.

	കൈത്തൊഴിലുകാര്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള മള്ട്ടി ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റേഷന് കേന്ദ്രങ്ങ
ള് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ആരംഭിക്കും. വിവിധ ക്രാഫ്റ്റുകളെ
അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് വെര്ച്വല് എക്സ
 ിബിഷനുകള് സംഘടിപ്പിക്കും.

200.

ആലപ്പുഴയില് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള മള്ട്ടി ട്രേഡ് ഫെസി
ലിറ്റേഷന് കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും ഇതു വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് എടുത്തിട്ടു
ണ്ട്.

	കേരളത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജുകള് ആരം
ഭിക്കും. കൈവേലക്കാര്ക്ക് അവരുടെ കഴിവുകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉല്പ്പ
ന്നങ്ങള് വിപണനം നടത്തുന്നതിനും ഇതുവഴി കഴിയും.

		
ബാംബൂ മിഷനുമായി ചേര്ന്ന് ബാംബൂ ക�ോര്പ്പറേഷന് കുമരകത്തും മാനന്ത
വാടിയിലും മൂന്നാറിലും ക�ോതമംഗലത്തും തേക്കടിയിലും ബാംബൂ ബസാര് നി
ര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി വരുന്നു. ഇത�ോട�ൊപ്പം വയനാട്ടില് വൈത്തിരിയി
ല് ബാംബൂ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ബാംബൂ ബസാര് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

201.

പരമ്പരാഗത വ്യവസായ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിന് ഫെയര് ട്രേഡ് ചാന
ലുകളെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും. പ്രധാന പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളെ ഹെറിറ്റേജ്
സ്കില് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംരക്ഷിക്കും. ഹെറിറ്റേജ് ഹ�ോട്ടലുകളില് പരമ്പരാ
ഗത വ്യവസായ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് മിനിമം ത�ോതിലെങ്കിലും നിര്ബന്ധമാക്കും.

		കേരള ബാംബൂ ഫെസ്റ്റ് മുഖേന ചില ഹെറിറ്റേജ് ഹ�ോട്ടലുകളില് മുള ഉല്പന്നങ്ങ
ള് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടുണ്ട്.
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നിര്മ്മാണമേഖല
202.

204.

നിര്മ്മാണ മേഖലയിലെ മണല്, കല്ല്, സിമെന്റ്, സ്റ്റീല് തുടങ്ങിയവയുടെ
ക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവും പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഡാമുക
ളിലെ ആവാഹശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മണല് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്
അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കും. പരിസ്ഥിതി മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക�ൊണ്ട്
സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയില് ക്വാറി പ്രവര്ത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തും.

സിമന്റ് , സ്റ്റീല് എന്നിവയുടെ ലഭ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ�ൊ
തുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ മലബാര് സിമന്റ്സ്, ട്രാവന്കൂര് സിമന്റ്സ്
എന്നിവയുടെ ഉല്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഡാമുകളില് നിന്നും മണല് വാര
ലിനായി യന്ത്രങ്ങള് വാങ്ങാന് 10 ക�ോടി ബഡ്ജറ്റില് വകയിരുത്തിയിരിക്കു
ന്നത് പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെംഡല് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രാരംഭ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിമന്റിന് മേലുള്ള കുത്തക നിയന്ത്രണം ആണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് അടിസ്ഥാ
നം. ഇതില് ഇടപെടുന്നതിനുവേണ്ടി കേരളത്തില് സിമന്റ് ഉല്പ്പാദനം ഗണ്യ
മായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

		 മലബാര് സിമന്റ്സ് (MCL), ട്രാവന്കൂര് സിമന്റ്സ് (TCL) തുടങ്ങിയ കമ്പനി
കളെ നവീകരിച്ച് ഉല്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് വേണ്ട നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.

വാണിജ്യമേഖല

206.
207.

വാണിജ്യ സര്ക്കാരിന്റെ ന�ോഡല് ഏജന്സിയായി വാണിജ്യമിഷന് രൂപീകരി
ച്ചു. 2021 മുതല് ഇത് പൂര്ണമായും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാകും. 2025നകം കൈവരി
ക്കേണ്ട കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒരു റീട്ടെയില് നയത്തിന് രൂപം നല്കും.

വാണിജ്യ മിഷന് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരട് export policy യെ
സംബന്ധിച്ച് വിവിധ സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായം തേടുന്നതിന് തീരുമാനി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാട്ടിന്പുറങ്ങളിലേയും നഗരങ്ങളിലേയും കമ്പോളങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങള്
വികസിപ്പിക്കുകയും നാടന് ചന്തയെ/ബസാറിനെ ഷ�ോപ്പിംഗ് മാളുകള്ക്കു
ബദലായി ഉയര്ത്തുകയും ചെയ്യും. ഷ�ോപ്പിംഗ് മാളിലെന്നപ�ോലെ തന്നെ നി
യന്ത്രിത ഗുണനിലവാരവും വിലയും ആസ്വാദ്യകരമായ അന്തരീക്ഷവും ഓര�ോ
കമ്പോളത്തിലും ഉണ്ടാകണം. ഇത്തരം നവീകരണത്തിന് സര്ക്കാരിന്റെ
സഹായം നല്കും. ക�ോഴിക്കോട് മിഠായിത്തെരുവിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാ
ലക്കമ്പോളത്തിലും നടത്തിയ ഇടപെടലുകള് അവല�ോകനം ചെയ്ത് കൂടുതല്
സമഗ്രമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്ക്ക് (MSME) വേണ്ടി പ്രാദേശിക
വിപണി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള
മാര്ഗ്ഗ രേഖ തയ്യാറാക്കി നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
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		പ്രാദേശികമായി സ്വകാര്യ സൂപ്പര് മാര്ക്കറ്റ്/വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള് കണ്ടെ
ത്തി MSME ഉല്പ്പന്നങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനും വില്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗ
കര്യങ്ങള് നല്കുക, സര്ക്കാര്-പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗ
രഹിതമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പ്രദര്ശന – വിപണന സൗകര്യം ഒരുക്കുക
എന്നിവ പരിഗണനയിലാണ്.

213.

വാറ്റ് ആംനസ്റ്റി കൂടുതല് ഉദാരമാക്കും. 2021ഓടെ വാറ്റിന്റെ ബാക്കി നില്ക്കുന്ന
കുടിശികകള് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

214.

കൃത്യമായി നികുതി അടയ്ക്കുകയും നികുതി കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെടാതിരിക്കു
കയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ലൈസന്സുള്ള വ്യാപാരികള്ക്ക് പ്രിവില്ലേജ്
കാര്ഡ് നല്കും.

		 വാറ്റ് അംനസ്റ്റി സ്കീം ഈ സാമ്പത്തികവര്ഷും നടപ്പാക്കിവരുന്നു.

		
കൃത്യമായി നികുതി അടയ്ക്കുന്ന നികുതിദായകര്ക്ക് പ്രൊഫൈല് കാര്ഡ്
നല്കുന്ന പരിപാടി ആരഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

III
ദാരിദ്ര്യം നിര്മ്മാജ്ജനം
215.

	കേരളത്തില് ഇന്ന് പരമദരിദ്രരായ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 4-5 ലക്ഷത്തിലധി
കം വരില്ല. നിലവിലുള്ള ആശ്രയ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെയും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളും കുടുംബശ്രീയും ന�ോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ കുടുംബങ്ങളെയും ക്ലേ
ശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാന തലത്തില് സര്വ്വേ നടത്തി
മുന്ഗണനാ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും. ഇപ്പോള് ആശ്രയ പദ്ധതിയില് 1.5 ലക്ഷം കുടും
ബങ്ങളാണ് ഗുണഭ�ോക്താക്കളായി ഉള്ളത്. ഇവരില് അര്ഹതയുള്ളവരെയെ
ല്ലാം ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചുക�ൊണ്ട് 4-5 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളായി
തെരഞ്ഞെടുക്കും.

അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
		
ങ്ങൾ മുഖേന സർവ്വേ നടത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

216.

ഏറ്റവും ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ പ്രത്യേകമെടുത്ത് ഓര�ോന്നിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളും
ആവശ്യങ്ങളും പഠിച്ച് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും അവ
യ്ക്കു വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവും രേഖയാ ക്കുന്നതാണ് മൈക്രോപ്ലാനിംഗ്. മൈക്രോ
പ്ലാനുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് –മുനിസിപ്പല് തലത്തില്
രൂപീകരിക്കുന്ന റിസ�ോഴ്സ
 ് പേഴ്സ
 ണ്സ് ടീമുകള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കും. നി
ലവിലുള്ള സ്കീമുകളെ പരമാവധി പ്ലാനുകളില് സംയ�ോജിപ്പിക്കും. പ്രത്യേകമാ
യി നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും രൂപം നല്കാം.

അതിതീവ്ര ദാരിദ്ര്യം തിരിച്ചറിയൽ പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു
		
ണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ട
19,489 വാർഡുകളിൽ നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിലൂടെ 64,006 കുടുംബങ്ങൾ
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അതീവ ദരിദ്രരായതായി കണ്ടെത്തി. അവരെ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് പുറത്ത് ക�ൊ
ണ്ടുവരാൻ ഓര�ോ കുടുംബത്തിനും മൈക്രോ പ്ലാൻ കരട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ മൈക്രോ പ്ലാനുകള് പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പല് ഭരണസമിതികള് പരി
ശ�ോധിച്ച് അംഗീകാരം നല്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കുടുംബശ്രീ വഴി നടപ്പാക്കും. പദ്ധ
തിയില് ഉള്പ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പുവരു
ത്തും. അഞ്ചു വര്ഷംക�ൊണ്ട് ഇവരെ സ്ഥായിയായ രൂപത്തില് ദാരിദ്ര്യത്തില്
നിന്നും കരകയറ്റും.

അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
		
ങ്ങൾ മുഖേന അതിദരിദ്രരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോ പ്ലാൻ
തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖ,
മൈക്രോ പ്ലാൻ ഫ�ോർമാറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2022 - 23 വാർഷിക
പദ്ധതിയിൽ മൈക്രോ പ്ലാൻ നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാന സര്ക്കാ
രിന്റെയും പ്രാദേശിക സര്ക്കാരുകളുടെ വികസന ഫണ്ടിന്റെ വിഹിതവും
വിനിയ�ോഗിച്ചാണ് മൈക്രോപ്ലാനുകള് നടപ്പാക്കുന്നത്. 2022-23 ബജറ്റില്
സര്ക്കാര് വിഹിതമായി 100 ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

219.

	മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും കേന്ദ്രസര്ക്കാരില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പട്ടിക
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതത്തേക്കാള് ഉയര്ന്ന നിരക്കില് ഉപപദ്ധതി
കള്ക്ക് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷവും കേരളം പണം നീക്കിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇതില്
ഗണ്യമായ ഭാഗം തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്.
പ്രാദേശിക പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില് പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഫലപ്രദ
മായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തും.

2021-22 വര്ഷത്തില് പട്ടിക വിഭാഗങ്ങള്ക്കായി 3579.68 ക�ോടി രൂപ
		
വകയിരുത്തിയ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഈ സാമ്പത്തികവര്ഷം 4224.9 ക�ോടി
രൂപയാണ് ബജറ്റില് വകയിരുത്തിയത്. പദ്ധതികളുടെ അവല�ോകനത്തിനാ
യി നിയ�ോജക മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മ�ോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.

220.

പട്ടികജാതി ഭൂഉടമസ്ഥത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിയാവുന്ന എല്ലാ നടപടികളും
കൈക്കൊള്ളും. ഇതിനായി ഓര�ോ പ്രദേശത്തും ലഭ്യമായ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി, മിച്ച
ഭൂമി എന്നിവ ഭൂരഹിതര്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യും.

		 റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

221.

ഭൂരഹിതര്ക്കു വീടിനും ഭൂമിക്കും വേണ്ടി 10 ലക്ഷം രൂപ നല്കുന്ന പദ്ധതി വിപുലീ
കരിക്കും.

		
പദ്ധതി കൂടുതല് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 278
ക�ോടി രൂപ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലേക്ക് കൈമാറി.

222.

ഓര�ോ ആവാസസങ്കേതത്തിനും മിനിമം വേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്
നിശ്ചയിക്കും. ഇതിനു പുറമേ ഓര�ോ പ്രദേശത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത കണക്കിലെ
ടുത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കല് തുടങ്ങി അധികമായി വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങള്
കൂടി നിര്ണ്ണയിക്കും. ഇവ ഒരു പാക്കേജായി നല്കുന്ന അംബേദ്കര് പദ്ധതി
മുഴുവന് സങ്കേതങ്ങളിലും അഞ്ചു വര്ഷം ക�ൊണ്ട് നടപ്പാക്കും.

195 ക�ോളനികളില് 1 ക�ോടി രൂപ വീതം അനുവദിച്ച് നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു. വര്ഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഭൂരി
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223.

224.
225.

226.

227.

ഭാഗവും പൂർത്തീകരിച്ചു.
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കിടയില് ത�ോല്വിയുടേയും, ക�ൊഴിഞ്ഞുപ�ോക്കി
ന്റെയും നിരക്ക് പഠനത്തിനിടയില് കൂടുതലാണെന്ന കാര്യം കണക്കിലെടുത്തു
ക�ൊണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പഠനത്തില് പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന
കുട്ടികള്ക്ക് സ്കൂളുകളില് തന്നെ പ്രത്യേക പരിശീലനം തുടര്ച്ചയായി നല്കുന്ന
തിന് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കും.

	സ്റ്റുഡന്റ് കൗണ്സിലര്, റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടര്മാര്, തുടങ്ങിയവരെ നിയമിച്ച്
പഠന-പരിശീലന സൗകര്യങ്ങള�ൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6472 പഠനമുറികള് പൂര്ത്തീ
കരിച്ചു.
പട്ടികജാതി കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടിയുളള പ്രീമെട്രിക്പ�ോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹ�ോസ്റ്റലുക
ളെ ആധുനികവല്ക്കരിക്കും. താമസസൗകര്യവും ഭക്ഷണവും മികച്ചതാക്കുക
മാത്രമല്ല, ഹ�ോസ്റ്റലുകളില് കമ്പ്യൂട്ടര് ലാബ്, മുറികളില് ഇന്റര്നെറ്റ് സംവിധാനം
എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തും. കൂടുതല് ട്യൂട്ടര്മാരെ നിയ�ോഗിക്കും. ഇവയുടെ നടത്തിപ്പു
സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് സ�ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തും.

	ഹ�ോസ്റ്റലുകളില് മികച്ച സൗകര്യം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടര്മാ
രെ നിയമിച്ച് പഠന-പരിശീലന സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കിഫ്ബിയെക്കൂടി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി മ�ോഡല് റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂ
 ളുകള്ക്ക്
മികവുറ്റ സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തും. ഇവയുടെ നടത്തിപ്പിന് സ്കൂള് മാനേ
ജ്മെന്റ് സമിതികള് രൂപീകരിക്കും.

	ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചക്കിട്ടപ്പാറയില് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച്
മ�ോഡല് റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാ
യിട്ടുണ്ട്. കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിലെ കരിന്തളത്തും പാലക്കാട്ജില്ലയിലെ അട്ട
പ്പാടിയിലും പുതിയ മ�ോഡൽ റെസിഡന്ഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജ
മായിട്ടുണ്ട്.
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് നല്കുന്ന പഠന സഹായങ്ങള് ജീവിത ചെലവു
മായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള താമസ, ഭക്ഷണ, യാത്ര ബത്തകള് വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പട്ടികവിഭാഗം ഗവേഷക വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള
പ്രായപരിധി 40 വയസ്സായി ഉയര്ത്തി. വിദേശവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രവേശനം
ലഭിച്ച 117 വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് സ്ക�ോളര്ഷിപ്പ് അനുവദിച്ചു. രാജീവ്ഗാന്ധി
ഏവിയേഷന് അക്കാദമിയില് ക�ൊമേഴ്സ്യല് പൈലറ്റ് ക�ോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപവരെ സ്ക�ോളര്ഷിപ്പ് നല്കുന്നു.
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥികളില് പഠനം നിര്ത്തുന്ന പ്രൊഫഷണല് വിദ്യാര്ത്ഥി
കള്ക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂ
 ളുകള് ആരംഭിക്കും.

		
സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഒൻപതും എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ മൂന്നും ഫിനിഷിംഗ്
സ്കൂളുകള് ആരംഭിച്ചു. നിലവില് പ്രൊഫഷണല് പഠനം നടത്തുന്ന/വിജയിക്കാ
ത്ത വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കു വേണ്ടി റെമഡിയല്ക�ോച്ചിംഗ് സെന്ററുകൾ വിശദ
മായ പരിശ�ോധനയിലാണ്.

228.

സംഘടിത മേഖലയില് ജ�ോലിയുളളവര് ഒഴികെയുളള മുഴുവന് പട്ടികജാതി കു
ടുംബങ്ങളെയും ബി.പി.എല് ആയി കണക്കാക്കി റേഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും
ലഭ്യമാക്കും.
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229.

	പ്രാദേശിക സര്ക്കാരുകളുടെ പട്ടികജാതിക്കാര്ക്കായുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതിക
ളെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടു കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്
ഒരു സമഗ്രവിലയിരുത്തിലിന് വിധേയമാക്കി മാര്ഗ്ഗരേഖകള് കാലാനുസൃതമാ
യി പരിഷ്കരിക്കും.

പരിഗണിച്ചു വരുന്നു.

230.

പട്ടികജാതി വ്യവസായ സംരംഭകത്വ വികസനത്തിന് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക
പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കും. പട്ടികജാതി സംരംഭകര്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ്
ഡ്രീംസ് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കും.

		
നിലവില് 35 സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് പേരെ ഈ
രംഗത്തേയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവരുന്നു. 2022-23 വര്ഷം എംപവര്മെന്റ്
സ�ൊസൈറ്റികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ബഡ്ജറ്റ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

231.

പട്ടികവിഭാഗ യുവജനങ്ങള്ക്ക് നൈപുണി പ�ോഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
ല് പ്ലെയ്സ
 ്മെന്റ് നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി വഴി പതിനായിരം പേര്ക്കെങ്കിലും
ത�ൊഴില് നല്കും.

		
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 500 അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർമാ
രെയും പ്രാഥമിക ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രം മുതൽ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് വരെയു
ള്ള ആശുപത്രികളിൽ നഴ്സുമാർ പാരാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്മുതലായവരെ
ഇന്റേൺഷിപ് അടിസ്ഥാനത്തിലും പ�ൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപ്പ്രെ
ന്റൈസ്ഷിപ്പുമാരെയും നിയമിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു..

232.

പട്ടികജാതിപട്ടികവര്ഗ അതിക്രമ നിര�ോധന പ്രകാരമുള്ള കേസുകള്
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതല് പ്രത്യേക ക�ോടതികള് സ്ഥാപിക്കും.

		
തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രത്യേക ക�ോടതികള് സ്ഥാപി
ക്കുന്നതിന് അനുമതിയായിട്ടുണ്ട്.

233.

234.

പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ സമൂലമായി പുനസംഘ
ടിപ്പിക്കും, പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും. പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ സംഘങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ
സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും മറ്റുമുള്ള കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണ തീര്പ്പാക്കുന്നതിനു
ള്ള ഒരു സ്കീം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ്.

	പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്കായി പുനര്ജ്ജനി പദ്ധതി നവീക
രണ പരിപാടി നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

		

പട്ടികവിഭാഗങ്ങളുടെ പാര്പ്പിടപ്രശ്ന
 ം പൂര്ണമായും പരിഹരിക്കും. ലൈഫ്
മിഷനില് നിന്ന് അടുത്ത വര്ഷം 52000 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടു നല്കും. തുടര്ന്നു
ള്ള വര്ഷങ്ങളില് മറ്റുള്ളവര്ക്കും. പഠനമുറി പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കും.

പാര്പ്പിട നിര്മ്മാണത്തിനായി 278 ക�ോടി രൂപ ലൈഫ് മിഷന് 2021-22 ല്
നല്കി. 3,111 വീടുകള് പൂര്ത്തീകരിച്ച് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
6,472 പഠനമുറികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു.

57

പട്ടികവര്ഗ ക്ഷേമം
235.

ആദിവാസി ഊരുകളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനത്തിനുള്ള അംബേ
ദ്കര് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കും. ഊരുകളിലേയ്ക്കുള്ള റ�ോഡുകള്, കുടിവെള്ളം,
വൈദ്യുതി സാധ്യമല്ലാത്തിടത്ത് സ�ോളാര് സംവിധാനം, അംഗന്വാടികള്,
പാര്പ്പിടം, പഠനവീട്, മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം
ഉറപ്പുവരുത്തും.

2016-17 മുതൽ 92 ക�ോളനികളിൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
		
വികസന പ്രവൃത്തികളിൽ 48 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 28 എണ്ണം 90% പൂർത്തി
യായി. ബാക്കിയുള്ളയിടങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
പുതിയ 64 ക�ോളനികളുടെ നിര്മ്മാണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. വര്ഷങ്ങളായി മുടങ്ങി
ക്കിടന്ന ക�ോളനികളില് 22 ക�ോളനികളുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ചു.

236.

	ലൈഫില് ഉള്പ്പെടുത്തി മുഴുവന് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്ക്കും വീട് നല്കും.
കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും താല്പര്യവും മനസ്സിലാക്കി ക�ൊണ്ടായിരിക്കും
പാര്പ്പിട പദ്ധതി ആവിഷ്ക
 രിക്കുക.

		
ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കിവരുന്നു. വകുപ്പിന്റെ ഭവന പു
നരധിവാസ പദ്ധതിപ്രകാരം 2350 വീടുകള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു. 140 ക�ോടി രൂപ
2021-22 വര്ഷം ലൈഫ് മിഷന് കൈമാറി.

237.

ആദിവാസികളുടെ ഭൂപ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് തരിശുഭൂമി, മിച്ചഭൂമി, പാട്ടക്കാലാ
വധി കഴിഞ്ഞ ത�ോട്ടങ്ങള് എന്നിവ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും. ഭൂരഹിതരായ മുഴുവന്
ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്ക്കും ഒരേക്കര് ഭൂമിയെങ്കിലും പതിച്ചു നല്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഇത�ോട�ൊപ്പം 2005 ലെ വനാവകാശ നിയമം കേരള
ത്തില് ശാസ്ത്രീയമായി നടപ്പാക്കും.

ലാന്റ് ബാങ്ക് പദ്ധതിപ്രകാരം പത്തനംതിട്ടയില് 5.3 ഏക്കര്, പാലക്കാട് 9.2
		
ഏക്കര്, ക�ോഴിക്കോട് 3.19 ഏക്കര്, ഭൂമി വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് പൂര്ത്തിയായിവരുന്നു. വനാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും
ഇതര ഭൂപ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും റവന്യൂ, വനം വകുപ്പുുകളുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

238.

ആദിവാസി മേഖലകളില് പാരമ്പര്യ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അട്ടപ്പാടി
യിലെ മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് പദ്ധതി വ്യാപിക്കും.

		
മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് പദ്ധതിക്കുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ
ഹരിതരശ്മി-നിറവല്ലം പദ്ധതിപ്രകാരം മറയൂര് വട്ടവടയിലും, വയനാട്ടിലും
ആദിവാസി കര്ഷകര്ക്ക് വിത്തും വളവും നല്കി ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പി
ച്ചുവരുന്നു.

239.

	ഗ�ോത്രജീവിക പദ്ധതി പ്രകാരം കൂടുതല് ത�ൊഴില് ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കു രൂപം
നല്കും. സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.
നൈപുണി വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ത�ൊഴില് പ്ലെയ്സ്മെന്റുകള്
നല്കുന്ന പദ്ധതി വിപുലപ്പെടുത്തും.

	ഗ�ോത്രജീവിക പദ്ധതിയില് ക�ോതമംഗലം, വയനാട്, ഇടുക്കി തുടങ്ങിയ വിവിധ
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240.

മേഖലകളില് ഭവന നിര്മ്മാണമടക്കമുള്ള പദ്ധതികള് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാ
ക്കി വരുന്നു. എംപവര്മെന്റ് സ�ൊസൈറ്റി പ്രവര്ത്തനമാരംഭിക്കുന്നത�ോടെ
കൂടുതല് ത�ൊഴിലവസരങ്ങളും ലഭ്യമാകും.

	കുടുംബാധിഷ്ഠിത മൈക്രോപ്ലാനില് അര്ഹതപ്പെട്ട ഒരു ആദിവാസി കുടുംബവും
വിട്ടുപ�ോകില്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്ക്കും റേഷന് കാര്ഡ്,
ആര�ോഗ്യ കാര്ഡ്, ത�ൊഴില് കാര്ഡ്, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്ഷന് എന്നിവ ഉറ
പ്പുവരുത്തും.

241.

കുടുംബാധിഷ്ഠിത മൈക്രോപ്ലാനിനായി സര്വ്വേ പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ഇത് പരിശ�ോ
ധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും തുടര്നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ആദിവാസി വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്
ഗ�ോത്രബന്ധു സ്കീമില് കൂടുതല് മെന്റര് ടീച്ചര്മാരെ നിയമിക്കും. സ്കൂളിലേയ്ക്ക്
വാഹനസൗകര്യം ഏര്പ്പാടു ചെയ്യും. സാമൂഹ്യ പഠനമുറികള് വിപുലപ്പെടുത്തും.
ക�ോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിലൂടേ
യും, താമസ സൗകര്യം നല്കിയും പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം
നല്കും.

		 പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കിവരുന്നു.

242.

വന വിഭവങ്ങള് ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിക്കുന്നതിന് സഹായം നല്കും. സം
സ്കരണ-വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കും. തറവില ഉറപ്പുവരുത്തും. ഗദ്ദിക
വിപണന മേളകള്, കയര് & ക്രാഫ്റ്റ് കടകള്, വനശ്രീ യൂണിറ്റുകള് എന്നിവ
അതിനായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.

		 മിനി ഗദ്ദിക മേളകള് സംഘടിപ്പിച്ചു.

243.

കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂ
 ളുകള് നവീകരണം പൂര്ത്തി
യാക്കും. ഇവിടങ്ങളില് താമസസൗകര്യം, ഭക്ഷണം, വിന�ോദസൗകര്യങ്ങള്,
പഠനസൗകര്യങ്ങള് എന്നിവ ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ളവയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്തും. അധ്യാപകര്, ട്യൂട്ടര്മാര് എന്നിവരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ആദിവാസി
വിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയിലുള്ള അധ്യാപകര്ക്ക് അവരുടെ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളി
ല് നിയമനത്തില് മുന്ഗണന നല്കും.

റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകളില് മികച്ച പഠന, താമസ സൗകര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി
		
യിട്ടുണ്ട്. 100% പ്രവേശനത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ത്വരിതഗ
തയില് നടക്കുന്നു. റസിഡന്ഷ്യൽ ട്യൂട്ടര്, കൗൺസിലര് തുടങ്ങിയവരേയും ഈ
സ്കൂളുകളില് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് മാ
താപിതാക്കളുടെ വരുമാനപരിധി 1 ലക്ഷത്തില് നിന്നും 2 ലക്ഷമാക്കി ഉയര്ത്തി.

244.

ആദിവാസി കുട്ടികള്ക്കായുള്ള പ്രീമെട്രിക് പ�ോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹ�ോസ്റ്റലുകളിലെ
സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തും.

		
മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

245.

ആദിവാസി ഊരുകളിലെ സന്ദര്ശനത്തിനായി മ�ൊബൈല് മെഡിക്കല് യൂ
ണിറ്റുകളും ഡിസ്പെന്സറികളും ആരംഭിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് പ്രത്യേക
പരിചരണം അംഗന്വാടി വഴി നല്കും. അംഗന്വാടികള് വഴി കൃത്യമായി
അയണ് ഗുളികകളുടെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കും.

14 മ�ൊബൈല് ക്ലിനിക്കുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം തുടരുന്നു. വിവിധ മേഖലകളിലാ
59

246.

247.

യി 2978 മെഡിക്കല് ക്യാമ്പുകള് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ�ോഷണ നിലവാരം പരിശ�ോ
ധിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനും പദ്ധതി നടപ്പാക്കി വരുന്നു. 44,786
പട്ടികവിഭാഗക്കാര്ക്കായി 23.81 ക�ോടി രൂപ ചികിത്സാസഹായം അനുവദിച്ചു.
ആദിവാസി ഊരുകളില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തും.
ആദിവാസി മേഖലയിലെ ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങള് വിപുലീക
രിക്കുകയും കൂടുതല് ഡ�ോക്ടര്മാരെയും ജീവനക്കാരെയും നിയ�ോഗിക്കുകയും
ചെയ്യും. സിക്കിള്സെല് അനീമിയ പ�ോലുള്ള ര�ോഗങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിനു വയ
നാട്ടില് റിസര്ച്ച് സെന്റര് സ്ഥാപിക്കും.

ഊരുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തിവരുന്നു. ആര�ോഗ്യവ
കുപ്പുമായി ചേര്ന്ന് വിവിധ പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിവരുന്നു. അട്ടപ്പാ
ടി, ക�ോട്ടത്തറ ട്രൈബല് ആശുപത്രികളില് കൂടുതല് ഡ�ോക്ടര്മാരേയും, ജീവ
നക്കാരേയും പാലക്കാട് മെഡിക്കല് ക�ോളേജില് നിന്നും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓര�ോ ഊരിലേയും കൗമാരക്കാരായ പെണ്കുട്ടികള്, ഗര്ഭിണികള്, മുലയൂട്ടുന്ന
അമ്മമാര്, 60 വയസ്സിനു മുകളില് പ്രായമുള്ള വൃദ്ധര്, 6 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള
കുട്ടികള് എന്നിവര്ക്ക് പ�ോഷക ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിനുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ച
ണുകള് കൂടുതല് വ്യാപകമാക്കും.

		
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകള് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

248.

249.

ആദിവാസി പ്രമ�ോട്ടര്മാര്ക്ക് ആറു മാസത്തില�ൊരിക്കല് പരിശീലനം നല്കും.
അവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ തുടര്ച്ചയായി അവല�ോകനം ചെയ്യും.

പുതിയ പ്രമ�ോട്ടര്മാരെ നിയമിച്ചു. സമഗ്രപരിശീലന പരിപാടി ഉടന് ആരംഭിക്കും.
ആദിവാസി ഊരുകൂട്ടങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് അധികാരം നല്കും. ഊരുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് അവരുടെ തീരുമാനം ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള് അംഗീകരി
ക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം. ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള
സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റ് നിര്ബന്ധമാക്കും.

		
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ചേര്ന്ന് വിവിധ പദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കി
വരുന്നു

250.

ഇടുക്കിയിലും വയനാടും ഓര�ോ ട്രൈബല് ക�ോളേജുകള്ക്ക് അനുവാദം നല്കു
ന്നതാണ്.

		
ഇടുക്കിയില് മലയരയ വിഭാഗക്കാരുടെ മാനേജ്മെന്റിന് ക�ോളേജ് അനുവദി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവര്

251.

പട്ടികജാതിക്കാര്ക്കുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങളും പരിവര്ത്തിത
ക്രൈസ്തവര്ക്കും തുല്യമായ അളവില് നല്കും. യു.ഡി.എഫ് കാലത്ത് വിദ്യാ
ഭ്യാസ ആനുകൂല്യം 189 ക�ോടി രൂപ കുടിശിക ഈ സര്ക്കാരാണ് ക�ൊടുത്തത്.
വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങള് കൃത്യമായി നല്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.

		കുടിശ്ശിക തീര്ക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
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253.

പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവ വികസന ക�ോര്പ്പറേഷനുളള ബജറ്റ് പിന്തുണ ഇരട്ടി
യായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ദീര്ഘകാലം കുടിശികയായി കിടക്കുന്ന വായ്പകള് എഴു
തിത്തള്ളാന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

		
ക�ോര്പ്പറേഷനുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം മുന്വര്ഷത്തേക്കാള്15% ഉയര്ത്തി കുടി
ശ്ശിക എഴുതിത്തള്ളുവാനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

പിന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമം

254.

പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന ക�ോര്പ്പറേഷന് കൂടുതല് പണം ലഭ്യമാക്കുന്ന
താണ്. സര്ക്കാര് ഗ്യാരണ്ടിയില് പിന്നോക്ക വികസന ക�ോര്പ്പറേഷന് വലിയ
ത�ോതില് വായ്പയെടുക്കാന് സര്ക്കാര് സഹായിച്ചതുമൂലം ക�ോര്പ്പറേഷന്റെ
പ്രവര്ത്തനം ഗണ്യമായി വിപുലപ്പെടുത്താന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

		പ്രവര്ത്തനം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4306 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളിലാ
യി 246 ക�ോടി രൂപ മൈക്രോക്രെഡിറ്റ് വായ്പ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 47,910 പേര്
ഈ വായ്പയുടെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളാണ്.

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം

261.

സച്ചാര് കമ്മിറ്റി ശുപാര്ശയുടെ ഭാഗമായുള്ള പാല�ൊളി കമ്മിറ്റി ശുപാര്ശകള്
നടപ്പിലാക്കും. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് സ്ഥിരം ഗ്രാന്റ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. വഖഫ് ബ�ോര്ഡി
നുളള ധനസഹായം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

262.

	കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യുനപക്ഷവിദ്യാ
ര്ത്ഥികളുടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് അനുപാതം 2021-22 വർഷം
സർക്കാർ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ഒരു വിഭാഗത്തിനും ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ
നിലവിലെ ആനുകൂല്യം സംരക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ട് ക�ോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്ന
തിന് 6.2 ക�ോടി രൂപ അധികമായി 2021-22 വർഷം ന്യുനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പ്
വിതരണത്തിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. 2021-212 വർഷം വകുപ്പ് വിദേശ
വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പുതിയ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.
ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി പത്തുലക്ഷം രൂപവരെ ലഭിക്കുന്ന ഈ സ്കോളർ
ഷിപ്പിനായി 2021-22 വർഷം 150 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു.

	ക�ോഴിക്കോട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഹജ്ജ് എംബാര്ക്കേഷന് കേന്ദ്രം പുനഃ
സ്ഥാപിക്കാന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

		
വിഷയം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

263.

അന്യാധീനപ്പെട്ട വഖ്ഫ് സ്വത്തുക്കള് തിരിച്ചുപിടിച്ച് നിയമാനുസൃതമായും ഫലപ്ര
ദമായും വിനിയ�ോഗിക്കും.

264.

അലീഗഡ് സര്വ്വകലാശാലയുടെ മലപ്പുറം സെന്റര് പൂര്ണ്ണരൂപത്തില് പ്രവ
ര്ത്തനസജ്ജമാക്കാന് സത്വര നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

		 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

		
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേ
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265.

ശം നൽകി.
ക്രിസ്ത്യന് ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനു നിയ�ോഗി
ച്ച കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ട് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പാക്കും.

റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

മത്സ്യമേഖല

266.

ആഴക്കടലടക്കം മത്സ്യമേഖലയില് കടലിന്റെ അവകാശം കടലില് മീന് പിടി
ക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സമഗ്രമായ അക്വേറിയം
റിഫ�ോംസിനു വേണ്ടിയാണ് ഇടതുപക്ഷം നിലക�ൊള്ളുന്നത്. മത്സ്യബന്ധന
ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉടമാവകാശം, കടലിലെ മത്സ്യവിഭവങ്ങളുടെ ഉടമാവകാ
ശം, കടലിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശന അധികാരം എന്നിവ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക്
മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും. പിടിച്ചുക�ൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചമത്സ്യത്തിന്റെ ആദ്യ
വില്പ്പനാവകാശം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തും. ഈ
സമീപനത്തിനെതിരെ ആഴക്കടല് മത്സ്യബന്ധനം വിദേശ ട്രോളറുകള്ക്കു തു
റന്നുക�ൊടുക്കുകയാണ് നരസിംഹ റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക�ോണ്ഗ്രസ്
സര്ക്കാര് ചെയ്തത്. ഇപ്പോള് ബി.ജെ.പി സര്ക്കാര് ഒരു പടികൂടി മുന്നോട്ടുപ�ോയി.
തീരക്കടലിനുമേലുള്ള സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണ അവകാശ
ങ്ങള്കൂടി കവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ബ്ലൂഇക്കോണമി നയരേഖയില് തീരക്കട
ലിലും ആഴക്കടലിലുമുള്ള ഖനനം ക�ോര്പ്പറേറ്റുകള്ക്ക് അനുവാദം നല്കുകയാ
ണ്. മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ സര്വ്വനാശമായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫലം. ഇതിനെല്ലാം
കടകവിരുദ്ധമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇതിനകം മത്സ്യത്തിന്റെ
ആദ്യ വില്പ്പനാവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും മത്സ്യത്തിനു ന്യായവില ലഭ്യമാ
ക്കുന്നതിനും കേരള മത്സ്യലേലം, വിപണനം ഗുണനിലവാര പരിപാലന നിയമം
ഓര്ഡിനന്സായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്വേറിയം റിഫ�ോംസ് സംബന്ധിച്ച്
സമഗ്രമായ നിയമം ക�ൊണ്ടുവരും.

മത്സ്യ സംഭരണവും ലേലവും വിപണനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വ്യവസ്ഥാപിത
		
വും ശുചിത്വപൂർണ്ണവും കാര്യക്ഷമവുമായ ലേലവും വിപണനവും പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കുന്നതിനും ഗുണനിലവാരം പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന നിയമം (2021-ലെ
16-ആം ആക്ട്) നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കി. ഇതിന്റെ നിർവഹ
ണത്തിനായി ചട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
		 മത്സ്യബന്ധന�ോപകരണങ്ങളുടെ ഉടമാവകാശം, കടലിലെ മത്സ്യവിഭവങ്ങളു
ടെ ഉടമാവകാശം, കടലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനാധികാരം എന്നിവ മത്സ്യത്തൊ
ഴിലാളികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് ചർച്ചകൾ
നടത്തി വരുന്നു.

267.

മുരാരി കമ്മിറ്റി ശുപാര്ശകള് നടപ്പിലാക്കാന് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തും. വിദേശ
ട്രോളറുകള് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാരില്
സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തും.

		
നിലവില് രാജ്യത്തിന്റെ സമുദ്രാതിർത്തിക്കകത്ത് മത്സ്യബന്ധനം സാധ്യമാക്കു
ന്ന LOP 2018-ന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
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268.

ആഴക്കടല് മത്സ്യബന്ധനം സംബന്ധിച്ച് 2016ലെ പ്രകടനപത്രികയില് പറ
ഞ്ഞിരുന്നത് വീണ്ടും ആവര്ത്തിക്കുകയാണ്: ആഴക്കടല് മത്സ്യബന്ധന മേഖ
ലയില് എല്.ഒ.പി. സ്ക
 ീമില് വിദേശ കപ്പലുകളുടെ കടന്നുകയറ്റം ചെറുക്കുന്ന
തിന് ബദല് നടപടിയായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക്
ആഴക്കടല് മത്സ്യബന്ധനത്തില് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നല്കുന്നതിനും ആഴ
ക്കടല് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പ�ോകുന്ന തദ്ദേശീയ യാനങ്ങളെ ആധുനികവ
ല്ക്കരിക്കുന്നതിനും പുതിയ യാനങ്ങള് സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനും സബ്സിഡി
കളും ഉദാരമായ വായ്പാനയങ്ങളും ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കും.' ഇതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് അവസാനത്തെ ബജറ്റില് ഇതിനുള്ള ഒരു പരിപാടിയും
ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ആഴക്കടല് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആധുനിക സംവിധാന
ങ്ങള�ോടെ 100 ആഴക്കടല് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള്ക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കും.
25 ശതമാനം സബ്സിഡിയുണ്ടാകും. യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 1.7 ക�ോടി രൂപയാണ്
ചെലവ്.' ഇത്ര സുവ്യക്തമായ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തില് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇടതുപ
ക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്ക്കാരിനെതിരെ ഇന്ന് യു.ഡി.എഫും ചില നിക്ഷി
പ്ത താല്പ്പര്യക്കാരും ചേര്ന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക�ോലാഹലങ്ങള് പരി
ഹാസ്യമാണ്.

സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക
		
ളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച് ആവശ്യമായ വായ്പ ലഭ്യമാക്കി ആധുനിക സംവി
ധാനങ്ങള�ോടുകൂടിയ യാനങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പൈലറ്റ്
ആയി ആരംഭിച്ചു. 6 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് യാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടിയെടുത്തു. 150
ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യാനങ്ങൾ ക�ൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡിന്റെ ചുമ
തലയിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

269.

	കേരളത്തിന്റെ തീരക്കടല് മത്സ്യസമ്പത്ത് സുസ്ഥിരമായ ത�ോതില് പരിപാലി
ക്കുന്നതിന് 1980 ലെ കെ.എം.എഫ്.ആര് ആക്ടില് പങ്കാളിത്ത വിഭവ പരിപാ
ലനത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഊന്നിയുള്ള കാല�ോചിതമായ ഭേദഗതികള്
വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാനം, ജില്ല,
മത്സ്യഗ്രാമം എന്നീ തലങ്ങളിലെ ത്രിതല ഫിഷറീസ് മാനേജ്മെന്റ് കൗണ്സിലു
കളുടെ പ്രവര്ത്തനം ഫലപ്രദമാക്കും.

സംസ്ഥാനം, ജില്ലാ, ഗ്രാമ തലത്തിൽ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് മാനേജ്മെന്റ്
		
കൗൺസിലുകൾ പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

270.		

	മണ്സൂണ്കാല മത്സ്യബന്ധന നിര�ോധനം തുടര്ന്നും നടപ്പിലാക്കും.

271.

മൺസൂൺ കാല ട്രോളിംഗ് നിര�ോധനം 2021 ജൂൺ 10 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ
52 ദിവസകാലത്തേക്ക് നടപ്പാക്കി.

	തീരദേശ വികസനത്തിന് 5000 ക�ോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തീരസംരക്ഷണം, പുനരധിവാസം, ഹാര്ബര്, മാര്ക്കറ്റ് നവീകരണം, പാര്പ്പി
ടം, വിദ്യാഭ്യാസ – ആര�ോഗ്യ നവീകരണം തുടങ്ങിയവയാണ് പാക്കേജിലുള്ളത്.
ഓര�ോ വര്ഷവും നടപ്പാക്കിയ കാര്യങ്ങള് പ്രത്യേക അവല�ോകന റിപ്പോര്ട്ടായി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പാക്കേജ് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കും.

വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേന തീരദേശ വികസനത്തിനായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി
		
കളുടെ വിവര ശേഖരണം നടത്തി അവല�ോകന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
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272.

കടല്ഭിത്തി നിര്മ്മാണം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില് വിപുലപ്പെടുത്തും. പൂന്തുറ
യിലെ ഓഫ്ഷ�ോര് ബ്രേക്ക് വാട്ടര് പരീക്ഷണം വിജയിക്കുകയാണെങ്കില് ആ
മാതൃകയില് കേരളത്തിലുടനീളം തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിനും പ�ോഷണത്തിനും
സ്കീമിനു രൂപം നല്കും. കിഫ്-ബി ധനസഹായത്തോടെ കടലാക്രമണ ഭീഷണി
നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളില് പുലിമുട്ടുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന
സ്കീം കൂടുതല് സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു വ്യാപിപ്പിക്കും. കടല്ഭിത്തി നിര്മ്മാണത്തിനു
ട്രൈപ�ോഡ്, ടെത്രാപ�ോഡ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകള് ഉപയ�ോഗിക്കും.

590 കില�ോ മീറ്റർ വരുന്ന കേരള തീരത്ത് അതിശക്തമായ കടലാക്രമണം നേ
രിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഹ�ോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി കണ്ടെത്തി അവിടങ്ങളിൽ കടൽ
ഭിത്തി നിർമ്മാണം ജലസേചന വകുപ്പ് മുഖേന നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.
		പൂന്തുറയിൽ ഓഫ�്ഷോർ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് പുര�ോഗമിച്ച്
വരുന്നു. പദ്ധതി വിലയിരുത്തി തുടർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതാണ്.
		ചെല്ലാനത്ത് ടെട്രാപ�ോഡുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള
നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

273.

	തീരപ്രദേശത്തു താമസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക്, അവര്ക്ക് താല്പര്യമു
ണ്ടെങ്കില്, അനുയ�ോജ്യമായ സുരക്ഷിത മേഖലയിലേയ്ക്ക് മാറിത്താമസിക്കുന്ന
തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്കുന്ന പുനര്ഗേഹം സ്കീമിനു
രൂപം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കും.

പുനർഗേഹം പദ്ധതി പ്രകാരം മാറിത്താമസിക്കുവാൻ തയ്യാറായ 8166 കുടുംബ
ങ്ങളിൽ 3154 പേർക്ക് ഭൂമി കണ്ടെത്തി വില നിശ്ചയിച്ചു. 2374 പേർ ഭൂമി രജി
സ്റ്റർ ചെയ്തതില് 1247 പേരുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.
		പ�ൊന്നാനി (128), ബീമാപ്പള്ളി (20), കാര�ോട് (128) എന്നിവിടങ്ങളിലായി 276
ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നല്കി. ക്യൂ.എസ്.എസ് ക�ോളനി, മണ്ണുപുറം, വലിയതുറ,
പ�ൊന്നാനി, നിറമരുതൂർ, ക�ോയിപ്പാടി, വെസ്റ്റ് ഹിൽ, എന്നിവിടങ്ങളിലായി 898
64

274.

ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
നിലവിലുള്ള ഫിഷിംഗ് ഹാര്ബറുകളുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കും. യു.ഡി.
എഫ് ഭരണകാലത്ത് ഒരു ഫിഷിംഗ് ഹാര്ബര് പൂര്ത്തീകരിച്ചു. പുതിയ�ൊരെണ്ണം
തുടങ്ങി. എന്നാല് എല്.ഡി.എഫ് ഭരണകാലത്ത് എട്ട് എണ്ണം പൂര്ത്തീകരിച്ചു.
പരപ്പനങ്ങാടിയിലും ചെത്തിയിലും പുതിയ ഹാര്ബറുകളുടെ നിര്മ്മാണം ആരം
ഭിച്ചു. പ�ൊഴിയൂരില് പുതിയ�ൊരു ഹാര്ബര് സ്ഥാപിക്കും.

		
പരപ്പനങ്ങാടി, ചെത്തി ഹാർബറുകളുടെ നിർമ്മാണം പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.
പ�ൊഴിയൂർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പദ്ധതി
രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

275.

	ഫിഷിംഗ് ഹാര്ബറുകളുടെ പരിപാലനത്തിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കുകൂടി
പങ്കാളിത്തമുള്ള ഹാര്ബര് മാനേജ്മെന്റ് സ�ൊസൈറ്റികള്ക്ക് രൂപം നല്കി
യിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ പ്രവര്ത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഫിഷിംഗ് ഹാര്ബറുകളില്
ശീതികരിച്ച സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങളും മാര്ക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും.

		
ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം നട
ന്നുവരുന്നു. പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിയമം പാസ്സാക്കി. ചട്ടം
രൂപീകരിക്കുന്നത് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

276.

	തീരദേശ ഹൈവേ പൂര്ത്തീകരിക്കും. ഇടറ�ോഡുകള്ക്ക് ഹാര്ബര് എഞ്ചിനീയ
റിംഗ് വകുപ്പിന് കൂടുതല് പണം അനുവദിക്കും.

		
2021 – 22 വർഷം ഹാർബർ എഞ്ചിനിയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേന 80 ക�ോടി
രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി പദ്ധതി നടപ്പാക്കി
വരുന്നു.

277.

	മത്സ്യമാര്ക്കറ്റുകള് സ്ത്രീ സൗഹൃദമാക്കും. മത്സ്യവിപണന സംസ്ക്കരണ മേഖല
കളില് ത�ൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ത�ൊഴിലാളികള് നേരിടുന്ന ചൂഷണം അവസാനി
പ്പിക്കും. മത്സ്യമാര്ക്കറ്റുകള് നവീകരിക്കുന്നതിനു കിഫ്ബി പിന്തുണയ�ോടെ ഒരു
സ്ക
 ീമിനു തുടക്കംകുറിച്ചു. അതു സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കും.

		
കിഫ്ബി ധനസഹായത്താൽ 51 മാർക്കറ്റുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിന് അനുമതി
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ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

278.

അപകടം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന ത�ൊഴി
ലാളികള്ക്ക് കടല് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മറൈന് ആംബുലന്സുകള്,
സീ റെസ്ക്യൂ സ്
ക്വാഡുകള്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഉപകരണങ്ങള്, സാഗര
മ�ൊബൈല് ആപ്പ്, സാറ്റ്ലൈറ്റ് ഫ�ോണ്, നാവിക് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങള്
ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ സംബന്ധിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കു ബ�ോധവ
ല്ക്കരണം നടത്തും. റെസ്ക്യൂ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ
സജീവപങ്കാളികളാക്കും. എല്ലാ മത്സ്യബന്ധന ബ�ോട്ടുകളും വലുപ്പം കണക്കിലെ
ടുക്കാതെ ഒരു ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അവയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി
നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റുവര്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കും.

ഉപഗ്രഹാധിഷ്ടിത സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള വെസ്സൽ ട്രാ
		
ക്കിംഗ് ഉപകരണം മത്സ്യബന്ധന ബ�ോട്ടുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും RFID(
റേഡിയ�ോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ) പഞ്ചിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കി
കടലിൽ പ�ോകുന്നതും തിരികെ വരുന്നതുമായ യാനങ്ങളുടെ വിവിരങ്ങൾ കൃ
ത്യമായി ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നു.

279.

	കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മറ്റ് ദുരന്തങ്ങ
ളിലും നല്കിയ സേവനങ്ങളെ ല�ോകമെമ്പാടും പ്രശംസിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴി
ലാളികള് ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ പാര്ട്ട്ടൈം റെസ്ക്യൂ വിഭാഗം സൃഷ്ടിക്കുക
യും അവരുടെ സേവനങ്ങള്ക്ക് ന്യായമായ പ്രതിഫലം നല്കുകയും ചെയ്യും.
എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും സഹായിക്കാന് തയ്യാറുള്ളതും ശരിയായ പദവി ചിഹ്ന
ത്താല് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ കടലിന്റെ സൈനികര് നമ്മുക്ക് ഉണ്ടാകും.

280.

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 678 മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യുവാക്കൾക്ക് കടൽ രക്ഷാ പ്ര
വർത്തനത്തിൽ പരിശീലനം നൽകി. ഇവരുടെ സേവനം 10 പേർ വീതമുള്ള
10 ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രധാന ഹാർബറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രയ�ോജനപ്പെടു
ത്തി വരുന്നു.
ജീവന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിര്ഭാഗ്യകരമായ അവസരത്തില് എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴി
ലാളി കുടുംബങ്ങള്ക്കും നഷ്ടപരിഹാരമായി ഇന്ഷ്വറന്സ് അടക്കം 20 ലക്ഷം
രൂപ നല്കുകയും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാ
ഭ്യാസം പൂര്ണമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

		
ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, മത്സ്യഫെഡ് എന്നിവ മുഖേന 20 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം
ലഭിക്കുമാറ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം
പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്ത് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു വരുന്നു.

281.

	മത്സ്യമേഖലയിലെ പാര്പ്പിട പ്രശ്
നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവര്ക്കും വീട്,
സാനിട്ടറികക്കൂസ് സൗകര്യങ്ങള്, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി, ആര�ോഗ്യകര
മായ പരിസരം എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് സമഗ്രമായ തീരദേശ പാര്പ്പിട
പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കും. മാതൃകാ മത്സ്യഗ്രാമം പദ്ധതി പുനരാവി
ഷ്കരിക്കും. മത്സ്യഗ്രാമത്തില് ഉണ്ടാകേണ്ട മിനിമം സൗകര്യങ്ങളുടെ മുന്ഗണ
നാപട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും അവ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും.

ഹഡ�്കോ വായ്പ ലഭ്യമാക്കി മാതൃകാ മത്സ്യഗ്രാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതി
		
ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

282.

ആര�ോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളില് മത്സ്യമേഖല നേരിടുന്ന പിന്നോക്കാവസ്ഥ
പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഊര്ജ്ജിത നടപടി സ്വീകരിക്കും. എല്ലാ തീരദേശ സ്ക്കൂ
 ളു
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കളുടെയും സൗകര്യങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ക�ോസ്റ്റല് ഡെവലപ്പ്
മെന്റ്
അത�ോറിറ്റി നടപടി സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി. ലൈബ്രറികള് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്ര
തിഭാതീരം പരിഹാരബ�ോധന പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. സ്വാശ്രയ ക�ോളേജുകളില്
പഠിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുട്ടികളുടെ പഠന ചെലവ് സര്ക്കാര് പൂര്ണ്ണമാ
യും വഹിക്കും. പട്ടികവിഭാഗങ്ങള്ക്കുളള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങളും
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുട്ടികള്ക്കും ലഭ്യമാക്കും.

റെമഡിയല് പരിശീലനത്തിനുള്ള പ്രതിഭാ തീരം പദ്ധതിക്കായി 1 ക�ോടി രൂപ
		
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന അതേ നി
രക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്കും
ലഭ്യമാക്കി വരുന്നു.

283.

	മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കടബാധ്യതയില് നിന്ന് മ�ോചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
യുള്ള കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി നീട്ടും.

		 കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു.

284.

യാനങ്ങള്ക്കു ഇന്ഷ്വറന്സ് ഏര്പ്പെടുത്തി. ത�ൊഴില് ഉപകരണങ്ങള്ക്കുകൂടി
ഇന്ഷ്വറന്സ് ഏര്പ്പെടുത്തും. ഇന്ഷ്വറന്സ് ആനുകൂല്യങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

		 പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

285.

തുറമുഖ നിര്മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത�ൊഴിലും ഉപജീവന സൗകര്യങ്ങളും
ആവാസവ്യവസ്ഥയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് അനുയ�ോജ്യ
മായ പുനരധിവാസവും മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരവും ഉറപ്പാക്കും. വിഴിഞ്ഞത്തെ
പരാതികള്ക്കു പരിഹാരമുണ്ടാക്കും.

286.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവന�ോപാധി
നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതിനും പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനും
വിഴിഞ്ഞം പ�ോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റ് രൂപകീരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.

	മത്സ്യകേരളം പദ്ധതി തുടരും. ഉള്നാടന് മത്സ്യലഭ്യത അഞ്ചുവര്ഷംക�ൊണ്ട്
ഇരട്ടിയാക്കും. കുളങ്ങളും ഡാമുകളും മാത്രമല്ല, വയലുകളില് സംയ�ോജിത മത്സ്യ
കൃഷിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

		
"എവിടെയെല്ലാം ജലാശയം അവിടെയെല്ലാം മത്സ്യകൃഷി" എന്ന ആശയം ഉൾ
ക്കൊണ്ട് എല്ലായിടങ്ങളിലും മത്സ്യകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ആവിഷ്കരി
ച്ച് നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

287.

വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനത്തിനായി
ഒട്ടേറെ പുതിയ ഹാച്ചറികള് ആരംഭിച്ചു. രണ്ടു ഹെക്ടര് വീതം വീതിയുള്ള 26
സ്വാഭാവിക മത്സ്യ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കക്ക പ്രജനനത്തിനും
നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലീകരിക്കും. പ�ൊതുജലാശയ
ങ്ങളില് വിപുലമായ ത�ോതില് മത്സ്യവിത്ത് നിക്ഷേപിക്കും. മത്സ്യങ്ങളുടെ സ്വാഭാ
വിക പ്രജനന ആവാസകേന്ദ്രങ്ങള് സംരക്ഷിക്കും.

തദ്ദേശീയ മത്സ്യ ഇനങ്ങളായ കരിമീൻ, മഞ്ഞക്കൂരി, കറൂപ്പ്, കാരി, പച്ചിലവെ
		
ട്ടി എന്നിവയ്ക്ക് ഹാച്ചറികൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതെ സ്വാഭാവിക പ്രജനന
ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

288.

	മത്സ്യമേഖലയില് വരുമാനവര്ദ്ധനവിനു പുത്തന് സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ
സഹായത്താല് മത്സ്യം സംസ്കരിച്ച് മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന
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തിനും വൈവിധ്യവല്ക്കരണം ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനും ക�ോസ്റ്റല് ഡെവലപ്പ്മെ
ന്റ് അത�ോറിറ്റിയും മത്സ്യഫെഡും മുന്കൈയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പദ്ധതികള്
വിപുലപ്പെടുത്തും. മത്സ്യസംസ്ക
 രണത്തിനു പ്രധാന ഹാര്ബറുകള്ക്കു സമീപം
വ്യവസായ പാര്ക്കുകള് സ്ഥാപിക്കും.

മത്സ്യ അധിഷ്ഠിത മൂല്യ വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരദേശ വികസന ക�ോർപ്പറേഷൻ, മത്സ്യഫെഡ്, സാഫ്,
അഡാക് എന്നിവയുടെ കൺസ�ോർഷ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരി
ച്ചു വരുന്നു.

289.

	മത്സ്യക്ഷേമ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു പെയ്ഡ്
സെക്രട്ടറിമാരെനിയ�ോഗിക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷന് ഏര്പ്പെടുത്തുകയും
ചെയ്തു. 2018-19ല് പലിശ സബ്സിഡി നിലവില് വരുന്നതിനുമുമ്പ് നല്കിയി
ട്ടുള്ളതും നിഷ്ക്രിയാസ്തികളായ വായ്പകളുടെ പലിശയും പിഴപ്പലിശയും ഒഴിവാ
ക്കി ഒറ്റത്തവണ തീര്പ്പ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും.

പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരുന്നു. വായ്പ തീര്പ്പാക്കാനായി 5 ക�ോടി
		
രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

290.

ഓണ്ലൈന് വ്യാപാരത്തിന് ഇ-ഓട്ടോ വാങ്ങുന്നതിന് വായ്പ മത്സ്യഫെ
ഡ് നല്കും. 25 ശതമാനം സബ്സിഡി സര്ക്കാര് നല്കും. മത്സ്യബന്ധന
ത�ൊഴില് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങാന് മത്സ്യഫെഡ് വഴിയുള്ള വായ്പകള്ക്ക് 25
ശതമാനം സബ്സിഡി സര്ക്കാര് നല്കും.

പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മത്സ്യഫെഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തുടർ നടപടി
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

291.

കയറ്റുമതിക്കാരില് നിന്ന് ക്ഷേമനിധിയിലേയ്ക്ക് വിഹിതം പിരിക്കുന്നതിന് എതി
രെയുള്ള വിധിക്ക് അപ്പീല് നല്കി ഹൈക്കോടതിയില് നിന്ന് അനുകൂല ഉത്തര
വു നേടിയെടുക്കാന് ശ്രമിക്കും.

		 അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

292.

സി.ആര്.ഇസഡ് സ�ോണിന്റെ പ്രവര്ത്തനം 50 മീറ്റര് പരിധിക്കു പുറത്ത് ഉദാര
മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി അര്ഹതപ്പെട്ട എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാ
ളികള്ക്കും പട്ടയം വിതരണം ചെയ്യും.

പുതുക്കിയ ക�ോസ്റ്റൽ സ�ോൺ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാന് കേ ന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി
ലഭ്യമായ ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് തുടർ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

293.

എ.പി.എല് - ബി.പി.എല് പരിഗണന കൂടാതെ എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക
ള്ക്കും സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ പ്രയ�ോജനം ലഭ്യമാക്കും.

		
എ.പി.എൽ. – ബി.പി.എൽ. വ്യത്യാസമില്ലാതെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

294.

	തീരദേശത്ത് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കടലിന�ോ
ട് ചേരുന്ന പ�ൊഴികള് ആഴംകൂട്ടി കല്ലുകെട്ടി സംരക്ഷിക്കും.

		
തുറമുഖ എഞ്ചിനിയറിംഗ് വകുപ്പിന�ോട് പ്രാഥമിക പഠനം നടത്തുന്നതിന് നിർ
ദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

295.

സമ്പാദ്യ സമാശ്വാസ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം 6000 രൂപയായി ഉയര്ത്തും.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അവരുടെ വിഹിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വലിയ മടിയാണ് കാ
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ണിക്കുന്നത്. 3600 രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള തുക സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് തന്നെ വഹി
ക്കണം.
		
സമ്പാദ്യ സമാശ്വാസ പദ്ധതി ആനുകൂല്യം 4500 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നടപ്പാ
ക്കി വരുന്നു.

296.

പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് മണ്ണെണ്ണ ലിറ്ററിന് 25 രൂപ നിരക്കില്
ലഭ്യമാക്കും. 10 വര്ഷത്തില് കൂടുതല് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മണ്ണെണ്ണ എഞ്ചിനു
കള് മാറ്റി പെട്രോള് എഞ്ചിനാക്കുന്നതിന് മ�ോട്ടോറൈസേഷന് സബ്സിഡി
നല്കും. ചെറുകിട ഇന്ബോര്ഡ് യന്ത്രവല്കൃത വള്ളങ്ങള്ക്കും ഇന്ധന
സബ്സിഡി നല്കുന്നതാണ്.

		 പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നു.

ഭിന്നശേഷിക്കാര്

297.

	തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തില് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ കണക്ക് എടു
ക്കുന്നതാണ്. സ്പെഷ്യല് സ്കൂ
 ളുകള്ക്കു പുറത്തുള്ള മുഴുവന് കുട്ടികളെയും
ഉള്ക്കൊള്ളാനാവുന്നവിധം എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബഡ്
സ്
സ്കൂള് നിര്ബന്ധമാക്കും. ബഡ്സ് സ്കൂളുകള്ക്കുളള സംസ്ഥാന സര്ക്കാരി
ന്റെ ധനസഹായം ഗണ്യമായി ഉയര്ത്തും. അധ്യാപകര്ക്കുള്ള വേതനം ഉയ
ര്ത്തും. ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മുഴുവന് കുട്ടികള്ക്കും സാമൂഹ്യമായ പരിചരണം ഉറപ്പു
വരുത്തും.

ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തിഗത പരിപാലന പദ്ധതി പ്രകാരം,
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള് ഓണ്ലൈന് പ�ോര്ട്ടലില് സുര
ക്ഷിതമാക്കി സൂക്ഷിച്ച് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള് പ�ോര്ട്ടല് മുഖേന
പരിശ�ോധിച്ച് ക്ഷേമ പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്ര
ണം ചെയ്തുവരുന്നു. ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളുമായി
ചേര്ന്ന് മുഴുവന് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും U
 DID കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കുക ലക്ഷ്യമാ
ക്കി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തില് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ കണക്ക്
എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തി
ല് എം.എല്.എ മാര്, ജില്ലാ കളക്ടര്, ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര്, പഞ്ചായത്ത്
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്, ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസര്മാര് എന്നിവരുടെ യ�ോഗം
ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില് വിളിച്ചു ചേര്ക്കുന്നതിന്
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്ന്ന് നിയ�ോജക മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തില് എം.എല്.എ
മാരുടെ നേതൃത്വത്തില് യ�ോഗം ചേരുന്നതിനും അതിനുശേഷം തദ്ദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തില് യ�ോഗം ചേരുന്നതിനും കണക്കെടുപ്പ് പൂര്ത്തി
യാക്കിയശേഷം മറ്റ് തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിച്ച് മുഴുവന് ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും
UDID കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിയ്ക്കുന്നതിനും
തീരുമാനിച്ചു.
		
ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര പുനരധിവാസത്തിനായി 2022-23 സാ
മ്പത്തിക വര്ഷം നാല് ക�ോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

298.

സര്ക്കാര് ഭിന്നശേഷിയെക്കുറിച്ച് അവകാശാധിഷ്ഠിത സമീപനം കൈക്കൊ
ള്ളും. 2016ലെ ഭിന്നശേഷികളുള്ള ആളുകളുടെ അവകാശം സംബന്ധിച്ച
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2016ലെ ആക്ടിലെ (പിആര്ഡി ആക്ട്) വ്യവസ്ഥകള് നടപ്പിലാക്കും. ഇതിനായു
ള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തും.

ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അവബ�ോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങളിലുടെ പ്രചരണം നടത്തി
വരുന്നു.
		കേരളത്തെ സമ്പൂര്ണ്ണ ബാരിയര് ഫ്രീ സംസ്ഥാനമാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി പരമാവധി കെട്ടിടങ്ങള് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് കെട്ടി
ടനിര്മ്മാണച്ചട്ടങ്ങളില് ഉചിതമായ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. സര്ക്കാര് ഓഫീ
സുകള് പരമാവധി ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നുണ്ട്.
		 ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമത്തിലെ അധ്യായം VIII പ്രകാരം സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരില് നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകള് ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.
		 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകള്ക്ക് സര്ക്കാര്/പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളി
ല് നിയമനങ്ങളിലുള്ള 4% സംവരണം പൂര്ണമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പുറ
പ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലുള്ള അപാകതകള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്
അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
		 State Fund for persons with disabilities രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

302.

80 ശതമാനം ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് 10 ശതമാനം സാമൂഹ്യ
ക്ഷേമ പെന്ഷന് കൂടുതല് നല്കും. ഇവര്ക്ക് 600 രൂപ പ്രകാരമുള്ള രണ്ടാമ
ത�ൊരു ക്ഷേമ പെന്ഷനുകൂടി അര്ഹതയുണ്ടാവും.

		
600 രൂപ പ്രകാരമുളള രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ സ്കീം നടപ്പിലാക്കി.

303.

വികലാംഗക്ഷേമ ക�ോര്പ്പറേഷന് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളില്
ഓഫീസ് അനുവദിക്കും. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേര്ന്ന് ചലനപരിമി
തിയുള്ള 2.63 ലക്ഷം പേര്ക്കും മുചക്ര വാഹനമ�ോ ഇലക്ട്രോണിക് വീല്ചെയറ�ോ
ലഭ്യമാക്കും. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കായുള്ള മറ്റു സഹായ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം
ചെയ്യും. കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവര്ക്ക് വ�ോയ്സ
 ് എന്ഹാന്സ്
മെന്റ് സ�ോഫ്ട്
വെയറ�ോടുകൂടിയ സ്മാര്ട്ട് ഫ�ോണ് വിതരണം ചെയ്യും. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കുള്ള
ഉപകരണ നിര്മ്മാണ കേന്ദ്രം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കും.

വികലാംഗക്ഷേമ ക�ോര്പ്പറേഷന് പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു. ശുഭയാത്ര പദ്ധതി,
		
കാഴ്ച്ച പദ്ധതി എന്നിവ തുടര്ന്ന് വരുന്നു.

305.

സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര്
സ്ഥാപനങ്ങളില്
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ
സംവരണം പൂര്ണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കും. സുപ്രിംക�ോടതി വിധി പ്രകാരം ഇതിനു
ള്ള ബാക്ക് ല�ോഗ് ഇല്ലാതാക്കാന് സ്പെഷ്യല് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തും. തദ്ദേശഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു
ള്ള നിയമപരമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

		 നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

306.

ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ജീവിതചക്രത്തിന്റെ ഓര�ോ ഘട്ടത്തിലും പിന്തുണ നല്കാ
നുതകുന്ന സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തും.
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ഗര്ഭാവസ്ഥയില് തന്നെ വൈകല്യങ്ങളെ തടയുന്നതിനുള്ള ര�ോഗപ്രതിര�ോധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ശൈശവാവസ്ഥയില് തന്നെ വൈകല്യങ്ങളെ കണ്ടെ
ത്താനുള്ള പരിപാടികള്, തുടര്ന്നുള്ള പിന്തുണാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങിയവ
യെല്ലാം ഇതില് ഉള്പ്പെടും. അനുയാത്ര പദ്ധതിയെ വിപുലപ്പെടുത്തും. ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളിലെല്ലാം ഓട്ടിസം സെന്ററുകള് സ്ഥാപി
ക്കും. നിംപറിന്റെ ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തും. ശബ്ദപരിമിത
ര്ക്കുള്ള ക�ോക്ലയര് ഇംപ്ലാന്റേഷന് ശസ്ത്രക്രിയ പദ്ധതി തുടരും. അനാമയം
സമഗ്ര ഇന്ഷ്വറന്സ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കും.

ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില് പെട്ടവര്ക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്
ആവശ്യമായ സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക്
എത്തിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനും ആരം
ഭിച്ച സമഗ്ര പദ്ധതിയായ അനുയാത്ര കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന് സ്റ്റേറ്റ്
ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓണ് ഡിസെബിലിറ്റീസ് മുഖേന തുടര്ന്ന് വരുന്നു. ഗര്ഭാവസ്ഥ
യില് തന്നെ ജനിതക വൈകല്യങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രതിര�ോധിക്കുന്ന
തിനുമായി ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ജനിറ്റിക് ലാബ് തിരു
വനന്തപുരം എസ്.എ.റ്റി ആശുപത്രിയില് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രെപ്പോസല്
പരിഗണനയിലാണ്.
		
തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, ക�ോട്ടയം, തൃശ്ശൂര്, ക�ോഴിക്കോട്, മഞ്ചേരി എന്നീ
സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളിലും ക�ോഴിക്കോട് ഇംഹാന്സിലും
ഓട്ടിസം സെന്ററുകള് പ്രവര്ത്തിച്ച് വരുന്നു.

		തൃശ്ശൂര് ഇരിങ്ങാലക്കുട നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട് ഓഫ് ഫിസിക്കല് മെഡിസിന്
& റീഹാബിലിറ്റേഷനില് (NIPMR) ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി സെറിബ്രല്പള്സി റീഹാബിലിറ്റേഷന് & റിസര്ച്ച് സെന്ററും
റീജിയണല് ഓട്ടിസം റീഹാബിലിറ്റേഷന് & റിസര്ച്ച് സെന്ററും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		 മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് സേവനങ്ങള് നല്കുന്നതിനാ
യി ചൈല്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് & റിസര്ച്ച് സെന്റര് എന്ന പ്രത്യേക യൂണിറ്റും
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനിസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ട്രാന്സിഷന് സ്കൂളിലെത്തുന്ന സെറിബ്ര
ല് പാള്സി, ഓട്ടിസം ഇന്റലെക്ച്വല് & ഡെവലപ്മെന്റല് ഡിസെബിലിറ്റി
(IDD) എന്നിവയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് പ�ോഷകാഹാര ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി
സൗജന്യ സമഗ്ര ഉച്ചയൂണ് പരിപാടി ഈ വര്ഷം മുതല് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
		കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന് മുഖേന അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കു
ട്ടികളില് ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ
കണ്ടെത്തി ക�ോക്ലിയാര് ഇംപ്ലാന്റേഷന് സര്ജറി നടത്തി ഓഡിറ്ററി വെര്ബല്
ഹബിലിറ്റേഷനിലുടെ വൈകല്യം മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ശ്രുതി തരംഗം പദ്ധതി നടപ്പി
ലാക്കി വരുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം ക�ോക്ലിയാര് ഇംപ്ലാന്റേഷന് ശസ്ത്രക്രീയ കഴിഞ്ഞ
കുട്ടികളുടെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ മെയിന്റനന്സ് നടത്തി നല്കു
ന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഈ സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതിന്
ശേഷം 96 കുട്ടികള്ക്ക് ക�ോക്ലിയാര് ഇംപ്ലാന്റേഷന് സര്ജറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

307.

രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പൂര്ണ്ണ ബാരിയര് ഫ്രീ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ
ഉയര്ത്തുന്നതിനുള്ള സമയബന്ധിത പരിപാടി തയ്യാറാക്കും. സര്ക്കാര് ഫണ്ടു
ക�ൊണ്ട് പണിയുന്ന എല്ലാ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങള്ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കുള്ള
സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

		
രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ ബാരിയർ ഫ്രീ സംസ്ഥാനം ആയി കേരളത്തെ
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309.

ഉയര്ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാ
ഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് പുതുതായി പണിയുന്ന കെട്ടിടങ്ങള് ഭിന്നശേഷി
സൗഹൃദമാക്കണമെന്ന നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി കെട്ടിടങ്ങള്
ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് കെട്ടിടനിര്മ്മാണച്ചട്ടങ്ങളില് ഭേദഗതി വരു
ത്തിയതില് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പുറപ്പെടുവിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്ക് അനുസരിച്ച് പു
നഃപരിശ�ോധന നടത്തുന്നതിനായി നടപടികള് പരിഗണനയിലാണ്. സര്ക്കാ
ര് ഓഫീസുകള് പരമാവധി ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് നടപടികള്
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പുതുതായി പണിയുന്ന കെട്ടിടങ്ങള് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ മാ
നദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന് ആവശ്യമായ പരിശീലനവും
സാങ്കേതിക സഹായവും നല്കുന്നതിന് ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക�ോളേജില്
ഒരു ബാരിയര് ഫ്രീ കണ്സള്ട്ടന്സി സെല് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	കേരളം ഭിന്നശേഷീസൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സാമൂ
ഹ്യനീതി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യം, തദ്ദേശഭരണം എന്നീ വകുപ്പുകള് ഏക�ോപി
പ്പിക്കും.

		
ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ദ്വിദിന ശില്പ
ശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഏക�ോപനത്തിനായുള്ള
പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറായി
വരുന്നു.

310.

	മാനസികാര�ോഗ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി സുരക്ഷ
പ�ോലുള്ള പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനസികര�ോഗ പുനഃരധിവാസ പദ്ധതി തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി നടപ്പാക്കും. അധിഷ്ഠിത പരിപാടികള് ആവിഷ്ക
രിക്കും. ആത്മഹത്യ പ്രവണതകള്ക്കെതിരെയുള്ള കൗണ്സിലിംഗ് വിപുലപ്പെടു
ത്തും.

നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് പുതിയ
		
മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്

311.

എന്ഡോസള്ഫാന് ദുരിതബാധിതര്ക്കു ക�ോടതിവിധി പ്രകാരം ലഭ്യമാകേണ്ട
എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും.

		
ബഹു. സുപ്രീം ക�ോടതിയുടെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു.

വയ�ോജനങ്ങള്

316.

വയ�ോജനങ്ങള്ക്ക് മരുന്ന് വീട്ടിലെത്തിച്ചു നല്കുന്നതിന് കേരള മെഡിക്കല്
സര്വ്വീസസ് ക�ോര്പ്പറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് കാരുണ്യ അറ്റ് ഹ�ോം പദ്ധതി
നടപ്പാക്കും. കമ്പോള വിലയേക്കാള് താഴ്ന്ന നിരക്കില് കാരുണ്യ ഫാര്മസിക
ളില് നിന്നാണ് മരുന്ന് എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുക.

		
കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് ക�ോർപ്പറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയ�ോജ
നങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകളും, മറ്റനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുന്ന
'കാരുണ്യ @ ഹ�ോം' പദ്ധതി 2021 സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ചു.

		പ�ൊതുവിപണിയെക്കാൾ വൻ വിലക്കിഴിവിൽ മരുന്നുകളും ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ, ബി.പി.
അപ്പാരറ്റസ്, എയർബെഡ് മുതലായ അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും KMSCL ന്റെ
മേൽന�ോട്ടത്തിൽ സർക്കാരാശുപത്രികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാരുണ്യ കമ്മ്യൂ
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317.

318.

ണിറ്റി ഫാര്മസികളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു. ഈ വിലക്കിഴിവിനു
പുറമെ, 1% അധിക കിഴിവും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് നൽകി വരുന്നു.
എല്ലാ വാര്ഡുകളിലും വയ�ോക്ലബുകള് ആരംഭിക്കും. മേല്നോട്ടം കുടുംബ
ശ്രീയ്ക്കായിരിക്കും. നിലവിലുള്ള വായനശാലകളെയും വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന
വീടുകളെയും ഇതിനായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും. കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തി
ലുള്ള വയ�ോജന അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രവ
ര്ത്തിക്കുക. പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പല് തലത്തില് ഇതിനായി ഒരു കുടുംബശ്രീ
ക�ോ-ഓര്ഡിനേറ്റര് ഉണ്ടാകും.

27,000 വയ�ോജന അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് ആരം
ഭിക്കുന്ന വയ�ോ ക്ളബ്ബുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. കുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ്സുകളുടെ
മേല്നോട്ടത്തിലായിരിക്കും വയ�ോ ക്ലബ്ബുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുക.
സ്വകാര്യവൃദ്ധസദനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങള് പഠിക്കാന് റിട്ട.ജസ്റ്റിസ് സി.എന്.
രാമചന്ദ്രന് നായര് അധ്യക്ഷനായുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശുപാര്ശക
ള് ചര്ച്ച ചെയ്ത് നടപ്പാക്കും.
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റപ്പോര്ട്ടിലെ ശുപാര്ശകള് നടപ്പിലാക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള് സംബ
ന്ധിച്ച് 26.04.2022, 27.04.2022 എന്നീ ദിവസങ്ങളില് നടന്ന സാമൂഹ്യനീതി
വകുപ്പിന്റെ ദ്വിദിന ശില്പശാലയില് ചര്ച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തില് പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തേണ്ടതു
ണ്ട്.

319.

വയ�ോജന ക്ലിനിക്കുകളും പ്രത്യേക ഒ.പികളും ആശുപത്രികളില് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവ കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തും. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങ
ളായ കൃത്രിമ ദന്തങ്ങള്, കൃത്രിമ ശ്രവണ സഹായികള് വിതരണം ചെയ്യും.

		
കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന മന്ദഹാസം പദ്ധതിയിലൂടെ
വയ�ോജനങ്ങള്ക്ക് കൃത്രിമ ദന്തങ്ങള് വിതരണം ചെയ്ത് വരുന്നു.

320.

സാന്ത്വനപരിപാലന ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന വലയം വയ�ോജനങ്ങളാണ്. ദീര്ഘ
കാല പരിചരണം ആവശ്യമായ കിടപ്പുര�ോഗികള്ക്ക് ഡിമന്ഷ്യ ആല്സ്ഹൈ
മേഴ്
സ് തുടങ്ങിയവ ബാധിച്ച വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് പരിചരണം നല്കുന്നതിന്
സാന്ത്വന പ്രവര്ത്തകര്ക്കു പരിശീലനം നല്കും.

		
സാന്ത്വന പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുള്ള ഹ്ര
സ്വകാല ക�ോഴ്സുകള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടികള് പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

324.

സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളില് വയ�ോജന കൗണ്സിലുകള്ക്കു
രൂപം നല്കും.

സംസ്ഥാന/ജില്ലാ വയ�ോജന കൗണ്സിലുകള്ക്ക് രൂപം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാ
ദേശിക തലത്തില് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തില് ജാഗ്രതാ
സമിതികളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ

325.

	പ�ൊതുവിതരണ സന്പ്രദായം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തും.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കാലയളവില് 2,14,274 പുതിയ റേഷന്കാര്ഡുകള്
വിതരണം ചെയ്തു. അര്ഹരായവര്ക്ക് നല്കിയ 2,53,242 മുന്ഗണനാ
കാര്ഡുകള്ക്ക് പുറമെയാണിത്. അനര്ഹര് കൈവശം വച്ചിരുന്ന 1,72,312
കാര്ഡുകള് പിഴയ�ോ ശിക്ഷയ�ോ ചുമത്താതെ, സ്വമേധയാ സര്ക്കാരിലേക്ക്
സറണ്ടര് ചെയ്യിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞു. സറണ്ടര് ചെയ്ത മുന്ഗണന കാര്ഡുകളി
ല് 1,53,242 കാര്ഡുകള് അര്ഹരായവരെ കണ്ടെത്തി വിതരണം ചെയ്തു.
വാടക വീട്ടിലെ താമസക്കാര്, തെരുവ�ോരത്ത് കഴിയുന്നവര് എന്നിവര്ക്ക്
കാര്ഡ് ലഭിക്കുകന്നതിനുണ്ടായിരുന്ന സാങ്കേതിക തടസ്സം മാറ്റി ഈ വിഭാഗ
ത്തില്പ്പെട്ട എല്ലാവര്ക്കും റേഷന് കാര്ഡുകള് നല്കി വരുന്നു.

		 സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു റേഷന് കാര്ഡുകളിലും ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ട്രാന്സ്ജെ
ന്ഡര് വിഭാഗത്തിന് റേഷന് കാര്ഡുകള് നല്കി.
		 ആദിവാസി ഊരുകള്, പ്ലാന്റേഷന് മേഖലകള് എന്നിവിടങ്ങളില് താമസിക്കു
ന്ന ജന വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് റേഷന് സാധനങ്ങള് കൈപ്പറ്റുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്
മനസ്സിലാക്കി മ�ൊബൈല് റേഷന് കടകള് വഴി റേഷന് സാധനങ്ങള് എത്തി
ച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നു.
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		പ�ോക്കറ്റില് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ATM മാതൃകയിലുള്ള റേഷന് കാര്ഡുകള്
വിതരണം നടത്തി. പ�ൊതുവിതരണം കുറ്റമറ്റതും സുതാര്യമാക്കുന്നതിനായി
പ�ൊതുവിതരണം നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളില് GPS ഘടിപ്പിക്കല്, NFSA ഗ�ോ
ഡൗണുകളില് CCTVസംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തല് എന്നിവ നടന്നുവരുന്നു.
		തൃശ്ശൂര് ജില്ലയില് പ�ൊതുവിതരണം നടത്തുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും GPS
സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്ന നടപടി പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
		ശാസ്ത്രീയ ഗ�ോഡൗണുകള് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		റേഷന് കടകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പച്ചരിയുടെ വിഹിതം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.
നിലവില് വിതരണം ചെയ്തുവരുന്ന 'സ�ോന മസൂരി' എന്ന അരിയ്ക്ക് പകരം കേ
രളത്തില് പ്രിയങ്കരമായ 'ജയ അരി' വിതരണം ചെയ്തു.
		റേഷന് കട പരിശ�ോധനയ്ക്ക് FPS മ�ൊബൈല് ആപ്പ് ഏര്പ്പെടുത്തി. റേഷന്ക
ടയില് റേഷനിംഗ് ഇന്സ്പെക്ടര് നടത്തുന്ന പരിശ�ോധന മേലുദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക്
കാണുവാനും റേഷന്കടകളില് നടത്തേണ്ട പതിവ് പരിശ�ോധന നടക്കുന്നു
വെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ഇതിലൂടെ കഴിയും.
		 സംസ്ഥാന - ജില്ലാ - താലൂക്ക് - റേഷന്കടതല വിജിലന്സ് കമ്മിറ്റികള് പുന:
സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രവര്ത്തനം ഊര്ജ്ജിതമാക്കി.

326.

	ക�ോണ്ഗ്രസ് ആവിഷ്കരിച്ച ദേശീയ പ�ൊതുവിതരണ നയം കേരളത്തിലെ
ബി.പി.എല് പരിധി ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം പാവപ്പെട്ടവരെ പ�ൊതുവിതരണ
സമ്പ്രദായത്തില്നിന്നു പുറത്താക്കുന്ന സ്ഥിതി സൃഷ്ടിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് രൂപം
നല്കിയ ലിസ്റ്റില് നിന്ന് അനര്ഹരായ 15 ലക്ഷം പേരെ നീക്കം ചെയ്തതി
ന്റെ ഫലമായി തുല്യ എണ്ണം അര്ഹരെ മുന്ഗണനാ ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെടുത്താന്
കഴിഞ്ഞു. അര്ഹരായ മുഴുവന് പേരെയും മുന്ഗണനാ ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെടുത്താനു
ള്ള പരിശ്രമം തുടരും. കേരളത്തിലെ മുന്ഗണനാ ലിസ്റ്റിലെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കു
ന്നതിനു കേന്ദ്രസര്ക്കാരില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തും.

സംസ്ഥാനത്ത് 1,54,80,040പേരെ മാത്രമാണ് നിലവില് മുന്ഗണന പട്ടികയി
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ല് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുന്ഗണന പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടവരുടെ
എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടുതവണ കേന്ദ്ര പൊതുവിതരണ
വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കാണുകയുണ്ടായി. എന്നാല് അടുത്ത ജനസംഖ്യ കണക്കെടു
പ്പ് പൂര്ത്തിയായാല് മാത്രമെ ഇതു സംബന്ധിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് ആല�ോചി
ക്കാന് കഴിയു എന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര
സര്ക്കാരിന്റെ വികലമായ നയസമീപനം കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ അര്ഹ
രായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആള്ക്കാര്ക്ക് അര്ഹമായ റേഷന് വിഹിതം ലഭിക്കുന്നി
ല്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്. മുന്ഗണന ലിസ്റ്റിലെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണണമെന്ന
ആവശ്യം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നിരന്തരമായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയി
ല്പ്പെടുത്തി വരുന്നു.

327.

	പ�ൊതു കമ്പോളത്തിലെ വിലനിലവാരം പിടിച്ചുനിര്ത്തുന്നതിന് 70 പുതിയ വില്പ്പ
നശാലകള് സിവില് സപ്ലൈസ് ആരംഭിച്ചു. 97 വില്പ്പനശാലകളെ അപ്ഗ്രേ
ഡ് ചെയ്തു. സിവില് സപ്ലൈസ് ക�ോര്പ്പറേഷനെയും കണ്സ്യൂമര്ഫെഡിനും
ശക്തിപ്പെടുത്തും. സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അതിവിപുലമായ ശൃംഖലയെ
ഉത്സവകാലത്തെ കമ്പോള ഇടപെടലിന് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും. സഞ്ചരിക്കുന്ന
മാവേലിസ്റ്റോറുകളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

	പൊതു കമ്പോളത്തിലെ വിലനിലവാരം പിടിച്ചു നിര്ത്തുന്നതിനായി സപ്ലൈക�ോ
വലിയത�ോതിലുള്ള ഇടപെടലുകള് നടത്തിവരുന്നു. 13 ഇനം അവശ്യസാധന
ങ്ങള് 2016 ലെ വിലയ്ക്ക് നല്കിവരുന്നു.
		

കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കാലയളവില് പുതിയതും നവീകരിച്ചതുമായ 58 സപ്ലൈക�ോ
വില്പ്പനശാലകള് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

		 ഉത്സവ സീസണുകളില് വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിര്ത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന
തലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും താലൂക്ക് തലത്തിലും സ്പെഷ്യല് മാര്ക്കറ്റുകള് നട
ത്തിവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് വിപണി ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി സം
സ്ഥാനത്തെ വിവിധ താലൂക്കുകളിലായി 700 പ�ോയിന്റുകളില് സഞ്ചരിക്കുന്ന
മാവേലി വില്പ്പനശാലകളെത്തി സബ്സിഡി സാധനങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള
അവശ്യ സാധനങ്ങള് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു.

328.

	കേരളത്തിലെ റേഷന്കട ശൃംഖലയെ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എന്.
ടു.എന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷന്, ഇപ�ോസ് മെഷീനുകള്, വാതില്പ്പടി വിതരണം
എന്നിവ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏത് കാര്ഡ് ഉടമയ്ക്കും ഏത്
റേഷന്കടയില് നിന്നും സാധനങ്ങള് വാങ്ങാം. പരാതി പരിഹാരം സംവിധാ
നവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെയ�ൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തില് റേഷന്കടകളെ
മറ്റ് അവശ്യഉല്പ്പന്നങ്ങള്കൂടി നിയന്ത്രിത വിലയ്ക്ക് വില്ക്കുന്നതിന് അനുവാദം
നല്കും. ഇത് റേഷന്കടകളുടെ വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ വിപണന
ശൃംഖലയെ നിലനിര്ത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും.

നിലവിലെ റേഷന്കടകള് ഘട്ടംഘട്ടമായി സ്മാര്ട്ട് റേഷന്കടകളാക്കി
		
അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് 'കേരള സ്റ്റോര്’ എന്ന പേരില് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന
നടപടികള് നടന്നുവരുന്നു.

329.

ഉപഭ�ോക്താക്കള്ക്കുള്ള സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഹ�ോട്ടലുകള്, പലചരക്കുക
ടകള്, സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റുകള് എന്നിവയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക റേറ്റിംഗ് നല്കുന്നതിനുള്ള
സ്കീം ആരംഭിക്കും.

		

ഹ�ോട്ടലുകള്ക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമിക
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330.
		

മായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.
ഇന്ത്യയെ പലരും വിശപ്പിന്റെ റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ
യ�ൊരു രാജ്യത്ത് കേരളത്തെ വിശപ്പുരഹിത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റും. ജനകീയ
ഹ�ോട്ടലുകള് എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിര്ബന്ധമാക്കുക മാത്ര
മല്ല, ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി അവയുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
പ്ലാന്റേഷന് മേഖലയില് പ്രത്യേകമായി ജനകീയ ഹ�ോട്ടലുകള് സ്ഥാപിക്കും.

വിശപ്പ് രഹിതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 9 സുഭിക്ഷ ഹ�ോട്ടലുകലുകള് സംസ്ഥാ
നത്ത് പ്രവര്ത്തിച്ച് വരുന്നു. വിശപ്പുരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
രണ്ടാം 100 ദിന പരിപാടിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി 42 സുഭിക്ഷ ഹ�ോട്ടലുകള് കൂടി
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കുടുംബശ്രീ, മറ്റു സന്ന
ദ്ധ സംഘടനകള്, സപ്ലൈക�ോ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവരുടെ
സഹായത്തോടെ 20 രൂപാ നിരക്കില് ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി
യാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്
നടന്ന് വരുന്ന ജനകീയ ഹ�ോട്ടലുകള്ക്കും പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ആഭി
മുഖ്യത്തില് നടന്ന് വരുന്ന സുഭിക്ഷ ഹ�ോട്ടലുകള്ക്കും ഒരു മാസം 600 കില�ോ
അരി 10.90 രൂപ നിരക്കില് നല്കിവരുന്നു.

IV
കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനത്തില്
50 ശതമാനം വര്ദ്ധന സൃഷ്ടിക്കും
331.

332.
		

കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനം കാര്ഷിക�ോല്പ്പാദന ക്ഷമത, ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ വില,
മൂല്യവര്ദ്ധന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വരുമാനം, മറ്റ് അനുബന്ധ വരുമാ
നങ്ങള് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇവിടങ്ങളില് എല്ലാമുള്ള ഏക�ോപിത
പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനത്തില് 50
ശതമാനം വര്ദ്ധന അഞ്ചു വര്ഷംക�ൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കും. ഇതു മ�ോണിറ്റര് ചെയ്യു
ന്നതിന് എല്ലാ വര്ഷവും ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തില് തെരഞ്ഞെടുത്ത കുടും
ബങ്ങളുടെ വരുമാന കണക്ക് ഇക്കണ�ോമിക്സ
 ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പു വഴി
ശേഖരിക്കും.

മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരു
ന്നു.
കൃഷിയുടെ ഉല്പ്പാദനക്ഷമത ഉയര്ത്തലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നെല്ലിന്റെ
ഉല്പ്പാദനക്ഷമത ഹെക്ടറിന് 4.5 ടണ്ണായി ഉയര്ത്തും. നാളികേരളത്തിന്റെ
ശരാശരി ഉല്പ്പാദനം 80 തേങ്ങയായി ഉയര്ത്തും. ഇതുപ�ോലെ ഓര�ോ വിളക
ളുടെയും ഉല്പ്പാദനക്ഷമതയുടെ ടാര്ജറ്റുകള് നിശ്ചയിക്കുകയും വിത്ത്, വളം,
വെള്ളം, കാര്ഷികവൃത്തി എന്നിവയിലെ ശാസ്ത്രീയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ കൈവ
രിക്കുകയും ചെയ്യും.

നെല്കൃഷിയുടെ ഉല്പ്പാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
83,333.33 ഹെക്ടര് പാടശേഖരങ്ങള്ക്ക് നെല്വിത്ത്, വളം, ജൈവിക
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കീടര�ോഗ നിയന്ത്രണം എന്നിവയ്ക്ക് ധനസഹായം നല്കി. 107.10 ക�ോടി രൂപ
നെല്കൃഷി വികസന പദ്ധതികള്ക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെല്ലിന്റെ ഉല്പാ
ദന ക്ഷമത 4.566 ടൺ/ഹെക്ടർ എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചു.
		

നാളികേരത്തിന്റെ ഉല്പ്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കേര
ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ വര്ഷം 84 കേരഗ്രാമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കി.
10,59,992 തെങ്ങിന് തൈകള് കര്ഷകര്ക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. 65.32
ക�ോടി രൂപ നാളികേര വികസനത്തിനായി ചെലവഴിച്ചു.

333.

	കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകള്മൂലം നീര്ത്തടാധിഷ്ഠിത ആസൂ
ത്രണം കാര്ഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ
ജലസംഭരണികളും ജലനിര്ഗമന ചാലുകളും മണ്ണ് സംരക്ഷണ നിര്മ്മിതികളും
സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും വേണം. ഇതിനായി ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ
വിപുലമായ ത�ോതില് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും. നീര്ത്തട പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാ
നത്തില് നദീതട പദ്ധതികള് രൂപീകരിക്കും. വിള കലണ്ടറും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കും.

		
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെയും ജലഗുണനിലവാരം ഉയർ
ത്തുന്നതിനായി ജലസ്രോതസുകളിലെ മാലിന്യത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തു
ന്നതിന് ജനകീയ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. "തെളിനീര�ൊഴുകും നവകേരളം"
എന്ന ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിലെയും വാർഡുകളിൽ നിന്നായി ജലസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു പരിശ�ോധന
നടത്തി മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ 2022 പകുതിയ�ോടെ പൂർത്തിയാകും.

		 ജലമലിനീകരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സ�ോക്പിറ്റുകൾ മുതൽ ട്രീറ്റ്മെൻ
റ് പ്ലാന്റുകൾ വരെയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും.
		

പുതിയ നീർത്തട വികസന പരിപാടി WDC-PMKSY 2.0 പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനകം
അനുവദിച്ച 83 പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും 4,22,987 ഹെക്ടർ പ്രദേശം
ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പുതിയ പദ്ധ
തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

		
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന പ്രവൃത്തി
കൾ നീർത്തട പ്ലാനിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കിയ നീർത്തട പ്ലാനുകൾ കാലഹര
ണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സമഗ്ര നീർത്തട
പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. ഇതിനായി
ജി.ഐ.എസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പദ്ധതികളെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിതമായി മാറ്റുന്ന
തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു.

334.

	മണ്ണ് പരിശ�ോധനാ-ജലപരിശ�ോധനാ ലാബുകള് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സൂക്ഷ്മ
മൂലകങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ പരിശ�ോധിക്കാന് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാബുകള്
വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ കൃഷിക്കാര്ക്കും മണ്ണ് ആര�ോഗ്യ കാര്ഡുകള്
നല്കും.

		
2021-22 വര്ഷത്തില് 78,963 മണ്ണ് ആര�ോഗ്യകാര്ഡുകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

335.

പച്ചക്കറി, നെല്ല്, കിഴങ്ങു വര്ഗ്ഗങ്ങള്, പഴങ്ങള്, പാല്, മുട്ട, മത്സ്യം, ഇറച്ചി
ഇവയുടെ ഉല്പ്പാദനത്തില് ഒരു കുതിപ്പു സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയ യജ്ഞ
മാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി. വിവിധ വകുപ്പുകളും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളും കാര്ഷിക ഏജന്സികളും ചേര്ന്നുള്ള ഏക�ോപിത പ്രവര്ത്തന ശൈലി
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മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകും. പച്ചക്കറി, പാല്, മുട്ട എന്നിവയില് സ്വയംപര്യാപ്തത
കൈവരിക്കും.

336.

പച്ചക്കറി ഉല്പ്പാദനത്തില് സ്വയം പര്യപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഘടക
പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കുന്നു. 272 ലക്ഷം തൈകള് വിതരണം ചെയ്തു. 969
ക്ലസ്റ്ററുകല്ക്ക് ധനസഹായം നല്കി. 1133 എണ്ണം പമ്പ് സെറ്റുകള് വിതരണം
ചെയ്തു. 4340.28 ഹെക്ടറില് കൃഷി ചെയ്തു. 333.33 ഹെക്ടറില് cool season
vegetables കൃഷി ചെയ്തു. പരമ്പരാഗത കൃഷി 80 ഹെക്ടറില് നടപ്പില്
വരുത്തി. 56,333 എണ്ണം ഗ്രോ ബാഗുകള് കര്ഷകര്ക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.
45238 എണ്ണം തൈകള് ന്യൂട്രിഷന് ഗാര്ഡന് പ്രോല്സാഹനത്തിന്റെ
ഭാഗമായി വിതരണം ചെയ്തു. പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതികള്ക്കായി 68.15
ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ വിളകളെ സംരക്ഷിക്കാനും കര്ഷകരെ രക്ഷിക്കാനും വാല്യൂ
ആഡഡ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് കേരള (പാര്ക്കുകള്) സ്ഥാപിക്കും. സാധ്യമായ എല്ലാ
മേഖലകളിലും മൂല്യവര്ദ്ധിത വസ്തുക്കളുടെ നിര്മ്മാണം നടത്തുന്ന കമ്പനികള്
സ്ഥാപിക്കും. കൃഷിരംഗത്തേക്ക് വരുന്ന യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അവരുടെ
കഴിവിനനുസൃതമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

കൃഷി വകുപ്പ് സംസ്ഥാന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേറ്റ് സ്മോള്
		
ഫ�ോര്മേഴ്സ് അഗ്രി ബിസിനസ് കണ്സോര്ഷ്യം വഴി വിവിധ സംരംഭകരുടെ
പദ്ധതികള് പ്രോജക്ടുകളായി സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യമായ ധന, സാങ്കേ
തിക സഹായങ്ങള് നല്കിവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഫുഡ് വാല്യൂ അഡീഷന് എന്ന
പരിപാടി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങള് വഴിയും നടപ്പാക്കിവരുന്നു. കേരള ഫുഡ്
പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കെ-ഡിസ്ക് മുഖാന്തരം വിവിധ കാര്ഷിക
വിളകളുടെ മൂല്യവര്ദ്ധനയ്ക്കായി പ്രപ്പോസലുകള് തയ്യാറാക്കിവരികയാണ്.

337.

കര്ഷക ക്ഷേമ ബ�ോര്ഡ് പ്രാബല്യത്തില് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ�ോര്ഡിന്റെ പ്രവര്ത്ത
നത്തിലൂടെ കൃഷിക്കാര്ക്കു പെന്ഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും
ചെയ്യും.

		
കര്ഷക ക്ഷേമനിധി ബ�ോര്ഡിന്റെ ഓണ്ലൈന് പ�ോര്ട്ടല് പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമാക്കുകയും കര്ഷക രജിസ്ട്രേഷന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

338.

കൃഷി ഭവന് വഴിയുള്ള എക്സ്റ്റന്ഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നവീകരിക്കുകയും വി
പുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. തരിശ് ഭൂമി കണ്ടെത്തി അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന
പദ്ധതി കൂടുതല് ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കും.

		
കര്ഷകര്ക്കും കര്ഷകത്തൊഴിലാളികള്ക്കും കൃഷി സങ്കേതങ്ങളില് പരിശീല
നം നല്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 21,757 പേര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കി.

		 2021-22 വര്ഷത്തില് 22,515 ഹെക്ടര് സ്ഥലത്ത് തരിശ് ഭൂമിയില് വിവിധവിള
കള് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

339.

പച്ചക്കറികളുടെ വിഷാംശം ശാസ്ത്രീയമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം
സൃഷ്ടിക്കും. ഉത്തമകാര്ഷിക പ്രയ�ോഗങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉറവിട ട്രെയി
സിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കും. വിഷാംശത്തിനും മായംചേ
ര്ക്കലിനും എതിരെ കര്ശനമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

		
കേരള ഫുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികളിലും മത്സ്യമാംസാദികളിലു
മുള്ള വിഷാംശം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി Traceability പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിവരു
79

ന്നു.
		 പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2 പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂ ലബ�ോറട്ടറി
കള് കേരള കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാലയുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി സ്ഥാ
പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

340.

341.

കാര്ഷിക സര്വകലാശാലയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. സര്വ്വ
കലാശാലയില് കാര്ഷിക മേഖലയ�ോടു ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രാ
ന്സ്ലേഷണല് റിസര്ച്ച് സെന്റര് പുതിയതായി ആരംഭിക്കും. എക്സ്റ്റന്ഷന്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലീകരിക്കും.

	കേരള കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാലയുടെ പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 202122 വര്ഷം 71.14 ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2022-23 വര്ഷം 75.00 ക�ോടി
രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം 47 കൃഷിയിട
പരീക്ഷണങ്ങളും, 98 പ്രദര്ശനങ്ങളും, 650 തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന പരി
പാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്വ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലെ റഫ്താര്-അഗ്രി
ബിസ്സിനസ്സ് ഇന്കുബേറ്റര് കഴിഞ്ഞ 4 വര്ഷം കൊണ്ട് 128 സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്
തുടങ്ങാന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രാന്സ്ലേഷണല് റിസേര്ച്ച് സെന്റര്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കണ്സപ്റ്റ് ന�ോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. DPR തയ്യാറാക്കി
വരുന്നു.

	കേരള ബാങ്കിന്റെ സ്ഥാപനം കാര്ഷിക വായ്പകള് ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നതിന് സൗകര്യമ�ൊരുക്കുന്നുണ്ട്. താഴ്ന്ന പലിശയ്ക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കും.
കാര്ഷിക മേഖലയിലേയ്ക്കുള്ള വായ്പകള് കൃത്യമായി മ�ോണിറ്റര് ചെയ്യും.

342.

	കേരള ബാങ്ക്, കേരള ചിക്കന് പ്രോജക്ടിന്റെ ന�ോഡല് ഏജന്സിയായ
ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സ�ൊസൈറ്റി, വെജിറ്റബിള് & ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമ�ോ
ഷന് ക�ൌണ്സില് കേരള എന്നിവ മുഖാന്തിരം കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്
കാര്ഷിക വായ്പ ലഭ്യമാക്കാന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
കാര്ഷികമേഖലയിലെ പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ കേരഫെഡ്, പ്ലാന്റേ
ഷന് ക�ോര്പ്പറേഷന്, ഓയില് പാം കമ്പനി, ആഗ്രോ ഇന്ഡ്സ്ട്രീസ് ക�ോര്പ്പ
റേഷന്, വെയര് ഹൗസിംഗ് ക�ോര്പ്പറേഷന് എന്നിവയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നതിനും പഠനത്തിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തില് നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

കാര്ഷിക മേഖലയിലെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വി
		
പുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനങ്ങള് നടത്തി വരുന്നു.

പച്ചക്കറി
343.

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പച്ചക്കറിക്ക് തറവില പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം.
ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ക�ോഓപ്
മാര്ട്ടുകളും പിഎഫ്പ
 ിസികെയും വഴിയാണ്. എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങ
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ളിലെയും ക�ോഓപ് മാര്ട്ടുകള് അവിടത്തെ കാര്ഷിക ഉല്പന്നങ്ങള് വാങ്ങുക
യും ചില്ലറ വില്പന നടത്തുകയും ചെയ്യും. തറവില നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നഷ്ടം
നികത്തുന്നതിന് ക�ോഓപ്പ് മാര്ട്ടുകള്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു ചെലവഴിക്കാം.

344.

2020-21ൽ 16 ഇനം പഴം/പച്ചക്കറികൾക്ക് തറവില പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടാം
നൂറുദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി 5 ഇനം പഴം/പച്ചക്കറികൾക്ക് കൂടി
തറവില പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ 300
വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ 250 പ്രാഥമിക സഹ
കരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 370.39 ലക്ഷം
രൂപ ഈ പദ്ധതിക്കായി 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ചെലവഴിച്ചു.
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില് കൃഷി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളില്നിന്ന് സംഭരണം നട
ത്തുന്നതിനു വിഎഫ്പിസികെയ്ക്കു പ്രത്യേക ധനസഹായം നല്കും.

		
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില് കൃഷി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളില് നിന്ന് സംഭരിക്കുന്നതി
ന് VFPCK യ്ക്ക് 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 725 ലക്ഷം രൂപ സഹായം നല്കി
യിരുന്നു. ഈ വര്ഷം (2022-23) 1500 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

345.

	ജൈവകൃഷിയടക്കമുള്ള ഉത്തമ കൃഷിമുറകള് പാലിച്ചുക�ൊണ്ട് പച്ചക്കറിയുടെയും
വാഴയുടെയും വിള വിസ്തൃതി 75,000 ഹെക്ടറായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. പുരയിട കൃഷി
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. പച്ചക്കറി ഉല്പ്പാദനം
ഇരട്ടിയാകും. കേരള ഓര്ഗാനിക് ബ്രാന്ഡ് പ്രചരിപ്പിക്കും.

		
ജൈവകൃഷി വ്യാപനം, മൂല്യ വര്ധനവ്, ഒാര്ഗാനിക് ബ്രാന്ഡിംഗ് എന്നിവ
ഉള്പ്പെടുത്തി ജൈവകൃഷി മിഷന് രൂപീകരണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

346.
347.
348.

പച്ചക്കറി ഉല്പ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളില് സംഭരണത്തിന് ചില്ലര് സ്റ്റോറേജുക
ള് ഏര്പ്പെടുത്തും. എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും മിച്ചപച്ചക്കറികള് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
ചില്ലര് റൂം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകള�ോ, കാര്ഷിക ഏജന്സികളുമായ�ോ
ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിക്കും.

പച്ചക്കറി സംഭരണത്തിന് ചില്ലര് സ്റ്റോറേജുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
കള് ആവിഷ്കരിച്ചുവരുന്നു.
നമ്മുടെ പുരയിടങ്ങളുടെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതാണ്. അതുക�ൊണ്ട് അയല്ക്കൂ
ട്ട ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സംയ�ോജിത ബഹുവിള പുരയിടകൃഷിയെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. വിത്ത്, വളം തുടങ്ങിയവയുടെ വിതരണം, ചെറുകിട യന്ത്ര
വല്ക്കരണം, സസ്യസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവ കൂട്ടായി നടത്തും.

"ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് " എന്ന ബൃഹത്തായ പദ്ധതി രണ്ടാം നൂറുദിന കര്മ്മ
പരിപാടിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 10,000 കൃഷി
ക്കൂട്ടങ്ങള് രൂപീകരിച്ച് സംയ�ോജിത കൃഷി നടപ്പാക്കുകയാണ്.
നഗര കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. റസിഡന്റ്
സ് അസ�ോസിയേഷനുകള്
കേന്ദ്രീകരിച്ച് ടെറസ്, മുറ്റം കൃഷികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഗാര്ഹിക മാലിന്യ
കമ്പോസ്റ്റിംഗും നഗര കൃഷിയേയും സംയ�ോജിപ്പിക്കും. ഫ്ള
 ാറ്റുകളിലും മറ്റും മലിന
ജല പുനചംക്രമണം പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.

		
നഗര കൃഷി പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റെസിഡന്റ് അസ�ോസി
യേഷന് വഴിയും പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ
56,333 ബാഗുകളും, വിത്തുകളും, തൈകളും വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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349.

വര്ഷംത�ോറും ഒരുക�ോടി ഫലവൃക്ഷതൈകള് നടുന്നതിനുള്ള ദശവത്സര
പരിപാടി 50,000 ക�ോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം സംസ്ഥാനത്തു സൃഷ്ടി
ക്കും. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഏജന്സികളുടെയും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും
നെഴ്സ
 റികള് വഴിയാണ് ആവശ്യമായ നടീല് വസ്തുക്കള് കണ്ടെത്തുക. ഓര�ോ
പഞ്ചായത്തിലും നടുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലോട്ട് അടിസ്ഥാനത്തി
ല് കൃത്യമായ കണക്കുകള് സൂക്ഷിക്കും, മ�ോണിറ്റര് ചെയ്യും. തനത് ഫലവൃക്ഷങ്ങ
ളുടെ ഉല്പ്പാദന വര്ദ്ധനവിനായി അതിസാന്ദ്രതാ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

		ഒരു ക�ോടി ഫലവൃക്ഷ തൈകള് നടുന്ന പദ്ധതി 2021-22 വര്ഷത്തിലും നടപ്പി
ലാക്കി.

350.

	ഫലവൃക്ഷങ്ങള്ക്കു മാത്രമല്ല, നെല്ല് അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിളകളുടെയും വിത്തുക
ളുടെയും നടീല് വസ്തുക്കളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തും. ഉയര്ന്ന ഉല്പ്പാദനക്ഷ
മതയും ര�ോഗപ്രതിര�ോധശേഷിയുമുള്ള ഇനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കും. ഉപ്പുരസം കൂടുതലു
ള്ള ഭൂമിയില് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നെല്ലിനങ്ങള്ക്കും മറ്റും പ്രാധാന്യം നല്കും.

	കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അത�ോറിറ്റി വഴി 4970.98ടണ് നെല്
വിത്തും കൃഷി വകുപ്പ് വഴി 71.4 ലക്ഷം പച്ചക്കറി വിത്തു പായ്ക്കറ്റുകളും 272 ലക്ഷം
പച്ചക്കറി തൈകളും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കൃഷി വകുപ്പിന് കീഴില് പ്ര
വൃത്തിയ്ക്കുന്ന വിവിധ ഫാമുകള് വഴി നടീല് വസ്തുക്കള് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ�ൊക്കാളി കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന നടപടികള് സ്വീക
രിച്ചുവരുന്നു.

നെല്ല്
352.

	നെല്കൃഷിയുടെ ഉത്പാദനവും ഉത്പാദനക്ഷമതയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി സ്വീകരിക്കും. തരിശുരഹിത ഗ്രാമം പദ്ധതി സാര്വ്വത്രികമാക്കും. പഞ്ചാ
യത്തുകളുടെ മുന്കൈയില് റിയല് എസ്റ്റേറ്റുകാര് വാങ്ങി തരിശ്ശിടുന്ന പാടശേ
ഖരങ്ങള് ഏറ്റെടുത്ത് കര്ഷക ഗ്രൂപ്പുകള് വഴി കൃഷി ചെയ്യിക്കും.

354.

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 4481 സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകള് രൂ
പികരിച്ചു. 16,867 അംഗങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു . ഇതിലൂടെ 2130.21 ഹെക്ടര്
ഭൂമിയിൽ കൃഷി വര്ധിപ്പിക്കാന് സാധിച്ചു. 1787.49 ഹെക്ടര് തരിശ് ഭൂമി കൃ
ഷിയ�ോഗ്യമാക്കാനും കൃഷി സംഘങ്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ
നഗരസഭകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 4198.51 ഹെക്ടർ തരിശ് ഭൂമി കൃഷിക്ക് അനു
യ�ോജ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

	നെല്ലിന് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ സംഭരണ വില 18 രൂപ ആയിരിക്കുമ്പോള്
കേരളം നല്കുന്നത് 28 രൂപയാണ്. പാലക്കാട്ടെയും ആലപ്പുഴയിലെയും തൃശ്ശൂ
രിലെയും റൈസ് പാര്ക്കുകള് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാകുന്നത�ോടെ സംഭരണം
കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കാന് കഴിയും. നെല്ലിന്റെ സംഭരണവില കാല�ോചിതമാ
യി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. സംഭരണവില കാലതാമസമില്ലാതെ കൃഷിക്കാര്ക്കു ലഭിക്കുമെ
ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.

2021-22 സീസണില് ഇതുവരെ 4,45,329.77 ടണ് നെല്ല് സപ്ലൈക�ോവ
		
ഴി സംഭരിക്കുകയും 1148.35 ക�ോടി രൂപ കര്ഷകര്ക്ക് സംഭരണ വിലയായി
നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 1,60,358 കര്ഷകര്ക്ക് ഇതിന്റെ
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ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

355.

	തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്ത് സ്കീം വ്യാപകമാക്കും. ഹെക്ടറിന് 5500 രൂപ വീതം
നെല്കൃഷിക്കാര്ക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് 5000 മുതല് 10,000 രൂപ വരെ അധിക ധനസഹായവുമുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമേ ഹെക്ടറിന് 2000 രൂപ വീതം 40 ക�ോടി രൂപ റ�ോയല്റ്റിയായും
നല്കുന്നു. ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ത�ോതിലുള്ള സബ്സിഡി കേരളത്തിലാ
ണ്. നിലവിലുള്ള റ�ോയല്റ്റി കാല�ോചിതമായി പരിഷ്ക
 രിക്കും.

2021-22 കാലയളവില് 748.92 ഹെക്ടര് തരിശു പാടത്തില് നെല്കൃഷി നട
പ്പിലാക്കി. നെല്കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള വയലുകള് സം
രക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉടമകള്ക്ക് ഹെക്ടര് ഒന്നിന് 2,000 രൂപ റ�ോയല്റ്റി ആയി
അനുവദിച്ച് വരുന്നു. 18,519.9 ഹെക്ടര് നെല്വയലുകള്ക്ക് 2021-22 സാമ്പ
ത്തികവര്ഷം റ�ോയല്റ്റി അനുവദിച്ചു.

357.

കര്ഷകത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആധുനിക കൃഷി സങ്കേതങ്ങളില് പരിശീലനം
നല്കും. മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം കൃഷിക്കാര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമെ
ങ്കില് നേരിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി കാര്ഷിക കര്മ്മസേനകള് എല്ലാ
പഞ്ചായത്തുകളിലും ആഗ്രോ സര്വ്വീസ് സെന്ററുകള് എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും
ആരംഭിക്കും.

2021-22 വര്ഷത്തില് പുതിയതായി 8ആഗ്രോ സര്വീസ് സെന്ററുകള് ആരംഭിച്ചു.

358.

കാര്ഷിക കര്മ്മസേനകളും ആഗ്രോ സര്വ്വീസ് സെന്ററുകളും വഴി നെല്കൃഷി
മേഖലയില് യന്ത്രവല്ക്കരണം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങളുടെ നവീകരണത്തി
ന് പ്രത്യേക സംവിധാനമുണ്ടാക്കും. പ�ൊക്കാളി പാടങ്ങള്ക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ
ഉഴവ്, ക�ൊയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങള് രൂപകല്പ്പന ചെയ്യുന്നതിന് ഹാക്കത്തോണ്
നടത്തും.

കാര്ഷിക മേഖലയില് യന്ത്രവല്ക്കരണം പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി
		
കാര്ഷികയന്ത്രങ്ങള് 15,155 കര്ഷകര്ക്കു് വ്യക്തിഗതമായും 379 കര്ഷകഗ്രൂ
പ്പുകള്ക്കും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

നാളികേരം
360.

	പ്രായാധിക്യം ക�ൊണ്ടും ര�ോഗകീടബാധമൂലവും ഉല്പാദനക്ഷമത തീരെ
കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകള് മുറിച്ചുമാറ്റി മെച്ചപ്പെട്ട ഇനങ്ങളുടെ തൈകള് നടുന്നതി
നായുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികള് ഊര്ജ്ജിതപ്പെടുത്തും. വര്ഷം ത�ോറും
എല്ലാ വാര്ഡുകളിലും 75 എണ്ണം വീതം തെങ്ങിന് തൈകള് വിതരണം ചെയ്യും.
ഇങ്ങനെ ഒരു ക�ോടി തെങ്ങിന് തൈകള് വച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ടിഷ്യൂ
കള്ച്ചര് സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉത്തമ തൈകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തും.

		കേരള നാളികേര കൗണ്സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് 10.6
ലക്ഷം തെങ്ങിന് തൈകള് വിതരണം നടത്തി.

362.

പഴയ തെങ്ങുകള് വെട്ടിമാറ്റി താരതമ്യേന പ�ൊക്കം കുറഞ്ഞ, ഉയര്ന്ന ഉല്പ്പാദ
നക്ഷമതയുള്ള നാളികേര ഇനങ്ങള് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കീം വിപുലപ്പെടുത്തും.
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ടിഷ്യുകള്ച്ചര് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇടവിള കൃഷിയും ജലസേച
നവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
		
നാളികേരത്തിന്റെ ഉല്പ്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കേര
ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ വര്ഷം 84 കേരഗ്രാമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കി.
1059992 തെങ്ങിന് തൈകള് കര്ഷകര്ക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. 65.32 ക�ോടി
രൂപ നാളികേര വികസനത്തിനായി ചെലവഴിച്ചു.

റബര്
367.

റബ്ബര് ലാറ്റക്സും റബ്ബര് ഷീറ്റും കാര്ഷിക�ോല്പ്പന്നമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്
കേന്ദ്രസര്ക്കാരില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തും. റബ്ബര് ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു
ള്ള ഇടപെടല് നടത്തും. ക�ോട്ടയത്ത് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറിയുടെ മിച്ചഭൂമിയില്
ടയര് ഫാക്ടറി അടക്കമുള്ള റബര് പാര്ക്ക് സ്ഥാപിക്കും. കൃഷിക്കാരില് നിന്നും
ലാറ്റക്സ് സംഭരിക്കുന്നതിന് അമുല് മ�ോഡലില് സഹകരണ സംഘം സ്ഥാ
പിക്കും. ലാറ്റക്സ് അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് ഇന്വെസ്റ്റ് സബ്സിഡിയും
സൗജന്യ പാട്ടഭൂമിയും അനുവദിക്കും.

368.

	ക�ോട്ടയം ആസ്ഥാനമാക്കി റബ്ബര് ഉല്പ്പാദന സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള
കമ്പനി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവര്ത്തന�ോദ്ഘാടനം നടന്നുകഴിഞ്ഞു. ന്യൂസ്
പ്രിന്റ് ഫാക്ടറിയുടെ ഭൂമിയില് നിന്നും 143 ഏക്കര് ഏറ്റെടുത്ത് നല്കുവാനുള്ള
നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. റബ്ബര് പാര്ക്കിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തിനായുള്ള
ഡിപിആര് റബ്ബര് ബ�ോര്ഡ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

	റ�ോഡ് നിര്മ്മാണത്തില് കേരളത്തിന്റെ മുന്കൈയില് റബര് പരീക്ഷണാടി
സ്ഥാനത്തില് ഉപയ�ോഗിക്കും. ദേശീയതലത്തില് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി സ്വീകരിക്കും.

		
2021 മെയ് 21-ന് ശേഷം ഏകദേശം 740 കി.മീ റ�ോഡുകള് സ്വാഭാവിക റബ്ബര്
ചേര്ത്ത ബിറ്റുമിന് ഉപയ�ോഗിച്ചു നിര്മ്മിച്ചു. 2022-23 വര്ഷത്തില് 2500 കി.മീ
റ�ോഡുകളുടെ നിര്മ്മാണം സ്വാഭാവിക റബ്ബര് ചേര്ത്ത ബിറ്റുമിന് ഉപയ�ോഗിച്ചും
നിര്മ്മിക്കുവാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

മറ്റു ത�ോട്ടവിളകള്
369.

നാളികേരത്തിനെന്നപ�ോലെ താങ്ങുവില വയനാട്ടിലെ കാപ്പി കൃഷിക്കും താങ്ങു
വില നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. നിര്ദ്ദിഷ്ട ഗുണനിലവാരമുള്ള കാപ്പിക്ക് 90 രൂപയാ
യിരിക്കും തറവില. ഈ കാപ്പിക്കുരു ബ്രാന്ഡഡ് കാപ്പിപ്പൊടിയായി വിപണനം
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ പരിപാടി ആവിഷ്
കരിക്കും. വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്
ഫണ്ടിംഗ് സര്ക്കാര് നല്കും.

കാപ്പികുരുവിന് കമ്പോള വിലയെക്കാൾ കില�ോയ്ക്ക് 10 രൂപ അധികം നൽകി
		
കർഷകരിൽ നിന്നും സംഭരിച്ച് അംഗീകൃത സ�ൊസൈറ്റികൾക്ക് നൽകുന്നു.
വയനാട് പാക്കേജിന്റെ ഘടകമായാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്. വയനാട് ക�ോഫി
84

പാര്ക്ക് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള്
സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

370.

കിഫ്ബി മുതല്മുടക്കില് വയനാട് ക�ോഫി പാര്ക്ക് സജ്ജമാകും. ഭൂരിപക്ഷം കൃ
ഷിക്കാരുടെയും കാപ്പിക്കുരു അത�ോടെ തറവില അടിസ്ഥാനത്തില് സംഭരിക്കു
ന്നതിനുള്ള സംവിധാനമ�ൊരുങ്ങും.

		
വയനാട് ക�ോഫി പാര്ക്കിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് നടപടികള് ആരംഭിച്ചി
ട്ടുണ്ട്.

372.

	കുരുമുളകു പ�ോലുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്, ക�ൊക്കോ, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്, തുട
ങ്ങിയവ മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങളായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പാര്ക്കുകള് സ്ഥാപി
ക്കുന്നതാണ്. വയനാട് മെഗാഫുഡ് പാര്ക്കും മുട്ടത്തൈ സ്പൈസസ് പാര്ക്കും
ഹൈറേഞ്ചില് ഫുഡ് പാര്ക്കും സ്ഥാപിക്കും. ഈ പാര്ക്കുകളുടെ പ്രവര്ത്തനവു
മായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാപ്പിയിലെന്നപ�ോലെ ഈ വിളകള്ക്കും സംഭരണവില
നടപ്പിലാക്കും.

		12.5 ക�ോടി മുതല്മുടക്കില് സ്പൈസസ് പാര്ക്കിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ഇടുക്കി ജില്ല
യിലെ മുട്ടത്ത് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

375.

	തേനീച്ച വളര്ത്തല് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കര്ഷകരുടെ ആദായം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി തേന് ഗ്രാമങ്ങള് സ്ഥാപിക്കും. തൃശ്ശൂരിലെ തേന് പാര്ക്ക് പ്രവ
ര്ത്തനക്ഷമമാക്കും. കാട്ടാനശല്യം പ്രതിര�ോധിക്കുന്നതിനു തേനീച്ചു കൂടുകളുടെ
ശൃംഖല പരീക്ഷിച്ചുന�ോക്കും.

376.

തൃശ്ശൂര് കണ്ണറയില് കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ബനാന ഹണി പാ
ര്ക്കിന്റെ നിര്മ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
എല്ലാ വിളകളുടെയും വിപണന ശൃംഖല പഠിക്കുകയും വിപണനത്തിനായുള്ള
വിള അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാസ്റ്റര്പ്ലാന് തയ്യാറാക്കും. ഇതിന�ൊരു വിദഗ്ധ
സമിതിയെ നിയ�ോഗിക്കും. ഏലം പ�ോലുള്ള വിളകളില് ഇഓക്ഷന് പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കും.

		
വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കീഴില് പ്രത്യേക പ്ലാന്റേഷന് ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇക്കാര്യത്തില് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നതാ
ണ്. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബ�ോര്ഡ് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കായി
രൂപീകരിച്ച പ്ലാന്റേഷന് എക്കണ�ോമിയെ സംബന്ധിച്ച വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇക്കാ
ര്യത്തില് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

377.

	ത�ോട്ടം മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിമൂലം ത�ൊഴിലാളികളുടെ കൂലിയും ആനുകൂല്യ
ങ്ങളും താരതമ്യേന പിന്നോക്കം പ�ോവുകയാണ്. ഉല്പാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ടും മൂല്യവര്ദ്ധിത വൈവിധ്യവല്ക്കരണത്തിലൂടെയും ത�ൊഴിലാളികളുടെ
ജീവിതനിലവാരം ഉയര്ത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ അധിക വരുമാനം കണ്ടെ
ത്തിയേതീരൂ. ത�ോട്ടം ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് മിനിമം ജീവിത സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പു
വരുത്തും. പാര്പ്പിട പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിക്കും. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭ്യമാക്കും. മുഴുവന് ത�ോട്ടം ത�ൊഴിലാളികളേയും ബി.പി.എല്
ആയി കണക്കാക്കി റേഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയു
ള്ള ഇടപെടല് നടത്തും.

വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കീഴില് പ്രത്യേക പ്ലാന്റേഷന് ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ചി
		
ട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇക്കാര്യത്തില് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നതാ
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ണ്.

മലയ�ോര കൃഷിഭൂമി
378.
379.

380.

നിയമവിരുദ്ധമായി ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കുകയും സര്ക്കാര് ഭൂമി കൈയ്യേറുകയും
ചെയ്തിട്ടുള്ള വന്കിട ത�ോട്ടമുടമകള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.
അവരുടെ കൈവശമുള്ള അത്തരം ഭൂമി പ�ൊതു ആവശ്യങ്ങള്ക്കും ഭൂരഹിത
ര്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.

ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുളള 48 കേസുകളില് 7 കേസുകള് വിവിധ ക�ോടതി
കളിലായി ഫയല് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. പുതിയ കേസുകള് കണ്ടെത്തുന്നതിനും
ക�ോടതികളിലേക്ക് കേസുകള് ഫയല് ചെയ്യുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
01.01.1977 ന് മുമ്പുള്ള മുഴുവന് കുടിയേറ്റ കര്ഷകര്ക്കും റവന്യൂവനം വകുപ്പു
കളുടെ സംയുക്ത വെരിഫിക്കേഷന് പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയില് നാല്
ഏക്കര് വരെ ഉപാധിരഹിതമായി പട്ടയം നല്കിത്തുടങ്ങി. പട്ടയം ലഭിക്കാനു
ള്ള ഒരു ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പട്ടയം നല്കുവാനുള്ള നടപടി താ
മസംവിന പൂര്ത്തീകരിക്കും. ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികള്ക്ക് ഭൂമിയും അനു
ബന്ധ രേഖകളും നല്കും. പരിസ്ഥിതി ദുര്ബലപ്രദേശങ്ങളായി (ഇ.എസ്.എ)
ന�ോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളില് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്, കൃഷിഭൂമികള്,
ത�ോട്ടങ്ങള് എന്നിവ ഒഴിവാക്കും. മൂന്നാര് ഏരിയ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മേ
ഖലയില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്ഷിക പ്രദേശങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
സ്വീകരിക്കും.

സംയുക്ത വെരിഫിക്കേഷന് പൂര്ത്തിയാക്കി കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന്റെ അനുമതി
ലഭ്യമായ എല്ലാ കേസുകളിലും പട്ടയം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടുക്കിയില് നിലനില്ക്കുന്ന ഭൂപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സജീവമായ ഇട
പെടല് സര്ക്കാര് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇനിയും മുന്നോട്ടു
ക�ൊണ്ടുപ�ോകും. ജനങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിച്ചും അവരുടെ
ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടുക�ൊണ്ടു പ�ോകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഉറപ്പുവരു
ത്തിയായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തില് നടപടി സ്വീകരിക്കുക. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തില് 1964 ലെ ഭൂപതിവ് ചട്ടത്തില് ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തും.

		 തുടര് നടപടികള് സജീവ പരിഗണനയിലാണ്.

ജലസേചനം
382.

നിലവിലുള്ള വന്കിട ജലസേചന പദ്ധതികള് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്
പൂര്ത്തീകരിക്കും. അവ പൂര്ത്തീകരിച്ചശേഷമേ പുതിയ പദ്ധതികള് ഏറ്റെടു
ക്കുകയുള്ളൂ. അന്തര്സംസ്ഥാന നദീജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കബനി, ഭവാനി,
പമ്പ, കാവേരി തടങ്ങളിലെ പദ്ധതികള്ക്കു മുന്ഗണന നല്കും. ജലവിഭവ
വകുപ്പിനെ നദീതടാടിസ്ഥാനത്തില് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. പുഴകളെത്തന്നെ
ജലസംഭരണികളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തില് ചെക്ക്ഡാമുകളുടെയും റെഗുലേറ്റേഴ്സിന്റെയും ശൃംഖല പണിയും.
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ഭൂഗര്ഭജലം റീചാര്ജ്ജിംഗിന് പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കും. ജലസ്രോതസുക
ളുടെ മലിനീകരണത്തിനെതിരെ ശിക്ഷാനടപടികള് കൂടുതല് കര്ശനമാക്കും.

	റെഗുലേറ്ററുകളും തടയണകളും വഴി നദികളെ തന്നെ ജലസംഭരണികളാക്കി
മാറ്റുന്നതിന് നദികളിൽ റെഗുലേറ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് സർക്കാർ
രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12 റെഗുലേറ്റര് പദ്ധതികളുടെ നിര്മ്മാണം പുര�ോഗമിച്ചു
വരികയാണ്.
		 അഞ്ചരക്കണ്ടി, ക�ൊണ�ോത്തുപുഴ, കുപ്പം, തൂതപ്പുഴ, കുറ്റിയാടി, കടലുണ്ടി, ചിറ്റൂർ
പുഴ, കുരുമാലിപുഴ, പൂനൂർപുഴ, ഉമ്മൻചിറ എന്നീ പത്ത് നദികൾക്ക് കറുകെ റെ
ഗുലേറ്റർ / റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടന്നുവരുന്നത്.
		 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് 188 എണ്ണം റീചാര്ജ്ജ് പിറ്റ് പദ്ധതിക
ളും 50 തുറന്ന കിണര് റീചാര്ജ്ജ് പദ്ധതികളും 3 കുഴല് കിണര് റീചാര്ജ്ജ്
പദ്ധതികളും 3 റിംഗ് ചെക്ക് ഡാമുകളും അടക്കം 244 പദ്ധതികള് പൂര്ത്തീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.
		 മൂവാറ്റുപുഴ വാലി ജലസേചന പദ്ധതി 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില്
കമ്മീഷന് ചെയ്തിരുന്നു. ഇടമലയാര് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ നടന്നു വരുന്ന പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് ജൂലൈ 2022-ല് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നത് വഴി 520 ഹെക്ടര് സ്ഥല
ത്ത് ജലസേചന സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാന് കഴിയും. പാമ്പാര് നദീതട ജലസേ
ചന പദ്ധതിയുടെ 62% പണി പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022ല് പൂര്ത്തീകരണം
വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രയ�ോജനം 240 ഹെക്ടറിന് ലഭിക്കുന്നതാ
ണ്. 2021-22 വര്ഷത്തില് കാഡ പ്രവര്ത്തികളില്പ്പെടുത്തി 8പ്രവൃത്തികള്
പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

383.

384.

ജലഗുണനിലവാര പരിശ�ോധനയ്ക്ക് എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും
അംഗീകൃത കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കും. ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂള് അധ്യാപകരു
ടെയും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും സഹായത്തോടെ സ്കൂള്ലാബുകളില് ഇതിനുള്ള
പ�ൊതുസംവിധാനം ഒരുക്കും. മൂന്നാംനിര ചാലുകള് മുതലുള്ള വലിയ നീര്ച്ചാലുക
ളില് മഴക്കാല നീര�ൊഴുക്ക് തടസപ്പെടുത്താത്ത തരത്തിലുള്ള ബന്ധാര മാതൃക
യിലുള്ള ജല സംഭരണികള് നിര്മ്മിക്കും.ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷന് പദ്ധതികള്
പൂര്ത്തീകരിക്കും. മഴനിഴല് പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന്
വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച പാലക്കാട്ടെ പദ്ധതികള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീ
കരിക്കും.

ഭൂജല വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ടില് 28 ലക്ഷം രൂപ
ചെലവില് 28 സ്കൂള് ലാബുകളില് ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശ�ോധന
സംവിധാനം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.
ഇതിന�ോട് അനുബന്ധിച്ച് 10 ജില്ലകളിലായി 45 നിയ�ോജകമണ്ഡലങ്ങളിലാ
യി 160സ്കൂളുകൾക്ക് ഹരിതകേരള മിഷൻ, എം.എൽ.എ ഫണ്ട്, എസ്.ഡി.എഫ്
എന്നിവയിൽ നിന്നും 2.31ക�ോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിലഭിച്ചു. ഇതിൽ150സ്കൂ
ളുകളിലെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
കാര്ഷിക കലണ്ടറിനനുസരിച്ച് ജലസേചനപദ്ധതികളിലെ ജലവിതരണം കാ
ര്യക്ഷമമാക്കും. കാഡയുടെ പ്രവര്ത്തനത്തെ സമഗ്രമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും.
ബ്രാഞ്ച് കനാലുകള് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, ഫീല്ഡ് ബൂത്തുകള്, തലക്കുളങ്ങള്,
മഴവെള്ള നിര്ഗമന ത�ോടുകള് തുടങ്ങിയവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വലിയത�ോ
തില് ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രാദേശിക മാസ്റ്റ
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ര്പ്ലാന് ഉണ്ടാക്കും. ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളും ഡ്രിപ്പ് ഫെര്ട്ടിഗേഷന്,
മൈക്രോ ഇറിഗേഷന്, പ്രിസിഷന് ഫാമിംഗ് പ�ോലുള്ള ജലവിനിയ�ോഗക്ഷമത
കൂടിയ നവീന ജലസേചന പദ്ധതികളെ കൂടുതല് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ലിഫ്റ്റ്
ഇറിഗേഷന് പദ്ധതികളെല്ലാം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതാണ്.

പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിലായി 7 മൈക്രോ ഇറിഗേഷന് പദ്ധതികളുടെ
പ്രവര്ത്തനം പുര�ോഗമിച്ചു വരികയാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയില് ഒരു മൈക്രോ ഇറി
ഗേഷന് പദ്ധതിയുടെ DPR പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

385.

അന്തര്സംസ്ഥാന നദീജല കരാറുകള് കാല�ോചിതമായി പുനരല�ോകനം ചെ
യ്യുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങള് തുടരും. നദീ സംയ�ോജന പദ്ധതിയില് പമ്പ, അച്ച
ന്കോവില് ആറുകളെ ഉള്പ്പെടുത്താന് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. മുല്ലപ്പെരിയാറില്
പുതിയ ഡാം പണിയാനുള്ള പരിശ്രമം തുടരും. ജലമലിനീകരണം ഇല്ലാതാക്കി
നദികളെ പുനരുദ്ധരിക്കും. പമ്പ ആക്ഷന് പ്ലാന് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്
നടപ്പിലാക്കും. ഇതുപ�ോലെ ചാലിയാര്, ഭാരതപ്പുഴ, പെരിയാര് തുടങ്ങിയ നദിക
ള്ക്കായി പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും.

അന്തര് സംസ്ഥാന നദീജല കരാറുകള് പുനരവല�ോകനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ
		
ഭാഗമായി പറമ്പിക്കുളം - ആളിയാര് പുനരവല�ോകന ചര്ച്ച പുര�ോഗമിച്ചുവരി
കയാണ്. കേരളത്തിലെയും തമിഴ് നാട്ടിലെയും നാല് സാങ്കേതിക വിദ്ഗ്ധ
രെ ഉള്പ്പെടുത്തി സബ്കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പമ്പ, അച്ചല്കോവില്,
ആറുകള് സംസ്ഥാന നദികളാണെന്നും ഈ നദികളില് അധിക ജലമില്ലെന്നും
ദേശീയ ജലവികസന ഏജന്സിയെ കേരളം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് ഇവയുടെ സംയ�ോജന പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള
പ്രതിഷേധം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ജലവികസന ഏജന്സിയു
ടെ വാര്ഷിക ജനറല് മീറ്റിംഗില് കേരളത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പ്രസ്തുത നദീ
സംയ�ോജന പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആര് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കിയി
ട്ടുണ്ട്.
		 മുല്ലപ്പെരിയാര് വിഷയത്തില് നിലവിലെ ഡാമിന്റെ കാലപ്പഴക്കം കാരണവും
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള് കാരണവും പുതിയ ഡാം പണിയാന് അനുമതി
വേണമെന്നും തമിഴ്നാടിന് ജലം, കേരളത്തിന് സുരക്ഷ എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നി
ര്ത്തിയാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും കേരളം സുപ്രീംക�ോടതി
മുമ്പാകെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		

386.

നദികളിലും പുഴകളിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മണലും എക്കലും നീക്കം ചെയ്യാനു
ള്ള തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടി പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്.

	തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള നീര്ത്തട പ്ലാനില്
ഉള്പ്പെട്ട പ്രവൃത്തികള് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവിധ വകു
പ്പുകളുടെയും ഏജന്സികളുടെയും നേതൃത്വത്തില് മുന്ഗണന ക്രമത്തില് ഏറ്റെ
ടുത്ത് നടപ്പാക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമായ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു
വരുത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന തലത്തില്
ഒന്ന് എന്ന നിലയില് ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളില് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ജലജ
ന്യ പരിശ�ോധനാ ലാബുകള് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും
വ്യാപിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കിണറുകളിലെയും ജല ഗുണ പരിശ�ോധ
നയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആവശ്യമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവര്ത്തനം നടത്തി
ഉപയ�ോഗം ഉറപ്പാക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെയും ജലഗുണനിലവാരം ഉയർ
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ത്തുന്നതിനായി ജലസ്രോതസുകളിലെ മലിനീകാരികളായ ഉറവിടങ്ങൾ
കണ്ടെത്തുന്നതിന് ജനകീയ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. "തെളിനീര�ൊഴുകും
നവകേരളം" എന്ന ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വാർഡുകളിൽ നിന്നായി ജലസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു
പരിശ�ോധന നടത്തി. ജി.ഐ.എസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പദ്ധതികളെ നീർത്ത
ടാധിഷ്ഠിതമായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു.

മൃഗപരിപാലനം
387.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷക്കാലത്ത് അയല്സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് ഇറക്കുമതി
ചെയ്യുന്ന പാലിന്റെ അളവില് ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി. കേരളം പാലുത്പാദ
നത്തില് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് പാല്പ്പൊടി
നിര്മ്മാണം ഉള്പ്പെടെ മൂല്യവര്ദ്ധിത വസ്തുക്കള് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവ
ശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി ഒരുക്കുന്നതാണ്.
ഇതിനായി 'ഓപ്പറേഷന് ഫ്ളഡ് കേരള' എന്ന മാസ്റ്റര് പ്ലാന് നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാലിന്റെ ഉല്പ്പാദനക്ഷമത 10.2 ലിറ്ററില് നിന്നും 14 ലിറ്ററാ
യി ഉയര്ത്തും. 50-60 മൃഗങ്ങളുള്ള ആധുനിക ഡയറി ഫാമുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കും. ഇതിനുള്ള ഭരണപരമായ തടസ്സങ്ങള് നീക്കും. പാല് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും മൂ
ല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങളായി മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങള് വിപുലീകരിക്കും.
കാലിത്തീറ്റ ഉല്പ്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

ശാസ്ത്രീയ കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം, പ്രജനന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ വ്യാപനം, പശു
		
ക്കളുടെ പാലുല്പാദനം, വിവരശേഖരത്തിലുടെ ജനിതകഗുണവര്ദ്ധനവ്, കാ
ളകളുടെ ജിന�ോമിക് സെലക്ഷന്, Progeny testing ലൂടെ ഗുണമേന്മയേറിയ
കാളകളുടെ ഉല്പാദനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിലൂടെ പാലുല്പാദന ക്ഷമത വര്ദ്ധി
പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് നടന്നുവരുകയാണ്.
		 മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂര്ക്കനാടിലെ പാല്പ്പൊടി ഫാക്ടറി നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള്ക്കു പുറമേ വയനാട് ജില്ലയില് കണ്ടന്സിംഗ് പ്ലാന്റ്, മലയ�ോര ഡയ
റിയിലെ ല�ോംഗ് ലൈഫ് മില്ക്ക് പ്ലാന്റ് എന്നീ പദ്ധതികളുടെ നിര്മ്മാണ
പ്രവര്ത്തനവും പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു. കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട് ഡയറി
ഫാമിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		 വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില് ഡയറിഫാം നടത്തുന്ന ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്കാ
യി മില്ക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുത്തി 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ധന
സഹായം നല്കിവരുന്നു. ആധുനിക ഡയറി ഫാമുകളെ (50-60 പശുക്കളുള്ള
തിനെ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫാമുകളെ
പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
		 ഈ ഫാമുകളില് ത�ൊഴുത്ത് നിര്മ്മാണ രീതികള്, കറവ യന്ത്രം ഉള്പ്പെടെയു
ള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ പ്രവര്ത്തനരീതി മനസ്സിലാക്കൽ, ശാസ്ത്രീയമായ തീറ്റ
പ്പുല് കൃഷി, മൃഗപരിപാലനം എന്നിവയില് പ്രായ�ോഗിക പരിശീലനം നല്കിവ
രുന്നു.

388.

കന്നുകാലി – ക�ോഴി വളര്ത്തല് സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇതിന് തെ
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളെ ഡയറി സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ് ഗ്രാമങ്ങളായി രൂപാന്തര
പ്പെടുത്തും. കൃഷി, മൃഗപരിപാലനം, മത്സ്യം, സംയ�ോജിത കൃഷിയില് നിന്ന് 'സേഫ്
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ടു ഈറ്റ്' ഉല്പ്പന്നങ്ങളിലേയ്ക്കു സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

ഇതിനായി ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാന് രൂപീകരിക്കാന് ഉന്നതതല യ�ോഗത്തില്
തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. 2022-23 സാമ്പത്തികവര്ഷം മുതല് ഇതിനായുള്ള നടപ
ടികള് സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള് പൂര്ത്തിയായിവരുന്നു. വനിതാ സം
രംഭകര്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള പശുവളര്ത്തല്, ക�ോഴി വളര്ത്ത
ല് എന്നീ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്ക്കരിച്ചുവരുന്നത്.
		പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെപ�്കോ വഴി ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനമുറകളിലൂ
ടെ ഇറച്ചിക്കോഴികളെ വളര്ത്തിയെടുക്കുകയും, ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ച് ഉപ
ഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് സുരക്ഷിത മാംസം (സേഫ് ഈറ്റ്) ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

389.

	മില്മയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ യഥാര്ത്ഥ ആനന്ദ് മാതൃകയില് ശക്തിപ്പെടു
ത്തും. ക്ഷീരക്ഷേമസംഘങ്ങള്ക്ക് സ്കീമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കൂടുതല്
ധനസഹായം നല്കും. മിച്ചപ്പാലില് നിന്നും പാല്പ്പൊടി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് മല
ബാറില് ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂര്ക്കനാട്ടില് പാല്പ്പൊടി നിര്മ്മാണ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള
ടെണ്ടര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഷനറി വാങ്ങാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2022-23 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തില് ഫാക്ടറി പ്രവര്ത്തനസജ്ജമാകുമെന്ന് പ്ര
തീക്ഷിക്കുന്നു. 53.93 ക�ോടി മ�ൊത്തം ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കുവേ
ണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാന് ഫണ്ടു വഴി 15 ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

390.

മില്മ നിയമന പ്രക്രിയ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷീരവികസന
വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായി ഡയറി വ്യവസായത്തിലെ ഒരു വിദഗ്ധൻ,
സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങി 9 പേർ അംഗങ്ങളായുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്മി
റ്റിക്ക് രൂപം നല്കി. മേഖലാ യൂണിയനുകളിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി ആനന്ദ് മാതൃകയില് ജില്ലാതലത്തില് മാറ്റപ്പെടുകയും
ഇതനുസരിച്ച് മലബാര്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ മേഖലാ യൂണി
യനുകളിലെ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്ഷീരകര്ഷക പ്രതിനിധികളുടെ
പങ്കാളിത്തത്തോടെയും അംഗീകാരത്തോടെയും നടത്തുകയും ചെയ്തു.പുതി
യതായി ഏകദേശം 400-ലധികം പ്രാഥമിക ക്ഷീരസംഘങ്ങള്ക്ക് അഫിലിയേ
ഷന് നല്കുകയും അതുവഴി മില്മയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള് ഈ സംഘങ്ങളിലെ
ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി.
രാത്രികാലമടക്കം കൃഷിക്കാര്ക്ക് വെറ്റിനറി സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു
വേണ്ടിയുള്ള ആംബുലന്സ് വാഹനസൗകര്യമടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള് ബ്ലോക്കു
കളില് സ്ഥാപിക്കും. മൃഗചികിത്സയും ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് സേവനം വീട്ടുപടിയ്ക്കല്
എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

		
രാത്രികാലങ്ങളിൽ അടിയന്തിര മൃഗചികിത്സ സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്തെ
എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇവിടങ്ങളിൽ വാഹനസൗകര്യം ഏർപ്പെ
ടുത്തുന്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ 29വാഹനങ്ങൾ ഉടൻ
തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയു
ടെ സഹായത്തോടെ 2 മ�ൊബൈൽ ടെലിവെറ്ററിനറി യൂണിറ്റുകൾ കണ്ണൂർ,
എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമേ 12 മ�ൊബൈല്
സര്ജറി യൂണിറ്റുകൾ കൂടി അധികമായി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളും
പുര�ോഗമിക്കുന്നു. ആര് കെ വി വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം 3 മ�ൊബൈല് വെറ്ററി
നറി ക്ലിനിക്കുകള് വയനാട്, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില് സ്ഥാപിച്ചു.
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391.

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനത്തിനായി പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി, ഗ�ോവ
ര്ദ്ധിനി എന്നീ രണ്ട് സ്ക
 ീമുകളാണുള്ളത്. രണ്ടരലക്ഷത്തോളം കന്നുകുട്ടികളെ
ഈ പദ്ധതികളില് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷത്തിനിടയില് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ
സ്കീമുകള് വിപുലപ്പെടുത്തും. കുടുംബശ്രീ പശു, ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതികള് ശക്തി
പ്പെടുത്തും. എല്ലാ ജില്ലകളിലും കിടാരി പാര്ക്കുകള് സ്ഥാപിക്കും.

	ശാസ്ത്രീയ കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി
പരിപാലന പദ്ധതി ഗ�ോവർധനി പദ്ധതികൾ എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന പദ്ധതികളാ
ണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 2021-22 സാമ്പത്തികവർ
ഷം ഈ രണ്ടു പദ്ധതികളുമായി 56,373 കന്നുകുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

392.

	ചെറുകിട യൂണിറ്റുകളില് പാല് കറക്കുന്നതിനുള്ള ലഘുകറവ യന്ത്രങ്ങളെ
വ്യാപകമാക്കും. ഈ യന്ത്രങ്ങള് കുറ്റമറ്റതാക്കും. ക്ഷീരസംഘങ്ങളുടെ കീഴില്
മ�ൊബൈല് കറവ യൂണിറ്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

		
2021-22 സാമ്പത്തികവർഷത്തില് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വഴി കറവയന്ത്രം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ 200ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ
ക്ക് സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ജ�ോയിന്റ്
ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി മ�ൊബൈൽ കറവ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
നടപടി ആരംഭിച്ചു.

393.

	കേരളത്തിലെ കാലിത്തീറ്റ ഉല്പ്പാദന ശേഷി ഇരട്ടിയായി ഉയര്ത്തും. ഇതു മാത്ര
മാണ് ന്യായവിലയ്ക്ക് കൃഷിക്കാര്ക്ക് കാലിത്തീറ്റ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള മാര്ഗ്ഗം. കാലി
ത്തീറ്റ സബ്സിഡി ഉയര്ത്തും. തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ത�ൊഴിലുറപ്പ് ഉപയ�ോഗിച്ച് വിപുല
പ്പെടുത്തും.

	പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരളാ ഫീഡ്സിന്റെ ഉല്പാദനത്തിലും വി
ല്പനയിലും 2021-22-ല് വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർ
ഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർക്കറ്റ് ഇന്റർ വെൻഷൻ ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ
അഞ്ചു ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഉല്പാദനച്ചെലവ്
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി തീറ്റയുടെ അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കു
ന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റു
കളുമായി സഹകരിച്ച് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഇതിനായി ഒരു
ഏക്കർ വീതമുള്ള 500 യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 1 യൂണിറ്റിന് 16,000 രൂപ
വീതം ധന സഹായം നൽകുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ ഒരു ഏക്കർ വീതമുള്ള 100
യൂണിറ്റ് മാതൃക തീറ്റപ്പുൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കിവ
രുന്നു.ഇതിനായി ഒരു യൂണിറ്റിന് 70,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം നൽകുന്ന
താണ്.
		 ഇതര തീറ്റ വസ്തുക്കളായ മെയ്സ് സൈലേജ്, മെയ്സ് ഫ�ോഡർ തുടങ്ങി
യവ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
മേഖലാ യൂണിയനുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

394.

	കേരളീയരുടെ ഭക്ഷണത്തില് ഇറച്ചിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇറ
ച്ചിയുടെ ഉല്പ്പാദനം, സംസ്ക
 രണം, വിപണനം എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു 'മീറ്റ് സെക്ടര്
സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാന്' ഉണ്ടാക്കും. കന്നുകാലി, പന്നി, ക�ോഴി, താറാവ് തുടങ്ങി ഓര�ോ
ഇനങ്ങള്ക്കും പ്രത്യേക പ്രവര്ത്തന പരിപാടിയുണ്ടാവും.

		
മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യുടെ കീഴില് ക�ൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏരൂരിൽ ശാ
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396.

സ്ത്രീയ ഹൈടെക്ക് മാംസ�ോല്പന്ന ശാലയുടെ നിര്മ്മാണം പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.
മാംസ�ോല്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് പ�ോത്തുകൂട്ടി വളര്ത്തല് പദ്ധതി നട
പ്പിലാക്കിവരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സമഗ്രമായ മീറ്റ് സെക്റ്റർ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ
രൂപീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബ�ോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃഗസം
രക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും ഈ മേഖലയിലെ വിഷയ വിദഗ്ധരും അടങ്ങിയ
കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു തുടര് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

	ക�ോഴിവളര്ത്തല് മേഖലയില് അന്യസംസ്ഥാന ഹാച്ചറി ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ നീ
രാളിപ്പിടുത്തം കുറയ്ക്കുന്നതിനു കേരളത്തില് കൂടുതല് ഹാച്ചറികള് ആരംഭിക്കും.
രണ്ട് ബ്രീഡര് ഫാമുകള് സ്ഥാപിക്കും. വികേന്ദ്രീകൃതമായ ചെറുകിട ക�ോഴി വള
ര്ത്തല് കേന്ദ്രങ്ങള�ോട�ൊപ്പം വന്കിട വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബ്രോ
യിലര് ഫാമുകളും സ്ഥാപിക്കും.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടവണ്ണയില്, ഹാച്ചറി നിര്മ്മാണം പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു. മൃ
ഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള പൗള്ട്രി ഫാമുകളുടെ ഷെഡുകളുടെ ഫ്ലോര്
സ്പേസ് പരമാവധി വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് ക�ോഴികുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനു
ള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

397.

	കേരള ചിക്കന് ബ്രാന്ഡിലുള്ള ഗുണമേന്മയേറിയ ഇറച്ചിയുടെ ചില്ലറ വില്പ്പന
ശൃംഖല പൗള്ട്രി ഡെവലപ്പ്
മെന്റ് ക�ോര്പ്പറേഷന്റെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും
ബ്രഹ്മഗിരി സ�ൊസൈറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില് നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. 1000
ഔട്ട്ലറ്റുകള് സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനായി പ്രത്യേക ക�ോള്ഡ് ചെയിന് ശൃംഖല സൃ
ഷ്ടിക്കും.

സംസ്ഥാന പൗൾട്രി വികസന ക�ോർപ്പറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവന
ന്തപുരം, ക�ൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലായി 140വിപണന ഔട്ട് ലെറ്റുകൾ
ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ വിപണന ഏജൻസികൾ
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
		കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരു
വനന്തപുരം, ക�ൊല്ലം, എറണാകുളം, ക�ോട്ടയം,തൃശൂർ,ക�ോഴിക്കോട് എന്നീ ജി
ല്ലകളിലായി 124 കേരളാ ചിക്കൻ ബ്രോയിലർ ഫാമുകളും, 56 കേരളാ ചിക്കൻ
ഔട്ട് ലെറ്റുകളും ഈ കാലയളവിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു.
		 ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേക്ക് ഹ�ോള്ഡേഴ്സിന്റെ കീഴില്, നിലവില് 116 ബ്രോ
യലര് ഫാം ഉടമകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും അവര്ക്ക് മൂലധന സഹായമായി
ആകെ 50,11,500/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

398.

മുട്ടയുടെ കാര്യത്തില് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കും. മുട്ട
ഉല്പ്പാദനം പ്രതിദിനം 75 ലക്ഷമായി ഉയര്ത്തും.

399.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വഴി 2022-23 ല് സ്കൂള് പൗള്ട്രി ക്ലബ് പദ്ധതി, നഗരപ്ര
ദേശങ്ങളില് കെപ�്കോയുമായി സഹകരിച്ച കൂടുകളില് ഉയര്ന്ന മുട്ട ഉത്പാ
ദന ക്ഷമതയുള്ള ക�ോഴി വളര്ത്തല് പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള
നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കു
ന്നിനായി ആഴ്ചയിൽ 2250ക�ോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലു
ള്ള സംരംഭകത്വ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

	താറാവ് കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടനാട് താറാവ് ഗവേഷണ
കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും. എല്ലാ താറാവുകളുടെയും വാക്സിനേഷന് ഉറപ്പുവരുത്തും.
സര്വ്വയലന്സ് സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഇന്ഷ്വറന്സ് നിര്ബന്ധമാക്കും.
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താറാവുകളുടെ ര�ോഗനിർണയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വകുപ്പി
ന്റെ ലബ�ോറട്ടറി ശൃംഖല വഴി സർവയലൻസ് നടപടികൾ ശാക്തികരിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. കൂടാതെ പക്ഷിപനിപ�ോലുള്ള ര�ോഗങ്ങളുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർ
ഷകർക്ക് സമയബന്ധിതമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനു മൃഗസംരക്ഷണ
വകുപ്പിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ഇത്തരത്തിൽ 3.9
ക�ോടി രൂപ കർഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

		 താറാവ് ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു.
		 കുട്ടനാട് താറാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുയ�ോജ്യമായ
സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക�ൊണ്ടുവരുന്നു. സ്ഥലം ലഭ്യമാ
കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും.

400.

പാലിന്റെ മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇതിനായി പ്രൊ
ഡ്യൂസര് കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

401.

വാക്സിനുകള്, വിര മരുന്നുകള്, ര�ോഗനിര്ണയ കിറ്റുകള് തുടങ്ങിയവയുടെ
ഉല്പ്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

402.

അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് വരുന്ന പാല് അടക്കമുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങളു
ടെ ഗുണനിലവാര പരിശ�ോധന കര്ശനമായി നടപ്പാക്കും. ഇതിനു കൂടുതല്
ലാബുകള് സ്ഥാപിക്കും.

		
പാലിന്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി
ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 6 പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ ഡയറി എന്റർ
പ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ആയി ഉയർത്താൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
കൂടാതെ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിലെ സംയുക്ത ബാധ്യതാ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി പാലും
പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീ
കരിച്ചു വരുന്നു.

		
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പാല�ോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെറ്ററിനറി ബയ�ോളജിക്കലിൽ നിന്നും പന്നി
പ്പനിക്ക് എതിരായ സെല്കൾച്ചർ വാക്സിന്റെ നിർമാണത്തിനായുള്ള സാങ്കേ
തിക നടപടികൾ പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ IAH & VB യില് നിന്നു തന്നെ
പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഷണൽ ഡയറി ഡെ
വലപ്മെന്റ് ബ�ോർഡിന്റെ സബ്സിഡിയറി ആയ ഇന്ത്യൻ ഇമ്മ്യൂൺജിക്കള്സി
ന്റെ സഹകരണത്തോടെ കുളമ്പുര�ോഗ പ്രതിര�ോധ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായുള്ള ചർച്ചകൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

		
ഗുണനിലവാര പരിശ�ോധന നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിൽ സ്ഥിരം പാൽ പരിശ�ോധനാ
സംവിധാനം മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളായി മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

		 മിൽമ അന്യസംസ്ഥാന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ എത്തിക്കു
ന്ന സമയത്ത് കർശനമായ ഗുണനിലവാര പരിശ�ോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി
യാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. NPDD ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച് 8 ക�ോടി രൂപ ചെലവിൽ
മിൽമയ്ക്ക് സ്വന്തമായി എൻ എ ബി എൽ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ലാബ് എറണാകു
ളത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഏതാണ്ട് അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.
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403.

ക്ഷീര സാന്ത്വനം, ഗ�ോ സമൃദ്ധി എന്നീ കന്നുകാലി ഇന്ഷ്വറന്സ് സ്ക
 ീമുകള്
വിപുലപ്പെടുത്തും. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നല്കിയ കന്നുകാലികള് ചത്തു
പ�ോയതിന്റെയും കറവ ശുഷ്ക്കമായതിന്റെയും ഫലമായി കടക്കെണിയിലാവു
കയും ജപ്തി നടപടികള് അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കൃഷിക്കാരുണ്ട്. ഇവരെ
സഹായിക്കാന് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്ക
 രിക്കും.

404.

	ഗ�ോ സമൃദ്ധി സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതിയിലൂടെ കുറഞ്ഞ
പ്രീമിയം നിരക്കിലാണ് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. 2022-23 ല്
പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 5ക�ോടി രൂപയില് നിന്നും 6 ക�ോടി
രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സങ്കരയിനങ്ങളുടെ വ്യാപനംമൂലം തനത് കന്നുകാലി ജനുസ്സുകള്ക്ക്
വംശനാശം വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സങ്കരനയം തുടരുന്നത�ോട�ൊപ്പം
തന്നെ തനതു കന്നുകാലി ജനസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കും. എല്ലാ കന്നുകാലിക
ള്ക്കും ഹെല്ത്ത് കാര്ഡ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും.

	കെ എൽ ഡി ബ�ോർഡ് മുഖേന കാസർഗ�ോഡ് കുള്ളൻ, വെച്ചൂർ, കുട്ടമ്പുഴ
കുള്ളൻ മുതലായ തദ്ദേശീയ കന്നുകാലി ജനുസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതിക്കായി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം 1.35 ക�ോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടു
ണ്ട്.

405.

ഓമനപക്ഷി വളര്ത്തല്, വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില് നായ്ക്കളുടെ
ബ്രീഡിംഗ്, പരിശീലനം, ഫാം ടൂറിസം, തുടങ്ങിയവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇവയുടെ
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിപണിക്ക് ഓണ്ലൈന് വിപണന സൈറ്റുകള്
ആരംഭിക്കും.

406.		
407.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാ
ടികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള സിലബസിൽ
ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക�ോവിഡ്- 19 ല�ോക്ഡൗൺ കാ
ലയളവിൽ കൂടുതൽ സംരംഭകർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂ
 ള് പൗള്ട്രി ക്ലബ്ബ് വിപുലപ്പെടുത്തും. ക�ോഴിഗ്രാമം പദ്ധതി വിപുലപ്പെടുത്തും.

ക�ോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലയളവിൽ പ്രവര്ത്ത
നക്ഷമമല്ലാതിരുന്ന സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബുകള് വീണ്ടും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കാനു
ള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
കന്നുകാലി, പക്ഷി സമ്പത്തിനു പകര്ച്ചവ്യാധികളില് നിന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരു
ത്തുന്നതിനു ബയ�ോ സെക്യൂരിറ്റി ചട്ടക്കൂടിനു രൂപം നല്കും.

		

408.

കന്നുകാലി പക്ഷി സമ്പത്തിനെ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരു
ത്തുന്നതിനായി ര�ോഗ പ്രതിര�ോധ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തിവരു
ന്നു. വർഷത്തില് രണ്ടുപ്രാവശ്യം നടത്തുന്ന കുളമ്പ് ര�ോഗപ്രതിര�ോധ ക്യാംപെ
യിൻ, കൂടാതെ പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ പ�ോകുന്ന ബ്രൂസെല്ല ര�ോഗപ്രതിര�ോധ
ക്യാമ്പയിൻ മുതലായവ. കർഷക ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് വാതിൽപടി സേവ
നാധിഷ്ഠിതമായാണ് പ്രസ്തുത ക്യാമ്പയിനുകൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്.

	തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തി, ഇവയുടെ ആക്രമണങ്ങളില്
നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക
 രിക്കും.

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നായ്ക്കളെ പുനരധിവ
സിപ്പിക്കുന്നതിന് ആയി ആനിമൽ ഷെൽട്ടർ, PUP അഡ�ോപ്ഷൻ, ഫീഡിങ്
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പ�ോയിന്റ് എന്നിവ നടപ്പിലാക്കാൻ നഗരകാര്യ വകുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടത്തി വരുന്നു. കുടുംബശ്രീ ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബ�ോർഡ് അംഗീകാര
ത്തിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

V
പ�ൊതു സേവനങ്ങള്
ല�ോക�ോത്തരമാക്കും

409.

	കേരളത്തിന്റെ പെരുമ പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും പ�ൊതു ആര�ോഗ്യ സംവിധാന
വുമാണ്. എന്നാല് ഇവയുടെ ഗുണനിലവാരം പ്രതീക്ഷകള്ക്ക് അനുസരിച്ച്
ഉയരാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷത്തെ ഏറ്റവും
വലിയ നേട്ടങ്ങളില�ൊന്ന്, ഈ സേവനങ്ങളെ വീണ്ടും ആധുനികകാലത്തിന്
അനുയ�ോജ്യമായ തരത്തില് മികവുറ്റതാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അവയെ
ല�ോക�ോത്തരമാക്കും.

ക�ോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ സജ്ജീകരി
		
ച്ചു. 1,51,132 ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ
കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ബെൽ 2.0 എന്ന പേരിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ
ക്ലാസുകൾ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഓണ്ലൈന്
ക്ലാസുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമായി. അധ്യാപക പരിശീലനം നടത്തുക
യും അക്കാദമിക് മാസ്റ്റര് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടികള് ചെയ്തു
വരുന്നു.

410.

	പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില് വന്ന ഗുണപരമായ മാറ്റത്തെ കേരളത്തിലെ രക്ഷിതാ
ക്കള് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേയ്ക്ക്
6.8 ലക്ഷം കുട്ടികള് പുതിയതായി കടന്നുവന്നത്. ഈ പ്രവണത ശക്തിപ്പെടു
ത്തും. ഇതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങള് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തും.

		 2021-2022 വർഷത്തിൽ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് 1,07,458 കുട്ടികള് അധിക
മായി ചേര്ന്നു. ഏയിഡഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്
2,56,448 വിദ്യാര്ത്ഥികള് പുതുതായി ചേര്ന്നു. പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാ
ര്ത്ഥികള് അധികമായി ചേര്ന്നുവരുന്ന പ്രവണത തുടരുകയാണ്. ഇത് പ�ൊതു
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയുടെ തെളിവാണ്.

411.

100 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടി സ്കൂള് കെട്ടിടങ്ങള് പുതുക്കിപ്പണിയും. സ്കൂള് വിദ്യാ
ഭ്യാസ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ സാധ്യതകള് പൂര്ണ്ണമായും പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തു
ന്നതിന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

		
2021-22 അദ്ധ്യയന വർഷം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 91 സ്കൂളുകളും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ
53 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആകെ 144 സ്കൂളുകളിൽ 5 ക�ോടി
പദ്ധതിയിൽ 15 സ്കൂളുകളും 3 ക�ോടി പദ്ധതിയിലെ 33 സ്കൂളുകളും 1 ക�ോടി പദ്ധ
തിയിലെ 2 സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാം ഘട്ടമായി 73സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

412.

പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളില് പുതിയ ഫര്ണിച്ചറിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ക
 ീമിന് രൂപം
നല്കും. പഴയ ഫര്ണിച്ചറുകള് പുതുക്കി പുനരുപയ�ോഗിക്കും. മുഴുവന് സ്കൂളുക
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മുണ്ടേരി ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കണ്ണൂർ

ളിലും സൗര�ോര്ജപാനലുകള് സ്ഥാപിക്കും. ലാബുകള് നവീകരിക്കും.
		
2021- 22 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ 41 നവീകരിച്ച ലാബുകൾ ഉത്ഘാടനം
ചെയ്തു. ലാബ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 17 ക�ോടി രൂപ നീക്കി
വച്ചിട്ടുണ്ട്.

413.

സ്ഥലസൗകര്യം ഒട്ടുമില്ലാത്ത സ്കൂ
 ളുകളുടെ സ്ഥലവിസ്തൃതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി
നും സ്കീമുണ്ടാകും. കളിസ്ഥലങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തും.

414.

വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയര്ത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഊന്നല്
നല്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താഴെപ്പറയുന്ന നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

		
സ്കൂളിന്റെ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ കളിസ്ഥലങ്ങൾ ചുരു
ങ്ങാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത�ോട�ൊപ്പം നിലവിലു
ള്ള കളി സ്ഥലങ്ങൾ കൈയ്യേറി സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കർശന
മായ തടയാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഐറ്റി അധിഷ്ഠിത അധ്യയനത്തില് ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള അധ്യാപക പരിശീല
നം,
ജില്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം പ�ോലെ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങള്ക്കുള്ള പരി
പാടികള്,
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·പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കും മേഖലകള്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശ്രദ്ധ
പ�ോലുള്ള പരിപാടികള്,
ശ്രുതിപാഠം, ഇന്ത്യന് ആംഗ്യഭാഷയില് പരിശീലനം, തേന്കൂട് പ�ോലുള്ള ഭിന്ന
ശേഷിക്കാര്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സ്കീമുകള്,
അധ്യയനത്തില് മികവു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക
പരിപാടികള്,
സെല്ഫ് റിഫ്ളക്ഷന് കിയ�ോസ്കൂള്, തിങ്ക് ആന്റ് ലേണ് പ്രോജക്ട്, വിവിധ
തരം സ്കൂള് ക്ലബ്ബുകള് തുടങ്ങിയ പാഠ്യാനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,
കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള കെ-ഡാറ്റ് ഓണ്ലൈന്
അഭിരുചി പരീക്ഷ.
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ അക്കാദമിക മികവ് എന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചുക�ൊണ്ട്
ഐ.ടി. അധിഷ്ഠിത അദ്ധ്യയനത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള അധ്യാപക പരി
ശീലനം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മധ്യ വേനലവധിക്കാലത്ത് എൽ.പി./യു.പി/
ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനം നടക്കുന്നു. എൽ.പി.
വിഭാഗം അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനം ഒരു ജില്ലയിൽ രണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ
റസിഡൻഷ്യൽ തലത്തിൽ നടത്തുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പിന്നാക്ക മേഖലകളിലെ
അധ്യയനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എസ്.ഐ.എം.സി., സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളം
തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ പ്രത്യേക പഠനവും പദ്ധതികളും ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ ഗ�ോത്ര വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും എറണാ
കുളം ജില്ലയിലെ അതിഥി ത�ൊഴിലാളികളിലെ കുട്ടികൾക്കും ഒന്നാണ് നമ്മൾ
എന്ന ഓൺലൈൻ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കി.
ശ്രുതിപാഠം – എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി. പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ശ്രുതി
പാഠം. കാഴ്ച പരിമിതരായ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും നേരിടുന്ന വായനാ
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓഡിയ�ോ ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം ആണ്
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നത്.

415.

കലാകായിക വികസനത്തിനായുള്ള പരിപാടി.
അടുത്തൊരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഓര�ോ ക്ലാസ്സിലും ആര്ജ്ജിക്കേണ്ട ഭാഷാപ
രവും ഗണിതപരവുമായ ശേഷി കുട്ടിയുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പരമാവധി നേ
ടിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. ഓര�ോ ഘട്ടത്തിലും നേടേണ്ട പ്രാഥമികശേഷി കുട്ടി
കൈവരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നിരന്തരമായ വിലയിരുത്തലായിരിക്കും
പരീക്ഷകള്.

	പ്രൈമറി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് രസകരവും ആയാസകരവുമായ രീതിയിൽ
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തിന് സഹായകമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ
അധിഷ്ഠിത ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലാബ് കൈറ്റ് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1, 2 ക്ലാസുകളി
ലെ കുട്ടികൾക്ക് കളികളിലൂടെ അടിസ്ഥാന ഗണിതശേഷി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉല്ലാ
സഗണിതം എന്ന പദ്ധതി എസ്.എസ്.കെ. വഴി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി
അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉല്ലാസ ഗണിതം എന്ന
പദ്ധതിയിലൂടെ ഗണിത പഠന ഉപകരണങ്ങളും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3, 4
ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കളികളിലൂടെ ഗണിതപഠനശേഷി ഉറപ്പാക്കുന്നതി
ന് ‘ഗണിതവിജയം’ എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി എസ്.എസ്.
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കെ. വഴി അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
		
1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളെ മാതൃഭാഷയിൽ എഴുതാനും വായി
ക്കാനും കഴിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി വായനയുടെ വസന്തം പദ്ധതി നട
പ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളും സർഗ്ഗവാസന വളർത്തുന്നതിനായി കുട്ടികൾ തന്നെ
രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം ‘എഴുത്തുപച്ച’ എന്ന പേരിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. ഇതുവഴി അമ്പത് കുട്ടികളുടെ 50 രചനകൾ മെയ് മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീക
രിക്കുന്നതാണ്. നിരന്തര മൂല്യനിര്ണ്ണയത്തിലൂടെ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു
ള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

416.

	പ്രീപ്രൈമറി തലം മുതല് ഹയര് സെക്കന്ഡറി തലം വരെ മാതൃഭാഷാ പഠന
ത്തിന് മലയാള ഭാഷ നിയമം ക�ൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയായ രീതിയില്
നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. അത�ോട�ൊപ്പം ബന്ധഭാഷ എന്ന
നിലയില് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപഠനം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തും. മധുരം മലയാളം,
ഹല�ോ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇക്യൂബ്ഡ് പദ്ധതികള് കൂടുതല് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കും.

മാതൃഭാഷാ പഠനം കൂടുതൽ ഗൗരവമാക്കുന്നതിന് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അക്ഷര
മാല ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിനുള്ള പദ്ധതിക
ളും നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

417.

ഖാദര് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശുപാര്ശകള് പരിശ�ോധിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന
നടപടി തുടരും. കുട്ടികളുടെ പഠന സമയം (അധ്യാപക-വിദ്യാര്ത്ഥി ആശയവി
നിമയ സമയം) 200 പ്രവൃത്തി ദിവസം (1000 മണിക്കൂര്) ഉറപ്പുവരുത്തും.

418.

ഖാദർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹയർ സെക്കണ്ടറി, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ., ഹൈസ്കൂൾ,
പ്രൈമറി എന്നിവ ഏക�ോപിപ്പിച്ച് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ
രൂപീകരിക്കുകയും പ്രിൻസിപ്പാളിനെ സ്കൂൾ മേധാവിയായി നിയമിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
വിദ്യാഭ്യാസ ഭേദഗതി ബിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പാസ്സാക്കി
ഏകീകരണ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. സ്പെഷ്യൽ റൂൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.

	പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കളിപ്പാട്ടം എന്ന പാഠ്യപദ്ധതി എസ്്.സി.ഇ
.ആര്.റ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവന് അധ്യാപകര്ക്കും പരിശീലനം നല്കും. പ്രീ
പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുറികള് ആകര്ഷകവും ശിശുസൗഹൃദവുമാക്കും. പ്രീപ്രൈമറി
സേവനവേതന നിരക്കുകള് ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തും.

		
സർക്കാർ അംഗീകൃത പ്രീ-സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ‘കളിത്തോണി’ എന്ന പേരിൽ
ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി. യുടെ സഹായത്തോടു
കൂടി പ്രീ-സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് പ്രശിക്ഷ അധ്യാപക പരിശീലനം നൽകുകയും
സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്കായി താല�ോലം ആക്ടിവിറ്റി ക�ോർണർ ആരംഭിക്കുക
യും ചെയ്തു.

419.

ഓര�ോ വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെയും സര്ഗ്ഗവാസനകള് കണ്ടെത്തി അവയെ പ�ോഷിപ്പി
ക്കുന്നതിനുള്ള ടാലന്റ് ലാബ്, സര്ഗ്ഗവിദ്യാലയ, സഹിതം തുടങ്ങിയ സ്കീമുകള്
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തും. എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും കലാകായിക, പ്രവൃത്തി പരിചയ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടത്തക്ക രീതിയില് പ്രവര്ത്തന
പദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കും. സ്
കൂള് ക്ലസറ്ററുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒഴിവു
ദിവസങ്ങളില് ഓര�ോ ഇനത്തിലും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് വച്ച് പരിശീലനം
നല്കാന് ഏര്പ്പാടുണ്ടാക്കും.
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വായന പ്രോത്സാഹാപ്പിക്കുന്നതിനായി വായനയുടെ വസന്തം പരിപാടിയുടെ
ഭാഗമായി 10 ക�ോടി രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് വിതരണം
ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നു മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കാ
യി വ്യത്യസ്ഥ നിലവാരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്,
കന്നട, ഭാഷകളിലും പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ
ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അധിക വായനയ്ക്കായി ഹല�ോ ഇംഗ്ലീഷ്
സ്റ്റോറി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കുട്ടികളുടെ മാനസിക�ോല്ലാസത്തിനും രസകരമായ
കലാരൂപങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ആകാശവാണിയുടെ
രസക്കൂട്ട് പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.

420.

421.

അക്കാദമിക്ക് മ�ോണിറ്ററിംഗ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സമഗ്ര ഡിജിറ്റല് വിഭവ
പ�ോര്ട്ടലില് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഖാദര്
കമ്മിറ്റി നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പരിശ�ോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. അധ്യാപക പരിശീലനം
കൂടുതല് ഫലപ്രദമാക്കും. ഓണ്ലൈന് രീതികള് കൂടുതല് സ്വീകരിക്കും.

എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി., എസ്.എസ്.കെ., സീമാറ്റ്, എസ്.ഐ.എം.സി. എന്നീ
ഏജൻസികളുടെ കൂട്ടായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപക
പരിശീലനം ഫലപ്രദമാക്കി. കൈറ്റ് – വിക്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാം ചാനൽ പ്രവർത്തനം
ആരംഭിക്കുകയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിലും ജി-സ്യൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്കു
കയും ചെയ്തു. 45,710 ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ മലയ�ോര പിന്നാക്ക മേഖ
ലകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്താകെ 1,51,132 ഡിജിറ്റൽ ഉപകര
ണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തി കൂടുതൽ
മേഖലകളിൽ ലഭ്യമാക്കി..

	ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികള് ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള പഠനം കൂടുതല് ഫലപ്രദമാക്കുന്ന
തിനുള്ള പദ്ധതികള്, പഠന വിഭവങ്ങള് തയ്യാറാക്കല് ഇവയുടെ ക്ലാസ് റൂം വി
നിയ�ോഗത്തിന് അധ്യാപകരെ പ്രാപ്തമാക്കല് എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി അധ്യാപക
ശാക്തീകരണ പരിപാടി ആവിഷ്ക
 രിക്കും.

		
ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറി കാര്യക്ഷമമായി വിനിയ�ോഗിക്കുന്നതിന് പുതുതായി
ആവിഷ്കരിച്ച ജി-സ്യൂട്ട് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി. ഇത് ശരിയായി വിനിയ�ോഗി
ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പദ്ധതികളും പഠനവിഭവങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കലും അദ്ധ്യാ
പക പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

423.

എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും അഡീഷണല് സ്കില്സ് അക്വിസിഷന് പ്രോഗ്രാമിന്റെ
ഭാഗമായുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ക
 ില് പാര്ക്കുകള് പൂര്ത്തിയാക്കും. കമ്മ്യൂണിറ്റി
സ്ക
 ില് പാര്ക്കുകളെ പ�ോളിടെക്ന
 ിക്കുകളും ഐ.ടി.ഐകളും വ�ൊക്കേഷണ
ല് ഹയര്സെക്കണ്ടറി സ്കൂ
 ളുകളുമായി ഹബ്ബ് ആന്റ് സ്പ�ോക് മാതൃകയില്
ബന്ധിപ്പിക്കും.

Connect Career to Campusപദ്ധതി അസാപ്പിൽ ആരംഭിച്ചു. അസാപ്പിന്റെ
		
13 സ്കിൽപാർക്കുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അസാപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
ആമസ�ോൺ, എൽ&ടി, മസ്ക് ട്രെയിനിങ്, edutech തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളു
മായി സഹകരിച്ച് വ്യാവസായ അധിഷ്ഠിത ക�ോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു.

424.

10 സര്ക്കാര് ഐ.റ്റി.ഐകളെ കിഫ്-ബി ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര നില
വാരത്തിലേയ്ക്ക് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഐ.റ്റി.ഐ കളുടെയും ഭൗതികസൗകര്യ
ങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തും.

		
എല്ലാ ഐ.ടി.ഐ കളിലെയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ
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ഭാഗമായി 5 ഐ.ടി.ഐ കളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നട
പടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്കുയർത്തുന്ന പ്രവൃ
ത്തികൾ നടന്നു വരുന്നവയിൽ ഒന്നായ ധനുവച്ചപുരം ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. യിൽ
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വി.എച്ച്.എസ്.ഇയില് കാല�ോചിതമായ പരിഷ്ക
 ാരങ്ങള് ഖാദര് കമ്മിറ്റി റി
പ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്വീകരിക്കും. എല്ലാ വി.എച്ച്.എസ്.ഇകളിലേയ്ക്കും
എന്.എസ്.ക്യു.എഫ് വ്യാപിപ്പിക്കും. ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളില് സ്കൂള്
വര്ക്ക്ഷ�ോപ്പുകള് സാര്വ്വത്രികമാക്കും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ�ോകാത്ത
കുട്ടികള്ക്ക് നാട്ടിലുള്ള വിവിധ ത�ൊഴിലുകള് ചെയ്യാന് ആവശ്യമായ പരിശീല
നം നല്കും.

	വ�ൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിൽ 6 പുതിയ എൻ.എസ്.ക്യു.
എഫ് ജ�ോബ് റ�ോളുകൾ പുതിയതായി ആരംഭിച്ചു. സവിശേഷ കഴിവുകള�ോടുള്ള
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടു ത�ൊഴിൽ ക�ോഴ്സു
കൾ ആരംഭിച്ചു. ലിംഗവ്യത്യാസമില്ലാതെ എൻ.എസ്.ക്യു.എഫ് ക�ോഴ്സുകളിൽ
പ്രവേശനം നടത്തി. എല്ലാ സർക്കാർ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. സ്കൂളുകളിലും മികച്ച വ�ൊ
ക്കേഷണൽ ലബ�ോറട്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 5 ക�ോടിയിൽപരം രൂപയുടെ
ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളടക്കമുള്ള ലബ�ോറട്ടി ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക
യും ചെയ്തു.
അക്കാദമികതലത്തില് അധ്യാപകരില്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹയര് സെക്കണ്ടറി
അധ്യാപകരില്, ഗവേഷണതല്പ്പരത വളര്ത്തുന്നതിനുള്ള കര്മ്മപരിപാടി
കള് ശക്തിപ്പെടുത്തും. എന്.സി.ഇ.ആര്.റ്റി ഇതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു
നേതൃത്വം നല്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം സമീപത്തുള്ള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുമായി ഗവേഷണബന്ധം വളര്ത്തിയെടുക്കും.

അദ്ധ്യാപകരില് ഗവേഷണ താല്പ്പര്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി HSSTP എന്ന
		
പേരിൽ പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

427.

അധ്യാപക നിയമനം, തസ്തിക നിര്ണയം, സ്ഥലംമാറ്റം, പ്രൊമ�ോഷന്
ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഭരണപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 2021 മുതല് പൂര്ണ്ണമായും
ഓണ്ലൈന് സംവിധാനത്തിലൂടെയാക്കും.

		
സ്ഥലംമാറ്റം പൂര്ണ്ണമായും ഓണ്ലൈന് സംവിധാനത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു
ള്ളവ ഓണ്ലൈന് ആക്കാനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു.

428.

429.

നിലവിലുള്ള പി.ടി.എ, എസ്.എം.സി, എസ്.എം.ഡി.സി സംവിധാനങ്ങളുടെ
കൂടുതല് ഏക�ോപനം ഉറപ്പുവരുത്തും. ഇവയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലപ്പെ
ടുത്തും. പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് പുറമെ അംഗീകാരമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങ
ള്ക്കും ഇത് ബാധകമാക്കും.

സ്കൂളുകളുടെ ഭരണപരമായ കാര്യക്ഷ്മത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സ്കൂൾ മാനുവലിന്റെ
കരട് തയാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പി.റ്റി.എ., എസ്.എം.സി, മദർ പി.ടി.എ. എന്നിവയു
ടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഘടനയെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ സ്കൂളുകള്ക്കും മാസ്റ്റര് പ്ലാനുകള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഭൗതി
കസൗകര്യ ഭാഗം വലിയ�ൊരളവില് പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അക്കാദമിക് മാസ്റ്റ
ര്പ്ലാന് അടുത്ത അധ്യായന വര്ഷത്തില് സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കും. ഓര�ോ
സ്കൂളും മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹ്രസ്വകാല, ദീ
ര്ഘകാല പദ്ധതികള്ക്ക് രൂപംക�ൊടുക്കും.
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എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓര�ോ സ്കൂളും മികവിന്റെ
കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിനാവശ്യമായ ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല പദ്ധതികൾക്ക്
രൂപം നല്കും. സ്കൂളുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയ�ോഗം മാ
സ്റ്റർ പ്ലാനിന് അനുസൃതമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാ
ണ് അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ.

430.

ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ അക്കാദമികവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളികള് പരി
ഹരിക്കാന് സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ നേതൃത്വത്തില് ബി.ആര്.സികളില്
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓട്ടിസം സെന്ററുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തും. കാഴ്ച
പരിമിതിയുളള കുട്ടികള്ക്കായി ഓഡിയ�ോ ടെക്സ്റ്റ് വികസിപ്പിക്കും. കേള്വി പരി
മിതിയുള്ള കുട്ടികള്ക്കായി പ്രത്യേക പരിപാടി തയ്യാറാക്കും. ഇത്തരം കുട്ടികളു
ടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കും.
ഇതിനു വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കീഴിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഏജന്സികളുടെ പ്രവ
ര്ത്തനം ഏക�ോപിപ്പിക്കും.

ഒരു ബി.ആർ.സി. യുടെ കീഴിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 168
		
ഓട്ടിസം സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ഉന്നമന
ത്തിനായി കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഫിസിയ�ോതെ
റ�ോപ്പി നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ അക്കാ
ദമികമായ പുര�ോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടുക�ൊണ്ട് മൈ ഡിയർ ടീച്ചിംഗ് സമ്പ്രദായം
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		 കാഴ്ചപരിമിതരായ കുട്ടികൾക്കായി ബ്രയിൽ ലിപിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നൽകു
ന്നുണ്ട്. അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, സെൻസസ് സ്റ്റിമുലൈസേഷൻ
തെറാപ്പി എന്നിവ നടത്തുന്നു. 'ശ്രുതി വായന' എന്ന ഓഡിയ�ോ ടെസ്റ്റ് തയ്യാറാ
യിവരുന്നു.

431.

സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാന് പദ്ധതിയെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രാദേ
ശിക പദ്ധതികളുമായി ഉദ്ഗ്രഥിക്കും.

		
സമഗ്രശിക്ഷാ അഭിയാൻ മുഖാന്തിരം പ്രൈമറി തലം വരെ നടത്തുന്ന വിദ്യാ
ഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കാളിത്തം വഹി
ക്കുന്നുണ്ട്.

432.

സ്കൂള് മാസ്റ്റര്പ്ലാനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ
തലത്തില് വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനത്തിന് സമഗ്രമായ മാസ്റ്റര് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കും.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ്, എം.പി, എം.എല്.എ
തുടങ്ങിയ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയ�ോഗം കഴിവതും ഈ മാസ്റ്റര് പ്ലാനിന് അനുസൃത
മായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.

എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
		
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ
കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

433.

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ പാചകപ്പുര മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ�ൊതുഫണ്ടുകള്
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താന് അനുവാദം നല്കും. പ്രാദേശിക പിന്തുണയ�ോടെ ഉച്ചഭ
ക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയര്ത്തും.

		
ഏയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ പാചകപ്പുര മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാ
ര് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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434.

മുഴുവന് കുട്ടികളുടെയും കായികക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയില് ആര�ോ
ഗ്യ-കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റും.

435.

പഠന സാമഗ്രികള്, പാഠപുസ്തകം, കൈപ്പുസ്തകം എന്നിവയുടെ അച്ചടി,
വിതരണം എന്നിവ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞൂവെന്നുള്ള
താണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേട്ടങ്ങളില�ൊന്ന്. ഇത് തുടര്ന്നും ഉറപ്പുവരുത്തും.

		
മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും കായികക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പാഠ്യപദ്ധതി
പരിഷ്കരണത്തിൽ ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി. സ്കൂളുകളിൽ
കളിസ്ഥലങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും പുതിയ നിർ
മ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കളിസ്ഥലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

		
ആകെ 537 ടൈറ്റിലുകളിലായി 48,80,00,000 പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒരു അദ്ധ്യ
യന വർഷത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത്. 2022-23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ
ഒന്നാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

436.

സ്
കൂള് അന്തരീക്ഷം ശിശുസൗഹൃദവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ആക്കണം.
ജൈവവൈവിദ്ധ്യോന പദ്ധതി വിപുലപ്പെടുത്തും. ജൈവപച്ചക്കറികള് ഉല്പാ
ദിപ്പിക്കല്, മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കല് എന്നിവ കുട്ടികളുടെ
പങ്കാളിത്തത്തോടെയും സാമൂഹിക പിന്തുണയ�ോടെയും നടപ്പിലാക്കും. എല്ലാ
സ്കൂളുകളിലും ഗ്രീന് പ്രോട്ടോക്കോള് നടപ്പാക്കും.

സ്കൂളുകൾ ശിശുസൗഹൃദവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ആക്കുന്നതിന് മുൻ ഗവൺ
മെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പ�ോകുകയാണ്.
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയെ പ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളിൽ കാർഷികസംസ്കാരം
വളർത്തുന്നതിനും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കിച്ചൺ ഗാർഡൻ നിർബന്ധമാക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

437.

ഒന്പതാം ക്ലാസു മുതല് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കി ഹയര് സെ
ക്കണ്ടറിക്കും അതിനുശേഷമുള്ള ഉന്നത പഠനത്തിനുമുള്ള ഗൈഡന്സ് നല്കാ
നുള്ള സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തും.

		 പത്താം തരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കെ-ബാറ്റ് ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള അഭിരുചി
മനസ്സിലാക്കൽ പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

438.

	പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളായ എസ്.സി.ഇ
.ആര്.ടി, സീമാറ്റ്, എസ്.ഐ.ഇ.ടി, ഐടി@സ്കൂള് എന്നിവയുടെ പ്രവര്ത്തനം
വിദഗ്ധരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തും.

		
എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള് വിദഗ്ധരുടെ പങ്കാ
ളിത്തത്തോടെ പുനസംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു. പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള
നടപടി ആരംഭിച്ചു.

439.

ഐടി@സ്കൂ
 ളിനെ കേരള ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര് ആന്റ് ടെക്ന�ോളജി ഫ�ോര്
എഡ്യുക്കേഷന് അഥവാ കൈറ്റ് എന്നാക്കി സമൂലമായി പുനഃസംഘടിപ്പി
ച്ചു. അതിന്റെ വലിയ മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്
കൂള് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷന്റെ
ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ സൗകര്യങ്ങളുടെശേഷി പൂര്ണ്ണമായി ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു കൈറ്റ് നേതൃത്വം നല്കും.

കൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ പ്രവർ
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440.

ത്തനങ്ങളിലൂടെ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് സ്കൂളുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. മലയ�ോര
പിന്നോക്ക മേഖലകളിൽപ്പോലും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി അക്കാദ
മികമായി മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജി-സ്യൂട്ട്, വിക്ടേഴ്സ് ചാനലുകൾ പ�ോലുള്ള
സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർ
ക്കും കൂടുതൽ ഗുണത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിക്ടേഴ്സിന്റെ രണ്ടാം
ചാനൽ ആരംഭിച്ചു.
അണ് എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയില് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹ
രിക്കാനുതകുന്നവിധം സമഗ്രമായ നിയമനിര്മ്മാണം ക�ൊണ്ടുവരും. ഇതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് എല്.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് ആരംഭിച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടര്ന്നും
മുന്നോട്ടുക�ൊണ്ടുപ�ോകും. അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാപകരുടെയും സേവനവേതന വ്യവസ്ഥകള് ശരിയായ രീതിയില് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.

		
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെ
യും അനധ്യാപകരുടെയും സേവന വ്യവസ്ഥകള്ക്ക് മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കു
ന്ന നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

441.

സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ തുല്യതാ പരീക്ഷകള് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തും. വിദ്യാഭ്യാ
സം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് തുടര് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കാന് കഴി
യുന്ന സവിശേഷ പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കും.

		
സാക്ഷരതാ മിഷൻ നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ, ഹയർ സെക്കണ്ട
റി തുല്യതാ ക�ോഴ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പി.എസ്.സി. അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

442.

സാക്ഷരതാ മിഷന് പ്രേരക്മാരെ തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്ക് പുനര്വി
ന്യസിക്കുന്നതാണ്. വര്ദ്ധിപ്പിച്ച അലവന്സ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.
ഇവരുടെ അലവന്സ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു സര്ക്കാര് അധികമാ
യി ലഭ്യമാക്കും.

		
സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് കീഴിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാ
രെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിലേയ്ക്ക് പുനർ വിന്യസിക്കുന്നതിന് തത്വത്തിൽ
അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികൾ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.

443.

എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കണ്സിലിംഗ് സേവനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില് അധ്യാപകര്ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്കും. പാചക
ത്തൊഴിലാളികള്, പ്രീപ്രൈമറി അധ്യാപകര്/ആയമാര് എന്നിവരുടെ വേതനം
ഉയര്ത്തും.

സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിസെഫിന്റെ സഹായത്തോടെ
കുട്ടികളുടെ മാനസിക ആര�ോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ‘അതിജീവനം’ എന്ന
പരിപാടി വിദഗ്ദ്ധ ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും കൗൺസിലർമാരുടെയും സേവനം
ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ്
നൽകുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓര�ോ ഡി.ഇ.ഐ. തലത്തിലും പ്രാപ്തരായ
അധ്യാപകരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗിനുള്ള പരിശീലനം
നൽകുന്നതാണ്.
		 പാചക ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് വേനലവധിക്കാലമായ ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങ
ളിൽ സമാശ്വാസമായി പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വിതരണം ചെയ്തു. പാചക
ത�ൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിദിന വേതനം 550 രൂപയിൽ നിന്ന് 600 രൂപയായും
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625 രൂപയിൽ നിന്നും 675 രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
444.

445.

സ്കൂ
 ള് വിദ്യാഭ്യാസത്തില് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷം ക�ൊണ്ട് നേടിയ മികവിന്റെ
റെക്കോഡ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള
ലക്ഷ്യം. നാക് അക്രെഡിറ്റേഷന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സര്വ്വകലാശാലകളും
3.5 ശതമാനം ഗ്രേഡ് എങ്കിലും കൈവരിക്കണം. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെട്ട ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റുകളും സ്കൂ
 ളുകളും ദേശീയതലത്തില് അംഗീകാരം
നേടും. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബായി കേരളത്തെ മാറ്റും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് SAAC പ്രവര്ത്തനം ആരം
ഭിച്ചു. RUSA യുടെ കീഴില് State Level Quality Assurance Cell (SLQAC)
സ്ഥാപിച്ച് ക�ോളേജുകളിലേയും സര്വ്വകലാശാലകളുടേയും IQAC കളേയും
ഏക�ോപിപ്പിച്ച് ക�ൊണ്ട് NAAC Accreditation ന് വേണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സിലില് KIRF സ്ഥാപിച്ചു. RUSA
ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച് 2022-23 ല് NAAC Accreditation ന് വേണ്ട പ്രത്യേക
ഡ്രൈവ് നടപ്പാക്കും.

	കേരളത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ എന്റോള്മെന്റ് റേഷ്യോ 75
ശതമാനമായെങ്കിലും ഉയര്ത്തണം. അഖിലേന്ത്യാ ശരാശരി 26 ശതമാനമാ
ണ്. ഇപ്പോള് കേരളത്തിലെ എന്റോള്മെന്റ് 37 ശതമാനമാണ്. പക്ഷെ ഇതില്
പുറത്തു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉള്പ്പെടില്ല. ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി സംബ
ന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം നടത്തും. ഇവരെക്കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണെ
ങ്കില് ഒരു പക്ഷെ ഏതാണ്ട് 1617 ലക്ഷം കുട്ടികള് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല
യിലുണ്ട്. ഇത് 2022 ലക്ഷമായി ഉയര്ത്തും. ഇതിനായി 2021ല് ക�ോളേജുകള്
തുറക്കുമ്പോള് 20000 പേര്ക്ക് അധിക പഠനസൗകര്യം ഉണ്ടാകും. 10 ശതമാനം
സീറ്റ് വര്ദ്ധന, പുതിയ ക�ോഴ്സു
 കള്, ഗവേഷണ സൗകര്യ വര്ദ്ധന. 202122ല് തെരഞ്ഞെടുത്ത ക�ോളേജുകളില് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അധിക ബാച്ചുകളിലൂടെ
യും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് പഠനസൗകര്യം ഒരുക്കും.

വിവിധ സർവ്വകലാശാലകളിൽ ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക�ോഴ്സുകളി
		
ലായി 31796 പുതിയ സീറ്റുകളും ഗവേഷണത്തിന് 631 പുതിയ ഗൈഡുകളുടെ
കീഴിൽ 3786 ഗവേഷണ സീറ്റുകളും 2021-2022 അധ്യയന വർഷം അനുവദിച്ചു.

446.

സര്വ്വകലാശാലകള്ക്കുള്ളില്, കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളുടെ പേരില് 30
ഓട്ടോണമസ് ഇന്റര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററുകളും സ്കൂളുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന
താണ്. ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വിദഗ്ദ്ധരെയ�ോ പണ്ഡിതന്മാരെയ�ോസേര്ച്ച് കമ്മി
റ്റി വഴി ദേശീയതലത്തില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും
ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള നിയമനങ്ങള് നടത്തുക. ഈ പ്രഗത്ഭമേധാവിക
ളുടെ കൂടി സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിലായിരിക്കും സ്കൂളുകള് രൂപാന്തരപ്പെടുക.
ഇവയില് നല്ല പങ്കും ഇന്റര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററുകള�ോ ഇന്റര് ഡിസിപ്ലിനറി
സെന്ററുകള�ോ ആയിരിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രീയയുടെ ഭാഗമായി ഓട്ടോണമസ് ഇന്റര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
		
സെന്ററുകകൾക്ക് യ�ോജിച്ച ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ അക്കാദമിക് സമൂ
ഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി സര്വ്വകലാശാലകള് സമര്പ്പിച്ച
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134വിശദ പദ്ധതി രേഖകള് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സിലിന്റെ നേതൃത്വത്തി
ല് പരിശ�ോധിച്ച് വരുന്നു.

447.

നിലവിലുള്ള യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റി സ്കൂളുകള്/ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകള്/ സെന്ററുകള്
എന്നിവയുടെ മികവ് പരിശ�ോധിച്ച് അവയെ പുതിയ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി
രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളുടെ വികസന ആവശ്യ
ങ്ങള് കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സില്, കെ-ഡിസ്ക്
തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചര്ച്ച ചെയ്താണ് സെന്ററുകള് സംബന്ധിച്ച് തീരു
മാനമെടുക്കുക.

448.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ കൂടി നിര്ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തില് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റേണ്ട സര്വ്വകലാശാല സ്കൂളുകള്, ഡി
പ്പാര്മെന്റുകള്, സെന്ററുകള് എന്നിവയുടെ മികവ് പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനുള്ള
മാര്ഗ്ഗരേഖ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
കൗൺസിലിനാണ്.
പ്രതിമാസം 50,000 രൂപ മുതല് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫെല�ോഷിപ്പ് ഉള്ള 500
നവകേരള പ�ോസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടറല് ഫെല�ോഷിപ്പുകള് അനുവദിക്കും. അധികമായി
ലബ�ോറട്ടറികളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുമ�ൊരുക്കുന്നതിന് 50,000 രൂപ വരെ ആവ
ശ്യമെങ്കില് ലഭ്യമാക്കും. രണ്ടു വര്ഷത്തേയ്ക്കായിരിക്കും ഫെല�ോഷിപ്പ്. രാജ്യത്തിന
കത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ വിദഗ്ധര്ക്കും ഈ ഫെല�ോഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവു
ന്നതാണ്. ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓര�ോ വിഷയത്തിലും പ്രത്യേകം പരസ്യം
ചെയ്തായിരിക്കും ആളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫെല�ോഷിപ്പുകളുടെ വിഷയങ്ങള്
കേരളത്തിന്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് തീരുമാനി
ക്കുക.

77 നവകേരള പ�ോസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടറല് ഫെല�ോഷിപ്പുകള് വിതരണം ചെയ്തു.
449.		

കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ സര്വ്വകലാശാലകളുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ
ങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മേജര് സര്വ്വകലാശാലകള്ക്ക് പരമാവധി 125
ക�ോടി രൂപ വീതവും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 75 ക�ോടി രൂപ വീതം അനുവദിക്കും. ലാബുകള്,
ക്ലാസ് മുറികള്, സ്റ്റുഡന്റ്/ ഫാക്കല്റ്റി ഹ�ോസ്റ്റല്, ഇന്റര്നാഷണല് ഹ�ോസ്റ്റല്
എന്നിവയ്ക്കാണ് പണം അനുവദിക്കുക.

സർവ്വകലാശാലകളിൽ കിഫ്
ബി ഫണ്ടുപയ�ോഗിച്ച് നടത്തുന്ന വികസനങ്ങ
		
ളിൽ 36.61 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 379.66 ക�ോടി
രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. സർവ്വകലാശാലാ കാമ്പസു
കളിൽ 1500 ഹ�ോസ്റ്റൽ മുറികളും 250 അന്താരാഷ്ട്ര ഹ�ോസ്റ്റൽ മുറികളും സ്ഥാ
പിക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ 100 ക�ോടി രൂപ മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്.

450.

	കേരള സാങ്കേതിക സര്വകലാശാലയ്ക്കും മെഡിക്കല് സര്വ്വകലാശാലയ്ക്കും
ശ്രീനാരായണ ഓപ്പണ് യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റിക്കും പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരങ്ങള്
പണിയും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സിലിന് പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ലഭ്യമാ
ക്കും.

		
സാങ്കേതിക സര്വ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം പണിയുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം
സര്വ്വകാശാലയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ നാരായണ ഓപ്പണ് സര്വ്വകലാശാ
ലയ്ക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

451.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ പദ്ധതി അടങ്കല് ഗണ്യമായി ഉയര്ത്തും.
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ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 2022- 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 763 ക�ോടി
രൂപ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുൻ വർഷത്തെ അപേ
ക്ഷിച്ച് 20 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ്.
ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എം.കെ ഡിജിറ്റല് യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റിയായി ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നവേറ്റീവ് ഗവേഷണത്തിനും സംരംഭകത്വ പ്രോത്സാഹനത്തിനും ഡിജിറ്റല്
യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിര്ണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാവുംവിധം വികസിപ്പിക്കും.

452.

		
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ്
ടെക്നോളജി ആക്ട് 2021 ഒക്ടോബറിൽ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കി. യുജിസി
നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 2(എഫ്) പ്രകാരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഇതിനകം
തന്നെ യുജിസി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എംടെക്
പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ എഐസിടിഇ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യ ഇന്നൊവേഷൻ സെന്റർ ഫ�ോർ ഗ്രാഫീൻ എന്ന മികവ് കേന്ദ്രം2022
മാർച്ചിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ട്.

454.

വിദേശത്ത് ത�ൊഴില് നേടുന്നതിനുള്ള ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും വിദേശ സര്വ്വ
കലാശാലകളില് നടക്കുന്ന ഗവേഷണ ഫലങ്ങള് അടുത്തു മനസ്സിലാക്കാനും
പ്രധാന വിദേശ ഭാഷകളില് നമ്മുടെ ബിരുദ - ബിരുദാനന്തര വിദ്യാര്ത്ഥികളെ
സജ്ജമാക്കാന് സര്വ്വകലാശാലകളില് സംവിധാനം ഒരുക്കും.

		
ASAP ന്റെ നേതൃത്വത്തില് നൈപുണ്യ വര്ദ്ധനവിന് വേണ്ട ക�ോഴ്സുകള്
നല്കുന്നുണ്ട്. വിദേശ ഭാഷകളുടെ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ASAP ല്
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം 104 വ്യത്യസ്ത ക�ോഴ്സുകളിലായി 6123 പേർക്ക്
2021-2022 അദ്ധ്യയന വർഷം പരിശീലനം നൽകി.

455.

ഓണ്ലൈനായുള്ള MOOC മാതൃകയിലുള്ള ക�ോഴ്സുകളുടെ സാധ്യതകള് പൂ
ര്ണ്ണമായും പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തും. പരമ്പരാഗതമായ ക�ോഴ്സുകള് MOOC ക�ോ
ഴ്സുകളും മിശ്രമാക്കാവുന്നതാണ്.

		
MOOC മാതൃകയിലുള്ള ക�ോഴ്സുകളെപ്പറ്റി പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണക്കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കമ്മീഷന്റെ നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത്
MOOC മാതൃകയിലുള്ള ക�ോഴ്സുകള് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കും.

456.

	കേരളത്തിലെ സര്വ്വകലാശാലകളും വിദേശ സര്വ്വകലാശാലകളും ഗവേഷണ
കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്ക്കവും അക്കാദമിക് സഹകരണങ്ങളും പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കും.

		
KCHRന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സിലെ ലെയ്ഡൺ സർവ്വകലാശാ
ലയുമായി മുസിരിസ് പഠനത്തിന് കരാറിലേർപ്പെട്ടു. കേരള സർവ്വകലാശാല
യിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പഠന കേന്ദ്രത്തിന് 2 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക
ഫണ്ടനുവദിച്ചു. അദ്ധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിനിമയം സാധ്യ
മാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നയരൂപീകരണത്തിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരി
ഷ്കരണക്കമ്മീഷനെയും ആവശ്യമായ നിയമനിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കുന്നതിന്
നിയമ പരിഷ്കരണക്കമ്മീഷനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി.

458.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസായ വികസന സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ട്രാ
ന്സ്ലേഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള് വികസന ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു
ക�ൊണ്ടുള്ള ഉന്നതവിദ്യാപീഠങ്ങള്, പ�ോസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടറല് ഫെല�ോഷിപ്പുകള്,
നൂതനവിദ്യാ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികള് എന്നിവയ�ൊക്കെയായിരിക്കും ഈ
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സഹകരണത്തിന്റെ മുഖ്യചാലുകള്.
		
സര്വ്വകലാശാലകളില് ട്രാന്സ്ലേഷണല് ഇന്സ്റ്റിട്യൂട്ടുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
ആവശ്യമായ മാര്ഗരേഖ തയ്യാറാക്കാന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ കമ്മീ
ഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

		 അസാപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആമസ�ോൺ, എൽ&ടി, മസ്
ക് ട്രെയിനിങ്,
edutech തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ച് വ്യാവസായ അധിഷ്ഠിത
ക�ോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു.

459.

അഫിലിയേറ്റഡ് ക�ോളജുകളിലെ ക്ലാസ് മുറികള് മുഴുവന് ഡിജിറ്റലൈസ്
ചെയ്യും. അസാപ്പിനായിരിക്കും ഇതിന്റെ ചുമതല.

	ക�ോളേജുകളില് സ്മാര്ട്ട് ക്ലാസ്സ് മുറികള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ
നിശ്ചിത ഭാഗം ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്.

460.

സര്ക്കാര് ക�ോളജുകളുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങള് 512 ക�ോടി രൂപ വീതം
മുടക്കി വിപുലീകരിക്കും. നാക് അക്രെഡിറ്റേഷനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങള�ൊ
രുക്കുന്നതിനു പ്രത്യേക ധനസഹായം നല്കും.

		
പ�ോളിടെക്നിക്കുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക�ോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർ
ക്കാർ ക�ോളേജുകളിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയ�ോഗിച്ച് 26.04 ക�ോടി രൂപയുടെ
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 636.84 ക�ോടി രൂപയുടെ നിർ
മ്മാണ പ്രവർത്തങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്നു.

461.

'ബി+''നു മുകളില് ഗ്രേഡുള്ള എല്ലാ ക�ോളജുകള്ക്കും പുതിയ ക�ോഴ്
സുകള്
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപ�ോയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അവര്ക്ക് ഇനിയും
അനുവദിക്കും.

		 നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

462.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിനുള്ള കരി
ക്കുലം പരിഷ്ക
 രിക്കും. വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിപുണത വികസിപ്പിക്കുന്നതി
നും പഠന നിലവാരം ഉയര്ത്തുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്ക
 രിക്കും.

		
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കരി
ക്കുലം പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള നടപടികള് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സിലിന്റെ
നേതൃത്വത്തില് നടപ്പിലാക്കും.

463.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഈ പരിവര്ത്തനത്തില് കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര
സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്സിലും സി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.ആര്.എം, കെ.എഫ്.
ആര്െ.എ, നാറ്റ്പാക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു
ണ്ട്. സ്റ്റെക്കിനു കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു പൂര്ണ ഓട്ടോണമി
നല്കുകയും കൗണ്സിലിന്റെ ചുമതല ഏക�ോപനം, അവല�ോകനം, പ�ൊതുദിശ
നിര്ണയിക്കല് എന്നിവയില് ഒതുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്സ്റ്റിിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാ
ന്സ്ഡ് വൈറ�ോളജി ല�ോക�ോത്തര സ്ഥാപനമാക്കും.

ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓട്ടോണമി സംബന്ധിച്ച നടപടികള് പരിഗണ
		
നയിലാണ്. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറ�ോളജിക്ക് മുഴുവന് സമയ ഡയറക്ടറെ നി
യമിച്ച് ഗവേഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

464.

	കെ.ആര് നാരായണന് നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വല് സയന്സ്
ആന്ഡ് ആര്ട്സിന് ഓട്ടോണമി നല്കും. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അന്താരാഷ്ട്ര നില
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വാരമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചലച്ചിത്ര പാഠശാലയാക്കി മാറ്റും.

	കെ.ആര് നാരായണന് നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വല് സയന്സ്
ആന്ഡ് ആര്ട്സിന് ഓട്ടോണമി നല്കി. ഇന്സ്റ്റിട്യൂട്ടിനെ മികവിന്റെ കേന്ദ്ര
മാക്കിമാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രപ്പോസല് സമര്പ്പിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്യ
ന്താധുനിക സംവിധാനങ്ങള�ോടെ ആഡിയ�ോ വിഷ്വല് റൂം സജ്ജമാക്കി. മറ്റ്
പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

465.

പഠനത്തിന�ൊപ്പം വരുമാനം കൂടി ഉറപ്പാക്കാന് സാധിക്കുംവിധം ഏണ് ബൈ
ലേണ് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കും.

466.

DCE, DTE, ASAP എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില് Earn while You Learn പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കി.

	പ്രൊഫഷണല് ക�ോഴ്സുകളില് പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠന
കാലത്തുതന്നെ പ്രായ�ോഗിക പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കാന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഇന്ക്യുബേഷന് സെന്ററുകള് ആരംഭി
ക്കും.

		
9 എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക�ോളേജുകളിലും 4 പ�ോളിടെക്നിക്കുകളിലും ഉള്ള ടെക്നോ
ള�ോജിക്കൽ ബിസിനെസ്സ് ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു. ക�ൊച്ചി
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്റർ ആരം
ഭിച്ചു. മഹാത്മാ ഗാന്ധി, ക�ോഴിക്കോട്, കേരള സർവ്വകലാശാലകൾ ഇതിന്റെ
പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

467.

വിവിധ സര്വ്വകലാശാല ലൈബ്രറികളിലെ ഇ-റിസ�ോഴ്സ് മറ്റിതര സര്വ്വക
ലാശാലകളിലടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും ലഭ്യമാക്കും.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഇ-ജേര്ണല് കണ്സോ
ര്ഷ്യം നടപ്പാക്കും. സര്വ്വകലാശാലകളിലെയും അഫിലേറ്റഡ് ക�ോളേജുകളി
ലെയും ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരി
ക്കും. മികച്ച ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്ന ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകള്ക്ക് പ്രത്യേക ധനസഹായം
നല്കും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടപ്പിലാക്കുന്ന KALNET
		
പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂര്ത്തീകരിച്ചു. സര്വ്വകലാശാലകളിലെയും അഫിലേ
റ്റഡ് ക�ോളേജുകളിലെയും ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് SAAC
നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

469.

സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അക്കാദമിക ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്താന്
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള അക്രെഡിറ്റേഷന് സംവിധാനം
ആരംഭിക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഭാവിയില് പുതിയ ക�ോഴ്സു

കള് അനുവദിക്കുക. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
തിനുള്ള നടപടികള് ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഫലപ്രദമാക്കും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള SAAC സ്വാശ്രയ സ്ഥാ
പനങ്ങളെ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാശ്രയ സ്ഥാപന
ങ്ങളില് IQAC സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അവയെ ഏക�ോപിപ്പിച്ച് അക്രഡിറ്റേഷന്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും SLQAC യെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സ്വാ
ശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളില് അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട നിയമ നിര്മ്മാണം നടത്തി ഇതിന്റെ ചട്ടങ്ങള് നിര്മ്മാണ ദശയിലാണ്.
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സര്വകലാശാലകളിലെ സിലബസ് കാല�ോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കും. പ�ൊതു
മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കു വിധേയമായി ഓര�ോ സര്വ്വകലാശാലയും അവരവരു
ടെ സിലബസ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കും.

		
സിലബസ് കാല�ോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന് അതിന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന മു
റയ്ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സില് മുഖേന സര്വ്വകാലാശാലകള്ക്ക് ലഭ്യമാ
ക്കും.

471.

കൂടുതല് ഡ�ോക്ടറല് സീറ്റുകളും സ്ക�ോളര്ഷിപ്പുകളും അനുവദിക്കും. ജ്ഞാന�ോ
ല്പ്പാദനത്തിന് ശേഷിയും യ�ോഗ്യതയുമുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുന്ന
തിനു ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര കാലത്ത് വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രോജക്ടുകള്ക്ക് ഊന്നല്
ക�ൊടുക്കും. ഗവേഷണ മെത്തഡ�ോളജിയില് പാര്ടൈം ക�ോഴ്സുകള് ആരംഭി
ക്കും.

ഗവേഷണത്തിന് 631 പുതിയ ഗൈഡുകളുടെ കീഴിൽ 3786 ഗവേഷണ സീറ്റു
		
കൾ 2021-2022 അധ്യയന വർഷം അനുവദിച്ചു.

473.

അഫിലിയേറ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുളള ആര്ട്സ് ആന്ഡ് സയന്സ് ക�ോളജുകളുടെ
സൗകര്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നതിനു ചലഞ്ച് ഫണ്ട് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു
ള്ള നടപടികള് കൂടുതല് ലളിതമാക്കും. ഉദാരമായ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയ�ോ
ടെ വിവിധ മേഖലകളില് ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകളെടുക്കാന് ഈ സ്ഥാപനങ്ങ
ളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില�ോ അല്ലാതെയ�ോ ക�ോഴ്
സുകള്
നടത്തുന്നതിന് ക�ോളേജുകളുടെ ഗ്രേഡ് കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ടായിരിക്കും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണകമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട് കൂടി പരിഗണിച്ച് ഇതിൽ
		
തുടർ പ്രവർത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും

474.
475.

എല്ലാ ക�ോളേജ് അധ്യാപകര്ക്കും സര്വ്വീസില് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്ഡക്ഷന് ക�ോഴ്സുകള് സംഘടിപ്പി
ക്കും. അധ്യാപകര്ക്ക് ഇന്സര്വ്വീസ് ക�ോഴ്സുകള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യ
ങ്ങള് വിപലുപ്പെടുത്തും. മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് പൂര്ണ്ണമായ അധ്യാപക
തസ്തികകള് സൃഷ്ടിക്കും.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
സര്വകലാശാലാകേന്ദ്രങ്ങളില് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തസ്തികകള് പൂര്ണമായും
നികത്തും. പുതിയ വകുപ്പുകളും അതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണാസംവിധാനങ്ങ
ളും സൃഷ്ടിക്കും.

		
ശ്രീ നാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവ്വകലാശാല, ക�ോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാല,
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല, ശ്രീ ശങ്കര സർവ്വകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ
നിയമന പ്രക്രിയ നടന്നു വരുന്നു.

476.

സര്വകലാശാല ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളെ അന്തര്ദേശീയ നിലവാരമുള്ള ഗവേഷണ
കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റും. പഴയ പുസ്തകങ്ങളും രേഖകളുമെല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ്
ചെയ്യും. ലൈബ്രറി, പുസ്തകമെടുക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല, കുട്ടികള്ക്കുളള ഒരു പഠ
നകേന്ദ്രം കൂടിയാക്കി മാറ്റും. നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികള്ക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതിന്
ആവശ്യമായ വിശാലമായ ഹാളുകള്, ഇന്റര്നെറ്റ് സൗകര്യം എന്നിവ ലൈബ്ര
റികളില് ലഭ്യമാക്കും. സര്വ്വകലാശാല, ക�ോളേജ് ലൈബ്രറികളെ ഓണ്ലൈ
നായി ബന്ധിപ്പിക്കും.
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മലയാള സര്വ്വകലാശാല സ്റ്റേറ്റ് സെന്റ്രല് ലൈബ്രറി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്
അവയുടെ പുസ്തക ശേഖരം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനം
ആരംഭിച്ചു. KALNET പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

477.

478.

സ്ക�ോളര്ഷിപ്പ് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് സര്ക്കാര് ഗ്രാന്റിന് പുറമേ സംഭാവനകളും
എന്ഡോവ്മ

െന്റുകളും ചേര്ത്ത് വിപുലീകരിക്കും. സ്ക�ോളര്ഷിപ്പുകളുടെ
എണ്ണവും തുകയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
സര്വ്വകലാശാല നിയമങ്ങള് പുനരവല�ോകനം ചെയ്യുകയും അക്കാദമിക
മികവിനു മുന്തൂക്കം നല്കിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുകയും
ചെയ്യും.

		
സര്വ്വകലാശാല നിയമങ്ങള് പുനരവല�ോകനം ചെയ്ത് പുതുക്കുന്നതിന് നിയമ
പരിഷ്കാര കമ്മീഷനെ നിയ�ോഗിച്ചു. കമ്മീഷന്റെ പ്രവര്ത്തനം പുര�ോഗമിച്ച് വരുന്നു.

479.

480.

പ്രവേശന പരീക്ഷ കമ്മീഷണര് ഓഫീസിനെ ആധുനീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് അല�ോ
ട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കും. ഇതുപ�ോലെ വിവിധ ക�ോഴ്സുകളില് പ്രവേശ
നത്തിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്,
പ്രത്യേകിച്ച് എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിലുള്ള വരുടെയും മിശ്രവിവാഹത്തിലു
ള്ളവരുടെയും നടപടിക്രമങ്ങള് ലളിതമാക്കും.

	പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണര് ഓഫീസ് കൂടുതല് സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റൊരു
കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവേശന നടപടികള്ക്ക് ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന സ�ോഫ്റ്റ് വെയറില് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി നടപടികള്
ലഘൂകരിക്കാന് കമ്മീഷണര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയ്യിട്ടുണ്ട്.
ജനാധിപത്യപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും അക്കാദമിക് സ്വയംഭരണവും ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തും. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ
അവകാശങ്ങള് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് ഉറപ്പ് വരുത്തും.

		
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്
നിയമ നിര്മ്മാണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട നിര്ദ്ദേശം സമര്പ്പിക്കാന് നിയമ പരി
ഷ്കാര കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

481.

	ക�ോളേജ് ക്ലസ്റ്ററുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അവയ്ക്കു പ്രത്യേക ധനസഹായം
അനുവദിക്കും.

		
ക�ോളേജ് ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം പഠിക്കാന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ
കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

482.

സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഉള്പ്പെടെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടേയും അധ്യാപകരുടേ
യും അനധ്യാപകരുടേയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും സംഘടനാസ്വാത
ന്ത്ര്യവും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. സ്വാശ്രയ ക�ോ
ളേജുകളില് മിനിമം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ഉണ്ടെന്നും നിയമനങ്ങളില്
യ�ോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.

സ്വാശ്രയ ക�ോളേജുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിയമനങ്ങളിലെ
		
യ�ോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പുതിയ നിയമം നിര്മ്മിച്ചു.. വിദ്യാ
ര്ത്ഥികളുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങള് സര്വ്വകലാ
ശാല നിയമ പരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.
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483.

	കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക�ോളേജുകള്ക്കെല്ലാം അക്രെഡിറ്റേഷന് ലഭി
ക്കാനുള്ള നടപടികള് ഊര്ജ്ജിതപ്പെടുത്തും. തെരഞ്ഞെടുത്ത ക�ോളേജുകളെ
ഇന്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കല് എക്സലന്സ് ആയി ഉയര്ത്തും.

		
സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര്, സര്ക്കാര് നിയന്ത്രിത (LBS, IHRD, CCEK)എന്ഞ്ചി
നീയറിംഗ് ക�ോളേജുകളിലെ IQAC കള് ഏക�ോപിപ്പിച്ച് അക്രഡിറ്റേഷന് പൂര്ത്തീ
കരിക്കുന്നതിന് SLQAC യെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എല്ലാ സര്ക്കാര് പ�ോളീടെക്നിക്ക്
ക�ോളേജുകളിലും NBA അക്രഡിറ്റേഷന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടന്ന് വരുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാ
പനങ്ങളെ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സ് ആക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യം

485.

പകര്ച്ചവ്യാധികളും പകര്ച്ചേതര ര�ോഗങ്ങളും മാനസിക ര�ോഗങ്ങളും അപ
കടംമൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണവും ആര�ോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ര�ോഗാതുരത കുറ
യ്ക്കുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതി മിഷന് മാതൃകയില് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാ
ക്കും. ര�ോഗാതുരത കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ആര�ോഗ്യനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും
ആര�ോഗ്യ ചെലവ് കുറച്ചുക�ൊണ്ടുവരാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ആര�ോഗ്യ രംഗത്തെ പ�ൊതു ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടാനായി ഹെല്ത്തി ലൈഫ് ക്യാ
മ്പയിന്, ആര്ദ്രം മിഷന് ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പൂര്ത്തീകരണവും
വിപുലീകരണവും, ര�ോഗ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ജില്ലാ ക്യാന്സ
ര് പ്രതിര�ോധ പരിപാടി, ലാബ് നെറ്റ് വര്ക്കിംഗ് (Hub and Spoke Model),
വാര്ഷിക പരിശ�ോധനാ പദ്ധതി, Integrative Medicine and Research,
Infectious Disease Infrastructure, One Healthപദ്ധതി, വയ�ോജന പരി
പാലനവും സാന്ത്വന പരിചരണവും എന്നീ പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

.

മലേറിയ 2024 -ഓടെയും, മന്ത് ര�ോഗം-2026 ഓടെയും, കരിമ്പനി (കാലാഅസാ
ര്) 2027 -ഓടെയും, ക്ഷയര�ോഗം 2025-ഓടെയും നിര്മ്മാര്ജ്ജനം ചെയ്യുന്നതി
നുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു. മലേറിയ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഊര്ജ്ജിതമായി നടന്നു വരുന്നു. 2022-ഓടെ
ആലപ്പുഴ, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് മന്ത് ര�ോഗ നിര്മാര്ജ്ജനവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടTransmission Assessment Survey (TAS)പൂര്ത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് നടന്നു വരുന്നു.

		 ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 140
നിയ�ോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഐസ�ൊലേഷൻ വാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ക്യാൻസർ പ്രതിര�ോധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാ
യുള്ള സ്തനാർബുദം, ഗർഭാശയ ഗള അർബുദം, വദനാർബുദം എന്നിവ നിർണ്ണയി
ക്കുന്നതിന് പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

486.

ഓര�ോ പ്രദേശത്തെയും പൗരന്മാരുടെ മുഴുവന് അടിസ്ഥാന ആര�ോഗ്യ വിവര
ങ്ങള് ശേഖരിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ജീവിതശൈലി ര�ോഗങ്ങ
ള് പ്രാരംഭഘട്ടത്തില് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും, പ്രതിര�ോധിക്കുകയും ചെയ്യും.
ര�ോഗികള്ക്ക് കൃത്യമായി സബ്സെന്ററുകള് വഴി മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കും. തുടര്ച്ച
യായ ജനകീയ മെഡിക്കല് സര്വ്വയലന്സും പ്രതിര�ോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും
ചികിത്സയും ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ര�ോഗാതുരത കുറയ്ക്കാനാവും. തദ്ദേശഭരണ
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സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മുന്കൈയി
ല് വിപുലമായ�ൊരു ജനകീയ ആര�ോഗ്യ ക്യാമ്പയിനായി ഇതു വളര്ത്തിയെടു
ക്കും. സമ്പൂര്ണ്ണ സാര്വ്വത്രിക ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന് പരിപാടി എല്ലാ ജില്ലകളിലും
കൃത്യതയ�ോടെ നടപ്പിലാക്കും.
		
ആർദ്രം മിഷൻ-2 ന്റെ ഭാഗമായി ഈ പദ്ധതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആരംഭി
ക്കുകയാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സ്ക്രീനിംഗ് നടത്തു
വാൻ കേരളത്തിലെ ഓര�ോ നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിലും ഓര�ോ ആര�ോഗ്യ സ്ഥാ
പനങ്ങൾ വീതം തിരഞ്ഞെടുത്തുക�ൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവര
ശേഖരണത്തിനായി ശൈലി മ�ൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സജ്ജീകരിച്ച് സ്ക്രീ
നിംഗിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

		 സബ്സെന്ര് വഴി മരുന്നു വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആർദ്രം മിഷൻ-2 ന്റെ
ഭാഗമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ജനകീയ
ആര�ോഗ്യ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്.
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയില് സമഗ്രമായ മാറ്റം ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നല്ല
ഭക്ഷണം, വ്യായാമം, ലഹരിയില് നിന്നുള്ള വിമുക്തി എന്നിവയിൽ ഊന്നിക്കൊ
ണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
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എല്ലാ പ്രാഥമിക ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും കൂടി കുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്ന
ത�ോടെ പ്രാഥമികാര�ോഗ്യതലത്തിലെ പരിവര്ത്തനം പൂര്ത്തിയാക്കും. എല്ലായി
ടത്തും ഉച്ചകഴിഞ്ഞും ഒ.പിയും ലാബും ഫാര്മസിയുമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.
ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദേശീയ അക്രഡിറ്റേഷന് നിലവാരത്തിലേ
യ്ക്ക് ഉയര്ത്തും.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത 170 പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 166പ്രാ
		
ഥമികാര�ോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളെകുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിപ്രവർത്തനം
ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 504 പ്രാഥമികാര�ോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാര�ോ
ഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും, ഇതിൽ 369 എണ്ണത്തിന്റെ
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി കുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷി
ക്കുന്ന 135 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുര�ോഗമിച്ച് വരുന്നു. ഇതിൽ
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33 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. അധിക ഡ�ോക്ടർമാരെയും
സ്റ്റാഫ് നേഴ്സുമാരെയും പുതുതായി നിയമിച്ച് ആശുപത്രികളുടെ സേവനസമയം
വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുകയും, സേവന മേഖലകൾ വിപുലപ്പെടുത്തുക
യും ചെയ്തു. ആര�ോഗ്യ വർദ്ധക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ര�ോഗപ്രതിര�ോധം, സാന്ത്വന
പരിചരണം, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്ന സമഗ്ര പ്രാഥമിക
ആര�ോഗ്യപരിചരണമാണ് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നത്.
		 സംസ്ഥാനത്തെ 143 ആശുപത്രികൾക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ്
അാശുപത്രികളുടെയും നിലവാരം ഉയർത്തി ദേശീയ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കു
ന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
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ആര�ോഗ്യ വകുപ്പില് പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് കേഡര് നടപ്പിലാക്കും. ആര�ോഗ്യ വകു
പ്പിനെ മെഡിസിന്, ആയുഷ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാവുന്ന
താണ്. മ�ോഡേണ് മെഡിസിന് പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത്, ക്ലിനിക്കല് സര്വ്വീസസ്,
മെഡിക്കല് എഡ്യുക്കേഷന് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും. പ്രാ
ഥമിക, സാമൂഹിക, ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഡ�ോക്ടര്മാരും ഭരണപരമായ
തസ്തികകളായ ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്മാര്,
വിവിധ പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ പരിപാടികളുടെ ഡയറക്ടര്മാര് എന്നിവരുള്പ്പെ
ടുന്ന ഡ�ോക്ടര്മാരും പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് കേഡറില്പ്പെടും. ക്ലിനിക്കല് സര്വ്വീ
സില് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും സൂപ്രണ്ട് പ�ോലുള്ള ഭരണനിര്വ്വഹണ തസ്തികകളും
പെടും. മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളിലുള്ളവരാവും മെഡിക്കല് എഡ്യുക്കേഷന് കേ
ഡറിലുണ്ടാവുക.

		 സംസ്ഥാനത്ത് ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിൽ (Health Services) പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്
കേഡർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിക�ൊണ്ട് ഉത്തരവായി
ട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് കേഡറിനെ “പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കേഡർ”
എന്നും “മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കേഡർ” എന്നും 2 ആയി വിഭജിക്കും. പബ്ലിക്
ഹെൽത്ത് കേഡർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആര�ോഗ്യവകുപ്പിലെ മെഡി
ക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
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സർവീസ് സംഘടനകളുമായുള്ള ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും കേഡർ രൂപീ
കരിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നു.
അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേരളം ആര�ോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സില്
നിന്ന് ആര�ോഗ്യ അഷ്വറന്സ് സമ്പ്രദായത്തിലേയ്ക്ക് മാറി. വ്യത്യസ്ത ആര�ോഗ്യ
ഇന്ഷ്വറന്സ് സ്കീമുകളെ ഏക�ോപിപ്പിച്ച് ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സ്റ്റേ
റ്റ് ഹെല്ത്ത് ഏജന്സി (SHA) വഴിയായിരിക്കും ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്.

		 വ്യത്യസ്ത ആര�ോഗ്യ ഇന്ഷുറന്സ് സ്കീമുകളെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി വഴി
ഏക�ോപിപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 18 വയസ്സുവരെയുളള കുട്ടികൾ
ക്ക് എല്ലാ ര�ോഗങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി ചികിത്സ നൽകുന്ന ആര�ോഗ്യ കിരണം
പദ്ധതി പൂർണമായും നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ വഴിയാണ് ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ്
നടപ്പിലാക്കിവന്നിരുന്നത്. ഈ പദ്ധതി സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി (SHA)മുഖാ
ന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുളള നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധ
തിയ്ക്കായി 2022 – 23 -ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിക്ക് 22 ക�ോടി
രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയിലെ ഓൺലൈൻ
പ�ോർട്ടൽ ഉപയ�ോഗിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുടെ 18 വയസ്സുവരെയുളള കു
ട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സാ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
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ഈ സ്കീമില് റ�ോഡ് അപകടങ്ങളില് പരിക്കേല്ക്കുന്നവര്ക്ക് ആദ്യത്തെ 48
മണിക്കൂറില് സൗജന്യമായി ചികിത്സ നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഉള്പ്പെടുത്തും.
ഡാറ്റാ ബെയ്സില് ഉള്പ്പെടാതെ പ�ോയിട്ടുള്ള അര്ഹരായവരെ ഉള്പ്പെടുത്തി
സ്കീം വിപുലീകരിക്കും. കാരുണ്യ ആര�ോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കള് അല്ലാത്ത അര്ഹരായ കുടുംബങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി കാരുണ്യ ബെനവല
ന്റ് ഫണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹെല്ത്ത് ഏജന്സി വഴി തുടരും.

		 സംസ്ഥാനത്തെ റ�ോഡ് അപകടങ്ങളില് പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ 48
മണിക്കൂറില് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ട്രോമാ കെയർ (ഗ�ോൾഡൻ
അവർ) പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള രൂപരേഖ സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയി
ലാണ്. സംസ്ഥാന ല�ോട്ടറി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന കാരുണ്യ ബെനവലന്റ്
ഫണ്ട് (കെ.ബി.എഫ്) പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി
ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി പ�ോരുകയാണ്. സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന
ര�ോഗികൾക്ക് 2 ലക്ഷം (ലൈഫ് ടൈം) രൂപയുടെ ചികിത്സാസഹായം ഇതിലൂടെ
ലഭ്യമാണ്. വൃക്കര�ോഗികൾക്ക് 3 ലക്ഷം (ലൈഫ് ടൈം) രൂപയുടെ സൗജന്യ
ചികിത്സ KASP -ൽ എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും. എസ്.
എച്ച്.എ വഴി നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് പദ്ധതി 2023
മാർച്ച് 31വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
		
KASP-ൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത കെ.ബി.എഫ് പാക്കേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്,
ഹീമ�ോഫീലിയ, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, തലസീമിയ, വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ര�ോ
ഗികൾക്ക് ര�ോഗപ്രതിര�ോധ ശേഷി നൽകൽ, വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കസംബന്ധമായ
ര�ോഗത്തിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എറിത്രോപ�ോയിറ്റിൻ എന്നിവ നൽകുന്നതിന് ആര�ോഗ്യ
വകുപ്പ് ഉചിതമായ ചികിത്സാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
കൾ സ്വീകരിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ‘ആശാധാര’ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

491.

	ക്ലിനിക്കല് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് നടത്തിപ്പ് കാലതാമസം കൂടാതെ പൂര്ത്തി
യാക്കും. ആക്ടുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ചെറുകിട, ഇടത്തരം ആശുപത്രി
കളുടെയും ലബ�ോറട്ടറികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങള് പഠിച്ച് പരിഹരിക്കും. വിവിധ ചി
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കിത്സയ്ക്കായി ചുമത്താവുന്ന ഫീസുകൂടി ഉള്പ്പെടുത്തും.
		
2018-ലെ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്ട്രേഷനും, നിയന്ത്രണവും)
ആക്ട് പ്രകാരം താല്ക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷന് നടപടികള് 01.01.2019മുതല്
ആരംഭിച്ചു. സര്ക്കാര് മേഖലയില് 3748 സ്ഥാപനങ്ങളും, സ്വകാര്യ മേഖലയി
ല് 3108 സ്ഥാപനങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷന് നേടിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഗവണ്മെന്റ്
ഹെല്ത്ത് സര്വ്വീസസിനും ആയുഷ് വിഭാഗത്തിനും കീഴിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ
സ്ഥാപനങ്ങളും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

492.

സ്കൂ
 ള് ആര�ോഗ്യ പദ്ധതി കൂടുതുല് കാര്യക്ഷമതയ�ോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.
ആര്.ബി.എസ്.കെ പദ്ധതി ആര�ോഗ്യ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാ
ക്കി വരുന്നതില് ജനനം മുതല് 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആര�ോഗ്യ
പരിശ�ോധനയും തുടര്ന്നുള്ള ര�ോഗ നിര്ണ്ണയവും, ചികിത്സ, തുടര് പരിശ�ോ
ധനകള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആര്.ബി.എസ്.
കെ നേഴ്സുമാര് സര്ക്കാര് എയിഡഡ് സ്കൂളുകള് സന്ദര്ശിച്ച് പരിശ�ോധന
കള് നടത്തി വരുന്നു. ഇവിടങ്ങളില് പരിശീലനം ലഭിച്ച കൗണ്സിലര്മാരെ
ആര�ോഗ്യ കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

		
സ്കൂള് കുട്ടികളില് വിളര്ച്ച തടയുന്നതിനായി അനീമിയ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി അയണ് ഫ�ോളിക് ആസിഡ് ഗുളികകള് വിതരണം ചെയ്യുക, വിരശല്യം
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ദേശീയതലത്തില് നടത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള
വിരഗുളികകള് നല്കുന്ന പദ്ധതി എന്നിവയും നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ഇത�ോട�ൊപ്പം
ര�ോഗങ്ങള്ക്ക് എതിരായുള്ള കുത്തിവയ്പുകള് 10,16 വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികള്ക്കാ
യി സ്കൂള് മുഖാന്തിരം നല്കി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോള് പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന
സ്കൂള് ആര�ോഗ്യ പദ്ധതിയില് ആര�ോഗ്യ പരിപാലനത്തോട�ൊപ്പം "Wellness"
എന്ന ആശയം കൂടി ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്.

493.

വൃദ്ധരുടെ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്
നങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണത കണക്കിലെടുത്ത് സമഗ്ര
മായ ഒരു സമഗ്ര വൃദ്ധാര�ോഗ്യ സംരക്ഷണ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതാ
ണ്. വയ�ോജനങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങള് ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം
ചെയ്യുന്നതിന് വയ�ോജന കമ്മീഷന് രൂപീകരിക്കും. കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്ശയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില് ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുടെ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണത കണക്കിലെടുത്തു
		
ക�ൊണ്ട് സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതിയുമായി സംയ�ോജിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് 'അരികെ’
എന്ന പദ്ധതി ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്
മുതല്ക്കൂട്ടായി ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളേയും
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളേയും സംയ�ോജിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഒരു വയ�ോജന
സൗഹൃദ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

494.

വയ�ോജനങ്ങള് നേരിടുന്ന ആര�ോഗ്യ പ്രശ്
നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി
താലൂക്ക്, ജില്ല, മെഡിക്കല് ക�ോളേജ് ആശുപത്രികളില് ജെറിയാട്രിക്ക്ലിനി
ക്കുകള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രായമായ സ്ത്രീകളുടെ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്
സവിശേഷ പരിഗണന നല്കും.

		
വയ�ോജനങ്ങള് നേരിടുന്ന ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് ജില്ലാ തലത്തില് തന്നെ പരിഹ
രിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ആശുപത്രികളില് ജെറിയാട്രിക്ക് ക്ലിനിക്കുകള് ആരംഭിച്ചി
ട്ടുണ്ട്.
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495.

വയ�ോജനങ്ങള്ക്കുള്ള ഫ്ളൂ
 , ന്യൂമ�ോക�ോക്കല് വാക്സിന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന
താണ്.

		
ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരിശ�ോധന നടന്നുവരികയാണ്.

496.

	പ�ൊതു ആശുപത്രികളില് കേരളത്തിലെ ക്യാന്സര് ര�ോഗികളില് മഹാഭൂരിപ
ക്ഷം പേര്ക്കും ചികിത്സാ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കും. ക്യാന്സര് പ�ോലുള്ള ഗുരുതര
ര�ോഗങ്ങള്ക്ക് ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തും. ബി.പി.എല് കുടുംബങ്ങ
ള്ക്കു സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തും.

		
കീമ�ോതെറാപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ സൗകര്യം എല്ലാ ജില്ലകളി
ലെയും പ്രധാന ആശുപത്രികളിൽ സജ്ജീകരിച്ച് വരുന്നു. ക്യാൻസർ സെ�റുകളു
ടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആര�ോഗ്യ
വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള 24 ആശുപത്രികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. കൂടുതൽ ആശു
പത്രികളിൽ ഈ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
ണ്ട്. ബി.പി.എൽ ര�ോഗികൾക്ക് ചികിത്സ സൗജന്യമായാണ് നൽകിവരുന്നത്.

497.

	പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില് തന്നെ ക്യാന്സര് ര�ോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയു
ള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കും. സ്തനാര്ബുദവും തൈറ�ോയ്ഡ് ക്യാന്സറും കേ
രളത്തില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഈ രണ്ട് ക്യാന്സറുകളെ സം
ബന്ധിച്ചും വിശദമായ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതാണ്. കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള
പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് ഗര്ഭാശയ ക്യാന്സര് തടയുന്നതിനുള്ള ഹ്യൂമന് പാപ്പില�ോമ
വൈറസ് വാക്സിന് നല്കുന്നതാണ്.

മലബാര് കാന്സര് സെന്റര് നിലവില് ഇത്തരം സേവനങ്ങള് ഗ്രാമീണ പ്രദേ
		
ശങ്ങളില് ചില എന്.ജി.ഒ-കളുടെ സഹകരണത്തോടെ നല്കിവരുന്നു. പരിശീ
ലനം സിദ്ധിച്ച നഴ്സ്ഇവിടെ പ്രാഥമിക പരിശ�ോധന നടത്തുകയും കൂടുതല്
പരിശ�ോധന ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികളെ കാന്സര് സെന്ററിലേക്ക്റെഫര്
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു 'അസ്സോസിയേറ്റ്സെന്ററുകള് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം
നാല് ക്ലിനിക്കുകള് നിലവില് ഉണ്ട്.

498.

ഇതര സംസ്ഥാന ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് ആര�ോഗ്യ കാര്ഡ് നല്കുകയും ചികിത്സ
ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

		
ഇതര സംസ്ഥാന ത�ൊഴിലാളികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ആവാസ് ഇൻ
ഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്ന ഓര�ോരു
ത്തർക്കും 25,000/- രൂപയുടെ സ�ൌജന്യ ഇൻപേഷ്യന്റ് ചികിത്സ സംസ്ഥാന
ത്തെ ചിസ് പ്ലസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എംപാനൽ ചെയ്ത എല്ലാ സർക്കാർ
ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നു. ആര�ോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസിന�ോട�ൊപ്പം
2,00,000/- രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുണ്ട്. ചികിത്സാ പരിധി
യിൽ പ്രസവ സംബന്ധമായ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടം മൂലമുണ്ടാ
കുന്ന അംഗവൈകല്യത്തിന് 1,00,000/- രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടു
ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

499.

	കേരളത്തില് കാണുന്ന ര�ോഗങ്ങള്ക്കു വ്യക്തമായ ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങളും
നിര്ദ്ദേശകതത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രൊഫഷണല് സംഘടനകളുമാ
യി ആല�ോചിച്ച് വിവിധ രംഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത് സ്റ്റാന്ഡേ
ര്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈന്സ് തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.

		കേരളത്തില് കാണുന്ന പകര്ച്ച വ്യാധികള്ക്കും പകര്ച്ചേതര വ്യാധികള്ക്കുമുള്ള
ചികിത്സയ്ക്കുള്ള വ്യക്തമായ ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങള് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കി
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യിട്ടുണ്ട്.

	കുടുംബ ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ താലൂക്ക്, ജില്ലാ, സംസ്ഥാനതല കേന്ദ്രങ്ങളു
മായി ബന്ധിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ടെലിമെഡിസിന്
സംവിധാനം ഒരുക്കും. ഡ�ോക്ടര്മാര്ക്ക് കെ-ഹെല്ത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ
നിസാര ര�ോഗങ്ങള്ക്ക് വീഡിയ�ോ ക�ോളിലൂടെ കണ്സല്ട്ടേഷന് നല്കാനും
എല്ലാ രേഖകളും വൈദ്യനിര്ദ്ദേശങ്ങളും സ്വയമേവ രേഖപ്പെടുത്താനും വേണ്ട
സംവിധാനം ഒരുക്കും.

ഇ-സഞ്ജീവിനി പ്ലാറ്റ്ഫ �ോമിൽ ഏകദേശം 5485-ൽ പരം ഡ�ോക്ടർമാര് സേവനം
		
നല്കി വരുന്നു. നാളിതുവരെ ഏകദേശം 3.9 ലക്ഷത്തില് അധികം കണ്സ
ള്ട്ടേഷനുകളാണ് ഇ-സഞ്ജീവനിയിലൂടെ പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ടെലിമെഡിസിൻ
വഴിയുള്ള ഇ-പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ലാബ് പരിശ�ോധനയും പൂര്ണമായും സൗജന്യമായി
സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് നിന്നും ലഭിക്കും.

501.

ഇ-ഹെല്ത്തിനെ ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മുഴുവന് ഐ.റ്റി അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങ
ളും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഏജന്സിയായി ഉയര്ത്തും.

		
ഇ-ഹെല്ത്തിനെ ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മുഴുവന് ഐ.റ്റി അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങ
ളും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഏജൻസി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.

502.

	ക�ൊവിഡ് ചികിത്സ കേരളത്തില് പൂര്ണ്ണമായും സൗജന്യമായിരുന്നു. ക�ൊവിഡ്
വാക്സ
 ിനും അതുപ�ോലെ തന്നെ സൗജന്യമായിരിക്കും.

		 സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ക�ോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകൾ വഴി സൗജന്യ
മായാണ് ക�ോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയത്. 30-04-2022 വരെ 5,43,57,311
(അഞ്ച് ക�ോടി നാൽപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി
പതിന�ൊന്ന്) ഡ�ോസ് വാക്സിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 18 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രാ
യമുളളവരിൽ 2,69,50,659 പേർക്ക് ഒന്നാം ഡ�ോസ് ക�ോവിഡ് വാക്സിനും,
2,34,69,009 പേർക്ക് രണ്ടാം ഡ�ോസ് ക�ോവിഡ് വാക്സിനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു
കൂടാതെ 15,26,651 പേർക്ക് കരുതൽ ഡ�ോസ് ക�ോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതായത് 18 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുളളവരിൽ ഏകദേശം 100% പേർക്ക്
ഒന്നാം ഡ�ോസ് വാക്സിനും, 88% പേർക്ക് രണ്ടാം ഡ�ോസ് വാക്സിനും, 25% പേർക്ക്
കരുതൽ ഡ�ോസ് ക�ോവിഡ് വാക്സിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ 15 മുതൽ 17
വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ 80% പേർക്ക് ഒന്നാം ഡ�ോസും, 50% പേർക്ക്
രണ്ടാം ഡ�ോസ് വാക്സിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടി
കളിൽ 20% പേർക്ക് ഒന്നാം ഡ�ോസും, 2% പേർക്ക് രണ്ടാം ഡ�ോസ് വാക്സിനും
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്സിനേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു വരുന്നു.

503.

മെഡിക്കല് ബയ�ോമെഡിക്കല് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റായ പാലക്കാട്ടെ
ഇമേജിന്റെ മാതൃകയില് ആവശ്യാനുസൃതം കൂടുതല് കേന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്ന
താണ്. അതിനു പുറമേ മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളിലും വലിയ സര്ക്കാര് ആശു
പത്രികളിലും മാലിന്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കാന് നടപടികള്
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കേരള സംസ്ഥാന പ�ൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബ�ോർഡിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം
		
KEIL (Kerala Enviro – Infrastructure Limited) എന്ന സ്ഥാപനം എറണാകു
ളം, ക�ോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽനിന്നു
ള്ള ബയ�ോമെഡിക്കൽ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും
ചെയ്തു വരുന്നു. മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുകളിലും വലിയ സർക്കാർ ആശുപത്രിക
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ളിലും ബയ�ോമെഡിക്കൽ പ്ലാന്റ് , ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിജയകരമായി
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിക്കു
ന്ന കാര്യം പരിശ�ോധിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.
പുതിയ കേരള പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ നിയമം പ്രാബല്യത്തില് ക�ൊണ്ടുവരുന്ന
തിനുള്ള നിയമ നിര്മ്മാണ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നു നിലവിലിരി
ക്കുന്ന രണ്ടു പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ നിയമങ്ങളിലെ (തിരുവിതാംകൂര്, ക�ൊച്ചിയും
മലബാറും) പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകള്കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ
നിയമം വരുന്നത�ോടെ പഴയ രണ്ട് നിയമങ്ങളും ഇല്ലാതാകും.

		 1939-ലെ മദ്രാസ് പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ആക്ട്, 1955 ലെ ട്രാവന്കൂര് - ക�ൊച്ചിന്
പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ആക്ട് എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകള് ഏകീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
2021-ലെ കേരള പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ ബില് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയസഭയുടെ
77-ാം നമ്പര് ബില്ലായി 04.10.2021-ല് അസാധാരണ ഗസറ്റായി പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചു. 27.10.2021-ല് ബില് നിയമസഭയില് അവതരിപ്പിക്കുകയും അന്നുതന്നെ ബില്
സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷപഠനം നടത്തുന്നതിനായി 15 അംഗ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ
പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു. ആയത് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശ�ോധനയി
ലാണ്.

505.

	കേരളത്തില് ഡ�ോക്ടര്മാരുടെ രജിസ്ട്രേഷന് തിരുവിതാംകൂര്, ക�ൊച്ചി പ്രദേ
ശങ്ങള് തിരുവിതാംകൂര് ക�ൊച്ചി മെഡിക്കല് പ്രാക്ടീഷനേഴ്സ് ആക്ട് 1953 ഉം
മലബാര് പ്രദേശത്തുള്ളവരുടേത് മദ്രാസ് മെഡിക്കല് പ്രാക്ടീഷനേഴ്സ് ആക്ട്
1914 ഉം പ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നത്. തിരുവിതാംകൂര് ക�ൊച്ചി ആക്ട് എല്ലാ വൈദ്യ
വിഭാഗങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷന് നടത്തുമ്പോള് മദ്രാസ് ആക്ട് ആധുനിക
ചികിത്സകരുടേത് മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ഒരു
ഏകീകൃത മെഡിക്കല് പ്രാക്ടീഷനേഴ്സ് ആക്ട് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

2021 ലെ കേരള സംസ്ഥാന മെഡിക്കല് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആക്ട് നടപ്പില് വരു
		
ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

506.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കനു
സൃതമായി സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആര�ോഗ്യ മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര
വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
കള് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

		 ഓര�ോ മേഖലയിലും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നു വരുന്നു. മാതൃമരണ
നിരക്ക് 2030-ഓടെ 20 ആയി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയു
മായി ചേര്ന്ന് 400-ല് അധികം പ്രസവ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വര്ദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് നടന്നുവരുന്നു. 2030-ഓടെ Hepatitis Cനിര്മ്മാര്ജ്ജ
നം ലക്ഷ്യമിട്ട് സജീവമായ കേസ് കണ്ടെത്തല് പ്രക്രിയ നടന്നുവരുന്നു. കുഷ്ഠര�ോഗ
നിര്മ്മാര്ജ്ജനം ലക്ഷ്യമിട്ട് Sparsh – leprosy awareness campaign, ‘ബാല
മിത്ര പദ്ധതി’ - അംഗനവാടികളും സ്കൂളുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്നിവയ്ക്ക് തുടക്കം
കുറിച്ചു. മലേറിയ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം, മന്ത് ര�ോഗം നിര്മ്മാര്ജ്ജനം, ക്ഷയര�ോഗ
നിര്മ്മാര്ജ്ജനം എന്നിവയുടെ പ്രവര്ത്തനവും നടന്നുവരുന്നു. HIV/AIDS – zero
new HIV infections നുവേണ്ടി ഉയര്ന്ന അപകട സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ
പൂര്ണ്ണമായും കണ്ടെത്തുക, അമ്മയില് നിന്ന് കുഞ്ഞിലേയ്ക്കുള്ള പ്രചരണം പൂര്ണ്ണ
മായും തടയുക, പ�ൊതു സമൂഹത്തിനുള്ള കൗണ്സിലിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് സര്വ്വീസുകള്
വ്യാപിപ്പിക്കുക, HIV ബാധിത ര�ോഗികളില് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കി വൈറല് ന�ോഡ്
കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു. പേപ്പട്ടി വിഷബാധ മരണം
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ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു. സ്വാന്തന പരിചരണ
നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആക്ഷന് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കി.
ആര�ോഗ്യ മേഖലയിലെ ജനകീയ ഇടപെടലിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാ
ണ് പാലിയേറ്റീവ് നെറ്റുവര്ക്ക്. ഇവയുടെ ഏക�ോപന ചുമതല തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വിദഗ്ധ ചികിത്സാ പിന്തുണ പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങ
ളുമാണ്. ഇപ്പോള് സെക്കണ്ടറിതല പരിചരണം സാമൂഹ്യാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്
വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ് മേഖലയില് കൂടുതല് നേഴ്സുമാരെയും
ഫിസിയ�ോ തെറാപ്പിസ്റ്റുമാരെയും നിയ�ോഗിക്കും. കിടപ്പുര�ോഗികള്ക്ക് പരിചരണ
വും മരുന്നും ആവശ്യമുള്ളിടങ്ങളില് ജനകീയ ഹ�ോട്ടലുകളില് നിന്ന് ഭക്ഷണവും
ഉറപ്പുവരുത്തും.

കേരളത്തിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും, ക�ോർപ്പറേഷനു
		
കളിലും ആയി 1084 പ്രാഥമിക പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കു
ന്നു. 150000 -ൽ അധികം ര�ോഗികൾക്ക് അതുവഴി വീടുകളിൽ പരിചരണം ലഭി
ക്കുന്നു. 225 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ വിദഗ്ദ്ധ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നഴ്സ്, ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡ�ോക്ടർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന
വിദഗ്ദ്ധ പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ 114 മേജർ ആശുപത്രിക
ളിലും വിദഗ്ദ്ധ പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നവ കേരള കർമ്മ
പദ്ധതി 2 -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് 'അരികെ' നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

508.

ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രികളുമായി സഹകരിച്ച് ത�ൊഴില്ജന്യ ര�ോഗങ്ങളെ സം
ബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തി ഉചിതമായ പ്രതിര�ോധ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങള്
ഏര്പ്പെടുത്തും. പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ ത�ൊഴില്ജന്യ ര�ോഗങ്ങള് നിര്ണ്ണ
യിച്ച് അതിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സാ പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കാന് പ്രത്യേക
പ്രാധാന്യം നല്കും.

ത�ൊഴിൽജന്യര�ോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്താനായി വിദഗ്ദ്ധസമിതി
		
രൂപവത്ക്കരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

509.

എയ്ഡ്
സ് ര�ോഗികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന് പ്രത്യേക സ്
കീം ഉണ്ടാക്കും.
അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുള്ള ര�ോഗികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന്
പ്രത്യേക സഹായം നല്കും.

		
കേരളത്തില് വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തില് ഏഴും (തൃശൂര്,
പാലക്കാട് (2), ആലുവ, ക�ോട്ടയം, പത്തനാപുരം, പിരപ്പന്കോട്, തിരുവനന്തപു
രം), ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു
കേന്ദ്രത്തിലുംഎച്ച്.ഐ.വി അണുബാധിതര്ക്കായി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്
നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

510.

	താലൂക്ക് ആശുപത്രി വരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സാ സംവിധാനം ഒരുക്കും.
കാന്സര് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഇരട്ടിയാക്കും. എല്ലാ മെഡിക്കല് ക�ോളേജു
കളിലും ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് സ്ഥാപിക്കും. എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും
കാര്ഡിയ�ോളജി വിഭാഗമുണ്ടാവും. എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും ഡയാലി
സിസ് സംവിധാനമുണ്ടാക്കും. ഇപ്രകാരം ഓര�ോ തലത്തിലും വേണ്ടുന്ന മിനിമം
സൗകര്യങ്ങള് എന്തെന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുകയും ആ സൗകര്യ
ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

ജില്ലാ/ ജനറൽ ആശുപത്രികളിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യവും, താലൂക്
		
തല ആശുപത്രികളിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
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കളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കാർഡിയ�ോളജി, നെഫ്രോളജി,
ന്യുറ�ോളജി, യൂറ�ോളജി എന്നീ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങളാണ് ജില്ലാതല
ആശുപത്രികളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നൽകി വരുന്നത്.

	കേരളത്തിലെ മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന ക്ലിനിക്കുകളും ചെറുകിട ആശുപത്രിക
ളും നേരിടുന്ന സവിശേഷമായ പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്
ശ്രമിക്കും.

		 പഠനം നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

മെഡിക്കല് ക�ോളേജ്

513.

കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി മെഡിക്കല് ക�ോളേജ്, ജില്ലാതാലൂക്ക് ആശു
പത്രികളുടെ നവീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കും. പുതിയ മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളായ
ക�ോന്നി, ഇടുക്കി, വയനാട്, കാസര്ഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് കൂടുതല് സ്പെ
ഷ്യാലിറ്റി സര്വ്വീസുകളും ആവശ്യമായ ആര�ോഗ്യ ജീവനക്കാരെയും നിയ�ോഗി
ക്കും.

കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനാ
		
യി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ള ജനറല്, ജില്ലാ, താലൂക്ക് ആശുപത്രി
കള് ഉള്പ്പെടുന്ന 70 പ്രോജക്ടുകള്ക്കായി 4177 ക�ോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര് നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.
		
കണ്ണൂര് മെഡിക്കല് ക�ോളേജിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കായി കിഫ്ബി വഴി 29.77
ക�ോടി രൂപയുടെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കി നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂര് മെഡിക്കല് ക�ോളേജിന് സൂപ്പര് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാ
യി 277.76 ക�ോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
		കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ മികച്ച
ട്രോമാ കെയർ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന് 51.29 ക�ോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
		ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് ക�ോളേജില് ഒ.പി ബ്ലോക്ക് പുതിയത് നിര്മ്മിക്കുന്നതി
ന് 187.5 ക�ോടി രൂപ കിഫ്ബി വഴി ലഭ്യമാക്കി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
		ക�ോന്നി മെഡിക്കല് ക�ോളേജിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള്ക്ക് 218 ക�ോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബി വഴി ലഭ്യമായതിന്റെ
ഭാഗമായി മെഡിക്കല് ക�ോളേജിന് ആവശ്യമായ ക്വാര്ട്ടേഴ്സ്, ആശുപത്രി
ബ്ലോക്കിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം, വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഹ�ോസ്റ്റലുകള് മുതലായവ നിര്മ്മി
ക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക�ോന്നി മെഡിക്കല് ക�ോളേജിന്റെ ആദ്യഘട്ട നി
ര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനും ഉപകരണങ്ങളും, ഓപ്പറേഷന്
തീയറ്ററുകള് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുമായി 19.5 ക�ോടി രൂപ കിഫ്ബി വഴി അനുവ
ദിക്കുകയും, ടി നിര്മ്മാണ / വാങ്ങല് നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു. എറണാകു
ളം മെഡിക്കല് ക�ോളേജിന്റെ പുര�ോഗതിയ്ക്കായി 285.31 ക�ോടി രൂപ കിഫ്ബി വഴി
അനുവദിച്ച് പുതിയ സൂപ്പര് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിര്മ്മിച്ചു വരുന്നു.
നിര്മ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.
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മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ക�ോന്നി

		 തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് ക�ോളേജിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി കിഫ്ബി
വഴി 717 ക�ോടി രൂപയുടെ അനുമതി നല്കുകയും, ഇതില് 58 ക�ോടി രൂപയുടെ
ആദ്യഘട്ട നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ട നി
ര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 194.32 ക�ോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി
കിഫ്ബി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
		ക�ോട്ടയം മെഡിക്കല് ക�ോളേജില് പുതിയ സർജിക്കൽ ബ്ലോക്ക് നിര്മ്മിക്കുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി 135 ക�ോടി രൂപയുടെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കിഫ്ബി
വഴി അനുമതി നല്കുകയും, ആയതിന്റെ നിര്മ്മാണം ത്വരിതഗതിയില് നടന്നു
വരുന്നു. ഇവിടെ പുതിയ സൂപ്പര് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി
268.60 ക�ോടി രൂപയുടെ അനുമതി കിഫ്ബി വഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിര്മ്മാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കുന്നതിന് നടപടികള് സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
		 കാസര്ഗോഡ് മെഡിക്കല് ക�ോളേജിന്റെ നിര്മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
കിഫ്ബി വഴി ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 160 ക�ോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
		പുതിയ മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളായ ക�ോന്നി, ഇടുക്കി, വയനാട്, കാസര്ഗോഡ്
എന്നിവിടങ്ങളില് ആദ്യവര്ഷ ക്ലാസുകള് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടിച്ച തസ്തി
കകളില് സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ച് വരുന്നു

514.

സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകള്ക്ക് പ്രവര്ത്തന സ്വയംഭരണം നല്കുന്ന
തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കും.
ആര�ോഗ്യ ഗവേഷണത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കാദമിക് പ്രസിദ്ധീക
രണങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
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മെഡിക്കല് ക�ോളേജ് അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അക്കാദമിക്
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് നിര്ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആര�ോഗ്യ ഗവേഷണത്തെയും
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കാദമിക് പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടി എസ്.ബി.എം.ആര്-ന്റെ കീഴില് സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

516.

പാരിപ്പള്ളി, മഞ്ചേരി മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളില് നേഴ്സിംഗ് ക�ോളേജുകള്
ആരംഭിക്കും. നേഴ്സിംഗ് പാസ്സായവര്ക്ക് വിദേശഭാഷാ നൈപുണിയിലടക്കം
ഫിനിഷിംഗ് ക�ോഴ്സു
 കള് വിപുലപ്പെടുത്തും. വിദേശ ആശുപത്രികളുമായി ഇക്കാ
ര്യത്തില് സഹകരിക്കും.

		
പാരിപ്പള്ളി, മഞ്ചേരി മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളില് നേഴ്സിംഗ് ക�ോളേജുകള്
ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. അന്തര്ദേശീയ തലത്തില് ജ�ോലി
സാധ്യതകള് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന ക�ോ
ര്പ്പറേഷന് വഴി നേഴ്സുമാര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കി വരുന്നു.

517.

മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളില് ജെറിയാട്രിക്, ഫാമിലി മെഡിസിന്, ക്രിട്ടിക്കല്
കെയര്, സ്പ�ോര്ട്ട്സ് മെഡിസിന്, ക്ലിനിക്കല് എംബ്രോയ�ോളജി, റേഡിയേ
ഷന് ഫിസിക്സ
 ്, ജെനറ്റിക്
സ്, ഹ�ോസ്പിറ്റല് അഡ്മിനിസിട്രേഷന് എന്നിവ
യില് പുതിയ ക�ോഴ്സുകള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഫാര്മസി ക�ോളേജുകളില്
ഡി.ഫാം, എം.ഫാം എന്നിവയും പി.എച്ച്.ഡി പ്രോഗ്രാമും ആരംഭിക്കും.

		 തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് ക�ോളേജില് എമര്ജന്സി മെഡിസിന് വിഭാഗം
പി.ജി ക�ോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു. മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളില് ക�ോഴ്സുകള് ആരംഭിക്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

518.

521.

522.

ക്യാന്സര് സെന്ററുകളെ ഒരു കുടക്കീഴില് ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതക
ള് പരിശ�ോധിച്ച് നടപ്പാക്കും.

നിലവില് സംസ്ഥാനത്ത്മൂന്ന്അപെക്സ്കാന്സര് സെന്ററുകള് ആണ്ഉള്ള
ത്.ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അര്ബുദ നിയന്ത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു ഏകികൃ
തമാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സര്ക്കാര് 'കേരള കാന്സര്
കണ്ട്രോള്സ്ട്രാറ്റജി 2018-2030’ എന്ന മാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേശരേഖ പുറത്തിറക്കി
യിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചു കേരളത്തിലെ അര്ബുദ നിയന്ത്രണ പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിനായി ഒരു അപെക്സ്ബ�ോഡി സര്ക്കാര് രൂപീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.
പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ലബ�ോറട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തില് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പബ്ലിക്
ഹെല്ത്ത് ലബ�ോറട്ടറികള് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. പത്തോളജി, മൈക്രോ
ബയ�ോളജി, ഇമ്മ്യൂണ�ോളജി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പരിശ�ോധനകള് നടത്താന്
സൗകര്യം ഈ ലാബുകളില് ഉണ്ടായിരിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 9 പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
ണ്ട്. പത്തോളജി, മൈക്രോബയ�ോളജി, ബയ�ോകെമിസ്ട്രി, ഹ�ോർമ�ോൺഅ
സെ, ക�ോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന പരിശ�ോധനകൾ
എല്ലാം തന്നെ ഈ ലാബുകളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പുതുതായി 5
പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ് കാസർഗ�ോഡ്, ക�ോട്ടയം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ്
പുതിയ ലാബുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പ�ോകുന്നത്.
ലബ�ോറട്ടറി, ഇമേജിംഗ് ഫിസിഷ്യന്മാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുമുള്പ്പെട്ട ഒരു
ക്ലിനിക്കല് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്ന�ോളജി കൗണ്സില് രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്.
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524.

സംസ്ഥാന അലൈഡ് ആന്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കു
ന്നതിന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
ആര�ോഗ്യ ബ�ോധവല്ക്കരണം, ജനകീയ ആര�ോഗ്യ ഇടപെടലുകള്, സൈ
ക്കിളിംഗ് പ�ോലുള്ള ആര�ോഗ്യ കായിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, സ്കൂ
 ള് ഹെല്ത്ത്
പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ആര�ോഗ്യ സര്വ്വകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തില് ആരംഭിക്കും.

	കേരള ആര�ോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് ക�ോളേജു
കളിലെ NSS യൂണിറ്റുകൾ 54 ഗ്രാമങ്ങൾ ദത്തെടുത്ത് വിവിധ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ നടത്തി. ഈ ഗ്രാമങ്ങളില് ആര�ോഗ്യ ബ�ോധവത്കരണ പരിപാടികൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു, പകർച്ചവ്യാധി പടരാതിരിക്കാൻ ശുചീകരണ പ്രവർത്തങ്ങൾ
ആരംഭിച്ചു,	പ�ോഷകാഹാര കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സമീകൃത
ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ചു ബ�ോധവൽക്കരണ
ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു, അങ്കണവാടികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു മുലയൂട്ടുന്നതിന്റെ
ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ചു ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു,
ക�ോവിഡ് ബ�ോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വീട് വീടാന്തരം ലഘുലേ
ഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കൂടാതെ മാസ്ക്, sanitizer എന്നിവ ദത്തെടുത്ത
ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി, ക�ോവിഡാനന്തരം ജനങ്ങൾ
ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നതിനെ
സംബന്ധിച്ചു ബ�ോധവത്കരണം നൽകി,	കേരള ആര�ോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർ
വകലാശാലയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക്
ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.

ആയുഷ്

525.

	ര�ോഗപ്രതിര�ോധ പ്രവര്ത്തനത്തിലും ആര�ോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ആയുഷ്
സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സേവനം പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി ര�ോഗാതുരത
കുറയ്ക്കാന് ശ്രമിക്കും. ആയുര്വേദ ക�ോളേജുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്
സി.സി.ഐ.എം നിബന്ധനകള് അനുസരിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തും.

526.

സംസ്ഥാനത്തെ 2328 ആയുഷ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ക�ോവിഡ് വ്യാപനം ചെ
റുക്കുന്നതിന് പ്രതിര�ോധ മരുന്നുകള് വിതരണം ചെയ്തു. 1206 ആയുർ രക്ഷാ
ക്ലിനിക്കുകളിലൂടെ ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിന് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ
42.5 ലക്ഷം പേർക്കും വിതരണം ചെയ്തു. കുട്ടികൾക്ക് ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ
ത്തിന് പ്രത്യേക ചികിത്സാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.
കണ്ണൂരിലെ ആയുര്വേദ ഗവേഷണ ഇന്സിസ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിന്റെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ
കരിച്ച് ആയുര്വേദത്തെ തെളിവധിഷ്ഠിതമായും (Evidence Based Medicine)
ശാസ്ത്രീയമായും വികസിപ്പിക്കും.

ആയുര്വേദ മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില് കണ്ണൂര് ജില്ലയില്
സ്ഥാപിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ആയുര്വേദ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിനായി സ്ഥലം
ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി മുഖേന 114 ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഈ പദ്ധതി
യുടെ ആദ്യഘട്ടമായ ഗവേഷണ ആശുപത്രി, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സെന്റർ എന്നിവയു
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ടെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചു.

	കുടുംബശ്രീയുമായി സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ആയുര്വേദ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ദൗ
ര്ലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അയല്ക്കൂട്ട കൃഷി ആരംഭിക്കും. കാടുകളില് നിന്നും
മറ്റും ഔഷധങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്ക്കു രൂപം
നല്കും. സമാനമായ രീതിയില് ഹ�ോമിയ�ോപതി ഔഷധികള്ക്ക് ആവശ്യമായ
ഔഷധ കൃഷിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

529.

സംസ്ഥാനത്ത് സര്ക്കാര് സര്ക്കാരേതിര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 5
മ�ോഡല് നഴ്സറികളും 7 ചെറുകിട നഴ്സറികളും സംസ്ഥാന മെഡിസിനല്
പ്ലാന്റ് ബ�ോര്ഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. കര്ഷകര് കൃഷി ചെയ്യുന്ന
ഔഷധ സസ്യങ്ങള് സംഭരിക്കുന്നതിനും ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി 3
ഉണക്ക് പുരകളും, 3 സംഭരണശാലകളും, 2 അര്ദ്ധ സംസ്ക്കരണ കേന്ദ്രങ്ങളും
അനുവവദിച്ചു. ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതല് അറിയുന്നതിനും ബ�ോധ
വത്ക്കരണത്തിനുമായി 4 ഔഷധസസ്യ പ്രദര്ശന ത�ോട്ടങ്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞ
സാമ്പത്തിക വര്ഷം ബ�ോര്ഡ് ധനസഹായം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഔഷധനിര്മ്മാണ ടെക്നീഷ്യന് ക�ോഴ്സ
 ്, ഔഷധം സംഭരണ പരിശീലനം,
ഫാര്മസിസ്റ്റ്, പഞ്ചകര്മ്മ ടെക്നീഷ്യന്, എന്നിവയില് സ്ഥിരമായ ക�ോഴ്സുക
ള് നടത്തി ഈ മേഖലയിലെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതില് പരമ്പ
രാഗത വൈദ്യമേഖലയില് നിന്നുള്ളവര്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കും.

ആയുര്വ്വേദ മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴില് ആയുര്വ്വേദ ഫാര്മ
സിസ്റ്റ്, നേഴ്സ്, തെറാപ്പിസ്റ്റ് ക�ോഴ്സുകള് ഈ വര്ഷം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്ന
തിന് നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

531.	ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി വകുപ്പിന് കീഴില് വിവിധ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങള് ആരം
	ഹ�ോമിയ�ോപ്പതിയിലെ ഗവേഷണവും വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

532.

ഭിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും മാത്രമായി ഡ�ോക്ര്മാരുടെ
ഒരു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് ‘HEART’ (Homoeopathic Evidence
based Advanced Research and Training)എന്ന പേരിലുള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് തുട
ക്കമിട്ടു.
സിദ്ധയുനാനി സമ്പ്രദായങ്ങള്ക്ക് പ്രചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് അവയുടെ
സേവനം ആയുഷ് മിഷന് വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് 6 കേന്ദ്രങ്ങളില് 10 മുതല് 50 വയസുവരെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ
പരിപൂര്ണ ആര�ോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സിദ്ധ ചികിത്സാ പദ്ധതിയായ
‘മഗിളര് ജ്യോതി’ ആരംഭിച്ചു. കാസർഗ�ോഡ് ചീമേനി ഗവ. ആയുർവേദ
ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേക സിദ്ധ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന
സ�ൌകര്യം ഒരുക്കി.

കുടിവെള്ളം

533.

എല്ലാവര്ക്കും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പുവരുത്തും. ജല്ജീവന് മിഷന് വഴി 21
ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കും. മറ്റു ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളി
ല് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഗ്രാമതലത്തില് പൂര്ണ്ണമായും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള് വഴിയായിരിക്കും ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.
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ജലജീവന് മിഷന് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി തിരുവനനന്തപുരം, പത്തനംതി
ട്ട, ആലപ്പുഴ, ക�ോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളില് 7411 പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമായ ഗാര്ഹിക കുടിവെള്ള ടാപ്പ് കണക്ഷനുകള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി
16.48 ക�ോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 2021-22 സാമ്പത്തിക
വര്ഷത്തില് 456 കണക്ഷനുകള് പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂര്ണ്ണ കണക്കെടുപ്പ് ജലനിധി നടത്തിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എത്രയും വേഗം പൂര്ത്തിയാക്കും. സ്രോതസിന്റെ ശേഷി,
ലഭ്യത, യഥാര്ത്ഥ്യത്തില് നിലവിലുള്ള ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ എണ്ണം, നിലവിലു
ള്ള ജലവിതരണക്ഷമത, പൈപ്പ്, ടാങ്ക്, ടാപ്പുകള് തുടങ്ങിയവയുടെ യഥാര്ത്ഥ
സ്ഥിതി, ജലഗുണനിലവാരം, ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത,
നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാനവ്യാപക
മായി സ�ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തും.

227 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലായി 5883 കുടിവെള്ള പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. 2147 പദ്ധതികള് സ�ോഷ്യല് ഓ ഡിറ്റിംഗ് നടത്തി തുടര് നടത്തിപ്പി
നും പരിപാലനത്തിനുമായി ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതികള്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

535.

നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബ്രഹത് പദ്ധതി
കള് അനിവാര്യമാണ്. പഴയ പദ്ധതികള് പലതും കിഫ്-ബി വഴി പുനരുദ്ധരിക്കു
ന്നുണ്ട്. ജലജീവന് മിഷന് സ്കീമും ഇതിനായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.

536.

ജലജീവന് മിഷന്റെ ഭാഗമായി പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

	കേരള വാട്ടര് അത�ോറിറ്റിയുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര
നടപടി സ്വീകരിക്കും. വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്ക്കൊപ്പം വി
തരണനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും നടപടികള് ഉണ്ടാവും. സര്ക്കാര് ധനസഹായം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

537.

ജലനിധി പദ്ധതികളില് ഒരു ഭാഗം പല കാരണങ്ങള്കൊണ്ടും നിര്ജ്ജീവ
മായിട്ടുണ്ട്. അവ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പദ്ധതികള് ആവി
ഷ്ക്കരിക്കും.

538.

ഇതിനകം 1161 പദ്ധതികള് പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനായി ഏറ്റെടുക്കു
കയും 668 പദ്ധതികള് പൂര്ത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പദ്ധതികള്
വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുര�ോഗമിച്ചു വരികയാണ്.

	കേരളത്തിലെ 60 ശതമാനത്തിലേറെ ജനങ്ങളും കുടിവെള്ളത്തിനായി ആശ്ര
യിക്കുന്ന സ്രോതസെന്ന നിലയ്ക്ക് കിണറുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാ
ധാന്യം നല്കും. നാല് മാസത്തില�ൊരിക്കല് കിണറുകള് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും
ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുകയും ചെയ്യും. മഴക്കാലത്ത്
റീചാര്ജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനു നടപടിയെടുക്കും.

1,06,866 ഗാര്ഹിക കിണറുകളിലെ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശ�ോധന
പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 500 ഗാര്ഹിക കിണറുകള്ക്ക് ആള് മറ, പ്ലാറ്റ് ഫ�ോം
തുടങ്ങിയവ നിര്മ്മിച്ച് സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവുമായ ജലസ്രോതസുകളാക്കി
മാറ്റാനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു. 80,910 മഴ സംഭരണികളില്
നിന്നും അധികമായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ജലം കിണറുകളുടെ ജലപരിപ�ോ
ഷണത്തിനായി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിനിയ�ോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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539.

	കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വാട്ടര് അത�ോറിറ്റിയുടെ
പാക്കേജ്ഡ് കുടിവെള്ളം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില് ഇറക്കും.

ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് എത്തിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജലവി
ഭവ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കുപ്പിവെള്ള നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റില്, ആദ്യഘട്ടമെന്ന
നിലയിൽ20ലിറ്റർ ജാറുകളിലുള്ള കുടിവെള്ളമാണ് വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. 2022ജനുവരി മാസം മുതൽ1ലിറ്റർ കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനവും
വിതരണവും ആരംഭിച്ചു. 20ലിറ്റർ ജാറുകൾ60രൂപ നിരക്കിലാണ് വിപണി
യിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കൂടാതെ വിവിധ ജയിൽ യൂണിറ്റുകൾ വഴിയും ഫാക്ടറി
ഒൗട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിയും 10രൂപയ്ക്ക് 1ലിറ്റർ കുപ്പിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

പാര്പ്പിടം

541.

അടുത്ത അഞ്ചു വര്ഷത്തിനുള്ളില് എല്ലാവര്ക്കും വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാ
ത്കരിക്കും. ലൈഫ് മിഷന് 2021-22ല് 1.5 ലക്ഷം വീടുകള് നിര്മ്മിക്കും. ഇതില്
60000ത്തോളം വീടുകള് പട്ടികവിഭാഗങ്ങള്ക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കു
മായിരിക്കും. പുതിയതായി ലൈഫ് മിഷന് വീടിനുവേണ്ടി സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേ
ക്ഷകള് പരിശ�ോധിച്ച് അനുബന്ധ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അവര്ക്കും വീട്
നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും.

542.

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം 32,875 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.
ഇതിൽ 9779 വീടുകൾ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടേതും 2866
എണ്ണം പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടേതും 2481 വീടുകൾ മത്സ്യ
ത�ൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിപ്പെട്ടവരുടേതുമാണ്. 176 ഭവനയൂണിറ്റുകളുള്ള 4
ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. PMAY (നഗരം)
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലൈഫ് മിഷൻ പട്ടികയിലുള്ള 3420 വീടുകൾ നിർ
മ്മിച്ചു. ലൈഫ് മിഷനു വേണ്ടി ഹഡ്ക�ോയിൽ നിന്ന് 1500 ക�ോടി രൂപയുടെ
പുതിയ വായ്പ ലഭ്യമാക്കി. ലൈഫ് രണ്ടാം ഘട്ടം ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രാ
ഥമിക പരിശ�ോധന പൂർത്തിയായി. സൂപ്പർ ചെക്കിങ് നടന്നു വരുന്നു. 2022
ആഗസ്റ്റ് മാസം പുതിയ ഗുണഭ�ോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

	ലൈഫ് മിഷന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകത ഭൂരഹിതര്ക്കു വീട് നല്ക
ലാണ്. അവര്ക്ക് ഫ്ളാറ്റുകള് നിര്മ്മിച്ചു നല്കും. അത�ോട�ൊപ്പം സ്വന്തമായി
സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാന് തയ്യാറുള്ളവര്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്കും.

ഈ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ 8737 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയും വീടും
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും 29,066 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നൽകുന്നതിനും സാധിച്ചു.
ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർക്കായുള്ള ഭവന നിർമ്മാണം പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമായി
കാണുകയാണ്. ഭൂരഹിതർക്ക് വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്ന
തിന് മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു വരുന്നു. 39.97 ഏക്കർ
ഭൂമി ഇതിനകം ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്
ലൈഫ് മിഷൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. 39 ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ
(ഫ്ളാറ്റുകൾ) ലക്ഷ്യമിട്ടതിൽ 32 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുര�ോഗതിയിലാ
ണ്. PMAY സ്കീമിൽ 196 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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543.

	ലൈഫിനു വേണ്ടിയുള്ള തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവു ഭാരം
വികസന ഫണ്ടിന്റെ 20 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിധി
യില് എത്തുന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധിക തിരിച്ചടവ് സര്ക്കാര്
വഹിക്കും.

544.

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയ്ക്കായി വികസന ഫണ്ടിന്റെ 20% തുക വകയിരുത്തിയ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.
കര്ശനമായ ധനകാര്യ നിയമങ്ങളുടെ പേരില് നിരവധി ആളുകള് വീടുകളില്
നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തില്, 'കിടപ്പാടം അവകാശം' എന്ന നിയമം
നടപ്പാക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ബദല് സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ
ആരെയും വീടുകളില്നിന്ന് പുറത്താക്കാനാവില്ല.

നിയമ നിര്മ്മാണം പരിഗണനയിലാണ്.
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കായികരംഗം
കിഫ്ബി പിന്തുണയ�ോടുകൂടി എല്ലാ ജില്ലകളിലും 4050 ക�ോടി ചെലവില് ബഹു
ഉദ്ദേശ്യ ജില്ലാ സ്പ�ോര്ട്സ് ക�ോംപ്ലക്സു
 കള്ക്ക് അനുവാദം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
അവയുടെ നിര്മ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കും. ഇതിനു പുറമെ,
എണ്പത�ോളം ചെറുകിട സ്റ്റേഡിയങ്ങളും കിഫ്ബി വഴി നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. കേ
രളത്തിന്റെ സ്പ�ോര്ട്സ് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചറില് ഇതുവഴി വലിയ�ൊരു കുതിപ്പു
ണ്ടാകും. ഇടുക്കിയിലെ ഹൈ ആള്ട്ടിറ്റിയൂഡ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററും സ്റ്റേഡിയവും
പൂര്ത്തീകരിക്കും. മൂന്നാറിലെ സാഹസിക അക്കാദമി വികസിപ്പിക്കും. തിരുവന
ന്തപുരത്തും ക�ൊച്ചിയിലും ഉള്ളതുപ�ോലെ ക�ോഴിക്കോട്ട് ഒരു ഇന്റര്നാഷണല്
സ്റ്റേഡിയം നിര്മ്മിക്കാന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

547.

548.

549.

കിഫ്ബി പിന്തുണയ�ോടെ 100 ക�ോടി രൂപ ചെലവില് 19 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ
പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു. 355 ക�ോടി രൂപയുടെ 26 പ്രവൃത്തികള് പുര�ോ
ഗമിക്കുന്നു. കൂടാതെ 153 ക�ോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായ 9 പ്ര
വൃത്തികളില് 5 പ്രവൃത്തികള് ടെണ്ടര് നടപടികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു. ഇടുക്കി
യിലെ ഹൈ ആള്ട്ടിറ്റ്യൂട് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിന്റെയും സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും
നിര്മ്മാണ പദ്ധതിക്കായി സാധ്യതാ പഠനം നടത്തി വിശദമായ പ്രോജക്ട്
റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ക�ോഴിക്കോട് ഒരു ഇന്റര്നാഷണല് സ്റ്റേഡി
യം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി സാധ്യതാപഠനം നടത്തുന്നതിനും യ�ോജിച്ച സ്ഥലം
കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ജനങ്ങള്ക്ക് ഒത്തുകൂടുന്നതിനും
ലഘുവ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനും പാര്ക്ക് പ�ോലുള്ള പ�ൊതുയിടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കും.
എവിടെയെല്ലാം സ്കൂളുകളില�ോ മറ്റു പ�ൊതു ഇടങ്ങളില�ോ കളിക്കളത്തിനുള്ള
സ്ഥലം ലഭ്യമാണ�ോ, അവ നവീകരിച്ച് മത്സരയ�ോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീ
കരിക്കും.

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും കളിക്കളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഘട്ട
ത്തിൽ 106 കളിക്കളങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വ്യായാമത്തിനും
കളികൾക്കും സൗകര്യം ഒരുക്കിവരുന്നു.
സ്പ�ോര്ട്സ് കൗണ്സിലിന്റെ കീഴിലുള്ള 108 വിവിധതരം സ്പ�ോര്ട്സ് ഹ�ോ
സ്റ്റലുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തും.

സ്പ�ോർട്സ് ഹ�ോസ്റ്റലുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെയും പരിശീലകരുടെയും തെ
രഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുതൽ സുതാര്യവും മികച്ചതുമാക്കി.

	ഹ�ോസ്റ്റലുകളുടെ പ്രവർത്തന നിലവാരം പരിശ�ോധിക്കുന്നതിന് ഹ�ോസ്റ്റൽ
സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

550.

	കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കും കായികക്ഷമതയും നല്ല ആര�ോഗ്യ
വും കൈവരിക്കുന്നതിന് കേരള കായികക്ഷമതാ മിഷന് വിദ്യാഭ്യാസ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ ആര�ോഗ്യവകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിക്കും.

551.

സ്പോര്ട്സ് കൗണ്സിലിെ� കായികക്ഷമതാ മിഷന് പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമ
തി ലഭിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
സ്പ�ോര്ട്
സ് ശാസ്ത്രശാഖകളിലെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള് ഫലപ്രദമായി ഉപയ�ോ
ഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റികളുമായി സ്പ�ോര്ട്സ് കൗണ്സില് സഹ
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കരിക്കും. സ്പ�ോര്ട്
സ് മെഡിസിന് മെഡിക്കല് ക�ോളജുകളില് പ്രത്യേക
സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കും.

കായിക താരങ്ങള്ക്ക് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ കണ്ണൂര്, തൃശ്ശൂര് ജില്ല
കളില് ഒര�ോ സ്പോര്ട്സ് സയന്സ് സെന്റര് മെയ് 20 നകം പ്രവര്ത്തനം
തുടങ്ങും. ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടര്, ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്,
അറ്റന്ഡര് എന്നിവരുടെ സേവനം ഒര�ോ സെന്ററിലും ലഭ്യമാക്കും. കാലിക്ക
റ്റ് സർവ്വകലാശാലയുമായി സഹകരിച്ച് സ്പ�ോർട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപി
ക്കാൻ ചർച്ചകൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

552.

എല്ലാ പ്രധാന കളികളിലും ലീഗ് മത്സരങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കും. സംയുക്ത സര്വ
കലാശാലാ ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരെ ഇതില് പങ്കാളിയാക്കുകയും
ചെയ്യും. ഫുട്ബ�ോളില് അന്തര്ദേശീയ ടീമുകള് പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂര്ണ്ണമെന്റ് സം
ഘടിപ്പിക്കും.

	ഫെഡറേഷൻ കപ്പ്, ദേശീയ സീനിയർ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, സന്തോഷ്
ട്രോഫി, ദേശീ വനിതാ ഫുട�്ബോള് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. 2
ഇന്ത്യ ഗ്രാന്റ് പ്രീ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പുുകള് നടന്നു. നാഷണല് ജംപ്സ് ചാ
മ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫെഡറേഷന് കപ്പ് സീനിയര് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് എന്നിവ
നടന്നു. കൂടുതല് ടൂര്ണ്ണമെന്റുകള് സംഘടിപ്പിക്കാന് ചര്ച്ചകള് പുര�ോഗമിക്കു
ന്നു.

553.

കായിക പ്രതിഭകളെ കുട്ടിക്കാലത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള് ശക്തി
പ്പെടുത്തും. കുട്ടികളുടെ കായികാഭിരുചി വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലേ ഫ�ോര്
ഹെല്ത്ത് പദ്ധതി, ഫുട്ബാള് ടാലന്റുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള കിക്കോഫ്, നീന്ത
ലിനുള്ള സ്പ്ലാഷ്, ടെന്നീസിനുള്ള എയ്സ് തുടങ്ങിയ സ്കീമുകള് ശക്തിപ്പെടു
ത്തും.

554.

555.

ഫുട�്ബോള് ടാലന്റുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള കിക്കോഫ് പദ്ധതി നവീകരിച്ച്
പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കായികാഭിരുചി വളർത്തൽ ലക്ഷ്യമാക്കി 5
ലക്ഷം കുട്ടികളെ ഫുട്ബ�ോൾ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഗ�ോള് പദ്ധതിയും പ്ലേ ഫ�ോര്
ഹെല്ത്ത്, ഹെല്ത്ത് കിഡ്സ് പദ്ധതി കൂടുതല് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
സ്പ�ോര്ട്സ് കൗണ്സിലിന്റെ പുനഃസംഘടന പൂര്ത്തീകരിക്കും. തദ്ദേശ ഭരണ
സ്ഥാപനതലത്തില് സ്പ�ോര്ട്സ് കൗണ്സിലിന്റെ ഘടകങ്ങള് രൂപീകരിക്കും.

സംസ്ഥാന സ്പോര്ട്സ് കൗണ്സില്, ജില്ലാ സ്പോര്ട്സ് കൗണ്സില് എന്നി
വയുടെ പുന:സംഘടന പൂര്ത്തിയാക്കുകയും പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാര
ത്തില്വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില് സ്പോര്ട്സ് കൗണ്സി
ലുകള് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. 2022 മെയ്
മാസം അവസാനത്തോടെ എല്ലായിടത്തും സ്പോര്ട്സ് കൗണ്സിലുകള് രൂ
പീകൃതമാകും.

	കേരളത്തിലെ പ�ൊതുമേഖലാസര്ക്കാര്
ടീമുകള് രൂപീകരിക്കും.

സ്ഥാപനങ്ങളില്

സ്പ�ോര്ട്
സ്

2015-ലെ ദേശീയ ഗെയിംസില് വെള്ളി/വെങ്കല മെഡല് നേടിയ 82
കായിക താരങ്ങള്ക്ക് കായിക യുവജന കാര്യാലയത്തില് എല്ഡി ക്ലര്ക്കി
ന്റെ സൂപ്പര്ന്യൂമററി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 57
പേര് ജ�ോലിയില് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം നിയമിതരായവരില് റഗ്ബി,
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ഖ�ോ-ഖ�ോ, നെറ്റ്ബോള് എന്നീ കായിക ഇനങ്ങളില് ടീം രൂപീകരിക്കുന്നതി
നുള്ള കായിക താരങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്.
കളരിപ്പയറ്റ്, വുഷു, തായ്ക്കോണ്ട, കരാട്ടെ എന്നീ ആയ�ോധന കലകള്ക്ക്
പ�ോലുള്ള ആയ�ോധനകലകള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ചന് സര്വ്വകലാശാലയുടെ സഹകരണത്തോടെ കളരിപ്പയറ്റി
നെ സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥരചന നടത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.
സ്പ�ോര്ട്സ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും സ്പ�ോര്ട്സ് കൗണ്സിലിന്റെയും പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് ഏക�ോപിപ്പിക്കും. ഇവയെയും വിവിധ അസ�ോസിയേഷനുകളെ
യും ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കാന് കായിക ഭവന് സ്ഥാപിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് വഞ്ചിയൂര് വില്ലേജില് വാന്റോസ് ജംഗ്ഷനില്
സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ, ഡിസൈന് എന്നിവ തയ്യാറാ
ക്കുന്നതിന് കണ്സള്ട്ടന്റിനെ നിയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള കായിക വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി (BPEd, MPEd, NIS Coaching
Diploma) പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും പഠനനിലവാരം ഉയര്ത്താനുള്ള നടപടികള്
സ്വീകരിക്കും ചെയ്യും.

കായിക വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന് SCERT നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ
1.9 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രപ്പോസല് നിലവിലുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയു
മായി സഹകരിച്ച് സ്പ�ോർട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത�ോടെ ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ വലിയ പുര�ോഗതിയുണ്ടാകും.
ജി.വി രാജ സ്പ�ോര്ട്സ് സ്കൂള്, കണ്ണൂര് സ്പ�ോര്ട്സ് ഡിവിഷന്, അയ്യന്കാ
ളി സ്പ�ോര്ട്
സ് സ്കൂ
 ള് എന്നിവ അന്തര്ദേശീയ നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് ഉയ
ര്ത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ സമയബന്ധിതമായി
പൂര്ത്തീകരിക്കും. കണ്ണൂര് സ്പ�ോര്ട്സ് ഡിവിഷന് മാതൃകയില് രണ്ട് സ്പ�ോ
ര്ട്സ് ഡിവിഷനുകള്കൂടി ആരംഭിക്കും.

ജിവി രാജാ സ്പോര്ട്സ് സ്കൂള്, കണ്ണൂര് സ്പോര്ട്സ് ഡിവിഷന് എന്നീ കായിക
വിദ്യാലയങ്ങളില് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും
കായിക ഉപകരണങ്ങളും ഒര�ോ കായിക ഇനത്തിനും വിദഗ്ധരായ പരിശീല
കരെയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജിവി രാജാ സ്പോര്ട്സ് സ്കൂളില് സിന്തറ്റിക് അത്ലറ്റിക് ട്രാക്ക്, ഹ�ോക്കി ടര്ഫ്,
ബാസ്ക്കറ്റ് ബ�ോള് ക�ോര്ട്ട്, ജൂഡ�ോ മാറ്റ്, ബ�ോക്സിംഗ് റിംഗ്, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആവ
ശ്യമായ മറ്റു കായിക ഉപകരണങ്ങള്, സ്കൂള്ഹ�ോസ്റ്റല് ലാബുകള്, മെസ് എന്നി
വയെല്ലാം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കണ്ണൂര് സ്പോര്ട്സ് ഡിവിഷന് പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് മാത്രമുള്ള സ്പോര്ട്സ്
സ്കൂളായി ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തൃശ്ശൂരിലെ കുന്ദംകുളം ഗവ. ബ�ോയിസ് എച്ച്എസ്എസില് സ്പോര്ട്സ്
ഡിവിഷന് ആരംഭിച്ചു. ഫുട�്ബോള്, ബ�ോക്സിംഗ്, ജൂഡ�ോ, അത്
ലറ്റിക്സ് എന്നീ
കായിക ഇനങ്ങളാണ്. തൃശ്ശൂര് സ്പോര്ട്സ് ഡിവിഷനില് നിലവിലുള്ളത്.
പത്തനംതിട്ട, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് സ്പോര്ട്സ് ഡിവിഷന് അനുവദിക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടികള് പരിഗണനയിലാണ്.
130

561.

562.

സ്പ�ോര്ട്സ് ക്വാട്ടയിലെ 2010 മുതല് 2014 വരെയുള്ള നിയമനങ്ങള് ഇപ്പോ
ഴാണ് കുടിശിക തീര്ത്ത് നിയമനം നടത്തിയത്. അതുപ�ോലെ തന്നെ ദേശീയ
ഗെയിംസില് വിജയികളായിട്ടുള്ളവര്ക്ക് നിയമനം നല്കി. സ്പ�ോര്ട്സ് ക്വാട്ട
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സ്പ�ോര്ട്സ് ക്വാട്ടയില് നിയമിതരായ സ്പ�ോര്ട്സ്
താരങ്ങളുടെ പരിശീലന മികവും സേവനവും ബഹുജനങ്ങള്ക്കു കൂടി പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്താവുന്ന വിധത്തില് ജ�ോലി സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സബ�ോര്ഡി
നേറ്റ് റൂള്സ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാധ്യതകള് പരിഗണിക്കും.

2010-14 കാലഘട്ടത്തിലെ സ്പ�ോർട്സ് ക്വാട്ട നിയമനത്തിന് അർഹരായവ
രിൽ 24 പേർക്ക് കൂടി നിയമനം നൽകി. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്പോര്ട്സ്
ക്വാട്ട നിയമനത്തിലെ അപാകതകള് പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനായി ഉന്നതതല
കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്പ�ോര്ട്സ് ക്വാട്ടയില് വിവിധ തസ്തികകളില് നിയമിതരായ സ്പ�ോര്ട്സ്
താരങ്ങളുടെ പരിശീലനമികവും സേവനവും ബഹുജനങ്ങള്ക്കുകൂടി പ്രയ�ോജന
പ്പെടുത്താവുന്നവിധത്തില് ജ�ോലി സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സബ�ോര്ഡിനേ
റ്റ് റൂള്സ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാധ്യതകള് പരിഗണിക്കും.

നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

ജിവി രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം
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ഭാഷ, കല, സംസ്കാരം, മാധ്യമം
563.

എല്ലാ ജില്ലകളിലും കിഫ്-ബി സഹായത്തോടെ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയങ്ങള്
സ്ഥാപിക്കും. ഇവിടെ ഗാലറി, സംഗീതശാല, നാടകശാല എന്നിവ നിര്ബന്ധ
മായും ഉണ്ടാവും. കലാകാരന്മാര്ക്ക് ഒത്തുചേരുന്നതിനും റിഹേഴ്
സലുകള്
നടത്തുന്നതിനും മറ്റും ഇടമുണ്ടാവണം. ഓര�ോ ജില്ലയിലെയും സവിശേഷതകള്
കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഈ സംവിധാനങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുക. ഇക്കാര്യ
ത്തില് കലാകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ആരായും. അവര്ക്ക് സാംസ്ക
 ാ
രിക സമുച്ചയത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിലും പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരിക്കും.

14 ജില്ലകളിലും സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ
സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
	ക�ൊല്ലം ജില്ലാ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 2022 ജൂണിലും കാ
സർഗ�ോഡ് ജില്ലാ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർ
ത്തീകരിച്ച് 2022 ജൂലൈയിലും നാടിന് സമർപ്പിക്കും.

564.

നവ വനിതാ സംവിധായകരുടെയും പട്ടികവിഭാഗ സംവിധായകരുടെയും പ്രേ
ാത്സാഹനത്തിനുള്ള ധനസഹായം തുടരും. അമച്വര് നാടക സംഘങ്ങളെ പ്രേ
ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കീം തുടരും. ഓര�ോ വര്ഷാരംഭത്തിലും അപേക്ഷ
ക്ഷണിക്കുകയും, കലാസംഘത്തിന്റെ മുന്പരിചയത്തിന്റെയും സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെയും
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ധനസഹായം നല്കുക. യുവ കലാകാരന്മാര്ക്കു
ള്ള 1000 ഫെല�ോഷിപ്പ് തുടരും.

വനിത, പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സംവിധായകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കു
ന്നതിനായി കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി മുഖേന എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് സിനിമകൾ
വീതം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കെ.എസ്.
എഫ്.ഡി.സി നിർമ്മിച്ച വനിതാ സംവിധായകരുടെ സിനിമ 2022 ജൂണിൽ തി
യേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് സംവിധായ
കരുടെ 2 സിനിമകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു.
	കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാർക്കായി ആയിരം വജ്ര ജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പു
കൾ നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും കലാകാരന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന്
പരസ്യം നൽകി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 635 കലാ
കാരന്മാർക്ക് ഫെല�ോഷിപ്പ് നൽകിവരുന്നു. 365 ഫെല�ോഷിപ്പുകൾ കൂടി നൽകു
ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

565.

കലാകാരന്മാരുടെ വാസനയും നൈപുണിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും
അന്തര്ദേശീയ കലാകമ്പോളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും റൂറല് ആര്ട്
ഹബുകള് തുടങ്ങും. സാംസ്ക
 ാരികത്തെരുവ്/പ�ൊതു ഇടങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതി
ന് സ്കീം ആരംഭിക്കും.

റൂറൽ ആർട്ട് ഹബ്ബുകളുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സ്വയം
സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന
തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകി വരുന്നു. നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണി
യിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഒരു എക്സിബിഷൻ കം വിപണ കേന്ദ്രം ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. സാംസ്കാരിക
തെരുവ് / പ�ൊതു ഇടങ്ങൾ എന്ന സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടരങ്ങ് എന്ന പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ആദ്യഘട്ടമായി ചെങ്ങന്നൂർ, വള്ളികുന്ന് എന്നീ മണ്ഡല
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ങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
സാഹിത്യ അക്കാദമി വഴി പ്രാദേശിക സാഹിത്യസമിതികള്, കലാ- സാംസ്ക
 ാ
രിക സംഘടനകള് എന്നിവയ്ക്ക് സര്ക്കാര് ധനസഹായം നല്കും. ഇതിനുള്ള
മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് അടിയന്തരമായി രൂപം നല്കും. സാമ്പ്രദായരീതികളില്
നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവെലുകള് കേരളത്തില് സംഘടിപ്പിക്കും.
മലയാള ഭാഷയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് വിവിധ ഇന്ത്യന് ഭാഷകളിലേയ്ക്കും ല�ോകഭാഷ
കളിലേയ്ക്കും തര്ജ്ജിമ ചെയ്യാന് പരിപാടി തയ്യാറാക്കും.

നിരവധി സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നേരിട്ട് ധനസഹായം
നൽകുന്നുണ്ട്. വിവിധ അക്കാദമികളുടെ ശുപാർശ ഈ കാര്യത്തിൽ പരിഗ
ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സാഹിത്യ അക്കാദമി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നടത്തി വരുന്നു. മലയാളത്തിലേക്ക് അന്യഭാ
ഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള ഭാഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെ
യ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലീ
ഷിലേക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്തു തുടങ്ങി.

570.

	ഫ�ോക് ല�ോര് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ല�ോകത്തെ നാടന് കലകളെയും
കലാകാരന്മാരെയും ഉള്പ്പെടുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര ഫ�ോക് ഫെസ്റ്റിവെല് സംഘടി
പ്പിക്കും. തെരഞ്ഞെടുത്ത നാടന്പാട്ടു സംഘങ്ങള്ക്കും നാടന്കലാ സംഘങ്ങ
ള്ക്കും ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കും.

ഫ�ോക് ല�ോർ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫ�ോക് ല�ോർ ഫെ
സ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. നാടൻ പാട്ട്
സംഘങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകി വരുന്നു. ഭാരത് ഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തി
ല് ദേശീയ, അന്തര്ദേശീയ ഫ�ോക്ക് ഫെസ്റ്റിവല് നടത്തിവരുന്നു.

571.

	തിരുവനന്തപുരം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവെലിനു സ്ഥിരം വേദിയുണ്ടാക്കും. ഫിലിം സ�ൊ
സൈറ്റികള്ക്കുള്ള ധനസഹായം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും, പ്രാദേശിക ചലച്ചിത്രോത്സവ
ങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് ധനസഹായം നല്കും.

ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് സ്ഥിരം വേദിയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ചുവരുന്നു. പ്രാ
ദേശിക ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്.

572.

	ചിത്രകാരന്മാര്ക്ക് പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷനുളള ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കും.
ക�ൊച്ചി ബിനാലേയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം തുടരും. ആലപ്പുഴയില് ല�ോകമേതറവാട്
ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കും.

	ചിത്രകാരന്മാർക്ക് പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷന് ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

573.

കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലീകരിക്കും, അനുബന്ധ ക്യാമ്പസ്
ആരംഭിക്കും.

575.

കലാമണ്ഡലം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കു
ന്നതിന് പണം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.

	പ്രാദേശിക പത്രപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് സാംസ്ക
 ാരിക ക്ഷേമനിധിയില് അംഗത്വം
നല്കും.

പരിശ�ോധിച്ചു വരുന്നു.
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580.

	മലയാളം മിഷന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലീകരിക്കും. കേരളത്തിനു പുറത്തു
ള്ള മലയാളികള്ക്ക് മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങള്
മലയാളം മിഷന് വഴി ഏര്പ്പെടുത്തും. അതിഥിത�ൊഴിലാളികളെ മലയാളം പഠിപ്പി
ക്കുന്ന പദ്ധതി ഊര്ജ്ജിതമാക്കും.

585.

മലയാളം മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപ
ടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 50 രാജ്യങ്ങളിലുൾപ്പെടെ 71 ചാപ്റ്ററുകൾ നിലവി
ലുണ്ട്. അതിഥി ത�ൊഴിലാളികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ
ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നു.
എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മലയാളത്തില് പഠിക്കാനും ഗവേഷണം നടത്താനും ഉതകു
ന്ന സ്ഥാപനമെന്ന നിലയില് മലയാള സര്വ്വകലാശാലയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതി
ന് ശ്രമിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സര്വ്വ വിജ്ഞാ
നക�ോശം എന്നിവയുമായി ചേര്ന്നുക�ൊണ്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണ സംവിധാനം
ഏര്പ്പെടുത്തും.

മലയാളം സർവ്വകലാശാല വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,
സർവ്വ വിജ്ഞാനക�ോശം എന്നിവ ചേർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ഇറക്കുന്നതു സം
ബന്ധിച്ച് ആല�ോചനകൾ നടന്നു വരുന്നു.

VI
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച
പശ്ചാത്തലസൗകര്യങ്ങളുള്ള
സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ ഉയര്ത്തും

586.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷക്കാലം അവല�ോകനം ചെയ്യുമ്പോള് ഏറ്റവും നിര്ണ്ണാ
യകമായ വഴിമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പശ്ചാത്തലസൗകര്യ സൃഷ്ടിയിലാണെന്നു
കാണാം. ഈ അഭൂതപൂര്വ്വമായ വര്ദ്ധന ബജറ്റിലെ വകയിരുത്തലിനേക്കാള്
ബജറ്റിനു പുറത്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കിഫ്ബിയാണ് ഇതിനു സഹായിച്ചത്.
യു.ഡി.എഫും കേന്ദ്ര ഏജന്സികളും ചേര്ന്ന് കിഫ്ബിയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനു
ശ്രമിക്കുകയാണ്. കിഫ്-ബിയെ സംരക്ഷിക്കും. കിഫ്-ബി മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുള്ള
63000 ക�ോടി രൂപയുടെ പശ്ചാത്തലസൗകര്യ പ്രോജക്ടുകള് തുടരണമെന്നു
ണ്ടെങ്കില് ഇടതുപക്ഷം വിജയിച്ചേതീരൂ.

സംസ്ഥാനത്തെ വൻകിട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനു വേണ്ടി പ�ൊ
തുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നിരവധി റ�ോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, റെയിൽവേ
മേൽപാലങ്ങൾ, ഐ.ടി. മേഖലയിൽ ടെക്ന�ോപാർക്കിന്റെ വികസനം,
Technology Innovation Zone വിപുലീകരണം, പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന
സൗകര്യ വികസനം, പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ രംഗത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ,
കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികൾ, ജലസേചനത്തിനായി തടയണകൾ,
microirrigation പദ്ധതികൾ, സാംസ്കാരികം, ടൂറിസം, കായികം, കൃഷി, തീര
സംരക്ഷണം, മൽസ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ, ഊർജ്ജം തുടങ്ങിയ വിവിധ
മേഖലകളിലായി 70,792 ക�ോടി രൂപയുടെ 962 പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി
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ഇത്രയേറെ തുകയ്ക്കുള്ള ഭീമന് പ്രോജക്ടുകള് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള അനുഭവം നമുക്ക്
ഇല്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് ചില പ്രോജക്ടുകളില് കാലതാമസം വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപരിഹരി
ക്കാനായി പ്രോജക്ടുകള് നടത്തിപ്പിനായുള്ള എസ്.പി.വികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
വിശദവും കൃത്യവുമായ ഡി.പി.ആര് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അവയെ പ്രാപ്തമാക്കും.

588.

589.

എസ്.പി.വികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭാവിയിലെ രണ്ടു ദശാബ്ദത്തെയെങ്കിലും വര്ഷംത�ോറുമുള്ള വരുമാനവും
(സര്ക്കാരിന്റെ നികുതി വിഹിതവും ആദായദാന പ്രോജക്ടുകളുടെ തിരിച്ചട
വും) ബാധ്യതകളും (വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവും കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകള്ക്കു
നല്കാനുള്ള തുകയും) നിരന്തരം താരതമ്യപ്പെടുത്തിക�ൊണ്ടാണ് കിഫ്ബി
പ്രോജക്ടുകള് അനുവദിക്കുന്നത്. ഒരുവര്ഷംപ�ോലും ബാധ്യതകള് വരുമാന
ത്തേക്കാള് അധികരിക്കില്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട് പലരും
ഭയപ്പെടുന്നതുപ�ോലെ കിഫ്ബിയുടെ ബാധ്യതകള് സര്ക്കാരിനുമേല് വന്നു
പതിക്കില്ല. ഈ നിതാന്തജാഗ്രത തുടരും.

കിഫ്ബിയുടെ തിരിച്ചടവ് ബാധ്യതകള് സര്ക്കാരിന്റേതല്ല. വരുമാനത്തില് നിന്നും
തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ജാഗ്രത കിഫ്ബി നിരന്തരം പാലിക്കുന്നുണ്ട്.
ഡയറക്ടര് ബ�ോര്ഡിന്റെയും ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റി അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെയും അവ
ല�ോകനത്തിന്റെയും ശുപാര്ശകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് കിഫ്-ബിയുടെ പ്ര
വര്ത്തനത്തെ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

വൈദ്യുതി

590.

	മികച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്ത് എ റേറ്റിങ്ങ് ലഭിച്ച ഒരു വൈദ്യുതി യൂട്ടി
ലിറ്റിയായി മാറാന് കെ.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറ്റഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ഇ.
ബിയെ പ�ൊതുമേഖലയില് നിലനിര്ത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യുതി
യൂട്ടിലിറ്റി ആക്കി മാറ്റും. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയ�ോഗത്തിലൂടെയും ചെലവ്
ചുരുക്കിയും മാനവവിഭവ ശേഷി പരമാവധി കാര്യക്ഷമമാക്കിയും എല്ലാവര്ക്കും
താങ്ങാവുന്ന നിരക്കില് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കും. സമ്പൂര്ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണത്തി
ന്റെ തുടര്ച്ച നില നിര്ത്തും.

	കേന്ദ്ര ഊര്ജ്ജമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വിതരണകമ്പനികളുടെ പ്രക
ടനം വിലയിരുത്തുന്ന റേറ്റിംഗ് പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി A ആയി മെച്ചപെടു
ത്തി. സമ്പൂര്ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പിലാക്കി. പവര്കട്ട് ല�ോഡ്ഷെഡ്ഡിങ്ങ്
എന്നിവ ഒഴിവാക്കാന്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു. വിതരണ മേഖലയെ ശക്തി
പ്പെടുത്തുന്നതിനായി ദ്യുതി 2021 നു ശേഷം ദ്യുതി 2.0 പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട്
പ�ോകുന്നു. വൈദ്യുതി കണക്ഷന് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂക
രിച്ചു. ഉപഭ�ോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രം ശക്തിപ്പെടുത്തി. സൗര പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ
സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നശേഷം 6668 പുരപ്പുറങ്ങളിലായി 34.67 മെ
ഗാവാട്ടിന്റെ സ�ൌര�ോജ്ജ പ്ലാന്റുകള് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2021-22 ല് പ്രവ
ര്ത്തന ലാഭം 1466 ക�ോടിയായി നിജപ്പെടുത്തി മികച്ച ധനകാര്യ നേട്ടം ഉണ്ടാ
ക്കാന് സാധിച്ചു.
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ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദന മേഖല
യില് 780 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഇടുക്കി രണ്ടാംഘട്ടം രണ്ടു വര്ഷത്തിനുള്ളില്
ആരംഭിക്കും. 3000 ക�ോടി രൂപയാണ് ഇതിനു ചെലവു വരിക. നിര്മ്മാണത്തിലി
രിക്കുന്ന 156 മെഗാവാട്ടിന്റെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള് ഉടനടി പൂര്ത്തിയാക്കും.

ഈ സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതിന് ശേഷം 38.5 മെഗാവാട്ടിന്റെ ജല
വൈദ്യുത പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കി. 45.5 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദന ശേഷിയുള്ള
5 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചു
വരുന്നു. 800 മെഗാവാട്ട് സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള ഇടുക്കി രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതിയു
ടെ വിശദ പദ്ധതി രൂപരേഖ (DPR) തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള് പുര�ോഗമിക്കു
ന്നു. ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി BOOT
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച ചെറുകിട വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ
എനര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് പൂർത്തിയായി. വിവിധ
സര്ക്കാര് കെട്ടിടങ്ങളില് ആകെ 1 MW സൗര�ോര്ജ്ജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതി
നുള്ള പ്രവൃത്തികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
2040 വരെ വൈദ്യുതിക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ട്രാന്സ്ഗ്രി
ഡ്. 2000 മെഗാവാട്ടിന്റെ സ്ഥാപിതശേഷിക്കുള്ള വൈദ്യുതി ക�ൊച്ചി-ഇടമണ്
ഇടനാഴിയിലൂടെ ക�ൊണ്ടുവരാനാകും. എന്നാല് ഇത് കേരളത്തിലുടനീളം
എത്തിക്കണമെങ്കില് 400 കെവിയുടെ ട്രാന്സ്മിഷന് ലൈന് പൂര്ത്തീകരിക്ക
ണം. ഇതാണ് 10000 ക�ോടി രൂപയുടെ ട്രാന്സ്ഗ്രിഡ് 2.0പദ്ധതി. ഇതിന്റെ
ആദ്യഘട്ടമായി 400കെ.വി പവര്ഹൈവേ ക�ോഴിക്കോട് വരെ പൂര്ത്തീകരിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. വയനാട്, കാസര്കോഡ് 400 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷനുകള്കൂടി സ്ഥാപി
ച്ച് പവര് ഹൈവേ കര്ണാടകയിലെ ഉഡുപ്പിയിലേയ്ക്ക് ദീര്ഘിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാന
ത്തു പുതുതായി ഏഴ് 400 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനുകള് സ്ഥാപിക്കും. 220 കെ.വി
ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഘട്ടംഘട്ടമായി സബ് സ്റ്റേഷനുകള് ഓട്ടോമേറ്റ്
ചെയ്തു നവീകരിക്കുകയും ആധുനികവല്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം നട
പടികളിലൂടെ പ്രസരണ ശൃംഖലയുടെ ലഭ്യത 99 ശതമാനമായി ഉയര്ത്തും. ഈ
പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കും. ഇത�ോടെ പവര്കട്ട് പഴങ്കഥയാ
കും.

തടസ്സരഹിത വൈദ്യുതി പ്രസരണത്തിന് ട്രാന്സ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെ
ടുത്തി രണ്ട് 220 കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനുകളും പ്രസരണ രംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തു
ന്നതിന് നാല് 110 കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനുകളും രണ്ട് 66 കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനു
കളും ഒരു 33 കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനും കമ്മീഷന് ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമേ, മൂന്ന്
110 കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ഒരു 66 കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ വി
സബ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കുന്നതിന്റെയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
	ട്രാന്സ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെയും മറ്റു പ്രസരണ ശൃംഖലാ
വികസന/നവീകരണ പദ്ധതികള് വഴിയും 2025 ഓടുകൂടി പ്രസരണ ശൃംഖ
ലയുടെ ലഭ്യത 99 ശതമാനമായി ഉയര്ത്താനാകും. ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതി പൂർ
ത്തിയാകുന്നത�ോടെ കേരളത്തിന് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ 400 കെ.വി. യുടെയും
220 കെ.വി. യുടെയും പവർ ഹൈവേ നിലവിൽ വരും. ഉഡുപ്പി - കാസര്ഗോ
ഡ് 400 കെ.വി ലൈനിന്റെയും കാസര്ഗോഡ് 400 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ
യും നിര്മ്മാണം TBCB അടിസ്ഥാനത്തില് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

593.

സൗര�ോര്ജ്ജത്തില് നിന്നും 1000 മെഗാവാട്ട് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ലക്ഷ്യ
ത്തിലേക്കെത്തുകയാണ്. അടുത്ത ഘട്ടമായി പുനരുപയ�ോഗ ഊര്ജ്ജ സ്രോത
സുകളായ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്, സൗര�ോര്ജ്ജം, കാറ്റ് മുതലായവയില്
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നിന്നുമായി 3000 മെഗാവാട്ട് അധികമായി ലഭ്യമാക്കും. ഒരു ലക്ഷം പുരപ്പുറങ്ങളി
ല് സൗര�ോജ്ജ ഉല്പാദനം സാധ്യമാക്കും. 2025 ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും കേരളത്തിന്റെ
വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയുടെ 40 ശതമാനം പുനരുപയ�ോഗ ഊര്ജ്ജ സ്രോതസു
കളില് നിന്ന് ലഭ്യമാക്കും.

സൗര�ോര്ജ്ജ നിലയങ്ങളില് നിന്നും ആകെ 399.82 MW ശേഷിയാണ്
നിലവില് ഉള്ളത്. ഇവയില്, പുരപ്പുറ നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് 234.28 MW
ശേഷിയാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമാവുന്നത്. കായംകുളം ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ�ോളാര്
പദ്ധതി, ചീമേനി, നെല്ലിത്തടം, വെസ്റ്റ് കല്ലട, ബാണാസുരസാഗര് റിസര്വോയ
ര് എന്നിവിടങ്ങളില് സൗര�ോര്ജ്ജ പദ്ധതി തുടങ്ങിയവ പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

594.

അനെര്ട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 5,078 പുരപ്പുറങ്ങളില് ആകെ
20 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള സൗര�ോർജ്ജ പ്ലാന്റുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
അപേക്ഷകള് അനെര്ട്ടിന് ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനം നടന്നുവ
രുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 387 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുരപ്പുറങ്ങളില് അനെര്ട്ട് വിവിധ
പദ്ധതികളിലൂടെ സൗര�ോര്ജ്ജ ഉല്പാദനത്തിന് 2.35 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള
പ്ലാന്റുകള് സ്ഥാപിച്ചു. വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ 200 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള
സൗര�ോർജ്ജ പ്ലാന്റുകള് സ്ഥപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനം നടന്നുവരുന്നു.

	വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖല ആധുനികവല്ക്കരിക്കുന്ന ദ്യുതി പദ്ധതിയിലൂടെ
വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങള് ഗണ്യമായി കുറക്കാനും വിതരണ നഷ്ടം 8 ശതമാന
ത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ത്താനുമായി. ഇത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്.
വിതരണ നഷ്ടം അന്തര്ദ്ദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കാനും വൈദ്യുതി
തടസ്സങ്ങള് അളക്കുന്ന SAIDI/SAIFI അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തു
ന്നതിനും 10,000 ക�ോടി രൂപ മുതല് മുടക്കില് ദ്യുതി രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കും.
വിതരണ ശൃംഖലയുടെ വിശ്വാസ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഗ്രാമങ്ങളില് അടക്കം
റിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കും. സ്കാഡ, റിംഗ് മെയിന് യൂണിറ്റുകള്, കേബിളു
കള് എന്നിവ കൂടുതല് സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു വ്യാപിപ്പിക്കും. കെ-ഫ�ോണ് ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തി സ്മാര്ട്ട് ഗ്രിഡ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകളി
ലേക്ക് മാറും.

595.

വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിലെ വിതരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പുതിയ ട്രാൻ
സ�്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, പുതിയ 11 കെ.വി ലൈൻ നിർമിച്ചു എച്ച്.റ്റി/
എൽ.റ്റി അനുപാതം കൂട്ടുക, നിലവിലുള്ള ചാലക ശേഷി കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി
കമ്പികൾ (Conductor) പുതിയ മെച്ചപ്പെട്ട കമ്പികൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് മാറ്റുക
(Reconductoring), സിംഗിൾ ഫേസ് ടു ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ കൺവെർഷൻ, മെ
ച്ചപ്പെട്ട മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ ഊർജ്ജ
കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായ ദ്യുതി 2.0 ന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. 202021-ലെ കണക്കു പ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബ�ോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ
വൈദ്യുതി വിതരണ നഷ്ടം ( technical loss in Distribution) 7.76 % ആയി കു
റയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	വൈദ്യുതി അപകടങ്ങള് കുറക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും. പുതുതായി നി
ര്മ്മിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ലൈനുകള്ക്ക് കവചിത കമ്പികള് ഉപയ�ോഗിക്കും.

	ദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 977 ക�ോടി
രൂപയുടെ പദ്ധതികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

596.

ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണം പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്
നടത്തും. ഫിലമെന്റ്രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ തുടര്ച്ചയായി ഊര്ജ്ജ ക്ഷ
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മതയുള്ള പമ്പുകള്, ട്യൂബ് ലൈറ്റുകള്, ബി.എല്.ഡി.സി ഫാനുകള് മുതലായവ
കുറഞ്ഞ നിരക്കില് വിതരണം ചെയ്യും. സ്ഥാപനങ്ങളില് ഊര്ജ്ജ ഓഡിറ്റ് നി
ര്ബന്ധമാക്കും.

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യാപകമായ ജനകീയ
ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ നേരിട്ടും മറ്റ്
ഏജൻസികളുടെ സഹകരണത്തോടെയുംമാണ് 695 ബ�ോധവൽക്കരണ,
ട്രയിനിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വര്ഷക്കാലയളവില് നടത്തിയത്.
കേരളത്തിലെ വൻകിട ഊർജ്ജ ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക് (HT കൺസ്യൂമേഴ്സ്)
നിലവിൽ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

597.

	വൈദ്യുതി സംബന്ധിച്ച വിവിധ സേവനങ്ങള് ഒരു ഫ�ോണ് വിളിയില് വാതി
ല്പ്പടിയില് എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലായി. ഇതിന്റെ തുടര്ച്ചയായി എല്ലാ
സേവനങ്ങളും ഓണ്ലൈന് വഴിയും മ�ൊബൈല് ആപ്പുകള് വഴിയും ഉപയ�ോ
ക്താക്കളുടെ വിരല്ത്തുമ്പില് ലഭ്യമാക്കും.

	സേവനങ്ങൾ എല്ലാം മ�ൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഉപയ�ോക്താക്കളുടെ വിരൽ
ത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുര�ോഗമിച്ച് വരുന്നു.

598.

	കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഡാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിന�ോദ സഞ്ചാരികളെ
ആകര്ഷിക്കാനുള്ള വിപുലവും ആകര്ഷകവുമായ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കും.

599.

ഇടുക്കി, വയനാട് ടൂറിസം വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈഡല് ടൂറിസം
പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളില് വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
KSEBL- ന്റെ ഇന്സ്പെക്ഷന് ബംഗ്ലാവുകള് നവീകരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

	കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന റ�ോഡുകളിലും വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള് ചാര്ജ്ജ്
ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വ്യാപകമാക്കും. ഇ-ഓട്ടോറിക്ഷകള്, ടാക്സി വാഹ
നങ്ങള് ചാര്ജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് മൈക്രോ ചാര്ജിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകള് നടപ്പാക്കും.

	കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്.ന്റെ 13 ഉം അനെര്ട്ടിന്റെ 11 ഉം ഉള്പ്പെടെ 24 ചാർജിംഗ്
സ്റ്റേഷനുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

600.
601.

അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ വികസനത്തിന് അക്ഷയ ഊര്ജ്ജക്കമ്പനി രൂപീകരിക്കും.
ഈ കമ്പനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, സഹക
രണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കി അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ വികസ
നത്തിന് കൂട്ടായ സംരംഭങ്ങള് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കും.

വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയ�ോജിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് മിഷന് മ�ോഡില് 3000 മെഗാവാ
ട്ട് സൗര�ോര്ജ്ജം ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്തിനുള്ള ഹരിത ഊര്ജ്ജ മിഷന് രൂപീക
രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
ഊര്ജ്ജ ഓഡിറ്റിംഗ് വ്യാപകമാക്കി ഊര്ജ്ജ ഉപഭ�ോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കും.
ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കുന്നതിന് ഒരു കമ്പനി രൂപീകരി
ക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരിശ�ോധിക്കും.

ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റുകൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ
വന്നശേഷം കേരളത്തിലെ 155 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എനർജി മാനേ
ജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർ
ട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 17 സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ്
പൂർത്തികരിക്കുകയും 33 സ്ഥലങ്ങളില് പുര�ോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേരള
138

ത്തിൽ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനായി 49 ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങ
ളെ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമാനുസൃത
മായ ഊര്ജ്ജ ഓഡിറ്റിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി-KSEBL ന്റെ
കീഴിലുള്ള ESCOT വിഭാഗം ശക്തിപ്പെടുത്തും.

602.

പ്രസരണ നഷ്ടം 3.7 ശതമാനമായും വിതരണ നഷ്ടം 8.7 ശതമാനമായും
ഇതിനകം താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇനിയും കുറയ്ക്കും. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറവ്
വിതരണ-പ്രസരണ നഷ്ടമുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റും.

	പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിലാണ്
കേരളം. 2021- മാർച്ച് വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രസരണ നഷ്ടം
കേവലം 3.4 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

603.

	തെരുവു വിളക്കുകളെല്ലാം എല്.ഇ.ഡിയിലേയ്ക്കു മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിലാവ് പദ്ധതി
രണ്ടു വര്ഷംക�ൊണ്ടു പൂര്ത്തീകരിക്കും. ഫിലമന്റ് ഫ്രീ പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിക്കും.

നിലാവ് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടു ലക്ഷം തെരുവുവിളക്കുകള്
(18W & 35W) 2021 ജൂണ് 30 ഓടെ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്. സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇതില് 411 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും (PRIs) 35 നഗരസഭകളും (ULBs) ഉള്പ്പെ
ടെ ആകെ 446 തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ട
ത്തിലേക്കായി ആകെ 1.72 ലക്ഷം LED തെരുവുവിളക്കുകള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള
ഓര്ഡര് നല്കുകയും 1,13,010 എണ്ണം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ�ൊതുമരാമത്ത്

604.

	പ�ൊതുമരാമത്തില് കിഫ്-ബി, റീബില്ഡ്, കെ.എസ്.റ്റി.പി, ആന്വിറ്റി സ്കീമുക
ള് അടക്കം ഏതാണ്ട് 25000 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് പുര�ോഗമിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത അഞ്ചു വര്ഷം മറ്റൊരു 20000 ക�ോടി രൂപയുടെ
റ�ോഡുകള്ക്കും പാലങ്ങള്ക്കും ഭരണാനുമതി നല്കും.

ഈ സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്ന ശേഷം പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്
കീഴിലെ വിവിധ വിംഗുകള്ക്ക് 4292 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്ക്ക് ഭര
ണാനുമതിയും സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

605.

എല്.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് 2016-21 കാലഘട്ടത്തില് 7700 കില�ോമീറ്റര് പി.ഡ
ബ്ല്യു.ഡി റ�ോഡുകള് ബി.എം.&ബി.സി നിലവാരത്തില് നവീകരിച്ചു. അടുത്ത
അഞ്ചു വര്ഷത്തിനുള്ളില് 15000 കില�ോമീറ്റര് റ�ോഡുകൂടി ബി.എം.&ബി.സി നി
ലവാരത്തില് നവീകരിക്കും.

606.

ഈ സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതിനു ശേഷം നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്
കീഴില് 1600 കി.മീ റ�ോഡുകള് ബി.എം&ബി.സി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തി.
2500 കി.മീ റ�ോഡുകളുടെ ബി.എം&ബി.സി പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു. ദേശീയ
പാതാ വിഭാഗത്തിന് കീഴില് ഇതുവരെ 250 കി.മീ റ�ോഡുകള് ബി.എം&ബി.സി
-യിലേക്ക് ഉയര്ത്തി.

	മലയ�ോര ഹൈവേ മുഴുവന് ജില്ലകളിലൂടെയുള്ള കണക്ടിവിറ്റി പൂര്ത്തിയാക്കും.
മലയ�ോര മേഖലയുടെ വികസനത്തില് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന തിരുവന
ന്തപുരം മുതല് കാസര്ഗോഡ് വരെയുള്ള മലയ�ോര ഹൈവേ പദ്ധതി പൂര്ത്തീ
കരിക്കുന്നതാണ്. കാസര്ഗോഡ്, ക�ൊല്ലം ജില്ലകളിലെ രണ്ട് റീച്ചുകള് 71.10 കി
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ല�ോമീറ്റര് 256.43 ക�ോടി രൂപ ചെലവില് പൂര്ത്തീകരിച്ചു. 805.33 ക�ോടിയുടെ
212.37 കില�ോമീറ്റര് വരുന്ന 13 റീച്ചുകള് മറ്റു ജില്ലകളില് നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. ബാക്കി പ്രവൃത്തികള്കൂടി അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കും.

607.

മലയ�ോര ഹൈവേ സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 559.34 കി.മീറ്ററിന് കിഫ്ബിയില് നിന്നും
സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു. അതില് 411 കി.മീ. റ�ോഡിന് സാങ്കേതികാനുമതി
നല്കി ടെന്ഡര് ചെയ്യുകയും 271.8 കി.മീ റ�ോഡിന്റെ പ്രവര്ത്തി ആരംഭിക്കു
കയും ചെയ്തു. 93.68 കി.മീ. റ�ോഡിന്റെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തികരിച്ചു.
ആറ് റീച്ചുകളില് ടെണ്ടര് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

	റ�ോഡു പ്രവൃത്തികളില് പ്ലാസ്റ്റിക്, സ്വാഭാവിക റബ്ബര്, കയര് ജിയ�ോ ടെക്സ്റ്റയി
ല്സ് എന്നിവ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതു ഇരട്ടിയാക്കും. 503 കില�ോമീറ്റര് റ�ോഡില്
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവും 2646 കില�ോമീറ്റര് റ�ോഡില് സ്വാഭാവിക റബ്ബര് ചേര്ത്ത
ബിറ്റുമെനും 50.400 കില�ോമീറ്റര് റ�ോഡില് ജിയ�ോ ടെക്സ്റ്റയിലും ഉപയ�ോഗിച്ച്
നിര്മ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഉപയ�ോഗം പരമാവധി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

2021 മെയ് 21-ന് ശേഷം ഏകദേശം 350 കി.മീ റ�ോഡുകള് പ്ലാസ്റ്റിക് ചേര്ത്ത
ബിറ്റുമിന് ഉപയ�ോഗിച്ചും 740 കി.മീ റ�ോഡുകള് സ്വാഭാവിക റബ്ബര് ചേര്ത്ത
ബിറ്റുമിന് ഉപയ�ോഗിച്ചും നിര്മ്മിച്ചു. 10 കി.മീ റ�ോഡുകളുടെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി
യില് ജിയ�ോ ടെക്സ്റ്റൈല്സ് ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെആര്എഫ്ബി മുഖാന്തിരം
മലയ�ോര ഹൈവേ

140

നടപ്പാക്കിവരുന്ന തിരുവനന്തപുരം (രണ്ടാം ഘട്ടം), ക�ൊല്ലം, ക�ോഴിക്കോട്,
തൃശൂര്, കണ്ണൂര്, മൂന്നാര്, കല്പറ്റ, മാനന്തവാടി, പത്തനംതിട്ട, പയ്യന്നൂര്, കാ
സര്ഗോഡ്, രാമനാട്ടുകര – വട്ടക്കിണര് റ�ോഡ്, പന്നിയങ്കര-പന്തീരന്കാവ്
റ�ോഡ് എന്നീ നഗര പാത വികസന പദ്ധതികളില് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ
കള് ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത്. സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്ടിലും
നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകള് ഉപയ�ോഗിച്ച് പ�ോരുന്നു.

608.

ഇത�ോട�ൊപ്പം ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളായ ക�ോള്ഡ് ഇന് പ്ലേസ്
റീസൈക്കിളിംഗ് (മില്ലിംഗ്), സ�ോയില് സ്റ്റെബിലൈസേഷന് രീതികളിലുള്ള
നിര്മ്മാണം 107.70 കില�ോമീറ്റര് പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീര്ഘകാലം ഈടുനി
ല്ക്കുന്ന വൈറ്റ് ട�ോപ്പിംഗ് റ�ോഡുകള് തിരുവനന്തപുരത്തും ആലപ്പുഴയിലും പരീ
ക്ഷണാടിസ്ഥനത്തില് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്തരം ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യക
ള് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചെയ്യും.

609.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് സിറ്റി റ�ോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റില് ഉള്പ്പെടുത്തി 7.3 കി.മീ
റ�ോഡ് വൈറ്റ് ട�ോപ്പിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ച് നിര്മ്മിച്ചു. തട്ടാരമ്പലം
- മൈക്കേല് ജംഗ്ഷന് - ക�ൊച്ചാലുംമൂട് - മാങ്ങാങ്കുഴി - പന്തളം റ�ോഡ് 18.66
കി.മീ ഉം മല്ലപ്പളളി - ക�ോമളം -പടുത്തോട് -കല്ലൂപ്പാറ - ചെങ്ങന്നൂര് - ക�ോമളം
- കവുങ്ങുംപ്രയാര്- പട്ടക്കാല - ടി. എം. വി റ�ോഡ് 23.13 കി.മീ ഉം തിരുവനന്തപു
രം - പ�ൊന്മുടി റ�ോഡ് (നെടുമങ്ങാട് മുതല് പ�ൊന്മുടി വരെ) ഉം ക�ോള്ഡ് ഇന്
പ്ലേസ് റീസൈക്കിളിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ
– ചങ്ങനാശ്ശരി റ�ോഡ് - 24.164 കി.മീ സ്റ്റെബിലൈസേഷന് സാങ്കേതികവി
ദ്യയും നടപ്പാക്കുന്നു. കിഫ്ബി പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുന്ന 301 കി.മീ റ�ോഡ് ഫുള്
ഡെപ്ത് റിക്ലമേഷന് രീതിയില് നവീകരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	ദേശീയപാത 66 ന്റെ വികസനം – ആറുവരിപ്പാത വികസനം പൂര്ണ്ണമായും ഉപേ
ക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയില് നിന്നും 2016-21 കാലഘട്ടത്തില് സര്ക്കാര് നട
ത്തിയ ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകള് വഴി ഇപ്പോള് യാഥാര്ത്ഥ്യമാകുകയാണ്.
സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുകയുടെ 25 ശതമാനം സംസ്ഥാനം നല്കാമെ
ന്നു സമ്മതിച്ചതുക�ൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള് ദേശീയപാത വികസനം നടക്കുന്നത്.
തലശ്ശേരി-മാഹി ബൈപ്പാസ്, നീലേശ്വരം റെയില്വേ മേല്പ്പാലം, കഴക്കൂട്ടം
മേല്പ്പാലം, പാല�ൊളി-മൂരാട് പാലങ്ങള് എന്നിവ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത്. ക�ോഴി
ക്കോട് ബൈപ്പാസ്, തലപ്പാടി-ചെങ്ങള, ചെങ്ങള-നീലേശ്വരം, പേര�ോള്-തളിപ്പ
റമ്പ്, തളിപ്പറമ്പ് – -മുഴപ്പിലങ്ങാട്, അഴിയൂര്-വെങ്ങളം, രാമനാട്ടുകര-കുറ്റിപ്പുറം,
കുറ്റിപ്പുറം-കാപ്പിരിക്കാട്, ക�ൊറ്റന്കുളങ്ങര - ക�ൊല്ലം ബൈപ്പാസ്, ക�ൊല്ലം
ബൈപ്പാസ്-കടമ്പാട്ടുക�ോണം എന്നിവ ടെണ്ടര് നടപടി അന്തിമഘട്ടത്തിലാ
ണ്. ബാക്കി മൂന്നു ഭാഗങ്ങള്കൂടി ഭൂമിയെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയാക്കി തുടര് നടപടിയുണ്ടാ
കും. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പൂര്ത്തീകരണത്തിനുള്ള ഇടപെടലുകള് നടത്തും.

610.

ദേശീയ പാത 66-ന്റെ പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്. 2025-ഓടെ ദേശീയ
പാതാ വികസനം പൂര്ത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പ�ൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ട
റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും കൃത്യമായ ഇടവേ
ളകളില് അവല�ോകന യ�ോഗങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു. നീലേശ്വരം റെയില്വേ
മേല്പ്പാലം , തലശ്ശേരി-മാഹി ബൈപ്പാസ്, മൂരാട്-പാല�ൊളി പാലങ്ങള്, കഴക്കൂ
ട്ടം മേല്പ്പാലം എന്നിവ അന്തിമഘട്ടത്തില് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

	തേനി-മൂന്നാര്-ക�ൊച്ചി (എന്.എച്ച്-85), വാളയാര്-വടക്കഞ്ചേരി (എന്.എച്ച്
-54), തൃശ്ശൂര്-ഇടപ്പള്ളി (എന്.എച്ച്-544), ക�ോഴിക്കോട്-മലപ്പുറം-– പാലക്കാട്
(എന്.എച്ച് 966), തിരുവനന്തപുരം-ക�ൊട്ടാരക്കര-ക�ോട്ടയം - അങ്കമാലി, ക�ൊ
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ല്ലം-ചെങ്കോട്ട (എന്.എച്ച് 744), എന്നിവ നാലുവരിപ്പാത ആക്കാനുള്ള നടപടിക
ള് സ്വീകരിക്കും.

	തേനി-മൂന്നാര്-ക�ൊച്ചി (എന്.എച്ച്-85), വാളയാര്-വടക്കഞ്ചേരി (എന്.എച്ച്
-54), തൃശ്ശൂര്-ഇടപ്പള്ളി (എന്.എച്ച്-544), ക�ോഴിക്കോട്-മലപ്പുറം-പാലക്കാട്
(എന്.എച്ച് 966), തിരുവനന്തപുരം-ക�ൊട്ടാരക്കര-ക�ോട്ടയം – അങ്കമാലി, ക�ൊ
ല്ലം-ചെങ്കോട്ട (എന്.എച്ച് 744) ഈ ആറ് പദ്ധതികള്ക്കുള്ള വിശദ പദ്ധതി
രേഖ ദേശീയ പാതാ അത�ോറിറ്റി തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഇതിന�ൊപ്പം കുട്ട-മലപ്പു
റം റ�ോഡിനുള്ള ഡി.പി.ആറും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരത്മാലാ പരിയ�ോജന പദ്ധ
തിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി 790.19 കില�ോമീറ്റര് പാത നവീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമി
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ടുന്നത്. ഇതില് എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികളിലേക്ക്
കടന്നു. ഇതിന് പുറമേ ഭാരത്മാലാ പരിയ�ോജന പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി 11
പ�ോര്ട്ട് കണക്ടിവിറ്റി റ�ോഡുകളുടെ ഡി.പി.ആറും തയ്യാറാക്കുകയാണ്.

611.

	ദേശീയപാത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നാഷണല് ഹൈവേ അത�ോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ
യുടെ അംഗീകൃത പദ്ധതിയില് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ, ഇവയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പിനു
വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവില് 25 ശതമാനം സംസ്ഥാന വഹിക്കണമെന്ന നിബന്ധ
നയാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. ഇത്തരമ�ൊരു ദുര്വ്വഹമായ ഭാരം
വഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ദേശീയപാത വികസനം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകും.
NH 66 - നു കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനുള്ള കേരള സര്ക്കാരി
ന്റെ വിഹിതമായ (25%) 5413.37 ക�ോടി രൂപയില് 5311.10ക�ോടി രൂപ സര്ക്കാ
ര് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ 16 പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥലമേറ്റെ
ടുക്കലിന്റെ 25% തുക പങ്കിടുന്നതിന് NHAI യും കേരള സര്ക്കാരും കിഫ്ബിയും
ത്രികക്ഷി കരാര് ഒപ്പിട്ടു.
കിഫ്-ബി വഴി 72 റെയില്വേ മേല്പ്പാലങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാന് ആര്.ബി.ഡി.
സി.കെയെ എസ്.പി.വി ആയി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 എണ്ണം ടെണ്ടര് കഴിഞ്ഞു.
കരാര് വച്ചു. 27 എണ്ണം കേരള റെയില് ഡെവലപ്പമെന്റ് ക�ോര്പ്പറേഷനേയും
എല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാന വീഥികളില് ലെവല് ക്രോസുകളില്ലാത്ത കേരളമെ
ന്ന സ്വപ്നം യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കും.

612.

ആര്.ബി.ഡി.സി.കെ.-യെ 72 മേല്പ്പാലങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണമാണ് ഏല്പ്പിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. അതില് 66 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടും, 6 എണ്ണം സര്ക്കാര് ഫണ്ടും ഉപ
യ�ോഗിച്ചാണ് നിര്മ്മിക്കുന്നത്. സര്ക്കാര് ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച് നിര്മ്മിക്കുന്ന
6 മേല്പ്പാലങ്ങളില്, 1 പദ്ധതിയുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി. 1 പദ്ധതി നി
ര്മ്മാണ ഘട്ടത്തിലും, 2 പദ്ധതികള് ടെണ്ടര് നടപടികളിലും, 2 പദ്ധതികളുടെ
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് നടപടികളും പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗി
ച്ച് നിര്മ്മിക്കുന്ന 66 മേല്പ്പാലങ്ങളില് ടെണ്ടര് നടപടികള് പൂര്ത്തീകരിച്ച 10
മേല്പ്പാലങ്ങളില് 9 എണ്ണത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.
	കെ ആർ ഡി സി എൽ ന്റെ 27 ആർ ഓ ബി കളിൽ 5 ആർ ഓ ബി കളുടെ നിർ
മ്മാണത്തിന് റെയിൽവേ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണാനുമതി ലഭിച്ച
5 ആർ ഓ ബി കളിൽ 2ആർ ഓ ബി കൾക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി ടെൻഡർ
വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ആർ ഓ ബി-കളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ തുടരുന്നു.

613.

	ഗ്രീന് പ്രോട്ടോക്കോള് രീതി സര്ക്കാരിന്റെ കെട്ടിട നിര്മ്മാണത്തില് വ്യാപക
മാക്കും.

614.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ Ministry of
New and Renewable Energy അംഗീകരിച്ച GRIHA (Green rating for
Integrated Habitat Asssessment) റേറ്റിംഗ് നിലവിലുണ്ട്. ഈ മാർഗനിർദേ
ശങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലും പദ്ധതികളിലും നടന്നു വരുന്നു.
നേമം രെജിസ്ട്രേഷൻ ക�ോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം ഉദാഹരണമാണ്.

	പ�ൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിനു കീഴിലെ കേരള ഹൈവേ റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു
എന്.എബി.എല് അക്രെഡിറ്റേഷന് 2021 ഫെബ്രുവരിയില് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയില്
ഒരു സര്ക്കാര് സ്ഥാപനത്തിന് ആദ്യമായാണ് ഈ അംഗീകാരം. പ്രസ്തുത കെ
.എച്ച്.ആര്.ഐയെ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സ് ആക്കുന്നതിനു നടപടി സ്വീ
കരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സാങ്കേതിക/അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി
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നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനം പ്രവൃത്തികൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നു

ചേര്ന്ന് സര്വ്വീസിലുള്ളവര്ക്കും പുറത്തുള്ളവര്ക്കും പരിശീലന പരിപാടികള്
നടപ്പാക്കും.

KHRIയെ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സായി ഉയര്ത്തുന്നതിന് 31.09 ക�ോടി
രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി സര്ക്കാര് നല്കിയിരുന്നു. വകുപ്പില് പുതിയതായി
നിയമനം ലഭിച്ച് എ.ഇ-മാര്ക്കും ഓവര്സിയര്മാര്ക്കും ഇന്ഡക്ഷന് ട്രെയിനിം
ഗ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി KHRI നല്കി. വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് നൂതന
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സാങ്കേതിക വിദ്യയില് പരിശീലനം നല്കാനായി ഐ.ഐ.ടി പാലക്കാടുമായി
സഹകരിച്ച് പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. PWD-യിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ
ര്ക്ക് ഐ.ഐ.ടി മാദ്രാസുമായി ചേര്ന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിംഗ് നല്കുവാ
ന് KHRI പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
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കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി
615.

	കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി നിലനിര്ത്തുന്നതിന് പ്ലാന്ഫണ്ട് അടക്കം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു
വര്ഷം 6000ത്തോളം ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു. കെ.എസ്.ആര്.ടി.സിയെ ഒരു
മിനിമം സബ്
സിഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്വന്തം കാലില് നില്ക്കാന്
പര്യാപ്തമാക്കുംവിധം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. ദൗര്ഭാഗ്യവശാല് ഇന്ത്യയിലെ പ�ൊ
തുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം സ്വകാര്യവല്ക്കരിക്കണമെന്നും, റ�ോഡ്
ട്രാന്സ്പ�ോര്ട്ട് ക�ോര്പ്പറേഷനുകളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള മ�ോട്ടോര്
വാഹന നിയമ ഭേദഗതി അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബി.ജെ.പി, യു.ഡി.എഫി
ന�ോട�ൊപ്പം ചേര്ന്ന് പാക്കേജിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണ്.

616.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കാലയളവില് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി.യെ നിലനിര്ത്തു
വാനായി സര്ക്കാര് വായ്പ ഇനത്തില് 6650 ക�ോടിയ�ോളം രൂപ അനുവ
ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ സര്ക്കാര് പ്ലാന് ഫണ്ടിനത്തില് അനുവദിച്ച 115
ക�ോടിയ�ോളം രൂപ ഉപയ�ോഗിച്ച് ജീവനക്കാര്ക്കുളള പരിശീലനം, കമ്പ്യൂട്ടര്വ
ല്ക്കരണം, ഡിപ്പോകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പുതിയ സൂപ്പര്
ക്ലാസ് ബസ്സുകള് നിരത്തിലിറക്കുക ഉള്പ്പെടെയുളള വിവിധ പദ്ധതികളിലായി
പ്രസ്തുത തുക പൂര്ണ്ണമായും വിനിയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജീവനക്കാര്ക്ക് ശമ്പളവും പെന്ഷനും സര്ക്കാര് ഉറപ്പുവരുത്തും. കുടിശ്ശിക
കളെല്ലാം തീര്ക്കും. കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി സ്വയംപര്യാപതമാകുംവരെ ബാങ്ക്
കണ്സോര്ഷ്യം വായ്പകള് സര്ക്കാര് തിരിച്ചടയ്ക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശമ്പള
പരിഷ്ക
 രണം നടപ്പാക്കും. സുശീല്ഖന്ന കമ്മീഷന് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പിലാക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും.

	ക�ോവിഡിനെത്തുടര്ന്ന് ജനങ്ങള് പ�ൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ഉപയ�ോഗി
ക്കാന് വിമുഖത കാട്ടിയതിനെത്തുടര്ന്ന് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി.യുടെ വരുമാനം
ഗണ്യമായി കുറയുകയും ഇതുമൂലം ജീവനക്കാര്ക്ക് പ്രതിമാസം ശമ്പളം പ�ോലും
നല്കാന് കഴിയാത്ത അതിരൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുട
ര്ന്ന് 2020 മാര്ച്ച് മാസം മുതല് 2021 സെപ്റ്റംബര് മാസം വരെ പൂര്ണ്ണമായും
സര്ക്കാര് സാമ്പത്തിക സഹായത്താലാണ് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. നിലനിന്നു
പ�ോന്നിരുന്നത്. 2021 സെപ്റ്റംബര് മാസം മുതല് സര്ക്കാര് നല്കുന്ന ഭാഗിക
സാമ്പത്തിക സഹായവും, ക�ോര്പ്പറേഷന് സമാഹരിച്ച ബാക്കി തുകയും ചേ
ര്ത്താണ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 2020 മാര്ച്ച് മാസം
മുതല് നാളിതുവരെ 1,675 ക�ോടിയ�ോളം രൂപ ശമ്പളത്തിനായി സര്ക്കാര്
അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സര്ക്കാര് മുന്കൈയ്യെടുത്ത് പ്രാഥമിക കാര്ഷിക സഹക
രണ സംഘങ്ങളുടെ കണ്-സ�ോര്ഷ്യം രൂപീകരിച്ച് പെന്ഷന് മുടക്കം കൂടാതെ
നല്കി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് ലഭ്യമാകുന്ന പെന്ഷന് തുക സര്ക്കാര്
തന്നെയാണ് ആറുമാസത്തിനകം പലിശ ഉള്-പ്പെടെ സഹകരണ ബാങ്കുക
ള്ക്ക് മടക്കിനല്കുന്നത്.
ഏകദേശം 15 ക�ോടിയ�ോളം രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും
6 വര്ഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം 2022
ജനുവരി മാസം മുതല് നടപ്പിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ�ൊതുമേഖലാ ബാങ്കുക
ളുടെ കണ്സോര്ഷ്യം രൂപീകരിച്ച് വായ്പകള് വളരെ ലാഭകരമായി പുനക്രമീ
കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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617.

618.

കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിധത്തില് പുതിയ�ൊരു
കമ്പനി – സ്വിഫ്റ്റിനു രൂപം നല്കി. കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി പുതിയ കമ്പനി
നല്കുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങള്ക്കും ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ആദായത്തില്
ഒരു വിഹിതവും നല്കും. 10 വര്ഷത്തിനുള്ളില് മുഴുവന് ആസ്തികളും കെ.എസ്.
ആര്.ടി.സി.യില് ലയിപ്പിക്കും.

യാത്രക്കാര്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള് നല്കുന്നതിനായി കെ.എസ്.ആര്.
ടി.സി.യുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ‘കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി.-സ്വിഫ്റ്റ് ’-ന്
സര്ക്കാര് പ്ലാന് ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച് 8 പ്രീമിയം മള്ട്ടി ആക്സില് എ.സി. സ്ലീപ്പ
ര്, 20 സെമി പ്രീമിയം എ.സി.സീറ്റര്, 72 ന�ോണ് എ.സി. എയര് സസ്പെന്ഷന്
ഉള്-പ്പെടെ 100 ബസ്സുകള് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ബസ്സുകള് ഉപയ�ോഗിച്ച്
കെ-സ്വിഫ്റ്റ്, ചെന്നൈ, ബംഗലൂരു എന്നീ അന്തര് സംസ്ഥാന റൂട്ടുകള് ഉള്-പ്പെ
ടെയുളള നിരവധി ദീര്ഘദൂര സര്വ്വീസുകള് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.
3000 ബസ്സുകള് പ്രകൃതി സൗഹൃദമായ സി.എന്.ജി/എല്.എന്.ജി എഞ്ചിനുക
ളിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതുവഴി പ്രതിമാസം 25 ക�ോടി രൂപ ഇന്ധനച്ചെലവ് ലാഭിക്കും. കി
ഫ്ബിയില് നിന്ന് 1000 പുതിയ ബസുകള് അനുവദിക്കും.
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കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ 50 ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകള് വാങ്ങുന്നതിനായി
വിതരണ ഉത്തരവ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 310 സി.എന്.ജി ബസുകള് വാ
ങ്ങുന്നതിനുളള നടപടിക്രമങ്ങള് പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്. 5 ഡീസല് ബസ്സുകള്
സി.എന്.ജി.യിലേക്ക് പരിവര്ത്തനം ചെയ്യാന് വര്ക് ഓര്ഡര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല് എല്.എന്.ജി.യുടെ വില കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിശ്ചയിച്ച് നല്കാത്തതി
നാലും ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും നിമിത്തം 400 ഡീസല് ബസ്സു
കള് എല്.എന്.ജി.യിലേക്ക് പരിവര്ത്തനം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള് തല്ക്കാ
ലം മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

619.

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില് നിന്നും പിടിച്ചിട്ട് വകമാറ്റിയ തുകയും മെഡിക്കല്
ആനുകൂല്യം തുടങ്ങിയവയുടെ കുടിശ്ശികകളും പുതിയ ധനകാര്യ വര്ഷാരംഭം
ക�ൊടുത്തുതീര്ക്കും. ദീര്ഘകാല കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ശമ്പളപരിഷ്ക
രണം നടപ്പാക്കും.

620.

ജീവനക്കാരുടെ മെഡിക്കല് റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് തുകകള് കുടിശ്ശിക ഇല്ലാതെ
വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദീര്ഘകാല കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ശമ്പള
പരിഷ്ക്കരണം നടപ്പിലാക്കി.

	കെ.എസ്.ആര്.ടി.സിയുടെ ബസ് സ്റ്റാന്റിന�ോട�ൊപ്പമ�ോ അല്ലാതെയുള്ള
ഭൂമിയില് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമുച്ചയങ്ങള് പണിയും.

621.

ശുചിത്വവും, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരവുമുളള ബസ് സ്റ്റേഷനും അനുബന്ധ സജ്ജീ
കരണങ്ങളും പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ത�ൊടുപുഴ,
പാല, എന്നീ ഡിപ്പോകളില് പുതിയ ബസ് ടെര്മിനല് കം ഷ�ോപ്പിംഗ് ക�ോംപ്ല
ക്സിന്റെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനം ആരം
ഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, ക�ോട്ടയം, പാലക്കാട് എന്നീ ഡിപ്പോകളിലെ ബസ്
ടെര്മിനല് കം ഷ�ോപ്പിംഗ് ക�ോപ്ലക്സിന്റെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരണ ഘട്ട
ത്തിലാണ്.

	തിരുവനന്തപുരം, ക�ോഴിക്കോട് സമുച്ചയങ്ങള് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സിയെ തിരി
ച്ചേല്പ്പിക്കാന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

622.
623.

തിരുവനന്തപുരം, ക�ോഴിക്കോട് വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങള് കെ.എസ്.ആര്.
ടി.സി.യെ തിരിച്ചേല്പ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.ടി.ഡി.എഫ്.സി.യുമായു
ളള ചര്ച്ചകള് പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്.
ഗാരേജുകളും വര്ക്ക്ഷ�ോപ്പുകളും നവീകരിക്കും.
വര്ക്ഷ�ോപ്പ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 22 ജില്ലാ വര്ക്ഷ�ോപ്പുകള് രൂപീ
കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് തിരുവനന്തപുരം, മാവേലിക്കര, ആലുവ, എടപ്പാള്, ക�ോഴി
ക്കോട്എന്നിവിടങ്ങളിലെ സിവില് വര്ക്കുകള് പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്. പത്ത
നംതിട്ട, ചാത്തന്നൂര്, വടക്കാഞ്ചേരി എന്നീ ജില്ലാ വര്ക്ഷ�ോപ്പുകളുടെ പ്ലാന്,
എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികള് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

	കെ.എസ്.ആര്.ടി.സിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് സമൂലം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. ബസുക
ളുടെ മൈലേജ്, ഫ്ളീറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷന്, റിപ്പയര് ചെയ്ത് പുറത്ത് ഇറക്കാനുള്ള
സമയം, അപകട നിരക്ക് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ദേശീയ ശരാശരിയിലേയ്ക്ക് ഉയ
ര്ത്തും.

കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി.യുടെ
മാനേജ്മെന്റ്
പുനസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി ഭരണപരവും, സാമ്പത്തികപരവുമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്ന
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തിന് സര്ക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളില് സേവനം അനുഷ്ടിച്ച് പരിചയമുളള
ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരെ ഭരണ, വിജിലന്സ്, ഫിനാന്സ് വിഭാഗം മേധാവികളായി
ഡെപ്യൂട്ടേഷന് വ്യവസ്ഥയില് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ വിവിധ സുപ്രധാന
തസ്തികകളില് ഉയര്ന്ന യ�ോഗ്യതയും, പരിചയ സമ്പത്തുമുളള ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരെ
നിയ�ോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമനങ്ങളിലൂടെ ക�ോര്പ്പറേഷന്റെ
മാനേജേരിയല് നടപടികള് മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്.

624.

625.

ബസുകള് റിപ്പയര് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കുന്നതിനുളള സമയം, fleet utilization
എന്നിവ ദേശീയ ശരാശരിയിലേക്ക് ഉയര്ത്തുന്നതിനായി ത്രീ ടയര് മെയിന്റ
നന്സ് സിസ്റ്റം ഏര്പ്പെടുത്തി 22 ജില്ലാ വര്ക്ഷ�ോപ്പുകള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകട നിരക്ക് കുറച്ച് ദേശീയ ശരാശരിക്കൊപ്പമെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വിഭാഗം ജീവനക്കാര്ക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നല്കി വരുന്നു.
ഫ്യൂവല് ഡിവിഷന് മുഖാന്തിരം യൂണിറ്റുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനം നടത്തി
2021-22-ലെ KMPL 4.28 ആയി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (2019-20-ലെ KMPL 4.19).
കില�ോമീറ്റര് വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന രീതിയില് ബസ് റൂട്ടുകളും
ഓട്ടവും ക്രമീകരിക്കും.

നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താല് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലെയും ട്രിപ്പു
തല വരുമാനം പരിശ�ോധിച്ച് തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളില് അധിക ട്രിപ്പുകള്
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തില് സര്വ്വീസുകള് ക്രമീകരിച്ച് വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറ്റി ഷട്ടില്, സിറ്റി റേഡിയല് സര്വ്വീസുകള് ഉപയ�ോഗിച്ച് നഗരത്തി
ലെയും, പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലെയും യാത്രക്കാര്ക്ക് കൂടുതല് യാത്രാസൗകര്യം
പ്രധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല വിവിധതരം നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളു
ടെ സഹായത്തോടെ സര്വ്വീസുകള് പുനക്രമീകരിച്ചതുവഴി മുന് വര്ഷങ്ങളെ
അപേക്ഷിച്ച് 10 രൂപയ�ോളം കില�ോമീറ്റര് വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

	കെ.എസ്.ആര്.ടി.സിയുടെ വായ്പ മുഴുവന് ഓഹരിമൂലധനമായി മാറ്റും. പലിശ
എഴുതിത്തള്ളും.

2008-09 മുതല് 2013-14 വരെയുളള കാലയളവില് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി.
സര്ക്കാരിന് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതായ 1090.75 ക�ോടി രൂപയുടെ വായ്പ കുടി
ശ്ശിക സര്ക്കാര് ഓഹരിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനും, പലിശയും, പിഴപ്പലിശയുമുള്പ്പെ
ടെയുളള തുകകള് എഴുതിത്തളളുന്നതിനും തത്വത്തില് തീരുമാനം കൈക്കൊ
ണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുറമുഖം

626.

ഒരു പുതിയ വന്കിട ഹാര്ബറിന്റെ നിര്മ്മാണത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും. അഴീക്ക
ല് ഒരു നദീമുഖ ഹാര്ബറാണ്. ഇതിന് 14.5 മീറ്റര് ആഴത്തില് 3698 ക�ോടി രൂപ
ചെലവില് ഒരു ഔട്ടര് ഹാര്ബര് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മലബാര് ഇന്റര്നാ
ഷണല് പ�ോര്ട്ട് എന്നൊരു കമ്പനി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.

വിശദ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡി.പി.ആർ) തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എച്ച്.ഒ.ഡബ്ല്യു.ഇ
കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ജിയ�ോ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി
യുള്ള പരിശ�ോധന പൂർത്തിയാക്കി. ട്രാഫിക് സർവ്വെ പുര�ോഗമിക്കുന്നു. ഡി.പി.
ആർ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് ചെന്നൈ ഐ.ഐ.ടിയുടെ പരിശ�ോധനയ്ക്ക് സമർ
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പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

627.

വിഴിഞ്ഞം ഇന്റര്നാഷണല് സീപ�ോര്ട്ട് നിര്മ്മാണത്തെ ക�ോവിഡും പ്രകൃതിദുര
ന്തങ്ങളും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ബ്രേക്ക് വാട്ടര് നിര്മ്മാണവും ലാന്റ് റിക്ലമേഷ
നും ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാഘടകങ്ങളും ഏതാണ്ട് പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം
കാര്ഗോ ടെര്മിനല് പ്രധാന ക്രൂ ചെയ്ഞ്ച് കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടു
വര്ഷത്തിനുള്ളില് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റര്നാഷണല് സീപ�ോര്ട്ട് നിര്മ്മാണം പൂ
ര്ത്തീകരിക്കും.

628.

വിഴിഞ്ഞത്ത് 1,810 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.
വൈദ്യുതി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. വിഴിഞ്ഞം പ�ോർട്ടിലേക്കുള്ള
റെയിൽ നിർമ്മാണത്തിന് റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെ
ടുക്കുന്നതിനുള്ള പണി പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

	കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ സാഗര്മാല പദ്ധതിയെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ക�ൊല്ലം,
ബേപ്പൂര് തുറമുഖങ്ങള് വികസിപ്പിക്കും.

	ക�ൊല്ലം, ബേപ്പൂര് തുറമുഖങ്ങളുടെ ആഴം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് KITCO മുഖാന്തി
രം DPR തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് സമ
ര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

ഉള്നാടന് ജലഗതാഗതം

630.

പശ്ചിമ കനാല് ശൃംഖലയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. മാഹിയ്ക്കും
വളപട്ടണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള 26 കില�ോമീറ്റര് കനാലുകള് പുതുതായി കുഴിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവയും കനാലുകളുടെ വീതി കൂട്ടുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും
2022ല് പൂര്ത്തീകരിക്കും.

മാഹി - വളപട്ടണം കനാല് പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 650
ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിക്കാന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ
മാഹി- എരിഞ്ഞോളി നദികള്ക്കിടയിലുള്ള സര്വ്വേകള് നടത്തി. അലൈ
യ്മെന്റ് പൂര്ത്തിയാക്കി അതിര്ത്തി കല്ലുുകള് പാകിയിട്ടുണ്ട്. എരിഞ്ഞോളിക്കും
ധര്മ്മടം പുഴയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് കൃത്രിമ കനാല് നിര്മ്മിക്കാന്
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചരക്കണ്ടിക്കും വളപട്ടണം പുഴയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മൂന്നാം
കൃത്രിമ കനാലിനായി സര്വ്വേ പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തിയായിവരുന്നു. പരിസ്ഥിതി
ആഘാത പഠനം കിറ്റ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിവരുന്നു.

631.

മെയിന് കനാലിനു പുറമെ ആയിരത്തില്പ്പരം കില�ോമീറ്റര് ഫീഡര് കനാലുകളു
ടെ നവീകരണവും ഈ പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തും.

	പ�ോള വാരിയും എക്കലും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്തും ഗതാഗത യ�ോഗ്യമാക്കുന്ന
താല്ക്കാലിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള് നടന്നുവരുന്നത്. ഇത്
പൂര്ണ്ണത�ോതില് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മൂന്നാം ഘട്ടത്തി
ലേക്കാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

632.

	ക�ൊച്ചിയിലെ വാട്ടര് മെട്രോയുടെ 19 ബ�ോട്ട് ജെട്ടികളുടെ ഒന്നാംഘട്ടം പൂര്ത്തി
യായി. രണ്ടാംഘട്ടമായി 19 എണ്ണം 2022ല് പൂര്ത്തീകരിക്കും.

ക�ൊച്ചി വാട്ടര് മെട്രോയുടെ മൂന്ന് ടെര്മിനലുകളുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി.
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ബാക്കിയുള്ളവയില് 6 എണ്ണത്തില് നിര്മ്മാണം ദ്രുതഗതിയില് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

റെയില്വേ
633.

	ക�ൊച്ചി മെട്രോയുടെ പേട്ട മുതല് തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെയുള്ള എക്സ്റ്റന്ഷനും കലൂര്
സ്റ്റേഡിയം മുതല് കാക്കനാട് ഐ.ടി സിറ്റി വരെയുള്ള റെയില്പ്പാതയുടെ നി
ര്മ്മാണവും 2022ല് തീരും. ക�ൊച്ചി മെട്രോ പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിക്കും.

634.

ക�ൊച്ചി മെട്രോ പേട്ട-എസ്.എന് ജംഗ്ഷന് പദ്ധതി 2022 ജൂണില് പൂര്ത്തീയാ
വും. കലൂര് മുതല് കാക്കനാട് വരെയുള്ള ഫേയ്സ് 2 പദ്ധതി കേന്ദ്ര സര്ക്കാ
രിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്.എന് ജംഗ്ഷന് മുതല്
തൃപ്പൂൂണിത്തറ വരെയുള്ള പാതയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് നടപടി 82 ശതമാനം
പൂര്ത്തീകരിച്ച് നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പദ്ധതി
2023 സെപ്തംമ്പര് മാസത്തോടുകൂടി പൂര്ത്തീകരിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷി
ക്കുന്നു.

	തിരുവനന്തപുരം, ക�ോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോയുടെ പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആര് കേ
ന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കി
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചാല് നടപ്പാക്കും.

635.

തിരുവനന്തപുരം, ക�ോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതികളുടെ ഡിപിആര് പുതു
ക്കുന്നതിനായി ക�ൊച്ചി മെട്രോയെ ഏല്പ്പിക്കുവാന് തീരുമാനിച്ചു. അതിനുള്ള
നടപടികള് തുടര്ന്നുവരികയാണ്.
ശബരിമല എയര്പോര്ട്ടിന്റെയും ഇടുക്കി, വയനാട്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലെ
എയര് സ്ട്രിപ്പുകളുടെയും ഡി.പി.ആര് തയ്യാറാക്കിക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ ഏറ്റെ
ടുക്കും.

ശബരി ഏയര്പോര്ട്ടിന്റെ മാസ്റ്റര്പ്ലാനും Revised Techno Economical
Feasibility റിപ്പോര്ട്ടും തയ്യാറാക്കിവരികയാണ്. ഇടുക്കി, വയനാട്, ബേക്കല്
എന്നിവിടങ്ങളില് ഏയര്സ്ട്രിപ്പുകളും മറ്റു ജില്ലകളില് ഹെലിപാഡും സ്ഥാ
പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി
കിഫ്ബിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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636.

60000 ക�ോടി രൂപയുടെ സില്വര് ലൈന് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയില് പദ്ധതി
കേരള റെയില് ഡെവലപ്പ്
മെന്റ് ക�ോര്പ്പറേഷന് എന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭം വഴിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി
പഠനവും ആവശ്യമായ അനുമതികളും വാങ്ങി പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്
നടപടികള് ആരംഭിക്കും.

സില്വര്ലൈന് കടന്നുപ�ോകുന്ന 11 ജില്ലകളിലും സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം
നടത്താനുള്ള നടപടികള് നടന്നുവരികയാണ്. ലാന്റ് അക്വിസിഷന് സെല്ലുുക
ള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള് ഭൂഉടമകള്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട നഷ്ടപരി
ഹാരം നല്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആര്
റെയില്വേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. പ്രാരംഭ നടപടികളുമായി
മുന്നോട്ടുപ�ോകാന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്
പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് നിവേദനം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

637.

	കെ.ആര്.ഡി.സി മുന്കൈയില് തലശേരി-മൈസൂര്, നിലമ്പൂര്- നാഞ്ചങ്കോട്
റെയില് ലൈനുകള് നിര്മ്മിക്കും.

തലശ്ശേരി - മൈസൂര് റെയില് പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആര് ക�ൊങ്കണ് റെയില്വേ
ക�ോര്പ്പറേഷന് തയ്യാറാക്കിവരികയാണ്. സര്വ്വേ പ്രവൃത്തികള് പുര�ോഗമിച്ചുവ
രികയാണ്. നിലമ്പൂര്-നഞ്ചങ്കോട് റെയില് പദ്ധതിയുടെ സര്വ്വേ പൂര്ത്തിയാ
ക്കി ഡിപിആര് തയ്യാറാക്കല് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. 
ശബരിമലയുടെ ദേശീയ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് റെയില്വേയുടെ ചെലവില്
ശബരിപാത നിര്മ്മിക്കണമെന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യം ചെവിക�ൊള്ളാന് കേന്ദ്ര
സര്ക്കാര് തയ്യാറല്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് പകുതി ചെലവ് സംസ്ഥാന
സര്ക്കാര് വഹിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ആവശ്യമായ ഏതാണ്ട് 2000
ക�ോടി രൂപയിലധികം വരുന്ന തുക കിഫ്-ബിയില് നിന്നും ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതി
പൂര്ത്തീകരിക്കും.

638.

639.

അങ്കമാലി-ശബരി റെയില് പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 50 ശതമാനം സംസ്ഥാന
സര്ക്കാര് വഹിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയില്വേയുടെ നിര്ദ്ദേശമനുസരി
ച്ച് പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആര് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് പുര�ോഗ
മിക്കുകയാണ്. 3421.17 ക�ോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2022 മാര്ച്ചില്
റെയില്വേ മന്ത്രാലയത്തിന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	കേരള പുനര്നിര്മ്മാണ പദ്ധതിയില് 7192 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്ക്കാ
ണ് ഭരണാനുമതി നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില് 3909 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രോജ
ക്ടുകള് ടെണ്ടര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ല�ോകബാങ്കിന്റെയും ജര്മ്മന് ബാങ്കുകളുടെയും
സഹായത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.

2021-22 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തില് കേരള പുനര്നിര്മ്മാണ പദ്ധതിയില്
ഉള്പ്പെടുത്തി 539.45 ക�ോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികള്ക്ക് ഭരണാനുമതി നല്കി
യിട്ടുണ്ട്. മെയ് 2021 – ഏപ്രില് 2022 കാലയളവില് കേരള പുനര്നിര്മ്മാണ
പദ്ധതിയുടെ ധനസഹായമുള്ള പ്രോജക്ടുകള്ക്കായി വിവിധ വകുപ്പുകള്
1098.09 ക�ോടി രൂപ ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

വ്യോമഗതാഗതം
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640.

	ക�ൊച്ചി, കണ്ണൂര് വിമാനത്താവളങ്ങളില് കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെടു
ത്തും. വിദേശരാജ്യങ്ങളില് നിന്നും നേരിട്ടുള്ള കൂടുതല് വിമാന സര്വ്വീസുകള്
ആരംഭിക്കും. ശബരി എയര്പോര്ട്ടിന്റെ നിര്മ്മാണം ഊര്ജ്ജിതപ്പെടുത്തും.

ക�ോവിഡിന് മുമ്പ് രാജ്യത്തെ 10 നഗരങ്ങളിലേക്ക് ആഭ്യന്തര സര്വ്വീസുകള്
ഉണ്ടായിരുന്നു. ക�ോവിഡ് കാലത്ത് മുടങ്ങിയ 10 സര്വ്വീസുകള് പുനസ്ഥാപിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സര്വ്വീസുകളുടെ കാര്യത്തില് ക�ോവിഡിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
10 സര്വ്വീസുകള് നിലനിര്ത്താനും സലാലയിലേക്ക് പുതിയ സര്വ്വീസുകള്
ആരംഭിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

641.

നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങള് നടത്തിയിട്ടും കരിപ്പൂര് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ
വികസനം നിശ്ചലമാണ്. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ശേഷി ഇരട്ടിയാക്കാന് ആവ
ശ്യമെങ്കില് സര്ക്കാര് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയ�ോ പങ്കാളിയാവുകയ�ോ ചെയ്യും.

കരിപ്പൂര് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള റണ്വേ പൂര്ണ്ണമായും
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിന് അധികമായി 18 ഏക്കര് സ്ഥലം RESA ക്ലിയറന്സിനാ
യി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതു കൂടാതെ ടെര്മി
നല് എക്സ്പാന്സുകളും പാര്ക്കിംഗ് ഏരിയാ വികസനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള
സ്ഥലവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് തുടര്ന്നുവരികയാണ്.

ഇടനാഴികളും ഹബ്ബുകളും

642.

	ക�ൊച്ചി-പാലക്കാട് ഹൈടെക് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ക�ോറിഡ�ോര് പൂര്ത്തീകരി
ക്കും. ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂര് വ്യവസായ ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായി ഇതിനെ കേ
ന്ദ്രസര്ക്കാര് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്ക് 50
ശതമാനം വീതം പങ്കാളിത്തമുള്ള സ്പെഷ്യല് പര്പ്പസ് കമ്പനിയാണ് ഈ പ്രോ
ജക്ട് നടപ്പാക്കുക. 10000 ക�ോടി നിക്ഷേപവും 22000 പേര്ക്ക് നേരിട്ട് ജ�ോലിയും
ലഭ്യമാകും. കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ പാലക്കാടും ക�ൊച്ചിയിലും 2321 ഏക്കര്
സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് നടന്നുവരികയാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തി
ല് തന്നെ 'ഗ്ലോബല് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഫിനാന്സ് ആന്റ് ട്രേഡ് സിറ്റി (ഗിഫ്റ്റ്
സിറ്റി)' എന്ന ഹൈടെക് സര്വ്വീസുകളുടെയും ഫിനാന്സിന്റെയും ഹബ്ബ് അയ്യ
മ്പുഴയില് 220 ഹെക്ടറില് സ്ഥാപിക്കും.

643.

ഇന്ഡസ്ട്രിയല് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റര് (ഐ.എം.സി) പാലക്കാട്, ഗിഫ്റ്റ്
സിറ്റി - ക�ൊച്ചി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ന�ോഡുകളായി ക�ൊച്ചി – ബംഗളൂരു ഇന്ഡ
സ്ട്രിയല് ക�ോറിഡ�ോര് (കെ.ബി.ഐ.സി) വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെ
ടുക്കല് പുര�ോഗമിക്കുയാണ്. കേരളത്തിന്റെ മേല്പ്പറഞ്ഞ രണ്ട് ന�ോഡുകളു
ടെയും മ�ൊത്തം ഭൂവിസ്തൃതി 2384 ഏക്കറാണ്. ഇതില് കണ്ണമ്പ്ര 298 ഏക്കര്
ഏറ്റെടുക്കല് 2021 ഡിസംബറില് പൂര്ത്തീകരിച്ചു. പുതുശ്ശേരി ഫേസ് 1, 2, ഗിഫ്റ്റ്
സിറ്റി എന്നിവയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

	മലബാറിന്റെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നമ്മുടെ മുന്കൈയില് ആവിഷ്കരിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ക�ൊച്ചി-മംഗലാപുരം വ്യവസായ ഇടനാഴിയാണ്. ഇതിന്റെ മാസ്റ്റര്
പ്ലാന് തയ്യാറാക്കും. അതിനിടയില് കണ്ണൂര് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സമീപത്ത്
5000 ഏക്കര് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 12000 ക�ോടി രൂപ കിഫ്-ബിയില് നിന്നും
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക�ൊച്ചി – മാംഗ്ലൂര് ഇടനാഴിക്ക് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരില് നിന്നും അനുകൂല തീരുമാനം
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644.

ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു. കണ്ണൂരില് 5000-ഓളം
ഏക്കര് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുര�ോഗമിക്കുന്നു. ആദ്യ
ഘട്ടത്തില് 1054 ഏക്കര് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് 19(1) ഡിക്ലറേഷന് സ്റ്റേജില് എത്തി
യിരിക്കുന്നു. 1054 ഏക്കര് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് 3 പാര്സലുകളിലായി ക�ൊളാരി,
പട്ടാന്നൂര്, കീഴല്ലൂര്, അഞ്ചരക്കണ്ടി, പടുവിലായി എന്നീ വില്ലേജുകളില് അവസാ
നഘട്ടത്തിലാണ്. ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 1114 ക�ോടി രൂപ കിഫ്ബി അനുവദിക്കുക
യും പ്രസ്തുത തുക ലാന്റ് അക്വസിഷന് ഓഫീസര്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. 11
ലാന്റ് പാര്സലുകളായാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 8 ലാന്റ് പാര്സലുകള് ഏറ്റെ
ടുക്കലിന്റെ വിവിധ ഘട്ടത്തിലാണ്.
ക്യാപ്പിറ്റല് സിറ്റി റീജിയണ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കും. വിഴിഞ്ഞം തു
റമുഖത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിനു കിഴക്കു ഭാഗത്തുകൂടെ
വിഴിഞ്ഞം മുതല് നാവായിക്കുളം വരെ 78 കില�ോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ആറുവരി
പാതയും അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 10000 ഏക്കറില് ന�ോളഡ്ജ് ഹബ്ബുക
ള്, വ്യവസായ പാര്ക്കുകള്, വിന�ോദ കേന്ദ്രങ്ങള്, ടൗണ്ഷിപ്പുകള് എന്നിവയു
ടെ ഒരു വമ്പന് ശൃംഖലയും സ്ഥാപിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഇതിനായുള്ള കമ്പനി
രജിസ്റ്റര് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല് നിര്ദ്ദിഷ്ട മേഖലയില് ആര് ഭൂമി വില്ക്കുന്നതിനു
തയ്യാറായാലും കമ്പോളവിലയ്ക്ക് വാങ്ങാന് കമ്പനി സന്നദ്ധമാകും. വില ലാന്റ്
ബ�ോണ്ടായി നല്കാം. റെഡി ക്യാഷ് വേണ്ടവര്ക്ക് അതും നല്കും. ഭൂമി വി
ല്ക്കാന് താല്പ്പര്യമില്ലാത്തവര്ക്ക് ലാന്റ് പൂളിംഗ് പദ്ധതിയില് പങ്കാളികളാ
വാം. കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ഭൂമിയ്ക്ക് 10 വര്ഷംക�ൊണ്ട് നാലിരട്ടി വില വര്ദ്ധന ഉറപ്പു
നല്കും. അല്ലെങ്കില് നാലിരട്ടി വിലയ്ക്ക് കമ്പനി വാങ്ങാന് തയ്യാറാകും. കമ്പനി
ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് പശ്ചാത്തലസൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തി ഇന്വെ
സ്റ്റേഴ്സ
 ിനു കൈമാറും. 25000 ക�ോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 2.5 ലക്ഷം പ്രത്യ
ക്ഷ ത�ൊഴിലവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

	ദേശീയ പാത അത�ോറിറ്റിയും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും സംയുക്തമായി നടപ്പാ
ക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം മുതല് പാരിപ്പള്ളി വരെ 80 കി.മീ ദൈര്ഘ്യത്തിലുള്ള തിരുവ
നന്തപുരം ഔട്ടര് റിംഗ് റ�ോഡ് പദ്ധതിക്ക് എന്.എച്ച്.എയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യ
മായിട്ടുണ്ട്. ഇരുവശത്തും സര്വ്വീസ് റ�ോഡുകള്, മീഡിയന് എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ
45 മീറ്റര് വീതിയിലാണ് ഈ പാത നിര്മ്മിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള
നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്.

645.

	ക�ൊച്ചിയെ ഒരു സൈബര്വാലി ആക്കും. വായു, കടല്, ഉള്നാടന് ജല,
റെയില്, റ�ോഡ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പര് ഐ.ടി നഗരമാ
യി ക�ൊച്ചി മാറും. ജി.സി.ഡി.എ, ജി.ഐ.ഡി.എ, കാക്കനാട് പ്രദേശം എന്നിവയെ
സംയ�ോജിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ക�ൊച്ചിയെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയില് അധിഷ്ഠി
തവും സുസ്ഥിര വികസനവുമുള്ള നഗരമാക്കും. ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ്,
കൃഷി, മെഷീന് ലേണിംഗ്, സ്പേസ് തുടങ്ങിയ ഭാവി സാങ്കേതിക വിദ്യയില്
അധിഷ്ഠിതമായ പദ്ധതികള്ക്കു പ്രാധാന്യം നല്കും.

ക�ൊച്ചി വാട്ടര് മെട്രോയുടെ മൂന്ന് ടെര്മിനലുകളുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി.
ബാക്കിയുള്ളവയില് 6 എണ്ണത്തില് നിര്മ്മാണം ദ്രുതഗതിയില് പുര�ോഗമിക്കു
ന്നു. ക�ൊച്ചി മെട്രോ പേട്ട-എസ്.എന് ജംഗ്ഷന് പദ്ധതി 2022 ജൂണില് പൂര്ത്തീ
യാവും. കലൂര് മുതല് കാക്കനാട് വരെയുള്ള ഫേയ്സ് 2 പദ്ധതി കേന്ദ്ര സര്ക്കാ
രിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്.എന് ജംഗ്ഷന് മുതല്
തൃപ്പൂൂണിത്തറ വരെയുള്ള പാതയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് നടപടി 82 ശതമാനം
പൂര്ത്തീകരിച്ച് നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
154

	ക�ൊച്ചി – ബംഗളൂരു ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ക�ോറിഡ�ോര് (കെ.ബി.ഐ.സി) വിക
സിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് പുര�ോഗമിക്കുയാണ്.

647.

നൂതന സാമഗ്രികളുടെ വികസനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ മാറ്റുക
എന്ന കാഴ്ചപ്പാട�ോടെ, ഡിജിറ്റല് സര്വ്വകലാശാല, സെന്റര് ഫ�ോര് മെറ്റീരിയ
ല്സ്ഇന് ഇലക്ട്രോണിക്ടെക്ലന�ോളജീസുമായി സഹകരിച്ച്, ഗ്രാഫീനിനാ
യുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്നൊവേഷന് സെന്റര് ക�ൊച്ചിയില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക�ൊച്ചി
അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നും ക�ോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം
ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്വ്വീസുകള് പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമാനിലേക്കു
ള്ള പുതിയ വിമാന സര്വ്വീസും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിറ്റി ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് പദ്ധതി എല്ലാ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പി
ക്കും.

സിറ്റി ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് പദ്ധതി ക�ോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലക
ളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു. ടെണ്ടര് നടപടി
കള് പൂര്ത്തിയായി. ഇത�ോടെ 14 ജില്ലകളിലും സിറ്റി ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്
പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന കിഫ്ബി പദ്ധതികള്
648.

കിഫ്ബി 43250 ക�ോടി രൂപയുടെ 889 പ്രോജക്ടുകള്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കി
യിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ വ്യവസായ പാര്ക്കുകള്ക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കും
വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 20601 ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്
21081 ക�ോടി രൂപയുടെ 484 പ്രോജക്ടുകള് ടെണ്ടര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 18994 ക�ോടി
രൂപയുടെ 435 പ്രോജക്ടുകള് പണി തുടങ്ങുകയ�ോ അവാര്ഡ് ചെയ്യുകയ�ോ ചെ
യ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്ടുകള് മുഴുവന് അടുത്ത അഞ്ചു വര്ഷംക�ൊണ്ട് നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തീകരിക്കും. ഭൂമിയും ഏറ്റെടുക്കും. ഇത് കേരളത്തിലെ പശ്ചാത്തലസൗകര്യ
ങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കി മാറ്റും.

സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി, കളമശ്ശേരി
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കിഫ്ബി 50792 ക�ോടി രൂപയുടെ 955 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽ
കിയിട്ടുണ്ട്. 25637 ക�ോടി രൂപയുടെ 563 പ്രോജക്ടുകൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
22949 ക�ോടി രൂപയുടെ 512 പ്രോജക്ടുകൾ പണി തുടങ്ങുകയ�ോ അവാർഡ്
ചെയ്യുകയ�ോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 19202 ക�ോടി രൂപ പദ്ധതികൾക്കായി ചെ
ലവിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് ഉള്പ്പെടെ KIIFB അംഗീകരിച്ച 962 പദ്ധതി
കളുടെ ആകെത്തുക 70,762 ക�ോടി രൂപയാണ്.
ഇവയില് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ�ൊതുമരാമത്ത് മേഖലയിലെ 389 റ�ോഡ്, പാലം,
ഓവര്ബ്രിഡ്ജുകള്, കെട്ടിടങ്ങള് തുടങ്ങിയ 18043 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രോജ
ക്ടുകളാണ്. 67 റെയില് ഓവര് ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. ഇവ വേഗത്തില് തീര്ക്കാന്
1215 പാലങ്ങള് പാക്കേജായിട്ടാണ് ടെണ്ടര് വിളിക്കുന്നത്. പ്രീഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്
വിദ്യകള് ഉപയ�ോഗിച്ച് വേഗത്തില് പണി തീര്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും.
റ�ോഡുകള് നവീനനിര്മ്മാണ രീതികള് ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ളവയാണ്.
അതുപ�ോലെ പാലങ്ങള്, വാസ്തുശില്പ്പ ചാതുരിയ�ോടു കൂടിയുള്ളവയാണ്. റ�ോഡു
കളില് ഏറ്റവും പ്രധാനം മലയ�ോര ഹൈവേയും തീരദേശ ഹൈവേയുമാണ്.

കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികളില് 37 റ�ോഡ് പ്രവൃത്തികളും 4 പാലം പ്രവൃത്തികളും
പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 79 റ�ോഡ് പ്രവൃത്തികളും 32 പാലം പ്രവൃത്തികളും
പുര�ോഗമിക്കുന്നു. 17 റ�ോഡ് പ്രവൃത്തികളും 7 പാലം പ്രവൃത്തികളും ടെണ്ടര്
ഘട്ടത്തിലാണ്. 24 റ�ോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെയും 28 പാലം പ്രവൃത്തികളുടെയും
സ്ഥലമേറ്റെടുക്കല് പുര�ോഗമിക്കുന്നു. 35 റ�ോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെയും 12 പാലം
പ്രവൃത്തികളുടെയും ധനാനുമതി ലഭിച്ചു. 62 റ�ോഡ് പ്രവൃത്തികളും 14 പാലം
പ്രവൃത്തികളും വിശദ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്. എടപ്പാള്
മേല്പ്പാലം പൂര്ത്തിയായി. 2 മേല്പ്പാലം പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി തുടരുന്നു.
	റെയില്വേ ഓവര്ബ്രിഡ്ജുകളില് 10 എണ്ണത്തിന്റെ ആദ്യ പാക്കേജില് 9-ഉം
നിര്മ്മാണം നടന്നുവരുന്നു. പാലങ്ങള് വാസ്തു ശില്പ ചാരുതയ�ോടെയാണ്
സംസ്ഥാനത്ത് നിര്മ്മിക്കുന്നത്. മലയ�ോര ഹൈവേയുടെ 559.34 കി.മീറ്റ
റിന് കിഫ്ബിയില് നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ഇതില് 311
കി.മീ റ�ോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. 93.68 കി.മീ. റ�ോഡിന്റെ
നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു. തീരദേശ ഹൈവേ ഡി.പി.ആര് തയ്യാറാ
ക്കുന്നത് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കല് പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടന്നു.
21 കില�ോമീറ്ററിലെ 3 സ്ട്രെച്ചുകളില് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. ടി.എസ് ലഭിച്ച 22
കില�ോമീറ്ററിലെ 4 സ്ട്രെച്ചുകള് ടെണ്ടര് നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു. 72.24 കി
ല�ോമീറ്റര് ഉള്പ്പെടുന്ന 11 സ്ട്രെച്ചുകള്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

650.

ആര�ോഗ്യ മേഖലയില് 4240 ക�ോടി രൂപയുടെ 57 പ്രോജക്ടുകളുണ്ട്. മെഡിക്ക
ല് ക�ോളേജ് ആശുപത്രികള്, ജില്ലാ-താലൂക്ക് ആശുപത്രികള് എന്നിവയാണ്
ഇതില് മുഖ്യപങ്ക്. 44 ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളും 5 കാത്ത് ലാബുകളും പൂര്ത്തി
യായിട്ടുണ്ട്.

കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ആര�ോഗ്യമേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന
സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ജനറല്, ജില്ലാ, താലൂക്ക് ആശുപത്രികള്
ഉള്പ്പെടുന്ന 70 പ്രോജക്ടുകള്ക്കായി 4177 ക�ോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി
ഇതുവരെയ്ക്കും നല്കുകയും, നാളിതുവരെ 49 പ്രോജക്ടുകള്ക്കായി 2226
ക�ോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ നില
വിലുള്ള മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളുടെ സമഗ്ര വികസനവും പുതിയ മെഡിക്ക
ല് ക�ോളേജുകളുടെ നിര്മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പ്രവര്ത്തികള്
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നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള് ഇനം നം. 513 ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
	പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് വിദ്യാഭ്യാസ കെട്ടിടങ്ങള് നവീകരിക്കുന്നതിനു
2350 ക�ോടി രൂപയും, ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനു 793.5 ക�ോടി
രൂപയും കിഫ്ബിയില് നിന്നു ചെലവഴിക്കുന്നു. മ�ോഡല് റെസിഡന്റ്ഷ്യല് സ്കൂ
ളുകളും മറ്റും വേണ്ടി 182 ക�ോടി രൂപയുടെ 10 പ്രോജക്ടുകളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

651.

972 സ്
കൂളുകളാണ് കിഫ്
ബി മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. അതിൽ 226 സ്
കൂളുകളുടെ നിർമാണം ഇതിനകം പൂർത്തിയായി
കഴിഞ്ഞു. 229 കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. ബാ
ക്കിയുള്ളവയുടെ നിർമാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടന്നു വരികയാ
ണ്.

652.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് 1906 ക�ോടി രൂപയുടെ 50 പ്രോജക്ടുകള് അം
ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 51 ആര്ട്സ് ആന്റ് സയന്സ് ക�ോളേജുകളും, 6 എഞ്ചിനീയറിം
ഗ് ക�ോളേജുകളും, 8 പ�ോളിടെക്നിക്കുകളും, 5 ഹെറിറ്റേജ് ക�ോളേജുകളും, 5
യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റികളുടെയും നവീകരണം ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു.

	പ�ോളിടെക്നിക്കുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക�ോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർ
ക്കാർ ക�ോളേജുകളിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയ�ോഗിച്ച് 26.04 ക�ോടി രൂപയുടെ
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 636.84 ക�ോടി രൂപയുടെ നിർ
മ്മാണ പ്രവർത്തങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്നു. സർവ്വകലാശാലകളിൽ കിഫ്ബി
ഫണ്ടുപയ�ോഗിച്ച് നടത്തുന്ന വികസനങ്ങളിൽ 36.61 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രവർ
ത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 379.66 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ വിവിധ
ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.

653.

വിവര-വിനിമയ മേഖലയില് 5.5 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടി പാര്ക്കുകളാണ് നിര്മ്മി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മ�ൊത്തം 351 ക�ോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി നീക്കിവച്ചി
രിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് 1061 ക�ോടി രൂപയുടെ കെഫ�ോണ്
ആണ്.

654.

ഐടി മേഖലയില് 105 ക�ോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടോടു കൂടി 2 ലക്ഷം ച.അടി വി
സ്തീര്ണ്ണത്തില് (NON SEZ) നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇത് കമ്പനികള്ക്ക്
ലീസ് വ്യവസ്ഥയില് നല്കി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്
പുര�ോഗമിക്കുന്നു. കെഫ�ോൺ പദ്ധതിയും അതിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക്
നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

	വൈദ്യുതി മേഖലയില് ട്രാന്സ്ഗ്രിഡ്-2.0യുടെ നിര്മ്മാണം അതിവേഗത്തില്
പുര�ോഗമിക്കുന്നു. 5200 ക�ോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബിയില് നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

	ട്രാന്സ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതിക്ക് കിഫ്ബി 1900 ക�ോടി രൂപ വായ്പയായി നല്കിയി
ട്ടുണ്ട്.

655.

സ്പ�ോര്ട്
സ് മേഖലയില് 773 ക�ോടി രൂപയുടെ 38 പ്രോജക്ടുകള്ക്ക്
അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 44 സ്റ്റേഡിയങ്ങളും 2 സ്പ�ോര്ട്
സ്
അക്കാദമികളും ഒരു നീന്തല് ക�ോംപ്ലക്സ് സമുച്ചയവും ഉള്പ്പെടും.

കായിക വകുപ്പിന്റെ കീഴില് കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ 57 പദ്ധതികളി
ല് 44 പദ്ധതികള്ക്ക് കിഫ്ബി അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 62 സബ് പ്രോജ
ക്ടുകളായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഈ പ്രവൃത്തികളില് 19 എണ്ണം പൂര്ത്തീകരിച്ചു.
35 പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതില് 36 സ്റ്റേഡിയം നിര്മ്മാണം
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656.

പ്രവൃത്തികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു. 3 പ്രവൃത്തികള് ടെണ്ടറിംഗ് ഘട്ടത്തിലും 3 പ്രവൃ
ത്തികള് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതുമാണ്.

	കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്ക്കും മറ്റു ജലവിഭവ പ്രോജക്ടുകള്ക്കുമാണ് വലിയ തുക
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മേഖല. 87 പ്രോജക്ടുകളിലായി 5222 ക�ോടി
രൂപയാണ് കിഫ്-ബിയില് നിന്നും ചെലവഴിക്കുന്നത്.

657.

തടയണകൾ, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ, ജലസേചന പദ്ധതികൾ, എന്നിവ
ക്കായി 93 പദ്ധതികളിലായി ആകെ 5876 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക്
അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 10 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഇപ്പോള് പ്രോജക്ട് അപ്രൈസല് ഘട്ടങ്ങളില�ോ ഇരി
ക്കുന്നതുമായ പ്രോജക്ടുകള് ആകെ എടുത്താല് 6000-7000 ക�ോടി രൂപകൂടി
വരും. കൂടുതല് പ്രോജക്ടുകള് കിഫ്ബിയില് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഗൗരവമായ ധന
വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ നടത്തൂ. ഒരു ഘട്ടത്തിലും കിഫ്ബിയു
ടെ ആസ്തികളേക്കാള് ബാധ്യതകള് അധികരിക്കില്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.
ബി.ജെ.പി കേന്ദ്രസര്ക്കാരും യു.ഡി.എഫും ഒരുപ�ോലെ കിഫ്ബിയെ എതിര്ത്തു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുക�ൊണ്ട് ഭരണത്തുടര്ച്ച ഉണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ
കിഫ്ബി പദ്ധതികള് പൂര്ത്തീകരിക്കാനാകൂ. കിഫ്ബിയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും
വിപുലപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വ�ോട്ടര്മാര്ക്ക് ഉറപ്പു
നല്കുന്നു.

കിഫ്ബി വരുമാന സ്രോതസ്സുകളില് നിന്നും തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള
ജാഗ്രത പുലര്ത്തുന്നുണ്ട്. കിഫ്ബി വഴി നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലസൗകര്യ പദ്ധ
തികളുടെ പുര�ോഗതിയുടെ മേല്നോട്ടം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്.

VII
തദ്ദേശഭരണം പുതിയ
വിതാനത്തിലേയ്ക്ക് ഉയര്ത്തും
658.

ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ 25-ാം വാര്ഷികത്തില് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തെ പുതിയ�ൊരു വിതാനത്തിലേയ്ക്ക് ഉയര്ത്തുന്നതിനുള്ള
കര്മ്മപദ്ധതി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുകയാണ്. തദ്ദേശഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പു
കളെയെല്ലാം ഒറ്റക്കുടക്കീഴില് ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങള് തുടര്ന്നു
വന്ന യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് ഇല്ലാതാക്കിയ അനുഭവമാണുള്ളത്. ഇതിനു വിരാ
മമിട്ടുക�ൊണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ഏക�ോപിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവനക്കാര്ക്ക്
ഏകീകൃത കേഡര് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരിവര്ത്തനം പൂര്ത്തിയാക്കും,
സ്ഥായിയാക്കും.
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ഏകീകൃത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് രൂപീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമായി. തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായി നിര്ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാ
ജ�ോയിന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുകളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും
ജില്ലാ ജ�ോയിന്റ് ഡയറക്ടര്മാരെ ചുമതല നല്കി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ ഏകീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉദ്യോസ്ഥരുടെ സേവന വിവ
രങ്ങള് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശേഷാല് ചട്ടങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനായി നഗരപാലികാ നിയമത്തി
ലും പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലും ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഓര്ഡിനന്സ് പുറപ്പെടു
വിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
659.

660.
661.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിശദമായ മാര്ഗ്ഗ
നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഇതിനു പ്രാരംഭമായി എല്ലാ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കാല്നൂറ്റാണ്ടിനിടയില് തങ്ങളുടെ
പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെയും വികസന നേട്ടങ്ങളെയും പരിഹരിക്കേണ്ട
പ്രശ്നങ്ങളെയുംകുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു അവല�ോകനം തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കു രൂപം
നല്കുക.

2022-23 മുതല് ആരംഭിക്കുന്ന പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കരട്
സമീപന രേഖ ആസൂത്രണ ബ�ോര്ഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവും റിപ്പോര്ട്ടുകളും തയ്യാറാക്കുന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് പങ്കാളിത്ത പഠനപരമ്പരയ്ക്ക് രൂപം നല്കുന്നതാണ്.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമീപന രേഖ അംഗീകരിച്ച ശേഷം
ഇക്കാര്യത്തില് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ഡി.പി.സി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പദ്ധതികളുടെ മ�ോണിറ്ററിംഗിന് അധികാരപ്പെ
ടുത്തുകയും ചെയ്യും. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭമായി ജില്ലാ
പദ്ധതികള് പരിഷ്കരിക്കും. മാര്ച്ച് മാസം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
വാര്ഷിക പദ്ധതികള് തയ്യാറാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.

662.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമീപന രേഖ അംഗീകരിച്ച ശേഷം
ഇക്കാര്യത്തില് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

	ക�ോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനും
ഗ്രാമസഭയും വികസന സെമിനാറും നടത്തുന്നതിനും നൂതന ഐ.റ്റി സംവിധാ
നങ്ങളെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമീപന രേഖ അംഗീകരിച്ച ശേഷം
ഇക്കാര്യത്തില് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള വിഭവ വിന്യാസം
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663.

ആറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഗ്രാന്റിലും മെ
യിന്റനന്സ് ഗ്രാന്റിലും ജനറല് പര്പ്പസ് ഗ്രാന്റിലുമുള്ള വര്ദ്ധന സര്ക്കാര്
ഇതിനകം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി തുടര്ന്നുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകളില് സമര്പ്പി
ക്കുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായി നടപ്പാക്കും.

664.

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശ�ോധിച്ചു വരുന്നു.

	തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതു വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നട
പടികള് സ്വീകരിക്കും. ജി.എസ്.ടി നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ഫലമായി തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടായ വിന�ോദ നികുതി നഷ്ടം സര്ക്കാര് നികത്തും.

665.
666.

നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും എഞ്ചിനീയര്മാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് ഓവ
ര്സിയര്മാരുടെ തസ്തികകളും സൃഷ്ടിച്ചു. പുനര്വിന്യാസത്തിലൂടെയ�ോ പുതിയ
തസ്തികകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയ�ോ രണ്ട് തസ്തികകള് വീതം അധികമായി
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു നല്കുന്നതാണ്.

അധിക തസ്തികകള് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് വെട്ടിക്കുറച്ച മൈനര് ഇറിഗേഷന് മേഖലയിലെ തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കും.

പരിശ�ോധിച്ച് വരുന്നു.

ജനകീയതയും സുതാര്യതയും
667.

	ഗ്രാമസഭയിലെ ജനപങ്കാളിത്തവും സംവാദാത്മകതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി
നു വേണ്ടി നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളെയും റെസിഡന്റ്
സ്
അസ�ോസിയേഷനുകളെയും അതുപ�ോലെ കീഴ്ത്തല സാമൂഹ്യ കൂട്ടായ്മകളെ
ഗ്രാമസഭകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗം.

668.

അയൽക്കൂടങ്ങളെയും റെസിഡന്റ്സ് അസ�ോസിയേഷനുകളെയും ഗ്രാമസഭ
കളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി. ഗ്രാമസഭയിലെ ജനപങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സംവാദാത്മകത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുമായി "ഗ്രാമസഭാ
പ�ോർട്ടൽ" എന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം IKM വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഗ്രാമസഭകളിലെ ജനപ
ങ്കാളിത്തവും സംവാദാത്മകതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപ
ടികൾ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസി ഗ്രാമസഭ, യുവജന
ഗ്രാമസഭ, ഓൺലൈൻ ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങിയ വിവിധ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടന്നു വരുന്നു.
വാര്ഡിലെ ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു പ�ൊതുസ്ഥാപനത്തെ ഗ്രാമസേവാ കേന്ദ്രമായി
പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കും.

നിലവില് പഞ്ചായത്തുകളില് ഗ്രാമസേവാ കേന്ദ്രങ്ങള് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായിട്ടു
ണ്ട്. 903 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി 3619 ഗ്രാമസേവാ കേന്ദ്രങ്ങള് പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നു. നഗരസഭകളില് 234 വാര്ഡ് സേവാകേന്ദ്രങ്ങള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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670.

671.
672.

പി.റ്റി.എ, എസ്.എം.സി, ആശുപത്രി വികസന സമിതി തുടങ്ങിയ ജനകീയ
സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വാര്ഡ് വികസനസമിതികള് ശക്തിപ്പെ
ടുത്തും.

2020നവംബറിൽ ചുമതലയേറ്റ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകിയ പ്രാരംഭഘട്ട
പരിശീലനത്തിലും തുടർന്ന് 2021 ഓഗസ്റ്റ് മാസം സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
ക്കായി നടത്തിയ പരിശീലനത്തിലും PTA,HMC , വാർഡ് വികസന സമിതി
തുടങ്ങിയ ജനകീയ സംവിധാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവയുടെ
പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ട നിർ
ദ്ദേശങ്ങളും അതിനാവശ്യമായ പരിശീനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക�ോവിഡ് മഹാ
മാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർഡ് വികസന സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം
കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ വർഷം പരിശീലനപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചി
ട്ടുണ്ട്.
ആസൂത്രണത്തിലും നിര്വ്വഹണത്തിലും സന്നദ്ധാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരു
ടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തും. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സാങ്കേതികവി
ദഗ്ധരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകും.
പതിനാലാം പദ്ധതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിർവഹണ
പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ പ്രാദേശിക വിദഗ്ദരുടെ പങ്കാളിത്തം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാ
യി അതതു വിഷയമേഖലകളിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
നൽകിക�ൊണ്ടുള്ള പരിശീലനപരിപാടികൾ ആണ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാ
ക്കി വരുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിദഗ്ദരുടെ സന്നദ്ധ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സേവനം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ
ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ ഉൾപ്പെ
ടെയുള്ള അംഗങ്ങളെ നിയ�ോഗിക്കുന്നത് അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സമിതിക
ളാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൗരന്റെ അവകാശമെന്നത് ഉറപ്പുവരുത്താന് ആവശ്യ
മായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. പൗരവകാശരേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമല്ല
അതു നടപ്പാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ഗ്രാമസഭകളില് സമര്പ്പി
ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.

പൗരന്മാർക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും 2022 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ ഇന്റഗ്രെറ്റഡ് ല�ോക്കൽ
ഗവേണൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കി.
സമഗ്ര അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി (ഉത്തരവാദിത്വ) നിയമം പാസ്സാക്കും.

സമഗ്ര അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നിയമം സംബന്ധിച്ച പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
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673.

	കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് നേടിക്ക
ഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാണ�ോ എന്നതു സംബ
ന്ധിച്ച് സ�ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തും.

	കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞ
സാഹചര്യത്തിൽ അവയുടെ തുടർന്നുള്ള സേവനനിലവാരം കാത്തു സൂക്ഷി
ക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള
പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ
ഭാഗമായി വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവ്വയലൻസ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്ന പ്ര
വർത്തനവും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നുണ്ട്.

674.

	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ള സ്കൂള്, ആശുപത്രി
തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങളും വളരെയേറെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതു
പ�ോലുള്ള ഓര�ോ മേഖലയ്ക്കും ഗുണമേന്മാ സൂചികകള് നിജപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവ നേടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും.

675.

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പ്രാദേശികവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തു
ന്നതിനും പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി പ്രാദേശിക സൂചകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി
അവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഡാഷ് ബ�ോർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതി
നായുള്ള സംസ്ഥാനതല കാംപയിൻ 100 ദിനപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു. ഇതിനായി പ്രത്യേകം പരിശീലന പരിപാടികളും കില സംഘടി
പ്പിച്ചു.

	കൈമാറിക്കിട്ടിയ കീഴ്ത്തട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും തദ്ദേശഭരണവും തമ്മിലുള്ള ഇതു
വരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തില് പരിശ�ോധിച്ച്
കൂടുതല് ഏക�ോപനവും പ്രാദേശിക മുന്കൈയ്യും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടി
കള് സ്വീകരിക്കും.

676.

വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ സമയത്ത് സംയ�ോജനവും ഏക�ോപനവും ഉറ
പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ബന്ധിത വ്യവസ്ഥകള് പതിനാലാം പദ്ധതി രൂപീകരണ
മാര്ഗരേഖയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും റ�ോഡ് അടക്കമുള്ള ആസ്തി രജിസ്റ്റര്
യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കും. മുനിസിപ്പിലാറ്റികളിലും ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തുകളിലും നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ആറ്, ത�ോട്, റ�ോഡ് പുറംപ�ോക്കുകളുടെ വിശ
ദാംശങ്ങള് അടങ്ങിയ ഭൂ രജിസ്റ്റര് തയ്യാറാക്കും. തരിശു നിലത്തിന്റെ രജിസ്റ്റര്
കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കും.

എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും റ�ോഡ് അടക്കമുള്ള ആസ്തി രജിസ്റ്റർ
പുതുക്കി സമഗ്രമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെടുക്കും. ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ
നിർമ്മിച്ച പ�ൊതു ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും "Geo Tag" ചെ
യ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ആസ്തികളുടെ വിവരം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തി
രജിസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതാണ്.
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677.

ഇ-ഗവേണന്സില് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതര സം
സ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മുന്നിലാണ്. ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി വഴി
എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള വിവിധ
സേവനങ്ങളുടെ സ�ോഫ്ടുവെയറുകളെല്ലാം ഏക�ോപിപ്പിച്ച് ഒറ്റവിവരവ്യൂഹമാ
യി പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംയ�ോജിത പ്രാദേശിക ഭരണ മാനേജ്മെന്റ്
സമ്പ്രദായം എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. എല്ലാ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സമയബന്ധിതമായി ഓണ്ലൈനില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള
ക്രമീകരണമുണ്ടാക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ (941) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ILGMS സ�ോഫ്ട്വെയർ
2022 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇതിന്റെ സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ പൂർ
ണമായും ക്ളൗഡ്സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത�ോടെ ILGMS ന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷ
മത ഉറപ്പ് വരുത്താനായി. മുഴുവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും സേവന സിവിൽ
രജിസ്ട്രേഷൻ (ജനനം, മരണം, വിവാഹം) ഡാറ്റ പ�ൊട്ട് ചെയ്ത് ക്ളൗഡ്സിസ്റ്റ
ത്തിലേക്ക് migrate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓര�ോ സേവനങ്ങളും ഏത�ൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥ
രാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനുള്ള മൈനർ ഫങ്ഷൻ
മാപ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ILGMS സേവനം
നഗരസഭകളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. IKM രൂപപ്പെടുത്തിയ വിവിധ സ�ോഫ്റ്റ് വെ
യറുകൾ ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം നടപടി സ്വീ
കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

നീര്ത്തടാധിഷ്ഠിത ആസൂത്രണം

678.
679.

ജനകീയാസൂത്രണകാലം മുതല് പറഞ്ഞുവരുന്നതാണെങ്കിലും നീര്ത്തടാധി
ഷ്ഠിത ആസൂത്രണം ഇതുവരെ നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് ഈ അലംഭാവത്തിനു നല്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയെക്കുറിച്ച്
സദാ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു. കാട്ടാക്കട –തളിപ്പറമ്പ് മാതൃകയില് നീര്ത്തട പദ്ധതിക
ള് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വിപുലമായ കാമ്പയിന് സംഘടിപ്പിക്കും.
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
നിലവില് നല്ലൊരുപങ്ക് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ഏജന്സിക
ള് തയ്യാറാക്കിയ നീര്ത്തട വികസന റിപ്പോര്ട്ടുകള് നിലവിലുണ്ട്. അവയെ ഈ
കാമ്പയിനു പൂര്ണ്ണമായും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തണം. കില, ലാന്ഡ് യൂസ് ബ�ോര്ഡ്,
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാന്ഡ് ആന്ഡ്ഡിസാസ്റ്റര് മാനേജ്
മെന്റ്, മണ്ണ് ജലസംര
ക്ഷണ വകുപ്പ്, ജലസേചന വകുപ്പ് എന്നിവയുടെയെല്ലാം ഏക�ോപനമുണ്ടാക
ണം.

നീർത്തട പദ്ധതിയുടെ രൂപീകരണത്തിലും അവയുടെ ഫലപ്രദമായ നിർവഹ
ണത്തിലും ത�ൊഴിലുറപ്പ് മിഷൻ, ഹരിതകേരള മിഷൻ, ജലസേചനവകുപ്പ് തൂട
ങ്ങിയ വിവിധ ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ നീർ
ത്തടവികസന പദ്ധതികൾ സ്ഥലപരാസൂത്രണവും സാധ്യമാകുന്നതിന്റെ ആദ്യ
ഘട്ട പ്രവർത്തനമെന്ന നിലയിൽ GIS പരിശീലനം വിവിധ ബാച്ചുകളിലായി
തദ്ദേശ സ്ഥാപന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്നതിനായി. കില, പാല
ക്കാട് ഐ.ആർ.ടി.സിയുമായി ചേർന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജിയ�ോസ്പേഷ്യള്
ടൂള്സ് ഇൻ ല�ോക്കല് ലെവല് പ്ലാനിംഗ് എന്ന പരിശീലന ക�ോഴ്സ് സംഘടിപ്പി
ച്ചു വരുന്നു. പ്രസ്തുത പരിശീലനത്തിന്റെ 12 ബാച്ചുകള് ഇതിന�ോടകം പൂര്ത്തീകരി
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680.

681.

ച്ചു.
വിവിധവകുപ്പുകളുടെയും ഏജന്സികളുടെയും നീര്ത്തട സ്കീമുകള് ഭാവിയില്
ഈ അടിസ്ഥാനരേഖയെ ആസ്പദമാക്കിവേണം. ഇതിന് ഉതകുന്ന രീതിയില്
എല്ലാവരും പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ടുവേണം ഈ നീര്ത്തട രേഖകള് തയ്യാറാ
ക്കാന്.

നീര്ത്തട മാസ്റ്റര് പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വിവിധ തരം പ്രവൃത്തി
കളുടെ മുന്ഗണനാക്രമവും പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് സംയ�ോജി
പ്പിക്കേണ്ട വകുപ്പുകള് / ഏജന്സികള് / വിഭവ സ്രോതസ്സുകള് എന്നിവയുമട
ങ്ങുന്ന കണ്വര്ജന്സ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുകയും തുടര്ന്ന് ഈ കണ്വര്ജന്സ്
പ്ലാനിനെ ആധാരമാക്കി വേണം ത�ൊഴിലുറപ്പ് വാര്ഷിക കര്മ്മപദ്ധതി, ജലസം
രക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ജലസേചന / മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പുകള് തുടങ്ങി
യവയുടേയും വിവിധ ഏജന്സികളുടെയും പദ്ധതികള് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നും
പതിനാലാം പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്ഗരേഖയില് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലു
ള്ള നീർത്തട പദ്ധതികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പുതിയ നീർത്തട പദ്ധതി
കൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	ക�ൊവിഡ് കടന്നുവന്നതുമൂലം പ്രാദേശിക ദുരന്തനിവാരണ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പല
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പൂര്ത്തീകരിക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നീര്ത്തട
വികസന രേഖയ്ക്കു വേണ്ടി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി സമഗ്ര
മാക്കുന്നതിന് ഒരു കര്മ്മസമിതിയെ നിയ�ോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

Disaster Management Plan ല് പുതുക്കാനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
682. 50000 കില�ോമീറ്റര് ത�ോടുകളും 2000 കില�ോമീറ്റര് പുഴകളും പുതുതായി വൃ
ത്തിയാക്കി കയര് ഭൂവസ്ത്രം ഉപയ�ോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കും. ഇതിനായി ത�ൊഴിലുറപ്പു
പദ്ധതിയെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.

683.
684.

685.

ഈ വർഷം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏകദേശം 2000 KM തോട്/പുഴയുടെ
നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ഈ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി 39,15,836
m2 കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു.
പച്ചത്തുരുത്തുകളുടെ വിസ്തൃതി 529 ഏക്കറില് നിന്നും 5000 ഏക്കറിലേയ്ക്ക് വ്യാപി
പ്പിക്കും.
പച്ചത്തുരുത്തുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി. നഗരസ
ഭാ പരിധിയിൽ 204 പച്ചത്തുരുത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇത് 23.59 ഹെക്ടർ
വിസ്തൃതി വരുന്നതുമാണ്. ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഈ വർഷത്തിൽ 49 പച്ച
ത്തുരുത്തുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5000 ഹരിത സമൃദ്ധി വാര്ഡുകള് സൃഷ്ടിക്കും,

ഹരിത കേരളം മിഷൻ വഴി ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു.
എല്ലാ ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്
കൂളുകളിലും ജല ഗുണനിലവാര നിര്ണ്ണയ
ലാബുകള് 	സ്ഥാപിക്കും,
ഭൂജല വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ടില് 28 ലക്ഷം രൂപ
ചെലവില് 28 സ്കൂള് ലാബുകളില് ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശ�ോധന
സംവിധാനം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.
ഇതിൽ150സ്കൂളുകളിലെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
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686.

	മാതൃകാ ബ്ലോക്കുകളില് ജല ബജറ്റിനു രൂപം നല്കും. എല്ലാ വലിയ കുളങ്ങളും
മാതൃകാപരമായി വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും.

ഹരിത കേരളം മിഷൻ ശുചിത്വ മിഷനുമായി ചേർന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രവർ
ത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരുന്നു.

ശുചിത്വ കേരളം

687.

2021-22ല് വികേന്ദ്രീകൃത ഉറവിട മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തില് സമ്പൂര്ണ ശുചിത്വ പദവിയിലേയ്ക്കു നീങ്ങാന് കഴിയണം.

688.

689.
690.

ഉറവിടമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളുടെ പ്രോത്സാഹനാര്ത്ഥം ഗാര്ഹിക തല
ത്തിൽ 14878 ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളും 551994 കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഉപാധികളും
സ്ഥാപിച്ചു. 15 കമ്യൂണിറ്റി ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളും 193 കമ്യൂണിറ്റിതല കമ്പോ
സ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകളും, 2568 സ്ഥാപനതല കമ്യൂണിറ്റി കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളും
സ്ഥാപിച്ചു. അജൈവമാലിന്യം ശേഖരിച്ച് തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി
1036 എം.സി.എഫുകൾ വിവിധ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി
സജ്ജമായി. അജൈവമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭവ വീണ്ടെടുപ്പിനായി 183
റിസ�ോഴ്സ് റിക്കവറി സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1026
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വാതിൽപ്പടി പാഴ്വസ്തു ശേഖരണത്തിനാ
യി ഹരിതകര്മ്മ സേന പ്രവർത്തന സജ്ജമായി.
501 പഞ്ചായത്തുകളും 55 നഗരസഭകളും ഖരമാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തില്
ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങള് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളും ശുചിത്വ മാനദണ്ഡ പദവിയില് എത്തിക്കും.

ശുചിത്വമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ 715 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 71 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും, 3 corporation,
ഉള്പ്പെടെ 789 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ശുചിത്വ പദവി നല്കി.
ജില്ലാതലത്തിൽ അവല�ോകന സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് നേരിട്ടുള്ള വിലയി
രുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ കൃത്യമായി
പുര�ോഗതി കൈവരിച്ച 14 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും 11 നഗരസഭകൾക്കും
നവകേരളം പുരസ്കാരം നൽകി.
വടകര-കുന്നംകുളം-തളിപ്പറമ്പ് മാതൃകയില് സംരംഭകത്വ അടിസ്ഥാനത്തില്
മാലിന്യസംഭരണവും വേര്തിരിക്കലും സംസ്ക്കരിച്ച് വിപണനം നടത്തലുമാണ്
ലക്ഷ്യം. അപ് സൈക്കിള്, റീസൈക്കിള് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് പ്രോത്സാഹനത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങളില് 50 ശതമാനം ഇത്തരം ഉല്പ്പന്ന
ങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗം ഉറപ്പുവരുത്തും.

ഹരിതകേരളം മിഷൻ മുഖേന ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുര�ോഗമിക്കു
ന്നു.

	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് ജനകീയ ക്യാമ്പയിനാ
യി വലിച്ചെറിയല് മുക്ത കേരളം (Disposable free Kerala) നടപ്പാക്കും.

വലിച്ചെറിയൽ ഒഴിവാക്കി മുഴുവൻ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പാഴ്വസ്തുക്കൾ ശേഖ
രിക്കുന്നതിന് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1026 തദ്ദേശ സ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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691.

2025 ഓടെ സെപ്റ്റെജ് മാലിന്യം ഉള്പ്പടെ ദ്രവമാലിന്യ സംസ്ക്കരണം എല്ലാ
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും നടപ്പാക്കും.

നിലവിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ 2 വീതം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദ്രവ
മാലിന്യ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നു. ആശു
പത്രികൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ഹ�ോസ്റ്റലുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ
സ്ഥാപന തലത്തിലും സാമൂഹ്യതലത്തിലുമായി വികേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതികൾക്കും
തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

692.

സ്വകാര്യ സംരംഭകരുടെ സഹായത്തോടെ കേരളത്തെ സ്ല�ോട്ടര് വേസ്റ്റ് ഫ്രീ
സംസ്ഥാനമാക്കും.

സ്വകാര്യ സംരംഭകരുടെ സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ക�ോഴി അറവു
മാലിന്യം മൂല്യ വർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി സർക്കാർ തല
ത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖ തയാറാക്കുകയും അത് പ്രകാരം 11 ജില്ലകളിലായി 33 റെൻ
ഡറിങ് പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

693.

സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്, സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്വകാര്യ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിവയ്ക്ക് ഗ്രീന് ഗ്രേഡിംഗും സര്ട്ടിഫിക്കേഷനും ക�ൊണ്ടുവരും.

694.

2022 ജനുവരി 26 ന് 11115 സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഗ്രീൻ ഓഫീസായി പ്രഖ്യാപി
ച്ചു. ഗ്രീൻ ഗ്രേഡിങ്ങിനും സർട്ടിഫിക്കേഷനുമുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി.

	ദേശീയ, സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് അരികിലുള്ള എല്ലാ പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളു
ടെയും സര്വ്വകലാശാലകള് പ�ോലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളില് ടേക്ക് എ
ബ്രേക്ക് കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കും. വഴിയ�ോര വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളായ ടേക്ക് എ
ബ്രേക്ക് കേന്ദ്രങ്ങള് പ്രധാന പാതകളില് 2022 ഓടെ സമ്പൂര്ണമാക്കും. ഇവ
സ്ത്രീ സൗഹൃദപരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരവുമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തും.

695.

696.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന പാതയ�ോരങ്ങളിൽ പ�ൊതുശൗചാലയങ്ങളുടെ അപ
ര്യാപ്തതയും ഉള്ളവയുടെ ശുചിത്വമില്ലായ്മയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക്
പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ശുചിത്വനിലവാരവും വിശ്രമസൗകര്യങ്ങളും,
ക�ോഫി ഷ�ോപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി 404 ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർ
ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ആകെ 548 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.
പുതുതായി 643 പദ്ധതികളുടെ പണി പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.
ഹരിതകര്മ്മ സേനകള്ക്കുള്ള വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് തുടര്ന്നും നല്കു
ന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകം. ജൈവവളം ഹരി
തമിത്രം ബ്രാന്ഡില് വിപണിയിലിറക്കും.

ഹരിതകര്മ്മസേനകള്ക്ക് വരുമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് നികത്തുന്നതിനാ
യി വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് പ്ലാന്/തനത് ഫണ്ടില് നിന്നും അനുവദിക്കുന്നതി
ന് അനുമതി നല്കി. ഹരിത കര്മ്മസേന ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റ് വളം
വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കര്ഷകര്ക്ക് നല്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജൈവ വളം ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത വിപണിയിലെ
ത്തിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടി തുടങ്ങി.
റീജിയണല് ലാന്റ് ഫില്ലുകളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. മെഡിക്കല് ക�ോളേജ്, ജി
ല്ലാ-താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലെ ബയ�ോമെഡിക്കല് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനുള്ള
സൗകര്യങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

	കേരള എൻവിറ�ോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാനി
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ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്- വഴിയ�ോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം

റ്ററി മാലിന്യങ്ങൾക്കും ബയ�ോ മെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിപാലന
സൗകര്യം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പൈലറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
KSWMP പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സയന്റിഫിക് ലാൻഡ്ഫിൽ കേന്ദ്രങ്ങളും
ബയ�ോ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതലായി സജ്ജ
മാക്കുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രണം നടക്കുന്നു.

697.

	മ�ോഡല് കണ്സ്ട്രക്ഷന് ആന്റ് ഡിമ�ോളിംഷ് വേസ്റ്റ് റിക്കവറീ സെന്ററുകള്
സ്ഥാപിക്കും.
2016 ലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെമ�ോളിഷൻ വേസ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം
സംസ്ഥാനത്തു കരട് മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവ
രുന്നു.
എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ�ൊതുശ്മശാനം ഉറപ്പാക്കും.

698.
699.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ�ൊതുശ്മശാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി
കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയ�ോഗിച്ചു ഇമ്പാക്ട് കേരള മുഖേന പ�ൊതു ശ്മശാന നിർ
മ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നടപടി പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് സ്ഥിരം ഗ്രീന് ഓഡിറ്റിംഗ് സമിതികള്,
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഗ്രീന്
സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്. ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില് പച്ചത്തുരുത്തുകള്
2000 ഏക്കറിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും.

11,115 സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഗ്രീൻ ഓഫീസായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പച്ചത്തുരുത്തു ഉൾ
പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നടപടികൾ ഹരിതകേരളം മിഷൻ മുഖേന നടന്നു വരുന്നു.

നഗരവികസനം
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700.

അതിവേഗത്തില് നഗരവത്കരിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്
കേരളം. എന്നാല് അതനുസരിച്ചുള്ള ആസൂത്രിതമായ പരിഗണന നഗരവിക
സന മേഖലയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അമൃത് പദ്ധതികള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീ
കരിക്കും. നഗരങ്ങള്ക്കുള്ള ല�ോകബാങ്കിന്റെ ശുചിത്വപരിപാടി, ഫിനാന്സ്
കമ്മിഷന്റെ പ്രത്യേക ധനസഹായം എന്നിവ ഫലപ്രദമായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.
മുന്സിപ്പിലാറ്റിയുടെ പെന്ഷന് പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണും. എല്ലാ നഗര
ങ്ങള്ക്കും മാസ്റ്റര് പ്ലാനുകള് തയ്യാറാക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ നഗരവത്കരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സംഘടിത
മായ ഇടപെടലുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. 93 നഗരസഭകളുള്ളതിൽ 23 പട്ടണ
ങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു; 22 പട്ടണങ്ങളുടെ മാറ്റർ പ്ലാൻ
സർക്കാർ അനുമതിയ�ോടെ നഗരസഭകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 20 നഗരസഭക
ളിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളുടെ സാങ്കേതിക നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അവശേ
ഷിക്കുന്ന നഗരസഭകളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളുടെ കരട് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി.
Rebuild Kerala Initiative ന്റെ ഭാഗമായി നഗര പ്രദേശങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനു
കൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ Risk Information ഉൾപ്പെടുത്തുകയും Multi
Hazard വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തുകയും അതിന് ഉതകുന്നതായ സ്ഥലപരാ
സൂത്രണം നടത്തി ദുരന്തം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി പുതിയതായി തയ്യാറാക്കുന്ന
മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ജി.ഐ.എസ് അധിഷ്ഠിത മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കു
ന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 9 അമൃത് പട്ടണങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച്
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മൂന്നാം ഗഡു അനുവ
ദിച്ചു. അമൃത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നഗരസഭകളെയും
ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ല�ോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെയുള്ള KSWMP ശുചിത്വ
പദ്ധതിയും മുഴുവൻ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

VIII
കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി
സന്തുലനാവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കും

701.

നീര്ത്തട അടിസ്ഥാനത്തില് മണ്ണുജല സംരക്ഷണത്തിനും കൃഷി പരിപാലന
ത്തിനും സമഗ്രമായ പദ്ധതികള് ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ അടിസ്ഥനത്തില്
രൂപം നല്കലാണ് പുതിയ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 13-ാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ മുഖ്യ പ്രവര്ത്തനം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ജലാ
ശയങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തെ ഖരജല മാലിന്യ സംസ്കര
ണത്തിനും ഫലവൃക്ഷങ്ങള് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ആവിഷ്ക
 രിക്കും.

വനം, കൃഷി, ജലവിഭവം എന്നീ വകുപ്പുകളുമായി ഏക�ോപനം നടത്തി ഹരിത
കേരളമിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് പരിപാടികള് നടപ്പാക്കിവരുന്നു. ജലാശയ
ങ്ങള് വൃത്തിയാക്കാനും നദികളുടെ സ്വാഭാവിക നീര�ൊഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള
പരിപാടികള് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില് നട
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ന്നുവരികയാണ്. വന സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള നയം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി സ്വാഭാവിക വനത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത്
പ്രാവര്ത്തികമാക്കിവരുന്നത്.

702.

	പ്രാദേശിക ജൈവവൈവിധ്യ രജിസ്റ്ററുകള് പരിഷ്ക
 രിക്കുകയും അടുത്ത
അഞ്ച് വര്ഷം ക�ൊണ്ടു നേടേണ്ട വൈവിധ്യ പ�ോഷണത്തിനുള്ള പ്രാദേശിക
പരിപാടി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും.
1034 ജൈവവൈവിധ്യ രജിസ്റ്ററുകള് പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1200 തദ്ദേശ സ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ബയ�ോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെ�് കമ്മിറ്റികൾ
(ബിഎംസി) രൂപീകരിച്ചു. പ്രാദേശിക കര്മ്മ പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫലവൃക്ഷ, ഔഷധ സസ്യ വ്യാപ
നത്തിലൂടെ നെറ്റ് സീറ�ോ കാര്ബണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു. 11
ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണം നടപ്പിലാവുന്നു. 7800 കസ്റ്റോ
ഡിയന് കര്ഷകര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കി.

705.

നിയമവിരുദ്ധ നിലം നികത്തലുകള്ക്ക് നേരെ കര്ശന നടപടിയെടുക്കും.
ഭൂപരിധി നിയമം ബിനാമി ഇടപാടുകളിലൂടെ ലംഘിക്കുന്നതിന് തടയിടും.

	നെല്വയലുകളും തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കേരള നെല്വയല്
തണ്ണീര്ത്തട സംരക്ഷണ നിയമം കര്ശനമായി നടപ്പിലാക്കാന് നടപടി സ്വീക
രിച്ചു. യുണീക് തണ്ടപ്പേര് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുളള നടപടി ആരം
ഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്താകെ ബാധകമാകത്തക്കരീതിയില് ഒരു പൗരന് ഒരു
തണ്ടപ്പേര് എന്ന സംവിധാനമാണ് യുണീക്ക് തണ്ടപ്പേര്സിസ്റ്റം (UTS).

706.

	കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തില് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനു സുപ്രധാന
സ്ഥാനമുണ്ട്. പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും കര്ഷകരുടെയും പങ്കാളി
ത്തം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്കും.
ഇതിന�ൊരു മാതൃകയാവും ഇടുക്കി, വയനാട് പാക്കേജുകള്.

ഇടുക്കി, വയനാട് പാക്കേജുകളിലെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളില് ആസൂത്രണ സാമ്പത്തി
കകാര്യ വകുപ്പ് മറ്റു വകുപ്പുകളുമായി ഏക�ോപിതമായ രീതിയില് തുടര് നടപടി
കള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

707.	ബ�ോര്ഡിന്റെ നിയമനച്ചട്ടങ്ങള് രൂപീകരിക്കുകയും ഒഴിവുകള് പി.എസ്.സി ക്ക്
	മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബ�ോര്ഡിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തും.

റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യതിട്ടുമുണ്ട്. സാങ്കേതികവിഭാഗം തസ്തികകളില് അടക്കം എം
പ്ലോയിമെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി കരാര് നിയമനത്തിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ഒഴിവുകള് നികത്തി ബ�ോര്ഡ് പുനസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇ-വാഹന നയം

709.

	കേരള ഓട്ടോമ�ൊബൈല്സ് ഇ-ഓട്ടോറിക്ഷകള് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുകയും കയറ്റു
മതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇ-ഓട്ടോറിക്ഷകള്ക്ക് സബ്സിഡി അനുവ
ദിക്കും.

	കേരള ഓട്ടോമ�ൊബൈല്സില് ഇ-ഓട്ടോറിക്ഷകള് കൂടുതലായി ഉല്പാദിപ്പി
ക്കുാനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും വേണ്ട നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാരി
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ന്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകള്ക്ക്
അവയുടെ വിലയുടെ 25% തുക പരമാവധി 30000/- രൂപ വരെ സബ്സിഡി
യായി നല്കുന്ന പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്. 1389 വാഹന ഉടമകള്ക്ക് ഇതുവരെ
സബ്സിഡി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

710.

സര്ക്കാരിന്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറി
ക്ഷകള്ക്ക് അവയുടെ വിലയുടെ 25% തുക പരമാവധി 30000/- രൂപ വരെ
സബ്സിഡിയായി നല്കുന്ന പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്. 10000 ഓട്ടോറിക്ഷകള്ക്കാ
ണ് സബ്സിഡി നല്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. 25/04/2022 വരെ 2049
ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവയില്
1389 വാഹന ഉടമകള്ക്ക് നാളിതു വരെ സബ്സിഡി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

	വൈദ്യുതി ചാര്ജ്ജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള് കേരളത്തിലുടനീളം കെ.എസ്.ഇ.ബി
സ്ഥാപിക്കും.

711.

714.
715.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മതിയായ ചാര്ജ്ജിംഗ് സ്റ്റേഷന് ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല് ന്റെ 13 ഉം അനെര്ട്ടിന്റെ 11 ഉം ഉള്പ്പെ
ടെ 24 ചാര്ജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള് സ്ഥാപിച്ചു.
സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള് എല്.ഇ.ഡി.യിലേയ്ക്ക് പൂര്ണ്ണമായി കിഫ്ബി ധനസഹായ
ത്തോടെ മാറ്റും. വൈദ്യുതി ചെലവില് വരുന്ന ലാഭത്തില് നിന്ന് ഏതാനും വര്ഷ
ങ്ങള്കൊണ്ട് തുക കിഫ്ബിക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കും.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ വൈദ്യുതി ബില് ഇനത്തില് അതാതു തദ്ദേശ
സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ലാഭ
ത്തിന്റെ 75% വരുന്ന തുകയാണ് വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ ആയി കിഫ്ബിയ്ക്കു തിരി
ച്ചടവ്. ഏഴു വര്ഷങ്ങള്കൊണ്ട് കിഫ്ബിയ്ക്ക് തിരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട ഈ തുക ഓര�ോ
സാമ്പത്തിക വര്ത്തിലും ധനകാര്യ വകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന
ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടത്തില് നിന്നും കുറവ് ചെയ്തു നേരിട്ട് കിഫ്ബിയ്ക്ക് നല്കും. 2022
ഡിസംബര് മാസത്തോടെ പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.
നിലവിലുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷകള്, ടാക്
സികള് ഗ്യാസിലേയ്ക്കു മാറ്റുന്നതിന് ഉദാര
മായ വായ്പ ലഭ്യമാക്കും. സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പമ്പുകളില്
ഗ്യാസ് ലഭ്യമാക്കും.

9 ജില്ലകളില് (തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, പാല
ക്കാട്, ക�ോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ്) സിഎന്ജി സ്റ്റേഷന് വഴി ഗ്യാസ്
ലഭ്യമാക്കാനായിട്ടുണ്ട്.
സൈക്കിള് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. റ�ോഡുകളില് സൈ
ക്കിള്ട്രാക്കുകള് സ്ഥാപിക്കും. ഒഴിവു ദിവസങ്ങളില് ചില റ�ോഡുകള് സൈക്കി
ളിനും കാല്നടയാത്രക്കാര്ക്കും മാത്രമായി റിസര്വ്വ് ചെയ്യും. സൈക്കിള് വാങ്ങു
ന്നതിന് ഉദാരമായ വായ്പ ലഭ്യമാക്കും. സൈക്കിള് ക്ലബ്ബുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
വര്ഷത്തില് ഒരുദിവസം സൈക്കിളിംഗ് ദിനമായി ആചരിക്കുകയും കേരളത്തിന്റെ
ഒരറ്റം മുതല് മറ്റേയറ്റം വരെ വിപുലമായ റിലേ സൈക്കിളംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യും.

തീരദേശ ഹൈവേയുടെ ഭാഗമായി സൈക്കിള് ട്രാക്കുകള് നിര്മ്മാണത്തിലാണ്.

നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്
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718.
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പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ കെട്ടിടനിര്മ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
നയം രൂപീകരിക്കും. ഊര്ജ്ജ ദുര്വ്യയം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ജലസംരക്ഷണ
ത്തിനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ നിര്മ്മാണരീതികള് അവലംബിക്കുന്നതിനും
കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കു രൂപം നല്കും.

കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് രൂപം നല്കി സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് നികുതിയിലും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലും പ്രാദേ
ശിക കെട്ടിട നികുതിയിലും വൈദ്യുതി താരിഫിലും ഇളവുകള് നല്കും.

മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക്
ഗ്രീന് റിബേറ്റ് നല്കാനുള്ള സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാറഖനനമടക്കം കേരളത്തിന്റെ ഖനിജങ്ങള് പ�ൊതുഉടമസ്ഥതയിലാക്കുകയും
ഖനനത്തിന് ശക്തമായ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ക�ൊണ്ടുവരികയും
ചെയ്യും.
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ക്ക് മാറാന് നടപടി തുടങ്ങി. എല്ലാ അനുമതികളും ഓണ്ലൈന് വഴിയാക്കും.
നല്കിയ അനുമതികളുടെ മുഴുവന് വിവരങ്ങളും വെബ് സൈറ്റില് നല്കും.
ആവശ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തി, പ�ൊതുമേഖലയുടെ
മുന്കൈയില് മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പാദനത്തിനുവേണ്ടി കരിമണല് ഖനനം നട
ത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും.

പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തി, പ�ൊതുമേഖലാസ്ഥാപനമായ
KMML –ന്റെ സഹായത്തോടെ മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉത്പാദനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള
പദ്ധതികള് മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് ഉള്പ്പെടുത്തുകയും പ്രാരംഭ-വിദഗ്ദ ചര്ച്ചകള്
ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വനം

721.

വനം കൈയ്യേറ്റം പൂര്ണ്ണമായും തടയുന്നതിനും സ്ഥിരം ജണ്ടകള് കെട്ടി വേ
ര്തിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ഊര്ജ്ജിതമായി നടപ്പാക്കി. അടുത്ത അഞ്ചു
വര്ഷംക�ൊണ്ട് മുഴുവന് ജണ്ടകളും കെട്ടിത്തീര്ക്കും. ഇത�ോടെ അതിര്ത്തിത്ത
ര്ക്കങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനും സ്വകാര്യ ഭൂമിക്ക് എന്.ഒ.സി നല്കാനും കഴിയും.
വനാതിര്ത്തികള് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തും.

ആധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള് ഉപയ�ോഗിച്ച് നിലവിലുള്ള കാടിന്റെ
അതിര്ത്തി നിര്ണ്ണയം പൂര്ത്തീകരിച്ച് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നട
പടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പൈലറ്റ് പ്രോജക്ടായി ചാലക്കുടി ഡിവിഷനിലെ
വനാതിര്ത്തി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രവര്ത്തന
രേഖ പരിഗണനയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് 5934 ജണ്ടകള്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

724.

725.

ഇതിനാവശ്യമായ വൃക്ഷത്തൈകള് വനം വകുപ്പിന്റെ വൃക്ഷസമൃദ്ധി പദ്ധതി
യുടെ ഭാഗമായി ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയും സാമൂഹ്യ വനവല്ക്കരണ വിഭാഗം മുഖേനയും നടപ്പിലാ
ക്കിവരുന്നു. സ്വാഭാവിക വനങ്ങളുടെ പുനസ്ഥാപനം നയരേഖ പ്രസിദ്ധപ്പെടു
ത്തി. ഈ നയരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്ത്
നടപ്പിലാക്കിവരികയാണ്.
വനങ്ങള്ക്ക് പുറമേ കണ്ടല്ക്കാടുകള്, കാവുകള്, നദീതീരസ്വാഭാവിക സസ്യ
ജാലങ്ങള്, ജലാശയങ്ങളുടെ വാഹകപ്രദേശങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുമ�ൊക്കെ സം
രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും.

കാവുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്.
ഓര�ോ വർഷവും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് അർഹമായവയുടെ സംരക്ഷണത്തനാ
യി ധനസഹായം നൽകിവരുന്നു. 1,541 എാക്കർ കണ്ടൽ പ്രദേശം റിസർവ്വ്
ഫ�ോറസ്റ്റായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നദീതീരങ്ങളിലെ സ്വാഭാ
വിക സസ്യങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളുടെ വാഹക പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷി
ക്കുന്നതിനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനും അനുയ�ോജ്യമായ വൃക്ഷത്തൈകളും
മുള, ഈറ തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.
മൃഗങ്ങളെ കാട്ടുതീയില് നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അലര്ട്ട് സിസ്റ്റം വ്യാപമാ
ക്കും. ഫയര് മ�ോണിറ്ററിംഗ് സെല്ലിന്റെ പ്രവര്ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കും. കൂടുതല്
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ഫ�ോറസ്റ്റ് മിനി ടെണ്ടര് വാഹനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിച്ച് കാട്ടുതീ പടരാന് സാധ്യതയുള്ള പ്ര
ദേശങ്ങളെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തില് ക�ൊണ്ടുവരികയും ബീറ്റ് ഫ�ോറസ്റ്റ്
ഓഫീസര് വരെയുള്ളവര്ക്ക് അലര്ട്ട് ലഭിക്കുംവിധം ഊര്ജ്ജിതമായ ഫയര്മാ
നേജ്മെന്റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി. വനം ആസ്ഥാനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് 24:7
ഫയര് അലര്ട്ട് സിസ്റ്റം പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. ജി.ഐ.എസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ
ഉപയ�ോഗിച്ച് കാട്ടുതീ പ്രതിര�ോധത്തിന് റിസ�ോഴ്സ് മാപ്പിംഗ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള
നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. കേരളത്തില് മനുഷ്യ-വന്യജീവിസംഘര്ഷം നി
യന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് വര്ഷത്തേക്കുള്ള 620 ക�ോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധ
തിരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

728.

2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് വന്യജീവി സംഘര്ഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി
ഈ വര്ഷം 212.2 കി.മീറ്റര് സൗര�ോര്ജ്ജ വേലി 45.7 കി.മീറ്റര് സൗര�ോര്ജ്ജ
തൂക്കുവേലി, 3.7 കി.മീറ്റര് ആനക്കിടങ്ങ്, 17.9 കി.മീറ്റര് ക്രാഷ് ഗാഡ് ട്രോപ്പ്
ഫെന്സിംഗ്, 5.5 കി.മീറ്റര് ജൈവവേലി, 2 കി.മീറ്റര് അതിര്ത്തി വേലി, 2 കി.
മീറ്റര് ആനപ്രതിര�ോധമതില്, 243.58 ഹെക്ടര് വിസ്താ ക്ലിയറന്സ് എന്നീ പ്രതി
ര�ോധ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വനഭൂമിയിലെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ്, അക്കേഷ്യ, ഗ്രാന്റീസ് തുടങ്ങിയ പുറം മരങ്ങള്
പിഴുതുമാറ്റി കാട്ടുമരങ്ങള് വച്ചുപിടിപ്പിക്കും. ഇതുപ�ോലെ പ്രകൃത്യാ സസ്യജാലങ്ങ
ള്ക്ക് ഭീഷണിയായി പെരുകുന്ന പുറംകളകള് ഇല്ലാതാക്കും. ഉള്ക്കാട്ടില് താമ
സിക്കുന്നവര് സന്നദ്ധരെങ്കില് അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും.

തദ്ദേശ സസ്യങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സ്വാഭാ
വിക വനപുന:സ്ഥാപന നയം 2021-22 സംസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചു. വയനാട്
വന്യജീവി സങ്കേതത്തില് വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന സെന്ന എന്ന അധിനി
വേശ സസ്യത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നബാര്ഡ് - RIDF ധനസഹായത്തോ
ടെ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരം
നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.
വിദേശവൃക്ഷ വിളത്തോട്ടങ്ങള് (അക്കേഷ്യ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ്) സ്വാഭാവിക വന
ങ്ങളാക്കുന്നതിന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ സാഹചര്യത്തില് തിരുവന
ന്തപുരം, അച്ചന്കോവില്, തെന്മല, മറയൂര്, ചാലക്കുടി, പാലക്കാട് വര്ക്കിംഗ്
പ്ലാനുകളില് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുന:സ്ഥാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കണ്ടെത്തി രേ
ഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഉൾക്കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരെ അവരുടെ സമ്മതത്തോടെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. ഷെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷനിൽ 75
കുടുംബങ്ങളെയും വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നും 313 കുടുംബങ്ങ
ളെയും ആർ.കെ.ഡി.പി, കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകി
മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടനാട് പരിസ്ഥിതി
പുനഃസ്ഥാപന പാക്കേജ്
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729.

പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും സാമൂഹ്യപശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെ
ടുത്തുന്നതിനുമുള്ള 2500 ക�ോടി രൂപയുടെ സമഗ്ര വികസന പാക്കേജ് കുട്ടനാട്ടി
ല് നടപ്പാക്കും.

രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

730.

ജനകീയ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ കായല് ശുചീകരിക്കും. യന്ത്രസഹായത്തോടെ
കായല് ചതുപ്പുകളിലെ ചെളി കട്ടകുത്തി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി പുറം ബണ്ടുകള്ക്ക്
വീതികൂട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും. ത�ോടുകളു
ടെയും കനാലുകളുടെയും പുനരുദ്ധാരണത്തിനു ത�ൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയും വലിയ
ത�ോതില് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്കിലെ പാടശേഖരങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാ
യലുകളില് നിന്നും ചെളി നീക്കം ചെയ്യാനും, വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ പഴുക്കാ
നില കായലിലെ ശുചീകരണവും ആഴംകൂട്ടലും നടത്താനും, തിരുവാര്പ്പ് പഞ്ചാ
യത്തിലെയും ക�ോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെയും പാടശേഖരങ്ങളിലുള്ള ഔട്ടര്
ബണ്ടിന്റെ നിര്മ്മാണപ്രവര്ത്തനം നടത്താനുമുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിച്ചുവ
രുന്നു.

731.

കായലിന്റെയും ത�ോടുകളുടെയും ആവാഹശേഷി വര്ദ്ധിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്ക
ത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനും അരൂര് പ�ോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ വേലിയേറ്റ
സമയത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരു
ന്നു.

732.

പമ്പ-അച്ചന്കോവില് നദികളിലെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിനും ലീഡിംഗ്
ചാനലിന് ആഴം കൂട്ടും. ത�ോട്ടപ്പള്ളി സ്പില്വേയുടെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
ഏസി കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം പൂര്ത്തീകരിക്കും.

ത�ോട്ടപ്പള്ളി സ്പില്വേയുടെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികള് പു
ര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്. ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ ആഴം കൂടുന്നത�ോടെ നദികളി
ലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് സുഗമമാകും.

733.

	കുട്ടനാട് ശുചിയായി തുടരണമെങ്കില് ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും
ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കണം. സെപ്ടേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്
പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കണം. സ്വീവേജ് സംസ്കരിക്കാതെ ജലാശയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഒഴുക്കു
ന്നതു തടയണം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇതിന�ൊരു
ബൃഹത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം.

734.

കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	കുട്ടനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനവും ആല
പ്പുഴ-ചങ്ങനാശ്ശേരി റ�ോഡ് പുനരുദ്ധാരണവുമെല്ലാം ഈ പാക്കേജിന്റെ
ഭാഗമാണ്. കുട്ടനാട് താറാവ് ഹാച്ചറി ആരംഭിക്കും. താറാവ് കൃഷിക്കാര്ക്ക് പക
ര്ച്ചവ്യാധി ഇന്ഷ്വറന്സ് ഏര്പ്പെടുത്തും.

നീരേറ്റുപുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ കേരള വാട്ടര്
അത�ോറിറ്റി നടപ്പാക്കിവരുന്നു. ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാശ്ശേരി സെമി എലിവേറ്റഡ്
ഹൈവേയുടെ പ്രവര്ത്തനം പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു.
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വയനാട് കാര്ബണ് ന്യൂട്രല് ക�ോഫി
736.

കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു മുഖ്യവിളയായ കാപ്പി
ബ്രാന്ഡ് ചെയ്തു വില്ക്കുന്നതിന് വിപുലമായ�ൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും.
ഇതിനായി ക�ോഫി പാര്ക്ക് സ്ഥാപിക്കും. ഇത്തരത്തില് സംസ്കരണത്തിനായി
സംഭരിക്കുന്ന കാപ്പി 90 രൂപ വിലയ്ക്കു സംഭരിക്കും. ജൈവ സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങ
ളെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ഈ മേഖലയിലെ സാധ്യതകളെ വിപുലപ്പെടുത്തും.

വയനാട് ക�ോഫി പാര്ക്കിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് നടപടികള് പൂര്ത്തീക
രിച്ചു വരുന്നു.

737.

	മരം നടുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ട്രീ ബാങ്കിംഗ് നടപ്പിലാക്കും. മരം വച്ചു
പിടിപ്പിക്കുന്ന കൃഷിക്കാര്ക്ക് മരം വെട്ടുമ്പോള് വായ്പ തിരിച്ചടച്ചാല് മതിയെന്ന
അടിസ്ഥാനത്തില് ആന്വിറ്റി വായ്പയായി നല്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.

50-ല് കുറയാത്ത തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷതൈകള് വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് രണ്ട്
വര്ഷം വരെ പരിപാലിക്കുന്നവര്ക്ക് ഇന്സെന്റീവ് നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

738.

ഇതുപ�ോലെ മറ്റു പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങ
ളായി മാറ്റും. ഇക്കോടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇത�ോട�ൊപ്പം ജില്ലയിലെ
ദാരിദ്ര്യനിര്മ്മാര്ജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനും ഭൗതിക-സാമൂഹ്യ-പശ്ചാത്തല സൗ
കര്യങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച 7000 ക�ോടി
രൂപയുടെ വയനാട് സമഗ്ര വികസന പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കും.

വനശ്രീ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കാനും, വന�ോല്പന്നങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്
അടക്കമുള്ള മറ്റുല്പ്പന്നങ്ങളും മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി വിപണനം
നടത്തും. ഒരു ഓണ്ലൈന് സംവിധാനം ഇതിനായി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. നില
വിലുള്ള ഇക്കോടൂറിസം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി
കേന്ദ്രങ്ങളില് നവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.

ഹൈറേഞ്ച്
740.

	തേയില, കുരുമുളക്, ഏലം തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും ചക്ക
പ�ോലുള്ള പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുടെയും മൃഗപരിപാലനത്തിന്റെയും ഉല്പ്പാദനവും
ഉല്പ്പാദനക്ഷമതയും ഉയര്ത്തുക, ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്ഷിക
സംസ്കരണ വ്യവസായങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുക, ഇവ രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോള് പ്രകൃതി
സന്തുലനാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇടു
ക്കിയുടെ പശ്ചാത്തലസാമൂഹ്യ സൗകര്യങ്ങളടക്കമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച
12000 ക�ോടി രൂപയുടെ സമഗ്ര പാക്കേജ് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും.
മുട്ടത്ത് സ്പൈസസ് പാര്ക്കും, ഹൈറേഞ്ചില് മെഗാഫുഡ് പാര്ക്കും സ്ഥാപി
ക്കും. പ്രകൃതിസൗഹൃദമായ രീതിയില് ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തില് വിന�ോദസഞ്ചാര മേഖല വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ പാക്കേജ്
ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. സ്ഥായിയായ വികസനത്തിന് പുതിയ�ൊരു മാതൃക ഇടുക്കിയി
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ല് സൃഷ്ടിക്കും.
12.5 ക�ോടി മുതല്മുടക്കില് സ്പൈസസ് പാര്ക്കിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ഇടുക്കി ജില്ല
യിലെ മുട്ടത്ത് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

മലബാറിന്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ
744.

1957ലെ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ, ആര�ോഗ്യ,
വ്യവസായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാന് നടപടികള് ആരംഭിക്കുന്നത്.
പിന്നീട് നടപ്പാക്കിയ ഭൂപരിഷ്ക
 രണം മലബാറിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ മു
ന്നോട്ടുനയിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി. വര്ത്തമാനകാലത്ത് കിഫ്ബി വഴിയുള്ള
നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ മലബാര് മേഖലയില് വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തി
യിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഇടപെടലുകള് തുടരും. ടൂറിസം വികസനത്തില് മലബാറിനു
പ്രത്യേകം പ്രാമുഖ്യം നല്കും.

എന്.എച്ച് 66 ന്റെ വികസനം മലബാര് മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് ആക്കം കൂ
ട്ടുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്. മലബാറിലെ ടൂറിസം
വികസനത്തില് സര്ക്കാര് ഇടപെടല് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി
വയനാട് ടൂറിസം ക്യാമ്പയിന് നടത്തുകയുണ്ടായി. ക�ോവിഡ് മഹാമാരിക്ക്
ശേഷം വയനാട് ജില്ലയില് വാക്സിനേഷന് പൂര്ത്തീകരിക്കാനും ടൂറിസ്റ്റുകളെ
ആകര്ഷിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബേപ്പൂര്, മാതൃകാ ഉത്തരവാ
ദിത്തം ടൂറിസം പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കിവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിന്റെ
കാലത്ത് ആരംഭിച്ച മലനാട്- മലബാര് ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവര്ത്തനം
പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്. മുഴപ്പിലങ്ങാട് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള കെ.റ്റി.
ഡി.സി ഹ�ോട്ടലിന്റെ നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

IX
കേരളത്തെ സ്ത്രീ സൗഹൃദമാക്കും

746.

2016ലെ പ്രകടനപത്രികയില് സ്ത്രീകളുടെ ത�ൊഴില് പങ്കാളിത്തം 18 ശതമാന
മായി ഉയര്ത്തുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്നു സ്ത്രീകളുടെ ത�ൊഴില്
പങ്കാളിത്തം 20 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ്. അഭൂതപൂര്വ്വമായ ത�ൊഴിലവസര
സൃഷ്ടി വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭ�ോക്താക്കള് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ
കളായിരിക്കും. ത�ൊഴില് പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പിന്റെ ഫലമായി
സ്ത്രീകളുടെ ത�ൊഴിലില്ലായ്മ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ത�ൊഴില് പങ്കാളിത്തം
ഉയര്ത്തുന്നതിനും സാധിക്കും. സ്ത്രീകളുടെ ത�ൊഴില് പങ്കാളിത്തം 24 ശതമാന
ത്തില് നിന്ന് 50 ശതമാനമായി ഉയര്ത്തും.

സ്ത്രീകളുടെ ത�ൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം സംസ്ഥാനത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി
വനിതാ വികസന ക�ോർപറേഷൻ മുഖേന 30,000 ത�ൊഴിൽ അവസരം
പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് മുഖേന 6241
ത�ൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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747.

	ജെന്ഡര് ബജറ്റിംഗ് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലെ സ്ത്രീ പരിഗണന ഗണ്യമാ
യി ഉയര്ത്താന് സഹായിച്ചു. 2016-17ല് പൂര്ണ്ണമായും സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള സ്കീമുക
ളുടെ അടങ്കല് 760 ക�ോടി രൂപയും പദ്ധതി അടങ്കലിന്റെ 4 ശതമാനവുമായിരു
ന്നു. 2021-22ലെ ബജറ്റില് ഈ തുക 1347 ക�ോടി രൂപയാണ്. പദ്ധതി വിഹിതം
6.54 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. അഞ്ചു വര്ഷംക�ൊണ്ട് വനിതാവിഹിതം 10 ശത
മാനമായി ഉയര്ത്തും. പ�ൊതുസ്കീമുകളില് സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള പ്രത്യേക വിഹിതംകൂ
ടി കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കില് സ്ത്രീകളുടെ വിഹിതം ഇപ്പോള് 19 ശതമാന
മായിരിക്കുന്നത് 25 ശതമാനമായെങ്കിലും ഉയര്ത്തും.

	ജെൻഡർ ബജറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായി 2022-23 ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിൽ വിവിധ
പദ്ധതികൾക്കായി പ്രത്യേകമായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

748.

	കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉയര്ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലയിലും നൈപുണി വികസ
നത്തില് ഗൗരവമായ ജെന്ഡര് ഗ്യാപ് നിലനില്ക്കുന്നു. ഇത് കുറയ്ക്കാന് സ്ത്രീക
ളുടെ നൈപുണി വികസനത്തിലൂന്നും. പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ത്രീ സൗഹൃദമാ
ക്കും. ജെന്ഡര് വാര്പ്പ് മാതൃകയ്ക്കപ്പുറമുള്ള നൈപുണി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

749.
750.

നൈപുണ്യ വികസനം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി To work Reskill, Cross
Skill, And upskill Women Professionals, Skill Development and Training
programme for Women and Girls living in various shelter homesഎന്നീ
വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ജൻഡർപാർക്കിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന പുതിയ
പ്രോജക്ടിന് ഭരണാനുമതി നൽകി തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
എല്ലാ ഹൈസ്കൂ
 ളുകളിലും റെസ്റ്റ് റൂം ഒരുക്കും. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ജെന്ഡര്
പ്രതിപാദനത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തും.

അങ്കണവാടി പ്രീ - സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ജെൻഡർ
ഓഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു.

	ക�ൊവിഡ് പകര്ച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് അന്തര്ദേശീയമായി തന്നെ
കെയര് ഇക്കോണമിയില് വിപുലമായ ജ�ോലി സാധ്യതകള് ഉണ്ട്. ഇത് ഉപയ�ോ
ഗപ്പെടുത്തുന്നതിനു നേഴ്സുമാര്, വയ�ോജന പരിചാരകര്, ഭിന്നശേഷി പരിചാര
കര് തുടങ്ങിയ നൈപുണികളില് വിപുലമായ ത�ോതില് സ്ത്രീകള്ക്ക് പരിശീലനം
നല്കും.

751.

അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ജ�ോലി സാദ്ധ്യതകൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാ
യി സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന ക�ോർപറേഷന്റെ കീഴിൽ 150 നഴ്സുമാർക്ക്
Advanced Nursing Skill പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
9 കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി കിന്ഫ്രാ പാര്ക്കുകളിലും വിമന് ഫെസിലിറ്റേഴ്സ
 ്
സെന്റര് സ്ഥാപിക്കും. കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സിയില് പ്രത്യേക വിമന് എന്റര്പ്രണ
ര് മിഷന് ഉണ്ടാകും.

	കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി പ്രത്യേക We Mission Scheme കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക
വര്ഷം 12 വനിതാ സംരംഭകര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കി. വനിത സം
രംഭകര്ക്ക് ‘We Space’ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി-യുടെ
ചേര്ത്തലയിലേയും കണ്ണൂരിലെയും IGC കളില് വനിതാ ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക്
സഹായമായി ക്രഷുകള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിന്ഫ്രാ പാര്ക്കുകളില് ക്രഷുകള്
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫിലിം ആന്റ് വീഡിയ�ോ പാ
ര്ക്കില് ഇതു പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
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സ്മാര്ട്ട് കിച്ചണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. സ്ത്രീകളുടെ വീട്ടുജ�ോലി ഭാരം ലഘൂകരിക്കുക
യാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി, എല്ലാ വീടുകളിലും ആദ്യം വാഷിംഗ് മെഷീനും പിന്നീട്
ഗ്രൈന്ഡറും പിന്നെ റഫ്രിജറേറ്ററും ഉള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തെ
മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കെ.എസ്.എഫ്.ഇ സ്മാര്ട്ട് കിച്ചണ് ചിട്ടികള്
ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. യന്ത്രഗാര്ഹിക�ോപകരണങ്ങളുടെ പാക്കേജുകളുടെ വില
തവണകളായി ഏതാനും വര്ഷംക�ൊണ്ട് അടച്ചു തീര്ത്താല് മതി. പലിശ മൂന്നി
ല�ൊന്നു വീതം ഗുണഭ�ോക്താവ്, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം, സര്ക്കാര് എന്നിവര്
പങ്കിട്ടെടുക്കും. കുടുംബശ്രീ വഴിയാണെങ്കില് മറ്റ് ഈടുകളുടെ ആവശ്യമില്ല.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, കെ.എസ്.എഫ്.ഇ, കുടുംബശ്രീ, സാമൂഹ്യനീതിവകു
പ്പ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏക�ോപിത പ്രവര്ത്തനം പ്രാരംഭഘട്ടത്തി
ലാണ്.
വനിതാ വകുപ്പിന്റെ രൂപീകരണം ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു. വിവിധ വകുപ്പുക
ളിലെ ജെന്ഡര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന
തിനും ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു ജെന്ഡര് കൗണ്സില് രൂപീകരിക്കുന്നതാ
ണ്. വനിതാ വകുപ്പ് ജില്ലാതലത്തില് വിപുലീകരിക്കും.

വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാതലത്തിൽ വിപുലീ
കരിച്ചു. റീജിയണൽ തലത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീധന നിര�ോധന ഓഫീ
സുകളുടെ പ്രവർത്തനം ജില്ലാതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും, ജില്ലാ വനിത
ശിശു വികസന ഓഫീസറെ സ്ത്രീധനനിര�ോധന ഓഫീസറായി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്ത
രവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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ജൻഡർ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തി
ലാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് ജെന്ഡര്
പാര്ക്ക്. ഇപ്പോള് ഒരു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിടുമ്പോള് ജെന്ഡര് പാര്ക്കിന് ഐക്യ
രാഷ്ട്ര സഭയുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഒരു പുതിയ മാനം കൈവരിക്കുകയാ
ണ്. ജെന്ഡര് പാര്ക്കിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലീകരിക്കും.

ജെൻഡർ പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ
നടപടി ഇതിനകം സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സെമിനാ
റുകൾ, വനിതകൾക്കായിട്ടുള്ള ത�ൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലന ക�ോഴ്സുകൾ,
ലൈബ്രറിയുടെ വിപുലീകരണം എന്നിവ സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
നടന്നു വരുന്നു.
വനിതാ വികസന ക�ോര്പ്പറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംത�ൊ
ഴില് സംരംഭ പദ്ധതി, പ�ൊതുയിടങ്ങള് സ്ത്രീ സൗഹൃദമാക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് തുടങ്ങിയ കൂടുതല് ശക്തമാക്കും.

സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംത�ൊഴില് സംരംഭ പദ്ധതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
വനിതാ വികസന ക�ോര്പ്പേഷന് മുഖേന കൂടുതല് വായ്പകള് നല്കാന്
കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷം 165.5 ക�ോടി രൂപ വായ്പയായി 11866 പേര്ക്ക്
വിതരണം ചെയ്തു. പ�ൊതുഇടങ്ങള് സ്ത്രീ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് വനിതാ
വികസന ക�ോര്പ്പറേഷന് ഷീട�ോയ്ലറ്റുകള്, ഹ്രസ്വകാല താമസത്തിന്
സെയ്ഫ് സ്റ്റേ പദ്ധതി പ്രകാരം 27 നഗരങ്ങളിലായി 137 ബഡ്ഡുകള് സജ്ജീക
രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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വനിതാ കമ്മീഷനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ജാഗ്രതാ സമിതികളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ളെ അവല�ോകനം ചെയ്യുകയും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

വനിതാകമ്മീഷന്റെയും ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

	സ്ത്രീകള്ക്കെതിരായ സൈബര് ആക്രമണത്തിനെതിരെ കര്ശനമായ നടപടി
കള് കൈക്കൊള്ളും

ഇത്തരം കേസുകളില് ശക്തമായ നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

758.

	സ്ത്രീ പീഡനം, പ�ോക്സ�ോ കേസുകള് എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെ
യ്യുന്നതിനും പരാതിക്കാര�ോടുള്ള സമീപനം അനുഭാവപൂര്ണ്ണമാക്കുന്നതിനും
പ�ൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കു പരിശീലനം നല്കും.

സ്ത്രീ പീഡനം, പ�ോക്സോ കേസുകള് എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യു
ന്നതിനും പരാതിക്കാര�ോടുള്ള സമീപനം അനുഭാവപൂര്ണ്ണമാക്കുന്നതിനുമായി
വനിത വികസന ക�ോർപറേഷന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ 3400 പ�ോലീസ് ഉദ്യോഗ
സ്ഥർക്ക് ഇതുവരെ പരിശീനലനം നൽകി കഴിഞ്ഞു.

കുടുംബശ്രീ
759.

	കുടുംബശ്രീ വഴിയുള്ള വായ്പ 12000 ക�ോടി രൂപയില് നിന്ന് 20000 ക�ോടി
രൂപയായി ഉയര്ത്തും.

760.

കുടുംബശ്രീ മുഖേനയുള്ള ലൈവ് ലിങ്കേജ് വായ്പ 12000 ക�ോടി രൂപയില്
നിന്ന് 15475.34 ക�ോടിയായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	സ്ത്രീകള്ക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള് കുറയ്ക്കും. ഇതിനായി എല്ലാ തദ്ദേശഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ത്രീകള്ക്കെതിരായുള്ള അതിക്രമങ്ങളുടെ മാപ്പിംഗ്
നടത്തും. കുടുംബശ്രീ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി
സ്ത്രീകള്ക്കെതിരായുള്ള അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂര്ണ വിവരശേഖര
ണം നടത്തും. ഇതു സംബന്ധിച്ച പൂരിപ്പിച്ച് നല്കുന്ന ച�ോദ്യാവലിയുടെ രഹസ്യ
സ്വഭാവം പൂര്ണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തും.

സ്ത്രീ സൗഹൃദ പ�ൊതുയിടം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കുടുംബശ്രീ
നിരവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നേ
രിടേണ്ടി വരുന്ന അതിക്രമങ്ങളേയും ചൂഷണങ്ങളേയും കണ്ടെത്തുകയും അവ
കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഇടങ്ങള് മാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ആ
പ്രദേശത്തെ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തരൂപം തയ്യാറാക്കുന്നതിനാ
യി ക്രൈംമാപ്പിംഗ് ആരംഭിച്ചു. കേരളത്തിലെ മുഴുവന് ബ്ലോക്കുകളില് നിന്നും
ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയില് 152 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പൈ
ലറ്റായി ക്രൈം മാപ്പിംഗ് പദ്ധതി നടത്തി വരുന്നത്. ആയതിനായി വിവിധ തരം
അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ച�ോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി വിവരശേഖര
ണം നടത്തുന്നു. തുടര്ന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതലത്തില് ക്രോഡീകരണം നടത്തി
റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കി അവതരണം നടത്തും. ഈ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു
പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീസൗഹൃദപരമാക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വേ
ണമെന്ന കണ്ടെത്തലുകള് നടത്തുവാനും നടപ്പിലാക്കുവാനും സാധിക്കും.
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761.

	ക്രൈം മാപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അതിക്രമങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയു
ള്ള പ്രോജക്ടുകള് നിര്ബന്ധമായും വനിതാ ഘടകപദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തും.
പ�ൊതുപ്രോജക്ടുകളിലും സ്ത്രീ പരിഗണന ഉറപ്പുവരുത്തും.

762.
763.

ക്രൈം മാപ്പിംഗ് പൂർത്തിയാകുന്നത�ോടെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
ജാഗ്രതാ സമിതികള് ശക്തിപ്പെടുത്തും.

സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീ ശിശു സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുമായി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന സ്വയം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ജാഗ്രതാസമിതി.
സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളില് ഉള്പ്പെടുന്നു. നിലവില് 19,117 ഗ്രൂപ്പുകള്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്ക്കായി വിവിധ വിഷയങ്ങളില് പരിശീല
നങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിക്രമങ്ങള് നേരിടുന്ന സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള രണ്ട് സുപ്രധാന പിന്തുണാ സംവിധാ
നങ്ങളാണ് നിര്ഭയ ഷ�ോര്ട്ട്സ്റ്റേ ഹ�ോമുകളും കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തി
ലുള്ള സ്നേഹിത ജെന്ഡര് ഹെല്പ്പ് ഡെസ്ക്കും. ഇവ രണ്ടിന്റെയും പ്രവര്ത്ത
നം വിപുലീകരിക്കും.

സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും വേണ്ടി 24 മണിക്കൂര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്നേഹിത
ജെന്ഡര് ഹെല്പ്പ് ഡെസ്ക് 14 ജില്ലകളിലും പ്രവര്ത്തനം നടത്തിവരുന്നു.
സ്നേഹിതയില് സേവനത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കുമായി എത്തുന്നവര്ക്ക് താത്കാലിക
താമസസൗകര്യവും കൗണ്സലിംഗും പുനരധിവാസ സഹായങ്ങളും മറ്റ് വകുപ്പു
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കളുമായി ചേര്ന്ന് നിയമ -ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷയും നല്കുന്നു. സെന്ററുകളില്
24 മണിക്കുറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ടെലി കൗണ്സലിങ്ങ് സേവനവും ലഭ്യമാണ്.
45 ലക്ഷം അംഗങ്ങളാണ് ഇന്നു കുടുംബശ്രീയിലുള്ളത്. എന്നാല് ഇവരുടെ വീ
ടുകളിലെ യുവതികള്ക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യമില്ലായെന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഗൗര
വമായി ഉയര്ന്നുവരുന്നുണ്ട്. യുവതികള്ക്കുവേണ്ടി ഓക്
സിലറി യൂണിറ്റുകള്
ആരംഭിക്കും. ഇത് കുടുംബശ്രീയുടെ അംഗത്വത്തില് ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം 202122ല് സൃഷ്ടിക്കും.
കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില് കേരളമ�ൊട്ടാകെ 18 മുതല് 40 വയസ്സ് വരെ
യുള്ള യുവതികളെ ഉള്പ്പെടുത്തി 19552 ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവരിലൂടെ 302595 യുവതികള് കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.
2015-16ല് കുടുംബശ്രീക്ക് സര്ക്കാര് നല്കിയത് 75 ക�ോടി രൂപയാണ്. 202122ല് അത് 260 ക�ോടി രൂപയായി ഉയര്ന്നു. കുടുംബശ്രീയുടെ ബജറ്റ് വിഹിതം
500 ക�ോടി രൂപയായി ഉയര്ത്തും.

2015-16 സാമ്പത്തിക വര്ഷം കുടുംബശ്രീക്ക് പ്ലാന്ഫണ്ട് ഇനത്തില് 75 ക�ോടി
രൂപമാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.. ആയതില് ഭവനശ്രീ വായ്പ ഏറ്റെടുത്തതടക്കം
83.87 ക�ോടി രൂപയാണ് ചെലവായിട്ടുള്ളത്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷം
പ്ലാന്ഫണ്ട് ഇനത്തില് 200 ക�ോടിയും പ്രത്യേക ജീവന�ോപാധി പാക്കേജ് ഇന
ത്തില് 40 ക�ോടിയുമാണ് കുടുംബശ്രീക്ക് സര്ക്കാരില് നിന്ന് അനുവദിച്ചത്.
ആയതില് പ്ലാന്ഫണ്ട് ഇനത്തില് 198.88 ക�ോടിയും പ്രത്യേക ജീവന�ോപാധി
പാക്കേജ് ഇനത്തില് 39.54 ക�ോടിയും ചെലവഴിച്ചു. 2022-23ലേയ്ക്ക് കുടുംബശ്രീ
ക്ക് 260 ക�ോടിയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
എ.ഡി.എസ് പ്രസിഡന്റുമാര്ക്കും ഹ�ോണറേറിയം നല്കും.

നിലവില് കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്സ് ചെയര്പേഴ്സണ്മാര്ക്കുള്ള ഹ�ോണറേറി
യം 7000 രൂപയില് നിന്നും 8000 രൂപയായി ഈ സർക്കാർ വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2022 ജനുവരി മാസം മുതല് കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്സ് മെമ്പര്മാര്ക്കു പ്രതിമാ
സം 500 രൂപ വീതം യാത്രാബത്ത നല്കുവാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ശിശു ക്ഷേമം
767.

	തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുള്ള സ്മാര്ട്ട് അങ്കണവാടികള്
വിപുലീകരിക്കും. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അങ്കണവാടികളില് പ്രത്യേക വെല്ലുവിളി
കള് നേരിടുന്ന കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടി സൗകര്യമ�ൊരുക്കും.

കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളര്ച്ചയ്ക്കായി അത്യാധുനിക സൗ
കര്യങ്ങള�ോടെയുള്ള ക്ലാസ് മുറി, ഡൈനിംഗ് ഹാള്, അടുക്കള സ്റ്റോര് റൂം, ക്രി
യേറ്റീവ് സ�ോണ്, ഇന്ഡോര് ആന്റ് ഔട്ട് ഡ�ോര് പ്ലേ ഏരിയ എന്നിവ ഉള്പ്പെ
ടെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കി
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് സമാര്ട്ട് അങ്കണവാടിക
ള് വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വര്ഷക്കാലയളവില് 14
ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 66 അംഗന്വാടികളുടെ നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ഇത്ത
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രത്തിലാകെ 155 അങ്കണവാടികള് സംസ്ഥാനത്താകെ പണി പൂര്ത്തീകരിച്ച്
വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സ്മാര്ട്ട് അങ്കണവാടി തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അങ്കണവാടികളില് പ്രത്യേക വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്ന
കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില് ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയില് 142
അങ്കണവാടികള് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം ചെലവഴിച്ച് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കു
ന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നു വരുന്നു.
അങ്കണവാടികള് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസ�ോഴ്സ് സെന്ററുകളായി വികസിപ്പിക്കും.

അങ്കണവാടികള് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസ�ോഴ്സ് സെന്ററുകളായി വികപ്പിക്കുന്നതി
നാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അങ്കണവാടികളു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തിച്ച് വന്നിരുന്ന‘കുമാരി ക്ലബ്ബുകള്’ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച്
"വര്ണ്ണക്കൂട്ട്" എന്ന പേര് നല്കി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ശിശുസൗഹൃദ മാതൃകാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കു പ്രോത്സാഹനം നല്കും.
ഇതിനു വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് ആവിഷ്ക
 രിക്കും.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും, പഞ്ചായത്ത്
തലത്തില് കുട്ടികളുടെ ബാലസുരക്ഷാ സ്ഥിതി വിവര റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കു
ന്നതിനും ആവശ്യമായ വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി സര്ക്കാര്
ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.പ്രോജക്ട് തയാറാക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്ന
Templates തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

	കുട്ടികള്ക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും പീഡന
ങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന് കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ബ�ോധവല്ക്കരണം
ശക്തിപ്പെടുത്തും. പ�ോക്സ�ോ ക�ോടതികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ജാഗ്രതാ
സമിതികള് ശക്തിപ്പെടുത്തും.
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കുട്ടികള്ക്കെതിരെയുള്ള ലൈഗീകാതിക്രമങ്ങളും അവകാശ നിഷേധങ്ങളും
ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ബ�ോധവത്ക്കരണ പരിപാടി ശക്തിപ്പെടുത്തിയി
ട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ രക്ഷാകര്ത്തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് മാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേശം നല്കാനും
രക്ഷിതാക്കള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും കൗണ്സലിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും
ആവശ്യാനുസരണം കുട്ടികള്ക്കും രക്ഷിതാക്കള്ക്കും റഫറല് അടിസ്ഥാനത്തി
ല് വിദഗ്ദ്ധ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി 158 പാരന്റിംഗ് ക്ലിനിക്കുകള്
പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലിനിക്കില് കണ്സലിംഗ് സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്ന
തിന് സ്കൂള് കൗണ്സലര്മാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒന്നിട
വിട്ട ശനിയാഴ്ചകളില് വിദഗ്ദ്ധരെ ഉള്പ്പെടുത്തി പാരന്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
വെബിനാറുകളും സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തെ തുടർന്ന്
പഞ്ചായത്ത് / മുൻസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിൽ ഔട്ട് റീച്ച് ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തന
വും പുതുതായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജനനം മുതല് 18 വയസ്സുവരെ കുട്ടികള് നേരിടുന്ന എല്ലാ തീവ്രര�ോഗങ്ങള്ക്കും
ര�ോഗങ്ങളുടെ ത�ോത് അനുസരിച്ച് പ്രതിവിധി നല്കുന്നതിനുള്ള ഹൃദ്യം, മിഠായി,
ധ്വനി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള് ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ജനനം മുതല് 18 വയസ്സുവരെ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ
ക്ക് സൗജന്യ ചകിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് 'ഹൃദ്യം'. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ
കാലയളവിൽ 1206 ഗുണഫ�ോക്താക്കൾക്ക് 12 ക�ോടി രൂപ ചിലവിൽ സൗജ
ന്യചകിത്സ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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	കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹ്യവും ആയ ആര�ോഗ്യം ശക്തി
പ്പെടുത്തുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂടി നേതൃത്വത്തില്
'കുട്ടികളുടെ കേരളം' പദ്ധതി ജനകീയ ക്യാമ്പയിനായി നടപ്പാക്കും.

	കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലസൗഹൃദ
കേരളം ലക്ഷ്യമിട്ട് 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ ഗിരിവർഗ്ഗ മേഖലയിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യം,
സാംസ്കാരികം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച്
അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപെട്ട ആദിവാസി ഊരുകളിൽ
‘കരുതൽ 2022’പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.

ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്
774.

ആര�ോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ത�ൊഴില് മേഖലകളില് ട്രാന്സ്ജെന്ഡറിന് പ്ര
ത്യേക പരിഗണന നല്കാനുതകുന്ന നിലയിലുള്ള ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് പ�ോളി
സിക്കു രൂപം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പരിപാടികള് ആവി
ഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കും.

ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വ്യക്തികള്ക്കുള്ള വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ച്
നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. മഴവില് എന്ന സമഗ്ര പദ്ധതി ഈ മേഖലയില് നടപ്പിലാ
ക്കി വരുന്നുണ്ട്. ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വ്യക്തികള്ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്
സീറ്റുകള് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വ്യക്തികള് ഉള്പ്പെടെയു
ള്ള ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ�ോധന പരിപാ
ടികള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിദഗ്ദ്ധരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രായ�ോഗിക പരിശീലന പരിപാടികള് ആരംഭിച്ചു.

X
ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ്
കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കും
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ബജറ്റില് ധനദൃഢീകരണ നയങ്ങള് പിന്തുടരും. റവന്യൂ കമ്മി ഒരു ശതമാ
നത്തില് താഴെയാക്കും. ധനക്കമ്മി 2022-23 മുതല് മൂന്നു ശതമാനത്തില്
നിലനിര്ത്തും. ഇതു സാധിക്കണമെങ്കില് റവന്യൂ വരുമാനം പ്രതിവര്ഷം 15
ശതമാനമെങ്കിലും ഉയരേണ്ടി വരും. 2006-2011 ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കാരിന്റെ കാ
ലത്തെന്നപ�ോലെ 20 ശതമാനം വര്ദ്ധനയാണ് ലക്ഷ്യമിടുക.

ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രത്യാഘാതം സമ്പദ്ഘടനയെ തുടര്ന്നും ബാധിക്കു
ന്നതിനാല് 2021-22 ല് ധനകമ്മിയും റവന്യൂ കമ്മിയും യഥാക്രമം ആഭ്യന്തര
വരുമാനത്തിന്റെ 4.17, 2.57 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ നില്ക്കുകയാണ്. അടുത്ത
മൂന്നു വര്ഷക്കാലയളവില് ഇവയുടെ അനുപാതം കുറച്ചുക�ൊണ്ടുവരാന് ലക്ഷ്യ
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മിടുന്നുണ്ട്. പരിമിതികള്ക്കിടയിലും തനത് റവന്യൂ വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനു
ള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനായുള്ള നടപടികള് 2022-23
ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നികുതി വകുപ്പിന്റെ കാര്യക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനു
ള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
ബജറ്റിനുള്ളിലെ മൂലധനച്ചെലവ് ഗണ്യമായി ഉയര്ത്തും. റവന്യൂ കമ്മി കുറയ്ക്കുന്ന
തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്. സംസ്ഥാന വരുമാനത്തിന്റെ രണ്ടു ശതമാനമായി മൂല
ധനച്ചെലവ് ഉയര്ത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

2021-22 ലെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ബജറ്റിലെ മൂലധന ചെലവ്
14996.99 ക�ോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷക്കാലയളവില് ബജറ്റിലു
ള്ള മൂലധന ചെലവ് 55.18 ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021-22 ലെ പുതുക്കിയ
എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പദ്ധതി ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന ചെലവ് 13725.61 ക�ോടി
രൂപയാണ്. ഈ ഇനത്തില് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷക്കാലയളവില് 50.06 ശതമാ
നത്തിന്റെ വര്ദ്ധനവാണ്. 2021-22 ല് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് മൂലധന ചെലവിനാ
യി നീക്കിവെയ്ക്കാന് നിഷ്കര്ഷിച്ച തുക ബജറ്റില് നീക്കിവെയ്ക്കാന് കേരളത്തിന്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നികുതി ഭരണം
780.

781.

സംസ്ഥാന ചരക്കുസേവന നികുതി വകുപ്പിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉയര്ത്തും: നികുതി
വകുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഓഫീസുകള് നവീകരിക്കും.
തേര്ഡ് പാര്ട്ടി വിവരങ്ങളും ഡാറ്റാ അനാലിസിസും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.

ജി.എസ്.ടി ഓഫീസുകളില് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കല് പൂര്ത്തിയാ
യിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം ബജറ്റില് വന്നിട്ടുണ്ട്. 80,000 ത്തോളം തേര്ഡ്
പാര്ട്ടി വിവരങ്ങള് പരിശ�ോധിച്ച് അതില് നിന്നും ലഭ്യമായ അറിവ് ഉപയ�ോഗി
ച്ച് ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷന് നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നികുതി നിര്ണ്ണയ
ത്തില് ഡാറ്റാ അനാലിസിസും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഊന്നല് നല്കുകയാണ്. കേരള ഡിജിറ്റല് യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഡ
 ാറ്റാ അനാലിസിസ് സംവിധാനം നടപ്പിലാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വാഹനപരിശ�ോധന ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പര് പ്ലേറ്റ് റീഡിംഗ്
സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കു വേണ്ടി മ�ൊബൈല് ആപ്പുകള്
രൂപകല്പന ചെയ്യും. എന്ഫോഴ്സ
 ്മെന്റ് വിഭാഗത്തില് വാഹനങ്ങളില് നിരീ
ക്ഷണ ക്യാമറകള് സ്ഥാപിക്കും.

	സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ കീഴില് സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെ എന്ഫ�ോ
ഴ്സ്മെന്റ് റീജിയണല് ട്രാന്
സ്പ�ോര്ട്ട് ഓഫീസുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
സേവനം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കാലയളവിനുള്ളില്
നിരവധി ‘Special Drive’ –കള് നടത്തുകയും ആയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റ�ോഡു
പയ�ോക്താക്കള്ക്ക് പ്രയ�ോജനപ്രദമാകും വിധം ബ�ോധവല്ക്കരണ പരിപാടി
കള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളും മ�ോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ്നടപ്പിലാക്കി
കഴിഞ്ഞു.
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	സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ കീഴില് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം Automatic
Number Plate Recognition (ANPR), Artificial Intelligence (AI) തുടങ്ങിയ
നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകള്ക്കധിഷ്ഠിതമായ 726 ഓളം ക്യാമറകള് സ്ഥാപിച്ച്
വിവിധ ഗതാഗത കുറ്റകൃത്യങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമി
ച്ചുവരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള എറണാകുളം, ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലക
ളിലെ രണ്ട് കണ്ട്രോള് റൂമുകള് ഉള്പ്പെടെ 14 ജില്ലകളിലും കണ്ട്രോള് റൂമുകള്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ഉടന് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. ആക്സിഡന്റ്
ക്ലസ്റ്ററുകള് ഗൂഗിള് മാപ്പില് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും മ�ൊബൈല് നാവിഗേഷന്
ആപ്പ് വഴി ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം മുന്കൂറായി റ�ോഡ് ഉപയ�ോ
ക്താക്കള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യതയും പരിശ�ോധിച്ചുവരുന്നു.

782.

783.

784.

ഇ-ഇന്വോയ്സ
 ് നടപ്പാക്കും. വ്യാജബില്ലിനെതിരെയുള്ള നടപടികള് ശക്തമാ
ക്കും. റിവ്യൂ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഇതിലൂടെ തെറ്റായ നികുതി നിര്ണ്ണയ
ങ്ങള് പരിശ�ോധിക്കുവാനും നികുതി നിര്ണ്ണയത്തില് കൃത്യത ക�ൊണ്ടുവരാനും
സാധിക്കും. റിട്ടേണ് പരിശ�ോധന ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഇ-ഓഫീസ് നടപ്പാക്കും.

ഇ- ഓഫീസ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 20 ക�ോടിക്ക് മുകളില് വാര്ഷിക വിറ്റുവരവുള്ള
ഇ-ഇന്വോയിസ് പരിശ�ോധന നിര്ബന്ധിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ ബില്ലുകള്
കണ്ടെത്താനുള്ള ശക്തമായ നടപടികള് ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിലൂടെ നികുതിവെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള
നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിവ്യൂ സംവിധാനം വകുപ്പിന്റെ പുനസംഘടനയു
ടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കാന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.
നികുതിദായകര�ോട് സൗഹൃദപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കും. അപ്പീലുകളു
ടെ ക�ോര്ട്ട് ഫീ കുറയ്ക്കും. നികുതിദായക റിപ്പോര്ട്ട് കാര്ഡ് നടപ്പാക്കും. ബാങ്ക്
ഉള്പ്പെടെയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള സേവനങ്ങളടക്കം കാ
ര്യക്ഷമമാക്കാന് കഴിയും. അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല് ആരംഭിക്കും. ബ�ോധവല്ക്ക
രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തും.

നികുതിദായക റിപ്പോര്ട്ട് കാര്ഡ് നടപ്പാക്കികഴിഞ്ഞു. നികുതിദായകര�ോട്
സൗഹൃദപരമായ പെരുമാറ്റമാണ് വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. കേരള ലീഗല്
ബെനിഫിറ്റ് ഫണ്ട് ചട്ടങ്ങളില് ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉയര്ന്ന ക�ോ
ര്ട്ട്ഫീ 20,000 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണല് ആരംഭി
ക്കുന്നതിന് ജി.എസ്.ടി കൗണ്സിലിന്റെ തീരുമാനം ആവശ്യമാണ്. തീരുമാനം
വരുന്ന മുറയ്ക്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്. നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും പ്രാക്ടീഷണ
ര്മാര്ക്കും നികുതിദായകര്ക്കും ബ�ോധവല്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സം
സ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് പരിശീലനം നല്കിവരുന്നു. നികുതി
അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി "ലക്കി ബിൽ സ്കീം" എന്ന പേരിൽ
ഒരു മ�ൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരി
ച്ചു. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി ഇൻവ�ോയ്സുകൾ
അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതും ഇതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കു ആകർഷ
കമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ മ�ൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ
മുഖേന സംസ്ഥാന ചരക്കു സേവന നികുതി വകുപ്പിന് നികുതിദായകരുടെ
റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പരിശ�ോധിക്കുവാൻ
സാധിക്കും.
ഇന്ഫോര്മര് സ്ക
 ീം നടപ്പിലാക്കും.

ഇന്ഫോര്മര് സ്കീം സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
185

785.

2021ല് വാറ്റിന്റെ ലഗസി കുടിശികകള് തീര്ക്കും. നികുതി വകുപ്പ് പൂര്ണ്ണമായും
ജി.എസ്.ടിക്കുവേണ്ടി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും.

786.

വാറ്റ് നികുതി കുടിശികക്കാര്ക്കായി സമഗ്രമായ ആംനസ്റ്റി പദ്ധതി ഒരു വര്ഷം
കൂടി ഉദാരമായി തുടരും. 2022ല് വാറ്റ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ പരിശ�ോധന
കളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കും.

787.

നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ആംനസ്റ്റി സ്കീം 2022-23 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തിലും തുടരുന്നുണ്ട്.
ഗുലാത്തി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാന്സ് ആന്റ് ടാക്സേഷനുമായി സഹകരിച്ച്
ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കു പരിശീലനം നല്കും.

ഗുലാത്തി ഇസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കിവരുന്നു.

കേരള ബാങ്ക്
792.

793.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ബജറ്റിലൂടെയുള്ള വിഭവസമാഹരണം
അപര്യാപ്തമാണ് എന്ന ബ�ോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒട്ടേറെ നൂതനങ്ങ
ളായ നടപടികള് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷത്തിനിടയില് സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വികസനത്തില് നിര്ണാ
യകമായ പങ്കു വഹിക്കാന് കഴിയും. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം കിഫ്ബിയാണ്.
കിഫ്ബി പശ്ചാത്തല സൗകര്യവികസനത്തിനുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനാ
ണെങ്കില് കേരള ബാങ്കാവട്ടെ, കൃഷിക്കാര്ക്കും സംരംഭകര്ക്കും ആവശ്യമുള്ള
പ്രവര്ത്തനമൂലധനമടക്കം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

കാര്ഷിക വായ്പകള്ക്ക് പുറമേ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്ക്കും റീട്ടെയില്
സ്ഥാപനങ്ങള് ക്കുമായി KB Mithra (MSME) KB GST Mithra, KP Pravasi
Bhadhratha, KB Suvidha Plus, KB Yuva Mithra, KB Suvidha, KB Pravasi
Kiran തുടങ്ങിയ വായ്പ പദ്ധതികള് ബാങ്കില് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള
ബാങ്ക് നിലവില് വന്ന ശേഷം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം 5157 ക�ോടി
രൂപ കാര്ഷിക വായ്പയായി പ്രാഥമിക കാര്ഷിക വായ്പ സംഘങ്ങള്
മുഖേനയും കേരള ബാങ്ക് നേരിട്ടും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുകിട കച്ചവട
സംരംഭകര്ക്കുമായി നബാര്ഡിന്റെ SLF പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുത്തി 1720 ക�ോടി
രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ 340 ക�ോടി രൂപയുടെ ദീര്ഘകാല
കാര്ഷിക വായ്പകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നബാര്ഡ് സഹായത്തോടെ പ്രാഥ
മിക കാര്ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളെ ബഹുമുഖ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റാ
നുള്ള പദ്ധതിക്കായി 148 ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബാങ്കിന്റെ എന്.പി.എ റിസര്വ്വ് ബാങ്കിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി
കുറയ്ക്കും.

കേരള ബാങ്കിന്റെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി മാര്ച്ച് 31, 2022ല് 5355 ക�ോടി രൂപയാണ്.
ഇത് 2022-23 വര്ഷത്തില് ഏപ്രില് മാസം മുതല് തന്നെ NPA ദൈനംദിന
പുര�ോഗതി അവല�ോകനം ചെയ്തു വരികയാണ്. അപ്രകാരം ചിട്ടയായ പ്ര
വര്ത്തനത്തിലൂടെ RBI നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മാന ദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി
ബാങ്കിന്റെ NPA കുറച്ചു ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 2021
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794.
795.

മാര്ച്ച് 31 നേക്കാള് 381.19 ക�ോടി രൂപ കുറവാണ്.
എന്.ആര്.ഐ ഡെപ്പോസിറ്റിനുള്ള അനുമതി ആര്.ബി.ഐയില് നിന്നും
വാങ്ങും.

ഇതിനായി ആര്.ബി.ഐ.യുടെ അനുമതിക്കയുള്ള അപേക്ഷ 2020-21 വര്ഷ
ത്തെ നബാര്ഡിന്റെ പരിശ�ോധന പൂര്ത്തിയായ ശേഷം ഏപ്രില് 20, 2022-ന്
ആര്.ബി.ഐ.ക്ക് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൃഷിക്കും കാര്ഷിക വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്ക്കുമുള്ള വായ്പ വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസേസ്സിംഗ് സംരംഭങ്ങള്ക്ക് വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പി
ലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകള്ക്ക് 35% മൂലധന
സബ്സിഡി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പ�ോര്ട്ടല് കേരള ബാങ്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാ
ര്മേഴ്സ് പ്രോഡ്യൂസര് ഓര്ഗനൈസേഷനുകള്ക്ക് 60 ലക്ഷം രൂപ വരെ
ഈടില്ലാത്ത വായ്പ നല്കിവരുന്നു.

സഹകരണം
796.

	പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാരി
ന്റെ നീക്കം ശക്തിപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരായി ജനകീയ പ്ര
തിര�ോധം ഉയര്ത്തും.

ആദായ നികുതി നിയമം 1961-ലെ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകള്ക്ക് പ്രതി
കൂലമായ വകുപ്പുകള്ക്കെതിരെ സുപ്രീം ക�ോടതിയില് നിന്നും അനുകൂല വിധി
സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷന് ആക്ട് ലെ ഭേദഗതിയില് പ്രാഥമിക
സഹകരണ സംഘങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള്ക്കെതി
രെ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 131 പ്രകാരം സുപ്രീംക�ോടതിയില് ഒറിജിന
ല് സ്യൂട്ട് ഫയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

797.

അപ്പെക്സ് ബാങ്കു വഴി ക�ോര് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തില് ഇടപാടുകാരെ പങ്കാളി
യാക്കും. എല്ലാവിധ ആധുനിക സാങ്കേതിക സേവനങ്ങളും ജനങ്ങള്ക്കു ലഭ്യമാക്കും.

798.

കേരളാ ബാങ്ക് ക�ോര് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക
ള് ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31.12.2022-ല് എല്ലാ നടപടികളും പൂര്ത്തീകരി
ക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

	ക�ോര് ബാങ്കിംഗിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത�ോടെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്കറാക്കി ഉയര്ത്തും.

799.

ക�ോര് ബാങ്കിംഗ് വഴി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇടപാടുകള് നടത്താ
നുള്ള സൗകര്യം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്.
പച്ചക്കറി തറവില നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ക�ോ-ഓപ് മാര്ട്ടുകള് അതിവേഗത്തില്
സാര്വ്വത്രികമാക്കും.

	കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിലെ ഉല്പന്നങ്ങളെ ഏകീകൃത ബ്രാന്ഡിം
ഗിന് കീഴില് ക�ൊണ്ടുവന്ന് വിപണിയില് സജീവമാക്കുന്നതിനായി ബ്രാന്ഡിം
ഗ് മാര്ക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് ക�ോ-ഓപ് മാര്ട്ട് സ്റ്റാളുകള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
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നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

800.

നാളികേര സംഭരണ സംസ്കരണത്തിലേയ്ക്ക് പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുക
ളുടെ പ്രവര്ത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കും.

2022 സീസില് ക�ൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില പദ്ധതി കര്ഷകരില് നിന്നും തിര
ഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഘങ്ങള് മുഖേന ക�ൊപ്ര സംഭരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി
യിട്ടുണ്ട്.

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ
803.

2015-16ല് കെ.എസ്.എഫ്.ഇയുടെ ടേണ�ോവര് 28,960 ക�ോടി രൂപയായിരു
ന്നത് 2020-21ല് 51,000 ക�ോടി രൂപയായി. ഇത് ഒരുലക്ഷം ക�ോടി രൂപയായി
ഉയര്ത്തും.

804.

2021-22 ല് ടേണ് ഓവര് 59,323 ക�ോടി രൂപയായിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ മാര്ക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം ആരംഭിക്കും. മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികള്ക്ക്
പരിഗണന നല്കി 3000 ബിസിനസ് പ്രമ�ോട്ടര്മാരെ നിയമിക്കും.

	ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാരണം ത�ൊഴില് നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെ
ത്തിയ പ്രവാസികള്ക്ക് എം.എസ്.എം.ഇ കള് ആരംഭിക്കാന് കെ.എസ്.എഫ്.
ഇയും ന�ോര്ക്ക റൂട്ട്സും സംയുക്തമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ച പ്രവാസി ഭദ്രതാ മൈ
ക്രോസ്കീം വഴി പ്രവാസികള്ക്ക് 6 ശതമാനം പലിശനിരക്കില് 5 ലക്ഷം രൂപ
വരെ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതാണ്. വായ്പാ തുകയുടെ 25 ശതമാനം അല്ലെങ്കില്
പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡിയായി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും.

805.

	കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ചിട്ടികള്ക്ക് ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷ നല്കും.

806.
807.

40 വയസിന് താഴെയുള്ള ചിറ്റാളന്റെ മരണം സംഭവിച്ചാല് 25 ലക്ഷം രൂപ
വരെയുള്ള ബാധ്യതയും 40 വയസിന് മുകളിലാണെങ്കില് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ
യുള്ള ബാധ്യതയും എഴുതി തള്ളാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രവാസി ചിട്ടി ടേണ�ോവര് 25000 ക�ോടി രൂപയായി ഉയര്ത്തും. ഓണ്ലൈന്
അധിഷ്ഠിത നിവാസി ചിട്ടികള് തുടങ്ങും.

ക�ോവിഡ് പ്രത്യാഘാതത്തിന് ഇടയിലും 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില്
പ്രവാസി ചിട്ടി ടേണ�ോവര് 1054 ക�ോടി രൂപയാക്കാന് കഴിഞ്ഞു. ഓണ്ലൈന്
നിവാസി ചിട്ടിക്കായുള്ള Request for Proposal (RFP) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	കുടിശിക നിവാരണ പദ്ധതി തുടരും.

തുടര്ന്നുവരുന്നു.

സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ഷ്വറന്സ്
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810.

	കുടുംബശ്രീ, സഹകരണസംഘങ്ങള്, ത�ൊഴിലുറപ്പ്, ക്ഷേമനിധികള് തുടങ്ങി
സര്ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളില് ഇന്ഷ്വറന്സ് പ്രവര്ത്തനം വ്യാപി
പ്പിക്കും.

812.

നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു
കൗണ്സില് രൂപീകരിക്കും. സംരഭകത്വ വികസനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വായ്പ
കളുടെ ലക്ഷ്യം നിര്വ്വചിക്കുകയും പുര�ോഗതി അവല�ോകനം ചെയ്യുകയുമായിരി
ക്കും ഈ കൗണ്സിലിന്റെ മുഖ്യ ചുമതല.

സംരംഭകത്വ വായ്പകള് കെ.എഫ്.സി വഴി നല്കിവരുന്നു. 1 ക�ോടി രൂപ
വരെ 5 ശതമാനം നിരക്കില് നല്കിവരുന്നു. ഇതുവരെ 1969 ലധികം യൂണിറ്റു
കള്ക്ക് 155 ക�ോടി രൂപയുടെ വായ്പ നല്കികഴിഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിക്ക് ദേശീയ
തലത്തില് SKOCH അവാര്ഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

XI
അഴിമതിരഹിത സദ്ഭരണം
ഉറപ്പുവരുത്തും
ഭരണപരിഷ്കാരം
813.

വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന് അധ്യക്ഷനായുള്ള ഭരണപരിഷ്ക
 ാര കമ്മീഷന്
റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശുപാര്ശകള് പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനും സമയബന്ധിതമായി പൂ
ര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക സംവിധാനമുണ്ടാക്കും.

	പ്രസ്തുത കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പരിശ�ോധിച്ച് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാ
ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിതല സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്
സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള 13 റിപ്പോര്ട്ടുകളില് 7 എണ്ണത്തില് ചീഫ് സെക്രട്ടറിതല സമിതി
പരിശ�ോധന പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 5 എണ്ണത്തില് മന്ത്രിസഭ പരിഗണിച്ച് തീ
രുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

814.

ജനസൗഹാര്ദ്ദപരമായ സിവില് സര്വ്വീസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് ആവിഷ്
കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ
വര്ഷങ്ങളിലെ അനുഭവം പരിശ�ോധിച്ച് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തും. ശാ
സ്ത്രീയമായ പ്രവൃത്തി അവല�ോകനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തസ്തികകളുടെ
എണ്ണത്തില് കുറവ് വരുത്താതെ ജീവനക്കാരുടെ പുനര്വിന്യാസം നടപ്പാക്കും.
പങ്കാളിത്ത പെന്ഷന് അവല�ോകന കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
ല് നടപടി സ്വീകരിക്കും. ക�ോവിഡ് 19 പകര്ച്ചവ്യാധിയുടെ സാഹചര്യത്തില്
സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളിലെ ഫയല് തീര്പ്പാക്കല് പുനരവല�ോകനം ചെയ്യും.
തീര്പ്പാക്കാന് നിലവിലുള്ള ഫയലുകള് കുറഞ്ഞത് 40 ശതമാനം ആറുമാസത്തി
നുള്ളില് തീര്പ്പാക്കാനായി തീവ്രയജ്ഞ ഫയല് തീര്പ്പാക്കല് പദ്ധതി 2021 ല്
ആരംഭിച്ച് നടപ്പിലാക്കും.

മേല്പ്പറഞ്ഞതിന് പുറമെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തി
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815.

നായി മാനദണ്ധങ്ങള് നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാ
രുടെ പുനര്വിന്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തില് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തലത്തില് നടപടി
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ഓഫീസുകളില് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. പങ്കാളി
ത്ത പെന്ഷന് അവല�ോകന കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് ധനകാര്യവകുപ്പ് പരിശ�ോധി
ച്ച് വരികയാണ്. സമയബന്ധിതമായി ഫയല് തീര്പ്പാക്കാന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
പുലര്ത്തണമെന്ന് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യ�ോഗത്തില് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി
നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായ ഫയല് തീര്പ്പാക്കല് നടപ്പി
ല്വരുത്താനുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള് സെക്രട്ടറിമാര്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

	കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീസ് (കാസ്) രൂപീകരണം അവസാനഘ
ട്ടത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തി
ന്റെ കാര്യക്ഷമതയില് ഗുണകരമായ മാറ്റം ഇതു വരുത്തുമെന്നു തീര്ച്ചയാണ്.
2021ല് തന്നെ കാസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയമനം നടക്കും.

	കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീസില് നിയമനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരുടെ പരിശീലനം നടന്നുവരികയാണ്.

816.
817.
818.

819.

ഭരണനിര്വ്വഹണ മാന്വലുകളും സര്വ്വീസ് ചട്ടങ്ങളും സമഗ്രമായി പരിഷ്ക
 രി
ക്കും. ഭരണപരിഷ്ക
 ാര കമ്മീഷന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങള്കൂടി പരിഗണിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടിന്മേലുള്ള നടപടി പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്.
എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും ഭരണരംഗം കൂടുതല് സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കുന്ന
തിന് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റര് ഓഫീസ്, ഇ-മെയി
ല് സംവിധാനം നടപ്പാക്കി. ഓണ്ലൈന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അവല�ോകനം
ചെയ്ത് കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കും. ഇ-ഗവേര്ണന്സ്, എംഗവേര്ണന്സ് മു
ന്നിര്ത്തിയുള്ള ചട്ട പരിഷ്ക
 രണം ക�ൊണ്ടുവരും.

നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.
സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള് മുഴുവന് ഓണ്ലൈനായി ജനങ്ങള്ക്കു ലഭ്യമാക്കാനു
ള്ള നടപടികള് ത്വരിതപ്പെടുത്തും. ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനായിസേവനകേ
ന്ദ്രങ്ങളും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തും. എല്ലാ വീടുകളിലും ലാപ്ട�ോപ്പും
ഇന്റര്നെറ്റും എത്തുന്നത�ോടെ സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള് ജനങ്ങളുടെ വിരല്
തുമ്പിലാകും. സേവനങ്ങള്ക്കായി ജനങ്ങള് സര്ക്കാര് ഓഫീസ് സന്ദര്ശിക്കു
ന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകും.

സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള് മ�ൊബൈല് ആപ്പ് വഴി ലഭ്യമാക്കുന്ന എം-സേവന
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്റര്നെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കെ-ഫ�ോണ്
പദ്ധതി പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്. സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള്ക്കായി ജനങ്ങള്
സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളില് കയറിയിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാന് പല സേ
വനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് ലഘൂകരിച്ചും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെ
ടുത്തലിലൂടെ അവ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നേറ്റിവിറ്റി, റെസിഡന്സ്, മൈന�ോറിറ്റി, ലൈഫ്, വണ് ആന്റ് ദി സെയിം,
ബന്ധുത്വ, കുടുംബാംഗത്വ, ഐഡിന്റിഫിക്കേഷന്, ജാതി, മിശ്രവിവാഹ എന്നീ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് ഒഴിവാക്കി സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല് തെളിവായി സ്വീകരി
ക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പി.ടി.ഡി (പ്രൊപ്പോസല് ടു ഡിസ്പ�ോസല്) സംവിധാനം കൂടുതല് കാര്യക്ഷ
മമാക്കും. സ�ോഫ്ടുവെയറുകള് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി വിവിധ വകുപ്പുകുടെയും വി
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വിധയിനം ഫയലുകളുടെയും നീക്കത്തിനു വേണ്ടിവരുന്ന സമയം തുടര്ച്ചയായി
അവല�ോകനം ചെയ്യും.

	ഫയല് തട്ടുകള് കുറച്ചുക�ൊണ്ട് സര്ക്കാര് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതല് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

820.

821.
822.
823.

824.

കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങള് റദ്ദാക്കും, മറ്റുള്ളവ പരിഷ്കരിക്കും. ഇതിനായി
മുന്നോട്ടുവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അടിയന്തിരമായി പരിശ�ോധിച്ച്നയപ
രമായി അംഗീകരിക്കാവുന്നവയെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും. ഇതി
നുള്ള ഒരു അഞ്ചുവര്ഷ കാര്യപരിപാടി നിയമമന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കും.

കാലഹരണപ്പെട്ട 105 ആക്ടുകള് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള 2021-ലെ കേരള റദ്ദാക്ക
ലും ഒഴിവാക്കലും ബില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരള നിയമ പരിഷ്ക്കരണ കമ്മീഷ
ന് റദ്ദാക്കുന്നതിനായി ശുപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുള്ള 218 ആക്റ്റുകളില് 122 ആക്ടുകള്
റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് 2021 നവംബര് 24 ന് മന്ത്രിസഭായ�ോഗം തീരുമാനം എടുക്കു
കയും തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു.
പാര്ശ്വവല്കൃത സമൂഹങ്ങള്ക്കും സ്ത്രീകള്ക്കും പൂര്ണ്ണ പൗരാവകാശം ഉറപ്പാ
ക്കും. ഇതിനായി വിപുലമായ ചര്ച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സമഗ്ര പൗരാവ
കാശ സംരക്ഷണനിയമം പാസ്സാക്കും.

പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വകുപ്പു
കളിലും ഇതുപ�ോലെ പരാതികളിന്മേല് സമയബന്ധിതമായി തീരുമാനമെടുക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം രൂപപ്പെടുത്തും. കുടിശ്ശിക വരുന്ന പരാതികള് അദാല
ത്തു വഴി തീര്പ്പുണ്ടാക്കും.

നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
എല്ലാ പരാതികളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും 30 ദിവസത്തിനുള്ളില് സര്ക്കാര് തല
ത്തില് തീര്പ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് സംവിധാനമ�ൊരുക്കും. ഏതെങ്കിലും പരാതിക
ള�ോ ആവശ്യങ്ങള�ോ നിരസിക്കപ്പെട്ടാല് നീതിനിഷ്ഠമായ തീര്പ്പ് ഉറപ്പാക്കാനും
വ്യക്തത വരുത്താനും ജനപ്രതിനിധികള് ഉള്പ്പെടുന്ന ജില്ലാതല സമിതികള്
രൂപീകരിക്കും. 30 ദിവസത്തെ കാലയളവിനപ്പുറത്തേക്ക് പ�ോകുന്ന ഏത് പ്രശ്ന

വും പരിഹാരത്തിനായി ജനപ്രതിനിധി ഉള്പ്പെടുന്ന സമിതിയിലേക്ക് റഫര് ചെ
യ്യപ്പെടും.

നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നിയമങ്ങള് ലഘൂകരിക്കുകയും ഫലപ്രദമായ
പ�ൊതു പരിഹാര സംവിധാനം യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കുകയും ക�ോണ്ടാക്റ്റ് പ�ോയിന്റു
കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വയം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 2,500 ചതുരശ്ര
അടി വരെയുള്ള വീടുകള്ക്ക് തദ്ദേശ സമിതി തലത്തില് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
10 സെന്റ് വരെയുള്ള ഭൂമിയുടെ പരിവര്ത്തനം ആര്.ഡി.ഒ തലത്തില് നടന്നത്
വില്ലേജ് ഓഫീസ് തലത്തില് നടത്താന് കഴിയും. മലിനീകരണം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ
സ്വയം ത�ൊഴില് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും/ കമ്പനികള്ക്കും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത
ല് മതിയാകും.

അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള് ഓണ്ലൈനിലൂടെ
യും, നടപടിക്രമങ്ങള് ലഘൂകരിക്കാന് പല സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുുകള് ഒഴിവാക്കിയും
സര്ക്കാര് ഇതിനകം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2,500 ചതുരശ്ര അടി വരെയു
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ള്ള വീടുകള്ക്ക് തദ്ദേശ തലത്തില് അംഗീകാരം നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
കള് സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ 300 ചതുരശ്ര അടി
വരെയുള്ള വീടുകൾക്ക് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകാമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് ഉത്തരവിറക്കി.
മലിനീകരണമില്ലാത്ത എല്ലാ ത�ൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും / കമ്പനികൾക്കും
സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ മതിയെന്ന് കാണിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്

അഴിമതിവിമുക്ത കേരളം
825.
826.
827.

ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും അഴിമതി കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റാനാ
യിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാല് തന്നെയും എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള അഴിമതിയും ഇല്ലാതാ
ക്കുന്നതിനു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. ഇ-ഗവേണന്സ് ഇതിനു
സഹായിക്കും. അഴിമതിക്കെതിരെ ബഹുജന ക്യാമ്പയിന് നടത്തും.

അഴിമതിരഹിത ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇ-സേവനങ്ങള്,
നടപടി ലഘൂകരിക്കല് എന്നീ നടപടികള് സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിജിലന്സിന്റെ പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കി കേസുകള് സമയബ
ന്ധിതമായി തീര്പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ വിജിലൻസ് സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്ന
തിന് ഒരു പുതിയ വിജിലൻസ് ക�ോടതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ�ോധന
അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

	മന്ത്രിമാരുടെയും അവരുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിന്റേയും മറ്റു പ�ൊതുപ്രവര്ത്തക
രുടെയും സ്വത്തു വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങള്ക്കു സുതാര്യവും വിശ്വാസയ�ോഗ്യ
വുമായ രീതിയില് വിവരം നല്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തും.

828.

നടപടികള് പരിഗണനയിലാണ്.
ഇ-ടെണ്ടറും ഈ-പ്രൊക്വയര്മെന്റും നിര്ബന്ധമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സര്ക്കാ
രിന്റെ ജെമ്മിനെയും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവ എല്ലാ സര്ക്കാര്, അര്ദ്ധ
സര്ക്കാര് ഏജന്സികള്ക്കും നിര്ബന്ധമാക്കും.

ഇ-ടെണ്ടര് പ്രാവര്ത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യൂണിഫ�ോംഡ് ഫ�ോഴ്സ
 സ്
831.

ഏറ്റവും നല്ല ക്രമസമാധാനനിലയുള്ള സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം വിലയിരുത്ത
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷം സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ ഫലമാണിത്. പ്ര
ളയകാലത്തും, ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ പ്രവര്ത്തനത്തിലും ഉള്പ്പെടെ ജനകീയ
സേന എന്ന നിലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് ഈ സംവിധാനങ്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടു
ണ്ട്. അത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തും.
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പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗം പരിഹരിച്ചും സുതാര്യവും
നീതിയുക്തവുമായ രീതിയില് നിയമപാലനം ഉറപ്പാക്കി, പൗരാവകാശങ്ങൾ,
വ്യക്തി മഹത്വം എന്നിവ സംരക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ട് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിവരുന്നു. ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രവണതകള് ശ്രദ്ധ
യില്പ്പെട്ടാല് ഉടന് നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ
പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിവരുന്നത്.
വിവിധ ദേശീയ സർവ്വേകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ�ോലീസായി തുടർ
ച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ കേരളാ പ�ോലീസിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

832.

വര്ഗീയ പ്രചരണങ്ങളേയും അത്തരം സംഘര്ഷങ്ങള് കുത്തിപ്പൊക്കാനുമുള്ള
ശ്രമങ്ങളേയും ശക്തമായി നേരിടും. ഭൂമാഫിയകള്, ബ്ലേഡ് മാഫിയകള്, ഗുണ്ടാ
സംഘങ്ങള്, മദ്യമയക്കുമരുന്ന് വിപണന സംഘങ്ങള്, പെണ്വാണിഭ സംഘ
ങ്ങള് മുതലായ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ ശക്തികള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീ
കരിച്ച് സ്വൈര്യജീവിതം ഉറപ്പാക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെയും വിവിധതരം മാഫിയകളുടെയും
സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനായി 'ഓപ്പറേഷൻ കാവൽ'
നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. വർഗ്ഗീയ അസ്വാസ്ഥ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർ
പ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

833.

	ക്രമസമാധാന പാലനവും കുറ്റാന്വേഷണവും വേര്തിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പൂര്ണ്ണതയില് എത്തിക്കും. എല്ലാ പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷ
നുകളിലും രണ്ടിനും പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങള് ഉണ്ടാകും.

834.

സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന പാലനവും കുറ്റാന്വേഷണവും വേർതിരിക്കുന്ന
തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇൻ
സ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ള പ�ോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എസ്.എച്ച്.ഒ. മാരായി നിയമിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ 2 എസ്.ഐ.മാര�ോ അതിൽ കൂടുതല�ോ
ഉള്ള പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രസ്തുത സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	സ�ോഷ്യല് പ�ോലീസിംഗ് ഡയറക്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രവര്ത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ജന
മൈത്രി പ�ോലീസ്, സ്റ്റുഡന്റ് പ�ോലീസ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളെ ഇതിനു
കീഴില് ക�ൊണ്ടുവന്ന് വിപുലപ്പെടുത്തും. ജനമൈത്രി സുരക്ഷാപദ്ധതി എല്ലാ
പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലായിടത്തും ജനമൈ
ത്രിയുടെ ജനകീയതയും ശൈലിയും ഉറപ്പുവരുത്തും. പ�ൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്
കൂടുതല് ജനസൗഹൃദമാക്കും.

ഐജി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഡയറക്ടറുടെ ചുമതല നൽകി സ�ോഷ്യൽ
പ�ോലീസിംഗ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള പ�ോലീസ് വകുപ്പിന്
കീഴിൽ സ�ോഷ്യൽ പ�ോലീസിംഗ് എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതി
നായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുളള ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടത്തി
വരികയാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുളള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാ
നായി “പിങ്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോജക്ട്” വയ�ോജനങ്ങളുടെ കരുതലിനും സംരക്ഷ
ണത്തിനുമായി “പ്രശാന്തി സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്” ആദിവാസി
ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി “ട്രൈബൽ ജനമൈത്രി പ്രോജ
ക്ട്” അതിഥി ത�ൊഴിലാളികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനായി “മൈഗ്രന്റ് ലേബർ ജന
മൈത്രി”, എന്നീ പദ്ധതികൾ ഈ ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ
നടത്തി വരുന്നു.
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സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കായി “Elder Line”പദ്ധ
തി വിഭാവനം ചെയ്ത് ജനമൈത്രി ബീറ്റ് പ�ോലീസുദ്യോഗസ്ഥർ വഴി നടപ്പിലാക്കി
വരുന്നു. ക�ോവിഡ് കാലത്ത് താത്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചിരുന്ന “വനിത
സ്വയം പ്രതിര�ോധ ട്രെയിനിംഗ്” പുനരാരംഭിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലകളിലേയും മാസ്റ്റർ
ട്രെയിനർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി പുനർനിയമനം നൽകി. “M Beat”
പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ 19 ലക്ഷത്തോളം ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി
ജനകീയ സൗഹൃദം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായുളള വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രാരംഭഘട്ട
ത്തിൽ നടത്തി വരികയാണ്.
	ക്രമസമാധാനപാലനം തങ്ങളുടെകൂടി ആവശ്യമാണെന്ന ബ�ോധ്യത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് ജനങ്ങള് സഹകരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. പ�ോലീസ്
ജനങ്ങള�ോട് മര്യാദയ�ോടെ പെരുമാറുമെന്നും ല�ോക്കപ്പുകളില് മനുഷ്യാവകാശ
ധ്വംസനം നടക്കില്ല എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തും. പിരിച്ചുവിടല് അടക്കമുള്ള കര്ശന
നടപടികള് ല�ോക്കപ്പ് അതിക്രമങ്ങള്ക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കും.

835.

	പ�ോലീസ് ജനങ്ങള�ോട് മര്യാദയ�ോടെ പെരുമാറുന്നതിന് കർശന നിർദ്ദേശം
നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ പ�ോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആവശ്യ
മായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു
വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ല�ോക്കപ്പുകളിലും
CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
	പ�ോലീസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ കായികപരവും കലാപരവുമായ ശേഷികളെ പ്രേ
ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു ഈ മേഖലയില് മേളകള് സംഘടിപ്പിക്കും. പ�ോലീസ്
ബാന്റ് സംവിധാനത്തിന�ോട�ൊപ്പം ഓര്ക്കസ്ട്രയും രൂപീകരിക്കും. പ�ോലീസി
ന്റെ നേതൃത്വത്തില് ആരംഭിച്ച ഫുട്ബ�ോള് അക്കാദമി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും
വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കും.

836.

ജനമൈത്രി ഡ്രാമാ-ഓർക്കസ്ട്ര ടീമുകളെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് സേനാംഗങ്ങളു
ടെ കലാപരമായ ശേഷികളെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധി
ച്ചു വരുന്ന ആത്മഹത്യ പ്രവണത, മദ്യ-മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയ�ോഗം, സൈബർ
ല�ോകത്തെ ചതിക്കുഴികൾ, ക�ോവിഡ്/ട്രാഫിക് ബ�ോധവത്കരണം, തുടങ്ങി
വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാടകങ്ങളും സംഗീതാത്മക പരിപാടിക
ളും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.

837.

മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പ�ോലീസ് ബറ്റാലിയൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന
കേരള പ�ോലീസ് ഫുട�്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടറായി ശ്രീ. ഐ.എം.
വിജയനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

	കേരള സ്റ്റുഡന്റ് പ�ോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി കൂടുതല് വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കും.
നല്ലൊരു പങ്ക് സ്കൂ
 ളുകള് ഇന്ന് സ്വന്തം ചെലവിലാണ് പ�ോലീസ് കേഡറ്റ്
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. മൂന്നു വര്ഷം ഇങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാ സ്കൂളുക
ള്ക്കും ധനസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തും.

838.

ഈ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ (2021–22) എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ
ആകെ 197 സ്കൂളുകള്ക്ക് എസ്.പി.സി പദ്ധതി പുതുതായി അനുവദിച്ചു. ഇതുൾപ്പെ
ടെ ആകെ 1000 സ്കൂളുകളിൽ എസ്.പി.സി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് വനിതാ ബറ്റാലിയന് സ്ഥാപിച്ചു. മ�ൊത്തം പ�ോലീസ് സേനയുടെ
15 ശതമാനം എന്ന നിരക്കിലേയ്ക്ക് വനിതാ പ�ോലീസിന്റെ അംഗസംഖ്യ വര്ദ്ധി
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പ്പിക്കും. സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി സ്വയംപ്രതിര�ോധ പരിശീലനം, സൈബര്
പ്രതിര�ോധത്തിന് ടച്ച് സ്ക്രീന് കിയ�ോസ്കുകള്, കൂടുതല് പിങ്ക് കണ്ട്രോള്
റൂമുകള്, തുടങ്ങിയവ കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കും.

സംസ്ഥാന പ�ോലീസിൽ എൻട്രി കേഡറിലെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ബറ്റാലിയ
നുകളിൽ 13.47 ശതമാനമായും KCP യിൽ ആകെ 12.06 ശതമാനമായും ഉയർ
ത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദ്രവങ്ങൾ, സൈബർ
ല�ോകത്തിലെ അതിക്രമങ്ങൾ, പ�ൊതുയിടങ്ങളിലെ അവഹേളനങ്ങൾ തുടങ്ങി
സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേരള പ�ോലീസ്
രൂപം നൽകിയ പിങ്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോജക്ടും അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകളും കാര്യ
ക്ഷമമായി നടന്നുവരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ആത്മധൈ
ര്യത്തോടെയും ഫലപ്രദമായും ചെറുക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ, ക�ോളേജുകൾ, മറ്റ്
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രീക
രിച്ച് വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ‘വനിതാ സ്വയം പ്രതിര�ോധ പരിശീലന
പദ്ധതി’ ജനമൈത്രി സുരക്ഷ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തി
വരുന്നു.

839.

സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ സംരക്ഷണ സേന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യം
കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതല് തസ്തികകള് സൃഷ്ടിക്കും.

840.

കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ സുരക്ഷാ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്
വിന്യാസം നടത്തുന്നതിനായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി 2000 തസ്തികകൾ വ്യവ
സായ സംരക്ഷണ സേനയ്ക്കായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	ട്രാഫിക് അപകടം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ട്രാഫിക് പ�ൊലിസിന്റെ പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല്
കാര്യക്ഷമമാക്കും. പരിശീലനം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ട്രാഫിക് ഫൈന് ഈടാക്കുന്ന
ത് ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തെ കൂടുതലായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും. ഇതുവഴി
അഴിമതിക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനാകും.

സ്കൂള് പരിസരങ്ങള്ക്ക് അരികില് റ�ോഡ് സുരക്ഷ, അന്വേഷണം അവബ�ോധ
സൃഷ്ടി, ട്രാഫിക് സിഗ്നല് പരിപാലന മേല്നോട്ട സംവിധാനം, ട്രാഫിക് ഉപക
രണങ്ങൾ വാങ്ങല് എന്നിവയ്ക്കായി 2022-23 വര്ഷം ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയി
ട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനായി ട്രാഫിക് ഫൈനുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനായി ഫെഡറൽ
ബാങ്ക്, ട്രഷറി വകുപ്പ്, NIC എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട് കേ
രളത്തിലെ എല്ലാ പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇ-ചെലാൻ സംവിധാനം ആരം
ഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

841.

ഓണ്ലൈനായി പ�ോലീസിന് പരാതിയും അപേക്ഷയും നല്കാനുള്ള
സംവിധാനം വിപുലീകരിക്കും. സ്വീകരിച്ച നടപടിയും പ�ൊലീസ് പ�ോര്ട്ടലില്
നിന്നും ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുവാന് കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കും.

	പ�ോലീസിന്റെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ (ഓൺലൈനായി പരാതി നൽകൽ,
എംപ്ലോയി വെരിഫിക്കേഷൻ, മൈക്ക് പെർമിഷൻ, NOC അപേക്ഷ, സ്വഭാവ
സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ, സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രകടനങ്ങൾ, സമരങ്ങൾ
എന്നിവയ്ക്കുള്ള അനുമതി അപേക്ഷ മുതലായവ) ‘തുണ’ പ�ോർട്ടൽ വഴി ലഭ്യമാ
ക്കി വരുന്നു. കൂടാതെ CCTNS സംവിധാനം, പാസ്പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷനായി
e-VIP ആപ്ലിക്കേഷൻ, POL-APP തുടങ്ങിയ വിവിധ മ�ൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷ
നുകൾ എന്നിവയും നിലവിലുണ്ട്.
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ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ്, ക്യാമറകള്, ഓണ്ലൈന് പരാതി പരിഹാര
സംവിധാനങ്ങള്, സ്മാര്ട്ട് പ�ൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകള് എന്നിവയ�ൊക്കെ ഉള്പ്പെടു
ന്ന പ്രത്യേക ഡിജിറ്റല് പ�ോലീസിങ് വിങ് ഉണ്ടാക്കും.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
പ�ോലീസ് വകുപ്പിൽ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ട്ട 15 പ�ോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി Dedicated Artificial Intelligence
Team രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ടീമിന്, IITM-K സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടുമാസ
ത്തെ ‘Artificial Intelligence and Data Analytics’ ക�ോഴ്സിൽ പരിശീലനവും
ലഭ്യമാക്കാന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
എല്ലാ പഞ്ചായത്തിന�ോടും ചേര്ന്ന് ഒരു സ്മാര്ട്ട് പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷന് ഉണ്ടാക്കും.
ചെറിയ മ�ോഷണങ്ങള്, ഗാര്ഹിക പീഡനം, പ�ൊതുവായ പരാതികളുടെ രജി
സ്ട്രേഷന് തുടങ്ങി സാധാരണ വിഷയങ്ങള് എല്ലാം സ്മാര്ട്ട് പ�ോലീസ് സ്റ്റേ
ഷനുകള്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയും. പ�ോലീസ് മേഖലയിലെ സര്വ്വീസ്
പ്രശ്നങ്ങള് ഏറെക്കുറെ പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്വ്വീസില് നിന്നു
ഓള് ഇന്ത്യാ സര്വ്വീസിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീ
കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ�ോകാതെ തന്നെ പരാതികൾ നൽ
കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലും ക�ൊച്ചി സിറ്റിയിലും ‘മിത്രം സ്മാർട്ട് കി
യ�ോസ്കുകൾ’ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന പ�ോലീസ് സര്വ്വീസില്
നിന്നും ഐപിഎസിലേക്കുള്ള സെലക്ഷനാവശ്യമായ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
തലത്തിലുള്ള നടപടികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജയിലുകളുടെ കപ്പാസിറ്റി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. തവനൂര് സെന്ട്രല് ജയില് പൂര്ണ്ണ
മായും തുറന്നു പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കും. ജയിലുകളെയും ക�ോടതികളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ടുള്ള വീഡിയ�ോ ക�ോണ്ഫറന്സിംഗ് സംവിധാനം സാര്വ്വത്രികമാക്കും.

ജയിലുകളുടെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചീമേനി തുറന്ന
ജയിലിലെ 2 ബാരക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വരുന്നു.
കൂത്തുപറമ്പ് ജയിൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി - ഉദ്ഘാടനത്തിന്
സജ്ജമായി. 513 പേരെ പാർപ്പിക്കാവുന്ന തവന്നൂർ ജയിലിന്റെ നിര്മ്മാണം
പൂർത്തിയായി.
കണ്ണൂർ, വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലെ പുതിയ ബ�്ളോക്കിന്റെ പണിയും
പൂർത്തിയായി വരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം 750-800 തടവുകാരുടെ
അധിക കപ്പാസിറ്റി ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിയും.

845.

374 ക�ോടതികളുമായി 3 തുറന്ന ജയിലുകള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ ജയിലുകൾക്കും
വീഡിയ�ോ ക�ോണ്ഫറന്സിംഗ് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച 28
POCSO ക�ോടതികൾക്കു കൂടി വീഡിയ�ോ ക�ോണ്ഫറന്സിംഗ് സൗകര്യം
ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

ജയിലിലെ ഭക്ഷണനിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് വിശപ്പുരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി വിപുലപ്പെടുത്തും. ഇതിലൂടെ നേടുന്ന അധികവരുമാനം ജയില് സൗ
കര്യങ്ങള് വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും.
ജയിൽ ഭക്ഷ്യ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ വഴിയുണ്ടായ ലാഭവിഹിതത്തിൽ 50%
പ്രിസൺ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഫണ്ടായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി. പ്രാരംഭമാ
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യി ഒരു ക�ോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രിസൺ ഡെവല
പ്പ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബ�ോർഡ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

	ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വ്വീസിനു ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള വാഹന
ങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കൂടുതല് ലഭ്യമാക്കും. നിലവിലുള്ള ഫയര് സ്റ്റേഷനുകളു
ടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യു ട്രെയിനിങ്ങിനെ വന്യജീവി
ആക്രമണങ്ങള് ഉള്പ്പടെയുള്ളവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തില് കു
റെക്കൂടി വിപുലമാക്കും.

847.
848.
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850.

61 ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള വാഹനങ്ങളും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും
ഉറപ്പാക്കി. ഈരാറ്റുപേട്ട ഫയര് സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്മ്മിച്ചു.
ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി രക്ഷാപ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് സിവില് ഡിഫന്സ് വ�ോളന്റിയര്മാരെ
സജ്ജമാക്കും. ഓര�ോ സ്റ്റേഷനിലും 50 പേരുടെ യൂണിറ്റാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത്.

ഒര�ോ സ്റ്റേഷനിലും 50 പേരടങ്ങിയ സിവില് ഡിഫന്സ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. 3000 പേരെ പുതുതായി വളണ്ടിയര്മാരായി ചേര്ത്ത്, ഇവര്ക്കാവശ്യമായ
പരിശീലനം നല്കി.
അര്ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നട
പടികള് സ്വീകരിക്കും. ഹ�ോം ഗാര്ഡുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന്
ഇടപെടും.

50 വനിതാ ഹ�ോംഗാര്ഡുകളെ നിയമിക്കാന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്
പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട വനിതകള്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും വിഭാവനം ചെ
യ്തിട്ടുണ്ട്.
വ്യാജവാറ്റ്, വ്യാജമദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയെല്ലാം
രീതിയില് എക്സൈസ് വകുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

തടയാനുതകുന്ന

എക്സ്സൈസ് വകുപ്പ് അനധികൃത മദ്യവും നിയമവിരുദ്ധ ലഹരി വസ്തുക്കളും
വ്യാപകമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. 2021 വർഷത്തിൽ 19934 അബ്
കാരി
കേസുകളും 3922 എൻ.ഡി.പി.എസ് കേസുകളും, 74604 COTPA കേസുകളും
കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 5632 കില�ോഗ്രാം കഞ്ചാവ്, 16.06
കില�ോഗ്രാം ഹാഷിഷ്, 6.13 കില�ോഗ്രാമം എം.ഡി.എം.എ., 20803 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ്,
11012 ലിറ്റർ ചാരായം, 691590 ലിറ്റർ വാഷ്, 32719 കില�ോഗ്രാം പുകയില ഉത്പ
ന്നങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എക്സ്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ എൻഫ�ോഴ്
സ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടു
ത്തുന്നതിന് പുതിയ 60 പിസ്റ്റലുകളും തിരകളും 10 വാഹനങ്ങളും വാങ്ങി. എൻ
ഫ�ോഴ്സ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി സബ്ബ് ഓഫീസുകൾക്ക്
വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മയക്ക് മരുന്നുകളുടെ റ�ോഡ് മാർഗ്ഗമുള്ള കടത്തും വ്യാ
പനനവും തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ 8 ചെക്ക് പ�ോസ്റ്റുകളിൽ സി.സി.
ടി.വി ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു.
വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് കൂടുതല് വാഹന
പരിശ�ോധനയും ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങളും അനിവാര്യമാണ്. മ�ോട്ടോര് വാഹന
വകുപ്പ് ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു പരിധിവരെ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂര്ത്തീക
രിക്കും.

സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ കീഴില് സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെ എന്ഫ�ോ
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ഴ്സ്മെന്റ് റീജിയണല് ട്രാന്
സ്പ�ോര്ട്ട് ഓഫീസുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
സേവനം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കാലയളവിനുള്ളില്
നിരവധി ‘Special Drive’ –കള് നടത്തുകയുണ്ടായി. റ�ോഡ് നിയമങ്ങളെ
കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബ�ോധവല്ക്കരിക്കുന്നതിനും അഭിലക്ഷണീയമായ റ�ോഡ്
ഡ്രൈവിംഗ് സംസ്കാരം വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് നടന്നുവരു
ന്നു.
ജനങ്ങള്ക്കിടയില് റ�ോഡ് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതി
നായി ബ�ോധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും വീഡിയ�ോ പ്രദര്ശനങ്ങളും നട
ത്തിവരുന്നു.
	ഡ്രൈവിംഗ് കുറ്റമറ്റതും അപകടരഹിതമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയ
ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന രീതികളും വികസിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.
	റ�ോഡ് നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയും റ�ോഡ് സുരക്ഷയെപ്പറ്റിയും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ
അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി റ�ോഡ് നിയമങ്ങളും റ�ോഡ് സുരക്ഷാമാ
ര്ഗ്ഗങ്ങളും പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് വിദ്യാഭ്യാസ
വകുപ്പും കേരള റ�ോഡ് സേഫ്റ്റി അത�ോറിറ്റിയുമായി ചേര്ന്ന് നടപ്പില് വരുത്തു
ന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.

മറ്റു റെഗുലേറ്ററി വകുപ്പുകള്
851.

	ക�ോര്ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രഷറി ഇടപാടുകള് സമ്പൂ
ര്ണ്ണമായി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. സമഗ്രമായ സെക്യൂരിറ്റി ഫംങ്ഷന്
ഓഡിറ്റ് പൂര്ത്തീകരിക്കും. ഐ.റ്റി വിഭാഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

852.
853.

വിവിധ വകുപ്പുകൾ ട്രഷറിയിലേക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പള ബില്ലുകൾ ഇ-സബ്മിറ്റ്
സംവിധാനത്തിലൂടെയാക്കി. വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി സർക്കാരിലേക്ക്
പണമടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വകുപ്പുകളെയും ബാങ്കുകളെ സംയ�ോജിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
സുരക്ഷിതമായ ഇ-ട്രഷറി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. ട്രഷറിയിലെ ഐ.ടി
ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സുരക്ഷ വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു.
സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റാ സെന്റര് ഒന്നിലും രണ്ടിലുമായി ട്രഷറി നെറ്റ് വര്ക്കിന്റെ ശേഷി
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 33 ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ട് സാന് സ്റ്റോറേജ് (SAN
Storage) പ്രവര്ത്തനസജ്ജമാക്കി.
വില്ലേജ് ഓഫീസുകളെല്ലാം സ്മാര്ട്ട് വില്ലേജുകളാക്കി മാറ്റും. ഭൂരേഖകളെല്ലാം
അഞ്ചു വര്ഷംക�ൊണ്ട് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ 1666 വില്ലേജുകളില് 481 വില്ലേജുകള് സ്മാര്ട്ട് വില്ലേജുകളാ
ക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 210 വില്ലേജുകള് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി
സ്മാര്ട്ട് വില്ലേജിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂരേഖകളുടെ ഡി
ജിറ്റൈസേഷന് അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷംക�ൊണ്ട് 1.64 ലക്ഷം പട്ടയങ്ങള് വിതരണം ചെയ്തു.
30000ത്തോളം പട്ടയങ്ങള് വിതരണത്തിനു തയ്യാറാണ്. മലയ�ോരങ്ങളിലും
കടല�ോരങ്ങളിലും മറ്റു പുറംപ�ോക്കുകളിലും താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് നിയമചട്ടക്കൂടി
നുള്ളില് നിന്നുക�ൊണ്ട് മുഴുവന് സാധ്യമായ പട്ടയങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യും.
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2021 ജൂണ് 11 മുതല് സെപ്തംബര് 19 വരെയുള്ള ആദ്യ 100 ദിന പരിപാടിയി
ല് ഉള്പ്പെടുത്തി 13,534 പട്ടയങ്ങള് വിതരണം ചെയ്തു. 2022 ഫെബ്രുവരി 11
ആരംഭിച്ച് മെയ് 20 ന് അവസാനിച്ച രണ്ടാം നൂറുദിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി
ലക്ഷ്യമിട്ടത് 15,000 പട്ടയങ്ങളുടെ വിതരണമാണ്. എന്നാൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്ന്
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37,100 പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിലൂടെ ഈ വർഷം 50,614 പട്ടയങ്ങൾ
വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
രജിസ്ട്രേഷന് കെട്ടിട നവീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കും. പഴയ ലെഗസി റെക്കോ
ര്ഡുകള് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു സംരക്ഷിക്കും.

856.

28 കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി പ്രവര്ത്തന�ോദ്ഘാടനം നട
ത്തുകയും ഒരു കെട്ടിടത്തിെ� അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നടക്കുകയുണ്ടായി. 15 ഓഫീസു
കളുടെ നിര്മ്മാണം പ്രവര്ത്തനം നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 8 ഓഫീസുകളുടെ
നിര്മ്മാണപ്രവര്ത്തനം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം,
ക�ോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗ�ോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലെ രജിസ്റ്റര്
വാല്യങ്ങള് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

857.

ലീഗല് മെട്രോളജി വകുപ്പിലെ ലബ�ോറട്ടറി കാലിബറേഷന് സൗകര്യങ്ങള്
ശക്തിപ്പെടുത്തും.

859.

എറണാകുളം സെൻട്രൽ ലബ�ോറട്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ച തെർമ്മോമീറ്റർ കാലിബ
റേഷൻ ലബ�ോറട്ടറി, ഫ്ളോമീറ്റർ കാലിബറേഷൻ ലബ�ോറട്ടറി എന്നിവ 2022
എാപ്രിൽ 29 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ലബ�ോറട്ടറി ക�ോം
പ്ലക്സ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് 2022 മാർച്ച് 24 ന് തറക്കല്ലിട്ടു. കാസർഗ�ോഡ്,
ക�ോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ലീഗൽ മെട്രോളജി ജില്ലാ ഓഫീസുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്ര
വർത്തനം നടന്നുവരുന്നു.

	കേരള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് കമ്മീഷന് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കും.

860.

കേരള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് കമ്മീഷന് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കമ്മീഷന്റെ
പ്രവര്ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാന് നിയമനിര്മ്മാണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യ
ങ്ങള് പരിശ�ോധിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്ന
താണ്.

	കേരളത്തിലെ എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒറ്റ കേന്ദ്രത്തില് സേവനം
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് സര്ക്കാര് സേവനങ്ങളെ സുസംഘടിതമാക്കുന്നതിന്
സഹായിക്കും. വൈദ്യുതി, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, സിവില്
സപ്ലൈസ് ഓഫീസ്, ആര്.ടി.ഒ, രജിസ്ട്രേഷന്, നികുതി അടവ്, പ�ോലീസും
ഫൈനും എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം ഒറ്റ കേന്ദ്രത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കും. സര്ക്കാര് സേ
വനങ്ങള്ക്കായി ജനങ്ങള് വിവിധ ഓഫീസുകള് കയറി ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം
ഇതുമൂലം ഒഴിവാകും.

861.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
എല്ലാ സര്ക്കാര് സേവനങ്ങളും സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം ഹ�ോം ഡെലിവറി
വഴി നല്കും. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കും ര�ോഗികള്ക്കും വികലാംഗര്ക്കും ഇത്
സൗജന്യമായിരിക്കും.
മസ്റ്ററിംഗ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് വാതില്പ്പടി സേവനം പ്രാവര്ത്തിക
മാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങള്
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ജില്ലാ ക�ോടതി വരെയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങള് മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള
സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കും. പരിഭാഷകരുടെ തസ്തികകള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക
സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയ�ോഗം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഇനിയും ആവശ്യ
മായ തസ്തികകള് സൃഷ്ടിക്കും.

വ്യവഹാരങ്ങള് മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സബ�ോര്ഡിനേറ്റ് ജു
ഡീഷ്യറിയില് പരിഭാഷകരുടെ 26 തസ്തികകള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	കേസുകള് വേഗത്തില് തീര്ക്കാന് ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള ഒഴിവ് നികത്തും. ആവ
ശ്യമെങ്കില് കൂടുതല് ക�ോടതികള് അനുവദിക്കും.

864.

സംസ്ഥാനത്ത് 28 ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ക�ോടതികള് ആദ്യ ഘട്ടത്തില് ആരംഭിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. 7 കുടുംബ ക�ോടതികള് കൂടി ആരംഭിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാ
തി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവര്ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്തടയല്
നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസുകളും പ്രൊട്ടക്ഷന് ഓഫ് സിവില് റൈറ്റ്സ് ആക്ട്
പ്രകാരമുള്ള കേസുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 2 പ്രത്യേക ക�ോടതികള് സം
സ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10 ക�ോടതി സമുച്ചയങ്ങള് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി. 20 ക�ോടതി സമുച്ചയ
ങ്ങള് കൂടി നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കും. ക�ോടതികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
ങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

ക�ോടതികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
ക�ൊല്ലം ക�ോടതി സമുച്ചയത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനു 10 ക�ോടി രൂപയുടെയും
ക�ോട്ടയം ക�ോടതി സമുച്ചയത്തിന് 91 ക�ോടി രൂപയുടെയും കാസര്ഗോഡ്
ക�ോടതി സമുച്ചയത്തിന് 1.4 ക�ോടി രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതി നല്കിയിട്ടു
ണ്ട്.
തിരുവല്ല, നാദാപുരം, മാവേലിക്കര, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ചാവക്കാട്, പരപ്പനങ്ങാടി,
കല്പ്പറ്റ, മഞ്ചേരി ക�ോടതി എന്നിവിടങ്ങളിലും കെട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിന് ഭര
ണാനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം, വടകര, കാസര്ഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളില്
കുടുംബക�ോടതി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനായി 25.24 ക�ോടി രൂപയുടെ
പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
	ഹൈക്കോടതിയില് ഇ-ഗവേണന്സിനായി 3.5 ക�ോടി രൂപയും ജുഡീഷ്യറിയു
ടെ സാങ്കേതിക വിദ്യാധിഷ്ഠിത ആധുനികവത്ക്കരണത്തിനായി 3.30 ക�ോടി
രൂപയും സര്ക്കാര് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ ക�ോടതികള്ക്ക് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള മാനവവിഭവശേഷി ഒരു
ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു സീനിയര് സിസ്റ്റം ഓഫീസര്, 14 സിസ്റ്റം ഓഫീസര്,
41 സിസ്റ്റം അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവരെ 2 വര്ഷക്കാലത്തെ ട�ോട്ടല് സ�ൊല്യൂഷന്
പ്രൊവൈഡര് വഴി നിയമിക്കാനുള്ള ഭരണാനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
	പ�ോക്സോ ക�ോടതിയില് വീഡിയ�ോ ക�ോണ്ഫറന്സിംഗ് സൗകര്യത്തിനായി
2.38 ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

865.

പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന് ഓണ്ലൈന് പരീക്ഷാ സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്തും.

12,000 പേര് വരെയുള്ള പരീക്ഷകള് സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ്,
എന്ജിനീയറിംഗ് ക�ോളേജുകളിലെ സൗകര്യം ഉപയ�ോഗിച്ച് ഓണ്ലൈനായി
നടത്തിവരികയാണ്.
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പി.എസ്.സി പരീക്ഷ, മൂല്യനിര്ണ്ണയം, നിയമനം എന്നിവ നടത്തുവാന് ചലനാ
ത്മകവും പൂര്ണ്ണത�ോതില് യന്ത്രവത്കൃതവുമായ 'ഡൈനാമിക് ഫുള്ളി ഓട്ടോ
മേറ്റഡ്' സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മനുഷ്യ ഇടപെടല�ോടെ
ച�ോദ്യപേപ്പറുകള് തയ്യാറാക്കുകയും, മൂല്യനിര്ണ്ണയം നടത്തുകയും, റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, നിയമനം നടത്തുകയും ചെയ്യും. ചലനാത്മകമായ ഈ
പി.എസ്.സി സംവിധാനം തടസ്സമില്ലാതെ കൃത്യമായി ഒഴിവുകള് റിപ്പോര്ട്ട്
ചെയ്യും.

866.

പി.എസ്.സി പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിര്ണ്ണയം ഒ.എം.ആര് ഷീറ്റുകള് വഴിയാണ്
നടത്തുന്നത്. അപേക്ഷകള് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് തുളസി സ�ോഫ്റ്റ് വെയര് മു
ഖേനയാണ്. ച�ോദ്യങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റന് ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കിവരികയാണ്. കേന്ദ്രീത
വാല്യൂഷന് സമ്പ്രദായമാണ് നടപ്പാക്കിവരുന്നത്. 2021 മെയ് 21 മുതല് 2022
ഏപ്രില് 30 വരെ 22,345 പേര്ക്ക് നിയമന ശിപാര്ശ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 541
റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി
ഈ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നാളിതുവരെ അന്യസംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികള്ക്ക്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാല് ജി.എസ്.ടി നിയമ
ത്തില് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് സംസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് കടന്നുവ
രാന് ഭാഗ്യക്കുറി മാഫിയ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇവര്ക്കെതിരെ നിയമപരവും
ഭരണപരവുമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറി ത�ൊഴിലാളികളെ
യും ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ല�ോട്ടറി മാഫിയയെ ചെറുക്കും.

869.

870.

ജി.എസ്.റ്റി നടപ്പാക്കിയതിനുശേഷം നിയമവിരുദ്ധ ഇതര സംസ്ഥാന ല�ോട്ട
റിയുടെ കടന്നുവരവ് തടയാന് കര്ക്കശമായ നിബന്ധനകള് ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സര്ക്കാര് നിയമഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ടിക്കറ്റുകള്
വില്ക്കുന്നതില് നിന്നും കേരള ല�ോട്ടറി ഏജന്റുമാരെ സര്ക്കാര് വിലക്കിയിട്ടു
മുണ്ട്.
ഇതര സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്കു നല്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഭാഗ്യക്കുറി നിയന്ത്രണ
നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തും.

ഇതര സംസ്ഥാന ല�ോട്ടറിയുടെ വിതരണക്കാരെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിബന്ധ
നകള്ക്ക് വിധേയമായി മാത്രം നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര നിയമ
ത്തില് ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന�ോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിട്ടു
ണ്ട്.

871.

	കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സമ്മാനങ്ങള്ക്കുള്ള വിഹിതം ഈ സര്ക്കാ
ര് അധികാരത്തില് വരുമ്പോള് 40 ശതമാനമായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോള് 60
ശതമാനമായി ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് സമ്മാനങ്ങള് നല്കുകയും കമ്മീഷ
ന് ഉയര്ത്തുകയും ചെയ്യും.

872.

സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.

	ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളായ ഭാഗ്യക്കുറി വില്പ്പനക്കാര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ
സഹായം നല്കുന്നതിനായി 'ലൈഫ് ബംബര് ഭാഗ്യക്കുറി' നടത്തും. ക്ഷേമനി
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ധി ആനുകൂല്യങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.

ല�ോട്ടറി വെല്ഫെയര് അംഗങ്ങള്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ സഹായം നല്കുന്ന
തിലേക്കായി 2021 ലെ വിഷു ബമ്പര് ലൈഫ് ബമ്പറായാണ് നടത്തിയിരുന്നത്.
പ്രസ്തുത ല�ോട്ടറി നടത്തിപ്പില് നിന്നും മറ്റു ചെലവുകളെല്ലാം കുറവ് ചെയ്ത് ഭവന
നിര്മ്മാണ സഹായത്തിനുള്ള ലാഭ വിഹിതം നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പു
ര�ോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

873.

ഏജന്റ് മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല് ന�ോമിനിക്ക് ടിക്കറ്റുകള് സംര
ക്ഷിച്ചു നല്കും. ഇതിന് ആവശ്യമായ ചട്ടഭേദഗതികള് ക�ൊണ്ടുവരും.

ഏജന്റ് മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല് ടിയാരുടെ ന�ോമിനിക്ക് ടി
ക്കറ്റുകള് സംരക്ഷിച്ചുനല്കാന് സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്
പ്രകാരം സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് അപ്ലിക്കേഷനില് മ�ോഡിഫിക്കേഷന് നടന്നുവരുന്നു.

ദേവസ്വം
874.

	ദേവസ്വം ബ�ോര്ഡുകള് ക�ോവിഡിനെ തുടര്ന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.
വരുമാനം സാധാരണഗതിയില് ആകുന്നതുവരെ കമ്മി സര്ക്കാര് ഖജനാവി
ല് നിന്നും നികത്തും.

ദേവസ്വം ബ�ോര്ഡുകള്ക്കും തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനും
പ്രത്യേക ധനസഹായം നല്കി. 215 ക�ോടി രൂപ ഇതിനകം കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു.

875.

ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടത്താവളങ്ങള്, മാസ്റ്റര്പ്ലാന് തുടങ്ങിയവ പൂ
ര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് സമയബന്ധിത പരിപാടി നടപ്പാക്കും.

876.

ശബരിമല മാസ്റ്റര്പ്ലാന് നടപടികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു. കഴക്കൂട്ടം, ചെങ്ങന്നൂര്,
എരുമേലി, നിലയ്ക്കല്, ചിറങ്ങര (ചാലക്കുടി), മണിയംക�ോട് (കല്പ്പറ്റ), ശുകപുരം
(പ�ൊന്നാനി) എന്നീ 7 ഇടത്താവളങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണം പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

	പൈതൃകമൂല്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പലങ്ങള് പഴമയില് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കും.

877.

നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

	ദേവസ്വം ബ�ോര്ഡുകളുടെ പരിധിയില് വരാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങള് നവീകരിക്കുന്ന
തിനും അവിടത്തെ ശാന്തിക്കാര്ക്കും മറ്റു ജീവനക്കാര്ക്കും മാന്യമായ വേതനം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരശേഖരണം നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു സ്കീമിനു രൂപം നല്കും. ഇവര്ക്കായി പ്രത്യേക ക്ഷേമ
നിധിയും ഏര്പ്പെടുത്തും.

	ക്ഷേമനിധി ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബ�ോര്ഡ്
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878.

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആസൂത്രണം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്ന ഏക സംസ്ഥാന
മാണ് കേരളം. സംസ്ഥാനതല ആസൂത്രണം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്
നടപടി സ്വീകരിക്കും.

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2021-22 ല് പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 2020-21 ല്
വാര്ഷിക പദ്ധതി അടങ്കല് 27610 ക�ോടി രൂപയായിരുന്നു. പദ്ധതി ചെലവ്
27805 ക�ോടി രൂപയാണ്. 2022-23 മുതല് ആരംഭിക്കുന്ന പതിനാലാം പഞ്ചവ
ത്സര പദ്ധതിയുടെ കരട് സമീപനരേഖ ആസൂത്രണബ�ോര്ഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

879.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആഗ�ോളതലത്തില് വിദഗ്ധരുടെയും കേരള
ത്തിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ രൂപീകരിക്കും.

കരട് സമീപന രേഖ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

സംവരണനയം
880.

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും
പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗങ്ങളില് ഇന്നു
ള്ള ത�ോതില് സംവരണം തുടരണം. ഓര�ോ സമുദായത്തിനും അര്ഹതപ്പെട്ട
സംവരണാനുകൂല്യം മുഴുവന് അവര്ക്കുതന്നെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും
കഴിയണം. അത�ോട�ൊപ്പം മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് 10
ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സര്ക്കാര്
തുടരും. നാലുപതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്വീകരി
ച്ചുവരുന്ന ഈ സംവരണനയത്തെ ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കും.

ആവശ്യമായ തുടര്നടപടികള് പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

മദ്യനയം
883.

	മദ്യാസക്തിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രചാരണവും നിയന്ത്രണവും ക�ൊണ്ടുവരും.
മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയും ഉപയ�ോഗവും പടിപടിയായി കുറയ്ക്കാന് സഹായകരമായ
നയമായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കുക.

884.

മദ്യവർജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂന്നി മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.
"ലഹരി മുക്ത കേരളം" എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി രൂപം
നൽകിയ ലഹരി വർജ്ജന മിഷൻ - വിമുക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിത
മായി നടന്നു വരുന്നു. ലഹരി വിരുദ്ധ അവബ�ോധം നല്കുന്നതിനായുള്ള പരിപാ
ടികൾ തയ്യാറാക്കി വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴിയും നവ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും പ്രച
രിപ്പിച്ച് വരുന്നു. ക�ൊറ�ോണ മഹാമാരിക്കാലത്ത് 33 വെബിനാറുകളില് 9385
പേർ പങ്കെടുത്തു.

	മദ്യവര്ജ്ജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു ശക്തമായ ഇടപെടല് സര്ക്കാ
രിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകും. ഇതിനായി വിമുക്തി മിഷനു രൂപം നല്കിയി
ട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തും. അതിവിപുലമായ
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ഒരു ജനകീയ ബ�ോധവല്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നല്കും. മദ്യവര്ജ്ജ
നസമിതിയും സര്ക്കാരുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ലഹരി വർജ്ജനം ലക്ഷ്യമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ വിമുക്തി
മിഷൻ വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കി
വരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയ�ോഗത്തോടുള്ള പ്രതിര�ോധം ഫലപ്രദമാക്കുന്ന
തിന് ജനപങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അനിവാര്യത കണക്കിലെടുത്ത് അതിന് വേണ്ട
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാർഡ് തലം മുതൽ സാമൂഹിക - സാംസ്കാരിക പ്രവർത്ത
കർ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, അംഗൻവാടി - ആശാപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ
ഉൾപ്പെടുത്തി 19,391 വാർഡുകളിൽ രൂപീകരിച്ചു.
14 ജില്ലകളിലും ഡീ-അഡിക്ഷന് സെന്ററുകള് സ്ഥാപിക്കും. മേഖലാ കൗണ്സി
ലിംഗ് സെന്ററുകള്ക്കും രൂപം നല്കും.

885.

886.

വിമുക്തി മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലും ഡീ - അഡി
ക്ഷൻ സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഡീ - അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ മുഖേന
66,867 പേർക്ക് ചികിത്സ നൽകി. ഇതിൽ 5681 പേർക്ക് കിടത്തി ചികിത്സ
നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ
3 മേഖലാ വിമുക്തി കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു.

	മദ്യം പ�ോലെ സാമൂഹ്യഭീഷണിയായി കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും വ്യാപകമാവുക
യാണ്. ഇതിനെതിരെ അതികര്ശനമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. സ്കൂളുക
ളില് മദ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ബ�ോധവല്ക്കരണം 8 മുതല് 12 വരെ ക്ലാസ്സുകളി
ല് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതല് ശക്തമാക്കും.

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പി റ്റി എ, സ്കൂൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മറ്റി എന്നിവയുടെ
സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ക�ോളേജ് തലത്തിൽ 899 ക്ള
ബുകളും സ്കൂൾ തലത്തിൽ 5410 ക്ലബുകളും രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. വി
ദ്യാലയങ്ങൾ ലഹരി മുക്തമാക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ
വിദ്യാർത്ഥികളെ ലഹരി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനും
സ്കൂളുകളിൽ "ഉണർവ്വ്" എന്ന പേരിലും ക�ോളേജ് ക്യാംപസുകളിൽ "നേർക്കൂട്ടം"
എന്ന പേരിലും ക�ോളേജ് ഹ�ോസ്റ്റലുകളിൽ "ശ്രദ്ധ" എന്ന പേരിലും കൂട്ടായ്മകൾ
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജീവനക്കാര്
887.

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്ക
 രണ കുടിശികയും ക�ോവിഡുകാലത്ത് മാറ്റിവ
ച്ച ശമ്പളവും ഡി.എ കുടിശികയും കാശായി 2021-22ല് നല്കും. മെഡിസെപ്പ്
2021-22ല് നടപ്പാക്കും.

	ക�ോവിഡ് കാലത്ത് മാറ്റിവച്ച ശമ്പളവും ജുലൈ 2019 വരെയുള്ള ഡിഎ കുടിശ്ശി
കയും ക�ൊടുത്തുതീര്ത്തിട്ടുണ്ട്. ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക 2023-24, 202425 ല് നല്കുന്നതാണ്.

888.

ശമ്പള പരിഷ്ക
 രണ കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടിലെ അന�ോമലി സംബന്ധിച്ച് പരാതി
കള് ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം പരിശ�ോധിക്കുന്നതിന് അന�ോമലി കമ്മി
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റ്റിയെ നിയ�ോഗിക്കും. ക്യാബിനറ്റു തലത്തില് തന്നെ ചര്ച്ച ചെയ്ത് പരാതികള്ക്കു
പരിഹാരം കാണും.

889.

അന�ോമിലി കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധനവകുപ്പ് പരിശ�ോധിച്ചുവരു
ന്നു.
പങ്കാളിത്ത പെന്ഷന് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചയുടനെ തന്നെ പരിശ�ോധിച്ച് ജീവ
നക്കാരുടെ താല്പ്പര്യങ്ങള് പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

റിപ്പോര്ട്ട് പരിശ�ോധിച്ച് വരുന്നു.

ത�ൊഴില് നയം
890.

	മിനിമം കൂലി 700 രൂപയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. സ്ത്രീ-പുരുഷ ത�ൊ
ഴിലാളികളുടെ വേതന അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.

892.

2019 മുതൽ 2021 വരെ 29 വിവിധ ത�ൊഴിൽ മേഖലകളിലെ മിനിമം കൂലി നി
ശ്ചയിച്ച് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വേതനം നിശ്ചയിക്കു
മ്പോൾ ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
അതിഥി ത�ൊഴിലാളികള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തിപ്പെ
ടുത്തും. അവര്ക്ക് റേഷന് കാര്ഡ്, ആര�ോഗ്യ കാര്ഡ്, ഇന്ഷ്വറന്സ് തുടങ്ങി
യവ ഉറപ്പുവരുത്തും. അവരുടെ താമസകേന്ദ്രങ്ങളില് തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പ�ൊതുസൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും.

അതിഥി ത�ൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി 2010 ൽ കേരള കുടിയേറ്റ
ത�ൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി രൂപം നൽകിയിരുന്നു. നിർമ്മാണ ത�ൊഴിലാളി
ക്ഷേമ നിധി ബ�ോർഡിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്.
വിവിധങ്ങളായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. ഇതര സംസ്ഥാന ത�ൊഴി
ലാളികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ആവാസ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പി
ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 18 വയസ്സിനും 60 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ത�ൊഴിലാളികളാണ്
ഈ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്ന ഓര�ോ
രുത്തർക്കും 25,000/- രൂപയുടെ സൗജന്യ ഇൻപേഷ്യന്റ് ചികിത്സ സംസ്ഥാന
ത്തെ ചിസ് പ്ലസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എംപാനൽ ചെയ്ത എല്ലാ സർക്കാർ
ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നു. ആര�ോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസിന�ോട�ൊപ്പം
2,00,000/- രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുണ്ട്. ചികിത്സാ
പരിധിയിൽ പ്രസവ സംബന്ധമായ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടം
മൂലമുണ്ടാകുന്ന അംഗവൈകല്യത്തിന് 1,00,000/- രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ
ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതിഥി ത�ൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ആര�ോഗ്യ
സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി അതിഥി പ�ോർട്ടൽ സജ്ജമാക്കി.
അതിഥി ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് അപ്നാ ഘർ
പദ്ധതി പ്രകാരം ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കിനാലൂരിൽ 15,760 ചതുരശ്ര വി
സ്തീർണ്ണത്തിൽ ഹ�ോസ്റ്റലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കളമ
ശ്ശേരിയിൽ 540 കിടക്കകകളുള്ള ഹ�ോസ്റ്റലിന് തറക്കല്ലിട്ടു.
അതിഥി ത�ൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിനും വേതന വ്യവസ്ഥകൾ,
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രജിസ്ട്രേഷൻ, ത�ൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ അറിയുന്നതിനുമായി
പുതുതായി 5 ജില്ലകളിൽ കൂടി ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു.
അതിഥി ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് കുറഞ്ഞ വാടകയിൽ കുടുംബസമേതം താമസി
ക്കുന്നതിനും ഗസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഫ്രെണ്ടിലി റസിഡൻസ് ഇൻ കേരള പ്രോജക്ട്
(ആലയ്) ആവിഷ്കരിച്ചു.

893.

എന്.ബി.എഫ്.സികളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ത�ൊഴിലും മിനിമം വേതനവും സംര
ക്ഷിക്കാന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

894.

സംസ്ഥാനത്തെ ന�ോൺ ബാങ്കിംഗ് സെക്ടറിൽ മിനിമം വേതനം നിശ്ചയിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സര്ക്കാര് പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെ
തിരെ സ്വകാര്യ ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾ ക�ോടതിയെ സമീപിച്ച് സ്റ്റേ ഉത്തരവ്
സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു.

	ലേബര് കമ്മിഷണറേറ്റ് വിപുലീകരിച്ചു പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും.

895.

പുതിയ ലേബർ ക�ോഡുകൾ വരുന്നതുമൂലം നിലവിലുള്ള ത�ൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ
ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. തുടര്നടപടികള് ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കും.

	ക്ഷേമനിധികളുടെ ഭരണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് സമാനമായവയുടെ പ്ര
വര്ത്തനങ്ങള് ഒരു കുടക്കീഴില് ക�ൊണ്ടുവരും.

896.
897.

29.06.2020 ലെ സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ത�ൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള
16 ക്ഷേമിനിധി ബ�ോർഡുകളെ 11 ആക്കി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമ
നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാ
യി ലേബർ കമ്മീഷണർ തലത്തില് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
ഗാര്ഹിക ത�ൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങള്, ത�ൊഴില് സാഹചര്യങ്ങള്,
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം, ചൂഷണം തടയല് തുടങ്ങിയവ ഉള്പ്പെടുത്തി സമഗ്രനി
യമം പാസ്സാക്കും. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ ബ�ോര്ഡിന്റെ പ്രവര്ത്തനം
കൂടുതല് വിപുലപ്പെടുത്തും.

ഗാർഹിക ത�ൊഴിലാളികളെ അസംഘടിത ത�ൊഴിലാളി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ
ബ�ോർഡിൽ അംഗത്വമെടുപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. നി
യമനിര്മ്മാണം പരിശ�ോധിച്ചുവരുന്നു.
ആര�ോഗ്യപരമായ ത�ൊഴില് ബന്ധങ്ങള് വളര്ത്തിയെടുക്കും. ന�ോക്കുകൂലി തുട
ങ്ങിയ അനാര�ോഗ്യ പ്രവണതകള് അവസാനിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പുറ
പ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ലംഘിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.
ചുമട്ടുത�ൊഴിലാളി നിയമം അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുമട്ടുത�ൊഴിലാളിക
ളുടെ ത�ൊഴിലും വരുമാനവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും.

കേരളത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ ത�ൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രവർ
ത്തനം നടത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്തി 15 മേഖലകളിൽ നൽകിവരുന്ന ത�ൊഴിൽ
ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം 17 മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു.
മികച്ച രീതിയിൽ ത�ൊഴിലാളി-ത�ൊഴിലുടമ ബന്ധം പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥാപന
ങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സി.എം എക്സലൻസ് പുരസ്കാരം എാർപ്പെടുത്തി.
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ചുമട്ട് ത�ൊഴിലാളി മേഖലകളിലെ പ്രശ്
നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽ
കുന്നതിന് ചുമട്ട് കൂലി നിരക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും
ത�ൊഴിൽ സേവ ആപ് സജ്ജമാക്കി.
. വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിലും ത�ൊഴില് മേഖലകളിലും ത�ൊഴില് ചെയ്യുന്ന ത�ൊഴി
ലാളികള് നേരിടുന്ന ത�ൊഴില്ജന്യ ര�ോഗങ്ങള് കണ്ടെത്താനും ചികിത്സ ലഭ്യ
മാക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കും.

899

900.

ത�ൊഴിലിടങ്ങളിൽ ത�ൊഴിൽജന്യ ര�ോഗങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞ് ആര�ോ
ഗ്യകരമായ ത�ൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കശുവണ്ടി, കയർ, മത്സ്യ
സംസ്കരണം – പായ്ക്കിംഗ് (അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ) തുടങ്ങിയ മേഖ
ലകളിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ത�ൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ത�ൊഴിൽജന്യ ര�ോഗ
നിർണ്ണയ സർവ്വെ/മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത�ൊ
ഴിൽജന്യ ര�ോഗനിവാരണത്തിന് ഉചിതമായ പ്രതിര�ോധ ചികിത്സാ മാർഗ്ഗ
ങ്ങളെക്കുറിച്ച് ത�ൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അവബ�ോധം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തി
ട്ടുണ്ട്.

	കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദിഷ്ട ത�ൊഴില് നിയമ ഭേദഗതികള്ക്കെതിരായുള്ള
സമീപനമായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി സര്ക്കാര് കൈക്കൊ
ള്ളുക. ത�ൊഴില് വകുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിയമങ്ങള് പരിഷ്ക
 രിച്ച് ത�ൊഴി
ലാളികള്ക്ക് ത�ൊഴിലും വരുമാനവും ഉറപ്പുവരുത്തും.

4 ക�ോഡുകൾ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കിയ ചട്ടങ്ങളും പ്രാഥമിക വി
ജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ
യും പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ക�ോഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ത�ൊഴിലാളി ത�ൊഴിലുടമ,
മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധർ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് കിലെ സെമിനാർ
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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അനുബന്ധം 1

രണ്ടാം ക�ോവിഡ് പാക്കേജ്
•

ക�ോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമനുഭവിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ,
വ്യവസായികൾ, കൃഷിക്കാർ, എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളർക്ക് സഹായകരമായ ഇരുപതി
നായിരം ക�ോടി രൂപയുടെ രണ്ടാം ക�ോവിഡ് പാക്കേജ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനം.
പാക്കേജിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ക�ോവിഡ്
അനുബന്ധ പാക്കേജിലെ കെ എഫ് സി, കെ എസ് എഫ് ഇ എന്നിവ വഴി നടപ്പിലാ
ക്കുന്ന ‘ആശ്വാസ്’ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി.
സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് 2021 ഡിസംബർ 31 വരെ വാടക
ഒഴിവാക്കി നൽകുകയുണ്ടായി.

ക�ോവിഡ് കാലത്തും ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കടക്കം അല്ലലില്ലാത്ത ഓണം
•

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ കൈയ്യിലും പണം ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സർ
ക്കാർ ഈ ക�ോവിഡ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞു. ഇതിനായി
9018 ക�ോടി രൂപ ചെലവാക്കി. ഓണക്കാലത്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ
നൽകാൻ 1700 ക�ോടി, ആയിരം രൂപ വീതം വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് നൽ
കിയതിനു ചെലവായത് 147 ക�ോടി,വിവിധ ബ�ോർഡുകൾക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ 30
ക�ോടി, ഓണക്കിറ്റിന് 526 ക�ോടി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹായമെത്തി
ച്ചു. ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ ക�ോവിഡ് മൂലം തകർന്ന വിപണിക്ക് ഊർജ്ജമായി മാറി .

•

ഇത്തവണത്തെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിൽ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും നെയ്യും ഏലയ്ക്കാ
യും അടക്കം 16 ഇനം സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കർഷകർക്കും ഉൽപാദകർ
ക്കും വ്യവസായികൾക്കും ഈ നടപടി വലിയ സഹായമായി. ടൺ കണക്കിന് ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു . ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ ജ�ോലി ലഭ്യമാക്കാനും ,
വിപണിയിലെ വിലയിടിവ് ഇല്ലാതാക്കാനും ഈ നടപടി സഹായിച്ചു .

•

സാധാരണ 100 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളി
കൾക്കാണ് ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ക�ോവിഡ് മഹാമാരി
സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 75 ദിവസം പൂർത്തീകരിച്ച മുഴുവൻ ത�ൊഴി
ലാളികൾക്കും ഉത്സവബത്ത നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ഭൂരിപക്ഷം ത�ൊഴിലാളികൾക്കും
ആശ്വാസമായി .

•

പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളിലെ ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ ഓണം
എക്സ്ഗ്രേഷ്യ ധനസഹായമായി 2,250 രൂപ വീതം നൽകി .

മുടങ്ങാത്ത ക്ഷേമ പെൻഷൻ
•

എല്ലാ മാസവും ഒരു തടസവും കൂടാതെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനും ക്ഷേമനിധി
ബ�ോർഡ് പെൻഷനും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. 56.16 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം 900
ക�ോടി രൂപയാണ് ഓര�ോ മാസവും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് . 2022 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസ
ങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ - ക്ഷേമനിധി ബ�ോർഡ് പെൻഷൻ തുകയായ 3200 രൂപ
വിഷു-ഈസ്റ്റർ പ്രമാണിച്ച് ഒരുമിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു.
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ല�ോകത്തിന് മാതൃകയായി ക�ോവിഡ് സമാശ്വാസ പദ്ധതി
•

ല�ോകത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മാതൃകയാകുന്ന
ഒരു പദ്ധതി ഈ കാലയളവിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി . രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃക
യാകുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ ക�ോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെടുന്ന ബി പി എൽ കുടുംബത്തിലെ
ആശ്രിതർക്ക് മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 5000 രൂപ വീതം സംസ്ഥാന സർക്കാർ
ധനസഹായം നൽകുന്നു. ക�ോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടുപ�ോയ കുടുംബത്തിലെ
പ്രധാന വരുമാനക്കാരനായ വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബി.പി.എൽ കുടും
ബങ്ങൾക്കാണ് സഹായം ലഭ്യമാകുക.ആദ്യം സമാശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന മാസം മുതൽ
മൂന്നു വർഷത്തേയ്ക്കാണ് പ്രതിമാസം 5000 രൂപ വീതം ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ
ആയി സഹായം എത്തുക.

മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങ്
•

ഒക്ടോബർ - നവംബർ മാസത്തിലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭവും ക�ോവിഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള
നിരവധി പ്രതിസന്ധികളാൽ വലയുന്ന മൽസ്യ ത�ൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് 3000
രൂപ വീതം ഒറ്റത്തവണ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്കായി 47.84 ക�ോടി
നൽകും.

അനുബന്ധം 2

അംഗീകാരങ്ങളുടെ നിറവിൽ
കേരള സർക്കാർ
•

നീതി ആയ�ോഗിന്റെ ആര�ോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളം തുടർച്ചയായി നാലാം
തവണയും ഒന്നാമത്. നൂറിൽ 82.20 സ്ക�ോർ നേടിയാണ് 2019-20 വർഷത്തെ
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികവിൽ കേരളം ഒന്നാമതെത്തിയത്.

•

പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡക്സ്
2021 ൽ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണം കാഴ്ചവച്ച സംസ്ഥാനമായി
കേരളം.

•

ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലും കേരളം നമ്പർ വൺ. നീതി ആയ�ോഗിന്റെ ദേശീയ
മൾട്ടി ഡയമൻഷണൽ ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിൽ കുറവ് ദാരിദ്ര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളം.
0.71%.

•

ക�ോവിഡ് കാലത്ത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം
നടപ്പാക്കി കേരളം. ആന്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളം
മുൻപന്തിയിൽ. ഗ്രാമങ്ങളിലെ 91 ശതമാനം 	കുട്ടികൾക്കും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം
ലഭ്യമാക്കി.

•

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മികവിന്റെ സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം.

•

അഴിമതി വിമുക്ത പ�ോലീസ് സേവനത്തിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് ഇന്ത്യൻ
പ�ോലീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ.

•

ആര�ോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് വീണ്ടും ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ.
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•

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആര�ോഗ്യ മന്തൻ 3.0ൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം കേരളത്തിന്. 2018
സെപ്തംബർ മുതൽ 2021 സെപ്തംബർ 30 വരെ പണം വാങ്ങാതെ കിടത്തി ചികിത്സിച്ച
ത് 28,22,970 പേരെ.

•

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്കുള്ള
അവാർഡ് ക�ോട്ടയം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിന്.

•

രാജ്യത്തെ മികച്ച ക�ോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് കേരളത്തിൽ: ഇന്ത്യ ടു
ഡേയുടെ ഹെൽത്ത് ഗിരി അവാർഡ്.

•

കേരള ടൂറിസത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം: അയ്മനം മാതൃകാ ഉത്തരവാദിത്ത
ടൂറിസം ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് വേൾഡ് ട്രാവൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ റെസ്പോൺസിബിൾ
ടൂറിസം വൺ ടു വാച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം.

•

മത്സ്യഫെഡിന് വീണ്ടും അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം: മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും
മികച്ച അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനമായി മത്സ്യഫെഡിനെ നാഷണൽ 	ഫിഷറീസ് ഡെ
വലപ്മെന്റ് ബ�ോർഡ് തെരഞ്ഞെടുത്തു.

•

വയ�ോജനപരിപാലനം: കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വയ�ോ ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്ക
 ാരം കേരളത്തിന്.

•

കേന്ദ്ര ഭവനനഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ‘സിറ്റി വിത്ത് ദി മ�ോസ്റ്റ് സസ്റ്റെയിനബിൾ
ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം’ അവാർഡ് കേരളത്തിന്.

•

പ്രമുഖ റേറ്റിംഗ് കമ്പനിയായ ക്രിസിലിന്റെ പട്ടികയിൽ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്കി
ന് എ പ്ലസ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന ഉയർന്ന സ്ഥാനം.

•

പറമ്പിക്കുളം കടുവ സംരക്ഷണ ഫൗണ്ടേഷന് നാറ്റ് വെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ (മുൻ
ആർ.ബി.എസ് ഇന്ത്യ) 11 ാമതു നാറ്റ് വെസ്റ്റ് ‘എർത്ത് ഗാർഡിയൻ’ അവാർഡ്.

•

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി സൂചികയിൽ ദേശീയ പുരസ്ക
 ാരം. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആന്റ്
സ്റ്റാന്റേർഡ്സ് അത�ോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സൂചികയിൽ രണ്ടാം
സ്ഥാനം.

•

നാഷണൽ എൻ.ക്യു.എ.എസ്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച നഗര പ്രാഥമിക ആര�ോഗ്യ 	കേന്ദ്ര
വിഭാഗത്തിൽ കേരളം ഒന്നാമത്; ഗ്രാമപ്രാഥമിക ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്ര വിഭാഗത്തിൽ റണ്ണർ
അപ്പ്.

•

നീതി ആയ�ോഗ് ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയ നഗര സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ സൂചിക
യിൽ തിരുവനന്തപുരവും ക�ൊച്ചിയും മികച്ച നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ.
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പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം
https://keralacm.gov.in/ എന്ന
വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രോഗ്രസ്സ്
റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങ
ളും നിർദേശങ്ങളും ഓൺലൈൻ ആയി
അറിയിക്കുന്നതിനു പുറമേ താഴെ പറ
യുന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മാർഗ്ഗം
അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
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മുഖ്യമന്ത്രി
മൂന്നാം നില
ന�ോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
ഗവർമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 695001
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രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ
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